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دامهزرانی کۆماری کوردستان له چوارچێوهی ئێرانێکی دێموکراتیکی فیدراڵدا

ب ــاوب ــوون ــەوەی فایلێکی دەنــگــیــی خەلەبانی
فڕینی تاران_شیراز ئاشکرای کردەوە کە هەر لە
یەکەم ساتەکاندا هەم بورجی چاودێری و هەم
کاربەدستانی سیاسی و سەربازیی ڕێژیم زانیویانە
کە فڕۆکە ئۆکڕاینییەکە بە مووشەک بەردراوەتەوە.
کاربەدەستانی کۆماری ئیسالمی بۆ ماوەی سێ
ڕۆژ حاشایان لەوە کرد و بەتەما بوون چەندی
دەکرێ ئەو جینایەتە تڕاژیکە بشارنەوە.
ئەم فایلە دەنگییە کە کۆماری ئیسالمیی ئێرانی
تووڕە کردوە ،شەوی یەکشەممە13 ،ی ڕێبەندان
لە تەلەڤیزیۆنەکانی ئۆکڕاین بــاو بــۆوە و بەوە
دەردەکـــــەوێ کــە کــۆمــاری ئیسالمی ســـەرەڕای

ئــەوەی بــەتــەواوی بە هــۆکــاری بــەربــوونــەوەی فڕۆکە
ئۆکڕاینییەکەی زانیوە ،بەاڵم بەتەمای شاردنەوەی ئەم
جینایەتەی بووە.
سپای پاسداران ڕۆژی 18ی بەفرانبار دوو مووشەکی
لەم فڕۆکەیە گرت و بوو بە هۆی کوشتنی  176کەس.

 41ساڵ دەسەاڵتی زۆر و درۆ
بەردەوامیی خەباتێکی خوێناوی بۆ بەچۆکداهێنانی ڕێژیمی ئیسالمیی ئێران
ئێران و کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی

سەروتار

ئێران لە دوای  ٤١ساڵ

کورد و هەڵبژاردنەکانی مەجلیس

لە شۆڕشی ئیسالمی

کەماڵ کەریمی
 ٤١ساڵ لەمەوبەر و لە ڕۆژی ٢٢ی
ڕێبەنداندا دەسەاڵتی حەمەڕەزاشا و
تەمەنی حکوومەتەکەی لە دوای ٣٧
ساڵ دەسەاڵتداری بەسەر ئێراندا ،بە
هۆی ڕاپەڕینی هەموو چین و توێژە
کۆمەاڵیەتییەکانی خەڵکی ئێران کۆتایی
پێهات .ئێران لە ســەردەمــی ڕێژیمی
شادا لە دنیای دەرەوەدا ،بە واڵتێکی
سەقامگرتوو ،پێشکەوتوو و بەهێز
لە نــاوچــەدا چــاو لێدەکرا .ئەمریکا و
ئــورووپــا لە کێبەرکێی نێودەوڵەتیدا
گرینگیی تایبەتیان پێدەدا ،ئابووریی
ڕوو لە گەشەی واڵت بە پشتبەستن
بە پیشەسازیی نەوت و پەرەسەندنی
پێوەندیی سەرمایەداریی ئێران و جیهان
لە الیەک و خۆ پڕچەککردنی ئەرتەش
بــە چــەکــی مــۆدێــڕن و پێشکەوتوو،
ئێرانیان کــردبــوە قوتبێکی گرینگی
پاراستنی هاوسەنگی لە نــاوچــەدا و
ئەمانە ئەگەر بەستراوەیی شــای بە
ب ــەرەی ســەرمــایــەداریــی جیهانییەوە
بە دواوە بــوو ،ئێرانی خستبوە سەر
ڕێگەی گەشەسەندن و پێشکەوتن.
لــــە ئـــێـــرانـــی ســـــەردەمـــــی شــــادا
ئــەگــەر جیاوازییەکی زۆر لــە نێوان
نــاوەنــدی شــارە گــەورەکــان و ناوچە
بەرفراوانەکانی دیکەی واڵتدا هەبوو،
بــەاڵم لەو ناوەندانەدا بیری ژیانێکی
پێشکەوتووانە جێ کەوتبوو .ئەگەر بە
هۆی چاوچنۆکیی سەرمایەداریی تازە
پێگەیشتوو مەودای...

زەروورەتەکانی ئێستای بەردەم
بزووتنەوەی سیاسیی کورد

کۆبوونەوەی ناوەندی هاوکاری

بەبەشداریی سکرتێری گشتیی حیزبەکان

درێژەی بابەت لە الپەڕەی ٢

کۆماری کوردستان و
دەرەنجامەکانی

نەمانی قاسم سولەیمانی
و دۆکتورینی مەهدی

حوسێن بەخشی

و :کەماڵ حەسەنپوور

()٤

()٧

ڕۆژی سێشەممە٨ ،ی ڕێبەندان کۆبوونەوەیەکی تایبەتیی ناوەندی هاوکاری حیزبەکانی کوردستانی
ئێ ران لە ئاستی بەرپرسانی یەکەم و بااڵی حیزبەکاندا بەڕێوە چوو.
یەکەم بڕگەی کۆبوونەوەکە ئاوڕدانەوە و هەڵسەنگاندنێک بوو بۆ کار و پێوەندییەکانی ناوەند لە
ئاستی نێونەتەوەیی و پێوەندی بە پرسی کورد لە کوردستانی ئێ ران .بڕگەیەکی دیکە کاری ناوەند باس
لەسەر ڕەوشی سیاسی ڕێژیمی ئێ ران و ئەو قەی رانانەی بوو کە هەموو جۆمگەکانی سیستم و دەسەاڵتی
ڕێژیمی گرتووەتەوە و ڕێژیمی لە هەموو بوارێکەوە تووشی داماوی و پەراوێز خستنەوە لە کۆمەڵگەی
نێودەوڵەتی کردوە.
کۆبونەوە وێ ڕای بەرزنرخاندنی خەباتی پڕلە شانازیەی کۆمەاڵنی خەڵکی کوردستان و شارەکانی
دیکەی ئێ ران لە سەربەرینتر کردنی ئەم خەباتە جەماوەریی و چاالکتر کردنی ناوەندی هاوکاری لە
هەموو رەهەندەکانی خەبات بە تایبەت سیاسی و دیپلۆماسی لە گەڵ کۆڕ و کۆمەڵە نێونەتەوەیەکان و
حیزب و الیەنە سیاسیەکانی ئۆپۆزیسیۆنی ئێ ران و کوردستانی بڕیاری دا لێژنەکانی ناوەندی هاوکاری
چاالکتر هەنگاوی بۆ هەڵگرن .هەر لەم پێوەندییەدا بەرپرسانی هەیئەتەکانی ئەرکدار کرد لە بواری
کاری هاوبەشی رێکخ راوەیی و گرینگی دان بە خەبات مەدەنی و پێشمەرگایەتی و راگەیاندن گرینگی
تەواو بدەن و لە بواری کردەییدا بەرنامەی ناوەندی هاوکاری بە ئەنجام بگەیەنن.

ڕێژیمی ئێران،
لە چەکی نەوتەوە بۆ
چەکی دژی نەوت
نەوید قادری
()٨

ماراالگۆ ،کۆتایی
قوواڵیی ستراتێژیکی
کۆماری ئیسالمی
ناسر باباخانی
()٩

سانسۆر بەدرێژایی
چوار دەیە
هەردی سەلیمی
()11
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بەرپرسایەتیی قانوونیی کۆماری ئیسالمیی ئێران
لە خستنە خوارەوەی فڕۆکە ئۆکراینییەکە

عومەر باڵەکی
بــابــەتــی بــەرپــرســایــەتــیــی ئــێــران لــە پــێــوەنــدی لەگەڵ
خستنەخوارەوەی فڕۆکەی نەفەرهەڵگری ئۆکراینی لە زۆر
الیەنەوە هاڵۆزیی خۆی هەیە کە ،لەم نووسینەدا هەوڵ
دەدرێ بەشێک لەو الیەنە قانوونییانە کە بەرپرسایەتی
دەخەنە سەر کۆماری ئیسالمی باس بکرێ.
پێش لەوە بچینە سەر ئەو باسە ،پێویستە بەکورتیش
بووبێ باسێک لە ئەندامەتیی ئێران لە ڕێکەوتننامەی
شیکاگۆ کــە لــە ســاڵــی ١٩٤٤دا بــەســتــرا ،بــکــەیــن .ئەو
ڕێکەوتننامەیە باس لە شێوازی هاتوچۆی هەموو ئەو
فڕۆکانە دەکا کە کاری بازرگانی و گواستنەوەی موسافیر
لە سەرانسەری دنیادا دەکەن ،بەپێی ئەم ڕێکەوتننامەیە
هەتا ئەو کاتە کە فڕۆکەی بازرگانی و موسافیرهەڵگری
خاریجی لە ئاسمانی هەر واڵتێکدا بن ،وەزیفەی پاراستنی
ئەو فڕۆکانە لە ئەستۆی واڵتی میواندارە .لە مادەی ٩ی
ئەم ڕێکەوتننامەیە بەڕوونی باس لە بابەتی ناوچە فڕینە
قەدەغەکراوەکان دەکا و تەنانەت لە بەندی (ب)ێی ئەو
مادەدا بەڕوونی ئاماژە بەوە دەکا هەر دەوڵەتێکی ئەندام
ئەو مافەی هەیە لەو کاتەدا کە هەست بە بوونی مەترسی
لەسەر فڕینی فڕۆکەکان بکا و یا پاراستنی ساڵمەتیی
گشتی لە گۆڕێدا بێ ،لە فڕینی ئەو فڕۆکانە پێشگیری بکا
و لەالیەکی دیکەوە بەپێی قانوون و عورفی نێودەوڵەتی
هەر فڕۆکەیەک چ فڕۆکەی شەڕکەر بێ یا موسافیری ،بە
هەر بیانوویەک سنووری ئاسمانیی واڵتێکی دیکە ببەزێنێ،
تەنانەت ئەگەر شەڕکەریش بێ بەاڵم هەلومەرجی شەڕ
نەبێ پێش لەوەهێرشی بکرێتە سەر پێویستە فڕۆکەوانی
ئەو فڕۆکەیە ئاگادار بکرێتەوە لە بەزاندنی سنووری
ئاسمانیی ئەو واڵتــە ،جا ئەو کات یا ناچاری بکەن بە
نیشتنەوە یان ئاسمانی ئەو واڵتە بەجێ بهێڵێ.
زۆر جار لە هەواڵەکاندا گوێمان لێ دەبێ کە کەرەسە
گشتییەکانی وەک فڕۆکە ،شەمەندەفەر و  ...تووشی
ڕووداوی نەخوازراو دەبن و خەڵکانێکیش لە ئاکامدا یا
گیانیان لە دەست دەدن یا بریندار دەبن ،بەاڵم بەردانەوەی
فــڕۆکــەی موسافیرهەڵگر لــەالیــەن ســپــای واڵتــێــکــەوە
ڕووداوێکی کەموێنەیە و ئەم ڕووداوە بەرپرسایەتیی
زۆر دەخاتە سەر کۆماری ئیسالمی لە تەواویەتی خۆیدا.
بە واتایەکی دیکە تایبەتمەندیی ئەو کارەساتە بە جۆرێکە
کە هەموو بەرپرسایەتیی سیاسی و قانوونی و مەعنەوی
و ئابوورییەکەی دەخاتە ئەستۆی کاربەدەستانی کۆماری
ئیسالمی.
ئەو بەرپرسایەتییانەی کۆماری ئیسالمی دەتوانین
بەکورتی بەو شێوەی خوارەوە باسیان بکەین.
یەکەم ،سپای پاسدارانی کۆماری ئیسالمیی ئێران هێرشی
مووشەکیی کردۆتە سەر فڕۆکەیەکی موسافیرهەڵگری
واڵتێکی دیکە لە حاڵێکدا لە فڕۆکەخانەیەکی نێو خاکی
ئێران هەستاوە و شوێنی هەستانی فڕۆکەکە و سەکۆی

درێژەی سەروتار

...چینایەتی ،ڕوو لــە زیــادبــوون بوو
و چینی هــــەژاری قـــەراغ شــارەکــان و
نــاوچــە دووردەســتــەکــان زۆرتـــر بــوون
لـــەوانـــەی لـــەم پــێــشــکــەوتــنــە کــەلــکــیــان
وەردەگرت ،لەو الشەوە چینی مامناوەند
شکڵی گرتبوو و بــە کەلکوەرگرتن لە
ئــیــمــکــانــات و کــەرەســەکــانــی پێویستی
گــەشــەی س ــەرم ــای ــەداری ،شــاعــیــران و
نووسەرانی دەروەســت ،مامۆستایان و
خوێندکارانی زانستگە ،ناوەندە زانستی
و کولتوورییەکانیان کردبوە سەنگەری
خــەبــات بــۆ بـــەرەو پێش بــردنــی خەبات
و گەیشتن بە کۆمەڵگەیەکی ئــازاد .لەو
ســەردەمــدا ئــەگــەر هــەوڵ بــۆ بەربەست
کردنی ئازادییە سیاسییەکان بــەردەوام
بــوو ،بــەاڵم بە تایبەت لە شــارەکــانــدا تا
ڕادەیـــەک ،ئازادییە کۆمەاڵیەتییەکان و
ئــازادژیــان بۆ تاکەکانی کۆمەڵگە بە پێی
یاساکانی واڵت پارێزراو بوو.
 ٤١ســـــاڵ لــــەمــــەوبــــەر لــــە بـــــواری
ئابوورییەوە ،ئێران واڵتێکی گەشەسەندوو
بــــوو و کــێــبــەرکــێــی لـــەگـــەڵ واڵت ــان ــی
پێشکەوتووی سەنعەتی دەکــرد .ئەوکات
لەبەر ئەوەی ئەم گەشەسەندنە نەخرایە
بــــــواری خـــزمـــەت بـــە چــیــنــە هــــــەژار و
کــەمداهــاتــەکــان و ناوچە بێبەشەکان و،
لە الیەکی دیکەشەوە بەربەست لەسەر
هەر چەشنە تێکۆشانێکی سیاسی دادەنرا

مووشەکیی بەرگریی ئاسمانیی سپا لەیەک ناوچەی بەرتەسکی
لێک نزیک هەڵکەوتوون.
دووهەم ،لەو کاتەدا کە فڕۆکە ئۆکراینییەکە لە فڕۆکەخانەی
“ئیمام خومەینی” خەریکی خۆ ئامادەکردن بۆ فڕین بووە،
ئێران لە هەلومەرجی شــەڕدا بووە و هێزە نیزامییەکانی لە
حاڵەتی ئامادەباشدا بوون و بەپێی ڕێکەوتننامەی شیکاگۆ
سازمانی فڕۆکەوانی مەدەنیی ئێران نەدەبوو ئێزنی هەستان
بەو فڕۆکە ئۆکراینییە بدا.
سێهەم ،هەرچەند سندووقی ڕەشی فڕۆکەکە هێشتا الی
ئێرانییەکانە و زانیارییەکانی ئاشکرا نەکراوە بەاڵم هەموو
بەڵگەکان سەلمێنەری ئەو ڕاستییەن کە چ پێش فڕین و چ دوای
فڕین هیچ هۆشدارییەک نەدراوە بە فڕۆکەوانی ئەو فڕۆکەیە.
چــوارەم ،بەپێی بەڵگەنامە نێودەوڵەتییەکان فڕۆکەی هەر
واڵتێک بە بەشێک لە خاکی ئەو واڵتە هەژمار دەکرێ و هەر
جۆرە هەڕەشە و هێرشێک بۆ سەر فڕۆکەکە هێرشکردنە بۆ
سەر خاکی ئەو واڵتە.
پێنجەم ،بــە پێی هــەمــوو زانستە نیزامییەکانی ســەردەم
هەموو سیستمی بەرگریی ئاسمانیی واڵت دەبێ و پێویستە
پێکەوە گــرێ درابــن بەیەک ،واتــا پێوەندییەکانیان ئەوەندە
چڕوپڕ بێ کە فەرماندەیی بەرگریی ئاسمانی بەوردی ئاگای
لــە هــەمــوو جموجۆڵێکی بــێ ،بــەاڵم بەپێی قسە و لێدوانی
بەرپرسانی پلەبەرزی سپای پاسداران و فەرماندەیی بەرگریی
ئــاســمــانــی ،بــە سیستمی ســەرانــســەریــی ڕاداری بەرگریی
ئاسمانی نەبەستراوەتەوە و یا شێوەی پێوەندییەکەی بەپێی
ئوسوولی بەرگریی ئاسمانی نەبووە و ،لە هەمان حاڵدا هەر
ئەو فەرماندانەی سپا ڕادەگەیەنن کە ئەفسەری فەرماندەیی
ئەو سیستمە مووشەکییە خەتای کردوە و فڕۆکەکەی لەگەڵ
مووشەکی کــڕووزی سپای ئەمریکا لێ تێک چــووە و ،ئەو
دانپێدانانە دەرخ ــەری ئــەو ڕاستییەیە کە دامــەزرانــدنــی ئەو
سیستمە زۆر بەپەلە بووە و کەسانی بەرپرس لەو سیستمە
بێتەجروبە و لە هەمان کاتدا ناشارەزا بوون .دەنا ماوەی
شەش دەقیقە بووە لە فڕگەی “ئیمام خومەینی” لە زەوییەوە
هەستاوە و لە حاڵی بەرزبوونەوەدا بووە بۆ ئەوەی بگاتە ئەو
ئاستە لە بەرزی کە بکەوێتە سەر خەتی فڕین ،بەاڵم مووشەکی
کڕووز بەپێی قسەی شارەزایانی بواری نیزامی لە بەرزییەکی
دیاری کراودا دەفڕێ و پێویستی بە بەرزبوونەوە نییە و ،بە
شێوەی ڕاستەوخۆ بەرەو پێشەوە بۆ الی ئامانجەکە دەفڕێ
و؛ جیاوازییەکی دیکەی مووشەکی کــڕووز لەگەڵ فڕۆکەی
موسافیرهەڵگر ئەوەیە کە لە بواری درێژایی و پانایی بە هیچ
شێوەیەک وەک یەک ناچن.
شەشەم ،لە ڕوانــگــەی خــاوەن نــەزەرانــی نیزامییەوە ئەو
پرسیارە هاتۆتە ئاراوە کە فەرماندەیی سپای پاسداران و یا
فەرماندەی هێزی بەرگریی ئاسمانی ،لەبەر چ پێویستییەک
ئــەو سیستمە بەرگرییە ئاسمانییەیان وا بەپەلە لە نزیک
فڕۆکەخانەیەکی مەدەنی دامەزراندوە و لە هەمان کاتدا بۆچی

پێشگیرییان نەکردوە لە فڕینی فڕۆکەکان.
بە پێی ئەو خااڵنەی لە سەرەوە باسمان کردن
بەو ئاکامە دەگەین کە بەردانەوەی ئەو فڕۆکەیە
چ خەتای ئینسانی بێ و چ خەتای تکنیکی ،دەچێتە
خانەی جەنایەت و کوشتاری بە ئانقەستی خەڵکی
بــێــتــاوان و لــە هــەمــان کــاتــدا هــەروەکــی پێشتر
باس کرا فڕۆکەی موسافیری یا بازرگانی هەر
واڵتێک بەپێی قانوونە نێودەوڵەتییەکان خاکی
ئەو واڵتەیە ،هەر بۆیە سپای پاسدارانی کۆماری
ئیسالمی بێجگە لەوەی جینایەتی خولقاندوە ،لە
هەمان کاتدا بە بەردانەوەی ئەو فڕۆکەیە هێرشی
کردۆتە سەر خاکی دەوڵەتی ئۆکراین .هەر دووی
ئەو بابەتانە بەرپرسایەتیی قانوونی و دادوەری
دەخــاتــە ســەر شــانــی دەســەاڵتــدارانــی کــۆمــاری
ئیسالمیی ئێران .بەو مانایە کۆماری ئیسالمی
لە بەرامبەر بنەماڵەی قوربانییانی ئەو کارەساتە
بــەرپــرســە و لــەســەریــەتــی قــەرەبــووی م ــادی و
مەعنەوییان بکاتەوە ،لەبەر ئەوەی موسافیرەکانی
ئــەو فڕۆکەیە خەڵکی چەندین واڵتــی جیاوازن،
کۆماری ئیسالمی بۆ چارەسەری ئەو کێشەیە
لەگەڵ قانوونی چەند واڵت بەرەوڕوو دەکاتەوە،
بەو مانایە بۆ چارەسەری ئەو کێشەیە ئێران لە
گەڵ ئەو واڵتانە تووشی “تعارض قانون” دەبێ و
لە ئاکامدا ناچار دەبێ بە پێی قانوونی نێودەوڵەتی
قــەرەبــووی مــادیــی ئــەو بنەمااڵنە بــکــاتــەوە ،کە
ڕادەکەی زۆرە.
هەر ئەوەشە دەسەاڵتدارانی کۆماری ئیسالمی

پەنا دەبەنە بەر ئەو ئەسڵە لە قانوونەکانی خۆیاندا
کە “دوتابعیتی” قەبووڵ ناکەن ،دەشزانین ڕادەیەکی
بــەرچــاو لــە ک ــوژراوەک ــان “دوتابعیتی”ـی بــوون و،
کۆماری ئیسالمی ئەگەر بەپێی قانوونەکانی خۆی
لەگەڵ بنەماڵەی کوژراوە دوو واڵتییەکان ڕەفتار بکا،
تەنیا خۆینبایی (دیە)یان پێ دەدا کە بڕە پارەیەکی
کەمە لە چاو ئەو قــەرەبــووەی قانوونی نێودەوڵەتی
دیاریی کردوە .بێجگە لەوە کۆماری ئیسالمی لە بواری
سیاسییەوە دەبێ بەفەرمی لە هەموو ئەو واڵتانە کە
لەو کارەساتەدا زیانبار بوون عوزر بێنێتەوە و ،لە
بواری مادییەوە دەبێ قەرەبووی دەوڵەتی ئۆکراین و
شیرکەتی خاوەنی فڕۆکەکە بکاتەوە کە ،ئەوەش خۆی
هەم لە بواری قانوونییەوە و هەم لە بواری مادییەوە
تێچوویەکی زۆر بۆ کۆماری ئیسالمی هەڵدەگرێ.
سەرەڕای ئەوانە بەردانەوەی ئەو فڕۆکەیە زیانێکی
گـــەورەی لــە هێڵی ئاسمانیی ئــێــران داوە و ،ئەگەر
کۆماری ئیسالمی پێبەند نەبێ بە قەبووڵی بەرپرسایەتی
و قەرەبووی بنەماڵەی قوربانییان و دەوڵەتانی زیان
وێکەوتوو ،ڕەنگە بۆ ماوەیەکی باش هێڵی فڕۆکەوانیی
موسافیری ڕاستەوخۆ ڕوو لە ئێران نەکا و خەتی
فڕۆکەوانیی جیهانیش بە ڕادەیەکی بەرچاو هاتوچۆیان
کەم بکەنەوە ،کە ئەوەش بۆخۆی زیانێکی گەورە بە
کەرتی فڕۆکەوانی و گەشتیاری و بازرگانی ئێران
دەگەیەنێ و؛ لە ڕاستیدا هەزینەکەی دەبێ وەک هەموو
گێرەشێوێنییەکانی دیکەی دەســەاڵتــدارانــی کۆماری
ئیسالمی دەکەوێتە سەر شانی گەالنی ئێران.

ئێران لە دوای  ٤١ساڵ لە شۆڕشی ئیسالمی
و ،بوونی ئــازادی و دێموکراسی کرابوونە
قوربانیی سات و سەودای بازرگانیی نێوان
دنیای ســەرمــایــەداری ،ڕێژیمی پاشایەتی
کــەوتــە بــەر ڕق و بێزاریی خەڵکی ئێران
و دەسەاڵتەکەیان تێکەوە پێچرا .ئەوکات
خەڵک بە نیازی گەیشتن بە ئارەزووەکانیان
کە هەڵمژینی بۆنی ئازادی و ڕزگاربوونیان
لە چەوساندنەوە و هەژاری بوو ،ملیان دا
بە وەدواکــەوتــن بە دروشمە درۆیینەکانی
کەسێکی وەک ئایەتوڵاڵ خومەینی کە دوای
 ٢٥ساڵ دوورخراوەیی گەڕایەوە ئێران و
بەسەر شەپۆلی ناڕەزایەتییەکانی خەڵک بوو
بە ڕێبەر و دواتــر کــۆمــاری ئیسالمیی بۆ
دامەزراندن.
ئێستا دوای  ٤١ساڵ لە گۆڕانی دەسەاڵتی
پاشایەتی بە کــۆمــاری ،ئەگەر ئــاوڕێــک لە
ڕابـــردووی ئێران بــدەیــنــەوە ،دەبینین ئەم
واڵتە لە ماوەی ئەو  ٤دەیەدا چەندە لە قەرا
پێشکەوتنەکانی واڵتانی دیکە ئەگەر تەنیا
چاو لە واڵتانی هاوسێی بکەینەوە بەرەو
پاش گــەڕاوەتــەوە .لەم سااڵنەدا ئابووریی
ڕوو لە گەشەی پێشوو ڕووی لە دابەزین
کردوە .پەککەوتنی سەنعەت ،کەمبوونەوەی
بەرهەمە کشت و کاڵییەکان و دابەزینی
بێسنووری نرخی پووڵی واڵت و لەژێر
کــاریــگــەریــی ئـــەوانـــەدا ،هــاتــنــەخــوارەوەی
ئاستی ئــاڵــووێــری بــازرگــانــیــی دەرەوە و
کــردنــی ئــێــران بــە بــازاڕێــکــی مــەســرەفــی و

پەرەگرتنی هەژاری و هاتنەخواری ئاستی
ژیانی ڕۆژانـــەی خەڵک ،دەریدەخــــەن کە
بەرنامەکانی ڕێژیمی ئیسالمی چۆن ئێرانیان
بــەرەو وێرانی پاڵ پێوەناوە .جگە لەمەش
شوێنەواری ئەم وەزعە نالەبارە ئابوورییە
و ڕوانگەی کۆنەپەرستانە و دژە مرۆڤانەی
دەســەاڵتــدارانــی کۆماری ئیسالمی لەسەر
ماف و ژیانی کۆمەاڵیەتیی خەڵک ،کۆمەڵگەی
ئێرانی هــەتــا ئاستی لــێــکــتــرازان بـــردوە و
بــووەتــە هــۆکــاری پەرەگرتنی نەخۆشی و
پەتای جۆراوجۆر لەنێو کۆمەڵدا.
زیــادبــوونــی نــەخــوێــنــدەواری بــە تایبەت
لــە نــاوچــە دووردەســـــت و هــەژارەکــانــدا،
پەرەگرتنی بەکارهێنانی مادەهۆشبەرەکان،
چوونەسەری ڕێژەی تەاڵق و لێکهەڵوەشانی
بنەماڵەکان و دزی و کوشتن و فەسادی
ئــەخــاقــی ،بــەشــێــکــن لـــەو مــاڵــوێــرانــیــیــەی
بەسەر کۆمەڵگەی ئێراندا هاتوە .بەاڵیەک
کە نە تەنیا ڕێژیم هیچ بیرکردنەوەیەکی
بۆ چارەسەرییان نییە بەڵکوو بۆ خۆیان
هۆکاری باڵوبوونەوەیانن.
لــە بـــواری دابــیــنــکــردنــی ئــازادیــیــەکــان و
پــەرەپــێــدانــی دێــمــوکــراســی لــە ئــێــرانــدا ،کە
بێگومان ئەگەر ڕێژیمی شا بیرکردنەوەیەکی
دروس ــت و ســەردەمــیــانــەی بــۆ پێشکەوتن
هەبایە و تێگەیشتن لــەوەی کە لە واڵتێکی
وەک ئێراندا ،گەشەی ئابووری بە کردنەوەی
فەزای سیاسی و ڕێخۆشکردن بۆ گەشەی

سیاسی و ،پەیڕەوکردنی ڕێبازی دێموکراسی
بـــۆ دەســـــەاڵتـــــداری دەیـــتـــوانـــی ڕێــگــەی
خۆشبژیویی هەموو دانیشتووانی واڵت و
دابینکردنی داهاتوویەکی باشی بە دواوە
بێ ،ڕەنگە تووشی ئەو چارەنووسە نەبایە.
بەاڵم هەرچەند کە شا لەگەڵ بیری ئازادی
و دێموکراسی بە مانای بەشداری پێکردنی
ڕاستەوخۆی خەڵک لە ئیدارە و بەڕێوەبەریی
واڵتدا ڕێک نەدەکەوت ،النیکەمی ئازادی بۆ
شێوەی ژیانی ئینسانەکان لەبەرچاو دەگرت.
کۆمەڵە ماف و ئازادییەک کە دوای ٤١
ساڵ خەڵکی بێبەش لە هەموو مافەکانیان
دێنێتە سەر شەقام و تــازە دەیانەوێ ئەو
مافانەی کە کۆماری ئیسالمی ،سەرەتا بە
کەلکوەرگرتن لە هەستی شۆڕشگێڕی و
ئایینیی خەڵک و دواتــر بە زەبــر و زۆر و
سەرکوت لێی زەوت کردوون ،وەربگرنەوە.
خەڵکی ئێران لە دوای ئەو هەموو ساڵە ئیتر
نایانەوێ ســەر بۆ دەســەاڵتــی ملهوڕانەی
ڕێبەرانی کۆماری ئیسالمی شۆڕ بکەن و
لەوە زیاتر ببنە سووتمانی سیاسەتەکانیان
کە جگە لە دواکەوتوویی و ماڵوێرانی ،شتێکی
دیکەیان لێ نەدیتوە .ئەو خەڵکە باوەڕیان بە
جیاوازی ڕەگەزی و بەزۆر داپۆشینی ژنان
نییە .ئــەوان بە دوای دابینکردنی مــاف و
ئازادییەکانی تاکەکانەوەن .چینە هەژارەکانی
ئێران ئاوەدانی و پێشکەوتنی ئابوورییان
بۆ خزمەتکردنی هەموو چین و توێژەکانی

کۆمەڵگە دەوێ ،نەک برسیکردنی زۆربەی
خــەڵــک لــە پــێــنــاو تــێــرکــردنــی کۆمەڵێک
مشەخۆری دەسەاڵتدار.
جگە لەم وەزعە نالەبارەی نێوخۆ ،لەم
مــاوەدا سیاسەتەکانی کۆماری ئیسالمی،
ئێرانی کردوەتە واڵتێکی پەراوێزخراو لەنێو
کۆمەڵگەی نێودەوڵەتیدا و ،لەنێو واڵتانی
ناوچەی ڕۆژهەاڵتیشدا کۆماری ئیسالمی
بــە ڕێژیمێکی شــەڕفــرۆش و ئــاژاوەگــێــڕ
نــاســراوە کــە هــەوڵــی تێکدانی ئاسایشی
واڵتانی دراوسێ دەدا و ،بەڕێوەبەرانی ئەم
سیاسەتەش نە تەنیا حاشایان لەم کارە
دزێوانە پێ ناکرێ بەڵکوو جاربەجاریش
شــانــازیــی پــێــوە دەکـــەن و هــەڕەشــە لەو
واڵتانە دەکەن.
هەربۆیە ئێستا خەڵک بۆ گێڕانەوەی
ئێران بۆ سەردەمی پێشکەوتنی ئابووری
و دابینکردنی ئازادی لە پێناو دامەزراندنی
دەسەاڵتێکی دێموکراتیکدا خەبات دەکا.
ئەوان دەزانن کە ئەوەی کۆماری ئیسالمی
بە زۆر و درۆ لێی ئەستاندوون دەبێ بە
خەبات و خۆڕاگری و ،بە کۆتایی هێنان
بە دەســەاڵتــداریــی کــۆمــاری ئیسالمی بە
دەستی بێننەوە و؛ لەم سااڵنەدا دەریــان
خستوە کە بۆ گەیشتن بەم ئامانجانە لە
گیانی خۆیشیان درێغی ناکەن.
***
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مستەفا مەولوودی:

کۆمەڵگەی نێودەوڵەتیش دەزانی کۆماری ئیسالمی ڕێژیمێکی
نادەروەستە و گۆڕان لە ڕەفتار و سیاسەتەکانیدا ئەستەمە

دیمانە :عەلی بداغی

ئەمریکا لە گوشارە سیاسی و ئابوورییەکانی بۆ سەر کۆماری ئیسالمیی ئێران بەردەوامە .واڵتانی ئورووپایی
هاوبەشی ئێرانیش لە بەرجامدا ئەگەر چی دەستی هیوایان لە ڕێژیم بەرداوە ،بەاڵم هەوڵ دەدەن ئەوەندەی دەکری
خۆیان لە هەڵوێستی توند لەدژی ئێران بەدوور بگرن .لەنێوخۆی واڵتیشدا ڕێژیم دەیەوێ بە بەشدارییەکی الیەنیزۆر
لەالیەن خەڵکەوە ڕەواییەت بۆخۆی دەستەبەر بکا و پشتئەستوور بەوە لە گەمە سیاسییەکانی بەردەوام بێ.
کۆماری ئیسالمیی ئێران چەندە دەتوانێ لە مەوداکانی نێوان ئورووپا و ئەمریکا بە قازانجی خۆی کەلک وەرگرێ؟
هەڵبژاردنەکان لە ئێران بەرەو کوێ دەڕۆن و بزووتنەوەی سیاسیی کورد چ دەورێکی کە گۆڕانکارییەکانی ئێستای
ئێران و ڕۆژهەاڵتی کوردستان هەیە« .کوردستان» ئەم بابەتانە و چەند مژارێکی دیکەی لەگەڵ مستەفا مەولوودی،
جێگری سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان تاوتوێ کردوە.

