یادی شەهید تالب بەساتیوەند ل ه بنکهی دهفتهری سیاسیی حیزب بهرز ڕاگیرا
ڕۆژی دووشەممە14 ،ی ڕهشهمم ه کۆڕیادێک بۆ ڕێزگرتن لە
شەهید تالب بەساتیوەند کە ڕۆژی ٧ی رەشەمە لە گرتووخانەی
ئیتالعاتی ئیالم ل ه ژێر ئهشکهنجهدا گیانی لێ ئهستێندرا ،بەڕێوەچوو.
لهو ڕێوڕهسمهدا قادر وریا ،بەرپرسی کۆمیسیۆنی تەشکیالتی
حیزبی دێموکراتی کوردستان باسی له ناڕهزایهتییهکانی ئەم
دواییانەی خەڵکی ئێران و کوردستان و هەروەها سیاسەتی
سەرکوتی کۆماری ئیسالمی کرد و ب ه تیشک خستنهسهر
هۆکارهکانی ترس و دڵەڕاوکێی ناوەندە ئەمنیەتییهکان و پەنا
بردنیان بۆ کوشتنی الوانی کورد ،لهسهر تازەترین شەهیدی
حیزبی دێموکراتی کوردستان چەند خالیکی گرینگی باس کرد.
لهو کۆڕیادهدا شوڕش شەهباز ،بەرپرسی هەرێمی چواری حیزبی دێموکراتی کوردستان ل ه سهر
ژیان و بەسەرهاتی شههید تالب کورتهیهکی باس کرد و ب ه ئاماژ ه بە چاالکی و تێکۆشانی حیزبی
www.kurdistanukurd.com
ت زانی.
دێموکراتی کوردستان لە پارێزگای کرماشان و ئیالم ،گرینگیدانی زیاتر بەو پارێزگایەی بە پێویس 
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ژماره ٧٢١
خوێندنهوهی پهیامی یهکیهتیی نهتهوهیی خوێندکارانی کورد لهالیهن ڕهحمان سهلیمی و خوێندنهوهی
دامهزرانی کۆماری کوردستان له چوارچێوهی ئێرانێکی دێموکراتیکی فیدراڵدا شێعری حهماسی لهالیهن عهلی لهیالخ و ئەنوەر عەزیزییان چهند بڕگهی دیکهی ئهو ڕێوڕهسم ه بوون.

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

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

مستەفا مەولوودی :خەڵک بۆ
تێپەڕین لە کۆماری ئیسالمی٢/...

کوردەکانی ئێران

لەتە ونەکەی پازڵی ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست٣/

تالب بهساتیوهند ،خوێندکاری زانکۆی ئیالم ک ه به تۆمهتی چاالکیی سیاسی لهالیهن ناوهنده ئهمنیهتییهکانهو ه
گیرابوو ،حهوتوویهک پاش گرتنی گیانی لێ ئهستێندرا و ب ه بنهماڵهکهی ڕاگهیهندرا ک ه خۆکوژیی کردوه!
پێشتریش کاربهدهستانی ناوهنده ئهمنیهتییهکانی سن ه ههواڵی خۆکوژی (کوژران ل ه ژێر ئهشکهنجه)ی خالید قهیسهری
و غواڵمڕهزا محهممهدییان ب ه بنهماڵهکانیان دابوو .ل ه شاری سنهش حوسێن قادری ،کیانووش زهندی و سارۆ
قارهمانی ل ه گرتووخانهی ناوهنده ئهمنیهتییهکاندا ل ه ژێر ئهشکهنجهدا کوژران و ڕاگهیهندرا که خۆیان کوشتووه!
ئهو الو ه شههیدانه ههموویان دوای شهپۆلی نوێی ناڕهزایهتییهکان ک ه بهفرانبارهو ه دهستیان پێ کردو ه
دهستهبهر و ل ه ژێر ئهشکهنجهدا گیانیان لێ ئهستێندرا ،ڕهوتێک ک ه ناوهنده ئهمنیهتییهکان له تاران و شارهکانی
دیکهش گرتوویانهت ه بهر ،بهاڵم وا دیاره ک ه دیسانهک ه و لهو سیناریۆیهشدا بهشی شێر ههر بهر کوردان دهکهوێ.
کوشتنی الوانی کورد له ژێر ئهشکهنجهدا بهر له ههموو شتێک بۆ زهندهق و ترسی زۆری ڕێژیم ل ه ناڕهزایهتییهکانی ئهم
دواییان ه دهگهڕێتهوه ،ئهوهش ک ه له کوردستان دهیهوێ تێچووی ناڕهزایهتییهکان ببات ه سهرێ و لهو ڕێگهی ه خهڵک به تایبهت
الوان چاوترسێن بکا ،بێ ئاگا لهوهی ئهگهر ئهو چهک ه کاریگهر بوای ه ههر ئهو شههیدان ه ل ه ژێر ئهشکهنجهدا ب ه چۆکدا دههاتن.
ئهوهی کاربهدهستانی ڕێژیم نایانهوێ بیزانن ئهوهیه ک ه چیدی گرتن و کوشتن و سهرکوت ناتوانێ فریایان کهوێ.
بەڕێوەچوونی سیمیناری تایبەتیی ٨ی مارس لە قەاڵی دێموکرات

ڕۆژی
کوردستان
ڕۆژهەاڵتی
ژنانی
ناوەندی
سێشەممە15 ،ی ڕهشهمم ه سمینارێکی بهبۆنهی 8ی
مارس له بنکهی حیزبی دێموکراتی کوردستان پێک هێنا.
لهو سمینارهدا پەیامی ناوەندی ژنانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان
لەالیەن سنوور حەنیفپوور و پەیامی ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی
کوردستانی ئێران لە الیەن ژیال ئەحمەدی خوێندرانەوە و،
ئەحمەدسادقپوور ناسراو بە سۆفی ئەحمەد ،تێکۆشەری دێرینی حیزبی
دێموکراتی کوردستان بە پارچە هەڵبەستێک کۆڕەکەی ڕازاندەوە.
لهم سمینارهدا خاتوو فاتیمە عوسمانی باسێکی پێشکێش کرد ل ه
ژێرناوی «ئەسڵی ئازادی لە یاسای بنەڕەتیی کۆماری ئیسالمیدا»
و باسێکیش له ژێرناوی «خۆپێشاندانەکانی ئەم دواییانەی ئێران
و ڕۆڵی ژنان» لهالیهن خاتوو سۆیال قادری پێشکێش کرا.
ناوەندی هاوکاریی ژنانی ڕۆژهەالتی کوردستان پێک هاتوو ه له:
ئاسۆی ژنی کورد ،یەکیەتیی ژنانی دیموکراتی کوردستان،
یەکیەتی ژنانی دێموکراتی کوردستانی ئێران ،کۆمەڵەی ئافرەتانی
سازمانی خەباتی کوردستانی ئێران و کۆمەڵەی ژنانی ڕۆژهەاڵت.

مایک پێنس :دنهدانه مهترسیدارهکانی ئێران بێ وهاڵم نابن

جێگری سهرکۆماری ئهمریکا گوتی ئێران ل ه ساڵی
ڕابردوودا زیاتر ل ه  4میلیارد دۆالر یارمهتیی گرووپ ه
مایک پێنس دهڵێ دنهدان ه
تێرۆریستییهکانی کردوه.
پڕ مهترسییهکانی ئێران ههر وا بێ وهاڵم نامێنهوه.
مایک پێنس ک ه له کۆبوونهوهی پێوهندیی ه گشتییهکانی ئهمریکا
و ئیسرائیلدا( )AIPACقسهی دهکرد ،پێی لهسهر ئهو ه داگرت
که ئێران با ئاگای له خۆی بێ ،چونکی ئهوه دوایین شانس ه
و ڕێککهوتنی ئهتومی لهگهڵ ئێران یان پێداچوونهوهی پێدا
دهکرێ ،یان ویالیهت ه یهکگرتووهکانی ئهمریکا یهکالیهنه لێی
دێت ه دهرێ و گهمارۆکان دژی ئێران دێنهوه جێی خۆیان.
جێگری سهرکۆماری ئهمریکا ههروهها گوتی واشنگتۆن
ئیزن نادا تێکشکانی داعش بۆ کۆماری ئیسالمیی ئێران
ببێت ه دهرفهت و ئهو ڕێژیمه ب ه سهرکهوتن بۆ خۆی
بزانێ .مایک پێنس گوتی ئهمریکا له هیچ ههلومهرج و
بارودۆخێکدا ئیزن نادا ئێران دهستی به چهکی ئهتومی ڕابگا.

کەس نا ڕەجەب!٤/

شۆرشی  1357و
ڕووحانییهتی شیعه٦/

تێچووی سیاسهت و سیاسیبوون بوون
لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان٧/

نافەرمانیی مەدەنی و ئاکامەکانی

ژماره721:
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درێژەی:

لە سووری دۆڕاندوە
لە کایەی تێ هەڵدێنێتەوە
یــەکــەمــجــار ل ــە ســــەردەمــــی ســەرۆکــکــۆمــاریــی
ڕەفسەنجانیدا گەندەڵییەکی  123میلیارد تمەنی
ئاشکرا کــرا کە وەک بڕێکی زۆری گەندەڵی هەتا
م ــاوەی ــەک بنێشتەخۆشەی س ــەر زاران بـــوو ،لە
ســەردەمــی ئەحمەدینژاددا گەندەڵیی ماڵی سەرەتا
لە  3هــەزار میلیارد تمەنڕا لە هەڵاڵ درا و ئێستا
ڕێکۆردی  650هەزار میلیارد تمەنی جێ هێشتووە.
گــەنــدەڵــیــی هـــــەزار مــیــلــیــاردی ل ــە ڕێــکــخــراوی
خانەنشینکراوان ،ڕانتخۆریی  650میلیۆن یۆرۆیی
کۆمپانیای «سپید اســتــوار» لــە بانکی نــاوەنــدی،
وەرگرتنی بەرتیلی  30تا  90میلیۆن تمەنیی 170
نوێنەری خولی هەشتەمی مەجلیس لە محەممەدڕەزا
ڕەحیمی ،جێگری مەحموود ئەحمەدینژاد؛ گەندەڵیی
 8هــەزار میلیارد تمەنی لە سندووقی پاشەکەوتی
فەرهەنگییان ،گەندەڵیی  94هــەزار میلیارد تمەنیی
«پدیدە شاندیز» ،گەندەڵیی  3هەزار میلیارد تمەنیی
بانکی سادرات و ونبوونی  17پەروەندەی پێوەندیدار
بە گەندەڵی و الدان لە دەوڵەتی ئەحمەدینژاد تەنیا
دڵۆپێکن لە دەریــای گەندەڵییە سیستماتیکەکان لە
کۆماری ئیسالمیدا .خۆش ئەوەیە دەزگای قەزاییش
کە دەبێ لە گەندەڵییەکان بپرسێتەوە خۆی چ وەک
دەزگایەکی سەرەکیی بەڕیوەبەری واڵت و چ وەک
بــەرپــرســانــی ســــەرووی ،بەشێکی لــێــکــدانــەبــڕاو لە
گەندەڵیی سیستماتیکی نێو نیزامن .هەر چەندمانگ
ل ــەوە پێش بــوو کــە مــەحــمــوود ســادقــی ،نوێنەری
شاری تاران لە مەجلیس لە پێوەندی لەگەڵ حیسابە
شەخیسییەکانی سادق الریجانی ،سەرۆکی دەزگای
قەزایی لە عەلی تەیبنیا ،وەزیری ئابووریی هەڵ پێچا.
باسەکە ئــەوەیــە کــە جەنابی ســەرۆکــی دەزگــای
قــەزایــی  63حیسابی شەخسیی بانکیی لــە بانکە
جۆراوجۆرەکانی واڵتدا هەیە .ئەو پووڵ و وەسیقە
و بارمتە ماڵییانەی کە زیندانییەکان دەیدەنە دەزگای
قەزایی دەخرێنە نێو ئەو حیسابانەوە و ئەگەرچی لە
ڕواڵەتدا دوایە چییان بەسەرنایە ،بەاڵم ئەو سوود و
بەهرەیەی لە سۆنگەی ئەو پوواڵنەوە دەچێتە حیسابی
ئاغای الریجانی لە مانگدا  20میلیارد تمەن و لە ساڵدا
 250میلیارد تمەن بووە .هەروەها ئەو بڕە پووڵە لەو
کاتەوە کە جەنابیان لە ساڵی 1388ەوە بە بڕیاری
خامنەیی وەک سەرۆکی دەزگای قەزایی دیاری کراوە،
دەکاتە  1600میلیارد تمەنی ناقابیل .ئەو کارەی سادق
الریجانی کردوویەتی گەندەڵییەکە ئاو نایپاڵێوێ ،بەاڵم
کێ دەبێ لێی بپرسێتەوە و مەگەر لە دەزگای داددا
کەس هەیە لە سەرووی خۆی ،هەتا متەقی لێوە بێ؟
لەالیەکی دیکەوە له تهنیشت ئهو ورده پهروهندانهی
لهسهر گهندهڵییهکان ئاشکرابوون و لــەو وتــارەدا
ئــامــاژە بە چەند نموونەیان کــرا ،باسی س ـهروهت
و سامانی کاربهدهستانی کــۆمــاری ئیسالمیش ل ه
جێی خۆی ک ه ههر سامانی خامنهیی و بنەماڵەکەی
ئهوهندهی پێی زاندراوە لە  92میلیارد دۆالر تێپەڕیوە.
جا بە دووی ئــەودا دەیــان و ســەدان ناو ڕیز دەبن
کە لەسەر خوانی کۆماری ئیسالمی و لە سامانی
گشتیی خــەڵــک و واڵت ،حسێبی میلیاردییان لە
بانکەکانی ئورووپا و ئاسیادا بۆ خۆیان کردۆتەوە.
ئێستا بەو پێیە ئەگەر مەجلیس بیەوێ ئەو پڕۆژە
یاسایە پەسند بکا و حاکمییەتیش بیەوێ بیخاتە
بواری جێبەجێکردنەوە ،لە هەموو پێکهاتەی سیستمی
کۆماری ئیسالمیدا کەسی دەستپاک چنگ دەکەوێ
کە لە گەندەڵی نەگالبێ و وەدوای ئەو کارە بکەوێ؟
ئەمجاریان لەو پــڕۆژە یاسایەدا هاتووە کە تەنیا
لێپرسینەوە لە ســەروەت و سامانی کاربەدەستانی
دەوڵـ ــەت ،ســەرۆکــی ســێ دەزگـــای یــاســادانــان ،داد
و بــەڕێــوەبــەریــی و جێگرەکانیان دەکــــرێ .بــەاڵم
بەیتی ڕێــبــەری ،هێزە چــەکــدارەکــان ،بەڕێوەبەرانی
بنیاتە ئابووری_ئاینییەکانی ســەر بــە دەس ــەاڵت،
ناوەندە سیاسی و ئابوورییەکانی سەر بە ڕێبەری،
نــوێــنــەرانــی خــامــنــەیــی و جــێــگــرەکــانــی لــە هــەمــوو
پــارێــزگــاکــانــی واڵت لــە لــێــپــرســیــنــەوەکــان مــەعــاف
کــراون و ئەو یاسایە نایانگرێتەوە .باشە ئێستا کە
ســەرچــاوەی سەرەکیی هەموو گەندەڵی و تــااڵن و
بڕۆیەکان لە واڵت لە لێپرسینەوە وەال نــراون ،هەر
لە جێدا ئەو پڕۆژە یاسایە بە نەزۆکی لە دایک نابێ؟
کۆماری ئیسالمی ڕێژیمێکە گەندەڵی لە هەناویدا
دروســت دەبــێ .بنەماڵەیەکی گــەورە کە دەســەاڵت
تەنیا لە پاوانی کۆمەڵە کەسێک دایە و بەڕێوەبەرانی
سەرەکیی ڕێژیمەکە لە شوێنێکەوە بۆ شوێنێکی
دی و ،لــەم بــەشــە بــۆ ئــەو بــەشــەی رێژیمەکەیان
دەچـــن .بــازنــەیــەک لــە کــەســانــی خــز م و خزمانی
ســیــاســی کــە ســـــەرەڕای هــەمــوو جــیــاوازیــی بیرو
بــۆچــوونــەکــانــیــان ،بـــەاڵم لــە س ــەر بــەرژەوەنــدیــیــە
گشتییەکانی بنەماڵە گ ــەورەک ــە! هاوهەڵوێستن.
هـــــەر لــــەبــــەر ئــــەوەشــــە کــــە وادە و بــەڵــێــن
و بــــڕیــــارەکــــانــــی حـــکـــومـــەت و دەوڵـــــــــەت بــۆ
بــەگــژداچــوونــەوەی گــەنــدەڵــی ،زیــاتــر وەک گاڵتە
دەچــێ و ناتوانن چیدیکە خەڵکی پــێ فریو بــدەن.

مستەفا مەولوودی :خەڵکی ئێران بۆ تێپەڕین
لە کۆماری ئیسالمی ناچارن ڕێگایەکی پڕتێچوو بگرنەبەر

بێشک کۆماری ئیسالمیی ئێران نیزامێکی سیاسیی
سەقامگیر نیە و لە نێوخۆی واڵتدا تەنیا بە زەبری
چەک خۆی ڕاگرتوە و هەمیشە ئەو پرسیارە بەڕۆژە
کە بۆ خەڵکی واڵتی ئێمە تا ئێستا و دوای نیزیک بە 40
ساڵ ،لەگەڵ کۆماری ئیسالمی هەروا لە بەربەرەکانی
دان؟ وەاڵمەکەش ڕوونە ،لەبەر ئەوەی کۆماری
ئیسالمیی ئێران لە هیچ ئاستێکدا خۆشبژیوی ،ئازادی،
ئەمنیەت و ئارامیی بۆ خەڵکی ئێمە بەدیاری نەهێناوە؛
بەڵکوو ئەوەی لەو ڕێژیمە بە خەڵک گەیشتووە
تەنیا نەگبەتی و نەهامەتی و ڕۆژڕەشی بووە.
دەکرێ لە سێ ڕەهەندی سیاسی و ئابووری و
کۆمەاڵیەتییەوە لێکدانەوە بۆ ئەو بارودۆخە بکەین.
ئەگەر لە ڕووی سیاسییەوە سەیری بابەتەکە بکەین،
خەڵکی واڵتی ئێمە زیاتر لە  100ساڵە بۆ دێموکراسی
تێ دەکۆشێ ،بەاڵم خەباتەکەی بەهۆی لەسەرکاربوونی
نیزامە دیکتاتۆڕ و سەرەڕۆ و نادێموکراتەکان سەر
نەکەوتووە .لە ڕووی ئابوورییەوە سەرەڕای ئەوەی
ئێران واڵتێکی دەوڵەمەندە و خەڵکەکەشی ئەهلی
کار و خۆماندووکردنن ،بەاڵم لە ئێستادا هەم دۆخی
ئابووریی واڵت و هەم ژیان و گوزەرانی خەڵک لەو
سۆنگەیەوە لەوپەڕی خراپی و شپرزەیی دایە .ئەوە
نەک قسەی ئێمەی دژبەر و ئۆپۆزیسیۆن ،بەڵکوو داتا و
ئامارە ڕەسمییەکانی سەر زاری خودی کاربەدەستانی
ڕێژیمە کە دان بەوەدا دەنێن ئابووریی واڵت نەک
گەشە ناکا و هەڵ نادا ،بگرە ڕۆژ بە ڕۆژ زۆرتر
دادەڕمێ .کارخانەکان یان لە کار دەکەون یان ئاستی
بەرهەمهینانیان بەردەوام دادەبەزێ و کۆمپانیاکانی
وەبەرهێنەر مایەپووچ دەبنەوە ،ئەوەش زیاتر پەرە بە
بێکاریی هەوسارپچڕاو لە کۆمەڵگەدا دەدا و کاریگەریی
خراپی خۆی لە سەر ژیانی خەڵک دادەنێ .ئەو
ئامارانەی کە باس لەوە دەکەن  12تا  20میلیۆن کەس
لە خەڵکی واڵتی ئێمە بە تەواوی لەژێر هەژاری دان و
لە نێوان  30تا  50میلیۆن کەس بە ڕێژەیی لە ژێر هێڵی
هەژاریدا جێ دەگرن ،پێمان دەڵێن کە خەڵکی ئێران لە چ
دۆخێکی کارەساتباردا دەژین؛ ئەویش نەک لە سۆنگەی
ئەوە کە ئێران واڵتێکی هەژارە ،بەڵکوو لەبەر ئەوەی
کە ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی هەموو سەرچاوەکانی
واڵتی ناوەتە خزمەت سیاسەتە قەیرانخوڵقێنەکان کە
بۆ پاراستنی نیزامە سیاسییەکەی گرتوویەتە پێش.
خۆ ئەگەر لە ڕووی کۆمەاڵیەتیشەوە بڕوانین دەبینین
کە خەسارە کۆمەاڵیەتییەکان بینەقاقای کۆمەڵگەیان
گرتوە و بڕستیان لێ بڕیوە .پەرەسەندنی ڕۆژ لە دوای
ڕۆژ زیاتری ئێعتیاد بە مادە هۆشبەرەکان ،چوونەسەرێی
ئاماری تاوانکاری ،زۆربوونی نائاسایی تەاڵق لە
تەنیشت چوونەسەرێی تەمەنی پێکەوەنانی ژیانی
هاوبەش ،سەرهەڵدانی زۆر دیاردەی وەک کارتۆنخەوی
و لە گۆڕدا نووستن بەشێکی کەم و بچووکی کۆی ئەو
زیان و خەسارانەن ژیانیان لە خەڵکی ئێران تاڵ کردوە.
هەروەها ئەگەر سیاسەتی دەرەوەی هەر واڵتێک
لە خزمەتی بەرژەوەندییەکانی خەڵک و ئەو واڵتە
دایە ،بەاڵم هۆکاری سەرەکیی بەشی زۆری ئەو
ڕۆژڕەشییەی خەڵکی ئێران بۆ سیاسەتی دەرەوەی
ڕێژیم دەگەڕێتەوە .پشتیوانیی کۆماری ئیسالمی لە
تێرۆریزمی دەوڵەتی و دەستێوەردانی لە کاروباری
نێوخۆیی واڵتانی ناوچە کە بەشی هەرە زۆری بودجە
و ئیمکاناتی واڵتی بۆ تەرخان دەکرێ ،تێچووەکەی
لە سەر شانی خەڵکی ئێرانە و ئەوانن کە دەبێ
باجی سەرکێشییەکانی کۆماری ئیسالمی بدەن.
ئێستا دێمەوە سەر سەرەتای باسەکەم،
کە ئەگەر ئەو ڕێژیمە لە نێوخۆی واڵتدا جێ

متمانەی خەڵک و سەقامگیر نیە ،لە دەرەوەی
سنوورەکانی خۆیشی هەر ئاوای بۆ دەچێتە پێش؟
لە ڕاستیدا سیاسەتی دەرەوەی کۆماری ئیسالمی
و سیاسەتی چەوتی ئیدارە و بەڕیوەبەریی نێوخۆیی
ڕێژیمی بەرەوڕووی دنیایەک کێشە و ئاستەنگ کردوە
کە ئەگەر بیشیهەوێ ناتوانێ خۆیان لێ قوتار بکا و
خۆ ئەگەر توانای قەیرانخوڵقێنیی زیاتریشی مابێ،
چیدی توانای مودیرییەتی قەیرانەکانی نەماوە .بینیمان
ئێعتباری ئەو ڕێژیمە و شوێنهواری تهحریمهکان
گەیوەتە ڕادەیەک کە لە ئاڵمان وەزیری دەرەوەی
ڕێژیم فڕۆکەکەی بۆ لێدانی بێنزین دادەمێنێ و
هیچ کۆمپانیایەک ئامادە نیە سووتەمەنیی بیداتێ.
سیاسەتی دەرەوەی ئێران بووەتە هۆی ئەوەی پشتی
ئەو واڵتە لە ژێر گەمارۆ جیهانییەکاندا بچەمێتەوە و لە
«بەرجام»یش نەیتوانیوە فریای ڕێژیم بکەوێ ،بەرجامێک
کە ئێستا ئەمریکا و شەریک و هاوپەیمانەکانی خەریکن
پێداچوونەوەی پێدا دەکەن ،بەرجامێک کە وەزیری
دەرەوەی ڕێژیم دەڵێ هەتا ئێستا قازانجێکی ئەوتۆ و
خێروبێرێکی وای بۆ ئێران نەبووە .وەزیری نەوتیش
نایشارێتەوە کە دەتوانن لە سایەی بەرجامەوە نەوت
بفرۆشن ،بەاڵم کێشەی ئەوەیان هەیە کە لە سۆنگەی
گەمارۆکانی پێشوو پووڵ و دراوەکانیان بۆ ناگەڕێتەوە.
خۆ ئەگەر هەوڵەکانی ئەمریکا بۆ پێداچوونەوە بە بەرجام
سەر بکەوێ ڕوونە کە ڕێژیم لە ڕووی ئابوورییەوە
چەند قات بەرەوڕووی قەیرانی زێدە دەبێتەوە.
بۆیە بە سەرنجدان بەو بارودۆخەی باس کرا و
بە تیشک خستنە سەر ئەو هەلومەرجەی ئێستا لە
نێوخۆی واڵتدا لە ئارا دایە ،ڕێژیم لە توانایدا نیە بە
سەر ئەو کۆسپانەدا سەرکەوێ و لە قەیرانێک چەقیوە
کە بەرهەمی سیاسەت و شێوەی مودیرییەتی خۆیەتی.
ناڕەزایەتییەکانی مانگی بەفرانباریش بەو دروشمانەی
تێیان بەرز کرایەوە ،دەکرێ بە سەرەتای قۆناغێکی نوێ
لە بەرەوڕووبوونەوە لەگەڵ ڕێژیم دابندرێ .خەڵکی
ئێران کە ئیدی لە ڕێژیم لە تەواوەتیی خۆیدا هیوابڕاو
بوون ،ڕێگای خۆی بۆ دەربازبوون دیوەتەوە ،ئەویش
ڕێگای نارەزایەتیدەربڕینە ،ڕێگای نافەرمانیی مەدەنییە،
چڕکردنەوەی هەوڵەکانیانە بۆ گۆڕین و تێپەڕین لەو
حکومەتە و ئەزموونەکانی پێشووش پێمان دەڵێن کە خەڵک
دەتوانن سەرکەوتووی ئەو بەربەرەکانی و ملمالنێیە بن.
بابەتێکی گرینگی دیکەی پێوەندیدار بەو دۆخە
ورووژاندنی پرسی ڕاپرسی ئەویش لە سەر زاری
کاربەدەستانی هەرە دەسەاڵتبەرزی حوکمەت و دوایەش
کاردانەوەی لە نێو حیزب و ناوەندە سیاسییەکان
دایە .بێگومان ئەوەی سەرۆککۆمار لە ڕاپرسی بۆ
چارەسەری کێشە و قەیرانەکانی ئێرانی دەوێ هەر
مەشرووعییەت وەرگرتنەوەیە بۆ ڕێژیم و حاکمییەت کە
خەڵک نایانەوێ .ڕاپرسی لە ئێران_ بێ لەبەرچاوگرتنی
دەرەتانی ئەنجامدانی لە چوارچیوەی قانوونی بنەڕەتیی
کۆماری ئیسالمیدا_ ئەو کاتە دەتوانێ کاریگەر و بە کەلک
بێ کە بواری تێپەڕین لەو نیزامە و چێکردنی نیزامێکی
دێمۆکرات و سێکۆالر بۆ کۆمەڵگەی ئێران بڕەخسێنی.
ڕاپرسی ئەگەر بەو تایبەتمەندییەوە ئیمکانی کردنی
هەبێ ،دەتوانێ تێچوویەکی کەمتر بۆ تێپەڕین لە ڕێژیم
و گۆڕینی ئەو نیزامە سیاسییە لە سەر دەستی خەڵکی
دابنێ ،بەاڵم ئەوە کۆسپی گەورەشی لە بەر دەمە کە
کۆماری ئیسالمییە .بێگومان کۆماری ئیسالمی هەتا
ئەو جێیەی دەسەاڵتی بڕوا ڕێگە نادا خەڵک بڕیار
لەسەر چارەنووسی خۆیان بدەن ،چونکی لەوە دڵنیایە
کە چارەنووسی خەڵک و چارەنووسی رێژیمەکەیان
یەک نین و خەڵک چاری ئەو نیزامە سیاسییەی

ناوێ .هەر بۆیە ئەو ڕێژیمە بە زەحمەت لە ڕێگای
هاسانەوە مەیدانەکە چۆڵ دەکا و خەڵکی ئێران ناچارن
ڕێگا بەزەحمەت و پڕتێچووەکان بگرێتە بەر .یەک لەو
ڕێکارانەش بەردەوامیی ناڕەزایەتییەکانی سەرشەقام و
پەل و پۆ هاوێشتنیان بۆ هەموو شار و شوێنەکانی واڵتە.
لە دوای سەرکوتی ڕاپەڕینەکەی مانگی بەفرانبار
دەبینین کە هەر ئەم ماوەیە کۆمەڵێک ناڕەزایەتیی نوێ
سەریان هەڵداوەتەوە .ناڕەزایەتییەکانی دەروێشەکانی
گوناباد ،مانگرتنەکانی خەڵکی ناوچە سنوورییەکانی
مەریوان ،بانە و پیرانشار ،مانگرتنی کرێکاران لە زۆر
شار و پارێزگای واڵت ،ئەوانە پێمان دەڵێن کە خەڵک
ئامادەن لە مەیداندا بن و حیزب و الیەنە سیاسییەکان
دەبێ لە پشتی داوای خەڵک و هاندەر و پاڵپشتیان بن.
لە پێوەندی لەگەڵ ڕەوتی ناڕەزایەتییەکان و
کوردستاندا پێویست بە گوتن ناکا کە خەڵکی کوردستان
مێژوویەکی دوور و دریژیان لە ئازایەتی و مافخوازی
و بەربەرەکانی لەگەڵ کۆماری ئیسالمی هەیە .حیزبی
دێموکراتی کورستانیش هەموو کاتێ هاندەر و پاڵپشتی
جموجۆڵە مەدەنییەکان ،حەڕەکە ئێعترازییەکان و
بزووتنەوە مافخوازییەکان بووە .ئەوەی گرینگ و
بەبایخە ئەوەیە کە بەپێی ئەو ئازایەتی و بوێرییەی
خەڵکی ئێمە هەیانە و بەپێی ئەو بەستێنە لەبار و
ئامادەیەی ئێستا هەیە ،کوردستان دەتوانێ شوێندانەریی
زۆری لەسەر ڕەوتی گۆڕانکارییەکان لە ئێراندا هەبێ.
گەیشتن بەو شوێندانەرییەش ئەرکی زیاتر دەخاتە سەر
شانی حیزب و الیەنە سیاسییەکان و ئێمە وەک حیزبی
دێموکرات زۆر باش هەست بەو بەرپرسیارەتییە دەکەین.
لەم ڕووەوە ئەمساڵ حیزبی دێموکراتی کوردستان لە
دەرەوەی واڵت توانیی لەگەڵ نیزیک بە  10حیزب و
رێکخراوی سیاسی «شوڕای دێموکراسیخوازانی ئێران»
پێک بێنن و تواناکانیان بۆ خەبات دژی کۆماری ئیسالمی
و بەشداری و هاوبەشییان لە دروستکردنەوەی ئێرانی
داهاتوودا بخەنە سەر یەک .حیزبی ئێمە لە ئێستادا لەگەڵ
«یەکیەتیی کۆماریخوازانی ئێران»یش لە پێوەندی و
دانوستان دایە هەتا بتوانێ لەوێش کاریگەریی خۆی لە
ڕەوتی خەباتی هاوبەش دژی کۆماری ئیسالمی دابنێ.
حیزبی دێموکراتی کوردستان لە نێوخۆ واڵتیشدا
لەو بوارەدا چاالکە بۆوەی بتوانێ پەیامی هاوکاری و
هاوخەباتیی حیزبی دێموکرات لەگەڵ هەموو الیەنەکان
بەرێتە نیو کۆرۆکۆمەڵ و چاالکانی سیاسی و مەدەنی.
هەروەها حیزبی دێموکرات لەگەڵ هێزە سیاسییە دیار
و شوێندانەرەکانی دیکەی کوردستانیش گەیشتوونەتە
ئەو قەناعەت و باوەڕە هاوبەشە کە دەبێ پێکەوە
هاوپەیمانییەک و ئادرەسێک لە بزووتنەوەی سیاسیی
کورد دروست بکەن و هەوڵەکانیش بۆ ئەو مەبەسە
سەرکەوتوو بووە و پێکهێنانی «ناوەندی هاوکاریی
حیزبەکانی کوردستانی ئێران» بە بەشداریی  5حیزبی
سیاسی وەاڵمدانەوە بەو پێویستییە مێژوویی و
هەنووکەییەیە کە خەباتی خەڵکی کوردستان بباتە مەیدانی
خەباتە سەراسەرییەکە لە دژی کۆماری ئیسالمی.
***
* ئەو نووسراوەیە پوختەی باسێکی سیاسی_تەشکیالتی
بوو کە سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان
لە ڕۆژی پێنجشەممە10 ،ی سەرماوەز لە کۆبوونەوەی
گشتیی کادر و پێشمەرگەکاندا پێشکێشی کرد.
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کوردەکانی ئێران

