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ئێرانێکیدێموکراتیکیفیدراڵدا دامهزرانیکۆماریکوردستانلهچوارچێوهی
ژماره٧٣١
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سەروتار

د.ئاسۆحەسەنزادە

سهر بۆ ئهمریکا گهمارۆکانی نوێی دهوری
ئێرانلهمڕۆڕادهستپێدهكا.وهكڕاگهیاندراوه
کانزا، و ئۆتۆمۆبیل کهرتی لهپێشدا گهمارۆکان
دواترکهرتیوزهومامهڵهبانکییهکاندهگرێتهوه
تائهوهکهکۆماریئیسالمیدهرهتانیئاسایی
نهوتی هــهنــاردهکــردنــی و بــازرگــانــی مامهڵهی
ئابووریی پێیه بهو بستێندرێ. لێ ــهواوی ت به
هــهرئــێــســتــاداڕمــــــاویئــێــرانلــهمــانــگــهکــانــی
واڵته ئــهو خهڵکی دیکهش هێندهی داهــاتــوودا
پێداویستییهکانی سهرهتاییترین دابینکردنی له
ــا.هــهرکــهسله ژیــانــیــاندهســتــهوهســتــاندهکـ
واڵتهکهیدا خهڵکی ئاسوودهیی و ژیــان خهمی
بێ،ههرگیزئارهزوویدۆخێکیئاواناکا.بهاڵم
ئهوهیدهبێسهبارهتبهمدۆخهلۆمهبکرێو
تهنیاکۆماریئیسالمییه. تهنیاو بدا، جهزاکهی
فــشــاره ــه ک بـــووه ــاو بـ وا ئێستا ــا ت ــهر ــهگ ئ
نێودهوڵهتییهکانبۆسهرکۆماریئیسالمیوهك
کاریگهرترینفاکتهریدیاریکردنیچارهنووسی
ئهوڕێژیمهچاولێکراوه،ماوهیهکهئهكتهرێکی
گۆڕانکارییهکانی سهحنهی نێو هاتۆتهوه دیکه
پێوهندیداربهئێران،ئهكتهرێککهههتادێزیاتر
ئهگهر که ئهکتهرێک دهبــێ، بههێز و دهکــا بااڵ
یهکالکردنهوهی قابلییهتی بکا، عهمهل دروست
ئایندهی به پێوهندیدار ملمالنێیی و مشتومڕ
ــهرهشخهڵکه. ــهکــت ــه.ئـــهوئ ــهیهــهی ــ ئـــهوواڵت
گهمارۆکان گهڕانهوهی وادهی نیزیکبوونهوهی
چهندڕۆژهخهڵکیتارانوزۆرلهشارهگهورهو
گرینگهکانیئێرانیهێناوهتهوهسهرشهقامهکان.
درێژهی ناڕهزایهتییهکان له نوێیه شهپۆله ئهم
بهفرانباری له که ناڕهزایهتییانهیه ئهو ههمان
ڕابردوودابهدژیحاکمانیگهندهڵوناکارامه
ودژهئازادییئێرانوهڕێکهوتن.ئهمجارهش
ئابووری ناڕهزایهتییهکان سهرهکیی پاڵنهری
سیاسیی ڕههـــهنـــدی بـــهاڵم کــۆمــهاڵیــهتــیــیــه، و
حهرهکهتهکه، ئهمجارهش بهرجهستهیه. تێدا
الیهنێک هیچ ئــهوهی بهبێ خهڵکه حهرهکهتی
ئــیــدیــعــایســهرکــردایــهتــیــکــردنــیبکا. بــتــوانــێ
دهیانهوێ ڕێژیم نێو تهیفی هێندێک ئهمجارهش
دهستبخهنهنێویوبۆقازانجهجیناحییهكانی
کهشتیی پهڕاندنهوهی بۆ نیهایهتدا له و خۆیان
وهربگرن، لێ کهڵکی نائارامانه ئاوه لهو نیزام
وهها به ڕێگه که وشیارترن لهوه خهڵک بهاڵم
دروســتــیکۆی بــه و بـــدهن بردنێک ــدا ــهالڕێ ب
ڕێژیمیانبهئامانجگرتووه.ئهگهرچیبزوتنهوهی
ئــهمــجــارهشبــهشــێــکلــهکــهمــوکــوڕیــیــهكــانــی
بهتایبهتی تــێــدایــه پــێــشــووی ــنــهوهکــانــی بــزوت
نهبوونینهخشهڕێگایهكیڕوونوسازوکارێکی
یهكگرتووبۆئاقاربهخشینوبهئهنجامگهیاندنی
له ئهمجاره حهرهکهتی بهاڵم خهڵک، ههستانی
زۆرڕووهوهلهحهرهكهتهكانیدیکهلهپێشتره:
و فراوانتره حهڕهكهتهکه جهماوهریی بنهمای
لهنێو بهتایبهتی کۆمهڵگه نوێی توێژی و چین
بندهستهکان ــهوه ــهت ن و ــان ژنـ و ــدان ــهن ــارم ک
بهشێوهیهکیدیارترلهپێشووپهیوهستیبوون؛
دروشمهکانلهڕوویسیاسییهوهلهجاریپێشوو
زیاتریش خهڵک ترسی دیـــواری ڕاشــکــاوتــرن؛
شکاوه؛هێزهدژهگهلییهکانلهجاریپێشووش
دوودڵــن؛ خهڵک بهرباڵوی سهرکوتی له زیاتر
٢ پێگهیشتووییهکی... و ئهزموون سهرهنجام

پاشەکشەی ڕێژیم لە کوێ و بۆ چی؟/٢

چارەنووسی الیحەی
 ئەمنیەتی ژنان/٤

سەرکەوتنی جەبری بیرکاری بەسەر 
جەبری مێژووییدا/٥

وتووێژ لەگەڵ د. ناهید حوسێنی/٦

چۆنیەتیی مامەڵەکردن لەگەڵ 
دۆخی نەخوازراو/٧

پرسی کورد و گۆڕانکاری
 لە ئێران/٨

هەاڵڵە و ئارەزوویەکی ترساو/١١

ئه گه ر بێڵن زۆری وامان هه ن و دەبن
کورد و ئایندەی ئێران

پارێزەریپەروەندەیکچانیشیناوێدەڵێبارودۆخیدەروونییکچانی
شیناوێزۆرخراپەوتائێستاچوارکەسیانلەتاوانپەنایانبۆخۆکوژیبردوە.
ڕایگەیاند: »کوردکاناڵ«دا لەگەڵ وتووێژ لە نیاز ئەحمەدی حوسێن
دەوڵەت ئێستا هەتا کچانە ئەو دەروونیی باری خراپی سەرەڕای
لەسەر کار دەروونییەوە باری لە تا نەناردوە دەروونناسێکی تەنانەت
دوو دییەی ئێستا هەتا دەوڵەت هەروەها بکرێ، شیناوێ کچانی
نەیداوەتە دا دەست لە گیانیان کاتە ئەو هەر کە کچانەی لەو کەس
بنەماڵەکانیانو؛کچانیدیکەشتائێستادییەیتەواویخۆیاننەدراوەتێ.
دەرەوەی بۆ شیناوێ کچانی بەڕێنەکرانی لەبارەی نیاز ئەحمەدی
ئیسالمی کۆماری بەرپرسانی زۆرەکانی بەڵێنە و قەول گوتی: واڵت
بۆ کچانە ئەو ناردنی لە ڕێگری ئێستاش تا و دەرچوون درۆ بە
کۆماری حەیسیەتی لە زەربە بەوە وایە پێیان چونکی دەکرێ، دەرەوە

نییە. کچانە ئەو بۆ تەواو چارەسەری ئیمکانی واڵت نێوخۆی لە کە حاڵێکدایە لە ئەوەش دەدرێ، ئیسالمی!

لهزمانمامۆستاهێمندهگێڕنهوهڕۆژێکیانپێشهوا
چاپکراوی نوێی ژمارهی کاتێکدا له محهممهد قازی
»کوردستان«یبهدستهوهدهبێ،ڕوودهکاتهمامۆستا
ههژارومامۆستاهێمنوتێبینییهکانیخۆیلهسهربابهتێکی
مامۆستاقزڵجیباسدهکاکهلهڕۆژنامهداچاپبووه.
مامۆستا نووسینهکهی مهدحی لهگهڵ پێشهوا
و دهکێشێ ههڵ قووڵ ههناسهیهکی قزڵجی
و بین خۆمان و گهڕێن لێمان »ئهگهر دهفهرموێ:
ههن...« قزڵجیمان وهک دیی کهسی زۆر بمێنین؛
پێی بیرکار« »کۆچەر ڕووداوە ئەو دوای ساڵ 73
گوتینکەکوردوەجاغیکوێرنین،بەاڵمئەوەبێمافی

و دەرکەوتن لە ڕێی بێدەسەاڵتییە و بێدەوڵەتی و
درەوشانەوەیڕۆڵەکانیئەمنیشتمانەگرتووە.بێگومان
جێ نیشتمانەکەی بێتوو تاکێک وەک کۆچەر ئەگەر
لە ڕووی ناچار بە خەونەکانیدا پێناو لە و نەهێشتبا
هەندەراننەکردبا،ئێستالەزێدەکەیهەمانچارەنووسی
دەبوو. هاونیشتمانییەکانی و هاوتەمەن هاوڕێ،
بەردەم سەرەکیی کۆسپی کە حاشاهەڵنەگرە
ئەم ڕۆڵەکانی دەرکەوتنی و کورد پێشکەوتنی
دەسەاڵتی و؛ خۆی بێدەوڵەتیی و بێدەسەاڵتی میللەتە
حاشا کە ناوەندییە دەوڵەتی زەوتکەری ماف
دەکا. کورد مافەکانی سەرجەم و شوناس لە

ناوەندەئەمنیەتییەکانیڕێژیملەکوردستانلەیەکمانگو
نیویهاوینیئەمساڵداهەرنەبێ73کەسیاندەسبەسەرکردوە.
سنە، شارەکانی لە دواییانە ئەم گیراوەکانی زۆربەی
مەریوان،شنۆ،بۆکان،پیرانشار،سەقزوکرماشانبوون
هاوکاریکردنی تۆمەتی بە دەسبەسەرکراوانیش هەموو و
ئێران ئیسالمیی کۆماری دژبەری کوردییەکانی حیزبە
گیراون.هەرلەماوەیئەویەکمانگونیوەدا14زیندانیی
سەرجەم ناعاداڵنە دادگاییکردنی پاش کورد سیاسیی
سزایزیاترلە45ساڵ)546مانگ(بەندکرانیانبەسەردا
کوردیش سیاسیی بەندکراوی سێ هەروەها و سەپاوە
پاسداران سپای ئەندامێکی چەند کوشتنی تۆمەتی بە
لە ئەمنیەتییەکان ناوەندە بڕاوەتەوە. بۆ ئێعدامیان سزای
103 کەم النی رابردووشدا بەهاری مانگی سێ ماوەی
و ئەمنیەتی چاالکیی تۆمەتی بە کوردستان، لە کەسیان
کردبوو. دەسبەسەر ئیسالمی کۆماری دژی لە سیاسی

سێکۆڵبەرلەناوچەسنوورییەکانیسەڵماسوچاڵدران
بەتەقەیهێزەچەکدارەکانیکۆماریئیسالمیکوژرانو
برینداربوون،بەوەشئاماریئەمکۆڵبەرانەیلەسەرەتای
کەس. 57 گەیشتە برینداربوون و کوژراون ئەمساڵەوە
چەکدارەکانی هێزە گەالوێژ، 11ی پێنجشەممە ڕۆژی
شاری سنووری لە کۆڵبەریان پۆلێک ئیسالمی کۆماری
چاڵدێراندایەبەردەسڕێژیگولـلەولەئاکامدادووکۆڵبەر
»جەعفەر و حەیدەرانلوو« خەلیلی »بێهزاد ناوەکانی بە
دەالییمیالن«،بەتوندیبرینداربوون.شەویچوارشەممە
»سوڵێمان گەالوێژیش، 10ی پێنجشەممە، سەر لە
»دەرگە«ی گوندی خەڵکی و خێزاندار بادۆشێوە«،
دا. دەست لە گیانی و دەستریژ بەر درایە سەڵماس
شایانیباسەلەسەرەتایئەمساڵەوەتائێستا57کۆڵبەر
کەوتوونەتەبەرتەقەیهێزەکانیرێژیمو٢٢کەسیانبەو
هۆیەگیانیانلەدەستداوەو35کەسیشانبرینداربوون.

چوار کەس لە کچانی شیناوێ هەوڵی خۆکوژییان داوە

لە سەرەتای ئەمساڵەوە ٦0 کۆڵبەر کوژراون و بریندار بوون دەسبەسەرکرانی النی کەم ١٨0 کەس لە کوردستان
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درێژەی:

کورد و ئایندەی ئێران
خه ڵکی  خۆپاراستنی  و  خۆپێشاندان  شێوازی  به  زیاتر 
بژارده کانی  له نێوان  پێوه ندی  پرده کانی  و  دیاره  ناڕازییه وه 
به رچاو.  دێنه  کاراتر  و  پته وتر  جاران  له  ده ره وه  و  نێوخۆ 
و  دۆشدامان  و  ڕاڕایی  ڕێژیم،  سه ر  ده گه ڕێته وە  ئه وه نده ی 
به  دۆخه  ئه و  ڕووبه ڕووبوونه وه ی  بۆ  ئاشکرا  سه رلێشێواوییه كی 
کاربه ده ستانی کۆماری ئیسالمییه وه دیاره. ئه وان به اڵم ئه مجاره ش 
وه ك جاری پێشوو له دوو شتدا یه كده ست و یه كگرتوون: بێ کیفایه تی 
له چاره سه ری کێشه كانی واڵت، بێ ئیراده یی بۆ بیستنی په یامی خه ڵک. 
ئه گه ر زۆر له نیشانه کانی دۆخی ئێستای ئێران وه بیرهێنه ره وه ی 
ئاخرین مانگه کانی ڕێژیمی شا و دوایین ساڵه کانی یه کیه تیی سۆڤییه تن، 
به اڵم هێشتا ڕوون نییه که جووڵه ی ئه مجاره ی خه ڵک سه رده که وێ 
و  دابه شبوون  هۆکاره کانی  و  مه وداکان  درزه کان،  له الیه ک  نا؟  یا 
نایه كگرتوویی کۆمه ڵگەی سیاسیی ئێران هه روا به رده وامن. له  الیه کی 
و  خه ڵک   سه رکوتی  بۆ  چ  ڕێژیم  تواناکانی  و  زه رفیه ت  دیکه ش، 
و  سات  بۆ  چ  و  نێوخۆ  له  ده سه اڵت  زیاتری  یه کده ستکردنه وه ی 
سه ودا و سازان له گه ڵ دنیای ده ره وه ئه گه ر له که میشیان دابێ، له نێو 
نه چوون. جێگای خۆشحاڵییه که ماف و ئازادییه کانی خه ڵکی ئێران 
ئێستا ئیدی بۆته ته وه رێکی بنه ڕه تیی گوتاری دیپڵۆماسیی ئه مریکا 
و هێندێک ده وڵه تی گرینگی ڕۆژئاوایی . به اڵم هه روه ك ڕاگه یاندراوه، 
نییه  ڕێژیم  گۆڕینی  ئێستاش  نێوده وڵه تی  ستراتژیی  و  ئه وله وییه ت 
و له حاڵه تێکدا که کۆماری ئیسالمی به پێچه وانه ی مه یل و ماهییه تی 
خۆی  ڕه فتاری  گۆڕینی  بۆ  مل  به ڕواڵه ت  و  ماوه یه ك  بۆ  خۆی 
ڕابکێشێ، نابێ به دووری بزانین که حاڵه تێک بێته پێش که ئاجێندای 
ئازادیخوازانه ی خه ڵکانی ئێران بۆ چه ند ساڵی دیکه ش شل بێته وه.
ئه گه ر  ئه وه ی  بۆ  سیناریۆیه ک،  وه ها  ڕوودانی  له  پێشگیری  بۆ 
ڕێژیم  نێوده وڵه تیی  پاشه کشه ی  نه ڕووخێ  ڕێژیمیش  ته نانه ت 
پاشه كشه ی نێوخۆییشی به دوادابێ، پێویسته هه موو تاکه کان، هه موو 
له نێوخۆ و  ئێران  الیه نه کان، هه موو چین و توێژه کانی کۆمه ڵگه ی 
له   که  ئینقالبییه  دینامیزمه  ئه و  که  بکه ن  به  وه  یارمه تی  ده ره وه  له 
ئه وه  دانه مرکێته وه.  دیکه   جارێکی  هه ڵداوه  سه ری  ئێراندا  نێوخۆی 
له سه ر  زۆری  که  هه یه  خۆی  موسته لزه ماتی  ئێراندا  ئاستی  له 
بکه ین.  له سه ر  قسه ی  ئێمه ش  له شوێنی خۆیدا  ده کرێ  و  گوتراوه 
ڕۆژهه اڵت،  کوردی  وه ک  خۆمان  سه ر  ده گه ڕێته وه  ئه وه نده ی 
دژی  به  خه بات  پێشه نگایه تیی  له  درێژه  ڕابردووه  به و  کوردستان 
دیکتاتۆڕی له ئێران و به و پله  به رزه له ڕێکخستن و وشیاریی سیاسی 
و مه ده نی، که س له ئێران نابێ ده رسی خه بات و خۆڕاگریی فێر بکا. 
به و حاڵه ش، ئه گه ر هه موو ڕۆژهه اڵتی کوردستان به سه ریه که وه چاو 
چ  و  حیزبه کان  به ستێنی  له  چ  ڕۆژانه  ئه م  که  ده بینین  بکه ین،  لێ 
له به ستێنی کۆمه ڵگه دا بێده نگی و بێهه ستییه ک به دی ده کرێ که له 
ئاستی دۆخی سه راسه ریی ئێران و سێناریۆ و پێشهاته نادیاره کانیدا 
ئێران  له رز و تای ئه م ڕۆژانه ی کۆمه ڵگه ی  نییه. به له به رچاوگرتنی 
و به هه موو ئه و هه  ڕه شه و چالێنجانه وه که ڕۆژهه اڵتی کوردستان 
و  جیددی  کاری  ده بێته وه،  به ره وڕووی  الوه  زۆر  له  داهاتوودا  له 
مشووری خێرا بۆ یه کخستنی نێوماڵی کورد له ڕۆژهه اڵت،  بۆ لێدانی 
جێپه نجه ی کوردی له سه ر ڕه وتی ڕووداوه کان، بۆ له مه یداندابوونی 
له  توێژه کان  و  چین  سه رجه م  و  خه ڵک  تاکه کانی  درشتی  و  ورد 
هاوبه ش  ڕووبه رووبوونه وه ی  بۆ  سه ره نجام  به ستێنه کاندا،  هه موو 
و یه كگرتووانه ی ئاسته نگ و ئاله نگه ره کان زه رووره تێکی وه ک ڕۆژ 
ڕوونه. ده زانین که به داخه وه یه كنه بوون نه خۆشییه کی کۆنی کورده، 
ته وازوعه وه چاو  و  ئیراده  به  به ڕاستی هه موو الیه ک  ئه گه ر  به اڵم 
نییه.  دژوار  هێنده ش  کاره که  بکه ن،  خۆیان  ڕیساله تی  و  ئه رک  له 
کۆمه ڵگه ی سیاسیی ئێمه بێگومان ده بێ زۆر کار له سه ر خۆی بکا بۆ 
ئه وه ی مێژوو و ناسنامه ی خۆی له ڕۆژهه اڵتی کوردستان بێژینگ بدا، 
بۆ ئه وه ی درزه کانی ده روونی خۆی پڕ بکاته وه، بۆ ئه وه ی هه ستیاری 
و ڕوانگه و شێوازه نالێکه كان پێکه وه ئاشت بکاته وه. هاوکات ده بێ چ 
ڕوو به ناوچه و جیهانی ده ره وه و چ به تایبه تی ڕوو به ده سه اڵت و 
کۆمه ڵگەی سیاسیی سه رجه م ئێران یه کده ست و یه كگرتوو قورسایی 
و  پێشکه وتنخوازانه  جه هانبینیی  تۆکمه یی  و  خۆی  مه یدانیی  هێزی 
شوناسخوازانه ی  نیشان بدا. به ئه زموونێكی تاڵ و هێشتا نادڵخواز 
بێگومان  هه مانه،  ئێران  سیاسییه كانی  ته یفه  و  ده سه اڵت  له گه ڵ  که 
بێ.  خۆیدا  ئاینده ی  و  خۆی  فکری  له  ده بێ  پێشدا  له   کوردستان 
کورد  پرسی  مێژوویی  و  ڕه سه ن  به ستێنی  له سه ر  پێویسته  ئێمه 
گوتارێکی  به  دابه شکراوه،  میلیۆنیی  چل  نه ته وه یه کی  پرسی  که 
له  و  متمانه به خۆ  خۆمان  ده ره وه ی  به  ڕوو  که  سه روه ریخوازانه 
ده روونی خۆماندا هه مه الگیر بێ، به که ره سه ی نوێ و به ڕێکاری 
هه نگاوی  به  ڕه هه نده کانه وه  و  به ستێن  هه موو  له  سه رده مییانه، 
دیفاکتۆیه كی  بێگه ڕانه وه ی  جێخستنی  بۆ  کار  گه وره  و  بچووک 
و  ده ستئاوه اڵیی  ئه و  به اڵم  بکه ین.  ئێراندا  ئاینده ی  له  کوردی 
بیکاته  ده بێ  ئێراندا  له  خۆی  ئاینده ی  بۆ  کورد  که  ئه وله وییه ته 
حاند  له  غافڵبوون  و  که مته رخه می  مانای  به  نابێ  کار،  پره نسیپی 
ڕووداوه کانی سه رتاسه ری ئێراندا بێ. ئه وه نده ی کوردی ڕۆژهه اڵت 
ده بێ بۆ ئازادیی خۆی کار بکا، ئه وه نده ش ده بێ پشتیوانی له هه  موو 
هه ناسه یه کی ئازادیخوازانه له سه رتاسه ری ئێراندا بکا. ڕاسته کاری 
سیاسی و خه باتگێڕی بۆ کورد له ئێران هه میشه تێچووی له سه رتر 
بووه، ڕاسته کورد نابێ پاشکۆی هیچ ڕه وتێکی به ناو سه رتاسه ری 
ڕوون  ئاسۆیه کی  هیچ  ڕه وتانه  ئه و  ئه گه ر  )به تایبه ت  بێ  ئێران  له 
و  ژیرانه  ڕێکاری  به  پێویسته  به اڵم  نه  ده ن(،  نیشان  ئێمه  گه لی  به 
زیاتر  کوردستان  له  خه ڵک  جه ماوه ریی  پۆتانسیه لی  هه م  گونجاو 
خۆی بنوێنێ،  هه م به شێوازی خۆمان تێ بکۆشین ته قویه تی ئه و 
به شێوه ی  هه رچه ند  که  بکه ین  گۆڕانخوازه  و  ئینقالبی  دینامیزمه 
گرتۆته وه.  ئێرانی  سه رتاسه ری  به اڵم  ناهاوسان  و  باڵو  و  په رش 
و  هاوپێوه ندی  بۆ  به ڵێ  که وابوو  کوردستانیشه.  قازانجی  به  ئه وه 
بزاڤی  له  به خۆیه وه  تایبه ت  روانینی  و  ڕه نگ  به  کورد  پشتیوانیی 
گۆڕانخوازانه ی نێو کۆمه ڵگه ی ئێران، براڤێک که چیدیکه نابێ خۆی 
به به کارهێنانی زه رفیه ته کانی ژێر حاکمییه تی کۆماری ئیسالمییه وه 
بکا.  حاکمییه ته  به و  کۆتاییهێنان  بۆ  کار  ده بێ  به ڵکوو  بکا،  خه ریک 

ساڵی  بەرفرانباری  خۆپێشاندانەکانی  لە 
ڕابردووەوە تا ئێستا کە ناوەناوە ناڕەزایەتییەکان 
ئارادایە،  لە  تاران  لە  سیاسی  نیزامی  بە  دژ 
بۆچوونی زاڵ ئەوەیە کە گەورەترین کەمایەسیی 
ڕێبەری«یە.  »نەبوونی  ناڕەزایەتییانە  ئەم 
پچڕپچربوونی ئەم خۆپێشاندان و ناڕەزایەتییانە، 
ناڕونبوونی داواکاریی و خواستی خۆپێشاندەران 
ئەم  دەرخەری  درووشمەکان،  نێوەرۆکی  و 
نەتەنیا  ناڕەزایەتییانە  ئەم  کە  ڕاستییەیە 
نەیتوانیوە تا ئێستا ڕێبەری و ئادرەسێکی ڕوونی 
گومانی  جاریش  زۆر  بەداخەوە  بەڵکوو  هەبێ، 
کراوە. لێ  ڕێژیمی«  باڵەکانی  نێو  »گەمەی 
هەرچەند ناکرێ حاشا لە کۆمەڵێک وردە ئادرەسی 
کۆمەڵێک  و  پاشایەتی  نیزامی  لە  الیەنگری  وەک 
و  خۆپێشاندان  لەم  سەرانسەری  دیکەی  الیەنی 
ئەوەیە  ڕاستییەکەی  بەاڵم  بکرێ،  ناڕەزایەتیانەدا 
تا ئێستا هیچ کەس یان ڕەوتێکی سیاسی نەبۆتە 
ئادرەسێکی گشتگیری جەماوەری کە بزووتنەوەی 

شەقامەکان لەنێوان بەرداشی 
بێ  ڕێبەری و گەمەی باڵەکانی ڕێژیمدا

ناڕەزایەتیی ئێران بتوانێ قسەی کۆتایی لێ وەربگرێ 
و خەت و نیشانی بۆ دیاری بکا. هەر ئەم کەمایەسییە 
باڵەکانی  تاران و  لە  نیزامی سیاسی  بۆ  دەرفەتێکی 
جێیەی  ئەو  تا  بتوانن  کە  خوڵقاندووە  نیزامە  ئەم 
بۆیان دەکرێ بەشێک لەم ناڕەزایەتیانە بە مەبەستی 
دەسمایەیەک  بیکەنە  و  بکەن  مودیرییەت  خۆیان 
خۆیان. نێو  کێشمەکێشمەکانی  و  گەمە  بۆ 
بێدەنگیی عەلی خامنەیی بەرانبەر بە خۆپێشاندانەکان 
لە  ڕێژیم  سەرکوتکەری  دەزگای  خۆبواردنی  و 
خۆپێشاندەران  بە  بەرانبەر  سەخت«  »بەرخوردی 
بە   ڕووحانی  حەسەن  دەوڵەتی  تاوانبارکردنی  و 
سەر  میدیاکانی  لەالیەن  بێتوانایی  و  ناکارامەیی 
تاوانبارکردنی  و،  الیەک  لە  بناژۆخواز  باڵی  بە 
قەیرانخوڵقێنی،  بە  نیزام  نایاساییەکانی  دامەزراوە 
گەورەکردنەوەی گرفتەکان و پەرەپێدان بە بێهیوایی 
لە نێو کۆمەڵگه  لەالیەن الیەنگرانی دەوڵەتەوە، نیشان 
دەدا کە کۆی دامودەزگاکانی ڕێژیم بە هەموو تەیف 
و باڵەکانییەوە لەم ناڕەزایەتیانە وەک دەرفەتێک بۆ 

ڕەشکردنی یەکتری دەڕوانن و تا بەم شێوەیە بێخاوەن 
و بێ  ڕێبەر بێ، زۆریش حەز بە دامرکانەوەی ناکەن!
بە سەرنجدان بە خوێندنەوە و لێکدانەوەکانی بەرەی 
ئۆپۆزیسیۆنی سەرانسەری جیا لە موجاهدینی خەڵقی 
»ڕووخانی  یەکالکەرەوەی  گوتارێکی  کە  ئێران 
ڕێژیم« و خۆ بە ئاڵترناتیڤ زانینی هەیە، النیکەم بەم 
ناڕەزایەتییانە  ئەم  کە  ناکرێ  ئەوە  گومانی  زووانە 
بتوانێ ڕێبەرییەکی »ئینقالبی« بۆخۆی دروست بکا.
ڕابردووی  ساڵی  دە  بە  نیزیک  ڕووداوەکانی 
باکووری  لە  عەرەبی  واڵتانی  شۆڕشی  و  ناوچەکە 
شۆڕشانە  ئەم  نادڵخوازەکانی  ئاکامە  و  ئافریقا 
ڕوانینی  وەک  دیکەی  فاکتەری  کۆمەڵێک  و 
بەتایبەت  دەرەکی  دەستێوەردانی  بۆ  »ئێرانییەکان« 
گورزی  وەشاندنی  جنسی  لە  دەستێوەردان 
درووشم  بە  ئێران  کۆمەڵگه ی  بێباوەڕیی  سەربازی، 
و ئیدیعای ئامریکاییەکان و ترس لە وێرانی، شەڕی 
نێوخۆیی و بێئاکام مانەوەی ڕاپەرین بە سەرنجدان 
بە ئەزموونی ڕاپەڕینی ١٣5٧ی هەتاوی و کۆمەڵێک 
جۆرێک  بە  ئێران«ی  »کۆمەڵگه ی  دیکە،  فاکتەری 
کردوە. بێ ئیرادەیی  و  دڵەڕاوکێ  گومان،  تووشی 
تێفکرین و قوڵبوونەوە لە درووشمەکانی »نترسید 
باغیرت،  »ایرانی  هستیم«،  هم  با  همە  ما  نترسید 
بی غیرتها  ماپیوستن،  بە  »زنا  حمایت«،  حمایت 
ئەم چەند  لە زۆربەی خۆپێشاندانەکانی  کە  نشتن«، 
بەرز  خۆپێشاندەرانەوە  لەالیەن  دواییدا  مانگانەی 
تا  ناڕەزایەتییانە  ئەم  کە  دەخا  دەری  کراونەتەوە، 
خۆوە  بە  تودەییان  و  »جەماوەری«  شکڵی  ئێستا 
کەمایەتیدا  لە  خۆیان  خۆپێشاندەران  و  نەبینیوە 
دەبینن. ئەمە ئەگەر لەالیەک نیشانەی بێ  ڕێبەربوونی 
ڕەفتاری  عەقاڵنیبوونی  جۆرێک  بە  و  حەرەکەتەکە 
دەرفەتێکی  دەتوانێ  دیکەشەوە  لەالیەکی  کۆمەڵگه یە، 
ناواڵمدەری  و  سەرەڕۆ  حاکمییەتێکی  بۆ  بێت  باش 
گەمەیەکی  کە  ئێران  ئیسالمیی  کۆماری  وەک 
بکا.  حەرەکەتانەوە  بەم  نێوباڵەکانی  نێوخۆیی 

سمایل شەڕەفی

کەماڵ کەریمی

ڕێبەرانی کۆماری ئیسالمیی ئێران لەمێژ ساڵە 
تەمەنی ئاڵۆزی ڕێژیمەکەیان لە قەیرانێکەوە بۆ 
ئەزموونەکانی  دەکەن.  تێپەڕ  دیکە  قەیرانێکی 
ئەو سااڵنە پێمان دەڵێن کە ئەوان هیچ کات لە 
بیری ئەوەدا نەبوون چارەسەری یەکجاری ئەو 
قەیرانانەی تووشی واڵتی ئێرانیان کردوە بکەن 
و هەرجارەی ویستوویانە بە جۆرێک بەردێکی 
لەسەر دانێن و خۆی لێ بدزنەوە، بەبێ ئەوەی 
خەم لەوە بخۆن کە داهاتووی واڵتێک لەژێر ئەو 
دەبێ.  چ  یەکانەدا  لەدوای  یەک  قەیرانە  هەموو 
گومان لەوەدا نییه کە ئەوان نە بۆ خزمەتکردنی 
خەڵکی  ژیانی  خەمی  لە  نە  و  هاتبوون  واڵت 
ئێراندا بوون کە گلەییەکیان لەسەر بێ، بەاڵم بۆ 
تااڵنی سەرمایەکانی  و  لە دزی  خۆیشیان جگە 
خەمی  لە  ئەگەر  بەرەکەتە،  و  بەپیت  واڵتە  ئەو 
دەردەکەوێ  بووبن  دەسەاڵتدارییەکەیان 
دەسەاڵتێک  هیچ  کە  نەبوە  ئەوەیان  ئەزموونی 
قەیرانانەدا  ئەو  بەردەوامی  کارتێکەریی  ژێر  لە 
جێیەک  لە  و  ڕابگرێ  خۆ  هەمیشە  بۆ  ناتوانێ 
دەکرێ. سەربەردانەوە  و  تەسلیم  بە  مەجبوور 
بە  سەرەتای  لە  ئیسالمی  کۆماری  ڕێبەرانی 
هەموو  بەپێچەوانەی  گەیشتنیانەوە  دەسەاڵت 
شەڕ  سازکردنی  بە  دەسەاڵتداری  عورفێکی 
و  شەرق  لە  هەڕەشە  و  هاوسێکانی  لەگەڵ 
غەرب بە تایبەت ئەمریکا هەوڵی خۆسەپاندنێکی 
بێ  سایەی  لە  بەڵکوو  دا،  ئیدئۆلۆژیکییان 
خەبەریی خەڵکی ئێران و کێشە نێودەوڵەتییەکان 
لە ناوچەدا، جێ پێی دەسەاڵتدارهتیی درێژماوەی 
خۆیان قایم بکەن و لە پێناو ئەم ویستەدا ئەوەی 
گرینگییان پێ نەدا ژیان و داهاتووی ئەو خەڵکە 
لە  چاوبەستراوی  بە  ئەواندا،  پێناو  لە  کە  بوو 
بەرەکانی شەڕ و خۆپیشاندانە فەرمایشییەکاندا 
دەکرد.  گەرم  ئەوانیان  ئیدیعاکانی  بازاری 
سااڵنەدا  ئەو  تەواوی  لە  کە  جۆرێک  بە 
دەرەوە  دنیای  بە  بەرامبەر  کە  چەکێک  تەنیا 
پشتیوانیی  چاودادانەوەی  بە  دهکرد  لهکاریان 
لە  شەهیدپەروەر(  )ئوممەتی  خەڵک  بەرینی 
ڕۆژانە  ئەم  کە  ئیدیعایەک  بوو.  ڕێژیمەکەیان 
لە بڕەو کەوتووە و ناوێرن باسی بکەن. ئیستا 
بەرامبەر  دەستەوەستانی  و  خۆیانن  ئەوە  ئیتر 
ئەو هەموو کێشانە کە ڕووبەڕوویان بووەتەوە. 

تایبەت  بە  ڕێژیم  ڕێبەرانی  کێشمەکێشەدا  لەم 
کەسی یەکەمیان خامنەیی دوای چەند جار هێرشی 
هەموو  زانییان  کاتێک  هەڕەشەکردن،  و  قسە  بە 
دەرگایەکیان لەسەر داخراوە و تەنانەت ڕووسیەی 
هاوپەیمانیشیان ڕووی خۆشیان پێ نیشان نادا و...
لەبەر  زۆرجار  کە  دوستیان  واڵتانی   
چاوپۆشییان  بازرگانییەکانیان  بەرژەوەندییە 
سەر  بۆ  ئەوان  دەستدرێژییەکانی  هەموو  لە 
هاوواڵتیانی  ئینسانیی  کەرامەتی  و  ماڵ  و  گیان 
لە  تێرۆریستییەکانیان  کارە  تەنانەت  و،  ئێرانی 
نەیانتوانی  دەکرد  دوورهدەستەکانیش  واڵتە 
کەوتنەخۆ  بەپەلە  نێوخۆ  لە  بدەن،  یارمەتییەکیان 
داوای  لەسەر  و  خۆیان  نێوماڵی  ئاشتهوایی  بۆ 
خامنەیی بۆ ڕزگارکردنی کەشتییە تێکشکاوەکەیان 
و  کێشە  دەگرێتەوە  هەموویان  کە  نوقمبوون  لە 
ئەوەی  دەرەوەش  لە  و،  وەالنا  دوژمنایەتییەکان 
سەفەری  ئاکامبوونی  بێ  دوای  بووە  ئاشکرا 
ڕووحانی بۆ ئورووپا و نێردەی تایبەتی خامنەیی 
بۆ ڕووسیە، و پەیامی ئاغای تڕامپ کە ئامادەیە بێ 
مەرج ئەگەر کۆماری ئیسالمی ویستی وتووێژیان 
لەگەڵ بکا، ئەوجا نۆرەی ناردنی بەنهێنیی نێردەی 
بەڵکوو  کە  هات  ئەمریکا  دەوڵەتی  الی  بۆ  واڵتان 
ئەمریکا  لەگەڵ  »وتووێژ  گوتی  ڕووحانی  وەک 
بوونیان  تەسلیم  ڕێگەی  بوون«  تەسلیم  یانی 
دەردەکەوێ  بەڕوونی  ئێستا  بهێڵدرێتەوە.  بۆ 
هاوکات بوونی فشارەکانی نێوخۆ لەالیەن خەڵکی 
هەدەستهێنانەوەی  بۆ  کە  ئێران  وەزاڵەهاتووی 
مافە لە دەستچووەکانیان ڕژاونەتە سەر شەقام و، 
فشارەکانی دەرەوە بە تایبەت لە الیەن ئەمریکاوە بە 
مەبەستی کورتکردنەوەی دەستی کۆماری ئیسالمی 
لە ناوچە و پەکخستنی دەزگای تیرۆریستیی سپای 
پاسداران لە بەڕێوەبردنی کارە تیرۆریستییەکانی، 
ڕێبەرانی ئەو ڕێژیمەیان لە مودیرییەتی قەیرانەکان 
کە  ڕێژیم  کردووە.  نائومێد  خۆیان  قازانجی  بە 
هەموو ئەو سااڵنە لەالیەک بە کۆکردنەوەی خەڵک 
دەسەاڵتێک  دەوڵەتییەکاندا، خۆی وەک  میتینگە  لە 
و  دەردەخست  دەکەن  لێ  پشتیوانیی  خەڵک  کە 
واڵتانی  کۆمپانیاکانی  چاوچنۆکیی  لە  لەوالشەوە 
بەهێزیی  و  سەقامگرتوویی  نیشاندانی  بۆ  دەرەوە 
خۆی کەڵکی وەردەگرت، ئیستا نە ئەمی ماوە نە ئەو. 
لەو بەینەدا ئەوەی کە خەساری گەورەی بەرکەوت 

خەڵکی بێ ئەنوای ئێران بوو. لە نێوخۆی واڵت پاش 
نزیک بە چوار دەیە سەرکوتی بێبەزەییانە کە جگە 
خۆیان  سوێندخواردووەکانی  دەستوپێوەندە  لە 
هەموو کەسی گرتەوە، ئیستا خەڵک بە گشتی و لە 
وەزعە  ئەو  گۆڕینی  بۆ  ئێراندا  ناوچەکانی  هەموو 
بوونەتەوە  ڕیژیم  ڕووبەڕووی  ئاشکرا  بە شێوەی 
بەرینتر  ڕۆژبەرۆژ  خۆدەرخستنەش  ئەم  و 
باوەڕێکیان  هیچ  خەڵک  کە  دەردەکەوێ  و  دەبێ 
بەدرۆکانیان  بەڵێنە  و  ڕێژیم  دەسەاڵتدارانی  بە 
نەماوە و ڕێبەرانی واڵتیش باش لەمە حاڵی بوون 
گەیشتن  ڕێگەی  خەڵک  کە  تێگەیشتوون  لەوە  و 
خۆیانی  باشی  داهاتووی  کە  دەپێون  گۆڕانێک  بە 
بێ.  ڕێژیمیش  ڕووخانی  بە  ئەگەر  ببیننەوە،  تێدا 
پاشەکشەکانیاندا  ڕێڕەوی  لە  ئەوەیە  سەیر  بەاڵم 
خۆڕزگارکردن  بۆ  ئیسالمی  کۆماری  ڕێبەرانی 
لە  بیر  ڕێژیمەکەیان  ڕووخانی  مەترسیی  چنگ  لە 
بە  ئامادەن  تەنانەت  و  دەکەنەوە  ڕێگەیەک  هەموو 
تەسلیمبوونیش بێ، پەنا بۆ ئەم و ئەو ببەن کە دڵی 
ئەمریکایان بۆ نەرم کەن بەڵکوو لە کەری شەیتان 
بکاتەوە؛  بۆ  وتووێژیان  دەرگای  و  خوار  بێتە 
واڵتەکە  ڕێگەی خەڵکی  لە  بیر  بۆ ساتێکیش  بەاڵم 
ناکەنەوە.  کێشەکان  چارەسەری  لە  بەشداری  بۆ 
دەرەوە  لە  چارەسەری  ڕێگەی  کە  ڕوونە  ئەوە 
ڕەنگە بۆ ئیستا و بە شێوەی کاتی ڕێگە چارەسەرێک 
بۆ ڕێژیم بهمهبهستی تێپهڕین لهقهیرانهکانی ئێستا 
کێشەکانی  چارەسەری  بۆ  بێگومان  بەاڵم  بێ، 
نییە.  تێدا  هیچی  ئێران  وەزاڵەهاتووی  خەڵکی 
ڕێگەی  لە  گۆڕانکاری  لە  ناهومێد  کە  خەڵکێک 
بەر  گرتووەتە  ڕێگەی  ئەم  خۆی  بۆ  دەسەاڵتەوە 
ئەمریکا  لەگەڵ  بە کێشەکانی ڕێژیم  ئیستا گوێ  و 
نادا و ئەگەریش گرینگیی پێ بدا لەبەر ئەوەیە کە 
بتوانن لە فشارەکانی ئەو واڵتە بۆ سەر ڕێژیم بە 
خۆیان  قازانجی  بە  وەزعەکە  گۆڕینی  مەبەستی 
خەڵکی  وەرگرن.  کەڵک  واڵتەکەیان  داهاتووی  و 
کە  تێگەیشتوون  لەوە  باش  ئیستا  بەگشتی  ئێران 
بەرامبەر  لە  ڕێژیم  دەسەاڵتدارانی  پاشەکشەکانی 
ئەمریکادا تەنیا و تەنیا بۆ خۆدەربازکردنی خۆیانە 
لە قەیرانێک کە تۆماری تەمەنیان تێکەوە دەپێچێ.

