پەیامی پیرۆزبایی سکرتێری حدک بۆ سکرتێری گشتیی رێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان
بەرێز خالید عەزیزی سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان
لە پەیامێکدا پیرۆزبایی خۆی پێشکەش بە سکرتێری گشتیی رێکخراوی
نەتەوە یەکگرتووەکان کرد.
فەرموون لەگەڵ دەقی ئەو پەیامە:
بەڕیز ئانتۆنیۆ گوتیرێس! سکرتێری گشتیی رێکخراوی نەتەوە
یەکگرتووەکان
لەگەل رێز و ساڵو!
ل2

دامهزرانی کۆماری کوردستان له چوارچێوهی ئێرانێکی دێموکراتیکی فیدراڵدا
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پێداگرتنەوەی پلینۆمی چوارهمی حدک لەسەر:

بایەخدان بە فرەڕەهەندیی خەبات و پشتیوانیی خەباتی مەدەنی
دوکتور قاسملوو ،دیپڵۆماتێکی
ئاڕمانخواز

راگەیەندراو

شاهۆ حوسێنی

راگەیەندراو بە بۆنەی پێکهاتنی
پلینۆمی چوارەمی کۆمیتەی ناوەندیی
حیزبی دێموکراتی کوردستان
لە رۆژانی  ١٥و ١٦ی ئۆکتۆبری ٢٠١٦
( ٢٤و٢٥ی رەزبەری  )١٣٩٥چوارەمین
پلینۆمی کۆمیتەی ناوەندیی هەڵبژێراوی
کۆنگرەی شازدەیەمی حیزب بە بەشداریی
ئەندامانی ئەسلی ،جێگر و راوێژکاری
کۆمیتەی ناوەندی و بەرپرسانی هێندێک
لە ئۆرگانە حیزبییەکان بەڕێوە چوو.
پــلــیــنــۆمــی چـــــوارەم ب ــە دەقــیــقــەیــەک
بــێــدەنــگــی ب ــۆ بــــەرز راگ ــرت ــن ــی ی ــادی
شەهیدانی کوردستان بە تایبەتی دوو
شەهیدی تازەی حیزب ،هاوڕێیان ئازاد
ئاڵی و ئەمیر نەستانی دەستی پێکرد .لە
سەرەتای یەکەم دانیشتندا ،دەستووری
کاری پێشنیارکراوی دەفتەری سیاسی،
خرایە بەر نەزەری پلینۆم و دوای ئەوەی
بەشداران تێبینی و سەرنجەکانی خۆیان
لە بارەیەوە خستە روو ،پەسند کرا.
یــەکــەم خ ــاڵ لــە دەســـتـــووری کــاری
پلینۆمی چوارەم ،پێشکەشکردنی باسێکی
سیاسی لــە الیـــەن سکرتێری گشتیی
حیزب ،هاوڕێی بەڕێز خالید عەزیزییەوە
بـــوو .ئ ــەم بــاســە لــە ئ ــاوڕدان ــەوەی ــەک
لــە گــرنــگــتــریــن ڕووداو و ئــاڵــوگــۆرە
سیاسییەکانی رۆژهەاڵتی نیوەڕاست بە
تایبەتی رووداوەکانی یەمەن ،سووریە،
عێراق ،تورکی ه و ئێران پێک هاتبوو و
خوێندنەوە و روانگەی دەفتەری سیاسیی
حــیــزبــی دێــمــوکــراتــی کــوردســتــانــی لە
بارەیانەوە گرتبووە خۆ.
راپۆرتی سیاسیی سکرتێری گشتیی
حیزب لە بارەی رووداوو ئاڵوگۆرەکانی
ناوچە ،وێڕای ئاماژە بە ملمالنێ ناوچەیی
و نــێــودەوڵــەت ـییــەکــان و ن ــێ ــوەرۆک و
ئامانجی ملمالنێیەکان و ،هەڵوێستەکردن
لــەســەر واڵتـــان و الیــەنــەکــانــی بــەشــدار
تێیاندا ،حوزوور و دەست تێداهەبوونی
رێژیمی کۆماری ئیسالمیی ئێران لە نێو
کێشەکانیدا ،دابووە بەر سەرنج .بە پێی
لێکدانەوەکە ،کۆماری ئیسالمی بە نۆرەی
خۆی رۆڵــی هەبووە لە ئاراستەکردنی
کێش ه و ئــاڵــۆزییــەکــان ب ــەرەو شــەڕ و
ملمالنێی مــەزهــەبــیــی و ،شکڵگرتن و
لــە بــەرامــبــەر یـــەکدا راوەســتــانــی دوو
بلۆکی سوننی و شێعە لە ناوچەکەدا.
هەوڵیشی داوە بــە نــاوی پشتیوانی و
دڵسۆزی بۆ دانیشتوانی شیعەی واڵتانی
ناوچە ،شانبەشانی تەئسیردانان لەسەر
ئــاڵــوگــۆڕە سیاسییەکان بــە قازانجی
خــۆی و هاوپەیمانەکانی ،خــۆی بکا بە
فاکتەرێکی دیار لە ملبەملە جیهانییەکان
لەو ناوچەیەدا و ،بەم جۆرە چەندی بۆی
بکرێ هێژمۆنیی خۆی بسەپێنێ .بەاڵم
خاڵی گرنگ لەم پێوەندییەدا ئەوەیە کە
ئەم رێژیمە ،ســەرەڕای ئەم هەواڵنە و
رێكکەوتنی لەگەڵ کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی
ل2
لەسەر پرسی ناوکی...،

ل3

پڕۆژهی «رۆژهەاڵتتەوەری»
و ئاکامەکانی
سمایل شەرەفی

ل4

بــــۆچــــی ئـــــێـــــران لـــــە داعـــــش
مەترسیدارترە؟
و :کهماڵ حهسهنپوور

،،

بـــە پــێــی راپ ــۆرت ــی سیاسیی
ســـکـــرتـــێـــری گـــشـــتـــی ،ســــــــەرەڕای
کەشوهەوای سەرکوتکەرانە ،خەڵکی
وشیار و بە هەڵوێستی کوردستان،
لە بەهار و هاوینی رابردوودا ،لەسەر
دەربڕینی نارەزایەتی و هێنانەگۆڕی
داخوازەکانیان لە رێگای هێمنانەوە،
غافڵ نەبوون .ڕێپێوان و دژکردەوەی
ئێعترازیی دانیشتوانی چەندین گوند لە
ناوچەی سەردەشت لە پێوەندی لەگەڵ
ن و کاسبکارانی
کــوژرانــی کــۆڵــبــەرا 
ناوچه و دەستبەسەرداگرتنی پاسگا
و بنکەی بە ناو ئینتیزامی ،رێپێوانی
خەڵکی مەریوان بە دژی قەدەغەکردنی

دووچەرخە لێخوڕین لە ژنان ،کەمپەین
و جــووڵــەی ئێعتڕازی بۆ نیشاندانی
ناڕەزایەتی ل ه هەمبەر خراپیی رێگا و
بانەکانی پارێزگای کوردستان ،دەیان
چاالکی و هــەرەوەزی ژینگەپارێزانە،
دەنــگــهــەڵــبــڕیــن دژی پــەرەپــێــدرانــی
مـــــــاددە ســــڕکــــەرەکــــان لــــە الیــــەن
دەستوپێوەندەکانی رێژیم لە ئاوایی
شــایــەنــی کــامــیــاران ،بــەردەوامــبــوون
لەسەر چاالکیی کولتووری ،وەرزشی
و کۆمەاڵیەتیی خ ــاوەن نــێــوەرۆک و
ئامانجی نەتەوەیی و پێشکەوتوانە،
خزمەتی شێلگیرانەی زمان و شوناسی
نەتەوەیی و چەندین نموونەی دیکەی
تێکۆشان و حــەرەکــەتــی مــەدەنــی و

مافخوازانەی رێکخراو ،روخسارێکی
دیکەی وشیاری و زیندوێتیی خەڵکی
رۆژهەاڵتی کوردستانن کە پلینۆم بە
بایەخ و گرنگیەکی تایبەتەوە ،خستنیە بەر
باس و هەڵسەنگاندن .بە هەڵسەنگاندنی
کۆمیتەی ناوەندیی حیزبی دێموکراتی
کوردستان ،یەکێک لە ئامانجەکانی پتر
ئەمنیەتی کردنی کوردستان و هەڕەشە
و گوڕەشەکانی سوپای پــاســداران و
ئیتالعات لە پێوەندی لەگەڵ تێکۆشان
و جموجۆڵی تێکۆشەرانی دێموکراتدا،
تەنگ هەڵچنین بە خەبات و تێکۆشانی
مــەدەنــیــی نــێــوخــۆ و چــاوتــرســانــدنــی
رێــکــخــەران و بــەشــدارانــی ئــەو جــۆرە
خەباتەیە

،،

ل4

ئایەتوڵاڵکان بۆ لە رێککهوتنی
( )FATFنیگەرانن؟

ئاگری باڵەکی

ل6

واڵت ــە یــەکــگــرتــووەکــان دەتــوانــێ
براوەی ئەو هەڵبژاردنە بێت؟
و :مهنسوور پیرۆتی

ل7

چاالکانی شاری بان ه ل ه ههمبهر کوشتاری کۆڵبهران وهدهنگ هاتن
بهشێکی بهرچاو ل ه چاالکانی شاری بانه لە
درێژەی ناڕەزایەتییەکان سەبارەت بە کوشتاری
بێبەزەییانەی کۆڵبەرانی کورد ،ب ه رێکخستنی
کهمپهینێک ل ه ژێر ناوی «ههموومان دهنگی کۆڵبهرانی
سهر سنوورین» بهرانبهر ب ه سیناریۆی کۆڵبهرکوشتن
لهسهر سنوورهکانی کوردستان ههڵویستیان گرت و
لهم بارهو ه راگهیهنداروێکیان باڵوکردوه.
ئهمهش دهقی راگهیهندراوهکه:
بازاڕیان ،کۆڵبەران و کاسبکاران
کرێکاران و زەحمەتکێشان
هەر وەک هەمووان ئاگادارن کوشتن و بریندارکردنی
کۆڵبەرانی کورد بە تەقەی هێزە ئینتزامییەکان لە
سنوورەکانی کوردستان بووەتە دیاردەیەکی رۆژانە
گواستنەوەی ئاوی زێی بچوك بۆ
دەریاچەی ورمێ...
ئومێد محەممەدی
ئــاو یەكێكە لە رەگ ــەزە سەرەكییەكانی
دروست بوونی ژیان لەسەر رووی زەمین.
ل9
ئاشكرایە پێش بوونی ئاو...،

و هەموو رۆژێك ئێمە شایەدی تراژیدیایەکی لەم
چەشنەین.
لە ساڵی رابردووەوە بە دەیان و بگرە سەدان کۆڵبەر
و کاسبکاری کورد لە سنوورەکانی بانە لە الیەن هێزە
ئینتزامییەکانەوە تەقەیان لێكرا و کوژران بەاڵم هیچ
کەس دەنگمانی نەبیست.
بۆ ئەم مەبەستە ئێمە کۆمەڵێك لە چاالکانی مەدەنی
شاری بانە بە دروستکردنی کەمپەینی «هەموومان
دەنگی کۆڵبەرانی سەر سنوورین» رۆژی شەممە
وەک مانگرتنی گشتی رادەگەیەنین و داوا لە ئێوە
خەڵکی تێکۆشەری شاری بانە دەکەین بۆ ئەوەی چیتر
رۆڵەکانی شارەکەمان نەبنە قوربانی با رۆژی شەممە
ئیرادەی خەباتکارانەمان نیشان بدەین و دەنگی کپ

باب دیالن
عهلی فهتحی
باب دیالن(رۆبێرت ئالێن زیمێرمهن)
گــۆرانــیــبــێــژ ،مــوســیــقــیــدان ،شاعیر و
نــووس ـهری ئهمریکایی24 ،ی مای
ل10
 1941له...

کراوی کۆڵبەرانی سەر سنوور بگەیەنینە گوێی هەموو
بەرپرسان و دەسەاڵتداران و نا بڵێین بە کوژران و
بریندار کردنی کۆڵبەرانی سەر سنوور.
بەشداریتان لەو مانگرتنە پشتیوانی لە دەنگی
کپکراوی کۆڵبەرانی سەر سنوور و مەحکوم کردنی
کردەوەی نامرۆڤانەی هێزە ئینتزامییەکانە.
رۆژی شەممە ١٧ ،رەزبەر بە داخستنی دوکان و
بازارەکانتان لە چوونە سەر کار خۆ ببوێرن با بە
دەنگی یەکگرتووانەی خۆمان هەستی مرۆڤایەتیی
دونیا بجوڵێنین.
کەمپەینی «هەموومان دەنگی کۆڵبەرانی سەر
سنوورین»
14ی رەزبەری ١٣٩٥ی هەتاوی

ئاوڕێک لە ژیان و خەباتی
تێکۆشەر حەمەڕەسووڵ کەریمی
ههیاس کاردۆ
چیت لهسهر بنووسم و چۆنت مانا
کهمهوه ئهی ئهو کهسهی تاریفی بوێریت
گۆڕی و روحێکی تازهت وهبهر نا ...ل10

سیاسەت چیە و چ شتێک
سیاسییە؟
رهسووڵ سێلهکه

دیاریکردنی سنووری ئەوەیکە چ
شتێک سیاسییە و چ شتێک سیاسی
ل11
نیە ،زەحمەتە... .
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هەواڵو راپۆرت

راگهیهندراو

لە پڕۆسەی هەوڵە نێودەوڵەتی و ناوچەییەکان بۆ چارەسەری کێش ه و
قەیرانەکانیدا ،هەر وەک رابردوو ،لە پەراوێز دایە و ئەو جێگە و پێگەیەی
پێ نەدراوە کە بەدوایدا دەگەڕێ.
راپۆرتەکە هەڵوێستەی لەسەرئەم راستییەش کردبوو کە مەیدانداریی
کۆماری ئیسالمی لە پێوەندی لەگەڵ کێش ه و ملمالنێکانی ناوچە ،لە
کاتێکدایە کە ئەم رێژیمە لە نێوخۆی واڵتدا ،لەگەڵ قەیران و کێشەی
جۆراوجۆری سیاسی و ئابووری بەرەوڕوویە و بە توندی نیگەرانی
تەقینەوه و لە کۆنتڕۆڵ دەرچوونی قەیرانە نێوخۆییەکانە .نە هاتنە
سەرکاری دەوڵەتی رۆحانی و نە کەمبوونەوەی گوشار و گەمارووە
ئابوورییە نێودەوڵەتییەکان بە دوای رێكکەوتنی ئەتۆمیی ئێران و
واڵتانی  ،١+٥گۆڕانێکی ئەوتۆیان لە ژیان و بەڕێچوونی خەڵکدا لێ
نەکەوتووەتەوە .لە ئاکامدا ناڕەزایەتیی خەڵک لە بارودۆخی سیاسی و کوردستانن کە پلینۆم بە بایەخ و گرنگیەکی تایبەتەوە ،خستنیە بەر باس
ن پەرەی گرتوه و ئەم راستییەش لە پەرەگرتنی بزووتنەوە و هەڵسەنگاندن .بە هەڵسەنگاندنی کۆمیتەی ناوەندیی حیزبی دێموکراتی
ئابووریی خۆیا 
و حەرەکەتە مەدەنییەکاندا ،سەرەڕای هەموو گوشارو بەربەستەکان ،کوردستان ،یەکێک لە ئامانجەکانی پتر ئەمنیەتی کردنی کوردستان
خۆی نیشان دەدا .ئەوەی پتر بووە بە جێگای نیگەرانیی شەخسی و هەڕەشە و گوڕەشەکانی سوپای پاسداران و ئیتالعات لە پێوەندی
خامنەیی وەک رێبەری ئەو رێژیمە ،قووڵبوونەوەی ناکۆکیی نێوان قۆلە لەگەڵ تێکۆشان و جموجۆڵی تێکۆشەرانی دێموکراتدا ،تەنگ هەڵچنین
جۆراوجۆرەکانی رێژیمەکەیەتی .هەر بۆیە بە هەموو شێوەیەک هەوڵ بە خەبات و تێکۆشانی مەدەنیی نێوخۆ و چاوترساندنی رێکخەران و
دەدا وەزعەکە لە کۆنتڕۆڵی خۆی و سوپای پاسداران و ناوەندەکانی بەشدارانی ئەو جۆرە خەباتەیە.
بەشدارانی پلینۆمی کۆمیتەی ناوەندی وێڕای دەوڵەمەندکردنی ئەو
بەستراوە بە خۆیدا رابگرێ و شەخسەن چوارچێوە و دار و لەلە بۆ
ملبەملەی جیناحەکان دیاری بکا بۆ ئەوەی یەکتر لەقاودان و لە بەرامبەر باسە بە پێشنیا ر و تێبینی و هەڵسەنگاندنەکانی خۆیان ،لەسەر سیاسەتی
یەکدا راوەستانیان ،زیان بە توانای رێژیمەکەی لە رووبەرووبوونەوەی پەسندکراوی کۆنگرەی شازدەیەم کە بایهخدان بە فرەڕەهەندیی خەبات
لە کوردستان و سوود وەرگرتن لە هەموو شێوەیەکی مومکینی
نارەزایەتیی مەدەنیی خەڵکدا نەگەیەنێ.
لێکدانەوەی سیاسی ،لە چاوگێڕان بە ئاڵوگۆڕەکانی عێراق ،سووریە و خەبات و تێکۆشانە ،پێیان داگرتەوە .لەم پێوەندییەدا کۆمەڵێک رێنوێنی
تورکیەدا ،وەک هەمیشە گرنگیەکی تایبەتی دابوو بە خوێندنەوەی ئاسۆی و راسپاردەشیان خستە بەر سەرنجی دەفتەری سیاسی کە لە
پرسی کورد لە هەر کام لەو واڵتانەدا .لە عێراق ،بە دوای بەرتەسکبوونەوەی بەرنامەڕێژیی کار و تێکۆشانی داهاتوودا پێویستە لە بەرچاو بگیرێن .لە
جار بە جار زیاتری ناوچەی ژێر کۆنتڕۆڵی داعش و بە تایبەتی بە دوای نێو ئەو راسپاردانەدا دەتوانین ئاماژە بە پێویستیی کاری زیاتر لەسەر
ئەگەری هاتنەدەری مووسڵ لە دەست داعش ،چاوەڕوان دەکرێ ئەو سیاسەت و گوتاری رۆژهەاڵتتەوەرانەی حیزب ،خۆتەرخانکردنی
واڵتە پێ بنێتە نێو قۆناغێکی سیاسیی نوێ .پشک و قورساییی کورد زیاتری رێبەریی حیزب بۆ جوواڵندن ،ئاراستەکردن و پشتیوانی کردنی
لە بڕیاردان لەسەر ئەو داهاتوویە ،ئەگەر لە الیەکەوە بەستراوەتەوە بە حەرەکەت و خەباتی مەدەنی لە نێوخۆی کوردستان و رووماڵکردنی
هاوبەشیی چاالکانەی لە شەڕی دژبەداعش و بەشداریی سەرکەوتوانەی هەرچی پتری پێشێلکردنەکانی مافی مرۆڤ لە رۆژهەاڵتی کوردستان
هێزی پێشمەرگە لە رزگارکردنی ناوچەکانی ژێر کۆنتڕۆلی داعشدا ،و ئاگادارکردنی بیرورای گشتی و کۆڕ و کۆمەڵی نیودەوڵەتی لەو
لە الیەکی دیکە لە گرەوی یەکگرتوویی و هاودەنگیی هێز و الیەنە پێشێلکردنانە ناو ببەین.
دووهەم خاڵ لە دەستووری کاری پلینۆمی چوارەمی کۆمیتەی
سیاسییەکانی هەرێمی کوردستان لە رووبەڕووبوونەوە لەگەڵ دۆخی
نوێ دایە .بە هەڵسەنگاندنی رێبەریی حیزب ،لە هەلومەرجی ئێستادا ناوەندیدا ،باس لە کار و تێکۆشانی ئۆرگان و رێکخراوەکانی حیزب لە
بە داخەوە ئەم یەکگرتووییە نەک هەر لە رادەی پێویستدا نیە ،بەڵکوو کوردستان و دەرەوەی واڵت لە نێوان دوو پلینۆمی کۆمیتەی ناوەندیدا
زۆر الوازە .ئەم راستییە ئەرک دەخاتە سەر هەموو الیەنەکان کە بە بوو .پلینۆم وێڕای دەستنیشانکردنی الوازییەکانو کەموکووڕییەکان
هەستکردن بە بەرپرسایەتیی زیات ر و لە پێناوی بەرژوەندی سیاسی و و ئەرکدار کردنی دەفتەری سیاسی و کۆمیسیۆنەکانی حیزب بۆ
نەتەوەیی گەورەتردا ،تێ بکۆشن ناکۆکییەکانیان چارەسەر بکەن و بە نەهێشتنیان ،بە رێز و پێزانینەوە ،هاوبەشیی دڵسۆزان ه و بەرپرسانەی
ئەندامانی حیزب لە کوردستان و دەرەوەی واڵتی هەم لە دەوڵەمەند
یەکدەنگی و یەکگرتوویی بە پێشوازی هەلومەرجی نوێ بچن.
راپۆرتی سیاسیی سکرتێری گشتیی حیزب ،هەوراز و نشێوەکانی کردنی باس و بیروراگۆڕینەوە نێوخۆییەکان ،هەم لە جێبەجێکردنی
بەردەم پرسی کور د و ،رووداو و ئاڵوگۆڕەکانی پێوەندیدار بە ئەرکە پێسپێردراوەکاندا ،هەڵسەنگاند .لەم بارەیەوە تێکۆشانی بەرچاوی
گەلی کورد لە باکوور و رۆژاوای کوردستان لە نێوان دوو پلینۆمی ئەندامان و الیەنگرانی نهێنیی حیزب لە پاریزگا و ناوچە جۆراوجۆرەکانی
کۆمیتەی ناوەندییشیدا لە بیر نەکردبوو .لەم بارەیەوە ئاماژەی بە رۆژهەاڵتی کوردستان لە ماوەی نێوان دوو پلینۆمدا و هەر وەها
پیالن و هەوڵەکانی راستەوخۆ و ناراستەوخۆی دەوڵەتانی ناوچە دژی خەمخۆری و هیممەت نواندنی کۆمیتەکان و ئەندامانو دڵسۆزانی حیزب
بەرەوپێشچوونی پرسی کورد و جێگیربوونی دەسکەوتەکان لە باکوور لە واڵتانی دەرەوە لە هاوکاری و پشتیوانیی حیزبی خۆیان لە رووی
و رۆژاوای کوردستانی کردبوو .جەوهەری هەر هەمووی ئەو پیالن ماڵییەوە ،ئەویش لە بارودۆخێکدا کە حیزب لەم بارەیەوە پێویستیی
و دژایەتیانەش ،رەوانەدیتنی مافی دیاریکردنی چارەنووس بە نەتەوەی زۆری هەیە ،بە شیاوی سەرنج و رێزلێگرتن زانران .هەر لەو کاتەشدا،
کوردە .لە راپۆرتەکەدا ،وێڕای پێداگرتنەوە لەسەر روانگه و هەڵوێستی لەسەر چەند خاڵ تەئکید کرایەوە .پێویستیی بەرنامەدانان بۆ راکێشانی
پەسندکراوی کۆنگرەی شازدەیەمی حیزب کە بریتیە لە پشتیوانی لە هاوکاریی ماڵیی دڵسۆزانی حیزب لە کوردستان و دەرەوەی واڵت و
بزووتنەوەی نەتەوەیی و دابینبوونی مافەکانی نەتەوەکەمان لەو دوو زەروورەتی کار و خۆماندووکردنی زیاتر بە مەبەستی دەربازبوون لە
بەشەی کوردستان ،ئاماژە بەو دیدارو دانیشتنانەش کرابوو کە لە نێوان تەنگەژەی ماڵی و دارایی حیزب و دابینکردنی پێویستییەکانی بەردەوامیی
رێبەری و نوێنەرایەتییەکانی حیزبی ئێمە لەگەڵ الیەنە سیاسییەکانی تێکۆشانی ئۆرگانەکان ،یەک لەو خااڵنە بوو.
سێهەم خاڵی گرنگی دیکە ،جەختکردنەوە لەسەر پابەندیی بەرپرسان،
باکوورو رۆژاوا لە چەند مانگی رابردوودا ،بەڕێوەچووبوون.
راپۆرتی سیاسیی سکرتێری گشتیی حیزب ،ئاوڕدانەوەیەکی تێکۆشەران ،ئەندامان و الیەنگرانی حیزب بە گوتارو هەڵوێستی رەسمی
گشتگیریشی لە بارودۆخی سیاسی و گشتیی رۆژهەاڵتی کوردستان و پەسندکراوی حیزبەکەیان لە راگەیەنەکان و تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکاندا
لە نێوان دوو پلینۆمی کۆمیتەی ناوەندیدا هەبوو .دیارترین روخساری و ،ئەرکدارکردنیان بۆ دووریکردن لە هەر لێدوان و بیروڕادەربڕینێکی
ئەم بارودۆخە ،درێژەی بێمافی و پێشێلکرانی سەرەتاییترین مافەکانی نەگونجاو و زیانبار چ بە نیسبەت یەکیەتیی سیاسی و تەشکیالتیی
خەڵکی کوردستان لە الیەک و ،لە الیەکی دیکە توندتربوونی کەشوهەوای نێوخۆیی حیزب ،چ بە نیسبەت حیزب و رێکخراوە سیاسییەکانی دیکە،
ئەمنییەتی و زیاتربوونی بنکە نیزامییەکان و هێزە سەرکوتکەرەکان لە بوو.
پلینۆمی کۆمیتەی ناوەندی لە چوارچێوەی خەسارناسی و باس لە
شارەکان و سنوورەکان بە مەبەستی پێشگیری لە حزووری تێکۆشەرانی
دێموکرات و زەبر لێوەشاندیان بوو .سوپای پاسداران ،وەزارەتی ئیتالعات خاڵە بەهێز و الوازەکانی کۆنگرەی شازدەیەمی حیزبدا ،تەئکیدێکی
و راگەیەنەکانی بەستراوە بەوان ،روودانی چەند جار تێکهەڵچوون لە تایبەتیشی لەسەر پێویستی بە هێزکردنی کولتووری حیزبی و كارکردن
نێوان هێزی پێشمەرگە و بەکرێگیراوانی ئەو رێژیمەیان بە دەرفەت زانی بە پڕەنسیپ و ڕێوشوێنە حیزبی و ئەساسنامەییەکان کردەوە و داواکار
هەم بۆ پێهەاڵگوتن بە نفووز و توانای سەرکوتکەرانەی رێژیمەکەیان ،بوو دەفتەری سیاسی و ئۆرگانە پیوەندیدارەکان ،بە پێکهێنانی کالسی
هەم بۆ دووپاتکردنەوەی درۆو چەواشەکارییەکانیان دژی بزووتنەوەی فێرکردن ،بەستنی سمینار و کۆبوونەوەی تایبەت و رەخساندنی
کوردستان و هێزە سیاسییەکانی نێو ئەو بزووتنەوەیە .لە نێوخۆی دەرفەتی لەبار ،بایەخی زیاتر بە پەروەرد ه و فێرکردنی ئوسوولی حیزبی
واڵتدا شەپۆلی بانگکردن و دەستبەسەرکردنی دڵسۆزان و الیەنگرانی لە ریزەکانی حیزبدا بدەن بۆ ئەوەی لە کاتی پێویستدا بە شێوەیەکی
هێزە سیاسییەکانیان وەڕێ خست .هەر لەو کاتەدا ،بە بیانووی بوونی ئاسایی و سروشتی بەرەوڕووی ئاڵوگۆڕەکانی نێوخۆیی حیزب ،ببنەوە.
دواخاڵ لە دەستووری کاری پلینۆمی چوارەم ،پڕکردنەوەی جێگایەکی
پێشمەرگەکانی دێموکرات لە ناوچە سنوورییەکانی باشووری کوردستان،
بەتاڵ لە کۆمیتەی ناوەندیدا بوو .کۆمیتەی ناوەندی لە نێو ئەندامانی
کەوتنە ئاگربارانی خاکی هەرێمی کوردستانیش.
بە پێی راپۆرتی سیاسیی سکرتێری گشتی ،سەرەڕای کەشوهەوای جێگری خۆیدا ،یەکێکیانی بە دەنگی نهێنی بە ئەندامی ئەسلی هەڵبژارد.
بەم جۆرە پلینۆمی کۆمیتەی ناوەندی لە ماوەی دوو رۆژ کار و
سەرکوتکەرانە ،خەڵکی وشیار و بە هەڵوێستی کوردستان ،لە بەها ر
و هاوینی رابردوودا ،لەسەر دەربڕینی نارەزایەتی و هێنانەگۆڕی دانیشتنی پڕ لە باسی زیندوودا ،کار و ئەرکە پێسپێردراوەکانی خۆی
داخوازەکانیان لە رێگای هێمنانەوە ،غافڵ نەبوون .ڕێپێوان و دژکردەوەی جێبەجێ کرد .دەفتەری سیاسی هیوادارە ئاکامی باسەکانو ،کۆی بڕیار و
ئێعترازیی دانیشتوانی چەندین گوند لە ناوچەی سەردەشت لە پێوەندی راسپاردەو رێنوێنییەکانی ئەم پلینۆمە ،هاندەرو یارمەتیدەری سەرجەم
ن و ئۆرگانەکانی حیزب بێ بۆ کار و تێکۆشانی زیاترو
لەگەڵ کوژرانی کۆڵبەران و کاسبکارانی ناوچ ه و دەستبەسەرداگرتنی رێکخراوەکا 
پاسگا و بنکەی بە ناو ئینتیزامی ،رێپێوانی خەڵکی مەریوان بە دژی رێکوپێکتر .بۆ تێکڕای تێکۆشەران و هاوڕێیانی حیزب لە کوردستان و
قەدەغەکردنی دووچەرخە لێخوڕین لە ژنان ،کەمپەین و جووڵەی ئێعتڕازی دەرەوەی واڵتیش ،شێلگیرتربوون و سەرکەوتن لە جێبەجێکردنی ئەرکی
بۆ نیشاندانی ناڕەزایەتی ل ه هەمبەر خراپیی رێگا و بانەکانی پارێزگای حیزبی و تێکۆشانی نەتەوەیی و ئازادیخوازییان ،بە ئاوات دەخوازێ.
کوردستان ،دەیان چاالکی و هەرەوەزی ژینگەپارێزانە ،دەنگهەڵبڕین
حیزبی دێموکراتی کوردستان
دژی پەرەپێدرانی ماددە سڕکەرەکان لە الیەن دەستوپێوەندەکانی رێژیم
دەفتەری سیاسی
لە ئاوایی شایەنی کامیاران ،بەردەوامبوون لەسەر چاالکیی کولتووری،
٢٠١٦/١٠/١٨
وەرزشی و کۆمەاڵیەتیی خاوەن نێوەرۆک و ئامانجی نەتەوەیی
٢٧ی رەزبەری ١٣٩٥
و پێشکەوتوانە ،خزمەتی شێلگیرانەی زمان و شوناسی نەتەوەیی و
چەندین نموونەی دیکەی تێکۆشان و حەرەکەتی مەدەنی و مافخوازانەی
رێکخراو ،روخسارێکی دیکەی وشیاری و زیندوێتیی خەڵکی رۆژهەاڵتی
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پەیامی پیرۆزبایی سکرتێری حدک بۆ
سکرتێری گشتیی رێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان
بە بۆنەی هەڵبژێرانتان بە سکرتێری گشتیی رێکخراوی نەتەوە
یەکگرتووەکان ،گەرمترین پیرۆزبایی خۆم وهاوڕێیانم لە حیزبی
دیمۆکراتی کوردستانتان پێشکەش دەکەم.
هەڵبژیرانی ئێوەی بەرێز بە سکرتێری گشتیی گەورەترین رێکخراوی
نێودەوڵەتی ،لە کاتێکدا کە جیهان بە قوناغێکی پڕکێشە و مەترسیدار
تێپەڕ دەبێ ،بە دەرفەتێک بۆ پەرەگرتنی ئاشتی ،نەمانی بێمافیی گەالنی
بندەست و ،کاڵبوونەوەی شەڕ و کوشتار و سەرکوت لە جیهاندا،
دەزانین.
حیزبی دیمۆکراتی کوردستان کە پێشتریش شانسی ناسین و هاوکاری
لەگەڵ ئێوەی بەڕێز لە چوارچێوەی رێکخراوی جیهانیی ئەنترناسیوناڵ
سۆسیالیستدا هەبووە ،هیوادارە رێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان
لە ژێر رێبەریی ئێوەدا هەوڵی زیاتر بۆ نەهیشتنی شەڕ ،سڕینەوەی
ناعەدالەتی ،جێگرکردنی پڕەنسیپەکانی مافی مرۆڤ لە جیهان و گەیشتنی
نەتەوە ژێردەستەکان و یەک لەوان نەتەوەی کورد لە ئێران بە مافەکانی
خۆیان ،بدا.
بە هیوای سەرکەوتنی بەڕێزت لە بەرپرسایەتیی نوێدا و بە
ئاواتی بەرەوپێشچوونی زیاتری رێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان لە
جێبەجێکردنی ئەرکە جیهانییەکانیدا.
خالید عەزیزی
سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان
٢٠١٦/١٠/١٧
خۆپێشاندانی خەڵکی شاروچکەی «شاینی» کامیاران
خەڵکی شاروچکەی «شاینی» سەربە شاری کامێران دژ بە
پەرەسەندنی کڕین و فرۆشتنی مادە هۆشبەرەکان لەو شارۆچکەیە
خۆپێشاندانێكیان وەڕێ خست.
لە حەوتووی رابردوودا ،لە درێژەی چاالکییە مەدەنییەکانی
رۆژهەاڵتی کوردستان خەڵکی شاروچکەی «شاینی» بۆ «نا» وتن بە
مافیای مادە هۆشبەرەکان هاتنە سەرشەقام و خوازیاری بەربەرەکانی
کردنی جیددی بەرپرسان بوون بەرانبەر بە کارەساتی ئیعتیاد کە
چیتر بە کەمتەرخەمییەوە لەگەڵ ئەم کێشە زیانبارە کۆمەالیەتییە
هەڵسوکەوت نەکەن.
ئەم خۆپێشاندانە لەگەڵ خۆپێشاندانەکانی دیکەی شارەکانی مەریوان
و بانە ،نیشاندهری پەرەسەندنی چاالکیی مەدەنی ومافخوازانەیە لە
رۆژهەاڵتی کوردستان.

