کەماڵ کەریمی :لە ئەگەری تەوافۆقی هەر دووال ،تا کۆنگرەیەکی هاوبەش،
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دوای کۆبوونەوەی سکرتێری
گشتیی حدک کە بە مەبەستی
باسکردن لە ئاکامی شەشەمین
پلینۆمی حیزب پێکهاتبوو و یەکێک
لە خاڵەکانی باسی پیلنۆم تەرخان
کرابوو بە پرسی یەکگرتنەوە،
کەمال کەریمی ئەندامی دەفتەری
سیاسیی حیزبی دێموکراتی
کوردستان و سەرپەرەستی
هەیئەتی دانوستان کردن لەگەڵ
حدکا سەبارەت بە پرسی
دێموکراتەکان
یەکگرتنەوەی
بەڕێوەچوونی
چونیەتی
و
لە
پرۆسەی یەکگرتنەوە،

لێدوانێکدا بۆ کوردستان وکورد ،چەند
خاڵی جێگای سەرەنجی خستەڕوو.
ناوبراو بە ئاماژەدان بە ڕەوتی
دانیشتنەکان لەگەڵ حدکا لەو بارەوە
یەکگرتنەوەی
پرسی
ڕایگەیاند؛
دێموکراتەکان لە الیەن کۆمیتەی
ناوەندییەوە گرینگی زۆری پێدراوە
و ئەو جارە لە دوای چەند جار دیداری
هەردووال هەیئەتی حیزب راسپێردراوە کە
 ،بە جیدی ئەو مەسەلە بخاتە بەرنامەی
کاری خۆیەوە و درێژە بە دانیشتنەکان بدا.
ناوبراو لە بەشێکی دیکەی قسەکانیدا
گوتی :کۆمیتەی ناوەندی حیزبی دیموکراتی
کوردستان بە هێنانە بەر باسی ئەو خاڵە

بنەڕەتییانەی بۆ یەکگرتنەوە و دڵنیابوون
لە دابینکردنی داهاتوویەکی باش بۆ حیزبی
دێموکرات پێویستە ،دەستی هەیئەتی
حیزبی ئاواڵە کردووە کە ئەگەر لەسەر
خاڵە بنەڕەتییەکانی یەکگرتنەوەی هەر دوو
حیزبی دیموکرات بە تەوافۆق گەیشتین،
هەتا کۆنگرەیەکی هاوبەش بە یەکەوە لە
ژێر ناوی حیزبی دێموکراتی کوردستانی
ئێراندا درێژە بە تێکۆشان بدەین.
دیارە وەک باس کرا ئەو بابەتە
بەستراوەتەوە بە رێککەوتن لەسەر
هەموو خاڵەکانی دیکە ،کە لە دانیشتنەکانی
داهاتووماندا دەبێ باسیان لێ بکەین.

ماکەی تێرۆر ناتوانێ خۆی بە قوربانیی تیرۆریزم دابنێ
ﺳەروﺗﺎر

تاران ،داعش و کورد

ڕاگهیاندراو لهسهر

بهڕێوهچوونی پلینۆمی

ڕووداوەکـــانـــی ١٧ی جــۆزەردانــی
ئەمساڵی تاران ،جارێکی دیکە بوون
بە هۆی ئەوە پێوەندیی تاران...

شهشهمی کۆمیتهی ناوهندی
پلینۆمی شهشهمی کۆمیتهی ناوهندیی
حــیــزبــی دێــمــوکــڕاتــی ک ــوردس ــت ــان به
بهشداریی سهرجهم ئهندامانی ئهسڵی و
جێگر و ڕاوێژکارانی ڕێبهری له رۆژانی
 ٢٠تا ٢٢ی جۆزهردانی ١٣٩٦ی ههتاوی
) ١٠تا ١٢ی ژووئهنی ٢٠١٧ی زایینی)
بــهڕێــوه چــوو و پــاش ســێ رۆژ کــاری
بــهردهوام به سهرکهوتوویی کۆتایی به
کارهکانی خۆی هێنا.
دوای ساتێك وهستان بۆ ڕێزگرتن له
بیرهوهریی شههیدانی ڕێگای ڕزگاریی
کوردستان و پهسندکردنی دهستووری
کاری پلینۆم ،بڕگهی یهکهمی کارهکانی
پلینۆم کــه تــایــبــهت ب ــوو بــه تــاوتــوێــی
گرینگترین بابهته سیاسییهکانی ئهم
دواییانه و ئێستا دهستی پێکرد.
لــه ســهرهتــای ئــهو بــهشــهدا هــاوڕێــی
تــێــکــۆشــهر ک ــاک مستهفا م ــهول ــوودی،
سکرتێری گشتیی حــیــزب راپۆرتێکی
سیاسیی پێشکهش کرد که لهودا وێڕای
وهبیرهێنانهوهی چوارچێوهی گشتیی
ڕوانینیی حیزب بۆ مهسایلی نێودهوڵهتی و
ناوچه و پارچهکانی کوردستان ،گرینگیی
زیاتر به چهند پرسێکی دیاریکراو درابوو
که له ماوهی نێوان دوو پلینۆم و له کاتی
گرتنی ئهم کۆبوونهوهیهدا هاتوونه پێش
و؛ بۆ سیاسهتسازیی حیزبی دێموکڕات
و ب ــارودۆخ ــی خــهبــات لــه رۆژهــهاڵتــی
کوردستان کاریگهریی تایبهتیان ههیه.
کۆی ئهم راپۆرتهش به ڕا و سهرنجی
بــهشــدارانــی پلینۆم دهوڵــهمــهنــدتــر کرا
و وهک ڕوانـــگـــهی ڕهســمــیــی حیزبی
دێموکراتی کوردستان بۆ ئهم پرسانه
فۆرمووله کرا.
گرینگترین بابهتهکانی نێو راپۆرتهکه و
روانگهی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان
بۆ ئهم بابهتانه به شێوهی خوارهویه:
 /١لـــه پ ــێ ــوهن ــدی لـــهگـــهڵ دوای ــی ــن
ههڵبژاردنی سهرکۆماری و شووڕاکانی
ئێراندا ،حیزبی دێموکڕاتی کوردستان
لــه ده ســاڵــی رابــــــردوودا (هـــهر وهک
پێشتریش) ،لــهگــهڵ ئـــهوهدا کــه ئــهوهی
به ناوی ههڵبژاردن له ئێراندا بهڕێوه
دهچێ به هیچ پێوهرێک به گونجاو لهگهڵ
ستانداردهكانی ههڵبژاردنێکی ئــازاد و
دێموکڕاتیک نازانێ ،بهاڵم نهیویستووه
به ڕوانینێکی یهکدهست و پێشتر قاڵبکراو
مامهڵه لهگهڵ ههموو ههڵبژاردنهکان بکا
و ئهگهر له بــڕگــهیــهکدا پێی وابووبێ
که دهرفهتێک بۆ نیشاندانی قورسایی
و داواکانی خهڵکی کوردستان ههیه ،به
پێویستی زانیوه به کار ببرێ و رێژیمی
پێ به چالش بکێشرێ .بۆ ههڵبژاردنهکانی
ئهمجاره به لهبهرچاوگرتنی کارنامهی
حهسهن ڕووحانی و باس و خواسهکانی
نێو ههڵمهتی ههڵبژاردن...،
ل٢

ﻗﺎدر ورﯾﺎ  /ل٣
دەرهاویشتەکانی
سیاسەتێکی چەپەڵ
کــــــــــردەوە تـــیـــرۆریـــســـتـــییـــەکـــەی
١٧ی جـــۆزەردانـــی تــــاران ،کــە داعــش
بــەرپــرســایــەتــییــەکــەی گرتۆتە ئەستۆ،
وەک کردەوەیەکی تیرۆریستی شایانی
مەحکووم کردنە... ،
ﺋﺎﻻن ﺑەﻫﺮاﻣﯽ  /ل٣
ئهوهی دهبێ لهنێو خهتهکاندا
بیخوێنینهوه

ڕیوایهتهکان لەبارەی واقعییهتی هێرشهکانی سەر تاران جیاواز و تهنانهت دژبهیهکن .ئهگهر ئهم هێرشانه لهالیهن خهتێك
لهنێو باڵی ههره توندئاژۆی رێژیمیشهوه رێگهی بهڕێوهچوونی پێ نهدرابێ و بهڕاستیکاری داعش بێ ،النیکهمهکهی ئهوهیه که
ئهو خهته لهههرحاڵدا لێی ناڕازی و نارهحهت نیه.
واقعیهتی هێرشهکانی ڕۆژی ١٧ی جۆزەردان تاران ههرچیهک بێ ،له کۆتاییدا ئهوه بهرپرسیارێتیی خودی رێژیمه که
پێویسته جهختی لهسهر بکرێ و ههر بۆخۆیشیهتی که قازانجی لێ دهکا .ئهم هێرشانه تازهترین ئهڵقهی زنجیرهیهکی دوور و
درێژی گرژی و تێرۆر و توندوتیژی له رۆژههاڵتی نێوهڕاستدایه که لهودا کۆماری ئیسالمی ههمیشه هۆکاری ههره کاریگهری
سهرههڵدان و پهرهگرتنی تاقم و گرووپه تێرۆریست و دژه مرۆییهکان بووه و ئهگهر ئهم هێرشانه کاری خودی رێژیمیش
نهبووبن ،نابێ پێمان سهیر بێ که سهرهنجام کردهوهی تێرۆریستیی لهم چهشنه که شوێنه گشتییهکان دهکهنه ئامانج و خهڵکی
ئاسایی دهکهنه قوربانی ،روو بکهنه ئێرانیش.
پێویسته ئاگاداری ئهوهش بین که باڵی میلتاریست و توندڕهوی رێژیم بۆی ههیه ههم له مهیدانی سیاسیدا و ههم له مهیدانی
ئهمنیهتیدا ئهم هێرشانه بکاته دهرفهت و بیانوویهک بۆ خهستکردنهوهی فهزای سهرکوت و ترساندنی خهڵک له ههر چهشنه
پرۆسهیهکی ئاڵوگۆڕ و گۆڕانخوازی له ناوخۆی ئێراندا.
ناوکی سهرهڕۆیی له ئێران له عهینی ئهوهدا که بێ باکه لهوه که بگوترێ ئیدی ئێران ئهو واڵته جێگیر و ئارامهش نیه
که پێشتر ئیدیعای دهکرد ،دهیهوێ له بهرامبهر بیروڕای گشتیی نێودهوڵهتیدا خۆی وهك قوربانیی تێرۆریزم نیشان بدا له
حاڵێکدا ههر ئێستا زۆر له تێرۆریستهکان (به تێرۆریسته راسپێردراوهکهی شهوی یهڵدای بهردهم بارهگای حیزبی دێموکڕاتی
کوردستانیشهوه) له باوهشی خۆیدا داڵده دهدا.
د.ئاسۆ حەسەنزادە ،وتەبێژی دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموکراتی کوردستان

ســـهخـــتـــی و بــــهڕێــــژ نـــهبـــوونـــی
ههلومهرجی ئێستای خهباتی کــورد
لــه رۆژهــهاڵتــی کــوردســتــان بهرههمی
بارودۆخی نێونهتهوهیی و...
ﺋﺎﺳﯚی ﺣەﺳەﻧﺰادە ٤ /
بهڵگهکانی تاوانێکی گەورە کە
ناتوانن بیسڕنهوه!

جینایەتەکانی کــۆمــاری ئیسالمی نە
یــەک و دوون ،نــە هــەر لــە بڕگەیەکی
مێژووی دهسهاڵتدارهتیی ئەو ڕێژیمەدا
کراون... .
ﻋەﻟﯽ ﺑﺪاﻏﯽ  /ل٥
تەوژمی گۆڕانکاری یەکانی نێوخۆ
و داهاتووی کۆماری ئیسالمی

لە مانگی رابردوودا لە ئێران هاوکات
دوو هەڵبژاردن بۆ سەرۆککۆماری و
شۆڕاکانی شارو دێ بەڕێوەچوو....
ﮐەﻣﺎڵ ﮐەرﯾﻤﯽ  /ل٦

کۆبوونەوەی سیاسی_تەشکیالتیی سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان

سكرتێری گشتیی حیزبی
له
كوردستان
دێموكراتی
سیاسی_
كۆبوونهوهیهكی

تهشكیالتیدا کە دوابەدوای کۆتایی
پلینۆمی کۆمیتەی
شەشەمین
ناوەندی حیزب پێکهاتبوو ،تیشکی

خستە سەر شیکاریی كۆمهڵە
بابەتێکی سیاسی و تەشکیالتی لەو
پیوەندییەدا.
لەو کۆبوونەوەیەدا کە ڕۆژی
دووشهممه ٢٩ی جۆزهردان به
بهشداریی بەشێکی بەرچاو لە كادر
و پێشمهرگەکانی حیزبی دێموکراتی
کوردستان گیرا ،سکرتێری گشتیی
حیزبی دێموکڕاتی کوردستان لەسەر
باسەکانی پلینۆمی شەشەمی کۆمیتەی
ناوەندیی حیزب بۆ ئامادەبووان دوا و
بڕیار و پەسەندکراوەکانی کۆمیتەی
ناوەندی لەسەر پرسە جۆراوجۆرە
سیاسی و تەشکیالتییەکانی بە
بەشدارانی کۆبوونەوەکە راگەیاند.
تاوتوێی پرسی هەڵبژاردنەکانی
٢٩ی بانەمەڕ و خوێندنەوە بۆ

هاوبەشی
هەڵویستی
گرینگیی
 ٦حیزبی سیاسیی ڕۆژهەاڵتی
کوردستان و هەروەها خەسارناسیی
هەڵوێستی بایکوتی هەڵبژاردنەکان،
هەڵسەنگاندنی دانوستانەکان لەگەڵ
حدکا بە مەبەستی درێژەدان بە
رەوتی یەکگرتنەوەی دێموکڕاتەکان،
گۆڕانکارییەکانی ئەم دواییانە لە
ناوچەی ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست و
لێکدانەوەی پەالمارەکەی داعش بۆ
سەر تاران لە ڕۆژی ١٧ی جۆزەردان
چەند تەوەری سەرەکیی باسەکانی
کاک مستەفا مەلوودی ،سکرتێری
گشتیی حیزب لەو کۆبوونەوەیە
بوون.
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درێﮋەی:

ﭼەﻧﺪ ﭼﺎﻻﮐﯿﯿەﮐﯽ ﺣﯿﺰب

ڕاگهیەندراو لهسهر بهڕێوهچوونی پلینۆمی شهشهمی کۆمیتهی ناوهندی

 ...حیزبی ئێمه لهو بــاوهڕهدا بوو که هیچ
هۆکارێک بۆ نیشاندانی ڕێگای بهشداری
لهو ههڵبژاردنهدا به خهڵک له گۆڕێدا نیه.
هاوکات ،بههۆی زهمینهیهک له کۆدهنگی و
هاوههڵوێستی که لهنێو هێزهکانی رۆژههاڵتی
کوردستاندا دروس ــت ببوو و س ــهرهڕای
جــیــاوازبــوونــی ســروشــت و جــهزابــیــهتــی
ههڵبژاردنی شووڕاکان بۆ خهڵک ،حیزبی
ئێمه هــاوشــان لــهگــهڵ پــارتــهکــانــی دیکهی
ڕۆژههاڵت ههڵبژاردنهکانی بایکۆت کرد.
بهلهبهرچاوگرتنی وهزعیهتی تایبهتیی خهڵک
له ئێران که هێندێک کۆت و بهندی ئیجباری
به پرۆسهی ههڵبژاردنیان دهبهستێتهوه،
هــهروههــا ئــهوه کــه بایکۆت یارمهتیی به
بهزانی زۆر له هێڵه سوورهکانی کهمپهینی
کاندیداکانی ســهرکــۆمــاری کــرد و بهپێی
خودی ئامارهکانی رێژیم رێژهی بهشداری
نــهکــردنــی خــهڵــک لــه کــوردســتــان لــهچــاو
سهرجهم ئێران جێگای سهرنجه و رێژهی
دهنگه باتڵهکانیش زۆر بوو ،ناکرێ بڵێین
ههڵوێستی بایکۆت به تــهواوی بێ واڵم و
بێ بهرههم بووه .له ههمووی ئهوانهش بۆ
ئێمه گرینگتر ئهوهیه که جیا له گۆشهنیگای
بارودۆخی خهڵک له نێوخۆ ،لهو شوێنهدا
که هێزهکانی ڕۆژههاڵت زهمینهی یهکدهنگی
و هاوخهباتییان لهنێواندا ههیه پێویسته
یارمهتی به گهشهکردن و بهرههمدارکردنی
وههــا زهمینهیهک بکرێ .هــهر لــهو کاتهدا
بهاڵم پلینۆم ئیشارهی به کهموکوڕییهکانی
هــاوهــهڵــوێــســتــیــی هــێــزه ســیــاســییــهکــانــی
ڕۆژههاڵت لهبواری خوێندنهوهی وردتری
بارودۆخی نێوخۆی واڵت و لهپێوهندی
لهگهڵ مێکانیزمی بهدواداچوون و بهکردهیی
کردنی ئــهم هاوههڵوێستییهدا کــرد و لهو
بـــــاوهڕهدا بــوو کــه لــهگــهڵ ئــــهوهدا کــه له
ههلومهرجی ئێستادا کۆدهنگی و یهکڕیزیی
هێزه سیاسییهکانی ڕۆژهــهاڵت له ڕیزی
ئهولهوییهتهکان دایه و شیاوی ئهوهیه که
ئهگهر پێویست بوو حیزبی ئێمه لهپێناویدا
هێندێک جــار چاوپۆشی له تایبهتمهندیی
ڕوانینهکانی خۆیشی بکا ،بهاڵم ههڵوێستی
هاوبهش پێویسته لهسهر ڕوانینی هاوبهش
بنیات بنرێ و هــهمــوو الیــهنــهکــان وێــڕای
دۆزیــــنــــهوهی مــێــكــانــیــزمــی راســتــهقــیــنــهی
ک ــاری هــاوبــهش ،وهک یــهك یــارمــهتــی به
لێکنزیکبوونهوهی خوێندنهوهکان بکهن.
 /٢لــهپــێــوهنــدی ل ــهگ ــهڵ چ ــڕب ــوون ــهوهی
فــشــارهکــانــی ئــیــدارهی دۆنــالــد تــرام ـ بۆ
ســهر ئــێــران کــه کێشهی قــهتــهر بهرههمی
ڕاستهوخۆی ئهو ئاقاره تازهیهیه ،حیزبی
ئێمه هــهر چهشنه فشارێکی نێودهوڵهتی
بۆ سهر کۆماری ئیسالمی که ببێته هۆی
ک ــورت ــک ــردن ــهوهی دهس ــت ــی تــێــکــدهرانــهی
کۆماری ئیسالمی له ناوچهدا (شتێک که
رێژیم ههمیشه وهک باشترین دهستهبهری
مانهوهی خۆی و درێژهکێشانی داخران و
ســهرهڕۆیــی بهکاری ب ــردووه) ،به شتێکی
باش دهزانێ .ههر لهو کاتهدا ،وێڕای هیوادار
بوون بهوه که ئاجێندای نێودهوڵهتی تهنیا له
خانهی ئهمنیهتی ڕۆژههاڵتی نێوهڕاستهوه
بــۆ ئــێــران و ڕهفــتــاری کــۆمــاری ئیسالمی
نهڕوانێ و گۆڕینی رهفتاری ئهو رێژیمه
له بههێزبوونی بزوتنهوهی ئازادیخوازی و
بزوتنهوهی مافخوازانهی گهالنی ئێرانیشدا

ببینێ ،ئێمه لهو باوهڕهداین که بزوتنهوهی
کــورد له ڕۆژهــهاڵتــی کوردستان پێویسته
پێش ههموو شتێک خۆی بههێز و یهكگرتوو
بکا و به یهکگرتووییش ههوڵ بدا که سهرنج
و ڕوانینی کۆمهڵگای نێودهوڵهتی بۆ الی
خــۆی وهک فاکتهرێکی گرینگی ئایندهی
ئێران و ناوچه ڕابکێشێ.
 /٣سهبارهت به هێرشهکانی رۆژی ١٧ی
جۆزهردانی تاران بۆ سهر بینای مهجلی و
دهوروبهری گۆڕی خومهینی و ئاشکرابوونی
ئ ــهوه کــه بهشێك لــه بــهڕێــوهبــهرانــی ئهو
کــردهوه تێرۆریستیانه کــوردزمــان بــوون،
حیزبی ئێمه لهگهڵ ئــهوهدا که بۆخۆی به
دهیان و سهدان جار قوربانیی تێرۆریزمی
کۆماری ئیسالمی بــووه ،بــهاڵم تێرۆریزم
لــه هــهر شك و شوێنێک وهک کارێکی
نائینسانی و مهحکووم چاو لێدهکا .هاوکات
ئێمه لهسهر بهرپرسایهتیی خودی رێژیم له
دروستبوونی زهمینهی بهڕێوهچوونی ئهو
هێرشانه پێ دادهگرین .کۆماری ئیسالمی
نزیک به دههه و نیوێکه که ههم به مهبهستی
لــێــدانــی حــــزووری هێزهکانی ئهمریکا له
عیراق و دواتریش له چوارچێوهی یاریی
گوماناویی خــۆی له قهیرانی ســوریــهدا و
هــهم وهک کارتێکی دژایهتیی وهدیهاتنی
خهونهکانی کورد بهگشتی و الوازکردنی
بزوتنهوهی سیاسیی رۆژههاڵتی کوردستان
و ههڵگێڕانهوهی الوانــی کــورد له ههستی
نهتهوایهتی ،دهرفهتی ههڵدان و گهشهکردن
و چاالکیی تێرۆریستیی گرووپه سهلهفی و
تهک یرییهکانی پێک هێناوه .تهنانهت پاش
ئهو راپۆرتهش که سێ ساڵ لهمهوبهر حیزبی
ئێمه سهبارهت به چاالکیی ئازادی ئهندامانی
داعـــش لــه هــێــنــدێــک شــوێــنــی ڕۆژه ــهاڵت ــی
کوردستان بومان کردهوه و لهوێدا تهنانهت
ناوی یهكێک له ئهنجامدهرانی هێرشهکانی
ت ــاران هاتبوو ،چاوپۆشی و ڕێگهپێدانی
بهئهنقهستی چاالکیی ئهم گرووپانه ههروا
درێـــــژهی هـــهبـــووه؛ بــهلــهبــهرچــاوگــرتــنــی
ئهوهش که ناوچهی ههڵدان و چاالکیی ئهم
گرووپانه به توندی لهژێر چاوهدێریی دهزگا
ئهمنیهتییهکانی رێژیمدا بــووه ،ناکرێ ئهو
دهزگایانه ئاگاداری ئهگهری بهڕێوهچوونی
ئهو هێرشانه نهبووبن ،ئهو جیا لهوه که کات
و ساتی بهڕێوهﭽوون و شێوازی باسکردن
و مــامــهڵــه لــهگــهڵ ئــهم هێرشانه لــهالیــهن
کاربهدهستانی رێژیمهوه به گومانهکان زیاد
دهکهن.
لــه کاتێکدا کــه فــشــاره نێودهوڵهتییهکان
بۆ ســهر کــۆمــاری ئیسالمی بهتایبهتی له
کــهنــداو لــه جـــاران زیــاتــر چــڕبــوونــهوه و
ههڵبژاردنهکانی ئــهم دوایــیــانــهی ئێرانیش
بــوونــه دهرفــهتــی بــهزانــی کۆمهڵێک هێڵی
سوور ،رێژیم و بهتایبهتی ناوکی سهرهڕۆیی
لهم هێرشانه بۆ ئهوه کهڵک وهردهگرێ که
ههم بهڕووی جیهانی دهرهوهدا خۆی وهک
قوربانیی تێرۆریزم نیشان بدا ،ههم زۆرتر
کۆنتڕۆڵی فهزای سیاسیی نێوخۆی ئێران
بکا .له ههمووی گرینگتر و ههستیارتر بۆ
ئێمه وهكــوو کــورد ئهوهیه که رێژیم جیا
لهوه که تێدهکۆشێ گرژی و ناتهبایی لهسهر
بــنــهمــای مــهزهــهبــی لهنێو خ ــودی خهڵکی
کوردستاندا دروســت بکا ،ههوڵیش دهدا
بزوتنهوهی شۆڕشگێڕیی کوردستانیش به
تێرۆریست نیشان بدا و لهو دهرفهته بۆ

رووشاندنی روخساری کورد و سهرکوتی
زیاتر چاالکانی سیاسی و مهدهنی کهڵک
وهردهگــــرێ .هــهمــووی ئهمانه وا دهکــهن
که هێز و بژارده سیاسی و مهدهنییهكانی
کورد له ڕۆژههاڵتی کوردستان به حیکمهت
و یهکگرتوویی و بهرپرسیارییهوه مامهڵه
لهگهڵ دۆخهکه بکهن و پیالن و نیازهکانی
رێژیمیش لهالی بیروڕای گشتیی ئێرانی و
نێونهتهوهیی لهقاو بدهن.
 /٤لــهپــێــوهنــدی لــهگــهڵ ســا ــبــوونــهوهی
ســهرۆکــایــهتــیــی هــهرێــمــی کــوردســتــان و
زۆربــــهی هــێــزه سیاسییهكانی ک ــورد له
باشووری کوردستان لهسهر بهڕێوهبردنی
رێــ ــرانــدۆمــی ســهربــهخــۆیــی ،کــۆمــیــتــهی
نــاوهنــدی وێ ــڕای دهڕبــڕیــنــی خۆشﺤاڵی و
پێشوازی له یهكدهنگی و یهکڕیزیی هێزه
سیاسییهکانی باشووری کوردستان ،ئهو
پرۆسهیه به بنیاتنراو لهسهر مافی ڕهوای
کورد بۆ دیاریکردنی چارهنووسی خۆی و
به ئاکامی سروشتیی ڕهوتێکی دوور و درێژ
له نهخوێندنهوهی کورد له ئاستی ناوهندیی
عیراق و جێبهجێ نهکردنی پرهنسیپهکانی
رێککهوتن و هاوبهشی له بهڕێوهبردنی
عێڕاقدا چاو لێ دهکا .حیزبی ئێمه پیرۆزبایی
و پشتیوانی له ئیرادهی کورد له باشووری
کوردستان دهکــا و هــیــواداری دهردهبــڕێ
کــه گهلهکهمان لــه بــاشــووری کوردستان
به ههموو ڕێگایهکی پێویست و بهتایبهتی
لهرێگای یهکخستنی زیاتری نێوماڵی کورد
ڕووب ــهڕووی ئاستهنگهکانی بهرێوهبردنی
ری راندۆم و قۆنا هکانی دوای ری راندۆم
ببێتهوه.
بــڕگــهی دووهمـــــی کــارهکــانــی پــلــیــنــۆم بۆ
باسی چاالکترکردن و رێکخستنی زیاتری
تــێــکــۆشــان و کـــاروبـــاری حــیــزب دیـــاری
کرابوو .لهو بهشهدا گهاڵڵهیهک که پالنی
کار و کۆمهڵێك پرهنسی بۆ تێکۆشان و
کاروباری لهمهودوای حیزبی تێدا هاتووه،
پاش گ تگۆ و تێبینیی بهشدارانی پلینۆم بۆ
جێبهجێکردن به پهسند گهیشت.
لــه بهشێكی دیــکــهی کــارهکــانــی پلینۆمدا
پرسی نــێــوان دێموکڕاتهکان و پرۆسهی
یهکخستنهوهی ریزهکانی بنهماڵهی گهورهی
دێــمــوکــڕات هــاتــه بــهر ب ــاس .لــهو بــهشــهدا
پاش ڕاپۆرتی دهفتهری سیاسی سهبارهت
به نێوهرۆک و ئاکامی دوایین گ تگۆکانی
نێوان دوو الیهن ،رێبهریی حیزب سهرنج و
تێبینییهکانی خۆی لهو پێوهندییهدا دایهوه
دهفتهری سیاسیی حیزب و چوارچێوهی
ڕوانینی حیزبی بۆ دیالۆگێکی بهرههمدار و
یهكگرتنهوهیهکی ڕاستهقینه دیاری کرد.
دوایین بهشی کارهکانی پلینۆمی شهشهمی
کۆمیتهی نــاوهنــدیــی حیزبی دێموکراتی
کــوردســتــان بریتی بــوو لــه بــاســکــردن له
کۆمهڵێك پرسی نێوخۆیی و تهشكیالتی.
لهو بهشهشدا پاش گ تگۆیهکی دهوڵهمهند،
پلینۆم به بهرپرسیاری و یهکدهنگییهوه
ئاکام و بڕیاری دروستی لهسهر وهرگرتن.
د ف ت ﻪری سیاسیی حیزبی دێموک اتی
کوردستان
) ی ووئﻪﻧی
ی ۆز رداﻧی
(

شەپۆلی نوێی کوشتنی کۆڵﺒەران لە کوردستان لەگەڵ تەواوبوونی هەڵﺒژاردنەکان
هەر لە چەند ڕۆژ دوای هەڵبژاردنەکانی
سەرکۆماری شەپۆلێکی نوێی تەقە و
دەسترێژ لە کۆڵبەرانی کوردستان دەستی
پێکردەوە.
ڕۆژی یەکشەممە٧ ،ی جۆزەردان پۆلێک
کۆڵبەری داماو لە ناوچەی سنووریی
مەڕانە لە مەریوان کەوتنە بەر دەستڕێژی
هێزە چەکدارەکانی کۆماری ئیسالمی.
لەو دەستڕێژەدا دوو کۆڵبەر کوژراون کە
ناوی یەکیان حەمدی فاتﺤی ،خاوەن ژن و
منداڵ ،خەڵکی مەریوان بووە .ئەو پەالمارەی
هێزە چەکدارەکانی کۆماری ئیسالمی بۆ
سەر کۆڵبەرانی مەریوان لە حاڵێکدایە کە
ڕۆژی پێنجشەممە٤ ،ی جۆزەردانیش لە
سەقز هێرش کرایە سەر پۆلێک کۆڵبەر و
کاسبکاری کورد کە یەک لەوان بەناوی
مﺤەممەد دەرەت ێی بە توندی بریندار بوو.

رۆژی شەممە ٢٠ ،جۆزەردان لە
ناوچەی سنووریی قەاڵگای سەر بە شاری
نەوسوود لە پارێزگای کرماشانیش تەقەیان
لە پۆلێک کۆڵبەری کورد کرا و لە ئاکامی
ئەو هێرشەدا کۆڵبەرێک بە ناوی عەلی
مﺤەمەدی  ،بە توندی برینداربوو.
ڕۆژی پێنجشەممە٢٥ ،ی جۆزەردانیش
له سهردهشت پۆلێک کۆڵبهری خهڵکی
ئهو شاره و گوندهکانی دهورووبهری له
ناوچهی بێتووش کهوتوونە بهر دهستڕێژی
هێزه چهکدارهکانی کۆماری ئیسالمی و یهک
لهوان به ناوی سیروان عەزیزی دسبهجێ
گیانی له دهستدا.
سیروان عەزیزی کاتێکدا بارێک سیگاری
به کۆڵهوه بووه ،کهوکوژی دراوهته بهر
دهستڕێژ و کوژراوه.
جێی باسە کە لە سەرەتای ئەمساڵەوە
تا ئێستا  ٣٤کۆڵبەر و کاسبکاری کورد لە

ناوچە سنوورییەکانی کوردستان بە تەقەی
هێزە چەکدارەکانی کۆماری ئیسالمی
کوژراون و بریندار بوون.
به پێی بانکی زانیاریی ناوهندی مافی
مرۆ بۆ ڕۆژهەاڵتی کوردستان له ماوەی
ساڵی ڕابردووشدا هێزهکانی کۆماری
ئیسالمی له کوردستان النیکەم  ٥٢کۆڵبەر
و کاسبکاری کوردیان بە تەقەی ڕاستەوخۆ
کوشت .ههر بههۆی ڕاوهدوونانی هێزه
چهکدارهکانی کۆماری ئیسالمی ١٤
کۆڵبهری دیکهی کورد بههۆی بهربوونهوه
له بهرزایی ،سهکتهی دڵ ،سەرمابردوویی
و کەوتنە ژێر ڕنوو گیانیان لهدهست دا.
لەو هێڕش و کۆمەڵکوژییەی کۆڵبەران و
کاسبکارانی ناوچە سنوورییەکاندا ٣٦
کهسیش بریندار بوون.

سەردانی هەی ەتێکی ڕێﺒەریی کۆمەڵە لە سکرتاریای حیزبی دێموکڕاتی کوردستان

پێشنیوەڕۆی ڕۆژی دووشەممە١٥ ،ی ج ــۆزەردان هەیئەتێکی ڕێبەریی کۆمەڵەی
شۆڕشگێڕی زەحمەتکێشانی کوردستانی ئێران بە سەرپەرستی کــاک ئەبووبەکر
مودەڕیسی ،ئەندامی کۆمیتەی ناوەندیی کۆمەڵە سەردانی سکرتاریای حیزبی دێموکراتی
کوردستانی کرد و لەالیەن هەیئەتێکی ڕێبەریی حیزبی دێموکڕات بە سەرپەرستیی کاک
مستەفا مەولوودی ،سکرتێری گشتیی حیزبەوە پێشوازییان لێکرا.
لەو سەردانەدا سەرەتا هەیئەتی میوان باسی ئاکامە سیاسییەکانی تازەترین کۆنگرەی
کۆمەڵەی شۆڕشگێڕی زەحمەتکێشانی کوردستانی کــرد و لــەو پێوەندییەدا باسی
لە پەسەندکردنی پالت ۆڕمی بەرەو یەکیەتیی بەکردەوەی زیاتری هێزە سیاسییەکانی
کوردستانی ئێران کرد .هەر لە چوارچێوەی ئەو باسەدا هەیئەتی حیزبی دێموکرات وێڕای
پیرۆزبایی سەرکەوتنی کۆنگرەی ١٥ی کۆمەڵەی شۆڕشگێری زەحمەتکێشانی کوردستان لە
هەیئەتی میوان سیاسەت و خوێندنەوەی حیزبی دێموکڕاتیان بە نیسبەت گۆڕانکارییەکانی
ئێران و کوردستان و ناوچە و ،ئەم ئەرک و پێویستییانەی هێزە سیاسییەکان دەبێ
بایەخی پێبدەن؛ خستە بەرباس .هەیئەتی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان جارێکی دیکەش
پێی لەسەر ئامادەیی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان بۆ پێکهێنانی هەرچەشنە هاوپەیمانی
و یەکیەتییەکی بەکردەوەی نێوان حیزبە سیاسییەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان داگرتەوە.