پاشەکشەی ڕێژیم لە کوێ و بۆ چی؟
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ڕووحانی و دوابزمار لە تابووتی
 وێژمانی خەڵکساالریی دینی

دەسەاڵتی  پێشینەی  دەتوانین  هەرچەند 
کۆنیشدا  یۆنانی  لە  دێموکراسی  و  خەڵکساالری 
لەو  کە  ئەوەیە  ڕاستییەکەی  بەاڵم  بدۆزینەوە، 
سەردەمیشدا کەسانێکی وەک ئەفالتوون ڕەخنەگری 
وابوو  پێیان  و  بوون  بەڕێوەبەری  لە  شێوازە  ئەو 
کە زۆرینەی خەڵک شایانی ئەوە نین بڕیار لەسەر 
دۆخی سیاسییان بدەن و کەڵکوەرگرتن لەو شێوازە 
و  پالندانان  بۆ  کۆسپێک  دەبێتە  بەڕێوەبەری  لە 
دەکا. دژوار  پێشکەوتن  ڕێگای  و  دروست  بڕیاری 
لە  بیرۆکەیە  و  بۆچوون  ئەو  لەوانەشە  دیارە 
نائاگایی  جیاوازی  هۆکاری  بە  ئەفالتووندا  زەمانی 
دیکە  بەڵگەی  یەک  و  هەزار  و  خەڵک  کۆمەاڵنی 
کردەوە  بە  چونکە  بووبێ،  گونجاو  و  پاساوهەڵگر 
ڕابردوو  ساڵەی  سەد  چەند  ئەو  هەتا  لەوکاتەوە 
دەسەاڵتێکی  لە  شوێنەوارێک  بەدەگمەن  زۆر 
دێموکراتیک لە مێژوودا بیندراوە و زۆربەی کاتەکان 
لە زەبروزەنگ و  دیکتاتۆرەکان شەرعییەتی خۆیان 
کردووە. پارە وەرگرتووە و حوکمڕانییان  و  خوێن 
زۆرینەی  لە  ئەوەیە:  مێژوو  خاڵی سەرنجڕاکێشی 
ئەدەبی  ئاستی گەشەی  بەرزترین  دەورانەشدا،  ئەم 
و هونەری و ئابووریی واڵتان هاوکات بووە لەگەڵ 
بەجۆرێک  کە  بەهێزەکان  دیکتاتۆرە  دەسەاڵتداریی 
بۆچوونەکەی ئەفالتوون پشتڕاست دەکەنەوە، بەاڵم 
بە درێژایی مێژوو دەرئەنجامی گشتیی ئەم شیوازە 
و  ئاژاوە  بێسەره وبەری،  پێشاندەری  لە حوکمڕانی، 
نەتەوەکانە،  توێژەکانی  و  چین  سەرجەم  لە  ستەم 
و  گەشە  شاهیدی  ئێمە  ماوەیەدا  لەو  بۆیەش  هەر 
پێشکەوتنی بیرۆکە و شێوازی نوێ بۆ پێناسەکردنی 
ژیان و دەسەاڵتدارەتی بووین کە شەرعییەتی خۆی 
لە دین و ئایین وەردەگرت و وای دەنواند کە لەبەر 
حکومەت  حوکمڕانیدا،  مۆدێلێکی  وەها  لە  ئەوەی 
بەڕێوەبەری فەرمانی خودایە، ئەوا دادپەروەرانەترە 
دەکا.  زیاتر  کەماڵ  بە  مرۆڤ  گەیاندنی  توانایی  و 
بەاڵم زۆر زوو ئاشکرا بوو کە ئەم بیرۆکەیە بووەتە 
دیکتاتۆرییەکی  جێبەجێکردنی  بۆ  نوێ  ڕووکەشێکی 
زۆر قورستر و بێنرختر لە مۆدێلی پیشوو. بە شێوەیەک 
کە تەنانەت شانسی خەڵک بۆ دژایەتیکردنی حاکمی 
دوژمنایەتیکردنی  وەک  ئەوەی  بەهۆی  ستەمکار، 
جاران  لە  کەمتر  دەدرایەوە،  لێک  ئایین  و  خودا 
ئەو  سەردەمەکان  ڕەشترین  مێژوودا  لە  و  بوو 
کاتانەن کە وەها مۆدێلێکی حوکمڕانی جێبەجێ کرا.
ئەو ڕەوتە هەروا درێژەی هەبوو هەتا سەردەمی 
ڕێنیسانس لە ئورووپا کە خەڵک بە جێی پشتبەستن 
پەروەردەی  و  خۆیان  پێشینیانی  بیروبۆچوونی  بە 
پرسی  عەقاڵنیی  لێکدانەوەی  کردە  ڕوویان  ئایینی، 
حوکمڕانی و زۆر زووتر لەوەی کە پێشبینی دەکرا، 
عەقاڵنیی  بنچینەی  ئاییندا  لە  ئەوەی  کە  تێگەیشتن 
نییە  بنچینەی عەقاڵنیی  هەیە جێی پەسند و ئەوەی 
نییە  حوکمڕانی  بابەتی  یان  وەرگیراوە،  الوە  لە 
ناتوانێ  حوکمڕانییەوە،  پاڵ  بدرێتە  ئەگەریش  و 
حوکمڕانی. بۆ  بێ  گونجاو  و  باش  بەڵگەیەکی 
دەستپێکی  بەکردەوە  کە  ڕەوتە  ئەو  لوتکەی 
بە  بوو   سیاسییه کان  پێناسه   لە  نوێ  سەردەمێکی 
شێوازی  باوکی  وەک  کە  الک  جان  ڕوانگەکانی 
ئەزموونگەرایی ئاوێتە دەبێ کە بۆ مرۆڤ بەدەر لە 
نژاد و ڕەگەز و ... مافی ژیان، تەندروستی، ئازادی و 
خاوەندارێتی بە مافی سرووشتی مرۆڤ دەزانێ و بە 
پشتیوانی لەوان، ئەرکی دەوڵەت وەک سەقامگیریی 
ئاسایش بە تایبەت لەهەمبەر مەترسییە دەرەکییەکان، 
بەڕێوەبردنی یاسا و گرەنتیکردنی مافی سرووشتیی 
مرۆڤەکان و لە کۆتاییدا ئەنجامدانی ئەو کارانەی کە 
بەرژەوەندی کەسییان تێدا نییە وەک: پارێزگاری لە 
ژینگە و ... چڕ کرایەوە. هەر کەسە و مافی ئەوەی 
هەبوو بە پێی بارودۆخی خۆی و بەو لێکدانەوەیە کە 
مافی سرووشتیی سەرجەم مرۆڤەکان نەخاتە ژێر پێ، 
بۆ گەیشتن بە ژیانێکی بەختەوەرانە هەنگاو هەڵبگرێ.
سەرەتاکانی  و  نۆزدەیەم  سەدەی  کۆتاییەکانی  لە 
لەسەر  دا  هەوڵیان  بیرۆکە  دوو  بیستەمدا،  سەدەی 
بنەمای پاشخانە کۆنەکان خۆیان دەگەڵ زانستی نوێ 
ڕێک بخەن و سیمایەکی نوێ لە خۆیان نیشان بدەن 
کە یەکیان کۆمۆنیزم بوو و ئەوی تریان سەروەریی 
عەقڵییەتانە  ئەو  دووی  هەر  بوو.  ئاییندا  لە  خەڵک 
مرۆڤ  بەشداریی  بنەمای  لەسەر  دەکرد  ئیدیعایان 
مرۆڤ  خۆی،  چارەنووسی  لەسەر  بڕیاردان  لە 
شیاوی  کەرامەتی  و،  مەنزڵگە  کۆتا  دەگەیەننە 
ڕیشەی  و  ڕەگ  لەوانە  یەک  دەبەخشن.  پێ  خۆی 
لە  و  زانست  لە  تریان  ئەوی  و  بوو  خواناسیدا  لە 
دیالیکتیکی مێژووییدا. لە پێوەندی له گەڵ کۆمۆنیزمدا، 
لە دوای ڕووخانی سۆڤییەت و هەڵگەڕانەوەی واڵتی 
و  سەرمایە  و  بازاڕ  بنچینەکانی  و  بناخە  لە  چین 
حوکمڕانیی  جۆراوجۆرەکانی  سیما  کۆتاییدا  لە 
بنچینەکانی سۆسیالیزم، دەکرێ  لەگەڵ  دێموکراتیک 
بڵێین لە هێندێک بابەتدا جیاوازیی چینایەتی هەموو 
خۆ  ناگرێتە  سەرمایە  بازاڕی  پێداویستییانەی  ئەو 

پەیامی پیرۆزبایی سکرتێری گشتیی حیزبی 
دێموکراتی کوردستان بۆ پڕۆفیسۆر کۆچەر بیرکار

بەڕێز پڕۆفیسۆر کۆچەر بیرکار!
سەرکەوتنی  هەواڵی  شانازییەوە  بەوپەڕی   
هەروەها  و  بیرکاری  زانستی  بواری  لە  جەنابتمان 
گەیشت.  پێ  »فێلدز«  جیهانیی  خەاڵتی  وەرگرتنی 
بێگومان ئەم سەرکەوتنەی ئێوەی بەڕێز لە زۆر بارەوە 
پێزانینە.  هاوکات  و  بەخۆبوون  شایی  دڵخۆشی،  جێگای 
پێزانین لەم ڕووەوە کە لە وەرگرتنی خەاڵتەکەتدا نەتەوە 
ئەوە  ئاواتەخوازی  و  نەکردووە  لەبیر  مافخوراوەکەت 
لە  بزەت  و  شادی  چرۆی  سەرکەوتنە،  بەو  کە  بووی 
هاونیشتمانیت  کوردی  میلیۆن  چل  لێوی  لەسەر  و  دڵ 
دڵی هەموو کوردانت  و  وایە  بێگومان  ئەوە  کە  چاندبێ؛ 
شاد کرد. جەنابت هەروەها نیشانت دا کە ڕۆڵەکانی کورد 
نین،  دنیادا کەمتر  لە  نەتەوەکانی دی  لە ڕۆڵەی  هیچیان 
کە  کوردییە  کیانی  و  دەوڵەت  نەبوونی  لە  ئەوە  بەاڵم 
بلیمەتی  کەسانی  درەوەشانەوەی  و  دەرکەوتن  بە  ڕێگا 
وەک ئێوە نادرێ هەتا خزمەتی مرۆڤایەتی و نەتەوەکەی 
خۆتان بکەن. بۆ خۆیشت دەزانی هەر لەو کوردستانەی 
بێگومان  لەدایک بووی و گەورەبووی،  تێیدا  کە جەنابت 
بەهۆی  کە  هەن  زۆرمان  بەهرەی  خاوەن  کەسانی 
ئیسالمیی  کۆماری  کوردکوژیی  و  سەرکوت  سیاسەتی 
مافەکانیان  دەگیرێ،  پێشکەوتنەکانیان  لە  ڕێگە  ئێرانەوە 
شیاوی  جێگەی  و  شوێن  لە  و  نابیندرێ  ڕەوا  پێ 
لە  هەر  دەبینین  چۆن  وەک  دەکرێن.  بێبەش  خۆیان 
ناوچەکانی  و  جەنابت  شارەکەی  سنوورییەکانی  ناوچە 
نیشتمانە  ئەم  الوانی  نیە  ڕۆژ  کوردستانەکەمان  دیکەی 
بۆ  و  زانکۆدیتوون  و  خوێندەوار  زۆریان  بەشی  کە 
پارووە نانێکی سەربەرزانە ڕوویان لە کۆڵبەری کردوە، 
نەستێندرێ.  لێ  گیانیان  گوللە و  بەر دەسڕێژی  نەدرێنە 

کاک کۆچەری بەڕێز!
هۆی  ببێتە  دەکرێ  بێگومان  جەنابت  سەرکەوتنەکەی 
شانازیی  هەتا  کورد  دیکەی  الوانی  هاندانی  و  پاڵنەر 
بخوڵقێنن. نەتەوەکەیان  و  خۆیان  ناوی  بە  دیکە 
حیزبی  لە  هاوسەنگەرانم  و  خۆم  ناوی  بە  دی  جارێکی 
پێ  پیرۆزباییت  دڵەوە  قۆاڵیی  لە  کوردستان  دێموکراتی 
دەخوازین. ئاوات  بە  بۆ  زیاترت  سەرکەوتنی  و  دەڵێم 
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حیزب  هه یئه تێکی  گه الوێژ،  ١١ی  پێنجشه ممه،  ڕۆژی 
جێگری  حه سه نزاده،  ئاسۆ  د.  سه رپه رستیی  به  
کوردستان  دێموکڕاتی  حیزبی  گشتیی  سکرتێری 
پارتی  ده ره وه ی  پێوه ندییه کانی  مه کته بی  سه ردانی 
کاک  له الیه ن  و  کرد  پیرمامی  له  کوردستان  دێموکڕاتی 
ده ره وه ی  پێوه ندییه کانی  به رپرسی  سیوه یلی،  هۆشیار 
مه کته بی  ئه ندامانی  و  کوردستان  دێموکڕاتی  پارتی 
کرا. لێ  پێشوازییان  پارتییه وه  ده ره وه ی  پێوه ندییه کانی 

ناوچه یی  و  نێوده وڵه تی  بارودۆخی  دانیشتنه دا  له و 
و  کوردستان  جیاجیاکانی  پارچه  له  کورد  پرسی  و  
له  به تایبه تی  کورد  خه باتی  کارتێکه ریی  و  پێوه ندی 
بیروڕایان  ئاڵوگۆڕی  کوردستان  ڕۆژهه اڵتی  و  باشوور 
پێوه ندیدار  مه سه له ی  هێندێک  هه روه ها  و،  کرا  له سه ر 
سیاسییه  کانی  هێزه  هاوهه نگاویی  و  لێکگه یشتن  به 
ئاڵوگۆڕه كانی  و  ڕووداو  ڕووناکایی  له به ر  کورد 
کران. تاوتوێ  کوردستان  و  ناوچه  دواییانه ی  ئه م 
ڕاوێژ  و  باس  بۆ  کۆبوونه وه که  دوایی  به شی 
له  کوردییه كان  حیزبه   نێوان  هاوکاریی  به  سه باره ت 
به شه دا  له و  کرابوو.  ته رخان  نێونه ته وه  ییدا  به ستێنی 
زیاتری  کردنی  کاراتر  چۆنیه تیی  له باره ی  به تایبه تی 
و  کورد  مه سه له ی  بۆ  لۆبیگه ری  که ناڵی  هێندێك 
ڕێکخراوی  کوردانی  کاری  گرووپی  له وان  یه ک 
کرا. بیروڕا  ئاڵوگۆڕی  سۆسیالیست  ئه نترناسیۆنال 

بەاڵم  دەکرێ؛  قەبوڵ  تایبەتدا  ڕەوشی  لە  بەاڵم 
خۆیدا  ئیدئۆلۆژیکی  شێوەی  لە  دەسەاڵتدارییەتی 
جێگای بەرگری نییە و دەکرێ بڵێین دواجار دەبێتە 
لەبەریەکهەڵوەشان  لە  جگە  یان  و  دیکتاتۆری 
پێوەندی  لە  ناکرێ.  چاوەڕوان  لێ  تری  چی 
بابەتە  ئەو  ئاییندا،  لە  خەڵک  سەرەوەریی  لەگەڵ 
دەستی  ئێران  لە  مەشرووتەخوازی  سەردەمی  لە 
وابوو؛  پێیان  ئیمانداران  لە  ژمارەیەک  و  پێکرد 
مەرجەکانی  لەبەرچاوگرتنی  بەبێ  مەشرووتییەت 
ئەو  مەشرووتییەت  و  نییە  پەسند  جێگای  ئایینی 
پێشوازییە گەرمەی لێ نەکرا و سەرلەنوێ واڵتی 
لە دیکتاتۆری بوویه وه  کە  ئێران تووشی جۆرێک 
ئەو  گرتبوو.  لەخۆ  مەشروتەخوازانەی  ڕواڵەتێکی 
بابەتە نەبوو بە پێوانەیەک کە الیەنگرانی عەقڵییەتی 
سەرەوەریی خەڵک لە ئاییندا دەست لە ئیدیعاکانی 
بۆچوونەکانی  لەسەر  بەردەوام  و  خۆیان هەڵگرن 
ساڵدا  پەنجا  ماوەی  لە  دەکرد.  پێداگرییان  خۆیان 
هەوڵیان دەدا سیمای سەروەریی خەڵک لە ئاییندا 
بە کارتێکەریی ئەندێشەی کەسانی وەک شەریعەتی 

و هەوڵە بە ئاکام نەگەیشتووەکانی کەسانی وەک 
لە  داخەوە  بە  بکەن.  پێناسە  موتەهەری،  ئایەتوڵاڵ 
بە  پشتبەستن  بە  کەسانە  ئەو  هەر  5٧دا  ساڵی 
کە  ئێران  خەڵکی  ئایینیی  فیکرییەتی  و  زێهنییەت 
ڕۆژان  لە  ڕۆژێ  بۆ  قەت  ئێراندا  لە  دیکتاتۆڕی 
پێ  دیکەی  بیرۆکەکانی  و  مەکتەب  ناسینی  ئیزنی 
خولیا  ئایا  بزانن  بێئەوەی  بە  و  هاتن  نەدابوون، 
دەگەڵ  دەبێ  کە  بەو شیوەی  ئەوان  ئاواتەکانی  و 
بۆ  بەڵێیان  نا،  یا  دەگرێتەوە  یەک  بناژۆخوازیدا 
تووشی  واڵتەیان  ئەو  و  گوت  ئیسالمی  کۆماری 
سەرلێشوان و قەیران کرد. ئەو تاقمە ئەزموونێکیان 
لە ئێراندا دووبارە کردەوە کە ٣٠٠ ساڵ پێشووتر 
ساڵەکانی  تێکەوەپێچرابوو.  و  کرابۆوه   تاقی 
یەکترسڕینەوە،  بە  ئێران  لە  شۆرش  سەرەتای 
و  کرد  پێ  دەستی  تۆقاندن  خەڵک  و  دەرپەڕاندن 
دواتر بە شەڕی بێئاکامی ٨ ساڵەی نێوان ئێران و 
دەمودەستەدا  لەم  بێگومان  کێشا.  درێژەی  عێراق 
ئاواتە  و  خولیا  وەدیهاتنی  چاوەڕوانی  کەس 
لەمێژینەکانی خۆی نەدەکرد. هەر ئەوەی کە نیزامی 
ئەو  بەرانبەر  لە  توانیبووی  ئێراندا  لە  دەسەاڵتدار 
بوەستی  پێ  لەسەر  نەهامەتییەدا  و  شەڕ  هەموو 
شانازی  و  فەخر  بدا،  خۆی  تەمەنی  بە  درێژە  و 
شەڕی  دوای  لە  دەفرۆشت.  خۆی  خەڵکەکەی  بە 
ئێران و عێراق، سەرەڕای ئەو هەموو ڕق و کینەی 
کۆماری ئیسالمی دەرهەق بە ئیسرائیل و ئامریکا 
کۆماری  دیسان  خەیاڵی،  دوژمنی  سازکردنی  و 
خولیاکانی  و  داخوازی  وەاڵمی  نەیتوانی  ئیسالمی 
خەڵک بداتەوە و ئیدی ئەو بیرۆکەی واڵتی ئێران لە 
قۆناغی تێپەڕاندنی شۆڕش دایە و دەبێ ئەو قۆناغە 
خەڵکەوە  الیان  لە  بگیرێ،  چاو  لەبەر  هەستیارە 
چیدی پێشوازیی لێ نەکرا. قوناغی سازکردنەوە و 
ئاوەدانکردنەوە کە لە ئێراندا بە ) دوران سازندگی( 
ئەرک  سپاردنی  دروشمی  هەڵگرتنی  بە  ناسراوە، 
ئایینی  بنچینەکانی  بە  پابەندبوون  و  لێزان  بە 
ماوەیەک  دوای  هەر  بەاڵم  پێکرد،  دەستی  ئیسالم 
ناکرێ  پێ  کاری  قۆناغەدا  لەو  ئەوەی  دەرکەوت 
بەرپرسایەتییە.  و  لێهاتوویی  دەخرێ،  پشتگوێ  و 
جڵەوی  و  سەرکار  هاتنە  کەسانێک  قۆناغەدا  لەو 
واڵتەیان  ئەو  ئاوەدانکردنەوەی!  و  به ڕێوه به ری 
گرتە دەست کە کەمترین شارەزاییان لە بوارەکاندا 
ڕەخنەیەک  پێوەندییەدا  لەو  ئەگەریش  و  هەبوو 

جیاتی  لە  ئێران  لە  سیاسی  دەسەاڵتی  ئەوا  گیرابا، 
خۆی  رووی  ڕەخنە،  بەهێندگرتنی  و  بەخۆداچوونەوە 
دەچووە. سەرەنجام  ڕەخنەگراندا  گژ  بە  و  دەکرد  گرژ 
کە  قەناعەتەی  ئەو  گەیشتنە  خەڵک  ساڵ  هەشت  دوای 
دەبێ  و  نایە  بەکار  واڵت  بەڕێوەبردنی  لە  شێوە  ئەو 
گرووپێک  لەوکاته دا  بکرێتەوە.  دیکە  شێوەیەکی  لە  بیر 
پێیان وابوو  پەیدا بوون و  بە دروشمی ڕێفۆرمخوازی 
کە ئامانجەکان هیچ کێشەیان نییە، بەڵکوو خوێندنەوەی 
دەست  داوەتە  ئاکامەی  ئەو  ئامانجەکان  لە  نادروست 
بوو.  دایک  لە  ڕێفۆرمخوازی  بزووتنەوەی  بۆیە  و هەر 
زۆر  پێشووتر  وەک  خولەدا  لەو  ئابوورییش  کارنامەی 
لەو  النەدەین،  هەق  لە  ئەگەر  و  نەبوو  تێڕامان  جێگای 
کرانەوەی  ڕاددەیەک  تا  تەنیا  ئێران  واڵتی  خولەدا 
ژێر  لە  ئەویش  کە  بوو  دیار  پێوە  سیاسیی  فەزای 
چەتری تۆقاندن و تیرۆر و کوشتنی دژبەرانی کۆماری 
ئیسالمیدا هەر وەبەر چاو نایە. هەر بۆیە خەڵک لە ئێران 
بەو ئاکامە گەیشتن کە خەڵکساالریی دینی ئەو بیرۆکەیە 
بۆ  شۆڕشیان  سەرەتادا  لە  کە  نەبوو  ئەوە  و  نەبووه  
کاتێکدا  لە  ئەوە  دا.  بۆ  باجەیان  هەموو  ئەو  و  کرد 
نیزامی ئیسالمی و قەول و  لە  ئێران  لە  بوو کە خەڵک 
لە  و  ببوون  وەڕەز  توندئاژۆیە  نیزامە  ئەو  بەڵینەکانی 
پاسیڤ  و  بێتەفاوەت  خۆیاندا  بیروباوەڕەکانی  هەمبەر 
ئێران  لە  دەسەاڵت  جڵەوی  سەروبەندەدا  لەو  ببوون. 
کەوتە دەستی کەسانێک کە باوەڕیان بە کۆماریخوازی 
ئەو  پاشکەوتوویی  بۆچوونی خۆیان هۆی  بە  و  نەبوو 
واڵتە ئەوە بوو خەڵک ڕووی لە ئیسالحات کردووە و لە 
ئەسڵ و بناغەی ئیسالم دوور کەوتووەتەوە. ئەو خولە 
لە تەمەنی نیزامی کۆماری ئیسالمی لە مەترسیدارترین 
ئەخالقی،  بواری  لە  ڕێژیمەیە  ئەو  تەمەنی  خولەکانی 
دەگەڵ  پێوەندی  و  دیپلۆماسی  سیاسیدا.   و  ئابووری 
گژیەکدا  بە  و  تێکەهەڵچوون  بە  بوو  دەرەوە  واڵتانی 
هاتن لە نێوخۆ و چەند دەستەیی و هەڕەج مەڕەج ساز 
چەند  چڵەپۆپە،  گەیشتە  ناکارامەیی  و  گەندەڵی  بوو. 
و  کەس  ئەو  لەنێو  تەنانەت  دووبەرەکی  و  دەستەیی 
الیەنانەی کە خۆیان بە دڵسۆزی ئەو نیزامە دەزانی و 
جێگای متمانەی ئەو ڕێژیمە بوون، پەیدا بوو. تەنانەت 
دەستە و گرووپەکانی دەسەاڵتدار بە لەقاودانی یەکتر و 
ناوزەدکردنی یەکتر بە خائین، الدەر)انحرافی( و فیتنەش، 
لە یەکتریان سڵیان نەکردەوە. خەڵکی ئێران لەو نێوەدا 
نەماوە  کەس  سوڵتان!  حەزرەتی  غەیری  کە  دەیاندی 
پلالرێکی وەبەر نەکەوێ. خەڵک لەو خولەدا بەو ئاکامە 
گەیشت کە تەمەنی بیرۆکەی خه ڵکسەروەریی لە ئاییندا 
بە کۆتا مەنزڵی خۆی گەیوە و کەس ئیدی چاوەڕوانی 
قەومانی مۆجیزە نەبوو کە ڕوو بدا و ئەوان بە خولیا 
و ئاواتەکانی خۆیان بگەیەنێ. ڕەوتی حاکم و بااڵدەست 
لە  تەعامول  و  پێوەندی  بۆ  شانسێکی  هیچ  ئێران  لە 
خەڵکدا نەهێشتەوە، تەنانەت ڕەوتی توندئاژۆ کە نکۆڵی 
مەیلیان  دەکرد،  خەڵک  سەروەری  و  خەڵک  دەنگی  لە 
بەالی ڕەوتی میانەڕەوی نێو نیزام سووڕا و دەنگەکانیان 
خستە پاڵ دەنگی ئەوان بۆ ئەوەی بەڵکوو ئەوان بتوانن 
ڕزگار  یەکەکان  دوای  لە  یەک  قەیرانە  لە  ڕێژیمە  ئەو 
دەنگی  پاڵ  خستە  دەنگیان  ئۆمێدەوە  بە  ئەوان  بکه ن. 
میانەڕەوەکان بەڵکوو ئەوان بتوانن دوایین پەلەقاژەکانی 
خۆیان بۆ ڕاگرتنی نێوەرۆکی ئەو نیزامە بکەن. ڕەوتی 
خۆیان  بیرۆکەی  غەیری  کە  نیزام  بااڵدەستی  و  حاکم 
سازانیان دەگەڵ هیچ تاقم و گرووپێک نەبوو، دەستیان 
دایە ڕکابەرایەتی و ڕەخنەگرتن لە دەوڵەت و کارشکێنی. 
خەاڵسێک  تیری  خەڵک  دەنگەکانی  دوایین  بۆیە  هەر 
جۆرێک  بە  و  بااڵدەست  حاکمییەتی  جەستەی  لە  بوو 
حاکمییەتی  پڕۆژەی  بە  بوو  گوتن  »نا«  جۆرەکان  لە 
وەزن  حاکمییەتیش  لەمەوبەدوا  ئیدی  ئەوان.  موتڵەقەی 
کە  هێناوە  بەوە  باوەڕی  و  دەزانێ  خۆی  سەنگی  و 
و  دەنگ  بۆ  بایەخێک  هیچ  و  کۆنەپەرەستە  سیستمێکی 
بیروڕای خەڵک دانانێ. هەر بە سانایی وەزعکردنی یاسا 
و رێسا بۆ کپکردن و فیلتێرکردنی تۆڕه  کۆمه اڵیه تییه کان 
ئێران  حەشیمەتی  لە  کەس  میلیۆن   ٤5 لە  زیاتر  کە 
دەردەخا.  بۆ  ڕاستییەمان  ئەو  وەردەگرن  لێ  کەڵکی 
ناوچە  لە  ئاژاوەنانەوە  بە  ئیسالمی  کۆماری  ڕێژیمی 
جۆراوجۆرەکانی ئێران، سازکردنی قەیرانی ئاو، قاچاغی 
کەلوپەل، بەالڕیدابردنی بیروڕای گشتی، کێشە سازکردن 
و  پۆشیندا  جلوبەرگ  چۆنیەتیی  هەمبەر  لە  خەڵک  بۆ 
کۆڵەمەرگی  ژیانی  و  سەرلێشێوان  تووشی  خەڵکی   ...
ژێرەوە  لە  ڕێژیمە  ئەو  دەستەاڵتدارانی  و  کردووە 
خەریکی دزی و بەتااڵنبردنی سەروەت و سامانی ئەو 
دەزانن  بێ  ڕواڵەتیش  شیوەی  بە  بۆیە  هەر  واڵتەن، 
خەڵک لە ئێران چیتر ئەوانی ناوێ، بەاڵم دەیانهەوێ لە 
دواساتەکانی تەمەنی ئەو نیزامە باشترین کەڵک وەرگرن 
و ئەسپی خۆیان لەو هەڕەج مەڕەجه دا تاو بدەن، چونکە 
بە تەواوبوونی تەمەنی نیزام یان تەواوبوونی سامان و 
سەروەت لە ئێران ئەو رەوتە ئەگەر رەهێڵیش بێ تازە 
بایەخی نامێنێ. بۆیە بژین ئەو کەسانەی دەنگیان دا بە 
»رووحانی« بۆ ئەوەی ئاخرین کارتی دەستی کۆماری 
و  بخوێندرێتەوە   و  بێ  ئاشکرا  هەموان  بۆ  ئیسالمی 
بدرێ. دینی  ساالریی  گه ل  تابووتی  له   دوابزمار 

سام یارسان

سه ردانی جێگری سکرتێری حدک له 
مه کته بی پێوه ندییه کانی ده ره وه ی پدک
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هەاڵواردنی سیستماتیکی کوردستان
 لە ڕۆچنەی ئامارەوە 

)پارێزگای ورمێ(
پارێزگای ورمێ یەکێک لەو چوار پارێزگایەی کوردستانه  لە ئیران 
پەراوێز  و  پاشکەوتوویە  بەاڵم  تایبەتە،  هەڵکەوتەیەکی  خاوەن  کە 
خراوە. پارێزگای ورمێ لەگەڵ سێ واڵتی عێڕاق، تورکیە و کۆماری 
ئازەربایجان دراوسێ و هاوسنوورە و ئەو هەڵکەوتە شازە بۆ هەر 
ناوچەیەک هەڵ بکەوێ، لە ماوەیەکی کەمدا وەک ناوەندێکی بازرگانی 
ئەو  سەرەڕای  ورمێ  پارێزگای  کەچی  دەکا.  بەرچاو  گەشەی 
تایبەتمەندییانە ناوچەیەکی پەراوێزخراو، پاشکەوتوو و پشتگوێ خراوە.
شوێنێک کە چەقی بازرگانی و مەڵبەندی تڕانزیت لە نێوان سێ واڵتە، 
یەکێک لە ناوچە هەژار و پڕ بێکارییەکان لە ئێرانە. ئیرەج سلێمانزادە، 
نوێنەری پارێزگای ورمێ لە شووڕای بەرزی پارێزگاكان ده ڵێ، سەدی 
25ی پیاوان  و سەدی ٤5 ژنانی دەرچووی زانکۆ لەم پارێزگایه دا بێكارن.
ئەو بە ئاماژە بەوەی كە سەدی ٤ی حەشیمەتی ئێران لەم پارێزگایەدا 
نیشتەجێن، گوتی پشكی پارێزگای ورمێ لە بەرهەمی میللی لە سەدی 
2 کەمترە، هەر بۆیە لە نێوان پارێزگاكانی ئێراندا هیچ هاوسەنگییەك 
نییە و دەرفەت  و ئیمکانات بە شێوەیەكی عادیاڵنە دابەش نەكراوە.
ڕێگاوبانەکان  و  جادە  پڕۆژەی  زۆربەی  ورمێ  پارێزگای  لە 
٣٠یان  سەدی  ئابوورین،  ژێرخانی  سەرەکیی  مەرجی  کە 
پێداویستی    و  ماونەتەوە  نیوەچڵی  بە  سەدی٧٠ی  و  تەواوبووە 
ئەسكەندەری،   سادق  جەعفەر  خۆی.  لەجێی  نوێش  ڕێگاوبانی 
بازرگانیی  سامانەكان  و  پیشەسازی،  ڕێكخراوی  سەرۆكی 
لە  به رهه مهێنان  یه که ی  کارگه  و   ٩٨٤ هەزارو   2 دەڵێ  ورمێ 
داخراون. نیوه یان  له   زیاتر  که   هەن  ورمێدا  پارێزگای  ئاستی 

بەپێی قسەکانی ئەو لە 2 هەزار و ٩٨٤ کارگه  و یه که ی به رهه مهێنان لە 
ئاستی پارێزگای ورمێدا هەزار و ٦٨٠ یەكەیان چاالك  و نیوە چاالكن، 
٣٦٣ یەكە و کارگه  به  یه کجاری کۆیان کردۆته وه  و ٩٠١ کارگا و 
یه که ی دیكەی ئەم پارێزگایە له کار که وتوون  و هیچ چاالكییەكیان نییە.
و  پەروەردە  گشتیی  بەڕێوەبەری  مستەفەوی،  سەید  فەرەیدوون 
فێرکردنی پارێزگای ورمێ دەڵێ پارێگای ورمێ لە ڕووی شوێن و 
جێ وڕێ بۆ خوێندنی قوتابییان کەمایسیی زۆری هەیە. ئەو دەڵێ هەرنەبێ 
٦٨٠٠ پۆلی نوێی خوێندنمان بۆ دەسپێکی ئەو ساڵی خوێندن کەمە.
گشتیی  بەڕێوەبەری  ئیسماعیلزادە،  فەریبۆرز  پێشتریش 
گوتبووی  ورمێ  خوێندنگەكانی  پۆشتەكردنی  و  نۆژەنكردنەوە 
بۆ  بەڵێنییەكان  نەمانتوانیوە  ئیعتیبار  و  بودجە  كەمیی  بەهۆی  کە 
پارێزگایە  ئەم  خوێندنگەكانی  چاككردنەوەی  و  نۆژەنكردنەوە 
پۆلەی  ئەوەندە  دروستكردنی  بۆ  دەڵێ  ئەو  سەرێ.  ببەینە 
تمەن  میلیارد   ١25٠ بڕی  داهاتوودا  ساڵی   5 ماوەی  لە  خوێندن 
و  نییە  دەوڵەتدا  توانای  لە  دابینکردنی  کە  پێویستە  بوودجە 
ئیدارەیە. ئەو  دەست  نادرێتە  بودجەیەش  ئەو  ١٠ی  سەدی 

بیهداشتدا  و  ساخڵەمەیی  بەشی  لە  هەروەها  ورمێ  پارێزگای 
بەرەوڕوویە. نەخۆشخانە  تەختی  کەمیی  کێشەی  لەگەڵ 
ئاماژە بە چەند ئامار و فاکتی دیکە پتر پاشکەوتوویی ئابووری و 
پەرەنەسەندنی پارێزگای ورمێ مان لە هەموو بوارەکاندا بۆ دەردەخا:
 ١٨٣ بوونی  هۆی  بە  ئێستادا  لە  ورمێ  پارێزگای  ــ 
ڕیزبەندیی  2٨ی  پلەی  لە  نەخوێندەوار،  کەسی  هەزار 
ئەو  کە  دەخا  دەری  ئەوەش  هەر  و  دایە  ئێران  پارێزگاکانی 
ئێرانە. ناوچەکانی  پەراوێزخراوترین  لە  یەکێک  پارێزگایە 
نییه  سینه مایان  ورمێ   پارێزگای   شاره كانی   له   هیچكام  ــ 
ئه م  جۆراو جۆره كانی   شاره   له   سینه ماكان  سه رجه م   و 
هه یه . كردن  پۆشته   نۆژه نكردنه وه  و  به   پێویستییان  پارێزگایه  
کە  نایشارنەوە  ورمێ  پارێزگای  کاربەدەستانی  ــ 
ورمێ   پارێزگای   گه شه ی   پێوه ره كانی   ئاستی   به رزبوونه وه ی  
هه زار   2 له    زیاتر  ساڵێ  هه موو  كه   هه یه   به وه   پێویستییان 
ناکرێ. کە  بكرێ،  ته رخان  پارێزگایه   ئه م  بۆ  تمه ن  میلیارد 
به ڕێوه به رایه تی   و  ڕێكخراوی   سه رۆكی   حه زره تی ،  ناسر  ــ 
ئاوه دانكردنه وه ی   بوودجه ی   سه رجه م  دەڵێ  ورمێ   پالندانانی  
حاڵێكدایه   له   ئه وه   تمه ن،  میلیارد  هه زار  ناگاته   ئێستادا  له   ورمێ  
ناوه ندیی   مام  ئاستی   به   گه یشتن  پارێزگایه   و  ئه م  گه شه ی     بۆ  كه  
كۆتایی   تا  ده بێ   جۆراوجۆره كاندا،  بواره   له   ئێران  له   گه شه  
بدرێتێ. بودجه ی  ئێستا  هێنده ی   دوو  له   زیاتر  به رنامه ی  شه شه م 

پڕۆژه ی   2٣٠٠ له   زیاتر  کە  دەکەن  لەوە  باس  ئامارەکان  ــ 
به هۆی  ومێ  پارێزگای  له   ئاوه دانکردنه وه   ئابووری  و 
کراون . به ره ڵاڵ  نیوه ته واوی   به   بودجه  ته رخاننه کردنی 
ــ بوونی پتر له  2٠٠٠ پڕۆژه ی ئاوه دانکردنه وه ی نیوه چڵ له  پارێزگای 
ورمێ له  حاڵێک دایه  که  زۆر له  پڕۆژه  و گه اڵڵه کان وه ک یاریگاکان، 
کارناسیی  سه ره تاوه   له   هه ر  ڕێگاوبان  هه ندێ  هه روه ها  و  به نداو 
هه ڵه یان بۆ کراوه  که  سه ره ڕای ئه وه ی ته واوکردنیان سه دان میلیارد 
تمه نی پێویسته ، هیچ قازانج  و که لکێکی ئه تۆیان بۆ ئه و پارێزگایه  نابێ.
شارەکانی  لە  پەراوێزنشین  کەسی  هەزار   ٦٠٠ لە  زیاتر  ــ 
کە  هەیە،  خۆی  و  مەهاباد  و  بۆکان  میاندواو،  ورمێ، 
خراون. پەراوێز  حەشیمەتی  زۆرترین  پارێزگایە  لەو 
ــ شاری بۆکان بە عەمباری گەنمی کوردستان لە پارێزگای ورمێ 
دادەنرێ و سەدی ١٠ی بەروبوومی کشتوکاڵیی پارێزگای ورمێ لە 
ناوچەی بۆکان ڕەعەمەل دێ، بەاڵم سەرەڕای ئەوە، ئەم شارە سیلۆی 
نییە. دروستکردنی سیلۆی ٧٠ هەزار تۆنیی بۆکان لە ساڵی ١٣٨٤ ەوە 
ڕەسمەن دەستی بەکار کردوە. ئەو پڕۆژەیە کە دەبوا لە ماوەی 5 
ساڵدا تەواو ببوایە، ئێستا دوای ١٣ ساڵ هێشتا چارەنووسی ناڕوونە.

