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کەماڵ کەریمی

درێژە لە الپەڕەی ٢

ڕۆژهەاڵت 
مەیدانی سەرەکیی خەبات

ڕۆژهەاڵتی  لە  کورد  بزووتنەوەی 
کوردستان بۆ گەیشتن بە ئامانجەکانی، 
النی کەم نیزیک بە هەشت دەیەیە بە 
پێشووتری  شۆڕشەکانی  پێچەوانەی 
کـــورد، بــە شــێــوەی ڕێــکــخــراو و لە 
سیاسیدا  بەرنامەیەکی  چوارچێوەی 
بەرنامەیەکی سیاسی  هەیە.  درێژەی 
کە بەرژەوەندییە گشتییەکانی خەڵکی 
کوردستانی کردووەتە ئامانجی خۆی 
هۆکارە  گرینگترین  ــەوەش  ئ هــەر  و 
کۆمەاڵنی  بەردەوامی  پشتیوانیی  بۆ 
خەڵکی کوردستان بە هەموو چین و 
سیاسییە.  ڕێبازە  لەم  توێژەکانیەوە 
سەرەکیترین  پاڵ  لە  کە  بەرنامەیەک 
ئامانجە  وەدیهاتنی  کە  خەڵک  ئاواتی 
سەر  پــڕژاوەتــە  نەتەوەییەکانیانە، 
دەستنیشانکردنی ڕێگەی چارەسەری 
کێشەکانی  هــەمــوو  ســەردەمــیــانــەی 
خەڵک و وێناکردنی داهاتوویەکی پڕ 
سەروەری بۆ خەڵک و نیشتمانەکەیان. 
ئەگەر حیزبی دێموکراتی کوردستان 
وەک یەکەم حیزبی مودێرنی کوردی 
ــەاڵت شــانــازی ئـــەوەی پێ  ــ لــە ڕۆژه
گەورە  هەنگاوە  ئەم  کە  بەخشراوە 
هەڵێنێتەوە،  کــورددا  بزووتنەوەی  لە 
خەڵکیش خاوەنی ئەو شانازییەن کە 
سیاسییە  پڕۆژە  ئەم  خاوەندارییەتی 
ــن.  ــزان ــی ب ــان ــەن و بـــە هـــی خــۆی ــک ب
ــەر ئــەمــەش بــووەتــە ســەرچــاوەی  ه
نێوان  ــەی  ــەن دووالی ئێلهامبەخشیی 
ــان  ــتـ ــوردسـ کـ خـــەڵـــکـــی  حـــیـــزب و 
ــەوەی مــافــخــوازانــە و  ــنـ ــزووتـ لـــە بـ
ــی  ــ ــەاڵت ــ ــەی ڕۆژه ــوازانـ ــخـ ــاسـ ــونـ شـ
و  پیالن  هیچ  بۆیە  هەر  کوردستان. 

پڕووپاگەندەیەک ...

  سەروتار

حیزبی دێموکرات
نوێنگەی ئیرادە و ماف ویستیی کۆمەاڵنی خەڵکی کوردستانە

نرخی ئاوسانی ئابووری گەیشتە نیزیک سەتا ٦٠، 
لە دوای شەڕی دووهەمی  تایبەت کە  بارودۆخێکی 

جیهانییەوە لە ئێران وێنەی نەبیندراوە.
ــار دەڵــێــن توێژی  ــەرزی ک ــوڕای بـ ئــەنــدامــانــی شـ
کرێکاران و مووچەخۆران و چینی هەژاری کۆمەڵگە 
ــەن و دەبــێ  ــارودۆخـ قــوربــانــیــی ســەرەکــیــی ئـــەو بـ
ئابووریی  تیمی  بــەاڵم  بکرێن،  زیــاد  حەقدەستەکان 
رەئیسی ملیان بۆ ئەو داوایە ڕانەکێشاوە و دەڵێن بە 
زیاد  نەختێنەیی واڵت  چوونەسەرێی حەقدەستەکان 

دەکا و ئاوسان ئەوەندەی دیکەش هەڵدەکشێ.
ئاوسانی ئابووریی لەڕادەبەدەر و دابەزینی بایەخی 
دراوی نیشتمانی توانای کڕینی خەڵک لە ئێرانی بە 
بــەجــۆرێــک کە  هــەرە النیکەمی خــۆی گــەیــانــدووە، 
النیکەمی حەقدەستەکان بۆ ساڵی ١٤٠٠ کەمتر لە سێ 

میلیۆن تمەنە، کەچی هێڵی هەژاری سێ هێندەی ئەویە و داهاتی 
بنەماڵەیەکی کرێکار تەنیا بەشی حەوتوویەکیان دەکا.

ئێستا  تا  ئەمساڵەوە  سەرەتای  لە  بــازاڕ  ئامارەکانی  بەپێی 
نان و ڕۆن  نرخی خواردەمەنییە سەرەکییەکانی خەڵک وەک 

و شەکر و برینج لە سەتا ٣٠ هەتا سەتا ٩٠ زیادی کردووە.

گەڕانەوەی بارودۆخی ئابووریی ئێران بۆ سەردەمی شەڕی دووهەمی جیهانی

بزووتنەوەی کورد و
 عەقڵییەتی ناوەندگەرا

ده ستێوه ردانه  بێ ئه نجامه كانی 
كۆماری ئیسالمی

کەلێنی نەتەوەیی، ناسیۆنالیزم و 
وەرچەرخانەکانی گوتاری سیاسی...

هۆکارەکانی سەرهەڵدانی
 بزووتنەوە کۆمەاڵیەتییەکان

بۆچی ڕۆمانەكانی
 برایم خانی یونسی بخوێنینەوە؟

٢46910

سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکرات ڕایگەیاند کۆماری ئیسالمی پرسی کوردی تەنیا 
لە دژایەتی و هێرش بۆ سەر حیزبەکاندا کورت کردۆتەوە، بەاڵم پرسی کورد لە ئێران 
باس لە ماف و داخوازییەکانی زیاتر لە ١٠ میلیۆن کەسە کە رێژیم هەتا ئێستا حاشای 

لێ کردووە.
کاک خالید عەزیزی ڕایگەیاند ڕێبەریی حیزبی دێموکراتی کوردستان کە لە باشووری 
کوردستان جێگیرە، بە هەست بە بەرپرسایەتیی زۆرەوە بە نیسبەت هەستیارییەکانی 
هەرێمی کوردستان جوواڵوەتەوە. ئێمە دەستێوەردان لە کاروباری عێڕاق و هەرێمی 
کوردستان ناکەین و قەت بــەدووی ئــەوەدا نەچووین هەرێم وەک پشتی جەبهە بۆ 
شەڕی خۆمان لەگەڵ کۆماری ئیسالمی بەکار بێنین. هەڕەشە و هێرشەکانی کۆماری 
ئیسالمییش بیانوویەکە بۆ بەئەمنیەتی کردنی زیاتری پرسی کورد و دوورخستنەوەی 

سەرنجەکان لە کێشەکانی نێوخۆی واڵت بۆ دەرەوەی سنوورەکانی.
بەڕێزیان لە پێوەندی لەگەڵ هەڕەشە و هێرشەکانی کۆماری ئیسالمی پێی لەسەر 
ئەوە داگرت کە حیزبی دێموکرات بەرگری لە هەر شێوەیەکدا بە مافی ڕەوای خۆی 
دەزانێ. لەبارەی ئەگەری کشانەوەی پتری ئەمریکا لە ناوچەش ڕایگەیاند کە پرسی 
کورد گرێدراوی بوون یان نەبوونی ئەمریکا و هێزەکانی هاوپەیمان لە ناوچە نییە، 
پرسی کورد لە ئێران پرسی هەویەتی و مافی دێموکراتیکی گەلێکە کە زیاتر لە حەوت 

دەیەیە بە پێشەنگایەتیی حیزبی دێموکراتی خەباتی بۆ دەکا.

لەم  ڕاگیراوەکانیان  پووڵە  باشوور  کۆرەی  بێتوو  دەڵێ  ئێران  دەرەوەی  وەزیری 
لە دەنگ و ڕەنگی واڵتدا باڵو  فیلم و سێڕیاڵەکانیان  ئیدی  واڵتــەدا بۆ نەگەڕێننەوە، 

ناکرێنەوە. 
گوتووە  کۆرەییەکەی  هاوتا  بە  کە  کرد  ئاشکرای  عەبدوڵاڵهیان  ئەمیر  حوسێن 
»مندااڵنی ئێمە کە لە ماڵێ سەیری سێڕیاڵی کۆرەیی دەکەن، لێمان دەپرسن خەڵکی 
کۆرەی مێهرەبان هەر ئەوانەن کە دەستیان بەسەر پووڵ و دراوەکانمان داگرتوە؟« 
ئەو دەڵێ بە »چونگ ئویی یونگ«م گوتووە ئێوە لە سااڵنی ڕابردوودا سەرەڕای وادە 
و بەڵێنی زۆر بەاڵم کێشەی گەڕاندنەوەی قەرزەکانی ئێمەتان چارەسەر نەکردووە، 
بۆیە ناچارین باڵوبوونەوەی فیلم و سێڕیاڵەکانتان لە تەلەڤیزیۆنەکانی خۆماندا ڕاگرین! 
حەوتووی ڕابردووش خامنەیی، ڕێبەری ڕێژیم کە پێشتر بڕیاری دابوو کەس بۆی 
نییە واکسەنی کڕۆنا لە ئەمریکا و بریتانیا هاوردە بکا، ئەمجارەیان فتوای دا کە هیچ 
کەس و الیەنێک بۆی نییە کەلوپەلی نێوماڵ لە کۆرەی باشوور بکڕێ. کۆماری ئیسالمی 
پێشتریش بۆ گوشار خستنەسەر کۆرەی باشوور دەستی بەسەر نەوت هەڵگرێکی ئەم 

واڵتە داگرتبوو. 
کۆرەی باشووری زیاتر لە ٧ میلیارد دۆالری قەرزی کڕینی نەوت لە ئێران و سەودا 
ئابوورییەکانی دیکەی لەگەڵ ئەم واڵتەی لەسەرە، بەاڵم بەهۆی سزاکانی ئەمریکاوە 

دەستی بەسەردا گرتوون و نایانداتەوە.

خالید عەزیزی:
بەرگری بە مافی ڕەوای خۆمان دەزانین

هەڕەشەی ئێران لە کۆرە:
پووڵەکانمان نەدەنەوە سێڕیاڵەکانتان باڵو ناکەینەوە
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 درێژەی سەروتار 

 ... لەو ماوە درێژەدا نەیتوانیوە درز بخاتە نێوانیان و ئەگەر خەڵک 
لە سەر خاکی خۆی خەباتی کردووە حیزبی بە پشتیوان و ئێلهامدەر 
زانیوە و حیزبیش لە پشتگیری تێکۆشەرانی کورد لە ڕۆژهەاڵت و 
ناساندنی ئەم بزووتنەوە خەڵکییە بەردەوام بووە و دەنگی ئەوان بووە 

بە ڕووی دنیای دەرەوەدا.
مەخابن لە هەموو ئەو ماوە دوور و درێــژەدا نەیاران و دوژمنانی 
داخوازییە ڕەواکانی کورد یا لەو ڕاستییە حاشاهەنەگرە تێنەگەیشتوون، 
دەسەاڵتداری  بەرتەسکەکانی  بەرژەوەندییە  پێناو  لە  هەوڵیانداوە  یا 
خۆیاندا بە ئەنقەست چاویان بنووقێنن و بیروڕای گشتی خەڵکی ئێران 
بە الڕێدا ببەن. یەکێک لەو ڕێگانەش پەنابردن بۆ درۆهەڵبەستن لە دژی 
حیزب و ڕێبەرانی بووە کە بە شەڕفرۆش و ئاژاوەگێڕ و بەستراوە 
بە بێگانە ناویان ببەن. هەر ئەمەش بکەن بە پاڵپشتێک بۆ درێژەدانی 
سیاسەتی شەڕفرۆشانەی حکوومەتەکەیان و هێزی پێشمەرگەی ئەم 
بزووتنەوە کە تەنیا بۆ بەرەنگاربوونەوەی دەستدرێژییەکانیان و لە 
پێناو پاراستنی کەرامەتی نەتەوەکەیان ناچار بە چەک هەڵگرتن بوون. 
پیالنێک کە هەر لە سەرەتاوە و بە تایبەت ئێستا کە ڕووی دزێویان 
هەڵماڵدراوە، لەالیەن زۆربەی حیزبەکانی ئێران و زۆر لە کەسایەتییە 
ڕۆشنبیر و پێشکەوتن خوازەکانی ئێرانی لەقاو دراوە و بە دانپێدانان 

بە ڕەوایی مافی گەالن لە ئێراندا، بازاڕی ڕوو لە کزییە.
ئێستاش کۆماری ئیسالمی کە تا بینەقاقا نوقم بووە لە زەلکاوی گەندەڵی 
و قەیرانە چارەسەرنەکراوە نێوخۆیی و دەرەکییەکان، دیسانیش دەستی 
داوەتە قەیران خوڵقێنییەکی نوێ و بە کۆکردنەوەی لەشکر و هەڕەشە 
بۆ سەر پێشمەرگە هەوڵ دەدا قەیرانە کەڵەکەبووەکانی لەبیر خەڵک 
بباتەوە و مەترسییەکانی شەڕ لەسەر سنوورەکانی بکاتە بەهانەیەک  
بۆ شاردنەوەی ڕاستییەکانی بزووتنەوەی گشتی خەڵکی کوردستان 
لە نێوخۆی ڕۆژهەاڵت. ئەوەش لە کاتێک دایە کە دەسەاڵتدارانی ڕێژیم 
لە هەموو الیەک باشتر دەزانن کە سەرچاوەی هێز و وزەی خەباتی 
هەربۆیەش  خەڵکەکەیەتی.  و  ڕۆژهەاڵت  کورد  پێشکەوتن خوازانەی 
ڕۆژانە لەم سەر بۆ ئەو سەری کوردستان، لە ئیالمەوە هەتا ورمێ، 
دەست دەداتە گرتنی الوانی کوردستان و ڕاپێچی زیندانەکانیان دەکا. 
ئەوان دەزانن ئەگەر بوونی هێزی بزووتنەوەی کورد لە ئێران هۆکارێکە 
چاوی  لە  سیاسی  و  ئەمنی  بێکۆتایی  قەیرانێکی  دروست بوونی  بۆ 
ئەواندا، ئەوە بەرزبوونەوەی دەنگی  شوناس خوازانە و ماف ویستی 
ئەو نەتەوەیە کە زیاتر لە چل ساڵ هەوڵ بۆ سەرکوت کردنی نەتەنیا 
بێدەنگی نەکردووە، بەڵکوو نەیتوانیوە پێش بە پەرەسەندنیشی بگرێ 
و بگرە هەتا هێزی سەرکوتی ڕێژیم توندتر بووە ئەم باوەڕە بەهێزتر 
خەڵکی  گشتی  هەڵوێستی  بەڵکوو  نییە  ئیدیعایەک  ئەمەش  ــووە.  ب
کوردستان و بەتایبەت تێکۆشەرانی خاوەن باوەڕی ئەم گەلە لەدوای 
لە دەرەوەی سنوورەکان  یا  نێوخۆی واڵت  لە  هەر ڕووداوێــک کە 
بووبێ، ئەم ڕاستییە دەردەخەن کە خەڵکی شوڕشگێڕی کوردستان 
بەبێ جیاوازی دەڕواننە هەموو تاکێکی نیشتمانپەروەری کورد  لەهەر 
یا دەکەوێتە ژێر  نەتەوەکەیدا دەبێتە قوربانی  پێناو  لە  کوێ بێ کە 
فشاری سیاسەتی زۆرەملی ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی. مانگرتنەکانی 
چەندین ساڵی ڕابردوو لە یادی ڕێبەرانی شەهیدی حیزبی دێموکرات 
و دەربڕینی ناڕەزایەتی بەرامبەر گرتن و کوشتن و ئێعدامی الوەکانی 
بۆ   ١٣٩٧ خەرمانانی  ٢١ی  لە  گشتی  مانگرتنی  هەتا  کوردستان 
مەحکووم کردنی هێرشی مووشەکی بۆ سەر قەاڵی دێموکرات، تەنیا 
چەند نموونەیەکن لە هاوپێوەندی و هاوهەڵوێستی خەڵکی کوردستان 
و ئاماژەیەکی ڕوونە کە ئەو خەڵکە ڕۆڵە تێکۆشەرەکانیان بە ڕۆڵەی 
خۆیان و نەتەوەکەیان دەزانن و لە بەرامبەر دەستدرێژی بۆ سەریان 

بێدەنگ نابن.
ــردوودا دیــســان کــۆمــاری ئیسالمی بە  ــ لــە مـــاوەی یــەک مانگی ڕاب
لەسەر  قورسەوە  چەکی  بە  نیزامی  زۆری  هێزێکی  کۆکردنەوەی 
سنوورەکانی نێوان ڕۆژهەاڵت و باشووری کوردستان و هەڕەشە بۆ 
سەر هێزی پێشمەرگە و حیزبی دێموکرات سیاسەتی قەیران خوڵقێنی و 
ئاژاوەگێڕانەی خۆی دەرخست. هەڕەشەکانی ڕۆژانەی فەرماندەکانی 
ئەوەی  بۆ  هەوڵێکە  تەنیا  ڕێژیم  جۆراوجۆرەکانی  بەرپرسە  و  سپا 
پێشمەرگانە  ئەو  بوونی  بە  بزووتنەوەی ڕۆژهەاڵتی کوردستان  کە 
پێناسە بکەن کە لە باشووری کوردستانن. هەوڵێکی بێ ئاکام کە هەر 
نێوخۆی واڵت  تێکۆشەرانی  پێنووسی  و  زمان  لە  وەاڵمەکەی  زوو 
وەرگرتەوە. دەرکردنی بەیاننامەی بەرەی یەکگرتووی کورد لە ئێران 
و باڵوبوونەوەی ئیمزاکراوی نامەی سەرئاواڵەی دەیان تێکۆشەری 
جوانمێرانەی  هەڵوێستێکی  واڵت  نێوخۆی  لە  مەدەنی  و  سیاسی 
بزووتنەوەی  لە  بەشێک  بە  خۆیان  کە  بوو  کوردانە  دڵسۆزە  ئەو 
لە  پێشمەرگە  هێزی  و  دەزانـــن  ــەاڵت  ڕۆژهـ ــوردی  ک مافخوازانەی 
دەزانــن.  پشتیوانیی خۆیان  بە  و سەرکوت  درێــژەی شەڕ  ئەگەری 
ئەوان نەتەنیا ئەم هەڕەشە و قەیران خوڵقێنیانەی کۆماری ئیسالمی 
ڕێگەچارەی  ڕاستییەکان  بە  دەرک کــردن  بە  بەڵکوو  نابینن  ڕەوا  بە 
بیەوێ  هەرچۆنێک  ئیسالمی  کۆماری  بــەردەم.  دەخەنە  گونجاویش 
خۆی لەم ڕاستییانە بشارێتەوە ئەمانە پەیامێکن کە مەیدانی ئەسڵی 
خەباتی حیزبی دێموکرات ڕۆژهەاڵتی کوردستانە و خاوەندارییەتی 
بزووتنەوەیەک دەکا کە بە هەزاران تێکۆشەری ئازا و پێگەیشتوو لەو 

مەیدانەدا خەبات دەکەن. 
ئەم  لەسەر  خۆی  سیاسەتی  لەمێژە  کوردستان  دێموکراتی  حیزبی 
بناخە داڕشتووە کە لە پاڵ هەموو شێوازەکانی خەباتدا، دەبێ گرینگی 
بدرێ بە خەباتی سیاسی و مەدەنی لە نێوخۆی واڵت وەک پێگەیەک 

و پێناسەیەک بۆ خەباتی ڕەوای کورد لەو بەشە.

***

خەسڵەت و تایبەتمەندیی بەرچاوی بزووتنەوەی 
 - کوردستان  ڕۆژهەاڵتی  لە  کورد  نەتەوایەتیی 
النیکەم لە هەشتا ساڵی ڕابردوودا – گشتگیر و 
جەماوەری بوون بووە. بەو مانایە کە هەم لەسەر 
ئاستی کۆمەاڵنی خەڵک و هەم لەسەر ئاستی شار 
و  قوواڵیی  بزووتنەوە  نیشتماندا،  ناوچەکانی  و 
پانتایی خاک و خەڵکی کوردستانی لەخۆ گرتووە. 
کوردستان  دێموکراتی  حیزبی  پێوەندییەدا  لەم 
ئەم  ســاڵــەی  دەیـــان  ڕێبەرایەتیی  قورسایی  کــە 
ڕۆڵ  زۆرترین  سەرشان،  کەوتۆتە  بزووتنەوەی 
و  خەسڵەت  ئــەم  چەسپاندنی  لە  کاریگەریی  و 
تایبەتمەندییە بە بزووتنەوەی نەتەوایەتیی خەڵکی 

کوردستاندا هەبووە و گێڕاوە.
ــاران  لــە بــەرانــبــەر دا دەســەاڵتــی سیاسی لــە ت
کــۆمــاری  و  پاشایەتی  ســەردەمــی  هـــەردوو  لــە 
ــردن بـــەم واقــعــیــەتــەی  ــە هــەســت ک ئــیــســالمــیــدا ب
بزووتنەوەی کوردستان و حاشاکردن لە ویست و 
داخوازییەکانی خەڵکی کوردستان و لەئارابوونی 
بزووتنەوەیەکی مافخوازانەی جەماوەری، هەوڵی 
چەواشەکارییان داوە. بەتایبەت ڕێژیمی کۆماری 
ئیسالمی لە ماوەی زیاتر لە ٤٠ ساڵی داسەپاندنی 
کوردستاندا،  و  ئێران  سەر  بە  خۆی  دەسەاڵتی 
بۆ سەر  لە هێرشی سەختی سەرکوتکەرانە  جیا 
ــەی،  ــ ڕەواک ــەوە  ــن ــزووت ب و  کــوردســتــان  خەڵکی 
بەردەوام هەوڵی داوە بە پێناسەی چەواشەکارانە، 
بــچــووک و  کــوردســتــان  ــەوەی خەڵکی  ــن ــزووت ب
نیشان  جەماوەری  گشتیی  ئیرادەیەکی  لە  بەتاڵ 
بە ڕوانگەیەکی  دیکەشەوە و  لە ڕوویەکی  بدات. 
هێزی  و  داوە حیزبەکان  هەوڵی  ئەمنیەتی  تەواو 
پێشمەرگەی کوردستان و ماهییەتی وجوودییان 
کوردستان  کۆمەڵگەی  و  خەڵک  ناخی  لە  بــەدەر 
ویستوویەتی  دیکە  واتــایــەکــی  بــە  بکا.  پێناسە 
خەڵکی  نەتەوایەتیی  بــزووتــنــەوەی  دەیــهــەوێ  و 
و  هەڵوێست  چوارچێوەی  لە  تەنیا  کوردستان 
تێکۆشانی  و  جموجۆڵ  و  حیزبەکان  سیاسەتی 
لە  ــەوەی  ئـ کــە  بڵێ  و  ــدا  ب نیشان  پێشمەرگە دا 
ئارادایە هیچ پێوەندییەکی بە خەڵکی کوردستان و 

کۆمەڵگەی کوردستانەوە نییە!
واقعیەتە  لە  دوور  و  نادرووست  ڕوانگە  ئەم 
ئــەوەنــدە بــۆش و بــەتــاڵــە کــە تــەنــانــەت خــودی 
ساڵی   ٤٢ ــاوەی  م لە  ڕێژیمیش  کاربەدەستانی 
ــووە  ــەســەر ســـووک ب ــان ل ــاوەڕیـ ڕابــــــردوودا بـ
داوە  نیشانیان  جــۆراوجــۆریــش  شــێــوەی  بــە  و 
پێشمەرگەی  هێزی  و  حیزبەکان  جیاکردنەوەی 
لە  جیا  کــوردســتــان  کۆمەڵگەی  لــە  کــوردســتــان 
ــان و  ــە ڕاســتــیــیــەکــانــی کــوردســت خــۆگــێــلــکــردن ل
بزووتنەوە مافخوازانەکەی شتێکی دی نییە. ڕوونە 
کە ئەگەر ئیدیعاکانی ڕێژیم وەها با، نە دەسەاڵتی 
لەنێوبردنی  بۆ  هەزینەی  هــەمــووە  ئــەو  نــاوەنــد 
دەکرد و نە خودی بزووتنەوەکەش دەیتوانی ئەو 
تاران  لە  سیاسی  دەسەاڵتی  لەسەر  بارگرانییە 
خــۆڕاگــری،  نــەک  دەیتوانی  نە  و  بکا  درووســـت 

بەڵکوو بەردەوام لە گەشەکردندا بی.
ــی  ــوونـ ــاوەری بـ ــەمـ ــی و جـ ــک ــوو خــەڵ ــ ــەواب ــ ک
ڕۆژهەاڵتی  لە  کــورد  نەتەوایەتیی  بزووتنەوەی 
ــفـــووزی حــیــزبــەکــان  کـــوردســـتـــان و پــێــگــە و نـ
تارانیش  کــە  دێــمــوکــرات  حیزبی  بــەتــایــبــەت  و 
و  زیاترین سەرنجی خستۆتە سەر، سەلمێندراو 
واقعیەتە،  ئەم  ســەرەڕای  بــەاڵم  حاشاهەڵنەگرە. 
ــۆڕم و  دەســەاڵتــی سیاسی لە تــاران –بــەهــەر ف
نیسبەت پرسی کوردەوە  بە  نێوەڕۆکێکەوە بێ– 
دایە  لەسەر  لەمێژینەی  ئارەزوویەکی  و  خەیاڵ 
کە سەرچاوەکەی بۆ تەواویەتی خوازیی دەوڵەتی 
کە ویست و  ئەوانی  تر  ناوەندگەرا و سڕینەوەی 

داخوازی خۆیان هەیە، دەگەڕێتەوە.
ــدارانــی تــاران  ئــەگــەر ئــەم ڕوانــیــنــەی دەســەاڵت
حیزبی  و  کــورد  بزووتنەوەی  نیسبەت  بە  تەنیا 
نموونە  بە  هاوچەرخدا  مێژووی  لە  دێموکرات 
بە  و  قۆناغی جیاجیادا  لە  کە  دەبینین  بهێنینەوە، 

بەردەوامی هەوڵ دراوە دابڕانێک لە نێوان حیزبی 
دێموکراتی کوردستان و کۆمەڵگەی کوردستان و 
نزیک  بکرێ.  دروست  مافخوازەکەیدا  بزووتنەوە 
بە هەشتا ساڵ پێش ئێستا کە حیزبی دێموکراتی 
کوردستانی  کــۆمــاری  و  دامـــەزراو  کوردستان 
بنیات نا، ڕوانینی کاربەدەستانی ئەوکاتی تاران لە 
ڕێژیمی پاشایەتی، بەبێ لەبەرچاوگرتنی بنەڕەتی 
ڕووداو و گۆڕانگارییەکان و واقعیاتی بزووتنەوەی 
کورد، حیزبی دێموکرات و پێشەواکەی، کۆماری 
و  دەستکرد  بە  سەرکۆمارەکەیان  و  کوردستان 
پیاوی ئەم وئەو لە قەڵەم دەدا و وایان وێنا دەکرد. 
دواتر لە سەردەمی ڕێژیمی کۆماری ئیسالمییشدا 
و  دێموکرات  حیزبی  نیسبەت  بە  ڕوانین  هەمان 
نەمر،  محەممەدی  قـــازی  پێشەوا  جــێــگــرەوەی 

شەهید دوکتور قاسملوو، هاتە ئاراوە. 
ئامانجی دەسەاڵتی سیاسیی تاران لەم ڕوانینە 
ــنــەوەی  دوو شــتــه: یــەکــەمــیــان ئــەوەیــکــە بــزووت
مافخوازانەی کورد بە گشتی بخاتە ژێر پرسیار 
بە  پێوەندییەکی  هیچ  هەیە  ئـــەوەی  کــە  بڵێ  و 
“ئەم  ئــەوان  قسەی  بە  و  کوردستان  کۆمەڵگەی 
پرسێکی  لە  حاشا  و  نییە  ــران”ەوە  ــێ ئ لە  بەشە 
دووهەمیان  بکا،  ــوردەوە  کـ ــاوی  ن بە  مێژوویی 
بە  دان  سەلمێندراوە  پێیان  وەک  ئەگەر  ئەوەیکە 
بوونی کورد لە واڵتدا بنێن، بڵێن کە ئەم حیزبانە 
ڕابردوویەکی  کە  دێموکرات  حیزبی  بەتایبەت   –
بزووتنەوەکەدا  ڕێبەری کردنی  لە  دورودرێـــژی 
هەیە – هیچ ڕەبتێکیان بە کۆمەڵگەی کوردستان 
و بزووتنەوەکەوە نیوە و و هەوڵی لێکدابڕاندنیان 

بدا.
دەسەاڵتی  پالنەشدا  و  تێڕوانین  ئــەم  لەپێناو 
سیاسی لە تاران لە هەردوو ڕێژیمدا، هانایان بۆ 
نەرم  و  سەخت  جــۆراوجــۆری  پیالنێکی  هەموو 
ڕێژیم و  پیالنەکانی  لە  به وردبوونەوە  بــردووە. 
کوردستان  دێموکراتی  حیزبی  بەئامانجگرتنی 
لە ماوەی ٧٦ ساڵی ڕابــردوودا، دەردەکــەوێ کە 
تێڕوانینی دەسەاڵتی سیاسی لە تاران وەک پێشتر 
پێدا نەتەنیا جیا لە خەیاڵ و ئارەزوو  ئاماژەمان 
باوەڕیکیان  هیچ  خۆیشیان  و  نییە  دیکە  شتێکی 
بە دابڕانی نێوان حیزبی دێموکرات و کۆمەڵگەی 
سەڵمێنەری  ڕاســـت  بەڵکوو  نییە،  کــوردســتــان 
و  دێموکرات  حیزبی  ئــەوە  کە  حەقیقەتەیە  ئــەو 
حیزبەکانی دیکەن کە ڕێبەرایەتی و مودیرییەتی 

بزووتنەوەی کوردستان دەکەن.
داســەپــانــدنــی شــەڕ بــە ســەر کــوردســتــانــدا و 
پێشمەرگەی  هێزی  و  حیزبەکان  ناچارکردنی 
گواستنەوەی  و  بــەرەبــەرەکــانــێ  بۆ  کوردستان 
ــا و  ــکــەی تــێــکــۆشــەران بـــۆ چــی ــن بـــەنـــاچـــاری ب
و  شــار  گرتنەوەی  و  کوردستان  سنوورەکانی 
ناوچەکانی کوردستان لە الیەن ئەرتەش و سپای 
پاسداران بە زەبری شەڕ و سەرکوت، زیاتر ئەم 
خەیاڵەی الی کاربەدەستانی تاران بەهێز کرد کە 
دەتوانن کەلێن بخەنە نێوان خەڵک و حیزبەکانەوە. 
پێوەندیی  سەلمێندرا  و  ــەوت  دەرکـ وەک  ــەاڵم  ب
حیزبی  بەتایبەت  کوردستان،  حیزبەکانی  نێوان 
بتوانێ  ڕێژیم  کە  قووڵترە  لەوە  زۆر  دێموکرات 

لێکیان داببڕێ.
ئەم  دەبینین  ســاڵ  چل  لە  زیاتر  دوای  ئێستا 
لە  بە حیزبەکان و بزووتنەوەی کورد  پیالنە دژ 
سەر  بڵقی  بۆتە  نەتەنیا  کوردستان  ڕۆژهەاڵتی 
ڕێبەرایەتیی  به  کــورد  بزووتنەوەی  بەڵکو  ئــاو، 
پانتایی  و  قواڵیی  هەمیشە  لە  زیاتر  حیزبەکان 
بە  بزووتنەوە  تەنیوە،  کوردستانی  کۆمەڵگەی 
لە جاران گشتگیر  زیاتر  هەموو ڕەهەندەکانیەوە 
و جەماوەری بۆتەوە، حیزبەکان هەروا جێی هیوا 
و  پێگەیان  بەپێی  هەرکام  و  خەڵک  هومێدی  و 
قورسایی خۆیان نفوزی جەماوەرییان پاراستووە.
ئێستا ئەوە کۆمەڵگەی کوردستان بە گشتی و 
چاالکانی سیاسی، مەدەنی و فەرهەنگیی نێوخۆی 
ئیلهام وەرگرتن  بە  ڕاستەوخۆ  کە  کوردستانن 

پەویامی  و  تێڕوانین  و  بەرنامە  نێوەرۆکی  لە 
حیزبەکان، ڕاستەوخۆ و بەبێ ترس لە هەڕەشە 
ــەاڵت خــاوەنــدارێــتــی لە  و گــوڕەشــەکــانــی دەســ
بە  کــوردســتــان  کۆمەڵگەی  ــەن.  دەکـ پرسەکان 
و  مەدەنییەکان  دامــــەزراوە  هیمەتی  و  ــەوڵ  ه
چاالکانی نێوخۆ، ڕێکخراوتر لە هەمیشە لە پێناو 
دەستەبەرکردنی ویست و داخوازییەکانی خۆیدا 
خەیاڵی  و  خــەون  بەپێچەوانەی  دەنــێ.  هەنگاو 
نــەیــارانــی کـــورد لــە تـــاران، کــۆمــەاڵنــی خەڵکی 
کوردستان بەرینتر لە جاران خۆیان بە پشتیوانی 
خاک  لەپێناو  حیزبەکانیش  و  دەزانن  حیزبەکان 
تێکۆشان  و  خەبات  لە  کوردستاندا  خەڵکی  و 

بەردەوامن.
چەند  لە  النیکەم  و  نین  ئیدیعا  تەنیا  ئەمانە 
ساڵی ڕابردوو هەم دەسەاڵتی سیاسی لە تاران 
کۆمەاڵنی خەڵکی  هەم  و  کردەوەکانی خۆی  بە 
کوردستان بە هەڵوێستەکانیان ئەم واقعیەتانەیان 
سەلماندووە. هێرشی مووشەکی بۆ سەر حیزبی 
خەرمانانی  ١٧ی  لــە  کــوردســتــان  دێــمــوکــراتــی 
١٣٩٧ی هەتاوی، درێژەدان بە سیاسەتی تێرۆری 
تێکۆشەرانی حیزبی دێموکرات، هێرشی ئاسمانی 
ناوچە  لە  پێشمەرگە  هێزی  بنکەکانی  سەر  بۆ 
سنوورییەکان لە الیەک و هەوڵی کاربەدەستانی 
ڕێژیم بۆ دانیشتن لەگەڵ حیزبەکانی ڕۆژهەاڵتی 
ئەو  سەلمێنەری  هەموویان  هــەر  کوردستان، 
بەپێچەوانەی  ئیسالمی  کۆماری  کە  ڕاستییەن 
مەیل و ئارەزووی خۆی ناتوانێ حاشا لە ڕۆڵ 
و کاریگەریی ئەم حیزبانه و هێزی پێشمەرگەی 
کوردستان و پێگەو نفووزیان لەنێو خەڵکدا بکات 
و سەرەڕای هەموو ئیدیعایەکی درۆیینی، دیسان 
لە  ئادرەسی واقعیی پرسی کورد  بە  حیزبەکان 

ڕۆژهەاڵتی کوردستان دەزانێ.
لە الیەکی دیکەوە ئەگەر هەر مووشەکبارانی 
هێزی  بنکەکانی  بوردمانی  و  دێموکرات  قەاڵی 
الیەن  لە  سنوورییەکان  ناوچە  لە  پێشمەرگە 
لە  قسەکردن  بۆ  ڕێژیمەوە  پاسدارانی  سپای 
بە  حیزبەکان  پشتیوانیی  بە  خەڵک  هەڵوێستی 
چەند  بــە  ئــامــاژە  پێویستە  بهێنێنەوە،  نموونە 
خەڵکی  کۆمەاڵنی  مانگرتنی  بکەین.  هەڵوێستێک 
ڕۆژ  سێ  تەنیا  خەرمانان،  ٢١ی  لە  کوردستان 
دوای هێرشی مووشەکیی بۆ سەر کۆبوونەوەی 
ــی  ــمــوکــرات ــی دێ ــزب ــدیـــی حــی ــاوەنـ ــەی نـ ــت ــی کــۆم
دەسەاڵتی  بۆ  بوو  ڕوون  واڵمێکی  کوردستان، 
سیاسی لە تاران کە حیزبی دێموکرات خاوەنی 
چ پێگەیەکی بەرزی جەماوەرییە. هێرشی هەوایی 
مانگی  کۆتاییەکانی  لە  ڕێژیم  پاسدارانی  سپای 
خەڵکی  بــە  دیــکــەی  دەرفەتێکی  ڕابـــردوویـــش دا 
مــەدەنــی  و  سیاسی  چــاالکــانــی  و  کــوردســتــان 
بە  دیکە  بۆجارێکی  کــە  دا  واڵت  نێوخۆی  لــە 
هەر  بگرن.  هەڵوێست  حیزبەکان  لە  پشتیوانی 
بۆ ئەمجارەیان و ڕاشکاوانەتر لە پێشوو خەڵک 
حیزبەکان  بۆ  خۆیان  هاوسۆزیی  پەرۆشەو  بە 
و پێشمەرگەکان دەربڕی و ڕۆژانە بە هەزاران 
بە  پێوەندی  ڕێگای  لە  واڵت  نێوخۆی  لە  کەس 
حیزبەکان و تێکۆشەرانیانەوە پشتیوانی خۆیان 
دەردەبڕی. هەر لەم پێوەندییەدا کەم نەبوون ئەو 
بە  کە  واڵت  نێوخۆی  سیاسییانەی  کەسایەتییە 
واژۆکردنی نامە و دەرکردنی بەیاننامەی ڕەسمی 
پاسدارانیان  سپای  هێرشی  بە  کــاردانــەوەیــان 
بە  ڕوو  و  دا  پێشان  سنوورییەکان  ناوچە  بۆ 
بەشێک  بە  “حیزبەکانیان  تاران  دەسەاڵتدارانی 
پێویستە  کە  برد  ناو  کۆمەڵگەی کوردستان”  لە 
بۆ چارەسەریی کێشەکان  تاران  دەسەاڵتدارانی 

لەگەڵیان بکەونە وتوێژەوە.
ئەوەی ماوەتەوە بیڵێین ئەوەیە کە عەقڵییەتی 
ــە تـــاران  نـــاوەنـــدگـــەرای دەســـەاڵتـــی ســیــاســی ل
کوردستان  نیسبەت  بە  ئەوەی  بتوانێ  لەوانەیە 
حیزبەکانییەوە  و  مافخوازانەکەی  بزووتنەوە  و 
لە پالن و پیالنی دا هەیە، خەونی پێوەن ببینێ و 
بنیات بنێ، بەاڵم  لە سەر  ئیستراتێژیی خەیاڵیی 
ناتوانێ حاشا لە ڕۆڵ  لە مەیدانی کــردەوەدا  لە 
و پێگەی حیزبەکان، بەتایبەت حیزبی دێموکرات 
و پشتیوانیی کۆمەاڵنی هەراوی کوردستان لەم 

حیزبانە بکا.