درێژەی شەڕ و پێکدادان لە شارەکانی کوردستان
بە پێی هەواڵە باڵوکراوەکان سەرلەبەیانی رۆژی چوارشەممە،
٢١ی رەزبەر گرووپێکی نەناسراو هەڵیانکوتاوە سەر پایگایەکی سپای
پاسداران لە ناوچەی سەواڵوای مەریوان و ،لەم هێرشهدا  ٥کەس لە
هێزەکانی رێژیم بە توندی بریندارکراون وتا ئێستاش بە رەسمی هیچ
الیەنێکی چەکدار ئەم هێرش کردنەی وە ئەستۆ نەگرتوە.
لە ماوی رابردوودا چەندین شەڕ و پێکدادان لە نێوان هێزەکانی رێژیم
و گرووپە چەکدارەکان لە ناوچە جیاجیاکانی کوردستان هاتۆتە ئاراوە.
هەروەها هەواڵەکان باس لەوە دەکەن کە چەند بەکرێگیراوی کورد لە
کامیاران و رەبەت و بۆکان کوژراون و بریندار کراون .کۆماری ئیسالمی
ههمیشه لە راگەیاندنەکانی خویدا ئەم هێرشانە بە دەستی دەرەکی
گرێ دەدا و ،هەوڵی ئەوەیە بیانبەستێتەوە بە گرووپە تیرۆریستییەکان
و ،ههمیشه واڵتانی دراوسێ وەکوو تورکیە و عەرەبستان بە تاوانبار
دەزانێ تا بەم چەشنە ناڕەزایەتیی و وزاڵەهاتوویی گەلی کورد لە ئێران
بە اڵڕێدا ببات.
پیالنی سیخوڕەکانی رێژیم و سپای پاسداران لە کوردستان
بە پێی هەواڵی گەیشتوو لە کۆمیسۆنی تەشکیالتی حیزبی دێموکراتی
کوردستان ماوەیەکە سیخوڕەکانی رێژیم لە کۆڕ و کۆبوونەوهکانی
خەڵک لە شارەکانی کوردستان خۆیان بە تەشکیالت و الیەنگەری حیزبی
دیموکرات لە قەلەم دەدەن و ،بەم جۆرە خەڵک و الوانی کوردپەروەر
لە داو دەخەن.
زانیارییەکان باس لەوە دەکەن کە ئەو سیخوڕانە بۆ ئەوەی سەرنجی
خەڵک رابکێشن لەسەر مۆبایل وتار ،وێنە و دروشمی حیزبییان پێیە و،
باس لەوە دەکەن ئەگەر کەسێک بیهەوێ بچێتە نێو رێزی پێشمەرگەوە
ئاسانکاری بۆ دەکەن.
ئەم پیالنە لە درێژەی خۆ ئامادەکردن و ترسی ناوەندە ئەمنییەکان
سەبارەت بە چاالکانی کورد لە نێوخۆی واڵت و هەروەها جموجۆلەکانی
ئەم دواییانەی هێزی پێشمەرگە هاتۆتهئارا.
هەروەها بە پێی هەوالیکی دیکە لە نێوخۆی واڵت چەند رۆژ
لەمەوپێش سپای پاسداران دەچنە گوندی سەرشیوی سەقز و ،سەردانی
قوتابخانەکان دەکەن و دوای باڵوکردنەوەی نەختیک یارمەتیی ،داوا
لە قوتابیان دەکەن کە ناوی خۆیان لە لیستەی بەسیج بنووسن و ببنە
هاوکاری سپای پاسداران.
مانگرتنی مامۆستایانی خانەنشین لە مەریوان
بەشیکی بەرچاو لە مامۆستایان و فەرهەنگییانی خانەنشین کراو
بە مەبەستی ناڕەزایەتی دەربرین بەرانبەر بە دۆخی نالەباری ژیان و
بژیوی خۆیان لە بەردەم ئیدارەی فێرکردن و راهێنانی شاری مەریوان
مانگرتنیان کرد.
لەم مانگرتنەدا کە هاوکات بوو لەگەڵ ناڕەزایەتی دەربڕین و مانگرتنی
فەرهەنگییان و مامۆستایانی شارەکانی دیکەی ئێران ،مانگرتووان
خوازیاری ئاوردانەوەی جیددترن بە نیسبەت چارەسەری کێشەکان و
البردنی هەاڵواردن و زیادکردنی مووچەکانیان بوون.
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سیاسی

دوکتور قاسملوو ،دیپڵۆماتێکی ئاڕمانخواز

شاهۆ حوسێنی
پێشەکی:
لە هەر لق و رشتەیەکی زانستی بۆ تێگەیشتن
له دەرکەوتەکان ،بۆ بیرکردنەوە و ئەندێشە کردن
لەمەڕ پێوەندییهکانی دەروونی دەرکەوتەکان،
بۆ پالنداڕێژی عاقاڵنە و بەکەڵک و بەگشتی
بۆ خوێندنەوەیەکی زانستییانە پێویستی بە
تێئۆری هەیە ،لە راستیدا لەژێر تیشکی تێئۆری
دەکرێ خوێندنەوەیەکی عەقاڵنی و زانستی لە
دەرکەوتەکان بکرێ ،یەکێک لەو دەرکەوتانە،
پێوەندییهکانی نێونەتەوەییە ،کە خاوەنی
تێئۆریگەلێکی جواروجۆرە و هەرکام بە پێی
روانگە ،خواست و ئارەزووکانیان ،خوێندنەوە،
بۆچوون و داڕشتنی جواروجۆریان پێشنیار
کردوە.
گومان لەوەدا نی ه کە حیزبی دێموکرات
هەر لە سەرتای سەرهەڵدانیهوە ،بەهۆی ئەوە
کە خاوەن شوناسێکی شۆڕشگێرانە بووە و
لەگەڵ دەسەاڵتێکی پاوانخواز و دیکتاتۆر چ لە
سەردەمی پاشایەتی و چ لە سەردەمی کۆماری
ئیسالمیدا ،لە بەربەرەکانی و بەرخۆداندا بوو،
وەک زەروورەت پێوەندی بە حکوومەت ،دەوڵەت
و ناوەندەکانی نێونەتەوەیی جۆراوجۆر گرتوە.

،،

دوکــــــتــــــور ق ــاس ــم ــل ــوو وەک
ئــاڕمــانــخــوازێــکــی ئــەنــتــرنــاســیــونــاڵ،
خوازیاری ئاسۆیەکی دوور لە شەڕ
و گەیشتنی هــەمــوو نــەتــەوەکــان بە
مافەکانیان و جیهانێکی پر لە ئاشتی
و ئەهوهنی بوو .دەشێ بگوترێ کە
دوکتور قاسملوو بەرهەم و مناڵی
راستەقینەی ســەردەم و رۆژگــاری
خــــۆی بــــوو کـــە بـــە دروسـ ــتـ ــی لە
ئاڵوگۆڕهکانی سەردەم تێگهیشتبوو
ی دەدا کردار و کردەوەکانی
و حەول 
حــیــزبــی دیـــمـــوکـــرات لـــەگـــەڵ ئــەو
ئاڵوگۆڕانە هەماهەنگ بکات

،،

بەپێی کردەوەکانی دیپڵۆماتیکی حیزبی دێموکرات
دەکرێ سێ قۆناغی تایبەت لە مێژووی حیزبدا لە
ئاستی پێوەندییهکانی نێونەتەوەیی دیاری بکەین:
قۆناغی یەکەم :تا بەر لە دەرکەوتنی شەهید
دوکتور قاسملوو وەک ریبەرێکی کاریزما ،بە
هۆی زاڵ بوونی باوەرمەندی بە دەور و هێزی
دەوڵەت و حکوومەته زلهێزەکان لە پێوەندییهکانی
نێونەتەوەیی لە ئەندێشەی بەرپرسانی ئەو
سەردەمی حیزب ،دەکرێ ئەو قۆناغە وەک
قۆناغی رێئالیزم دەستنیشان بکرێ ،لە راستیدا
لەگەڵ ئەوەدا کە لە بیر و ئەندێشەی بەرپرسانی
ئەو سەردەمی حیزبدا ،حکوومەت و دەوڵەت
ئەکتەری سەرهکیی نیزامی نێونەتەوەیی بوو ،هیچ
رێکخراوەیەکی نێونەتەوەیی بەهێز وەک ئەکتەر و
کایەکەری نێونەتەوەیی دەوری نەبوو.
قۆناغی دووهەم :سەردەمی دەرکەوتنی شەهید
دوکتور قاسملوو وەک کەسایەتیی یەکەمی حیزب.

دوکتور قاسملوو وەک ئیدئۆلۆگی سۆسیالیزمی
دێموکراتیک لە ئاستی نێوخۆیی ،بنیاتنەری
ئاڕمانخوازیش بوو لە ئاستی پێوەندییهکانی
نێونەتەوەییدا.
قۆناغی سێهەم :قۆناغی پاش شەهید بوونی
دوکتور قاسملوو هەتا ئێستا.
پێوەندییهکانی نێونەتەوەیی:
پێوەندییهکانی نێونەتەوەیی وەک زانست ،بە
زانستی خوێندنەوە و توێژینەوەی پێوەندیی نێوان
واڵتە سەربەخۆکان ،ریکخراوە نێونەتەوەییەکان،
دەگوترێ.
ناحکوومییهکان
ریکخراوە
تێئۆرییهکانی پێوەندییهکانی نێونەتەوەیی
بەگشتی لە دوو رێبازی ئیپێستمولۆژیکی «
پۆزیتیویزم» و «پەسا پۆزیتیویزم»دا جێدەگرن،
گرینگترین تێئۆری پێوەندییهکانی نێونەتەوەیی
کە لە ئێپیستمولۆژی پۆزیتیویزمدا جێگیر دەبێ
رێئالیزمه.
ئەلف :رێئالیزم ( )realismلە پێوەندییهکانی
نێونەتەوەیی:
ئەندێشەیەکی
()realismوەک
رێئالیزم
پێوەندییهکانی نێونەتەوەیی پێداگرە لەسەر
دەرکەوتە عەینی و مادییهکانی وەک هێزی
نیزامی ،دەسەاڵتی دەوڵەتەکان و هێژمۆنی
حکوومەتەکان لە نیزامی نێونەتەوەییدا ،بۆ
مسۆگەر کردنی بەرژەوەندییهکان .ئەوان نیزامی
نێونەتەوەیی بە چوار تایبەتمەندی پێناسە دەکەن:
 _١نیزامی نێونەتەوەیی ،نیزامیکی ئانارشیکە،
نیزامی نێونەتەوەیی لە دۆخی کێشە و قەیرانی
دائیمیدا بەسەر دەبا و هیچ ئەکتەرێک بەتەنیا
ناتوانێ پێوەندیی نێوان دەوڵەتەکان رێکوپێک بکا،
بەڵکە پێویستیان بە دۆست و هاوپەیمان هەیە.
 _٢دەوڵەتەکان گرینگترین ئەکتەر و کایەکەری
پێوەندییهکانی نێونەتەوەیین.
 _٣هەموو ئەکتەرەکانی پێوەندییهکانی
نێونەتەوەیی کایەکەرانێکی ژیرن و ژیرانە
هەڵسوکەوت دەکەن( ئەوە بەو مانایە نی ه کە
دەوڵەتەکان هەڵە ناکەن یان شکسست ناخۆن،
بەڵکە بەو مانایەی ه کە بە پشتبەستن بە داتا
و زانست هەڵسوکەوت دەکەن) ،دەوڵەتەکان
خوازیاری بەرژەوەندییهکانی نەتەوەیین و
هەمووشیان حەول دەدەن زۆرترین بەرژەوەندی
مسۆگەر بکەن.
 _٤هەموو ئەکتەرەکانی پێوەندییهکانی
نێونەتەوەیی بیر لە بەردەوامی و مانەوەی خۆیان
دەکەنەوە.
لە راستیدا رێئالیزم نەریتیترین تێئۆری و
خوێندنەوە لە پێوەندییهکانی نێونەتەوەییه کە
مێژووهکەی دەگهڕێتەوە بۆ تۆسیدید و کتێبی
مێژووی شەڕی پلۆپنزی ،ئەو تێئۆریی ه بەو
تایبەتمەندیانەوە بۆتە بنەمای دیپڵۆماسی و
پێوەندی گرتنی بەرپرسانی قۆناغی یەکەمی
دیپڵۆماسی حیزبی دیموکرات لەگەڵ حکوومەت و
دەوڵەتانی دەورووبەر (هەڵبەت ئەوە بەو مانایە
نیه کە ئەوان زانست و زانیاری زانستیان لەسەر
تێئۆرییهکانی پێوەندییهکانی نێونەتەوەیی و
یەک لەوان رێئالیزم هەبوە).
ب :ئاڕمانخوازی(  ) Idealismلە پێوەندییهکانی
نێونەتەوەیی:
بنەمای سەرکیی ئەندێشەی ئاڕمانخوازی(
 ) Idealismلە پێوەندییهکانی نێونەتەوەیی
بەپێچەوانی رێئالیزم نەک هێژمۆنبوونی دەسەاڵت
و مسۆگەرکردنی زۆرترین بەرژەوەندی ،بهڵکوو
ژیان و خزمەت بە کۆمەڵگهی جیهانی بە
کەڵکوەرگرتن لە ئیدەی ئیمکانی پێکەوەژیانی
دوور لە شەڕ و کێشەی نەتەوەکانە .ئیدئالیزم
لەسەر ئەو باوەڕەیە کە پێوەندی بۆ ئەو
مەبەستە باشترین و ئیدئالترین کەرەسەیە بۆ
لێکتێگەیشتن و ئاشتیی نێوان نەتەوەکان ،کەوابێ
گرینگترین جیاوازیی ئیدهئالیزم لە پێوەندییهکانی
نێونەتەوەیی لەگەڵ رێئالیزم ،پێداگری رێئالیزم
لەسەر دەور و بەرژەوەندیی دەوڵەتەکانە و
بەپێچەوانە پێداگری ئیدەئالیزم لەسەر دەور
و بەرژەوەندیی نەتەوەکانە .ئاڕمانخوازی لە
پێوەندییهکانی نێونەتەوەیی ریشە و بنەمای لە
نەریتی رۆشنگەری سەدەی هەژدەهەم دایە کە
لەسەر ئەو باوەڕەیە ،بارودۆخی کۆمەاڵیەتی و
کۆمەڵگهیی ،کردوە و کرداری مرۆڤەکان پێکدێنێ
و بۆ گۆرینی کردار و کردەوەی مرۆڤەکان پێویستە
کە بارودۆخی کۆمەاڵیەتی و کۆمەڵگ ه بگۆڕدرێ،
بە پێچەوانەی رێئالیستەکان کە لەسەر ئەو باوەڕە
بوون کە بە سەرکوت و هێزی نیزامی و دەسەاڵت
دەکرێ ئاڵوگۆڕ سازببێ .ئاڕمانخوازەکان
بەپێچەوانەی رێئالیستەکان کە نیزامی نێونەتەوەیی
بەردەوام ئانارشیک فەرز دەکەن ،لەسەر ئەو
باوەڕەن کە بەستێنی سیاسی دەکرێ لە رێی
پێکهێنان و پەرەگرتنی رێکخراوە ناحکوومی و

نوێیه نێونەتەوەییەکان ئاڵوگۆڕی بەرسەردا
بێ .ئاڕمانخوازەکان بە پێچەوانەی رێئالیستەکان
لەسەر ئەو باوەرەن کە نەتەوەکان خوازیاری
ئاشتی و پێکەوەژیانن و ئەوەش بێگومان لە رێی
سەرهەڵدان و بنیاتنانی حکوومەت و دەسەاڵتی
دێموکراتیک مسۆگەر دەبێ .کەوابێ بەگشتی
دەکرێ تایبەتمەندییهکانی ئاڕمانخوازەکان لە
ئاستی پیوەندییهکانی نیونەتەوەیی بەو شێوەیە
دەستینشان بکرێ:
ئەلف :گرینگیدان بە نەتەوە لە بهرامبەر دەوڵەت
و حکوومەت.
ب :گرینگیدان بە بنەماکانی زەینی و غەیرە
مادیی دەسەاڵت.
پ :مومکین بوونی ئاڵوگۆڕ ساز کردن لە نیزامی
نێونەتەوەیی لە رێی گەشە و پەرەی ناوەندەکانی
نێونەتەوەیی و ناحکوومی.
ج :کۆمەڵگهی نیونهتەوەیی و نەتەوەکان
خوازیاری ئاشتی و پێکەوەژیانن.
چ :گەیشتن بە سوڵح و ئاشتەوایی لە
پێوەندییهکانی نێونەتەوەیی لە رێی سەرهەڵدانی
دەسەاڵتە دێموکراتەکان مسۆگەر دەبێ.
شەهید دوکتور قاسملوو وەک مێعمارێکی
مۆدیرن و خاوەن هزر ،کاتێک دروشمی
ستراتیژیکی «دیموکراسی بۆ ئێران و
خودموختاری بۆ کوردستان»ی هەڵبژارد ،باش
دەیزانی کە تەنیا رێگای مسۆگەر بوونی مافی
کورد لە سیستمێکی دێموکراتیک دایە .ئەو بە
هێنانەگۆڕی تێزی سۆسیالیزمی دێموکراتیک هەر
بەو جۆرەی ئاڕمانخوازەکان پێشنیاریان کردبوو
کە گۆرینی بەستێنی سیاسی دەبێتە هۆی گۆڕانی
تاک و کردوەی تاک ،لەسەر ئەو باوەڕە بوو کە
سیستمێکی پەرەپێدەری عەداڵەتی کۆمەاڵیەتی
و دێموکراتیک دەتوانێ هەم لە ئاستی نێوخۆیی
قەیرانی مافی تاک و کۆمەڵگ ه چارەسەر بکات و
هەم لە ئاستی نێونەتەوەییشدا دەتوانێ بنیانەری
جیهانێکی ئارام و دوور لە شەڕ و قەیران بێ .لە
ئاستی نێونەتەوەیی و دیپڵۆماسیدا شەهید دوکتور
قاسملوو هەر بەو جۆرەی کە سۆسیالیزمی
دێموکراتیکی وەک ئانتیتێزی کاپیتالیزم و
کۆمۆنیزم لە ئاستی نێوخۆێی هێنایە ئاراوە ،بە
هەڵبژاردنی ئورووپا وەک ناوەندی دیپڵۆماسی،
لە راستیدا ئانتیتێزێکی جۆغرافیایی لە بەرامبەر
ئەمریکا و یەکێتی سۆڤییەت دیاری کرد .دوکتور
قاسملوو لە ئاستی نێونەتەوەییشدا مێعماریکی
مۆدێڕنی دیپڵۆماسی بۆ حیزبی دێموکرات و
کوردی رۆژهەاڵت بوو .شەهید دوکتور قاسملوو
وەک نوینەری دەروونی نابەئاگای کورد ،باش
لە بیری بوو کە یەکێتی سۆڤیەت چۆنی پشت لە
کۆماری کوردستان کرد و ئەمریکا چۆنی پشت لە
شۆڕشی بارزانی کرد .دوکتور قاسملوو هەروەک
ئاڕمانخوازەکان ،لەسەر ئەو باوەڕە بوو کە
ریکخراوە ناحکوومیی ه نێونەتەوەییەکان دەتوانن
کاریگەریان هەبێ لەسەر گەیشتنی نەتەوەکان
بە مافەکانیان و گەیشتن بە جیهانێکی ئارام و
دوور لە پاوانکردنی مافی تاک و نەتەوەکان بە
هۆی حکوومەتە پاوانخوازەکان و نەتەوەکانیتر؛
بۆیە هەموو حەول و هێزی خۆی خستە گەر
بۆ چوونە نێو ریکخراوەی ئەنترناسیوناڵی
سۆسیالیست و بە ئەندام بوون لەو ریکخراوەیەدا،
کە هەڵگری هزر و ئەندێشەیەکی ئۆمانیستانە،
ئەنترناسیوناڵ و ئاڕمانخوازنە بوو .دوکتور
قاسملوو وەک ئاڕمانخوازێکی ئەنترناسیوناڵ،
خوازیاری ئاسۆیەکی دوور لە شەڕ و گەیشتنی
هەموو نەتەوەکان بە مافەکانیان و جیهانێکی پر
لە ئاشتی و ئەهوهنی بوو .دەشێ بگوترێ کە
دوکتور قاسملوو بەرهەم و مناڵی راستەقینەی
سەردەم و رۆژگاری خۆی بوو کە بە دروستی لە
ی دەدا
ئاڵوگۆڕهکانی سەردەم تێگهیشتبوو و حەول 
کردار و کردەوەکانی حیزبی دیموکرات لەگەڵ ئەو
ئاڵوگۆڕانە هەماهەنگ بکات.
سەرچاوەکان
 _١دوئرتی ،جیمز ,رابرت فالتزگراف  ,نظریههای متعارض
در روابط بین امللل ،مرتجم :علیرضا طیب  ,وحید بزرگی ،تهران،
قومس.١٣٨٣ ،
 _٢رینولدز ،فیلیپ الن  ،شناخت اصول روابط بین امللل ،ترجمه:
جمشید زنگنه ،تهران ،دفرت مطلعات سیاسی و بین املللی.١٣٨٠ ،
 _٣قوام ،عبدالعلی؛ روابط بینامللل نظریهها و رویکردها،
تهران ،سمت.١٣٨٠ ،
 _٤کیسینجر ،هرنی ،دیپلامسی ،دورە دوجلدی ،ترجمه :فاطمه
سلطانی یکتا ،رضا امینی ،تهران ،انتشار اطالعات.١٣٨٣ ،
 _٥لینکلیرت ،اندرو  ،آرمانگرایی و واقعگرایی ،ترجمە :لیال
سازگار ،تهران ،وزارت امور خارجه ،مرکز چاپو انتشارات.١٣٨٥ ،
 _٦مشیرزادە ،حمیرا ،تحول در نظریههای روابط بین امللل،
تهران ،سمت١٣٨٨ ،

ژماره690:

رۆژنامەی

چهند ههواڵی ئێران
ی ژنانی كارتۆنخهو روو له ههڵكشانه
رێژه 
ی
ی بهرنامهدانان 
ی ستاد 
ی چلیك ،جێگر 
حهسهن مووسهو 
ی بێهزیستیی ئێران رایگهیاند
خۆشبژێویی كۆمهاڵیهتیی رێكخراو 
ی ك ه ل ه زبڵهكان بۆ خواردن
ك ه «ژنانی كارتۆنخهو» و ئهم ژنانه 
دهگهڕێن روو له بهرزبوونهوه دایه.
ی شهممه17 ،ی رهزبهر ب ه
ی چلیك رۆژ 
حهسهن مووسهو 
ی
ی ك ه بۆ دابینكردن 
ی ئهو ژنان ه 
ی راگهیاند ك ه رێژ ه 
ههواڵدهریی كار 
بژیوی ژیانیان ناچارن له شهقام ،مێترۆ و پاركهكان بژین ،بهرز
بۆتهوه.
ی رێكخراوی بێهزیستیی ئێران،
ی ئهم كاربهدهست ه 
به قس ه 
ی ژیان بۆ ژنان جگ ه ل ه
ی بژیو 
ی دابینكردن 
یهكێك له رێگاكان 
ی دیكهیه.
ی بهرماوی خهڵك 
ی زبڵهكان و خواردن 
لهشفرۆشی ،گهڕان 
ی لهخۆبووردوانی كۆمهاڵیهتیی ئێران
سهرۆكی ئهنجومهن 
ی
ی بهرپرسایهتیی كۆمهاڵیهت 
ههروهها گوتی :ههژاری ،دابهزین 
ل ه كۆمهڵگ ه و بێتهفاوهتیی خهڵك سهبارهت ب ه دهوروبهر ل ه
ی زبڵ و كارتۆنخهوه.
ی گهڕان 
ی بهرزبوونهو هی دیارده 
هۆكارهكان 
ی
ناوبراو دهڵێ :ئهم بابهت ه لهوانهیه دیارد هی جیاجیای دیك ه 
وهك خراپ كهڵكوهرگرتن ل ه ژنان ،رووكردن ب ه ماد هی هۆشبهر
ی ئهخالقی ،توندوتیژی ،ناتوانابوونیان ل ه ههمبهر
و مهسهله 
ی وهك ئیدز،
ی مافهكانیان ،نهخۆشیی جۆراوجۆر 
پێشێلكردن 
ی مادهی هۆشبهر
هێپاتیت ،تاوان كردنی وهك دزی ،باڵوكردنهوه 
لێ بكهوێتهوه.
ی سهرگهردان و
ی رێژهی ژنان 
ی دهقیق و ورد لهباره 
ئامار 
بێ پهنا له الیهن هیچ دامهزراو ه و ئۆڕگانێكی رهسمیی ئێران
ی  ٩٣ڕایگهیاند
ی بێهزیستیی ئێران له ساڵ 
باڵوناكرێتهوه .رێكخراو 
ی له ناوهندهكانی بێهزیستیی و «خانهی ساڵمهتی«
ك ه  ٦ههزار ژن 
ی ئهم
ی  ٨٦
پهنا داو ه و ههروهها ئاماژ هی بهوهش كرد ك ه سهد 
كهسانه كارتۆنخهون.
ی ئێعدام لهئێران
ی حوكم 
بهرزبوونهوه 
ی
ی جیهانیی بهرهنگاربوونهوه 
ی ١٠ی ئۆكتوبەر ،رۆژ 
رۆژ 
ی مافی مرۆڤ ئێعدام وهك
ئێعدام و «نا» بۆ ئێعدامه .چاالكان 
ی ناعاداڵنه دهزانن و داوایان كردو ه كه سزایهكی دیك ه
سزایهك 
ی بگرێتهوه.
جێگا 
ی ئێعدام ل ه
ی حوكم 
ی ئیسالمیی ئێراندا رێژهی پێدان 
له كۆمار 
ی بهرچاو بهرز بۆتهو ه و
حاڵی پهرهسهندن دایه و ،به رێژهیهك 
كاریگهریی ئهوتۆشی لهسهر كهمكردنهوهی تاوانهكان نهبووه.
ی ئێعدام
ی دیك ه ئهگهرچی جێبهجێكردنی حوكم 
ل ه الیهك 
ی ١٢
ی  ٣٨دابهزیوه ،بهاڵم دهركرانی حوكمی ئێعدام سهد 
سهد 
بهرزبۆتهوه.
ی
ی ئێعدام دهڵێن :ل ه واڵتی ئێران سزا 
ی دژبهر 
ههروهها چاالكان 
ی
ئێعدام و بهتایبەت ئێعدامكردن لهبهر چاوی خهڵك الیهنگری خۆ 
ی مهدهنی ،دامهزراوهكان ،گرووپ و
ههی ه و پێویسته چاالكان 
ی مافی مرۆڤ ل ه ههوڵی ئهوه دابن ك ه
رێكخراو ه جۆراوجۆرهكان 
ی ئێعدام ههستیارتر بكهن.
ی سهبارهت ب ه سزا 
رای گشت 
ی حوكمهكانی ئێعدام له باردوخێكدا دهردهكرێن ك ه
زۆربه 
ی
ی دادگایی كردن ناعاداڵنهیە و ،بهبێ لهبهرچاو گرتن 
رهوت 
قسهكانی تاوانباره.
ی
ی لێكۆڵینهوهیهك سهبارهت به جێبهجێكردنی حوكم 
به پێ 
ی ئهلبۆرز ب ه  ٣زیندان و ٢٩
ی ئێران ،پارێزگا 
ئێعدام ل ه پارێزگاكان 
لهسهد و ورمێ  ١٠لهسهد و ههروهها هورموزگان  ٨لهسهد ل ه
ی یهك ههتا سێی رێژهی ئێعدام ل ه ئێران دان.
پلهكان 
ی كرێكاری له ئێران موعتادن
سهدی ٢١ی كۆمهڵگه 
ی
سهربهخۆ 
ی
كومیته 
ی
سهرۆك 
هاشمی،
عهلی
ی گشتیی
ی دهفتهری كۆرش 
ی هۆشبهر 
بهرهنگاربوونهوهی ماده 
ی
ی رێژیمی ئێران ،حهشیمهت 
ی بهرژهوهندییهكان 
دیاریکردن 
ی ل ه ئاست 
ی هۆشبهر 
تووشبوو به ماد ه 
ی ئێران ب ه  ٤میلیۆن كهس
ی كرێكارن.
ی  ٢١
ی سهد 
مهزند ه كرد و گوت 
ی مادهی هۆشبهر ل ه
هاشمی رایگهیاند كه ئاماری تووشبووان 
ئێران كهمتر ل ه  ٢میلیۆن و نیو نییه و كهسانێك ك ه بۆ خۆشی و
تهنانهت كهسانێك ك ه خۆیان ئاشكرا نهكردوو ه ل ه  ٤میلیۆن كهس
ی كرێكاریی
ی حهشیمهت 
ی  ٢١
تێدهپهڕێ .ئهو ههروهها گوتی سهد 
ئێران وات ه  ١٣میلیۆن كهس مادهی هۆشبهر بهكار دێنن.
ی
ی بهرهنگاربوونهو ه 
پیشتریش پهرویز ئهفشار ،وتهبێژی ستاد 
ی مادهی هۆشبهر
ی بهكارهێنان 
مادهی هۆشبهر له ئێران گوتبوو 
ی گهشهكردن
ی كهرتی پیشهسازیی ئێران ل ه حاڵ 
لهنێو كرێكاران 
ی كارهكانیان
ی ل ه ههر  ٥كهس  ٢كهسیان له شوێن 
دایه .ناوبراو گوت 
ی هۆشبهر بهكاردێنن.
ماده 
ههر  ٧چرك ه كچێكی خوارووی  ١٥ساڵ بهمێرد دهدرێ
ی مندااڵن باڵوی
ی راپۆرتێك ك ه رێكخراوی دهربازكردن 
بهپێ 
ی ١٥
ی كچ ل ه خوار تهمهن 
كردۆتهوه ،لە ههر  ٧چركهدا مێرمنداڵێك 
ساڵیدا بهمێرد دهدرێ.
ی
ی رۆژ 
ی ب ه بۆنه 
ی مندااڵن ئهم راپۆرته 
ی رزگاركردن 
رێكخراو 
جیهانیی كچان باڵوكردهوه ،لهم لێكۆڵینهو ه نوێیهدا هاتووه ك ه
ی تهمهن  ١٠ساڵ ناچار دهكهن ك ه مێرد ب ه پیاوانی گهورهتر
كچان 
ل ه خۆیان بكهن ،ئهم بابهت ه زیاتر له واڵتانی ئاسیایی وهك هیند،
ئهفغانستان وئێران و سومالی باوه.
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ژماره690:

روانینی دەرەکی

پڕۆژهی «رۆژهەاڵتتەوەری» و ئاکامەکانی

سمایل شهرهفی
لــە پــەراوێــزخــســتــنــی پــرســی کــورد
لە رۆژهــەاڵتــی کــوردســتــان ،پیالنێکی
سیستماتیک و کاربۆکراوی رێژیمی
کــۆمــاری ئیسالمی ئــێــران بــوو کــە تا
ئیستایش هەروا کاری لەسەر دەکرێ.
خەڵکی رۆژهــەاڵتــی کوردستان کە
بــیــری «نــەتــەوەیــی»یــان لــە کــۆمــارە
مەزنەکەی کوردستانەوە بە پێشوایەتی
قـــازی مــحــەمــمــەدی نــەمــر و ،حیزبە
خۆشەویستەکەیان ،حیزبی دێموکراتی
کوردستان بۆ ماوتەوە ،هەمیشە خەمی
نیشتمانە دابەشکراوەکەیان لە کۆڵ
ناوە .سەرەڕای خەباتێکی خوێناوی بۆ
دەستەبەرکردنی ماف و ئازادییەکانیان
لـــە رۆژهـــــەاڵتـــــی کــــوردســــتــــان ،بە
سەرکەوتنەکانی کــورد لە بەشەکانی
دیکە خۆشحاڵ بوون و هەڵپەڕیون و،
لە کارەسات و خەمەکانیشدا هاوخەم
و پشتیوانی خوشک و براکانی خۆیان
لە بەشەکانی دیکەی کوردستان بوون.
گومان لەوەدا نیە کە رێژیمی دژ بە
کــوردی کــۆمــاری ئیسالمی ئێران کە
بەردەوام هەوڵی حاشاکردن لە بوونی
پرسی ک ــوردی لــە ئــێــران داوە ،هەر
جارە و بە جۆرێک لە جۆرەکان هەوڵی
داوە ئــەم «سەرنجە»ی کوردەکانی
رۆژهــــەاڵتــــی کـــوردســـتـــان بـــۆ الی
پارچەکانی دیکە مودیرییەت بکات و،
سیاسەتی «لە پەراوێزخستنی پرسی
کورد لە رۆژهەاڵت» پەیڕەو بکات.
هەڵبەت کــەم نــەبــوون ئــەو هێز و
الیەنە کوردییانەیش_لە بەشەکانی
دیکەی کوردستان_کە بەداخەوە لەم
خەمخۆری و هەستە نەتەوایەتییانەی
کـــــوردی رۆژهــــەاڵتــــی کــوردســتــان،
«سوءاستفادە»یان کــرد و ،بە جێی
«هــەمــگــەرایــی» ،هــەوڵــی سیاسەتی
«واگەراییان» رەچاو کرد.
بــۆیــە لــە ئاکامی خوێندنەوەیەکی
واقعبینانە و لە هەمانکات «تــاڵ»دا،
حیزبی دێموکراتی کوردستان ئیدەی
«رۆژههاڵتمێحوهری» هێنایە ئاراوە
کە زۆری نەخایاند کە له الیەن رێبەریی
حیزبەوە وەک «پرۆژە» پالنمەند کرا.
بـــــە زمــــانــــێــــکــــی زۆر ســـــــادە،
«رۆژهــــهاڵتمــــێــــحــــوهری» هــەمــان
راکێشانی سەرنج و توانا و پتانسێلی
خـــــۆدی خــەڵــکــی رۆژهــــــــەاڵت بــوو
بــۆ خـــودی پــرســەکــانــی رۆژه ــەاڵت ــی
کوردستان« .رۆژهـهاڵتمــێــحــوهری»
هەوڵێک بــوو بــۆ دەرهێنانی خەڵکی
رۆژهەاڵتی کوردستان لە بێتەفاوەتی
و کەمتەرخەمی بەرانبەر بە سیاسەتە
شووم و بنەبڕەکانی رێژیمی کۆماری
ئیسالمی ئێران« .رۆژههاڵتمێحوهری»
هــەوڵــێــک بـــوو ب ــۆ دیــتــنــی تــەنــانــەت
دەرفەتە چووکەکان و هاندانی خەڵک
بــۆ کــەڵــک وەرگـــرتـــن لـــەو دەرفــەتــە
چووکانیش بە قازانجی هێنانەگۆڕی
ویست و داخوازییەکانی خــۆیــان و،
بــە گشتی «رۆژهــهاڵتم ــێ ــح ــوهری»
بـــەرپـــەرچـــدانـــەوەی ســیــاســەتــی لە
پــەرواێ ـزخــســتــنــی پــرســی کــــورد لە
رۆژهەاڵتی کوردستان بوو کە لە الیەن
رێژیمی ئێرانەوە پەیڕەو دەکرا.
حــــــزووری پــێــشــمــەرگــانــەی ک ــادر
و پــێــشــمــەرگــەکــانــی حــیــزب ل ــە نێو
خەڵکی خــۆیــان و هاندانی چاالکانی
نــێــوخــۆی واڵت بــۆ کــەڵــک وەرگــرتــن
ک ــە دەرفـــەتـــەکـــان و یــەکــگــرتــوویــی
کـــۆمـــەاڵنـــی خــەڵــکــی کـــورســـتـــان و
هەوڵدانیان بۆ مەترەحکردنی ویست و
داخوازییەکانیان ،نێوەرۆک و چاشنیی
ئەم گوتارە نوێیە بوون.
بــانــگــەواز بــۆ بــەربــەرەکــانــی دژ بە
«بـێتــەفــاوەت» بــوون و هــەوڵــدان بۆ
«کــەڵــک وەرگــرتــن لــە دەرفــەتــەکــان»
و لـــە هـــەمـــووی گــریــنــگــتــر بــەهــێــنــد
وەرگرتنی خەباتی مەدەنی و رێزگرتن
لــە جموجۆڵ و تێکۆشانی چاالکانی
نێوخۆی واڵت ،بەشێک لــە گوتاری

رێــکــار و لــە هــەمــانــکــاتدا گــوتــاری
«رۆژهـــەاڵتـــتـــەوەری» بـــوون کــە تا
ئێستایش هەر درێژەی هەیە.
ب ـه خــۆش ـییــەوە زۆری نەخایەند
کــە کــۆمــەاڵنــی خــەڵــکــی کــوردســتــان
و ب ــەت ــای ــب ــەت هـــــەڵـــــســـــووڕاوان و
چــاالکــانــی بــــوارە ج ــۆراوج ــۆرەک ــان،
ه ــەر لــە بــەڕێــوەبــردنــی رێــورەســمــە
ن ــەورۆزیی ــەک ــان و هــەوڵــدانــیــان بۆ
پاراستنی ژینگەی نیشتمان بە ناوی
رێ ــک ــخ ــراوەک ــان ــی ژیــنــگــەپــارێــزی و
هەروەها بەڕێوەبردنی دەیــان خولی
فێرکاریی زمانی کــوردی و هتد ،بە
گەڕانەوە بۆ پرسەکانی خۆیان بوون
بە بەشێکی بەرچاو لە بەڕێوەبەرانی
پرۆژەی رۆژههاڵتمێحوهری.