ــ پارێزگای  ورمێ بۆ گه یشتن به  هەلومەرجی ستانداری  وه زاره تی  
بێهداشت  و ده رمان پێویستیی به  5 هه زار ته ختی  نه خۆشخانه  هه یه . 
جه واد ئاقازاده ، سه رۆكی  زانكۆی  زانستە پزیشكییەکانی پارێزگای  
ورمێ گوتی : نه خۆشخانه كانی  ئه م پارێزگایه  زیاتر له  ٣ هه زار و 2٠٠ 
ته ختی  كۆن و بێكه ڵكی  تێدایه  كه  ئه م ته ختانه ش ده بێ ستاندارد بكرێنه وه .
ده ڵێ  بێهداشت  وه زیری   ڕاوێژكاری   نه ورۆزی ،  محه ممه دڕه زار 
هه ڵده گرێ  زۆر  تێچوویه كی   ئێران  له   نه خۆشخانه   دروستكردنی  
نزیك  ده بێ  نه خۆش  ته ختێكی   هه ر  بۆ  كه   ده كرێ  مه زنده ش  و 
له   هێندێك  له   و  بگیردرێ  چاو  له به ر  تمه ن  میلیۆن   5٠٠ به  
بیناسازی   کاروباری  زه وی  و  نرخی  چونكه   گه وره كان  شاره  
لەسەرێیە، هه تا یه ك میلیارد تمه نی  تێده چێ. یانی  بۆ دروستكردنی  
نه خۆشخانه یه كی  2٠٠ تەختی ده بێ بڕی  2٠٠ میلیارد تمه ن پێویستە.

ده وڵه تییانه   و  ڕه سمی  ئاماره   چه ند  ئه م  به سه ر  چاوخشاندنه 
که وتووه ته   ڕاده یه ک  چ  تا  کوردستان  که   ده خه ن  ده ری 
وه النانه وه . و  پاشخستن  سیاسه تی  و  هه اڵواردن  به ر 

چارەنووسی ناڕوونی الیحەی 
دەستەبەری ئەمنیەتی کۆمەاڵیەتیی ژنان

پشتیوانی و پاراستنی حقوقی مادی و مەعنەویی 
هەموو چین و توێژێکی کۆمەڵگه  یەکێک لە ئەرکە 
سیستمی  و  حوکمڕانی  سه ره کییه کانی  هەر 
هەرە  الیەنی  کە  واڵتێکه ،  هەر  بەڕێوبەریی 
بەرچاوی سیستیمی سەربەخۆی عەداڵەتخوازییە 
لە  پڕ  ژیانێکی  بنه ڕه تیی  بنچینەی  و  بنەما  کە 
ئاسایش و ئەمنیەت بۆ تاکی کۆمەڵگه  پێک دێنێ.
کاتێک  پیاویەوە،  و  ژن  بە  کۆمەڵگه   پێکهاتەی 
بۆ  فکریی خۆی  و  کاری  وزەی  تەواو  دەتوانن 
کە  بخا  وەگەر  کۆمەڵگه کەی   بەرەوپیشچوونی 
نائەمنیی  بە  هەست  و  هه بێ  تەواوی  ئەمنیەتی 
دەبینین  گشتی  بە  نەکا.  جەستەیی  و  ڕووحی 
گشتی  بە  ئەمنیەتە  ئەم  2١دا  سەدەی  لە  که  

لە  لە زۆر  ژنان  بۆ   تایبەتی  بە  و  کۆمەڵگه   بۆ 
واڵتەکانی جیهان نەک هەر بە تەواوی دەستەبەر 
نەکراوە بەڵکوو تا ڕادەیەکیش ڕوو بە گەڕانەوە 
کە  بووه ته وه ،  دەستوپێگیر  نەریتی  و  داب  بۆ 
به اڵم  کۆیله داری  سه رده می  بۆ  ژنانی  زیاتر 
که   ژنان  گه ڕاندۆتەوە.  مۆدێرنی  له شێوه ی 
نیوەی کۆمەڵگه ن و  هاوکات ئەرکی پەروەردە و 
بارهێنانی نێوەی دیکەی کۆمەڵگه یان لە ئەستۆیە،  
و  پشتیوانی  جێگای  بارێکەوە  هەموو  لە  دەبێ 
کۆمەڵگه دا  لە  کەسێک  چونکە  بن،  لێبوون  ئاگا 
ئەرکێکی قورسی ئاوای لەسه ر شان بێت، دەبێ 
ئەوەی  بۆ  هەبێ  دڵه رواکێی  و  کێشه   کەمترین 
لە  بکا.  په روه رده   کۆمەڵگه   بۆ  سالم  نەوەیەکی 
یەکەم  پشتیوانییەشدا  و  ئه منییه ت  ئەم  نەبوونی 
زه برێکی  پاشان  و  ده چن  تێدا  خۆیان  ژنان 
له   نەکەوێ،  بەرچاو  کتوپڕ  ڕەنگبێ  کە  گەورە 
چاره نووسێک  ده درێ؛  خێزانه کان  و  کۆمه ڵگه  
کە چەندین ساڵە بەرۆکی واڵتی ئێرانی گرتووه . 
ڕەشنووسێك  ڕێژیمدا  مه جلیسی  له   ئێستادا  له  
ژنان  کۆمەاڵیەتیی  ئەمنیەتی  دابینبوونی  لەسەر 
لە ئێران هاتووه ته  بەر باس که  مێژووه که ی بۆ 
کۆن ده گه ڕێته وه  و سااڵنێکه  دەستاودەستی پێ 
وەک  چارەنووسی  و  شوێن  و  جێگا  و  ده کرێ 
ناڕوونه .  ئێران  لێشێواوەکەی  سەر  حکومەتە 
بۆ  و  له وه پێش  ماوه یه ک  که   پێشنووسه   ئه و 
جارێکی دی لە مەجلیس هاتەوه  بەرباس، دوای 
پێداچوونەوە، لێکدانەوە و دەستێوەردانێکی زۆر 
و  مەزهەبی  حقووقی،  جیاوازەکانی  ڕوانگە  لە 
بۆ  زیاتر  پێداچوونەوەی  بۆ  کۆمەاڵیەتییەوە 
 ٦ لە  زیاتر  دوای  و  نێردراوه   قه زایی  ده زگای 
ڕەشنووسە  ئەم  ئێستاش  چاوەڕوانی  مانگ 
دواقۆناغی  هه تا  مەجلیس  بۆ  نەگەڕاوەتەوە 
الیحەیە  ئەم  کە  ئەوەی  بپێوێ.  په سندکردنی 
باسی چ دەکا و چەند ماددەیە و چەندی تا ئێستا 
لەالیەن ده زگای قه زایی ڕەت کراوەتەوە و هۆکار 
باسی  بەاڵم  نییە،  نووسینه   ئه م  باسی  بوون،  چ 
گنخاندن و جۆری ڕوانگه ی سیستم بۆ ئه م جۆره  
لە  زیاترمان  بەرچاوڕوونیی  دەتوانێ  پرسانه 
نێوه رۆک و بنه ما هزرییه کانی ئه م ڕێژیمه  پێ بدا.

 ٤ دوای  بۆچی  ئێران  لە  ژنان  ئەمنیەتی  الیحەی 
ئیسالمی   کۆماری  دەسەاڵتی  تێپەڕبوونی  لە  ده یه  
دیتە بەرباس؟ ئایا لە پێناو به جێگه یاندنی به ڵێنه کانی 
لە  یان وه ک هیندێک  تەدبیری ڕووحانییه   دەوڵەتی 
دژبه رانی ئەم الیحەیە باسی ده که ن بۆ نیزیکبوونەوە 
لە دنیای ڕۆژاوا و خۆنواندنە؟ یان بەڕاست حاکمییه ت 
نەبوونی  واتە  گەورەیە،  بۆشاییە  بەم  هەستی 
له   ده کرێ  کردووە؟  ئێراندا  لە  ژنان  بۆ  ئەمنیەت 
وه اڵمدا بڵێین هەرسێک هۆکار دەتوانن ڕۆڵیان هەبێ: 
یەکەم ئەوەی ئەو شکستانەی دەوڵەتی ڕووحانی لە 
دوو دەورە ده سه اڵتی خۆیدا تووشی بووە،  ڕه نگبێ 
کەم  النی  بتوانێ  که   کردبێ  به وه   هیوادار  ئه وی 
کۆمه ڵگه دا  لەنێو  پێگه ی  و  جێگه ی  و  ژنان  دەنگی 

لەنێو  کە  ئەوەی  دووهەم  بکاته وه .  دەستەبەر  بۆ 
نیزامی کۆماری ئیسالمیدا بۆ هەمووان ئاشكرایە کە 
کەمایه سی  لە  خەتابار  بە  دیکە  ئەوی  الیەنە  هەر 
بگرە  و  نێوخۆ  لە  بەڕێوبەریی  الوازییەکانی  و 
هێنانەبەرباسی  لە  و  دەزانن  دەرەوەش  سیاسەتی 
نهێنییه کانی  ئاشکراکردنی  به   ئەوانە  بابه تێکدا  هەر 
هەڵدان.  یەک  لە  نێونیتکه   بە  دەکەن  دەست  یەکتر 
و  بڕگه   به سه ر  چاوخشاندنێک  الیحه که؛   به اڵم 
ژنان  کۆمەاڵیەتیی  دابینکردنی  الیحەی  مادەکانی 
لە ئێران پێمان ده ڵێن که  له  ئه گه ری په سندکران و 
جێبه جێکرانیدا _که  زۆر زه حمه ته _ ئه وه  هه نگاوێکه  
زه هرا  هه ڵوێستی  کە  کاتێک  به اڵم  به ره وپێش، 
ئایه توڵالهی، بەرپرسی شووڕای به رزی  فەرهەنگی 
_کۆمەاڵیەتیی ژنان ده بینین، باسه که  جۆرێکی تری 
لێ دێ. ناوبراو ئەم الیحەیه  بە ده ق وه رگرتنه وه   لە 

سیستمی واڵتانی غەرب ناو ده با و به  پێچه وانه ی 
ئوسول و پره نسیپی ئیسالمی و کەمدەسەاڵتکردنی 
پیاوان له  بنەماڵە و کۆمه ڵگه ی داده نێ؛ هاوکات بە  
بەندی 2ی  لە  پەیرەوی کردن  و  پشتیوانی  ڕەوتی 
ڕێکخراوی  ی   2٠٣٠ به ڵگه نامه ی  5ی  ئامانجه کانی 
باس  که   ده داته وه   گرێ  یه کگرتووه کانی  نه ته وه  
ده کا. ژنان  تواناسازیی  و  جینسی  به رابه ریی  له  
ئاستی  ئەگەر  کە  دەردەکه وێ  بۆمان  لێره دایه  
بیرکردنەوەی ژنێک و تێڕوانینی بۆ هاوڕه گه زه کانی 
بێ  بەرتەسک  ڕادەیە  ئەو  تا  کۆمه ڵگه   خودی  و 
و  ماف  لە  پێ  مەزهەبییەکانی  و  دینی  بایه خه   و 
بێ،  گرینگتر  پێ  کۆمه ڵگه که ی   ئەمنیەتی  و  ئازادی 
دەبێ چ کاره ساتێک بێ و ئیدی بۆمان ده رده که وێ 
په سه ندکرانی  و  به دواداچوون  ڕەوتی  کە 
ئه وه نده ی  کە  نییە  خۆڕا  لە  الیحەیە  ئەم 
ناڕوونه . چارەنووسی  ئێستاش  و  خایاندووە 

الیه نێکی دیکه ی ئه م بابه ته  که  ئەم الیحەیە بۆ به  

ئاکام نه گه یشتووه ، یان ڕەنگبێ باشتره  ئەم پرسیارە 
فراکسیۆنی  نوێنەرانی  ئێستادا  له   بۆچی  پیشکە  بێتە 
ژنان له  مه جلیس و ڕاوێژکارانی سه رکۆمار له  بەشی 
ناڕازین  و  دێننەوە  باسانه   ئەم  ژناندا  کاروباری 
نەدراوەتەوە مەجلیس؟  ئێستا  تا  ئەم الیحەیە  لەوه ی  
لێرەدا دەتوانین ئاماژه  بە چەند هۆکار بکەین: یەکەم؛ 
_له   الیحەیە  ئەم  په سندکردنی  و  خستنه به رباس 
بە  پڕۆژه یاساکه _  پڕۆسێسی  سه رکه وتنی  ئه گه ری 
و  مه جلیس  نوێنه رانه ی  ئه و  بۆ   باش  دەسکەوتێکی 
کابینەی یازدەهەمی دەوڵەت داده نرێ. دووهەم؛ ڕوون 
و ئاشکرایه  که  به رده وامیی بێمافی و پێشێلکرانی مافی 
ئێستادا  ناڕه زایه تییه کانی  که شی  له   تایبه ت  به   ژنان 
ده که وێته وه .  لێ  ژنانی  یاخیبوونی  و  هه ڵگه ڕانه وه  
کۆمه اڵیه تیش  ئه منیه تی  نه بوونی  به رده وامیی  پرسی 
بۆ ژنان به ره و ته قینه وه  ده چێ و په ره  بە بێمتمانه یی 
کۆمه ڵگه یه   ئه م  بناخه کانی  و  ده دا  کۆمه ڵگه دا  له  
دی   به جۆرێکی  ته وژمه ش  ئه و  و   هه ڵده ته کێنێ 
حوکمڕانی  چونکی  ده بێته وه ؛  ده سه اڵت  به ره وڕووی 
و  شکست  لە  پر  ڕووخاو،   کۆمه ڵگه یەکی   به سه ر 
هه ژاری و نائه منیی کۆمه اڵیه تی و بێهوایی و بێمتمانه یی 
تاکه کانی کۆمه ڵ حوکمرانییه کی بیمانا و ناسه قامگیر 
ڕووحانی  ده وڵه تی  په له قاژه یه ی  ئه و  کەواتە  ده بێ. 
بۆ وه دەستهێنانی  ئێستادا دووبەشی  لە هەلومەرجی 
بێ  کورتیش  ماوەیەکی  بۆ  ئەگەر  کە  دەسکەوتێکە 
بەشیک لە خەڵکی پێ سه رقاڵ بکا و ئازارشکێنیکیش 
خه ڵکی  له   که لێنانه ی  و  برین  هه مووه   ئه و  بۆ  بێ 
ئاماژەیە  جیگای  کە  دی  شتێکی  بەاڵم  که وتووه . 
کرا،  په سند  پڕۆژه یاسایه   و  بکەین  فەرز  کە  ئەوەیە 
تۆ بڵێی له  بنه ڕه تدا جێبه جێکردن، بە مەیدانیکردنی و 
دەستەبەرکردنی ئەم ماددانە _کە بەشی هەرە زۆری 
هەر وەک لە سەرەوە ئاماژەی پێکرا ئەگەر به شێکیشی 
شوێنکاری  ژناندا  ڕۆژانەی  ژیانی  لە  بێ  جێبەجێ 
خۆی ده بێ_ لەم بارودۆخه  سیاسی و کۆمه اڵیه تییه ی 
له   که   حوکمه تێک  بێ؟  حوکمه تدا  توانای  له   ئێستادا 
ژنه . دژی  ئێسقان  تا  خۆیدا  سیاسیی  کولتووری 

به ستێنی  له   ئاڵوگۆڕ  کە  سەلماندوویەتی  مێژوو 
ده وێ.  به رده وامی  کاری  و  پالن  فەرهەنگسازیدا 
فەرهەنگسازی دەبێ لە شوێنک ڕا دەست پێ بکا و 
ده سته به ری  ناتوانێ  قانوون  په سندکردن  تەنیا  هه ر 
ئێراندا   ئێستای  کۆمه ڵگه ی  له   بێ.  شتێک  هه موو 
نە  و  دینی  ڕێسای  و  یاسا  نە  و  سێکۆالریسم  نە 
ناتوانن  بەتەنیا  خۆماڵی  کولتووری  و  دابونەریت 
یەکسانیخوازی  مافی  و   ژن  ئازادیی  ده سته به ری 
شارستانییه   بە  کۆمه ڵگه یەک  ئاشکرایه   و  ڕوون  بن. 
و کولتووری به ره و مۆدێرنه  ده روا و بە پێشکەوتوو 
و  ڕوون  جیاوازییە  بنەمای  لەسەر  کە   دادەنرێ 
حه وزه ی  له   جیاوازییه کان  واتە  بگا.  پێ  ئاشکراکانی 
گشتی و تایبەتیدا و له ڕووی سیاسی و کۆمەالیەتی، 
پیاوان  و  ژنانە  ئایین،  و  سیکۆالریزم   جیاوازیی 
وه رده گیرێن  سنووربه ندییه   ئەم  و  ده کرێن  پێناسه  
کە  کۆمه ڵگه یەک  لە  بەاڵم  دەگیرێ.  لێ  ڕێزیان  و 
تێکەڵ  شتێک  هەموو  و  ناناسرێن  سنوورانە  ئەم 
باسکردنی  و  بنه ڕه تی  گۆڕانی  ده کرێ،  یه کتر  به  
هیندێک شت بە تابۆ دادنرێ. کۆمه ڵگه یه ک که  تاقمێک 
و  ببا  به ڕێوه ی  ئۆلیگارێشی  شێوه ی  به   دەسەاڵتدار 
نووسینی  گیرابێ،  لێ  هەناسەدانی  ڕێی  خه ڵکه که ی 

ئاڵوگۆڕ  ناتوانێ  به سه قه تی  جێبه جێکرانی  و  قانوون 
جیاوازییانە  بەم  دان  هه تا  بێنێ،  خۆیدا  به دوای 
لە  ده بێ  تازەکان  نۆرمە  نه هادینەکردنی  و  دانه ندرێ 
بهێندرێ. پێک  فەرهەنگدا  ڕیشەی  لە  واتە  دەرووندا، 
به   به  سه رنجدان  و  ئێستادا  هەلومەرجی  لە  بۆیە  
په سندکرانی  سیاسییه   ده سه اڵته   ئه و  نێوه رۆکی 
و  باش  _سه ره ڕای  ژنانیش  ئەمنیه تی  الیحەی 
له   خۆی  بڕگه کانی_  و  مادده   زۆر  له جێدابوونی 
خۆیدا ناتوانێ شتێکی ئه وتۆ له و بابه ته  بگۆڕێ. ئه و 
 ٤٠ ماوه ی  ئیسالمی  کۆماری  ده سه اڵتی  نۆرمانه ی 
ئه و  ده کا، هه روه ها  پێ  کاریان  و  ده خا  ساڵه  جێیان 
بایه خانه ی ده سه اڵتی سیاسی له پێوه ندی له گه ڵ ژن و 
مافه کانیان پێناسه یان بۆ ده کا و به ڕه سمیی ده ناسێ، 
به رژه وه ندییه کانی  شه ڕی  سه ره ڕای  ئه وانه   هه موو 
ئه م  به رده م  کۆسپی  ده سه اڵت  قۆڵه کانی 
ده یهێڵنه وه . چاره سه رنه کراوی  به   و  گۆڕانکارییانه ن 

***

د. کوێستان گادانی

دەسەاڵتی  تێپەربوونی  لە  ده یه    ٤ دوای  بۆچی  ئێران  لە  ژنان  ئەمنیەتی  الیحەی 
دەوڵەتی  به ڵێنه کانی  به جێگه یاندنی  پێناو  لە  ئایا  بەرباس؟  دیتە  ئیسالمی   کۆماری 
ده که ن  باسی  الیحەیە  ئەم  دژبه رانی  لە  هیندێک  وه ک  یان  ڕووحانییه   تەدبیری 
هەستی  حاکمییه ت  بەڕاست  یان  خۆنواندنە؟  و  ڕۆژاوا  دنیای  لە  نیزیکبوونەوە  بۆ 
کردووە؟ ئێراندا  لە  ژنان  بۆ  ئەمنیەت  نەبوونی  واتە  گەورەیە،  بۆشاییە  بەم 

ئێستادا  ناڕه زایه تییه کانی  که شی  له   تایبه ت  به   ژنان  مافی  پێشێلکرانی  و  بێمافی  به رده وامیی 
ئه منیه تی  نه بوونی  به رده وامیی  پرسی  ده که وێته وه .  لێ  ژنانی  یاخیبوونی  و  هه ڵگه ڕانه وه  
کۆمه اڵیه تیش بۆ ژنان به ره و ته قینه وه  ده چێ و په ره  به  بێمتمانه یی له  کۆمه ڵگه دا ده دا و بناخه کانی 
ئه م کۆمه ڵگه یه  هه ڵده ته کێنێ و ئه و ته وژمه ش به جۆرێکی دی  به ره وڕووی ده سه اڵت ده بێته وه 
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سابوتاژ )Sabotage( لە زمانی ئینگلیزیدا بە مانای تێکدان، خەراپکردن 
چۆکداهێنانی  بە  بۆ  و  زەربەلێدان  بۆ  سابوتاژ  زەربەلێدانە.  و 
دامودەزگای  خەراپکردنی  بۆ  و سەربازی،  نیزامی  دامەزراوەی 
دەسەاڵتداران و حکوومەت، بۆ خەراپکردنی کەرەسەی شەڕکردن 
و  بابەتە  لەو  شتی  هێندێک  و  گەورە  ماشێنی  و  تانگ  وەکوو 
و  ئابووری  زەربەی  کە  شێوەیەک  بە  کەلوپەل  خەراپکردنی  یا 
ماوەیەک  بۆ  و  بدا  بەرامبەرەکەت  یا  و  دەوڵەت  لە  نیزامی  یا 
بەرامبەرەکەت دەستەوەستان، یان تووشی شۆک و وەستانی بکا.
لە زمانی ئینگلیزیدا وشەی سابوتاژ بە واتای چاالکیی تێکدەرانە 
خەراپکردنی  تێکدان،  مانای  بە  زۆرجار  هاتووە.  خەراپکردن  و 
کەرەسەکانی بەرهەمهێنانی حکوومەتی، کارخانەیی و زەربەلێدان 
لە هەموو دامەزراوە حکوومەتی و دەوڵەتی و هێزی سەربازی 
بە  ئاماژە  و  هاتووە  کەسابەت  شوێنی  و  بازرگانی  تەنانەت  و 
واتە  ئاگایانە  خەراپکردنی  ڕێگای  لە  حکوومەت  سەقەتکردنی 
بە  مەبەستی  بە  ئانقەست  بە  چاالکیی  کراوە.  ئانقەست  بە 
چۆکداهێنانی بەرامبەرەکەت عەمەلیاتی سابوتاژی پێ دەگوترێ.

ڕوانگەی یاسای ئێران بۆ سابوتاژ
لە سەریەک چاوخشاندنێک بە پێشینەی بەکارهێنانی سابوتاژ 
خاڵێکی  تەنیا  کە  دەردەکەوێ  بۆمان  ئێراندا  بنەڕەتی  یاسای  لە 
وشە  لە  ڕاشکاوی  بە  پەسەندکراوێکدا  چەند  لە  کە  دیاریکراوە 
نمونە  بۆ  وەرگیراوە.  کەڵک  نووسینەکەدا  لە  سابوتاژ  مانای  و 
پااڵوگەی  لە  هەلپەرەستان  سزادانی  و  بەگژداچوونەوە  یاسای 
هەتاوی.  ١٣٦٦ی  ڕەزبەری  ١٦ی  پەسەندکراوی  ئێران،  نەوتی 
لە ماددەی ٣ی ئەو یاسایەدا هاتووە کە: هەر کەس بە مەبەستی 
کردەوەیەک  یا  و  کارێک  )سابوتاژ(  تێکدان  و  خەراپکردن 
یەکێک  وێرانکردنی  یا  و  تەقاندنەوە  بە  و  بدا  نیشان  خۆی  لە 
یا  بکا،   ٣ و   ١ ماددەی  ژێر  گرینگەکانی  شوێنە  یا  و  بنکە  لە 
هاوکات ببێتە هۆی داخرانی هەموو ئەو پااڵوگەیە و یا شوێنێک 
سزا  زیندان  ساڵ  دە  تا  دوو  بە  گیراو  کەسی  پااڵوگەکە،  لە 
ئەم  نووسراوەی  یاسای  و  سابوتاژ  سزای  هەڵبەت  دەدرێ. 
لە  وشەگەلی  یا  و  خەراپکار  ناوی  بە  شوێن  چەند  لە  وشەیە 
چەشنی زەربەلێدان هاتووە، ئەگەرچی لە ڕستەی ئەو یاسایەدا 
لە وشەی خەراپکار زۆر کەڵک وەرگیراوە و بە گشتی بە مانای 
نووسیوە.  خەراپکار  بە  کەوانەدا  لە  هەر  سابوتاژیان  وشەی 
خەراپکارانە  کاری  چەند  بە  ئاماژەیان  پەیوەندییەدا  لەو 
ئاماژە  دەتوانم  کە  هیناوەتەوە  سەر  لە  نموونەیان  و  کردووە 
بە چەند دانەیەکیان بکەم. بە پێی پەسەندکراوی ٤ی ڕەشەمەی 
هۆکاری  دەبنە  کە  بدەن  کەسانە  ئەو  سزای  هەتاوی  ١٣٤٩ی 
ڕاوەستانی فڕینی فڕۆکە و یا خەراپکردنی کەرەسەکانی فڕۆکە.
سەبارەت  یاسایەک  چەند  پەسەندکردنی  بە  ئاماژەکردن 
حکوومەتی: دامودەزگای  شێواندنی  و  خەراپکردن  بە 
١٣5٣ی  بانەمەڕی  2ی  پەسەندکراوی  یاسای  ــ 
دروستکراوەکان. و  سەنعەت  بە  سەبارەت  هەتاوی 
ــ یاسای سزادانی دامودەزگای ئاو، بەرق، گاز و بەشی پەیوەندیی 
پۆست و تەلەفوون پەسەندکراوی ١2 ی بەفرانباری ١٣5١ی هەتاوی.

ــ یاسای سزادانی ئەو کەسانەی کە ڕێگای ئاسنی شەمە نەفەر 
١٣2٠ی  خاکەلێوەی  ٣١ی  پەسەندکراوی  دەدەن،  تێک  )قەتار( 
ئیسالمی. سزای  یاسای  ٦٨٧ی  و   ٦٧5 ماددەکانی  و  هەتاوی 

لەگەڵ  لەپێوەندی  پەسەندکراوەیە  چەند  ئەو  هاوبەشی  خاڵی 
سابوتاژدا ئەوەیە کە لە هەموو خاڵە پەسەندکراوەکاندا باس لە 
خەراپکردن و تێکدان و زەربەلێدان، نائارامی و ناسەقامگیری و 
تێکدانی ئەمنییەتی گشتی واڵت دەکا و خوڵقێنەرانی ئەو نائارامییە 
دەبێ سزا بدرێن و بە گشتی یاسا نووسراوەکانیان بەسەردا بسەپێنن.
هەموو ئەو کەسانەی کە ئیرادەی ڕووخانی کۆماری ئیسالمیان 
هەیە، دەبێ دەست بدەنە دەستی یەک و بە یەکەوە ئەو شوێنانەی بۆ 
حکوومەت گرینگن و حکوومەت بایەخی زۆریان پێ دەدا سەقەت 
بکەن، واتە کۆسپ و تەگەرە بخەنە بەردەم شوێنە گرینگەکان. 
عەمەلیاتی  کە  دەبن  ئەوە  بۆ  حکوومەتی  دامودەزگای  هێندێک 
سابوتاژیان لەسەر بکرێ؛ وەک ئاگردانی کەرەسەکانی ماشێنی 
نیزامیی ڕێژیم، بنکە و بارەگای نیزامی، تێکدانی خەتی تەلەفوونی 
گشتیی نێوان بنکە و پادگانەکان، تەقاندنەوە و سووتاندنی عەمباری 
تەقەمەنی و خواردەمەنی و کەرەسەی جۆراوجۆری حکوومەتی.
عەمەلیاتی سابوتاژ دەتوانێ ترس بخاتە دڵی سیخور و جاش 
و خۆفرۆشان، بە سووتاندنی ماشێن و باخ و باخات و خانوو و 
کەرەسەی خۆفرۆشان بنەماڵەکانیان وەخەبەر بێنین کە ئەوەی 
ئەوانەی  خۆفرۆشییە.  و  جاشایەتی  بەرهەمی  دەسوتێندرێ 
عەمەلیاتی سابوتاژ بەڕێوە دەبەن، دەبێ چاویان کراوە بێ و بە 
چەشنێک ئەو کارە بکەن کە زەرەری گیانی بۆ کەسانی دەوروبەر 
نەبێ و هەروەها مەترسیی گیران و کوژران لە سەر خۆیان نەبێ.  
زەربەی  دەتوانێ  سابوتاژ  عەمەلیاتی  ئەوەیە،  کۆتایی  قسەی 
لە  یا  و  چۆڵ  و  چەک  لە  ئەوەی  بەبێ  بدا  دوژمن  لە  قورس 
لیتر  چەند  بە  زۆرجار  کردبێ،  بەشداریت  نیزامیدا  عەمەلیاتی 
بەنزین و یا نەوت و گاز دەتواندرێ زەربەی قورسی ئابووری 
ئەو  هەموو  لە  بدری،  ئیسالمی  کۆماری  لەرزۆکی  پەیکەری  لە 
عەمەلیاتی  پێویستە خەڵک  نەبێ  بۆ خەڵک  دەوڵەتێک  حااڵتانەدا 
بێنن. چۆکیدا  بە  ئەوەی  بۆ  بەرن  بەڕێوە  سەر  لە  سابوتاژی 
هەڵبەت شوێنە گشتییەکانی وەک مۆزەخانە، سینەما، پارک، باخە 
گشتییەکان و سەیرانگا و هێندێک بنکە و بارەگای وەک نەخۆشخانە 
و قوتابخانە و زانکۆکان و هەموو ئەو شوێنانەی خزمەتی گشتی 
پارێزراو  خەڵکەوە  الیەن  لە  دەبێ  و  هەمووانن  مڵکی  دەکەن 
کاری عەمەلیاتیی سابوتاژەوە. بخرێنە چوارچیوەی  نابێ  و  بن 
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سابوتاژ 
بۆ بەربەرەکانی لەگەڵ 

کۆماری ئیسالمی

سەركەوتنی جەبری بیركاری 
بەسەر جەبری مێژووییدا

ژیوار ڕەسووڵی

لێئۆن پی بارادات)١( پێیوایە ناسیۆنالیزم ئاوێنەیەكە 
هەڵدەسەنگێنن  دەبینن،  تێدا  خۆی   مرۆڤەكان  كە 
خۆناسینیش  دوای  دەكەن؛  پێناسە  لەكۆتاییدا  و 
دەدەن.  نیشان  دژكردەوە  ئەویتردا  بەرامبەری  لە 
بەرهەمی  ناسیۆنالیزم  وایە  پێی  »كوهێن«)2(یش 
بەرەو  دەیانەوێ  كە  نەتەوەیەكە  وشیاریی 
سایكۆلۆژیا  برۆن،  »دەوڵەت_نەتەوە«بوون 
خۆ  بەرەو  خۆڕسك  نەتەوەیەك  زەینییەتی  و 
لەو  ئیتر  دەڕوا.  خۆبەرێوەبردن  و  جیاكردنەوە 
یەكتر  دەوری  لە  مرۆڤ  كۆمەڵێك  كە  كاتانەدایە 
كۆدەبنەوە و نایانهەوێ جگە لە خۆیان كەسێكیتر بن. 
خۆئاگایی )Consciousness( پەیوەندییەكی تەواوی 
بە خودی تاكەوە هەیە، كۆمەڵێك تاك بەو خۆئاگاییە 
دەگەن، ئینجا ئاگایی كۆمەڵگە و ئاگایی نەتەوەیەك 
نەگا،  ئاگاییە  بەو  تاك خۆی  هەتا  دەبێ.  دروست 
ئەو  ناتوانێ  زڵهێز  و  سیاسی  دەسەاڵتێكی  هیچ 
خۆی  كە  بكا،  دروست  تاكدا  دەرونی  لە  ئاگاییە 
پێ فارس، تورك یان كورد بێت. بەاڵم پەروەردە 
و بانگەشە ڕێگەیەكی باشن كە خەڵكانێك خۆیان 
هێزی  ئینجا  بزانن،  دیاریكراو  نەتەوەیەكی  بە 
بانگەشەكان  لەگەڵ  هاوتەریب  ڕەقی سیاسییەكان 
ئاراستەی ئەو نەتەوەیە بەرەو دەوڵەت_نەتەوە ببا.
بە   )Persian( پێرسیەن  نەتەوەیی  شوناسی 
تا ڕادەیەك توركەكان هەتا  ناوەندییەتی فارس و 
كۆتاییەكانی سەردەمی قاجارییەكانیش شوناسێكی 
شێواوی گرێدراو بە مەزهەبی شیعەی سەردەمی 
سەفەوییەكان بوو و، ڕایەڵی ناسكی دەرەبەگەكان 
لە نێوخۆی كوردستان و ساتوسەودای ڕووسیه ی 
سنوورەكان  لەسەر  عوسمانییەكان  و  تەزاری 
فیزیكییەوە  لەڕووی  كوردستانی  ئێران،  لەگەڵ 
بەستبوویەوە. فارسەكان  جوغرافیای  بە 
پاشاكانی قاجار زۆر جاران بە فیتوای مەرجەعە 
لەسەر  خوا  نوێنەری  بە  خۆیان  مەزهەبییەكان 
زەوی داده نا، كەچی دەسەاڵتی ڕاستەقینەیان تەنیا 
دیكە  نەتەوەكانی  سەرجەم  و،  بوو  پایتەخت  لە 

ئەوە  هەبوو.  تاران  لەگەڵ  ناسكیان  ڕایەڵەیەكی 
نەتەوەكانی  كە  نەبوو  قەجار  حاكمانی  بەهێزیی 
دیكەی وەكوو كورد دەوڵەتی خۆیان ڕانەگەیاندبوو، 
چونكە نە لەو ئاستەدا بوو، نە ئەو هێزەی هەبوو؛ 
بەاڵم خودی كوردەكان خودئاگایی شەخسی و ئینجا 
جەمعیان نەبوو و، مەالی مزگەوت و ئاغای دیوەخان 
هۆی سەرەكی نەخوێندەواریی كۆمەڵگەی ئەو كات 
بوون، جگە لەوەی كورد درەنگ ڕووی كردە شار. 
ئیتر لەو تارانە شێواوەدا عەباس میرزا وەكوو یەكەم 
ناسیۆنالیستی ئێرانی بە چاولێكەری لە كولتووری 
نارد،  ئورووپا  بۆ  خوێندكاری  كۆمەڵێك  ڕۆژئاوا 
دامەزراند،  تۆپی شەڕی  دروستكردنی  كارگەیەكی 
چاپخانەیەكی هێنایە تاران و بۆ هەمووی ئەوانەش 
فیتوا و مۆڵەتی لە مەرجەعە شیعەكان وەرگرت. ئەو 
ویستە تێكەڵ بوو بە دروستكردنی قۆناغبەندییەك 
بۆ مێژووی خۆیان بۆ ئەوەی هاوشێوەی ئورووپا 
ناسیۆنالیزمێكی لێ ساغ بكەنەوە، باستانگەراییەكی 
و  ڕێنێسانس  قۆناغی  كرد،  دروست  وەهمییان 
نوێبوونەوەیان پێناسە كرد. لەسەردەمی پەهلەویی 
جوغرافیایەی  ئەو  ١٩٣٠دا  لەساڵی  و  یەكەمیشدا 
بۆ  پەل  ئەوەی  بۆ  ئێران  نرا  لێ  ناوی  فارسەكان 
بنەمای  لەسەر  ڕەزاشا  بهاوێن.  دەورووبەریان 
یەكدەستكردنی  بە  دەستی  هیتلەری  ناسیۆنالیزمی 
سایكۆلۆژیای  بگرە  و  كولتوور  و  زمان  شوناس، 
ئەو  جوغرافیای  لە  كە  كرد  خەڵكانە  ئەو  تاكی 
ئێرانە نوێیەدا دەژیان. ڕەزاشا خۆی یەكەم پاشای 
دووەمی  یەزدگردی  دوای  لە  فارس  بەزمان 
دەیهەویست  كەچی  بوو،  ساسانیان  سەردەمی 
نەتەوە و ئەویش فارس! بكاتە یەك  ئێران  هەموو 
سێكۆالر  ڕاست،  و  چەپ  ئەو  كاتەوە  لەو 
لەكەوتنە  یان  فارسن  كە  مەزهەبییانەی  و 
ژێركاریگەریی گەڕانەوە بۆ هەیبەتی ئێرانی باستان 
قبووڵی نەتەوەكانی دیكەی ئێرانیان نەكرد، محه ممەد 
باسی  یەكجاریش  بۆ  لیبراڵ  و  میللی  موسەدیقی 
مافی كوردەكانی نەكرد، ئەگەرچی كورد پێی وابوو 

