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 عەلی بداغی
بارودۆخی ئێستای کۆماری ئیسالمی هیچ 
باش نییه  و ڕه نگبێ بۆ ڕه شبینترین که سانی 
پێشبینیی  ئیسالمیش  کــۆمــاری  الیــه نــگــری 
ڕۆژێکی وا سه خت بووبێ که  ڕێژیمه که یان 
بــکــه وێــتــه  تــه نــگــانــه یــه کــی ئـــاوا ســه خــتــه وه . 
له  ئاستی نێوده وڵه تیدا جارێکی دی نادڵنیایی 
به  سه قامگیریی سیاسی له  ئێران بووه ته  هۆی 
ڕاکردنی کۆمپانیا زه به الحه کانی وه به رهێنان 
له  مامه ڵه  و سه ودا  بانکه کان  و کشانه وه ی 
له گه ڵ ئێران. فشاره کانی ئه مریکاش هینده ی 
تین بۆ کۆماری ئیسالمی هێناوه  که  هانا بۆ 
دادگای الهه  ببا، بەڵکوو له و ڕێگه یه وه  خۆی 
له  تیغی سزا ئابوورییه کانی ئه مریکا ڕزگار 
بکا. گه نده ڵییه کان هه ناسه یان به به ر ڕێژیمدا 
نێوخۆییه کانیش  ناکۆکییه   و،  نه هێشتووه  
ناکارامه یی  و  ته قینه وه   سنووری  گه یوه ته  
ڕێژیمیش  کــاربــه ده ســتــانــی  الی  ده ســـه اڵت 
ــه وه ی  ــوون ــۆب ــه  ک ــه  ل ــوه  ک ــڕی ئـــه وه نـــده ی ب
ــه ســه ر  ــه  ڕاپـــرســـی ل ــاس لـ ــ ــیــســدا ب مــه جــل
نیزاره تی  حاکمییه ت،  ده ره وه ی  سیاسه تی 
مه جلیسی  نیگابان،  شــووڕای  ئیستسوابیی 
له   هه ندێ  کارکردی  و  ڕێبه ری  خیبره گانی 
به ڕێوه به رایه تیه کانی  و  ئیداری  داموده زگا 
ــدا ده کــــــرێ. ــ ــه ری ــ ــب ــ ــی ڕێ ــ ــه اڵتـ ــ ــر ده سـ ــ ژێـ

سیاسییه دا  نــیــزامــه   ــه و  لـ ــه   ک ــه وانـــه ش  ئـ
ئێستاش به دوای ڕزگارکردنی ڕێژیمه که یانن، 
ته نیا گه ڕانه وه  بۆ ده نگ  پێیان وایه   به حه ق 
به له مه   ئه م  ده توانێ  کە  خه ڵکە  ئیراده ی  و 
تێک و پێکدادراو و شه ق و شڕه  له و ده ریا 
بگه یه نێته   تــووڕه یــه دا  و  یاخی  شه پۆله   پڕ 
ــان. بـــه اڵم ئــایــا خــه ڵــک له   ــه ک ــارام ــاره  ئ کــه ن
خه ڵک  لــه   ئــاســه وارێــک  هیچ  کــه   نیزامێکدا 
سه روه ریی تێدا شک نابا، خه ڵکێک که  باری 
ده ســه اڵتــداره تــیــی  نه هامه تییه کانی  هــه مــوو 
که   خه ڵکێک  شانە،  ڕێژیمه یان  لەسەر  ئه م 
ڕێــژیــمــه دا  ــه م  ئ سیاسه ته کانی  ئــاکــامــی  لــه  
خه ڵکێک  خنکێندراوه ،  و  بــراوه   لێ  بڕستی 
تێچووی سه ره ڕۆییه کانی  باج و  که  هه موو 
ــه  و قــه یــرانــخــوڵــقــێــنــیــیــه کــانــی  ــم ــژی ئـــه م ڕێ
ئه م  سۆنگه ی  لــه   هــه ر  کــه   خه ڵکێک  ده دا، 
ده سه اڵته وه  له  هه موو مافه  مه ده نی، سیاسی 
بێبه ش کراوه ، خه ڵکێک  و کۆمه اڵیه تییه کانی 
ڕێ  ته نانه ت  که   کۆمه ڵگه _  ژنانی  _به شی 
وه رزشییه کانیشی  یارییه   سه یرکردنی  له  
وه   ڕێژیمه ؟  ئه م  فریای  به   دێن  گیراوه ،  لێ 
بکه ن؟ بێن و ڕزگــاری  ئاخۆ ده بێ  له  جێدا 
ئێران چوار ده یه یه  هه رچی به اڵیه   خه ڵکی 
ڕێژیمه یه .  ئه م  سۆنگه ی  له   دێ  به سه ریان 
یه ک له وان  8 ساڵ شه ڕ له گه ڵ عێڕاق که  هه ر 
ده سپێکردنیدا  دوای  یه که می  مانگه کانی  له  
ملنه دان  به هۆی  به اڵم  پێبێ،  کۆتایی  ده کــرا 
ــی ئـــه م ڕێــژیــمــه  بۆ  ــه ران ــب و پــێــداگــریــی ڕێ
ــه وه  و هه موو  ــاوه ی 8 ســاڵ درێـــژ کــرای مـ
خه ڵک  هــه ر  ماددییه که ی  و  گیانی  تێچووه  
٢ ئیدۆلۆژییه کانی...  به رزه فڕییه   له   دای. 

خالید عەزیزی: دەبێ »نەتەوەسازی« بکەین 
و ئەوەش ئەرکی هەموومانە.../٢_٣

شعووری نەتەوەیی و 
پارادیگمای خەباتی مەدەنی/٤

ئێران و پێگه ی
 له سووریه ی داهاتوودا/٥ 

ڕەهەندەکانی شوناسی
 مرۆڤی کورد و پێویستییەکانی/٦

نیولیبڕاڵیزم لە ئاوێنەی مێژوودا/٧

دادگای دادی نێوده وڵه تی
 وه ك دوایین شانسی ئێران/8

ئامانجەکانی پشتی بەراوەژوو نیشاندانی 
شوناسی نەتەوەکان لە ئێران/١٠

من شەریفم بوومە هیوای گەل، بە ئاگر ناچەمم

دەنگی پێشمەرگەم لە شار و قارەمانی سەردەمم
ئه مجاره یان کێ دادیان ده دا؟

و  سیاسی  ناسه قامگیریی  و  ترازاوه   کار  له   کار  ئێران  له  
ئابووری گه یوه ته  ئه وپه ڕی خۆی. سه رۆککۆماری ئه مریکاش 
نازانێ  که   ڕایگه یاند  خه رمانان  14ی  چوارشه ممە،  ڕۆژی 
که   نییه   گرینگ  بۆشی  و  ده دا  ڕوو  چی  ئێران  له   دواجار 
نا! یان  دابنیشن  له گه ڵی  ده یانه وێ  ئێران  کاربه ده ستانی 

یەکگرتووەکانی  ویالیەتە  سەرۆککۆماری  تڕامپ،  دۆناڵد 
ئه میری  له گه ڵ  کۆبوونه وه ی  و  دیدار  ڕەوتی  له   ئەمریکا 

ته نگانه . که وتوونه ته   ده سه اڵته که یان  ڕاگرتنی  بۆ  ڕێژیمه ش  ئه و  ڕێبه رانی  و  شڵه ژاوه   ئێران  گوتی:  کۆوه یتدا 
گوشاره کانی ئه مریکا له  مانگه کانی ڕابردوو، گه ڕانه وه ی گه مارۆکانی ئه م واڵته  دژی ئێران و گه نده ڵیی بێهه وسار و 
ناکارامیی حوکمه ت وای کردووه  ئابووریی ئه م واڵته  له به ر یه ک هه ڵته کێ و دراوی نیشتمانیش پووڵێکی قه ڵب نه هێنێ. 
ئه گه رچی له  ئێستادا ئه م ڕەوش و بارودۆخه  بووه ته  هۆی سه رهه ڵدان و ناڕه زایه تیی جۆراوجۆر له  ئێراندا، به اڵم 
ئه مریکا ڕایگه یاندوه  که  له  13ی خه زه ڵوه ره وه  قۆناغی دووهه می سزاکان له  دژی ئێران ده خاته  بواری جێبه جێکردنه وه  
و هه نارده ی نه وتی ئێران ڕاده گرێ. چاودێرانی سیاسی دەڵێن به وه ش هینده ی دیکه  بارودۆخی واڵت شپڕێو ده بێ.

یه ک  و  کوردستان  دارستانه کان  له   ئاگرکه وتنه وه   نه  
له وان مه ریوان بۆ خه ڵک چاوه ڕواننه کراو بوو، نه  دیسان 
چونکی  نیشتمانه .  ئه م  ڕۆڵه کانی  پێشمه رگانه ی  هیممه تی 
هه م ئاگربه ردان له  دارستانه کانی کوردستان وه ک به شێک 
خه ڵک  بۆ  ڕێژیم  ئه منیه تییه کانی  ناوه نده   سیاسه تی  له  
بۆ  که   ده زانێ  مێژه   له   خه ڵک  ئه م  هه میش  و،  ئاشکران 
بن. و سروشته که ی خۆیاندا  ژینگه   له خه می  ده بێ  خۆیان 
ئاگرکه وتنه وه که ی ڕۆژی 3ی خه رمانان له  دارستانه کانی 
بوو،  کاره سات  هه مدیسان  کۆتاییه که ی  ئه گه ر  مه ریوان 

ده بیندرا:  تێدا  خااڵنه ی  ئه و  دواتری  ڕووداوه کانی  به اڵم 
هینده ی خه ڵکی کوردستان له و رێژیمە بێزارن، سه ت قات 
ڕۆڵه  ژینگه پارێزه کانیان خۆش ده وێ. چه ندی له  نیازپاکیی 
سه ت  هه یه ،  گومانیان  ڕێژیم  حکومییه کانی  داموده زگا 
هینده یان متمانه  به  ڕۆڵه  نیشتمان خۆشه ویسته کانی خۆیانه . 
هه ر بۆیه ش نازناوی پێشـمه رگه  و شه هیدیان به  شه ریف 
باجوه ر و هاوڕێیانی به خشی. هەر بۆیەش پیر و منداڵ، کوڕ 
و کاڵ، ژن و پیاو ماتەمیان گێڕا. هه ر بۆیه ش شه ریفه کان 
خۆیان. میلله تی  قاره مانی  بوونه   که   ئاسووده یه   ڕوحیان 

میسباحی یه زدی، مامۆستای حه وزه ی عیلمییه ی قوم ده ڵێ 
کۆماری  که   جێیه ک  گه یوه ته   ئێران  ئارێشه کانی  و  کێشه  
ئیسالمی له و دنیا پان و به رینه دا به  قه را قامکه کانی ده ستێکیش 
مامۆستایانی  به رینی  کۆبوونه وه ی  له   ئه و  نه بێ.  دۆستی 
زانکۆ گوتی زۆربه ی واڵتانی دنیا به  خوێنی سه ری ئێران 
تینوون، به اڵم نه یگوت هۆکار چییه  ڕێژیمه که یان ئاوا په راوێز 
که وتووه  و هه موو دنیا که وتوونه ته  به ره ی دژ به  ئێرانه وه .
چاودێرانی سیاسی ده ڵێن سیاسه ته  گشتییه کانی ئێران له  
ناوچه  و جیهان بووه ته  هۆی ته ریککه وتنه وه ی ئه و واڵته. 
پشتیوانیی ڕێژیم له  تێرۆریزمی نێوده وڵه تی، ده ستێوه ردان 
ناسه قامگیرکردنی  ناوچه ،  واڵتانی  نێوخۆیی  کاروباری  له  
سیاسیی ناوچه ، به رنامه ی شاراوه ی ئه تومی و په ره پێدانی 
مووشه کی چه ند هۆکارێکن که  بوونه ته  هۆی بێمتمانه یی ئێران 
له  کۆمه ڵگه ی نێوده وڵه تیدا. پێگه ی کۆماری ئیسالمیی ئێران 
دوای هاتنه ده رێی ئه مریکا له  به رجام له  کۆمه ڵگه ی جیهانیدا 
گه مارۆکانیش  گه ڕانه وه ی  بووه .  خراپتر  دیکه ش  هینده ی 
نێوخۆی  له   ناڕه زایه تییه کان  په ره سه ندنی  هۆی  بوونه ته   
له سه ر  کاریگه رییان  ناڕه زایه تییانه ش  ئه و  هه ر  و،  واڵت 
داناوه . ده ره وه   دنیای  له گه ڵ  ئێران  پێوه ندییه کانی  جۆری 

جێیه ک  گه یوه ته   ئێراندا  بازاره کانی  له   قه یران  و  گرانی 
قات  ژنانیش  بێهداشتیی  نه وار  و  منداڵ  پووشه کی  که  
به   پێویستیی  ڕۆژانه   ئێران  بازاڕی  بکه وێ.  تێ  قڕیی  و 
بەشی زۆری  هه یه و  منداڵ  پووشه کی  میلیۆن   3 له   زیاتر 
دەکرێ . دابین  دەرەوەڕا  لە  بازاڕیش  پێداویستییەی  ئەو 

به رپرسانی پێوندیدار ده ڵێن به هۆی داخرانی کارخانه کانی 
به رهه مهێنه ری پووشه ک له  نێوخۆی واڵت، به رزبوونه وه ی 
نرخی دۆالر و، له به ر ئه وه ش که  ده بێ له  ده ره وه ی واڵت ڕا 
که ره سته کانی هاورده  بکرێ؛ نرخه کانی پووشه ک له  بازاڕدا 
و  که می  ناکه ون.  ده ستیش  و  بوونه ته وه   به رز  قات  چه ند 
له گه ڵ  خامنه یی  قسه کانی  له   منداڵ  پووشه کی  نه بوونی 
دایه وه ،  کاربه ده ستانی هه ره  سه رووی ڕێژیمه که یدا ڕه نگی 
ئه وه ش بووه  سووژه  له  تۆڕه  کۆمه اڵیه تییه کاندا و هه شته گی 
مووشه ک و پووشه ک زۆرترین که س به  خۆیه وه  سه رقاڵ بکا. 
کێشه ی  نه توانێ  که   حوکمه تێک  و  ده وڵه ت  ئه وه یه :  قسه  
ده توانی  چۆن  بکا،  چاره سه ر  واڵتدا  له   منداڵ  پووشه کی 
چاوه ڕوانیت لێی هه بێ کۆنتڕۆڵی نرخی دراو، ئوتومبیل، خانوو 
و بازاڕ بکا؟ وه  ئایا خه ڵکێک که  نه توانن پووشه کی منداڵه که یان 
بکه ن؟ لێ  ده دا و چیی  دادێکیان  بکه ن، مووشه ک چ  دابین 

ئێران به  ته واوی شێواوه 

ئێران مووشه کی زۆرن به اڵم پووشه کی منداڵ نا! به  قه را قامکه کانی ده ستێکیش دۆستیان نەما !
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بەپێی هەلومەرجی سیاسیی ئێران و قەیرانەکانی 
نوێی  گه ڕی  دوای  تایبەتی  بە  ڕێژیمە  ئەو  بەردەم 
گەمارۆکانی ئه مریکا له  دژی ئه م واڵته ، خوێندنەوەی 
بەڕێزتان لە ئێستای ئێران و ڕەوشی کوردستان چییە؟
کاتێک باسی ئێران دەکرێ ته بیعه تەن خەڵکی میدیاکار 
له   ئه وانه ی  و  نەزەرساز  و  قەڵەم  ئەهلی  خەڵکی  و 
ناسراون  سیاسەتمدار  و  ڕووناکبیر  به   خه ڵکدا  نیو 
لە ئۆپۆزیسیۆن  و، چ ئه وانه ی حیزبین و چ ئەوانەی 
بۆی  جۆراوجۆریان  لێکدانەوەی  هەموویان   دان؛ 
حیزب  دایە  لەوە  لێکدانه وەکان  جیاوازی  بەاڵم  هەیه. 
ئەو  نێو  دەچنه   مەبەست  بە  سیاسییه کان  الیه نه   و 
گۆڕەپانە و بە مەبەست لێکدانه وه  ده که ن و به  دوای 
ئاکامدا ده گه ڕێن. ئێمە لە حیزبی دێموکراتدا هەمیشە 
لێکدانەوەکەمان  چوارچێوەی  کە  داوە  هەوڵمان 
قەناعەت  مەسئەلەکە  ڕواڵەتی  بە  تەنیا  که   بێ  ئەوە 
کۆمەڵگه ی  و  ئێران  بارودۆخی  لێکدانه وه ی  نەهێنین. 
ئێران و کێشەکان لە هەموو بوارەکاندا تا ئێستا ئەو 
سووڕەتی مەسئەلەکه یە و بە باشی باس کراوە و لێک 
کە  ئەوەی  نییە.  تێدا  شاراوەشی  شتی  و  دراوەتەوە 
نێوخۆی  لە  تەنانەت  نییە  تێدا  شاراوەی  شتی  دەڵێم 
و  دەکەن  گرفتەکانیان  و  گیر  باسی  خەڵک  واڵتیش 
گه یوه ته   ئێران  کۆمه ڵگه ی  که   ئه وه یه   هۆکاره که ی 
کۆمه اڵیه تی«. هه ڵته کانی  و  »لێکترازان  هه ڕه تی 
کە  دەچێ  مەسئەلەیەک  وەک  ئێران  پرسی 
له   واشینگتۆن  مەجهوولییە.  چەند  موعاده لەیەکی 
ده گه ڕێ،  خۆیدا  حەلی  به دوای  چاره سه ره کاندا  نێو 
بەدوای  خۆیان  شێوازی  به   تاران  لە  دەسەاڵتداران 
ئۆپۆزیسیونی  سروشتییه   گرفتەکانیانن؛  چارەسەری 
ئێرانیش بە دوای حەلێک دایە و لەو نێوەدا کۆمەاڵنی 
خەڵک ماوەنەتەوە لە نێو ئەو هەموو حەل و ئەو هەموو 
ڕێگاچارەیە. ئەوه ی ڕۆژانە زەرەر دەکا، ئەوەی ڕۆژانە 
لە نەبوونی هەلی ژیانی باش و دۆخی  بێکاری و  لە 
لەباری کۆمەاڵیەتیدا تووشی زیان دەبێ، هەر خەڵکه .

و  ئێران  ئەم شه ڕه دندووکه ی  به  له به رچاوگرتنی 
ئه مریکا، ئایا پێویست دەکا کورد و بزووتنەوەی کورد 
خۆی بە کێشەی تاران و واشنگتۆنەوە سەرقاڵ بکا؟
هه ر شتێک له  پیوه ندی له گه ڵ ئێراندا بێته  گۆڕێ چ 
له  به ستێنی نێوده وڵه تی و دیپڵۆماسیدا، چ له  نێوخۆی 
له   خه ڵک  کۆمه اڵنی  تێکۆشانی  و  خه بات  و  ئێران 
دژی ئه و نیزامه  و، چ کێشه نێوخۆییه  کانی نێو نیزام؛ 
ئه وانه  هه مووی پێوه ندیی به  ئێمه وه  وه ک کورد هه یه . 
هۆیه که شی ئه وه یه  ئێمه ی کوردی ئێران تا ئه م  کاتەش 
ئێراندا  چوارچێوه ی  له   خۆمان  کێشه ی  چاره سه ری 
و  خەمسارد  ناتوانین  ئێمه   وایه   ئه گه ر  جا  ده بینین 
بێته فاوت بین، بۆیه  دوو ئه رکمان ده که وێته  سه ر شان. 
یه که  م ئه وه   که  له  نێو خۆماندا، چ له  نێوخۆی واڵت و 
ئادره سێکی  که   بڕۆین  ئه وه دا  به  دوای  ده ره وه   له   چ 
به هێز دروست بکه ین و ناوی ئادره سەکەش کوردی 
ئێران بێ. دووهه م ڕێکخستنی خۆمان له  نێوخۆی واڵت 
و له  ده ره وه ی واڵت له  به رامبه ر کۆماری ئیسالمیدا.

ده که ی.  ئادره س  باسی  جار  زۆر  جه نابت 
پێشینه ی  به   کورد  سیاسیی  بزووتنه وه ی 
ئادره س؟  نه بووەته   بۆ  خه بات  ساڵ   75
بە  نیزیک  دنیادا  له   ئێستا  ئاسانه.   زۆر  واڵمه که ی 
له وانه  دوای شه ڕی  دووسه د واڵت هه یه که   به شێک 
بوون  ده ڵێم  بۆیه   بوون.  دروست  جیهانی  دووهه می 
ئادره س  له وێدا  ته ئکیده وه   به   میلله ت  و  واڵت  به  
یا  ده بێ  دروستکردنت  ده وڵه ت  ئیراده ی   که   ده درێ 
التین  واڵتانی  ئه مریکای  له   خۆت!  ڕزگاریی  ئیراده ی 
لێ  چاویان  ئاسیاش  خواره وه ی  له   یا  ئافریقا  له   و 
چییه  دێموکراسی  ده یانزانی  نه   خۆی  کاتی  بکه ین. 
ئه و  ده یانزانی  نه   و  چییه   فره حیزبی  ده یانزانی  نه   و 
شتانه وه   به و  و  ماف  به   پیوه ندییان  که   چەمکانەی  
بوو  هۆیەک  هه ر  به   به اڵم  هه یه؛   مانایه کیان  چ  هه یه  
توانییان ئه دره سێک دروست بکه ن. جا یا ئه فسه رێکی 
نیزامی کودیتای کردووه ، یان سەرۆک  عه شیره تێک 
که سیک  ورده   ورده   یان  کۆکردووه ته وه،  خه ڵکه که ی 
بووه  به  سیمبۆلی نه ته وایه تی و، توانیویه تی خه ڵک له  
ده وری خۆی بهاڵێنێ.  ئێستا له  به ختی ڕه شی ئێمه ، 
دوای  به   که   خانی  ئه حمه دی  وتەی  به   نه مانتوانی 
»شا«یه کدا ده گه ڕا، کورد نه یتوانی ئه و شایه  د روست 
بکا و هه موو که س له  ده وری کۆ ببێتەوە. ئێمه  که  کاتی 
خۆی ئه وه مان  بۆ نه کراوه ، ئێستاش که وتووینه ته  نێو 
کۆمه ڵێک مه قووالتی جۆراوجۆر و ئەو بابەتانەش له  
ژیانی حیزبایه تی و له  فره حیزبی و له  دێموکراسی و 
له و چه مکانه دا خۆی پێناسه ده کا که  هه موویان باشن 
بۆ ئیداره ی واڵت، به اڵم قه رار نییه  هه موو ئه وانه  له جێدا 
باش و به وه خت بن بۆ خه باتی میلله تێک که  خه ریکی 
ڕزگارکردنی خۆیه تی، میلله تێک که  له و کاته دا پتر له  
هه موو شتێک پێویستی به  یه کڕه نگی و یه کده نگی هه یه.
ئێمه  که  بۆخۆمان وه ک کورد  له  کێشه کانی   یه کێک 
نه ماتوانیوه  ببیین به  ئادره س هۆیه که ی ئه وه یه  حیزبی 
زۆرمان هه یه  و هه ر حیزبه  و به  ڕبه  و پێوانه ی خۆی 
چاو له  دنیا ده کا. ده بینی ئه م حیزب یان ئه و حیزب چاو 
له  سووڕه تی مه سئه له که  ده کا و له  نه تیجه گیرییه که یدا 
نادا  مل  نه بینێ،  یه که م  به   خۆی  حیزبه که ی  ئه گه ر 
جا  ڕێککەوتنێک.  و  سازان  هیچ  بۆ  نابێ  ئاماده   و 
به داخه وه  ئه وه  گرفتێکی گه وه ره ی ئێمه یه ، به اڵم ئێمه  
به  قبووڵکردنی ئه و گرفته  و واقعیاته ش   هه ر ناچارین 
له   ڕێگاچاره که ش   بڕۆین.  ڕێگاچاره یه کدا  دوای  به  
ڕوانگه ی منه وه  ئه وه نده ی پێوه ندیی به  نێوخۆی واڵت 
له   سیاسییه که یه تی  مانا  به   »میلله تسازی«  هه یه،  
کوردستانی ئێراندا؛  که  به  یه که وه  له  شته  هاوبه شه کاندا 
هه موو  له   که   بین  یه کده نگ  و  یه کگرتوو  ئه وه نده  
فرەچەشنییه کانی کوردستانی ئێران کەڵک وەربگرین. 
حیزبه کانی  له نێو  یه کگرتوویی  بۆ  هەوڵدان  هەروەها 
نه بووه . جێبه جێ  به داخه وه   ئێستا  تا  که   کوردستان 

کاک خالید یانی جه نابت ده فه رمووی ئه م حیزب 
حیزبێنه  و ئه وه ی ئێتستا به   پلۆرالیزم ناو ده برێ 

یانی  گه یاندوه ؟  کورد  بزووتنه وه ی  به   زیانی 
ئه مه  له جیاتی ئه وه ی ده رفه ت بێ هه ڕه شه  بووه ؟
ئەو  و  بۆچوون  ئەو  گوتوومە،  جار  زۆر  ئه من 
لێکدانەوەیەی کە دەڵێ ئه وه  دێموکراسییە و ئازادییە 
و هەرکەس پێی خۆشە با حیزب دروست بکا و با 
هه موو جۆره  حیزبێک هەبێ، ئه وه  بە شتێکی زۆر 
فرەحیزبی  ئێستادا  له   پێموایە  ئه من  دەزانم.  خراپ 
و  نەحاوانەوە  و  نەسازان  یەک  لەگەڵ  ئاکامه که ی 
ئه ساسی زەرووره ت  له سه ر  تمووحی دەسەاڵتە و 
ئێران  کوردستانی  کۆمەڵگه ی  پێداویستییه کانی  و 
نییە؛ جا بۆیە ئەو فرەحیزبییە کە ئێستا ئێمە هەمانە 
لەسەر بنەمایەکی واقعی دروست نەبووە. هه ر بەو 
دەلیلە ئەوە کێشەکان دروست دەکا و لەو حاڵەتەدا 
حیزب و ڕێبەرانی حیزب زۆرتر واڵمده ری گلەیی و 
گازەندەی ئەندامانی خۆیانن تا ئەوەی کە پرسه کانی 
هه نگاو  ئاقاردا  کام  به   کۆمه ڵگه   و  چین  کۆمەڵگە 
بازنه یه دا  له و  زۆر  و  کەم  هەموومان  ئێمە  ده نێ. 
گیرمان کردووە، ئه گینا ئەو چه مکانه ی کە ئێستا ئێمە 
هەموومان ژێستیان پێوه  دەگرین، زۆر دێموکراتین، 
ئێمەدا  حیزبەکانی  نێو  لە  ده که ین،  ماف  ڕه چاوی 
لە  حیزب  ئەندامی  تەنانەت  و  هەیە  دێموکراسی 
پێی  هەرچی  حیزبیش  دەرەوەی  لە  و  حیزب  نێو 
خۆش بێ ده یڵێ، ئه وانه  بەڕاستی قەواعیدی بازین 
گوێرەی  بە  واڵتدا.  ئیدارەکردنی  له   کۆمەڵگەدا،  له  
لەیەکتر  ئۆرگانەکانی   و  کۆمەڵگە  و  تاک  قانوون 
دەگەڕێن. ڕێگاچارەکاندا  دوای  بە  و  دەپرسنەوە 

له  ڕووداوه که ی مه ریواندا که  چوار ژینگەپارێز 
گیانیان لە دەست دا، بینیمان هەر زوو کۆمەڵگە 
ئه مه   و  دانان  لەسەر  شەهیدی  ناوی  شەقام  و 
دەنگدانەوەی زۆری لە نێوخۆی واڵت و تەنانەت 
لێهات  وای  ته نانه ت  که وته وه .  لێ  دەرەوەشدا  
ڕکەبەرایەتی  بە  بوو  حیزبەکەنیشدا  نێو  لە 
له سه ر خۆ به خاوه نکردنی. ئێمه  ئێستا ئەو شێوە 
ده بینین.  کوردستاندا  ڕۆژهەاڵتی  لە  خەباتە 
چییە؟ مەوزوعاتە  ئەوە  بۆ  ئێوه   خوێندنەوەی 

واڵتدا  نێوخۆی  لە  پێشمەرگەکانمان  کە  ئێمە 
خۆیان  له   به رگری  بۆ  کاتێ  و  دەبێ  حزووریان 
دەبن،  شەهید  سه ریان  ده کرێته   هێرشانه ی  له و 
شێوازی  بە  و  دەبێ  ناخۆش  پێ  زۆری  کۆمەڵگە 
لەگەڵ  هاودەردی  بتوانێ  ئەوەندەی  جۆراوجۆر 
و  مەدەنی  چاالکانی  دەکا.  بنەماڵەکانیان  و  ئێمە 
ژینگەش که  لە مەریوان شەهید دەبن، کۆمەڵگە هەر 
لە  و  دەگرێ  لەوان  ڕێز  بایەخانه   و  ئەرزش  بەو 
بیریان ناکا و ئەوانیش دەبن بە فەخری ئەو میللەتە. 
و  خەبات  مەیدانی  کە  ئەوەیە  دەرخەری  ئەوەش 
ئەو  ئیسالمییه .  کۆماری  دژی  لە  ئێمە  تێکۆشانی 
چ  خه باته دا،   لەو  دەیدەین  ئیمە  کە  قوربانییانەی 
له   ئەوانەی  دەکرێن،  ئێعدام  و  زیندانین  ئەوانەی 
له   له  سه نگه ری خه بات  ناخۆشدا و  هەلومەرجێکی 

خالید عەزیزی: دەبێ »نەتەوەسازی« بکەین و
 ئەوەش ئەرکی هەموومانە لە هەموو بەرەکاندا

درێژەی:

ئه مجاره یان کێ دادیان ده دا؟

ئێران بەرەو کوێ دەڕوا و دوا وێستگەی ناکۆکی و ملمالنێی ئێران و ئەمریکا چی دەبێ؟ کورد لە کوێی هاوکێشەکانی 
کوردستان  سیاسییەکانی  حیزبە  بۆ  و  چین  مەدەنی  خەباتی  دەسکەوتەکانی  دەگرێ؟  جێ  نێودەوڵەتیدا  کۆمەڵگەی  و  ئێران 
ئێرانی داهاتوودا چ دەبێ؟  لە  نییە؟ پێگەی کوردستان  لە نێوخۆی واڵتدا  ستراتیژیی ڕوون و هاوبەشیان بۆ خەباتی مەدەنی 
»کوردستان« ئەو بابەتانەی لەگەڵ خالید عەزیزی،  ئەندامی کۆمیتەی ناوەندیی حیزبی دێموکراتی کوردستان هێناوەتە بەرباس:

و  شیعی  هیاللی  دروستکردنی  پێناو  له   ڕێژیم 
له   ناسه قامگیری  که   ئه تومی،  چه کی  به   ده ستڕاگه یشتن 
ناوچه ی لێ که وته وه  و له و سۆنگه یه وه  ئێران که وته  ژێر 
ئورووپا؛  و  ئه مریکا  ئابوورییه کانی  گه مارۆ  سه ختترین 
کاتێ  هه ر  دا.  باجه که یان  بوون  ئه وه  خه ڵک  له وێشدا  که  
له  ئاستی نێوده وڵه تیدا ئه م ڕێژیمه  ته نگانه ی هاتووه  _بۆ 
بڕیاری  دوای  له   ئێران  سیاسیی  په راوێزخرانی  نموونه  
به   که   بوون  خه ڵك  ئه وه   دیسان  مێکونووس_  دادگای 
ده نگدان به  باڵی ناسراو به  ڕێفۆرمخوازی ڕێژیم ده رفه تی 
به   قه یرانیان  قۆناغی  له   تێپه ڕین  و  پشتڕاستکردنه وه  
ده سه اڵت داوه ، به اڵم ئاخۆ ئێستا جارێکی دیکه ش ده بێ 
خه ڵک به  هانای حوکمه ته وه  بێ؟ کام حوکمه ت و کام خه ڵک؟
حوکمه تێک که  له  چوار ده یه  ده سه اڵتی مافیایی خۆیدا جیا 
به دیاری  بۆ خه ڵک  دیکه ی  نه گبه تی هیچی  له  هه ژاری و 
نه هێناوه ، حوکمه تیک که  له  ئاستی نێوده وڵه تیدا پێناسه که ی 
تێرۆر، ئێعدام، هۆکاری ناسه قامگیریی سیاسیی ناوچه یه  
گرانیی  و  بێکاری  و  هه ژاری  واڵتیشدا  له نێوخۆی  و؛ 
کۆمه اڵیه تییه کانی  قه یرانه   ته قینه وه ی  هه وسارپچڕاو، 
له شفرۆشی، خۆکوژی  ماده ی هۆشبه ر،  به   ئێعتیاد  وه ک 
شاخه   دیاره که ی  به شه   ته نیا  ژیان؛  به   بێهیوایی  و 
سه هۆڵه که یه . ئه م حکوومه ته  ناده روه سته  له  ئاویلکه دانێکی 
دیکه دا دیسان چاوی هیوای هه ر له  خه ڵکه ، ئه و خه ڵکه ی 
به رامبه ر  له   به رگه گرتن  به   ڕابردوودا  ده یه ی  چوار  له  
بوونه ته   ڕێفۆرمخوازه کان  پشتی  چوونه   و  قه یرانه کان 
قه ڵغان و به اڵگێڕه وه ی ئه م ڕێژیمه . به اڵم ئه مجاره یان ئیدی 
خه ڵک بڕیویه تی. خه ڵک ده زانن ئیدی کار له  کار ترازاوه  
و خاته مییه  ته داروکاتچییه کانیش ئیدی ناتوانن به  سوور 
درێژ  ته مه نی  بیمه ی  ڕێژیم  ڕوخساری  سپیاکردنی  و 
نه  چاک ده بێ  ئه و ڕێژیمه   ئیدی ده زانن  بکه نه وه . خه ڵک 
له  چوارچێوه ی ئه م ده سه اڵته دا ده ست  و چاکه کارێکیش 
ده که وێ. ئه وه  تایبه تمه ندیی هه موو ڕێژیمه  سه ره ڕۆیه کانه  
که  له  چاکسازی ده سڵه مێنه وه ، چونکی ده زانن یه ک هه نگاو 
پاشه کشه  ده بێته  هۆی بڕوابه خۆبوونی خه ڵک و فشاری 
زیاتر بۆ پاشه کشه ی زۆرتر. ئه م ڕێژیمه  ڕێگا و ئاسۆی 
خۆی دیاری کردووه  و له گه ڵی ده ڕوا و، هیچ بۆی گرینگ 
نییه  تاق دۆالرێک بگاته  15 هه زار تمه ن و چه رخی هیچ 
کارخانه یه کیش له و واڵته  نه گه ڕێ. هیچ ده ربه ستی ئه وه ش  
گه مارۆی  واڵت  بن،  ڕه جاڵ  و  ڕووت  خه ڵکه که ی  نییه  
چێ؛  به با  ژیانیان  سۆنگه یه وه   له و  خه ڵک  و  بخرێته سه ر 
ئه وان ده زگای پۆلیسی و سه رکوتی خۆیان شک ده به ن و 
هه تا ئه و جێیه ی بۆیان بلوێ خۆیان له سه ر پێ ڕاده گرن. 
چاوسوور  ڕاده یه   ئه و  هه تا  ڕێژیمه ی  ئه م  که   ئه وه ش 
کردووه  هه ر خه ڵکه ، خه ڵکێک که  ده رفه تیان به و ڕێژیمه  دا 
ده ست و مه چه کی قه وی بکا و له  دژی خۆیان بیخاته  کار.
له  ئێستاشدا که  قه یرانی ئابووری له  هه موو باران و به رباڵوتر 
له  جارن ئه وکی گرتوون، خه ڵک ده زانن که  گه مارۆکانی 
ئه مریکا و سزا ئابوورییه کانی دیکه  له  سۆنگه ی پشتیوانیی 
ڕێژیمه  له  تێرۆریسمی جیهانی، له به ر ده ستێوه ردانیه تی له  
کاروباری نێوخۆیی واڵتانی دی ، له به ر ناسه قامگیرکردنی 
ئه منیه ت و ئاسایشی ناوچه  و جیهانه ، و له به ر دژایه تیی 
ئه و ڕێژیمه یه   له  مافی سه روه ریی واڵتانی دی؛ بۆیه  نه ک 
ڕاده په ڕن. دژی  له   پتر  به ڵکوو  نامێنن،  رێژیم  پشتی  له  
 خه ڵکی ئێران لێیان ڕوونه  که  ئه وه ی ئه وانی خستووه ته  
سیاسه تی  ده ڵێ  رێژیم  وه ک  و  ئه مریکا  نه ک  ته نگانه وه، 
چوار  به ڵکوو   ئێران،  واڵتی  به   ده رحه ق  دوژمنکارانه ی 
ده یه  سیاسه تی ناکارامه ی ئابووریی ده وڵه ت و حوکمه ت 
پێهاتووی  فه شه ل  به ڕێوه به ریی  ده یه   چوار  به رهه می  و 
ڕێژیمه وه .   ئیدۆلۆژیکیی  سیاسه تی  سۆنگه ی  له   واڵته  
ئه وه ی  ده زانن  و  ده یچێژن  پێسته وه   و  ئێسک  به   خه ڵک 
نێو  له   سیستماتیک  گه نده ڵیی  خستووه ،  ژیان  له   ئه وانی 
تااڵن  به   خه ڵکیان  گشتیی  سامانی  هه موو  که   حوکمه ته  
ئه ویش  له  شووشه  کردووه ،  بردووه  و خوێنی خه ڵکیان 
سۆنگه ی  له   نه ک  ڕێژیمه وه ،  کاربه ده ستانی  له الیه ن 
واڵته وه . ئه و  سنووره کانی  ده ره وه ی  له   دوژمنایه تی 
ئه وه ش ده زانن که  ده ردی ئه وان هه ر قه یرانی ئابووری و 
سزاکانی سه ر ئێران له  سۆنگه ی سیاسه تی دوژمنکارانه ی 
کۆماری ئیسالمی نییه ، به ڵکوو زه وتکردنی ماف و ئازادیی 
خه ڵک و نه ته وه کانی ئه و واڵته یه  که  ڕاسته وخۆ حوکمه ت 
هیچ  نه بوونی  ده یکا،  و  کردوویه تی  سیاسی  نیزامی  و 
چه شنه  ئازادییه کی سیاسی و مه ده نییه  که  هه مووی پالنی 
ڕێبه رانی ئه م ڕێژیمه ی له  پشته ، گه نده ڵی و به تااڵنچوونی 
مافیاکانی  هه مووی  که   خه ڵکه   سامانی  و  سه روه ت 
که   ده زانن  خه ڵک  ده یبه ن.  پاسداران  سپای  و  ده سه اڵت 
هاوکێشه   له   خۆی  به رژه وه ندییه کانی  ئه مریکا  ڕاسته  
به سه ر  دۆخه ی  ئه م  ئه وه ی  به اڵم  ده وێ،  جیهانییه کاندا 
و  ئیسالمی  کۆماری  به ڵکوو  نییه ،  ئه مریکا  هێناوه   واڵت 
ده سه اڵتی خۆسه پێنه  له و واڵته دا. خه ڵک هه روه ها ده زانن 
که  ئامانج له و سزا و گه مارۆیه  فشار خستنه سه ر ڕێژیمه  
بۆ گه ڕانه وه  بۆ سه ر مێزی وتووێژ، به اڵم ئه وه ی نایه وێ 
کێشه کانی له گه ڵ کۆمه ڵگه ی جیهانی به  ڕێگه ی دانوستان 
پشتیوانی  و  قه یرانخوڵقێنی  سیاسه تی  له   وازهێنان  و 
ئیسالمییه   کۆماری  هه ر  بکا،  چاره سه ر  تێرۆریسم  له  
ئاگره که ش  سه ره کیی  پڕیشکی  نێوه شدا  له و  ڕاسته   و 
لێی  که   ڕێژیمه   ئه وه   به اڵم  ده که وێ؛  خه ڵک  به ر  هه ر 
ئه گه ری  له   بێگومان  بدا.  تاوانه کی  ده بێ  و  به رپرسیاره  
ڕاست  و  دێ  به  چۆکدا  هه ر  فشارانه دا  ئه م  به رده وامیی 
لێره  دایه  که  خه ڵک دیسان دێنه وه  گۆڕێ و ئه مجاره یان 
بکاته وه . ڕاست  پشت  ڕێژیم  بده ن  ئیزن  نابێ   ئیدی 
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بێ  پیشمەرگە  چ  ماونه ته وه ،  ڕێژیمەدا   ئه م  دژی 
ده ره وه ی  و  نێوخۆ  له   بی  حیزب  ئەندامی  چ  و، 
ئێمه   مەدەنی؛  چاالکی  و  بێ  ژینگەپاریز  چ  واڵت، 
کەشتیی  ئه ویش  داین،  کەشتی  یەک  له   هەموومان 
و  ئیران  کوردستانی  لە  کورد  ڕزگارکردنی 
مافه کانمانه . وه دیهێنانی  و  گەیشتن  ئامانج  بە 
کار و  ئەهەمیەتی  ئەو ڕووداوانە  ئه من هیوادارم 
کار  واڵتدا  نێوخۆی  لە  کە  خەڵکە  ئەو  تێکۆشانی 
دەکه ن باش جێ بخا و، هیوادارم ئیمە له و خه باته  
پێوەندی  ئاڵقه ی  هه مه الیه نه یه دا  و  فره ڕه هه ند 
ئه وانه ی  چ  ببینینەوە.  یەک  لەگەڵ  لێکحاڵیبوون  و 
ئه مریکا  و  ئورووپایی  واڵتانی  له   هۆیه ک  به هه ر 
باسی  و  ده ژین  واڵتدا  ده ره وه ی  له   گشتی  به   و 
ئێران و داهاتووی ئێران و مافەکانی کورد ده که ن، 
چ ئه وانه ی لە نێوخۆی واڵتدا هه ر ئه م ئامانجانه یان 
هه یه ، چ ئه وانه ی له  ڕیزی حیزبه  سیاسییه کاندا  له  
شێوەی پێشمەرگانه دا هه وڵی بۆ ده ده ن،  ئێمە دەبێ 
خاڵی هاوبەشی هه موو ئەوانە بدۆزینه وه  و کاریان 
له سه ر بکه ین. جاروبار بۆخۆم زۆر لەوە ناڕەحەت 
بووم کە خەڵکانێک هەلومەرجی چاالکانی مەدەنی و 
ژینگەپارێز و هەڵسووڕاوانی فەرهەنگی و ئەدەبی لە 
نێوخۆی واڵتدا دەرک ناکەن، جاری وایە ئەرکی زۆر 
گەورەیان بۆ دادەنێن، یا جاری وایە دەرکی شەڕایتی 
ئەوان ناکەن و بەداخەوە ناو و ناتورەشیان لەسەر 
داناون. جا ئێمە ده بێ هەمووما یەکتر بەو جۆرەی 
کە هەین قبووڵ بکەین و ئەوەشمان لە بیر نەچێتەوە 
مەیدانی ئەسڵیی خەبات و تێکۆشانی کوردی ئێران 
ئێمه   ئەسڵیی  پرسی  و،  ئیسالمییه   کۆماری  دژی 
نەتەوەسازییه  و جێخستنی خۆمانه . چونکی نازانین 
ئێران چیی لێ دێتەوە لە داهاتوودا و بۆ ئه وه ی لە 
هه موومان  ده بێ  نەدۆڕێین،  ناڕوونەکاندا  سیناریۆ 
بکه ین. کار  یه که وه   به   مه یدانه دا  له و  پێکه وه  