بزووتنەوەی کورد و عەقڵییەتی ناوەندگەرا ڕۆژهەاڵت
 مەیدانی سەرەکیی خەبات

سمایل شەرەفی
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ــی  ــانـ ــەکـ ــتـ ــەردەسـ ــە بـ ــ ــەرەسـ ــ ــێـــک لــــە کـ ــەکـ یـ
ڕاکردن  بۆ  نادێموکراتێک  واڵتانی  دەسەاڵتدارانی 
یان  نێوخۆ، دروست کردن  قەیرانەکانی  لە دەستی 
بواری  بە  پێوەندیدار  مەسەلەکانی  زەق کردنەوەی 
بە  واڵتە.  ئەمنییەتیی  بەناو  و  دەرەکــی  سیاسەتی 
مەسەلەکانی  بەئەمنییەتی کردنی  دیکە  واتایەکی 
کــەشــوهــەوایــەک  ــەوێ  ــان دەی دەرەکـــی  سیاسەتی 
ــی  واڵت نــێــوخــۆی  ــەزای  ــ ف بــتــوانــن  کــە  بخوڵقێنن 
بۆ  بێت  ئــاوەاڵتــر  دەستیان  و  بکەن  پێ کونترۆڵ 
سەرکوتی جیابیران و دژبەرانیان و لەو حاڵەتەدا 
حکوومەت دەبێتە خاوەنی هێزی ڕەها و هەرچی 
قازانجی  بــە  واڵت  نێوخۆی  لــە  بێت  خــۆش  پێی  

مانەوەی لە دەسەاڵتدا دەیکا.
لە  ئیسالمی  کــۆمــاری  ــی  ــداران دەســەاڵت دۆخــی 
بووە  بــەو شێوەیە  ــردوودا  ڕابـ مــاوەی ٤٢ ساڵی 
قەیرانە  دەرەکــــی،  قــەیــرانــی  خوڵقاندنی  بــە  کــە 
ناڕەزایەتیی  دەنگی  و  داپۆشیوە  نێوخۆییەکانیان 
خەڵکیان پێ سەرکوت کردووە. هەر بۆیە دەبینین 
دوای دەست بەکاربوونی دەوڵەتی ئیبراهیم ڕەئیسی، 
سپای پاسداران لە قەیران خوڵقێنییەکانی لە ناوچە 
بەردەوام بووە و شەپۆلێکی نوێی لە هەڕەشەکردن 
لە حیزبەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان و بەوانیشەوە 
کــوردســتــان-عــیــراق،  هەرێمی  لــە  هــەڕەشــەکــردن 
سەربازی  جــۆراوجــۆری  مــانــۆڕی  بەڕێوەبردنی 
لەسەر سنوورەکانی واڵتی ئازەربایجان و لێدوانی 
توندی فەرماندەکانی سپا دەست پێ کردووە کە لە 

هەموواندا بۆنی شەڕ و ئاژاوەیەکی نوێ دێ.

بەهۆی  ساڵە  چەندین  مـــاوەی  لــەوانــە  بیجگە 
بۆ  ئیسالمی  شۆڕشی  هەناردەکردنی  سیاسەتی 
دەســەاڵتــدرانــی  ئــێــران،  ســنــوورەکــانــی  دەرەوەی 
ئابووری  قەیرانە  لەدەست  هەاڵتن  بۆ  نیزامە  ئەو 
ئێران،  نێوخۆی  لە  فەرهەنگییەکان  و  سیاسی  و 
ناوچەکەدا  لە  دیکەیان  قەیرانی  کۆمەڵێک  هاتوون 
ــقــەکــانــی ســپــای  ل بـــوونـــی  خـــوڵـــقـــانـــدووە، وەک 
لوبنان،  ســووریــە،  لە  الینگرەکانیان  و  پــاســداران 
لــە ڕێگای  .... کــە ڕاســتــەوخــۆ  یــەمــەن، عــیــراق و 
هەموو  لە  دەستێوەردان  دەست وپێوەندەکانیانەوە 
جومگەکانی ژیانی سیاسی و کۆمەاڵیەتیی خەڵکی 
ئەو  خەڵکی  نــادەن  ئیزن  و  دەکــەن  واڵتانەدا  ئەو 
واڵتــانــە بــۆ خــۆیــان بــڕیــار لــەســەر چــارەنــووســی 
خۆیان بدەن و سەقامگیری لەو واڵتانە و بە گشتی 

لە ناوچەکەدا دەستەبەر بێ.
دەسەاڵتدارانی کۆماری ئیسالمی لە ماوەی ٤٢ 
بە  کە  وەرنەگرتووە  دەرسیان  ڕابـــردوودا  ساڵی 
پەردەپۆش کردنی  و  حاشا  سیاسەتی  درێژەدانی 
ــران و خــوڵــقــانــدنــی قــەیــرانــە  ــێ ــی ئ ویــســتــی گــەالن
یارییەدا  لــەو  ســەر  هەتا  ناتوانن  دەرەکــیــیــەکــان 
حاڵی  لە  بەتایبەتی  بێنن،  بــەدەســت  سەرکەوتن 
ــی  ــان ــی واڵت ــ ــانـ ــ ــی ڕووداوەکـ ــ ئــیــســتــادا کـــە ڕەوتـ
دەوروبەری ئێران لە درێژخایەندا ڕەنگە لە قازانج 
ئەو  و  نەبێ  ئیسالمیدا  کۆماری  بەرژەوەندیی  و 
قەیرانانەی کە خۆی خوڵقێنەریان بووە لە هەر ئان 

و ساتێکدا بەڕووی خۆیدا بشکێنەوە.
بەپێی  ئیسالمی  کۆماری  دەرەکــیــی  سیاسەتی 
لەسەر  نیزامە  ئــەو  بنەرەتیی  یاسای  نێوەرۆکی 
دەرەوەی  بۆ  ئیسالمی  شۆڕشی  هەناردەکردنی 
ڕەچاوکردنی  و  ــەزراوە  دامـ ئێران  سنوورەکانی 
ڕابـــردوودا  سالی   ٤٢ مـــاوەی  لــە  سیاسەتە  ئــەو 

بەڵکوو  ناوچەکەدا  لە  نەک  ئێران کردووە  لە  وای 
بکەوێتەوە  تەریک  جیهانیشدا  کۆمەڵگەی  لەنێو 
کە سەرچاوەی  بکرێ  سەیر  واڵتێک  چاوی  بە  و 
دەوروبـــەر.  واڵتانی  لە  ناسەقامگیرییە  و  ئــاژاوە 
تیرۆریزمی  هەناردەکردنی  ناوەندی  ڕێژیمە  ئەو 
دەوڵەتییە لە سەرانسەر جیهاندا و لە هەمان کاتدا 
ئەو ستراتیژییەی ڕێژیم و هەناردەکردنی شۆڕشی 
و  ئابووری  بواری  لە  ئێرانی  کۆمەڵگەی  ئیسالمی 
فەرهەنگی و سیاسییەوە تووشی داڕمان کردووە. 
لەو سۆنگەیەوە ڕۆژ بە ڕۆژ قەیرانە نێوخۆییەکانی 
و  دەبــن  کەڵەکە  یەکتر  لەسەر  ئێران  کۆمەڵگەی 
ئاستی  لــە  ئیسالمییش  کــۆمــاری  دەســەاڵتــدرانــی 

چارەسەرکردنیان داماو و داماوتر دەبن.
 یەکێک لەو پرس و بابەتانەی کە دەسەاڵتدارانی 
دامــەزرانــی  ســەرەتــای  لە  هــەر  ئیسالمی  کۆماری 
ــەو نــیــزامــە بـــەدەســـتـــیـــەوە دامـــــــاون، پــرســی  ــ ئ
ئازادییەکانی  و  ــاف  م پــرســی  چــارەســەرکــردنــی 
گەلی  بەتایبەتی  ئێرانە.  پێکهێنەری  نەتەوەکانی 
کورد کە لە ماوەی دەسەاڵتداریی نیزامی پاشایەتی 
نیزامی  لە  پاشایەتی  نیزامی  ڕووخانی  بــەدوای  و 
وەدەست خستن  ویستیاری  ئیسالمیشدا  کۆماری 
و  مــاف  بە  تــارانــە  دەســەاڵتــدارانــی  دانپێدانانی  و 
قوربانیی  و  خوێن  ڕێگایەدا  لەو  نەتەوەیە  ئەم   .
زۆری داوە و هەموو کات پشتیوان و پشتگیریی 
حیزبەکانی خۆیانیان کردووە، بەاڵم دەسەاڵتدارانی 
کۆماری ئیسالمی لە ئاستی ئەو ڕاستییەدا خۆیان 
گێل دەکەن کە حیزبەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان 

بە تایبەتی حیزبی دێموکرات هەڵقواڵو و هەڵگری 
لە  بەشە  لەو  کوردن  گەلی  ویست وداخوازیەکانی 
تیرۆرکردنی  و  زەبرلێدان  بە  و  نیشتمانەکەیان 
ئەو  ئەندامانی  و  وپێشمەرگە  ــادر  ک و  ڕێــبــەران 
کورد  گەلی  خەباتی  ڕەوڕەوەی  ناتوانن  حیزبانە 

بوەستێنن. 
کاربەدەستانی  زمانی  لە  ماوەیەدا  لەو  ئــەوەی 
سپای  فەرماندەرانی  و  ئیسالمی  کۆماری  بەرزی 
ڕۆژهەاڵتی  حیزبەکانی  بە  دەرحــەق  پاسدارانەوە 
کوردستان دەگوترێ شتێکی نوێ نییە بەاڵم دوو 
ماوەی  لە  کە  ئــەوە  یەکەم  دەگــرێ:  لەخۆ  ڕاستی 
ــوت و  ــردوودا ســیــاســەتــی ســەرک ــ ــ ٤٢ ســاڵــی ڕاب
زەبروزەنگی ئەو نیزامە نەیتوانیوە گەلی کورد لە 
تەسلیمی  و  بێنێ  بەچۆکدا  کوردستان  ڕۆژهەاڵتی 
سیاسەتە چەوتەکانی خۆی بکا. دووهەم نیشانەی 
ئەوەیە کە لەو ماوە دوور و درێژەدا سیاسەتەکانی 
لەنێو  حیزبەکان  پێگەی  نەیتوانیوە  نــەک  نــیــزام 
بە ڕۆژ  بەڵکوو ڕۆژ  بکا  خەڵکی کوردستان الواز 
لەنێوکۆمەڵگەی  حیزبانە  ئەو  جەماوەریی  پێگەی 
و  هەست  و  بووە  بەهێزتر  و  بەهێز  کوردەواریدا 
گەشەی  بــەرزدا  ئاستێکی  لە  نەتەوەیی  شعووری 
کردووە، هەربۆیە لە نێوەرۆکی وتە و لێدوانەکانی 
ــەو ڕاستییە  ئ ــدا دەتــوانــیــن  ــاران ت کــاربــەدەســتــانــی 
ئەو  جەماوەریی  پێگەی  لە  چەندە  کە  بخوێنینەوە 
هەیە  ترسیان  کوردستان  خەڵکی  لەنێو  حیزبانە 
زەویی واڵتێکی  و  ئاسمانی  ئامادەن سنووری  کە 
دیکە ببەزێنن و بە قسەی خۆیان بنکە و بارەگای 
حیزبەکان کۆ بکەنەوە و غافڵ لەوەن یان خۆیان 
گێل دەکەن کە پێگەی ڕاستەقینەی ئەو حیزبانە لەنێو 
خاک و دڵی گەلی کورد لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان 

دایە نەک لە بنکە و بارەگاکانی حیزبەکان.

 هەروەک مێژوو سەلماندوویەتی ڕێگا چارەی 
پرسی نەتەوەکان بە تایبەتی نەتەوەی کورد تەنیا 
و تەنیا بە ڕێگای ئاشتییانەیە و لوولەی چەک و 
تۆپخانە ناتوانی ئەو پرسە چارەسەر بکا. کاتێک 
نیزامی پاشایەتی بە هێزی نیزامی هێرشی کردە 
سەر کۆماری کوردستان و کۆماری جوانەمەرگ 
دەسبەسەر  کۆماری  ڕێبەرانی  و  پێشەوا  و  کرد 
خەباتی  کە  پێی وابوو  دا،  لە سێدارە  زۆریانی  و 
ــە حیزبی  ــی، بـــەاڵم دیــتــمــان ک ــتـ کـــورد دەوەسـ
بە  کەمدا  ماوەیەکی  لە  کوردستان  دێموکراتی 
پشتیوانیی خەڵکی کوردستان خۆی ڕێک خستەوە 
کوردی  گەلی  مافخوازانەی  خەباتی  ڕێبەری  و 
نیزامی  ڕووخــانــی  هەتا  و  گــرتــەوە  بەدەستەوە 
پاشایەتی لە خەبات بەردەوام بوو. لە سەردەمی 
نیزامی کۆماری ئیسالمییشدا دەسەاڵتدارانی ئەو 
میراتگری  لە دژمنکاری گەلی کورددا  کە  نیزامە 
شــەڕیــان  زوو  هــەر  ــوون،  بـ پاشایەتی  نیزامی 
بە  کرد  دەستیان  و  سەپاند  کوردستاندا  بەسەر 
کوشت و کوشتاری خەڵکی کوردستان و ڕێگای 
تێرۆری ڕێبەران و کادر و فەرماندەکانی حیزبی 
حیزبی  کە  تەمایە  بــەو  گرتەبەر،  دێموکراتیان 
دێموکرات و خەڵکی کوردستان بەچۆکدا دێن و 
واز لە خەباتی حەقخوازانەی خۆیان دێنن. بەاڵم 
وەک دەبینین بەپێچەوانەی ویستی دەسەاڵتدارانی 
کۆماری ئیسالمی حیزبی دێموکرات و حیزبەکانی 
بــە پشتیوانیی  کــوردســتــان  دیــکــەی ڕۆژهــەاڵتــی 
مەیدانی خەبات دان  لە  خەڵکی کوردستان هەروا 
و بۆ وەدەست خستنی ماف و ئازادییەکانی گەلی 

کورد لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان لە سەنگەردان.
کۆماری  دەســەاڵتــدارانــی  کــە  نییە  شــک  جێی 
ئیسالمی ماوەی ٤٢ ساڵە بە چاوی ئەمنییەتییەوە 
ــان و ســـەدان  ــ ــە کـــوردســـتـــان و دەیـ ــ ــن ــ دەڕوان
ئاراستەی  مــاوەیــەدا  لــەو  تۆمەتیان  و  بوختان 
کـــردووە  کــوردســتــان  ڕۆژهــەاڵتــی  حیزبەکانی 
کە  دەزانـــن  باشتر  کــەس  هەموو  لە  خۆیان  کە 
ڕۆژهــەاڵتــی  حیزبەکانی  بێ بنەمان.  هەموویان 
لە  هەڵقواڵو  ســەربــەخــۆی  هێزێکی  کــوردســتــان 
بە  پشتیان  تەنیاوتەنیا  و  خۆیانن  گەلی  ئیرادەی 
پشتیوانیی خەڵکی خۆیان گەرمە و ئەوە خەڵکی 
کوردستانە وزە و هێز لە هەموو بوارێکەوە دەدا 
سەرانسەریی  مانگرتنی  خــۆی.  حیزبەکانی  بە 
خــەرمــانــانــی١٣٩٧  ٢١ی  لــە  کــوردســتــان  خەڵکی 
لە  دێــمــوکــرات  قـــەاڵی  ــی  ــاران مــووشــەک ب دوای 
پــاســدارانــەوە،  سپای  الیــەن  لە  خەرمانان  ١٧ی 
خەڵکی  پشتیوانیی  بەڵگەی  نوێترین  و  باشترین 
کوردستانە لە حیزبەکان. هەربۆیە دەسەاڵتدارانی 
ــە  ــی ــاری ئــیــســالمــی لـــەو پــێــگــە جــەمــاوەری ــۆمـ کـ
ئێستادا  لــەســەردەمــی  حیزبەکان  بــەربــەریــنــەی 
کردەوە  بەو  دەیانهەوێ  و  نیشتووە  لێ   ترسیان 
پاسداران  سپای  فەرماندەکانی  هەڕەشانەی  و 
قەیرانێکی نوێ لە ناوچەکەدا بخوڵقێنن بۆ ئەوەی 
لە هەلومەرجی ئیستادا قەیرانە نێوخۆییەکانی بۆ 
ئێران  خەڵکی  بیروڕای  و  داپۆشن  پێ   ماوەیەک 
بەرەوە ئەوە ڕابکێشن کە لەسەر سنوورەکان و 
لە ڕێگای حیزبە کوردییەکانەوە، ئێران مەترسیی 
خەڵک  هــەن  مەترسییانە  ئــەو  ــادام  م و  لەسەرە 
بــەاڵم  بکا.  قەناعەت  ئیستا  ژیــانــەی  بــەو  ــێ  دەب
و  بەرباڵو  ئەوەندە  ئێران  نێوخۆییەکانی  قەیرانە 
قەیرانانە  جۆرە  ئەو  خوڵقاندنی  کە  هەمەالیەنەن 
نەک دادی کۆماری ئیسالمی نادەن بەڵکوو دەبنە 
هۆکارێک لە سەدان هۆکار کە نیزامی پێ الوازتر 
پێگەی  کاتدا  هەمان  لە  و  دەبێ  ناسەقامگیرتر  و 
حیزبەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستانی لە نێو خەڵکی 

کوردستاندا پێ بەهێزتر دەبێ.

***

هۆکار و ئاکامی هەڕەشە و
 هێرشەکانی سپای پاسداران

دەدا،  خۆی  خەڵکی  داوای  و  ویست  بە  گرینگی  واڵتێک  هەموو 
ــان  ڕەوای ــی  داواخــوازی لەسەر  کە  نەبێ  ئێران  ئیسالمیی  کۆماری 
دەیانکوژێ. هەموو واڵتێک بەرژەوەندیی خاک و نیشتمانی خۆی لە 
سەرووی هەموو شتێکە، کۆماری ئیسالمی نەبێ کە هەموو سامان و 
سەرچاوەکانی واڵت بۆ ئەوانیدی لە واڵتانی دی خەرج دەکا. هەموو 
واڵتێک بایەخ بۆ گیان و ساڵمەتیی خەڵکی خۆی دادەنــێ، کۆماری 
ئیسالمی نەبێ کە لەسەر سەروو، ڕێبەری واڵت کڕین و هاوردەی 
واکسەن و دەرمانی دژەنەخۆشی قەدەغە دەکا هەتا خەڵکەکەی پتر 
ستوونەدا  لەم  ئــەوەی  و  زۆرە  باس  بارەیەوە  لەو  بکا.  کۆمەڵکوژ 
لە  بەاڵم  خەڵک،  ساڵمەتیی  مەسەلەی  هەر  سەری  بێینە  دەمانەوێ 
و  کوردستان  لە  مین  مەسەلەی  ئەویش  دیــکــەوەیــە؛  ڕەهەندێکی 

سیاسەتەکانی کۆماری ئیسالمییە لەو پێوەندییەدا.
حەوتوویەکە تورکیە بە هاوکاریی یەکیەتیی ئورووپا و بەرنامەی 
چوارچێوەی  لە  و،  یەکگرتووەکان  نەتەوە  ڕێکخراوی  پەرەپیدانی 
هەڵگرتنەوەی  و  لەکارخستن  بە  دەستی  بــەربــاڵودا  عەمەلیاتێکی 
ئێران  لەگەڵ  خۆی  نێوان  سنوورییەکانی  ناوچە  لە  مین  هەزار   ٨٠
کردووە. واڵتی تورکیە لە ماوەی زیاتر لە ٤٠ ساڵ )١٩٥٣-١٩٩٦(

دا بۆ ڕێگەگرتن لە قاچاغ، هاتوچۆی نایاسایی و هەڵبەت لە ڕاستیدا 
بەشەی  لەو  کــورد  سیاسیی  بزووتنەوەی  لەگەڵ  بەربەرەکانی  بۆ 
کوردستان نیزیک بە ٥ هەزار کیلۆمەتری چوارگۆشەی لەو ناوچانەی 
مینڕێژ کردووە. تورکیە دوای ئەوەی لە ساڵی ٢٠٠٤ کۆنڤانسیونی 
“ئۆتاوا”ی بۆ قەدەغەکردن و ڕاگرتن و بەکارهێنانی مینی دژەکەس 
ئیمزا کرد، ئێستا بە هاوکاریی ڕێکخراوە نێودەوڵەتییەکان دەستی بە 

هەڵگرتنەوە و خاوێنکردنەوەی ناوچە مینڕێژکراوەکان کردووە.
جیدییەکانی  قەیرانە  و  کێشە  لە  یەک  ئێرانیش  لە  “مین”  پرسی 

خەڵکی کوردستانە.
کۆماری ئیسالمیی ئێران بە بیانووی شەڕی کوردستان و عێڕاق 
لــە چــوار  لــە چــل و دوو هـــەزار کیلۆمەتری چــوارگــۆشــەی  زیــاتــر 
کۆتایی  دوای  کرد.  مینڕێژ  خوزستاندا  و  کوردستان  پارێزگاکەی 
هاتنی شەڕ نەک هەر ١٢ میلیۆن مین لەو شوێنانە بەجێ مان، بەڵکوو 
سپای پاسداران پتر لە جاران ناوچە سنوورییەکانی کوردستانی بۆ 

ڕێگری لە هاتوچۆی هێزەکانی پێشمەرگە مینڕێژ کرد.
شوێنێکی  لە  نییە  ڕۆژ  ئێستاش  شەڕ  کۆتایی  لە  ساڵ   ٣٣ دوای 
بە  نیزیک  نەکەوێتەوە.  لێ  کارەساتێکی  مین  تەقینەوەی  کوردستان 
و  کۆڵبەر  خەڵکی  و  شــوان  منداڵ،  و  ژن  قوربانییەکانیش  تــەواوی 
کاسبکاری ناوچەکەن. ئامارە رەسمییەکانی حکوومەت دەڵێن لە ماوەی 
سی ساڵدا )١٣٦٧-١٣٩٧(دا ٩٩٢٥ کەس لە ناوچە کوردستانییەکانی 
ئێران بوونەتە قوربانیی تەقینەوەی مین کە ٢٨٢٣ کەسیان کوژراون 
مافی  نــاوەنــدی  “چاونیوز”،  بــوون.  نقوستان  کەسیشیان   ٧٠٩٥ و 
مرۆڤی ڕۆژهەاڵتی کوردستان بە ئاماژە بەوە کە ئامارە ڕاستییەکان 
لە  ــردوودا زیاتر  ڕاب لە سێ ساڵی  تەنیا  لەوەشن، دەڵێ  زۆر زیاتر 
٢٠٠ کەس لە کوردستان بەهۆی تەقینەوەی مینەوە کوژراون، یان 
نقوستان بوون. لە زیانە گیانییەکانی تەقینەوەی مین بەوالوەتر ئەو 
هۆی  بوونەتە  و  کەوتووە  کوردستان  ژینگەی  بەر  کە  خەسارانەن 
ئەوەی زیاتر لە چوار میلیۆن هێکتار زەویی کشتوکاڵ لەو سۆنگەیەوە 
ببێتە بەیار و، خەسارە کۆمەاڵیەتییەکانی وەک تەاڵق، بێ سەرپەرستی 
هەزاران کەس، کۆچ بەرەو شارەکان، ژیان لە ترس و دڵەڕاوکێ و 

نائەمنییش بێتە وەک دەردی سەرباری دەردان.
و  مین  هەڵگرتنەوەی  دەڵــێ  یەکگرتووەکان  نەتەوە  ڕێکخراوی 
 ٢٠٠ لە  زیاتر  ئێران  لە  مینڕێژکراوەکان  ناوچە  خاوێنکردنەوەی 
هاوکاریی  بــارەیــەوە  لــەو  ئامادەشە  و  پێویستە  دۆالری  میلیون 
بێتە  ئێران  ئەوەیە  مەرجەکەی  پێش  بــەاڵم  بکا،  ئیسالمی  کۆماری 
لەبەر  ئیسالمی  “ئۆتاوا”، کەچی ڕێژیمی کۆماری  نێو کۆنڤانسیۆنی 
سیاسەتی شەڕانخێویی خۆیەوە ئامادە نییە بێتە نێو پەیمانێکەوە کە 
ڕێ لە کوژرانی خەڵکی سڤیل و بێتاوان دەگرێ! کۆماری ئیسالمیی 
ئێران هاوکات ئیدیعا دەکا لە پڕۆسەی هەڵگرتنەوەی مین لە ناوچە 
شەڕلێدراوەکان بەردەوامە و تەنانەت هەر جارە و لە شوێنیک “جێژنی 
پاکسازی”یشی بۆ دەگرێ، وەک چۆن تا ئێستا لە کرماشان و مەریوان 
ئارخەیانیەوە  و  متمانە  بەو  گرتووە و خەڵک  لەو جۆرە جێژنانەی 
گەڕاونەتەوە سەر مووچە و مەزراکانیان، کەچی هەر لەو شوێنانە 

کارەساتەکان نەک دووپاتە، بەڵکوو سەت پاتە بوونەتەوە.
لەالیەک  ئێراندا  ئیسالمیی  کۆماری  لە  کە  ئەوەیە  سەرنجڕاکێش 
بە ڕواڵەت ئەرکی هەڵگرتنەوەی مینە نێژراوەکان خراوەتە ئەستۆی 
وەزارەتی بەرگری –کە خۆی لێ دەدزێتەوە- و لەالیەکی دیکەشەوە 
لە  ڕێگری  بۆ  دەکا  داوا  قاچاغ  کااڵی  لەگەڵ  بەربەرەکانی  ستادی 
هاتوچۆی قاچاغچییەکان! ناوچە سنوورییەکان پتر مینڕێژ بکرێن کە 
سپای پاسداران بێ ئەوەش لەو کارە بەردەوامە! هەروەها کۆمیسیۆنی 
مادە ٢ی ئۆستاندارییەکانیش کە دەبێ ئاوڕ لە قوربانییانی تەقینەوەی 
بەجۆرێک  خەواندووە.  ئەرکەکانیان  لە  خۆیان  گوێی  بدەنەوە،  مین 
پەروەندەیان   ٢٥٠٠ لە  زیاتر  پیرانشار  و  سەردەشت  لە  تەنیا  کە 
لەسەر ئەوە کە قوربانییەکە بە قاچاغ سنووری بڕیوە، داخستووە! 
تەنانەت لە بواری وریاکردنەوەی خەڵک لە مەترسییەکانیش کەمترین 
کاریان نەکردووە و ئەگەر وشیارییەک لەو ماوەیەدا دروست بووبێ، 
بەرهەمێ کاری ڕێکخراوە مەدەنییەکان بووە کە لەالیەن ڕێژیمەوە 
نەک هاوکاری نەکراون؛ بگرە چەت خراوەتە کار و پڕۆژەکانیشیانەوە. 
کاتی خۆی  کە  هەن  کوردستان  لە  گوند  ئێستاش سەدان  هەربۆیە 
پایەگایان لێ بووە و دوایە چۆڵ کراون، بەاڵم مینەکانیان کە پاش 
خۆیان بەدیاری بۆ خەڵک هێشتۆتەوە لەجێی خۆیانن و خەڵکەکەش 

کەمترین وریایی و زانیارییان بۆ خۆپاراستن نەدراوەتێ.
کوردستان هەر بەاڵیەکی بە ناوی کۆماری ئیسالمی ئاوقا نەبووە، 
لەوانە، بەاڵیەکی زیاترن  لێکەوتەکانی کە مین یەک  بەڵکوو شەڕ و 
کە هەر لە سۆنگەی ئەم ڕێژیمەوە بۆ خەڵک باریون. لە کوردستان 
خەڵک  مەینەتیی  و  دەرد  لە  گوێیان  و  نووستوون  کاربەدەستان 

خەواندووە، بەاڵم مینەکان بەخەبەرن و هەروا گیان دەستێنن. 

بەاڵیەک بە ناوی کۆماری ئیسالمی

لەنێو  دێموکرات  حیزبی  پێگەی  نەیتوانیوە  نەک  ڕێژیم  سیاسەتەکانی 
خەڵکی کوردستان الواز بکا بەڵکوو ڕۆژ بە ڕۆژ پێگەی جەماوەریی حیزب لەنێو 
کۆمەڵگەی کوردەواریدا بەهێزتر بووە. هەر ئەوەش وای کردووە ڕێژیم بە خەیاڵی 
خۆی بۆ لێدان لە بنکەکانی حیزب سنوورەکانی واڵتی دراوسێی ببەزێنێ، بەاڵم 
نایهەوێ لەو ڕاستییە تێ بگا کە پێگەی سەرەکیی حیزبی دێموکرات لەنێو خاک 

و دڵی گەلی کورد لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان دایە

عومەر باڵەکی
عەلی بداغی
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ده ستێوه ردانه  بێ ئه نجامه كانی كۆماری ئیسالمی

بان ناوچه ییه كانی  و  ناوچه یی  ده ستێوه ردانه  
كۆماری ئیسالمیی ئێران ڕۆژ له  دوای ڕۆژ زیاتر 
ده بنه  هۆی زه قبوونه وه ی ئه و كه لێنه  تێئۆپۆلیتیكی 
ڕۆژهه اڵتی  ناوچه ی  له   هێزه كییه ی  ملمالنێ  و 
مــاتــه وزه ی  وه ك  ساڵه   ســـه دان  بــه   نێوه ڕاستدا 
هه ن .  ناوچه یه   ئــه و  سیاسییه كانی  گۆڕانكارییه  
ئیسڕائیل  ده وڵــه تــی  ــی  ــوون دروســت ب بێگومان 
ئه و  گــه رم بــوونــی  لــه   بــه رچــاوی  كاریگه رییه كی 
ملمالنێیانه  هه بووه ، به اڵم له والشه وه  سه رهه ڵدانی 
ــیــســالمــیــی ئـــێـــران بـــه  دروشـــمـــی  ــاری ئ ــ ــۆم ــ ك
فراوانخوازانه ی “ڕێبه رایه تیی جیهانی ئیسالم” و 
له   فیتنه   به   هێنان  “كۆتایی  له وه   زیاتر  ته نانه ت 
كێشه كانی  دیكه   هێنده ی  جیهاندا”  ســه راســه ری 
به شێوه یه ك  كـــردووه،   ئاڵۆزتر  ناوچه یه ی  ئــه و 
بۆ  هیوابه خش  دووره دیمه نێكی  دۆزینه وه ی  كه  
كۆتایی هێنان به  ناكۆكییه كانی زۆر دژوار كردووه . 

شۆڕشدا  سه ره تای  له   ڕێژیم  ڕێبه رانی  ئه گه ر 
كۆنتێكستی  له   ته نیا  زێده خوازه كانیان  ویسته  
ئایینزاییدا  بڵێین  باشتر  یــان  ئایینی  گوتارێكی 
سایه ی  له   به تایبه ت  ئێستادا  له   گــۆڕێ،  دێنایه  
به هێزبوونی توانای سه ربازیدا، چیتر ئه و پاساوانه  
له   ده ســت  سڵه مینه وه   بێ  و  نازانن  پێویست  به  
ئــه و واڵتــانــه  وه رده ده ن كه   هــه مــوو  ــاری  كــاروب
به هۆی بۆشایی سیاسی و الوازیی سه ربازی یان 
ملمالنێی ئایینزاییه وه  ده كه ونه  دۆخێكی ئاوارته وه . 
له ڕاستیدا كۆماری ئیسالمی هه وڵ ده دا به شێوه ی 
ڕه ق ئامێری و به  هێزی نیزامی، هێژمۆنیی خۆی 
خۆی  و  ده وروبـــه ردا  واڵتانی  به سه ر  بسه پێنێ 
و  ملمالنێ سیاسی  له   كاریگه ر  ئه كته رێكی  وه ك 

ئه منییه كانی ناوچه دا ده ربخا.   
گشتی  به   واڵتــان  ده سكه وتی  ئه وه یه   پرسیار 
بــنــه ڕه تــدا  لــه   هــێــژمــۆنــی خــوازیــیــانــدا چییه  و  لــه  
جێگیر  بڵێین  باشتره   یان  سه پاندن  ئامرازه كانی 
ئیسالمی  كۆماری  ئایا  چین؟  هێژمۆنی  كردنی 
ده توانێ به  قه یران خوڵقێنییه  به رده وامه كانی درێژه  

به  حوكمڕانیی خۆی بدا؟
پێشكه وتوو،  تێكنۆلۆژیی  به هێز،  ئــابــووریــی 
دیپلۆماسیی  و  دیمۆكڕاتیك  سیاسیی  سیسته می 
بنه ما  بــه   پــابــه نــدبــوون  و  به هێز  میدیای  ــارا،  كـ
له   ڕێزگرتن  وه ك  نێوده وڵه تییه كانی  په سندكراوه  
مافه كانی مرۆڤ، پاراستنی مافی كه مینه كان و به ها 
سه ره كییه كانی  سه رچاوه   جیهانگیره كان  مرۆییه  
گـــه وره  و  ــڕۆدا. ســوپــای  ــه م ئ لــه  جیهانی  هێزن 
كاتێك  ته نیا  پێشكه وتوو  ته قه مه نیی  و  چــه ك 
به ره وپێش بردنی  و  پاراستن  بۆ  ئامرازێك  وه ك 
ــێ كـــرد، بــه كــار  ئـــه و بــه هــایــانــه ی ئــامــاژه مــان پ
هێژمۆنی،  له  سه رچاوه ی  به شێك  ده بنه   بهێنرێن 
هزری  بیرو  له سه ر  باندۆردانان  وه ك  هێژمۆنی 
كه   به شێوه یه ك  ئامانج،  ده بنه   كۆمه ڵگایانه ی  ئه و 
هێژمۆنیخواز.  ڕه سمیی  گوتاری  له   به شێك  ببنه  
هۆكاری  ده بێته   هێژمۆنی خوازییش  لێره دا  واته  

و  ده ســه اڵتــی سیاسی  نــه ك  گــه ل  خزمه ت كردنی 
نوخبه ی فه رمانڕه وا. 

پاڵپشتی کردنی  ڕێگه ی  له   ئیسالمی  كۆماری 
گرووپه  توندئاژۆکان و هاندانیان بۆ ناسه قامگیریی 
سیاسی له  واڵتانی ناوچه  وه ک عێڕاق، سووریه ، 
لوبنان، فەلەستین، یه مه ن و ئه فغانستان هه وڵ ده دا 
ئه و واڵتانه   ئیدئۆلۆژیک و سیاسییه کانی  قه یرانه  
بۆ ئامانجی پاراستنی خۆی و داپۆشینی قه یرانه  
زۆربه ی  له کاتێکدا  بکاته وه .  زه ق  نێوخۆییه کانی 
و  بێکاری  و  هـــه ژاری  گــیــرۆده ی  ئێران  خه ڵکی 
خه ساره  کۆمه اڵیه تییه کانن و ڕۆژ به  ڕۆژ دۆخی 
و  ناوچه یی  سیاسه ته   به هۆی  خه ڵک  ئابووریی 
دیپلۆماسیی  ده بێ،  خراپتر  ڕێژیم  نێوخۆییه کانی 
ئێران زیاتر ده که وێته  خزمه ت فراوانخوازیی چینی 
فه رمانڕه وا، یان به  دانپێدانانی خۆیان گۆڕه پان-

مەیدان- جێگه  به  دیپلۆماسی لێژ ده كا.

ــەو پــرســیــارەش دروســـت دەبـــێ کە  ــرەدا ئ ــێ ل
چه ند  تا  ئیسالمی  کۆماری  ده ستێوه ردانه کانی 
ئامانجه کانی ده سته به ر کردووه ، ئه و ئامانجانه ی 
که  به ته واوی پێچه وانه ی به رژه وه ندییه کانی خه ڵکی 
ئێرانن؟ ئایا ده ستێوه ردانه کانی کۆماری ئیسالمی 
دنیای  لــه   شیعه   پێگه ی  ئـــه وه ی  هــۆی  بوونه ته  
ئیسالمدا به رز ببێته وه ؟ ئایا ئه و ده ستێوه ردانانه  
ئێران  بۆ  نێوده وڵه تیی  و  ناوچه یی  ئیعتبارێكی 

به دواوه  بووه ؟
ــه  پــێــگــە و كــه ســایــه تــیــی  ــه ر ئـــاوڕێـــك لـ ــه گـ ئـ
نێوده وڵه تیی كۆماری ئیسالمی بده ینه وه  له  ماوه ی 
دوای ڕۆژ  له   ڕێژیمه دا، ڕۆژ  ئه و  ده سه اڵتداریی 
ئێران زیاتر به ره و ته ریك كه وتنه وه  له  كۆمه ڵگەی 
ده رفه تی  ســـه ره ڕای  و  ڕۆیشتووه   نێوده وڵه تی 
گــه وره ی  سه رمایه ی  و  ژێئۆپۆلیتیكی  ــه وره ی  گ
قه یراناوی  واڵتێكی  وه ك  سروشتی،  و  مرۆیی 
جێگیره   به ها  و  مــرۆڤ  مافه كانی  پێشێلكاری  و 

جیهانییه كان ناسراوه . 
له شكركێشییه كانی ئه و دواییانه  بۆ سنووره كانی 
ئازه ربایجان و به ڕێوه بردنی مانۆڕی نیزامی له و 
كه   قه یران خوڵقێنییانه   له و  به شێكن  سنوورانه ش 
زیاتر له وه ی ده ره نجامی ڕوانینێكی واقعی بن بۆ 
پاڵپشت  یان  ئێران،  به رژه وه ندییه كانی  پاراستنی 
شكۆمه ندییه   پاراستنی  بۆ  كۆمه ڵگە  ویستی  به  
بــدرێــن،  ئــه نــجــام  نیشتمانییه كان  و  نــه تــه وه یــی 
نوخبه ی  یه كالیه نه ی  سیاسه ته   به و  درێــژه دانــن 
ده سه اڵتدار له  ماوه ی 43 ساڵی ڕابردوودا له  تاران 
به  مه زاجی خۆی دایده ڕێژێ. سیاسه تی ڕیبه رانی 
ناوچه یه ك  و  واڵت  هــه ر  له   ئیسالمی  كــۆمــاری 
ــڕه خــســێ، قـــووڵ كـــردنـــه وه ی  ده رفـــه تـــیـــان بــۆ ب
ناكۆكییه كان و ڕێگه گرتن له  ته بایی و یه كڕیزییه . 
الیه نگره   تــه نــانــه ت  نه یتوانیوه   كــه   سیاسه تێك 
ڕابــگــرێ.  ئیسالمی  كــۆمــاری  ئیدئۆلۆژیكه كانی 
بــه پــێــی چــه نــد ڕاپــرســیــیــه كــی نــاڕه ســمــی پێگه ی 
به   عێڕاقدا  شیعه كانی  له نێو  ئیسالمی  كۆماری 

ــی ڕژێمی  ــای ڕووخــان ــه راورد لــه گــه ڵ ســه ره ت ــ ب
له   ئه وه   دابه زیوه .  به رچاو  به شێوه یه كی  سه ددام 
كاتێك دایه  سیاسه تی ڕاكێشانی شیعه كانی عێڕاق و 
گۆش كردنیان به  ئیدئۆلۆژیی كۆماری ئیسالمی له  
ماوه ی ١٨ ساڵی ڕابردوودا تێچوویه كی گه وره ی 
بۆ كۆماری ئیسالمی هه بووه . له  الیه كی دیكه وه  
و  سه ربازی  ئاشكرای  ده ستێوه ردانی  سه ره ڕای 
خه رج كردنی پاره یه كی زۆر له  واڵتی سووریه  بۆ 
پشتگیری له  ڕژێمی به شار ئه سه د، ده سكه وتێكی 
ئیسالمی  كۆماری  ته نانه ت  و  ئێران  بۆ  ئه وتۆی 
قوربانیدانی  به ری  له   ئه وه  ڕووسیەیه   نه بووه  و 

سه ربازانی ویالیه ت ده خوا.    
ئه و  نێوان  له   به راوردكردنێك  و  هه ڵسه نگاندن 
سوود و زیانانه ی له  ئه نجامی ده ستێوه ردانه كانی 
به   ده كــه ونــه وه ،  ده ره وه   لــه   ئیسالمی  كــۆمــاری 
ئــه تــۆمــی و  ــڕۆژه ی  ــ پـ ــه ن  ــ ئــاشــكــرا ده ری ده خ
به   ته نیا  ئه تۆمی  چه كی  دروست كردنی  هه وڵی 
ســه رهــه ڵــدانــی  و  خــه ڵــك  بــرســی كــردنــی  قیمه تی 
گه النی  بۆ  ئابوورییه كان  و  كۆمه اڵیه تی  قه یرانه  
و  پڕچه ك كردنی  سیاسه تی  شكاوه ته وه ،  ئێران 
پشتیوانیی سه خاوه تمه ندانه ی ماددی به  حیزبوڵاڵ 
و گرووپه  توندڕه وه  ئایینییه كان ته نیا به  قیمه تی 
كۆمه ڵگەی  لــه   ئێرانی  تــاكــی  شــكــۆی  شكاندنی 
نێوده وڵه تی ته واو بووه ، به جۆرێك كه  له  زۆربه ی 
واڵتانی جیهان ناسنامه ی ئێرانی وه ك پێنوێنێكی 
و  ئــارامــی  تێكدانی  ده نــاســرێــتــه وه .  تێرۆریستی 
ته قینه وه  ڕێگای  له   ناوچه   واڵتانی  سه قامگیریی 
هــه روه هــا  و  ئایینی  تــونــدڕه ویــی  پشتگیریی   و 
وه ك  نێوده وڵه تییه كانی  پرسه   له   ئــاژاوه گــێــڕی 
كێشه ی عه ڕه ب و ئیسڕائیل نه  ته نیا نه بۆته  هۆی 
به هێزبوونی پێگه ی هێژمۆنیكی ئێران له  ده ره وه 
 و نێوخۆی ئێران، بگره  بنیاته  سیاسی و ئابووری 
داڕمــان  ــه ره و  ب ئێراندا  له   كۆمه اڵیه تییه كانی  و 
تێروری جیابیران و دژبه رانی كۆماری  بردووه .  
ئیسالمی له  نێوخۆ و ده ره وه ی ئێران بە درێژایی 

تەمەنی ڕیسوایی بۆ ئەو ڕێژیمە بەدواوە بووە.
خه ڵكی ئێران زیاتر له  ٤٠ ساڵه  باجی هێرشی 
كۆمه ڵێك الوی تێنه گه یشتوو بۆ سه ر باڵوێزخانه ی 
ئه مریكا له  تاران ده دا كه  به  پاڵپشتی خومه ینی و 
داروده سته كه ی ئه نجام درا و پشتیوانی لێ كرا. 
ئیدئۆلۆژیكه   ڕوانینی  به رهه می  ئه وانه   هه مووی 
بۆ سیاسه ت كه  نه ك له  پڕۆسه یه كی دێمۆكراتیك 
و لــه  الیــه ن گــه لــه وه  ئــاراســتــه  ده كـــرێ، به ڵكوو 
ڕه نگدانه وه ی حه ز و خولیای تاقمێكی پاوانخواز 
مــرۆیــی و  هــه مــوو ســه رچــاوه   كــه   دیكتاتۆڕه   و 
ماددییه كانی واڵتی به بارمته  گرتووه  بۆ به ره وپێش 
بردنی ویسته  ناڕه واكانیان. به  هه ده ردانی سامانی 
خه ڵكی ئێران له ڕێگه ی كرده وه  ئاژاوه گێڕانه كانی 
ــردا  دوورت ته نانه ت  ناوچه  و  واڵتانی  له   ڕێژیم 
و  ئــابــووری  داڕمــانــی  هــۆكــاری سه ره كیی  بۆته  
واتاییشی  ئه رزشی و  ئه نجامێكی  و،  كۆمه اڵیه تی 
نــه كــه وتــۆتــه وه  جگه   لــێ  بــۆ تاقمی ده ســه اڵتــدار 
له وه ی هه وڵێك بووه  بۆ خۆدزینه وه  له  ویست و 

داواكارییه كانی گه النی ئێران.

