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دامهزرانیکۆماریکوردستانلهچوارچێوهیئێرانێکیدێموکراتیکیفیدراڵدا

رۆژی پێنج شەممە ١٧ی
خاکەلێوەی  ١3٩٦نوێنەرانی ٦حیزب
و رێکخراوی سیاسیی رۆژهەاڵتی
کوردستان ،لە بنکەی سەرەکیی
کۆمەڵە ،رێکخراوی کوردستانی
حیزبی کۆمونیستی ئێڕان بۆ باس
لە هەڵسەنگاندن و خوێندنەوەی
خۆیان لە بارەی هەڵبژاردنەکانی
ڕۆژی ٢٩ی بانەمەڕی ئەمساڵ ،کۆ
بوونەوە.
ئەو  ٦الیەنە بریتی بوون لە
حیزبی دیموکراتی کوردستان،
حیزبی دیموکراتی کوردستانی
ڕێکخراوی
(کۆمەڵە)
ئیران،
کوردستانی حیزبی کۆمونیستی

ئێڕان  ،کۆمەڵەی شۆڕشگێری زەحمەتکێشانی
کوردستانی ئێران  ،کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی
کوردستان و سازمانی خەباتی کوردستانی
ئیران.
لەم کۆبوونەوە یە دا نوێنەرانی هەر کام
لە الیەنەکانی بەشدار ،وێرای ئاماژە بە
ناتەبایی سیستەمی کۆماری ئیسالمی لە
گەڵ هەڵبژاردنی ئازادو ،ناوبردنی کۆسپ
و ئاستەنگەکانی بەردەم هەلبژێران و
هەڵبژاردنی ئازاد لەو رێژیمە دا هەر کامیان لە
روانگەی خۆیانەوە کەشوهەوای سیاسیی ئەم
دەورەیەو تایبەتمەندیی ملمالنێیەکان لە هەر
دوو هەڵبژاردنی سەرکۆماری و شووراکانیان
شی کردەوە.
الیەنەکانی بەشدار لەم کۆبوونەوە

هاوبەشە دا وێڕای ریزگرتن لە وشیاریی
سیاسیی خەڵکی کوردستان و یەکگرتوویی
و هاودەنگیی ئەوان کە دواجار لە نەورۆزی
ئەم ساڵ دا خۆی نواندەوە ،لە سەر
پێویستیی هاوخەباتی و یەکهەڵوێستی و
یەکگرتوویی لە نێو حیزب و رێکخراوە
سیاسییەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستانیش لە
بواری جۆراوجۆرو بە تایبەتی لە ڕووبەروو
بوونەوە لە گەڵ شانۆی هەڵبژاردنی ٢٩ی
بانەمەڕی داهاتوو دا تەئکیدیان کردەوە.
ئەوان وا ساغ بوونەوە کە لە داهاتوویەکی
نزیک دا جارێکی دیکە بۆ یەکخستنی
هەوڵەکانیان و راگەیاندنی هەڵویستی
هاوبەش و رووبەڕووبوونەوەیەکی کاریگەر
لە گەڵ پرسی هەڵبژاردن ،لێک کۆببنەوە.

ئەمجارەیان وەﻣﯽ ﺧەڵﮑﯽﮐﻮردستان بە هەڵبژاردنەکانی سەرکۆماری لە ﺋێﺮان»،ﺑﺎﯾﮑﯚت« ە
ﺳەروﺗﺎر

راگەیەندراو سەبارەت بە:
پێکهاتنی کۆبوونەوەی
کۆمیتەی ناوەندیی حیزبی
دێموکراتی کوردستان
بۆ باس لەسەر پرسی
هەڵبژاردنەکانی ئێران

هەڵبژاردنی سەرۆک کۆماری،
روحانی و کێشەکانی خەڵک
کەماڵ کەریمی
نیزیک بــە چ ــوار ســاڵ لــەمــەوبــەر
لــــە هــــەلومــــەرجــــێــــکدا بــــــەرە و
دەورەی یــازدەیــەمــی هــەڵــبــژاردنــی
سەرۆککۆماری لە ئێراندا دەچووین
کە نائومێدی لە چارەسەری کێشەکانی
خەڵک لە ســەرانــســەری ئێران و بە
تایبەت لە کوردستاندا ،فەزای سیاسی
واڵتــی داگرتبوو .ئــەو کاتە بە هۆی
سەرخوردەگی ئەوانەی کە لە دوای
فرتوفێڵی دەســەاڵتــدارانــی سەرەکی
کــۆمــاری ئیسالمی ،رێــبــەر و باندە
مەزهەبی و نیزامی و ئەمنیەتییەکانی
لە ئەنجامی هەڵبژاردنەکانی ساڵی٨٨
و سەپاندنی دووبارەی ئەحمەدینژاد
وەک ســەرۆکــکــۆمــار و ســەرکــوتــی
نامرۆڤانەی خۆپیشاندانی ناڕەزایەتی
مــیــلــیــۆنــان نـــــاڕازی لــە ن ــی ــزام ،هیچ
ئومێدێکی بە هەر چەشنە ئاڵوگۆڕێک
نەهێشتبوو ،لە هەموو شوێنێک باس
لــە بــەشــداری نــەکــردنــی خــەڵــک لەو
دەورەی هەڵبژاردندا دەکرا .تەنانەت
ئــیــســاحــتــەڵــەبــە حکومەتییەکانیش
هیوابڕ ببوون لــەوەی بتوانن خەڵک
بــۆ پــشــتــیــوانــی خــۆیــان بێننە ســەر
ســنــدووقــەکــانــی دەن ــگ ــدان .بـــەاڵم لە
گۆڕانێکی چەند رۆژەدا و لە الیەک
بــە هــاتــنــە مــەیــدانــی کــەســانــی وەک
رەفسەنجانی و خاتەمی و پشتیوانی
ئــیــســاحــتــەڵــەبــەکــان لــە روح ــان ــی و
لەالیەکی دیکە ،وەعــدە و بەڵێنەکانی
روحــانــی لــە چــوارچــێــوەی دروشمی
«دەوڵ ــەت ــی تــدبــیــروامــیــد»دا ف ــەزای
نێوخۆی گــۆڕی و جارێکی دیکەش
خــەڵــکــی وەزاڵـــەهـــاتـــووی هــێــنــایــەوە
مەیدانی تاقیکردنەوەیەکی دیکە.
لەهەلومەرجی سیاسیی لە ئەوکاتدا
بە هۆی خراپی لە رادەبەدەری باری
ئابووری ئێران لە الیەک و سیاسەتی
چــــوار ســاڵــەی دەوڵـــەتـــی ئەمریکا
بــە رێــبــەری ئۆباما بــۆ چــارەســەری
کێشەکانیان لەگەڵ کۆماری ئیسالمی
و هەوڵەکانی میانڕەوەکانی دەسەاڵت
بــۆ بــە قــەنــاعــەت گــەیــانــدنــی رێــبــەر،
پێشبینی دەکــرا کەسایەتییەکی وەک
روحـــانـــی سـ ــەر لــەســنــدووقــەکــانــی
دەنــگــدان بــێــنــێــتــەدەر .روحــانــی کە
کلیلی چارەسەری هەموو کێشەکانی
کـــــردبـــــووە رەمـــــــزی تــەبــلــیــغــاتــی
هەڵبژاردنی ،بەدانی وادە و بەڵێنێکی
زۆر ،توانی لە رۆژانی ئاخری شەڕی
تەبلیغاتیدا ،جــۆرە دڵنیایییەک بدا
بەو خەڵکەی کە پێیان وابــوو رێژیم
هــیــچ رێــگــەیــەکــی نــەهــێــشــتــوەتــەوە
بۆئاڵوگۆڕەکان لەچوارچێوەی نیزامدا.
روحانی نەتەنیا چارەسەری کێشە
ئــابــووریــیــەکــانــی خــەڵــکــی ئــێــران و
پاراستنی ماف و ئازادییەکانی خەڵکی،
ل3

خەبات بۆ دەستەبەرکردنی مافەنەتەوایەتییەکانی خەڵکی کوردستان کە زیاتر لە حەفتا ساڵە بە پێشڕەوایەتی حیزبی دیموکراتی کوردستان و بە پشتیوانی
هەمەالیەنەی خەڵکی خۆڕاگر و ئەرکوەخۆگری کوردستان لە ئارادایە ،زۆر قۆناغی سەختی بڕیوە.
حیزبی دیموکراتی کوردستان لە هەموو ئەم مێژووە پڕ سەروەرییەدا و ،لەهەر قۆناغێکی تایبەتدا ،بە پێی هەلومەرج و هەڵسەنگاندنی ورد لە وەزعی سیاسی
و ئیمکاناتی موبارزاتی خەڵک لە کوردستان ،هەوڵیداوە بە باشترین شێوە لە دەرفەتەکان کەڵک وەربگرێ و بە هەر شێوازێک لە خەباتکردن ئەوەندەی بکرێ بە
هێزتر رووبەوڕووی دوژمنان و نەیارانی ببێتەوە .ئەمە چ لە سەنگەری پێشمەرگایەتیدا بووبێ ،چ لەسەنگەری بەربەرەکانێی خەڵک لە شارو گوندەکانی کوردستان.
لە هەموو ئەو بوارانەدا کە حیزبی دیموکرات پێشەنگایەتی خەباتی کردبێ ،یەکێک لە مەبەستەکانی هەر حەرەکەتێک ،گەیاندنی دەنگی خەڵکی کوردستان بووە بە
گوێی دەسەاڵت و خەڵکانی دیکە ،چ لە دەرەوە یا لە نێوخۆی ئێران.
خەباتی مەدەنی بۆ کەڵک وەرگرتن لە هەر فرسەتێکی یاسایی ،تەنانەت لە واڵتێکی وەک ئێرانی ئێستادا کە «یاسا» کەمترین مەجالێکی بۆ بەدەستهێنانی
داخوازەکانی خەڵک هێشتۆەتەوە ،شێوازێکی بەکەڵک بووە بۆ هێنانەبەرباسی داواکارییەکان ،هەرچەند واڵمێکی بە کردەییشی نەبووبێ.
هەڵبژاردن ئەگەر نادیموکراتیکیش بووبێ یەکێک لەو فرسەتانەیە کە دەبێ بۆ گەیاندنی دەنگی خەڵک کەڵکی لێوەربگیرێ.بەاڵم ئەم جارەیان و لە هەلومەرجی
سیاسی ئیستادا ،خەڵک بۆیە بریاری بایکۆتی دەنگدان بە سەرۆکۆماری دەدەن ،بۆ ئەوەی یەکدەنگ بڵێن کە نەتەوەیەکی خاوەن ئیرادەن و دەیانەوێ بە هەموو
ئەوانەی تەنیا کاتی هەڵبژاردن کوردستانیان وەبیر دێتەوە ،بڵێن [نا].

لەیادی دامەزرانی یەکییەتی الواندا
پاش نیوەڕۆی رۆژی سێشەممە ٢٢ی خاکەلێوە بە بۆنەی
سالیادی دامەزرانی یەکیەتی الوانی دیموکراتی رۆژهەاڵتی
کوردستان ،بە ئامادەبوونی بەشێکی بەرچاو لە کادر و
پێشمەرگە و ئەندامانی یەکیەتی الوان ،رێوڕەسمێک لە یەکێک
لە ساڵۆنەکانی بنکەی دەفتەری سیاسی حیزبی دیموکراتی
کوردستان بەڕێوەچوو.
لەم رێوڕەسمەدا سکرتێری گشتی حیزب وتارێکی سەبارەت بە
نەقشی الوان لە خەبات و شوێندانەرییان لە کۆمەڵگەدا پێشکەش
کرد .
دەقی وتاری بەڕێز مستەفا مەولوودی
بەنوینەرایەتی دفتەری سیاسی حیزبی دێموکراتی کوردستان
پێروزبایی لە یەکیەتی الوانی دێموکراتی رۆژهەاڵتی کوردستان و
الوانی رۆژهەاڵتی کوردستان و هەموو ئەم کەسانە دەکەین کە
ئوگرییان بە الوان و یەکیەتی الوان هەیە .
الم وایە لە پێڕەوی ناوخۆی الواندا کەسانێک دەتوانن ببن بە
ئەندامی ئەم ڕێکخراوە کە تەمەنیان لە ١٦ساڵ تا نیزیک 3٥ساڵ بێ.
کە وایە قۆناغی پەیوەستەگی بە الوان قۆناغێکی گرینگ و حەساسی
ژیانی ئینسانە .یانێ لەوە دایە کە ئینسان لە جامعە لە کۆمەڵگەدا
شکڵ دەگرێ ،پەروەردە دەبێ و پێدەگالە هەموو ئاستەکانی ژیانی
کۆمەاڵێەتی ،ژیانی فەرهنگی ،ژیانی سیاسی جامعە و کۆمەڵگەی
واڵتەگەیدا نەقش و دەوری خۆیدەنوێنێ.بۆیە ئەگەربەم جۆرەسەیری
الوان بکەین لەم قۆناغە سنییەدا الو تەئسیری لە کوللی دروست
ل٢
بوونی کۆمەڵ و جامعەدا هەیە...

لە کۆڕیادێکدا رێز لە ژیانی پڕ بەرهەمی نەمر
کاک فەتاح کاویان نرا
پێشنیوەڕۆی رۆژی پێنجشەممە3١ ،ی خاکەلێوەی١3٩٦ی
هەتاوی و لە بنکەی ناوەندیی حیزبی دێموکراتی کوردستان،
لە رێورەسمێکدا یادی تێکۆشەری فازڵ و ماندوویینەناسی
نێو ریزەکانی حیزبی دیموکراتی کوردستان ،نەمر کاک
فەتاح کاویان بەرز راگیرا.
لەو رێورەسمەدا کە بەبەشداریی بەشێکی بەرچاو لە
کادر و پێشمەرگە ،ئەندامانی حیزب ،دۆستان وناسراوانی
هاوڕێی کۆچکردوو ،کاک فەتاح کاویان بەڕێوەچوو،
ئاوڕێک لە ڕەهەندو الیەنە جۆراجۆرەکانی ئەو خەباتکارە
شۆڕشگێرە درایەوە.
سەرەتا رێورەسمەکە بە بە کورتەیەک لە دەنگی گۆرانیی
خودی کاک فەتاح دەستیپێکرد کە بیرەوەری هاوبەشی
زۆڕێک لە هاوڕێیانی ئەو نەمرە بوو.
پاشان بە هەستان و راگرتنی خولەکێک بێدەنگی بۆ
یادوناوی سەرجەم شەهیدان و تێکۆشەرانی رێگای ئازادی
گەلەکەمان ،پێشکەشکار ،هاوڕێ عەلی بداغی کۆڕیادەکەی
کردەوە.
لە بڕگەی یەکەمدا پەیامی دەفتەری سیاسیی حیزبی
دیموکراتی کوردستان لە الیەن بەڕێز کاک کەماڵ کەریمی،
ئەندامی دەفتەری سیاسیی حیزبەوە پێشکەش کرا.
لە پەیامی دەفتەری سیاسیی حیزبدا بە سەرنجدانێک بە
تایبەتمەندییەکانی تێكۆشەر ،فەتاح کاویان و بە ئاماژەدان
ل4
بە بەسەرهاتی ژیان و خەباتی ناوبراو... ،

کــۆمــیــتــەی نـــاوەنـــدیـــی حــیــزبــی
دێـــــمـــــوکـــــراتـــــی کـــــوردســـــتـــــان
کــــۆبــــوونــــەوەیــــەکــــی بــــۆ بــــاسو
تــاوتــوێــی هــەڵــبــژاردنــەکــانــی دادێــی
سەرۆککۆماریو شوڕای ئیسالمیی
شارو گوندەکان لە ئێران پێکهێنا.
لــەو کــۆبــوونــەوەیــەدا کــە ڕۆژی
شەممە٢٦ ،ی خاکەلێوەی ) ١3٩٦
١٥ی ئاوریلی )٢٠١٧بە بەشداریی
ئـــەنـــدامـــانـــی ڕێـــبـــەریـــی حــیــزبــی
دێموکراتی کوردستانو کۆمەڵێک
کەسایەتیو تێکۆشەری ئەو حیزبە
بەڕێوەچوو ،کۆمەڵێک پرسی سیاسی
و تەشکیالتی خــرانــە دەســتــووری
کــارەوە کە هەڵبژاردنەکانی مانگی
جۆزەردان لە ئێران گرنگترینی ئەو
باسانە بوو.
کـــۆبـــوونـــەوەی مــەشــوەرەتــیــی
کۆمیتەی نــاوەنــدی بــە ڕاوەســتــان
بــۆ ڕێــزگــرتــن لــە یــادو بــیــرەوەریــی
شــەهــیــدانــی ک ــوردس ــت ــان دەســتــی
پــێکــردو کــاک مستەفا مــەلــوودی،
سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکرات
لەگەڵ خستنەبەرباسی دەستووری
کــاری کۆبوونەوە ،دەرگــای باسو
ڕاوێژی بۆ بەشدارانی کۆبوونەوەکە
کردەوە.
ل٢

رەهـــەنـــدی نــووســیــن و وەرگـــێـــڕان لە
تێکۆشان و
خزمەتەکانی نەمر فەتاح کاویان دا

زۆر سەختە کە دەبینین کاک فەتاح
کاویان کە مایەی گەرمی و ئاوەدانی
و...
ﻗﺎدر ورﯾﺎ  /ل ٥
وتووێژی «کوردستان» لەگەڵ
مامۆستا عەبدوڵاڵ حەسەنزادە،
سەبارەت بە پرسی هەڵبژاردن
حیزبی دێموکراتی کوردستان لە
پێوەندی لە گەڵ پرسی هەڵبژاردەکان
لە نیزامی کۆماری ئیسالمی ئێراندا...،

»ﮐﻮردﺳﺘﺎن«  /ل ٦
گوتاری کۆشکی سپی و هەڵبژاردنەکانی
سەرکۆماری لە ئێران؟!

دوای هاتنە سەرکاری دۆنالد ترامپ،
هەڵوێستەکانی کۆشکی سپی بەرانبەر..
ﺳامﯾﻞ ﺷەرەﻓﯽ /ل٧

ژﻣﺎره٧٠٢ :

٣١ی ﺧﺎﮐەﻟێﻮەی ٢٠ _ ١٣٩٦ی ﺋﺎورﯾﻠﯽ ٢٠١٧

درێﮋەی:

دە ی وتاری بەڕێز م تەفا مەولوودی لە

چ ئــەو دەورانــــەی کــە خــۆی وەک ــو الو
ب ــە پــێــی تــەعــریــﻔــی پـــێـــرەوی نــاوخــۆی
یەکیەتی الوان کەدیاری کردوە زەمانێکی
موشەخەسی سنیی بۆ خۆی داناوە چ لەوە
بە دواوە کە بە جۆری لەجۆرەکان ڕوڵی
بەرێوەبردنی ئیدارەی جامعە بە وسیلەی
الوان ئــەم کــەســانــەی لــە قــۆنــاغــی الوی
تێپەربوون وەک عونسوری موئەسێری
کاری لە جامعە ئیدارەی واڵتەکە دەکەن.
لە نێو هەموو توێژەکانی کومەڵدا قشری
الو موهێمترین قشری جامعەی ئێمەیە کە
دەبێ لەم دەورەیەدا بەجۆرێ لەجۆرەکان
لــە گــەڵــی بین هــۆکــار بین لــە فــکــرێ پێ
گیاندنو پــەروەردەو فێر کردنیدا بین کە
قۆناغەکانی داهــاتــوو هــەم میللەتەکەی
خۆش گــوزەران و خۆش بەخت کا هەم
جامعە و واڵتەکەی ئاوەدان.
لە بەرئەوەی الو کە دێ لەو مەرحەلەی
کــە دەخــوێــنــی پــــەروەردە دەبــێ سبەینێ
دەبێتە کاربەدەستی ئەم واڵتە .کە ئیدارە
و بەرێوەبەری بە دەست ئەو الوانــە ئەم
کەسانەی لە قۆناغی الوی پێ گەیون تا
بــوون بە کەسی موئەسیری جامعە ئەم
کەسانەی کە دەبنە نوخبە لە جامعەدا ،جا
ئەم نوخبە لە عێلمدایە ،لە فەرهنگ دایە،
لە کۆمەڵناسی دایە یا لە کاری سیاسیو
پەروەردە ،رۆژی لە رۆژان لەم قۆناغەوە
دەستیان پێکردوە .من الم وایە کەسێ ببێت
بە دانشمەندی واڵتی خۆی معلوومە تەمنی
٢٠تــا 3٠ساڵی وردەوردە شکڵ دەگرێت
بۆ ئەم ئیستێعدادە تا شکڵ بگرێت تا لە
دوا رۆژدا وەکو دانشمەندێ ،پسپۆرێک،
ماموستایەک ،تەبیبێک یا عالمێک نەقشی
هەبێ لە دروست کردن و لە باش کردنی
ژیانی میللەتەکەی و خۆشی واڵتەکەی.
مــن زۆر وەخــت نــاگــرم بــۆ ئــەوە راســت
دەچـــەمـــە سـ ــەر نــەقــش و دەوری الو
لــە حــیــزبــی دێــمــوکــراتــی ک ــوردس ــت ــاندا.
الوان ــی ئێمە لــە راســتــیدا پێش دروســت
بــوونــی حیزبی دێــمــوکــراتــی کــوردســتــان
ڕێکخراویان دروست کردوە .یانی کۆمەڵە
گنجێکڕێکخراویان دروســـت کـــردوە کە
هەدەفیان خزمەت بە جامعە ب ــووە ،بە
کۆمەڵ بووە .دروست کردنی ڕێکخراوێکی
لــەم جــۆرە وەسیلەیە کە ئــەم رێکخراوە
کاری فەرهەنگی ،سیاسی بکەن .هەر کە
حیزبی دێموکراتی کوردستان دروســت
بــووە و کــۆمــاری کوردستان پێکهاتوە
ئەم الوانە و ئەم کەسانەی لە دەوری ئەم
ڕێکخراوە کۆبوونەوە لە دەوری حیزبی
دێموکرات لە دەوری کۆماری کوردستان
کۆبوونەوە وئەوەی توانیوانە خزمەتەیان
بـــە حــیــزبــی دێـــمـــوکـــرات بـــە جــامــعــەی
کــــــوردەواری رۆژه ــەاڵت ــی کــوردســتــانو
کۆماری کوردستان کردوە .
دوای تێکﭽۆنی کــۆمــاریــش بــەداخــەوە
دیسان هەر ئەم الوانــە ئەو کەسانەی لە
دروست کردەنەوە و زیندوو کردەنەوەی
ڕێکخراوەکانی حیزب دێموکراتدا نەقش و
دەوریان هەبووە .ئەوان تووشی موشکیلە
هاتوون ،تووشی زیندان هاتوون تووشی
ئەزیەت هــاتــوون ،بــەاڵم دیسان هەوڵیان
داوە ڕێکخراوەکانی و حیزبی دێموکرات
کــاری فەعالیەتی سیاسییان دەســت پێ
کردەوە.
ه ــەر پێشمەرگەکانی 4٦تــــا 4٧لــە ســەر
دەســتــی الوانــــی دێــمــوکــرات ،دەســتــیــان
پــێکــردەوە و خەباتیان درێــــژەی بــووە
و بە فیداکاری و شانازی بزووتنەوەی
کــوردی رۆژهــەاڵتــی کوردستانو حیزبی
دێموکراتیان جوواڵندەوە .یانی لە نێو ئەو
جەمعەی کە هەرکاتێ دەستیان پێکردوە
کەمیان دەبینی کە تەمەنیان لــە 3٥ساڵ
بۆ ســەرێ بووبێت .هەموو لــەو تەمەنی
سێنیەی فاسڵەی ٢٠تــا3٥ســاڵ بوونە لە
دوای ئین البیشدا ئەگەر سەیری بکەین
رێــبــەری حیزبی دێموکراتی کوردستان
عەلەنی ڕاگەیاند ،لە رۆژهەاڵتی کوردستان
و لە ئێران ،لە مەهاباد الوانی کوردستان
بـــوون لــە دەوری حــیــزبــی دێــمــوکــراتــی
کــوردســتــان و ڕێکخراوەکانی حیزبی و
هێزی پێشمەرگەی دێموکرات کۆبوونەوە.
ســەیــری ساڵۆنی شەهیدان بکەین ئێمە
دەڵێین نیزیک بە پێنج هەزار پێشمەرگەی
شەهید بوون یانی لەو ٥هەزار پێشمەرگە
لە راستیدا ئەوانەی لە مەیدانی شەڕدا
شەهید بــوون زیــاتــر لــە ٨٠دەرســەدیــان

ی خاکەلێوەدا

ئــەو الوانــە بــوون کە تەمەنیان هــەر لەو
فاسڵەی ٢٠تا  3٠ساڵیدا بوون .دوێنێ لە
پەردە الدان لە سەر کتێبی فەرماندەرانی
شەهید کە کاک برایم چووکەڵی زەحمەتی
کێشاوە و نووسیویەتی لەوێکاک برایم
چووکەڵی قسەیەکی جوانی کــرد .گوتی
ئ ــەو الوانــــە مــەس ـ ــوولــی بــەرێــوەبــەری
حیزبی دێموکراتی کوردستان لە دەهەی
٦٠و نــیــوەی دەه ــەی  ٧٠لــە رۆژهــەاڵتــی
کوردستاندا بوون یانی ئەو مەنزووری
ئەوە بوو ئەگەر رێبەری سیاسی حیزبی
دێموکراتی کوردستان کۆمیتەی مەرکەزی
و دفــتــەری ســیــاســی ،سیاسەتی حیزبی
دێموکراتی کوردستان داڕشتوە ،هەڵوێستو
مــوازعــەکــانــی دیـــاری کــــردووە .ئــەوانــەی
لــە مەیدانی خــەبــاتدا کــاری ئیجراییان
کــردوە ،سیاسەتی حیزبیان بەڕێوەبردوە
بڕیارەکانی حیزبیان جێبەجێ کــردوە و
نەقش و خەالقیەتیان لــە بەڕێوەبردنی
کارەکاندا هەبوە الوانی حیزبی دیموکرات
بــوون کــە لــە دەوری حیزبی دێموکرات
کۆبوونەوە حەتا فەرماندەرەکان کە دیسان
ئەگەر بﭽین سەیری بیۆگرافیەکان بکەین
زۆربــەیــان ئــەم کــەســانــەن کــە تەمەنیان
هــەر لــە فــاســڵــەی ٢٥تـــا3٥ســـاڵدا بــووە.
جگە چەند کەسی مەحدود کە ئەویش
بــەجــۆرێ لە جــۆرەکــان کە نــاویــان هات.
کەوایە الو نەقشی گرینگی هەیە لە زیندوو
بــوونــی ڕێــکــخــراوی حیزبی دێموکراتی
کوردستاندا ،لە زیندووبوونی رۆژهەاڵتی
کوردستاندا .ئەوی کە کاک برایم باسی
دەکـــا کــە الوان فــەرمــانــدەرانــی نیزامی
مەس ولین و بەرێوەبەرانی سیاسی لە نێو
خۆی واڵتدا ئیدارەی ئوموری حیزبیان
کردوە لە دوو خال سەر چاو دەگرێ .یەک
راست لەخاڵی الوبوون ،ئێنێرژییان هەبووە
بەتوانا بوون لەم توانایییە ئیستﻔادەیان
ک ــردوەچ ــاو نــەتــرس بـــوون ئـــازا ب ــوون.
دوو زەمینەیەک بووە حیزبی دێموکراتی
کوردستان بۆی خوڵ اندوون یانی مەجالی
پێداون کە خەالقیەتی خۆیان دەربخەن.
وا نەبوە حیزبی دێموکراتی کوردستان
هەر لە سەرەوە ئەمرێک بکا لە خوارەوە
بەرێوەبەرانی کارە ئیجراییەکانی حیزبی
دێــمــوکــرات لــە هێزەکانی لــە کۆمیتەی
شارستانەکانی هــەر وا ئــەم بڕیارانەیان
جێبەجێ کردبێ .بەڵکوو خەالقیەتی خۆیان
نــوانــدووە ئیستیعدادی خۆیان نواندووە
و لە نهایەتدا توانیوە هەر ئــەوەی باس
لە کەسێ کە و وەرزێــر بووە پێشمەرگە
کە شــوان بــووە ببێتە پێشمەرگە کەسێ
کە کرێکار بــووە ببێتە پێشمەرگە بەاڵم
فەرماندەیەکی زوبــدەی لێ هاتوەتەدەرێ
کە ئیدی فەرماندەی نیزامی حکومەتی لە
مەنتەقەدا لە دەستی وە ئەمان هاتووە .بۆیە
مادام الوان لە ئیدارەی واڵتدا هەمیشە
نەقشو دەوری ئەساسی و کاریگەریان
هــەیــە هــەتــا ئــەگــەر تەمەنیشیان چــووە
سەرێﭽونکە لە دەورانی الویەوە پێگﻪیون
و گەیشتوونە ئــەو ئاستە و نەقشیان لە
بزووتنەوەی سیاسی میللەتەکەیان بەو
جۆرەیە کە لە بزووتنەوەی میللی ئێمەدا
زۆر دیــارە.کــەوایــە تۆێژو قشرێکی زۆر
موهیمی کۆمەڵی ئێمەیە و خاوەنی جێگەو
پێگەی تایبەت بە خۆیەتی .مەعلوومە
میللەتان زۆریــان بە هیممەتی الوەکانیان
خاوەنی کیانی خۆیانن خاوەنی سەروەریی
خۆیانن ،حەقی تەعینی سەرنەوشتی خۆیان

بە دەستی خۆیانە دەوڵەتی قانوونیان هەیە،
بەاڵم بەداخەوە میللەتی کورد تا ئێستاش
لەو حەقە رەوایە بێبەشە .الوانی ئێمە ئەم
کــارە زەحــمــەتــەی هــەر لــە پێشە ،دیسان
دەبێ ئازایەتی لە خۆی نیشان بدا دەبێ
ماندوو بێ هــەوڵبــدا .دیسان بە داخــەوە
خۆین بــدا تــا بتوانێ میللەتی کوردیش
وەک ــو میللەتەکانی دیــکــە بــە ســەعــادتو
بە خۆشبەختی بە کیانی سیاسی خۆی
بگەیەنێ و ئەوەی کە لە کۆمەڵیشدا کۆمەڵ
بەرەو پێش بەرێ دیسان الو نەقشی دەبێ
لەم پێوەندییەدا وەزیﻔەی یەکیەتی الوانە
کــە زۆرت ــر زەمینە خــۆشکــا زۆرت ــر کار
بکازۆرتر ماندوو بێ تا ئەوەی کە بتوانێ
زۆرتــر نەقشو دەوری هەبێ تا الوانــی
کــورد زۆرتــر لە دەوریڕێکخراوی الوان
زۆرتر لە دەوری ئەهدافی سیاسی سێنﻔی
خــۆی کۆبکاتەوە تا بتوانن موئەسێرتر
لەوەی کە هەنە بۆ ئەوەی زووتر وابکەن
میللەتەکەیان ب ەسێننەوەو ئاسوودەی
بکەن .لەم پێوەندیەدا حیزبی دێموکراتی
کوردستانیش راستیەکەی دەگــەڵ الوان
بــە ج ــۆری لــە جــۆرەکــان تێکەڵ بــووە.
یانی مومکینە الوان بۆ خۆیان تەعریﻔێک
ببینەوە یا حیزبی دێموکراتیش بە جۆرێ
بــاس بکا بڵێ رێــکــخــەراوەی الوانــیــن و
ئەویش حیزبی دێموکراتی کوردستانە،
ئەمە نەقش و دەوری ئێمەیە و ئەوەش
نەقش و دەوری حیزبی دێموکراتە .ئەگەر
سەیری مێژووی ئەو زیادتر لە٧٠ویەک
دوو ساڵە بکەین دەبینین الوان و حیزبی
دێموکراتی کوردستان چەندە تێکەڵی یەک
بــوون ،و جیاکردەنەوی زۆر بەزەحمەتە
چــون هــەر ئــەوانــەی حیزبی دێموکراتی
کوردستانیان دروســت کــردوە ئەوانەی
حیزبی دێموکراتیان پێگەیاندوە ئەوانەی
حیزبی دێموکراتیان بە هێز و بە قوەت
کـــردوە راســتــیــەکــەی بــەشــی زۆر الوان
بوون و حەتا زۆریان ئەندامانی یەکیەتی
الوان بوون وە لەوانە زۆر کەسیان بوون
بە رێبەرانی سیاسی مەس وولی گەورەی
حیزبی دێــمــوکــراتــی کــوردســتــان .ئیستە
ئەگەر سەیری سەفی حیزبی دێموکرات
بــکــەی زۆر لــەو تــێــکــۆشــەرانــە هــەنــە کە
زەمانێ ئەندامی رێکخراوەی الوان بوون
ئیستا کادری بەرێوەبەری گەورەی حیزبی
دێموکراتن .بۆیە من توانای الوان دەبینم
دڵ خۆشم بــە ئــەوانــەی کــومــەک دەکــەن
تا یەکیەتی الوانــی ئێمە رێکخراوەیەکی
مــوئــەســێــرتــر ب ــێ .تــوانــاو ئیستێعداد و
هێزێ کە لە الوانــیدا دەبینم فکرێکی لە
یەکیەتی الواندا دەبینم الم وایە یەکیەتی
الوان ئەو ئیستێعدادەی هەیە کە بتوانێ
زۆرترین الوی لە دەوری خۆی کۆکاتەوە
و پێویستییەک و دی ەتێ کە لە حیزبی
دێموکراتی کوردستان دا دەبینم بۆ الوان،
کە وایە حیزبی دێموکراتیش بە وەزیﻔەی
خ ــۆی عــەمــەل دەکـــا کــە کــومــەک بــکــا تا
یەکیەتی الوان بتوانێ بە باشترین شێوە
بــە وەزیــﻔــەی خــۆی عــەمــەل بکا .حیزبی
دێموکراتی کوردستانیش لەم پێوندییەدا
لە هیچ هاوکارییەک بە نسبەت الوانو
یەکیەتی الوان و ڕێکخراوی الوان دریغی
نــەکــا .جــاریــکــی دیــکــە داوایــســەرکــەوتــنــی
الوان وئــارەزووی خۆشی و سەعادت بۆ
هەمووتان دەکەم