 
ئەوەی  وەکوو  مەوزووعێکی  کە  خالید  کاک 
یەکگرتوویی  و  یەکڕیزی  ده دا،  ڕوو  مەریوان 
خەڵک ڕوون و به رچاوه ، بە پێچەوانەش پەرش 
خەڵک  ده دا.  له چاو  که   حیزبەکانه   باڵویی  و 
داواکارییەکان  گۆڕەپانی  بکاتە  شەقام  فێربووە 
حیزبیش  بەرپرسێکی  هەر  لە  ئه گه ر  خۆ  و 
جموجوڵی  و  مەدەنی  خەباتی  کەس  بپرسین 
ئه مه   بۆ  ئەدی  ناکاتەوە.  ڕەت  واڵت  نێوخۆی 
کوردستان؟ حیزبەکانی  ستراتێژیی  نەبووه تە 
حیزبەکان  ئێمە  تێکۆشانی  و  خەبات  لە  بەشێک 
کۆماری  بە  بەرانبەر  بەرپەرچدانەوەیه   ڕاستیدا  لە 
ئیسالمی، یا کار له سه ر ڕووداوێکه  کە دێتە پێشێ. 
خۆ ئەگەر ئەو ستراتیژییەی تۆ باسی ده که ی ببێته  
پێناسه ی  و  هه موومان  هاوبه شی  کاری  بنه مای 
دەبێ  ئێمە  ئه وه   بۆ  بڕۆین،  دوایدا  بە  و  بکه ین 
تەعریفێکی دیکە لە ئێران، داهاتووی ئێران و پرسی 
کورد بکه ین. ئێمە حیزبەکان و ئه منیشی لەگەڵ بم 
وەک ئەندامی حیزبی دێموکراتی کوردستان، ڕەنگە 
نەبووه   ئەوەمان  پێویست شەهامەتی  ئەندازەی  بە 
هەست  ئه من  جاروبار  بڕۆین.  ئه وه دا  دووی  به  
دەکەم هەموومان نیگەرانین لە پێناسەیەکی دیکەی 
لە  مەدەنی  خەباتی  و  ئێران  داهاتووی  و  ئێران 
نێوخۆی واڵت و ئەوە ڕێگره  له به رده م ئەوەی کە 
تۆ بەرچاوڕوونیت هه بێ و بە دوای ستراتیژییەکی 
بکه ی. له سه ر  کاری  و  بڕۆی  کۆنکرێتدا 

حیزبەکان ده بێ هەمووی یەکگرتوو بن و لەسەر 
ئەو یەکگرتووییە گرێبه ست و کۆنتراکتیان له  نێوان 
خۆیاندا هەبێ و دەبێ هەموو بەڕێوەی بەرن. مادام 
ئەوەی  و  ستراتیژی  ڕوحی  ئه وه   برد،  بەڕێوەیان 
بەهێز  ببیننەوە،  تیدا  خۆی  جۆراجۆر  الیەنی  کە 
دەکا؛ بەاڵم ئەگەر ئەوە نەبوو هەر حیزبەی له هه ر 
جارێ  هاوبه شدا  کاری  مه یدانێکی  و  چوارچێوه  
حیزبی  بزانێ  ده گه ڕێ  له وه   شتێک  هه موو  پێش 
ئه وه   ئه گه ر  و،  بێ  دیار  ده توانێ  چەندە  خۆی 
هاوبه شه کاندا.  شته   له   ده کا  که مته رخه می  نه بوو 
حیزبی  لە  گلەییە  ئەو  ڕەنگە  دەڵیم  بۆیە 
هەبێ  دیکەش  حیزبەکانی  لە  و  هەبێ  خۆشمان 
ئەو  نە  ڕاستیدا  لە  نەکەین،  به هێز  ڕووحه   ئەو  تا 
پرۆسەی  نە  و  دەبێ  دروست  بەقووەتە  ئادرەسە 
دەگرێ. پێ  سیاسییەکەی  مانا  بە  میللەتسازی 

کاک خالید پێناسەی نوێ لە ئێران یانی چی؟ 
پێناسەیەکی  ده فه رمووی  که   چییه   مه به ستت 
شێوە  لەو  کورد  ئایا  کورد؟  خەباتی  لە  دیکە 
خەبات و سیاسەته ی ئێستایدا هەڵەی کردووە؟ 
له  ڕواڵه تدا ئێمه  هه موو ئێران و نیزامی سیاسیی 
زاڵ به سه ر ئه و واڵته دا ده ناسین، ئێرانێک بە هەشتا 
و  ئایینزا  و  ئایین  جۆره ها  و  حه شیمه ت  میلیۆن 
لە  که   نیزامێکی سیاسی  و،  ڕه نگاوڕه نگ  پێکهاته ی 
کێشە  داوای  بە  خۆی  ڕزگارکردنی  بۆ  ناوچەکەدا 
دروستکردن بۆ خەڵکی دیکەدا ده گه ڕێ و  داهات 
مه به ستانه  خه رج  ئه و  بۆ  ئیران  و سامانی خەڵکی 
ده کا و خەڵکی ئێران برسی ڕادەگرێ.  لە تەنیشت 
مەدەنی  چاالکیی  و  مەدەنی  جموجۆڵی  ئەوەشدا 
وایە  جاری  تەنانەت  و  هه یه   مەدەنی  خەباتی  و 
دروشمی  دەبێتە  ئابووری  دۆخی  لە  ناڕەزایەتی 
پرسیاریش.  ژێر  ده یباتە  و  نیزام  بە دژی  سیاسی 
نیزامه   ئه و  که   ئه وه یه   نوێیەکە  خوێندنەوە  به اڵم 

لە  هەر  سیاسەتانه ی  بەو  ساڵە   ٤٠ سیاسییه  
ئێمە هەر ئەوە  ئایا خوێندنەوەی  جێگای خۆیەتی. 
خوێندنەوەیەیە کە ٤٠ ساڵ پێش ئێستا کردوومانە؟ 
نییه ؟  پێداچوونه وه   و  گۆڕان  به   پێویستیی  ئایا 
بۆیە دەڵیم خوێندنەوەی نوێ، چونکی لە بۆچوون 
حیزبەکانی  زۆری  زۆربەی  لێکدانەوەی  و 
نییە،  نوێیەی  خوێندنەوە  ئەو  ئێران  ئۆپۆزیسیونی 
حیزبێکی  نییە  خراپتر  لەوە  شتێک  هیچ  چۆنکی 
خەڵک  ڕۆژانەی  ژیانی  لە  سیاسەت  سیاسی،  
ئۆپۆزیسیۆنی  بۆچوونی  بەشێکی  بکاته وه .  جودا 
دژی  لە  ساڵە  کە٤٠  بووە  دروشمانە  ئەو  ئێرانی 
کۆماری ئیسالمی دەیدا. له  حاڵێکدا به شێک له وان 
له  زۆر له  واقعییه ته کانی کۆمه ڵگه ی خۆیان دوور 
بوون و لە تەواوی ئەو دەرفەتانەی کە هاتوونەته  
نێوان خۆیان  لە  بەهێز  پردێکی  نەیانتوانی  گۆڕێ، 
سەرەڕای  بۆیەشه   بکه ن.  دروست  کۆمەڵگەدا  و 
ئەو  ڕابردوودا  مانگی  شەش_حەوت  لە  ئەوەی 
و  گۆڕی  دێتە  خۆپیشاندانە  و  مانگرتن  هەمووە  
ئەو  ئێستاش  نییە،  دیار  ڕێگەوشوێنی  ئێستاش 
بڕوا،  دەبێ  ئیسالمی   جمهووری  دەڵێن  خەڵکە 
دابنیشێ؟  لە جیگای  بڵێن که  کێ بێ  نازانن  بەاڵم 
جا ئه من بەشێکی خوێندنەوەی تازە لەوەدا دەبینم 
دایە،  به رده وام  گۆڕانی  لە  ئێران  کۆمەڵگەی  که  
واڵتێکی  و  سەرێ  دەچێتە  سیاسی  شعووری 
خوێندەوارە و ئەوەندەی لە ئێران دەرچووی زانکۆ 
هەیە و بێکارن،  لە هیچ جێگایەکی دنیا نییە،  بۆیە 
بکەین  بەوە  هەست  حیزبەکان  هەموو  هیوادارم 
دایە.  لە حاڵی پێشکەوتن  و گۆڕان   کە کۆمەڵگە 
ئێستاش  حیزبانە  لەو  بەشێک  گوتاری   لەوالش 
زۆر کۆنە،  هەست دەکەم لەو کۆمەڵگەیە دوورن 
بکرێ. نوێ  خوێندنەوەیەکی  دەبێ  دەڵێم،  ئەوەیە 

نییە  ڕۆژ  وە   ٩٦ ساڵی  بەفرانباری  مانگی  لە 
نەبێ،  مانگرتن  و  خۆپیشاندان  ئێران  لە 
ناڕەزایەتییەکان  شیوەی  دەبینین  وەک  بەاڵم 
سیاسییانەترە.  و  جیاوازتر  کوردستان  لە 
دەگرێ؟ سەرچاوە  چییەوە  لە  ئەوە 
ئه وه ی که  کوردستان وه ک بەشەکانی دیکەی ئێران 
نییه ، ئەوە هۆکارێکی تایبەتی و پاشخانی خەباتێکی 
دەیان ساڵەی لە پشتە. ئەوەی کە سه ره ڕای هه موو 
ئەم  زوڵم و زۆری و بەئه منییه تیکردنی کوردستان، 
بەاڵم که م و زۆر له  چه ند ساڵی ڕابردوودا خه ڵکی 
کوردستان بە بیانووی جۆراوجۆر ڕژاونه ته  سه ر 
قەیرانیان بۆ دەسەاڵت ساز  به  جۆرێک  شه قام و 
ئاسانی  به   وا  ئێمه   که   داوه   نیشانیان  کردوە  و 
ئه وه یان  ناکه ین؛  قبووڵ  ئیسالمی  کۆماری  له  
و  نەتەوایەتی  خەباتی  فاکته ری  سه ر  ده گه ڕێته وه  
ئێمه   ئه گه ر  ئێران.  لە  کورد  پرسی  تایبه تمەندیی 
میلله تسازییه کی  بمانەوێ  حیزبەکان  و  هەموومان 
ده قیق لەسەر ئەو بزاوتە بکەین و له وه دا هه موو 
ئێمه یه   بین، ئەوە  باشترین سه رمایه ی  یه کگرتوو 
لەبەر  حاڵه ته کاندا.  هه موو  له   داهاتوومان  بۆ 
داوین،  پێی  میلله ت  هه یه   سه رمایه یه کمان  ئەوەی 
نیشتمانەکەمان  سروشتی  و  کوردستان  ته بیعه تی 
پێی داوین، کوردایه تی پێی داوین،  پێشمه رگایه تی 
کۆماری  ده چێته وه   ڕیشه که ی  که   داوین  پێی 
کوردان  جه مهووری  ڕه ئیس  و  کوردستان 
سه رمایه   له و  ئێمه   محه ممه د.  قازی  پێشه وا 
وەربگرین. کەڵک  باش  نه مانتوانیوە  گه وره یه  

بۆ نەمانتوانیوە؟
هه ر لەبەر کێشه ی حیزبی و ملمالنێ و نه بوونی 
ستراتێژی لە هاوکێشە  ناڕوونەکاندا. به اڵم دیسان 
ئێمه  ده کرێ ئاشته واییه ک بکه ین لەنێوان حیزبه کان 
ئاشته وایی  دەڵێم  کە  کوردستاندا.  کۆمه ڵگه ی  و 
هه یه،   گۆڕێدا  له   کێشه   بڵێم  کە  نییە  مانایە  بەو  
بده ینه وه   دی  ئاوڕێکی  ئێمه ش  وایه   حه ق  به اڵم 
ڕوژهه اڵتی  له   و  ئێران  کوردستانی  له   کە  لەوەی 
کوردستاندا ده گوزه رێ.  خه ڵک دێنه  مه یدان بەاڵم 
به شێک له  ئێمه  به  جیدیمان نه گرتووە، به شێک له  
حەماسه ت  هێندێک  له   کردووە  گیریان  حیزبه کان 
و  خه بات  و  حیزبی  ڕابردووی  و  نۆستالژی  و 
بە  و  تێپەڕین  لەوانە  دەبێ  کە  خۆیان  فیداکاریی 
کار لەسەر ئەم که مایسییانە بکەین کە لە پروسه ی 
دەکەین. پێ  هەستیان  خۆماندا  میلله تسازیی 

الیەنە سیاسییەکان نەیانتوانیوە ئەو پێناسە 
نوێیە بکەن کە ئێوە مەبەستتانە؟ یا نایانهەوێ؟
هه موی  سیاسه ت  هه ردووکیان.  من  بڕوای  به  
دروست  که   حیزبێک  هه ر  و  ده سه اڵت  بۆ  هه وڵه  
له   هه بێ  ده سه اڵتی  بۆخۆی  ده دا  هه وڵ  ده بێ 
کۆمه لگەدا و، ته نانه ت له  حیزبیشدا ئه وانه ی دێن بۆ 
حیزباته تی به شی زۆری هه وڵ ده ده ن ده سه اڵتیان 
سیاسه ته   گەمەی  قانوونی  و  یاسا  ئه وه   هه بێ. 
بۆچوونێک  من  بڕوای  به   ناکرێ.   لێ   حاشای  و 
هێندێک  نێو  له   به تایبه ت  حیزبه کاندا  نێو  له   هه یه  
لە خەڵکانی دانیشتووی ئورووپا و دنیای دەرەوە، 
هه ست ده که م نیگه رانن له وه ی که ئه گه ر چاالکی و 
جمۆجوڵی مه ده نی، خه باتی مه ده نی و تێکۆشان له  
نێو خۆی واڵت خۆ ڕێک بخا و خۆی وەگەڕ بخا، 
کەسایەتیی جۆراوجۆر له  کوردستانی ئێران دژی 

کۆماری ئیسالمی له وێ دروست ببن. هێندێک له وانه  
به   تایبه ت  ئه وه ش  و  بگرنەوە  جێگای  که   نیگه رانن 
ئێمه ی کوردی کوردستانی ئێران نه بووه ، له  زۆربه ی 
ئەو  جوواڵنه وانه ی که  شه ڕی چه کدارییان تێدا بووه  
ئه و کێشەیە هه بووە. بۆ نموونه  له  قه زییه ی فه له ستیندا. 
ئەوان  هه شت، نۆ، ده  حیزبی به رباڵویان هه بوو و کاتێک 
لە نێو خۆیاندا کێشە و ملمالنێیان هەبوو، لەو کاتەدا 
فەلەستینییه کاندا »ئینتیفازه «  ناوچە  له   ئیسڕاییل،  له  
له   بوون  خه ڵک  و  منداڵه کان  ئەوە  و،  خرا  وەڕێ 
داده دا. ئیسڕاییل  تانکه کانی  به   به ردیان  شه قامه کاندا 
کە  مه سئه له یه ک  به   بوو  و  کرد  وای  ئینتفازه  
هاتە  ورده   ورده   نێوده وڵه تیشدا  بواری  له   ته نانه ت 
له   پارتنه رێک  به   ببێ  ئه وه ی   بۆ  هاوکێشەکە  نێو 
چاره سه ری کێشه ی فه له ستین و ئیسڕاییلدا. ئەوە له  
بووه ،  التینشدا  ئه مریکای  چه کداری  جوواڵنه وه کانی 
له  نێو ئێمه ی کوردیشدا بووه  له  نێو تامیله کانیشدا و 
له  ئه فریقاشدا بووه .  بۆیه  زور جار کاتێک جموجوڵ 
و جوواڵنه وه یەک و خه بات و تێکۆشانێک له  نێوخۆی 
و  بدا  سه رهه ڵ  ده یهه وێ  دیکه   به شێوه یەکی  واڵت 
هیچ  بکا،  په یدا  خۆی  بۆ  شه خسیه ت  و  که سایه تی 
ئیدی  بکا  هەست  حیزبێک  یا  الیه نێک  نییه   سه یر 
ورده ورده  ئه و له  بیر ده چێته وە و واڵمده ر نه بووه و  
ئه وه  جیگای ده گیرێته وه . ئەمن پێم وایه  ئه و ئێحساسه  
هه یه  و من بو خۆم هه ستم پێ کردوه. به  تایبه ت له  
دنیای مه جازیدا خه ڵکم بینیوه  له  ئورووپا و ئه مریکا 
چاالکانی  به   خه راپ  زۆر  قسه ی  و  دانیشتوه وە 
ئه و  ده زانم  من  که   ده ڵێ  واڵت  خۆی  له نێو  مه ده نی 
ده نگی  ئه وه ی    بۆ  ده کێشن  چ  نێوخۆ   لە  خەڵکە 
چالش  به   ئیسالمی  کۆماری  بکه نه وه ،  به رز  کورد 
بکێشن و له  النیکەمی دەرفەتەکان که ڵک وه ر بگرن.

نەکردووە  خەبات  کەمی  کورد  خالید  کاک 
لە  کراوە،  ئێعدام  سەرۆککۆماری  ئێراندا.  لە 
خەبات  دەیەیە  حەوت  لە  پتر  ئێستادا  شێوەی 
دوایە  کردووە،  57ی  شۆڕشی  بەشداریی  دەکا. 
سەنگەری  لە  داوە،  شەهیدی  هەزاران  بە 
ڕوانگەی  لە  بۆ  ئەدی  ماوە.  هەر  خەباتدا 
معادالتەوە؟ نێو  نەخراوەتە  نێونەتەوەییەوە 
نێوده وڵه تیدا  معادالتی  لە  ده بێ  ئێمه   یه که م؛ 
پێوەندییە  ئەساسی  لە  باش  شتێک  هەموو  پێش 
نێوان  پێوەندیی  بگه یین.  تێ  نێوده وڵه تییەکان 
عاتیفە  له سه ر  نێودەوڵەتییەکان  الیەنە  و  دەوڵەتان 
به رژه وه ندییە  له سه ر  بەڵکوو   دانه مه زراوه،  و خه یاڵ 
پێناسە دەکرێ. هه م واشینگتۆن و هه م چین و هه م 
ئێران  له گه ڵ  کێشه یان  ئورووپا  هه م  و  ڕووسیه  
هەیە و هەرکامەشیان به دوای به رژه وه ندیی خۆیاندا 
ده گه ڕێن. ئەوان به دوای به رژه وه ندیی ئێمه دا ناگه ڕێن، 
به اڵم ئێمه  به  خوێندنه وه یه کی ده قیق له وه دا ده توانینن 
ببین به  پارتنێر. ده توانین پێیان بڵێین معادلەیەک هه یه  
له  ئێراندا و ئه گه ر ئێوە دەتانه وێ پرسێک ببەنە پێشێ، 
بەو   ببین  ئه وه ی  بۆ  بەاڵم  بگرن.  نادیده   کورد   نابێ 
فاکتورە کورد و حیزبه کانی کورد دەبێ یه کگرتوو بین.

جموجوڵه   ئه و  واڵت  نێوخۆی  لە  ئه وه ی  دوویە م، 
و  وەربگرین  لەویش  کەلک  دەبێ  هه یه   مه ده نییه  
و  هه ین  واڵت  نێوخۆی  له   هه م  کورد  ئێمه ی  بڵێین 
جا  هه ین.    ده ره وه  له   هه میش  و  هه یه   حزوورمان 
ته بیعه ته ن ئه گه ر ئاوا بۆ مه سئه له که  بچین ئێمه  دێینە 
نێو گه مه که . بەاڵم جیاواز له وه   لە ئێستاشدا که  ئێران 
ناوچه یی  و  ئابووری  قووڵی  قەیرانێکی  بەرەوڕووی 
و ئه منیه تی بووەتەوە له گه ڵ ئه مریکا و له گه ڵ دنیای 
ده ره وه ، پرسی کورد له  ئێران وه ک شتێکی جیاواز 
وه ک  ئێران  ئەوان  نابیندرێ.  ئێراندا  تەواوەتیی  له  
ئەو   هه موو  که   ده که ن  لێ  چاو  سیاسی  یەکەیەکی 
واحیدێکی  وه ک  مادام  و  تێدایە   جۆراوجۆرییانەی 
سیاسیی چاو لێ ده که ن، هه وڵی ئێمه ش ده بێ ئه وه  
بێ لەگەڵ ئوپوزسیۆنی ئێرانی په یوه ندیمان خۆش بێ 
تا له سه ر ئه ساسی ته وافوق  بێنین  و قه ناعه تیان پێ 
وه ک  بۆخوشمان  بکەینەوە.  داهاتوو  ئێرانی  لە  بیر 
کورد دەبێ له  شوێنه کان دیار بین و بڵێین که  ئه گه ر 
ئێوه  هه ر به رنامه یه کتان بۆ داهاتووی   ئێمە و ئێران 
ڕاستە  بگرن.   نادیده   کورد  ئێمەی  ناتوانن  هه بێ، 
ده ڵێم    دیسان  به اڵم  دایە،  ڕۆژەڤ  لە  ئێستا  ئێران 
به   بوون  بەڵکوو  نییە،  هونه ر  بوون  ئوپۆزیسیون 
دنیای  و  ئێران  کێشه ی  ڕه نگه   هونه ره .  ئاڵتێرناتیڤ 
نێۆخوی  له   تێکۆشانی خه ڵک  ده ره وه  و، خه بات و  
واڵت ماوەیەکی زۆری دیکەش بخایەنێ، به اڵم مادام 
بگرێته وه ،  نه بێ جێگه ی  نه بێ و که سێک  ئه دره سێک 
دەبێ.  درێژەی  هەر  به رباڵوییه   و  بشێوی  ئه و 
به هه ر حاڵ لە ئێستادا زه مینه ی زۆر هه یه  بۆ ئێمه ی 
کورد لە نێوخۆ و دەرەوەی واڵت که  هه مومان بتوانین 
پرسی خۆمان بێنینه  گوڕێ و ببین به  فاکتەرێک بۆ  ئه وه ی 
لە ئەگەری سێناریۆ ناڕونوه کانی داهاتوی ئێران  کە 
ده ڕوخێ یا ناڕوخێ، ده گوڕێ یا ناگوڕێ، ده شێوێ یا 
ناشێوێ، ئێمه ی کوردی ئێران براوه  بین و زه ره ر نەکەین.

کاک خالید سپاس بۆ کات تەرخان کردنت بۆ 
ئەم وتووێژە

سپاس بۆ جەنابیشت
***

مەرگی ژینگەپارێزەکانی مەریوان 
تاوانێکی دیکە بە تەوێڵی کۆماری ئیسالمییەوە

ئاگرکەوتنەوە لە دارستانەکانی کوردستان و »ئاگربەردان« 
بۆ  گەورە  بەاڵیەکی  بووەتە  سااڵنێکە  دارستانەکان  لە 
لە  جارێ  هەموو  زیانەی  لەو  جیا  کوردستان.  سروشتی 
ڕا  کوردستان  دارستانەکانی  لە  ئاگرکەوتنەوە  سۆنگەی 
ئەمجارەیان  دەکەوێ،  کوردستان  سروشتی  و  ژینگە  بەر 
چوار  گیانی  مەریوان  دارستانەکانی  لە  ئاگرکەوتنەوە 
ڕۆڵەی نیشتماندۆست و دەروەستی کوردستانیشی ستاند. 
ئەو ئاگرەی بووە هۆی مەرگی جەرگبڕ و ناخهەژێنی چوار 
ڕۆڵەی جوانەمەرگ و ژین و ژینگەخۆشەویستی کوردستان، 
گیانی  بووەتە  بەر  دەیەیە  چوار  بوغزێکە  و  قین  ئاگری 
سروشت و ڕووحلەبەری کوردستان و دەستی تاوانێکی لە 
پشتە، کە بەردەوام ڕۆڵەکانی کورد دەکاتە قوربانی. ڕوون 
و ئاشکرایە کە هەر لە درێژەی فەرمان و فیتوای جیهاد لە 
دژی کورد، چوار دەیەشە سروشت و ژینگەی کوردستانیش 
دوژمنکارانەی  سیاسەتی  و  بەرنامە  لە  بەشێک  بووەتە 
و  دیار  نموونەکانیشی  ئێران.  ئیسالمیی  کۆماری  ڕێژیمی 
ئاسەوار  دەبرێ،  بەتااڵن  بەردەکانەکانی  و  کانزا  ئاشکران: 
و  لەوەڕگە  دەشێوێندرێ،  مێژووییەکانی  شوێنەوارە  و 
دارستانەکانی دەدرێتە بەر تیغی ئاگر و ڕێرەوی ئاوەکانی 
دەگۆڕدرێ و لەرێگەی کاناڵ و بۆرییە زەبەالحەکانەوە بۆ 
نێوەدا  لەو  دەکێشرێن.  کوردستانی  دەرەوەی  پارێزگاکانی 
و  بەرپرسایەتی  بە  هەست  بە  کەسانەی  ئەو  نین  کەم 
ئەرکوەخۆگرییەوە خەمی نیشتمان بووەتە خەون و خەمی 
شەو و ڕۆژییان. هەر ئەوەش بووەتە هۆی دروستبوونی 
کۆمەڵێک ڕێکخراو و کۆڕوکۆمەڵی ژینگەپارێزی لە زۆربەی 
وشیارکردنەوەی  ئەرکی  هەم  کە  کوردستان  ناوچەکانی 
گشتییان گرتووەتە ئەستۆ و، هەم لە بێخەمیی کاربەدستان 
بەکردەوە  دەوڵەتییەکاندا  و  حکومەتی  دامودەزگا  و 
لە  سووتمانەکان  کوژاندنەوەی  بە  و،  مەیدان  هاتوونەتە 
ئەم  هەتوانی  هەوڵی  چاندنەکان،  نەمان  و  دارستانەکان 
دەدرێن.  نیشتمانەکەمان  جەستەی  لە  کە  دەدەن  برینانە 
کەوتوونەتە  جار  زۆر  ئەندامەکانیان  و  ڕێکخراوانە  ئەو 
لەوان  زۆر  بۆ  و،  ئەمنیەتییەکان  ناوەندە  غەزەبی  بەر 
پەروەندەسازی کراوە؛ بەاڵم ئەو بەرەنگاری و دوژمنکارییە 
و  نەکردوون  شل  پێ  هەنگاوی  نەداون،  پێ  کۆڵی 
حوسێن زادە،  ئومید  باجوەر،  شەریف  شەهیدبوونی 
بۆ  بەڵگەن  پەژووهی  محەممەد  و  حەکیمی نیا  ڕەحمەت 
نیشتماندۆستی، خۆنەویستی و ئیرادەی پێشمەرگەئاسایان. 
به  دڵنیاییه وه  خه ڵکی کوردستان به گشتی، هاوشان له گه ڵ 
ئه و  له ده ستدانی  گیان  خه می  مه ریوان  تازیه باری  خه ڵکی 
خۆیان  خه می  به   نیشتماندۆسته   و  خه مخۆر  الوه   چوار 
تا  لێقه وماوه  و  سه رپێڵ زه هاوی  له   چۆن  وەک  و،  ده زانن 
بۆکان، ته رمی »ئه بووبه که ر مه عرووفی«یان که  له  ڕێگای 
بوومه له رزه لێدراودا  خه ڵکی  بۆ  یارمەتی  و  نان  گه یاندنی 
گیانی له ده ست دا، له  ئامێز گرت و دوایە شانازی و نازناوی 
شه هیدیان پێ به خشی، هه ر به و چه شنه ش فیداکارانی ڕێگای 
ناکه ن. لەبیر  کوردستانیش  سەوزهێشتنه وه ی  و  ئاوه دان 
حیزبی دێموکراتی کوردستان وەک چۆن هه میشه پشتیوانیی 
له هه وڵ و ئیبتکاره مه ده نییه كانی نیشتمانپه روه رانی کورد له 
نێوخۆی واڵت لە هەموو بوارەکانی خەباتی مەدەنی و یەک 
هانده ریان  بە  ته نانه ت خۆی  ژینگەپارێزی کردوه و  لەوان 
دەزانێ، سەبارەت بەو ڕووداوە دڵتەزێنەش هاوخەمیی خۆی 
لەگەڵ بنەماڵەی قوربانییانی ڕووداوەکە، خه ڵکی مه ریوان و 
کوردستان ده رده بڕێ و خۆی بە هاوبەش و شەریکەخەمیان 
دەزانێ. لە هەمان کاتدا جارێکی دیکەش سیاسەتی تاوان و 
دوژمنکارانەی کۆماری ئیسالمی دەرحەق بە کۆمەاڵنی خەڵکی 
دەکا. مەحکووم  کوردستان  ژینگەی  و  سروشت  و  کورد 
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سەر  تۆپبارانی  ئاکامی  لە  خەرمانان  3ی  شەممە  ڕۆژی 
و  جەنگەڵ  لە  بەرباڵو  ئاگرێکی  پاسداران  سپای  لەنوێ 
هەمیشە  وەک  و،  به ردرا  مەریوان  ناوچەی  دارستانەکانی 
تەنیا ژینگەپارێزانی نیشتماندۆست بوون که  فریای سروشتی 
واڵت کەوتن. به اڵم بەداخەوە چوار لەوان بەناوەکانی شەریف 
حەکیمی  ڕەحمەت  )کۆنه پۆشی(،  حسێنزادە  ئومید  باجوەر، 
نیا و محەممەد پەژووهی، گیانیان لەدەست دا و، هەرئەوەش 
خەڵکی کوردستان، بە تایبەتی خەڵکی شاری مەریوانی تاساند.
کە  دڵتەزێنە  هەواڵە  ئەو  باڵوبوونەوەی  دوابەدوای 
تەنانەت دەنگۆی ئەوە هەیە بە شێوەی گوماناویی گیانیان 
لەدەست داوە، خەڵکی مەریوان بە بەڕێوەبردنی ڕێپێوانێکی 
بەربەرین و هه روه ها له  کاتی ناشتنی ئه م چوارشه هیده ی 
نیشتماندا، هاوکات کە یادی ئەو چوار ژینگە پارێزەیان بەرز 
ئەمنیەتییەکان   ناوەندە  خۆیاندا  دروشمەکانی  لە  نرخاند، 
خەسارگەیاندن  و  تۆپباران  هۆی  بە  پاسدارانیان  سپای  و 
کرد. مەحکووم  کوردستان،  سروشتی  و  ژینگە  بە 
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پارێزەرانی  هێزەکانی  لە  تیمێک  خەرمانان  1٠ی  شەممە،  ڕۆژی 
ڕۆژهەاڵت بە تۆڵەی تێرۆری شەهید قادر قادری، کادری بەوەجی 
شەهید  پیالن  دەستی  بە  کە  کوردستان  دێموکراتی  حیزبی 
سەر  بردە  هەڵمەتیان  کاربۆکراودا  و  ورد  عەمەلیاتێکی  لە  کرا، 
نەغەدە. ــ  شنۆ  جادەی  سەر  لە  ڕێژیم  هێزەکانی  ئوتومبیلێکی 
قەزەناوی  و  خانلەر  گوندەکانی  نێوان  لە  کە  عەمەلیاتەدا  لەو 
ئیدارەی  حیفازەتی  هێزەکانی  هەڵگری  پاسێکی  مینی  کرا، 
هێزە  لە  ژمارەیەک  هەڵمەتەدا  لەو  ئامانج.  کرایە  ئیتالعات 
و  بوون  نەغەدە  خەڵکی  هەموویان  کە  ڕێژیم  ئیتالعاتییەکانی 
شوێنی کارەکەیان شاری شنۆ بووە، کوژراون و بریندار بوون.
له و عه مه لیاته دا حەوت کەس لە هێزەکانی ئیدارەی ئیتالعات بریندار 
بوون کە برینی چوار کەسیان قورسە و یەک لەوان کە سەرهەنگی 
نەخۆشخانەی  لە  "حەسەنلوو"یە  خەڵکی  و  پاسداران  سپای 
"عارفیان"ی ورمێ لەژێر چاودێریی وردی پزیشكی دایە و، سێ 
کەسی دیکەشیان لە نەخۆشخانەی نەغەدە خەوێندراون و ئەوانەش 
هەروەها  ماڵێ.  نێردراونەتەوە  بووە،  سووک  برینەکانیان  کە 
ئامادەنەبوون  ئێستا  تا  بەاڵم  هەیە،  کوژراویان  ڕێژیم  هێزەکانی 
بکەن. ئاشكرا  لێکدانەدا  لەو  خۆیان  زیانەکانی  وردەکاریی 
ڕووداوە  ئەم  دوای  ڕێژیم  ئەمنیەتییەکانی  و  نیزامی  ناوەندە 
ئاسمانی  لە  فڕۆکەوانیان  بێ  فڕۆکەی  و  کۆپتێر  هێلێ 
زۆریشیان  چەکداری  هێزی  و  خستووە  وەحەوا  ناوچەکەدا 
تۆڵەستێنی  هەڵمەتبەرانی  بەاڵم  کردووەتەوە،  باڵو  ناوچەدا  بە 
کەمترین  ئەوەی  بێ  نیشتمان  پاڕێزەری  و  قادری  قادر  شەهید 
هێشتووە. جێ  عەمەلیاتەکەیان  شوێنی  بەرکەوتبێ،  زیانیان 

سمایل شەڕەفی

دەرکەوتەکانی ڕووداوە پڕخەسارەکەی سووتمانی 
دارستانەکانی شاری مەریوان کە تیایدا چوار چاالکی 
ژینگەپارێز بوونە قوربانی و گیانیان لە دەست  دا، 
کۆمەڵێک پەیامی سیاسی و کۆمەاڵیەتی لێ  کەوتەوە 
بکرێ. سەر  لە  هەڵوێستەیان  خۆیەتی  جێی  کە 
لە  خەڵک  رێوڕەسمەکانی  و  خۆپێشاندان 
ڕووداوەوە  ئەم  سۆنگەی  لە  مەریوان  شاری 
خەڵکی  زۆربەی  هاوخەمیی  و  هەڵوێست  کە 
کوردستانی لێ کەوتەوە، جیا لەوەیکە بۆ جارێکی 
جموجۆڵی  لە  پێشەنگ  وەک  شارەی  ئەم  دیکە 
سەلمێنەری  دەرخست،  یەکگرتووی دا  و  مەدەنی 
بنەڕەتی  و  قوڵ  جدی،  گۆڕانگاریی  کۆمەڵێک 
بوو. کوردستان  کۆمەڵگای  ئاستی  سەر  لە 

خۆدوورخستنەوە لە کەمتەرخەمی
و  بێتەفاوەتی  فەزای  لە  جۆرێک  زاڵبوونی 
بۆ  کوردستان  ڕۆژهەاڵتی  لە  خەڵک  بێهەڵوێستیی 
هۆکاری  کۆمەڵێک  کە  تایبەت  زەمەنیی  ماوەیەکی 
دوژمنکارانەی دەسەاڵتی سیاسی لە تاران و هێندێک 
سەرەکییان  ڕۆڵی  خۆماڵی!  پالنمەندی  هۆکاری 
بەسەر  لەپەراوێزکەوتنی  لە  جۆرێک  دەگێڕا،  تێدا 
جموجۆڵی  سەرهەڵدانی  سەپاندبوو.  کۆمەڵگه دا 
فەرهەنگی،  ئەدەبی،  بوارەکانی  لە  مەدەنی 
تا  توانیویەتی  بەخۆشییەوە  کە  و...  ژینگەپارێزی 
لە  ببڕێ،  بە سەرکەوتوویی  قۆناغێک  ئێستا چەند 
تا  توانی  پازدە ساڵی ڕابردوودا،  لە  ماوەی زیاتر 
ڕادەیەکی بەرچاو لە درێژەی کار و تێکۆشانی خۆیدا 
کۆمەڵگای کوردستان لە کەمتەرخەمی بەرامبەر بە 
ڕووداوەکان، سیاسەت و پیالنەکانی رێژیم دەربهێنێ.
ڕۆژهەاڵتی  لە  مەدەنی  جموجۆڵی  هەرچەند 
پێناسەی  حەق  بە  دەکرێ  ئێستا  کە  کوردستان 
چەند  بە  ببه خشین،  پێ  سەربەخۆی  بزاوتێکی 
قۆناغێکی جیاجیادا تێ  پەڕیوە، بەاڵم بە خۆشییەوە 
دروست  ڕێچکەیەکی  گرتنەپێشی  بە  توانیویەتی 
نیشتمانییەکەدا  و  نەتەوەیی  چوارچێوە  لە 
بە  بکاتەوە.  کۆمەڵگه دا  نێو  لە  خۆی  جێی 
توانیویەتی  مەدەنی  کۆمەڵگه ی  دی  مانایەکی 
بهێنێ  وەدەست  گشتی  بە  کۆمەڵگه   متمانەی 
بزاڤە. ئەم  بۆ  دەسکەوتە  گەورەترین  ئەمە  کە 
شاری  پڕخەسارەی  ڕووداوە  ئەم  هەر  ئەگەر 
بە  کە  دەبینین  بگرین،  نموونە  بە  مەریوان 
کولتووری  بەرز،  ڕادەیەکی  چ  تا  خۆشییەوە 
ژینگەپارێزی وەک بوارێک لە بزووتنەوەی مەدەنی 
بۆ خەڵک بۆتە بەها و لە چ ئاستێکی بەرزدا کۆمەڵگه  
متمانەی بە چاالکانی ئەم بوارە هەیە و بە چاوی 
کەسایەتییە  ئەو  ئەوەی  دەڕوانێ.  لێیان  رێزەوە 
لە  هاورێیانی  و  باجوەرد  شەریف  بە  تایبەتییەی 
لەو  جیا  نەبوو  شتێک  بەخشی،  کۆمەڵگه دا  نێو 
ڕێگای  لە  ئەوان  کە  نیشتماندۆستییەی  ڕێچکە 
هه ڵسووڕان لە بواری پاراستنی ژینگەی نیشتماندا 
بە  تەنیا  کوردستان  کۆمەڵگه ی  بەر.  گرتبویانە 
لە  چاالکبوونیان  و  ئەوان  ژینگەپارێزیی  هۆکاری 
پێشمەرگەئاسا  حەق  بە  کە  نیشتمانیدا  پرسێکی 
کرد،  بەخت  گیانیان  لەپێناویشیدا  قارەمانانە  و 
بە  دژکردەوەیان  گشتیدا  ئاستی  لە  شێوەیە  بەم 
گوتن:  پێیان  و  دا  نیشان  ئازیزانە  ئەم  مەرگی 
دەژین«. میللەتدا  دڵی  لە  ئەوانەی  »نامرن 

گەڕانەوە بۆ ڕۆژهەاڵتی کوردستان
بەسەرنجدان بە ڕووداوە سیاسییەکانی یەک ساڵی 
زۆر  خەڵکی  ناڕەزایەتییەکان  و  ئێران  ڕابردووی 
بەنیسبەت  کوردستان  کە  ئێران،  شارەکانی  لە 
شوێنەکانی دیکەی ئێرانەوە بە کۆمەڵێک هۆکاری 
دا،  نیشان  خۆ  لە  جیاوازیان  رەفتارێکی  سیاسی، 
هەڵوێست و ڕەفتاری خەڵکی کوردستان لە ئاست 
و  مەریوان  دواییانەی  ئەم  ڕووداوەکەی  چەشنی 
دەخا  دەری  ئاشکرا  بە  بانە،  شاری  مانگرتنەکەی 
کە خەڵکی ڕۆژهەاڵت زیاتر لە هەمیشە دەیهەوێ 
بگەڕێتەوە بۆ خۆی. بە مانایەکی دیکە کۆمەڵگه ی 
لە  ڕوونتر  و  ڕاشکاوانەتر  دەیهەوێ  کوردستان 
و  کێشە  خاوەنی  کە  بگەیەنێ  پەیامە  ئەم  جاران 
ئارێشەی نیشتمانیی تایبەت بە خۆیەتی. ئەم جۆرە 
ئەگەر  کوردستان  خەڵکی  ڕەفتاری  بیچمگرتنی  لە 
لە الیەک پێوەندی ڕاستەوخۆی بە بەرزبوونەوەی 
ئاستی شعووری نەتەوەیی کۆمەڵگه ی ڕۆژهەاڵتی 
ڕاست  دیکەوە  الیەکی  لە  هەیە،  کوردستانەوە 
دژکردەوەیەکی لۆژیکییە بەرامبەر بە کەمتەرخەمی 
بە  تاران   سیاسیی  نیزامی  ناواڵمدەربوونی  و 
ڕیشەییەکەی. پرسە  و  کوردستان  نیسبەت 
ئاستی  لە  ئێران  ڕووداوەکانی  چیدیکە  وێدەچێ 
سەرانسەریدا بە هۆکاری نەبوونی ڕێبەرییەکی دیار 

کە بتوانێ وێنایەک لە نێوەرۆک و جۆری سیستەمی 
و،  دەستەوە  بە  بدا  واڵتە  ئەم  داهاتووی  سیاسیی 
هەروەها غاییبوونی پێناسەیەک بۆ شوین و پێگەی 
بەرێوەبەریی  لە  واڵتە  ئەم  نەتەوەییەکانی  پێکهاتە 
کۆمەڵگه ی  سەرنجی  کورد،  لەوان  یەک  و  واڵت 
زاڵبوونی  ڕانەکێشن.  خۆیان  الی  بۆ  کوردستان 
ئەم هەستە لە کۆمەڵگه یەکی پڕ لە وزە و پتانسێلی 
گۆڕانخوازانەی  و  بەرهەڵستکاری  جۆراوجۆری 
بە  دەکا  ناچار  خەڵکەکەی  کوردستاندا  وەک 
گەڕانەوە بۆ پرسەکانی خۆی، که  وەک نەتەوەیەکی 
بەرجەستەکردنەوەی  سەر  لە  کار  زەوتکراو  ماف 
بکاتەوە. ئه کتیڤیتیسته کانی  و  خۆی  ڕووداوەکانی 

هەستکردن بە زەروورەتی یەکڕیزی و یەکگرتوویی
هەر لە سۆنگەی ئەم گۆڕانە کۆمەاڵیەتییەوە کۆمەڵگه  
بە پشتبەستن بە چاالکانی خۆی و تێکۆشەرانی، زیاتر 
لە هەمیشە یەکیه تی و یەکگرتوویی بە سەر ڕەفتار 
و هەڵوێستەکانیدا زاڵ ده بێ. دیاربوونی یەکیه تیی و 
یەکگرتوویی بە ڕەفتار و دژکردەوەکانی کۆمەڵگای 
رۆژهەاڵتی کوردستانەوە یەکێک لە دەسکەوتەکان و 
تایبەتمەندییە دیارەکانی ئەم جووڵە جەماوەرییانەیە 
نەتەوەیی  وشیاری  ئاستی  بەرزیی  لە  تێکەڵێکە  و 
و  جەوهەر  ئەگەر  کۆمەڵگه یە.  ئەم  کۆمەاڵیەتی  و 
نیشتمانی و کۆمەاڵیەتییانە  ئەم ڕەفتارە  نێوەرۆکی 
نەتەوەیەکی  نەتەوەیی  تایبەتیی  پرسێکی  لە 
چەوساوە و ماف پێشێلکراوەوە سەرچاوە دەگرێ، 
ئەم  یەکگرتوویی  و  یەکیه تی  ئەوە  کاتدا  هەمان  لە 
سەرنجەکان  هەمیشە  لە  زیاتر  کە  کۆمەڵگه یەیە 
کوردستان  کۆمەڵگه ی  ڕادەکێشێ.  خۆی  الی  بۆ 
دەرکی بە زەروورەتێکی نیشتمانی کردوە کە وەک 
درێژایی  بە  پڕخەسار  بەرچاوی  کەمایەسییەکی 
سیاسیی  بزووتنەوەی  ڕووخساری  بە  مێژوو 
کردۆتەوە. بارە  چەند  خۆی  کوردستانەوە  خەڵکی 
کۆمەڵگه ی ئەمڕۆی کوردستان سەرەڕای پاراستنی 
جیاوازییەکان لە ڕوانین، خوێندنەوە و گوتاردا، لە 
و  کۆمەاڵیەتی  شعووری  لە  ئاستێک  بە  ڕەفتار دا 
نیشتمانی گەیشتووە کە یەکگرتوویی و پێکەوەبوون 
ڕەفتاری  فۆرمی  لە  حەیاتی  زەروورەتێکی  وەک 
پێ  دەکرێ. تەواوەتی هەستی  بە  ئەم کۆمەڵگه یە دا 
دیکەی  شارەکانی  و  مەریوان  خەڵکی  کاردانەوەی 
کوردستان بە ڕووداوی گیانلەدەستدانی ئەم چەند 
کەسە لە ژینگەپارێزانی دەروەست بە خاک و نیشتمان 
هەم لە فۆڕم و هەم لە نێوەرۆکدا سەلمێنەری ئەم 
ئیدیعایەی سەرەوەیە. لە گەڵ ئەوەیکە بە ڕاشکاوانە 
سەمپاتی  وەک  جیاجیا  گرووپی  بوونی  بە  هەست 
و  و خۆپێشاندان  دەرکەوتن  لە  هێزە سیاسییەکان 
تایبەت  هێمای  بە  کە  کرا  ڕێوڕەسمانەدا  و  میتینگ 
یەکگرتوویی  بەاڵم  بەشداربوون،  خۆیانەوە  بە 
ئەم  هەموو  زەروورەتێک  وەک  یەکڕیزیی  و 
خەڵکەی لە ئاستی کۆمەڵگه دا لە دەوری یەک و لە 
کردبۆوە. کۆ  یەکتری  لە  ڕێزگرتن  بە  یەک  پەنای 
لێرەوە کە دەکرێ بە خۆشییەوە بە پشتبەستن بە 
هەست  کوردستان  کۆمەڵگه ی  پێشچوونی  بەرەو 
بکرێ.  گشتی  بەرژەوەندی  لە  تێگەیشتنێک  بە 
نیشتمانی  ئەساسی  لەسەر  کە  بەرژەوەندییەک 
گرووپێکی  و  تاک  هەموو  هەروەها  هاتبێ،  پێک 
ئەو کۆمەڵگه یە بەرامبەر بە دابینکردن و پاراستنی 
بە  هەستکردن  لەگەڵ  هاوکات  زەروورەتە،  ئەم 
دەروەستبوونی بەرامبەر بە ئەو تێگەیشتنە گشتییە، 
هەوڵی پێناسەکردنەوەیەکی سەر لەنوێی بەرژەوەندییە 
فکری و گرووپییەکانی خۆی لەم چوارچێوەیەدا بێ.