با سەرەتا باسێک لە «سەودای سەدە»
بکەین .ئایا ئەم جــۆرە تــەرح و پڕۆژانە
دەتوانن سەقامگیریی سیاسی لە ناوچەی
ڕۆژهــەاڵتــی نێوەڕاست و ئاشتیی نێوان
نەتەوە ناکۆکەکاندا دابین بکەن؟
بە بــڕوای من نا ،ناتوانێ .تەنیا پــرۆژە و
گەاڵڵەیەک دەتوانێ سەقامگیریی سیاسی لە
ناوچەی ڕۆژهــەاڵتــی نێوەڕاستی لێ بکەوێتە
و ،ئاشتیی نێوان گەاڵن دابین بکا کە بۆ ماف
و ئــیــرادەی گەالنی ئــەو ناوچەیە گەڕابێتەوە
و؛ لەسەر ئەساسی داننان و پاراستنی مافی
گەاڵن و پێکهاتەکانی ناوچەکە داڕێژرابێ .ئەم
پڕۆژانەش دەبێ گشتگیر و فرەپەسند بن ،بەو
مانایەی دوو الیەن یان چەند الیەنی خاوەن
مــاف و خــاوەن بــەرژەوەنــدی لــەســەری ڕێک
کەوتبن .لە ڕوانگەی منەوە تەنیا شتی پۆزتیڤی
ئەو پرۆژەیە هاندانی دوو الیەنە هەتا بە دیالۆگ
و وتووێژ کێشەکانی نێوانیان چارەسەر بکەن.
دەنا لە تەواوەتیی خۆیدا پێموایە ئەو پرۆژەیە
نــاتــوانــێ سەقامگیریی سیاسی لــە نــاوچــەی
خــۆرهــەاڵتــی نــێــوەڕاســتــدا بــەدی بهێنێ هیچ؛
بەڵکوو ڕەوشەکە زۆر سەخت و دژوارتر دەکا
و ئەگەری ئەوە هەیە ناوچەکە تووشی زۆر
سینارۆی ناروونی دیکە بکاتەوە و کێشەکان لە
باتی چارەسەری ئالۆزتر ببن.
لـــەم ڕۆژانــــــەدا ســـەرۆکـــی ئــاژانــســی
نێودەوڵەتیی وزەی ئەتومی ئێران خرایە
لیستی گەمارۆکانی ئەمریکا دژی ئێرانەوە،
ئەوەش لە درێژەی ئەم گوشارانەوە دێ کە
بە «گوشاری النیزۆر» دەناسرێ .پێتان وایە
ئەم گوشارانە تا ئێستا چ کاریگەرییەکیان
لەسەر سیاسەتەکانی کۆماری ئیسالمی
بووە؟
ئــەوەی کە سەرۆکی ئاژانسی نێودەوڵەتی
وزەی ئــەتــۆمــی ئــێــران لــە الیـــەن حکومەتی
ئەمریکاوە دەخرێتە لیستی ڕەشی سزاکانەوە،
ئ ــەم بــڕیــارە چ لــە بــــواری ســیــاســی و چ لە
بواری ئابوورییەوە دەتوانێ شوێنەواری زۆر
نیگەتیڤی لەسەر حکومەتی کۆماری ئیسالمیی
ئێران هەبێ .لەگەڵ ئەوەشدا چەت بخاتە نێوان
پێوەندیی ئۆرگانیکی ئەو ڕێکخراوەیە لەگەڵ

الیــەنــە نێودەوڵەتییەکان بەتایبەت ئاژانسی
نێودەوڵەتیی وزەی ئەتۆم و ئەوەش دەتوانێ
بۆ ڕێژیمی ئێران کارەساتبار بێ و ،تەنانەت
زیانی قەرەبوونەکراویش بە رێککەتنی بەرجام
بگەیەنێ کە النی کەم لە ئێستادا ئەگەر کارایی
خۆیشی لەدەستدا بــێ؛ بە شێوەی فــۆڕم لە
ڕوانگەی ئێران و الیەنەی ئورووپاییەوە لەجێی
خۆیەتی .بۆیە بە ئەگەری زۆر حکومەتی ئێران
لە بــاری سیاسی و ئیعتباری نێودەوڵەتی و
ئابوورییەوە تووشی چالشی گەورەتر دەبی و
دەکرێ بڵێم زیاتر ئەم ڕێژیمە ئیزۆلە و پەراوێز
دەخا .هەر چەند لە حاڵەتی لەو چەشنەدا جۆری
مودیرییەتی کاربەدەستانی ئێران بە جۆرێکە کە
دووکەڵی ئەو جۆرە قەیران و کێشەگەلە زۆرتر
بچێتە چاوی خەڵك ،کە بەداخەوە خەڵكی ئێران
هەتا ئێستاش لەو سۆنگەیەوە تێچووی زۆریان
داوە و ،گــوشــارەکــان لــەســەریــان چەند قات
زۆرتر دەبێ.
گـــەمـــارۆکـــان کــاریــگــەریــیــان لــەســەر
ئابووری و ژیانی خەڵکی واڵتیش داناوە،
بەلەبەرچاوگرتنی ئەوەی چەند ڕۆژ پێش
ئێستا کۆنگرەی ئەمریکا پشتیوانیی لە
ناڕەزایەتییەکان لە ئێران کــرد و داوای
لە واڵتەکەی کردوە کە بابەتی پشتیوانی
لە خەڵکی ئێران لە شــوورای ئەمنیەیدا
بخاتە دەستووری کارەوە؛ ئێوە ڕوانگەتان
بۆ سیاسەتی سزادانی ئێران و هەروەها
سیاسەتی پشتیوانیی مەعنەوی و سیاسیی
کۆمەڵگەی جیهانی لە خەڵکی ئێران چییە؟
غ ــەدرێ ــک ــی گـ ــەورەیـ ــە ل ــە خــەڵــكــی ئــێــران
بــەو مــێــژووە پڕشنگدارە لــە خەباتیان دژی
سەرەڕۆیی و بە تایبەتمەندییە پڕبایەخەکانیان
کە رێژیمێکی وەک کۆماری ئیسالمی حوکمیان
بکا و ،لە سۆنگەی سیاسەت و دەسەاڵتی ئەم
ڕێژیمەوە بکەونە ئەم بارودۆخەوە .مێژووی
ژیــانــی ســیــاســی خــەڵــكــی ئــێــران بــە هــەمــوو
پێکهاتەکانی ئەوە بەروونی نیشان دەدا ،هەر
بۆیە خەڵكی ئێران کە بە ئیرادەوە لە بەرانبەر
ئەو ستەم و جەورەی رێژیمی کۆماری ئیسالمی
پێی ڕەوا دیــون خــۆیــان ڕاگــرتــوە و ،لێبرانە
هەول دەدەن بە هەوڵ و هیممەتی خۆیان ئەم

رێژیمە سیاسییە سەرکوتگەرە بە رێژیمێکی
دێموکراتیک و خەڵكی بگۆڕن .بەاڵم بەپێی ئەو
پێوەندییە سیاسی ،ئابووری و نێونەتەوەیی
کە لەو سەردەمەدا گەاڵن و واڵتان بەیەکەوە
هەیانە ،ڕووداو و گۆڕانکارییەکان کارتێکەرییان
لەسەر یەکتر هەیە.
سروشتییە گوشاری حکومەتی ئەمریکا و
کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی بۆسەر رێژیمی ئێران
و پشتیوانیی مەعنەوی لە خەڵکی ئێران بۆ
دابینکردنی مافی کۆمەاڵیەتی و ئازادیەکانیان لە
ئێران ،دەتوانێ بۆ ڕێژیم شوێنەواری سەلبی
و بۆ خەڵكی واڵتی ئێران بەگشتی شوێنەواری
ئیجابیی هەبێ و دەتــوانــێ زۆرت ــر هــانــدەڕی
خەڵك بێ بۆ بــەردەوام بوونیان لە خەبات و
تێکۆشان بۆ دەستەبەری ئازادی و گەیشتن بە
مافەکانیان.
وەدواخستنی چاالککردنی «میکانیزمی
ماشە» لە الیەن واڵتانی ئورووپایی دیسان
ئەو گریمانەیە بەهێز دەکاتەوە کە هیوا و
تەما مــاوە بــۆوە ئێران ڕەگــەڵ کۆمەڵگەی
جیهانی کــەوێ و گــرژی و ئاڵۆزییەکان
ئەوەندەی دەکــرێ ڕێیان لێ بگیرێ .ئایا
ئێران دەبێتە ئەو تەیرە مەعقوولە کە لە
کۆمەلگەی جیهانیدا جێی بێتەوە؟ ئایا ئەوە
کاتکڕینی زیاتر بۆ ڕێژیم و کاتسووتاندنی
پتر بۆ خەڵکی ئێران نییە؟
بــە ســەرنــجــدان بــە مــێــژووی چــل ســاڵــەی
حکومەت و ڕەفتاری ئەم رێژیمە چ دەرحەق
بــە خەڵکی واڵت لــە نێوخۆ و چ بەنیسبەت
نــابــەرپــرســیــار بــوونــی دەســــەاڵت بەنیسبەت
کــۆمــەڵــگــەی نــێــونــەتــەوەیــی و رێککەوتننامە
نێودەوڵەتییەکان ،ئۆمێد بــەوە زۆر کەمە کە
ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی گۆڕان ی بەسەردا بێ
و بیەوێ ڕەفتار و هەڵسەوکەت و سیاسەتەکانی
بگۆرێ .بەاڵم واڵتانی ئورووپایی بە تایبەتی
یەکیەتیی ئــورووپــا و ئاژانسی نێودەوڵەتی
وزەی ئەتۆمی زانیاریی باشیان لەسەر رێژیمی
ئــێــران هــەیــە و بــەبــاشــی نــابــەرپــرســیــارەتــیــی
ڕێــژیــمــەیــان بــۆ دەرک ــەوت ــوە .هەڵبەت ئــەوان
بەهۆی ڕەوشــی هەستیاری ئێستای ناوچە و
ژئێۆپۆلیتیک و هەڵکەوتەی جۆغرافیایی ئێران

زۆربــەی هەوڵەکانیان بەو ئاراستەیەدایە کە
ڕێژیمی ئێران رەفتارەکانی بگۆڕێ .کۆماری
ئیسالمی هاوکات ئەم گوشارەشی لەسەرە کە
ئەگەر ڕەفتارەکانی لە زۆر بوار و ئاستەکاندا
نەگۆڕێ ،دەتوانێ ناوچەکە تووشی کارەساتی
چاوەرواننەکراو بکا کە دیــارە زەرەرمــەنــدی
یەکەم لە پێشدا خەڵكی ئێران و دواجار خودی
ڕێژیمە .بۆیە لە باتی ئەوە دەست لەسەر دەست
دابنێن و چاوەڕوانی ڕووداوی چاوەڕوانکراو
بــن ،کــار دەکــەن بەڵكوو ئــەوەنــدەی دەتوانن
بەرپرسایەتی لە کاربەدەستانی ڕێژیمی ئێراندا
دروست بکەن ،کارێک کە ئوروپاییەکان ئێستا
پێیەوە ســەرقــاڵــن ،بــەاڵم پرسیار ئــەوەیــە کە
ئایا ئەمە دەتوانێ چارەسەری کێشەکان بێ؟
لە روانگەی منەوە ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی
لەبەر ئەوەی خۆی و سیاسەتەکانی سەبەب و
هۆکاری بنەڕەتیی کێشە و قەیرانەکانن ،نەخێر
شانسی ئەمە زۆر کەمە.
هەتا ناڕەزایەتییەکان لە ئێران زیاتر و
ماوەی ڕوودانیان کەمتر دەبێتەوە ،گوشار
و توندیی سەرکوتەکەش لەالیەن رێژیمەوە
زیاتر بووە .خەڵکی ئێران جیا لە بەردەوامیی
ناڕەزایەتی کام چەک و کام ڕێکاری دیکە
هەیە بیگرنە بەر بۆ داواکردنی مافەکانیان و
بەردەوامیی خەباتیان؟
ناڕەزایەتییەکان لە ئێران وکوردستان ڕیشە
و بنەچەی بــۆ شــێــوەی دەســەاڵتــی کۆماری
ئیسالمی دەگەڕێتەوە ،ئەم گوشار و سیاسەتە
چــەوتــانــەی دەیـــان قــەیــرانــیــان بــــەرەوڕووی
کۆمەڵگەی ئێران کردۆتەوە و بوونەتە هۆی
نەهامەتیی خەڵک.
کەڵەکەبوونی داواکــان و شێلگیریی خەڵک
و بەردەوامیی ناڕەزایەتییەکان خەڵكی ئێرانی
سیاسیتر و مافویستتر کــردوە .چین و توێژە
جۆراوجۆرەکانی کۆمەڵگەی ئێران لە ئێستا
مــکــوڕتــر لــە ه ــەر کــاتــێــک تــێــدەکــۆشــن مافی
لــەدەســتــچــوویــان بــۆ بــگــەڕێــتــەوە .بەتایبەتی
ئەگەر سەرنجی دروشمەکان لە شەپۆلی نوێی
نارەزایەتییەکانی ئەم دوایاینە بە دوای خستنە
خوارەوەی فرۆکەی ئۆکراینییەکە بدەین کە لە
الیەن سوپای پاسدارانی ئێرانەوە کرایە ئامانج؛
دەبینین خۆپێشاندەران رێژیمیان لە تەواوەتی
خــۆیــدا بــە ئامانج گرتبوو؛ ئــەمــەش دەربــڕی
ئەوەیە کە خەڵك بێزار و لێبڕاو بوون بۆ گۆڕانی
وەزعی مەوجوود و ئەوە دەتوانێ کاریگەریی
لەسەر دروستکردنی جەسارەتی زیاتری خەڵک
هەبێ؛ هەروەها ترس و نیگەرانی زۆرتریش
لەنێو کاربەدەستانی رێژیمدا دروســت بکا.
سروشتییە فشاری لە ڕادەبـــەری ڕێژیم بۆ
سەر خەڵك ،بەتایبەت خەڵکی هــەژار و کەم
داهاتی واڵت دەبێتە هۆی ئەوە خەڵکی واڵتان
و تەنانەت دەوڵەتانیش پشتگیری مەعنەویی
خەڵكی ئێران بکەن .بەاڵم بە گشتی لە روانگەی
منەوە خەڵک دەبــێ بە یەکگرتوویی خۆیان
لە خۆپیشاندانەکان بــەردەوام بن و هاوکات
ناڕەزایەتییەکان بــۆ فــازی مانگرتنی گشتی
بگوازنەوە.
نــاوەنــدی هــاوکــاری هەڵبژاردنەکانی
مەجلیسی بایکۆت کردوە ،ئەم هەڵوێستە
چەندە لەجێی خۆیدایە؟ پێتان وایە خەڵکی
کوردستان چــۆن بــەرەو هەڵبژاردنەکانی
ئەمجارە دەچن؟
لەسەر ئەساسی ئەو شناخت و زانیارییەی
نــاوەنــدی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی
ئــێــران لــەســەر نـــێـــوەرۆک و کــردەوەکــانــی
حکومەتی کۆماری ئیسالمی لە ئێران بەگشتی و
لە کوردستان بە تایبەتی هەیانە و ،ئەزموونێک
کە خەڵکی کوردستان لە بەشدارییەکان لە
هەڵبژاردنەکان هەیانە ،ئەمن الم وایە بایکۆت
کردنی هەڵبژاردنەکانی دەورەی ١١ی مەجلیسی
شورای ئیسالمیی ئێران بڕیارێکە تەواو لەجێی
خۆیدایە.
هەڵبژاردنەکانی ئەمجارە دەبوا بایکۆت کرابا،
یەکەم لەبەر ئەوەی خەڵكی کوردستانی ئێران
خۆیان بەباشی لە هەموو بوار و ئاستەکاندا
نیزامی کۆماری ئیسالمییان ناسیوە و هەموو
نەهامەتییەکانی خۆیان لە چاوی ئەو رێژیمەدا
دەبینن ،بۆیە ناچنە پشتی .دووهەم جیا لەوەش

بــە کـــردەوە بــۆیــان دەرکــەوتــوە نــوێــنــەران لە
مەجلیسی شوڕای ئیسالمی بە تاک لە حەوزەی
هەڵبژاردنی خۆیاندا و بە کۆش لە مەجلیسی
شــورای ئیسالمیدا نەخش و دەورێــکــی زۆر
سنوورداریان هەیە و ،نەیانتوانیوە بەشێکی
هەرە بچووکیش لە خواستەکانی خەڵك دابین
بکەن و کاریگەریی ئەوتۆیان لەسەر دانانی
یاساکان لە مەجلیس لە بەرژەوەندیی خەڵکدا
نییە .جیا لەوەش خەڵكی ڕۆژهەاڵتی کوردستان
دابراو و نامۆ نین لە هێزە سیاسییەکان ،ئەگەر
هێزە سیاسییەکان بەگشتی یەک هەڵویست بن،
تەجرووبە نیشانی داوە خەڵك بە دەنگیانەوە
هــاتــوون؛ بۆیە من پێموانییە کە خەڵك هەر
ناچنە سەر سەندووقی دەنگدان و حــەوزەی
هەڵبژاردن بێ نوێنەر دەبێ ،بەاڵم بڕوام وایە
لە هەڵبژاردنی ئەو جــارەدا خەڵك بەنیسبەت
هەڵبژاردنەکانی رابــردوو زۆر کەمتر دەچنە
ســەر سەندووقی دەنــگــدان کە ئــەوە دەتوانێ
پەیامێکی سیاسیی شوێندانەر بێ و شیوەیەکی
موناسب و کاریگەریی خەباتە بە دژی رێژیمی
کۆماری ئیسالمی.
وەک دەبینین ئێران و ناوچەی ڕۆژهەاڵتی
نێوەراست لە بەردەم گۆڕانکاریی زۆر خێرا
دایــە ،بەشێک لەم گۆڕانکارییانەش لەو
ماوەیەدا ڕوویان دا .کوردی ئێران لە کوێی
ئەم گۆڕانکارییانەدایە؟
هەر گۆڕانکارییەک لە ناوچەی ڕۆژهەاڵتی
نــێــوەڕاســت و واڵتــانــی نــاوچــە بــەتــایــبــەت لە
پێتەختی ئەو واڵتانەی کە کوردیان تێدایە و
بەشێکی کوردستانە ،شوێنەواری راستەوخۆ
و ناڕاستەوخۆی لەسەر بزوتنەوەی سیاسی
و کۆمەاڵیەتی خەلكی کوردستان دەبێ .بۆیە
لــە ئێستاشدا هــەر چــەنــدە سیناریۆکان زۆر
ڕوون نین و ڕەهەندی جۆراوجۆر بەخۆیانەوە
دەگــرن؛ بەاڵم بە دڵنیایی کاریگەرییان لەسەر
کــوردســتــان دەبــــێ .بــە خــۆشــیــیــەوە خەڵكی
کوردستانیش ئەزموون و لێزانی ئەوەیان هەیە
کە لەو هەلومەرج و دەرفەتانەی لە سۆنگەی
گۆڕانکارییەکاندا دێنە پێشێ بەباشی کەڵکیان
لێ وەربگرن ،و دەرفەتەکە بقۆزنەوە.
ڕووداوەکانی چەند ساڵی رابردوو لە ناوچە
بەتایبەت سەرهەڵدانی داعش و ڕۆڵی کورد لە
شکاندنی ئەم هێزە تێرۆریستییەدا و ئەو خەبات
و تێکۆشانەی ک ــورد لــە بەشەکانی دیکەی
کوردستانیشدا بــۆ ئـــازادی و دێموکراسیی
بــوویــانــە ،هــەمــوو ئــەوانــە لــەســەر یــەک پێمان
دەڵێن کورد لە ئێستادا فاکتەرێکی بەهێزە لە
گۆڕانکارییەکانی ناوچەدا.
زەروورەتــەکــانــی بـــەردەم جــوواڵنــەوەی
سیاسیی کــورد لە ئێران لە بــارودۆخــی
ئێستادا چین و چمان بۆی کردوە؟
ئەوە حەقیقەتێکی تاڵ و مێژووییشە کە کورد
لە پێناو وەدەستهێنانی مافەکانی تا ئێستا لە
خەباتێکی زۆریان کردوە و تێچووی زۆریشیان
بۆ داوە ،بــەاڵم دەسەوتەکانی بارتەقای ئەم
هەمووە قوربانیدانە نەبووە کە دیــارە ناچینە
ســەر بــاســی هــۆکــارەکــانــی .بـــەاڵم بــە گشتی
ڕەوتی مێژوو و جوواڵنەوەی کورد وایکردوە
بــزوتــنــەوەی سیاسیی خــەلــكــی کــوردســتــان
بزوتنەوەیەکی لەسەر هەست و زیندوو بێ.
ڕوونــە کە بەپێی ئەزموونێک کە لە مــاوەی
خەبات و تێکۆشانیدا دەستی خستوە ،بەنیسبەت
گەاڵن و بەشەکانی ئێران ئامادەیی زۆرتری و
ئەزموونی پتری لە هەموو ئاستەکاندا هەیە.
بۆیە پێویستە کــە لــە حاڵی ئێستادا یەکڕیز
و یەکگرتووتر و خــاوەن پالن و بەرنامە بێ
و ،خــۆ بــۆ هــەمــوو حــاڵــەت و ئــەگــەرەکــان لە
ئاڵۆگۆڕەکانی داهاتوودا ئامادە بکا .من پێم وایە
خەلكی کوردستان و هێزە سیاسییە خاوەن
کاریگەرییەکان ئەم توانا و هێزەیان هەیە کە
بە یەکگرتوویی و یەکڕیزیی زیاترەوە بەرەو
گۆڕانکارییەکان بچن.
زۆر سپاس کە کاتتان بۆ ئەم دیمانەیە دانا
ئێوەش ماندوو نەبن
***
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سەردانی شاندێکی پارتی یەکیەتیی

کۆماری کوردستان و دەرەنجامەکانی

کوردستانی سووریە لە سکرتاریای
حیزبی دێموکراتی کوردستان
حوسێن بەخشی

ڕۆژی شەممە12 ،ی رێ ــب ــەن ــدان ،شاندێکی پارتی یەکیەتیی
کوردستانی سووریە بە سەرپەرستیی ئیب راهیم برۆ ،ئەندامی
مەکتەبی سیاسی ئ ــەم حیزبە س ــەردان ــی سکرتاریای حیزبی
دێموک راتی کوردستانی کرد و لە الیەن هەیئەتێکی ڕێبەریی حیزب
بە سەرپەرستیی خالید عەزیزی ،سکرتێری گشتیی حیزبەوە
پێشوازییان لێک را.
لەم دانیشتنەدا کە بەڕێز عەلی ق ــازی ،ک ــوڕی پێشەوا قازی
محەممەدیش تێیدا بەشدار ب ــوو ،کۆمەڵە بابەتێکی پێوەندیدار
بە پرسی کورد لە ئێ ران و سووریە خ رانە بەرباس و ئاڵوگۆڕی
بیروڕایان لەسەر ک را.
لەم دیدارەدا بە تیشک خستنە سەر ڕەوشی ئێستای ڕۆژئاوای
ک ــوردس ــت ــان بـــەدوای ک ــش ــان ــەوەی هێزەکانی ئەمریکا ،ب ــاس لە
چەندیوچۆنی نفووز و دەستێوەردانی ئێ ران لە پرسی سیاسی و
نێوخۆیی سووریەدا ک را .خوێندنەوە بۆ مەبەستە سیاسییەکانی
ئ ــەم ــری ــک ــا ،ڕووس ــی ــە ،ت ــورک ــی ــە ،ئــێــران و واڵت ــان ــی ع ــەڕەب ــی لە
دەستێوەردانەکانیان لە سووریەدا و چارەنووس و ئاسۆی پرسە
سەرەکییەکانی خەڵکی ئەم واڵتە لە پێکناکۆکیی بەرژەوەندییەکانی
ئەم واڵتانەدا؛ تەوەرێکی دیکەی باسەکانی ئەم دانیشتنە بوو.
لە بڕگەیەکی دیکەی دیدارەکەدا هەیئەتی میوان کۆمەڵە پرسیار و
بابەتێکی لە پێوەندی لەگەڵ گۆڕانکارییەکانی ئێ ران و ڕۆژهەاڵتی
کوردستاندا هێنایە بەرباس کە لەالیەن کاک خالید عەزیزی و
ئەندامانی دیکە هەیئەتی خانەخوێوە قسەوباسیان لەسەر ک را.

کۆماری کوردستان سەرەڕای تەمەنی کورتی،
دەستکەوتە مێژووییەکانی ،هەروەها تێکچوون
و ئاکامەکانی ،یەکێک لە دی ــاردە هەرە دەگمەن
و گرینگەکانی ج ــوواڵن ــەوەی ڕزگاریخوازانەی
نەتەوەکەمانە.
دووی ڕێبەندانی ئەمساڵ  ٧٤ساڵ ،بە سەر
دامەزرانی یەکەم دەوڵەتی مۆدێڕنی کورد واتە،
کۆماری کوردستان ،تێپەڕ دەبێ .بۆ یەکەم جار
لە مێژووی پڕ لە هەوراز و نشێوی جوواڵنەوەی
ک ــورد لە پێناو ڕزگ ــاری و بە دەستەوەگرتنی
چارەنووسی خۆیدا ،سیستمێکی نوێی حوکم ڕانی
ل ــە چ ــوارچ ــێ ــوەی ج ــوغ ـراف ــی ــای ــەک ــی ب ــەرت ــەس ــک ــدا
دادەمەزرێ.

باڵوکردنەوەی ئاگاداری بە هەر دوو زمانی کوردی و
ئ ــازەری ،دەبنە هۆی پێکهێنانی پەشێوی و ئاڵۆزی
دەنێو ئەرتەشدا و دامودەزگای حکوومەتی پەهلەوی
لەو ناوچەیە لەبەریەک هەڵدەوەشێ.
لەو هەلومەرجەدا خەباتکاران و تێکۆشەرانی کورد
لە ڕۆژه ــەاڵت ــی کوردستاندا ،بەو پاشخانە ه ــزری و
فکرییانەی کە لە جوواڵنەوکانی پێشتری کوردستان
هەیانبوو و هەروەها لە پێوەندی لەگەڵ خەباتکارانی
بەشەکانی تر ،بە تایبەت باشووری کوردستان ،بە
کەلکوەرگرتن لە دەرف ــەت ــی پێکهاتوو خەریکی خۆ
ڕێکخستن و پێکهێنانی دامەزراوەی سیاسیی خاوەن
بەرنامە و ست راتێژی بە مەبەستی دابینکردنی ئامانج
و خولیاکانی لەمێژینەی نەتەوەکەمان دەبن.

کۆبوونەوەی هەیئەتی
حیزبی دێموکراتی کوردستان و
کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی کوردستان

ڕۆژی سێشەممە15 ،ی ڕێبەندان هەیئەتێکی ڕێبەریی کۆمەڵەی
زەحمەتکێشانی ک ــوردس ــت ــان ب ــە س ــەرپ ــەرس ــت ــی ــی کــاک عومەر
ئیلخانیزادە ،سکرتێری گشتیی کۆمەڵە سەردانی سکرتاریای
حیزبی دێموک راتی کوردستانی کرد و لە الیەن هەیئەتێکی حیزبی
دێموک راتی کوردستان بە سەرپەرستیی کاک خالید عەزیزی،
سکرتێری گشتیی حیزبەوە پێشوازییان لێک را.
لەم دیدارەدا باس لەو سیناریۆ و ئەگەرانە ک را کە بەرەوڕووی
دەسەاڵتی کۆماری ئیسالمی دەبنەوە ،وەک ئەگەری گۆڕانی ڕێژیم
لە بەردەەوامیی ناڕەزایەتییەکان ،ئەگەری پاشەکشەپێکردن بە
ڕێژیم لە بەردەوامیی گوشارەکانی کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی و زۆر
ئەگەر و پێشهاتی دی کە پێویستە هێزە کوردییەکان لە ڕۆژەڤی
کار و بەرنامەکانی خۆیانی دابنێن و پالنی گونجاویان بۆیان
هەبێ .لەم بەشە لە باسەکانی کۆبوونەوەکەدا باس لە بەهێزکردنی
ئەدرەسی ڕوونی بزووتنەوەی سیاسیی کورد لە ئێ ران ک را و بۆ
ئەو مەبەستە پێ لەسەر گوڕوتین بەخشینی زیاتر بە دیپڵۆماسیی
بیانی ،دیاریکردنی سیاسەتی ڕاشکاوانە بە نیسبەت داهاتووی
ئێ ران و پرسی ک ــورد لەگەڵ دەســەاڵت و ئۆپۆزیسیۆنی غەیرە
کوردی کۆماری ئیسالمی و؛ دەستنیشان کردنی کۆمەڵێک پالن و
پڕۆژە بۆ خەباتی پێشمەرگانە و مەدنی داگی رایەوە.
لە بڕگەیەکی دیکەی باسەکانی ئ ــەم کۆبوونەوەیەدا بابەتە
سیاسییەکانی ڕۆژەڤی ئێ ران ،وەک گرژییەکانی کۆماری ئیسالمی
لەگەڵ کۆمەڵگەی جیهانی ،قەی رانە ئابووری و کۆمەاڵیەتییەکانی
کۆمەڵگە و ناڕەزایەتی و خۆپیشاندانەکان بۆ گۆڕینی ئەم دۆخە
ک را و بە لەبەرچاوگرتنی نیزیکبوونەوە لە وادەی هەڵبژاردنەکان
ئەم خوێندنەوەیە هاتە گۆڕێ کە حاکمییەتی سیاسی لە ئی ران
هەموو هەوڵەکانی ئەوەیە نیزام و دەسەاڵتی سیاسی یەکدەست
و تۆکمەتر بێ؛ بۆیە هەڵبژاردنەکانی ئەمجارەی مەجلیس پتر لە
هەموو کاتێک مهەندیسی ک راون و دەکرێن.
پرسی هاوکاریی پتری هێز و الیەنە سیاسییەکانی کوردستانی
ئێ ران بۆ بەرەوڕووبوونەوە لەگەڵ گۆڕانکارییەکان و قۆستنەوەی
هەل و دەرفەتە ڕەخساوەکان و ڕەواندنەوەی مەترسییەکانی بەردەم
پرسی کورد لە هاوکێشەکانی داهاتووی ئێ راندا ،تەوەرێکی دیکەی
باسەکانی ئەم دانیشتنە بوو .لەم بەشەشدا دوو الیەن کۆک بوون
لەسەر ئەوەی ناوەندی هاوکاری دەبێ ئی رادەی سیاسیی جەمعیی
خۆی لە پڕۆژەی کاری مەیدانیی هاوبەشدا بخاتە ڕوو .هەروەها
ناوەند نابێ تابعێک بێ لە هەلومەرج ،پێشهات و گۆڕانکارییەکان؛
بەڵکوو پڕۆژەیەکی گشتگیر و فرەڕەهەند بۆ بردنەپێشی پڕۆسەی
سیاسیی کورد لە هاوکێشە نێوخۆییەکانی ئێ ران بێ.

ئ ــەو پ ــاش ــخ ــان ــە ف ــک ــری و کۆمەاڵیەتییانەی
ک ــە ک ــۆم ــاری ل ــێ ب ــەره ــەم ه ــات دەک ــرێ ل ــە دوو
ڕەهەندەوە تاوتوێ بکرێن .یەکەم هەلومەرجی
نێوخۆ واتە سەرهەڵدانی شوناسخوازانە ،ئی رادە
و ویستی نەتەوەیەکی وەزاڵ ــە هاتوو لە چنگ
داگیرکاری و کۆیلەتی لە پێناو گەڕاندنەوەی
سەروەریی نەتەوەیی .دووهەم ،ئەو دەرفەتەی کە
لە ئەنجامی ڕووداوە دەرەکییەکاندا بۆ دەربڕین
و بە کردەیی کردنی ویست و داخوازییەکانی
کۆمەاڵنی خەڵک هاتە ئاراوە.
دوای ش ــەڕی یەکەمی جیهانی و تێکڕمانی
ئیمپ راتووریی عوسمانی ،کورد یەک لەو دەگمەن
نەتەوانە بوو کە نەک هەر نەیانهێشت ببێتە
خاوەن دەوڵەت ،بەڵکوو کردیان بە چوار بەش.
دروستبوونی دەوڵەت–نەتەوەی فارس و تورک
وعەرەب ،لە سەر بەشێک لە خاکی کوردان ،لەژێر
ناوی یەک خاک ،یەک نەتەوە ،یەک ئااڵ و یەک
زمان ،بە یارمەتی و ئامۆژگاریی ئورووپاییەکان،
ب ــە تایبەت ئینگلیس و ف ــەڕان ــس ــە ،ڕێ ــگ ــای بۆ
ژینۆسایدی فەرهەنگی و جەستەیی کورد زیاتر
لە پێشوو خ ــۆش ک ــرد .ب ــەم شێوە گەورەترین
نەتەوەی ب ێدەولەت (پتر لە  ٤٠میلیۆن کەس)
تووشی چارەنووسێکی کارەساتبار هات ،ک را بە
کۆلۆنیی دەوڵەتانی ناوچە و بوو بە سووتەمەنیی
بەرژەوەندییەکانیان.
ڕەزاشــــا ب ــە الســاکــردنــەوە ل ــە ئ ــات ــات ــورک لە
م ــاوەی  ٢٠ساڵ دەسەاڵتداریدا ،بە گرتنەبەری
سیاسەتی ق ــەاڵچ ــۆک ــردن و ت ــوان ــدن ــەوەی ک ــورد
و نەتەوەکانی تر لە فەرهەنگی بەناو ف ــارس/
ئێ رانیدا ،بۆ یەکدەستکردنی واڵت لە الیەک ،و لە
الیەکی تر ،پێوەندییە دیپلۆماسی و ئابووری و
سیخوڕییەکانی ،لەگەڵ ئاڵمانی نازی کە بوو بە
هۆی گوشاری هاوپەیمانان بۆ دوورخستنەوەی
ئێ ران لە ئاڵمان و پێویستییان بۆ بەکار هێنانی
ئێ ران وەک پ ــردی پێوەندیی نێوان ئینگلیس و
ئەمریکا و سۆڤیەت ،بە مەبەستی گەیاندنی
ی ــارم ــەت ــی ب ــە یەکیەتیی س ــۆڤ ــی ــەت ،دەوڵ ــەت ــی
ناوەندتەوەری ئێ رانی و دیکتاتۆریی ڕەزاش ــای
تووشی ئاڵۆزی و قەی رانێکی گەورە کردبوو.
هاتنی هێزی هاوپەیمانان لە مانگی خەرمانانی
س ــاڵ ــی ١٩٤١ی زای ــی ــن ــی (١٣٢٠ی ه ــەت ــاوی) و
جێگیربوونی هێزەکانی یەکیەتیی سۆڤیەت لە
باکووری ئێ ران و ئینگلیس و ئەمریکییەکان لە
ڕۆژاوا و خوارووی ڕۆژاوا بوو بە هۆی شڵەژان و
تێکچوونی باری تەناهی و دەرچوونی دەسەاڵت
لە دەستی ڕێژیمی پاشایەتی .ڕەزا شا دوور
خ رایەوە و ناچاریان کرد واڵت بەجێ بێڵێ.
ل ــە مانگی سێپتامبری ١٩٤١دا فڕۆکەکانی
ئەرتەشی سوور ،سنووری ئێ ران دەبەزێنن و بە

ک ــارب ــەدەس ــت ــان ــی س ــۆڤ ــی ــەت لــە ن ــزی ــک ــەوە ل ــەگ ــەڵ
مەسەلەی ک ــورد ڕووب ــەڕوو دەب ــن .لە س ــەرەت ــاوە بە
ه ــۆی ل ــە ئ ــارادان ــەب ــوون ــی ڕێکخ راوێکی سیاسی کە
نوێنەرایەتیی کێشەی کورد بکا ،سۆڤیەتییەکان لە
ڕێ ــگ ــای ڕاس ــپ ــاردەک ــان ــی ــان ــەوە ،ل ــە مانگی بەف رانباری
١٣٢٠ی هەتاویدا ( )١٩٤١بە هۆی ئاڵۆزییەکانی نێوان
کــورد و ئ ــازەری ــی ــەک ــان ــی ن ــاوچ ــەی ورمــێ و هێندێک
شوێنی تر ٣٠ ،کەس لە کەسانی ناس راوی ناوچەکانی
ژێر کۆنترۆڵی ئەرتەشی سۆڤیەت بۆ باکۆ بانگهێشت
دەکەن ،کە بریتی دەبن لە سەرۆک عەشیرە ،شێخ و
ئاغا و نوێنەری چین و توێژە نێونجییەکان ،کە قازی
محەممەد یەکێک لەوان دەبێ و ،بەبێ ئەوەی باسی
هیچ چەشنە بابەتێکی سیاسی بکەن ،داوایان لێدەکەن
ئارامیی ناوچەکە بپارێزن .دیارە ئینگلیسییەکانیش
ه ــەم ــان سیاسەتیان هــەبــووە .وەزیـــری ک ــاروب ــاری
دەرەوەی سۆڤیەت مۆلۆتۆڤ ،بە سەفیری بریتانیا
ڕادەگەیەنێ کە لەو سەفەرەدا “هیچ چەشنە باسێکی
سیاسی نەک راوە”.
کۆمەڵەی ژ.ک:
ه ــات ــن ــی ه ــاوپ ــەی ــم ــان ــان ب ــوو بــە ه ــۆی الوازی و
کەمبوونەوەی تواناکانی دەوڵەتی ناوەندی ،بە تایبەت
لە ناوچەی موکریان و دەوروبـــەری ،چەکێکی زۆر
کەوتە دەست خەڵکەوە .بۆشایی سیاسی و نەبوونی
ڕێکخ راوەیەک کە هەم واڵمدەری خواستەکانی خەڵک
ب ــێ و هــەم کۆنترۆڵی ب ــەس ــەر بــارودۆخــەکــەدا بێ،
بەتەواوی هەست پێدەک را .بە پێی هێندێک سەرچاوە،
کۆمەڵەی ژ.ک لەو کاتەدا چاالکیی ئاشک رای نەبووە.
هەرچەند لە ساڵەکانی  ١٩٣٧/١٩٣٦ڕێکخ راوەیەک
بە ناوی “کۆمەڵەی ئازادیخوازیی کوردستان” لە الیەن
عەزیز زەن ــدی ،حوسێن فرووهەر و چەند کەسی تر
لە مەهاباد دام ــەزراب ــوو ،جگە لە بەیاننامەیەک کە
بە بۆنەی هاتنی هێزەکانی هاوپەیمانان بۆ ئێ ران
لەو کاتەدا باڵویان کردۆتەوە ،هیچ بەڵگەیەک لە کار
و چاالکییەکانی دیار نییە .لە ساڵی  ١٩٤١بە هۆی
ناکۆکی و جیاوازیی بۆچوون هەڵدەوەشێ و لە بری
ئەو لە ٢٥ی گەالوێژی  ١٩٤٢کۆمەڵەی ژ.ک (کۆمەڵەی
ژیانەوەی کوردستان) دادەمەزرێ.
ئەو ڕووداوە لە رۆژهەاڵتی کوردستان وەک یەکەم
ئەزموونی ک ــاری مۆدێڕنی سیاسی و رێکخ راوەیی
بە شێوەیەکی سەردەمیانە کارتێکەریی بەرچاوی
ل ــە ڕەوتـــی ڕووداوەکـــانـــی داه ــات ــوودا دەبـــێ .لەسەر
دامەزرێنەرانی ژ.ک بیروڕای جیاواز هەیە .سەرجەم ١١
تا  ١٣کەس ناویان هاتووە کە لەوانە حوسێن فرووهەر
و ڕەحمان زەبیحی ڕۆڵی سەرەکییان گێ ڕاوە .حوسێن
فرووهەر (حوسێن زێڕینگەران) سەرۆکی کۆمەڵە بووە.
بۆ یەکەم جار لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان گۆڤاری
“نیشتمان” وەک “باڵوکەرەوەی بیری کۆمەڵەی ژ.ک” لە
پووشپەڕی ١٣٢٢ی هەتاوی ( )١٩٤٣باڵو بۆوە.