یادی

ی ساڵەی ڕادیۆ دەنگی کوردستان بەر ڕاگیرا

پێش نێوەڕۆی ڕۆژی شەممە ٢٧ی جــۆزەردان رۆژیــادی دامــەزرانــی رادیــۆ دەنگی
کوردستان لە قەاڵی دێموکرات بە ئامادەبوونی بەشێک لە کارگێڕان و بێژەرانی دەنگی
کوردستان بەرز ڕگیرا.
لە کۆڕیادەدا سەرەتا کاک کەماڵ کەریمی ،بەرپرسی کۆمیسیۆنی ڕاگەیاندنی حیزبی
دێموکراتی کوردستان لە سەر کاریگەریی و رۆڵی کارای ڕادیۆ دەنگی کوردستان لە
گەیاندنی دەنگی مافخوازانەی گەلی کــورد بە کۆمەڵگەی کوردستان چەند وتەیەکی
پێشکەش کرد.
بەڕێزیان لە بەشێکی قسەکانیدا گوتی :لە هەلومەرجی هەستیاری بەربەرەکانی و
خەباتی کورد لە رۆژهەاڵتی کوردستان بە رێبەرایەتی حیزبی دێموکرات ،پێویست بە
هەبوونی ڕاگەیاندنێک هەبوو بۆ گەیاندنی دەنگی تێکۆشەرانی دێموکرات بە خەڵک و،
هەرئەمەش بۆ بە هۆی دامەزرانی ڕادیۆ دەنگی کوردستان کە بەهەق لەو بارەوە بە
هەوڵ وماندووبوونی بەڕێوەبەران و وردبینی کەسانێک وەکوو شەهید دکتور سادق
شەڕەفکەندی سەرکەوتوو بوو.
لە بەشێکی دیکەی رێوڕەسمەکەدا ،کاک مستەفا مەولوودی ،سکرتێری گشتیی حیزبی
دێموکراتی کوردستان وێــڕای رێزگرتن و دەستخۆشی کــردن لە سەرجەم کــادر و
تێکۆشەرانی راگەیاندنی حیزب بەتایبەتی زەحمەتکێشانی دەنگی کوردستان لەسەر جێگە
و پێگەی رادیۆ دەنگی کوردستان لەسەردەمی خەباتی چەکداریی کە زمانﺤاڵی شیاوی
حیزبی دێموکراتی کوردستان بوو ،قسەی کرد و کۆمەڵێک بیرەوەریی تاڵ و شیرینی لە
پێوەندی لەگەڵ هەڵسووڕانی کاروباری ڕادیۆ و کارگێڕەکانی گێڕایەوە.

گ کۆی خاوهنی سروودی نهتهوهیی »ئهی ڕهقی « نۆژهن کرایهوه
رۆژی چوارشەممە٢٤ ،ی جۆزەردانی ١٣٩٦ی هەتاوی لە ڕێورەسمێکی بەشکۆدا گۆڕی
دڵدار ،شاعیری نەتەوەیی و خاوەنی سروودی ئەی رەقی لە الیەن رێکخراوی کەکۆن و
دڵسۆزان و ئەدەبدۆستانی شاری کۆیەوە نۆژەن کرایەوە و ،پەردە لە سەر کۆمەلێک
لە شێعرەکانی الدرا کە لە سەر بەردی مەڕمەڕ و وەک دیوارێکی بە هەیبەت لە دەوری
مەزاری ئەو شاعێره نهتهوهییه کێشراوە.
ئەو ڕێوڕەسمە بە کردنەوەی دەرگای مەزاری نەمر دڵدار لەالیەن کاک جەلیﻞ گادانی،
تێکۆشەری دێرینی حیزبی دێموکراتی کوردستان کرایەوە و دوای لێدرانی ماڕشی ئەی
رەقی ؛ چەند کەس لە بەشدارانی ڕێوڕەسمەکە وەک مامۆستا سەرکەوت قایمقامی کۆیە،
کاک جەلیﻞ گادانی ،مومتاز حەیدەری و پێشڕەو سەید برایم لە سەر کەسایەتیی بەرزی
دڵدار و کاریگەریی لەسەر خەباتی نەتەوەیی کورد و کۆمەڵگای کوردستان قسەیان کرد.
چاال یی تەبلی ی ئهندامانی حد

لە ۆبوونهوهی ڕێ خراوی ی انیی ار له سوی

ئهندامانی چاالکی حیزبی دێموکراتی کوردستان لە سەدوشەشەمین كۆبوونهوهی
ڕێكخراوی جیهانیی كاردا و بە مەبەستی پشتیوانی له كرێكاران و كۆڵبهرانی كوردستان
چاالکییەکی تهبلی ییان لهبهر دهرگای بارهگای نهتهوه یهكگرتوهكان لهژنێ بۆ بهڕێوه
برد.
لەو کۆبوونەوەیەدا کە ڕۆژی هەینی١٩ ،ی جۆزەردان له بارهگای نهتهوه یهکگرتوهكان
له ژنێ بهڕێوهچوو ،کۆمیتەی سویسی حیزبی دێموكراتی كوردستان یهكێك له چاالكترین
حیزبهكانی بەشدار لهم خۆپیشاندانهدا بوو .ئەندامانی حیزب لەو کۆبوونەوەیەدا به
خوێندنەوەی وتار و پەیام و ههڵگرتنی چهند جۆر پالكارد ،درووشم و وێنه که باسیان
له ئازار و مهینهتی چینی چهوساوهی كرێكار و كۆڵبهرانی بێدەرەتانی ڕۆژههاڵتی
كوردستانی دهکرد ،بەشداریی چاالکانەیان لە کۆبوونەوەکەدا کرد.

بەشداریی کۆمیتەی پێوەندییە نێودەوڵەتییەکانی حد
کۆبوونەوەی رێکخراوی داکۆکیکاری مافی مرۆ

لە چەند

لە ژنێ

له ڕۆژهكانی ١٢تا ١٥ی ژۆئەنی ٢٠١٧ی زایینی چهند كۆڕ و سمینار بۆ تاوتوێكردنی
مافی نهتهوه ژێردهستەكان لە دهوڵهتانی خاوهن دهسهاڵتدا له بنكهی سهرهكی ڕێكخراوی
نهتهوه یهگرتوهكان له شاری ژنێ بهڕێوهچوو.
له چوارچێوهی ئهو چاالكییانەی ڕێكخراوی نهتهوه یهكگرتوهكاندا هەیئەتی حیزبی
دێموکڕات بە بەشداری لە چەند پانێﻞدا باسیان لە بێمافی و بەشمەینەتییەکانی خەڵکی
ڕۆژهەاڵتی کوردستان له بواری پەروەردە و ما و ئازادییە مەدەنییەکاندا کرد کە
لەالیەن کۆماری ئیسالمیی ئێرانەوە سیستماتیک پێشێﻞ دەکرێ.
هەر لە درێــژەی کار و تێکۆشانی ئەندامانی کۆمیتەی سویسی حیزبی دیموکراتی
کوردستاندا ،ژمارەیەک لە ئەندامانی حیزب بەشدارییان لەو خۆپیشاندانەدا کرد کە
ڕێكخراوی ئهمنستی ئهنتهرناشناڵ به مهبهستی مەحکومکردنی پێشێلكارییهكانی مافی
مرۆ لەالیەن دەوڵەتە سەرکوتگەرەکانەوە وەرێی خستبوو.
لەو خۆپیشاندانەدا کە ڕۆژی شهممه٢٧ ،ی جۆزەردان کرا ،ئەندامانی حیزب
کۆمەڵێک درووشم و وێنهی پێشێلكارییهكانی مافی نهتهوهی كورد له ئێران بەهۆی
ڕێژیمی ئیسالمیی ئێرانیان بەرزکردەوە کە بهرچاوترینیان نیشاندانی تهرمی كۆڵبهری
جوانهمهر سیروان عهزیزی بوو كه بهدهستی چهکدارانی کۆماری ئێسالمی شههید
کرا.

ژﻣﺎره٧٠٤ :

٣١ی ﺟﯚزەرداﻧﯽ ٢١ _ ١٣٩٦ی ژوﺋەﻧﯽ ٢٠١٧

قادر وریا
ئا ا ە:
ڕووداوەکـــــانـــــی ١٧ی جـــۆزەردانـــی
ئەمساڵی تـــاران ،جارێکی دیکە بــوون
بە هــۆی ئــەوە پێوەندیی تــاران ،داعش
و کورد لە گەڵ یەکتر بێنەوە بەرباس
و بە شێوەی جــۆراوجــۆر قسەیان لێ
بکرێ .کۆماری ئیسالمی لە پێتەختی
دەسەاڵتدارەتییەکەی ،ئەویش لە دوو
شوێنی واتــــادار ،یەکەمیان مەجلیسی
شــــــووڕای ئــیــســالمــی و دووهــــــەم لە
مــەزارگــەی خومەینی ،دامــەزرێــنــەر و
ڕێــبــەری ئــەو ڕێــژیــمــە هــاوکــات کەوتە
بــەر زنجیرەیەک هێرشی تیرۆریستی.
هێرشەکانیش بــە هــۆی کەسانێکەوە
بەڕێوە چوون کە کوردزمان و خەڵکی
ڕۆژهـــەاڵتـــی کــوردســتــان بــــوون .هــەم
ڕێــکــخــراوی داعــــش بــەرپــرســیــارەتــیــی
ئــەنــجــامــدانــی ئـــەو هــێــرشــانــەی گــرتــە
ئەستۆ و هــەم کــۆمــاری ئیسالمییش،
هــێــرشــەکــانــی بــە کـــاری داعـــش زانـــی.
لــە ســۆنــگــەی ئـــەم ڕووداوانـــــــــەوە ،لە
نێوخۆی ئێران و بە تایبەتی کەسان و
ناوەندگەلی سەر بەڕێژیم ،کوردزمان
بوونی ئەنجامدەرانی ئەو هێرشانەیان
کـــردە بــیــانــوو بــۆ لــێــدوانــی دوژمــنــانــە
بەرامبەر کورد و بوکردنەوەی ڕق و
نەفرەت لە دژی ئەو نەتەوەیە .هێرشە
تەبلی اتییەکە هەر کورد لە نێو ئێرانی
نەگرتەوە بەڵکوو کوردی باشووریشی
دایــــە بـــەر رەحــمــەتــی خــــۆی ،ئــەویــش
لەکەشوهەوایەک دا کە پرسی ڕێ راندۆم
بۆ سەربەخۆیی لە هەرێمی کوردستان،
لــە ســاتــەوەخــتــی بــڕیــاری دیاریکردنی
ڕۆژی بەڕێوەچوونەکەی نزیک دەبۆوە.
ئەم زنجیرە وتــارە هــەوڵ دەدا لە هەر
ئەڵقەیەکی خ ــۆیدا هەڵوەستە لەسەر
ڕەهــەنــدێــکــی بـــاس و لــێــکــدانــەوەکــانــی

پــێــوەنــدیــدار بــە ڕووداوەکـــانـــی ١٧ی
جۆزەردانی تاران بکا.
ە ەﻧ ی ﯾ ەک ە  :ێرﺷی
تیر رﯾ تیی استە یﻨە ﯾا سیﻨارﯾۆی
دەسﮑردی سو ا و بەﯾتی رە ەری
لە حاڵێکدا کۆماری ئیسالمی هەوڵی
داوە خۆی وەک یەک لە کاریگەرترین
جەمسەرەکانی شــەڕ لــە گــەڵ داعــش
پێناسە بکا و بە ئامانجکرانی تاران لەم
هێرشانەدا بباتەوە سەر ڕۆڵی خۆی لە
شەڕی ناوچەیی لە گەڵ داعشدا ،زۆر
لە شڕۆﭬەکارانی نێوخۆیی ،ناوچەیی
و جیهانی ،گومانیان لە واقعیبوونی
هێرشەکاندا هەیە و وەکوو سینارێۆک
کــە نــاوەنــدە ســەرەکــییــەکــانــی خــودی
ئـــەو ڕێــژیــمــە دایـــانڕشـــتـــوە ،لــێــیــان
دەڕوانــن! بەشێک لەوانەش کە لە بە
سیناریۆناوبردنی هێرشەکان خۆیان
ب ــواردوە ،النیکەم نەیانشاردووەتەوە
حکوومەتێک و الیەنێک کە بۆ خۆی
پــشــتــیــوان و هـــاوکـــاری ڕیــکــخــراوە
تیرۆریستییەکان بــێ ،دووکــەڵــی ئەم
پشتیوانی و تێکەاڵوییە  ،ڕۆژێک داوێنی
خۆیشی دەگرێتەوە.
پرسیارێکی زۆر ساددە ئەوەیە چلۆن
دەکــرێ ڕێژیمێک دوو ناوەندی هەرە
دیاری خۆی کە یەکەمیان (مەزارگەی
خــومــەیــنــی) لـــە ڕووی پـــیـــرۆزی و
ڕووگـــەبـــوونـــی بــۆ بـــەڕێـــوەبـــەران و
الیــەنــگــرانــی کـــۆمـــاری ئــیــســالمــی و،
دووه ــەم ــی ــان (مــەجــلــیــســی شــــوورای
ئیسالمی) کــە لــە ڕووی سیاسییەوە
گرنگیەکی تایبەتیان هەیە ،بکا بە شوێنی
بەڕێوەبردنی سیناریۆیەکی خوێناوی
کە خۆی دایڕشتوە ! موحتەمەل بوونی
ڕاســتــبــوونــی ئــەو جـــۆرە بــۆچــوونــانــە
کاتێک بە هێز دەبێ کە  ٣فاکتۆر لە
بەر چاو بگرین:
یەکەم ،پێشینەی کۆماری ئیسالمی
لە بەڕێوەبردنی سیناریۆی ئەمنیەتی
و خوێناوی دا کە کارنامەی سوپای
پــاســداران و وەزارەتــــی ئیتالعات و
دەزگــا سەرکوتکەرەکانی ئەو ڕێژیمە

تاران ،داعش و کورد

بــە دەیــــان نــمــوونــەی ل ــەو چەشنەیان
تــیــدایــە .نــوێــتــریــن نــمــوونــەکــان مــردنــی
گوماناویی ڕەفسەنجانی و ،سووتاندن
و دواتر تەقاندنەوەی بینایەی پالسکۆ،
بـــوون .کــۆمــەڵــی ئــێــران هــەتــا ئێستاش
ئــەمــانــەی وەک رووداوی سروشتی
وەرنەگرتوون .لە پێشووش دا نموونەی
وەک کوشتنی ئــەحــمــەدی خومەینی،
تــەقــانــدنــەوەی بــارەگــای ئیمام ڕەزا لە
مەشهەد ،تیرۆری  ٤قەشەی مەسیﺤی
و تەقینەوە لــە مــەزارگــەی خومەینی،
هــەبــوون کە ئیدی ئێستا ،دوای لێکتر
لــەقــاودانــەکــانــی پــاش ٢ی جــۆزەردانــی
 ١٣٧٦بە بەڵگە سەلمێندراون کە سێ
کوچکەی بەیتی ڕەهبەری و وەزارەتــی
ئیتالعات و سوپا ،لە پشت یەک یا چەند
لەم ڕووداوانە بوون .لێرەدا لەناوبردنی
ئــامــانــج و ن ــی ــازی پــشــت ســیــنــاریــۆی
پێوەندیدار بە هەر کام لەو رووداوانــە
دەگــوزەرێــیــن .ئــەو خاڵەشمان لــە بیر
نەچێ کە لێرەدا بە ئەنقەست باسی ئەو
پیالنانەی دامــەزراوە سەرکوتکەرەکانی
کــۆمــاری ئیسالمی ،دژی کەسایەتییە
جیابیرەکانی ئۆپۆزیسیۆن و دەرەوەی
ڕێــژیــم بــەڕێــوەیــان بــــردوون ،ناکەین.
تەنیا وەک نموونە ئاماژەمان بە چەند
رووداوێک کرد کە پێشتر بە زەحمەت
شیمانە دەکرا ڕێژیم بۆخۆی لە پشتیان
بێ ،کە چی دواتر دەرکەوت بەڕێوەبەر
و نــاوکــەی ســەرەکــیــی دەســــەاڵت لــەم
ڕێژیمە دا ئامادەیە بۆ ئامانجی سیاسی
و ئەمنیەتی و بەرژوەندی لە ڕوانگەی
خۆیەوە گرینﮓ ،شتی وای بکا.
دووهـــــــەم ،جـــــۆرەی هــەڵــســوکــەوت
و دژکــــــــــردەوە ن ــی ــش ــان ــدان ــی ن ــاوک ــە
ســــەرەکــــیــــیــــەکــــانــــی دەســـــــــــەاڵت و
دەمڕاستەکانیان لە ڕووبەڕوو بوونەوە
لــە گــەڵ ڕووداوگـــەلـــی لــەم چەشنە دا
کــە لــە جیاتیی یــارمــەتــی دۆزیــنــەوەی
راستییەکان بــدەن ،پرسیار و گومانی
زیاتر دروســت دەکــەن .چونکە جگە لە
نــاتــەبــاوێــژی و بــوکــردنــەوەی درۆ و
ئیددیعای نەسەلمێندراو لە پێوەندی لە

(

گەڵ الیەنێک یا چەند الیەنی ڕووداوەکە
و کەسەکانی پــێــوەنــدیــدار ،وا دەکــەن
ســەرەداوەکــان هــەر لە ســەرەتــاوە بە
تەواوی ون ببن یا دواتر بە شێوەیەکی
گوماناوی لە نێو بﭽن .لێکۆڵینەوە لەم
جۆرە ڕووداوانە بە دوور لە چاوەدێریی
میدیاکان و نوێنەرانی بیروڕای گشتی،
بەڕێوە دەچێ و کارنامەی دامــەزراوە
پیوەندیدارەکانی ئەو ڕێژیمە لە دانی
زانیاریی ڕاســت و دروســت بە خەڵک
دا ،بە تەواوی ڕەش و گوماناوی بووە.
ئەمەش وای کردوە بە چاوی گومان و
پرسیارەوە روانین لەو رووداوانەی لە
نیو کۆماری ئیسالمی دا روو دەدەن،
هەتا هاتوە بە هێزتر ببێ.
ســێــهــەم ،لــە کــۆمــاری ئیسالمی دا
عادەت وابووە ئەنجامی ملمالنێی دوو
قۆڵی سەرەکیی نێو ڕێژیم بە تایبەتی
ئــەو کاتانەی ملمالنێکان لە سۆنگەی
جــۆری دەنگدانی خەڵکەوە ،لە زیانی
ویــســت وبــــەرژەوەنــــدی رەه ــب ــەری و
ســوپــای پــاســداران و کۆنەپارێزەکان
دەچنە پێش ،لە ڕێگای قەیرانسازییەوە،
پێﭽەوانە بکرێتەوە .هێرشەکانی ١٧ی
جــۆزەردانــی ئەمساڵی تــاران بە دوای
هەڵبژاردنەکانی ٢٩ی بانەمەڕ و شکستی
کاندیدای قۆڵی کۆنەپارێزدا روویان دا.
هەر لە دوای ڕاگەیەندرانی ئەنجامی
هــەڵــبــژاردنــەکــە ،سیاسەتی حەسەنی
رووحانی لە هەر دوو بواری نێوخۆیی
و دەرەکی دا پتر لە پێشوو کەوتنە بەر
ڕەخنە و هێرشی قۆڵی کۆنەپارێز و ،لە
سەرووی هەموانەوە شەخسی خامنەیی.
ئ ــەوەی لــە دوای ئــەم هێرشانەشەوە
لە زمانی خامەنەیی و دەمڕاستەکانی
قۆڵی کۆنەپارێزەوە بە ڕاشکاوییەکی
زیاترەوە پێیان لە سەر دادەگیرێتەوە
لــە ژێــر پــرســیــاردابــوونــی ڕێککەوتنی
بەرجام ،پێویستیی درێژەی مەیدانداریی
نیزامی و ئەمنیەتیی کۆماری ئیسالمی
لە ناوچەدا و پێویستیی شەڕ لە گەڵ
»دوژمنان« لە دەرەوەی سنوورەکان
و دووریـــــکـــــردن لـــە هــــەر چــەشــنــە

نزیکبوونەوەیەک لە گەڵ ئەمریکایە .لە
ئاستی نێوخۆییشدا شەخسی خامەنەیی
بــە دوای هــەڵــبــژێــرانــەوەی ڕۆحــانــی ،بە
جۆرێکی بێوێنە هەڵ دەکوتێتە سەر ئەو
دروشم و بەڵێنانەی ڕۆحانی بانگەشەی
بۆ کــردوون .ئایا ناگونجێ هێرشەکانی
ڕۆژی ١ی جــــۆزەردان ،سیناریۆیەکی
سوپای پاسداران بە ڕەزامەندیی شەخسی
خامەنەیی بۆ گۆڕینی دۆخی سیاسی و
ئەمنیەتیی واڵت لە بەرژوەندی خۆیان و
بە زیانی سەرکۆمار و الیەنگرەکانی بێ
هێرشەکانی ١٧ی جۆزەردان ،هێرشی
ڕێکخراو لە الیــەن داعــشــەوە بووبن،
بەشێک بووبن لە سیناریۆکی دەسکردی
سوپای پاسداران و بەیتی ڕەهبەری و
هتد ،ئاکامێکی دیاریان هەبووە ،ئەویش
دەس ــت ئــاوەاڵیــی ڕەهــبــەری و سوپای
پــاســداران و دام ــەزراوەک ــان ــی ســەر بە
خامەنەیی بۆ دەرهێنانی بەڕە لە ژیر پێی
سەرکۆماری هەڵبژێردراوو ،وەڕێخستنی
شەپۆلی سەرکوت و دەمکوت لە نێوخۆدا.
هەر وەها دەستی ئەوانە ئاوەاڵ بووە بۆ
بــەردەوامــی و درێـــژەدان بــە سیاسەتی
دەســتــتــێــوەردان لــە کــاروبــاری واڵتــانــی
ناوچە و زاڵکردنی هێژمۆنیی کۆماری
ئیسالمی لە ناوچەکە دا لە ڕێگای بردنە
پێشی شەڕی ئایینی .ناوکەی سەرەکیی
دەســـــەاڵت ل ــە کـــۆمـــاری ئــیــســالمــی دا،
دەیــەوێ بە کەلکوەرگرتن ڕووداوەکانی
١٧ی جۆزەردان ،سەرهەڵدانی هەر جۆرە
دوودڵــی و ڕاراییەک لە درێژەدانی نیاز
و سیاسەتەکانی پێشوو لە نێو نیزامدا
ســـەرکـــوت ب ــک ــاو ،دەرگـــــای ســیــاســەتــە
دەرەکی و نیوخۆییەکانی ئەو ڕێژیمە هەر
لە سەر هەمان پاژنەی جاران بوخلێتەوە.
بەم پێیە هێرشەکانی ١٧ی جــۆزەردان،
هەلێکی زێڕێنی بۆ رەخساندوون .هەلێکی
زێڕێنی ئــەوتــۆ کــە گریمانەی سیناریۆ
و گوماناوی بوونی هێرشەکانی ١٧ی
جۆزەردان ،ئەوەندەی دیکە بە هێز دەکا.
لە ئەڵقەی دووهەمی ئەم وتارە دا ،باس
لە پێگەی کورد و کۆماری ئیسالمی لە
شەڕی داعشدا دەکەین.

دەرهاویشتەکانی سیاسەتێکی چەپەڵ

ﺋﺎﻻن ﺑەﻫﺮاﻣﯽ
کردەوە تیرۆریستییەکەی ١٧ی جۆزەردانی
تاران ،کە داعش بەرپرسایەتییەکەی گرتۆتە
ئــەســتــۆ ،وەک کــردەوەیــەکــی تیرۆریستی
شایانی مەحکووم کردنە ،بەاڵم ئەوە تەنیا
ڕوویەکی ئەم ڕووداوەیــە .ئەم ڕووداوە لە
ڕاســتــیدا بەرهەمی سیاسەتە نێوخۆیی و
دەرەکییەکانی ڕێژیمی مەزهەبیی تارانە.
لە راستیدا ئەوە دووکەڵێک بوو کە دەبوا
ڕۆژێک بگەڕێتەوە نێو چاوی خۆیان.
کورتە ئاوڕێک لە سیاسەتەکانی رێژیمی
ئیسالمیی ئێران کە خۆی بە ناوەندی هەموو
شیعەکانی جیهان دەزانێ لە ئاستی نیوخۆیی
و دەرەکیدا سەلمێنەری ئەم بۆچوونهیه .لە
ئاستی نێوخۆییدا رێژیمی ئیسالمیی ئێران
بە پێی قانوونه بنەڕەتییەکەی رێژیمێکی
شیعەگەرایە و تەنیا تەشەییو بە مەزهەبی
رەسمی دەناسێ .بەو پێیە هەر لە یەکەم
ڕۆژی دامەزرانییەوە ســەرەڕای کۆمەڵێک
دروشمی ڕواڵەتی لەمەڕ یەکیەتیی ئایینزاکانی
تــەشــەیــیــو و تــەســەنــنــون ل ــە ڕاس ــت ــیدا
درێژەدەرێکی بەتەواو مانای قووڵکردنەوەی
نــاکــۆکــی و ملمالنەی مــێــژوویــی ئــەم دوو
ئایینزایە بووە و لە هیچ چەشنە هەاڵواردن
و جیاوازیدانان و سەرکوتکارییەک بەرانبەر
ناشیعەکان خۆی نەبواردوە.
لـــە پ ــەن ــا ئــــەم ســیــاســەتــە ف ــەرم ــیی ــەدا
دەسەاڵتدارانی تاران بۆ وێنە لە ڕۆژهەاڵتی
کوردستان جیا له هەوڵدان بۆ پەرەپێدانی
ناکۆکیی مەزهەبی لە نێوان پێڕەوانی ئەم دوو
ئایینزایەدا ،سیاسەتێکی زۆر جیاوازتریان
بــەرانــبــەر دەســتــە و تــاقــمــە بــنــاژۆخــوازە

سونییەکاندا گرتۆتەبەر .لە ڕاستیدا ئەم
ج ــۆرە تــاقــم و گــڕووپــە بــنــاژۆخــوازانــە تا
ئێستاشی لەگەڵ بێ جۆرێک دەستئاواڵیی
بانگەشە و رێکخستنیان پێدراوە .بەڕادەیەک
کە تریبوونی ژمــارەیــەک لە مزگەوتەکان
لە ناوچە جۆراوجۆرەکانی کوردستان بە
ئاشکرا کەوتۆتە دەست کەسانی سەلەفی و
جیهادی.
ڕوونــە ئەم جۆرە مەیداندانە بە گرووپە
توندرۆ سوننیەکان نە لەگەڵ نێوەرۆکی ئەم
رێژیمە و نە لەگەڵ سیاسەتەکانی بەرانبەر
الیــەنــگــرانــی ئایین و ئایینزا ناشیعەکان
یەکناگرێتەوە .رێژیمی تــاران لە پێناوی
دوو ئــامــانــجــی نــێــوخــۆیــی و دەرەکـــــیدا
ئــەم سیاسەتەی بــەرانــبــەر ئــەم گرووپانە
گرتۆتەبەر ،بــە بــێ ئ ــەوەی پێی وابــێ یان
لە راستیدا بۆی گرنﮓ بێ کە رۆژێــک لە
رۆژان لــەگــەڵ ئاکامە زیــانــبــارەکــانــی ئەم
سیاسەتە ئامرازیانەیەی بەرانبەر پەرەگرتنی
بــونــیــادگــەرایــی ئیسالمی لــە رۆژهــەاڵتــی
کــوردســتــان رووبـ ــەڕوو دەبــێــتــەوە .چونکە
هــەر وەک لــە پــێــوەنــدی لــەگــەڵ سیاسەتی
پشتگیریی رێژیمی تــاران لە گرووپگەلێکی
تایبەتی بــونــیــادگــەرای سوننی لــە واڵتانی
ناوچەدا ئاماژەی پێدەکرێ ،ئەم سیاسەتە
تەنیا سیاسەتێکی کــاتــی ،ئامرازگەرایانە
و بــەرژەوەنــدخــوازانــەیــە کــە بــە ئامانجی
ڕووبــــەڕووبــــوونــــەوە لــەگــەل دوژمــنــێــکــی
هاوبەش گیراوەتەبەر .سیاسەتێک کە دیارە
پیادەکردنەکەی تەنیا لە دەست وەزارەتــی
ئیتالعات و سوپای پاسداران دایە.
ئــامــانــجــی س ــەرەک ــی ــی ئــــەم ســیــاســەتــە
پەرەپێدانی ئیسالمی سیاسی و بناژۆخوازە
لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان؛ ئەویش لەسەر
ئەم بنەمایە کە بە کەلکی خراپ وەرگرتن
لە هەستی ئایینیی خەڵک ،خەنیم و بەدیلێکی
ئایینی ئەویش لە چەشنە هەرە دزێوەکەی بۆ
بزووتنەوەی هەردەم پەرەئەستێنی نەتەوەیی
کوردستان دروســت بکەن .سیاسەتێک کە

رێژیمی ئێستای ئێران پێشتریش هەوڵی بۆ
دابوو ،بەاڵم تێیدا ناکام مابۆوە.
لە ئاستی دەرەکیدا سیاسەتی سەرەکیی
رێژیمی مەزهەبیی تـــاران بریتی بــوە لە
هەناردەکردنی بەقسهی خۆیان »شۆڕش«
یان لە ڕاستیدا شیعەگەرایی .لە سەر ئەم
بنەمایە رێژیمی تــاران خۆی لە کاروباری
هەموو ئەم واڵتانە هەڵقورتاندوە کە بەشێک
لە دانیشتوانیان شیعەن .سیاسەتێک کە خۆی

تاران بەبێ لەبەرچاوگرتنی ناتەبایی و
دژوازییە ئایینزایی و ئیدیۆلۆژیکییەکانی
لە دەیەی هەشتاوە هەوڵی داوە یارمەتی
بە حیزب و گرووپە سوننە توندرۆیەکان
وەک بزووتنەوەی ئیسالمی ،کۆمەڵی
ئــیــســالمــی جــونــدولــئــیــســالم و ...لە
باشووری کوردستان بکا .ئەم گرووپانە
لە خاکی ئێران وەک پەناگە و شوێنی
خــۆتــەیــارکــردن کــەلــکــیــان وەرگ ــرت ــوە.

لە قووڵکردنەوەی کێشە و ملمالنەکانی ئەم
واڵتانە و یارمەتیی ماددی ،نیزامی ،ئابووری
و سیاسیی شیعەکانی ئەم واڵتانەدا نیشان
داوە .لەم پێوەندییەدا دەستێوەردانەکانی
رێـــژیـــمـــی ئــــێــــران لــــە کــێــشــە و شــــەڕە
نێوخۆیییەکانی عێڕاق ،سووریە ،لوبنان،
یەمەن و ...لە ئاستێک دایــە کە ڕێبەرانی
رێژیم بە هیچ شێوەیەک نەک نایشارنەوە،
بەڵکوو شانازیشی پێوە دەکەن.
ســیــاســەتــی رێــژیــمــی ئیسالمیی ئــێــران
بەرانبەر دەستە و تاقمە سوننیە توندرۆ
و بــونــیــادگــەراکــان لــە دەرەوەی واڵتیش
سیاسەتێکی جیاواز و ئامرازیانەیە .لێرەدا
ئاماژە بە چەند نموونە دەکــەیــن .رێژیمی

لــێــرەشدا ئامانجی سەرەکیی رێژیمی
تــاران بریتی بــووە لە بەکارهێنانی ئەم
الیەنانە لە دژی هێزەکانی ڕۆژهەاڵتی
کوردستان الیــەک و لەالیەکی دیکەوە
حیزب و ڕێکخراوەکانی نێو بزووتنەوەی
نــەتــەوەیــی بــاشــووری کــوردســتــان .لە
پێوەندی لەگەڵ خزمەتەکانی ئەم الیەنانە
نموونەگەلێکی وەک سیخوری ،تیرۆر
و رفــانــدن و رادەســتــکــردنــەوەی کــادرو
پــێــشــمــەرگــەکــانــی ســـەر بــە هــێــزەکــانــی
رۆژهــەاڵتــی کــوردســتــان نیشتەجێ لە
باشووری کوردستان بەرچاو دەکەون.
لە عێڕاقی دوای رڕووخانی حکومەتی
بەع کە سوننییە توندڕۆکانی عێراق

لە ژێر چەتری ئەلقاعیدەدا لە دژی سوپای
ئەمریکا لە شــەڕدا بــوون ،رێژیمی تــاران لە
باری دەرەتانی هاتوچۆ و گواستنەوە لە نێوان
پاکستان و ئەف انستان _ عێراق و چەک و
تەقەمەنییەوە یارمەتیی دەکــردن .هەر لەم
قۆناخە کە تالیبان و ئەلقاعیدە لە ئەف انستان
لە دژی هیزە بیانییەکان و دەوڵهتی ناوەندیی
ئەم واڵتە لە شەڕ دابوون ،بە پێی ئەو بەڵگە
ڕوونــانــەی ئاشکرابوون ریژیمی ئیسالمیی
ئێران لە داڵدەدان و یارمەتیی ئەواندا دەستی
بــااڵی هەبوە .ئامانج و تــەوەری هاوکاریی
رێژیمی ئیسالمیی ئێران و ئــەم الیەنانەش
بریتی بوە لە تێکشکاندنی ستراتژیی دوژمنی
هاوبەش واتە ئەمریکا و هاوپەیمانەکانی.
لــە کــاتــێــکدا ڕێــژیــمــی تــــاران لــە هــەمــوو
قوژبنێکی ناوچەدا خەریکی ئاژاوەنانەوە و
دژایەتیی سوننە مەزهەبەکانە شتێکی ئاساییە
لــەگــەڵ پــەرچــەکــرداری گــرووپــە توندرۆیە
ســونــنــییــەکــانــەوە بـــــەرەوڕوو بــێــتــەوە .ئەم
ڕووبەڕووبوونەوەیە دەتوانێ لە شێوەی ل
و پۆپەکانی هەمان ئەو هێزە بناژۆخواز و
تیرۆیستییانەدا خۆی دەربخا کە له واڵتانی
ناوچەدا چاالکن .پرسیاری سەرەکی لێرەدا
ئەوەیە کە بۆ وا بەدرەنگەوە دووکەڵی ئەم
شــەڕە فیرقەییانەی تــاران لە هەڵگیرساندن
و ئاگرخۆشکردنیاندا دەستی بــااڵی هەیە،
گــەڕاوەتــەوە چــاوی کاربەدەستانی تــاران
وهاڵمی ئەم پرسیارە زۆر بەکورتی دەتوانێ
ئەوە بێ کە سیاسەتی تاکتیکیی رێژیمی تاران
لە پێوەندی لەگەڵ داعشدا کۆتایی پێهاتوە.
ئەگینا چۆنە هێزێکی تیرۆریستیی وەک داعش
کە بە تایبەتی لە عێڕاق هیچ بەزەییەکی بە
شیعەکاندا نایەتەوە لە کاتێکدا لەوپەڕی
دەسەاڵتی خۆی دابوو ،رێژیمی ئێرانیش هەم
لە عێراق و هەم لە سووریە بە هەموو تواناوە
پشتیوانیی نیزامیی و ماددی شیعەکانی ئەم
واڵتەی دەکرد و  ...هیچ دژکردەوەیەکی بە
ل٧
دژی تاران نهبوو ...