لەم نێوەدا خوێندنەوە و هەڵوێستی حیزبە سیاسییەکان
ڕەفتارێکی  کۆمەڵە  بەرجەستەکردنەوەی  بۆ  هەوڵدان 
گرووپی لە نێو ئەم جووڵە و بزاڤە گشتییەی کۆمەڵگه ی 
لە  نیشان  حیزبەکانەوە  لە  بەشێک  لەالیەن  کوردستان 
کۆمەڵگه یە.  کۆمەاڵیەتییەکانی  گۆڕانە  دەرکنەکردنی 
لە  غافڵبوون  بە  هەیە  الیەن  حیزب  و  دیکە  مانای  بە 
ڕەوتی  لە  تێنەگەیشتن  و  کۆمەڵگه   گشتیی  ڕەفتاری 
بەرتەسکی  خانەی  لە  تەنیا  کۆمەڵگه   بەرەوپێشچوونی 
سەمپاتەکانی  تەنیا  و  تەنیا  خۆیدا  وحیزبیی  گرووپی 
خۆی دەبینێ  و لە بازنەیەکی داخراوەدا تەنیا ئەوەی لە 
بۆ »گشت«  خوێندنەوە  »ورد«ەوە  لە  کە  هەیە  توانادا 
تێفکرینیانەوە  و  ڕوانین  لە  بەمجۆرە  حیزبانە  ئەم  بکا. 
نەتەنیا توانای مودیرییەتی ڕەفتاری گشتیی جەماوەریان 

نێوبردنی  لە  هەوڵی  ناڕاستەوخۆ  بەڵکوو  نامێنێ، 
نێوەرۆک  و پەیامەکانی ئەم  جووڵە جەماوەریانە دەدەن.
بە وردبوونەوە لە خوێندنەوەی کۆمەڵێک الیەنی سیاسی  
بۆ کاردانەوە جەماوەرییەکانی دوای ڕووداوەکەی شاری 
مەریوان دەبینین کە ڕوانینێکی بەرتەسکی دەمارگرژییانەی 
ئەمجۆرە  نێوەرۆکی  بەبارمتەگرتنی  هەوڵی  کە  حیزبی 
تەواوەتی  بە  دەدەن،  خەڵک  ڕەفتاری  و  هەڵوێست  لە 
ئەمڕۆی  کۆمەڵگه ی  پێچەوانەی  بە  ڕاست  زاڵە. 
کوردستان کە کار لەسەر زەقکردنەوەی پرسە گشتگیرە 
وگرووپەکان  تاکەکەسی  ڕوانینە  و  دەکا  نیشتمانییە کە 
دەکەن. پێناسە  بەرینتردا  چوارچیوەیەکی  لە  خۆیان 

حیزبی دێموکراتی کوردستان
بە  داوە  هەوڵی  بەردەوام  کە  الیەنانەی  لەو  یەکێک 
پشتیوانیکردن لە بزووتنەوە مەدەنی و کۆمەاڵیەتییەکان 
جۆرێکی دیکە لە کۆمەڵگه  و ڕۆڵی خۆی وەک حیزبێکی 
سیاسی ومەسئول بڕوانێ، حیزبی دێموکراتی کوردستان 
هۆکاری  کۆمەڵێک  بە  حیزبە  ئەو  چەند  هەر  بووە. 
نەیتوانییوە  تەشکیالتی و شەرایەتی زەمەنی و سیاسی 
بارتەقای ئەرک  و ڕەساڵەتی مێژوویی خۆی کە خەڵکی 
بەوجۆرەی  و  دەکا  لێی چاوەڕوان  بە حەق  کوردستان 
رووداوەکانی  پێشهات  و  مودیرییەتی  پێویستە  کە 
پێوەندی  لە  بەاڵم  بکا،  کوردستان  رۆهەاڵتی  ئەمڕۆی 
ڕەفتارەکانی  و  واڵت   نێوخۆی  جموجۆڵەکانی  لەگەڵ 
ئەمڕۆی کۆمەڵگه ی کوردستاندا سیاسەتێکی واقعبینانەی 
لە  رێزەوە  چاوی  بە  کردووە:  ڕەچاو  مەسئووالنەی 
لە  مەدەنی  سیاسی  و  چاالکانی  چاالکیی   و  جموجۆڵ  
زانیوە.  بەپشتیوانیان  خۆی  و  ڕوانیوە  واڵتی  نێوخۆی 
تەشکیالتی  سیاسی ،  نفووزی  گوێرەی  بە  داوە  هەوڵی 
کوردستان  کۆمەلگای  متمانەی  خۆی  جەماوەریی  و 
رابکێشێ   بوارەکاندا  هەموو  لە  مەدەنی  بزاڤی  الی  بۆ 
بەهای  و  ئەرزش  وەک  خوێندنەوە دا  و  گوتار  لە  و 
نیشتمانی لە هەوڵ  و چاالکیەکانیان بڕوانێ. لە گوتار و 
سەرقاڵبوونی  و  گەڕانەوە  ئەساسی  سەر  لە  کردەوەدا 
کاری  خۆی  پرسەکانی  بە  ڕۆژهەاڵت  کۆمەڵگه ی 
بیرۆکەی  ئارای  هێنانە  بە  پێوەندییە دا  لەو  و  کردووە 
»ڕۆژهەاڵت میحوەری« هاوکات لەگەڵ هاندانی چاالکانی 
لێ   داوی  »بێتەفاوەتی«  بەدیاردەی  دژ  واڵت  نێوخۆی 
بۆ  عەمەلی  و  گونجاو  دەرفەتێکی  هەموو  لە  کردوون 
بگرن. وەر  کەڵک  کۆمەڵگه   پرسەکانی  مەترەحکردنی 
حیزبی دێموکراتی کوردستان هەوڵی داوە تێگەیشتنێکی 
کۆمەڵگه ی  نێو  لە  نیشتمانی  یەکڕیزی  لەسەر  گشتی 
جار  هێندیک  پێوەندییە دا  لەم  و  بکا   چێ  کوردستاندا 
هاوبەش  وکاری  هاوکاری  ئاستی  لەسەر  تەنانەت 
لە  واز  بووە  ئامادە  دیکەدا  حیزبەکانی  لەگەڵ 
بهێنی. خۆی  تایبەتی  هەڵوێستی  و  بۆچوون   کۆمەڵیک 

***

سمیناری »ڕۆژهەاڵتی کوردستان
 و تێرۆریزمی دەوڵەتی« لە سوید

بەشداریی هەیئەتی حیزب لە کۆبوونەوەی شاندی 
نوێنەرایەتیی پارلەمانی هەرێمی کوردستان لە سوید

عەمەلیاتی نێوان شنۆ و نەغەدەی
 پارێزەرانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان

کومیتەی  دەستپێشخەریی  بە  خه رمانان  3ی  شەممە،  ڕۆژی 
ڕێکخراوی  هاوکاریی  و  کوردستان  دێموکراتی  حیزبی  سویدی 
لە  کوردەکان،  دێموکراتە  سوسیال  گرووپی  و  ئێف  بی  ئا 
تایبەت  سیاسی  سمینارێکی  سوید،  واڵتی  یۆتێبۆری  شاری 
بەڕیوەچوو. ئیسالمی  کۆماری  ڕێژیمی  دەوڵەتی  تێرۆری  بە 
له و سمیناره دا حەسەن حاتەمی، ئەندامی ڕیبەری حیزبی دێموکراتی 
ڕۆژهەاڵتی  »لە  ناوی  ژێر  لە  کرد  پێشکێش  باسێکی  کوردستان 
کوردستان بۆچی دەسەاڵتی نوێ هێرشی بۆ کوردستان کرد و بۆ 
رێگای هێرش و تێڕۆڕی هەڵبژارد؟«له  به شێکی دیکه ی سمیناره که دا 
بابا عەلی مێهرپەروە، ئه ندامی پێشووی ده فته ری سیاسیی حیزبی 
دێموکرات چەند وتەیەکی پێشکێش کرد لە پەیوەندی لەگەڵ سیاسەتی 
سیاسەتە  ئەو  چوونەوەی  بەگژدا  و؛  ئیسالمی  ڕێژیمی  تێرۆری 
نگریسەی ڕێژیم بە یەکگرتوویی و یەکڕیزی حیزب و ڕێکخراوەکانی 
زانی. پێویست  و  زەرووری  بە  کوردی  گەلی  و  کوردستان 
تێبینی  و  پرسیار  بۆ  کرا  تەرخان  سمینارەکە  کۆتایی  بەشێ 
به   دروودی،  ئه سعه  بەڕێز  بەشەشدا  لەو  کە  بەشداران، 
به   حاتەمی،  حەسەن  زه حمەتكيشان،  كۆمەڵه ى  نوێنه رایه تیی 
مستۆفى  فه رشاد  کوردستان،  دیموکراتی  حیزبی  نوێنه رایه تیی 
کوردستانی  زه حمه تكێشانی  شۆڕشگێڕى  كۆمەڵەى  لە 
دایەوە. پرسیارەکانیان  وه اڵمی  حدكا،  لە  سيروس  و  ئێران 

فەرمی  بانگهێشتی  سەر  لە  خه رمانان  شەممە،1٠ی  ڕۆژی 
حیزبی  هەیئەتێکی  کوردستان،  هەرێمی  پارلەمانی  هەیئەتیکی 
محەممەدزادە،  ڕەحیم  سەرپەرستیی  بە  کوردستان  دیموکراتی 
ئۆرێبرۆ  هەرێمی  پارلەمانی  هۆڵی  لە  حیزب،  ڕێبەریی  ئەندامی 
حیزب  نوێنەرایەتیی  بۆ  کە  کرد  به شداریی  کۆبوونەوەیەکدا  لە 
هاتبوو.  پێک  سوید  لە  جێگیر  کوردستانییەکانی  ڕێکخراوە  و 
پارلەمانی  پارلەمانتارانی  هه یئه تی  کۆبوونەوەیەدا  لەو 
پارلەمان  فراکسیۆنەکانی  نوێنه ری  چوار  له   که   کوردستان 
دیدار  کوردستانییەکان  حیزبە  نوێنەرانی  لەگەڵ  هاتبوو،  پێک 
سەعید  بەڕێزانە،  ئەو  داوای  سەر  لە  و  کرد  وتووێژیان  و 
باسەکانی  ڕاستای  لە  حیزب  ڕێبەری  ئەندامی  بەگزادە، 
کرد. پێشکەش  وتەیەکی  چەند  کوردستاندا  پارلەمانی  هەیئەتی 
هەیئەته ی  ئەو  لەگەڵ  نیزیکەوە  لە  حیزبمان  هەیئەتی 
عینایەت،  عومەر  و  کوردستان  هەرێمی  پارلەمانی 
کرد. چاوپێکەوتنیان  و  دیدار  هەیئەتە  ئەو  لێپرسراوی 
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چێگواراكان!ئێران و پێگه ی له سووریه ی داهاتوودا 

كۆتاییەكانی دەیەی 6٠ی زایینی لەباری فكری سیاسییەوە، زاڵبوونی 
گوتاری چەپی بزووتنەوە دژبەرەكانی ئەو واڵتە دیكتاتۆرییانەی كە 
بە تەعبیری ئەوان سەردەمان گرێدراوی ئۆردوگای ئەمپریالیستی 
لە  بەتایبەتی  بێ؛  سیاسی  بیروڕای  دیارترین  ڕەنگە  بوون، 
و  ئەمریكا  جەمسەری  دوو  نێوان  لە  سارد  شەڕی  كە  چاخێكدا 
سەركەوتنی  دیارە  بوو.  خۆیدا  لەوپەڕی  سۆڤییەتدا  یەكیه تیی 
ئه لجەزایر،  شەڕی  ڤێتنام،  خەڵكی  خۆڕاگریی  كوبا،  شۆڕشی 
فەلەستین  لە  ساف  سازبوونی  فەڕانسه ،  1968ی  شۆڕشی 
هەبوو. بەرچاویان  دەورێكی  گوتارە  ئەم  زاڵبوونی  لەسەر  و... 
خۆ ئەگەر زۆری خایاند تا بۆ ئەم بزووتنەوانە دەركەوت كە یه کیه تیی 
سۆڤیەت بەرلەوەی خەمی چارەنووسی گەالنی ژێردەستەی هەبێ، 
مەبەستی زیاتر بەرپەرچدانەوەی بیرۆكەی ئەمپریالیستی بوو لەو 
واڵتانەی كە حكوومەتەكانیان ڕاستەوخۆ و ناڕاستەوخۆ لە ئەمریكا 
لە  نێزیك بوون، بەاڵم بزووتنەوە ڕزگاریخوازەكانیش بۆ بەرگری 
و  پەنا  هیچ  لەڕاستیدا  حاكم  دەسەاڵتی  لەگەڵ  دژایەتی  و  خۆیان 
پەسیوێكی تریان شك نەدەبرد؛ بۆیە دەكرێ بڵێین جۆری پەیوەندیی 
بزووتنەوەكان و ئۆردووی چەپ زیاتر لەڕووی ناعیالجیی هەردوو 
بەم  ئیمانیان  بەڕاستی  ئەوانەی  نەبوون  كەم  هەرچەندە  بوو!  الوە 
نایەوە. پێناوەدا  لەم  سەریان  ئەنجامیشدا  لە  هەبوو،  ئۆردووە 

***
ئێرنێستۆ چێگوارا )1928-1967( لەو سەردەمدا ببوو بە هێمایەك 
گۆڕینی  خوازیاری  ئاڕمانخوازانەی  و  خوێنگەرم  گەنجە  ئەو  بۆ 
و  بوون  ڕادیكاڵ  شێوەیەكی  بە  واڵت  هەنووكەیی«  »دۆخی 
چەپی  )ڕووناكبیری  دوبرۆی  ڕۆژێ  ڕێنوێنییەكانی  بنەمای  لەسەر 
ماركسیست(  فەیلەسووفی  ئاڵتۆسێری  لویی  قوتابی  و  فەڕەنسی 
شۆڕشی چەكدارییان كردبوو بە ئامرازێكی تاكتیكی و ستراتیژیك 
بۆیە  ئەمپریالیستییەكان،  حكوومەتە  لە  نەقورچكێك  _النیكەم_  بۆ 
شۆڕشدا«  لە  »شۆڕش  دۆبرۆی  ڕۆژێ  بەناوبانگەكەی  كتێبە 
وەك »كتێبی پیرۆز«ی ئەو نەوەیەی لێ هات و خەباتی چەكداری 
هەرچەندە  ستراتیژی!  هەم  و  تاكتیك  بە  بوو  هەم  ئەوان،  بۆ 
لە  »ڕەخنە  دیكەیدا  كتێبێكی  لە  دۆبرۆی  ڕۆژێ  ماوەیەك  پاش 
گەورە  بووە  دواتر  و  بووەوە  پاشگەز  زۆر  ڕادەیەكی  تا  چەك« 
فەڕانسه !  كاتی  ئەو  سەركۆماری  میتران،  فڕانسوا  ڕاوێژكاری 
سەردەمەوە  ئەو  چەپەكانی  لەالیەن  هەرگیز  دووەمی  كتێبی  بەاڵم 
لێژكرد! سازان  بە  جێی  شۆڕش  و  نەدراوە  وێ  بەخێری  ئاوڕی 

***
الی  بۆ  سیاسی  بیری  پەلكێشی  و  شەستەكانەوە  كۆتایی  لە  هەر 
چینی  نێو  خزاندە  بیرۆكەیە خۆی  ئەم  دنیا  زۆر شوێنی  لە  چەپ، 
و  چینایەتی  ستەمی  كە  كۆمەڵگه یانەی  ئەم  خوێندەواری  و  گەنج 
شۆڕشگێڕگەلێكی  ئەوان  دەدان،  ئازاری  نەتەوایەتی  ستەمی 
باشترەوە  دنیایەكی  سازكردنی  بەدووی  كە  بوون  ئاڕمانخواز 
سەرەڕای  نموونەیەك  چەند  بە  ئاماژە  ڕوویەكەوە.  هەر  لە  بوون 
جیاوازیی ژینگەی جوگرافیایی و سیاسی و فەرهەنگی و كۆمەاڵیەتی 
یارمەتیدەر بێ: شەهید سمایل شەریفزادە  بۆ باسەكەمان  دەتوانێ 
)1321-13٤7( مەسعوود ئەحمەدزادە )1325-1351( دێنیز گەزمیش 
واتە  جیاواز  جوگرافیایی  هەڵكەوتەی  سێ  لە  كە   )1351-1326(
ڕۆژهەاڵتی كوردستان، باكووری ئێران و توركیه  دەستیان كرد بە 
خەبات. ئەوان لەباری سیاسی و فكرییەوە ڕەچاوی بۆچوونەكانی 
چەكدارییەوە  و  نیزامی  لەباری  و  دەكرد  دۆبرۆیان  ڕۆژێ 
خۆیاندا  واڵتی  لە  ئەوانە  خۆیان.  سەمبولی  كردبووە  چێگوارایان 
ئاڕمانخواز  خوێندكار،  گەنج،  ئەوان  ناسرابوون...  چێگوارا  بە 
كوژران. دەسەاڵتەوە  لەالیەن  ئاكامیشدا  لە  كە  بوون  چەپ  و 

***
و  بەرتەسك  جوگرافیایەكی  لە  ئەوەی  بەپێی  حەواڵنە  ئەم  دیارە 
لەالیەكی  و  نەكران  سەرانسەری  بە  و  بەڕێوەچوون  سنوورداردا 
دیكەوە بە هیچ شێوەیەك هاوسەنگیی هێزی لەڕووی نیزامییەوە تێدا 
نەبوو، هەروەها خەڵكەكە ئاستی فەرهەنگی سیاسییان لەهەمبەر ئەم 
بزووتنەوانە یەكجار نزم بوو، هاوكاری و خەمخۆرییان بەرلەوەی 
بەرهەمی  زیاتر  بێ  مەعریفی  دیاردەیەكی  وەك  ناسین  بەرهەمی 
هەست و سۆز بوو بۆ چەند گەنجێك كە بە دژی زوڵم ڕاپەڕیبوون؛ 
بۆیە ئەو پشتیوانییە جەماوەرییەی دەبووایە لەگۆڕێدا با، نەیانبوو. 
زیاتر چینی الدێیی  بزووتنەوانە  ئەم  بەردەنگی سەرەكی  هەروەها 
بەپێی  دەیتوانی  كە  شار،  مامناوەندیی  چینی  تا  بوو  وەرزێر  و 
جەوهەری زاتی خۆی لەسەر هاوكێشە سیاسییەكان شوێندانەر بێ. 
پیرۆز  ئایەتێكی  وەك  دۆبڕۆی  ڕۆژێ  كتێبەكەی  لە  ئەوان  ئەوەی 
و نەگۆڕ هەڵیان كڕاندبوو »شەڕی چەكداری بوو بەبێ كۆمەاڵنی 
شەڕە  ئەم  وابوو  الیان  تەنانەت  ڕەشۆكی«،  و  ئاسایی  خەڵكی 
بكرێتەوە،  درێژخایەن  دەبێ  دەكرێ  جێیەی  ئەو  تا  نابەرامبەرەش 
چون دواجار درێژخایەنبوونی شەڕی چەكداری بە قازانجی خەباتی 
سیاسی و هۆشیاریی كۆمەاڵنی خەڵك یەكال دەبێتەوە، بۆیە ئەگەر 
لە هەندێ شوێن و لە هەندێ قۆناغی زەمەنیشدا تووشی شكست 
پێیان وابوو بە زەبری چەك دەكرێ  دەهاتن، هیوابڕ نەدەبوون و 
ڕۆچنەیەك بدۆزنەوە لە شەوەزەنگی دیكتاتۆریی زاڵ بەسەر واڵتدا. 
هێمای  گەورەترین  ڕادیكاڵیزم  دەڵێ:  كە  هەیە  مەشهوور  وتەیەكی 
حەققانییەتی بزووتنەوەكانە. ئەو ڕادیكاڵیزمەی لە خەباتی ئەو گەنجە 
حەماسە  چەشنێ  ئاوێتەی  بەدیدەكرا،  ئاڕمانخوازانەدا  خوێندكارە 
»مەرگێكی  بە  كە  بوو  ئەوە  مەبەستی  و  ببوو  ڕۆمانتیسمیش  و 
خۆهەڵبژاردە« بەستەڵەكی دیكتاتۆری واڵت بشكێنن و خەڵك لەخەو 
ڕاپەڕێنن، هەربۆیە بە ئامێزێكی ئاوەاڵوە بەرەوپیری مەرگ چوون.
وەك دوا وتە: ئێستا نیزیك بە پێنج دەیە بەسەر نەمانی ئەم چەپە 
روویەكەوە  هەموو  لە  دنیا  دۆخی  و  دەپەڕێ  تێ  ئاڕمانخوازانە 
ئامادە  »مێشك«  وەك  ئەوان  دەكەی  سەیر  كە  گۆڕدراوە. 
لەگەڵیان  زۆری  مەودایەكی  »لەش«  وەك  خەڵك  بەاڵم  بوون 
پێچەوانە  تەواو  هاوكێشەكە  سەردەمەدا  لەم  كەچی  هەبوو، 
ئەم  وێدەچێ  پێشەوەن،  لە  كە  خەڵكن  ئەوە  ئەمجارەیان  و  بووە 
پیرۆزی  كتێبێكی  كوردستان  ڕۆژهەاڵتی  نموونە  وەك  و  واڵتانە 
بڵێتەوه! بۆ  سەرلەنوێی  شۆڕشێكی  وانەكانی  تا  بێ  پێویست 

شه ڕلێدراوی  و  کاولکراو  واڵتی  داهاتووی  و  دۆخ 
سووریه  هه روا ناروونه  و سه ره ڕای تێپه ڕینی زیاتر 
له  7 ساڵ شه ڕ و خوێنڕشتن که  له ودا میلیۆنان که س 
له  خه ڵکی ئاسایی کوژران و بریندار بوون و ئاواره ی 
له   به رچاوڕوونییه ک  هیچ  هێشتا  بوون،  هه نده ران 
به و  کۆتاییهاتن  و  ئارامی  و  ئاشتی  له گه ڵ  پێوه ندی 
تراژێدییه  مرۆییه  به دی ناکرێ. له و ماوه یه دا ڕێژیمی 
به شار ئه سه د که  توانیبووی به هاوکاری و پشتیوانیی 
هه مه الیه نه ی ڕووسیه  و ڕێژیمی کۆماری ئیسالمیی 
کۆمه ڵکوژی  و  جینایه ت  ده یان  خۆڵقاندنی  و  ئێران 
کۆنتڕۆڵی  ژێر  ناوچه کانی  زۆربه ی  به  سه ر  ده ست 
دژبه ره کانی دابگری ,خۆی بۆ هێرش بۆ سه ر دوایین 
پێگه ی نه یارانی له  پارێزگای "ئیدلب" ئاماده  ده کا که  
نیزیکه ی 5 میلیون که س له  خه ڵکی ناوچه که  و ئاواره ی 
پارێزگا شه ڕلێدراوه کانی دیکه ی له خۆ  گرتووه. دیاره  
نه ته وه  ڕێکخراوی  و  هاوپه یمانه کانی  و  ئه مریکا 
 یه کگرتووه کان به رده وام نیگه رانیی خۆیان له  هێرش 
بۆ ئه م پارێزگایه  ده ربڕیوه  و ئاماژه یان به وه  کردووه  
که  له  ئه گه ری هه رچه شنه  هێرشێکدا بۆ ئیدلب، جگه  
به سه دان هه زار که س  بێتاوان،  له  کوشتاری خه ڵکی 
دیکه   مرۆیی  قه یرانێکی  و  ده بنه وه   ئاواره   دیسان 
هه روه ها  ده بێته وه .  جیهان  و  ناوچه   به ره وڕووی 
ئه سه دیان  به شار  به توندی  فه ڕانسه  زۆر  و  ئه مریکا 
ئاگادار  کۆمه ڵکوژییه ک  و  هێرش  چه شنه   له  هه ر 
کردووه ته وه  و ڕایانگه یاندووه  له ئه گه ری به کارهێنانی 
ئه وان  هێرشبه ره کان،  هێزه   له الیه ن  شیمیایی  چه کی 
به گورزی سه ربازی واڵم ده ده نه وه . نابن و  بێده نگ 
جگه  له وه ش له  به ره به ری هێرش بۆ سه ر پارێزگای 
ڕاسته وخۆ  به شێوه ی  که   ڕووسیه   و  ئه مریکا  ئیدلب 
ناوگانی  هه یه ،  بوونی  سووریه دا  له   هێزه کانیان 
ده ریایی خۆیان له  ده ریای نێوه ڕاستدا به هێز کردووه  
بۆ  گه وره یان  ده ریایی  مانۆڕێکی  ڕووسه کان  و 
ئه گه ری  له   ئاماده بوونیان  ئاستی   به رزکردنه وه ی 
دوو  و  بردووه   به ڕێوه   به ره ووبوونه وه یه ک  هه ر 
له گه ڵ  له پێوه ندی  توند  لێدوانی  به رده وام  الیه ن 
ده ده ن.  یه ک  له دژی  سه ربازییه کانیان  جموجۆڵه  
و  ئه مریکا  پێوه ندییه کانی  که   له کاتێکدا  دۆخه،  ئه و 
و  ناوچه یی  خاڵه ناکۆکه   به له به رچاوگرتنی  ڕووسیه  
نزمترین  له   کە  ڕوویه که وه   له هه موو  جیهانییه کان 
نیگه رانیی  مایه ی  ببێته   ده توانێ   ، دایه   خۆی  ئاستی 
کۆمه ڵگه ی جیهانی، به تایبه ت له کاتێکدا که  ڕووسه کان 
به به شداریی  خۆیان   سه ربازیی  مانۆڕی  گه وره ترین 
سه دان هه زار سه رباز و هه زاران فڕۆکه ی شه ڕکه ر 
شه ڕ  دیکه ی  که ره سته کانی  و  تانک  و  مووشه ک  و 
واڵتی  و  کردووه   پێ  ده ست  واڵتە  ئەو  قوواڵیی  له  
و  ڕووسیه   هه میشه یی  پاشکۆی  وه ک  مه غووڵستان 
ڕووسه کان،  النیکه م  هاوپه یمانی  وه ک  چین  واڵتی 
سیاسه ته کانی  به رانبه ر  له   و  هه لوومه رجه دا  له و 
ئه مریکادا، له و مانۆڕه  گه وره  سه ربازییه دا به شدارن.   
بۆ  ئه سه د  به شار  ده وڵه تی  هێزه کانی   ئاماده کاریی 
ئۆپۆزیسیۆنی  پێگه ی  دوایین  سه ر  هێرشکردنه  
ڕۆژی  چه ند  له  ماوه ی  که   دایه   حالێک  له   سووریه  
ئێران  ئیسالمیی  کۆماری  وه ڤدی  دوو  ڕابردوودا 
به رپرسانی  له گه ڵ  و  کردوه    سه ردانی سووریه یان 
داهاتووی سووریه   له   باسیان  واڵته ،  ئه و  حکومه تی 
و ڕۆڵی کۆماری ئیسالمی له  داڕشتنه وه ی قه واره ی 
سیاسی و نیزامی و.. ئه و واڵته یان  پاش کۆتاییهاتنی 
٤ی  یه کشه ممه،   ڕۆژی  دیداری  له   کردووه .  شه ڕ 
ڕێژیم  به رگری  وه زیری  حاتمی"،  "ئه میر  خه رمانانی 
له گه ڵ به شار ئه سه د و باقی کاربه ده ستانی سیاسی 
و نیزامیی سووریه ، ناوبراو لەگەڵ دووپاتکردنه وه ی 
له   ئیسالمی  کۆماری  پشتیوانیی  نه گۆڕی  سیاسه تی 
داڕشتنه وه   چۆنیه تی  باسی  ئه سه د،  به شار  ڕێژیمی 
وێڕای  و  کرد  واڵته ی   ئه و  ئه رته شی  ڕێکخستنی  و 
کاره ،  ئه م  بۆ  ڕێژیمه که یان  ئاماده یی  ده ربڕینی 
ڕایگه یاند که  هیچ الیه نێکی ده ره کی ناتوانێ شوێنپێی 
کۆماری ئیسالمیی ئێران له  سووریه دا له رزۆک بکا. 
وه ک  ده کرێ  که   ڕێژیم  به رگریی  وه زیری  وته کانی 
له حالێک  ئه مریکا  و  ڕووسیه   بۆ  بێ  واڵمدانه وه یه ک 
دایه،  که  له الیه ک ڕووسه کان به شێوه ی ناڕاسته وخۆ 
بۆی  الیه نێک  هیچ  که   ڕایانگه یاندووه   جارێک  چه ند 
نییه  سووریه  له  پاوانی خۆی بگرێ و ئه وان ئاماده  
نین جگه  له  خۆیان و به رژه وه ندییه  درێژخایه نه کانیان 
ئه و واڵته دا  ئاینده ی  هیچ هێژمۆنییه کی دیکه  به سه ر 
بسه لمێنن. له الیه کی دیکه ش ئه مریکا و هاوپه یمانه کانی 
له   به تایبه ت  و  ڕابردوودا  ساڵی  چه ند  له ماوه ی 
ترامپ،  دۆناڵد  ده وڵه تی  هاتنه سه رکاری  دوای 
کۆماری  به   سه ر  ڕه نگاوڕه نگه کانی  هێزه   بوونی 
خۆیان  بۆ  مه ترسییه ک  وه ک  سووریه   له   ئیسالمیی 
به ڕاشکاوی  و  ده بینن  ناوچه ییه کانیان  هاوپه یمانه   و 
کۆماری  ده ستێوه ردانانه ی  ئه و  که   گوتوویانه  
ئیسالمی له  سووریه  و باقی ناوچه  شه ڕلێدراوه کانی 
قه بووڵ  شێوه یه ک  به هیچ  نێوه ڕاست  ڕۆژهه اڵتی 

چه ند  له ماوه ی  ده بینین  که   هه ربۆیه شه   ناکه ن. 
و  ئه مریکا  له دوای گوشاری  و  ڕابردوودا  مانگی 
گورزه  سه ربازییه کانی ئیسرائیل بۆ سه ر پێگه  و 
بنکەکانی سپای پاسداران له  سووریه  و هه روه ها 
و  مۆسکۆ  له   ئیسرائیل  کاربه ده ستانی  دیداری 
ده ستی  کورتکردنه وه ی  بۆ  لێبڕاوانه یان  داواوی 
و  جموجۆڵه کان  سووریه ،  له   پاسداران  سپای 
خروقاتی کۆماری ئیسالمی له ئاست ڕابردوو له و 
ئه گه ر  بووه   ناچار  ڕێژیم  و  داوه   له که می  واڵته  
به ناو  له   نه بێ،  دیاریش  زۆر  به شێوه ی  جارێ 
واته   خۆیدا،  به رگری"ی  ستراتێژیی  "قوواڵیی 
سپای  فه رمانده رانی  قسه ی  به   که   سووریه   له  
عه ڕه بی  به زۆرینه   پارێزگای  له   بۆیان  پاسداران 
بکا.   پاشه کشه   به ره به ره   گرینگتره ،  خوزستان 
له الیه کی دیکه ش هه ر له  چوارچێوه ی درێژه دانی 
به رگری"  ئیستراتێژی  "قوواڵیی  به ناو  سیاسه تی 
له به ره به ری  و  سووریه دا  له   ئیسالمی  کۆماری 
12ی  دووشه ممه   ڕۆژی  ئیدلب،  سه ر  بۆ  هێرش 
وه زیری  زه ریف،  جه واد  محه ممه د  خه رمانان 
له   ئیسالمی  کۆماری  ده ره وه ی  کاروباری 
چاوه ڕواننه کراودا   ڕۆژه ی  یه ک  سه ردانێکی 
له گه ڵ به شار ئه سه د و هاوتا  گه یشته  دمێشق و 
و  کرد  دیداری  ئه لموعه لیم  وه لید  سوورییه که ی 
پشتیوانی  له مه ڕ  پێشووی  به ڵێنییه کانی  هه مان 
و  گه اڵڵه   و  سووریه   ده وڵه تی  له   هه مه الیه نه  
و  ئابووری  ژێرخانی  بونیاتنانه وه ی  پڕۆژه کانی 
ئه وه   ئه گه ر  کرده وه .  دووپات  واڵته   ئه و  نیزامی 
ئیسالمی  کۆماری  ڕاسته قینه ی  نییه تی  ڕوویه کی 
بێ،  سووریه   له   دواییه   ئه م  سه ردانه کانی  بۆ 
ساڵه دا   7 ئه و  له ماوه ی  ئه وه ی  چنینه وه ی  واته  
ئه م  دیکه ی  ڕوویه که ی  بێگومان  چاندوویه تی، 
ڕۆڵی  وه بیرهێنانه وه ی  چاوپێکه وتنانه ،  و  دیدار 
کۆماری ئیسالمی له  پاراستنی ده وڵه تی سووریه  
و له سه رپێڕاگرتنی به شار ئه  سه د به و ڕێژیمه یه  و 
گومانی  و  ترس  ده ربڕی  به شێوه یه کیش  ده کرێ 
ڕووسیه   ڕۆڵی  له   ڕێژیمه   ئه و  کاربه ده ستانی 
ئه گه ری  به جۆرێک  و  سووریه   داهاتووی  له  
بێ.  ئاکامه کانی  و  گه مه که   له   ته ریکخستنه وه یان 
هه روه ها سه ردانی زه ریف بۆ سووریه  له  کاتێک 
دایه  که  16ی ئه م مانگه  )خه رمانان( سه رۆکه کانی 
کۆ  تاران  له   تورکیه   و  ڕووسیه   ئێران،  واڵتانی 
قه یرانی  چاره سه ری  چۆنیه تیی  و  ده بنه وه  
به رژه وه ندییه کانی  و  قازانج  له سۆنگه ی  سووریه  
خۆیان تاوتوێ ده که ن. دیاره  وه زیری کاروباری 
که   نه یشاردۆته وه   ئیسالمی  کۆماری  ده ره وه ی 
سه ردانه  له ناکاوه که ی بۆ سووریه  بۆ هه ماهه نگی و 
هاوهه ڵوێستیی زیاتری کۆماری ئیسالمی و به شار 
تاران. قۆڵییه که ی  سێ  کۆبوونه وه   بۆ  ئه سه ده   

گرینگی ئه و بابه ته  له وه دایه  که  هێز و الیه نه کانی 
ئه و واڵته ، وه ک  نێوخۆی  له   قه یرانی سووریه  چ 
ده وڵه تی به شار ئه سه د، ده سته  و تاقمه کانی ناسراو 
به  "سپای ئازادی سووریه"  که  له الیه ن تورکیه وه  
سووریه ی  هێزه کانی  هه روه ها  و  ده کرێن  ته یار 
الیه نی  کورده کان  که   "هه سه ده "  دێموکرات 
له  شه ڕی دژی  ئه مریکاوه   له الیه ن  سه ره کین و  
ده ره وه   ئاستی  له   ده کرێن و چ  داعش پشتیوانی 
کۆماری  و  ڕووسیه   و  تورکیه   و  ئه مریکا  واته  
له هه ڵوێسته کانیاندا  وه ها  ئێرانه وه   ئیسالمیی 
ئه و  ناکرێ  شیمانه   که   دوورن  ڕووه وه   زۆر  له  
بگره  چه ندین  و  کۆبوونه وه یه   به و  ئاڵۆزه   که اڵفه  
و  ڕوون  بکرێته وه .  چه شنه ش  له م  کۆبوونه وه ی 
قه یرانه   ئه و  بۆ  چاره یه ک  ڕێگه   هیچ  ئاشکراشه  
به کرده  ناکرێ به بێ سازان و ڕێککه وتنی ئه مریکا 
که   ڕووسه کانن  و  ئه مریکا  ئه وه   ڕووسه کان.  و 
ده توانن وه ک دوو زلهێزی جیهانی که  له ناوچه  و له  
سووریه دا ڕۆڵی یه کالکه ره وه یان هه بێ و  ڕێڕه وی 
کارتی  بکه ن. سووریه   دیاری  واڵته   ئه و  قه یرانی 
گوشارێکه  به ده ست ڕووسه کان و ئه وان ده زانن 
ئێران  ئیسالمیی  کۆماری  بوونی  به   کارته   ئه و 
وه ک هه ڕه شه ی هه میشه یی بۆ سه قامگیری ناوچه  
گرینگییه کی  چ  ئه مریکا  دۆسته کانی  ئه منیه تی  و 
وه رگرن.  لێ  که ڵکی  چۆن  ده زانن  و  هه یه  
یارییه کی  کارتی  سووریه   قه یرانی  هه روه ها 
نه خوازراوه  له  ده ستی ئه مریکا و هاوپیمانه کانیدا 
ئه گه ر  یارییه   ئه و  ته نگانه کانییه وه .  هه موو  به  