كــۆمــاری  هه ڵنه گری  ــفــۆرم  ڕی پێكهاته ی  لــه    
ــه وه   ــن ــه وت دوورك بــۆ  ڕێــگــایــه ك  هیچ  ئیسالمیدا 
ڕێژیمه   ــه و  ئ و  نــاكــرێ  بـــه دی  سیاسه تانه   ــه و  ل
سیاسه تانه   به و  درێــژه دان  له   خۆی  به رده وامیی 
ده بینێته وه  و به رده وام بوونی كۆماری ئیسالمییش 
به  مانای سه ركوتی زیاتری سیاسی و ئابووری و 

كۆمه اڵیه تیی گه النی ئێرانه .

وەرزی نوێی خوێندن لە ئێران خەریکە دەست پێ دەکا، بەاڵم بەپێی 
میلیۆن  دوو  لە  زیاتر  ئێران  پــەروەردەی  ــی  وەزارەت ڕاگەیەندراوی 
قوتابی تاکوو ئێستا هیچ هەوڵێکیان بۆ کڕینی کتێبە دەرسییەکانیان 
خوێندن  لە  کەس  میلیۆن  لە سێ  زیاتر  ڕابــردووش  ساڵی  ــەداوە.  ن

دابڕان.
خوێندنگەکان،  داخستنی  و  کرۆنا  نەخۆشیی  باڵوبوونەوەی  پاش 
لە  پڕۆسەی خوێندن  بەردەوامیی  ئامانجی  بە  پــەروەردە  وەزارەتــی 
دامەزراند،  “شاد”  ناو  بە  ئەلەکترۆنیی  دوورەوە سیستمێکی  ڕێگەی 
بەاڵم بە هۆی نەبوونی مۆبایل، تابلێت و ئینتێرنێتەوە زیاتر لە سێ 

میلیۆن منداڵ لە خوێندن دابڕان.
وەزارەتــی  کە  پێ  دەکــا  دەســت  حاڵێکدا  لە  خوێندن  نوێی  ساڵی 
لە ساڵی  مندااڵن  خوێندنی  لە  دابــڕان  کێشەی  هەر  نەک  ــەروەردە  پ
وازهێنانی  هۆکارەکانی  ــەدووی  ب و  نــەکــردووە  چارەسەر  ١٣٩٩ی 
ئەو سێ میلیۆن منداڵەدا نەچوو، بەڵکوو بەپێی ڕاگەیاندنی محەممەد 
بەرنامەدانانی  و  توێژینەوە  ڕێکخراوی  جێگری  تــەبــار،  عــەلــەوی 
وەزارەتی پەروەردەی کۆماری ئیسالمی لە وەرزی نوێی خوێندنیشدا 
نەکڕیوە.  دەرسییەکانیان  کتێبە  هێشتا  قوتابی  میلیۆن  دوو  لە  زیاتر 
بەوەش باس لە ئەگەری هەڵکشانی ئاماری ئەو مندااڵنە دەکرێ کە 
کە  دەبێ  زیاتر  کاتێک  نیگەرانییە  ئەم  بێنن.  لە خوێندن  واز  ناچارن 
بزانین زۆرێک لەو مندااڵنە نەک هەر هەوڵی کڕینی کتێبیان نەداوە، 

بەڵکوو هەتا ئێستاش بۆ خوێندن ناونووسی نەکراون.
کرۆناش  پەتای  گشتگیربونی  پێش  خوێندن  لە  دابــڕان  کێشەی 
هەمووکات وەک مەترسی و واقعێکی تاڵ بەرۆکی کۆمەڵگەی ئێرانی 
گرتووە، کۆنڤانسیۆنی نێونەتەوەیی مافی منداڵ کە ڕێژیمی ئێرانیش 
واژۆی کردووە دەوڵەتەکان ئەرکدار دەکات کە پەروەردەی بۆ هەموو 
بە  بێ.  بەخۆڕایی  و  گشتی  واڵتەکاندا  لە   ١٨ ژێر  تەمەن  مندااڵنی 
پێی ئەسڵی ٣٠ی یاسای بنەڕەتیی ئێرانیش دەوڵەت ئەرکی خوێندن 
کۆمەڵگەی  تاکەکانی  هەموو  بۆ  گشتی  و  بەخۆڕایی  ــەروەردەی  پ و 
سەقەتی  نیزامی  بەاڵم  ئەستۆیە،  لە  دواناوەندی  قۆناغی  کۆتایی  تا 
دەرفەتی  نەبوونی  و  بێ ئەنوایی  و  هــەژاری  و  ئێران  لە  پــەروەردە 
یەکسان بۆ پەروەردە، بە میلیۆن منداڵی لە ئێران لە خوێندن دابڕاندووە.
ناوەندی توێژینەوەکانی مەجلیسی شوڕای ی ڕێژیم پێش گشتگیریی 
ڕاپۆرتێکدا  لە   ١٣٨٥ ساڵی  سەرژمێری  بە  پشتبەستن  بە  کرۆنا 
ڕایگەیاند کە زیاتر لە دوو میلیۆن و ٣٠٠ هەزار منداڵی تەمەن ژێر 
١٧ ساڵ لە خوێندن دابڕاون کە ئەوەندە کەسە یان قەت نەچوونەتە 
ئامارە  ئەم  بەجێ  هێشتووە.  نیوەچڵی  بە  خوێندنیان  یان  قوتابخانە 

پاش گشتگیربوونی کرۆنا چەند بەرانبەر بووە.
 کاتێک وەزارەتی پەروەردە لە مانگەکانی سەرەتای گشتگیری کرۆنا 
بۆ  پێویست  بنەماکانی  لە  هیچکام  خست،  ڕێک  “شــاد”ی  بەرنامەی 
پەروەردە لە ڕێگەی دوورەوەی ئامادە نەکردبوو، لە زۆربەی ناوچە 
سنوورییەکان ئینتێرنێت بەردەست نەبوو، هەروەها هەزاران منداڵیش 
توانای کڕینی موبایل و تەبلێتیان نەبوو. ئەوەش وایکرد کە موحسێن 
پــەروەردەی دەوڵەتی دوازدەهــەم دواجار  حاجی میرزایی، وەزیری 
بڵی کە زیاتر لە سێ میلیۆن قوتابی لە سامانەی “شاد” ناونووسیان 
نەکردووە، ئەمەش بەو مانایە دێ کە ئەو مندااڵنە لە خوێندن دابراون. 
بەو  داننان  باری  ژێر  نەچۆتە  پەروەردە  وەزارەتی  ئەگەرچی  دیارە 
فێرکاریی  ڕێگەی  لە  مندااڵنە  لــەو  زۆر  بەشێکی  دەڵــێ  و  ڕاستییە 
تەلەڤیزیۆنەوە درێژەیان بە خوێندن داوە، بەاڵم “ڕێکخراوی بەرگری 
لە مافی مندااڵن و الوان”یش لە ڕاپۆرتێکدا باسی لەوە کردووە کە 
کە دوو ساڵی ڕابــردوودا نیزیک بە پێنج میلیۆن قوتابی لە خوێندن 
و قوتابخانە دابڕاون. بەمجۆرە ساڵی نوێی خوێندن لە بارودۆخێکدا 
دەست پێ  دەکا کە بەرپرسانی پەروەردە هیچ ڕاپۆرتێکیان لەسەر ئەو 
قوتابیانەی کە ساڵی ڕابردوو لە خوێندن بەجێ ماون باڵو نەکردۆتەوە 
ئەو  گەڕاندنەوەی  بۆ  تایبەتیشیان  بەرنامەیەکی  هیچ  کە  دیارە  وا  و 
کەسانە بۆ نێو پڕۆسەی خوێندن نییە. تاڵتر ئەوە ئەمساڵیش بەهۆی 
ناکارامەیی بەرپرسان ڕێژەیەکی زیاتر لە مندااڵن لە خوێندن دادەبڕێن، 
چونکی کێشەکانی نەبوونی ژێرخانە پەروەردەییەکانی ئانالین لەوانە 
ئینتێرنێت و مۆبایلی زیرەک و تەبلێت و هەروەها هەژاریی بنەماڵەکان 

بەتایبەت لە ناوچە سنووری و کەم داهاتەکان هەر لەجێی خۆیانن.
کاوالشی نیزامی پەرورەدە لە ئێران لە حاڵێک دایە کە النیکەم ٤٣ 
دامودەزگای مەزهەبی لە ئێران لە بودجەی ساڵی ١٤٠٠دا زیاتر لە ٧ 
هەزار میلیارد تمەنیان دراوەتێ كە بەو بڕە پارە دەتوانرێ بۆ ٣ میلیۆن 
منداڵ تەبلێت و تەلەفوونی زیرەك بكڕدرێ. هەندێك لەو ڕێكخراوانە 
تەنانەت لە وەزارەتخانە و ڕێكخراوە دەوڵەتییەكان بووجەی زۆرتریان 
پێ دەدرێ بۆ نموونە “ستادی بوحران” كە ئۆرگانێكی گرینگە و دەبێ 
بەرەوڕووی قەیرانە سروشتییەکان بێتەوە، تەنیا  ١٣ میلیارد تمەنی 

بۆ تەرخان کراوە کە ئەوەندەشی نادرێتێ.
لە  کــرۆنــادا  گشتگیریی  ســەرەتــایــیــەکــانــی  مانگە  ــە  ل یونیسێف 
پەتا  ئەم  شاراوەکان”ی  “قوربانییە  وەکوو  مندااڵنی  ڕاگەیەندراوێکدا 
گشتییە ناو برد و سەبارەت بە ئەگەری دابڕانیان لە خوێند واڵتانی 
منداڵ  میلیۆن  کە چەندین  هاتبوو  ڕاگەیەندراوەدا  لەم  کردەوە.  وریا 
لە واڵتانی هەژار پاش گشتگیریی کرۆنا و داخرانی قوتابخانەکان لە 
بازاڕی  نێو  بە ڕۆیشتنە  ئەوە هەیە کە  ئەگەری  دابڕاون و  خوێندن 
بۆ  نەگەڕێنەوە  قەت  پێشوەختە  هاوسەرگیریی  و  زۆرەملێ  کــاری 
وریا  واڵتانی  بارەیەوە  لەو  جــددی  بە  یونیسێف  ئــەوی  قوتابخانە. 
کردبۆوە، النی کەم  لە ئێران و بۆ زۆربەی قوتابیان لەو واڵتە هاتۆتە 

دی.
***

لە دوو ساڵی ڕابردوودا 

زیاتر لە ٥ میلیۆن قوتابی لە ئێران
 لە خوێندن دابڕان

ڕاپۆرت: هیوا بابایی

ڕەحمان سەلیمی

هێزی  بەتەنیا  پێشكه وتوو  ته قه مه نیی  و  چه ك  گه وره  و  سوپای 
یەکالکەرەوە نین، بەڵکوو ئابووریی به هێز، تێكنۆلۆژیی پێشكه وتوو، 
به هێز  میدیای  كارا،  دیپلۆماسیی  و  دیمۆكڕاتیك  سیسته می سیاسیی 
نێوده وڵه تییه كانی وه ك ڕێزگرتن  بنه ما په سندكراوه   به   پابه ندبوون  و 
مرۆییه   به ها  و  كه مینه كان  مافی  پاراستنی  ــرۆڤ،  م مافه كانی  له  

جیهانگیره كان سه رچاوه  سه ره كییه كانی هێزن له  جیهانی ئه مڕۆدا

هەتا ئێستا پڕۆژه ی ئه تۆمی و هه وڵی دروست كردنی چه كی ئه تۆمی 
ته نیا به  قیمه تی برسی كردنی خه ڵك و سه رهه ڵدانی قه یرانه  كۆمه اڵیه تی 
و ئابوورییه كان بۆ گه النی ئێران و سیاسه تی پڕچه ك كردنی و پشتیوانیی 
ئایینییه كان  توندڕه وه   گرووپه   و  به  حیزبوڵاڵ  ماددی  سه خاوه تمه ندانه ی 
ته نیا به  قیمه تی شكاندنی شكۆی تاكی ئێرانی له  كۆمه ڵگەی نێوده وڵه تی 

ته واو بووه 

خه ڵکی  ــه ی  زۆرب له کاتێکدا 
ئێران گیرۆده ی هه ژاری و بێکاری و 
ڕۆژ  و  کۆمه اڵیه تییه کانن  خه ساره  
خه ڵک  ئابووریی  دۆخــی  ڕۆژ  به  
و  ناوچه یی  سیاسه ته   بــه هــۆی 
خراپتر  ڕێژیم  نێوخۆییه کانی 
زیاتر  ئێران  دیپلۆماسیی  ده بێ، 
فراوانخوازیی  خزمه ت  کەوتۆتە 
ــان به   ــڕه وا، یـ ــانـ ــه رمـ ــی فـ چــیــن
گــۆڕه پــان- خۆیان  دانپێدانانی 

مەیدان- جێگه  به  دیپلۆماسی لێژ 
ده كا.
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ناوچە  کاسبکاری  و  کۆڵبەر   ٨١ هاویندا  مانگی  سێ  ــاوەی  م لە 
سنوورییەکانی کوردستان بوونەتە قوربانیی سیاسەتی پەرەنەسەندنی 
کۆماری  دوژمنکارانەی  ڕەفتاری  و،  ئابووری   ڕووی  لە  کوردستان 
ئیسالمیی ئێران دەرحەق بە گەلی کورد. لەو ٨١ کۆڵبەرە ٢٢ کەسیان 

کوژراون و ٥٩ کۆڵبەریش بریندار بوون. 
کوژران و برینداربوونی ٨١ کۆڵبەر و کاسبکاری کورد لە وەرزی 
هاوینی ئەمساڵ لە حاڵێکدایە کە لە وەرزی بەهاری ئەمساڵیشدا ٥٣ 
کۆڵبەری کورد کەوتبوونە بەر دەستڕێژی هێزە چەکدارەکانی کۆماری 
ئیسالمیی ئێران کە ١٥ کەسیان کوژرابوون و ٣٨ کۆڵبەریش بریندار 
ئەمساڵەوە  سەرەتای  لە  کۆڵبەرانەی  ئەو  ژمــارەی  بەوپێیە  ببوون. 
کەوتوونەتە بەر دەستڕێژی هێزە چەکدارەکانی ڕێژیم ١٣٤ کەس بووە 
کە ٣٧ کەسیان کوژراون و ٩٧ کۆڵبەر و کاسبکاریش بریندار بوون. 
هەروەها هێزە چەکدارەکانی کۆماری ئیسالمی لە سەرەتای ئەمساڵەوە 
کرماشان  و  ماکۆ، سنە  ناوچەکانی  تەقەی سەرەڕۆیانە  بە  ئێستا  تا 
نەوسوودیش  لە  و   ئەستاندووە  کــورد  هاوواڵتیی  سێ  لە  گیانیان 
کچێکی تەمەن ٤ ساڵ بە ناوی »هایا« کچی »پێژمان« بەر فیشەکی 

هێزەکانی کۆماری ئیسالمی کەوتووە.
جێی بیرهێنانەیەوەیە لە ساڵی ڕابردوو )١٣٩٩(یشدا  ٢٢٨ کۆڵبەر 
مین،  تەقینەوەی  ڕاســتــەوخــۆ،  تەقەی  بەهۆی  کــورد  کاسبکاری  و 
بەربوونەوە لە بەرزایی لە سۆنگەی ڕاوەدوونان و هەروەها ڕەق هەاڵتن 
لە سەرما گیانیان لەدەست دا و بریندار ببوون. لەو ٢٢٦ قوربانییەی 
ڕابــردووی هەتاوی ٨٠ کەسیان کوژرابوون و هەروەها ١٤٦  ساڵی 

کەسیش بریندار ببوون.
هەروەها هێزە چەکدارەکانی کۆماری ئیسالمی لە ناوچەکانی ماکۆ، 
هاوواڵتیی  لە سێ  گیانیان  تەقەی سەرەڕۆیانە  بە  کرماشان  و  سنە 

کورد ئەستاندووە.
ئیسالمیدا کە  لە درێــژەی جینایەتەکانی کۆماری  باسە  هەر  جێی 
)بێهرووز( ڕەحیمی«،  پووشپەڕ »ڕێبن   ڕۆژی چوارشەممە،  ٢٢ی 
ــەری شاری سلێمانی لە  خەڵکی سنە و چاالکی سیاسی لە دەورووب
باباخانی،  مووسا  گەالوێژیش  ١٤ی  ڕۆژی  و  کوردستان  باشووری 
لە شاری  دێموکراتی کوردستان  ناوەندیی حیزبی  ئەندامی کۆمیتەی 
هەولێر تێرۆر کران. ڕۆژی شەممە ڕێکەوتی ١٦ی گەالوێژیش بە هۆی 
نەغەدە شەڕ و  لە شاری  تورک و کورد  دەمەقاڵەی چەند کەسێکی 
هەڵپژانێک لە نێوانیاندا ڕووی دا و بە داخەوە گەیشتە چەک کێشان 
ئیبراهیمی و  فەردین  ناوەکانی  بە  تەقەکردن و دوو کەسی کورد  و 

محەممەد عەلیزادە لەو ڕووداوەدا کوژران.

لە سەرەتای ئەمساڵەوە تا ئیستا٢٨ بەندکراوی کورد لە زیندان لەدار 
دراون

بەپێی »ڕاپۆرتی چاونیوز« لە ماوەی سێ مانگی هاوینی ئەمساڵدا 
تاوانی  بە  پێشتر  کە  ــراون  ک ئێعدام  کــورد  بەندکراوی   ١٧ النیکەم 
هۆشبەر  مادەی  بە  پێوەندیدار  تاوانەکانی  یان  ئانقەست  بە  کوشتن 
سزای ئێعدامیان بەسەردا سەپابوو. دەزگای قەزایی کۆماری ئیسالمی 
لە وەرزی بەهاریشدا النیکەم ١١ بەندکراوی کوردی ئێعدام کردبوو، 
بەوەش ژمارەی ئەو بەندکراوە کوردانەی لە سەرەتای ئەمساڵەوە هەتا 

ئێستا لەدار دراون، ٢٨ کەس بووە.
ئاماری ئێعدامەکان لە کوردستان لە ماوەی ساڵی ١٣٩٩یشدا النیکەم 
٤٩ کەس بووە کە  به پێی ڕێژه ی حه شیمه تی کورد له  ئێران و ئاماری 
ئێعدامه کان له و واڵته  زۆرترین ڕێژەی ئێعدامەکان لە کوردستان بووە. 
بەشی هەرە زۆری ئەو کەسانەی لە ساڵی ١٣٩٩ لە کوردستان ئێعدام 
کراون، بەتۆمەتی پێوەندیدار بە مادەی هۆشبەر و کوشتنی بەئانقەست 

لەدار دراون و چوار کەسیش لەوان بەندیی سیاسی بوون.

لە شەش مانگی یەکەمی ئەمساڵیشدا بەهۆی تەقینەوەی مین النیکەم 
١١ کەسی دیکە لە کوردستان کوژراون یان نقوستان بوون.

بەپێی ڕاپۆرتی »چاونیوز« لە ماوەی هاوینی ئه مساڵدا تەقینەوەی 
مینە لەکارنەخراوەکان لە کوردستان زیاتر لە ١٢ قوربانیی لێ کەوتۆتەوە 
کەس   ٤ کوردستان شوناسی  ڕۆژهەاڵتی  مرۆڤی  مافی  ناوەندی  کە 
لەوانی ئاشکرا کردووە کە بەو هۆیە گیانیان لەدەست داوە. لە وەرزی 
بەهۆی  کە  کردبوو  ئاشکرا  کەسی   ٧ شوناسی  چاونیوز  بەهاریشدا 
تەقینەوەی مین کوژرابوون، یان گیانیان لەدەست دابوو. بەو پێیە لە 
سەرەتای ئەمساڵەوە تا ئێستا النیکەم ١١ کەس بوونەتەوە قوربانیی 
تەقینەوەی مین کە ٨ کەسیان کوژراون و ٣ کەسیش نقوستان بوون. 
ساڵی  لە  لەکارنەخراوەکان  مینە  قوربانییانی  ژمــارەی  باسە  جێی 
کەس  ناسناوی ٣١  و  ناو  کە  بوو  کەس  النیکەم ٥٠  ڕابــردووشــدا  
لەوان بۆ میدیاکان و ناوەندەکانی داکۆکی لە مافی مرۆڤ ئاشکرا بوو. 
بەپێی زانیارییەکانی »چاونیوز« لەو ٣١ کەسە ٢١ کەسیان بریندار و 

نقوستان و ١٠ کەسیشیان گیانیان لەدەست دابوو.

لە شەش مانگی یەکەمی ئەمساڵدا 
١34 کۆڵبەر لە کوردستان
 کوژراون و بریندار بوون

2٨ بەندکراوی کورد 
لە زیندان لەدار دراون

النیکەم ١١ کەسی دیکە لە کوردستان 
بە تەقینەوەی مین کوژراون

 یان نقوستان بوون

ئێعدام لە گەڕاندنەوەی ئەمنییەت بۆ کۆمەڵگەوە
 هەتا هەڵگرتنی ئەمنییەت لە واڵت

لە پێناسەیەکی گشتیدا هاتووە کە ئێعدام جۆرێک 
بۆ  ــرێ  دەک کە  سزایەکیشە  قوورسترین  و،  لــە  
تاوانبار دەربکرێ. ئەو سزایە ئێستاش لە یاسای 
سزادانی هێندێک لە واڵتاندا ماوە و بەپێی حوکمی 
دادگای گشتی، جینایی، نیزامی و هتد بۆ تاوانبار 
تۆمەتبار  ژیانی  بە  کۆتایی  بــەوە  و  ــرێ  دەردەکـ
ئێعدامیان  ســزای  کە  تاوانانەی  ئــەو  دەهێندرێ. 
ئێعدامییەکان  تاوانە  ڕیــزی  لە  کــراوە  ــاری  دی بۆ 
یاسا  بەپێی  تاوانە گەورەکاندا جێ دەگرن و  یان 
بەدی  تێدا  جیاوازییان  واڵتان  سیاسیی  نیزامی  و 
وەک  تــاوانــەکــانــی  لــە  بریتین  بەگشتی  دەکـــرێ، 
کوشتن، کوشتنی بەکۆمەڵ، دەستدرێژیی سێکسی، 
دەستدرێژیی سێکسی بۆ سەر مندااڵن، تێرۆریزم، 
جینایەتەکانی  و  ژینۆساید  سیخوڕی،  خەیانەت، 
کاتی شەڕ. لە هێندێک واڵتی دیکەش لەوانەیە بۆ 
هوشبەرەکان،  مــادە  قاچاغی  هــاوڕەگــەزخــوازی، 

ڕفاندنی مروڤ و چەتەیی و... ئەو حوکمە بدرێ.
ئێعدام کە لە مێژووی مافی سزاداندا قوورسترین 
ــەوە لەنێو کــۆمــەڵــگــەکــان و  ــەر لــە کــۆن ســزایــە ه
یاسا  پێشێلکەرانی  بەرپەرچ دانەوەی  بۆ  میللەتاندا 
ڕەشنووسی  بڵێین  یان  بەڵگە  یەکەمین  هەبووە. 
بۆ  دەگەڕێتەوە  کۆن  زەمانی  لە  بەجێماو  فەرمی 
١٨٠٠ ساڵ پێش زایین و لە سەردەمی دەسەاڵتی 
ــردە ئــەو سزایە  حــەمــووڕابــی بــۆ ٢٥ تـــاوان و ک
لەبەرچاو گیراوە. لە یۆنانی قەدیمیش ئەو سزایە 
دیــاری  دەستدرێژی  و  خەیانەت  پیاوکوژان،  بۆ 
جۆر  زۆر  ئێستا  تاکوو  لەو سەردەمەوە  کرابوو. 
هە  کــراون  جێبەجێ  دنیادا  لە  ئێعدام  شێوازی  و 
وەک: لەخاچدان، خنکاندن لەنێو ئاودا، لێدان هەتا 
سووتاندن،  مل پەڕاندن،  بەردەباران کردن،  مردن، 
ــدارەدان، تــیــربــاران کــردن،  ــەســێ ــاڵ کــردن، ل چــوارن
کورسیی کارەبایی، وەشاندنی دەرزی و دیوی گاز 

و ... .
بەاڵم کە لەو مێژووە تێدەپەڕین و دێینە سەردەمی 
واڵتــان  زۆر  ڕێسای  و  یاسا  کە  دەبینین  ئێستا، 
پەروەردەکردنەوەی  و  چاکسازی  بنەمای  لەسەر 
بــەرەو سووک بوونی  و  ــژرێ  ــ دادەڕێ تــاوانــبــاران 
ســـزاکـــان و زیـــاتـــرکـــردنـــی بــــاری چــاکــســازی 
مەبەست  پێش.  دەچێتە  تاوانباران  پــەروەردەیــی 
بچێتەوە  بەخۆیدا  تاوانبار  هــەم  ئەوەیە  ــەوەش  ل
بنەماڵەکەی  و  کۆمەڵگە  نێو  بگەڕێتەوە  بتوانێ  و 
بدا. هەمیش ڕوحی هاوکاری،  ژیانی  بە  و درێژە 
پتر  کۆمەڵگەدا  لەنێو  وێکهەڵکردن  و  مرۆڤدۆستی 
ئاستی  و  کۆمەاڵیەتی  ئەمنیەتی  و  بستێنێ  پــەرە 
ڕێزگرتن لە یاسا و سەروەرییەکان بچێتە سەرتر. 
ئەم  کە  هەیە  دژەبۆچوونیشی  ئەو  بۆچوونە  ئەم 
کەم  تاوان  لە  پرینگانەوە  ئاستی  مامەڵەیە  جۆرە 
و  قوورسایی  بەهۆی  تــاوان  هێندێک  دەکــاتــەوە 
کۆمەڵگەی  مرۆڤی  لە ڕوحی  کە  قورس  زەبرێکی 
بۆ  کەسە  ئــەو  ــەوەی  گــەڕان بۆ  دەرفـــەت  دەدەن، 

کۆمەڵگە ناهێڵنەوە.
هەوڵە جیهانییەکان بۆ نەهێشتنی سزای ئێعدام 
ئۆکتوبری  ١٠ی  ڕۆژی  کە  جێیەی  ئەو  گەیشتنە 
هەموو ساڵێک بە ڕۆژی جیهانی بەرەنگاربوونەوەی 

سزای ئێعدام دیاری بکرێ.
دژبەرانی ئێعدام دەڵێن کە ئەو سزایە سزایەکی 
نــەگــەڕانــەوەی و گرتنی  بــەهــۆی  مــرۆڤــە و  دژی 
مافی  ــگــەی  ڕوان ڕوحـــی  لــە  دوور  تاکێک  گیانی 
مرۆڤە. یەکێک لە هۆکارەکانی دژایەتی ئەو کەسانە 
کاتێ  دەڵێن  کە  ئەوەیە  یاسایەدا  ئەو  هەمبەر  لە 
ســزای کــردەوەیــەک هــەر خــودی ئــەو کــردەوەیــە 
بکوژ  کاتێک  یــانــی  تــاوانــبــار،  بــە  بــەرامــبــەر  بێت 
دەکرێ  چۆن  تاوانبارە،  کەسێک  کوشتنی  بەهۆی 
سزاکەی کووشتنەوە واتا کردەوەی خۆی بێت بە 
نیسبەت خۆی. وەک ئەوە وایە کەسێک بە تاوانی 
دەستدرێژی سێکسی بگیردرێ و بەپێی یاسا، سزای 
بسەپێ.  بەسەردا  سێکسیی  دەستدڕیژکردنەوەی 
سزایە  جۆرە  ئەو  ڕەتکردنەوەی  دیکەی  هۆکاری 
ئەوەیە کە زۆر جاران حوکمی ئێعدام بۆ کەسانی 
پێشێل بوونی  هــۆی  بۆتە  و  ــراوە  ــ دەرک بــێــتــاوان 
پێداچوونەوە  و  گەڕانەوە  وادا  کاتی  لە  عەداڵەت؛ 
بەو حوکمە لەالیەن دادگا بێ دەرەنجام و بێ مانایە 
ئەو  بــوونــی  جێبەجێ  دوات  لــە  دادگــاکــانــیــش  و 
بەدواداچوون  کاتەکان  زۆربــەی  سزایانە  چەشنە 

بۆ سەلماندن یا ڕەتکردنەوەی بێتاوانیی تۆمەتبار 
ناکەن.

سزایە  جــۆرە  ئــەو  دژایەتیی  دیکەی  هــۆکــاری 
لەنێو  ئەوەیە کە واڵتانی دیکتاتۆر و تۆتالیتێر بۆ 
ڕەوتــی  بێدەنگ کردنی  و  دژبــەرەکــانــیــان  بــردنــی 
ئێران  لەو سزایە وەردەگرن کە  مافخوازی کەڵک 

یەک لەوانە.
تاوانە  قانوون  و  یاسا  بەپێی  ئێعدام  ئێران  لە 
گێچەڵیی  دەســتــدرێــژی،  کوشتن،  سیاسییەکان، 
سێکسی مندااڵن، هاوڕەگەزخوازی ژنان و پیاوان 
)کاتێک پەیوەندی سێکسییان هەبێ و ژنانیش ئەو 
کارە دووپات بکەنەوە(، قاچاغی مادە هۆشبەرەکان، 
بە  بــێ ڕێــزی  فــرۆکــە،  ڕفاندنی  ئینسان،  ڕفاندنی 
پێغەمبەر و بنەماڵەکەی و ئیمامەکان و موحارەبە 
)شەڕ لەگەڵ خوا( سزای ئێعدامیان بۆ دەردەکرێ. 
لە  حەشیمەتەکەی  بەپێی  ئێران  ئامارەکان  بەپێی 
بەو  دەگــرێ،  جێ  دنیادا  لە  ئێعدام  یەکەمی  پلەی 
نەبۆتە  نەتەنیا  ئێعدامەکان  زۆری  ڕێژەی  حاڵەش 
تاوان  بڕی  بەڵکوو  تاوانکاری،  کەم بوونەی  هۆی 
و الدانەکان لە ئێران ڕۆژ لەگەڵ ڕۆژ زیاتر بووە. 
و  مرۆڤایەتی  کۆمەڵگای  هەموو  ئەزموونی  واتە 
ئەزموونی خودی ئێران و ئامار و داتاکان پێمان 
و  ئێعدام  ســزای  کۆمەڵگایەکدا  هیچ  لە  کە  دەڵێن 
قەتڵی سیستماتیکی دەوڵەتی، ناتوانێ ڕێژەی تاوان 
پێچەوانەوە،  بە  بەڵکوو  بکاتەوە،  کەم  و جەنایەت 
توندوتیژیی  و  تــۆڵــەکــردنــەوە  هەستی  ئــێــعــدام، 
بەهێزتر دەکات. کاتێک قەتڵ لە بەرامبەر قەتڵ، لە 
ڕێگەی دەوڵەتەوە، ڕێگەپێدراو بێ، ئاساییە ئەگەر 
کەسانێکیش هان بدرێن کە بەدەستی خۆیان ئەم 

بەناو عەداڵەتە بەڕێوەبەرن. 

ئێعدام لە ئێران بە حەدی )شەرعی( و تەعزیری 
دەکرێ. هەرچەند  دەستەبەندی  )غەیری شەرعی( 
ئاماری  کــە  دەبینین  ســااڵنــە  ئــامــاری  بەپێی  کــە 
لەچاو  ــردوودا  ــ ڕابـ ســاڵــی  چــەنــد  لــە  ئێعدامەکان 
سااڵنی پێشتر لە کەمی داوە، بەاڵم ڕێژیمی ئێران 
تاوانبارانی  زیندانیی  مــاوەی  درێژکردنەوەی  بە 
ــژەی  ــەوڵ دەدا کــە ڕێـ ــ ــعــدام ه ــێ مــەحــکــوم بــە ئ
تریشی  هۆکاری  بدات.  نیشان  کەم  ئێعدامییەکان 
پێداچوونەوە بە یاسای مادە هۆشبەرەکان لەالیەن 
کەمکردنەوەی  بۆ  ئێران  ســزادانــی  نوێی  یاسای 
ــدا جــگــە لە  ــات ــان ک ــە هــەم ئــێــعــدامــەکــانــە. بـــەاڵم ل
سەپاندنی حوکمی گرتن هیچ ڕێگەچارەیەکی تری 
لە  نموونە  بۆ  نەدۆزیوەتەوە.  تاوانبارانە  ئەو  بۆ 
و  قاچاغ  تاوانبارانی  ئاماری  زایینی   ٢٠١٧ ساڵی 
فرۆشتی مادە هۆشبەرەکان کە حوکمی ئێعدامیان 
و  بــووە  کەس   ٢٣٠ بە  نزیک  سەپابوو  بەسەردا 
بە پێداچوونەوە و ئاڵوگۆڕی یاسا پێوەندیدارەکان 
بەو تاوانە حوکمی زۆربەیان شکا و تەنیا ٢٤ کەس 
مایەوە.  خۆی  وەک  حوکمەکەیان  تاوانبارانە  لەو 
ئــەوەی  بۆ  سەرەکی  هۆکارێکی  بە  بــوو  ئــەوەش 
کە ئاماری ئێعدام لە جۆری قساس )گرتنی گیانی 
کەسێک کە کەسێکی دیی کووشتوە( لە بەرامبەر 
ئێعدام بە تاوانی مادە هۆشبەرەکان زیاتر دیاری 
بکوژی  کوشتنەوەی  خودی  لەوە  جگە  بەاڵم  بکا. 
کەسێکی خێزانی لەالیەن خەڵکەوە و زۆر بوونی 
داتا و ئامار سەبارەت بە کوشتن و دەستدرێژی 
سەر  دەگەڕێتەوە  هاوواڵتیان  گیانی  کردنەسەر 
دۆخی  کە  ئابوورییەکان  و  کۆمەاڵیەتیی  هۆکارە 
بە  بــاش  سەقامگیرییەکی  نەبوونی  کــار،  خراپی 
و  بێکاران  ڕێــژەی  زیادبوونی  داهاتوو،  نیسبەت 
الیەن  لە  هۆشبەرەکان  مادە  زیاتری  بەکارهێنانی 
فەزایەکی  سازکردنی  و  الوان  تایبەت  بە  خەڵک 
هۆی  بۆتە  خەڵک  بــۆ  مەترسیدار  و  ئەمنییەتی 
کێشەی دەروونیی زۆر و دابەزینی ئاستی سەبر 

و تاقەتی خەڵک. بەمجۆرە کێشەی بچووکی ڕۆژانە 
کوشتنی  یان  خۆکوژی  و  گەورە  کێشەی  دەبێتە 
دەسەاڵتیش  دەکەوێتەوە.  لێ  بەرامبەری  کەسانی 
ــت بۆ  ــ ــگــەیــەکــی دروسـ ــەری ڕێ ــەب ــن ــرت لـــەبـــری گ
چارەسەرکردنی دۆخەکە، بە دانی مافی کوشتنەوە 
بۆ بنەماڵەی قووربانی، هەوڵی ئاڵۆزکردنی زیاتری 
فەزای کۆمەڵگە و بەگژیەکتریدا کردنی خەڵک دەکا.
لە الیەکی دیکەشەوە لەو ماوەی ڕابردوو دا بە 
پێش  کاتییەکان  گرتنگە  له  سیاسییەکان  کوشتنی 
دێنێتە  ئێعدامەکان  ئاماری  بدرێن،  حوکم  ئــەوەی 
چاالک  خەڵکی  کوشتنی  لە  ڕێژیم  واتــە  خــوارێ. 
ئــەم کوشتنانە  بــەردەوامــە و  ــەری خــۆی  و دژبـ
درێژەیان هەیە بێ ئەوەی بەشی زۆریان حوکمیان 

بەسەردا بسەپێ.
کوشتن و قەاڵچۆی خەڵک لە خۆپێشاندانەکانی 
خەزەڵوەری ٩٨ و بەفرانباری ساڵی ٩٦ کە تێیدا 
سەدان کەس بە تەقەی هێزە چەکدارەکان لەسەر 
گرتنگەکاندا  لــە  ئەشکەنجە  لــەژێــر  ــان  ی شــەقــام 
فیزیکیی  حەزفی  و  ئێعدام  دەڵێن  پێمان  کــوژران، 
ئێرانەوە  دەســەاڵتــی  لــەالیــەن  سیاسی  نــەیــارانــی 
نەک نەبڕاوەتەوە، بەڵکوو زیاتریش بووە. ئێعدامە 
نهێنییەکانیش و لەهیچ کوێ تۆمار ناکرێن و ڕێژیم 
بۆ کەمتر نیشاندانی ئاماری ئێعدامەکان لەسەریان 
بەردەوامە، دیاردەیەکی دیکەیە کە ڕەنگبێ هەر لە 

کۆماری ئیسالمیی ئێران بوەشێتەوە.
بۆیە ناڕوونی لە سیستەمی قەزایی و سیاسەتی 
ئەمنییەتی کۆماری ئیسالمی و شاردنەوەی ئامار 
و داتا ڕاستەکان لەالیەن ڕێژیمەوە جێی هیچ شک 
و گومانێک نایەڵنەوە کە ئامارە ڕاگەیەندراوەکانی 
ڕێکخراوە جیهانییەکان لەسەر ئێعدام زۆر کەمتر 

کۆماری  کە  کوشتنانەیە  ڕاستەقینەی  ئاماری  لە 
ئیسالمیی ئێران لە پشتیانە.