ڕەنگە  سەردەمدا  لەو  ویالیەتی  و  ئه یالەتی  پڕۆژەی 
كەچی  كردبوو،  خۆش  پێ  دڵیان  و  بكرێ  جێبەجێ 
باوەڕیان  كە  توودەش  حیزبی  نەكرا.  هەر  ئەویش 
تەنگانەدا  لەكاتی  هەبوو  ماركسیزم_لنینیزم  بە 
فەرعانێشدا  لە  و  دەكرد  نەتەوەكانیان  مافی  باسی 
پشتیوانیكردن  و  بوون،  ئێران  یەكپارچەیی  لەگەڵ 
حكومەتی  تەنانەت  و  كوردستان  كۆماری  لە 
تاران  لە  وەزیر  سێ  فیدای  خۆیشیان  ئازەربایجانی 
و  موستەزعەفین  ئێرانی  ئیسالمیی  كۆماری  كرد. 
كوردەكانی  ژێردەستەكانیش!  نەتەوە  ڕزگاركەری 
ئەو  كرد.  قەتڵوعام  خودموختاری  داوای  لەسەر 
و  ئاكادیمیی  نوخبەی  لە  فاشیستییەش  كولتوورە 
كەلەبەری  و  كون  هەموو  بۆ  سیاسییەكانیانەوە 
كۆمەڵگەی فارس و خۆ بەئێرانیزانەكان شۆڕبوویەوە.
هۆكاری  خۆی  كە  مێژووییە  باكگراوەندە  ئەو 
كوردی  ناسیۆنالیزمی  بەهێزبوونی  سەرەكی 
وایكرد  بێ،  ئێرانی_فارسی  فاشیزمی  لەبەرامبەر 
كۆچەر  كورد  پرۆفیسۆری  بە  بێڕێزی  زۆرترین  كە 
بیركار، بڕاوەی خەاڵتی فیڵدز )نۆبلی بیركاری( بكرێ. 
خالی سه رنجڕاكێش ئەوەیە كە زۆرترین بێڕێزییەكان 
لەالیەن چینی خوێندەواری دێموكرات و چەپی ئێرانی 
بە كۆچەر كرا. لیبرالێكی ئێرانی بە )نمك بە حرام( و 
چەپێكی ئێرانیش بە )خائین( ناوی برد، تاكە هۆكاریش 
ئەوە بوو كە كۆچەر بیركار خۆی پێ ئێرانی نییە، هەر 
وەكوو چۆن ئەگەرچی لە »كمبریج« وانە دەڵێتەوە و 
هاوواڵتیی بریتانیایە، بەاڵم خۆی پێ بەریتانیایش نییە. 
نییە،  پێداگریی كۆچەر لەسەر ئەویتر نەبوون نوێ 
لەسەر  پێداگریی  گەورەوە  هێندە  لەپێگەیەكی  بەاڵم 
لێ  گەورەشی  كاردانەوەی  كە  كرد  خۆی  شوناسی 
كوردێك  غەیرە  هەموو  كوردەكان  الی  كەوتەوە، 
بەسەر  شەپكە  هەتا  عەجەم  دەستەواژەی  عەجەمە، 
كوردستان  قەتڵوعامی  بۆ  لەپێكان  پۆستاڵ  و 
بە  گرێدراو  و  ئاسایی  پێناسەیەكی  نەهاتبوون، 
عەجەم  ئێستا  كە  ئەوەی  بوو،  ئەویتر  بۆ  ڕێز 
دەكرێ،  لێ  لەپێشی  پۆستال  ئەویتری  پێناسەیەكی 
داگیركراوەكان.  نەك  داگیركەرەكانە  هەڵەی  ئەوە 
ئانوساتەدا  لەو  بێڕێزییەكان بە پرۆفیسیۆر كۆچەر 
كە ئەگەری گۆڕانكاری لە ئێراندا دەكرێ، نموونەیەكی 
ڕۆژهەاڵتی  سیاسییەكانی  الیەنە  بۆ  باشیشە 
كوردستان بۆ ئەوەی بزانن كە ئێرانییەكان لە تاران، 
چاو  یەك  بە  كالیفۆرنیاوە  و  پاریس  لەندەن،  قۆم، 
كوردەكان  ئەوان  الی  دەكەن،  كورد  پرسی  سەیری 
بێت  هەشیان  ئەگەر  نییە،  سەركەوتنیان  مافی 
نییە.  سەركەوتنەیان  لەو  خاوەنداریەتیكردن  مافی 
دەرپەراندنی  و  قڕان  و  بڕ  و  كوشت  ساڵ  سەدان 
فاشیستی  قێزەونی  بنەمایەكی  لەپێناو  كورد، 
ناوەندنشینەكان بووە، چارەنووسی نەتەوەكانی دیكەی 
بگرە هەتا  لە عەباس میرزاوە  فارسبوونە، جا  ئێران 
كیانوری  هەتا  بگرە  محەمەدڕەزا شاوە  لە  خامنەیی، 
وتەنی  بارادات  بەاڵم  دەكەنەوە،  بیر  شێوەیە  بەم 
كردووە،  خۆی  سەیری  خۆیەوە  ئاوێنەی  بە  كورد 
لەسەر بنەمای خاكەوە خۆی پێناسەكردووە، هەربۆیە 
بەهیچ شێوەیەك خۆی نەداوەتە دەست چارەنووس. 
نوخبە سیاسییەكانی  كردووە،  دابەشیان  زلهێزەكان 
هەڵەیان هەبووە، دیوەخان و مینبەر وەدوایان داوە، 
بەاڵم تاكە نەتەوەیەكە لەسەر پێیە و هیوابڕاو نەبووە، 
شەڕی  مادام  بیركاری  پرۆفیسۆرێكی  بۆیە  هەر 
كە  ئاساییە  دەكا،  بیركاری  جەبری  هاوكێشەكانی 
داگیركراوی.  مێژوویی  جەبری  دەست  نەداتە  خۆی 

***
)Leon P Baradat(، نووسه ر و ڕۆژهه اڵتناسی   )١

ئه مریکایی
هانس کوهێن، فه یله سووفی هاوچه رخی ئه مریکایی  )2

شادی سه در
بۆ هێندێکانیش کوردێک تەنیا ئەوکاتانە کە خەاڵتی نۆبێلی بیرکاری دەباتەوە، "ئێرانی"یە و لە حاڵەتەکانی 
جیاییخوازه.  کوردی  یان  کۆڵبەر،  کوردی  یان  سەربڕ  کوردی  یان  تیرۆریست،  کوردی  دیکەدا، 
لێ  لێبوردنیان  داوای  داوە  ناسنامەکەیانمان  و  خەڵکە  بەم  جوێنانەی  و  دەرد  ئەو  بۆ  ئەوکاتەی  تا 
بکەین." خۆمانەوە  بەناوی  ماندووبوونەکانیان  و  زەحمەت  ئیمتیازی  نییە  ئەوەمان  مافی  نەکەین، 

موحسین که دیوه ر
و  ماف  بە  هەست  چەندە  کوردەکان  ئێران؟  کوردی  کۆمه ڵگه ی  بۆ  و  له گه ڵ  کردوه   چمان  ئێمه  
سوبحانی  ناسر  و  موفتیزاده   ئه حمه د  وه ک  کوردی  که سایه تییه کانی  له گه ڵ  دەکەن؟  ئازادییەکانیان 
ڕابگرین؟ ئێراندا  له   بیرکار(  )کۆچه ر  دره خشانی  فه ره یدوون  بمانه وێ  هه تا  جوواڵوینه ته وه   چۆن 

سوننین؟  و  کورد  واڵته   ئه م  سه ره کیی  کاربه ده ستی  چه ند  مه گه ر 
دیکه   گه رووی  هه ندێ  له   بیر  ده بێ  بکه ینه وه ،  هورموز  گه رووی  داخستنی  له   بیر  به رله وه ی  ئێمه  
کورده کانه . په راوێزخستنی  و سیاسه تی  هه اڵواردن  و  دووچاوه کی  له   وازهێنان  له وان  یه ک  که   بکه ینه وه  

حەمەڕەسووڵ کەریمی

دوو په یام و هه ڵوێستی شیاو و به بایه خ بۆ کۆچەر بیرکار
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د.ناهید حوسێنی: 

پێویستیمان بە پێکهێنانی بەرەیەکە بۆ تێپەڕین لە کۆماری ئیسالمی

سپاس بۆ بەخشینی کاتتان بە ڕۆژنامە 
یەکەمم  پرسیاری  و  »کوردستان« 
بەڕای  کە  دەکەم  پێ  دەست  لەوەوە 
لە  ئێستە  ئێران  کۆمەڵگەی  بەڕێزتان 
دایە؟ کۆمەاڵیەتی  گۆڕانی  قۆناغێکی  چ 
هەلومەرجی  و  ڕابردوودا  دەساڵەی  لەم 
لە  زۆرتر  خەڵک  خەباتی  ئێران،  ئێستەی 
کۆمەاڵیەتییەکان  بزووتنەوە  چوارچێوەی 
بزووتنەوەی  وەکو  دەرخستووە،  خۆی 
ژینگە،  پاراستنی  بزووتنەوەی  ئافرەتان، 
بزووتنەوەی  خوێندکاری،  بزووتنەوەی 
شوناسخوازی، بزووتنەوەی کرێکاریی و 
هتد. هەندێجار بزووتنەوە کۆمەاڵیەتییەکان 
دێن،  پێک  جۆراوجۆر  قۆناغی  چەند  لە 
گرفتی  کە  دیاریکراو  بابەتێکی  سەرەتا 
گرووپێکی تایبەتی کۆمەاڵیەتییە لە ئاستی 
ئەوانەی بەرژەوەندییان تێدایە؛ دێتە گۆڕێ 
و پاشان لە ڕێی تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکانەوە 
واڵتدا  ئاستی  لە  بەرباڵو  بەشێوەیەکی 
دەخرێتە بەر ڕای گشتیی و بەهێز دەبێ 
وەاڵمدەرنەبوونێکی  بەهۆی  لەئاکامدا  و 
گونجاو لەالیەن ئۆرگانی پەیوەندیدارەوە، 
وەاڵمنەدراوەکە  و  بەجێنەهێنراو  خواستە 
دەبێتە دروشمێکی دیاریکراو و لە شەقامدا 
دەوترێتەوە. واتە ئەم پڕۆسەیە دوو قۆناغ 
لە بزووتنەوە لەخۆ دەگرێ و لە قۆناغی 
دەر  ناڕازییەکان  کەمتاکورتێ  سێهەمدا 
دەکەون کە کێن و دەڵێن کە چییان دەوێ 
گرنگە  زۆر  قۆناغە  ئەم  ناوێ.  چییان  و 
سەرکوت  بزووتنەوەکە  ئەگەر  چونکە 
کە  چوارەم  قۆناغی  دەنێتە  پێ  نەکرێ، 
ئێستە  پێموایە  ڕێبەرانیەتی.  هەڵبژاردنی 
دان. سێهەم  قۆناغی  لە  بزووتنەوەکان 
لە  کە  نەبێ  لەبەرچاو  ئەوەشمان  نابێ 
خۆپیشاندان  چەند  ڕوودانی  ئەگەری 
و  گۆڕەپان  تر،  بەرینی  مانگرتنێکی  و 
سەرهەڵدانی  بۆ  گونجاو  هەلومەرجی 
ئەو  لەالیەکەوە  بتوانن  کە  ڕێبەرانێک 
ڕێک  نوێ  بەشێوەیەکی  بزووتنەوانە 
و  کۆڕ  لەالیەکیتریشەوە  و  بخەن 
حیزبەکانی ئۆپۆزیسیۆن کە لە کاریگەریی 
بزووتنەوەکاندان بە لەیەک نێزیکبوونەوە 
بکەن. ناچار  هاوبەش،  بنەمای  بەپێی 

کە  دیت  بەڕێزتانم  بابەتێکی 
و  سیاسی  دۆخی  بە  ئاماژەیەکت 
هەربۆیە  کردبوو  ئێران  ئابووریی 
شکستی  هۆکارەکانی  بپرسم  دەمویست 
چین؟ ئێران  ئابووریی  و  سیاسی 
ئێران واڵتێکی پڕپیت و دەوڵەمەندە بەاڵم 
نەزانانە،  بەڕێوەبەریی  بەهۆی  بەداخەوە 
کە  واڵتانەی  لەو  ساڵ  بەدەیان  ئێمە 
هاوئاستمان بوون، گەڕاوینەتە دواوەوە و 
خاوەنی ئابووریی داڕماو و دواکەوتووین. 
وەها  سەرەکیی  هۆکاری  من  بەڕای 
حکوومەتی  ڕوانینی  جۆری  کارەساتێک 
و  واڵتدارێتیی  و  جیهانە  ئەم  بۆ  ئێرانە 
بەرباڵوی  هەناردەکردنی  بانگەشەی 
خۆیەتی.  ئیسالمی_شیعیی  ئایدۆلۆژیای 
ڕوانینێکی  وەها  ئاکامەکانی  لە  یەکێک 
کارەساتبار، هەڵسەنگاندنی عەقیدەتیی هەر 
شتێکی بچووک یان گەورەیە کە پەیوەندی 
بە ژیانی خەڵکەوە هەبێ. لە وەها دۆخێکدا 
ئیتر ئابووریناس و پسپۆڕ شوێنێکی نییە 
بەهۆی  پڕدیارە  ببینێتەوە.  تێدا  خۆی  کە 
دروستەوە،  سەرپەرشتییەکی  نەبوونی 
لەنێوچوونی  هۆی  دەبنە  دەسەاڵتداران 
سەروەت و سامانی واڵت و دەستێوەردان 
لە کاروباری واڵتانی دراوسێ و، ئەوەش 
پێناخۆشبوونی  و  دڵەڕاوکێ  و  ترس 
دەبێ.  بەدواوە  ناوچەکەی  واڵتانی 
پیشەسازیی  مۆدێڕنکردنی  لە  تەکنۆلۆژیا 
و ئابووریدا دەور دەبینێ بەاڵم حکوومەتی 
جیهانبینییەکەیەوە،  جۆری  بەهۆی  ئێران 
پێشکەوتووەوە  واڵتانی  لە  نەیتوانیوە 
حکوومەتێ  کاتێک  بێنێ.  بەدەستی 
لەگەڵ  سیاسیدا  گۆڕەپانی  لە  نەتوانێ 

هەلومەرجی  هەبێ،  تەعامولی  واڵتانیتر 
دەکا. مەترسی  تووشی  ئابوورییەکەشی 

فرەنەتەوەییبوونی  بە  بەسەرنجدان 
ئەو  دانیشتووی  نەتەوەکانی  ئێران، 
جوغرافیایە دەتوانن چ ڕۆڵێکیان هەبێ لە 
سەقامگیریی دیموکراسی و مافی مرۆڤدا؟   
بەاڵم  فرەنەتەوەیە  واڵتێکی  ئێران  ڕاستە 
دەسەاڵتدارێتییەکەی  سیستمی  نێوەڕۆکی 
و  خۆیی  دووچاوەگییە.  بنەمای  لەسەر 
ناخۆیی هەیە. شیعە و فارس بە شوناسی 
نابەرامبەرییەش  ئەم  و  دەزانێ  سەرتر 
نەتەوە  ئەوەیکە  هۆی  بووەتە 
وەدەستهێنانی  بۆ  ئێران  جۆراوجۆرەکانی 
و  بدەن  بەرباڵو  هەوڵی  خۆیان  مافی 
کۆمەڵگەیەک  دروستکردنی  خوازیاریی 
و  یەکسانی  و  ئازادی  بنەمای  لەسەر  بن 
مافی شارۆمەندی. تێکۆشەرانی ئەم بوارە 
خاوەنی ئەزموونی دەیان ساڵەن و بەشێکی 
واڵتن  دەرەوەی  دانیشتووی  بەرچاویان 
واڵتدارییان  جۆراوجۆری  سیستمگەلی  و 
ئەزموون  دەتوانن  ئێستە  ئەوان  دیتووە. 
دروستکردنی  بۆ  خۆیان  زانستی  و 
و  هەمووان  بۆ  یەکسان  هەلومەرجێکی 
بخەن.  وەگەڕ  مرۆڤ  مافی  سەقامگیریی 
پێداویستیی بەجێهێنانی ئەم ڕۆڵە، نیزیکی 
و  پالن  هەبوونی  پاشان  و  هاودڵییە  و 
ڕێکخستن و هەروەها بوونی میدیایەکە بۆ 
گەشەی کولتووریی ئەمڕۆیی کە خوازیاریی 
بێ.  خەڵک  هەموو  یەکسانی  بەرامبەریی 
و  سەروەت  و  دەسەاڵت  دابەشکردنی 
دروستکەر  ڕکابەرێکی  دەتوانێ  سامان 
جۆراوجۆرەکانی  نەتەوە  نێوان  لە 
بەڵکوو  ئەوەی  بۆ  بخوڵقێنی  ئێران 
خۆیان  کۆمەاڵیەتی  و  ئابووری  دۆخی 
بکەنەوە. نۆژەن  مۆدێڕن،  بەشێوەیەکی 

خۆپیشاندان  هەندێ  دواییانەدا  لەم 
ڕوویان  ئێران  شارەکانی  زۆربەی  لە 
و  کەموکوڕی  چ  بەڕێزتان  بەڕای  دا، 
ناڕەزایەتییانەی  ئەو  هەڕەشەگەلێ 
کردووەتەوە؟ سنووردار  و  بەرتەسک 
بکرێتە  پرسیارەکە  وەاڵمی  دەکرێ 
و  حکوومەتە  ڕۆڵی  یەکیان  بەش.  دوو 
حکوومەت  ئۆپۆزیسیۆنە.  ئەویتریان 
نەیهێشتووە  سەرکوتەوە  بەهۆی 
ناڕازییان ڕێکخستنیان هەبێ و کاناڵەکانی 
بەدامەزرانی  و  داخستووە  هەواڵیشی 
کۆنتڕۆڵ  چاالکان  سایبەری،  ئەرتەشی 
بە  گەشە  و  دەکاتەوە  بەرتەسک  و 
دەدا. چاالکاندا  نێوان  لە  بێمتمانەیی 
لە  بەشێکن  کە  ئیساڵحتەڵەبەکانیش 
هەڵوێستی  ناتوانن  هێشتا  حکوومەت 
و  ڕابگەیەنن  بەشەفافی  خۆیان 
و  حکوومەت  پاراستنی  بەئومێدی 

پشتگیریی  دەسەاڵتدا،  لە  مانەوەیان 
ڕۆڵی  نموونە  بۆ  دەکەن.  بونیاتگەراکان 
لەم  پێشوو  سەرکۆماریی  خاتەمی، 
بەپڕۆسەی  زیان  ئێستەدا  هەلومەرجەی 
دەگەیەنێ.  خەڵک  دێموکراسیخوازیی 
هەروەها نابێ ڕۆڵی ئەم ئۆپۆزیسیۆنەش 
بزانین.  کەم  بە  خەڵک  نائومێدکردنی  لە 
حیزبگەلێکی  خاوەنی  ئۆپۆزیسیۆنە  ئەم 
نەفەری  هەمیشە  ڕێبەرانێکە  و  کالسیک 
سرووشتی  بەشێوەیەکی  و  یەکەمن 
پێویستییەکانی  لەگەڵ  خۆیان  ناتوانن 
بگونجێنن. نوێ  هەلومەرجی  و  ئەمڕۆ 
الوبوونی حەشیمەتی ئێران و جیاوازبوونی 
مەودایان  بێگومان  خەباتیان،  شێوازی 
کەشی  دەکا.  زیاد  ئۆپۆزسیۆن  لەگەڵ 
نەیتوانیوە  واڵتیش  دەرەوەی  ئازادیی 
النیکەمەکان  لەسەر  ئۆپۆزیسیۆنە  ئەم 
یەکگرتوو بکا و ببنە پشتیوانی ناڕازییانی 
ئێستەش  ئۆپۆزیسیۆن  واڵت.  نێوخۆی 
و  کەشە  لەم  وەربگرێ  کەڵک  دەتوانێ 
بەرەیەکی  هاوبەش،  بنەماگەلێکی  لەسەر 
کۆماری  لە  تێپەڕین  بەمەبەستی  فراوان 
هەندێ  ئێستەش  بێنێ.  پێک  ئیسالمی 
بە  کۆمۆنیستی  چەپی  الیەنگری  الیەنی 
کۆماری  دژەئیمپریاڵیستبوونی  خەیاڵی 
ڕوونیان  سیاسەتێکی  ئێران،  ئیسالمیی 
لەهەمبەریدا نییە و داکۆکیشی لێ دەکەن 
ڕاستی  هێزەکانی  لە  بەشێک  یاخود 
بەسوورییەبوونی  لەترسی  نەتەوەیی 
دەبەن.  سولێمانی  قاسم  بۆ  پەنا  ئێران، 
پوتین  و  ترەمپ  دایە  لەکاتێک  ئەوە 
بەیەکەوە لەسەر دابەشکردنی واڵتان پالن 
دادەڕێژن. سەبارەت بەخەڵک دەتوانم بڵێم 
نێوان  لە  هێشتا هاوئاهەنگییەکی گونجاو 
جۆراوجۆرەکان  شارە  و  بزووتنەوەکان 
خاڵێكی  ئەمە  و  نەهاتووەتەئاراوە 
خەڵکە  ئەو  کاتێکی  نموونە  بۆ  الوازە. 
بانکەکانەوە  لەالیەن  پارەیان  زۆرەی 
شەقامەکان  لە  مانگ  چەند  خورابوو 
فشاری  بەهۆی  دەربڕی  ناڕەزایەتییان 
کۆمەاڵیەتییەکان  گرووپە  دەسەاڵتەوە، 
بارودۆخە  لەو  پشتیوانییەک  نەیانتوانی 
خۆپیشاندانەکانی  لە  هەروەها  بکەن. 
کاتێ  ڕابردووشدا  ساڵی  بەفرانباری 
چینی  کرد،  خۆپیشاندانیان  بێکار  خەڵکی 
ئەم  کردن.  هاوکاریی  کەمتر  مامناوەند 
الوازییانە بەرتەسککردنەوەیەکی جیددین 
بزووتنەوەکان. ئاستی  بردنەسەری  بۆ 

باسە  ئەم  بمانەوێ  ئەگەر 
و  الوازەکان  خاڵە  کۆبکەینەوە 
جوواڵنەوەی  بەردەم  دەرفەتەکانی 
کامانەن؟   خەڵک  ناڕەزایەتیی 
سیستمی سیاسی و ئابووری حکوومەت 
ناڕەزایەتیش  ئاستی  و  ناکا  کار 

دەسەاڵتی  تابۆی  و  لەسەرەوەیە  زۆر 
هاتنەسەر  لە  خەڵک  و  شکاوە  مەزهەبی 
لەنێو  ناترسن.  جاران  وەکوو  ئیتر  شەقام 
بووە،  زیاتر  چاالکییەکان  ئۆپۆزسیۆنیشدا 
کۆمەاڵیەتییەکان  تۆڕە  ناتوانێ  حکوومەت 
هەیە  سەرکوت  هەرچەند  و  دابخا 
هەن.  هەر  بزووتنەوەکانیش  بەاڵم 
ناڕەزایەتیدەربڕینی خەڵک بووەتە ڕۆژانە. 
تێ  پشتیان  ئێرانیش  پشتیوانی  واڵتانی 
کردووە و ڕووسیە لە ئیسرائیل و ئەمریکا 
ئاستی  ژاپۆن  و  چین  دەبێتەوە.  نیزیکتر 
کردووەتەوە.  کەم  ئێرانیان  نەوتی  کڕینی 
لێ  کەڵکی  دەکرێ  کە  هەیە  باشیش  هەلی 
بوونی دوو دەسەاڵتی  وەربگیرێ، وەکوو 
لە واڵت، دەوڵەتی ڕووحانی و  هاوتەریب 
دامودەزگەی خامنەیی و سپای پاسداران. 
لەم  دەتوانێ  بێ  ورد  ئۆپۆزسیۆن  ئەگەر 
وەربگرێ.  کەڵک  باشترین  دژبەرییە 
کەشی  لە  کەڵک  دەتوانن  ئێرانییەکان 
هەم  وەربگرن  واڵت  دەرەوەی  ئازادی 
دیالۆگێکی  بۆ  هەمیش  و  یەکگرتوویی  بۆ 
و  بێالیەن  هێزەکانی  لەگەڵ  بونیاتنەر 
ئیساڵحخوازیی.  بانگەشەدەرانی  هەروەها 
حکوومەت  نفووزییەکانی  ئاشکراکردنی 
کۆڕ  هەندێ  و  کۆمەاڵیەتییەکان  تۆڕە  لە 
کە  دەرفەتەی  ئەو  بەاڵم  کۆبوونەوە.  و 
پێنج  کە  ئەوەیە  بدەین  دەستی  لە  نابێ 
و  واڵتن  دەرەوەی  لە  ئێرانی  میلیۆن 
کۆمەڵگەی  لە  کارایان  بەشداریی  دەبێ 
بۆ  واڵت  دەرەوەی  ئێرانیی  سیاسیی 
و  هەماهەنگیی  ناوەندێکی  دامەزراندنی 
کۆماری  لە  تێپەڕین  بۆ  فراوان  بەرەیەکی 
خۆببوێرن  نابێ  و  هەبێ  ئێران  ئیسالمیی 
دووکەڵەکەی  چونکە  وەدینەهاتنی؛  لە 
و  مەدەنی  کۆمەڵگەی  چاوی  دەچێتە 
واڵتدا.  نێوخۆی  لە  خەڵک  بزووتنەوەکانی 

پێگە و بارودۆخی بزووتنەوەی ئافرەتان 
ئەم  ئێعترازییەکانی  جوواڵنەوە  لە 
هەڵدەسەنگێنن؟ چۆن  دواییانەدا 
دژی  خەبات  پێشڕەوی  هەمیشە  ئافرەتان 
بەدانی  بەتایبەت  بوون  ئیسالمی  کۆماری 
بۆ سەرپۆشی زۆرەملێ«  »نا  درووشمی 
داکۆکییان لە ئازادیی تاکەکەسی کردووە. 
نییە  حیزبی  ئافرەتان  خەباتی  شێوەی 
لە  ئافرەتان  و  بزووتنەوەییە  بەڵکوو 
هەموو بزووتنەوە جۆراوجۆرەکانی ئێراندا 
ناڕەزایەتیدەربڕینەکەی  لە  بوون.  بەشدار 
کە  تاران«  ئینقالبی  شەقامی  »کچانی 
ئێستە  هەتا  گرتەوە،  شارەکانیتریشی 
تۆمەتەکانی  لە  یەکێک  گیراون.  کەس   2٩
لە  ئێستە  کە  ستوودە  نەسرین  خاتوو 
زیندانە داکۆکی لە مافی  »کچانی شەقامی 
ئینقالب« بووە. خاتوو نەرگس محەممەدی 
تێپەڕاندنی  خەریکی  نەخۆشیشە  کە 

بۆ  ئافرەتان  زیندانەکەیەتی.  ساڵ   ١_١٦5
پیاوان  لەگەڵ  یەکسان  مافی  بە  گەیشتن 
هەزینەی  داوە.  سەرنجیان  جێی  هەوڵی 
لە  ئافرەتان  خەباتی  و  داوە  زۆریشیان 
نوخبەکانی  بە  تایبەت  و  ئێرانە  هەموو 
تارانەوە نییە. ئافرەتان لە هەموو شوێنێک 
حیزب  بە  ئەوان  چاالکیی  ناکرێ  و  هەن 
بەڵکوو  بکەین  تایبەت  ڕێکخراوەیەکەوە  و 
هەیە  کاریگەرییەکیان  چ  ببینین  دەبێ 
ئێراندا. کۆمەاڵیەتیی  گۆڕانی  بەسەر 

بەکردەیی  و  گونجاو  ڕێگەچارەیەکی  چ 
بزووتنەوە  لەگەڵ  هاوکاریی  بۆ  هەیە 
واڵت؟ نێوخۆی  کۆمەاڵیەتییەکانی 
لە  سەرەکی  خەباتی  ئێستە  لەڕاستیدا 
شەقامەکانی ئێرانە و لێگەڕین ئەوان کاری 
من  بەڕای  ئۆپۆزیسیۆن  بکەن.  خۆیان 
ناڕەزایەتییەکان  و  دەڕوا  ئەواندا  بەدوای 
ئێران  خەڵکی  لەکاتێکدا  دەکا،  شرۆڤە 
دەبێ  و  پشتیوانە  بە  پێویستیی  هەنووکە 
ناوەندەکانی  سەردانی  پشتگیرییان  بۆ 
نەتەوە  ڕێکخراوی  وەکوو  نێودەوڵەتی 
نێودەوڵەتی  لێبوردنی  و  یەکگرتووەکان 
دەرەوەی  لە  لۆبیگەریی  بکرێ.  هتد  و 
یەکێک  نموونە  بۆ  گرینگە  زۆر  واڵت 
داکۆکی  سەرەکییەکانمان  کێشە  لە 
دەبێ  ئێران.  لە  ئەورووپاییە  واڵتانی 
یا  و  بین  کارا  ئاگەدارکردنەوەدا  لە 
گفتوگۆ  بە  دەسەاڵت  ئیساڵحتەڵەبەکانیی 
بەو قەناعەتە بگەیەنین کە ئەم حکوومەتە 
بااڵی  بە  نەبووە  کااڵیە  ئەو  هیچکات 
بەبۆنلێدان و ڕوتووشکردنی  خەڵک بێ و 
بشارنەوە.  بۆگەنیوەکەی  ناتوانن  ئیتر 

ئەڵتەرناتیڤێ  چ  دواپرسیار  وەکو 
ڕووبەڕووی  پتر  کاتەدا  لەم  دەتوانێ 
ببێتەوە  ئێران  ئیسالمیی  کۆماری 
ڕابکێشێ؟   خۆی  بەرەوالی  خەڵک  و 
پێموایە لەم کاتەدا پێویستیمان بە پێکهێنانی 
بەرەیەکە بۆ تێپەڕێن لە کۆماری ئیسالمی 
سەرەتا  مەبەستە  بەم  گەیشتن  بۆ  بەاڵم 
نەتەوەیی  هاودڵییەکیی  بە  پێویستیمان 
وەکوو  بنەماگەلێکی  بنەمایەکە.  بەدانانی 
دێموکراسیخوازی، جیایی دین لە دەوڵەت 
مرۆڤ.  مافی  جاڕنامەی  قبووڵکردنی  و 
جیاوازیی  نامتمانەیی،  بەرەی  هەنووکە 
یەکتر،  لە  ترس  و  نێوخۆیی  بیروڕای 
ئەگەر  لەکاتێکدا  بەرزترە.  دیوارەکەی 
سەرنج بدەینە گرفتی سەرەکیی کۆمەڵگەی 
خەڵک  نێوان  لە  گەورە  درزی  کە  ئێران 
ئەگەری  هەیە،  ئیستبدادیدا  دەسەاڵتی  و 
البردنی  بۆ  بەهەلومەرجێ  گەیشتن 
ناکۆکییەکانی نێوان ئۆپۆزیسیۆن پتر دەبێ. 
خەڵک لە نێوخۆ کاتێک بۆ ناڕەزایەتیدەربڕین 
هیچ  لەیەکتر  شەقامەکان  دەڕۆنە 
دوژمنی  چونکە  ناکەن  پرسیارێ  جۆرە 
دەبینن.  خۆیان  لەبەرچاوی  سەرەکییان 
ئەگەر هەموو هێزەکان ڕەزامەند بن لەسەر 
ئەو تێپەڕینە و هەڵبژاردنی جۆری سیستمی 
حکوومەتی  دوایی  بۆ  دەسەاڵتدارێتی 
هەلومەرجێکی  هەڵبژێرن،  ئیسالمی 
دەخوڵقێ.  بەیەکەوەبوون  بۆ  گونجاوتر 
لێرەدا پێویستە کە ئەم ڕەخنە لە حیزبەکانی 
کۆماری  ئەگەر  کە  بگرم  کوردستان 
خۆیان  سەرەکیی  دوژمنی  بە  ئیسالمی 
بەکردەوەیی  یەکیەتییەکی  بۆ  دەبینن، 
و  ڕا  ناکۆکی  لە  واز  دەبێ  النیکەمی، 
کوردەکان  بێنن.  خۆیان  حیزبییانەی 
جوغرافیایی  بەپانتایی  بەسەرنجدان 
خەباتیان  ئەزموونی  و  حەشیمەتی  و 
دەتوانن ڕۆڵی سەرەکییان لە سەقامگیریی 
ناتوانم  من  هەبێ.  ئێراندا  لە  دێموکراسی 
لەوە تێ بگەم بۆچی بەشێکی گرینگ لەوان 
نازانن؟   خۆیان  گرنگەی  ڕۆڵە  بەم  هێشتا 

زۆر سپاس بۆ بەشداریتان لەو دیمانەیەدا
سپاس بۆ ئێوەش

»ڕاهێنان،  دوکتۆرای  و  بااڵ  کارناسیی  ئێران.  بۆ  تایبەت  ئافرەتانە  و  ڕاهێنان  کاروباری  توێژەری  دەژی،  بەریتانیا  لە  و  کرماشانە  شاری  لەدایکبووی  حوسێنی  ناهید  دوکتور  خاتوو 
ئێراندا.  لە  کۆمەاڵیەتی  هەلومەرجی  گۆڕینی  لە  ئافرەتان  ڕۆڵی  و  ڕاهێنان  و  پەروەردە  بواری  لە  بابەتگەلێکە  و  کتێب  چەند  خاوەنی  و  هەیە  نێودەوڵەتی«ی  گۆڕانکارییەکانیی  و  ڕەگەز 

د. ناهید حوسێنی لێکۆڵەری سیاسیشە و هەر لەم ڕوانگەیەوە لەم دیمانەیەدا هەوڵ دەدرێ گۆشەنیگاکانی دۆخی ئێستەی ئۆپۆزسیۆن لەگەڵ ئەودا بێنینە ئاراوە:

ئازاد مستۆفی دیمانە: 
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چۆنیەتیی مامەڵە لەگەڵ
 دۆخی نەخوازراو

حەسەن شێخانی

پێشفەڕز یان فەڕزکراو)مفروض(ی ئەم وتارە 
ڕۆژهەاڵتی  لە  کورد  بزووتنەوەی  کە  ئەوەیە 
کوردستان، لە دۆخێکی نەخوازراو دایە. بۆیە 
باسی  وتارەدا  لەم  چونکە  فەڕزکراو،  دەڵێم 
نەخوازراو بوونی  ئارگۆمێنتەکانی  و  هۆکار 
دۆخی بزاڤی ڕۆژهەاڵت ناکەم. ئەوە ڕوون و 
نەخوازراوە،  دۆخێکی  دۆخەکە،  کە  ئاشکرایە 
لە الیەکی دیکەش بە پشتبەستن بە کۆمەڵێک 
ڕیالیتەی  بە  سەرنجدان  بە  یان  فاکت 
بزووتنەوەی کورد لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان، 
کە  ئارا،  هێناوەتە  سەرەوەم  ئیدیعای  ئەم 
پرسیار  تەتەڵەکردنی.  سەر  ناچمە  لێرەدا 
ئەوەیە بۆ ڕووبەڕووبوونەوە لەگەڵ ئەم دۆخە 
بەر؟  بگیرێتە  ڕێکارێک  چ  دەبێ  نەخوازراوە، 
نادروست  ڕێکاری  سێ  سەرەتا  وتارەدا  لەم 
ڕووبەڕووبوونەوەی  لە  کە  دەکەمەوە  شی 
ئەم دۆخەدا دەگیرێنە بەر یان کەم  و  زۆر لە 
ڕۆژهەاڵتەوە  بزاڤی  نێو  ئەکتەرەکانی  الیەن 
گیراونە بەر. دواتر ڕێکارێکی دروست، زیاتر 
لە  شرۆڤەیی،  نەک  پێشنیاری،  شێوەیەکی  بە 
دەتوانێ  کە  ڕوو،  دەخەمە  خۆمەوە  ڕوانگەی 
وەک ئاکامگیریی ئەم وتارەش لێک بدرێتەوە. 
ئێستامان  و  خۆمانین  ڕابردووی  ئێمە  ١ـ 
ڕابردوو  بەبێ  ڕابردوومانە.  بەرهەمی 
پێویستە  بۆیە  تێبگەین،  ئێستامان  لە  ناتوانین 
کە  بگرین  ڕابردوو  لە  تێگەیشتن  چرای 
ڕەنگدانەوەکەی، لە تێگەیشتنی دۆخی ئێستامان 
و  کێشە  چارەسەریی  دۆزینەوەی  لە  و، 
گرفتەکانمان یارمەتیدەرمان بێ. لەبەر ئەوەی 
ئێستای نەخوازراومان بەرهەمی ڕابردوومانە، 
نە  عەقاڵنی،  و  ڕەخنەیی  دیدێکی  بە  پێویستە 
ڕووشێنەر و ئاستەکی، بڕوانینە ڕابردوو. بەم 
پێیە ڕیکاری ڕووبەڕووبوونەوە لەگەڵ دۆخی 
و  ڕابردوو  بۆ  پەنابردن)هەاڵتن(  هەنووکەیی 
دەربڕینێکی  بە  تێیدا.  نییە  چەقین  و  مانەوە 
نایەتەوە  سەلیم  عەقڵی  لەگەڵ  ڕوونتر 
ڕابردوودا  لە  کە  بەر  بگیرێنە  ڕێکارگەلێک 
ئەوەی  لەبەر  بەزۆری  نەبوون؛  سەرکەوتوو 
و  هەبووە  کەموکوڕییان  و  کەمایەسی  کە 
کەموکوڕییانەوە  و  کەمایەسی  ئەو  هۆی  بە 
دەسکەوتی  یان  نەپێکاوە  خۆیان  ئامانجی 
ئەوە  دروست  ڕیکاری  نەبووە.  دڵخوازیان 
نییە سەرەڕای گۆڕانی هەلومەرجەکان لەچاو 
ڕابردوو، ئەو ڕێکارانەی ڕابردوو، ئەویش بە 
کەمایەسی و کەموکوڕییەکی زیاترەوە بگرێنە 
تێچوویەکی  دەبێتە  ئاکامەکەی  چونکە  بەر. 
لە  نەچێ  لەبیرمان  کەم.  دەسکەوتی  و  زۆر 
سیاسەت و لە خەباتیشدا، هاوکێشەی قازانج و 
زیان هەیە، عەقاڵنییەت دەخوازێ کە ڕەچاوی 
بکرێ  کارێک  نابێ  و  بکرێ  هاوکێشەیە  ئەم 
کە زیانەکانی زیاترن لە دەسکەوتەکانی. لێرەدا 
درۆ«،  »ستراتیژیی  بۆ  پەنابردن  بە  لەوانەیە 
هاوکێشەی  دەیکەین،  کارەی  لەو  بنوێنین،  وا 
قازانج و زیان ڕەچاو کراوە! خافڵ لەوە کە لە 
دنیای ئەمڕۆدا، کە بە سەردەمی ئامرازەکانی 
گەیاندن و ڕاگەیاندن و هەروەها بە سەردەمی 
زەحمەتە  زۆر  دەناسرێ،  زانیاری  تەقینەوەی 
بشاردرێنەوە.  خەڵک  لە  ڕاستییەکان  بتوانرێ 
هەڵدەسەنگێرێ  دەکرێ،  کە  کردەیەک  هەر 
بکەری  هەڵسەنگاندنی  چاوەڕێی  خەڵک  و 
هەڵسەنگاندنی  هەمان  تا  نین  کردەکە 
لە  کراوە  چاوێکی  بە  خەڵک  بڵێنەوە.  ئەو 
لێکەوتەکان  و  بەستێن  و  ڕادەمێنن  کردەکان 
بەم  دەدەنەوە.  لێک  زیانەکانی  و  قازانج  و 
ڕاستییەکان  نەگوتنی  ئەمڕۆدا  دنیای  لە  پێیە 
بنەمای  لەسەر  بێگومان  خۆخاپاندنە.  تەنیا 
»ستراتیژیی  ڕەچاوکردنی  و  خۆخاپاندن 
نایەتە  بەرەوپێشچوون  هەنگاوێک  تاقە  درۆ« 
هیچ  ناڕاستگۆیی  بنەمای  لەسەر  و  ئارا 
سەرکەوتنێک  هیچ  و  هەڵناچنرێ  هیوایەک 
بەدی نایە. هەر کارێک کە دەیکەین ئاکامەکانی 
دەردەکەوێ و، ئەوە ئاکامانەن کە دەبنە زمان 
دواهاتەکانی  کاتێک  کارە.  ئەو  دەربڕی  و 
دواهاتەکانن  ئەوە  دەرکەوتن،  کردەیەک 
نەک  هەڵسەنگاندن،  بنەمای  دەبنە  و  دەدوێن 
خوێندنەوە و شیکردنەوە و نواندنەکانی ئێمە.
خەباتگێڕانە  و  سیاسی  عەقاڵنیەتیی 
لەگەڵ  ڕووبەڕووبوونەوە  بۆ  دەخوازێ 
ڕیکار  هەنووکەیی،  نەخوازراوی  دۆخی 
کە  ئۆلگوو،  بکرێنە  ئەزموونگەلێک  یان 