ﭼەﻧﺪ ﭼﺎﻻﮐﯿﯿەﮐﯽ ﺣﯿﺰب
راپۆڕتی دیداری هەی ەتێکی دیپ ۆماسیی حیزبی دێموکراتی کوردستان لە فین ند
رۆژی سێشەممە١٨ ،ی مانگی ئاوری کاک مستەفا شەڵماشی ،بەرپرسی کۆمیتەی
دەرەوەی واڵتی حیزبی دێموکراتی کوردستان و شەرافەت ئیبراهیمی ،بەرپرسی
پێوەندییەکانی کۆمیتەی فینالندی حیزب بە هاوڕێیەتی کاک عەزیز شێخانی کۆمەڵە
دیدارو سەردانێکی سیاسییان کرد.
شاندی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان لەو دیدارانەیدا لە گەڵ ئەندام پارلەمانی
سەوز ،یەکیەتیی چەپەکان ،پارتی سوئیدی زمانەکان و هەروەها بەشی کەنداوی
فارسو یەکەی مافی مرۆ لە وەزارتی دەرەوەی فینلەند کۆبوونەوە.
ئەو الیەنانەی هەی ەتی حیزبی دێموکراتی کوردستان لەگەڵیان کۆبوونەوە و دیدار
و چاوپێکەوتنیان هەبوو بریتی بوون لە:
ــ پێککا هاویستۆ ،ئەندامی پارلمانی سەوزەکانی فینالند ،قسەکەری ناوەندی ئاشتی
ئورووپا و نوێنەری وەزارەتی دەرەوەی فینلەند بۆ پرسی ئاشتی.
ــ خاتوو لیی ئاندێرسۆن ،پارلمانتار و سەرۆکی حیزبی یەکیەتیی چەپەکان.
ــ ئادلێر کرێوتز ،پارلمانتاری پارتی سوئێدی زمانەکانی فینالند.
ــ خاتوو مییا الهتی ،بەرپرسی حەوزەی کەنداوی فارس لە وەزارەتــی دەرەوەی
فینالند
ــ کاتیا کۆسکێا ،کارمەندی وەزارەتی دەرەوەی فیالند لە یەکەی تایبەت بە مافی
مرۆڤی رێکخراوی نەتەوە یەکگرتوەکان.
شایانی باسە لــەو دیــدار و دیتنانەدا پرسی کــورد ،ئێران ،کۆڵبەران ،بەندییە
سیاسییەکان ،مافی مــرۆ لە ئــێــران ،ئەرکی هێز و رێکخراوە رۆژئاواییەکانو
دەوڵەتەکانیان تیشکیان خرایە سەرو ،هەی ەتی حیزبی دێموکراتی کوردستان وێڕای
پێدانی بەرچاوڕوونی لەسەر دۆخی سیاسیی ئێران و کوردستان کۆمەڵێک داوا و
چاوەڕوانیی حیزبی دێموکراتی کوردستانیان لەو الیەنانە هێنایە بەرباس.
بﻪشداریی شاندێکی حیزبی دیموکراتی کوردستان

لﻪ سیمیناری زان تیی نﻪخشﻪی کوردستان لﻪ هﻪولێر
رۆژی پێنج شﻪممﻪ٢4ی خاکﻪلێوهی ٩٦لﻪ سﻪر بانگهێشتی پﻪیمانگای فەرانسی
شاندێکی حیزبی دێمۆکراتی کوردستان پێکهاتوو لﻪ کاک جﻪلی گادانی و ئیبراهیم
زێوهیی لﻪ کۆنﻔرانسی نﻪخشﻪی سیاسی کوردستانی عێرا بەشدارییان کرد.
لەو سمینارەدا « سیری روسی » ،شارەزای ژئۆپۆلۆتیک و جوغرافیای سیاسیی
ئەوواڵتانەی کوردیان بەسەردا دابەش کراوە ،لەسەر چۆنیﻪتیی دیاریکردنی سنووری
کوردستانی عێرا قسەی کردو لﻪو چوارچێوەیەدا باسی لﻪ قۆناغﻪکانی شکڵگرتنی
سنوور لە باشووری کوردستان کرد و بﻪراوردی نﻪخشﻪی سنووری ساڵی ،١٩٧٠
سنوورهکانی چوارچێوهی هﻪرێمی کوردستان و هﻪر وهها سنوورهکانی پاش هێرشی
داعش بۆ سﻪر عێرا و باشوری کوردستان کرد.
بەرێوەﭼوونی سیمیناری «ڕوخ ارە نو یەکانی ناسیونالیزمیی ئێرانی»

لە بنکەی دەفتەری سیاسیی حدک
کۆمیسیۆنی لێکۆڵینەوەو ئامووزشی حیزبی دیموکراتی کوردستان رۆژی ١٩ی
خاکەلێوە ی ٩٦ی سیمینارێکی بۆ دکتور سەعید شەمﺲ کەسایەتی ئاکادمێک و
مامۆستای زانکۆ لە ژێرناوی روخسارە تازەکانی ناسیونالیزمیی ئێرانی پێکهێنا.
لەو سمینارەدا کاک سەعید شەمﺲ بە ئاودانەوە لە مێژووی هاوچەرخی دەوڵەتانی
دەسەاڵتدار لە ئێران شێوەی روانینی ئەو دەوڵەتانەی بۆ سەر گەالنی دیکەی نێو
جوغرافیای ئێران بەتایبەتی کــورد باس کرد و گوتی ؛ بە خوێندنەوەی شێوەی
سیاسەت و ڕاونگەی دەوڵەتانی دەسەاڵتدار لە ئێران ،روانینی ئەوان بۆ سەر پرسی
نەتەوەی کورد هەمیشە لە گۆشەنیگای ئەمنیەتی بووە ،هەتا فەرهەنگی وسیاسی.
بەڕێزیان دواتر بە خستنەڕووی شكڵ و مۆدێلی ناسیونالیزمەکان لە جیهان ،شێوەی
ناسیونالیزمی ئێرانی لە دەسپێکەوە بە وردی بۆ ئامادەبووان باس کرد.
دوکتور سەعید شەمﺲ بە شیکردنەوەی الیەنی مێژوویی و قوناخەکانی ناسیونالیزمی
ئێرانی لە دەوڵەت و دەسەاڵتە جیاجیاکانو هەروەها هەڵسەنگاندنی جێگەو پێگەی
کورد لە مێژووی ئێراندا؛ لەسەر رووبەروو بوونەوەی کورد بە وێژمان و گوتاری
سیاسی خۆی لە گەڵ ناسیونالیزمیی ئێرانی کۆمەڵکێک خاڵی جێگەی سەرەنجی
خستە بەرباس و شرۆڤەی بۆ کرد.
بەرێوەﭼوونی سیمینارێکی سیاسی لە واڵتی فین ند بۆ کاک م تەفا شەڵماشی
کۆمیتەی فینالندی حیزبی دێموکراتی کوردستان ڕۆژی شەممە١٥ ،ی ئاوری
سیمینارێکی بۆ کــاک مستەفا شەڵماشی ،ئەندامی دەفــتــەری سیاسیو بەرپرسی
کۆمیتەی دەرەوەی واڵتی حیزب پێکهێنا.
کاک مستەفا شەڵماشی لە سەرەتای باسەکەیدا بەبۆنەی ١٠ی خاکەلێوە ،ڕۆژی
شەهیدانی کوردستان ئاوڕێکی لەو ڕۆژە مێژوییەو جێگەو پێگەی شەهیدان لە بزاوتی
سیاسیی کوردستاندا دایەوە.
بەڕێزیان دواتر بە وردی لە مەڕ دوایین ئاڵوگۆرە جیهانییەکانو شوێنکاریان لە
سەر کوردستانو ناوچەی ڕۆژهەاڵتی نێوەراست دوا و لەو پێوەندییەدا سیاسەتی
حیزبی دێموکراتی کوردستانی لە پێوەندی لەگەڵ ئەو ئاڵوگۆڕانەدا شی کردەوە.
لە بەشی کۆتایی سمینارەکەدا بەشداران بە هێنانە بەر باسی پرسیار و تێبینی و
پێشنیارەکانی خۆیان نێوەرۆکی سمینارەکەیان دەوڵەمەندتر کرد.
بەشداری شاندێکی حیزبی دێموکراتی کوردستان لە کۆن رەی حیزبی
سوسیا دیموکراتی سۆئێد
ڕۆژی شەممە ٨ی ئاوریلی ٢٠١٧ی زایینی ،لە سەر بانگهێشتی رەسمیی بەشی
پەیوەندییە نێودەوڵەتییەکانی سەنتەری ئوالف پاڵمە ،شاندێکی کومیتەی حیزبی
دیموکراتی کوردستان لە واڵتی سوید ،پێکهاتبوو کە ئارێز
ڕەمەزانی و کەریم جاف بەشداریان لە ڕێوڕەسمی کردنەوەو ڕۆژی یەکەمی
کۆنگرەی حیزبی سوسیال دیموکراتی سۆئێددا کرد.
لــەو کۆنگرەیەدا کە لە شــاری یۆتێبۆری و لە ژێــر دروشمی « ئاسوودیی
لە سەردمی نــوێدا» گیرا ،هەی ەتی حیزب چەپکە گوڵی پیرۆزباییو پەیامی
حیزبی دیموکراتی کوردستان بەو بۆنەیان گەیاندە شاندی خانەخوێ .هەروەها
لە پەڕاوێزی کارەکانی ڕۆژی یەکەمەی کۆنگرەی پارتی سوسیال دێمۆکراتی
سۆئێددا ،شاندی حیزب توانیان لە نزیکەوە لەگەڵ ئادریانا ڤینتەر ،بەرپرسی
بەشی پەیوەندیییە نێودەوڵەتییەکانی ئەو حیزبە و ئەوین ئینجەر ،بەپرسی بەشی
ڕۆژهەاڵتی نێوەراستی پالمە سەنتەر دیداریان هەبێ.

ژﻣﺎره٧٠٢ :

٣١ی ﺧﺎﮐەﻟێﻮەی ٢٠ _ ١٣٩٦ی ﺋﺎورﯾﻠﯽ ٢٠١٧

درێﮋەی:

هەڵبژاردنی سەرۆککۆماری ،روحانی و کێشەکانی خەڵک

کە زۆر بەدرەنگەوە ـ مەنشوورەکەی بە
ناوی مافی شارۆمەندی کە تەنیا نووسراوێک
بوو لە سەر کاغەز ـ بەگەرمی لە نێو وتارەکانیدا
باودەکردەوە ،تەنانەت رووی لە دانیشتوانی
پارێزگا پەراوێزخراوەکانی ئێرانیش کرد و
لە ژێر ناوی مافی «اقلیتهای قومی» کە گۆیا
مەبەستی لە مافی کەمینە نەتەوەیییەکانی
ئێران بوو ،بەڵێنی چارەسەری کێشەکانیان
و دابینکردنی مــافــەخــوراوەکــانــی بــەوانــدا.
بەگشتی ئەو بەشە لە خەڵکی ئێران و لە
کوردستانیش ،کە لە بەر وەزعی لەڕادەبەدەر
خراپی رێژیم پێیان وابــوو کە بۆ راگرتنی
نیزامەکەشیان بێ ،ئومێدێک ماوە بۆ قبووڵی
گۆڕانکارییەکان ،لە دوای ئیساحتەڵەبەکان
ئەو جارەش رێگەیان دا بە ئی تیالفی ئەوان و
میانڕەوەکان ،هەتا جارێکی دیکەش شانسی
خۆیان تاقی بکەنەوە و راستگۆیی خۆیان بە
خەڵک نیشان بدەن.
لەوکاتەدا حیزبی دیموکراتی کوردستان،
کــە بــە باشی ف ــەزای ئینتیخاباتیی ئێرانی
هــەڵــســەنــگــانــدبــوو و دەیـــزانـــی لــە نــاوچــە
جیاجیاکانی ئێران بۆ هێنانە مەیدانی خەڵک
بۆ دەنگدان کــاری زۆر کــراوە و وەعــدە و
بەڵێنی زۆرتــر دراوە و کوردستانیش لەو
بازارگەرمییە بە دوور نابێ ،لەگەڵ پێداگری
لەسەر سیاسەتەکانی لە بەرامبەر رێژیمی
کۆماری ئیسالمیدا و ئاشکرا کردنی هەموو
فرت و فێڵەکانیان لە کاتی هەڵبژاردنەکاندا،
خەڵکی کــوردســتــانــی بــە ئاگاهێنایەوە کە
ئــەگــەر بــە هــەر هــۆیــەک دەچــنــە دەنــگــدان،
لەالیەک وەک فرسەتێک چــاوی لێبکەن بۆ
دەربڕینی ویست و داخوازییە نەتەوەیی و
سیاسی و کۆمەاڵیەتییەکانیان و لەالیەکی
دیکەوە وشیارانە دەنــگ بە کەسێک بدەن
ک ــە داواک ــاریی ــەک ــان ــی ــان لــەچــوارچــێــوەی
بەرنامەکانیدا گونجابێ.
لەو دەورە لەهەڵبژاردندابە هۆی پشتیوانی
زۆربــــەی دەنـــگـــدەران و مــلــدانــی رێــبــەری
کۆماری ئیسالمی بە ئاکامی هەلبژاردنەکان،
حــەســەنــی روح ــان ــی بـــوو بــە حــەوتــەمــیــن
سەرۆککۆماری رێژیم .بەمجۆرە لە دوای
دەسەاڵتی ئیساحتەڵەبەکانی ئێران ئەو جار
هاوپەیمانی ئەوان و میانڕەوەکانی رێژیم بوو
کە دەکەوتە بەر تاقیکردنەوەیەکی گرینگ.
تــاقــیــکــردنــەوەیــەک کــە دواشــانــســی هەموو
دەستە و باندە جۆرا و جۆرەکانی رێژیمی
کۆماری ئیسالمی بوو بۆ دڵنیایی پێدان بە
خەڵکی وەزاڵەهاتوو لە بوون و سیاسەتەکانی
دەســەاڵتــداران .دوومانگ دوای هەڵبژاردنی
روحانی و دەستبەکاربوونی هەمووخەڵک
دەیــانــزانــی کــە ئـــەوە دەت ــوان ــێ دەسپێکی
کــۆتــایــی ئــارامــشــی پ ــاش هــەڵــبــژاردن بــێ،
ئەگەرخەڵک ویستەکانیان لە نێوەرۆکی کار
و بەرنامەکانی دەوڵەتی روحانیدانەبیننەوە.
ئەودەمیش بــەوردی بــاس لــەوە دەکــرا کە،
زۆر بــەی دەنــگــدەرانــی ئێران و ،بەتایبەت
ئەو بەشە لە خەڵکی کوردستان و پارێزگا
دووردەسەتەکانی ئێران کە روحانی بەدەنگی
ئــەوان توانی ببێتە خاوەنی ئەو پۆستە ،نە

بەرزڕاگیرانی یادی

لەبەر خۆشەویستییان بۆنیزام بەڵکوو ،تەنیا
بۆ بەخشینی هەلێکی دیکەی یاسایی بەو
کەسەی کە ئومێدی گۆڕانکاری پێدان و هاتنە
مەیدانی هەڵبژاردن و ئەگەر روحانی نەتوانێ
ئەو پەیامەی خەڵک وەربگرێ یا کۆسپەکانی
سەر رێگەی جێبەجێکردنی وادە و بەڵێنەکانی
النەبا دەبێ چاوەڕوانی هەڵوێستێکی دیکە بێ
لەالیەن ئەو خەڵکەوە.

کە ئەو لە چوارچێوەی بەرنامەی «ح و
اقلیتهای قومی» باسی لێدەکردن ،بەشێکن
لــە کــارنــامــەی شکستخواردووی دەوڵــەتــی
حەسەن روحانی.
خەڵک بە هۆی هەڵسەنگاندنیان لە رەفتار
و بەرنامەکانی ســەرۆککــۆمــارەکــان سەر
بە هەر دەستە و جێناحێک بووبن دەزانــن
جــیــاوازییــەکــانــی ئــــەوان لــە نــێــو خــۆیــانــدا

ﭼەﻧﺪ ھەواڵﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﯽ
ناڕوونیی ﭼارەنووسی

زیندانیی مەحکوو بە ئێ دا لە ئێران

 ٥3٠٠زیندانی لە زیندانەکانی ئێران لە ژێر هەڕەشەی سزای ئێعدام دان.
یەحیا ەماڵ پوور ،جێگری بەرپرسی ۆمیسیۆنی قەزایی مەجلیﺲ لە دوایین باسی
لە پێوەندی لەگەڵ پڕۆژەیاسای پێشنیارکراوی تاوتوێی البردنی سزای ئێعدام بۆ ئەو
ەسانەی بە تۆمەتی بازرگانی ردن بە مادەهۆشبەرە انەوە گیراون ،رایگەیاند :زیاتر
لە  ٥3٠٠کەس لە زیندانە انی ئێراندا چاوەڕوانی جێبەجێكردنی سزای ئێعدامن،
ئەوەش تەنیا ئەوانەن ە بە تومەتی ڕین و فرۆشتنی مادەسڕ ەرە ان ئەم سزایەیان
بە سەردا سەپاوە.
جێبەجێبوونی سزای ئێعدام لە ئێران بە شێوەی زۆرو بەرباو لە حاڵێکدایە کە
ڕێکخراوی لێبووردنی نێونەتەوەیی لە نوێترین ئاماری سااڵنەی خۆیدا ڕایگەیاند لە
 ٥٦٧حاڵەتی ئێعدام لە ساڵی  ٢٠١٦زایینیدا لە ئێران تۆمار کراوە.
ئەو ڕێکخراوەیە لەو ڕاپۆرتەدا ئەوەشی خستوەتەڕوو کە ،النیکەم  33حاڵەتی
ئێعدامی تۆمار کراو لە ساڵی  ٢٠١٦زایینی ،لە بەرچاوی خەڵکدا بووە ،هەروەها لەو
ڕاپۆرتەدا ئاماژە بە ئێعدامی  ٨ژن لە ساڵی  ٢٠١٦زایینیدا لە ئێران کراوە.
بەپێی ڕاپۆرتی ڕێکخراوی لێبووردنی نێونەتەوەیی ،ئێران پاش چین ،بە دووهەمین
واڵت لە بواری ئێعدامکردنی تاوانباران دادەنرێ.

نەورۆزی امانەکان بەرپرسانی سپای پاسدارانی وەزاڵە هێنا

خــەڵــک بــە هـــۆی هــەڵــســەنــگــانــدنــیــان لــە رەف ــت ــار و بــەرنــامــەکــانــی
سەرۆککۆمارەکان سەر بە هەر دەستە و جێناحێک بووبن دەزانن
جیاوازییەکانی ئەوان لە نێو خۆیاندا هەرچییەک بێ ،بۆ ئەوان چۆنیەتی
جێبەجێکردنی وادەو بەڵێنەکانیان لە کاتی هەڵبژاردن و راستگۆیییان
لە ئاست وەدیهێنانی داواکاری خەڵکی واڵت گرینگە.
ئیستا دوای چوار ساڵ بەهەڵسەنگاندنی
کــارنــامــەی دەســــەاڵتــــداری دەوڵــەتــەکــەی
روحـــانـــی ،ب ــە روونـــــی دەردەکــــــــەوێ کە
ســەرەڕای ئیدیعاکانی خۆی و دەوڵەتەکەی
نــەتــەنــیــا نــەیــانــتــوانــی هــیــچ یـــەک لــــەوادەو
بەڵێنەکانیان بەرنەسەر بەڵکوو ،بەپێﭽەوانەوە
ژیــانــی خــەڵــک لــە هــەمــوو بــوارێــکــدا زۆر
خراپتربووە .چوونەسەری بایی کااڵ لەپاڵ
زیادبوونی رێــژەی بێکاری ،دەسەاڵتداریی
ناوەندە ئەمنییەتییەکان و درێــژەی گرتن
و راوەدوونــــان و بــەرزبــوونــەوەی رادەی
ئیعدامەکان ،زیادبوونی کێشەکۆمەاڵیەتییەکان
و لــەبــەریــەک هــەڵــوەشــانــدنــی پێوەندییە
کۆمەاڵیەتییەکان لــە کۆمەڵگەی ئــێــران و
گرینگتر لە هەموان گوێپێنەدان بە داواکارییە
ســەرەتــایــیــیــەکــانــی خــەڵــک کــە بەشێکی لە
چوارچێوەی پڕۆژە پشتگوێخراوەکەی مافی
شارۆمەندیدا هاتبوون و لە بیربردنەوەی
ئەو بەڵێنانەی بۆ پێڕاگەیشتن و دابینکردنی
مافی زەوتــکــراوی خەڵکی ئــەو ناوچانەی

ه ــەرچ ــیی ــەک بــــێ ،ب ــۆ ئـــــەوان چــۆنــیــەتــی
جێبەجێکردنی وادە و بەڵێنەکانیان لە
کاتی هەڵبژاردن و راستگۆیییان لە ئاست
وەدیهێنانی داواکــاری خەڵکی واڵت گرینگە.
بۆیە ئەوجار ناکرێ چــاوەڕوان بن خەڵکی
کــوردســتــان دیــســانــیــش بــبــنــە کــەرەســەی
دەنگکۆکردنەوەیان و چوار ساڵی دیکەش
کاتی تاقیکارییەکی دیکە بدەنەوە بەوانەی
کــە لــە چــوار ساڵی رابــــردوودا نەیانتوانی
کەمترین بەڵێنەکانی خۆیان بەجێ بگەیەنن.
لەم روانگەوەیە کە بە ئەزموون وەرگرتن
لە چۆنیەتی رەفتاری کاندیدە بێدەسەاڵت و
بێبەڵێنەکان ،خەڵکی کوردستان هەڵبژاردنی
ئەم دەورەی سەرۆککۆماری بایکۆت دەکەن
و ئەمەش دەکەنە هۆکارێک بۆ تێگەیاندنی
هەموو الیەنەکانی کۆماری ئیسالمی کە بزانن
خەڵکی کوردستان وەک هەمیشە وشیارانە
لەگەڵ ئەو بابەتانەی بە ژیانی ئەوانەوە گرێی
خواردوە مامڵە دەکەن.

ی خاکەلێوە لە بنکەی دەفتەری سیاسیی حیزبی دیموکراتی کوردستان

لە رێورەسمێکداو لە بنکەی دەفتەری وێــڕای کاریگەرییان لەسەر کۆماری هاتنەمەیدانی الوانی رۆژهەاڵتی لە بۆنە
سیاسیی حیزبی دیموکراتی کوردستان؛ کوردستانو ،دامەزراندنی رێکخراوەی نەتەوەییەکاندا  ،وەکوو نەورۆزی ٩٦ی
یادی  ٧4ساڵەی دامەزرانی ڕێکخراوی
یەکیەتیی الوانی دیموکراتی رۆژهەاڵتی
کوردستان بەرز ڕاگیرا.
لەو رێوڕەسمەدا کە رۆژی سێشەممە
٢٢ی خاکەلێوە گیرا ،سەرەتا کورتەیەک
لە مێژووی دامەزارندنی یەکیەتیی الوانی
دێــمــوکــراتــی رۆژه ــەاڵت ــی کــوردســتــان
خوێندرایەوە و دواتر پەیامی دەفتەری
سیاسیی حیزبی دێموکڕات بەو بۆنەیە
لـــەالیـــەن ب ــەڕێ ــز ســکــرتــێــری گشتیی
حیزبەوە پێشکێش کرا.
بەڕێزیان لە باسەکەیدا بە ئاماژە
بە گرینگیی قوناخی الویەتی بەتایبەتی
لە بــواری بەڕێوەبەرایەتیو ئیدارەی تــایــبــەت بــە خــۆیــان لــە درێــژەپــێــدان هەتاویی بەرز نرخاند.
کاروباری سیاسیو فەرهەنگیو مەدەنی بــە ئامانجەکانی حیزبی دێموکراتی خوێندنەوەی پەیامی یەکیەتیی ژنانی
کوردستان هەردەم لە مەیدانی خەباتدا دێــمــوکــراتــی کــوردســتــان بــەو بۆنەیە،
بۆ ئامادەبووان دوا.
کــــــاک مـــســـتـــەفـــا مــــــەلــــــوودی بــە دەورو نەخشی بەرچاویان هەبووە.
پێشکێشکردنی چەند کۆپلە شیعر و
لە بڕگەیەکی دیکەی ئەو یادەدا پێشەوا گۆرانی ،پیشاندانی شانۆیەکی کۆمێدیو
وەبیرهێنانەوەی دەورو ڕۆڵــی الوانی
کورد لە دامەزراندن و ئاراستە بەخشین عەلیپوور ،سکرتێری گشتیی یەکیەتیی هەروەها چەند تابڵۆیەک لە هەڵپەرکێی
بە دەوڵەتی جمهوری کوردستان گوتی :الوانی رۆژهەاڵتی کوردستان پەیامێکی الوانــــی دێــمــوکــڕات چــەنــد بڕگەیەکی
الوانــی کورد لە سەردەمی کۆمارەوە ،پێشکەش کــرد .ئــەو بــە خستنەڕووی دیکەی ئەو یادە بوون.
هەلومەرجی ڕۆژهــەاڵتــی کوردستان،

دەنگدانەوەی نەورۆزی کەم وێنەی ئەمساڵ بوو بە هۆی وەدەنگ هاتن و هەڕەشە
کردنی بەرپرسانی بااڵی سپای پاسداران لە چاالکان و تێکۆشەرانی کوردستانی.
ناوەندە حکوومییەکان و بەتایبەتی ناوەندە ئەمنییەکان کە بەرەبەری خۆ ئامادە
کردن و پێشوازی کردنی خەڵکی کوردستان بە شێوازی جۆراجۆر ویستیان خەڵک لە
بەڕێوەبردنی نەورۆزی ئەمساڵ دڵسارد بکەنەوە ،بەاڵم بە پێﭽەوانەی پیالن و ویستی
ئەوان بۆنەکانی نەورۆزی ٩٦یهەتاوی بوو بە وێستگەی یەکگرتوویی و پێکەوەبوونی
خەڵکی کوردستان و،
هەر ئەمەش بووەتە هۆی وەدەنگهاتن و هەڕەشە کردنی بەرپرسانی سپای
پاسداران لە بەڕێوەبەارنی نەورۆزی ئەمساڵ.
لە تازەترین لێدوانیدا ســەردار م ەممەد حسێن رەجەبی بە ڕاشکاوی باس لە
تووڕەیی ناوەندە ئەمنییەکان دەکاو تەنانەت هەڕەشەی لە بەڕێوەبەران و ڕێکخەرانی
بۆنەکانی نەورۆزی ئەمساڵ ،کە بە نەورۆزی جامانەکان ناسراوە ،کردوە.
فەرماندەی قەرارگای شەهرامﻔەر لە پارێزگای سنە کە ناوەندێکی ئەمنیەتی بەهێزە
لەو پارێزگایە ،بە خستنەبەرباسی نــەورۆزی ٩٦ی هەتاوی،ودووپاتکردنەوەی
کۆمەڵێک تانەوتوانجی سواو ،نێگەرانی خۆی و سپای پاسدارانی لەوبارەوە دەربڕی.
بەرپرسی سپای بیت الم دسی پارێزگای سنە بە وەبیرهێنانەوەی ڕووداوەکانی
دەی ٦٠ی هەتاوی لە شارەکانی کوردستان دیسانەکە ترس و دڵەڕاوکێی ناوەندە
ئەمنییەکانی سەبارەت بە بەشداریی بەرباوی خەڵک لە نەورۆزی جامانەکان باس
دوا و بەڕێوەبەران و ڕێکخەرانی بۆنە نەورۆزییەکان بە تێکدەر ناو دەبا.
ســەردار م ەممەد حسێن رەجەبی ،لە درێــژەی لێدوانەکەیدا کە رۆژی ٢١ی
خاکەلێوە لە ماڵپەری سپای بیت الم دس“ باوکراوەتەوە هەوڵی داوە خەڵک و
کۆمەڵگەی کوردستان لە چاالکانی فەرهەنگی و مەدەنی وسیاسیی کورد جیابکاتەوەو
خەمخۆران و دڵسۆزانی خەڵکی کوردستان بە دوژمن و تێکدەری ئاسایشی نەتەوەیی
ناوزەد بکا.
ئەمە لە کاتێکدایە خەڵکی کوردستان بە هەموو چینوتوێژەکانەوە بە لەبەرچاوگرتنی
داواکاری وئامووژگاری الیەنە سیاسی و مەدەنییەکانی خۆیان ،ئەمساڵ بە گەرم
وگۆڕی پێشوازییان لە بۆنەکانی نەورۆز کردو  ،سەلماندیان هەردەم داواکاری ماف
و ویستی نەتەوەیی خۆیانن.
شایانی باسە ناوەندە ئەمنییەکان چ وەکوو بانگهێشتکردنی ڕێکخەران و چ وەکوو
ڕیگەنەدان بە بەڕێوەچوونی نەورۆزی بەرباو لە شارەکانی کوردستان لە هەوڵدا
بوون هاوئاهەنگی ویەکدەنگی چاالکانی مەدەنی وسیاسی تێک بشکێنن ،بەاڵم وەکوو
بینیمان نەورۆزێکی بێ وێنەو مێژوویی لە ناوچە جیاجیاکانی کوردستان بەڕێوەچوو
کە دەنگدانەوەی بەرباوی میدیایی لێکەوتەوە.