فــێــربــوونــی زم ــان ــی کـــــوردی ،فــێــری
خوێندنەوە و نووسینی زمانی دایکیی
خــۆیــان بــکــات .ئــەم هــەوڵــەی کۆمەڵە
کەسێکی دڵسۆز و دەروەستی بواری
فەرهەنگی دەریــخــســت کــە ه ــەروەک
لە پەیامی «رۆژهـهاڵتمــێــحــوهری»دا
هاتووە دەکــرێ «بێتەفاوەت» نەبین
و لە «دەرفەتەکان» کەڵکی پێویست
وەربگرین.
لــە نموونەکەی شــاری مــەریــواندا
کـــە بــــەســــەدان کــــەس لـــە ژنـــــان و
پــیــاوانــی هــەڵــوێــســتــی ئـــەمشـــارە بە
نــیــشــانــەی نـــاڕەزایـــەتـــی نـــوانـــدن بە
نــیــســبــەت خــراپــی رێــگــەوبــان رژانـــە
سەر شەقامەکان ،دەکــرێ بە ئاشکرا
پەیامەکانی «رۆژهـهاڵتمــێــحــوهری»

رۆژنامەی

بۆچی ئێران لە داعش مەترسیدارترە؟
لۆس ئانجێلێس تایمز  -مۆشە یەعلون
وهرگێڕان :کهماڵ حهسهنپوور

رێبەرانی سیاسیی ویالیەتە یەکگرتووەکانی
ئهمریکا لــە هــەر دوو حیزبەکان لــەســەر ئەو
بــاوەڕەن کە لە خۆرهەاڵتی ناوین لەنێو بردنی
داع ــش گرنگترین شــتــە .لــە راســت ـیدا ئ ــەوە بە
قەد رووبەڕووبوونەوە لەگەڵ مەترسیی ئێران
گرینگ نیە .رێککەوتنی ئەتۆمی ساڵی رابــردوو
لە وانەیە مەترسیی بۆمبی ناوکیی ئێرانی وەدوا
خستبێ ،بەاڵم مەترسیی چەندالیەنەی ئێرانێکی
میلیتاریستی ،مەهدەوەی  ٨٠میلیۆن کەسی ،بۆ
سەر بەرژەوەندییەکانی خۆرئاوا هەڕەشەیەکی
گــەورەتــرە لە چەتە و پیاوکوژە سوننییەکانی
رەققە و موسڵ.
لە دانوستانی ناوکیی پێنج کۆ یەک پێکهاتوو
لە واڵتــانــی ،ئهمریکا ،رووســیـه ،چین ،بریتانیا،
فەڕانسە و ئاڵمان ،لهگهڵ ئێران چەند سوودێک
تۆمار کــران .لەنێو ئەو سوودانە دەکــرێ باس
لە وەدواخستنی پرۆژەی سەربازیی ناوکیی بۆ
ماوەی  ١٠تا  ١٥ساڵ ،کەم کردنەوەی ناکۆکی
سیاسی لەگەڵ ئێران ،کردنەوەی بازاڕی نوێ لە
ئێران و وەدەستهێنانی هاوکاریی ئێران لە جەنگی
دژی داعــش بکەین .تەنیا یەکێک لــەوانــە واتــە
وەدواخستنی بەرنامەی ناوکی ،لەسەر حیسابی
ئێران بوو چونکە هەردوو ال حەزیان لە پێکاندنی
ئامانجیتر بوو.
لــە روانــگــەی ت ــاران ــەوە ،قــازانــجــەکــان گەلێک

بە پرۆژی ناوکیی ئێران.
لــە مــێــژوو و سیاسەتی نــێــونــەتــەوەیـیدا ١٤
ساڵ وەک چاوتروکاندنێک وایە .زۆر هۆکاریش
هــەن ،وەک رووداوی جیهانی کــە ببێتە هۆی
دوورکــــردنــــەوەی ســەرنــجــی نــێــونــەتــەوەیــی لە
سەرپێچییەکانی ئێران ،کە دەتوانێ ئەو ماوەیە
بە شێوەیەکی بەرچاو کورت بکاتەوە.
نــەتــەوە نــیــگــەرانــەکــان دەبـــێ ئێستا پێکەوە
هاوکاری بکەن تا پێش بە ئێران بگرن تا نەخشەی
سیاسیی خۆرهەاڵتی نێوەڕاست بە قازانجی خۆی
لە سەرڕا نەکێشێتەوە و سوود لە ناسەقامگیریی
ناوچەکە وەرگــرێ تا خۆی بە بۆمبی ئەتۆم چ
پێش کۆتایی کاتی رێککەوتنەکە و چ پاش ئەو
ماوەیە تەیار بکا.
یــەکــێــک ل ــەو هــەنــگــاوانــە دەت ــوان ــێ پشکنینی
توندوتۆڵ لە دامــەزراوە ناوکییەکانی ئێران لە
خۆ بگرێ ،ئەویش نەک تەنیا لە الیەن ئاژانسی
وزەی ئەتۆمییەوە؛ چونکه بەشی هەرە زۆری
سەرپێچییە ناوکییەکانی ئێران لە الیەن دەزگا
هەواڵگرییەکانی رۆژئـــاوا ئاشکرا کــران نەک
ئاژانسی وزەی ئەتۆمییەوە .جگە لەوە نەتەوە
پــەیــوەنــدیــدارەکــان پێویستە لــە مــەڕ بەرنامەی
مووشەکی بالیستیکی و پشتیوانیی تێرۆریزم
زەخت بخەنە سەر ئێران .هەرەوها دەبێ ئەوان
هەوڵ بۆ چەسپاندنی بڕیارنامەکانی ئەنجومەنی
ئاسایشی نــەتــەوە یــەکــگــرتــووەکــان لــە بــارەی
قــەدەغــە کردنی بــاوکــردنــەوەی چــەکوچــۆڵ لە
سەرانسەری ناوچەکەدا لە الیەن ئێرانەوە بدەن.
جێی ئاماژەیە کە هیچکام لەو هەنگاوانە سەرپێچی
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دەنگهەڵبڕین ،بێتەفاوەت نەبوون ،ناسینی دەرفەتەکان
و کەڵک لێوەرگرتنیان و لە کــۆتــایـیدا ،مەترەحکردنی
ویست و داخوازییەکان ئەم رۆژانە تەنیا بە روخساری
شارەکانی رۆژهەاڵتی کوردستانەوە دیار نیە! بەڵکوو ئەم
«خودئاگاهی»یە تەنانەت رووی لە گوندەکانیش کردوە و
کە دەکرێ وەک نموونە ئاماژە بە دەربڕینی نارەزایەتیی
خەڵکی یەکێک لە گوندەکانی شــاری کامیاران بکەین کە
چەندە یەکگرتووانە دژ بە باڵوبوونەوەی مادە هۆشبەرەکان
و دژ بە کەمتەرخەمیی بەرپرسانی رێژیم لەم پێوەندییەدا
هەڵوێستیان گرت

،،

شــان بە شانی چاالکانی نێوخۆی
واڵت کە بەردەوام لە زمان سکرتێری
گشتیی حیزب ،کاک خالید عەزیزی و
دەزگاکانی راگەیاندنی حیزبەوە رێز
لە هــەوڵ و تێکۆشانەکانیان دەگیرا،
پێشمەرگە گیان لــەســەردەســت و بە
بیروباوەڕەکانی دێموکرات لە ماوەی
چەند ساڵی رابــــردوودا بــە حــزووی
ئــازایــانــەیــان لــە شــار و ناوچەکانی
کــــوردســــتــــان پـــەیـــامـــی راســـــــان و
هەستانەوەیان بە گوێی خەڵکدا دا کە
بە دەیان کەسیان ،لەم پێناوەدا گیانیان
فیدای خاک و خەڵکی خۆیان کرد.
رووداوەکـــانـــی ئــەم چــەنــد ساڵەی
دوای ــی لــە رۆژهــەاڵتــی کــوردســتــان و
چــاالکــبــوونــەوەی ریــزەکــانــی خەڵک
و بــەتــایــبــەت چــاالکــانــی م ــەدەن ــی لە
ب ــوارە جیاجیاکاندا سەلماندیان لە
تەرحکردن و هێنانەگۆرێ پــرۆژەی
«رۆژههاڵتمێحوهری» لەسەر بنەمای
خوێندنەوەیەکی دروســـت و واقعی
چەند لە جێی خۆێدا بوو.
ئەگەر تەنیا وەک نموونە بــاس لە
دوو رووداو لە دوو شاری مەریوان
و بانە بکەین ،دەبینین کە ئەم خەڵکی
رۆژهەاڵتی کوردستان دەتوانن لەسەر
بەتەنیا هیممەت و ئیرادەی خۆیان زۆر
کاری گەورە و بەنرخ ئەنجام بدەن.
خولی فێرکاریی زمانی کــوردی کە
لــە الیــەن ناوەندێکی فەرهەنگییەوە
لــە شـــاری بــانــە بــەڕێــوەچــوو تــوانــی
تەنیا لــە وەرزی هاوینی ئەمساڵدا
بــە هـــــەزاران ک ــەس لــە خــوازیــارانــی

بینین .دیتمان کە خەڵکی ئــەم شارە
چیدیکە «بێتەفاوەت» نەبوون و لە
«دەرفــەت»ێـکدا بە شێوازێکی تەواو
مەدەنیانە «ویستوداخوازی» خۆیان
هێنایە گ ــۆڕێ و پــەیــامــی خــۆیــان بە
کاربەدەستانی رێژیم گەیاند.
دەنگهەڵبڕین ،بێتەفاوەت نەبوون،
نــاســیــنــی دەرفــــەتــــەکــــان و کــەڵــک
لــێوەرگ ــرت ــن ــی ــان و لـــە ک ــۆت ــایــیدا،
مەترەحکردنی ویست و داخوازییەکان
ئـــەم رۆژانـــــە تــەنــیــا بــە روخــســاری
شارەکانی رۆژهەاڵتی کوردستانەوە
دیار نیە! بەڵکوو ئەم «خودئاگاهی»یە
تەنانەت رووی لە گوندەکانیش کردوە
و کــە دەکـــرێ وەک نــمــوونــە ئــامــاژە
بــە دەربــڕیــنــی نــارەزایــەتــیــی خەڵکی
یەکێک لە گوندەکانی شاری کامیاران
بکەین کە چەندە یەکگرتووانە دژ بە
باڵوبوونەوەی مــادە هۆشبەرەکان و
دژ بە کەمتەرخەمیی بەرپرسانی رێژیم
لەم پێوەندییەدا هەڵوێستیان گرت.
هــــەر ب ــۆی ــە ئـــەمـــڕۆ رۆژهـ ــەاڵتـ ــی
کـــوردســـتـــان چــیــدیــکــە ئــــەو پــارچــە
پــــەراوێــــزخــــراوە نــیــە ک ــە دوژم ــن ــان
و نــەیــارانــی حــیــزبــی دێــمــوکــرات و
بــزووتــنــەوەی مافخوازی رۆژهــەاڵتــی
کوردستان بتوانن حاشا لە پرسیك بە
ناوی «بزووتنەوەی میللی دێموکراتیکی
رۆژهەاڵتی کوردستان بە رێبەرایەتیی
حیزبی دێموکرات» بکەن.

لە کاتێکدا کە خەباتی نێوان ئیسرائیلی و فەلەستینیەکان درێژەی هەیە،
جارێ هەر ئاماژەیەک بە ناکۆکی نێوان ئیسرائیل و واڵتانی عەرەبی سوننی،
شتێکی زیادییە .ئێستا عەڕەب وئیسڕائیلی لە یەک پاپۆڕ دان ،کە رووبەڕووی
هەڕەشەی جۆراجۆر بە پشتیوانیی ئێران بــوونــەوە ،لە پەیوەندیی لەگەڵ
چۆنیەتی بەرەنگاربوونەوە لەگەڵ ئەو هەڕەشانە ،ئێمە بە شێوەیەکی گشتی
یەک بۆچوونمان هەیە

،،

لەوە زیاتربوون کە ئەوان دەستبەرداری بوون.
لە بەرامبەر وەدواخستنی پــرۆژەی سەربازیی
ن ــاوک ــی ،گــەلــێــک لــە ئــابــلــۆقــە ئــابــوورییــەکــان
هەڵگیران ،تەریککەوتنەوەی سیاسی کۆتایی هات
و سنوربەندییەکانی سەر بەرنامەی موشەکیی
بالیستیکی شلتر کرانەوە.
هــەروەهــا لــەبــەر تــرســی زێ ــدەگ ــەورەک ــراوی
واڵت ــان ــی پــێــنــج کــۆ یـــەک کــە هــەڵــگــرتــنــی هــەر
هەنگاوێک لەوانەیە بیانوو بداتە دەســت ئێران
کــە لــە رێککەوتنەکە پــاشــگــەز بــێــتــەوە ،تــاران
دەستکەوتی زۆر زیــاتــری گیر کــەوت .یەکێک
لــەوان بــەرفــراوانــبــوونــەوەی ح ــەوزەی نفووزی
ئێران لە سەرانسەری ناوچەکەیە ،چونکە چیتر لە
«بژاردەی سەربازی»ی ویالیەتە یەکگرتووەکان
ناترسێ.
بەڵگەکانی رەفــتــاری تــاوانــکــارانــەی ئێران لە
رادەبـــەدەرن .ئەو پشتیوانی سەرەکیی رێژیمی
کوچۆڵ
کۆمەڵکوژی سوریهیە کە بە پــارە ،چە 
و میلیشیا شیعەکان پاڵپشتی سەرکۆمار بەشار
ئەسەد دەکــا .ئەو چە 
کوچۆڵ ،پارە و راهێنانی
ســەربــازیــی بــۆ حیزبوڵاڵ دابــیــن دەک ــا و وەک
ئامرازێکی ستراتێژیک بەکاری دەهێنێ بۆ الواز
کردنی دەوری یاسایی دەوڵەتی لوبنان .ئێران لە
یەمەن بە پشتیوانی کردن لە یاخیبوانی «حوثی»
ئاگری ناکۆکییەکان خۆش دەکا .لە شوێنیتری
نیمچە دوورگــەی عەڕەبی بەکرێگراوانی خۆی
بــۆ الواز کــردنــی بــەحــرەیــن و عــەرەبــســتــانــی
سعودی بەکار دێنێ .لە جیرانەتی ئیسرائیل،
ئێران پشتیوانی ئابووری لە جیهادی ئیسالمی
فەلەستین دەکا و هەندێک لە الیەنەکانی حەماس
فــێــری چــۆنــیــەتــی دروسـ ــت کــردنــی مــووشــەک،
فڕۆکەی بێفڕۆکەوان و چەکوچۆڵیتر دەکا .هیچ
کام لەو ئاکارانە بە دوای رێککەوتننامەی ئەتۆمی
کەمیان نەکردووە ،بەپێچەوانە ئێران لە هەموو
ئەو شوێنانە شەڕئەنگێزتر بووە.
بۆ ئەو رێککەوتننامەی کە قەرار بوو تەنیا بۆ
دیتنەوەی رێگاچارەیەکی ئاشتییانە بۆ بەرنامەی
ســەربــازیــی ئەتۆمی ئــێــران بــێ ،دانوستانکەرە
ئێرانییەکان زۆر ژیــرانــە جــوواڵنــەوە .ئــەوان
کایەیەکی زۆر باشیان بە دەستەوەرەقێکی زۆر
الواز کرد ١٤ .ساڵیتر کاتێک سنوربەندییەکان
[لــەســەر بــەرنــامــەی نــاوکــی] هەڵگیران ،جیهان
لەوانەیە لە خراپترین بارودۆخدا بێ بۆ پێشگرتن

لە مەرجەکانی رێككەوتننامەی ناوکی نین.
ئێستاش بۆ راست کردنەوەی ئەو روانگەیەی
واڵتــانــی رۆژئــــاوایــــی ،بــە رێــبــەریــی ویــایــەتــە
یــەکــگــرتــووەکــان ،درەن ــگ نــەبــووە کــە پێی وایــە
ئێران لە جیاتی ســەرچــاوەی ناسەقامگیریی و
توندئاژۆیی بێ ،بەشێکە لە رێگاچارەی قەیرانەکانی
خۆرهەاڵتی ناوین .بێگومان ئێران شەڕی داعش
دەکا ،ئەو راستییەی کە توندڕەوترین دەوڵەتی
شیعەی جیهان لەگەڵ سوننییە توندڕەوەکان
بەربەرەکانی دەکا نابێ شتێکی سەرسوڕهێنەر
بێ.
بــە داخــــەوە ئ ــەوان ــەی کــە پــێــیــان وابــــوو کە
رێكکەوتننامەی ناوکی دەبێتە هــۆی ئێرانێکی
میانڕەوتر ،کراوە و رێفۆرمخواز ،لە نێوخۆ و لە
دەرەوە ،تووشی خۆشخەیاڵی بوون .تا ئەوکاتەی
کە ئایەتوڵاڵکان فەرمانرەوایی رێژیمی ئێران
دەکەن ،هیچ شانسێک بۆ کرانەوەی مەکدۆنالدز
لە تــاران نیە .لە جیاتان ئێمە ئیعدامی زۆرتــر،
سەرکوتی زۆرتر و ستەمکاریی زۆرتر دەبینین.
ئــەوە روانــگــەیــەکــی هــاوبــەشــە لەنێو واڵتانی
خۆرهەاڵتی ناوین کە سەردەمێک بەرهەڵستکاری
یەکتر بـــوون .لــە کــاتــێ ـکدا کــە خــەبــاتــی نێوان
ئیسرائیلی و فەلەستینیەکان درێـــژەی هەیە،
جارێ هەر ئاماژەیەک بە ناکۆکی نێوان ئیسرائیل
و واڵتــانــی عــەرەبــی سوننی ،شتێکی زیــادییــە.
ئێستا عەڕەب وئیسڕائیلی لە یەک پاپۆڕ دان ،کە
رووبەڕووی هەڕەشەی جۆراجۆر بە پشتیوانیی
ئێران بوونەوە ،لە پەیوەندیی لەگەڵ چۆنیەتی
بەرەنگاربوونەوە لەگەڵ ئەو هەڕەشانە ،ئێمە بە
شێوەیەکی گشتی یەک بۆچوونمان هەیە.
ئــەوەی پێویستمانە رێبەری کردنە لە الیەن
هاوپەیمانە نەریتییەکانمان لە رۆژئاوا ،بە تایبەتی
دۆستە باشەکانمان لە ئهمریکا .ئەگەر سەرۆککۆمار
ئۆباما یا جێگرەوەکەی ئەولەوییەتەکان بگۆڕێ و
رێبەریی کەمپەینێک بۆ زەخت خستنە سەر ئێران
بۆ کۆتایی هێنان بە سیاسەتە گێرەشێوێنانەکەی
بگرێتە ئەستۆ ،هەمان زەخــت کە ئێرانی ناچار
کرد لە سەر بەرنامەی ناوکییەکەی دانوستان
بکا ،ئەوا هەم لەنێو عەڕەبەکان و هەمیش لەنێو
ئیسڕائیلییەکاندا شەریک پەیدا دەکات.
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ژماره690:

رۆژنامەی

هەڵوێستەیەک لەسەر ناسنامە و شوناسی سیاسیی کورد
(بهشی دووههم و کۆتایی)
عهزیز شێخانی
مــێــژووی کــــوردان پ ــڕە لــە دژایــەتــیــی
یەکتر و شەڕی یەکترکردن ،بەاڵم دوور
لــە ســــازان و یــەکــگــرتــن .شـــەڕە گ ــەورە
جیهانییەکان ،شەڕی سارد و سەردەمی
تـــازەش شــونــاســی شــکــاو و درزدراوی
کــوردانــی تۆکمە و راوەســتــاو نــەکــردوە.
کوردەکان لە ئاکامی دابەشبوون بە سەر
عەشیرەت ،هۆز ،ئایین و زاراوەی جیاواز
و نەبوونی زمانی هاوبەش و دەسەاڵتی
هاوبەش بەردەوام یەکتریان بە جیاواز لە
خۆیان پێناسە کردوە .پێوەندی نێوان هێزە
سیاسییەکان ،هــۆز و عەشیرەتەکان لە
ماوەی  ١٠٠ساڵی رابردوودا دەیسەلمێنێ
کە کــوردەکــان چەندە و چــۆن یەکتریان
خویندۆتەوە و چــۆن بــوونــە داردەســتــی
ئــەو دەوڵ ــەت و ئــەم نــیــزام ،بــەاڵم لەگەڵ
خۆیاندا هاوشێوەی دوژمن جوواڵونەوە.
لــە ناخی ناسنامەی تێکڕایی کـــورداندا
هێشتا زۆر وردەنــاســنــامــەی پێوەندیدار
بە ناوچە ،دەوڵەتی سەردەست ،ئایین و
هتد رۆڵی بەرچاو دەگێڕن .لە ئاکامدا بۆ
زۆر کەس رەنگە ناسنامەی ئایینی ،هۆز
و زاراوەیی بە سەر ناسنامەی سیاسیدا
زاڵ ب ــێ .ژێــردەســتــەبــوونــی کــــوردان و
دابەشبوونیان له ژێر دەسەاڵت و دەوڵەتی
جیاواز ،ئەوانی تا رادەیەکی زۆر ،لەگەڵ
زمان ،مێژوو ،شوناس و کولتووری کورد
نامۆ کـــردووە .کــوردەکــان خــاوەنــی یەک
ئایینی هاوبەش نین کە هێزی لێوەرگرن
و رەنگاوڕەنگی لەو گۆڕەپانەدا هەست و
تێگەیشتی خۆناسی الواز کردوون.
هــێــشــتــا لـــە ق ــۆن ــاخ ــی بـــەرەنـــگـــاری
و بـــــەرپـــــەرچـــــدانـــــەوەی دەســــەاڵتــــە
سەردەستەکاندا ،ناسنامەیەکی تێکڕایی
نەخوڵقاوە کە ریزی هەمووان کۆنکرێت و
یەکگرتوو بکات .لە سەردەمی ئەمڕۆدا و
بەتایبەت لە ماوەی  ٢٥ساڵی رابــردوودا
شوناسی کــورد لهژێر تیشکی ئاڵوگۆڕە
نــاوچــەیــی و جــیــهــان ـییــەکــان تەکانێکی
خـــــواردوە ،بـــەاڵم هێشتا رەنــگــدانــەوەی
رۆژانـــە و کــردەیــی لــە نێو تــاک و کــۆدا
نــــەبــــووە .تــێــکــنــۆلــۆژی تــــــازە ،ئــامــێــرە
پــێــشــکــەوتــووەکــان ،مــێــدیــای ســــەردەم و
کرانەوەی دەروازەکانی جیهان بە شێوەی
ئاسایی و ڤیرچواڵ بەسەر کوردستان و
کوردەکاندا بە ئاشکرا تەوژمی شوناسی
سیاسی گــۆڕیــوە .بەشێک لە ک ــوردان و
بــژاردەیــەک لــەوان بە دوورکــەوتــنــەوە لە
کوردستان و بەراوردکردنی خۆیان لەگەڵ
ئــەوانــی دیــکــە ،شــارەزایــیــەکــی رێــژەیــیــان
ل ــەس ــەر نــاســنــامــەی خ ــۆی ــان وەدەســــت
هــێــنــاوە .دەرکـــەوتـــن و بــاوبــوونــەوەی
نەخشەی کوردستان لێرە و لەوێ جۆرە
تێڕوانینێکی لە نێو هزر و بیری کورداندا
بەرهەم هێناوە ،بــەاڵم هێشتا کــردەوە و
دروشمەکان یەکانگیر نەبوون و زۆر لە
یەکتر دوورن .بۆ وێنە لە دەرەوەی واڵت
کــوردەکــان لە بازنەی یەک حیزبدا یان
بازنەیەکی چووکتر لە حیزب ماونەوە و
لە بۆنە نەتەوەییەکان و بەرپەرچدانەوەی
سیاسەتی چــەوســێــنــەرانــەی دەوڵــــەت و
نــەتــەوە ســەردەســتــەکــاندا بە شێوەیەکی
یەکگرتوو دەرناکەون.
سیاسەتی فــەرمــی دەوڵــەتــەکــانــی زاڵ
بــەســەر کــوردســتــان و تــەنــانــەت نــەتــەوە
سەردەستەکانی فارس ،تورک و عەڕەب
دژایەتی کردن و پەراوێزخستنی شوناسی
کوردانە .ئەوان بە کوردەکان رەوا نابینن
کــە وەک گەلێکی خـــاوەن خ ــاک ،زمــان،
کولتوور ،مێژوو و راب ــردوو مامەڵەیان
لــەگــەڵدا بکەن .هــەرکــام لە واڵتــانــی زاڵ
بەسەر کــوردســتــاندا خــاوەنــی سیاسەت
و رێبازی تایبەت بە خۆیانن و ئامانجی
هــەمــوویــان پــووشــبــەســەر کــردنــی پرسی
کورد و کوردستانە .ئەوان چارەسەرکردنی
راستەقینەی ئەو پرسە بە زهبری گەورە
ل ــە پــەیــکــەری ش ــون ــاس و جــۆغــڕافــیــای
درۆزنانەی سیاسیی خۆیان دەزانن ،بۆیە
هەوڵیانداوە لە رێگای سەرکوت و کوشتن
بەگژ سیاسەتی مافخوازنەی کوردەکاندا
بچنەوە .لە قوتابخانە و زمانە فەرمییەکانی
دەوڵەت و نەتەوە سەدەستەکاندا باسێک

لە کورد ناکرێ و هەر واڵتە بە پاساوی
ج ــی ــاواز و کــەڵــکــوەرگــرتــن ل ــە چەمکی
فریودەرانە خۆیان لە شوناسی کــورد و
مافەکانیان دەدزنەوە .ئەگەرچی کوردەکان
لە رووی ژمارەوە بە گەورەترین نەتەوەی
بـێدەوڵــەتــی جیهان دەژمــێــردریــن ،بــەاڵم
لــە ئاستی نــێــودەوڵــەتـیدا وەک پێویست
سەرنج و فۆکۆسیان نــەخــراوەتــر سەر.
تەوژمی شوناسی سیاسیی کورد جووڵەی
بەرچاو ناخوڵقێنێ و هێشتا تۆکمە و کارا
دەرناکەوێ ،بۆیە لە ئاستی نێوخۆ ،ناوچە
و جیهاندا بە گرینگی چاوی لێ ناکرێ .لە
پارچەکانی کوردستان جووڵەی خۆڕسکی
مافخوازانە و بەرین نابیندرێن و پرسەکان
زیــاتــر لــە کاناڵی پــارتــە سیاسییەکان و
رێکخستنەکانیاندا دێنە بەرباس .بێدەنگیی
و سەرکزی نێوخۆ و سیاسەتی توندوتیژی

پاراستنی بەرژەوەندییە کورتماوەکاندا
خاوەنی سەربەخۆیی سیاسی نەبوون و
ژومارەیەک لە دەوڵەتە سەرکوتکەرەکانی
کوردستانیان بە بــاش و دۆستی کورد
پێناسە کــردوە .ئــەوان لە پێناوی مانەوە
و هێشتنەوەی دەسەاڵتی خۆیان پشتیان
بە یەک یان چەند دەوڵەتی زاڵ بە سەر
کــوردســتــان داوە و بــە گــوێــرەی ویستی
خۆیان سوکانی کوردایەتیان سووڕاندوە.
الوازبوونی بەستێنی پەروەردەی نیشتمانی
لە ماڵ و نەبوونی پەروەردەی هاوسەنگ
و نیشتمانی لە قوتابخانە و کۆمەڵگهدا
بەردەوام تاکی نامۆی بەرهەم هیناوە .لە
ئاکامی ئەو رەوتــەدا ژمارەیەکی کەم لە
کوردەکان ،لە پێناوی گەیشتن بە ئامانجە
نەتەوەییەکاندا ئامادەی کار و تێکۆشانی
کاریگەر بوون .الوازیی ناسنامەی سیاسی

دەســـەاڵتـــە ســـەردەســـت و کــولــتــووری
نــەتــەوەی بــااڵدەســت ،بانگی ناسنامەی
تێکڕایی کپ کــردوە .راپەڕینی باشووری
کــوردســتــان و دام ــەزران ــی حکومەتێکی
دیــفــاکــتــۆ ل ــە بـــاشـــوور لــه ژێـــر تیشکی
رووداوە نــاوچــەیــی و جــیــهــانـییــەکــاندا
دەرگـــای دەرفــەتــی زۆر و زەوەنـــدی بۆ
کــوردەکــان خستە ســەر پشت و قۆناخی
زێڕینی بۆ رەخساندن ،کە هێشتا لەبەر
هۆکارە نێوخۆییەکان سەقامگیر نەبووە.
لە باکوور و رۆژئاوای کوردستان وەرزی
چنینیەوەی دەرفەتەکان دەستی پێکردوە
و سیاسەتی ســەرکــوت و توقاندن بۆی
نەلواوە کوردەکان بە تەواوەتی لە خۆیان
نامۆ بکات .لە رۆژهــەاڵت کوردایەتی لە
بیر و دڵەکاندا کەم و زۆر هەیە ،بەاڵم
لە کــردەوە و دەربڕینی نێوخۆدا ئاکاری
ناتەبا لەگەڵ ناسنامەی سیاسی دەبیندرێ.
لە ئاستی بیر ،وتە و کردار تاک و کۆی
کورد دەرفەتی دەربڕینی کۆنکرێتی ئیرادە
و هەستی خــاوەنــایــەتــی کوردستانی بۆ
نــەڕەخــســاوە و بــە الوازی لــە بەرامبەر
ئەوانی دیکەدا دەردەکەوێ.
کــــوردەکــــان ،لـ ـه ژێــــر پــاڵــەپــەســتــۆ و
بــارودۆخــی نــاچــاریدا لەگەڵ دەوڵــەت و
نــەتــەوە سەردەستەکان بە رواڵ ــەت تەبا
و ســازاون .ئەوان لەبەر الوازیی هەستی
کوردایەتی و شوناسی تێکڕایی ،رەنگە
جــیــاکــاری لــە نــێــوان خــۆیــان و دەوڵــەتــە
داگیرکەرەکاندا نەکەن .هێشتا بەشێکی
بەرچاو لە خەڵکی کوردستان بە بیر ،وتە
و کردار باوەڕی بەوە نییە کە خاکەکەی
لە الیــەن هێزێکی دەرەک ــی داگیر کــراوە
و نــەتــەوەکــەی لــە مافی خۆبەڕێوەبردن
بێبەش کــراوە .ئــەوان له ژێر کارتێکەری
زمــان ،کولتوور ،تــرس و زڕەناسنامەی
ئێرانی ،تورکی ،عێڕاقیی و سوریدا هێشتا
لەگەڵ پرسی خۆناسین ئاشنا نەبوون.
بەشێک لــەو خەڵکە لە کولتوور و زمان
و شوناسی خۆیان شۆراون و خۆیان بە
کولتوور و بیرۆکەی بریقەداری نەتەوەی
سەردەست یان ســەردەم هەڵداوەسن .لە
مێژووی نوێی جوواڵنەوەی کورددا حیزب
و رێکخراو سیاسییەکان لەسەر شوناس
و هێڵە گشتییەکانی کوردایەتی تەبا و
هــاودەنــگ نــەبــوون .ئــەگــەرچــی حــیــزب و
پارتە میللی دێموکراتیکەکان رێبەرایەتیی
خەباتی رەوای خەڵکی کوردیان کردوە و
لە پاراستنی ناسنامەی سیاسیی کورداندا
رۆڵــی ئهرێنیان گــێــڕاوە ،بــەاڵم قوواڵیی
سیاسەت و ستراتیژی بەشێکیان لەگەڵ
بــنــەمــاکــانــی نــاســنــامــەی کــــوردان ناتەبا
بــــووە .بــۆ ویــنــە ،بــەشــێــک لــــەوان لــەبــەر

لە ئاستی بەریندا لە سەر پاسیڤبوونی
بــزوتــنــەوەی کـــوردان کــاریــگــەرە ،چونکە
هێشتا بزووتنەوەیەکی بەرین و کــارای
لەسەر ئەرزی واقع نەخوڵقاندوە .شکستی
بــزوتــنــەوە کــوردیــیــەکــان لــە م ــاوەی یەک
سەدەی رابردوو ئاماژە بە کامڵ نەبوونی
هەستی خۆ بو کورد زانین و ناسنامەی
تێکڕایی ک ــوردان دەک ــات ،کــە لــە هەموو
بەشەکانی کوردستان بە رێــژەی جیاواز
بەرچاو دەکەوێ.
خەڵکی کــورد لە زۆربــەی پارچەکانی
کوردستاندا رۆژانە لەگەڵ کوردایەتی و
پرسی ناسنامەی سیاسی هەڵسوکەوت
ناکات .ئەوان لە دوورەوە ،لە سیاسەت و
کردەوەی حیزبەکان دەڕوانن و لە کاناڵی
مــێــدیــای دوورەواڵت لــەگــەڵ بابەتەکان
هەڵسوکەوت دەک ــەن .زۆربــەیــان لەسەر
رێژیم ،دەوڵــەت و نــەتــەوەی سەردەست
هیچ جــۆرە وێنەیەکیان نییە و ئــەوان بە
چاوێکی ئاسایی سەیر دەکەن .لە بازنەی
بیرکردنەوەی ئەواندا کردەوە و هەڵوێست
ونــە و ئاسۆیەکی روون بۆ پاشەڕۆژی
خۆیان نابینن .لۆژیک و پالن ،لە سیاسەتی
کــوردیدا ونە ،بۆیە دەست و جووڵەکان
بــۆ مــاوەیــەکــی ب ــەردرێ ــژ نــیــن و ب ــەرەو
ئامانجێکی دیاریکراو تــاو نــادرێــن .تاکی
کورد لهژێر تیشکی پــەروەردەی دەوڵەت
ســەردەســتــەکــان ،کــولــتــووری نــەتــەوەی
ســەردەســت و دوور ب ــوون لــە مــێــژوو،
رابـــردوو ،جۆغڕافیا ،نــەتــەوە و ئامانجە
رەواکـــان کەمتر توانیویەتی دەســتــی لە
ئەڵقەی شوناسی تێکڕایی گیر بکات .ئەوان
جاروبار بۆ خۆ دەربازکردن لهژێر باری
بەرپرسیارەتیی نیشتمانی و خۆدزینەوە
خۆیان داوێنە باوەشی ناسنامەی گڵۆباڵ،
ناوچەیی و ئایینی ،کە لەسەر کۆی رەوتی
کوردبوون شوێندانەر نییە .کوردەکان لە
ئاستێکی بەرین دا و وەک نەتەوەیەکی
ســـەردەم ئــاگــاداری خــەم و ژانــی یەکتر
نین .سیاسەتی بەشێکی زۆر لە پارت و
رێکخڕاوە سیاسییەکان کوردەکانی لە
بازنەی ناسنامەی حیزبێکی دیاریکراودا
هێشتۆتەوە و دەرفەتی پەرەپێدانی کۆد
و سەمبولە نەتەوەییەکانی لەباربردوە.
لە ئــاکــامدا بە ک ــردەوە تــەوژمــی هەستی
هاوچارەنووسی کــوردەکــان لە بەستێنی
نیشتماندا لــەســەر رێــچــکــەی سروشتی
گەشەی نەکردوە و پەرتەوازەیی بانگی
ناسنامەی کوردانی کپ کردوە .نەبوونی
زمــانــی هــاوبــەشــی خوێندن و نووسین،
ئاگادار نەبوون لە رابردوویی خۆیان و
ئەوانی دیکە و هەروەها نەبوونی ئازایەتی
بۆ شکاندنی سنوورە سایکۆلۆژییەکان،