ــە دەســەاڵتــی کــۆمــاری  ــوار دەیـ ئــەزمــوونــی چـ
پێمان دەڵێ کە ئەو ڕێژیمە بۆ ڕاگرتنی  ئیسالمی 
ــە ســـەر گــەاڵنــی  ــی خـــۆی ب ــێ ــل دەســـەاڵتـــی زۆرەم
ئێعدام  ســزای  دەســتــبــەرداری  هــەر  نــەک  ئێراندا 
سزایەشدا  ئــەو  بــەرێــوەبــردنــی  لــە  بەڵکوو  نــابــێ، 
بابەتەش  بەو  پێوەندیدار  نەریتەکانی  و  قانوون 
لەبەر چاو ناگرێ، بۆیە ئەو شیوە ئێعدامانەی لە 
دەچن،  بەرێوە  ئێراندا  ئیسالمیی  کۆماری  نیزامی 
شێوە  یا  بەئانقەست  کوشتنی  لە  جۆرێک  خۆیان 

تیرۆرکردنێکە کە لەالیەن حکومەتەوە دەکرێن. 
ئێران  لــه   ئێعدام  ســـزای  ســه ره کــیــی  هــۆکــاری 
پــه ره پــێــدانــی تــرس و تــۆقــانــدنــه   بــۆ ئـــه وه ی له و 
دژبه رایه تی  و  ســه رهــه ڵــدان  له   ڕێ  سۆنگه یه وه  
بگرن، چونکی کۆماری ئیسالمی نیزامێکی سیاسیی 
لەسەر  ــەکــەی  دەســەاڵت بــنــاغــەی  کــە  توتالیتێرە 
سەپاندنی  و  نەیاران  فیزیکیی  حەزفی  و  کوشتن 
کەشی سەرکوت و تۆقاندن ڕاگرتووە. ئەم ڕێژیمە 
ــردوودا زیاتر لە ٦٠ هــەزار  ــەی ڕابـ لە چــوار دەی
ئێعدام کردووە کە  لە خەڵکی ئەم واڵتەیان  کەس 
بــوون.  کوشتنی سیاسی  لــەوان  کــەس  ــەزاران  هـ
کوردستان  له   ئیعدامه کان  سروشتی  نێوەدا  لەم 
بووه .  جیاواز  ئێران  دیکه ی  ناوچه کانی  چاو  له  
بنه مای  سه ر  له   کوردستان  له   سیاسی  ئیعدامی 
دژایــه تــیــی  بــۆ  سیاسی  تێکۆشەرانی  هــه وڵــی   «
ناسینی  دژه خـــودا  بــه    « و  ئیسالمی«  کــۆمــاری 
موسته حه ق  به   به مجۆره   و  سیاسی«  چاالکانی 
زانینی ئه و که سانه  به  مه رگ و سێداره  ڕه وتێکی 
کۆماری  ده ستی  الهێزی  بــه رده وام  و   نه پساوه یه  
بووه   سیاسیی  نه یارانی  سه رکوتی  بۆ  ئیسالمی 
و؛ له و سۆنگه یه وه  کۆمه ڵگەی کوردستان و هێزه  
زۆریــان  تێچوویه کی  کوردستان  سیاسییه کانی 

داوه .

زانیار حوسێنی
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د. ئازاد محەممەدیانی

کەلێنی نەتەوەیی، ناسیۆنالیزم و وەرچەرخانەکانی 
گوتاری سیاسیی حیزبی دێموکرات )دەورەی پەهلەوی(*

بەشی یەکەم

پێشەکی
نەتەوەیی،  جۆراوجۆری  جیاوازیی  بەهۆی 
کۆمەڵگەی  ئێراندا،  لە  کولتووری  و  ئایینی 
پاش  کەلێنە.  هێندێک  دەستەویەخەی  ئێران 
کەلێنی  ئــێــران  لــە  مودێرنیتە  ســەرهــەڵــدانــی 
گرینگ  کەلێنە  لەو  یەک  سونەت-مۆدێرنیتە 
وکاریگەرانە بووە کە لە بەستێنی کۆمەاڵیەتی 
ئێراندا بوونی هەبووە، ئەگەرچی  و سیاسیی 
لە ئێراندا هێندێک کەلێنی دیکەی وەک کەلێنی 
چینایەتی، کەلێنی نەوەکان و جنسیتی بوونی 
ــا هاتنە  ــەاڵم هــیــچ کـــام لــەوانــە ت هــەبــووە بـ
پێکهاتنی  هۆی  نەبوونەتە  مۆدێرنیتە،  ئــارای 
چون  ســیــاســی،  و  کــۆمــەاڵیــەتــی  کێشەیەکی 
ئەم  دەوری  بە  کۆمەڵگە  مارکس،  قەولی  بە 
خۆئاگایی  نــەبــوونــی  هـــۆی  ــە  ب کــەلــێــنــانــەوە 
پێکهاتنی  ــۆی  ه ببنە  تــا  ــەتــەوە،  ــەبــوون ن کــۆ 
کەواتە  کۆمەاڵیەتی.  و  سیاسی  قەیرانێکی 
کە  نــەبــووە  کۆمەڵگەیەک  ئێران  کۆمەڵگەی 
پرسی  هۆکاری  ببنە  کۆمەاڵیەتیەکان  کەلێنە 
دەڵێ  کاتم”  “ڕیــچــارد  وەک  ــەاڵم  ب سیاسی. 
بۆ  بەستێنەی  ئــەو  نــەتــەوەیــی  چەند  ئێرانی 
ئامادەیە تا بە هۆی هەبوونی چەند پێکهاتەی 
جیاواز و جۆراوجۆری نەتەوەیی و ئایینی و 
و  بێت  ساز  جــۆرە  لەم  کەلێنی  مەزهەبیەوە 
کۆمەاڵیەتی  و  سیاسی  قەیرانی  کەلێنانە  ئەم 

بخوڵقێنن.
و  پەهلەوی  حکوومەتی  هاتنەسەرکاری 
و  ئێران  مۆدێڕن کردنی  بۆ  ڕەزاشــا  بڕیاری 
پێکهاتنی گوتارێکی سیاسیی مۆدێرن خوازانە، 
هەرە  دالە  لە  کەوناراخواز  ناسیۆنالیزمی  کە 
بۆ  حــەولــی  بـــوو،  گــوتــارە  ــەم  ئ گرینگەکانی 
هاوشێوە کردنی ئێران دەدا. ئەگەرچی لە کورت 
زەبــروزەنــگ،  لە  کەلڵک وەرگرتن  بە  خایەندا 
ــوەی  ــی هــاوشــێ ــک ــێ ــەت ڕەزاشـــــا تـــوانـــی ڕواڵ
لە  بەاڵم  بکا،  ئێران ساز  لە  خولیاکانی خۆی 
دەسەاڵتە  هەڵوەشانەوەی  بە  و  درێــژمــاوەدا 
زۆرەملیەکەی و الوازبوونی دەسەاڵتی ناوەند، 
ڕێــکــخــراوە و  گـــرووپ،  داواکــــاری،  هێندێک 
قەیران بە شێوەیەکی گشتی بە دەوری کەلێنی 
نەتەوەییەوە پێک هاتن، بە جۆرێک کە گوتاری 
ئەم  بوو.  سەرەکییان  ئەویتری  ڕەزاشا  زاڵی 
کەلێنی  قووڵ بوونەوەی  لە  حیکایەتی  بابەتانە 
بە  پێی وابوو  ڕەزاشـــا  کە  دەکــرد  نەتەوەیی 
زۆرەملیە  سازییە  دەوڵەت-نەتەوە  سیاسەتی 
دەیــســڕێــتــەوە.  خــۆی  ناسیۆنالیستییەکەی 
کۆماری کوردستان و ئازەربایجان بەرهەمی 
ئەم  هەرەسهێنانی  دوای  ــوون.  ب دۆخــە  ئــەم 
ناوەند  دەسەاڵتی  زاڵبوونەوەی  و  کۆمارانە 
ڕەزا  سیاسەتی  ــەدا،  ــاوچــان ن ئــەم  ســەر  بــە 
قەومی  ناسیۆنالیسمی  بنەمای  ســەر  لە  شا 
زۆرەوە  توندوتیژییەکی  بــە  ــاراخــواز  کــەون
لــە الیــەن پــادشــای نــوێــوە پــەیــڕەو کــرا. ئەم 
نەتەوەیی  کەلێنی  قووڵ بوونەوەی  سیاسەتە؛ 
لێ کەوتەوە، جگە لە قۆناغێک، کە سیاسەتی 
محەمەدڕەزا  قەومخوازانەی  ناسیۆنالیستیی 
محەمەدی  لیبراڵی  ناسیۆنالیزمی  بــۆ  جێی 
ــەجــێ هــێــشــت کـــە بـــەشـــداری  مــوســەدیــق ب
پێکهاتەکان لە قۆناغێکی تایبەتی لێ کەوتەوە.

سیاسی  گوتاری  گۆڕانی  لەگەڵ  هاوکات 
ــاری سیاسیی  لــە گــوت ــکــاری  ــد، گــۆڕان ــاوەن ن
نیسبەت  بــە  و  دەکـــرێ  دی  بــە  کــوردیــشــدا 
لە گوتاری  ناوەند گۆڕانێک  لە  هەر گۆڕانێک 

سیاسیی کورددا ڕوو دەدا.
تــیــۆریــی  ــە  ب پشتبەستن  ــە  ب وتــــارە  ــەم  ئـ
لێکدانەوەی گوتاری “الکالو مۆفە” حەول دەدا 
گۆڕانکارییەکانی گوتاری سیاسیی کورد لێک 
دەیهەوێ  ــارە  وت ئــەم  ڕاستیدا  لە  و  بــداتــەوە 
کاریگەرییەکانی ناسیۆنالیزمی ناوەند لە سەر 
پێکهاتن و گۆڕانی، ناسیۆنالیزمی کورد و لە 

ئاکام دا گوتارە سیاسیەکەی لێک بداتەوە.

گوتاری  یەکەم  پێکهاتنی  زەمینەکانی 
سیاسیی کورد

ڕووداوەکانی خەرمانانی ١٣٢٠ و ئازادبوونی 
هێزە کۆمەاڵیەتییەکان لە ئاکامی هەرەسهێنانی 
دەسەاڵتی ناوەند دوای تەبعیدی ڕەزاشا، بووە 
هۆی نیوە ئاشکرابوونی کۆمەڵەی “ژ ک” کە 
لە ساڵی ١٣١٧ەوە تا ئەو کات بە شێوەیەکی 
نهێنی کاری دەکرد. کۆمەڵەیەک کە دواتر بووە 
بەردی بناغەی حیزبی دێموکرات کە لە سەر 
بنەمای خولیا و ئامانجەکانی “ژ ک” دامەزرا. 
ناسیۆنالیزم  بیرۆکەی  ئەگەرچی  ڕاستیدا  لە 
کاریگەریی  بــە  ســمــکــۆوە  ــەوەی  ــن ــزووت ب لــە 
یەکەمین  کوردستان  باکووری  ناسیۆنالیزمی 

بناغەکانی داندرابوو، بەاڵم ئەم شێوە ڕوانینە 
قەوارەیەکی  ک”  “ژ  کۆمەڵەی  پێکهاتنی  بە 
نوێی بە خۆوە گرت. پێگەی کۆمەاڵیەتیی “ژ 
بوو،  کوردستان  شاریی  ناوینی  چینی  ک” 
حیزبی  سەرەکیی  پێگەی  بە  بــوو  ــر  دوات کە 
دوای   .)٤٠-٣٦  ،١٣٩٤ ــادری،  )نـ دێموکرات 
شۆڕشی سمایل ئاغای سمکۆ ئەم بزوتنەوەیە 
کــوردی  سیاسیی  بــزووتــنــەوەی  گرینگترین 
ــوو کــە بـــووە بـــەردی بناغەی  ڕۆژهــــەاڵت ب
بەشەی  لەم  کورد  سیاسی  حیزبی  یەکەمین 
دەیەیە  چەند  بۆ  کە  حیزبێک  کوردستاندا. 
کوردستانە.  سیاسەتی  سەرەکیی  ئەکتەری 
وەک  پــەهــلــەویــدا  دەورەی  لــە  کــە  حیزبێک 
باس  نەتەوەیی  کەلێنی  نیشانەی  گرینگترین 
سیاسیی  گــوتــاری  نوێنەرایەتیی  و  دەکـــرێ 
کە  شێوەیەک  بە  بــووە،  بەئەستۆوە  کــوردی 
گۆڕانکاری لە ڕوانگەی ئەم حیزبەدا گوتاری 

سیاسیی کوردیشی بە گشتی گۆڕیوە.

شوناس خوازانەی  سیاسیی  گوتاری   .١
حیزبی دێموکرات

شکستی  و  ڕەزاشــــــا  ــدی  ــی ــع ــەب ت دوای 
ــۆی بــەکــارهــێــنــانــی  ــەی، بـــە هـ ــەک ــەت ــووم حــک
و  ئــێــران  مــۆدێــڕن کــردنــی  بــە  سیاسەتەکانی 
پێکهێنانی دەوڵەتی نەتەوەیی، بە کەڵک وەرگرتن 
لەو پالنانەی کە پێکهێنەری گوتاری پەهلەویی 
یەکەم بوو، دۆخێک لە ئێران هاتە ئاراوە کە 
هێندێک  ناوەند،  بوونی  الواز  لەگەڵ  هاوکات 
جیاوازییە  نــاوچــە  لــە  نــوێ  سیاسیی  هێزی 
نەتەوییەکاندا هاتنە مەیدانەوە، کە کوردستان 
ئەو  پێش  ئەگەرچی  بــوو.  ناوچانە  لەو  یەک 
قۆناغەش لە کوردستان بزووتنەوەی دیکە لە 
گرینگترینی  سمکۆ  شۆڕشی  کە  بوون  ئارادا 
هێنا.  کــە شکستی  بــوون  بــزووتــنــەوانــە  ئــەم 
بەاڵم ئەو قۆناغە نوێیە بە داگیرکردنی ئێران 
سازبوونی  و  بریتانیا  و  سۆڤیەت  الیــەن  لە 
بۆشاییە  ئەم  ئاراوە.  هاتە  دەسەاڵت  بۆشایی 
دوو  کە  دا  ڕووی  کاتێکدا  لە  دەســەاڵتــدا  لە 
ــی  ــردن ــا حـــەولـــی ســازک ــ دەیــــە بـــوو ڕەزاشــ
قەومی  بنەمای  لــەســەر  دەوڵــەت-نــەتــەوەی 
بە  دەدا.  ــاراخــوازدا  ــەون ک ناسیۆنالیزمی  و 
لە وەها دۆخێکدا  بڕوای “ئیستین ڕۆکان”)١( 
دەبن  هاوکات  سیاسییەکان  نیزامە  پێکهاتنی 
سیاسی،  و  کۆمەاڵیەتی  کێشەوگرفتی  لەگەڵ 
کە لەم نێوانەدا پێکهاتنی دەوڵەت-نەتەوە، کە 
یەک لە قۆناغە گرێنگەکانیەتی لەگەڵ کێشە و 

توندوتیژی زیاتر ڕووبەڕوو دەبێ.
 )Lipset and Rokkan, 1967, 42-4(  

لەسەر  واتە جەخت کردن  ئەوە   سەرەڕای 
بــەم شێوەیە،  ــەوە  ــەت ــەت-ن ســازکــردنــی دەوڵ
سازبوونی ئەم بارودۆخە نوێیەش کە ئێرانی 
تێ کەوتبوو، دەیتوانی بەستێنێکی گونجاو پێک 
نەتەوەیی،  کەلێنی  قووڵ بوونەوەی  بۆ  بێنی، 
کە “ڕووکان” جەخت لە سەر ئەم پێشهاتەیە 
دەکــا.  مــێــژوویــەکــانــدا  هەستیارە  قۆناغە  لــە 
کەلێنە  تێئۆریی  بەپێی  کــاتــەدا  ــەم  ل کــەواتــە 
هەل  ــان،  ــ ڕووک ئیستین  کۆمەاڵیەتییەکانی 
دەوری  لە  سیاسی  گوتارێکی  پێکهاتنی  بۆ 
جۆرێک  و  فــارس-کــورد  نەتەوەیی،  کەلێنی 
لەگەڵ  دژایەتی  لە  کە  قەومی  ناسیۆنالیزمی 
بوو ڕەخسا.  ئێرانی ڕەزاشادا  ناسیۆنالیسمی 
ــارودۆخـــی مــێــژوویــی بــەهــۆی  چـــون هـــەم بـ

ئەم  هەمیش  بــوو  لــەبــار  دەســـەاڵت  بۆشایی 
گوتارە بە درێژیی ساڵەکانی دەسەاڵتی ڕەزا 
ئەم  دەتوانین  دەهــات.  پێک  بوو  خەریک  شا 
گوتاری  شکڵ گرتنی  سەرەتای  وەک  قۆناغە 
سیاسی کورد ناودێر بکەین. کە بۆ یەکەم جار 
بوو لە مێژووی سیاسیی کورددا بەم شێوەیە 
ڕێبەریی  قــۆنــاغــەدا  لــەم  ــات، چــون  دەهـ پێک 
کە  بوو  حیزبێکدا  ئەستۆی  لە  کورد  سیاسی 
بەڕێوە  بە  بۆ  ڕێکاری  و  ئەساسنامە  پــالن، 
بردنی خولیا نەتەوەییەکانی گەلەکەی هەبوو.

١٣٢٤دا  گــەالوێــژی  ٢٥ی  لــە  کــە  حیزبێک 
ئێعالمی  ــەک  ــەی ــام ــن ــان ــەی ب ــی  ــ ــردن ــ دەرک بـــە 
مەوجودییەتی کرد و بووە ڕێبەری سیاسیی 
کورد بە گوتارێکی سیاسی نەتەوەیی نوێوە. 

ــە بـــەشـــی هـــــەرە زۆری  ــدا کـ ــک ــێ ــات ــە ک لـ
ســیــاســەتــەکــانــی ڕەزاشـــــا لــەســەر بــنــەمــای  
و  ئیتنیکی  کــولــتــووری،  هــاوشــێــوەکــردنــی 
خۆی  ڕوانینی  شێوە  سەپاندنی  و  نەتەوەیی 

و ســەرکــوتــی هــێــزە نــاوەنــدنــەخــوازەکــان بە 
ناسیۆنالیزمی  ــاری  ــوت گ ــەســەر  ل پــێــداگــری 
ــەت- ــ ــۆ وەدی هــاتــنــی دەوڵ کـــەونـــاراخـــواز ب
نەتەوەی ئێرانی شکڵی گرتبوو، لە کوردستان 
ئێعالم  بــەیــانــنــامــەی  ــە  ل دێــمــوکــرات  حیزبی 
مافی  لەسەر  جەختی  خۆیدا  مەوجودییەتی 
سنوورەکانی  چوارچێوەی  لە  خودموختاری 
ئەیالەتییەکان)٢(  ئەنجومەنە  پێکهاتنی  ئێران، 
مافی  و  بــنــەڕەتــی  یــاســای  بنەمای  ســەر  لــە 
دەکرد. )کــوردی(  بە زمانی زگماکی  خوێندن 
گوتاری  ڕاستیدا  لە   .)١٠٣  ،١٣٦١ )ایگلتۆن، 
گوتاری  لەگەڵ  دژایــەتــی  لە  کــورد  سیاسیی 
ناسیۆنالیستیی پەهلەوی، بە دوای شوناسێکی 
ناسیۆنالیزمێکی  چــوارچــێــوەی  لــە  تــایــبــەت، 
ئــەم شوناسە  ــوو، کــە  بـ شــونــاســخــوازانــەدا 
ــە هـــۆی نــاســیــۆنــالــیــزمــی هــاوشــێــوەســازی  ب
لە  هــەڕەشــەی  بــەر  کەوتبووە  پەهلەوییەوە 
»ئێرانیزاسیۆن«ی  سیاسەتی  نــێــوچــوون. 
پێکهاتنی   پێش مەرجی،  کە  یەکەم،  پەهلەویی 
دەوڵەت-نەتەوەیەکی مۆدێڕن بە ژمار دەهات، 
پشتی بە نزیک بوونەوەی هەنگاو بە هەنگاوی 
و  قەومی  کەمایەتییە  و  نەتەوەیی  و  قەومی 
ئەم  نەبەستبوو.  مەزهەبیەکان  و  ناوچەیی 
سیاسەتە لەسەر بنەمای سڕینەوەی قەومی و 
حاشا کردن لە جیاوازییەکان دامەزرابوو، هەر 
جیاوازییانە  ئەم  نێوان  کێشەی  هۆیەش  بەم 
و دەوڵەتی ناوەندی لێ کەوتەوە.)آبراهامیان، 

)١٣٨٣، ٣٠١-٣٠٠
ڕێبەرایەتیی  بە  کــورد  سیاسیی  گــوتــاری 
حیزبی دێموکرات، لە یەکەمین قۆناغی ژیانی 
نەتەوەیی  کەلێنی  دەوری  بە  خۆیدا  سیاسیی 
کــەونــاراخــوازی  ناسیۆنالیزمی  بــەهــۆی  کــە 
بە  ببۆوە،  قــووڵ  یەکەمدا  پەهلەویی  قەومی 
چەمکی  و  واتـــا  لــە  هێندێک  جومگەبەندیی 
گوتاریی، پێک هات. ئەگەرچی لەم قۆناغەدا بۆ 
»خودموختاری«  داواکاریی  کە  جارە  یەکەم 
نێو  دێتە  دێموکرات  حیزبی  دەستی  لەسەر 
ئەدەبیاتی سیاسیی کوردەوە. بەاڵم ئەم واتایە 
نەیدەتوانی لە دۆخێکدا کە شوناسە نەتەوەیی، 
ــۆی پالنە  زمــانــی و کــولــتــووریــیــەکــەی بــە ه
سازی  دەوڵەت-نەتەوە  هاوشێوە سازییەکانی 
وەک  پــەالمــار،  بــەر  کــەوتــبــووە  پەهلەویەوە 
دالی ناوەندیی ئەم گوتارە بێتە ئەژمار. بەپێی 

محەممەد،  قــازی  دیمانەکانی  و  سوخەنرانی 
سەرکۆماری  و  دێموکرات  حیزبی  ڕێبەری 
بەیاننامە  و  کوردییەکە  ناوچەییە  دەوڵــەتــە 
لەو  دێــمــوکــرات  حیزبی  ڕاگــەیــانــدنــەکــانــی  و 
کوردی  زمانی  لەسەر  پێداگری  سەردەمەدا، 
شوناسی  پێکهێنەری  گرینگی  خاڵێکی  وەک 
نەتەوەیی دەردەکەوێ، کە بۆ سەلماندنی ئەم 
ڕاستییە دەتوانین سەرنج بدەینە ئەم بڕگانەی 

خوارەوە؛
- لە بڕگەی دووهەمی باڵوکراوەی ئێعالم 
بە  ئاماژە  دێموکراتدا،  حیزبی  مەوجودییەتی 

»مافی خوێندن بە زمانی زگماکی« دەکرێ.
- لە مەرامنامەی حیزبی دێموکراتدا؛ جەخت 
لەسەر کوردی بوونی زمانی فەرمیی دایرەکان 
باڵڤۆکی »کــوردســتــان« وەک  دەرکــردنــی  و 
باڵوکردنەوەی  و  حیزب  ڕەسمیی  ئۆرگانی 

بابەت بە زمانی کوردی دەکرێ.
وتــووێــژەکــانــی  کــۆتــایــی  قەتعنامەی  لــە   -

دێموکراتی  فــیــرقــەی  و  دێــمــوکــرات  حیزبی 
ئازەربایجاندا؛ ئاماژە بە پەرەدان بە زمانەکانی 
کوردی و ئازەری لە ناوچە ژێر دەسەاڵتەکانی 

یەکتریدا دەکرێ. 
ناوچەیی  حکوومەتی  ڕێــکــارنــامــەی  لــە   -
هەڵگرتنی  پێویستیی  بە  ئاماژە  کوردستاندا 
و  قوتابخانە  لەسەر  کوردییەکان  غەیرە  ناوە 
دایــرەکــان و دانانی نــاو و نــازنــاوی کــوردی 

کراوە. )خوشحالی، ١٣٨٠، ٥٤-٣١(
داسەپاندنی  بە  دەیویست  »شا  کاتێکدا  لە 
ــارســی وەک زمــانــێــکــی تــایــبــەت و  ــی ف ــان زم
زۆرەملی لە کاروباری حکومەتی و ڕۆژنامە 
شێوەیەکی  بــە  کتێبەکاندا،  و  ڕاگــەیــانــدن  و 
زمانی  مانی  و  پەرەسەندن  بە  ڕێ  ئاشکرا 
بەاڵم   )٦١  ،١٣٩٠ )انتصار،  بگرێ«  کــوردی 
لە  یەکێک  وەک  قۆناغەدا  لەم  کوردی  زمانی 
کورد،  سیاسیی  گوتاری  واتاکانی  گرینگترین 
خۆ دەنوێنێ و چەشنی چەمکێکی پێکهێنەری 
شوناس دەبێتە بنەڕتیترین واتای ئەم گوتارە، 
پـــەراوێـــز خستنی زمــانــی  ــە  ک ــەی  بـــەو هــۆی
هۆی  ببێتە  دەتــوانــێ  نەتەوەیی  شوناسێکی 
سەر  لە  پێداگری  شوناسە،  ئەم  سڕینەوەی 
زمان بە هەمان شێوە دەتوانێ ببێتە هۆکاری 
»دەسەاڵتدار  ڕاستیدا  لە  شوناس.  پێکهاتنی 
سەلماندنی  کــە  ڕاستییە  لــەو  تێگەیشتن  بــە 
شوناسی زمانی ئەویتر بە مانای دان پێداهێنان 
بە بوونی ئەم پێکهاتەیەیە، حەول بۆ تێکدانی 
ئــەم شــونــاســە زمــانــیــە دەکــــا... نــەتــەوەیــەک 
و  بەخش  مانا  چەمکی  تاکە  وەک  زمــان  کە 
ڕاگوێزەری کولتوور لە دەست بدات، ناچارە 
ئەویتری، فەرهەنگی  قەبووڵ کردنی زمانی  بە 
لــەم ڕێــگــایــەوە شــونــاس و  ئەویتری و هــەر 
-١٦٥  ،١٣٨٥ ئەویتر«.)رضایی،  دەســەاڵتــی 

 )١٦٤
لە  و  زمانی  و  کولتووری  هەرەسهێنانی 
و  ئیتنیکی  هەرەس هێنانی شوناسێکی  ئاکامدا 
نەتەوەیی ژێرستەم لە دەورانی ئێستیعماری و 
تەنانەت لە دەورەی پاش ئێستیعماریشدا بۆتە 
هۆی ئەوەی کە زۆر لە نەتەوە ژێردەستەکان 
لە  بەرگرییان  زمانییەوە  ملمالنێی  ڕێــی  لە 
کــردوە.  خۆیان  سیاسیی  کیانی  و  شوناس 
»دژکردەوە بە نیسبەت هەڕەشەی نەتەوە و 
هێزی بااڵ دەست چ لە چوارچێوەی زمان و 

کولتوور و چ لە قەوارەی کێشەی سەربازیدا، 
بە  مــێــژووی واڵتــانــی  لە  بـــەردەوام بەشێکی 
خۆوە گرتووە، کە لە ئاکامدا یا بەرهەم هاتنی 
لێ  نوێی  گوتارێکی  پێکهاتنی  و  نــوێ  بیری 
کــەوتــۆتــەوە یــا بۆتە هــۆی مــانــەوەی زمــان، 
ژێردەست«. نەتەوەی  نیشتمانی  و  شوناس 
)هــەمــان، ١٦٩( کــەواتــە لــەو ســەردەمــەدا کە 
پێکهاتەکانی  زمــانــی  وەک  کـــوردی  زمــانــی 
دەوڵەت-نەتەوە  پالنی  بە هۆی  ئێران  دیکەی 
گوشارەوە،  ژێر  کەوتبووە  ڕەزاشاوە  سازی 
شوناس،  پێکهێنەری  چەمکێکی  وەک  زمــان 
دەنوێنێ  خۆ  کورددا  گوتاری سیاسیی  لەنێو 
سیاسیی  »گــوتــاری  ناوەندیی  دالــی  وەک  و 
واتاکانی  دێموکرات«  حیزبی  شوناسخوازیی 
دەکا.  جومگەبەندی  خۆیدا  دەوری  بە  دیکە 
کــۆمــاری  پێکهاتنی  ــە  ب ــە  ک ــەک  ــوەی شــێ ــە  ب
پەروەردەییەوە،  نیزامی  ڕێی  لە  کوردستان، 
و  بــاڵوکــراوە  و  گۆڤار  لە  کەڵک وەرگرتن  بە 
پــەرەدان و بە  کتێبی پۆل، کۆمار حەولی بۆ 
بە شێوەیەک کە  ئەو زمانەدا.  فەرمی کردنی 
زمانی  کۆڵەکەی  بــووە  ــر  دوات ژێرخانە  ئــەم 
ــی هــەر دوو  ــت ــدارێ ــەژێــر دەســەاڵت کـــوردی ل
ئیسالمیدا.  کــۆمــاری  و  پەهلەوی  حکومەتی 
لە  کە  کــورد  قەومیی  ناسیۆنالیزمی  هەڵبەت 
دژایەتی لە گەڵ ناسیۆنالیزمی ئێرانیدا شکڵی 
کۆ  خــۆی  لە  دیکەی  ــای  وات هێندێک  گرتبوو 
نێو  کردبۆوە کە بۆ یەکەم جار بوو دەهاتنە 
ئەدەبیاتی سیاسی کوردەوە، کە گرینگترینیان 
داواکارییەکی  وەک  کە  بوو  “خودموختاری” 
شوناسخوازیی  گوتاری  سەرەکیی  و  گرینگ 
حیزبی دێموکرات هاتە بەر باس و داواکردن. 
هەر وەک لە باڵوکراوەی ڕاگەیاندنی پێکهاتنی 
حیزبی دێموکرات، وتووێژ و قسەکانی سکرتێر 
و سەرکۆمار دەردەکەوێ، ئەم خودموختارییە 
ئێراندا  بنەڕەتیی  یــاســای  چــوارچــێــوەی  لــە 
ئەنجومەنە  و  خودموختاری  و  ــراوە  ک داوا 
یــاســایــی  چــەمــکــێــکــی  وەک  ئــەیــالــەتــیــیــەکــان 
سەرەکییەکانی  چەمکە  ئازادی،  واتای  لەگەڵ 
لە  واتــایــانــە  ئــەم  دەهێنن،  پێک  گــوتــارە  ئــەم 
شوناسخوازانەدا  گوتاریی  چوارچێوەیەکی 
جومگە بەندی دەکرێن و واتاکانی دیکەی وەک 
سەربەخۆیی خوازی و تێک دانی دەسەاڵت و 
دەخەنە  ئێرانی  نیشتمانی  قەوارەی  شکاندنی 

الوە.

پەراوێزەکان:
 )Stein Rokkan )1921-1979  -١
ئیستین ڕووکان پێی وایە کە کەلێنی نەتەوەیی 
یا قەومی یەک لەو کەلێنانەیە کە ئەو تواناییەی 
هەیە کێشەی سیاسی لە سەر ساز بێت و ئەم 
مێژوویەکاندا  هەستیارە  کاتە  لە  ڕاست  کەلێنە 
کە  ئەوەی  ســەرەڕای  دەخوڵقێنێ،  کێشەیە  ئەم 
بەستێنێکی  دەتوانێ  سازیش  دەوڵــەت-نــەتــەوە 
گونجاو بۆ قووڵ بوونەوەی ئەم کەلێنە پێک بێنێ، 
بە تایبەت کە ئەگەر ئەم پرۆژەیە لەسەر بنەمای 
سەردەمی  لە  کە  نەکرێ  دا  مــەدەنــی  هــاواڵتــی 
لە  نەتەوەسازی  دەوڵەت  دواتریش  و  پەهلەوی 
سەر ئەساسی نەتەوەی بااڵدەست و بێ لەبەر 
دیکە  پێکهاتەکانی  هاوواڵتی،  مافی  چاوگرتنی 

حەولی بۆ دراوە.
ئێران  مەشرووتەی  بنەڕەتی  یاسای  لە   -٢
بەفەرمی  ئەسڵە  ئەم  دا   ئەسڵەکانی ٩٣-٩١  لە 

ناسراوە.
***

“قــەاڵی  کتێبی  لە  پێشتر  وتــارە  ئــەم   *
خۆڕاگری” کە کۆمیسیۆنی چاپەمەنیی حیزبی 
 ٧٥ یــادی  بەبۆنەی  کوردستان  دێموکراتی 
دەری  دێموکرات  حیزبی  دامەزرانی  ساڵەی 
ئەوەی  بەهۆی  ئەوکات  بۆوە.  باڵو  کردبوو، 
و  بۆکان  شاری  لە  محەممەدیانی  ئــازاد  د. 
ڕێوشوێنی  لەبەر  دەژیا،  واڵت  نێوخۆی  لە 
ڕزگــار  “د.  نــاوی  بە  بابەتەکە  ئەمنییەتی 
موکری” باڵو کرایەوە و “کوردستان” ئێستا لە 

سێ بەشدا باڵویان دەکاتەوە.
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»بۆ خەبات چ زۆرە ڕێگا«

دێموکراسی بۆ هەموو وەرزەکان

“بۆ خەبات چ زۆرە ڕێگا”. ئەم ڕستە کورتە پڕ 
نێوەرۆکە وتەی دوکتور سادق شەرەفکەندی، 
و  دێموکراتە  حیزبی  پێشووتری  سکرتێری 
بەڕێزیان لە وتارێکدا لەسەر پرسی ڕێکخستن 
کوردستان  لــە  سیاسی  خەباتی  ڕەوتـــی  لــە 
بەپێی دۆخی  بەاڵم  تیشکی خستووەتە سەر. 
لەو  داســەپــاو  هەلومەرجی  و  کــورد  خەباتی 
سااڵنەی دواییدا نەبێ، پێشتر دەرفەتی کەمتر 
دیکەی  ڕێگاکانی  و  شێواز  تاقیکردنەوەی  بۆ 
خەبات لەبەردەم بزووتنەوەی کورد بووە، کە 
سەرکەوتنی  کەمانەشدا  دەرفەتە  لەو  دیــارە 
هەڵبەت  بــووە.  دەستەبەر  گرینگ  سیاسیی 
بۆچوون  جیاوازیی  هەندێ  ئێستاش  بەوحاڵە 
لەسەر کەڵک وەرگرتن لە شێوازەکانی خەبات 
کە  پێداگرن  کۆمەڵێک  هەیە.  کوردستان  لە 
دەبێ لە ئێستادا کەڵک لە خەباتی جەماوەری 
لــەو  و  ــگــریــن  وەرب ــاڵو  ــەرب ب ڕێکخستنی  و 
ڕێگایەوە هەموو چین و توێژەکانی کۆمەڵگەی 
کــــوردەواری لــە خــەبــاتــدا بــەشــدار بکەین و 
و  داگیرکەر  هێزی  بــەرەنــگــاری  هــەمــوان  بە 
دیکتاتۆر ببینەوە. هەندێ بۆچوونیش پێداگرن 
لەسەر ئەوەی کە تاقە ڕێگای ڕزگاریی کورد 
لە دەست داگیرکەرانی کوردستان تەنیا ئاوری 

لوولەی چەکی پێشمەرگەیە.
ــەوەی  ئ ڕوانــگــەیــە  دوو  ــەم  ل تێڕوانین  بــە 
سروشت  بەپێی  کە  ئەوەیە  ڕەخنەیە  جێگای 
و تایبەتمەندیی خەباتی ڕزگاریخوازیی کورد 
نابێ الیەنەگرانی هەردووال بە موتڵەقی باس لە 
ڕوانگەکەی خۆیان بکەن و ئیرادی کارەکەش 
لە  باسکردن  موتڵەقی  بە  کە  لێرەدایە  هــەر 
دەبــا  هــەڵــەمــان  بــە  بۆچوونانە  ــەو  ل هــەرکــام 

ــکــخــراوی نــەتــەوە یــەکــگــرتــووەکــان لە  ڕێ
جیهانیی  ڕۆژی  دیــاری کــردنــی  بەیاننامەی 
دێموکراسیدا هێناویەتی کە دێموکراسی وەک 
بە  ئەستوورە  پشت  نێونەتەوەیی  بایەخێکی 
دەستنیشان کردنی  لە  خەڵک  ئازادی  ئیرادەی 
و  کۆمەاڵیەتی  ــووری،  ــاب ئ سیاسی،  نیزامی 

کولتووریی خۆیاندا.
دێموکراسی وەک بایەخێکی جیهانداگر یەک 
دڵخواز و خۆشەویستەکانی  هەرە  مۆدێلە  لە 
کە  ڕادەیــە  ئەو  تا  جیهاندا،  لە  بەڕێوەبەرییە 
تەنانەت سیستمە دیکتاتۆر و پاوانخوازەکانیش 

هەوڵ دەدەن خۆیان بە دێموکرات بنوێنن.
بۆ  فــرەالیــەن  خەباتی  ئێستادا  جیهانی  لە 
لە  سەربەست  ژیانی  و  ئــازادی  دەستەبەری 
سیستمێکی دێموکراتیکدا لەئارا دایە و ئیرادەی 
هەموو  کــە  پــێــداگــرە  ئــەمــە  لــەســەر  جیهانی 
هێزەکان سەرچاوەگرتوو لە “ئیرادەی گەل”ن 
بنەڕەتی  ئەسڵێکی  وەک  ڕاسپاردەیە  ئەم  و 
کۆمەاڵیەتییە  ـ  سیاسی  سیستمە  هەموو  بۆ 
ــە دنــیــادا بــایــەخــمــەنــدە.  دێــمــوکــراتــیــکــەکــان ل
لەسەر  پێداگرییە  دێموکراسی  لە  ڕێزگرتن 
هەڵقواڵو  ئازادییەکانی  و  ماف  دەستەبەری 
وەک  کۆمەاڵیەتییەدا،  و  سیاسی  نیزامە  لەو 
مافی بەشداریی سیاسی لە کۆمەڵگە لە ڕێگەی 
لە  ئازاد و دێموکراتیک، بەرگری  هەڵبژاردنی 
شکۆ و پێگەی خەڵک، مسۆگەرکردنی ئازادیی 
مسۆگەر  کۆبوونەوە،  و  چاپەمەنیی  بەیان، 
کردنی ئازادی بیروباوەڕی ئیتنیکی، ویژدانی 
دنیایەکی  ــی  ــدن ــەزران دام قــســەدا  ــەک  ی لــە  و 