د .ئاسۆ حەسەنزادە

جارێکی دی تاوان دژی الوانی شۆڕشگێڕی کورد
(ڕاگەیەندراو لەسەر شەهیدکرانی ئەندامێکی حیزبی دێموکراتی
کوردستان لە ئیالم لە ژێر ئەشکەنجەی دەزگا ئەمنیەتییەکاندا)

لەتە ونەکەی پازڵی ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست

لهدوای شەڕی داعشهوه ،فاکتەری کورد بۆتە
توخمێكی سەرەکی لە ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست.
بهاڵم ئەم سەرنجدانە بە چارەنووسی کورد بە
شێوەیەکی سەرەکی جەختی لەسەر کوردەکانی
عێراق کردووە ،هاوکات ڕێگای دەرکەوتنی
سیاسیی زۆرتری بە کوردەکانی تورکیە و
سووریە داوە .کوردەکانی ئێران ئەو بەشە لە
کوردن که لەالیەن بازنە سیاسی و ئاکادێمییەکانی
ڕۆژئاوایی کەمترین ئاوڕیان لێ دەدرێتەوە.
بۆ شیکاریی هۆیهکانی پاشگوێخرانی کوردەکانی
ئێران دەتوانین ڕوانگەیەکی پێکهاتەیی و مێژوویی
ڕەچاو بکەین .ڕووداوەکانی ئەم دواییانە ،بە
پێشهاتەکانی دوای گشتپرسیی سەربەخۆیی
کوردەکانی عێراقیشهوه ،جارێکی دی سەرکەوتنی
ستراتێژیی ئێران لە ناوچەی نیشان دا ،و
تراویلکەی کورد بەبێ ویالیەتە یەکگرتووەکان
و ڕەنگبێ جۆرێك هەستی پاشهکشه و داکشان
لە الی گشت کوردێک .بەاڵم ناڕەزایەتییەکانی
ئەم دواییانەی ئێران لەوانەیە ئاسۆی ئاقارێکی
جیاوازی بۆ ڕووادوەکانی داهاتوو ئاشکرا کردبێ.
ئەم ڕاستییە کە فاکتەری کوردەکانی ئێران بە
شێوەی پێویست نەهاتۆتە ئەژمار شتێکی پارادۆکسە،
بەتایبەتی بە لەبەرچاو گرتنی کێش ه و گرژییهكانی
نێوان ویالیەتە یەکگرتووەکان و ئێران .سیاسەتی
یەک بان و دوو هەوا ڕاستییەکی هەمیشەیی
پەیوەندییە نێونەتەوەییەکانە .هەڵوێستی دەوڵەتانی
خۆرئاوایی بە ویالیەتە یەکگرتووەکانیشەوە
بەرامبەر بە کوردەکانی هەر واڵتێک ،بە گشتی
دەگەڕێتەوە بۆ سیاسەتی ئەم دەوڵەتانە
بەرامبەر بە ههر کام له واڵتانی ئاماژە پێکراو.
بەاڵم ئەگەر ئهوهمان لهبهرچاو بێ که کورد
یهك نهتهوهیه ههرچهند بەسەر چەند واڵتاندا
دابەش کراوه و پرسی کورد یهک پرسه ئەگەرچی
لە هەرکام لەو واڵتانە وەک یەک نیه ،ناتوانین
بەشێکی بەرچاوی ئەو پرسە گشتییە پاشگوێ
بخهین .کوردەکانی ئێران گرینگییەکی مێژوویی
بەرچاویان لە جواڵنەوەی کوردیدا هەیە و خاوەنی
پۆتانسیەلێکی بەرچاویش له داهاتووی ئێران دان.
کوردەکانی ئێران ئەزموونی ئازادی و
خۆبەڕیوەبەرییان هەیە و سهردهمێک ناوەندی
قورسایی گشت جوواڵنەوەی کوردی بوون
کە کاردانەوەی لەسەر پێناسەی سیاسی و
نەتەوەیی سهرجهم کوردەکان ههبووه ،ئهمهش
دوای دامەزراندنی تەنیا کۆماری کوردستان
لە مێژوودا لە  ١٩٤٦و دوای شۆڕشی ئێران
لە  .١٩٧٩حکومەتی هەرێمی کوردستانی
عێراق ئااڵی هەمان کۆماری هەڵکردووە.
ئەمڕۆ کوردەکانی ئێران ستاتۆیەکی تایبەتی
و ستراتێژیکیان هەیە .ئەوان ئەو گرووپەن کە
بەرچاوترین ئاستی وشیاریی سیاسی و توانایی
مەزنی خۆڕێکخستن و هێزخڕکردنەوەیان هەیە.
ئەوان دووهەمین کۆمەڵگەی کوردی لە ناوچە و
سێهەمین تاقمی ئەتنیکیی ئێران پێک دێنن .ئەوان
دانیشتووی ناوچەیەکن کە لە بواری سامانی
سرووشتییەوە دەوڵەمەندە و بۆ کشتوکاڵ گونجاوە
و دەستیان بە هێڵە بازرگانییەکانی خۆرهەاڵتی ناوین
و ناوەندی ئاسیا ڕادەگا .بەاڵم بااڵنسی دێموگرافیی
ئەوان جیاوازترە .بە پێچەوانەی دووجەمسەریی
ئەتنیکی کە لە واڵتانی دی لە نێوان کورد و عەڕەب
یا لە نێوان کورد و تورک دەبینرێ ،ڕەنگاوڕەنگیی
ئەتنیکی لە ئێران گەلێک ئاڵۆزترە کە خاوەنی شهش
کەمە نەتەوە و چەندین کەمینەی دیکەیە .کوردەکانی
ئێران بەرەوڕووی دەسەاڵتێکی ناوەندی بوونەوە
کە لەسەر نەریتێکی دەوڵەتداری و دەسەاڵتداریی
گەلێک کۆنتر دامەزراوە کە بناخەکەی لە سەر
ناسیونالیزمێکی فەرمی بە تێکەاڵوێک لە زمانی
فارسی و ئایینی شیعە پتەو کراوە .کوردەکانی
ئێران زۆرینەیان سوننین ،ئەگەرچی فاکتەری
ئایین فاکتەری یەکالکەرەوە لە پێناسەی سیاسیی
ئهوان نیە هەروەک لە گهشهسهندنی هەستی
نەتەوەیی لەنێو کوردە شیعەکانی پارێزگاکانی ئیالم
و کرماشان لەو سااڵنەی دواییدا ئاشکرا بووە.
لە پەیوەندی لەگەڵ بەرەوڕووبوونەوەی
ئاستەنگەکان ،کوردەکانی ئێران ناتوانن خۆیان
لە سرووشتی دژە دێموکراتیک ،ناوەندگەرا و

سەرکوتکەری رێژیمی تاران دەرباز بکەن .ئەمە
دەوڵەتێکە کە بە پێچەوانەی عێراق نە ئەزموونی
میراتی ئیستیعماریی کە ببێتە هۆی دانپێدانان بە
فرەالیەنیی ئەتنیکی هەیە و نە ئاڵوگۆڕی سیاسی
پەیتاپەیتای بە خۆیەوە بینیوە کە ببێتە هۆی
دەستەبەرکردنی دەرفەت بۆ داخوازە ئەتنیکی و
دێموکڕاتیکەکان .لە هەمان کاتدا ،بە پێچەوانەی
تورکیە ،ئێران ئەزموونی کەش و هەوای نیمچە
دێموکڕاتیکی نەبووە کە دەرفەتی بەشداریی
سیاسی بڕەخسێ و کارتێکهریی دەرەکیش لە ئارادا
نەبووە وەک ئەوەی کە یەکیەتیی ئووروپا چەند
ساڵ لەوەپێش لە بواری ڕێزگرتن لە مافی مرۆڤ
و کەمینە نەتەوەکان بەرامبەر بە تورکیە کردنی.
ئەوەی کە کوردەکانی ئێران داوای دەکەن
جیاوازییەکی لەگەڵ داواکاریی کوردەکانی
واڵتانی دی نیە .ئەوان خوازیاری دانپێدانان بە
ناسنامهی جیاوازیان ،کۆتایی هاتنی هەاڵواردن و
سیاسەتی سەرکوتکەرانە ،مافی خۆبەڕیوەبەریی
ناوچەکەیان ،و دەستڕاگەیشتنی یەکسان بە
دەسەاڵت و سامانەکان لە ئاستی واڵتن .لە
کاتێکدا کە ئەوان داخوازییەکەیان لەسەر
بنەمای مافی چارەی خۆنووسینە ،کوردەکانی
ئێران داوای جیابوونەوە لە ئێران ناکەن .ئەوان
خەبات بۆ دانپێدانان بە مافە نەتەوایەتییەکانیان
لە ئێرانێکی دێموکڕاتیک و فیدڕالدا دەکەن .ئەم
ڕاستییە کە ئەوان خەباتی خۆیان ههم لهسهر
بنهمایهکی کوردی و ههم له چوارچێوهیهکی
ئێرانیدا دهبهنه پێش ،دهرهنجامی ناکۆکی لهبواری
سیاسی و ناسنامهدا لێ کەوتۆتەوە .ئەمە بۆتە
هۆی بێباوەڕی لەالیەن ئەو ئێرانییانە کە پێیان
وایە هاوپەیوەندیی نێوان کوردەکانی ئێران
و کوردەکانی پارچەکانی دیکەی کوردستان
گەلێک بەرچاوە .شتێک که لە کاتی گشتپرسیی
سەربەخۆیی کوردستانی عێراق به زهقی دیترا.
ئەمە هەروەها بۆتە هۆی گومانی کوردەکانی
ئێران کە دەبینن داخوازییەکانیان لەالیەن
دەوڵەتی ناوەندی و تهنانهت لەالیەن زۆرینەی
ئۆپۆزیسیۆنی ئێران نە دەبینرێ و نە قبووڵ دەکرێ.
ڕێکخراوە سیاسییەکانی کوردەکانی ئێران
هەمیشە بە هەندێک پرەنسیپی ئەخالقی سیاسی
وەفادار بوون .ئەوان هیچکات نەیانویستووە
وەک ئامراز نە لەالیەن دەسەاڵتە دەرەکییەکان
و نە لەالیەن واڵتانی ناوچەوە کەڵکیان
لێوەرگیرێ ،تەنانەت لەکاتی شەڕی ئێران_عێراق
( .)١٩٨٠_١٩٨٨ئەوان بڕیاریان داوە کە خەباتە
سیاسییەکەیان نابێ بە زیانی برا کوردەکانیان لە
واڵتانی درواسێ بێ .بۆ وێنە ،سەرەڕای توانایی
سەربازییان ،لەدوای دامەزرانی حکومەتی هەرێمی
کوردستانی عێراقهوه هێزە ئۆپۆزیسیۆنەکانی
کوردستانی ئیران چاالکیی خۆیان سنووردار
کردووه ههتا هەڕەشەی ئێران بۆ سەر حکومەتی
هەرێمی کوردستان کەم بکەنەوە .ئەم ڕێکخراوانە
خۆیان لە تێرۆریزم بوارد و تهنانهت ئامادهی
دیالۆگ لهگهڵ تاران بوون .بەاڵم وتووێژ لەگەڵ
ڕێژیمی ئێران زۆر جار تێچووی گهورهی
بهدواوهیه .عەبدولڕەحمان قاسملوو ،سکرتێری
گشتیی حیزبی دێموكڕاتی کوردستان ،لەسەر
مێزی وتووێژ لە ڤییەن لە  ١٩٨٩لەالیەن
نێردراوانی ئێرانیی لە بەرگی دانوستانکاردا کوژرا.
سەرەڕای ئەمە ،کوردەکان لە چەند دەرفەتدا
هەوڵی بەشداری لە گۆڕەپانی سیاسیی ئێرانیان
دا بهو هیوایه که بەربژێرە ڕێفۆرمخوازەکان
دۆخهکه بگۆڕن .بەاڵم هەڵوێستی ڕێژیم هەرگیز
نەگۆڕا .لەکاتێکدا کە سەرکوتی کۆماری ئیسالمی
بەردەوامە ،ئهو ڕێژیمه درێژە بە حاشاکردن لە
داخوازیی ئاشتیخوازانهی کوردان دەدا .ڕێژیمی
ئێران ئامادەیە کوردی واڵتی دی تەحەممول بکا،
بەاڵم هیچ مافێک بۆ کوردەکانی خۆی قبووڵ
ناکا .ڕێژیمی ئێران ڕیگە بە منااڵنی کورد نادا بە
زمانی خۆیان بخوێنن .ئەو چاالکانی مەدەنی و
سیاسی دەگرێ ،زیندانییان دەکا ،ئەشکەنجە و
ئیعدامیان دەکا .ڕێژیم تەنانەت دەستی کردۆتەوە
بە ئاکاری تێرۆریستی و کوشتنی دژبەرەکانی کە
پەنایان بۆ کوردستانی عێراق بردووە .سەرەڕای
بەڵێنییەکانی کاتی هەڵبژاردن ،کوردستانی ئێران

هەروا بە میلیتاریزەکراوی ماوەتەوە و ئێستاش
بەدەست هەاڵواردن و گەشەنەسهندنهوه دەناڵێنێ.
پەرش و باڵویی نێوخۆیی کوردان یاریدەدەری
ڕێژیمی ئێران بۆ درێژەدان بە پێشێلکردنی
مافەکانی ئەوان بووە .ڕێژیم ئۆپۆزیسیۆنی
سەرەکیی الواز کردووە ئهمهش بە نۆرەی خۆی
بۆتە هۆی قایمتربوونی چەنگداگرتنی ڕێژیم
بهسهر دەسەاڵتدا .ڕێکخراوە کوردییەکانی ئێران
بهو خهڵک ه کە ئهوان نوێنەرایەتیی داخوازییەکانیان
دەکەن قهرزدارن کە نێوماڵی خۆیان ڕێک بخەنەوە
و هەوڵ بۆ ئامانجی هاوبەش بدەن .بهم دواییانه
حیزبە کوردییەکانی ئێران هەنگاوی گرینگیان
بەرەو ئامانج و چاالکیی هاوبەش هەڵێناوە.
جگە لەمە ،فاکتەری نێونەتەوەیی گرینگیی
مهزنی ههیە .ئێران کەڵکی خراپ لە جێگه و پێگ ه
ستراتێژییەکەی و توانایی ناسەقامگیرکردنی
ناوچە وەردەگرێ .لهخۆڕا نیه دەسەاڵتە
ڕۆژئاواییەکان بە پارێزەوە هەڵسوکەوت
لەگەڵ ئێران دهکەن .ئێران تهنیا لەژێر زەختدا
پاشهکش ه دهکا ،هەر ئەوە بوو کە هاتە سەر
مێزی وتووێژ لەبارەی بەرنامە ناوکییەکەی.
سەرەڕای ئەم زەختە ،ڕێژیمی ئێران درێژە بە
چاالکییە ئاژاوەگێڕانەکەی لە واڵتانی ناوچە دەدا.
بە هۆی نەبوونی ستراتێژیی ڕوونی ویالیەتە
یەکگرتووەکان لەمەڕ شێوەی هەڵسوکەوت
بەرامبەر بە ڕێژیمی ئێران ،ئەم ڕێژیمە ئێستاش
دەوری تێکدەرانە لە عێراق ،سووریە ،یەمەن
و لوبنان دەبینێ .ستراتێژییەکی ئەوتۆ نابێ له
ههڵبژاردنێک لەنێوان دەستێوەردانی سەربازی و
دۆخی هەنووکەییدا قەتیس بمێنێتەوە .ئابلۆقەکان
تەنیا کاتێک کاریگەر دەبن کە هاوکات بن
لەگەڵ هەنگاوی بەکردەوە بۆ سنووردارکردنی
نفوزی ئێران لە ناوچەدا .جگە لەمانە ،زەختی
نێونەتەوەیی دەبێ ڕێگاخۆشکەری وهدیهاتنی
ئاواتی خەڵکی ئێران بۆ دێموکراسی ،ئازادی و
پێشکهوتن بێ نەوەک ئەو ئاواتە تەریک بخاتەوە.
ناڕەزایەتییە جەماوەرییە بەردەوامەکان داوای
ئاڵوگۆڕ دەکەن .ئەوان لەڕووی فرەالیەنیی
داخوازییەکان و ڕادەی بەشدارانهوه بێوێنە
بوون .سەرەڕای نەبوونی ڕێبەری و ئهگهری
سەرکوتی بێبەزەییانەی ڕێژیم وێدەچێ
ناڕەزایەتییەکان درێژەیان هەبێ .لێرەدایە کە
فاکتەری نێونەتەوەیی دەتوانێ یەکالکەرەوە بێ.
جیهانی ئازاد دەبێ پشتگیری لە خەڵکی ئێران
بکا ،لە ناویاندا خەباتی کوردان بۆ ئازادی و
مافەکانی سیاسی و نابێ لە تووڕەیی ڕێژیم
سڵ بکەنەوە .ڕێژیم بە شێوەیەکی سیستەماتیک
مۆرکی ئامرازی دەستێوەردانی دەرەکی لە هەر
شێوە ناڕەزایەتییەک دەدا .ئێران نابێ بتوانێ
به بیانووی سهروهری لەژێر بەرپرسیاریی
بەهۆی پێشێلکاریی مافەکانی مرۆڤ دەرباز بێ.
جگە لەمە ،گرینگە کە ویالیەتە یەکگرتووەکان
لە نیشاندانی پشتگیریی نێونەتەوەیی بەرامبەر
بە خەڵکی ئێران بە تەنیا نەمێنێتەوە .ئەم
پشتگیرییە دەبێ بکرێتە هەنگاوی بەکردەوە
بۆ بەهێزترکردنی الیەنە میانڕەوەکانی نێو
کۆمهڵگهی ئێران و یارمەتیدان بە خۆپیشاندەران،
ئەگەر ڕێژیم هەوڵ بدا ئەوان سەرکوت بکا.
گونجاوترین ڕێگای بەرەوپێشچوون لە
ئێران هاتنە سەر کاری دوڵەتێکە کە نوێنەر و
وەاڵمدەری خەڵکی ئێران بێ .کوردەکان هەوڵ
دەدەن کە مافە سیاسی و کولتوورییەکانیان لە
ئێرانێکی ئەوتۆدا دەستەبەر بکەن .خەڵکی ئێران
به سەرجەم پێکهاته ئەتنیکییەکانیەوە داوای
ئاڵوگۆڕ دەکەن و ڕژاونەتە سەر شەقامەکان
بۆ ئاشکراکردنی داخوازییەکانیان .ئەوان
شایانی پشتیوانی لەالیەن جیهانی ئازادهوهن.
***
وهرگێڕانی له ئینگلیسییهوه :کهماڵ حهسهنپوور
سهرچاوه  :سایتی ئهنستیتۆی واشینگتۆن بۆ
سیاسهت له ڕۆژههاڵتی نیزیک

هێزە ئەمنیەتییەکانی کۆماری ئیسالمیی ئێران ،تالب بەساتیوەند ،الوی
نیشتمانپەروەری کوردی خەڵکی ئیالم و ئەندامی تەشکیالتی نهێنیی
حیزبی دیموکراتی کوردستانیان ،لە ژێر ئازار و ئەشکەنجەدا شەهید کرد .
ڕۆژی یهکشهممەی حەوتووی ڕابردوو29 ،ی ڕێبهندان« ،تالب
بهساتیوهند» ،خوێندکاری پزشکی ل ه زانکۆی ئیالم لهالیهن هیز ه
ئهمنیهتییهکانی ئهو شاره له ماڵهکهی خۆیدا دهسبهسهر کرا و بۆ
شوێنێکی نادیار ڕاگوێزرا ،ڕۆژی دووشەممە ٧ی ڕەشەممەش
بنەماڵەکەیان ئاگادار کردەوە کە ناوبراو لە گرتووخانە خۆی
کوشتوە و ،تەرمەکەیان بەو مەرجە تەحویلی بنەماڵەکەی دایەوە تا
لەژێر چاوەدێڕیی توندی ئەمنیەتیدا بە بێدەنگی ،بە خاکی بسپێرن.
تالب بهساتیوهند  ،لە دایکبووی ١٣٦٧ی هەتاوی ،کوری حهمدۆڵاڵ
خهڵکی ئاوایی «باوڵگ» ،خوێندکاری ئەرشەدی پزیشکی و هاوکات
کارمەندی نەخۆشخانە لە شاری ئەرکوازی مەلەکشاهی بوو .تالب
نزیک بە دوو ساڵ بوو لە ڕێگای تەشکیالتی نهێنیی هەرێمی ئیالم_
کرماشانەوە ،پێوەندیی بە حیزبی دێموکراتی کوردستانەوە هەبوو.
تالب الوێکی نیشتمانپەروەر و ئازادیخواز بوو کە لە ڕێگای تێکۆشان
لە ڕیزی تەشکیالتی نهێنیی حیزبی دێموکراتی کوردستاندا ،بۆ
بەرگری لە شوناسی نەتەوەکەی و مافەکانی نەتەوەی بندەستی کورد
و ناساندنی بەرنامە و ئامانجەکانی حیزبەکەی خەباتی دەکرد.
تالب بەساتیوەند نەک هەر لە بەندیخانەدا خۆی نەکوشتوە بەڵکوو
هەر لە جێدا تەحویلی هیچ بەندیخانەیەک نەدراوە .ناوبراو حەوتوویەک ه
لەالیەن هێزە ئەمنیەتییەکانەوە بێسەروشوێن کراوە و ،لە ژێر
ئەشکەنجەدا بووە و سەرئەنجام ئەویشیان وەک چەندین الوی دیکەی
کورد و ئێرانی لە ژێر ئەشکەنج دا کوشت ،بەاڵم دەیانەوێ بە ناوی
خۆکوشتن بەرپرسیارەتیی گیان لێ ئەستاندنی لە خۆیان دوور بکەنەوە.
کۆمیسیۆنی تەشکیالتی حیزبی دیموکراتی کوردستان ،نوێترین
تاوانی دەزگا ئەمنیەتییەکانی کۆماری ئیسالمی دژی ئەم الوە
دیموکرات و ئازادیخوازە بە توندی مەحکووم دەکا .هەر لەو
کاتەدا سەرەخۆشی و هاودەردیی قووڵی خۆمان بە بنەماڵە و
خەڵکی دڵسۆز و کۆڵنەدەری ئیالمی سەربەرز ڕادەگەیەنین.
ڕووحی الوی شەهیدی دێموکرات تالب بەساتیوەند دڵنیا دەکەینەوە
کە ڕێڕەوان و هۆگرانی ڕێباز و ئامانجەکانی حیزبی دێموکرات لە ئیالم،
خوێنی بە ناحەق ڕژاوی ئەو لە بیر ناکەن و دەیکەن بە هەوێنی خەباتێکی
شێلگیرانەتر دژی رێژیمی دیکتاتۆر و جینایەتکاری کۆماری ئیسالمی.
ساڵو لە گیانی تازەترین شەهیدی ڕیگای ئازادی و سەربەرزی کورد،
شەهید تالب بەساتیوەند.
حیزبی دێموکراتی کوردستان
کۆمیسیۆنی تەشکیالت
٩ی ڕەشەممەی ١٣٩٦ی هەتاوی

پیالنگێڕی لە دژی ساڵح موسلیم مەحکووم دەکەین

پ ه پێی خهبهری ههواڵدهرییهکان بهڕێز ساڵح موسلیم ،هاوسهرۆکی
پێشوو و بهرپرسێکی بااڵی ئێستای پ.ی.د لهالیهن پۆلیسهوه له پڕاگ
دهستبهسهر کراوه .لهوهش خراپتر ههواڵهکان ئاماژه بهو ه دهکهن ک ه
ئهو دهستبهسهرکران ه لهسهر داوای دهوڵهتی تورکیه بووه و خهتهری
ئهو ه ههی ه ک ه تهحویلی کاربهدهستانی ئەو واڵتە بدرێ و گومان لهوهدا
نسیپه

نیه ک ه ئهو کار ه ب ه پێچهوانهی ههموو یاسا و و ڕێسا و پڕه
نێونهتهوهییهکانه .بهڕیز ساڵح موسلیم خهباتکار و تێکۆشهری گهلێکی
بهشخوراوهو جگ ه له چاالکیی سیاسی ک ه به پێی ههموو یاسا ئینسانییهکان
ڕێگهپێدراوه ،هیچ کارێکی نهکردوه تا بگیرێ و بخرێت ه ژێر گوشارهوه.
مهسهلهیهکی دیکهش ئهوهیه ک ه تورکیه هیچ حهقێکی یاسایی بهسهر
بهڕێزیانهو ه نیه تا بتوانێ داوای ڕادهستکردنهوهی بۆ تورکی ه بکا.
بهڕیز ساڵح موسلیم هاوواڵتیی تورکی ه نی ه تا ئهو واڵته بتوانێ داوای
گهڕاندنهوهی بۆ تورکیه بکا ،ب ه پێچهوان ه لهبهر ئهوهی تورکی ه کێشهی
سیاسیی لهگهڵ حیزبهکهی بهڕێز ساڵح موسلیم ههیه ،ب ه هیچ شێوهیهک
سهاڵحییهتی ئهوهی نیه ک ه ل ه هیچ بارێکهو ه لێکۆڵینهو ه ل ه بهڕێزیان بکا.
وهک نوێنهرایهتیی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان له دهرهوهی واڵت
دهستبهسهرکرانی بهڕێز ساڵح موسلیم لهالیهن پۆلیسهوه ل ه پڕاگ مهحکوم
دهکهین و داوا دهکهین ههرچی زووتر ئازاد بکرێ .ههروهها ل ه ڕێکخراوهکانی
نێونهتهوهیی بهرگری له مافی مرۆڤ ،ل ه حیزب و ڕێکخراوه دێموکرات و
ئازادیخوازهکان و ل ه واڵتانی دێموکڕاتیک و ئازاد ،داوا دهکهین ههرچی
زووتر گوشار بخهنه سهر واڵتی چێک تا بهڕێز ساڵح موسلیم ئازاد بکهن
و ب ه هێچ شێوهیهک ڕێگه نهدهن ناوبراو تهسلیمی واڵتی تورکی ه بکرێ.

کومیتهی بهڕێوهبهریی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان
ل ه دهرهوهی واڵت
٢٠١٨/2/25
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کۆبوونەوەی سیاسی_تەشکیالتی سکرتێری گشتیی
حیزبی دێموکراتی کوردستان

کەس نا ڕەجەب!
مەنسوور مروەتی

ڕۆژی پ ــێ ــن ــج ــش ــەم ــم ــە١٠ ،ی ڕەشــــەمــــمــــەی  ٩٦هــــەتــــاوی
کۆبوونەوەیەکی سیاسی_تەشکیالتی بۆ کــاک مستەفا مــەولــوودی،
ســکــرتــێــری گشتیی حــیــزبــی دێــمــوکــراتــی کــوردســتــان پــێــک هــات.
لـــــەو کــــۆبــــوونــــەوەیــــەدا کـــــاک مــســتــەفــا مـــــەولـــــوودی تــیــشــکــی
خــســتــە ســــەر کــۆمــەڵــێــک بــابــەتــی ســیــاســی و تــەشــکــیــاتــیــی ڕۆژ
و ســیــاســەت و خــوێــنــدنــەوەی حــیــزبــی دێــمــوکــراتــی کــوردســتــانــی
لــەهــەمــبــەر دوا ئــاڵــۆگــۆرەکــانــی ئــێــران و کــوردســتــان شــی کـــردەوە.
بــەڕێــزیــان وێ ــڕای بــاس لــە کۆمەڵێک قــەیــران و لــەمــپــەری سیاسی
کــ ه ڕێــژیــمــی کــۆمــاری ئیسالمی لــ ه نــێــوخــۆی ئــێــران و دەرەوەی
واڵت بـ ـهرهوڕوی ــان بــووت ـهو ه و خهڵکی ئێرانی تــووشــی نههامهتی
کـــردوه ،هــۆکــارەکــانــی کەڵەکەبوونی گرفت و قهیرانەکانی ئێستای
ئێرانی هــەر بــۆ ڕوانــگ ـ ه و شــێــوەی سیاسەتی کــۆمــاری ئیسالمی و
دەستێوەردانەکانی لە کاروباری نێوخۆیی واڵتانی دیکە ،گەڕاندەوە.
حــــیــــزبــــە ســـیـــاســـیـــیـــەکـــانـــی کـــــوردســـــتـــــانـــــی ئـــــێـــــرانـــــی بــە
دەســـپـــێـــکـــێـــکـــی بـــــــاش و جــــێــــی دڵــــخــــۆشــــی لـــــە قـــــەڵـــــەم دا.
بەڕێزیان لە کۆتایی باسەکەیدا بە باس کــردن لەسەر زەروورەتــی
یــەکــبــوونــەوەی دووالیــەنــی دێــمــوکــرات و هــەورەهــا بــە ئــامــاژەدان بە
پەیامی دۆستانەی حیزبی دێموکراتی کوردستان بۆ کۆنگرەی ١٦
حدکا گوتی :دەرەنــجــام و بڕیارەکانی کۆنگرەی  ١٦حدکا لە ئاست
چاوەڕوانییەکانی خەڵکی ڕۆژهەاڵتی کوردستان و ئێمە نەبوون ،بەاڵم
ئەمە بە مانای دڵساردبوون لە پرسی یەکگرتنەوەی دێموکراتەکان نیە.

سهردانی پارتی کرێکاران و ڕهنجدهرانی کوردستان
ل ه سکرتاریای حیزبی دێموکرات

ڕۆژی یهکشهممه6 ،ی ڕهشـهمــمـ ه شاندێکی پــارتــی کــرێــکــاران
و ڕهنــجــدهرانــی کــوردســتــان بـه سهرپهرستیی کــاک باپیر کامهال،
سکرتێری ئ ـهم حیزبه س ـهردانــی سکرتاریای حیزبی دێموکراتی
کــوردســتــانــی ک ــرد و لــهالیــهن ههیئهتێکی ڕێــب ـهریــی حــیــزب ـهو ه ب ه
سـهرپـهرســتــیــی کــاک مستهفا مــهول ــوودی ب ـه گ ـهرمــی وهرگــیــران.
ل ـهو دیــــدارهدا گۆڕانکارییهکانی نــاوچـ ه و کاریگهرییان لهسهر
پــرســی خــرایــه بــهرب ــاس و ئــاڵــوگــۆڕی ب ــی ــروڕای ــان لــهســهر کــرا.
دووالیهن له پێوهندی لهگهڵ پرسی کورد ل ه ئێران و ب ه گشتی دۆخی
سیاسی و ئابووری و کۆمهاڵیهتیی ئێران ،کێشهی دهسـهاڵت لهگهڵ
خهڵک و دۆزی سیاسیی کــورد له ههلومهرجی ئێستادا ئاڵوگۆڕی
بیروڕایان کرد .لهو بهش ه ل ه باسهکاندا ئهو هاوڕایی ه ههبوو که ڕهنگبێ
کۆماری ئیسالمی وابنوێنێ به دهستێوهردانی له واڵتانی ناوچ ه و
ئهو ڕۆڵ ـهی له ناسهقامگیرکردنی ناوچهکهدا دهیبینێ گهمهکهرێکی
سهرکهوتووی هاوکێشهکانی ناوچهیه؛ بهاڵم نهبوونی مهشروعییهتی
سیاسیی نیزام ل ـهالی خهڵک و کــۆی قهیران ه سیاسی ،ئــابــووری و
ن و کۆماری
کۆمهاڵیهتییهکان ل ه نێوخۆی واڵت خاڵی الوازی ئهو ڕێژیمه 
ئیسالمیی ئێرانیان لهبهردهم گۆڕانگارییهکی قووڵ و بنهڕهتیی داناوه.