زڕە ناسنامەکان و سنوورە دەستکردەکان
هۆکاری ناکامڵبوونی ناسنامەی تێکڕای
کـــوردانـــە .شــونــاســێــک ،کــە بــە گــوێــرەی
ب ــەرژەوەن ــدیی ــە جــیــاوازەکــان رەنـــگ و
روخــســار دەگـــۆڕێ و زیــاتــر گرینگی بە
رواڵــەت و رووکــار دەدات و هــزر و بیر
پەڕاوێز دەخات.
تویژی خوێندەواری کورد و پێشڕەوانی
ئایینی لەو پێوەندییەدا و بە بەراورد لەگەڵ
نەتەوە و گەالنی دیکەی جیهان کارێکی
بەرچاویان نەکردوە .ئەوان لە پەرەپێدان
بــە زمــانــی دایـ ــک خــۆیــان بـــــواردووە و
هــاوشــێــوەی گــەالنــی دیــکــە پــێــشــڕەو و
رابەری گەل ویست و خاک خۆشەویست
نەبوون .بۆ وێنە مەالی کورد ئەگەر ٥٠٠
ساڵ لەوە پێش هەوڵی وەرگێڕانی کتێبی
قورئانیان دابایە و دواتر ئەو کتێبەیان بە
کــوردی بە خەڵکی ب ــاوەڕدار گوتبایەوە،
باشتر پــەرەیــان بــە زمــانــی دای ــک دەدا.
بێجگە لەوە ،تێگەیشتن لە خۆ ،خوا ،ئەوانی
دیکە و ژینگەیەکی گونجاوتری بۆ کورد
دەخوڵقاند و مافە سروشتیەکانیان بە
ئاسانی پێشێل نەدەکران .قەشە و مەالیانی
ئایینی لەنێو نــەتــەوە و گــەالنــی دیــکــەدا
لــە پــێــشــڕەوانــی پــــەروەردە و فێرکردنی
زمــانــی دایــک و بــەگــژداچــوونــەوەی زاڵــم
و ســەرکــوتــکــەرەکــاندا بــــوون .تــوێــژی
خــوێــنــدەوار بــە هــۆکــاری چــەنــدایــەتــی و
چــۆنــایــەتــی و هــەروەهــا تایبەتمەندییە
کۆمەاڵیەتی و کولتوورییەکانی کوردەوە
زۆر بە کەمی توانیویانە لە خەباتی بەناو
پــەرەپــێــدان بــە زمــانــی دای ــک ،خۆناسین،
چیرۆک و مێژوودا پێشڕەوی چاالک بن.
زۆربەی شێخ ،ئاغا ،مەال ،میرزا و رووناکبیر
و سیاسیەتکارە ک ــوردەک ــان لــە پرسی
ناسنامەدا کێشە و گرفتیان هەبووە ،بۆیە
لە هەڵسوکەوت و دەربڕینەکانیاندا کەمتر
ئاوڕیان لە دیــواری کۆشکی کوردایەتی
داوەتـــــەوە .لــەو مــەیــدانــەدا پاشکۆیەتی
بەشی کوردان بووە ،چونکە ئەوان توانای
خوێندنەوەی کۆی وێنەکەیان نەبووە ،بۆیە
لە هــەاڵواردنــی خۆیان و ئەوانی دیکەدا
شارەزا و سەرکەوتوو نەبوون.
کــێــشــەی بــەشــێــکــی زۆر لــە کــوردانــی
خوێندەوار ئەوەیە ،کە تەنانەت بە زمانی
دایــک بیر ناکەنەوە و بە زمانی فارسی،
تورکی و عەڕەبی بیر دەکەنەوە ،بۆیە لە
پرسی ناسنامەی سیاسی و تێکڕاییدا
ئامانجدار و ورد نین .زمان بە گەورەترین
فاکتەری بەرهەمهێنانی خەونی نەتەوە
و گــــەالن بــە ئ ــەژم ــار دێ و لــە پرسی
تێگەیشتن و هەلالجیکردن لــە کێشە و
چارەسەرەکاندا بە شاکلیل دژمێردرێ.
سیاسەتی خۆمەخۆمەی کوردان لە سەدەی
٢١دا هێشتا بەستێنی زمانێکی هاوبەشی
نەخوڵقاندوە .بە واتایەکی دیکە ،لە کاتێکدا
هێشتا وەک گەالنی دیکەی جیهان ئامانجە
سەرەتاییەکانمان دەســتــەبــەر نــەکــردوە،
خەریکە خۆمان باویژینە ئامێزی ناسنامەی
تێکشکاو و چەند رەنگیی گڵۆباڵ و بە
جارێک شوناسمان خەوشدار بکەین .لە
پرسی زماندا سیاسەتی هۆز و عەشیرە
باوە و هەر ناوچەیەک بە گوێرەی ویستی
عــەشــایــری خــۆی زمــانــی هــاوبــەش مانا
دەکاتەوە .ئەوان ئاگایان لەوە نییە کە یاسا
باوەکانی سیاسەت و مێژوو زۆر رەق و
تەقن و دڵیان بۆ شوناسی گوند و خێڵ
لێ نــادات و گــەل و دەوڵــەت بــەو ستایلە
نەدادەمەزرێ و نەبەڕێوەدەچێ.
مۆدێڕنیزم ناسنامەی ئاڵۆزتر و قۆناخی
پۆستمۆدێڕنیزم پرسی شوناسی پڕ لە
کەند و کۆسپ کردوە .شایانی باسە ،کە لە
روانگە فەلسەفەی سەردەمی رۆشنگەریەوە
ناسنامەی تێکڕایی و هەروەها سەرجەم
ئــەو داب و نەریتانە سێحری خۆیان لە
دەست داوە و توانای مانەوەی ئەرێنیان
نییە .بە گوێرەی روانگەی ئاماژەپێکراو،
ئــامــانــجــی س ــەرەک ــی ــی م ــرۆڤ ــای ــەت ــی بە
یــەکگــەیــشــتــن و دوورکــــەوتــــنــــەوە لە
جیاوازییەکانە و بۆ گەیشتن بەو مەبەستە
پێویستە کەند و کۆسپە ناوچەیی ،نەریتە
کۆن و سەمبولەکان نەمێنن .بە تێگەیشتنی
بیری مۆدێڕن و سەردەمیانە ،تاکەکان
ئـــــازادن و لــە کــۆمــەڵــگ ـهدا بــە گــوێــرەی
ویست و تێگەیشتنی خۆیان بڕیار دەدەن.
نیزامە سیاسی و ئــایــدۆلــۆژییــەکــان بە

ئایینی ،کۆمۆنیستی و سەرمایەداریەوە
سەلماندوویانە کە ناسنامە و بایەخەکان
لـــه ک ــۆت ــای ــی هـــەمـــوو چـــیـــرۆکـــەکـــاندا
یـــەکـــاکـــەرەوەن .مــرۆڤــەکــان بــە نـــاو و
چەمکی جیاواز تێدەکۆشن خۆیان ئازاد
کەن و دەسەاڵتی خۆیان پەرە پێبدەن و
لە کۆتاییدا ناسنامە و کولتووری تێکڕایی
خــۆیــان تۆکمە ک ــەن .نــەتــەوە و گەالنی
ژێــردەســت و مــرۆڤــە چــەوســاوەکــان لە
بارودۆخێکی پڕ لە چەرمەسەریدا لەدایک
دەبــن و گــەورە دەبــن ،بۆیە بە گوێرەی
پێویست دەرفەتی دەرکەوتن و خۆناسین
و گەیشتن بە لوتکەی ناسنامەی تێکڕاییان
لێ زەوت دەکــرێ .کــوردەکــان وێنەیەکی
زیــنــدووی ئــەو مێژوویەن و بۆ گەیشتن
بە مافەکانیان خوێن و بەهایەکی زۆریان
داوە ،بەاڵم هێشتا رێگای خۆیان لە رێگای
ئەوانی دیکە جیا نەکردۆتەوە .کوردەکان
لــەگــەڵ ئــەوانــی دیــکــەدا ،لــە پێوەندییەکی
هاوتادا نین و بــەردەوام لە الیەن نەتەوە
و دەسەاڵتە بااڵدەستەکانەوە توندوتیژیان
بەرامبەر کــراوە و زمــان ،کولتور ،خاک
و ناسنامەیان کراوەتە ئامانجی هێرشی
دوژمنکارانە.
رزگــــــاربــــــوونــــــی راســـتـــەقـــیـــنـــە و
دەســتــەبــەرکــردنــی مافەکان پێویستی بە
ناسینی «ئــێــمــە» و «ئــەوانــی دیــکــە»یــە.
سەرکەوتنی ستراتیژی کار و دوارۆژی
کـــــــوردان راســـتـــەوخـــۆ لـــەگـــەڵ پــرســی
ناسنامەی سیاسیدا گرێدراوە .لە دۆخێکی
ئەتۆدایە کە چوارچێوەی کار و تێکۆشان
و سنووری نێوان ئێمە و ئەوان بە هێزی
لۆژیک دیاری دەکرێن و مەودا و دەرفەتی
خـــۆفـــریـــودان و تـــەفـــرەدانـــی ن ــەت ــەوەی
کـــورد کــەمــتــر دەبــێــتــەوە .کــامــڵــبــوون و
ساغبوونەوەی ناسنامەی سیاسیی کوردان
دەرفــەتــی ئەرێنی و بنیاتنەر دەخوڵقینێ
و چــاک و خـــەراپ لێک جیا دەکــاتــەوە.
چیرۆکی سەرکەوتنەکان تۆختر دبنەوە و
تاکتیک و ستراتیژی گەیشتن بە ئامانجە
نەتەوەییەکان کارسازتر دەبن و هەروەها
کەرەستەی خۆپاراستنی هەمەالیەنە لە
چنگی دوژمــن زۆرتــر دەبــێ .گەلی کورد،
لــە پــشــت قــۆنــاخــی خــۆســاغــکــردنــەوە و
خۆناسین هەڵسەنگاندنی وردتر بۆ خۆیان
و ئەوانی دیکە دەکەن و بە زۆڕنای هەموو
الیەک سەما ناکەن .رێزگرتن لە زمان و
نیشتمان بە قەپانی قسە مەزندە ناکرێ،
بەڵکوو ئەرک و بەرپرسیارەتی دەخوازێ.
بیرکردنەوە بە زمانی نەتەوەی سەردەست
و دەوڵــەتــی داگیرکەر و ســووڕانــەوە لە
بــازنــەی ویستی ئــەوانــی دیــکــە ،بێگومان
کوردەکان بــەرەو مەنزڵگەی سەرکەوتن
نابات .کاتێک کوردەکان دەگەنە لوتکەی
شوناسی سیاسییان ،ئــەوکــات بە هزر،
دروشم و کردەوە هاوار دەکەن کە ئەوان
تورک و عەڕەب نین و بە زەبری زۆریش
نابنە ف ــارس و ئــێــرانــی ،بەڵکو ک ــورد و
کوردستانی دەبن.
ئــەو ســەرچــاوانــەی لــە نووسینی ئەو
بابەتەدا سوودیان لێوەرگیراوە:
Vilho
(toim
)2000.Harle,
Kansainavliset
suhteet
Lapin yliopistossa, Kriittinen
geopolitiikka ja kansainvalinen
(p
,)66-35.ymparistapolitiikka
Rovaniemi
,2013( De Benoist, Alain
)suomentanut Timo Hannikainen
Identiteetista,
Puhe National
Policy Instituten konferenssissa
26.10.2013 Washingtonissa
https://sarastuslehti.
/identiteetista/30/12/2013/com
()2004
Sheikhani,
Aziz
Kurdien poliittinen tilanne ItaKurdistanissa, Iranin Islamilaisen
tasavallan
alla,
Progradututkielma, kansainvliset suhteet,
2004 syksy
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سیاسی

ژماره690:

رۆژنامەی

ئایەتوڵاڵکان بۆ لە رێککهوتنی ( )FATFنیگەرانن؟

ئاگری باڵهکی

لـــە مــــــاوەی رابــــــــــردوودا پــێــنــەدانــی
خــزمــەتــگــوزاریــی بــانــکــی بــە ق ــەرارگ ــای
«خاتماالنبیا»ی سپای پاسداران ئینقالبی
ئیسالمی لە الیەن دوو بانکی ئێرانییەوە
بوو بە هۆیی کێشەیەکی سیاسیی گەورە

لە بەرپرسانی پێشووی دادوەریی ئیسپانیا
و شــارەزای بــواری ئابووری ،بەرپرسی
گ ــرووپ ــی تــایــبــەت ـه .ه ــەروەه ــا گــرووپــی
تایبەت دەبیرخانەیەکی ئیجرایی هەیە
کە چــاوەدێــری و لێکۆلینەوە لە هەموو
بوارەکانی جووڵەی ئابووریی نێودەوڵەتی
دهکا.
پەیوەندیی ئێران و گرووپی تایبهتی
ئیقدامی ماڵی( )FATFچیە؟
لە سەرەتای دامەزراندنی ئەو رێکخراو ه
ک ــۆم ــاری ئــیــســامــی هــیــچ دەورێـــکـــی لە
()FATFدا نەبووە ،بە درێژایی سااڵنی

،،

ئێف ئهی تی ئێف لە مانگی ٢ی ساڵی ٢٠١٦دا راپۆرتێکی تایبەتی
لەسەر کــردەوە ماڵییەکانی ئیران بــاو کــردوە و ئێرانی بە یەکێک لە
ناوەندەکانی ساغکردنەوەی دراوی نایاسایی دانا لەگەڵ ئــەوەشدا وهک
سەرچاوەیەکیش بۆ یارمەتی دارایی گرووپە تیرۆریستیەکان دانرابوو ،بەاڵم
دوای  ٤مانگ ( )FATFرایگەیاند کە لەگەڵ حکوومەتی ئێران تەوافوقێکی
سەرەتایی کردووه و ئێران دڵنیایی داوە کە سیستمی دارایی و بانکیی خۆی
زیاتر شهفاف بکا

،،

لە ئێراندا.
لەو نووسینەدا دەمانهەوێ باسێک لەسەر
( )FATFو هەروەها ئهو هۆکارانهی کە
دەســەاڵتــدارنــی نیزامی و ئایەتووڵاڵکان
لــە ئــێــراندا لــە وەهــا گرووپێک ترسیان
هەیە ،دهکهین .سەرەتا دروست بوون و
الیەنەکانی پێکهێنەری ئەو رێکخراوە باس
دەکەین ،دواتر باسی پەیوەندیی ئێران و
یاساکانی بوون بە ئەندامی ئەو گرووپە
دهخهینه بهر باس.
گــــرووپــــی تــایــبــەتــی ئــیــقــدامــی
ماڵی(( FATFچیە؟
گــــــرووپــــــی تــــایــــبــــەتــــی ئـــیـــقـــدامـــی
مــــــاڵــــــی(Financial Action Task
)Force on Money Laundering
رێکخراوێکی نێودەوڵەتییە کە یاسا و
رێسا بــۆ دراوی نایاسایی و هــەروەهــا
دابــی ـنکــردنــی ئــابــووریــی تــیــرۆریــســتــان
دادەرێژێ ،هەروەها شەفافیەتی سیستەمی
بانکی و دارایــــی واڵتـــان دهخـــــوازێ و
دهپارێزێ.
واڵتــانــی  G7وات ــە  ٧واڵت ــی گ ــەورەی
پیشەسازی ،ئەو رێکخراوەیان لە ساڵی
 ١٩٨٩دروست کردوە .ئێستاک ه  ٣٥واڵتی
بەهێزی ئــابــووری جیهان ئەندامی ئەو
رێکخراوەن ،یەکێتی ئەوروپا و شووڕای
هــاوکــاریــی کـــەنـــداوی فــــارس ئــەنــدامــی
گرووپی تایبهتی ئیقدامی ماڵین .ئیسرائیل
و عەرەبستان ئەندامی راوێــژکــاری ئەو
رێکخراوەیەن.
 ٩گرووپی ناوچەیی دژی کاری نایاسایی
ئــابــووریــش هــاوکــاری ئــەو رێکخراوەیە
دەکــەن ،یەکێک لــەو گرووپانە ،گرووپی
ئیقدامی ماڵی رۆژهــەاڵتــی نێوەراست و
باکووری ئەفریقایە کە جگە لە ئێران و
تورکیە ،ئیسرائیل و سهحرای رۆژئــاوا،
هــەمــوو واڵتــانــی دیــکــەی ئــهو نــاوچـهیـ ه
ئەندامی ئەو رێکخراوەن.
ئەندامانی ئێف ئ ـهی تــی ئێف سااڵنە
بەرپرسی ئەو رێکخراوەیە هەڵدەبژێرن.
ئێستا «خوان مانوئیل وگا سرانو» یەکێک

رابـــــردوو ئــێــران لــەژێــر زەرەبــیــنــی ئــەو
رێکخراوەدا بووە .لە ساڵی  ٢٠٠٨بەوالوە
سااڵنە ئەو رێکخراوە لەسەر ئێران راپۆرتی
تایبەتی هەبووە؛ چونکە بەپێی راپۆرتەکانی
ئەو رێکخراوەیە ئێران ناوەندی دراوی
نایاسایی و یەکێک لە بنکەکانی دابینکردنی
دارایــــی بــۆ کـــاری تــیــرۆریــســتـییـه ،ئــەو
رێکخراوەیە بە بەردەوامی هۆشداری داوە
بە ئەندامان و واڵتانی راوێژکار ،هەروەها
لە مامهڵهی بازرگانی و دراو لەگەڵ ئێران
داوای شەفافیەتی زیاتری کردوە .چونکە
بەپێی رێسای و یاساکانی ئەو رێکخراوەیه،
ئێران یەکێکە لە خراپترین واڵتەکانی جیهان
بۆ قاچاخ و دراوی نایاسایی.
ئێف ئهی تی ئێف لە مانگی ٢ی ساڵی
٢٠١٦دا راپۆرتێکی تایبەتی لەسەر کردەوە
ماڵییەکانی ئیران باڵو کــردوە و ئێرانی
بە یەکێک لە ناوەندەکانی ساغکردنەوەی
دراوی نایاسایی دانــا لــەگــەڵ ئ ــەوەشدا
وهک سەرچاوەیەکیش بۆ یارمەتی دارایی
گرووپە تیرۆریستیەکان دانرابوو ،بەاڵم
دوای  ٤مانگ ( )FATFرایگەیاند کە لەگەڵ
حکوومەتی ئێران تەوافوقێکی سەرەتایی
کردووه و ئێران دڵنیایی داوە کە سیستمی
دارایی و بانکیی خۆی زیاتر شهفاف بکا.
لە تەوافوقی ئێران و ئێف ئهی تی ئێف
پێداگری کــراوە لەسەر ئــەوەی کە دەبێ
حکوومەتی ئێران رێگە نەدا بە قاچاخچی
و کەسانی خراپ کە دراوە نایاساییەکانیان
لە بازاری ئیراندا ساغ کەنەوە و هەرەوەها
دەبێ ئێران یارمەتیدانی ئەو الیەنانەی کە
لە لیستی تیرۆر دان ،راگرێ .ئەو تەوافوقە
بۆ ماوەی یەکساڵە و ساڵی داهاتوو ئاکامی
چاالکییەکانی ئــێــران لــە الیـ ــەن()FATF
دووبارە دەخرێنەوە بەرباس.
دراوی نــایــاســایــی و چۆنیەتی
ساغکردنەوەی چۆنە؟
ســااڵنــە نــزیــک بــە  ٢٠مــیــلــیــارد دۆالر
کــەلوپــەلــی قــاچــاغ دەچێتە نێو ئــێــران و
داهاتەکەی دەبێتە دراوی نایاسایی و دەبێ
ســاغ بکرێتەوە .بەپێی ئاخرین راپۆرتی

مەجلیسی ئێران سااڵنە  ١٥تا  ١٩میلیارد
کەلوپەل قاچاغ دەکرێ.
نــاوەنــدی لێکۆڵینەوەی دەسەاڵتداریی
بازڵ لە سوئیس لە چەند مانگی رابردوودا
راپۆرتێکی لــەســەر وەزعــیــەتــی سیاسی
و دارایــی  ١٤٩واڵتی دنیا باڵوکردۆتەوە
کــە لــەوێــدا بــاس لــە یــاســا و رێساکانی
دژی دراوی نایاسایی دەکــا و واڵتانی
جیهانی تێدا پلەبەندی کردوە و ئێران بە
خراپترین واڵت دادەنــرێ و لە کۆتاییدا
ریزبهندییهکهدا جێدهگرێ.
نــاوەنــدی شەفافیەتی نــێــودەوڵــەتــی لە
راپۆرتی سااڵنەی خۆی لهسەر گەندەڵیی
ئابووری لە جیهاندا ،ئێرانی لە  ١٦٧واڵتی
جیهان لە پلەی  ١٣٠دان ــاوە .لە سااڵنی
رابــردوودا چەندین پەروەندەی گەندەڵیی
ئابووریی هەزاران میلیارد تمەنی لە ئێران
لــەژێــر لێکۆلینەوەدا ب ــوون« ،عبدالرضا
رحمانی فضلی» وەزیری نێوخۆی ئێران
دەلـــێ وەزعــیــەتــی دراوی نــایــاســایــی بە
شێوەیەک چۆتە نێو دنیای سیاسەت و
گرووپە سیاسییەکان لەدژی یەک بەکاری
دەهێنن.
حــکــومــەتــی ئــێــران لــە ســاڵــی ١٣٨٦دا
قانوونی بەرەنگاربوونەوە لەگەڵ دراوی
نایاسایی لە پەرلەمان دەرکــــردوە ،ئەو
قــانــوونــە هــەرچــەنــد پێدا دەگ ــرێ لەسەر
دراوی نایاسایی و گەندەڵی ئــابــووری،
بەاڵم تا ئێستا بە شێوەی رێکوپێک کەڵکی
لێ وەرنەگیراوە.
بــۆ ئــێــران تــۆم ـهتــبــار دهکــــرێ ب ه
دابینکردنی ماڵی تیرۆریزم؟
هەرچەندە کە هەموو واڵتــانــی جیهان
تـــیـــرۆریـــزم مــەحــکــوم دەکــــــەن ،بـــەاڵم
ت ــا ئــێــســتــاش واڵتـــانـــی جــیــهــان پــێــکــەوە
نەگەیشتوونەتە سەر پێناسەی هاوبهشی
تیرۆریزم و جیاوازییەکان زۆرن لەسەر
بە تیرۆریست زانینی ئهم یان ئهو گرووپ.
کــۆمــاری ئیسالمی ئــێــران لــە واڵتــانــی
جــــۆراوجــــۆر ل ــە گـــرووپـــی ســیــاســی و
چەکداریی جۆراوجۆر پشتیوانی دەکا کە لە
روانگهی ئێرانهوه «گرووپی مقاومەت»ن
« ،حــزبالــلــە» لــە لــوبــنــان ،ح ـهمــاس لە
فەلەستین ،حوسییەکان لە یەمەن و...
ئــەوانــە هەموو لەژێر چهتری پشتیوانی
دارایی کۆماری ئیسالمی ئێران دان.
ئەمریکا و یەکێتی ئــەورپــا و واڵتانی
ئەندامی شووڕای هاوکاری کەنداوی فارس
حیزبوڵاڵی لوبنان بە گرووپی تیرۆریستی
دەزانن ،حهماس لە الیهن یەکێتی ئورووپا
و ئەمریکا و بەشێکی زۆری واڵتانی جیهان
بە گرووپی تیرۆریستی ناسراون.
چەند مانگ پێش ئێستا لەژێر فشاری
ئەمریکا  ١٠٠حیسابی بانکیی حیزبوڵاڵ
داخران ،ئەمە وایکرد کە حەسەن نەسروڵاڵ
هاتە سەر خەت و گوتی هەموو پشتگیری
دارایــی و هەتا چەک و مووشەکهکانمان
ئێران دابینیان دهکا.
هـــێـــزی قــــودسـ ــی ســـپـــای پــــاســــدارن
راستەوخۆ ئەرکی ئەوەیە کە گرووپەکانی
وەک حیزبوڵاڵ و حـهمــاس و ئەوانیتر
لــە دەرەوەی ئــێــران ســەرپــەرشــتــی بکا.
لە الی ـهن ئەمریکا و واڵتانی ئــورووپــاوە
قــاســم ســولـهیــمــانــی فــەرمــانــدەی هێزی
قودس لە لیستی گهمارۆکان و لە الیەن
واڵتـــانـــەوە لــە لیستی رەش دانـــــراوە.
قەرارگای ئاوەدانکردنەوەی خاتەمولئەنبیا
یەکێکیتر لەو شوێنانەی کە کەوتۆتە نێو
لیستی رەشهوه و هەر بۆیە ئێف ئهی تی
ئێف دەیهەوێ کارەکانی ئەو قەرارگایە
شەفافتر و روونتر بن بۆ جیهانی دەرەوە،
بــەاڵم کێشەکە لێرەدا دروســت دەبــێ کە
دەســەاڵتــدارانــی کۆماری ئیسالمی ئێران
لەگەڵ ئەو جۆرە شەرت و شەرایەتانەی
ئێف ئهی تی ئێف نین و نایانهەوێ بچنە
ژێــر بــاری .هــەر بۆیە لە ئــیــراندا ئێستا
بــوونــە دوو دەســتــە :گــرووپــێــک موافقی
پهیوهست بوون به ئێف ئهی تی ئێفن و
گرووپێکیش دژبهر.

ریفۆرمخوازی رێویزیۆنیست
رێویزیۆنیزم له ئهسڵدا دهستهواژهیهک بوو ک ه بۆ
تیۆری و میتۆد ه سیاسییهکانی ئهو سوسیالیستان ه
بهکار دههات که ،ل ه کۆتایی سهدهی  19و سهرهتای
ســـهدهی 20دا ،پــێــداچــوون ـهوهیــان ب ـ ه هـهنــدێــک ل ه
تیورییهکانی کارل مارکس لهمهڕ شهڕی چینایهتی و
داهاتووی کۆمهڵگهی سهرمایهداریدا کرد و لهجیاتی
شۆڕشخوازی ،خوازیاری ریفۆرم و گۆڕانی نهرم و
هێواشی سهرمایهداری بۆ سوسیالیزم بوون .باوک یان
حەسەن شێخانی
روخساری سهرهکیی مارکسیزمی پێداچوونهوهخواز
ئێدوارد بێرنێشتاین ،تیۆریسێن و سیاسهتمهداری سوسیالدێموکراتی ئاڵمان بوو.
ل ه گرینگترین پرهنسیپه رهخنهییهکانی پێداچوونهوهخوازان ب ه مارکسیزم ،ئاماژ ه
بهم خااڵنهی خوارهو ه دهکهین:
)1رووخانی سهرمایهداری بهو خێراییهی مارکس پێشبینی دهکرد ،رووی نهدا و
نزیکیش نیه.
)2خهباتی چینایهتی وهک مارکس پێشبینی دهکــرد پــهرهی نهسهند و ،چینی
نێوهڕاستیش بهپێچهوانهی بۆچوونی مارکس ،نهتهنیا لهنێو نهچوو بهڵکوو گهشهی
کردووه.
)3دهکرێ ب ه ریفۆرم و پێشکهوتنی نهرم و هێواش ،سهرکهوتنی زیاتر بهدهست
بێنی تا ب ه شۆڕشێکی توندوتیژی لهناکاو1.
لهو کاتهو ه ئهم تێرم ه ب ه بهرباڵوی له ئهدهبیاتی سیاسیدا بهکار دێ و تهنانهت
ی غهیرهمارکسیستیش بهکار
بۆ پێداچوونهوهخوازانی سیستم ه سیاسی و فکرییهکان 
دهبرێ .ئهو سیستم ه سیاسی و فکرییانهی ک ه وهک مارکسیزم لهسهر بنهمایهکی
دووبهرهیی یان دووجهمسهری دارێژراون و ،بهر ه و جهمسهرێک راست و لهسهر
حهقه و ،بهر ه و جهمسهرهکهی دیکهش دهبێ خهباتی لهدژ بکرێ و لهنێو ببرێ.
سیتسمگهلێکی فکری ک ه ب ه ئایدۆلۆژی کــراون و دهسهاڵتبهدهستان بۆ شانتاژ و
سهرکوتی رکهبهرهکانیان کهڵک له دهستهواژهی پێداچوونهوهخواز وهردهگرن.
کــۆمــاری ئیسالمی سیستمێکی تــارادهی ـهک ئایدۆلۆژیکه و خــاوهن وێژمانێکی
ئایدۆلۆژیکه .لهو سیستمهدا دهستهواژهی پێداچوونهوهخواز له الیهن ئوسوولگهرا
توندئاژۆکانهوه بۆ ریفۆرمخوازان بهکار دی؛ رێک ب ه ئامانجی شانتاژ و وهدهرنانیان
ل ه بازنهی دهسهاڵت و سهرکوت کردنیان .وک بڵێی ک ه لهو سیستمانهدا ههر دهبێ
لهسهر هێڵ ه سیاسی و فکرییهکانی سهرهتای هاتن ه سهرکاریان بڕۆی و ههر چهشن ه
پێداچوونهوهخوازییهک یان بۆچوونێکی جیاواز تهنانهت به مهبهستی پاراستن
و چاک کردنی ئهو سیستمانهش ،وهک الدان له راستیی رهها لهقهڵهم دهدرێ و
دهبێ سهرکوت بکرێ! شایانی باس ه ک ه ل ه سیستمگهلی کراوهی دێموکراتیکدا ئهو
دهستهواژانه ،بهتایبهت ئهوکاتهی ک ه واتا و الیهنێکی نێگهتیڤ وهردهگرن ،بوونیان
نیه .ل ه راستیدا سیستم ه دێموکراتیکهکان لهگهڵ کۆمهڵگه و پێویستییهکانی سهردهم
بهردهوام خۆیان رێک دهخهن و نهتهنیا دهرگا ب ه رووی گۆڕانکارییهکان داناخهن،
بهڵکوو وێڕای خۆرێکخستن لهگهڵیان ،هیدایهت و کاناڵیزهیان دهکهن.
ریفۆرمخوازان ب ه ههر هۆیهک بێ ،لهوانهی ه به گوتهی خۆیان به وان ه وهرگرتن
له ئاڵوگۆڕهکانی هاوچهرخی ئێران ،ریفۆرم و پێشکهوتنی ن ـهرم و هێواش ب ه
رێگهچارهیهکی گونجاو دهزانن بۆ چاک کردن و مورتورب ه کردنی سیستم لهگهڵ پێوان ه
و نۆڕمهکانی ئهمڕۆی دهسهاڵتداری .ئهم ههواڵنهن ک ه ل ه الیهن بهشی ئیدئۆلۆژیکی
حاکمیهتهوه ب ه تاوان لهقهڵهم دهدرێ؛ بهشێک ک ه مانهو ه و بهرژهوهندیی خۆی ل ه
نهگۆڕی و چهقبهستوویی رهههند ه سیاسی و فکرییهکانی سیستمدا دهبینێ .بۆ
ئهوهی زیاتر له تێرمی ریفۆرمخوازی رێویزیۆنیست حاڵی بین ئاماژه ب ه بهشێک لهو
تهوسیف ه نێگهتیڤان ه دهکهین ک ه ئوسوولگهرا توندئاژۆکان بۆ ریفۆرمخوازان بهکاری
دێنن.
ل ه روانگهی ناوکی سهختی دهسهاڵتهو ه که «همپوشانی» زۆری لهگهڵ ئوسوولگهرا
توندرهوهکان ههیه ،ریفۆرمخوازهکان رهوتێکی لیبراڵین که عاشقی رۆژئاوان و ب ه
چاویلکهی رۆژئاوا ل ه پرسهکان دهڕوانن و دهیانهوێ روخساری ئهمریکا ب ه جوانی
پیشان بدهن .عهلی سهعیدی نوێنهری خامنهیی ل ه سپای پاسداراندا ل ه وتووێژێک
لهگهڵ ئاژانسی ههواڵی «فــارس»دا ،ب ه توندی هێرش دهکاته سهر ریفۆرمخوازان
و دهڵێ :ئهوان به دوای ستراتیژی پهرهسهندنی تهعامولگهرا دان و پێیان وای ه ک ه
سیستمی نێونهتهوهیی کوێخایهکی ههی ه ک ه ئهمریکایه و بهبێ پێکهاتن لهگهڵ ئهمریکا
ناتوانین پهرهبستێنین .ستراتیژیک ک ه ئهگهر دهرفهتی پێبدرێ رووخانی نیزامی
لێدهکهوێتهوه .عهلی سهعیدی له شرۆڤهی هۆکارهکانی ههڵوهشانی سۆڤیهتدا
دهڵێ :ئهوهی که سۆڤیهت ل ه سهردهمی سهرکۆماریی گورباچۆفدا رووخا بۆ ئهو ه
دهگهڕێتهو ه ک ه زۆر پێشتر ،ل ه سهردهمی خرۆشچۆفدا دهسهاڵتبهدهستانی سۆڤیهت
تووشی گۆڕانی لێکدانهو ه بوون و پێیان وابوو ک ه دهکرێ لهگهڵ ئهمریکا سازش
بکرێ .ئهو شتهی که ب ه گوتهی نوێنهری خامنهیی ل ه سپای پاسداراندا ،له الیهن
بهرهی دهوڵهت و ریفۆرمخوازهوه دهگوترێ و کاری بۆ دهکرێ.
ریفۆرمخوازان ل ه روانگهی توندڕهوهکانی ئوسوولگهراو ه هێزی پیاد ه یان تابووری
پێنجهمی دوژمنن که دهیانهوێ کۆماری ئیسالمی له نێوهرۆکی ئینقالبی خۆی بهتاڵ
بکهنهو ه و چییهتیی سیستم بگۆڕن .ئهو کارهش له رێگهی دروست کردنی کهلێن لهنێو
حاکمی هتدا و ههوڵ بۆ مارژیناڵ کردنی هێزه حیزبوڵاڵییهکان ئهنجام دهدهن .ههر لهو
روانگهو ه ریفۆرمخوازهکان تهنانهت بهرینتر لهوهش میانهڕۆکان ،باس له پێویستیی
بهرجامیزاسیۆن بۆ بوارهکانی :سیاستی دهرهوه ،ئابووری ،سیستمی بانکی ،بواری
وزه و فهرههنگ و شێوازی ژیان دهکهن و لهو رێگهو ه بهشێوهیهکی «لهجیاتی»
و «پهیمانکاری» پــرۆژهی داماڵینی سیستم ل ه نــۆڕم و بایهخ ه ئینقالبییهکان و
نۆرماڵیزاسیۆنی سیستم جێبهجێ دهکـهن .ل ه دیدی توندڕهوهکانی ئوسوولگهراو ه
ئامانجی رۆژئــاوا و بهتایبهت ئهمریکا بههێز کردن ئهو رهوتهیه لهنێو سیستمدا
و ،له پرۆسهی جێبهجێ کردنی بهرجام و ل ه دوورنمای ئهو رێککهوتنهدا بهدوای
عادیسازیی نیزامی ئینقالبی ئێران دان.
ئهوهی لهم نووسینهدا باسی کرا روانگهی بهشی ئایدۆلۆژیک و بههێزی نێو سیستم ه
به نیسبهت ریفۆرمخوازان و بهگشتی میانهڕۆکان .ئهم ه یهکێک له ئاستهنگهکانی
بهردهم رهوتی چاکسازیخوازی نێو سیستمی کۆماری ئیسالمییه؛ له الیهکی دیکهش
ریفۆرمخوازان ل ه الیهن ئۆپۆزیسیۆنی دهروهی سنووری کۆماری ئیسالمیشهو ه
لهژێر هێرش و رهخنهی توندی گوتاری و پراکتیکی دان .به روانینێکی نێوتراڵ و
بـهدوور ل ه ههرچهشن ه الینگرییهک ،سیاسهت کردن ل ه واڵتانێکی وهک ئێران ب ه
بهستێنی فهرههنگی و سیاسیی هاوشێوه ،سهخت و چهتوونه.
)1وهرگیراو له ویکی پێدیا

7

30ی رهزبهری 21 _ 1395ی ئۆکتۆبری 2016

ژماره690:

واڵتە یەکگرتووەکان دەتوانێ براوەی ئەو هەڵبژاردنە بێت؟
تۆماس فریدمان – نیۆیۆرک تایمز
وهرگێڕان :مهنسوور پیرۆتی

حیزبی چای و تێد کروز و تێکڕای ئەو دەزگا
راگەیاندنانەی کە پاڵپشتییان دەکەن و کار
بۆ شێواندنی بارودۆخەکە دەکەن ،بنەمای
نوێ بۆ حیزبێکی دەستەراستی میانەڕەو
دابــنــدرێ کە پــاش تێپەڕاندنی ئــەو قۆناغە
بتوانین هیوادار بین حیزبێکی کۆماریخوازی
نوێ بەرهەمبێنێ .ئەو بنەما نوێیە دەبی
ئــیــلــهــاوەرگــرتــوو ل ــە دەســتــپــێــشــخــەرییــە
محافزەکارانەکانی «جەک کەمپ» بێ ،نەک
سەرچاوەگرتوو لە تووڕەیی ،دژایەتیکرانی
پەنابەران و دوژمنایەتی نژادی ترامپ.
گەیشتن بــەو دەرئەنجامە زۆر گرینگە
ک ــە شــکــســتــی ئــیــحــتــمــالــی ت ــرام ــپ لــەســەر
سندوقەکانی دەنگدان ئەو پەیامە بە حیزبی
کۆماریخواز دەدا کە کەسێک بە رەگ و
ریشەی مەسمومەوە هیچکات ناتوانێ لە
ئەمریکا سەرکەوتن بەدەستبهێنێ؛ جا با
خۆی و الیەنگرەکانی لە هەر چین و توێژێک
کە هەن ،باسی دەستکاری دەنگی دەنگدەران
و گۆڕینی ئاراستەی هەڵبژاردن بکەن.