عاداڵنەتر.
دڵگیرە،  و  جــوان  ئــەوەنــدەی  دێموکراسی 
مێژوویی  پڕۆسەیەکی  دەستەبەرکردنیشی 
بە  تێکەاڵو  نشێو،  هــەوراز و  پڕ جموجۆڵ و 
بەختیاری یان ناکامییە و جار هەیە مەترسیی 
گەڕانەوە بۆ دواوەشی لێ دەکرێ. هەربۆیەشە 
ــەردەوام  ــ زامــنــی مــانــەوەی دێــمــوکــراســیــی ب
“ئیرادەی گشتی”ی هەر کۆمەڵێکە و هەرچەند 
بێ،  زۆرتــر  کۆمەڵ  کاریگەریی  و  بەشداری 
دەوڵەمەندترە،  دێموکراسییەکەش  نێوەرۆکی 
بۆیەشە دێموکراسی لە فۆڕم و تایبەتمەندیی 

زۆر و جۆراوجۆردا بەدی دەکرێن.
دەرەکییەکان  بارودۆخی جیهان و هۆکارە 
دێموکراسییە  دامـــەزرانـــدنـــی  ــە  ل دەتـــوانـــن 
بن،  یارمەتیدەر  گەشەکردنیان  و  نوێیەکان 
بەاڵم لە کۆتاییدا لەهەر واڵتێکدا ئەوە خەڵکی 

ــان دەکــا.  و بــزووتــنــەوەش تــووشــی ڕاوەســت
ــە ڕەوتـــی  ــەشــەوە النــیــکــەم ل ــک ــەکــی دی ــەالی ل
بزووتنەوەی سیاسیی کوردستاندا لە بەرانبەر 
شێوازە  دوو  لەو  کام  هەر  یەکترداڕاگرتنی 
تا  هەڵەیەکی  و،  هەڵەیە  دیکە  ئــەوی  بــەدژی 

ڕادەیەک کوشندەش. 
کــورد  دۆســتــی  باشترین  دەگــوتــرا  پێشتر 
کە  سەردەمێکە  هــی  قسەیە  ــەو  ئ چیاکانن. 
بەداخەوە شۆڕشگێڕانی کورد جگە لە پەنابردنە 
بەر شاخەکان و بەرگریی چەکداری لە خۆیان 
هیچ ڕێگایەکی دیکەیان بۆ بەرەنگاری نەبووە. 
سیاسەتی  دنیای  لە  نە  کــورد  بــزووتــنــەوەی 
ئاوڕێکی  و  هەبووە  پێگەیەکی  نێودەوڵەتیدا 
کە  هەبووە  دەرفەتێکیش  نە  دراوەتـــەوە  لێ 
سەر  بۆ  بکرێ  دابــەش  خەباتەکە  قورسایی 

بوێ  دێموکراسیان  دەتوانن  کە  واڵتــەن  ئەو 
ــەم بــابــەتــە  گــرێــدراوی  ــان نــەیــانــەوێــت و ئ ی
هەر  خواستی  و  مەعنەوی  گەشەی  ئاستی 
نەتەوەیەکە. هاوکات سەقامگیریی دێموکراسی 
بەردەوام  مانای دەستەبەری  بە  لە شوێنێکدا 
بۆ مانەوەی هەمیشەیی نییە و، پێویستیی بە 
یاسا  جێگیرکردنی  و  بەهاکان  ڕەگداکوتانی 
چاوەدێریی  ئەوەشدا  لەگەڵ  و  ڕێساکانی  و 
نیزامە  نین ئەو  بــەردەوام هەیە. چونکی کەم 
کۆمەڵگەی  ــە  ل ســەرەڕۆیــانــە  و  توتالیتێر 
دێموکراتیکدا سەریان وەدەرناوە. بە واتایەکی 
حکوومەتیی  سیستمێکی  دێموکراسی  دی 
ڕەوان، ئاڵوگۆڕخواز و ناجێگیرە کە پێویستە 
بەزیندوویی  خۆی  بەردەوامیی  مەرجەکانی 

ڕاگرێ و نوێیان بکاتەوە.
بزانێ  ئـــەوەی  بــۆ  مرۆڤایەتی  کۆمەڵگەی 
بە  حەوجێی  دەوێ،  دێــمــوکــراســی  لــە  چیی 
پێکهاتە و سیستمێکی دەست نیشانکراو هەیە، 
پێش  خەڵک  ئیرادەی  ناوی  بە  شتێک  کەواتە 
ئیرادەی  بەڵکوو  نییە،  بوونی  دێموکراسی 
دێموکراتیکدا  ڕیتمێکی  لــە  بەتایبەت  ــەل  گ
پەیوەندییەکی  ئانارشیزمیش  دەبـــێ.  خۆیا 
ــەوتــۆی بــە هـــزری دێــمــوکــراســیــیــەوە نییە،  ئ
کە  نییە  ئەوە  دێموکراسی  لە  مەبەست  چون 
بخا،  کــاری  لە  یا  هەڵوەشێنێتەوە  دەســەاڵت 
بەڵکوو مەبەست ئەوەیە یاسامەندی و ڕەوایی 
دێموکراسی  چونکی  ببەخشێ،  حکومەت  بە 
گرێدراوە بە هەڵوێست و ڕەفتاری هاوبەش، 
گەرەنتی  ڕەفتارەش  و  هەڵوێست  ئەو  بەاڵم 
ناکا. دێموکراسی تەنیا کاتێک باش کار دەکا 
چونکی  بیانهەوێ،  و  تێ بگا  لێی  خەڵک  کە 
ڕێگای  بە  تەنیا  دێموکراسی  سنوورەکانی 
دەکرێن.  جێگیر  و  دەست نیشان  دێموکراتیک 
لێک  ــازادی  ئ لەگەڵ  بــەرابــەری  دێموکراسی، 
ســەکــۆی  ــەر  ــب ــەران ب ــازادی  ــ ئـ و  دەدا  گـــرێ 
ناکرێ  ــەاڵم  ب دێموکراسییە.  وەگەڕخستنی 
بەرابەری  هەمان  بە  دێموکراتیک  بەرابەریی 
بزانین، چۆن هەڵگری خەسڵەتێکی تایبەتە کە 

هەمان ئازادیی سیاسییە.
لــە دێــمــوکــراســدا مــرۆڤــەکــان دەتــوانــن لە 
هەموو شتێکدا نابەرابەر بن، تەنیا لە ئازادیدا 
نەبێت، هەربۆیە لە جێگیرکردنی دێموکراسیدا 
ئــازاددای  و  بــەرابــەری  لەنێوان  دژوازیــیــەک 
گــرێــدراوی  چەمکە  دوو  ــەو  ئ بەڵکوو  نییە، 
یەکترین و لە بەرابەریی دێموکراتیکدا ئازادیی 

شانی تاک بە تاکی ئەو کۆمەڵگەیە و خەباتەکە 
بەتەواوی بە جەماوەری بکرێ. 

نەک  ئەگەر  ئێستادا  ســەردەمــی  لە  ــەاڵم  ب
بۆ  بەهێز  هــەرە  پشتیوانێکی  بەڵکوو  دۆســت 
بکەین،  دەسنیشان  کوردستان  بزووتنەوەی 
یان  ــان،  کــوردســت شــەقــامــی  ئـــەوە  بێگومان 
گوندەکانی  و  شــار  چەقی  دی  واتایەکی  بە 
کوردستانن. شەقام وەک بەشی هەرە گرینگی 
تێیدا  کە  شوێنەیە  ئــەو  کــورد  بــزووتــنــەوەی 
بکرێ  دیکتاتۆر  لە چاوی  بەزەقی چاو  دەبێ 
و مافەکانی خۆت دەستەبەر بکەی و هەر ئەو 
شەقامەش بەتایبەتی لەو سااڵنەی دواییدا زۆر 
چاک خۆی تاقی کردووتەوە و لە زۆر بواردا 

بە سەرکەوتوویی قۆناخی بڕیوە.
لە الیەکی دیکەوە نابێ ئەوەش لەبیر بکرێ 

گەرەنتیی  دێموکراسی  دەبــێ.  خۆیا  یەکسان 
تەناهی  خۆشگوزەرانی،  و  ناکا  خۆش بژێوی 
ئەسڵێکی  هەموویان  کۆمەاڵیەتی  عەداڵەتی  و 
بەاڵم  دڵخواز،  سیاسیی  نیزامێکی  بۆ  گرینگن 
و  نین  گرینگتر  دێموکراسی  لە  کامیان  هیچ 
ئازادیی  نەبوونی  لە  دێموکراتیک  نیزامێکی 
تاکەکەسەکاندا ناتوانێ سەقامگیر ببێ؛ چونکی 
گەرەنتیی  کە  تاکەکەسییەکان  ئازادییە  ئەوە 
سەرهەڵدانی  لە  تــرس  دەکــەن.  دێموکراسی 
دێموکراسیدا  لە  زۆریــنــەش  دیکتاتۆرییەتی 
پاساو هەڵگر نییە، بەم پێیە دێموکراسییەکان 
ــۆ پــاراســتــنــی مافی  ــەی یــاســایــی ب ــەرەســت ک
نــیــزامــێــک وەک  هــیــچ  کــەمــایــەتــیــیــەکــانــن و 
کەمایەتییەکان  مافی  پشتیوانیی  دێموکراسی 

ناکات.

شەپۆلەکانی دێموکراسی
بە  ــوێ  ن چاخی  لــە  دێموکراسی  ئــایــدیــای 
تایبەت لە ڕەوتی شۆڕشی ئەمریکا و فەڕانسە 
لە سەدەی هەژدەی زایینیدا دەستی پێ کرد. 
ئەو  لەسەر  فەڕانسە  شۆڕشی  بیرمەندانی 
باوەرە بوون کە دێموکراسی توانای هەبوون 
پێویستە  و  هەیە  نێونەتەوەیی  چەمکێکی  بە 
لەسەر  حیزبێک  و  حکوومەت  ــەت،  دەوڵ هەر 
ــدار بە  ــدی ــەیــوەن ــااڵی خـــۆی چــەمــک گــەلــی پ ئـ

دێموکراسی بنووسێ.
یەکەمین شەپۆلی دێموکراسی لە سەرەتای 
سەدەی نۆزدەهەم، لە واڵتی ئەمریکا دەستی 
کــە زۆربـــەی خەڵکی  کــرد، واتــە کاتێک  پــێ 
دەنــگــدانــیــان  مــافــی  ــە  واڵتـ ئـــەم  سپی پێستی 
وەدەست هێنا. واڵتانی دی کە دوای ئەمریکا 
لە  بـــوون  بریتی  ڕۆیشتن  ڕێــچــکــەیــەدا  ــەو  ب
فــەڕانــســە، کـــانـــادا، بــریــتــانــیــا، نــیــووزلــەنــد و 
پڕۆسەی  توانییان   ١٩٠٠ ساڵی  تا  کە  ئیتالیا 
و  بکەن  جێگیر  واڵتەکانیاندا  لە  دێموکراسی 
نیووزلەند یەکەم واڵت بوو کە مافی دەنگدانی 

لە ساڵی ١٩١٨ بە ژنانیش بەخشی.
ــی ئــیــمــپــڕاتــۆریــیــەکــانــی  ــانـ ــەدوای ڕووخـ ــ بـ
لە  عوسمانی  و  ئۆتریش  ئاڵمان،  ڕووســیــە، 
ساڵی  لــە  جیهانیی  یــەکــەمــی  شـــەڕی  دوای 
لە  دێموکراتیک  سیستمی   ٣٠ تەنیا  ١٩١٨دا، 
جیهاندا هەبوو و بە سەرکەوتنی فاشیسم لە 
بۆ ڕابردوو دەستی  ئیتالیا جۆرێک گەڕانەوە 
دێموکراتیکە  نیزامە  کە  تایبەت  بە  کــرد؛  پێ 
بەرامبەر  لە  دەسەاڵت گەیشتووەکان  بە  تازە 

خەباتی  قۆناغی  و  چــەکــداری  بەرگریی  کــە 
زێڕینی  پێشمەرگانە سەردەمی هەرە  شاخ و 
ئێستاش  و  کوردە  ڕزگاریخوازانەی  خەباتی 
چونکە  ــرێ.  دادەن شار  خەباتی  داینەمۆی  بە 
و  خومەینی  بــەدنــاوەکــەی  فەرمانە  پــاش  لە 
هێرشی هەمەالیەنە بۆ سەر کوردستان، ئەوە 
بەرگریی مێژوویی پێشمەرگەکانی کوردستان 
کە یەکالکەرەوە بوو. یەکالکەرەوە بەو مانایە 
کە  بوو  پێشمەرگە  ئازایەتی  و  فیداکاری  کە 
هێرشە  ئەو  بەرانبەر  لە  فەوتان  لە  کــوردی 
هەمە الیەنەی تاران پاراست. کەواتە کورد لە 
لە هەر دوو شێوازی  ڕۆژهەاڵتی کوردستان 
مەدەنی  و  چەکداری  واتە  خەبات،  سەرەکیی 
ئەزموونی باش و تا ڕاددەیەک سەرکەوتووی 
هەیە. بەاڵم خاڵێکی گرینگ کە دەبێ هەمیشە 

ئیدئۆلۆژی تۆتالیتاریسم دا ناچار بە پاشەکشە 
لــە ســاڵــی ١٩٤٢دا ژمـــارەی واڵتــە  بـــوون و 

دێموکراتیکەکان بۆ ١٢ واڵت دابەزی.
بە هەوڵی بەرەی هاوپەیمانان پاش شەڕی 
ــی  ــەم دووه شــەپــۆلــی  جیهانیی  ــەمـــی  دووهـ
دێــمــوکــراتــیــزاســیــۆن لــە واڵتـــە دۆڕاوەکـــانـــی 
ئیتالیا  )ئاڵمان،  جیهانیی  دووهــەمــی  شــەڕی 
ــۆن( دەستی پێ کــرد. ســـەرەڕای ئەمە  و ژاپ
سیاسەتی دژە داگیرکاری لە دەیەی ٦٠-٥٠ی 
سەدەی بیستەم گڕوتینێکی دیکەی بە شەپۆلی 
دووهەمی ڕەوتی دێموکراتیزاسیۆن بەخشی و 
لەسەر یەک ٣٦ واڵتی دێموکراتیک لە جیهان 
پەیدا بوون؛ بەاڵم ئەم شەپۆلەش دامرکایەوە 
و تاکوو نێوەڕاستی دەیەی ٧٠ زایینی بۆ ٣٠ 

واڵت دابەزی.
ساڵی  لە  دێموکراسی  شەپۆلی  سێهەمین 
١٩٧٤ بە “شەپۆلی مێخەک” لە واڵتی پورتەقاڵ 
و تێپەڕینی یۆنان و ئیسپانیا لە دیکتاتۆرییەوە 
بۆ دێموکراسی دەستی پێ کرد و ئەم شەپۆلە 
پاشان  و  باشوور  ئەمریکای  ٨٠دا  دەیەی  لە 
واڵتانی وەک کۆرەی باشوور، فلیپین و تایوان 
باڵوبوونەوەی  بــۆوە.  بــاڵو  ئاسیا  ــاڕەی  ق لە 
التین  ئەمریکای  بۆ  تایبەت  بە  دێموکراسی 
کە  جۆرێک  بە  گرتەوە،  واڵتی   ٢٠ بەخێرایی 
تا ساڵی ١٩١٥ تەنیا واڵتی کوبا و هائیتی لە 
دەرەوەی ئەو جەغزەدا مابوونەوە و ژمارەی 
واڵتانی دێموکراتیک تا ساڵی ١٩٩٠گەیشتە ٥٨ 

واڵت.
شــەپــۆلــی چـــوارەمـــی دێــمــوکــراســی دوای 
ڕووخانی یەکیەتیی سۆڤیەت دەستی پێ کرد 
و واڵتانی کۆماری چیک، ئیسلواکی لەهێستان، 
و  باڵتیک  نــاوەنــدی  واڵتــانــی  و  مەجارستان 
ئاڵمانی خۆرهەاڵتی لە خۆ گرت و لە کۆتاییدا 
بنەڕەتیی  یــاســای  ئاڵمان  فیدڕاڵی  کــۆمــاری 
ئاڵوگۆڕەکانی  ــرد.  ک قــەبــووڵ  دێموکراتیکی 
ناسراو بە “بەهاری عەرەبی” لە هیندێک واڵتی 
ئیسالمی ڕۆژهەاڵتی ناڤین و باکووری ئافریقا 
ڕووخــانــی  کــە  لیبی  و  میسر  تونێس،  وەک 
لێ  ــەی  ــان واڵت ــەو  ئ دیکتاتۆرەکانی  ڕێژیمە 
کە  کرد  دروست  گەشبینییەی  ئەو  کەوتەوە، 
شەپۆلی پێنجەمی دێموکراسیی لێ بکەوێتەوە. 
بەاڵم ڕەوتی ڕووداوەکانی دواتر لەم واڵتانە 

ئەو وێنایەی نەدا بە دەستەوە.

ئەوەیە  بێ  لەبیرمان  ئێستادا  لە  بەتایبەتی  و 
کە نابێ بزووتنەوەی کوردستان ڕێگا بدا کە 
کۆماری ئیسالمی مەیدانی خەباتی بۆ دیاری 
تیۆریسیەنی  “جین شارپ”  وەک  بکا. چونکە 
ڕێگا  ئەگەر  دەڵــێ،  مــەدەنــی  خەباتی  بــواری 
دیاری  بۆ  خەباتت  مەیدانی  دیکتاتۆر  بــدرێ 
بکا ئەوە بێگومان مەیدانی شەڕی توندوتیژت 
تێدا  خــۆی  کــە  مەیدانێک  هــەڵــدەبــژێــری،  بــۆ 
لەبەرچاوگرتنی  بە  و  پێیە  بــەو  بــااڵدەســتــە. 
لە  ئێستا  کــە  هــەمــەڕەهــەنــدەی  خەباتە  ــەو  ئ
کوردستاندا هەیە بێگومان ئەرکی سیاسییەکان 
و  ــان  خــاوەن وەک  حیزبەکان  بەتایبەتی  و 
بزووتنەوەیە  ئــەو  سەرەکیی  مــەیــدانــدارانــی 
ئەوەیە کە بە هاندان و یارمەتیدانی بزووتنەوە 
هەمەڕەنگەکەی کوردستان کۆماری ئیسالمی 
زۆریش  و  الوازە  تێیدا  کە  مەیدانێک  بکێشنە 
الوازە، ئەویش شەقام و کۆاڵنەکانی کوردستان 
کە  ڕێکخراوەییە،  و  جــەمــاوەری  خەباتی  و 
هەموو  بەڵکوو  ئیسالمی  کــۆمــاری  نەتەنیا 

داگیرکەر و دیکتاتۆرێک لێی تۆقیون.
ئێران  ئیسالمیی  کــۆمــاری  کە  ئێستادا  لە 
لەشکەرکێشیی  و  هێرش  نوێی  شەپۆلێکی 
حیزبەکانی  و  پێشمەرگە  هێزەکانی  سەر  بۆ 
ڕۆژهەاڵتی کوردستان دەست پێ کردووە و 
دەرکردنی  مەیدان  لە  و  سەرکوت  بەتەمای 
ــان و  ــوردســت ــی ک ــەاڵتـ ــە ڕۆژهـ حــیــزبــەکــان ل
ناوەندی سەرکردایەتییان  تەنانەت دەرکردنی 
هەموو  لەگەڵ  کوردستانیشە،  باشووری  لە 
چاالکییەک لەو بوارەدا بۆ پووچەڵکردنەوە و 
شکست پێهێنانی ئەو زیادەخوازییەی کۆماری 
دەتــوانــێ  کــە  شــوێــن  گرینگترین  ئیسالمی، 
شکست بەو هێرشەی کۆماری ئیسالمی بێنێ، 
دیسان ناوەندی شار و گوندەکان و جەماوەری 
کوردستان و دەنگی ناڕەزایەتی هەموو چین 
و توێژەکانی کۆمەڵگە و بە تایبەتی نوخبە و 
چاالکانی سیاسی و مەدەنییە. دەنگێکی دلێر و 
ئازایانە و بەرپرسانە کە نموونەکانیمان هەر لە 
دوو حەوتووی ڕابردوودا بینی لە پێویستیی 

بە بەهێزتر کردنیان و بەردەوامی هەیە.

پێرستی دێموکراسی
ــۆ هــەڵــســەنــگــانــدنــی ئــاســتــی  ــ ــڕۆ ب ــ ــەم ــ ئ
پــێــگــەیــشــتــوویــی دێـــمـــوکـــراســـی، پــێــرســتــی 
جۆراوجۆر هەن کە لەسەر ئەساسی کاتالۆگێک 
بەشداریی  وەک  دەوەستێ،  پرسیارەکان  لە 
هەیە؟  حیزبایەتیی  و  کۆمەاڵیەتی  و  سیاسی 
ئایا ڕاگەیاندنەکان ئازاد و سەربەخۆن؟ و... . 
هەروەها دەتوانین لە بەستێنی یاسامەندی و 
خودموختاری و مافی تاکەکەسیش پرسیاری 

جۆراوجۆر ئاراستە بکرێ؛ وەک میناک:
ئایا  سەربەخۆیە؟  دادوەری  سیستمی  ئایا 
مەدەنییەکان  بنیاتە  کۆنتڕۆڵی  لەژێر  پۆلیس 
و  سیاسی  تــیــرۆری  بەرامبەر  لە  ئایا  ــە؟  دای
هەیە؟  یاسایی  پاڕێزبەندی  نایاسایی  گیرانی 

و... . 
ئەساسی  لەسەر  جیهان  دێموکراسییەکانی 
دەکــرێ  بۆ  هەڵسەنگاندنیان  پرسیارانە  ئــەم 
پێرستی  لە  بۆیە  دەدرێ.  لەسەر  بڕیاریان  و 
وسێ  بیست  ٢٠٢٠دا  ساڵی  بۆ  دێموکراسی 
دێموکراسیی تەواو و ٥٢ دێموکراسیی ناتەواو 

جێ دەگرن.
بە  تەنیا  کە  واڵتانێکن  تــەواو  دێمۆکراسی 
ئازادیی مەدەنی و مافی شارۆمەندی ناوەستن، 
بەڵکوو فەرهەنگی سیاسیی ئەوان جۆرێکە کە 
بنەماکانی دێموکراتیک بەهێز و پێشکەوتووتر 
ناتەواو  دێموکراسی  لەبەرامبەردا  دەکـــەن. 
ئــازاد  هەڵبژاردنی  ئەگەرچی  کــە  واڵتانێکن 
و  دەکــرێ  جێبەجێ  تێیاندا  ــە  ــەروەران دادپ و 
بــەاڵم  ــزرێــن،  ــارێ دەپ مەدەنییەکان  ئــازادیــیــە 
و  ڕاگەیاندن  ئازادیی  وەک  بەستێنەکانی  لە 
ئۆپۆزیسیۆن  لــەگــەڵ  ڕەفــتــار  و  چاپەمەنیی 
سیاسییان  فەرهەنگی  و  هەیە  کــەم وکــوری 

بەتەواوی پێشکەوتوو نییە .
دواجار واڵتانێک کە لە نێوەرۆکی سیستمە 
لە  دەستە  دوو  بە  دوورن  دێموکراتیکەکان 
)پاوانخواز(  و  تێکەاڵو(  یا  )هیبریدی  ڕێژیمی 
تەنیا  ئیسالمیدا  واڵتانی  نێو  .لە  دەبن  دابەش 
دێموکراسی  واڵتانی  لەنێو  ئەندۆنێزی  واڵتی 
ناتەواو و لە پلەی ٦٤دا جێ دەگرێ و زۆربەی 
نیزیک بە تەواوی واڵتانی ئیسالمی لە ڕیزی 
.لــەو  پــاوانــخــوازەکــانــدا جــێ دەگـــرن  ڕێژیمە 
نێوەدا کۆماری ئیسالمیی ئێران لەنێو ڕێژیمە 
و  دەگــرێ  جێ  دیکتاتۆرەکاندا  و  پاوانخواز 
لە ڕیزبەندیی ١٥٢  لەنێو ١٦٧ واڵتی جیهاندا 

وەستاوە.

مەنسوور مروەتی

شاهۆ مەتین
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هەتاوی  ١٣٤١ی  ساڵی  زولفەقاری  محەممەد 
ــی  ــاوای لــەنــێــو بــنــەمــاڵــەیــەکــی زەحــمــەتــکــێــشــی ئ
»ئەمیرئاوا«ی سەربە شارستانی زەنجان چاوی 
ژان  و  و  دەرد  بە  و  پشکوت  ڕوون  دنیای  بە 
بێبەشییەکانی نەتەوەکەی فرچکی گرت. محەممەد 
خۆشەویستیی  و  سۆز  لە  لەدایک بوونی  لە  بەر 
بابەگەورەی  ماڵی  لە  بۆیە  ببوو.  بێبەش  بــاوک 

بااڵی کرد و هەڵیدا.
لە شارەکانی  ناوەندیی  و  خوێندنی سەرەتایی 
کە  بوو  ناوەندی  سێی  پۆلی  محەممەد  کــرد.  تــەواو  زەنجان  و  تیکاب 
شۆڕشی گەالنی ئیران سەرکەوت  و هێرش بۆ سەر کوردستان دەستی 
پێ کرد. لەو سەروبەندە دا محەممەد لە شاری تکاب گیرا و ماوەی ٣ 
مانگ لە بەندیخانەدا کەوتە بەر ئازار و ئەشکەنجە جەلالدەکانی خومەینی. 
دراوسێیەتیی گوندەکەیان لەگەڵ شاری زەنجان و ئەو سووکایەتییەی 
کاربەدستانی ڕێژیم دەرحەق بە کوردەکانی زەنجان دەیانکرد، بوو بەهۆی 
ئەوەی محەممەد زولفەقاری لەگەڵ ستەمی نەتەوایەتی  و زوڵم  و زۆر 
ئاشنا ببێ ڕێگەچارەش لە خەبات بۆ نەهێشتنی ئەو ستەمانەدا ببینێتەوە. 
پێشمەرگەکانی  ڕیزی  سەربەرزییەوە  بەشانازی  و   ١٣٥٩ ساڵی  بۆیە 
حیزبی دێموکراتی کوردستانی هەڵبژارد  و چەکی کوردایەتی  و دیفاع لە 

کەرامەت  و شەرەفی گەلەکەی کردە شان.
محەممەد سەرەتا لە هێزی شەهیدانی هەوشار دەستی بە تێکۆشان 
کرد و زۆری پێ  نەچوو ئازایەتی  و شۆڕشگێڕبوونی خۆی نیشان  دا 
ناوچەی  پێشمەرگەکانی  لە  پەلێک  بە سەرپەلی  لێوەشاوەیی  بەهۆی  و 

هەوشار دیاری کرا.
محەممەد زولفەقاری الوی تێگەیشتوو و پیگەیشتووی حیزبەکەمان، 
کوڕی ڕەنج و قارەمانەتیی ئەم ڕۆڵە تێکۆشەرە لە شەڕی فەیزوڵاڵبەگی 
لە ساڵی ١٣٦١دا بۆ هاوسەنگەرانی پتر دەرکەوت. لەم شەڕەدا محەممەد 
قارەمانانە هەڵیکوتایە سەر دوژمن و سەنگەر بە سەنگەر لەگەڵ دژمنانی 
بوو،  بریندار  محەممەد  بەربەرەکانێیەدا  لەم  دەکرد.  کوردستان شەڕی 
بەاڵم دیسان کۆڵی نەدا. هێزەکانی دژمنیش لەو شەڕەدا دوو هاوسەنگەری 
لە  خوێن  محەممەد  هەرچەند  بــوو.  گەمارۆدا  محەممەدیان  برینداری 
برینەکانی دەچۆڕا، بەاڵم شێرانە بۆ ڕزگاریی ئەو دوو هاوسەرنگەرەی 
هێرشی بردە سەر دوژمن و بە فیداکارییەکی کەم وێنە کە تەنیا لە بوێری 
توانی دوو هاوسەنگەرە  قارەمانەتیی کوڕی دێموکرات دەوەشێتەوە  و 

بریندارەکەی لە گەمارۆی دژمن ڕزگار بکا.
لە  دەکــرد.  دەرمانییشی  کاری  سەرپەلی  ئەرکی  لە  بێجگە  محەممەد 
سەنگەردا هەر لەوکاتەدا کە شەڕی دەکرد و هێرشی دژمنی بەرپەرچ 
دەدایەوە، هاوسەنگەرە بریندارەکانیشی دەرمان دەکرد. مەیدان مەیدانی 
نیشانی  ــردەوەدا  ک مەیدانی  لە  زەحمەتکێش  کــوردی  ڕۆڵــەی  بوو،  ئەو 
جاران  بە  و  دایــە  گەلەکەی   خزمەت  لە  چەندە  و  لێوەشاوە  چەندە  دا 
سەلماندبووی کە ئامادەیە گیانیشی پێشکەش ڕێگای ڕزگاریی گەلەکەی 
فەرماندەی  بە  پێشمەرگایەتیدا  قۆناغەکانی  بڕینی  لە درێژەی  بۆیە  بکا. 
لکە  ئەو  کــرا.  دیــاری  هەوشار  شەهیدانی  هێزی  لە  هەڵۆ  شەهید  لکی 
عەمەلیاتی  دەیان  زولفەقاری  محەممەد  تێکۆشەر  الوی  فەرماندەیی  بە 
کەم وێنە و قارەمانانەی لە ناوچەکانی زەنجان، هەوشار، ڕێگای سەقز- 
سنە بەڕێوە برد کە هەر کامیان شانازییەکە بۆ حیزبەکەمان و زەبرێکە 

کە وە دژمنی جینایەتکار و کوردکوژ کەوت. 
شەهید محەممەد نموونەیەک بوو لە قارەمانەتی، فیداکاری، نەترسی، 
بەرپرسایەتی  دواجار  هەربۆیە  هاوسەنگەرانی.  بۆ  دڵسۆزی  و  ڕاستی 

جێگری فەرماندەی هێزی شەهیدانی هەوشاری پێ سپێردرا.
و  جینایەتکار  دژمنی  هەتاوی  ڕێبەندانی سالی ١٣٦٢ی  ڕۆژی ٣٠ی 
هەمەدان،  شارەکانی  لە  زۆری  هێزێکی  ئیسالمی  کۆماری  خوێنڕێژی 
زەنجان، کامیاران، مەریوان، تیکاب، ساینقەاڵ، سنە، دیواندەرە، بیجاڕ، سەقز 
و بۆکان کۆ کردەوە و پەالماری دڕندانەی بۆ سەر ناوچەی فەیزوڵاڵبەگی 
حەماسەخولقێنەکانی  هــەوشــار،  مەڵبەندی  قارەمانەکانی  کــوڕە  هێنا، 
لە  دیفاع  قەڵغانی  کــردە  سینگیان  ســووروســات  و  ماینباڵغ  چیاکانی 
شەرەف و کەرامەتی گەلەکەیان و دەستیان کرد بە بەرگرییەکی سەخت 
 و قارەمانانە. هێزەکانی کۆنەپەرستی بە ئاور و ئاسن سەنگەری کوڕە 
دلێرەکانی دێموکراتیان دەکوتا. ناوچەی فەیزوڵاڵبەگی  بەتەواوی گەمارۆ 
بڕیبووە  چاویان  هەوشار  ناوچەی  زەحمەتکێشی  خەڵکی  و  ــوو  دراب
دەکرد،  زیاتر  و  توند  گەمارۆی  ئاڵقەی  دژمن  دێموکرات.  تێکۆشەرانی 
پێشمەرگەکان کە بەڵێنیان بە گەلەکەیان دابوو لە ڕێگای گەل و ئامانجیاندا 
ئازایانە  زۆر  نەبن،  گەلەکەیان  دژمنانی  تەسلیمی  بــەاڵم  دابنێن  سەر 
هێرشیان دەکردەوە سەر دژمن و سەنگەرەکانیان لێ دەستاندنەوە. لەو 
شەڕە حەماسی و پڕ لە فیداکارییەدا قارەمانانی دێموکرات توانییان زیاتر 
لە ٢٠٠ کەس لە هێزەکانی دژمن بکوژن و ژمارەیەکیش برینداربکەن. 
پێشمەرگەکان بە ئازایەتیی خۆیان توانییان گەمارۆی دژمن لە شەڕگە 
تێک بشکێنن. شەهید محەممەد زولفەقاری هەر کە چاوی بە دەستەیەکی 
دیکە لە پێشمەرگەکان کەوت کە لە گەمارۆی دژمن دان، بۆ تێک شکاندنی 
گەمارۆی دژمن لەم شەڕگەیەش هەڵمەتی قارەمانانەی بۆ سەر دژمن 
دەست پێ کرد و بە فیداکاری  و لەخۆبوردوویی لەگەڵ هاوسەنگەرانی 
توانی گەمارۆی دژمن تێک بشکێنن. لەم هێرشەدا بوو کە سینگی الوی 
کۆڵنەدەر و تێکۆشەر محەممەد زولفەقاری بە گوللەی جینایەتکاران پێکرا 

و دڵە گەورەکەی لە لێدان کەوت. 
ڕێبەندانی سالی ١٣٦٢ی  لە ڕۆژی ٣٠ی  کە  لەم شەڕە خوێناوییەدا 
هەتاوی کرا، خوێنی محەممەد تێکەڵ بە خوێنی ١٨ پێشمەرگەی قارەمانی 
دیکەی حیزبی دێموکرات لە ناوچەی هەوشار بوو کە لە سەنگەردا شەهید 
بوون، بەاڵم تەسلیمی دژمن نەبوون  و ئااڵی دێموکرات  و کوردایەتییان 

بە خوێنی سوور و گەشیان شەکاوە ڕاگرت.

برایم چووکەڵی

ئێران  بۆ  بایدن  بەڕیوەبەرایەتیی  سیاسەتی 
هاتووە  ئەوە  کاتی  دەمێکە  و  تێکڕمانە  خەریکی 
 ٢٠١٥ لە  کە  ئامرازێکی سەرەکی  لە  کۆنگرە  کە 
ــەوە بە  ــداچــوون ــێ ــە بـــڕیـــاری پ ــرا، ل ــ دروســــت ک
کەڵک   ،)INARA( ئێران  ئەتۆمیی  ڕێککەوتنی 
وەرگرێ. ماوەیەکی کورت دوای هاتنە سەرکاری 
پێنج  و  یەکگرتووەکان  واڵتە  بایدن،  سەرکۆمار 
زلهێزی دیکە، بریتانیا، فەڕانسە، ئاڵمان، ڕووسیە 
تا  کۆبوونەوە  ئێران  لەگەڵ  جار  شەش  چین  و 
و  نــاســراوە،  بەرجام  بە  کە   ،٢٠١٥ ڕێککەوتنی 
بەڕێوەبەرایەتیی ترامپ لە ٢٠١٨ بەجێی هێشت، 

چاالک بکەنەوە.  
وتووێژەکانی مانگی جوون بەوالوە، ماوەیەکی 
کورت دوای دەسبەکاربوونی سەرکۆماری هەرە 
ڕاگیراون.  ڕەئیسی،  ئیبراهیم  ئێران،  توندڕەوی 
نیشانەیەکی  وەک  ــدن،  ــای ب بــەڕێــوەبــەرایــەتــیــی 
ــۆ زیــنــدووکــردنــەوەی  ــاشــکــرای بــێ هــیــوایــی ب ئ
پێشنیاری  بــێ  نــزیــک  ــدەچــی  وێ ڕێککەوتنەکە، 
بدا  ئێران  ئابلۆقەکانی  بەرچاوی  سووک کردنی 
پەرەپێدانی  هەلی  ڕەخساندنی  هۆی  دەبێتە  کە 

چاالکییە بەدخوازانەکانی ڕێژیم.

ــە لــیــســتــەی بــەرپــرســە  ــە چــاوخــشــانــدنــێــک ب ب
توندئاژۆکانی کابینەی ڕەئیسی، لە ناویاندا جێگری 
وێدەچێ  کانی”،  باقری  “عەلی  دەرەوە،  وەزیری 
دانوستانکارانی  پانکردنەوەی  ئــامــادەی  تــاران 
بایدن  بەڕێوەبەرایەتیی  بێ.  یەکگرتووەکان  واڵتە 
واڵتــە  ئابلۆقەکانی  لــە  بەشێک  تاک الیەنانە  کــە 
بەگوێرەی  و  کــردوون  ســووک  یەکگرتووەکانی 
ڕاپۆرت ڕەزامەندیی بۆ پاشەکشەی زیاتر لەوەی 
لە بڕیارەکانی بەرجامدا هاتوون دەربڕیوە، ئێستا 
ــارە بــەرەو  وێــدەچــێ خولیای نــاردنــی الفـــاوی پ
میلیارد دۆالر سامانی  ئازادکردنی ٩٠  بە  تاران، 
ئابلۆقەکانی  هەڵگرتنی  و  دەست بەسەرداگیراو، 
بالیستیکی  مووشەکی  تێرۆریزم،  بە  پێوەندیدار 
هیچ  کــە  بــێ  مـــرۆڤ  مافەکانی  پێشێلکاریی  و 

پێوەندییەکیان بە بەرجامەوە نییە.
ــی بــایــدن  ــی ــەت ــەرای ــوەب ــەڕی لــــەوەش زیـــاتـــر، ب
ئەو  ــی  وردەکــاری لەمەڕ  کۆنگرە  پرسیارەکانی 
پاشگوێ  دراوە  لەسەر  ڕەزامەندییان  شتانەی 
دەخا. لە پشت شانۆ، وەزارەتی دەرەوەی بایدن، بە 
پاشگوێ خستنی نامەکانی سێناتۆران و نوێنەران 
سیاسەت  بەڵگەکانی  و  ــاری  ــ وردەک داوای  کــە 
قەرارە  کە  ئابلۆقانەی  ئەو  و  ئێران  بە  بەرانبەر 
کۆنگرە  بۆ  قایم  بەربەستێکی  دەکــەن،  هەڵگێرێن 
ــان بــێ جــواب  دروســـت دەکـــا. داواکــاریــیــەکــان ی
ماونەوە یان بەڕێوەبەرایەتییەکە زانیارییەکی زۆر 
الیەن  لە  کە  کاربەدەستانێک  درکــانــدووە.  کەمی 
دانیشتنی  لە  نەکراون،  دەسنیشان  حیزبەکانەوە 
نــافــەرمــیــدا دەڵــێــن کــە بــەڕیــوەبــەرایــەتــیــی بایدن 
ناڕەزایەتییەکانیان  و  نێوخۆییەکان  نیگەرانییە 

پاشگوێ خستووە یان بێدەنگیان کردوون. 
بــایــدن،  دەســبــەکــاربــوونــی  دوای  و  پێش  ــە  ل
ڕاوێژکارەکانی ناڕەزایەتییان بەرانبەر بە هەڵمەتی 
ئەوپەڕی زەختی ئابووریی ترامپ دەردەبڕی کە 
بەرجام  لە  هاتنەدەر  دوای  پێشوو  سەرکۆماری 
کە  دەدا  هــۆشــداریــی  بــایــدن  تیمی  ســەپــانــدنــی. 
خراپتر  ئێران  بەدخوازانەکەی  ئاکارە  ئابلۆقە، 
چاالکییە  بەرباڵوتربوونی  هۆی  دەبێتە  و  دەکــا 
ئەتۆمییەکانی ئێران. ئێستا، بەڕێوەبەرایەتییەکەی 
هەشت مانگی کات هەبووە تا هەڵوێستەکەی تاقی 
بکاتەوە: دیپڵۆماسیی دڵخواز و فرەالیەن هاوشانی 
واڵتە  ــەن  الی لە  ئابلۆقە  سەپاندنی  وەستاندنی 

ماقووڵ کردنی  هۆی  ببێتە  تا  یەکگرتووەکانەوە 
ڕەفتاری کۆماری ئیسالمی.