سیمیناری «ڕۆلی ژن لە ئێستا و داهاتووی ئێران»

ڕۆژی شــەمــمــە5 ،ی ڕهش ـهمــم ـه یهکیهتیی ژنــانــی دێــمــوكــراتــی
كوردستان سیمینارێكی بۆ دوکتور كوێستان گادانی لەژێر ناوی
«ڕۆل و پــرســی ژن لــە ئێستا و داهــاتــووی ئــێــران»دا پێك هێنا.
لهسهرهتای ڕێوڕهسمهکه خاتوو شلێر باپیری ،باسێکی كورتی لە سەر
ڕۆڵی ژنان لە گۆڕانکاریی ه مێژووییەکانی ئێران له قۆناغه جۆربهجۆرهکاندا
کرد و ئاماژەی بەوەدا کە سهرهڕای سهرکوت و لهمپهرهکان ،خهباتی
ژنانی مافخواز ل ه ئێران ڕهوتێکی بـــهردهوام و نهپساوهی بــووه.
لهو سمینارهدا خاتوو کوێستان گادانی سهرهتا باسی له ڕۆڵی ژنان
ل ه کۆمهڵگهی مرۆیی له مێژووی کهونار ،دوای سهرههڵدانی ئیسالم
و کۆمهڵگهی هاوچهرخی ئێستادا کرد و دواتر باسهکهی تهرخان کرد
بۆ تاوتوێی بارودۆخی ژنان له ئێرانی بندهستی کۆماری ئیسالمیدا.
لـ ـ ه بــەشــی كــۆتــایــی ســیــمــیــنــارەکــەدا بــــهشــــداران بـ ـه پــرســیــار،
ڕەخـــــنـــــە ،ســــهرنــــج و تــێــبــیــنــی بـــــهشـــــداری بـــاســـهکـــه بـــــوون.

ڕەنگە گاڵتهترین هەواڵ و هاوکات تاڵترین
تەنزی ئەم ماوەیە بە تایبەتی بۆ بەشێکی
زۆر لە خەڵکی ئێران ئەوە بێ کە گوایە
مەحموود ئەحمەدینژاد ،سەرکۆماری پێشووی
کۆماری ئیسالمیی ئیران بووەتە ڕەخنەگری
حکوومەت و داوای چاککردنی بارودۆخی
واڵت و ژیان و مافهکانی خەڵکی ئێران دەکا.
لە دوای تەواوبوونی سەرکۆماریی محەممەد
خاتەمی و کۆتایی هاتنی دهوڵهتی ئیسالحات؛
خامنەیی ،ڕێبهری ڕێژیم کە بڕیاری دابوو چیدیکە
نەهێڵێ کەسێکی له چهشنی ئهو ببێتە سەرکۆمار
کە تووشی سەرئێشەی بکا و داوای هەرچەشنە
ئاڵۆگۆڕێک تەنانەت لە چوارچێوەی نیزامیشدا
بکا ،لهگهڵ ناوکی سهرهڕۆیی ڕێژیمهکهی
گەڕان و کەسێکی نەناسراو و بەسیجییەکی
خەرفاوی وەکوو ئەحمەدینژادیان دیتەوە و
هێنایانە سەرێ و کردیانە سەرکۆمار .هەرچەندە
ک لە ماوەی
نابێ ئەوەش لە بیر بکەین کە خەڵ 
سەرکۆماریی محەممهد خاتەمیدا_ کە زیاتر لە
بیست میلیۆن دهنگیان پێ دابوو به هیوای ئەوەی
ئاڵۆگۆڕێک لە وەزعی خەڵک واڵتدا بکا_ تەواو
له ناوبراو تهمابڕاو ببوون و ئەوەش ڕێگهی
دا بۆ ئهوهی مهحموود ئەحمەدینژاد ڕێگای
بوون بە سەرکۆمارییەکەی بۆ خۆشتر ببێ.
خامنەیی جیا لە لەکۆڵخۆکردنەوەی سەرئێشەی
ڕێفورمخوازەکان دەیهەویست بە جۆرێک هاشمیی
ڕەفسەنجانیش لە مەیدانداری و هەڵسووڕانی گەمە
سیاسییەکانی نێو دەسەاڵت وەالنێ ،لە ڕاستیدا
ڕەفسەنجانیش کە هەر بۆخۆی خامنەیی کردبووە
ڕێبەر ،ئهویش کاتی خۆی ب ه تهما بوو ڕێبەری
بکاتە ئامرازی دەستی خۆی و کۆماری ئیسالمی
بە کەیفی خۆی هەڵسووڕێنێ .کەواتە چ کەسێک لە
ئەحمەدینژاد باشتر بۆ ئەوەی خامنەیی له گیانی
ڕەفسەنجانی و دارودەستەکەی بر بدا کە هەرواشی
کرد و تەنانەت ئاخرییەکەی مردنی رەفسەنجانیش
هەر بە گومان و ئهمما و ئەگەرەوە بوو.
ئهو ه بوو ک ه ئەحمەدینژاد بەو دروشمەی کە
چەندین ساڵە دەسەاڵت لە دەستی ئاغا ئیمامی
زەماندا نەماوە و ئهو دەیهەوێ حکوومەتەکەی
بۆ بگێڕێتەوە ،کرایە سەرکۆمار و دەوڵەتەکەشی
ناو نا دەوڵەتی «ئیمام زەمان» .دواتریش کە
بۆ ههموو الیهک دەرکەوت لە مێژووی ئێراندا
هیچ دەوڵەت و دەسەاڵتێک لە گەندەڵی و دزی
و داڕمانی کۆمەاڵیەتی و ئابووریدا ناگاتە
ئاستی دەوڵەتی ئیمام زەمان(ئەحمەدینژاد).
ئەم سەرکۆمارە گاڵتەجاڕە تا جێگایەک
خەرفابوو کە لە پاش بەشداریی لە
کۆبوونەوەیەکی ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتوەکاندا
کە لەوێ نەسیحەتی ڕێبهرانی جیهان و
چۆنیەتی ئیدارەی هەموو دنیای بۆ ئامادەبووان
کردبوو ،ڕایگەیاند کە لە کاتی قسەکردندا

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

و کات و تێچوویەکی زۆر و قورسی دەوێ.
سەیر لەوەدایە هەر ئەم پیاوە ک ه خۆی تێکدهر
و ههڵتهکێنهری کۆمهڵگهی ئێران بوو ،ئێستا
ژێستی ئۆپوزسیونی بە خۆیەوە گرتوە و داوای
چاککردنی دۆخی خەڵک دەکا ،بەاڵم چیرۆکی
سەرکۆمارییەکەی و بە سەرکۆمارکردنی
مێژوویەکی وەها کۆن و دوور نیە کە خەڵک
لە بیریان چووبێ .هەموو الیەک چاکیان لە بیرە
کە لە پێناو بە سەرکۆمارکردنی ئەحمەدینژاد لە
ساڵی ١٣٨٨دا چی ڕووی دا و ئێرانی بهرهو چ
ئاقارێک برد .ئەحمەدینژاد کە بە ساختهچێتی و
دزینی دهنگهکانی مووسەوی و بە زهبری زۆر
بە سەر خەڵکدا سەپێنرا ،جوابی ناڕەزایەتییەکانی
بە سووکایەتی بە خەڵک و جینایهتهکانی زیندانی
کەهریزەک دایەوە .خۆشییەکەی لەوە دایە کە
ئێستا ڕەخنە لە دەسەاڵت و بە تایبەتی دەزگای
قەزایی دەگرێ کە بۆچی کوڕی خەڵک دەگرن و
لە زینداندا دەیانکوژن و تهرمهکانیان دهدهنهوه.
بە هاتنەسەرکاری ئەم پیاوە ئابووریی
پڕ کێشەی ئێران هێندەی دیکە تێک تهپی و
گرانییەکی چهند قات باڵی بهسهر واڵتدا کێشا بە

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

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

باشووری ڕۆژهەاڵتی کوردستان ،سەنگەرێک بۆ یەکالکردنەوە
کاروان
لە قۆناغی نوێی بزووتنەوەی شوناسخوازانەی
خەڵکی ڕۆژه ــەاڵت ــی کــوردســتــانــدا ناوچەکانی
باشووری ڕۆژهەاڵتی کوردستان ،جێگەو پێگەیەکی
دیار و بەرچاویان پەیدا کــردوە .خەسڵەتە زاتی
و عەینییەکانی بزووتنەوەی کورد لە ڕۆژهەاڵتی
کوردستان لە ژێر کارتێکەریی کۆمەڵێک فاکتەری
وەک ڕۆڵی زلهێزەکان لە چەند قۆناغێکی مێژوویی
لــە ئــێــران ،جــیــاوازیــی مــەزهــەبــی ،جوغرافیایی
و کۆمەاڵیەتی ،لــە م ــاوەی النیکەم نیوسەدەی
ڕابردوودا بوو بە هۆی ئەوەی کە شەپۆلەکانی ئەم
بزووتنەوە نەیتوانی سەرجەم شار و ناوچەکانی
ئەم بەشە لە کوردستان لە خۆ بگرێ .بەتایبەت
دوو پارێزگای ئیالم و کرماشان _ یەکەمیان زیاتر
لە دووهەمیان _ وەک پێویست نەکرا پەیوەست بە
بزووتنەوە گشتییە نەتەوەییەکە بن و بە مانایەکی
دیکە بــزووتــنــەوەی کــورد کەمتر لە ناوچەکانی
دیکە خۆی لەم دوو پارێزگایە نزیک کردەوە کە
جیا لەو هۆکارانەی ئاماژەیان پێ کرا ،کۆمەڵێک
کــەمــوکــوڕی و کەمایەسیی نێوماڵی ک ــوردی و
حیزبەکانیش هۆکاری دیکە بۆ ئهو دۆخه بوون.
بــەاڵم لــە م ــاوەی النیکەم زیــاتــر لــە  ١٥ساڵی
ڕابـــــــردوودا کــۆمــەڵــێــک جــمــوجــۆڵــی بــەرچــاوی
شوناسخوازانەی نەتەوەیی لەم دوو پارێزگایەدا

سەریان هەڵداوە کە مایەی دڵ پێخۆشکردن و
خوێندنەوەی بەرپرسانەن .هەر لەو ماوەیەدا کە
بزووتنەوەی کــورد لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان
لە نێوخۆی واڵت تایبەتمەندییەکی جەماوەری،
م ــەدەن ــی و فــەرهــەنــگــیــی شــونــاســخــوازانــەی
بەخۆوە گرتووە ،چاالکان لەم دوو پارێزگایە
بــە گونجاوترین شێوە توانیویانە کەڵکی لێ
وەربــگــرن و هەستی نەتەوەیی خەڵک بــەرەو
شعوورێکی نەتەوەیی لێوانلێو لە تێکۆشان و
هەستکردن بە بەرپرسایەتی مودیرییەت بکەن.
پــەرەســەنــدنــی تێکۆشانی مــەدەنــی ،پێکهێنانی
کــوڕ و کــۆبــوونــەوەی فەرهەنگی و ئــەدەبــی،
گــریــنــگــیــدانــی خــەڵــک بــە زمــانــی نــەتــەوەیــی و
هاندانی منداڵەکانیان بۆ فێربوونی زمانی دایکیی
خۆیان و لە کۆتاییدا پەیوەستبوونی پۆلپۆل
لــە رۆڵــەکــانــی ئــەم نــاوچــانــە بــە ڕێ ــزی هێزی
پێشمەرگەی کوردستان لە حیزبە کوردییەکان،
هـــەر ه ــەم ــووی دەرخــــــەری ئـــەو ڕاســتــیــیــەن
کــە ئــەم نــاوچــانــە لــە بــووژانــەوەیــەکــی خێرای
نەتەوەیی و هەوڵدان بۆ ناسین و دۆزینەوەی
شوناسی نــەتــەوەیــی خۆیانن .لــەم پێناوەشدا
خەڵکی ئەم ناوچانە ئامادەبوون کە باشترین
ڕۆڵەکانی خۆیان بنێرنەوە ڕیزی پێشەوەی ئەم

بزووتنەوە ڕەوایــە و تەنانەت قوربانیشی بۆ
بدەن کە ،شەهید تالب بەساتیوەند ،نموونەی
هــەرە بــەرچــاوە بۆ سەلماندنی ئــەم ئیدیعایە.
شــەهــیــد ت ــال ــب کـــە ســـەربـــە تــەشــکــیــاتــی
حــیــزبــی دێـــمـــوکـــراتـــی کـــوردســـتـــان بـــوو،
دوای دەســتــبــەســەرکــردنــی لــە الیـــەن هێزە
سەرکوتککەرەکانی رێژیمی کۆماری ئیسالمی
ئێرانەوە بە تاوانی هەڵکردنی ئااڵی کوردستان،
بــە بــێ ئـــەوەی تــەنــانــەت زیندانیش بــکــرێ چ
بــگــا بــە دادگ ــای ــی کــــردن ،هــهر ل ـ ه گرتنگهی
ئیتالعاتی سپای پــاســدارانــی رێژیملە ئیالم
لــە ژێــر ئەشکەنجەدا گیانی لــێ ئەستێندرا.
گومانی تێدانیە کە گەشەکردنی بزووتنەوەی
مافخوازانەی کورد لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان
لە ناوچەکانی خــوارووی ڕۆژهــەاڵت ،نەتەنیا
دەتــوانــێ گوڕوتینێکی بەهێز و شوێندانەر
بەم بزووتنەوە گشتییە بــدا ،بەڵکوو بە هۆی
کۆمەڵێک خەسڵەتی پێکهاتەیی و کۆمەاڵیەتیی
خەڵکی ئەم ناوچانە ،دەتوانێ لە درێژخایەندا
ڕۆڵــی پێشەنگایەتیی یەکالکەرەوەیی ببینێ.
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بەڕێوەچوونی کۆنفڕانسی ئەندامانی حیزب لە هەولێر

ڕاپۆرت :نەسرین یوسفزادە

زیاندیتووانی بوومەلەرزەکەی کرماشان
بێهیوا و تووڕە لە حکوومەت

نیزیک بە  ٤مانگ ل ه بوومهلهرزه و کارهسات ه
جهرگبڕهکهی پارێزگای کرماشان تێپهڕی .دوای
ئهو ڕووداو ه که کاولکاری و ماڵوێرانیی زۆری
لێ کهوتهو ه و ههزاران بنهماڵهی بێ خانهوالن
کرد ،ئێستا ئیدی نه باس و خواسی ئهو خهڵک ه
قسهی سهر زاری خهڵک و ڕۆژنامهکان ه و ن ه
تڕافیکی سهردانی کاربهدهستان بۆ ئهو ناوچان ه
له گۆڕێ دایه .ئهوهی ههیه و ماوه ئهمهی ه ک ه
خهڵکێکی بێ پهنا ل ه خێوهت و کانێکسهکان
چاوهڕوانی کۆتاییهاتنی وهرزی سهرما و سۆڵهی
زستان و وهدیهاتنی واده و بهڵێنهکانی دهوڵهت
بۆ نۆژهنکردنهوهی خانووهکانیانن .ئهوهی
ئێستاش ههیه چیرۆکی نهبڕاوهی بێ ئیمکاناتی،
بێ دهرهتانی و پشتگوێخرانی ئهو خهڵکهی ه ک ه
دهسهاڵت پشتی تێکردوون و الیان لێ ناکاتهوه.
ئهزگهڵه ،وهک ناوهندی بوومهلهرزهک ه و

خوێندنی مندااڵن نهگهڕاو ه سهر دۆخی
ئاسایی خۆی .ئەوەش بهجێی خۆی ک ه
پێش بوومەلەرزەکهش قوتابخانەکان ل ه
دێهاتەکانی ئەو دوو شاره زۆر وێران بوون
و بهشێکیان ئهو کاتیش ههر لە کانێکسدا
دابوون .دهمهوێ بڵێم پێش ئهوهش ئاوڕێکی
ئهوتۆ لهو خهڵک ه و کێشهکانیان نهدرابۆو ه
و بوومهلهرزهک ه ئهوهندهی دیکهش
بارودۆخهکهی بۆ خهڵک سهختتر کردوه».
لهگهڵ هاتنی وهرزی سهرما و سۆڵ ه
ههواڵهکان هیندهی دیک ه ناخۆشتر بوون.
باسی گیانهلهدهستدانی چهند منداڵێک بههۆی
پێڕانهگهیشتنی پزیشکی ،پرسی بێهداشت و
ساخڵهمهیی خهڵکهکهی کرده بابهتێکی گرینگ.
«م.ی» لهو بارهیهو ه دهڵێ« :بارودۆخی
بێهداشت و پاکوخاوێنی لهو پهڕی خراپیی

شار و ناوچهکان 
ی سهرپێڵی زههاو و سهالسی
باوهجانی زۆرترین زیانیان بەرکەوت .کهم خانوو
ههبوو ل ه گوندهکانی دهورووبهری ئهو شار ه ب ه
پێوه بمێنێ و له نێو شاری سهرپیڵ تێکڕمانی
بیناکانی مهسکهنی مێهر بوون به تابلۆیهک
له گهندهڵی و بێ کیفایهتیی کاربهدهستان.
«م.ی» ،زیاندیتوویهکی شاری سهالسی
باوهجانی له وتووێژێکدا لهگهڵ «کوردستان»
دەڵێ« :بههۆی ئهوهی ئاماری قوربانیانی
ڕووداوهکه له سەالسی باوەجانی و ئەزگەڵە کەمتر
له سهرپیڵی زههاو بوو ،کهمتر لهالیهن میدیاکانهو ه
ئاوڕ لهو دوو ناوچهیه درایهوه ،ل ه حاڵێکدا
زۆرترین وێرانییهکان لهو شوێنان ه بهجێ مان».
پێنج مانگ دوای ئهو ڕووداو ه ئێستاش بهشی
زۆری خهڵک ههر له خێوهت و کانێکسدا دهژین.
«م.ی» دهڵێ« :لهالیەک خانووی زۆر کهس
بەتهواوی ڕوخاووه و هێشتا نۆژهن نهکراونهتهو ه
و ،لهالیهکی دیکهش ترسی دووپاتبوونهوهی
ڕووداوێکی لهو چهشنه وایکردو ه که خهڵک نهوێرن
ماڵهکانیان ئاوهدان بکهنهوه؛ چونکی پێیان وای ه
بهرگهی بوومەلەرزەیەکی بەهێزی دیکە ناگرن».
بههاناوهچوونی خهڵک یهکێک ل ه جوانترین
دیمهنهکان پاش کارهساتی بوومهلهرزهک ه بوو ،بهاڵم
ئهوهی چاوهڕوان دهکرا ئهرک و بهرپرسایهتیی
دهوڵهت بوو که قسهی زۆری لهسهره« .م.ی»
دهڵێ« :خهڵک ل ه بهشێک لە گونده کاولبووهکان
کانیکسیان دراوهتێ ،بەاڵم لە نێو شاری سەرپێڵی
زەهاو و سەالسی باوەجانی کانێکس بە زۆربهی
خەڵک نەدراوە و بهرپرسانی فهرمانداریش
پێیان گوتون ههر ئهوهندهیان بۆ کراو ه و ل ه
بهرنامهیاندا نیه چیدی کانێکس بە خەڵکی بدهن».
پرسی خوێندنی مندااڵن و دابڕانیان ل ه خوێندن
الیهنێکی دیکهی ئهو کارهساته سروشتیی ه
بوو ک ه لهوهشدا کهمتهرخهمی و بێ کیفایهتیی
کاربهدهستانی دهوڵهت خۆ دهنوێنێ« .م.ی» لهو
بارهیهو ه دهڵێ« :بارودۆخی خوێندنی مندااڵن
لهو ناوچانه زۆر خراپه .لەالیهک ئهو ترس و
دڵهڕاوکێیهی بههۆی بوومهلهرزهکه ل ه مندااڵندا و
تهنانهت گهورهکانیشدا دروست ببوو و لهالیهکی
دیکهش پشتگوێخرانی ئهو بابهته .وهک چۆن ل ه
هیندێک شوێن مانگێکیش دوای بوومەلەرزەکە

خۆی دایه .شوێن ه بهرپرسیارهکان لهو
پێوهندییهدا کهمتهرخهمن و خۆ ئهگهر ئهو
کارهساته ل ه وهرزی گهرمادا قهومابا ،بههۆی
باڵوبوونهوهی نهخۆشیی ه عفوونییهکان زیان
و خهسارهکان زۆر لهوه زیاتر دهبوون.
بهاڵم بهو حاڵهش خهڵک کهمیان کێش ه
نیه ،وهک دهبینین داودهرمان کهمه و لهو
کهم ه دهرمانگایهش ک ه داندراو ه خهڵکێکی
زۆر ل ه پیر و منداڵی لێی ه ک ه تووشی
نهخۆشیی قورس و مهترسیدار بوون».
بۆ
دهوڵهت
ئاسانکاریی
بابهتی
نۆژهنکردنهوهی خانووهکان ل ه شێوهی وام
باسێکی پڕ ههرا ل ه نێو خهڵکی زیاندیتووه.
دهوڵهت لهالیهک به خهڵکی گوتووه ک ه

زیاندیتنی ماڵهکان ڕێژهیی و له نێوان  10تا
 30میلیۆن دهبێ و قازانجی بانکیشی دێت ه
سهر و ئهوانهی دهیاندرێتێ دهبێ دوای
ساڵێک دهست ب ه دانهوهی بکهن .ئهو بهش ه ل ه
وامی «بالعوض»هش که بڕهکهی  6میلیۆن
تمهن ه به مهرجی وهرگرتنی وامه سهرهکییهک ه
دهرێ ب ه خهڵک .زۆر کهسیش ک ه گوتویان ه
وامهکه وهرناگرین ،ههر ئهوهمان بدهنێ پێیان
گوتوون بهبێ وهرگرتنی وام ه سهرهکییهک ه
که دیار ه بههرهی بانکیی دێت ه سهر ،ئهوهی
دیکهیان نادرێتێ .لێرهشدا دهوڵهت پتر
لهوهی ک ه دهبێ ل ه بیری خهڵکی بێ ئهنوا
و ماڵکاولبوو دابێ ،زیاتر بیر ل ه قازانجی
خۆی ل ه بهشمهینهتی و ماڵوێرانیی خهڵکدا
دهکاتهوه .خۆ ئهوهش له جێی خۆی ک ه
بههۆی گرانبوونی کهرهستهکانی بیناسازی
ئهو بڕه وام ه بهشی هیچ ناکا و کهلێنێکی
ئهوتۆ بۆ خهڵکی زیاندیتوو ناگرێ ،ههر
ئهوهش بۆت ه هۆی نارهزایهتیی ئهوان« .م.ی»
دهڵێ« :بڕیار بوو ئهوانهش ک ه کرێنشین
بوون بههۆی شێوانی ماڵ و حاڵیان و ئهو
زیانه ماڵییهی ل ه سۆنگهی بوومهلهرزهکهو ه
بهریان کهوتووه ،قهرهبوویهکی ماددیان
بۆ بکرێتهو ه و یارمهتی بدرێن؛ بهاڵم
دهوڵهت ل ه ژێر ئهو بهڵێنهشی داوه».
ئهو دهڵێ بابهتی نۆژهنکردنهوهی ماڵ
و خانوو و ژیانی ل ه دهستچووی خهڵک
خهمی دوایهی ئهوانه و ئهوهی ئێستا
خهم و کێشهی سهرهکییانه نهبوونی
کانێکس و له خێوهتدا ژیان ،سهرما و
سۆڵهی زستان له بێ ئیمکاناتی و نهبوونی
ئهمنیهتی ژیان و بێهداشت و ساڵمهتییانه.
«م.ی» دهڵێ« :خهڵک ههتا خوا حهز بکا
ل ه دهوڵهت ناڕازین ،بهاڵم ئهوهی ناڕهزایهتی
دهرببڕێ بهرهوڕووی لێپرسینهوهی توند
دهبێتهو ه و تۆمهتی ئهمنیهتی و سیاسیی دهرێت ه
پاڵ و پهروهندهی ل ه دژی دروست دهکرێ».
بههار دێ و وهرزی گهرما دهگاتێ .خهڵکی
زیاندیتووی بوومهلهرزهکهی کرماشان
دهست به دروستکردنی ژیانی وێرانبوویان
دهکهنهوه ،بهاڵم بهو نیگهرانییهوه ل ه
داهاتوویان دهڕوانن که چۆن و له کوێڕا
دهست پێ بکهنهوه .دروستکردنهوهی ماڵ
و حاڵ و ئاساییکردنهوهی ژیان بێ ئهوهی
حکومهت له پشتیان بێ و بێ ئهوهی کارێک
شک ببهن ههتا ژیانی خۆیانی پێ دابین بکهن.
ئهوان دهڵێن تاوانی ئێمه بێشک کوردبوونمانه،
چونکی دهبینین لهو بارودۆخه سهخت و
ناخۆشهدا که خهڵکی تهمابڕاو و تهنانهت
تووشی نهخۆشیی رووحی و دهروونی
کردوه ،حکومهت سنوورهکانیش دادهخا

دهبێ تا ساڵی داهاتوو چاوهڕوان بن و
لهالیهکی دیکهش ڕایگهیاندو ه ک ه پێدانی وام
تهنیا ئهو کهسان ه دهگرێتهوه که ماڵهکانیان
ب ه تهواوی ڕووخابن ،یان زیانی قورسیان
بهر کهوتبێ؛ ئهو وامهش بهپێی ڕێژهی

ههتا کۆڵبهریش بهو خهڵک ه ڕهوا نهبینێ.
ئهوان دهڵێن کوردبوون ل ه ئێران موسیبهت ه
و ئهوان لهو کارهساته سروشتییهدا ب ه ئێسک
و پێستهو ه ئهو موسیبهت بوونهیان بینی
و ههستیان پێکرد و ئازارهکهیان چێشت.

پاشنیوەرۆی ڕۆژی هەێنی ٤ی ڕەشەممە بە ئامادەبوونی هەیئەتێکی حیزبی
دێموکراتی کوردستان بە سەرپەرەستیی کاک حەسەن ق ــادرزادە ئەندامی
دەفتەری سیاسیی حدک و بەرپرسی کۆمیسیۆنی سیاسی_ نیزامیی حیزب،
لەشاری هەولێر کۆنفڕاسێک بۆ ئەندامانی حیزبی لــەو دەڤــەرە پێک هات.
که به باسێکی سیاسی دهستی پێ کرد ک ه لهالیهن کاک حەسەن
کۆنفڕانسه 
قادرزادەوه پێشکێش کرا .بهڕێزیان ل ه باسهکهیدا تاوتوێی بارودۆخی سیاسی
و کۆمهاڵیهتی و ئابووریی ئێران و کۆی ئهو خهسار و قهیرانهی کرد ک ه
ل ه سۆنگهی کۆماری ئیسالمییهو ه بهرۆکی خهڵکی ئێرانی گرتوه .بهڕێزیان
ل ـ ه ت ـهوهرێــکــی دیــک ـهی بــاسـهکـهیــدا بــاســی ل ـه دۆخ ــی سیاسیی ڕۆژه ـهاڵتــی
کوردستان کــرد و ب ه ئاماژه به پێکهاتنی نــاوەنــدی هاوکاریی حیزبەکانی
کــوردســتــانــی ئــێــران؛ هــیــوای خــواســت هــاوکــاری و هــاوپــێــوهنــدی و کــاری
هاوبهشی حیزبهکانی کوردستان بچێت ه قۆناغێکی دیکهو ه ک ه وهاڵمــدهری
پێویستییهکان و بــارودۆخــی سیاسیی ئێستای ئــێــران و کــوردســتــان بێ.
خــوێــنــدنــەوەی ڕاپــــۆرت کـــارو چــاالکــیــی دووس ــاڵ ــەی کۆمیتەی هەولێر
لـــەالیـــەن چــیــا مـــــەالک ،ب ــەرپ ــرس ــی کــۆمــیــتــەی هــهولــێــر و هــەڵــبــژاردنــی
ئەندامانی کۆمیتەی نــوێ؛ چهند بڕگەیەکی دیکەی ئــەو کۆنفڕانسە بــوون.

سهردانی نوێنهرایهتیی حیزب له ههولێر له مهکتهبی
سیاسیی یهکیهتیی نهتهوهیی دێموکراتی کوردستان

ڕۆژی سێشهمم ه ٨ی ڕهشهمم ه شاندێکی دهفتهری نوێنهرایهتی حیزبی دێمۆکراتی
کوردستان ل ه ههولێر پێکهاتوو ل ه هاوڕێیان ئیبراهیم زێوهیی و ئامانج زیبایی،
سهردانی مهکتهبی سیاسی یهکیهتیی نهتهوهیی دێموکراتی کوردستان ل ه هەولێریان
کرد و لهالیهن غهفوور مهخمووری ،سکرتێری ئهم حیزبهوه پێشوازیان لێ کرا.
لــهو دیـــــدارهدا س ـهرهتــا ههڵسهنگاندنێکی ب ــارودۆخ ــی سیاسیی ناوچ ه
و داهــاتــووی ههرێمی کــوردســتــان و بـ ه گشتیی پرسی کــورد لـ ه بــهردهم
سێناریۆ جیاواز ه ههستیارهکانی قۆناخهکانی ئێستای جواڵنهوهی کورد ل ه
پارچهکانی کوردستاندا کرا و ،ههر دووال ل ه سهر ئهو ه هاوڕا بوون ک ه بۆ
خۆدهربازکردن لهو ههلومهرج ه داسهپاوه و نادڵخوازهدا ،پێویست ه حیزب و
الیهن ه سیاسییهکانی کوردستان به چاوێکی کراوهوه پێداچوونهوهیهکی نهوعی
بهخۆیاندا بکهن و لهالیهکی دیکهش یهکڕیزی نێوماڵی کورد به تایبهت له سهر
پرسه نهتهوهیی و ستراتیژییهکان خاڵی سهرهکیی دهستهبهر و وهدیهێنانی
ئاواته لهمێژینهکانی گهلی کــورد ه که دهبــێ ههموو الیـهک ههوڵی بۆ بدهن.