ژﻣﺎره٧٠٤:

٣١ی ﺟﯚزەرداﻧﯽ ٢١ _ ١٣٩٦ی ژوﺋەﻧﯽ ٢٠١٧

پلینۆمی شهشهمی کۆمیتهی ناوهندی :

ئهوهی دهبێ لهنێو خهتهکاندا بیخوێنینهوه

ئاسۆی حهسهن زاده
سهختی و بهڕێژ نهبوونی ههلومهرجی
ئێستای خــهبــاتــی کـــورد لــه رۆژهــهاڵتــی
کـــوردســـتـــان بـــهرهـــهمـــی بــــارودۆخــــی
نێونهتهوهیی و سیاسهت و پیالنهکانی
کۆماری ئیسالمی و نالێکییه نێوخۆییهکانی
کورد لهو پارچهیهی کوردستانه .ئهوهش
کـــوردی رۆژه ــهاڵت ــی لــهگــهڵ پــرســیــار و
چالێنجی گهوره لهپێوهندی لهگهڵ ئامانج و
ئاقار و شێوهکانی خهباتی ئێستا و ئایندهی
خــۆی بـــهرهوڕووکـــردۆتـــهوه .حیزبێكی
سیاسی ئــهگــهر لــهگــهڵ رووداوهکـــــان و
کۆمهڵگای خۆی بژی و به ئهرکی خۆیشی
وهک پێشهنﮓ و رێکخهری کاری سیاسی
لهنێو خهڵکی خۆیدا ئاگادار بێ ،خۆی له
پرسیارهکان نادزێتهوه و تێدهکۆشێ له
قــهدهر بڕست و تــوانــای خــۆی واڵمیان
بۆ بــدۆزێــتــهوه .تهنیا کاتێک حیزبێک به
باشی له ئاست ئهم چاوهڕوانییهدا دهبێ
که خۆی له بازنهیهکی سیاسیی داخراو و
دیاریکراودا چهقبهستوو نهکا و بهستراوه
بــه تهنیا چینێکی کۆمهاڵیهتی یــان تاقه
توێژێكی فیکری نهبێ.
حــیــزبــی دێــمــوکــڕاتــی کــوردســتــان ئــهو
حیزبهیه که ئهم خسڵهتانهی ســهرهوهی
به روونــی تێدایه .له بهستێنی مێژووییدا
حیزبی دێــمــوکــڕات هــهم بــههــۆی خهڵکی
بوونی و ههم بههۆی ههوڵی بهردهوامی
بۆ سیاسهتکردن لهسهر عــهرزی واقی ،
بــــهردهوام ریسکی ئـــهوهی کــــردووه که
لهپێناوی خۆگونجاندن لهگهڵ ههلومهرج
و نــوێــکــردنــهوهی کهرهستهکانی خهبات
بهتایبهت لــهڕووی گوتاری و هزرییهوه
خــۆی تــووشــی چالێنجی تهشکیالتی و
سیاسی بکا .ئهم تایبهتمهندییهی حیزبی
دێــمــوکــڕاتــی کــوردســتــان لــه ده ساڵی
رابــــردوودا که ئــهم حیزبه بهشێوهیهکی
روونتر له رابـــردووش ،ده گژ پرسیاره
ســهخــت و نــاخــۆشــهکــانــهوه راچـــــووه،
بهرجهستهتریش بووەتهوه.
پ ــل ــی ــن ــۆم ــی شــــهشــــهمــــی کــۆمــیــتــهی
ناوهندیی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان
(هــهڵــبــژێــردراوی کۆنگرهی شازدهههمی
حــیــزب) نــمــوونــهیــهکــی ن ــوێ و یهکجار
ب ــهرچ ــاوی ئ ــهو حــاڵــهتــانــه ب ــوو کــه لــهو
شــوێــنــهدا کــه ئ ــهو حــیــزبــه لــێ دهگـــهڕێ
جیاوازییهکانی نێو کۆمهڵگای سیاسیی
رۆژهــهاڵتــی کــوردســتــان رهنــگــدانــهوهیــان
لـــه بـــیـــرکـــردنـــهوهی نــێــو ریـــزهکـــانـــی و
سیاسهتسازییهکانی ئهو حیزبهدا ههبێ ،به
ههموو ریسکه دهرهکــی و نێوخۆییهکانی
ئــهم ج ــۆره زهرفــیــیــهتــســازیــیــانــهش ،ئهو
حیزبه ئــهوهنــدەی زهرفــیــیــهت و توانایی
هەیه که به قهولی ئینگلیسی »له کۆتایی
رۆژدا«بـــه ههستکردن به بهرپرسیاری
و ئــیــرادهی بــهخــۆداچــوونــهوه ،نــهک ههر
بــهرگــهی جــیــاوازیــی روانــیــنــهكــان بگرێ،
بــهڵــکــوو بــه سهنتێزی مــهعــقــوول بگا و
جیاوازییهكان بکاته دهرفــهت و بوارێک
بــۆ لێک حــاڵــی ب ــوون و ک ــاری سیاسیی
بنیاتنهری زیاتر له ئایندهدا .لهههرحاڵدا
حیزبێک که لــهودا بیرکردنهوهی زاڵ و
فهرههنگی جێکهوتوو ههستی بهرپرسیاری
و ه ــهوڵ ــدان بــۆ تێگهیشتن لــه لۆژیکی
بهرامبهر بێ ،جیاوازیی بیروڕا نهک ههر
مهترسی بۆ سهر ههرمان و پێکهوه بوونی
پێکهاته گشتییهکهی لێ ناکهوێتهوه ،بهڵکوو
بهپێﭽهوانهوه ئهو »چیکڵدانه سیاسییه«
دهتوانێ باشترین دهستهبهری گهشهکردن
و پێشوهچوون و له ئاکامدا سهرکهوتنی
بێ.
وهک لـــه راگـــــهیـــــانـــــدراوی کــۆتــایــی
پلینۆمی شهشهمدا هاتبوو ،دهستووری
کــاری ئهو پلینۆمه زۆر باس و خواسی
سیاسیی بهتایبهتی لــهپــێــوهنــدی لهگهڵ
ههڵبژاردنهکانی ئهم دواییانهی ئێران و
فشاره نوێیه نێودهوڵهتییهکان بۆ سهر
ئێران و هێرشهکانی تاران و ری راندۆمی
بــاشــووری کــوردســتــان گــرتــبــووه خــۆی.
ههروهها دهزانین ئهم پلینۆمه لهپێوهندی
لهگهڵ پرسی نێوان دێموکڕاتهکان و ئهو
هــهواڵنــهی بــۆ یهکخستنهوهی بنهماڵهی
گهورهی دێموکڕات له ئارادان بهو پهڕی

ههستی بــهرپــرســیــاری و شێلگیرییهوه
چوارچێوهیهکی کاریی که ههم ئامادهیی
مــایــه لــهخــۆدانــانــی حیزبی ئێمه و ههم
بنهماکانی یهکگرتنهوهیهکی راستهقینهی
تێدا هاتووه ،بۆ دهفتهری سیاسی لهپێناوی
سهرخستنی ئهم پرۆسهیه دیاری کردوه.
پهسندکراوێکی گرینگی دیــکــهی ئهم
پلینۆمه بریتی بــوو لــه پــالن و کۆمهڵه
پرهنسیپێك بــۆ تێکۆشان و کــاروبــاری
لــــهمــــهودوای ح ــی ــزب .ئـــهم دۆکــومــێــنــتــه
زۆرتــر بهرنامهی کاریی حیزبی ئێمه له
بـــواره جیاجیاکان و ئوسوڵی پێویست
بۆ رووبــهڕووبــوونــهوهی سهختییهکانی
ســهردهمــی ئێستای خــهبــات و گوڕوتین
بهخشین بــه تێکۆشان و باشترکردنی
کاروباری حیزبی دهگرێته خۆی.له دهقهدا
ئ ــهو پــرهنــســیــپــانــهی لــهپــێــوهنــدی لــهگــهڵ
باشترکردنی کارکردی رێبهریی حیزب له

،،

حــیــزب و راکــێــشــانــهوهی بــژاردهکــانــی
دهوروبـــهری حیزب ،ئامانجدارترکردنی
کـــاری تــهشــکــیــالتــی لــه نــێــوخــۆی واڵت،
پهرهپێدان به توانا و تهیارییهکانی هێزی
پێشمهرگه ،گــوڕ و تین بهخشینهوه به
دینامیزمی پێوهندییهکانی حیزب له ههموو
بهستێنهکاندا ،واڵمدهرترکردنی راگهیاندنی
حیزب له سهردهمی ئێستادا و حزووری
مێدیایی حیزب ،نۆژهنکردنهوهی پهروهرده
له حیزبدا ،پێدانی نهخشی زیاتر به ژنان
و هێنانه پێشی الوان ،و  )...لهو بهرنامه
کارییهدا دیاری کراون.
شێوازی تێکۆشان و خسڵهتی تهشکیالتیی
ههر حیزبێک بهرههمی راستهوخۆی جۆری
گوتار و ناسنامهی سیاسیی حیزبهکهیه.
ههربۆیه لهم دۆکومێنتهدا لهپاڵ بهرنامهی
کــار و مهسایلی تهشکیالتیی حــیــزب و
وێڕای وهبیرخستنهوه و وهبیرهێنانهوهی

سیاسییهکانی ئــێــرانــی ژێــر حاکمییهتی
کــۆمــاری ئیسالمی دهکــا (رێــک ئــهو شته
که هێندێک جــار له کۆمهڵگای سیاسیی
رۆژههاڵتدا جیاوازیی بۆچوون و تهنانهت
گرژیی فیکری لێ دهکهوێتهوه) .ههربۆیه
بهپێی ئهو دۆکومێنته پێویسته لێرهدا دوو
شت لێک جیا بکرێنهوه :یهکهم ،روانینی
ئێمه بۆ رێژیم؛ دووهم ،تێگهیشتنی ئێمه
له خهباتی خهڵك .بهپێی پالنه کارییهکه،
تا ئهو کاتهی ماهیهت و سیاسهتی رێژیم
ههر ئهوهیه که تا ئێستا دیتوومانه ،حیزبی
دێموکڕاتی کــوردســتــان وهک حیزبێکی
شۆڕشگێڕ ،لــهگــهڵ ئـــهوهدا کــه تهنانهت
لــه تهعامول لــهگــهڵ کــۆمــاری ئیسالمیدا
بهشێوهی خهتی و تهکبوعدی سیاسهت
نــاکــا ،بــهاڵم مهبهستی ئــهو حیزبه پێش
ههموو شتێک خهباتی خهڵکه» .ئێمه به
پــێــڕهوی له روانینێکی کــراوه بۆ دۆخی

حیزبی دێموکڕات بههۆی خهڵکی بوون و ههوڵی بهردهوامی بۆ سیاسهتکردن لهسهر عهرزی واقی
بهردهوام ریسکی ئهوهی کردووه که خۆی تووشی چالێنجی سیاسی و تهشکیالتی بکا .ئهم تایبهتمهندییهی
حیزب که له ده ساڵی رابردوودا روونتر له رابردووش دهگژ پرسیاره سهختهکانهوه راچووه ،بهرجهستهتریش
بۆتهوه

،،

نێوخۆی حیزب و رووبهدهرهوه و پێوهندیی
نێوان ئاسته جیا جیاکانی ئیدارهی حیزب
پێویستە رهچــاو بکرێن؛ مێکانیزمهکانی
سهرنجدانی زیاتر به بۆچوونی بهدهنهی
حیزب و خوێندنهوهی کۆمهڵگا به گشتی

،،

ئێمه به پێڕهوی له روانینێکی
کراوه بۆ دۆخی ئێستای ناوخۆ ،له
ههر رێکار و کهناڵێکی مهعقولی
تێکۆشان کــه ببێته هــۆی هاتنه
مهیدانی زیاتری خهڵک و به چالش
کێشرانی زیاتری رێژیم پێشوازی
دهکــهیــن .له ههمان کاتدا له ههر
بڕگهیهکدا ئهو تاکتیکه دهگرینه بهر
که تایبهتمهندییهكانی ئهو بڕگهیه
و ههڵسهنگاندنی گشتیی دۆخهکه
لێمان دهخوازێ

،،

( له رێگای ئامرازهکانی نێو ئهساسنامهی
حیزب و له کهناڵی دیکهی تهبا لهگهڵ
ئــهســاســنــامــه)؛ پــرس و گیروگرفتهکانی
تایبهت به فهزای مهجازی؛ئهولهوییهتهکانی
کار و تێکۆشانی ئێستای حیزب (بۆ نموونه:
گشتگیرترکردنی کار و ئهرکی ئهندامانی

پهسندکراو و بڕیارنامهکانی کۆنگرهی
شازده ،بهپێی زهرفییهت و پێویستییهکانی
ئهم دۆکومێنته ئاماژه به کۆمهڵێک مهسایلی
سیاسی و گوتارییش کراوه که لهنێو واندا
لێرهدا ئاماژه به چهند خاڵێک بهجێیه.
یهکێک لهو پرسانه بایهخێکه که حیزبی
ئێمه بــۆ نــێــوخــۆی واڵتـــی دادهنـــــێ .لــهو
پێوهندییهدا ،لهو دۆکومێنتهدا باسی ئهوه
کراوه که حیزبی ئێمه ههر لهو کاتهدا که
حیزبێکی شۆڕشگێڕه و ئــاگــاداری جێگه
و پێگه و ریساڵهتی خۆی له بزوتنهوهی
سیاسیی رۆژههاڵتی کوردستاندایه» ،به
مهبهستی بــهجــهمــاوهری کردنی زیاتری
خــهبــات و ئــهرکــدارکــردنــی خــهڵــک وهک
پێشوو گرینگیی پله یــهک بــه بهستێنی
ن ــاوخ ــۆ ک ــه چــاالکــانــی مـــهدهنـــی بــهشــی
بنهڕهتیی پێک دێنن ،دهدا« .لهو پێناوهدا
و له چوارچێوهی باوهڕی حیزبی ئێمه به
خهباتی فرهڕهههند ،پهسندکراوهکه وێڕای
ئاماژه به گرینگیی پتهوکردن و پهرهپێدانی
ئهو رێکارانهی خهباتی ئێمه له واقعییاتی
نێوخۆی واڵت نزیکتر دهکــاتــهوه ،دانانی
کاریگهریی زیاتر لهسهر ئاقار و ناوهرۆکی
ههوڵهکانی رووناکبیران و چاالکانی ناوخۆ
له بهستێن و بۆنهی جۆراوجۆردا دهخاته
نێو بهرنامهی کاری بهشه پێوهندیدارهکانی
کار و تێکۆشانی حیزب.
دیـــاره ئــهو پــهســنــدکــراوهی کۆمیتهی
نــاوهنــدیــی حــیــزب لــهو راستییهش اف
نیه که گرینگی دان بهو بــواره زۆر جار
(بۆ نموونه له دهرفهتی ههڵبژاردنهکاندا)
ئێمه تــووشــی تــهعــامــول لــهگــهڵ پرۆسه

ئێستای ناوخۆ ،له ههر رێکار و کهناڵێکی
مهعقولی تێکۆشان که ببێته هۆی هاتنه
مــهیــدانــی زی ــات ــری خــهڵــک و بــه چالش
کێشرانی زیاتری رێژیم پێشوازی دهکهین.
لــه هــهمــان کــاتــدا لــه هــهر بڕگهیهکدا ئهو

،،

حیزبێک که لهودا فهرههنگی
زاڵ هــهســتــی ب ــهرپ ــرس ــی ــاری و
ههوڵدان بۆ تێگهیشتن له لۆژیکی
بــهرامــبــهر بــێ ،جــیــاوازیــی بیروڕا
نــــهک هــــهر مــهتــرســی بـــۆ ســهر
ههرمان و پێکهوه بوونی پێکهاته
گشتییهکهی لێ ناکهوێتهوه ،بهڵکوو
ئهو »چیکڵدانه سیاسییه» دهتوانێ
باشترین دهستهبهری گهشهکردن
و پێشوهچوونی بێ.

،،

تاکتیکه دهگرینه بهر که تایبهتمهندییهكانی
ئــهو بــڕگــهیــه و ههڵسهنگاندنی گشتیی
دۆخهکه لێمان دهخوازێ«.
نموونهیهکی دیکهی بابهته سیاسییهكانی
ن ــێ ــو ئـــــهم پــــهســــنــــدکــــراوهی پــلــیــنــۆمــی
شهشهمی کۆمیتهی ناوهندی بریتییه لە

ئوسووڵ و ئهولهوییهتهکانی پێوهندییه
سیاسییهکانی حیزب .لهبواری پێوهندییه
نێونهتهوهییهکاندا ،له پالنه کارییهکهدا
بـــاس لــه چــۆنــیــهتــیــی بــهرنــامــهڕێــژی بۆ
دیپڵۆماسییهکی ئامانجدار و بهبهرههم
کراوه که زیاتر پشت به پۆتانسیهلی هێزی
لێزان و پێشگهیشتووی ئێمه له دهرهوهی
واڵت بــبــهســتــێ .لـــهبـــواری پــێــوهنــدیــیــه
ئێرانییهکانیشدا ،وێڕای ئاماژه به هێندێک
ئهس و چوارچێوهی کاری ،لهسهر ئهوه
جهخت کراوه که گوتاری نهتهوایهتیی ئێمه
لهو بهستێنهدا پێویسته تهواو راشکاو و
باوهڕبهخۆ بێ و تابۆ مهعموولهكانی ئهو
بواره بشکێنێ.
لــــه ئ ــاس ــت ــی گــشــتــیــی ک ــوردس ــت ــان ــدا
دۆکومێنتهکه لــهســهر درێــژهدانــی »ئــهو
سیاسهته هاوسهنﮓ و مهعقووله« پێدا
دهگـــرێ کــه پێشتر ئــهو حــیــزبــه لهگهڵ
هێزهکانی پارچهكانی دیکهی کوردستان
رهچاوی کردوه .هاوکات لهوێدا نووسراوه
که »لهگهڵ ئــهوهدا به ب ــاوهڕهوه کار بۆ
جێبهجێکردنی ههرچی زیاتری پرهنسیپی
رۆژهـــهاڵت ت ــهوهری دهکــهیــن و پێشمان
وایه هێزهکانی هیچ پارچهیهک نابێ دهست
له کاروباری پارچهیهکی دیکه وهربدهن،
بــهاڵم له هاوپێوهندیی نێوان پارچهکانی
کوردستان و پێویستیی جێ خستنی هێندێک
پرهنسی و رێــکــاری هــاوبــهشــی نێوان
ههموو کــورد اف نابین« .له ههمووی
بهرجهستهتر لهو بهشهدا پێوهندیی نێوان
هێزه سیاسییهكانی رۆژههاڵت دهگرێتهوه.
لــێــرهدا دۆکومێنتهکه له زمــان کۆمیتهی
نــاوهنــدیــی حــیــزبــهوه وێــــڕای ئــامــاژه به
پێویستیی پاراستنی ئهو فهزایه له هاوفکری
و هاوههڵوێستیکه له مانگهکانی رابردوودا
لهنێو هــێــزه سیاسییهکانی رۆژهــهاڵتــدا
دروست بووه ،پێداگری لهسهر ئهوه دهکا
که پێویسته کــار بۆ ئــهوه بکرێ که ئهو
فــازه نوێیه بهرههمی بــهکــردهوهی وهک
دروستکردنی چوارچێوه یا بنهمایهک بۆ
کــاری هاوبهش لێ بکهوێتهوه .ههر لهو
کــاتــهدا ب ــهاڵم کۆمیتهی نــاوهنــدی خۆی
لهو راستییه نهدزیوهتهوه که یهکگرتنی
هێزهکانی رۆژههاڵت کۆمهڵێک ئاستهنگی
لــهســهر رێــیــه کــه تــا ئــێــســتــاش هــهمــوو
الیهک وهک یهک حازر به البردنیان نین.
لهوالشهوه حیزبی ئێمه دهزانێ لهپێناوی
هاوههڵوێستی و یهكگرتندا هێندێک جار
پێویستی به له خۆبوردوویی و پێکهوه
ســازان ههیه .بهلهبهرچاوگرتنی ئهوه که
روانینهکانی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان
بۆ کۆمهڵێك پرسی سیاسی ههڵگری هێندێک
تایبهتمهندییه که حیزبی ئێمه بۆ ئێستا و
ئایندهی خهباتی گهلهکهمان به پێویستی
دهزانێ ،پهسندکراوهکهی پلینۆمی شهشهم
تایبهتمهندیی سیاسیی حیزبی دێموکڕاتی
کوردستان به خیسڵهتێک دهزانێ که ناکرێ
به ئاسانی لێی گوزهر بکا .ههربۆیه لهوێدا
به روونی گوتراوه که »لهو شوێنهدا که
ببینین یهكبوونی نێوان هێزهکان راستهقینه
یان بهرههمدار نیه ،لهنێوان هاوههڵوێستی
و پاراستنی تایبهتمهندیی سیاسیی خۆمان
دووهمیان ههڵدهبژێرین«.
بــه گشتی و بــهکــورتــی ،ه ــهم ئاکامه
شهشهمی
پلینۆمی
تهشکیالتییهكانی
کۆمیتهی ناوهندی و ههم رێكار و هێڵه
سیاسیه فۆرموولهکراوهکانی ئهو پلینۆمه
نیشاندهری ئهوهن که ئهو حیزبه ههر لهو
کاتهدا که ههروا سوور و وهفادار لهسهر
ره و ریشه و السکی مێژوویی خۆی
راوهستاوه ،بهاڵم زۆرترین قابلییهتیشی
بــۆ سیاسهتکردن لــه ئــهمــڕۆدا و بهپێی
واقعییهتهکانی نێو کۆمهڵگای خۆی ههیه.
لــهو رێــگــایــهشــدا ئــهگــهر جــار و باریش
تووشی جیاوازیی بۆچوون له ریزهکانی
خۆیدا بێ ،ریسالهتی سیاسی و خهباتگێڕیی
ئــهو حیزبه و پێکهاتهی دهوڵــهمــهنــد و
بــهرپــرســیــاری بــژاردهکــانــی ئــهو حیزبه
شانسی ئهوهی لێ ناستێننهوه که لهپێناو
پاراستن و پهرهپێدانی جێگه و پێگهی ئهو
حیزبه و پێشخستنی خهباتی کــورد له
رۆژههاڵتدا له باری سیاسییهوه ههردهم
به سهنتێز بگا و له بواری رێکخراوهییشدا
بهردهوام خۆی رێك و توندوتۆڵ بکاتهوه.

ژﻣﺎره٧٠٤ :

٣١ی ﺟﯚزەرداﻧﯽ ٢١ _ ١٣٩٦ی ژوﺋەﻧﯽ ٢٠١٧

هەڵﺒژاردن و کۆماری ئیسالمیی ئێران
مــــاوەیــــەک
لـ ــەو پــێــش لە
ئ ــێ ــران ــی ژێــر
عومەر باڵەکی
دەســـــەاڵتـــــی
کـــــــۆمـــــــاری
ئ ــی ــس ــالم ــیدا
دوو هەڵبژاردن هاوکات لە گەڵ یەکتر بەرێوە
چــــوون( .هــەڵــبــژاردنــی س ــەرۆکک ــۆم ــاری و
هەڵبژاردنی شووڕای شار و گوندەکان ).
لــە مـــاوەی پێش هــەڵــبــژاردن لێکدانەوەی
جۆراوجۆر لە الیــەن میدیا و ڕاگەیەنەکان و
کەسانی خــاوەن نــەزەر و خەلکی ئاسایی بۆ
ئەو هەڵبژاردنانە دەکرا ،ئیستا بەدەر لە ئاکامی
هەڵبژاردنەکان و تێڕوانینی جۆراوجۆر واباشە
هەڵسەنگاندنێک هەر چەند کورتیش بێ لە نیوان
چەمکی هەڵبژاردن وەک پێوەرێکی بنەرەتیی
دیموکراسی و شێوەی هەڵبژاردن لە کۆماری
ئیسالمیدا بکەین وبزانین لە ئەساسدا ئەو شێوە
هەڵبژاردنەی لە کۆماری ئیسالمیدا بەریوە
دەچێ چەندە لە گەڵ پێوەرەکانی دیموکراسی
وئیرادەی خەڵک یەک دەگرێتەوە.
هەڵبژاردن بە کۆمەڵێک کردار دەگوترێ کە
لــەو رێگایەوە خەڵک بەرێوەبەرانی سیاسی
و دەسەاڵتی ئیداری بۆ ماوەیەکی زەمەنیی
دیاریکراو هەڵدەبژیرن  .ئەگەر لە یەک الوە
خەڵک کەس یا کەسانێک لە ڕێگای هەڵبژاردنەوە
بۆ بەڕێوەبەریی دەســەاڵتــی سیاسیی واڵت
دیاری دەکەن لە الیەکی دیکەوە هەر خەڵک لە
ڕێگای هەڵبژاردنەوە کۆنترۆڵ و چاوەدیریی
دەسەاڵت دەکەن.
لە سەردەمانی کــۆندا لە نێو هێندێک لە
کۆمەڵگاکاندا شێوەیەک لە هەڵبژاردن هەبووە،
بەاڵم بە گشتی دەتوانین بڵێین هەتا سەدەکانی
 ١٧و ١٨ی زایینی هەڵبژاردن بەو شێوەیەی
کە ئیستا باوە و لە کۆمەلگا پێشکەوتووەکاندا
بەڕێوە دەچێ ،نەبووە .لە سەدەکانی  ١٧و ١٨ی
زایینی بەوالوە هەڵبژاردن وەک پێویستییەکی
کۆمەلگا شکڵی قانوونی و سیاسیی بە خۆیەوە
گــرتــووە و هێدی هێدی لــەگــەڵ پێشکەوتنی
کۆمەلگای مرۆﭬایەتی لە بواری پیشەسازییەوە
چەمکی هەڵبژاردنیش پێشکەوتنی بەخۆیەوە
دیتووە و لــەو رێگایەوە دەوڵــەتــەکــان بوونە
نوێنەری خەڵک ،بەو مانایە ئەگەر لە ڕابردوودا
دەوڵەتەکان دەست نیشاندەی خوداکان بوون
لە سەر زەوی ،پەرەگرتنی دیموکراسی وهاتنە
کایەی خەڵک بۆ دیــاری کردنی چارەنووسی
سیاسی خۆی وبە دەستەوە گرتنی دەسەاڵت
لە الیەن خەڵکەوە لە رێگای هەڵبژاردنەوە وای
کرد کە دەوڵەتەکان ببنە نوێنەری خەڵک و ئەو
پیرۆزییان نەمێنێ کە لە رابردوودا هەیانبوو ،واتا
نوینەرایەتی ئەو دەنگانە دەکەن کە پێیان دەراوە
نەک نوێنەرایەتیی خوا لە سەر زەوی.
دامـــــــــهزرانـــــــــی
کۆماری کوردستان
ل ــه شــــاری مــهــابــاد
زیــاتــر لــه  ٧٠ساڵ
پـــێـــش لـــــه ئــێــســتــا
لـــه ســــهر دهســتــی
ﺳامﯾﻞ ﺷەڕەﻓﯽ
حیزبی دێموکراتی
کــــــوردســــــتــــــان و
پــێــشــهوای ئـــهم حــیــزبــه ک ــه دواتـــــر وهک
ســهرۆک کۆماری کوردستانیش ناسێندرا،
دیــارتــریــن و لــه هــهمــان کـــاتدا بــهرزتــریــن
بــهڵــگــهیــه ب ــۆ ب ــاوهڕم ــهن ــدب ــوون ــی حیزبی
دێموکراتی کوردستان به »مافی دیاریکردنی
چارهنووس«ی نهتهوهی کورد.
سهرجهمی ئهو هێما و رهمز و سهمبوله
نهتهوهیی و نیشتمانییانهی که ئهمڕۆ کورد
و نــهتــهوهی کــوردیــان پــێ دهنــاســرێــتــهوه و
بــوونــهتــه بهشێکی دان ــهب ــڕاو لــه شوناسی
نــهتــهوهیــی ئــهم میللهته ،لــه کــانــگــای بیری
نهتهوهیی حیزبی دێموکرات و کۆمارهکهیهوه
ههڵقواڵون» .ئــااڵ« و »پێشمهرگه» که بۆ
کورد و کوردستان و بۆ ناساندنی شوناسی
نهتهوهیی ،دوو دوانهی لێکجیانهکراوهن و
ئهمڕۆ وهک هێزی بهرگریی نیشتمانی و
هێمای بهرزی نهتهوهیی نهتهوهیهک له کۆڕ
و کۆمهڵه ناوچهیی و نێونهتهوهییهکاندا
کــورد و کوردستانیان پــێ دهنــاســرێــتــهوه،
بهرههمی بیری نهتهوهیی حیزبی دێموکراتی
کوردستانن.
له مــاوهی زیاتر لە حــهوت دهیــه خهبات
و تیکۆشانیدا له گهڵ ئهوهی که واقعبینیی
ســیــاســی بــهشــێــک بـــــووه لـــه خــەســڵــهتــی
مــوبــارزاتــیــی ئـــهم حــیــزبــه ،بـ ــهاڵم لــه هیچ

لە سەردەمی ئیستادا دەبینین گەورەترین
واڵتەکانی جیهان بەوشێوازە بەڕێوە دەچن و لە
واڵتە پێشکەوتووەکان لە بواری مافی مرۆ و
ئازادییە سیاسی و مەدەنییەکان ،دیموکراسی و
هەڵبژاردن بە جۆرێک ئاویتەی یەکتر بوون کە
لێکدابڕانیان مﺤاڵە .
لە سەردەمی ئیستادا دوو هەڵبژاردن گرێنگیی
خۆیان هەیە ،بە تایبەت لەو واڵتانەی کە قانوونە
ئەساسییەکەیان بە پێوەرەکانی پاراستنی
مافی مرۆ و دیموکراسی دارێــژراوە .یەکەم
هەڵبژاردنی سەرکۆماری لەو واڵتانەی کە بە
سیستمی کۆماری بەرێوە دەچن و دووهەم
هەڵبژاردنی مەجلی یا پارلمانە .هەرچەند لە
زۆربەی واڵتان هەڵبژاردن بۆ دەستنیشانکردنی
دەسەاڵتە خۆجێییەکانی وەک شوورای شار
و گوندەکان ....بەرێوە دەچن ،بەاڵم لە راستیدا
ئــەوی دەتوانی کاریگەری لە سەر سیستمی
بەرێوەبردنی واڵت هەبێ ئەو دوو هەڵبژاردنەیە؛
چونکە یەکەمیان جێبەجێکار و لەهەمان کاتدا
چاوەدێری قانوونە و دووهەمیان دارێــژەری
قانوونە .دارێژەرانی قانوون بە حوکمی ئەوەی
نوێنەری هەڵبژێردەراوی خەڵکن سروشتییە
دەبێ ئەو قانوونانەی پەسندی دەکەن لە راستای
بــەرژەوەنــدی کۆمەڵگادا بێ و جێبەجێکاری
قانوون کە هەمان دەوڵــەتــە و سەرۆکەکەی
لــە خــەڵــکــەوە هــەڵــدەبــژێــردرێ لــە سەریەتی
قانوونەکان جێبەجێ بکا.
بیردۆزی تایبەت بە نوینەرساالری لە راستیدا
ریشەی لە مافی مەدەنی واتا مافی هاوواڵتی
بــوون دایــە و لەو چوارچێوەدا دەتوانین بەو
شێوەیە باسی بکەین :دەربرینی ڕاو و بۆچوون
و هەڵسوکەوتی نوێنەری هەڵبژێردراوی خەڵک
لە پرس و بابەتەکانی پێوەندیدار بە ئیدارەی
واڵت لە بواری سیاسی و ئابووری و ...ئەوە
هەمان ئیرادەی خەڵکە بەو مانایە بە هەمان ڕادە
بایە و کاریگەریی قانوونیی هەیە کە ئەگەر
خودی دەنگدەریش ئەو بابەتە دەرببرێ هەر
هەمان پێگەی قانوونیی دەبێ .ئەو بیردۆزە پێش
لە سالی  ١٧٨٩لە مافی گشتیدا هەبووە بەاڵم لە
ڕاستیدا شۆرشی فەڕانسە ئەو فکرەی جێگیر
کرد ،بەومانایە نوێنەر بەو کەسە دەگوترێ کە
نوێنەرایەتیی ویستی خەڵک بکا .ئەگەر بمانەوێ
وردتر باسی ئەو بابەتە بکەین دەتوانین بڵێین
ئەندامانی پارلمان یا سەرکۆمار ...لە تەر بوون
لەگەڵ پرسەکاندا وەک تاک هەلسوکەوت ناکەن
بەلکو وەک نوێنەری خەڵک بەدیار دەکــەون،
چونکی بەڵگەی ئیعتیباریی ئەوان دەنگی متمانەی
خەڵکە.
پێش هەڵبژاردن هەموو بەربژێرێک وەک
تاکی نێو کۆمەلگا خۆی بەرپرسیارە لە گوتار
وکــــرداری خــۆی ،بـــەاڵم کــە هــەڵــبــژیــردرا بۆ
بەنوێنەری خەڵک لە بەرامبەر دەنگی متمانەی
دەنﮓ دەرانــی دا بەرپرسیارە .لە هەر واڵتێک
دا کرداری هەڵبژاردن بە قانوون رێک دەخری

کە سەر چاوەی ئەسلی ئەو قانوونە ،قانوونی
ئەساسی ئەو واڵتەیە هەر بۆیە بە پێویستی
دەزانم بە کورتیش بێت باسێک لە رۆل ونەخشی
قانوونی ئەساسی بکەم وئەوکات بەوپێوەرانە
هەڵسنگاندنێک بکەین بۆکرداری هەلبژاردن لە
کۆماری ئیسالمی ئیران.
قانوونی ئەساسی هەر واڵتیک دەرخــەری
سیستمی سیاسیی ئــەو واڵتــەیــە کــە بنەما
و ساختاری ئۆرگانیزمی دەس ــەاڵت ــداری و
بەڕێوەبەری ئەو واڵتە رێک دەخا .ئەگەر قانوونی
ئەساسی بە پێ ئوسوولەکانی دیموکراسی
دارێژرابێ شتیکی سروشتییە رێگا خۆشکەر
دەبێ بۆ دامەزراندنی حکومەتیکی خەڵکی کە لەودا
خەڵک بتوانن کاریگەری راستەوخۆیان هەبێ
لە دیاری کردنی چارەنووسی سیاسیی واڵت.
قانوونی ئەساسیی هەر واڵتیک چوارچێوەیەکی
قانوونی دادەمەزرێنی کە لــەودا دیموکراسی
دەتــوانــی پــەرە بستێنێ .لێرەدایە کە پرسیار
دەکەین رۆل و نەخشی قانوونی ئەساسی بۆ
تێپەربوون لە نیزامێکی دیکتاتۆر و نادیموکراتێک
بۆ نیزامێکی دیموکرات و خەڵک میﺤوەر چییە
لە وەاڵمــی ئەو پرسیارەدا دەتوانین بڵیین کە
دارشتنی قانوونی ئەساسی لە سەر بنەمای
پێوەرەکانی دیموکراسی پێش بە گەشەکردنی
بیری تاکپەرستی و دیکتاتۆری دەگرێ و لە
هەمان حالدا کە دەنگی زۆرینەی خەڵک دەبێتە
پێوەر بۆ بە دەستەوەگرتنی دەســەاڵت ،مافی
کەمینەش بە قانوون دیاری دەکری و زۆرینە
لە سەریەتی مافی کەمینە بپاریزێ ،هەر وەک
کەمینە لە سەریەتی حاکمیەتی زۆرینە قەبوول
بکا .
قانوونی ئەساسی دیموکراتیک ئەو بەستینە
دەخوڵقێنی کە هەموو خەڵکی ئەو واڵتە بی هێچ
جیاوازێک لە مافی شارۆمەندی بەهرەمەند بن .
هەر وەکی پێشتر ئیشارەی پێ کرا هەر قانوونی
ئەساسییەک کە لە سەر بنەمای پێوەرەکانی
دیموکراسی دارێــژرابــی ئــەو توانایە دەدا بە
خەڵک کە لە دیاریکردنی چارەنووسی سیاسیی
واڵت دا ئازادانە بەشدار بن ،و لە هەمان کاتدا
چــوارچــیــوەیــەک دیـــاری دەک ــا بــۆ ســنــووری
دەسەاڵتی زۆرینە و حاکمیەت .دیاریکردنی ئەو
سنوورە بۆ پاراستنی دیموکراسییە .قانوونی
ئەساسی یارمەتیی دیموکراسی دەدا هەتا بە
تێپەربوونی زەمان زیاتر جێگیر بێ و ئەوە لە
کاتێکدا دیتە گۆڕێ کە ئەو قانوونی ئەساسییە
توافقی بەربەرینی پێکهاتەکانی خەڵکی لە پشت
بێ و بۆ گەیشتن بە توافقێکی ئاوا پیویستی بە
ئیعتمادسازی لە نێو هەموو چین و توێژەکانی
کۆمەڵگادا هەیە ،سەرکەوتنی گەورەش ئەوکات
دەستەبەر دەبێ کە ئەو توافقە لە ڕێگای وتوێژ
و ڕاوێژی بەربەرین لە نیوان نوێنەرانی هەموو
پێکهاتەکانی کۆمەڵگادا بەرێوە چووبێ.
بە کورتی قانوونی ئەساسی کە لە سەر
مەبنای دیموکراسی دارێژرابێ دەبێ ئەو چەند