مان رتنی بەرباڵوی دوکانداران و کاسبکارانی شاری سنە
بەشێکی بەرچاو لە دوکانداران و کاسبکارانی شاری سنە رۆژی ڕابردوو ٢3ی
خاکەلێوە بە نیشانەی ناڕەزایەتی دەربڕین بەرانبەر بە کەمتەرخەمیی بەرپرسانی
ئەوشارە  ،دوکان و پاساژ و بازاریان داخست.
یەکێک لە مانگرتووان رایگەیاندکە ،سەرەڕای ئەوە کە شارەداری و ناوەندەکانی
دیکە بە بیانووی جۆراوجۆر پارەیەکی زۆر لە ئێمە وەردەگــرن  ،بەاڵم دیسان
کاسبکاران ودوکاندارانی شاری سنە لەگەڵ گرفت وکێشەی زۆر رووبــەڕوون .بۆ
نموونە شارەداری بڕیاری داوە کە کێشەی دەسﻔروشانی سەرشەقام چارەسەر بکا،
بەاڵم ئەو کێشانە وەک خۆی ماوەتەوە ،لە الیەک دیکەش رۆژ بەرۆژ نرخی عەوارێز
و ماڵیات بە بێ هیچ خزمەتگوزارییەک دەچێتە سەر ،هەر ئەمەش بوەتە هۆی
مانگرتنی کاسبکاران و داخستنی دوکان وبازاڕی شاری سنە.
شایانی باسە ساڵی رابردوو شارەداری شاری سنە بە هاوکاری هێزە ئینتیزامییەکان
هێرشیان کردە سەر دەسﻔرۆشانی سەرشەقام  ،و بە هۆی لێدان و تااڵن کردنی
کەلوپەلی دەسﻔرۆشانی سەر شەقام ناڕەزایەتی و شەڕ وتێکهەڵﭽوون هاتە ئاراوە.
دوای ئەوە بڕیار بوو شارەداری شاری سنە لە زووترین کات کێشەی دەسﻔرۆشانی
سەرشەقام چارەسەر بکا ،بەاڵم تاکوو ئێستا هیچ هەنگاوێکی بە کردەوەی هەڵنەهێناوە.
جێیئاماژەیە دەسﻔرۆشی ،رێگەیەکە بۆ دابینکردنی بژیوی ژیــان ئەویش بە
ناچاری ،کە بەهۆی نەبوونی دەرفەتی کاری باشتر و دەسکورتی خەڵ ،بەشێک لە
خەڵکی شارەکانی کورستان رووی تێدەکەن و کێشەو گرفتی تایبەت بە خۆی هەیە.
گواستنﻪوهی

بﻪند راو بﻪ مﻪبﻪستی ئێ دا

ردن ،بۆ ژووری تا ﻪ ﻪسی

١١بﻪند راوی بﻪندیخانﻪی رهجایی شاری ﻪرهج بﻪ مﻪبﻪستی جێبﻪجێكردنی
حو می ئێعدام بۆ ژووری تا ﻪ ﻪسی گواسترانﻪوه.
بﻪپێی رێكخراوی مافی مرۆڤی ئێران ،چﻪند ڕۆژ لﻪوهپێش بﻪرپرسانی بﻪندیخانﻪی
ڕهجایی شاری ﻪرهج  ١١ﻪسیان بﻪ مﻪبﻪستی جێبﻪجێكردنی حو می ئێعدام بۆ
ژووری تا ﻪ ﻪسیی ئﻪو زیندانﻪ گواستﻪوه ﻪ لﻪو راپۆرتﻪدا تﻪنیا ناوی  3ﻪس بﻪ
ناوه انی فﻪرزاد قﻪهرهمانی ،مێهدی بﻪهلوولی و وهحید سیالبی ئاشكرا راوه..
بﻪپێی هﻪمان سﻪرچاوه ،شیمانﻪی ئﻪوه ده رێ ﻪ چوارشﻪممﻪی ئﻪو حﻪوتوویﻪ
حو می ئێعدامی ئﻪو بﻪند راوانﻪ جێبﻪجێ بكرێ.
ۆماری ئیسالمیی ئێران لﻪبواری جێبﻪجێكردنی حو می ئێعدامی خﻪڵكی واڵتﻪ ﻪی
پاش چین دووهﻪمین واڵتﻪ لﻪ ئاستی جیهاندا

ژﻣﺎره٧٠٢ :

٣١ی ﺧﺎﮐەﻟێﻮەی ٢٠ _ ١٣٩٦ی ﺋﺎورﯾﻠﯽ ٢٠١٧

درێﮋەی:
لە کۆڕیادێکدا رێز لە ژیانی پڕبەرهەمی نەمر کاک فەتاح کاویان نرا
باس لە ئەرک وەئەستۆ گرتن و ئەو بەرێزە لە نێو ئامادەبوواندا.
و وەڕگێڕانی «فەتاح کاویان» پێشکەش
تێکۆشانی ئەو بەڕێزە کرا.
دواتـــر بــەڕێــز مستەفا مــەعــرووفــی ،کرد .بەڕێز قادروریا لە بابەتەکەیدا بە
بەڕێز کەماڵ کەریمی بە باس کردن
لە چەند بیرەوەری لە ژیانی کاک فەتاح
کاویان لە بواری زمانەوانی و وەرگێران
و بوارەکانی دیکەی ژیان و بەرهەمەکانی
ناوبراو ،چەند الیەنێکی جێی سەرنجی
لە ژیانی ئەدەبی و سیاسیی کاک فەتاح
خستەڕوو.
کوردستان لە بۆنەکانی نەورۆزی
ئەمساڵ لەوبارەوە گوتی :بەشداریی
مانادار و یەکگرتووانەی خەڵکی
رۆژهەاڵتی کوردستان ئەمساڵ لە
بۆنەکانی نەورۆزدا دوای ٧٠ساڵ
لە سێدارەدانی پیشەوا قازی رێبەر،
نیشانیان دا ،کە هەم بە رێبازی قازی
م ەممەد وەفادارن و هەم پەیامی
یەکریزی و پێکەوەبوونیان گەیاندە
الیەنە سیاسییەکان.
یەکێک لــە هــاوکــارانــی کــاک فــەتــاح لە
دەزگای چاپەمەنیی حیزب وتارێکی لە
لەدرێژەی پەیامی دەفتەری سیاسیدا سەر فەرهەنگی «حەوتەوانە» ،یەکێک
هــاتــبــوو کـــە؛ کـــاک فــەتــاح ک ــاوی ــان چ لــە بەرهەمە بەنرخەکانی کــاک فەتاح
وەکوو پێشمەرگەیەک لە شاخ کە یارو کاویان پێشکەش کرد.

خەمخۆری هاوڕێیانی بوو ،چ ئەوکات کە
بۆ ماوەیەک شارەداری شاری مەهاباد
بــووە ،ئــەوانــەی کە ئــەو سەردەمەیان
لەبیرە شاهیدی دەدەن کە لەو بوارەشدا
چەندە خەال و سەرکەوتووبووە.
بــەڕێــز کــەریــمــی لــە کــۆتــایــی پەیامی
دەفتەری سیاسیدا باسی لە تایبەتمەندیە
م ــەزن و بێوێنەکانی بــەڕێــز کــاویــان
کرد کە ،بە هۆی مێهرەبانی ولێزانی و
ڕەوشتبەرزییەوە ،نەتەنیا خۆشەویستی
سەرجەم هاوڕێیانی دیموکراتی بوو،
بــەڵــکــوو لــە الی زۆر ک ــەس والیــەنــی
دیکەش جێگای رێزوحورمەت بوو.
لــە بەشێکی دیــکــەی ئــەم کــۆڕیــادەدا
کــورتــە فیلمێک تــایــبــەت بــە ژیــــان و
بــەســەرهــاتــی کــاک فــەتــاح کــاویــان کە
بەرهەمی تلویزیۆنی کوردکاناڵ بوو،
پیشاندراو بووەهۆی گشتاندنی یادی

ناوبراو بە کورتی و بە وردی چەند
تایبەتمەندی ئەو فەرهەنگە زانستییەی
بۆ ئامادەبووان باس کرد کە لە نەوعی
خۆیدا فەرهەنگێکی سێ زمانەو تایبەتە.
هــەر لــەم ک ــۆڕی ــادەدا ی ــاری دێرینی
کــاک فــەتــاح کــاویــان و تێکۆشەری لە
مێژینەی دیموکرات،کاک مەال رەسووڵ
پێشنەماز چەند وتەو بیرەوەری لەحەفتا
سال پێکەوەبوونی لە گەل نەمر کاویان
خستەبەرباس و ،چەند بیرەوەریی لە
قوناغە جیاجیاکانی ژیان وخەباتی خۆی
و نەمر کاک فەتاح بۆ ئامادەبووان باس
کرد.
لە بڕگەیەکی دیکەی ئەم کۆڕیادەدا
کە لە الیەن دەفتەری سیاسیی حیزبەوە
رێک خرابوو ،بەڕێز قادر وریا ،ئەندامی
دەفــتــەری سیاسیی حیزبی دێموکرات
باسێکی لە ژێرناوی «رەهەندی نووسین

نموونەهێنانەوە لە چەند نووسینێکی
نەمر کــاک فەتاح باسی لە خەالقییەت
و لــێــهــاتــوویــی نــەمــریــان لــە نووسینە
جۆراوجۆرەکانیدا کرد.
ل ــە کــۆتــایــی کـــۆڕیـــادەکـــەدا خــاتــوو
سەرگوڵ کاویان ،یادگار و کﭽی نەمر
فەتاح کاویان چەند وتەیەکی لە الیەن
خ ــۆی و بــە نــوێــنــەرایــەتــی بــنــەمــاڵــەی
کــاویــانــەوە پێشکەش بــە مــێــوانــان و
بەشداربووانی ئەو کۆڕە کرد.
خــاتــوو ســەرگــوڵ بــە خــوێــنــدنــەوەی
نامەیەکی باوکی بۆ بنەماڵەکەی ،هەستی
بەڕێز کاک فەتاحی بۆ بنەماڵەو کەس و
کارو منداڵەکانی بۆ بەشدارانی کۆڕەکە
خستەروو کە چەندە بە ئێ ساسەوە
بــاســی لــە دووربـــوونـــی لــە بنەماڵە و
کــەس و کــارەکــەی ک ــردوەو چەندە بە
سۆزو خۆشەویستییەوە روانیویەتیە
پێکهاتەی خاوخێزانی خــۆی .بــەاڵم بە
هەموو ئەوانەیشەوە ئەرکە نەتەوەیی
و حیزبییەکانی لــە ســـەروو هەموو
شتێکەوە دانــاوە و بۆ بەجێگەیاندنی
ئــەرکــە نیشتمانییەکانی ئــامــادە بــووە
لە هەموو کەس و کــارو ماڵ و منداڵە
خۆشەویستەکانی دوور بێت.
لە کۆتایی قسەکانیدا خاتوو سەرگوڵ
بە پێزانینەوە ،سپاسی حیزبی دێموکرات
و هاوسەنگەرانی باوکی کرد کە هەمیشە
بەڕێزە و لە کاک فەتاحیان روانیوەو تا
دوایین ساتەکانی ژیانی بە حورمەت
بوون لە گەڵی.
شایانی باسە هــاوڕێــی تێکۆشەر و
دێموکراتی بەوەفا ،کاک فەتاح کاویان
دوای تەمەنێک لە خزمەت بە نیشتمان
و ئــەدەبــی کــوردی و پێشکەشکردنی
چەندین بەرهەمی بەنرخ بە کتێبخانەی
کوردی ،رۆژی ٢٩ی بەفرانباری ساڵی
١3٩٥ی هەتاوی لە قەاڵی دێموکرات لە
شاری کۆیە مااڵوایی یەکجاری لە ژیان
و هاوسەنگەرانی کرد.

پﻪردهالدان لﻪ کتێبی فﻪرماندهرانی شﻪهید ،لﻪ شاری هﻪولێر
رۆژی دووشەممە٢١ ،ی خاکەلێوەی
٩٦ی هەتاوی لﻪ هۆڵی کتێبخانﻪی زهیتون
لــﻪ شــاری هﻪولێر بەرهەمێکی دیکە لە
بــەرهــەمــەکــانــی ک ــاک بــرایــم چــووکــەڵــی،
پێشمەرگە و ئەندامی رێبەریی حیزبی
دێــمــوکــڕاتــی کــوردســتــان لــە ژێ ــر نــاوی
«فەرماندەرانی شەهید» پــەردەی لەسەر
الدرا و روونوێنی لێکرا.
لــەو رێــورەســمــەدا ســەرەتــا کورتەیەک
لە ژیانی برایم چووکەڵی خوێندرایەوە و
دواتر پەیامی کۆمیتەی حیزب لە هەولێر
بەو بۆنەیە لەالیەن چیا مﻪالک ،بەرپرسی
ئـــەو کــۆمــیــتــەیــە پێشکێش کـ ــرا .پــاشــان
مامۆستا عەبدوڵا حەسەنزادە ،کەسایەتی
بــــەرزو یــەکــێــک لــە ســیــمــاکــانــی حیزبی
دێموکڕاتی کوردستان پ ــەردەی لﻪسﻪر
کتێبی فەرماندەرانی شەهید الدا.
لە بڕگەیەکی دیکەی ئەو رێوڕەسمەدا
کـــاک ســمــای ـ بـــازیـــار ،هــاوســەنــگــەری

نووسەری کتێبی فەرماندەرانی شەهید و،
مامۆستای زانکۆ لەسەر دوایین بەرهەمی
برایم چووکەڵی چەند وتەیەکی پێشەکەش
بە ئامادە بووان کرد.
بەڕێزیان لە بەشێکی باسەکەیدا تیشکی
خستە سەر ئەوەی باسکردن لە مێژووی
هاوچەرخی کــورد بە بێ لەبەرچاوگرتنی
جێگەو پێگەی حیزبی دیموکرات و خﻪباتی
ئﻪو حیزبﻪ مێژوویﻪکی ناتەواو و ن وسانە.
کاک سمای بازیار بە خستنە بەرباسی
هیوای سەرەکیی چەک هەڵگرتنی گەلی کورد
و رۆڵەئازاکانی ئەو گەڵە ،لەوبارەوە گوتی:
بە شاهیدی هەموو ئەو هاوسەنگەرانم و،
ئەوانەی وا شەهید کــراون ،شۆڕشگێڕانی
کورد هیﭽکات نەیانویستووە کەس بکوژن
یان بکوژرێن ،ئەوان خەباتەکەیان بۆ ژیان
بووە ،بەاڵم ئیدی هەلومەرجی نەخوازراو،
کاروانی شەهیدانی ئێمەی تا ئێستا درێژ
کردۆتەوە.

لە دریژەی ئەو رێوڕەسمەدا کاک رەزا
کەعبی ،جێگری سکرتێری گشتیی کۆمەڵەی
زەحــمــەتــکــێــشــانــی کــوردســتــان ،باسێکی
پێشکێش کرد وێڕای رێزلێنان لە زەحمەتی
کــاک بــرایــم چــووکــەلــی بــە ئ ــام ــاژەدان بە
گرینگی ئەدەب و بەرهەمی بەرگریی کورد،
هەوڵ و ماندووبوونی ناوبراوی لﻪوبارهوه
بەرز نرخاند.
لە بەشێکی دیکەی رێورەسمەکەدا تابلۆی
نەخشراو بە دیزاینی رووبــﻪرگــی کتێبی
فەرماندەرانی شەهید لە الیەن سکرتێری
گشتیی حیزبی دیــمــوکــراتــی کــوردســتــان
بﻪرێز مستﻪفا مــﻪولــوودییــەوە ئیمزا کرا
ولــە کۆتایی رێــورهســمــﻪکــﻪدا کــاک برایم
چووکەڵی لەسەر چۆنیەتی ئامادەکردن
ونووسینی کتێبەکانی کﻪ ٧بــﻪر کتێبﻪ،
بەتایبەتی تازەترین بەرهەرمەکەی چﻪند
وتﻪیﻪکی پێشکەش بە ئامادەبووان کرد.

ﭼەﻧﺪ ھەواڵﯽ ﺋێﺮاﻧﯽ
روحانی سپای پاسدارانی ئاگادار ردهوه ﻪ خۆ لﻪ هﻪڵبژاردن هﻪڵنﻪ ورتێنن

حﻪسﻪن رۆحانی ،سﻪر ۆماری ئێران هێزه چﻪ داره انی واڵتﻪ ﻪی ئاگادار
ــردهوه ﻪ دهست لﻪ اروباری هﻪڵبژاردن وهرنــﻪدهن و اریان بﻪ یارییﻪ
سیاسییﻪ ان نﻪبێ.
حﻪسﻪن رۆحانی لﻪ رۆژی ئﻪرتﻪشی ۆماری ئیسالمیی ئێراندا گوتی،
هێزه چﻪ داره ان نابێ خۆیان تێكﻪڵ یارییﻪ سیاسییﻪ ان بكﻪن و ئﻪوهی بﻪ
راسپارده و ئامۆژگارییﻪ انی خومﻪینی زانی و اری ئﻪوانی بﻪ پاراستنی
بﻪرژهوهندییﻪ انی خﻪڵ زانی.
هﻪروهها ناوبراو بێ ئﻪوهی ﻪ ناوی سپای پاسداران بێنێ گوتی جگﻪ لﻪوهش
هێزه چﻪ داره ان نابێ خۆیان تێكﻪڵ بﻪ ێشﻪی ئابووری بكﻪن لﻪبﻪر ئﻪوهی
ﻪ لﻪ اری سﻪره یی خۆیان دوور دهبنﻪوه.
لﻪ الیﻪ ی دیكﻪش ،قسە لەوە دەکرێ بﻪ نزیكبوونﻪوهی اتی هﻪڵبژاردنی
سﻪر ۆماری ،هێزه انی سپای پاسداران زیاتر لﻪ جاران دهست لﻪ اروباری
هﻪڵبژاردن وهردهدهن.
عﻪبدولڕهزا داوهری ،راوێــژ ــاری پێشووی ئﻪحمﻪدی نــژاد لﻪ نامﻪیﻪ ی
سﻪرئاوااڵدا ڕووبﻪ فﻪرماندهی سپای پاسداران گوتی ،نﻪتﻪنیا ڕاوێژ اران
و ڕاگﻪیﻪنﻪ انی سپای پاسداران ،بﻪڵكوو ئیتالعاتی سپاش هﻪر ئێستا دهستی
ردوه بﻪ پشتیوانیكردن لﻪالیﻪنێكی تایبﻪت و بﻪ ڕاشكاوی دهست لﻪ اروباری
هﻪڵبژاردن وهردهدا.
پێشتریش عﻪلی خامنﻪیی ،رێبﻪری ۆماری ئیسالمیی ئێران گوتبووی،
بﻪرهنگاریی هﻪر چﻪشنﻪ دهستێوهردان و گۆڕینی ئا امی هﻪڵبژاردنﻪ ان
دهبینﻪوه .ناوبراو دانی بﻪوهدانا ﻪ بۆ یﻪ ﻪم جار پێشی بﻪ نﻪگۆڕینی ئا امی
هﻪڵبژاردنﻪ انی خولی پێشووی سﻪر ۆماری حﻪسﻪن رۆحانی گرتووه.
ئورووپا گﻪمارۆ انی مافی مرۆ ی دژی ئێرانی
بۆ ماوهی یﻪ

ساڵی دی ﻪ درێژ ردهوه

شورای یﻪ یﻪتیی ئورووپا لﻪ بﻪیاننامﻪیﻪ دا گﻪمارۆ انی مافی مرۆڤی دژی
ۆماری ئیسالمیی ئێرانی بۆ ماوهی یﻪ ساڵی دیكﻪ درێژ ردهوه.
بﻪپێی راپۆرتی چاونیوز ،ناوەندنی مافی مرۆ بۆ رۆژهــەاڵت ،شووڕای
یﻪ یﻪتیی ئورووپا لﻪ بﻪیاننامﻪیﻪ دا رایگﻪیاند ﻪ گﻪمارۆ انی مافی مرۆڤی
دژی ۆماری ئیسالمیی ئێران بۆ ماوهی یﻪ ساڵی دیكﻪ درێژ ردهوه ﻪ
سﻪفﻪر ردن و داخرانی داراییﻪ انیانی  ٨٢ﻪس و ،دامــﻪزراوهی ئﻪو واڵتﻪ
دهگرێتﻪوه.
ئﻪو گﻪمارۆیانﻪ بە زۆری ﻪلوپﻪلێ دهگرێتﻪوه ﻪ بﻪ مﻪبﻪستی سانسۆر و
چاودێریكردن و ئامێره انی پێوهندیگرتن لﻪ ئێران بﻪ اری دێنن.
شایانی باسﻪ رۆژی ٢3ی خاکەلێوە قﻪراره بﻪ شێوهی ڕهسمی ناوی ئﻪو
ﻪس و دامﻪزراوانﻪ ﻪ مافﻪ انی مرۆ لﻪ ئێران پێشێ ده ﻪن رابگﻪیﻪندرێ.

ترسی بەرپرسانی ەزایی لە دووپاتبوونەوەی رووداوی ساڵی

ی هەتاوی

لە بەرەبەری هەڵبژاردنەکانی سەرۆککۆماری و شووڕای شارو گوندەکان
لە ئێران ،بەرپرسانی بااڵی دەزگای قەزایی بە هەڕەشە کردن لەو کەسانەی
بیانهەوێت کەشی هەڵبژاردنەکان تێکبدەن ،رووداوەکــانــی ساڵی  ٨٨ی
هەتاوییان وەبیرهێناوە.
م ەممەد جەعﻔەر مونتەزێری دادستانی گشتیی کۆماری ئیسالمی ئێران
نیگەرانی خۆی لە دووپاتبوونەوەی ناڕەزایەتییەکانی ساڵی ٨٨ی هەتاوی
دەربڕی و ،بە توندی هەڕەشەی لەو کەسانەی کە بەوتەی ناوبرا تێکدەر و
دژ بە نیزامن کرد.
م ەممەد جەعﻔەر مونتەزێری بــە خستنەبەرباسی کاریگەریی تــۆڕە
کۆمەاڵیەتییەکان ،ناوەندە ئەمنیییەکانی وریــا کــردەوە و ،هۆشداری دا بە
چاالکانی بــواری راگەیاندنیش کە ئەزموونی ساڵی ٨٨ی هەتاوی دووپــات
نەبێتەوە و رایگەیاند کە ئەو ماڵپەڕانەی کە مەترسی بن بۆ سەر ئەمنیەتی
هەڵبژاردنەکان فیلتەر دەکرێن
ناوبراو رۆژی دووشەممە ١4ی خاکەلێوە بە راشکاوی نیگەرانی خۆی و
دەزگای قەزایی کۆماری ئیسالمیی سەبارەت بە ئەگەری دووپات بوونەوەی
رووداو و نارەزایەتییەکانی ساڵی  ٨٨لە هەڵبژاردنەکانی داهاتوودا دەربڕی.
هــەر لــەو پێوەندییەدا بــەرپــرســی دەزگـــای قــەزایــی س ــاد الریــجــانــی بە
ئاماژەدان بە خۆپێشاندان و نارەزایەتییەکانی خولی پێشووی هەڵبژرادنەکانی
سەرۆککۆماری لە ئێران بە توندی هەڕەشە لە نەیاران و جیابیران کرد.
الریجانی رۆژی ١4ی خاکەلێوە وێڕای مەحکووم کردنی لێدوانی «نیکی
هێلی» نوێنەری ئەمریکا لە رێکخراوی نێونەتەوەیی کە ڕایگەیاندبوو؛ بە
لەبەرچاو گرتنی رووداوەکانی ساڵی ٨٨ی هەتاوی لە ئێران نابێ کەمتەرخەم
بین و رێگەنەدەین خوینی ناڕازییان بە ئاکامی هەڵبژاردنەکان بە فێرو بﭽێ و
دەبێ هەموومان دەنگی ندا ئاقاسوڵتانی بین
تووڕەیی خۆی دەربڕی و ئەمریکای بە دەستێوەردان لە کاروباری ئێران و،
بەتایبەتی لە هەڵبژاردنەکاندا مەحکووم کرد.
شایانی باسە ندا ئاقاسوڵتانی لە رۆژانی نارەزایەتی دەربڕینی خەڵکی تاران
لە هەمبەر ئاکامی هەڵبژاردنەکانی سەرۆککۆماری لە ساڵی ٨٨ی هەتاوی
بە فیشەکی راستەوخۆی هێزە ئەمنییەکان لەسەر شەقام خوێنی رژا و،
دەنگدانەوەی زۆری لێکەوتەوە
لە الیەک دیکەش بە هاتنە مەیدانی ئیبرایم رەئیسی بەڕیوەبەری ناوەندی
مەزهەبی ئاستان قوودس ڕەزەوی لە مەشهەد وەکوو رەکەبەرێک بەرانبەر بە
روحانی ئەگەری ملمالنێی باڵەکانی نیزامی لە هەڵبژاردنەکانی داهاتوودا زیادتر
کردووە.

ژﻣﺎره٧٠٢ :

٣١ی ﺧﺎﮐەﻟێﻮەی ٢٠ _ ١٣٩٦ی ﺋﺎورﯾﻠﯽ ٢٠١٧

رەهەندی نووسین و وەرگێڕان لە تێکۆشان وخزمەتەکانی نەمر فەتاح کاویاندا
)بۆ کوڕیادی نەمر کا
ﻗﺎدر ورﯾﺎ
زۆر سەختە کە دەبینین کاک فەتاح
کاویان کە مایەی گەرمی و ئاوەدانی و
دەوڵەمەندیی کۆڕ و کۆبوونەوەکانمان
ب ــوو ،ئــەمــڕۆ لــە نیومان دا نــیــە و بە
جــەســتــە مـــااڵوایـــی لــێ کـــردوویـــن .لە
کــاتــێــکدا ســاوی وەفــا و ئەمەگناسی
بــۆ گیانی پــاکــی کــاک فــەتــاح دەنــێــرم،
لــەو بــــاوەرەدام و دڵنیام ئــێــوەش هەر
پێتان وای ــە کــاک فــەتــاح وەک هەموو
کەسایەتییە دیــار و پــڕ خزمەتەکانی
مێژووی ئەم حیزبە ،بەو کاریگەرییە
فرەرەهەندەی لە سەر چەند نەس لە
تێکۆشەرانی حیزبی دیموکرات بوویەتی،
بەو سامانە مەعنەوییە دەوڵەمەندەی لە
پاش خۆی بە جێی هێشتوە ،ناو و یادی
بە درەوشاوەیی لە حیزبەکەی و لە نیو
درێژەدەرانی ڕێگاکەی دا دەمێنێتەوە و
نەک لە بیر ئێمەی قوتابی و هاوڕێ و
هاوسەنگەری چەندین سالەی ،بەڵکوو
لە بیر تێکۆشەرانی داهاتووی حیزب و
نەتەوەکە شی ناچێتەوە.
کــــاک فـــەتـــاح هــــەم رابـــردوویـــەکـــی
درێــژی لە خزمەتی حیزبی دیموکرات
و بــزووتــنــەوەی کــوردســتــاندا هەبوو،
هەم بوارەکانی خزمەتی بەو حیزبە و
بزووتنەوەی نەتەوەیی و شۆڕشگێڕانەی
رۆژهـــەاڵتـــی کــوردســتــان جــۆراوجــۆر
بوون .لە توانای من دا نیە بپڕژێمە سەر
هەموو بوارەکانی خزمەت و تێکۆشانی
کاک فەتاح .هیوادارم بەشدارانی دیکەی
ئەم کۆڕیادە تیشک بخەنە سەر رەهەند
و الیەنەکانی دیکەی نزیک بە  ٦٠ساڵ
خەبات و تێکۆشانی ئــەو کەسایەتییە.
ئـــەوەی مــن لــەم کــۆڕیــادە دا لــە خۆم
گــرتــوە ،ئــاوڕدانــەوەیــەکــە لــە ه ــەوڵ و
تێکۆشانی ئــەو مــرۆڤــە بــە تــوانــایــە لە
بەستێنی نووسین و وەرگێران بە گشتی
و نووسینە ئەدەبییەکانی بە تایبەتی.
لـــەم ب ــارەی ــەش ــەوە ئــــەوەی دەیــخــەمــە
ڕوو ،بە هیچ جۆر لە ئاستی خەرمانی
دەوڵەمەندی کــارو بەرهەمەکانی کاک
فەتاح دا نیە.
کاک فەتاح ،لە نووسین و وەرگێران و
کاری فەرهەنگی لە پێناوی حیزبەکەی
و نــەتــەوەکــەی دا ،مــانــدوویــی نەناس
بوو .زۆربــەی هەرە زۆری نووسین و
وەرگێڕدراوەکانیشی بە نــاوی خۆی
بـــاو ن ــەب ــوون ــەوە و بــــوون بــە مڵکی
حیزبی دیــمــوکــرات و ڕاگــەیــەنــەکــانــی.
ئەگەر بمانەوێ ناحەقی لە کاک فەتاح
نەکەین ،حە وایە بەشێک لەو سامانە
دەوڵەمەندەی ئەو کەسایەتییە لە توێی
نــووســیــن و وەرگــــێــــراندا پێشکەشی
حــیــزبــەکــەی کــــردوە ،بگەڕێنینەوە بۆ
خــۆی .کــاک فەتاح هــەر وەک لە ژیانی
شەخسی و شــۆڕشــگــێــڕانــەی خ ــۆیدا،
بەخشەندە و دەســت باو و دڵ ئاوەاڵ
بوو ،و هیچ کات بیری لە کۆکردنەوەی
سامان و ماڵی دنیایە بۆ خۆی نەکردەوە،
هــەر بــەو جــۆرە کەمترین بایەخی بە
کۆکردنەوە و بە خاوەنکردن و بە چاپ
گەیاندنی نووسین و وەرگێڕدراوەکانی
خۆشی دەدا .ئــەگــەر بڵێم بــە ســەدان
نووسین و وەرگێڕانی کاک فەتاح لە
رادیۆ و رۆژنامە و گۆڤارەکانی حیزبی
دیموکراتدا باوبوونەوتەوە ،کە کاک
فەتاح نوسخەیەکی لەوان لە الی خۆی
نەپاراستوە ،درۆم نــەکــردوە  .بەشێک
لەو بابەتانە ،بایەخی ئەدەبییان هەیە و
دەچنە خانەی ئەو بەرهەمانەی کە حە
وایە لەکارنامەی نووسەری و وەرگێڕیی
خۆیاندا تۆمار بکرێن .جگە لەمەش کاک
فەتاح نامەنووسی و نامەگۆڕینەوەی لە
گەڵ زۆر کەسایەتی و کەسی دیــار دا
هەبووە .وەک عادەتیشی بوو ،نامەکانی
ئاوێتەیەک بــوون لــە قسەی خــۆش و
دەربڕینی ئەدەبی .لەم کۆڕە دا دەمەوێ
ئەم داوایە بخەمە بەر سەرنجی هۆگران

فەتاحی کاویان ئامادە کراوە(

و دڵــســۆزانــی کــاک فــەتــاح کــە پێویستە
ژمارەیەکمان لە ســەر خۆمانی بکەین
بــە ئـــەرک کــە قــۆڵ لــە کــۆکــردنــەوەی
بەرهەمەکانی کاک فەتاح هەڵماڵین ،هەم
خەم لەو نووسین و یادداشتانەی بخۆین
کە تا ئێستا چاپ نەبوون ،هەم ئەوانەی
لەم یا ئەو گۆڤار و ڕۆژنامە و رادیۆ
لە ماوەی چەند دەیەی رابردوو دا باو
بوونەتەوە و بۆ ئێستاش بایەخیان هەیە،

بــەاڵم نــازانــم دوایــە کــارەکــەی بە کوێ
گەیاند.
 ١٠هــەڵــبــژاردەیــەک لــە فەرهەنگی
«دێــهــخــودا» کە پێوەندیی بە کــورد و
کوردستانەوە هەیە ،لە توێی کتێبێک
دا ئامادەی کــردوە و لە الیەن دەزگای
موکوریانییەوە چاپ و باوبووەتەوە.
 ١٠بــە س ــەدان و لــەوانــەیــە بڵێم بە
هــــــەزاران وتـــار و بــابــەتــی سیاسی،

ﭼەﻧﺪ ھەواڵﯽ ﺋێﺮاﻧﯽ
بەحرەین دە گومانلێکراوی تیرۆری تی دەست یر کردوە،
کە پێوەندییان بە ئێرانەوە هەبووە

وەزارەتــی نێوخۆی بەحرەین رایگەیاند :ئەندامانی تۆڕێکی تیرۆریستی
لەکاتێدا خەریکی پالندانان بۆ هێرشی تیرۆریستی بوون ،دەستگیرکران
سەرچاوەی هەواڵدەریی بەحرەین لە زمان وەزارەتی نێوخۆی ئەم واڵتەوە
رایگەیاند :دستگیرکراوان لە الیەن ئێرانەوە پشتگیری دەکران و پالنیان بۆ
تیرۆرکردنی کەسایەتییە سیاسییەکانی بەحرەین داڕشتبوو.
وەزارەتی دەرەوەی ئێران ئەم تۆمەتەی رەت کردوەتەوە و وەک درۆیەکی
بێ بنەما و بێ ئاکام ناوی بردوە.
بەحرەین هەفتەی رابردووش رایگەیاندبوو ،چەند کەسێکی بە تۆمەتی کاری
تیرۆریستی دەستگیر کردوە کە پێوەندیان بە کۆماری ئیسالمیی ئێرانەوە
هەبووە.
کۆماری ئیسالمیی ئێران لە دوای هاتنە ئارای بەهاری عەرەبی ،لە ناوچەی
رۆژهــەاڵتــی نێوە ڕاســت دەستی دایــە کێشەنانەوە واڵتــی بەحرەین یەکێک
کۆماری ئیسالمی بە دەستێوەردان لەو واڵتەدا تاوانبارە و ناکۆکی نێوان
تاران و «ریاز»یشی لێکەوتەوە
کاردانەوەکانی سەردانی یەک رۆژەی روحانی لە پارێزگای سنە

کاک فەتاح ،لە نووسین و وەرگێران و کاری فەرهەنگی لە پێناوی
حیزبەکەی و نەتەوەکەی دا ،ماندوویی نەناس بوو .زۆربەی هەرە زۆری
نووسین و وەرگێڕدراوەکانیشی بە ناوی خۆی باو نەبوونەوە و بوون
بە مڵکی حیزبی دیموکرات و ڕاگەیەنەکانی .ئەگەر بمانەوێ ناحەقی لە
کاک فەتاح نەکەین ،حە وایە بەشێک لەو سامانە دەوڵەمەندەی ئەو
کەسایەتییە لە توێی نووسین و وەرگێراندا پێشکەشی حیزبەکەی کردوە

بگەڕێنینەوە بۆ خۆی

کۆ بکەیەنەوە .ئەوەشمان لە بیر نەچێ
کە کــاک فەتاح بۆ خــۆی گەنجینەیەک
بوو لە نوکتە و قسەی خۆش کە زۆر
حەی دەبێ کۆ نەکرێنەوە .خۆ ئەگەر
ئیمکانی چاپی هەموو ئــەو شتانەش
نەبێ ،دەکرێ ئەم شتانە وێڕای کتێبەکانی
لە ماڵپەڕێکی تایبەت دا هەبن..
ئێستا کە ق ــەرارە بــاس لە رەهەندی
نــووســیــن وەرگــــێــــڕان ل ــە خ ــزم ــەت و
تێکۆشانی کــاک فــەتــاح دا بــکــەم  ،بۆ
وەبیرهێنانەوە و یادکردنەوەش بێ حەز
دەکــەم هێندێک لــەو کتێﺐ و نامیلکانە
ناوبەرم کە کاک فەتاح کاویان نووسیونی
یا وەری گێراون و ئامادەی کردوون:
« ١جهان بینی ارتجا » کە لە سااڵنی
سەرەتای دەیەی  ٦٠هەتاوی دا بە ناوی
«کامران خۆشناو» ئامادەی کرد و باو
بۆوە.
« ٢پولپوتیسم در عم » کە وام لە
بیرە ساڵی  ١3٦4وەک پاشکۆی گۆڤاری
«تێکۆشەر» باو بۆوە.
 3وەرگێرانی بەڵگەنامەکانی کۆنگرەی
لیمای ئەنترناسیۆنالی سۆسیالیست
بۆ سەر زمانی فارسی(ساڵی ١3٦٦ی
هەتاوی).
 4نامیلکەیەک لە بارەی سۆسیالیزمی
دیموکراتیک کە وەرگێڕدراوی قسە یا
نووسینی «میش رووکار» بوو،
« ٥قانون خودمختاری کاتالون» کە
باس لە چۆنیەتی چــارەســەری پرسی
نەتەوەیی لە ئیسپانیا دەکا.
 ٦فەرهەنگی ئینگلیسی ،کــوردی و
فارسیی «حەوتەوانە» کە هەر لەم کۆڕە
دا بە جیا باسی لێکرا.
 ٧وەرگێرانی کتێبی «خولیا و مەرگی
قاسملووی کورد» لە نووسینی کارۆڵ
پرۆنهوبێر کە لە  ٢٠سالەی تیرۆری
د.قاسملوودا باوبۆوە.
 « ٨دمکشان ق ر فیروزەای» کە لە
ئینگلیزییەوە هاوکات دەیکرد بە فارسی
و کـــوردی ،ب ــەاڵم فــارســییــەکــەی باو
نەبووەتەوە.
 ٩مــــاوەیــــەکــــی بــاشــیــش لـــە ســەر
وەرگێڕانی هاوکاتی کتێبەکەی دێی ید
مــەک داوڵ کــاری کــرد ،هــاوکــات هەم
دەیــکــرد بە فارسی و هــەم بە کــوردی

فەرهەنگی ،کۆمەاڵیەتی و جۆراوجۆری
دیکە کە بێ ئەوەی ناوی ئەویان لە سەر
بێ ،لە چاپەمەنی و راگەیەنەکانی حیزب
دا چاپ و باو بوونەتەوە.
لــەم بەشەی بــاســەکــەمدا ئیزنتان لێ
دەخوازم الیەک لە چەند رەگەزێکی کاری
ئەدەبی لە نووسین و وەرگێرانی کاک
فەتاحی کاویاندا بکەمەوە .بۆ ئەوەش
زۆر لە کاتتان نەگرم لە هــەر کــام لە
رەگــەزەکــان ،نموونەیەک دەهێنمەوە.
ئەو رەگەزانەش بریتین لە :گێڕانەوەی
رووداو و بـــیـــرەوەری لــە فۆڕمێکی
ئەدەبیدا ،شێعر و پەخشانی الواندنەوە،
وەرگێڕانی شێعر ،شێعر بۆ پێکەنین و
گاڵتە و گەپ ،شێعری تەنز و پەخشانی
ئەدەبی.
ئەمەش یەکێک لە شێعرەکانی نەمر
کاویان کە بە ئیلهام لە شێعری «فریدون
توللی» نووسراوە:

سەری دانابوو لە سەر سینەم و
زول ی رەسەنی
پەخ و ئەفشان ب وو وەک وو
باوەشێ گوڵ یاسەمەنی
هەر وەکوو پەلکی گوڵی مەریەمی
بەر مانگەشەوێ
مەم و سینەی دەتروسکاوە لە ژێر
پیرەهەنی
سەری دانابوو لە سەر شان و
لێوی خامۆش
دڵ هەموو ویس و تەمەننا و بە
چاو پێدەکەنی
دڵی ئاگر بوو سەراپا و منی
گ گرتوو
دەس لە ناو دەس و دەسووتام
لە گ کانی تەنی
شی و بێ ەن دەب وو چەشنی
گوڵی یاسی کەو
کە بە ئەس ایی سەری پەن ەمی
گەیبایە بەدەنی
دامەبەر لووزەوی ماچان و مژینی
لێوی
پاشی چﻞ ساڵ لە سەر لێومە
شەهدی دەهەنی.