بەڕێوەچوونی دوویەمین کۆبوونەوەی
الیەنە سیاسییەکانی کوردستان لە واڵتی ئەمریکا

ڕۆژی شهممه5 ،ی ڕهشهممه دووهـ ـهم كــۆبــوون ـهوهی حیزب و
الیهن ه سیاسییهكانی كوردستانی له واڵتی ئهمریكا بۆ تاوتوێكردنی
دۆخــی ناوچ ه و هاوكاریی زیاتر و بـ ـهدوادا چــوون بۆ پالتفۆرمی
پهسندكراوی دانیشتنی یهكهم ،ل ه دهڤ ـهری واشنگتۆن بهڕێوهچوو
و نــوێــنـهری الیـهنـهكــان بیر و بۆچوونهكانی خــۆیــان خست ه ڕوو.
كــامــڕان بــاڵــنــوور نــوێــن ـهری حــیــزبــی دێــمــوكــراتــی كــوردســتــان و
خ ـهبــات ئیبراهیمپوور ب ـهرپــرســی كــومــیــتـهی حــیــزبــی دێــمــوكــراتــی
كـــوردســـتـــان لـــ ه ئــهمــریــكــا ،بــــهشــــداری كـــۆبـــوونـــهوهكـــه بــــوون.
لهو کۆبوونهوهیهدا شاندی حیزب تیشکی خسته سهر ئهوهی ب ه پێی
ههلومهرجی تایبهتی ئهم واڵت ه و شوێندانهریی لهسهر هاوكێشهكانی
جیهان وهك كورد دهبێ لهسهر ههست بین بۆ ئهوهی بتوانین دهنگی
ن و ئهم ه مسۆگهر نابێ
خۆمان ب ه گوێی كاربهدهستانی ئهمریكا بگەیەنی 
مهگهر سهرجهم الیهنهكان لهسهر پالتفۆرمێكی هاوبهش ڕێك كهون.
ل ـ ه كــۆتــایــی دانــیــشــتــنـهكـهدا لــە پــێــنــاو ئــامــادەكــردنــی بەستێنێكی
گونجاوتر ،بۆ یەكخستن و كاراتر كردنی كۆیەك لە چاالكی و ئەركە
گشتییەكان ،دیسان هێزە كوردییهكانی ئهمریكا بڕیاریان دا كە پێكەوە
و لە پێناوی بــەرژەوەنــدی بــااڵی نەتەوەیی و نیشتمانیدا ،لەسەر
بنەمای ڕێككەوتنێكی هاوبەش ئەرك و كارهكانیان ئهنجام بدهن و
هەموو ئەو هێزە سیاسییانەی ئەم بەڵگەیە واژۆ دەكەن پێبەست و
بــەرپــرس بــن لــە ئاست جــێ بەجێ كــردنــی پالتفۆرمی پهسندكراو.
حیزبه بهشداربووهكان بریتی بوون له :حیزبی دێموكراتی كوردستان،
حیزبی دێــمــوكــراتــی كــوردســتــانــی ئــێــران ،كــۆم ـهڵ ـهی شۆڕشگێری
زهحمهتكێشانی كوردستان ،پارتی دێموكراتی كوردستان ،یهكیهتیی
نیشتمانی كوردستان ،بزووتنهوهی گۆران ،پارتی دێموكراتیكی گهالن
( ،)HDPپارتی یهكیهتیی دێموكراتی سووری ه و مهجلیسا سووریا دێموكراتیك.
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شۆڕشی  1357و ڕووحانییهتی شیعه
سمایل بازیار
چـ ـهن ــدی ــن هــــۆکــــاری جــــۆراجــــۆر بۆ
ب ـهرپــابــوونــی شــۆڕشــێ ئــێــران ل ـ ه ساڵی
 1357لهالیهن لێکۆڵهران و خاوهن ڕایان
هاتۆته بهرباس ،وهک :پهرهسهندنی ناڕێک،
ئیستبدادی نهفتی ،نهبوونی دادپهروهریی
کۆمهاڵیهتی و یان ب ه بۆچوونی سهڵتهنهت
تهڵهبهکان پیالنی دهرهک ــی (کۆنفرانسی
گواد لۆپ) به هۆی گرتنهبهری سیاسهتی
سـهربـهخــۆخــوازانـهی ح ـهم ـهڕهزا شــا ،ک ه
ئهمهیان ب ه بــڕوای من کهمتر ل ه عهقڵدا
دهگــونــجــێ .بــێــگــومــان شــۆڕشــێــکــی ل ـهم
چهشنه ب ـهرب ـهریــن و جــهمــاوهری وهک
ههر دیاردهیهکی دیکهی مێژوویی ناتوانێ
«تهک سهبهبی» بێ و ههموو هۆکارهکانی
که ئاماژەیان پێ کرا کەم و زۆر ڕۆڵیان
هەبووە لە هەڵگیرسانی ئەم شۆڕشەدا.

هــاوتــەریــبــی یەکتر خـــاوەن نــفــووز و پێگە
و دهســــهاڵت بـــوون .پــەیــوەنــدیــی ئــەم دوو
دامـــەزراوەیـــە ،واتــە دەوڵــەت(شــایــەکــان) و
ڕووحانییەتی شیعە ههندێک جار دۆستانه و
ههندێک جار دوژمنان ه بووه و ل ه مهترسی
کهوتنی بهرژهوهندییهکانیان یا پاراستنیان
شێوازی ئـهم پەیوهندییه 
ی دیــاری کــردوە.
شــایـهکــانــی ئــێــران ئ ـهگ ـهر مهشرووعیهتی
مهزههبییان نهبا وهک قاجارهکان ،دهبــوو
دهستهوداوێنی ڕووحانییهت بن و باجیان پێ
دابــان .سهفهوییهکان ک ه شهجهرهی خۆیان
بردبۆو ه سهر ئیمام موسا کازم پێویستییان
بـ ه شـهرعــیـهت وهرگــرتــن لـ ه ڕووحانییهت
ت ئهم شهجهرهسازییەش ئهسڵ
نهبوو_ههڵب ه 
و ئهساسی نهبووه_ بهاڵم قاجارهکان لەم
مەشروعییەتە بێبەش بــوون و بــە ناچار

لە نێو ئە فاکتەرانەدا ،فاکتەری تەزادی
سوننەت و مودێرنە لە کۆمەڵگهی ئێراندا
یەکێک لە هۆکارە گرینگەکانە ،بەم چەشنە
کــە پــــرۆژەی مــودێــرنــیــزاســیــونــی شــا بە
خــێــرایــی دەرگــــای بــە تــــەواوی ب ــەڕووی
وااڵکــرا ،ئەوەش بەبێ دیقەت و زەرافەت
لەگەڵ ستراکتۆرە نەریتییەکانی کۆمەڵگهی
ئێرانیی (ئیسالمی – شیعە) ک ه پێککەوتن و
ئەمە کێشەی گەورەی نایەوە .ڕووحانییەتی
شیعە لــەم تــــەزادە گــەورەتــریــن کەڵکی
وەرگـــرت و بــە شێوەیەکی لێزانانە ئەم
پێکدادانەی قۆستەوە و لە هەستی ئایینیی
خەڵک کەڵکی خراپی وەرگرت بۆ مەرامە
سیاسییەکانی خــۆی ،ئــەگــەر لــە بیرمان
بــێ لــە ڕەوت ــی شــۆڕشــدا خۆپیشاندەران
پێش هەموو شوێنێک هێرشیان دەبــردە
ســەر سینهماکان ،مــەشــروب فــروشــی و

پەنایان بۆ ڕووحانییەت بردوه .ڕووحانییهت
لەسەردەمی قاجارەکان ب ه نیسبهت ڕابردوو
هێزێکه ،کـ ه ب ـهت ـهواوی شــان لـ ه شانی شا
دهدا .ڕووحــانــیــیـهت بۆت ه چینێکی خــاوهن
زهویی گهوره ک ه له سهردهمی سهفهوییەوە
زەویــیــەکــانــی «وهقــــف» پــێ بـــڕاوە و ههم
شهرعیهتی ب ه شا داوه بۆ حوکمرانی .ئهم
ئۆتوریت ه و هێزی ڕووحانییهت بهدهسپێکی
ش ـهڕهکــانــی قــاجــارهکــان ل ـ ه گــهڵ ڕووســیـ ه
ی
( )1813_1803و ( )1828_1826ئهوهنده 
دیک ه پهرهی ستاند ،چونک ه شا بۆ هاندان و
بهسیجی خهڵک بۆ بهرهکانی شهڕ پهنایان
بۆ ڕاگهیاندنی جیهادی ڕووحانیهت لە دژی
ی
«ڕووس ه کافرهکان» برد! و ئهم ه ئهوهنده 
دیکهی وهسهرخستن و مهیدانیان درایه.
بزاڤی تووتن یا ڕووداوی «ڕژی» (1880
ز) یـهکـهم بــزاڤــی سیاسی بــوو لـ ه ئێراندا.

وهچهی دووههمی چهپ ل ه دهیهی چلدا خۆی به ئاو و ئاگردا دهکرد و
گاڵتهی به مردن دەهات و هاوڕێ لهگهڵ ئارمانخوازهکانی کوردی 46_47
دوڕگهی ئارامی شایان شڵهژاند ،بهاڵم تا ساڵی  1355شا بههۆی دهزگای
ساواک و پۆلیسهو ه تهفروتونای کردبوون .ڕێبهرانیان یا کوژرابوون،
یا گیرابوون و حیزبی توودهش ک ه ڕێبهرهکانی له پهنا دیواری بێڕلێن
و الیپزیک پاڵ کهوتبوون ،دووراودوور سهیری ڕووداوهکانیان دهکرد
باڕ و کابارەکان ،وەک شوێن گەڵیک کە
هەڕەشە بوون بۆ کولتوور و فەرهەنگی
ئیسالمی .لە ڕاستیدا ئێستاشی لە گەڵ
بــێ تـــــەزادی ســەرەکــیــی کۆمەڵگهکانی
ڕۆژهــەاڵتــی نــێــوەڕاســتــی ئیسالمی هەر
ئەمەیە و «ئیسالمی سیاسیش» بەرهەمی
ئـــەم تــــەزادەیــــە« .ئــیــســامــی ســیــاســی»
دژکـــردەوەیـــەکـــە بــە هــاتــنــی کــولــتــوورو
فەرهەنگی ڕۆژئاوا وڕووحانییهتی شیعهش
دروشمی پاراستنی کولتووری ئیسالمیی
که کهوتوت ه بهر هێرش کولتووری بێگان ه و
کافرانی بهرز کردوه ،ههروهک ڕهوتهکانی
ی دیک ه ک ه ئهم ه
ئیسالمی سیاسی ل ه واڵتان 
ب ه ئهرکی خۆیان دهزانن.
ڕووحـــانـــیـــەتـــی شــیــعــە لـــە م ــێ ــژووی
سیاسی_کۆمەاڵیەتی ئێراندا پاشخانێکی
چەندسەد ساڵەی هەبوو .لە ساڵی 1501ی
زایینییەوە کە مەزهەبی شیعە بە هۆی
بنەماڵەی سەفەوییهوه بە زەبری شمشیر
بــوو بــە مەزهەبی ڕەســمــی ،لــەو کاتەوە
کولتووری سیاسیی ئێران لە سەر دوو
کۆڵەکەی مەزهەب و دەوڵەت ڕاوەستاوە.
ڕووحــانــیــیــەتــی شیعە کــە نوێنەرایەتیی
مەزهەبی دەکرد لەوکاتەوە لەگەڵ دەوڵەت

ڕووحــانــیـهتــی شیعه ل ـهم کــات ـهوه تــا ساڵی
1979(1357ز) له هیچ ڕووداوێکی سیاسی
و کۆمهاڵیهتیدا نهبووه کـهم و زۆر ڕۆڵی
نهبێ و ئهم ڕۆڵبین ه زۆرجار دواکهوتووان ه
و لـ ه ب ـهرژهوهنــدیــی خــۆیــانــدا بـــووه ،بـهاڵم
مۆرک و نیشانی خۆیان له ڕووداوهکهداوه.
لێرهدا مهجالی ئ ـهو ه نی ه به وردی ئاماژ ه
ب ه ههمووان بکهم ،بـهاڵم وهک نمونه :ههر
لـه بــزاڤــی تــووتــنــدا ڕووحــانــیــیـهک بـ ه نــاوی
مــیــرزای شــیــرازی ب ـ ه حـــهرام ڕاگـهیــانــدنــی
بهکارهێنانی تــووتــن و تهنباکۆ دهوڵ ـهتــی
نــاچــاربــه هــهڵــوهشــانــدنــهوهی ڕێــکــکـهوتــن
لهگهڵ کۆمپانیای تالبۆتی بهریتانیا کرد.
ڕووحانییهت ل ه بزاڤی مهشرووتهشدا ڕۆڵی
بهرچاویان بینی ،وهک ئهوهی شیخ فهزڵوڵاڵی
ن ــوری ب ـه هێنان ه ئـــارای «م ـهشــرووت ـهی_
مهشرووعه» هاته گۆڕهپانهکه .ڕووحانییهت
ئهوکات مهبهستیان بوو ک ه یاساکانی شهرع
لـ ه کۆمهڵگهدا جێبهجێ بکرێ کـ ه بههۆی
وشیاریی ڕووناکبیرانی ئهوسهردهم سهری
نهگرت .ب ه ڕێکهوت نهبوو خومهینی دهیگوت
«شــۆڕش عولهما کــردیــان و ڕووناکبیران
لێیان دزین»! ل ه ساڵی  1303ئێران ل ه یهک
ههنگاویی گوڕینی سیستمی پادشایی بۆ

کۆماری بوو ،بهاڵم دژایهتیی ڕووحانییهتی
شیع ه لهگهڵ سیستمی کۆماری _چونک ه
لــ ه تــورکــی ـ ه ڕووحــانــیــهت لــ ه سیستمی
کۆماری زهرهرمـهنــد ببوون_ ڕهزاخانی
نهخوێندهوار بهاڵم زیرهکی له ههڵگرتنی
ئهم دروشم ه پاشگهزکردهوه .ڕووحانییهتی
شیعه ل ه قۆناغی  1322_1320ل ه پشتی
«ڕێکخراوی فیداییانی ئیسالم» بــوون،
ئهو گرووپهی ک ه تیرۆر ه سیاسیهکانیان
دهکرد .ل ه بزاڤی خۆماڵی کردنی نهوتیشدا،
حهمهڕهزاشا ل ه ڕێکهوتی 9ی ڕهشهممهی
1331ئــێــرانــی بـهجــێ دههــێــشــت ،چونکی
موسهدیق قهناعهتی پێ هێنابوو ک ه بۆ
ماوهیهک ئیران بهجێبێڵێ؛ بهاڵم ئایهتوڵاڵ
بێهبههانی و کاشانی نهیانهێشت .ل ه ڕاستیدا
ل ـهو قــۆنــاغـهدا  1332_1320پهیوهندیی
ڕووحانییهت و سهڵتهنهت کهمتر گرژیی
تێکهوتووه ،چونکی مهترسیی کۆمۆنیزم،
ئهوانی هان دهدا بۆ پاڵوێکدان .هاندانی
خهڵک بۆ ڕاپهرینی 30ی پووشپهر1331
و پشتیوانی لـ ه کــودهتــای حـهمـهڕهزاشــا
له دژی موسهدیق و دواج ــار ڕاپهرینی
15ی جۆزهردانی  1342که ئیتر بۆخۆیان
بهتهنیا ڕێبهرایهتییان کــرد و دیــاردهی
خــومـهیــنــیــی لــێ کـــهوتـــهو ه و بــ ه دوای
مردنی بروجێردیدا _کـه ب ه پێچهوانهی
«مودهڕیس»و «کاشانی» سیاسهت پیش ه
ن ـهبــوو_ مهرجهعی گـــهورهی شیعهکان
ئهستێرهی بهختی درهوشایهوه .ل ه ڕاستیدا
وهک چۆن ڕووداوی «ڕژی» تهمرینبێک
بوو بۆ بزاڤی مهشرووته ،ئهم ڕاپهرینهش
خۆ ئــامــاد ه کردنی ڕووحــانــیـهت بــوو بۆ
شۆرشی .1357
ڕووحانیهتی شیع ه چــۆن توانیان
ل ـه یــهک ســاڵ ـهی شــۆرشــدا جڵهوی
خۆپیشاندانهکان و شۆرش بهدهستهو ه
بگرن؟
ڕووحــانــیــی ـهت بــ ه لــهبــهرچــاو گرتنی
ئهو پاشخان ه سیاسی _ کۆمهاڵیهتییهی
کـ ه هـهیــان بــوو و دووجـــار ه ـهوڵــدان بۆ
گهیشتن ب ـ ه ئــامــانــجـهکــانــیــان ،ل ـ ه بزاڤی
مهشرووتهدا ههوڵیان دا بۆ جێبهجێکردنی
یــاســاکــانــی شـــهرع ل ـ ه کــۆم ـهڵــگ ـهدا و ل ه
15ی جــۆزهردانــی 1342دا قهڵهمبازێکی
جیددیان هاویشت بۆ بهدهستهوهگرتنی
دهسهاڵت .ڕووحانیهت ههر ل ه سهرهتاو ه
بهرنامه و ئامانجی دیاریکراویان ههبوو
بــۆدامـهزرانــدنــی دهوڵهتێکی ئیسالمی ل ه
ســهر بــن ـهمــای «ویــای ـهتــی فـهقــیــهــ» .ل ه
سهردهمی فهتحعهلیشای قاجارهوه ،واته
له 200ســاڵ لهمهوبهردا ئهحمهد نهڕاقی
باسی لـه «ویــایـهتــی فهقیهـ» کــردبــوو.
خومهینی ل ه نهجهف و ل ه کۆتایی چلهکاندا
تێزهکهی خۆی لهم بارهو ه نووسی و له
چهندین شوێندا ئــامــاژهی بـه قسهکانی
ئـهحــمـهد نــهڕاقــی دهکـــا؛ بـــهاڵم ئهمهیان
زیــرهکــان ـه ب ـه پــهیــڕهوی ل ـ ه «تــەقــیـه»ی
شیعهکان ئاشکرا نهدهکرد .دروشمهکانیان
دیار بوون« :ئیستقالل ،ئازادی؛ حکومهتی
ئیسالمی»« ،نهضت ما حسینی ،رهبر ما
خمینی» .پهیڕهوییان ل ه ڕێبهرێکی تاقان ه
و لێبڕاو دهکــرد .خومهینی ب ه هیچ جۆر
ل ـهگ ـهڵ شــا ســازشــی ن ـهکــرد .ئیمکاناتی
ماڵیی بهرفراوانیان ل ه بهر دهستدا بوو.
ڕووحانیهتی شیع ه ب ه هۆی کهڵکوهرگرتن
له داهاتی وهک «سهم امام» یا «وجوهاتی
شهرعی»ههمیش ه ب 
ێ نیاز بوو له دهوڵهت
و هیچ حهوجێیهکی پێی نهبووە .توڕێکی
پهیوهندیی بهرباڵیان له بهردهستدا بوو
و قس ه و گوتاریان به هۆی مزگهوتهکان
و مــــهالکــــان کـــ ه دهگــهی ــش ــتــ ه هــهمــوو
شوێنێک تهنانهت کــوێــره گوندهکانیش،
ب ـ ه س ـهرتــاس ـهری ئــێــرانــدا بــاو دهبـــۆوه.
ل ـ ه شوێن ه یاساییهکان وهک مزگهوت،
حوسێنیی ه و دامــــهزراو ه خێرخوازهکان
ب ــۆ ڕێــکــخــســتــن و کــۆبــوونــهوهکــانــیــان
کهلکیان وهردهگــــرت .کهڵکوهرگرتن ل ه
بۆن ه جۆراجۆرهکانی ئایینی و ههروهها
ئۆستووره و سیمبولهکانی ئایینی شیع ه
فاکتهرێکی دیکهی بههێزبوونی ئهوان بوو.

له بهرامبهردا گرووپهکانی دیکهش پرش و باڵو
و ب ه دروشمی جیاواز و تهنانهت دژ به یهک
بوون.

خۆی بیهەوێ ئاوی لە ئاشی ڕووحانییەت
کرد ،لەبەر ئەوەی خۆیشی ڕووحانییەتی
پــێدواکــــەوتــــوو بــــوو .شــەریــعــەتــی بە
خوێندنەوەیەکی شۆڕشگێرانە لە ئیسالم
و بونیاتنانەوەی ڕادیــکــااڵنــە لــە ئیسالم
توانی سەرنجی الوەکــان و خوێندکاران
ڕابــکــێــشــێ .ئـــەو بــە قـــەرزوەرگـــرتـــن لە
مارکسیزم ،ئیگزیستانسیالیزمی سارتهر
و لهژێرکاریگهریی «فرانس فانۆن» ل ه
داهێنانێکی وشیارانهدا خوێندنهوهیهکی
دیکهی بۆ ئیسالم کرد ،وات ه «تشیع علوی
و تشیع س ـهف ـهوی» .مێهدی فهتاپوور،
یهکێک ل ه ڕێبهرانی فداییان دهڵێ« :ساڵی
 1350ک ه گیرام کهش و ههوای زانکۆ ل ه
ژێر گۆتاری چهپدا بوو ،بهاڵم ساڵی 1355
ک ه ئازاد بووم ئهو هاوسهنگییه وهک خۆی

تاج دهچوو .وهچهی دووههمی چهپ له دهیهی
چلدا خۆی به ئاو و ئاگردا دهکرد و گاڵتهی ب ه
مردن دەهات و هاوڕێ لهگهڵ ئارمانخوازهکانی
کــــوردی  46_47دوڕگــــهی ئــارامــی شــایــان
شــڵـهژانــد .بــهاڵم تــا ساڵی  1355شــا بههۆی
دهزگـــای س ــاواک و پۆلیسهوه تهفروتونای
ک ــردب ــوون .ڕێــب ـهرانــیــان یــا کـــوژرابـــوون ،یا
گیرابوون .حیزبی توودهش که ڕێبهرهکانی ل ه
پهنا دیواری بێڕلێن و الیپزیک پاڵ کهوتبوون،
دووراودوور سهیری ڕووداوهکانیان دهکرد.
پێگهی سهرهکیی چهپ له نێو خوێندهوار و
زانکۆییدا بوو و ئهمانهش مهگهر سهتا چهندی
پێکهاتهی دانیشتووانی ئێرانیان پێک دههێنا؟
ل ه بیرمان نهچێ ل ه ساڵی 1357دا هێشتا پتر
له نیوهی دانیشتووانی ئێران له گوندهکاندا
دهژیان .کهسزانی ک ه ڕێبهری ب ه ڕابردووترین
ی گهڕاو ه
حیزبی چهپی ئێرانی ب ه کوێدا و که 

نهمابوو و ئیسالمییهکانیش حــزووری
بــهرچــاویــان هــهب ــوو» .ئــهم تێکچوونی
هاوسهنگییه بێ ئهمالوئهوال بۆ کاریگهریی
شهریعهتی دهگهڕێتهوه.
ئیستا ک ه  39ساڵ لهم ڕووداو ه ڕادهبرێ،
وهبــیــر وت ـهی ـهکــی بــ ه نــرخــی «ئـهحــمـهد
کهسرهوی» دهکهومهو ه ک ه خۆیشی بوو
ب ه قوربانیی دهمارگرژیی ڕووحانییهتی
شیع ه و ساڵی  1324لهالیهن فیداییانی
ئیسالمهو ه تیرورکرا .کـهســرهوی دهڵــێ:
«دهبێ ڕووحانییهت ل ه ئێراندا به دهسهاڵت
بگهن ههتا خهڵک نێوهرۆکی ڕاستەقینەی
ئهوانی بۆ دهرکــهوێ» .ئهمن ئهو وتهی ه
گشتگیرتر دهکـــهم و دهڵــێــم؛ ئیسالمی
سیاسی ل ه ڕۆژههاڵتی نێوهڕاستی ئیسالمی
ههتا تاقی نهکرێتهوه ،لهو کۆمهڵگهیانهدا
ب ـ ه ک ـهڵــکــوهرگــرتــن ل ـ ه هـهســتــی ئایینیی

ئێستا پرسیارێکی به جێ دێتهگۆڕێ ،لهم
ڕووداوهدا «چهپ» ل ه کوێ بوو؟
لــه ڕاســتــیــدا لــ ه خــهبــات بــــهدژی ڕێژیمی
حهمهڕهزاشادا هێزهکانی چهپ له خاکڕیزی
ههرهپێشهوهدا بوون ،تهلهفاتی هێزهکانی چهپ
بهبهراورد به هێز ه ئیسالمییهکان یهک ب ه دهیه،
تهنانهت دهکرێ بڵێین پتریش .ئهگهر ل ه ساڵی
« 1332وارت ــان»هک ــان لـه ژێــر ئهشکهنجهدا
گیانیان له دهســت دهدا و دهبــوون ـ ه ئیلهامی
شێعری «نازلی »بۆ ئهحمهد شاملوو ،لهالیهن
ڕووحانییهتهو ه بارانی برووسکهی پیرۆزبایی
بۆ گهڕانهوهی شای شیع ه بۆ سهر تهخت و

ئیسالمی سیاسی ل ه ڕۆژههاڵتی نێوهڕاستی ئیسالمی ههتا تاقی نهکرێتهوه،
لهو کۆمهڵگهیانهدا ب ه کهڵکوهرگرتن ل ه ههستی ئایینیی کۆمهاڵنی خهڵک و
دروشمی پۆپۆلیستی و ئیسالمخوازان ه و شکستی مۆدیلهکانی پێشوو ،ژمارهی
دهنگهکانی ل ه سهرووی ههموو هێزهکانی دیکه دهبێ .ئهوه لهتاقیکاریی
دهسهاڵت دای ه ک ه ئیسالمی سیاسی فهشهل دێنێ ،چی لهگهڵ دهکرێ ک ه
ئەمە واقعییهتێکی تاڵ و ڕەقی کۆمەڵگەی ڕۆژههاڵتی نێوەڕاستی ئیسالمییە
بۆ واڵت؟ دواتر زانیمان ل ه پاش سهرکهوتنی
شــۆرش و لـه مانگی ڕهشـهمــمـهدا گـهڕابــۆو ه
ئــێــران و بینیشمان ک ـ ه خومهینی ل ـ ه 12ی
ڕێبهندانی 1357دا ل ه نێو ئهقیانووسێکدا که ب ه
دروشمی «دیو چو بیرون رود فرشته در آید»
چوبوون ه پێشوازی ،گهڕایهوه .فریشتهیهک! ک ه
ئهو پێشوازیی ه مهزنهش ههستی نهجوواڵند و
گوتی« :هیچ احساسی نــدارم» و ماڵم حهق ه
زۆر زووش چهنگاڵهکانی ئ ـهو دێــوهزمـهیـ ه
لـه ژێــر باڵی فریشتهدا دهرکــهوت ــن .لێرهدا
«بیژهنی جهزنی»مان دێتەوە یاد ،کهسایهتیی
ناسراوی سهر به وهچەی دووهەمی چەپ و
دامەزرێنەری ڕێکخراوی چریکە فیداییەکان
کــە ساڵی  46گیرا و ساڵی  54لــە زینداندا
کــوژرا .ئهو لە کتێبی «تاریخی سی سالە»دا
کە هەر لە زینداندا نووسی ،دەڵێ« :خومهینی
لە نێو جەماوەردا بە تایبەتی لەنێو توێژەکانی
کاسبکاری وردەبۆرژوازیدا خۆشەویستییهکی
کەم وێنەی هەیە و لە ئەگەری چاالکیی سیاسیی
تا ڕادەیەک کراوەدا ،پێشوازی و سەرکەوتنێکی
گەورە وەدەست دێنێ».
ڕووحانییەتی شیعە توانی بە هۆی «عەلی
شەریعەتی» بۆشایی نفووز لەنێو الوەکان و
زانکۆکانیشدا پڕ بکاتەوە .شەریعەتی بێ ئەوەی

کۆمهاڵنی خهڵک و دروشمی پۆپۆلیستی
و ئیسالمخوازان ه و شکستی مۆدیلهکانی
پێشوو ،ژمارهی دهنگهکانی ل ه سهرووی
هــهمــوو هــێــزهکــانــی دیــک ـه دهبــــێ .ئــهو ه
لهتاقیکاریی دهستهاڵت دایه که ئیسالمی
سیاسی فهشهل دێنێ ،ئهوهنی ه له ئێراندا و
ل ه ماوهی چهند مانگی ڕابردوودا دهبینین
که خهڵک چۆن سهرهکیترین بنهماکانی
دهسـهاڵتــی ئیسالمی تــور هـهڵ دهدهن و
چیتر ب ه دروشمەکانی ڕێفورمخوازەکان
هەڵناخەڵەتێن.
ئ ــەم واقــعــیــیــەتــە لــە زمــانــی خۆشیان
دەبیسترێ کە دەڵێن  75لەسەدی خەڵک
ناڕازییە .ئەم ئەزموونکردنەش تێچووی
زۆری هــەیــە لــە ئــێــرانــدا کــە پێشەنگی
هاتنەسەر دەسەاڵتی «ئیسالمی سیاسی»
بـــوو .لــە ڕاســتــیــدا شــۆرشــی ســاڵــی 57
شۆرشی ئیسالمی بوو و ڕووحانییەتی
شیعە مــودیــریــی ـهت و ڕێــبــەریــی کــرد و
تائێستا به نرخی تهمهنی دوو وەچە تەواو
بووه.
چی لهگهڵ دهکرێ ک ه ئەمە واقعییهتێکی
تـــاڵ و ڕەقــــی کــۆمــەڵــگــەی ڕۆژهــهاڵت ــی
نێوەڕاستی ئیسالمییە.
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تێچووی سیاسهت و سیاسیبوون بوون
د .کوێستان گادانی
تێکۆشانی خەڵکی ڕۆژهــەاڵتــی کوردستان
و مــێــژووە پــر لــە ســەروەریــیــەکــەی لــە پێناو
دەستەبەرکردنی ئازادی و مافی نەتەوایەتی بۆ
هیچ تاکێک نامۆ نیە ،لهگهڵ ئەوهشدا لەم چەند
ساڵەی دواییدا شاهیدی لە پەراوێزکەوتنی نیسبیی
پرسی کورد لەم پارچەیەی کوردستان بووین و
هیندێک جار بە بێ لێکدانەوەیەکی شیاو ،کوردی
ڕۆژهەاڵت بە گشتی یان الیەنێک بە تایبەتی بە
هۆکاری ئەم پەرواێز کەوتنەوە ناو براوە و بگرە
خەتاباریش کراوە .ئەگەر بمانهەوی شیکارییهکی
ت ــەواو بــۆ ئــەم باسە بکەین دەبــێ لــە چەندین
ڕهههندهو ه بڕوانینە هۆکارەکان کە ڕەنگبێ لەم
بابەتەدا نەگونجێ .بەاڵم دەکرێ باسێک بە گشتی
لە سیاسیبوون و بەرتەسکبوونی تێکۆشانی
سیاسی لە نێو ڕۆژهەاڵتی کوردستاندا بکەین و
تێچووی سیاسیبوون لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان
بە بەروارد لهگەل ناوچەکانی دیکەی ئێران وەک
یەکێک لە خاڵەکان بورووژێنین.
ئەگەر زۆر بە کورتی ئاورێک بدەینەوە ل ه
تێکۆشان و بەشداریی کــوردی ڕۆژهــەاڵت لە
شۆڕشی گەالنی ئێران له ساڵی  ،1357دهبینین
ڕۆڵ و نەخشی ئــەوان هیچ کەمتر لە خەڵکی
شــارە گــەورەکــان و نەتەوەکانی دیکەی ئێران
نەبووە ،بگره لە هیندێک پرس و ههلومهرجدا
شوێندانهریی زیاتریشی بــووه .لە ڕۆژهەاڵتی
کــوردســتــان خــەڵــک وێــــڕای ئــــەوەی ئامانجی
هاوبەشی لهگەڵ گەالنی دیکەی ئێران هەبوو بۆ
ڕاپهڕین ،خواستی تایبەتیی خۆیشی هەبوو وەک
مافی دیاریکردنی چارەنووس ،ئازادی ،هاوبهشی
لە دەسەاڵت و ئیدارەکردن لەهەموو بوارەکانی
فەرهەنگی ،سیاسی و ئابووریی واڵتدا؛ هەر بۆیە
خهڵک و حیزب و ڕێکخراوه سیاسییهکانی زۆر
چاالکانە ب ۆ ڕووخاندنی ڕێژیمی شا تێ کۆشان.
کەواتە ل ه ڕهوتی ڕووداوهکاندا کورد بێ ئامانج
نهبوو ،بهاڵم لە بەردەوامیی گەیشتن بە ئامانجدا،
لەالیەک بە هۆی هاوڕانەبوونی گشتی لە سەر
تاکتیک و شیوەی درێژەدانی خەبات ،سهپاندنی
شهڕ لهالیهن دهوڵهتی ناوهندی و حاشا له ماف
و داوای کورد ،نەبوونی بەرنامە و پالنێکی تۆکمە
و هەمەالیەنە و هەروەها نەبوونی ئالترناتیوی
جێگرەوە ،ئەم جــۆرەی کە پێویست بوو کورد
نەیتوانی دەرفەتەکە بە قازانجی خۆی بقۆزێتەوە
و دەسکەوتی ڕەوای خۆی لە بەشداریکردنی
ئینقالبدا وەدەست بێنێ.
لــە الیــەکــی دی ــک ــەوە شـــۆرش بــە گشتی بە
ئاراستەیەکی خراپدا ڕۆیی و دۆخی سیاسی و
ئابووری و کۆمەاڵیەتیی واڵتی بە گشتی بەرەو
هەڵدێر بــرد .دیــارە دەکــرێ بڵێین کە شۆرشی
گــەالنــی ئــیــران س ــەر ک ــەوت ــووە ئــەگــەر تەنیا
ئامانجەکەی ڕووخانی رێژیمی شا وەبەرچاو
بگرین ،بەاڵم کە دەگەینە قۆناغی دووهەم واتە
دەسکەوتەکان ،شۆڕشی  ٥٧بۆ ئێمە هیچ قازانجی
نەبووە بگرە لە زۆر بارەوە خراترمان بە سەردا
شکاوە.
دیارە هەر سهردهم و ههلومهرجێک گوفتمانی
تایبەت بە خۆی هەیە و بــارودۆخــی ئەو کاتی
شۆرشی گەالنی ئێران و بگرە دوای شۆرش
و هاتنە سەرکاری حکومەتی ئیسالمیش ناکری
بە ڕوانین و گوفتمانی ئێستامان لێکدانەوەی
بۆ بکەین .دەگــەڵ ئەوەشدا دەتوانین بڵێین کە
دوێنێی دەسکەوتی ئینقالب ئەمڕۆی بارودۆخی
ڕۆژهەاڵتی کوردستانی لێک ەوتۆتەوە .هێنانە
سەرکاری دەسەاڵتێکی دێموکراتیک لە ڕێگەی
هەڵبژاردنی ئازاد ئاواتی خەلکی کوردستان بوو
کە وەک ئامانجێک بۆ دەستپێک و خۆبەرێوبەریی