بۆ  به په ڕۆشبوونه وه   ڕوانگه ی  و  واقعبینی  به  
ئاسایشی  بگره   و  ڕۆژهه اڵت  ناوچه ی  و  سووریه  
خه ڵکی  به قازانجی  ده توانی  بکرێ،  سه یر  جیهان  
بێ.  پێ  کۆتایی  مرۆڤایه تی  و  واڵته   ئه و  داماوی 
به اڵم ئه گه ر ئه و یارییه  به شێوه ی نه رێنی تێکه ڵ به  
دوو  ئه و  دێرینی  کێبه رکێی  و  ناوچه ییه کان  کێشه  
زۆر  ده توانێ  بکرێ،  دیکه دا  بواره کانی  له   زلهێزه  
ساڵه دا   7 له و  له وه ی  گه وره تر  مرۆیی  کاره ساتی 
سه ره ڕای  به وحاڵه ش  بکه وێته وه .  لێ  دیتوومانه  
ڕووسیه ،  و  ئه مریکا  قووڵه کانی  ناکۆکییه   و  کێشه  
و  کارامه ن  ساتوسه ودادا  له مه یدانی  دووال  هه ر 
ده زانن بۆ هه مووالیه ک باشتره  به سازان و له سه ر 
بکرێنه وه .  یه کالیی  ئه وکێشانه   دانوستان  مێزی 
واته   ناوچه یی  زلهێزی  دوو  به   پێوه ندی  ئه وه ی 
ئه وه یه   هه یه   تورکیه شه  وه   و  ئیسالمی  کۆماری 
له   جگه   بارێکه وه ،  له هه موو  ڕێژیمه   دوو  ئه و  که  
له و  کورد  ڕه وای  کێشه ی  له گه ڵ  که   دژایه تیه کی 
واڵته  و له  به شه کانی دیکه ی کوردستانه وه  هه یانه ، 
له بواره کانی دیکه ی پێوه ندیدار به  کێشه ی سووریه  
ڕووسه کان  ئه گه ر  هه ربۆیه ش  ناته بان.  و  نالێک 
داهاتووی  له سه ر  هاوپه یمانه کانی  و  ئه مریکا  و 
کۆماری  و  تورکیه   له الیک  ڕێککه ون،  سووریه  
ئیسالمی، ناتوانن درێژه  به  بوونیان له و والته  بده ن 
له الیه کی  بکه ن؛  چۆل  سووریه   ده کرێن  ناچار  و 
به عس  ئه سه د و حیزبی  به شار  ده سه اڵتی  دیکه ش 
گه اڵڵه ی  به پێی  پاشان  و  ده کرێ  الواز  له سه ره تادا 
هه ڵبژاردنێکی  له   نه ته وه  یه کگرتوه کان،  ڕێکخراوی 
ئازاد و له ژێر چاودێری نێوده وڵه تیدا، نیزامی سیاسی 
و شێوه ی ده سه اڵتداری له  بنه ڕه ت ڕا ده گۆڕدرێ. 
کۆماری  و  تورکیه   به دڵی  سێناریۆیه   ئه و  دیاره  
ئیسالمی نییه و نابێ ؛ چونکه  له وه ها ڕێگه چاره یه کدا، 
له الیه ک کورده کان ده توانن به  پشتبه ستن به  هێزی 
خۆیان و ئه و باگڕاوه نده ی له  شه ر به  دژی داعه ش 
وه ک هارترین ڕێکخراوی تێرۆڕیستی ده سته به ریان 
به النیکه می  دیکه ،  هۆکاری  زۆر  و  کردووه  
مافه کانیان بگه ن،_که  ئه وه  هیچکات به دڵی دوژمنانی 
ئه و  به له به رچاوگرتنی  تورکیه   و  نه بووه   کورد 
به ناو  له   کردنه ی  پشتیوانی  وئه و  جوواڵندنه   هێز 
ئه و  و  کردوویه تی  سووریه   ئازادی  ئه رته شی 
کوردستان،  له   به شه   ئه و  کردییه   که   هێرشانه ی 
له الیه کی  ده بێ_  سه ره کی  دۆڕاوی  له وبه ینه دا 
دژی  ڕێژیمی  گه وره   هه ره   دۆڕاوی  دیکه ش 
هه م  ڕێژیمه   ئه و  ئێرانه  ؛  ئیسالمیی  کۆماری  گه لی 
سه باره ت به  هۆکاری سه ره وه  )کورده کان( و هه م 
ئه سه د  به شار  ڕێژیمی  داڕمانی  و  له به رهه ڵته کان 
ده یان  ئێستا   تا  ڕابردووه وه  ساڵی   7 له ماوه ی  که  
ئێران  کۆمه النی خه ڵکی  داهاتی  له   میلیارد دۆاڵری 
به فیڕۆ داوه   و هه زاران و بگره  ده یان هه زار که سی 
سه ره ڕۆیه دا  ڕێژیمه   ئه و  له سه رپێڕاگرتنی  له پێناو 
نه ک  خۆی،  سیاسه ته کانی  سووتمانی  کردووه ته  
شکان  ته وژمی  به ڵکوو  دێته ده رێ،  مایه پووچ  هه ر 
ده ره کی  گوشاری  دوو  به   ده ره وه   سیاسه تی  له  
ده توانێ  ئێران،  خه ڵکی  کۆمه اڵنی  ڕاپه ڕینی  و 
پێچێ.  تێکه وه   گه ڵییه   دژی  ڕێژیمه   ئه و  تۆماری 
له الیه ن  ڕووخێنه ر  و  تاقه تپڕوکێن  گوشاری 
ئه مریکا و هاوپه یمانه کانی که  له هه موو ڕوویه که وه  
کردووه   داماوی  و  قه یران  تووشی  ڕێژیمه ی  ئه و 
تووڕه یی  و  ڕق  شه پۆلی  واڵتیش  نێوخۆی  له   و 
خه ڵکی  وه زاڵه هاتووی  کۆمه اڵنی  په نگخواردووی 
ئێران که  له  چه ند مانگی داهاتوودا، ده توانێ جارێکی 
سه رکرده کانی  و  ڕێژیمه   ئه و  بوونی  و  مان  دیکه  
زیاتر له  هه موو جارێک تووشی داڕزین و داڕمان 
ڕابردوو  به فرانباری  ناڕه زایه تییه کانی  له   هه ر  بکا. 
به مالوه  به  سه دان جار گوێبیستی دروشمی خه ڵکی 
له   واز  ده یانگوت  که   بووین  ئێران  وه زاڵه هاتووی 
ئه وه ی  بکه نه وه .  ئێمه   له   بیرێک  و  بێنن  سووریه  
ڕاستی بێ کۆمه اڵنی خه ڵکی ئێران ده بێ باش بزانن 
به گشتی  و  پاسداران  سپای  مافیای  و  خامنه یی 
نیزامی زاڵ به سه ر ئێراندا ناتوانن به  خۆشیی خۆیان 
واز له  سووریه  و سیاسه ته کانی هه تا ئێستایان بێنن 
یه کگرتوویی و  به   ئێرانن که  ده بێ  ئه وه  خه ڵکی  و 
و  گه لی  دژی  ڕێژیمی  ڕووخانی  هه تا  یه کده نگی، 
سه ره ڕۆی کۆماری ئیسالمی له  ناڕه زایه تیده ربڕین 
و خۆپێشاندان و مانگرتنه کان نه وه ستن و ئازادی و 
دادپه روه ری و باقی مافه  ڕواکانیان مسۆگه ر بکه ن.

ڕەزا محەممەدئەمینی

ناسر باباخانی

سااڵنی  بزووتنه وه ی  شه هیدانی  )یادی 
1347_134٦، شه هید سمایل شه ریفزاده ، 
شه هید مه ال ئاواره  و سه رجه م شه هیدانی 
هه رمان( كوردستان  ڕزگاری  ڕێگای 
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ڕەهەندەکانی شوناسی
 مرۆڤی کورد و پێویستییەکانی

حەسەن شێخانی

نییە،  تاک ڕەهەندی  بوونەوەرێکی  مرۆڤ 
بەڵکوو خاون کەسایەتی و شوناسێکی چەند 
وەک  مرۆڤە  واقعییەتی  ئەمە  ڕەهەندییە. 
یان  ڕوو  سێ  مرۆڤ  بوونی  بوونەوەرێک. 
دیکە مرۆڤ  بە دەربڕینێکی  ڕەهەندی هەیە. 
کە  سروشتی،  بوونی   )1 هەیە:  بوونی  سێ 
تاڕادەیەکی  بوونەدا  لەم  مرۆڤەکان  هەموو 
زۆر هاوبەشن و چەندین خەسڵەتی هاوبەش 
کەتیگۆری  لەژێر  و  دەدا  گرێیان  پێکەوە 
پێناسەیان  و  دەکاتەوە  کۆیان  »مرۆڤ«  دا 
بەکۆمەڵی  و  کولتووری  بوونی   )2 دەکا. 
مرۆڤەکان  و،  کولتوورەکان  کە  مرۆڤ، 
 )3 دەکاتەوە.  جیا  یەک  لە  کۆمەڵ،  وەک 
بوونی تاکێتیی مرۆڤ، کە تاکەکان لە یەکتر 
جیاکەرەوە،  تایبەتمەندیی  و  دەکاتەوە  جیا 
دەبەخشی. پێ  تاکەکەسییان  شوناسی  یان 
لە  و  سروشتی  بوونی  لە  کورد  مرۆڤی 
و  بنەمایی  خەسڵەتی  کۆمەڵێک  هەبوونی 
سەر  دیکەی  مرۆڤەکانی  لەگەڵ  مرۆییدا، 
کوردیش  واتە  هاوبەشە.  زەوی  ڕووی 
بە  سەر  مرۆڤەکانی  هەموو  وەک  مرۆڤە 
لە  بەاڵم  جۆراوجۆرەکان.  ئایننە  و  نەتەوە 
جیا  لەوان  بەکۆمەڵدا،  و  کولتووری  بوونی 
دەبێتەوە. لەسەر ئاستی خواروونەتەوەییش، 
سروشتی  بەپێی  دەتوانن  کورد  تاکەکانی 
مومارسەی  و  بئافرێنن  خۆیان  خۆیان، 
بکەن. خۆیان  خودموختاریی  و  ئازادی 
و  کەسایەتی  لەسەر  وتارە  ئەم 
و  کورد   مرۆڤی  ڕەهەندیی  سێ  شوناسی 
نامومکینی  و  دەوەستێ  پێویستییەکانی، 
لەم  هەاڵتن  ناسروشتیبوونی  تەنانەت  و 
لەالیەن  حاشالێکردنی  یان  واقعییەتە، 
هەروەها  دەداتەوە.  لێک  کوردەوە،  نەیارانی 
بۆ  هەوڵدان  کە  شی  بکاتەوە  ئەوە  دەیەوێ 
سڕینەوەی  و  سەرکوت  و  حاشالێکردن 
بەشگەلێکی شوناسی کورد، لە هەلومەرجێکدا 
گرتووە،  بیچمی  نەتەوە  وەک  کورد  کە 
نامومکینە. تەنانەت  و  بە شکست  مەحکووم 
سروشتیدا  بوونی  لە  کورد  گوتمان 
بەاڵم  هاوبەشە؛  مرۆڤەکان  هەموو  لەگەڵ 
سروشتێکی  مرۆڤ  بنەڕەتدا  لە  هەر  ئایا 
باەرەوە  لەم  نا؟  یان  هەیە  هاوبەشی 
لەگەڵ  یان  هەن  سەرەکی  تیۆریی  سێ 
بەرەوڕووین: فەلسەفی  مرۆڤناسیی  سێ 
تێزی یەکەم: مرۆڤ سروشتێکی هاوبەش 
تێزی  تێزە،  ئەم  هەیە.  نەگۆڕی  تەنانەت  و 
سەرەڕای  ڕۆشنگەرییە.  سەردەمی  زاڵی 
و  هاوبەشبوون  لە  بۆچوون  هاوبەشیی 
لە  هەندێک  مرۆڤ،  سروشتی  نەگۆڕبوونی 
بیرمەند و فیلسووفەکان بە سروشتی مرۆڤ 
بەدبین بوون و فەلسەفەی سیاسیی خۆشیان 
لەسەر ئەم بنەمایە داڕشتووە. لە گرینگترینی 
ئاماژە بە تۆماس  ئەو فیلسووفانە، دەتوانین 
»لێڤیاتان«،  بەناوبانگەکەی،  کتێبە  و  هابز 
بکەین کە لەسەر بنەمای بەدبینی بە سروشتی 
دیدێکی  هەندێکیشیان  داڕێژراوە.  مرۆڤ، 
نیسبەت سروشتی مرۆڤ  بە  خۆشبینانەیان 
خۆیان  ئەندێشەی  و  بیر  ئەمانەش  و  هەیە 
لەسەر ئەم بنەمایە داڕشتووە. لەوانە دەتوانین 
بیرمەندە  بەگشتی  و  الک  جان  بە  ئاماژە 
بکەین. ڕۆشنگەری  سەردەمی  لیبڕالەکانی 
بنەمایەکی  لەسەر  تێزە  ئەم  بەگشتی 
مۆنیستی دامەزراوە و لە تایپە پەڕگیرەکەیدا، 
ئەگەر  چونکە  کەوتۆتەوە؛  لێ  تۆتالیتێریزمی 
بێ،  هاوبەش  سروشتێکی  خاوەنی  مرۆڤ 
خاوەنی بەها و میتۆدی هاوبەشیشە و بەرەو 
دواجار  کە  دەنێ  هەنگاو  هاوبەش  ئامانجی 
خۆی  هاوبەشدا  و  گشتی  شارستانیەتیی  لە 
دەبینێتەوە. لە مێژوودا زۆر کەسمان دیتووە 
کە ئیدیعای ئەوەیان کردووە بەپێی سروشتی 
مرۆڤ، ڕێکار و فۆڕمی بەختەوەریی مرۆڤیان 
و  ڕێکار  ئەو  ویستوویانە  و  دۆزیوەتەوە 
بسەپێنن  مرۆڤەکاندا  بەسەر  ژیانە  فۆڕمی 
خوێندنەوەیە  ئەم  ناوەتەوە.  کارەساتیان  و 
حەقیقەتێکی  بە  باوەڕ  بنەمای  لەسەر 
یەکگرتوویی ئانتۆلۆژیک بینا کراوە کە دەکرێ 
بیدۆزیەوە.  زانستی،  و  عەقڵی  ئامرازی  بە 
ئەمە ئێپیستمۆلۆژیی سەردەمی ڕۆشنگەرییە.
تێزی دووەم: مرۆڤ سروشتێکی وەک یەک 
و نەگۆڕی نییە. ئەم تێزە لە تایپە پەڕگیرەکەیدا 
لەگەڵ واقعیەتی سروشتیی مرۆڤ نایەتەوە؛ 

ئەگەر مرۆڤەکان هیچ خەسڵەتێکی هاوبەشیان 
پێناسە  »مرۆڤ« دا  کەتیگۆری  لەژێر  نەبا، 
و،  نەدەبون  یەکتر  لەگەڵ  ئەسڵەن  نەدەکران، 
و  چەشن  دەستەواژەکانی  و  ئیدیۆم  هەموو 
هەموو  و  مرۆڤی  کۆمەڵگەی  مرۆڤی،  جۆری 
زانستەوە  لە  مرۆڤ  بە  پێوەندیدار  شتەکانی 
دەبوون. بێمانا   ... و  کولتوور  دەگاتە  تا  بگرە 
تێزی سێهەم: ڕاستە سروشتی مرۆڤ تا ئەو 
ڕادەیە، کە تێزی یەکەم باسی دەکا، ویشک و 
نەگۆڕ و هاوبەش نییە، بەاڵم کۆمەڵێک خەسڵەتی 
دەکاتەوە.  کۆ  لێک  مرۆڤەکان  هاوبەشیش 
ڕاستە مرۆڤەکان ئازاد و خودموختارن، بەاڵم 
و  ئابستراکت  خودموختارییە،  و  ئازادی  ئەم 
مێتافیزیکی نییە. بە پێچەوانەی بۆچوونی زاڵی 
سووژیەکی  مرۆڤ،  ڕۆشنگەریی،  سەردەمی 
ڕەها لە کانتێکست و مێتافیزیکی نییە بەڵکوو لە 
دیالکتیک لەگەڵ بەستێندا، شکڵ دەگرێ و مانا 
لەگەڵ  دیالکتیک  لە  دەدا. مرۆڤ وەک سووژە 
سیاسییەکان  و  کولتووری  میژوویی،  بەستێنە 
سروشتیی  ڕەهەندی  لەگەڵ  دیالکتیک  لە  و  
لەگەڵ  سێهەم  تێزی  دەگرێ.  شکڵ  خۆیدا 
واقعیەیت و ئەزموونی ژیانی مرۆڤ دێتەوە و 
زیاتر ڕێگا ئاوەاڵ دەکا بۆ ئەوەی مرۆڤەکان لە 
جۆراوجۆر  تاکەکەسیدا،  و  کولتووری  بوونی 
بن. جیاواز  یەکتر  لە  و  بن  فرەچەشن  و 
ئێمە نە بە هەڵبژاردنی خۆمان کوردین و نە 
نەبین.  کورد  دەتوانین  خۆشمان  ئیختیاری  بە 
کوردبوون بەشێکە لە شوناسی ئێمە؛ ڕەهەندێکە 
لە کەسایەتیی ئێمە؛ ناکرێ لەنێو ببرێ و هەوڵی 
لەم چەشنە پارادۆکسی و مەحکووم بە شکستە.
بەکۆمەڵی)نەتەوەیی(  و  کولتووری  شوناسی 
واتایە  بەم  ئۆرگانیستییە؛  شوناسێکی  ئێمە، 
خۆمان  داخوازی  بە  و  نییە  دەسکرد  کە 
لەنێو  کوردی  شوناسی  هەڵمان  نەبژاردووە. 
ڕەوتێکی مێژوویی هاتۆتەدەر؛ هەڵبەت لەجیاتی 
ئۆرگانیستی باشترە لە وشەکانی »مێژوویی« 
و »بەڕێکەوت«، کەڵک وەربگرین. مێژوویی بەم 
واتایە کە ئەگەر مرۆڤە سەرەتاییەکان لەبەرچاو 
کورد  نە  ئەمڕۆ،  مانایەی  بەم  ئەوان  بگرین، 
بوون و نە غەیری کورد؛ کۆمەڵێک لە مرۆڤەکان 
بەهۆی لە قەراغ یەکتر ژیان و بە تێپەڕینی کات، 
بوونە خاوەنی کۆمەڵێک تایبەتمەندیی هاوبەش 
نموونە  بۆ  و  بوونەوە  جیا  دیکە  ئەوانی  لە  و 
بوون بە کورد. بەڕێکەوتیش، واتە من کوردم، 
لەبەر ئەوەی لە دایک و باوکێکی کورد لە دایک 
بووم و ئەگەر بۆ نموونە لە دایک و باوکێکی 
بووبام،  لەدایک  ئەمریکا  لە  و  ئەمریکایی 
شتێکی  واتە  کورد؛  نەک  دەبووم  ئەمریکایی 
و  ئیختیار  دەرەوەی  لە  و  مێژوویی  جەبری، 
هەڵبژاردنی خۆم. بە دەربڕینێکی دیکە ئێمە لە 
ئەمڕۆییەکەی،  وشە  بە  و  ئەتنیک  هەڵبژاردنی 
نەتەوایەتیماندا، ئازاد و سەرپشک نەبووین و نین.
هەموو ڕەهەندەکانی شوناسی ئێمە وەک کورد، 
الوەکی  کامیان  هیچ  و  پێکهێنەرن  و  سەرەکی 
ئەو  هەموو  نین.  دیکە  لەوی  بایەختر  کەم   و 
تێزانەی، لەسەر حیسابی ڕەهەندەکانی دیکە، بە 
شێوەیەکی ئابستراکت گرینگییەکی لەڕادەبەدەر 
بوونی  و  شوناس  ڕەهەندکانی  لە  یەکێک  بە 
مرۆڤ دەدەن، ناتەواو و نادروستن و هەرگیز 
ناتوانن ببنە بنەمای دروست بوونی کۆمەڵگەیەکی 
تەندروست و هاوسەنگ. ئەو تێزانەی بە هۆی 
ڕەهەندی  ئۆرگانیستی،  یەکگرتوویی  وەهمی 
نەتەنیا  دەگرن،  نادیدە  مرۆڤ  تاکەکەسیی 
مرۆڤیان بەختەوەر نەکرد، بەڵکوو لە مێژوودا 
بەرامبەردا  لە  کەوتەوە.  لێ  توتالیتێریزمیان 
ئەو بۆچوونانەی، لەژێر ناوی ئێمە هەموومان 
و  کولتووری  بوونی  جیهانین،  هاوواڵتیی 
نیشان  بایەخ  کەم   مرۆڤەکان  بەکۆمەڵی 
واقعییەتی  لەگەڵ  دەگرن،  نادیدەی  و  دەدەن 
بوونناسانەی مرۆڤ نایەنەوە. مرۆڤ بەدەر لە 
شوناسی کولتووری و بەکۆمەڵ، بوونەوەرێکی 
تێز  ئەو  هەموو  واتە  خەیاڵییە.  و  ئابستراکت 
نادیدەگرتنی  بنەمای  لەسەر  تیۆرییانەی،  و 
بوونی نەتەوەیی مرۆڤەکان، باس لە هاوواڵتیی 
دێننە  خۆیان  خەیااڵتی  تەنیا  دەکەن،  جیهانی 
چەندڕەهەندیی  واقعییەتی  لەگەڵ  کە  سەرزار، 
نایەتەوە. پێویستییەکانی  و  مەیل  و  مرۆڤ 
بگۆڕێ، چونکە  ئایینی خۆی  دەتوانێ  مرۆڤ 
مرۆڤ،  شوناسی  پێکهێنەرەکانی  بەشە  لەچاو 
دەتوانێ  نە  بەاڵم  هەیە،  سەرخانی  ڕۆڵی 
بگۆڕێ،  خۆی  مرۆڤیی  جۆری  و  چەشن 

دەشتوانێ  نە  نامرۆڤ،  ببێتە  مرۆڤەوە  لە  واتە 
خۆی  بەکۆمەڵی  و  کولتووری  شوناسی 
و  ئەتنیک  ببێتە  کوردەوە  لە  نموونە  بۆ  بگۆڕی، 
نەتەوەیەکی دیکە. بۆ ئێمە کوردبوون بەشێکە لە 
لەالیەکی  و  ڕاکەین  لێی  ناتوانین  و  ئێمە  بوونی 
نەتەوەیی  لێکردنی  حاشا  بۆ  هەوڵدان  دیکەش 
بێ ئاکامە.  و  بێهوودە  بیانییەکانەوە،  لەالیەن 
لێرەوە باسی ئەوە دەکەم کە ئەم هەواڵنە نەتەنیا 
واقعیەتی  لەگەڵ  بەڵکوو  ئاکامن،  بێ  و  نامومیکن 
بڵێم  باشترە  یان  پێویستییەکان،  مرۆڤ،  بوونی 
نایەنەوە. مرۆڤ  ئاسایشی  و  ئازادی  سروشتی 
خۆناسین  ئاستی  بە  ئەتنیکییانەی  گرووپە  ئەو 
گرووپە  قۆناغی  لە  و  نەگەیشتوون  خۆئاگایی  و 
دەتوانرا  بوون،  سەرەتاییەکاندا  ئەنتیکییە 
زۆر  مێژوو  بکرێن،  ئاسیمیلە  و  بتوێنرێنەوە 
نموونەی وای تێدایە، بەاڵم گرووپەکانی دیکە کە 
بە ئاستی هوشیاری ئەتنیکی ـ نەتەوەیی گەیشتوون 
بەدەر  ڕزگاریخوازانەن،  بزووتنەوەی  خاونی  و 
کەموکوڕییەکی  چ  بزووتنەوەیە  ئەم  کە  لەوەی 
هەیە، ناتوێنەوە و لەنێو ناچن. کەواتە هەوڵدان بۆ 
ئاسیمیلەکردنیان، هەوڵدانێکی بێ  ئاکامە. عەقاڵنییەت 
دەخوازێ کە مافەکانیان بە فەرمی بناسرێ و ڕێز 
لە مافی ئازادی و سەربەستییان بگیرێ. لێگەڕێن 
بۆخۆیان، هەڵبژێرن و ژیانی خۆیان بەڕێوەبەرن.
تێزی سڕینەوە و تواندنەوەی کورد، دژکردەوە و 
ئانتی  تێزی ناسیۆنالیزمی کوردی لێ کەوتۆتەوە. 
بە  تێزە  ئەم  کە  کردووە  وای  ئەمەش  هەر 
شێوەیەکی ناوکی، کۆسپی بەردەم خۆی دروست 
بکا و نەتوانێ سەرکەوتوو بێ. کەواتە ئەم هەواڵنە 
وەک  کورد  کە  هەلومەرجێکدا،  و  سەردەم  لە 
نەتەوەیەک بیچمی گرتووە، مەحکووم بە شکستن.
خودموختاری  و  ئازادی  کە  وابێ  پێمان  ئەگەر 
لە پێویستییەکانی کامیاری و بەختەوەریی مرۆڤە، 
ئازادانەی  بەڕێوەبردنی  و  ئازادی  بەبێ  کورد 
بێ.  ئاسوودە  و  بەختەوەر  ناتوانێ  خۆی،  ژیانی 
نێوەرۆکی  و  نێوئاخن  هەروەک  دیکە  لەالیەکی 
بوونێکی  مرۆڤ،  بوونی  دەڵێ،  پێمان  وتارە  ئەم 
فرەچەشن و فرەڕەهەندە. ئینکار و ڕێگری  کردن 
بەکۆمەڵی  شوناسی  و  کولتوروی  پشکووتنی  لە 
و  مێژوو  مرۆڤ،  سروشتی  پێچەوانەی  کورد، 
لە  مرۆڤ  بوونی  مرۆڤە.  تاکەکەسیی  ئازادیی 
بەردەم  لە  ڕێ  پێویستە  و  فرەچەشنە  بنەمادا 
دەرکەوتنی ئۆبژێکتیڤی ئەو فرەچەشنییە بکرێتەوە. 
مافی  لەگەڵ  توانەوە،  و  حاشالێکردن  هەوڵی 
سروشتی و خودایی مرۆڤ، پارادۆکسی هەیە. چ 
ئەوەمان قبووڵ بێ کە خوا مرۆڤی بە شێوەیەکی 
ئازاد و خاوەن ماف دروستی کردووە و چ پێمان 
وابێ مرۆڤ لەبەر ئەوەی عەقڵی هەیە دەبێ خۆی 
و  بخا  ڕێک  ئازادانە  شێوەیەکی  بە  خۆی  ژیانی 
ئیدارە بکا و، چ باوەڕمان بەوە بێ کە سروشتی 
مرۆڤ، سروشتێکی چەند ڕەهەندییە و دەبێ ڕێگە 
لە بەردەم پشکوتنی هەموو ئەو ڕەهەندانە، ئاوەاڵ 
لەگەڵ  مافەکانی،  و  کورد  لە  حاشاکردن  بکرێ، 
پارادۆکسی  تیۆرییانە  و  بۆچوون  ئەو  هەموو 
هەیە. بە کورتی سروشتی مرۆڤ تەنیا تاڕادەیەک 
ماوەتەوە  مرۆڤ  بۆ  دیکە  ئەوەی  کراوە،  دیاری 
ڕێگری  بدا.  پێ  فۆڕمی  و  بکا  دروستی  کە 
مرۆڤە  واقعیی  بوونی  پێچەوانەی  لەمە،  کردن 
نایەتەوە. ماف  و  ئازادی  بایەخەکانی  لەگەڵ  و 
بوونی  لە  حاشا  دەتوانین  خۆمان  نە 
کولتووریی خۆمان بکەین و نە بیانی و نەیاران. 
ئەویش  دەمێنێتەوە،  ڕێگا  یەک  حاڵەتەدا  لەم 
ئەوەی  بۆ  مافەکانمان؛  لە  ڕێزگرتنە  و  دانپێدانان 
شێوەیەی  بەو  مرۆڤ،  وەک  کوردیش  ئێمەی 
بژین. بێتەوە،  مرۆڤ  بوونی  و  سروشت  لەگەڵ 
زێدەخوازانە  و  زێدەڕۆیانە  کورد  خواستی 
کە  ئەوەیە  کورد  خواستی  نییە،  ناسروشتی  و 
خۆی  بوونی  ڕەهەندەکانی  هەموو  نوێنەرایەتیی 
یاسا  هەموو  لەگەڵ  ئەمەش  بکا.  مرۆڤ  وەک 
زەوینی  و  مێتافیزیکی  ئاسمانی،  ڕێسایەکی  و 
دێتەوە و لەگەڵ پێویستییەکانی واقعییەتی بوونی 
ناتوانێ  مرۆڤیش کۆک و هاوئاهەنگە. هیچ کەس 
حاشا لە مرۆڤبوونمان بکا. کەواتە ئەگەر مرۆڤین، 
دەخوازێ  مرۆڤ،  پێویستییەکانی  و  سروشت 
بۆ  ناکا  پێویست  بژین.  سەربەست  و  ئازاد  کە 
جۆراجۆر  تیۆری  بۆ  پەنا  مافەکانمان  لە  دیفاع 
کەسیش  هیچ  و  مرۆڤین  کە  ئەوەی  هەر  ببەین، 
لە  دەبێ  بکا،  مرۆڤبوونمان  لە  حاشا  ناتوانی 
لە  بنەماییان  کە  ئازادییانەی  و  ماف  ئەو  هەموو 
سروشت و بوونی مرۆڤدا هەیە، بەهرەمەند بین. 

سێلەکە  ئاوایی  لە   1352 ساڵی 
لەدایک  مەهاباد  بەشاری  سەر 
و  منداڵی  سەرەتای  بووم. 
لەگەڵ  بوو  هاوکات  خۆێندنم 
بەدژی  ئێران  گەالنی  شۆرشی 
ڕێژیمی پاشایەتی و ئەم فەزایەی 
و  شۆرش  فەزای  دەژیام،  تێیدا 
بوو.  کوردایەتی  و  پێشمەرگە 
له   هەبوو  شانسه م  ئه و  ئه من 
ئەوکاتی  ئازادکراوه کانی  ناوچه  
کوردستاندا خوێندن به کوردی و، 
به   زمانی زگماکیی خۆم ده ست پێ بکه م. هه ر ئه وکات مامۆستایانی شۆڕش به   
سروودی »ئەی ڕەقیب« و »خوایە وەتەن ئاواکەی« و هۆنراوەی شۆڕشگێڕیی 
زێڕینه  زۆری  ده ورانه   ئه م  که   مه خابن  ده کردین  فێر  ژیانیان  وانه کانی  دیکه  
نه خایاند و پاسدارانی تاریکی هەڵیان کوتایە سەر شار و گوندەکانی کوردستان و 
مامۆستا و قوتابی و بە هەزاران کەس لە خەڵکی بێتاوانی کوردستانیان خه ڵتانی 
خۆێن کرد و به ندیخانه کانیان له  هه زاران که س له  ڕۆڵه کانی ئه م نیشتمانه  ئاخنی.
زۆربەی گوندنشینانی ئەو سەردەمی کوردستان بەشێوەی دووبنەیی لەشار و 
گوند دەژیان. ئه منیش له گەڵ بەشێک لەئەندامانی بنەماڵەم ڕووم کردە شاری 
مەهاباد و بەدرنگەوە خۆێندنی سەرەتاییم دەست پێ کرد، به اڵم بەهۆی ئه وه ی 
بنه یه کمان لە دێ بوو و پشووی هاوینە ده چوومه وه ، هیچ کات لە حیزب و 
پێشمەرگە دانەبڕام. له و کاتدا لەنیزیکەوە چاوم لە کار و چاالکیان بوو. ساڵی 
لە  لە هاوڕێیانم  1368 بەدوای شەهیدبوونی دوکتور قاسملوودا چه ند کەس 
نێوشار ئیتالعات گرتنی، به اڵم ئه من وه به ر نه هاتم. ساڵی 137٠ بوومە ئاڵقەی 
و  گەڕەک  لە  ئێمه   هاوپۆلەکانم.  لە  کەس  چەند  و  هاوڕێیانە  ئەم  پێوەندیی 
ئیدارە و قوتابخانەکانی شاردا بەبۆنەی جۆراجۆر چاالکیی ته بلیغیمان کرد و 
ڕێکخستنه کانمان زۆر باش پەل و پۆیان هاویشتبوو، به اڵم بێ ئیحتیاتی و که م 
بوو زستانی  ئه وه   کردین.  ئاشکرای  بەرباڵوکردنی شانەکان  له   ئه زموونمان 
1372 لە جەریانی کاروچاالکیدا بەداخەوە ئیدارەی ئیتالعاتی مەهاباد گرتیانین.
ده کرا،  ئێمه   به   زیندان  له   سووکایه تییانه ی  ئه و  و  ئه شکه نجه   و  به ندیخانه  
و  ده کرد  شێلگیرتر  ڕێژیمه   ئه م  دژی  به   تێکۆشان  و  خه بات  له   ئه منی  پتر 
له   زۆر  خه ڵکێکی  ده بوون.  به هێزتر  ئامانجه کانم  و  خه بات  ڕه وایی  به   ئیمان 
ئینفڕادییه کان،  سللوله   و  گیرابوون  و سه رده شت  بۆکان  مه هاباد،  شاره کانی 
ساڵۆن و ته نانه ت حه وشه  و ماتۆڕخانه شیان له  ئه ندامان و الیه نگرانی حیزبی 
ئاخنیبوو. به اڵم هه موو ئه وانه  بۆ ئێمه  وانه ی فێربوون، خاران و خۆڕاگری بوو.
ئیتالعات  کاربەدەستانی  بێڕەحمییەکانی  و  ئەشکەنجە  لەسەر  دیاره  
له :  بوو  بریتی  ئیتالعات  له   ڕاگیرانم  منیش  بۆ  نووسراوە،  و  گوتراوە  زۆر 
هیچ  که   بێوەخت،  و  وەخت  و  نیوەشەو  و  شەو  له   به رده وام  بازجوویی 
پرسیار و لێکۆڵینەوەکیش بێ لێدان و ئه شکه نجه  نه بوو. له  زیندانی ئیتالعاتدا 
گیراوه کان هیچ چەشنە مافێکیان نییه ، نه  ده نگیان به  که س ڕاده گا، نه  خواردنی 
لێدان،  به اڵم  مالقات؛  نه   و  هەواخۆری  و  حەمام  نه   ده ده رێتێ،  پێویستیان 
ئه شکه نجه ، سووکایه تی به  خۆت و بنه ماڵه  و بیروباوه ڕت به پێی فیالن بوو...
جەلەسە  سەد  نیزیکەی  بووم.  تاکەکەسیدا  ژووری  لە  مانگ  سێ  لە  زیاتر 
بازجوویی کرابووم و هێشتا پێیان وابوو که مه  و پەروەندەکەم که میی هه یه . 
وابوو پوشپەری 1373 دوای زیاتر لە سێ مانگ وێڕای هاوڕێیانم و چەندکەسێکی 
سیاسیی دیکه  بە دەست و پێ بەستراوی بردیانین بۆ دادسەرای ئینقالبی ورمێ 
بۆ الی جلیل زادە، حاکمی شەرع. ئەویش بەجێگای ئەوەی لە نێوان ئێمە و 
ئیتالعاتدا قەزاوەتێکی عادیاڵنە بکا، هه تا توانیی جنێو و قسەی سووکی پێ گوتین 
و به  »محارب« و »مفسدفی االرض« ناوی بردین. به و شەش کەسه  سزای 
زیاتر لە پەنجا ساڵ زیندان و ئیعدامێکیان به سه ردا سه پاندنین و تازه  کۆڵێکیش 
که وتووین! ئیسالم  بەزەیی  و  ڕەحم  به ر  هێشتا  گوایه   که   کردین  قه رزداری 
ئەمن سزای 9 ساڵ زیندان  و دوورخرانەوە بۆ زیندانی ورمێم به سه ردا سه پابوو 
و بێ ئه وه ی مافی ناڕه زایه تیده ربڕین و پێداچوونه وه مان هه بێ، به ڕێی زیندانی 
ورمێ )دەریا( کراین. هه ر مانه وه  له   زیندانی ورمێش بوو که  ئه منی هینده ی 
دیکه  له سه ر  باوه ڕه کانم سوورتر کرد. ئه من که  پێشتر لە بازنەیەکی بچووکدا 
بەرفراوانیی  و  گەورەیی  زینداندا  له   کردبوو،  سیاسیم  و  تەشکیالتی  کاری 
تەشکیالتی حیزبم پتر بۆ دەرکەوت. بەندی سیاسی کە زۆربەی بەندکراوانی 
جۆراوجۆرییه کانی  هه موو  له   بوون،  دێموکرات  حیزبی  الیەنگرانی  و  ئەندام 
کارمه ند  الو،  و  پیر  سۆران؛  بادینی،گۆران،  زازایی،  بوو.  تێدا  کوردستانی 
پێی  که   بوو  فره چه شنییه ک  شاری  و  گوندی  و  مه ال  و  شێخ  و  مامۆستا  و 
ده گوتی حیزبی دێموکرات چ ڕیشه یه کی له  نێو دڵی خه ڵکی کوردستاندا هه یه .
نەیارانی  تۆقاندنی  و  ترساندن  و  تەمبێکردن  بۆ  ڕێژیم  کە  زیندانەی  ئەو 
که م  زیندانه دا  له و  بوو.  پێچه وانه   ئاکامه که ی  کردووە،  دروستی  خۆی 
به ڵکوو  بێنێ،  باوه ڕه کانی  له   واز  و  بکا  په شیمانی  به   هه ست  هه بوو  که س 
له وان  یه ک  ئه منیش  به باوه ڕتر ده بوون و  به  هه موویان خۆڕاگرتر و  نیزیک 
بووم.  فێر  زۆر  ئیمانه کان  به   به ندکراوه   له   هه م  و  زیندان  له   هه م  که   بووم 
لە  زیاتر  بەداخەوە،  بووم  بەنددا  لە  کە  ساڵەدا  شەش  ئەم  ماوەی  لە 
پای  چوونه   خۆم  به به رچاوی  هاوسه نگه رانم  و  هاوڕێیان  لە  کەس   ٤٠
زیندان  له   ئازادبوون  دوای  هاوبه ندییه کانم  له   زۆر  دران،  له دار  و  سێداره  
دیکه ش خۆڕاگر  ئه وانی  و  خه بات  مه یدانی  هاتنه وه   کرده وه   به   دیسانه که ش 
له   وانه گه له   ئه م  چونکی  نه بوو،  خۆڕا  له   ئه وه ش  مانه وه .  ئیمان  به   و 
و  مستەفاپوور«  »عوسمان  وه ک  که سانێکی  له گه ڵ  هاوبه ندی  و  هاونشینی 
له گه ڵ  بیره وه ریم  گه لێ  ئه منیش  و  ده بی  فێری  نەزەری«یه کاندا  »محه ممەد 
دان. زیندان  له   هه ر  ئێستاش  و  بردوون  ناوم  که   هه یه   سیمبوله   دوو  ئه و 
سێی  له سه ر  دوو  ئەمن  ئه وه ی  دوای  و  دا   1378 پاییزی  کۆتایی  لە 
بەهاری  لە  و  مانگ  چه ند  پاش  و  بووم  ئازاد  زیندان  له   کێشا  حوکمه که م 
پێشمەرگە... بە  بووم  و  حیزبه که م  ئاشکرای  ڕیزی  هاتمه وه   1379دا 

ڕۆڵه،   ژنانه ی  و  دایک  له م  ڕێزگرتنه   بکه م  باسی  ده مه وێ  دواقسه   ئه وه ی 
له به رامبه ر  به رگه گرتن  وێڕای  و  به ندیخانه وه   ده که ونه   هاوسه ره کانیان  یان 
پێگه یاندنی  به خێوکردن و  ئه رکی زێده ی ڕاگرتنی ماڵ و حاڵ و  ژانه دا،  ئه م 
منداڵه کانیشیان ده که وێته  ئه ستۆ، به اڵم کۆڵ ناده ن و چیرۆکه کانی حه ماسه  و 
ئازایه تی و له خۆبوردوویی ده نووسنه وه . دایکی منیش یەکیک لە شێرە ژنانە بوو 
کە لە هەموو سااڵنی زیندان و پێشمەرگایەتیدا هەتا دواهەناسەی پشت و پەنام 
بوو و سەرەڕای ئه و هه مووه  چەرمەسەرییه  بۆ تاقه جارێکیش لۆمەی نەکردم...  