حەسەن روحانی سەرۆککۆماری ئێران کە رۆژی ٥ی خاکەلێوە بۆ ماوەی
یەک رۆژ سەردانی پارێزگای سنەی کرد و مەبەست لەو سەردانە گوایە
کــردنــەوەی چەندین پــرۆژەی ئاوەدانکردنەوە بــووە .هەرچەند لە مــەودای
نێوان دوو جــار ســەردانــی حەسەن روحانی لە پارێزگای سنە لە مــاوەی
سەرۆککۆماریدا ،جگە دووپاتکردنەوەی کۆمەڵێک وادە و بەڵێنی هیچ کام
لە کێشە ئابووریی و سیاسی وفەرهەنگییەکانی خەڵکی کورد لە پارێزگای سنە
چارەسەر نەبووە و ،تەنانەت بە پێی هەواڵی ناوەندە حکومییەکان هەاڵوسان
و نرخی بێکاری لە سەردەمی دەسەاڵتداریەتی حەسەن روحانی بەرزتر
بووتەوە.
لــە بـــواری سیاسی و فــەرهــەنــگــیــشدا ســــەرەڕای وادەو بەڵێنیەکانی
سەرۆ کۆمار تەنانەت دابینکردنی ناوەند وراوێژکارێک بۆ پەڕژاندن بە سەر
پرسی کەمە ئاینیی و نەتەوەکانی دیکە لە ئێران ،نە تەنیا هەنگاوێکی جیددی بۆ
چارەسەریی کێشەکان هەڵنەهێناوە ،بەڵکوو ناوەندە ئەمنییەکان لە کوردستان
بە گشتی و لە پارێزگای سنە بە تایبەت ،لە دژی هەموو ئەو بایەخانە بە توندی
وەستاونەوە.
چاوەدێڕانی سیاسی سەردانە یەکرۆژەکەی حەسەن روحانی لە پارێزگای
سنە بۆ هەڵبژاردنەکانی ســەرۆ کــۆمــاری و ش ــووڕای گوندو شارەکان
دەگــەڕێــنــەوە ،بەتایبەتی ئــەوەی کە ئەگەر روحــانــی لە هەڵبژاردنەکانی
داهاتووشدا ،رەکەبەرێکی بەهێزشی نەبێ ،بەهۆی ئەوەی دەوڵەتەکەی لە
زۆر بواردا ناسەرکەوتوو بووە ،ترسی هاتنە خواری رێژەی دەنگەکانی هەیە.
شــایــانــی بــاســە ســـــەرەڕای ئ ــاگ ــادارک ــردن ــەوەی پێشتری ٥٥چــــاالک و
رۆژنامەنووسی کورد بۆ بەشداریی کردنیان لە دانیشتنی نێوان سەرۆککۆمار
و چاالکانی سیاسی ومەدەنیی پارێزگای سنە سەبارەت بە هەڵبژاردنەکان و،
کۆمەلێک پرسی دیکە ،بەاڵم هێزە ئەمنییەکان رێگەیان نەدا لەو رۆژنامەنووس
و چاالکانە لەو کۆبوونەوەدا بەشدار بن.
ناکۆکیی بەپرسانی بااڵی نیزا لەسەروبەندی هەڵبژاردنەکاندا
دوابەدوای ئەوە کە خامنەیی بە توندی گەاڵڵەی ئاشتەوایی نیشتمانیی رەت
کــردەوە و رایگەیاند کە هیچ ناکۆکییەک نیە لە نێوان خەڵک و دە جێگری
بەرپرسی مەجلیﺲ عەلی موتەهەری لە بەرامبەردا وتی؛ پێویستە هەڵسوکەوت
و کردەوەی دژ بە یاسای بنەرەتی وەال بنرێن.
عەلی موتەهەر ی کە رووی قسەی لە رێبەری نیزام بوو لە پێوەندی لەگەڵ
هەبوونی ناکۆکی نێوان باڵەکانی دەســەاڵت و هەروەها دەســەاڵت و خەڵک
وتی :لە دوای رووداوی ساڵی ٨٨ی هەتاوی خەڵكێکی زۆر لە دەسەاڵتداران
نارازین و گلەییان هەیە و کۆمەڵێک گرفت وەکوو لەماڵەوە زیندانی کردنی
بەربژێرانی سەرۆککۆماری و قەدەغەکردنی دەرکەوتنی کەسانێک وەکوو
م ەممەد خاتمی و دەسبەسەرکردنی کوڕی مونتەزێری هەموو ئەمانە باس لە
داخراوبوونی فەزای سیاسی لە کۆماری ئیسالمی دەکا.
نــاوبــراو بە مەحکوومکردنی هەڵسوکەوتی نایاسایی لە گــەڵ ئەحمەد
مونتەزێری لەو بــارەوە رایگەیاند؛ کوری ئایەتوڵال مونتەزێری بەڵگەیەکی
خستوەتەڕوو کە بەرپرسان گوتیان ئەو بەڵگەمان قبووڵ نیە ،بەاڵم خۆ ناتوانین
بەڵگە دێکۆمێنتەکانی ئین الب لە ناو ببەین .ئێمە نابێ بە هۆی باوکردنەوەی
بەڵگە و سەنەدی ئین الب کەسێک دەسبەسەر بکەین.
عەلی موتەهەری لە پێوەندی لەگەڵ ناکۆکی نێو باڵەکانی رێژیم هوشداری
داو بە ئاماژدەدان بە سیاسەتی دەوڵەتی تازە وەسەرکارهاتوو لە ئەمریکا
و هەروەها پێکهاتنی بەرەی دژ بە کۆماری ئیسالمیی ئێران لە ناوچەکە،
کۆمەڵێک گرفتی نێوخۆیی بە مەترسیداری زانی.
سااڵنﻪ هﻪزار منداڵ بﻪ مندااڵنی ار ،زیاد دهبێ
بﻪپێی راپۆرتی هێرانا ،ۆبوونﻪوهی شورای گﻔتوگۆی نێوان دهوڵﻪت و ﻪرتی
تایبﻪت بﻪ بﻪشداریی و سﻪرۆ ایﻪتیی وهزیــری ئابووری و دارایــی ،سﻪرۆ ی
ژووری بازرگانیی ئێران ،چاال انی ئابووری و ارو اسبی و هﻪروهها سﻪرۆ ی
ۆمیسیۆنی ئابووری و پیشﻪسازی و سامانﻪ انی مﻪجلیﺲ بﻪ خانﻪخوێیی
وهزارهتی تﻪعاون ،ار و خۆشبژیویی ۆمﻪاڵیﻪتی بﻪڕێوهچوو.لەم کۆبوونەوەدا
باس لﻪ زۆر تــﻪوهری ئابووری و چارهسﻪریی ێشﻪ ان را و هﻪموویان بۆ
قﻪیرانی ئابووریی جیهان گﻪڕاندهوه و بﻪاڵم وهزیری تﻪعاون ،ار و خۆشبژیویی
ۆمﻪاڵیﻪتی گوتی ،بﻪداخﻪوه سااڵنﻪ  3هﻪزار منداڵ بﻪ مندااڵنی ار زیاد دهبێ
و ،داوای رد ﻪ پێش بﻪ ار ردنی مندااڵن بگیردرێ بﻪاڵم بﻪرپرسانی ژووری
بازرگانی و پیشﻪسازی لﻪ جیاتی ئﻪوهی ﻪ بیر لە پێشگرتن بﻪ دیاردهی ار ردنی
مندااڵن بگرێ ،داوای لﻪ وهزارهتی ار رد ﻪ اریان بۆ بدۆزێتﻪوه.

ژﻣﺎره٧٠٢ :
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وتووێژی «کوردستان» لەگەڵ مامۆستا عەبدوڵاڵ حەسەنزادە ،سەبارەت بە پرسی هەڵبژاردن
حیزبی دێموکراتی کوردستان لە پێوەندی
لە گەڵ پرسی هەڵبژاردەکان لە نیزامی
کۆماری ئیسالمی ئێراندا ،هەڵوێستێکی
یەکدەستی نەبووە .لە ماوەی ئەو نزیک
ساڵەدا کە بە دەی ان هەڵبژاردنی
بە
ۆراو ۆر لە ئ ێ راندا ب ەڕێ وەچ وون،
حیزبی دێموکرات زۆریانی تەحری کردوەو
لە هێندێکیانی دا نەتەنیا هەڵوێستی
یاوازی هەبووە ،بەڵکوو راستەوخۆ بە
کاندیدی تایبەتیی خۆیشیەوە بەشداری
کردوەو تەنانەت زۆرێک لە کاندیدەکانیشی
دەنگیان هێناوەتەوە.
س ەب ارەت ب ە خ وێ ن دن ەوەی حیزبی
دێموکراتی کوردستان لە پێوەندی لە گەڵ
هەڵبژاردنەکان لە ئێراندا کوردستان
وتوێژێکی لە گەڵ بەڕێز مامۆستا ەبدوڵ
ح ەس ەنزادە ،سیمای ن اس راوی حیزبی
دێموکرات و سکرتێری پێشووتری ئەم
حیزبە پێک هێناوە کە سەرن ی ئێوە
خوێنەرانی ئازیزی بۆ رادەکێشی .
***
 ١ئەگەر ئیزن بﻔەرموون لە پرسیارێکی
گشتییەوە دەست پێبکەین؛ حیزبی دێموکرات
چۆنی روانیوەتە پرسی هەڵبژاردنەکان لە
رێژیمی کۆماری ئیسالمیی ئێراندا
مامۆستا :رەنگە نەتوانین بە موتڵەقی بڵێین
هەڵوێستی حیزبی دێموکرات یان بۆچوونی
بۆ هەڵبژاردنەکانی کۆماری ئیسالمی چیە،
چونکە ئەو شتانە هەمیشە بە پێی هەلومەرج
قابیلی گۆڕانن .بەاڵم لەسەر یەک ئێمە وامان
دیوە کە نە لە جمهووریی ئیسالمیدا ،نە لە
سەردەمی پاشایەتیدا بەڵکوو نە لە هەموو
مەنتی ەی خۆرهەاڵتی نێوەراست کە ئیمەشی
تێداین ،هەڵبژاردن ئەو هەڵبژاردنە سەلیمە نیە
کە لە واڵتانی پێشکەوتووی دنیا و واڵتانی
دێموکراتی دنیادا هەیە ،ئەو عەیبەی هەمیشە
هەبووە و ئێستاش هەیەتی و تا دەورانێکیش
کە نازانم چەند درێژ دەبێتەوە ،هەر دەیبێ.
بەاڵم لە عەینی حاڵدا پێمان وابووە لە هەر
نیزامێکدا ئینتخاباتێک هەبێ حیزبی سیاسی
یــان بــزوتــنــەوەیــەک یــان میللەتێک ناتوانێ
بەرامبەری بێ تەفاوت بێ .دەبێ هەڵوێستی
بەرامبەر بــەو ئینتخاباتە هەبێ .جا رەنگە
ئــەم جــارەیــان هەڵوێستێکی ببێ و جارێکی
دیکە هەلوێستێکی جیاواز لەمەیانی هەبێ.
نــاکــرێ بڵێی لــەم واڵتـــەدا شتێک بــە نــاوی
هەڵبژاردن نیە و ئەمن بە نەبووی دادەنێم.
ئێمە وامان تەماشا کردوە ،ئەگەر تەماشای
رەوتەکەش بکەی بۆت دەردەکەوێ کە حیزبی
دێموکرات هەمیشە یەک هەڵوێستی بەرامبەر
بە هەڵبژاردنەکانی کۆماری ئیسالمی کە چەند
نەو هەڵبژاردنی تێدا هەیە ،نەبووە.
 ٢حیزبی دێموکرات لەیەکەم رێﻔراندۆمدا
بۆ هاتنەسەرکاری نیزامی کۆماری ئیسالمی
لە ئێران ،رێکاری بایکۆت هەڵدەبژێرێ ،بەاڵم
هــەر چەند مانگ دواتــر لە هەڵبژاردنەکانی
پارلمانی و خێبرەگاندا بەشداری دەکات و
کاندیدی خۆیشی دەبێ .پاساوی حیزب بۆ ئەم
پارادۆکسە چی بووە چۆن دەکرێ بە کۆی
سیستم [نا] بگوترێ بەاڵم لە هەڵبژاردنەکانیدا
بەشداری بکرێ
مامۆستا :ئەمن رەئیەکانم رەئی خۆمن ،لە
جیاتی حیزب قسە ناکەم ،با ئەوەت عەرز کەم
کە پێموایە تەحریمی ئینتخابات نە ئەو وەختی
نە ئیستاو نە هیچ وەخت بە مانای «نا»گوتن
نیە.
بۆ نموونە هەر ئێستا کە قسە دەکەین لە
تورکیە رێﻔراندۆمێک هەیە ،ئــەوەی دەنگی
نا دەدا ،ئەو نای گوتوە ،دەنا ئەگەر یەکێک
ناچێتە ســەر سندوو یــان دەچــێ و رەئیی
سپی لە سندوو دەهاوێ ئەوە نای نەگوتوە.
بایکۆت بە مانای «نا» گوتن نیە .ئێمەش
کە لەوێدا بایکۆتمان کرد لە بەر ئەوە نەبوو
بمانەوێ لەوکاتەدا ئــااڵی بەربەرەکانی لە
گەڵ کۆماری ئیسالمی هەڵبگرین .کۆماری
ئیسالمی ئــەو وەختی النیکەم بەبۆچوونی
ئێمە حاسڵی ئین البێک و شۆڕشێکی گەلی
بوو و ،بەرهەمی چەندین ساڵ و بگرە چەند
دەه ــە خــەبــات دژی نیزامێکی دیکتاتۆڕ و
دژی ئینسانی واتە رێژیمی پاشایەتی بوو لە
دەورانی جۆراوجۆردا .دەلیلی ئەوە کە ئێمە
لە ریﻔراندۆم دا بەشدار نەبووین ئەوە بوو کە
ریﻔراندۆم پرسیارێکی نەخوڵ اندبوو کە پیاو
بتوانێ ئینتخاب بکا .پرسیارەکە ئەوە بوو کە:
ئایا جمهووریی ئیسالمیت دەوێ یان رێژیمی
پاشایەتی یانی دوو شتی دانابوون کە یەکیان
چەندین ساڵ و چەندین دە ساڵ بوو خەڵکی
ئێران بۆ رووخاندنی لە خەباتدا بوون ،ئەوی

دیکەیان «جمهووریی ئیسالمی»نە مەفهووم
بــوو ،نــە تەعری کــرابــوو ،نــە نــاســرابــوو و
نە نموونەکەی لە واڵتــاندا بینرابوو .باشە
ئــەوەیــان کە رووخاندوومانە تــازە بۆ بۆی
بگەرێینەوە ،ئەوەیشیان کە نازانین چیە چۆنی
دەنگ پێ بدەین
لﻪ بیرمە هەرئەمن بۆخۆم لە سەردەشت
رۆژیـــــک پــێــش رێـــﻔـــرانـــدۆم ل ــە ســـەر ئــەو
مەسەلەیە قسەم کــرد .هەڵوێستەکە شمان
ئەوە بوو کە تەحریم بکەین .بە دیﻔا لەوە،
مەسەلەیەکی مەشهوورم هێنایەوە کە قسەی
من نەبوو ،دەڵــێ؛»ســمــۆرەی لە تــوورەکــەدا
پێ دەفرۆشێ .نازانی زەردە ،سوورە ،بۆرە،

شانۆسازییەکە بۆ ئەوەیە بە دونیا نیشان
بدەن کە ئینتخاباتێک هەیە ،بەاڵم لە عەینی
حاڵیشدا شانۆسازی بە مەعنای موتڵەقی
کەلیمە نیە .زۆر جار ئەو رەقابەتە ،راستە
رەقابەتی نێوان کاندیدەکانی میللەت و حیزبە
نیشتمانپەروەرەکان دەگەڵ دەستبژێرەکانی
نیزامی حــاکــم نــیــە ،ب ــەاڵم رەقــابــەتــی بەینی
الیەنەکانی نێوخۆی نیزام رەقابەتێکی زۆر
جیددییە .ئــەدی بۆچی ساڵی ١3٨٨ل ــە نێو
خیابانەکانی تاراندا لەسەر ئینتخابات خوێن
دێ و ســـەران دەبـ ــا دەکـــرێ بڵێین ئــەوە
هــەر شــانــۆســازی بــوو ئــەوە دروس ــت نیە
پێی بڵێین شانۆسازی .موهەندیسی دەکرێ،

بەاڵم ئەوە هەڵوێستە ،رەنگە جارێکیان لە بەر
دەلیلێک بەشدار بین و جارێکیدیکە لەبەر
دەلیلێکی دیکە تەحریم بکەین.
 ٥با بۆ پرسیارێکی تایبەت نموونە بە
هاتنە ســەرکــاری سەید م ەممەد خاتەمی
بهێنینەوە؛ حیزبی دێموکرات لە پێوەندی لە
گەڵ دەوری یەکەمی هەڵبژاردنی خاتەمیدا
هەڵوێستی بایکۆتی هەبوو .بەاڵم لە دەوری
دووهــەمدا هەڵوێستێکی جیاوازتری هەبوو،
ئایا دەکرێ ئەم هەڵوێستەی حیزب بە جۆرێک
لە بێئاگایی لە فەزای سیاسی نێوخۆی ئێران
لێک بدرێتەوە
مــامــۆســتــا :ئــەمــن بــۆخــۆم دەڵــێــم و ئــەو

گــەورەیــە ،چــووکــەیــە ،وەزن ــی زۆرە ،کەمە،
گوتمان جمهووریی ئیسالمی شتێکی ئاوایە.
کە وابێ ئیمە خۆی لێ دەبوێرین و بەشدار
نەبووین بۆئەوەی نە بە نەخەیر و نە بە بەڵێ
دەنگی پێنەدەین .بەشدار نەبوونەکە لەبەر
ئەو دەلیلە بــوو ،نەک لەبەر نەفیی کۆماری
ئیسالمی .چونکی وەک عەرزم کردی ت ریم
بە مەعنای «نا» گوتن نیە ،رەئیی سپی بە
مانای نا گوتن نیە ،رەئیی نا بە مانای «نا»
گوتنە.
پ ــاش ــان ل ــە هــەلــومــەرجــی دواتــــــردا ئــەو
ئینتخاباتانە کە کران با پیاو وەکوو هەبوون
سەیریان بکا؛ ئەو ئینتخاباتانە بەقەد ئێستا
موهەندیسیکراو نەبوون .ئینتخاباتێک کە لە
کوردستان هەبوو ،بە تایبەتی لەو مەناتی ە کە
پیشمەرگەی تیدا بووە ،بە شاهیدی چاوەدێران
و تەنانەت چاوەدیرانی دەوڵەتی جمهووریی
ئیسالمییش ،سەالمەتترین نەوعی ئینتخابات
بوو .نە زۆریی تێدا هەبوو ،نە دیکتەکردنی
تێدا هەبوو ،نە هیچ شتێکی نادێموکراتیکی
تێداهەبوو .فەزایەکی سالم بوو .ئەتۆش دەبێ
لە فەزایەکی ئاوادا بەشداری بکەی تا بتوانی
نوێنەری خۆت و ئیدەکانی خۆت بەریە ئەو
مەرکەزە کە قەرارە هەڵبژێری.
 3زۆر جار لە ئەدەبیاتی سیاسیی حیزبی
دێموکراتدا پرسی هەڵبژاردن لە ئێران بە
سناریۆ و شــانــۆســازی پێناسە کـــراوە ،کە
وەک دەبینین هێندێک جاریش حیزب ،یان
خۆی بەشداریی هەڵبژاردنەکانی کردوە یان
ئەوەیکە بە خەڵکی گوتوە کە بەشداری بکەن.
یەکەم ئەوەیکە ئایا بەراستی ئێستاو دوای
ئەو کێشمەکێشە ناوخۆیییانە کە لە ئاکامی
هەڵبژاردنەکاندا لە ئێران روودەدەن ،پێتان
وایــە هەڵبژاردنەکان سناریۆ و شانۆسازی
بوون دووهــەم ئەوەیکە چۆنە کە دەبینین
حیزب هێندێک جار بایکۆتی هەڵبژاردنەکانی
کردوەو هێندێک جاریش هەڵوێستێکی جیاواز
لەمەی هەبووە
مامۆستا :لە جــێدا ئــەو تەعبیرانە زیاتر
لــــەوەی کــە هەڵوێستی ســیــاســی ب ــن ،تانە
لێدانن .چونکی لە واقی دا ئینتخاباتێکی ئازاد
و دێموکراتیک و واقعی نیەو ئینتخاباتێکی
خاوێنیش نیە ،دەستی تێوەردەدرێ ،ئیعمالی
نﻔووزی تێدا دەکــرێ ،جاری وایە رەئیەکان
ئەسڵەن تەوەجوهیان پێ ناکرێ ،هەروەک لە
ئینتخاباتی دەورانی مووسەوی و کەڕڕووبی
و ئــەحــمــەدی نــیــژاددا ساڵی  ،٨٨تەقریبەن
دەرکــەوت کە مووسەوی دەوری ٢٥ملیون
رەئیی هیناوەو ئەحمەدی نیژاد دەوروبەری
 ٦بۆ ٧ملیون ،واقیعیەتەکە ئەوە بووە .کەچی
ئەویان بە  ١٩ملیون رەئیەوە سەر خست و،
میرحوسینی موسەوییان الدا هیچ ،ئێستاش
ئەوە دەیبینن کە چەند ساڵە دەگەڵ خێزانی
لــە مــاڵــەکــەی خ ــۆی ــاندا زیــنــدانــیــن .کــەوایــە

کـ ــاری ت ــێ ــدادەک ــرێ ،دژی دیــمــوکــراتــیــکــەو
هەموو ئەوانەی هەیە ،بەاڵم لە عەینی حاڵدا
ملمالنەیەکی جیددییە.
 4لە پێوەندی لە گەڵ هەڵبژاردنەکاندا
هەمیشە پرسی «رەوایـــی» و «نــاڕەوایــی»
هاتۆتە گ ــۆڕێ و بەشێک لــە رەخنەگرانی
خــوێــنــدنــەوەو هەڵوێستەکانی حــیــزب لــەم
پێوەندییەدا پێیان وایــە بەشداریکردن لە
هەڵبژاردنەکان «رەواییدانە» بە رێژیم .لەم
پێوەندییەدا قسەی ئێوە چیە
مامۆستا :جارێ با شتێک بڵێم ئەوانە کە وا
دەڵێن ،زۆریان هەڵوێستەکانی خۆیانیان لەبیر
چۆتەوە .لەو دوو ئینتخاباتەی کە باست کردن؛
ئینتخاباتی مەجلیسی خبرگانیش و ئینتخاباتی
دەوری یەکەمی مەجلیسی شووڕاش کە ئەو
وەخت ناوی مەجلیسی «شووڕای میللی»یش
بـــوو و جــــارێ ن ــەک ــراب ــووە «ئــیــســالمــی»،
هەموویان بەشدار بوون .ئێستا هەموو سوێند
دەخــۆن دەڵێن بە حەیاتی خۆمان بەشدار
نەبووین .ئەگەر وایە ئەو وەختی هەموویان
رەوایی یان پێ داوە  .نەخەیر بە باوەڕی من
ئەوە رەواییدان نیە ،بە تایبەتی لە جمهووریی
ئیسالمیدا بە هیچ جۆر رەواییدان نیە .چونکی
جمهووریی ئیسالمی رەوایی لە رەئیی میللەت
وەرناگرێ و هەر بــاوەڕی پێی نیە .بۆخۆی
دەڵێ ئەو نیزامە نیزامێکی ئیالهییە ،هەموو
شتەکانی لە خودا وەردەگــرێ .بۆیە هەر بە
پێی قانوونە ئەساسییەکەی ئەگەر هەموو
خەڵکی ئێران شتێک بڵێ و ،خامەنەیی کە
بە ئیستالح رەهبەرە شتێک بڵێ ،ئەو دەچێتە
پێشێ ،لەبەر ئەوەی ئەو لە تەرەف خوداوە
قسە دەکا  .کەوایە رەوایی چی دەدەیەی لە
پاشان لە هەموو نیزامەکاندا دیومانە خەڵک
لە ئینتخاباتدا بەشدار دەبن بەو مانایە کە
دەیــانــەوێ چــەنــدی مومکینە شــت بەدەست
بێنن و نوێنەری خۆیان هەبێ .ئــەو ئەسڵە
مەشهوورە کە دەڵێ؛ دەبێ سەعی بکەی لە
نێو سەربازخانەی دوژمنیشدا نﻔووزت هەبێ
و دەستت هەبێ .خەڵک دەیەوێ لە دەرفەتێکی
ئــاواش ئیستﻔادە بکا .نە ئەمە رەواییدانەو،
نە ئــەوەی دیکەیش رەواییئەستاندنەوەیە.
وادابنێ ئێمە هیﭽمان بەشدار نەبووین ،ئایا
ئەو رێژیمە لە سەحنەی نێونەتەوەییدا لە
روایی دەکەوێ ئەدی بۆ دنیا تەعامولی لەگەڵ
دەکا هەموو دنیا لەگەڵ ئەو نیزامە وەکوو
رێژیمی حاکم بەسەر ئیراندا موعامەلە دەکا،
وەکوو نوینەری ئێران لە ڕێکخراوی نەتەوە
یەکگرتووەکاندا وەردەگیرێ و حیسابی بۆ
دەک ــرێ .کێ لــە ئێران وەردەگــیــرێ هەر
جمهووریی ئیسالمی وەرناگیرێ  .کە وابێ
پێموایە ئــەو قسەیە دروســت نیە .نە بەوە
لــەالیــەن دەنــگــدەرانــەوە رەوای ــی دەدەیــنــێ و
ئێعتراف بە شەرعیەتیەتی دەکەین ،نە بەوەش
رەوایی لی وەردەگیرێتەوە کە بەشدار نەبین.