خالەی لە خۆ گرتبێ:
 _١هەمە الیەنە بــێ ،واتــا هەموو خــاوەن
هێزەکانی لە خۆ گرتبێ.
 _٢بــە مــانــای راســتــەقــیــنــە دابــەشــکــردنــی
دەسەاڵتەکانی لە خۆ گرتبێ.
 _٣پاراستنی مافی خەڵک ئەساسی ئەو
قانوونە بێ ،بەبێ گوێدان بە ئایین و مەزهەب
و نژاد و ڕەگەز.
 _٤سەربەخۆیی دادگاکان لە بریارداندا تێیدا
جێگێر کرابێ .
بەو پێشەکییە چاوخشاندن و هەڵسنگاندنێک
دەکەین بە قانوونی ئەساسیی ئێران و شێوازی
هەڵبژاردن لە کۆماری ئیسالمیدا ،بۆ ئەوەی
بزانین قانوونی ئەساسیی ئێران چەندە رێگا
خــۆشــکــەرە لــە بــەر دەم هــەلــبــژاردنــی ئــازاد
و ئایا ئەوهەڵبژاردنانە لە گــەڵ پێوەرەکانی
دیموکراسی وکــاریــگــەری دەنــگــی خەڵک بۆ
دەستاودەستکردنی دەسەاڵت دەگونجی و یا
کرداری هەڵبژاردن تەنیا بۆ دەرخستنی رواڵەتی
جوان لە کۆماری
قانوونی ئەساسیی کۆماری ئیسالمیی ئێران
لە سەر بنەمای حکومەتی دینی پابەند بە »والیت
م لقە فقیە« دامەزراوە و دوورە لە پێوەرەکانی
دیــمــوکــراســی .بــەپــێ ئــەســڵــی ٤ی قــانــوونــی
ئەساسی »هەموو یاسا و ریساکانی مەدەنی
و جزایی ،ماڵی ،ئابووری ،ئیداری ،فەرهنگی،
نیزامی ،سیاسی و هتد...دەبێ لەسەر ئەساسی
رێوشوێنی ئیسالمی بن« و ئەو ئەڵە بەسەر
هەموو ئەڵەکانی دیکەی قانوونی ئەساسیدا
تەتبی دەکرێ .لە ئەسلی ١٢دا دین و مەزهەبی
ڕەسمی واڵتیش دیــاری دەکــرێ و لە ئەسلی
٥دا حاکمیت دەدا بە نوینەری ئیمامی زەمان لە
شکلی ڕێبەریی کۆماری ئیسالمیدا و لە ئەسلی
 ١١٥کە بــاس لە سەرکۆمار دەکــا بەروونی
دەستنیشانی دەکا کە هەم دەبێ پیاو بێ و هەم
دەبێ باوەڕدار بە مەزهەبێ رەسمیی واڵت بێ.
ئەو چەند ئەسڵە لە قانوونی ئەساسی کۆماری
ئیسالمیدا هیچ ڕێــگــایــەک بــۆ گەشەکردنی
دیموکراسی و بەشداریی هەمەالیەنەی خەڵک
لە پرسە چارەنووس سازەکاندا ناهێڵنەوە؛ هەر
بۆیە هەر کاتیک باس لە هەلبژاردن دێتە گۆڕێ
بەشیکی بەرچاو لە کۆمەڵگای ئێران لە نێوخۆ
و دەرەوەی ئێران بە چاوی شک و گومانەوە
دەروانــنــە هەڵبژاردنەکان .چونکە بەشێکیان
بە هۆی دین و بەشیکیان بەهۆی مەزهەب و
بەشیکی دیکەیان بە هۆی رەگــەز و تەنانەت
نەتەوەوە لە گەیشتن بە پۆستەکانی دەسەاڵت
و بەرێوەبەری ئێران بە قانوون بێبەش کراون
لە هەڵبژێراندا وتەنیا مافی دەنگدانیان هەیە و
ئەو مافەش تەنانەت شک و گومانی لەسەرە کە
دەنگی دەنگدەران وەک خۆی لە سندووق دێتە
درێ یان نا.
جا مادام قانوونی ئەساسی کە سەرچاوەی
هەموو قانوونەکانی دیکەی واڵتە بەو شێوەیە
رێگر بێ لە بەشدارکردنی نوێنەرانی چین و
تویژە جۆراوجۆرەکان و نوینەرانی نەتەوە و
ئایینە جیاوازەکان چۆن دەتوانرێ پرۆسەی

هەڵبژاردن پرۆسەیەکی دیموکڕاتیک بێ.
پرۆسەی هەلبژاردن لە کۆماری ئیسالمیدا
بە پێﭽەوانەی پێوەرە باوەکانی هەڵبژاردن کە
لە زۆربەی واڵتانی دیموکراتیک رەچاو دەکرێ
بەرێوە دەچێ وک ەسێک کە خۆی بۆ پۆستێک
بەربژێر دەکا بێجگە لەو خااڵنەی وەک تەمەن
و ڕادەی خوێندەواری و نەبوونی پێشینەی
تاوانکاری  ...دەبێ بە پێ قانوونی ئەساسی
ئەوکەسە پابەند بە رێووشوینی دینی ئیسالم
ومەزهەبی رەسمی واڵت و وەفادار بە ویالیەتی
فەقیه بێ .بۆ هەر بەربژێرێک ئــەوە قونا ی
یەکەمە وقۆنا ی دووهــەم دەبێ لە پاڵوێنەی
شووڕای نیگابان دەربﭽێ وسەاڵحییەتی تەئیید
بکرێ و قۆنا ی سیهەم ئەو کاتەیە کە خەڵک
دەچنە سەر سندووقی دەنگدان و لە نێو ئەو
بەربژیرانە کە قۆنا ەکانی یەکەم و دووهەمیان
تێپەڕاندووەهەڵدەبژێرن.
ئـــەوە ب ــەو مــانــایــە دێ کــە ل ــەو شــێــوازە
هەڵبژاردنەدا خەلک بە مانای ڕاستەقینە نوینەری
خۆی هەڵنابژیرێ ،بەڵکوو لە نێوان ئەوانەی
شوڕای نیگابان تەئییدی کردوون هەڵدەبژێرێ و
ئەو شیوازە زیاتر پەسند کردنە نەک هەڵبژاردن.
دیارە ئەوە بەو مانایە نییە کە کۆمەڵگای ئێران
بەوە رازین و دەنگیان لێوە نایە بەڵکوو دەبێنین
رۆژ بە رۆژ سەق ی داواکاریی خەڵک دەچێتە
سەرێ و ئەوە لە شێوەی ڕەفتاری خەڵک لە
ئێراندا بەدی دەکرێ و کۆماڵگای ئێران هەوڵ
دەدا بە کەمترین هەزینە و تێﭽوو دژایەتیی
دەس ــەاڵت بکەن ئەگەر هەڵبژاردنەکەیان لە
نــێــوان خــراپ و خرابتر داب ــێ .دەسەاڵتێش
هەستی بەوە کردووە هەر بۆیە بۆ مانەوەی
خۆی لە تاکتیکی نوێ دەگەرێ کە بتوانی بۆ
ماوەیەکیش بێ خەڵکی پێ ڕازی بکا ،دیبەیتەکان
یەک لەو تاکتیکانەیە کە ڕێگە دەدا بەربژێرەکانی
سەرکۆماری لە چاوپێکەوتنی تەلەﭬیزیونی
رووبەرۆی یەکتر ببنەوە و کار و تێکۆشان و
تەنانەت ڕابردووی یەکتر بخەنە بەر رەخنە و
لەو ڕێگایەوە فەزایەک دروست بکەن کە خەڵک
پیێ هیوادار بێ و لە خەیاڵی خۆیاندا سا
ببنەوە بۆ عیالجی گیر و گرفتەکانیان دەنﮓ بە
فالن بەربژێر دەدەن .ئەو شێوازە بۆ داهاتووی
گەالنی ئێران مەترسیدارە خەڵک واباربێن کە
چاوەڕێ بن هەتا کاتی هەڵبژاردن بۆ ئەوەی
لەو رێگایەوە قسەی دڵی خۆیان بکەن.
لە کۆتاییدا پێوێستە ئەوە دووپات بکەینەوە
کە خەڵک بە هەوڵ و تیکۆشانی خویان پێویستە
ئــەو تاکتیکەی ریــژیــم کــە بــە شوعارەکانی
سەردەمی هەڵبژاردن خەڵک هیوادار دەکا بە
چاکسازی پوچەڵ بکەنەوە و لەسەر داواکانیان
سووربن بۆ وەدستخستنی ئازادییە سیاسی و
فەرهنگی و ئابوورییەکان وبە هەوڵ وتێکۆشان
خــویــان سەرکوتکاریی قانوونمەندکراوی
کــۆمــاری ئیسالمی تــووشــی کێشە بکەن و
دەسەاڵتداران لە بەرابەر داواکانیان ناچار بە
پاشەکشە بکەن.

حیزبی دێموکراتی کوردستان و پرسی رێ راندۆم بۆ دیاریکردنی مافی چارهنوو
بڕگهیهکی مێژوویی کار و رهسالهتی حیزبی
دێــمــوکــڕاتــی ک ــوردس ــت ــاندا پــرســی »مــافــی
دیاریکردنی چــارهنــووس« و ،هێشتنهوهی
دهرفهتی جۆرێکی دیکه له بڕیاردانی خهڵک به
سهر چارهنووسی خۆیدا به نیسبهت جۆری
تهعامول له گــهڵ دهولــهتــی نــاوهنــدی ،ای
نهبووه .جیا لهوهیکه له زۆرێک له بهڵگهنامه
و پــهســهنــدکــراوهکــانــیدا حیزبی دێموکڕات
ڕاشکاوانه داکۆکیی له »بــڕیــاری کۆتایی«
خهڵکی کــوردســتــان لــه ســهر چــارهنــووســی
خۆی له چوارچێوهی »رێ راندۆم«دا کردوه،
و بــهردهوام رێبهرانی ئهم حیزبه له لێدوان
و نووسین و دهربڕینهکانیاندا جهختیان له
سهر ئەم پرسه کردۆتهوه و به »مافێکی بێ
ئهمالو ئهوالی خهڵکی کوردستان«یان زانیوه.
له بهرنامهی حیزبی دێموکراتی کوردستان،
پهسهندکراوی دوایین کۆنگرە (کۆنگرهی )١٦
دا هــاتــووه کــه؛ » له حاڵهتێکدا سیاسهتی
دهوڵهتی ناوهندی له تــاران (ههر دهوڵهتێک
بــێ) ه ــهروا لــه ســهر حــاشــاکــردن لــه بوونی
نــهتــهوهی کــورد لــه ئــێــران و مافهرهواکانی
بهردهوام بێ ،ئێمه به ههقی بیئهمالوئهوالی
خهڵکی رۆژههاڵتی کوردستانی دهزانین له
دهرفــهتــی گونجاودا »راپرسیی گشتی« به
پشتیوانی رێکخراوی نهتهوه یهکگرتووهکان
و بیروڕای گشتیی مرۆﭬایهتیی پێشکهوتوو
لــه ســهر چــارهنــووســی ک ــورد لــهم بهشهی
کوردستان وهڕێ بخا و بڕیار بدا«.
ههر لهم پێوهندییەدا و له دوایین کۆنگرهی
حیزبدا بڕیارنامهیهکی تایبهتی له پێوهندی

لــه گــهڵ »راپــرســی گــشــتــی«دا پــهســهنــد کرا
که ڕاشــکــاوانــه بــاس لــهوه دهکــا که »خهڵکی
رۆژههاڵتی کوردستان مافی رهوای خۆیانه به
کهڵک وهرگرتن لهم پڕنسیپه ئینسانییه بڕیار
له سهر چارهنووسی سیاسیی خۆیان بدهن«.
لە ئاستێکی گشتیتردا حیزبی دێموکراتی
کــوردســتــان هەمیشە ئـــەوە بــــاوەڕی بــووە
کــە؛ »ئــەگــەر دونــیــا لــە حــاڵــی ئــاڵــوگــۆڕدایــە،
شتێکی سروشتییە کــە دۆستایەتییەکانی
و رێــکــەوتــنــەکــان و پــێــکــەوە ژی ــان ــەک ــان و
روانینەکانیش ،هەر هەموویان دەگۆڕدرێن .جیا
لە هەمووی ئەمانە هیچ واقعیەتێکی مێژوویی
ناتوانێ ئەوە بسەلمێنێ کە هەمیشە نەتەوەکان
لە چوارچێوەی واحیدێکی جو رافیاییدا پێکەوە
ژیاون .بۆ نموونە ئازەربایجان و ئەف انستان
هەر هەموویان لە ئێران جیا بوونەوەو دنیاش
نەڕووخا .ئەی بۆ ئێستا ناکرێ جیابوونەوە
بکرێ ! پێکەوەژیانی نەتەوەکان تەنیا لە ڕووی
لێکحاڵی بوون و یەکتر قبووڵکردنەوەیە و هیچ
پێشینەیەکی سەد یان هــەزاران ساڵە ناتوانێ
پاساوی بدا«.
ئێستا که له هەرێمی باشووری کوردستان
قسە لە »رێ راندۆمی گشتی« بۆ سەربەخۆیی
ئەم هەرێمە لە ئارادایە و سەرۆکایەتیی هەرێمی
کوردستان و زۆربــەی هێزە سیاسییەکانی
لــە ســەر بــەڕێــوەبــردنــی ســا بــوونــەتــەوە ،بە
بــێدوودڵــی حیزبی دێــمــوکــراتــی کوردستان
پــشــتــیــوانــی و خــۆشــﺤــاڵــی لــــەم پــرۆســەیــە
دەردەب ــڕێ .هەڵوێستی حیزبی دێموکرات لە
پرسی رێ راندۆم لە باشووری کوردستان لە

چوارچێوەیەکی بەرینی باوەڕمەندبوونی ئەم
حیزبە بە چەند ئەس و پڕنسیپێکی بنەماییدا
جێ دەگرێ کە النیکەم بە شێوەی سەبتکراو
و بەڵگەمەند لــە بــەرنــامــەی بــاوەڕەکــانــیدا
ڕاشـــکـــاوانـــە وەک ئ ــەرک ــی نــیــشــتــمــانــی و
نــەتــەوەیــی خــســتــوویــە س ــەر شــانــی خــۆی.
حیزبی دێموکراتی کوردستان ،پشتیوانی لە
خەباتی ڕەوای کــورد لە بەشەکانی دیکەی
کوردستان بۆ دابینکردنی ما و ئازادییە
نەتەوایەتییەکانیان ،بە بەشێکی دانەبڕاو و
چەسپاو لە ئامانج و پڕنسیپە بنەڕەتییەکانی
خۆی دەزانێ.
ئەم ئەسڵە لە باوەڕەکانی حیزبی دێموکرات
بە ک ــردەوە و لە زەمەنێکی دوورودرێـــژی
خ ــەب ــات ــک ــاران ــەشدا النــیــکــەم ب ــە نیسبەت
بــاشــووری کــوردســتــانــەوە جێبەجێ کــراوە.
پاراستنی بەرژەوەندییەکانی خەباتی کورد
لــە بــاشــووری کــوردســتــان و هــــەوڵدان بۆ
پاراستنی دەســکــەوتــەکــان لــەم هەرێمە ،بۆ
هێزەکانی رۆژهەاڵتی کوردستان و بەتایبەت
بــۆ حــیــزبــی دێــمــوکــراتــی کــوردســتــان بۆتە
ناسنامە و تایبەتمەندییەکی بەرزی نیشتمانی
کە بێگومان هەزینەی قورسی ئینسانی و
خەباتکارانەیشی لێکەوتۆتەوە.
ل ــهپ ــێ ــوهن ــدی لـــهگـــهڵ س ــا ــب ــوون ــهوهی
سهرۆکایهتیی ههرێمی کوردستان و زۆربهی
هــێــزه سیاسییهكانی ک ــورد لــه بــاشــووری
کوردستان لهسهر بهڕێوهبردنی رێ راندۆمی
ســهربــهخــۆیــی ،لــە دوای ــی ــن کــۆبــوونــەوەی
خــــۆیداهــــەر لـــەم مــانــگــی جــــۆزەردانــــەدا،

»کــۆمــیــتــهی نــاوهنــدیــی حیزبی دێموکراتی
کورستان وێ ــڕای دهڕبــڕیــنــی خۆشﺤاڵی و
پێشوازی له یهكدهنگی و یهکڕیزیی هێزه
سیاسییهکانی بــاشــووری کوردستان ،ئهو
پرۆسهیەی به بنیاتنراو لهسهر مافی ڕهوای
کورد بۆ دیاریکردنی چارهنووسی خۆی و
به ئاکامی سروشتیی رهوتێکی دوور و درێژ
له نهخوێندنهوهی کورد له ئاستی ناوهندیی
عیراق و جێبهجێ نهکردنی پرهنسیپهکانی
رێــکــکــهوتــن و هــاوبــهشــی لــه بــهڕێــوهبــردنــی
عیراقدا چاو لێ کرد« .هەر لەم پێوەندییەدا
لە راگەیاندراوی کۆتایی پلینۆمی کۆمیتەی
ناوەنیی حیزبدا هاتووە کە »حیزبی ئێمه
پیرۆزبایی و پشتیوانی له ئــیــڕادهی کورد
له باشووری کوردستان دهکــا و هیواداری
دهردهبـــڕێ که نهتهوهکهمان له باشووری
کوردستان به ههموو رێگایهکی پێویست و
بهتایبهتی لهرێگای یهکخستنی زیاتری ناوماڵی
کورد ڕووبهڕووی چالشهکانی بهرێوهبردنی
ری راندۆم و قۆنا هکانی دوای ری راندۆم
ببێتهوه«.
لە کۆتاییدا پێویست بە وەبیرهێنانەوەیە
کــە ه ــەر وەک لــە راگ ــەی ــان ــدراوی کۆتایی
پلینۆمی کــۆمــیــتــەی نــاوەنــدیــی حیزبیشدا
ئاماژەی پێکراوە؛ ئــەوەی دەتوانێ گەرەنتی
سەرکەوتوانە بەڕێوەچوونی ئەم پرۆسەیە
و بە ئەنجامگەیاندنی بکا رێکخستنی زیاتری
نێوماڵی کوردە کە بێگومان بە لێکتێگەیشتنی
هــێــزە و الیــەنــە سیاسییەکان لــە یەکتری
دەتوانێ دەستەبەر بێ.

ژﻣﺎره٧٠٤:

٣١ی ﺟﯚزەرداﻧﯽ ٢١ _ ١٣٩٦ی ژوﺋەﻧﯽ ٢٠١٧
لـــــــە مـــانـــگـــی
رابـــــــــــــــــردوودا
لـــــــــە ئــــــێــــــران
هــــاوکــــات دوو
هـــەڵـــبـــژاردن بۆ
سەرۆک کۆماری
و شـــۆڕاکـــانـــی
ﮐەﻣﺎڵ ﮐەرﯾﻤﯽ
شــــــــــــــارو دێ
بـــەڕێـــوەچـــوو .بە
دوور لەو جۆرە روانینانە کە هەر چەشنە
هــەڵــبــژاردنــێــک لــە ئــێــرانــی ژێــر دەســەاڵتــی
کــۆمــاری ئــیــســالمــیدا بــە »شــانــۆگــەری«
دەزانـــن ،ئــەم دەورە لــە هەڵبژاردنیش بە
بەشداریی خەڵک بە تایبەت لە ناوەندە پڕ
حەشیمەتەکانی ئێران کۆتایی پێهات .لە گەڵ
ئەوەی هەمیشە گومان لە دەستێوەردان و
فرتوفێ لە ئاکامی هەڵبژاردنەکان دەکرێ
و بە بێ ئەوەی قسەیەک لە رێژەی دەنگدەر
و رێــژەکــانــیدیــکــە بکەینەوە بــۆ جارێکی
دیکەش بە دەنگی خەڵک ،رووحانی بووەوە
بە سەرۆک کۆمار.
ه ــاتوه ــاوارەک ــان ــی پــێــش هــەڵــبــژاردن
کۆتایییان پێهات ،بەرەبەرەش خەریکە لە
بیر دەچێتەوە کە لە ئێراندا هەڵبژاردنێک
بـــووە و نــەتــیــجــەکــەی شــوێــنــەوارێــکــی
لەسەر داهاتوو دەبێ ،بەاڵم ئەو راستییە
لەبەرچاو ون نابێ کە کۆمەڵگەی ئێران
بــەرەو گۆڕانێکی بنەڕەتی هەنگاوی ناوە
و ئەو گۆڕانە بە شێوەیەک لەم دەورە لە
هەڵبژاردنیشدا دەرکەوت.
ئەوەی جێگەی ئەم باسەیە گۆڕانێک نیە
لە نێو دەســەاڵتــداری کۆماری ئیسالمیدا،
بەڵکوو ئەو گۆڕانە فیکری و فەرهەنگییەیە
لە نێو خەڵکدا و بە تایبەت لە نێو بەرەو
نەسڵی تــازە پێگەیشتووەکانی کۆمەڵگەی
ئێراندا دروست بووە .گۆڕانێک کە حاکمانی
کــۆمــاری ئیسالمیی تــووشــی دڵــەخــورپــە
کردووە و ئەگەر گوێ لە قسەکانی خامنەیی
لە پێش هەڵبژاردن و بە تایبەت لێدوانە یەک
لەدوای یەکەکانی لە پاش هەڵبژاردن بگرین
کە بە نیگەرانییەکەوە باس لە مەترسی
دوو قوتبی بوون دەکا ،کە باش دیارە باس لە
دروستبوونی قوتبی ناڕازیان بەرامبەر بە
قوتبی دەسەاڵت و دەست و پێوەندەکانیانە،
دەردەکەوێ کە نیگەرانییەکانی ناوبراو تا
ئاستێک بۆ رێژیم گرینﮓ و مەترسیدارن.
لــە ڕاســتــیــدا خــامــنــەیــی و دەســـت و
پێوەندەکانی کە باوەڕیان وایە خەڵک دەبێ
بــۆ پاراستنی حکوومەتە ئیالهییەکەیان
گوێڕایەڵی هەموو فەرمانەکانیان بن ،ئیستا
بۆیان دەرکــەوتــوە کە کۆمەڵگەی ئیستای
ئیران وەک سەرەتای دەسەاڵتدارییەکەیان
و ساڵەکانی دەیەی  ،٦٠چاو و گوێ بەستراو
نین و دروشمە ئایینییە درۆزنانەکانیان چی
دیکە ناتوانێ فریویان بدا .ئەودەم مزگەوت
و رەوزەخــوێــنــەکــان و نــوێــژی هەینی و

تەوژمی گۆڕانکاری یەکانی نێوخۆ و داهاتووی کۆماری ئیسالمی
خــوتــبــەخــوێــنــەکــانــی دەســتنــیــشــانــکــراوی
دەزگای رێبەری دەرسی خەڵکیان دادەدا و
بۆ دوورخستنەوەیان لە راستییەکانی ژیان،
حیکایەتە کۆن و دروستکراوەکانی خۆیان
بە ناوی گێڕانەوەی ژیانی ئیمامەکانیان یا
تەفسێری ئایەتەکانیان لە زمان ئەوانەوە،
دەکــردە خۆراکی مێشکیان و لەم رێگەوە
بۆ هەر کارێکی نەشیاوی مرۆﭬایەتی هانیان
دەدان.
بەاڵم ئیستا دوای تێپەڕبوونی زیاتر
لە سێ دەیە بەسەر ئەو دەورانە تاریکەدا،
رێگاکانی پێوەندیی خەڵک ئــەوەنــدە زۆر
ب ــوون کــە بــۆ تێگەیشتن و تێگەیاندنی

ه ــەر ئــەمــەش وای کــــردووە کــە لــە هــەر
حــەرەکــەتــێــکــی جــــەمــــاوەریدا ب ــۆ وێــنــە
هەڵبژاردنی ئەم دواییانەی ئێران ،الینگرانی
خیابانی رێ ۆرمخوازەکان شوێندانەرییان
لە مەجلیسی رەوزەخوێنەکان لەسەر خەڵک
زیاتر بێ.
ئەم دیتنانە دەرخەری ئەو راستییەن
کە کۆمەڵگەی ئێران بە دوور لە حــەز و
بەرنامەکانی رێــبــەرانــی ئەسڵی کۆماری
ئیسالمی ،بــەرەو پێش و بــەرەو گۆڕانێکی
جیدی هەنگاو دەن ــێ .گۆڕانێک کــە بەبێ
شک گرتنی تــوێــژی ن ــاوەن ــدی کۆمەڵگە
ئیمکانی پێکهاتنی نیە و هەر ئەمەش نیشان

،،

ئــێــرانــی هــەبــێ و بــە وردی پــێو شوێنی
رووداو و ئــاڵــوگــۆڕەکــان بــگــرن ،دەکــرێ
پــەرەســەنــدنــی وەهــــا بــیــرکــردنــەوەیــەک
لــە نــاو کــۆمــەڵــگــەی رۆشــنــبــیــری ئــێــراندا،
بێگومان وەک هێزێک کــە لــە داهــاتــوودا
بە گژ سیستمی کۆنەپەرستانەی کۆماری
ئیسالمیدا بﭽێتەوە ببینن .ئەمە ئەو شتەیە
کــە خامنەیی نــەیــتــوانــی تــرســی خــۆی لێ
بشارێتەوە و بە وەبیرهێنانەوەی دەورانی
س ــەرۆکک ــۆم ــاری بــەنــی ســــەدر ،ویستی
رووحــانــی و هاوفکرەکانی کە پشتیان بە
دەنگی ئەو خەڵکە بەستووە لە تێگەیشتنی
خۆی لە مەسەلەی دوو قوتبیبوون ئاگادار

ئەگەر هێزە پێشکەوتوو و پێشکەوتنخوازەکانی ئێران بتوانن خوێندنەوەیەکی واقعبینانەیان لە
گۆڕانە کۆمەاڵیەتییەکانی کۆمەڵگەی ئێرانی هەبێ و بە وردی پێو شوێنی رووداو و ئاڵوگۆڕەکان بگرن،
دەکرێ پەرەسەندنی وەها بیرکردنەوەیەک لە ناو کۆمەڵگەی رۆشنبیری ئێراندا ،بێگومان وەک هێزێک کە
لە داهاتوودا بە گژ سیستمی کۆنەپەرستانەی کۆماری ئیسالمیدا بﭽێتەوە ببینن.
یەکتر ،پێویستییان بە چوونە مەجلیسی
رەوزەخوێنەکان نەماوە .خەڵکی ئیستا لە
جیاتی گوێگرتن لە مێژووی دروستکراوو
پڕ لە درۆی ئاخووندەکان ،بە بەرەکەتی
پێشکەوتنی تــێــکــنــۆلــۆژی و پــەرەگــرتــنــی
پێوەندی ئینترنێتی ،خۆیان لە ناو تۆڕەکانی
ک ــۆم ــەاڵی ــەت ــیدا دەبــیــنــنــەوە .ب ــەرب ــوی
تــۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان و بەشداربوونی
خەڵکێکی زۆر بە تایبەت لە ناوەندی شارە
گەورەکان و کەڵکوەرگرتنی دروست لەم
پێوەندییانە ،رێگەی گەیاندنی بەربوی
پەیامەکانی بۆ ئاسان کــردوون و ئەمەش
هۆکارێکی باشە بۆ گەیاندنی پەیامەکانیان
و کۆکردنەوەی خەڵک لە دەوری یەکتر.

لە بوونی ئەم توێژەیە ،بە تایبەت لە ناوەندی
شارە گەورەکان و زیاتر لە تارانی پێتەختی
ئێران کە هەر لە سەرەتای هاتنە سەرکاری
کۆماری ئیسالمییەوە هەوڵی حاشالێکردن
و لە نێوبردنی درا .شک گرتنەوە و بوونی
ئـــەم تــوێــژە بــۆ خـــۆی ئـــەو راســتــیــەمــان
دەخاتەوە بەرچاو کە ،بەشی زۆری خەڵکی
ئێران بەو فکرە کۆنە داسەپاوەی سێ دەیەی
رابــردوو رازی نین و لەهەر فرسەتێک بۆ
خۆ دەرخستەوەی ئیرادەی خۆیان بە پێی
هەلومەرجەکان کەڵک وەردەگ ــرن .ئەگەر
هێزە پێشکەوتوو و پێشکەوتنخوازەکانی
ئێران بتوانن خوێندنەوەیەکی واقعبینانەیان
لە گۆڕانە کۆمەاڵیەتییەکانی کۆمەڵگەی

،،

بکاتەوە .ڕێبەر! پێش ئــەوەش جەماعەتی
» تــش بــە اختیار«یشی ئــامــادە کــردووە
بۆ ئــەوەی لەگەڵ هەر سەربزێوییەک بە
شێوازی حیزبوڵیی رووبەڕوو ببنەوە.
بــــــەاڵم ئـ ــەگـ ــەر بــﭽــیــنــە ن ــێ ــو واقــیــعــی
رووداوەکانی ئەمدواییانە لە دەورووبەری
هــەڵــبــژاردن و ،کــێــبــەرکــێیــەکــانــی نــێــوان
جیناحەکانی رێژیم ،لەوێش ئەو جیاکارییە
لە الیــەن خەڵکەوە بە روونــی دەبیندرێ.
زۆربــەی خەڵکی ئێران بە زۆر بەهانە و
لە زۆر رێگەوە دەریانخستوە کە لەگەڵ
رێژیمی کۆنەپەرستانەی کۆماری ئیسالمیدا
نین .لە هەڵبژاردنەکانی ئەم چەند دەورەیەی
رابـــــردووش لــە رێــگــەی دەنــگــەکــانــیــانــەوە

زۆر بە روونی ئەم پەیامەیان نە تەنیا بە
سەرکردەکانی رێژیم بەڵکوو بە هەموو دنیا
راگەیاندووە .خەڵک ئەگەر دەچنە دەنگدان
بەشێکیان بۆ ئەوەی نا بە رێبەری نیزام
بڵێن ،دەنﮓ بەو کەسانە دەدەن کە فاسڵەی
فکرییان لەگەڵی هەیە و ئەمەش شانسێک
بووە بۆ باڵەکانی دیکەی رێژیم کە بە ناوی
ئیس تەڵەب یا ری ۆرمخواز ناسراون و
ئیستا ئیتر زیاتر لە دەورەی پێشوو خەڵک
چاوەڕوانی جێبەجێکردنی بەڵێنەکانیانە کە
لە کاتی هەڵبژاردنی ئەمجارەش دووپات
کرانەوە.
راستییەکی دیکەش کە ئەم گۆڕانە لە نێو
خەڵکدا دەردەخا ،پاشەکشە پێکردنی ساڵ
لە دوای ساڵ زیاتری جیناحی ئوسوولگەرا
لە بەرامبەر ئــەوانــی دیــکــەدایــە .لە بیست
ساڵ لەمەوبەرەوە کە بە ناوی ئیسحات،
مﺤەممەد خاتەمی بوو بە سەرۆک کۆمار
تا ئێستا ئەگەر رێژەی دەنگدەران بەرزی
و نزمی هەبووە ،بەاڵم بەبەردەوامی دەنگی
بەرەی بەرامبەر بە خامنەیی لە ناو کۆماری
ئیسالمیدا رووی لە زیادبوون کــردووە.
ئەمە لەوانەیە بە جۆرێک لەبەر ئەوە بێ
کــە ،ئــوســوولــگــەراکــان خوێندنەوەیەکی
نوێیان بۆ سەردەمە جیاوازەکان نیە و
بە پێێ هەست و ویستی ئەم سەردەمەی
خەڵکی ئێران ناتوانن بەرنامەیەکینوێ بۆ
سیاسەت و ئیدارەی واڵت بخەنە بەردەم
خەڵک ،بەاڵم راستییەکەی ئەوەیە کە بێ
متمانەیی خەڵک بە گشتی لە نیزام ،هۆکاری
ئەسڵیی ئەم گۆڕانەیە .خەڵک کە بە گشتی
لــە نــیــزام نـــاڕازی و بــێــزارن و خامنەیی
بــە نــمــادی دەســەاڵتــداریــی نــیــزام دەزان ــن،
بــە هــەمــوو شێوەیەک بــە رەدکــردنــەوەی
خۆی و پەیام و نوێنەرەکانی ئەگەر هەر
نەبێ لە رێگەی دەنــگــدانــەوە ،بــەو نیزامە
دەڵێن نا  .ئەوان نە تەنیا لە هەڵبژاردنی
ســەرۆککــۆمــاریدا ،بەڵکوو پێشتریش لە
هەڵبژاردنەکانی مەجلیسی خوبرەگان و
مەجلیسی شووڕای ئیسالمی و ئەمجارەش
لــە هەڵبژاردنی ش ــووڕاک ــاندا ،نزیکترین
و خۆشەویستترین کەسایەتییەکانی
رێبەریان ،لە مەیدان کردە دەر.
راستە کە هەتا ئیستاش رێبەری نیزام
ئەهرومەکانی دەسەاڵتی بە دەستەوە ماوە،
ب ــەاڵم ئــەم رەوتـــە ئــەگــەر بــــەردەوام بێ،
دەبێ چاوەڕوانی گۆڕانێکی جیدی بین ،کە
الیەنێکی لەوانەیە رووب ــەڕوو بوونەوەی
راستەوخۆ و یەکالکەرەوە بێ بۆ کۆتایی
پێ هێنان بە دەسەاڵتدارانی نیزام و رێبەری
کۆماری ئیسالمی.