هاوینە،  ئەو  تەنیا  بووە.  کارەساتبار  ئاکامەکە 
ئاشتیخوازانە  ژێستی  و  دیپڵۆماسی  گەڕانەوەی 
بۆتە هۆی بۆمب دانانەوە بۆ پاپۆڕی نەوتهەڵگری 
بیانی و هێرش بۆ سەر دامــەزراوەی ئەمریکایی 
بەبارمتە  پیالنی  ئاشکرابوونی  لەگەڵ  عێراق،  لە 
نــاوداری  بەرهەڵستکارێکی  نــاردنــەوەی  و  گرتن 
ماڵەکەی  لە  عەلینژاد،  مەسیح  ئێرانی-ئەمریکایی، 
مــەالیــانــەوە.  ڕێژیمی  لــەالیــەن  بروکلین،  لــە  ڕا 
کــاروبــاری  ئــەو مانگەدا وەزیـــری  لە ســەرەتــای 
ڕێژیم  کە  پێدانا  دانــی  بلینکن،  ئانتۆنی  دەرەوە، 
هێشتا شارۆمەندی دیکەی ئەمریکا دەکاتە ئامانج، 
لە ناویاندا کاربەدەستانی هەنووکەیی و پێشووی 

واڵتە یەکگرتووەکان.
بە  ئێران  کە  ئەتۆمییش،  پرسی  چارەنووسی 
دنیای  زلهێزانی  داواکارییەکان،  لە  خۆکەڕکردن 
بێ دەسکەوت کردووە، لەوە باشتر نەبووە. تاران 
ئاستی پیتاندنی بۆ ٪٦٠ بەرز کردۆتەوە و دەستی 
ئــۆرانــیــۆم،  کــانــزای  بەرهەمهێنانی  بــە  ــردووە  کـ
گەشەپێدانی  بـــەرەو  ســەرەکــیــی  هــەنــگــاوی  کــە 

ــا ئــاســتــی  ــ ــەروەه ــ ــن. ئـــێـــران ه ــی ــۆم ــەت چــەکــی ئ
وزەی  نێونەتەوەیی  ئاژانسی  چاودیری کردنی 
ئەتۆمی کەم کردۆتەوە و پێشی بە لێکۆڵینەوەی 
و چاالکییە  کەرەستە  ئەتۆمی،  پێگەی  لە  ئاژانس 
ڕانەگەیندراوەکانی گرتووە. تاران سەرکەوتووانە 
خۆی لە سزاکانی دەستەی بەڕێوەبەریی ئاژانس 

لەبەر پێشێلکارییەکانی بواردووە.
ئێران زۆر لە نیگەرانی دەربڕینەکانی ئەورووپا 
“نیگەرانیی  لە  خستوون،  پاشگوێ  ئەمریکای  و 
چاالکییە  لەبارەی  بەهێز”،  “نیگەرانیی  تا  قووڵ” 
سزایەک  هیچ  بــێ  پەرەئەستێنەکان،  ئەتۆمییە 
هەموو  بلینکن  خۆرئاواوە.  پێتەختەکانی  لەالیەن 
خــراپ”  “پۆلیسی  وەک  تــا  دەدا  خــۆی  هــەوڵــی 
دانووستانەکان  کــە  ــا  دەک هــەڕەشــە  ــەوێ،  ــ دەرک
ــن تــا هــەتــایــە درێـــژەیـــان هــەبــێ، بــەاڵم  ــوان ــات ن
هەنگاوی  لەمەڕ  وێدەچێ  بەڕێوەبەرایەتییەکەی 
کاتدا،  هەمان  لە  بێ.  دەستەوەستان  داهــاتــوودا 
لەکیس  ئەمریکاوە  لەالیەن  زەخــت  ئامرازەکانی 

دەدرێن.
ئێران  بــایــدن،  دەسبەکاربوونی  ســەرەتــای  لە 
تووشی زەختێکی ئابووریی گەلێک قورس ببۆوە و 
تەنیا ٤ میلیارد دۆاڵر دراوی بیانیی لەبەر دەستدا 
بوو و قەرزی لەسەر کەڵەکە دەبوون و قەیرانی 
وەستانی  لەگەڵ  هاوکات  نرخەکان،  هەاڵوسانی 
و  ئەمریکا  ئابلۆقەکانی  هۆیەکەی  کە  ئابووری 
ناکارامەییەکەیەتی،  و  ڕێژیم  خــودی  گەندەڵیی 
هەڵسەنگاندنی  بــەگــوێــرەی  ــوو.  ــ دەبـ ــتــر  قــووڵ
ئێران  بازرگانیی  ئاستی  بایدن،  بەڕێوەبەرایەتیی 
لە نێوان ٢٠١٩ تا ٢٠٢٠، ٪٤٠ )١٨ میلیارد دۆالر( 
دابەزیوە. بەاڵم بە هۆی وتووێژە ناڕێکوپێکەکانی 
ئاکامەکانی  بــە  تــوانــیــویــەتــی  ــێــران  ئ ئێستا،  ــا  ئ
داهــاتــی  و  بــێ  شــاد  ئابلۆقەکان  ســووک کــرانــی 
بەرز   ٢٠٢٠ هێندەی  دوو  نەوتی  هەناردەکردنی 
کردۆتەوە. ئەو بیزنسە نزیکەی ٧ میلیارد دۆاڵری 
داهات گەیاندۆتە تاران و پێشی بە هەرەسهێنانی 
ئابووری گرتووە کە هەڕەشەیەک بوون بۆ سەر 

ڕێژیم و چاالکییە نایاساییەکانی.
کەڵک وەرگرتن  بە  دەبــێ  کۆنگرە  بەسە.  ئیتر 
جێبەجێ کردنی  بۆ  کــراو  پەسەند  یاساکانی  لە 
سیاسەتی  دژی   )INARA(  ٢٠١٥ لــە  بــەرجــام 
بە  بەرانبەر  بایدن  بەڕێوەبەرایەتیی  گەمژانەی 

ئێران، دەستێوەردان بکا. کۆنگرە دەبێ کەڵک لەو 
لە  واشینگتۆن  ئــەوەی  پێش  تا  قانوونە وەرگــرێ 
بە  پێش  بکا،  زۆرتــر  پاشەکشەی  تــاران  بەرانبەر 

سووک کردنی ئابلۆقەکانی ئێران بگرێ. 
تا ئەمڕۆ، کۆنگرە جەختی لەسەر بەشی یەکەمی 
کۆنگرە  بە  مافە  ئەو  کە  کــردۆتــەوە،  یاسایە  ئاو 
ئەتۆمی  ڕێککەوتنێکی  هەر  بە  پێداچوونەوە  دەدا 
بڕیارنامەکە  بکا.  پەسەندی  و  بکا  ئێران  لەگەڵ 
دەســەاڵتــی بــەربــاڵوی چــاودێــری کــردن بــە سەر 
ــەوە بۆ  ــەڕان هــەوڵــەکــانــی بــەڕێــوەبــەرایــەتــی بــۆ گ
بەرجامی پێشوو یان بۆ گەیشتن بە ڕێککەوتنێکی 
داوە  دواتــر  ڕێککەوتنی  یان  دەسکاریکراو  نوێ، 
لە ماوەی  بە کۆنگرە: INARA دیاریکردووە کە 
پێنج ڕۆژ دوای ئەوە کە لقی بەڕیوەبەریی بگاتە 
هەر جۆرە ڕێککەوتنێکی ئەوتۆ، سەرکۆمار دەبێ 
تەواوی وردەکارییەکان بداتە کۆنگرە تا ئەوان لە 

پرۆسەیەکی ٦٠ ڕۆژەدا پێیدا بچنەوە.
ئابلۆقەکانی  نــاتــوانــێ  بەڕیوەبەرایەتییە  ــەو  ئ
سووک  ئێران  دژی  کۆنگرە  الیــەن  لە  سەپێنراو 
کۆتایی  کۆنگرە  پێداچوونەوەی  پرۆسەی  تا  بکا 
کە  بێ  پێداگر  دەبێ  کۆنگرە  هەروەها  نەهاتووە. 
هەر جۆرە مێکانیزم یان ڕێککەوتنێکی گەڕانەوەی 
ڕێککەوتنە  جێبەجێ کردنی  بــۆ  الیـــەک  هــەمــوو 
ئەسڵییەکە دەبێ بەگوێرەی بڕیاراتی INARA بێ.
بەاڵم لەو ماوەیەدا، کۆنگرە دەبێ مێکانیزمێکی 
دیکەی INARA بۆ چاودێری کردن کە بە گشتی 
پێی دەڵێن “گەڕانەوەی یاسایی بۆ دۆخی پێشوو” 
و  کۆنگرە  لە  دەنگدان  ئامرازە  ئەو  بێنێ.  بەکار 
و  زۆریــنــە  رێبەرانی  ئەگەر  پــیــران،  ئەنجومەنی 
کەمینە کەڵک لەو مافەیان وەرگرن، بۆ پێشگرتن 
بەسەر  سەپێنراو  ئابلۆقەکانی  سووک کردنی  بە 
ڕێژیمی ئێران مسۆگەر دەکا. دەرفەتی دەنگدانەکە 
دەتوانێ تەنیا لە ماوەی ئەو ٦٠ ڕۆژەدا بێ کە هەر 
٩٠ ڕۆژ جارێک بە هۆی شکستی بەرێوەبەرایەتیی 
ئێرانییەکان  ــە  ک ئـــەوە  ســەلــمــانــدنــی  ــە  ل ــدن  ــای ب
جێبەجێ  ــەرجــام  ب ــەگــوێــرەی  ب بەڵێنییەکانیان 
گەڕانەوەی  ئێستای  هەلی  دەڕەخسێ.  کــردووە، 
تا  لە ٢٢ی سێپتەمبەر  پێشوو  بۆ دۆخی  یاسایی 
بایدن  بەڕیوەبەرایەتیی  چونکە  نۆڤەمبەرە.  ٢١ی 
ڕێبەرایەتیی  بــەرجــام.  بۆ  نــەگــەڕاوەتــەوە  هێشتا 
دەرفەتە  لەو  کەڵک  دەبێ  کۆنگرە  کۆماریخوازی 
ڕێبەریی  ەرگرێ.  پێشوو  دۆخی  بۆ  گەڕانەوە  بۆ 
کۆنگرە دەبێ پێش ئەوەی بەڕێوەبەرایەتیی بایدن 
بــەرجــام بکاتە ئەمری  بــۆ  ــەوە  بــدا گــەڕان ــەوڵ  ه
سامانە  بە   دەستی  بدا  ڕێژیم  بە  ئیزن  و  واقیع 

سڕکراوەکانی ڕابگا، هەنگاو بنێ.
بە  پێویستییان  پیران  ئەنجومەنی  و  کۆنگرە 
پەسەندکردنی بڕیارنامەیەک بە زۆرینەی ساکارە 
ئەگەر  بگرن،  ئابلۆقەکان  هەڵگیرانی  بە  پێش  تا 
وانەبێ دەچێتە بەر دەستی سەرکۆمار و ئەویش 
ئەو  لەبەرچاوگرتنی  بە  دەکــا.  ڤیتۆی  بێگومان 
و  کۆنگرە  زۆرینەی  دێموکڕاتەکان  کە  ڕاستییە 
ئەنجومەنی پیرانیان بەدەستەوەیە و خۆیان ناچار 
دەبینن پشتگیری لە دەسپێشخەرییەکی سەرەکیی 
سیاسەتی دەرەوەی بایدن بکەن، وێناچێ بیانەوێ 
لە  دوو  کە  بکەنەوە  پووچەڵ  سەرکۆمار  ڤیتۆی 
سەر سێی دەنگەکانی پێویستە. کۆنگرە لە ٢٠١٥ کە 
زۆرینەی بەدەست کۆماریخوازانەوە بوو، نەیتوانی 
دەنگی پێویست بۆ پێشگرتن بە بەرجام کۆ بکاتەوە، 
رێککەوتنەکە  دژی  ئەندامان  ٪٦١ی  ئەگەرچی 
بوون، لە ناویاندا ٢٥ ئەندامی دێموکڕاتی کۆنگرە 
بە  سەر  کە  پیران  ئەنجومەنی  ئەندامی  چــوار  و 
ئەوەشدا  لەگەڵ  بــەاڵم  بــوون.  دێموکڕات  حیزبی 
ڕێبەرانی کەمینە، بە لەبەرچاوگرتنی کەڵەکەبوونی 
بایدن،  سیاسەتی  لە  دێموکڕاتەکان  ناڕەزایەتیی 

دەتوانن بگەنە زۆرینەی دوو لە سەر سێ. 
دەنــگــدان  ئاکامەکە،  چاوگرتنی  لــەبــەر  بــێ  بــە 
لەسەر ئەو پرسە کە دەرخەری دژایەتی بەرچاوی 
تاران  بۆ  بێ  بەهێز  پەیامێکی  دەتوانێ  کۆنگرەیە، 
کە ئەگەر ئێران دەست لە چاالکییە بەدخوازەکانی 
داهاتوو  کۆماریخوازی  سەرکۆماری  هەڵنەگرێ 
بە  دەنــگــدان  بسەپێنێتەوە.  ئابلۆقەکان  وێــدەچــێ 
هەمان شێوە مەترسییەکانی تێوەگالن لە ئابووری 

بێتوو بەڕیوەبەرایەتیی بایدن دژی ئێران نەوەستێتەوە 
کۆنگرە دەبێ دژی بایدن بوەستێتەوە

محەممەدی زولفەقاری

میرەکەی ئەمیراوا و 
سترانبێژەکەی ماینباڵغ و 

سووروسات

و: کەماڵ حەسەن پوور 
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پاشەڕۆژی
 ناڵەکەری کۆنی ژەنگاوی

زۆر جار شکڵ و بیچم و وێنەی  هێندێک شت وەک یەک دەچن، بەاڵم 
لە بنەڕەتدا زۆریش لە یەکتر دوورن. 

لە زمانزانی و ڕەوانبێژیدا وێک چوواندن هەندێک  جاران ئەوەندە قووڵ 
دەبێتەوە و لە مەبەستی سەرەکی دوور دەکەوێتە هەموو مرۆڤێک ناتوانێ 
لێی تێ بگا. ئێستاش زۆر کەس وادەزانن مەبەست لە “نێرگزی یار” ئەو 
یان  نێرگزئاسای.  نەک چاوانی  نەک  یارەوەیە  بەدەست  نێرگزەیە  گوڵە 
دەستەواژەی “کەوی کوڕادە خواردوو” کەم کەس دەزانێ مەبەست لەو 
کیژەیە دەنگی خۆشە و قریتە و قاقای پێکەنینی لە دوورەوە دەبیسترێ.
یەکێک لەو وشانەی بەم شێوەیە زۆر لەسەر زارانە وشەی “هیاللە”. 
هیالل ڕەنگە لە بنەڕەتدا وشەیەکی عەرەبی بێ و زیاتر بە مانگی دوو هەتا 
حەوت شەوی دەگوترێ. ئەوکاتە مانگ لەبەر ئەوەی بەشی هەرەزۆری 
و،  دایدەپۆشێ  زەوی  سێبەری  و  زەویـــەوە  و  خــۆر  نێوان  دەکەوێتە 
تەنیا ئەو بەشەی خۆر لێی دەدا و لە تاریکیدا دەیدرەوشێنێتەوە وەک 

نیوکەوانەیەکی ئاگرین لە ئێمەوە دیارە. 
ئەم ڕووناکییە لەنێو تاریکیدا سەرنجی هەموو کەسی ڕاکێشاوە و لە 
شاعیر و ماعیر و ئەویندار و مەویندارەوە بگرە هەتا دەگاتە سیاسەتمەدار 
دەستەچیلەی  کــردووەتــە  هیاللەیان  ئــەم  هەموویان  میاسەتمەدار  و 
هەڵکردن و گەشاندنەوەی ئەو ئاگرانەی بە سووتەمەنیی درۆ و دەلەسە 

بەردەوام گڕی لێ بەرز دەکەنەوە. 
ئەگەر واز لە شەڕی نێوان گرووپە جودا جوداکانی موسوڵمانان بە 
ئیسالمی ڕاستەقینە و شیعە و سوننی و پەیڕەوی ئیمامانی جودا جودا و 
توند ئاژۆ و خەواریج و ئەوانی دیکە سەبارەت بە دیتنی هیاللی سەرەتا و 
کۆتایی مانگی ڕەمەزان بێنین، ئەم هیاللە زۆر کێشەی دیکەشی ناوەتەوە. 
هەر ئەم هیاللە گۆڕینە بووەتە هێمای ئااڵی هەندێک واڵتان و تەنانەت 
بە  بوو  موسوڵماناندا  نێو  لە  جیهانییش  ســووری  خاچی  ڕێکخراوەی 
مانگی سوور و لەوی زیاتر هێمای شەڕی بەردەوام و لەبڕان نەهاتووی 

موسوڵمان و خاچ پەرستانە. 
قسەی خۆمان بێت، کاتێک بە مەسیحییەکان دەڵێین “خاچ پەرست” هیچ 
مەبەستمان ئەوە نییە ئێمە خوای نەخواستە مانگ پەرستن و ئاگرپەرستن 
خۆی خزاندووەتە نێو ئایینەکەمان. ئەوەی کە زۆر جار سوێند بە ئاگر 

و مانگ و ڕۆژ و وەجاغ و گڕ و ئەو شتانە دەخۆین، هەڵەی زمانییە.
ئەبرۆت هیاللی یەک  شەوە
سەریان پەیوەستە پێکەوە

برژانگ تیری کەیخوسەرەوە

لە هیچ قامووسێکدا هیاللی یەکەشەوە دەست ناکەوێ و دەڵێن مانگی 
دووشەوی هەتا حەوت شەوی هیاللە، بەاڵم لەم پارچە شێعرەی گۆرانیدا 
بۆ ئەوەی هیاللەکە زیاتر وەک زێی کەوان بچێ و بۆ وەشاندنی تیری 

برژانگ باش لەبەریەک بکشێتەوە، ئاوا باریک کراوەتەوە.
“هیالل” لە ئایین و دڵداریدا وەک پشیلەی مات و بێدەنگی نێو باوەشی 
نەرم و گەرمی مرۆڤی بەهەست و سۆز جێگەی خۆی لە دوندی منارەی 
مزگەوتان و لە سەر تاقی ئەبرۆی نازداراندا خۆش کردووە، بەاڵم دوای 
ئەم هەموو بەرزی و سەرکەوتنە سیاسەت پەندێکی بەسەر هێناوە، با 

بەدەواری شڕی نەکا. 
و  ئوقیانووس  بە سەر  زەوی  جوگرافیای  دوایی  سااڵنەی  ئەم  هەتا 
قاڕە و دوڕگە و شێوەدوڕگاندا دابەش کرابوو. دواتریش دەسەاڵتداران 
بەگوێرەی نەتەوە و ئایین یان بەزۆرەملێ و بە ڕەمەکی بەسەر واڵتاندا 

دابەشیان کرد. 
لەم سااڵنەی دواییدا هیالل لە تاقی ئاسمان و دوندی منارەی مزگەوتان 
تۆڕی  وەک  و  زەوی  سەر  دابەزێندرایە  نــازدارانــەوە  ئەبرۆی  تاقی  و 
کرایەوە.  باڵو  نێوەڕاستدا  ڕۆژهەاڵتی  واڵتی  چەند  بەسەر  ماسیگرتن 
کەنداودا  باشووری  واڵتانی  بەسەر  تۆڕێکیان  البەال  مەالی  دەسەاڵتی 
لوبنان و سووریە بەسەر زەویدا باڵو کــردەوە. لەسەر  بەرە عێراق و 
ئەم ڕووبەرە هیالل ئاسا خواروخێچە هەزاران کەسی زڕە فارس و زڕە 
عەرەب و زڕە کورد و زڕە تورک و زڕە هەزارە و زڕە پەشتوون و 
زڕە تورکمانیان کۆ کردنەوە و ویستیان لەسەر ئەم هیاللە حکوومەتێکی 
یەکدەستیان لێ دروست بکەن. هەروەها بۆ بەخێوکردن و تێرکردنی ئەم 
هەموو زڕانەی نەتەوانی  دیکە هاوواڵتیانی خۆیان لە برسان مردوو کرد. 
پیرەمەالی عەباشۆڕی ڕیش چڵکنی ناسەردەمایانە زۆر بەدرنگانەوە 
زانییان هیاللەکەیان خەریکە لێیان  دەبێ بە مۆتکە و دەیانخوات، بە زمانی 
ناسییان، الی  هیاللی شیعە  بە  ئەوی خەڵک  دەهۆیان  و  فێڵ  و  لووس 
دا  هەوڵیان  بەکردەوەش  و  موقاومەت”  “مێحوەری  نا   ناویان  خۆیان 
زڕە بە کرێگیراوانیان بە خۆڕاگری و موقاومەت لە دەرەوەی ئێرانەوە 

دەسەاڵتی نێوخۆیان بۆ بپارێزن. 
هەتا دۆالر گران بوو و تومەن دابەزی و نەوتی ئێران نەفرۆشرا و 
هەڵینجانی پارەی دیجیتاڵی کارەبای ئێرانی بڕی و بێ بارانی بەنداوکانی 
بەتاڵ کرد و سەهیۆنیزمی جیهانی بە سەرۆکایەتیی ئسیرائیل بێ ئەوەی 
گوێ بداتە هیاللی شیعە و مێحوری موقاومەت، لەباکووری خۆرئاوای 
ئێران لەسەر چۆمی ئاراز گوڵمیخی بارەگاکانی داکوتا، هیاللەکەی کۆماری 
ئیسالمیش زیاتر دەگەڵ تۆز و خوڵ و گەرد و غوباری ڕۆژهەاڵتی ناوین 
قسان  نازانێ  بۆخۆی  ئێران،  نوێی  سەرۆک کۆماری  ئێستا  بوو.  تێکەڵ 
بکا و لە نۆ فەرمایشتان پێنجان بە هەڵە دەڵێ و وەزیری دەرەوەش لە 
یەک کۆنفڕانس و کۆبوونەوە و چاوپێکەوتنی دیپلۆماتیکدا جێگەی خۆی 
ناناسێتەوە و وەک گەمەی چاوشارێکی مندااڵن شوێنی خەڵکانی دیکه 

بۆخوی دەگرێتەوە. 
موقاومەت زۆر  مێحوری  و  هیاللی شیعە  و وەزعە  بەم حاڵ  ئێستا 
ژنــگ بــردووە دەچــێ ساڵی  ناڵەکەرە  ئــەو  بــووەتــەوە و  وەک  بچووک 
بزنە گڕوێ بەچاووە  بەڵەک و گوێلکە بۆر و  مانگا  ئەوەی  بۆ  سااڵنی 

نەبن، لە سەردەرانەی هۆڵ و تەویالن هەڵدەواسران. 

هۆکارەکانی سەرهەڵدانی بزووتنەوە کۆمەاڵیەتییەکان

ــەکــان بــریــتــیــن لە  ــی ــی ــەت ــەوە کــۆمــەاڵی ــنـ ــزووتـ بـ
بە  کە  دیاریکراو،  و  تۆکمە  بەتەواو  ڕێکخراوێکی 
مەبەستی داکۆکی یان پەرەپێدان یان دەستڕاگەیشتن 
بە ئامانجێکی تایبەت ئەندامانی ڕێک دەخا. ئەوەی 
کە بەشێوەیەکی بنەڕەتی بزووتنەوەی کۆمەاڵیەتی 
دیاری دەکا، داواکار بوون و بانگەشەکەربوونیەتی 
کە هەوڵی ناساندن و سەرخستنی ئایدیا و قازانج 
لە  ــەردەوام  بـ پێناوەشدا  لــەم  دەدا.  بایەخەکان  و 
بۆ  تێکۆشان  و  ئــەنــدامــان  زیــاتــرکــردنــی  هــەوڵــی 
ڕاکێشانی سەرنجی جەماوەر، هەروەها بژاردەکانی 
کۆمەاڵیەتییەکان  بزووتنەوە  ئامانجی  کۆمەڵگەدایە. 
جۆربەجۆرن، لە گۆڕین یان ڕووخانی سیستەمەکان 
و  ئەتۆمییەکان  چەکە  یان  ئێعدام،  قەدەغەی  هەتا 
سیاسییەکانی  و  یاسایی  مافە  ناسینی  بەفەرمی 
ئەو   . و...  ژینگە  جــۆراوجــۆرەکــان،  ئەتنیکە  ژنــان، 
کۆمەاڵیەتییەکاندا  بزووتنەوە  لە  کە  کەرەسانەش 
کە  بەجۆرێک  جیاوازن،  وەردەگــیــرێ  لێ  کەڵکیان 
توندوتیژی  هەتا  بگرە  ســادەوە  پڕۆپاگەندەی  لە 
لەخۆ دەگرن. بەهەرحاڵ بەدووور لە ئامانجەکان و 
کەرەسە بەکارهاتووەکان، پێواژۆ کۆمەاڵیەتییەکان 
پێناسەی  نوێ  هزری  بنەمایەکی  وەک  هەمووکات 

بۆ دەکرێ.
و   )Neil Smelser( ــر  ــســێ ــڵ ســمــێ نـــیـــل 
هاوچەرخی  کۆمەڵناسی  تۆرین،  ئالین  بەتایبەتی 
بزووتنەوە  بۆ  قوڵیان  خوێندنەوەیەکی  فەرانسەیی 
خوێندنەوەی  لە  تۆرین  کــردووە.  کۆمەاڵیەتییەکان 
بزووتنەوە  و  کــردەوەکــان  ڕاڤەکردنی  بۆ  خۆیدا 
ئـــەوان،  پێک هێنانی  هــەروەهــا  کۆمەاڵیەتییەکان 
ڕاڤــەی  ــاوی  نـ کــە  ــا  دەکـ بــاس  نــوێ  بۆچوونێکی 
زاراوەیـــە  ئــەم  ــاوە.  دانـ لەسەر  “ئاکسیۆنالیستی” 
لە  باس  کۆمەڵناسانە  ڕوانینی  بە  )ئاکسیوناسیون( 
تێرمی  دەکا،  کۆمەڵگە  نێو  مەزنەکانی  گۆڕانکارییە 
و  ــی  ــەت ــاڕەزای ن چــاالکــی،  قــۆنــاغــی  ئاکسیونالیزم 
میتینگەکان تێدەپەڕێنێ و وەک کارێکتێر یان ئەکتەرە 
کۆمەاڵیەتییە چاالکەکان دەتوانێ دەست بە گۆڕانی 
بزووتنەوەی  لە  جیا  جوواڵنەوەیە  ئەم  بکا.  مەزن 
لەسەر  تەنانەت  و  بێ  گشتگیر  دەتوانێ  چینایەتی 
کاریگەریی  ناسیۆنالیستیش  جــوواڵنــەوەی  پرسی 
ــەم ڕاڤــەیــە پشت ئــەســتــوورە بــە ناسین  ــێ. ئ دەبـ
هۆکارەکان  و  بــایــەخ  سەرهەڵدانی  چۆنیەتیی  و 
پێکهاتنی  لــە  کاریگەرییان  چۆنیەتیی  هــەروەهــا 
کردەوەی جڤاکیی کۆمەڵگەکەن. تۆرین بە هێنائارای 
ئەم زاراوەیە، ئەم بابەتەش بیر دەخاتەوە کە ئەو 
هەوڵ نادا بەربەرەکانی دەگەڵ ڕێبازە هاوشێوەکاندا 
خۆی  ئاکسیۆنالیستیی  ڕاڤــەی  کە  نایهەوێ  و  بکا 
ــە و  ــان ــەرای ــارکــردگ ــکــدانــەوەی ک ــێ ــەر ل ــب ــەرام ــە ب ل
پێکهاتەگەرایی دابنێ، چوونکە شێوازی خوێندنەوەی 
Func- لە ئەگەر  جیاوازە.  ڕێبازانە  لەم   هەرکام 
 structuralism و  )کارکردگەرایی(   tionalism
بەها  بە  پێوەندیدار  زانیارییە  )پێکهاتەگەرایی(، 
ئاراییەکان خوێندنەوەیان بۆ دەکرێ، ئاکسیۆنالیست 
بە چاوگە و بنەڕەت و سەرچاوەی ئەم بەهایانەوە 
خەریکە. بەم پێیە تۆرین لە ڕاڤەی ئاکسیۆنالیستی دا 
گرنگییەکی  کــۆمــەاڵیــەتــیــیــەکــان،  ــەوە  ــن ــزووت ب ــۆ  ب
ئەم  کــە  بەشێوەیەک  ــێ  دادەنـ تایبەت  و  بــەرچــاو 
بزووتنەوانە وەک پێگەیەک تێ دەگا، کە دەبنە هۆی 
ئافراندن و پاساودانی بایەخە نوێیەکان و بەم پێیە 
مێژوویی  کارکردی  لێکدانەوەی  لە  بزووتنەوەکان 
و  ســەرەکــی  بابەتی  کۆمەاڵیەتیدا  گۆڕانکاریی  و 
لەبنەڕەتدا  و  دێن  پێک  خوێندنەوانە  ئەم  ناوەندی 
کە  جوواڵنەوەیە  ئەم  بەهۆی  و  بزووتنەوانە  لەم 
ئەکتەرانی داهێنەر، کردەوەی خۆیان ڕێک دەخەن 
و بە گۆڕین و خستنە ژێر باندۆڕی ڕەوتی مێژووی 

کۆمەڵگەی خۆیان هەوڵ دەدەن.)١(
نەریتییەکاندا  کۆمەڵگە  دەگـــەڵ  بــــەراورد  بــە 
لە  کۆمەاڵیەتییەکان  بــزووتــنــەوە  جــۆربــەجــۆریــی 
ئــەم  و  یــەکــجــار زۆرە  مــۆدێــرنــەکــانــدا  کــۆمــەڵــگــە 
کۆمەڵگەکاندا،  لە  بزووتنەوەکان  جۆراوجۆرییەی 
پێوەندی بە ژمارەی بژاردەکانەوە هەیە. لە کۆمەڵگە 
و  کەم  کۆمه اڵیه تییه کان  بزووتنەوە  کەونارەکاندا 
زۆر بوونیان نەبووە یان دەگمەن بوون، لەکاتێکدا 
لە کۆمەڵگە وەرزێڕییەکان دا زیاتر دەبینرێن، کە لە 
ڕاستیدا لە ڕاپەڕین و سەرهەڵدانە جووتیارییەکانەوە 
سەرچاوە دەگرن؛ بەاڵم لەم جۆرە کۆمەڵگەیانەشدا 
ــەم بــزووتــنــەوانــە کــورت خــایــەن و زووتــێــپــەڕن،  ئ

بە  بزووتنەوانە  ئــەم  کە  هــۆیــەوە  بــەم  بەتایبەت 
بەشێکی  بــە  شــاریــیــەکــان،  کۆمەڵگە  پێچەوانەی 
کۆمەڵگە  کۆمەاڵیەتی  ڕێکخستنی  لە  بـــەردەوام 

جوتیارییەکان ناژمێردرێن.
ئەم  دەتوانن  کۆمه اڵیه تییه کاندا  بزووتنەوە  لە   

سێ کردەوەیەی بەرەوە ببینن:
١. کرداری پێوەندیدەر یان نێوبژێوان.

٢. کرداری پێکهێنان و بردنە سەرەوەی زانیاریی 
کۆمەڵ.

٣. کرداری پێکهێنانی گوشار.)٢(

شێوە  ئـــەم  بڵێین:  ــیــن  ــوان دەت تــر  بــەجــۆرێــکــی 
بزووتنەوەیە ڕایەڵەیەکە لە پێوەندییە نافەرمییەکان 
لەنێوان هەنێ لە مرۆڤەکان، ڕێکخراو و حیزبەکانە. 
دیــاری  تایبەت  هەوێتیی  بــەهــۆی  سنوورەکانی 
دەکرێن کە هاوپشکە دەگەڵ ئەکتەرانی تێک گیراو 
سیاسی،  بــوونــەوەی  بـــەرەوڕوو  لە  و  کایەکە  لە 
فەرهەنگی و کۆمەاڵیەتی بە مەبەستی گۆڕانخوازیدا 
هاوبەشن. ئەم ڕەوتە لە ئاکام پەیابوونی قەڵشتێکی 
ــوون و  ــ ــاری ڕاب ــۆک ــێ، ه ــ کــۆمــەاڵیــەتــی ســـاز دەب
هەستانەوەی خەڵک دەبێ لە ڕوانگەی مێژوویی و 
جوغرافی سەیر بکرێ، جا هەر بەو جۆراوجۆری 
کۆمەاڵیەتییەکان  کەلێنە  دەتــوانــیــن  شــێــوازە  و 
بەسەر دوو لکی چاالک و ناچاالک دابەش بکەین، 
دابڕانی کۆمەاڵیەتی )بۆ قۆناخی چاالک( کاتێ سەر 
هەڵدەدا کە فام و زانیاریی سیاسی بەرز ببێتەوە. 
ڕابردوودا چاالک  لە  یان  )ناچاالک(،  لەبەرامبەردا 
بووە و ئێستا خەریکە دەخەوێ کە ئەمە لە ئاکامی 
و  چاالکان  سەرکردایەتی،  ڕەوتی  نەقۆستنەوەی 

ڕووناکبیرانی سیاسییە.

خانەی  دەکەونەی  کۆمەاڵیەتییەکان  بزووتنەوە 
ئـــەو دیــــاردە کــۆمــەاڵیــەتــیــیــە پــڕکــاریــگــەریــیــانــەی 
بزووتنەوە  کۆمەڵناسان  کە  پێشکەوتوو،  جیهانی 
کۆمەاڵیەتییەکان وەک هۆکارێکی گەلێک گرنگ بۆ 
)وەک  دەژمێردرێ  کۆمەاڵیەتی  گۆڕانکارییەکانی 
تــوێــژەرانــی  الی  ئەمە  کــە  کـــرد(،  باسمان  پێشو 
دەتوانین  هــەیــە.  زۆری  بایەخێکی  کۆمەڵناسی 
بیروبۆچوون،  بەپێی  کۆمەاڵیەتییەکان  بزووتنەوە 
شێوازی کاریگەری، ڕادە و ئاستی بەشداربووان، 
مێژووییەکان  ســەردەمــە  و  چینایەتی  پاڵپشتیی 

پۆلێنبەندی بکەین.
کۆتاییەکانی  لە  کۆمەاڵیەتییەکان  بزووتنەوە 
مەیدانی  هــاتــە  ــۆزدە  نـ ــەدەی  سـ یەکەمی  نــیــوەی 
و  پیشەیی  ســامــانــداری  گشتگیرەکان،  چاالکییە 
چەوساندنەوەی هێزی کار، هیوای چینی ژێرەوەی 
کۆمەڵگەی ورووژاند، لە ڕەوشێکی وەهادا بوو کە 
دواتر  هەڵدا،  سەریان  کرێکارییەکان  بزووتنەوە 
جوواڵنەوەی ئەتنیکی و ئایینی بە ئامانج و شێوازی 
جۆربەجۆر دەستیان بە چاالکی و خۆنواندن کرد.

بزووتنەوە  زانستە کۆمەاڵیەتییەکاندا  پانتایی  لە 
هەیە.  پێناسەیان  کۆمەڵێک  کۆمەاڵیەتییەکان 
بزووتنەوە  لە  کە  پێناسانەی  ئــەو  ســەرجــەم  لە 
کۆمەاڵیەتییەکان کراوە، دەکرێ ماکەی هاوبەشی 

لێ هەڵێنجین، ئەو ماکانە بریتین لە:
 گروپێکی ڕێکخراو لە چاالکانی کاریگەر، بوونی 
یان  گۆڕانکاری  بۆ  هەوڵدان  تایبەت،  ئایدیاییەکی 
پێیە،  بەو  کۆمەڵگە.  ماکەی  لە  بەشێک  پاراستنی 
جۆرە  بەم  کۆمەاڵیەتییەکان  بزووتنەوە  دەکــرێ 
پێناسە بکەین: گروپێک لە چاالکانی کاریگەر، تەواو 
شێوازی  یارمەتیی  و  هاوکاری  بە  کە  ڕێکخراو 

جۆراوجۆری گشتگیر بە دوای ئامانجێکەوەن یان 
کاریگەری لەسەر ڕەوتی کۆمەڵگە دادەنێن.)٣(

کۆمەاڵیەتییەکان  بزووتنەوە  دەبینین  کەوابوو 
باسکراو  هۆکارگەلی  بــە  گڕکانێکن  وەک  ڕێــک 
چاالکن  بــەردەوام  و  دەتەقنەوە  و  سەرهەڵدەدەن 
هەتا بە ئارەزووی خۆیان دەگەن؛ یا نائەکتیڤن و 
شەقام  دەڕژێنە  جیاواز  هۆکاری  بە  جاربه جارە 
تر  جۆرێکی  بە  هەڵدەڕێژن.  خۆیان  دڵی  کوڵی  و 
ئەگە ئاکامی کردەوەکە بۆ کۆمەڵگە بایەخمەند بێ 
دووپات  دەکرێ  شیمانه   هەڵبکڕێنن  لێ  شتێکی  و 
ــژەران و  ــداڕێ ــالن پ لــەالیــەن  ــەم ڕەوتـــە  ئ ببێتەوە. 
بۆ  خوێندنەوەی  بەباشی  دەبــێ  لیده ره کانییه وه  
ئــەزمــوون  ــەردەوام  ــ ب “پۆزیتڤ”یزمانە  و  بکرێ 
بۆ  مکانیزمی  و  کەرەسە  “هابێرماس”انە  و  بکرێ 

دابین بکرێ.

هــۆکــارەکــانــی ســەرهــەڵــدانــی بــزووتــنــەوە 
کۆمەاڵیەتییەکان

ــەوە  ــ ــن ــ ــزووت ــ هـــــۆکـــــاری ســــەرهــــەڵــــدانــــی ب
ڕوانگه ی  به   بەاڵم  کۆمەاڵیەتییەکان جۆراوجۆرن، 

“نیل سمێلسێر” خاوەنی شەش مەرجن:
پێکهێنان: هۆکارگەلی جۆراوجۆر  بەستێنی   .١

بۆ پێکهاتنی کەشێکی تایبەت لەنێو کۆمەڵگە.
کە  تــایــبــەت  دۆخــێــکــی  پێکهێنان:  زەختی   .٢
لە  )مەترسی  کۆمەڵگە  لەنێو  ئاڵۆزی  هۆی  دەبێتە 
داهاتوو، گومان، ترس و دڵەڕاوکە و زوڵم و..( بۆ 

دیاریکردنی ئامانجێکی دیاریکراو.
٣. باڵوبوونەوەی باوەڕە پەنگ خواردووەکان: 
ــر  ــەژێ ــان ل ــه ک ــی ــی ــه ت ــه اڵی زۆربــــــەی پـــێـــواژۆ کــۆم
دیاریکراون  و  تایبەت  ئیدۆلۆژییەکی  کاریگەریی 

کە ناڕەزایەتییەکان پەرە پێ دەدا و ڕێکاریان بۆ 
دیاری دەکا.