(بهیاننامهی ناوهندی هاوكاریی حیزبهكانی کوردستانی ئێران)

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

دەکـــا .بــە واتــایــەکــی دیــکــە تێچووی چاالکیی
سیاسی و بــەرەنــگــاربــوونــەوەی دەس ــەاڵت لە
کوردستان زۆر زیاترە لە ناوچەکانی دیکەی
ئێران و ئەوەش لە بەردەوامیی خۆیدا خەڵکی
کــوردســتــانــی بــەو پلە لــە وشــیــاریــی سیاسی
گەیاندوە کە هەڵوێستی شیاو و گونجاویان لە
بەرامبەر گۆڕانکارییەکان لە ئێراندا هەبێ.
لەو نێوەدا تێچووی زۆری چاالکیی سیاسی
و نافەرمانیی مەدەنی لە کوردستان بۆ ژنان
چەند قــات زیــاتــرە ،بــە تایبەت ئــەگــەر الیەنە
کولتووری و کۆمەاڵیەتییەکانیش لەو پازێلەدا
ببینین ،ئەو کات لە چییەتی و چۆنیەتییەکانی
بەشداریی سیاسیی ژنان لە کوردستان باشتر
تێدەگەین .با نموونەیەک بێنینەوە:

لە نێوان حکومەتی ناوەند و نەتەوەەی کورددا
هەبێ؟ حکومەتێک کە لە سەرەتاوە بە ناڕاستگۆیی
و گوێنەدان بە دەنگی ئەم گەلە بەرنامە و پالنی
دەوڵــەتــداریــی خــۆی داڕشــتــوە و هەموو کەمە
نەتەوە و ئایینی و جیابیرانی لە هاوبەشی و
بەشدارییان لە دەسەاڵتدا بێبەش کردوە و ژنان،
نیوەی کۆمەڵگەی بــەرەو سووچەکانی نێوماڵ
ناردووە؟
بێبەشکردن لــە مافە سیاسی و مــەدەنــی و
کۆمەاڵیەتییەکان ،بــەگــژداچــوونــەوە ،زیــنــدان،
ئەشکەنجە ،ئێعدام ،دوورخستنەوە ،پەراوێزخستن
لە ئیمکانات و ڕەوتی گەشەی واڵت سیاسەتێک
بووە ڕێژیم هەر لە سەرەتای هاتنەسەرکاری
لە کوردستان پەێڕەوی کردوە و لێکەوتەکەشی
دوو شتە :یەکەم ئەوەی نەک خەڵکی کوردستان
بە چۆکدا نەهاتن و لە داواکــردنــی مافەکانیان
پاشگەزی نەکردنەوە ،بەڵکوو سوورتر لە پێشوو
بۆی هاتنە مەیدانی خەباتەوە .دووهــەم ئەوەی
خەڵک بە وشــیــاری و لێکدانەوەی دروســت و
گونجاو شــێــوازی خــەبــات و هەڵوێستەکانیان
دیاری بکەن و سەنگ و سووکیی دەسکەوت و
تێچووەکان بکەن .ئەوەش خەباتی فرەڕەهەندیی
کورد لە بواری خەباتی شاخ و شار و جموجۆڵە
کۆمەاڵیەتی و مەدەنییەکاندا لێ کەوتۆتەوە.
شێلگیریی کــوردســتــان لــە «نــاگــوتــن» بە
دەسەاڵت و خەباتی بەردەوام بە دژی کۆماری
ئیسالمی بــووەتــە هــۆی ئـــەوەی کــە چاالکیی
سیاسی لە کوردستان جیاوازتر بێ لە ناوچەکانی
دیکەی ئێران .بۆیە دەبینین کوردستان بەهۆی
بە ئەمنیەتیکرانی خەسارهەڵگرترە و ڕێژیم زۆر
بە ئاسانی و دەستباڵویی زیاترەوە جموجۆڵ و
ناڕەزایەتییەکانی خەڵکی کوردستان سەرکوت

کەمپەینی چــوارشــەمــمــە سپییەکان دژ بە
حیجاب تا ئێستاش لە کوردستان بەو جورەی
کە دەبێ ڕەنگدانەوەی نەبووە ،بەاڵم دەبینین
لە شارە گەورەکاندا بەردەوامە و دەنگدانەوەی
زۆری بــووە .بــەاڵم ئەمە ناکرێ بە نیشانەی
کەمتەرخەمیی ژنــانــی ک ــورد لــە ڕۆژهــەالتــی
کوردستان دابندرێ و ،وەنەبێ کە بێدەنگی و
دیــار نەبوونیان نیشانەی ڕەزایــەت بێ .بەاڵم
ژنانی کورد بە وردبینییەوە سەنگ و سووکیی
ئەو نافەرمانییە دەکەن.
ڕوون و ئاشکرایە ئەگەر ژنــی کــورد بێتە
سەر شەقام و هەمان کردەوەی کچی شەقامی
ئینقالبی ت ــاران دووپـــات بــکــاتــەوە ،نــەک هەر
دەگیرێ ،بەڵکوو دەسبەجێ تۆمەتی چاالکیی
سیاسی لە دژی نیزام و پێوەندی هەبوونی
بە حیزبە سیاسییەکانی دەدرێتە پاڵ و سزای
زۆر قــورســی بــەســەردا ســەپــێ .هیچیشمان
هەڵسوکەوتی کاربەدەستانی زیندان و ناوەندە
ئەمنیەتییەکان لەگەڵ ژنانمان لە بیر ناچێتەوە.
ئــەو جینایەتانەی لــە زیــنــدانــەکــانــی ڕێژیمدا
دەرحــەق بە ژنانی کــورد و نەتەوەکانی دیکە
کراون تەنیا ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی دەتوانێ
بیانکا ،ئەگەرچی سەرباری ئەوەش ژنان قەت
ســەنــگــەری خــەبــات و بــەربــەرەکــانــێ لــە دژی
ڕێژیمیان چۆڵ نەکردوە.
ئەزموونی چاالکییە مەدەنییەکان لە کوردستان
کە لە سااڵنی ڕابــردوودا بەبۆنەی جۆراوجۆر
کــراون و کچان و ژنانیش بە بەرباڵوی تێیدا
بــەشــدارن پێمان دەڵــێــن ســەربــاری تێچووی
زۆری دەرکەوتن لەو جموجۆاڵنە بەاڵم کچان و
ژنان بە وشیارییەوە تێیدا بەشدارن و ئامادەن
تێچووە قورسەکەشی بدەن.

دهسبهکاربوونی ئەنجوومەنی ئەدەبیی
مندااڵن و مێرمندااڵنی نیشتمان له بۆکان

ئەنجوومەنی ئەدەبی مندااڵن و مێرمندااڵنی
نــیــشــتــمــان بـــ ه چــاالکــیــیــهکــی ئــــهدهبــــی بۆ
مــنــدااڵن دهســبـهکــاربــوونــی خــۆی ڕاگـهیــانــد.
ئــهو کــۆبــوون ـهوهی ـ ه ڕۆژی پێنجشەممە،
١٠ی ڕەشەممە ب ه بهشداریی دهیــان منداڵ
و ئــامــادهبــوونــی ژمــارەیــەکــی ب ــەرچ ــاو لە
شــاعــیــران و نــووســەرانــی شــاری بــۆکــان لە
هــۆڵــی سیمۆرغی ئــهم ش ــار ه بــەڕێــوەچــوو.
لــــهم کــــۆڕ ه ئــهدهب ــیــهی ــدا بـــــاران خ ــزری

به بۆنهی ٨ی مارس ،ڕۆژی جیهانیی ژن

ئـــەقـــدەم ،پــەیــامــی ئــەنــجــوومــەنــی ئــەدەبــیــی
مندااڵن و مێرمندااڵنی نیشتمانی خوێندەوە
و لـ ه بڕگهکانی دیــک ـهدا مــنــدااڵن چــیــرۆک و
بهرههم ه شێعرییهکانی خۆیان خوێندهوه.
ڕووبار بداغی ،دامهزرێنهری ئەنجوومەنی
ئــەدەبــیــی مــنــدااڵن و مێرمندااڵنی نیشتمان
دهڵێ ئهو ئهنجوومهنه ل ه پێناو پ ـهروهردهی
ئـــهدهبـــی و زانــســتــیــیــان ـهی مـــنـــدااڵنـــدا تێ
دهکۆشێ و بهرنامهکانی خۆی دهبات ه پێشێ.

٨ی م ــارس ــی هـ ـهم ــوو ســاڵــێــک وهبــیــرهــێــنــهری م ــێ ــژوویـ ـهک ل ه
تێكۆشانی بێوچانی ژنــان ،ل ه سهرانسهری جیهاندا بۆ دابینبوونی
مافهكانیان و گهیشتن ب ه یهكسانیی ڕاستهقینهی نێوان مرۆڤهكانه.
ژنانی كۆمهڵگهی ئێران و ڕۆژههاڵتی كوردستانیش بهتایبهتی لهم سااڵنهی
دواییدا خهبات و تێكۆشانێكی ماندوویینهناسانهیان بۆ پاشهكشهكردن
به سیستمی ڕێژیمی كۆماری ئیسالمی و یاساكانی ك ه لەسهر بناغهی
چهندین جۆر ههاڵواردن و یهک لهوانهش ستهم و ههاڵواردنی ڕهگهزی
دژ ب ه ژنان بونیات نراوه ،بهڕێو ه بردووه .ئهو سیستم ه سیاسییهی
ك ه ئێستا وهكوو وهیشوومهیهک باڵی به سهر واڵتهكهماندا كێشاوه،
ههم میراتگری كۆمهڵێک داب و نهریتی پیاوساالرانهیه ،ك ه خۆبهخۆ دژ
ب ه ویستی ڕهوا و ئهمڕۆیی ژنانی یهكسانیخواز كار دهكا و ههم بۆ
خۆی بهرههمهێنهری كولتوور و عهقڵیهتێكی ئیدئۆلۆژیكه كه ژن لهو
كولتوورهدا خاوهنی هیچ مافێك و ههڵگری هیچ بایهخێكی مرۆیی نیی ه
و تهنیا وهكوو ئامراز و كااڵ و كۆیلهیهک بۆ خزمهتكردن ب ه پیاوان
و دهزگای بهرههمهێنانی حهشیمهتێكی گوێڕایهڵ و پهروهردهكردنی
س ـهربــاز بــۆ بــهردهوامــی و مــان ـهوهی سیستم چــاوی لــێ دهكــرێ.
له دیارییهكانی ئهو سیستم ه بۆ ژنان ،دهتوانین ئاماژه بۆ ههاڵواردن ل ه
بواری میرات ،یاسای فرهژنی و یاساكانی دیكهی تایبهت ب ه پێگهی ژن
ل ه بنهماڵ ه و ژیانی هاوبهشدا ،قهساس و حهد و تهعزیر و خوێنبایی،
ڕهواییدان به قهتڵی نامووسی ،دهستدرێژیی سێكسی ل ه زیندانهكاندا،
بهردبارانكردن ،گهشتی ئیرشاد ،حیجابی زۆرهملێ و بهربهست دانان
بۆ بهشداریی چاالكانه و ئازادی ژنان له بوارهكانی ژیانی سیاسی
و كولتووری و كۆمهاڵیهتیدا بكهین ،ك ه ل ه دووتــۆیــی ههواڵهكانی
پێوهندیدار به پێشێلكردنی مافهكانی ژنان و كارهساتهكانی پێوهندیدار
ب ه ژیانی ژنان وهكوو تووشبوون ب ه مادد ه سڕكهرهكان ،خۆكوژی و
خهمۆكیدا خۆی دهنوێنێت و بهشێكی زۆر كهم لهو ڕاستییان ه ل ه ڕاپۆرتی
ڕێكخراوهكانی مافی مرۆڤی نێوخۆیی و نێودهوڵهتیدا ڕهنگ دهداتهوه.
ل ـه وهه ــا كۆمهڵگا و سیستمێكدا ژن ــان و پــیــاوانــی یهكسانیخواز
ئهركێكی زۆر قورسیان بۆ ههڵگرتنی بهربهستهكان له ئهستۆی ه
و لــهگــهڵ هـ ـهڕهشـ ـ ه و گ ــوش ــاری سیستمی ســیــاســی و تــوێــژی
كۆنهپارێز و دواك ـهوتــووی كۆمهڵگا بــهرهوڕوو دهبنهوه ك ه چاوی
ب ـ ه دیتنی پێناسهیهكی نــوێ و مــرۆڤــســاالران ـ ه بــۆ پێگهی ژن و
پێكهێنانی هاوسهنگییهكی ڕاستهقین ه له نێوان ژن و پیاودا ههڵنایه.
لهگهڵ ئهوهشدا ژنانی خهباتكاری ئێران و كوردستان بوێران ه بۆ داكۆكی
ل ه مافهكانی خۆیان ڕاوهستاون و تێچووی قورسی ئهو خهباته ههرگیز
نهبووەته هۆی ئهوهی ك ه ژنان ل ه داوا ڕهواكانی خۆیان پاشگهز ببنهوه.
لـ ـهم ســااڵنــهی دوای ــی ــدا خ ـهبــاتــی ژنـــان بــۆ البــردنــی كۆسپهكانی
س ـهر ڕێــگــای وهدیهێنانی مافهكانیان ،ڕۆژ لـ ه دوای ڕۆژ زیاتر
بــووەت ـه بهشێكی دانــهبــڕاو و پێشهنگی خـهبــاتــی ه ـهمــوو چین و
تــوێــژه مــاف پێشێلكراوهكان بــۆ بـ ه چــۆك داهێنان و ڕووخاندنی
سیستمی ســــهرهڕۆ و دژهمـــرۆیـــی ڕێــژیــمــی كــۆمــاری ئیسالمی.
ل ه خۆپیشاندان ه تابۆشكێنهكانی زستانی ئهمساڵیشدا ژنان ب ه بهشداریی
خۆیان ل ه ڕێكخستن و بههێز كردنی ڕاپهڕینه جهماوهرییهكانی خهڵكدا
توانیان ڕۆڵێكی ئازایان ه بگێڕن و ببنه هێما و پێشهنگی بهشێك ل ه
ناڕهزایهتییهكان .نموونهی ههرە دیاری ئهو ههواڵنهی ژنان ،ڕووداوی
البردنی حیجابی زۆرهملێ وهكــوو یهكێك له هێماكانی دهسهاڵتی
ژنكوژی ڕێژیمی كۆماری ئیسالمییه ،ك ه ل ه ههنگاوی بوێرانهی كچێک
ل ه شهقامی ئینقالبی تارانهو ه دهستی پێكرد و سهرهڕای ئهوهی ك ه
ڕێژیم ههوڵی داو ه به ههڕهش ه و سهركوت و گرتن و لێدان ،پێش ب ه
پهرهسهندنی ئهو جۆره ناڕهزایهتییانه بگرێت ،له ماوهیهكی كورتدا
چاالكیی «كچانی شهقامی ئینقالب» بوو ب ه نهریتێكی گشتی بۆ دهربڕینی
ناڕهزایهتیی ژنــان دژ به ڕێژیمی كۆماری ئیسالمی و یاساكانی.
ئێمه وهكوو ناوهندی هاوكاریی حیزبهكانی ڕۆژههاڵتی كوردستان
وێڕای پیرۆزبایی ٨ی مارس ،له ههموو ژنانی جیهان بهتایبهتی ژنانی
یهكسانیخوازی واڵتهكهمان ،پشتیوانیی خۆمان له ههموو داوا ڕهواكانی
ژنان بۆ پێكهێنانی كۆمهڵگایهكی بهختهوهر و ژیانێكی مرۆیی ك ه ل ه
ڕاستیدا داواكاری و ویستی ههموومانه دهردهبڕین ،ل ه ههر دهرفهتێكدا
و ل ه ههر تریبوونێكهو ه ك ه له بهردهستماندا بێت ،دهنگمان دهخهینه پاڵ
دهنگی هاواری مافخوازانهی ژنانی بهندكراوی واڵتهكهمان و خهبات بۆ
دابینبوونی ماف و داخوازییهكانیان ب ه ئهركی لهپێشینهی خۆمان دهزانین.
ساڵو ل ه ژنانی مافخواز و خهباتگێڕی واڵتهكهمان!
سهركهوتوو بێت خهباتی یهكسانیخوازانهی ژنان!
ناوهندی هاوكاریی حیزبهكانی کوردستانی ئێران
ناوهندی هاوكاریی حیزبهكانی کوردستانی ئێران پێکهاتووە لە:
کۆمەڵەی شۆڕشگێڕی زەحمەتکێشانی کوردستانی ئێران
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی کوردستان
حیزبی دێموکراتی کوردستان
سازمانی خەباتی کوردستانی ئێران
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نافەرمانیی مەدەنی و ئاکامەکانی

کاردانەوەکانی هێرش بۆ سەر باڵوێزخانەی ئەمریکا و بارمتەگری٣
هەرچەند بڕوانینە کاردانەوەکانی ئەو هێرشە دزیوە و پێشێلکارییە ئاشکرایەی
بڕیارنامەی پێوەندیی دیپڵۆماسی جیهانی و قبووڵی مافی دووالیەنەی واڵتان،
پتر دەردەکەوێ کە ئا .خومەینی و هاوبیرەکانی زۆر گوێیان پێ نەداوە.
بەنی سەدر ،یەکەم سەرۆککۆماری ئێران لەو بارەیەوە دەڵێ :هێندێک
مەسەلە هەبوون کە شووڕای شۆڕش بڕیاری دەدا؛ لەنەکاو ئا .خومەینی لە
قوم_ ئەوکاتی خومەینی لە وێ بوو_ بەیاننامەیەکی دەردەکرد و بەرپەرچی
دەداوە .بە قەولی خۆی «بە مستی لە دمی شووڕای شۆڕشی دەدا .بۆ
وێنە ،دوو ئەمریکایی سەبارەت بە مەسەلەی بارمتەکان ،هاتنە تارانێ.
شووڕای شۆڕشیش قبووڵی کردبوو و ئاغای بەهێشتی بە تەلەفون قسەی
لەگەڵ ئاغای ڕەمزی کالرک کردبوو .کەچی ئاغای خومەینی بەیاننامەیەکی
باڵو کردەوە کە ئێران هیچ نوێنەرێک لەالیەن ئەمریکاوە وەرناگرێ .یا من
بڕیار بوو بچم بۆ شووڕای ئەمنییەتی رێکخراوی نەتەوە یەکگرتوەکان،
دوای ئەوەی سکرتێری ئەو ڕێکخراوەیە هاتبوو بۆ ئێران و دانیشتنمان
لەگەڵ یەکتر هەبوو .دیــداری ئێمە بە پەسندی خودی ئاغای خومەینی
و شــووڕای شۆڕشیش گەیبوو ،و بڕیار بوو سەبارەت بە بارمتەکان
رێکەوتنێکی  ٣ماددەیی لەگەڵ ئەمریکا ئیمزا کرێ کە سەرکەوتێنکی
گەورە بۆ ئێران بوو لەوکاتی؛ بەاڵم ئاغای خومەینی بەیاننامەیەکی لە
دژی باڵوکردوە و ئەو رێککەوتنە لە دەست چوو .ماددەکان بەو جۆرە
بوون :یەکەم؛ ئەمریکا قبووڵی دەکرد دەستێوەردانی لە کاروباری ئێراندا
کردوە و سەبارەت بەوە داوی لێبوردن لە خەڵکی ئێران دەکا .دوویەم؛
ئەمریکا قبووڵی دەکــرد دەستێوەردان لە کــاروبــاری نیوخۆیی ئێراندا
نەکا .سێیەم؛ سامانی شا و دەستوپێوەندییەکانی کە لە ڕوانگەی ئێمەوە،
خاوەنەکانیان خەلکی ئێرانن و لە ئەمریکا بوون ،بدرێتەوە بە ئێران)١( .
هێرشی داگیرکارانە و بارمتەگریی ئەمریکاییەکان لە تاران کە لە چەند
ڕەهەندەوە لەو زنجیرە وتارەدا ،باس و تاوتوێ کراوە ،لەو بوارەشدا گرینگە
کە ،ژمارەیەک لە مندااڵن یا لە دایکبووانی دواتر و لە  ٣٠ساڵەکان تەمەن
سەرووتری ئێستا ،بۆچوونی خۆیان بەو جۆرە لەو ڕووداوە دەردەبڕن:
مازیار شەکووری ،نووسەر و نیشتەجێی سویس دەڵێ :بەرهەمی ئەو
بارمتەگرییە جگە لە کێشە ،ئاکامێکی دیکەی نەبووە .چونکە هەم زەبر لە پێگەی
ئێران دراوە و هەم خەڵکی ئێران بوون بە بارمتەی ئەمریکا .ئەوەش بە هۆی
هەڵەیەکی گەورەی بەڕێوەبەران بوو .لە شێوەی واژۆی ڕێککەوتننامەی
ئەلجەزایریشدا ،هەڵەیان کرد .بێهزاد نەبەوی و ڕەجایی چوون واژۆیان
کرد ،بێ ئەوەی سەرکۆمار ئاگادار بی و مەجلیسی شووڕا پەسندی کا و
ببێتە یاسا .لەو ڕێککەوتنەدا ،تەواوی قەرزەکانی کۆمپانیا ئەمریکاییەکان
کە بە ئێران قەرزداربوون ،هەم بەخشران و هەم ئیزن بە بانکی ناوەندی
نــەدرا بەشدار بێ و هەتا ئێستاش هەر تێچووی ئەوکاتی دەدەینەوە.
ئەمیر حوسێن ئیعتیماد ،ئەندامی گرووپی خوێندەوارانی لیبڕالی ئێران
و نیشتەجێی ئەمریکا دەڵــێ :لە کەشی کــراوە و ئـــازاددا ،بارمتەگران
دەبــێ دادگایی کرێن ،ئەوکات زوورترین سکااڵکانیش لەالیەن خەڵکی
ئێرانەوە دەبــن .بەتایبەتی ئێستاش زۆرب ــەی بارمتەگران پێیان وایە
کارێکی باشیان کــردوە و دەهۆڵی شــەڕێ دەکوتن .بــەاڵم ئەو ڕۆژانــە
ترامپ ،سەرکۆماری ئەمریکا ،ئیمزای کارتێر ،سەرکۆماری پێشووی
لە دژی ئێران بۆ دوویەمین جــار لە کاتی ســەرکــۆمــاری خۆیدا نوێ
کردەوە ،کە هەموو ساڵێ جارێک ئەو کارە لە  ٣٨ساڵی پێشوودا ،کراوە.
ئاریۆ شەهبانی ،ئەندامی حیزبی سێکۆالر دێموکراتی ئێرانییەکان دەڵێ:
ئێمە قوتابی بووین و ئاوایان تێگەیاندین کە ئەمریکاییەکان خەریکی
سیخوڕی بوون .بەاڵم کۆماری ئیسالمی ڕاستی نەدەکرد .لە ئاکامدا و لە
نزیک  ٤٠ساڵی ڕابردوودا ،الوەکان ژیانیان لەوپەڕی ناخۆشیدا بوە .بۆ
کار دیتنەوە ،بۆ پێکهێنانی ژیانی هاوبەش ،بۆ خوێندن ،بۆ چوونە دەرەوە
و زۆر شتی دیکە .بۆ سەفەری دەرەوە و ئاسانکاری لە خــوارووی
واڵتی هیندیش بووین .چونکە ئێرانییەکان بە چاوی ئەمنیەتییەوە سەیر
دەکرێن .بەوکارە ئامانجیان زەبەرلێدان لە خوێندکاران و الوانی ئێرانیبوو.
بۆیە خۆیان تێکەڵ بە خوێندکاران کرد هەتا بە ناوی ئەوانەوە تەواو بێ.
خاتوو ئیالهە ئەمیرئینتیزام ،هاوسەری عەبباس ئەمیرئینتیزام_ وتەبێژ
و جێگری سەرۆک وەزیری دەوڵەتی کاتیی مێهدی بازرگان و باڵوێزی
ی کە لە سوئێدڕا بۆ تاران بانگ کراوە و بە تۆمەتی
ئێران لە سکاندیناو 
پێوەندیی لەگەڵ ئەمریکا و دژایەتیی لەگەڵ ویالیەتی فەقیهـ پتر لە ٣٨
ساڵە زیندانیی سیاسیی بێچارەنووس ودەستبەسەرە_ دەڵــێ :ئەوان
ســەبــارەت بە بارمتەگری مەبەستیان زۆر بــوو و بــەو ئاکامگیرییەی
پێویستیان بوو گەیشتن .یانی بە قەولی ئاغای ئەمیرئینتیزام بەرنامەیەک
بوو کە پێشتر گەاڵڵەی بۆ داڕێژرابوو بۆ ئەوەی لە هەوڵەکانی دواییدا،
پــاوانــخــوازی جێگیر بکەن لەنێو حکومەتی شۆڕشگێڕیی ئێراندا)٢( .
هــەروەهــا ،ش ــەڕی ئــێــران و عــێــراق کــە بــە یەکێک لــە کــاردانــەوەکــانــی
بارمتەگری لەقەڵەم دەرێ؛ بەتایبەتی درێژکێشانی کە لە ئەستۆی کۆماری
ئیسالمی ئێرانە و بە مەبەستی ناردنەدەرەوەی «شۆڕشی ئیسالمی» و
پڕڕەنگکردنی ئەو دروشمە ئیدئۆلۆژیکە کە_رێگای قودس بە کەربەالیە
دایە_ ئەو شەڕە بێجێ و نگریسە ،کوژراو ،کەمئەندام و برینداربوونی
بە میلیون مرۆڤی نیزامی و نانیزامی لێ کەوتەوە .سەرلەشکر یەحیا
ڕەحــیــم ســەفــەوی ،ڕاوێــژکــاری ب ــەرزی خامنەیی کــە بــۆ دەرچــووانــی
زانکۆی ئەرتەش لە کۆلیژی نیزامی «ئیمام عەلی» قسە کــردوە ،دەڵێ:
دووالیەنی دەرگیر لە شەڕەکە ٢٠٠٠ ،میلیارد دۆاڵر تێچوویان بووە)٣( .
ئــەگــەر عەقیڵیەتی تــا ڕادەیـــەک واقعبین لــە کــۆمــاری ئیسالمیدا هەبا،
پێویستی بــە ش ــەڕ و النــیــکــەم درێ ــژدان ــی ش ــەڕ دوای ســاڵونــیــوێــک
نـــــەدەبـــــوو .ئــــەو ت ــێ ــچ ــووە زبــــاحــــە ،نــەتــەنــیــا زۆر کــــەم دەبـــــوو،
بــەڵــکــوو ئـــەو ه ــەم ــوو دوژم ــن ــک ــاری و وێــرانــیــیــەش چ ــێ نـــەدەبـــوو.
سەرچاوەکان
 _1یوتیوب .صدای آمریکا ،مهدی فالحتی در گفتگو با آقای بنیصدر ،ناگفتەهایی از شورای انقالب و گروگانگیری.
 2و  _3ی ــوت ــی ــوب ،جــمــشــیــد چــالــنــگــی ،تــفــســیــر خــبــر ســەشــنــبــە  ١٦آبـــــان ،تــلــویــزیــون ایـــــران فــــردا.