ئێران ناوەندی نوێی تێرۆر دروسﺖ دەکا

ﻓﯚرﺑﺲ -وێﺲ ﻣﺎرﺗﯿﻦ
ﮐەﻣﺎڵ ﺣەﺳەنﭘﻮور ﮐﺮدووﯾەﺗﯽ ﺑە ﮐﻮردی
ئەوەی کە بەڕێوەبەریی ترام بە تەمایە بە
ڕەسمی سوپای پاسدارانی شۆڕشی ئیسالمیی
ئێران وەک »رێکخراوێکی تێرۆریستیی بیانی«
بناسێنێ شتێکی دڵخۆشکەرە ،ئەگەرچی چەند
ساڵێکە کە سپای قودس ،لقێکی سوپای پاسداران
ئەو نازناوەی دراوەتێ.
ئــەوەی کە تا ئێستا رێکخراوی دایک واتە
سوپای پاسداران لەالی وەزارەتی کاروباری
دەرەوەی ویالیەتە یەکگرتووەکان بە ریکخراوی
تیرۆریستی نەناسراوە لە عەقڵدا ناگونجێ،
بەتایبەتیی بە لەبەرچاوگرتنی ئەو راستییە
کە دەوڵەتی ئێران دەمێکە لە الیــەن ویالیەتە
یەکگرتووەکانەوە بە سەرەکیترین دەوڵەتی
پشتیوانی تێرۆریزم دەنــاســرێ .ئێستا کاتی
ئەوە هاتووە کە ئەو ڕاستییە لە سیاسەتیشدا
رەنگدانەوەی هەبێ ،هەر رۆژەی کە ئامریکا بە
تێرۆریست ناساندنەکە وەدوا بخا دەستەیەکی
پێشکەتووی راهێنەر لە نێو سوپای پاسداران
تاقمێکی نوێی شەڕکەری لێهاتوو بۆ شێواندنی
ناوچە و چاندنی تۆوی تێرۆر لە سەرانسەری

جیهاندا بەرهەم دەهێنێ.
رێکخراویئۆپۆزیسیۆنیئێرانییموجاهیدینی
خەڵک لــە مانگی رابـــــردوودا چ ــاردە کەمپی
راهێنانی تێرۆریستانی ئاشکرا کرد کە لە الیەن
سوپای پاسدارانی شۆڕشی ئیسالمیی ئێرانەوە
بەڕێوە دەچن .بە بەراورد لەگەڵ بەرنامەکانی
راهێنانی رێکخراوی رزگاریدەری فەلەستین لە
شەستەکان و حەفتاکانی زایینی ،ئەو کەمپە
تایبەتانەی سوپای پــاســداران دەکــرێ وەک
»نایابترین راهێنانی تێرۆریستان« دەستنیشان
بکرێن.
بۆ وەدیهێنانی ئەو ئامانجە ،سوپای پاسدارانی
شۆڕشی ئیسالمیی ئێران نیشانی دەدا کە
هەوڵەکانی بۆ راهێنانی تێرۆریستی هەمە الیەنە
چڕ دەکــاتــەوە .پالنی راهێنانەکە ئەو الیەنانە
دەگرێتە خــۆ :مێشک شــۆردنــەوەی ئایینی،
دروستکردن و دانانی بۆم  ،بۆمبی خۆکوژی،
کوشتن ،بەبارمتە گرتن ،کۆکردنەوەی یارمەتیی
دارایی ،دەرفەتەکانی بازاڕی رەش ،بنا ەکانی
ئــەنــدازیــاریــی بــیــنــاســازیــی ،خــۆ بــــواردن لە
دۆزرانەوە لە الیەن پۆلی  ،بنەماکانی خانەی
نوستوو و هەموو شتی دیکە کە بۆ لەنێو
بردنی شارستانییەتی رۆژئاوا پێویستن .سوپای
پاسداران هەر ئێستا خاوەنی ئەزمونیكی ١٥
ساڵەی هەڵسەنگاندنی زیانەکانی شەڕ و هێرش
بۆ سەر هێزەکانی ئامریکایە لە عێراق .جگە لەوە
سوپای عێراق هەموو ئەزموونی راهێنانی کە
لە الیەن سوپای ئامریکاوە پێی گەیشتووە بۆ
سوپای پاسدارانی گواستۆتەوە.

بە پێﭽەوانەی ئاکادێمیای ئاسایی ،دەرچووانی
قوتابخانەی تێرۆریزمی سوپای پاسدارانی
شــۆڕشــی ئیسالمیی ئــێــران پــاش وەرگرتنی
بڕوانامەکەیان ناچن بۆخۆیان وەدوای دیتنەوەی
پێشەیەک لە جیهان بکەون .خاوەنکاری تاهەتایی
ئەوان دەوڵەتی ئێران دەبێ .جا بنێردرێنە شەڕ
بۆ وەدەستهێنانی لێهاتوویی پتر یا خود ببنە
ئەندامی خانەی نوستوو تا کاتی کاراکردنیان،
تەنیا مەر دەتوانێ لە ئەرک و گرێبەستەکەیان
داماڵێ.
هــەر وەک چــۆن رێکخراوی رزگــاریــدەری
فەلەستین تێرۆریستی ســەر بە نەتەوەکانی
دیکەی رادەهێنا ،شێوەکاری سوپای پاسدارانیش
هەر بەو جۆرەیە .گۆڕەپانی کۆتایی شەڕ دژی
تــێــرۆریــزم ،خــــۆراوای ئــورووپــا و بــاکــووری
ئامریکایە .سەرەتاکانی ئــەو سێناریۆیە هەر
ئێستا بە هۆی سنوورە بێژنگییەکان و نەخشە
شاراوەکانی تووندئاژۆکان دەستی پێ کردووە.
هێرشەکان ئاڵۆزتر و کوشەندەتر دەبن و چەند
تیم هاوکات هێرش دەکەنە سەر چەند ئامانج.
وەک ئەفسەری خاوەن ئەزمونی دژە تێرۆری
هێزە هاوپەیمانەکان لە عێراق ،ئەمن شاهیدی
بەکارهێنانی تەکنۆلۆژیای پێشکەتوو لە الیەن
هێزی قــودس و سوپای پــاســداران بــووم کە
پێشکەشی چەکدارانی شیعە و سوننییان دەکرد.
چونکە ئێران بە تــەواوی بــاوەڕی بــەوە هەیە
کە »دوژمنی دوژمنی من دۆستی منە« ،ئێمە
ئاکامی لێکۆڵینەوە و بەرهەمهێنانی تاقیگاکانی
چەکوچۆڵی ئێرانمان پێ دەگەیشت.

لــە ژێــر روونــاکــایــی ئــەو هــەڕەشــە لە
رادەبــــــەدەرە ،زۆر کــەس ســەریــان سوڕ
ماوە کە بۆ وەزارەتــی کاروباری دەرەوە
بــەڕەســمــی ناساندنی تێرۆریستبوونی
ســوپــای پــاســدارانــی شــۆڕشــی ئیسالمیی
ئێرانیان راگرتووە .بەداخەوە ،رابــردووی
وەزارەتخانەکە ئەوە نێشان دەدا کە لیستی
رێکخراوی تێرۆریستیی بیانی لە جیاتی
وێناکردنی راستەقینەی هەڕەشەکان بۆ سەر
ویالیەتە یەکگرتووەکان و هاوواڵتیان زۆرتر
وەک ئامرازێکی سیاسی دەچێ .نمونەکەی
پرۆسەی بە ئانقەست شکست پێهێناوی بە
تێرۆریست ناساندنی سوپای مەهدی سەر
بە مەال موقتەدا سەدرە کە سەرەڕای بەڵگەی
حشاهەڵنەگری ئــەوە کە ئــەو رێکخراوە
سەدان ئەندامی سوپای ئامریکای لە عێراق
کوشتووە و بەڵێنی داوە کە زۆرتریش
بکوژێ.
وەزارەتــی کاروباری دەرەوە لە کۆتایی
دا ددانــی بــەوە داهێنا کە ئێران بەرنامەی
بەرهەمهێنانی چەکی ئەتۆمیی بەرەوەپێش
بـــردووە کاتێک کــە موجاهیدینی خەل ،
رێکخراوی سەرەکیی دژی بنئاژۆخوازانی
تــاران ،بەرنامە نەهێنییەکەیانی ئەوانی بۆ
جیهان ئاشکرا کرد .لەجیاتی مەحکومکردنی
رێــژیــم ،رێــگــاچــارەی وەزارەتــــی دەرەوە
وتــووێــژ کــردن بــوو .لە بەرامبەر بەڵێنی
ئێران بۆ دەســت هەڵگرتن لە بەرنامەی
بەرهەمهێنانی چەکی ئەتۆمیی ،بەڕێوەبەریی

ئۆباما قبووڵی کرد کە ئابلۆقەکان شﻞ بکاتەوە و
 ١٥٠میلیارد دۆالر کە دەستی بەسەر دا گیرابوو
ئازاد کرا.
هەڵگرتنی ئابلۆقەکان سەرکەوتنێکی سیاسیی
بوو بۆ ئێران .زەختی خەڵکی ئێران بۆ سەر
رێژیم کەم بۆوە و تاران لێهاتوویی خۆی لە
سەرکەوتن بەسەر ئامریکا لە دانووستاندا
سەلماند ١٥٠ .میلیاردەکەی کە لە ئاسمانەوە
بــۆیــان ب ــاری زۆر زوو کــەوتــە گ ــەڕ .ئێران
توانیویەتی یارمەتی ئابووریی و چەکوچۆڵ
بۆ شەڕی نێوخۆ لە سورییە و یەمەن بنێرێ.
لێکۆڵینەوە لە بــارەی چەکی ئەتۆمی چەندە
لــە کــۆریــای بــاکــوور پــاش دانــوســتــان لەگەڵ
بەڕێوەبەریی کلینتۆن وەستا هەر ئەوەندەش لە
ئێران وەستاوە.
رێکخراوە تێرۆریستییەکان بۆخۆیان بڕیار
دەدەن کەنگێ و لە کوێ هێرش بکەن .ئەوان
تەنیا پێویستە لە هەندێک لە جارەکان سەرکەوتن
وەدەس ــت بهێنن .وەک ئەمانجی هێرشەکان
ئێمە دەبێ لێبڕاوانە توانایی بەرگریی خۆمان
بپارێزین .هەر وەک شکستی بەڕێوەبەرییەکانی
پێشووتر لــە پێشبینی کــردنــی سەرهەڵدانی
داعش سەلماندوویەتی ،حاشا کردن لە گرنگیی
موشکیلەیەک رێگا بــۆ گەشەکردنی خۆش
دەکا .کاتی ئەوە هاتووە کە سەرکۆمار ترام
وەزارەتــــی کــاروبــاری دەرەوە راسپێرێ کە
سوپای پاسدارانی ش ڕشی ئیسالمیی ئێران
وەک رێکخراوێکی تێرۆریستیی بیانیی بناسێنێ
و بەو پێناسەیە هەڵسوکەوتی لەگەڵدا بکا.

ژﻣﺎره٧٠٤ :

٣١ی ﺟﯚزەرداﻧﯽ ٢١ _ ١٣٩٦ی ژوﺋەﻧﯽ ٢٠١٧

ی ۆ ەردان و »کوردستان و کورد«
اران

ی

ت
ۆزەردان
ئــــــــەگــــــــەر پـــێـــش
١٧ی
ڕووداوی
جــــۆزەردانــــی تــــاران
ﺋﺎزاد ﻣﺴﺘﯚﻓﯽ
وێنەیەک یان هەواڵێک
باسی لە هەبوونی داعــش لە تــاران بکردایە بێگومان
میدیاکانی تــاران بــەدرۆیــان دەخستەوە و میدیاکانی
جیهانیش بەگومانەوە سەیریان دەکرد ،بەاڵم ڕووداوی
١٧ی جۆزەردانی تاران و هێرشی داعش بۆ دوو شوێنی
مەبەستدار لە ئێران ،بوونی داعشی لە تاران پشتڕاست
کردەوە.
لەم ماوەیەدا خوێندنەوەی جۆراوجۆر بۆ ئەم ڕووداوە
کــراوە و هــەر کۆتلەیەکی نێو دەســەاڵتــی تارانیش لە
ناوەندگەلی تەناهییەوە بگرە هەتا باڵەکانی ڕێژیم هەوڵی
داوە ،بەسوودی خۆی دژی الیەنی بەرامبەری بەکاری
بێنێ .دیارە لە هەر ئەگەر و خوێندنەوە و ملمالنێیەکدا
نابێ ئەوە لەبیر بکرێ کە ئەو ڕووداوە لە ڕاستیدا زەبر
و شۆک و هێرشێکی گەورە بوو بۆ سەر ئەو تارانەی
کە فەخری واڵتێکی ئارامی بەسەر خەڵکدا دەبەخشییەوە
و لە وەاڵمــی هەر داخوازییەکی ئابووری و سیاسی
و مــەدەنــیدا دەسەاڵتدارانی تــاران ،ئەوەیان بەچاوی
هاوواڵتییاندا دەدایــەوە کە بێدەنﮓ بن ،ئەوە نییە لەم
گۆمە شڵەقاوەی ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاستدا ،ئێران بێ قڕە
و بێ گرفتە و ژیانتان پڕە لە ئاسوودەیی و تەناهی و
دوورن لە شەڕ و تەقینەوە و تیرۆر.
سەرکردەکانی سوپای قودسیش بۆ ئەوەی ئێران لەو
ئاگرەسوورە بەدوور بگرن کوڕی خەڵکیان لە پاکستان
و ئەف انستانەوە هەڵدەفریواند و لە سووریە بەکوشتیان
دەدا و چاوپۆشیشیان لە چوونی الوانی واڵتەکەی خۆیان
بۆ ڕیــزی تاقمگەلی تــونــدڕەوی ئیسالمی لە عێراق و
سووریە دەکرد .واتە ئەو وزەی کە دەبوایە سەرفی ئارامی
ناوچەکە و نەهێشتنی تیرۆر و شەڕی ماڵوێرانکەریی
عێراق و سووریە بکرایە لەالیەن داڕێژەرانی سیاسەتی
سەرەکیی ئێرانەوە سەرفی خۆشترکردنی ئاگرەکە بۆ
گەیشتن بە نەخشەی دڵخواز یان واقعبینانەتر بڵێین بۆ
پاوانخوازیی ئێران لە ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست دەکرا و
ئێستەش هەر درێژەی هەیە .عێراق و سووریە و لوبنان
و یەمەن و بەحرێن ،ئێران تەنیا پشتیوانی سیاسییان لێ
ناکا ،بەڵکو حەسەن نەسروڵ بەڕاشکاوی ڕایدەگەیەنێ
کە هەتا ئێران پارە و چەکی هەبێ ئێمەش پارە و چەکمان
دەبێ.
لە درێژەی هەواڵی داعش لە تاران ،ئەوەش هاتبوو کە
داعشییەکان ئێرانین .ئەم بەشەی هەواڵەکە پتر سەرنجی
بینەران و خوێنەرانی بۆ الی خۆی ڕاکێشابوو .واتە
داعشە ئێرانییەکان ،هێرشیان کردووەتە سەر پێتەختی
واڵتەکەی خۆیان .نێوەڕۆکی هەواڵەکە لە مانشێتەکە
سەرنجڕاکێشتر بــوو .چۆن دەکــرێ ئاکامی نێزیک بە
چ ســاڵ دەســەاڵتــدارەتــیــی »ویالیەتی فەقیە« ببێتە
ئەوەی کە الوی واڵتێک بڕواتە نێو ڕیزی توندڕەوترین
و تیرۆریستترین ڕێکخراوی ناوچەکە و لە پێتەختی
واڵتەکەی خۆیشیدا خۆی بتەقێنێتەوە
دەسەاڵتدارەتیی »ویالیەتی فەقیە« بە درێژایی ئەم
سااڵنە هەموو جومگەکانی دەسەاڵتی بەدەستەوە بووە،
لە دیاریکردنی سەرکۆمار و وەزیــــرەوە بگرە هەتا
سوپاساالرەکانی ئەرتش و پاسداران ،لە بەرپرسانی
ئەمنییەوە بگرە هەتا دیاریکردنی مەالی مزگەوتەکانی
شــار و گوندەکانی ئێران .بۆیە نێوەڕۆکی هەواڵەکە
لە میدیاکاندا دەنگدانەوەیەکی بەرینی لێ کەوتەوە
و شرۆﭬەکارانی ناچار بە خوێندنەوەیەکی قووڵتر لە
دەسەاڵتدارێتیی ئەشکەنجە و ئێعدامی ئێران کرد.
ی ۆزەردان ﻟە مﻼﻧێی با ەکاﻧی ﯾ دا
ئاستی ملمالنێی باڵەکانی ڕژیم لەو ڕۆژەدا بەجۆرێک
بوو کە هێرشەکەی داعش بۆ تاران لەبیرکرابوو ،چونکە
باڵەکانی ڕژیــم خەریکی هەڵڕشتنی کۆنەڕقەکانیان
بــوون دژی یەکتر .هەرکامەیان بەجۆرێ ئەویتریانی
بەکەمتەرخەمی و هۆکاری ئەم دۆخە ناو دەبــرد .کار
گەیشتبووە ئاستێ کە هەندێ خەڵکی بێالیەنی دووباڵەکە
بانگەشەی ئەوەیان دەکرد »ئێمە هەموومان بەیەکەوەین«

درێﮋەی:
بــەڵــگــەیــەکــی دیــکــە کــە دەیــســەلــمــێــنــێ هــاوکــاریــی
بــەرژەوەنــدخــوازانــەی داعــش و رێژیمی ئیسالمیی
ئێران کۆتایی هاتوە ئەوەیە کە لە دوای ڕووداوە
تیرۆریستییەکانی تــارانــەوە وەزارەتــــی ئیتالعات
ئیدیعا دەکا ژمارەیەکی بەرچاو لە ئەندامانی گرووپە
سەلەفی و داعشییەکانیان دەستبەسەرکردوە یان
کوشتوویانن .ئیدیعای دەستبەسەر کردن و لەنێوبردنی
ژمارەیەکی بەرچاو لە تیمەکانی داعش لە چەند رۆژی
رابــردوودا دەتوانێ سەلمێنەری ئەم راستییە بێ کە
دەزگا هەواڵگری و ئەمنییەتییەکانی ئێران لە نزیکەوە
ئاگایان لە جموجۆڵ و هەڵسووڕانی الیەنگرانی داعش
بوە و تا دوای کــردەوە تیرۆریستییەکەی تــاران لە

و جارێ کاتی ئەم پاکانەحیسابانە نییە.
الیەنگرانی مەحموود ئەحمەدینەژاد لە کاناڵی تێلێگرامی
خۆیاندا نووسیان »کاتێک لە سنوورەکانی ئیسرائیلەوە
بێین و لە تاران دابنیشین ،دیارە کە دەبێ لەگەڵ ئیسرائیﻞ
لە نێو پارلمان شەڕی دەستەویەخە بکەین« .ئەحمەد
تەوەکولی لە کەسانی ناسراوی ئەو باڵە لە تویتێکدا
نــووســیــبــووی »کــاتــێ هــەواڵــی هێرشی داعـــش ،ئەم
خوێنڕێژە کۆنەپەرستانەی پەیڕەوی ئیسالمی ئەمریکیم
بیست ،گوتم چــاوی ئا ای کەرباسﭽی و هاوڕێیانی
ڕوون .ڕۆحــی شەهیدانی بــەرگــریــکــاری حەرەمیش
شاد« .گرووپێکی دیکەی ڕاستەکان لە سۆشیالمیدیا

نێوخۆیی ئێران ئەمنی بکەن .لە ناردنی سوپای پاسداران
بۆ قەتەرەوە بگرە هەتا هێنانەگۆڕیی ئەم دۆخەش لە
تاران بۆ ئەوەیە کە نەیاران و جیابیران وەکو سااڵنی
پێشوو پاکتاو بکەن و نەهێڵن ڕوحانی ئەم چوار ساڵە
پالنەکانی خۆی جێبەجێ بکا .باڵی چەپ کە بەگومانەوە
دەڕوانێتە ڕووداوەکـــەی ١٧ی ج ــۆزەردان و ڕوحانی
ڕاشکاوانە گوتی هەرکات واڵت دیــارە بەقسەی ئەو
»بــەرەو دیموکراسی« دەڕوا تاقمێک ئەم ڕووداوانــە
دەخوڵقێنن .ئەم لێدوانە تووڕەیی خامنەیی زیاتر کرد،
بەشێوەیەک ناوبراو بەئاشکرا نەیتوانی خۆی کۆنتڕۆڵ
بکا و فەرمانی » تش بە اختیار«ی بە الیەنگرانی دا.

بۆ الیەنگرانی ڕوحانی بە تانەوتەشەرەوە نووسیبوویان
»ئەگەر دەستگیرتان کردن ئێعدامیان مەکەن« و کاناڵی
سوپای قودس لە تێلێگرام قسەیەکی خامنەیی نووسیبوو
»ئەگەر بەرگریکارانی حــەرەم نەبوایەن ،دەبــوایــە لە
کرماشان و هەمەدان لەگەڵ داعش شەڕمان بکردایە«.
باڵی ڕاستی نێودەسەاڵتی ئێران کە بە باڵی عەلی
خامنەیی نــاو دەبرێن پــاش ئــەو شۆکەی لە تەناهیی
تاران کەوت ،گورجوبڕ ناوی بکەرانی دوو هێرشەکەی
تارانی کە زۆربەیان کورد بوون ،بە میدیاکان ڕاگەیاند
و لە سۆشیالمیدیاوە بەتوندی هێرشیان کردە ڕۆژی
دیاریکردنی ڕی راندۆم لە باشووری کوردستان .ئەوان
هەوڵێکی زۆریان دا کە کورد بەتیرۆریست پێناسە بکەن
و هەزاران شەهیدی باشووری کوردستان و ڕۆژئاوای
کوردستان لە شەڕی دژی داعش لە یاد و بیرەوەریی
خەڵکی جیهان و بەتایبەتیش ئێران ،ببەنەوە .ئەم باڵە
هەوڵێکی ئەمنی و میدیایی دا کە خۆی بەرەو سەرکوتی
کوردستان ئامادە بکا.
باڵی چەپی نێودەسەاڵتی ئێران کە ئێستە حەسەن
ڕوحــانــی سەرۆکایەتییەکەی وەئەستۆ گــرتــووە لە
دەستێوەردانی سوپای پاسداران لە سیاسەتی دەرەوەی
واڵت و پاوانکردنی جومگەکانی ئابووری و داهاتیی
ئێران بەگلەییە و ڕایان وایە پاش ئەوەی باڵی ڕاست
نەیتوانی ئیبراهیم ڕەئیسی بکاتە سەرکۆمار ،ئەم شکستە
قبووڵ ناکا و دەیانەوێ بەهەر بیانوویەک بێ دۆخی

بەپێی ڕاپرسییەکی کاناڵی تێلێگرامی »ئامەدنیوز«
کە ناوەندەکەی لە فەڕانسەیە ٦٣ ،ی بەشداربووانی
ڕاپرسییەکە ڕای ــان وایــە هێرشەکەی تـــاران ،داعش
نەیکردووە .کەم نەبوون ئەو تارانیانەی لە ئەکاونتەکانی
فەیسبووک و کاناڵەکانی تێلیگرام ،زیاتر لەوەی هەواڵی
ڕووداوەکەی تاران بو بکەنەوە نوکتەیان لەسەر بو
دەکــردەوە و دەنگۆی »کودتای سپای پاسداران دژی
ڕوحانی« لە زۆر نووسیندا دەبینرا .هەندێ چاوەدێر
بەکودتاکەی تورکیەیان دەشوبهاند و دەیانگوت هەر
بەوجۆرەی ئۆردۆ ان ئاگای لە کودتاکە بوو و دواتر
بەقازانجی خۆی بۆ گەیشتن بە مەبەستەکانی بەکاری
هێنا ،بەشێک لە دامودەزگای ئەمنیی ئێرانیش ئاگادار
بوون و بۆ مەبەستی سیاسی خۆیان بەکاری دێنن و
نموونەش تەقینەوەکەی ٣٠ی جۆزەردانی ٢٠( ١٣٧٣ی
ژونی )١٩٩٤یان وەکو بەڵگە دەهێنایەوە کە پاش کوژرانی
خەڵکێکی بێتاوانی زۆر ،لە گرتنی سەعید ئیمامیدا لە
سەردەمی سەرکۆماریی مﺤەمەد خاتەمی ئاشکرا بوو
تەقینەوەکەی مەزاری ئیمام ڕەزا لە شاری مەشهەدی
ئێران ،کاری ئیتالعاتی کۆماری ئیسالمیی ئێران بووە.
کوردستان و کورد
/ /
میدیاکانی کۆماری ئیسالمی و سۆشیالمیدیاکانی
دەسەاڵتی تاران ،هەڵمەتێکی بەرفراوانیان بۆ چاندنی تۆوی
دووبەرەکی و نەفرەت دژی کورد ،بەهۆی کوردبوونی

دەرهاویشتەکانی سیاسەتێکی چەپەڵ
چوارچێوەیەکی دیاریکراودا ڕێگایان بە جموجۆڵی
ئەوان داوە.
رێــبــەران و میدیاکانی رێژیمی ئیسالمیی ئێران
کە پیشتر بەشداریی ڕاستەوخۆی سوپای قودسی
سوپای پاسدارانیان لە شەڕە نێوخۆیییەکانی واڵتانی
نــاوچــەدا وەک پێویستییەکی تەناهیی واڵت پاساو
دەدا و دەیــانــگــوت »ئــەگــەر ئ ــەوان هێڵی پێشەوەی
بەرگرییان نەبردبایە دەرەوەی سنوورەکان داعش
دەیتوانی بگاتە تاران« ،لە دوای رووداوەکانی ڕۆژی
١٧ی جۆزەردانی تارانەوە نەک قسەکانی پێشووتری
خۆیان لەبیر نەماوە ،بەڵکوو پاساو بۆ ئەم داماوییەش
دێننەوە کە دەزگا هەواڵگری و تەناهییەکانیان تووشی
هاتوون .لەم نێوەدا ئەوان بە قۆستنەوەی کوردبوونی

تیرۆریستەکان هەوڵیان داوە بە دنــەدانــی هەستی
پانئێرانیستیی نەتەوەی بااڵدەست هێرشێکی ناڕەوا
بکەنە سەر نەتەوەی کورد.
لەم نێوەدا ڕۆڵەکانی نەتەوەی کورد کە النیکەم لە
زیاتر لە سێ دەیەی ڕابــردوودا قوربانیی سەرەکیی
سیاسەتی تیرۆری دەوڵەتیی ئــەم رێژیمە بــوون و
لــەم چەند ساڵەی دوایــیــشدا بە شایەدیی بیروڕای
گشتیی خەڵکی جیهان لــە ڕێ ــزی ه ــەرە پێشەوەی
بەرەی دژبەتیرۆر دابوون و هەن و شانازیی گەورە
و جیهانیان تۆمار کردوە ،پێویستە زیاتر لە هەر کات
بە وشیاری و یەکگرتوویی بەرپەرچی ئــەم پیالنە
نوێیەی دەسەاڵتدارانی تاران بدەنەوە .لەم پێوەندییەدا
پێویستە:

داعشییەکانی ڕووداوی تاران ،دەست پێکردبوو .ئەوان
دەیانویست ئەم بیانووە بۆ هێرشی سەر ڕی راندۆمی
باشووری کوردستان و سەرکوتی دەنگی ئازادیخوازیی
ڕۆژهەاڵتی کوردستان بەکار بێنن و کەس نەبوو لێیان
بپرسێ ئەم سااڵنەی داگیرکردنی کوردستان لەالیەن
ڕژێمی پاشایەتی و کۆماری ئیسالمییەوە کە هەزاران
کــوردی ئازادیخواز بەدەستی نەتەوەکانیتری ئێران
شەهید بووە بۆ هەرگیز کورد ئــەوەی بەوجۆرە لێک
نەدایەوە و نەیکردووەتە شەڕی مەزهەبی و نەتەوەیی بە
دژی مەزهەب و نەتەوەکانی دیکەی ئێران
بێگومان ئەوەی لە میدیاکاندا ئەو بیانووانەی وەدرۆ
خستەوە و پیالنەکانی سوپای پــاســدارانــی پووچەڵ
کردەوە و پاش ڕوودانی هێرشەکەی ١٧ی جۆزەردان،
بووە مانشێتی سەرەکی؛ ڕاپۆرتێکی ڕێکەوتی ٢٠١٤/١٢/٣
لە ماڵپەری »کوردستان و کورد«ی حزبی دیموکراتی
کوردستان بوو.
ئەم ڕاپۆرتە کە ئەسقەزا بەزمانی فارسیش بوو ،باسی
دۆخی گشتیی و تەناهیی شاری پاوە و هەوراماناتی
دەکـــرد و لــە بەشێکی ڕاپــۆرتــەکــەدا باسی چاالکیی
ئەندامانی داعش دەکا و هەروەها بۆ بەڵگەمەندبوونی
ڕاپۆرتەکە نــاوی چەند کەسێکیش هاتووە کە یەکیان
»ســریــاس ســادقــی« هەمان سەرپەرەستی تیمەکەی
داعشە لە هێرشەکەی سەر پارلمانی ئێران لە تاران.
ئەم ڕاپۆرتە سەلماندی کە خەباتی ئازادیخوازانەی
کورد لە ڕۆژهــەاڵت بەهەمان شێوە کە سااڵنێکە دژی
کۆماری ئیسالمی لە شەڕ دایە ،لە هاتنی داعشیشەوە
بۆ ناوچەکە لە خەبات دژی ئەوانیش اف نەبووە.
چونکە ئەو دەستئاوەالییەی ئەندامگیریی داعــش لە
ڕۆژهەاڵتی کوردستان ناکرێ لە چاوی سیخوڕەکانی
ئیتالعات و ســوپــای پ ــاس ــداران بــــەدوور بــێ .کاتێ
ناوەندەکانی سەرکوتگەری ئیتالعات و سوپای پاسداران،
وێبالگنووسێ کە ڕستەیەکی دژی ئایەتواڵکان نووسیوە،
دەگرن و ئەشکەنجە و زیندانی دەکەن یان کەسێک هەر
لە شاری پاوە بەهۆی نووسینی کۆمێنتێک لە فەیسبووک
دوو ساڵ و نیو زیندانی دەکرێ؛ ئەم چاالکییە ئاشکرایەی
داعش کە هەتا نووسینی ئەم دێڕانە هێشتا درێژەی هەیە
بێگومان ناکرێ هەروا بەئاسانی و بێڕامان و تێ کرین
سەیر بکرێ.
کاتێک کــۆمــاری ئیسالمی ئــێــران ســەرکــردەیــەکــی
دیپلۆمات وەکــو د.قاسملوو لەسەر مێزی دانوستان
و ســەرکــردە ئایینییەکانی وەکــو ناسر سوبﺤانی و
ئەحمەد موفتیزادە شەهید دەکا و ،ڕێگە لە هەر جۆرە
جموجۆڵێکی مەدەنیانە لــە نێوخۆی واڵت دەگــرێ؛
لێکۆڵەرانی سیاسی و شرۆﭬەکارانی دۆخی ڕۆژهەاڵتی
کوردستان و لە سەرووی هەموویانەوە خودی خەڵکی
کوردستان ناهەقیان نییە هــەم بە گومانەوە بڕواننە
هەواڵە پڕپارادۆکسەکانی ١٧ی جــۆزەردان و هەمیش
بەگومانێکی زیاترەوە بڕواننە ئەو الیەنانەی بەئاشکرا و
بێ گرفت بە بەرچاوی ئیتالعات و سوپاوە ئەندامگیریی
بەناوی کوردایەتی یاخود مەزهەبیگەرییەوە دەکەن.
رەوتە ئیسالمییە بناژۆخوازەکان و هەروەها سەلەفییە
جیهادییەکان ئێستاکە لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان کاران و
هەندێ ناوەندی دەسەاڵتیشیان لەسەر ئیزنی ئایەتوڵکان
بەدەستەوەیە و بەناوی کــاری خێرخوازییەوە پارە
کۆدەکەنەوە کە پێویستە خەڵک بە وشیارییەوە لەو
چاالکییانە بڕوانێ کە خروجییەکەی چوونەڕیزی داعشە
لە عێراق و سووریە.
پاش پووچەڵکردنەوەی پیالنی کۆماری ئیسالمی ئێران
لەالیەن »کوردستان و کــورد«ەوە ،ئەرکی ڕاگەیاندنی
ئەم میدیایە قورستر بووە .میدیای کوردی و هەروەها
میدیاکانی بی بی سی ،دەنگی ئەمریکا ،بەشی عەرەبی
ماڵپەڕی ئەلعەرەبیە ،گویا نیوز و زۆر سایتی تری فارسی
و بیانی ڕاپۆرتەکەی ٢٠١٤ی »کوردستان و کورد«یان
وەکوو بەڵگەیەک بۆ بێبەرییبوونی کورد لە بیرۆکە و
حەرەکەی داعش باس کرد .بۆیە پێویستە میدیاکانی
حزبی دیموکراتی کوردستان بەشێک لەو ڕاپۆرتانەی
کە بەدەست ڕێکخستنەکانی ئەم حزبە دەگــات بوی
بکەنەوە و خەڵک لە زانینی ڕاستییەکان بێبەش نەبن و
بێگومان لەم شەڕی میدیاییەدا ئەو کەسە دەیباتەوە کە
ڕاستی و دروستی لەکاتی گونجاوی خۆیدا بە خەڵک
ڕادەگەیەنێ.

یـــەکـــەم ،بــەشــیــوەیــەکــی بــەڵــگــەمــەنــد ســیــاســەتــی
دووڕوویــانــەی رێژیم بەرانبەر گــرووپــە تــونــدڕۆ و
بناژۆخوازەکان لە کوردستان لەقاو بدرێ.
دووەم ،زانیاریی ورد لەسەر هەڵسوورانی ئەم
گرووپانە کۆبکرێتەوە و بو بکرێتەوە.
ســێــیــەم ،بــەشــێــوەیــەکــی هــەمــەالیــەنــە ل ــە پیناو
وشیارکردنەوەی ئەو کەسانەی کەوتوونەتە داوی ئەم
گرووپانەوە ،هەوڵ بدرێ؛ چونکە پەرەگرتنی گرووپە
بناژۆخوازە ئیسالمییەکان هەڕەشەیەکی مەترسیدارە
بۆ سەر ئێستا و داهاتووی ڕۆژهەاڵتی کوردستان.