رۆژنامەی

نێون 
هت 
هوهیی

دەڵــێــم هــیــوادارم چونکە دەقــیــق نــازانــم
هیالری کلینتۆنی راستەقینە کێیە – ئەوەی
زیاتر بۆ الی بیرۆکەکانی بێرنی ساندێرز
راکێشراوە و بۆ کۆمەاڵنی خەڵک دەدوێ،
یــان ئــەوەی کە پــەیــرەوی لە بیل کلینتۆن
دەکا و بە شێوەی نهێنی لەگەڵ کۆمپانیای
گۆڵدمان ساکس دانوستانی کردووە.
ســـێـــنـــاریـــۆی کـــابـــوسئـــاســـا – ن ــەک
خــواینــەخــواســتــە ســەرکــەوتــنــی تــرامــپ –
ئەوەیە کە کلینتۆن بە جیاوازییەکی کەمی
دەنــگــەکــان ســەرکــەوتــن بــەدەســت بهێنێ و
کۆماریخوازەکان زۆرینەی کورسییەکانی
ئەنجومەنی نــوێــنــەران و پــیــران بەدەست
بهێننەوە .لــە وەه ــا ســێــنــاریــۆیــەکدا باڵی
چەپی دێموکراتەکان گوشارەکانیان زیاتر
دەخەنە سەر کلینتۆن تا ترامپ ،کە رەنگە
بــزووتــنــەوە و تــۆڕی میدیایی و دەزگــای
راگەیاندنی خــۆی وەڕێبــخــا ،کــار لەسەر
تووڕەیی بەردەوامی بەدەنەی جەماوەری
کۆماریخوازەکان بکا ،و هەرەشە لە هەر

هــــــــەر بــــــە جـــــــیـــــــددی ،بــــــۆ بــلــیــتــی
چـــوونـــەژوورەوەمـــان نــەفــرۆشــت؟ ئەگەر
سەیرکردنی تاکە هەڵبژاردنی نەتەوەیی ئێمە
بە پــووڵ با ،دەمانتوانی بەشێک لە قەرزە
گشتییەکانی پێ پاک بکەین .پرسیار ئەوەیە،
لــە کاتێکدا کــە بینەران لــە سەرتاسەری
جیهان بە تامەزرۆیییەوە سەیری شۆی
تەلەڤزیۆنی نــەتــەوەیــی راستەقینەی ئێمە
دەکەن ،ئەرێ ئێمە ،شارومەندانی ئەمریکا،
قــــەرارە ل ــەو هــەڵــبــژاردنــە هــیــچ شتێکمان
دەستکەوێ؟
بــەتــایــبــەت ،ئـ ــەرێ بــڵــێــی ئـــەو شــتــەمــان
دەستکەوێ کە زۆرمان پێویست پێیەتی و
لەو سەدەیەدا کەمتر چێژمان لێکردووە؛
واتــا حکوومەتێکی کاریگەر .ئێمە کێشەی
وەپشتگوێخراومان کەم نین کە پێویستیان
بــە چــارەســەرە ،زۆرن ئــەو پــرســانــەی کە
رێبەریکردنی ئەمریکایان دەوێ .ناکرێ
چــوار ساڵی دیکە چـــاوەڕێ بکەین تا
ئەمریکا بە بەرپرسیارەتییەکانی خۆی
هــەڵــدەســتــێ ،بــەتــایــبــەت لــە ســەردەمــی
پــێــشــڤــەچــوونــی ســەرســووڕهــێــنــەری
تێکنۆلۆژی و گۆڕانی خێرای کەش و
هەوا.
زیادەرۆیی ئێمە لە ماوەی دوو ساڵ
کــات رابــــواردن و بــەزەیــی پێداهاتنی
هەڵبژاردن وایکردووە لەنێو بازنەیەکدا
خــول بــخــۆیــنــەوە و بگەرێینەوە سەر
جێگای خۆمان و پرس و گرێپوچکەی
زی ــات ــر ب ــۆ واشــنــگــتــن دروســـــت بــبــێ.
ئــەوەش تەنیا لە رووی دەروونـییــەوە
کاریگەریمان لــەســەر بەجێ ناهێڵێت،
بگرە وەک نەتەوەیەک بەرەو داکشان و
الوازیمان دەبا .کاتێک ئێمە تا ئەو رادەیە
لە ئاستی نەتەوەیی و بە شێوەیەکی
ستراتێژیک زیان بە دەزگای حکوومەتی
خۆمان دەگەیەنین ،دەبی چاوەڕێی ئەوە
بە هەر رادە کە سەرکەوتنی کلینتۆن بە جیاوازی دەنگی زیاتر
بین کە شیرازەی واڵت لێک بترازە.
مــەســەلــە ئــەوەیــە کــە چ ــۆن دەک ــرێ بێ ،بە هەمان رادە کەمتر لە سیاسەتەکانیدا بەستراوە بە ئەوانی دیکە
بــــــراوەی کــەمــپــەیــنــێــک س ــەرک ــەوت ــوو دەبێ .هیوادارم ئەو قسەیەی بهێنێتەجێ کە لە دیبەیتی رابردوودا ئاماژەی
ئــەژمــار بکرێ لە حاڵێکدا هەڵبژاردن
زیاتر حاڵەتی پـێرابــواردنــی بە خۆوە پێکرد؛ کە وتی «بەدوای دۆزینەوەی بەستێنی هاوبەش لەگەڵ باڵی چەپی
گرتووە و براوەی هەڵبژاردن تەواو لە حیزبەکەی ،و هەروەها کۆماریخوازەکاندا دەگــەڕێ تا بە هاوکاری
رووی ئەخالقییەوە بریندار کــراوە –
جا چ بەهۆی ئــەو زەبــرانــەی دۆڕاوی هەمووان راپەڕاندنی ئەرک و کارەکان لە واشنگتن کردەییتر بێ»
هەڵبژاردن بووبێ یان خۆی وای لەخۆی
کردبێ!
بــەراســت دەبــی چ بکرێ بــۆ ئــەوەی
ئەو هەڵبژاردن-درامایە بە شێوەیەکی
لە هەمان کاتدا ،ئێمە دەبی هیوادار بین نوێنەرێکی یاسادانەری کۆماریخواز بکا کە
جیاواز کۆتایی پێ بێت ،یان النیکەم زۆر
کە نەتەنیا هیالری کلینتۆن لە هەڵبژاردنەکان بیر لە ســازان و ریککەوتن لەسەر پرسە
تراژیک و خەفەتهێنەر نەبێ؟
لــە دەســتــپــێـکدا دەب ــی ئــەو نوسخەیەی ســـەرکـــەوتـــن بــــەدەســــت بــێــنــێ بــەڵــکــوو گرینگەکان دەکاتەوە .ئەگەر ئەوە رووبدا،
ئێستای حیزبی کــۆمــاریــخــواز بمرێندرێ .دێموکراتەکان لە ئەنجومەنی پیران ببنەوە ئەمریکا دەکەویتە دەست قەدەر و هات و
من ئەوە وەک ئەندامێکی حیزبی ناڵێم .من زۆرینە و لەو رێگەیەوە کلینتۆن لە هێز و نەهات.
وەک شارومەندێک ئەو پرسە دێنمەگۆڕ کە کارتێکەری پێویست بۆ مامەڵەکردن لەگەڵ
شــتــێــکــی دی ــک ــە .ل ــە مـــــاوەی ئـــەو چــەنــد
ئەمریکا پێویستی بە حیزبێکی دەستە راستی بــەشــی هـــەراوی ئــەنــدامــانــی تێگەیشتووی کاتژمێرەی کــە ن ــەواری قسەکانی ترامپ
کارا هەیە کە زیاتر پێشنیاری بازاڕبنەمای بۆ کــۆمــاریــخــواز بــەهــرەمــەنــد بێت تــا کــار بۆ بــاوبــۆوە کــە تێیدا بــە بێئەخالقی باسی
چارەسەری مەسەلەکان پێبێ؛ گوشارەکان چــارەســەری هــەنــدێ پــرس و مەسەلە بکا ژنان دەکرد ،ویکیلیکس ،کە پێدەچێ ئەرکی
بــۆ نەهێشتنی کــۆســپ و کــۆتــوبــەنــدەکــان لــەوانــە :رێکخستنەوەی عــەقــانــی یاسای کــادرێــکــی دەزگـــای هــەواڵــگــری رووســیــەی
درێــژە پێبدا؛ کــار بۆ تیجارەتێکی ئازادتر هەڵگرتنی چەک ،وەک گەڕاندنەوەی قەدەغەی پێدرابێ ،ئیمەیلەکانی حیزبی دێموکراتی
و حکوومەتێکی بچووکتر بکا و ئامادەیی چــەکــە مــەتــرســیــدارەکــان ،چــاودێــریــکــردنــی باڵو کردەوە تا کێشە بۆ کلینتۆن دروست
ئـــەوەی تــێــدایــە لــەســەر پــرســەکــان لــەگــەڵ تۆمەتباران و قەدەغەی کڕینی چەک بۆ ئەو بکا .کەمپەینی کلینتۆن جەختی لەسەر ئەوە
الیەنەکانیتر بکەویتە دانوستان و وتووێژ .کەسانەی ناویان لە لیستی گومانلێکراوانی کــردەوە کە رووسیە لە هەوڵی ئــەوە دایە
ئەو نوسخەی ئێستای حیزبی کۆماریخواز ،تیرۆردا هەیە ،قەرزکردنی پوول بە سودی کــە ئەتمۆسفێری هــەڵــبــژاردن بــە قازانجی
حیزبی چارەسەری ئەو پرس و مەسەالنە نزیک بە سیفر بۆ دووبــارە بنیاتنانەوەی ترامپ بگۆڕێ .ئەگەر وابــێ ،تێکشکاندنی
ژێرخانەکانی ئــابــووری ،گۆڕینی بەشێک ت ــرام ــپ ل ــەس ــەر ســنــدوقــەکــانــی دەن ــگ ــدان
نییە.
ه ــەم ــووم ــان ئ ــاگ ــاداری ــن ک ــە وتــەبــێــژی لە داهــات و باجی کۆمپانیا گــەورەکــان بۆ باشترین رێگایە لە بــەردەم ئەمریکاییەکان
کۆماریخوازی ئەنجومەنی نوێنەران ،جان باجی سەر کەربۆن تا هاندەری بەکارهێنانی تا بە ڤالدمیر پوتین بڵین کە «تۆ دەتوانی
بــوئــێــر دەســتــی لــەکــار کــێــشــایــەوە ،بــەاڵم زیــاتــری وزەی پــاک بــن ،پێداچوونەوە بە دەستکاری هەڵبژاردنەکانی خۆتان بکەی،
نــەک بــەو هــۆکــارە کــە نــەیــدەتــوانــی لەگەڵ بەرنامەی ئۆباماکەیر –بەرنامەی ریفۆڕم بــەاڵم ناتوانی ئاراستەی دەنگدەرانی ئێمە
ســەرکــۆمــار ئۆباما کــار بکا ،بەڵکوو بەو لە کەرتی تەندروستی ئۆباما -و ئەنجامدانی بگۆڕی».
هۆیە کە زیاتر لە یەک چوارەمی ئەندامانی چاکسازی لە یاساکانی کۆچکردن و باج.
ب ــەاڵم تــکــایــە ،خــوایــە ،وابــکــە ئ ــەوە تاکە
بە هەر رادە کە سەرکەوتنی کلینتۆن بە دەستکەوتی ئەو هەڵبژاردنانە نەبێ.
کۆماریخوازی ئەنجومەنی نوێنەران ،ناسراو
بە فراکسیۆنە ئــازادەکــان ،هیچ هۆگرییان جیاوازی دەنگی زیاتر بێ ،بە هەمان رادە
بۆ پرسەکانی حکوومەت نەبوو و ئەوەش کەمتر لــە سیاسەتەکانیدا بــەســتــراوە بە
 ١٢ئۆکتۆبری  ٢٠١٦باڵوبۆتەوە.
کۆسپی لــە بـــەردەم ئەنجامدرانی ئەرکی ئەوانی دیکە دەبێ .هیوادارم ئەو قسەیەی
http://www.nytimes.
بهێنێتەجێ کە لە دیبەیتی رابردوودا ئاماژەی opinion/can-the-/12/10/2016/com
ناوبراو دروست کردبوو.
بـــۆ بــــــەرژەوەنــــــدی واڵت ،پــێــویــســتــە پێکرد؛ کە وتی «بەدوای دۆزینەوەی بەستێنی ?us-win-this-election.html
ئـــەو نــوســخــەیــەی حــیــزبــی کــۆمــاریــخــواز هاوبەش لەگەڵ باڵی چەپی حیزبەکەی ،و
شــکــســتخــواردوو راب ــگ ــەی ــەن ــدرێ ،و بە هــەروەهــا کــۆمــاریــخــوازەکــاندا دەگ ــەڕێ تا
م ــەودای ــەک ــی زۆر لــە زێــدەڕۆی ـییــەکــانــی بە هاوکاری هەمووان راپەڕاندنی ئەرک و
دەستەراستی و هۆگرییەکانی دۆناڵد ترامپ ،کارەکان لە واشنگتن کردەییتر بێ».

،،

،،

کەمپەینی خویندن بە زمانی کوردی لە
کەنارەکانی گۆلی ورمێوە تا سەراوی لیلوپەڕ

تاهیر قاسمی

بەڵێ تۆ جوانی ،نازداری ،لەباری
منیش پیرێکی زورهان و دزێوم
بەاڵم شیرینترە لەو شەکرە لێوەت
وشەی کوردی کە هەڵدەڕژێ لە لێوم  -هێمن

لەو رۆژانەدا کە کوڕان و کچانی مەریوان بۆ دەربڕینی ناڕەزایەتی لە حاند دواکەوتویی
و پشتگوێ خرانی ناوچەکەیان رژابوونە سەر شەقامەکان ،لە کەنارەکانی زرێبار ،منااڵن
بە خوێندنەوەی شێعری کوردی ،وتنی گورانیی کوردیو کایە لەگەڵ وشەی کوردی،
کۆتایی ساڵی خوێندنی زمانی کوردییان بۆخۆیان جێژن دەگرت .رێورەسمەکانی کۆتایی
خوێندن بە زمانی کوردی ،ئەمساڵ بە تایبەت لە دوو شار و ناوچەی مەریوان و بانە
جێگای سەرنج بوون .لەوالتر ،منااڵنی لێوارەکانی گۆلی ورمێ ،بە بۆنەی وەرگرتنی
مۆڵەتی کردنەوەی کالسی زمانی کوردی ،شاد و شاگەشکە بوون .لە الیەکی دیکەش
چاالکانی کورد لە شاری کرماشان کەمپەینێکیان بۆ گەڕاندنەوەی مافی خوێندن بە
زمانی کوردی وەڕێخستووە.
دەسەاڵتی کۆماری ئیسالمیی ئێران بە درێژایی نیزیک بە چوار دەیەی تەمەنی ،منااڵنی
کوردستانی لە چاوەڕوانیی سەرەتاییترین مافی خۆیاندا هێشتۆتەوە .سەرەتاییترین
مافێک کە دەکرا بە جێبەجێ کردنی بەندی ١٥ی یاسای بنەڕەتیی خۆی جێبەجێی بکا .لە
راستیدا ئەوە تەنیا بەندێکی یاسای بنەڕەتیی کۆماری ئیسالمی بوو کە لە سەرەتاوە بەر
سەرنجی کوردەکان کەوت .بەندێک کە ئەگەرچی ناوەرۆکەکەی تەفسیر و لێکدانەوەی
جــۆراوجــۆر هەڵدەگرێ و بە هیچ جۆر واڵمــدەری خواستە نەتەوەییەکانی کــورد لە
ئێراندا نییە بەاڵم جێبەجێ کرانی دەیتوانی هەنگاوێکی بەرەوپێش بۆ چارەسەری پرسی
نەتەوەیی لە کوردستان بێ.
کۆماری ئیسالمی لە کاتێکدا دەسەاڵتی لە تاران بە دەستەوە گرت کە کوردستان بۆ
دابین بوونی مافەکانی بە تەواوی لەسەر هەست و پێداگر بوو .کوردەکان ماوەیەکی
زۆر لە پێناو مافەکانیاندا دژ بە دەسەاڵتی پاشایەتی جەنگابوون .هەر بۆیەش رێژیمی
تازە بە دەسەاڵت گەیشتوو نەیتوانی یاسایەک دابڕێژێ کە لەودا بە یەکجاری نەتەوە
بندەستەکان بە نەدیتراو حیساب بکا .دەرەنجامی ئەوەش بەندی پازدەی یاسای بنەڕەتی
بوو کە لــەودا دانــی بە بوونی زیاتر لە یەک نەتەوە لە ژێر نــاوی قــەوم و زیاتر لە
یەک زمان ،جگە لە زمانی فارسی نابوو .بەاڵم ئەزموونی چوار دەیە دەسەاڵتداری و
جێبەجێ نەکردنی ئەو بەندە ،نیشانی دا کە زیاتر لە ژێر خۆڕاگری و پێداگریی نەتەوە
بندەستەکان بەتایبەت نەتەوەی کورددا هاتە ئاراوە و هەڵقواڵوی باوەڕی دامەزرێنەران
و دەسەاڵتدارانی ئەو سیستمە نەبوو .رێژیمی تازە بە دەســەاڵت گەیشتوو لە الیەک
لەسەر کۆڵەکەی ئیدئۆلۆژیی مەزهەبی دامەزرا کە تێیدا نەتەوە و مافی نەتەوایەتیی لە
ژێر ناوی ئۆممەت و ئایین سڕدراوەتەوە .لە الیەکی دیکەش دەستێکی بە پان ئێرانیزم
و ناسیونالیزمی مێژوویی فارسەوە بەند بوو کە لەسەر بنەمای حاشا کردن لە بوونی
نەتەوەکانی دیکە رۆنراوە .هەر بۆیەش ئەسڵی پازدە و مافی خوێندن بە زمانی دایکی
هیچکات نەهاتە بواری جێبەجێ کردن و هەتا ئێستاش تەنیا لەسەر کاغەز ماوەتەوە.
ئەوەش لە حاڵێک دایە کە بە درێژایی تەمەنی کۆماری ئیسالمی چاالکانی کورد بەردەوام
هەوڵیان بۆ جێبەجێ کردنی ئەم بەندە داوە تا مناڵی کوردیش وەک دیکەی منااڵنی جیهان
چیدی لەو مافە سەرەتاییە بێبەش نەبن .لە هەڵبژاردنەکاندا زۆر جار ئەم بەندە بووە
بە ئامرازی تەبلیغات و بانگەشەی هەڵبژاردنی کاندیداکان .کەچی سەرەڕای بە پیرەوە
چوونی چەندان جارەی کوردەکان و لەو رێگایەشەوە سەرخستنی ئەو کاندیدایانە ،ئەو
مافە سەرەتاییە هەروا بە پشگوێ خراوی ماوەتەوە .تەنیا قازانجی ئەو بەندە بۆ نەتەوە
بندەستەکان لە قانوونی ئەساسیی کۆماری ئیسالمیدا ئەوەیە کە کوردەکان و دیکەی
نەتەوەکان بۆخۆیان هەوڵ بۆ فێربوونی زمانی دایکیی خۆیان بدەن یا النیکەم لەسەر
ئەوە ،مامۆستایان و شارەزایانی زمان بۆ فێرکردنی هاوزمانەکانیان کەمتر بکەونە ژێر
گوشار و راوەدوونان.
کوردانی رۆژهەاڵت هەر لەگەڵ رووخانی دەسەاڵتی پاشایەتی ،هەوڵدان بۆ فێربوون
و پەرەدان بە زمانی نەتەوەیی خۆیان بە ئاشکرا دەست پێ کردەوە .حیزبی دێموکراتی
کوردستان لەگەڵ دەسپێکردنەوەی خەباتی ئاشکرای خۆی ،هەوڵی دا لە شار و گوندەکانی
کوردستان قوتابخانە بۆ منااڵنی کورد بکاتەوەو مامۆستایان بە زمانی کوردی وانە بە
منااڵن بڵێنەوە .لەگەڵ هێرشی دەســەاڵت بۆ سەر کوردستان و داگیرکردنی شار و
ناوچەکانی کوردستان ،وانە گوتنەوە بە زمانی فارسی لە جێی زمانی کوردی داندرایەوە.
خوێندن بە زمانی کوردی یاساخ کرا و تەنانەت دواتر ئەو مامۆستایانەش لەو جۆرە وانە
گوتنەوەیە مەنع کران کە دەرسەکانیان بە زمانی کوردی بۆ منااڵنی کورد شەرح دەکرد.
بەاڵم هەموو ئەو زەخت و گوشارانە نەیانتوانی هەوڵەکان بۆ فێربوونی زمانی دایکی الی
تاکی کورد و مناڵی کورد بنەبڕ بکەن .خۆ فێر کردن و فێرکردنی بنەماڵەیی بە درێژایی
ئەو سااڵنە لە الی تاک و بنەماڵەی کورد لە برەو نەکەوت .لە سااڵنی دواتردا چاالکان
و دڵسۆزانی زمان و وشەی کوردی هەوڵەکانیان بۆ کردنەوەی کالسی زمانی کوردی
و فێرکردنی بە ئاشکرای هاونەتەوەییەکانیان چڕ کردەوە .ناوەندی فەرهەنگیی سۆما بۆ
ئەو مەبەستە رەنگە یەکەم و گەورەترین پیکهاتە بوو کە بنکە و نوێنەرایەتیی لە زۆربەی
شارەکانی رۆژهەاڵتی کوردستان کردەوە .سۆما و دەستەخوشکەکانی لە ماوەی چەند
دەیەی رابردوودا توانیان هەزاران مناڵ و الوی کورد فێری خوێندن و نووسین بە زمانی
دایکیی خۆیان بکەن .هەر ئەمساڵ لە شاری بانە ناوەندی هاژە جێژنی فێربوونی زمانی
کوردیی بۆ هەزار قوتابی گرت.
بەاڵم لەمپەری فێربوون و فێرکردنی زمانی دایکی لە رۆژهەاڵتی کوردستان تەنیا
بێ ئیمکاناتی یان دەسەاڵتی دیکتاتۆر و داگیرکەر نییە .زۆر جار لەو شارانەش کە
دیموگرافیی شارەکان دوو یا چەند نەتەوەیین ،بە داخــەوە جۆرێک لە شۆڤینیسم بە
یارمەتیی دەسەاڵت ،هەوڵ دەدا رێگا لە کردنەوەی کالسەکانی زمانی کوردی و خوێندن
و فێربوونی منااڵنی کورد بە زمانی کوردی ،بگرێ .شاری ورمێ یەک لەو شارانە بوو
کە لە ساڵی  ١٣٩٢و بە داخرانی ئەنستیتۆی ئەحمەدی خانی لە الیەن ئیدارەی فەرهەنگ
و ئیرشادی ئیسالمی ،تا چەند رۆژ لەوەپێش مۆڵەتی کردنەوەی کالسەکانی خوێندن و
فێربوونی زمانی کوردی تێدا زەوت کرابوو .بەاڵم دوا جار چاالکانی کورد لەو شارە بە
وەڕێخستنی کەمپەین و بە کۆکردنەوەی بیست هەزار ئیمزا ،توانیان ئەو مافە بۆ منااڵنی
کورد و بۆ حەشیمەتی هەراوی کورد لەو شارە بگەڕێننەوە .کەمپەینێک کە هەر ئێستا
هاوشێوەکەی لە شاری کرماشان و لە الیەن چاالکانی ئەو شارە بۆ هەمان مەبەست
وەڕێ خراوە و بە هەزاران واژۆ پشتیوانی کراوە.
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ژماره690:

رۆژنامەی

ناوچهیی

شەڕی مووسڵ و سەرهەڵدانی کێشە چارەنووسسازەکان!
نووسینی :رهوهز

هەروەک چاوەڕوان دەکرا ،عەمەلیاتی ئازادکردنەوەی
شاری مووسڵ لە پارێزگای نەینەوا ،پاش نیزیکەی دوو
سال لە دەسبەسەر داگیرکرانی لە الیەن داعەشەوە ،رۆژی
دووشەممە ٢٦ی رەزبــەر(١٧ئــۆکــتــۆبــر)دەســتــی پێکرد.
لەو عەمەلیاتەدا کە بە پشتیوانی فڕۆکە شەڕکەرەکانی
ئهمریکا و هاوپەیمانەکانی بەڕێوەدەچێ ،جگە لە دەیان
هەزار هێزی پێشمەرگەی هەریمی کوردستان و هێزەکانی
دەوڵەتی ناوەندیی ،چەند فەوج و دەستەیەک لە کەمینە
نەتەوەیی و ئایینییەکانی ئەو پارێزگایەش بەشدارن.
ئــەوە کــە شــەڕی گــرتــنــەوەی مــووســڵ چەند رۆژ و
حەوتوو و تەنانەت مانگی پێدەچێ و چەندە زیانی گیانی
و ماڵێ لێدەکەوێتەوە و ئەو شارە چۆن دەردەچــێ و
چی بەسەر دێ ،پرسیارگەلێکن کە پێوەندییان بە رادەی
بەربەرەکانی هێزەکانی داعەش لەو شەڕەدا هەیە .بەاڵم
ئەوەی روون و ئاشکرایە ئەوەیە کە پێشمەرگە و سوپای
عێڕاق و ئهمریکا و هاوبەندیی نێونەتەوەیی دژ بە داعش،
ههتا مووسڵ و هەموو شوێنە داگیرکراوەکان لەو واڵتەدا
رزگــار نەکەن ،درێــژە بەو شــەڕە دەدەن .دیــارە بەپێی
هەموو پێوەرە سیاسیی و سەربازییەکانــ پشتیوانی
نێودەوڵەتی ،بااڵنسی هێز ،کەرەستەی شەڕ و گورزی
فڕۆکەشەرکەرەکانــ داعش،تەنانەت ئەگەر شەڕی کۆاڵن
بە کــۆاڵن و مــان و نەمانیش بکات ،خۆڕاناگرێ و لە
ئاکامدا ،هەنگاو بە هەنگاو ناچار بە پاشەکشە دەبێ.
ئەوەی لەو بەینە و لە پێش هەڵگیرسانی ئەو شەڕەدا
زۆر سرنجراکێش بوو ،هەڵوێستی راشکاوانە
و تــونــدی ســەرۆککــۆمــاری تورکیە لەمەڕ
پێداگری لە بەشداریکردنی ئەو واڵتە لە شەڕی
مووسڵدا بوو .ســەرەڕای ئەو پێداگرییەی
ئــەردۆغــان و دەوڵــەتــی تورکیە ،عیبادی و
دەوڵــەتــی عــێــڕاق تائێستا ئــامــادە نــەبــوون
ئیزن بە هێزەکانی ئەو واڵتــە بــدەن کە لەو
ئۆپهراسیۆنەدا بەشدار بن .هەڵبەت پێشتریش
لەسەر مانەوەی هێزەکانی تورکیە لە پێگەی
سەربازی بەعشیقە ،گرژیی کەوتبووە نێوان
دوو الیــەن و ســەرەڕای سکااڵی عێڕاق لە
رێکخراوی نەتەوەیەکگرتوەکان ،ئەو واڵتە
ئــامــادە نــەبــوو هێزەکانی بگەڕێنێتەوە نێو
خاکی تورکێە.
پێداگری تورکیە لەسەر بەشدار بوون لە
شەڕی مووسڵ ،لە کاتێک دایە کە لە ماوەی
سەرهەڵدانی ئەو رێکخراوە تێرۆڕیستییە
لە عێڕاق و ســووریــەدا و تەنانەت ئەوکات
کــە داع ــەش هەولێری پێتەختی بــاشــووری
کوردستانیشی خستبووە ژێــر مەترسیی
جیددیەوە ،ئەو واڵتە ئامادە نەبوو ،بە هانای
حکوومەتی هەرێمی کوردستانەوە بێت و
بەگژ داعەشدا بچێتەوە .ئەوەش کە تورکیە
لە رۆژئــاوای کوردستان هێزی نــاردووە و
بەبێ بەربەرەکانییەکی ئەوتۆ ،توانی دەسبەسەر شاری
جهرابلۆس و چەند ناوچەیەکی دیکەدا بگرێ ،لە راستیدا
نەک بە مەبەستی بەرەنگاربوونەوە و شەڕ لەگەڵ داعەش
بووە ،بەڵکوو مەبەستی سەرەکی ئەو دەوڵەتە ،پێکهێنانی
پشتێندەی ئەمنی بۆ خۆیان لە رۆژئاوای کوردستان و
بەرگری کردن لە چوونی شەرڤانانی کورد بۆ رۆژئاوای
چۆمی فــوڕات و پێشگیری لە وەسەریەککەوتنەوەی
کانتۆنی عەفرین لەگەڵ بەشەکانی دیکەی ئەو بەشە لە
کوردستان بووە.
لە پێوەندی لەگەڵ هەڵوێست و سیاسەتی تورکیە لە
شەڕی مووسڵ و پاش ئازادکرانی لە چنگی داعەشدا،
زۆر روون و ئاشکرایە کە هەرچەند تورکیە هەمیشە
بە چاوی بەشێک لە خاکی خۆی روانیویهتە «ویالیەتی
مووسڵ»ی رابــردوو و خەونی بە دووبــارە بوونەوەی
سەردەمی عووسمانییەکان دەبینێ؛ بەاڵم ئەردۆغان و
دەوڵەتەکەی باش دەزانن خەون و خەیاڵ ،ئەگەر شتێکی
خۆشیش بێ ،بەکردە کردنی محاڵە و لەگەڵ راستییەکان
و «ئــەمــری واقــــع»دا نــاتــەبــایــە .هــەربــۆیــەش پێداگری
ســەرۆککــۆمــاری تورکیە لەسەر مــانــەوەی هێزەکانی
ئــەو واڵتــە لە بەعشیقە و بــەشــداری لە شــەڕی رزگــار
کردنی مووسڵ ،بۆ هەمان سێناریۆیە کە لە سووریەدا
خەریکی بەکردەکردنیەتی ،واتە بە ناوی پارێزگاری لە
تورکەمان و عەرەبە سوونەکان و شەڕ لەگەڵ تێرۆڕیزم،
ئەگەر تەنانەت بۆ درێژخایەنیش نەبێ ،دروستکردنی
پشتێندەیەکی ئەمنییە لەنێو خاکی بــاکــووری عێڕاق
و پارێزگای نەینەوا ،بۆ بەناو پاراستنی ئەمنییەتی
نەتەوەیی و لە راستیدا بۆ بەربەرەکانی لەگەڵ دۆزی
کورد لە باکوور و باشوور و روژئاوای کوردستان.
شــک ل ــەوەدا نییە سیاسەتوان و ئاکادێمیستەکانی
تورکیە زۆر بەرچاو روونن و باش دەزانن ،کورد وەک
نەتەوەیەکی دابەشکرا و پەراوێز خراو ،لە پاش داعەش چ
رۆڵێکی گرینگی لە ناوچەدا دەبێ و چ فاکتەرێکی سەرەکییە
لە هاوکێشە سیاسیی و جوگرافی و ناوچەییەکاندا.
هەر بۆیەش پاراستنی ئەمنی نەتەوەیی(نەتەوەی تورک)
خۆیان و یەکپارچەیی خاکی تورکیە ،لە بەربەرەکانی و

دژایەتی لەگەڵ هەرچەشنە کیان و قەوارەیەکی کوردی
لە دەرەوەی سنوورە سیاسییەکانی خۆیاندا دەبینن.
ئــەوەش کە ناچارن لە معادلە و هاوکێشەکاندا ،جێگە
و پێگەی جێکەوتووی هەریمی کوردستان ــرەعایەتــ
لەبەرچاو بگرن ،دەگەڕێتەوە بۆ ئەو راستییەی کە ئیدی
هیچیان لەگەڵ ئەو بەشە لە کوردستانی ئــازادکــراودا
پێناکرێ و کورد گوتەنی ،باشاری ناکەن ،ئەگەینا زۆر
لەمێژ بوو قۆڵیان بۆ تێکدان پەکخستنی لێهەڵدەماڵی .بەو
حاڵەش بێگومان پیالنگێری و دژایەتی کردنی هەرێمی
کــوردســتــان ،سیاسەتی نــەگــۆڕی تورکیە و کــۆمــاری
ئیسالمی و هەموو داگیرکەرانی واڵتەکەمانە.
هــــــەروەک گ ــوت ــرا داعـــــەش ل ــە شــــەڕی م ــووسـ ـڵدا
تــێ ـکدەشــکــێ ،بـــەاڵم شــەڕ و کێشە لــەو ش ــارە و لە
پارێزگای نەینەوادا ،بە لەبەرچاوگرتنی پێکهاتە جیاوازە
نەتەوەیی و ئایینییەکان و ئەو کوشتارە بە کۆمەڵ و
جینۆسایدەی لە الیەن داعەش و بە بەشداری هەمەالیەنە
وحاشاهەڵنەگری بەشێکی زۆر لە عەڕەبە سووننەکانی
ئــەو پارێزگایە ،بــەداخــەوە ل ــەدژی ک ــوردی ئێزیدی و
کوردی شەبەک و مەسیحییەکان ئەنجام درا؛ لە الیەک
متمانە و بــاوەڕی بەیەکەوەژیانی لە نێوان پێکهاتەی
کورد(ئێزیدی و کاکەیی و شەبەک)و مەسیحییەکان و
تورکەمانە شێعەکانی لەگەڵ عەڕەبە سوونەکان لەبەین
بردوە و لە الیەکی دیکەش دستێوەردانی ناوچەیی ئێران
و تورکیە و بەتایبەت بوونی بەهێزی حەشدی شەعبی
کە راستەوخۆ لە الیەن کۆماری ئیسالمییەوە چاودێری
دەکرێن؛ داهاتووی پێکەوەژیانی ئاشتیانەی لەو پارێزگەیە
ناموومکین کردوە.

جگە لــەوەش لــەداوی تێکشکانی داعــەش ،بێگومان
کێشەی لەمێژینەی ناوچە کوردستانییەکانی دەرەوەی
هەرێمی کوردستان کە هەر ئێستا زیاتر لە ٩٠لەسەدی
لەژێر کۆنتڕۆڵی هێزی پێشمەرگە دایە و هەروەها ئەو
ناوچە کوردستانییانەی پارێزگای نەینەوا کە پێشمەرگە
لە جەنگەی شەڕی داعەش لە مووسڵدا ئازادی دەکەن
و حکوومەتی هەرێمی کوردستان بڕیاری داوە رادەستی
هێزەکانی دەوڵەتی عێڕاقی نەکاتەوە و زۆت کێشەی
چارەسەرنەکراوی دیکە ،دەتوانن هەوێنی بەهێز بن بۆ
شەڕ و کێشەی دیکە ،لەپاش قۆناغی تێکشکانی داعەش
لە مووسلدا .ئەوەی ئێستا بە روونی دیارە ئەوەیە کە
ئەگەر کورد و حکوومەتی هەرێمی کوردستان ،نەیاری
زۆر بەهێزی ناوچەیی وەک تورکیە و رێژیمی کۆماری
ئیسالمی و دەوڵەتی ناوەندی عێراقیان لە هاوکێشەی
مووسڵ و داهــاتــووی خەڵکی ئــەو پارێزگایە و ناوچە
کوردستانییەکانی دەرەوەی حکوومەتی هەرێمدا هەیە
و لە داهــاتــوودا دەبــێ ،لە بەرانبەردا لە الیــەک کەمینە
ئایینییەکانی وەک کــوردانــی ئــێــزیــدی و شــەبــەک و
کاکەیی و مەسیحییەکان و تەنانەت بەشێک لە عەڕەب
و تورکەمانەکانی پارێزگای مووسڵ لەگەڵ سیاسەت
و بۆچوونەکانی هەرێمی کوردستانن و داوایان کردوە
کە بە دامەزراندنی پارێزگایەکی نوێ ،بخرێنەوە سەر
هەرێمی کوردستان و لە الیەکی دیکەش نێوی کورد
وەک نــەتــەوەیــەکــی ئــازادیــخــوازی وجینۆساید کــراو
و ناوی بــەرزی پێشمەرگە و شەڕڤان ،لە جیهاندا و
لــە شــەڕی ســەربــەرزانــە لــەگــەل تــێــرۆڕیــزم و داعــەش
وەهــا لە زەیــن و گۆشی خەڵکی ئازادیخواز و مرۆڤ
دۆستدا زرینگاوەتەوە و خۆشەویستی نەتەوەکەمانی
بــۆالی خۆیان راکێشاوە کە ئیدی زلهێزە ناوچەیی و
جیهانییەکان ناتوانن بە گەلەکۆمەکی و پیالن و فرت و
فێل ،بۆ جارێکی دیکە لە مافە رەواکانی ،النیکەم جارێ
لەو بەشە لە کوردستان بێبەری بکەن.