ڕەحیم مەحموودی 

دیرۆکی خۆڕاگری
)لە دێکۆمێنتەکانی ئەنجوومەنی زیندانییە سیاسییەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان( 
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نیولیبڕاڵیزم لە ئاوێنەی مێژوودا
پێناسە و بنەماکانی نیولیبڕاڵیزم

د. کامران ئەمین ئاوە

جۆراوجۆر  چەشنی  بە  نیولیبڕاڵیزم  چەمکی 
بیرمەندی  هاروی«،  »دیوید  کراوە.  پێناسە 
و  جوغرافیا  مامۆستای  و  مارکسیست 
نیولیبڕاڵیزم  نیویۆرک،  زانستگای  مرۆڤناسیی 
کۆی  سیاسی_چینایەتیی  پرۆژەیەکی  وەکوو 
داسەپێنەری  کە  دەکا  پێناسە  سەرمایەداران 
و  کۆمەڵگەیە  بەسەر  سەرمایەداری  دەسەاڵتی 
هەوڵ دەدا هیز و توانای چینی کرێکار کۆنترۆڵ 
بکا. لە ڕوانگەی »ئەحمەدی سەیف«، ئابووریناس، 
و  ستافۆردشر  زانکۆی  خانەنشینی  مامۆستای 
بریتانیا،  ڕیجنتزی  کۆلێژی  ئێستای  مامۆستای 
نیولیبڕاڵیزم »کۆی سیاسەتگەلێکە کە تێ دەکۆشێ 
زاڵ  مرۆڤدا  ژیانی  بەسەر  بازار  دەستوورەکانی 
کاالکردنی  لە  بریتین  بازاریش  دەستووری  بکا. 
مسۆگەرکردنی  بۆ  کە  شتانەی  ئەو  هەموو 
پێویستن«.  و  واجب  مرۆڤ  پێداویستییەکانی 
وەکو  بازار  نیولیبڕاڵیزم،  بیرۆکەی  گشتی،  بە 
بنەمای سەرەکی و ناوەندیی کۆمەڵگەی مودێرنی 
پێوەندییەدا  لەم  و  دەکا  پێناسە  سەرمایەداری 
نێونەتەوەییەکانی  پێویستە سیاسەتە نێوخۆیی و 
کارامەبوونی  بۆ  شیاو  هەلومەرجی  واڵتێک  هەر 
بکا.  کارخولقێنەرەکان مسۆگەڕ  ئازادییە  و  بازار 
دەوڵەت  ئەرکی  نیولیبڕاڵەکانەوە  ڕوانگەی  لە 
چوارچێوەیەکی  پاراستنی  و  پێکهێنان  لە  بریتییە 
دەستەبەرکردنی  و  بازار  باری  و  کار  بۆ  شیاو 
ڕەوتەدا  لەم  خۆیی)1(.  خاوەنداریەتی  مافی 
سەرەڕای پێویستیی بازار بە پشتیوانی دەوڵەت، 
و  کار  لە  دەوڵەت  تێوەردانی  دەست  ڕادەی 
دەکرێتەوە.  کەم  زۆر،  ئاستێکی  تا  بازار  باری 
ئابووریکردنی  بە  نیولیبڕاڵیزم،  تایبەتمەندی 
باوەڕی  بە  مرۆڤە.  ژیانی  بوارێکی  هەموو 
نیولیبڕاڵەکان بازار باشترین ڕێگا بۆ ڕێکخستنی 
هاوکات  بازار  بەاڵم  ژیانە،  بوارەکانی  تەواوی 
پێویستی بە پشتیوانیی یاسا و دەسەاڵتی دەوڵەتی 
هەیە. نیولیبڕاڵەکان بە پێچەوانەی لیبڕاڵە ئابوورییە 
هەموو  شیاوی  بازار  الیەکەوە  لە  کالسیکەکان، 
بوارێکی ژیان، و ژیانیش شیاوی بە ئابووری کردن 
وەک  ڕکەبەری  دیکەشەوە  الیەکی  لە  دەزانن، 
دیاردەیەکی ئاسایی پێناسە دەکەن و پێیان وایە 
بدرێ  هان  بخرێ،  دیاردەیە وەڕێ  ئەم  پێویستە 
هەروەها  بکرێ،  لێ  پشتیوانیی  و  هاسانکاری  و 
لەبەر  هەر  پێ  بکرێ.  دارایی  یارمەتی  جاروبار 
ئەوەیە کە نیولیبڕاڵەکان کێشەیەک لەوەدا نابینن 
بازارەکان جار و بار خەڵک بەرەو هەڵدێری  کە 
هەرەسهێنان بکێشن، و دەوڵەت و هتد بێن و بازار 
هەوەڵی خۆی. پێگەی  و  بگەڕێنەوە سەر شوێن 
ئابوور یەکانی  سیاسەتە  پەرەگرتنی  هەرچەند 
نیولیبڕاڵی لە هەموو جیهاندا یەکسان و هاوشکڵ 
خاڵی  خاوەن  نیولیبڕاڵەکان  بەاڵم  نەبووە، 
ئەوانەوە:  ڕوانگەی  لە  وێنە،  بۆ  هاوبەشیشن، 
دەزگایە  شیاوترین  و  باشترین  بازار  ــ 
لە  سەرچاوەکان  تەرخانکردنی  بۆ 
دابەشیندا. و  بەرهەمهێنان  ڕەوتی 
و  ]بەرهەمهێنەر  خەڵکێکی  لە  کۆمەڵگە  ــ 
پێک  خودموختارییەک  و  ئازاد  بەکارهێنەری[ 
پێی  بە  تەنیا  هاندەریان  و  ئەنگیزە  کە  هاتووە 
بەرژەوندی و ڕەچاوکردنی ئابووری دیاری دەکرێ.

ــ »ڕکەبەری« بزوێنەری سەرەکیی بازار بۆ 
داهێنانی شتی نوێ و نوێکارییە.

سیاسەتە  لە  دەستە   3 توێژەران 
کردووە: دیاری  نیولیبڕاڵییان  ئابوور یەکانی 
البردنی  ڕێگای  لە  ئابووری  ڕزگارکردنی  ــ 
چاودێری  هەڵگرتنی  و  نرخەکان  کۆنترۆڵی 
هەروەها  سەرمایە،  بازارەکانی  لەسەر 
بازرگانییەکان. بەربەستە  کەمکردنەوەی 
و  ئابووری  لە  دەوڵەت  ڕۆڵی  دابەزاندنی  ــ 

خۆییکردنی بنکە دەوڵەتییەکان، هەروەها ئەوانەی 
لە دەرخستی  پێداگریی ماڵیاتی و ڕێگری  بە  کە 
بودجە،  کەمیی  بڕاندنەوەی  و  زۆر  پارەیەکی 
ئابورییەکانن. گەورە  سەقامگیریی  پارێزەری 

ــ البردنی یارمەتیی دارایی دەوڵەت.
وێدەچێ  نێونەتەوەییشدا،  ئاستی  لە 
بن:  لە سەر سەر سێ خاڵ کۆک  نیولیبڕاڵەکان 

1ــ بازرگانیی ئازادی شتومەک و 
خزمەتگوزاری،

2ــ سووڕانی ئازادی سەرمایە،
3ــ ئازادیی سەرمایەنانەوە.

الیەنگرانی نیولیبڕاڵیزم بە یارمەتی »سندووقی 
بازرگانیی  »ڕێکخراوەی  و  پارە«  نێونەتەوەیی 
واڵتەکانیان  لە  بەرچاو  بەشێکی  جیهانی« 
کردووە،  چوارچێوەیە  بەم  ملدان  بە  مەجبوور 
چەشنێکی  بە  دەوڵەتەکان  زۆربەی  ئێستا  واتە 
بازار،  دەسەاڵتی  پەرەسەندنی  لەگەڵ  الوەکی 
دابەزینی بەرچاوی خەرج  و مەخارجی گشتی و 
تاکایەتین،  بیری  بە  ڕێساکانی دەوڵەتی و ملدان 
بە میلیۆن کەس  پێوەندییەدا  لەم  ئەگەر  تەنانەت 
لەوەدەچێ  بن.  سیاسەتە  چەشنە  ئەم  دۆراوی 
بەرێوەبردنی ئەم چەشنە جیهانبینیە  ئابوورییە لە 
ساڵەکانی داهاتوودا جیاوازیی باکوور و باشوور و 
نابەرامبەری جیهانیی گەلێک ئاڵۆزتر و خراپتر بکا.
لەسەر  کردن  پێداگری  بە  نیولیبڕاڵیزم  
عەقاڵنییەتی ئابووری،)2( تاکایەتی و بەرژوەندیی 
هەموو  ڕێپیشاندەری  هەوڵ  دەدا  شەخسیی 
بە  و  بێ  کۆمەڵگە  نێو  هەنگاوێکی  و  کار 
و  تاکخوازانە  ژیربێژانە،  ئامانجە  دیاریکردنی 
تەواوی  ڕێپیشاندەری  وەکوو  خۆپەرەستانە، 
زانستێکی  وەکوو  خۆی  مرۆڤایەتی،  ئاکارەکانی 
توانای  کە   )Global( جیهانی  کۆمەاڵیەتیی 
هەیە،  مرۆفی  ئاکارێکی  هەموو  شیکردنەوەی 
لەسەر  نیولیبڕاڵیزم  چڕبوونەوەی  بکا.  پێناسە 
تاک بە مانای بە ناپێویست زانینی چەمک گەلێک 
و  »کۆمەڵ«  و  گشتی«  »بەرژوەندیی  وەکوو 
کۆمەڵگە  دەروونی  و  بیر  لە  ئەوان  سڕینەوەی 
سەرسوورمان  جێگای  دەوڵەتییەکانە.  یاسا  و 
بێکاری  هۆی  بە  خەڵک  نیولیبڕالەکان  کە  نییە 
دەکەن  سەرکۆنە  هەژارییەوە  و  نابەرامبەری  و 
سیاسەتەکانی  و  پێکهێنەر  سیستمی  نەک 
دەستەاڵتدارەکان. پاڕیزکارانەی  و  نیولیبڕاڵی 
نیولیبڕاڵ  دوکترینی  بۆچوونی  پێچەوانەی  بە 
ژیانی  لە  ئایدیۆڵۆژی  سڕینەوەی  لە  باس  کە 
داسەپاندنی  شایەدی  جیهان  دەکەن،  مرۆڤایەتی 
بە  نوێی  قۆناخی  لە  نیولیبڕاڵی  هزری  بیرو 
سەرهەڵدانی  واتە  سەرمایەداری  جیهانیبوونی 
یەکپارچە کردنی  و  جیهانی«  »ئابووریی 
ئایدیۆڵۆژیی لە تەواوی بوارەکانی ژیانی سیاسی 
و  فەرهەنگی  کۆمەاڵیەتی،  هەروەها  ئابووری،  و 
نیزامی  مرۆڤە. ئازادیی بازار و ئالوگۆڕ)3( بنەمای 
فیکری و کرداریی ئەم ئابووری  جیهانییەیە. لەم 

پێناوەدا پێویستە دەروازەی تەواوی واڵتەکان 
بێ هیچ مەرجێک بۆ کەلوپەلی شیرکەتە بان 
نەتەوەییەکان بکرێتەوە و هیچ ئاستەنگییەک 
نەبێ.  ئەواندا  هاوردەکردنی  بەرامبەر  لە 
ڕاستەقینەی  »شەڕ«ێکی  پێیە  بەم 
سەپێنراوە.  مرۆڤایەتیدا  بەسەر  ئابووری 
هۆی  بۆتە  ئاڵوگۆڕ  جیهانیبوونی  بە 
لە  نابەرانبەری  بڕی  بەرزبوونەوەی 
پێی  بە  نێونەتەوەییدا.  و  نەتەوەیی  ئاستی 
یەکگرتووەکان  نەتەوە  بەرنامەی  ڕاگەیاندنی 
هەژارەکان  واڵتە  بەگەشەکردن،  سەبارەت 
نێوان  لە  پێوەندییەک  هیچ  و  دەبن  هەژارتر 
پێداویستی و سەرمایەنانەوەدا نییە. لە نێوان 
ئاستی  زایینیدا  1995ی  و   199٤ سااڵنی 
ئەفریقایەک  لە  ڕاستەوخۆ  سەرمایەنانەوەی 
لە  جیددیشی  ژێرپێکهاتەیەکی  تەنانەت  کە 
 27 سەدا  لە  پتر  نییە،  ئاستەکاندا  هەموو 
بە  بەرانبەر  سەرمایەنانەوەیە  ئەم  دابەزیوە. 
تەواوی  3ی  سەدا  واتە  دۆاڵر  میلیارد   1.2
سەرمایەنانەوەی جیهان بووە. بە پپێ ئامارێک 
کە لە الیەن خانمی »بئاتریس مارە«، نوێنەری 
پێشووی پەرلەمانی فەرانسە لە کۆبوونەوەی 
»سیاتێلی ئەمریکا«، لە نێوان سااڵنی 19٤8 
قەبارەی  چوونەسەرەوەی  بڕی  1997دا،  و 
قەبارەی  و  17کەرەت  بازرگانی  ئاڵوگۆڕی 
پێی  بە  بووە.  جار   6 تەنیا  بەرهەمهێنان 
ڕاپۆرتی ناوەندی توێژینەوەی لێکدانەوەکانی 
 )CEPIT( داهاتوو و ئاگاداریی نێونەتەوەیی
ئازادکردنی  تیۆری  لەگەڵ  پێوەندیی  لە 
–198٠دا،   1995 سااڵنی  »لە  ئاڵوگۆڕ، 
سااڵنەی  گەشەسەندنی  نێونجی  نرخی 
ئەندامی  گەشەسەندنی  حاڵی  لە  واڵتانی 
زەحمەت  بە   1986 ساڵی  لە  »گات)٤(، 
واڵتانە  ئەو  گەشەسەندنی  نرخی  لە  زۆرتر 
ئەم  ئەندامی  ڕێکەوتەدا  لەو  کە  بوو 
ڕێکخراوەیە نەبوون )2.2٪ لە بەرانبەر ٪2.1(.

پەراوێزەکان:
خصوصی مالکیت    Private ownership 1ــ 

 Economic( ئابووری  عەقاڵنییەتی  لە  مەبەست  2ــ 
ئەوپەڕی  بە  گەیشتن  بۆ  هەوڵدان   )rationality
بە  بایخدان  چوارچێوەی  لە  تاک  ماددی  بەرژوەندیی 
بۆ  زۆرتر  بەختەوەری  و  خۆشگوزەرانی  دابینکردنی 
بەرهەمهێنەرە. بۆ  زۆرتر  قازانجی  و  سوود  و  بەکارهێنەر 
مبادلە   ,Exchange 3ــ 
 General Agreement on Tariffs“ ٤ــ گات کورتکراوەی
and Trade” واتە ڕێکەوتنامەی گشتی تاریفە و بازرگانییە. 
لە 3٠ی  لە 38 ماددە و ٤ بەش کە  بریتیی  بەڵگەنامەیە  ئەم 
ئۆکتۆبری 19٤7 لە نێوان 22 واڵتی پێشکەوتوو و سەنعەتی 
لە شاری ژنێوی سویس واژوو کراوە. لە ساڵی 199٤ واتە 
کۆتایی ژیانی ئەم ڕێکەوتنامەیە، ژماری ئەندامەکانی گەیشتە 
123 واڵت. بە گشتی گات ڕێکەوتنێک بۆ دابەزاندنی تاریفەی 
بازرگانی  بەربەستەکانی  و  ئاستەنگی   البردنی  گومروگیی، 
ئازاد بوو و ئێستا وەکو ڕێکخراوەیەکی نێونەتەوەیی بوونی 
نییە و جیگای خۆی بە ڕێکخراوەی بازرگانیی جیهانی داوە.

جەستەی  ئەندامانی  ژیان  بژیوی  بۆ  كردووە  وای  خەڵك  خراپی  ڕەوشی 
خۆشیان بفرۆشن. ئەگەرچی حكومەتی كۆماری ئیسالمی ئێران وادەی بەهەشت 
لە ڕووی سەرچاوەی سروشتی و  ئێران كە  بەاڵم  دابوو،  و خۆشگوزەارنی 
توانای مرۆییه وه  یەك لە دەوڵەمەندترین واڵتی جیهانە، بۆتە واڵتێك كە خەڵك 
جەرگیان،  لە  لەتێك  یان  گورچیلەن،  فرۆشتنی  بە  ناچار  ژیانیان  بژیوی  بۆ 
نانێ. پارووە  بۆ  كەڕامەت  و  شەڕەف  خۆبەدەستەوەدانی  شەوێك  تەنانەت 
گورچیلەفرۆشتن  هەیە.  حاشاهەڵنەگر  ڕاستییەكی  ئێران،  لە  ئێستا 
بە  ڕۆژ  و  وەستاوە  لەوالوە  لەشفرۆشیش  و  فاحیشەگەری  جا  بەلێوانە، 
مێرده   كە  دەبێتەوە  قووڵتر  كاتێك  كێشەكە  دەستێنێ.  پەرە  زیاتر  ڕۆژیش 
لەشفرۆشیی  بەسەر  دایكە  یان  دەكا،  ژنەكەی  لەشفرۆشی  چاودێریی 
نێو  چۆتە  ئێستە  كە  سێزدەسااڵنیش  تەمەن  سیغەی  ڕادەگا،  كچەكەی 
دەكرێ... بۆ  تەواوی  بانگەشەیەكی  و  ڕیكالم  و  نوسینگەكان  و  دەفتەر 
خەڵكی دەڵێن، ڕژێمێك كە بەناو بۆ پاراستنی شەڕافەتی ئیسالم دەسەاڵتی 
كاربەدەستانیان،  ڕەوشتی  بێ  و  گەندەڵی  ئەنجامی  لە  گرتووە،  بەدەستەوە 
ئێستە شەڕافەت كەمبەهاترین شتە، واتە بە داخەوە دەستاو دەست دەكرێ.
هیچ  دیاردەیە  ئەو  بنەبڕكردنی  بۆ  نەتەنیا  ئێران  ئیسالمی  حكومەتی 
هەوڵێكی نەداوه ، بەڵكوو بە سیاسەتی پاشكەووتوانەی سه رده می كۆن، ڕۆژ 
و سەركۆنەكردن  گرتن  واتە  كردووه ،  خراپتر  خەڵكی  لە  دۆخەكەی  ڕۆژ  بە 
شكاندنی. بۆ  تەنیا  ڕێگەپێدانی  واتە  بەردانی.  دواتر  و  ئاشكراكردن  و 
بەرەنگاربوونەوەی  ڕاگەیاندنەكاندا  دەزگا  لە  ئێرانی  حكومەتی  هەرچەند 
ئەو دیاردە شوومەی فرۆشتنی گورچیلە و ئەندامانی جەستەی ڕاگەیاندووە، 
دەاڵڵەكانن.  لە  بەشێك  خۆشیان  هەڵبەت  سەرقاڵن،  لەوە  زیاتر  بەاڵم 
ئێران  پۆلیسی  هەوڵەی  ئەو  دەڵێن،  کۆمه اڵیه تیش  كاروباری  شارەزایانی 
بەرز  بەهای  و  نرخ  بەپێچەوانە  بەڵكوو  بگرێ،  دیاردەیە  لەو  پێش  ناتوانێ 
دەكرێ. ناسالمتر  شێوەیەكی  بە  گورچیلە  پەیوندكردنی  و  دەكاتەوە 
ئێرانەی  ئەو  دەڵێ،  بەگریانەوە  ڤیدیۆییەكدا  گرتە  لە  تارانی  پیاوێكی 
ساڵ  چل  دوای  ئێستە  بوو،  شانازی  تێێدا  ژیانكردن  سەردەمانێك  كە 
خۆمان  بەخێوكردنی  پەلەقاژەی  كەوتوینەتە  مەالكان،  دەسەاڵتداره تیی 
جەستەمانی  ئەندامەكانی  و  گورچیلە  دەبێ  و،  مناڵەكانمان  و  ماڵ  و 
نەمرین. لەبرسان  ئەوەی  بۆ  دەفرۆشین  خۆمان  بفرۆشین.  بۆ 
بنەماڵەیان  و  خۆیان  ژیانی  بژیوی  بۆ  که   ناكەین  ژنانه ش  ئەو  باسی 
ڕێگەی واڵتانی كەنداو دەگرنە بەر، یان ئەو گەشتیارانەی لە واڵتانی وەكوو 
بیانوی  بە  هەڵبەت  دەكەن،  ئێران  گەورەكانی  شارە  سەردانی  عێراقه وه  
ژیالوە.... بە  ڤیال  ئێران،  باکووری  لە  ڕابواردن،  ئامانجی  بە  كەچی  زیارەت، 
دڵی  ڕاگەیاندنەكاندا  دەزگا  لە  ئێران  ئیسالمی  كۆماری  حكومەتی  ئێستا 
دەكەن،  ئێران  سەردانی  كەم  پارەیەكی  بڕە  بە  كە  خۆشە  گەشتیارانە  بەو 
كە  واڵتێك  حەزی سێكسییانە.  پڕكردنەوەی  بۆ  زۆری  بەشی  كە  سەردانێك 
بەر لە كۆماری ئیسالمی ئێران، ئەگەر شوێنی ڕابواردنیشی هەبوایە، كە هەی 
بەشێكی  كە  ئێستە  نەك  بوون،  بیانی  ژنانی  و  كچان  زۆری  بەشێكی  بوو، 
ئێرانی. لە كچان و ژنانی  زۆری ڕووسپیخانەكانەی واڵتانی درەوە پڕ بووە 
ئێستا لەم چەند مانگەی دواییدا و بە هۆی دابەزینی بەهای تمه نی ئێرانەوە 
ئاماره کان  بووە.  زیاد  زۆر  ئێران  بۆ  بیانی  گەشتیارانی  سەفەری  ڕێژەی 
گەشتیارانی  هاتنی  و   9٠ لەسەدا  ئێران  بۆ  عێراقی  گەشتیارانی  هاتنی  ده ڵێن 
لەسەدا  ئەفغانییەکانیش  هاتنی  و،  کردووە  زیادی   7٠ لەسەدا  ئازەربایجانی 
پزیشکی  مه به ستی،  سێ  بۆ  گەشتیارییە  گەشەی  هه روه ها  بووە.  زیاتر   ٤٠
بەاڵم  بووە؛  بازرگانی  و  پیرۆزەکان  شوێنە  زیارەتی  تەندروستی،  و 
ئێستا  و  نییە  ئێران  بۆ  عێراقی  گەشتیارانی  ئامانجی  سەرلەبەری  ئەمە 
دەکرێ. ئێران  بۆ  عێراقی  گەشتیارانی  ئامانجی  دیکەی  ڕەهەندی  لە  باس 
وه ک له  به دواداچوونه کاندا هاتووه  گەشتیارانی عەرەبی عێراقی لە شارەکانی 
وەکوو مەشهەد و ئیسفەهان بەو مەرجە شوێنی مانەوەیان هەڵ دەبژێرن کە 
شوێنەکە ژنی ئێرانییان بۆ هاوسەرینیی کاتی )سیغە( بۆ دابین بکا. هەرچەند بەپێی 
قانوونی ڕێژیم هۆتێلەکان ناتوانن شوێنی مانەوە بۆ ئەو ژن و پیاوانە دابین بکەن، 
کە بەڵگەی هاوسەرینیی یاسایی و یەکجارەکییان پێ نەبێ، بەاڵم وەک چاالکانی 
گەشتیاری دەڵێن، لە شارەکانی ئێران، بەتایبەت لە مەشهەد خانووی موسافیر 
هەیە و ژمارەشیان یەکجار زۆرە و بەبێ ئەوەی ئیزننامه یان هەبێ، شوێنی مانەوە 
بۆ پیاوانی عێراقی بە مەرجی هەبوونی ژن بۆ هاوسەرینیی کاتی دابین دەکەن.
ئەم بابەتە لە شارەکانی ئابادان و خوڕڕەمشاریشدا دەنگی داوەتەوە. ناوچەی 
ئازادی ئەروەندیش لە خووزستان، کە بۆ سەفەری عێراقییەکان پێویستی بە ڤیزا 
نییە، زۆری لەو خانووی موسافیرانە تێدا دروست بووە کە تێیدا ژنانی ئێرانی 
حه زی جنسی پیاوانی عێراقی دابین دەکەن و بازرگانیی سێکسییان وەڕێ خستووە.
ڕەزەوی  خۆراسانی  هۆتێلدارانی  یەکیەتیی  سەرۆکی  قانعی،  محەمەد 
مەشهەد  وەکو  شارەکانی  »لە  گوتووە:  »شهروند«ی  ڕۆژنامەی  بە 
و  دەکەن  سەردانیان  پیرۆزەکان  شوێنە  زیارەتی  بۆ  خەڵک  کە  قوم  و 
عەرەبی  بەتایبەت  عێراقی،  زیارەتکەرانی  و  گەشتیاران  هاتنی  ئێستاش 
گۆڕێ.«  هاتووەتە  کاتیش  هاوسەرینیی  بابەتی  کردووە،  زیادی  عێراق، 
لەو  عێراقی  سەڵتی  پیاوانی  بۆ  مانەوە  شوێنی  »دابینکردنی  دەڵێ:  قانعی 
شوێنانەین.« ئەو  کارکردنی  دژی  ئێمە  بۆیە  هەیە،  موسافیرانەدا  خانووی 
پیاوانی  بۆ  جنسی  »خزمەتگوزاریی  ناوی  بە  ڕاپۆرتێکدا  لە  »خبرآنالین« 
کە  موسافیرانەی  خانووی  ئەو  »ژمارەی  نووسیویەتی:  عێراقی«  سەڵتی 
پێنج  لە  دەکەن  دابین  عێراقی  پیاوانی  بۆ  مانەوە  مۆڵەت ژن و شوێنی  بەبێ 
شاری  لە  تەنیا  دەڵێن،  پیشەییەکانیش  دامەزراوە  و  زیاترن  خانوو  هەزار 
مەشهەد نێزیکەی 6 هەزار لەو خانووانە هەن.«سێ ساڵ لەمەوبەر ڕۆژنامەی 
»گاردییەن« )7ی مەی 2٠15 / 17ی بانەمەڕی 139٤ی هەتاوی( ڕاپۆرتێکی 
لە  باسی  ڕاپۆرتە  ئەو  لە مەشهەد« باڵو کردەوە.  توریزم  لەسەر ›‹سێکسی 
لەشفرۆشیی ژنانی ئێرانی بە زیارەتکەرانی عێراقی لە شاری مەشهەد کردبوو.
دەڵێت:  ئێرانی  هۆتێلدارانی  یەکیەتیی  سەرۆکی  ئەوە  ئێستاش 
دەکرێ.  باس  سووکی  بە  عێراقییەکانەوە  بەالی  ئێران  »ناوی 
تایلەند.« واڵتی  بە  خۆمان  خه ڵکی  زۆربەی  ڕوانگەی  هەمان  وەکوق 

لە گورچیلەفرۆشتنەوە
 تا لەشفرۆشی بۆ بژیوی ژیان

ئاکام پیران

3٠٠٠ زیندانیی پێوه ندیدار به  مادده ی هۆشبه ر له  ئێران له  نۆره ی ئێعدام دان
حقوووقیی  و  قەزایی  کۆمیسیونی  ئەندامێکی 
زیندانیی  سێ  هەزار  دەڵێ  ئێران  مه جلیسی 
چاوەڕوانن  هوشبەرەکان  ماددە   به   پێوه ندیدار 
ئیعدام بکرێن، بەاڵم ئیعدامه کان لە ئێران »ڕێگەر« 
ماددە هوشبەرەکان. پەرەسەندنی  لە  نه بوون 
لە  سزای  ده ڵێ  پوورموختار  محەممەدعلی 
هەوشبەرەکان  ماددە  تاوانبارانی  سێدراەدانی 
کەمبوونەوەی  لەسەر  کاریگەرییه کی  هیچ 
به رده وامیی  له وه ش  جیا  نه بووه ،  تاوانه   ئه م 
تاوانه  کاریگه ریی خراپی  به و  ئێعدامی زیندانییان 
ئابووری  جۆراوجۆره کانی  ڕه هه نده   لەسەر 
ده ره وه ی  له   و  دانه وه   واڵت  کۆمەاڵیەتی  و 

داوه . ئێران  ئێعتباری  له   زیانی  واڵتیش 
ڕایگه یاند  ڕێژیم  مه جلیسی  نوێنه ره ی  ئه و 
لەگەڵ  بەربەرەکانی  ناوەندی  بەرپرسانی  که  
سزای  داشکاندنی  بۆ  ماددەهوشبەرەکان 
ماددە  فرۆشتنی  و  هه لگرتن  به   تاوانباران 
نه بووه   ئه وتۆیان  هەڵویستێکی  هوشبەرەکان 
لەسێدرەدانی  یاسای  بە  پێداچونەوە  دوای  و 
قاچاقچیی مادده  هۆشبه ره کان لە ئیران تا ئیستا 
کاریگه ریی  له سه ر  داتایه کیان  و  ئامار  هیچ 
نەکردۆتەوە. باڵو  نوێیه   پڕۆژه یاسا  ئه و 
پۆلیسی  سه رۆکی  دیکەشه وە  لەالیەکی 
هوشبەرەکانی  ماددە  لەگەڵ  بەربەرەکانی 

قاچاغی  بڕی  ڕایگه یاندوه   ئینتیزامییه کان  هێزه  
دراوە  بڕیار  کە  کاته وه   له و  هۆشبه ر  ماده ی 
بووه . زیاتر  بکرێنه وه ،  که م  ئیعدامه کان  سزای 
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حەسەن حاتەمی
یه که م  نوێنه ری  کــە  خامنه یی-  عه لی  ــرای  ب  - خامنه یی  محه ممه د  سه ید 
من  ده ڵێ:  ســه دردا،  به نی  البرانی  له سه رکار  له باره ی  بوو،  شووڕا  مەجلیسی 
له   چوونکه   ســه در.  به نی  البردنی  بۆ  ده نــگــدان  له   هه بوو  زۆرم  کاریگه ریی 
ڕووحانییه ت  دژی  هاتبۆوه .  ڕا  ده ره وه   له   ئــه و  نــه بــوو.  قبووڵم  ســەرەتــاوە 
محه ممه د  به تایبه تی  و  ئیسالمی  جمهووری  حیزبی  لــه گــه ڵ  ــوو.  ب ئیمام  و 
ئازادی  نێهزه تی  ئه ندامانی  وه ک  ئه و  بوو.  موخالیف  زۆر  به هێشتی  حوسێن 
پێی وابوو ئیمام ده بێ بچێته  قومێ و ڕووحانییه ت به شێوه ی واتیکان شوێنی 
ــوو.)1(  هــەب مو سه دیقیشی  ۆچــوونــی  وب  بیر  ــه و  ئ هــەبــێ.  خــۆیــان  تایبەتیی 
به نی سه در بۆخۆی ده ڵێ: ئاغای خومه ینی به منی گوت و دوایه ش نووسیی: به  
سێ هۆ، ئه من له گه ڵ سه رکۆماریی تۆ موافیق نه بووم. یه که م موخالیفه ت له گه ڵ 
ویالیه تی فه قیهـ.، دوویه م ئه وه ی دژی ئه وه ی بووی ڕووحانییه ت  له   شوغڵی 
ده وڵه تیدا بێ و سێیه م خاوه نداریی تایبه تی )مالکیت خصوصی(ت قبووڵ  بوو.)2(

به نی  چــوون.  بەرەوسەر  زۆر  ناکۆکییه کان  136٠دا،  ساڵی  جــۆزه ردانــی  لە 
ئا.  نــووســراوه ی  دێڕ  یه ک  به   رێکه وتی 2٠ی جــۆزه ردانــی 136٠دا،  له   ســه در 
بــوو.  جـــۆره   ــه م  ب کــه   ــرا،  البـ نیزامییەکان  هــێــزە  فــەرمــانــدەریــی  لــه   خومه ینی 

»بیسمیلالهی ڕه حمانێ ڕه حیم 
ستادی فه رمانده ریی هێزه  چه کداره کانی کۆماری ئیسالمی! 

ئاغای ئه بوولحه سه نی به نی سه در له  فه رمانده ریی هێزه  چه کداره کان البرا.
ڕووحوڵاڵ ئه لمووسه وی ئه لخومه ینی«.)3(

له  کۆبوونه وه یه کی درێژماوه ی  له 31 ی جۆزه ردانی136٠  دوای  11 ڕۆژ، 
تایبه تیدا و به  ئاماده بوونی 19٠ نوێنه ری مه جلیسی شووڕادا، به  177 ده نگی 
»نه بوونی  )بێالیه ن(،  موومته نیع  ده نگی   12 و  موخالیف  ده نگی   1 موافیق، 
لێوه شاوه یی سیاسیی سه رکۆمار« لە 31 ی جۆزەردان پەسند کرا. ئەو کردوە 
لەبەر   بوو-  ئیسالمییه وه   جمهووری  حیزبی  لەالیەن  پتر  -کە  دراوە  سازمان 
هاوکارینه کردنی ئاغای بەنی سەدر لەگەڵ توندئاژۆیەکان، بەتایبەتی ڕووحانییەت 
دواتر دیسان هەر  بوو. رۆژێک  ته په سه رییه کان  و  به سه رکوت  درێژه نه دان  و 
لەالیەن ئا. خومه ینی به م شێوه یه  ده نگی مه جلیسی شووڕا، ڕواڵه تی یاسایی پێ درا. 

»بیسمیلالهی ڕه حمانێ ڕه حیم
شـــووڕای  مه جلیسی  بــه حــورمــه تــی  ــنــه رانــی  نــوێ ــی  ــگ ده ن ــه ی  ــ زۆربـ دوای 
ئه بولحه سه نی  ئــاغــای  سیاسی  کیفایه تی  نه بوونی  بــه   ســه بــاره ت  ئیسالمی 
ــیــســالمــیــی ئـــێـــران وه ال نــا.  ــاری ئ ــ ــۆم ــ ــه رک ــه نـــی ســــــه در، ئـــــه وم لـــه  ســ بـ
ئــه لــخــومــه یــنــی«.)٤(  ئــه لــمــووســه وی  رووحـــووڵـــاڵ   ،136٠ پــووشــپــه ڕی  1ی 
ئەو کردەوەیە لە خانەی دژایەتیی نێوخۆیی چۆنیەتیی دەسەاڵتداره تیی ڕێژیم 
ئاکامدا، بەشی  لە  ناتەبایی جمهوورییەت و ئیسالمییەتدا، بەرهەم هات.  لەگەڵ 
دەسەاڵتی سەرکۆماریش  و  ئیسالمییەت  کاریگەریی  ژێر  کەوتە  جمهوورییەت 
ڕێگای  لە  کــە،  زۆر جێی سەرنجە  پتر  کــارە  ئــەو  کــرا.  کەمتر  و  کــەم  ــر  دوات
کرا.  جێبەجێ  بــوو،  شــووڕا  مەجلیسی  کە  جمهوورییەت  الیەنی  لە  بەشێک 
بــه ره دا،  لــه دوای ڕووداوه کــانــی 3٠ی جـــۆزه ردان، له  سێ  کۆماری ئیسالمی 
و  خه ڵق  موجاهیدینی  عێراق،  و  ئێران  ــه ره ی  ب ــرد.  ده ک ڕاسته وخۆی  شــه ڕی 
هه رچه ند  کوردستاندا.  له   داسه پاو  و شه ڕی  البراو،   له سه رکار  سه رکۆماری 
ناڕاسته وخۆش له گه ڵ ڕه خنه ی حیزبی تووده  و فیداییانی زۆرینە )ئه کسه ریه ت( 
دیکتاتۆڕ  که سایه تییه کانی  و  میللی  و جه بهه ی  ئازادی  نیهزه تی  ناڕه زایه تیی  و 
و  تایبه تی  ملمالنیی  و  کێشه   کــاربــه دســتــانــیــشــدا،  لــه نــێــوخــۆی  و  نــه ویــســت 
بوو.  بــه ره ڕوو  ڕێکخراوەییش  و  )حجا(  حیزبی  به ڕێوه به ری  شێوه ی  ته نانه ت 

بۆمب دانانه وه  بۆ خامنه یی و ده فته ری حجا
سه ید  درا.   پاوانخوازه که   ده سه اڵته   له   گــه وره ش  زۆر  زه بری  له وماوه یه دا، 
مزگه وتی  له   بــوو_  شــووڕا  مه جلیسی  نوێنه ری  _ئــه وکــات  خامنه یی  عه لیی 
ــه الیــه ن موجاهیدینی خــه ڵــق، لــه  ڕێــکــه وتــی 6  ئــه بــووزه ڕ لــە تـــاران، دەڵــێــن ل
تــێــڕۆڕه دا،  لــه و  ده ستێکی  نیوە  ــاو بــراو   ن ــرا.  ک تێڕۆڕ   136٠ پووشپه ڕی  ی 
گــه وره  و کارێگه ر و  پــه ڕی. ڕۆژی دواتــر 7 ی پووشپه ڕ،  ڕووداوێــکــی زۆر 
ئیسالمی  جمهووری  حیزبی  به رینی  کۆبوونه وه یه کی  له   قــه ومــا.  خۆێناوی 
 1٠٠ نیزیکه ی  و  به هێز  ته قێندرایه  وه   بۆمبێکی  دا،  تــاران  »سه رچشمه »ی  له  
بــوون.  بریندار  ژماره یه کیش  و  کــوژران  تێدا  ڕێژیمی  به ر پرسانی  له   کــه س 
به هێشتی - وه ک سکرتێری حجا و به رپرسی ده زگای قه زایی-، ٤ وه زیر و چەند 
جێگری وه زیر و 27 نوێنه ری مه جلیسی شووڕا و  ژمارەیەک لە به ڕێوه به ران و 
به رپرسانی ڕه ده  سه رووی حجا له  نێو کوژراوه کاندا بوون. به  پێی نووسراوه ی 
خه ڵق  موجاهیدینی  که سێکی  به هۆی   ڕووداوه   ئه و  سیاسی«،  مطالعات  »دفتر 
پێی هەواڵی ڕۆژنامەی »پارول« ی  بە  به ناوی محه ممه دڕه زا کوالهی کرا. – 
کەسێک  هولەند  ئاڵمیرای  شاری  لە  دا،   2٠15 دێسامبری  ی   15 لە  هولەندی 
له الیه ن ماشێنی تێرۆری کۆماری ئیسالمییه وه  بە ناوی عەلیی موعتەمیدی تێرۆر 
]کوالهی[یە.)5(   سەمدی  محەممەدڕەزا  هەمان  کە  ئەستێندرا  لێ  گیانی  و  کرا 
به اڵم به پێی نووسراوه یەکی دیکه : موجاهیدین ئه و کوشتاره ی وه ئه ستۆی خۆی 
نه گرتووه ؛ و  مه حکوومیشی نه کردووه . هه ر ئه و نوسراوه  له  زمانی _کەسێکی 
بەرپرسی موجاهیدین_ دوای ڕووداوه که ی تێڕۆری خامنه یی ده ڵێ: چه ند ڕۆژی 
ئه وان  بۆ الی  پتر  تاوان  قامکی  بۆیه  ڕێژیم  ده کرێ،  ته واو  دیکه  کاری ڕێژیم 
درێژ دەکا . به نی سه دریش ده ڵێ: سه رەتا گوتیان به نی سه دره . پاشان گوتیان 
بووه . ده ستی  تێدا  ده ستیان  تووده یه کانیش  دواتر گۆتیان  موجاهیدینی خه ڵقه . 
ده رکیش له و  ڕووداوانه دا هه میشه  هه یه! که سانێکێش له نێوخۆی ده سەاڵتداران 
ئه وکاره   ره فسه نجانی  ڕێنوێنیی  له ژێر  و  بــووه   ڕێبه ڕی  به یتی  کــاری  ده ڵێن: 
ڕۆیشتبوون.  له وێ  ته قینه وه که   پێش  خومه ینی  ئه حمه دی  و  ئه و  بۆیه   کــراوه . 
دەســەاڵتــداران،  بــەاڵم  دا.  رێژیم  له   کاریگه ری  زۆر  زه برێکی  ڕووداوه    ئه م 
چیرۆکی 72 که سی که ربالی زه مانی حوسێنیان لێ دروست کرد. _ له وانه یه  
بوونی ناوی محه ممه د حوسێنی به هێشتی وه ک به رزترین پله ی ده سه اڵت له نێو 
ڕووداوه   ئه و  درو ستکردنی  هاوشێوه ی  بۆ  باش  بیانوویه کی  ده سته یه ،  ئه و 
بێ- بۆیه  جه وێکی زۆر پڕ لە ڕق و قین و تەنانەت خوێناوی چ له  شه قام و 
وه ڕێ خــران.  زیندانه کاندا،  له   چ  و  شاره کان  له   هێندێک  و  تاران  گه ڕه که کانی 
ــووم و حــیــزب و ڕێــکــخــراوه  دژبـــه ره کـــان، به تایبه تی  ڕێــژیــم خــۆی بــه  مــه زل
له  قه ڵه م  دا و  ئه و ڕووداوه ی  موجاهیدینی خه ڵق -دژبه ری نوێ_ی به  زاڵم 
ئێراندا.   ســه رانــســه ری  له   ته په سه ری  و  ســه رکــوت  نوێی   تەوه رێکی  به   کــرد 
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له   ئێران  سكااڵی  مه سه له ی  ڕۆژانه   ئه و 
ئابڵۆقه   سه ر  له   الهه   دادگای  له   ئه مریكا 
بۆته   ئێران  دژی  ئه مریكا  ئابووریه كانی 
پرسێكی گرینگ و جێگای سه رنج و هه ر دوو 
دادگایه ن.  ئه و  هه ڵوێستی  چاوه ڕوانی  الیه ن 
الیه نه كان  بۆ  الهه   دادگای  حوكمی  ئایا 
ئیلزامیه  و ده بێ ملكه چی حوكمه كانی بن؟ ئه و 
سكااڵیانه دا  له و   پێویسته   كه   چین  مه رجانه  
هه بن بۆ ئه وه ی دادگا بتوانێ به دواداچوونیان 
حوكمی  ده ركه وته كانی  بدا؟  بڕیار  و  بكا  بۆ 
چین؟  كێشه که   الیه نه كانی  سه ر  له   دادگا 
الهه   دادگای  حوكمه كانی  حقووقیی  پێگه ی 
دایه ؟ ئاستێك  چ  له   نێوده وڵه تیدا  قانونی  له  
كۆمه ڵێك  و  پرسیارانه   به و  واڵمدانه وه   بۆ 
له و كه یسانه   پرسیاری دیكه  پێویسته  ئاوڕێك 
یه كێك  سكااڵی  ئه نجامی  له   كه   بدرێته وه  
و  دادگایه   ئه و  به رده م  چۆته   الیه نه كان  له  
كه یسانه . به و  سه باره ت  دادگا  هه ڵوێستی 

دادگای  بنیاتنانه وه ی  دوباره   مێژووی  له  
قه زایی  ئۆرگانی  وه ك  الهه   نێوده وڵه تی 
چه ندین  یه كگرتووه كاندا  نه ته وه   ڕێكخراوی 
كێشه   یه كالكردنه وه ی  بۆ  ئێران  جار 
الهه   دادگای  به رده م  چۆته   نێوده وڵه تییه كانی 
یان په لكێشی ئه و دادگایه  كراوه  كه  هه موو ئه و 
كه یسانه  په یوه ندیی به  ئه مریكاوه  هه بووه  و ته نیا 
به   هه بووه .  بریتانیاوه   به   په یوه ندی  یه كێكیان 
كورتی باسێك له و كه یسانه  ده كه ین كه  ده توانێ 
سه اڵحییه تی  له سه ر  بداتێ  به رچاوڕوونیمان 
دادگا و چۆنیه تیی ڕووبه ڕووبوونه وه ی كێشه  
چاره نووسی  هه روه ها  و  نێوده وڵه تییه كان 
دادگایه . له و  ئێران  سكااڵی  دوایین 

كه یسی خۆماڵیكردنی پیشه سازیی نه وت 
له  132٩ی هه تاوی

دوای ئه وه ی دوكتور موسه دیق له  مه جلیسی 
شووڕای  مه جلیسی  ئه ندامی  وه ك  شازده هه م 
سه رۆكی  به   بوو  و  هه ڵبژێردرا  میللی 
كۆمیسیۆنی نه وت له و مه جلیسه دا، هه نگاوه كانی 
كۆلۆنیالیستی  سیاسه تی  به   كۆتاییهێنان  بۆ 
هه موانه وه   سه روو  له   و  ئێران  له   ئینگلیس 
كورتكردنه وه ی ده ستی ئینگلیسیه كان له  نه وتی 
سیاسه تی  ئه نجامی  له   كرد.  پێ  ده ست  ئێران 
ئینگلیسیه كان  ئێراندا  پاشایه تیی  ده وڵه تی 
ژیانی  جومگه كانی  هه موو  سه ر  به   ده ستیان 
خێر  و  گرتبوو  ئێراندا  ئابووریی  و  سیاسی 
سه رچاوه ی  وه ك  ئێرانیان  نه وتی  بێری  و 
سه ره كیی ئابووری به ده سته وه  گرتبوو. دوكتور 
موسه دیق سه ره تا به  دامه زراندنی به ره ی میللی 
شه پۆلێكی  خه ڵکدا  نێو  له   ڕه وشه نگه ری  و 
بۆ  خۆماڵیكردنی  خه ڵک  پشتگیریی  له   فراوانی 
له   و  خست  وه ڕێ  ئێران  نه وتی  پیشه سازیی 
دژایه تیی شا و حكومه تی  ئه نجامدا سه ره ڕای 
ئه وكات پڕۆژه كه ی به  په سندی مه جلیس گه یاند. 
له   به رژه وه ندیه كانی  كه   ئینگلیس  ده وڵه تی 
دژی  زوو  هه ر  ده دی،  مه ترسیدا  له   ئێران 
وه ستا. یه كه م هه نگاوی ده وڵه تی ئینگلیس دوای 
ئێران،  نێوخۆی  له   له  هه وڵه كانی  بێهیوا بوون 
نه ته وه   ئه منیه تی  شووڕای  بۆ  بوو  په نابردن 
ده وڵه تی  هه نگاوه ی  ئه و  به اڵم  یه كگرتووه كان. 
موسه دیق  ئازایانه ی  به رگریی  به   ئینگلیس 
و  هێنا  شكستی  ئێران  سه رۆكوه زیرانی  وه ك 
سه ره نجام له  سه ر پێشنیاری نوێنه ری فه ڕانسه  
دادگای  له   چاره نووسی  تا  ڕاگیرا  كه یسه   ئه و 
سكااڵی  دوای  ده كرێته وه .  یه كالیی  الهه دا  
كه   موسه دیق  الهه   دادگای  له   ئینگلیسییه كان 
دادگا  توانی  بوو،  ئاماده   دادگایه   له و  خۆی 
به و قه ناعه ته  بگه یه نێ كه  پرسی خۆماڵیكردنی 
نه وت پرسێك نییه  له  نێوان دوو ده وڵه تی ئێران 
ئێران  به   هه یه   په یوه ندیی  به ڵكوو  ئینگلیس،  و 
له الیه ك و كۆمپانیای نه وتی ئینگلیس له  الیه كی 
تره وه  و هه ر به و هۆكاره ش دادگا سه اڵحییه تی 

دادگای دادی نێوده وڵه تی
 وه ك دوایین شانسی ئێران

به دواداچوونی ئه و كه یسه ی نییه . به و شێوه یه  
گه وره   سه ركه وتنێكی  وه ك  دادگا  بڕیاری 
كرا. تۆمار  ئێران  ده وڵه تی  و  موسه دیق  بۆ 

به  بارمته گرتنی دیپلۆماته  ئه مریكاییه كان 
خومه ینی الیه نگری  خوێندكارانی  له الیه ن 

پاش سه ركه وتنی شۆڕشی گه النی ئێران و 
په ره دان به  هه ستی دژه  ئه مریكایی له  الیه ن 
گه یشتوو،  به ده سه اڵت  تازه   كاربه ده ستانی 
ژماره یه ك   1358 خه زه ڵوه ری  13ی  ڕۆژی 
خوێندكارانی  به   خۆیان  كه   خوێندكاران  له  
كرده   هێرشیان  ده كرد  پێناسه   ئیمام  خه تی 
و  تاران  له   ئه مریكا  باڵوێزخانه ی  سه ر 
كارمه ندانی باڵوێزخانه كه یان به  بارمته  گرت.