ژﻣﺎره٧٠٤:

٣١ی ﺟﯚزەرداﻧﯽ ٢١ _ ١٣٩٦ی ژوﺋەﻧﯽ ٢٠١٧

ئەمنییە ئامرا ێ بۆ تی ارە
قەرارگای خاتەمول ەنﺒیا ،باڵی ئابووریی س ای پاسداران
ﺋﺎﮔﺮی ﺑﺎڵەﮐﯽ *
کاتێک گروپێکی تـــەواو چــەکــدار
و ئــیــدۆلــۆژیــک پــێ دەنــێــتــە دونــیــای
ئابووریی واڵتێک نیشانەی ئەوەیە کە ئابووری ئەو واڵتە
لە داروخان و بە مافیابوون دایە!
»بازاری نێوخۆیی چین تەواو لە ژێر دەسەاڵتی حیزبی
کۆمۆنیست دایــە بــەاڵم بــە پێﭽەوانەی بـــازاری ئ ــازاد لە
چین حیزبی کۆمۆنیست نەیتوانیوە دەسەاڵتی خۆی تێدا
بﭽەسپێنێ ،ئــەوەش دەگەرێتەوە بۆ دەسەاڵتی سیاسیی
حیزبی کۆمۆنیست«؛ ئەمانە وورە ئەلکساندرو ئاماندیۆ،
نــوێــنــەری ێێکخراوی گەشەپێدانی پیشەسازی نــەتــەوە
یەکگرتووەکان لــە کۆن رانسێکدا گوتی کــە تایبەت بە
گەشەکردنی جیهان بوو.
»سپای پاسدارن پرۆژە گەورەکان وەردەگــرێ ،کاتێک
کەبەشی تایبەت توانایی کێبەرکێیان نەبێ یاخو نەتوانن
جێبەجێی بکەن« ئەمانە قسەی ئاخوند عەلی سەعیدی،
نوێنەری ئایەتوواڵ خامنەیی لە سپاد لە کۆبوونەوەیەکی
گشتی بوو کە بۆ بەرگری لە قەرارگای خاتەمولئەنبیا کردنی.
ئەو دوو قسەی سەرەوە خالێکی هاوبەشیان تێدایە ،بێ
توانایی و بێبەشی کەرتی تایبەت لە ئێران و چین بە
هۆکاری بااڵدەستی سیاسیی حیزبی کۆمۆنسیتی چین و
بااڵدەستی ئابووری ،سیاسی و ئەمنیەتی
سپای پاسدارن لە ئێراندا.
هەرچەند لە ساڵی  ١٣٩١ڕا بەدەستوری
ف ــەرم ــان ــدەی گــشــتــی ســپــای پـــاســـداران،
قەرارگای خاتەمولئەنبیای سپا نابێ خۆ لە
پرۆژەکانی خــوار  ١٠٠میلیارد تمەن بدا،
بەاڵم لەالیەکی دیکەوە بەهۆی دەسەاڵتی
سیاسی و ئابووریی سپا هیچ کێبەرکێیەک
نابینرێ بــۆ پـــرۆژە گــەورەکــان و سپای
پاسدارانیش بە هەندێک تەشری ات ئەو
پرۆژانەش وەردەگــرێ! بەهانەش بۆ دانی
پرۆژەکان بەسپا ئەوەیە کە کەرتی تایبەت
ناتوانێ ئەو پرۆژانە ڕاپەرێنێ!
لــەســاڵــی  ١٣٨٤و لــە کــاتــی دەســەاڵتــی
ئەحمەدینژاد ،ســەرۆک کــۆمــاری ئەوکاتی ئێران سپای
پاسداران بە تەواوی هاتە نێو بازاری ئابووریی ئێرانەوە ،بە
دەستوری ئەو بەشی زۆر گرێبەستە نەوتی و گازییەکان
بەبێ هیچ کێبەرکێیەک دران بە قەراگای خاتەمولئەنبیا.
ئەگەر چاوێک بە  ١٠ساڵی رابردوودا بخشێنین دەبینین کە
سپای پاسداران لە ناوەندێکی سەربازی _ ئیدۆلۆژیکەوە
گۆڕاوە بە رێکخراوێکی سیاسی و ئابووری  .کە دوو باڵی
ئابووری سپا واتە قەرارگایی خاتەمولئەنبیا و بونیادی
تعاون نەخشی سەرەکیان لەو مەیدانەدا گێراوە .
لــەو نــێــوەدا ،ق ــەرارگ ــای خاتەمولئەنبیا کــە مــێــژووی
دروستبوونی بۆ ساڵی  ١٣٦٨دەگەڕێتەوە ،خاوەنی ٨١٢
کۆمپانیا و  ٦٥٠هــەزار کەس هێزی کــاری راستەوخۆ و
ناڕاستەوخۆ ،بەبوونی زیاتر لە  ١٠هەزار پرۆژە و هەروەها
 ٥٠٠٠بەلێندەری ن وخۆیی بۆتە ولی ئابووری ئێران!
هــاوڕایــی دەس ــەاڵت ــداران لــە کــۆمــاری ئیسالمی لەسەر
قەرارگایی خاتەمولئەنبیا بە شێوەیەکە لە  ١٠ساڵی رابردوودا
کاتێک توندرەوەکان لەسەرکاربوون و میانەڕەوەکان
هەموو بەشێوەیەک لە شێوەکان خۆشﺤال و هانەزەر
بوون لەسەر بوونی سپای پاسداران لە پرۆژەکاندا و هیچ
کات دژکردەوەیەکی ئەوتۆیان لێ نەبینراوە .وەک نموونە
دەتوانین ئاماژە بە قسەکانی عەلی الریجانی ،سەرۆکی
پارلمانی ئێران لە سالی  ١٣٩٠بۆ پشتیوانی لە رۆستەم
قاسمی ،فەرماندەی قەرارگایی خاتەمولئەنبیا بکەین کە
وەک وەزیری نەوت دیاری کرابوو ،الریجانی گوتی ئەوە
لەخۆبردوویییە لەبیر ناکرێ!
کاتێک ئەکبەر تــورکــان ،راوێــژکــاری ئێستای حەسەن
روحانی لە نوسینێکدا لە ٢٦ی جۆزەردانی  ٨٩لە رۆژنامەی
»پوڵ« پێداگریی کرد لە پێدانی  ٢١میلیارد دۆالر پرژەی
نەوت و گاز بە قەرارگایی خاتەمولئەنبیا ،ئەوانە مشتێکن
لە خەروارێک خۆش خزمەتی بۆ سپای پاسداران .مﺤەمەد
باقری نوبەخت ،وتەبێژی حکومەتی روحانیش لە ٢٦ی
سەرماوەزی  ١٣٩٣گوتی قەرارگا شوێنکە کە حکومەتی
کــۆمــاری ئیسالمی ئێران پشتی پێ بەستوە و ئەوانەی
دژایەتیشی دەکەن کۆمەڵێک کەسی ناشارەزا و کاڵ امن!
ەﻟو ەر ی تاﯾ ە :
ساڵی  ١٣٨٤بە چوونە دەرێــی شیرکەتی نەوتی نۆرێژ
لە مەیدانی گــازی پارسی جنوبیی  ١٤و  ١٥بۆ یەکەم
جار قەرارگایی خاتەمولئەنبیا هاتە نێو گرێبەستە نەوتی و
گازییەکان و ئەو گرێبەستانە لەکاتێک گەیشتە ئەوپەڕی
خۆی کە لەساڵی  ١٣٩١بە گرێبەستێکی  ٢١میلیارد دۆالری
نەوتی قەرارگا توانی بەشی زۆری مەیدانە نەوتییەکانی
ئێران وەربگرێ .ئەو دەسەاڵتەی کە قەرارگای خاتەمولئەنبیا
لە مەیدانی نەوت و گــازدا پەیدایی کرد هەندیک هۆکاری
هــەبــوو ،گرینگترینی ئــەو هــۆکــارانــە بریتین لــە گــەمــارۆ
ئابوورییەکان و چونە دەرێی شیرکەتە رۆژاواییەکان لە
ئێران ،ئەو هۆکارانە بوون بە هۆی ئەوەی کە لەو کاتەدا
حکومەتی ئەحمەدی نژاد هەلومەرجێکی تایبەتی وەهای بۆ
قەرارگا دروست کرد کە دەستی ئەوانی بە شێوەی هەرچی
باشتر ئاوەاڵ کرد.
ئەحمەدی تــەوەکــولــی ،ئــەنــدام پارلمانی دەوری نۆیەم
لــەبــارەی سپا و نیزامییەکانەوە دەڵــێ :نیزامییەکان بە

ســو و ســڵــەوات هاتن تا ببن بە کۆمپانیایەکی جیهانی،
هەم ئەوەی کە رێبەری دەیگوت کە بریارنامەکانی شۆرایی
ئەمنیەت تەنها کوتەکا ەزێکە و هیچ ،سپا ئەوەی بۆ تەئیید
کــرد و هــەم نیزامییەکانی لە سەرئێشەی چوونە دەرێــی
کۆمپانیا رۆژئــاواییــەکــان پــاراســت .ئــەو قسەیە بەمانای
ئــەوەیــە کــە حکومەت ت ــەواو چۆتە ژێــر دەســەاڵتــی سپا و
هێزە چەکدارەکانەوە و لە راستیدا کودەتایەکی نیزامیی
رانەگەیەندراو لە ئێراندا ڕوویداوە.
قەرارگای خاتەمولئەنبیا لە ساڵی  ١٣٨٦دەستی بەسەر
کۆمپانیایی نــەوتــی ئۆرینتاڵی کیش داگـــرت و هــەرەوهــا
پرۆژەی  ١٠٠٠میلیارد تمەنی حەرەمی«حەزرەتی زەهرا«ی
کردە پاوانی خۆی ،ئە وکارانە نیشانەی ئەوە بوون کە بە
ڕکەبەرەکانی دیکەی خۆی پیشان بدا کە بــازاری ئابووری
ئێران و ناوچەکە جێگایی سپایە و ئەوانی تر دەبــێ بﭽنە
دەرەوە.
ئــەو گــەنــدەڵــکــارییــانــە لــە ســەردەمــی ســەرۆککــۆمــاریــی
رەفسەنجانی ڕا پێش ئەوەی سپا ببێتە هێز ،بە هاتنی ناوەندە
ئەمنیەتییەکانی وەک وەزارەتی ئیتالعات دەستی پێکرد ،بە
شێوەک ئەوان ئەمنیەتیان کردە ئامرازی تیجارەت.

ەرا ای ئاوەدان کردﻧەوەی اتە ئەﻧ یا یە
قەرارگای خاتەمولئەنبیا لە کۆمەلێک موهەندیسی تایبەت بە
رێگاوبان و بیناسازی کە لەسەردەمی  ٨ساڵەی شەڕی ئێران
و عێراق کاریان کردوە ،پێک هات .دوای شەڕ بەهاوکاریی
سەرۆککۆماری ئەوکاتی ئێران و بە پشتبەستن بە ئەسلی
 ١٤٨قانونی ئەساسی کە دەڵــێ :هێزە نیزامییەکان لەکاتی
ئارامی و ئاشتیدا دەتوانن بەشدار بن کە ئاوەدان کردنەوە
سپای پاسدارن بە پشت بەستن
و بنیاتنانەوە ،قەرارگای
بەو ئەسلە هاتە نێو گۆڕەپانەکە .هەڵبەت بەشداریی سپای
پاسداران لە ئابووری ئێراندا ،مشتومڕێکی زۆری لەسەر
ساز کرا کە نابێ سپا پێگە بە کەرتی تایبەت تەنﮓ بکا ،بەاڵم
بە پشتیوانی ئەوکاتی رێبەریو سەرۆککۆماریی ئەوکات
گوێ نــەدرا بەو نارەزایەتییانە و سپا بەشێوی ڕەسمی و
قانوونی بەشداری کرد لە ئابووریی ئیران.
سەرەتا سپا بەدروستکردنی قەراگای ئاوەدانکردنەوەی
خاتەمولئەنبیا و دوو لقی دیکە لەو قەرارگایە بە دوو شیرکەتی
رزمندگان« و »رزمجو هاتە نێو کایە ئابوورییەکانەوە،
بیانووی هاتنە نێو ئەو کارەش ئەوە بوو کە لەدوای شەڕی
ئیران و عێراق ژمارەیەکی زۆر دەزگــا و کەلوپەلی رێگا
دروستکردن و بینا ساز کردن لە بەرەکانی شەڕ بەجێ مابوو.
بە پێی قسەی یەکێک لە فەرماندەکانی سپا لە ساڵی ١٣٦٨
تا ساڵی  ١٣٨٥سپای پاسداران توانیویەتی زیاتر لە ٢٠٠٠
پــرۆژەی پیشەسازی و کانگایی لە ئێراندا جێ بەجێ بکا.
ناوەندی »کو ران« کە یەکێکی دیکە لە ناوەندەکانی دیکەی
سپای پاسدارانە و لەسەردەمی سەرۆک کۆماری خاتەمیدا
توانی پــرۆژەی گەیاندی ئاو بۆ  ٨٨٠٠هێکتار لە پارێزگای
خــوزســتــان و نــاوچــەی ئومیدیە وەربــگــرێ کــە تێکرایی
پرۆژەکە نزیک بە  ١میلیارد دۆالر بوو.
تا پێش ساڵی  ١٣٩٠بەپێ ئەسلێک سپا ئیجازەی نەبوو
کە ئەو پرۆژانە وەربگرێت کە لە  ١٠٠میلیارد تمەن کەمترن
بەاڵم دوای گۆرانکاریەکانی نێو ئیران و دەست بوی سپای
پاسدارن ئێدی سپای پاسدارن دەستی گرت بە سەر پرۆژە
بﭽووکەکانیش دا.
لە ئێستادا  ٥٠٠٠هەزار شیرکەتی گەورە و بﭽووک کار بۆ
قەرارگای خاتەمولئەنبیا دەکەن و بە پیی قسەی بەرپرسی ئەو
قەرارگایە  ١٣٥هەزار کەس کاری تێدا دەکا کە ئەو ژمارەیە
بەشێوەی رەسمی و وەک پاسدار وەزی ە بەشداریی کارە
ئابوورییەکانی ئەو قەرارگا سەربازییەن .لەو  ١٣٥هەزارە،
 ٢هەزار و  ٥٠٠کەسیان ڕاستەوخۆ لە فەرماندەرانی سپایی
پاسدارانن .جگە لەو ژمارە کەسانەی ســەرەوە  ٥٠٠هەزار
کەسی دیکە بەشێوەی قەراردادی کار لەگەڵ ئەو قەرارگایە
دەکەن.
سەرچاوە:
ا
ا
ا
ا
ا

ەری بی بی سی
ەری روداو
ەری رادﯾۆ فەردا
ەری کوردستان و کورد
ەرﯾی س ا

استەری بەرێوەبردن و ئابووری

رەوتی ئیسالمی سیاسی
و رێکخراوە گرینگەکانی لە ئێراندا
ﺣەﺳەن ﺣﺎﺗەﻣﯽ

) بەشی بیست ودوویەم(

کۆبووﻧەوەﯾەکی رﯾﻨ ﻟە سە ز
له  ٢٧ی ڕەشهمەی ساڵی  )١٩٧٩( ١٣٥٧دا ،کۆبوونهوهیهک له شاری سەقز گیرا .لهو کۆبوونهوهیهدا
ژمارهیهک له ڕێبهران و نوێنهرانی ئایینی و پێشنوێژی چهند شاری ڕۆژههاڵتی کوردستان ،لهسهر مافی
نەتەوایەتی ،ئیسالمی ،فەرهەنگی ،کۆمەاڵیەتی و شێوەی هەڵسوکەوتی هاوبەش لەگەڵ رێژیمی نوێدا
نووسراوەیەکیان ئیمزا کرد.
ئەو بەڕێزانە بە پێی خهسلڵهتی فیکر و هزریی خۆیان لە چوارچێوەی توێژی میللی_ مەزهەبییەکانی
کوردستاندا جێیان دەگرت .ئەوان لە نووسراوەکەیاندا ،ئاماژەیان کردبوو کە:
لهکاری نووسین و تهدوینی یاسای بنهڕهتیدا ،دهبێ زانایانی سوننی وشیعه بهشدار بن.
له تهدوینی یاسای بنهڕهتی (قانوونی ئهساسی) دا ،بهڕوونی بگوترێ ههموو میللهتهکانی ئێران
له کۆماری ئیسالمیدا ،بۆ وێنه میللهتی کورد دهبێ مافی یهکسانی نهتهوهیی ،سیاسی ،فهرههنگی،
کۆمهاڵیهتی و ئابوورییان ههبێ و بههیچ جۆرێک ،هیچ میللهتێک ئیمتیاز و زیدهیی بهسهر میللهتهکانی
دیکهدا ،نهبێ.
پێویستە سیاسهتی کۆمهاڵیهتی و ئابووری له ئێران جورێک دابڕێژرێ که ههرجۆره ئیمتیازاتێک
و نێوانه چینایهتییهکان ،مادی و مهعنهوی ههڵگیرێ و له کۆمهڵگەی ئێرانێدا ،شتێک بهناوی
چهوسانهوه و خۆبهزلزانی و فهخر فرۆشی نهمێنێ و....
بەشدارانی ئەو کۆبوونەوەیە بریتی بوون لە :مامۆستا شێ عێزهدینی حوسێنی ،پێشنوێژی هەینی
مەهاباد؛ ئهحمهدی موفتی زاده لە سنە؛ مهال ساڵﺤی ڕهحیمی له نه هده؛ قازی مﺤهممهدی خزری،
پێشنوێژی ههینیی شاری شنۆ؛ شێ جهاللی حوسێنی له بانه؛ عهبدوڕهحمانی تاهیری له سهردهشت؛
مهالمﺤهممهدی ڕهبیعی له کرماشان؛مهال عهبدوڵالی مﺤهممهدی ،پێشنوێژی ههینیی شاری سهقز؛ سەید
عەبدولعەزیز لە قهسری شیرین؛ مەال حوسێنی عەالیی ،پێشنویژی مزگەوتی حاجی ئەرجومەند؛ مەال
ئەبووبەکری شەفیعی ،ئیمام جومعەی شاری بۆکان؛ زەڕینی لە قوڕوە؛ جەالل شافعی لە سەقز؛ سەید
عوسمان خالیدی لە مەریوان؛ سەید عەلیی زاهید وارەســی لە ناوچەی شنۆ؛ مەال خدری عەبباسی
لەسەردەشت و حەکیمی خوسرەوی لە کرماشان.
نامەی مامۆستا شێ عێزەدین حوسێنی
له بهرهبهری رێ ڕاندۆمی دیاریکردنی سیستێمی نوێ له  ٧ی خاکهلێوه دا ،مامۆستا شێ عێزهدین
حوسێنی بهم شێوهیهی خوارێ ،بهشدارینهکردنی خۆی لهو ڕاپرسییهدا ڕاگهیاند.
»بیسمیالهیی رهحمانی رهحیم
خهڵکی ئازادیخواز و موسڵمانی ئێران!
گهلی موسڵمانی کورد!
کۆمهڵی سوننی مهزههب!
بهسو و حورمهت!
بۆ ئاگاداری به ئێوه دهگوترێ :وێڕای پهسندی ئامانجهکانی شۆڕشی ڕاستهقینهی میللهتی شهری ی
ئێران و بــیــروڕای ڕاشکاوانه بهنێوهرۆک و ئوسوولی بنهڕهتی ئیسالم ،چونکه هێشتا نێوهڕۆکی
کۆماری ئیسالمی ناڕوون و نامهعلوومه و بهتایبهتی الیهنی مافی دیاریکردنی چارهنووس و مهسهلهی
خودموختاریی کوردستان له چوارچێوهی ئێرانی ئازاد و مافی بێ ئهمالوئهوالی گهالنی دیکه دیاری
نهکراوه ،ههروهها تا کاتێکی به ڕهسمی وهاڵمی ڕاشکاوانه و تهواو ،لهم بارهیهوه له الیهن دهوڵهت و
شووڕای شۆڕشی ئیسالمی ئێران رانهگهیهندرێ ،وهک تاک بهشداری له ڕێ راندۆمدا ،ناکهم .خهڵکیش به
پێی بهرپرسایهتی نهتهوهیی و مهزههبی خۆیان ئازاد و موختارن.
وهسهالمووعهلهیکم و ڕهحمهتوڵهی وهبهڕهکاتوو
شێ عێزهدینی حوسێنی
پێش نوێژی ههینی مههاباد١٣٥٨ /١/٧ ،
ﻧا ەزاﯾەتیی ﮑار ﺷیرازی
ئایەتوڵ مهکارمی شیرازی که له دوایین مانگهکانی ڕێژیمی پههلهوی دوویهمدا ،بۆ شاری مههاباد
دوورخرابۆوه و به قهولی خۆی  ٤٠ڕۆژ لهوێ بوو ،نامهیهکی کراوەی بۆ مامۆستا شێ عێزهدینی
حوسێنی دهنێرێ و دهنووسێ:
»کێشه لهسهر چییه من لەو کۆماری ئیسالمییه بێزارم که بهقهت سهرهدهرزییهک ،کهسێکی قهڵهم
بهدست بهسهر کهسێکی مههابادی به گهورهتر بزانێ.
براله :لهکاتی دوورخراوهییم له مههاباددا ،له نیزیکهوه لهگهڵ زانایی و تێگهیشتوویی تۆ ئاشنا بووم،
لهبیرم ناچێ له ماوهی  ٤٠ڕۆژ مانهوهم لهوێ ،ههمیشه پێمخۆش بوو چاوم به جهنابت بکهوێ و تۆش
ههروا .بهاڵم لهبهر زهخت و گوشاری له ڕادهبهدهری ساواک نهمانتوانی چاومان بە یەک بکهوێ .خودا
شوکر ئهو گوشار و مهترسییانه جێ گۆڕکێیان لهگهڵ ئهو ئازادییه ههمه الیهنه کردوه و لهشهڕی
دهسهاڵتی سهرهڕۆیانهی خراپهکارانە که ههم زوڵم و ستهمیان له ئێوه و ههم ئێمه کرد ،ئاسووده
و ڕاحهت نهبووین .بهاڵم ناتوانم ئهوڕاستییه بشارمهوه که بیروڕای مهن یی تۆ سهبارهت به ڕاپرسی
که نه تهنیا ئهو ئازادییه ،بهڵکوو بناخهکانی ئیسالمی خۆشهویستی له واڵتانهکهماندا قایم کرد ،سهرم
سووڕما و زۆری نیگهران کردم .هۆیهکانی دڵهڕاوکێیهکانت پێ دهڵێم ،بهڵکوو ڕێگایهک بۆ الی برایهتی
پتر بکاتهوه.
 ١ئێمه دهزانین که سااڵنێکی زۆر بهسهر برایانی کوردی ئێمه هات و زوڵم و ستهمی زۆریان لێکرا.
ئهوان خهڵکێکی خۆشهویست و ئازاد و میوانگرن و من بهچاوی خۆم ئهو خوو و خدانهم لێ دیتوون
و لهوانهیه زۆڵم و چهوسانهوه لهوان ،له تاک تاکی خهڵکی دیکه زیاتر بێ .بهاڵم بۆ قهرهبووکردنهوه
و ههوڵدان ،باشتر نهبوو به شوکرانهی ئهو ئازادییه مهعجیزه ئاسایه ،لهشهڕی ئهو زاڵمه بههێزانه که
پشتیوانی زۆر بههێزیشیان له خاریجهوه ههبوو ،دهستی برایهتیمان دابا بهیهک و لهژێر ئااڵی کۆماری
ئیسالمیدا کۆ بووباینهوه ،ههتا دوژمن نهتوانێ له جیاوازیی نێوانمان قازانج بکا و ئێمه بهرهو براکوژی
بهرێ ئایا باشتر نهبوو که لهو ئیقیانووسه گهورهدا که زۆربهی میللهتن ،تێکهڵ بین و مافی لهدهس
چوومان له یهکیهتیدا ،ببینینهوه نه له جیا بوونهوهدا .لهبهر ئهوهی قهرهبووکردنهوهی زوڵمهکان له
یهکبووندا ،ئاسانتره.
 ٢یهقین بزانن بهههمان شێوه که ڕێبهری شــۆڕش ،چهند جار پێداگری کــردوه لەسەر کۆماری
ئیسالمی ،ئیوه له مههاباد ههمان مافتان دهبێ که من له قوم دهمبێ .ههروهها ئێوه و برایانی ئێمه
نیشتهجێ له بهلووچستان و تورکمهن سهحرا ههموو لهو مافهدا یهکسانن و من بهئاشکرا ڕادهگهیهنم،
بێزارم لهو کۆماری ئیسالمییهی بیههوێ سهرهدهرزییهک من له تۆ به زیاتر بزانێ و برایانی شیعهی
ئێمه بهرانبهر به برایانی سوننی ئێمه له مافی تاکهکهسی و گشتیی و ئازادییهکانی واڵت و لهو بابهتانه
زێدهخوازییهک قایﻞ بێ .بهوحاڵهش من ئوسولهن هیچ هۆیهک یا دهلیلێک نابینم که ئێمه و ئێوه لهبهرانبهر
یهک ڕابوهستین و من به جمهووری ئیسالمی بڵێم بهڵێ ،ئێوه بڵێن نا .یا ڕێ ڕاندۆم تهحریم بکهن .لهحاڵێک
دا ،نزیکهی زۆربهی برایانی ئههلی سوننهت ئهوهیان قبووڵ کردوه.
ئەو نامە یا نووسراوەیەی ئایەتوڵال مکارمی شیرازی کە درێژەی هەیە سەرەتای هەنگاوەکانی
خۆسەپاندنی رێژیم نوێ بوو کە بە زمانێکی نەرم دەدوان و بە ئارامی دەچوونە پێش .بەاڵم ویستی
سەرەتایی و داوای پێکەوە ژیانی ئینسانی و بە فەرمیی ناسیینی مافی رەوای کورد و نەتەوە نافارسەکانی
دیکه لە ئێراندا ،بەداخەوە » بەجیایی« ،پێناسە دەکرا! و بە جێگای بیر کردنەوە لە چارهسهرێکی عاداڵنە،
قسە لە »برا کوژی« دەکا!

ژﻣﺎره٧٠٤ :

٣١ی ﺟﯚزەرداﻧﯽ ٢١ _ ١٣٩٦ی ژوﺋەﻧﯽ ٢٠١٧

ناسر ڕە ا ی :خەباتی رۆژهەتی کوردستان الوا بووە و حیزبەکان دەبێ بۆی بەخەم بن
بەشی یەکەم

دیمانە :مووسا باباخانی

پێشمەرگە زۆر دەهــاتــن بــۆ دەرەوە بــۆالی
ڕۆڵــەکــانــیــان یەکێک لــە دایــکــەکــان گوتبووی
ئــەرێ ئــەوە ناسر رەزازیی ــە کامەیە دەڵــی» :
کوردستانەکەم مایەی حەیاتم ،پێشمەرگایەتی
ڕێگای نەجاتم« ئەمنیش چوومە خزمەتی و
سوم لێکرد و گوتم ئەمنم .دوایە گوتی نا گاڵتە
دەکەم ،گوتم نا گاڵتە نیوەی راستە.
ک ا ﻧاسر اﻧ ەوەت ان ﻟ ە ب اﺷ ووری
وﻧﮑی دەزاﻧی
کوردستان ەﻧ ی اﯾاﻧ
ێژﯾ دواتر کوردستان و ﻧاو ە ئازادکراوەکاﻧی
رتەوە و ئێوە اتﻨە باﺷوور و دواﯾە کە
ﻧا اربوون رﯾی ەﻧ ەران ب رﻧە بەر.

کە کێشەی کورد نە کومونیسمە و نە ئیسالم.
کێشەی کــورد نەتەوەییە و تا ئێستا هەر بەو
جۆرە ماومەتەوە.
کا ﻧاسر حاﺷا ﻟەوە ﻧاکر کە ی ﮑا ﻟە
وﻧەر ەﻧ اﻧی کورد ﻟە ر ە تی کوردستان
بە ە ئێوە بەﺷیان بە سرودی ﺷۆرﺷ ێری
و ﻧی تماﻧیﯾەوە ﻧییە ،بە سروودێﮑی ئێوە
ﻟە کورددستان دەﻧ اﻧەوەی تاﯾ ەتیی ەبوو،
دە ﻟۆ بوو .ئێوە ئەو سروودەتان
ئەوﯾ
بۆ ک و
بەڵێ ئەوە راستە کە دوای شۆرشی گەالنی
ئیران ئەمن یەکەم کەس بووم کە لە ڕۆژهەاڵتی
کوردستان ســروودم گوتوە و تاکوو ئێستاش
هەر ب ــەردەوام بــووم .خۆتان باش دەزانــن بۆ
کۆبانی ،بۆ شەنگال ،بۆ ری راندۆم و بۆ پرسی
ژن ئەمن تا ئیستا نەوێستاوم .هەرچەند وەکوو
جاران هەڵسووڕ نیم کە دیارە ئەوەش هۆکاری
خۆی هەیە .بەاڵم سروودی دەاللۆ ،کاتی خۆی
کە دوکتوور جەع ەری شەفیعی گیانی بەخت
کرد و کاک شێرکۆ بێکەس ئەو هۆنراوەیەی

کاکە گیان ئەمن و تۆ و هەموومان ئینسانین
و ئینسانیش ئاسن نییە و هەڵوێستی هەیە .تۆ
وەختێک دەبینی کــە حیزبەکانت ئــاوا پارچە
پارچەن ئەم بۆ بە  ٤بەش و ئەو بووە بە  ٢بەش
و ئەوانی دیش هەر بەو دەردە ،تۆش ئینسانی
خەفەتی لێ دەخۆی و پێت ناخۆشە کە لە کاتێکی
ئــاوادا شۆرشی ڕۆژهەاڵتی کوردستان کە بە
داخەوە ئێستا ئێمە مەقەڕەکانمان لێرەیە نەبێت بە
کارتێک کە بەرامبەر بە کۆماری ئیسالمی دایبنێی.
ئیمە هەمیشە ئاوات و ئارەزوومان ئەوە بووە کە
حیزبەکانمان یەک بن و یەکبگرن .ئا چەند خۆش
بوو لەو ماوەیەدا کە هەموو پێکەوە دانیشتن
هەڵبژاردنی سەرۆککۆماریان بایکۆت کرد.
بەشێکی بەراستی دەگەرێتەوە بۆ نائومێدی
ئینسان وەختێکی نائومێد بێ چێ بکا کاری
پــێ نــاکــرێ و تــووشــی کێشە دەب ــێ تووشی
دەستەوەستان دەبێ؛ هەمووی مەبەستم خەڵک
و پێشمەرگەیە.
ار ییە بە ب وای تۆ ارەسەر و رێﮑار
کا اﻧەن

تا نزیکەی بەهاری  ١٣٦٤ئێمە لە نێوخۆی واڵت
بووین و دوایە هاتینە باشووری کوردستان .کار
و جووڵەی پێشمەرگەش لە شێوەی پارتیزانی
لێهات .کاتێکیش کە ئیدی کە دەرفــەت و بوار
و ئیمکان بۆ کاری هونەری لە شا نەما ،وردە
وردە ڕوومان لە دەرەوەی واڵت کرد.
کا ﻧاسر ئێوە تا ئەو کا بە ەسمی
ێ مەر ەی کۆ ە ە بوون
ئەمن لەسەرەتادا لەگەڵ یەکیەتیی نیشتمانی
بووم .هەر لە ساڵی ١٣٥٦ی هەتاوی لەگەڵیان
ئاشنا بووم و ساڵی  ١٣٥٧کە شۆڕشی گەالنی
ئێران بەسەر داهــات پاش ماوەیەک لە الیەن
کاک فاتیﺤی شیخولئیسالمی کە ئێستا ماوە و
کاک عەتای حاجی ئەمین بە کە بەداخەوە
گیانی بەخت کرد و نەماوە ،دوو نامەم بۆ هات.
ئەوان گوتیان کە ئێمە وەک کۆمەڵە ڕادیۆمان
دامەزراندوە و پێمان خۆشە بێی و لەگەڵمان کار
بکەی و لەو شۆرشەدا بەشدار بی .نامەکان ماون،
ئیدی ئەمن بەمجۆرە چوومە نێو کۆمەڵەوە.
کا ﻧاسر ئێوە بۆ ۆتان باﺷتر دەزاﻧ
کەسێ کە ﻧازﻧاوی وﻧەر ەﻧ ێﮑی ﻧەتەوەﯾی
و
ێ ەدر  ،ئەو کەساﯾەتییە دەب بە
سا اﻧی ئەو ە ﮑە .ئێوە ئەو کا واتان بیر
ﻧەدەکردەوە کە ﻟە یاتی ئەﻧ ا ی حیزبێﮑی
وﺷە ە ب باﺷتر واﯾ ە ﻟە ە ی
وﻧﮑی ئەو کاراﻧەی ئێوە
حیزبێ دا ﻧەب
کردووتاﻧە ﻟە ووی وﻧەری و ﻟە ووی
سیاسی ە ووی ز ە بەو رسە بووە.
بەڵی راستە هونەرمەند خــۆی دەبــێ ئــازاد
بێ و هیچ بەربەستێکی نەبێ ،بــەاڵم ئەو کات
بارودۆخەکە ئاوا بوو .تۆ ناچار بووی کە الیەک
بۆخۆت هەڵبژێری .ئێمە وەکوو بیر و باوەر ئەو
کاتە بە کۆمەڵە نیزیک بووین .هەر چەند ئەمن بە
هیچ شێوەیەک نەبووم بە بەرئەندامیش؛ لە بەر
ئەوە ئەمن ئینسانێکی نەتەوەیی بووم و هەموو
کاتێک بۆ زیندووکردنەوەی فەرهەنﮓ و زمان و
ئەدەبی کوردی تێکۆشاوم .دیارە هەر ئەو کات
ئەمن هاتوچۆی حیزبی دێموکراتیشم دەکرد و
لەگەل هاورێیانی حیزبی دێموکرات دۆست بووم،
تەنانەت کۆچکردوو کاک کەریمی حیسامی لە
بیرەوەرییەکانیدا ئاماژەی پێ کــردوە کە من
وەک کۆمەڵەیەک هاتوچۆی ئەوێم دەکرد .دیارە
من هەمیشە نەتەوەیی بیرم کردۆتەوە گوتومە

بــۆ گــوت و دواتـ ــر کــاک ســـەال موهتدیش
پەخشانێکی بەسەردا هەڵکوت؛ ئەمن هۆنراوەکەی
شێرکۆم کە ناوی دەاللۆ بوو تۆمارکرد ،بەاڵم
بوبوونەوەکەی هاوکات بوو لەگەڵ شەهید
بوونی دوکتور قاسملوو .دیــارە بۆ من ئەو
ئازیزانە هیچ جیاوازیەکیان نییە و هەموویان
لە ڕێــی کورستاندا گیانیان بەخت کــردوە و
هەموویان جێگای رێزن بۆ من.
ﯾەکێ ﻟ ەو ۆکاراﻧەی ئ ەو ۆراﻧییە
ﻧاوباﻧ ی دەرکرد ە ﻟەوەی حیماسی بوو،
وە وت ﻟە ﻧێو ە دا وا ب وبۆوە کە
بۆ دوکتور اسم وو وتراوە .ئەی ۆﻧە کە
دوکتور اسم وو ﺷە ی بوو ،ﺷتێﮑی ﻟەو
ەﺷﻨە ان ﻟە ئێوە ﻧەدی
دیـ ــارە ئــەمــن پیشتریش بــاســم کـــرد .ئێمە
هەرکاممان بۆخۆمان رێگای خۆمان هەڵبژاردبوو،
ئەوکات هەم کۆمەڵە بۆخۆی گروپێکی هەبوو
هەم حیزبی دێموکرات کۆڕی هونەریی خۆی
هەبوو و هات و چۆی یەکترمان دەکرد .تەنانەت
ئەو کاتیش کە ئێمە هەرسێ الیەکەمان ،واتە
یەکیەتیی نیشتمانی و کۆمەڵە و حیزبی دێموکرات
ئەوانیش گروپیکیان هەبوو کارمان دەکرد .پێم
گوتی ئ ــەوەی لە ڕێگای کــوردســتــاندا گیانی
بەخت کردبێ ،ئەوەی کە بۆ کوردستان خەباتی
کردبێ بۆ من جێگای رێزە؛ ئەوەی دیکە تەنیا
دەگەرێتەوە بۆ بیر و باوەری ئێمە کە ئەو کات لە
نێو کۆمەڵەدا بووین و ئەگەر لە حیزبی دێموکرات
دا بایەم بەڵی ئەو کارەم دەکــرد .خۆ ئەگەر لە
حیزبی دێموکرات و کۆمەڵەشدا نەبایەم و لە
الیەکی دیکە بام دیسان هەر بەو بیر و باوەڕە
دەچووینە پێش.
کا ﻧاسر ئێوە ئا ا ەتان بەوە کرد کە کە
وﻧەر ەﻧ ﯾﮑی ﻧەتەوەﯾی ە وێ ت
وە
بووە ﻟەسەر ووداوە سیاسییەکان ،وە
و ﺷﻨ ا و کوباﻧی .ە ﮑی
رﯾ راﻧ
ر ە زﯾاتر کاتێ ە وﯾ دە رن کە
بابەتەکە ی ار ەﯾەکی دﯾﮑەی کوردستان
بی ،ئە دە رس بۆ واﯾە ئاﯾا ﻟەبەر ئەوەﯾە
کە بزووتﻨەوەی کورد ﻟە ر ە تی کوردستان
ﻟەو ۆﻧا ەدا واز بووە ﯾان ۆکارێﮑی دﯾﮑەی
ەﯾە
هۆکارەکە بە داخــەوە دەگەرێتەوە بۆ ئەوە
کە خەباتی رۆژهەاڵتی کوردستان الواز بووە.