رەوتی ئیسالمی سیاسی و رێکخراوە گرینگەکانی
لە ئێراندا(بەشی نۆیهم)
حەسەن حاتەمی

دوکتور عەلیی شەریعەتی2
عەلیی خامنەیی -رێبەری کۆماری ئیسالمی ،-سەبارەت بە شەریعەتی وتویەتی :نابی شکمان هەبێ کە
شەریعەتی دەستپێکەر(آغازگر) بوو .دەستپێکەری باسی ئیسالم بە زمانی فەرهەنگی نوێ بوو .لەو باسەدا،
نوێترین مەسایلی ئیسالمی پێشکەوتووی دۆزیەوە؛ بە جۆرێک کە بۆ واڵمدانەوە بە پرسیارەکان و روون
کردنەوەی خاڵە ناڕوونەکان کە تاریک بوون .بەاڵم نابێ ئەوەی لەگەڵ سەید جەماڵ و ئیقباڵ هاوتەریب
بکەین.
سەید جەماڵئەدین سێ بیرۆکەی دروست کرد .یەکەم :رەوتی بیری پێشکەوتوو لە هیند کە زۆرترین
رەوتەکانی پێشکەوتووی ئیسالمین .دوویــەم :رەوتــی بیری پێشکەوتوو لە میسر کە ماکەی پێکهاتنی
جوواڵنەوەکانی گەورەی ئازادیخوازی ئهفریقایی بوو .سێیەم :رەوتی رووناکبیری لە ئێراندا بوو.
بەاڵم ئیقباڵ دەستپێکەری دوو رەوت بوو .یەکەم :رەها بوون لە فەرهەنگی رۆژاوایی و گەڕانەوە بۆ
فەرهەنگی ئیسالمی و رۆژهەاڵتی ،کە پاشان بە شێوەی کارتێکەریی رۆژاوایی(غربزدگی) لە ئێراندا ،هاتە
ئاراوە .دوویەم :پێک هێنانی جوغرافیایەک بە ناوی ئیسالم و یەک نەتەوە بە ناوی ئیسالم و دروست بوونی
پاکستان بوو.
 سایت مشرق ،بە مناسبت درگذشت شریعتی-یەکێک لە باسەکانی د .شەریعەتی کە هەڵسەنگاندن و رەخنەی زۆر لەسەرە ،بۆچوونەکەی سەبارەت
بە « ئۆمەت و ئیمامت»ە .د .سروشی دەباغ -لێکۆڵەر و مامۆستای زانستگا لە تۆڕێنتۆی کانادا ،-پێی
وایە :ئۆمەت و ئیمامەت لە حوسێنییەی ئیرشاد باسی کرا ،لەبەر جەوێکی شۆڕشگێڕی کە ئەوکات هەبوو.
شەریعەتی هەوڵی دەدا لە تێپەرین( گذار)دا ،شۆڕشگێڕی پلەدار بکاو ،قسە لە دێموکراسییەکی هیدایەت
کراو بکا ،بۆ ئەوەی خەڵک لە کۆمەڵگهدا ،سەالحییەتی ئەوەی هەبێ لە رێگاگەلی دێموکراتیکدا بەشداری بکا.
برنامەی افق ،تلویزیون صدای آمریکا ،شریعتی اسالم سیاسی و اسالم بدون روحانیت-
حەسەنی یووسفی ئیشکەوەری پێی وایە :داستانی ئۆمەت و ئیمامەت زۆر کۆن بووە .باسی بەرهەمهێنان
و باڵوبوونەوە و رەخنە لێگرتنی زۆر کراوە .ئەوەی زۆر کەس سەرنجی ناداتە ئەوەی کە «ئۆمەت و
ئیمامەت» بە چ هۆیەک هاتە کایەوە و لە چ بەستێنێکدا پێویستە تێپەڕێ و بە چ مەبەستێک باسی کرا.
نامیلکەگەلێک کە لەو بوارەدا باڵوکرانەوە ،سەردێرەکەی «کۆمەڵناسیی ئۆمەت و ئیمامەت» بوو .دوای
نازانم بە چ مەبەستێک وشەی کۆمەڵناسییەکەیان لێ البردبوو .سەرجەمی باسەکە سەبارەت بە جێنشینی
سیاسیی پێغەمبەری ئیسالمە ،کە لە دوو روانگەوە دێتە بەرباس .یەکەم :روانینی سوننییەکانە کە پشت بە
بەیعەت و شووڕا دەبەستن .دوویەمیش :شیعەکان لە بەرانبەر سوننییەکاندا ،لە چوارچێوەی وەسایەت
و ئیمامەتی تایبەتی خۆیان ،لێکی دەدەنەوە .ئەو دوو بۆچوونە پێشتریش لە جیهانی ئیسالمدا ،هەبوە و
ئێستاس هەر هەیە.
شەریعەتی گەرکیەتی بڵێ ،دوای پێغەمبەر کۆمەڵگەی عەرەبستان لە وەزعییەتێکی تایبەتی دایــە.
کۆمەڵگەیەکی خێڵەکییە و بەو ئاڵوگۆڕە کەمەی کە لە ماوەی  ٢٣ساڵدا پێک هاتووە ،ئامادەیی نییە بچێتە
نێو دەورانی بەیعەت و شووڕا -کە بە پێوانەی ئەمڕۆ ،-لەگەڵ دێموکراسی هاوتەریبە .ئەوەی لە دەیەی
 ٤٠و  ٥٠ی هەتاوی لە ئێرانێشدا ،پێک دێ و هەر بەو ئاکامەی دەگا .بەاڵم بە جۆرێک هەوڵ دەدا بە هەر
دوو بۆچوونی سوننی و شیعە بڵێ راستن.
شەریعەتی لە چەمکی وەسایەت کەڵکی وەردەگرت کە لەگەڵ چەمکی نەسبی ئیمام جیاوای هەیە .وابزانم
لە کۆی بەرهەم(مجموعە آثار)ی ژمارە  ٣٥بەشی یەکەم دایە کە ،روانگەکان و بیروڕای خۆی سەبارەت بە
دەروونناسی شیعە باس دەکا .نازانم ئەو قسانە لە کوێ هاتوون کە دەڵێن :شەریعەتی وتوویە دێموکراسی
هیچ کات جێی پەسند نییە و خەڵک مافی دەنگدانیان نییە! ئەو لە دوایی بەشی ئۆمەت و ئیمامەتدا ،دەڵێ:
لە ئیسالمدا ،دێموکراسی ئەسڵە .کەسانێک کە رەخنە لە شەریعەتیی دەگرن ،ئاماژە بەو رەستەیە لە داویین
کۆبەندییەکەدا ،ناکەن.
شەریعەتی وەسایەت لە دەورانێکی تایبەتدا باس دەکا و کۆمەڵناسیی ئۆمەت و ئیمامەت بە مەفهوومێکی
زارەکی(کالمی) ،لەگەڵ لێکدانەوەیەکی مێژوویی باس دەکا .بۆ وێنە دەیبەستێتەوە بە کۆنفڕانسی باندۆنگ
[لە ئەندۆنێزی] و مەسەلەی دێموکراسی .ئەو لە راستیدا ،بەو ئاکامە دەگا کە لە هەموو شۆڕەشەکاندا
دەورانێکی تێپەڕین هەیە .لەو کاتیدا ،حکوومەتێکی کاتی ئینقالبی پێویستە .چونکە لە حکوومەتی ئینقالبیدا
هەموو بڕیارەکان ناتوانی یەکدابەدوو بە راپرسی چارەسەر بکرێن .لەو بەستێنەدا ،ئەو باسی دێموکراسیی
عەدەدی و دێموکراسیی دەنگەکان دەکا.
شەریعەتی بڕوای وایە دێموکراسیی دەنگەکان دروستە نەک عەدەدەکان(رأسها) .بۆ ئەوەی ئێمە بە
دێموکراسیی دەنگەکان بگەین ،دەبێ لە دێموکراسیی عەدەدی تێپەڕین .لەو فازەدا ،موشکیالتێکی زۆر و
گیروگرفتەکان ،رێگری و بەربەستەکان دێنە پێش ،چ لە بواری بیر و هزری و چ لە بواری کرداریدا.
لە شۆڕشی ئێرانیشدا ،ئێمە ماوەیەک دەوڵەتی کاتی ئینقالبیمان هەبوو .ئەویش بۆ دەروانێکی گواستنەوە
بوو .ئەوە پێوهندی بە روحانیەت و ویالیەتی فەقیههوه نەبوو .شەریعەتی بەدواداچووی حکوومەتێکی
مەزهەبی نەبوو.
 سەرچاوەی پێشوو-شەریعەتی یەکێک لە بیرمەندانی موسڵمان بووە و لە هەمان کاتدا ،روانگەیەکی رەخنەگرانەی سەبارەت بە
بەشێک لە باوەڕە مەزهەبییەکان هەبوو .بەتایبەتی شیعەی سەفەوی بە ماکەی «شۆردنەوەی مێشکەکان»
و بە تێکەالو لە کۆیلەیی ،خورافە ،السەیی کەرەوە و زۆرەملی دەزانی.
 پدرام ،مسعود ،قدر شریعتی ،ماهنامەی ایران فردا ،شمارە ( ٤٣تیر  )١٣٧٦صفحەی -٢٣بە پێی قسەکانی د .عەبدولکەریمی سروش :د .شەریعەتی بەرەبەرە مێژووییتر دەبێ .بەو مانایە کە
بەرهەمەکانی پتر برەویان دەبێ و ئەوکات باشتر دەناسرێ .ئەو دەڵێ :رووداوەکان لە ژێر تیشکی مێژوویی
دەبێ ببیندرێن ،کە تێپەڕینی کات ئەوان وەقسە دێنێ و هەناویان ئاشکراتر دەکا .ئەو سەربردەیە لە پێوەندی
لەگەڵ شۆڕشی ئیسالمیشدا وایە.
سروش وێنەی ویالیەتیی فەقیه دێنێتەوە کە لە سەرەتای شۆڕش کوتویەتی :ویالیەتی فەقیه شتێکی
سەربەمۆرە کە تێپەڕنی کات نێوەرۆکەکەی ئاشکرا دەکا و بێشک لە نێوەوە وەدیار دەکەوێ ،وەک ئەوەی
ئێستا کە روویداوە و پتریش دەبێ.
سروش پێی وایە :شەریعەتی «هاواری بەرزی ئێرانییەکانە لە ماوەی بوونیاندا» و هەڵوێستی گشتیی
گرووپەکان و چینەکانی کۆمەڵگە لە بارەی شەریعەتییدا ،چ لە کاتی ژیانی دا و چ لە کاتی خەباتی و چ دوای
وەفاتی ،ئاڵوگۆڕیان بەسەردا هاتوە .تەنیا هەڵوێستی رووحانییەکان لە بارەی شەریعەتیدا خوێندنەوەیەکی
نەگۆڕیان هەبوە ،کە شەریعەتی والنراو و ناپەسندە و قسەکانی دژی دینەو ئەو نە خزمەت بەڵکوو خەیانەتی
کردوە.
 -د .عبدالکریم سروش ،بحران هویت همیشە در جوانی وجود دارد .سایت تاالر گفتمان شریعتی-
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ژماره690:

رۆژنامەی

گواستنەوەی ئاوی زێی بچوك بۆ دەریاچەی ورمێ و دەرئەنجامە سلبییەكانی
ئومێد محەممەدی

ئاو یەكێكە لە رەگەزە سەرەكییەكانی
دروســــت بــوونــی ژیـــان لــەســەر رووی
زەمین .ئاشكرایە پێش بوونی ئاو ،رووی
زەمین بەردەاڵنی و وشك و بێ ژیان و
مــرۆڤ و بــوونــەوەر ب ــووە .هــەر لەگەڵ
دروســـــت ب ــوون ــی ئــــاو ل ــە دوو گ ــازی
وەك(ه ــای ــدرۆژی ــن و ئــۆكــســیــژیــن)H2O
یەكسەر هاوكێشەی ژیان لەم هەسارەیە
دەســـتـــی پ ــێ ــك ــرد و هـــەمـــوو كـــــردارە
جیۆفۆرمۆلۆجییەكان دەستیان كرد بە
دروســـت بـــوون .دواتـــر ئــاو ب ــووە هۆی
تــوانــەوەی بەشێكی خــوێ و كانزاكانی
سەر زەمین .دروســت بوونی رووەك و
پااڵوتەكردنی ئاوی دەریا و زەریاكان بە
هۆی قەراغە لمیەكان بووە هۆی دروست
بوونی خانە سەرەتاییەكان و لەوێشەوە
زیندەوهره سەرەتاییەكان دروست بوون؛
ئیتر بە گوێرەی چەندین قۆناغبەندی بووە
هۆی دروست بوونی هەموو زیندەوهرێك...
بۆیە لە هەلومەرجێكی وەك ئەمڕۆدا ئاو
بۆتە فاكتەرێكی سەرەكی بۆ چەسپاندنی
هێژموونی سیاسی لە نێوان واڵتاندا .بە
جــۆرێــك بــۆتــە چــەكــێــكــی ســپــی ،کــه لە
بەرامبەر یەكتردا بەكار دەهێنرێ و لە
مێژوودا وێنەی نەبووە ،ئەمەش هەڵبەتە
زیاتر بۆ ئاوی شیرین زۆر تایبەتترە .كە
ئەمیش بەهۆی چەند تایبەتمەندییەكی
ئاوی شیرینە كە بریتین لە :یهکهم :كەمی
ئــاوی شیرین لەسەر رووی زەمین كە
دەكاتە كەمتر لە  %1تێكڕای ئاوی گشتیی
جـــــــیـــــــهـــــــان و بـــــــــــڕەكـــــــــــەی بــــە
نزیكەیی(00108000كلم .)2تێكڕای گشتی
ئـــــــاوی ســــوێــــری زەمــــیــــن بــریــتــییــە
لە(10476000كلم)2كە دەكاتە رێژەی(97
 )%ئاوی سەر زەمین ،كە ئەمیش لە زەریا
و دەریــا گەورەكانن و هەڵبەتە ئەمەش
بەكەڵكی كشتوكاڵ و خواردنەوە نایەت و،
( ) %2ئ ــاوی زەمــیــن بریتییە لــە ئــاوی
بەسەتەڵەكەكانی باكوور و باشوور .لە
كاتێكدا كە هەركەسێك نزیكەی(39000م)2
ئــاوی شیرینی لە ساڵێكدا بەردەكەوێ،
ئــەگــەر بــە شێوەیەكی یــەكــســان دابــەش
بكرێ و بــۆ هــەر مرۆڤێكی رۆژهــەاڵتــی
نــێــوەڕاســت نــزیــكــەی(  150لــیــتــری) لە
رۆژێـ ـكدا بۆ دانـــراوە .دووهم :بەشێكی
ب ــەرچ ــاوی ئ ــەو ئـــاوە شــیــریــنــەی كــە بە
ش ــێ ــوەی راڕەو دەڕوا زۆر جـــار لە
سنووری یەك واڵتدا نامێنێتەوە و دوو
واڵت یــــان چ ــەن ــد واڵتـــێـــك بــەیــەكــەوە
دەبەستێتەوە هــەر ئەمەشە كە ناكۆكی
سیاسیی جــوگــرافــی لــە نــێــوان واڵتــانــی
دراوسێ دروست دەكا .سێههم :نایەكسان
دابەشبوونی ئاوی شیرین لەسەر زەوی
بــە جــۆرێــك لــە ( ) % 29گـــۆی زەوی
وشكانییە ئەویتر بە رێژەی() %71ئاوە.
بۆیە ئەو واڵتانەی كە رێژەی ئاوی شیرین
تــێــیــاندا زۆرە ئــــەوە کــلــیــلــی بنیاتنی
دەوڵەتێكی بەهێزی لە ژێر دەست دایە كە
ئەگەر بتوانێ وەك خۆی لە جێگەی خۆی
بەكاری بێنێ .چونكە هەموو بوارەكانیتری
وەك كشتوكاڵ و ئاژەڵداری و پیشەسازی
بە شێوەیەكی راستەوخۆ پشت بە ئاو
دەبــەســتــێ .بــۆیــە ئیستا هەلومەرجێك
هــاتــۆتــە پــێــشــەوە كــە نــزیــكــەی  20ساڵ ه
نیشانەكانی وەدەركــەوتــوون بە جۆرێك
كە هەر واڵتە و لە دژی سیاسەتی واڵتی
بەرامبەری بەكاری دەهێنێ .ئــەوەی كە
زیاتر بەرۆكی مرۆڤایەتی گرتووە لەوە
دایــە كە هیچ شتێك نیە بتوانێ جێگەی
ئــاوی بۆ بگرێتەوە ...گرینگیی ئاو وەك
چەكێكی سپی وایكرد لە ساڵی( )1992لە
شاری دوبلین لە ئیرلەند كۆنفرانسێک بە
ناوی( )ICWEببهسترێ كە بانگەشەی بۆ
ئەوە دەكرد كە( ئاو كااڵیەكی ئابووییە)
واتە ئاویش وەك هەر سەرچاەوەیەكیتری
ئــــابــــووری دەكـــــرێ بــخــرێــتــە بـــــازاڕ و
بفرۆشرێ .ئەگەر سەیرێكی شارستانی
مرۆڤایەتی بكەین دەبینین بە درێژایی
مێژوو مرڤ لەو ناوچانە نیشتەجێ بووە
كە ناوچەی بــەراون و توانیویەتی وەك
كاالیەكی یاریدەدەر ئاو بەكار بێنی بۆ خۆ

چەسپاندن و دروستكردنی كۆمەڵگە و
كلتوورێك و مانەوەی لە چاخە یەك لە
دوای یــەكــەكــان تائێستا .ئــەگــەر چەقی
بابەتەكەمان بخهینە ســەر رۆژهــەاڵتــی
كوردستان دەبینین ناوچەی رۆژهــەاڵت
دەوڵەمەندە بە سامانی ئاو كە خۆی لە
چــەنــدەهــا كــانــی و كــارێــز و رووبــــاری
دوورمــــەودا دەبینێتهوه ،كــە هەندێكیان
كوێرە رووبارن و هەندێكیشان رووباری
درێژخایەنن و ئاودیوی سنووری عێراق
دەبــن و تێكەڵ بە ئــاوی دیجلە دەبــن و
دەتوانین بڵێین كە رۆژهەاڵتی کوردستان
لە رووی سامانی ئاوی سەر زەوی و ژێر
زەوی تـــا رادەیـــــەكـــــی ئــێــجــگــار زۆر
دەوڵ ــەم ــەن ــدە ...ئـــەوەی كــە ئیستا بۆتە
جــێــگــەی مــشــتومــڕی دەزگــــا و الیــەنــە
پەیوەندیدارەكانی ئێران (وشــك بوونی
گۆلی ورمێیە و تێكەڵكردنی ئاوی زێی
بــچــوكــە بـــەو گ ــۆل ــە) ك ــە گــۆلــی ورم ــێ
گەورەترین گۆلی رۆژهەاڵتی ناوین بوو
بــە جــۆرێــك كــە ســەردەمــێــك رووبـــەری
رووی گۆلەكە(5000كم 2بۆ  6000كم)2
بــووە .هــەردوو پارێزگای ئازهربایجانی
رۆژهــهاڵت و ورمــێ لێك جیا دەكاتەوە،
ئەم گۆلە ئەوەندە سوێرە كە هیچ جۆرە
بــوونــەوەر و ماسییەكی تــێــدا ن ــاژی و
رێژەی (220گڕهم) بۆ هەر لیتیرێك خوێی
تــێــدایــە و ئ ــەوپ ــەڕی قــوواڵیــی گــۆلــەكــە(
15مــەتــر) دەبــێــت .بەهۆی نەبونی پالنی
حکوومەتی ئــیــرانــەوە رۆژبــــەڕۆژ ئــاوی
پەنگخواردووی ورمێ بەرەو كەمی چووە
و تا ئەو سااڵنەی دوایی بەتەواوی وشكی
كــردووە .دوای ئــەوەی كار لە كار ترازا
رێژیمی ئێران كەوتۆتە خۆی و بەنیازە
رێڕەوی ئاوی زێی بچوك لە باشووەرەوە
بـــەرەو بــاكــووری خــۆرهــەاڵتــی ئــێــران و
گۆلی ورمــی بگۆڕێ .كە هەڵبەتە وشك
بــوونــی گــۆلــەكــە دەرئــەنــجــامــی بێباكی
حــکــوومــەتــی ئــێــرانــە لــە هــەمــبــەر داتـــا و
توێژنەوەكان لە كاتی خۆیدا؛ چونكە بە
گوێرەی داتا رەسمییەكان سااڵنە رێژەی
بەهەڵمبوونی ئــاوی دەریاچەكە بەهۆی
بــەرزبــوونــی پــلــەی گــەرم ـییــەوە زیــادی
كــردووە و لە بەرامبەردا هاوكێشەیەكی
نایەكسانی دروست كردووە ،چونكە بڕی
ئــاو لــە نــاوچــەی تـــێـــڕژان(catchment
 )areaكەمی كــردووە كە بەشێوەیەكی
گشتی پشت دەبەستێ بە ئاوی بــاران و
توانەوەی بەفری دەوروبەری و هەندێك
رووباری وەرزی .وشك بوونی دەریاچەی
ورمێ چەندین كاریگەریی نەرێنی وەك
یهکهم :لە رووی ئابورییەوە دەبێتە هۆی
نەمانی گەشتیار؛ چونكە شاری ورمێ و
نـــاوچـــەكـــانـــی دەوروبـــــــــــەری س ــااڵن ــە
گەشتیارێكی زۆر رووی تێدەكرد جا چ
لە نێوخۆ بێ یان گەشتیاری بیانی بێ .كە
ئەمیش چاالكی لەو ناوچەیەدا زیاد دەكرد
و دەب ــووە هــۆی تێكەڵبوونی كەلتووره
جیاوازەكان و تێگەیشتن لە یەكدی و ئاگا
بوونی كورد و نهتهوه ژێردەستەكانیتر
لە دنیای دەرەوە ،كە ئەمەش هەڵبەته بە
پالنی ناراستەوخۆی رێژیمی ئیران بووە؛
بەو پێیهی دانیشتوانی دەوروبەری گۆلی
ورمێ زۆربەی كوردی كرمانجی و توركن
واتە لە نەتەوە ژێردهستهکانی ئێرانن و
ئەم رووداوەش لە چەند قۆناغی داهاتوو
كاریگەریی نەرێنی لەسەر دێموگرافیای
ئەم شوێنە دەبێ و ژمارەی ئەو دانیشتوانە
كە راستەوخۆ و ناڕاستەوخۆ پەیوەست
ب ــوو بــە گــۆلــەكــە بــــەرەو كــەمــی دەچ ــێ.
دووهم :ل ــە رووی مـــێـــژووییـــەوە لە
ریشەدەرهێنانی سهمبولێکی مێژووییە
بەو پێیەی كە گۆلی ورمێ لە زۆر داستانی
مــێــژوویــی وەك نــاوچــەیــەكــی كـــوردی و
ئازەری ناوی هاتووە .وەك تێكهەڵچوونی
نێوان عوسمانی و سەفەویەكان لە ساڵی
1514زایینی لە دۆڵی چاڵدێران ،كە ئەوەی
جێگای بــاســكــردن و هەڵوێستە لەسەر
كردنە ئەوەیە كاتێك مێژوونوسان باسی
شەڕەكە دەكــەن ئاماژە بە گۆلی ورمێ
دەدەن كــە وەك ئــەدرەســێــك بــۆ ناوچە
كوردنشینەكانی دەوروبــەری و هەروەها
داســتــانــی ق ــەاڵی دم ــدم لــە ســاڵــی 1609
زایینی لە نێوان خانی لەپزێڕینی سەرداری
كــوردەكــانــی بــرادۆســت و شــا عەباسی
ســەفــەوی لــە نــزیــك دەریـــاچـــەی ورمــێ
رووی دا كە داوای سەربەخۆییان دەكرد.
بۆیە رێژیمە یەك لە دوای یەكەكانی ئێران

دەرك ــی ــان بــە مــەتــرســی ئ ــەو ئــەدرەســە
كوردییە كردووە ،چونكە دوور و نزیك
بە مەترسی بۆ سەر ئێرانیان زانیووە .بە
ئـــاوڕدانـــەوە لــە مــێــژوو جــەخــت لــەســەر
ناوچەكانی دەوروبەری گۆلی ورمێ وەك
نــاوچــەیــەكــی كــوردســتــانــی و گرینگ لە
ســێــگــۆشــەی (عـــێـــراق،ئـــیـــران ،تــوركــی ـه)
دهکــرێــت ـهوه .ئــهو نــاوچــان ـه بــە درێــژایــی
م ــێ ــژوو ت ــا ئ ــەم ــڕۆش الن ــك ــەی گەلێكی
نیشتمانپەروەر ب ــووە و بـــــەردەوام لە
خەباتدا بوون بەرامبەر بە داگیركەرانی
مەغۆل و سەفەوی و عوسمانی .ئازایەتی
و شۆڕشی خێڵەكانی برادۆست و موكری
بــوو بە ســەرچــاوەی چەندین داستان و
ترسی لە دڵی فەرمانڕەوا یەك لە دوای
یەكەكانی ئێران دروســت كردبوو .بۆیە
ه ــەم ــووك ــات و ب ــە ه ــەم ــوو شــێــوازێــك
ویستراوە كە دانیشتوانی كوردی رهسەنی
دەوری گۆلی ورمێ دەربەدەر بكرێن بۆ
ئهوهی دێموگرافیای ناوچەكە بگۆڕن وەك
ئـــــــەوەی شـــــای ســــەفــــەوی لــــە ســاڵــی

،،

كە ئەویش راكێشانی ئاوی زێی بچوكە بۆ
نێو رووتەختی گۆلی ورمــێ كە ئەویش
كۆمەڵێك دەرئەنجامی زۆر كارەساتبار و
نێگەتیڤی بە دوادا دێ ...زێی بچوك یەكێكە
لــە رووبـــارە هەمیشەییەكانی ئــێــران و
عێراق واتە بە درێژایی هەر چوار وەرزی
ســاڵ ئــاوی هەیە ،لە چەند لق و پۆپێك
ســەرچــاوە دەگــرێ كە لە دۆڵ و دەشتە
كانی بــرادۆســت و پیرانشاردا هەیە .لە
خاڵی دەستپێكی تێكڕای بەرزییەكەی لە
ئاستی رووی دەریــا ( 2140میتر)ە ،لە
پــیــرانــشــارەوە بـــەرەو ســەردەشــت درێــژ
دەبێتەوە لە خاڵی دەسپێكردنیەوە تا خاڵی
یەكگرتنی لەگەڵ رووباری دیجلە لە عێراق
نزیكەی (400كیلۆمیتر) دەبــێ .چەندین
شـــاری گرینگی رۆژهـــــەاڵت بــەیــەكــەوە
دەبــەســتــێــتــەوە كــە بــریــتــیــن ل ــە :ش ــار و
شـــارهدێـــکـــانـــی(پـــیـــرانـــشـــار ،مـ ــیـ ــراوە،
سەردەشت ،نهاڵس و چەند شاری دیكە)
كە ههموو دانیشتوانی ناوچەكە كوردن.
بـــڕی لــێــشــاوی ئــــــــــاو( )dischargeلە

«وێنەی ئاسامنی گۆلی ورمێ لە چەند ساڵی جیاوازدا»

بە وشك بوونی گۆلەكە رادەی شێداری خاكی دەوروبەری
كــەم دەبێتەوە .بــەم پێیەش جــۆری خاكەكە لە شــێــدارییــەوە بۆ
خاكێكی وشك و بەبیابانبوو دەگۆڕێ؛ بەمەش رێژەی سەوزایی
و كشتوكاڵی ناوچەكە بەرەو نەمان دهچێ و هەموو چاالكییەكانی
دانیشتوانی ناوچەكە لەسەر كشتوكاڵ و ئاودێری بە رێژەیەكی زۆر،
كەم دەبێتەوە .بەمەش دیمەنی جوانی سەرنجڕاكێشی شوێنەكە
قۆناغ بە قۆناغ بەرەو ناوچەیەكی بەبیابانكراو دەچێ
1609زایــیــنــی بــە هێنانی هــەشــت هــەزار
كەس لە هۆزی ئەفشار و لە خوراسان و
كرمان ،کردی و لە دەوروبــەری گۆلەكە
نیشتەجێی كــــردن ...ســێــهـهم :لــە رووی
ژینگەیی كاریگەریی راستەوخۆی هەیە،
چونكە بە وشــك بوونی گۆلەكە رادەی
شێداری خاكی دەوروبەری كەم دەبێتەوە.
بەم پێیەش جۆری خاكەكە لە شێدارییەوە
بۆ خاكێكی وشك و بەبیابانبوو دەگۆڕێ؛
بەمەش رێــژەی ســەوزایــی و كشتوكاڵی
ناوچەكە بــەرەو نەمان دهچــێ و هەموو
چــاالك ـییــەكــانــی دانــیــشــتــوانــی نــاوچــەكــە
لەسەر كشتوكاڵ و ئاودێری بە رێژەیەكی
زۆر ،كــەم دەبــێــتــەوە .بــەمــەش دیمەنی
جوانی سەرنجڕاكێشی شوێنەكە قۆناغ بە
قــۆنــاغ ب ــەرەو ناوچەیەكی بەبیابانكراو
دەچێ .بە درێژایی چەند ساڵی رابردوو
دیــــاردەی بــەبــیــابــان بــوونــی ناوچەكانی
دەوروبــەری گۆلەكە وەدەركــەوتــوون بە
جۆرێك كە رووبــەری رووی ئاوەكە لە
چــەنــد ســاڵــی رابــــــردوو بـ ــەم شــێــوەیــە
بـــووە(ســـاڵـــی1965زایـــیـــنـــی رووبـــــەری
دووجـــــــای ئـــــاوەكـــــە5800كـــــم 2بــــووە،
ســاڵــی1982زایــیــنــی رووبـ ــەری دووجــای
ئـــاوەكـــە5000كـــم ،2س ــاڵ ــی 2006زایینی
رووبــــەری دووجـــای ئــاوەكــە4000كــم،2
ســاڵــی 2011زایینی ڕووب ــەری دووجــای
ئـــاوەكـــەی 2400كـــــم) 2بـــــووە .رێــژیــمــی
کۆماری ئیسالمی چاك دەیزانی كە گۆلی
ورمێ دووچاری وشك كردن دەبێ ،بەاڵم
لە ئاست ئەم بابەتە خۆی كەڕ و كوێر
كــردووە تا وای لێهات دیمەنی دڵڕفێنی
گۆلی پــڕئــاو گــۆڕا بــۆ دەشــتــی كاكی بە
كــاكــی بیابانی پــڕخــوێ .ئێستا رێژیمی
ئیسالمی پالنێكی فاشیلی بە دەستەوەیە

،،

چــركــەیــەكدا نزیكەی 200م/3چــركــەیــە.
سەرچاوەی ئاوی زێی بچوك لە چەند لق
و پــۆپــێــك و رووبـــــاری بــچــوك بچوك
سەردەگرێ ،سەرچاوەكانی زێی بچوك
دەكەونە كێوەكانی (گڵەزهردو كەفارستان)
لە ناوچەی (الجان) ،لە باكوری خۆرئاوای
شاری پیرانشار بە دووری(  27كیلۆمیتر).
لەوێ پێی دەگۆترێ چەمی (الوێن) و بە
ئــاراســتــەی ب ــاش ــووری خ ــۆره ــەاڵت لێژ
دەب ــێ ــت ــەوە و دوای ئـــــەوەی دەگــــا بە
گوندەكانی(پیران) لە ناوچەی پیرانشار،
پاشان هەردوو رووباری ئۆجەر و حاجی
برایمی دەڕژێتە نێو ،پاشان بە گوندەكانی
(كانی سێو)دا دەڕوا و لەگەڵ رووبــاری
بادیناوێ تێكەڵ دەبێ و ناوەكەی دەگۆڕێت
بۆ(زێ) و ئیتر بەرەو باشوور دادەكشێ و
بە دەشتەكانی سەردەشتدا تیپەڕ دەبێ و
بــۆ مــــاوەی ( 30كــیــلــۆمــیــتــر) ســنــووری
سیاسیی عــێــراق و ئــێــران پێكدەهێنی و
دواتر دەچێتە سنورری عێراقەوە...
پـــڕۆژەی ئــاوی زێــی بچوك بــۆ گۆلی
ورمــێ بە گوێرەی هەندی سەرچاوە لە
نــزیــك گــونــدەكــانــی (كــانــی ســێــو) دەســت
پێدەكا .بە گواستنەوەی بەشێكی ئاوەكە بە
بۆڕی كانزایی بە تیرەی (125سەنتیمەتر)
بــە (درێـــژی  37كیلۆمیتر) كــە دەتــوانــێ
لە ساڵیكدا نزیكەی(640ملیۆن میتر)3
ئاودەركێشێ .واتە نزیكەی()6\1ی ئاوی
رووبــارەكــە بەتاڵ دەكــا لە هەركاتێكدا.
هەڵبەت ئــەمــەش كۆمەڵێك كاریگەریی
نیگەتیڤی بۆ ناوچە كوردییەكان بە دوای
خـــۆیدا دەهینێ كــە دەتــوانــیــن لــە چەند
خالێكدا كۆی بكەینەوە .یهکهم :پڕۆژەكە
زیــانــێــكــی زۆری ئ ــاب ــووری بــە گــونــد و
ناوچەكانی دەوروبەری دەگەیەنێ و بەو

پێیەی كە شارەكانی (سەردەشت و نهاڵس
و میراوە و پیرانشار) و هەزاران گوندی
ســەر ئــەو رووبـــارە لــەگــەڵ ناوچەیەكی
زۆری هەرێمی كوردستان كە كەوتونەتە
سەر رووبــارەکـه ،بەتایبەتیش پارێزگای
سلێمانی بــەرەو كەمی دەچێ و ...ئەگەر
سەرنج بدەینە سەر ئەو ناوچانە دەبینین
ئــەو شــار و شــاروچــكــانــەی كــە باسمان
كــرد دانیشتوانەكەی كـــوردی رهســەنــن
و داهــاتــی بەشێكی زۆری خەڵكەكەی
لەسەر كشتوكاڵ و ئاودێرییە ،كە خەڵكی
ئــەو نــاوچــەیــە پاڵپشتی شـــۆڕش بــوون
بەتایبەتی گوندەكانی ناوچەی پیرانشارو
مــیــراوه كــە هەمیشە پاڵپشتی شــۆڕش
بــوون ،شۆڕش لە نێو رۆژهــەاڵت ئەگەر
پــڕۆژەكــە س ـهربــگــرێ ،راســتــەوخــۆ بڕی
ئاوی هاتووی رووبارەكە كەم دەبێتەوە.
بەمەش ئاستی ئاو دادەبەزێ و زەویەكی
ئیجگار زۆر پــشــتــاو دەبـــێ و سامانی
ماسی لە هەردوو واڵتی دراوسێش كەم
دەبێ و ئاستی ئاوی ژێر زەوی(water
 )tableبــەرەو قووڵی دەچــێ و ئەمەش
وا دەك ــات زەوییــەكــە لــە شــێــدارییــەوە
بەرەو وشكی و بەبیابانبوو بڕوا .خەڵكی
زۆری دێــهــاتــەكــان نــاچــار دەب ــن بــەرەو
نــاوەنــدی شــارەكــان كــۆچ بكەن بەمەش
پشت و پــەنــای ش ــۆڕش بـــەرەو الوازی
دەچێ .جگە لەوەش ماوەی چەند ساڵێكە
رێژیمی ئــیــران سەرقاڵی دروستكردنی
بەنداوێكە لە باشوری خۆرئاوای شاری
ســەردەشــت لــەســەر هــەمــان رووبـــار كە
بەپێی لێدوانی نافەرمی ،حکوومەتی ئێران
هیچ زانیارییەكی لەسەر رووبارەكە باڵو
نەكردۆتەوە تەنانەت قەدەغەی هاتوچۆی
خەلكی ئاسایی كــردووە بۆسەر شوێنی
كــارەكــە و تائێستا هیچ شتێك لەسەر
بــەنــداوەكــە بەشێوەیەكی دروس ــت باڵو
نەكراوەتەوە.
دووهم :لە رووی ژینگەییەوە دەبێتە
هــۆی كــەمــبــوونــەوەی سامانی ماسی و
گــیــانـهوەری نێو ئــاو .ئەمە جگە لــەوەی
ب ــە كــەمــبــوونــی ئــــاوی رووبــــارەكــــە و
دابــەزیــنــی ئاستەكەی رێــژەی ســەوزایــی
دەوروبــــەر بــە چەند قۆناغێكی یــەك لە
دوای یـــەك بــــەرەو كــەمــی دەچــــێ .كە
ئەمەش وا دەكات ناوچەكە لە شوێنێكی
گەشتیاری و پڕ خێر و بەرەكەت بەرەو
ناوچەیەکی بەردەاڵنی وشك هەنگاو بنێ،
كە زەرەرمــەنــدی یەكەم لێرەدا كوردانی
ناوچەكە و پشتیوانانی شۆڕشن .پاشان
ئەگەر ئاوی شیرینی رووبارەكە بكرێتە
گۆلەكە ،وەك سەرچاوەی تێچوو()in let
راستەوخۆ ئاوەكە بە كارلێك لەگەڵ خاكی
خــوێــی نــاوچــەكــە بـــەرەو ئــاوێــكــی سوێر
دەگۆڕێ و كە گۆلەكە پڕبوو ،ئاوی زیادی
گۆلەكە وەك لێچوو( )out letجاریكیتر
بكرێتەوە رووبارەكە و پاك نەكرێتەوە،
ئ ــەوا تــێــكــڕای ئ ــاوی رووب ــارەك ــە بــەرەو
سوێری و نەشیاوی دەچێ و بە كەڵكی
خــواردەنــەوەی مرۆڤ و ئــاژەڵ نایەت و
كەمتریش بەكەڵكی كشتوكاڵ دێ ،كە
ئەمەش جێگەی هەڵوێستە لەسەر كردنە.
سێههم :دەكرێ لە پاشەڕۆژدا رێژیمی
کۆماری ئیسالمی ئاوی رووبارەكە وەك
كارتێكی فشار بەرامبەر بە نەیارەكانی
بەكار بێنی بە راگواستنی ناڕاستەوخۆی
خەڵكانی دەوروپشتی رووبارەكە بەرەو
نــاوەنــدی ش ــارەك ــان .بــە دروســتــكــردنــی
چەند بــەنــداوێــك فشار لــەســەر هەرێمی
كرودستانیش دروســت بكا لە بەرامبەر
مافەكانی گەلی كورد .بۆیە پێویستە لەسەر
هەموو الیەنێك و كوردێكی شۆرشگێڕ
ئەو بابەتە بە جیدی وەربگرێ ،دوور و
نزیك هاوخەباتانی رۆژهەاڵتی لێ ئاگادار
بكاتەوە ،دهرك بە پالنە مەترسیدارەكانی
رێژیم بكەن كە دەیەوێ ئاو وەك چەكێكی
سپی بەرامبەر مافە رەواكانی گەلەكەمان
بەكار بێنێ .كە پــاش سەرگرتنی پالنی
یەكەمی بە وشك كردنی گۆلەكە بەنیازی
جێبەجێكردنی پالنێكی مەترسیدارترە
بە دەســت بــردن بۆ ئــاوی رووبــارەكــە و
گۆڕینی جوگرافیایی شوێنەكە.
https://ckb.m.wikipedia.org/
wiki
http://na.unep.net/geas/
getuneppagewitharticleidscript.
79=php?article_id