ئیعترافە دەکەم کە ئێمە لە دەورەی یەکەمی
ئینتخاباتدا نەمانتوانیبوو دەرک بکەین کە
خەڵکی نێو خۆی واڵت و خەڵکی کوردستان
بەشێوەی تایبەتی کە بۆ ئیمە گرینگە ،چۆن
هەڵوێست دەگرن و چییان دەوێ ،بۆیە ئێمە
تەحریممان کردبوو .دەنا ــ پێم وایە جارێکی
دیکەشم گــێــراوەتــەوە  ،رۆژی ئینتخابات
بۆخۆم لە پاریﺲ بووم کە لەگەڵ ئەندامێکی
حیزب لە کرماشان قسەمان دەکرد ،باسی بۆ
دەکردین کە چدەگــوزەرێ ،ئیمە پێمان گوت
بابە حیزب ئەو ئینتخاباتەی تەحریم کردوە.
گوتی دەزانم ،بەیانییەکەم ئێستا لەبەر دەستە
بەاڵم ئێستا ئەو تەلەفوونەی دادەنێم و دەچم
رەئی دەدەم ،چونکی رەستاخیزە کەلیمەی
«رەستاخیز»یشی بەکار هێنا .ئێمە ئەوەمان
لــە واقــیــ دا بــۆ دەرنــەکــەوتــبــوو .لــە پاشان
بــۆیــە لــە دەوری دووهـــــەمدا هەڵوێستێکی
دیکەمان گــرت .رەنگە تەحلیلەکە یەکێک بە
غەڵەتی بزانێ و یەکێک بە دروستی بزانێ،
چونکە بە باوەری ئێمە چوارساڵەی یەکەمی
سەرکۆماری خاتەمی ،کرانەوەیەکی باشی
تێدا بوو هەم لە ئێران هەم لە کوردستان بە
تایبەتی.ئازادیی بیروڕا هاتە گۆڕێ ،ئازادیی
قەڵەم هاتە گــۆڕێ ،رۆژنامەو مەجەلالتێکی
زۆر لە هەموو ئێراندا وبە زمانی جۆراوجۆر
باوکرانەوە و پێمانوابوو تەحریمەکە باش
نیە .بە تایبەتی عیبرەتیشمان وەرگرتبوو کە
لە دەورەی یەکەمدا ئێمە بە خیالفی رەئیی
خەڵکی خۆمان حوکممان داب ــوو ،کە کەس
بەدەنگمانەوە نەهات.
ئێمە وەک حیزبە سیاسییەکان عادەتێکمان
هــەیــە :ئــەگــەر شتێکمان گــوت سبەینێ لە
ســەداســەدیــش خیالفی ئـــەوەدەرکـــەوێ ،لە
قسەی خۆمان نایەینە خوارێ .دەڵێین نەخەیر
هەر ئەوەی ئێمە گوتمان راست بوو  .چونکی
ئێمە فەرموومانە تەحریم بکەین کەوابوو
کەس نەچۆتە سەر سندووقی دەنگدان با لە
ســەدا نــەوەدی خەڵکیش چووبێ ئەمە زۆر
شتێکی خراپە .لەوێشدا ئەگەر لەبیرتان بێ،
ئیمە نەمانگوت خەڵک بﭽێ رەئی بدا و رەئی
بە خاتەمی بــدا ،ئێمە گوتمان نەبنە بەشێک
لە دەستە بەندییەکانی حاکمییەت ،بەاڵم بە
دوور لە دەستە بەندییەکانی نێو حاکمییەت،
بۆخۆیان و بە سەاڵحی خۆیان رەئی بدەن.
کە پێموایە هەڵوێستێکی بە جێ بوو .تەنانەت
لــە ئینتخاباتی شــووڕاکــانــیــشدا ئــەوەمــان
ه ــەر بــە س ــەراح ــەت نــووســی کــە واریـــدی
دەستەبەندییەکان مەبن ،بەاڵم بە تەشخیسی
خۆتان ئەوانەی بە شیاویان دەزانن رەئییان
پــێ بـــدەن و ئ ــەو کــەســانــەش کــە خــاوەنــی
شەخسییەتن و خۆیان بە جێمتمانەی خەڵکی
دەزانـــن بــا بﭽن خــۆ کاندید بــکــەن .چونکی
ئەمن پێم وایە ئەوە خراپە کە ئەتۆ بە جارێک
تەحریم دەکەی وتەنانەت وای لێدەکەی کە

خۆ کاندیدکردن بە مانای خیانەتە  .هێندێک لە
حیزبەکان وای لێدەکەن .یانی خۆکاندیدکردن
بۆ شووڕاکان یان بۆ مەجلیﺲ بە خەیانەت
دادەنێن .لە نەتیجەدا ئەوانەی شەخسییەت
بۆخۆیان قایلن بەاڵم لە تانەو لۆمەی ئەمالو
ئــەوالدەتــرســن ،نــاوێــرن خۆ کاندید بکەن و
خەڵکی وا دەچن کە باش نیە بﭽن و باشتر
لەوان هەیە کە بﭽنە مەجلیﺲ .مەنتی ی ئێمە
ئەوە بوو.
 ٦زۆر جار حیزبەکان بەتێکڕایی داوایان
لە خەڵک کــردوە نەچنە سەر سندووقەکانی
دەنــگــدان ،بــەاڵم خەڵک دەچــن و بــەشــداری
دەکەن .ئایا دەتوانین بڵێین ئەمە [نا]یەکە بە
حیزبەکان
مامۆستا :ئەمن پێموایە ئەمە «نا» گوتن
بە حیزبەکان نیە ،بەاڵم خەڵک لەگەڵ قەزایای
خۆیان ســەر و کاریان هەیە .لە یەکێک لە
دەورەکــانــی ئینتخاباتدا چەند کــەس هاتنە
ئێرە هــەر لــە ئەندامانی حــیــزب ،دەیانگوت
تکایە تەحریم لەسەر ئێمە بار مەکەن ،ئێمە
بۆخۆمان دەردی خۆمان دەزانــیــن ،ئیجازە
بــدەن تا ئــەو خەڵکە بۆخۆیان بڕیار بــدەن.
یەعنی ئەمە نیشانەی ئەوەیە کە خەڵک ئەو
وەختەی هەلومەرجی ژیان دەخــوازێ ،گوێ
لە قسەی حیزبەکان ناگری .چون ئەو زە
و رە و شەقە ،ئەوی دیکە قسەیە .گوێ بۆ
قسەی من و تۆ و ،فەلسەفەبافیی من و تۆ
راناگرێ.گوێ بۆ ئەو واقعییەتە ڕادەگرێ کە
لەگەڵی بەرەوڕوویە .مەسەلەن دەبینێ کە بۆ
موراجعە بە ئیدارەیەک چاو لە شناسنامەکەی
دەکەن کە داخوا مۆری ئینتخاباتی لێدراوە
یــان نــا ،ئــەگــەر لێی نــەدرابــێ کارشکێنی لە
کــارەکــەیدا دەکــەن .مەجبوورە ئەگەر هیچ
نــەبــێ بــۆ دانـــی رەئــیــی ســپــی بﭽێتە ســەر
سندووقەکان .بۆ ئەوەی شناسنامەکەی مۆری
پێوەبێ .کەوابوو ،هیچ بەمەعنای جوابەجەنگی
(دهــنکــجــی) نــیــە ،بـــەاڵم جـــاری وایـــە ئێمە
هەلومەرجەکە باش ناخوێنینەوە.
لــە یەکێک لــە ئینتخاباتەکانی کــە ئـێمە
تەحریممان نەکردبوو و حیزبەکانی دیکە
تەحریمیان کردبوو ،دوای ئینتخابات دەرکەوت
کە خەڵکێکی زۆر بەشدار بــوون .ئێمە لێرە
لەگەڵ جەمعێک لە حیزبەکان دانیشتبووین
قــســەمــان دەکـــــرد .هــاوڕێــیــەکــمــان ڕوو بە
میوانەکان گوتی :ئێوە تەحریمتان کردو ئێمە
تەحریممان نەکرد ،ئێمە نەمانگوت خەڵکەکە
بەشدار بن ،بەاڵم تەحریممان نەکرد .خەڵکەکە
بەشی زۆرتــری بەشدار بــوون ،ئێستا ئەوە
دەتوانێ دوو دەلیلی هەبێ؛ یەکیان ئەوەیە کە
خەڵک بە قسەی ئێمە دەکاو بە قسەی ئێوە
ناکا ،دەلیلی دیکە کە پێمان وایــە واقعیترە
ئــەوەیــەکــە ئێمە باشتر هەلومەرجەکەمان
خــوێــنــدۆتــەوە .هــەر بــە راستییش وابـــووە،
چونکی دەزانین خەڵکەکە چیان دەوێ و لە چ
مەوقعیەتێکدان.
 ٧بە خوێندنەوەی خۆتان کە نزیک بە 4٠
ساڵە لە نزیکەوە ئاگاداری وەزعەکە بوون،
هەڵبژاردنەکان لە ئێران لە ئێستا و لە سااڵنی
رابـــردووتـــردا چ جــیــاوازییــەکــیــان هەیە
پێتان وایــە کــورد لە رۆژهەاڵتی کوردستان
لەمەوبەوال چۆن دەکرێ بەرخورد بەم پرسە
بکات
مامۆستا :ئەمن وەک جارێکی دیکەشم
هەر لەم وتووێژەدا گوت قسەی خۆم دەکەم
و قسەی حیزبی دێموکرات ناکەم .ئەمن لە
بــنــێڕا تەحریمم پــێ هەڵوێستێکی خــراپــە،
پــێــم ئــاســانــتــریــن هــەڵــوێــســتــە ،ئــەگــەر نەڵێم
تەمبەاڵنەترین هەڵوێستە .چون زۆر ئاسانە.
تەحریم خۆماندووکردن و بیرلێکردنەوەشی
نــاوێ.بــەاڵم کە تۆ دەتــەوێ تەحریم نەکەی
مەجبووری بیر بکەیەوە داخوا مەسڵەحەتەکە
لە کوێدایە ،داخوا خەڵک چیان دەوێ ،داخوا
لەنێو ئــەو کــانــدیــدایــانــەدا کــە هــەن ،کامیان
بــەرنــامــەکــەی شــتــی جــوانــتــری تــێــدا دەب ــێ،
ئەوەیان خۆ ماندووکردنێکی زۆری دەوێ و
ئەوی دیکەیان ئاسانە ،دەڵێی کاکە مەچنە سەر
سندوو و لە ماڵی خۆتان دانیشن و تەواو.
کاری بەوە نیە داخوا چ دەگوزەرێ .بۆیە بە
باوەڕی من باش نیە ئێمە ببین بە تەحریمﭽیی
حیرفەیی .ئەگەر دەرفەتێک هاتە پێشی لە
ئینتخاباتێکی ئایەندەدا ،بۆ وێنە ئەگەر  ٥ساڵی
دیکە ئینتخاباتێکی وا هەبوو کە بە تەشخیسی
ئێمە هەلومەرجەکە ڕێگا دەدا نوێنەرانی
دڵخوازی خەڵک نــەوەک سەدی سەد ،بەاڵم
بەشێکیان بﭽنە مەجلیﺲ ،بﭽنە شووڕاکان،لە
راستیدا دەبێ واز لە تەحریم بێنین،بەوەش
رەواییمان نەداوە بە جمهووریی ئیسالمی و
بە تەحریمەکەش رەواییمان لێ نەستاندۆتەوە.
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گوتاری کۆشکی سپی و هەڵبژاردنەکانی سەرکۆماری لە ئێران؟!
بۆمبی ،ئەتۆمی ناتوانێ شتێکی دیکە بێت.
رێکﺲ تێلێرسۆن ،وەزیــری کاروباری
دەرەوەی ئەمریکا وتی :ئەم رێکەوتنە هەمان
ﺳامﯾﻞ ﺷەرەﻓﯽ
ئەو روویکەردە شکستخواردوویەیە کە
دوای هاتنە سەرکاری دۆنالد ترامپ ،ئێمەی گەیاندە ئــەم رۆژەی کە واڵتێکی
هەڵوێستەکانی کۆشکی سپی بەرانبەر
بە ئێران بۆ جارێکی دیکەیش «توند»
ک ــران ــەوە .تــرامــپ کــە دژایــەتــی لــە گەڵ
رێکەوتنی ناوکی لە گــەڵ ئێران یەکێک
لە تــەوەرە تەبلیغییەکانی بــوو لە کاتی
کاندیدبوونی بۆ سەرکۆماری ،هــەر کە
وەک بــراوەی هەڵبژاردن ناوی دەرکــرد،
دەوری بۆ ئێران هەڵگرت و رۆژانــە دژ
بە رێژیمی تــاران و کاربەدەستانی ئەم
رێژیمە تویتی دەکرد.
بــەشــێــک لــە چ ــاودێ ــران ــی ســیــاســی و
شارەزا لە گوتاری کۆشکی سپی بەتایبەت
لــە حـــەوزەی کــاروبــاری خــارجــیدا ئەم
هەڵسووکەوت و هەڵوێست و دەربڕینانەی
ترامپیان بە جۆرێک پێ «سەرشیتانە»
بــوو و ،رایانگەیاند کــە «ئــەمــە ناتوانێ
گــوتــاری دەوڵــەتــی ئەمریکا و کۆشکی
سپی بێت» .ئەوان پێیان وابوو ئەم شێوە
دەربــڕیــن و ئاخاوتنانەی سەرکۆماری
نوێ ،شیاوی دەوڵەتی ئەمریکا و کۆشکی
سپی نیە .وێدەچێ کە ئەم نیگەرانیانە تا
رادەیەک گوێیان لێ گیرابێ ،بۆیە دەبینین
ماوەیەکە دۆناڵد ترامپ ،یان سەبارەت بە
هەموو بابەتێک ئیزهاری نەزەر ناکات ،یان
ئەوەیکە ئاگاداریان کردۆتەوە کە شێوە
ئاخاوتن و دەربڕینی بگۆڕێ .هەر لەبەر
لە کەس شاراوە نیە کە کۆشکی سپی زۆر بە وردی چاودێری هەڵبژاردنەکانی داهاتووی سەرکۆماری دەکات و دەزگا فکری و سیاسییەکانی
ئەوە بوو کە هەر دوای مانگێک لە هاتنە
سەرکاری سەبارەت بە هێندێک بابەتی ئەمریکایش زۆر باش و شارەزایانە ئاگاداری تەی بەندییە جەناحی و سیاسییەکانی نێو نیزامی سیاسیی ئێرانن .بۆیە پرسیارەکە ئەوەیە:
وەک بــڕیــاڕدان لە سەر درووستکردنی
ئەم لێدوان و هەڵوێستانەی کاربەدەستانی دەوڵەتی ئەمریکا لە تاکتیکدا دەتوانێ لە قازانجی کام تەی و جەناحدا بێت و کۆشکی سپی لە سۆنگەی
دیــواری نێوان واڵتەکەی لە گەڵ برزی
و ،هــەروەهــا دەرکــردنــی بڕیاری مەنعی ئەم گوتارەیەوە لە ئێستادا بەدوای چ ئاکامێک لە هەڵبژاردنەکانی سەرکۆماریدا دەگەڕێ
هــاتــوچــۆی خەڵکی کۆمەڵێک واڵت بۆ
ئامریکا پێداچوونەوەی کرد.
مــەتــرســیــداری خـ ــاوەن بــۆمــبــی ئەتۆمیی بەزاندوەو ئەوە قبووڵ ناکرێ.
بۆیە ئــەوەی تیلێرسۆن لە سەر ئێرانی فکری و سیاسییەکانی ئەمریکایش زۆر
ئەگەر لە ماوەی ئەم چەند مانگەدا کە وەک کــۆرەی باکوورمان هەبێت .بۆیە لە
وەک بــیــنــیــمــان لـــە درێــــــژەی ئــەم باس دەکات ،جیا لە باسکردن لە خاڵێکی باش و شارەزایانە ئاگاداری تەیﻔبەندییە
دۆنالد ترامپ هاتۆتە سەر کار ،چاوێک درێژەی قسەکانیدا وتی :دەوڵەتی دۆناڵد هەڵوێست و کــاردانــەوانــەی دەوڵەتی «جیاواز و گرینگ» ،شتێکی تازەی تێدا جــەنــاحــی و سیاسییەکانی نێو نیزامی
بــە هەڵوێستەکانیدا بخشێنین ،هەست تــرامــپ چیدیکە نــایــهــەوێ کێشەی ئێران ترامپ بەرانبەر بە ئێران ،راست لە سەر نیە.
سیاسیی ئێرانن .بۆیە پرسیارەکە ئەوەیە:
بە جۆرێک لە ناسەقامگیری لە گوتاری بــۆ دەوڵــەتــانــی داهــاتــووی کۆشکی سپی داوای کۆشکی سپی بۆ یەکەم جار لە
ناوبراو لە دوایین لێدوانیدا کە باس لە
ئەم لێدوان و هەڵوێستانەی کاربەدەستانی
سیاسی و هەڵوێستەکانی کۆشکی سپیدا بهێڵێتەوە .
مێژووی دامەزرانی شوورای ئەمنیەتی رۆڵی ئاژاوەگێڕانەی ئێران لە ناوچەکەو دەوڵــەتــی ئەمریکا لــە تاکتیکدا دەتــوانــێ
دەکەین .بە مانایەکی دیکە دەکرێ بڵێین،
رێکخراوەی نەتەوە یەکگرتووەکاندا ،پشتیوانیی ئــەم واڵتــە لــە تێرۆریزمی
هەڵوێستەکانی دەوڵەتی ترامپ ئەوەندەی
ئەگەر لە ماوەی ئەم چەند مانگەدا
رۆژی چــوارشــەمــمــە رێ ــک ــەوت ــی 3٠نــێــونــەتــەوەیــی دەکـ ــات ،بـ ــەدوای ئــەودا
ئـ ــەگـ ــەر بـ ــە زم ــان ــێ ــک ــی زۆر
تاکتیکییە ،زۆر کەم دەکرێ ئیستراتیژی
تێدا بخوێندرێتەوە .لە گەڵ ئەوەیکەراستە کــە دۆنــالــد تــرامــپ هاتۆتە سەر
خــاکــەلــێــوەی ١3٩٦ی ه ــەت ــاوی ئــەم دەڵێ»:دەوڵەتی دۆناڵد تڕامپ چیدیکە ســادە تەرجەمەی ئــەم قسەیەی
شوورایە کۆبوونەوەیەکی تایبەتی بۆ نایهەوێ کێشەی ئێران بۆ دەوڵەتانی
کە جۆری دەربرینەکانی ترامپ بەرانبەر کار ،چاوێک بە هەڵوێستەکانیدا
قسەکردن لە سەر پێشێ کارییەکانی داهــاتــووی کۆشکی سپی بهێڵێتەوە  ».ت ــی ــل ــێ ــرس ــۆن ب ــک ــەی ــن دەبــێــتــە
بە ئێران وەک حەوتووەکانی سەرەتای بخشێنین ،هەست بە جۆرێک لە
مافی مــرۆ لــە ئــێــراندا رێــک خست ئەگەر بە زمانێکی زۆر سادە تەرجەمەی ئەوەیکە دەوڵەتی دۆناڵد ترامپ
هاتنە سەر کاری نیە ،بەاڵم بەرپرسانی
و نوێنەری کۆشکی سپی بە توندی ئەم قسەیەی تیلێرسۆن بکەین دەبێتە لــە مــــاوەی ئـــەم چــەنــد ســاڵــەی
سیاسی و سەربازیی ئامریکا بــەردەوام ناسەقامگیری لە گوتاری سیاسی
هــێــرشــی کـ ــردە ســـەر رێــژمــی ئــێــران ئــەوەیــکــە دەوڵــەتــی دۆنــاڵــد تــرامــپ لە
کــە نــارەایــەتــیــی نــوێــنــەری رووســیــەی ماوەی ئەم چەند ساڵەی دەسەاڵتداری دەسەاڵتداری خۆیدا بۆ هەمیشە
باس لە رۆڵی خراپ و دەستێوەرانەکانی و هەڵوێستەکانی کۆشکی سپیدا
ئەم رێژیمە(ئێران) لە ناوچەکەدا دەکەن.
خــــــۆیدا بـــۆ هــەمــیــشــە ک ــۆت ــای ــی بە کۆتایی بە «دەستێوەردانەکانی
هاوپەیمانی ئێرانی لێکەوتەوە.
دەکەین .بە مانایەکی دیکە دەکرێ
دوایین
وەزیــری دەروەی ئەمریکا لە
بۆ ئەو کەسانەی کە لە مــاوەی ئەم «دەستێوەردانەکانی ئێران لە ناوچەکە» ئــێــران لــە نــاوچــەکــە» و بابەتی
ل ــێ ــدوان ــیدا ســـەبـــارەت بــە ئ ــێ ــران ،پێی بڵێین ،هەڵوێستەکانی دەوڵەتی
نزیک بە چواردەیە بە وردی چاودێریی و بابەتی «پشتیوانیکردنی ئەم واڵتە لە «پشتیوانیکردنی ئــەم واڵتــە لە
وایــە ئــێــران تــا ئێستایش سەرەکیترین ترامپ ئەوەندەی تاکتیکییە ،زۆر
هەڵوێست و دەربڕینەکانی دەوڵەتانی تێرۆریزم» دەهێنێ.
کۆشکی سپییان بەرانبەر بە رێژیمی ل ــێ ــرەدای ــە ک ــە پــرســیــارە گ ــەورەک ــە تێرۆریزم» دەهێنێ
پشتیوانی تێروریزمی نێودەوڵەتییەو کــەم دەکـــرێ ئیستراتیژی تێدا
رایگەیاندوە کە کۆشکی سپی بەرانبەر
کۆماری ئیسالمی ئێران کردبێ ،لەوانەیە لــە ئــەمــریــکــاو دەوڵــەتــی تــرامــپ دەێتە
بــە دەســتــێــوەردانــەکــانــی ئ ــەم واڵتـــە لە بخوێندرێتەوە
زۆریان ئەم قسانەی تیلێرسۆن ،وەزیری ئــاراوە کە ،بە گرتنە پێشی کارم رێکار
ئاڵۆزییەکانی ناوچەکە بێ دەنگ نابێ.
دەورەی دەوڵەتی ترامپیان بەرانبەر دەیانهەوێ «کێشەی ئێران» بە مانای لە قازانجی کام تەی و جەناحدا بێت و
ناوبراو سەبارەت بە رێکەوتنی رۆژاوا
تیلێرسۆن هــەر لــە پــێــوەنــدی کــە گەڵ بــە ئــێــران پــێ تـــازەو ســەیــروســەمــەرە «کۆتاییهێنان» ،چارەسەر بکەن
کۆشکی سپی لە سۆنگەی ئەم گوتارەیەوە
لــە گــەڵ ئــێــران ســەبــارەت بــە دۆســیــەی کارنامەی کۆماری ئیسالمی ئێراندا باس نەبێ .چونکی لە زۆربەی دەوڵەتەکانی
واڵمـــدانـــەوە بــەم پــرســیــارە ناتوانێ لـــە ئــێــســتــادا بــــــەدوای چ ئــاکــامــێــک لە
نــاوکــی دەڵــــێ :ئـــەم رێــکــەوتــنــە جــیــا لە لە واڵتانی یەمەن ،عێرا  ،سووریە و لوبنان کۆشکی سپیدا لەم جۆرە دەربڕینانە هەروا ئاسان بێت و ،لەوانەیە ئامانجی هەڵبژاردنەکانی سەرکۆماریدا دەگەڕێ
هێندێک دوورخستنەوەی ئێران لە رووی دەکــات و ئەم واڵتــە بە هۆکاری نائەمنی و تەنانەت توندتریش باس کــراون .بۆ ئــەم وتــارەیــش نەبێت .بۆیە بە هێنانە
زەمــانــییــەوە بــە دەستپێڕاگەیشتنی بە و پشتیوانی لە تاقم و گرووپە توندڕەوە نموونە ئەوە بۆ یەکەمجار دۆناڵد رێگانی ئ ــارای پرسیارێکی دیکە کــە لەوانەیە
تێرۆریستییەکان دەزانێ و راشکاوانە
دەڵــێ :دەوڵەتی ئەمریکا و کۆمەڵگای
نێونەتەوەیی ناتوانن چیدیکە چاوپۆشی
لــە وەهــا کــردەوەگــەلــێــک بکەن و ئەم
رێــژیــمــە لــە مــێــژە خــەتــە ســوورەکــانــی

هێنان و راونانی ئەحمەدینژاد

سەرکۆماری پێشووتری ئەمریکابوو کە
هەوڵی بە تێرۆریست ناساندنی رێژیمی
ئێرانیدا و ،ئەوە جۆرج واکێر بووشی
ســەرکــۆمــار بــوو کــە ،ئێرانی لــە ریــزی
واڵتانی «مێ وەری شــەرارەت»دا دانا.

واڵمـــدانـــەوەی بــە رادەی پــرســیــارەکــەی
پێشوو چەتوون نەبێ ،کۆتایی پێ دەهێنین.
لە کەس شــاراوە نیە کە کۆشکی سپی
زۆر بە وردی چاودێری هەڵبژاردنەکانی
داهــاتــووی سەرکۆماری دەکــات و دەزگا

ژﻣﺎره٧٠٢ :
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تڕام

ﭼۆن دەتوانێ رێژیمی ئێران فەلە بکا

واﺷﯿﻨﮕﺘﯚن ﭘﯚﺳﺖ –رﯾﻮﺋێﻞ

لـــە واشــیــنــگــتــۆن دیســـــی بۆ
ﮔێﺮێﺸﺖ ،رەی ﺗﺎﮐﯿە
«پــاشــەکــشــە کــــردن» بــە ئــێــران
ﮐەﻣﺎڵ ﺣەﺳەﻧﭙﻮور
هـــاوڕایـــیـــەک ه ــات ــۆت ــە ئــــــاراوە.
دێــمــوکــراتــەکــان و کۆمارییەکان
کارێکی زۆر ئاقانە دەکەن ئەگەر لە دەورانی شەڕی سارد
فێر بن :لە ترسی خستنە مەترسیی کۆنترۆڵی چەکوچۆڵ ،لە
میدانی شەڕدا سازش مەکە .ئێمە دەبێ پێش بە ئێران بگرین
و پاشەکشە بە لەشکری میلیشیا بەکرێگیراوەکانی بکەین.
ئێمە دەبێ پاژنەی ئاشیلی رێژیمی مەالکان نیشانە بگرین،
واتە بێزاریی خەڵک لە سیستەمی تێ ۆکراسی [حکومەتی
دینی] .مافەکانی مرۆ دەبێ ببێ بە ئەولەوییەتی سیاسەتی
ئەمریکا بەرامبەر بە ئێران.
جــواڵنــەوەی ســەوز ،کە لە  ٢٠٠٩پاش ناکۆکی لەسەر
ئاکامی هەڵبژاردنی سەرکۆماریی سەری هەڵدا ،رەنگبێ
لە واشینگتۆن لە بیری زۆر کەس داکاڵ بووبێتەوە ،بەاڵم
لــە ئێرانێ کۆتایی نــەهــاتــووە .بــە پێﭽەوانەی بۆچوونی
بــەڕێــوەبــەریــی ئــۆبــامــا ،نــائــارامــیــیــەکــانــی هــاویــنــی ٢٠٠٩
هەڕەشەیەکی جیددی بوو بۆ سەر بەڕێوەبەریی ئیسالمیی.
لە لێدوانێک دا لە  ،٢٠١3رێبەری مەزن ئایەتوڵا خامەنەیی
ددانی بەوەدانا کە ،جوواڵنەوەی سەوز رێژیمی تا «لێواری
هەڵدێران» برد .ژەنراڵ موحەممەد عەلی جەعﻔەری سەرۆکی
سوپای پاسداران ،بە هەمان شێوە باسی سەردەمی پاش
هەڵبژاردنی کــردووە کە «هەڕەشە بۆ سەر سیستەم و

لە دامەزرێنەرانی وەزارەت ــە ترسناکەکەی ئیتتالعات کە
دروشمی ریﻔۆرمخوازی دەدا ،نەک هەر نەیانتوانیوە ببنە
ئیلهامدەری خەڵک ،بەڵکوو لە قان کردنیشیان دا شکستیان
خــــواردووە.ئــــەوڕۆ ،رێــژیــمــی ئیسالمی بــیــرهــێــنــەرەوەی
یەکیەتیی سۆڤیەتە لە حەفتاکاندا ،سیستەمێکی بێتوانا کە
نەیدەتوانی خۆی ئیسالح بکا لە کاتێکدا کە لە بەرتیلخۆریی
دا نوقم ببوو لە ژێر باری ئێمپێریالیزمە پڕ تێﭽوونەکەی دا
چەمابوەوە.
ئەگەر واشینگتۆن بەڕاستیی دەیهەوێ ئێران تووشی
هەمان چارەنووسی یەکیەتیی سۆڤیەت بکا ،دەبێ حکومەتی
تێ ۆکراسیی ،بە زەخت خستنە سەری لە هەموو بەرەکاندا
الواز بکا .سەپاندنی ئابلۆقەی ئیﻔلیجکەر بۆ سزادانی رێژیم
بە هۆی پێشێلکارییەکانی ئەو بەرامبەر بە مافەکانی مرۆ
پێویستە .هەنگاوێکی ئەوتۆ نەک تەنیا تاران بۆ پێشێ کردنی
بەها ناونەتەوەییەکان سزا دەدا ،بەڵکو ئەو پەیامەش بە
خەڵکی ئێران دەگەیەنێ کە ویالیەتە یەکگرتووەکان پشتیوانی
حەز و ئاواتەکانی ئەوانە .کاربەدەستانی ئەمریکایی دەبێ
لەسەر ئازادکرانی هەموو بەندییەکانی پاش جوواڵنەوەی
سەوز پێداگر بن .ئەوە دەبێ هەروەها رێبەرانی جوواڵنەوە،
میر حوسێن موسەوی و مەهدی کەڕوبیش بگرێتەوە کە بە
دۆخی تەندروستی ناگیرەوە لە ماڵەکانیاندا دەستبەسەرن.
باراک ئۆباما تەنانەت بۆ یەک جاریش باسی ئەو پیاوانەی
نەکرد .دۆناڵد تڕامپ نابێ ئەو هەڵەیە دووپات بکاتەوە.
بەڕێوەبەرایەتیی تڕامپ دەبێ هەروەها سەکۆی ئازادیی بێ
بۆ هەموو ئەو کەسانەی کە بوونە قوربانیی سەرکوتەکانی
دوای رێککەوتنە ناوکییەکە .ئۆباما بەتەواوی ئەو خەڵکەشی

لە راستیدا ویالیەتە یەکگرتووەکان لە بەرامبەر مەالکاندا دەستی بااڵی هەیە .تواناکانی ئێمە
بە سەر هی ئەواندا زاڵە .بێباوەڕیی ئێمە بە خۆمان لە بەراورد لەگەڵ نادڵنیایی خامەنەیی
کە دەبێ بە سوپای پاسداران قەرەبووی بکاتەوە هیچ نیە .دەمێکە کاتی واشینگتۆن بۆ خۆش
کردنی ئاگری گڕکانی ژێر تاران و بە چالش کێشانی رێژیم لە سنوورەکانی ئیمپراتورییە
شیعییەکەی تێپەڕ بووە
شۆڕشی ئیسالمیی لە کاتی شەڕی ئێرانو ئێرا مەزنتر
بوو» .جەعﻔەری گوتی «لەو سەرهەڵدانەدا ئێمە تا سنووری
رووخــان چــوویــن» .دامــودەزگــا ئەمنییەتییەکانی رێژیم
نیشانیاندا کە ناتوانن جێگای مەتمانە بن .ناڕەزایەتییەکان
تەنانەت لە ناو پاسدارانیش دا تەشەنەی کرد .خامەنەیی
ناچار بوو کە چەندین فەرماندە لەسەر کار الدا .ئێلیتی
خاوەن دەسەاڵت کە ستراتێژی وەڕێخستنی خۆپیشاندانی
زەبــەالح بۆ پشتیوانیی لەرێژیمی ،تا ئاستی بێ خەوشی
بردبوو ،بۆ ماوەی  ٦مانگ نەیدەوێرا الیەنگەرەکانی بێنێتە
سەرشەقامەکان .هەموو یادەوەرییەکان ببوونە دەرفەتێک
بۆ دەربڕینی ناڕەزایەتیی.
جــوواڵنــەوەی ســەوز پەیوەندییەکانی نێوان دەوڵــەت
و کۆمەڵگەی گۆڕیوە .کۆماری ئیسالمیی ئێران هەرگیز
دیکتاتۆڕییەکی ئاسایی نەبووە .چونکە دەرفەتی دەربڕینی
ب ــی ــرۆڕای لــە رێــگــای هــەڵــبــژاردنــی کــۆنــتــرۆڵ کــــراوەوە
رەخساندووە .ئەگەری رێﻔۆرم لە رێگای سندوقی دەنگدانەوە
وەک سوپاپێکی دڵنیایی بووە بۆ دەسەاڵتداران .روناکبیران
و چاالکوانان هیوایان بە ئاڵوگۆڕی ئاشتیانە لە رێگای
هەڵبژاردن هەبو .تەنانەت دوای تێکشکاندنی جوواڵنەوەی
دووی جۆزەردان کە بووە هۆی زیندانیی کردن ،ئەشکەنجە
و ئــاوارە بوونی زۆر لەو کەسانەی کە لە  ١٩٩٧مەالی
بە بزە و هەندێک رێﻔۆرمخواز موحەممەد خاتەمییان کرد
بە سەرکۆمار .بەاڵم سەرکوتی دوای هەڵبژاردنی ٢٠٠٩
رەوایــی رێژیمی لەناو برد« ،ئۆپۆزیسیۆنی وەفــادار» کە
یەکەم و دووهەم جیلی شۆڕشگێڕان بوون کە هیوایان بە
بەڵێنیی ،کەمتر دیکتاتۆربوونی دەوڵەتی ئیسالمیی هەبوو،
بێبەزەییانە قەاڵچۆ کران.
مانەوەی رێژیم ئێستا بەستراوەتەوە بە هێزە ئەمنییە
لەرزۆکەکان و توانایی کڕینەوە بە پارە کە لەگەڵ نرخی
نەوت سەر و خواردەکا.هەڵبژاردنە شانۆییەکان و نیزامە
بیڕەنگەکەی ،بە سەرکۆمار حەسەن روحانیشەوە ،یەکێک

پشتگوێ خست ،کــە رێــژیــم بــۆ نیشان دانــی ئ ــەوەی کە
رێککەوتنی ناوکیی نابێتە هۆی کرانەوەی زۆرتر و رێﻔۆرم و
خستنیە ناو زیندان.ئۆباما لە ترسی دەستوەردان لە واڵتانی
ئیسالمیی ،ویدەچێ لە شەرمی پشتیوانیی ئەمریکا لە شا،
بە تەنیا جەختی لەسەر دیپلۆماسیی ئەتۆمیی دەکردەوە و
خۆی لەرێز گرتن لە نەیارانی ئێرانیدەبوارد ،هەمان رێز کە
ویالیەتە یەکگرتووەکان سەردەمێک لەو کەسانەی دەگرت
کە نەیاری یەکیەتیی سۆڤیەت بوون.
لە راستیدا ویالیەتە یەکگرتووەکان لە بەرامبەر مەالکان
دا دەستی بااڵی هەیە .تواناکانی ئێمە بە سەر هی ئەوان
دا زاڵە .بێ باوەڕیی ئێمە بە خۆمان لە بەراورد لەگەڵ نا
دڵنیایی خامەنەیی کە دەبێ بە سوپای پاسداران قەرەبووی
بکاتەوە هیچ نیە .دەمێکە کاتی واشینگتۆن بۆ خۆش کردنی
ئاگری گڕکانی ژێر تــاران و بە چالش کێشانی رێژیم لە
سنوورەکانی ئیمپراتورییە شیعییەکەی تێپەڕ بووە.
ئەوە گران تەواو دەبێ و دەخــوازێ هێزەکانی ئەمریکا
لە سوریە و عێرا زیاد بکرێن .بەاڵم ئەگەر ئەوە نەکەین،
ئێمە کۆتایی شەڕە تایﻔییەکان کە کانگای پەروەردە کردنی
جیهادییەکانن ،نابینین .ئێمە دەبێ چرکەکان تا کۆتایی کاتی
رێککەوتنە ناوکییەکە بژمێرین و چاوەڕوانی وەکارکەوتنی
سانترفیوژە پێشکەوتووەکان بین .ه ــەروەک یەکیەتیی
سۆڤیەت و رۆنالد رێگان .بۆ بــەرەوڕوو بوونەوە لەگەڵ
ئەمریکا ،مەالکان دەبێ لێشاوی پارە رەوانەی بەرنامەکانی
دەرەوەی ســنــوورەکــانــیــان بــکــەن یــاخــود ســەرشــۆڕانــە
پاشەکشە بکەن .ئەوان هەروەها دەبێ چاویان لە ناوخۆش
بێ ،بە نیگەرانییەوە چاوەڕوانی سەرهەڵدانێکی جەماوریی
تر بن.
زۆر کەس لە واشینگتۆن لە  ١٩٨٠پێیان وابوو کە یەکیەتیی
سۆڤیەت زۆر لە چوون بۆ ناو زبڵدان دوور بوو .ئێمە نابێ
وا بیر بکەینەوە کە سیستەمی مەالکان سەقامگیرترە.