ڕەزا محەممەدئەمینی
لەدوای ناڕەزایەتییەکانی مانگی بەفرانباری
ڕابــردوو بەمالوە ،پرسی نافەرمانیی مەدەنی
وەک شــێــوەیــەک لــە شــێــوەکــانــی خــەبــات و
ناڕەزایەتیدەربڕین لەالیەن چین و توێژەکانی
خەڵک و حیزب و ڕێکخراوە سیاسییەکانی ئێران
هاتووەتە گۆڕێ و گرینگی زیاتری پێ دەدرێ.
کۆمەاڵنی خەڵکی ئێران وێــڕای ئاگاداربوون
لە نێوەڕۆکی دژی گەڵی و دواکــەوتــووانــەی
کۆماری ئیسالمی و دڕندەیی دەزگای سەرکوت
و بـێپــەروابــوونــی لە خوڵقاندنی جینایەت و
کوشتاری خەڵک و بەندکراوەکان ،هاتوونە
سەر ئەو باوەڕە کە بۆ پاشەکشە پێکردن بەو
ڕێژیمە و دەستەبەری ماف و ئازادییەکانیان لە
نافەرمانیی مەدەنی وەک چەکێک کە لەالیەک
دەتوانێ لە باردۆخی ئێستادا کاریگەرتر لەهەر
چەکێک بێ و لەالیەکی دیکە تێچووی گیانیی
کەمتری لێ دەکەوێتەوە ،کەڵک وەربگرن و بە
گژ دەسەاڵتدارانی ئەو ڕێژیمەدا بچنەوە.
لــەو نــێــوەدا جــوواڵنــەوەی نا بۆ «حیجابی
زۆرەمـــلـــێ» کــە لــەگــەڵ خــۆپــێــشــانــدانــەکــانــی
مــانــگــی بــەفــرانــبــاری ڕابـــــردوو لــە شەقامی
ئینقالبی تــارانــەوە دەستی پێکرد و خێرا لە
گەورەشارەکانی دیکەش وەڕێ کەوت ،یەکێک
لە دەرکەوتەکانی ئەم نافەرمانییە مەدەنییانەیە
کە دەتوانێ لە ئەگەری بەردەوامی و بەرباڵویی
خۆیدا کۆماری ئیسالمی ناچار بە پاشەکشە لە
ڕوانینە دواکەوتووەکەی لە پێوەندی لەگەڵ ما
فەسەرەتاییەکانی ژنانی ئێراندا بکا و بەستێنێکی
لەباریش بێ بۆ پەرەسەندنی نافەرمانییەکانی
دیکەی کۆمەڵگەی ئێران.
گرینگیی ئەو نافەرمانییە مەدەنییە ،سەرەڕای
ســیــاســەتــی ســـەرکـــوت و ب ــگ ــرەی ژنــــان و
تۆقاندنیان بە سەپاندنی سزای قورس لەوە دایە
کە ترسێکی زۆری خستۆتە دڵی کاربەدەستانی
ڕێژیمەوە ،ئەوەتا ئەحمەد خاتەمی ،پێشنوێژی
ڕێوڕەسمی حکومەتیی نوێژی هەینیی تاران کە
بە یەکێک لە مۆرە هەرە دواکەوتووەکانی ڕێژیم
دادەنــدرێ ،لە نوێژی هەینیی ئەم حەوتوویەدا
وێڕای دەربڕینی دژایەتیی سەختی خۆی لەگەڵ
الدانــی حیجاب و ئازادیی پۆشین هەڕەشەی
لە ژنــان کرد و داوای لە دەزگــای سەرکوتی
ڕێژیم کرد کە بە توندی لەگەڵ سەرپێچیکەران
بجووڵێنەوە .لەگەڵ ئەوەشدا بە ئاشکرا ترس و
دڵەڕاوکێ لە قسەکانی ناوبراو و کاربەدەستانی
دیکەی ڕێژیم لە شارەکانی دیکەی ئێراندا بەدی
دەک ــرێ و ،دی ــارە ئــەو حــەڕەکــەتــە بــەتــەواوی
تاساندوونی .دەسەاڵتدارانی کۆماری ئیسالمی
بــەبــاشــی لــە مــەتــرســیــیــەکــانــی پــەرەســەنــدنــی
نــاڕەزایــەتــیــی مــەدەنــی و جــوواڵنــەوەی نــا بۆ
حیجابی زۆرەمــلــی گەیشتوون و بــە ئەرکی
خۆیانی دەزانن کە بە هەر شێوەیەک بێ ،دەبێ
بەربەرەکانێی لەگەڵ بکەن .بەو حاڵەش گرتن
و سەرکوتی توندی ژنان نەیتوانیوە کاریگەر
بێ و ژنان چاوترسێن نەکراون و ناوەناوە

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

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

جوواڵنەوەیان نابێ و ناتوانن زیندانەکان لە
ژنان و کچانی ئازادیخوازی ئێران بئاخنن.
چونکە لەالیەک ئەزموونی ناڕەزایەتییەکانی
ڕابــــــــردوو نــیــشــانــی داوە هــەرچــەشــنــە
تووندوتیژییەکی هێزە سەرکوتکرەکان لەگەڵ
ژنــان و کچان ناڕەزایەتیی گشتی و ڕق و
تووڕەیی الوان و پیاوانی لێ دەکەوێتەوە و
لەالیەکی دیکەش جوواڵنەوەی نا بۆ حیجابی
زۆرەملی و هەموو نافەرمانە مەدەنییەکان
بـــــەدوور لــە تــونــدوتــیــژیــیــە و هــەربــۆیــەش
پشتیوانیی ڕێکخراوەکانی پاڕێزەری مافی
مرۆڤ و دنیای ئازاد و نەتەوە یەکگرتوەکانی
بەدوادا دەبێ و ڕێژیم ناتوانی بە ئاسانی و
بەبێ دانی «باج» و لێکەوتەکانی سەرکوتیان
بکا.
بە ڕوویەکی دیکەشدا ئەو ڕێژیمە داتەپیوە
لە نێوخۆی واڵت لەگەڵ کۆمەڵێک قەیرانی
قــووڵ و بنەڕەتیی ئــابــووری و سیاسی و
کۆمەاڵیەتی و لە دەرەوەی واڵتیش لەگەڵ

جوواڵنــەوەی نا بۆ حیجابی زۆرەملی لە
بــەرەبــەری هەشتی مــارس لەالیەن ژنانی
ئــێــران چ لــە نێوخۆ و چ لــــەدەرەوە دەبــێ
بایەخی تایبەتیی بدرێتێ ،بەتایبەت پیاوانیش
بە کەڵکوەرگرتن لە تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان و
سازکردنی کەمپەینی پارێزگاری لە «ژنان
و کچانی شەقامی ئینقالب» دەبێ هەڵوێستی
بوێرانەیان هەبێ و بە کردەوە پشتیوانی لەو
حەرەکەتە و لە خانمەکان بکەن ،تەنانەت
دەب ــێ لــە ئــەگــەری لــێــدان و سووکایەتی
پێکردن بە بەشداربووان لەو نافەرمانییە
مەدەنییە لەالیەن هێزە سەرکوتکەرەکانەوە،
بە بێ ترس و دوودڵی بەرگری لە خاتوونە
ئازادیخوازەکان بکەن .بێ گۆمان نافەرمانی
مەدەنی هیچ ناتەباییەکی لەگەڵ دیفاع لە
خۆکردن لە ئاست توندوتیژی و کــردەوە
قیزەوەندە سەرکوتکەراندا نیە و بەرگری
مافی ڕەوای گەالنی مافخوراوی ئێرانە.

ڕاپۆرتی ڕێکخراوی لێبووردنی نێونهتهوهیی لەسەر
پێشێلکردنی مافی مرۆڤ ل ه ئیران لە ساڵی 2017دا
ڕێکخراویی لێبووردنی نێونهتهوهیی ڕاپــۆرتــی
ســاڵــی 2017ی لــە پــێــونــدی لــەگــەڵ پێشێلکردنی
مـــافـــی مــــــرۆڤ لــــ ه ئـــیـــرانـــدا بـــــاو کـــــــردهوه.
ئهو ڕێکخراوهی ه ل ه ڕاپۆرتەکەی خۆیدا ئاماژهی
ب ـه چــهنــد خــاڵــی گرینگ وهک  دادگــایــی کردنی
نادادپهروهرانه ،ئیعدامی تاوانبارانی تهمهن ژێر 18
ساڵ و سهرکوتکردنی ئازادی ڕادەربڕین و نهبوونی
مافی نارەزیەتیەربڕین کــردوە و ســەبــارەت بەو
پێشێکارییانە ڕەخنەی له کۆماری ئیسالمی گرتوە.
له ڕاپۆرتەکەیی ڕێکخراوی لێبووردنی نێونهتهوهییدا،
ناڕهزایهتییەکانی ئــێــران لـه مانگی بهفرانباری
ئهوساڵی ڕابردووی ب ه گهورهترین خۆپێشاندانی دژ
ب ه حکوومهت ل ه ساڵی  1388ەوە تا ئێستا ناوبردوە
لـهو ڕاپــۆرت ـهدا سـهرکــوت ،توندوتیژی نــوانــدن و
بهرتهسککردنهوهی ئازادییەکان وەک ئازادیی
ڕادەرب ــڕی ــن ،م ـهزه ـهب ،بــیــروبــاوهڕ ،و هـهروههــا
پــێــشــگــرتــن لـ ـ ه ب ــەڕێ ــوەچ ــوون ــی ک ــۆب ــوونـ ـهوهی
ئاشتیخوازانه ،زیندانیکردنی بەندکراوان له زیندانی
تاکهکهسی و ،دادگاییکردنی نادادپەروەرانەی خەڵک
بە بیانووی چاالکیی ئەمنیەتی و مهترسی هاویشتنی
ئهمنیهتی نیشتمانیی؛ وەک چەند نموونەیەکی ئەو
پێشێلکارییانە باسی کراوە و تیشک خراوەتە سەر
بەردەوامیی ئهشکنجهکردنی بەندکراوان ،پهرهگرتنی

هــەاڵواردنــی جنسییهتی ،نەتەوەیی و درێــژەی
ئیعدام لــە ئــێــران وســەبــارەت بــە هــەمــوو ئەو
پێشێلکارییانە ڕەخنە لە کۆماری ئیسالمی گیراوە.
ل ـهو ڕاپــۆرت ـهدا تیشک خــراوەتــە ســەر ئــەوەش
کــە کــۆمــاری ئیسالمی لـ ه ب ــواری موسیقیشدا
ئاستهنگی بــۆ هــونـهرمـهنــدان دروس ــت کــردو ه
و گــۆرانــی گــوتــنــی ژنـــان ل ـ ه کۆنسێرتەکاندا
ڕێــگــەی لــێ دەگــیــرێ و ،هــەر بــۆیــە لــە مانگی
خــەرمــانــانــدا ســـهدان هــون ـهرم ـهنــد داوایــــان ل ه
حهسهن ڕووحــانــی ،س ـهر کــۆمــاری ئ ـهو واڵت ه
کرد ک ه کۆتایی بەو ئاستەنگ دروستکردنە بێنێ.
ئهو ڕاپۆرته به ئاماژە بە ههڵبژاردنی دووبارهی
حهسهن ڕووحانی وهک سهرکۆماری ئێران دهڵێ:
ئهو ههڵبژاردن ه ل ه کاتێکدا بهڕێوه چوو که سهدان
کاندید بـه بیانووی جــۆراوجــۆری مەزهەبی،
سیاسی و ڕەگەزی لە ڕەدی سەاڵحییەت کران
و لە مەیدانی پێشبڕکێیەکان وەال نــران .دوای
ههڵبژاردنەکانیش جارێکی دیکهش کهسانێک
له وهزارهتخانهکان هاتنه سهرکار ک ه پێشینەی
زۆریـــان لـە پێشێلکردنی مافی مــرۆڤــدا هەیە.
ئەم ڕاپۆرتە بە ئاماژە بە ناڕەزایەتییەکانی ئەم
دواییانەی مانگی بەفرانبار کە زیاتر لە سەد شاری
ئێرانی گرتەوە ،دەڵێ له دوای ناڕهزایهتییهکان

ســــــهدان کــــهس دهســـبـــهســـهرکـــران و نـــاوەنـــد ە
ئهمنیهتییەکان ب ه کهڵکوهرگرتن له چهکی گهرم
دهستیان کرد ب ه کوشتن و بریندار کردنی خەڵکی
ناڕازی بێ ئەوەی ئەوان هیچ توندوتیژییەکیان کردبێ
یان چەکیا پێ بووبێ .هەروەها تۆڕە کۆمەاڵیەتیەکانی
وەک تێلێگرام و فەیسبووک وئەنێستاگرامیان
لــە خــەڵــک داخــســت و دەستڕاگەیشتنی خەڵکیان
بــە تــۆڕە گشتییەکانی پێوەندی ســنــووردار کــرد.
بهشێکی دیک ه لـ ه ڕاپــۆرتــی ســااڵن ـهی لێبووردنی
نێونهتهوهیی ئاماژ ه به زیندانیکردنی گیراوەکان ل ه
زیندانی تاکهکهسی و دادگاییکردنی نادادپهروهرانهی
بــەنــدکــراوان دهکــا و تیشک دەخــاتــە ســەر ئــەوەی
کە لە ئێستادا سەدان کهس دوای بەهۆی بڕیاری
نــادادپ ـهروهرانــەی دادگــا لەژێر پەتی ســێــدارەدان.
ڕاپۆرتەکە دەڵێ دەزگای قەزایی لە ئێران سەربەخۆ
نــیــیــە و هــیــچ مــافــێــک بــۆ زیــنــدانــیــان ،بــەتــایــبــەت
زیندانیانی سیاسی لەبەرچاو ناگیرێ و تەنانەت
لــە مــافــی گــرتــنــی پــارێــزەریــش بــێــبــەش دەکــرێــن.
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سەرەکیترین كێشەکانی جیهان
بۆ چاودێری لە ساڵی ٢٠١٨دا

ئوری فریدمەن و ئانابێل تیمسیت
و:کەماڵ حەسەنپوور

لەگەڵ سەرهەڵدانی ناکۆکییەکان لە دونیا،
کــاربــەدەســتــانــی ویــایــەتــە یــەکــگــرتــووەکــان
پەیوەندیی ئــەوان لەگەڵ ڕێــژەی هەڕەشەیان
بــۆ س ــەر ئــامــریــکــا هــەڵــدەســەنــگــێــنــن .هــەمــوو
ئــەو ناکۆکییانە هــەڕەشــەی ڕاســتــەوخــۆ لە
بــەرژەوەنــدیــیــەکــانــی ئــامــریــکــا نــاکــەن ،بۆیە
ئەنجومەنی پەیوەندییەکانی دەرەوە هەموو
ســاڵــێــک لێکۆڵینەویەک دەکـــا تــا یارمەتیی
ڕێــبــەرانــی ویــایــەتــە یــەکــگــرتــووەکــان بکا کە
هەڕەشەکان بۆ ساڵی دواتر پۆلێن بکەن .لە دە
ساڵی ڕابردوودا ،ئەو لێکۆڵینەوە جەختی لەسەر
ئەو مەترسییانە کردووە کە لەالیەن ئەکتەرە
دەرەکییەکان دێنە ئاراوە .ئێستا هەڵسەنگاندن
بــۆ ئــەو مەترسییانەش دەک ــرێ کــە ئامریکا
ئــاراســتــەی جیهان و هــەروەهــا خــۆی دەکــا.
پۆل ستەیرس ،بەرپرسی ناوەندی کرداری
پێشگیرانەی  ،CFRکە ئەو لێکۆڵینەوانە دەکا،
دەڵێ« :ئێستا ویالیەتە یەکگرتووەکان پێشبینی
نەکراوترین ئەکتەری جیهانە و ،ئــەوە بۆتە
هۆی دروستبوونی نیگەرانیی قووڵ .تۆ جاران
دەتــتــوانــی ویــایــەتــە یــەکــگــرتــووەکــان بخەیە
الیەنێکەوە و وەک شتێکی نــەگــۆڕ سەیری
بکەی و ســەیــری جیهان بکەی و ببینی کە
گــەورەتــریــن ســەرچــاوەی ناسەقامگیریی و
نائارمیی لە کوێیە .ئێستا دەبــێ تۆ ویالیەتە
یەکگرتووەکان لەو نێو ئەم هاوکێشەیە باوێی.
بە لەبەرچاو گرتنی شێوەی هەڵسەنگاندنی
ئــەو ســەرۆک کــۆمــارە ،هیچکەس لــەوە دڵنیا
نییە کــە ئێمە [ئامریکاییەکان] لــە دۆخێکی
دیاریکراودا چۆن هەڵسوکەوت دەکەین ».ئەم
ســەرۆک کۆمارە لەوانەیە ئــەم بــارودۆخــەی
بەکەیفێ بێ .دۆناڵد ترامپ لە ٢٠١٥دا نووسی؛
«ئــەمــن نــامــهــەوێ خــەڵــک بــە تـــەواوی بزانێ
چــی دەکـــەم ،یــا چــۆن بیر دەک ــەم ــەوە ،ئــەوە
دەبێتە هــۆی تێکچوونی بااڵنسی ئـــەوان».
پێشبینیی نەکراویی ئامریکاییەکان زۆر بە
ئاشکرا لە دوو سێناریۆی دەستنیشانکراودا
دەرکەوتن کە وەک مەترسی خاوەن بەرزترین
ئاستی ئــەولــەویــیــەت لــە ڕاپــۆرتــی ئەمساڵدا
ئاماژەیان پێکرا ،کە لە وەاڵمــدانــەوەی ٤٣٦
کارناسی سیاسەتی دەرەوە وەدەست هاتووە:
یـــەکـــەم؛ کــێــشــەی س ــەرب ــازی ــی ویــایــەتــە
یــــەکــــگــــرتــــووەکــــان ،کـــــــــۆرەی بــــاکــــووو
و جــــیــــرانــــەکــــانــــی کــــــــــۆرەی بـــــاکـــــوور
دووه ــەم؛ بــەرەوڕووبــوونــەوەی سەربازی
لــە نــێــوان ئــێــران و ویالیەتە یەکگرتووەکان
و هاوپەیمانێکی ویــایــەتــە یەکگرتووەکان
بە هــۆی تێوەگالنی ئێران لە ناکۆکییەکانی
ناوچە و پشتیوانیی لە تاقمە شەڕخوازەکان.
ستەیرس گوتی« :ئەمانە دوو مەترسیدارترین
کێشەی هەنووکەیین ،هەندێک کەس ڕەنگبێ بڵێن
ئەمە شتێکی باشە کە لێگەڕێین خەڵک بکەونە
گومانەوە ،ئەمانە هەمووی بەشێکن لە هەوڵی
بــەرزکــردنــەوەی گــرەوی [ئامریکا] بەرامبەر
بە کۆرەی باکوور و ئێران .پێموابێ زۆربەی
پسپۆڕەکان هاوڕا بن کە ئەمە ستراتێژییەکی
ژیرانە نیە :ئەمە لەوانەیە کاردانەوەی پێچەوانەی
لــێ بــکــەوێــتــەوە ،یــا ببێتە هــۆی لێکدانەوەی
هەڵە و لێکتێنەگەیشتن و شتی لەم بابەتە».
ل ــە لــێــکــدانــەوەکــەدا ک ــە ن ــی ــوەی یــەکــەمــی
مانگی نۆڤامبر کــرا ،لە کاتی پشووی کاتی
لــە تــاقــیــکــاریــیــەکــانــی نــاوکــی و مووشەکیی
کــۆرەی بــاکــوور ،هــاوڕایــی گشتیی ئەمە بوو
کە کێشە لەگەڵ کۆرەی باکوور کاردانەوەی
«بەرچاوی» دەبێ بەاڵم ئەگەری ڕوودانەکەی
«مامناوەندییە» .گوتنی ئەوەی کە كێشە لەگەڵ
کۆرەی باکوور کاردانەوەی بەرچاوی دەبێ

کــەم نرخاندنە چونکی زۆربـــەی پسپۆڕان
پێیان وای ــە کــە ئــەمــە دەتــوانــێ ببێتە هۆی
سەختترین شەڕ لە دوای شەڕی دووهەمی
جیهانییەوە .ستەیرس بــۆی دەرکـــەوت کە
لە کاتێکدا کە لە ڕاپرسیی ساڵی ڕابــردوودا
«کێشەیەکی جــیــددی لــە ک ــۆرەی بــاکــوور»
بە هۆی پرۆگرامی چەکی ناوکیی لە ئاڵقەی
یەکەمی مەترسییەکاندا پۆلێن کرابوو ،شەڕی
نێوخۆیی سورییە وەک کێشەی سەرەکی
بــۆ چــاودێــریــی دی ــاری کــرابــوو ،ئ ــەوەی کە
ئەمساڵ نوێیە ئەمەیە کە نیگەرانییەکی جیددی
لەبارەی بەرەوڕووبوونەوەی ڕاستەوخۆی
سەربازیی لە نێوان کۆرەی باکوور و ویالیەتە
یەکگرتووەکان ،و ئــەوەی کە هاوکات ئەم
دوژمنایەتییە ببێتە هۆی هاتنەئارای یەکەم
شەڕی چەکی ئەتۆمی لە مێژوودا ،لە ئارا دایە.
ستەیرس گوتی« :ئێستا نیگەرانییەکە بە
ئاشکرایی ئەمەیە کە شەڕێکی نوێ لە دوورگەی
کۆرە دەتوانێ ببێتە هۆی کەڵکوەرگرتن لە
چەکی نــاوکــی .تێگەیشتنی خەڵک لەبارەی
شەڕ گــۆڕاوە ».سێ هۆی سەرەکیی بۆ ئەم
شتە بوونیان هەیە :شــەڕی زارەکیی نێوان
دۆناڵد ترامپ و کیم یونگ ئون ،پێشوەچوونە
خێراکانی کۆرەی باکوور لە گەشەپێدان بە
مووشەکێک کە بگاتە ویالیەتە یەکگرتووەکان
بــە کــاوێــکــی ئەتۆمیی هێندە بــچــووک کە
لێێ قایم بکرێ و هەڕەشە پەیتاپەیتاکانی
ترامپ و دژبەرەکانی لەبارەی ئەنجامدانی
هەنگاوی ســەربــازیــی ئــەگــەر پێویست بکا.
ئاکامی لێکۆڵینەوەکە لێکدانەوەی چاودێری
خــاوەن زانیاریی وەک جەیمز ستارڤیدیس،
دەریـــاداری خانەنشینکراو و جــان برێنەن،
ســـەرۆکـــی س ــی ئـــای ئـــەی ل ــە س ــەردەم ــی
ئۆبامادا پشتڕاست دەکــاتــەوە .ستارڤیدیس
ئەگەری پێکدادانی نائەتۆمیی نێوان ویالیەتە
یەکگرتووەکان و کــۆرەی باکوور لە سەدا
 ٢٠بۆ ســەدا  ۵٠پێشبینی دەکــا ،و ئەگەری
شەڕی ئەتۆمی  ١٠لە سەد .ڕەنگبێ بۆ وێنە
ئەگەر کۆرەی باکوور فڕۆکەیەکی شەڕکەری
ویالیەتە یەکگرتووەکان بخاتە خــوارەوە یا
مووشەکان بە دوورگـــەی ئامریکایی گوام
بنێ کە ببێتە هــۆی وەاڵمــدانــەوەی ئامریکا
و کێشەکە بکەوێتە ب ــواری تۆڵەئەستێنی.
برێنەن لە وتوێژێکدا لەگەڵ دێ ئاتالنتیک
باسی پێشبینینەکراویی ترامپ وەک فاکتەرێکی
هەستیار بۆ دانی ئەگەری  ٢٠تا  ٢۵لەسەد بۆ
هاتنە ئارای شەڕی کــردووە .برێنەن گوتی:
«ئەمن تەقریبەن دڵنیام کە کــۆرەی باکوور
نایهەوێ هەاڵیسێنەری کێشەیەکی مەزنی
ســەربــازی بــێ و چەندین ساڵیش بــوو کە
ویالیەتە یەکگرتووەکان خوازیاری شەڕێکی
ئــەوتــۆ نــەبــوو ،ئــەمــن نــازانــم ئــاغــای ترامپ
توانایی کام بڕیار یا کام کردەوەیەکی هەیە».
هـ ــۆگـ ــریـ ــی دووداڵنــــــــــــەی تــــرامــــپ بــۆ
ڕێــکــکــەوتــنــنــامــەی نــاوکــیــی ئــێــران ،کــە ئــەو
«ڕەوایـــیـــەکـــەی ڕەت کــــردۆتــــەوە» و بۆ
کۆنگرەی ناردووە تا پێداچوونەوەی بۆ بکەن،
و ئێستاش ئەگەری ئەوە هەیە کە پاشەکشەی
لێ بکا ،بە هەمان شێوە بۆتە دروستکردنی
مەترسی .ئێستا ئەگەری بەرەوڕووبوونەوەی
ویــایــەتــە یــەکــگــرتــووەکــان و ئــێــران لەسەر
هەندێک بابەتی جێگای ناکۆکی ،لە بەرنامەکانی
مووشەکی و ناوکیی ئێران تا مانۆڕەکانی
لە سورییە و عێراق و پشتیوانیی لە تاقمە
چەکدارەکانی یەمەن ،لوبنان و فەلەستین کە
ویالیەتە یەکگرتووەکان و هاوپەیمانەکانی
وەک ئیسڕائیل و عــەڕەبــســتــانــی سعودی

بــە تــوونــدی دژی ئــەو هــەواڵنــەن ،لــە ئــارا
دایــە .هــەر وەک کێشەی کــۆرەی باکوور،
بەشدارانی لێکۆڵینەوەکە شەڕ لە نێوان ئێران
و ویالیەتە یەکگرتووەکان یا هاوبەشەکانی
وەک کێشەیەک بە کاردانەوەی بەرچاو بەاڵم
بە ئەگەری مامناوەندیی هەڵدەسەنگێنن.
ئـــەم ســێــنــاریــۆیــە ل ــە ڕاپـــۆرتـــی  CFRلە
ساڵی ڕابـــردوودا نەبوو ،کاتێک کە ئیران
خەریکی بەشێکی بەرچاو لەم چاالکییانە
ب ــوو بـــەاڵم داهـــاتـــووی ڕێککەوتننامەی
نـــاوکـــیـــی نـــەکـــەوتـــبـــوو ژێـــــر گـــومـــان.
سێناریۆی دیکەی لەم چەشنە بریتین لە
هێرشی تێرۆریستی بە قوربانیی گەلێک زۆر،
هێرشێکی مەزنی سایبێری بۆ سەر ژێرخانە
هەستیارەکانی ویالیەتە یەکگرتووەکان و
دوو دانەی پێشبینیی نەکراو بە لەبەرچاو
گرتنی بیدەنگیی لە هەرکام لەم بەرەیانە
لە  :٢٠١٧ڕووبەڕووبوونەوەی سەربازیی
لــە نــێــوان ڕووســیــە و ئــەنــدامــانــی نــاتــۆ یا
لــە نــێــوان چین و یەکێک یــا چــەنــد واڵتــی
باشووری خۆرهەاڵتی ئاسیا لەسەر ناوچە
کێشەلەسەرەکان لە دەریای باشووری چین.
ستەیرس نیگەرانیی لــەبــارەی کێشەی
نـــاتـــۆ_ڕووســـیـــە بــــەو ش ــێ ــوەی ــە ڕوون
دەکاتەوە «لەوانەیە ڕەنگدانەوەی خراپتر
بــوونــی پەیوەندییەکانی نــێــوان ویالیەتە
ی ــەک ــگ ــرت ــووەک ــان و ڕووســــیــــە بــــێ .بە
ئاشکرابوونی دەستوەردانی ڕووسیە [لە
هەڵبژاردنی ســەرۆک کۆماریی لە ]٢٠١٦
و لەو پەیوەندییەدا ،کێشەیەک لە شوێنێکی
دی لــە ڕۆژه ــەاڵت ــی ئــورووپــا ســەر هەڵ
دا ».لە هەمان کاتدا ،بەلەبەر چاوگرتنی
سەرکەوتنی شی جینپینگ لە قۆرخکردنی
دەســــەاڵتــــەکــــەی لـــە ک ــۆن ــگ ــرەی حــیــزبــی
کۆمۆنیست لــە مانگی ئۆکتۆبر« ،خەڵک
ڕەنگبێ هەست پێبکەن کــە سەقامگیریی
نێوخۆ (سیاسەتی نێوخۆئی چین) ،لەوانەیە
چینییەکان جارێکی دیکە وا لێ بکا کە لە
دەریــــای بــاشــووری چین شــەڕانــی بــن».
جگە لەمانە لە نێو مەترسیی پلە یەک،
دوو ئەگەری دیکە هەن کە زۆر وێدەچێ
بێنە پێش بەاڵم کاریگەریی مامناوەندییان
بــۆ ســـەر بــەرژەوەنــدیــیــەکــانــی ویــایــەتــە
یەکگرتووەکان دەبێ :خراپتر بوونی شەڕی
ئەفغانستان ،شوێنێک کە بەڕێوەبەرایەتیی
ترامپ بەڵێنییەکی نیوەچڵی بۆ درێژەدان بە
سیاسەتی پێشوو داوە و پەرەئەستاندنی
تووندوتیژی لە سورییە هاوکات کە سەرۆک
کۆماری سورییە بەشار ئەلئەسەد دووبارە
کۆنتڕۆڵی واڵتە وێرانەکەی دەگرێتەوە دەست.
جێگای سەرسوڕمانە کە لێکهەڵوەشانی
پتر لە عێراق کە دوو ساڵ لەوەپێش لە پلەی
یەکەمی ئــەگــەری وەڕاســتــگــەڕان دابــوو و
پلەی دووهەمی لە لیستەی ساڵی ڕابردوودا
هــەبــوو ،لــە ڕاپرسییەکەی ئەمساڵدا دەر
نەکەوت .سەرەڕای نیگەرانییەکان لەبارەی
هێرشی تێرۆریستیی ،داعشیش لە لیستەی
هەڕەشەکانی ئەمساڵدا نەمابوو .شەممەی
ڕابردوو ،سەرۆک وەزیرانی عێراق یارمەتیی
بــە شــیــکــردنــەوەی ه ــۆی ئ ــەم کـــارە کــرد:
ئەو ئیددیعای کرد کە هێزەکانی عێراق و
هاوپەیمانەکان بە تەواوی واڵتیان لە داعش
ڕزگار کردووە ،بەاڵم هەوڵی تەقاندنەوەی
تەرمیناڵی ئوتوبوس لە نیویۆرک ڕۆژی
دووشــــەمــــمــــە دەری دەخــــــا کــــە چ ــۆن
هــەڕەشــەی تێرۆریزم دەتــوانــێ ســەرەڕای
ئــەوەی کە داعــش ناوچەی ژێر دەسەاڵتی
لــەکــیــس دەدا ،هـــەر وا درێـــــژەی هــەبــێ.