10

 30رهزبهری  21 _ 1395ئۆکتۆبری 2016

ژماره690:

رۆژنامەی

ئهدهبی

باب دیالن
عهلی فهتحی
بــاب دیــان(رۆبــێــرت ئالێن زیمێرمهن)
گۆرانیبێژ ،موسیقیدان ،شاعیر و نووسهری
ئهمریکایی24 ،ی مای  1941ل ه مینێسۆتای
واڵتــی ئهمریکا لهدایکبوو .ساڵی 2016
وهکــوو بــراوهی خهاڵتی ئهدهبیی نۆبێل
ههڵبژێردرا.
ناوبراو له کاتی چوون بۆ قوتابخانه،
خۆڕسک ژهنینی گیتار و ســازی دهمی
فێربوو .دواتر ئامێرهکانی پیانۆ و گیتاری
دهک ــار کــرد .شێوازهکانی هــونـهری ئهو
رۆک ئــان رۆڵ ،فۆڵک ،کــادری و بلووز
بـــووه .ســاڵــی  1959رووی ل ـ ه دانیشگا
کردووه .ناوی هونهری خۆی ل ه شاعیری
بریتانیایی خهڵکی وێلز ،ب ه نــاوی دیالن
تۆماس وهرگرتووه.
زۆر کهس باب دیالن پتر وهکوو ژهنیار
و گۆرانیبێژ دهناسن و گوێ نادهن ه بهشی
ئاههنگسازی نــاوبــراو .ههڵبهت کاتێک
گوێ ل ه گۆرانیچڕینی ئهو دهگرین ،بۆمان
دهردهکـــهوێ که بـهو تواناییهی گۆرانی
دهڵــێ ،شێعریش دههۆنێتهوه ،ب ه ههمان
تــوانــایــی شێعر هــۆنــیــنـهوهش ،تارهکانی
ئامێری مۆسیقا وهدهنگ دێنێ.
گــۆران ـیی ـهکــانــی بـــاب دیـــان پـــڕن ل ه
روانــــگــــهی کـــۆمـــهاڵیـــهتـــی ،ســیــاســی و
عاشقانهی شاعیر .ههڵسوکهوتی ئهو پتر

شاعیرانهیه تا شتێکیتر .گۆرانی ‹›وهکوو
ب ـهردێــکــی ج ــاڵـ ـهوهب ــوو›› گــۆڕانــێــک ـ ه ل ه
شێوازی سترانبێژی ئهودا .دیالن لێرهدا،
ژیــانــی کهسێک دهبــات ـ ه ژێــر پــرســیــار و
رهخنهی لێدهگرێ.
ل ـ ه ســهردهم ــی خــوێــنــدن ل ـ ه دانیشگا،
زۆربــــــــهی وهخــــتــــی خـــــۆی تــهرخ ــان ــی
گۆرانیچڕین ل ه قاوهخانهکان کــردووه.
لــ ه راس ــتـ ـیدا هـ ـهر ئـ ـهو کــات ـ ه بـــوو ه ک ه
خ ــۆی وهکـ ــوو ب ــاب دیـــان نــاســانــدووه.
دوای ساڵێک دانیشگای جێهێشتوو ه و
پیشهی سیرکی رهچــاوکــردووه .جارێک
له رێگای سهفهر بۆ شیکاگۆ پهشیمان
دهبێتهو ه و بهرهو نیۆیۆرک دهگهڕێتهوه.
هاتوچۆی گـهڕهکــی گرینویچ دهکــا .ئهو
سهردهمه ژمارهیهکی زۆر هونهرمهندی
روونــاکــبــیــری بــێــکــار لـــهوێ دهژیـــــان و
رۆژانی پشوو ل ه قاوهخانهکان ل ه دهوری
یهکتر کۆ دهبوونهوه گۆرانیان دهگوت و
کاڵویان دهگێڕا و یارمهتی ماڵییان کۆ
دهکــــردهوه .بــاب دیالنیش ههمان کاری
کرد تا بۆ یهکهمجار رۆژنامهی نیۆیۆرک
بابهتێکی لهسهر باڵوکردهوه .باب ناسرا
و کۆمپانیای کۆلۆمبیا فرسهتێکی پێدهدا
و کاسێتێک ل ه گۆرانییهکانی تۆمارکرد و
دایه بازاڕ.

دانــانــی گــشــت کــارهکــانــی ب ــاب دیــان
ل ـ ه چــوارچــێــوهی شــێــوازێــکــی تــایــبـهت و
دیاریکراودا کارێکی هاسان نییه .سهرهتا
کاری لهسهر موسیقای خۆماڵی ئهمریکایی
کرد (فۆڵک  /وشهیهکی یونانی بهواتای
خــهڵــک) .دواتـــر شــێــوازهکــانــی بــلــووز و
راکی رهچاوکرد .توانایی باب لهوهدا بوو
سنووری نێوان ئهو شێوازانهی ههڵگرت.
یهک ل ه خاڵ ه ئهرێنییهکانی سترانبێژی
باب ئهو ه بوو ک ه گێڕانهوهی بهسهرهات

و مــهبــهســت بــهدهن ــگ ــی خــــۆی ،زاڵ
بهسهر موسیقادا بــێ .ئ ـهو ب ـهو چهشن ه
توانی روونتر پهیام و مهبهستهکانی ب ه
بیسهرانی بگهیهنێ .ههڵبهت ل ه رهخنهش
بێبهش نـهبــووه .کاتێک لهجیات گیتاری
ت
کــاســیــک ،گــیــتــاری ئێلێکترۆنی دهس ـ 
دایه ،بهتایبهت ل ه وهختی چڕینی سترانی
‹›بــهردی جــاڵـهوهبــوو›› ،خهڵکی هۆگری
خــۆی هــاواریــان لێههستا و ناسناوی
‹› یـــههـــوودا››یـــان لــهســهر دانـــــا .ئ ـهو
یههوودایهی بهپێی رهوایهتهکان خهیانهتی
له مهسیح کردبوو .خهڵکانێک لهو باوهڕهدا
بوون ک ه ئهو لهبهر گۆڕینی ئامێری گیتار،
خــۆی وهکـــوو لهشفرۆشێکی موسیقی
ناساندووه .بهشێک له هۆگرانی روویان
ن وابــوو خهیانهتی ل ه
لێوهرگێڕا و پێیا 
موسیقی کردووه .دیار ه باب بهو کارهی
دهریخست ک ه دهکــرێ ئاڵوگۆڕ له ئامێر
و شێواز و سهبکهکانی موسیقیدا بکرێ.
ههڵبهت ئهوهش بڵێین ک ه ئهو گۆرانییهی
دوایـــی نــاوبــراو ،یــهک ل ـ ه پڕفرۆشترین
گۆرانییهکانی بوو.
بـــاب ســاڵــی  1962ئــیــتــر بـــهتـــهواوی
کهوت ه نێو جیهانی سیاسهت .بهتایبهت
که له رێپێوانی گـهورهی رهشپێستهکانی
ئهمریکادا بهشدار بوو و دوای وتاربێژی
مارتین لۆترکینگ ،ئهویش گۆرانی گوت.
بــاب دواتــر سیاسهتی وهالنــا و ئهوجار
لـ ه شێعرهکانیدا پتر ههست و ســۆزی
عاشقانه بهدیدهکرا.

ئاوڕێک لە ژیان و خەباتی تێکۆشەر حەمەڕەسووڵ کەریمی
چیت لهسهر بنووسم و چۆنت مانا
ک ـهم ـهوه ئ ـهی ئ ـهو کـهسـهی تاریفی
هەیاس کاردۆ
بوێریت گــۆڕی و روحێکی تــازهت
وهب ـهر نــا .باسی چیت دهگ ـهڵ بێنم ه
گۆڕێ که خۆت لهنێو دهریای باساندا شهپۆل دهدهی و تاوێک
ههدا نادهی .له کام فهرههنگی کوردیدا بۆ دۆزینهوهی وشهی
نایاب بگهڕێم ههتا بتوانم تۆزقاڵیک خۆمت لێ نزیک کهمهو ه
بۆ ئهوهی له قووڵیی مانای ژیانت حاڵی بم .به کام کهرهسهی
ئهمڕۆیی و به پێوانهی کــام دهزگــای پزیشکی و ئهندازیاری
تانوپۆی مێشک و لهش و ههناسهت ئهندازه بگرم ک ه سهرم
لهئهسڕاڕی دهرناچێ .تۆ وهک کهس ناچی و کهسیش وهک تۆ
ناچێ .تۆ خودا نی ،تۆ پێشمهرگهی!
ئهو کهسهی یهکهم جار نــاوی پێشمهرگهی دیتهو ه و
خستی ه سهر زار و زمانان ،رهمزی چوونه نێو دنیایهکی تازهی
بۆ بهردهوامیی خهباتی ئازادیخوازانهی کورد کهشف کرد .من
شکم لهوهدا ههیه ک ه خهباتکاری کورد ب ه هیچ ناوێکی دیکه جگ ه
ل ه پێشمهرگ ه بتوانێ بـهردهوام ئهو رێگا سهخت ه ببڕێ .خهبات
بۆ ئازادیی کورد پێویست ه به ناو و هێمای کوردان ه بهڕێو ه بچێ
و ههیبهت و تسوانای پێشمهرگهش راست لهو جهههته دایه.
ب ه بیستنی ناوی پێشمهرگه پڕۆسهی مێژوویی خهباتی کورد
وهبیر دهخرێتهو ه کهئهوهش خۆی هاندهری بهردهوام بوونیهتی.
ناکرێ باوهڕت بهخهبات بۆ ئازادیی نهتهوی کورد ههبێ بهاڵم
پێشمهرگه وهال بنێی .ئهوه غهدرێکی گهورهیه.
****
«جهوانی بهستهنی خۆری شاری» (ناوێک که دوای هاتن ه
دهری ل ه شار وهدوایــان خست) که له بهرچاوی پێشمهرگهی
دوژمنبهزێن دهبوای ه ل ه سێبهری خۆشی سڵهمیبایهوه ،هات و
دهگژ دوژمنێک رۆچوو که ئینسانخۆر و ماڵوێرانکهر بوو .ئهو
بڕیاری دا ببێت ه نموونهی ئازایهتی و فیداکاری و وهفاداری .ببێت ه
نوێنگهی پێشمهرگهی نێو سهنگهر ،پشتی مهرگ بشکێنێ و چۆک
به بهزیندا بدا .حەمەڕەسووڵ کەریمی ئەو ناوە ئاشنایەیە کە
ناوی پێشمەرگە پڕ بە بەریەتی.

وهاڵم الی بای ه و
نهێنیی ه و لهدڵی ئهو دایه
چهند ه پێویست ه رێگای دژوار بپێوێ
تا وهک مرۆڤ سهیر کرێت کهسێ؟
کۆتری ئاشتی چهند دهریا پێویست ه
دهرباز بێ
تا ل ه کهنارئاوێک وهحهسێ؟
تۆپهکانی شهڕ چهند جار بهاوێژرێن،
بهر لهوهی کۆتاییهێنان ب ه وێرانکاری
بڕهخسێ؟
وهاڵم الی بای ه و
نهێنیی ه و ل ه دڵی ئهو دایه.
چیا چهند ساڵ دهتوانێ سهربهرز بێ،
بهر لهوهی نووقمی ئاوی دهریا بێ؟
مرۆڤ چهند ساڵ دهتوانێ بژی،
بهر لهوهی سهربهست و رهها بێ؟
مـــرۆڤ چ ـهنــد جــار دهتــوانــێ روو
وهرگێڕێ،
ل ه ئاست نههامهتی ،بێخهیاڵ،
بێوهفا بێ؟
مرۆڤ چهند جار دهبێ سهر ههڵبڕێ،
ێ دیار بێ؟
تاکوو ئاسمانی شینی ل 
دهبێ مرۆڤ چهند گوێی ههبێ،
تا گوێی ل ه گریان و هاوار بێ؟
چهند ه خهڵک پێویست ه بمرن،
تا تێبگهین و مردنیان له زهی ـندا
تۆمار بێ؟
هاوڕێم،
وهاڵم الی بایه ،نهێنییه و له دڵی
ئهو دایه.
باب دیالن
و :عهلی فهتحی

حەمەڕەسووڵ کەریمی
دهورانی خڕۆشانی خهلکی ئێران بهدژی دیکتاتۆریی بنهماڵهی
پههلهوی ،کاک حهمهرهسووڵ مێرمنداڵیکی  12،13ساڵه بوو ه و
ههر بۆی ه ئهگهر نهخشێکی وای لهڕاپهڕیندا نهبووبێ سهرکۆن ه
ناکرێ .بهو حاڵهش وهک زۆربهی مندااڵنی شارهکانی کوردستان
بێ ئهوهی بزانێ چ خهبهر ه وهدوای گهوران کهوتوه و هاواری
«بمرێ» و «بژی» بهرز کردۆتهوه .دوای سهرکهوتنی شۆڕش
و تێکۆشانی ئاشکرای الیهنه سیاسییهکان ،حهمهرهسووڵی
مێرمنداڵ بهرهبهر ه چاو و گوێی زیاتر کراوهتهو ه و به لهبهرچاو
گرتنی ئــهوه ک ـ ه چــاون ـهتــرس و ب ــزۆز ب ــووه خــۆی لــه ریــزی
تێکۆشهرانی نێو شاردا دیوهتهوه .هاتوچۆی رێکخراوی الوان
و دیتنی پێشمهرگ ه و قسهکردنی سیاسیکاران ل ه سهردهشت
و ه ـهروههــا تهبعی سهرکێشی ئ ـهو الوه ق ـهت نهسرهوتهی ه
وردهورده هانیان دا خۆی له مهیدانی تاقیکردنهوهیهکی سهخت
و دژوار بدا و ب ه ههڵگرتنی چهکی پێشمهرگایهتی راستهوخۆ
رووبــهڕووی دوژمــن بێتهوه .زستانی ساڵی 1363ی ههتاوی
ئهوکات ک ه تهمهنی  17سااڵن بووه ،روو بهدهر پشتی ل ه شار و
خۆشییهکانی کردو ه و سهرهنجام به لهشکری خهباتکارانی رێی
ئازادی پهیوهست بووه.
دهستپێکردنی خهباتی چهکداری ههر چهند سهرهتای
کار نهبوو ،بهاڵم خاڵی ههر ه گرینگی ژیانی حهمهرهسووڵ بوو.
بۆخۆی لهو بارهیهو ه دهڵــێ« :ئهو کهسانهی پێشمهرگایهتیان
کــردو ه دهزانــن ک ه سهرهتای دهستپێکردنی پێشمهرگایهتی و
له تهمهنێکی کهمدا چهنده دژوار و سهخته ،بهاڵم بۆ کهسێک
که بیری ئازادیی گهلهکهی له مێشکدا بێ و بیههوێ بۆ گهل
بژی ،دهبێ ههموو سهختییهکانی رێگای تێکۆشان ب ه گیان و

دڵ قهبووڵ بکا .ههر بۆی ه له یهکهم رۆژهو ه بریارم دا ک ه ل ه
بهرامبهر دوژمندا چۆک دانهدهم و ل ه ئاست هیچ کهندوکۆسپێک
و مهترسییهکانی سهر رێگای خهبات سڵ نهکهمهوه و ببم ه
درێــــژهدهری رێگای شههیدانی کــوردســتــان» .هـ ـهرواش بوو،
سهنگهرێک حهمهرهسووڵی تێدا بای ه محاڵ بوو بۆ دوژمن چۆڵ
بکرێ .پهل و لک و هێزێک حهمهرهسووڵ کاری تێدا کردبای ه
تێکشکان و دڵــســاردی نهدهناسی .ناوچهیهک حهمهرهسووڵ
خهباتی تێدا کردبای ه دهبوو ه مهیدانی راوڕاوێنی بهکرێگیراوانی
دوژمن.
حهمهڕهسووڵ لهگێڕانهوهی ژیانی شۆڕشگێرانهی خۆی
و هاوسهنگهرانیدا ب ه جۆرێک خالیسان ه و خزمهتکاران ه دهدوێ
ک ه ئینسان حهز ل ه پێشمهرگایهتی بکا و بۆ بهشداری لهو ههڵمهت ه
نهتهوهییی ه خۆی وهپێش بخا .ئهو نهک ههر بهمنهتهوه باسی
ئازار و برینه سارێژنهبووهکانی خۆی ناکا ،بهڵکوو پێی وایه زۆر
کار ماو ه که دهبــوو بیکا و بۆی نهکراوه .سهیری گێڕانهوهی
بریندار بوونی بکهن که ه ـهروا بزانه دڕووی ـهکــی د ه دهستی
«له ماوهی پێشمهرگایهتیدا سێ جار بریندار بووم.
رۆچووه :
زامهکان لهسهر جهستهم کاریگهریی تهواویان ههبووه ،بهاڵم
هیچکات ورهم بهر نهداوه و دوای سارێژ بوونهوهی زامهکانم
دهستم به خهبات وخزمهت کردن ب ه گهلهکهم کردۆتهوه .جارێک
دوو پهنجهی دهستی راستم لهشهر لهگهڵ دژی گهلییهکاندا له
دهست داو ه و له گرتنی پایهگای نیسکاوێدا رانی القی راستم
بە گوللهی دوژمن پێکراوه و دوایین جار لهساڵی  1373له کاتی
بهرێوه بردنی ئهرکی حیزبیدا بههۆی تهقینهوهی مین ب ه داخهو ه
 33سانتیمیتر له القی چهپم لهدهست داوه و بهم شێوهیه منیش
بووم ه ک همئهندام».
ک ه گوتم حهمهرهسووڵ کهریمی شاکلیلی کردنهوهی دهرگا
داخراوهکانە درۆم نەکردوە .ناوبراو که وهرزیشکار بوو ه ل ه باری
هێزی بهدهنی و چاالکی نواندندا سهرتۆپ بوو .حهمهڕهسووڵ
چونک ه دهنگخۆش ه وهک گوڵی نێو مهجلیسی پێشمهرگان سهیری
دهکرا و لهو رێگایهوه قهت نهیدههێشت پێشمهرگ ه تووشی خهم
و پهژار ه بێ .ئهو وێڕای کاری نیزامی و فهرماندهریی پێشمهرگه،
هاوکات چهند کاری دیکهشی دهکردن .کاری فیلم ههڵگرتنهوهی
عهمهلیاتی هێز له ئهستۆی ئهو بوو .تهنزیم و ناردنی باس و
خهبهری پێشمهرگه و خهڵک بۆ رادیۆ ههر ل ه ئهستۆی ئهو بوو.
ناوبراو ئهگهر پێشمهرگهیهکی ئازا و بهجهرگ و فهرماندهرێکی
لێزان و بهبهرنام ه بوو ،کادرێکی سیاسی و وشیار و شارهزاش
بوو .یانی بۆ ههردوو بهشی سیاسی و نیزامی دهکرا کهڵکی لێ
وهربگیرێ ک ه لێشی وهردهگیرا .حهمهرهسووڵ هاوکات مامۆستای
دهرسی کوردیش بوو ک ه لهو بارهوه خزمهتێکی بهرچاوی ب ه
پێشمهرگهی نهخوێندهوار کردوه .ئهو ههم شۆفیری چاک بوو
که لە کاری تهداڕوکاتی و هێنان و بردنی خهڵکدا بهدایم کهڵکی
لێ وهردهگیرا و ههم ئهگهر کار کهوتبا سهر کوێر ه ڕێ و واڵخ
بار کردن ،دهتگوت منداڵی ئهو بهزم و رهزمهیه .حهمهڕهسووڵ
ههروهها چاوساغی تیمه تهشکیالتی و نههێنییهکانی نێوشاری
سهردهشت بوو .تێکۆشهر حهمهرهسووڵ دوای الق پهڕینی و
پ ـهرهوازهی ههندهران بوونیشی ههر وهک شاکلیل بۆ خزمهت
ب ه ئامانجهکانی گهل ئامادهی خزمهت بوو ه و ئێستاش ههیه .ئهو
الو ه خوێنگهرم و ماندوویینهناس ه له دوورهواڵتیش پهکی خۆی
نهخست و ب ه کاری بهردهوام و خۆ فێر کردن توانی ئهو جێی ه
بگرێ که شیاویهتی .حهمهڕهسووڵ کهریمی له کاری نیزامیدا
پلهکانی جێگریی لک ،فهرماندهریی لک و جێگری فهرماندهریی
بڕیوه و ل ه کاری تهشکیالتیشدا کادری ناوچهکانی مهیدان

هێزی
چۆغ ه و کاڵهشینی رهب ـهت و ههروهها تیمی تهشکیالتیی نێو
شاری سهردهشتی پێ ئهسپێردراوه.
ک ه دهڵێن شاخ و پێشمهرگ ه هاودهم و پاڵپشتی یهکترن
راسته .پێم خۆش ه له زمان خۆیهوه یانی کاک حهمهڕهسووڵ
نــاوی ئـهو چیا و رهوهز و بـهرزایــی و ههڵهمووتان ه بێنم ک ه
ئهو تێکۆشهره له مــاوهی پێشمهرگایهتیدا لێیان ماوهتهو ه و
سهنگهری تێدا گرتوون ...« :چیا سهرکهشهکانی وهک قهندیل،
مۆڵی چووک و گهوره ،ههڵگورد ،سهقهر ،سامڕهندانو سپیرێز،
ن و سهرتوون ،تهرهغه ،مناڵه،
گمۆ ،سوورکێو ،مهیدانان ،کهلیخا 
کوێستانهکانی شـهشڕێــیــان ،نێرخاسان(مێرخاسان) ،قوتکی
کاکهڕهش ،برایمجهاڵڵ ،خاڵهباد ،فێرهگ ،سپیڕێز ،پانهسهرو
دووســهر ،پیرهسهنان و سهرشاخان ،هێالنه ههڵۆ ،چهکوچ و
سادر ،جاسوسان ،جهنگی ،مامهنده ،بوڵفهت و دووپهزه ،کێلێ،
پیرهفات ،زهرکه ،هۆمل و سیتی ،گاکڕ ،کهپری و مهیدانچۆغه،
تهرخان و زۆر بهرزاییتری دیکه ک ه ناکرێ ناوی ههمووان ئێستا
بنووسی ،جێ مهنزڵگهو شوینی ژیانی ئێم ه بووه .له ههر ههموو
ئهو شوێنان ه بهدهیان بیرهوهری تاڵو شیرین ههن و رووداو و
کارهساتی جۆراوجۆرمان لهگهڵ هاوڕێ و هاوسهنگهرانمان بهسهر
هاتوون ک ه بێشک ههر یهک لهو شوێنانهی ئاماژهم پێکردوون
له ئاست ورهی بهرزی پێشمهرگهدا خۆیان پێبهرز نهبوو ه .»...
تێکۆشهر کهریمی ل ه بهسهرهات ه پڕ له خۆڕاگرییهک هیدا باسی
دهیان خهباتگێڕی دیک ه دهکا که شانازیی ناسینیانی ههبوو ه و
ل ه درێژهی ژیانی شۆڕشگێڕانهیدا بووهت ه هاوڕێ و هاودڵیان.
ئهو ههروهها ب ه خهفهتهو ه لهو شههیدان ه دهدوێ که زهمانێک
هاوسهنگهری بوون و ل ه درێژهێ رێگادا لێی ون بوون .ههمووی
ئهوانه و ئهو ئازار و جهزرهبانهی بنهماڵه بهرێزهکهی لهسهر ئهو
له پێناو کوردایهتیدا بهنسیبیان بوو ه بهشێکن ل ه باسی مێژووی
زیندووی ئهو خهباتکارهی مهیدانی ئازادی ئهگهر رۆژێک بتوانین
باڵوی بکهینهوه.
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مۆدێڕنیزم

سیاسەت چیە و چ شتێک سیاسییە؟
رهسووڵ سێلهکه
دیاریکردنی سنووری ئەوەیکە چ شتێک سیاسییە و
چ شتێک سیاسی نیە ،زەحمەتە .ئەو پێشداوەرییەی
کە لەسەر سیاسەت هەیە بۆت ه بەربەستێک لە بەردەم
تێگەیشتن لــە ســیــاســەت .خــۆی وش ــەی سیاسەت
وشەیەکی ئاڵۆز نیە و لە زمانی ئاسایی رۆژانــەدا
بەکار دەهێنرێ و زیاتر پەیوەندی دەدرێ بە دەوڵەت،
حیزب ،هەڵبژاردن ،پاڕلمان و هتد .مێژووی وشەکە
دەگــەڕێــتــەوە بــۆ زمــانــی یۆنانی کــۆن کــە بــە مانای
کــاروبــاری «دەوڵەتشار» دێ .لەگەڵ ئــەوەشدا کە
وشەیەکی ئاڵۆز نیە ،بەاڵم لە زمانی کوردی و هەندێک
زمانی دیکەدا چەندین بەکارهێنانی جیاوازی هەیە
بەپێچەوانەی زمانی ئینگلیزی کە «سیاسەت» بە سێ
تێرمی جیاواز پێناسە دەکا ،وەک Polity, politics,
 .policiesلــە زمــانــی کـــوردیدا بــۆ هــەر ســێ لەو
تێرمانە وشەی «سیاسەت» بەکار دەهێنرێ .بە گشتی
وشەی سیاسەت لە زمــاندا بە سەر دوو روانگەی
ئەرێنی و نەرێنیدا دابەش بووە کە هەردوویان زۆر
جار تێکەڵ بە یەکتر دەکرێن و نازانرێ مەبەست لە
کامیانە .یەکێکیان ئەوەیکە ،سیاسەت وەک هونەری
دروستکردنی پەیوەندیی نێوان خەڵکە جیاوازەکان و
هەروەها بەڕێوەبردنی کاروباری کۆمەڵگ ه دەبینرێ.
دووهەمیشیان کە زیاتر پەیوەندیی بە دەســەاڵت و
بەرژەوەندیی تاکەکانەوە هەیە دەیانهەوێ بە جۆرێک
لە رێگای سیاسەتەوە بە ئامانجە کەسییەکانیان
بــگــەن .بــۆ چــی دوو ک ــردەی جــیــاواز بــە یــەک وشە
پێناسە دەکرێن؟ بۆ ئەوەی واڵمی ئەو پرسیارەمان
دەست بکەوێ دەبێ پێناسە جیاوازەکانی «سیاسەت»
هەڵسەنگێنن و بزانین لە کوێدا پێک دەگەن؟

دیــاریــکــراودا .لێرەدا سیاسەت بۆ هەندێک کــەس و
هەندێک شوێن رێزێرڤ کراوە و جیاوازی لە نێوان
دوو چینی کۆمەڵگهدا هەیە ،چینێک کە دەســەاڵت
بەڕێوە
دەبا و چینێکیش کە لەژێر دەسەاڵت دایە .هەر وەک
«پــۆل ڤالێری» دەڵــێ « :سیاسەت وەکــوو هونەری
رێگەگرتنە لــە خەڵک بــۆ ئ ــەوەی خــۆیــان تێکەڵ بە
کەسانی سەر دەســەاڵت نەکەن» .سیاسەت لێرەدا
وەکوو کاسبی کردن وایە کە جۆرەها ستراتێژی و
تاکتیک بۆ گەیشتن و مانەوەی دەسەاڵت کەڵکی لێ
وەدەگیرێ .لێرەدا
دەســەاڵت تەنیا لە حکوومەتدا کــورت نابێتەوە،
بەڵکوو ئــەکــتــەری کۆمەاڵیەتیی دیــکــە و هــەروەهــا
تەیارکردنی کۆمەڵگهش بۆ شەرعییەتدان بەو کەسانە
پێویستن کە دەسەاڵت پیادە دەکەن .بە گوتەی «پیێر
بــۆردیــۆ»« :سیاسەت هەوڵدانێکە بــۆ گەیشتن بە
دەســەاڵت لەسەر بنەماکانی روانین و دابەشکردنی
کۆمەاڵیەتی».
سێهەم :سیاسەت وەکوو پرۆگرامەکانی کردەیەکی
گشتی( :)policiesواتــە سیاسەتە گشتییەکان کە
وەکــوو کۆی ئەو بڕیار و پڕۆگرامانە دەردەکــەوێ
کە ئەکتەرەکان و دامەزراوەکان بۆ کردەوەیەک یان
کارێکی گشتی دەیگرنە بــەر ،بۆ نموونە :سیاسەتی
بودجە ،سیاسەتی نەوت ،سیاسەتی ئابووری و هتد.
لێرەدا تێرمی سیاسەت کردەیەکی کۆنکرێتی دەسەاڵتی
گشتییە کــە لــە سێکتەرە جــیــاوازەکــاندا پــێــڕەوی
لێدەکا .تەواوی ئەو مێکانیزم و رێکار و ئامانجانەی
کــردەوەیــەکــی گشتییە کــە بــڕیــاری لــەســەر دراوە
و لە الیــەن حکوومەتەوە بەڕێوە دەبــرێ بۆ ئەوەی
کاریگەرییان بە ســەر کۆمەڵگهدا هەبێ .سیاسەتە
گشتییەکان شێوازێکن بۆ ئەوەی دەسەاڵتداران بە
شێوەیەکی عەقاڵنی رووبەڕووی کێشەیەک ببنەوەوە
کە پێوەندی بە کۆی کۆمەڵگهوە هەیە.
پرسیار دێتە پێش ،ئەویش ئــەوەیــە کە چ شتێک
سیاسییە و چ شتێک سیاسی نیە؟
لە راستیدا هیچ شتێک لە سروشتی خۆیدا سیاسی
نییە بــەاڵم دەتــوانــێ ببێ بە سیاسی ،سنوورەکانی
جیاکردنەوەی ئەوەیکە چ شتێک سیاسییە و چ شتێک
سیاسی نییە گشتگیر نین ،بۆ نموونە کۆچکردنی خەڵک
و کێشەی کۆچبەران لە سەدەکانی پێشوودا شتێکی
سیاسی نەبووە و دواتر دیاردەکە بووە بە کێشەیەکی

،،

یــەکــەم :سیاسەت وەکــوو چــارەســەری کێشە
کــۆمــەاڵیــەتـییــەکــان( ،)polityوات ــە تــــەواوی ئەو
رێسایانەی کە پێداگرن لەسەر راگرتنی رێکخستنە
کۆمەاڵیەتییەکان بە ئیجبار خستنە سەر تاکەکەکان
بۆ ئەوەی رەچای هەندێک رەفتار بکەن .بە گوتەی
«مــاکــس وێبێر» سیاسەت دەبێتە هــۆی ئەوەیکە
مرۆڤەکان پێکەوە بژین و کێشەکانیان چارەسەر
بــکــەن و بەشێک لــە بــەرژەوەنــدییــەکــانــیــان بکەنە
قوربانی پێکەوەژیان لە کۆمەڵگهدا .سیاسەت دەبێتە
هۆی ئەوەیکە مرۆڤەکان بە کۆمەڵێک بەرژەوەندیی
جیاوازەوە لەگەڵ یەکتر هەڵ بکەن .هەر وەک «ژان
لێکا» دەڵێ « :بوونی کێشەکان و نەبوونی تێکەڵیی
کۆمەاڵیەتی لە نێوان پێکهاتە جیاوازەکاندا بۆت ه هۆی
ئەوەیکە سیاسەت بەرهەم بێ» .لە ژیانی کۆمەاڵیەتیدا
کێشەکان هەتاهەتایین و مۆدێلێکی چارەسەری بە
پەلەش بوونی نییە ،سیاسەت کێشەکان سازماندەهی
دەکا و بە ئاراستەی چارەسەرییاندا دەبا ،ئەوەش
لە رێگای سیستەمێکی یاسا و رێسا و نۆرمەکان و
بە جێبەجێکردنی کۆمەڵێک ئیجبار لەسەر تاکەکان،
کە دیــاری دەکا چ شتێک ئیمکانی ئەنجامدانی هەیە
و چ شتێک نیەتی .ئیجبارە یاساییەکان بەشێکی
گرینگی سیاسەت پێک دێنن .هەر بۆیە سیاسەت دوو
تایبەتمەندی هەیە :یەکێکیان سیاسەت وەک فۆڕمێکی
ئاشتیخوازانە دەردەخـــا کــە دەبێتە هــۆی ئەوەیکە
گرووپە جیاوازەکان خۆیان بە جۆرێک سازمان بدەن
کە پێکەوە بژین .دووهەمیان سیاسەت وەک فۆڕمێکی
ئیجبار خستنە سەر تاکەکان دەردەخا هاوکات لەگەڵ
ئیمکانی سزادانیان .بە گوتەی «ئەریستۆ» مرۆڤ
«ئاژەڵێکی کۆمەاڵیەتی/سیاسییە» و تایبەتمەندیی
مــرۆڤ بە ت ــەواوی گــرێــدراوی سیاسەتە .رەگــەزی
مرۆڤ بە شێوەیەکی زاتی کۆمەاڵیەتییە ،هەر بۆیەش
دەبێ سیاسەت خوێندنەوەی بۆ بکا نەک بایۆلۆژی.
دووهـــــەم :ســیــاســەت وەکــــوو هـــەوڵـــدان بۆ
پیادەکردنی دەســـــەاڵت( :)politicsواتــە تــەواوی
ئەو چاالکییە تایبەتییانەی نێوخۆی واڵتێک کە لە
الیەن ئەکتەرەکانییەوە ئەنجام دەدرێ بۆ گەیشتن
بە دەسەاڵت یان پاراستنی دەسەاڵت ،یان کاریگەریی
خستنە سەر حکوومەت و کۆمەڵگه بە ئاراستەیەکی

بە گشتی وشــەی سیاسەت لە
زمــاندا بە سەر دوو روانگەی ئەرێنی
و نەرێنیدا دابەش بووە کە هەردوویان
زۆر جــار تێکەڵ بــە یەکتر دەکــرێــن و
نازانرێ مەبەست لە کامیانە .یەکێکیان
ئــەوەیــکــە ،ســیــاســەت وەک هــونــەری
دروستکردنی پەیوەندیی نێوان خەڵکە
جیاوازەکان و هەروەها بەڕێوەبردنی
کــــــاروبــــــاری ک ــۆم ــەڵ ــگـ ـه دەبـــیـــنـــرێ.
دووهەمیشیان کە زیاتر پەیوەندیی بە
دەســەاڵت و بــەرژەوەنــدیــی تاکەکانەوە
هەیە دەیانهەوێ بە جۆرێک لە رێگای
سیاسەتەوە بە ئامانجە کەسییەکانیان
بگەن

،،

سیاسی .بەشێک لە بابەتەکان بە پێی کات دەبن بە
سیاسی و بەشەکەی دیکەش لە رێگەی پرۆسەی بە
سیاسیکردنەوە دەبن بە سیاسی ،کە ئــەوەش زیاتر
لە رێگای دامــودەزگــای دەوڵــەتــەوە ئەنجام دەدرێ.
پــرۆســەی بــە سیاسیکردن یــان «»politisation
پێک دێ لە تــەواوی ئەو زنجیرە چاالکی و بــژاردە
و رەفتارانەی کە کاریگەریی سیاسی بەرهەم دێنن.
تەواوی ئەو پرسیار و کردەوە و دیاردانە کاتێک دەبن
بە سیاسی کە دەبــن بە بابەتی گشتی و ئەجێندای
حکوومەتی .کاتێک کێشەیەک یان گوتارێک لە الیەن
ئەکتەرە سیاسییەکانەوە یان دەسەاڵتی گشتییەوە
رەهەندێکی سیاسی پــێ دەدرێ .هـــەروەک «ژاک
الگروا» ناوی لێ دەنێ« :بەرهەمهێنانی کۆمەاڵیەتیی
سیاسەت» .باس کردنی تێروتەسەل لەسەر پرۆسەی
بە سیاسیکردن لەوە زیاترهەڵدەگرێ کە لێرەدا باسی
بکەین بەاڵم بە گشتی پرۆسەیەکی بە کۆمەاڵیەتیکردنە
کە لەودا تاکێک یان رێکخراوێکی ناسیاسی راکێشی
نێو سیاسەت دەکرێ و حەزی سیاسی تێدا دروست
دەکرێ و کێشەیەکی سیاسی بۆ دەکرێ بە بابەتێکی
پێوەندیدار بە ژیانی رۆژانەی.