کۆم هڵ هی ژ.ک ل ه ی هک هم ژمارهی “نیشتمان”دا
ب ـهم ج ــۆره پێناس هی بۆ کــراوه ک ـه“ :کۆمەڵەی
ژ،ک بە پێچەوانەی هەموو بەرهەڵست و قورت
و چەڵەمەیەکی وەک ــوو دوژمنایەتیی خۆبەخۆ،
دووبــــەرەکــــی و خـــۆخـــۆری ،پ ــووڵ ــپ ــەرس ــت ــی و
بێگانەدۆستی کە لە ڕێگای پێشکەوتنی کورددا
هەیە ،بە هەموو هێز و توانای خۆی تێدەکۆشێ
ت ــا زنجیر و کەڵەمەی دیلی و ژێ ــردەس ــت ــی لە
ئەستۆی نەتەوەی کورد داماڵێ و لەم کوردستانە
لەتوکوتەی ئێستادا ،کوردستانێکی گــەورە و
ڕێکوپێک بێنێتە بەرهەم ،کە هەموو کوردێک بە
سەربەستی تیا بژی ”.ئەگەر بەکورتی سەرنج
بدەینە ئەو چەند ڕستەیە ،چۆنیەتیی بیرکردنەوە
و ئامانجی ژ.کـمان بەڕوونی بۆ دەردەکــەوێ.
ب ــاس ــی ناکۆکییە نێوخۆییەکان دەکـــا ،باسی
پارچە ،پارچەبوونی کوردستان و کوردستانی
گەوەرە دهکا و هەروەها چەمکی نەتەوە بەکار
دێنێ .وات هڕزگاریی ک ــورد و کوردستان لەژێر
داگیرکاری و دامەزراندنی دەوڵەتی نەتەوەیی.
ه ــەی ــئ ــەت ــی ن ــاوەن ــدی ــی ژ.ک ل ــە ڕاپ ــۆرت ــێ ــک ــدا بۆ
مۆلۆتۆڤ ،دەن ــووس ــێ“ :ئامانجی حیزبی ئێمە
تێکخستنەوەی هەموو پارچەکانی کوردستان
و ئ ــازادک ــردن ــی ن ــەت ــەوەی ک ــوردی ژێ ــردەس ــت و
خزمەتکردن بە هەوڵدان و گەشەکردنی کۆمەڵی
مرۆڤایەتی و شارستانیەتی گەالنی جیهانە”.
کۆمەڵەی ژ.ک .توانی لە ماوەیەکی کورتدا
متمانەی کۆمەاڵنی خەڵک بۆ الی بەرنامەکانی
ڕاکێشێ و تەنانەت لە ناوچەکانی سەقز ،سنە
و کرماشان و لۆڕستان و  ...ســەرەڕای بوونی
هێزەکانی ئینگلیس و دامودەزگا حوکمییەکانی
دەوڵەتی ناوەندی ،جموجۆڵ و الیەنگری هەبووە.
الزارییێڤ لێکۆڵەری بە ناوبانگی ڕووس لە
“کوردستان و پرسی کورد لە نێوان ساڵەکانی
١٩٤٥/١٩٢٣دا ک ــە ل ــە الی ــەن ب ــەڕێ ــز مەنسوور
سیدقی وەرگێڕدراوەتە سەر کوردی ،لە بڕگەیەکدا
ئاوا باسی کۆمەڵەی ژ.ک دەکا:
“ کۆمەڵە پێوەندییەکی پتەوی لەگەڵ ڕێکخ راوە
ن ــەت ــەوەی ــی و نێشتمانپەروەرە کوردییەکانی
واڵتانی دیکەش پێکهێنابوو .بە تایبەت لە مانگی
مارسی  ١٩٤٤لە ش ــاری ک ــەرک ــووک ،نوێنەرانی
“کۆمەڵە” ڕێککەوتنیان لەگەڵ حیزبی “هیوا” واژۆ
کرد و لە هاوینی هەمان ساڵدا نوێنەرانی حیزبی
هیوا سەردانی مەهابادیان کرد .هێندەی پێناچێ
چاالکانی گەلێک ل ــە ڕێ ــک ــخ ـراوە کوردییەکانی
دیکەی عێ راق ،سووریە و تورکیە بۆ تاوتۆیکردنی
خودموختاریی کورد خۆیان دەگەیێننە مەهاباد.
لە مانگی ئووتی ١٩٤٤دا لە کوێستانی “دااڵنپەڕ”
لە سێکوچکەی سنووری نێوان ئێ ران ،عێ راق
و تورکیە ،نوێنەرانی کوردەکانی ئێ ران ،قاسم
قـــادری ،شێخ ع ــوب ــەی ــدوڵ ــای زی ــن ــۆ ل ــە تورکیە
و ق ــازی م ــەال وەه ــاب ل ــە ع ــێ ـراق ،ک ــۆب ــوون ــەوە و
ڕێکەوتننامەیەکیان ب ــە نــاوی “پەیمانی سێ
سنوور” واژۆ کرد و الیەنەکان بەڵێنیان دا بۆ
خەبات لە پێناو “کوردستانی مەزن” هەر چەشنە
یارمەتییەکی چەکوچۆڵ و م ــرۆڤ ــی ب ــە یەکتر
بکەن .بیرۆکەی دامەزراندنی کوردستانی مەزن
بۆ یەکەم جار لە الیەن بەدرخانییەکان لە شاری
“بەیرووت” واتە لە یەکەم ناوەندی “پانکوردیزم”
س ــەری ه ــەڵ ــداوە .ب ــەم شێوەیە کۆمەڵە ب ــوو بە
ڕێکخ راوەیەکی ناسیۆنالیستی لە ئاست گشت
کوردێکدا”.
سیاسەتی ژ.ک ل ــە ئاستی نێودەوڵەتیشدا،
سیاسەتێکی ژی ـران ــە و س ــەرب ــەخ ــۆی ــان ــە و بە
ئاراستەی بەرژەوەندیی نەتەوەییدا داڕێژرابوو.
مامۆستا مەال قادر مودەڕڕسی لەم بارەوە دەڵێ:
“لە هەلومەرجی ئەو دەمدا ڕووس و ئینگلیس
وەک دوو بەرداش وابوون و کوردیش وەک گەنم
لە نێوانیاندا .جا بۆیە ئێمە ئەگەر تاریفێکمان لە
یەکیان دەکرد ،لە ژمارەی داهاتوودا قەرەبوومان
دەکـــردەوە و باسی ئ ــەوی دیکەمان دەکــرد ،بۆ
ئ ــەوەی کە ئەو دوو دەوڵەتە گ ــەورە هیچیان وا
نەزانن کە ئێمە سەربە یەکێک لەوانین و دوژمنی
ئەوی تریانین”.
ئەوەش ،نیشاندەری هزری سیاسی و مەنتقی
دیپلۆماسیی ئەو سەردەمی بووە ،بە واتایەکی تر
پارسەنگی سیاسەتی دەرەوەی ــان بە شێوەیەکی
ژی رانە ڕاگرتووە.
ئـــەو ن ــم ــوون ــان ــە دەی ــس ــەل ــم ــێ ــن ــێ کــە ژ.ک بە
هێنانە ئارای گوتاری نەتەوەخوازانە بە شێوەی
سەردەمیانە ،ڕێڕەوی خەباتی ڕزگاریخوازانەی
کـــــوردی خ ــس ــت ــە ســــەر ه ــێ ــڵ ــی ڕاس ــت ــەق ــی ــن ــە و
شوناسخوازانە.
درێژەی بابەت ل ٥

ژماره767 :

5
ئ ــەن ــدام ــەت ــی ــی قـــازی محەممەد لە
کۆمەڵەی ژ.کـدا:
ق ــازی محەممەد وەک سیمایەکی دیار
و خ ــۆش ــن ــاو و هــەروەهــا لێهاتوو ببووە
ج ــێ ــی م ــت ــم ــان ــەی خ ــەڵ ــک ب ــوو و ه ــەر ل ــەو
سۆنگەیەشەوە سەرنجی ڕووسەکانیشی بۆ
الی خۆی ڕاکێشابوو .لە ئۆکتۆبری ١٩٤٤ی
زایینی ( )١٣٢٣لە الی ــەن کۆمەڵەوە داوای
ئەندامەتیی لێدەکرێ و پ ــاش ماوەیەکی
کورت بە سەرۆکی کۆمەڵە دیاری دەکرێ.
باقرۆڤ سەرۆککۆماری ئازەربایجانی
سۆڤیەت لە کۆبوونەوەیەکدا ،لە سەرەتای
مانگی ڕەزبــەری  ١٣٢٤داوا لە نوێنەرانی
ک ــورد بە سەرۆکایەتیی ق ــازی محەممەد
دەک ــا ،هەتا ک ــوردەک ــان کێشەی خۆیان لە
چوارچێوەی ئازەربایجانی ئێ ران و لەگەڵ
فرقەی دێموک رات چ ــارەس ــەر بکەن .قازی
محەممەد پێداگری لەسەر ئ ــەوە دەک ــا کە
“نەتەوەی کوردیش وەک نەتەوەی ئازەری
بۆ بەدەستهێنانی مافی سروشتیی خۆی
هەوڵ دەدا ”.لەو کۆبوونەوەدا وێ ڕای بەڵێنی
یارمەتیدان و پشتیوانی لە ک ــوردان ،داوای
گۆڕینی ناوی کۆمەڵەی ژێکاف بە حیزبی
دێموک راتی کوردستان دێتە گۆڕێ.
ڕۆژی ٢٥ی ئ ــۆک ــت ــۆب ــری ١٩٤٥ح ــی ــزب ــی
دێموک راتی ک ــوردس ــت ــان ،یەکەم کۆنگرەی
خــــــۆی بــــە بــــەشــــداریــــی نـــوێـــنـــەرانـــی
ن ــاوچ ــە ئ ــازادک ـ ـراوەک ــان ،دەگـــرێ و لــەودا
مەرامنامەیەکی  ٢٢خاڵی پەسەند دەکرێ
و بە ناوی مەرامنامەی حیزبی دێموک رات
باڵو دەکرێتەوە .دەرەنجامی ئەو بڕیارانە
کۆمەڵێک ڕەهەندی ناتەبای لێدەکەوێتەوە.
بۆ نموونە لە الی ــەک داوای خودموختاری
و چارەسەری لە ناوەند دەکا و لە الیەکی
تر خۆی وەک حکوومەتێکی میللی پێناسە
دەکــا و سیاسەتی دەرەکـــی و پێوەندیی
دیپلۆماسی ل ــەگ ــەڵ دەوڵــەتــان ب ــە ئەرکی
خۆی دەزانێ.
ئەو پەسەندک راوە لە الیەک ڕەنگدانەوەی
باری کۆمەاڵیەتی و هەلومەرجی داسەپاو
و ناڕوونیی سیاسی و گ ــوش ــاری نێوخۆ
و دەرەک ــی و لە الیەکی تر تابلۆی ویست
و داخوازییە بنەڕەتییەکانی نەتەوەیەکی
بــێدەوڵــەتــە کــە بــە ش ــوێ ــن داب ــی ــن ــک ــردن ــی
سەروەریی سیاس یدایە.
لە نوامبری  ١٩٤٥چاپخانەی کوردستان
لە مەهاباد دەستی بە کار کرد“ .گۆڤاری
ک ــوردس ــت ــان” “بـــاوکـــراوەی ب ــی ــری حیزبی
دێموک راتی ک ــوردس ــت ــان” لە الپ ــەڕەی ١١ی
ژمارە یەکی خۆیدا کە ڕۆژی ٦ی دێسامبری
(١٩٤٥س ــەرم ــاوەزی  )١٣٢٤دەرچ ــووە لەژێر
ناونیشانی حیزبی دێموک راتی کوردستاندا
نووسیویەتی“ :ل ــە دوای ئ ــەوە لە هەوەڵی
مانگی خ ــەزەڵ ــوەر (آب ــان)ـ ــی  ١٣٢٤حیزبی
دێموک راتی کوردستان لە مەهاباد دان را و
بەیاننامەی خۆی باڵو ک ــردەوە ،لە ڕۆژی
 ١٣٢٤/٨/٢هەوەڵ کۆنگرەی خۆی کە تێکەڵ
ب ــوو ل ــە س ــەران و نوێنەرانی کـــوردان بە
تەرتیبی ژێرۆ []...
٢٥ی دێسامبری  ١٩٤٥ئینگلیس و ئەمریکا
و یەکیەتیی سۆڤیەت ،کۆمیسیۆنی سێ
الیەنە لەسەر ئێ ران پێک دێنن .لە یەکێک
ل ــە خاڵەکاندا ،جەخت ل ــەس ــەر پاراستنی
ت ــەواوی ــەت ــی خ ــاک ــی ئ ــێ ـران و ڕێزلێنان لە
دەسەاڵتدارییەتی و سەربەخۆیی سیاسیی
ئێ ران دەکرێتەوە.
ڕۆژی دووی ڕێ ــب ــەن ــدان ــی ٢٢( ١٣٢٤ی
ژان ــوی ــەی  )١٩٤٦ب ــە ب ــەش ــداری ــی زی ــات ــر لە
 ٢٠هـــەزار ک ــەس ل ــە م ــەی ــدان ــی چ ــوارچ ـرای
شاری مەهاباد و لەژێر ئااڵی سێ ڕەنگی
ک ــوردس ــت ــان ق ــازی محەممەد وەک یەکەم
سەرۆککۆماری ک ــوردس ــت ــان ،لە وتارێکی
مێژووییدا ،دام ــەزران ــدن ــی یەکەم کۆماری
دێموک راتیکی ک ــوردس ــت ــان ڕادەگ ــەی ــەن ــێ و
ل ــە ک ــات ــی س ــوێ ــن ــدخ ــواردن ــدا بەڵێنی دا بە
“خوێن و گیان و ماڵ لە ڕێێ سەربەخۆیی
و بـــەرزکـــردنـــەوەی ئــــااڵی ک ــوردس ــت ــان ــدا
تێبکۆشێ ”.ه ــەرواش بوو .بەم چەشنە بۆ
یەکەم جار لە مێژووی خەباتی نەپساوە
و خوێناویی نەتەوەکەمان بۆ ئ ــازادی و
سەربەخۆیی ،دەوڵەتێکی نەتەوەیی لەدایک
دەبێ.
لە ماوەیەکی کورتی  ٣٣٠ڕۆژەدا ،واتە
 ١١مانگ ،کۆمەڵێک هەوڵی بەنرخ لە بوارە
جیاوازەکاندا ،وەک بڕیاردان لە سەر ئااڵ
و ســــروودی نیشتمانیی “ئ ــەی رەق ــی ــب”،
دامـــەزرانـــدنـــی س ــپ ــای م ــی ــل ــل ــی ،پ ـ ــەرە دان
ب ــە پــــەروەردە و بارهێنان ،چاپەمەنی و
باڵوک راوەکان ،بازرگانی و بووژاندنەوەی
ئابووری ،گرینگیدان بە بەشداریی ژنان
لە ک ــاروب ــاری فەرهەنگی و کۆمەاڵیەتیدا،
پێوەندی و دۆستایەتی و بازرگانی لەگەڵ
کۆماری ئازەربایجان و یەکیەتیی سۆڤیەت،
پێکهێنانی بەرە لەگەڵ فرقەی دێموک راتی
ئازەربایجان ،حیزبی توودەی ئێ ران ،حیزبی
ئ ــێ ـران و حیزبی ج ــەن ــگ ــەڵ؛ ل ــە ماوەیەکی
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ئەوە کۆتایی نییە،

دەستپێکێکی نوێیە

کورتدا درا.
لە بانەمەڕی ١٣٢٥دا کە سۆڤیەت هێزی خۆی
ل ــە ئ ــێ ـران دەکشێنێتەوە ،ق ــازی محەممەد لە
کۆبوونەوەیەکی جەماوەریدا ،دەڵێ“ :لە کاتێکدا
ئـــۆردووی س ــوور لە نێوماندا ب ــوو ،دوژمنانی
ئێمە هەمیشە وای ــان باڵو دەک ــردەوە کە داوا و
ئیدعای کوردان ،ه همووی بە هۆی سیاسەتێکی
خاریجییە،کە مەقسوودیان ئ ــۆردووی سوور
بــوو .بــەاڵم ئ ــەم ــڕۆ ب ــە ئاشک را ل ــە هەمووکەس
مەعلووم بووە کە کورد ئازادیی دەوێ و دەست
لەو مەرامە هەڵناگرێ و [ ]...بۆ وەچەنگ هێنانی
ئازادی ،ئیعتمادی هەر بە خۆیە”.
هەروەها ڕۆژی  ١٣٢٥/٢/٢٠لە وتارێکی تردا
وتوویەتی“ :دوژمنانی کورد وایان شۆرەت دەدا
کە دەوڵەتی کوردستان ئەساسێکی نییە و بە
ڕۆینی هێزی سوور تێکدەچێ”.
لە ماوەی ئەو  ١١مانگەدا ،بەڕێوەبەرانی کۆمار
وێ ڕای کەلکوەرگرتن لە دەرفەتی پێشهاتوو بۆ
پەرە پێدانی دێموک راسی و ئازادی و گەشەکردنی
ژی ــان ــی فەرهەنگی و ئ ــاب ــووری ــی دانیشتووان،
هەوڵیکی زۆریان دا بۆوەی بەڵکوو قەناعەت بە
کاربەدەستانی تاران بێنن هەتا دان بە مافەکانی
کورد واتە خودموختاری لە چوارچێوەی ئێ راندا
بنێن ،بەاڵم بێسوود بوو .کاربەدەستانی تاران
بە تایبەت س ــەرۆک ــوەزی ـران “قوامالسلطنە” کە
لە نزیکەوە لە گەڵ قازی محەممەد دانیشتن و
وتووێژیان بووە ،توانی بە دانی وادە و بەڵێنی
درۆ بە قازی محەممەد و هەروەها ڕێککەوتنی
ئاشک را و نهێنی لەگەڵ هاوپەیمانان ،سیاسەتی
ت ــێ ــک ــدەران ــەی خ ــۆی بــــەرەو پ ــێ ــش بـــەرێ و لە
ئەنجامدا هێزەکانی ئەرتەشی دەوڵەتی ناوەندی
دوای تێکشکاندنی کۆماری ئازەربایجان لە ٢١ی
س ــەرم ــاوەزی ١٣٢٥ی ه ــەت ــاوی ،ل ه ڕۆژی ٢٦ی
مانگی س ــەرم ــاوەزی ١٣٢٥دا ،بۆ جارێکی دیک ه
شاری مەهابادیان داگیر ک ــردهوه ،بە گەیشتنی
هێزەکانی ئەرتەش و خۆبەدەستەوەدانی قازی
محەممەد و س ــەرک ــردەک ــان ــی تــر ،حکوومەتی
کوردستان هەرەسی هێنا.
ل ــە م ــەڕ ه ــۆک ــارە دەرەکـــی و نێوخۆییەکانی
هەرەسهێنانی کۆماری کوردستان لێکدانەوە و
بۆچوونی جیاواز ه هی ه و هەر کەسە بەڕوانگە و
بۆچوونی خۆی هەڵی سەنگاندوە .هەر چۆنێک
بێ ،کۆماری کوردستان ئاکامی ئی رادە و ویستی
نەتەوەیەکی خاک داگیرک راو و بە کۆلۆنیک راو
بوو کە بە کەلکوەرگرتن لە بارودۆخی پێکهاتوو،
دەرفەتێکی گونجاوی بۆ ڕاگەیاندنی سەربەخۆیی
کوردستان لەو پارچەی نیشتماندا ،ڕەخساند.
بۆیە دووی ڕێبەندان و کۆماری کوردستان وەک
سەرمایەیەکی سیاسی و ه ــزری لە ناخی بیر
و زەینی تاکی کورددا ڕیشەی داکوتاوە و بۆتە
ب ــەردی بناغەی ج ــوواڵن ــەوەی ڕزگاریخوازانەی
نــەتــەوەکــەمــان .ب ــەڵ ــگ ــەن ــام ــەک ــان و سیستمی
حوکوم ڕانی و دامەزراوە حوکمییەکان بە هەموو
پێوەرەکان ،دەیسەلمێنن کە کۆماری کوردستان،
دەوڵەتێکی مۆدێڕنی سەربەخۆ بوو.
پ ــرۆس ــەی دام ــەزران ــدن ــی کۆمار و ئ ــەو هەوڵ
و ت ــەق ــەالی ــان ــەی ک ــە ب ــە ڕێــــڕەوی ج ــی ــاوازدا ،بۆ
قەناعەت پێهێنان بە دەسەاڵتی ناوەند وتەنانەت
هاوپەیمانەکانیشیان ،لەسەر چەسپاندنی ماف
و ئازادییەکانی ک ــورد و سەرەنجام شکست و
ناکامییەکی کە لێیکەوتەوە و هەروەها ئەزموونی
کاری سیاسی و مەدەنیی  ٧٤ساڵ پاش کۆمار،
بۆ تاکی کورد ،هەڵگری پەیامێکی وشیارکەرەوە
و شوناسخوازانەیە.
لەو سۆنگەیەوە گرینگە بزانین بە چ شێوەیەک
و لە چ گۆشەنیگایەکەوە دەڕوانینە ،دروشمەکان،
خــواســت وئ ــام ــان ــج ــەک ــان ــی ســـەردەمـــی ک ــۆم ــار.
ڕوانگەیەک یان ڕەوتێکی سیاسی وەک حیزبی
دێموک رات ،کە شانازیی دامەزراندنی کۆماری
هەیە ،بە پشتبەستن بە دەرک ــەوت ــەی الیەنێکی
بەڵگەنامەکانی ک ــۆم ــار ،ب ــاس ل ــە چ ــارەس ــەری
و ئیمکانی وەدی ــه ــات ــن ــی دروشــمــی ت ــا دوێنێ
خودموختاری و ئەمڕۆ فیدراڵی لە چوارچێوەی
ئێ رانێکی دێ ــم ــوک ـرات ــی ــک ــدا ،دەکـــا .ت ــا ئێستاش
ست راتێژیی زۆرب ــەی حیزب و ڕێکخ راوەکانی
ڕۆژه ــەاڵت ــی ک ــوردس ــت ــان ل ــە س ــەر ئ ــەو بنەمایە
دان راوە.

ئ ــەوە بــەو م ــان ــای ــە نییە ک ــە هەڵگ رانی ئــەو شێوە
چ ــارەس ــەری ــی ــە ،ب ــاوەڕی ــان ب ــە س ــەروەری ــی سیاسی و
دەوڵەتی سەربەخۆی کورد نییە .دەیان ساڵ خەبات و
خۆڕاگری لە بەرامبەر سیستمی داپڵۆسێنەری پاشایی
و ویالییدا و دانی هەزاران قوربانی لە پێناو ڕزگاریی
نیشتماندا ،نیشانەی وەفادارییە بە ڕێبازی کۆمار.
ئەوان پێیان وایە چون لە الیەک مەسەلەی کورد لە
ڕوانگەی یاسای نێودەوڵەتییەوە گرێدراوی دەوڵەت–
نەتەوەی فارس/ئێ رانە و پشتیوانیی نێودەوڵەتی وەخۆ
ناگرێ و ،لە الیەکی ت ــرهوە لەگەڵ بەرپەرچدانەوەی
ت ــون ــدی داگ ــی ــرک ــەر ڕووبـــــەڕوو دەب ــێ ــت ــەوە ،ک ــەواب ــوو
مەسڵەحەت و هەلومەرجی داس ــەپ ــاو وا دەخ ــوازێ
باسی چارەسەری لە چوارچێوەی ئێ راندا بکرێ .دەیان
س ــاڵ تاقیکاری پێمان دەڵ ــێ ک ــە ف ــارس و ت ــورک و
عەرەب ،چ ئەوانەی لە دەسەاڵت و چ ئەوانەی لە ڕیزی
ئۆپۆزیسیۆندان ،بوونی خۆیان لە نەبوونی ئێمەدا
دەبیننەوە .بە واتایەکی تر چونکە ئامادە نین بە هیچ
جۆرێک دەستبەرداری خاک و سەرچاوەکانی مادی و
بەرهەمهێنانی واڵتی کوردان بن ،بە هەموو توانایانەوە
و لە ڕێگای زمانی ،کولتووری و جەستەییەوە هەوڵی
ون کردن و لە نێوەرۆک بەتاڵکردنی ئایدێنتیتەی مرۆڤی
ک ــورد دەدەن .ف ــارس ب ــوون و هۆگری بە کولتووری
ف ــارس و بەرگری ک ــردن لە تەواویەتی ئەرزیی ئێ ران
خاڵی کۆکەرەوە و هاوبەشی هەموویانە ،بۆیە کاتێک
باسی هاوکاری و پێکهێنانی بەرە دێتە پێشێ ،یەکەم
مەرجیان پێبەندبوونی بەشداران بە تەواویەتی ئەرزیی
ئێ رانە .کە ئەمەش لە هەنگاوی یەکەمدا پێشێلکردنی
ماف و ئازادییەکانە و دەرخ ــەری ئەو ڕاستییەیە کە
بەرامبەرەکەت ئەوەی بۆ خۆی بە ڕەوا دەبینێ ،بۆ تۆی
بە ڕەوا نابینێ .لە هەلومەرجی تایبەتیشدا ،ئەگەر بۆ
هێندێک داوا پاشەکشە بکا ،لە کاتی دەسەاڵتی ڕەهادا،
بە زۆرەملی و بە زەبری چەک وەچنگی دێنێتەوە.
بۆیە ئ ــەوان دەزانـــن ه ــەر هەنگاوێک یارمەتی بە
ڕەوتی گەشەکردنی فەرهەنگ و ناسنامەی کوردی بدا،
ڕووبـــەڕووی ئاستەنگی دەک ــەن ــەوە یان لە باشترین
حاڵەتدا لە هەرکام لە بوارەکاندا ،بە تایبەت لە بۆنە
نەتەوەییەکاندا ،ئەگەر بۆیان نەچێتە سەر پێشگیریی
ل ــێ ــب ــک ــەن ،ب ــۆ خ ــۆی ــان م ــودی ــری ــەت ــی دەکــــەن .ب ــۆ ئ ــەو
مەبەستەش بە کەلکوەرگرتن لە ئیمکاناتی دەوڵەتی
و دەی ــان ئەنستیتۆ و ن ــاوەن ــدی لێکۆڵینەوە و تۆڕی
کۆمەاڵیەتییان ،بۆ بەالڕێدابردنی مێژوو و ئاسەواری
ناسنامەیی کوردستان دامەزراندوە و دەیان و سەدان
جیرەخۆر و زڕەکــوردیــان ل ــە ئامێزی خ ــۆی ــان و بۆ
مەبەستی دیاریک راو پەروەردە کردوە.
الیەنێکی دیکەی نەرێنی ،ڕوانین و چاوەڕوانی و بە
فیڕۆدانی وزە و تواناییەکان بەرامبەر بە هێزەکان یان
تاکەکانی ئۆپۆزیسیۆنی ئێ رانە (ئەزموونی چل ساڵەی
کۆماری ئیسالمی نیشانی داوە کە کۆماری ئیسالمیی
ئێ ران ساڵەهایە لەنێو هەناوی خۆیدا ئۆپۆزیسیۆن
بەرهەم دێنێ) .ئەزموونی کۆمار و ئەو ماوە دوورودرێژە
مێژووییەش ،دەیسەلمێنێ کە لە ئاکامدا شێوەی ڕوانین
و ئەندێشەی فارس/ئێ رانی لەمەڕ کێشەی کوردەوە لە
یەک سەرچاوە ئاو دەخواتەوە ،ئەویش وهفادار بوون
بە ناسێونال-شووێنیزمی پانئێ رانیستی و ئیدئۆلۆژیی
شیعەی ئەسناعەشەرییە.
کاڵکردنەوە یان خۆ لێنەدان لە باسی س ــەروەری
و س ــەرب ــەخ ــۆی ــی س ــی ــاس ــی وەک م ــاف ــی سروشتیی
نەتەوەیەک کە لە یاسا نێونەتەوەییەکاندا ،دانی پێدا
هێن راوە و هەروەها بە جیهانی نەکردنی کێشەی کورد
و نەبوونی لۆبیی بەهێز لە دەرەوە لە الیەک و لە الیەکی
تر پ ـهرت ــەوازەی ــی و ناکۆکی و کێبەرکێ و نەبوونی
گوتاری سیاسیی هاوبەش لە نێو هێزە سیاسییەکانی
کورددا (سەرەڕای بوونی خاڵی هاوبەش لە نێوانیاندا)
و  ...لە وزە و پۆتانسیێلی خەباتگێ ڕانی کوردی کەم
کردۆتەوە و لە بری کۆکردنەوەی هێز و تواناکان ،بۆتە
هۆی الوازی و سەرلێشێواوی.
ئێستاش کێشە نێوخۆیی و الوەکییەکان بەرۆکی
ئێمەیان بـــەرنـــەداوە ،ئ ــاس ــۆی ڕوان ــی ــن ــم ــان ل ــە چ ــوار
دی ــواری حیزبایەتیدا قەتیس ماوەتەوە و بیرکردنەوە
و دروستبوونی پرسیار بەالمانەوە نامۆیە .پێما 
ن وایە
حەقیقەتی ڕەها (کە لە ئەساسدا شتی وا هەر نییە)
تەنیا بەالی ئێمەوەیە .هەموو الیەک باسی چەمکەکانی
نەتەوە و نیشتمان ،داگیرکاری و ڕزگاری ،خۆسەری و
فیدراڵی و سەربەخۆیی ،دەکەین ،کە گشتیان هەڵگری
چەمکی ڕزگاری و ئازادین .بەاڵم کەسمان بە کردەوە
لە دەوری ئەو چەمک و بەها هاوبەشانەدا کۆ نابینەوە
و زمانێکی هاوبەشمان بۆ نادۆزرێتەوە.

ب ــوری ــس ج ــان ــس ــۆن ســـەرۆک وەزیــــری واڵت ــی
شانشینی یەکگرتووی بریتانیا ڕۆژی 2020/1/31
زاینی لە پەیامێکی ویدیۆییدا بەفەرمی ڕایگەیاند
کە لە دوای کاتژمێر  ١١شەو بە کاتی لەندەن ئەو
واڵتە چی دیکە ئەندامی یەکیەتیی ئورووپا نامێنێ
و بەم پەیامە کۆتایی بە سێ ساڵ دانووستان
ئامانج زیبایی
و ناکۆکیی نێوان بریتانیا و یەکیەتیی ئورووپا
لەسەر مانەوە یان نەماوەی لەو یەکیەتییە هات.
هاتنە دەرێی بریتانیا لە دوای  ٤٧ساڵ ئەندامەتی لە یەکیەتیی
ئ ــورووپ ــا ک ــە دەک ــرێ س ــەرچ ــاوەی گرتبێ ل ــە زی ــادب ــوون ــی هەستی
ناسیۆنالیستی و لە ڕوانگەی ئابووریشەوە ویست و حەزی ئەم
واڵتە نیشان دەدا بۆ چوونە نێو بازاری ئازاد و دەستی ئەو واڵتە
زیاتر ئاوەاڵ دەکا بۆ ڕێکەوتن لەگەڵ ئامریکا و ئۆست رالیا؛ هاوکات
درێژەپێدان بە دەست ڕاگەیشتنی بە بازاری ئورووپا.
برێگزیت کە زیاتر وەک ئامانجێکی سیاسیی تاک و گرووپەکان و
حیزبە سیاسییەکان پێناسە دەکرێ ،لە ساڵی  ١٩٧٣وە باسی دەکرێ
و دەتوانین بڵێین کە ویستی النیکەم زیاتر لە نیوەی حەشیمەتی ئەو
واڵتەیە کە ساڵی  ٢٠١٦لە رێف ڕاندۆمێکدا شەرعییەتی جێبەجێکردنی
پێدرا.
چوونە دەرێی بریتانیا لە یەکیەتی ئورووپا ،ئەم واڵتە لە چەند
پوانێکی پۆزەتیڤیش بێبەش دەکا ،بۆنموونە چی دیکە ئەم واڵتە لە
پارلمانی ئورووپادا مافی بەشداریکردنی نابێ کە پێشتر خاوەنی ٧٣
کورسی بووە؛ مەگەر بە بانگهێشتی فەرمی نەبێت و نوێنەرانی ئەم
واڵتە تەنانەت بوریس جانسۆنیش مافی بەشداریکردن لە پرسەکانی
تایبەت بە بریتانیای نابێ کە لە پارلمانی ئورووپادا بێنە بەرباس.
هەروەها یانە وەرزشییەکانی بریتانیا بەرەوڕووی کۆمەڵێک گرفت
دەبنەوە ،وەک نموونەی بەرچاو  ١٢٠یاریزانی فوتباڵ لە خۆلەکانی
بریتانیا یاری بۆ تیمەکانی ئەم واڵتە دەکەن و لە دوای قۆناغی تێپەر
بوون چیدی وەک جاران ناتوانن لە تیمەکانی بریتانیادا یاری بکەن
یان چیدیکە هاوواڵتیانی بریتانیا مافی دەست ڕاگەیشتنیان بە کەرتی
تەندروستی و بیمەی یەکیەتیی ئەورووپا نامێنێ .بەاڵم لە هەمووی
ئەوانە گرینگتر بابەتی ئاڵوگۆڕ و وەرچەرخانی سیاسەتی گشتی و
ست راتێژیی وەزارەتی دەرەوەی ئەم واڵتەیە لە کاتێکدا بۆ کەس شاراوە
نییە کە بریتانیا ئەندامی هەمیشەیی ش ــووڕای ئەمنیەتی نەتەوە
یەکگرتووەکانە بە مافی ڤێتۆ وە؛ هەروەها هاوپەیمانێکی سەرەکی
و هەمیشەیی ئامریکاشە و ئەم وەرچەرخانە دەتوانێ لە داهاتوودا
بە شێوەیەکی بەرچاو هاوسەنگیی هێز لە سەرانسەری جیهاندا
بگۆڕێ و هاوتەریب بێت لەگەڵ سیاسەتە گشتی و درێژخایەنەکانی
ئامریکادا.
لە کەس شــاراوە نییە کە بە هاتنەدەرێی بریتانیا لە یەکیەتی
ئورووپا ئەم یەکیەتییە بەرەو الوازی دەچێ و ئامریکا دەتوانێ بە
پشتیوانیی ئەم واڵتە زیاتر لە ج ــاران بەهێزتر ببێ و ئەم قۆناغە
نوێیە زیاتر سێبەر دەخاتە سەر سیاسەتە گشتییەکانی ڕووسیە
و ئێ رانیش.
ئامریکا دوای کشانەوەی لە بەرجام ئێ رانی تووشی زۆر گیروگرفتی
سیاسی و ئابووری ک ــردوە و ئەوجار بە هاتنەدەرێی بریتانیا لە
یەکیەتیی ئورووپا پێشبینی ئەوە دەکرێ کە قەی رانەکانی کۆماری
ئیسالمیی ئێ ران زیاتر لە جاران تەشەنە بستێنن و ئاسۆی گەیشتن
بە ڕێککەوتنێکی نوێ لە جاران لێڵتر بێت بۆ کاربەدەستانی ئێ ران.
وەک چۆن بریتانیا ماوەیەک لەوەپێش حیزبوڵالی لوبنانی خستە
لیستی تێرۆر و دەبینین دەراوی زاری دەسەاڵتدارانی بریتانیا گۆڕاوە
و ،توندتر لە جاران بەرامبەر بە سیاسەتەکانی ئێ ران بە تایبەتی دوای
تەقاندنەوەی فرۆکە نەفەرهەڵگرەکەی کییەڤ – ت ــاران و شەپۆلی
نوێی ناڕەزایەتییەکانی ئێ ران هەڵوێست دەگرن؛ دەستبەسەرک رانی
باڵیۆزی بریتانیا لە تاران نموونەی بەرچاوی ئەم ناکۆکیانەن.
خاڵی گرینگتر لەدوای هەنگاوی پێنجەمی ئێ ران بۆ کشانەوە لە
پابەندییەکانی لێدوانە توندەکەی محەممەد جەواد زەریف ،وەزیری
دەرەوەی ئێ ران بوو کە هەرشەی هاتنەدەرێی لە  NPTکرد ،کە ئەمە
واڵتانی ئەندامی لە ڕێککەوتنی بەرجامی زیاتر لە ج ــاران خستە
گومانەوە کە ئێ ران لە پشت بەناو بەرنامەی ئاشتیخوازانەی ئەتومی
هەوڵی ب ــەک ــردەوەی هەیە بۆ دەست ڕاگەیشتن بە چەکی ناوەکی.
خامنەیش لە قسەکانی لە نوێژی هەینیی بەف رانباردا هیچ شک و
گومانێکی بۆ کەس نەهێشتەوە و بەئاشک را ڕایگەیاند کە تەنیا ڕێگای
بەردەمیان بەهێز بوونیانە.
لەم بارودۆخەدا دەکرێ بڵێن بریتانیا زیاتر لە جاران دەستئاوەاڵ
دەبێ و بەپێی هەموو خوێندنەوەکان هاوتەریب لەگەڵ سیاسەتەکانی
ئامریکا هەنگاو دەنێ بەرامبەر بە ئێ ران .بۆیەش لە یەکەم ساتەکانی
ڕاگەیاندنی هاتنەدەرێی بریتانیا لە یەکیەتی ئورووپا وەزارەت ــی
دەرەوەی ئەم واڵتە ڕایگەیاند کە لەندەن پابەندی گەمارۆکانی سەر
ئێ ران دەمێنیتەوە کە لە بوارەکانی مافی م ــرۆڤ و وزەی ناوکیدا
بەسەر ئەم واڵتەدا سەپاون.
ئەگەر لە ڕوانگەی ئەمنیەتی و سەربازیشەوە بروانینە برگزیت،
ڕووداوەکـــانـــی ئ ــەم دوای ــی ــان ــە ل ــە ڕۆژهــەاڵتــی ن ــی ــوەراس ــت بەگشتی
و ڕۆڵ ــی ئێ ران لە ن ــاوچ ــەک ــەدا ،بۆمان دەردەکـــەوێ کە لە ئێستادا
هاوپەیمانیە دەری ــای ــی ــەک ــەی ک ــەن ــداو ک ــە بەمەبەستی پاراستنی
کەشتییە نەوتهەڵگرەکان لە خەلیج و گەرووی هورموز دامەزراوە،
ڕێبەرییەکەی لە ئەستۆی بریتانیایە و ڕۆڵی بریتانیا لە ناتۆشدا
دیار و بەرچاوە و ناتۆ لە ئێستادا لە هەموو تەمەنی خۆی زیاتر
رۆڵ دەگێرێ لە ڕۆژئاوای ئاسیادا.
دواخاڵ ئەوەیە کە ئاستی پێوەندییەکانی نێوان کۆماری ئیسالمیی
ئێ ران و بریتانیا بەست راوەتەوە بە ئەو ماوە  11مانگەی گوزار کە
لەنێوان ئەو واڵتە و یەکیەتیی ئورووپادا دیاری ک راوە و هەروەها
ئەنجامی هەڵبژاردنەکانی خولی داهاتووی ئامریکاش ڕۆڵی کاریگەری
دەبێت لە سەر ئەم پێوەندییانە.
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دیرۆکی خۆڕاگری
(لە دێکۆمێنتەکانی ئەنجوومەنی زیندانییە سیاسییەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان)