ساڵ  هه مان  سه رماوه زی  8ی  ڕۆژی 
ئێران  دژی  سكااڵیه كی  ئه مریكا  ده وڵه تی 
نێوده وڵه تی   دادی  دادگای  به رده م  برده  
گرتبوو: له خۆ  داواكاریانه ی  ئه م  كه  

به   كۆتاییهێنان  به   بڕیاردان  ا. 
پابه ندییه   به   ئێران  پێشێلكارییه كانی 
ڕێگه گرتن  مه به ستی  به   نێوده وڵه تییه كان 
بۆسه ر  ده ستدرێژییه ك  چه شنه   هه ر  له  
كه   ئه مریكا  باڵوێزخانه ی  كارمه ندانی 
په یوه ندیی  بۆ  ڤییه ن  ڕێككه وتننامه ی  به پێی 
و  دۆستی  ڕێككه وتننامه ی  و  دیپلۆماسی 
كونسولی  مافی  و  ئابووری  په یوه ندیی 
ئه مریكا  و  ئێران  نێوان  له    1955 ساڵی  كه  
نێوخۆی  پێڕه وی  هه روه ها  و  كراوه   ئیمزا 
ڕێكخراوی نه ته وه  یه كگرتووه كان پارێزراون.
و  بارمته كان  به په له ی  ئازادكردنی  ب. 
گه ره نتیی ژیانی هاوواڵتیانی ئه مریكا له  ئێران
قه ره بوو  ئێرانه وه   الیه ن  له   ئه مریكا  ج. 
پێشێلكارییانه . ئه و  ئه نجامی  له   بكرێته وه  
هێرش  به رپرسیارانی  ئێران  ده وڵه تی  د. 
بكا. دادگایی  ئه مریكا  باڵوێزخانه ی  سه ر  بۆ 

سه ره نجام دادگا له  ڕۆژی 3٠ ڕه شه ممه ی 
و  ده ركرد  خۆی  كۆتایی  حوكمی   1358
ده وڵه تی ئێرانی مه حكوم كرد به  پێشێلكردنی 
پارێزراوی  له   نێوده وڵه تی  عوڕفی 
خواره وه : شێوه یه ی  به و  دیپلۆماسی 
ا. ئێران پێشێلی ڕێساكانی یاسای نێوده وڵه تی 
كردووه . نێوده وڵه تییه كانی  رێككه وتننامه   و 
بكا. ئازاد  بارمته كان  ده بێ  ب. 
بكاته وه . بارمته كان  قه ره بووی  ده بێ  ج. 

 پێكانی فڕۆكه ی مه ده نیی ئێرانی 
له الیه ن ئه مریكا 

فڕۆكه ی   1367 پووشپه ڕی  12ی  ڕۆژی 
هێزی  الیه ن  له   ئێرانی  ئێرباسی  مه ده نیی 
ده ریایی ئامریكاوه  پێكرا و كه وته  خواره وه  و 
29٠ موسافیری فڕۆكه كه  گیانیان له  ده ست 
له   ئێران داوای  دا. به  دوای ئه و ڕووداوه دا 
سه باره ت  ئه مریكا  كرد  ئه منییه ت  شووڕای 
ڕووداوه كه   و  بكا  مه حكووم  كاره ی  به و 
وه ك جینایه تی گه وره  له  قه ڵه م بدا. شووڕای 
نیگه رانیی   616 بڕیاری  توێی  له   ئه منییه ت 
قووڵی خۆی له و ڕووداوه  ده ربڕی و پشتیوانیی 
فڕۆكه وانیی  رێكخراوی  هه نگاوه كانی  له  
ئه و  به دواداچوونی  بۆ  كرد  نێوده وڵه تی 
كێشه كه ی  ئێران  ده وڵه تی  پاشان  ڕووداوه . 
برده  به رده م دادگای الهه  و دادگا ده وڵه تی 
به   دا  بڕیاری  و  كرد  مه حكوم  ئه مریكا 
قه ره بووكردنه وه ی قوربانیانی ئه و ڕووداوه .

پێ  ئاماژه م  په روه ندانه ی  ئه و  سه ره ڕای 
كێشه ی  دیكه شدا  پرسێكی  چه ند  له   كرد 
ئێران و ئه مریكا چۆته  به رده م دادگای الهه ، 
نه وتیه كانی  بیره   بۆ  ئه مریكا  هێرشی  وه ك 
ئێران و عێڕاقدا  له  سه رده می شه ڕی  ئێران 
داراییه كانی  بلۆكه كردنی  پرسی  هه روه ها  و 
ئه مریكاوه . ده وڵه تی  الیه ن  له   ئێران 
كه   ئێران  به   په یوه ندیدار  كه یسی  دوایین 

نێوده وڵه تی،  دادی  دادگای  به رده م  بردراوه ته  
ئامریكایه   ئابوورییه كانی  ئابڵۆقه   مه سه له ی 
ئێران. كۆماری ئیسالمی هه وڵێكی زۆری  دژی 
دا بۆ ئه وه ی كاریگه ریی ئابڵۆقه  ئابوورییه كانی 
ئه مریكا به  النیكه می خۆی بگه یه نی و یه كیه تیی 
ئابووریی  له   پشتیوانی  بۆ  بدا  هان  ئورووپا 
له   ئابووری.  داڕمانی  له   پێشگرتن  بۆ  ئێران، 
كاتێكدا كاربه ده ستانی ئێران بۆیان ده ركه وتووه  
كه  ئورووپا ناتوانێ جێگه ی ئه مریكا بگرێته وه  و 
سه پاندنی  مه ترسیی  نین  ئاماده   كۆمپانیاكانیان 
سزاكانی ئه مریكا بخه نه  سه ر خۆیان. هه ر بۆیه  
ئابووریی  داته پینی  شاهیدی  ڕۆژانه   ده بینین 
خه ڵكین.  ژیانی  دژوارتربوونی  و  ئێران 
پرسه دا  له و  الهه   دادگای  به ر  په نابردنه  
پێشێلكردنی  به   ئه مریكا  تۆمه تباركردنی  و 
له وه   ساڵ   6٠ له   زیاتر  كه   ڕێككه وتننامه یه ك 
كراوه ،  ئیمزا  ئێراندا  و  ئه مریكا  نێوان  له   پێش 
كۆمیكی  ڕوویه كی  و  تڕاژیك  ڕوویه كی 
ئێران  ئیسالمیی  كۆماری  ناچاربوونی  هه یه . 
له   ته حریم  له   بوون  لێخۆش  داواكردنی  بۆ 
ده دا  نه مانی  دروشمی  ساڵه    ٤٠ كه   واڵتێك 
ڕێككه وتننامه یه كی  به   پشتبه ستن  به   ئه ویش 
تراژیك  ڕووی  دوو  هه ر  پاشایه تی،  سه رده می 
ده بێته وه . جێ  تێدا  مه سه له كه ی  كۆمیكی  و 

سه الحیه تی  دوو  نێوده وڵه تی  دادی  دادگای 
مه به ستی  به   ئیلزامی  ده ركردنی حوكمی  هه یه ، 
و  ده وڵه ت  دوو  نێوان  كێشه ی  چاره سه ریی 
له   كه   مه شه وه ره تی  ڕای  و  نه زه ر  هه روه ها 
ئۆرگانه كانی  به   پێشكه ش  خۆیان  داوای  سه ر 
یه كگرتووه كان  نه ته وه   ڕێكخراوی  به   سه ر 
كه   ئه وه یه   سه رنجه   شایانی  ئه وه ی  ده كرێ. 
له گه ڵ ئه وه ی بڕیار و حوكمه كانی ئه و دادگایه  
له   سازوكارێكی  هیچ  دادگا  به اڵم  ئیلزامین، 
به   ناچار  كێشه   الیه نه كانی  تا  نییه   به رده ستدا 
پابه ندبوون به  بڕیاره كانی بكا. واته  هه ر كام له  
و  نه كا  جێبه جێ  بڕیاره كان  ده توانێ  الیه نه كان 
له و حاڵه ته شدا به  شێوه یه كی ڕێژه یی مه سه له ی 
كه   ده دا  سه رهه ڵ  نێوده وڵه تی  ڕه واییه تی 
پاشخانی مێژوویی بڕیاره كانی دادگا ئه وه مان پێ 
ده ڵێ كه  سه رپێچیكارانی بڕیاره كانی له  باشترین 
نێوده وڵه تی  لۆمه یه كی  تووشی  ته نیا  حاڵه تدا 
سه ر  ناكاته   ئه وتۆ  كاریگه رییه كی  كه   ده بنه وه  
نێوده وڵه تی. كۆمه ڵگه ی  له گه ڵ  په یوه ندیه كانیان 
له  الیه كی تره وه  دادگا كاتێك ده توانێ بڕیار بدا 
له سه ر كێشه ی نێوان دوو ده وڵه ت كه  هه ر دوو 
الیه ن ڕازی بووبن كه  كێشه كه یان له و دادگایه دا  
مه وریددا  زۆر  له   بۆیه   هه ر  بكرێ.  چاره سه ر 
الیه نێكی كێشه  هه وڵ ده دا بیسه لمێنێ كه  دادگا 
له   بڕیاردانی  و  به دواداچوون  سه اڵحییه تی 
سه ر بابه ته كه  نییه . له  پرسی سكااڵی ئێرانیش، 
ده بینین ئه مریكا له  هه وڵی ئه وه  دایه  سه اڵحیه تی 
پرسیاره وه .  ژێر  بخاته   پرسه   ئه و  بۆ  دادگا 
ئه گه ر به  وردی خواسته كانی ئێران بخوێنینه وه 
كه  له  ده قی سكااڵكه ی پێشكه شی دادگای كردوه  
چاوه روانییه كانی  كه   ده گه ین  تێ  ڕاستییه   له و 
ناواقعی و ساویلكانه یه . سكااڵی  ئێرانی  الیه نی 
گرتووه : له خۆ  خاڵی   5 دادگا  بۆ  ئێران 
له   كه   مه ی  مانگی  8ی  ڕاگه یه ندراوی  ــ 
سه باره ت  ده رچووه   ئه مریكاوه   واڵتی  الیه ن 
ئێران،  سه ر  ئابوورییه كانی  ئابڵۆقه   به  
كه   »دۆستی«یه    ڕێككه وتننامه ی  پێشێلكاریی 
به ستراوه . واڵتدا  دوو  نێوان  لە   1955 ساڵی 
ـ ده بێ ئه مریكا به  بێ كات به فیڕۆدان كۆتایی به و 
هه نگاوانه  بێنێ كه  له  8ی مانگه  مه ی ده ستی پێكردوه .
له   هه ڵگرێ   ده ست  به په له   ئه مریكا  ده بێ  ـ 
هه ڕه شه ی  سەپاندنی ئابڵۆقه ی نوێ له  سه ر ئێران.

هیچ  بدا  ئه وه   گه ره نتیی  ئه مریكا  ده بێ  ـ 
له   خۆدزینه وه   بۆ  هه ڵناگرێ  هه نگاوێك 
په روه نده یه . به و  سه باره ت  دادگا  بڕیاری 

ئه و  ته واوی  قه ره بووی  ئه مریكا  ده بێ  ـ 
دانانی  ئه نجامی  له   كه   بكاته وه   زیانانه  
كه وتووه . ئێرانییه كان  كۆمپانیا  به ر  ئابڵۆقه  
ده ره نجامه كانی  دیمه نی  دووره   چه ند  هه ر 
سكااڵی ئێران دژی ئه مریكا ناڕوونه  و ته نیا به  
تێپه ڕبوونی كات و ده رچوونی بڕیاری كۆتایی 
الیه نه كان  پابه ندبوونی  كۆتاییدا  له   و  دادگا 
ده رده كه وێ، به اڵم پێده چێ ئێران ده سكه وتێكی 
ئه وتۆی له و هه نگاوه ی ده ست نه كه وێ و ئابووریی 
ئێران و ژیانی خه ڵكی ئێران ڕۆژ له  دوای ڕۆژ 
و  زێده خوازی  قوربانیی سیاسه تی  ببێته   زیاتر 
نابه رپرسانه ی كاربه ده ستانی كۆماری ئیسالمی. 

ڕەحمان سەلیمی



ژماره : 9٧٣٣
١٥ی خەرمانان ١٣٩٧  _  ٦ی سپتامرب ٢٠١٨

ئێمە لــەگــەڵ بــڕیــاری تــرامــپ بــۆ کــشــانــەوە لە 
وابــوو  پێمان  نــەبــوویــن، چونکە  هـــاوڕا  بــەرجــام 
ئەمە بژاردەیەکی کردەنی نەبوو، کە جیابوونەوە 
زەرەری  یــەک  کۆ  پێنج  نێو  هاوپەیمانەکانی  لە 
زۆرترە لە قازانج، و ئێمە دەتوانین بێ هاتنەدەر 
ــی نا  لــە بــەرجــام بــە هێنانە بــەربــاســی دەســەاڵت
ئێستا  بگەین.  ئامانجەکانمان  بە  ئێران،  ئەتۆمیی 
لەو  زۆر  ــەن  ــەالی ل کــە  ســـەربـــازی،  پسپۆڕێکی 
کــەســانــەی کــە الیــەنــگــری هــاتــنــەدەر لــە بەرجام 
بوون زۆر ڕێزی لێ دەگیرێ، هۆشداری دەدا کە، 
ئەگەر بەرێوەبەرایەتیی ترامپ، وەک لە قسەکانی 
دەر  پۆمپێئۆ  مایک  دەرەوە،  کاروباری  وەزیــری 
ڕێژیم  بنەڕەتیی  گــۆڕانــی  هەوڵی  کە  ــەوێ،  دەکـ
دەدا، ستراتێژیی دروستی بۆ ئەم مەبەستە نییە.
ئەنستیتۆی  لــە  ــگــان  کــەی ــو  ــی ــل دەب ــک  ــدری ــرێ ف
ئـــیـــنـــتـــەرپـــرایـــزی ئـــامـــریـــکـــا دەنـــــووســـــێ، بــە 
بەهۆی  ئێران  سۆڤیەت،  یەکیەتیی  پێچەوانەی 
ــێ و  ــاڕووخــ ــ ــی ڕۆژئـــــــاوا ن ــووریـ ــابـ ــی ئـ ــتـ زەخـ
ــاگــرێ: ــەکــەی هـــەڵ ن ــی ــۆژی ــۆل ــدی ــای ــت لـــە ئ دەســ
کە  دەکـــەن  ئاشکرا  ئەمە  بەڵگەکان  »هــەمــوو 
مل  خامنەیی،  عەلی  ئایەتوڵاڵ  مـــەزن،  ڕێــبــەری 
نادا. ئەو کە ئەزموونی شەڕی خوێناویی ئێران_ 
ــڕگــەدا ئــەمــری بە  عــێــراقــی هــەیــە، لــە چــەنــدیــن ب
بکوژن،  خەڵکی  کە  کــردووە  چه کداره کانی  هیزە 
نــاڕەزایــەتــیــیــەکــانــی  بــڕگــانــە دوای  لـــەو  یــەکــێــک 
ــوو...«   بـ  2٠٠9 هــەڵــبــژاردنــی  لــە  فێڵکردن  ــاش  پ
ئاسەوارەکانی سیاسەتەکانی خودی  بەرباڵویی 
ڕێژیم، لە ناویاندا بڕیاری گەشەپێدانی جبەخانەی 
تەریککەوتنەوەی  هــۆی  بۆتە  ئــەتــۆمــی،  چەکی 
کە  بــۆیــان  هــەیــە  زەرەری  هێندە  کــە  ــووری  ــاب ئ
ــێ، بــەاڵم  ــوێ ب لــەوانــەیــە بــۆ هــەنــدێــک ئــێــرانــی ن
نەبن.  شــاراوە  ڕەنگبی  ڕاستییە  ئەو  نیشانەکانی 
گیروگرفتە  چــارەســەرکــردنــی  ئــەگــەر  تــەنــانــەت 
ئابوورییەکانی ڕێژیم  پێویست بە کەمکردنەوەی 
کارە  ئەم  لەوانەیە  و  بکا،  هاوواڵتیان  سەرکوتی 
کە  نییە  ــدا  دەســت لــەبــەر  بــەڵــگــەیــەک  هیچ  نــەکــا، 
شۆکێکی  ئەوتۆ  کەمکردنەوەیەکی  وابــێ  پێمان 
سیستەماتیکی وەها دروست بکا کە لە چەند ساڵدا 
سۆڤیەت. یەکیەتیی  لێکهەڵوەشانی  هــۆی  بــووە 
جگە لەمە کەیگان ئاماژە بەوە دەکا کە مانەوەی 
دەخــوازێ.  ڕێژیم  مــانــەوەی  پــاســداران،  سوپای 
ــوێ لــە ئــێــران کە  ــه و ده ڵـــی هــەر دەوڵــەتــێــکــی ن ئ
کۆماری ئیسالمیی بەپێی پرەنسیپەکانی باسکراو 
ڕێکخراوێک  مانەوەی  ناتوانێ  نەبێ،  سەرەوە  لە 
تەحەممول بکا کە لەو پرەنسیپانەدا نوقم بووبێ 
خــاوەنــی  ئێستا  پــاســدارانــی  ــای  ســوپ وەک  و 
بێ. ئابووری  و  هەواڵگری،  سەربازی،  توانایی 
زۆر  ئێران  کە  مانایەیە  بــەو  بــەکــردەوە  ئەمە 
بە  ئەگەر  تەنانەت  ئاڵوگۆڕ  بە  بەرامبەر  وێدەچێ 
زۆریش  ئابووریی  گوشاری  تووشبوونی  مانای 
خەڵکەی  ئــەو  سەرکوتی  و  بکا،  خۆڕاگریی  بێ 

واشینگتۆن پۆست_  جێنیفەر روبین
و له  ئینگلیزییه وه : که ماڵ حه سه نپوور

گوشاری  هــۆی  بە  بیانهەوێ  کە  بکا  زیاتر 
شەقامەکان.  ســەر  بێنە  ئــابــووری  دەرەکــیــی 
»بیرکردنەوە لەوە کە ڕێبەرانی ڕێژیم دەست 
بە  نامومکینە،  تەقریبەن  هەڵگرن  کوشتار  لە 
هەمان شێوە هیچ هۆیەک نییە کە پێمان وابێ 
کە سوپای پاسداران و بەسیج لە ڕێژیم جیا 
ناڕازییان  تێکەڵی  یا  بن  الیــەن  بێ  و  ببنەوە 
کۆنترۆڵی  لــەوانــەیــە  خراپتر،  لــەمــەش  ــن.«  ب
سوپای پاسداران بە سەر دەوڵەتەوە زیاتر بێ.
وشیارکەرەوەن:  کەیگان  ئاکامگیرییەکانی 
یەکگرتووەکان  ویالیەتە  هۆیە  ئــەو  »لەبەر 
کە  بکا  گریمانەیە  ئــەم  لەسەر  گــرەو  ــێ  دەب
نابێتە هۆی  دەرەکــی  گوشاری  لە  ڕێژە  هیچ 

ئێران،  ئیسالمیی  کۆماری  خێرای  تێکڕمانی 
هۆی  ببێتە  دەتوانێ  ئەوتۆ  گوشارێکی  بەاڵم 
سەرکوتێکی بەرباڵو و خوێناوی کە لەسەرەتادا 
دەبــێــتــە هـــۆی بــەهــێــزتــربــوونــی کــۆنــتــڕۆڵــی 
دیکە.« تووندڕەوەکانی  و  پاسداران  سوپای 
نەبنە  ئابووری  ئابلۆقەکانی  ئەگەر  کەوابوو 
هەڕەشە بۆ سەر مانەوەی ڕێژیم، بە تایبەتی 
و  چین  ئورووپا،  یەکیەتیی  کە  ئەوەی  لەبەر 
ڕووسیه  گوشاره که  کەم دەکەنەوە، ئاخۆ ئەمە 
دەسەاڵتی  کە  بین  هیوادار  کە  واقعبینانەیە 
گەڕاندنەوەی  هۆی  ببێتە  لەخۆیدا  ئابووری 
تاران بۆ سەر مێزی وتووێژ؟ )بە پێچەوانەی 
ئێستا  ئــێــران  ــام،  ــەرجـ بـ پــێــش  ــی  ــەردەمـ سـ
سایەی  لــە  ــراوی  ــازادک ئ دۆاڵری  میلیاردها 
وەبەرهێنانی  لــە  جگە  هــەیــە،  ڕێککەوتنەکە 
ــە لە  بــیــانــی و یــارمــەتــیــی ئـــەو واڵتـــانـــەی ک
چۆن؟ ببینین  کە  دژوارە  ــاون.(  م بەرجامدا 
ئێمە  وەک  ــەر  )هـ ــا  دەکـ پێشنیار  کــەیــگــان 
کـــردمـــان( کـــە بــەڕێــوەبــەرایــەتــیــی تــرامــپ 
هاوڕایی  پێکهێنانی  لەسەر  »جەخت  دەبــێ 
لــەنــێــو هــاوپــەیــمــانــانــی ئــامــریــکــا بــکــا«، بە 
ــەو شــتــەی کــە تــرامــپ دەیــکــا.  پــێــچــەوانــەی ئ

سیاسەتێکی  پێویستیی  ــە  ل بـــاس  کــەیــگــان 
نەهێشتنی  پاش  ئێران  بە  بەرامبەر  کاریگەر 
ــەگــەڵ هــاوپــەیــمــانــەکــانــمــان دەکــا: نــاکــۆکــی ل
هۆی  دەبێتە  درێــژخــایــەن  »هەڵوێستێکی 
چاوترسێن کردنی ڕووسیه  و چین کە هەوڵی 
ئەو  ــدەن.  بـ ئــێــران  ]ڕێــژیــمــی[  هێشتنەوەی 
دەبێتە هۆی پێشگرتن بە گەیشتنی کەلوپەلی 
بەرەوپێشبردنی  بۆ  ئێران  کە  ستراتێژیک 
ئاسایی  و  ئــەتــۆمــیــی  ــی  ــازی ســەرب تــوانــایــی 
دەکا  ناچار  ئێران  هــەروەهــا  پێویستییەتی. 
عێراق  لــە  خــۆی  پێگەی  پــاراســتــنــی  بــۆ  کــە 
هاوکات  و  بجەنگێ  تــونــدی  بــە  ســووریــه   و 
گــوشــار دەخــاتــە ســەر ئــابــووریــی ئــێــران بە 

ئەوتۆ  ستراتێژییەکی  شــێــوەیــەک.  هــەمــوو 
دەکــا  نــاچــار  ئیسالمیی  کــۆمــاری  بێگومان 
سەپاندنی  بــۆ  هــەوڵــەکــانــی  بــکــا،  پاشەکشە 
هێژمۆنی بەسەر ناوچەدا بوەستێنێ، ناکۆکی 
نێوان  لە  و  ئێران  ڕێبەرانی  لەنێو  نێوخۆیی 
بـــدا، و ڕەنگبێ،  پـــەرە پــێ  ڕێــژیــم و خــەڵــک 
دوای ماوەیەک، بەشێوەیەکی تایبەتی ئێرانی، 
ڕێژیمدا. سروشتی  لە  ئاڵوگۆڕ  هــۆی  ببێتە 
ئابلۆقەی  تا ئێستا کە ترامپ تەنیا وەدوای 
ئابووری کەوتووە، وێناچێ بتوانێ ئێران ناچار 
بکا کە بەم زووانە ڕیبازی خۆی بگۆڕێ. دوای 
18 مانگ لە تەمەنی بەڕێوەبەرایەتیی ئێستاش 
بەرامبەر  گشتگیر  سیاسەتێکی  بە  پێویستی 
پێویست  کــە  سیاسەتێک  هــەیــە،  ئــێــران  بــە 
تەریککەوتنەوە  نـــەوەک  بــێ،  هــاوکــاریــی  بــە 
ترامپ  کە  ناکۆکییەی  ئەو  هاوپەیمانان.  لە 
ــە بــەرجــام دروســتــی  ــە هـــۆی کــشــانــەوە ل ب
ــە ئێمە  کـــــردووە، هـــۆی ســەرەکــیــی بـــوو ک
ئاستەنگی  گەورەترین  ئێستا  و  بووین  دژی 
ئــێــرانــە. موشکیلەی  ــەگــەڵ  ل هــەڵــســوکــەوت 

مه ال قادر ویردی
جــۆزەردانــی  مانگی  سێی  ڕۆژی 
ساڵی 132٤ لە ئاوایی مەریجەاڵنی 
ناوچەی بانە لە بنەماڵەیەکی ئایینی و 
کۆرپەیەڵەیەک  پەروەردا،  نیشتمان 
کــردەوە و لەسەر  چاوی بۆ ژیان 
کۆڕێکیان  کـــــوردەواری  نــەریــتــی 
ــان نـــا قــــادر. ــ ــاوی ــ بـــۆ گــــرت و ن
ــوڕی مــامــۆســتــا مــەال  ــ  قــــادر، ک
ڕەحیمی ویردی بوو کە لە کۆڕی 
خـــەبـــات  و تــێــکــۆشــان لـــە ڕیـــزی 
ــە »مــیــرزا  ــدا ب ــمــۆکــڕات حــیــزبــی دی
ئێستاش  تا  نــاســرابــوو،  ئەحمەد« 
زاری  لەسەر  هه ر  فیداکارییه کانی 
نیشتمانه . و  حیزب  شۆڕشگێڕانی 
بنەماڵەیەدا  لــەو  ویــردی  قــادری 

لەگەڵ  گەلدۆستی  و  نیشتمانپەروەری  »شیلەی  و  بــەخــۆداهــات  و  هەڵی  دا 
شیری دایکیدا مژی بوو«. قادر دوای بڕینی قۆناغی ساوایی لە خزمەتی باوکیدا 
مامۆستایانی  و  فەقێ  دواتر وەک هەموو  و  پەرتووکە سەرەتاییەکانی خوێندن 
کوردەواری ڕووی کرده  حوجرە و بە ڕه سمی بوو بە فەقێ و لە ناوچەی بانە 
هەتا قۆناغی سووختەیی بڕی و دواتر، بەدوای فێربوونی زانستدا شار و گوند 
و ناوچەکانی کوردستان گەڕا و هەتاکوو خەرمانی زانستی خۆیی دەوڵەمەندتر 
کوێرەوەریی  لە  پڕ  ژیانی  بە  ئاشنابوونەی  و  گــەڕان   ئەو  پێگەیشت.   و  کرد 
زەحمەتکێشانی نەتەوەکەی  و، زوڵم  و زۆریی ڕێژیمی دژ بە کوردی پاشایەتی، 
بەشمەینەتەکەی  گەلە  بەسۆیەی  زامــە  لەو  بیر  ــە  ڕۆژان کە  ئــەوە  بەهۆی  بوو 
بە  ئەوەش بوو  بناڵێنێ. هەر  بەدەستیەوە  برینێکی بێ هەتوان  بکاتەوە و وەک 
هۆی ئەوەیکە پێش وەرگرتنی بڕوانامەکەی واز لە خوێندن بێنێ و بڕواتە ڕیزی 
بوونەتە  کوردستاندا  دێموکراتی  حیزبی  قوتابخانەی  لە  کە  خەباتکارانەی  ئەو 
خەمخۆری ڕاستەقینەی گەل و نیشتمانەکەیان و بێ منەتانە گیان لەسەر دەستن.
ئەندامی  بە  بــوو  ڕه سمی  بە  هــەتــاوی  13٤2ی  ساڵی  لە  ویـــردی،  قــادر  مــەال 
درا،  سازمان  حیزبدا  نهێنییەکانی  شانە  لە  و  کوردستان  دێمۆکڕاتی  حیزبی 
و  کــات   هەموو  هەڵگرت  و،  خــۆی  ئاسایی  ژیانی  لە  دەستی  لــەودەمــەوە  ئیتر 
وەدیهێنانی  گەلەکەی  و،  حیزب  و  بە  خزمەت  بۆ  سەربەرزانەی  ژیانی  ساتی 
بە  گەلدۆستی  و  نیشتمانپەروەری  ئەوینی  کرد.  تەرخان  پیرۆزەکانی  ئامانجە 
ڕادەیەک ئاوێتەی ژیانی ببوو، کە هەموو ئاوات  و خۆزگەکانی لە سەرکەوتنی 
ــەوە. ــوون ــردب بــەشــمــەیــنــەتــەکــەیــدا کــۆ ک گــەلــە  ــاوات گەیشتنی  ــ ئ ــە  ب حــیــزب  و 
مەال قادر ویردی لە پێناوی گەشەپێدانی تەشکیالتی حیزبەکەیدا شەویشی بە 
بە چەقڵی  ببوو  و  دەدا  هەوڵی  و حەسانەوە  بێ پشوودان   دابــوو.  ڕۆژەوە  دەم 
شوێن  ساواکییەکان  و  جــاش  بۆیەش  هــەر  و  ڕێژیم  بــەرمــاوخــۆرانــی  چــاوی 
شاری  لە  سازمانەوە  ئەو  لەالیەن  هەتاوی  13٤5ی   ساڵی  هەڵگرت  و،  پێیان 
ئەشکەنجەوە. و  ئــازار  ژێر  خرایە  و  درا  چاڵەڕەشەکان  ڕاپێچی  و  گیرا  بانە 
بــە دڕنــدانــەتــریــن شــێــوە هــەوڵــیــان دەدا کــە ئەو  جــەلــالدەکــانــی ڕێژیمی شــا 
بەاڵم  بکەن،  ئاشکرا  پێ  نەهێنییەکانی  دابێنن  و  بەچۆک   دێموکرات  ڕۆڵەیەی 
بوو کە  ئەمەگتر  بە  بە جەرگتر و  لــەوە  ئیرادە، زۆر  بــاوەڕ و  قــادری خــاوەن 
چەپەڵەکانی  ویستە  بۆ  مل  بێ  و  بەچۆکدا  ئەشکەنجەدا  و  ئــازار  بەرانبەر  لە 
ڕەنج  و  بوو،  بریندار  ئەشکەنجەدا  ژێر  لە  بکا،  هاوکارییان  و  بکا  کەچ  ساواک 
هەڵ  نەهێنییەکان  درکاندنی  ئاست  لە  لێوی  بەاڵم  کرد،  قەبووڵ  لێدانی  و  ئازار 
نەپچڕی و هیچی بۆ نەدرکاندن. قادری ویردی بەخۆڕاگری  و ئیرادەی پۆاڵیینی، 
بەڵگەیەکی  نەیانتوانی  ئــەوەی  پاش  و،  بدا  ئازادیدا  دوژمنانی  بە  چۆک  توانی 
ئەشکەنجە  و  ئــازار  و  ڕاگرتن   مانگ  چەند  دوای  ناچار  بە  بێنن،  وەدەســت  لێ  
بەرتەسک  لێ  حەوانەوەیان  مەیدانی  کە  ئازادبوونیشی  دوای  کــرد.  ئــازادیــان 
ڕۆژهــەاڵتــی  بەناچاری  ــوو،  ب چــاوەدێــریــدا  ژێــر  لە  بێپسانەوە  و  کــردبــوویــەوە 
هاوسەنگەرانیدا  ڕیزی  لە  کوردستان  و  باشووری  کردە  ڕووی  و  بەجێێشت 
چەکی شەرەفی پێشمەرگایەتیی کردە شان  و تێکۆشانی ئاشکرای دەست پێ کرد.

گرتن  و لێدان، ئازار و ئەشکەنجە، دەربەدەری  و ئاوارەیی و دووری لە زێد و 
نیشتمان و خاووخێزان ، نەک هەر نەیانتوانی کار بکەنە سەر ئیرادەی پۆاڵیین  و 
ئیمانی بەهێزی قادر ویردی، بەڵکوو کردەوەی دڕندانەی جەلالدە خوێنڕێژەکانی 
ئازادی  پێناوی  لە  خەبات  بە  ــژەدان  درێ لەسەر  ئەویان  حەمەڕەزاشا،  ڕێژێمی 
شێلگیرتر  چەوسانەوە،  زوڵم  و  لە  نەتەوەکەی  ڕزگارکردنی  دێموکراسی  و،   و 
لەو  یەکێک  بە  بــوو  مامۆستا،  کۆڵنەدانەی  و  مکووڕی  ئــەو  کــرد.  پێداگرتر  و 
حیزبی  ناوەندیی  کۆمیتەی  ئەندامی  بە  سێیەمدا  کۆنفڕانسی  لە  کە  ئیمتیازانەی 
شانی. سەر  بکەوێتە  قورستر  ئەرکی  و  هەڵبژێردرێ  کوردستان  دێموکراتی 
مامۆستا مەال قادر وردی لەو پۆستە گرینگەشدا بە کردەوە لێوەشاوەیی خۆی 
بێ  پشوودان  و  نەناس،  ماندوویی  و  نموونە  تێکۆشەرێکی  وەک  و،  دا  نیشان 
حەسانەوە، لە ڕێی بەختەوەریی گەلە بەشخوراوەکەی  و، وەدیهێنانی ئامانجەکانی 
حیزبی دێموکرات  و ئازادی  و دێموکراسیدا تێ کۆشا و خەباتی درێژە پێ دا.
بزووتنەوەی  سەرکوتکرانی  پــاش  نەهێنیی  خەباتی  لە  ویــردی  ــادر  ق نه مر 
لەخۆی  کەموێنەی  ئازایەتییەکی  هەتاوی ،  ٤7ی  و   ٤6 ساڵەکانی  چەکدارانەی 
نیشان دا. لەحاڵێکدا ڕێژیمی پاشایەتی کە لە سەرکەوتنی سەرکوتی ئەو ڕاپەڕینە 
شایی لە دڵی پڕ لە کینەیدا دەگەڕا و، لە تێهەڵچوونەوەی خەباتگێڕانی دێموكرات 
زراوی چووبوو و، هەموو سنوورەکانی بە جاش  و ئەرتەشی دژی گەلی تەنیبوو، 
قادر ویردی کە ئەوکات لە کوردستانی باشوور دەژیا، بە خۆی  و دەمانچەیەکەوە 
و  پێوەندی  لە  نێوخۆی واڵت   گوند  نشینەکانی  لەگەڵ  پێوەندیگرتن  بۆ  هەمیشە 
هاتوچۆدا بوو. سەرەڕای ئەوەی کە باشترین پێوەندیی تەشکیالتیی لە ناوچەی 
بانە پێک  هێنابوو، بۆ ناوچەکانی دیکەش پەڕی هەاڵویشتبوو. ڕێژیمی پاشایەتی 
هەنگاو  بۆیە  هەر  نیشتبوو،  لێ   ترسی  تەواوی  بە  توندوتۆڵە  پێوەندیگرتنە  لەو 
بە هەنگاو لە دووی دەگەڕا هەتا لە ئاکامدا لە بەهاری ساڵی 1352ی هەتاوی 
یەکێک  ماڵی  لە  و  کردبوو  بانەی  شاری  سەردانی  تەشکیالتی  کارێکی  بۆ  کە 
ڕاپۆرتی  هۆی  بە  مابوویەوە،  عەزیز  ناوی  بە  حیزبدا  نهێنییەکانی  ئەندامە  لە 
و  گولە  دەســتــڕێــژی  بــەر  درانـــە  دەرچـــوون  لەکاتی  شــارە  ئــەو  خۆفرۆشێکی 
دەستبەجێ مامۆستا گیانی لە دەست دا و چووە ڕیزی کاروانی شەهیدانی گەلەوه . 

یادی بەرز و سەنگەری ئاوەدان.