و  لۆژیک  پێچەوانە  بوون.  سەرکەوتوو 
شکستخواردووی  ئەزموونێکی  کە  عەقڵە 
ڕابردوو بکەینە ئۆلگوو. عەقاڵنیەتی سیاسی 
ڕابردوودا  لە  ڕێکارانەی  ئەو  کە  دەخوازێ 
نابێ  دەرکەوتوون،  کەموکوڕییەکانیان 
کۆپی  پێست بکرێن و وەک خۆیان دووبارە 
بکرێنەوە، بەڵکوو دەبێ بە خەسارناسییەکی 
بەهێزەکانیان  بکرێن و خاڵە  تێپەڕ  جیددیدا 
بپارێزرێن و الوازییەکانیشیان بسڕدرێنەوە. 
ڕێکارێکی  کە  سیاسییە  ناعەقاڵنیی  ئەمە 
و  کەموکوڕی  بە  ڕابردوو  ناتەواوی 
تاقی  دیسان  زیاترەوە  کەمایەسیی 
نوێ  ڕێکاری  وەک  ئەمەش  و  بکەیەوە 
بنوێنی. تێکۆشان  نوێی  وەرزێکی  و 
دیاردەیەک کە لە بزووتنەوەی ڕۆژهەاڵتدا 
زۆرمان  شتێکی  چونکە  ئەوەیە:  دەبینرێ 
و  نییە  پێشکەشکردن  بۆ  ئێستادا  لە 
و  نەریت  لە  زیاتر  خۆمان  ئێعتباری 
و  کارامەیی  لە  نە  وەردەگرین،  ڕابردوو 
عەملکردی ئێستامان، لە ڕابردوودا سەنگەر 
بە  و  ڕابردوو  بۆ  دەبەین  پەنا  دەگرین؛ 
شێوەیەکی نۆستالۆژیک دەیخوێنینەوە. واتە 
بەزۆری  و  دەکەین  ئایدیالیزە  ڕابردوو 
سوکنایی  کە  ڕابردوو  بەهێزەکانی  بەشە 
الیەن  و  دەکەینەوە  بەرجەستە  بەخشن، 
دەگرین. نادیدە  الوازەکانی  ڕەهەندە  و 
2ـ ڕێکاری مامەڵە لەگەڵ دۆخی نەخوازراو، 
ڕۆمانتیزمیش نییە. واتە لە واقعیات دابڕێی و 
خۆت باوێیە نێو باوەشی وەهم و خەیااڵت و 
شتگەلێک بڵێی کە نە لەگەڵ واقعییەت دێتەوە 
نە لەگەڵ هێز و تواناکانی خۆت. ئەمە لە تایپە 
»دۆنکیشۆتیزم«. دەبێتە  زێدەڕۆیانەکەیدا 
خراپ،  دۆخی  بەرهەمی  ڕۆمانتیزم 
بێتواناییە  بە  هەستکردن  و  هیوابڕاوی 
مەوجوود.  دۆخی  لە  هەاڵتنە  جۆرێک  و 
ڕۆمانتیزم ڕەگەز و توخمی سەرەکیی شێعر 
و ئەدەبیاتە، نەک سیاسەت. سیاسەت کارێکی 
عەقاڵنی و بەکۆمەڵە؛ پشت دەبەستێ بە عەقڵ. 
وەربگیرێ  کەڵک  ڕۆمانتیزم  لە  نابێ  ناڵێم 
سیاسی  کاری  و  سیاسەت  دەڵێم  بەڵکوو 
لێکدانەوەی عەقاڵنی و ستراتیژیک و  دەبێ 
پالنمەندی لە پشت بێ، ئەگینا سەرکەوتوو 
عەقاڵنییەتە  سیاسەت،  ناوکی  واتە  نابێ. 
لە  دەرەوه یدا  ڕووکاری  لە  دەکرێ  کە 
ڕۆمانتیزم و هەڵخڕاندنی هەست و سۆزیش 
کەڵک وەربگری. کێشە کاتێک دێتە پێش کە 
جێگای ئەو دووانە بگۆڕێ، واتە ڕۆمانتیزم 
و هەڵخڕاندنی هەست و سۆز)ی زووتێپەڕ(، 
بکرێتە ناوکی سیاسەت و کردەی سیاسی. 
ئەمەش لە نەبوونی پێرسپێکتیڤ و پالنێکی 
لەبەرچاو  بەهۆی  و،  بیرلێکراوە  داڕێژاوی 
نەگرتنی کاریگەریی واقعی و دوورەدیمەنی 
سوکانی  کە  دایە  لێرە  ئارا.  دێتە  ڕیکاردا 
سیاسەت دەدرێتە دەست هەست و سۆز و 
کەفوکوڵی زووتێپەڕ و، بەم شێوە سیاسەت 
دەکرێتەوە.  بەتاڵ  خۆی  چییەتیی  لە 
ڕۆمانتیزمێک بەگشتی لە سیاسەتی کوردی 
دەبینرێ کە تا ئاستی چاونوقاندن لە واقعییەت 

و خۆخاپاندن دەچێتە پێش. بە سەرنجدان 
بەوە کە سیاسەت پشت دەبەستێ بە هێز 
تا  ڕۆمانتیزمە  ئەو  هێز،  فاکتەرەکانی  و 
هێزی  فاکتەرەکانی  نادیدەگرتنی  ئاستی 
کە  پێش.  دەچێتە  بەرامبەرەکەی  و  خۆی 
ئەمە بێکەڵک و بێئاکامە. ئەوەی لە بەشێک 
دەبینرێ  ڕۆژهەاڵتیشدا  بزووتنەوەی  لە 
هەڵسەنگاندنی  لە  ئەوەندە  کە  ئەوەیە 
کردەوەکاندا،  و  کار  و  واقعیەتەکان 
کە  دەکرێن  بەشدار  خەیااڵت  و  ئارەزوو 
وێنایەک  و  دادەپۆشرێن  واقعیەتەکان 
پێشان دەدرێ کە لەگەڵ واقعییەت نایەتەوە.
سەرهەڵدانی  مێژوویی  شوێنکاتی 
لە  ناپلیۆنە.  دوای  ئورووپای  ڕۆمانتیزم، 
بۆتەوە  بەاڵم  کراوە،  شۆڕش  فەڕانسە 
دیکتاتۆری یان بێسەرەوبەرەیی؛ چەشنێک 
بۆیە  هەیە،  هیوابڕاوی  هەیە،  ناکامی 
هونەر  و  ئەدەبیات  بواری  لە  ڕۆمانتیزم 
ئارا؛  دێتە  هزریشدا  تەنانەت  و  شێعر  و 
ئەو  مرۆڤی  بۆ  سوکنایی  بەخشێک  وەک 
بزاڤی  بەشگەلێکی  هەنووکەش  سەردەمە. 
ڕۆژهەاڵت دەیانەوێ بە ئامرازی ڕۆمانتیزم 
ببنەوە؛  نەخوازراو  دۆخی  ڕووبەڕووی 
دەیانەوێ خەیاڵ و وێناکردنەکانی خۆیان 
لەجیاتی ڕاستییەکان دانێن و بە بەراوەژوو 
گەورەکردنەوەی  و  واقعییەت  پێشاندانی 
لەڕادەبەدەری کردەوەکانیان، دۆنکیشۆتوار 
دیاریکەری  و  بزوێنەر  وەک  خۆیان 
بدەن. لەقەڵەم  ئاڵوگۆڕەکان  ڕەوتی 
پەنابردنە  سێهەم  نادروستی  ڕێکاری  ٣ـ 
پێشکەوتن«.  قانوونی  یان  »ئیدە  بۆ 
و  پێشەوە  بۆ  هەاڵتن  چەشنێک  ئەمەش 
بێگومان  بەپرسیارێتییە.  داماڵینی  لەخۆ 
کات  تێپەڕینی  بە  مێژوودا  ڕەوتی  لە 
بە  ئارا، بەاڵم شتێکمان  پێشکەوتن هاتۆتە 
ناوی قانوونی پێشکەوتن نییە کە لە تایپە 
پەڕگیرەکەیدا دەڵێ دواجار هەر بە ئامانج 
هەرچەند  پێشکەوتن  قانوونی  دەگەین. 
شێوەیەکی  بە  بەڵکوو  ڕاشکاوی،  بە  نە 
ناڕاستەوخۆ هەڵگر یان هاندەری پاسیڤیزم 
گەیشتن  بۆ  نابەجێیە  متمانەبەخشینی  و 
و  کردە  و  هەوڵ  دەرەوەی  لە  ئامانج،  بە 
چاالکیی مرۆڤدا. لێرەدا قانوونی پێشکەوتن 
سوکنایی  بەخشێکی  هێورکەرەوە،  وەک 
و  پاسیڤبوون  بۆ  بیانوویەک  یان  درۆیین 
بە  بۆ گەیشتن  لە ئەرکی هەوڵدان  هەاڵتن 
دیوێکی  بە  دەبینێ.  نەرێنی  ڕۆڵی  ماف، 
دیکەدا ئێمە شتێکمان بە ناوی مسۆگەری 
و پێویستیی چارەهەڵنەگری مێژوویی نییە؛ 
بەو مانایە کە پێشکەوتنێک هاتە ئارا تازە 
گەڕانەوەی بۆ نەبێ و نەگەڕێتەوە بۆ دواوە. 
لەوانەیە لە ئەنجامی کارتێکەریی فاکتۆری 
لەبار  هاتووە،  بەدی  ئەوەی  جۆراوجۆردا 
ڕستوومانە  ئەوەی  گوتەنی  کورد  بچێ. 
ببێتەوە خوری؛ ئەگەر نەزانین چی دەکەین. 
چونکە هەموو شتێک گرێ دراوە بە خۆمان 
فاکتۆرەکانەوە. و  هەلومەرج  کۆی  و 
پڕۆژەیەکی  یان  نەخشە  بەپێی  مێژوو 

ئەمە  ناچێ.  پێش  بەرەو  داڕیژراو  لەپێشدا 
پاشماوەی بە گوتەی کارێل پۆپێر، »هەژاریی 
مێژوویی«  »ڕەسەنایەتیی  تاریخیگەری«، 
تائێستاش  کە  مارکسیزمە،  و  هێگێلیزم 
ماوە. ئێمە  مێنتالیتەی  لەسەر  کاریگەری 
هیچ کەس ناتوانێ ڕەوتی مێژوو پێشبینی 
ناتوانین  و  داین  مێژوو  لەنێو  ئێمە  بکا. 
زاڵ  سووژەیەکی  وەک  تا  دەر  بێینە  لێی 
پێشگویی  و  ببینین  کۆتاییەکی  بە سەریدا، 
بکەین. مێژوو ڕەوتێکی یاسامەندی نییە تا 
بڵێین کە دواجار بە شێویەکی ئۆتۆماتیکی 
کە  دەڕوا  ئامانجە  ئەو  بەرەو  میکانیکی  و 
خۆمان  ناکا  پێویست  کەواتە  دەمانەوێ؛ 
بە  چونکە  بکەین!  نیگەران  و  سەغڵەت 
قانوونی  چارەهەڵنەگر،  هێڵیی  شێوەیەکی 
ئەمە  دەبا!  ئامانجمان  بەرەو  پێشکەوتن 
دیدێکی میکانیکییە بۆ مێژوو کە لەگەڵ ڕەوتی 
نایەتەوە. مێژوو  بەرەوپێشچوونی  و  کار 
مێژوو«  »ڕەسانەیەتیی  بە  خۆمان  نابێ 
بە  دواجار  بڵێین  و  بدەین  سوکنایی 
مافەکانمان دەگەیەن و ئەمە چارەهەڵنەگرە. 
نابێ بە پەنا بردن بۆ ئەو چەمک و ئیدانە، 
خۆمان  لە  تەقەلال  و  هەوڵ  بەپرسیارێتیی 
داماڵین. بەشێکی زۆری شتەکان بە خۆمان 
گرێ  خۆمان  تێکوشانی  و  کار  ڕادەی  و 
بە  و  دەکەین  چی  نەزانین  ئەگەر  دراوە. 
گوێرەی پێوستییەکانی قۆناغ نەجووڵێینەوە، 
دوا  زۆر  ماف  بە  گەیشتنمان  لەوانەیە 
خڕە  و  مێتافیزیکی  دیدێکی  ئەمە  بکەوێ. 
بڵێین هەر بە ماف دەگەین. دیدێک کە  کە 
بایەخی شرۆڤەیی نییە و لەبەر ئەوەی کە 
نییە. ئیعتباری  ئابستراکتە،  و  بانمێژوویی 

ڕێکاری دروست
ڕێگای دەربازبوون لە دۆخی هەنووکەیی، 
بۆ  هەاڵتنە  نە  ڕابردوو،  بۆ  ڕاکردنه   نە 
لە  دابڕانیشە  و  ڕۆمانتیزم  نە  و  داهاتوو 
دیدێکی  گرتنەبەری  بەڵکوو  واقعییەت، 
ئێستایە.  و  ڕابردوو  ڕەخنەدانی  ڕەخنەییە؛ 
هەیی  دۆخی  لە  دەکرێ  شێوە  بەم  تەنیا 
ڕەخنەیی  دیدێکی  بە  دەبێ  بین.  دەرباز 
بە  دان  و  بکەین  ڕابردوومان  لە  چاو 
بەرەوپێش  بتوانین  تا  بنێین  هەڵەکانماندا 
بچین. ئێستای ئێمە بەرهەمی ڕابردوومانە؛ 
کەموکوڕیی  و  بێهەڵە  ڕابردوومان  ئەگەر 
نەدبوو.  ئێستایەمان  ئەم  بووبایە،  جیددی 
دۆخی  لەگەڵ  ڕووبەڕووبوونەوە  ڕێکاری 
ڕێیانەی  ئەو  ئەوەیە  هەیی،  نەخوازراوی 
پێدا  پێداچوونەوەیان  ڕۆیشتووین  پێیاندا 
خەسارناسییان  و  هەڵیان سەنگێنین  بکەین، 
ڕێکاری  پڕۆسانە،  ئەو  دوای  و  بکەین 
بەر.  بگرینە  هەلومەرج  لەگەڵ  گونجاو 
زیاتر  ئێمە  حاڵێکدا  لە  پێویستییەکە.  ئەمە 
ئۆستوورەسازمان  و  حەماسی  دێدێکی 
ئایدیالیزە  ڕابردوو  هەیە،  ڕابردوو  بۆ 
پێناوەدا  لەم  و  دەکەین  ئاڕمانسازی  و 
یان  دەکەین  چاوپۆشی  هەڵەکانمان  لە 
لە  کە  دەکەین  تەعبیریان  شێوەیەک  بە 

خزمەت ئەو ئایدیالیزە کردنەدا بێ. گەشە 
هەڵسەنگاندن  بە  بەرەوپێشچوونمان  و 
و  دەبێ  تێپەڕ  عەقاڵنیدا  ڕەخنەی  و 
و  ڕەخنە  بنەمای  لەسەر  نوێ  ڕێکاری 
دێتە  ڕەخنەیی  بیری  و  هەڵسەنگاندن 
لەگەڵ  سوقراتی  ڕوحی  بە  پێویستە  ئارا. 
خۆمان مامەڵە بکەین واتە خۆمان بناسین 
چین.  کەموکوڕییەکانمان  بزانین  و 
هەڵسەنگاندن. و  ڕەخنە  واتە  ئەمەش 
نەخوازراو  دۆخی  لە  دەربازبوون 
قەیران  بنەماکانی  تەتەڵەی  بە  پێویستیی 
بواری  لە  چاکسازی  تەنیا  و  هەیە 
کە  ئەوەی  لەبەر  نییە.  بەس  پراکتیکدا 
بە  دەبەستێ  پشت  سەرکەوتنێک  هەر 
بوونی  بە  و  یەکگرتوو  ئەندێشەیەکی 
کۆمەڵێک چەمکی بنەمایی و، لەبەر ئەوەی 
تیۆریکمان  دەسمایەی  بارەوە  لەم  کە 
قەرەبوو  شێوەیەک  بە  پێویستە  الوازە، 
لەگەڵ  ڕووبەڕووبوونەوە  بۆ  بکرێتەوە. 
لە  دەربازبوون  بۆ  و  کەمایەسییە  ئەم 
پێویستە ئەم کارانە بکرێن:  دۆخی هەیی، 
ئەکتەرە  نێو  »ئاگورا«ی  ئەلف( 
گەشەی  ڕۆژهەاڵت  بزاڤی  نیهادییەکانی 
حیزبەکان  نێو  گشتیی  فەزای  بدرێ،  پێ 
پەرەی پێ بدرێ. لەگەڵ ئەوەشدا لە عەقڵی 
وەربگیرێ.  کەڵک  سەرووپێکهاتەییش 
عەقاڵنیەتیی  بۆ  بڕەخسێندرێ  دەرەتان 
لێکتێگەیشتنیی بەرهەمدار. ئەمە ڕێی داهێنان 
لێ  دەرەکیشی  دینامیزمی  و  دەکاتەوە 
دەکەوێتەوە. لە الیەکی دیکەش تاڕادەیەک 
بۆ  سەرەوەڕا  لە  ئەستوونیی  پێکهاتەی 
کە  حیزبەکانیش،  لێنینیی  خوارەوەی 
گەشەکردنی  ڕەتکەرەوەی  یان  کۆسپ 
شێوەیەکی  بە  حیزبە،  نێو  ئاگورای 
دەکاتەوە.  کاڵی  و  دەکا  سڕ  حەقیقی 
نێوان  ڕێککەوتنی  و  سازان  ب( 
ئەکتەرەکانی بزاڤی ڕۆژهەاڵت. ئەمەش بە 
گفتوگۆیەکی جیددی و ڕاستەقینەدا تێپەڕ 
سەرووتر  کە  بەوەیە  پێویستی  و  دەبێ 
بەرژەوەندییە  و  بکرێتەوە  بیر  حیزب  لە 
وەربگیرێن.  بنەما  بە  سەرووحیزبییەکان 
نێوان  هاتوچۆی  لە  تائێستا  ئەوەی 
بەدی  ڕۆژهەاڵتدا  بزاڤی  ئەکتەرەکانی 
تایبەتمەندییانەی هەیە؛  ئەو  کراوە، کەمتر 
هەیە  ڕاستەقینەی  گفتوگۆیەکی  ڕەنگی  نە 
سەرووحیزبییەکان  بەرژەوەندییە  نە  و 
دەتوانم  تاڕادیەک  وەرگیراون.  بنەما  بە 
بڵێم کە سیاسەتی کوردی لە قۆناغی بەر 
ڕێککەوتن«  و  سازان  و  »لێکتێگەیشتن 
دایە. سازان و ڕێککەوتنێک کە سروشتی 
فاکتۆرە  ئەم  هەبوونی  بەبێ  و  سیاسەتە 
سروشتی خۆی لە دەست دەدا. بە کورتی 
تێپەڕین لە دۆخی هەنووکەیی پێویستی بە 
گەشەپێدانی ئاگورای نێو حیزب و لە الیەکی 
ڕێککەوتنی  و  سازان  بە  پێویستی  دیکە 
مەیدانی  نیهادییەکانی  ئەکتەرە  نێوان 
سیاسەتی ڕۆژهەاڵت هەیە. تەنیا لەم حاڵەتە 
لە سیاسەتدا  دایە کە دینامیزم و چاالکی 
ڕۆژهەاڵت  لە  کورد  بزاڤی  و  ئارا  دێتە 
لە  دەتوانێ  و  دەنێ  هەنگاو  بەرەوپێش 
وەربگرێ. کەڵک  بەردەمی  دەرفەتەکانی 
ڕێگای دەربازبوون لە دۆخی نەخوازراو، 
نییە،  ڕابردوو  بۆ  دڵتەنگی  و  نۆستالۆژی 
نییە؛  ڕابردوو  سازکرنەوەی  دووبارە 
ئێستای  نەبا  کێشەی  ڕابردوومان  ئەگەر 
لێ  نەدەکەوتەوە. بۆیە پێویستە بە دیدێکی 
ڕەخنەیی عەقاڵنی و بەدوور لە کەفوکوڵی 
دەرەوەی  لە  و  ڕۆمانتیزم  و  زووتێپەڕ 
و  پێشکەوتن«  »ئیدەی  بە  دڵخۆشکردن 
بەبێ هەاڵتن لە بەرپرسیارێتییمان، بەرەو 
توێی  لە  هەروەک  بنێین.  هەنگاو  داهاتوو 
یەکەمیشدا  نادروستی  ڕێکاری  شیکاریی 
ئاماژەم پێکرد، هیچ هیوایەک لەسەر درۆ 
ڕاستگۆیی  و  هەڵناچنرێ  ناڕاستگۆیی  و 
لەگەڵ خەڵکیش مەرجی  لەگەڵ خۆمان و 
بەرەوپێشچوونمانە. زۆر شت لە داهاتوودا 
بە خۆمان و ڕادەی ئامادەیی و تێپەڕین لە 
دراوە.  گرێ  تەسک«ەوە  »حیزبیگەریی 

***



8
ژماره 731
 1٥ی گەالوێژی 13٩7  _  ٦ی ئاگۆستی ٢٠1٨

نــاکــۆکــی  ڕۆژ  لـــەگـــەڵ  ڕۆژ  ــێــســتــادا  ئ لـــە 
و شـــەڕەقـــســـەی نـــێـــوان کـــاربـــەدەســـتـــان و 
ــر خۆ  ــات ــران و ئــامــریــکــا زی ــێ بــەرپــرســانــی ئ
له   ئه مریکا  کشانه وه ی  له   باسه که   ده نوێنێ. 
گه مارۆکان  گه ڕاندنه وه ی  بڕیاری  و  به رجام 
کاربه ده ستانی  پێکرد.  ده ستی  ئێران  سه ر  بۆ 
ــان گــرتــه بــه ر و  ــه ڕه شــه ی ــی ه ئــێــرانــیــش زمــان
کاربه ده ستانی  ــڕای  وێ ڕووحانیش  حه سه ن 
سه ربازیی واڵت له و خۆ گیفکردنه  به جێ نه ما. 
ڕووحــانــی ســه ره تــا لــە سویس هــەرەشــەی 
ئەوەی کرد کە ئەگه ر پێش بە هەناردەکردنی 
نەوتی ئێران بگیرێ، ئەوە ئێرانیش لە کەنداودا 
لێدوانه  بوو  گــەرووی هورمووز داده خــا. ئه و 
ناکۆکییه کانی  پاسداران  ئه وه ی سپای  بەهۆی 
له گه ڵ ده وڵه ت وه کا بنێ و بێته  پشت حه سه ن 
ڕێژیمیش  ڕێــبــه ری  خــامــنــه یــی،  ــی.  ــانـ ڕووحـ
هەیە  ڕووحانی  بە  متمانەی  کە  ڕایگه یاندوه  

ڕێژیمه که ی  هەمووکاربەدستانی  لە  داوای  و 
کردوه  کە هاوکاری ڕووحانی بن بۆ زاڵبوون 
بــە ســەر بــارودۆخــەکــەدا. بـــه اڵم ڕاســـت له و 
گۆڕانکارییه کان  کاتێکدا  له   و  هه لومه رجه دا 
پێش،  نــه ده چــوونــه   ئێراندا  بــه رژه وه نــدیــی  لــه  
ڕووحانی ده راوی زاری گۆڕی و هه ڕه شه کانی 
نــه رمــتــر کــــرده وه . ئــه مــجــاره یــان هــاتــه  سه ر 
گەرووی  داخستنی  تەمای  بە  ئێران  که   ئه وه  
که   زۆرن  دیکە  گـــەرووی  و  نییە  هــوورمــوز 
ــگــا، بـــه اڵم »شــەڕ  بــتــوانــێ ده ســتــی پێیان ڕاب
لە  ســازان  و  شەڕەکانە  دایکی  ئێران  گەڵ  لە 
سازانه کانه .« هــه مــوو  دایــکــی  ئێرانیش  گــەڵ 
کاتێکدا چــراســه وزی ســازان  لــه   ڕووحــانــی 
که   کــردووه   هه ڵ  ئه مریکای  بۆ  ڕێککه وتن  و 
دانوستان  دژی  زۆر  ــدا  ــه ت ڕواڵ لــه   خامنه یی 
و  ئه مریکایه   یه کگرتووه کانی  ویالیه ته   له گه ڵ 
سوور  هێڵی  بە  واڵتــه   ئه م  گەڵ  لە  وتووێژ 
پێشتریش  ــی  ــه ی ــن خــام هــه ڵــبــه ت  ده زانـــــــی، 
ــی بــــادانــــه وه  و  ــوونـ ــه زمـ ــک ئـ ــارێـ چـــه نـــد جـ
هاوکات  ڕووحــانــی  ــووه .  ب قسه خواردنه وه ی 
لەگەڵ  پێوەندییەکان  هێورکردنەوەی  هەوڵی 

یه مه نیش  و  ســووریــه   لــه   و  دەدا  سعوودیە 
ده کــا. چــۆڵ  گۆڕه پانه که   خه ریکه   کــه   دیـــاره  
ــاره ی کـــۆمـــاری ئــیــســالمــی له   ــ ــت ــ ــەم ڕه ف ــ ئ
ــه وه ی هێشتا  ــ ئ ــێ  ســیــاســه تــی ده ره وه یــــــدا ب
ئه مریکا  گــه مــارۆکــانــی  نــوێــی  گـــه ڕێ  واده ی 
کۆماری  ڕێژیمی  که   ده ریــده خــه ن  گه یشتبێ، 
زۆری،  هــاشــوهــوشــی  ســــه ره ڕای  ئیسالمی 
هاوکێشه کانی  لــه   ســتــاتــۆی  ــه ڕووی  ــ ل بـــه اڵم 
ئـــه وه ش  ــاری  هـــۆکـ ــووه ،  ــ بـ الواز  نـــاوچـــه دا 
ڕاسته وخۆ بۆ الوازیی ئابووری و له  سۆنگه ی 
ده گــه ڕێــتــه وه   سیاسیی  هێژمونیی  ئـــه وه ش 
سه رکه وتنه کانی  له   نیشانه یه کی  ــه وه ش  ئ و 
ــه ر ئــێــرانــدا. ــه سـ ــه  بـ ــای ــک ــه مــری ــی ئ ــاســه ت ســی
سیاسەتی  لــە  ئــێــران  گــرفــتــانــەی  لــەم  جگە 
ده سته ویه خه یه ،  گەڵیان  لە  خۆیدا  دەرەوی 
ــە  ــ ــان ــ ــرخ ــ ژێ و  نــــێــــوخــــۆی  ــی  ــ ــەت ــاســ ــ ــی ســ
ئابوورییەکانیشی دارمانێکی گه وره ی دروست 
ڕێژیم  که   جێگه یه ک  گه یوه ته   کــار  کـــردووه . 
بۆ  بــڕق  و  خــواردنــەوە  ئــاوی  دابینکردنی  له  
دراوی چــاره نــووســی  و  ــاوه   دامـ خه ڵکه که ی 

حەسەن حاتەمی
پان  بیری  و  سیاسی  نوێی  نیزامی  به ڕێوه به رانی  نادروسته کانی  کــردەوه  
ڕاستایەدا،  لەو  دا.  ئێران  کۆمەڵگەکانی  لە  گەروەی  زەبری  شیعەئیستییەکەیان  
هەبوو.  بــه رز  خوێندنی  و  زانست  بۆ  زۆری  زیانێکی  فه رهه نگی«  »شۆڕشی 
هەروەها، دوای تێپه ڕینی ٤٠ ساڵ به  که لکوه رگرتن له  »خوێندکارانی ده وڵه تی 
وەرگــرتــن  بەشی  و  جــانــبــازان«  و  شه هید  »بــونــیــادی  پشکی  به سیجی«،  و 
بەشێک  به ڵکوو  دێ،  نه هاته   زانستگاکان«  »ئیسالمیکردنی  نه ته نیا  )گزینش( 
تێکه ڵ  فه قیهیش،  موتڵه قه ی  ویالیه تی  ئیسالمی  نیزامی  به رپرسانی  مندااڵنی  لە 
»بزۆرگنیا،  به  خوێنی  قایمه که ی  بناغه   که   بوون  خوێندکاری  بزووتنه وه ی  به  
فێداکاری  له  ساڵی ١٣٣2  داڕێژرا و سه دان  قه ندچی و شه ریعه تی ڕه زه وی« 
ڕێی ئازادی سه ریان لە پێناویدا، دانا یا باشترین تەمەنی ژیانیان بۆ ته رخان کرد.  

شه ڕ بیانوویه کی گه وره  بۆ سه رکوت
به  هێرشی  له  ٣١ ی خه رمانانی ١٣5٩  ئێران و عێراق   ماڵوێرانکه ری  شه ڕی 
ژیانی  و  گیان  بۆ  بــوو  بــه اڵ  گه وره ترین  شــه ڕه ،  ئــه و  کــرد.  پێ  ده ستی  عێراق 
گه النی ئێران، به اڵم ده سه اڵتبه ده ستانی ڕێژیم به تایبه تی ئا. خومه ینی، ئه و شه ڕه  
نگریسه ی به  »نیعمه ت« زانی. دیاره  ئه وان هەر  له  ڕۆژانی سه ره تای سه رکه وتنی 
ــه دوای  ب و  ــوون  ب ته ڵه که   و  فێڵ  خه ریکی  به نهێنی  ئــێــران،  گه النی  ڕاپه ڕینی 
بیانوویه کی گه وه ره دا  ده گه ڕان هه تا ئیساڵمی سیاسی به و مانایه ی که  بۆخۆیان 
لێکیان ده داوه ، دامەزرێنن و ئێستاش شەڕ دەرفەتێکی باشی بۆ ڕەخساندبوون.
به کردوه   کردبوو_  باس  پیالنه کانی  گه اڵڵه ی  _که   ئایه ت  حه سه ن  قسه کانی 
و  زانستگاکان  ســەر  کــرایــە  هێرش  ده کـــران.  جێبه جێ  هه نگاو  بــه   هه نگاو  و 
ڕێی  تێکۆشه رانی  و  کــورد  خه ڵکی  بۆ  هێرش  و  کوردستان  له   شه ڕ  داخــران. 
ئازادی و حیزب و ڕێکخراوه  سیاسییه کانی ده ستیان پێ کرده وه.  هێرش کرایە 
ئا.  ته ورێز و  له   ناڕازاییەکان و حیزبی »خلق مسلمان«  ئازه رییه   تور که   سەر 
بزووتنه وه ی  کرا.  ده ستبه سه ر  قوم  له   و  کرا  پێ  ی  »تۆبه «  شه ریعه تمه داری 
خۆێندا  له   ئه حواز  عه ڕه به کانی  ناڕه زایه تیی  کــرا.  سه رکوت  تورکمه ن  گه لی 
درایــەوە  وەاڵمیان  ئاسن  و  ئاگر  به   به لووچ  گه لی  دا خوازییه کانی  کرا.  شه اڵڵ 
بەگشتی شەڕ بیانوویەکی باش بۆ سەرکوت لەنێوخۆیی پێکهاتەی ئێراندا، بوو. 
ده رکییه کانی  نەرێنییە  ده ستێوه ردانه   و  نێوخۆیی  ڕووداوه   له سه ر  بۆیە، 
زۆربه ی  و  ئیسالمی  حیزبی جمهووری  به تایبه تی  و  هاوبیره کانی  و  خومه ینی 
ئیمام«  »خه تی  به   خۆیان  که   قه زایی،  ده زگــای  و  شــووڕا  یه که می  مه جلیسی 
و  مه جلیس  که مایه تیی  سه رکۆمار،  ســه دری  به نی  و  له الیه ک  ده کــرد،  پێناسه  
ژماره یه ک له  رووحانییه کانی موخالیفی شێوه ی زاڵی ده سه اڵت و موجاهیدینی 
ملمالنێ.  که وتنه   دیکه ،  الیه کی  له   لــه وان،  نزیک  ئیسالمییه کانی  چه په   و  خه ڵق 

موجاهیدین خه ڵق و کردوه ی چه کداری
مه جلیسی  له الیه ن  سه در  به نی  وەالنانی  پێش  ڕۆژێک  له   خه ڵق  موجاهیدینی 
تــاران  له   که سیی  هـــه زاران  ڕێپێوانی  ١٣٦٠دا،  جــۆزه ردانــی  ٣٠ی  له   شــووڕا، 
وه رێخست که  له  الیه ن هیزه  نیزامییه کان، به تایبه تی سپای پاسدارانەوە هێرشی 
کرایەسەر. موجاهیدین دژکرده وه ی نیشان دا و له گه ڵ ڕێژیمی ئیسالمی چووه  نێو 
فازی چه کداری و پاشان هه وڵدان بۆ ڕووخان و به ره نگاریی ڕاسته وخۆ. هەڵبەت 
موجاهیدینی خه ڵق له  هاوینی ١٣5٨وه  و دوای ده نگنه دانی به  یاسای بنه ڕه تیی 
کۆماری ئیسالمی و نووسراوه کانی سه باره ت به  شێوه ی به ڕێوه به ری و دابینکرانی 
مافی گه النی به رایی لە ئێراندا، پێویسته  تا ڕاده یه ک حیسێبی له  ده سه اڵتبه ده ستانی 
ئه وکاتیش  دوای  دیارە  بکرێته وه.  جیا   ١٣٦٠ جۆزه ردانی  تا  ئیسالمی  ڕێژیمی 
موجاهیدین دەکەوێتە بەرەی دژبەرانی نیزامی کۆماری ئیسالمی ویالیەتیی فەقیهی.

شه ڕی دوو بۆچوونی ئیسالمی
تێکهه ڵچوونی موجاهیدینی خه ڵق و ده سه اڵتدارانی کۆماری ئیسالمی به  تایبه تی 
حیزبی جمهووریی ئیسالمی و ڕێکخراوه  هاوشێوه کانی و ڕێکخراوه ی موجاهیدینی 
شۆڕشی ئیسالمی _که  پێکه وه  زۆربه ی ده سه اڵته که یان به ده ست بوو_ شه ڕی دوو 
بۆچوونی ئیسالمی به رانبه ر به شێوه ی ئیداره کردنی ده سه اڵتی ئیسالمی سیاسی و 
پێکهاته ی کۆمه ڵگەی ئێران له الیه ک و به ڕێوه به ری له  تاران و قوم له الیه کی دیکه  بوو. 
موجاهیدینی خه ڵق بە  ڕوانگه ی سه رده م و مۆدێڕنیزاسیون و تێکه اڵوێک له گه ڵ 
و  سۆسیالیستی  ئابووریی  و  عه داڵه تخوازی   و،  دیاردەکان  ده یڕوانییە  عیرفان 
لە ئێرانی، قبووڵ بوو. به رنامه ی  بە شووڕایی ئیدارەکردنی واڵت و  فره گه لی 
ئه رینی و جێی سه رنجیشی  هه بوو و خوازیاری چاره سه ری جیددیی کێشه کان 
له   قوم،  ئاخونده کانی  و  خومه ینی  ئا.  به اڵم  بوو.  دیالۆگ  و  ئاشتی  ڕێگای  لە 
ڕوانگه ی فیقهیی شیعەی دوازدە ئیمامی و شێوه ی به ڕێوه به ریی کۆن و بۆچوونی 
به رنامه ی  له جیاتی  و  کێشه کان  دەیانڕوانییه   ئێران،  له   پێکهاته ی«ئۆمه ت« 
ڕێگای  سێکۆالرە کان،  و  ناشیعه  تایبه تی  به   نافارس  گه النی  بەشداریپێکردنی 
سه رکوت و نکوڵی لە گەالنی گرتە بەر و بە ناخۆیی سه یری کردن. جگه  له وه ش 
دامه زرێنه ران و زۆربه ی هه ره زۆری کادره کانی مو جاهیدینی خه ڵق خوێندکار و 
په روه ردی زانکۆکانی ئێران و جیهان بوون و له  تێکۆشانی ده یه ی 5٠ شدا، ئه وان 
یه کێک لە مه ترسییەکان بۆ ده سه اڵتی په هله ویی دوویه م هه تا پاییزی ١٣5٧ بوون. 
هه روه ها موجاهیدین له  ڕیزی میللی_مه زهه بییه کانی چه پدا بوو  و له  هه ناوی 
نیهزه تی ئازادی و بەرەی میللیدا دروست ببوون. به اڵم ڕێڕەوانی خومه ینی و 
ژماره یه کی زۆر له  ده سه اڵتبه ده ستانی نوێ، له  حه وزەی عیلیمیه کانی قوم، تارا، 
بۆچوونه کانی  دره ێــژه ده ری  و  خوێندبوویان  و...  ئیسفه هان  مه شهه د،  نه جه ف، 
له   دیــن  جیایی  )دژی  مودەریسی  خــواز(،  نووری)مه شرووعه   فه زلوڵاڵ  شێخ 
ده وڵه ت و پێداگر لەسەر مه شرووعه ( و نه وابی سه فه وی )خوازیاری حکوومه تی 
ئیسالمی( بوون. بۆیە ئەو دوو ڕێچکەیە و تایبەتمەندی گەلێکی دیکە کە پێشتر 
لە ڕەوتی هەڵوێست و هەڵسوکەوتی موجاهیدین و دەسەاڵتدارانی نوێی ئیسالمی 
دەرکرد.  پتر  بۆچوونەی  دوو  ئەو  جیاوازی  کرا،  باسیان  ئێراندا،   لە  سیاسی 
بە  سوننەتگەرایی  و  مودێڕنیزم  پێوانەی  بە  ئەگەر  ئەوکاتی  بەخوێندەنەوەی 
چوونکە  بــوون.  سەردەمیتر  موجاهیدین  بیانپێوین،  خۆیان  قەبارەی  و  ڕادە 
سەرانسەری  قــەبــارەی  لە  چ  ئێران  کۆمەڵگەکانی  ناکۆکیی  چــارەســەری  بۆ 
و  حیزب  تێکۆشانی  کۆ،  و  تاک  ئازادییەکانی  و  ماف  بە  سەبارەت  و  ئێراندا، 
و  پیاو  و  ژن  بــەرانــبــەریــی  مــەدەنــی،  کۆمەڵگەی  و  سیاسییەکان  رێــکــخــراوە 
بوونی  بە  بڕوایی  چ  و  فەقیهـ  ویالیەتیی  لەگەڵ  دژایەتیی  و  سوننی  و  شیعە 
مافی  و  وتووێژ  ڕێگای  لە  پرسەکانیان  چارەسەری  و  ئێراندا،  لە  میلییەتەکان 
بلووچ  عــەرەب،  ــورد،  ک ئـــازەری،  تورکی  ناوچەکانی  لە  بــەڕێــوەبــەری  ڕەوای 
ــا.  دەن هــەنــگــاویــان  بەراییەکانیان  رێــکــخــراوە  و  حــیــزب  بــەهــۆی  تــورکــمــەن   و 

شه ڕی دوو بۆچوونی ئیسالمی 
لەسەر ئیدارەی دەسەاڵتی ئیسالمی

سێبه ری سەرکەوتنی سیاسەتەکانی 
ئامریکا به سه ر ئێراندا

ئامانج زیبایی

بەرەو  ئێران  ده ڵێن  پێمان  ئاماژەکان 
بناغەکانی  دەچێ،  بنه ڕه تی  گۆڕانکارییه کی 
تەواو  ئیسالمی  کۆماری  سەقامگیریی 
لەرزۆک بوون، سیستمی سیاسی، ئابووری 
بوون،  قەیران  تووشی  کۆمەاڵیەتی  و 
داموده زگاكانی  هەموو  لە  بڕستی  گەندەڵی 
لەالیەن  واڵتە  ئەو  سامانی  و  بڕیوه   ئێران 
بە  گروپێکی بەرژەوەندیخوازی دەسەاڵتدار 
تااڵن دەبرێ، کۆمەڵگه ی نێودەوڵەتی هێزی 
له  فراوانخوازییه كانی ڕێژیم بڕیوه  مانۆڕی 
 و... کۆمەڵێک ئاماژەی دیکە سه لمێنه ری ئه و 
ڕاستییه ن ئەو سیستەمە چیتر توانای مانەوەی 
بۆچوونی  و  بەم شێوەیە.ئه وه  شڕۆڤه   نییە 
سیاسییه   چاودێرانی  له   زۆر  به شێكی 
ئێران. ڕۆژانه ی  ئه و  بارودۆخی  له سه ر 
بن،  ڕاست  خوێندنه وانه   ئه و  ئه گه ر 
حاڵه ت  دوو  له   سیسته م  چاره نووسی 
ده بێ  یان  بڕوا  ده بێ  یان  نییه :  به ده ر 
گۆڕانكاریی جه وهه ری له  خۆیدا پێك بێنێ.