رەوتی ئی می سیاسی
و رێک راوە گرین ەکانی لە ئێراندا
ﺣەﺳەن ﺣﺎﺗەﻣﯽ

بەشی بی تە

حیزبی مﮫووری ئیسالمی
«م مد حسین بهشتی» یﻪکێک لﻪ رووحانییﻪ چاالکەکانی ڕێپێوانﻪکانی تاران لﻪ ساڵی (١٩٧٨( ١3٥٧
دا ،و ئﻪندامی شووڕاێ شۆڕش( )١٩٧٩و لﻪ نزیکانی ئا .خومﻪینی بوو .ئەو ،پێی وابوو گرینگترین هۆی
شکستی ناڕهزایﻪتییﻪکانی ساڵی  ،)١٩٦3( ١34٢نﻪبوونی تﻪشکیالتێکی سیاسیی تایبﻪت بە ڕووحانییﻪت
بووه .بۆیﻪ لﻪ ماوەیەکی کەم دوای سﻪرکﻪوتنی راپﻪڕینی گﻪالنی ئێران ،حیزبی جمهووری ئیسالمی
(حجا) دامﻪزرا .دیارە ئەو کاتەی ئاغای بەهێشتی باسی دەکا هەلومەرجەکە بەو جۆرە نەبوو کە
حیزب و ڕێکخراوەێکی سیاسی لەو چەشنەئیمکانی دامەزرانی هەبێ .ئەگەر دامەزراباش بەردەوامی
یەکجار کەم دەبوو.
گرووپی یﻪکﻪمی دامﻪزرێنﻪرانی ئﻪو حیزبﻪ بریتی بوون لە « :م مد حسین بهشتی ،علی اکبر
هاشمی رفسنجانی ،سید علی خامنﻪای ،م مد جواد باهنر و عبدالکریم موسوی اردبیلی» .ناوبراوان
هﻪمووی لﻪ قومێ دهرسیان خوێندبوو و موقلیدهکﻪیان ئا .خومﻪینی بوو .بﻪاڵم بەهێشتی لﻪ ئیسﻔﻪهان،
خامنﻪیی لﻪ مﻪشهﻪد ،رهفسﻪنجانی لﻪ رهفسﻪنجان ،مووسﻪوی لﻪ ئﻪردهوێڵ و باهونﻪر لﻪ کرمانێ را
هاتبوون و یﻪکیان گرتبوو(١( .
بﻪ پێی قسﻪی «عبدالﻪ جاسبی» ،یﻪکﻪم جار ئﻪو حیزبﻪ بڕیار بووه ناوی «حزب واللە»ی لێبنرێ.
بﻪاڵم دوای شۆڕش ،دهستﻪی دامﻪزرێنﻪران ناوی «حزب جمهوری اسالمی»یان لێناوه .بﻪهێشتی ــ
یﻪکﻪمین سکرتێری ئﻪو حیزبﻪ دهڵێ :بیرمان لﻪ دامﻪزرانی کۆماری ئیسالمی دهکــردهوه؛ بۆیﻪ بﻪ
ئیبتیکاری ئﻪو حیزبﻪ «حکومتی اسالمی»مان کرده«جمهوری اسالمی» .تﻪنانﻪت دروشمی»است الل،
زادی ،حکومت اسالمی» ،ئﻪو حیزبﻪ کردی بﻪ «است الل ،زادی ،جمهوری اسالمی» .ئﻪو ئاڵوگۆڕانﻪ
لﻪگﻪڵ بیروڕای «امام خمینی» ش نزیک بوون .جگﻪ لﻪوهش بﻪهێشتی دهڵێ :رێکخراوهکانی نێهزهتی
ئــازادی و موجاهیدینی خﻪڵ ی ئێران ،نﻪیانتوانی بوو ویستی شۆڕشگێڕی رووحانییﻪکان ڕێبﻪڕی
بکﻪن و ئیسالم وهک مﻪکتﻪبی تﻪواو عﻪیار ،واتا بناژۆیی بناسێنن .هﻪروهها پێویستیی کۆمﻪاڵیﻪتیی
و مێژوویی بۆ ئێدارهی کۆماری تازهدامﻪزراوی ئیسالمی بوونﻪ هۆی ئﻪوهی ،ئﻪو تاقمﻪ( گرووپی
دامﻪزرێنﻪر) هﻪوڵیان بۆ دروستکردنی حیزبێکی سﻪربﻪخۆ دا(٢( .
هﻪروهها گوتراوه رهوتی ئیسالمی کﻪ ئاگاداری بۆشایی تﻪشکیالتی حیزبی خۆی بوو ،بﻪخێرایی
لﻪ رێکﻪوهتی  ١3٥٧/١١/٢٩دا ،حیزبێکیان بﻪناوی جمهووری ئیسالمی دامﻪزراند کﻪ شوێندانﻪرترین
حیزب لﻪ مێژووی سﻪردهمی ئێران بوو(3( .
«حسن یت ،اسدالﻪ بادمﭽیان ،عبدالﻪ جاسبی ،میرحسین موسوی ،حبیﺐ الﻪ عسکر اوالدی
مسلمان ،سید م مود کاشانی ،مهدی عراقی ،علی درخشانی و »...ئﻪندامانی یﻪکﻪمین شووڕای ناوهندی
حیزبی جمهوری ئیسالمی بوون.
گرووپێک لﻪ ڕووحانییﻪکان و ژمارهیﻪکیش لﻪ دهســت و پێوهنده غﻪیره ڕووحانییﻪکان،
بﻪپشتیوانی ئایﻪتووڵا خومﻪینی بﻪپﻪلﻪ ،هﻪوڵی چﻪسپاندنی دهسﻪاڵتێکی ئیسالمییان دهدا .لﻪوکاتیدا،
کﻪ فﻪزای گشتیی و ملمالنێ لﻪ نێوان ،میللی گﻪراکان ،چﻪپﻪکان بﻪئیسالمی و غﻪیره ئیسالمییﻪوه
و ئیسالمی سوننﻪتی و فی هی شیعﻪ لﻪ ئارادابوو؛ دهستکرا بﻪ دامﻪزراندنی بنیاتە ئیسالمییەکان.
بﻪوجۆره هﻪم راپﻪڕینی گﻪالنی ئێرانیان بﻪرهو ئیسالمی برد و هﻪم دامﻪزراوه ئیسالمییﻪ نوێیەکانیان
چ لﻪ شکڵی حیزبی و رێکخراوه وهک :حیزبی جمهووری ئیسالمی و موجاهیدینی ئین البی ئیسالمی
و چ وهک هیزی نیزامی وهک :کۆمیتﻪکانی ئین البی ئیسالمی و سپای پاسدارانی ئین البی ئیسالمی،
دادگاکانی ئیسالمی و ئین البی دامﻪزراند.
حیزبی جمهووری ئیسالمی کﻪ ئﻪندامﻪکانی خۆی لﻪنێو کۆمﻪڵێک لﻪ بازاریﻪ بناژۆیﻪکان،
خوێندکاران و مامۆستایانی الیﻪنگری خومﻪینی ،موئتﻪلیﻔﻪی ئیسالمی ،فیداییانی ئیسالم و ژمارهیﻪک
لﻪ ئﻪندامانی ئﻪو حیزب و رێکخراوانﻪی لﻪ دهورانی پﻪهلﻪوی دووهﻪم دا ،لێک باوکرابوون کﻪ لﻪ
نێویان دا ،الیﻪنگرانی موجاهیدینی خەڵ و بیروبۆچوونی دیکﻪشی تێدا بوون ،پێک هات .ئﻪو حیزبﻪ
بﻪرانبﻪر بﻪ رێکخراوهکانی وهک حیزبی توودهی ئێران و جبهﻪی میللی ئێران ،چریکﻪ فیداییﻪکان و
دژایﻪتیی لﻪگﻪڵ ئﻪوان دامﻪزرا.
رهفسﻪنجانی کﻪ یﻪکێک لﻪ دامﻪزرێنﻪرانی ئﻪو حیزبﻪ بووه لﻪ وتوێژێک دا دهڵێ « :کاتێک
کﻪ دهوڵﻪتی بﻪختیار لﻪ بﻪربﻪری ڕووخاندا بوو بڕیار درا ،دهوڵﻪتی ئیسالمی دامﻪزرێ ،مﻪسﻪلﻪی
دامﻪزرانی حیزب ،پێویست بوونی خۆی نیشاندا .نﻪبوونی حیزبێکی تایبﻪت بﻪ ڕووحانییﻪت ،کارهکﻪی
زۆر دژوار کردبوو .بۆیﻪ ئێمﻪ ناچاربووین ،نیهزهتی ئازادی وهک دهوڵﻪت قبووڵ بکﻪین .بﻪگشتیی ئێمﻪ
وهک ڕهوتی ئیسالمی و ئیسالم ناس لﻪ بﻪرهبﻪری سﻪرکﻪوتنی شۆڕش دا ،پێمان وابوو ،دامﻪزرانی
حیزب پێویستﻪ .بﻪاڵم موشکیلﻪکﻪمان ئیمام بوو کﻪ موخالی بوو  .ئﻪویشمان رازی کرد و دوو
حﻪوتوو دوای سﻪرکﻪوتنی شۆڕش یانی  ٦ی ڕشﻪممﻪی  )١٩٧٩( ١3٥٧حیزبی جمهووری ئیسالمی
مان ڕاگﻪیاند .پێشتریش لﻪو بابﻪتﻪوه زۆرمان قسﻪ لﻪگﻪڵ دوکتور(د ).سﻪحابی و د .پﻪیمان کردبوو و
دهستﻪیﻪکی  3٠ی کﻪسیشمان بۆ شووڕای ناوهندی دهستنیشان کردبوو(4( .
یﻪکﻪم سکرتێری ئﻪو حیزبﻪ «م مد حسین بهشتی» بوو .ئەو حیزبە رۆژنامﻪیﻪکیشی هﻪر
بﻪناوی «جمهوری ئیسالمی» لﻪ جۆزهردانی  )١٩٧٩( ١3٥٨دا ،باوکردهوه کﻪ ئﻪوکات ،عﻪلیی
خامنﻪیی خاوهن ئیمتیازی بوو .ئێستاش کﻪ  ٢3ساڵﻪ ئﻪو حیزبﻪ مﻪوجوودتی نﻪماوه ئﻪو رۆژنامﻪیﻪ
هﻪر ماوه وبﻪ مودیرییﻪتی مﻪسی مهاجری باودهبێتﻪوه.
حیزبی جمهووری ئیسالمی بﻪهۆی پشتیوانی ئا .خومﻪینی ،مزگﻪوتﻪکانی بۆ ناونووسی و
ئﻪندام وهرگرتن تﻪرخان کرد .یﻪکﻪم شوێن «کانون توحید» بوو .لﻪ ماوهیﻪکی کﻪم دا ،ژمارهیﻪکی
زۆر بوون بﻪ ئﻪندامی ئﻪو حیزبﻪ .مورتﻪزا نﻪبﻪوی دهڵێ :لﻪ یﻪک ،دوو رۆژی ناونووسی دا٨٠ ،
هﻪزار کﻪس بوونﻪ ئﻪندامی حیزب لﻪ سﻪرانسﻪری ئێران دا .لﻪ وتاری «م دمات تشکی حزب» دا،
جﻪوادی باهونﻪر دوای  ١٠٠رۆژ تﻪمﻪنی حیزبﻪکﻪی دهڵێ :تا ئێستا  ٢میلیۆن کﻪس بوونﻪ ئﻪندامی
حیزب .ئامارێکی دیکﻪ دهڵێ :ئﻪندامانی ئﻪو حیزبﻪ  ٧میلیۆن کﻪس بوون ،کﻪ بﻪرهو زیادبوون دهچوون.
«ئﻪنجومﻪنی ئیسالمی» یﻪکان بۆ بﻪرفراوان کردنی ئﻪو حیزبﻪ لﻪ سﻪرانسﻪری ئێراندا ،هﻪوڵیان دهدا.
ل ﻪکانی حیزب لﻪ کارگﻪ و کارخانﻪکان ،ناوهندی پﻪروهرده و ئیدارهکان و شوێنﻪ جۆراوجۆرهکانی
دهسﻪاڵتدارهکانی ئیسالمی ،دامﻪزرێندران .هﻪروهها بﻪپێشنیاری ئا .خومﻪینی رێكخراوهکانی ،بﻪرهی
موئتﻪلیﻔﻪ ،موجاهیدینی ئی البی ئیسالمی و رووحانییﻪتی موبارێز ،چوونﻪ نێو حیزبی جمهووری
ئیسالمی .ئﻪو حیزبﻪ شێوهیﻪک بوو لﻪ حیزبی رهستاخیزی دهورانی پێشوو بﻪ نێوهرۆکی ئیسالمی
سیاسییﻪوه.
سەرچاوەکان
 ١حزب جمهوری اسالمی ،اولین و خرین حزب روحانیت ،م .ر ا علوی ،از فعاالن ح و بشر
ایران و پژوهنده سیاست و تاری  ،ساکن تکزاس ئامریکا.
 ٢عبدالﻪ جاسبی ،تشک فراگیر ،تهران ،انتشارات دانشگاه زاد اسالمی  ،١3٧٩ج ،١ﻔ ات3٦٦
و .3٧٩
 3شادلو ،عباس؛ ان الب اسالمی از پیروزی تا ت کیم ،تهران .م ل .٢٢ ،١3٥٨
« 4حزب جمهوری اسالمی؛ از ت سیﺲ تا ان الل .هاشمی رفسنجانی در م احبﻪای با عبدالمجید
شکوری راد ،در تیرماه  ١3٧٨کﻪ در مجلﻪ «یاد» منتشر شد».
معادیخواه و ابولﻔ

ژﻣﺎره٧٠٢ :

٣١ی ﺧﺎﮐەﻟێﻮەی ٢٠ _ ١٣٩٦ی ﺋﺎورﯾﻠﯽ ٢٠١٧

ئابووریی بەرەن اری و بێکاری لە ئێراندا
ﺋﺎﮔﺮی ﺑﺎڵەﮐﯽ
خامنەیی لە پەیامی نەورۆزی خۆیدا بۆ
جارێکی دیکەش ساڵی ١3٩٦ی بە ناوی
ساڵی ئابووری بەرەنگاریی «اقت اد
م اومتی» ناودێر کرد .ناودێر کردنێک
کە لە پەیامی نــەورۆزی ساڵی ١3٩٥ی
ئ ــەودا هاتبوو ئــەو بــە پــێ داگــریــی لە
سەر «بەرهەمهێنان» و «کار» دوبارە
هەوڵیدا کە ئابووری قەیران لێدراویی
ئێران بشارێتەوە
ئــەو بــەو شوعارە دانــی بــەوەدانــا کە
کێشەکانی ئــابــووری ئێران نــەک هەر
وەک خۆی ماونەتەوە و هیچ گۆرانێکیان
تێدا نەکراوە بەڵکوو بیالنی سیستەمی
ئیسالمی بۆ ئابووری ئێران لە دوو بەشی
بەرهەم و کار پێشکەوتنی بەخۆیەوە
نــەدیــتــوە خامنەیی بــەو شــوعــارە بۆ
چوارەمین ساڵ ئابووری کردە ئامانجی
قسەکانی و لە کۆڵ شوعارە کۆنەکانی
وەک هــێــرشــی فــەرهــەنــگــی و پیالنی
خاریجیەکان بوەوە
خامنەیی زۆر بە روونی هێرشی کردە
سەر حکومەتی ئێستا بە سەرۆکایەتی
حەسەن روحــانــی و هــەروەهــا هەموو
قەیرانەکانی
بەرپرسیارەیەتییەکانی
ئــابــووری و  ..خستە ئــەســتــۆی ئــەو
وتەکانی خامنەیی راستەخۆ دژایەتی بوو
لەبەرامبەر هەڵوێستی حەسەن روحانی
کــە لــە پەیامی نـــەورۆزی خــۆیــدا الفی
ئەوەی لێدا کە لەگەڵ ئەوەیدا توانیویەتی
هەاڵوسانی ئابووری «تورم» کۆنترۆل
بکات و بیکاتە یــەک رەقــەمــی ،بەڵكوو
گەشەی ئابووری ئێرانی لە ساڵی ١3٩٥
بە  ٨راگەیاند کە ئامانجی روحانی ئەوە
بــوو بلێ بەرنامەی گەشەی ئابووری
ســەرکــەوتــوو بـــووە بـــەاڵم ئــایــەتــوواڵ
خامنەیی بە پەیامیی نەورۆزیەکی خۆی
پەیامی حــەســەن روحــانــی بــە چالیش
کێشا
قـــەیـــرانـــی ئــــابــــووری لـــە ئــێــرانــدا
بەستراوەتەوە بە شێوەی پەیوەندی
ئەمریکاوە ،ئیس ا جەهانگیری جێگری
یــەکــەمــی ســـەرۆک کــۆمــاری ئــێــران لە
سەرەتاکانی رەشەمەی ساڵی رابردوودا
بــێ پ ــەردە ئــاشــکــرای کــرد کــە ،سااڵنە
یەک میلیۆن نەفەر لە زانکۆکانی ئێران
خوێندن تەواو دەکــەن ،بەاڵم بازاری
ک ــاری ئــێــران نــاتــوانــێ ئــەو رێ ــژە الوە
خوێندەوارە جێگا بکاتەوە ،ئەو گوتی
کە بیالنی حکومەت بۆ دابین کردنی
کار شکستی هێناوە ،جەهانگیری باسی
لەوەشکرد کە لە دوو ساڵی رابردوو دا
هەموو ساڵیک  ١میلیۆن و  ٢٠٠هەزار
کەس بە رێژی ئەوانەی داخوازی کاریان
هەیە زیاد دەبێ .جەهانگیری پێی لەوەنا
کــە نــەبــوونــی ســەرمــایــە و بــە تایبەتی
ســەرمــایــەگــوزاری خاریجی یەکێکە لە
سەبەبەکانی ئەوەی کە رێژەی بێکاری
زیاد بکات و قەیرانی ئابووری دروست
ببێ.
ئیس ا جەهانگیری ئەوەی خستەوە
بەرچاو کە لە ماوەی  ٨ساڵی دەسەاڵتی
ئەحمەدی نژاد کە داهاتی نەوتی ئێران
بە  ٧٠٠میلیارد دۆالر گەیشتبوو  ،بەاڵم
لەبەرامبەردا تاقە یەک شوغ لە ئێراندا
دروست نەبوە.
لێکۆلەرانی ئابووری ئێران دەلێن کە
مەحمودی ئەحمەدی نژاد کە بە نزیکترین
ک ــەس دادەنـــرێـــت لــە روان ــگ ــەی عەلی
خامنەیی لە ئــابــووری ،لە دوای خۆی
جگە لە زەویەکی سوتا و وشک هیﭽی
لەدوای خۆی بەجێ نەهێشت لێکۆلەران
بەردەوامی لە خەراپی پەیوەندییەکانی
ئێران و ئەمریکا بەیەکێک لە هۆکارەکانی
شکان و قەیراناویی بوونی ئابووری
ئێران دەزان ــن ئــەوان دەلێن کە عەلی
خامنەیی و سپای پاسداران بەرپرسیاری
یەکەمی خراپی وەزعــی خەڵکی ئێرانن

چــونــکــە ئــــەوان بـــــەردەوام موخالیﻔی
عــادی کــردنــەوەی پەیوەندییەکان لە
گەڵ ئەمریکادان و ئەمریکاش بەردەوام
زەختەکانی یــەکــتــەرەفــەی خــۆی دژی
ئێران زیــاد کــردوە کە بووهۆکارێکی
کاریگەرە بۆ بەردەوامی قەیرانی قەیرانی
ئابووری لە ئێران دا
ئــــەو ب ــۆچ ــوون ــە تــایــبــەت نــیــە بــەو
کەسانەی کە دژبەری کۆماری ئێسالمی
ئیرانن بەڵکو هەتا ئیستا بەرپرسانی
حــکــومــەتــی ئــێــران ب ــەدەی ــان ج ــار ئــەو
راستیەیان ئاشکرا کــردوە کە بەستنی

رێگا لە سەرمایەگوزاری خاریجی جگە
لە قەیران هیﭽی تری بۆ ئێران بە دیاری
ناهێنێت
دەوری سوپایی پاسدارن لە قەیرانی
ئابووریدا
عـــەبـــاس ــی ئـــاخـــونـــدنـــی ،وەزیــــــری
رێ ــگ ــا و شــــارســــازی دەلـــــێ ئــەگــەر
سەرمایەگوزارانی خاریجیش لە ئێران
کار بکەن کێشەی ئابووری وبێ کاری
چارەسەر نابێت ،لەگەڵ ئەوەش عەباسی
ئاخوندنی دەلــێ بــەهــۆی مایەپووچی
بانک و بونیادە ئابوورییەکانی ئێران و
هەروەها دەسەاڵتی ناوەندە نیزامییەکان
و ســپــای پــاســدارن بــەســەر ئــابــووری
ئێراندا وایکردوە کە گەشە لە ئابووری
ئێراندا روونــەدات و قەیران بــەردەوام
بێت.
ئاخوندی دەلێ قەرزەکانی حکومەت
بــە ئــابــووری ئــیــران نزیک بــە  ٥٥لە
بەرهەمی نا خالیسی میللیە یانی (٧٥٠
هــەزار میلیارد تمەن) ،ئــەوە لە حالێک
دایــە کە بانکەکانی ئێران تا ئێستا بە
شێوەی رێک و پێک بیالن و داتاکانی
خۆیان باونەکردوەتەوە ،چونکە بەپێی
وتەکانی ئیس ا جەهانگیری جێگری
ســەرۆککــۆمــار ئەگەر بێت و بانک و
بنیادە ماڵیەکانی ئێران داتــا و بیالنی
راستی خۆیان باوبکەنەوە ،کارەسات
روودەدات و حکومەت توانایی کۆنترۆل
کردنی نامێنێ
بەپێ ئەو زانیاریانەی کە لەبەردەست
دایە لەکاتی ئێستادا کە بودجەی حکومەت
هــەمــوو بــۆ مــووچــەی کــارمــەنــدەکــانــی
خــەرج دەک ــرێ حکومەت دەبــێ ١٠٠
مــووچــەی هێزە چەکدارەکانیش بدات
و هــەروەهــا  ٧٥بــودجــەی سندوقی

خانەنشینی ئێرانیش ب ــدات ،هەربۆیە
حکومەتی روحانی ناتوانێ چارەسەری
کێشە ئابووریەکانی ئێران بکات چونکە
بیالن و بەرنامەی بۆ چارەسەرکردنی
کــێــشــەی ئ ــاب ــووری شکستی هــێــنــاوە
لــەالیــەکــی تــــرەوە نـــاوەنـــدە بــەهــێــز و
دەسەاڵتدارەکانی ئابووری ئێران وەک
قەرارگایی خاتەم ئەل ەنبیایی سوپا و
هەروەها ناوەندەکانی سەر بەرێبەری و
ئاستانی قودسی رەزەویی و دەیانی تر
لە پێدانی باج بە حـکومەت بەخشراون
و سااڵنە تەنها یەک ریالیش نــادەن بە

حکومەت  ،هەموو تەرح و بەرنامەیەکی
ئابووری کە ئەوانی تێدا نەبن لەسەرەتاوە
شکستی هێناوە
بەبڕوای کارناسانی ئابووری لەبەر
ئــەوەی کە حکومەت لەئێران ناتوانێ
دەسەاڵتی بەسەر ناوەندەکانی ئابووری
و کۆمەاڵیەتی خۆیدا هەبێت و هەموو
دەس ــەاڵت و بەرنامەیەک سپێردراوە
بــە نــاوەنــدە نــیــزامــی و ئەمنیەتیەکان
و ئــەوانــیــش بەگشتی لــەژێــر دەســتــی
رەهبەری دان بۆیە وەزعیەتی ئابووری
ئێران بەرەو باشتر بوون ناچێت .هەر
بۆیە خامنەیی و رێبەرانی سپای پاسدارن
باس لە ئابووری بەرەنگاری «اقت ادی
م اومتی» دەکەن کە مەعلووم نیە چە
بەرنامەیەک بۆ ئابووری بەاڵ لێدراوی
ئێران دەخاتە روو.
دەســەاڵتــەکــانــی هــێــزە نیزامیەکان
«سپای پاسداران» لە ئێران بەشێوەیەکە
کە جگە لە نــاوخــۆی ئێراندا دەستیان
گرتووە بەسەر ئابووری ئێراندا ،بەڵکو
کۆنترۆلی هەموو سنورە ئابووریەکانی
ئێرانیان کردوە .بەپێی ئامارەکان سپای
پاسدارن گەورەترین هۆکارە بۆ قاچاغی
کەل و پەل بۆ ناو ئێران .سپای پاسدارن
کۆنترۆلی تـــەواوی بــەســەر بــەنــدەر و
فــرۆکــەخــانــەکــانــیــشدا هــەیــە هــەربــۆیــە
دەتــوانــرێ بگوترێ کە سپا حکومەتی
سێبەری کۆماری ئێسالمیە لە ئێراندا
زیادبوونی رێــژەی بێکاری لە ٢١
پارێزگای ئێران
حەسەن روحانی لە پەیامی نەورۆزی
خۆیدا گوتی کە لە دەوران ــی دەوڵەتی
١١دا ،حکومەت  ٧٠٠هــەزار فورسەتی
کاری دروست کردوە .روحانی هەروەها
گوتی لە ساڵی رابــــردوودا  ٢4هــەزار

ناوەندی پیشەسازی نیوەتەواو و لەکار
کەوتوو دوبارە وەکار کەوتوونەتەوە و
گەشەی ئابووری ئێران گەیشتۆتە . ٨
هەڵبەتە تەنها دوو رۆژ دواتر لە پەیامی
روحانی ،ئیس ا جەهانگیری جێگری
ســـەرۆک کــۆمــار گــوتــی ،کــە ناوەنجی
بێکاری لە ساڵی  ١3٨4تا  ١3٩4سیﻔرە.
جەهانگیری گــوتــی راســتــە کــە ٧٠٠
هەزار کاری تازە لە ئیران دروست بووە
بەاڵم  ٦٠٠هەزار بێکار بە حەشیمەتی
بێکارانی ئێران زیــادی ک ــردوە بە پێ
ئامارەکان رێژەی بێکاری لە  ٢١پارێزگا

زیــادی کــردوە بەنیسبەتی ساڵی ١3٩4
 ،بەپێ ئامارەکانی حکومەت رێــژەی
بێکاری  ١،4زی ــادی ک ــردوە واتــە لە
 ١١لەساڵی  ١3٩4بــوەتــە  ١٢،4لە

لێکۆلەران بەردەوامی لە خەراپی
پەیوەندییەکانی ئێران و ئەمریکا
بەیەکێک لــە هۆکارەکانی شکان
و قــەیــرانــاویــی بــوونــی ئــابــووری
ئــێــران دەزانـ ــن ئ ــەوان دەلــێــن کە
عەلی خامنەیی و سپای پاسداران
بــەرپــرســیــاری یــەکــەمــی خــراپــی
وەزعــــی خــەڵــکــی ئــێــرانــن چونکە
ئەوان بــەردەوام موخالیﻔی عادیی
کردنەوەی پەیوەندییەکان لە گەڵ
ئەمریکادان و ئەمریکاش بەردەوام
زەختەکانی یەکتەرەفەی خۆی دژی
ئێران زیــاد کــردوە کە هۆکارێکی
کاریگەرە بۆ بەردەوامی قەیرانی
ئابووری لە ئێران دا
ساڵی  ١3٩٥و لەو نێوەدا  ١3پارێزگا
بەرزترین ئاستیان هەیە ،کە پارێزگاکانی
کوردستان لەسەرەوەی لیستەکەدان.
هـــەر بــەپــێ ئـــامـــارەکـــان ل ــە بــەشــی
پیشەسازیدا فورسەتی کار لە 3٢،٥
لە ساڵی  ١3٩4کەمبوەتەوە بۆ 3١،٩
لە ساڵی  . ١3٩٥هەر بەپێی زانیاریەکان
پــارێــزگــا ســەنــعــەتــیــەکــان وەک ت ــاران
و ئــازەربــایــجــان (تــەورێــز) بێکاری بە

شێوەیەکی بەرچاو زیــادی کــردوە لە
ت ــاران  3،٥زیــاد ک ــردوە ولــە ٨،١
بوەتە  ١١،٦و هەروەها لە تەورێز لە
 ٧،3بوەتە  ١٠،٨لەساڵی ١3٩٥دا.
بەرزترین رێــژەی بێکاری لە ئێران
تایبەت بــە پــارێــزگــای کرمانشانە کە
بە  3،4زیادی کردوە واتە لە ٢٠،٢
لەساڵی  ١3٩4بــوەتــە  ٢٢لــە ساڵی
 ١3٩٥دوات ــر چــوار م ال بەختیاری
بوەتە  ،٢٠،٢و لە ئەردەبی  ١٥،3و
پارێزگایی سنە  ١٥،٢رێژەی بێکاری
زیادیی کردوە

بەپێ ئەو ژمارانەی سەرەوە دەبینین
کە اقت ادی م اومتی خامنەیی نەک
سەرکەوتوو نەبووە بەڵکو نیشاندەری
ئەوەیە کە قەیرانی ئابووری لە ئیراندا
رۆژ لەگەڵ رۆژ خەراپتر بووە.
ئ ــاب ــووری بــەرەنــگــاری «اقت اد
م اومتی (  Resilient Economyیا
»)Resistive economy
دەتـــوانـــیـــن بــلــێــن ش ــێ ــوەی ــەک ــە بۆ
بەرەنگاری دژی گــەمــارۆی ئابووری
لــەســەر نــاوچــەیــەک یــاخــود واڵتێکی
بــایــکــۆت کـــراو ،کــە ه ــەوڵ دەدات کە
کــەمــتــریــن گــرێــرێــدراوی بــە دەرەوە
هەبێت و پێداویستە ئەساسیەکانی
لەناخۆدا بەرهەم بهێنێت لەکاتێک دا
هــەنــاردەو هــاوردە بۆ ناوچەیەک یان
واڵتێک ئیجازەی پێ نادرێت بەگشتی
واڵتــانــی الواز لــە دێــمــوکــراســی و لە
نەزەری ئابووری و دارایەوە گیرۆدەی
تــەنــهــا کــاالیــەکــن وەک نــەفــت ،دوای
ئــەوەی کە توشی بایکۆت و گەمارۆ
دەبــنــەوە بــەالی ئــابــووری بەرەنگاری
«اقت اد م اومتی دا دەرۆن ،نەزەری
ئ ــەوان وایــە کــە دەتــوانــن لەبەرامبەر
تەهیدی دەرەوەدا لەسەر القی خۆیان
راوەســتــن لە ئێران دوای ئــەوەی کە
گەمارۆکانی ســەر ئێران توندربوون
 ،ئایەتووڵا خامنەیی لە ساڵی ١3٨٩
بۆیەکەم جار ئەو دەستەواژی هێنا نێو
ئابووری ئێران بەو هیوایە بتوانێ کە
ئێران لە قەیران ئابووری رزگار بکات،
بەاڵم دوای  ٦ساڵ ئێستاش نەتوانراوە
بەشێکی بﭽووک جێ بەجێ بکرێت.