تەختی زیندان

لە یەکبوونی کوردەوە هەتا ئیرادەی دروستکردنی دەوڵەت
(پوختەیەک لە قسەکانی کەماڵ کەریمی ،ئەندامی دەفتەری سیاسی حیزبی دێموکراتی کوردستان لە سیمیناری ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێران بەبۆنەی 2ی ڕێبەندان)

لە براوە بۆ براکەی
(بەشی سێهەم و کۆتایی)

پەیامە گەورەکانی پێشەوا قازی محەممەد

سەعید باختە

بە هۆی وەیکە خەڵک زۆر گی رابوون و شوێنی ڕاگرتنیان کەم بوو ،چەند
بەندیی دیکەشیان بە بەندی سیاسی زیاد کرد .ئەمن هەموو بەندەکانم
دیبوو جاری وابوو تەبعید دەک راین بۆ بەندی  ١٣کە نە هەواخۆریی
هەبوو نە دەفتەر نە قەڵەم و نە دانیشتنی دووکەسی .زۆرتر لە بەندی
 ١٥بووم ،بە فوتباڵ و والیباڵ و کتێب خوێندنەوە خۆمان دەخافاڵند .بەاڵم
لە هەمان کاتدا ئازار و کوێرەوەری و ئێعدامی هاوبەندییەکانمان بوونە
هەوێنی بیر و باوەڕێک کە هەتا مردن هاندەرمانن بۆ خەبات و تێکۆشان.
تەشکیالتی موجاهیدین زۆر بەرباڵو بوو هەرکەس تازە دەهات خێ را
دەستیان دەکرد بە تەبلیغ کردن و دەیانخستە نێو تەشکیالتی خۆیان.
ڕۆژێک کەسێکیان هێنا ئەوەندەیان لێدابوو ،موجاهیدینەکان زوو بردیانە
الی خۆیان و دەرمانیان کرد و زۆری پێ ڕاگەیشتن و ئەویش «زندە باد
میلیشیا»ی بۆ دەکردن .لەو ماوەیەدا ببوە ج ێمتمانەی موجاهیدەکان
و ئێمەش هەروەت ر .دوای  ٦مانگ و چاکبوونەوەی گوتیان بەندەکەی
دەگۆڕن و ون بوو .ڕۆژێک هەموومانیان بەڕیز کرد و هاتن بۆ بازدید.
ڕەئیسی زیندان و دوو مەئمووری ئیتالعات لەگەڵ ئەو کوڕەی خۆی
خزاندبووە نێو تەشکیالتی موجاهیدین بە جلوبەرگی فەرمیی سپاوە
وەژوور کەوت .هەر کە چاومان پێی کەوت هەموو زراومان چوو بە
تایبەتی موجاهیدینەکان زۆر ترسان( .حاڵی ئێمەش لەوان باشتر نەبوو،
بە پێشماندا دەهات و دەچوو و ساڵوێکی دەکرد و دەیگوت فاڵن کەس
چۆنی خەبەری تازە نییە؟) بێدەنگییەکی بەسام بەسەر زینداندا زاڵ
ببوو بە جۆرێک ترپەی دڵی یەکترمان گوێ لێدەبوو .هەموو ئێعدامی
خۆمان لەپێش چاومان بوو ،کەس شەوێ خەوی لێنەکەوت و هەندێک لە
موجاهیدینەکان ئەوەندە ترسابوون بەبێ وەیکە بانگیان بکەن چووبوون
ئێعت رافیان کردبوو .وردە وردە خەڵکیان بانگ کرد بۆ بازجوویی و
شکەنجە و تەنانەت ئیعدامیش ک ران ،زەبر و زەنگەکە بە جۆرێک بوو کە
تەشکیالتەکەیان تەفروتوونا بوو .تەنانەت لەسەر یەکتر و زیندانییەکانی
دیکەش ک رابوونە سیخوڕ و ئەمەش کاریگەریی نەرێنیی لەسەر ئێمەش
دانابوو.
ماوەیەکی پێچوو کاریان بە ئێمە نەبوو ،ئێمەش بەوە لەخۆبایی بووین،
بەاڵم ب ێئاگا لەوەیکە بەنهێنی و لەڕێی جاشەکانی نێو زیندان خەریکی
ئاشک راکردنی ئێمەشن ،کوڕێکی ئێمە بە ناوی چیا ڕادیۆیەکی پەیدا
کردبوو کە هەواڵەکانی ڕادیۆ حیزبی پێدەگرت و بە ئێمەی دەگوت و
ئێمەش لەنێو بەندەکەدا باڵومان دەکردەوە ،ڕەئیسی زیندان زۆری هەوڵدا
زەربەیەکیش لە ئێمە بدا بەاڵم بۆی هەڵنەدەکەوت.
هەتا ڕۆژێک دوو کەس بە ناوەکانی «ئـ .ت» و «ش .ب» ڕاپۆرتیان
دا کە لە فاڵن سەعات و لەسەر فاڵن تەخت دێموک راتەکان ڕادیۆ دەگرن.
هەر ئەوەندە دیتمان مەئموورەکان هاتن و یەک ڕاست چوونە سەر تەختی
من کە چیا لەوێ لەژێر پەتوودا ڕادیۆی گرتبوو .پەتوویان لەسەر سەری
هەڵداوە و ڕادیۆکەیان لەدەست ستاند و هەر لەوێ ڕا هەتا بردیانە خوارێ
بە شەپ و مست شل و کوتیان کرد .ئەمجار نۆرەی ترس و دڵەڕاوکێی
ئێمە بوو ،بەاڵم بەخۆشییەوە چیا زۆر خۆڕاگر بوو ،نە  ١٤مانگ ئینف رادی
نە ئەشکەنجە و نە ئێعدامی درۆیین و نە ئازاری بنەماڵە بە چۆکیان
دانەهێنا و هیچ شتێکی لەسەر هیچ کەسێک نەگوت .ئەو ماوەیەی کە ئەو
لە ئینف رادی بوو ،مەئموورەکان دەهاتن دەیانگوت :چیا هەموو شتێکی
گوتوە و بۆ سووککردنی پەروەندەی خۆتان وەرن ئێعت راف بکەن با وەک
موجاهیدینەکان ئێعدام نەکرێن.
هەموو ڕۆژێک دەیانبردین بۆ لێپرسینەوە ،ڕۆژێک یەکێک لە کوڕەکان
خۆی پێ ڕانەگی رابوو بەداخەوە ئیعت رافی کرد و ،هەموو شتێکی باس
کرد و ئەوانیش بردیانین بۆ بازجوویی و ئەشکەنجە و تەنانەت دادگایی
کردنەوەش ،بە خۆشییەوە کەسمان ئێعدام نەک را بەاڵم زۆربەمان تەجدیدی
حوکم ک راینەوە و لێکیان باڵو کردین و بەسەر بەندەکانی دیکەدا دابەشیان
کردین ،بەاڵم خۆڕاگریی چیا بۆ ئێمە وانە و ورەیەکی بەهێز و لەبیرنەک راو
بوو.
دوای ئەو کارەساتانە کە بەسەرمان هات وەزعی زیندان زۆرناخۆش
بوو هەموو ئازادییە ئاساییەکانی پێشوویان لێ قەدەغە کردبووین و،
سیخوڕیشیان بۆ دانابووین.
ئەو هەموو ئازار و ئەشکەنجە و ئێعدامە نایاساییانە خەڵکی وەدەنگ
هێنابوو و بەرپرسانی دەزگای قەزاییش بەناچار ،نوێنەریان نارد بۆ
بینینی زیندانەکان .هەر لەو سەروبەندەدا بەرپرسانی زیندانیان گۆڕی
و ئاڵوگۆڕ بەسەر زینداندا هات .لەدوای ئەوە ئەمن لەوێ بە هاوکاریی
کەسانی خۆشناو و ج ێمتمانەی وەک سەعدە و لوقمان و موحسین قازی
و ئاغای شێخانی و سەلیم دیبۆکری و ب رایم موهاجری و  ...دەرسم
خوێند و لە زینداندا توانیم ئەوەڵ و دووهەمی نەزەری تێپەڕ بکەم.
لە دوایین چاوپێکەوتنمدا لەگەڵ دایکم گوتی ئەوە  ٦مانگە لوقمانیش
گی راوە و قەرارە بیهێنن بۆ زیندانی ورمێ ،زۆرم پێناخۆش بوو .چاوەڕێ
بووم بیهێنن بۆ الی من لە زیندانی دەریا ،هێندەی پێنەچوو خەبەری
هێنانی لوقمان و ئازادیی من لە یەک ڕۆژدا ڕووی دا .ئەو کات کاک عومەر
قازی و رەفیقەکانم لەوێ بوون ڕامسپاردن دەست لە تەختەکەم نەدەن و
قەرارە لوقمانی ب رام بێنن بۆ ئێرە ئەگەر هات شتەکانی من و تەختەکەمی
بدەنێ با ب ێجێگا نەبێ ،ئەوانیش لەباوەشیان گرتم و کاک عومەر گوتی
وادیارە زیندان بەبێ باختەکان نابێ .مااڵواییم لە هاوبەندییەکانم کرد و
گەلێکیان بۆ ناڕەحەت بووم و ئەمن بە دەرگایەکدا چوومە دەر و ئازاد
بووم و لوقمانیش بە دەرگایەکی دیکەدا کەوتە زیندان و بردیان بۆسەر
تەختەکەی من.
بە دیتنی دایکم و وان گەشامەوە و یەکترمان ماچ کرد و یەکەم کاریشم
ئەوە بوو کە داوام کرد بچینە سەر گۆڕی بابم و فاتیحایەک دادەین .ئەو
کارەمان کرد و وەک کەسێکی سەربەرز و ڕازی بە چارەنووسی خۆم
درێژەم بە ژیان دا و بە گوڕتر لە جاران و بە بیر و باوەڕتر لە پێشوو
هەنگاوەکانم بەرەو داهاتوو هەڵێنا.

ڕەنگە لە چارەگە سەعاتێکدا باس لە گەورەیی کۆماری
کــوردســتــان لــە پانێلێکی وادا کــارێــکــی ئــاســان نــەبــێ و
زۆریــش ئەستەم بنوێنێ ،بــەاڵم بە بۆنەی یادکردنەوەی
هەر بەکورتیش بووبێ باسێکی لەسەر بکرێ ،کە جێگەی
خۆیەتی و دەتوانین بڵێین جۆرێک زیندووکردنەوەی هەموو
ئەو ڕۆژانەیە کە کۆماری کوردستانیان بەرەو دامەزراندن
برد و ،هەموو ئەو ڕۆژانەی کە کۆماری کوردستانی تێدا ژیا
و هەموو ئەو دەرسانەی کە لە دوای کۆماری کوردستانیش
بۆ ئێمە وەکوو نەتەوەی کورد ماوەتەوە.
یەکێک لە پەیامە گەورەکانی کۆماری کوردستان و پێشەوا
قازی محەممەد یەکبوونی کورد بووە ،ئێمە هیوادارین بتوانین
بەیەکەوە واڵمدەری ئەو پەیامەی پێشەوا قازی محەممەد
بین بۆ گەیشتن بە ئامانجەکانی کورد .بەاڵم لەسەر ئەسڵی
مەسەلەکە کە بەحسێکی زۆر دوور و درێژە ،من بەکورتی
ئاماژە بە چەند شت دەکەم کە ئەویش نە وەکوو هۆکار،
چونکە کۆماری کوردستان ڕووداوێکی کوتوپڕ نەبووە هەتا
هۆکارێک بۆ سەرهەڵدانەکەی هەبووبێ -هۆکار زیاتر بۆ
ڕووداو بەکار دێ ،-من پێموایە دەبێ بیر لە بەستێنەکانی
پێکهاتنی کۆمار یان دامەزراندنەکەی بکەینەوە .ئەگەر وەک
بەستێن چاوی لێبکەین من پێ م وایە لە باری مێژووییەوە
و لە باری نەتەوەییەوە شۆڕشەکانی پەنجا ساڵ پێش لە
دامەزراندنی کۆماری کوردستان دەبێ بخەینە بەر باس و،
ی شەڕی یەکەمی
بە تایبەتی ئەو شۆڕشانەی لە دوای کۆتای 
جیهانی دەستیان پێکرد ،بە تایبەتی بە هۆی داگیرکاریی
بریتانیا و فەڕانسە لە مەنتەقەدا و بە تایبەتیتر لە عێراق و
سووریە کە تازە دابەش کرابوون .هاتنە ئارای دوو دەوڵەتی
نــوێ وەک ــوو دەوڵــەتــی تورکیە و دەوڵــەتــی نوێی ئێران
نەوەکوو بڵێن واڵتێکە دەوڵەتی لێ دروست بووبێ دەزانینکە ئێران بۆخۆی لە باری دەوڵەتدارییەوە سابقەیەکی چەند
هەزار ساڵەی هەیە -بەاڵم هاتنە سەرکاری دەوڵەتێکی نوێ
کە ئەویش دەوڵەتی ڕەزاشا بوو.
ئەگەر بڵێین بە جیاوازیی زۆرەوە بەاڵم هەوڵدانی تورکیە
یــا بڵێین ناتەبایی تورکیە لــەگــەڵ کێشەی کــورد –چــون
[تورکیە] دەوڵەتێکی تازە دامەزراو بوو و کێشەی کوردی
وەک هەمیشە مەترسییەک بۆ لەباربردنی ئەم دامــەزراوە
تازە وەک دەوڵەت تورکیە دێتە دی -زۆرترین شۆڕشەکان
لەم سەردەمەدا لە دوای شەڕی یەکەمی جیهانی ،ئێمە لە
کوردستانی باکووردا دەیبینین .شۆڕشی زۆر کرا بەاڵم لە
گرینگترین شۆڕشەکانی ئەو سەردەمە دەتوانین ئاماژە بە
شۆڕشی شێخ سەعیدی پیرانە لە ساڵی  ،١٩٢٧شۆڕشی
ئارارات لە ساڵی  ،١٣٣٠شۆڕشی دێرسیم لە ساڵی  ١٩٣٦و
ئەو شۆڕشانەیتریش کە لە بەینی ئەم شۆڕشە گەورانەدا
لە ناوچەی جیاجیادا سەریان هەڵدەدا؛ ئەمە بۆخۆی ڕەنگە
بڵێین پاشخانێکی مێژوویی باش بوو بۆ ئــەوەی کە هەم
دەربــخــا کــە کــورد بــــەردەوام لــە هــەمــوو هەلومەرجێکدا
هەوڵی داوە بۆ گەیشتن بە ئامانجەکانی ،کە ئەو سەردەم
ئەگەر بە هەموو ناو و ناتۆرە داگیرکەرییە ئێمپریالییەکان
هەمیشە کوردیان وەکــوو نۆکەری بەشێک چاو لێدەکرد.
ئەگەر شێخ سەعیدیان وەکــوو پیاوی بریتانیا ،شۆڕشی
ئاراراتیان بەستراوە بە سۆڤیەت و حکوومەتی ئێران یا
هەر الیەنێک زانی و تۆمەتباریان کردن ،بەاڵم هەموو ئەمانە
دەرخــەری ئەوەیە کە کورد لەسەر پێیە و لە سەختترین
هەلومەرجدا هەوڵی داوە بۆ ئەوەی کە بیری نەتەوەخوازی،
بــیــری ســەربــەخــۆی ـیخــوازی ،بــیــری ئــازادیــی نــەتــەوەیــی
بــەردەوام بێڵێتەوە و لە بەرامبەر ئەم زوڵم و زۆریانەدا
بـــەردەوام بە شۆڕشی زۆر قــورس و گــران -هەرچەند
هەزینەی زۆری ئینسانیی بۆ دراوە ،هەرچەند بەداخەوە
کــورد وەکــوو نەتەوەیەک زۆر کــوژراوی داوە -لە پێناو
گەیشتن بە ئامانجەکانی کە سەرەکیترینیان سەربەخۆیی
کوردستانە و بــەداخــەوە هەتا ئێستاش پێی نەگەیشتوە،
بەاڵم بەم خوێندانانە زیندوویی بیری نەتەوەییان لەنێو
نەتەوەی کورددا ڕاگرتوە .ئەم پاشخانە مێژووییە ئەگەر لە
باکوور تێپەڕی لە ڕاستیدا لە سووریەش بە دروستبوونی
خۆییبوون لە سووریە و لوبنان و دواتر لە عێراقی تازە
دامەزراو دەوڵەتە نوێکان لەم ناوچەدا ئیدارەی واڵتەکانیان
بەدەستەوە گرتبوو.
سەرهەڵدانی شۆڕشی بارزانی سەردەمی شێخ ئەحمەدی
بارزانی بەتایبەتی دواتر لە ساڵی ١٩٤٣دا لە نزیک کۆتایی
شـــەڕی دووەمــــی جــیــهــانــی ،شــۆڕشــی نــوێــی بــــارزان بە
سەرۆکایەتیی مەال مستەفای بارزانی ،ئەمانەش بۆخۆی
دەرخــەری ئەوەیە کە شۆڕشی کورد نەبەستراوەتەوە بە
چوارچێوەیەک لە بەشێکی تایبەتی کوردستاندا ،بەڵکوو
هەموو بەشەکان لەم دابەشکارییەدا بە جۆرێک هەوڵیان
داوە کە ئەم مێژووە تۆمار بکەن کە کورد لە قۆناغێکی
تایبەتیدا نەژیاوە و کۆتایی بە تەمەنی شۆڕشەکانی نەهاتوە.
ئەگەر کاریگەریی ئــەم شۆڕشانە لەسەر کوردستانی
ڕۆژه ــەاڵت ،کە کۆماری کوردستانی تێدا دامــەزرا بێنینە
بەر باس ،گواستنەوەی ئەم مێژووە و گواستنەوەی ئەم
بیرە نەتەوەییە یارمەتیی داوە بۆ ئــەوەی کە لە زەمانی
شۆڕشی ئاراراتدا کوردەکانی ڕۆژهەاڵت یارمەتیی شۆڕشی
ئارارتیان داوە و ،یەکێک لە کێشەکانی کە دروست دەبێ
نێوان ئێران و تورکیە یارمەتیی عەشیرەتەکانی جەاللییە
لە شۆڕشی ئارارات داوە و ،دواتر سەرهەڵدانی شۆڕشی
سمکۆ لە باکووری ڕۆژهەاڵتی کوردستان دوایی هەاڵتنی لە
زیندانی ڕەزاشا شۆڕشی دەست پێکردەوە و ،چەند ساڵێک
توانی ئەو شۆڕشەی ئیدامە بدا کە لە نەوعی خۆیدا دەبێ
بڵێین ئەویش بۆخۆی شۆڕشێکی نوێ بوو؛ بە دەرکردنی
ڕۆژنامەی “شەوی عەجەم” کە دواتر گۆڕی بە ڕۆژنامەی

“ڕۆژی کــورد” ڕەنگە بڵێین قۆناغێکی نوێی لە
خەباتی سیاسی لە ڕۆژهەاڵتی کوردستاندا دەست
پێکرد ،کە هەتا ئەودەمە نەبوو ئەویش بە دەرکردنی
ڕۆژنامە و کاری تێکەڵکردنی کاری ڕۆژنامەگەری
و سیاسی و کاری شۆڕشگێڕێ لەگەڵ یەکتر؛ ئەمانە
هەموو دەتوانن بەکگراوەندێکی نوێی مێژوویی و
فکریی باش بێ کە چۆن ،چ بەستێنێکی دروست کرد
کە کۆماری کوردستانی تێدا دروست بێ.
دەزانــــیــــن بــــــەدوای هـــەمـــوو ئــــەم ڕووداوە
مێژوویانەدا لە بەشە جۆراوجۆرەکانی کوردستان
کە بە داخەوە هەمیشە یەک کەمایەسی هەبووەئەویش ئەوەیە کە کورد همیشە لە ناوچەکەدا بە
تەنیا بــووە ،-کورد کە پێوستی بەوە بووە کە لە
گۆڕانکارییە ناوچەییەکاندا بەشدار بێ بە تایبەتی لە
ڕۆژهەاڵتی نزیک یا ڕۆژاوای ئاسیا هەمیشە بەشێک
لەو گۆڕانکارییانە بووە .لە شەڕی یەکەمی جیهانیدا،
لە شەڕی دووەمــی جیهانیدا ،کورد هەوڵی بۆ دا
بەاڵم بەداخەوە ئەوەیکە پێویست بوو ،کۆمەڵگەی
نــێــونــەتــەوەیــی بــە جــۆرێــک یــارمــەتــیــدەر بــێ بۆ
ئەوەیکە ئەم هەنگاوانە کە بەرەو پێش دەڕۆیشتن،
بتوانن سەقامگیر بن و یارمەتیدەر بن بۆ جێبەجێ
بوونی ئەو ئاوات و خواستانەی کورد ،بەداخەوە
کورد نەیتوانیوە ئەو پێگە نێو دەوڵەتییە پەیدا بکا.
ئینگلیسەکان و فەڕانسەوییەکان بە دوای شەڕی
یەکەمی جیهانیدا کوردیان وەکوو مەترسییەک بۆ
سەر دەسەاڵتی خۆیان ،بۆ سەر بەرژەوەندییەکانی
خۆیان لە عێراق و سووریەدا حیساب دەکرد.
ئــێــرانــی پــاشــایــەتــی ،شــۆڕشــەکــانــی بــاکــووری
کوردستانی وەک مەترسییەک بۆ سەر دەسەاڵتی
خۆی دەخوێندەوە کە پێیوابوو ڕەنگە ببێتە هۆی
سەرهەڵدانی شۆڕشەکانی ڕۆژهــەاڵت .تورکیەی
تازەش -کە باسمان کرد -هەمیشە کوردی وەکوو
مەترسییەک دەبینی بۆ ئەوەیکە مەترسی بخاتە
ســەر سەقامگیربوونی دەســەاڵتــەکــەی ،بۆیە لە
هــەمــوو الیــەکــەوە بــە سۆڤیەتی لــە دوای شــەڕی
یەکەمی جیهانی بە بریتانیا ،بە فەڕانسە کە ئەم
سێ الیەنە کاریگەریی تــەواویــان هەبوو لەسەر
داڕشتنی نەخشەی سیاسیی ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست؛
بەداخەوە بە هەر سێکیان مۆقەفی دژایەتی لەگەڵ
کوردیان پەرە پێدا هەتا ئەوەی گەیشتینە شەڕی
دووەمی جیهانی.
لە شــەڕی دووەم ــی جیهانیدا ئەگەر گۆڕانێک
هەست پێبکەین ئــەو گۆڕانەیە کە دوای ئــەەوی
ئێران و تورکیە دەکەونە ڕیزی واڵتانی شەڕکەر
لەگەڵ ئیتالیا و و لەگەڵ ئاڵمان دەکەون ،لە ڕاستیدا
ئێران کە تــازە نەیدەتوانی خــۆی لــەم پێوەندییە
دەرباز بکا ،ملی دا بە ئەوەیکە واڵتەکەی لە الیەن
ئینگلیس و سۆڤیەت لە باکوور و لە باشوورەوە
داگیر بکرێ .ئەمە بۆخۆی گۆڕانێکی بڵێین نیسبی
بــوو لــە تێکەڵبوونی کێشە نێودەوڵەتییەکان بە
مەسەلەی کــورد نە ئــەوەی مەسەلەی کــورد بە
کێشە نێودەوڵەتییەکان تێکەڵ بووبێ ،ئەوان بوون
کە هاتنە ئەو مەسەلەی کە کوردستانیشی تێدا بوو
مەجبوور بوون خوێندنەوەیەکی نوێ بۆ مەسەلەی
کــورد بکەن .ئینگلیسییەکان بــەداخــەوە هــەر ئەو
سەردەمەش دژایەتیی مەسەلەی کوردیان دەکرد،
ب ــەاڵم النیکەم سۆڤیەتەکان بــە هــۆی ئــەوەیکــە
هاتبوونە ئەو ناوچانەی کە بەشێکی کوردستان
بوو و تەنانەت هەتا سنەش هاتن و دواتر بەداخەوە
لەوێ گەڕانەوە و ،ئەو ناوچانەیان چۆڵ کرد و هەر
لە مەهاباد بەرەوژوور مانەوە؛ بەاڵم نەیاندەتوانی
فاکتەری کورد لەوێدا لەبەرچاو نەگرن .هەر ئەم
لەبەرچاو گرتنەی فاکتەری کورد بوو کە بوو بە
هۆکارێک کە کوردەکان لەوێدا بتوانن مەیدانێک
ببیننەوە بــۆ دروســـت کــردنــی پــێــوەنــدی لەگەڵ
الیەنێکی نێودەوڵەتی ،ئەگەر ئەمریکای تازە نەفەس
کە تازە هاتبووە مەیدانی شەڕەکانی ڕۆژهەاڵتی
نێوەڕاست و ،ئینگلیسی پیر لە ناوچەدا بەداخەوە
هیچ ڕوویەکی خۆشیان بۆ چارەسەری مەسەلەی
کورد لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان نیشان نەدا ،النیکەم
سۆڤیەت بە هــۆی دەرگیر بوونی لەگەڵ ئەسڵی
کێشەکە -هەرچەند لە سەرەتاوە ئەوانیش کوردیان
یا کوردستانیان وەکــوو بەشێک لە ئازەربایجان
لە ئێراندا دەدی ،بەاڵم دوایی لەگەڵ ئەمری واقع
بـــەرەوڕوو بــوون ،دیتیان کە ناتوانن مەسەلەی
کــورد لەبەر چاو نەگرن و ئەمە هۆکارێکی باش

بوو ،بۆ ئەوەی کە یەکەم جار کورد بتوانێ خۆی
لە بەینی ملمالنێ نێودەوڵەتییەکاندا ببینێتەوە و
ئومێد پەیدا بکا بۆ ئەوەی کە سۆڤیەت دەتوانێ
یارمەتیدەری کورد بێ ،هەر چەند یارمەتییەکانی
سۆڤیەت بە نەتەوەی کورد کەم نەبوو النیکەم
لەو بارەوە کە بڵێین فەزایەکی دروست کرد کە
تواندرا کۆماری کوردستان دابمەزرێ.
لــە جــەریــانــی دەستپێکی شـــەڕی دووەمـــی
جیهانیدا ه ــەر وەک ب ــاس کـــرا ،تەئسیراتی
مێژوویی و فکری و نەتەوەیی بەشەکانی دیکەی
کوردستان لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان بوو بە بە
هۆی دروســت بوونی کۆمەڵەی ژ-کــاف ،بەاڵم
ئــەو گۆڕانکارییانەی کــە بــوونــی سۆڤیەت و
ملمالنێی لەگەڵ ئەمریکا و ئینگلیس لەو ناوچەدا
خولقاندبووی ،ئەو قەناعەتەی دروست کرد کە
کۆمەڵەی ژ-کــاف دەبــێ شکڵێکی نوێ بەخۆی
بــدات و حیزبێکی نــوێ دروســت بــێ .پێشەوا
قازی محەممەد کە هەتا کۆتاییەکانی تەمەنی ئەم
کۆمەڵەیە نەچووبوە ڕیزیانەوە ،بەاڵم دەعوەت
کرا و بەشداریی ئەو لە کۆمەڵەی ژ-کافدا بوو بە
هۆی ئەوەیکە لەوێ نوتفەی دامەزرانی حیزبی
دێموکراتی کوردستان ببەسترێ.
ئەم هەنگاوە یارمەتیی دا بۆ ئەوەی کە شایەد
هــەم بــە جــۆرێــک مەسەلەی بــوونــی حیزبێکی
دێــمــوکــرات و ئــــەوەی کــە ببێتە جــێــگــرەوەی
کۆمەڵەی ژ-کاف -کە زۆرتر وەکوو کۆمەڵەیەکی
ناسیۆنالیستیی داخــراو لەو سەردەمەدا سەیر
دەکرا -و ،تەنانەت ئەو ناتۆرەش لەو دەدرا کە
ئەوانیش هەر سەر بە ئینگلیسییەکانن ،ڕەنگ بوو
یارمەتیدەر بێ بۆ ئەوەیکە هەم ئەمریکاییەکان،
ئینگلیسییەکان ،فەڕانسەوییەکان کە ئەو سەردەم
النیکەم وەکــوو واڵتــانــی ڕۆژاوایـــی خۆیان بە
دێــمــوکــرات دەزانــــی ،هــەم سۆڤیەت کــە بیری
سۆسیالیستی و زاڵبوونی سۆسیالیستی لەسەر
حکوومەتی ئەوێ و “چەسپاندنی دێموکراسی
و مــافــی نــەتــەوە بــنــدەســتــەکــان” کــە دروشــمــی
سەرەکییان بوو ،ئەو قەناعەتیان تێدا دروست
بووبێ کە دەتوانن تەعامولێکی دروست لەگەڵ
ئەم حیزبە و دواتر لەگەڵ ئەو کۆمارە بکەن کە
بە نیازی دامەزرانی بوون.
ئــەگــەر حیزبی دێــمــوکــراتــی کــوردســتــان لە
مــاوەی چەند مانگ دوای دامــەزرانــی ،بڕیاری
دامەزرانی کۆماری کوردستانی دا ،شایەد بە
هەڵسەنگاندنێکی دروست مەنتەقیانە و ئەقاڵنیی
پێشەوا قــازی محەممەدی بزانین کە دەرکــی
ئــەوە کردبوو کە زەمــان ئەونە تەنگە کە هەر
هەنگاوێکی هەڵێنێ دەبێ زۆر خێراتر ئەو هەنگاوە
هەڵێنێتەوە .دامەزراندنی حیزبێک بۆ دامەزرانی
کــۆمــارێــک ڕەنــگــبــێ پێویستیی بــە زەمانێکی
درێـــژ بــێ بــۆ دراســـەکـــردن ،بــۆ خــوێــنــدنــەوە،
بــۆ خــۆ ئــامــادەکــردن ،بــۆ ســازکــردنــی تــەواوی
ئەو ئیمکاناتەی کە پێویستە لە بــاری مــادی و
ئابووری و سیاسی و دیپلۆماسی و پێوەندییە
نێودەوڵەتییەکان و هتد ،بەاڵم لەم ماوە کورتەی
دوای دامــەزرانــی کــۆمــاری کــوردســتــان ،تەنیا
پێشبینییەکانی قازی محەممەد دەخوێندرێتەوە
کە چــۆن وەکــوو سەرکردەیەکی ش ــارەزا لەو
سەردەمەدا زانیویەتی کە زەمان چۆن بەخێرایی
بــەرەو پێش دەڕوا و ،چۆن کورد لە بەرامبەر
مەترسییەکاندا ڕادەوەستێ و ،چۆن مەترسییە
پێشووەکان دیسان ســەر هــەڵــدەدەنــەوە؟ هەر
بۆیە کۆماری کوردستان دادەمــەزرێــنــێ و بە
دامەزراندنی کۆماری کوردستان کە زۆر کەس
لەوانەیکە لە موتالەعاتی مێژووییان هەیە یا
مێژوو دەنووسنەوە ،پێیان وایە قازی محەممەد
لە کاتی دامەزرانی کۆماری کوردستانیش دڵنیا
نەبووە لە پشتگیریی بەردەوامی سۆڤیەتییەکان
و ،زۆریـــش دڵنیا نــەبــووە لــەوەیکــە بتوانێ
کۆمارەکەی زۆر دەوام بکا و؛ بەاڵم دیسانیش
وەک ــوو ئــەرکــی مێژوویی ســەرکــردەیــەک ئەم
ئــەرکــەی بــەڕیــوە بــرد ،وەک ــوو ســەرکــردەیــەک
ئەم شانازییەی بۆ خۆی و بۆ حیزبەکەی و بۆ
نەتەوەکەی هێنا ئارا و ،هەتا ئێستاش بووەتە
یەکێک لە شانازییە نەتەوەییەکانی کــورد لە
کوردستان.
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نەمانی قاسم سولەیمانی و دۆکتورینی مەهدی
کاتێک کە لە شــەوی پێنجشەممە٢ ،ی ژانویە،
دیمەشقی بەرەو بەغدا جێهێشت ،قاسم سولەیمانی
ســەری لە فەلەک دەدا .وەک ڕێبەری سەربازی،
سەرۆکی ستراتێژیست و ڕوخساری کاریزماتیکی
ئەوەی کە ناوبراو وەک ئیمپراتوورییەکی لە حاڵی
سەرهەڵدان و مەزنی جیهان سەیری دەکرد ،هەموو
شتێکی هەبوو :پرێستیژ ،دەس ــەاڵت ،حــزوور .نە
تەنیا ئەو فەرماندەی هێزی سەربازیی سەربەخۆی
ئیمپراتوورییەکە بوو ،بەڵکوو ئەو شتێک کەمتر لە
دەنگی ئەڵاڵ بۆ ڕێبەرانی ئەو نەتەوانە نەبوو کە بەو
زووانــە قەرار بوو لەو ئیمپراتوورییەدا بتوێنەوە:
عێراق ،سووریە ،لوبنان ،یەمەن و سینا.
ئەگەرچی هیچ کەس هەرگیز بەو شێوەیە باسی
نەکرد ،بەاڵم ئەو ،لە ڕاستیدا شازادە نوێکەی پارس
بوو و ،ئەو چەکوچۆڵەی کە لەبەر دەستیدا بوون!
جگە لە جبەخانەی لە ڕادەبەدەری چەکی ئاسایی،
ڕێژەی مووشەکی هەنگێو بەرەو زیادبوون بوو،
لەشکرێک هــاکــەری بـێبــەزەیــی گەلێک لێهاتوو،
تــەنــانــەت ژێ ــر دەری ــای ــی و ب ــەم زووانــــە نــووکــە
مووشەکی ئەتۆمیش.
لـــە بــــاکــــوور و بــــاشــــووری قــیــزەوەنــتــریــن
دستدرێژیکەری دنیا ،ئەگەرچی هێندە لە ڕۆژئاوا
و ڕۆژهــەاڵت نا ،سولەیمانی وردە وردە زەختی
دەخستە سەر پێکهاتەی زایۆنی ،چەقی سەرنجی
ڕەوانـــی و ســەربــازی بــە دنــەدانــی جیهادییەکان
لەنێو سنوورە فرەخوازانەکەیدا ،لە چاوەڕوانیی
باشترین هەلدا ،بەالڕێدا دەبرد ،تا کاتێک کە هۆشی
لەخۆی نەما لە بــاکــوورەوە بە جبەخانەی ١٠٠
هەزار مووشەکی دڵی بکاتە ئامانج .لە کاتی خۆیدا،
مووشەکی بێتێکنۆلۆژیی پێشکەوتوو قەڵغانی
پارێزەری زایۆنی بەخۆیانەوە مەشغووڵ دەکا .ئەو
قەڵغانە پێش بە زۆر لەوان دەگرێ بەاڵم هەموویان
نا .پاشان ،لە کاتی گونجاودا ،مووشەکی هەنگێو
بەڕێ دەکرێن ،کە بۆ هەنگاوتنی پێگە سەرەکییە
سەربازییەکان و لە هەمووی باشتر ،ناوەندە پڕ
حەشیمەتەکان میزان کراون .ڕەنگبێ ،تەنیا ڕەنگبێ،
ئــیــشــەڵــا ،یــەکــێــک ل ــەو مــووشــەکــانــە نــووکــەکــەی
ئەتۆمی دەبــێ .لە کاتێکدا کە زایۆنیستەکان بە
ژانەوە لەنێو هەورە کارگینەکەدا دەمرن ،جەهەننەم
هــەمــوو نــاوچــەکــە دەگــرێــتــەوە ،تــەنــانــەت هەموو
دنیاش .ئەوە سەروبن بوونێکی کارەساتبار بەاڵم
خراپییەکی پێویستە ،چونکە هەر وەک پێشبینی
کــراوە ،ڕزگــاریــدەری چــاوەڕوانــکــراوی جیهان کە
زۆر لەمێژە چاوەڕێین ،دوای بزربوونێکی چەندین
سەدەیی سەر هەڵدەدا .ئیمام مەهدی دەگەڕێتەوە،
تا خەالفەتی جیهانیی ئاشتی بێخەوش ،هەڵبەت
ئاشتی ئیسالمی ،دامەزرێنێ.
لە ڕۆژی دووهەمی ئەوەی کە لە ڕۆژئــاوا پێی
دەڵێن ساڵی نوێ ،سولەیمانی تازە لە کۆبوونەوەی
بــەیــرووت ،لــوبــنــان ،لــەگــەڵ حــەســەن نــەســڕوڵــا،
ســەرۆکــی ب ـێڕکــابــەری حیزبی خ ــودا ،حیزبوڵاڵ
و ،یەکێک لە گرینگترین ڕەعیەتەکانی گەڕابۆوە.
لەو چاوپێکەوتنەدا ،کە بە پێی نەریت وێنەی لێ
هەڵگیرا ،سولەیمانی ،بۆ جارێکی دیکە ،میواندارییە
خاکەڕاییەکەی “سکرتێری گشتی”ـی قەبووڵ کرد.
ئەوە بە هەمان شێوە بۆ ژێنڕاڵی پایەبەرزی سپای
پاسدارانی شۆڕشی ئیسالمیش جێگای دڵخۆشی
بوو.
فڕینەکە لــە دیــمــەشــقــەوە تەنیا کاتژمێرێک و
پێنج خولەک بوو ،بەاڵم دوا کەوتبوو .بە گوێرەی
ڕاپــۆرتــی “مــیــدڵئــیــسـتئــای” ،فــڕۆکــەکــە کاتژمێر
١٢:٣٢ی بەرەبەیانی بە کاتی بەغدا نیشت .ئەو
چــاوەڕوانــی کۆتایی حەوتوویەکی خــۆش لەنێو
ناوچەی سەوزی بەغدا بوو .سولەیمانی لە الیەن
سەرۆکی هێزی میلیشیای عێراقی ،ئەبوو مەهدی
موهەندیس کە دەگوترێ “هاوپەیمانێکی لەمێژینە و
دۆستی نزیکی بووە” پێشوازیی لێکرا .تەنیا زیاتر
لە کاتژمێرێک دوات ــر ،دوای تێپەڕینی کەمتر لە
دوو کاتژمێر لە سێهەم ڕۆژی ژانویە ،سولەیمانی،
موهەندیس و هاوڕێکانیان فرۆکەخانەی بەغدایان
لــە دوو ئۆتۆمبێلدا ،هیۆندایەکی ســتــارەکــس و
تۆیۆتایەکی چـــواردەرگـــای ئــاڤــالــۆن ،جێهێشت.
کاتێک کە گەیشتنە شەقامی دەرەوەی فڕۆکەخانە،
هەردوو ئۆتۆمبێل بەهۆی مووشەکی هاوێژراو لە
فڕۆکەیەکی بێفڕۆکەوانی ئەمریکاییەوە لە جۆری
ڕیــپــەر [دروێــنــەکــەر] ،فــڕۆکــەیــەک کــە لــە ڕێگای
دوورەوە کۆنترۆڵ دەکرێ و لەالیەن سپای واڵتە
یەکگرتووەکانەوە وەک “ڕاوچی کوشەندە” باسی
لێوە دەکـــرێ ،لــەت بــە لــەت ک ــران .مــردنــی گشت
سەرنشینەکانی هــەردوو ئۆتۆمبێلەکە دەستبەجێ
بوو .پاشماوەی کەالکەکان بە شێوەیەک هەنجن
هەنجن کرابوون کە کوژرانی سولەیمانی بە پەنجە
دەستێک کە هێشتا کاری دەکرد و ئەنگوستیلەیەکی
زێو بە نەقیمەیەکی گەورەوە لە قامکێکیدا پشتڕاست
کرایەوە.
لە ڕوانگەی ڕۆژئاواییانەوە ،ڕووداوەکانی دوای
کوژرانی سولەیمانی وەک سیرکێکی هەرزانبایی
دەچێ کە هەموو شانۆکارییەکانی تێکچوون.
دەیڤید وود ،لــێــکــدەرەوەیــەکــی یــووتــیــووب لە
بەرنامەی “با هەموو ئەوانە تێکهەڵکێش بکەین”؛
بەو شێوەیە دەدوێ“ :لە ٣ی ژانویە ،ژێنڕاڵ قاسم
سولەیمانی لە هێرشێکی فڕۆکەی بێفڕۆکەواندا
کــوژرا .لە ٧ی ژانویە ٥٦ ،ئێرانی کــوژران و پتر

لە  ٢٠٠کەسی دیکە بریندار بوون کە لە ڕێوڕەسمی
ناشتنی سولەیمانیدا کەوتنە بەر پێیان .لە ٨ی ژانویە،
ڕێبەری ئێران واڵمی کوژرانی سولەیمانی بە هێرشی
مووشەکی بۆ ســەر دوو پێگەی ئەمریکا لە عێراق
دایەوە ،بەاڵم  ...کەس نەکوژرا .هەروەها ٨ی ژانویە،
سپای ئێران فڕۆکەیەکی ئۆکراینی بەردایەوە کە لە
فڕۆکەخانەی ئیمام خومەینی لە تاران هەستابوو ،کە
کوژرانی  ١٧٦کەسی لێکەوتەوە .لە ١١ی ژانویە ،دوای
سێ ڕۆژ نکۆڵیکردن لە خستنەخوارەوەی فڕۆکەکە ...
ئێران ددانی پێدانا کە فڕۆکەکەی خستۆتەوە خوارەوە”.
“کــەوابــوو ،لــە واڵمــی کوشتنی پیاوێک لــە الیــەن
واڵتە یەکگرتووەکانەوە ،ئێرانییەکان بە پێشێلکاری
و مووشەکی دژە فڕۆکە  ١٣٨ئێرانی و  ٩٤کەسی
دیکەیان کوشت ،لە کاتێکدا هیچکامیان ئەمریکایی
نەبوون .نازانم ئێوە چۆن بیر دەکــەنــەوە ،بــەاڵم من
خەریکە بیر لەوە دەکەمەوە کە ئێرانییەکان لەوانەیە لە
شەڕدا باشترین نەبن[ .بە السایی کردنەوەی ڕێبەری
ئێران] “ئای ،ئەوان [ئەمریکا] ژێنڕاڵێکیان کوشت .دەبا
لە شەقامەکان یەکتر بخەینە ژێر پێ تا یەکتر دەکوژین
و بەهەڵکەوت فڕۆکەیەک بەردەینەوە”.
وود دەڵـــــێ“ :مـــن پــێــیــان ڕادەبـــــوێـــــرم .چونکە
کاربەدەستانی ئێرانی هێندە ناالیقن ،ئومێدی ئەوە
هەیە کە خۆپیشاندەران ،کە دەیانهەوێ دەسەاڵتداران
بڕووخێنن ،بتوانن ســەرکــەون .وێدەچێ سەردەمی
ئایەتوڵاڵکان کۆتایی پێبێ”.