شێخ عوسمان نهقشبهندی

عادڵ مەحموودی

هەندێک لە لێکۆڵەران دهڵێن نەقشبەندییەکان لە ڕابــردوویــەکــی دووردا،
شوێنکەوتووان و الیەنگرانێکی سەرسەختی ئایینی زەڕدەشــتــی بــوون و لە
ترسی دوژمنانی ئــەو ئایینە ،ئاوێستایان لە ســەر جەستەی خۆیان نەقش
ک ــردوە ،هەتاکوو ،وەکــوو گیانی خۆیان پارێزگاریی لێ بکەن و لە فەوتان
ڕزگـــاری بــکــەن ،ه ـهر لــەبــەر ئــەوەش ـه نــاوی نەقشبەندییان بــەســەردا بــڕاوە.
ڕێبازی نهقشبهندی ب ه یهکێک ل ه ڕێبازه ئارام و هێمنهکانی عیرفان دادهنرێ
و زۆر له کهسایهتییه ههڵکهوتووهکانی کورد وهکوو مەولەوی ،نالی ،مەحوی،
بێسارانی و سەیدی و؛ هــەروەهــا زۆر زانــای وهکــوو مامۆستا باقری بالک،
مامۆستای کانیسانانی و مامۆستا عەبدولکەریمی بیارە سهر بهو تهریقهت ه بوون.
ســاڵــی  1275هــهتــاوی ،ل ـ ه گــونــدی سـهفــی ئ ــاوا ل ـ ه نــزیــک ش ــاری جــوانــڕۆ
کۆرپهلهیهک ،ل ه بنهماڵهیهکی خواناس و دامهزرێنهری ڕێبازی نهقشبهندی
پێی نایە ژیانەوە .ل ه بهر خۆشهویستیی بــاوهگـهورهی ناویان نای ه عوسمان.
محهممهد عوسمان له تهمهنی پێنج ساڵیدا لهگهڵ مهوالنا خالیدی برای نران ه
بهر خوێندن و خرانه بازنهی عیرفانهوه ،محەمەد عوسمان له حوجرهکانی
بیاره و دووڕوودا دهستی ب ه خوێندنی زانستهکانی خواناسی کرد و ههر لهو
قوتابخانانهشدا درێژهی به خوێندن و فێربوون دا .ئهو جگه له خزمهتی باوکی،
وات ه شێخ عهالئهدین ،ل ه خزمهتی مامۆستایانی وهکوو مستهفا ئیسماعیلی میسری
و مهال سهید حوسهین ساباڵخی و مهال عهبدولکهریم خانهشووریدا خوێندوویهتی.
محەممەد عوسمان ،دوای تەواوکردنی خوێندن و بڕینی پلەکانی ڕێبازی
نەقشبەندی ،بههۆی بهسااڵچوویی باوکی دهکــرێ بە سەرپەرستی ھەر دوو
خانەقای بیارە و دووڕوو ،و لە دوای کۆچی دوایی باوکی لە جێگای ئهو داندراوه.
محەمەد عوسمان لە سەردەمی الویدا ،لە چەند شەڕی دژی داگیرکەرەکانی
ڕووس و ئینگلیس لــە کــوردســتــان ،لــە بــەرەکــانــی پــێــشــەوە شـــهڕدا بــووه.
دوای تێپەڕبوونی چەند ساڵێک بەسەر ئــەوڕووداوانــەدا ،بەهۆی شۆڕشی
تەمموزەوە بارودۆخی سیاسیی عێراق تێک دەچێ و شێخ عوسمان ،بیارە جێ
دههێڵێ و دهچێت ه دووڕوو و ماوەیەکی زۆر لهوێ دەمێنێتەوە و بە ئاوەدانکردنەوە
و نۆژەنکردنەوەی خانەقای دووڕۆ ،ئەوێش دەبێتە زانکۆیەک بۆ خوێندکارانی
زانستەکانی خواناسی و پەناگەیەک بۆ بێ پەنایان و نەخۆشخانەیەک بۆ دەردەداران.
لە دوای شۆڕشی گەالنی ئێران و هاتنه سـهر کــاری کــۆمــاری ئیسالمی
شێخ محەمەد عوسمان دەگــەڕێــتــەوە بــیــارە و ســاڵــی  ١٣٦١هــەتــاوی ڕوو
دهک ــاتــ ه بــهغــدا و دوای د ه س ــاڵ م ــانــهو ه لــه عــێــڕاق دهچــێــت ـه ئـــــۆڕدۆن و
دوای دوو س ــاڵ بــ ـهرهو تــورکــیـه دهچـــێ و ل ـ ه ئیستانبوڵ دهگــیــرســێــتـهوه.
شێخ عوسمان ،جگە لە کوردستان لە چەندین واڵتــدا خانەقای هەبووە ،بۆ
نموونە ،کانادا ،تورکیە ،ئەندونێزی ،مالزی ،ئۆردون ،هەروەها لە پایتەختەکانی
وەک بەغدا و تــاران و ههندێ شــاری وەکــوو تورکمەن سەحرا و ڕەشــت.
خانەقا و ماڵەکەی شێخ عوسمانی نەقشبەندی ،بەدرێژایی تەمەنی ،نەخۆشخانەیەک
بۆ نەخۆشان و سەرپەنایەک بۆ بێ پشتوپەنایان و هوتێلێک بۆ کۆچەرەکان بووە،
بەبێ لێپرسینەوە لە بیروباوەڕ و ئایین و ڕەگەز ،بەوتەی یەکێک لەو کەسانەی
کە هەمیشە لەوێ بووە ،دەڵێ لەوەتەی من بیرم دێ ڕۆژانە ،ئەم خانەقایە کەمتر
لە پەنجا میوانی تێدا نەبووە و هەندێ جاریش هەتا پێنج سەد کهسی میوان بووه.
شێخ عوسمان ،لە چەند گوندێکدا بە بیانووی جۆراوجۆرەوە ،نانەواخانەی
کردبوونەوە و بە بەردەوامی نانیان تێدا دەکرا و ،تەنیا بە مەبەستی پاڵپشتیکردنی
پێشمەرگە بــەبــێ لــەبــەر چــاو گرتنی ئـــەوەی کــە پێشمەرگەی کــام حیزبه.
شێخ عــوســمــان ،دەس ــت و قەڵەمی نووسینیشی ب ــوو ه و چـهنــد کــۆپـهڕ و
دیوانێکی بەناوی «چەپکە گوڵێک لە گوڵزاری عوسمانی» هەیە کە بە زمانی
کــوردی ،زاراوەکــانــی سۆرانی و هــەورامــی و زمانی فارسی نووسیویەتی.
شێخ عوسمان ،لە چارەسەرکردنی نەخۆشیەکاندا بە گژوگیای کوردستان،
دەستێکی بــااڵی هــەبــووە ،بــەڕادەی ـهک که لە چەندین واڵت ــەوە بە مەبەستی
چــارەســەرکــردنــی نەخۆشییەکانیان ،ســەردانــیــان دەکـــرد و دەهــاتــنــە الی.
شێخ عوسمان ل ه پهیامێكی تایبەتدا كه لە ساڵی ١٣٧٣ی هەتاوی نووسیویەتی،
ڕوو لە شوێنکەوتووان و الیەنگرانی ڕێبازی نەقشبەندی دەکا و دەڵێ« :پێویست ه
شوێنکەوتوانی ئێم ه ب ه حیكمهتهوه بجووڵێنهو ه و ب ه گرژی و توندی ههڵسوكهوت
لهگهڵ خهڵكدا نهكهن و نابێ ب ه هیچ شێوهیهك قسهگوتن و بە کافرزانین و
فاسیقكردنی خهڵكی بێ به سهر زوبانتانا ،یان له ناو دڵتانا جێگیر ببێ»...
شێخ عوسمان هیچ کەسێکی بە جێگری خۆی نەزانیوە و کەسی لە جێگەی
خۆی دیاری نە کردووە ،ئەوەش بە واتای بەرپرسیار بوونیەتی لە ڕێبازەکەیدا.
شێخ محەممەد عوسمان سێراجەددینی نەقشبەندی ،لە ١١ی ڕێبەندانی ساڵی
١٣٧٥ی هەتاوی لە نەخۆشخانەی ئیستانبوڵی تورکیە بە هۆی نەخۆشی و لە
تەمەنی  ١٠١ساڵیدا ،کۆچی دوایی کرد و لە باخچەی ماڵەکەی خۆیدا بە خاک
سپێردرا .دیار ه خۆی داوای کردبوو ک ه دوای مردنی تەرمەکەی بگەڕێندرێتەوە
زێدی باب و باپیرانی ،کە گوندی بیارەیە لە هەورامانی کوردستانی باشوور،
بەاڵم بەهۆی ڕێگریی واڵتی تورکیە تا ئێستاش گڵکۆی شێخ عوسمان هەر لەوێیە.
وهک ڕۆژن ــام ــەی «حــوڕیــیــەت»ی تــورکــیـ ه بــاســی دهکــــا؛ شــێــخ عوسمان
نــەقــشــبــەنــدی نــیــزیــکــەی  ٩مــیــلــیــۆن الیــەنــگــر و شــوێــنــکــەوتــووی ه ـهی ـه.
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بەرەو نەورۆزێکی مێژوویی
()1_2
برایم چووکەڵی
شاخی ملەند وەک کەللەقەندێک لە سەر ڕووباری سیروانەوە هەڵدەکشێ بۆ
سەرەوە و پاڵی داوە بە شاخی شاهۆوە .شارۆچکەی نەوسوود لە نێوقەدی ئەم
کەللەقەندە هەڵکەوتوە .شاخی شاهۆ لە ڕۆژئاوای شاری نەوسووده ،لە باکوور
شارۆچکەی نۆدشە و لە باشووریشەوە شارۆچکەی تەوێڵە هەڵکەوتوون .ئاوی
سیروانیش نیوەبازنەیی لە الی نۆدشەوە تا قەاڵگا ناوچەکەی لە شوێنەکانی
دیک ه دابڕیوە .لە لوتکەی ملەندوە بۆ سەر ئاوی سیروان دوو ریزە شاخ بە
دوو بەری شارۆچکەی نەوسووددا بەرەو خوار دەبنەوە بۆ سەر سیروان،
ئەم دوو ڕیزە شاخە بەرەی شەڕی ئێران_ عێراق بوون .ڕیزە شاخی الی
باکوری نەوسوود هێزەکانی ئێران و الی باشوریشەوە هێزەکانی عێراقی لێ
جێگیر کرابوون .ڕۆژئــاوای شاخی پەروینێ ناوچەی قەدەغەکراوی عێراق
و چەند گوندێکی چۆڵکراوی لێ بــوون .بنکە و بارەگاکانی هێزی شاهۆ و
کومیتەی شارستانی هــەورامــان لە دوو بــەری ئــەم شاخە و شارۆچکەی
نــەوســوود و گوندەکانی الی باشوری ڕۆرئ ــاوای نــەوســوود دامــەزرابــوون.
جیا لەم ناوچەیە دوو بنکەی دیکە هەبوون ،یەکیان لە باکووری ڕۆژهەاڵتی
شاری هەڵەبجە لە داوێنی شاخی شنروێ لە گوندی ڕێشاو ،ئەوەی دیکەیان
لە ڕۆژهەاڵتی شاری هەڵەبجە لە دامێنی شاخی شاهۆ بە ناوی هانیگەرمەڵە.
هێزە چەکدارەکانی ڕێژیم بە دەیــان جــار هێرشیی بەرباڵویان کردبوو
بۆ گرتنهوهی ئەم ناوچەیە و هەر جارەو بە کوشتە و بریندارێکی زۆرەوە
سەرشۆڕانە پاشەکشەیان پێ کرابوو؛ دوا هەوڵی ڕێژیم بۆ گرتنەوەی ناوچەکە
لە سەرەتای مانگی ڕەشەممەی ساڵی ١٣٦٦ی هەتاوی بوو ،هێزەکانی ڕێژیم
بە ئــەرتــەش و سپا و بەسیج و قــەرارگــای ڕەمـــەزان خۆیان بۆ هێرشێکی
گ ــەورە ئــامــادە کــرد .مەبەستی سەرەکیی ڕێــژیــم لــەم هێرشە بــەربــاوە لە
داوخستن و دواتر دەرپەڕاندنی هێزەکانی حیزبی دیموکرات لە ناوچەکە بوو.
ســەرەنــجــام شـــەوی  ٢٣لــە ســەر ٢٤ی ڕەشــەمــمــەی ١٣٦٦ی هــەتــاوی
هێرشێکی بەرباڵوی دەست پێکرد .کومیتەی شارستانی هەورامان و هێزی
شاهۆ پێش هێرشەکە لە بەشی هــەرەزۆری جموجوڵەکانی هێزەکانی ڕێژیم
و ئامادەکارییەکانیان ئاگادار بوون .بۆیە لە الیەن هێز و کومیتەی شارستانی
هەورامانەوە کۆمەڵێک بڕیار و ئامادەکاریی پێشوەخت لهبهرچاو گیرابوو.
پێشمەرگەکانی هێزەکانی شاهۆ و زاگــروس لە سێ خاڵی سەرەکی و
ستراتیژی ناوچەکە دەست لەسەر پهالپیتکهی تفەنگەکانیان چاوەڕوانی ڕەوەی
جاش و پاسدارەکان و ئامادەی لێدانی زەبری گورچکبڕ و تاسێنەر بوون .لە
الیەکی دیکهشهوە هەموو دانیشتووانی ناوچەکە پەنایان بردبووە بەر کونە
تەیارە و ئەشکەوت و پەسیوەکان .بەرزاییەکانی پەروینێ و هەوارەبەرزە
بەرزترین لوتکەی ناوچەکە بوون و بە گیرانی ئەم لووتکەیە پێشمەرگەکانی
جێگیر لە نەوسود و شۆشمێ دەکەوتنە گەمارۆ و پێوەندییان لەگەل هێز
دەبڕا و لە الیەکی دیکهشهو ه هێزەکانی رێژیم بەتەواوی ناوچەی دەرەتوێ
و هەرمێڵەیان دەخستە ژێر چاوەدێریی خۆیان و هاتوچۆی پێشمەرگەیان
بەربەست دەک ــرد .هــەروەهــا بەرزاییەکانی ئــاوەزن ـ 
ێ و گــاکــوژەش شوێنی
ستراتێژی بــوون و ،بە گیرانی ئەم شوێنانەش هێزەکانی ڕێژیم بە ئاسانی
دەستیان دەگ ــرت بــە ســەر بنکەی هێز و کومیتەی شارستان و ئەنباری
تەقەمەنی و خواردەمەنی و زینداندا .بەرزایی ناڵەپانیش شوێنێکی ستراتێژی
دیکەی ناوچەکە بــوو ،ئەم بەرزاییە بۆ هێزەکانی ڕێژیم لە چەند الیەکەوە
گرنگ بوو .زاڵبون بە سەر دوو دیوی ناوچەکەدا ،واتە قەاڵگا لە ڕۆژهەاڵت
و هاوارەکۆن لە ڕۆژئــاوا ،ئەم شوێنە پشتیوانێکی قایم دەبــوو بۆ هەر دوو
بەرەی ئاوەزنێ و هەوارە بەرزە .هەروەها گونجاوترین شوێن بۆ بەڕێکردنی
هێزی یارمەتیدەر و چەک و تەقەمەنی و خواردەمەنی بۆ بەرەی شەڕ بوو.
یەکەم ئار پی جی لە بەرزترین شاخی ناوچەکە واتە شنروێ بێدەنگیی شەوی
شکاند و بوو بە دەسپێکردنی شەڕ لە هەموو ناوچەکەدا ،تۆپخانەکانی ڕێژیم
لە دەیان شوێنەوە کەوتنە ئاوربارانێکی قورس ،بە چەشنێک کە لە یەک چرکەدا
سەدان گوللە تۆپ و خۆمپارە و کاتیوشا دەتەقینەوە و ناوچەکە بە تەواوی ببوو
بە گڕ و ئاگر و تەقینەوە .پێشمهرگهکانیش به وشیاری و ئامادهیی تهواوهو ه
ل ه بهرهکانی شهڕدا حهماسهتیان دهخوڵقاند .ماوهیهک دوای تەقینی ئار پی
جی بۆ سەر شنروێ ،بەرەی ئاوەزنێ لە سەر بێسیم مژدەی سەرکەوتن و لە
داوخستنی هێزی هێرشکەری ڕاگەیاند ،تیمێکی  50_40کەسی لە هێزی تایبەت
و جاشی شــارەزای ناوچەکە ویستبوویان لە شوێنێکی ڕووتــەن و بێ شکی
ئاوەزنێ دزە بکەن بە دیوی بنکەی هێز و کومیتەی شارستاندا و لە دەسپێکی
شەڕدا هێز و کومیتەی شارستان داگیر بکەن ،ئەم تیمە بە شێوەیەک لە داو
کەوتبوون کە تاقە یهک کهسیشیان دەرباز نەبوون .مژدەی تێکشکانی هێزی
دوژمن لەالیەن فەرماندەکانەوە لە سەر بێسیمەکان بوو بەهۆی بەرزبوونەوەی
ورەی پێشمەرگەکان بۆ وەشاندنی زەبــری گورجکبڕتر لە دوژم ــن .چەند
چرکەیەک دواتر بەرەی هەوارە بەرزەش هەواڵی تێکشکانی دوژمنی ڕاگەیاند.
لــەم بەرەیەشدا هێزی پێشڕەوی تایبەتیی جــاش و پــاســدار بە شێوەیەکی
چاوەڕواننەکراو کەوتنە نێو تەڵەیەکی هێزی پیشمەرگە و تاقە نەفەرێکیان
دەرباز نەبوون و هەموویان بەبێ نیشاندانی دژکردەوەیەکی ئەوتۆ کوژران.
تێکشکانی ئـــەم دوو هــێــزە لــە دوو بــــەرەی ج ــی ــاواز ئـــەوەنـــدە کتوپڕ
و لــەنــاکــاودا بــوو کــە هــێــزی زۆر و ب ــۆری ڕێــژیــم بــە تـــەوای تــاســا و بۆ
جارێکی دیــکــەش نــەیــانــوێــرا خــۆیــان لــە قـــەرەی ئــەو دوو بــەرەیــە بــدەنــەوە
و گــــەڕانــــەوە ســەنــگــەرەکــانــی پــێــشــوی خ ــۆی ــان ل ــە شــێــخــان و دووئـــــاو.
له بەرەی ناڵەپان ،هێزی پشتیوانی ڕیژیم خۆیان گەیاندبووە بەرزاییەکانی
نــاڵــەپــان و چـــاوەڕوانـــی ســەرکــەوتــنــی هــێــزی خــۆیــان دەکــــرد لــە ب ــەرەی
هــەوارەبــەرزە و ئــاوەزنــێ ،بۆ ئــەوەی ئەوانیش پێشرەوی بکەن و خۆیان
بگەیەننە بەرەی ئاوەزنێ .بهاڵم بە هۆی تێکشکانی ئەو دوو بەرەیە بەرەی
ناڵەپان تا ڕووناکیی بەرەبەیان نەیانوێرا هیچ جموجۆڵێک لە خۆیان نیشان
بــدەن .بە ڕووناکبوونی هــەوا هێزەکای ڕێژیم لە ژێــر زەختی فەرماندەی
عەمەلیات لە ناڵەپانەوە چەندین هێرشی یەک لە دوای یەکیان دەست پێکرد
ک دەشکان و دواجــار بە
کە هەموو جارێک بە زەرەر و زیانێکی زۆرەوە تێ 
سەرشۆڕییەوە بە تــەواوی پاشەکشەیان کــرد و ناوچەکەیان بەجێهێشت.
لەم هێرش و تێکشکانەی ناڵەپاندا جهندهکی دەیان جاش و پاسدار بەجێ
مابوون و کۆمەڵێک چەک و تەقەمەنیی زۆریش وەک دەسکەوت کەوتە دەست
هێزی پێشمەرگە .زیانی پێشمەرگەش لەم بەرەنگارییە بێوێنەیەدا برینداربوونی
فەرماندەیەکی قارەمان بەناوی عیززەت ئەحمەدی بوو کە بەداخەوە بە هۆی
کاریبوونی برینەکەی دواتــر گیانی بەختی ئــازادی گەل و نەتەوەکەی کرد.

سیاسەتی دەرەوەی ئێران
لە هەناردەکردنی شۆڕشەوە بۆ هاوردەکردنی هەژاری
سیاسەتی دەرەوە بەمانای بەدواداچوونی
ئامانجەکانی واڵتێک لە کەشی نێودەوڵەتیدا
و لە پەیوەندی لەگەڵ کۆمەڵگە و دەوڵەتان
و واڵت ــان ــی دیــکــەیــە .ســیــاســەتــی دەرەوە،
ڕێــنــوێــنــیــدەری جـــۆری گــرتــنــی هەڵوێستە
ل ــە جــیــهــان و ک ــۆی ــەک ل ــە مــەبــەســتــەکــانــی
نــێــودەوڵــەتــی و ڕێــگــەکــانــی گــەیــشــتــن بــەو
ئــامــانــجــگــەلــە ل ــەخ ــۆ دەگـــــــرێ .بــێــگــومــان
ه ــەر واڵتــێــک بــەپــێــی بـــەرژەوەنـــدی خــۆی،
سیاسەتەکەی دادەڕێــژێ و بەپێی کات و لە
قۆناغەکانی مێژووییدا گۆڕانی بەسەردا دێت.
سیاسەتی دەرەوەی واڵتێک سەرچاوەگرتوو
لە پڕۆسەیەکی چەندالیەنەی هەڵوێستگرتنە
کە ئەژمارێکی زۆر لە دامودەزگە حکوومی
و ناحکوومییەکان تێیدا بــەشــدارن .هەرکام
لــەو ئەکتەرانە ب ــەدوای ئامانجی جیاوازی
خۆیەتی کە ڕەنگە ئامانجەکان پێچەوانەی
یەکتریش بن و ئــەم جــیــاوازی و دژبەرییە

لە گرتنەپێشی سیاسەتی دیاریکراودا دەبێتە
هــۆی ئ ــەوەی کــە هــەر یــەکــەیــەک ،بەجۆرێ
دەســتــێــوەردانــی ســیــاســەتــی دەرەوە بکا.
ناهەماهەنگی لە سیاسەتی دەرەوەدا دەبێتە
هۆی ئاکامگەلی نەخوازراو و وەدینەهاتنی
ئەو سیاسەتە سەرەکییەی کە بۆ سیاسەتی
دەرەوەی واڵت داڕێژراوە .ئەم بابەتە ئەوکات
جددی دەبێتەوە کە ئامانجگەلی جۆراوجۆر،
هــاوکــات بــەیــەکــەوە جێبەجێ دەکــرێــن .لە
داڕشتن و جێبەجێکردنی سیاسەتی دەرەوە
لــە ڕۆژه ــەاڵت ــی نــێــوەڕاســتــدا ،ئەکتەرگەلی
ناسراو دەورێکی سەرەکی دەبینن؛»هەرچەند
ڕوونە کە واڵتان وەکوو یەکەیەکی سیاسی
گرنگترین ئەکتەری گۆڕەپانی نێودەوڵەتین
بەاڵم لە ڕاستیدا ئەمە بەرپرسانی ئاست بااڵی
نیزامگەلی سیاسین کە لــەالیــەن واڵتــانــەوە
هەڵوێست دەگـــــــرن)89 .P ,)1998( Plano(».
«بەهاکان ،ئــەو توخمە پێکهێنەرانەن کە
کاریگەری لەسەر کــرداری مرۆڤ دادەنێن.
هەرکەسە و هەوڵ دەدا بەهاکانی جێی باوەڕی
خــۆی لــە چــوارچــێــوەی ئامانجی سیاسیدا
بسەپێنێ و کەسانی خاوەن هەڵوێستیش لە
سیاسەتی دەرەوەدا هەوڵ دەدەن ،بەهاکان
و ئــەزمــوونــەکــانــیــان لــە هەڵوێستەکانیاندا
ڕەنــگ بــداتــەوە و هــەر لــەم کاتەشدا ئــەوان
دەچنە ژێرکاریگەریی هۆکارگەلێکی زۆری
کــەشــیــی نــێــوخــۆیــی و دەرەکـــــی»Bilton,( .

;Tony, Kevin Bonnet; Introductory Sociology
McMillan

London:

Edition

,Second

).1987

یەکێک لــە بابەتگەلی گــرنــگ ســەبــارەت
بــە هەڵوێستگرتن لــە سیاسەتی دەرەوە،
ئاگەداریی لە نوێترین زانیارییە سیاسی و
ئابوورییەکانە لە ئاستی جیهانیدا .ڕۆژانــە
زانیاریگەلێکی زۆر دێتە بەردەست کەسانی
پسپۆڕ و خ ــاوەن هەڵوێست بــۆ داڕشتنی
سیاسەتی دەرەوە ،ئەگەر لــەو زانیارییانە
بەدروستی و لەکات و دەرفــەتــی پێویستی
خۆیدا بەبێ گوێدانە ڕوانینی تاکەکەسی و
دەمارگرژیانە کەڵک وەربگیردرێ بەقازانجی
گشتیی دەب ــێ و هــەمــوو تاکەکانیی واڵت
لێی سوودمەند دەبــن« .جوغرافیا بەڕوونی

پایەدارترین هۆکارێکە کە بنەمای دەسەاڵتی
نــەتــەوەیــی پــێــک دێــنــێ( ».مــورگــنــتــا ،هــانــس،
سياست ميان ملتها) .بۆیە خاڵی گرنگ ئەوەیە
دەسەاڵتداران و ئەکتەرانی داڕێژەری کاریگەر
لــە سیاسەتی دەرەوەدا کەڵک لــە جوغرافیا
وەربــگــرن و لەجیاتی ئــەوەی دراوسێکانیان
بکەنە دوژمنی خۆیان ببنە هاوپەیمان و یان
النیکەم پێوەندییەکی دۆستانەیان هەبێ کە لە
ئابووریدا ڕەنگدانەوە ئەرێنییەکەی خۆبنوێنێ.
سیاسەتی دەرەوە و هەناردەکردنی شۆڕش

پاش شۆڕشی گەالنی ئێران لە ساڵی ١٣٥٧ی
هەتاوی« ،هەناردەکردنی شۆڕشی ئیسالمیی
ئــێــران» بــۆ دەرەوەی واڵت و بەتایبەت بۆ
واڵتانی ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست ،هێڵی سەرەکی
سیاسەتی دەرەوەی ئێران بووە و گرتنەپێشی
ئەم سیاسەتە کە هەتا ئێستەش درێژەی هەیە و
سپای قودس جێبەجێی دەکا؛ ناوچەکەی تووشی

ئاڵۆزی و خوێنڕێژیی زۆر و بەردەوام کردوە.
هــاتــنــەســەرکــاری دەســەاڵتــی ئایەتوڵاڵکان
و درێـــژەدانـــی شـــەڕی عــێــراق و هــەروەهــا
دژایــەتــیــی کــۆمــاری ئیسالمیی ئــێــران لەگەڵ
بــەرژەوەنــدیــیــەکــانــی واڵتــانــی دراوس ــێ ــی کە
هەمووی لەپێناو سیاسەتی «هەناردەکردنی
شــۆڕشــی ئیسالمی ئ ــێ ــران»ەوە ب ــوو ،زیاتر
و زیــاتــر ئــێــرانــی لــە گــۆڕەپــانــی سیاسەتی
نێودەوڵەتیدا تەریک خستەوە و دەرفەتەکانی
گەشەکردنیشی لەدەست دا .دەستگرتن بەسەر
باڵوێزخانەی ئەمریکا و دواتریش هێرشکردنە
سەر باڵوێزخانەکانی بریتانیا و سعوودیە و
هەروەها تیرۆرەکانی سپای قودس لە دەرەوەی
واڵت ،گرژیی و ئاڵۆزی نانەوە لەگەڵ میسر
و ئیماراتی یەکگرتووی عەرەبی و بەحرێن،
ئاستنزمبوونیی پێوەندییەکانی ئێران لەگەڵ
ئوردۆن و پشتگیریی بەئاشکرا لە حیزبوڵاڵی
لوبنان و حــەمــاس و حوسییەکانی یــەمــەن؛
ئــەو هــۆکــارانــەن کــە لــە ئاستی نێودەوڵەتیدا
ســەلــمــانــدوویــەتــی ئـــەوە ســپــای قــودســە کە
لــە ڕێــی هــەنــاردەکــردنــی شــۆڕشــی ئیسالمی
ئــێــرانــەوە ســیــاســەتــی دەرەوەی ئ ــەو واڵتــە
دادەڕێــژێ و لە ڕاستیدا وەزارەتــی دەرەوەش
ئاسانکاریی بۆ ئەو هێزە تیرۆریستییە دەکا و
بە زمانێکی دیپلۆماسییانە پاساوی بۆ دێنێتەوە.
پاش نەمانی حکوومەتی تاڵیبان لە ئەفغانستان
و حیزبی بەعس لە عێراق و سەرکۆماریی
عەبدڕەبو مەنسوور هــادی لە یــەمــەن ،ئەوە
ئێران بوو کە بۆشایی دەسەاڵتی لە ناوچەدا
پڕ کــردەوە و تیرۆری نەیارانیی کردە چەقی
سیاسەتی دەرەوەی لە ئەفغانستان و عێراق و
یەمەن .لە پاش دەوڵەتی نۆیەمیشەوە ڕووی
کـــردە واڵتــانــی ئــەمــریــکــای التــیــن و ئاسیای
شەرقی و ئورووپای وەالنا و لە شۆڕشەکانی
بەهاری عەرەبیشدا پشتگیریی الیەنگرانی خۆی
لە ئاسیای ڕۆژاوا و باکووری ئەفریقیا کرد.
سیاسەتی دەرەوەی ئێران لەسەر بنەمای
بەرژەوەندیی خاک و خەڵکەکەی دانەڕێژراوە،
بەڵکوو لــەســەر بنەمای شێوازێکی تایبەت
لــە بـــڕوای ئیسالمی_شیعی دامـــــەزراوە کە
ئابووریی واڵت بۆ ب ــڕەودان بــەو ب ــاوەڕە لە
دەرەوەی واڵت ســەرف بــکــرێ .گرتنەپێشی
ئەم سیاسەتە بووەتە هۆی ئەوەی کە هەرچی