ژﻣﺎره٧٠٢ :
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ﺷﺎوەﯾﺲ ﺣەﻣﺪی

لە پێوەندی لەگەڵ هەڵبژاردنەکانی
داهاتوو لە ئێراندا

ئەوەندەی پێوەندیی بە خەڵکی ئێرانەوە
هەیە بۆچوونەکان لە سەر هەڵبژاردنەکان
لە چوارچێوەی نیزامی کۆماری ئیسالمیی
ئێراندا یەکدەست نین .بە ئاوڕدانەوەیەک لە
هەڵوێست و بۆچوونی خەڵک لە هەڵبژاردنە
جیاجیاکان لە ئێران لە مــاوەی ئەم نزیک
بە  4٠ســاڵــەدا ،دەبینین کۆمەڵگای ئێران
رەفتارەکانی تابعێکە لە شەرایەتێک کە راست
لەو مانگ و ساڵەدا تێیدا بووە .ئەوە نیە کە
پێمانوابێ خەڵک لە ئێران بە لێکدانەوەیەکی
قــۆڵــی درێــژخــایــەنــانــەوە بیر لــە پرسێکی
سیاسی لەم واڵتەدا بکاتەوە .چونکی خۆی

کە ،ئیدیعاکانی ئێوە لە سەر خەڵکینەبوونی
رێژیمی کــۆمــاری ئیسالمی ئــێــران راســت
نیەو ئەوەتا کە خەڵک چ پڕرەنگ بەشداری
پرسەکان دەکەن ،دووهەم ئەوەیکە بە کەڵک
وەرگــرتــن لە ح ــزوورە پڕرەنگەی خەڵک،
بتوانن دەسکاریی دەنگەکان بە قازانجی
خــۆیــان بکەن و کێیان پــێ خــۆش بــوو لە
ســنــدوقــەکــانــی دەنــگــدانــی دەربهێنن.هێزە
سیاسییەکانی رۆژهــەاڵتــی کوردستانیش
هەمیشە هەڵوێست و خوێندنەوەیان بۆ
پرسی هەڵبژاردنەکان لە ئێراندا یەک نەبووە.
بەشێک لــە حیزبەکان هــەر لــە ســەرەتــای

بە هیچ شێوەیەک تیایدا بەشدار نیەو هەست
بە کاریگەربوونی دەنگی خۆی ناکات .نیزامی
سیاسی لە ئێران بە هۆی داخراوبوونیەوە،
مەجالی خۆرێکخستنی بۆ چین و توێژە
جــۆراوجــۆرەکــانــی کۆمەڵگا نەهێشتۆتەوە

شــۆرشــی گــەالنــی ئــێــرانــەوە١٩٧٩ ،وە تا
ئێستا بە گوتاری بایکۆتەوە هەڵوێستیان
بەرانبەر بە ئەم پرسە گرتووەو بە سناریو،
شانۆ و تەرفەندی رێژیمی دادەنێن .بەاڵم
بەشێکیشیان بە پێﭽەوانەی ئــەم گوتارە
لە گەڵ ئەوەیکە سوورن لە سەر ئەوەیکە
هــەڵــبــژاردنــەکــان بــە شــێــوەی دێموکراتیک
بەڕێوە ناچن و رێژیم هیچ باوەرێکی بە
هەڵبژاردن نیە ،بەاڵم هێندێک جارو لە هێندێک
قۆناغدا داوایان لە خەڵک کردوە بەشداری
هەڵبژاردنەکان بن .ئەوان پێیان وایە جاری
وایــە بە پێی شــەرایــەت و هەلومەرج و لە
هەمووی گرینگتر تایبەتمەندیی هێندێک لە
کاندیداکان و جۆری هەڵبژاردنەکان ،خەڵک
دەتوانن وەک دەرفەتێک بۆ هێنانە ئارای
ویستو داخوازییەکانیان کەڵکی لێ وەربگرن
و بــە جــۆرێــک لــە جـــۆرەکـــان بــەشــداری
هەڵبژاردنەکان بکەن .لە هەڵبژاردنەکانی
ئەم جــارەدا پرسەکە هێندێک ئالۆزکراوە؛
لــە یــەک کـــاتدا دوو هــەڵــبــژاردن بــەڕێــوە
دەچــێــت :هەڵبژاردنەکانی سەرکۆماری و

کــە هەست بــەوە بکەن بــە بــەشــداری یان
بەشداری نەکردنیان لە فان پرسدا دەتوانن
شوێنەوارێکی کاریگەر دابنێن .بۆیە دیسان
دەیڵێینەوە کە هەڵویست و رەفتاری خەڵکی
ئێران بە گشتی تابعێکە لــەو شــەرایــەت و
هــەلــومــەرجــەی کــە تــیــایــدان .زۆر جــار لە
مەجالێکی هەڵبژاردنەکاندا زۆرینەی خەڵک
دەنگیان بە فان کاندید داوە نەک لە بەر
ئەوەی پێیان وایە ئەو دەتوانێ کاریگەرتر
یان باشتر لەوی دیکە بێت  ،بۆیە دەنگیان
پێ داوە راست بۆئەوەی کەسی بەرانبەر کە
زاڵم و ستەمکارترە دەنگ نەهێنێتەوە یان
النیکەم دەنگی کەمتر بهێنێتەوە .زۆرجــار
خەڵک بەشداریی هەڵبژاردنێکیان کــردوە
تەنیا بە مەبەستی ئەوەیکە ئەو کاندیدەی
کە دەنگی رێبەری نیزامی لە پشتە ،دەنگ
نەهێنێتەوە یان ئەوەیکە بە دەنگێکی کەمەوە
قبووڵ بێت .ئەوان ویستوویانە لەو رێگایەوە
پەیامی [نا]ی خۆیان بە رێبەری نیزام و کۆی
دەسەاڵت بگەیەنن.لە بەرانبەردا رێژیمیش کە
قەتی دەنگی خەڵکی بۆ گرینگ نەبووە ،زیاتر
ح ــزووری خەڵکی لە ســەر سندووقەکانی
دەنــگــدان بــۆ گرینگ بـــووە کــە لەمەیاندا
رێژیم دوو ئامانجی پێکاوە؛ یەکەم ئەوەیکە
ویستوویەتی لە رێگای پێشاندانی سەفی
حزووری خەڵکەوە بە کۆمەڵگای جیهانی بڵێ

بەشێک لە حیزبەکەن پێیان وایە
جـــاری وایـــە بــە پێی شــەرایــەت و
هەلومەرج و لە هەمووی گرینگتر
تایبەتمەندیی هێندێک لە کاندیداکان
و ج ــۆری هــەڵــبــژاردنــەکــان ،خەڵک
دەتوانن وەک دەرفەتێک بۆ هێنانە
ئ ــارای ویــســتو داخوازییەکانیان
کەڵکی لێ وەربگرن و بە جۆرێک لە
جۆرەکان بەشداری هەڵبژاردنەکان
بکەن

ئاوڕێک لە ژیان و خەباتی تێکۆشەر خدر میراوەیی
ﻫەﯾﺎس ﮐﺎردۆ

هﻪردووک القی بﻪ جووت بﻪ گوریسێکی زبر لێک بﻪسترابوون و گوریسﻪکﻪش لﻪ ئاڵ ﻪیﻪک
گرێدرابوو کﻪ بﻪ بﻪری میﭽﻪوه قایم کرابوو .هﻪردووک دهستیشی بﻪ لﻪتکﻪ قایشێکی قایم لﻪالی پشتیڕا بﻪجۆرێک لێک
بﻪسترابوون کﻪ توانای هیچ تﻪکان و جووڵﻪیﻪکیان نﻪبوو .لﻪشێکی ڕووت ،پێستێکی شﻪقار شﻪقار و سوور هﻪڵگﻪڕاو،
وهک جۆلالنﻪ ئﻪمالو و ئﻪوالی دهکــرد .خوێن تنۆک تنۆک لﻪبﻪری پێیڕا فیش ﻪی دهکرد و ئینجا بﻪرهوخوار بۆ الی
سﻪری چۆڕاوگﻪی دهبﻪست و پاش ئﻪوهی مووی سینگ و سﻪری جوان جوان دهخووساند ،دڵۆپ دڵۆپ دهڕژایﻪ سﻪر
عﻪرزی .وێڕای خوێن ،تنۆکﻪ یﻪک لﻪ دوای یﻪکﻪکانی ئارهقﻪی لﻪشی کﻪ بﻪهۆی گﻪرم و شێدار بوونی دیوهکﻪ پﻪیتا پﻪیتا
دههاتنﻪ خوارێ ،هﻪرکﻪ دهکﻪوتنﻪ سﻪر برینﻪکان وهک چزووی مار تێیان ڕادهچوون و دهیان برژاندنﻪوه .هﻪرجارهی
سﻪری بۆ الیﻪک ڕادهژا ،بﻪ سیلﻪی چاوه دهخوێندا شﻪاڵڵ بووهکانی جووتێک القی دهدیتن کﻪ دهنێو پۆتیندا لﻪ تﻪنیشتی
راوەستابوون .دهگﻪڵ چاو پێکﻪوتنی هﻪر جووتﻪ القێک ،قامﭽییﻪک وهلﻪشی دهکەوت و شریخﻪی لێ هﻪڵ دهستاند .ئﻪو
قامﭽی لێدان و جۆلالنﻪ پێکردنﻪ ئﻪوهنده دووپات دهبوەوه هﻪتا وای لێ دههات چاوهکانی ئیتر تﻪنیا تارماییﻪکیان هﻪست
پێ دهکرد و لﻪشی خوێناویشی سڕسڕ دهبوو .هﻪتا خوێن زیاتر چۆڕاوگﻪی دهبﻪست و پێست سوورتر هﻪڵ دهگﻪڕا ،لﻪش
الوازتر و تاقﻪت کﻪمتر دهبوو ...بڵێسﻪی تینی ئاگرێک کﻪ لﻪ دهروونی ئﻪو ئینسانﻪدا داییسا ئﻪوهنده بﻪهێز بوو کﻪ ئازاری
دیوی دهرهوهی لﻪشی لﻪ بیر دهبردهوه .ئﻪو کﻪ ئﻪزموونی خۆڕاگریی شاخی هﻪبوو ڕاوهستانی لﻪ بﻪرامبﻪر جﻪلالددا بۆی
وهک ئاو خواردنﻪوه وابوو .هﻪر بۆیﻪ هﻪرچﻪند هێزی گوڕاندنی نﻪمابوو بﻪاڵم ئﻪوهندهی کﻪ لێوی دهبزووتن ماناکانی ئﻪم
دهرسی خۆراگرییﻪیان زهمزهمﻪ دهکرد کﻪ دهڵێ:
و ر ﻪلالد
و ر گیان هﻪموو لﻪت لﻪت ب ﻪ تا وو بزانی چۆنﻪ ئیمان .
ئﻪتۆ ﻪلالد
ئﻪگﻪر د ربێنی ئێس ان ،
ئﻪگﻪر بێنی لﻪبﻪر چاوم ب وژی گش ﻪزیزان ،
بﻪ و ڵ هی،
بﻪ خا ی پا ی وردستان،
ئﻪم وردم قﻪتی ناڵێ پﻪشیمان .
و ر ﻪلالد
و ر ئﻪی خوێنمژی بﻪد ار
د توانی بی ﻪیﻪ ئﻪستۆم گوریسی دار
ئﻪو شانازییﻪ بۆ م ،
بﻪو ی نا وژی ئیمان ،
ئﻪو سﻪربﻪرزییﻪ بۆ م .
(شاعیری کۆچکردوو مامۆستا عﻪلی حﻪسﻪنیانی هاوار)

بــە ئــاوڕدانــەوەیــەک لــە هەڵوێست
و بــۆچــوونــی خــەڵــک لــە هەڵبژاردنە
جــیــاجــیــاکــان ل ــە ئ ــێ ــران ل ــە مـــاوەی
ئــەم نزیک بــە  4٠ســاڵــەدا ،دەبینین
کــۆمــەڵــگــەی ئ ــێ ــران رەفــتــارەکــانــی
تابعێکە لــە شــەرایــەتــێــک کــە راســت
لەو مانگ و ساڵەدا تێیدا بووە .ئەوە
نیە کە پێمانوابێ خەڵک لە ئێران بە
لێکدانەوەیەکی قۆڵی درێژخایەنانەوە
بیر لە پرسێکی سیاسی لەم واڵتەدا
بکاتەوە

هــەڵــبــژاردنــەکــانــی ش ــووراک ــان .وەک باس
دەکــرێ خەڵکی کوردستان بە پێﭽەوانەی
دەوری پێشوو کە رووحانی هێندێک وادەو
بەڵێینی پێدان و هیﭽی جێبەجێ نەکرد ،کەمتر
بەشداری لە هەڵبژاردنەکاندا دەکەن ،بەاڵم
هاوکاتبوونی هەڵبژاردنەکانی شووراکان
تارادەیەک هەڵوێستەکان و بۆچوونەکانی
لێک ئاڵۆز کردوە .هێندێک پێیان وایە ناکرێ
بەشداریی هەڵبژاردنی شــووراکــان نەبین
و مەیدان بۆ کەسانی سەربە رێژیم چۆڵ
بکەین.

کێ هﻪیﻪ ناوی بﻪ هﻪیبﻪتی پێشمﻪرگﻪ ببیسێ و چرۆی خۆشﻪویستی لﻪ باخﭽﻪی دڵــیدا نﻪپشکوێ چ کﻪسێک
دهتوانێ قﻪاڵی داگیرنﻪکراوی غیرهتی پێشمﻪرگﻪ ببینێ و سﻪری نﻪوازیشی بۆ دانﻪنوینێ کام دوندی سﻪرکﻪش هﻪیﻪ
پێشمﻪرگﻪ ڕووی تێ کردبێ و فﻪت ی نﻪکردبێ کێهﻪ بڕیاری گرینگﻪ پێشمﻪرگﻪ دابێتی و بۆ جێبﻪجێ کردنی فیداکاری
نﻪکردبێ دهتﻪوێ دهریایﻪکت لﻪ ئازایﻪتیی پێشمﻪرگﻪ بۆ باس بکﻪم گﻪرهکتﻪ دهرگای دنیایﻪکی نوێت لﻪ چۆنیﻪتیی ژیانی
سﻪربﻪرزانﻪ بﻪڕوودا بکﻪمﻪوه داوام لێ دهکﻪی پێشمﻪرگﻪت پێ بناسێنم کﻪواتﻪ گوێم بۆ بگره و دهگﻪڵ من بۆ ناسینی
«خدر میراوهیی» ڕوو لﻪ دوندی سﻪربﻪرز بکﻪ.
« ...بﻪ مﻪس ولیﻪتﻪوه دهتوانم بڵێم ﻪ هیچ دهروێشێكی هیچ شێخێ بﻪ قﻪدهر ئێمﻪ بﻪ ڕێبازه ﻪی وهفادار نﻪبووه،
لێرهدا دوو نموونﻪتان بۆ باس ده ﻪم:
ساڵی ( )١3٦٢لﻪگﻪڵ خێزانم (زارا قادرزاده) ژیانی هاوبﻪشمان پێ هێنا .ئێواره ﻪی ﻪ خێزانمیان لێ ماره ردم گوتیان
مﻪفرهزه دهچێتﻪ ناو شاری سﻪردهشت .گوتم منیش دهچم .هاوڕێیان زۆریان هﻪوڵدا لﻪگﻪڵم ،بﻪاڵم سوودی نﻪبوو .شﻪهید
«م مووده دۆڵ « ﻪ فﻪرماندهی ل بوو هاتﻪ الم و گوتی« :خدر گیان تۆ ئﻪمڕۆ ژنت ماره ردوه و نابێ بﭽی بۆ جﻪولﻪ،
وڕه ئابڕووت دهچێ خۆ ا ی خۆم لﻪسﻪر تۆ پﻪ مان نﻪ ﻪوتووه« .گوتم هﻪر دهچم چۆن مﻪفرهزه بﭽێتﻪ شارو ئﻪمن
لﻪگﻪڵ نﻪبم نا رێ خوالسﻪ چووم.
«هﻪر لﻪ ساڵی ( )١3٦٢مﻪفرهزهمان لﻪ باساوێ بوو .لﻪ بووبانﻪڕا ﻪ ناوهندی لكی لێ بوو بێسیمیان رد ﻪ
خدر بنێرنﻪوه دای و بابی هاتوون .گوتم با لﻪوێ بمێننﻪوه تا وو مﻪفرهزه دهگﻪڕێتﻪوه جا ئﻪو ات دهچم بۆ الیان.
چﻪند ڕۆژێ تێپﻪڕی ﻪ چوینﻪوه بۆ بنكﻪ دایكم و باو م چووبوونﻪوه و ساڵی دواتر ( )١3٦3باو م ۆچی دوایی ردو
نﻪمدیتﻪوه ،ئێستاشی لﻪگﻪڵدابێ لﻪبیرم ناچێتﻪوه و لﻪسﻪر دڵم بوەتﻪ گرێ».
ئﻪوه تﻪنیا پﻪردهیﻪک لﻪ شانۆی ژیان و خﻪباتی پێشمﻪرگﻪیﻪ کﻪ تێکۆشﻪر میراوهیی هﻪر لﻪ سﻪرهتاکانی دهست
پێکردنیدا خووی پێ گرتوه و وهک ئﻪسڵ قبووڵی کردوه .میراوەییش لەخۆڕاگریدا چیایەکە و لەفیداکاریدا دەریایەکی پڕ
شەپۆل.
کاک خدر میراوەیی لﻪو کاتﻪوه دهستی داوهتــﻪ چﻪکی دیﻔا و ڕێگای خﻪباتی سﻪربﻪرزانﻪی پێشمﻪرگایﻪتیی
هﻪڵبژاردوه قﻪت راوهستانی نﻪناسیوه و دهرگای وچانی نﻪکردوەتﻪوه .ڕهنگﻪ هﻪموو شاخ و ڕهوهز و بن پرد و سﻪر رێگا
و نێو جﻪنگﻪڵ و سﻪرکانی و پاشان پیر و الو و ژن و پیاوی ناوچﻪکانی سﻪردهشت هﻪرکام جارێک و چﻪند جار سیمای
خدری هەڵکەوتەیان دیبێ و ئێستاش لﻪ دهفتﻪری بیر و زهینی خۆیاندا ڕایان گرتبێ .تێکۆشﻪر میراوهیی لﻪ درێژهی کاری
بﻪردهوام و خﻪباتی بێ ئﻪمانیدا دهگﻪڵ دهیان ناوداری دیکﻪی ئﻪو ڕێبازه ئاشنا بووه و وێڕای ئﻪوان و لﻪپﻪنا ئﻪوان
لﻪ دوژمن ڕاساوه و زۆر جار چۆکی پێ داداوه .کاک خدر کﻪ لﻪدایک بووی میراوێی سﻪردهشتﻪ و لﻪ هێزی بﻪ هێزی
گیاڕهنگدا زۆربﻪی ماوهی ژیانی خﻪباتکارانﻪی تێپﻪڕ کردوه ،بﻪاڵم ئﻪوه بﻪ مانای ئاشنا نﻪبوونی بﻪ ناوچﻪکانی دیکﻪی
کوردستان نییﻪ .لیستێک کﻪ میراوهیی لﻪ فﻪرماندهرانی هێزی پێشمﻪرگﻪی کوردستان سازی کردوه کﻪ هﻪموویان لﻪ
دۆستان ،هاوسﻪنگﻪران و ناسیاوانی بوون ،سﻪر لﻪ دهیان کﻪس دهدا کﻪ سﻪر بﻪ ناوچﻪ جۆراوجۆرهکانن.
تێکۆشﻪر میراوهیی لﻪ کاری یﻪکیﻪتی الوانڕا دهستی پێ کرد و ئینجا لﻪ ڕێکخراوی ناوچﻪ و دواتر هێزی نیزامیدا
درێژهی پێدا .لﻪ ساڵی ١3٥٨هوه هﻪتا  ١3٦٨هﻪر لﻪ ناوچﻪکانی سﻪردهشت ماوهتﻪوه و پلﻪ نیزامییﻪکانی یﻪک بﻪ دوای
یــﻪکدا .هﻪتا جێگری فﻪرماندهری هێز بڕیوه .ساڵی  ١3٦٨نﻪقڵی هێزی کێلﻪشین لﻪ ناوچﻪی شنۆ کــراوه و ئﻪرکی
فﻪرماندهری لک و دواتریش فﻪرماندهری هێزی بﻪڕێوه بردوه کﻪ هاوکات ئﻪندامی کۆمیتﻪی شارستانیش بووه .ساڵی
 ١3٧٢ڕهوانﻪی ناوچﻪی ڕهبﻪت کراوه و بﻪکاری تﻪشکیالتییﻪوه خﻪریک بووه .دواتر لﻪ ساڵی  ١3٧٥دا ڕهوانﻪی ناوچﻪی
مﻪهاباد کراوه و دوای پێک هاتنی ناوهندی ٢ی کوردستان وهک ئﻪندامی ئﻪو ناوهنده و بﻪرپرسی بﻪشی ئﻪمنییﻪتی کاری
کردوه.
ماوهیﻪکی دوورودرێژ رهنج کێشان و خۆ ماندوو کردن لﻪ پێناو ئامانجێکدا کﻪ ڕهوا و پیرۆزه ،کاک خدر میراوهیی
نﻪک هﻪر لﻪ پێ نﻪخستوه ،بگره بﻪتﻪواوی قاڵی کردوه .ئێستا خدر میراوهیی سیاسﻪتمﻪداره ،گﻪاڵڵﻪ داڕێژه ،رێکخﻪر و
تﻪشکیالتییﻪ ،موبﻪلی و مامۆستایﻪ .دهیان ساڵ مانﻪوه لﻪ سﻪنگﻪری بﻪرگری و بﻪ گژ دوژمن چوندا ئﻪو ئینسانﻪی بﻪ
جۆرێک ڕاهێناوه کﻪ ئازارهکانی کۆمﻪڵ باش بناسێ و لﻪ زمانی دهردهداران تێبگا .هﻪر بۆیﻪ هﻪتا ئێستا کۆڵی نﻪداوه و
هﻪروا بۆ پێشﻪوه هﻪنگاو دهنێ هﻪتا لﻪ ئامانج نیزیک و نیزیکتر دهبێتﻪوه .ناوبراو لﻪ تﻪمﻪنێکی هﻪرزهکاریدا و بﻪ دهستی
بﻪتاڵ پێی نایﻪ مﻪیدان ،بەاڵم لە زانستگەی شۆڕشدا هەگبەی خۆی پڕ کرد و باوەشی بۆ هەموو زانیارییەکان کردەوە.
تێکۆشﻪر خدر میراوهیی نموونﻪی ئینسانی بﻪهﻪڵوێست و لﻪخۆبوردوویﻪ .کوردستان بﻪخۆشییﻪوه زۆر میراوهیی
دیکﻪی هﻪن کﻪ هﻪموو ئازا و بﻪجﻪر و بێ باکن .مێژووی بﻪرگریی چﻪکدارانﻪی هێزی پێشمﻪرگﻪ پڕه لﻪ سیمای
ناسراوی وهک کاک خدر و لیپا و لیپﻪ لﻪ ئینسانی خاوهن بﻪهره و هﻪڵوێست .ئﻪوانﻪ هﻪمووی خﻪزێنﻪی نﻪتﻪوهیی ئێمﻪن
و کورد بﻪوانﻪوه پشتی قایمﻪ .بﻪرهﻪمی ڕهنجی خدر میراوهیی هﻪرچﻪند هﻪتا ئێستا پێ نﻪگﻪیوه بﻪاڵم بێگومان ڕۆژێک
کورد سوودی لێ دهبینێ .میراوهیی ئﻪوهی بۆ وهبﻪر هێنانی باغی ژینی کورد لﻪدهستی هاتوه کردوویﻪتی و هﻪر ئێستاش
خﻪریکﻪ .کﻪسێکی ئاوا جێگای ڕێز و تﻪقدیره و شیاوی وهرگرتنی میداڵی سﻪرفیرازییﻪ .سﻪربﻪرزی بۆ خدر میراوهیی و
سﻪرکﻪوتن بۆ خﻪباتﻪ ڕهواکﻪی.

ئﻪد بی

ژﻣﺎره٧٠٢ :

٣١ی ﺧﺎﮐەﻟێﻮەی ٢٠ _ ١٣٩٦ی ﺋﺎورﯾﻠﯽ ٢٠١٧

»ﺋﺎزادی ﯾﺎ ﻣەرگ«

ﻋەﻟﯽ ﻓەﺗﺤﯽ
دەستەواژەیەکە کە بەدرێژایی تەمەنی خوێنی
لەبەر دەچ ــۆڕێ .دەکــرێ بڵێم بەتایبەت ،هیچ
الپــەڕەیــەکــی مــێــژووی کــوردیــش نییە ئەگەر
بــەو خوێنە ســوور هەڵنەگەڕابێ« .ئ ــازادی یا
مـــەر » وەک دروشــمــی هــەر تاکێکی کــورد
بۆ ئەوە بوو ،کــوردی کۆیلە بکاتە شۆڕشگێر
و شــۆڕشــگــێــڕەکــانــیــش بــکــاتــە قــــارەمــــان و
قارەمانەکانیش ببنە بنیاتنەر .واتــە بنیاتنانی
واڵتێکی سەربەخۆی خاوەن دەسەاڵت و پڕ لە
یەکسانی و دادپــەروەری« .ئــازادی یا مەر »
هزرێک بوو بۆ ئااڵیەکی شەکاوە لەنێو میللەتانی
حەساوە ،بۆ ناسنامەیەکی گەشی سێڕەنگ ،بۆ
خۆری سپێدەی سەرکەوتن و پڕشەنگ.
لەو رۆژەوە کــورد هەستی بە کۆیلەبوونی
خۆی کردووە ،ڕێگەی ڕزگاریی ڕەچاوکردووە.
نووسەری یونانی «ریغاس فێرێئۆس» دەڵێ:
«ساتێک ئازادی ،بەنرخترە لە چ ساڵ زیندان
و کۆیلەتی» ،مرۆڤی کــوردیــش بە دروشمی
«ئـــازادی یــا مـــەر »« ،یــان کــوردســتــان یان
نــەمــان» بــەدرێــژایــی مــێــژووەکــەی هــەڵــوەدای
ئــەو چرکە ئازادییە بــووە .لەپێناو ئــەو چرکە
ئــازادیــیــەدا گیان و خوێن و مــاڵ و سامان و
کەسانی خۆی فیداکردووە .هەرچەند تووشی
مــلــمــالنــێــی ســەخــت و ن ــاب ــەراب ــەر لــەهــەمــبــەر
دوژمنانی هاتووە ،بەو حاڵەش تێنوێتی ئازادی
و عەش ی ڕزگاریی هەردەم ئەوی لە مەیداندا
ڕاگــرتــووە .بــۆ هەستێکی ئــەوتــۆ بەهێز ،پۆل
ئێلواری شاعیری فەڕانسەوەی لە شێعرێکیدا،
بەبۆنەی شۆڕشگێڕانی بێناو و نیشانی جیهانی،
جوانی گوتووە:
« بەهێزی وشەیەک
من دیسان دەژیمەوە
بۆ ناسینی تۆ

من لەدایکبوومەوە
تاکوو ناوت بخوێنمەوە ،هۆ ئازادی»
گەلێک جاریش هەبووە ئەگەر شۆڕشگێڕانی ئەو
نەتەوەیە یەکەم هەنگاویان نــاوە ،جیا لە دوژمنان،
لــەالیــەن خەڵکی پێنەگەیشتوو و تێنەگەیشتووش
تانەیان لێدراوە .گوفتاری ناهەموار ،لەگەڵ هەستی
شۆڕشگێڕیی ئـــەوان نــاســازگــار ،لــە دەم و زمانی
ئەو کۆمەڵە دەرکەوتووە« :ئەوانە شێتن»« ،ئەوانە
خولیان»« ،ئەوانە چیایین» و دەیان شتیتر ،بێخەبەر
لـــەوەی کــە شۆڕشگێڕ دەب ــێ شێتی و خولیایی و
جوامێری بکاتە هەوێنی جوڵەی تا بتوانێ بەرگەی
شۆڕشێکی ڕزگاریخوازیی بگرێ.
بــەڵــێ ،ئــەگــەر بــۆ دروشــمــی «ئـ ــازادی یــا مــەر »
پــۆلپــۆل لــە مــرۆڤــەکــان ڕێــگــای سەختی چیاکانیان
گرتەبەر ،ئەگەر کۆمەڵ کۆمەڵ ژن و پیاو ،پیر و الو
پشتی هۆگرانی « یا کوردستان یان نەمان»یان گرت و
بە پارە و سامان ،بە پشتیوانی ڕوحیی بێئامان بوونە
پاڵپشتی ئەوان و سەنگەری خۆڕاگرییان مەحکەمتر
کــرد ،لەبەر ئــەوە بوو نەسڵی داهاتوو بەختەوەر و
ســەروەر بژی و گیانبەختکردووانیش لەژێر خاکی
نیشتماندا وەحەسێن.
بـــەاڵم بــا پــرســیــارێــک شــیبــکــەیــنــەوە .داخـــوا ئەو
وەچــەیــەی ئێستا ،واڵمێکی شایستەی بە هەست و
خواستی گیانبەختکردوان داوەتەوە با ئێمە سەیری
نموونەیەکی بﭽووک بکەین .رۆژی دامەزرانی یەکەم
کۆماری کوردستان ٢٢ی رێبەندانە و ١٠ی خاکەلێوە
رۆژی لەسێدارەدرانی پێشەوا و هاوڕێیانە .بەواتایەک
 ٦٧ڕۆژیان نێوانە .کاتێک بەرەوپیلی ڕۆژی دامەزرانی
کۆماری کوردستان دەچین ،زۆربەی خەڵک و حیزبە
کــوردیــەکــان ،بەتایبەت ئــەوانــەی ڕۆژهــــەاڵت ،چەند
مانگ پێشتر وەخۆدەکەون بەمەبەستی بەڕێوەبردنی
ڕێوڕەسمی ئەو ڕۆژە .بە خەرجکردنی کۆڵێک پارە
کێبەرکێ لەسەر بانگهێشتی گۆرانیبێژ و تیپەکانی
مۆسی ا و دابــیــن کــردنــی خــــواردن و خــواردنــەوە
دەک ــەن .مەبەستیش پڕکردنی ساڵۆنەکانە .گرینگ
روحــی سیاسی ئەو ڕۆژە نییە ،بەڵکوو ملمالنێ بۆ
خۆدەرخستنی الیــەنــی بەڕێوەبەرییە .تــاکــوو وەهــا
بنوێنێ کــە ئــەو میراتگری کــۆمــارە و هــەر ئەویش

خاوەن ئەو رێبازەیە و مەیداندارە .بێخەبەر لەوەی ئەگەر لە
سەدان بەشداری ئەو شەوە بپرسی چ باسە واڵمت ئەوە
دەبێ :حەفلەی دیموکڕاتە ،زۆر خۆش و خاسە .ڕاست ئەو
شەوە کە سەیری دیوارەکانی ژووری مەراسیمەکە بکەی
تەنیا سێ چوار وێنەی دامەزرێنەرانی کۆمار دەبینی .لەپای
وێنەکانیشدا بە هــەزاران کەس هەڵدەپەڕێ .بەو زستانە
ساردە و لە ڕێگای دوورەوە خەڵک دێت و هیچ ساڵۆنێک
نییە دووسێ هەزار کەسی تێنەخزێ.
دوو مانگ و حــەوتــوویــەک دواتـــر ،قــازی و یــارانــی لە
سێدارە دەدرێن و کۆمار بەکردەوە خامۆش دەبێ و خەم
و تــەم جەستەی کوردستان دادەگـــرێ .خەڵکەکەمان کە
هەر بۆی گرینگ نییە چی قەوماوە ،حیزبەکانیش وەکوو
ئــەوەی هەواڵی ڕۆژنــامــە کۆنێکیان پــێــدراوە ،ئەگەر زۆر
خۆیان هیالکردبێ ،ئەوە بە پەلەپروزە یەکدوو کۆبوونەوە
پێکدێنن و چ جارێکیش ژمارەی بەشدارانی ئەو بۆنەیە خۆی
لە ژمارەی پەلێکی پێشمەرگەی ئەو ڕێبازە نەداوە .ڕەنگە
هــەر هەموو الیــەک ئــەو چەند بەیتە شێعرەی سۆهرابی
سپێهرییان بەهەڵە لێکدابێتەوە کە دەڵێ:
وەختێ سەردانی گۆڕم دەکەن
نەرم و نیان هەنگاوبنێن
مەبادا درزی تێکەوێ
شووشەی تەنکی دڵی من.
تــۆ بڵێی خەڵکی ئێمە کــە تــەنــانــەت ســەردانــی گــۆڕی
شەهیدانیش ناکەن ،ئەو ڕۆژەیــان بــەالوە گرینگ نەبێ ،یا
ناخوازن شووشەی دڵی شۆڕشگێڕەکانمان درزی تێکەوێ
یا دەبێ وای بۆ بﭽین کە خەڵکی ئێمە بێ دەهۆڵ و زوڕنا
ناتوانن سەردانی هیچ شوێنێ بکەن
من پێموایە خەڵکی ئێمە هێشتا باش لەوە تێنەگەیشتوون
کە ئەوانەی لەپێناو ڕزگاریدا گیانی خۆیان بەختکردووە،
جیاوازییەکیان لەنێوان خۆیان و بێهەڵوێستەکان بەدی

کردووە .شاملوو بەجوانی پێناسەی ئەو گیانبەختکردووانە
دەکا:
ئەوانە خاوەن خۆشترین دەنگ بوون لە واڵتی من
هاواریان ،هاواری جوامێرانێکی لەشکان نەهاتوو بوو،
ئەوان لە دەروازی مەر تێپەڕین و
بەر لە نەمانی خۆیان ،لەداهاتوودا ژیابوون.
بــەاڵم ،لە ب ــەردەم شکۆی ئــەو ســەردارانــەدا ،ئێوەی
بێموباالت ،سەردەمێکتان خوڵ اندووە .سەردەمێک پڕ لە
ناخۆشی ،پڕ لە فرمێسکی ناهومێدی و تژی لە شک و
گومان .ئێوە لە سااڵنێکی بێخۆڕاگریدا دەژین .لە سااڵنێکدا
کە جوامێری سواڵ دەکا و پیشەی گەدایی ڕەچاوکردووە.
ئەگینا چۆن لە دووی ڕێبەندان چوار وێنە دەچنە سەر
دیوار و دوو هەزار وەسەما دەکەوێ ،زوڕنا شێت دەبێ
و دەهۆڵ دەدڕێ و جێی هەڵپەڕین دەستناکەوێ .بەاڵم
لە دەی خاکەلێوەدا وێنەی شەش هەزار پێشمەرگە لەسەر
دیوارە و پەنجا کەس لە ژوورەکاندا دەستناکەوێ
ژمــارەی زیندووانی سەر دیوارەکان،
بە واتایەک:
پترن لە مردووانی نێو دیوارەکان.
تۆ بڵێی ساڵ و ڕۆژەکــانــی کــورد بەدرێژایی مێژوو
هەروابووبن ئەگەر وایە ،کۆیلەتی چۆناوچۆن کۆتایی
دێ .ئەگەر وابێ خوێنی ئەو شۆڕشگێڕانەی یەک بەدوای
ڕژاوە ،چی بەسەر دێ
یەکدا بۆ ئازادی یا مەر
پرسیارێکە و هەر تاکێکی کورد پێویستە بۆ واڵمەکەی
سەردانی ویژدانی خۆی بکا .بپرسێ ،بە میلیۆن شەهید،
بە میلیۆن ئاوارە ،بە میلیۆن سەقەت و بەمیلیۆن هەژاری
بێﭽارە ،لە پێناو چیدا....