ئەمن پێموایە کە ڕێز و حورمەت بۆ یەکتر
دانانێن ،دەنا من پیموانییە ئەو حیزبانەی کە ئێستا
لێرە دانیشتبێتن هیچ نەکەن .نا خەبات دەکەن بەاڵم
ئەمن ئەوە بە باشتر دەزانم کە ڕێز و حورمەت
بۆ یەکتر دابنێن ،النیکەم هیچ نەبێ یەک بگرن و
بەرەیەک دروست بکەن .ئەگەر ناشبنەوە بە یەک
بەرەیەک دروست بکەن کە وەاڵمی خواست و
ویستی ئەو خەڵکە بدەنەوە.
ئێوە بۆ ۆتان ئا ا ەتان بە ە وێ تی
ە تی
اوبەﺷی ئەو ﺷە حیزبەی
کوردستان کرد کە ێﮑەوە ە ژاردﻧەکاﻧی
ئێرانﯾان باﯾﮑۆ کرد ،ئێوە ﻟەو بارەوە
کارداﻧەوە و ە وێ تێﮑتان ەبوو
ئەمنیش لەو روونکردنەوەی کە دامنابوو باسم
کرد ،تەنانەت لەو پەیامەش کە بۆ کوردەکانی
ورمــێ نــاردبــووم لــەوش هــەر باسم کــردوە و
دەتوانی گوێی لێی بگری.
باﺷە ئەوە ئی ە ژاردﻧەکاﻧی ێ تر ﻧییە
نەخێر ئــەوە هی  ٧ ٦مانﮓ لەوەپێشە .ئی
ڕەزبــەری ساڵی ڕابــردوو لە ساڵۆنی سۆناهالن
لە ستۆکهۆڵم ئەمن داوام کــرد کە حیزبەکان
یەکبگرن چونکی پانتورکیزم لە ورمێ خەریکن
کوردەکان وەالدەنێن ،خەریکن کێشە بۆ کورد
دروســت دەکــەن؛ ئەویش لە کاتێکدا زۆرترین
دانیشتووانی ورمــێ و دەورووبـــــەری ورمــێ
کــوردن کەچی کۆماری ئیسالمی بە پشتیوانی
پانتورکیزمەکان کارێک دەکا کە کورد زەربی
س ر بکا .ئێمە داوامان لە خەڵک کرد کە یەک بن
و پشتیوانی یەکتر بن و خەباتێکی فەرهەنگی و
کۆمەاڵیەتی بکەن ،هەرچەند ئەورۆ لە ئیراندا هیچ
کەس ناتوانێ خزمەتی کورد بکا ئەگە ئاڵقە لە
گوێی کۆماری ئیسالمی نەبێ.
کا ﻧاسر ئێوە وەکوو وﻧەر ەﻧ ﻧاسر
رەزازی سەبﮑی تاﯾ ە بە ۆتان ەﯾە
بەڵێ ئەمن دەمێکە بوومەتە خاوەنی سەبکی
خۆم ،هەر لە تەمەنێکی زۆر زۆر کەمەوە .لەو
کاتەوە کە من ئاوازم داناوە تا ئێستا .بەاڵم ئەوە
من نابێ باسی بکەم ،دەبــێ خەڵک باسی بکا
چونکی خۆش نییە ئەمن بەخۆمدا هەڵبڵێم .ئەوە
خەڵک دەبــێ باسی بکا ئەوانەی کە شــارەزای
کاری هونەرین و ئەوانەی کە شارەزای بواری
موسیقان.
ئ ەو کەساﻧەی اوەن سەبﮑی ۆﯾاﻧ

ێ مەر ەﯾەکی وﻧەر ەﻧ ﯾان وﻧەر ەﻧ ێﮑی ێ مەر ە ئەو کەسەی کە ﻟە ر اﻧی سە دا
کە ﺷەر بەسەر کورددا دەسە بە ﯾﻨی سروودی ﺷۆرﺷ ێری و ﻧی تماﻧی دەبﻨە ا ﻨەر بۆ
اﻧ ەر بۆ ئەوەی ارەﯾەکی ز ر ﻟە واﻧی ر ە سەﻧ ەری ەبا و بەر ری ﻟە ان و
ۆی دە ﯾەکە کە بووە
ەو ودﯾەتی ەﻟەکەﯾان ە ژێرن .ئەو وﻧەر ەﻧ ەی کە وە
ە ەرک دێﻨﻨە ﻧێو ۆراﻧیی کوردیﯾەوە .ﻟەو وتووێژەدا ﻟەسەر
کە دە ﻨە دەرەوەی و
ﯾاﻧی وﻧەری و ﯾاﻧی سیاسیی وﻧەر ەﻧ ﻧاسر ەزازی دەدوێی :
کا ﻧاسرئیوەبۆﯾە ﯾاﻧی ێ مەر اﯾەتیتان
ە ژارد کە ﻟە ئیران دەرەتاﻧی ئەوەتان ﻧەبوو
کە درێژە بە کاری وﻧەری ب ەن ﯾان ەر ئەوەی
بۆ ۆتان حەزتان ﻟە ێ مەر اﯾەتی بوو و ﻟە
ێﻨاو ەبا دا ئەو ێ ازەتان ە ژارد
وەک هەموومان دەزانــیــن کــورد لە ئێراندا
جیاواز لە پارچەکانی دیکە هیچ مافێکی نییە،
مافی سیاسی ،مافی هونەری تا دەگاتە ئابووری
و بەشەکانی دیکە .لە سەردەمی پاشایەتیشدا
ئێمە دۆخەکەمان هەر ئاوا بوو ،پێش ئەوەش
هەر وا بووە .بە درێژایی مێژوو ئەو دەسەاڵتانەی
ئێران یان ئەو رێژیمانەی لە ئێران بە شوێن
یــەکدا هاتوون هیچ حیسابێکیان بۆ نەتەوەی
کورد نەکردوە و کوردیان بە بەشەر نەزانیوە.
پــاش ئـ ــەوەی کــە شــۆرشــی گــەالنــی ئێران
ڕووی دا ،کوردستان لە بارودۆخێکی زۆر زۆر
ناخۆشدا بوو ،دەتوانم بڵیم نەتەوەی کورد یەکەم
نەتەوە بوو کە لە ئێراندا زانی کە ئەم رێژیمە
هیﭽێکی لێ هەڵناوەرێ .هەر لەسەرەتای هاتن
یان هاتنەوەی خومەینی بۆ ئێران پاش ماوەیەکی
کورت کاری هونەری هەمووی قەدە ە کران و
هیچ بوارێک نەما بۆ ئەوەی کە تۆ لەوێ کاری
هونەری بکەی .جیاواز لە کاری هونەری ئەوە
گرینگە کە کورد هیچ مافێکی دیکەشی نەبوو.
شۆرش لە کوردستان دەستی پێکرد و هەموو
شارەکانی گرتەوە .ماوەیەک کە هەموو شارەکان
لە دەستی پێشمەرگەدا بوون دەتوانین بڵێین دوو
بەرگری زۆر باش کرا .ئیدی وای لێهات رێژیم
ئەوەی کە لە دەستی هات کردی .لە کوشتن ،لە
گرتن و خستنە زیندان هەتا قەاڵچۆ و ئەوەی لە
دەستی هات بەرامبەر بە کورد کردی و کوردیش
دژ بەو دەسەاڵتە ڕاوەستان .ئەو کات حیزبی
دێموکرات و کۆمەڵە لە مەیدانی خەباتدا بوون.
خەڵکیش چییان کردبا دەبــوا پێشمەرگایەتی
بکەن .ئیدی وابوو سەنگەری بەرگریمان هەڵبژارد
و لە دەرەوە گروپێکمان دانــا بە نێو گروپی
بانگەواز .بەاڵم بەر لەوەش ئەمن هەر زەمانی
شا دەستم بە کاری هونەری کردبوو .بەرهەمی
شۆرشگێڕیم هەبوو ئەو کاتەی کە پەیکەری شای
دەرکراویان لە ئێران هێنا خوارێ من ئەو کاتە
لە رادیۆ تەلەﭬیزیۆنی سنە دوو سروودم تۆمار
کرد .سروودی »نیشتمان« و سرودی »کوردین
و دلێر« .هەتا شەش مانگیش بە شاهیدی کاک
ناسری سینا و کاک بەرزان شاسوار ئەو سرودە
نیشتمانییە لە رادیــۆ تــاراندا ئارمی یەکێک لە
بەرنامەکان بوو بەاڵم دوایە کە زانیان چییە الیان
برد ،ئیدی بەمجۆرە لە ریزی پێشمەرگایەتیدا
درێژەمان بە خەبات و کاری هونەری دا.
کا ﻧاسر بەر ﻟ ەوەی ئیﻨ ﻼ بﮑر و
بەرﻟەوەی سروودی ﺷۆ ﺷ ێ ی ب ێی ﺷێوازی
کارە وﻧەرﯾیەکاﻧتان بوو و ئی ﮫا تان ﻟە
کا ۆراﻧی ێژ وەردە ر
ئەمن بەر لەوەی کە شۆرشی گەالنی ئێران
دەست پێبکا و بەر لەوەی کە بێمە نێو ریزی
پێشمەرگایەتی ،وەکوو گۆرانیبێژێک ناسرابووم
و ناوبانگم گەیشتبووە باشوور و باکووری
کوردستانیش .کاتی خۆی لەبەر ئەوەی کە پیشتر
لە باشووری کوردستان شۆرشی ئەیلوول لە
ئارا دابوو گۆرانیبێژی باشمان هەبوون کە شتی
شۆڕشگێڕییان دەگوت؛ بۆ نموونە مامۆستا تاهیر
تەوفی  ،مامۆستا ساڵ دیالن ،فوئاد ئەحمەد و
جەالل عەزیز .ئەوانە لەسەر من کاریگەرییان دانا
و جیاواز لەوەش هونەرمەندانی نەمر حەسەن
زیرەک و مﺤەممەدی ماملێ و عار جزراویش
کاریگەرییان لەسەر من بووە .بەاڵم دەتوانم بڵێم
کە ئەمن بۆخۆم لە تەمەنێکی کــەمدا گەیشتمە
ئــەو ئاستەی کە خــۆم ئــاواز دابنێم و پاشان
گۆرانیی فۆلکلۆری کوردیش بڵیمەوە و لە فەوتان
رزگاریان بکەم.
کا ﻧاسر ئەو کاتەی سروودی ﺷۆرﺷ ێرﯾ
دە و دەت زاﻧ ی کە ەر ئ ەو س رووداﻧ ە
ارەﯾەکی ز ر ﻟە وان دێﻨێتە ﻧێو رﯾزەکاﻧی
ێ مەر اﯾەتیی حیزبەکاﻧی ر ە ت ی
کوردستان
بەڵی ئاگادارم جارێکیان وەکــوو بیرەوەری
لە بیرمە لە »تییەت« دایکێک ،ئەو کات دایکی

 (دەب ەﻧ اﻧەوەی کارەکاﻧیان ﻟە ﻧێو دﻧیای
وﻧەری کۆ ە اکەﯾاندا ب یﻨﻨەوە .ﻟە ﻧێو
ە دا کەسێ
وﻧەر ەﻧ اﻧی دﯾﮑەی
ەﯾە ﺷوێ سەب و ﺷیوازی ئێوە کەت
بەڵێ زۆر کەس هەن .زۆر گۆرانیبێژ هەن کە
پەیرەوی لە گۆرانیبێژ ناسری رەزازی دەکەن.
لە کرماشان هەیە ،لە ئیالم و سنە هەیە هەتا
دەگاتە مهاباد و شارەکانی دیکە .خۆت ئەوە باش
دەزانــی ئــەوە کاتی خۆی حسێن سەفامەنش،
ئەوە سیروسی ئیمامی و زۆر کەس هەن کە
بمەوێ باسیان بکەم.
کا ﻧاسر باسی کر اﺷاﻧ کرد ،ﯾەکێ
ﻟە کۆ ەکەکاﻧی وﻧەر ە ﻟە ر ە تی
کوردستان تەﻧاﻧە ﻟە ئاستی ئێراﻧی
دا کر اﺷاﻧە .ئێ تا ز ر ۆراﻧی ێژی
سەرکەوتووی ئەو کر اﺷان و ئیﻼ ەﯾرەوی
ﻟە سەبﮑی ئێوە دەکەن ،ئەوە ﻟە حا ێ داﯾە کە
بۆ ۆﯾان ئەو ە وو ۆراﻧی ێژە ەورەﯾەﯾان
ەﯾە .ئێوە ێتان واﯾە ۆکارەکەی ییە ئاﯾا
ئەوە بۆ ئەو وتارە کوردﯾیە دە ە ێتەوە کە
ﻟەو زا ە
بەڵێ دەلیﻞ زۆرە .جیاواز لــەوەی کە رێگە
نادرێ کاری هونەری لەوێ بە رێکوپێکی بکرێ
و دەبێ لە  ٧خوانی رۆستەم تێپەرێ ،بەاڵم
هەن کەسانێک کە ئەو کارە دەکەن وزۆر کەس
هەن کە کەوتوونەتە شوێن بۆ نموونە شەقڵی
ناسری رەزازی.
دی ــارە ئــەوە بەشێکی دەگــەرێــتــەوە بۆ ئەو
خەباتە نەتەوەیییەی ئەمن کردوومە.
دیــارە ئەمن ناڵیم شتێکم کــردوە و ئەوەی
کردبێتم وەکوو ئەرکێکی نەتەوایەتیی دەبینم،
چوونکە هەر کوردێک لە جێگای خۆیەوە ئەوەی
کە لە دەستی دێ دەبــێ بیکا و ئــەرک تەنیا
پێشمەرگایەتی نییە .باشتێکت پێ بڵێم ئێمە نابێ
ئەو خەڵکەی کە لە ناوەوەن بە هیﭽیان بزانین ،نا
ئەوان هەن لە نێو دەمی گور دا بەاڵم ئێمە هەین
لە دەرەوە وئەوە زۆر زۆر گرینگە.
کا ﻧاسر ز ر بابە کە ێوەﻧ ی بە رسی
کوردەوە ەﯾە ئێوە کارتان ﻟەسەر کردوە.
ۆراﻧی وت  ،ب واری ز اﻧەواﻧی و کاری
فەرر ەﻧ ی و تێیدا سەرکەوتوو بوون .ئێوە
ﻟە ز ر ﻟە وتووێژەکاﻧتادا باسی ﯾارساﻧەکان
دەک ەن ،ک ار ب ە ﯾ ەﻧ ی ئی تی ادی و
ﯾەﻧی فەر ەﻧ ی
دﯾﻨییەکەی ﻧییە و وە
و وسی اﯾی بۆ رﯾﻨ ە بزاﻧ ئێوە ۆﻧە
ئەوەتان رﯾﻨ بووە
با یــەک شتت پی بڵێم ،بە داخ ــەوە یــان بە
خۆشییەوە هەرچی بێ کــورد نەتەوەیەکی
فرەمەزهەب و فرە زاراوەیە یان فرەزمانە .جیاواز
لەوەی کە کورد بەشێکی موسوڵمانە و شیعە و
سوننی لێ بۆتەوە ،بەاڵم ئێمە سێ ئایینمان هەیە
یان باشترە بڵیم ئایینێکمان هەیە کە چەند لقی لێ
بۆتەوەو و ئەم ئایینە خۆجێیە .ئەم ئایینە ئایینی
کۆنی کوردە چوونکە ئێمە بە زۆر کراوین بە
مسوڵمان .ئەم ئایینە دەمێکە لە کوردستاندا هەیە
ئەم ئایینە بە زمانی کوردی هاتووە هەتاوەکوو
ئەورۆ .بە زمانی کوردی نیاوە و نیایشەکانیان
هێناوە هەتا ئێستاش .بەشێک لە نەتەوەی کورد
لە کوردستان یارسانە کە لە ئــیــراندا پێیان
دەڵێن ئەهلی حەق و لێرە پێیان دەڵێن کاکەیی؛
هەرووەها بەشێکی دیکەمان هەیە کە ئیزەدین
لە سورییە و لە باشوور و لە باکوور دەژین،
پاشان عەلەویمان هەیە کە ئەوانە شیعە نین
و وەکوو یارسان تیرەیەکن لە یارسان .ئێستا
بە هەرحاڵ ئەگەر تیرەیەکیش نەبن بۆخۆیان
ئایینێکن کە ئەگەر بێتوو بەراوەردیان بکەی و
لەبەر یەکیان دابنێی هیچ جیاوازییەکیان نییە.
یانی یارسان و عەلەوی و کاکەیی و ئیزەدی
ئەگە لە پاڵ یەکدا دابنێی دەبینی تەمبوور لە نێو
ئەواندا پیرۆزە ،مەلەکە تاووس وەک یەکیک لە
فریشتەکان لە نێویاندا پیرۆزە .باشە ئەوانە تا
ئێستا بە کوردی هاتوون و وەک چۆن یەکێک لە
کۆڵەکەکانی مووسیقای ئێران کوردییە یەکێکش
لە کۆڵەکەکانی موسیقای کوردستان موسیقیی
یارسانەکانە .ئەوان  ٧٥مەقامیان هەیە کە رەدەی
دیکەشی لێ دەبێتەوە .مەبەستم ئەوەیە کە ئەوانە
نابی بە کافر دابندرێن ،ئەوانە ئایینی خۆجێیی
خۆمانن .ئەوانە کوردن و خەڵکی کوردستانن
و کۆنترین تیرەشن کە شارنشینییان دەست
پێکردوە.
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ناسیۆناڵیزم لە گوتاری بزا ی ر گاریخوا ییەوە هەتا کۆمەڵگە
نــــــاســــــنــــــامــــــەی
کـــوردبـــوون دەگـــەڵ
ئـــەوەی بــە درێــژایــی
مـــــــێـــــــژوو خـــــۆی
ﺗەھﺎی رەﺣﯿﻤﯽ
پاراستووە و ،لە ژێر
هــێــژمــۆنــیــی توخمە
نەتەوەیییە دەســکــردەکــانــی داگیرکەرانی
کوردستاندا نەچەماوەتەوە ،بــەاڵم دەگەڵ
ئەو بەربەرەکانییە چڕ و دش ــوارەشدا بۆ
مانەوە ،لە بنەوان و سەرەوانیشدا تووشی
کڵۆڵی هاتوە .دیارە لەم خەسارەی کە پێی
گەیشتووە ،تەنیا تاک و کۆمەڵگەی کوردی
بــەرپــرســیــار نییە ،بەڵکوو بــزاﭬــی کــوردی
لە هەر چوارپارچەکە کە وەک پێشەنﮓ و
ڕێنوێن ئاراستە و ئاقاری سیاسی خۆیان
نواندوە بەرپرسیارییەتێکی زۆریان لە سەر
شانە.
سەرهەڵدانەکانی کــورد لــە پارچەکانی
کــوردســتــان بــەهــۆی گــەشــەنــەســەنــدوویــی
و ئایینیبوونی کۆمەڵگە کە زیاتریش لە
کۆتایییەکانی ســەدەی نــۆزدە و سەرەتای
ســــەدەی بیستەم لــەســەر دەســتــی پــیــاوە
ئایینییەکان هەڵگیرساوە زۆر جاران توخمی
عەشیرەیی و ئایینی باڵی بەسەردا کێشاون
و ،روح ــی یــەکــگــرتــووی نــەتــەوەیــی لــێ کز
کردوون ،هەر ئەوەش وای کردوە تا بزا و
سەرهەڵدانەکانی کورد بەو شێوەیەی دەبووا
ببن ،گشتگیر نەبن.
لــە س ــەدەی بیستەمدا کــە کۆمەڵگەکانی
رۆژهەاڵتی ناﭬین و یەک لەوانیش کۆمەڵگەی
ک ــوردی ئاشنا بــە دیـــاردەی حیزبایەتی و
رێکخستن دەبن و دواشەپۆلەکانی دەوڵەت
_نــەتــەوە ڕوو لــە ڕۆژهــــەاڵت دەکــــەن ،لە
پارچەکانی کوردستان پێکهاتەی نــوێ لە
چەشنی حیزب ســەرهــەڵدەدەن و قۆناخی
عەشیرەیی و ئایینی لەسەر بزا تا ڕادەیەکی
زۆر دەڕەوێــتــەوە .بــەاڵم دەگــەڵ ئــەوەشدا
خەون و داخوازییەکانی کورد وەک نەتەوە
لە درووشــم و لە زەینی تاکی کورددا
تووشی دابەزین دەبێ .هەر بۆیە بەدوای ئەم
قۆناخە لە ژیانی سیاسیی کۆمەڵگەی کورددا،
پێناسی کوردبوون تاڕادەی ئێرانی و عێراقی
و تــورکــی و س ــووری دادەبــــەزێ و ،هەتا
ئێستاش زەینی تاکی کورد زیاتر ڕووخسار و
بیرکردنەوەیەکی داگیرکارانە داگیری کردوە
هەتا ،بیرێکی ئازادیخوازانە و شۆڕشگێڕانە.
دیــارە ئەوە بە واتــای خۆبەدەستەوەدان و
داتەکینەوە لە شوناسی سەرەکی نیە ،بەاڵم
شوناسی سەرەکی لەو قۆناخەدا دەکەوێتە
ژێــر شوناسی داگــیــرکــارانــەوە و ،تەنانەت
چەشنێک ڕەشبینی و بە کەمزانینی کوردی
پــارچــەکــانــی دیــکــە لــە زیــنــی تــاکــی ک ــورددا
چەکەرەی پێدەکرێ؛ئەمە لە کاتێکدایە کە
پێش ئەو قۆناخە پێناسی کوردی پارچەیەک
بــۆ پــارچــە داگ ــی ــرک ــراووەک ــەی تەنیشتی،
کوردستانی ئەودیو ،یان گەرمێن بووە هەتا
پێناسێکی داگیرکەرانە.
ئەم رەوتەی بە ئێرانی و تورک و  ...بوونەی
کورد پاش ئەوەی بیری یەک دەوڵەت یەک
نەتەوەیی الی رەزا میرپەنجی قەزاق لە ئێران
و مستەفا کەماڵ لە تورکیە و سەردەمی
گرفەی ناسیۆناڵیزمی عەڕەبی لە ناوچەکەدا
زیاتر ڕیشە دادەکــووتــێ و دۆشــدامــاوی و
شکستە پەیتا پەیتاکانی بزووتنەوەی کورد لە
بەشە داگیرکراوەکانی کوردستاندا ،هێندەی
دیــکــە روح ــی کــوردبــوون کــزتــر دەکـــەن و
پێناسی داگیرکەران الی تاکی کورد بەهێزتر
دەک ــەن ،هەتا کۆتایی ســەدەی بیستەمیش
ڕەوتــەکــە بەستێنێکی ڕوو لە پاشەکشەی

ئــەو ناسیوناڵیزمەیە لــە کــوردســتــان .بە
پــاڵ ئــەمــەشــەوە لــەو مــاوەیــەدا بــــەردەوام
داگیرکەران بە بەرنامە و سیستماتیک هەوڵ
دەدەن ئوستوورە و روحە نەتەوەییەکانی
کــورد لە زەیــن و بیر تاکەکانی کۆمەڵگەدا
الواز و تەنانەت سووک و بێبایە بکەن و،
ئوستوورە و شانازییەکانی خۆیانیان بۆ زل
دەکەنەوە.
بــەاڵم ئــاڵــوگــۆڕەکــانــی س ــەدەی بیست و
یەک و بەتایبەتیش ،ڕووداو و پاشهاتەکانی
پـــاش بـــەهـــاری عـــەڕەبـــی ،ب ــە چەشنێکی
بەرچاو ،ــرووری پێشێلکراو و سەرکزی
ک ــوردب ــوون دەگــەشــێــنــنــەوە و تــەنــانــەت تا
ئاستی نۆستالۆژییەکانی مێژووی کۆن و
سەربردە ئەفسانەئاساکان بەرزی دەکەنەوە.
لێرەدایە کــوردبــوون لە ئاستی هــەر چوار
پارچەی کوردستان گڕ و تینێکی تایبەت بە
هێز و بیری تاکی کورد دەبەخشێتەوە ،هەتا
شووناسی سەرەکی خۆی لەژێر هێژمۆنی
ساختە و دەسکردی داگیرکەراندا ڕاست
بکاتەوە .گیانبازی و قارەمانێتی گەنج و
الوی کــورد بە ژن و پیاوەوە ئەفسانە بۆ
جیهان دەخوڵقێنن ،شەڕی دژی وەحشیترین
تاقم و بیری تاریکی سەردەم ،کورد و تاکی
کورد لە جیهاندا وەقــەدر و قیمەت دەخا و
لە تاکێکی بێ نیشتمان و دەوڵەتەوە دەیکا
بــە پــاڵــەوانــێــک کــە لــەبــڕی جــیــهــان شــەڕی
دژی تیرۆر دەکا .ئەو گەشانەوەی پێناسە
پــێــخــوســتکــراوە تــەنــیــا بــە کــوردســتــان و
کۆمەڵگەی ک ــوردی نــاوەســتــێ ،بەڵکوو لە
ئاستی جیهانیدا کوردبوون دەکا بە شانازی.
لە کاتێکدا پێشتر زۆر کەس لە چوارچێوەی
دەولــەت داگیرکەرانی کوردستان و ،لە
هــەنــدەران کــوردبــوونــی خــۆی دەشـــاردەوە
لەجیاتی ئەوەی بە شانازییەوە ناوی بێنێ.
ئەوەندەی ئەو کاریگەرییە بگەڕێتەوە سەر
ڕۆژهەاڵتی کوردستان ،دەبینین تەنانەت ئەو
ناوچانەی کە تەقەی فیشکی شۆڕشەکانی
کـــوردی پێێ نــەگــەیــشــتــووە و لــە شــۆڕش
دابــڕاوە ،لە گۆڕەپانی شۆڕشدا قەڵەمبازی
کــــردوە و ،پـــۆل پـــۆل الوانــــی بــاشــووری
رۆژهەاڵتن لە ریزی هێزە کوردییەکانی
رۆژهەاڵتدا و لە باشوور و لەوپەڕی
رۆژاوا بۆ پاراستنی ئەو شوناسەی هەنووکە
دوای مــەودایــەکــی زۆر بــە شــانــازیــیــەوە
خــۆی پێ دەناسێنن ،دەردەکــــەون .دەگــەڵ
ئــــەوەشدا بــەشــەکــانــی دیــکــەی رۆژهـــەاڵت
کــە زیــاتــر تــێــکــەاڵوی ش ــۆڕش ــن ،بــەهــۆی
کــاریــگــەریــی کــەشــی ئــــازادی بــاشــوور لە
شوناسی کوردبووندا تۆختر دەبنەوە ،هەتا
رادەیەک شتێک بەناوی ئێرانی بوون دەبێ
بە کەموکوڕییەک .بــەرزبــوونــەوەی ئاستی
خوێندەواری و هۆشیاری نەتەوەیی کۆمەڵگە
و هەروەها پەردەالچوون لەسەر مێژووی
ڵێڵی کورد و ناوچەکە ،پێکەوەلکاندنەوەی
ئــاڵــقــە ون ــب ــووەک ــان ــی مـــێـــژووی کــــورد و
هـــەروەهـــا فــیــربــوونــی زمــانــی بــێــگــانــان و
بەتایبەت ئورووپییەکان لە الیەن کوردەوە
کــە ســەرچــاوەی زۆربـــەی زانستەکانن بە
مــێــژوو و جــوگــرافــیــاوە بــگــرە ،گــرێــگــۆڵ و
چــەواشــەکــاریــی و بـــــەاڵڕێدا بــردنــەکــانــی
دەســەاڵتــە داگیرکەرەکان و ئوستوورە و
مێژووە بریقەدارەکانیان دەردەخا و ،کورد
بــەرەبــەرە ب ــەرەو ئــوســتــوورە و روحیاتی
خۆی دەگێڕێتەوە.
ئـــــەم خـــۆنـــاســـیـــنـــەوانـــە و بــەگــشــتــی
ڕووداوەکانی ناوچەکە هەموو کاریگەرن کە
کۆمەڵگەی کوردی جیاوازییەکانی خۆی و
هێز و پوتانسییەلی خۆی بناسێ و لەسەر

حیزبی دێموکراتی کوردستان و پرسی قانوون
»حیزبی دێموکراتی کوردستان و پرسی
قانوون« نوێترین بەرهەمی عومەر باڵەکی،
ئەندامی دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموکڕاتی
کوردستانە.
وەک لــە لــەو پــێــشــەکــییــەکدا کــە بەڕێز
مامۆستا عــەبــدوڵــال ح ــەس ــەنزادە بــۆ ئەو
کتێبەی نووسیوە ،ئهم کتێبه هەوڵێکی بەبایخە
بۆ ئاشناکردنی خوێنهری خۆی دهگهڵ گیانی
قانووندۆستی و باوهڕ به دهسهاڵتی قانوون
لهنێو حیزبی دێموکڕاتی کوردستاندا .نووسهر
لهم نامیلکهیهدا به ههڵدانهوهی الپهڕهکانی
ڕۆژنـــامـــهی »ک ــوردس ــت ــان«ی ســهردهمــی
کۆماری کوردستان زۆر بڕیاری ڕێبهرایهتیی
حیزبی دێموکڕات و سهرۆکایهتیی کۆمار
و بهگشتی دامــودهزگــا سهاڵحیهتدارهکانی
ئــهو ســهردهمــهی دهســهاڵتــداریــی کــورد له
خۆرههاڵتی کوردستانمان وهبیر دێنێتهوه،

که ههموویان لهو بڕگه زهمانییهدا حوکمی
قانوونیان ههبووه.
نووسەر هەر بۆ نیشاندانی ئهو ڕاستییه که
حیزبی دێموکڕاتی کوردستان له قۆنا هکانی
دوای کــۆمــاریــشدا هــهر قــانــوونپــهروهر و
قانوونپارێز بووه ،چاوێکی بهسهر بڕیارو
پهسندکراوهکانی حیزب له دهورانــی دوای
سهرکهوتنی ڕاپــهڕیــنــی گــهالنــی ئێرانیشدا
گــێــڕاوه و بهشێک لهوانیشی که ههرچهند

ئەو توخم و بنەمایانە پێناسێکی
جیاواز بۆخۆی بدۆزێتەوە .ئەم
بەئاگاهاتنەوەیە کە نــەک هەر
دەســەاڵتــدارانــی تــاران ،بەڵکوو
کــۆمــەڵــگــەکــانــیــشــیــان دەخــاتــە
پەلەقاژە و خەم لە ڕەوینەوەی
هــێــژمــۆنــی تــی ـ تــیــ ــەدراو و
دروســــتــــکــــراوی ن ــەت ــەوەی ــی
خــــۆیــــان بـــخـــۆن و قـــــوڕ بــۆ
نۆستالۆژییە خەیااڵوییەکانیان
بــخــۆن .هــەر بۆیەشە لــە تــۆڕە
کــۆمــەاڵیــەتــیــیــەکــانــدا بــە دەیــان
و ســەدان شینگێڕ پەیدا دەبێ
کە گوایە کورد لە فن شوێن
نــە خ ــۆی بــە عــێــراقــی دەزانـــێ
نــە ئــێــرانــی ،ک ــوردب ــوون وەک
مۆتەکە لێرەوەیە بیر و زەینی
تاکی ئەو کۆمەڵگە خۆبەزلزانە
خ ــەی ــااڵویی ــان ــە دەخــەســێــنــێ
کــە هــەمــوو شتێکیان تەنیا لە
رۆچــنــەی پێناسەی خۆیانەوە
دەوێ.
بــــەاڵم ئــایــا لـــێـــرەدا بــزاﭬــی
ڕۆژهـــــــــــــــــەاڵت تـــــوانـــــیـــــوێ
خوێندنەوەی بۆ ئــەم دۆخــە و
ئــەو گۆڕانە بنەڕەتییە هەبێ،
ی ــان ئـ ــەوەی بــە چاولێکەریی
ڕێبەرانی پێشوو و بۆ ئەوەی
دڵی ناوەندنشینان لە خۆ زوێر
نــەکــەن ،لە هەموو ئێرانییەک
ئــێــرانــیــتــر دەبـــــن .ئـــــەوەی تا
ئــێــســتــا ڕوون و ئــاشــکــرایــە
هیچ پێکهاتەیەکی شوێندانەر
و کـــاریـــگـــەری ڕۆژهــــەاڵتــــی
نـــەک خــویــنــدنــەوەی ب ــۆ ئــەو
گــۆڕانــە هــزریــیــەی کۆمەڵگەی
کوردستان نەکردوە و لە وتار
و وێژمانی هیچ الیەنێکیشدا
دەرنەکەوتووە ،بەڵکوو هیندێک
هێز بــە خــۆســەرقــاڵ کــردن بە
هــەنــدێــک درووشـــــم کــە تەنیا
بۆ ســەر کا ەز دەگونجێن لە
بیری پێکەوەلکاندنی هەمیشەیی
پـــارچـــەکـــانـــی ک ــوردس ــت ــان ــن
بـــە داگــــیــــرکــــەرانــــەوە .هــێــزە
رەســەنــەکــانــیــش لــە ســەرەتــای
دامـــەزرانـــیـــانـــەوە بــۆ ئـــەوەی
مۆرکی جیاییخوازیی لە خۆیان
دامــاڵــن ،خــۆ بــە ئێرانی بــوون
پــیــنــاســە دەکـــــەن و ،دروشـــم
و ئامانجە ستراتیژییەکانیان
بێبەرییە لە دروشمێکی رووتی
ناسیۆناڵیستی کە حەوجێیەتی
ئێستای هزری الوانە .تەنانەت
ئــــەو بـــزاﭬـــە رزگــــاریــــخــــوازە
نــەیــتــوانــیــوە لــە تــوێــی چاالکی
مــێــدیــایــی و راگــەیــانــدنــیــشدا
یارمەتیدەر بە بەرزرکردنەوەی
هەرچی زیاتر ئەو هەستە ،کە
دەتوانێ داهاتووی لەسەر بنیات
بنرێ .لەڕاستیدا ئەو کەمکارییە
ئـــــەوە دەردەخــــــــا کـــە بـــزا
هێشتاش لە بواری فیزیکییەوە
دەڕوانێتە کۆمەڵگە هەتا هێزێکی
فیکری ،یان بە واتایەکی دیکە
دینامیزمی بەدیهاتنی ستراتیژی
کــوردبــوون لە چــەکدا دەبینێ
هەتا لە بواری هزری.
له دهزگایهکی قــانــووندانــهرهوه
دهرنــــــهچــــــوون ،بــــــهاڵم نــــاوی
قــانــوونــیــان لــێنــراوه و حوکمی
قانوونیان ههبووه هێناوهتهوه.
لهوانه قانوونی سزادانی گشتی و
گهاڵڵهی شووڕاکان.
»کﭽە ئــەرمــەنــی«» ،مەهاباد
و کورتە مێژوویەک مەهاباد«،
»سـ ــەمـ ــەد هــــەر زیـــنـــدوویـــە«،
»زارا خــۆشــەویــســتــی شـــوان،
»کۆمەڵناسی شــەڕ«» ،دایــک و
تەیموری لەنﮓ«» ،ئەندێشەکانی
ئــیــمــپــراتــۆرێــک«» ،کۆمەڵناسی
ســــزادان« و »هــونــەری شــەڕ«
چەند بەرهەمێکی دیکە لە نووسین
و وەرگــیــڕانــی عــومــەر باڵەکین
کە لە سەنگەری خەباتی حیزبی
دێموکڕاتی کوردستاندا پێشکێش
بە کتێبخانەی کوردی کردوە.