عادڵ مەحموودی

ستراتیژیی ترامپ بەرامبەر بە ئێران 
لەالیەن ڕاستەکانەوە لەهەڵاڵ دراوە

»کشتار بی پایان«
 لێکۆڵینەوەیەک لەسەر ئێعدام، تێرۆر و کۆمەڵکوژیی خەڵکی کوردستان

دکتۆر  نووسینی  لە  پایان«  بی  »کشتار  کتێبی 
کتێبی  بۆوە.  باڵو  و  چاپ  دانشپژووە  جواد 
سەر  لە  لێکۆلینەوەیەکە  پایان”  بی  “کشتار 
ئێعدام، تێرۆر و کۆمەڵکوژیی )ژینۆساید( خەڵکی 
.1396 تا   1357 ساڵەکانی  نێوان  لە  کوردستان 
دەخەن  دەری  کتێبە  ئەم  لێکۆلینەوەکانی 
ساڵی  شۆرشی  دوای  بە  کورد  خەڵکی  کە 
ڕێگەی  لە  خۆی  توانای  هەموو  ئێران،  57ی 
سەرەتاییترین  دابینکردنی  بۆ  ئاشتیخوازانەوە 
الیەکی  لە  و،  گەڕ  خستووەتە  خۆی  مافەکانی 
دیکەوە ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی ئێران نە تەنیا 
نەچووە،  کوردەوە  ئاشتیخوازانەی  دەنگی  بە 
نەتەوەیی  مەسەلەی  دژی  توندی  بە  بەڵکوو 
و  تێرور  ئێعدام،  بە  داوە  هەوڵی  و  ڕاوەستاوە 
بکا. کپ  کورد  خەڵکی  دەنگی  کۆمەڵکوژی، 
بەپێی لێکۆڵینەوەکانی ئەم کتێبە، ڕێژیمی کۆماری 
سەرەتای  لە  کوردی   2287 ئێران  ئیسالمیی 
شۆرش لە ساڵی 1357وە تا کۆتایی 1396 ئێعدام 
تێرۆر  لەوان  کەس   ٤16 کە  کردووە  تێرور  و 
کە  پانتاییەک  هەموو  تێرۆر،  جوغرافیای  کراون. 
دەگرێتەوە! بووبێ  لێ  کوردی  سیاسیی  چاالکی 
 13٤ ئیسالمی  کۆماری  لەوماوەیەدا  هەروەها 
و  ئێعدام  ساڵی   18 ژێر  الوی  و  منداڵ   59 ژن، 
تێرۆر کردووە. ئەو رێژیمە هەر بەوە نەوەستاوە 

و38٠ کەسی لە منداڵ و الو، ژن وپیاو، پیر و 
پەککەوتەی گوندنشینەکانی بە شێوەیەکی زۆر 
نامرۆڤانە قەتل و عام و 38 گوندی بە تەواوی 
لێکۆلینەوەیەکی  کتێبە  ئەو  کردووە.  وێران 
خوارەوە: بابەتانەی  ئەو  سەر  لە  وردە 

ــ مێژووییەکی کورت لە سەرکوتی 
شۆرشەکانی کوردستان

ــ رووداو و وتووێژەکانی دوای شۆرشی 
ئێران لە ساڵی 1357

ــ لێکۆلینەوە لە سەر ئێعدام، تێرور و 

کۆمەڵکوژییەکان بەپێی ئامار
کتێبەکە هەروەها ئەم لیستانەی خوارەوش 

لە خۆ دەگرێ:
ــ لیستی گشتی ئێعدام و تێرۆرەکان،

ــ لیستێکی جیاواز لە گشتی تێرۆرەکان،
ــ لیستی گشتیی بریندارەکانی تێرۆر

ــ لیستی گشتی کۆمەڵکوژی گوندنشینەکان،
ــ لیستی گشتیی گوندە وێرانکراوەکان،

ــ لیستی گشتیی ئەو گوندانەی کە 
کۆمەڵکووژییان لێ کراوە.
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کزەیەکی پڕ ئێش 
لە قوواڵیی دڵەوە

ئامانجەکانی پشتی بەراوەژوو نیشاندانی 
شوناسی نەتەوەکان لە ئێران

برایم چووکەڵی

خالید حەسەنپوور ڕۆژەکانی ئاخری مانگی خەزەڵوەری ساڵی 1366ی هەتاوی بوو. دوو هیزی 
شاهۆ و زاگرۆس ژمارەیان لە سەد و پەنجا پێشمەرگە تێ دەپەڕی و نزیک 
بە بیست کەس پێشمەرگەی تازەیان لەگەڵ بوو کە هێشتا چەکیان نەدابوونێ. 
هەستیاردا  وا  کاتی  لە  پاراستنیشیان  و  بوو  قورس  بارێکی  خوی  ئەوە 
مەودایەکی  لە  پەڕینەوە  مەبەستی  بە  ڕۆژە  ئەو  بوو.  دژوار  زۆر  ئەرکێکی 
هەزاران چەکداری  نێو  بە  تێپەڕین  و،  عێراق  و  ئێران  مەرزی  کیلۆمیتریی   5
دەستپێکی  لەسەرەتای  هەر  گیرا.  کورت  کۆبوونەوەیەکی  ئیسالمی،  کۆماری 
زاڵ  بەرزاییەکانی  هەموو  لە  کە  بوو  هەڵدێر  و  ڕژد  رێگایەکی  حەرەکەتیان 
و  بەردێک  خزینی  تەنانەت  و  هەبوون  دوژمن  پایەگای  ڕێگایەدا  ئەو  بەسەر 
خزینی القی هەر پێشمەرگەیەک و هەر دەنگێکی دیکە دەبووە ئاشکرا بوونی 
دەپەڕی. تێ  کورد دا  خوێنخۆری  دوژمنی  دوو  نێوان  بە  کە  شوێنیك  ئەوان. 
لێ  کەمینی  مەترسیی  هەمیشە  کە  شوێنێکی  هەڵدێرە،  ڕێگا  ئەو  تێپەرینی  بە 
بوو رێگای پاوە_مەرەخێڵ بوو کە ڕاست شوێنی تێپەرینی قارەمانەکانی ئەو 
مەڵبەندە بوو. لەوبەری جادەوە تا سەرچۆمی سیروان مەیدانیکی پان و بەرینی 
دانرابوو.  کۆتایی جادەکەش  تا  و  میتر  لە 5٠٠  زیاتر  درێژای  بە  مینڕێژکراو 
سەرباری کەمین و مین چۆمی سیروانێش لەسەر رێگای ئەو کاروانە لە خۆڕە 
نەدەکەوت  و پەرینەوەش لەو چۆمە تەنیا بە گوریس دەکرا. ئەوەش وایکردبوو ئەو 
پێشمەرگانەی مەلە نازانن وەک پردی سیڕات لەو گوریس و پەڕینەوەیە بڕوانن.
کاری  بۆ  پێشمەرگەکان  بەوەجترین  و  باشترین  لە  کەسی  پازدە  تیمێکی 
پێشڕەوی و تاقیکردنەوەی ڕێگا لە پێشەوە بەڕێ کران و پاشماوەی هێزەکە 
پێشڕەوەکاندا  دوای  بە  و خشپە  بێدەنگ   بە  لکی خۆی  و  پەڵ  لە  کەس  هەر 
دوور  حەسانەوەیان  شوێنی  لە  سەعاتێک  بە  نیزیک  هێشتا  بەست.  رێزیان 
کرد. نائاسایی  وەزعی  بە  هەستیان  هێز  بەرپرسانی  کە  نەکەوتبوونەوە 
و  جووڵە  مانگ  گرتبوون. شەش  هەڵی  خەیالێک  و  کامە  هەر  پێشمەرگەکان 
تێکۆشان و کۆمەڵێک عەمەلیاتی سەرکەوتوو ئەوانی بە تەواوی دڵخۆش کردبوو.
لە پڕ دەنگی چەند تەقینەوەی گەورە و چەند دەستڕێژی تفەنگ بێدەنگی شەوی 
شکاند. ئەو قارەمانانەی کە لە پێشەوە و بۆ کەمین شکاندن بەڕێ کرابوون، 
کەوتبوونە شەڕێکی سەختەوە. شەڕە نارجۆک هیندە گەرم بوو کە تیمی پێشڕەو 
میتریک  سەد  چەند  پێشمەرگە  هێزی  نەبوو.  بێسیمی  واڵمدانەوەی  دەرەتانی 
بەدوای کەمین شکێنەکان و هەرکەس لەجێی خۆی بێدەنگ و دەست و تفەنگ 
چاوەڕوانی بڕیاری فەرماندە بوون. دەوروو بەر هەموو پایەگا و دەنگی بێسیمەکان 
بەئاستەم دەبیسترا. بەوحاڵش هەستیان کرد کە تیمی پێشڕەو کەوتوونەتە نێو 
مەیدانی مین و کەمینێکی قورس و پڕ مەترسیی هێزەکانی دژمن و شەڕی مان 
و نەمانیان لەگەڵ  دەست پێ کردوون. شەڕی دەستەویەخە نزیک نیو کاتژمێر 
درێژەی کێشا، پاشان تیمی پێشڕەو فەرماندەکانی ئاگادار کردەوە کە لە یەکەم 
بە  پێشمەرگەکان  باشترین  لە  کەس  چوار  مینەکاندا  تەقینەوەی  و  دەستڕێژ 
سەختی بریندار بوون. عەلی تاتوورە، کەریم پیرباخی، مامۆ ئەزغەر و عەبدول 
تەنگیسەری. عەبدول و مامۆ ئەسغەر کەوتبوونە سەر مین و القیان پەڕیبوو.
بچنە  کەس  چەند  دا  بڕیاری  فەرماندە  راوەستان  بێ  هەواڵە  ئەو  بەدوای 
یارمەتیی هێزی پێشڕەو تا هەم بریندارەکان لە مەیدانی شەڕ دوور بخەنەوە و 
هەم جێگەی بەتاڵی ئەوان لە شەڕەکەدا پڕ بکەنەوە. ناوچەکە گەلێک حەساس 
زۆری  هێزێکی  بوو.  ئێراقدا  و  ئێران  بەرەی شەڕی  نێوەڕاستی  لە  ڕاست  و 
نیزیک بە دوو هەزار کەس پاسدار و جاش لە دورورووبەر مۆڵیان خواردبوو.  
بۆیە بە هەر قیمەتێک دەبوا ئەم کەمینە تێک بشکێنن. ئەوان بۆ شکاندنی ئەو 
دێموکرات  قارەمانانی  هەروەها  دەزانی.  هەرزان  بە  نرخێکیان  هەموو  کەمینە 
و  حەماسە  لەمەیدانی  ئەوان  و  بکەون  وا  گەمارۆی  لە  کە  نەبوو  یەکەمجار 
فیداکاریدا پەروەردە ببوون و لەکڵدەرهاتووی ڕۆژی سەخت  و تەنگانە بوون. 
شەڕ بەگەرمی درێژەی هەبوو و زۆربەی پایەگاکانی ڕێژیم کە لە هەرچوار 
»نوورئەفکەن«  هەڵدانی  بە  و  تەقە  بە  کردبوو  دەستیان  بوون،  دەوریان 
ئیرادە  فیداکاری،  ئەوە  بەاڵم  کردبوو.  لێ  ڕووناک  ڕۆژی  وەک  شەڕگەیان 
دوژمن  شکاند.  تێک  دوژمنی  کەمینی  کە  بوو  پێشمەرگە   دەست وتفەنگی  و 
ژمارەیەک لە هێزەکانیان بە کوژراوی لە میداندا بە جێ هێشت و هەاڵتن. لە 
بۆ  تایبەت  کەسانی  و  تیم  کۆکرانەوە،  بریندارەکان  پێـشمەرگەکانێش  بەرەی 
هەڵگرتنیان جیاکرانەوە و مینهەڵگرەکان بە نێو مەیدان مینی دوژمندا ڕێگایەکیان 
کردەوە و بە نەزمێکی شیاوی پێشمەرگە خۆیان گەیاندە سەر چۆمی سیروان.
کەس  هەموو  بۆ  پەڕینەوە  بوو.  سارد  و  خوڕ  و  زۆر  سیروان  چۆمی 
دەستی نەدەدا و تەنیا کاری ئەوانە بووکە مەلەی باشیان دەزانی. دوژمنیش 
لە  دەستەیەک  چۆم  لەوبەری  پێشتریش  دەکردن.  لێ  تەقەی  بەردەوامی  بە 
گورێسێکیان  و  هاتبوون  بەپیریانەوە  و  کرابوون  ئاگادار  پێشمەرگەکان 
دامەزراندبوو بۆ پەڕینەوە. لەپێشدا چەند پێشمەرگەی ئازا و چوست و چاالک 
تەقەی هێزەکانی  بە  ئەوان وەاڵمدانەوە  پەڕینەوە و، سەنگەریان گرت. کاری 
دوای  و  تازەکان  پێشمەرگە  ئەوان  دوای  و،  بریندارەکان  دواتر  بوو.  ڕێژیم 
ژێر  لە  نابوو،  ناویان  سیڕاتەی  پردی  لەو  هەموویان  نۆرە  بە  ئەوانییش 
پەڕینەوە. ئاوربارانی چەک و ڕووناکیی نوورئەفکەنەکانی هێزەکانی دوژمندا 
دابوو،  پێشمەرگە  هیزی  ژێر دەسەاڵتی  لە  ئێتر  کە  قەاڵگا، شوێنێک  نزیک  لە 
القی  بوون.  کاری  و  قووڵ   لەوان  زۆر  زامی  کران.  دەرمان  بریندارەکان 
زۆربەیان  و،  ئێش  پڕ  ڕەگباری  جێ  لەشی  و،  شکا  ڕانی  و  دەست  پەڕیو، 
مەترسیی مردنیان لێ دەکرا. هەموویان خوێنی زۆریان لە بەر ڕویشتبوو و 
هێز و توانایان کەم، بەاڵم ورە و ئیرادەیان وەک پۆاڵ بوو. هاواریان نەئەکرد.
هاتبوو  بریندارەکان  ناوی  بیسیمەکانەوە  ڕێگای  لە  و  تەقەدا  سەرەتای  لە 
کەسیش  و  پەڕیوە  القی  مین،  سەر  کەوتووەتە  ئەزغەر  مام  بەتایبەتی  کە 
بریندارەکاندا  لەنێو  ئەزغەر  مام  بەاڵم  هەڵگرتنی.  بۆ  کرابوو  دیاری 
کەوتن. پێوشوێنی  زۆرەوە  دڵەڕاوکێیەکی  بە  هاوڕێیانی  نەبوو. 
گوتی: بوو  پێشڕەودا  تیمی  لەگەڵ  کە  هاوڕێیانی  لە  یەکێک 
پەڕی  القی  هەردووک  ئەزغەر  مام  مینەکان،  سەر  کەوتینە  »کاتێک 
قسەی  بەاڵم  هەڵگرتبوون...  سەختیشی   دیکەی  برینی  چەند  بوون... 
کە  نەمانزانی  بەاڵم  گرین،  هەڵی  بووین  خەریک  بوو.  ورە  بە  و  ئەکرد 
دایە  دەست  تفەنگێ  بینیمان  و  نەمانزانی  بارگرانی.  ببێتە  لێمان  نایەوێ 
هێنا....« خۆی  سەربەرزانەی  بەژیانی  کۆتایی  و  نا  خۆیەوە  بەدڵی  و 
کزەیەکی پڕئێش لە قوواڵیی دڵمەوە هات، بێ ئیرادە بە ناخی دیرۆکێکی پڕئازاردا 
ئەم  پێشمەرگایەتیی  سەختی  سەردەمی  و  ژیان  فیلمێک  وەک  و  ڕووچووم 
پێشمەرگە بەنرخم  چاو لێ ئەکرد، چاولێکردنێک کە هێشتاش کۆتایی نەهاتووە...

لەپێشدا  بکەی  حەل  مه سئه له یه ک  ئەوەی  بۆ 
و  بخوێنیتەوە  مەسەلەکە  سوورەتی  پێویستە 
بەدوای  ئینجا  بگەی،  تێی  بەدروستی  پاشان 
ئوسوولە  ئەو  بگەڕێی.  بۆی  ڕێگاحەلێکدا 
سیاسیی  پێکهاتەکانی  شوناسی  بە  سەبارەت 
حاکمییەتە  بەاڵم  ڕاستە.  دەقاودق  ئێرانیش 
ئێران نەتەنیا هەوڵیان  یەک لەداوی یەکەکانی 
نەداوە کە شوناسی ڕاستەقینەی گەالنی ئێران 
مامەڵەیان  پێیە  بەو  و  بناسن  ڕەسمی  بە 
بە  داوە  هەوڵیان  بەڵکوو  بکەن،  دەگەڵ 
لە  ئێرانیان  پێکهاتەکانی  شوناسی  ئانقەست 
دەستکاریی  و  بگۆڕن  »قەوم«  بۆ  نەتەوەوە 
بەرئاوەژووکردنی  بە  بەمجۆرە  هەتا  بکەن. 
ئێران، هەم سوورەتی  پێکهاتەکانی  ناسنامەی 
بگۆرن. ڕێگاحەلەکە  هەم  و  مەسەلە 
بۆچی حاکمییەتە  کە  بزانین  پێویستە  لەپێشدا 
تەنانەت  و  ئێران  یەکەکانی  لەدوای  یەک 
»قه وم«  دەستەواژەی  لە  ئۆپۆزیسیۆنیش 
سەرەتا  مەبەستە  ئەو  بۆ  وەردەگرن؟  کەڵک 
پێویستە بزانین کە لە بنەرەتدا »قه وم« چییە؟ 
کە  عەڕەبییە  وشەیه کی  قه وم  ڕاستیدا  لە 
نەتەوە  یا  میللەت  مانای  عەرەبیدا  زمانی  لە 
بە  فارسیدا  لە  دەستەواژێە  ئەو  کەچی  دەدا، 
شوێنێک  لە  کە  دەگوترێ  خەڵک  لە  گروپێک 
جێگیرن و خاوەن کولتوور و داب و نەریتێکی 
خوێنییەوە  پێوه ندیی  لەڕووی  و  هاوبەشن 
خزم و کەسوکاری یەکترن. بەشێویه کی گشتی 
دوو  دەگەڵ  ئێمە  مرۆڤدا  مێژووی  ڕەوتی  لە 
ئەو  یەکەمیان  بەرەوڕووین.  قەومییەت  جۆرە 
په یوەندیی  بنەڕەتی  لەسەر  کە  »قەومانەن« 
خوێنی و خزمایەتی دامەزراون و ژێرکۆکەیان 
ئەو  دووهەمیان  دێ.  پێک  قەبیلە  و  تایفە  لە 
قەومانەن کە بەهۆی هێرشی نیزامی، ئاوارەیی 
ئەوانیش  لەکوێ  و  دێن  پێک  بازرگانییەوە  و 
بە چاوخشاندن  پێک دێ.  نەتەوە  یان  میللەت 
کە  دەردەکەوێ  بۆمان  ئێراندا  مێژووی  بە 
مێژوویەکی  ئێران  »قەومەکانی«  ئیستالح  بە 
دوورودرێژیان پێکەوە هەیە و لە جۆری یەکەم 
نەزەر  سەرفی  دووهەم.  جۆری  نەک  نیزیکن 
لەویکە »قەوم« بەرهەمی سەردەمی مۆدێرنیتە 
و  کۆیلەداری  قۆناغی  بەرهەمی  زیاتر  و  نییە 
فێئۆداڵیتەیە و هەروەها بەکاربردنی نیشانەی 
و  پێکهاتە  لەخۆیدا  خۆی  بێحورمەتییە، 
»قەومانەی«  بەناو  لەو  هەرکام  حەشیمەتی 
ئیران لە گەلێک نەتەوەی ئەم جیهانە زیاترە کە 
ئەمرۆ خاوەن قەوارەی سیاسیی سەربەخۆن.
لە  ئێراندا  لە  »قوم«  دەستەواژەی  ئەوەکە 
کەڵکی  سیاسیدا  زاراوەی  لە  سەردمێکەوە  چ 
بەاڵم  نییە،  ڕوون  بەتەواوت  وەردەگیرێ،  لێ 
کە  ئەوەیە  ڕوونە  پێوەندییەدا  لەو  ئەوەی 
دەوڵەت_نەتەوە  ڕەوتی  ئەوەی  پێبەپێی 
سیاسی  نیزامی  و  دادەمەزرێ  ئێراندا  لە 
ئەیالەتی_ویالیەتیەوە  ئەنجوومەنی  لە 
ناوەندگەرا،  نیزامێکی  بە  دەدا  خۆی  جێگای 
تۆختر  بەرە  بەرە  »قەوم«یش  دەستەواژەی 
لەالیەن  و  سیاسییەوە  ڕۆژەڤی  ناو  دێتە 
و  ئێران  یەکەکانی  لەدوای  یەک  حاکمییەتە 
نەتەوەی حاکمەوە زیاتر کەڵکی لێ وەردەگیرێ .
»قەوم«  دستەواژەی  بەکارهێنانی 
پێش  ئەگەرچی  ئێران،  نەتەوەکانی  بۆ 
هاتنەسەرکاری بنەماڵەی پەهلەوی و تەنانەت 
پێ  دەستی  مەشرووتییەت  جوواڵنەوەی 

سەردەمی  لە  دەستەواژەیە  ئەو  بەاڵم  کردبوو، 
یاسای  ناو   هاتە  بەڕسمی  پەهلەوییەکاندا 
کار  و  ئێرانەوە  بەڵگەنامەکانی  و  بنەڕەتی 
پاشایەتی  نیزامی  نەهادینەکردنی.  بۆ  کرا 
دەوڵەت_نەتەوەی  پڕۆژەی  ئەوەی  بۆ 
سڕینەوەی  بە  دەستی  بسەپێنێ،  ئێرانی 
و  کرد،  ئێران  گەالنی  پێناسەی  سیستماتیکی 
ناسنامەی  بەراوەژووکردنی  لەوکارە  ئامانج 
پێکهێنانی میللەتی  ئێران لەالیەک و  نەتەوەکانی 
. بوو  »ئێران«  دروستکراوی  و  ساختە 
ئێران«  »میللەتی  ئەوەی  بۆ  ڕاستیدا  لە 
شووناسی  دەبوو  بگرێ،  پێ  و  بێ  دروست 
لە  بکڕێنەوە.  چکۆڵە  ئێران  دیکەی  پێکهاتەکانی 
بە  ئێران  و  گشتی  بە  ڕۆژهەاڵتی  کۆمەڵناسیی 
بچووکترین  وەک  بنەماڵە  لەگەڵ  ئێمە  تایبەتی، 
چەند  لە  کە  ئێل  پاشان  و،  کۆمەاڵیەتی  یەکەی 
کۆی  لە  کە  »قوم«  و  دێ،  پێک  بنەماڵەیەک 
نیزیکن  لێک  خوێنی  ڕووی  لە  کە  ئێلێک  چەند 
پێک دی. سەروکارمان هەیە. کە وابوو بنەماڵە و 
ئێل دەبنە ژێرکۆی قەوم و قەومیش سروشتیە 
نەتەوە.  یان  میللەت  ژێرکۆی  دەبێتە  کە 
ئێران  پێکهاتەکانی  شوناسی  دەستکاریکردنی 
شتانەی  لەو  بێجگە  قەوم،  بۆ  ڕا  نەتەوە  لە 
سیاسی  لەڕووی  کرد،  باسمان  کە  سەرێ 
کە  هەن  لێکەوتەی  هێندیک  حقووقیشەوە  و 
دەخاتە  پێکهاتانە  ئەو  داهاتووی  و  چارەنووس 
ناسنامەی  کە  ئێستا  جیدییەوە.  مەترسیی 
قەوم،  دەبێتە  ڕا  نەتەوە  لە  ئێرانی  پێکهاتەکانی 
بە  دادەبەزێ،  پێیە  بەو  مافەکانیشی  ئاستی 
جۆرێک کە پێکهاتەیەکی قەومی بەپێی سروشتی 
بۆی  و  هەیە،  تایبەتیی  چوارچێوەیەکی  خۆی، 
نییە بێجگە لە مافە کولتووری و فەرهەنگییەکانی 
خۆی  دابگرێ.  پێ  سیاسییەکانی  مافە  لەسەر 
یەکەیەکی  وەک  »قەومی«  قەواریەکی  لەخۆیدا 
کە  بۆیەشە  هەر  و  نایە  بەحیساب  نەتەویی 
ئەوەی  بۆ  نادا  مل  حاکم  میللەتی  و  حاکمییەت 
یەکە قەومییەکان لەڕووی سیاسی و ئیدارییەوە 
»قەومەکان«  چوونکە  ببەن،  بەڕێوە  خۆیان 
ئەوە  و  ئێڕان«،  »نەتەوەی  ژێرکۆی  دەبنە 
نەتەوەی ئێرانە کە بەپێی یاسا نێونەتەوییەکان، 
بەڕێوەبردنی  مافی  قەوارەیەک  وەک 
هەیە.  ئێرانی  واڵتی  ئیداریی  و  سیاسی 
هەم  و  سیاسییەکان  الیەنە  هەم  ئێستادا  لە 
کەسایەتییە سیاسییەکانی ئێرانی لە دەستەواژەی 
ئێران کەڵک  ناوهێنانی پێکهاتەکانی  »ملیت« بۆ 
کە  سەبەبەیە  بەو  زیاتر  ئەویش  وەردەگرن. 
دەستەواژەی »قەوم« هەم لەالیەن پێکهاتەکانی 
ئێرانەوە قبووڵ ناکرێ، و هەم ئەو دەستەواژەیە 
ڕەنگ و بۆنی خۆی بەهۆی وشیاریی میللی و 
لەدەست  ئێراندا  لە  جۆراوجۆر  هەاڵواردنەکانی 
دەستەواژەی  بەکاربردنی  هەرچەند  داوە. 
»ملیت« هەتا ڕادەیەکی زۆر لەنێو پێکهاتەکانی 
بە  ڕێکخراوەکانیشیان  و  حیزب  و  ئێران 
بە  »میللییەت«  بەاڵم  دەنرخێندرێ،  ئەرێنی 
بۆ  بەبااڵ  پڕ  ناسنامەیەکی  ناتوانێ  جۆر  هیچ 
»میللییەت«بە  چونکە  بێ.  ئێران  نەتەوەکانی 
کۆمەڵە  یان  کەسێک  ئەندامەتیی  مانای 
دێ. نەتەوەیەکدا  یان  میللەت  لەنێو  خەڵکێک 
کەسێک  بەستراوەیی  »میللییەت«  ڕاستیدا  لە 
یان کۆمەڵە خەڵکێک بە میللەتێک یان نەتەویەک 
)یت(  پاشگری  بە  »میللییەت«  دەدا.  نیشان 
مانایە  بەو  کراوەتەوە،  جیا  )ملت(  وشەی  لە 

لە  کە  هەبێ  نەتەویەک  یان  میللەتێک  دەبێ  کە 
مانا  میللەتە  بەو  بەستراوەیی  ئەوەدا،  ئاکامی 
بداتەوە. لەو داهێنانەشدا دەستەواژەی »ملیت« لە 
وەردەگیرێ،  لێ  کەڵکی  جاران  »قوم«ی  جێگای 
ئێران  قەومەکانی  کۆی  لە  چۆن  هەروەک  و 
نەتەوەی ئێڕان پێک دێ، لە کۆی میللییەتەکانیش 
دێ. پێک  ئێران  نەتەوەی  یان  میللەت 
لەدوای  یەک  حاکمییەتە  ئەگەر  ڕاستیدا  لە 
یەکەکانی ئێڕان لەبری حاشاکردن لەو واقعییەتە 
»قەوم«ەکاندا  نێوان  لە  جیاوازییان  و  فەڕق 
نەکردبا، هەوڵی تواندنەوەیانیان نەدابا و  ئەوانیان 
لە سیاسەت و ئابووری و حوکمەتدا هاوبەش و 
نەتەوەیی  شوناسی  پرسی  ئێستا  کردبا،  بەشدار 
سەرەکیترین  ببێتە  جێیەی  ئەو  نەدەگەیشتە 
بە  قەناعەتی  هەر  نەک  حاکمییەت  بەاڵم  پرس. 
شێواندنی شوناسی ئەو نەتەوانە نەهێناوە، بەڵکوو 
کۆمەاڵیەتی،  ئابووری،  مافە  سیستماتیک  زۆر 
فەرهەنگییەکانی  و  ئایینی  کولتووری،  مەدەنی، 
قەرارە  کە  کردووە  زەوت  »قەوم«انەی  ئەو 
بکرێ. دروست  لەسەر  ئێران!یان  قەوارەی 
ناسنامە  کێشەی  سەردەمێکدا  هیچ  لە  ڕەنگبێ   
و شوناس لە ئێراندا بە ڕادەی ئەو چوار دەیەی 
ناو ڕۆژەڤی  نەهاتبێتە  ئیسالمی  تەمەنی کۆماری 
سیاسییەوە. ئەوەش بەو مانایە نییە کە لە ڕابردوودا 
چەوساوەییدا  و  ستەم  ژێر  لە  ئێران  گەالنی 
نەبووبن، بەڵکوو لە دوای هاتنەسەرکاری کۆماری 
ستەمی  لە  بیجگە  ئێڕان  پیکهاتەکانی  ئیسالمی 
ئاشکراتر  هەاڵواردنێکی  تووشی  نەتەوایەتی 
هەاڵواردنی  ئەویش  کە  بوون  ڕابردوو  لە 
کە  بەوە  سەرنجدان  بە  مەزهەبیە.  و  ئایینی 
نیزیک  لیک  زۆر  میللییەت  و  مەزهەب  سنووری 
حکوومەتێکی  کە  واڵتانەی  لەو  چڕماوە،  تێک  و 
شوناسی  دەبا،  بەڕێوە  واڵت  مەزهەبتەوەر 
دەبی. پڕرەنگتر  لە خانەی مەزهەبیدا  پێکهاتەکان 
بەتەواوی  دوو خویندنەوەی  ئەمرۆدا  ئیرانی  لە   
ناسنامەی  و  شوناس  پرسی  لەبارەی  جیاواز 
پیکهاتەکان لە گۆڕی دایە، کە یەکیان خوێندنەوەی 
بە  نانێ  دان  کە  حاکمییەتە  و  حاکم  نەتەوەی 
ناو  قەوم  بە  ئەوان  و  ئێران  گەالنی  ناسنامەی 
ئێرانە  پێکهاتەکانی  خویندنەوەی  ئەویتر  دەبا. 
کە  نین  ڕازی  و  دەزانن  نەتەوە  بە  خۆیان  کە 
خوێندنەوە  دوو  ئەوە  بهێندرێ.  ناویان  قەوم  بە 
ئیڕان  پێکهاتەکانی  شوناسی  لەبارەی  جیاوازە 
دوو  و  گوتار  دوو  هۆی  بۆتە  کە  لەوی  بێجگە 
لەنێو  دژبەیەک  تەنانەت  و  سیاسی  ئاراستەی 
زیاتر  هەرچی  هۆی  بۆتە  ئەوە  بەڵکوو  ئیراندا، 
قووڵبوونەوەی قەڵەشتی نێوان نەتەوەکان لەالیەک 
ترەوە.  لەالیکی  حاکم  نەتەوەی  و  حاکمییەت  و 
کاتێک پرسی چارەسەری کە ئەمڕۆ لە ئێراندا خۆی 
پێکهاتەکانی  ناسنامەی  بە  داننان  و  فیدرالیزم  لە 
ئیراندا دەبینێتەوە دیتەپیش، بێجگە لە حاکمییەت و 
خەڵکی فارس و بەشێک لە خەڵکی ئازەری، لەالیەن 
هیچ یەک لە پێکهاتەکانی دیکەی ئێرانەوە دژایەتی 
لەالیەن  دژایەتیکردنە  ئەم  هۆکاری  بەاڵم  ناکرێ. 
فیدرالیزم  بۆ  ئەوان  و  چییە  تورکەوە  و  فارس 
ئێران  ئەرزیی!  تەواوەتیی  لێکترازانی  بە هۆکاری 
ئێرانن  مانەوەی  پەرۆشی  هیندە  بۆچی  دەزانن؟ 
لەو چوارچێوە سنوورییەدا؟ وەاڵمەکەش ڕوونە، 
دوو  بەو  واڵتە  ئەم  خێروبێری  هەموو  چونکی 
دامەزراوە  زۆری  زۆربەی  بڕاوە.  نەتەوەیە 
ئابووری و کۆمەڵە پیشەییە ورد و زەبەالحەکان 
بە پلەی یەکەم لە سێگۆشەی فارس نشین و دواتر 
هەڵکەوتوون.  نشین  ئازەری  ناوچەکانی  لە  لە 
وەک  شیعە  ئایینزای  هاوبەشیی  بۆ  هۆکارەکەی 
ئێران  ناسیۆنالیزمی  کۆڵەکەکانی  لە  یەکێک 
لە  ئازەرییەکان  کە  نەبێ  ئەوە  تەنیا  دەگەڕێتەوە. 
بواری  لە  کە  مەغدوورن  کولتوورییەوە  ڕووی 
ئابوورییەوە بۆیان تێ هەڵێناونەتەوە. سیاسی و 
حاشاکردن  سەرەڕای  ئەوەیە  مەبەست  پوختەی 
نەتەوەی  لەالیەن  ئێران  نەتەوەکانی  لە شوناسی 
بااڵدەست و چەندین دەیە سیاسەتی یەکسانسازیی 
زمانی و فەرهەنگی لە بەستێنی میللەتسازیدا، ئەم 
شوناسخوازی  و  نەگرتووە  سەریان  هەواڵنە 
بەهۆی وشیاریی نەتەوەییەوە لە نێو نەتەوەکانی 
ئەگەر  خۆ  دایە.  هەڵکشان  لە  دەم  هەر  ئێران 
ئێران  هەبێ.  درێژەی  پڕۆسەیە  ئەم  بێتوو 
پێچەوانەی ویستی دەیان ساڵەی ناوەندگەراکان، 
پتر بەرەو لێکترازان دەچێ و بەرپرسایەتیی ئەم 
نەک  ئەوانە،  ئەستۆی  لە  تەنیا  و  تەنیا  دۆخەش 
هەموو  سەرەڕای  ئێستاش  هەتا  نەتەوانەی  ئەو 
مافی  بە  ئامادەن  چەوسانەوەیان،  و  ستەم 
دروستکردنەوەی  لە  یەکدی  وەک  و  یەکسان 
بن. هاوبەش  و  بەشدار  واڵتەدا  ئەم 

کە ناسنامەی پێکهاتەکانی ئێرانی لە نەتەوە ڕا دەبێتە قەوم، ئاستی 
مافەکانیشی بەو پێیە دادەبەزێ، بە جۆرێک کە پێکهاتەیەکی قەومی بەپێی 
سروشتی خۆی چوارچێوەیەکی تایبەتیی هەیە و بۆی نییە بێجگە لە مافە 
دابگرێ.  پێ  سیاسییەکانی  مافە  لەسەر  فەرهەنگییەکانی  و  کولتووری 
خۆی لەخۆیدا قەواریەکی »قەومی« وەک یەکەیەکی نەتەویی بەحیساب 
نایە و هەر بۆیەشە کە حاکمییەت و میللەتی حاکم مل نادا بۆ ئەوەی 
ببەن بەڕێوە  خۆیان  ئیدارییەوە  و  سیاسی  لەڕووی  قەومییەکان  یەکە 
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لەیال ساڵحی
له   جگه   هه اڵڵه دا،  به ختی  گروه ی  ڕۆمانی  له  
ئه و  وه ک  هه رگیز  که   هه ن  دیکه ش  ژنانی  هه اڵڵه  
نه ریتی  ژنانی  ناژین.  ئه ویش  وه ک  و  ناکه نه وه   بیر 
و  مات  خامۆش،  خه یاڵ،  رابردوو،  وه ک  واتای  که  
خانوو  هه بوونی  ئاره زووی  گریان،  بوون.  بێده نگ 
شت  و  منداڵداری  و  ماڵێ  کاری  سه رپه نایه ک،  یان 
هه ڵچنیون. پی  ته نگی  و...هتد...  مێرده کانیان  بۆ  چنین 
ژنه که ی  هه ردووک  »ڕه عنا«،  یان  »سه عاده ت« 
هیچیان  جۆره ن.  به و  ڕاست  ڕه شیدئاغا«  »حه مه  
ده بێ  وایه   پێیان  و  بشێوێ  لێ  ماڵیان  نایانهه وێ 
سه رپه نایه کیان بێ که  نیشانه ی ڕاوه ستان و نه جوواڵن 
هه وێ  ڕازییه   ڕه عنا  ته نانه ت  و  سه قامگیربوونه   و 
حه مه ڕه شیدئاغا  ماڵێکدا  له   ئه وه ی  بۆ  بکێشێ  ساری 
بیپارێزێ. سه عاده تیش زۆر جاران بێ هۆگر ده بێ و 
هه میشه  هه وڵ ده دا فه رمانی مێرده که ی به جێ بێنێ و 
منداڵه کان به وه  مه جبوور کا شه ڕه فی بابیان بپارێزن 
و له  قسه ی ده رنه چن. ئاره زووی ئه و ته نیا هه بوونی 
که   دایه   کاتێک  له   ئه وه   ماڵدا.  له   هێمنایه تییه   ئه وه نده  
پیاوی  که سایه تیی  وه ک  ڕاست  ئاغا  حه مه ڕه شید 
ڕۆمانی »شوهر آهو خانم« به  دزییه وه  ژنی به سه ر 
دێنێ. واته  ئه و ژنه  ده سته وه ستانانه  هه ر ده ڵێی شیاوی 
به  به رپرس  ئه وان خۆیان  دانانه ن.  به که م  ئه و جۆره  
له   به ده ر  وایه   پێیان  و  دانانێن  کۆمه ڵگه دا  له هه مبه ر 
ڕۆڵێکی  و  نییه   دیکه یان  به رپرسایه تییه کی  بنه ماڵه  
خۆی  کۆمه ڵگه ش  ناناسن.  خۆیان  بۆ  کۆمه اڵیه تی 
له هه مبه ر ئه وان به به رپرس نازانێ و هه ر ناشیان بینێ.
گه یشتن  خواستی،  ته واوی  هه اڵڵه   خوشکی  گواڵڵه  
به خته وه ری  گوتمان  وه ک  و  ئه وینداره که ی  به  
به و  واته   ده بێ.  ده سته به ر  بۆشی  که   بنه ماڵه ییه  
ورده   کوردی  کۆمه ڵگه ی  ڕه نگه   بڵێین  ده کرێ  پێیه  
ژیان  هه ڵبژاردنی  مافی  که   ڕاهاتبێ  به وه   ورده  
له   چاوێک  ئه گه ر  بڵێن  ده کرێ  به اڵم  ژن،  به   بدا 
له   ئێستاش  ده که ین  کوردی  کۆمه ڵگه ی  واقعییه تی 
ناگونجێ. و  مه حاڵه   شته   ئه و  ناوچه کان  زۆربه ی 
ژنێکی  نوێنه ری  ئه و  جیاوازه .  ئه وان  له گه ڵ  هه اڵڵه  
مودێڕنه  که  ئاواته خوازی سه ربه خۆیی کۆمه اڵیه تی و 
ئابوورییه  و چیرۆکنووسینی دکتۆر سه عید، واته  مه یل 
به  ئافراندنی ئه ده ب به  الی ئه وه وه  شتێکی گرینگ و جێی 
ڕێز و سه رنجه . ئه و به  هیوای پێشکه و تن و داهاتوویه  
و گه اڵڵه ی بۆ داده ڕێژێ و ده خوێنێ. ئه و هه وڵ ده دا 
نێو  ژنی  ڕۆڵی  له   بتوانێ  و  بگێڕێ  ژاندارک  ده وری 
بنوێنێ. به ناوبانگیش  قاره مانێکی  ڕۆڵی  رۆمانه که دا، 
نووسه ری ڕۆمانی گره وی به ختی هه اڵڵه  توانیوێتی 
ڕۆمانه کانی  له   جیاواز  و  نوێ  ژنێکی  که سایه تیی 
هه ستی  و  خواست  که   بخوڵقێنێ  کورد  پێشووی 
جیاوازه  و لێواولێوه  له  ئاره زووی گه شه ی کۆمه اڵیه تی 
و توانیوێتی له  خواستی به خته وریی بنه ماڵه  و عه شق 
نه ریتییه کانی  ئاره زووه   سنووری  و  بڕوا  به رزتر 
زه ینی  توانای  ئه و  ئاخۆ  به اڵم  بشکێنێ.  تێک  ژنانه  
هه یه ؟ خواستانه ی  به و  گه یشتن  کۆمه اڵیه تیی  و 
ئێستا الپه ڕه ی 197ی ڕۆمانه که  هه ڵ ده ده ینه وه  که  
بڕیاره  له وێدا هه اڵڵه  ڕۆڵی ژاندارک بگێڕێ: »... هه اڵڵه  
ئاواته  خواز بوو زوو ئه و مه حکه مه یه  کۆتایی پێ بێ و 
هه ڕه شه  و گوڕه شه ی قازی و قه شه کان ببڕێته وه . حه زی 
ده کرد خۆی له  چاو و نیگای پڕ ستایشی ئه و هه موو 
خه ڵکه  قوتار بکا. ده ستی برایمۆک بگرێ و دوو به  دوو 
دیالۆگه که ی  دیسان  عاشقان...  کانیی  سه ر  بۆ  بڕۆن 
ده م  جووڵه ی  به   برایمۆک  دیسان  چووبۆوه .  بیر  له  
بدا« یارمەتیی  ده رهێنه ر  وه ک  ده دا  هه وڵی  لێوی،  و 
ئاییندار  کچێکی  وه ک  »من  ژاندارک:  قسه کانی 
ڕزگاریی  پێناوی  له   گه وره   خودای  ئه مری  به  
نیشتمانه که مدا جه نگاوم. خه ڵک چاوه ڕوانیی سووتان 
به اڵم  ده کرد،  ژاندارک  له   قاره مانانه یان  مه رگێکی  و 
نه بوو،  قاره مانانه   نه ته نیا  هه اڵڵه   مه رگی  و  سووتان 
ده ورێکی  ده تگوت  بوو...  گاڵته جاڕانه ش  به ڵکوو 
له وه   برایمۆک  بێتام.  کومێدییه کی  ده گێڕێ.  کومێدی 
بۆیه   بنوێنێ،  قاره مانه تی  ژاندارک  که   بوو  نائومێد 
دیسان خۆی ده نگی هه ڵبڕییه وه : ئه مه  ئاگری دۆزه خی 
پێناوی...« له   سووتانه   و  مه رگ  ئه مه   نییه .  خودا 
ده بێ ڕۆڵی  ئاماده   به  خواستی خۆی  کاتێک  هه اڵڵه  
توانای  ئه و  به اڵم  کوردستانه ،  له   بگێڕێ،  ژاندارک 
ته ماشاوانه کانی  ستایشی  له   پڕ  چاوانی  هه زمکردنی 
ده ره وه .  بچێته   شانۆکه   له   هه یه   ئاره زووی  و  نییه  
لێره دا  که   دڵداره که یه تی  واته   برایمۆک،  ئه وه   دیسان 
هه وه ڵی کۆمه ڵگه یه   نیوه ی  ئه و  و  یاریده ده ره   باسکی 
که  بیر و ڕای جیاوازی هه یه  و هیواداره  »ئانیما«که ی 
ژاندارک  ده وری  بتوانێ  ئاڕمانییه که ی  ژنه   واته  
ده که وینه وه   ئیریگارای  قسه ی  وه بیر  دیسان  بگێڕێ. 
خۆیان  ڕه گه زی  شوناسی  بۆ  ژنان  وابوو  پێی  که  
پیاوانه   زمانی  له   ده بێ  قسه کردنیش  ته نانه ت  و 
ته نیا  ڕووداوه کان  پێی  به   به اڵم  وه رگرن.  یارمه تی 
برایمۆکه ،  هه اڵڵه ،  بۆ  یاریده ده ره   باسکی  که   پیاوێک 
سیاسیی  هێژمۆنی  واته   کۆمه ڵگه ؛  له   جگه   شتێک  که  
زاڵ بواری پێ نادا تا نیوه ی دووهه م زیندوو کاته وه .
دایک  واڵتی  ڕزگاریده ره ی  ئه و  ژاندارک 
له   و  هه وڵدان  به هۆی  که   بوو  خۆی  بابی  و 
کۆمه ڵگه   بوون  به قاره مان  بۆ  خۆیه وه   خۆبوردوویی 
باسکی  هه وڵدانی  وێڕای  هه اڵڵه   به اڵم  ده یکوژێ. 