ئەوەی کە ڕێبەرانی ئێران قەشمەری بێدەدان بن
بۆچوونێکی دڵخۆشکەرە بــەاڵم هەڵەیە .هیچ نەبێ،
کۆماری ئیسالمی لە هەموو کاتێک مەترسیدارترە.
هـــەر وەک دەســتــکــەوتــەکــانــی ســولــەیــمــانــی لە
دروستکردنی ڕایەڵەیەکی ناوچەیی لە تێرۆریستی
بەکرێگیراو دەیسەلمێنێ ،بە تێکنۆلۆژیی سووتەمەنی
کە بۆ چەکی ئەتۆمی دەبێ ،بە سیستمی مووشەکیی
پێشکەوتوو و یەکەی شــەڕی سایبەری لە ئاستی
جیهانیدا ،ئــێــران خــاوەنــی هــەمــوو ئــەوانــەیــە ،کــە بە
کوژرانی سولەیمانی هیچکامیانی لەکیس نەداوە.
ئــێــران کــە بــە ئــێــعــدامــی ســولــەیــمــانــی و گــەمــارۆ
ئابوورییەکانی سەرۆک کۆماری واڵتە یەکگرتووەکان
بریندار ب ــووە ،هــەڕەشــەکــەی بــۆ ســەر خۆرهەاڵتی
نێوەڕاست و دنیا نەوەک کەم نەبۆتەوە بەڵکوو زیاتر
بووە .بێگومان لە وتەکانی ڕۆژنامەنووس و لێکۆڵەری
ژێئۆپۆلیتیک جاناتان سپایەر دەردەکەوێ کە دەڵێ“ :وا
چاوەڕوان دەکرێ کە ئەوان هەر چی لە توانایاندایە و
بە هەموو شێوەیەک ڕێژیمەکەیان بپارێزن”.
بــۆچــی؟ لــەبــەر ســێ هــۆی ســەرەکــی :مــەهــدی و
سەرهەڵدانە پێویستەکەی ،مــەهــدی و ئــێــران وەک
ڕێخۆشکەری دەرکەوتنەوەی دووبــارەی ،مەهدی و
بێزاریی خۆڕسکی تاران بەرامبەر بە ئیسڕائیل.
لەو ڕۆژەدا کە سولەیمانی کوژرا ،ڕێبەری گەورە
ئایەتوڵاڵ عەلی خامنەیی ،لە تویتێکدا نووسی؛ “ئێمە
پیرۆزبایی بە مەهدی (عج) و ڕووحی پاکی سولەیمانی
دەڵێین و سەرەخۆشی لە نەتەوەی ئێران دەکەین بۆ
ئەو شەهادەتە مەزنە”.
ئیمام مەهدی کێیە و بۆچی خامنەیی لە ڕۆژی
کــوژرانــی سولەیمانیدا پــیــرۆزبــایــی لــە ئــەو دەکــا؟
بەکورتی ،ئەو مەسیحی ئیسالمە ،ئیمامی دوازدەهەم
کە جێگرەوەی محەممەدە .دەڵێن لە ساڵی ٨٧٩ی
زایینی لەدایک بووە ،لە ڕوانگەی موسڵمانانی شیعەوە
ئیمام مەهدی هێشتا زیندووە ،بەاڵم خۆی لە مرۆڤان
شــاردۆتــەوە“ ،غەیبەتی کــردوە” تا دووبــارە لەسەر
زەوی دەرکەوێتەوە ،تەنیا دەرکەوتنەوەی دووبارەی
ئەو دەتوانێ مرۆڤ ڕزگار بکا ،لە ڕاستیدا ،پارێزەری
سەردەمی ئاشتی جیهانییە ،ئاشتیی ئیسالمی ،واتە
ئاشتییەک کە لەوێدا گشت مرۆڤێک ملکەچی خودا و
قورئانە.
ئــــەوە ب ــۆ کــەســێــکــی ڕۆژئــــاوایــــی وەک شتێکی
شێتانە دەچــێ ،ئەو بــاوەڕە مەسیحاییە ،بە گوێرەی
دامــەزرێــنــەرانــی ،هــۆی ســەرەکــیــی بــوونــی کــۆمــاری
ئیسالمیی ئێرانە .ئەوە بە هەمان شێوە بناغەی سیاسەتی
سەربازی و دەرەوەی تارانە و؛ هەرچەندە پێداگری
لەسەر ئــەو وەفــاداریــیــە خۆڕسکەی ڕێژیمی ئێران
بەو باوەڕەوە بکەی کەمە .لە گشت کۆبوونەوەیەکی
گشتیدا ،سیڤیل بێ یا ســەربــازی ،لە ئیمام مەهدی
دەپاڕێنەوە .ئەو سەرچاوەی تاقانەی ئیلهامە بۆ گشت
سیاسەتێک ،گشت تاکتیکێک ،سەرجەم مەئمورییەتێک،

و :کەماڵ حەسەنپوور

بێگومان ،ئەو تەنیا هۆی بوونی ڕێژیمە و لەبەر ئەوە ،تاقە
هاندەری بێئەمال و ئەوالیە بۆ داهاتووەکەی.
ئ ــەو ڕاســتــیــیــانــە بــۆ ئ ــەو کــەســانــەی کــە پــێــیــان وایــە
ڕووداوەکــانــی ئەم دواییانە نیشانەی ڕووخانی ڕێژیمی
مەالکان بەم زووانەیە ،هەواڵی دڵخۆشکەر نین.
ماڵپەڕی فەرمیی خامنەیی پڕە لە ئامۆژگاری لەبارەی
ئیمام مەهدی ،لە نێویاندا ڕێبەری گەورە باسی ئەوە دەکا
کە بە باوەڕی وی ئیمام مەهدی بەم زووانە دەردەکەوێ.
خامنەیی نووسیویەتی؛ “دەرکەوتنی ئیمام مەهدی “(عج)”
زۆر نزیکە ،چونکە بیروڕاکە ئــامــادەیــە ”.ئــەو (عــج) لە
کەوانەدا کورتکراوەی ئەوەیە “خودا لە سەرژەڵدانەکەیدا
خێرا بکا” .خامنەیی شی دەکاتەوە“ ،هۆشی مرۆڤایەتی
ئامادەیە بۆ تێگەیشتن ،بۆ فێر بــوون ،و بۆ ئــەوەی کە
بــزانــێ ،بێگومان ،کە مرۆڤێکی پایەبەرز دێ و ئــەوان
لەژێر باری ستەم و سەرەڕۆیی ڕزگار دەکا .نەتەوەی
ئێران ،ئەمڕۆ ئەو شانازییە مەزنەی پێبڕاوە :کەشوهەوای
واڵت کەشوهەوای ئیمام مەهدی (عــج) ـــە ”.ئەو درێژە
دەدا و دەڵێ “ :زۆر کەس لە زانایانی ئێمە بۆخۆیان ئەو
[ئیمامە] خۆشەویستی داڵنەیان دیتوە ،زۆر لەوان وشە
دڵگەرم کەرەکانیان بیستوە ،زۆر لــەوان لەالی ئەوەوە
الوێندراونەوە و زۆری دیکەش میهرەبانی ،پێڕاگەیشتن و
خۆشەویستیی ئەویان پێ گەیشتوە”.
ئەم [ڕوانگەیە] چۆن ئەمڕۆ لە سیاسەتی دەرەوە و
سەربازیی ئێراندا خۆی دەنوێنێ؟

کارەساتی جیهانی پێشمەرجی سەرهەڵدانی مەهدییە.
ئەوە بەو مانایەیە کە ئێران دنیا وەک هێالنە ژەنگەسوورە
دەه ــارووژێ ــن ــێ تــا گـــەڕانـــەوەی مــەهــدی خــێــراتــر بکا،
گەڕانەوەیەک کە زۆر نزیکە .ئاجێندای سەرەکیی ڕێژیم
ئەوەیە کە ببێتە هۆی بشێویی جیهانی ،بەو شێوەیە ئەو
دەیباتەوە .ئاژاوە ،مەهدی دەگێڕێتەوە تا ئەویش ئاشتیی
جیهانی لەگەڵ خۆیدا بێنێ .ئەمە “دوکتورینی مەهدییە”.
ڕێژیمی ئێران لەسەر ئەو بڕوایەیە کە “کەشوهەوایەکی”
ئەوتۆی خولقاندوە کە ئاوێنەی بااڵنوێنی ڕووحی مەهدییە.
ڕێبەرە ئایینی ،سەربازی و مەدەنییەکانی چاوپێکەوتنی
تاکەکەسییان لەگەڵیدا هەبووە .کەوابوو بەکورتی ،ئێران
منداڵدانێکە کە مەهدی لەوێڕا دووبارە لەدایک دەبێتەوە.
بۆیە ،ڕێژیم هەموو کارێک دەکا تا خۆی بپارێزێ .بۆیە،
ئێمە دەبێ چاوەڕوان بین کە سەرهەڵدانە نێوخۆییەکان،
ب ـێبــەزەیــیــانــە ســەرکــوت بــکــرێ .خــۆپــیــشــانــدەران ،بە
تایبەتی ڕێــکــخــەرەکــان ،بـێســەروشــوێــن بکرێن .گشت
بەرهەڵستکارییەکی نێوخۆیی و دەرەکــیــی دژی ڕێژیم
مۆرکی شەیتانیبوونیان لێدەدرێ.
ئیسڕائیل دەبێ لەنێو بچێ .ئامانجی بێئەمال و ئەوالی
تــاران دروس ـتکــردنــەوەی ئیمپراتوورییەکی کەونارای
پارسییە بــە شــێــوەی خــەالفــەتــی ئیسالمی .ئاستەنگی
سەرەکی بۆ گەیشتن بەو مەبەستە ئیسڕائیلە“ ،پێکهاتەی
زایۆنی ”،ڕوخساری شەیتانە لە دنیای ئەمڕۆدا .جێگای
سەرنجە کە تویتەکانی خامەنەیی پڕە لە ڕشانەوەی پڕ
لە قین دژی ئیسڕائیل .ئەو لە ڕۆژی داڵنــدا لە ٢٠١٦
نووسیویەتی؛ “ ڕێژیمی زایۆنی سەمبولی شەیتانە ”.و لە
پێنجی فێورییەی ٢٠١٩دا ئەوەی زیاد کردووە؛ “ڕێژیمی
ڕەگەزپەرست ،داگیرکەر ،درۆزن و ئاپارتایدی”.
کەوابوو چی بکرێ؟ ئەو لە ٢ی مارسی ٢٠١٥دا شی
دەکاتەوە؛ “کاتێک کە خەڵکی ڕۆژئاوا لە گیروگرفتەکانیان
کە سەرچاوەکەی دەسەاڵتی زایۆنی بەسەر دەوڵەتەکاندایە
تێگەیشتن ،جوواڵنەوەی مەزنی جەماوەری دبێتە هۆی
لەدایکبوونی دنیایەکی نوێ[ .بۆیە] ڕێژیمی دڕندە ،شێوە
گورگ و مناڵکوژی ئیسڕائیل ،کە خۆ لە هیچ تاوانکارییەک
نابوێرێ ،لەنێو دەچێ”.
وەرگێڕان :کاتێک کە دنیا ئەو کــارەی تــەواو کرد کە
هیتلێر دەستی پێکرد ،مەهدی دێ و بەهەشت لەگەڵ خۆیدا
دێنێ؛ هەڵبەت بەهەشتی ئیسالمی”.
ئێران کە بە هۆی گەمارۆی ئابووری بریندار و بە هۆی
خۆپیشاندانە نێوخۆییەکان شەرمەزار بــووە ،ئەمڕۆ لە
هەمووکات مەترسیدارترە.
بۆچی خامنەیی لە ڕۆژی مردنی سولەیمانیدا پیرۆزبایی
لە مەهدی کــرد؟ چونکە شــازادە ڕاستەقینەکەی پارس
چاوترسێن نەکراوە .ئەو هێشتا بەڕێوەیە و ئێران هەموو
شتێک دەکا تا ڕێگای گەڕانەوەی بۆ خۆش بکا.
***
* ئورشەلیم پۆست – برایان شراوگەر

سمینی بیرەوریی دانیشتووانی
بن دیواری مزگەوتێک
منتان دیتووە ،ڕۆژ تا ئێوارە خەریکی دارکوتانم! ڕۆژانــە هەر
دەیکوتم و دەیکوتم و دەیکوتم!
نێوقەدی ئەم دارە ڕەق و تەقانه دەکوتم ،بە دەنــووک ئاردیان
لێوە بەبا دەکەم و بە هەزار زەحمەت و کوێرەوەری دەنکە کرمێک
لە نێوقەدی دارەکاندا دەدۆزمەوە .ئەگەر زۆر برسی نەبم ،لە زاری
خۆمی دەگرمەوە و دەرخــواردی جووجەڵەکانمی دەدەم ،بەڵکوو
ئەوانیش وەک من گەورە بن ،سەریان خڕ بێ و دەنووکیان تیژ بێ
و دەستبە دارکوتان بکەن ،بە هــەزاران زەحمەت و کوێرەوەری
کرمێک یان دارخــۆرەیــەک لە نێوقەدی دارەکــان دەربێنن و سکی
خۆیانی پێ تێر بکەن.
ئەمڕۆ لەسەر ئەم هەموو زەحمەت و ماندوو بوونەم بیرم له
ڤایرۆسی کرۆنا دەکردەوە .جاروبار لە دارکوتان ماندوو دەبم بۆ
وچانێک لە جێی خۆم الدەچم ،دەچمە گوێسوانەیەک ،لە بەرهەیوانی
ماڵێک و سەر دەڕابەی دووکانێک کوێ هەڵدەخەم .هەموویان دەڵێی
مامۆستای سیاسەت و پسپۆڕی تاقیگەی پزیشکین .هەر یەکەو
بەزمێک بەم کرۆنا ماڵوێرانە دەکەن .ئەوەی چەپە یان پێشترێ لە
حەوز و کانی و بەرەی حیزب و ڕێکخراوە چەپەکانی خواردوەتەوە،
یان دەموچاوێکی تەڕ کــردوە ،دەڵێ« :ئەوە کاری ئێمپریالیزمە».
ئەوان بە لێکدانەوەی لەرزۆکی خۆیان کە نە دڵیان لە بۆچوونەکانی
سەرۆک «مائۆ» و هاوڕێ «هووشیمین» بەردەبێ و نە سمێڵەکانی
جێبەجێکاری دیکتاتۆریی پرۆلتاریایان لەبیر دەچێتەوە ،دەڵێن ئەمە
شــەڕی ئابوورییە و ڕێــی تێدەچێت« ،کارتێل» و «تــراســت» و
ڕێکخراوە سیخوڕییەکانی سەر بە ئێمپریالیزم بە مەبەستی پێشگرتن
بە گەشەکردنی چینی پرۆلتاریای «چین» ئەم «کرۆنا» حیز و
حیزبابەیان بەگژ چینی کرێکاری بەرهەمهێنی «چین«دا کردبێ.
ئەم قسانە زیاتر لە سەر دەڕابــەی ئەو دووکانانەوە دەبیسم کە
خاوەنەکانیان دوای ماوەیەکی دوورودرێژی چەپ بوون ،ئێستا بە
سەری ڕووتــاوە و سمێڵی تاشراوەوە کاتی نیوەڕۆیان ،ڕێک ئەو
کاتەی مشتەرییەکانیان کەمێک دەسڵەمنەوە؛ ئەو لێکدانەوانە لەسەر
بنەمای «بەشی ئابووریی ژێرخانە» بۆ یەکتر بەیان دەکەن.
موسوڵمانان لە هەمووان زووتر کرۆنا لەکۆڵ خۆیان دەکەنەوە.
یان دەڵێن پەنا بەخوا ئاخیر زەمانە و یان دەڵێن خوا تووشی کافرانی
کــردوە و لە ئێمە دوورە و دەڵێن یاڕەبی خــوا هەموو الیەکمان
بپارێزێ .ئەمەشم زیاتر لە نزیک شوێنی دەسنوێژهەڵگرتن و سەر
هەیوانی نوێژگەکانەوە بیستوە .ئەوان دەڵێن ئەم کافرانە هەموو جڕ
و جانەوەرێک دەخۆن ،بۆیە ئەم پەندەیان بەسەر هات.
یەکێک دەیــگــوت :ئەمڕۆ بــەو گوێیانەی خــۆم بیستم دەیانگوت
وەزیــری تەندروستیی ئێرانیش داوای کــردوە هاتوچۆی هەموو
فڕۆکە ئێرانییەکان بۆ چین بوەستێندرێ و هەتا ئەم پەتای کرۆنایە
ت
الیەکی بەالیەکدا دەکەوێ ،کەس هاتوچۆی چین نەکا .هەر لە تەنیش 
خۆیەوە یەکی دیکە گوتی کوڕە ئەوە دەڵێی چی؟ هەر ئەمڕۆ باڵیۆزی
چین لەگەڵ بەڕێوەبەری کۆمپانیای فڕۆکەوانیی ماهان کۆ بۆوە و
گوتی ئەم کۆمپانیایە هاتوچۆکانی بۆ چین ڕاناگرێ و هەر بەردەوام،
دە...ـ یەکی خرپنەی ڕیش ماشوبرنجی قسەکانی پێ بڕی ،دووکەڵی
سیغارەکەی بە بن سمێڵە ڕەش و سپی و قاوەییەکانیدا دەردایەوە و
ئاخێکی تەوساویی هەڵکێشا و گوتی ،دنیا هەتا سەر بە کەس نامێنێ.
سەردەمێک ئەم فڕۆکانەی کۆمپانیای «ماهان» هەر پێیان دەکرا
چەک و چۆڵ و جەماعەتی «فاتمیوون» و «زەینەبیوون» بەرەو
شام و کەربەال و نەجەف و یەمەن بگوازنەوە .دوای بڕانی عاجی
حاجی قاسم ،ماهانیش بە هەتیوی مایەوە و بۆ پڕکردنەوەی جێگەی
نەوتی نەفرۆشراو خەریکە دەســت دەزاری ڤایرۆسی کرۆناش
ڕۆدەکا.
یەکێکی دیکە هەتا ئێستا بە بێدەنگی سەری لەوانی دیکە بادەدا
و دیار نەبوو ئەوانی پێ نەزانە یان خۆی ســەرودەر لە دۆخەکە
دەرناکا ،هەڵیدایە و گوتی :کوڕە فڕۆکەی چی و مڕۆکەی چی؟
ئەمڕۆ شتێکی زۆر سەیروسەمەرەتر ڕووی داوە .ئەمڕۆ هەواڵێک
باڵو بووەتەوە ،هەتا ئێستا لە قامووسی ئەم چل ساڵەی دواییدا
ڕووی نەداوە .ئەوە دەڵێن چی؟ گاڕانیان بە پانەوە بردوە ،لەم نێوەدا
دیارە گوێلکە بۆریش هەر نەماوە .لە ماوەی ئەم چل ساڵەدا هەر
پارە و داهاتی ئێمەیان بەم فڕۆکانەی ماهان بەرەو واڵتانی دەوروبەر
گواستەوە .لەبیرتانە ساڵی ڕابــردوو حەسەن نەسروڵاڵ دەیگوت
هەتا ئێران فلسێکی هەبێ دەیــدا بە ئێمە؟ ئەمڕۆ پشتی حەسەن
نەسروڵاڵ و حەماس و مەماسیش شکا .ئەمڕۆ لەجیاتی پــارە بۆ
ئەوانە بەڕێ بکەن ،لەم تارانەی خۆمان  ٥٠٠میلیۆن تمەنیان لەگەڵ
هەندێک دۆالر لە نووسینگەی «مەجلیسی ئەعالی ئینقالبی ئیسالمیی
عێراق» دزیوە .پاشان بۆ پووشبەسەر کردنی خستوویانەتە ملی
کوڕیژگەیەکی ماڵوێران کە گوایە پارەی ژنگواستنەوەی نەبوە و بە
ناچاری ئەم پارانەی دزیوە.
ئەم بۆچوونانەی دواییم لە زمــان نوێژنەکەرانی بەسااڵچووی
نوێژنەکەری ماندووی دامە و سێڕسکێنی بن دیواری مزگەوتێکەوە
بیست .تێکەڵ بــوون دەگــەڵ مرۆڤەکانیش بۆ منی دارســمــە هەر
زیانی لێ دەکەوێتەوە .کە بەدەمیانەوە دەچم ،لە دارسمینەکە دوور
ی دیکە دەسمم.
دەکەومەوە و بێهووده شت 
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ڕێژیمی ئێران،
لە چەکی نەوتەوە بۆ چەکی دژی نەوت

نەوید قادری
“بەهای دڵۆپێک نەوت بۆ نەتەوەکان،
یەکسانە لەگەڵ دڵۆپێک خوێن ”.ئەمە
وتــەی کەسایەتیی سیاسیی ن ــاوداری
ف ــەڕان ــس ــەوی ،ج ــۆرج کلێمانسۆیە .ئەم
وتەیە ،کاریگەری و پێگەی پڕبایەخی
نــــەوت (زێـــــڕی ڕەش) ل ــە داڕشـــتـــن و
بەردەوامیی سیاسەتی واڵتان دەردەخا.
دەستپێکی سەدەی بیستەم کە هاوکات
بـــوو لــەگــەڵ پ ــێ ــڤ ــاژۆی ب ــەک ــاره ــێ ــن ــان ــی
زێدەتری نەوت ،بووە هۆی ئەوەی نەوت
نەتەنیا وەک بەرهەمێکی ئ ــاب ــووری،
ب ــەڵ ــک ــوو وەک بەرهەمێکی ئ ــاب ــووری ــی
خاوەن ڕەهەندی سیاسی سەیر بکرێ.
ب ــە پێی دات ــاک ــان ــی م ــاڵ ــپ ــەڕی جیهانیی
وزە ( )World-energyلە ساڵی ،٢٠١٦
ڕۆژهــەاڵتــی ناڤین ب ــە ڕێ ــژەی ٪٤٨.٩ی
سەرچاوەی سەلمێندراوی نەوتی جیهان،
یەکێکە لە گرنگترین ناوچەکانی جیهان
ل ــە ڕوی ژێ ــئ ــۆئ ــێ ــک ــۆن ــۆم ــی و ه ــەروەه ــا
ژێئۆپۆلیتیکەوە.
ڕێکەوتی ١٧ی ئۆکتۆبری ساڵی ،١٩٧٣
واڵتانی عەرەبی بەرهەمهێنەری نەوت
بــەشــداری کۆنف ڕانسێکی ڕێ ــک ــخ ـراوی
ئۆپێک ( )OPECب ــوون کە لە کوەیت
بـــەڕێـــوە دەچـــــوو و ئ ــەن ــج ــام ــەک ــەش ــی،
دەرکردنی بڕیارێکی سیاسیی گرینگ بۆ
سزادانی ئەمریکا و واڵتانی ئورووپایی،
ب ــە ه ــۆی پشتیوانیی ئ ــەو واڵتــانــە لە
ئ ــی ــس ـڕائ ــی ــل بــۆ گ ــەی ــش ــت ــن بــە ئامانجە
نیشتمانییەکانی لە ڕۆژه ــەاڵت ــی ناڤین
ب ــوو .لە ڕاستیدا ،ئ ــەو واڵتانە (واڵتانی
بەرهەمهێنەری نــەوت) دەیانهەویست
ب ــەس ــت ـراوەی ــی واڵت ــان ــی پیشەسازی بە
نەوت وەکوو هەلێک بەکار بێنن و هەوڵ
ب ــدەن لە ڕێگای کەمکردنەوەی ڕێ ــژەی
وەب ــەره ــێ ــن ــان ــی نــــەوت ،گــوشــار بخەنە
سەر واڵتانی ڕۆژاوایی و ئەو واڵتانە لە
سیاسەتی پشتیوانیکردن لە ئیس ڕائیل
پاشگەز بکەنەوە .هاوکات واڵتانی عەرەبی
دەیانهەویست بەو بڕیارە و بە شێوەی
ناڕاستەوخۆ ،ئیس ڕائیل ناچار بکەن کە
لەو ناوچانەی کە لە ش ــەڕی  ٦ڕۆژەی
ساڵی  ١٩٦٧دەستی بەسەردا گرتبوون
(بیابانی سینا ،بەرزاییەکانی گ ــواڵن)
پاشەکشە بکا و ،هاوکات سەربەخۆیی
فەڵەستین بە فەرمی بناسێ.
ئ ــەو ب ــڕی ــارە سیاسییە ه ــاوک ــات بوو
لەگەڵ شەڕی یۆم کیپوور( (�Yom Kip
- )purجەژنێکی گرینگی ج ــووەک ــان-
ک ــە ت ــی ــای ــدا ب ــۆ یەکەمین جــار ب ــڕی ــاری
ب ــەک ــاره ــێ ــن ــان ــی نـــــەوت وەک چــــەک و
بــۆ گ ــەی ــش ــت ــن بــە ئ ــام ــان ــج ــی سیاسیی
دیاریک راو درا .لە ڕاستیدا ،الیەنی عەرەبی
شەڕەکە پێ یوابوو کە دەتوانێ لە نەوت
ب ــۆ ب ــەرەوپ ــێ ــش ب ــردن ــی ب ــەرژەوەن ــدی ــی ــە
سیاسییەکان کەلک وەربگرێ .هاوکات،
الیەنە بەشداربووەکان لە کۆنف ڕانسەکە
لەسەر دابەزاندنی ئاستی بەرهەمهێنانی
ن ــەوت ب ــەم شێوەیە ڕێ ــک ک ــەوت ــن؛ “هەر
یەک لەو واڵتانە پێویستە مانگانە ئاستی
بەرهەمهێنانی نەوتی بە ڕێ ــژەی ــەک کە
نابێ لە  ٪٥کەمتر ب ــێ ،دادەب ــەزێ ــن ــن”.
بەم شێوەیە و تەنیا چەند مانگ دوای
شەڕی یۆم کیپوور ،بەهای نەوت تا ٪٤٠٠
بەرز بووە .ئەو دابەزینەی ڕێژەی نەوت
لە بازاڕەکان و هاوکات بەرزبوونەوەی
ب ــەه ــاک ــەی وەک ی ــەک ــەم ش ــۆک ــی نەوتی

هــەژمــار دەکــــرێ .ه ــەڵ ــب ــەت لــە شـــەڕی ٦
ڕۆژەشدا کە لە  ١٩٦٧و لە نێوان ئیس ڕائیل
و چەند واڵتی عەرەبیدا ڕووی دا ،گەمارۆی
ن ــەوت ــی خ ـراب ــووە س ــەر واڵت ــان ــی پشتیوانی
ئیس ڕائیل ،لەو شەڕەشدا نەوت وەک چەک
بەکار هاتبوو ب ــەاڵم بە چەند هۆکار ئەو
گوشارانە نەگەیشتبوونە ئەو ڕادەی ــەی کە
ب ــازاڕی جیهانیی ن ــەوت تووشی شۆکێکی
مەزن بکەن.
مەبەست لە شۆکی نەوتی ل ــێ ــرەدا ،هەر
چەشنە گۆڕانکارییەکی لەناکاوە کە دەبێتە
هۆی دابەزین یانژی هەڵکشانی بەرچاوی
نرخی نەوت .بێنیامین سمیت (Benjamin
 ،)Smithیەکێک لە زانایانی ب ــواری نەوت
و سیاسەت ،چۆنیەتیی کاریگەریی نەوت
لە پانتایی سیاسەت بەم شێوەیە تێئۆریزە
دەکا )١ :نەوت سامانێکی سیاسییە لەدەست
دەسەاڵتداراندا ،نەک فاکتۆرێکی پێکهاتەیی
کە بە ئاراستەی ج ــۆراوج ــۆردا جووڵە بە
تاکەکان بکات )٢ .کەلکوەرگرتن لە نەوت
و کاریگەرییەکانی لە ئاستی سیاسەتی
نێوخۆیی ،تا ڕادەیەکی زۆر پەیوەست بە
دۆخێکە کە تیایدا نەوت دێتە نێو ئابووریی
سیاسیی نێوخۆییەوە.
ب ــە پێی ڕاپۆرتێکی ڕێ ــک ــخ ـراوی ئۆپێک

ڕۆژاوایی.
بەم شێوەیە شۆڕشی ئیسالمیی ئێ ران
لە ساڵی  ،١٩٧٩بوو بە هۆی دووهەمین
شۆکی نەوتی لە ب ــازاڕی ن ــەوت .شۆکێک
کە بە شێوەیەکی بەرچاو بوو بە هۆی
ب ــەرزب ــوون ــەوەی بەهای ن ــەوت و هاوکات
دەستڕۆیشتوویی ڕێژیمێکی تێئۆک رات
کە تازە حوکمی ئەو واڵت ــەی بەدەستەوە
گرتبوو و خەونی گ ــەورەی بۆ داهاتووی
ناوچەکە و تەنانەت جیهانیش هەبوو.
مانگرتنی ک ــارم ــەن ــدان ــی ک ــەرت ــی ن ــەوت و
پ ــاش ــان ڕاپ ــەڕی ــن ،ب ــوون ــە ه ــۆی پچ ڕانی
ه ــەن ــاردەک ــردن ــی ن ــەوت و ک ــەم ــب ــوون ــەوەی
بەرچاوی ڕێ ــژەی ن ــەوت لە ب ــازاڕەک ــان کە
نرخی نەوتی بۆ  ٤٠دۆالر بەرز کردەوە.
شایانی باسە کە ڕێژەی بەرهەمهێنانی
نەوتی ئێ ران لە ساڵی  ١٩٧٧ڕۆژانە  ٥میلیۆن
و  ٥٠٠هەزار بەرمیل بوو کە لەو ژمارەیە
 ٥میلیۆنی هەناردە دەک را .لەو سەردەمەدا
ئێ ران بەشێکی زۆری ئەو پارە زەبەالحەی
کە لە ڕێگای هەناردەکردنی نەوت دەستی
دەک ــەوت دەدا بە چ ــەک ،بە چەشنێک کە
پێشکەوتووترین ئەو چەکانەی کە ئەوکات
ل ــە ئەمریکا ب ــەره ــەم دەهــاتــن ،ل ــە الی ــەن
دیکتاتۆریی ئەوکاتی ئێ رانەوە داوا دەک ران

چێبوونی پێوەندییەکی نایەکسان و
هەڵبەت “پشتیوانخوازانی”(  (�Clien
 )telismل ــە ن ــێ ــوان نوخبەی سیاسیی
خ ــاوەن دەس ــەاڵت و کەسانی دەوروب ــەر.
ب ــە وات ــای ــەک ــی ت ــر ،ل ــەو جــۆرە سیستمە
سیاسییانەدا س ــەرچ ــاوەی شەرعییەت
ن ــەک خ ــەڵ ــک ،بەڵکوو ژێ ــرزەوی ــی ــە .ئەو
جۆرە پێوەندییە لە سەردەمی دەسەاڵتی
بنەماڵەی پەهلەوی ،خ ــۆی لە بازنەی
ئ ــەو ب ــن ــەم ــاڵ ــەی ــەدا دەب ــی ــن ــی ــەوە و پ ــاش
هاتنە سەرکاری ڕێژیمی ئیسالمیش ،لە
بازنەی پێوەندی لەگەڵ سپای پاسداراندا
دەبینرێ.
بەاڵم ڕەنگە پرسیار بکرێ ئەو باسە
چ پێوەندییەکی بە چەکی نەوت و شۆکی
نەوتییەوە ه ــەی ــە؟ واڵمــی ئ ــەو پرسیارە
ئەوەیە کە ڕێژیمی ئیسالمی لە ئێ ران
لە سەرەتای هەتنە سەرکارییەوە زیاتر
لە  ١٢٠٠میلیارد دۆالری لە داهاتی نەوت
دەست کەوتووە .ئێ ران تەنیا لە دەورانی
سەرۆککۆماریی مەحموود ئەحمەدینژاددا
زیاتر لە  ٧٠٠میلیارد دۆالر داهاتی نەوتیی
هەبووە! کە واتە ،لە ئاستەکانی نێوخۆیی،
ن ــاوچ ــەی ــی و نێونەتەوەییش دەوڵ ــەت ــی
ئێ ران پشتبەستوو بەو داهاتە زۆرەی

لە ساڵی  ،٢٠١٩ئێ ران خ ــاوەن  ١٥٥میلیارد
بەرمیل نەوتی سەلمێندراوە و بەم شێوەیە
لە نێوان واڵتانی خ ــاوەن ن ــەوت و لە پاش
ڤێنێزوێال ،عەرەبستان و کانادا لە ڕیزی
چ ــوارەمدای ــە .ب ــەاڵم ئ ــەوەی کە تەنیا بوونی
ن ـ ــەوت لــە واڵتــێــک دەتـــوانـــێ ببێتە ه ــۆی
ب ــەخ ــت ــەوەری و ت ــەن ــاه ــی بــۆ ئـــەو واڵتـــە،
پرسیارێکە کە بۆ واڵمدانەوەکەی ،پێویستە
ســــــەرەڕای نـــــەوت ،ک ــۆم ــەڵ ــێ ــک ف ــاک ــت ــۆری
نێوخۆیی (دۆخ ــی سیاسی و کۆمەاڵیەتی)،
ناوچەیی و نێونەتەوەییش ڕەچ ــاو بکرێ.
بە شۆڕشی ئیسالمی لە ئێ ران نەتەنیا هیچ
گۆڕاناکارییەکی ئەوتۆ لە دۆخی کۆمەاڵنی
خەڵکیدا ن ــەک ـرا ،بەڵکوو ئــەوەی ڕووی دا
زۆرت ــر جێگۆڕکێی دیکتاتۆرەکان ب ــوو .لە
ڕاستیدا شۆڕشی ئیسالمی لە ئێ ران بوو بە
هۆی هاتنە سەرکاری دەسەاڵتێکی ئایینیی
ڕادیکاڵ کە بە کەلکوەرگرتن لە کۆمەڵێک
چەمکی وەک“ :خەبات بەدژی ئیمپێریالیزم”،
“پشتیوانی لە ستەملێک راوانی جیهان” و
“هەناردەکردنی شۆڕش” هەر لە سەرەتاوە
چاوی لە دەرەوەی سنوورەکانی ئێ ران بوو،
ئەوەش دەیتوانی لە بواری تەناهی و وزەوە
ببێتە هۆی ژانەسەرێکی نوێ بۆ واڵتانی

و هەر ئەو داواکارییەی ئێ رانیش ببوو بە
هۆکاری ناکۆکی لە نێوان کۆشکی سپی
و وەزارەتـــی بەرگریی ئەمریکا .وەزی ــری
دەرەوەی ئەوکاتی ئەمریکا ،کیسینجێر،
ل ــەگ ــەڵ ف ــرۆش ــت ــن ــی چ ــەک ــی پێشکەوتوو
ب ــە ئ ــێ ـران ب ــوو بــەاڵم وەزارەتــــی ب ــەرگ ــری،
پ ــڕچ ــەک ــک ــردن ــی دی ــک ــت ــات ــۆری ــی ئ ــێ ـران ــی بە
کارێکی مەترسیدار دەزانی.
شارەزایانی بواری ئابووریی سیاسی،
بــاج ( )Taxب ــە یەکێک ل ــە پێناسەکانی
دێموک راسی و پ ــردی پێوەندی لە نێوان
دەوڵەت و کۆمەڵگە دەزانن .بەو واتایەی کە
دەوڵەت ،بە هۆی بەست راوەیی بە کۆمەڵگە
و بۆ درێ ــژەدان بە ژیانی سیاسیی خۆی
پێویستە هەردەم گوێ ڕایەڵی خواستەکانی
کۆمەڵگە بێ .بەاڵم لە دەوڵەتانی ڕانتیدا،
بەو هۆیەی کە س ــەرچ ــاوەی داهاتەکانی
دەوڵەت ،نەک کۆمەڵگە بەڵکوو ژێرزەوییە،
دەســــەاڵتــــداران ه ــی ــچ زەروورەتــــێــــک بۆ
ئـــاوڕدانـــەوە ل ــە کۆمەڵگە و گوێ ڕایەڵی
بــۆ خ ــواس ــت ــەک ــان ــی ک ــۆم ــەڵ ــگ ــە ن ــاب ــی ــن ــن و
داه ــات ــی نــەوت بەشێوەیەکی سەربەخۆ
ل ــە ن ــێ ــوان کەسانی دەوروبــــەری خۆیان
دابــەش دەکــەن کە ئــەوەش دەبێتە هۆی

نەوت ،چ لە بواری ئابووری و چ لە بواری
سیاسی و دیپلۆماسیش بۆ کاریگەری
دانــان لەسەر هاوکێشە سیاسییەکان
خــاوەن کارتی بەهێز ب ــووە و ،زۆرج ــار
نەوتی وەک چ ــەک بۆ بەرەوپێشبردنی
سیاسەتەکانی ب ــەک ــار ه ــێ ــن ــاوە .ئەگەر
ب ــەس ــت ـراوەی ــی واڵت ــان ــی پیشەسازیش
بــە ســەرچــاوەکــانــی وزەی پ ــێ ــوە زیــاد
ب ــک ــەی ــن ،ڕادەی ئ ــەو ک ــاری ــگ ــەری ــی ــەم ــان
باشتر بۆ دەردەکـــەوێ .ب ــەاڵم لە دۆخی
ئێستادا ک ــە داه ــات ــی ن ــەوت ــی ئ ــێ ـران بە
شێوەیەکی ب ــەرچ ــاو داب ــەزی ــوە ،ه ــەوڵ
دەدا تا لە ڕێگەی ڕاستەوخۆ (گەرووی
هورموز) و ناڕاستەوخۆ (پ راکسییەکانی
سەربە ئێ ران لە عێ راق ،یەمەن و هتد)
ت ــەن ــاه ــی ــی هــەنــاردەکــردنــی وزە بکاتە
ئامانج .لە چوارچێوەی ئەو سیاسەتەدا
و لە ڕێکەوتی ١٤ی سێپتامبری ٢٠١٩
هێرشێکی ب ــەرب ــاو ک ـرای ــە س ــەر کێڵگە
نەوتییەکانی عەرەبستانی سعوودی کە
ب ــەو ه ــۆی ــەوە وەبەرهێنانی ن ــەوت ــی ئەو
واڵت ــە ڕۆژانــە  ٥میلیۆن و  ٧٠٠بەرمیل
دابەزینی بە خۆوە بینی ،کە دەکاتە ٪٥ی
کۆبەرهەمی ڕۆژانەی نەوتی جیهان.