ﻫەﯾﺎس ﮐﺎردۆ

پاش مەرگی تێکۆشەر عەبدوڵال شێنانی

نازانم کێ تاوانباره :خۆم ،زهمان ،مهودا ،ڕاسپارده ،دهوروبهر ،دوکتۆر و دهرمان ،ئهجهل
یان خودا من نازانم .ڕهنگه خۆم لهههموان تاوانبارتر بم که سستی و تهمبهڵی بڕستیان لێ
بڕیم و له کارێک که دهبوو له مێژ بایه کرابا وهپاشیان دام .قهت ناتوانم داخی ئهوه نهخۆم که
بۆ ئهو کارهم نهکرد و له قیسم دا بۆ پهلهم نهکرد و زوو وهخۆ نهکهوتم بۆ ههرهوهزم ساز
نهکرد و ئهرکم پێ نهسپاردن بۆ پهنام بۆ کهسانی دهوروبهر نهبرد و داوای هاوکاریم لێ
نهکردن ئەو کەسەی دەبوو ناوی بەرزی لەڕیزی ناودارانی مێژووی زیندوو بایە ،بەداخەوە
زووتر جێی هێشتین و مێژووی زیندووی بە سە یری هێشتەوە.
تێکۆشهری ماندوویی نهناس ،پێشمهرگهی خۆشهویست و کار لێهاتوو ،فهرماندهی
بــهوهج و قابیﻞ ،کــادری وشیار وجێ بــڕوا ،کهسایهتیی ناسراوی کورد و ئهندامی چاالکی
حیزبی دێمۆکڕاتی کوردستان ،کاک عهبدواڵ شێنانی له یهکهم کهسانی جێ مهبهستی من بۆ
بهشداری له مێژووی زیندوودا بوو .زۆر ئۆگری ئهوه بووم بتوانم پهی به ڕازی توانایی و
کارناسی و مودیرییهتی ئهو ئینسانه بهرم .یهکجار دڵم پێوه بوو قهڵهمم به وهس ی ئهو زاتهدا
بێته خوار و خاڵ به خاڵی شاکارهکانی تۆمار بکا .دنیایهک ئاواتم بوو زمانی گێڕانهوهی
سهربورده و ژیانی ئهو کهسایهتییهم ههبێ .خۆزگهم دهخواست لهزمان خۆیهوه گوێبیستی
قارهمانهتی و فیداکارییهکانی بام و ئینجا بۆ ئێوهشم گێڕابانهوه .هیوام وابوو دهگهڵ شێنانی
شا و داخی کوردستانم کردبا ،سهرم لهشار و گوندان دابا ،لهسهنگهردا مابامهوه و دهستم

لهسهر پهالپیتکهی ت هنﮓ ڕاگرتبا ،پێشمهرگهم رێنوێنی کردبا و تهر و بهرنامهم بۆ داڕشتبان،
هاوسهنگهری بریندارم دهب ــاوهش گرتبا و بۆ مهرگی قارهمانان فرمێسکم ڕشتبا ،ههڵم
کوتابایهته سهرسوپای دوژمن و ڕاوم نابان .بهکورتی مهبهستم ئهوه بوو بهشێک لهمێژووی
خهباتی سهختی پێشمهرگهم لهزمان ئهو خهباتکارهوه تۆمار کردبا و وهک دیارییهکی گرانمایه
پێشکهشی ئۆگرانیم کردبا.
شێنانی به جهسته بهجێی هێشتین و ڕووحی سووکی بۆ ئاسمان فڕی .ئێستا لهشێک
که دهورانێک بهزمی دهگێڕا و نهزمی پێک دێنا ،سارد و بێ جووڵه ڕاکشاوه .دڵێک که زهمانێک
بۆ خهبات و تێکۆشان لێی دهدا ،ئێستا کڕو مات لێی خهوتوه .ئینسانێک که سهردهمانێک
شێری مهیدان و سهرقافڵهی کاروان و سوارچاکی ههڵسووڕان بوو ،بێ ههست و خوست
لهنێو تەنگەبەرایی گۆڕێک بۆی ڕاکشاوە .شێنانی به ههموو فیداکاری و خۆماندوو کردن و
ههڵسووڕانی چهندین ساڵهیهوه ڕۆیشت و ماڵ ئاوایی له ئۆگرانی کرد .ئهو هات ،دهستی دایه
چهک ،پێی نایه مهیدان ،دهوری گێڕا و قۆنا بهقۆنا چوە پێشێ .ئهو کاری کرد ،تێکۆشا،
زهحمهتی کێشا و ئارهقهی ڕشت .ههستا ،ڕابوو ،لهدوژمن چۆ پێشێ و سهنگهری لێ گرت
و ههتا یهک ههنگاویی مهر ڕۆیشت .ئهو هیچ نهما بۆ ئازادیی گهلهکهی نهیکا و ههرچی
لهدهستی هات و بۆی کرا خالیسانه و بێ چاوهڕوانی نایه خزمهت ئامانجهکانی .ئهو خهڵکی
ویست و خۆی نهویست .ئێستا جهستهی شێنانیمان لێ ونه و ڕووحییشی فڕیوه .ئهوهی لهو
ئینسانه بۆمان ماوهتهوه دنیایهک رێز و خۆشهویستی و قهدرزانی و ئهمهگدارییه.
شێنانی لەو فەرماندەرانە بوو کە بە باشی خۆی پێ گەیاند .پلە بە پلە و بە لیاقەت و
کارلێهاتوویی خۆی چوە سەرتر .لە پێشمەرگایەتی ڕا دەستی پێ کرد و هەتا فەرماندەیی
هێز هەڵکشا .زۆر ناوچەی کوردستان گەڕا و لەزۆر شوێن بەرەنگاری سوپای دوژمن بۆوە.
سەری بە هەزاران ماڵدا کرد و لەسەدان گوند قسەی بۆ خەڵک کرد .سەدان پێشمەرگەی بار
هێنان و فێری کردن چۆن خزمەت بە گەل و نیشتمان بکەن .ئەو نەمرە ناوێکی ئاشنا بۆ خەڵک،
فەرماندەرێکی وشیار بۆ پێشمەرگە و کادرێکی زانا بۆ حیزبەکەی بوو.
ڕاستییهکهی ئهوهیه لهمێژ بوو ههوڵی ئهوهم بوو بتوانم بهشی تێکۆشهر عهبدواڵ شێنانی
دهمێژووی زیندوو بخهم .لهو بارهوه هانام بۆ دۆستێکی بهڕێزیش برد و تهنانهت به تهلهفۆن
دهگــهڵ خودی کاک عهبدواڵ و هاوسهری بهوهفاشی قسهم کرد و قــهراری وهدهستهێنانی
زانیارییهکانیمان دا .بهاڵم شتهکه وهدوایه کهوت و سروشتی بهدفهڕ ئهو مهجالهی پێ نهداین
لهو زانیارییانه کهڵک وهرگرین .لهو بــارهوه من خۆم زۆری خهفهت لێ دهخــۆم و دهزانم
»مێژووی زیندوو« به ناتهواوی درێژهی پێ دهدرێ .من داوای لێبووردن لهڕووحی پاکی ئهو
ئینسانه شۆڕشگێڕه دهکهم که نهمتوانی له کاتی خۆیدا وهخۆ بێم و ههوڵهکه به ئهنجام بگهیهنم.
لهالی من تێکۆشهڕ شێنانی ههر ماوه و لهبهرچاوه .ئەو تاجی قارەمانەتی لەسەر ناوە و وەک
ئەستێرەیەکی گەش لەئاسمانی خەباتی ڕزگاریخوازیدا دەمێنێتەوە.
ئای چەند خۆشە لە تەنیشت ئەو جۆرە مرۆﭬانە خەبات بکەی .هەموو ئەو ڕۆژ و حەفتە و
مانﮓ و سااڵنەی کاک عەواڵ بۆ نەتەوە و خەباتەکەی تەرخانی کردن پڕن لە بەهرە و دەسکەوتی
لەبیر نەکراو .بۆیە ناوی شێنانی لەڕیزی نەمران دایە و مێژووی زیندوو بە شانازییەوە یادی
دەکاتەوە.
یادت بهخێر کاک عهبدواڵ که ئازادانه ژیای و ئازایانه تێکۆشای .سوت لێ بێ کاک
عهبدواڵ که ههتا بووی چاک بووی و به ههیبهت بووی .سوپاس بۆ خزمهتهکانت و ههزاران
سالو له گهورهیی و خۆڕاگریت.

ژﻣﺎره٧٠٤ :

ئﻪد بی

ﺋﺎﮔﺮی رۆژﻫەاڵﺗﯽ
١٩ی حــوزیــرانــی  ٢٠١٧رێـــک ٧٠
ســـاڵ بــەســەر شــەهــیــد بــوونــی چــوار
ئەفسەرەکەی کۆماردا تێدەپەرێ ،رۆژی
 ١٩حــوزیــرانــی  ١٩٤٧و بــە فەرمانی
ساڵ جەبری ،سەرۆکی حکومەتی ئەو
کاتی عێراق »خیرۆڵ عەبدوڵکەریم«،
»م ــس ــت ــەف ــا خــــۆشــــنــــاو«» ،عـــێـــزەت
عەبدولعەزیز« و مﺤەمەد قودسی«؛
ئەو چــوار ئەفسەر کــوردەی کە دواتر
مێژوونوسان ناوی چوار ئەفسەرەکەی
کۆماریان لەسەرنان ،لە داردران.
چ ــوار ئــەفــســەرەکــەی کــۆمــار ،چــوار
ئەفسەری کــورد بــوون کە ریزەکانی
ئەرتەشی عــێــراقیــان بەجێ هێشت و
ساڵی  ١٩٤٣چــوونــە ڕیــزی شۆرشی
دەﭬــەری بــارزان و پاشان لە ١٩٤٥دا
چــوونــە ڕۆژهــەاڵتــی کــوردســتــان و لە
دام ــەزران و داکۆکیکردن لە کۆماری
کوردستاندا رۆلی بەرچاویان هەبوو.
ئـــەگـــەر زوڵـــمـــی مـــێـــژوو نــەبــوایــە
بــێگــومــان رۆل ــی ئــەو کەسایەتییانە
لــە ک ــۆم ــاری کــوردســتــان بەتایبەتی
نێوەڕۆکی ئــەو بابەتانەی کە لەالیان
ئــەو چــوار ئــەفــســەرەوە لە رۆژنــامــەی
کــوردســتــانــی ک ــۆم ــاردا بــوبــۆتــەوە،
هــەڵــگــری تــوێــژنــەوەی ســەربــەخــۆیــە،
بــەاڵم چارەنوسی چــوار ئەفسەرەکەی

٣١ی ﺟﯚزەرداﻧﯽ ٢١ _ ١٣٩٦ی ژوﺋەﻧﯽ ٢٠١٧

ساڵەی شەهیدبوونی چوار ئەفسەرەکەی کۆماردا
لە یادی
»بۆ برایانی میللەتی کوردی خۆشەویسﺖ«
کۆمار لە چارەنووسی نەتەوەکەیان
هەڵناپﭽرێ و ب ــەداخ ــەوە نەبوونی
دەرەتــــان ،ئــاوارەیــی و لێقەوماویی
نــەتــەوەی کــورد وای کـــردووە ،وتار

میللی هیچ دوا نەکەوتین«.
باسەکە ئەوەیە ئایا تاک لەبەرانبەر
چارەنوسی نەتەوەکەیدا بەرپرسیارێتی
هەیە !

رزگارکردنی ئەو نەتەوەیە لە ئەستۆیە
ئــــــــەوەی مـــــــرۆ بــــوونــــەوەرێــــکــــی
کۆمەاڵیەتییە ،وای کردووە کە سەرەڕای
ئــەوەی بەشێک لە ئاواتەکانی مرۆ لە

بێناز لە سوچێکی

چوار ئەفسەرەکە هەر لەو نامەیەدا
ب ــاس لــە »ئــیــســتــعــمــار«ی کــوردســتــان
و »ژیــانــی ژێــردەســتــی« دەکــــەن ،کە
وایـــە ئــەگــەر بــمــانــەوێ ئ ــەو پــرســیــارە
ڕوونتر بکەینەوە ،دەبێ بڵێین :تاک لە
کاتێكدا کە نەتەوە و کۆمەڵگاکەی لە
ژێر چەوسانەوە دایە ئایا ئەرکێکی بۆ

بەستێنی کۆمەڵگا و ژیانی کۆمەاڵیەتیدا
بێتە دی ،ژیانی تاکەکەسیش بــەردەوام
لە بەردەبازێکی نێوان تاک و کۆمەڵگادا
لە هاتوو چۆ دابــێ ،کە وایــە بێگومان
بــەخــتــەوەری مـــرۆ لــە چــوارچــێــوەی
کۆمەڵگا و نــەتــەوەیــەکــی بــەخــتــەوەردا
ئاسانتر دێتە دی  ،هەر بەو پێیەش مرۆ

و روانینەکانیان
مێژوو هەڵگیرێ.
چــــوار ئــەفــســەرەکــەی کــۆمــار ١٤
ســـەعـــات پــێــش لـــە س ــێ ــدارەدان ــی ــان
وەسیەتنامەیەک دەنــوســن .لە دەقی
وەسیەتەکەدا هاتووە »خۆمان زۆر بە
بەختیار دەزانین کە بەرامبەر واجبی

وەک تــاک و لــە پێناو بــەخــتــەوەری
خۆیدا ،ئەرکی ئەوەی لەسەر شانە کە
هەوڵ بۆ بەختەوەری کۆمەڵگاکەشی
بـــدا ،ئـــەوە ســـــەرەڕای ئ ــەو بــاســەیــە،
کــە م ــرۆ لــە بــەرانــبــەر چارەنوسی
مرۆﭬەکانی دیکەش ئەرکدار دەکا.
وەسیەتنامەکەی چوار ئەفسەرەکە
دەرخـــەری ئــەو راستییەن کە ئــەوان
وەک چ ــوار کەسایەتیی رووناکبیر
باوەریان بەوە هەبوو کە لە بەرانبەر
چارەنووسی نەتەوەکەیاندا بەرپرسن
و نابێ بێدەنﮓ بــن ،ئــەوان هــەر لەو
نامەیەدا دەنــوســن » :ئێمە نیشانەی
تێکوشینی میللیی میللەتی کوردین«،
کە وایە ئەوان تاکێک بوون کە نە تەنیا
باوەرمەند بە ئەرکی نەتەوەیی خۆیان
ب ــوون ،بەڵکوو بــە پێی ئــەو ب ــاوەرە،
هەنگاوی بە کردەوەیان لە پێناو ئەو
ئــەرکــەدا هەڵێناوەتەوە ،بۆیە دەبێت
بڵێین چوار ئەفسەرەکەی کۆمار چوار
کەسایەتیی رووناکبیری کورد بوون
کە لەسەر باوەر بە ئەرکی نەتەوەیی
وەک خۆیان دەڵێن «:بە پەتی ئیستعمار
دەگــەیــنــە دنــیــای ئــــازادی و گیانمان
دەگاتە گیانی پاکی شوهەدای ڕێگای
نیشتمان«.

کۆڵﺒەر

»وا بێنە لەو برینە«

لە باهۆزی ڕچەی بەفرا سەمای مەرگە بە ڕووی کۆڵبەر

بگری بە سەر راوێژی رۆژمدا
ئەو خەمە کۆتایی نایە
بەیانییان چاوم هەڵنایە بە ڕووی فرمێسکتدا!
لە بیرمە نامەیەکت نووسی بۆ خاک و
ئاماژەت بە برسیەتی و برینی دایکمان کردبوو
لە بیرمە هاوڕێم
واز بێنە لەو برینە
بەڵێنم پێ بدە تەرمی ماندووت بێتەوە تەنیشت تەرمم!
هیچ نەبێ بە یەکەوە خەونەکان واژۆ بکەین
بەرژەوەندیی یەک بپارێزین
تەنیا من و تۆ ئامانجی سەرەکیی شۆڕشین!
رۆژێک لە ڕۆژان مێشکت چرۆ دەکا
دەچینەوە سەر ئەژنۆی دوژمن و
کامێرای مردنمان دەدزین
دەڕۆین و ئەو واڵتە کاولە جێ دێڵین!
لە بیرمە هاوڕێم
ئەوان شۆڕشگێڕ بوون و ئێمە لە کونی پاشەوە هاتبووینە ئەو جیهانە
تۆ بڵێێ ئامانجی ئەو شۆڕشە لە کوێوە دەگاتە جێ و
کام پرسیاری نەزۆک بخەینە سەر س رەی ئەو شاخانە
وەاڵمەکان لە کام باڵەخانە و کام کۆنگرە بە مردوویی بدۆزینەوە
لەوانەشە کوێراییمان داهاتبێ و بەرژەوەندی نەتەوەیی ئەو گەلە نەخۆشەمان نەدیتبێ
یان ئەوەی کە دوژمنانی چەوساوە و بندەستمان شەهید کردبێ!
خۆ ئەگەر ئەوان کۆ دەبنەوە و تریبوونەکان زاڵەیانە
رۆژ نییە تیترێکی هەژار تێڕۆر نەکەن و چاپخانەکان نەخەنە زیندانەوە
خۆ ئەگەر ئەوان واز بێنن
کامێراکان پشوویەک دەدەن و النیکەم رۆژنامەنووسێک نابێ بە دز!
ئەگەر ئەوان شۆڕشگێڕن بن رەنگە ئێمە لە مزگەوتەکان خەریکی دڵداری بین
یان لە زانکۆی هونەرە پیسەکان دوعای بەخێر بۆ دواڕۆژ بکەین!
لە بیرمە هاوڕێم ،لە بیرمە!

لە بۆ ژینی بە ئازادی دەبێ ڕۆحت بدەی یا سەر
خەمی ناخم هەزار ئەونە قورستر لە خەمی نانە
کوڵۆڵیی خۆم لە کۆڵ ناوە دەپێوم ڕێی شەڕە

تا سەر

لە کوڵی باوک گەلێ سەنگیترە ئەوشۆ خەمی دایک
ڕنوو ڕووخا بە سەر خۆی و منی بێ خانومان یەکسەر
ت ەنﮓ بکا لە گوللەی خۆی ،نەپێکی گەر گوڵی دڵمان
شەپۆل ئێمە نەخنکێنێ دەبێتە تۆزی دەشت و دەر
شەپۆڕ و شین ئەدی بکەن کە ماڵی من بە قوڕ نەگرن
ڕنوو و رووبارەکان تینووی تنۆکی خوێن و ئەسرین هەر
بە قورسایی خەمی کوردان بەفر ک نی سپی دووری
دەکەم جیهاد لە ڕێی نانا بەاڵم کوا چاوی حەق بینەر
کزەی »پشکۆ« خەم و کسپەی دڵی خاکە و هەناوی بەرد
بنوو کۆرپەم بە نان و ئەشک ،خودایەکمان هەیە دادوەر
»ﭘﺸﮑﯚ«

ﺋەرﺳەﻻن ﭼەڵەﺑﯽ

ئێرانییە
گــۆرانــیــبــێــژێــکــی ئــێــرانــی بــە نــــاوی بــەهــرام
لێئۆناردۆ تاجابادی لەکاتێکدا ئێران و ئیسرائیﻞ
دوژمنایەتییەکی قووڵی سیاسی لە نێوانیاندا
هەیە ،بۆ ئاشتیی نێوان واڵتەکەی و ئیسرائیﻞ
گۆرانی دهڵێ.
تاجابادی لە لێدوانێکدا بۆ ڕۆژنامە کوردستان
مەبەستی خۆی لە پێشکەشکردنی گۆرانی هێالنه
ئاشیانە کە بە زمانی فارسی لەگەڵ گۆرانیبێژێکی
ئیسرائیلی _ ئێرانی بــەنــاوی فــەرزانــە تزیپی
کۆهەن گوتویانه ،دەڵــێ» :گۆرانیی هێالنه چ
ساڵ پێش فەرەیدوون فەڕوخزاد خوێندوویەتی
و ئێمە لە دووبارە خوێندنەوەکەیدا سەنتوری
موزیسیەنی ئیسرائیلی »مناشە ساسون«مان
لەگەڵ بوو س بەمەبەستی ئاشتیی نێوان ئێران
و ئیسرائیﻞ گوتمانهوه .ئێمه ویستمان پەیامی
ئاشتی و تەباییمان لە ڕێگەی موسیقییهوه بە
خەڵکی جیهان ڕاگهیاندبێ«.

گۆرانیی ئاشتی بۆ ئیسرائی دهڵێ
ناوبراو کە خوێندنی ئاکادیمی خۆی لە
بواری موسیقی لە ئێران دەست پێکرد و
لە ئەرمەنستان درێژەی پێدا و لە ساڵی
٢٠٠٥ەوە لە فەڕانسه دەژی ،لهبارهی
کاردانەوەکان بهو بهرههمه هونهرییهیان
دهڵــێ» :هەر کە ئەم گۆرانییە و دیارە
مەبەستی خوێندنیشمان لە میدیادا بو
کرایەوە ،ماڵی باوکم کە لە تاران دەژین
هەڕەشەیان لێکراوە و تەنانەت منیش
لێرە لــەو هــەڕەشــەکــردنــانــهی کۆماری
ئیسالمیی ئێران بێبەش نەبووم و پێیان
گوتوم که سیخوڕی ئیسرائیلم و دەبێ
ئێعدام بکرێم«.
لهالیهکی دیکهوه خوێندنی ئەم گۆرانییە
لە میدیاکانی فەڕانسهدا دەنگدانەوەیەکی
بەرینی بووە و »ژرارد الرشە« ،سەرۆکی
سێنای فەڕانسه به ڕێز و پهسنهوه باسی

له بوێری تاجابادی کرد.
»دل دیوانە« نوێترین بهرههمی ئەم
دوو هونەرمەندەیە کە بڕیارە درێژە
بەکاری هاوبەشیان بــدەن .تاجابادی
کــە ئــۆپــێــرا دەخــوێــنــێ دوابــەرنــامــەی
زیندووی لە پێشاندانی کتێبی خاتوو
ﭬالێری تێریبایلەر هاوسەری پێشووی
فڕانسوا ئوالند بوو .ناوبراو لە درێژەی
لێدوانەکەیدا بۆ ڕۆژنامە کوردستان
باسی له حــەزی خــۆی بۆ گوێگرتن
لە موسیقیی کــوردی کــرد و هیوای
خواست ڕۆژێ بتوانێ لە کوردستان
بەرنامەی هونەری پێشکەش بکا.
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»بەرد« پلەی یەکەمی خەتی نێودەوڵەتیی کتێﺒی کوردی وەدەسﺖ هێنا
»ب ــەرد« یەکێک لە بەرهەمە تایبەتییەکانی فــەریــدوون
ئەرشەدی ،شاعێری ناسراوی کورد پلەی یەکەمی خەاڵتی
نێودەوڵەتیی کتێبی کورد( ،ئیبراهیم یوونسی) بە دەست هێنا.
»بەرد« بژاردەی ئەو شێعرانە لە خۆ دەگرێ کە فەریدوون
ئەرشەدی لە ماوەی ساڵەکانی  ١٣٦٥هەتا ١٣٩٣ی هەتاوی
هۆنیوویەتەوە.
فــەریــدوون ئــەرشــەدی ،ساڵی  ١٣٤٠هــەتــاوی لــە شــاری
سنە لە دایکبووە و لە ساڵی  ٧٣هەتا ٧٧ی هەتاوی وەکوو
کارناسی فەرهەنگی و ئەدەبی لە شارەکانی سنە ،سەقز ،تاران
و ورمــێ خەریکی چاالکی بــووە .ناوبراو هەروەها چاالکی
لــە گــۆﭬــارەکــانــی«ســروە« و حــەوتــوونــامــەی »ســیــروان« و
تەلەفزیوون کوردیدا لە کارنامەی ئەدەبی خۆیدا هەیە و لە

KURDISTAN
ﺑﻪر ﻟﻪ ﻣﺎاڵواﯾﯽ
به ڵگهکانی تاوانێکی گەورە
کە ناتوانن بیسڕنه وه !

ساڵی ٨٢ی هەتاوی لە واڵتی ئاڵمان نیشتەجێ بووە.

کایە مافی هەموو منداڵێکە
ئــەنــجــومــەنــی ســــــەوزی چــیــای
مەریوان ڕۆژی پێنجشەممە٢٥ ،ی
جــــۆزەردان کەمپینێکی لــە گوندی
ئەویهەنﮓ بەڕێوەبرد.
لــەو کەمپینەدا کــە لــەژێــر نــاوی
»کــایــە مــافــی هــەمــوو منداڵێکە«دا
بەریوەچوو ،دەیان منداڵی ئەو ئاوییە
بەشدارییان تێدا کرد و بووکەڵە و
کەلوپەلی جۆراوجۆری یاری بەسەر
مندااڵندا دابەش کرا.
ئــــەو چ ــاالک ــیی ــە بـــڕگـــەی ــەک لە
بەرنامەی کاریی کۆمیتەی فێرکاریی
ئەنجومەنی س ــەوزی چیا بــوو کە
بە مەبەستی ئاشناکردنی زیاتری
خەڵکی ئەوێ لەگەڵ ئامانجەکانی ئەو
ڕێکخراوەیە ،گرینگیی ژینگەپارێزی،
ڕەچــاوکــردنــی بێهداشت و شێوەی
هەڵسوکەوت لەگەڵ ئاژەڵە ماڵییەکان
و زیانەکانی ڕاو بەڕێوەچوو.

نان لەسەر پشتی شێرانە!
نا ..نا ....ڕاست نییە،
نان لە داوێنی چیاکانە
ئەویش بەنرخێکی هەرزان،
بەختکردنی گیانێک پێویستە
بۆ یەک لەتە نان
ە ﯽ ەﺗ ﯽ

جینایەتەکانی کۆماری ئیسالمی نە یەک و دوون و ،نە هەر
لە بڕگەیەکی مێژووی دهسهاڵتدارهتیی ئەو ڕێژیمەدا کراون.
ﻋەﻟﯽ ﺑﺪاﻏﯽ
کۆماری ئیسالمی ههر لەگەڵ گوورانی فرچکی بە خوێن و
تاوان گرتوە و کاربەدەستانی ئەو ڕێژیمە پەیژەکانی سەرکەوتن
و بڕینی پلەکانی بەرپرسایەتیی سەروویان بە پێودانگی چەندی و چۆنیی بەشدارییان
لەو جینایەتانەدا وەرگرتوە؛ وەک چۆن یەکێک لە شانازییەکانی سەید ئیبڕاهیم ڕەئیسی،
ڕکەبەری سەرەکیی حەسەن ڕوحانی بۆ هەڵبژاردنەکانی سەرۆککۆماریی مانگی
ڕابردوو ،بەشداریی راستەوخۆی لە کۆمەڵکوژییە سیاسییەکەی زیندانیانی سیاسی لە
هاوینی  ٦٧و سەرکوت و قەڵتوبڕی هێزە سیاسییەکانی نەیاری ڕێژیم بوو.
شکستی ماشێنی نیزامیی ئێران له شهڕی  ٨ساڵە لەگەڵ عێڕاق کە بۆ کۆماری ئیسالمی
حەیسییەتی بوو ،تورموزی به ماشێنی سهرکوتی ئازادییه سیاسییهکانی خهڵکی ئێران
بڕی ،ڕهوتێک که رێژیم ههر له سهرهتای بهدهستهوه گرتنی جڵهوی دهسهاڵت له ئێران
بۆ دهرکردن گڕووپ و الیهنه ڕکهبهره سیاسییهکان له مهیدان دهستی پێکردبوو .ئهم
ڕهوته له نێوخۆی واڵتدا دوای خواردنهوهی جامی ژارهکه لهالیهن خومهینی بۆ قهرهبوو
کردنهوهی باری ڕهوانیی تێکشکان له شهڕ لهگهڵ عێڕاق دهستی پێکرد و کوشتاری
ههزاران بهندیی سیاسی و زاڵکردنی کهشی سهرکوت له تایبهتمهندییه بهرچاوهکانی ئهو
سهردهمه بوون .سهردهمێک که ئیدی کۆتایی شهڕ ،کۆتایی به شاردنهوه و پهراوێزخستنی
ئهو قهیران و کێشانهش هێنا که لهمێژساڵ بوو بهربینگیان به خهڵکی ئێران گرتبوو ،بهاڵم
له حاڵ و ههوای شهڕدا نهدیو دهکران.
بە گشتی کوشتنی دژبەرانی سیاسی ،تێرۆری کەسایەتییە سیاسییەکانی دژبەری
ڕێژیم لە نێوخۆ و دەرەوەی واڵت ،سەرکوتی کەمە نەتهوه و کهمه ئاینییەکان ،ئەشکەنجەی
زیندانیانی سیاسی و دەستدرێژیکردنەسەریان چەند ڕەهەندێکی جینایەتەکانی کۆماری
ئیسالمین .لهو پێوهندییهدا تێرۆری کەسایەتییە سیاسییەکانی وەک د.عەبدوڕەحمانی
قاسموو و د .سادق شەڕەفکەندی ،دوو سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان،
شاپوور بەختیار ،دوایین سەرۆکوەزیرانی ڕێژیمی پێشوو و دەیان کاراکتێری سیاسیی
دیکە لەگەڵ کوشتاری بەکۆمەڵی زیندانیانی سیاسی لە هاوینی  ١٣٦٧دوو ڕەهەندی
گرینگی ئەو جینایەتانەن کە شوێنکاری زۆریان لەسەر خەباتی سیاسیی ئۆپۆزیسیۆن بە
دژی کۆماری ئیسالمی داناوە .شوێنکاری ئەو ڕووداوانە نەک هەر لە کاتی ڕوودانیان،
بگرە بە درێژایی تەمەنی کۆماری ئیسالمی و ڕەوتی گۆڕانکارییەکان دیار و بەرچاوە ،هەم
وەک بەڵگە بۆ ڕیسواکردنی کۆماری ئیسالمی ،هەم وەک پەڵە شەرمێک کە نەوەی نوێی
کۆماری ئیسالمی لەمێژە هەوڵی پاکردنەوە و سڕینەوەی دەدا.
تێکدانی گۆڕێکی بەکۆمەڵی  ٤٤زیندانیی سیاسی لە ئەهواز کە لە کۆمەڵکوژییەکەی
هاوینی ٦٧دا گوللەباران کران ،نوێترین هەوڵی دامودەزگا سیاسی و ئەمنیەتییەکانی
کۆماریئیسالمییە.
بێشک تێکدانی ئەو شوێنە بەمانای نەهێشتنی بەڵگەکانی تاوانە .کاربەدەستانی ڕێژیم
دەیانەوێ بیرەوەریی ئەو جینایەتانە لە مێژوودا بسڕنەوە و هەروەها بنەماڵە و کەسوکاری
قوربانیان لە مافەکانیان بێبەش بکەن و ،مافی دۆزینەوەی ڕاستییەکان ،عەداڵەت و
قەرەبووکردنەوەیان لێ بستێنن.
نموونەی هەوڵێکی لەو چەشنە لە گۆڕستانی بەهەشتی زارا لە شاری مەشهەدیش
دراوە ،ئەو جێیەی کە شوێنی شاردنەوەی تەرمی  ١٧٠زیندانیی سیاسییە کە بە کۆمەڵ
گوللەباران کران.
ئەگەرچی لە مــاوەی  ٣٠ساڵی ڕابـــردوودا ناوەندە ئەمنیەتییەکان و دامودەزگا
حکومەتییەکان بەهەموو شێوەیەک ڕێیان لە سەردانی بنەماڵەی قوربانیان لەو شوێنانە
گرتوە ،بێڕێزی و سووکایەتییان هەم بە گڵکۆی ئەو گیانبەختکردووانە و هەم بە
بنەماڵەکانیان کردوە ،ناوی قیزەونی وەک »نەحلەتاوا«یان لەسەر ئەو شوێنانە داناوە و
ڕێگەی ئەوەیان بە بنەماڵەکانیان نەداوە گۆڕی ئازیزەکانیان النیکەم کێﻞ و بەردەنووسێکیان
لەسەر بێ؛ بەاڵم ئەمە هیچ کات نەبۆتە هۆی ئەوەی ئەم جینایەتانه لە بیر و مێشکی
خەڵکی بﭽنەوە .جینایەتێک کە تێیدا النیکەم  ٣٨٠٠کهس و وەک زۆربەی سەرچاوەکان
باسی دەکەن  ٤٤٠٠زیندانیی سیاسی درانە بر ئاگری گوللە ،کەسانێک کە تەنیا تاوانیان
»نا«گوتن بە کۆماری ئیسالمی و ئەندامەتیان لە حیزبە سیاسییەکانی دژبەری ڕێژیمدا
بوو.
کۆمەڵکوژییەکەی هاوینی  ٦٧نابێ قەت لە بیر بﭽێتەوە و ئهوه دهبێ ئهرکی گشتیی
ههموو الیهک بێ ،چونکی ئێستاش دەبینین کۆمەڵکوژیی زیندانیانی سیاسی و عەقیدەتی
درێژەی هەیە ،هەر پارەکە بوو کە  ٢٥زیندانیی سیاسی و عەقیدەتیی کورد لە زیندانی
ڕەجاییشاری کەرەج بە کۆمەڵ لەداردران .ڕاستە بڕیاردەری سەرەکیی ئەو جینایەتانه
خۆمەینی بوو کە ئێستا لە ژیاندا نەماوە ،بەاڵم هەم نیزامە سیاسییەکە و بەڕێوەبەرانی
بڕیارەکە بەشی زۆریان لە ژیاندان و دەبێ بدرێنە دادگا و وەاڵمدەری کردەوەکانیان
بن؛ وەک ئیبڕاهیم ڕەئیسی ،کاندیدی سەرۆککۆماری و بەرپرسی بنیاتی ماڵی و ئایینیی
ئاستانی قودسی ڕەزەوی؛ مستەفا پوورمﺤەممەدی ،وەزیری دادی دەوڵەتی ڕوحانی؛
حوسێنعەلی نەییری ،جێگری دیوانی بەرزی واڵت و موڕتەزا ئیشراقی کە ئایەتوڵ
مەنتەزیری لە کۆبوونەوەیەکدا هەموویانی بە جینایەتکاری مێژوو ناوبردبوو.
ئەستاندنی دادی قوربانیانی ئەو جینایەتانە پەروەندەیەکی کراوهیه .ئەو تاوانە گەورانە لە
کاتێکدا کران کە قوربانیان دەرەتانی هیچ بەرگرییەکیان لە خۆیان نەبوە و تەنانەت لەالیەن
میدیا و ئۆڕگانە حکومەییەکانەوە دێوزمەیەکیان لێ سازکرابوو هەتا قەڵتوبڕیان نەبێتە
هۆی هیچ کاردانەوەیەک لە کۆمەڵگادا .بۆیە تا ئەو کاتەی کەڕامەتیان بۆ دەگەڕێندرێتەوە،
تا ئەو ساتەی بکەرانی ئەو جینایەتانە واڵمی شیاوی خۆیان وەردەگرنەوە و بنەماڵە و
کەسوکاری قوربانیان قەرەبوو دەکرێنەوە ،دەبێ ئەو پەروەندە و بەڵگەکانی تاوانەکە و
یەک لەوان شوێنی شاردنەوەی تەرمی ئەو هەزاران کەسە پارێزراو بێ.

