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دامهزرانی کۆماری کوردستان له چوارچێوهی ئێرانێکی دێموکراتیکی فیدراڵدا

لەم ڕۆژان ــەدا کە باڵوبوونەوەی
ڤایرۆسی کۆرۆنا لە ئێران نیگەرانی
و مەترسیی جیدی لەسەر گیان و
ژیانی خەڵک دروســت کــردوە ،ئەم
پەتایە چەند قات هەڕەشە لە ژیانی
بەندییەکان ،بەتایبەت زیندانییانی
سیاسی دەکا.
ئــــەنــــجــــومــــەنــــی زیـــنـــدانـــیـــیـــە
سیاسییەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان
لە ڕاگەیەندراوێکدا دەڵــێ« :پێشینە
و ڕەفـــتـــاری کـــۆمـــاری ئیسالمی
و بێبایەخیی گــیــانــی زیندانییانی
سیاسی و ساڵمەتیی ئـــەوان الی
کــاربــەدەســتــانــی ڕێــژیــم نیگەرانیی

زۆری لەسەر بــارودۆخــی ساڵمەتی و
ژیانی ئەوان دروست کردوە».
لە درێــژەی ڕاگەیەندراوەکەدا هاتوە
کــە لــەو ب ــارودۆخ ــەدا لــەژێــر گوشاری
چاالکانی سیاسی و مەدەنیدا دەزگــای
قەزایی ڕێژیم بڕیاری داوە بەشێوەی
کاتی ،بەندکراوان مەرەخەسییان بدرێتێ
و لە بەندیخانەکان ڕاگوێزرێن ،بەاڵم ئەم
بڕیارە زیندانییانی سیاسی ناگرێتەوەوە.
ئەنجومەنی زیندانییە سیاسییەکانی
ڕۆژهەاڵتی کوردستان دەڵێ« :پاراستنی
گیانی زیندانییان ،بە تایبەت زیندانییانی
سیاسی بەر لە هەموو شتێک لە ئەستۆی
دەزگـــای قــەزایــی کــۆمــاری ئیسالمی و

ناوەندە پێوەندیدارەکانی دیکەی ڕێژیمە».

"کۆرۆنا" و "کۆماری ئیسالمی"

هەرتک مەترسی بۆسەر ژیان و گیانی خەڵکی ئێرانن
سەروتار

لە کام ئازان و

بە چی بەزیون؟
عەلی بداغی
قــــەیــــرانــــە ســـروشـــتـــیـــیـــەکـــان لــە
سۆنگەی کۆمەڵێک دیــــاردەی وەک
هــەردهــەژان ،الفــاو و باڵوبوونەوەی
پەتا و نەخۆشییەوە لە هەموو شوێن
وکۆمەڵگەیەکدا ڕوو دەدەن ،بــەاڵم
ئــەوەی گرینگە شێوەی مودیرییەتی
ئەم جۆرە قەیرانگەلەیە.
لـــە واڵتـــــە گـــەشـــەکـــردووەکـــانـــدا
مودیرییەتی قەیران بەر لە هەر شتێک
لەسەر بنەمای پێشگرتن ئەویش بە
پشتبەستن بە هەموو توانا زانستی
و تێکنۆلۆژییەکان دەوەستێ و ،بێتوو
بەوە دەروەســت نەهاتن و قەیرانەکە
ڕووی دا؛ ئەمجارەیان هەموو ئیمکاناتی
واڵت و حکومەتی بۆ تەرخان دەکەن
هەتا بە کەمترین زیان بەسەریدا زاڵ
ببن .بەاڵم لە واڵتانی ڕوو لە گەشە یان
گەشە نەکردوو و نادێموکراتیکەکاندا
_کە بەتایبەت دەسەاڵتی سیاسی لەو
واڵتانە خۆی سەرچاوەی قەیرانگەلی
جۆراوجۆریشە_ مودیرییەتی قەیران
جۆرێکی ترە .لەم واڵتانەدا کەمترین
بایەخ و گرینگی بە بنەڕەتی پێشگرتن
نادرێ ،چونکی ئەمە پالن و تێچووی
مــادی و مشوور خــواردنــی گەرەکە.
دوایەش کە بەسەردا کەوتن ،چەندی
بکرێ هەوڵی شاردنەوەی ڕاستییەکان
بەمەبەستی خۆدزینەوە لە ئــەرک و
بەرپرسایەتییەکانی دواتریان دەدەن و
پــەردەی ئاخریش بریتییە لە هەندێک
هەڵتوزداتوز و خۆنواندنی بێبنەما.
بەفرانباری ساڵی  95کاتێک قالیباف،
شارەداری ئەوکاتی تاران لە مەجلیس
ڕاپۆرتی ڕووداوەکەی...