بپڕژێمە سەری،  مەبەستمە  لێره دا  ئەوەی 
ئەگەری  لە  ئایا  کە  پرسیارەیە  ئەو  واڵمی 
گۆڕانکاری لە ئێراندا کورد دەکەوێتە کوێی 
هاوکێشەکانەوە؟ دیسان لە سیکلی )شۆڕش_
دیسان  دەخواتەوە،  گیر  گەشە_نشوست(دا 
دوای  و  تێپەڕە  دەورەی  براوەی  تەنیا 
دەخرێتە  نوێ  دەسەاڵتی  سەقامگیربوونی 
كورتی  دانوستاندا  له   دیسان  پەڕاوێزەوە؟ 
ده هێنێ و ناتوانێ وه ك فاكته رێكی كاریگه ر 
سیاسیی  نه خشه ی  داڕشتنه وه ی  له  
داهاتوودا ده ور ببینێ؟ به  ده ربڕینێكی دیكه  
دیسان مێژوو بۆ كورد دووباره  ده بێته وه ؟
وه ك  چیتر  دیكه دا  دیوێكی  به   یان 
نه ته وه یه ك په ڕاوێز ناخرێ و ئه زموونه كانی 
گرینگیی  جیهانی،  نوێی  ته كوزیی  ڕابردوو، 
وه ك  كوردستان  ڕۆژهه اڵتی  ژێئۆپۆلیتیكی 
ڕاستای  له   و  توندئاژۆیی  به رامبه ر  هێزێك 
ڕه وتی هارمۆنیكی تۆلێڕانس و پێكه وه ژیان 
و له  ئاكامدا زاڵبوونی دیسكۆرسی نه ته وه یی 
سه ره ڕای  سیاسییه كان  هێزه   نێوان  له  

پرسی کورد و گۆڕانكاری له  ئێران 
ده رفه ت یان هه ڕه شه 

كۆمه ڵێك جیاوازی، ده بنه  هۆی كۆتاییهێنان 
هه اڵواردنی  و  نه ته وه یی  سته می  به  
نه ته وه یه كی  وه ك  كورد  ڕه گه زپه رستانه ؟ 
ئیعتڕافی  كوردستان  ڕۆژهه اڵتی  له   جیاواز 
پێ ده كرێ و مافه كانی به  یاسا ده پارێزرێن؟ 
قه بووڵ  فه ڕزه   پێش  ئه و  بێتو  ئه گه ر 
بكه ین كه  گۆڕانكاری له  ئێراندا ڕوو ده دا و 
هه روه ها ئه گه ر قه باره ی ئیراده ی نێوخۆیی 
و نێوده وڵه تی دژی ئه و سیسته مه  و ئاكار و 
كرده وه كانی به  هێند وه رگرین، ئه وا پێویسته  
گریمانه كان به و شێوه یه  بخه ینه  به ر دیدمان:
ڕێگای  له   ئێران  له   گۆڕانكاری  یه كه م؛ 
ڕێبه رانی  ناچاركردنی  ده ره وه  و  گوشاری 
كۆماری ئیسالمی به  وازهێنان له  سیاسه ته  
ناوچه  و  واڵتانی  له   ده ستێوه ردانه كانیان 
فه زای  كرانه وه ی  ڕاده یه ك  تا  هه روه ها 
سیاسی له  ئه نجامی گه شه ی خه باتی مه ده نی 
پشت ئه ستوور به  پاشه كشه ی ده سه اڵت له  
ده ره وه . له و سیناریۆیه دا سیستمی سیاسی 
باڵ  و  په ڕ  به   به اڵم  ده پارێزرێ،  ئێراندا  له  
دیكتاتۆڕییانه   ڕه فتاری   توانای  و  شكاوی، 
داده به زێ.  ته واوی  به   سه ره ڕۆیه كانی  و 
بوونه وه ی  قیت  ڕاسته وخۆ  ئه وه ش 
ده كه وێته وه  و  لێ  مه ده نی  كۆمه ڵگه ی 
مافخوازیی توێژه  جۆراوجۆره كانی كۆمه ڵگه  
به چالشكێشانی  كه   به  جۆرێك  ده كا.  گه شه  
ده كا. به هێز  خه ڵكه وه   له الیه ن  ده سه اڵت 
خه ڵك  داواكارییه كانی  سه قفی  ئه گه ر 
ئابووری  داواكاریی  ئێران  ناوه ندی  له  
له   ئه وا  بێ،  فه رهه نگی  و  كۆمه اڵیه تی  و 
كوردستان به  پێشینه ی خه باتگێڕانه ی ده یان 
گشتگیری  بزووتنه وه یه كی  بوونی  و  ساڵه  
شوناسخوازانه، ئه و ویستخوازییه   هه نگاوێك 
سیاسییه كان  داوا  و  ده ڕوا  پێشتر  له وه  
سته م  به ره نگاربوونه وه ی  ماكی  ده بنه  
مه ده نیی  خواستی  واته   چه وسانه وه .  و 
خه ڵك له  كوردستان به  شێوه ی ئوتوماتیك 
لێك  و  ده ڕوا  سیاسی  خواستی  به ره و 
له   به ره نگاری  پوتانسیه لی  ناكرێنه وه .  جیا 

له   چ  و  نه رمئامێری  شێوه   له   چ  كوردستان 
شێوه  ڕه قئامێرییه كه یدا له  قۆناغگه لی جیاوازدا 
بوونی  به رده وام  جیاوازدا  فۆڕمی  له   و 
ببێته  ده ستمایه ی  ده توانێ  كه   هه بووه  و هه یه  
ئیراده یه كی به هێزی مافخوازانه  له  چوارچێوه ی 
ده ره كیدا  فشاری  له ژێر  كه   سیسته مێكدا 
بێنێ. فراوانخوازییه كانی  له   به شێك  له   واز 
دووهه م؛ گۆڕانكاری له  ڕێگه ی گۆڕینی ڕژێم 
گونجاو  ده رفه تێكی  جه ماوه ریدا  شۆڕشی  و 
گه شه ی  و  ئێران  بنیاتنانه وه ی  دووباره   بۆ 
ڕۆژهه اڵتی  له   خۆماڵی  ده سه اڵتدارێتی  هزری 
ڕوودانی  ئه گه ری  له   ده خوڵقێنێ.  كوردستان 
سنووره كانی  ده توانێ  كورد  سیناریۆیه دا،  ئه و 
خۆی له گه ڵ ئه وانی تر تۆختر بكاته وه  و وه ك 
له   بێگومان  بسه پێنێ.  خۆی  جیاواز  یه كه یه كی 
گه شه   نه ته وه خوازی  هزری  دۆخێكدا  وه ها 
دامه زراندنی  به ره و  تواناكان  و  هێز  و  ده كا 
كیانێكی كوردی ده كه وێته  گه ڕ. دیاره  كۆمه ڵێك 
ده وری  ده رفه ته دا  ئه و  قۆستنه وه ی  له   هۆكار 
هێزه   یه كگرتوویی  وه ك  ده بینن  كاریگه ر 
و  ڕووداوه كان  مودیریه تی  سیاسیه كان، 
دیپلۆماسیه كی  په نا  له   جه ماوه ری  ڕێكخستنی 
گه لی  مافه كانی  به   ڕه واییه تدان  بۆ  به هێز 
نێوده وڵه تییه كان.  كۆمه ڵه   و  كۆڕ  له   كورد 
له  هه ر دوو گریمانه ی سه ره وه دا كه  ئاماژه یان 
په نا  له   كورد  بۆ  هه ڕه شه   و  ده رفه ت  پێكرا، 
كۆمه ڵگه ی  ئه گه ر  واته   هه یه .  بوونیان  یه كدا 
زلهێزه كاندا  به رژه وه ندیی  پێناو  له   نێوده وڵه تی 
مامه ڵه  له گه ڵ كۆماری ئیسالمی بكا و به رامبه ر 
له   چاو  ناوچه دا،  واڵتانی  له   ئێران  وازهێنانی 
پرسی مافی مرۆڤ و مافی كه مینه كان بنووقێنێ، 
ده بێته   ده رفه ته وه   له   یه كه م  گریمانه ی  ئه وا 
فراوانخوازییه كانی  پرسی  ئه گه ریش  هه ڕه شه . 
ڕێژیم و پرسی مافی مرۆڤ وه ك پاكێجێك له  
سه ر مێزی ده سه اڵتدارانی ئه مریكا و ئورووپا 
ببێته   ده كرێ  ئه وا  بكرێ  له گه ڵ  مامه ڵه ی 
هه ناوی  له   كورد  ئه وه ی  بۆ  باش  ده رفه تێكی 
بگا. مافه كانی  له   به شێك  به   گۆڕانكارییه كاندا 
ئه نجامی  له   ئه گه ر  دیكه وه   الیه كی  له  
ده سه اڵتی  به   كۆتایی  جه ماوه ریدا  شۆڕشێكی 
كۆماری ئیسالمی بێ، ئه وا دیسان هه م ده توانێ 
ده توانێ هه ڕشه   بۆ كورد و هه م  بێ  ده رفه ت 
بێ. جیاوازی له  پێناسه كردنی به رژه وه ندیه كان 
سه رهه ڵدانی  سیاسییه كانه وه ،  هێزه   الیه ن  له  
حیزبی سیاسیی كارتۆنیی به ستراوه  به  نه یارانی 
كورد و هه روه ها سه رهه ڵدانی فه نده مێنتالیزمی 
ئیسالمی و ئیدئۆلۆژیك و نه بوونی پڕۆژه یه كی 
به شێكن  نیشتمانی،  و  نه ته وه یی  یه كگرتووی 
دروست  جیددی  هه ڕه شه ی  فاكته رانه ی  له و 
گریمانه ییه كان. ده رفه ته   به رده م  له   ده كه ن 

ڕەحمان سەلیمی
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2٨ی  پێکرد.  دەستی  دەنگۆیەک  بە  هەمووی 
باسی  ئێرانییەکان  ــە  ل زۆر  بەشێکی  جـــوالی 
ڕێبەرانی جوواڵنەوەی  بەم زووانەی  ئازادکرانی 
هاوسەرەکەی  مووسەوی،  حوسێن  میر  سەوز، 
ــدی کــەڕڕوبــیــیــان  ــەه زەهــــرا ڕەهـــنـــەوەرد و م
هۆی  بە  وە   2٠١١ سەرەتاکانی  لە  کە  دەکــرد 
ڕێبەریکردنی ناڕەزایەتییەکانی دوای هەڵبژاردنی 
کەڕڕوبی،  کوڕی  دەستبەسەرن.  لەماڵەوە   2٠٠٩
حوسێن، گوتی کە »سەرچاوەیەکی باوەڕپێکراو« 
ئاگاداری کردۆتەوە کە شووڕای به رزی ئه منیه تی 
داوە.  سێیەی  ئەم  ئازادکرانی  بڕیاری  نەتەوەیی 
ــەوان  »ئ گــوت  نــیــوز«ی  »ئینساف  بــە  حوسێن 
چەند  لــە  مـــەزن  ــبــەری  ڕێ ئــەگــەر  کــە  گوتویانه  
نەبێ،  دیــکــه ی  بوچوونێکی  داهـــاتـــوودا  ڕۆژی 
دەبـــا.« ــوە  ــەڕێ ب خــۆی  ــاری  ــڕی ب ئەنجومەنەکە 
جێگای  پێویست  بە شێوەی  وێدەچێ  بڕیارەکە 
مەتمانە بێ. لەگەڵ کەڵەکە بوونی قەیرانە سیاسی 
مانگەی  چــەنــد  لـــەم  ــران  ــێ ئ ئــابــووریــیــەکــانــی  و 
ڕیبەری  لە  داوایان  ڕێفۆرمخواز  گەلێک  دواییدا، 
گه وره ی نیزام، ئایەتوڵاڵ عەلی خامنەیی کردووە 
بنێ.  نــەتــەوەیــی  ئاشتی  بـــەرەوە  هەنگاوێک  کــە 
ئــازادکــردنــی ڕێــبــەرانــی ڕێــفــۆرمــخــواز شتێکی 
چاوەڕوانکراو بوو. تەنیا چەند ڕۆژ پێش ئێستا، 
جەهانگیری  ئیسحاق  ســەرۆکــکــۆمــار،  جێگری 
ڕێبەرانی  سەمبولیکی«  »کۆبوونەوەی  بەڵێنیی 
واڵتی دابوو بۆ ئەوەی کە یەکگرتوویی نەتەوەیی 
لـــە بــــەرەوڕووبــــوونــــەوە لـــەگـــەڵ گــیــروگــرفــتــە 
کۆتاییهێنان  بـــدەن.  نیشان  پەرەئەستێنەکان 
جــوواڵنــەوەی  ڕێــبــەرانــی  دەستبەسەرکرانی  بــە 
لەسەر  میدیایی  ئابلۆقەی  هەڵگرتنی  و  ســەوز 
خاتەمی،  محەممەد  پێشووتر  سەرۆککۆماری 
ڕێفۆرمخوازی،  جوواڵنەوەی  مه عنه ویی  ڕێبەری 
کە  مەجلیس  نوێنەرانی  بــێ.  شتە  ئــەم  دەتــوانــێ 
چــاویــان بــە ســەرۆکــکــۆمــار، حــەســەن ڕوحــانــی 
گەشبینییەوە  بــە  شــێــوە  هــەمــان  بــە  کــەوتــبــوو؛ 
ــەاڵم زۆر  بــاســی ئـــەم مــەســەلــەیــان کـــردبـــوو. بـ
نوێنەرێکی  کــە  کاتێک  کـــرا،  لــێ  حــاشــای  زوو 
مسۆگەرکردنی  بــۆ  هــەوڵــی  کــە  ڕێــفــۆرمــخــواز 
عەلی  لە  پرسیاری  دابوو  کەسەکە  ئازادیی سێ 
بڕیاری  بارەی  لە  مه جلیس  سه رۆکی  الریجانی، 
ئەو  کرد،  نەتەوەیی  ئه منیه تی  بــه رزی  شــووڕای 
نــەکــراوە. پەسەند  ئــەوتــۆ  بڕیارێکی  کــە  گوتی 
ئه منیه تی  بـــه رزی  ــووڕای  شــ کــە  نییە  ڕوون 
کــردووە  بۆیە  تەنیا  پێشنیارەی  ئــەم  نەتەوەیی 
پێیان  لە ڕیبەرییه وه   لە الیەن کەسانی نزیک  کە 
ئاشکراکردنی  ڕەنگبێ  بڤەیە!  ئەمە  کە  بگوترێ 
هەواڵەکە بۆ ئەمە بووبێ کە گوشار بخەنە سەر 
خامنەیی کە ڕەزامەندیی بۆ ئازادکردنیان نیشان 
لــەوەدا  گومانی  کەس  هیچ  بێ،  هەرچۆنێک  بــدا. 
نییە کە بڕیار بە دەست ڕێبەری مەزنە! کە وەک 
ئەگەرچی  دیاره   نەناسراوە.  بەخشندە  کەسێکی 
و  فێڵبازە  ستراتێژیستێکی  کە  داوە  نیشانی  ئەو 
هەندێک جار سازشی چاوەڕواننەکراوی کردوون.
ــاســەواری  پــرســیــاری گــەورەتــر ئــەمــەیــە کــە ئ
چی  ســەوز  جــوواڵنــەوەی  ڕێبەرانی  ئازادکرانی 
دەبێ، و ئاخۆ هەنگاوێکی لەم چەشنە دەبێتە هۆی 
بەرز بوونەوەی ئاستی پشتیوانیی جەماوەریی کە 
کاربەدەستانی ئێرانی لەم سەردەمەدا پێویستیانە.

ئاتالنتیک کاونسڵ/ ئارەش عەزیزی
و: که ماڵ حه سه نپوور

موحسین سەفایی فەراهانی، ڕێبەری یەکێک 
ڕێگه لێگیراو،  ڕیفۆرمخوازەکانی  حیزبە  لە 
فەراهانی  بــێ.  ئاکامەکەی  ئەمە  وانییە  پێی 
کـــە یــــاریــــدەدەری وەزیـــــری ئـــابـــووری و 
بەرپرسی فێدراسیۆنی تۆپی پێ لە سەردەمی 
شەش   2٠٠٩ لــە  پــاشــان  و  بـــوو،  خاتەمیدا 
ئازادکردنی سێ  گوتی  کرا،  زیندان  لە  مانگ 
بــەاڵم  دەبـــێ،  بــاش  زۆر  »شتێکی  کەسەکە 
گیروگرفتی خەڵک چارەسەر ناکا.« بەهەمان 
ئیددیعای  مووسەوی  یاریدەدەرێکی  شێوە، 
مـــووســـەوی »تەنیا  ئـــازادکـــرانـــی  ــە  ک کـــرد 

بە  دەســەاڵتــداران  ئەگەر  کاریگەرە«  کاتێک 
بگۆڕن. خۆیان  ڕێبازی  بنەڕەتی  شێوەیەکی 
ــە. ئـــازاد کــردنــی مــووســەوی،  ئــەمــە ڕاســت
و  گه وره  هەواڵێکی  کەڕڕوبی  و  ڕەهنەوەرد 
کــەم و زۆر  ئەمە زۆر  بــەاڵم  دەبــێ،  گرینگ  
درەنگە. لە کاتێکدا کە ڕیاڵ لە حاڵی تێکڕمان 
بە  بەتەواوی هەست  ئابووریی واڵت  و  دایە 
دەکا،  ئامریکا  داراییەکانی  ئابلۆقە  گوشاری 
لە  پەرەئەستێن  شێوەیەکی  بە  ئێران  خەڵکی 
هاتوون.  ــە  وەزاڵ هەنووکەیی  دۆخــی  دەســت 
زۆرینەی ئێرانییان کە لە 2٠١٣ و 2٠١٧ دەنگیان 
بە ڕوحانی دا،  لە سەرۆککۆمار تووڕەن کە 
خۆشگوزەرانیی  کار،  بارەی  لە  بەڵێنییەکانی 
نەکردوون.  جێبەجێ  کۆمەڵگه دا  کرانەوەی  و 
ناڕەزایەتییە جەماوەرییەکانی کە لە دێسامبر و 
ژانوییەی ڕابردوودا ئێرانیان هەژاند نیشانەی 
ناڕەزایەتیی پەرەئەستێن بوو کە لە زۆربەی 
ــە نــاویــانــدا  درووشــمــەکــان دەردەکــــــەوت، ل
تـــەواوە  ئیتر  ئــوســوڵــگــەرا،  »ڕێــفــۆرمــخــواز، 
ئێرانییەکان  کە  دەدەن  نیشان  کە  ماجەرا«، 
ــزارن. ــێ ب سیاسییەکە  تــاقــمــە  ــەردوو  ــ هـ ــە  ل
کە  خۆیەتی  جێی  لە  سەرەکیی  پرسیاری 
لە  کە  سەوز،  جوواڵنەوەی  ڕێبەرانی  ئەگەر 
هەڵسوکەوتی بێ هیواکەری ڕێفۆرمخوازەکان 
لە هەشت ساڵی ڕابردوودا بێبەرین، دەتوانن 
جوواڵنەوەی ڕێفۆرمخوازیی دووبارە زیندوو 
پشتیوانیی  شــەپــۆلــی  ــواری  سـ و  بــکــەنــەوە، 
جەماوەریی بۆ پاشەکشە کردن بە خامەنەیی بن.
ــەوان  ئ کــە  داوە  نیشانیان  کــەســەکــە  ســێ 
شەرتەوە  بە  ئازادکرانی  یا  شەرمەزارکران 
قبووڵ ناکەن. لە ژانویە، لە کاتێکدا کە ئێران 

جەماوەریی  ناڕەزایەتی  مەزنترین  تووشی 
بـــوو،   ١٩٧٩ ئــیــســالمــیــی  شـــۆڕشـــی  دوای 
ڕێــبــەری  بــۆ  تــوونــدی  نامەیەکی  ــی  کــەڕڕوب
ــااڵی ئــێــران نــووســی و داوای لــێ کــرد کە  ب
قبووڵ  واڵت  هەلومەرجی  بەرپرسایەتیی 
ــای، ڕەهـــنـــەوەرد  ــە مــانــگــی مـ ــاشــان ل بــکــا. پ
ــە گـــوشـــاره کـــانـــی  ــک لـ ــەشــێ ــی ب ــران ــی ــگ ــەڵ ه
کــردەوە. ڕەت  ماڵەوە  لە  دەستبەسەرکرانی 
وێناچێ  ســـەوز  جـــوواڵنـــەوەی  ڕێــبــەرانــی 
ــە بــڕیــارێــکــی نهێنی  ــی بــێــدەنــگ ب ــران ــازادک ئ
قبووڵ بکەن. ئەگەر سێ کەسەکە بە هەندێک 

پاشەکشەی دەوڵەتی ئێران ئازاد بکرێن، وەک 
کرانەوەی  سیاسی،  زیندانییانی  ئازادکرانی 
چــاالکــکــردنــەوەی  بــە  یــارمــەتــی  و  کۆمەڵگه  
خێرا،  هەنگاوی  هەندێک  ڕێگای  لە  ئابووری 
ببێتەوە.  زیــنــدوو  ڕێفۆرمخوازیی  لەوانەیە 
ڕێــبــەری  ڕەفــتــارەکــانــی  لــە  هیچکام  بـــەاڵم، 
واتــە  سیاسییەکانی،  هاوپەیمانە  و  مـــەزن 
لەم  مامەڵەیەکی  بە  ئاماژە  کۆنەپارێزەکان، 
لە  پێکردنە کە  ئاماژە  ناکەن. جێگای  چەشنە 
سەرەتاکانی 2٠١٧، سەرۆک کۆماری پێشووتر 
سەرۆک  هەڕەشەکانی  بەرامبەر  لە  خاتەمی 
کــۆمــاری ویــالیــەتــە یــەکــگــرتــووەکــان دۆنــاڵــد 
نەتەوەیی  داوای »ئاشتی  فەرمیی  بە  ترامپدا 
کرد« کە بیرۆکەکەی زۆر زوو ڕەت کرایەوە 
کرا. لێوە  باسی  مانا«  بێ  »شتێکی  وەک  و 
بۆ  نامەیەکی  ــی  ــەڕڕوب ک مـــای،  مانگی  لــە 
و  نووسی  میللی  ئیعتیمادی  حیزبی  ڕێبەریی 
بەڵێنی خۆڕاگریی دا و بە تانەوە باسی کرد کە 
»هیچ کەس بەرپرسیاریی دەستبەسەرکرانی 
ناگرێتە  ئێمە  ــەی  ســاڵ هــەشــت  نــایــاســایــی 
ئەستۆ ... وێدەچێ کە چارەنووس بە دەست 
لە  یەکێک  ئــەو  چونکە  بێ  مــەرگ  فریشتەی 
یا کەسەکەی  ئێمە  دەبا:  تر  ئەوی  ئێمە پێش 
دیکە،« کە ئاماژە بە ڕێبەری مەزن، خامنه ییە!

کێشمەکێشی کەلـلەڕەقانەی خامنەیی لەگەڵ 
لەدایکبوونی  سەرەتای  لە  ڕێفۆرمخوازەکان 
بە   ١٩٩٧ لە  ڕێفۆرمخوازیی  ــەوەی  جــوواڵن
کرد.  پێ  نشێوی زۆرەوە دەستی  هەوراز و 
ئێستا گشت کەس دەتوانێ گریمانەی ئەمە بکا 
کە ئاخۆ تا مردنی ناوبرا درێژەی دەبێ یا نا؟

مەال کاوە مارەغانی
شەهید مەال حوسێن، کوڕی عەبدوڵاڵ، ساڵی 
گوندی  بنەماڵەیەکی  لــە  هــەتــاوی،  ١٣2٦ی 
مــارەغــانــی نــاوچــەی ســەردەشــت چــاوی بۆ 
ژیان کردەوە. قۆناغی ساوایی  وەدوا خۆ دا 
و لە حوجرەی فەقێیاندا وەبەر خوێندنیان نا. 
خزمەتی  لە  سەرەتایی  خوێندنی  حوسێن 
ــازی عەلی  ــ ــە ق ــەلـــی ڕاد نـــاســـراو ب ــازی عـ ــ ق
مــارەغــانــی دەســـت پــێــکــرد، پــاشــان بـــەدوای 
کوردستان  گوندەکانی  زانستدا  فێربوونی 
گەڕا، ماوەیەکیش لە حوجرەکانی قازی عەلیی 
شێخو ئیسالمیی  جەاللی  مەال  و  سەردەشت  
ــد. ئـــەوجـــار ڕووی  ــن بـــانـــەدا دەرســــی خــوێ
ناوچه ی  لە  کوردستان  و  بــاشــووری  کــردە 

ــیـــی وه رگـــــــرت. ــه تـ ــه الیـ ــرد و ئـــیـــزنـــی مـ ــ ــگـــەســـەر خـــوێـــنـــدنـــی تـــــــەواو کـ ــەنـ سـ
نیشتمانپەروەر،  بەهەست  و  بەبیر و الوێکی  مەال حوسێن وەک مرۆڤێکی ژیر و 
لە ماوەی گەڕان  و خوێندندا، له مه ڕ ژیانی گەلەکەی، بینی  و بیستی  و خوێندییەوە. 
نــەتــەوە ستەم  بــە  ــەق  دەرهـ پاشایەتیی  کـــوردی  بــە  دژ  ڕێژیمی  زۆریـــی  ــم  و  زوڵ
لە  ئازادیخوازی  بیری  گــەرای  و  پێکرد  هەست  پێستەوە  ئێسک  و  بە  لێکراوەکەی 
نــاوداری کورد مەال  پیاوی  لەگەڵ گەورە  کاتێک  تایبەت  بە  ناخیدا چەکەرەی کرد. 
دەروونیدا  لە  زۆرتــر  پاکە  هەستە  ئەو  هــاوڕێ،  دۆســت  و  بە  بوو  نەمر  ئــاوارەی 
ساڵی  پێوەنا.  پاڵی  ئازادیدا  پێناوی  لە  خەبات  سەنگەری  بەرەو  و،  کرد  ڕەگــاژۆی 
کوردستانەوە،  دێموکراتی  حیزبی  تەشکیالتی  بە  پێوەندیگرتن  بە  هەتاوی،  ١٣٤٠ی 
کــرا. دیـــاری  بــۆ  کـــاوەی  نــاســنــاوی  و،  پێکرد  دەســـت  ــەوخــۆی  ڕاســت تێکۆشانی 
ساڵەکانی  چەکدارانەی  خەباتی  قارەمانانی  لە  یەکێک  مارەغانی،  کــاوەی  شەهید 
بوو.  پاشایەتی  کــوردکــوژی  ڕێژیمی  بە  دژ  دێمۆکڕات  تێکۆشەرانی  ٤٧ی  و   ٤٦
پێشێلکراوەکەی کرد و،  نیشتمانە  لە گەل  و  دیفاعی  بە شانی هاوسەنگەرانی  شان 
بوو  ناوبانگی  و  نــاو  و  گــەڕا  شــار  بە  شــار  دێ  و  بە  دێ  و،  خولقاند  حەماسەی 
بەشداریکردنی  گەلەکەمان.  ئازادیخوازانی  و  بە ویردی سەر زمانی زەحمەتکێشان  
چاالکانەی کاوە لە شەڕە بەناوبانگەکانی »سپی  سەنگ«، »سەرشیوی سەردەشت« 
دێموکراتیکی  میللی  خەباتی  مێژووی  بە  زێڕین  الپەڕەیەکی  وەک  »هــۆمــل«دا،   و 
بەساڵداچووەکان  پیرە  و،  بەستووە  نەخشی  کوردستانەوە  دێموکراتی  حیزبی 
دەگێڕنەوە. کۆمەڵی  داهاتووی  بەرەی  بۆ  قارەمانەتی  و  حەماسە  داستانێکی  وەک 
ئـــاوارەی  مــەال  خافڵگیرکرانی  لــەداوخــران  و،  لەکاتی  مــارەغــانــی  کــاوە  شەهید 
و  ڕێژیم   چەکدارەکانی  هێزە  سەر  بــردە  پەالماری  دیــوااڵن،  گوندی  لە  شەهیددا 
گیان  پاراستنی  مەبەستی  بە  پاشان  بــەاڵم  چاندن،  دڵــدا  لە  لــەرزی  ترس  و  تــۆوی 
لەسەر  و،  هێشت   بەجێ  گوندەکەی  ــوااڵن،  دیـ گوندی  بێدیفاعی  خەڵکی  ماڵی   و 
مەال  گەڕانەوەیاندا  کاتی  لە  تا  دانانەوە  بۆ  بۆسەی  بۆ سەردەشت  دیــوااڵن  ڕێگای 
پالنی  بە  هەستیان  کاتێک  ئــازادی  دژی  لەزگانی  قین  بەاڵم  بستێنێ.  لێ  ئاوارەیان 
کاوە کرد، لە ترسان بە هێلیکۆپتێر مەال ئاوارەیان بۆ شاری سەردەشت ڕاگواست.
پاش شەهیدکرانی مه ال ئاوارە، ئەرکی سەرشانی کاوە قورستر بوو و بەو پەڕی 
وەک  کـــردەوە.  پڕ  ئــاوارەشــی  مــەال  بەتاڵی  جێگای  بەرپرسایەتی،  بە  هەستکردن 
فەرماندەیەکی کارزان  و کارامە و، کادرێکی بە ئەزموون  و لەکڵ دەرهاتوو، ئەرکە 
داهێنا. چۆک  بە  ترسی  راپەڕاندن  و  سەرکەوتنەوە  بە  نیزامییەکانی  و  تەشکیالتی  
حیزبی  ڕێــبــازی  بە  ئیمان  و  ــەرز  ب ورەی   بە  هیوا،  و  ئــاوات   لە  پڕ  دڵ  کــاوەی 
دڵپاکەکان،  دێنشینە  لەنێو  مــاقــوواڵنــەی  هەڵسوکەوتی  کــوردســتــان،  دێموکراتی 
زۆر  نیشتمان  و،  پێشێلکەرانی  لە  وەشاندن  زەبــر  بۆ  بەڕێوجێی  پالنی  و  گەاڵڵە 
هاوسەنگەرانی  دڵــی  لەنێو  خــۆی  جێی  زوو  زۆر  دیکەی،  پەسندی  تایبەتمەندیی 
هــەمــووان  و،  ــردەوە  کـ پــیــرانــشــاردا  ســەردەشــت  و  و  بانە  ناوچەکانی  خەڵکی   و 
دەزانـــی. خــۆیــان  متمانەی  بـــڕواو  بەجێی  و،  ــــی  دەڕوان لێیان  ــزەوە  ڕێـ چــاوی  بــە 
شەهید کاوە مرۆڤێکی خاکی  و خەڵکی بوو. لەگەڵ پیران پیر و، لەگەڵ الوان الو 
و، تەنانەت بە زمانی مندااڵنیشی دەزانی. لە کاتی تەنگانەدا خۆی نەدەدۆڕاند و، لە 
بەخۆبوون،  بڕوا  سەداقەت  و  پاکی،  ڕاستی  و  بوو.  لەسەرخۆ  هێمن  و  بڕیارداندا 
هەڵوێست  و  لەسەر  سووربوون  حیزب،  بڕیارەکانی  چەسپاندنی  لەسەر  پێداگری 
بوون  تایبەتمەندییانە  لەو  داهاتوو،  لەسەر  ورد  لێکدانەوەی  و  بۆچوونەکانی خۆی  
کە کاوەیان پێ  دەناسرایەوە. لەخۆڕا نەبوو کە دوژمن دوای نسکۆی ڕاپه ڕینه که ی 
٤٦-٤٧یشدا لە بەرانبەر ئیرادەی بەهێز و خۆڕاگریی ڕۆڵە گیان لەسەردەستەکانی 
پەنای  ئەوان  لەرزێنی  لە زەبری کێو  دێموکرات وەزاڵە هات  و، بۆ خۆڕزگارکردن 
نیزامیی بەرین  و، جاش  پادگانێکی  نیزامی برد. کوردستانی کردە  بە هێزی زۆری 
 و ئەرتەشی لە ژێر پشتیوانیی فڕۆکە شەڕکەرەکاندا پەالمارێکی دڕندانەیان بۆ سەر 
بە  ڕۆڵە  کە  بەجۆرێک  هێنان.  وێک  لەسەر  گەمارۆیان  ئاڵقەی  پێ کردن  و،  دەست 
هەستەکانی دێموکرات بە ناچار پەڕیوەی باشووری کوردستان بوون. بەاڵم لەوێش 
تووشی گیروگرفت  و تەنگ  و چەڵەمەی چاوەڕواننەکراو هاتن  و مەودای حەوانەوەیان 
لێ بەرتەسک بۆوە. سەرەنجام بە هەوڵ  و تێکۆشانی بێوچانی کاوە و هاوسەنگەرانی، 
بنکەیەکیان پێک هێنا و لە شاری قەاڵدزێی باشووری کوردستان جێگیر بوون. پاش 
هەڵبژاردنی کۆمیتەیەک بۆ بەڕێوەبردنی ئەرکە سیاسی  و تەشکیالتییەکان کە کاوە 
بە بەرپرسی کۆمیتەکە هەڵبژێرا، کار و چاالکیی تێکۆشه رانی دێموکرات په ره ی پێدرا.

چاالکی  و  لە  کە  جه هەننەمییەکەی  ساواکە  ــای  ده زگ و  شا  ڕێژیمی  سەرەنجام 
تێکۆشانی بەرباڵوی کاوە و، پەلوپۆ هاویشتن  و ڕەگاژۆکردنی تەشکیالتی حیزبی 
دێموکرات زراویان چووبوو، بۆ لەنێوبردنی کاوە پیالنێکی نوێیان داڕشت. ساواک 
و  نزم   نەفس  خۆفرۆشێکی  بردەبەر  پەنای  شوومەکەی،  پیالنە  بەڕێوەبردنی  بۆ 
»فوئادی  بە  ناسراو  جــەوانــمــەردی«  حەمەدەمینی  »مــەال  بەناوی  بێگانەپەرست 
حەمەدەمینی«، خەڵکی سەرشیوی سەقز. ناوبراو کە لە بەرگی پیرۆزی پێشمەرگەدا 
خۆی حەشاردا بوو، بە زمانلووسی  و مەراییکردن خۆی لە تێکۆشەرانی دێموکرات 
لە  هێندێک  لەالیەن  فوئاد  هەرچەند  کـــردەوە.  نیزیک  مارەغانی  کــاوە  تایبەت  بە 
و  ســـەرزار  کەوتە  لێکراو  خەیانەتی  جاسووسی  و  گومانی  کـــاوەوە  هاوڕێکانی 
بۆ  هاوسەنگەرانی  لە  هێندێک  و  کــاوە  سەرنجی  شێوەیەک  بە  بــەاڵم  زمانانیش، 
نەبوو. ئاشکرا  پیالنەکە  نەگیراو  وەبــەرچــاو  گومانەکە  کە  ڕاکێشابوو  خۆی  الی 
ساڵی  رەشـــەمـــەی  مــانــگــی  25ی  دوانـــیـــوەشـــەوی  دووی  ســەعــات  ــجــام  ســەرەن
پڕ  سنگی  هــاتــەدەرێ  و،  خەیانەت  قۆڵی  لە  جینایەت  دەستی  هــەتــاوی،  ١٣٤٨ی 
چەکی  بە  خەوێدا  شیرین  لە  زەحمەتکێشان  پشتیوانی  کــاوەی  ئاواتی  و  تاسە  لە 
وەستا. لێدان  لە  هەمیشە  بۆ  گەورەکەی  دڵە  و،  کرا  گوللەئاژن  خۆفرۆش  فوئادی 
 بەڵێ! کاوەی دوژمن تەزێن، کاوەی ترس بەزێن، کاوەی زەبروەشێن، کاوەی زوڵم 
تەرێن، سەرەنجام کاوەی بەرگ بەخوێن، بەڕواڵەت بەجێی هێشتین، بەاڵم ناوی بەرزی، 
ڕێبازی پیرۆزی، ئاکار و کردەوەی شۆڕشگێڕانەی، بۆ هەتاهەتایە لەنێو دڵماندا نەخشی 
بەستووە و، تا وەدیهێنانی ئامانجی بەرزو پیرۆزی ڕێگای پڕ لە سەروەریی ڕێگامانە.