بەم شێوەیە ،ئەو هێرشانە بوو بە هۆی
ڕوودانـــی نوێترین و هەڵبەت مەزنترین
شۆک لە بازارەکانی جیهانیی نەوت و بەهای
بەرمیلێک نەوتی بۆ  ٨٠دۆالر بەرز کردەوە.
ئەو شۆکە پاش هێرشی هاوکاتی چەندین
درۆن و هاژەکی کڕووز بۆسەر یەکێک لە
گەورەترین پااڵوگەکانی نەوتی جیهان ،واتە
پااڵوگەی بەعقیق لە عەرەبستانی سعوودی
ڕووی دا .شایانی باسە کە ئەو هێرشانە
لە کاتێکدا ک رایە س ــەر ژێرخانی نەوتیی
عەرەبستانی س ــع ــوودی ،کە ئ ــەو واڵت ــە بە
ڕێـــژەی  ٩میلیۆن و  ٨٣٠هـــەزار بەرمیل
بەرهەمی ڕۆژانە ،پاش ئەمریکا ( ١٢میلیۆن
و  ٤٠٠ه ــەزار) و ڕووسیە ( ١١میلیۆن ١٦٤
هەزار) ،سێهەم واڵتی بەرهەمهێنەری نەوتە
لە جیهاندا .هەڵبەت ئەوەیکە سەرجەم کێڵگە
نەوتییەکانی عەرەبستان لە یەک شوێنن
(ڕۆژه ــەاڵت ــی ئــەو واڵتـــە) ک ــە ناوچەیەکی
شیعەنشینە ،ڕێگای هێرشی بۆسەر ئەو
کێڵگانە ب ــە بــــەراورد ل ــەگ ــەڵ ئەمریکا و
ڕووسیە ئاسانتر کردۆتەوە .شایانی باسە
کە عەرەبستانی سعوودی خاوەنی سێهەم
سیستمی بەرگریی هاژەکیی پێشکەوتووی
ج ــی ــه ــان ــە! بـــە ســـەرنـــجـــدان بـــە ل ــێ ــدوان ــی
فەرماندەکانی سپای پاسدارانی ئێ ران لەپاش
گەمارۆ ئابوورییەکانی ئەمریکا بۆ سەر
کەرتی نەوت و ئابووریی ئەم واڵتە ،بەردەوام
هەڕەشەی ئەوەیان کردوە کە “ئەگەر نەوتی
ئێمە ن ــەف ــرۆش ــرێ ،ڕێ ــگ ــە نــادەیــن نەوتی
ئ ــەوان ــی تریش ب ــف ــرۆش ــرێ” ،پێوەندییەکی
ڕاستەوخۆ لە نێوان ئەو هەڕەشانە و هێرشی
س ــەر کێڵگە ن ــەوت ــی ــی ــەک ــان ــی ع ــەرەب ــس ــت ــان
ه ــەی ــە .ئ ــەگ ــەرچ ــی حوسییەکانی ی ــەم ــەن
بەرپرسیارەتیی خۆیان بۆ ئ ــەو هێرشانە
ڕاگەیاندوە ،بەاڵم بۆ هەموو الیەک ڕوونە
کە ئەو ئەوان هەرگیز لەڕووی سەربازییەوە
خ ــاوەن ئەو تێکنۆلۆژی و زانستە نین کە
بتوانن هێرشێکی لەم چەشنە ڕێک بخەن.
لە دۆخ ــی ئێستادا و لەژێر کاریگەریی
گەمارۆکانی ئەمریکا ،ڕێژەی بەرهەمهێنانی
نەوتی ئێ رانی بۆ ڕۆژانە  ٢میلیۆن بەرمیل
دابـــەزیـــوە کــە ل ــەو ڕێ ــژەی ــەش  -ب ــەه ــۆی
بەکارهێنانی نێوخۆیی  -تەنیا  ٣٠٠هەزاری
هـــەنـــاردە دەکـــــرێ .ئـــەو ڕێ ــژەی ــە بـــەر لە
گەمارۆکان  ٣میلیۆن و  ٦٠٠هەزار بەرمیل
بوو .بەو هۆیەی کە داهاتی نەوت بە دۆالر
دەخرێتە حیسابی واڵت ــان ــەوە ،بە نەمانی
س ــەرچ ــاوەی داهاتەکە ،دۆالری ــش لە ب ــازاڕ
و ه ــاوک ــات لە دەس ــت دەوڵ ــەت ــدا نامێنێ و
ئەوەش دەبێتە هۆی هەاڵوسان و تەنانەت
داڕم ــان ــی ئ ــاب ــووری و ه ــاوک ــات ل ــە ئاستی
ناوچەیی و نێودەوڵەتیش ،دەستی ڕێژیم
بۆ بەرەوپێشبردنی سیاسەتەکانی کورت
دەک ــات ــەوە .بەگشتی ،بەشێک لە هۆکار و
سەرچاوەی سیاسەتی گورز وەشاندن لە
هێڵی هەناردەکردنی وزە بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە
کە ڕێژیمی ئێ ران هەر لە سەرەتاوە و بە هۆی
چەمکی “هەناردەکردنی شۆڕش” لە الیەک و،
الوازی ــی تێکنۆلۆژیک بە نیسبەت ئەمریکا
و ئیس ڕائیل وەک دوژمنانی س ــەرەک ــی لە
بەڕێوەبردنی شەڕێکی کالسیک ،دەستی
ک ــرد بە بەڕێوەبردنی ش ــەڕی بە وەکالەت
و دام ــەزران ــدن و ڕاهێنانی هێزی پ راکسی
لە ئاستی ناوچەکە .ئەو هێزە پ راکسییانە
لە دۆخ ــی ئێستادا و بە لەبەرچاو گرتنی
توانای سەربازیی بااڵی دژبەرانی ئێ ران لە
ئاستی ناوچەکەدا ڕۆڵێکی گرنگ دەگێڕن
و ئەجێندای ئەو واڵتە بە تەواوی جێبەجێ
دەکەن .لە کۆتاییدا ،هێرشی سەر سەرچاوە
نەوتییەکانی عەرەبستانیش نیشانی دا کە
لە ئەگەری قووڵتر بوونی ئاڵۆزییەکانی
ن ــاوچ ــەک ــە ،ڕێ ــژی ــم ــی ئ ــێ ــران ن ــەت ــەن ــی ــا لە
خاکی خ ــۆی ــەوە ،بەڵکوو ل ــە واڵت ــان ــی تری
ناوچەکەشەوە دەتوانێ بەرژەوەندییەکانی
واڵتانی ڕۆژاوایی بکاتە ئامانج و لە نەبوونی
چەکی نەوت ،ئەمجار ڕووی چەکەکانی لە
نەوت بێ.
***
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ماراالگۆ،

کۆتایی قوواڵیی ستراتێژیکی کۆماری ئیسالمی
خوێندنهوهیهک بۆ جۆری پێوهندیی
خامنهیی و قاسم سولهیمانی
ل ه یهک ڕستهدا دهکرێ بڵێین دووانهی
و
درۆ
لهسهر
“ئاخوند-پاسدار”
بهالڕێدا بردنی کۆمهڵگەی ئێران ل ه ڕێی
شیعهگهرییهو ه و دواجار ب ه زهبری چهک
و زۆرهملی ،ل ه ڕێگهی پاسدارهکانی ئهم
سیستمهوه دامهزراوه .ئهمه تا ههنووکهش
ی
سهرهکیترین ستراتێژیی کۆماری ئیسالم 
بۆ ڕاگرتن و پاراستنی ئهم دهسهاڵته ،چ ل ه
ئاستی نێوخۆیی و چ ل ه ئاستی دهرهوه بووە.
بۆ وێنه ئهرکی سپای قودس ،به تایبهتی ل ه
سهردهمی سهرۆکایهتیی قاسم سولهیمانی
ڕێک بۆ ئهم مهبهسته داڕێژرابوو!

ترامپی بۆ هاوکێشه سیاسییهکانی ناوچ ه
ڕهچاو نهکردبوو .کارهکتێرێکی تێکچندراو
که ههندێ جار لێدوانهکانی ئهوهند ه
پارادۆکسیکاله که جاری وایه له ماوهی
کهمتر له کاتژمێرێکدا دۆستان و دوژمنانی
تووشی سهرسووڕمان یان باشتر بڵێم
سهرلێشێواویی دهکا!
ڕۆژنامهی لۆسئانجلێس تایمز باس لهو ه
دهکا کاتێ ئهندامانی ئاسایشی نهتهوهیی
وات ه وهزیری بهرگری ،وهزیری دهرهو ه و
سهرۆکی ئهرکانی سپای ئهمریکا چوون
بۆ هاوینهههواری ماراالگۆ ل ه ئهیالهتی
فلۆریدا ،پێشبینیی ئهوهیان نهدهکرد ک ه
ترامپ فهرمانی کوشتنی سولهیمانی بدا.

کوشتنی سولهیمانی تهنیا کوشتنی پاسدارێک نهبوو که جێگاکهی
به یهکی تر پڕ بکرێتهوه ،کوشتنی سولهیمانی به سوخرهگرتنی هێما و
سهمبولی دهسهاڵت و هێزی کۆماری ئیسالمی ل ه ناوچهدا بوو و بۆ ههموو
کهس سهلمێندرا که سولهیمانی سووپێرمەن نییه .دهرکردنی فهرمانی
کوشتنی قاسم سولهیمانی ل ه هاوینهههواری ماراالگۆ ،کۆتایی قوواڵیی
ستراتێژیکی کۆماری ئیسالمی بوو
بهالڕێدا چوونی شۆڕشی گهالنی ئێران،
ئهم ههلهی بۆ ئاخوندهکان ڕهخساند سواری
لووتکهی شۆڕش بن و بۆ گهیشتن ب ه
ڕۆخی دهسهاڵت ،چینێکی گهنجی ههژاری
نهخوێندهوار بکهن به سهوڵی لووتکهکهیان.
چینێکی پهراوێزخراوی بێدهرهتان ،ک ه ب ه
نیسبهت حکوومهتی پاشایهتی پڕ بوون ل ه
گرێوگۆڵی دهروونی .ئاخوندهکان زۆر باش
دهیانزانی ئهم ڕق و کین ه پهنگخواردوو ه
تهنیا و تهنیا ب ه کوشتن و قهتڵوبڕی دیتران
دادهمرکێ و ئهوانیش ب ه ناوی خوا و
ئیسالمهوه ئهوهی خواستی دڵیان بوو ،پێیان
کردن .بۆیه ههر ل ه سهرهتاو ه ئهم پاسداران ه
ک ه زۆربهی ههره زۆریان تهمهنیان ل ه
نێوان  ٢٠بۆ  ٢٥ساڵ النکهی دهکرد،
بهرپرسایەتیی زۆر گهورهیان دهدرێتێ،
ئهوان بهتهواوی گۆشکراوی ئاخوندی شیع ه
و ڕێبازهکهی بوون و تا ئێستاش که ل ه
سااڵنی ٦٠ی ژیانیاندان ،وهفادارن ب ه ڕێچک ه
و ئیدئۆلۆژیی شیعی و ل ه ڕاستیدا ئهوانن ک ه
پارێزهری ڕێژیمن وهک پاسدار.
لێرهدا چهمکێکی هانا ئارێنتی دهتوانێ
هۆکاری گوێ لهمستیی پاسدار بۆ ئاخوند،
دهربخا .ئهویش ئهمهیه که ل ه ڕاستیدا پاسدار
“مهئموور”ی بهڕێوهبردنی ئهمری ئاخونده،
ئهو ئاخوندهی که وادهی بهههشتی پێداو ه
و تهنانهت کلیلهکهشی خستۆت ه ملی ،بۆ
ئهوهی لهبهر دهرگای بهههشت ماتڵ نهبێ!
شینگێڕیی خامنهیی بۆ سولهیمانی ڕێک
سهلمێنهری ئهم بۆچوونهیه .لهم ڕوانگهو ه
پاسدارهکان وهک مهئمووری خودا ل ه سهر
عهرز ،بۆ بەجێ هێنانی ڕاسپاردهی نوێنهری
خودا ب ه واڵتدا وهردهبن و له ئهنجامی هیچ
جهنایهتێک خۆ نابوێرن ،جهنایهتێک ک ه ل ه
باری شهرعییهو ه ئیزن پێدراوه و ئاخوند
فتوای لهسهر داوه ،بێگومان تێرۆری
ڕێبهرانی حیزبی دێموکرات ڕوونترین
نموونهی لهم چهشنه جهنایهتانهیه.
پۆرتێک،

گهڕاندن هوەی

شکاندنی
شکۆیهک
تا بهر له کوشتنی سولهیمانی ،سیاسهتی
دهرهوهی ئهمریکا تا ڕادهیهکی زۆر
سیمای گهورهترین زلهێزی جیهانی پێو ه
دیار نهمابوو ،به تایبهتی له ڕۆژههاڵتی
نێوهڕاست و به تایبهتیتر لە بارەی
کێشهکانی جوغرافیایهک ب ه ناوی هیاللی
شیعی ،ناوچهیهک که دهکرێ بڵێین ئهمریکا
بهتهواوی مهیدانی بۆ کۆماری ئیسالمی
چۆل کردبوو ،نموونهی دوایی کشانهوهی
هێزهکانی ئهمریکا له ڕۆژاوا .بهاڵم لهگهڵ
ئهو مهیدان چۆڵکردنهی ئهمریکا ،کۆماری
ئیسالمی ههڵهیهکی گهورهی کرد ک ه ڕهنگ ه
خوێندنهوه و ههڵهی زۆربهی شرۆڤهکارانی
سیاسیش بووبێ ،ک ه ئهویش بریتی لهم ه
بوو که پێشبێنیی کهسایهتیی تێکچندراوی

ئهم فهرمانه که ڕێک دوابهدوای هێرش
بۆ سهر پایەگای کێی وان و کونسوولی
ئهمریکا ل ه بهغدا دهرچوو ترامپ ل ه تویتێکدا
کوتبووی“ :ئێران بهرپرسی هێرشهکان
و گیانه لهدهسچووهکانه و ئهوان دهبێ
باجێکی زۆر قورس بدهن!”.
ئهمه هۆشدار نهبوو بهڵکوو ههڕهشهیهکی
جیدی بوو ،ئهو باجه گهورهی ک ه ترامپ
باسی کرد ک ه دهبێ کۆماری ئیسالمی بیدا
دیسان له الیهن ئێرانییهکانهوه بهههند
وهرنهگیرا ،چون له ڕاستیدا ئهو کارانهی
کۆماری ئیسالمی کردبووی ل ه ماوهی
گرژبوونهوهی زیاتری پێوهندیی ئهمریکا
و ئێراندا وهک؛ خستنهخوارهوهی دڕۆنی
ئهمریکایی ،ههڕهشه له گهرووی هورموز،
هێرش بۆ سهر چاڵه نهوتهکانی ئارامکۆی
عهرهبستان ،ڕاگرتنی گهمیی ه نهوتییەکان،
شهڕی پراکسی و “نامتقارن” له ناوچ ه
و  ...دژکردهوهیهکی جیدی و واڵمێکی
ئهوتۆی له الیهن ئهمریکاو ه نهدرابۆوه.
(تهنانهت وا باش ه له ئهدهبیاتی سیاسیدا
لە بارەی شهڕی پڕاکسی پێداچوونهوهمان
ههبێ و باس ل ه “بهشداریی ئهکتیڤ”
بکهین ،چون له ڕاستیدا قاسم سولهیمانی
به عالهم ئاشکرا خهریکی تەراتێن ل ه
ناوچهدا بوو ،وهبیر خۆمانی بێنینهوه ک ه
ل ه پاش ڕێفراندۆمی باشوور چۆن وهپێش
حهشدی شهعبی کهوتبوو بۆ داگیر کردنی
کهرکووک!) بۆیه کاربهدهستانی کۆماری
ئیسالمی ههر بهم ڕبهی پێشوویان پێوا و
بهم شێوهیه خافڵگیر بوون.
چون ڕێک ل ه شهوی سهری ساڵی
تازهدا ،ترامپ کۆماری ئیسالمیی دڵنیا
کردهوه ک ه ئهمریکا ئاشتی و ئارامیی
دهوێ و ئێرانیش دهبێ زیاتر له ههموو
کهس خوازیاری سوڵح بێ! سهیر که ،ل ه
ماوهی کهمتر ل ه سێ چوار ڕۆژ تویت ه پڕ
له ههڕهشهکهی ترامپ و قسهکانی شهوی
سهری ساڵ ،ڕێک بهتهواوی دژبهیهکن و
کۆماری ئیسالمی و خودی سولهیمانییان
تووشی ههڵهیهکی ستراتێژیک کرد و
دواجار بوو به هۆی کوێر بوونی چاوی
کۆماری ئیسالمی!
بۆیه ئهوهی کرا ڕێک لهنێوبردنی
هێژمۆنیی کۆماری ئیسالمی و گهڕانهوهی
سەرنجهکان بوو بۆ سهر ئهمریکا ،ک ه دنیا
ئهو ڕاستیی ه بزانێ که نهزم و تهکوزی
ڕۆژههاڵتی نێوهڕاست بهبێ ئهمریکا
جێبهجێ نابێ! کوشتنی سولهیمانی تهنیا
کوشتنی پاسدارێک نهبوو ک ه جێگاکهی ب ه
یهکی تر پڕ بکرێتهوه ،کوشتنی سولهیمانی
ب ه سوخرهگرتنی هێما و سهمبولی
دهسهاڵت و هێزی کۆماری ئیسالمی ل ه
ناوچهدا بوو و بۆ ههموو کهس سهلمێندرا
که سولهیمانی سووپێرمەن نییه .دهرکردنی
فهرمانی کوشتنی قاسم سولهیمانی ل ه
هاوینهههواری ماراالگۆ ،کۆتایی قوواڵیی

ستراتێژیکی کۆماری ئیسالمی بوو.
سولهیمانی “وجهالمصالحه“؟!
سولهیمانی ئامرازی تایبهتی دهستی
خامنهیی بوو ،بهاڵم ئهم ئامراز ه چۆن
دروست بوو؟ دهبوو ئهم ئامراز ه ببێت ه ئهم
بوونهوهر ه “ئهوپهڕمرۆڤ” (ابرانسان)ـەی ک ه
وهک ئارهشی کهواندێر سنوورهکانی شۆڕش
(واڵت) بهرینتر دهکا و ،وهک ڕۆستهمی
داستان پارێزهری ئێرانه و وهک ئیمامی
عهلی شمشێروهشێنه ،بۆی ه به یارمهتیی
میدیاکانی کۆماری ئیسالمی و دهسهاڵتی
سیاسی ،سولهیمانی بوو به عارفێکی شیع ه
که ل ه سهدهکانی ئێرانی باستانهو ه هاتبوو
بۆ پاراستنی گیان و ماڵی خهڵکی ئێران.
سهیر که ،چهمکهکانی نهتهوهی سهردهست،
وهک ئایینزای شیع ه و زمانی فارسی لهم
ئامرازهدا کۆ دهبنهوه!
ئهم نازناوانه :شههیدی زیندوو ،تهنیا
چهکداری خاوهن نیشانی زولفهقار،
سهرداری عارف ،مالکی ئهشتهر ،ژێنڕاڵی
تارمایی و  ...ههر ههمووی بۆ شوێنهونکهی
ئهم جینایاتان ه بوون ک ه لهسهر دهستی ئهو
له ناوچ ه و تهنانهت ل ه نێوخۆدا دەکران!
بهاڵم ئهم سەمبولسازییه تا ڕادهیهک گرتی
و ههر ئێستا بهشێک ل ه کۆمهڵگهی ئێرانی
بۆ الی خۆی پهلکێش کردوه ،تهنانهت لهنێو
ئۆپۆزیسیۆنیشدا -بهدیاریی فاشیستهکان-
وهک بهشێک ل ه پاشاییخوازهکان و
کۆماریخوازهکان و چهپهکان و ههندێ
سێلێبریتی بوون به شهیدای سولهیمانیی
پارێزهری خاکی ئێران!
وێناچێ قاسم سولهیمانی لهباری
سیاسییهو ه شتێکی ئهوتۆی لهباراندا بووبێ،
مهگهر وهک خومهینی پاش لە مهرگی
بیکهن ب ه شاعێر و دیوانی شێعری بۆ
دروست کهن ،خومهینییهک که ل ه ئاخاڤتنی
ئاساییشدا گرفتی ههبوو! دیار ه بهپێی ئهم
گرتهڤیدیۆییانهی له سولهیمانی باڵو بۆتهو ه
لێوڕێژ ه ل ه هیچ! بهاڵم دهسهاڵتێکی بێسنوور
و ڕههای مادی و چهکداریی ههبوو و ب ه
کردهو ه وهک دووههم کهسی کۆماری
ئیسالمیی پاش خامنهیی سهیر دهکرا.
دیار ه ئهو وهک فهرماندهی سپای
قودس ب ه زەبری پارهی نهوت و ،هاندانی
ههستی ئایینزای شیعی ل ه ناوچ ه بوو ب ه
مهترسیدارترین کهسایهتیی ڕۆژههاڵتی
نێوهڕاست و ب ه دهیان کردهوهی تێرۆریستی
له ناوچهدا بەڕێوە برد و هۆکاری سهرهکیی
ناسهقامگیریی ڕۆژههاڵتی نێوڕهاست ڕێک
بۆخۆی بوو .لێدوانهکانی تارق هاشمی،
جێگری پێشووی سهرکۆماری عێراق
لەسەر دهوری نهرێنیی قاسم سولهیمانی
بۆ دروستکردنی شهڕی ئایینزایی و تائیفی
و دهستێوهردان له کاروباری عێراق،
سهلمێنهری ئهم ڕاستییهن که هۆکاری
سهرهکیی جهنایهتهکانی ناوچه ،سولهیمانی
بوو! چیرۆکی پهلهاوێژی بۆ ئورووپا و
ئهمریکای التینیش ڕێک لهسهر بنهمای
حاتهمبهخشیی پارهی خهڵکی ئێران دهکرێ
خوێندنهوهی بۆ بکهی.
بهاڵم خامنهیی سوورسوور دهیزانی
سولهیمانی به مردنی سروشتی نامرێ و ب ه
قسەی خۆی “شههید” دهبێ ،بۆیه ڕاستهوخۆ
ئارهزووی شههید بوونی بۆ دهکا ،بهاڵم ل ه
ههمان کاتیشدا دهڵێ“ :ههڵبهت جارێ نا”!
خامنهیی ک ه ب ه زهبری پار ه و چهک سیمایهکی
تایبهتی له سولهیمانی دروست دەکا ،دهزانێ
که درهنگ و زوو ب ه پێی ئهم کارانهی ئهو
دهیکا تیری ئهجهل دهیپێکێ (دهیان دوژمنی
ورد و درشتی ل ه ناوچهدا ههبوو) و بۆی ه
ههر له سهرهتای ئهم هێماسازییهوه ،کوژران
و قۆناغی پاش کوژرانی ئهو ،سێناریۆسازیی
بۆ کراوه .تۆ بڵێی بۆ ئهوهی دواجار ببێت ه
“وجهالمصالحه“ لهگهڵ دژبهرانی کۆماری
ئیسالمی؟ چون ئیتر بۆ ههمووان دهرکهتو ه
ک ه کۆماری ئیسالمی بۆ مانهوهی خۆی مل
بۆ ههموو شتێک کهچ دهکا ،تهنانهت قوربانی
کردنی قاسم سولهیمانی!

جووتشهشی سولهیمانی  -بهغدادی
دێیڤید پێترایۆس ،بەرپرسی پێشووی CIA
و فەرماندەی هێزەکانی ئەمریکا لە عێراقی
پاش ڕووخانی ڕێژیمی بهعس ،پێی وای ه
کوشتنی سولهیمانی لە کوشتنی بێنالدێن
و کوشتنی ئەبووبەکر بەغدادی گرینگتره!
دیاره پێترایۆس ڕاست دهکا چون لهم
دۆخهی ترامپ تێیدا بوو وات ه گوشارهکان
بۆ لێپرسینهو ه ( )Impeachmentتوانی
تا ڕادهیهک پشوویەکی بێتهو ه بهر و
تهنانهت ب ه شێوهیهکی ڕێژهیی دێموکرات ه
ناڕازییهکانیش به خشکهش بێ لهگهڵ
خۆی هاودهنگ کا ،ههرچهند ئهوان لهبهر
کێبهرکێی ههڵبژاردنهکانی سهرکۆماریی
 2020ههر خێسهی لێدهکهن! بهاڵم بهگشتی
کۆنگرێس و سێنا ،ڕایان وای ه که جیهان بهبێ
قاسم سولهیمانی دنیایهکی ئهمن و ئارامتر ه
و نهمانی سولهیمانی به فاکتۆرێکی گرینگی
ئهمنی بۆ ئهمریکا وهسف دهکهن.
ڕاستی ئهوهیه ک ه پاش کوشتنی بهغدادی
و شوبهاندنی ئهو وهک “سهگ” له الیهن
دۆناڵد ترامپهوه ،ههڵوێستهکان زۆر الوازتر
بوو ب ه نیسبهت کوشتنی سولهیمانی ،تهنانهت
ترامپ کهوت ه بهر ڕهخنهش ک ه بۆ بهغدادیی
به سهگ شوبهاندوه؟!
بهاڵم بۆ سولهیمانی له بهغدادی گرینگتر و
مهترسیدارتر بوو؟
ئهوهی ڕاستی بێ بهغدادی تێرۆریستێکی
“بهڕهڵاڵ” بوو ،وات ه هیچ واڵتێک النیکهم ب ه
فهرمی پشتگیریی نهدهکرد و ماوهی خهالفهت ه
سنووردارهکهی زۆر درێژ نهبوو ،بهاڵم
سولهیمانی واڵتی خۆی ههبوو که ب ه تهواوی
هێزهوه پشتیوانی بوو ،به پار ه و چهک و ب ه
سیستمی سیخوڕییهو ه و ل ه ههمان کاتیشدا
جوغرافیای هیاللی شیعی لهسهر بنهمای
ئایینزای شیع ه پشتگیریی لێدهکرد و ،زیاتر
ل ه دوو دهی ه بوو که لهم ناوچهیهدا تهراتێنی
دهکرد ،ههر لهبهر ئهم هۆکارانه دهکرێ بڵێین
سولهیمانی زۆر گرینگتر و مهترسیدارتر بوو.
بۆی ه من پێموای ه ئهگهر ل ه ههڵبژاردنهکانی
داهاتوودا ترامپ براو ه بێ ،یهکێ ل ه هۆکار ه
سهرهکییهکان جووتشهشی سولهیمانی-
بهغدادی دهبێ!

ناسر باباخانی
دروست دەکا و قاسم سولهیمانیش دهبێت ه
کهرهسهی کردهیی ئهم ستراتێژییه.
کۆماری ئیسالمی به هۆی شهڕی پڕاکسی،
ل ه ههمان کاتدا که ویستوویەتی بازنەی
نفووزی خۆی لەنێو واڵتانی دەوروبەردا
بەرباڵوتر بکا ،ئاستی ئەمنیەتی خۆیشی لهسهر
بنەمای بیردۆزیی پێشگیرانه بردۆت ه سەرێ.
بۆ ئەم مەبەستەش سوودی لە فاکتەری
مەزهەبیی شیعە وەرگرتوە و جوغرافیای
“هیاللی شیعی” وەک ژێئۆپۆلیتیکی شیعی
کردوەتە مەیدانی تەراتێنی خۆی .ئەم هیاللە
کە جەمسەرێکی لە لوبنانە و بەسەر سووریە،
عێراق ،کوەیت ،بەحرەین ،ئیمارات ،قەتەر و
ڕۆژهەاڵتی عەرەبستاندا خەرمانەی داوە،
جەمسەرەکەی تری دەگاتەوە یەمەن .واتە
پانتاییەکی جوغرافیی بەرین بە حەشیمەتێکی
بەرچاوەوە .بە پێی ئەوەی کە گەورەترین
سەرچاوەکانی وزەی دنیا لە ڕۆژهەاڵتی
نێوەڕاستدایە ،ئەم هیاللەش بەشێکی بەرچاو
لەم سەرچاوانە لەخۆدەگرێ و دەورێکی
گرینگی ژێئۆپۆلێتیکی هەیە ،بۆ واڵتێکی
وەک ئێران زۆر ئاساییە کە ڕاستەوخۆ و
ناڕاستەوخۆ خۆی لە حەوشەچۆڵی ئەم
واڵتانەدا ببینێتەوە و ،ئاستی ئەمنیەتی
خۆی لەمەڕ هەڕەشە دەرەکی و تەنانەت
نێوخۆییەکانیشی بەرێتە سەر ،بۆ ئەوەش
کە بتوانێ شوێن پێی خۆی لەم واڵتانەدا
جێ بێڵێ ،باشترین فاکتەر هاوتەریب کردنی
ئەو واڵتانە لەگەڵ خۆیەتی کە خەڵکی شیعە
مەزهەبیان تێدا دەژی.
ئەوەی کە ئێستا لەسەر ئەرزی واقیع
بەدی دەکرێ ،ئەوەیە کە کۆماری ئیسالمی

لهگهڵ ئهو مهیدان چۆڵکردنهی ئهمریکا ،کۆماری ئیسالمی ههڵهیهکی
گهورهی کرد که ڕهنگه خوێندنهوه و ههڵهی زۆربهی شرۆڤهکارانی سیاسیش
بووبێ ،که ئهویش بریتی لهمه بوو که پێشبێنیی کهسایهتیی تێکچندراوی
ترامپی بۆ هاوکێشه سیاسییهکانی ناوچه ڕهچاو نهکردبوو .کارهکتێرێکی
تێکچندراو که ههندێ جار لێدوانهکانی ئهوهنده پارادۆکسیکاله که جاری وایه
له ماوهی کهمتر ل ه کاتژمێرێکدا دۆستان و دوژمنانی تووشی سهرسووڕمان
یان باشتر بڵێم سهرلێشێواویی دهکا!
تراویلکەی هیاللی شیعی ،دواخهونی
قاسم سولهیمانی
پێترایۆس دهڵێ“ :جهالل تاڵهبانی
سهرکۆماری ئهو کاتی عێراق پهیامێکی قاسم
سولهیمانی دامێ ک ه تێیدا هاتبوو؛ “ژێنڕاڵ
پێترایۆس! من قاسم سولهیمانی ،سیاسهتی
ئێران لەسە ر عێراق کۆنترۆڵ دهکهم و
جگ ه له عێراق ،کۆنترۆڵی سیاسهتی ئێران
له سووریە ،لوبنان ،غهزه و ئهفغانستان
لهستۆی منه ”.ئهو خاڵهی مهبهستی
سولهیمانی بوو ،ئهوه بوو که تۆ دهبێ لهگهڵ
من ڕێکهوتن بکهی و [”]...
ڕهنگ ه ههر ئهو فیز و ئیفادهیه ،ک ه
سولهیمانی خۆی ب ه سوڵتانی بێتاج و تهختی
ئهو ناوچان ه دهزانی ،بوو به هۆی ئهو ه ک ه
سهری خۆی به فهتهڕات بدا.
خامنهیی لهسهر بنهمای وههمی دوژمن،
دهیکوت و دهڵێ دوژمن چواردهوری
تهنیوین و بۆیه دهبێ تا قوواڵیی خاکی
دراوسێکان و تهنانهت شوێنی دوورتریش
که دوژمنهکانمان لهوێندهرێن پهلهاوێژی
بکهین ،بۆ ئهوهی ههڕهشهکان لهسهر خۆمان
البهرین و ئهم ه وهک قوواڵیی ستراتێژیک
وهسف دهکا ،نهک دهستێوهردان و ههنارد ه
کردنی شۆڕش! بۆیه بۆ ئهم مهبهست ه شهڕی
پڕاکسی (شهڕی جێگرەکان) له ناوچهدا