بێتوانایی حکوومەت لە مودیریەتکردنی قەیرانی کۆرۆنادا
“کۆرۆنا” زوو گەیشتە ئێران ،بەاڵم
وەک میوانێکی ڕەزاگـ ــران و لەپێناو
بەڕێکردنی هەڵبژاردنەکانی مەجلیسدا
ســــەرەتــــا شــــاردیــــانــــەوە ،ئــێــســتــاش
لــەگــەڵ بــاوبــوونــەوەی ئــەم پەتایە و
چوونەسەرێی ئــامــاری تووشبووان؛
ئەوەی زیاتر لە هەموو شتێک بەرهەستە

دیــســان درۆ و چەواشەکارییەکانی
دەسەاڵت و کەمیی ئیمکاناتی بێهداشتی
لە واڵت بۆ خۆپاراستنە.
حەسەن ڕۆحــانــی ،سەرۆککۆماری
ڕێژیم بەڵێنی دابــوو کە هەتا ڕۆژی
شــەمــمــە١٠ ،ی ڕەش ــەم ــە ڤــایــرۆســی
کۆرۆنایان بەزاندوە و کاروباری واڵت

ئاسایی دەبێتەوە ،بەاڵم دوینێ دواتر لە
کۆبوونەوەی دەوڵەتدا ڕایگەیاند پەتاکە
پتر لەوە پەرەی سەندوە و خەڵک دەبێ
خۆیان لەخەمی پاراستنی گیانیاندا بن.
ڕۆحانی لە قسەکانیدا نەیگوت ئەی
ئەرکی حکوومەت و دامودەزگاکانی
دەوڵەت لەم پێوەندییەدا چییە و ،هۆکار

چییە دوای مانگێک لــە ڕاگــەیــانــدنــی
ئاشکرای بــاوبــوونــەوەی کــۆرۆنــا لە
ئــێــران ،نــەک خەڵکی ئاسایی ،بەڵکوو
کادری دەرمانی نەخۆشخانەکانیش بۆ
ماسک و جلوبەرگی تایبەت داماون!

ڕێکخراوی لێبوردنی نێونەتەوەیی ٢٣ :منداڵ لە خۆپیشاندانەکانی خەزەڵوەردا کوژراون
ڕێکخراوی لێبوردنی نێونەتەوەیی
ڕای ــگ ــەی ــان ــد :ه ــێ ــزە چ ــەک ــدارەک ــان ــی
کــۆمــاری ئیسالمیی ئێران لە ڕەوتــی
خــۆپــیــشــانــدانــەکــانــی خـــەزەڵـــوەردا و
لــە م ــاوەی دوو ڕۆژدا  ٢٣منداڵیان
کوشتوە”.
لێبوردنی نێونەتەوەیی دەڵێ“ :دەبێ
بڕیاردەران و بکوژانی ئەم  ٢٣منداڵە
کــە لــە نــاڕەزایــەتــیــیــە مەدەنییەکانی
خــەزەڵــوەردا بــەشــدار ب ــوون ،بدرێنە