عادڵ مەحموودی

ئازادکردنی ڕێبەرانی جوواڵنەوەی سەوز 
یارمەتیی ڕێفۆرمخوازەکان دەکا؟

نیشتمانیی واڵتیش که  ڕوون نییه  ده گاته  کوێ 
گشتییه کانیش  ناڕه زایه تییه   نوێی  شه پۆلی  و، 
واڵت  ناوچه کانی  و  شــار  زۆربـــه ی  خه ریکه  
وێده چێ  کــه   ناڕه زایه تییانه ی  ئــه و  ده تــه نــێ. 
ــی زیـــاتـــر لــه ســه ر  ــه ری ــگ ــاری ئــه مــجــاره یــان ک
چونکی  دابنێن،  واڵت  سیاسیی  چاره نووسی 
که   ڕایگه یاندوه   ئاشکرا  به   ئه مریکا  له الیه ک 
له الیه کی  ده وه ســتــێ،  ئێران  خه ڵکی  پشتی  له  
ئیسالمی  کــۆمــاری  ئۆپۆزیسیونی  دیــکــه ش 
جیددیتر له  جاران هاتوونه ته  نێو گۆڕه پانه که . 
ماوه   به ده سته وه ی  ڕێژیم  ئێستا  ئه وه ی  بۆیه  
نێوه شدا  له و  ئه وه ی  و  هێزی سه رکوته  ته نیا 
خه ڵک هیوای له سه ر هه ڵچنیوه  ڕۆڵی ئه مریکایه  ، 
به اڵم ده بینین که  باسه که  له وه  پێچه ڵه وپێچتره .
ئه مریکا دوای شه ڕێکی فره ڕه هه ندیی زاره کی 
نوێی  گه ڕێ  پێش سه پاندنی  ڕۆژێــک  چه ند  و 
له گه ڵ  ئاماده یه   که   ڕاده گه یه نێ  گه مارۆکان 
ڕووحانی دابنیشێ؛ که  دیاره  ئه وه  پتر له وه ی  
تێدا  دوو واڵتی  نێوان  کێشه کانی  چاره سه ری 
بۆ گۆڕه پانی  تۆپه که   بێ، هاویشتنی  مه به ست 
به دی  تێدا  ــه ی  واڵت ئــه و  چه ککردنی  و  ئێران 

ده کرێ. ئه گینا ڕوون و ئاشکرایه  که  پشتیوانیی 
به   هه ر  ناڕه زایه تییه کان  له   ئه مریکا  و  تڕامپ 
هه مان ئاقاردا ده چێته  پێشێ که  به  به چۆکداهاتنی 
له وه ش  بــه ده ر  دێ.  دوایــی  ئیسالمی  کۆماری 
وتووێژ و دانوستانی نێوان دوو واڵت وه نه بێ 
ــەکــەی مەک  ــێ. ســەردان ئــه مــه  یــه کــه مــجــاری ب
ئامریکا  و  ئێران  ئێران، ڕێککەوتنی  بۆ  فارلین 
لە سەر لوی جەرگەی ئەفغانستان، هاوبه شیی 
قودس  سپای  و  ئه مریکا  هێزه کانی  تاکتیکیی 
کەماڵ  چاوپێکەوتنی  داعــش،  دژی  شــەڕی  لە 
لــەگــەڵ  داووس  کــۆنــفــرانــســی  لــە  خـــــەرازی 
هەر  پێکەوتنەکانی  چــاو  و  بــایــدن  جــۆزێــف 
عێراق  لە  ئامریکا  و  ئێران  باڵوێزی  دووک 
ده ڵێن  پێمان   ... و  ڕاســتــەوخــۆ  شــێــوەی  بــە 
به رژه وه ندییه کانیان  به پێی  ــه   واڵت دوو  ئــه م 
له گه ڵ  دانوستان  و  پێکه وه سازان  زه رفییه تی 
له   که   ئــه وه یــه   قسه یه   بــه اڵم  هه یه ؛  یه کتریان 
کۆماری  ده کا؟  دانوستانه که   الیه نه    کام  ئێران 
قایل  چــۆن  واڵت  گشتیی  بــیــروڕای  ئیسالمی 
ده کا که  ئه مجاره یان به ئاشکرا له گه ڵ شه یتانی 
دانیشتووه  و سه ودا ده کا؟ سه وداکان  گه وره  

ــده ی نـــه وی کـــردووه ؟  کــامــه ن و ئــێــران چــه ن
بارودۆخی خه ڵک و مافه کانیان و چاره نووسی 
ئێران  سازانی  ئه گه ری  له   ناڕه زایه تییه کانیان 
بـــه ســـه ردێ؟  چــیــی  ده ره وه   دنــیــای  لــه گــه ڵ 
ده بــێ  پرسیارانه   ــه و  ل به شێک  وه اڵمـــی  بــۆ 
چاوه ڕوانی ڕۆژانی داهاتوو و گۆڕانکارییه کان 
بین، به اڵم ئه وه ی له و نێوه دا ده مێنیته وه  ئه وه یه  
کــۆمــاری  لــه گــه ڵ  ئــێــران  خه ڵکی  کێشه ی  کــه  
مــاف و،  بــه   بــه نــده   ئیسالمی جــه وهــه ریــیــه  و 
ئازادییه کانی ئه و خه ڵکه  و  کۆماری ئیسالمی له  
چوار ده یه ی ڕابردوودا نیشانی داوه  نه  ئیمانی 
به ڕه سمییان  ئــه وه ی  ئیراده ی  نه   و  هه یه   پێی 
هێزه کانی  و  ــران  ــێ ئ خــه ڵــکــی  بــۆیــه   بــنــاســێ. 
ئۆپۆزیسیۆن و بزاوته  خاوه ن کاریگه رییه کان 
ــه  کــۆمــاری  ــران نــابــێ ئـــه م ده رفـــه تـــه  ب ــێ ــه  ئ ل
ئیسالمیی ئێران بده ن له  ده ره وه  به  سازان و 
سه رنه ویکردن خۆی له  تیغی سزا و گوشاره کان 
ڕزگار بکا و له نێوخۆش به  سه رکوت و گوشار 
بۆسه ر خه ڵکی ته مه نی خۆی درێژتر بکاته وه .

***
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مەئموورییەتێکی 
ناتەواو

داهاتووی کۆماری ئیسالمی لەسایەی 
قووڵتربوونەوەی قەیرانەکاندا

داستان و چیرۆکە ناخۆش  و نەهامەتییەکانی نێو کۆمەڵگه  هەمووی ڕێژیمە 
زۆردارەکان بەسەر تاک  تاکی نێو کۆمەڵگه ی دێنن، چونکی لەهەر کۆمەڵگه یەکدا 
ناعەداڵەتی هەبێ، شەڕ و ناکۆکی دروست دەبێ؛ ئەویش له و کۆمەڵگه یانه ی 
چــەوســانــەوەی  جــۆرەکــانــی  نــەکــرابــێ.  چــارەســەر  تێدا  نەتەوەییان  کێشەی 
شێوەی  به   دەسەاڵتدارانه وه   له الیه ن  مرۆڤخستن  لە  پرۆسەی  و  ئینسانەکان 
ئینسانەکان  ئازاد دەکوژرێ  و  دەنگێکی  دەکا، هەموو  پێ  جۆراوجۆر دەست 
بێبەها دەکرێن، بۆیەش لە کۆمەڵگه ی کوردەواریدا بۆ بنه  بڕکردنی ئەو ژیانە 
تاڵە و چێکردنی ژیان بەسەربەستی خەباتێکی ڕەوا دژی داگیرکەران ده کرێ...
بوو  ساڵێک  چه ند  کاتێکدا  له   و  هه تاوی  ٧5ی  ساڵی  ڕووداوه کــانــی  دوای 
پێشمه رگه  ڕوویان له  ناوچه  نه کردبوو، بڕیار درا »سمایل بازیار« و »برایم 
چه ند  بۆ  موکریان  ناوچه ی  له   حیزب  نــاســراوی  کــادری  دوو  چووکەڵی«، 
 ١٣٧٨ ساڵی  جۆزەردانی  مانگی  نێوەڕاستی  ناوچه .  بچنه وه   حیزبی  کارێکی 
بوونی  بە  ئیسالمی  کۆماری  سه رکوتگه ری  هێزی  و  ئه منیه تی  ده زگــا  بــوو. 
کردبوو.  قورستر  تێکۆشه ره ی  دوو  ئه و  ئه رکی  ئــه وه ش  و  زانیبوو  ئه وانی 
ئه وان ڕێگای دوورودڕیژ و هەڵدێری پڕ لە گژوگیای ناوچەکانی سەردەشت 
له   کرد.  چاالکییه کانیان  و  کار  به   ده ستیان  و  بڕی  بۆکان  بــەرەو  بانەیان  و 
هه موو ئه و شوێنانه ش که  بۆی ده چوون، تیمی گەڕۆکیش بە پێوشوێنیانەوە 
بوو. له  یه که م ئاواییدا که  بۆی چوون و هه ر له  یه که م هه نگاوه کاندا هه ستیان 
ده رگــای  له به ر  زانیبوو  ئــه وانــی  بوونی  به   که   جاشێک  کــرد.  نامۆییه ک  به  
دەرگــای  کــردە  ڕووی  یەکیان  پێشمەرگەکان  دابـــوو.  حه شار  خــۆی  ماڵێک 
بوو.  ئامادە  دەستەوتفەنگ  ماڵه کە  گوێسوانەی  پشت  لە  یەکیان  و  ماڵه که  
هاتن.  وه ده ست  پێشمه رگه کان  و  کرد  ته قه ی  جاشه که   پێشمەرگەکە  بەدیتنی 
هه لومه رجه دا  له و  که   پێشمه رگه کان  کرد.  ڕای  و  دا  فڕێ  چه که که ی  جاشه  
که   دوژمنیش  وه ده رکــه وتــن؛  ئاوایی  له   ده پاراست،  زیاتر  لێکدانی  له   خۆیان 
ده کو تا! شوێنه که ی  خستوون،  گه مارۆ  له   پێشمه رگه ی  ــان  ده ی بڵێی  وه ک 
دوو پێشمه رگه که  ڕێگایەکی دوورودرێژیان بڕی و بەری بەیانی خۆیان بە 
چادراغێکدا کرد و پارووه  نانێکیان خوارد و شوێنی حه سانه وه یان دیاری کرد. 
تازه  چاویان گەرم ببوو کە چەند چەکداری ڕێژیم بە ناوچەکه  وەر بوون. خۆر 
بەرز ببۆوە و سەعات نیزیک ١٠ی به یانی بوو. کارێکی ئاسان نەبوو دوو کەس 
له  به ره به یانه وه  به و ڕۆژه درێژه  خۆی له  شه ڕ بدا، بۆیه  له گه ڵ ئه وه ی به  هه موو 
تواناوه  ئاماده ی ئه گه ره  نه خوازراو و کتوپڕه کان بوون، به  لێزانی خۆیان له  
شوێنه که دوور خسته وه. ڕێژیم وەک گورگی هاری لێ هاتبوو، چونکی بۆی 
ده رکه وتبوو که  تەنیا دوو پێشمه رگه ن و له  به رامبه ریاندا ئاوا ده سته وه ستانن.

ــه ڕان  ده گ خۆیاندا  خه ڵکی  له نێو  ــه وان  ئ و  دەپــەڕیــن  تێ  درێــژەکــان  ڕۆژە 
و  ــه ده ر  ــه ڕاده بـ لـ دڵخۆشیی  هــۆی  ببوونه   و  ڕاده پـــه ڕانـــد  خــۆیــان  کـــاری  و 
ڕێژیمیش  هێزەکانی  ده یــانــدیــتــن.  ــه ی  ــه وان ئ هــه مــوو  سه رسامیی  هــاوکــات 
ده بــوونــه وه . مایه پووچ  لێ  هه موویان  ــه اڵم  ب نه گێڕن،  پیالنێک  نەبوو  ڕۆژ 

لەپڕ  ناوچه  هه ڵ ده ســووڕان که   له   تێکۆشه ره   ئه و دوو  بوو  حه وتوویه ک 
باسی  پەیامەکە  بــۆوه .  بــاڵو  ــه وان  ئ به   ڕوو  ڕادیـــۆوە  لە  دڵتەزێن  پەیامێکی 
ده بوو  بگه ڕێنه وه .  که   کرابوو  له وان  داواش  و  بوو  بەرپرسێک  شەهیدبوونی 
پاش  کــه وتــن.  وه ڕی  نیگه رانییه وه   بــه   ئه وانیش  و  ببا  جێبه جێ  بــڕیــاره کــه  
و  پۆشته   و  زۆر  هێزێکی  مانەوە.  شوێنێک  لە  بەرەبەیان  زۆر،  ڕێگابڕینێکی 
پێشمه رگه که یان  دابــوو.  مالس  لەوێ  خۆی  ئــەوان  پێش  ڕێژیمیش  په رداخی 
و  چه ک  بێ  جاشێک  لەپڕ  هه ست.  له سه ر  دیکه یان  ئــه وی  و  نوست  یه کیان 
بەسواری واڵغێک بەالیاندا تێ پەڕی. پێشمه رگه که  پرسی بۆ کوێ ده چی و 
خەڵکی کوێی؟ وه اڵمی داوه  »شوانم و دەچمه  الی مەڕی.« جاشه که  پرسی 
ئەدی تۆ لێرە چ دەکەی؟ پیشمەرگە لە واڵمدا گوتی: »چاوەڕیی بارین بۆمان 
قاچاغچی  نه ده چوو  له وه   جلوبه رگی  نه   و  قسه کردن  نه  شێوه ی  به اڵم  بێ.« 
جێگایان  پیشمەرگەکان  بیسترا.  فیشەک  دەنگی  و  بــۆوە  بــەرز  خــۆر  ــێ...  ب
پێشووی  شوێنی  بـــه ره و  جــاش  ڕه وه ی  بــەرزتــر.  شوێنێکی  بــۆ  گــواســتــەوە 
که وتن. خاڵیدا  هـــه واری  بــه ســه ر  دیــکــه ش  جارێکی  و  پێشمه رگه کان  هاتن 
ده بیندرا،  ئاسایی  بــارودۆخــه کــه   کاتێکدا  له   و  نــیــوەڕۆ  یەکی  کاتژمێری 
و  پێچاوە  خۆیان  ئــه وان  کرا.  بیکەن  نەدەبوو  کە  پیشمەرگە  دوو  هەڵەیەکی 
خولەکێک  بیست  تەنیا  ڕێ.  که وتنه   ئه منتر  شوێنێکی  له   سه قامگیربوون  بۆ 
کانیاوێک  لــه   ــه ده کــرد،  ن مه ترسی  بــه   هه ستیان  کاتێکدا  لــه   و  ڕۆیشتبوون 
البده ن  قەدپاڵی چیاکە و الی شوانێک  لە  ته مابوون  به   و   خــوارده وه  ئاویان 
بۆ الی شوانەکە  له وه ی جاشەکانیش  بێخه به ر  نان و چایه کیش بخۆن.  هه تا 
سەرکەوتبوون و زووتر گەیشتبوونه  جێ. چه ند هەنگاویان مابوو کە گوێیان 
له  غه ڵبه غه ڵب و ده نگێکی نامۆ بوو و خۆیان مات دا. »چییان لێهات؟ لە کوێن؟ 
البەالیە دا  بەو  لێرەوە   « گوتی  واڵمــدا  لە  شوانەکەش  ڕۆیشتن؟«  کوێدا  بە 
بوون! که سیش  دوو  تەنیا  هات  لێ  چییان  نازانم  و  خــوارده وه   ئاویان  هاتن 

نه بوو،  نێوان  میتریان  ده   کاتێکدا  له   ــەوه  و   ئ بەبیستنی  پیشمەرگەکان 
جاشه کان  له   لیدان  هه ڵبه ت  کــرد.  ون  له چاو  خۆیان  و  گــۆڕی  ڕێیان  زوو 
مه ئموورییه تی  بــه ڵــکــوو  ــات،  ــ ده ه بــه ده ســتــیــانــه وه   و  ــوو  ب ئــاســان  کــارێــکــی 
چونکی  پاراستبا.  ده رگــیــری  له   خۆیان  ده بــوا  و  بــوو  دیکه   شتێکی  ئــه وان 
و  ده گــه یــشــتــێ  ڕێژیمیش  پشتیوانی  هــێــزی  لێکدانێکدا  هــه ر  ــه ری  ــه گ ئ ــه   ل
ــۆوه .  ــوون، کــاره کــه  زۆر ســه خــت ده بـ بـ ئــه وانــیــش کــه  ته نیا دوو کــه س  بــۆ 
چیرۆکه که   کــۆتــایــی  ئـــەوە  بـــەالم  بـــوو،  ڕزگــاریــان  داوە  ــەو  ل ڕۆژە  ــەو  ئ
و  پەڕینەوە  بانە_سەردەشت  جــادەی  لە  گــه ڕانــه وه دا  ڕێی  له   ئــه وان  نه بوو. 
بێئاوی  لەبەر  نەبێ  شــارەزا  کەسێک  ئەگەر  _کە  پەڕشە  و  هەڵۆ  پشتی  بە 
ڕەزگێی  چۆمی  لە  توانیان  بەیانی  بــەری  و  گــرت  ڕێگایان  ملی  دەخنکێ_ 
بچن. ئاوایی  بــه ره و  ئەسپایی  بە  و  بەنەهێنی  زۆر  و  بپەڕنەوە  سەردەشت 
ئه وان له  نیزیک ماڵێک گوێیان له  ده نگی ڕادیۆ بوو. ماڵه که  ڕادیۆی حیزبیان 
گرتبوو. ئه وان خۆیان به و ماڵه دا کرد و خانه خوێ که  زانیی پێشمه رگه ن له  
خۆشییان خه نی بوون و به  خوڵقێکی زۆر گه رمه وه  وه ریان گرتن. له وێ بوو 
زانییان که  ئه و هاوڕێیه یان که  به  ده ستی ڕه شی تێرۆر شه هید بووه ، فه رمانده  
حه مه  نارستی بووه  و ئه وه ش خه مێکی قورس و گه وره  بوو که  نیشته  سه ر دڵیان.

دوو پێشمه رگه که ی حیزبی دێموکرات دوای حه سانه وه  له  نێو که شی ئه و 
گه ڕانه وه . بنکەکانیان  بــەرەو  و  به ر  گرته وه   ڕێگایان  ملی  گه رمه دا  خێزانه  

برایم چووکەڵی

ڕەزا محەممەدئەمینی

ئێران  خەڵکی  وەزاڵەهاتووی  کۆمەاڵنی 
ناڕەزایەتییەکانی  و  ڕاپەڕین  درێژەی  لە 
ڕابردوو  ساڵی  بەفرانباری  لە  کە  خۆیاندا 
واڵت  بچووکی  و  گەورە  شاری  دەیان  لە 
دەستی پێکرد و بوو بەهۆی شڵەژانی ئێران 
و ترس و دڵەڕاوکێی دەسەاڵتدارانی ڕێژیمی 
ڕۆژی  چەند  لە  ئیسالمی،  کۆماری  گەندەڵی 
هاتنەوە  دیکە  جارێکی  بۆ  بەمالوە  ڕابردوو 
بە  درووشم  دانی  بە  و  سەرشەقامەکان 
ئەو  دیکەی  دەسەاڵتدارانی  و  خامنەیی  دژی 
مکوڕن  دا  نیشانیان  داپڵۆسێنەرە،  ڕێژیمە 
گرتن  و  داخوازەکانیان  و  ویست  لەسەر 
ڕاودوونان،  و  کوشتن  و  ئەشکەنجە  و 

بکا.  دەمکوتیان  و  دابێنێ  بەچۆکیان  ناتوانێ 
هەر وەک دیتمان لەو چەند مانگەدا حەرەکەتە 
ئێعترازییەکان ئەگەرچی تا ڕادەیەک لەگوڕو 
تین کەوتبوون، بەاڵم ئاگری ڕق و تووڕەیی 
خەڵکی وەک ژیلەمۆی بن خۆڵەمێش مایەوە 
شارێک  و  شوێن  چەند  لە  جارناجارێک  و 
هەڵدەداوە.  سەری  جۆراوجۆر  بۆنەی  بە  و 
مانگرتنی  بەردەوامیی  پێوەندییەدا  لەو 
کرێکاران لە کارگە و کارخانەکان و پێداگری 
سینفییەکانیان،  داخوازە  و  ویست  لەسەر 
خەڵکی  خۆپێشاندانی  درێژەکێشانی 
ماڵییەکانی  دامودەزگا  مایەپووچکراوی 
ڕێژیم و جوواڵنەوەی ئێعترازیی خوێندکاران 
خوێندکارە  حوکمدرانی  و  گیران  دژی  بە 
لەالیەن  بەفرانبار  ڕاپەڕینەکانی  بەندکراوانی 
دەزگای قەزاییەوە و داخرانی ئەم دواییانەی 
نرخی  بەرزبوونەوەی  قەیرانی  و  بازاڕەکان 
هەتا  کە  ئێران  تمەنی  ئاست  لە  دراوەکان 
دوالرێکی  هەر  بۆ  تمەن  هەزار  دوازدە 
داتەپینی  گشتی  بە  و  ڕۆیشت  ئەمریکایی 
نرخی  بێوێنەی  چوونه سه رێی  و  ئابووری 
خەڵکی،  سەرەتاییەکانی  پێداویستییە 
پیشاندەری ئەو ڕاستییە بوون کە ڕاپەڕینێکی 
بەڕێوەیە  ئێران  خەڵکی  کۆمەاڵنی  دیکەی 
ڕابردوو  بەفرانباری  ڕاپەڕینی  لە  ڕەنگە  و 
ئەمجارە  و  بێ  بەرفراوانتر  و  بەتەوژمتر 
کۆماری ئیسالمی نەتوانی خۆی لێ دەرباز بکا.
ئەو  سەر  هاتوونەتە  وەزاڵەهاتوو  خەڵکی 
باوەڕە کە ئەو ڕێژیمە گەندەڵە لە تەواوەتیی 
قەیرانی  بەسەر  ناتوانێ  هەر  نەک  خویدا 
ئابووری، کۆمەاڵیەتی و سیاسیی لەڕادەبەدەر 
و  بێ  زاڵ  بوون  خوڵقێنەری  خۆی  بۆ  کە 
سنوورێک بۆ ماڵوێرانی و هەژاری و داماوی 
زەنگ  زەبرو  و  سەرکوت  و  دەسکورتەکان 
بوارە  چاالکانی  و  ئازادیخوازان  گرتنی  و 
بەڵکوو  دابنێ،  کۆمەڵگه   جۆراوجۆرەکانی 
لەڕاستیدا هیچ ویست و ئیڕادەیەکیش لە نێو 
دەسەاڵتدا بۆ ڕزگار بوون لەو قەیرانانە نییە 
دەسەاڵتی  درێژەدانی  بۆ  لێبڕاوە  ڕێژیم  و 
لە سیاسەت و کردەوە دژی  نگریسی خۆی 
گەلییەکانی لە نێوخۆ و دەرەوە بەردەوام بێ.
ڕێژیمی  بڵێین  ئەگەر  نییە  زێدەڕۆیی 
چەند  ئەو  وەک  هیچکات  ئیسالمی  کۆماری 
مانگەی دوایی و پاش هاتنەدەری یەکالیەنەی 

»بەرجام«  ناوکی  ڕێککەوتنی  لە  ئەمریکا 
تووشی قەیران لە هەموو بوارەکاندا نەهاتووە. 
ئامادە  ئیسالمی  کۆماری  دەبینین  بەوحاڵەش 
نەبووە گوێڕایەڵی کۆمەڵگه ی جیهانی لە الیەک 
و لەالیەکی دیکە ویست و داخوازییە ڕەواکانی 
گەالنی ئێران بێ. بەردەوامبوون لەو سیاسەتە 
چەوت و دژی گەلیانە بوو کە وای کرد بەر لە 
دەسپێکی یەکەم قۆناغی گەمارۆ ئابوورییەکانی 
ئەرزی  و  زێڕ  و  »سهام«  بازاری  ئەمریکادا 
ئێران بشڵەژێ، نرخی دراوی ئێران بە خێرایی 
بانکی  بە  متمانەیان  کە  خەڵک  و  دابەزی 
ڕووحانی  و  دەوڵەت  بەڵێنییەکانی  و  ناوەندی 
دراوەکان  و  زێڕ  کڕینی  لە  ڕوویان  نەمابوو، 

بەدڵنیاییەوە  کە  دایە  حاڵێک  لە  ئەوە  کرد. 
ڕێژیمە  ئەو  ملکەچنه بوونی  ئەگەری  لە 
سەرەڕۆیە و بەردەوامبوون لەو ڕێڕەوەی کە 
گرتوویەتە بەر، قەیرانەکان قووڵتر دەبنەوە و 
دەبێ  جاران،  لە  داماوتر  ئیسالمی،  کۆماری 
خۆ  هێزە سەرکوتکەرەکانی  بە  پشتبەستن  بە 
ناڕەزایەتیی  و  تووڕەیی  تەوژمی  لەبەرانبەر 
کۆمەاڵنی خەڵکی ئێراندا ڕاگرێ.  هەر لەو چەند 
دەسپێکی  لەبەرەبەری  و  ڕابردوودا  ڕۆژەی 
یەکەم قۆناغی گەمارۆ ئابوورییەکانی ئەمریکادا 
پۆمپئۆ،  مایک  و  سەرۆککۆمار  ترامپ،  دۆناڵد 
وەزیری کاروباری دەرەوەی ئەو واڵتە چەند 
جاران باسیان لە دانیشتن و وتووێژی بێمەرج 

کرد.  ئیسالمی  کۆماری  دەسەاڵتدارانی  لەگەڵ 
دیارە ئەو پێشنیارە هەرچەند لەالیەن ڕێژیمەوە 
دەرکەوت  بەڕوونی  بەاڵم  کرایەوە،  ڕەت 
نێو  خستووەتە  کەلێنی  و  درز  پێشنیارە  ئەو 
ئەوانەی  نین  کەم  و  دەسەاڵت  ڕیزەکانی 
و  قەیرانە  لەو  ڕزگاربوون  بۆ  باشە  پێیان 
لەگەڵ  بەربەرەکانی  هەروەها  و  لێکەوتەکانی 
لەگەڵ  ئێران،  خەڵکی  کۆمەاڵنی  ڕاپەڕینی 
ئەمریکا دانیشتن و وتووێژ بکەن. لەو بەینەدا 
ڕێژیم  چاکسازیخوازی  بەناو  مۆرەکانی 
دەزانن بەردەوام بوون لە بەربەرەکانی لەگەڵ 
هەتا  سیاسەتەکانی  درێژەپێدانی  و  ئەمریکا 
بەڕەو  خۆیدا  تەواویەتی  لە  ڕێژیم  ئێستایان، 
ترسی  لە  ئەوانە  بەاڵم  دەبا،  نەمان  و  هەڵدێر 
ڕاستەقینەی  دەسەاڵتدارانی  ناتۆڕەی  و  ناو 
بە دەیان  ئەوە کە  لەبەر  ئیسالمی و  کۆماری 
و سەدان جار خومەینی و خامنەیی وتووێژ و 
دانوستانیان لەگەڵ ئەمریکا ڕەت کردووەتەوە، 
بکەن.  وتووێژ  لە  باس  بەڕاشکاوی  ناوێرن 
زاڵ  باڵی  و  پاسداران  سپای  لەبەرانبەریشدا 
ڕاشکاوانە هەرچەشنە  بەسەر دەسەاڵتدا زۆر 
وتووێژ و دانیشتن لەگەڵ ئەمریکا ڕەت دەکەنەوە 
و تەنانەت بۆ خۆنواندن و چاوسوورکردنەوە 

ڕێڕەوی  داخستنی  هەڕەشەی  جاران  چەند 
دەریاییان  مانۆڕی  و  کرد  هورموزیان  دەریایی 
خست. وەرێ  عۆماندا  دەریای  و  کەنداو  لە 

دیارە پێشنیاری ئەمریکا بۆ وتووێژی بێمەرج 
مانۆڕێکی سەرکەوتوو بوو کە لەودا وەک دەڵێن« 
ئیسالمی  کۆماری  دەروازەی  لە  تۆپەکەیان 
هاویشت«. هەم خامنەیی و دەمڕاستەکانی نیزام 
دەزانن  باش  هاوپەیمانەکانی  و  ئەمریکا  هەم  و 
لەنێوانیاندا  دانیشتن و وتووێژ  بێ  قەرار  ئەگەر 
هەبێ، ئەو الیەنەی دەبێ ملکەچ بێ و پاشەکشە 
ڕۆژهەاڵتی  له   قەیرانخوڵقێنییه کانی  سیاسەتە  لە 
ناوکی  بەرنامەی  لە  و  نێوخۆ  لە  و  نێوەڕاست 
ئیسالمییە  کۆماری  بکا،  مووشەکییەکانیدا  و 
نییە  هیچی  و  هەیە  بااڵی  دەستی  ئەمریکا  و 
لەکیسی بدا. بەو حاڵەش ئەگەر کۆماری ئیسالمی 
ئەمریکا  لەگەڵ  خۆی  ملمالنێی  لە  بێ  بەردەوام 
لە  لەرزۆکی  پێگەی  لەالیەک  هاوپەیمانەکانی  و 
نێوخۆدا بەرەو داڕمان دەڕوا، چونکە کۆمەاڵنی 
هەژار و وەزاڵەهاتووی خەڵکی ئێران دەزانن و 
دەگەنە ئەو باوەڕە کە ئەو ڕێژیمە بۆ مانەوەی 
لە سیاسەتەکانی  بەردەوامبوون  لە دەسەاڵت و 
و  چارەڕەشی  لە  جگە  ئێستا  هەتا  کە  خۆی 
هەژاری بۆ خه ڵک هیچ ئاکامێکی دیکەی نەبووە، 
لەو  خۆی  هاوواڵتییانی  زیاتر  لەوە  ئامادەیە 
لە  دیکەش  لەالیەکی  بسووتێنێ،  دۆزەخەدا 
بەرانبەر  لە  ڕێژیمیش  ملکەچنەبوونی  ئەگەری 
و  ئێران  گەالنی  ناڕەزایەتییەکانی  تەوژمی 
ئەمریکا  گەمارۆکانی  تاقەتپڕووکێنی  گوشاری 
لە  بەدڵنیاییەوە  ئەوە  داهاتوودا،  مانگی  سێ  لە 
قۆناغی دووهەمی گوشارەکان کە کەرتی نەوت 
و  ئێران  ئابووریی  شادەماری  واتە  گاز،  و 
سەرچاوەی سەرەکیی داهاتی ڕێژیم دەگرێتەوە، 
لەسەرپێ  ئەوکات  تا  ئەگەر  ئیسالمی  کۆماری 
وەک  خامنەیی  و  دێ  بەچۆکدا  بەتەواوی  بێ، 
بخواتەوە. »ژەهراوەکە«  دەبێ  ناچار  خومەینی 
و  دەپەڕن  تێ  خێرا  زۆر  ڕووداوەکان  دیارە 
بەدڵنیاییەوە  پێشبینی کردنیان سەختە و ناکڕێ 
دیکەیان  ئەوەی  یان  سناریۆیە  ئەم  بڵێن 
ڕێژیم  و  حەتمییە  ئەوەی  بەاڵم  سەردەگرێ، 
ناتوانێ خۆی لێ دەرباز بکا، ئەوەیە قوواڵیی و 
بەرۆکی  کە  هەمەالیەنانەی  قەیرانە  ئەو  پانتایی 
سپای  و  خامنەیی  کە  ئەوەندەیە  گرتوون 
پاسداران ناتوانن لێی دەرباز بن و ئەو ڕێژیمە چ 
لەگەڵ ئەمریکا ناچار بە وتووێژ و دانوستان بێ 
کردەوەکانی،  و  لە سیاسەت  بێ  بەردەوام  چ  و 
چارەنووسی هەر نەمان و ڕووخانە؛ بەتایبەت کە 
خەڵکی  کۆمەاڵنی  نارەزایەتیی  شەپۆلی  لەالیەک 
ئێران لە بارودۆخی نالەباری ژیان و سیاسەتی 
نابەرپرسە  و  گەندەڵ  نیزامە  ئەو  گەلی  دژی 
و  پووشبەسەرکردن  و  پێکردوەتەوە  دەستی 

کووژاندنەوەی بۆ هێزە سەرکوتکەرەکانی ڕێژیم 
دیکەش  لەالیەکی  زەحمەتە،  و  ئەستەم  زۆر 
لێبڕاوانە  هاوپەیمانەکانی  و  ئەمریکا  دەوڵەتی 
و  کە چیدی سه ره ڕۆیی  باوەڕە  ئەو  هاتوونەتە 
مەزنخوازییەکانی ئەو ڕێژیمە لە ناوچە قەبووڵ 
ئەو  تەواوی  ئێران  ئیسالمیی  نەکەن و کۆماری 
سیاسەت و کردەوانەی کە بوونەتە هەڕەشە لە 
دەستێوەردان  و  نێوەڕاست  ڕوژهەاڵتی  واڵتانی 
و  دەستە  هاوکاری  و  قەیراناوییەکان  ناوچە  لە 
لوبنان  حیزبوڵاڵی  وەک  تێرۆڕیسییەکانی  تاقمە 
دەبێ وەالبنێ، هێزەکانی قودسی سپای پاسداران 
و  بکشێنێتەوە   یەمەن  و  عێراق  و  سووریە  لە 
بکا.  سنووردار  مووشەکییەکانیشی  بەرنامە 
گرتن  و  سەرکوت  لە  واز  ئێرانیش  نێوخۆی  لە 
ئازادیخوازان  و  سیاسی  چاالکانی  کوشتنی  و 
بۆچوونی  و  مرۆڤ  مافی  لە  ڕێز  و  بێنێ 
وەها  ئەگەری  لە  بگرێ.  سیاسیەکانی  نەیارە 
پاشەکشەیەک دایە کە سزا ئابوورییەکان لەسەر 
بۆ  دۆخێکیتر  و  هەڵدەگیرێن  ئیسالمی  کۆماری 
ئێران و کۆماری ئیسالمی دێته  ئاراوه  کە دەتوانێ 
بێ. ئێران  ستەملێکراوی  گەالنی  قازانجی  لە 

باش  هاوپەیمانەکانی  و  ئەمریکا  هەم  و  نیزام  دەمڕاستەکانی  و  خامنەیی  هەم 
الیەنەی  ئەو  هەبێ،  لەنێوانیاندا  وتووێژ  و  دانیشتن  بێ  قەرار  ئەگەر  دەزانن 
ڕۆژهەاڵتی  له   قەیرانخوڵقێنییه کانی  سیاسەتە  لە  پاشەکشە  و  بێ  ملکەچ  دەبێ 
بکا،  مووشەکییەکانیدا  و  ناوکی  بەرنامە  لە  و  نێوخۆ  لە  و  نێوەڕاست 
بدا لەکیسی  نییە  هیچی  و  هەیە  بااڵی  دەستی  ئەمریکا  و  ئیسالمییە  کۆماری 

ئەو  وەک  هیچکات  ئیسالمی  کۆماری  ڕێژیمی  بڵێین  ئەگەر  نییە  زێدەڕۆیی 
ڕێککەوتنی  لە  ئەمریکا  یەکالیەنەی  هاتنەدەری  پاش  و  دوایی  مانگەی  چەند 
نەهاتووە بوارەکاندا  هەموو  لە  قەیران  تووشی  »بەرجام«  ناوکی 
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لەیال ساڵحی

ژن و ڕۆمان
ژانری ئه ده بیی ڕۆمان یه کێکه  له  به هێزترین ژانره  
ده کرێ  که   کۆمه ڵگه وه ،  له الیه ن  هه ڵبژێردراوه کان 
گرینگترین به رباسه  کۆمه اڵیه تییه کان و هه ر وه ها 
له   ده شکرێ  بداته وه .  ڕه نگ  تێیدا  ژنیش  کێشه ی 
ده القه ی ڕۆمانه وه  به  باشی سه یری دۆخی جێگه  و 
پێگه ی ژن بکرێ و لێکۆڵینه وه ی بۆ بکرێ. به اڵم ئاخۆ 
لێکدانه وه ی ئه و باسه  ده توانی چ بایه خێکی هه بێ؟
هونه ری  ڕه سه نی  شوێنه وارێکی  هه ر  دیاره  
له   مرۆڤ  ئاماده بوونی  جۆرێک  له   داکۆکی 
زه ینییه تی  له سه ر  ئه وه ش  وێڕای  و  ده کا  جیهاندا 
ئه و  »فێرکلۆ«  وته ی  به   داده نێ.  شوێن  کۆمه ڵگه  
که   کۆمه اڵیه تییه ی  و  ئیدئۆلووژیک  دانانه   شوێن 
هه یانه   شوناسه کان  گۆڕانی  له سه ر  تێکسته کان 
چاوپۆشییان لێ ده کرێ. بابه تی دووهه میش ئه وه یه  
که  ئه و ده قانه  باشترین شایه تحاڵن بۆ ڕاده ربڕین 
کۆمه اڵیه تییه کان.  پێوه ندییه   و  پێکهاته   له مه ڕ 
ده قانه   ئه و  لێکدانه وه ی  که   ئه وه یه   سێهه م  بابه تی 
ته نانه ت  کۆمه اڵیه تییه کان  ئاڵوگۆڕه   ده توانێ 
وته ی  به   بنوێنێ.  به رده نگ  بۆ  مێژوو  پێی  به  
کۆمه اڵیه تییه کان  ده سه اڵته   کۆنتڕۆڵی  »فێرکلۆ« 
و ڕووبه ڕووبوونه وه  دژی ئه وان، ئه وڕۆکه  زیاتر 
ده کرێ،  چاوه ڕوان  ده قه کان  له   شتێک  هه موو  له  
که وابوو ده کرێ بڵێین به  لێکدانه وه ی ده قی ڕۆمانی 
دێڕه کانی  نێوان  له   هه اڵڵه «  به ختی  »گره وه ی 
کۆمه اڵیه تیی  هه ڵدانی  پێی  شوێن  ڕۆمانه وه ،  ئه و 
دژه ژن  هێزه کانی  پێکهاته ی  و  هه ڵگرین  ژنان 
ئه ده بی  ده قێکی  وه ک  بین  چاوه ڕوان  و  بناسین 
بکا.  کۆ مه ڵگه   کۆنتڕۆڵی  که الم  هونه ری  وه ک  یان 
ڕیساله تی  له   باس  نامهه وێ  لێره دا  هه رچه نده  
بکه م،  هونه ر  له   لقێک  وه ک  ئه ده بیات  یان  هونه ر 
به اڵم پێویسته  بڵێم یه کێک له  و یه که م لێکدانه وانه ی 
ئه وه   ده ست  به ر  خراوته   هونه ره وه   له مه ڕ 
له   نیزامێک  ویستوویانه   هونه رمه ندان  که   بووه  
بئافرێنن.  تایبه ت  له  ئاکامدا زمانێکی  نیشانه کان و 
بوار  ئه و شته یه  که   پێوه ندییه  و  زمان که ره سه ی 
سنووره کانی  تاکوو  ده دا  ئاوماڵه کان  ڕووحه   به  
یه کتری  له گه ڵ  و  بشکێنن  تێک  خۆیان  ته نیایی 
نێوانیان  و  بگه ن  تێ  له یه کتری  بگرن،  پێوه ندی 
هه بێ و وێکڕا هه ڵ بکه ن. که وابوو زمان هۆکاری 
بێت،  زمان  بتوانێ  هونه ر  ئه گه ر  یه کگرتووییه . 
ده توانێ ئامرازی یه کگرتوویی کۆمه اڵیه تیش بێت و 
وێڕای ئه وه ش چونکه  لێره دا ئێمه  له گه ڵ نیزامێک له  
سێمبوله  عاتفییه کان ڕووبه ڕووین، یه کگرتووییه ک 
هۆکاری  به   وا  له وه ی  دێ  پێک  جۆره   به و  که  
وشه کان واته  که الم پێک دێت، پته وتر و نزیکتره . 
ئه و یه کگرتنه  عاتفیییه  له  پێوه ندی هه مبه ری خه ڵکی 
لێکدابڕاو تێ ده په ڕێ و دزه  ده کاته  ویژدانه کانه وه  
و به بێ ئه وه ی بزانن لێکیان نزیک ده کاته وه . هونه ر 
زمان  له   چڕتر  و  قووڵتر  یه کگرتووییه کی  نه ته نیا 
ئه و  جیهانییه ،  زمانێکی  چون  به ڵکوو  دێنێ،  به دی 
بۆ  شیاوتره .  و  به رینتر  یه کجار  یه کگرتووییه  
و  ئه ده بیات  ئه وه   »له هێستان«دا،  واڵتی  له   وێنه  
یه کگرتوویی  هۆی  به   بوو  که   بوو  وێنه کێشان 
نیشتمانپه روه ره کان و ڕووحی نه ته وه یی خه ڵکی له  
هه مبه ر توانه وه  له  کولتوور ی داگیرکه راندا زیندوو 
تایبه ت  به   جوانیناسی  هه ستی  هه روه ها  راگرت. 
خۆشییه کی  و  کۆمه اڵیه تییه   به له زی  ئاهۆیه کی 
دێنێ.  به دی  به رده نگان  هه موو  بۆ  هاوبه ش 
به و پێیه ، ئه ده بیاتیش وه ک هونه ری که الم بمانه وێ 
و نه مانه وێ کۆمه ڵگه  لێک نزیک ده کاته وه  و نووسه ر 
نیسبه ت  به   ڕوانگه ی  یان  نه یهه ێ،  و  بیهه وێ 
نکۆڵی  ناتوانێ  بێ،  شتێک  هه ر  هونه ر  ڕیساله تی 
له وه  بکا که  له  کۆمه ڵگه  دابڕاوه  و هه رچی هه یه  هه ر 
زه ینی ئه و و جووڵه ی قه ڵه مه  و به  هیوای هیچ نییه .
نیزامه   له و  یه کێک  هه اڵڵه« ش  به ختی  »گره وه ی 
زمانیانه یه  که  هونه ر خوڵقاندوویه  و تێیدا کێشه ی 