ئازاد مستۆفی
زیاتر کەلێنی نێوان سیاسەتی دەرەوەی ئێران
و واڵتــانــی دراوســێــی و زلــهــێــزەکــان بەرینتر
بێتەوە و لە بــواری ئابووریشەوە هیچ داهات
و س ــەرم ــای ــەگ ــوزاری ــی ــەک ڕووی ت ــێ نــەکــا.
سیاسەتی دەرەوە و هاوردەکردنی هەژاری
لە ژئۆپۆلۆتیکی نوێی ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاستدا
پــاش شــەڕی ســارد کــە لــەالیــەکــەوە ڕووســیــە،
ئێران ،عێراق ،حیزبوڵاڵی لوبنان و گرووپەکانی
ئەفغانستانن؛ ئەمریکا و ئیسرائیل و شــوڕای
هاوکاری کەنداو و میسریش لەالیەکی دیکەوەن
و تــورکــیــەش لــە نــێــوان ئــێــران و ئیسرائیلدا
بەپێی بــەرژەوەنــدیــیــە ئــابــووریــیــەکــەی یــاری
دەکــــا .بــێــگــومــان دەســتــێــوەردانــەکــانــیــی ئــەم
دوایــیــانــەی ڕووســیــە و تورکیە لە ناوچەکەدا
بــۆ وەرگــرتــنــی ئیمتیازی ئــابــووریــیــە و ئــەوە
یەکێک لە ئەرکەکانی دامودەزگەی پێوەندیدار
بــە ســیــاســەتــی دەرەوەی هـــەر واڵتــێــکــە کە
سەرمایەگوزاریی بیانی بۆ واڵتەکەی ڕابکێشێ
یــاخــود ســەرمــایــە لــە دەرەوەی واڵتــــەوە بۆ
واڵتەکەی بێنێ و هەلی کار و خۆشگوزەرانی
ب ــۆ تــاکــەکــانــی کــۆمــەڵــگــەکــەی بــڕەخــســێــنــێ.
ئێران لەکاتێکدا پشتی بە ڕووسیە بەستووە کە
ڕووسیە خۆی پەیوەستە بە نەوت و گاز و لە
ژێرکاریگەریی دابەزینی نرخی نەوت و گەمارۆی
ئەمریکایە و بەهای نرخی ڕوبڵی ڕووسیە نیوە
بووە .پێنج ساڵ پێش لەمە ئەم واڵتە  ٥٢٧میلیارد
دۆالر هەناردەی بوو بەاڵم ئێستە هەناردەی ئەو
واڵتە گەیشتووەتە  ٢٨٢میلیارد دۆالر ،گەشەی
ئابوورییەکەشی لە  %3/5ەوە بووەتە ژێر سفر.
سعوودیە ماوەیەک پێش لەمە  ٥٠٠کۆمپانیای
ئەمریکی ،ئورووپایی و ژاپۆنی بانگهێشت کرد
کە لە باکووری مەدینە بۆ دروستکردنی شارێک
کە تەواو تەکنۆلۆژی بێ ،سەرمایەگوزاری بکەن.
لە ساڵی ڕابردوودا سەنگاپوور _ کە دوڕگەیەکە
هەر بەقەدەر تــاران دەبــێ_  ٦٧میلیارد دۆالر
سەرمایەی بۆ واڵتــەکــەی ڕاکێشاوە ،ئەمە لە
کاتێکدایە کــە ئــێــران لــە ســاڵــی ٢٠١٥دا _کە
دەڵــێــن بــاشــتــریــن س ــاڵ بـــووە بــۆ ڕاکــێــشــانــی
سەرمایەگوزاریی بیانی_ تەنیا  ٨٧٠میلیون
دۆالری بۆ سەرمایەگوزاری ڕاکێشاوە .ئەمریکا
لە ساڵی ڕابردوودا  ٧٠٠ملیۆن دەزگای ئایفۆنی
فرۆشتووە و عەڕەبستان لە ساڵی  ٢٠١٦نزیکەی
 ١٦٠ملیۆن دۆالری بۆ البیکردن لە ئەمریکا
هەزینە کردووە کە گرێبەستی سەربازیی ٤٧٠
میلیارد دۆالری نــێــوان ئەمریکا و سعوودی
یەکێک لە هێماکانی بوونی ئابووریی سعوودیەیە
ل ــە ئــەمــریــکــا ک ــە بـــووەتـــە هـــۆی خــوڵــقــانــدنــی
 ٣٨٠هــــەزار هــەلــی کـــار بــۆ ئــەمــریــکــیــیــەکــان.
باسەکە ئەمەیە کــە ئــەو ڕێسایانەی کــە لە
کۆنگرەی ئەمریکادا  ٤٢٣دەنگی بەڵێ و  ٢دەنگی
نای وەرگرت ،داوای لە کۆمپانیاکانی دنیا کردووە
کە هیچ جــۆرە سەرمایەگوزارییەک لە ئێراندا
نــەکــەن .مــاوەیــەک پێش لەمە شاندێکی ئێران
سەردانی سوئیسی کرد کە سەرمایەگوزاریی
لە ئێراندا بکەن بەاڵم ئەوان پێیان گوتبوون کە
ناتوانن دژی بڕیاڕی وەزارەتی خەزێنەی ئەمریکا
لەگەڵ ئێراندا هیچ جۆرە مامەڵەیەکیان هەبێ.
سیاسەتی دەرەوەی ئێران لەسەر بنەمای
هــەنــاردەکــردنــی شــۆڕشــی ئیسالمیی شیعی_
ویــایــەتــی فەقیهە ،لــەدەســتــدانــی ســــەروەت و
سامانی ئێرانی لێ کــەوتــۆتــەوە و نەیتوانیوە
سەرمایە و وەبەرهێنانی پێویست و لە ئاستی
شــیــاودا بــۆ واڵتــێــکــی بــەریــنــی وەکــــوو ئــێــران
ڕابکێشێ .ئــێــران دەیــتــوانــی داهــاتــی نــەوت بۆ
گەشەی ئابووریی واڵت تەرخان بکا و لەسەدا
نەوەدی واڵتانی جیهان سیاسەتی دەرەوەیان بۆ
ڕاکێشانی سەرمایە و وەبەرهێنانە لە واڵتەکەیان،
بــەاڵم پــەیــڕەوکــردنــی سیاسەتی ئــاژاوەنــانــەوە
لەالیەن ئایەتوڵاڵکانەوە بووەتە هۆی ئەوەی کە
کۆمەڵگەی ئێران و خەڵکی ئەو واڵتە زۆرینەی
لەژێر هێڵی هەژاریدا بژین .هەرچەند ئێران لە
بواری سیاسەتی دەرەوەدا ئیدعای ئەوە دەکا
کە لە ئەفغانستانەوە هەتا یەمەن ئیمپراتۆرییەکی
ڕانەگەیەندراوی ویالیەتی فەقیهی دامەزراندووە،
بەاڵم ئەم گورگە کاغەزییە چونکە ئابوورییەکەی
ڕووخـــــاوە ،فــشــارەکــانــی ســەر خەڵکی ئێران
وایکردووە بەردەوام خۆپیشاندانی بەرین دژی
دەسەاڵتی مافیایی ببینین و ،گڕکانی ئەم گڕانە
لە سەرانسەری ئێراندا خەریکە دەبێتە پارچە
ئاگرێ ،کە سووتانی ئــەو گورگە کاغەزییەی
بــــەدواوە دەبـــێ و لــە داهــاتــووشــدا بنیاتنانی
واڵتێک بە خەزێنەیەکی بەتاڵەوە گەلێ ئەستەمە.
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لە مێژە گرتووخانەکانتان کردوە بە قەفەسی نەفەسی ئازادی و
دەورپێچ کردنی ویستی سەربەستی...
بۆتان نەچووە و ناچێتە سەر ئەو پەڕەکەی دەمانکوژن...
خۆ کەماڵی دەباغیی کرماشان حەز ،بۆ پرسیاری مڵ شۆڕی سێدارەی واڵمێکی خاس بوو
خاسما لە سەردەمێک وا ئێوە شێتی سەرکوت و ئەمە ژیر بە ژیانەوە بووین
چیی لێ دەکەن لەم گشتە چرۆ کردن و
پەلوپۆ هاوێشتنی بەڕووی بەرەنگاری لە بێستوون تا مانێشت؟
خانەئاوا بۆ هێچ شتێک کەمتان دانەنا...
لە شمشێری نەرم بڕی شووڤینیستییەوە تا دزینی گۆرانییەکانمان
لە تااڵنکردنی تان و پۆی تەون ،مێژوومان تا
بێتۆنکردنی گۆڕی الوێکی هەناسە گەرمی ئیالمی ،تالب ...
هەر ئێوە نەبوون پاڵتان دابوو بە مێژووی دزراوی ئێمە و
بە قاقاوە باسی پاڵەوانە پەمبەکانی خۆتانتان بۆ دەگێڕاینەوە؟
هەر ئێوە نەبوون لە سەر ژێرخان و سامانی ئیالم هەیوان و تەالری تارانتان ڕازاندوە...؟
هەر ئێوە نەبوون بە دڵنیاییەوە هێڵێکتان کێشابوو لە نێوانی سنوورە دەسکردەکانی خۆتان...؟
ئێستاش خۆ هەر ئێوەن بە سیخۆر و شۆڤارەکانتانەوە هەوڵ دەدەن
بۆ دۆزینەوەی هەرچەشنە سرتەی کوردایەتی و هەرچەشنە جمەی ئازادی و
دەسکەوتتان بووهتە کەشفکردنی ئااڵیەکی ئاگرئاسا لە ماڵە سەرتەنوورێکی ئیالمی!...
کەشفی ئاگرتان پیرۆز!
لە مێژە لە گرتووخانەکانی ئێوەوە ،جەستەی ئازادی دەچەوسێتەوە و
نەوای ئازایەتی دەزرینگێتەوە
لە مێژە لە بەندیخانەکانی ئێوەو ه دەالقەکان بوونهتە پردێک
لە نێوای هەوای ڕووناکایی و شەوەزەنگی سامناکی...
بە خۆشی و ناخۆشیی ئێوە نیە ،هەڵکردنی شەمێک ...شکستە بە لەشکەری تاریکایی!
هەڵکردنی شەم لە ئێمە پیرۆز!
ئێوە بوون بە دیکتاتۆری گوڵ خونچە و ئێمەش لە بەتااڵیی وەرزی سەرهەڵدان
سەرمان هەڵ دا بووین بە دێموکرات!
شەهیدانی ئێمە ....خەمی ئێوە زیاد دەکەن و بە کوشتنی هەر الوێک...
لەتێک لە خۆتان دەنێژن و بزمارێک لە تابووتی خۆتان دەدەن...
لە گەورەکانتان بپرسن ئێمە خوومان بە سەرشۆڕی نەگرتوە و
دێموکراتیش ڕانەهاتووە خەمی سووک هەڵگرێ...
بزمارێکی تر پێشکەش بە تابووتی نابوودیتان.

دی

هەیاس کاردۆ

عەلی لەیالخ

«لیکاوی کوورش»
ناسر فەتحی

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

دووانەی لێکدانەبڕاوی مرۆڤ

مرۆڤ بوونەوەرێکی سەیر و بێ کۆنتڕۆڵە .ئەوەی دەزاتی
مرۆڤ دایە بە هیچ جۆر پێشبینی ناکرێ .هەموو پێشڕەفتە
عیلمییەکانی هەتا ئێستای جیهان کە هەر بەدەستی خودی
مــرۆڤ پێک هاتوون نەیانتوانیوە بە قووڵی بەناخی خودی
مرۆڤدا بچنە خــوار و پەی بە ڕازەکــانــی بــەرن .ئەو پێچ و
مــۆرانــەی لەشی مرۆڤیان لێک قایم کــردوە و ئــەو سیم و
ڕایەڵکانەی جموجۆڵەکانی ئــەم بــوونــەوەرە نمایش دەدەن
بە ڕادەیــەک سەرسوڕهێنەرن کە خوێندنەوەی دروستیان
هــەتــا ئێستا مــومــکــیــن ن ــەب ــوە .بــۆ پ ــەی بـــردن بــە هــەمــوو
ڕەمزوڕازەکانی ئەم هەیووالیەی ناوی مرۆڤی لەسەرە ڕەنگە
درێژایی زەمــان بەس نەبێ ،پێویستیمان بە شتێکی دیکەیە.
ڕق و خۆشەویستی دوو لەو تایبەتمەندییە هــەرە ناحەز
و جوانانەی مرۆڤن کە سەرچاوەی هەموو گۆڕانکارییەکانی
جیهانن .ئەم دوو تایبەتمەندییەی مرۆڤ وەگەڕخەری چەرخی
ژیان و ڕاگرتنی نەزمی مانن .لەهەر جێیەک خۆشەویستی
هــەیــە ڕق جێگای پــێ لــێــژە و نــاوێــرێ خــۆی وەدیـــار بخا.
لەجێگایەکیش ڕق زاڵە شوێنەوارێک لەخۆشەویستی بەدی
ناکرێ .ئــەم دوو خسڵەتەی مــرۆڤ بەجۆرێک دەبەرامبەر
یــەکــدا ڕاوەس ــت ــاون کــە زاڵــبــوونــی یــەکــیــان بــەســەر ئــەوەی
دیکەدا لە واقیع بــەدەرە ،ڕەنگە تەنیا دەخەیاڵدا جێگە بگرێ.
ئــەوەنــدەی خۆشەویستی مــانــا بــەژیــان دەبــەخــشــێ ،ڕق
بێمانای دەکا .بە هەمان ڕادە کە خۆشەویستی ڕەنگی دنیامان
بۆ جــوان دەکــا ،ڕق دزێــوی دەکــا .هەموو ئــەو باوەشانەی
کازیوەی بەیانی بۆ خۆشەویستی دەکرێنەوە ،لەتاریکایی ڕقدا
قفڵ دەدرێــن .با ڕوونتری بڵێم .لە ڕق ڕا دەست پێ دەکەم:
ڕق ،بەڵێ ڕق! واتە شێرپەنجەی ژیانی بەشەرییەت .یانی ئەو
بەاڵیەی هەست و نیستی ئێمەی وێران کردوە .واتە بەدبەختی،
چارەڕەشی ،زەبوونی ،بێ ویژدانی ،بێ غیرەتی ،بێچارەیی و
بێ باوەڕی .ڕق یانی دڵڕەشی ،پیسی ،تاریکی ،بێ هێزی و بێ
ئیرادەیی .کەس نازانێ ئەو بەاڵیە چۆن خانەکانی مێشکی مرۆڤ
داگیر دەکا و بۆ ڕێگای پێشگرتنی نادۆزرێتەوە .لە دنیای ڕقدا
چاوەکان کوێرن ،گوێەیەکان کەڕن ،زمان لەگۆ دەکوێ ،هەست
و ئیحساس وجوودی نیە .مرۆڤ بوونەوەرێکی بێ دەسەاڵتی
خۆ بەدەستەوە دەرە کە بــەاڵی ڕق بێروبەوێی دادەدا .ڕق
چوارچێوەی ژیان ئەوەندە بەرتەسک دەکاتەوە کە مرۆڤ ڕەنگە
بەرپێی خۆشی بە تەواوەتی نەبینێ .تاریکی موناسبترین کاتە
بۆ خۆنواندنی ڕق چونکە لە ڕووناکیدا دەسەاڵتی نیە .خەیانەت،
لە پشتەوەڕا خەنجەر وەشاندن ،درۆ و ڕیــا ،چاپلووسی و
دوو ڕوویی لەخسڵەتەکانی کەسانی ڕق داگرن .لەڕاستیدا ڕق
دنیایەکی دیاری نیە هەتا خۆی تێدا وەدیار بخا .خۆ شاردنەوە
و چــاوەڕوانــی دەرفــەت مانەوە مەجالی درێــژەی ژیــان بەو
بەاڵیە دەدەن .لە مانا زۆرەکانی ڕق ،یەکیان وێران کردنە .هەتا
ڕق هەیە ماڵوێرانیی نەسلی مرۆڤ کۆتایی نایە .بۆ زاڵکردنی
ئــاوەدانــی بەسەر وێرانیدا دەبــێ ڕەگــی ڕق ویشک بکرێ.
بەاڵم خۆشەویستی:
باخی خۆشەویستی پڕە لە گوڵی ڕەنگاوڕەنگی بۆنخۆش
کە بەشی هەموو کەس دەکا .لەدنیای خۆشەویستیدا مێشکی
مرۆڤ تەنیا کاتە خۆشەکان تەنزیم دەکا و دەیەوێ هەرچی
لێوە بزەی لەسەر بێ .خۆشەویستی دەیەوێ ژیان بە پێکەنین
دەست پێ بکا و بە بزە کۆتایی بێنێ .ئامێزی گەرم بۆ هەموو
الیــەک و لە گشت کاتەکاندا ئــاوەاڵ بێ .دەستی دۆستایەتی
و یارمەتی بۆ هەمووان درێــژ بکرێ و کەس وەال نەندرێ.
خۆشەویستی دەیەوێ ئاسمانی سەرمان قەت هەوری ڕەش
داینەگرێ ،ڕۆژەکانمان پڕ بەرهەم و شەوەکانمان ئــارام و
بێ دەردی ســەر بــن .لەدنیای خۆشەویستیدا کــەس بەشی
کەس ناخوا ،کەس دەستی تــاوان بۆ کەس درێــژ ناکا ،هیچ
فرمێسکێک بــۆ خــەم و خــەفــەت هــەڵ نــاوەرێــنــدرێ .لەماڵی
خۆشەویستیدا الی سەرێ و خــوارێ وجــوودی نیە .ئەوەی
هەیە ماڵی هەمووانە و تەنیا ڕێز و بزە و بەختەوەریی تێدا
بەش دەکــەن .ژمــارەی ئەو دەروازە پڕ قفڵە ئاسنینانەی بە
کلیکی خۆشەویستی دەکرێنەوە لەبن نایە .هیچ کوێرە ڕێیەک
نیە چاوی خۆشەویستی نەی دۆزێتەوە ،هیچ گرێ پووچکەیەک
نیە دەستی خۆشەویستی نەیکاتەوە .دنیای خۆشەویستی وەک
ئەو ساتانەی دەریا وایە کە دەئارامیی خۆیدا نوقم بوە ،هیچ
شەپۆلێک هەڕەشە ناکا .بۆ دەئامێز گرتنی بووکی خۆشەویستی
ڕێگایەکی دوورمــان لەبەر نیە ،پێویست ناکا خۆمان بە ئاو
و ئــاگــردا بکەین .تەنیا لەسەرمانە یەکترمان خــۆش بوێ.
لەوەتی مرۆڤ هەیە ئەم دوو خسڵەتەی پێ بە پێی یەک
درێژەیان بە ژیان داوە .سەیرە هەموو کەس ،بەڵێ هەموو
کــەس باسی خۆشەویستی دەک ــا ،ڕێــزی دەگـــرێ ،تەبلیغی
بۆ دەکــا و وەک وانــە دەی ڵێتەوە .کەچی بــەاڵی ڕق هەروا
قــورس و قایم لەپەنامان ڕاوەســتــاوە .تــۆ بڵێی بــەاڵی ڕق
ڕۆژێــــک بــارگــەی ســەفــەر ببەستێ و ئیتر نــەگــەڕێــتــەوە؟
بــڵــێــی ئــەوکــاتــیــش خــۆشــەویــســتــی هـــــەروا پ ــڕ مــانــا بــێ؟
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بەڕێوەچوونی ڕێوڕەسمی ڕۆژی جیهانیی زمانی دایک لە بۆکان و پیرانشار
دروونناسی ،پەروەردە و کۆمەڵناسی بهڕێو ه برد.
لهو کۆرهدا کەماڵ حەسۆ ،مامۆستا عومەر ئیمام ،حامید ئەمین
عەشایری ،قەرەنی ئەحمەدئاقایی ،دکتۆر کاوە خضری ،محەممەد
ساوجباڵغی ،خدر محەممەدی و حەیدەر ئەحمەدی وتارەکانیان
پێشکەش کرد و هەرکام لە وتاربێژان ،لە گۆشەنیگای تایبەتەوە
و بەشێوەی زانستیانە گرینگی زمانی دایک ،ڕێگاکانی پاراستنی
زمانی کوردی ،هەڕەشە و دەرفەتەکانی بەردەم زمان و
ئەدەبیاتی کوردییان هێنا بەرباس و لێکۆڵینەوەی ورد .هەروەها
ئەندازیار یوسف شوجاعی چیرۆکنووس و ئەدیبی کوردی
کورمانج ،باسهکهی خۆی لهبارهی گرینگیی دانوستاندنی
ئەدەبی لەنێوان زاراوە کوردییەکان (بە تایبەت کورمانجی
سەروو و کورمانجی نێوەڕاست) پێشکەش بە ئامادەبووان کرد.

کۆڕی فێرکاری و فەرهەنگی و فێرگەی زمانی
کوردیی ئەدەب ل ه شاری بۆکان ڕۆژی چوارشەممە،
٢ی ڕەشەممە ،بەبۆنەی ڕۆژی جیهانیی زمانی زگماک
لە شاری بۆکان ڕێوڕەسمێکی تایبەتیی پێک هێنا.
لهو کۆڕ ه ئهدهبییهدا چهند بابەت و وتاری زانستی له سهر
گرینگیی زمانی دایک و خوێندن و پهرورهده ب ه زمانی زگماک
پێشکەش کران و چهند شاعیرێک ب ه خوێندنهوهی شێعر و
پهخشان گهرمی و گوڕییان ب ه کۆڕهکه بهخشی و لە درێژەی
کاری کۆبوونهوهکهدا بڕوانامەی کۆتایی خولەکانی فێرکاری
بە بەشێک لە سەرکەوتووانی فێرگەی زمانی کورد بەخشرا.
له شاری پیرانشاریش کافەکتێبی ئەندێشە کۆڕیادێکی
ئەدیبان،
لە
بەرچاو
کۆمەڵێکی
ئامادەبوونی
به
فەلسەفە،
زمان،
بوارەکانی
پسپۆرانی
نووسەران،

کۆڕی پهردهالدان له بهرههمهکانی ک .د .ئازاد له بانه

ڕۆژی پێنجشهممه3 ،ی ڕهشهمم ه ل ه بان ه کۆڕێک بۆ
ڕێزلێنان ل ه شاعیر خاوهن ههست ،ک .د .ئازاد و ڕوونمایی

و پهردهالدان ل ه سهر سێ کتێبی ئهو شاعیر ه بهڕێو ه چوو.
لهم کۆڕهدا ک ه لهالیهن ئهنجومهنی ئهدهبی فهرههنگی
بهڕۆژهی شاری بان ه و ئهنجومهنی ئهدهبی فهرههنگی
هاژهی کۆخان بهڕێو ه چوو ،سهعید نهججاڕی (ئاسۆ)،
ئیبراهیم ئهسماعیل پوور(شهماڵ) ،سۆرانی حوسێنی ،ئهمین
گهردیگالنی و عومهر محهممهدی باس و وتاریان پێشکێش کرد.
بڕگهیهکی دیکهی کۆڕیادهکهدا بۆ خوێندنهو ه و دیکلهمهی
شێعرهکانی ک.د.ئازاد لهالیهن عومهر ڕهسووڵی ،دوکتۆر
مێهری پاکزاد و ڕێباز تورجانی و گوتنی شێعرهکانی
ئهو شاعیر ه ب ه مۆسیقا و گۆرانی لهالیهن شهریف ئاغای
ڕهبهت لهگهڵ شمشاڵی ڕهحمان قادری تهرخان کرابوو.
شایانی باسە کە «چهپکێ خهونی ئهرخهوانی»« ،برینهکان ب ه
خوێ دهشۆم»(شێعر) و بالۆرهکانی غهریبی (کورت ه چیرۆک)
نوێترین بهرههکانی نووسهر و شاعیر کەریم دافعی «ک .د .ئازاد»ن.

بەڕێوەچوونی ڕێوڕەسمی ڕێزلێنان لە مەنسوور یاقووتی لە کرماشان
حەوتوونامەی «صدای ئازادی» لە شاری کرماشان ڕۆژی
شەممە ٥ی ڕەشەممە ڕێوڕەسمێکی بۆ ڕێزگرتن لە قەڵەم و پێگەی
مەنسوور یاقووتی ،نووسەری فارسینووسی کورد بەڕێوەبرد.
لەو ڕێوڕەسمەدا چەند کەس لە قەڵەمبەدەستان و توێژەرانی
کورد و فارس ،لە گۆشهنیگای جیا جیاوە پێگەی هونەری و
قەڵەمی بەتوانای «مەنسوور یاقووتی»یان خستە بەرباس.
جەلیل ئاهەنگەرنژاد ،نووسەر و بەڕێوەبەری حەوتوونامەی
«صدای ئازادی» لە قسەکانیدا لهبارهی پێگەی ئەدەبی
مەنسوور یاقووتی گوتی :مامۆستا یاقووتی یەکێک لە سێ
کوچکەی چیرۆکنووسیی کرماشانە و ،هاوشان لەگەڵ عەلی
ئەشرەف دەرویشیان و عەلی محەممەد ئەفغان لە دەیەی
٥٠ی هەتاوی بەمالوە زیاتر لە کرماشان لە کۆمەڵگەی
چیرۆکنووسی ئێراندا بەناوبانگن و ناوێکی ناسراو و هەرمانن.
ناوبراو سهبارهت بهوهی ک ه تا ئێستا گرینگی بە
سیما بەرچاوەکانی ئەدەبییاتی کرماشان نەدراوە،
ڕەخنەی لە بەرپرسانی بواری فەرهەنگی پارێزگای
کرماشان و الیهن ه پێوهندیدارهکانی دیک ه گرت.
گوندی کیوەنان لە
چیرۆکنووس و ڕەخنەگری کورد ،مەنسوور یاقووتی لە دایکبووی ساڵی ١٣٢٧ی هەتاوی لە
ناوچەی کولیائی کرماشانە .ناوبراو ک ه مامۆستای قوتابخان ه بوو ،ساڵی  1358ب ه هۆی جیابیری ل ه کارهکهی دهرکرا
و ساڵی  1363کهوت ه ب ه غهزهبی دهسهاڵتدارانی کۆماری و ب ه تاوانی چاالکیی سیاسی ماوهی  5ساڵ خرای ه زیندانهوه.
کۆمەڵە چیرۆکی «زەخم» بەناوبانگترین بەرهەمی مەنسوور یاقووتییە.
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بهر ل ه مااڵوایی
ئهتۆ زیندووان مهکوژه ،مردوو
زیندووکردنهوهت پێشکێشی خۆت!
دهگــــــێــــــڕنــــــهوه کــــــابــــــرایــــــهک دهچــــێــــتــــ ه الی
هــــاڕوونــــی پـــاشـــا و دهڵـــــێ پــزیــشــکــێــکــی زۆر ب ه
تــوانــام .هـــاڕوون لێی دهپــرســێ چیی تایبهت لـه خــۆتــدا شــک دهبـــهی؟ دهڵــێ
قوربان هیند شــارهزام مــردووش زیندوو دهکهمهوه .باڵووڵه شێت ک ه لهوێ
دهب ــێ ،ه ـهڵ دهداتـــێ« :ئـهتــۆ زیــنــدووان م ـهکــوژه ،م ــردوو زیــنــدووکــردنـهوهت
پێشکێشی خۆت!» ئهوه ئێستا له ڕووحانی ،سهرۆککۆماری ئێران قهوماوه.
ئاغای ڕووحــانــی دوو دهورهیــه به دروشمی بهربهرهکانی لهگهڵ بێکاری
و نەهێشتنی قهیرانی ئــابــووری و باشترکردنی ژیــان و گــوزهرانــی خهڵک
و بهگشتی به دروشمه هەڵخەڵەتێنە ئابوورییهکان گــرهوی ههڵبژاردنهکان
دهبــاتــهوه ،کهچی ئـ ـهوهی ڕۆژ لـهگـهڵ ڕۆژ خراپتر دهبــێ ه ـهر بــارودۆخــی
ئــابــووریــی واڵت و ،ئــهوهی پهیتاپهیتاش زهرهرم ـهنــدتــر دهبــێ ه ـهر خهڵکن.
بهپێی نوێترین ڕاپۆرتی ناوهندی ئاماری ئێران دیسانهکهش پێچهوانهی واد ه
و بهڵێنهکانی ئاغای ڕووحانی هیچ که ههنگاوێک بۆ دامهزراندن و دروستکردنی
ههلی کاریی نوێ لهالیهن دهوڵهتهوه ههڵنهگیراوهتهوه ،نرخی بێکاری زیاتریش
چــۆتـه سـ ـهرێ و هـهتــا کــۆتــایــی سـ ـهرم ــاوهزی ئـهمــســاڵ  500هـــهزار کهسی
دیکهش کارهکانیان ل ه دهست داو ه و چوونهته ڕیزی خێڵی بێکارانی واڵتهوه.
ئامارهک ه دهڵێ له پاییزی ئهمساڵدا ل ه حهشیمهتی  26میلیون و  472ههزار
کهسیی چاالک له واڵتــدا 23 ،میلیون و  331هـهزار کهسیان کاریان بوو ه و
زیاتر له سێ میلیۆن و  141ههزار کهسیش بێکار بوون .لهو ئامارهدا ئاماژ ه
بهوهش کراوه ک ه ژنان پشکی زۆر کهمتریان ل ه دامهزران و دهسخستنی کار
پێ بــڕاو ه و نرخی بێکاریی الوانــی نێوان  15ههتا  24ساڵ سـهدا  29بووه.
هاوکات  496هــهزار کهسیش ههتا کۆتایی هاوین ب ه هۆکاری جۆراوجۆر
کارهکانیان ل ه دهست داوه .با لەوەش گەڕێین کە ئاماری ناوەندە سەربەخۆکان
دەڵــێــن حەشیمەتی بێکارەکان لــە ئــێــران لــە نــێــوان  7بــۆ  11میلیۆن کەسە.
له نوێترین ئاماری ناوهندی ئاماردا ئهوه دهخوێنینهو ه که بارودۆخی ئابووریی
واڵت سـهرهڕای بهرجام و پێچهوانهی بانگهشهی دهوڵهت بۆ چاکسازییهکان
لهو پێوهندییهدا ههروا شپرزه و نالهباره و کارناسان به نیگهرانیی زۆرهو ه
لهو دۆخه دهڕوانن .ههروهها ئهو ئاماره له کاتێکدا لهالیهن ناوهندی ئامارهو ه
و بهپێی داتــا ڕهسمییهکانی دهوڵــهت تۆمار کــراوه که حهسهن ڕووحــانــی و
کابینهکهی پێشتر ڕایانگهیاندبوو که له ساڵدا النیکهم  670ههزار ههلی کاریی
نوێ دروست دهکهن .ئێستاش ئاماره ڕهسمییهکان دهرخـهری ئهو ڕاستییهن
که نهک دهوڵ ـهت نهیتوانیوه لهو ماوهیهدا وادهکانی خۆی بهجێ بێنێ ،بگر ه
له ساڵی یهکهمی دهوری دووههمی سهرکۆمارییهکهیدا  500ه ـهزار کهسی
دیکهش کارهکانیان له دهست داوه و ئهوهش بووهته هۆی ناهۆمێدیی زیاتری
خهڵک ب ه دهوڵهتی مشوور و هیوای ڕووحانی! ئهو ناهۆمێدییهش بارودۆخهک ه
ب ـهرهو ئاقاری ب ـهرهوڕووبــوون ـهو ه دهبــا ،ب ـهرهوڕووبــوون ـهوهی خهڵک لهگهڵ
دهســـهاڵت؛ بــهاڵم بــۆ؟ لێدوانی چهند کاربهدهستێکی کــۆمــاری ئیسالمی ل ه
پێوهندی لهگهڵ ئهو دۆخ ـهدا پێمان دهڵێ کۆمهڵگهی ئێران خهریک ه دهکوڵێ:
محهممهد موخبیر دزفولی ،سهرۆكی «ستادی ئیجڕایی فهرمانهکانی ئیمام»
دهڵێ ٣٠ :میلیۆن كهس ل ه ئێران ل ه ژێر هێڵی ههژاریدا دهژین ک ه  ١٢میلیۆن
كهس لهوان به تهواوی له ژێر هیڵی ههژاریی موتڵهقدان ،واته بۆ نانی شهوێ
ی وزیــر 
دادەمێنن .عهلی ئهكبهر سـهیــاری ،جێگر 
ی تهندروستی ،دهرمــان و
ی پزیشكی 
فێركردن 
ش دهڵێ :کهڵکهڵهی دهروونیی زیاتر ل ه  ٢٥میلیۆن كهس ل ه
خهڵکی ئێران نان و چۆنیهتیی هێنانی بژیوی ژیان بۆ سهر خوانی ماڵهکهیانه.
موجتهبا ڕهحماندوست ،نوێنهری تاران و ئهندامی كۆمیسیۆنی كۆمهاڵیهتیی
مهجلیس ڕایگهیاندو ه كه له ئاستی ئێراندا  ١٢میلیۆن كـهس ئاتاج و چاو
ن له ژێر چاودێریی ماڵیی
لهدهستن .وهک ئهو باسی دهکا  ٦میلیۆن کهس لهوا 
هیچ ناوهندێکی حکومیدا نین و جێی سەرنجە کە النی زۆری داهاتی ئهم ٦
ی  ٤٥ههزار و ٥٠٠
میلیۆن كهسهش ک ە ڕهحماندوست باسی دهکا ههمان بڕ 
له دهوڵهتی وهردهگ ــرن .ئهحمهدڕهزا موعینی ،نوێنهر 
تمهن یارانهیهیه که 
ی
ی باال 
كرێكاران ل ه شوڕا 
ی كار دهڵێ ئێستا حهقدهستی ژێر  ١میلیۆن و ٨٠٠
ههزار تمهن به تهواوی دهخرێته ژێر هێڵی ههژاری ،کەچی هەر بەپێی نرخی
دەوڵــەت كرێكاران ههقدهستهكانیان مانگان ه خــوار  ٩٠٠ه ـهزار تمهنه .خۆش
ی ئیسالمیی
ی كۆمار 
ئهوهیه ک ه پاسدار ڕۆستهم قاسمی وهزیری پێشووی نهوت 
ئێرانیش له شهڕی دهس ـهاڵت و باڵباڵێنی نێو رێژیمدا لهو پێوهندییهدا کهمی
ناهێنێ و دان به بارودۆخی خراپی ئابووری و ههژاری و بێكاری دادهنێ .ئهو
دهڵێ ٢٠ :میلیۆن کهس له ئێران به تـهواوی هـهژارن .ناوبراو به پهالماردانی
حهسهن ڕوحــانــی دهڵــێ ئ ـهوان ـهی دهیانگوت له مــاوه 
ی  ١٠٠ڕۆژدا ههموو
كێشهكانی ئێران چــارهسـهر دهكهین وادی ــارە ئالزایمێری سیاسییان گرتوه!
بێکاری و ههژاری وهک دوو دیاردهی زهق و بهرچاوی کۆمهاڵیهتیی ئێستای ئێران
که کاربهدهستانی کۆماری ئیسالمی خۆیان له چارهسهرکردنی دهدزنهو ه بواری
بۆ سهرههڵدان و پهرهسهندنی زۆر دیاردهی دیکهی کۆمهاڵیهتی خۆش کردوه،
وهک :خۆکوژی ،لێکترازانی کۆمهاڵیهتی ،دواکهوتن و لهکهمیدانی پێکهێنانی ژیانی
هاوبهش ،ب ه منداڵی بهشوودانی کچان ،پهرهسهندنی ئێعتیاد به ماده هۆشبهرهکان،
تهقینهوهی تهاڵق و جیابوونهوهکان و زۆر دیاردهی دیکه که ههمووی ل ه سۆنگهی
سیاسهتهکانی کۆماری ئیسالمییه له بهشی ئابووری و ئیدارهکردنی واڵتدا.
لێکەوتەکانی ئەو بــارودۆخــە گەیوەتە جێیەک کە وێدهچێ لە بهردهوامیی
خۆیدا بگاته قۆناغی بهرهوڕووبوونهوهی توندی نێوان خهڵک و دهسهاڵت ،وهک
چۆن چهخماغهی ئهم ناڕهزایهتییانه جارێکی دیکهش له بهفرانباری ئهمساڵدا
لێ درای ـهوه که حوکمهت زۆر ب ه توندی سهرکوتی کرد ،بهاڵم لهبهر ئهوهی
کێشهکان ههر له جێی خۆیانن و ڕێژیمیش یان نایههوێ چارهسهریان بکا،
یان دهستهوهستان؛ سروشتییه که ئهمجارهیان ل ه پانتاییهکی زۆر بهرفراوانتردا
ســهر هــهڵــدهدهنــهوه ،بــە تــایــبــەت کــە لــە ئێستاوە مانگرتن و ناڕەزایەتییە
کرێکارییەکان لە ئاستێکی بەرباڵو و لە زۆربەی شارەکاندا سەریان هەڵداوەتەوە.

عەلی بداغی