بە دەستێوەردان لە کاروباری نێوخۆیی
ئەو واڵتانەی لەنێو هیاللی شیعیدان بووەتە
هۆکاری تێکدانی ئاسایش و ئەمنیەتی
سیاسی ،کۆمەاڵیەتی و ئابووریی ناوچەکە.
لە ڕاستیدا ئەم ناسەقامگیرییە پێوەندییەکی
ئەم-ئەوێتی لەگەڵ درێژەی تەمەنی ئەم
دەوڵەتە هەیە و زۆر جاران لەم دۆخەی
کە خۆی خولقێنەرێتی ،وەک کارتی سیاسی
لەگەڵ واڵتانی ناوچە و تەنانەت زلهێزەکانی
جیهان و لە سەرووی هەمووان ئەمریکا
کەلکی لێوەرگرتووە .نموونه ،بڕیاری
پارلمانی عێراق بۆ دهرکردنی هێزهکانی
ئهمریکا پاش کوشتنی سولهیمانی ،ئهگهرچی
ئهمهیان بۆ ناچێتهسهر.
جەختی ئێران لەسەر ئەم هیاللە وەک
پشتێندێکی ئەمنی بۆ پاراستنی خۆی
لە کورتماوەدا جوابی داوه ،بەاڵم بەم
ئاڵوگۆڕانهی ناوچە و بە سەرنجدان ب ه
دۆخی نالەباری سیاسی ،ئابووری و
کۆمەاڵیەتیی نێوخۆیی ،لە درێژماوەدا ئێران
بە تەنیا دەمێنێتەوە .ئەو هیاللە شیعییەی
کۆماری ئیسالمیی ئێران به سهرکردایهتیی
قاسم سولهیمانی بهدوویهوه بوو و ب ه فیز و
لهخۆباییهوه ب ه پێترایۆسی کوت من پاشای
ئهم هیاللهم ،جگه لە تراویلکەیهک هیچی تر
نهبوو!
***
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تۆڵە بەسەبرە ئەمان بەزەبرە
الپەڕە زێڕینەکانی خەبات و تێکۆشانی پڕشکۆی
هێزی پێشمەرگەی حیزبی دێموکراتی کوردستان
پڕاوپڕە لە ئازایەتیی ڕۆڵە گیانبازەکانی ئەم گەلە
لەپێناو ڕزگــاریــی نەتەوەکەیاندا .لــەم ژمــارەیــەی
«کوردستان» و گۆشەی «هەگبەی شاخ و شۆڕش»
الپەڕەیەک لە ناوچەی سەقز هەڵدەدەینەوە.
سەرەتای مانگی خەرمانانی ساڵی ٦٣ی هەتاوی،
برایم چووکەڵی دەســتــەیــەک لــە کـــادر و پــێــشــمــەرگــەی کومیتەی
شارستانی سەقز لە نزیک شار خەریکی بەڕێوەبردنی
کاری حیزبی بوون کە لەپڕ الی ئێوارێ ڕێژیم هەستیان پێدەکا و لە خوار
ئاوایی «ئایچی» شەڕێکی سەخت ڕوو دەدا و زوو پاشەکشە بە هێزی ڕێژیم
دەکەن .ئەگەرچی ڕیژیم شکستی خوارد بەاڵم کادری بەتوانا و ڕووناکبیری
ناوچەی سەقز «خالید زەکی» ،خۆشەویستی خەڵکی ناوچەی سەقز بریندار
دەبێ و پاش چەند سەعات بەربەرەکانی لەگەڵ مەرگ شەهید دەبێ.
هاوسەنگەرانی کە بۆ لەدەستدانی کوڕی چاالک و تێکۆشەری وەک زالید
زەکی بــەداخ بــوون ،بڕیاریان دا لە شوێنی بریندار بوونی شەهید خالید
چاالکییەک -کــە یەکێک لە دەیــان س ــەروەری و شانازیی هێزی شەهید
عەزیز یووسفی کە لە ناوچەی خولقاندی -بەڕێوە ببەن .بۆ ئەم مەبەستە
فەرماندەرانی پێشمەرگە لە کۆبوونەوەیەک بڕیاری کۆتاییان دا.
بۆ ئامانجی دیاریکراو لکی یەک و سێ و ئەرکانی هێز ،ناوچەی گەورک
و جــادەی سەقز_بانە کۆنترۆڵ دەکــەن .لکی دوو لە ناوچەی سەرشیو
لە دەوروبــەری ئاوایی «کەسنەزان» و «سماقلوو» مانەوە و چاوەڕێی
فەرماندەکانیان بوون.
پێشمەرگەی خــاراوی مەیدانی خەبات لە مــاوەی ئەم چەند ساڵەدا لە
مەیدانی شــەڕدا ئەزموونێکی زۆریــان کۆ کــردبــۆوە ،خەڵکی گوندەکانی
«قەبەغلوو»« ،هێجانان»« ،قشاڵخەکان»« ،کۆننەاڵن»« ،مەرخوز» و
«ئاخکەند» بە بینینی ئەم هەموو پێشمەرگە ڕێکوپێکە دڵخۆش ببوون و
پێشوازییان لێ دەکردن ،چەند ڕۆژ لەو گوندانە پشوویان دا و کۆبوونەوە
بۆ خەڵک گیرا.
تیمی شناسایی بۆ دوو ڕۆژ لە پشتی «ئایچی» و «عەلیاوە» مایەوە و
ڕێگای بانەی خستە ژێر چاودیری و شوێنی دیدەبان و تەئمینی جادەی و
کاتەکانی هاتوچۆ و هەموو جموجۆڵێکی دوژمن شناسایی کرا .هەرچەند
خەڵک هەستیان بەوە کردبوو کە عەمەلیاتی گەورە لەڕێدایە ،بەاڵم تەنیا
فەرماندەکان دەیانزانی کە چ گەاڵڵەیەکیان بەدەستەوەیە هەر لەو کاتەشدا
بە پێشمەرگەکان هــەواڵ گەیشت کە ڕێژیم زانیویەتی هێزی پێشمەرگە
لەدەوری شاری سەقز لە جووڵەدایە و هێزەکانی خستووەتە ئامادەباشەوە.
تێکۆشەرانی دێموکرات لە کاتی خۆی دەسبەکار بوون و زۆر بەنهێنی
خۆیان گەیاندە بەرزاییەکانی پشتی «ئایچی»« ،عەلیاوە»« ،قشاڵخ» و
بەرامبەر «تەمۆغە» و تاکوو الی نیوەڕۆ لەوێ مانەوە.
دوانیوەڕۆ تیمەکان بەپێی گەاڵڵە دابەش کران و هەر تیمێک بەرەو شوێنی
خۆی وەڕێ کەوت.
تیمێک بە فەرماندەیی شەهید «ئەحمەد تەمۆغەیی» بۆ سەر ڕێگای
سەقز_بانە لەنێوان «قشالخ» و «تەمۆغە» کە زۆر شارەزای ئەو بەشە
بوو ،جێگیر بوون.
تیمێکی دیکە بە فەرماندەیی شەهید «ڕەحمەت دەستامووز» و «ئەحمەد
وەکیلی» بۆ پشت «عەلیاوە» لەسەر ڕێگای ئەسڵیی سەقز-بانە.
هەروەها کۆمەڵێک کوڕی شەڕکەر و لێوەشاوە ،ژمارەیەک پێشمەرگەی
کارامە لە پێش ئاوایی «ئایچی» لە پێنج کیلومێتریی پادگان ،کە شوێنی
سەرەکیی تۆڵەکردنەوە بوو ،ئامادە بوون.
تەواوی تیمەکان لە کاتی خۆیدا گەیشتنە شوێنی مەبەست و دیاریکراوەکان
لە نزیک ڕێگای ئەسڵیی سەقز بۆ بانە ،چەند دەستە لەنێو گوندی «ئایچی»
کە هەموو کات نموونەی کوردایەتی و نیشتمانپەروەری بوون ،بە دیتنی
پێشمەرگەکان بەپیریانەوە هاتن و ،باسی شەهیدبوونی «خالید» و
ئازایەتییەکانیان دەکرد.
کاتژمێر ٤ی دوانیوەڕۆ سەرەتاکانی مانگی خەرمانان ،بە پێی بەرنامە
یەکەم تیم بە فەرماندەریی شەهید «ئەحمەد تەمۆغەیی» لە نزیک قشاڵخ
هێرشیان کردە سەر تەئمین و دیدەبانەکان و هاوکات ماشینێکی دوژمنیان
خستە داوەوە و ،تیمی دووهەمیش هەڵۆئاسا بەخێرایی توانیان پشتی
عەلیاوە کۆنترۆڵ بکەن و ڕێگرەکان بکوژن و بەدیل بگرن.
هەروەک چاوەڕوان بوون بە بەرزبوونەوەی دەنگی تەقە ،یەکەم گرووپی
یارمەتیدەر لە سەقزەوە هاتنە مەیدانی شەڕ ،تیمەکانی «ئایچی» کە خۆیان
بۆ تۆڵەی «خالید زەکــی» ئامادە کردبوو ،بێدەنگ لە سەنگەردا بوون.
هێزەکانی دوژمن کە چەند ماشین بوون بەسەر کەمینی پێشمەرگەدا تێپەڕین
و ،چوونە نزیک «عەلیاوە» و لەوێ کەوتنە نێو کەمینی بەشێکی تر لە
ڕۆڵەکانی حیزب و گەل .مەیدانی شەڕ وردەوردە گەورەتر بۆوە ،لە بەرەی
«قشاڵخ» و «عەلیاوە» دوژمن زەربەی باشی خوارد و تێک شکا.
هێشتا سەعاتێک تێنەپەڕی دووهــەم گرووهی زەربەتی یارمەتیدەر لە
سەقزەوە بەرەو مەیدانی شەڕ هاتن و زۆر زوو غافڵگیر کران و ،لەپێش
گوندی «ئایچی» لە شوێنی شەهیدبوونەکەی «خالید» ،کەوتنە نێو داوی
هێزی پێشمەرگە ،ئەم پێشمەرگانە هەر کام قەاڵیەک بوون لە ورە و باوەڕ.
شەڕێکی قورس و نزیک لەم شوێنەدا بۆ ماوەی  ٣کاتژمێر درێژەی کێشا،
دوژمن کە زانی لە چ داوێک کەوتوە ،زۆر بێبەزەییانە دەوروبەری گوندی
«ئایچی»ـی تۆپباران کرد و چەند گوللەتۆپ لە نێو ئاوایی کەوت ،بەاڵم
بەخۆشییەوە زەرەری گیانیی نەبوو ،پێشمەرگە بەباشی لەسەر ئەم ڕێگایەدا
زەربەیان وەشاند و خۆڕاگرییان کرد و ،ڕێگایان نەدا ئەم بەکرێگیراوانە
یەک هەنگاو بۆ پێشەوە بێن ،تیمەکانی پشتیوان بە ئارپیجی و خومپارەی
٦٠میلی و چەکی بیکەیسی پشتیوانیان لە هاوسەنگەرانیان دەکــرد ،بە
جۆرێک هێزی دوژمن هێز و توانای لێ بڕا و نزیک تاریکیی هەوا بەرەو
سەقز پاشەکشێی کرد.
لەم شەڕە حیماسییەدا کە بە سەرکەوتنی هێزی پێشمەرگە کۆتایی هات،
بەدەیان کەس لە هێزی ڕێژیم کوژران کە یەک لەوان جاشێکی بەناوبانگ
و فەرماندەی عەمەلیاتی سەقز بوو بەناوی «مەنسوور بەناتیان»و ،چەند
ماشینی ڕێژیم دەستیان بەسەردا گیرا و هەر لەوێ سووتێنران؛ هەروەها
 ١٨کەس لە بەکرێگیراوان و خۆفرۆشان بەدیل گیران.
لە خوڵقاندنی ئەم ســەروەری و حەماسەیەدا پێشمەرگە هیچ چەشنە
زیانێکی بەر نەکەوت و هەموو بەساڵمەتی و سروودی «من پێشمەرگەی
کوردستانم» گوندی «ئایچی»ـیان بەجێ هێشت.
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لێكهوت ه یاساییهكانی دهرچوونی ئێران

ل ه ڕێكهوتننامهی (ئێن پی تی)
سااڵنێكی زۆر ه بهرنامهی ناوكیی ئێران بۆت ه مایهی
نیگهرانیی كۆمهڵگەی نێودهوڵهتی و هۆكاری سهرهكیی
ئ ـهوهش دهگهرێتهوه بۆ گوێنهدان و لهبهرچاونهگرتنی
ب ـهردهوامــی پڕهنسیپ و بنهماكانی یاسای نێودهوڵهتی
له الیهن ڕێژیمی سیاسیی ئێرانهوه .هیچ واڵتێك ناتوانێ
نهزمی زاڵ به سهر كۆمهڵگەی نێودهوڵهتی به پێی ویست
و بهرژهوهندییه تایبهتییهكانی خۆی پێشێل بكا .دهوڵهت
پێویسته هــاوكــات لـهگـهڵ لـهبـهرچــاو گرتنی بهدیهێنانی
سهقامگیری و ب ـهرژهوهنــدیــی ـه نـهتـهوهیــیـهكــانــی ،لهگهڵ
نیزامی نێودهوڵهتی خۆی بگونجێنی .هێنانهدیی مهبهست ه
نهتهوهییهكان له نیزامی نێودهوڵهتیی ئاراییدا پهیوهست ه
ب ه بڕی هێز و تواناییهكان ،كه ههر واڵتێك خاوهنیهتی
یان بهرههمی دێنی .ئهوهش ب ه سوود وهرگرتن له هێز و
سهرچاوه نیشتمانییهكان دێتهدی ك ه ل ه بنیادنانی نهزمی
نێودهوڵهتی لهسهر بنهمای هاوسهنگیی هێز بهكاری دێنێ.
س ـهرچــاوهی سهرهكیی ئـهو هێز ه نیشتمانیی ه بریتیی ه
لـ ه هێزی كــار ،ئــهوهش بـه ڕازی كــردنــی هــاوواڵتــیــان و
ل ه بهرچاوگرتنیان له بـهشــداری پێكردنی بهرههست ل ه
دیاریكردنی چارهنووسی نیشتمانی دێــتـهدی ،كه خۆی
دهبینێتهو ه له زیادكردنی بهرههمی نیشتمانی و ڕێزگرتن ل ه
بنهماكانی سهروهری و ئهمنیهت و هاوكاریی نیشتمانی و
كهمكردنهوهی بێكاری و ههاڵوسان و گهندهڵی و نههێشتنی
جیاوازیی چینایهتی .وات ه ئهگهر بمانهوێ كورتی بكهینهو ه
هێز دێته دی به گرینگیدان ب ه ههموو مهسهل ه نیشتمانییهكان
و ڕێزگرتن ل ه ماف ه مهدهنی و سیاسی و كۆمهاڵیهتی و
ئابوری و ڕووناکبیرییەکان ،ك ه ڕوونـه ههموو ئهوانهی
ئاماژهیان پێكرا ل ه چوارچێوهی نیزامی سیاسیی ئێراندا
ئهستهم ه بێنهدی.
له نیزامی كۆماری ئیسالمیدا بهبێ ل ه بهرچاوگرتنی
واقعیهت و له چوارچێوهی چهمكی مهشرووعیهتی زاتیدا
بــریــار دهدرێ و هـهڵــســوكـهوت دهكـــری ل ـهگ ـهڵ ههموو
پرس ه نێوخۆیی و دهرهكییهكان ،بهبێ ل ه بهرچاوگرتنی
ئهو ڕێسایانهی كه سنووریان بۆ دهوڵهت دیاری كردو ه
و لهڕاستیدا دهسهاڵتدارانی ئێران تا ئێستاش له خهیاڵی
دهســهاڵتب ــااڵی ــی دهوڵـ ـهت ــدا دهس ــووڕێ ــنــهوه .ل ـ ه نـهزمــی
نوێی جیهانیدا مهسهلهی سهروهریی دهوڵـهت بهپێی ئهو
بیردۆز ه كۆنانهی كه بوونیان ههبوو ل ه پێناسهی دهوڵهت
و دهسـهاڵتــی ڕههــای دهوڵــهت تهنیا ل ه خهیاڵی كۆماری
ئیسالمیدا ماونهتهوه .ل ه كاتێكدا له كۆمهڵگەی نێودهوڵهتیدا
ئهو دۆخ ه قهبووڵكراو نیی ه و دهبێ دهوڵهت ل ه ڕهفتاریدا
پێبهند ب ه بنهماكانی یاسای نێودهوڵهتی بێ ،بهتایبهتی ئهو
ڕێسایانهی ل ه ڕێكهوتننام ه نێودهوڵهتییهكانهوه دروست
دهبن ،كه رێكکهوتنامهكان ب ه سهرچاوهی یهكهم و گرینگی
یاسای نێودهوڵهتی دادهنرێن.
بهستنهوهی ئهمنیهتی گشتیی جیهانی بـ ه بـــهردهوام
بوونی رێككهوتننام ه نێودهوڵهتیهكان خۆی دهبینێتهو ه
له پێشێلنهكردن و پابهندبوون ب ه دهقهكانی ،و ههروهها
گرێنهدانی بهردهوام بوون و كۆتایی هاتنی ب ه بهرژهوهندیی
تایبهتی دهوڵهت جگه له ههندێ بواری تایبهتدا نهبێ وهك
مهسهلهی مافی مرۆڤ و ئازادییهكان و پاراستنی ژینگ ه
یان پاراستنی ئینسانهكان ل ه كاتی ڕووبهڕووبوونهوهی
چهكداری و ههندێ بابهتی تر .ڕێكهوتننامهی ڕێگری ل ه
بهكارهێنانی چهكی ناوكی و باڵوبوونهوهی ئهو چهكان ه ب ه
دیارترین و گرینگترین ڕێككهوتننام ه دادهنــرێ بۆ چاالك
كردن و هێنانهدیی ئاسایشی گشتی.
ڕێكهوتننامهی ڕێگرتن ل ه باڵوبوونهوهی چهكی ناوكی،
بریتییه له ههوڵی نێودهوڵهتی بۆ ڕێگری له باڵوبوونهوهی
چهكی ناوهكی و تهكنهلۆژیای چهك و هاندان بۆ بهكاربردنی
ئاشتیخوازانهی وزهی ناوكی و هـهروههــا كــاركــردن بۆ
مهبهستی داماڵینی چهكی ناوكییه.
ـه نێوان
هـهوڵـهكــان بــۆ بهستنی ئ ـهو ڕێكهوتننامهی ه لـ 
ساڵهكانی 1965و  1968دهستی پێكرد به سهرپهرشتیی
لێژنهیهكی پێكهاتوو له ههژد ه دهوڵـهت لهژێر چاودێریی
ڕێكخراوی نهتهو ه یهكگرتووهكان ل ه شاری ژنێڤی سوئیس.
ئهو ڕێكهوتننام ه ل ه ساڵی  1970چــووه بــواری جێبهجێ
كردنهو ه و بهبهرواورد ب ه رێكهوتننامهكانی تری نههێشتن
یان داماڵینی چهك زۆرترین ژمارهی دهوڵهتان پابهند بوون
پێی .تا ساڵی  2016ژمــارهی ئهو دهوڵهتانهی واژۆیــان
ته  191دهوڵــهت .ههرچهند ه كــۆرەی
كــردو ه گهیشتوونه 
باكوور دوای ئهوهی واژۆی ڕێكهوتننامهكهی كرد له ساڵی
 2003كۆتایی به ئهندامهتییهكهی هێنا و ههروهها چوار
دهوڵهتی ئهندامی ڕێكخراوی نهتهوه یهكگرتووهكان ئهندام
نین لهو ڕێككهوتننامهیه ك ه سیانیان خاوهنی چهكی ناوكین،
وات ه هیند و پاكستان و ئیسرائیل و  ،ههروهها باشوری
ســودان كه ل ه ساڵی  2011بووهت ه ئهندامی ڕێكخراوی
نهتهو ه یهكگرتووهكان ئهندام نییه تیایدا .له ههمان كاتدا
ڕێكهوتننامهك ه دانی ناوه ب ه پێنج ل ه ئهندامانی ك ه خاوهنی
چهكی ناوكین :ویالیهت ه یهكگرتووهكانی ئهمریكا ،ڕووسیە،
بریتانیا  ،فهڕانس ه و چین .واڵتــی ئێرانیش ئهندامی ئهو
كـــردووه و

ریكهوتننامهی ه و لـه ساڵی  1968واژۆی
راستاندنی بۆ كــردو ه ل ه ساڵی  .1970كۆماری ئیسالمی
له بۆنهی جیاجیادا ههڕهشهی كردوه کە پێبەندی ئهرك ه
نێودهوڵهتییهكانی پهیوهست ب ه بابەتی ناوكی نابێ ،لهوانهش
كشانهو ه له ڕێكهوتننامهی ڕێگری ل ه باڵوبوونهوهی چهكی
ناوكی (وات ه ئێن پی تی) .ههر ل ه ڕاستای ئهم مهبهستهشدا
له چهند ڕۆژی ڕابردوودا پارلمانی ئێران پرۆژ ه یاسایهكی
ئاماده كردوه بۆ بهدواداچوون و چۆنیهتیی كشانهو ه لهو

ئارەزوو نستانی

رێكهوتننامهیه و  ،ئ ـهوهش وهك پهرچهكردارێك
بهرامبهر ڕاگهیاندنی بهریتانیا و فهرانسە و ئاڵمان
بۆ چاالككردنی میكانیزمی چارهسهری كێشهكانی
بـهرجــام نــاســراو بـه «مــاشــه» و تۆمهتباركردنی
ئێران ب ه جێبهجێنهكردنی ڕێكهوتننامهی بهرجام ،ك ه
دهرهنجامهكهی گهڕاندنهوهی ئهو سزا ئابورییانهی ه
كه ڕێكخراوی نهتهوه یهكگرتووهكان سهپاندبووی
بهسهر ئێران بهر له بهستنی ڕێكهوتننامهی بهرجام.
ههر چهند ه كۆماری ئیسالمی بانگهشهی ئهو ه دهكا
کە بۆ مهبهستی ئاشتیخوازان ه دهیههوێ پهر ه ب ه
بهرنامه ناوكییهكهی بدا ،بهاڵم له دیدی كۆمهڵگای
نێودهوڵهتی لهالیهك شیمانهی ئـهوهی لێ دهكرێ
ك ه مهبهستی كۆماری ئیسالمی ،هێنانی گوشار بێ
بۆ سهر ئهمریكا بۆ وهدیهێنانی ههندێ دهسكهوت،
یان قهناعهت هێنان بێ به یهكیهتیی ئورووپا بۆ
گرتنەبەری ههڵوێستی ئیجابی بهرامبهر ب ه ئێران.
كه
ل ه الیهكی تریشهو ه ئهو ئهگهر ه تێبینی دهكرێ 
ئێران دهیههوێ بەرەو وەدەستهێنانی چەکی ئەتۆمی
هەنگاو بنێ بۆ پاراستنی خۆی ،به تایبهت ل ه دۆخێكدا
كـ ه چ لـ ه ئاستی نێوخۆ و چ لـ ه ئاستی دهرهكــی
بــهرهوڕووی فشاری بێ وێن ه بۆتهوه و زیاتر ل ه

وات ه دهبێ بهرژهوهندییهكی بهرههستی نیشتمانی
لــ ه ئـهنــجــامــی ئـ ـهو ڕێــكــكـهوتــنــنــامـهیـه كهوتبێت ه
مهترسییهوه .ئ ـهوهش پێویستی ب ه ب ه قهناعهت
گهیاندنی ناوهند ه جیهانییهكانه ،لهوانهش ئاژانسی
نێودهوڵهتیی وزهی ناوكی و شووڕای ئەمنیەت.
ل ه نێوهرۆكی ماددهی  10ل ه ڕێكهوتننامهی ڕێگری
ل ـ ه بــاوبــوونــهوهی چـهكــی نــاوكــیــدا هــاتــوه( :بۆ
ههموو دهوڵهتێك ل ه دهوڵهتانی ئهندام ههی ه لهو
ڕێككهوتننامهی ه بكشێنهو ه ب ه مهبهستی بهدیهێنانی
ســهروهریــی ن ـهت ـهوهیــی ).واتــ ه دهوڵـهتــێــك مافی
كشانهوهی ههی ه ل ه رێكهوتننامهك ه ئهگهر هۆكاری
قهناعهت پێكهری ههبوو ك ه ههندێ رووداوی
تایبهتی پهیوهندیدار ب ه ڕێكهوتننامهك ه ههیه زیان
ب ه بهرژهوهندیی ه بااڵكانی نهتهوهیی دهگهیهنێ،
و دهبێت ئـهو كشانهوهی ه ڕابگهیهنێ ب ه ههموو
دهوڵهتانی ئهندام ل ه ڕێكهوتننامهك ه و شووڕای
ئەمنیەتی ڕێــكــخــراوی ن ـهت ـهو ه یهكگرتووهكان
پێش سێ مانگ ل ه كشانهوهی .ههروها پێویست ه
ئاگاركردنهوهی كشانهوه ،ئهو مهترسیانه بخات ه
ڕوو ك ه ڕووبهڕووی بهرژهوهندیی ه نیشتیمانیهكانی
واڵتهكهی دهبنهوه.

ههمیشه لهگهڵ قهیرانی مهشرووعیهت بهرهوڕوویه.
بێگومان ل ه ئـهگـهری سهرپێچیی ئێران ل ه بنهما
نێودهوڵهتییهكان و ههوڵدان بۆ بهدهستهێنانی چهكی
ناوكی ئـهوا كۆمهڵیك لێكهوتهی مهترسیداری بۆ
ئێران بهدواو ه دهبێ.
هـهوڵـهكــانــی ئــێــران بــۆ پــــهرهدان ب ـ ه بـهرنــامـهی
ناوكی ههر ل ه سهرهتاو ه و ل ه سهردهمی پههلهویدا
ئامانجێكی مهزنی خوازانهی ههبووه ،بهشێوهیهك
كه حهمهڕهزا شا پهرهدان و پێشخستنی بهرنامهی
ناوكیی وهك دهریچهیهك 
له پێناو گۆڕینی ئێران
بۆ هێزێكی ههرێمی سهیر دهك ــرد .ب ـهاڵم كاتێك
سهرنجی كۆمهڵگەی نێودهوڵهتی بهرهو مهترسیدار
بوونی بهرنامهی ناوكی ئێران ڕاكێشرا ك ه دهزگای
ههواڵگریی ئاڵمان له ساڵی  1984رایگهیاند ك ه
پاكستان یۆرانیۆمی پیتێنراوی داوهت ـ ه ئێران بهو
بــڕهی كـه لـه م ــاوهی دوو ســاڵــدا دهتــوانــێ چهكی
ناوكی بـهرهـهم بێنێ .نیگهرانییهكانی كۆمهڵگەی
نێودهوڵهتی بهرامبهر بهرنامهی ناوكیی ئێران ل ه
مــاوهی ئهو سااڵنهدا ب ـهردهوام بوو ه بهرامبهر ب ه
دهوڵهتێك ك ه پێبهند نییه ب ه بنهما نێودهوڵهتییهكان
و دهرهنجامی ئهو نیگهرانی و له ئاكامدا ههواڵنهی
كۆمهڵگەی نێودهوڵهتی سهپاندنی سزای ئابووری
بوو ه ب ه سهریدا ل ه پێناو كۆنترۆڵكردنی ،سهرهنجام
بهستنی رێكهوتننامهی بهرجامی ل ه ساڵی  2015لێ
كهوتهوه له پێناو كۆنترۆڵ و چاودێری بههێزتری
ب ـهرنــام ـهی نــاوكــیــی ئــێــران .ل ـه ب ـهرامــب ـهر ههموو
پێبهند نهبوونهكانی كۆماری ئیسالمی ب ه پرهنسیپ ه
نێودهوڵهتییهكان ،ڕۆژئاوا سیاسهتی دوو الیهنهی
لهگهڵ ئێران گرتۆتهبهر ،ل ه الی ه 
ك ئابڵۆقهی ئابووری
و ههرهش ه و له الیهكی تر هاوكاری كردنی ئێران
له فــراوان كردنی بهرنامه ناوكییهكهی ل ه مهودای
ئــاشــتــیــخــوازانـهدا .ه ـهر ئـ ـهوهش ب ــواری بــۆ ئێران
ڕهخساندوه تا له و بۆشاییانهی دروســت بوون
بتوانێ زیاتر پهره به بهرنامهكهی بدا.
له ئێستادا هێنانه بهرباسی مهسهلهی چوون ه
دهرهوهی ئــێــران لـه رێكهوتننامهی ئێن پــی تی
یهكێكی دیــكـ ه ل ـ ه رهفــتــار ه نابهرپرسیارانهكانی
كۆماری ئیسالمیی ئێران ه ك ه بێگومان دهبێته مایهی
زیاد بوونی كێشهیهكی تر بۆ گهالنی ئێران وێڕای
كێش ه كهڵهكهبووهكانی تر.
جێبهجێ نهكردنی بهندهكانی رێكهوتننامهی بهرجام
له الی ـهن ههندێ الیهنی ڕێكهوتننامهك ه دهلیلێكی
قهناعهت پێكهر نیی ه بۆ ناوهند ه نێودهوڵهتییهكان
بــۆ ب ـهرح ـهق بــوونــی مــافــی كــشــان ـهوهی ئــێــران ل ه
ڕێكهوتننامهی ئێن پی تــی ،چونكه ههندێ بنهما
ههیه پێویست ه لهبهرچاو بگیرێ لهكاتی دهرچوون
لهو رێكهوتننامهیه .دهرچــوون لهو ڕێكهوتننامهی ه
ناكرێ ،تهنیا له حاڵهتی پێویستیی نیشتمانی نهبێ؛

كشانهوهی ئێران ل ه ڕێكهوتننامهی ئێن پی تی
بهبێ لهبهرچاوگرتنی بهندهكانی ڕێكهوتننامهك ه
ڕووبــهرووی بهرپهرچدانهوهیهكی نێودهوڵهتیی
گهور ه دهبێتهوه وهك ئهوهی ڕووی دا بهرامبهر ب ه
كۆرەی باكوور .ل ه بهر ئهوهی دهبێت ه كێشهیهكی
گهور ه بۆ كۆمهڵگەی نێودهوڵهتی و ئهگهری ئهو ه
دروست دهكا دهوڵهتانی تری ناوچهش به تایبهتی
دهوڵهتانی عهرهبی لهو ڕێكهوتننامهی ه بكشێنهو ه و
ههوڵی بهدهستهێنانی ئهو چهك ه بدهن ل ه پێناوی
پاراستنی خۆیان ل ه مهترسییهكانی ئێران .ئهوهش
دێــوهزم ـهی دروس ــت بــوونــی شهڕێكی ههرێمی
دروست دهكا .ههروهها ئهو ڕهفتارهی كۆماری
ئیسالمی بـ ـهرهو ئــاراســتـهی ناسهقامگیریی ه ل ه
كۆمهڵگەی نێودهوڵهتی و دژبــوونـهوهیـ ه لهگهڵ
بنچینهیی سیستهمی باڵونهبوونهوهی چهكی ناوكی.
بهتایبهتی ئهوهی ك ه قهناعهتێكی بههێز ههی ه ل ه نێو
ناوهند ه جیاوازهكانی بڕیاری سیاسی ل ه جیهاندا
كـ ه لـه ئــورووپــاو ه دهســت پێدهكا و تێدهپهرێ
به ئهمریكادا و ناوچهی جــیــاوازی تــری جیهان
بهوهی كه نابێ ئێران ببێت ه خاوهنی چهكی ناوكی،
چونك ه مهترسییه لهسهر ئهمنیهت و سهقامگیریی
جیهانی ،ئ ـهوهش دهبێت ه مایهی دروســت بوونی
هاوسۆزییهكی نێودهوڵهتی و ل ه ههمان كاتدا
دهبێته مایهی نزیكبوونهوهی دووبارهی دهوڵهتان
ل ه رێگری ل ه ئێران بۆ دهستكهوتنی چهكی ناوهكی
بهههر وهسیلهیهك بێ.
دەرەنجامەکان چ دەبن :سهرهتا له رێگهی فراوان
كردنی چوارچێوهی سزاكان ،ك ه كۆماری ئیسالمی
تا ئێستاش ل ه ژێــر فشارێكی قورسی سزاكان
دایــ ه و لـ ه هـهمــوو ڕێــگـهكــان كهڵك وهردهگـــرێ
بــۆ ســــووك كــردنــی ئـــهو فــشــارانــه .هــهروههــا
كۆمهڵگەی نێودهوڵهتی ناچار دهبــێ ل ه ئهگهری
وهاڵمــن ـهدان ـهوهی ســزا ئابوورییهكان سیاسهتی
خۆی بگۆڕێ بهرامبهر ب ه ئێران ،لهو حاڵهتهدا
ئهگهری بهكارهێنانی هێزی سهربازی زۆر دهبێ
وهك ڕێــگـهیـهك ل ـ ه ڕێگهكانی ملپێكهچ كردنی
دهوڵهت بۆ ڕێزگرتن ل ه بنهما نێودهوڵهتییهكان و
ل ه بهرچاوگرتنی سهقامگیریی نهزمی جیهانی.
ئ ـهوه ل ه كاتێك دای ـ ه ك ه كشانهوهی ئێران ل ه
ئێن پی تی نهتهنیا ل ه بهرژهوهندیی نیشتمانی و
نهتهوهییدا نیی ه بهڵكو ڕێك ب ه پێچهوان ه ئاستهنگی
گهور ه بۆ بژێو و گوزهرانی هاوواڵتیانی دروست
دهكا .دهوڵهتی ئێران ل ه ههموو ئهو سهرهڕۆییانهی
بهرامبهر كۆمهڵگەی نێودهوڵهتی دهینوێنێ تهنیا
بیر له پاراستنی ڕێژێمی سیاسیی خۆی دهكاتهو ه
و وهك بااڵترین بهرژهوهندی چاوی لێ دهكا.
***
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سانسۆر

بەدرێژایی چوار دەیە
«سانسۆر »Censure /لە وشــەدا واتە
پێداچوونەوە ،پشکنین ،سڕینەوە ،مقەست و ...
ئەم وشەیە لە زمانی التین وەرگیراوە و هەتا
ئێستاش کەم و زۆر هەر بەو واتا کۆنەی بەکار
دەهێندرێ .لە ڕۆمی کەونارا بە سەرژماریی
حەشیمەت و چاودێریی هەڵسوکەوتی خەڵکیان
وتوە سانسۆر .بەاڵم لە مەعنا ئەمڕۆییەکەیدا
بریتییە لە پێداچوونەوە بەسەر هەر شێوەیەک
لە دەربڕین ،کە وتە ،کتێب ،فیلم ،شانۆنامە ،نامە
و  ...بەر لە باڵوبوونەوەیان لە خۆ دەگرێ؛ بەو
مەبەستەی کە پەیامێکی دژبە بەرژەوەندیی
الیەنی دەســەاڵتــداری تێدا نەبێ ،کە لە الیەن
دەوڵــەت و دەسەاڵتە سیاسییەکانەوە بەڕێوە
دەچێ.