هه اڵڵه  و ئاره زوویه کی ترساو
خوێندنه وه یه کی ڕۆمانی »گره و ی به ختی هه اڵڵه«ی »عه تا نه هایی«
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فه تانه  و ده نگه  
ئه هووراییه که ی

ــانـــه  نـــه گـــرتـــبـــێ و  ــۆ گـــۆرانـــیـــیـــه کـــی فـــه تـ ــ ــی ب ــوێـ ــــێ و گـ ــێ ب ــ ک
ده نگه   و  نــاوه کــه ی  که   هونه رمه ندێک  نه کرابێ؟  دڵــی  ئاوپڕشکێنی 
بــووه . نــاخــۆش  و  ــاڵ  ت چاره نووسێکی  ئــاوێــتــه ی  ئــه هــوورایــیــه کــه ی 
ساڵی  کورد  نــاوداری  و  دەنگخۆش  هونەرمەندی  وەلیدی،  فەتانە 
لە تەمەنی  ١٣22ی هه تاوی لە شاری سنە چاوی بۆ ژیان کردەوە، 
حەوت ساڵیدا دەرگای قوتابخانەی بە ڕوودا دەکرێتەوە و، هەر لەو 
تەمەنە شیرینەوە لەگەڵ ئەوینی ئاواز و مۆسیقا تێکەڵ دەبی و ڕۆژ 
و  دەبێتەوە  ئەم خۆشەویستییەدا شۆڕ  ناخی  بە  زیاتر  لەدوای ڕۆژ 
زۆر بەخێرایی قۆناغەکانی سەرەتایی دەبڕێ و تواناکانی دەردەکەون.
بــواری  مامۆستایانی  سەرنجی  مێرمنداڵیدا  تەمەنی  لــە  فه تانه  
کۆلکەزێرینەی  بەچەشنی  و  ڕادەکــێــشــێ  خــۆی  الی  بــۆ  مۆسیقی 
شاری  نێوگۆڕەپانی  دەخزێتە  ئــاویــەرەوە  ئاسمانی  لە  ــاران  ب پــاش 
و مۆسیقای  ئاواز  ئۆگرانی  دڵی  و  هۆنراوە  و  گۆرانی  سنەی النکی 
ــەوە. ــت ــێ ــن ــە گــۆرانــیــیــەکــانــی دەالوێ ــەی ب ــراوەکـ ــکـ گــەلــە زمـــان زەوتـ
 ئەم هۆزانە بە حەنجەرەی زێڕین و چریکە ئه هووراییه که ی پتر له  ٦٠ 
گۆرانیی لە ڕادیۆ سنە و کرماشان و تاران تۆمار کردوە و چه پکێکی تری 
لە گوڵ خستۆتە سەر خەرمانی زمان و ئاوازی کوردی. ئەو گۆرانییانەی 
ناوی فتانەیان خسته  سه ر زار و زمانان و گەیاندیانە پێگەی بەرزی 
هونەری، بریتین لە، »سەبری گوڵ فرۆش«، »ئامان شیرین گیان«، 
»ئەی یاری نازدار«، »دیدەی گریان«، »لەسەر کانی« و، »الی الی 
گوڵم الی«... کە تا ئێستا بە نەمری ماونەتەوە و زۆرن ئەو کەسانەی 
بــردووه . به سه ر  ئاوازانەدا  ئەو  لەگەڵ  شیرینیان  سەردەمانێکی  کە 

ــەدا گــوڵــی بــاخــی دەپــشــکــوێ و  ــگــەی ــژەی ئـــەم ڕێ ــە درێــ فــه تــانــه  ل
دەنیشێ،  لێ  خولیایەی  ئــەم  خۆشەویستیی  بــەرامــەی  تر  هێندەی 
شادی  بنیشە  ئــاڕام  سینە..  باغی  لە  الی  گوڵم  الی  »الی  گۆرانیی 
دەکا  وێنا  کــورد  دایکانی  نیانیی  و  نــەرم  کە  ئــاوازەیــە  ئەو  بوینە«، 
کە  دێنێتەوە،  وەبیر  تاسەوە  بە  خۆشەویستییان  و  ئامۆژگاری  و، 
نوقمی  و،  دەجــووڵــێــنــێ  هــەســت  ــاوەن  خـ مرۆڤێکی  هــەر  سەرنجی 
داستانی لە خۆبوردوویی و شەونخونیی دایکانی جگەرسۆز دەبێ...
بەبااڵی  پڕ  ئــااڵی  بەرگی  ئەوینەوە  ئــەو  دەرئەنجامی  لە  فه تانه  
هێمایەکی  وەک  بوێرییەوە  پــەڕی  بــەو  و،  دەپــۆشــی  سەربەستی 
تــێــک شکاند،  نــەریــتــیــەکــانــی  ــەوت و کــابــووســە  ــ درەوشـــــاوە دەرکـ
ئافرەتانی  ئـــاوازەوە،  گۆڕەپانی  هاتە  فه تانە  ســەردەمــەی  ئەو  ئاخر 
لەژێر  خۆلیاکانیان  و  حــەز  ــەکــەی  واڵت داهــێــنــەری  و  بــڕواڕه نــگــیــن 
بۆ  هومێدێک  و  دەچەوسانەوە  پیاوساالریدا  هەیمەنەی  و  ده سه اڵت 
بۆیە  هەر  نەدەکرا،  بەدی  پیاو  و  ژن  بەرابەریی  و  یەکسانی  ژیانی 
بکەینەوە... یادی  و  بەرین  ناوی  ڕچەشکێنێک  وەک  ئەوەیە  شایانی 
ــوەی مەل  ئــەم هــونــەرمــەنــدە لــە کــەنــار خـــوڕەی کــانــیــاو و جــری
سپێدەی  لە  و  دا  هەڵ  ســەری  ئازیز  سنەی  دەگمەنی  سروشتی  و 
لە  سەرەنجام  کرد،  نەشونەمایان  وێکڕا  زانستی  و،  هونەر  بەیانیدا 
وەدەست  هونەری  لیسانسی  بڕوانامەی  تــاران  عالیی  هونەرستانی 
هەناسەیه   ئەم  ڤەژەنی  و  گەشایەوە  تێدا  هیوایەی  ئەم  پتر  و  هێنا 
ــواری مــوزیــک و خۆی  ــوو بــە مــایــەی ســەرنــجــی ژەنــیــارەکــانــی بـ ب
دیــتــەوە و، ویــبــڕاتــۆی ســۆزی  ــاوازدا  ــ ئ بــەربــاڵوتــری  لــە جیهانێکی 
بە  و  ــه وە  دایـ ڕەنــگــی  موسیقاییەکانا  تۆنە  ــەی  زۆربـ لــە  ئــه هــورایــی 
بڕی. نــاهــەمــوارەی  و  سەخت  ڕێگە  ئــەم  سەرکەوتوانە  شێوازێکی 
فه تانه  لە هەواری ئەم کوێستانەوە سەری بە هۆبە و ڕەشمااڵنی 
دوندی چیا و پێدەشتی کاکی بە کاکیی زێدی بابانی دادەکا و، بۆنی 
گوڵ و کەما و مەندۆک لەگەڵ تریفەی ئەستێرە و خەرمانەی مانگ لە 
هەستیا خۆ دەنوێنێ. ئەم گشتە جوانییە لە ئامێزی ئەشقێکی سەربزێو 
ئەگیرسێتەوە و وەرزێکی نوێ لە سروشتی ژیانی دەست پێ دەکا، 
دڵدار  ژوانی  و  دەچڕێ  مەبەستی  بۆ  ئاواز  هونەرمەند  فتانەی  ئیتر 
و،  دەشڵەقێنێ  خەیاڵەکانی  مەندی  گۆمی  شه یدا  حەزێکی  چپەی  و 
شەوان خەو بە بزەی شیرینی یارەوە ئەبینێ و، ڕۆژانی لە زەمزەمەی 
ڕادەژێــنــێ... هیوایە  ئــەم  خۆشەویستیی  کۆرپەی  ــاوازا  ئ و  گۆرانی 
به مجۆره  ئەشقێک لە چه شنی ئه وینی وەلی دێوانە بەرۆکی ده گڕێ 
و سەراپای وجوودی دادەپۆشێ، بەاڵم لەپڕ ئەم ئەوینە بزڕ دەبێ و، 
ماوەی چەند ساڵ بە پێوشوینی ئەم ئەشقەدا دخولیتەوە و، هیوابڕاو 
لەئەژنو  ئەبا و، دەست  بەسەر  لەگەڵ خەو و خەیاڵیا  هەناسەسارد، 
جارجار  و،  ده یخه مڵێنێ  و  دەکا  گــەورە  ئەوین  خەمی  ڕێگا،  لە  چاو 
لەتوانای  وەسفی  و  دەدوێ  ڕابــردوویــدا  لەگەڵ  شــەرم  کزی  بــزەی 
ئاواز و هونراوەکان تێ دەپەرێ و ئەم نەوایە ڕۆدەچێتە دەروونێکی 
وێرانەوە و لە تەمەنی 2١ ساڵیدا بولبول باخی لەبیر دەکا و هێالنەی 
دەستەودامێنی  کاتەوە  لەو  دێڵێ.  بەجێ  دارەوە  چڵووکی  بە  چۆل 
شەماڵ و زریانە بۆ تاقانەکەی، مەخابن، خەڵوەتخانەی دەروون وێڵە 
بە شوێن عینوانەوە و کەس هەواڵی ئەم بێدەنگییە نازانێ و بە غەیری 
خرۆشانی  و،  ناشواتەوە  بەستێنە  ئەم  بارانێک  هیچ  سێاڵوی  دڵــی، 
ئەم زەریایەش ڕاناوەستێ و بە لرفەی ئەم شەپۆالنە بەرەو دیاری 
دوور لە خۆی ڕای دەماڵێ و لە کەناری بیابانێکی قاقڕا بە تەنیایی 
بەجێی دێڵێ و له و ساته وه  به  جێژوانگه ی چۆڵ و خه یااڵ ئه ڕوانێ..

ئەنوەر عەزیزیان

ژنی کورد که  هه وڵ ده دا بۆ گه شه کردن، ورووژاوه .
نووسین له مه ڕ ژنه وه  به بێ ڕوانگه یه کی پێکهاته یی و 
ڕوانین به  بواری مێژوویی چاره نووسی نه ته وه یه ک، 
ئه مڕۆ  دیکه شه وه   له الیه کی  ناکرێ.  ده سته به ر 
گوتاری ژن، گوتارێکی جیهانییه  و له  واڵتی ئێمه ش 
گوتاری ژنان گه شه ی کردوه  و بووه  به  یه کێک له  
و  گوتن  لێکۆڵینه وه .  بۆ  سه ردێڕه کان  زۆردارترین 
نووسین له مه ڕ ژنه وه  ئه وڕۆ ئیتر کارێکی ژنانه  نییه ، 
به ڵکوو کارێکی کۆمه اڵیه تی و کولتووری و ته نانه ت 
نه ته وه یه که وه .  پۆزیتیڤه کانی  الیه نه   به   پێوه ندیداره  
ئه و  نووسینی  ڕێژه ی  پێشوودا  ده یه ی  دوو  له  
ڕۆمانانه ی که  له  وێدا ژنان ڕۆڵی سه ره کی ده گێڕن و 
به  واتایه کی دیکه  قاره مانی چیرۆکه که ن به رده وام له  
زۆربوون دایه  و ئه و دۆخه  کوردوستانیشی گرتۆته وه .
و  ژن  سه ر  له   نووسین  پڕۆسه ی  ئه و  دیاره  
به پێی  ته نیا  به وه وه   پێوه ندیدار  به رباسه کانی 
هونه ری  یان  ئه ده بی  مودێلێکی  ئاهۆبوونی  به  
لێره دا  کۆمه اڵیه تییه کان  پێویستیه   ناکرێ  و  نییه  
له به رچاو نه گیرێ. هه روه ک پێشتر گوتمان ته نانه ت 
ناتوانن  هه رگیز  فانتێزییه کانیش  ڕۆمانه   نووسه ری 
هانده ره   له   یه کێک  هه میشه   و  داببڕێن  کۆمه ڵگه   له  
به رهه مێکی  خوڵقاندنی  بۆ  نووسه ر  سه ره کییه کانی 
هونه ری، ئه و کۆمه ڵگه یه یه  وا نووسه ر تێیدا ده ژی.

ژن له  به شێک له  به رهه مه  ئه ده بییه کانی 
کوردی به ر له  »گره و ی به ختی هه اڵڵه«دا

هه ر وه ک پێشتر گوترا، نووسین له سه ر که سایه تیی 
مێژووی  بۆ  ئاوڕدانه وه   به بێ  ژن  کۆمه اڵیه تیی 
بکه ین  باسی  بڕیاره   وا  ژنه ی  ئه و  کۆمه ڵگه ی 
سه ره تای  ده گه ڕێینه وه   کاتێک  ناکرێ.  ده سته به ر 
ده قه کان  هه موو  له   به ر  کوردی  ئه ده بی  مێژووی 
تڕاژێدی  له   ژن  که سایه تیی  سه ر  ده خه ینه   تیشک 
»مه م و زین«ی ئه حمه دی خانی، به اڵم به هۆی ئه وه ی 
که  شایه ته  ئه ده بییه کان به ناوبانگ و ناسراون ئیتر 
بخه ینه   گێڕانه وه کان  کورته ی  لێره دا  نییه   پێویست 
تڕاژێدییایه کی  چیرۆکه   ئه و  ڕاستیدا  له   به رده ست. 
ئه ویندارانه یه  که  ژن له وێدا جگه  له  گێڕانی رۆڵێکی 
بێده سته اڵته   ته واوی  به   ئه ویندارانه ،  و  عاتیفی 
خۆی  به رژه وه ندیی  له   بارودۆخه که   ناتوانی  و 
پیالنگێڕی  بێده سه اڵتییه وه ،  ئه و  به  هۆی  و  بگۆڕێ 
ڕووبه ڕووی  عاشقه که ی  وێڕای  ده وروبه ری، 
مه رگی ده که نه وه  و ته نانه ت زۆر به  سانایی مافی 
له   ته نیا  ڕیواته دا ژن  له و  ده که ن.  لێ زه وت  ژیانی 
هاوبه ش  هه ڵبژاردنی  مافی  ده سته به رکردنی  پێناو 
و  ده بێته وه   مه رگ  ڕووبه ڕووی  خۆی  به دڵی 
کۆمه ڵگه که ی که  له  قالبی به کره شۆڤاردا خویا ده بێ، 
سه ره کییه ی  ئامانجه   ئه و  نادا،  پێ  ئه وه ی  بواری 
له   ته نیا  کراوه   دیاری  ژن  بۆ  تڕاژێدیایه دا  له و  که  
به خته وه ری  پێکهێنانی  و  دڵدار  به   گه یشتن  ئاستی 
بنه ماڵه یی دایه ، به اڵم وه ک گوتمان کۆمه ڵگای«زین« 
مافه   ئه و  ته نانه ت  که   نه کردووه   گه شه ی  ئه وه نده  
ساکاره ی پێ ڕه وا ببینێ و له  ئاکامدا تێکی ده شکێنێ.

ئه حمه ددا،  برایم  گه ل«ی  ڕۆمانی«ژانی  له  
کارکردی  ته نیا  رۆمانه که   ژنه کانی  کاراکته ره  
که   شێوه یه ک  به   هه یه ،  الوازیان  یه کجار  ژنانه ی 
له   مافه کان  ژنه کان  کاراکته ره   خودی  جاران  زۆر 
ده که ن  قه ده غه   خۆیان  مێیینه ی  که سانی  نزیکترین 
به   خۆیان  ته نانه ت  ژنه کان  خودی  له وه ش  جگه   و 
شیاوی مافی هه بوون نازانن. بۆ وێنه  کاتێک کاڵێ 
ئاره زوو  ده کا،  قسه   هاوسه ری  جوامێری  له گه ڵ 
پێی  ده کا منداڵه که ی کوڕ بێت و وه ک خۆی ده ڵێ 
حه یفه  پاشی ئه و هه موو ئازار چه شتنه  کچی بێت. 
ئه وه ش له  کاتێک دایه  پێشتر که  جوامێر خوازبێنی 
له  کاڵێ ده کا، کاڵێ هیچ ئیزن به  خۆی نادا واڵمی 
بداته وه  و پێی ده ڵێ ئه وه  دایکێتی که  ده بێ بڕیار بدا.
گه ل«دا  »ژانی  ڕۆمانی  له   کۆمه ڵگه یه ی  ئه و 
هێڵکاری کراوه ، کۆمه ڵگه یه که  که  ناهێڵێ ژنان له مه ڕ 

چاره نووسی خۆیانه وه  بڕیار بده ن و ئه وانیش له  
خۆیان ڕانابینن که  بۆبه دیهێنانی ئاڵوگۆڕ له  ژیانی 
»پیرۆز«ی  وه ک  و  بده ن  هه وڵێک  هیچ  خۆیاندا 
دایکی کاڵێ ده ڵێ: »خودا یار و یاوه ری بێ په ناکانه  
و ته نیا ئه وه  که  چاره نووسه کان ڕێک ده خا.« ئیتر 
له   دایه ،  ژیان  جه بری  به ندی  له   ته واوی  به   ژن 
کاتێکدا هه ر له و ڕۆمانه دا کاراکته رێکی نێرینه  هه یه  
که  ئه و باوه ڕه  ڕه ت ده کاته وه  و خودی مرۆڤ به  
سه رچاوه ی هه ڵکشان و گه شه  کردن ده زانێ. واته  
کۆمه ڵگه  پیاوی به و قه ناعه ته  گه یاندووه  که  خۆی 
خاوه نی چاره نووسی خۆیه تی، به اڵم ژن یه ستا هه ر 
پێی وایه  نابێ بۆخۆی هیچ بکا. له والشه وه  له  نێوان 
گه رماوگه رمی کێشه  و ئاڵۆزییه کادان ژنان به  هۆی 
ئیتر  و  بچن  تیدا  ده بێ  کێشه  جه سته ییه کانیانه وه  
یه کجار بێ ده سه اڵت و به سته زمان دێنه  به رچاو.

»ڕه حیم  دوکتۆر  »پێشمه رگه« ی  ڕۆمانی  له  
ده مه ده می سه رهه ڵدانی  له   که   قازی«دا   سه یفی 
زه مانی  له   و  کوردستان  سیاسییه کانی  پرسه  
ژن  کاراکته ری  نووسراوه ،  دووهه مدا  په هله ویی 
له  قالبی »مرۆت« و پیرێژنه  فێڵبازه که ی جیرانیدا 
خویا ده بێ که  کۆمه ڵگه  ته نانه ت مافی پاک مانه وه  له  
مرۆت ده ستێنێ و له  باری جنسییه وه  ده ستدرێژی 
ده کرێته  سه ر و ئه وه ش هه موو به  هۆی به دزاتیی 
»میناغا«ی  زاڵمانه ی  ده سه اڵتی  و  پیرێژنه که  
ئاوایییه وه یه  و له  ئاکامدا مرۆت وێڕای ئه وه ی که  
هیچ ڕۆڵێکی نه بووه  له و کاره ساته دا و بێ ئه وه ی 
بۆ  بکوژێ،  خۆی  ده بێ  بووه ،  تووشی  بیهه وێ 
ئه وه ی ئابڕووی خۆی له  ڕیوایه ته که دا بکڕێته وه.
په روانه »ی  کاتێک ده ڕوانینه  رۆمانی »ئێواره ی 
به ختیار عه لی، هه ر چه نده  ده کرێ بڵێین ژنانی ئه و 
پێشوو  گێڕانه وه کانی  له گه ڵ  به راور د  به   ڕۆمانه  
مافی  ناسینی  و  کۆمه اڵیه تی  له باری  هه ندێک 
ئه و  ئه وان  ته نانه ت  کردووه ،  گه شه یان  خۆیانه وه  
دۆخه ی ژیانی خۆیان پێ قه بووڵ ناکرێ و هه وڵ 
ده ده ن له  سازکردنی یۆتۆپیای تازه دا که  شارێکه  
بۆ ئه وینداره کان، به شدار بن و ته نانه ت به  به های 
لێره دا  ئه وه ی  به اڵم  ده که ن.  شته   ئه و  گیانیشیان 
به ربه ستیانه ، ڕاسته وخۆ کولتوور ی کۆمه ڵگه  نییه  
یاران«ن  »دین  ئه وه   »نیچه «  گوته ی  به   به ڵکوو 
کوڕانی  و  کچان  ئاره زووی  به ربه ستی  ده بنه   که  
یاخی و عاشق. »مه ال که وسه ر« وه ک سێمبولی 
و  ئه وین  بارهێنانی  به   بوار  هه رگیز  که   ئایینێک 
خۆشه ویستیێ نێوان دوو ڕه گه زی نێر و مێ نادا، 
دژی  به   پیالنه که   شانۆی  سه ره کی  ده رهێنه ری 
کچانن  ئه وه   دیسانیش  که چی  ژیانه ؛  ئه ویندارانه  
ڕووبه ڕووی  هیوابڕاوانه   عاشقه کانیان  وێڕای  که  
ژنه کان  کاراکته ره   دیسان  و  ده بنه وه   مه رگ 
پارێزێ. بیان  نه یتوانیوه   نووسه ر  و  ده مرن  هه ر 
هه ڵبه ت پێویسته  بگوترێ که  له  کتێبی«له  رۆمانه وه  
و  وردی  به   ئه حمه زاده دا،  هاشم  نه ته وه »ی  تا 
هاوته ریب له  گه ڵ ڕۆمانه  کوردییه کان، هه ندێ له  
ڕۆمانه  شازه کانی فارسیش له  باری نێوه رۆکه وه  و 
هه روه ها ڕوانینیان بۆ کێشه ی ژن هه ڵسه نگێندراون 
ناکا.  کردنه وه یان  دووپات  به   پێویست  لێره دا  که  
به اڵم له و ده قانه شدا هه ر وه ک ئه وانی پێشوو، ژن 
په روه رده   نزمدا  یه کجار  کۆمه اڵیه تی  ئاستێکی  له  
نه نگ  مایه ی  هه ڵسوکه وتی  جار  زۆر  که   کراوه  
چوارچێوه ی  له   به ده ر  ناتوانێ  و  شووره ییه   و 
هه بێ  دیکه ی  ئاره زوویه کی  بنه ماڵه   خواسته کانی 
ئه وه   نه بێته وه ،  مه رگ  ڕووبه ڕووی  ئه گه ریش  و 
هه یه . لێقه وماوانه ی  و  به زه یی  جێی  ژیانێکی 
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به ر له  مااڵوایی

بەندیخانەکان لە
 بەندیخانەیەکی گەورەتردا
ــیبــەنــدیــخــانــەکــانبۆ ــوون ــب ــەرچــیمـــێـــژوویدروســت ــەگ ئ
دەگەڕێتەوە، مرۆییدا کۆمەڵگەی لە کۆن یەکجار سەردەمانی

بەاڵمڕوونەبەندییەکانئەوانەبوونیاساوڕێساباوەکانیکۆمەڵگە،یاندەسەاڵتیان
ژێرپێناوەوپێملینۆرموقانوونەکانیکۆمەڵیخۆیاننەبوون،یانئەوەیلەدژی
و پــەروەردە پڕۆسەی و کۆمەڵ پەرەسەندنی لەگەڵ کــردوە. دەســەاڵتسەربزێوییان
کۆمەاڵیەتی ئەمنیەتی سەقامگیریی بۆ ئیلتیزامەکان و قانوون داڕشتنی و فێرکردن
بەسەردا گۆڕانی بەندیخانەکانیش و بەندی چییەتیی و مانا مرۆییەکاندا، کۆمەڵگە لە
جیاکردنەوەی بۆ شوێنێکە بەندیخانە گشتییەکەیدا چەمکە لە و حاڵدا هەر لە هــات.
و گشتییەکان پێوەندییە بــۆ هــەیــە زیــانــی کــۆمــەڵــدا نێو لــە بــوونــیــان کــە کەسانێک
کۆمەڵگەیە. بۆ گــەڕانــدنــەوەیــان و بارهێنان شوێنانەش لــەو ڕاگرتنیان لە مەبەست
یەکەمبەندیخانەلەشێوەیئەمڕۆییەکەیدالەئێرانبۆسەردەمیقاجارەکاندەگەڕێتەوە
و گرتنگەکان کاروباری ڕێکوپێککردنی بەمەبەستی و ئەمیرکەبیر دەستی لەسەر کە
ئیسالمی کۆماری هاتنەسەرکاری لەگەڵ درا. لەسەر بڕیاری بەندییەکان بارودۆخی
کۆمەڵێکپێناسەینوێبۆبەندیوبەندیخانەکانکراکەگرینگترینوجەوهەریترینی
ئەوانبریتیبوولەوەیکەمەبەستلەزیندانیکردنپەروەردەیتاوانباروبەئاگاهێنانەوەی
ماوە تەواوبوونی دوای بۆوەی ئەوە، داڕشتنەوەیکەسایەتیی تاوانوسەرلەنوێ لە
زیندانییەکەی،وەککەسێکیپاکوبێخەوشبۆکۆمەڵگەوژیانیئازادیخۆیبگەڕێتەوە.
دەستی لــە کــات ئــەو تــا کــە بەندیخانەکان پرسی 1364دا ساڵی لــە کــە بــوو ــەوە ئ
و، کــرایــەوە یەکال بــوو ئەمنیەتییەکاندا نــاوەنــدە و شارەبانی شــۆڕش، کۆمیتەکانی
ساڵ 40 دوای ئــەوەیــە پرسیار بــەاڵم ــەزرا. ــ دام واڵت« زیندانەکانی »ڕێــکــخــراوی
دەسەاڵتێکی هەموو سەرچەشنی بە خــۆی کە ئیسالمی کــۆمــاری دەســەاڵتــدارەتــیــی
ــدیو ــوەن ــێ ــۆپ ــەیب ــەوەی ــدن ــن ــەوخــوێ ــێو،بـ ــ ــەمـــڕۆدادادەنـ ــەجــیــهــانــیئـ ســیــاســیل
چۆنە؟ واڵتــەدا لەو بەندیخانەکان و بەندی بارودۆخی هەیە؛ کۆمەڵگەی بایەخەکانی
واڵتە ئەو حەشیمەتی کە دەســت گرتە ئێرانی دەسەاڵتی کاتێک ئیسالمی کۆماری
دەیەحەشیمەتی دوایچوار بوو. کەس هەزار 10 بەندکراوان ژمارەی و میلیون 36
هەزار ٢10 ئێستادا لە بــەوەی بەسەرنجدان بــەاڵم کــردوە، زیــادی هیندە دوو ئێران
کەسلەزینداندان،دەبینینئاماریبەندکراوانبیستهیندەیئەوکاتزیادیکردوە.
حەقیقەتەکانیپێوەندیداربەوبابەتەهیندەزەقوئاشکرایەکەهەربەچاوخشاندنبە
ئامارەڕەسمییەکانولێدوانیکاربەدەستانیحکومەتقوواڵییکارەساتەکەدەردەکەوێ:
حەسەنمووسەویچەلەک،سەرۆکیئەنجومەنیمەدەدکارییئێراندەڵێلەساڵدالەنێوان
450تا500هەزارتاوانباردەدرێنەزیندانکەزیاترلە٢00هەزارکەسیانلەزینداندەمێننەوە.
نوێترینئامارەکاندەڵێنلەکۆتاییساڵی1395دازیندانەکانیواڵت٢٢4هەزارکەسیان
تێدابەندکراوەوسەتا70یبەندکراوانیشتەمەنیانخوار40ساڵبووە.ڕەزامەحجووبی،
بریکاریکاروباریخەسارەکۆمەاڵیەتییەکانلەڕێکخراویکاروباریکۆمەاڵیەتییئێران
دەڵێلەدووساڵیڕابردوودا30میلیۆنپەروەندەلەدەزگایقەزاییدادروستبوون
وسەتا60یبەندکراوانلەئێرانبەتاوانەکانیپێوەندیداربەماددەیهۆشبەرگیراون.
پێن. عەلیئەسغەرجەهانگیر،سەرۆکیڕێکخراویزیندانەکانیواڵتقسەیزیاتری
ئەودەڵێ:سەتا70یئەوانەیدەکەونەگرتووخانەکانکاروکاسبییئەوتۆیاننییەو
زۆرینەیانبێکارنوخوێندەوارییکەمیانهەیەوقەیرانەئابوورییەکانبڕستیانلێبڕیون.
جەهانگیریکەسااڵنێکەبەردەوامداوایدروستکردنیگرتووخانەیزیاتردەکا،نایشارێتەوە
کەژمارەیبەندکراواندووهیندەیزەرفییەتیبەندیخانەکانیواڵتەویەکلەچواری
گیراوەکانلەبەرزۆرییپەروەندەکانلەدەزگاییقەزاییداهێشتاچارەنووسیانناڕوونە.
ــۆ؟ئەو ــدانوزیندانییەب ــن ــەوهــەمــووەزی ــەکــەئ ــەوەی ــرەداپــرســیــاریبــەجــێئ ــێ ل
کۆمەڵگەیەکدا لــە چــی؟ سۆنگەی لــە پــەروەنــدەکــان کەڵەکەبوونی و تـــاوان هــەمــووە
کۆمەڵگەی هەموو بۆ سەرچەشن و پاک بە و ئیسالمی بە نیزام کاربەدەستانی کە
مرۆییدەیناسێننئەوهەمووەتاوانەبۆڕوودەدەنوبۆهەردەمڕوولەزیادبوونن؟
کۆمەڵناسانپێیانوایەهەژاریوئیعتیادبەمادەیهۆشبەرودابڕانلەخوێندنسێ
میلیون تا7 4 بە نیزیک گیرۆدەبوونی لەکۆمەڵگەدان. تاوانخوڵقێنی بەستێنیگرینگی
کەسبەماددەیهۆشبەر،هەژاریلەنێوزیاترلەنێوەیحەشیمەتیئێرانودابڕانی
گەندەڵیی و کۆمەاڵیەتی دادپەروەریی نەبوونی لەخوێندن، میلیونکەس 10 لە زیاتر
بایەخە و نــۆڕم ســەر لە کاریگەریی حکومەتی کاربەدەستانی لەنێو هەوسارپچڕاو
کردوە. زیاتر و خۆشتر تاوانکارییەکان و الدان بۆ بواری و دانــاوە کۆمەاڵیەتییەکان
بە خــۆی ــاک ت ئابوورییەکانە، قــەیــرانــە نوقمی کــە ئــێــرانــدا ئێستای کۆمەڵگەی لــە
و دەوێ خۆی بەرژەوەندیی بۆ شتێکی هەموو و دەبینێ دیاردەکان هەموو بنەڕەتی
بایەخە و بەها دەربەستی نە و دەبێ یاساکان پێملی نە بەرژەوەندییەدا ئەو پێناو لە
لە دادئەستێنی نیزامی و قەزایی دەزگــای کە کاتێکدا لە بەتایبەت کۆمەاڵیەتییەکانە.
زۆربــەی سەرەکیی ســەرچــاوەی بە بەڵکوو نیە، شکۆیەکی و شــان هیچ نــەک ئێران
دەدا. هــان قــانــوونــەکــان لــە پشتتێکردن بــۆ خەڵک ئـــەوەش و ــرێ ــ دادەن قــەیــرانــەکــان
چواردەیەحوکمەتیئیسالمی،چواردەیەناکارامەییوگەندەڵیلەژێردەمامکیدەسەاڵتی
ئایینیودادپەروەری،چواردەیەسیاسەتیقەیرانخوڵقێنیلەدنیالەپێناومانەوەیزیاترلە
دەسەاڵتداوایکردوەکەکۆمەڵگەنوقمیخەسارەکۆمەاڵیەتییەکانبێ.چوونەسەرێینرخی
بێکاری،پەرەسەندنیهەژاری،نادادپەروەریونابەرامبەریلەداهاتیواڵتودروستبوونی
کەلێنەکۆمەاڵیەتییەکان،سیاسەتیچەوتیپەرەسەندنیئابووریولەوسۆنگەیەوەشااڵوی
لەدەزگایقەزاییو ناکارامەییوگەندەڵی پەراوێزنشینی،پەروەردەیناسەردەمیانە،
بچێتەسەرێ هیندە کۆمەڵگەدا لە تاونکاری و تاوان ڕێژەی کە وایکردوە زیندانەکاندا
کەلەئێستاداهاواریسەرەکییکاربەدەستانچۆنیەتییجێکردنەوەیبەندکراوانبێ.
لەسەر تەنیا ــەتــەوە دەوڵ و ڕوانــگــەیحوکمەت لە چــارەســەرەکــان ــارودخــەدا ب لــەو
بەندیخانەکان، ژمــارەی زیادکردنی و هەراوکردن یان دەخــواتــەوە، خول تــەوەر دوو
گیراوەکان حەشیمەتی کەمکردنەوەی بۆ مــاددی جێگرەوەی سزای دیاریکردنی یان
ــدادەکــــرێ،نـــەکچــارەســەری ــان ــارەک ــام ــەئ ــەمــەبــەســتــیگــۆڕانــکــاریل ــەتــەنــیــاب ک
ــردوە. ک خــۆش تــاوانــکــاری بــۆ لــەبــاری بەستێنی کــە کۆمەڵگە سەرەکییەکانی کێشە

ئێرەئێرانەبەکاتیکۆماریئیسالمی...

پۆلێکی دیکە لە الوانی کوردستان هاتنە ڕیزی حیزبی دێموکراتی کوردستانەوە

عەلیبداغی

ڕۆژیچوارشەممە3یگهالویژڕێورەسمێکلەفێرگەیسیاسی_نیزامیی
حیزبیدێموکراتیکوردستانبەبۆنەیکۆتاییهاتنیدەورەی٢٢٨یسەرەتایی
پێشمەرگەبهڕێوهچوو.لەکۆتاییئهمرێورەسمەداپۆلێکیدیلهالوانیکوردبهرگی
پیرۆزیپێشمهرگایهتییانبهخشیولهڕیزهکانیحیزبیدێموکراتداسازماندران.
نیزامیی سیاسی_ فیرگەی بەرپرسی چووکەڵی، برایم ڕێوڕهسمهدا لهو
خهباتی بۆ که گرت الوانه لهو ڕێزی و کرد پێشکێش وتارێکی حیزب
خهڵکی ئازادییهکانی و ماف دهستهبهری پێناو له و نهتهوهیی و سیاسی
ههڵبژاردوه. کوردستانیان دێموکراتی حیزبی تێکۆشەرانی ڕیزی کوردستاندا،
ههروهها و پێشمهرگانه چاالکیی گۆرانی، و سروود به ڕێوڕهسمه ئهو
درا. پێ درێژهی ٢٢٨ دهورهی بهشدارانی به پێشمهرگایهتی چهکی پێدانی

ڕۆژیچوارشەممە10یگەالوێژ،هەیئەتێکیحیزبیدێموکراتیکوردستان
بەسەرپەرستییکەماڵکەریمی،ئەندامیدەفتەریسیاسییحیزبیدێموکراتی
کوردستانلەرێوڕەسمیتایبەتبە49یساڵەیڕۆژیکۆیەدابەشدارییانکرد.
کولتووری چاالکیی کۆمەڵێک بە تایبەتە کۆیە ڕۆژی یادی ڕێوڕەسمی
تایبەتمەندییەکانی. و کۆیە شاری زیاتری ناساندنی مەبەستی بە وهونەری
هەیئەتیحیزبیدێموکراتیکوردستانوەکوووەفانواندنێکبەنیسبەتخەڵکی
نەتەوەییوخەمخۆریکۆیەکەسااڵنێکەڕێزلەتێکۆشەرانیدێموکراتدەگرن،
وێڕایبەشداریکردنیلەویادەدا،پیرۆزباییخۆیئاراستەیبەڕێوەبەرانو
ڕێکخەرانیئەویادەکرد.هەروەهالەدرێژەیڕێوڕەسمیکولتووریوهونەریی

یادیکۆیەداجیالەئەندامانییەکیەتییژنانیدێموکراتیکوردستان،مندااڵنیبەهرەمەندیحیزبیش،چاالکییهونەرییانبەڕێوەبرد.

وەرگێڕانی و بیانی نووسەرێکی نووسینی لە کوردییەکان« »ئەفسانە کتێبی
کوردییهوه. کتێبخانەی ڕهفعهی سهر چووه سەقز شاری قهڵهمبهدهستكی
نووسیویهتی، ڕۆدنکۆ« »مارگاریتا که کوردییەکان« »ئەفسانە کتێبی
کارهش ئهم و کوردی کراوهته فارسی زمان  سهر بۆ وهرگێڕانی دوای
کردوویهتی. سهقز شاری وهرگێری و نووسهر حوسێنی«، »ڕەسووڵ
بەتوانای وەرگێڕی و نووسەر لەالیەن پێشتریش کوردییەکان« »ئەفسانە
کورد،»وریاڕەحمانی«یهوهلەزمانیفەڕانسییەوەکرابووەکوردیودەزگای
کردبۆوه. باڵوی و چاپ پاریس شاری لە »ئیدیلیڤر«، باڵوکراوەی و چاپ

جیهانیی کێبڕکێی لە توانیی کوردیخەڵکیشاریسەقز وەرزشکارێکی کچە
تێکواندۆکەلەواڵتیکورەیباشووربەڕێوەچوو،پلەیدووهەمبەدەستبێنێ.
نیانشامحەممەدیئهوسهرکهوتنهوخهاڵتیزێویئهوکێبرکێیهیلهبیستوشهشهمین
خولیکێبرکێیجیهانییتێکواندۆدادهستهبهرکردکهلهشاری»ججو«یواڵتیکورەی
باشووروبهبهشدارییسهدانوهرزشکاریزۆربهیواڵتانیجیهانبهڕێوهچوو.
زێوی میداڵی توانیی خێرا«دا »سوننالی بەشی لە شامحەممەدی نیان خاتوو
بکا. مسۆگەر خۆی بۆ ساڵدا 39 هەتا 19 تهمهنیی گرووپی لە کێبرکێیهکان

بەشداریی هەیئەتێکی حیزبی دێموکراتی کوردستان لە ڕێوڕەسمی یادی ڕۆژی کۆیەدا

کتێبی »ئەفسانە کوردییەکان« وەرگێڕدرایەوە سەر زمانی کوردی

کچە وەرزشکارێکی کورد پلەی دووهەمی تێکواندۆی جیهانی وه دەست هێنا
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