دەبنە  هۆکارانەی  ئەو  خێراکردن:  هۆکاری   .٤
هەرچی  پەیوەست بوونی  و  خێراترکردن  هــۆی 
زۆرتری کۆمەاڵنی خەڵک کە ڕاستەوخۆ بەشداری 

ڕەوتەکە بن.
هاوئاهەنگی:  بۆ  )ڕێکخراوێک(  بوونی   .٥
سەرۆکایەتی کردن و پشتیوانی کردنی بزووتنەوەکە 

بە کەرەسە و ئامێری جۆراوجۆر.
کــۆمــەاڵیــەتــی:  کــۆنــتــرۆلــی  کـــارکـــردی   .٦
بەدەستەوەگرتنی دۆخەکە )چۆنیەتیی سەرهەڵدان، 
بەرەوپێشچوون و باڵوبوونەوەی لەنێو سەرجەم 
لەژێر  بــەتــونــدی  کۆمەڵگە،  تــوێــژەکــانــی  و  چین 
کاریگەریی کارکردی کۆنترۆڵ کردنی کۆمەاڵیەتییە. 
نیشان  هەڵوێست  دۆخێکدا  لەوەها  کاربەدەستان 

دەدەن)٤(.

***
سەرچاوەکان:

١( گی ڕوشە )تغییرات اجتماعی( منصور وثوقی 
انتشارات نی تهران صص ١٢٩،١٣٥ چاپ نوزدهم

دهم  سال  زرێبار  گۆڤاری  محمدی،  حمزە،   )٢
ژمارە ٦٠ ساڵی ١٣٨٥

جنبشهای  ــر  ب درآمــــدی  مــحــمــدی،  حــمــزە   )٣
اجتماعی، گۆڤاری زرێبار ژمارە ٦٠

ترجمه  شــنــاســی،  جامعه  آنــتــونــی،  گــیــدنــز،   )٤
منوچهر صبوری، تهران: نشر نی، چاپ بیست و 

هفتم ١٣٩١

شاڕوخ حەسەن زادە

و  سەرهەڵدەدەن  گڕکانێکن  وەک  ڕێک  کۆمەاڵیەتییەکان  بزووتنەوە 
دەتەقنەوە و بەردەوام چاالکن هەتا بە ئارەزووی خۆیان دەگەن؛ یا نائەکتیڤن و 
جاربه جارە بە هۆکاری جیاواز دەڕژێنە شەقام و کوڵی دڵی خۆیان هەڵدەڕێژن. 
بە جۆرێکی تر ئەگەر ئاکامی کردەوەکە بۆ کۆمەڵگە بایەخمەند بێ و شتێکی لێ 
هەڵبکڕێنن شیمانه  دەکرێ دووپات ببێتەوە. ئەم ڕەوتە لەالیەن پالنداڕێژەران 
»پۆزیتڤ«یزمانە  و  بکرێ  بۆ  بەباشی خوێندنەوەی  دەبێ  لیده ره کانییه وه   و 
بەردەوام ئەزموون بکرێ و »هابێرماس«انە کەرەسە و مکانیزمی بۆ دابین بکرێ
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گیراون  کوردستان  لە  کەس   ٢٩٣ ئەمساڵدا  هاوینی  و  بەهار  لە 
و ٥٧ کەس لەوان دادگایی و سزای بەندکرانیان بەسەردا سەپاوە، 
لەژێر  ئیتالعات  گرتنگەی  لە  سیاسیش  بــەنــدکــراوی   ٤ هــەروەهــا 

ئەشکەنجەدا گیانیان لەدەست داوە.
بەپێێ ڕاپۆرتی چاونیوز لە سێ مانگی هاوینی ئەمساڵدا دا النیکەم 
١٦٧ کەس لە خەڵکی ئاسایی و چاالکانی مەدەنی و سیاسی لەالیەن 
دەزگا ئەمنیەتییەکانەوە بە تۆمەتی چاالکیی ئەمنیەتی و سیاسی لە 
گیراون.  ڕێژیمە  ئەو  بەرژەوەندییەکانی  و  ئیسالمی  کۆماری  دژی 
ناوەندە  لێپێچینەوەکانی  و  لێکۆڵینەوە  دوای  لــەوان  ژمــارەیــەک 
ئەمنیەتییەکان تا کاتی دادگاییکرانیان بە دانانی بارمتە ئازاد کراون 
تا ١٠ ســاڵ )ســەرجــەم ٧٩٤  ــەوان حوکمی ٤ مانگ  ل و ٢٩ کــەس 
هەروەها  بەسەردا سەپاوە.  زیندانیان  مانگ(   ٢ و  ٦٦ ساڵ  مانگ- 
ئەشکەنجەدا  لەژێر  ئیتالعات  گرتنگەی  لە  سیاسیش  بەندکراوی   ٤

گیانیان لەدەست داوە.
النیکەم  بەهاریشدا  مانگی  سێ  لە  ڕێژیم  ئەمنیەتییەکانی  ناوەندە 
لەدژی  سیاسی  چاالکیی  تۆمەتی  بە  کوردستان  لە  کەسیان   ١٢٦
ڕێژیم گرتبوو کە ٢٨ کەس لەوان دادگایی و سزای ٢٤٦ ساڵ و ٨ 
مانگ زیندانیان بەسەردا سەپابوو. بەو پێیە ئاماری ئەو کەسانەی لە 
سەرەتای ئەمساڵەوە ئیدارەی ئیتالعاتی سپا و وەزارەتی ئیتالعات 
ــەوان  لــە کــوردســتــان گــرتــوونــی ٢٩٣ کــەس بــووە کــە ٥٧ کــەس ل
بەهاردا  مانگی  لە سێ  هەروەها  بڕدراوەتەوە.  بۆ  زیندانیان  سزای 
٤ بەندکراویش لە زیندانەکاندا بەهۆی ئەشکەنجە و پێڕانەگەیشتنی 
پزیشکی گیانیان لەدەست  دابوو و بەوەش ژمارەی ئەو بەندکراوانەی 
لە سەرەتای ئەمساڵەوە تا ئێستا لە زیندان یان لە گرتنگەی ئیتالعات 

لەژێر ئەشکەنجەدا کوژراون النیکەم ٨ کەس بووە.
النیکەم ٦٤٠  )١٣٩٩(یــش  ڕابــردوو  کە ساڵی  بیرهێنانەوەیە  جێی 
کەس لە خەڵکی ئاسایی و چاالکانی مەدەنی و سیاسی لەالیەن دەزگا 
دژی  لە  سیاسی  و  ئەمنیەتی  چاالکیی  بەتۆمەتی  ئەمنیەتییەکانەوە 
لەو  ئەو ڕێژیمە گیرابوون.  بەرژەوەندییەکانی  کۆماری ئیسالمی و 
ئەمساڵدا دەسبەسەر کراون، النیکەم ١٨٩  لە ماوەی  ٦٤٠ کەسەی 
کەسیان دادگایی و سزای لە سێ مانگ تا سزای درێژخایەنی ٢٥ 
ئێعدامیان  سزای  تەنانەت  و  مانگ(   ٨٨٢٥ )سەرجەم  زیندان  ساڵ 

بەسەردا سەپابوو.

تێیان  و  دەدا  نیشان  ناونەتەوەیی  بازرگانیی  کۆمەڵگای  بە  ئێران 
بگەڕێنەوە.  یەکگرتووەکان  واڵتە  ئابلۆقەکانی  ڕەنگبێ  کە  دەگەیەنێ 
بێ  ناتوانێ  ئێران  کە  دەدا  نیشانی  هەروەها  سیمبۆلیک  دەنگدانێکی 
بەرپەرچدانەوە، قەڵسە بە واڵتە یەکگرتووەکان بگێڕێ و بە بەرنامە 

ئەتۆمییەکەی کەڵەگایەتی بکا.  
بە هەمان شێوە، کۆنگرە دەتوانێ بە پرۆسەی پێداچوونە بە بەرجام 
بە کەڵک وەرگرتن لە INARA بۆ زەخت خستنە سەر بەڕێوەبەرایەتیی 
دژی  یــەکــالکــەرەوە  و  هەست پێکراو  هەنگاوی  تا  وەرگـــرێ  بایدن 
ئەمریکا  شارۆمەندانی  بــەردەوامــی  بەئامانج گرتنی  بەهۆی  ئێران، 
کۆنگرە  ئێستا،  تا  هەڵگرێ.  دیکە،  نێونەتەوەیی  پرۆڤۆکاسیۆنی  و 
چاالکییە  لەگەڵ  بەرەوڕووبوونەوە  بۆ  هەست پێکراوی  بڕیاری  کەم 
بەدخوازانەکانی ئێران داون و لە دوای دەسبەکار بوونی بایدن، هیچ 
دەنگدانێکی بەرچاوی پێوەندیدار بە ئێران لە کۆنگرە یان لە ئەنجومەنی 
پیران بەڕێوە نەچووە. کۆنگرە ئاشکرای کردووە کە چەند کردەوەی 
سەرەتایی ئەو حەفتەیە دەست پێ دەکەن، لە ناویاندا چەند بڕیارێک 
کردنی  ئەرکدار  بۆ  نێشتمانی  بەرگریی  ڕێگەپێدرانی  قانوونی  لەژێر 
بەڕێوەبەرایەتی تا سووک کردنی ئابلۆقەکانی پێوەندیدار بە تێرۆریزم 
و گەشەکردنی سەربازیی تاران و هاوپەیمانیی لەگەڵ چین بە کۆنگرە 

ڕابگەیەنێ. 
 INARA بڕیاری  ژێر  لە  پێشوو  بۆ دۆخی  گەڕانەوە  بە  دەنگدان 
ئەگەر  تەنانەت  قایمتر،  گەلێک  سیاسیی  پشتیوانییەکی  هۆی  دەبێتە 
واڵتە  دانوستانکارانی  بەرچاوی  پاشەکشەی  دژی  بێ،  سیمبۆلیکیش 
یەکگرتووەکان، کە بەردەوام نیشانیان داوە ناتوانن مەتەرێزیان دژی 
کەڵەگایەتیی ئێران بپارێزن. کۆنگرە دەبێ ئێستا بۆ کۆنتڕۆڵ کردنی 
خراپترین خولیا بیر لێ نەکراوەکانی سیاسەتی دەرەوە هەنگاو بنێ. بە 
IN-  دەسپێکی پرۆسەی گەڕانەوە بۆ دۆخی پێشووی ڕێگاپێدراو لە
ARA، کۆنگرە دەتوانێ چاودێریی بەسەر سیاسەتی بایدن بەرانبەر 

بە ئێران، کە گەلێک پێویستە، بگەڕێنێتەوە. 

بۆچی ڕۆمانەكانی برایم خانی یونسی بخوێنینەوە؟

شیرینەكەی  زاراوە  بــە  یــان  یونسی  ئیبراهیم 
لــەو  یەكێكە  یــونــســی،  بــرایــم خــانــی  ــان:  خــۆم الی 
ــەی كـــە بـــە زمـــانـــی فــارســی  ــان ــای ــوان ــەت ــەمــە ب ــەڵ ق
كورد  میللەتی  مــێــژووی  بە  گـــەورەی  خزمەتێكی 
بەنرخانەی  كتێبە  ئەو  زۆری  بەشێكی  و  كــردووە 
وەرگێڕاوەتە سەر زمانی فارسی، ئەو بەرهەمانەن 
كورد  لەبارەی  ئینگلیزی  زمانی  بە  بیانییەكان  كە 
ئەگەرچی  نووسیویانە.  كوردستانەوە  مێژووی  و 
بەشانەدا  لەو  بــەردەوام  ئێران  چەقۆی سانسۆڕی 
كوردستانەوەیە،  ڕۆژهــەاڵتــی  بە  پێوەندییان  كە 
كــردوون،  سەروگوێی  قین لەداڵنە؛  و  بێ بەزەییانە 
“مــەك  بەنرخەكەی  كتێبە  حــاڵــەشــەوە  بــەو  ــەاڵم  ب
داول”، “جاناتان ڕەندڵ”، “دیرك كینان” و “مارتین 
لەبارەی  گەنجینەیەك  وەكــوو  سێن”  برۆیین  ڤان 
مێژووی كوردەوە، بە زمانی فارسی و بە قەڵەمی 
گەوهەرڕێژی برایم خانی یونسی كەوتنە بەر دەستی 
بەرچاوڕوونیی  هۆی  بوونە  و  كورد  خوێندەواری 
وەرگێڕدرانە  چونكە  بەتایبەتییش  و  خوێندەواران 
لەو  بــاش  بەشێكی  ــرێ  دەك فــارســی،  زمانی  ســەر 
گەیاندبێ،  نەتەوەیەش  بەو  مێژووییانەی  پەیامە 
كە لەسایەی دەسەاڵت و سیستمەكەیانەوە بەسەر 

بەشێك لە خاكی كوردستاندا زاڵن.
ــەوەی  ــدان ــگ ڕۆمــانــەكــانــی بــرایــمــی یــونــســی، ڕەن
)خەمنامە  كۆمیك  و  تــراژیــك  الیەنی  و  كولتوور 
زمانێكی  بە  و  كوردەوارین  كۆمەڵگەی  گاڵتە(ی  و 
نووسراونەتەوە.  ڕیالیستی  شێوازی  بە  و  خۆش 
لە  دەكــرێ  كە  “بەخێرهاتی”دا  ڕۆمانی  لە  یونسی 
لە  ئاوڕ  دابنرێ،  مێژوویی”ـەكاندا  “ڕۆمانە  ڕیزی 
ڕاپەڕینەكانی  مێژوویی  قۆناغێكی  و  چەند وێستگە 
ڕۆستەم بەگ  زمانی  لە  بەتایبەتی  دەداتــەوە،  كورد 
ئەستێرەكانەوە؛  و  ڕۆمانەكە(  یەكەمی  )كەسایەتیی 
تیشك دەخاتە سەر شۆڕشی شێخ سەعید و شێخ 
لەوێدا  و  )ئـــارارات(  ئاگری  كۆماری  و  مەحموود 
دەوری  ئەستێرەكان  جــار  هەندێ  یــان  ئەستێرە 
دواندنی  لە  كە  ئەستۆ،  خــراوەتــە  ڕەخنەگرێكیان 
ڕۆستەم بەگدا دەكەونە شەن وكەوی مێژووی پڕ لە 
هەوراز و نشێوی كورد و تیشك دەخەنە سەر خاڵە 
الوازەكانی شۆڕشەكان و تەنانەت لە هەندێ شوێن 

ڕێگەچارەش دەخەنە ڕوو.
كورددا  ڕزگاریخوازیی  خەباتی  لە  كە  ئەستێرە 
لە  و  ڕێ پێشاندەری شەوە  و  ڕێنوێن  هێمای  هەم 
جووڵەی سەربازیدا بۆ دۆزینەوەی ڕێگە بەتایبەتی 
هێمایە،  باشترین  ئەنگوستەچاوەكاندا  شــەوە  لە 
هێمای  كردووەتە  ئەستێرەی  كورد  لەالیەكیشەوە 
ئەو  زۆری  بەشێكی  ڕۆمانەشدا  لــەم  كە  شەهید، 
ئەركانەیان خراوەتە ئەستۆ، بەبێ ئەوەی نووسەر 

بكەوێتە داوی درووشم دان و دەمارگرژییەوە.

برایم خان وەک وەرگێڕێکی هەرەباش
ئیبراهیم یونسی لە ئێراندا زیاتر وەكوو وەرگێڕ 
نەیانویستووە  هەرگیز  فارسەكانیش  ــاســراوە.  ن
جگە لە وەرگێڕێكی باش، بەهیچ شێوەیەك وەكوو 
ئەو  بــدرێــتــەوە.  لــێ  ئـــاوڕی  و  بناسرێ  نــووســەر 
پێی  نووسیوە،  پێ  ڕۆمانەكانی  یونسی  زمــانــەی 
دەگوترێ “زبان پسا استعماری” و زمانی كەمینە. 
زۆرینەیەكی  زۆریــنــەدا.  بندەستی  لە  كەمینەیەك 

خۆسەپێنی ئەویتر بەكەم گر. 
جگە  ــدا،  خــۆی ڕۆمــانــەكــەی  دوازدە  لــە  یونسی 
فۆڕمی  لە ڕووی  ڕۆمانانەی  لەو  كام  هەر  لەوەی 
تایبەتمەندیی  و  تــایــبــەتــن  شتێكی  گــێــڕانــەوەوە 
خۆیانیان هەیە، ئاوڕی لە دوو ڕەهەندی زۆر گرینگ 
كوردستان  سیاسیی  كەشی  یەكەمیان:  ــەوە:  داوەت
و هەڵسوكەوتی دەســەاڵتــداران و زوڵــم و زۆر و 

چەوساندنەوەی خەڵك لەالیەن دەسەاڵتدارانەوە 
دووهەم؛ پێكهاتەی كۆمەاڵیەتیی خەڵكی كوردستان 
بیری  بەریەككەوتنی  و  نوێ  بیری  و سەرهەڵدانی 
سیستەمی  لــەگــەڵ  چــەپ  بــیــری  بەتایبەتی  ــوێ  ن
دەرەبەگایەتی و زوڵم و زۆری ئاغا و بەگ و شێخ 
و مەال لە خەڵك و نوقم بوونی خەڵكی كوردستان لە 

خوڕافات و هەژاری و شتی پڕوپووچدا.

كوردیش  شۆڕشەكانی  بە  ئاماژەی  نێوەدا  لەو 
داوە و ڕەخنەی زۆر جیددی و وردی لێ گرتوون 
كاراكتەرەكانەوە  زمانی  لە  شوێن  هەندێ  لە  و 

ڕێوشوێنیشی بۆ داناون.
یەك  و  ئاسۆیی  ڕۆمانی  یونسی،  ڕۆمانەكانی 
لە  بەپێچەوانەوە  نین،  كالسیك  ڕۆمانی  نین.  هێڵی 
تەكنیكەكانی گێڕانەوە كەڵكی وەرگرتووە.  نوێترین 
بۆ نموونە لە “پشكووتنی باخ”دا سێ هێڵی گێڕانەوە 
هەیە. لە “گۆڕستانی غەریبان”دا دوو هێڵی گێڕانەوە 
هەیە. لە “دایكم دووجار گریا”دا دوو هێڵی گێڕانەوە 
هەیە. جگە لەوەی شەپۆلی هۆش یان گەڕیانی زەین 
لەو ڕۆمانانەدا زۆر وردبینانە و شارەزایانە كاریان 

لەسەر كراوە.

بەاڵم یونسی بۆچی وەكوو نووسەر نەناسراوە؟
ئەو  بارستی  بن  كەوتووەتە  لەالیەكەوە  یونسی 
زمانی  ســەر  وەریگێڕاونەتە  شــاكــارەی  هــەمــووە 
لێ  گەرمیان  پێشوازییەكی  ئێراندا  لە  و  فارسی 
فارس  ئەدەبیی  نوخبەی  دیكەوە،  لەالیەكی  كراوە. 
ئێرانی  خوێنەری  كە  نییە  و  نەبووە  خۆش  پێیان 
لێهاتوو  نــووســەرێــكــی  ــوو  وەكـ یونسی  بەگشتی 
و  توێكاری  نــاوبــراو،  ڕۆمانەكانی  چونكە  بناسن، 
شیكاریی هەموو ڕەهەندە دەرەكی و دەروونییەكانی 
خوێنەری  ڕێگەیانەوە  لە  و  كــوردیــن  كۆمەڵگەی 
دەگۆڕدرێ  میللەتە  ئەو  بەرانبەر  ڕوانگەی  ناكورد 
یونسی،  دەبێ.  چاوكراوەتر  كوردیش  خوێنەری  و 
ناسراوە.  تەنیا وەكوو وەرگێڕێك  فارساندا  نێو  لە 
ناوی  نووسەر  وەكــوو  نایانەوێ  بۆیە  فارسەكان 
وەكوو  ئەگەر  چونکی  بكەن،  پێ  ئیعترافی  و  بێنن 
بەكوردبوونی  ئاماژە  دەبێ  بكەن،  باسی  نووسەر 
كە  بڤەیە.  ئەوانەوە  بــەالی  ئــەوەش  بــدەن،  یونسی 
ئاسانتر  دەتــوانــن  دەكــەن،  باسی  وەرگێڕ  ــوو  وەك
لێرەدایە نووسەری  ئەو الیەنەی لەبەرچاو نەگرن. 
ــەوالوە  كــوردزمــانــی فــارســی نــووس دەیــدۆڕێــنــێ. ل
فارس نووسینەكانی ئەو نووسەرە ناخەنە نێو ڕیزی 
بەرهەمەكانی  لەوالیەشەوە  فارسییەوە،  ئەدەبیاتی 
وەكوو بەرهەمی ئەدەبیاتی كوردی لەقەڵەم نادرێن. 

كوردەفارسینووسەكانی ئێستا تێ بگەن.

یاشار  لەگەڵ،  یونسی  ئیبراهیم  جیاوازیی 
كەمال و دەروێشیان و مەنسوور یاقووتی

لە  زۆر  بەشێكی  هەمیشە  بێ دەوڵەت  نەتەوەی 
و  دەكــرێ  تــااڵن  مادییەكەی  و  مەعنەوی  سامانە 
زۆر جاریش بەشێك لەو سامانە بە دەستی خۆی 
دەخاتە نێو گەنجینەی نەتەوەی بااڵدەستەوە، بۆیە 
گێڕانەوەی ئەو سامانە بۆ سەر سامانی نەتەوەكەی 

خۆت، كارێكی پێویستە.
لێرەدا زۆر ناچمە بنچ و بناوانی ئەو بابەتەوە و 
هەڵی دەگرم بۆ پێشەكییەك كە بۆ كۆبەرهەمەكەی 
دەزانـــم  پێویستی  بــە  بـــەاڵم  دەیــنــووســم.  یونسی 
و  یونسی  نێوان  جیاوازی  خاڵێكی  چەند  بەكورتی 

دەروێشیان و یاشار كەمال بخەمە بەر باس.
و  كەمال  یاشار  و  دەروێشیان  ئەشرەفی  عەلی 
ئەفغانی،  محەممەد  عەلی  و  یاقووتی  مەنسووری 
لە  زۆر  بەشێكی  كە  كوردزمانانەن  نووسەرە  ئەو 
ڕووداوەكانی زێدەكەی خۆیانیان كردووەتە هەوێنی 
بەرهەم و نووسینەكانیان. بەاڵم ئەوان تەنیا وەكوو 
ڕووداوێـــك ئــاوڕیــان لێ داونــەتــەوە و لــەو نێوەدا 
دەروێشیان لە هەمووان پتر ئاوڕی لە نایەكسانی و 

نادادپەروەری و زوڵمی چینایەتی داوەتەوە. 
لەسەر  پەنجە  ڕۆمانەكانیدا  لــە  كــەمــال  یــاشــار 
وێناكردنی  و  و زۆری سەردەمی عوسمانی  زوڵم 
بارودۆخی ژیانی كوردستانی ئەو قۆناغە و دۆخی 
باكووری  داب ونەریتی  و  بیروباوەڕ  و  كولتووری 

كوردستان دادەنێ.
توركی نووسانە،  و  فــارســی نــووس  كــوردە  ئــەو 
الیەنی  چەند  یــان  الیەنێك  شێوەیەك  بە  هەركام 
ــی كـــوردەواریـــیـــان كـــردووەتـــە هــەوێــنــی  كــۆمــەڵ
شتێكی  یونسی  نــێــوەدا  لــەو  بــەاڵم  ڕۆمانەكانیان. 

جیاوازترە:

ئەندامی  ئەوەی سەردەمانێك  یونسی سەرەڕای 
پەتی  بەر  تا  پێناوەدا  لەو  و  بــووە  تــوودە  حیزبی 
نووسینەكانیدا  هەموو  لە  بەاڵم  چووە،  سێدارەش 
دڵی الی نیشتمانەكەیەتی. سەرەڕای ڕەخنەی زۆر 
توند لە بزووتنەوەی كورد و سەركردەكانی كورد، 
كە ڕەنگە زۆر كەس و الیەنمان پێشی تووڕە بین، 
یونسی لە زمانی كەسایەتییەكانی نێو ڕۆمانەكانەوە 
پێشمان دەڵێ هۆكاری كەوتنەكانمان چین و ڕێگەی 
هەستانەوە و دەربازبوون و سەركەوتنمان بە كام 

الدایە و چۆنە و دەبێ چی بكەین.
ــدا،  ــی ــان ــەك ــان جــگــە لـــــەوەش، لـــە زۆربـــــەی ڕۆم
بەئەزموون  باوكێكی  نێوان  لە  زۆر  مشتومڕێكی 
و كوڕێكی شۆڕشگێڕی چەپدا هەیە، كە یەكەمیان 
مشتومڕانەدا  لەو  خۆیەتی.  دووەمیان  و  باوكیەتی 
یونسی ڕەخنەی زۆر مەنتقی و ژیرانە لە بیری چەپ 
بەتایبەتی كۆمۆنیزم و سۆڤیەت و سەركردایەتیی 
هەموو  ئاكامی  و  ــرێ  دەگـ ئــێــران  چــەپــی  ــەرەی  بـ
بۆ  كــوڕەكــەیــە  ملكەچ كردنی  مشتومڕانەش  ــەو  ئ
كەی؟  بەاڵم  بەئەزموونەكەی،  باوكە  بەڵگاندنەكانی 
كاتێك كە ئیتر كوڕەكە لە پێناو ئەو بیرە چەپ و 
لە  دەســت  و  مــاوەتــەوە  لەپووش  دەم  چەپرەكەدا 

القان درێژتر گەڕاوەتەوە ماڵێ.
ئەوەیە جیاوازیی یونسی لەگەڵ ئەوانی دی.

وەاڵمی پرسیارێكی هەزار بارە
وەرگێڕدراو  لەوەپێش  كتێبێكی  بۆ  دەست  هەر 
دەبــەی، دەم ودەســت هــاوار هەڵدەستێ “كاكە ئەو 
كتێبە لەوەپێش وەرگێڕدراوە”، لە حاڵێكدا كوردیش 
بزانێ  و  بێ  فێر  پێویستە  دی  نەتەوەكانی  وەكوو 
وەرگێڕدراوێكی  چەند  دەقێك  ئاساییە  زۆر  كە 
ــەو كــارە  بــە زمــانــی كـــوردی هــەبــێــت. قــازانــجــی ئ
دوو  لەنێوان  كــورد  خوێنەری  یەكەم:  لەچی دایە؟ 
دەبــێ.  سەرپشك  وەرگــێــڕانــدا  سەلیقەی  سێ  یــان 
وەرگێڕانە  چەند  لەو  یەكێك  ئەگەر  لــەوەش،  جگە 
لەوانی دیكە باشتر بوو، ئەوا خوێنەری كورد فەڕق 
بۆ  خراپی  و  باش  وەرگێڕانی  نێوان  جیاوازیی  و 
دەردەكـــەوێ و لەمەودوا فێری ئــەوەش دەبــێ كە 
متمانەی  مەگەر  نەخوێنێتەوە،  وەرگێڕانێك  هەموو 
تەواوی بە وەرگێڕەكە هەبێت. ئێستا لە ئێران كە تۆ 
گوتت فاڵنە كتێب “محەممەد قازی”، “نەجەف دەریا 
بەندەری”، “عەبدوڵاڵی كەوسەری...” وەری گێڕاوە، 
ئیتر خوێنەر بەبێ هیچ دڕدۆنگی و پرینگانەوەیەك 
ئێستا  دەیخوێنێتەوە.  بەمتمانەشەوە  و  دەیكڕێ 
زۆر كتێب لەنێو كتێبخانەی كوردیدا هەن، شاكاری 
خــراپ  ــا  وەهـ مــخــابــن  ــەاڵم  بـ جیهانین،  ئــەدەبــیــی 
نەك  خوێندنەوەیان؛  بە  خوێنەر  كە  وەرگێڕدراون 
چێژیان لێ وەرناگرێ و هیچ سوودێكیان لێ نابینێ، 
زگماكەكەی  زمــانــە  و  كتێب خوێندنەوە  لــە  بگرە 

خۆیشی بێزار دەبێت. 
لەسەر  خــۆم  وەرگێڕانی  كۆشكی  نــامــەوێ  من 
داروپەردووی وەرگێڕانی هیچ وەرگێڕێك هەڵبچنم، 
كوردییەكەی  وەرگێڕدراوە  كاتێك  بەداخەوە  بەاڵم 
هاتی”ـیەکەی  “بەخێر  بەنرخەکەی  ڕۆمانە  وێنە  بۆ 
هەڵەوپەڵەی  كۆمەڵێك  دی،  یونسی”م  “برایم خان 
پێم حەیف  كە  كــرد،  بــەدی  تێدا  تێگەیشتنم  خــراپ 
بوو ڕۆمانێكی وا باش بەو هەمووە كەموكوڕییەوە 
ئەم  بەتایبەتی  بێت،  كورد  خوێنەری  لەبەردەستی 
كەسایەتییەكانیەوە  زمانی  لە  و  بەڕوونی  ڕۆمانە 
تیشك دەخاتە سەر هۆكارەكانی شكست و نسكۆی 
کە  دەڵــێ  پێمان  بــەڕوونــی  و  كــورد  شۆڕشەكانی 
دابێ،  كورد  لە  زەبرێكیان  كورد  دوژمنانی  ئەگەر 
ــەو؛ خــۆی ســەد تــەوری لە ڕەگی  كــورد وێــڕای ئ
خۆی داوە. بۆیە هەژار لە وەسفی قەاڵی سەرداری 

بۆكاندا دەڵێ:
ئەو قەاڵیەی كە بەرز وەستاوە

دوور لە ئێستاكە هەوارگەی پاوە
سەرسەرا و كۆشكی گەلێك سەردارە
بۆتە بەر دار، چ خودا بەردارە

پیاو نەمان و ئەوی مان خوێڕی بوون
هێڕ و وڕ، فێری خڕەی زێڕی بوون

كوردە نامووسی فرۆشرا بە چڵە
گای شڵە گشتی لە خۆ بوونە مڵە

هەر كەسەی بوونە كەوی دەست دوژمن
ئەیەویست خزم و كەسی خۆی قڕ بن

دان دران، تا لە چیا كەو دەفڕی
كاتێ تاران، سەری وانیشی بڕی

***

ڕەسووڵ سوڵتانی

لە بەهار و هاوینی ئەمساڵدا 293 
کەس لە کوردستان گیراون

بێتوو بەڕیوەبەرایەتیی بایدن دژی 
ئێران نەوەستێتەوە، کۆنگرە دەبێ 

دژی بایدن بوەستێتەوە
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یادێک لەو دایکانەی سەریان نایەوە و
 داری ئاواتیان نەهاتە بەر

ماوەیەک لەوەپێش بوو کە دایە ئایشێ، دایکی دوو 
کوردستان،  دێموکراتی  رێبازی    حیزبی  شەهیدی 
شەهیدان کاک ئەحمەد جاویدفەڕ ناسراو بە )هەژار( 

و سلێمان جاویدفەڕ مااڵواییان لێ کردین. 
یەکسەر  ئایشێ  دایە  مەرگی  هەواڵی  بیستنی  بە 
لە  کە  بیر  هاتەوە  فیداکارانەم  شەهیدە  دایکە  ئەو 
ناخۆشیەکانی  و  خۆشی  هەموو  لە  خۆیدا  کاتی 
پەنای  لە ڕاستیدا پشت و  بوون و  بەشدار  ئێمەدا 
مەعنەویمان بوون. هەر بۆیە بەو بیانوووە هێندێک 
دەهێنمە  شێرەژنانە  ئەو  لەگەڵ  بیرەوەرییەکانم  لە 
سەر کاغەز، هەرچەندە قەڵەمی کۆڵ و كولی من نە 
لەو ئاستەدایە و نە لە توانای من دایە کە بتوانم وەک 
دایکانە  ئەو  دڵسۆزیی  و  گەورەیی  باسی  پێویست 

بکەم.
ئەمەگانەی  بــە  و  فیداکار  شەهیدە  دایــکــە  ئــەو 
بــاوەشــی خۆیاندا  لــە  ــوون کــە  کــوردســتــان زۆر ب
ڕۆڵەکانیان پێگەیاند و دەرسی ئازایەتییان دادان و 
کردن.  خەباتیان  شانازیی  لە  پڕ  مەیدانی  ڕەوانەی 
ئەو دایکانە کە ئەوکات کوڕەکانیان لە ڕیزی خەباتدا 
و  دایکی شەهیدان یوسف ســازواری  بوون، وەک 
حەسەن سازواری و دایکی شەهید عەبباس پاکزاد 
و شەهید جەالل موئمینی و شەهید ساڵە و هەروەها 
دایکی  و  دیدە  و  ئازرەنگ  ڕەحمان  شەهید  دایکی 

شۆڕش ئەسەدزادە و... .
ــردوودا ئەو  ــ ــەو چــەنــد ســاڵــەی ڕابـ ــاوەی ئ لــە مـ
حیزبی  و  شەهیدان  ڕێبازی  وەفــاداری  دڵسۆزانە 
دیموكرات بوون و شانازییان بەو ڕێباز و ئامانجە 
بــەردەوام  پیرۆزەوە كــردووە و، لەگەڵی ژیــاون و 
دێموكراتیان  حیزبی  خۆشەویستیی  ــووی  ــوان ك
ڕاگــرتــووە.  گــەرم وگــوڕ  و  گەشاوە  خەڵكدا  نێو  لە 
ئەوان قەاڵیەک بوون، هێز و گوڕی خەباتی کوڕە 
بە  خۆیان  هەمێشە  ئەوان  بوون.  پیشمەرگەکانیان 
سەربەرز دەزانی کە دایکی شەهیدێکی کوردستانن 
تــا دواهــەنــاســە  کــە  نـــەیـــان دەشـــاردەوە  قەتیش  و 
پیشتیوان و درێژدەری ڕێبازی ڕۆڵە شەهیدکانیانن.
ئەوان لە هەموو کاتەکاندا لەگەڵ ئێمە بوون. لە 
خۆشی و ناخۆشیەکانماندا بوون، لە سەرکەوتن و 
شکستەکانمان، لە پێکەنین و گریانەکانمان بەشدار 

بوون.
ئەوان لەو کاتانەی کە لە بەرەکانی شەڕ لەگەڵ 
سەرەڕای  دەهێنا،  بەدەست  سەرکەوتنمان  دژمندا 
هەموو ئەو ئازار و ئەزیەتەی کە لە دەست دژمنانی 
لە  خواردنی خۆش  هێنانی  بە  دەیان چێشت،  كورد 
ئاواییەکانی دەوروبەری شار، لە گوندەکانی الچین 
و سەیداوا و بەسری و شیالناوێ و باقی گوندەکانی 
لەگەڵ  خۆشییەکانیان  و  المان  بۆ  دەهاتن  دیکەوە 
سەرکەوتنەکانیان  دەستخۆشیی  و  دەکردین  بەش 
پێوە  شانازییان  و  دەدایــن  هانیان  و  دەکردین  لێ 
ــن. کــە دەچــوویــنــەوە نێو شــار، هــەر ئەو  ــردی دەک
شار  لەنێو  دیکەش  دایکی  کۆمەڵێک  و  دایکە  پۆلە 
دەکردین.  لێ   پێشوازییان  و  دەهاتن  بەرەوپیرمان 
ئێمە بە بوونی ئەوان زۆرمان شانازی بە خۆمانەوە 
دەکرد و زیاتر لەسەر درێژەدان بە خەباتی ڕەوای 

گەلەکەمان سوورتر و ئیمانمان قایمتر دەبوو.
شەهیدمان  ئەگەر  تێکشانەکانیشماندا  کاتی  لە 
ــەگــەڵ چــەنــد دایــکــی  دەبــــوو، هـــەر ئـــەو دایــکــانــە ل
شەهیدی دیکەی وەک دایکی شەهید عەلی قازی و 
شەهید کامڕانی شافعی و خێزانی شەهید عەواڵی 
عەلی پشی لە قەبرستانی شەبک لە ئاوایی قەرەداغ 
دەست لەمالن دەبووین و خەمەکانمان لەگەڵ یەکتر 
شەهیدانی  قەبرستانی  بڵێم  دەکــرێ  دەکــرد.  بەش 
شەبک ببوو بە ژوانگەیەک بۆ دیداری ئێمە لەگەڵ 
ئەو خۆشەویستانە و هەر لەوێش پەیمانمان لەگەڵ 
هەتا  دەدا  بەڵێنمان  و  ــردەوە  دەکـ نــۆی  شەهیدان 

دواهەناسە دەرێژەدەری ڕێگایان بین.
ئایشێ یە،  دایــە  لەسەر  نووسینەکەم  کە  ئیستا 
گەورەیی  بە  ئاماژەیەك  نموونە  وەک  پێم خۆشە 
مروڤێکی  نموونەی  دایکە  ئەو  بکەم،  ئەو شێرەژنە 
بەشی  بوو و  لەخۆبوردوو  بە سەبر و  بە ورە و 
بە  خزمەت  لەڕێی  توانای  و  ژیان  گــەورەی  هەرە 
خەبات و تێکۆشان بۆ ڕزگاریی کوردستان تەرخان 
بە خۆم  دەکەمەوە  لێ  بیری  کە  جاران  زۆر  کرد. 
چۆن  هەبێ  تــۆی  وەک  دایکی  نەتەوەیەک  دەڵێم، 
و  ــازار  ئ و  بەندیخانە  تووشی  با  نــاکــەوێ؟  ســەر 
دوو  و  ڕۆڵە  دوو  ئەو،  بێ.  دژمنیش  ئەشکەنجەی 

پێشکەش  قــارەمــانــی   دوو  خــۆی،  خۆشەویستی 
ــازی حیزبی دێــمــوکــراتــی کــوردســتــان و  ــب بــە ڕێ
بزووتنەوەی ڕزگاریخوازانەی کوردستان کردووە. 
بەو  ئاماژەیەکیش  کە  دەزانــم  پێویستی  بە  لێرەدا 

ڕۆژە بکەم کە کاک هەژار شەهید بوو.
کاک   ،١٣٦٠ ساڵی  ســەرمــاوەزی  ٢٠ی  ڕۆژی 
سولێمان  ــەوەشــە،  وەن خالید  کــاک  لەگەڵ  ــەژار  ه
پێشمەرگەی  چەند  و  ئاغاز  بایزی  خــوســرەوی، 
گەڕایەوە  شەهیدان(  )دەشتی  شاروێران  لە  دیکە 
بۆ بنکەی فەرماندەیی هێزی پێشەوا کە ئەوکات لە 
ئاوایی زگدڕاو بوو. بانگی کردم و فەرمووی ناسر 
چەند نەفەر لە کوڕەکانی ئەرکانی هێز لەگەڵ خۆت 
ئامادە بکە دەچینە شوێنێک. ئەمن ئەوکات سەرپەلی 
بوون.  هێز  ئەرکانی  لە  کە  بووم  پێشمەرگانە  ئەو 
ئەمن نەمدەزانی کە کاک هەژار مەئمووریەتی پێ  
ستوونەی  لەو  تۆپ  بە  ئــەوەی  بۆ  ئەسپێردراوە 
ــوو بۆ  ــردب بــانــە ڕا هێرشی ک ــە  ل بــدا کــە  ــن  دژمـ
گرتنەوەی جادەی بانە - سەردەشت کە لە سیاومە 
لە گەمارۆی هێزی پێشمەرگەدا بوو. منیش چەند 
ئەرسەنگ،  کەریم  شەهیدان  وەک  پێشمەرگەی 
محەممەدجانی،  ســیــامــەک  نـــەســـووری،  هــەمــزە 
خۆالێخۆشبوو مەال مستەفا شاریکەندی و هەروەها 
و  شوان  کاک  شەهید  لکی١ی  پێشمەرگەی  چەند 
لکی٢ی شەهید حەسەن سۆهرابیم هەڵبژاردن و بە 