رۆژنامەی

ناسر قادرپوور
مۆدێڕنیت ه لهو كۆمهڵ ه چهمكانهیه ك ه له ئهدهبیات،
زانستی كۆمهاڵیهتی ،هونهر و ئایین و فهلسهفه و...
دا بووهته باسێكی بهرین و ئهم چهمكهی تووشی
ئاڵۆزییهكی یهكجار سهیر كــردووه .ل ه ئێرانیشدا
ئهم چهمك ه لهو ئاڵوزییانه بـهدوور نیه .هاتنهئارای
دیاردهی مۆدێڕنیزم ،یان به واتایهكی دیك ه نوێخوازی
له جیهانی رۆژئـــاوادا بهرپهرچدانهوهیهك بــوو ل ه
ههمبهر سوننهت و ئایینی مهسیحییهتدا ،كاتێك ك ه
مۆدێڕنیزم ساحهیهكی بهرفراوان و ئاوهاڵی له ئاستی
نێونهتهوهییدا بۆخۆی دهستهبهر كرد و ل ه ئورووپاو ه
پهلی هاویشته ناوچهكانی دیكهی جیهان ،تایبهتمهندی
دژ ب ه سوننهت و ئایینی تا رادهیهك پاراست ئهمهش
تایبهتمهندیی سـهرهكــیــی ئ ـهو سیستمانهن كـ ه ل ه
مۆدێڕنیزمهوه سهرچاوهیان گرتووه.
ئێم ه ل ـهم وتـــارهدا نــامــانـهوێ كـ ه بڵێین ئایا ئهم
ههڵوێست ه كـ ه مۆدێڕنیزم هـهڵــیــبــژاردوه ،بهجێی ه
یان ئێستا گ ــۆڕدراوه .بهڵكوو پێناسهیهیكی كورت
و سوودمهند بۆ ئێو ه خوێنهری بهریز له روانگهی
كۆمهڵیك بیرمهندهو ه باس دهكهین.
جیهان بینیی مۆدێڕنیزم دهتوانرێ ل ه ههشت
خاڵدا کۆبکرێتهو ه ك ه بریتین له:
ئینسانگهرایی :ئینسانگهرایی ل ـ ه بــوارگ ـهلــی
جیاوازهوه واتای جۆراوجۆری ههیه .بهاڵم مهبهستی
ئێمه بوارێکی تایبهتی ئهم چهمكهیه و لهو روانگهشهو ه
باسی لهسهر دهكهین .واتای تایبهتی ل ه ئینسانگهرایی
«باوهڕ ب ه مرۆڤ» لهخۆ دهگرێت .ئێستا ئهم باوهڕ ه
دهتوانێ له چوارچێوهی زانست یان هێز و دهسهاڵتدا
بهرجست ه ببێت .ب ه واتایهكی دیك ه ئینسانگهرایی
بریتیی ه له :باوهڕ و ئیمان بهوهی كه ئهگهر زانستی
ئینسان جێبهجێكهری كێشهیهك نهبێت ،هیچ كهس
یــان هیچ شتێكی دیكه چــارهســهری ئ ـهم كێشهی ه
ناكا و مرۆڤ دهتوانێ بهسهر کێشهکاندا زاڵ بێ.
دركاندنی ئهم جۆره بیروڕایه ل ه ئهدهبیاتی مۆدێڕندا،
له چوارچێوی ئهمهدا ،كه مرۆڤ چارهنووسی خۆی،
بۆخۆی دیــاری دهكــا و دیــل و كۆیلهی هیچ كهس
ک ئهم بیرۆكهی ه بۆ مرۆڤ
نیه ،بهرجسته بووه .كاتێ 
ێ كه بڕێك كــردهو ه و ئـهرك ،كه ل ه
دهستهبهر دهب 
روانگهی سوننهتی و كالسێكدا شوێنی سهرنج و
بــیــركــردنـهوهیــه ،دهبــێ پشتگوێ بخرێن و بكهون ه
پهراوێز ه یان نكۆڵیان لێ بكرێ.
بیرۆكهی پێشكهوتن :مۆدێڕنیز م ههڵگری بیری
پێشکهوتن و بهرهوپێشڤهچوونه .له جیهانبینیی
كالسیكدا ،مرۆڤ ل ه سروشتی خۆیدا ،بوونهوهرێكی
ئاڕمانیی ه و له زۆرینهی ئایینهكاندا بۆ ناسین و
دیتنی مرۆڤێكی ئاڕمانی دهبێت بگهڕێینهو ه بۆ دواو ه
و ل ه سهچاو ه بكۆڵینهوه .بهم پێناسهیه مرۆڤهکانی
دهسپێک له مرۆڤهكانی دوای خۆیان ئاڕمانیتر دهبن
و وهک ئولگووی مرۆڤهکانی دواتر سهیر دهکرێن .له
بهرامبهر ئهم بیرۆكهیهدا ،بیرۆكهی مۆدێڕنیزم دهڵێ:
مرۆڤ بهردهوام بهرهوه داهاتوو ههنگاو ههڵدهگرێ
و نیسبهت ب ه ئاینده ل ه دۆخێكی دواکهوتووتر دایه،
بهاڵم نیسبهت ب ه رابردوو دۆخێکی پێشکهوتووتری
ههی ه و ناکرێ رابردوو بکرێته ئولگووی داهاتوو.
لهپاڵ مادیگهرایی ،راسیۆنالیزم یا ههمان
عهقاڵنییهت بــهدی دهكـــرێ :ع ـهقــڵ دهت ــوان ــێ ل ه
چواچێوهی كردهوه و ههمیش تیۆریدا بجووڵێتهوه.
هـهڵــبـهت پێشینیانیش بــڕوایــان ب ـه عـهقــڵ هـهبــوو ه
ی له عهقڵ.
ک به شێو ه و پێناسهی ئهمڕۆی 
بهاڵم نه 
ی سوننهتی و كۆنهكانهوه ،هـهر شتێك
له روانــگـه 
له بازنهی عهقڵی مــرۆڤ ب ـهدهر بێ ،نهك راستیی
ههبوونی ناچێته ژێر پرسیار ،بهڵكوو بڕوا ب ه بوونی،
بههێزتر دهبێ.
ل ه روانگهی سوننهتهو ه دنیای مــۆجـهرهدات بهو
هۆیه ك ه ل ه دهسهاڵتی عهقڵ بهدهره ،کهوات ه واقیعیتره.
پاشان دنیای مسال و دنیای مادی و دنیای سروشتی
جێ دهگرن كه ئهوانیش بهو هۆیه ك ه عهقڵی مرۆڤ
دهركــی پێدهكات و بهاڵیهوه نامۆ نین ،واقیعییهتی
ئهوان بههایهكی كهمی بۆ دادهنرێ.
لـ ه جیهانبینیی مــۆدێــڕندا ،عهقاڵنییهتێك زاڵ ـه.
عهقڵگهرایی مرۆڤی مۆدێڕن سهرهتا روانگهیهكی
ئیپیستمۆلۆژیك بــوو پــاشــان هێدیهێدی گــۆڕا و
بــوو ب ـه ئینتۆلۆژیك .مــرۆڤــی مــۆدێــڕن ل ـه بــواری
ئیپیستمۆلۆژیكدا گوتی :هـهر شتێك ك ه عهقڵ ب ه
بهڵگهوه بیسهلمێنێ ،بــڕوای پێ دهكــرێ ،بـهاڵم ئهو
شتانهی ك ه ب ه بهڵگهو ه ناسهڵمێندرێن باسیان لهسهر
نــاكـهیــن ،ه ـهروههــا ئیدیعای نهبوونیان ناكهین و
ئهمهش بهو مانای ه نیه كه دان ب ه بوونیشیاندا بنێین.
بهاڵم بهرهبهر ه مرۆڤی مۆدێڕن ب ه هۆی ئهوهی که،
ئهو شتانهی ک ه بهبهڵگهوه ناسهڵمیندرێن بوون ه جێی
پرسیار ،له ئیپیستمۆلۆژیك دهربــازی ئینتۆلۆژێك
بوو .كهوات ه له جیهانبینیی مۆدێڕندا كاتێک ئیدیعای

وجودی شتێك دهكرێ یان به بهڵگهوه دهبێ راستیی
بسهلمێت یان النیكهم ئهگهر راستییهكهی نهسهلما،
دهبــێ بهڵگهیهكی بهجێ یــان النیكهم عهقاڵنی بۆ
بهێنیتهوه و ،ئهم ه پێچهوانهی ئهویه كه ل ه مرۆڤی
كۆندا ب ه دی دهكرا.
تایبهتمهندیی تهجروبی :مهبهست ل ه تهجروبی
بـــوون بــ ه مــانــای راوهســـتـــان و دژایـ ـهت ــی لـهگـهڵ
عهقاڵنیی هتدا نیه ،بهڵكوو بهو مانایه ك ه ل ه بیرۆكهی
مۆدێڕندا ههر شتێك دهتوانرێ تاقی بكرێتهوه و
دهتوانرێ ههڵوێستێكی رهخنهگرانهت ل ه بهرامبهریدا
ه ـهبــێ .مــروۆڤــی مــودێــرن شــتـهکــان ل ـ ه دهرهوهی
تاقیكردنهوهدا نابینێ و ئهمهش بهو مانایه نیه ك ه
مرۆڤی مودێرن ل ه هیچ شتێك ب ه تهواوهتی شارهزایی
چ
نیه .کهواته دهتوانین بڵێین ك ه مرۆڤی مودێرن هی 
شتێك ب ه موقهددهس نازانێ و ئهمهش لهبهر ئهوهی ه
ك ه شت ه پــیــرۆزهکــان ی ـهك تایبهتمهندییان ههی ه و
ئهویش رهها بوونه.
یهكسانیخوازی :مهبهست ل ه یهكسانیخوازی ب ه
واتــای سیاسی ،كۆمهاڵیهتی یان ئابووری و ...نیه،
بهڵكوو یهكسانیخوازی له دنیای مهعنهوییهتدا
مهبهسته .له جیهانبینیی مــۆدێــڕندا گرینگی بهو ه
دهدرێ كه ههركهس تا چ رادهیهك دهتوانێ ئیدیعای
خۆی ب ه بهڵگ ه و لۆژیکهو ه بسهلمێنێ .ل ه راستیدا
مرۆڤی مۆدێڕن بههایهکی زۆر به بهڵگه دهدا و ههوهڵ
بهڵگ ه دهبێنی و لهسهری دهدوێ ،پاشان ئیدیعا دهکا.
ئهمه یهكسانخوازی ل ه جیهانی مودێرندا ساز دهكا.
تاكگهرایی :واتا و دهرهنجامی تاكگهرایی ئهوهی ه
ك ه بهدهست هێنانی مافی تاك گرینگ و پیرۆزه و ل ه
ئهولهوییهت دایه .له راستیدا تهرازوو و پێودانگهی
مرۆڤی مودێرن بۆ رهت كردنهو ه یان قبووڵ كردنی
سیستمێكی حقوقی(یان سیاسی ،ئابووری ،خێزانی،
نێونهتهوهیی و )...س ـهرك ـهوتــن یــان دۆڕانـــی ئهو
سیستمهی ه كه جێبهجێ کردنی مافی تاكی له ئهستۆ
دایه .كهواته پێناسهیهك له سهرهوهی پێناسهی تاك
ناتوانێ جێگهی دادوهری بێ .پێناسهیهكی وهك قهوم،
عهشیره ،سیستم و نهتهو ه و هتد ،بهگشتی دهبێ
شه
بگهرێتهوه بۆ الی مافی تاك و ،ههر بهو هۆیه 
ك ه جیهانبینیی مۆدێڕن ،ئهو مهکتهب و مهسلهكانهی
ك ه بایهخدان ب ه تــاك وهك پرهنسیپێك دهژمێرن،
پێشوازییهكی باشتریان لێ دهكات ،تا ئهوانی دیكه.
ههستگهرایی :ئاخرین خاڵ بۆ مرۆڤێكی مۆدێڕن
ههستگهراییه ،بهو مانای ه كه مرۆڤی مۆدێڕن پێوانی
ههمووی دادوهرییهكان لهسهر دهرد و دهجای مرۆڤ
ههڵدهسهنگێنێ و بۆ البردنی دهرد و دهجا و دروست
كردنی دوخێكی لهبار و شاد له تێكۆشان دایه.

،،

واتا و دهرهنجامی تاكگهرایی
ئهوهیه ك ه بهدهست هێنانی مافی تاك
گرینگ و پیرۆز ه و له ئهولهوییهت دایه.
له راستیدا تهرازوو و پێودانگهی مرۆڤی
مودێرن بۆ رهت كــردنـهو ه یــان قبووڵ
كردنی سیستمێكی حقوقی(یان سیاسی،
ئــابــووری ،خێزانی ،نێونهتهوهیی و)...
سهركهوتن یان دۆڕانی ئهو سیستمهی ه
ك ه جێبهجێ کردنی مافی تاكی له ئهستۆ
دایه

،،

ل ه یونانی و رۆمــی چاخی ك ــۆندا ،چهمكێك ب ه
ناوی بهختهوهری ههبوو كه چهمكێكی هێدۆنیستییه.
ئهوان لهو بڕوایهدا بوون كه بهختهوهری و ههست
بهخۆشی كــردن له دهرهنــجــامــی چهند ش ـتدا پێك
دێ .ئهرهستوو كه بیروڕایهكی هێدۆنیستی ههبوو
دهیگوت :مرۆڤێكی بهختهوهر ئهو مرۆڤهیه كه جوانی
و س ـهروهت و مڵك و ماڵ و دۆستی باشی ههبێ.
بهگشتی مهبهستی ئهوهیه ك ه مــرۆڤ بهو شێوهی ه
دهرد و رهنجێكی ك ـهم دهبینێ و ه ـهر بـ ه ههمان
شێوه مۆدێڕنیتهش جیهانبینییهكی وههای ههیه.
ل ه سهدهی ههڤدهههمدا روانگهیهك ل ه فهلسهفهی
ئهخالقدا پهرهی گرت كه دهیگوت  :كاری دروست،
ئهوه كارهی ه ك ه كهمترین رهنج و درهد بۆ مرۆڤ
بخوڵقێنێ.
بهگشتی دهتــوانــیــن مۆدێڕنیت ه لــهم خــااڵنـهی
سـهرهوهدا ببینین و ل ه نێوهرۆك و جهوههری ب ه
باش 
ی تێبگهین .لهسهر ئهم بنهمایان ه دهتوانین بڵێین
كه له جیهانبینیی مۆدێڕنیتهدا كۆمهڵگهی پێشهیی
و تهكنۆلۆژێكی ل ه شوێنی خۆی دێنێته ئاراو ه و ئهم
تهكنۆلۆژی ه كه ل ه شارستانیهتێكی مۆدێڕندا ههی ه
كارێگهری و پهیوهندی ئهو خااڵنهی س ـهرهوهی
راستهوخۆی تێدایه.

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

www.kurdistanukurd.com
info@kurdistanukurd.org
info@kurdistanukurd.com
www.kurdch.tv
Hotbird:6 13 MHz 11642
polarization: horezental-SR: 27500 - FEc : 3/4
Radiodk59@gmail.com

سەرکەوتنی سینەماکارانی رۆژهەاڵتی
لە یەکەمین خولی فێستیڤاڵی نێودەوڵەتی فیلمی «سلێمانی»
هەڵبژێردراوانی یەکەمین خولی فێستیڤاڵی نێودەوڵەتی فیلمی
سلێمانی لە هەرێمی کوردستان دیاریکران و خەاڵتەکانی
«سەروی زێڕین» و «لەوحەی فەخری» ئەم فێستیڤاڵە
بەسەریاندا دابەشکرا.
لە کۆتایی ئەم فستیڤاڵەدا لە تەنیشت سینەماکارانی جیهان کە
لە چەندین واڵتی جۆربەجۆرەوە بەشدار ببوون ،سینەماکارانی
رۆژهەالتی کوردستانیش سەرکەوتنی باشیان وەدەست هێنا
کە بریتین لە:
ـ خەاڵتی تەندیسی «سەروی زێڕین»ی تایبەتی ئەندامانی
لێژنەی دادوەرانی بەشی «سینەمای جیهان» بەخشرا بە فیلمی
سینەمایی «بیرەوەرییەکانی ئەسپە رەش» لە درەهێنانی
«شەهرام عەلیدی» سینەماکاری سنەیی ،بەرهەمی هاوبەشی
واڵتانی ئێران و تورکیه.
ـ «لەوحەی فەخری» تایبەتی ئەندامانی لێژنەی دادوەران
بۆ باشترین بەڕێوەبەری وێنەگرتنی «سینەما جیهان» بە
«ئەمین جەعفەری» بۆ وێنەگرتنی فیلمی «تەپڵ  »Drumلە
دەرهێنانی «کەیوان کەریمی» بەرهەمی هاوبەشی واڵتانی
ئێران و فەڕانسه.
ـ «لەوحەی فەخری» تایبەتی ئەندامانی لێژنەی دادوەرانی
بەشی «سینەمای کوردی» بە فیلمی سینەمایی «ماڵئاوا
ئانالۆگ» لە دەرهێنانی «هیوا ئەمیننژاد» لە واڵتی ئێران
بەخشرا.
لە رێوڕەسمی کۆتایی یەکەمین خولی فێستیڤاڵی نێودەوڵەتی
فیلمی «سلێمانی» بە هەوڵی سینەماکارانی کورد ،لەوانە:
«مێهرداد سلێمانی»« ،ستار چەمەنی گوڵ» و «ڤیدا ساڵحی»

بەڕێوەبەرانی کۆمپانیای سینەمایی «ستاک فیلم»« ،ساڵم
سەڵەواتی» و «سۆران فەهیم» ،بەرپرسانی فێستیڤاڵەک ه و
سینەماکارانی ئامادەبوو لە فێستیڤاڵ و هەروەها هۆگرانی
هونەری سینەما بە هەڵکردنی مۆم لە تەنیشت وێنەی برایانی
کەریمی یاد و بیرەوەریی ئەم سینەماکارە کۆچکردووانه:
«تەها کریمی» نووسەر و دەرهێنەر« ،هاوڕێ کەریمی»
رۆژنامەنووسی سینەمایی و خویندکاری سینەما لە واڵتی
هیندستان و «هیوا کەریمی» وێنەگر و مۆنیتێری کەناڵە
جۆراوجۆرە تەڤیزیۆنییەکان ،بەرز و پیرۆز و هەرمان راگرت.
ئەم سێ هونەرمەندە لە سێ ساڵی رابردوودا ،یەک لە دوای
یەک کۆچی دواییان کرد و بنەماڵە و هەڤااڵنیان لە تەنیاییدا
هێشتەوە .هەروەها خەاڵتی «تەها کەریمی» و بە رێزگرتن
لەم سینەماکارە کوردە ،لە الیەن بنەماڵەی ئەم فیلمسازە  ،بە
«شەماڵ عەبە رەش» ئەکتەری سینەما بەخشرا.

جینسی ههڵبژارد .ئهم ه یهكهم جار ه ك ه رێكخراو 
ی نهتهوه
ی مرۆیی وهك باڵوێز 
یهكگرتووهكان یهكێك ل ه قوربانیان 
ی
نیازپاكیی خۆ 
ی ههڵدهبژێرێ.
ی  ٣مانگ وهك
ی  ٩٣بۆ ماو ه 
ی ساڵ 
نادیا مراد ل ه هاوین 
ی جینسیی داعش لهم گرووپ ه تیرۆریستییهدا گیرابوو.
كۆیل ه 
ی ل ه هێرشی داعش بۆ سهر ئاوایی كوچو 
ناوبراو  ٦برا 
ی
ی شهنگاڵ
ی شار 
ی ل ه دهورووبهر 
ی لهدایكبوون 
شوێن 
كوژران.
ی ئاڵمان داوا 
نادیا پاش راكردن ل ه دهست داعش ل ه واڵت 
ی
ی كرد.
پهنابهر 
ی كرد
ی نهتهوه یهكگرتووهكانیش قس ه 
نادیا ل ه رێكخراو 
ی وهرگرتن 
ی ل ه یهكیهتیی ئورووپا كرد ك ه قانوون 
و داوا 
ی
ی ئاسانتر بكاتهوه.
ی ئیزهد 
پهنابهری ژنان 
ی واسالو هاوێل  ٦٠ههزار یۆرۆیه .ئهم
ی مافی مرۆڤ 
خهاڵت 
ی مافی مرۆڤ ل ه كۆمار 
ی نووسهر ،چاالك 
خهاڵت ه ب ه ناو 
ی
ی ئهم واڵته ،واسالو هاوێل تۆما ر
ی پێشوو 
چێك و سهركۆمار 
كراوه.
ی رابردوو خهاڵت 
ساڵ 
ی واسالو هاوێل ب ه لیودمیال ئهلكسیوا،
ی ناسراو 
چاالك 
ی مافی مرۆڤ ل ه رووسی ه بهخشرا.

ناڕهزایەتیی چاالکانی ژینگەپارێزیی شاری بانه

كۆمهڵێك له چاالكانی مهدهنیی بانه ،سهبارهت ب ه بارودۆخی
نالهباری بێهداشتی ئهو شار ه وهكوو ،كۆ نهكردنهوهی زبڵ و
خەمساردی بهرپرسانی شارهوهانی ،ناڕهزایهتییان دهربڕی و
پرسه بكرێ.

داواكارن بهدواداچوون بۆ ئهم
چاالكانی مهدهنیی بان ه به هاوكاری خهڵك ،كهمپهینێكیان
ب ه ناوی رهخنهگرانی شێوازی بهڕێوهبهریی شارهوانی و»
دامهزراندو ه وخوازیاری پێڕاگهیشتنی »شووڕای شاری بانه
خێرا ب ه چاڵ كردن و كۆكردنهوهی زبڵهكانی نێو شار و
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بهر ل ه مااڵوایی
به بووکهڵهو ه مێرد کردن

ی ئیزهدی بهخشرا
ی واسالو هاوێل ب ه نادیا مراد ،كچ ه كورد 
خهاڵت 

ی مافی مرۆڤ 
ی ئورووپا خهاڵت 
شووڕا 
ی واسالو هاوێلی
ی٣
ی ب ه نادیا مراد ،کچ ه کوردی ئیزهدی ك ه ماو ه 
ی  ٢٠١٦
ساڵ 
مانگ ل ه الیهن داعشهو ه گیرابوو ،بهخشی.
ی دووشهممه19 ،ی رهزبهر ل ه
ی ئورووپا رۆژ 
شووڕا 
ی ل ه ستراسبۆڕگ خهاڵت 
ی خۆ 
كۆبوونهوه 
ی مافی مرۆڤ ب ه
نادیا مراد تهمهن  ٢٣ساڵ بهخشی.
ی
ی كۆتایی مانگ 
ی نهتهو ه یهكگرتووهكان ل ه رۆژان 
رێكخراو 
ی ل ه
ی خۆ 
ی ئهمساڵ ،نادیا مراد وهك باڵوێزی تایبهت 
ئاگۆست 
ی مرۆڤ و كۆیالیهتیی
ی قاچاخكردن 
ههمبهر بهرهنگاربوونهو ه 

KURDISTAN

دهرهوهی شارن.
یهكێك ل ه ناڕازییهكان ك ه نهیویست ناوی ئاشكرا
ببێ وتی :یهكێك لهو هۆكارانهی ك ه بۆت ه هۆی ئهوهی
كه زبڵهكان له كهنار جادهكان فڕێ بدهن ،دووری شوێنی
چاڵ كردنی زبڵهكانه .ههروهها گرینگترین مهسهل ه بۆ
ههڵبژاردنی شوێنی چاڵكردنی زبڵ ،نزیكی ب ه ناوهندی
شار ه تا ببێت ه جێگای رهزامهندیی شارۆمهندان .دووری ل ه
رادهبهدهری ئهو شوێنه ،دهبێت ه هۆی ههڵڕشتنی نایاسایی
زبڵهكه ،ك ه دهكرێ ب ه بهكارهێنانی ئیمكاناتی بهڕێوهبهریی
شار ،رێژهی ناوهندهكانی كۆكردنهوهی زبڵ زیاد بكرێ و،
له كاتێكی ك همدا بخرێت ه بهردهستی شارۆمهندان ،بهاڵم تا
ئێستا بهڕێواهبهرانی شارهوانی هیچ ههنگاوێكیان بۆ ئهم كار ه
ههڵنههێناوهتهو ه .ههروهها باسی لهو ه كرد ك ه ئێستا ل ه واڵت ه
پێشكهوتوهكان ،ههموو جۆر ه زبڵێك بەرهەمهێنانی بەکەڵکی
لێدەکرێ ،ئەم سەنعەتەش دهبێت ه هۆی خاوێن راگرتنی ژینگه؛
ب ه سهرلهنوێ گۆڕانكاری ل ه زبڵهكاندا و ههروهها چاڵكردنیان
ل ه شوێنی تایبهتی خۆیان ،کە بەداخەوە ناوەندە پیوەنددارەکان
گرینگی بەم پرسە ژینگەییە نادەن.

هێشتا لە گەڕی شاییان ،لە پشتی گەڕی هەڵپەڕکێ ،خەریک
لکی دەسماڵ گرتنن ،کوڵمەیان وەک سێوی تازە هەتاودیتوو،
تههای رهحیمی
مەیلەوزەردە ،پێکەنین و زەردەخەنەکانیان هێشتاش نەبووە بە
قاقا ،هێشتا رەنگ و بۆنی هەنیسک و هەناسەی منداڵیان لێ دەبارێ ،رەنگە ئەو چەند
ساتەی بەدەرەوەن بێتاقەتی دووری دایکیان و یان بووکەڵەکانشیان بکەن .هێشتا
لە گاوانی کەس دەستیان ناگرێ ،سوور و سپیاویان دەست کەوێ دەموچاوی پێ
دەشۆن ،کە مووی سەریان بۆ دانەهێنن ،یان بۆیان نەهۆنەوە ،لەوانەیە ئاڵۆز و پڵۆز
وەکوو بەرگن قەد بگرێ ،هێشتا ئاوێنە نەبووە بە دەستەخوشکیان و هەموو پیاوی
دنیا کاکە و مامەیان بن .رەنگە هەڵنەکەوتبێ الوێکی هاوتەمەنی خۆیان تەنانەت
چاوێکیشی لێ داگرتبێن ،هەتا بزانن دنیای ئەوان دەبێ بەری بە کوێوە بێ ،یان هیچ
چاوێک هێندە لە چاویان نەئاڵقابێ ،شەرم دایگرتبێن .بەبێ ئەوەی لە گاوانی بزانن
بە چاوترووکانێک و بەهۆی کوڵی داگیرساوی پیاوێکی ئاڵۆش ،یان نا نانی رۆژ
و شەوێک ،پاکبوونی قەرزی بژێوی رابردووی باوکێک ،نائاگایی و دواکەوتوویی
خێزانێک ،لە هەمووش خراپتر تین و هانی سیستمێکی پیاوساالر ،دەبێ دەسرەی
سەرچۆپی بگرنە دەست .ئەویش چ دەسرەیەک ،دەسرەیەک بۆ بەڕێوەبردنی ماڵێک
و خێزانێک ،دەسرەیەک کە بنەماڵەیەک بــەرەو رێــڕەوی ئارامی ژین بــەرێ ،نەک
دەسرەیەک لە سەرچۆپی گەڕی شایی هەر چۆنێکی هەڵسووڕێنی گەڕی شایی
رەکێش باک ،سەرچۆپی گرتنی ژیان لێزانی و لێهاتووی و پێگەیشتووی هەموو بوار
و ئاستەکانی جەستەیی و دەروونی و هزر و هتد گەرەکە .ئەو کیژۆڵەیەکی هەتا
دوێنی بەتەواوی لەگەڵ بووکەڵەکەی نەدەحاواوە ،لە بەیانییەوە دەبێ بە ژنی مااڵن و
دەبێ وەک سەرەژن و کەیخوداژنێک بنوێنێ و خێزانێک بحاوێنێتەوە .هێشتا هەنیسکی
خۆی گەرووی بەر نەداوە دەبێ هەنیسک و ئاسکە ئاسکە کۆرپەیەک لە کۆشیدا
هێور بکاتەوە ،دیارە ئەگەر لەو رێگە هەڵەمووتە دەربچێ و ئاکامە نالەبارەکانی
زوو بە شوودان برستی لێ نەبڕن ،تا ئەو قۆناخە بگا .چارەنووس لە واڵتانی ئێمە
و بەتایبەت لە ژێر سیستمە خۆ بە خودا بەستووەکاندا چەند سەیرە ،هەموو سات
و کاتێک دەبێ چاوەڕوانی هاتنەخوارێی وەحی بین ،ئەگینا چ هێزێک هەیە ،ئەو
هەمووە ساڵەی تەمەن بە دانیشتنێکی چەند کاتژمێری و دانوستانی چەند پیاوماقووڵ
نوێن و سەرەژنی سادیسم لێدراو تێپەڕێنێ ،بازدان بەسەر تەمەندا چەند هێندە
سووک و کردەییە الی ئەو کۆڕ و کۆبوونەوانە .بەاڵم بڵێی دڵ لێبوونەوەی کچۆڵە
دڵناسکەکەی ئێمەش لە بووکەڵەکەی هێندەی بڕیاری ئەو گەورەنوێنانە ئاسان دەبێ.
ژیان ئەوەندەی دەشیبینین ئاسان نیە ،دەبێ لە هەموو بوارەکانەوە خۆی بۆ تەیار
بکەی ،هەتا تەنگ و چەڵەمەکانی ئەوە رێگە رژد و پڕ هەوراز و نشێوە بڕستت لێ
نەبڕن .بەتایبەتی لە واڵتانی دواکەوتووی ئێمە کە ژن زیاترین هەڕەشەی لەسەرە و
لە هەمانکاتدا زیاترین ئەرکیشی دەکەوێتە سەر شانی دەبێ ،بۆیە دەبێ زۆر پوخت
و لێهاتووتر بار بێ و لە بواری جەستەیی و رەوانی و هزرییەوە پێ بگا ،چونکی لێرە،
هەموو کەس هەڵە بکا ،ژن دەبێ بێ هەڵە بێ .بەاڵم ئایا ئەو کیژۆڵە پێنەگەیشتووەی
ئاڵۆشی پیاوێک دادەمرکێنێ ،دەشتوانێ ببێ بە کۆڵەکەی داهاتوویەکی گەش و
بێ هەڵە .وەنەبێ ئەو دیاردە نەشیاوە هاوردەی کۆمەڵگەی کوردیش بێ ،بەڵکوو
ماکەکانی ئەو پەتایە لە نێوئاخنی توخمە فەرهەنگییەکانی کوردیشدا خۆیان حەشار
داوە .گەورە بە بچووک کردن ،لەسەر النک مارەکردن ،بەرخوێن دان ،پێشکەش
کردن و مەسڵەت کردن و ...زۆر کار و کردەوەی ئەو کۆمەڵگەیەی ئێمەش لەسەر ژن
هەڵدەسوورێ و زۆر خوێن بە کچۆڵەیەک دەشوێدرێتەوە ،کەچی بە هەموو کۆمەڵگە
ئاشتی ژیانی ئەو مرۆڤەیان پێ دابین ناکرێ .وەنەبێ لە ژێر سایەی سیستمی بەناو
خودایی کۆماری ئیسالمیدا ،تەنیا کۆمەڵگەیەک ،یان شار و شارۆچکەکان تووشی
پەتای دواکەوتوویی و دیــاردەی دزێو بن ،نەخێر .بەگوێرەی ئامارەکان ناوەندی
خەالفەتی وەلی فقیهـ ،خەریکە تووشی شۆک ببێ .منداڵۆچکەی زوو بە مێرددراو
و ئاکامەکانی ئەو دیارە دزێوە روو لە تەشەنەیە ،سەرنجی ناوەندە جیهانییەکانی
مافەکانی مرۆڤ و مندااڵنیشی راکێشا .زۆربەی هەر زۆری دیاردە نالەبارەکانی
ژیانی کۆمەڵگەکانی ژێر دەسەاڵتی ئەو رێژیمە نابینرێن و ئەگەر هەندێ جاریش
بینران ،هەڵقواڵو و ئاکامی سیاسەت و ئاراستەی سیاسی و رەفتاری دەسەاڵت نین
بەڵکوو هەناردەکراوی دەست دوژمن و بە پاڕانەوە لەبەر دەرگای ویالیەتی فەقیهـ
چارەسەر دەکرێن .یەکێک لە دەوڵەمەندترین واڵتانی جیهان ،خاوەن سەرچاوەی
ژێرزەوی گرنگ ،خاوەن هەڵکەوتووی ستراتیژی گرنگ و  ...لە سایەی نالێهاتوویی
دەســەاڵتــدارانــی ،بەهۆی خەمخۆر نەبوون و قبووڵ نەکردنی بەرپرسایەتی کار
و کردەوەکانیان ،بۆتە کانگەی سەرهەلدانی دەیان و سەدان دیــاردەی نەشیاو و
ماڵوێرانەکەر .لە کاتێکدا هەموو واڵتانی جیهان لە رێگەی پەروەردەوە هەوڵ دەدەن
نــەوەی نوێ و پێگەیشتوو و تەیار بە چەکی زانست پــەروەردە بکەن و ،هەڵە و
پەڵە فەرهەنگییەکان بستڕنەوە و نۆرم و باوی بەکەڵک لە کۆمەڵگەدا جێ بخەن،
لە کاتێکدا کۆمەڵگە جۆراوجۆرەکان بە هەموو تواناکانیان بەرەنگاری هەژاری و
دیاردە ماڵوێرانکەرەکانی دیکە بوونەتەوە ،دەسەاڵت بەردەوام خەریک گۆڕینی ئەو
یەکە دەرسییانەیە ،کە جێگەی قبووڵی کۆمەڵگەی مرۆیین ،بەهۆی گەندەڵی بەرینی
باندەکانی رێژیم و سیاسەتە بەرزەفڕانەکانی کۆماری ئیسالمی ،جیهان کۆمەڵگەی
ئێرانی تەریکخستۆتەوە و کرانەوەی سیاسی ،ئابووری و فەرهەنگی هەر بەرەو
پاشەکشەیە ،کەواتە ئاساییشە کۆمەڵگە ئاگای لە خۆی ببڕدرێ و بە ژان و ئێشەکانی
خۆی نەزانێ .دایک و باوکێکی ماندوو کە پشتیان لە ژێر باری قوورسی ژیاندا
چەماوەتەوە ،چۆن هەست پێدەکەن کیژۆڵەکەیان سبەی تووشی خەمۆکی دەبێ ،چۆن
هەست پێدەکەن تەنیا لەسەر لینگان بوون ،بۆ دەسپێکردنی ژیانی هاوبەش بەس نیە،
چۆن دەزانن سبەی رەنگە دووگیان بوون گیانی کچۆڵەکەیان بستێنێ ،بەڵکوو ئەوانە
تەنیا لە بیری ئەوە دان نان خۆرێکیان لێ کەم بێتەوە ،یانیش کچۆڵەکەیان ببێ بە
مایەی خێر و بەرەکەت و بیدەن بە کابرایەکی دەوڵەمەند و پێی بحەسێنەوە .یان نا
سەرۆکی واڵت فتوای داوە کچان زوو دامەزرێنن ،هەتا وەچەمان زۆر بێ ،دیارە ئەو
وەچە قوڕبەسەرەی ئێستای زۆر دابین و بەختەوەرە!؟