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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بکاته وه . ئه و  السایی  ناتوانی  ته نانه ت  یاریده ده ریش 
به شێک له  ئاواته  کۆمه اڵیه تییه کان له  واقیعی کۆمه ڵگه دا 
ژنی  ڕوخساری  به   ته نیا  و  ناکرێ  ده سته به ر  هه رگیز 
قاره مان  ژنی  ئه وسا  ده کرێ.  )فه رافکه نی(  قاره مانه وه  
و  بێ  ڕیوایه ته که   کاره ساته کانی  ده سته مۆی  ده بێ 
ئا فرێنه ری ئه و دۆخه ش ئه و شته ی  پاشان نووسه ری 
وا له  ڕاستیدا بۆی نالوێ و له  خه یاڵیشدا بۆی ناگونجێ 
سێکسۆ«  »هێلێن  بکووژێ.  قاره مانه که ی  ناچاره   و 
ئاره زووی  قاره مانی  له   کوشتن  هه ڕه شه ی  وایه   پێی 
مه حاڵ له  ڕاستیدا ئه مرکردنه  به  بێده نگی و کپ مانه وه . 
ده نگدانه وه ی ئه و جۆره  بارودۆخه  له  ده قه  ئه ده بییه کاندا، 
له  ڕاستیدا ڕوخساری وا له  ژنان ده نوێنێ كه  ڕاسته قینه  
نین، به ڵکوو ته نیا ئاره زوو یان ئه ندێشه یه کن که  چوونه ته  
ژاندارک  بۆ  ناتوانێ  هه اڵڵه   هێزه وه .  بێ  کڵێشه یه کی 
کڵێشه یه کی به هێز بێ، چونکه  له  خۆی ڕانابینێ. ئه و له  
به شی یه که می شانۆکه دا سه رکه وتوو ده بێ، به اڵم کاتی 
»پێم  ده ڵێ:  شانۆیه کیشه   ته نیا  که   ژاندارک  کوشتنی 
ده مکوژن.« و  ده مسووتێنن  به ڕاست  خه ریکن  وابوو 
حوکمه   له   دڵه ڕاوکێ  و  ترس  که   مانایه یه   به و  ئه وه  
مه حکوومکردن  و  کۆمه ڵگه   مافه کانی  دژه   و  ناحه ق 
ژن  له   هه ڕه شه   هه ر  شانۆشدا  له   ته نانه ت  نه مان  به  
ڕۆاڵنه ی  له و  ده ورگێران  بۆ  ژنه   به ربه ستی  و  ده کا 
کچه   ئه و  هه اڵڵه   که وابوو  بن.  قاره مانانه   ڕه نگه   که  
و  بشواته وه   گیانی  له   ده ست  که   نییه   توانایه   به  
هۆی  بڵێی  داخۆ  بێت.  به شکۆی  وا  ئامانجێکی  بتوانێ 
یه ستا  کۆمه ڵگه   که   بێ  ئه وه   باسه ش  ئه و  سه ره کیی 
تا  کچاندا  له   ڕزگاریخوازیی  ڕووحی  نه یتوانیوه  
قاره مانانی  یان  بخوڵقێنێ  له خۆبووردوویی  ڕاده ی 
ڕۆمانه که  نه یانتوانیوه  ڕه ها بن و له  ئه ڵقه ی ئه ندێشه ی 
نووسه ر ده رباز بن؟ داخۆ نووسه ر چه نده  بواری داوه  
بئافرێنێ؟ کاره ساته کان  خۆی  و  بێ  ده رباز  قاره مان 

نه ریته   نووسه ر،  و  کۆمه ڵگه   له   جگه   به اڵم 
هه رچه ند  بن.  هۆکار  ده توانن  کولتوورییه کانیش 
سه ربه خۆیی  ئاواتی  و  ئاوه ز  به   ده دا  هه وڵ  هه اڵڵه  
وا  بێت  ڕوانگه یه   ئه و  به رهه ڵستی  خۆساالرییه وه   و 
ئاره زووی شکۆی ئه وی به الوه  پووچ و بێ نرخه ، به اڵم 
هه ڵکشانی ژنان له  په راوێزه وه  بۆ ناوه ندی جیهانێک که  
هه موو تواناکانی ئه و به  ڕه سمییه ت ده ناسێ و بایه خی پێ 
ده دا، ڕێگه یه کی دژوار و دوور و درێژه ، ئه ویش بۆ ژنانی 
کۆمه ڵگه یه ک که  زۆربه یان ته واو خوێنده وار نین و زۆر 
جار هه ر وه ک که ره سه یه کی جینسی چاویان لێ ده کرێ.
پاش  هێشتا  »هه اڵڵه   ڕۆمانه که :  ڕاویی  گوته ی  به  
له بیر  کوردستانی-  -واته   ئه وێی  ئێوارانی  ساڵ  ده  
هێشتبوو  جێ  به   ئه وێی  کاتێک  ڕه نگه   مابوو، 
خۆی  له گه ڵ  ئه وێی  ئێوارانی  ئێره ،  هاتبووه   و 
خه مه کانیشی.« دڵته نگییه کانیشی،  هێنابوو، 

تاریکی،  سه ره تای  و  ڕۆژاوا  سێمبولی  وه ک  ئێواره  
ده با  هه نده رانی  بۆ  خۆی  له گه ڵ  هه اڵڵه   که   یادگارێکه  
و ناتوانێ لێی دابڕێ. ناتوانێ به  ته واوی ئه و شتانه ی 
وا له  ڕابردوو دا ناڕه حه تی کردووه  له  بیر به رێته وه ، 
هه وڵ  هه رچه ند  هه اڵڵه   واته   ده ده ن.  ئازاری  یه ستا 
ئازاددا  کۆمه ڵگه ی  گه ڵ  له   و  بێ  مودێڕن  ژنێکی  ده دا 
و  داخداره   هه ر  یه ستا  زه ینییه تی  به اڵم  پێشێ،  بڕواته  
ئه وانه ش  نه پرینگاوه ته وه ،  ئازارهێنه ره کان  نه ریته   له  
ژنێکی  ته واوی  به   ئه و  ئه وه ی  بۆ  به ربه ست  ده بنه  
ده ڵێ:  خۆی  گوته ی  به   که   تایبه ت  به   بێ.  توانا  به  
خۆمه وه   له   جاران  هه ندێ  دایکم  وه ک  بۆ  »نازانم 
که   دایکی،  له   ته واوی  به   نه یتوانیوه   واته   ده گریم«. 
خواسته کانی  ئاستی  و   نه ریتییه   دایکی  نوێنه ری 
بێ. جیاواز  ته واوی  به   و  داببڕێ  بچووکن،  و  نزم 

له  گره وی به ختی هه اڵڵه دا به  وته ی ڕه عنا چاره نووس 
ده بێ  و  هه ڵکه نراوه   به رده می  له  چاڵێکه   و  نه گۆڕه  
داندراوه  و  به رپێی  له   ته ڵه یه که   ناوییه وه ،  بکه وێته   ژن 
ده بێ ژن پێوه ی بێ. داخۆ دیسان نواندنه وه ی ژن له و 
زاڵی  ئیدئۆلۆژی  به رهه مهێنانه وه ی  دیسان  رۆمانه دا، 
جینسییه  یان نووسه ر ده یهه وێ دژی ئه و ئیدئۆلۆژییه  

هەر بابایە بوو پەلەی ئەوەی بوو زوو خۆی بگەیەنێتێ و لەقیسی 
یەکتریان  هەرای  دەروجیران  کواڵنانەوە  و  دیوار  لەسەر  نەچێ... 
دەکرد.. .منداڵ بە پێخواسی بە کۆاڵنە تەنگەبەر و تەپوتۆزاوییەکاندا 
دە«دێ«دا  تەنافبازانیان  دەستەی  هاتنی  خەبەری  و  هەڵدەهاتن 
بەدوای خۆیاندا  یەکیشیان  بە کۆڵەوە و  منداڵێک  دەگێڕا... هەبوون 
ڕادەکێشا... هەبوون جووت و جۆماڵیان بەجێ هێشتبوو... هەبوون 
کردبوو....  بەڕەڵاڵ  گاوگۆلیان  هەبوون  هەستابوون....  نانی  لەبەر 
خەڵکێکی  دەهات.  جمەی  هەر  ڕەش«ی  »کەوا  ماڵە  دەرکی  پێش 
کچە  لە  هێندێکیش  و  ڕاوەستابوون  دەستەوە  دەوری  لە  زۆر 
جحێڵە و ژنانی ئاوەدانییش لە گوێسوانەی ماڵەکانی دەوروبەرەوە 
دەلۆتییان ڕامابوون. نمایش دەستی پێ کردبوو و دەمێک بوو لۆتی 
ئەو  هاتەوە،  بەدره نگەوە  نەوە«  توڕاندبوو....«وسێن  دەزوڕنای 
حەلەی ئەو گەیشتێ، تەنافبازەکان لێ ببوونەوە و »گۆڵە ورچ«ێک 
سەری  لەسەر  زەالمی  گاشەبەردێکی  و  پاشوان  سەر  کەوتبووە 
دانابوو و بە هەوای دەهۆڵ و زۆڕنا ڕەقسی دەکێشا. حیلکەحیلک 
باشی« کاڵوی  ڕێیە ڕۆژێکی دەڕۆیشت.... »لۆتی  قاقای خەڵکی  و 
و  دووقڕانی  و  تاقڕانی  خوداپێداوەکان  و  دەگێڕا  خەڵکەکەدا  بەنێو 
هەشبوون پێنچ قڕانیان بۆ دەهاویشتە نێو کاڵوەکەوە. »لۆتی باشی« 
ساحێب  ناوی  منداڵەورتکان  لە  بێ!  خەنی  بوو  وەخت  شاییان  لە 
قڕانانی دەپرسی و یەک بەو مەیدانە هاواری دەکرد و ناوی دێنان و 
دەیگوت: »گووی ساحێبی دووقڕانی بە گۆڕی بابی ساحێبی تاقڕانی 
و گووی گۆڵە ورچ و ساحێبی پێنج قڕانی بە گۆڕی بابی ساحێبی 
ڕقەبەرییەکی  هاوارەی،  و  هات  بەو  و  جنێوانە  بەو  قڕانی.«  دوو 
سەیری خستبووە نێو خەڵکی ئاواییەوە. خوداپێداو و گیرفان پڕەکان 
لە حەیفی یەکتر و بۆ سواربوونی داشیان بەسەر یەکتریدا، قڕان بە 
قڕان لەسەر یەکتریان زیاد دەکرد و دەکاڵوی عەجەمەیان داویشت. 
و  دەکرۆشت  خۆی  لێوی  دایکییەوە  تەنیشت  لە  نەوە«  »وسێن 
لەبەر خۆیە هەر ورتە ورت و پرتە پرتی بوو. پوور »ئایشێ« لێی 
بنێتەوە.  کەتنێکی  »وسێن«  نییە  دوور  هیچ  دەیزانی  و  بوو  حاڵی 
دەیزانی لە لۆتییان پڕە... دەیزانی لەو خەڵکە تووڕەیە کە بە قڕانی 
لێ  نەققەیان  و  دەکرێ  پێ  سووکایەتییەیان  هەموو  ئەو  خۆیان 
ڕۆژان  نۆ  و  مانگ  نۆ  دەناسی...  چاکی  بوو،  خۆی  کوڕی  نایە... 
هەستابووە  بۆی  نیوەشەوان  و  شەو  گێڕابوو...  پشتانی  و  دەزگ 
بۆ  دەستێکی  ئەسپایی  بە  کاتەوە....  ئارامی  دەبوو  النکێ....  سەر 
گرێ. خۆیدا  جەرگی  بە  ددان  گوت  پێی  ئاماژە  بە  و  برد  دەستی 
هەوای دەهۆڵ و زوڕنا گۆڕا.... گۆڵە ورچ هیالک بوو و لەو الوە 
پاڵەوانە کەچەڵێکی چوارشانەی فیلەتەنەی زنجیر بەدەست کە هەتا 
چۆکان خۆی هەڵ کردبوو، بە »یاعەلی... یاعەلی« و بە »یاشاسن 
پەهلەوان«ی دەستە هاتە مەیدانێ... بە شان و بازوو و هێز و قەوەتی 
خۆی هەڵ دەکوت.... هاواری دەکرد مەردم دەوێ ئەو زنجیرە بپسێنێ. 
زنجیرەی بە پێش دمی خەڵکێکدا دەگێڕا و ئەو قسەیەی دووپات و 
دەیگوڕاند  دەویست.  زنجیرپسێنی  مەردێکی  دەکردەوە.  پات  چەند 
و  گەورە  دێ  ئەو  یانی  نییە...؟  نەبوو....؟  دەیگوت:  التاوەوە  بە  و 
قڕانەکانتان  نیتانە،  ئەگەر  نەکەوتووە؟  هەڵ  تێدا  پاڵەوانێکی  گرانە 
بیبینن چۆن  بە چاوی خۆتان  بخەنە کاڵوی »لۆتی باشی«یەوە و 
ئەو زنجیرەتان بۆ پس پس دەکەم...! »وسێن نەوە« حەجمینی لێ 
هەڵگیرابوو، خۆی دەخواردەوە... دەخۆی ڕادەدی و دەستی دایکی کول 
بوو. ئەوەندەی جوانچاک بوو، ئەوەندەش بە تاقەت و شایی بەخۆ... 
هەستی دەکرد ئەو غەوارانە تەنیا بۆ شکاندنی غرووری خەڵکی ئەو 
دێیە هاتوون. پێی وابوو هەر جۆرێک بێ، دەبێ نەهێڵێ دێیەک ببێتە 
گاڵتەجاڕی چوار لۆتیان... لە دوورەوە »خەزاڵ«ی لێوە دیار بوو....
چاوی خەزاڵێ ئەوەندەی دیکە تین و تاوی پێ دەبەخشی... ئەگەر 
نەجوڵێ، ئیدی نابێ قەت لە کن »خەزاڵ« و خەڵکی ئاوەدانی سەری 
هەڵێنێ. ددانی دەچێڕەوە دەبرد...، خۆی وێک دێنا... پوور »ئایشێ« 
لە »وسێن«ی نیگەران و »وسێن«یش لە ئابڕووی خۆی و ئاوەدانی.
چی دیکەی تاقەت نەهێنا... گەیشتە ئێسکانی... ڕقی کۆن و نوێی لێک 
گرێ دان... وەک شێرێک لە النە دەرپەڕی و خۆی لە دەستی پوور 
»ئایشێ« ڕاپسکاند و بۆ پاڵەوانە کەچەڵی ڕۆیشتە مەیدانێ... مەیدانێک 
دەیتوانی  کە  مەیدانێک  بوو...  دەگرەودا  ئاوەدانییەکی  ئابڕووی  کە 
»وسێن نەوە« بە بارێکی دیکەدا بخا... تەنیا بیری لەوە دەکردەوە 
چۆن ئەو زنجیرە بپسێنێ و چۆن لمبۆزی پاڵەوانە کەچەڵ و لۆتییە 
پیران دەقوڕ وەردا... پێش هەموو کەس »خەزاڵ« وەک نزایەک بۆ 
سەرکەوتن، سەرێکی بەرەو ئاسمان هەڵبڕی... ئیدی ئێستا »وسێن« 
پاڵەوانە  مەردەی  ئەو  دەرکەن...  لێکی  دەبوو  کەچەڵ  پاڵەوانە  و 
کەچەڵ داوای دەکرد، قورس و قایم لە مەیدان وەستاوە...  هاتووە 
دێیەشدا  لەو  بڵێ  هاتووە  بسەلمێنێ...  مەردایەتیی خۆی و گوندێک 
مەرد و زنجیرپسێن هەن و هەر دەشمێنن. زنجیری لە دەستی پاڵەوانە 
کەچەڵ پچڕی و بە دەوری شان و پیلیدا هێنا و بە چەند تەکانێک 
خۆشی...  و  چەپڵەڕێزان  بە  بوو  پساند...  زنجیرەی  قەوەتدانێک  و 
دادا...  چۆکی  کەچەڵە  پاڵەوانە  و  بەردایەوە  دەستەکانی  دەهۆڵکوت 
»وسێن« چاوێکی لە »پوور ئایشێ« کرد و دووراودوور بزەیەکی 
بۆ خەزاڵێ لێ دا.... زنجیرە پساوی هەڵدایە پێش دمی پاڵەوانە کەچەڵ 
و بێ ڕاوەستان و بەپەلە خەڵکەکەی بڕ دا و رووی دەتەویلەی ماڵە 
ئاغای کرد. بێ پرس و ڕا وەژوور تەویلە کەوت و زنجیرێکی کەاڵنی 
بە سینگەوە هەڵکێشا و هاویشتییە سەر شانی و بەغاردان گەڕاوە 
نەدا...  دادی  بوو، کەچی  ئامبازی  دیسان  پوور«ئایشێ«  مەیدانێ... 
پەینی  کۆپەنکە  لەسەر  و  کەچەڵ  پاڵەوانە  پێش  هاویشتە  زنجیرەی 
ماڵە »ئەحمەدی مام ڕەسوو«یەوە هەرای کرد: »ئەوە گۆ و ئەوە 
مەیدان... پاڵەوان ئەو پاڵەوانەیە بتوانێ زنجیری ماڵە ئاغای بپسێنێ...

پاڵەوانە کەچەڵ بێدەنگ... ئاوایی بێدەنگتر...

نووسه ر  ڕۆمانه که   ئاکامی  پێی  به   دیاره   ڕاوه ستێ؟ 
هه اڵڵه   کوشتنی  کاره ساتی  بۆ  ئاراسته ی  جۆر  دوو 
که   کوردییه   کۆمه ڵگه ی  ئاراسته ی  یه که میان  هه یه . 
بابی هه اڵڵه  له وێدا یه کجار تووڕه یه  له  مه جید، چونکه  
نه یتوانیوه  شه ڕه فی ئه و که  هه اڵڵه یه  بپارێزێ و به بێ 
نیگه رانی  بپرسێ  هه اڵڵه ش  حاڵی  له   ته نانه ت  ئه وه ی 
ئاره زووی  و  خواست  و  گیان  و  ئابڕووچوونه که یه  
نییه . بابییه وه   به  الی  بایه خێکی  ته نانه ت هیچ  هه الڵه  

ئاراسته ی دووهه م زمانی سوئێدییه  که  ڕووداوه که  
و  ده که ن  باس  کاره سات  واته   »کاتاستڕۆف«  به  
پێیان وایه  هاتنی په نابه ره  سه ر ڕه شه کان به و دیارییه  
له   جیناییانه وه  هه ڕه شه یه که  بۆ سه ر کۆمه ڵگه که یان. 
الیه کی دیکه شه وه  شاعیرێکی کورده  له  ته له ویزیۆنی 
لۆکاڵیی سوئێددا که  ده ڵێ ته نانه ت پیاوانی شۆڕشگێڕ 
گه ڕ.  ده خه نه    ژن  دژی  ده سه اڵت  ڕۆشنبیریش  و 
وه ک  یه کێک  کوشتن،  به   شێرزاد  وه ک  یه کێک 
وه ک  یه کێک  و  شێرزاد  دنه دانی  به   حه مه ڕه شیدئاغا 
هه اڵڵه   ئه وه ی  بۆ  دنه دانی  به   هه اڵڵه   براکانی  و  مام 
ته نانه ت  بکا.  ته حه ممول  مێرده که ی  توندوتژیی 
زاڵی  ئیدئۆلۆژیی  دیاره   تاوانباره .  سه عیدیش  دکتۆر 
جینسی دیسان دووپات بۆته وه ، به اڵم نووسه ر وه ک 
ئیدئۆلۆژییه که   سه عیددا  دوکتور  کڵێشه ی  له   ڕاوی   
ته نانه ت  که   داده نێ  به وه   دان  نووسه ر  ناکا.  ڕه ها 
بوون  ده سه اڵتدار  مافی  ناتوانن  ڕووناکبیره کانیش 
هه میشه   وه ک  هه ر  و  بده ن  کیس  له   ژندا  سه ر  به  
ژیانی ژن به  مڵکی ته وای خۆیان ده زانن و له  ئاکامدا 
»کاتاستڕۆف« ده خوڵقێ. کاتاستڕۆفێک که  به رهه می 
به   و  مێژوویی  خه نجه رێکی  ئه وه   چونکه   مێژوویه ، 
الی بابی هه اڵڵه وه  به  نرخی مێژووی کورده  که  زگی 
هه اڵڵه  هه ڵ ده دڕێ و مافی ژیانی لێ ده ستێنی و پیاوی 
ته نانه ت  داببڕێ.  مێژووییه کان  نه ریته   ناتوانێ  کورد 
ئه گه ر به  نرخی کوشتنی خۆشه ویستترین ژنیش بێ.
مردن یا کوشتنی هه اڵڵه  له و ڕۆمانه دا ده بێته  هۆی 
ئه وه ی ژن دیسان بێبه ش بێ له  پێکهێنانی نیزامێکی 
ته نیا  ژنان  که   بنوێندرێ  ئه وه   دیسان  و  کولتووری 
که   بپارێزرێن  ڕۆمانه کاندا  له   ده توانن  جۆرێک  به  
گوێڕایه ڵترین  و  باشترین  ئه خالقییه وه   باری  له  
دیاره   بکرێ.  ده سته به ر  ژیانیان  هێمنایه تی  تا  بن، 
گێڕانه وه یه   به و  نووسه ر  من  ڕای  به   گوتمان  وه کی 
بۆته وه . جنسییه   زاڵه   ئیدئۆلۆژییه   ئه و  به رهه ڵه ستی 
گره وه ی به ختی هه اڵڵه  ئه و ڕۆمانه یه  که  به بێ دابڕان 
ڕووبه ڕوو  داوه   هه وڵی  کولتوورییه کان  نه ریته   له  
بێ  نه ریته کان  دژی  له   ڕه خنه گرانه ی  بوونه وه یه کی 
و کۆمه ڵگه  هان بدات به  خۆیدا بچێته وه  و بیروڕای 
خۆی له مه ڕ ژنه وه  بخاته  ژێر تیشکی ڕه خنه وه . به اڵم 
ئایا ته مه نی کوشتنی ژنان له  پێناو خواسته کانیان ئه و 
جۆره ی که  له  ڕابردوودا به  زمانی فۆلکلۆر تیئۆریزه  
دێنێ؟ ده وام  نووسراودا  ئه ده بیاتی  له   که ی  تا  بووه  
کایه کردنی  »پیاژه«   وته ی  به   وه ک  هه ر 
پێوه ندییه   پرۆڤه کردنی  جۆرێک  بۆخۆی  منداڵه کان 
بۆ  بواره   ئه و  ده کرێ  ئایا  کۆمه اڵیه تییه کانه ، 
ئه و  که م  النی  که   هه بێ  کورد  خوێنده واری 
بکات؟ پرۆڤه   ورده   ورده   کۆمه اڵیه تییه   ئاره زووه  

داخۆ ڕیساله تی ڕۆمانه کان وه ک له  سه ره تادا گوتمان 
به و شێوه یه  ئاڵوگۆڕی به سه ر دادێ که  ئه وجاره یان 
ئه ندازیاری  پالنی  و  بترازێن  ئه ده بییه کان  نه ریته   له  
ئه ده بی_کۆمه اڵیه تییه کی دیکه یان بۆ قاره مانه  ژنه کان 
هه بێ و نووسه ر ئه و جار ناچار نه بێ قاره مانه که ی 
ده سه اڵته   هه موو  به و  هونه ر  داخۆ  بکوژێ. 
نه ریته   تێپه ڕاندنی  توانای  هه یه تی  که   ئیستاتیکییه وه  
ئه ده بییه کانی هه یه ؟ به و جۆره ی که  هه اڵڵه  توانی له  
خواسته  نه ریتییه کان بترازێ. ئه ده بیاتی داهاتوو وا ده کا 
ڕووحێکی یه کگرتووی کۆمه اڵیه تیی وا به  دی بێنێ که  
ژنه کان له  خۆیان ڕاببینن ڕۆڵی ژاندارک پرۆڤه  بکه ن؟

* لە ماڵپەڕی ئەنجومەنی ئەدەبیی بۆکان وەرگیراوە
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به ر له  مااڵوایی

»ئااڵی کوردستان« زمانی سەرۆکی دەزگای 
دیپلۆماسیی تارانی وه ته ته ڵه  خست

پاش ڕووخانی ئیمپراتۆریی عوسمانی و بەدیهاتنی دەوڵەت_نەتەوە مۆدێرنەکان لە ناوچەی 
ڕۆژهەاڵتی ناڤیندا و دابەشکردنی کوردستان بە سەر چوار دەوڵەت_نەتەوەی ناوچەکەدا بە 
گوێرەی ڕێککەوتننامەی سایکس_پیکۆ لە نێوان فەرانسه  و بریتانیادا کە بەبێ ڕەچاوکردن 
هیچ الیەنێکی نەتەوەیی، ئایینی، مێژوویی و بەگشتی پشتگوێخستنی هەموو تایبەتمەندییەکی 
ئابوورییەکانی ئەو دوو واڵتە  هەویەتیی ئەو نەتەوانەی کە تەنیا بە گوێرەی بەرژەوەندییە 
لە  هەرکام  دەرفەتی  گوێرەی  بە  کورد  نەتەوەی  دەوڵەت_نەتەوانەوە،  ئەو  نێو  پەستێورانە 
بزووتنەوەی  کرد.  نەتەوەیی  ڕزگاریخوازانەی  خەباتی  بە  دەستی  کوردستان  پارچەکانی 
خۆییبوون لە نێوان سااڵنی 1٩1٧ تاکوو 1٩٢٧ی زایینی ئااڵی کوردستانی لەسەر زۆربەی 
دروستبوونی  و  جیهانی  دووەمـــی  جەنگی  کــرد.  هــەڵ  کوردستان  بــاکــووری  ناوچەکانی 
لە  کە  ڕەخساند  کورد  بۆ  وایان  دەرفەتێکی  دنیادا  لە  هێزیش  جەمسەریی  دوو  سیستەمی 
کوردستان  ئااڵی  دیکە  جارێکی  و  دابمەزرێنێ  کوردستان  کۆماری  کوردستان  ڕۆژهەاڵتی 
هەڵ بکاتەوە. پاش ڕووخانی یه کیه تیی سۆڤییەت و کۆتاییهاتنی سیستەمی دوو جەمسەریی 
هێز و جەنگی یەکەمی کەنداو لە سەرەتاکانی دەیەی 1٩٩٠ی زاییندا باشووری کوردستان 
دەرفەتی هەڵکردنی ئااڵی کوردستانی بۆ ڕەخسا و پاش ڕووخانی ڕێژیمی بەعسی عێراق 
فیدراڵدا  عێراقی  نوێی  دەســتــووری  لە  کوردستان  ئــااڵی  و  کوردستان  هەرێمی  ــەوارەی  ق
نرا. کوردستاندا  ئــااڵی  بە  ددان  نێودەوڵەتییەکاندا  کۆمەڵە  و  کۆڕ  لە  و  ناسرا  بەڕەسمی 
ڕێژیمی ئێران هەم لە سەردەمی پادشایەتیدا و هەم لە سەردەمی حکوومەتی ئاخوندیدا دژبەری 
یەکەمی هەویەتیی نەتەوەی کورد بووە و هەیە. قوواڵییی ستراتیژیی دەسەاڵتدارانی ئێران 
لەسەر ئەوە داڕێژراوە کە گەالنی ئێران بە پەروەردەی ئێرانیی فارسی ڕابێنن. محەمەدعەلی 
سەرۆکوەزیرانی  یەکەمین  و  یەکەم  پەهلەویی  دەوڵەتی  سەرۆکوەزیرانی  دوایین  فرووغی، 
پەهلەویی دووەم باس لەوە دەکا کە بۆ لەنێوبردنی بزووتنەوەی سەربەخۆییخوازیی نەتەوەی 
نەگونجا،  ئەوەش  ئەگەر  بکەون،  ڕێک  تورکیە  دەوڵەتی  لەگەڵ  بدەن  هەوڵ  پێویستە  کورد 
ئێرانی  پــەروەردەی  بە  ئێراندا  دەوڵەتی  بەالی  کوردان  ڕاکێشانی  و  مێهرەبانی  بە  پێویستە 
بۆ  ڕەنگە  کارە  ئەم  دەڵێ،  فرووغی  خاوە.  خەیاڵێکی  کوردان  لەنیوبردنی  چونکە  ڕایانبێنن، 
بە  هەم  کــورد  چونکە  نییە،  دژوار  زۆر  ئێران  دەوڵەتی  بۆ  بــەاڵم  نەبێ،  ئاسان  تورکەکان 
ئێرانییە.)سیاستنامە ذکاءالملک/کتاب روشن 13٩٠(.  ئێرانین و هەم زمانەکەشیان  ڕەچەڵەک 
ئەم ستراتیژییە شۆڤینیستییە لە الیەن ڕێژیمی ئیسالمیی ئێرانەوە زۆر بە وردی و بە ڕژدی 
کاری لەسەر کراوە و بەتایبەتی لە باشووری کوردستان دوای پێکهاتنی قەوارەی هەرێمی 
کوردستان، توانیویەتی بڕشت و نفووزێکی دیار لە نێو بەشێک لە الیەنە سیاسییەکانی باشووردا 
جێ بخا. هەربۆیە لە زۆربەی ڕێوڕەسمە تایبەتەکانی باشووردا کاربەدەستانی پلەبااڵی ڕێژیم 
بە بزەیەکی بەڕواڵەت دۆستانە، بەاڵم چزوودارەوە بەشداری دەکەن. فرووغ فەڕوخزاد گوتەنی: 

ئەم دنیایە
پڕە لە ترپەی پێی ئەو كەسانەی كە ماچت دەكەن و 

لە مێشكیاندا پەتی سێدارەت بۆ دەچنن.
وەزیــری  ئاستی  لە  ئێران  ڕێژیمی  کە  کوردستان  باشووری  ڕێوڕەسمانەی  لەو  یەکێک 
تاڵەبانی، سکرتێری گشتیی  مام جەالل  ناشتنی  ڕێوڕەسمی  کرد،  تێدا  بەشداری  دەرەوەیــدا 
یه کیه تیی نیشتمانیی کوردستان بوو، کە تابووتی تەرمەکەی لە ئااڵی پیرۆزی کوردستانەوە 
ڕیفراندۆمی  بــەڕێــوەچــوونــی  دوای  ــورت  ک مــاوەیــەکــی  بــە  ڕێــوڕەســمــەش  ئــەو  پێچرابوو. 
ڕێفراندۆمە  ئەو  دژی  ڕژدترین  و  یەکەمین  کە  بوو،  کوردستان  باشووری  سەربەخۆییی 
ڕێژیمی تاران بوو. بەاڵم نەیتوانی پێشی پێ بگرێت و گەلی کورد لە باشووری کوردستان 
کوردستان  سەربەخۆیی  بە  بەڵێیان  دەنگی   %٩3 نیزیکەی  کەرکووکیشەوە  پارێزگای  بە 
ئەوەی  بۆ  بوو  پیالنێک  جێبەجێکردنی  خەریکی  سەروبەندەدا  لەو  تــاران  ڕێژیمی  بۆیە  دا. 
گەورەی  هێزێکی  ڕیفراندۆمە  ئەو  ئەنجامی  دەیزانی  چونکە  ببا،  لەنێو  ڕیفراندۆم  ئەنجامی 
وەکوو  ئیدی  کە  شکاندووە  کــورد  بۆ  کۆدێکی  و  بەخشیوە  کــورد  نەتەوەییی  خەباتی  بە 
هێزێکی سەربەخۆ بچێتە نێو سایتەکانی بڕیاری سیاسیی ناوچەکە و دنیاوە. هەر ئێستا لە 
سەروبەندی پێکهێنانی دەوڵەتی نوێی عێراقدا ئەو دەسەاڵتەی ڕیفراندۆم بە کوردی باشووری 
کە  بەرانەوە  لەو  هیچکام  بچێتە  نایەوێ  کورد  ئەوەی  لەبەر  و  کەوتووە  وەدیار  بەخشیوە 
ئەمریکا و ئێران لە عێراقدا پشتیوانییان لێ دەکەن، وەکوو الیەنێکی یەکالکەرەوەی سەربەخۆ 
بچەسپێنێ.   دەرەکــی  پشتیوانیی  نەک  خــۆی،  هێزی  بە  داخوازییەکانی  جــارە  ئەم  دەیــەوێ 
بە  کرد  ناچاری  جەاللدا  مام  ناشتنی  ڕێوڕەسمی  لە  ئێران  دەرەوەی  وەزیــری  بەشداریی 
ڕێوڕەسمە  ئەو  پاش  ساڵێک  نێزیکەی  ڕابوەستێت.  کوردستاندا  ئااڵی  بەرانبەر  لە  ڕێــزەوە 
مەجلیسی شووڕای ئیسالمیی ڕێژیم محەمەدجەواد زەریفی بانگ کرد بۆ ئەوەی ئەندامانی 
کرد،  زەریف  لە  پرسیاری  کەسانەی  لەو  یەکێک  بکەن.  لێ  پرسیاری  ڕێژیم  مەجلیسەکەی 
کۆنەپاسداری تیرۆریستی ڕێژیم، نادر قازیپوور بوو، کە یەکێک لە دوژمنانی دێرینی نەتەوەی 
کوردە و لە ژینۆسایدی خەڵکی گوندەکانی قاڕنێ و قەاڵتانی ڕۆژهەاڵتی کوردستاندا بەشدار 
بووە. قازیپوور ڕەخنەی لە زەریف گرت کە بۆچی لە بەرانبەر ئااڵی کوردستاندا چەمیوەتەوە؟ 
پرسیارەکەی قازیپووری تیرۆریست، سەرۆکی دەستگای دیپلۆماسیی ڕێژیمی تارانی خستە 
سپای  فەرماندەکانی  یارمەتیی  بۆ  کە  بنێ  بەوەدا  ددان  کرد  ناچاری  و  زمانییەوە  تەتەڵەی 
پاسداران بەشداریی کردووە و بوونیان لە باشووری کوردستان زۆر گرینگ بووە، چونکە 
لەوێ ڕیفراندۆم کراوە و دەبوو ئەنجامەکانی ئەو ڕیفراندۆمە بە میهرەبانی، واتە بە تێزەکەی 
فرووغی، لەنێو ببەن. تەنانەت ئامادە نەبوو، وشەی »پەیکەر« بۆ تەرمی مام جەالل بەکار بێنێ، 
کە لە کارکردی زمانی فارسیدا باری ڕێزلێنانی هەیە و بە قووتدانەوەی تفی زاری، وەک ئەوەی 
شتێکی لە بین گیرابێ، وشەی »جەنازە«ی بەکار هێنا. زەریف لەوەش زیاتر ئاستی دیپلۆماسیی 
خۆی دابەزاند و تێوەپێچانی ئااڵی کوردستان لە تەرمی مام جەاللی بە کەڵکاوەژوویی مەسعوود 
بارزانی، سەرۆکی ئەوکاتی هەرێمی کوردستان و هاوکارەکانی دانا، کە گۆیا بەپێچەوانەی ئەو 
بەڵینە بووە، کە بە کاربەدەستانی عێراقیان داوە. زەریف لەبیری چوو کە ئااڵی کوردستان 
لە دەستووری عێراقدا بەڕەسمی ناسراوە و مام جەاللیش یەکێک لەو کەسانە بووە کە ئەو 
بڵێ سەری  ئەوەی  بۆ  پیاوەکەی سیاسەتی ڕێژیم  لە دەستوورەکەدا چەسپاندووە.  ئااڵیەی 
بۆ ئااڵی کوردستان نەچەماندووە، لەبیری چوو لە یەک دوو ڕستەی پێشتردا ناوی ئااڵی 
کوردستانی بە زاریدا هێناوە، کەچی بۆ ئەوەی ناوی ئااڵی کوردستان نەهێنێ کەوتە تەتەڵەی 
زمانی و پاش قووتدانی تفی زاری گوتی، تاکەکەس بووە سەری بۆ تەرمەکە نەچەماندووە.
نیشاندەری  ئــێــران  ڕێژیمی  سیاسەتی  ڕەسمیی  نوێنەری  وەکـــوو  ــف،  زەریـ قسەکانی 
الیەنێکی  هەر  لەگەڵ  ئێران  ڕێژیمی  دۆستایەتییەکی  و  پێوەندی  هەر  کە  ڕاستییەیە  ئەو 
ــەوەی کـــورد بێنێ و پێش بە  ــەت ن لــە دەرفــەتــەکــانــی  ــەر  ئــەوەیــە کــە زەفـ بــۆ  ــورد، تەنیا  کـ
گرینگ  ئــەوانــەوە  الی  بە  کــورد  کەسایەتییەکی  و  الیــەن  هیچ  دەنــا  بگرێ،  سەرکەوتنیان 
بگرێ«.    بۆ  چۆلەکەی  ئەوەیە  بۆ  مامە،  بڵێ  کوردێک  هەر  »بە  ئێران  گوتەنی،  کورد  نییە. 

شارام نازری و گرووپی کامکارەکان لە سەالسی  باوەجانی قوتابخانە دروست دەکەن

خه اڵتێکی نێونه ته وه یی دیکه  بۆ که یهان که لهوڕ

سامڕەند عەتری

هاوکاریی  بە  نازری  شارام  کورد،  گورانیبێژی  هونەرمەندی 
کۆنسێڕتێکی  داهاتی  لە  داوە  بڕیاریان  کامکارەکان  موسیقیی  گرووپی 
بکەن. دروست  سەالسی  باوەجانی  لە  پۆلی   ٦ قوتابخانەیەکی  هاوبەشدا، 
خوێندنگە  لە  بەرچاو  بەشێکی  کرماشان  پارێزگای  بوومەلەرزەی  دوای 
ئێستاش  و،  ڕووخاون  پارێزگایە  ئەو  گوندەکانی  و  شار  قوتابخانەکانی  و 
خێوەتەکاندا  و  لەنێوکانێکس  بوومەلەرزەلێدراو  خەڵکی  مندااڵنی  زۆربەی 
ده خوێنن. هەروەها بەشێکی دیکە لە قوتابخانەکانی سەرپێڵی زەهاو و سەالسی 
نۆژنکردنەوەیە. بە  پێویستیان  و  کەوتووە  لێ  زۆریان  زیانی  باوەجانی 
بە  مندااڵنه دا   بەو  خزمەتکردن  پێناو  له   ده ڵێن  نازری  شارام  و  کامکاره کان 

دەکەنەوە. باوەجانی  سەالسی  ناوچەی  مندااڵنی  بۆ  قوتابخانەیەک  خێرخوازانە،  هەڵمەتێکی  و  کۆنسێڕت  بەڕێوەبردنی 

نێونەتەوەیی  خەاڵتێکی  کەلهوڕ  کەیهان  کورد،  ناوداری  هونەرمەندی 
دیکه ی ده درێتێ. ئاوازدانەر و ژەنیاری بەتوانای ئامێری کەمانچە، لە درێژەی 
»ئایزاک  نێونەتەوەیی  خەاڵتی  سیپتامبر  1٠ی  ڕۆژی  بڕیارە  سەرکەوتەکانیدا 
یان  کەس  بە  ده درێ  ساڵێ  هه موو  خەاڵتە  ئەو  ببەخشرێ.  پێ  ئێستێرن« 
گرووپێکی مووسیقی لە ڕێگای هونەری مووسیقییەوە له  پەرەپێدان بە ئاشتی و 
خزمەت بە مرۆڤایەتیدا رۆڵیان هەبووە. کەیهان کەڵهوڕ ژەنیاری و موزیسیەنی 
بەناوبانگی کوردی خه ڵکی کرماشان تا ئێستا چه ندین خه اڵتی نێونه ته وه یی دیکه ی 
وه رگرتووه . ئه و پێشتر هه موو چاالکییه کانی خۆی له  ئێران راگرت و ڕایگه یاند 
گیراوە. بارمتە  بە  سیاسییەکانه وه   باڵە  و  ملهوڕان  لەالیەن  هونەر  ئێران  لە 

1٠ی  ڕۆژانی  له   مەریوان  شەقامی  سەر  شانۆی  فستیڤاڵی  سێزده یه مین 
خه رمانان هه تا 13ی خه رمانان به ڕێوه چوو. له  ماوه ی 4 ڕۆژ کاری فستیڤاڵدا 
3٩ به رهه می شانۆیی له  ٧ به شدا و له  11٢ شوێنی جۆراوجۆردا پیشان دران.
له م فستیڤاڵەدا جیا لە گرووپە نێوخۆییەکان چه ند گرووپێکی  هونه ری له  واڵتانی 
فەڕانسه، ئیسپانیا، کۆماری ئازەربایجان، عێراق و ئەرمەنستان به شدار بوون.
له کۆتایی کاری فستیڤاڵدا خه اڵتی باشترینه کان به  شانۆگه رییه کانی »داوه ڵ کێشی« 
له  کرماشان، »بێگانه گی« له  ئامول، »تیک تاک« له  بۆکان، »بوومه له رزه » له  کرماشان 
و »وه سه رکه وتن له  به رزایی« له  سنه  درا و باشترین ئه کته ره کان له  بواره کانی 
مندااڵن، الوان، ژنان و مندااڵن، هه روه ها باشترین نووسین و دیزاینه کان هه ڵبژێردران.

بەبەشداریی  دێوالن  شاری  پارکی  له   خه رمانداندا  3ی  و   ٢ ڕۆژانی  لە 
چەندین گرووپی مووسیقی چوارەمین فستیڤاڵی مووسیقی لەیالخ بەڕێوەچوو. 
بەڕێوەبەرانی فستیڤاڵی مووسیقی لەیالخ ده ڵێن بەشداریی گرووپە مووسیقاییەکان 
و هەروەها پێشوازی خەڵک له و فستیڤاڵه  زیاتر بووه  و بڕیارە لەساڵی داهاتوو 
ڕا ئەو فستیڤاڵە لە ئاستێکی بەرباڵوتر و بە شێوەی نێونەتەوەیی بەڕێوەبچێ.  
هونەرمەندانی  لە  ڕێزڵینان  لەیالخ  مووسیقی  فستیڤاڵی  بڕگەکانی  لە  یەکێک 
و  ئاواز  هێشتنەوەی  زیندوو  پێناوی  لە  سااڵنێک  کە  فۆلکلۆربێژە 
تەنیشت  لە  هەروەها  داناوە.  تەمەنیان  فۆلکلۆریکەکان  میلوودییە 
و  خێوەت   ٥٠ لە  زیاتر  لەیالخ،  مووسیقی  فستیڤاڵی  چوارەمین  ڕێوڕەسمی 

کرایەوە. ڕۆژ  دوو  ماوەی  بۆ  ناوچەیە،  ئەو  خەڵکی  لێهاتوویی  ناساندنی  بۆ  دەسچنەکان  بەرهەمە  بە  تایبەت  ژووری 

قادری،  بێهزاد  بەرهەمی  دووهەمین  جنۆکە«  »شاوەتی  کۆمەڵەچیرۆکی 
بە  پێشکەش  کتێبه   ئه م  کرایەوە.  باڵو  و  چاپ  مەریوانی  الوی  نووسەری 
کراوه   مه ریوان  له   ژینگە  دیکه ی  شەهیدانی  و  باجوەر  شەریف  ڕۆحی 
کرماشان. بوومەلەرزەکەی  زیانلێکەوتووانی  بە  ده درێ  داهاته که شی  و 

کتێبی یەکەمی بێهزاد قادری،کۆمەڵەچیرۆکێکی کوردی بە ناوی »نێچیری وەرزەکان« 
بوو، کە ساڵی پێش و هاوکات لەگەڵ کارەساتی بوومەلەرزەی کرماشان لە چاپ درا.
زمان  بواری  لە  و  دەروونناسییە  کارناسیی  بڕوانامەی  خاوەن  قادری،  بێهزاد 
ڕۆژنامەکانی  زۆربه ی  لە  و  چاالکه   کوردیدا  ڕۆژنامەنووسیی  و  ئەدەبیات  و 
دراوە. چاپ  لە  وتاری  و  یادداشت  و  پەخشان  و  چیرۆک  کوردستاندا 

سێزدەیەمین فستیڤاڵی شانۆی سەر شەقامی مەریوان

فستیڤاڵی مووسیقیی له یالخ

داهاتی »شاوه تی جنۆکه« درا به  زیاندیتووانی بوومەلەرزەکەی کرماشان
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