سێ ماشێن وەڕێ کەوتین.
ــکــی بــاڵــی  ــاری ــوو، خـــەریـــک بـــوو ت ــ ــوارە ب ــێـ  ئـ
قەڕەباڵغ  ئــاوایــی  ــەرەو  ب دەکێشا،  ــدا  واڵت بەسەر 
و ســارەوانــان داگــەڕایــن بۆ وزنــدەرێ و لــەوێ ڕا 
مەهاباد-  سەرجادەی  بۆ  قەرەچەالندا  گوندی  بە 
ــەو جــادەیــە لــەدەســت  ســەردەشــت کــە ئــەوکــات ئ
دنیا  تاریکە و جادە چۆل و  خۆماندا بوو. شەوە، 
بــەرەو  و  شــەوە  ٩ی  نیزیکەی  سەعات  بێدەنگ، 
شوێنی مەبەست وەڕێ کەوتووین. لە ئاوایی کیتکە 
المان  بۆ  هات  هەژار  کاک  ڕاوەستان.  ماشێنەکان 
بە پێشمەرگەکانی گوت دابەزن و بە منی گوت کە 
بگەڕێمەوە بۆ بنکەی هێز. ئەو گوتی زۆر ئاگاتان 
کاک  گوت  پێم  منێش  بێ،  ناوچەکە  و  خۆتان  لە 
نا  گوتی  بچم،  لەگەڵیان  من  با  بدە  ئیجازە  هــەژار 
کە  بــووم  دڵنیا  ئەوکات  بچم.  بۆخۆم  دەبــێ  ناسر 
ــەوان وەڕێ  ئ دەدا.  لــەو ستوونە  تــۆپ  بە  دەچــێ 
گەڕامەوە  منیش  و  مەبەست  شوێنی  بۆ  کەوتن 
بۆ ئەرکانی هێز. شەوی ٢٢ی سەرماوەز سەعات 
لەپڕ  کە  کەوتبوو  لێ  خــەوم  بوو  شەو  نیوە  ٢ی 
مستەفای  هەڵێنا  ســەرم  کە  کــردم.  بانگی  یەکێک 
مەال کەریمی لەسەر سەرم راوەستابوو، پەشۆکاو 
تۆ  بــوو،  بــوو، زۆرم پێ سەیر  دیــار  و هەراسان 
پێشوو  شــەوی  ئاخر  ــێ؟  ب مەستەفا  ئــەوە  بڵێی 
لەگەڵ کاک هەژار بوو، فەوری هەستامە سەرپێ و 
پرسیاریم لێ کرد بۆ هاتوویەوە؟ بەدەم گریانەوە 
گوتی  بووە؟  چی  گوتم  بوو.  وێران  ماڵمان  گوتی 
ماوەیەک  بۆ  بووە.  شەهید  هەژار  کاک  بەداخەوە 
لە  دەتگوت  دیتووە؛  خەونم  پێم وابوو  هەر  تاسام. 
شوێنێکی بەرز ڕا بەریان داومەوە. لەپڕ قسەکەی 
کاک هەژارم هاتەوە بیر کە گوتی، ئاگات لە خۆتان 
سوسەن ئابادی،  کاتی  ئەو  چون  بێ.  ناوچەکە  و 
فەرماندەی ئەو قەرارگایەی کە لە گوندی گوێكتەپە 
بوو کاک هەژاری باش دەناسی و بە دایم پەیامی 
بۆ دەنارد و هەڕشەی گرتنی بنکەی هێزی لە کاک 
هەژار دەکرد. مەودای نێوان قەرارگا لەگەڵ مقەڕی 
هێز بە ماشێن ڕێگای حەوت یان هەشت خولەک 
بوو. هەر بۆیە گورج خۆم پێچایەوە و بە ماشێنەکە 
وەڕێ کەوتم بۆ ئەوەی  هەم ئامادەباش بدەم و 
هەم بچمە کۆمیتەی شارستان کە ئەوکات لە ئاوایی 

سۆنجاغ بوو.
کاک  ١ی شەهید  لکی  ئەرکانی  چوومە  سەرەتا 
ئاگادارم کردنەوە  بــوو.  “قــەرەبــاڵغ”  لە  کە  شــوان 
بە  بدەن  ئامادەباشی  و  هەیە  ئاوا  خەبەریکی  کە 
مقەڕەکان بۆ ئەگەری هەر پێشهاتێک. دوایی هەر 

ئەو شەوە لە گوندەکانی ناوچەی مەحاڵ و سارم 
و میرقاز کە ئەوکات هێزی بەرگریی میللی هەبوو 
ئامادەباشیم دا بە تەواوی هێزەکانی ئەو ناوچەیە 
سوسەن ئابادی  و  بێ  ئــاگــادار  ڕێژیم  مــەبــادا  کە 
ناوچەکە.  بکاتە سەر  بقۆزێتەوە و هێرش  هەلەکە 
ئەوانیش  لەگەڵ  و  شارستان  کۆمیتەی  چوومە 
بۆ  هەم  ئامادەباشی  بۆ  هەم  داڕشت  بەرنامەمان 
ناشتنی تەرمی کاک هەژار، کە قەرار بوو بۆ بەیانی 
گەڕامەوە  شــەوە  هەرئەو  الچین”.  بۆ  بیهێننەوە  
بۆ ئەرکانی هێز و بەیانی ڕۆژی ٢٣ی سەرماوەز  
چــووم بــۆ الچــیــن، تــەرمــی پــیــرۆزی کــاک هــەژار 
گەێشتبۆوە الچین؛ یەکسەر نەفەرێکم نارد بە دوای 
هــەژاردا، چون  دایکی کاک  منداڵەکان و  خێزان و 
ئاگاداری شەهیدبوونی کاک هەژار نەبوون. خێزانی 
نەیتوانیبوو بێت. ڕۆیشتم بۆ سێ ڕێیانی”سەیداوا” 
دەکرد  منداڵەکانیم  و  دایــک  چــاوەڕوانــی  لــەوێ  و 
لەپڕ ماشێنێک وەدەرکــەوت کە دایکی کاک هەژار 
ئەوکات  کە  بــوون  تێدا  ڕزگــاری  و  مەسعوود  و 
ڕزگار و مەسعوود زۆر منداڵ بوون. دایە ئایشێ 
بڵین  پێی  ــەوەی  ئ کــەوت، وەک  بە من  کە چــاوی 
کە کارەساتێک قەوماوە یەکسەر لێی پرسیم ناسر 
چی بووە؟ منێش لەوەاڵمدا گوتم هیچ نەبووە کاک 
نەبوو  زاتــم  ببینێ،  منداڵەکان  خۆشە  پێی  هــەژار 
ڕێبازی  کوردایەتی،  بیری  بە  کە  ئەوەی  بڵێم  پێی 
نەتەوەیی و لە داوێنتدا پەروەردەت کردبوو شەهید 
ڕێگای  شەهیدی  دوو  دایــکــی  تــۆ  ئێستا  و  ــووە  ب
ڕزگاریی کوردستانی و تۆ دایکی شەهید هەژاری.

نێو ماشێنەکە کپ و بێدەنگ  بوو، تەنیا دەنگی 
یارییان  بەیەکەوە  کە  دەهات  مەسعوود  و  ڕزگار 
نەبوو،  هیچ  لــە  ئاگایان  و  پێدەکەنین  و  دەکـــرد 
پێیان وابوو  ئێستا بابیان دەبیبنن و هەروەک جاران 
ئامێزیان  لە  و  دێ  پیریان  ــەرەو  ب دووراودوور 
ــەاڵم هــەزار حەیف و  ب دەگــرێ و ماچیان دەکــا، 

مخابن؟
پــەردەی  لەپڕ  الچینێ،  پــردی  نیزیک  گەیشتینە 
ناسر  گوتی  هــەژار  کــاک  دایکی  و  شکا  بێدەنگی 
ــەو کــاک هـــەژارە چــی بـــووە؟ کوڵی  تــۆ ســەری ئ
پێم  بەگریانەوە  و  گرتم  ئەوکی  خەست  گریانێکی 
گوت کە  کاک هەژار شەهید بووە. بۆ ماوەیەکی 
بوو  دیــار  نەدەکرد،  قسەی  هیچ  تاسابوو،  کــورت 
باوەڕی نەدەکرد، حەقیشی بوو چۆن پێی وابوو کە 
هەژار قەت نامرێ. گەیشتینە نێو ئاوایی الچین و 
لە ماشێنەکە دابەزی، یەکسەر بەگریانەوە باوەشی 
پێدا کردم و گوتی نەمگوت ئاگاتان لە کاک هەژار 
بێ. هاوڕێکانی دایە ئایشێ، ئەو پۆلە دایکە شەهیدە 
هەر هەموویان هاتبوون، نازانم چۆنیان خەبەرەکە 

زانیبوو. 
کاک هەژار ڕۆژی ٢٣ی سەرماوەز لەنێو ئاپۆڕای 
دەفتەری  نوێنەری  و  ناوچەکە  زۆری  خەڵکێکی 
کۆمیتەی  و  ســەعــیــد-  ــور  ــت دوک ــاک  -کـ سیاسی 
شارستان و هێز و هەروەها بەشێک لە کەسایەتییە 
خۆشناوەکانی ناوچەکە و ئەو پۆلە دایکە شەهیدە 

کە هەتا دوێنێ هاوڕێی بوون بە خاک سپێردرا. 
دوای ناشتن و بە خاکسپاردنی تەرمی پیرۆزی 
کاک هەژار، زۆر کەس و کەسایەتی قسەیان لەسەر 
کاک هەژار کرد، بەاڵم لەنیۆ هەمووی ئەو کەسانەدا 
کە قسەیان کرد، ئەوەی کە زۆر سەرنجی منی بۆ 
الی خۆی ڕاکێشا قسەیەکی خۆالێخۆشبوو حاجی 
عەواڵی قازی بوو کە دوای خۆێندنەوەی شێعرێک 
گوتی “خۆینی شەهید هەژار، بارتەقای هەموو ئەو 

خودموختاریەیە کە داوای دەکەین”.
ئازا  دایکە  ئەو  بەداخەوە  بڵیم  دەبێ  لەکۆتاییدا 
ــە، ڕزگــاربــوونــی  ــووردوان ــەخــۆب ــەجــەرگ و ل و ب
نەدی  خۆیان  چاوی  بە  کوردستانیان  ڕۆژهەاڵتی 
تا  دێموکرات  تیکۆشەرانی  دڵنیاییەوە  بە  ــەاڵم  ب
وەدیهێنانی ئاواتەکانیان لە خەبات بەردەوام دەبن 

و یادیان بەرز و زیندوو ڕادەگرن.

ناسر پیرانی

فیلمی  ده رهێنه ری  و  کورد  ناسراوی  سینەماکاری  قوبادی  به همه ن 
کوردستان، شه ڕی  هه رێمی  بارودۆخی  لە  باس  که  بــێ واڵت«  »ئــااڵی 
پێشمه رگه دژی داعش و هه روه ها ئااڵی کوردستان دەکا؛ پێشنیارێکی 
بەرەوڕووی سه رۆک و ئه ندامانی ئاکادیمیای ئۆسکار کردووە. بەهمەن 
تاراوگە  فیلمسازانی  له الیه ن  ساڵێک  هه موو  کە  کردووە  داوای  قوبادی 
)بێ واڵت( و په نابه ره وه، لەژێر ناوی واڵتێک، یان ئااڵی پەنابەرەکانـدا ئه م 

ده رفه ته یان بدرێتێ فیلمێک به ئاکادیمیای ئۆسکار بناسێندرێ.

ده قی داوانامه که:
خۆزگە، مرۆڤ نیشتمانەکەی

وەکوو وه نەوشەکان
لەنێو سندووقەکانی خاک دا

ڕۆژێک بیتوانیبایە
هاوڕێ لەگەڵ خۆی بیبا، بۆ هەر شوێنێک کە بیویستایە

ــزی ئــاکــادیــمــیــای زانــســت و هــونــەرە  ــەڕێ ــەرۆک و ئــەنــدامــانــی ب ســ
سینەماییەکانی ئامریکاـ ئۆسکار!

ساڵو و ڕێز!
من بەهمەن قوبادی، وەکوو ئەندامێک لە بنەماڵەی ئەکادیمیا، دەمەوێ 
فیلمسازانی  زۆربـــه ی  گرفتی  کــە  بــدوێــم  بــارودۆخــێــک  بــە  ــارەت  ســەب
سه ربه خۆی  جیهانه . ئێمە سینەماکارانی بێ واڵتین! لە ڕاستیدا لە شوێنە 
جۆراوجۆرەکانی ئەم جیهانە ژیان بەسەر دەبەین کە نیشتمانی سەرەکیی 
ئێمە و ئەو واڵتە نییە کە تێیدا هاتبێتینە دونیا و ئەم جیهانە پێناسه  و 
شوناسی ئێمە بە ناوی نیشتمانی ئەو ناوچە جوگرافییەوە دەناسێ. ئه وه 
به مانای ئه وه یه که من به له به ر چاوگرتنی ئه وه ی که ئێرانیم، به اڵم بەبێ 
هێماکانی شوناسە جوگرافییه که م، لە تاراوگە کار ده که م و دەژیم؛ چونکه 
حکوومه تی سه ر ه ڕۆی واڵته که م، به بیانووی هیچ و پووچ  –و به النی 
زۆره وه به هۆی ویسته یه کسانیخوازییه کانم-  منی له نیشتمانه که م دوور 
سه ربه خۆی  فیلمسازانی  زۆربەی  چیرۆکی  بێگومان  ئه مه ،  خستۆتەوە. 
 جیهانه  که  ناتوانن بە هۆکاری  جۆراوجۆره وە لە نیشتمانی دایکیی خۆیاندا 
بژین. لە ئاکامدا بۆ کۆچێکی نه خوازراو و ژیان له  تاراوگە پەنایان هێناوە.
ئەندامێکی  کە  ئـــه وه دا  له گه ڵ  ده گه یه نێ  ــەوە  ئ من  قسەکەی  مانای 
بیانی  فیلمسازێکی  وەکوو  ئێستادا،  بارودۆخەی  لەم  بەاڵم  ئەکادیمیام، 
و بەهۆی یاسا و ڕێساکانی ئاکادیمیای ئۆسکار، واڵتێک وەکوو ئێران، 
تورکیە یان هه ر واڵتێکی دیکه، فیلمە سەربەخۆکەی من وەکوو نوێنەری 
ئەو واڵتە به  ئەکادیمیا  ناناسێنێ. له الیه کی دیکه وه نابێت له بیر بکه ین که 
زۆربه ی  سینه ماکارانی سه ربه خۆ و سه ربه ست که ته نانه ت له واڵته کانی 
خۆشیاندا ژیان به سه ر ده به ن، به اڵم بارودۆخێکی وه کوو ئێمه ی بێ ماڵ  

و حاڵ و دوورخراو و په نابه ریان هه یه.
و  ده وڵه تی  سانسۆری  به  »نا«  که  بوێر  به رهه می  سینه ماکارانێکی 
واڵتی  له  نه ته نیا  ده ڵێن،  خۆیان  ســه ره ڕۆی  حکوومه تی  گوشار ه کانی 
دایکیی خۆیان سانسۆڕ کراون و پێشی باڵوبوونەوەیان گیراوه، به ڵکوو 
ته نانه ت له الیه ن ناوه نده کانی حکوومی و په یوه ستیشه وه هیچ کاتێک ئه و 

ئیزنه یان نادرێتێ که بە ئەکادیمیا بناسێندرێن.
په ناهی و محه مه د  له وانه: جه عفه ر  ئێران سینه ماکارانێکی به رچاو  له 
ڕه سووڵ ئۆف، نابێ له یاد بکه ین، هه روه ها ده یان سینه ماکاری دیکه له 
چین و ڕووسیە تا هه ر شوێنێکی دیکه ی ئه م جیهانه که له پشت حه ساره 

نادیارییه کانی زیندانی گه وره  له واڵته کانیان کار و چاالکی ده که ن.
له الیه کی دیکه شه وه، ئه م بارودۆخه له که شێکدا ڕوو ده دا که من به 
هه روه کوو  و  نییە  ماڵێکم  کە  لــەوەی  بێجگە  ساته دا،  له م  کارا  شێوه ی 
خۆی  له گه ڵ  کۆڵییه وه  به  ئه و  و  بژی  قاپۆخە که یدا  له نێو  که  کیسه ڵێک 
به  ده بێ  نا زانم  چونکه  نییه!  سه ربه خۆشم  زمانێکی  ته نانه ت  هه ڵبگرێ، 
چ زمانێک فیلم ساز بکه م تا له واڵتێکی بێجگە لە نیشتمانه که ی خۆم به 
شێوه ی گشتی نمایش بکرێ و پاشان حکوومه تێک زگی بسووتێ و ڕێز 
له هونه ره که م بگرێ و به ناونیشانی یه کێک له و ڕێگایانه ی زیاتر بینینی 

فیلمه که م، ئه و به ئەکادیمیا بناسێنێ!
بێگومان ئه مه چیرۆکی زۆربه ی فیلمسازانی دیکەش لە سەرتاسەری 
پێیە،  بەم  هەر  دەبــەن.  بەسەر  هاوشێوەدا  بارودۆخێکی  لە  که  جیهانه 
واڵتانی  هاوشانی  کە  بکەم  پێشنیار  نامەیەوە،  ئەم  ڕێگەی  لە  دەمــەوێ 
فیلمێکیان  ناساندنی  ئیمکانی  و  ئه گه ر  ساڵێک  هەموو  کە  جۆراوجۆر 
لەالیەن  فیلمیش  یەک  هەیە،  واڵتەکەیان  نوێنەری  وەکــوو  ئاکادیمیا  بە 
ئێمەی فیلمسازانی نیشته جێ له  تاراوگە )بێ واڵت( ده رفه تی ناساندن بە 
ئۆڵەمپیکی ٢٠٢٠ی تۆکیۆ،  یارییەکانی  ئەکادیمیای هەبێ. ڕاست وەکوو 
کە ئەمساڵ لە ژاپۆن بەڕێوە چوو و تیمێکی پێکهاتوو لە وەرزشکارانی 

پەنابەر لە یارییەکاندا ئامادە بوو.
که  ناوێک  هه ر  -یان  په نابه ر  واڵت(  )بێ  تاراوگە  فیلمسازانی  ئەگەر 
پێناسه ی ئه و زوڵم و گوشاره بێ که به سه ریان هاتووه- بتوانن لەژێر 
دەرفەتەیان  ئەم  بناسرێن،  »پەنابەرەکانـ«ـدا  ئااڵی  یان  واڵتێک  ناوی 
ئەکادیمیا  ئەندامانی  لە  لێژنەیەک  لەالیەن  فیلمەکانیان  کە  دەڕەخسێ  بۆ 
واڵتی  یان  ئااڵ،  نوێنەری  وەکوو  لەمانە  یەکێک  و  ببیندرێ  سه رله نوێ 

پەنابەرەکان هەڵبژێرێ.
سه ربه خۆی  فیلمسازانی  بە  دەرفەتە  ئەم  چەشنە،  لەم  ڕووداوێــکــی 
بێ واڵت دەبەخشێ تاکوو جیهان، بە وردی سەیری ئەوان بکا و زیاتر لە 
جاران، بپرسێ کە بۆچی ئەوانه  لە تاراوگەن و لەنێو نیشتمانی خۆیاندا 
نین؟ ئەم وه بیرهێنانه وه  به رده وامه  سەبارەت بەم گرووپە لە فیلمسازان 
و بەرهەمەکانیان، یارمەتیدەر ده بێ تاکوو جیهان، سەبارەت بەم بابەتە و 
الیەنە جۆراوجۆرەکانی وردبینتر و هەستیارتر بێت و بارودۆخه که شیان 

باشتر لە یادەوه رییه کاندا بمێنێتەوە.
دوای  تاراوگە،  نیشته جێی  فیلمسازانی  بەرهەمی  دیکەوە،  لەالیەکی 
و  په خش  کاتی  لە  و  ببیندرێن  باشتر  دەتوانێ  ئاکادیمیا  بە  ناساندن 
پێشاندانی جیهانیدا، دەرفەت و پشتگیرییه کی باشتر بۆ خۆیان مسۆگەر 

بکه ن.
ئەم پێشنیاره تەنیا داواکاریی من نییە، به ڵکوو به نوێنه رایه تیی مه عنه وی 
شوێنێکی  هه ر  له  چ  و  ئێران  له  چ  سه ربه خۆم  فیلمسازی  هەڤااڵنی  لە 
دیکه ی ئه م جیهانه ژیان به سه ر ده به ن، بۆ ئێوە ئاراسته  دەکەم. هیوادارم 
ئەمساڵ  ئەکادیمیا،  ئەندامانی  سینەمایی  بەرزی  کولتووری  و  وردبینی 

دەرفەتێکی لەم چەشنە بۆ فیلمسازانی نیشته جێی تاراوگە بڕەخسێنێ.

له گه ڵ سپاس و ڕێزم
بەهمەن قوبادی

بەهمەن قوبادی بۆ ئۆسکار: بهێڵن وەک 
هونەرمەندی بێ واڵت فیلممان هەبێ



 

The Official Organ Democratic Party of Kurdistan - I ran 

No: 493 5  Sep  2008 

KURDISTAN 
   NO:808    7  October  2021

 The Organ of Kurdistan Democratic Party-Iran

ماڵپهڕیناوهندییحیزبیدێموکراتیکوردستان،ڕۆژنامهی»کوردستان«لهتۆڕیجیهانییئینتێرنێتدا:
www.kurdistanukurd.com
info@kurdistanukurd.com

www.kurdch.tv: Yahsat 1A @ 52.5° East    MHz 11958 
polarization: Vertical -27500  FEc : 7/8 

Radiodk59@gmail.com

ئیمەیل و ته له فوونی ڕۆژنامەی کوردستان:
info@kurdistanukurd.com

+9647501771202
ئیمەیل و ته له فوونی ته شکیالتی نهێنی:

Tashkilat.kdp92@gmail.com
+9647508483312

به ر له  مااڵوایی

ئاشنام.  قەزا(  )خەلە  قەزا  خدر  ناوی  گەورەیی  لەگەڵ  ساڵە  لەمێژ 
دەم  پێشمەرگە  ئــەو  خزمەتی  لە  نزیکەوە  لە  ســاڵ  چەندین  ــاوەی  م
بۆنی  کە  پێشمەرگەیەک  بووم،  ورەیــەدا  بە  و  قسەخۆش  و  بەخەندە 
-٤٧ بــزووتــنــەوەی  لە  دەهـــات،  لێ  کوێستانی  و  گەرمێن  شۆڕشی 
سیاسی  جەولەی  لە  بەدەستەوە  و  ئــازا  پێشمەرگەیەکی  وەک  ٤٦دا 
دووهەمی  قۆناخی  پێشمەرگەکانی  شانی  بە  شان  و  بوو  نیزامیدا  و 
لە  سەنگەری  پەهلەویدا  حکوومەتی  زەبــروزەنــگــی  لــەژێــر  خــەبــات 
بڕنۆی شانی و  بە  پەهلەوی گرتبوو و  پڕچەکی  ئەرتەشی پۆشتە و 
خەنجەری دەببانی بەر پشتێندی نەترەی سەرهەنگ و ژنراڵە دەورە 
زانکۆ  هیچ  لە  ئەوەی  بەبێ  ئەو  بردبوو.  حەمەڕەزاشای  دیتووەکانی 
و فێرگەیەکی نیزامی و دەوڵەتیدا دەرسی خوێند بێ، تەنیا بە ئیرادە 
ئەو سەردەمی  ژاندارمەی  ئەرتەش و  پێشمەرگانەوە ڕاوی  ئیمانی  و 
دەکرد و بێوچان تا ڕووخانی نیزامی شایەتی هەروا لەنێوان گەرمێن و 
کوێستاندا پێشمەرگایەتیی کرد و لەو سۆنگەیەوە ژیانی الوەتیی خۆی 

فیدای ویست و داخوازییەکانی گەلەکەی کرد.
پێشمەرگەی  وەک  دیسان  پاشایەتی  حکوومەتی  ڕووخانی  لەگەڵ 
لە  دیکە  جارێکی  بدا  پشوو  ئــەوەی  بەبێ  خەبات  سێهەمی  قۆناخی 
هێزی  ــزی  ڕی لــە  و  خۆشەویستەکەی  حیزبە  بەرگریی  سەنگەری 
بە  درێـــژەی  کــوردســتــانــدا  دێــمــوکــراتــی  حیزبی  لــە  موعینی  شەهید 
خەباتی پێشمەرگانەی خۆی دا و لەوکاتەوە ناوی خدر قەزا نەک بۆ 
خەڵکی  بۆ  و  دیکە  هێزەکانی  بۆ  بەڵکوو  دێموکرات،  پێشمەرگەکانی 
چاوی  بە  الیەک  هەموو  و  گــەورە  و  ئاشنا  ناوێکی  بۆتە  کوردستان 

پیری نەبەزیوی سەنگەر چاویان لە مام خدر قەزا دەکرد.
دڵپاک،  و  دەســت  مرۆڤێکی  بێ ئیدیعا،  پێشمەرگەیەکی  خــدر  مــام 
ڕۆژهەاڵتی  سەختی  خەباتی  سەنگەری  نێو  ئــازای  پێشمەرگەیەکی 
لە  بــوو.  کوردستان  خەڵکی  کۆمەاڵنی  خۆشەویستی  و  کوردستان 
کەس  لە  دڵــی  بــێ ئــەوەی  پێشمەرگایەتیدا  ســاڵ   ٥٥ لە  زیاتر  مــاوەی 
بێشێ و دڵی کەسیش بڕەنجێنێ، زۆر بوێرانە لە ڕیزی پێشەوەی ئەم 
خەباتەدا سەنگەری لە دوژمن گرتبوو و ورەی وەبەر هێزی پێشمەرگە 
سااڵنی  بەسەرهاتەکانی  گێڕانەوەی  بە  زۆرجــار  دەدا.  گەنجەکان  و 
ڕابردووی و باسکردن لە ئەزموونەکانی خۆی، ئیمەی گەنجی هان دەدا 
کە درێژەدەری ڕێگای شەهیدانی خەباتی کورد بۆ ڕزگاریی گەلەکەمان 

بین.
مام خدر پێشمەرگەیەکی خەمخۆر و دڵسۆز، ئەمین و ئەمانەتدار بوو، 
زۆربەی کاتەکان لە بنکە و بارەگاکانی پێشمەرگەدا ئەنباری تەقەمەنی 
ئەمانەتەوە  بە  و  بوو  بەردەستدا  لە  خواردەمەنیی  و  چەک وچۆڵ  و 
هەموو ئەو کەلوپەل و شتانەی کە لەالی دادەندران دەپارست و هەموو 
و  ئەنبار  و  مەقەر  و  بارەگا  و  بنکە  پاراستنی  تەرخانی  خۆی  کاتی 

کۆگاکان دەکرد. 
بە یەکەوە خزمەتمان کرد،  لە لک و هێزێکدا  ماوەی چەندین ساڵ 
ماوەیەک فەرماندەی نیزامیی مام خدر بووم، هیچ کات نەمدی خۆ لە 
ڕووخۆشی  بە  تەمەنەوە  بەو  بەڵکوو  بدزێتەوە،  مەئمورییەتێک  هیچ 
کارەکانی ڕادەپەراندن و تا ڕادەیەکی زۆریش یارمەتیدەری زۆربەی 
پێشمەرگەکان و بنەماڵەکان بوو، لە کاری هەرەوەزیدا پێشەنگ و لە 
کاتی جەولەشدا پێشمەرگەیەکی چاوکراوە و وریا و شارەزا بە کاری 
پارتیزانی بوو. بەڵەد و شارەزای هەموو ڕێگا و کوێرەڕێ و شاخ و 
و  دەناسی  بوو، خەڵکی  بوارەکانی سەر چۆم  ئاو و  و  کانی  دۆڵ و 
بوو،  باش  ئێمە شانسی گەورە و  بۆ  ئەوەش  و  دەیانناسی  خەڵکیش 
هەر بۆیە زۆرجار بە پێکەنینەوە دەیگوت مەچنە فاڵن شوێن، بەڵکوو 
بەدوادام وەرن و لە شوێنێکی باش و بێ مەترسی دەتان حاوێنمەوە. 

ڕێنیشاندەر  و  دڵسۆز  هەر  خۆیشیدا  خێزانیی  ژیانی  لە  خدر  مام 
لەگەڵ  و  کوردایەتی کردن  و  نەبەردی  وانەی  فێری  منداڵەکانی  بوو. 
زۆر  لە  سەر.  بردە  ژیانیان  ئیمکانات  کەمترین  بە  ژیانی  هاوسەری 
هەموو  بۆ  ماڵیان  دەرگــای  ئیمکاناتیدا  بێ  و  نەبوونی  لە  و  بــواردا 
الیەکمان کراوە بووە لەگەڵ هەموو دەستەنگییەک دەسگرۆیی خەڵکی 
دیکەی دەکرد و هەوڵی دەدا منداڵەکانی لە خوێندن و خۆپێگەیاندن جێ 
نەمێنن و بۆ ئەوەش زەحمەت و کوێرەوەریی زۆری دەدا بە خۆی. ئەو 

سەربەرزانە ژیا و سەربەرزانەش بە جەستە بەجێی هێشتین.
ڕوحی شاد و ڕیگای خەبات و تێکۆشانی پڕ ڕێبوار و یاد و ناوی لە 

داڵندا هەردەم زیندوو بێ.

بۆ پیری نێوسەنگەر و پۆاڵی نەچەماوە

»زەبیحی، ڕووناکبیرێکی گۆڕغەریب«

کۆڕیادی ڕێزگرتن لە »عەلی کەردار« لە بۆکان 

و  تێکۆشان  کە  گۆڕغەریب«  ڕووناکبیرێکی  »زەبیحی،  کتێبی 
بەرهەمەکانی نووسەر و وەرگێڕی کورد ›‹عەبدولڕەحمان زەبیحی‹‹ 
لەخۆ دەگرێ لە کۆکردنەوە و لێکۆڵێنەوەی فەرەیدون حەکیم  زادە  چاپ 
و باڵو کرایەوە. ئەم کتێبه هە شت بە شە و لەو هەشت بەشەدا وتارە 
کۆمەاڵیەتی، سیاسی، ئەدەبی، زانستی، فەرهەنگی و زمانەوانییەکانی 
وتووێژەکان،  کتێبەدا  ئەو  تری  بەشەکان  لە  ــدراوە.  دان »زەبیحی« 
کورد  کەسایەتییەکانی  لە  هەندێک  ڕاوبۆچوونی  و  بەڵگەنامەکان 

سەبارەت بە »زەبیحی« هاتووە.
١٢٩٩ی  ساڵی  لە  ناسراوە،  عولەماش  مامۆستا  بە  کە  زەبیحی 
هەتاوی لە شاری مەهاباد لەدایک بووه. لە تەمەنی الویەتیدا لەگەڵ 
هاوبیرەکانی کۆمەڵەی ›‹ژێ.کاف‹‹یان دامەزراندووە و دواتر لە نیو 
کوردستان دا  کۆماری  کاروباری  و  کوردستان  دێموکراتی  حیزبی 
ڕۆڵێکی بەرچاوی گێڕاوە. زەبیحی دامەزرێنەری گۆڤاری »نیشتمان«، 
باڵوکراوەیەکی نهێنیی »ژ.ک« بوو. ئەو نووسینەکانی لە ڕۆژنامەی 
»کوردستان«، ئۆرگانی حیزبی دێموکراتی کوردستان و لە گۆڤاری 
»نیشـتمان«ـدا، بە ناوی نهێنیی »بیـژه ن« باڵو کردوونەتەوە. زەبیحی 
دوای ڕووخانی کۆمار ئاوارەی عێراق و سووریە بووە و دواجار کە 

گەڕاوەتەوە عێراق، لە ساڵی ١٣٥٨دا بێسەروشوێن کراوە.

ــوردی«،  ــ ــی ک ــاوی جــوان ــ ــر«، »ن ــجــەزای ــەل ئ »دڕک و داڵـــی 
ــری«، »ســێ پــیــاوی ســەیــر و ســەمــەر«،  ــوک »ســاوجــبــالغــی م
لووتکەدا«،   لە  »هــەژار   ،»١٩١٥ کوردستان  لە  لیتن  »ویلهێلم 
»بەرهەمەکانم«، » سردشت در آینه ی اسناد تاریخی« و »مهاباد 
دیکەی  بەرهەمێکی چاپکراوی  تاریخی‹‹ چەند  اسناد  آینەی  در 

فەرەیدوون حەکیم زادەن.

بەشدارانی کۆڕیادەکە سەرەتا سەردانی گلکۆی مامۆستا 
گوندی  بەدینـ«ـی  »مــەال  گۆڕستانی  لە  کـــەردار«  »عەلی 
باغچەیان کرد و دواتر لە باخێکی ئاوەدانی بە شمشاڵ، بەیت 
و حەیران و بە خوێندنەوەی شێعر و پەخشانی شاعیرانی 

بۆکان، سەقز و مەهاباد درێژە بە کۆڕیادەکە درا.
ــور »مــێــهــری پـــاکـــزاد«، دوکــتــور  ــت لــەو کـــۆڕیـــادەدا دوک
»ڕەحیم  گەردیگالنی«،  »ئەمین  گوڵبەخش«،  »ئەبوبەکر 
شێعر  و  وتار  بە  جوپانی-شوانە«  »ڕەســووڵ  و  مینایی« 
مامۆستا  کەسایەتیی  و  ژیان  لە  باسیان  بەرهەمەکانیان  و 
»گەلۆ«ی  گوتنەوەی  بە  کۆڕیادەکە  کرد.  کەردار«  »عەلی 
مامۆستا عەلی کەردار بە دەنگی  »عەلی فروتەن« کۆتایی 
ئیدارەی  کاربەدەستانی  لە  کەس  چەند  باسە  شایانی  هات. 
بەرنامەکانی  ویستبوویان  ڕێژیم  فرمانداریی  و  ئیرشاد 
ئەو کۆڕیادە بە ناوی خۆیانەوە تەواو بکەن، بەاڵم لەالیەن 
شوێنی  بــوون  ناچار  و  نــەدرا  پێ  ئیزنیان  بــەشــداربــووان 

ڕێوڕەسمەکە بەجێ بهێڵن.

کتێبی »کۆی بەرهەمەکانی میرزا شەفێع کولیایی« لە کۆکردنەوە، 
ساغکرنەوە و لێکۆڵینەوەی یەحیا محەمەدی و بە پێداچوونەوە و 
بەرهەمە  ئەم  کرایەوە.  باڵو  و  چاپ  سوهرابی  عەلی  هەڵەچنیی 
بەرخە لەالیەن وەشانگەی )تاڤگە(وە لە شاری سنە لە چاپ دراوە.
میرزا شەفێع کولیایی، شاعیر و کەسایەتییەکی ناوداری کوردە 
کە بە درێژایی سێ سەدە هێشتا شێعر و بەرهەمە بەنرخەکانی 
لەبیر نەکراون. ئەو هەرچەند هەرچەند خاوەنی زۆرترین بەرهەمی 
کوردیی ئەدەبی گۆرانییە، بەاڵم هەتا ئێستاش بەرهەمەکانی بەگشتی 
کۆ نەکراونەتەوە و ئەم کتێبە هەوڵێکە بۆ ناساندنی زیاتری شاعیر 
و بەرهەمەکانی لە دووتوێی دوو بەرگدا کە نێوەرۆکەی بریتییە لە:
»دیوانی شیعر«، »شیرین و فەرهاد«، »نەوفەڵ و مەجنوون«، 
و  ــەردەاڵن«  ئ خەسرەوخانی  »جەنگنامەی  زەالن«،  و  »شەماڵ 
»لەیلی و مەجنوون«. هەروەها »نەسیحەت نامە«، »مەحشەرنامە« 
و »وەنەوش و بەڕەزا« کە خاوەن و دانەری سێ بەرهەمی ئاخر 

جێگای مشتومڕن.
لە خاڵە گرینگەکانی ئەم بەرهەمە؛ شێوەی زانستی، ئەمانەتداریی 
توێژەر، تێروتەسەلی و داگربوون و تازەیی بابەتەکەیە کە یەحیا 
و  کۆکردنەوە  خەریکی  پەرۆشەوە  بە  ساڵێک  چەند  محەمەدی 
ساغکردنەوەی بووە. کوردیی کولیایی ناوی یەکێک لە بن زارەکانی 
و  سونقوڕ  ناوچەی  کوردەکانی  کە  خــوارووە  کوردیی  دیالێکتی 

کولیایی سەر بە کرماشان قسەی پێ دەکەن.

گلگامێش ئەو داستانە مێژووییەیە کە باسی پرسی نەمری دەكا، 
بەدوایدا وێڵن و  لە مرۆڤەكان  تائێستاش هەندێك  نەمرییەی  ئەو 
لە شاری  بلیمەتانەی سۆمەرییە و  هەوڵی بۆ دەدەن، داستانێكی 

نەینەوا دۆزراوەتەوە و بە كۆنترین چیرۆكی نووسراو دادەنرێ.
هیڵی  بە  و  دێ  پێك  قوڕین  تابلۆی   ١١ لە  گلگامێش  داستانی 
بزماری و زمانی ئەكەدی و لە نێوان سااڵنی ٢٧٥٠-٢٣٥٠ی پێش 
زاییندا نوسراوە و، لە كۆتاییدا ئیمزای كەسێكی لەسەرە بە ناوی 
شین ئیقی ئۆنیتی کە وێدەچێ نووسەری چیرۆکەکە بێت. ئێستا 

تابلۆ قوڕینەكان لە مۆزەخانەی بەریتانیا هەڵگیراون.
ئەو  ژیــاوە،  ــوروك  ئ لە  کە  دەكــا  پاشایەك  لە  بــاس  گلگامێش 
رووباری  كەناری  لەسەر  ڕووبــار  دوو  دۆڵی  دەكەوێتە  شارەی 

خۆرهەاڵتی فورات.
و  نووسراوە  گلگامێشەوە  داستانی  لەبارەی  زۆر  توێژینەوەی 
هۆكاری هەموو ئەو بایەخە بە داستانەكە بۆ خەیاڵ و قسەكردنی 
ژیانی  لەگەڵ  كێشەكانی  و  مــرۆڤ  ژیانی  لەبارەی  دەگەڕێتەوە 
تاهەتایی و پرسیاری بەردەوامی لەبارەی ئامانجی ژیان و مەرگ 
باس  داستانەكە  ژیان.  گۆڕەپانەكانی  و  ڕێگەكان  لە  ژیان  لەپاش 
لێرەدا  نییە،  دیاریكراوییان  وەاڵمێكی  كە  دەكــات  پرسیارانە  لەو 
دەستەوەستان  زانست  كە  دەكــا  بابەتێك  چــارەســەری  ئــەدەب 
دەكا  سایكۆلۆژییانە  تەنگژە  لــەو  بــاس  شیكردنەوەی،  لە  بــووە 
و  دەكاتەوە  رۆشن  هیواكانی  دەبنەوە،  مرۆڤ  ــەڕووی  رووب كە 

ئازارەكانی كەم دەكاتەوە.

ناوچەی  لە  »باغچە«  گوندی  لە  ــەر  ڕەزب ١١ی  یەکشەممە،  ڕۆژی 
»مێرقاز« کۆڕیادێک بە بەشداریی کۆمەڵێک شاعیر، نووسەر، وەرزشکار، 
و  ژنــان  تایبەت  بە  »باغچە«  گوندی  خەڵکی  فەرهەنگی،  کەسایەتیی 
الوانی ئۆگری ئەدەب و فولکلۆری کوردی بۆ ڕێزگرتن لە هونەرمەند و 

بەیت بێژی ناوداری کورد مامۆستا »عەلی کەردار« پێک هات.  

کتێبی »کۆی بەرهەمەکانی میرزا 
شەفێع کولیایی« لەچاپ درا

گلگامێش و گەڕان بەشوێن 
نهێنیی ژیان و مەرگدا

حەمەڕەسووڵ کەریمی
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