بیب یۆگرافیی سیاسیی رۆژنامﻪی «کوردستان» ناساندنێک

داڕشتن و خستنﻪبﻪردهستی بیبلیۆگرافی
سﻪرهتاییترین و لﻪ هﻪمان کاتدا گرینگترین
ئامرازی تێکنیکی بۆ یارمﻪتیدانی خوێنﻪران و
توێژهرانی هﻪر بوارێکی مﻪعریﻔییﻪ .لﻪالیﻪکی
دیکﻪشﻪوه ،عادهتﻪن ئﻪو گۆڤار و رۆژنامانﻪی
تﻪمﻪنێکیان هﻪیﻪ و جێکﻪوتوون ،بیبلیۆگرافیی
تایبﻪت بﻪ خۆیانیان بۆ دروست ده رێ.
بــۆ رۆژنــامــﻪی «کــوردســتــان» ئۆرگانی
کــۆمــیــتــﻪی نــاوهنــدیــی حــیــزبــی دێــمــوکــراتــی
ک ــوردس ــت ــان ،بــــﻪدهر لــﻪ دهوری یــﻪ ــﻪمــی
دهرچوونی ئﻪو رۆژنامﻪیﻪ واتﻪ ئﻪو ژمارانﻪی
لﻪ سﻪردهمی کۆماری کوردستاندا دهرچوون
و بنکﻪی «ژیــن» بیبلیۆگرافیی بۆ دروست
کـــردوون ،تا ئێستا بیبلیۆگرافییﻪک لﻪبﻪر
دهســت نــﻪبــووه .هﻪربۆیﻪ لــﻪ حاڵﻪتێکدا کﻪ
خوێنﻪرێکی هــۆگــری مﻪسایلی رابـــردووی
ئﻪو حیزبﻪ و مێژووی سیاسیی گﻪلﻪکﻪمان
لــﻪ رۆژهــﻪاڵتــی کــوردســتــان یــان تــوێــژهر و
لێکۆڵﻪرهوهیﻪکی ئــﻪم ب ــواره ویستبای بۆ
شتێک لﻪم رابــردوو و مێژووهدا بگﻪڕێتﻪوه،
ئــامــرازێــکــی لـــﻪبـــﻪردهســـت ن ــﻪب ــوو ک ــﻪ لﻪ
رێگﻪیﻪوه ئاسانتر مﻪبﻪستی خوێندنﻪوه یان
توێژینﻪوهکﻪی جێبﻪجێ بکا و سﻪرچاوهی
پێویستی بۆ بدۆزێتﻪوه ،و ناچار دهبوو یﻪ
بﻪ یﻪ ژمارهکانی رۆژنامﻪ هﻪڵداتﻪوه یان لﻪ
باشترین حاڵﻪتدا بﻪپێی زانیاری و لﻪبیرمانی
خــۆی ،لﻪنێو ژمارهکانی وهرز یان ساڵێکی
دیاریکراودا بگﻪڕێ.
ئــﻪم بیبلیۆگرافیﻪی ئێستا لﻪبﻪردهستﻪ،
نــﻪک هــﻪر تــا ڕادهیــــﻪک ئــﻪم بۆشایییﻪ پڕ
دهکــاتــﻪوه ،بﻪڵکوو تازهگﻪرییﻪکیشی تێدایﻪ
کﻪ ئﻪم بیبلیۆگرافییﻪ لﻪو بیبلیۆگرافییانﻪی
مﻪعموولﻪن لﻪو بوارهدا دروست ده رێن جیا
دهکاتﻪوه .زۆربﻪی کات بیبلیۆگرافیی گۆڤار
و رۆژنامﻪکان یان بﻪپێی ناوی نووسﻪران
یــان بﻪپێی ســاڵ و مانگﻪکانی دهرچــوونــی
ب ــاب ــﻪت ــﻪک ــان رێــــ دهخــــرێــــن .بـــۆ ئــــﻪوهی
بیبلیۆگرافیی رۆژنــامــﻪی کــوردســتــان تﻪنیا
تۆمارکردن و ریزکردنێکی سادهی بابﻪتﻪکانی
رۆژنــامــﻪ نﻪبێ ،لــﻪم بیبلیۆگرافییﻪدا هﻪوڵ
دراوه بابﻪتﻪ انی رۆژنامﻪ بﻪپێی نــاوهرۆک
و ســروشــتــی وتـــارهکـــان هــﻪڵــوهژێــردرێــن.

ناوهرۆک و سروشتی بابﻪت و وتارهکانیش
ئﻪم بوارانﻪ دهگرێتﻪوه  :بﻪیاننامﻪ و هﻪڵوێستﻪ
رهسمییﻪکانی حیزبی دێموکرات ،مﻪسایلی
تایبﻪت بﻪو حیزبﻪ ،مﻪسایلی نێونﻪتﻪوهیی،
وهزعــی رێژیم ،سیاسﻪتﻪ نێوخۆیییﻪکانی،
سیاسﻪتی دهرهوهی رێژیم ،بارودۆخی ئێران
و کوردستان ،مێژوویی ،پرسی نﻪتﻪوایﻪتی،
دێــمــوکــڕاســی و ئﻪلتێرناتی ی ســیــاســی لﻪ
ئــێــران ،پــرســی چینایﻪتی ،خــﻪبــاتــی خﻪڵک،
ستراتژییﻪکانی خﻪبات ،خﻪباتی چﻪکداری،

هاوپێوهندیی نێوان کورد و کورد لﻪ پارچﻪکانی
دیکﻪ ،گﻪالنی ئێران ،ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانی،
مافی مــرۆ  ،چین و توێژهکانی کۆمﻪڵگا،
کورد لﻪ دهرهوهی واڵت ،زمان و فﻪرهﻪنگ
لﻪ رههــﻪنــده سیاسییﻪ ﻪیدا ... ،هتد .دیــاره
بﻪشێک لﻪو بوارانﻪ پێوهندییان بﻪ یﻪکترهوه
هﻪیﻪ و هۆگری یﻪ ێک لﻪم مﻪسﻪالنﻪ پێویستﻪ
لــﻪ تــــﻪوهری دیــکــﻪشــدا بــۆ بــابــﻪتــی جێگای
مﻪبﻪستی خۆی بگﻪڕێ (بﻪتایبﻪتی تﻪوهری
یﻪ ﻪمی بیبیلیۆگرافییﻪکﻪ کﻪ بۆ هﻪڵوێستﻪ

رهسمییﻪکانی حیزبی دێــمــوکــرات تﻪرخان
کراوه بابﻪتی پێوهندیدار بﻪ زۆربﻪی نزیک بﻪ
تﻪواوی تﻪوهرهکانی دیکﻪی تێدایﻪ).
تازهگﻪرییﻪ ی دیکﻪ کﻪ لﻪو بیبلیۆگرافییﻪدا
رهچاو کراوه ئﻪوهیﻪ کﻪ لﻪبﻪر ئﻪوهی هﻪمیشﻪ
تیتر و سﻪردێڕی بابﻪتﻪکان زانیاریی تﻪواو
نــادهنــﻪ دهســت کﻪسێک کﻪ بیبلیۆگرافییﻪکﻪ
بﻪکار ببا ،ئامادهکارانی ئﻪم بیبلیۆگرافییﻪدا
چاویان بﻪ ناوهرۆکی یﻪک بﻪ یﻪ ی وتار و
بابﻪتﻪ انی رۆژنامﻪدا خشاندووه و لﻪ هﻪر
شوێنێک پێویست بووبێ لﻪ کﻪوانﻪدا زانیاریی
پێویستیان لــﻪســﻪر نـــاوهرۆک و بﻪستێنیی
مێژوویی بابﻪتﻪکﻪ لﻪ یــﻪ دوو خﻪتدا بۆ
عینوانﻪ ﻪ زیاد کردووه .هﻪربۆیﻪشﻪ خوێنﻪر
هﻪر بﻪ چاوخشاندن بﻪ بیبلیۆگرافییﻪ ﻪدا
کۆمﻪڵێک زانــیــاریــی بــﻪســوودی مێژوویی
ده ﻪوێتﻪ دهست.
لﻪ هﻪمان کاتدا لﻪبﻪر ئــﻪوهی ئــﻪم کاره
کارێکی قورسﻪ کﻪ کاتی زۆر و پێرسونێلی
تایبﻪت بﻪ خۆی پێویستﻪ ،ئامادهکارانی ئﻪم
بیبلیۆگرافییﻪ ناچار بوون بۆخۆیان هێندێ
سنوور بۆ کارهکﻪیان دابنێن .لﻪالیﻪک ،ئﻪوهی
لــێــرهدا دهکــﻪوێــتــﻪ بــﻪر دی ــدی خــوێــنــﻪران و
توێژهرانی بﻪڕێز قۆناغی یﻪکﻪم و لﻪڕاستیدا
بــنــاخــﻪی ک ــارهک ــﻪی ــﻪ و بیبلیۆگرافییﻪ ﻪ
تﻪنیا حــــدوودهن ( )١٠٠ژمـ ــارهی یﻪ ﻪمی
دهوری دووهمــــی دهرچ ــوون ــی رۆژنــامــﻪی
«کوردستان» دهگرێتﻪ خۆی کﻪ بریتییﻪ لﻪو
ژمارانﻪی لﻪنێوان ساڵﻪکانی  ١34٩و ١3٦4دا
باوبوونﻪوه (بیبیلۆگرافییﻪکﻪ لﻪ ژمــاره ((١
ی رۆژنــامــﻪی کــوردســتــانــﻪوه کــﻪ لــﻪ مانگی
رێبﻪندانی ١34٩دهرچــــووه دهســت پێ دهکا
و بﻪ ژمــاره ( )١٠٧کﻪ لﻪ مانگی گﻪالوێژی
 ١3٦4تایبﻪت بﻪ چلﻪمین ساڵی دامﻪزرانی
حیزبی دێموکرات دهرچ ــووه کۆتایی دێ).
ئﻪگﻪر ڕاستﻪ ئﻪمﻪ تﻪنیا قۆناغێکی دهرچوونی
رۆژنــامــﻪی کوردستانﻪ ،بــﻪاڵم لﻪو الیﻪنﻪوه
گرینگﻪ کــﻪ قۆناغێکی لــﻪبــاری سیاسی و
مێژوویییﻪوه بۆ حیزبی دێموکرات و گﻪلی
کورد لﻪ رۆژهﻪاڵتی کوردستان یﻪکجار زۆر
گرینگ و دهوڵﻪمﻪنده بﻪتایبﻪتی کﻪ ساڵﻪکانی
کۆتایی رێژیمی شاهﻪنشاهی و ئین البی ئێران

و ساڵﻪکانی دهسپێکی دهســﻪاڵتــی کۆماری
ئیسالمی و خﻪبات و خۆڕاگریی چﻪکداریی
حیزبی دێموکرات و گﻪلی کورد لﻪ رۆژهﻪاڵتی
کوردستان دهگرێتﻪوه.
سنوورێکی دیکﻪ کــﻪ ئــامــادهکــارانــی ئﻪم
بیبلیۆگرافییﻪ لﻪ تﻪرسیمی ئــﻪو پــڕۆژهیــﻪدا
بۆخۆیانیان داناوه ئﻪوهیﻪ کﻪ لﻪگﻪڵ ئﻪوهدا
کﻪ رۆژنامﻪی کوردستان هﻪر لﻪ دهسپێکﻪوه
تا ئﻪمڕۆ لﻪ بــواری جۆربﻪجۆردا هــﻪواڵ و
بابﻪت و وتاری تێدا باو بۆتﻪوه ،بﻪاڵم ئﻪم
بیبلیۆگرافییﻪ تﻪنیا بیبلیۆگرافییﻪکی سیاسییﻪ.
بﻪو حاڵﻪش لﻪڕاستیدا زۆربﻪی نزیک بﻪ تﻪواوی
وتار و بابﻪتﻪکانی رۆژنامﻪی کوردستان بۆ
ئﻪو دهورهیــﻪ لﻪنێو بیبلیۆگرافییﻪ ﻪدا تۆمار
کــراون و تﻪنیا بابﻪتﻪ ئﻪدهبییﻪکان و ئﻪو
هﻪواڵ و ورده بابﻪتانﻪی بایﻪخی مێژوویییان
کﻪمتره ،واریدی بیبلیۆگرافییﻪکﻪ نﻪکراون.
دیـــاره بــۆ جێبﻪجێکردنی ئــﻪم پــرۆژهیــﻪ
کۆمﻪڵێک ئاستﻪنگ و گیروگرفتیش لﻪسﻪر
رێ بوون کﻪ لﻪنێو وانــدا ده ــرێ ئاماژه بﻪ
لﻪبﻪردهستدانﻪبوونی بﻪشێ لﻪ ژمارهکانی
رۆژنــامــﻪ بــکــرێ ،هــﻪروههــا ئ ــﻪوه کــﻪ نــاوی
نـ ــووسـ ــﻪری هــیــچ وتــــار و بــابــﻪتــێــک لــﻪو
سﻪردهمﻪدا لﻪ رۆژنامﻪدا نﻪنووسراوه و بۆ
ژمارهکانی پێش ئین الب تﻪنانﻪت کﻪم کﻪس
لﻪو نووسﻪرانﻪ لﻪ ژیانیشدا ماون.
سﻪرباری هﻪموو ئﻪو ئاستﻪنگانﻪ یا هﻪر
کﻪموکوڕییﻪک کﻪ دهکرێ لﻪو بیبلیۆگرافییﻪ
سیاسییﻪی رۆژنـــامـــﻪی «کــوردســتــان»دا
وهبﻪرچاو بکﻪوێ ،ئامادهکارانی ئﻪم ئامرازه
هــیــوادارن کــﻪ ئــﻪم هــﻪنــگــاوه گــۆشــﻪیــﻪک لﻪ
پێداویستییﻪ تﻪکنیکییﻪ انی ئــاوڕدانــﻪوه لﻪ
مــێــژووی حیزبی دێموکڕات و گﻪلی کورد
لــﻪ رۆژه ــﻪاڵت ــی کــوردســتــان پــڕ بــکــاتــﻪوه و
توێژهران و خوێنﻪران بﻪتایبﻪتی لﻪنێو نﻪوهی
نوێدا هان بدا کﻪ بۆ رامان و بیرکردنﻪوه
لﻪ هﻪلومﻪرجی ئﻪمڕۆ و ئاقاری داهاتووی
جواڵنﻪوهی کورد لﻪ رۆژهﻪاڵت زیاتر سﻪرنج
بدهنﻪ دیارده و رووداوهکانی رابردووی ئﻪم
جواڵنﻪوهیﻪ و ئــﻪو دهرس و ئﻪزموونانﻪی
پێویستﻪ لﻪو رابردوویﻪ وهربگیرێ.

ﻣﺎڵﭙﻪڕی ﻧﺎوهﻧﺪﯾﯽ ﺣﯿﺰﺑﯽ دێﻤﻮﮐﺮاﺗﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن ،رۆژﻧﺎﻣﻪی »ﮐﻮردﺳﺘﺎن« ﻟﻪ ﺗﯚڕی ﺟﯿﮫﺎﻧﯿﯽ ﺋﯿﻨﺘێﺮﻧێﺖ دا:
ئیمەیﻞ و تﻪلﻪفوونی تﻪشکیالتی نﮫێنی:
+9647508578190
Tashkilat.kdp92@gmail.com
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پﻪرده لﻪسﻪر  ٧کتێبی کوردی نووسەرو شاعیری کورد الدرا
لــﻪ ڕێــوڕهســمــێــکــدا بــەبــەشــداری کۆمەڵیک لــە شــاعــیــران،
نووسﻪران و هۆگرانی ئەدەبی کوردی ،پەردە لە سەر  ٧کتێبی
یەکێک لە شاعیرەکانی شاری مەهاباد الدرا.
ئەو  ٧بەرهەمەی شاعیرو نووسەری خەڵکی شاری مەهاباد
عەبدوڵڕەحیم ئاسیابان ناسراو بە «غەریبان» بریتی بوون
لە «خولخولﻪ و ماخۆالن»« ،ئەفسانەی هولیارشای کورد»،
«راز و نیازی کوردی»« ،دیوان غەریبان»« ،هۆپ»« ،کورتﻪ
باسێکی بلیمﻪتی جیهانی» و «دەروازەی شاری نووسین».
لەو ڕێوەرەسمەدا ،ژمارەیەک لە نووسەران و ئەدیبانی
شاری مەهاباد وەک «کەریم سۆفی مەولوودی» ناسراو بە
«تینوی مەهابادی»و هەروەها لێکۆڵەڕ و مێژوو ناسی کورد
مەحموود پێدارم لەسەر بەرهەمەکانی ئەو شاعیرو نووسەرە
کوردە قسەیان کرد.
لە بﻪشێکی ئﻪو رێوەڕسمەدا ،عەبدوڕەحیم ئاسیابان لەگەڵ

ژەنینی ئامێری ویۆڵۆن بە هاوکاری خالید نادرپوور دوو
کۆپلە شێعری خۆی ،پێشکەش بەبەشداران کرد.

هەنگاویان ناوە.
لەو ڕێوڕەسمەدا سەالح پایانیانی ،نووسەری فەرهەنگی
زارەکیی موکریان ،سپاسی هەموو ئەو کەسانەی کرد کە
لــەو ک ــارەدا یارمەتیان داوە .ئــەو لە درێ ــژەی باسەکەیدا،
وێڕای پێداگری لەسەر ئاستەنگەکانی فەرهەنگنووسینی لە
کوردستان و نووسینی فەرهەنگ بە زمانی کوردی ،هاوکات
باسی لە زەروورەتی پڕۆژەی فەرهەنگنووسی کردو ئاواتی
خواست کە نووسەرانی تازە پێگەیشتوو ،لەم ڕیبازەدا هەنگاو
بنێنو کتیبخانەی فەرهەنگنووسیی کــوردی دەوڵەمەند تر
بکەن.
لە درێژەی ڕێوڕەسمەکەدا خاتوو لەیال نوورانی باسی لە
چۆنییەتی نووسینی پەرتووکی «فەرهەنگی ژنانی موکریان»
کرد و گوتی کە مەبەست لەو کارە «ناساندنی جیاوازییە
کلتورییەکانی ناوچە جۆربەجۆرەکانی هەرێمی موکریان» و
«تیشکخستنە سەر کێشەی ژنانی کۆمەڵگا و بەسەرهاتەکانی
ژنانی موکریان لە مێژوودا» بووە.
ئەحمەد بــەحــری»« ،ڕەهــبــەر مــەحــمــوودزادە»« ،ئەحمەد
ئەحمەدیان» و «یونﺲ ڕەزایی» چەند نووسەرێک بوون کە
لەسەر ئەو بەرهەمانە قسە و وتاریان پێشکێش کرد.

دوو خوێندکاری کورد لە بەشی دوکتورادا درهوشانﻪوه
دوو خوێندکاری کــورد لــە شــارەکــانــی پــاوە و سەقز لە
خوێندنی قوناغی دوکتورادا لﻪ ئاستی ئێران پلەکانی سێهەم و
نۆیەمیان بە دەست هێنا.
لە ئەنجامی تاقیکاری قۆناغی دوکتورا بۆ ساڵی  ،١3٩٦دوو
خوێندکاری کورد توانیان لە بەشەکانی خوێندنی خۆیاندا لە
ئاستی ئێران پلەکانی سێهەم و نۆیەم مسۆگەربکەن.
کﭽێکی خوێندکاری خﻪڵکی شاری سەقز بە ناوی شەرمین
قادرزادە لە بەشی دوکتورای ئابووری پلەی سێهەمی ئێرانی
بە دەست هێنا.ناوبراو ،پێشتریش لە بەشی کارناسیدا پلەی
دووهەمی ئێرانی بەدەستهێنابوو.
هــەر لــەو پەیوەندییەدا ،ماکوان بەهرامی خەڵکی گوندی
هانە گەرمڵەی شاری پاوە ،لە تاقیکاری دوکتورایدوکتورای
.دەروونناسی ساڵی  ١3٩٦پلەی نۆیەمی بۆ خۆی مسۆگﻪرکرد
هــﻪر لــﻪ پێوهندی لــﻪگــﻪڵ شانازییﻪکانی گﻪلی کــورد لﻪ
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ﺑﻪر ﻟﻪ ﻣﺎواﯾﯽ
هەڵبژاردنەکانی ئێران لە نێوان
«دەبێ» و «نابێ»یەکاندا

بەڕێوەﭼوونی کۆڕیادی رێزگرتن لە دوو فەرهەنﮓنووسی کورد لە شاری پیرانشار

کافە کتێبی ئەندێشە لــە درێـــژەی کــار و چاالکییەکانی
خۆیدا ،ڕۆژی هەینی ٢٥خاکەلێوە لە شاری پیرانشار ،کۆڕێکی
رێزگرتنی بۆ بەڕێزان “ سەالح پایانیانی“ و “ لەیال نوورانی“
رێکخست.
لەم رێوڕەسمەدا کە کۆمەڵێک شاعیر و ئەدیﺐ و نووسەر
لە شارەکانی بۆکان ،ســەردەشــت ،شنۆ ،مەهاباد ،نەغدە و
پیرانشار تێیدا ئامادەبوون ،ڕێز لە هەوڵ و چاالکیی چەندین
ساڵەی کاک سەالح و خاتوو لەیال نرا کە لە پێناو تۆمارکردن
و پاراستنی کلتوور و چاندی کوردەواریی ماندوویینەناسانە

KURDISTAN

رۆژهﻪاڵتی کوردستان ،چەند ڕۆژ لﻪوهپێش پڕۆفسۆرێکی
کورد بە ناوی ئیبراهیم کەریمی دانیشتووی واڵتی کانادا توانی
بۆ یەکەم جار لە جیهاندا کامپیۆتێرێک ساز بکا کە هەک ناکرێ.

کەمتر لە یــەک مانگی دیکەو لە یــەکــڕۆژدا ،رۆژی ٢٩ی بانەمەڕ
ﻣەﻧﺴﻮور ﻣﺮوەﺗﯽ دوازدەیەمین دەورەی هەڵبژاردنی سەرکۆماریو پێنجەمین دەورەی
هەڵبژاردنەکانی شۆرای ئیسالمیی شارو گوندەکان لە ئێراندا بەڕێوە
دەچێ.
ماوەی چەند ساڵێکە چوار هەڵبژاردنی مەجلیسی خوبرەگانی رێبەری ،مەجلیسی شۆرای
ئیسالمیو سەرکۆماریو شۆرای شارو گوندەکانوا ڕێکخراوە کە ئەو چوار هەڵبژاردنە لە
جیاتی ئەوەی لە چوار کاتی جیاجیادا بەڕێوەبﭽن ،کراوەتە دوو رۆژ .واتە هەر دوو هەڵبژاردنی
خوبرەگانو مەجلیﺲ پێکەوە لە یەک رۆژداو هەڵبژاردنی سەرکۆمارو شۆراکانیش لە یەک رۆژدا
دەکرێن .هۆکاری ئەوەش هەرچی بێ دیارە کە کۆماری ئیسالمیی ئێران دەیهەوێ بەو کارە رێژەی
زیاتری خەڵکی ئێران ڕەکێشیسەر سندووقەکانی دەنگدانبکا .چونکە لە هاتنە سەر دەسەاڵتی
کۆماری ئیسالمییەوە تا ئێستا زۆرێک لە خەڵک بە چاوی بێ متمانەییو بە بێمەیلییەکی
زۆرەوە لە هەڵبژاردنەکانو ئاکامەکانی دەڕوانن .هۆکارەکەشی بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە کە کۆماری
ئیسالمیی ئێرانڕێگە بە هەڵبژاردنێکی ئازاد کە لەگەڵ ستانداردە جیهانییەکاندا بگونجێ ناداو،
حیزبو رێکخراوەکانی دەرەوەی بازنەی کۆماری ئیسالمی ڕێگایان پێ نادرێ کە بەشداریی لەو
هەڵبژاردنانەدا بکەنو تەنانەت لە نێوخۆی بازنەی دەسەاڵتیشدا کۆمەڵێک لە بەربژێرەکان لە الیەن
شۆرای نیگابانەوە رەدی سەالحیەت دەکرێن و ئیزنی بەشدارییان پێنادرێ .بەاڵم سەرەڕای
هەموو ئەوانەلە هەڵبژاردنەکانی سەرکۆماری لە دووی جۆزەردانی  ١3٧٦بەمالوەو زەقبوونەوەی
کێشەو ملمالنێکانی نێو باڵەکانی حکوومەت ،دەرکەوت کە دەکرێ هەر لەو کێشەو ملمالنێیانەی
نێو باڵەکانی دەسەاڵت بە تایبەتی لە کاتی هەڵبژاردنەکاندا کەڵک وەربگیردرێو ڕێگە نەدرێ کە
حکوومەت چۆنی پێ باشە هەڵبژاردنەکان بەڕێوە بەرێ و ئەنجامەکەش دڵخوازی خۆی بێ.
لەوەها حاڵەتێکدا ئەو دەرەنجامە تەنیا بە بەشداریی خەڵک دەکرێ ،وەک ئەوەی کە لە ئەنجامی
هەڵبژاردنی سەرکۆماری لە ساڵی ١3٨٨دا کراو خەڵک ئیزنیان نەدا کە براوەی درۆیینو ساختەی
رێبەر واتە ئەحمەدی نژاد بە بێدەنگی ببێتە سەرکۆمارو براوەی هەڵبژاردنەکە.
لە راستیدا رووداوەکانی دوای ئەو هەڵبژاردنە تێﭽوویەکی قورسی بۆ دەسەاڵتو خامنەیی
هەبوو کە تا ئێستاش کۆتایییان پێنەهاتوە .ئەگەرچی بزووتنەوەی ناڕەزایەتیی خەڵک کە لەو کاتدا
بە بزووتنەوەی سەوز ناوی دەرکرد توانرا بە سەرکوت لە الیەن دەسەاڵتی ویالیەتی فەقیهیەوە
کۆنترۆڵ بکرێ بەاڵم نەیانتوانیوە تا ئێستاش بزووتنەوە ناڕەزایەتییەکانی خەڵکو کۆمەڵگە لە
نێو بەرن .هەڵبەت لە هەڵبژاردنەکانی سەرکۆماریی ئەم ساڵدا وەدینەهاتنی ئەو بەڵێنانەی کە
حەسەن رووحانی بە خەڵکی دابوو و بە تایبەتی بێبەڵێنیی ناوبراو لە گەڵ خەڵکی کوردستان لە
مەڕ جێبەجێکردنی بەیاننامە دە خاڵییەکەداو کاندیداتۆریی کەسێکی وەک ئیبراهیم رەئیسی کە
پاشکۆیەک لە خراپەکاریو جینایەت بە دووی خۆیدا رادەکێشێ؛ پێمان دەڵێ کەسندووقەکانی
رەئیدان بۆ هەڵبژاردنی سەرکۆمار لە گەڵ بێمەیلیی خەڵک رووبەڕوو دەبێتەوە ،ئەوەی لەو
نێوەدا دەکرێ گرینگیو بایەخێکی تایبەتیی هەبێ ئەو لەقاودانو لێﻔە لەسەر یەکتر هەڵدانەوەی
کاربەدەستانی رێژیم بێ کە لە ملمالنێی هەڵبژاردنەکاندا لەسەر یەکتری دەڵێن ،ئەوەش دەتوانێ
باشتر روخسارو نێوەرۆکی ئەوان پیشانی خەڵکی بداو لەسەر قەزاوەتو بیرکردنەوەی ئەوان
شوێنکاری خۆی هەبێ.
هەر لەم رۆژەداو هاوکات لەگەڵ هەڵبژاردنەکانی سەرکۆماری ،هەڵبژاردنەکانی شۆرای شارو
گوندەکان بەڕێوەدەچێ کەسەرەڕای هەموو ئەو لەمپەرو کێشانەی لە بەڕێوەچوونی هەڵبژاردنێکی
ئازادو ستاندارد لە ئێراندا هەیە ،چیرۆکێکی دیکەی هەیە .ئەویش جیاوازیی شۆراکان لەگەڵ
هەڵبژاردنی دوو مەجلیسەکەو سەرکۆمارییە .شۆرای شار و گوندەکان لە راستیدا دەرفەتێکو
بەستێنیکی جیاوازە کە ،پێوەندیی ڕاستەوخۆتری لەگەڵ ژیانی ڕۆژانەی خەڵک بە تایبەتی لە
بوارەکانی ئابووری ،کۆمەاڵیەتیو فەرهەنگیدا هەیە .شۆڕای شارو گوندەکان ئەزموونێکی
باشە بۆ ئەوەی خەڵک لە بەڕێوەبردنی راستەوخۆی شارو گوندەکانیاندا بەشدارییان هەبێو
لەو ئەزموونە بۆ باشترکردنی دۆخی ناوچەکەیان لە ئێستاو داهاتوودا کەڵکی لێ وەربگرن.
ئەگەرچیشۆراکان بە گشتی لەم چەند دەورەیەدا نەیانتوانیوە ئەوە بن کەچاوەڕوانییان لێدەکرا
و وەک پێوست بەرعۆدەی ئەو ئەرکو بەرپرسایەتییانە بن کە دەکرێ بەشێک لە هۆکارەکانی
ئەمانە بن:
یەکەم ئەوەی کە وەکوو هەموو هەڵبژاردنەکانی دیکەی ژێر دەسەاڵتی کۆماری ئیسالمی
حیزبەکانی دەرەوەی بازنەی دەســەاڵت ئیزنی بەشدارییان پێ نــادرێو خەڵک هــەروا بە
شێوەیەکی رەمەکی خۆیان بۆ ئەو بەرپرسایەتییانە کاندیدا دەکەنو ئەوەش ناتوانێ واڵمدەری
ئەو چاوەڕوانییانە بێ کە لە شۆراکان دەکرێ .چونکە ئەگەر رێگە بە حیزبەکان درابا ئەوان
دەیانتوانی بە بەرنامەی دیاریکراوەوە و بە لیستی دیــاری خۆیان کە بێ گومان لە کەسە
شارەزاکانی بوارەکانی بەڕێوەبردنی شارو گوندەکان پێکدەهات بەشداری بکەن .بەاڵم لە
نەبوونی حیزبەکاندا وای لێدێ کە هەموو کەسێ خۆی کاندیدا بکا و لە نێوەشدا کەسانی وا
کاندیدا دەبن و رەنگە بە چەند هۆکارێک بە شۆرا هەڵبژێردرێن کە هیچ شارەزایییەکیان لە بواری
ئەرکەکانی شوڕادا نەبێ.
لەوەها حاڵەتێکدا هێزو الیەنە جۆربەجۆرەکانی نێو بازنەی کۆماری ئیسالمی هەوڵ دەدەن کە
کەسانی گوێڕایەڵی خۆیان بخزێننە نێو شۆراکانەوە کە ئەوەش ئاکامەکەی شۆرایەکی ناکارامەیە
کە ئەنجامەکەی دەبێتە ئیختالسو دزی و رانتخۆریو چەندین جۆری دیکەی گەندەڵی.
نموونەی ئەوانەش لە دەورەکانی پێشوو و پێشووتری شۆرای شارەکانی کرماشان ،سنە،
جوانڕۆ و مهابادو چەند شارێکی دیکەدا بە زەقی دیار بوون .هەرچەند لە هەندێ شارو ناوچەی
دیکەشدا هەڵبژاردنی هەندێ کەسی باشو شارەزا بە کاروباری بەڕێوەبردنی شارو خەڵک توانرا
کە ئەزموونێکی باش لە کاری خۆیان بخەنە بەرچاو.
لە کۆتاییدا سەرەڕای هەمووی ئەوانەی کە باس کرا دەتوانین بڵێین کە هەڵبژاردنی شۆرای
شارو گوندەکان دەرفەتێکە بۆئەوەی کە ئەگەر بە هۆکاری بنەماڵەیی یا هەر هۆکارێکی دیکە
خەڵک بەشداری هەڵبژاردن دەکەن لە کەسانی شارەزاودڵسۆزی خەڵکو کۆمەڵگەبێننە مەیدانو
چەندی پێیان دەکرێ هەوڵ بۆ گەشەو پێشووەچوونی شارو ناوچەکەیان بدەنو رێگە بە کەسانی
راسپێردراوی دەسەاڵت نەدەن کە ئەو بوارەش لە خەڵكی باش قۆرخ بکەن .خەڵکیش پێویستە بە
دوور لە هەرچەشنە رکەبەرایەتییەکی دەستەییو عەشیرەییو خانەوادەیی کەسانێک هەڵبژێرن کە
شارەزای بوارەکانی کۆمەاڵیەتی ،ئابووریو ئاوەدانکردنەوەو فەرهەنگیی خەڵک بن نەک دزیو
ئیختالسو داگیرکردنی زەویو زاری خەڵکو گەندەڵی.