بەری ئەم شێوە لە بەڕێوەبردنە کە شێوەیەکی
ئۆختاپووسانەیە و هەموو بەش و جومگەکان
لەخۆ دەگرێ ،بۆ کۆماری ئیسالمی لە سەرەوەی
هەموو شتێکی تر بوو.
یەکێک لــەو ڕێگایانەی ڕێژیم بۆ سانسۆر
و دەسڕاگەیشتن بە داگیرکردنی چاو و گوێ
و مێشکی خەڵک بەکاری هێناوە؛ پێکهێنان و
دامــەزرانــدنــی ناوەندگەلێک بە ناوگەلی زۆر،
بەاڵم لە نێوەرۆکدا یەک ئامانجن .بۆ نموونە
دەزگاکانی پان و بەرینی سانسۆر قوتابخانەکان
و زانستگەکان و هەموو ئیدارە دەوڵەتییەکانی و
تەنانەت قەوارەی کۆمەڵگەشی بەگشتی لەژێر
ناوەکانی «ش ــۆڕای چــاودێــری»« ،بنکەکانی
ئەمر بە چاکە و گێڕانەوە لە خراپە»« ،حراست/

ب ــەک ــورت ــی دەتـــوانـــیـــن بــڵــێــیــن ســانــســۆر
مــێــژوویــەکــی دوور و درێـــژی هــەیــە و هەر
لە ســەرەتــای دەســەاڵتــی مــرۆڤ و زاڵبوونی
بەسەر ژێردەستەکانی خۆیدا سەری هەڵداوە
و گەشەی کردوە .بە درێژایی مێژوو کەسانی
ژێــردەســت بــۆ خۆشیرین ک ــردن بــە بەژنی
سەردەستەکاندا هەڵیانگوتوە و خۆیان لە
وتەیەک کە بکەوێتە خانەی بەرەوڕوو بوونەوە
لەگەڵ باڵی دەسەاڵتدا ،بە جدی پاراستوە؛ کە
ئەمەیان دەکەوێتە چوارچێوەی خۆسانسۆر
کردن و لە ڕاستیدا هەر لێکەوتەوەی شێوەی
یەکەمە.
کــەواتــە بــەپــێــی ئ ــەم پــێــنــاســەیــە ،سانسۆر
پێشگیری لە تێکچوونی بەرژەوەندیی الیەنی
هێزدار دەکــا و ،لە بــاری دەروونیشەوە ئەم
ڕوانگەیە بۆ دەوروبەر دەگوازێتەوە کە تەنیا
چینێکی تایبەت لە کۆمەڵگە هەیە چاک و خراپ
لێک بداتەوە و ،ئەوەی دەمێنێتەوە دەبێ چاو
لە دەمی ئەو چینە تایبەتە بێ و گوێ بداتە ئەو
بڕیارانەی کە دەر دەکرێ .ویستی ئەم باسە
ئەوەیە بەکورتیش بووبێ ئاوڕێک لە سانسۆر
و سانسۆرکردن لە چوار دەیــەی ڕابــردووی
مـــێـــژووی ه ــاوچ ــەرخ ــی ئ ــێ ــران ل ــە ڕووی
کولتووری ،هونەری ،ئەدەبی ،کۆمەاڵیەتی و
هتد بدرێتەوە.
کـــۆمـــاری ئــیــســامــیــی ئـــێـــران دەســپــێــکــی
دەس ــەاڵت ــەک ــەی ،لــە وردت ــری ــن جومگەکانی
ژیانی کۆمەڵگە و تایبەتترین بەشەکانی ژیانی
تاکەکەسیش دەستێوەردانی کرد .سەپاندنی
خۆداپێچانی زۆرەملی لەسەر ژنان و تەنانەت
پیاوانیش ،نەهێشتنی بەکارهێنانی هەر جۆرە
خواردنەوەیەکی ئەلکولی ،دەستداگرتن بەسەر
سینەما و شوێنە گشتییەکان ،داگیرکردنی میدیا
و ڕاگەیەنەکان و بەدەستەوە گرتنی هەموو
جومگەکانی دەسەاڵت؛ بە مەبەستی دابەزاندن
و دامەزراندنی ئیدئۆلۆژیی تایبەتی خۆی و
سڕینەوە و نەهێشتنی هەر ڕەنگێکی جیاواز و
دژبەر ،حەولی یەکدەستکردنی واڵتی دا.
ئــەمــانــە بەستێنێک بـــوون بــۆ بــــەرەوڕوو
بوونەوەیەکی گشتیتر و دواتریش بەڕێوەبردنی
شــۆڕشــی کــولــتــووری لــە زانستگەکان –کە
خومەینی هەر لە ساڵەکانی چلەوە لەگەڵ ئەم
بەشە کێشەی هەبوو و هەوڵی هەڵوەشاندنی
دەدا و بەڕاشکاوی ئەوەی لەگەڵ عەلی ئەمینی،
ســـەرۆک وەزی ــران ــی ئــەو کــاتــی حکوومەتی
پەهلەویدا هێنابووە بەر بــاس -کە هەتا بەم
کــاتــەش ب ــەردەوام ــە و لــەســەر کــار البــردنــی
مامۆستایان و گرتنی خوێندکاران دەرخەری
ئــەوەیــە کــە هێشتا دەســـەاڵت بــە زانستگەی
یۆتۆپیایی خۆی دەستی ڕانەگەیشتوە .گرتنە

چــــاودێــــری»« ،گــزیــنــش /هــەڵــســەنــگــانــدن و
تاقیکردنەوە بە مەبەستی هەڵبژاردن» و  ...بە
گشتی تەنیوەتەوە.
ئەم بارستاییە لە بەکار هێنانی سانسۆر تەنانەت
بەڵگە و زانیارییە بنەڕەتییەکانیش دەگرێتەوە
و کەسێک کە بیهەوێ لە بــارەی ڕووداوێکی
مــێــژوویــی تــایــبــەتــەوە توێژینەوەیەکی هەبێ
ناتوانێ متمانە بە ئامار و بەڵگە دەوڵەتییەکان
بکا و ،ئەمەش زیاتر لەو کاتانەدا خۆ دەردەخا
کە کەسێک ئەگەر بیهەوێ ئامارێکی ڕاست و
دروس ــت لــە ڕێ ــژەی خۆکوشتن ،زیندانییانی
ســیــاســی ،قــەتــڵــە نــامــووســیــیــەکــان ،بــێــکــاری،
بەندییە سیاسییە ئێعدام کراوەکان ،کوژراو و
بریندارەکانی ناڕەزایەتییە گشتی و لۆکاڵییەکان
و  ...بەدەست بێنێ؛ تووشی لەمپەر دەبێ و بە
زانیارییەکی ورد و دروست ناتوانێ بگا.
لــە ئــێــران تیغی سانسۆر کتێبی بــەتــەواوی
بێسەر ک ــردوە .کتێب یەکێک لە قوربانییانی
سەرەکیی سانسۆر لە ئێرانە ،ئەمەش لەسەر
بەرهەمە نێوخۆییەکان و وەرگێڕانەکانیش هەر
ڕاستە .بە پێی ئامارەکان بەرهەمە ئەدەبییەکان
زیاترین ڕێژەی سانسۆریان لەسەرە و سااڵنە
بیست لەسەدی ئــەم ژانــرانــە لە کتێب ڕێگەی
چاپ و باڵوبوونەوەیان پێ نادرێ ،لەم نێوەشدا
ئــەو بــەرهــەمــانــەی لــە ئــەدەبــیــاتــی ئەمریکاوە
وەردەگێڕدرێنەوە بە وردبینییەکی زۆرتــرەوە
دەکەونە ژێر گیووتینی سانسۆر .ئەمەش بوترێ
کتێبگەلی ئایینی _کە لەسەر ئەرکی دەوڵــەت
و بودجەی گشتی چاپ دەکــرێــن_ زۆرترین
ڕێژەی چاپ و باڵوبوونەوەیان لە ئێراندا هەیە
و لەوانیشدا ئــەو کتێبانەی تایبەت بە ئایینی
ئیسالمن  ٩٥لەسەدی ئەم کتێبانە لەخۆ دەگرن.
هووشەنگ گوڵشیری نــووســەری گــەورەی
فـــارس لــە بـــارەی کێشەی ســانــســۆرەوە ،لە
کۆبوونەوەیەکی ئەدەبی لە واڵتــی ئاڵمان ،لە
واڵمــی پرسیاری هەواڵنێرێکدا دەڵــێ« :بەهەر
حــاڵ ئێران کامپیۆتێری لێیە ،زیراکسی لێیە،
کتێبی ژێرزەمینیی لێیە و [ ]...سانسۆریش هەیە،
کوشتوبڕیش هــەر هەیە ،هەموو لەسەریەک
و پێکەوە .بۆ نموونە ئەگەر کتێبەکانی میالن
کۆندرا بە دەستی ئێمە دەگــا؛ پڕ پڕە لە سێ
خاڵ (نوقتە) .دواتــر ئێمە دەتوانین بۆ خۆمان
خەیاڵ بکەین بزانین چی ڕووی داوە .با من
نموونەیەکتان بــۆ بــێــنــمــەوە ،ئــەگــەر ئێمە لە
چیرۆکێکی سادەدا بنووسین« :کوڕ ،کچی ماچ
کرد ».ئەگەر لە جیاتی [ماچ] سێ خاڵ دانێن؛
ئێوە پێتان وایە چی ڕووی داوە؟! [مەبەست لە
پێوەندیی نێوان ئەو کوڕ و کچەدایە]».
بە گشتی ڕووکردێکی ڕوون بۆ سانسۆرکردن
لە کۆماری ئیسالمیدا نییە و زیاتر بەستراوەتەوە

گەڕانەوە
ھاتەوە؛ ڕۆژی سەھۆڵ و بادەو ە و خەونی بەھار
لێك دژن؛ واتای ئەوین و ترس و سەوزی و سیخوار
هەردی سەلیمی

بە سەلیقە و شێوازی بیرکردنەوەی سانسۆرچی،
ڕاســتــە کــە خــوێــنــدنــەوەی دەســــەاڵت لــە ئایینزای
شێعە بنەمایەکی گشتییە لــەم پێوەندییەدا بەاڵم
بەشێکی دەگەڕێتەوە سەر جــۆری بیرکردنەوەی
سانسۆرچییەکان .بەگشتی دەتوانین بڵێین ئەوەی
بەرچاوە ئەوەیە کە سانسۆر لە دەوری دوو بابەتی
ئیدئۆلۆگ و ئـــەوەی تــریــش هــەر ج ــۆرە وشــە و
ڕستەیەکی پێوەندیدار بە ئاشقایەتی و تێکەڵبوونی
ڕەگــــەزی نــێــر و مــێ و بــە گشتی ئ ــەو شتانەی
بێتەوە سەر سێکس؛ دەخولێتەوە .بەم پێیە ئەوەی
ڕەخنەیەکی لەسەر ئایینی ئیسالم ،ئایینزای شێعە،
ئیمامانی شێعە ،کۆماری ئیسالمی و ڕێبەرەکانی
هەبێ و هەروەها ،گومانی لە «ڕەوایــی ویالیەتی
فەقیهـ» هەبێ ،بڕەودان بە ئەندێشە و بیری ڕۆژاوایی
بــدا و ،بــاوکــردنــەوەی بیرۆکە و تێئۆرییەکانی
دارویــن و  ...دەکەوێتە ژێر تیغی تیژی سانسۆر.
لێرەدا دەتوانین ئاماژە بە هەندێک لەو گۆڕانکارییانە
بکەین کە سانسۆرچییەکان بەسەر بابەتی کتێبەکاندا
دەیسەپێنن و بە شێوەی دڵخوازی خۆیان باڵوی
دەکەنەوە؛ بۆ نموونە شەراب :شەربەت ،مەشرووب:
خــواردنــەوە ،ئاشق :خۆشەویست ،تێکەاڵوبوونی
ژن و پیاو :مارەبڕین ،سەما :وتــووێــژ ،مەیخانە:
کافە ،گۆشتی بــەراز :گۆشتی مانگا ،ماچ و مووچ:
قسەکردن ،دۆستی کچی پیاوی خێزاندار :هاوسەری
دووەم و  ...لەو نموونانەن کە باس کران.
ئەم پاوانخوازی و هەستیارییە لەسەر وشە و
وێنەی ڕووت و یــان بە جۆرێک سێکسی ،گشت
بەشەکانی هونەری گرتوەتەوە ،فیلم و سینەما لەم
بەشەدا زیاترین زەبری لێکەوتوە .هەر لە سەرەتای
شۆڕشەوە کۆمەڵێک لە باشترین فیلمەکانی سینەمای
ئێران چ ئەوانەی پێش لە شۆڕش دروست کرابوون و
چ دوای ئەو ڕووداوە کە ئاڵوگۆڕی بنەڕەتیی بەسەر
واڵتی ئێراندا هێنا ،ڕێگەی باڵوبوونەوەیان پێ نەدرا
و سڕدرانەوە .هەر ئەم شێوازی هەڵسوکەوتە لە
بارەی مووسیقیشەوە ڕاستە و ،نەرمی نەنواندنی
کــۆمــاری ئیسالمی لــەم بـــوارانـــەدا بــەرچــاوتــریــن
هونەرمەندانی ئەو کاتی ئەم واڵتەی یا خانەنشین
کرد و دەستیان لە کار کێشاوە و یان واڵتیان بەجێ
هێشت و لە هەندەرانیش نەیانتوانی بەگوێرەی
پێویست کاریگەرییان هەبێ و زۆربەشیان هەر بە
گشتی دەستیان لە کار کێشایەوە.
ئــەمــە بۆشاییە ڕێــگــەی بــەو کەسانە دا کــە بە
ڕانتیی حکوومەتی و لەسەر ڕاسپاردەی حکوومەت
دەستیان لە هەموو جومگەکانی هونەر وەردا و،
لەم ڕێگەیەوە بوونە بانگەوازکەری ڕێژیمی تازە
پێگەیشتوو و ،بنەمای بیر کردنەوە و ڕوانینەکانیان
گۆڕی و ئەدەبیاتی «پایداری» و سینەمای «دفاع
مقدس» و هونەری بەرگرییان پــەرە پێدا و ،ئەو
هونەرمەندانەی بەو ئاقارەدا نەچوون کەوتنە بەر
ڕق و قینی بەرپرسان و نانخۆرانی فەرهەنگی ئێران.
بۆ نموونە لە کاتێکدا کە عەباس کیاڕۆستەمی فیلمی
«ژیان و هیچی تر»ی لە باکووری ئێران دروست
دەکرد کەوتە بەر گلەیی و گازندەی توندی ،مورتەزا
ئاوینی -دۆکیۆمێنتسازی حکوومەتی کە ڕاپۆرتی
لە شوێنەوارەکانی شــەڕی ئێران و عێراق ئامادە
دەکرد-؛ لەوێدا ڕوو لە کیاڕۆستەمی دەڵێ کەسێک
کە بە مــەودای پتر لە هــەزار کیلۆمیتر سنووری
نێوان عێراق و ئێران کە لەشەڕدا بووە نابینێ و
دەچــێ لــە منداڵێکی بــاکــووری ئــێــران دەگـــەڕێ چ
چاوەڕوانییەکمان هەبێ؟!
ئــەمــە تــایــبــەت نــەبــوو لــەســەر کــیــاڕۆســتــەمــی و
دەرهێنەری وەک بەهرام بەیزایی کە پێی دەوترێ
شکسپیێری ئێران بەردەوام تووشی ئەم تەنگەژانە
و تەوقیفی فیلم بوو و تەنانەت لە گەرمەی قەتڵە
زنجیرەییەکاندا سەعیدی ئیمامی چاوپێکەوتنی لەگەڵ
بوو و ،هەڕەشەی لێ کردبوو .ئەم کۆسپ و کەلێنانە
کە لەسەر ڕێی هونەرمەندانی بەتوانای ئەم واڵتە
بــوون ،بــووە هۆی بێکار بــوون و کۆچکردنیان لە
ئێران .هەر بۆیەش زڕەهونەرمەند و هونەربەندانێکی
زۆر لەسەر سفرەی هونەری ئیدئۆلۆگی کۆماری
ئیسالمیدا خواردیان و گووپیان لێ خڕ کرد.
ئەوەی لێرەدا گرینگە و مەترسییەکی گەورەیە،
ڕووخـــــان و هــەرەســهــێــنــانــی ه ــەم ــوو ژێــرخــانــە
فەرهەنگییەکانی واڵتێکی  ٨٠میلیۆن کەسیی وەک
ئێرانە کە ،ڕەنگە هەر ئەمڕۆش کۆماری ئیسالمی
بــڕووخــێ ،لە سبەینێوە هەتا سااڵنێکی زۆر کات
پێویستە بۆ چاککردنی خراپەکارییەکانی  ٤٠ساڵی
ڕابــردوو تەنیا لە بــواری کولتووری و دەروونیی
خەڵکی ئەم واڵتە.

ھاتەوە؛ ساڵڕۆژی بەفرێك پڕ ل ە خەونی باڵی مەل
یادی بەیداخێك بەخێر ،ھەڵچوو ب ە بەژنیدا بەھار
چوار گڵۆپ ھەڵكەن مەلینە! بۆ شكۆی ساماڵی گەل
سەد بەھاریشتان تەمەن بێ؛ خەونەكانی بێقەرار
شێر ە كوڕ ساباڵغ دەپۆشن ،شێر ە كچ داشامەجید
بەرز ە مێژوویەك ،ترۆپكی خوێنی خۆی كرد ە ھەوار
ھەر بژی كۆماری ژیان و ئیمپراتووری ئەوین
حیزبی دار و بەرد و دیوار و ھەموو دێهات و شار
ھاتەوە ،كاتێك ل ە پردی سووری ڕابردووی گەلم
ھاتەو ە ڕۆژێك ل ە خوێنێكی ك ە بۆت ە یادگار
وەرنەو ە تا یازد ە كۆترتان ب ە ڕوودا ھەڵفڕن
ئەی ئەوینتان بێ سنوور ،دەریا دڵی منتان كەنار
ئاورێكهەڵكەن ،لەسەر پێلووی زستانی زەمەن
ڕوو ل ە بەرزی ،كۆڵنەدەر ،تا لووتكەكانی بەرزی دار
ڕابوون ڕۆژهەاڵت

دووی ڕێبەندان
وەرزی زستانە ،هەلە بۆ هەڕەتی تۆفانی
بەفر و وەیشوومە دەكا گاڵە لە دەرك و بانی
كەچی لەو بەستەڵەك و تووش و كڕێوە و بایە
كوردەواری چ بەهارێكی بووە میوانی
لەو بەهارەی كە شكاندوویەتی پشتی زستان
گوڵی ئاواتی دەپشكووتن لە رێبەندانی
پێشەوا هات و لەگەڵ هێزی گەل و دیموكرات
سەری دانا بوو لە رێ و نایە بەری دەست گیانی
نووسەر و شاعیر و الوانی بە زیپكوزاكوون
شەنوكەویان بوو لە مەیدان و خەلەوخەرمانی
هێزی چەكداری گەلم ناوی نرا پێشمەرگە
هەڵكرا پەرچەم و بێگانە نەما نیشانی
تۆ بڵێ كێ وەكوو پێشمەرگە لە ئەم دنیایە
چەكی پیرۆزی وەها جوانە لە دەست و شانی
لە بۆ پاراستنی ئەو خاك و گەل و ئااڵیەش
كوڕە پێشمەرگە بە خوێن مۆری دەكرد پەیمانی
چەكی تیژی قەڵەم و بیر و تفەنگیان وەك یەك
خستەگەڕ سوور و مكوڕ هاتنە پشتیوانی
خاڵەمین دەستی هەژارهێمنی گرت و هێدی
بوونە سەرقافڵەیەك بۆ غەزەل و گۆرانی
ئەی رەقیب دەنگی هەتا لووتكە دەچوو كازیوان
ئاودرا گوێم بە گوڕە و هەوهەوی سوارچاكانی
قەڵەمی نووسەر و گۆڤار و كتێب ،رۆژنامە
هاتە دەر ترسی نەمابوو بكرێ زیندانی
قۆڵی هەڵماڵی كوڕ و كیژی لە گوند و شاران
هەر لە ماكۆوە هەتا ئەوپەڕی هەورامانی
باوەشی كردەوە بۆ شێرەكوڕانی گەرمێن
تاوەكوو بێنەوە ئامێزی چیاو كوێستانی
خەونی دەسكردی سنوور پووچەڵ و بێ مانا بوو
ئەو دەمەی تێكی شكاند ،شێرەكوڕی بارزانی
هاتن و بوونە یەكەم هێزی بەهێزی كۆمار
دوژمنم كوێر بوو لە داخان و نەما ئیمانی
ئێستەش ئەو رێیە كە پێشانی منی دا قازی
گیان بە شانازی لە پێناوی دەكەم قوربانی
ڕەسووڵ سوڵتانی

ه تۆڕی جیهانیی ئینتێرنێت دا:
ماڵپهڕی ناوهندیی حیزبی دێموکراتی کوردستان ،ڕۆژنامهی «کوردستان» ل 
ئیمەیل و تهلهفوونی تهشکیالتی نهێنی:
+9647508483312
Tashkilat.kdp92@gmail.com

www.kurdistanukurd.com
info@kurdistanukurd.org
info@kurdistanukurd.com
www.kurdch.tv: Yahsat 1A @ 53.0° East MHz 12594
polarization: Vertical -27500 FEc : 2/3
Radiodk59@gmail.com
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تەعامول یا تەقابول؟

هەڵسوکەوتی گونجاو لەگەڵ ئایین!

نـــاوەنـــدی ه ــاوک ــاری ــی حــیــزبــەکــانــی
کــوردســتــانــی ئ ــێ ــران پــاشــنــیــوەڕۆی
ڕۆژی ٢ی ڕێبەندانی ٩٨ی هەتاوی
لە هۆڵی پێشەوا لە شاری هەولێر بە
ئامادەبوونی بەشێکی بەرچاو لە الیەن و
نوێنەرانی رێکخراو و حیزبەکانی هەر
چوار پارچەی کوردستان و کەسایەتییە
سیاسی و دیارەکانی کورد و ئەندامان
و کــادر و پێشمەرگەکانی حیزبەکانی
کوردستان سیمینارێکی لە چوار پانێڵی
جیاجیادا بەڕێوە برد.
لــەو ســیــمــیــنــارەدا کــە لــە ژێــر نــاوی
«کــۆمــاری کــوردســتــان ئەزموونێکی
شکۆدار و هێمای یەکڕیزیی نەتەوەییە
بۆ بونیاتنانی ســەروەریــی نیشتمانی»
پێکهاتبوو ،نوێنەری هەرکام لە چوار
حیزبی بەشدار لە نــاوەنــدی هاوکاری
باسەکانی خۆیانیان پێشکەش کرد.
ســیــمــیــنــارەکــە پـــــاش ســــــروودی
نەتەوایەتیی ئــەی رقیب و ڕاگرتنێک
خــولــەکــێــک بــێــدەنــگــی بــۆ گــیــانــی پاکی
شەهیدانی کــوردســتــان ،بە قسەکانی
شــەونــم ه ــەم ــزەی ــی ،پێشکەشکاری
ڕێوڕەسمەکە دەستی پێکرد کە کورتە
باسێک بوو لەسەر گرینگیی کۆماری
کوردستان .دواتــر هێمن بایزیدیپوور
بەڕێوەبەری پانێلەکان کورتەیەکی لە
سەر مەبەست و ئامانج ئەو سیمینارە بە
لە بەرچاو گرتنی ڕووداوی گرینگی ٢ی
ڕێبەندان بۆ بەشداربووان باس کرد.
لە پانێکی لەیەکەمدا کەماڵ کەریمی،
ئــەنــدامــی دەفــتــەری سیاسیی حیزبی
دێموکراتی کوردستان بە خستنەڕووی
چەندین فــاکــتــەری گرینگی مێژوویی
و سیاسی لــە ســەردەمــی دامــەزرانــی
کۆماری کوردستان لەو بــارەوە بۆ
ئامادەبووان دوا.
کەماڵ کەریمی لە بەشێک لە قسەکانیدا
گوتی :کۆماری کوردستان ڕووداوێکی
یەک ڕۆژە نەبووە بەڵکوو بەرهەمی
شــۆڕشــی ک ــورد ب ــووە لــە پارچەکانی
کوردستان کە هەموو کات پێوەندییان و
کاریگەرییان لەسەر یەکدی هەبووە و بە
ئاواردانەوەیەک لە شۆرشە کوردییەکان
هــاوپــێــوەنــدیــی مــێــژوویــی خــەبــات و
شــۆڕشــەکــانــی بەشەکانی کوردستان
لــە کــۆمــاری کــوردســتــانــدا بــە جــوانــی
دەردەکەوێ.
نـــاوبـــراو ل ــە درێــــــژەی قــســەکــانــیــدا
بــەســتــێــن و زەم ــی ــن ــەی ســەرگــرتــنــی

کۆماری کوردستانی لە باری سیاسی
و کۆمەاڵیەتییە بــاس کــرد و گوتی :
دەبێ سەرنجی بەستێنەکانی دروست
بوونی کۆماری کوردستان بدەین کە
باگراوندی مێژوویی هەیە و ئەگەرچی
ک ــورد هەمیشە تەنیا بـــووەو و ئەو
دەوڵەتانە کە کوردییان گەمارۆ داوە
هەمووکات کوردیان وەکــوو مەترسی
زانــیــوە بــۆ ســەر دەســەاڵتــی خــۆیــان و
بە هەموو جۆرێک دژایەتیان کردوە و
شۆرشی کوردیان سەرکوت کردوە.
بەڕێزیان لە کۆتایی قسەکانیدا بە
باسکردن لە هەڵسەنگاندنی دروســت
و ژیــرانــەی پێشەوا قــازی محەممەد
بۆ دامەزراندنی حیزبێک کە کۆماری
کوردستانی پــێ دابــمــەزرێــنــێ ،گوتی:
هەرچەند بەپێی بەڵگە مێژوییەکان کە
هەیە پێشەوا قــازی محەممەد دڵنیا
نەبوو لە پشتگیری بەردەوامی یەکیەتیی
ســۆڤــیــیــەت و ت ــەن ــان ــەت لـــــەوەی کە
کۆمارەکەی پەرە بستێنێ ،بەاڵم وەکوو
ئەرکێکی مێژوویی وەکــوو ڕێبەرێکی
هەڵکەوتوو ئــەو هەلەی قۆستەوە و
کۆماری کوردستانی دامەزراند.
لە پانێلی دوویەمدا حەسەن شەڕەفی،
جێگری یەکەمی لێپرسراوی گشتیی
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
بە باسکردن لە بــارودۆخــی ئەوکاتی
کۆماری کوردستان وەکوو خەسارێک
گوتی :ئــەوەی گرینگە لــەو سەردەمە
بــە هەبوونی هــۆز و عەشیرەی زۆر
بــەاڵم توانی هەمووان لە ژێر ئااڵیەک
و ویستێکی هاوبەشی نەتەوەیی کۆ
کــــردەوە ،بـــەاڵم لــەم ســـەردەمـــەدا کە
سەردەمێکی پێشکەوتوویە و کوردی
دەیان حیزبی هەیە بەاڵم ناتوانن وەکوو
سەردەمی پێشەواقازی هاوئاهەنگ و
یەکڕیز بن!
جێگری یەکەمی لێپرسراوی گشتیی
حیزبی دێموکراتی کوردستان ئیران لە
دڕیژەی باسەکەیدا بە وەبیرهێنانەوەی
هــێــنــدێــک دەســکــەوتــی نــەتــەوەیــی کە
یــادگــاری کۆماری کوردستانن ،چەند
نموونەیەکی خستەبەرباس کە نەتەنیا
لە ڕۆژهــەاڵتــی کوردستان بەڵکوو لە
بەشەکانی دیــکــەی کوردستانیش بە
زیندوویی ماونەتەوە و ئەو ئااڵیەی
کە بە ئــاالی کوردستان نــاســراوە ،لە
هەرکوێی جیهان بشەکێتەوە هێمای
نەتەوەیی کۆماری کوردستانە.

لـــە پــانــێــلــی ســێــیــەمــدا عــەبــدوڵــا
ئــازەربــار ،ئەندامی دەفتەری سیاسیی
کۆمەڵەی شۆڕشگێڕی زەحمەتکێشانی
کوردستانی ئێران باسی لە هەوڵەکانی
ڕەزا شای پەهلەوی وەکوو سیاسەتی
یــەکــدەســت کــردنــی گــەالنــی ئــێــران و
تــوانــدنــەوە و ئاسمیلەکردنیان لە نێو
فــەرهــەنــگ و زمــانــی دەســـەاڵتـــدار و
پــەرەســەنــدنــی بــیــری شــوونــیــســتــی و
ڕەگەزپەرەستیی ئێرانی کرد.
عــەبــدووڵــا ئ ــازەرب ــار لــە دڕی ــژەی
قــســەکــانــیــدا بــاســی لــە هــەلــومــەرجــی
دوای نەمانی ڕەزاشــای پەهلەوی کرد
و بە جەختکردن لەسەر دامەزراندنی
کــۆمــەڵــەی ژێــکــاف وەکــــوو کۆڕێکی
ڕووناکبیری و ئەدەبی لەو سەردەمەدا
 ،ئاماژەی بە هۆکاری لە دایکبوونی
حیزبی دێــمــوکــراتــی کــوردســتــان کرد
ک ــە ت ــوان ــی کـــۆمـــاری کــوردســتــانــیــش
دابمەزرێنێ .ناوبراو کۆمەڵەی ژێکاف
و کــۆمــاری کوردستانی بە قوناغێکی
گــریــنــگ لــەســەر بــلــووغ و گــەشــەی
نــاســیــونــالــیــزم و شــونــاســخــوازی لە
کوردستان ئێران و تەنانەت پارچەکانی
دیکەی کوردستانیش لە قەڵەم دا.
لــە پانێلی کــۆتــایــیــدا ڕەزا کەعبی،
جێگری سکرتێری گشتیی کۆمەڵەی
زەحمەتکێشانی کــوردســتــان بــە باس
کــــردن ل ــە جـــیـــاوازی قــونــاخــەکــان و
جیاوازی نێوان چین و نەوەکانی دوێنی
و ئەمڕۆ خەسارناسییەکی کورتی لەو
بارەوە باس کرد.
جـــێـــگـــری ســـکـــرتـــێـــری گــشــتــیــی
کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی کوردستان
بـــە ئــــاوردانــــەوەیــــەک لـــە هــاوکــێــشــە
سیاسییەکانی س ــەردەم ــی کــۆمــار و
هەلومەرجی ئەوکات ،دامەزانی کۆماری
بــە شانازییەک لــە ژیــری و بــوێــری و
مافویستیی گەلی کورد زانی .
ڕەزا کەعبی لە درێــژەی قسەکانیدا
ڕەوتی دروستبوونی کۆمەڵەی ژێکاف
و پاشان حیزبی دێموکراتی کوردستان
چــەنــد خــاڵــێــکــی وەکــــوو خــەســار لــەو
بــارەوە دەستنیشان کــرد .ناوبراو لە
بەشێکی دیکەی قسەکانی لێهاتووی
و بیرتیژیی پێشەوا قازی محەممەدی
لە ملمالنێیە سیاسییەکانی ئەو کات لە
نێوان زلهێزەکان بە خاڵێکی جەوهەری
باس کرد و پاشان چەند خاڵی الوازی
لەو بارەوە ئاماژەی پێدا.

یاسای سێیەمی نیۆتۆن دەڵێ؛ «ھەر پەرچەکردارێک لە
نەتیجەی کردارێکدا دێ .واتە چێبوونی ھەر پەرچەکردارێک
واڵمێکی ڕاستەخۆیە بە کارکردی کردارێکی تایبەتەوە».
حەقانییەتی ئ ــەم یاسایە لە دنیای سیاسەتیشدا زۆر
واقعی و ھەست پێک راوە .ھیچ حیزب یان ڕەوتێکی سیاسی
لە بۆشاییدا دروست نابێ ،بەڵکوو یا لە واڵمی زەروورەتێکی
مێژوویی یا وەک پەرچەکردارێک لە بەرامبەر کردارێکدا پێک
دێ .کرێکاران ،ژنان ،مامۆستایان ،ئەسناف و  ...بە مەبەستی وریا ڕەحمانی
بەرگری لە ماف و داخوازییەکانیان سەندیکا و ڕێکخ راوی
پێوەندیدار پێک دێنن .ھەرچ ــی ھەاڵواردن ــی چینایەتی لە کۆمەڵگەیەکدا زیاتر
بێ و مەودای نێوان خەڵکی هەژار و دەوڵەمەند زۆرتر بێ ،بەستێنێکی لەبارتر
بۆ چێبوون و گەشەی حیزبە چەپییەکان خۆشتر دەبێ .پێکھاتنی ئەحزاب و
ڕەوت ــە ناسیۆنالیستەکان پێوەندیی ڕاستەوخۆی بە چەوسانەوە یا مەترسیی
نەتەوەییەوە ھەیە .ھەر بەم پێیەش پێکھاتنی ڕەوت یا حیزبێکی ئایینیش ھەر
لەم چوارچێوەیەدا خۆی دەبینێتەوە .ھەرچەند ڕەنگە ھۆکارەکان ھەمیشە و لە
کۆمەڵگە جیاوازەکان ڕێک وەک یەک نەبێ و بابەتی پێشکەوتەبوون و دواکەوتوویی
واڵتانیش کاریگەریی تایبەتیی خۆی ھەیە .واتە وجوودی ڕێکخ راوێکی تایبەت یا
حیزبێکی سیاسی لە واڵتێکی پێشکەوتوودا واڵمێکە بە نیازی بەشێک (کەم یا
زۆر) لە ھاوواڵتیان ،کەچی زۆربەی کات ئەوەی ڕەوتێکی تایبەت یا حیزبێکی
سیاسی لە کۆمەڵگەیەکی دواک ــەوت ــوودا پێک دێنێ ھەست بە مەترسی کردنی
بەشێک لە خەڵکی ئەو واڵتەیە .بەواتایەکی دی بوونی ڕێکخ راوی جیاواز و ڕەوتە
سیاسییەکان لە کۆمەڵگە پێشکەوتووەکاندا دەرفەتێکە بۆ بەھرەمەندبوونی زیاتر
و کەلکوەرگرتن لە زەرفییەتەکانی واڵت ،کەچی زۆربەی کات بوونی ئەو حیزب و
ڕێکخ راوە سیاسییانە لە کۆمەڵگە دواکەوتووەکاندا بۆ ڕەواندنەوەی ھەاڵواردن و
مەترسیی زەرەرمەند بوون و ھەندێ جار تەنانەت لەنێو چوونیشە.
یەکێک لە تایبەتمەندییەکانی کۆمەڵگە و واڵت ــە دواک ــەوت ــووەک ــان ئەوەیە کە
ئەزموونی مرۆڤایەتی بە ئەزموونی خۆیان نازانن و پێیان وایە ھەر نۆرمێکی
سیاسی یا کۆمەاڵیەتی ،بۆخۆیان دەبێ ئەزموونی بکەن .بۆ وێنە کۆمەڵگەی
ئەمریکا و ئورووپای ڕۆژئ ــاوای ئێستا پێیان وا نییە دەبێ حەتمەن ئەزموونی
حکوومەتێکی ئیدئۆلۆژیک بکەن ،بەڵکوو بە دیتنی حکوومەتە ئیدئۆلۆژیکە
کۆمۆنیستی و ئایینییەکان وەک ئەزموون کەلکی لێ وەردەگرن و ئیتر خۆیان
لە کانتێکستێکی وا نادەن .بەاڵم ئەم شێوەیە لە کۆمەڵگە دواکەوتووەکاندا کەمتر
بەرچاو دەک ــەوێ .ھێشتاش بەشێک لە خەڵکی ئەمریکای التین و خۆرھەاڵتی
نێوەڕاست خەون بە دروستبوونی دەسەاڵتی کۆمۆنیستی و ئایینییەوە دەبینن.
یەکێک لە کێشەکانی ئەو ج ــۆرە کۆمەڵگەیانە کە لە چەشنی پەرچەکردار
بەرامبەر بە ئەجێندای سیاسی و ئیدئۆلۆژیکیی حکوومەتەکانیاندا بەرجەستە
دەبێتەوە ،ئەوەیە کە بە گشتی کۆمەڵگە ڕێبازێکی دژبە ڕەوت و نۆرمی حکوومەت
لەپێش دەگــرێ .بۆ نموونە کۆمەڵگەی ئێ رانی ئێستا بە کوردستانیشەوە لە
بەرامبەر حکوومەتی مەزھەبیی کۆماری ئیسالمیدا ئاراستەیەکی سێکۆالرتری
بەنیسبەت واڵتانی دیکەی ناوچەکەوە ھەیە .کەچی ڕێک بەپێچەوانەوە کۆمەڵگەی
تورکیە و عێ راق و سووریە بە کوردستانەکانیشیانەوە لە بەرامبەر حکوومەتی
غەیرەمەزھەبیی واڵتەکانیانەوە ئاراستەیەکی ئایینییانەتریان گرتوەتە بەر .هەڵبەت
لەمەڕ باشوور و باکوور و ڕۆژئاوای کوردستان نابێ لە هەڵسوکەوتی ئەحزابی
کوردستانیی ئەو پارچانە کە بە گشتی وەک ئەحزابێکی چەپ ڕوویکردێکی
تەقابولییان لەگەڵ ئایین ڕەچاو کرد؛ چاوپۆشی بکەین .بەاڵم لەسەر ڕۆژھەاڵتی
کوردستان س ــەرەڕای ڕوویکردی تەقابولیی حیزب و الیەنی تر ھەڵسوکەوتی
تەعامولیی حیزبی دێموک رات وەک سەرەکیترین و کاریگەرترین حیزبی سیاسیی
ئەو پارچەیەی کوردستان لەگەڵ ئایین ،کاریگەریی زۆری ھەب ــوو ب ــۆوەی کە
خەڵک لە ڕوویکردێکی دژەسێکۆالریزم و عەلمانییەتدا ئایین وەک ئەجێندای
سیاسیی خۆیان ھەڵنەبژێرن؛ بەڵکوو وەک بیر و باوەڕێکی شەخسی لەالی
خۆیان بیپارێزن.
کانت لە تێبیینیی دەورانـــی دوای سەدەکانی نێوەڕاستدا دەڵــێ« :یەکێک
لە ک ــارک ــردە ئەرێنی و دیارەکانی ڕێنێسانس لە ئ ــورووپ ــادا ئ ــەوە ب ــوو کە بە
جیاکردنەوەی دین لە دەسەاڵت ،لە ڕاستیدا کەرامەتی بۆ ئایین گەڕاندەوە و دین
لە ئام رازێک بۆ سەرکوت و تۆقینی خەڵکەوە ،بوو بە توخمێک بۆ ئارام کردنەوە
و ھێمنایەتی بەخشین بە خەڵک و بەم چەشنە پێگەی ڕێزدار و حەقیقیی خۆی
لەنێو کۆمەڵگەدا دۆزییەوە».
تەجروبە نیشانی داوە کە هەرچی ھێرشی زیاتر بکرێتە سەر دین ھیچ کە
پێگەکەی الواز نابێ بەڵکوو بەرەو ئاقارێکی مەترسیداری دەبا .ئەزموونی نزیک
بە حەفتا ساڵ دەسەاڵتدارەتیی کۆمۆنیزم لە سۆڤیەت ،چین ،واڵتانی ڕۆژھەاڵتی
ئ ــورووپ ــا و ئەمریکای التین ،سەلمێنەری ئ ــەم وان ــەی ــەن .ئایینیش وەک ھەر
چەمکێکی مەوجوودییەت ھەڵگری دی کاتێک کە ھێرشی بۆ بکرێ و بوون و
مانەوەی خۆی لە مەترسیدا ببینێ ،ھەوڵی خۆپاراستن و بەرگری لە خۆی دەدا
کە بە ھۆی ئەوە بنەمایەکی ئیدئۆلۆگە ،ئەم بەرپەرچدانەوەیە ئاکامی باشی لێ
ناکەوێتەوە.
لە بارودۆخێکی وەھادا هەم توندئاژۆیی ئایینی پەرە دەستێنێ ،هەم هەوڵی
بەڕێکخ راو بوون و بەڕێکخ راو کردن گەشە دەکا ،هەمیش لە چوارچێوەی شەخسی
و مزگەوتەکانەوە بەرەو ناوەندەکانی کۆمەڵگە شۆڕ دەبێتەوە و ،لە ئاکامدا وەک
ئەجێندایەکی سیاسی بەرەو بەدەستەوە گرتنی دەسەاڵت دەخوشێ.
لە ڕاستیدا ڕێگەی بەرەوڕوو بوونەوە لەگەڵ فێندەمێنتالیزمی ئایینی و ئیسالمی
سیاسی ،وەک نموونە ،لە دژایەتی و ڕوویکردێکی تەقابولیدا خۆی نابینێتەوە.
بەڵکوو ڕێک بەپێچەوانەوە ب ــۆوەی ب ــەرەو ئاقارێکی توندوتیژی و ئاسۆیەکی
مەترسیدار نەچێ ،پێویستی بە ڕوویکردێکی تەعامولی و هەڵسوکەوتی نەرم
ھەیە.