دادگا ”.لە درێژەی ئەم ڕاگەیەندراوەدا
هاتوە ئەم  ٢٣کەسە تەمەنیان لە نێوان
 ١٢بۆ  ١٧ساڵ بووە.
فیلیپ لوتێر ،بەرپرسی توێژینەوە
و کـــاروبـــاری یــاســایــی ڕۆژه ــەاڵت ــی
نێوەڕاست و بــاکــووری ئەفریقا لەم
ڕێــکــخــراوەیــەدا ڕایــگــەیــانــدوە“ :هێزە
چەکدارەکانی کۆماری ئیسالمی زۆر
بــەئــاســانــی تــەقــە لــە خــۆپــیــشــانــدەران
دەکـــــــەن .هــــەروەهــــا بــەرپــرســانــی

حکوومەتی ئێران زانیاری و ئاماری
ڕوون و دروســت لەسەر ئەژماری
قوربانییەکانی خۆپیشاندانەکان باڵو
ناکەنەوە”.
هـــەواڵـــدەریـــی ڕۆی ــت ــێ ــرز پێشتر
ڕایگەیاندبوو کە هێزە چەکدارەکانی
کۆماری ئیسالمی لە خۆپیشاندانەکانی
خەزەڵوەردا زیاتر لە  ١٥٠٠کەسیان
کوشتوە.

لە ١١ی ڕەشەمەی ١٣٥٧ـەوە

لەسەر وتووێژەکانی نێوان

تەنووری ساردی هەڵبژاردن

بۆ ٢١ی خەرمانانی ١٣٩٧

سمایل شەرەفی

تاران و کوردستان

لە ئێران و لێکەوتەکانی
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درێژەی سەروتار

لە ١١ی ڕەشەمەی ١٣٥٧ـەوە

لە کام ئازان و

بە چی بەزیون؟
“...پــاســکــۆ”ی دەداوە ،سەرەباسێکی گرینگی ک ــردەوە و گوتی
“مودیرییەتی قەیران لە واڵتــی ئێران خۆی لە قــەیــراندایــە” .بەاڵم
خۆی لە پلەی کەسی یەکەمی شار و بــەدوای ئەم کارەساتەدا نە
وازی لە بەرپرسایەتییەکەی هێنا و نە تەنانەت داوای لێبوردنیشی
کرد .بەفرانباری سێ ساڵ دواتر و کاتێک کە پەتای کڕۆنا لەسایەی
مودیرییەتی قالیبافەکانەوە گەیشتە ئێران ،کاربەدەستانی ڕێژیم لەبەر
ئــەوەی تەندووری هەڵبژاردنەکانیان سارد نەبێتەوە ،مــاوەی زیاتر
لە مانگێک خۆیان لێ گێل و نەبان کرد و هەر لەگەڵ تەواوبوونی
هەڵبژاردنەکان دەزگای مانۆڕ و تەبلیغاتی ڕێژیم کەوتە خۆ؛ بەاڵم
ئیدی کار لە کار ترازابوو ،و ئێران نەک هەر قوربانیی ئەم پەتایە،
بەڵکوو ببوو بە سەرچاوەی هەناردەکردنیشی بۆ واڵتانی دی.
پێش ئــەوەش بوومەلەرزەکەی کرماشان ،الفــاوەکــەی شیراز و
لوڕستان و هەر لەم ماوەیەدا هەردهەژێنەکەی قوتوور و لێکەوتەکانی
پێمان دەڵێن لە ئێراندا نە بنیات و دامــودەزگــا دەوڵەتییەکان لە
هەلومەرجی قەیراندا فریای خەڵک دەکەون و نە خەڵکیش متمانەیان
بە ڕێژیم و دەسەاڵتە هەتا بایەخ بۆ کار و کردەوەکانی ڕێژیم دابنێن.
لە کۆماری ئیسالمیی ئێراندا مودیرییەت تەنیا بە هەندێک کاری
ڕۆتێن و هاوئاهەنگیی چەند ئیدارەیەک پێناسە کــراوە و ئــەوەی
ئیدارە و ڕێکخراوەکانی بەناو مودیرییەتی قەیران بەالیدا نەچوون،
خەسارناسی و شرۆڤەی ڕووداوەکــان ،پالنی پێشگیرانە ،ئامادەیی
بەرەوڕووبوونەوە لەگەڵ قەیرانەکان ،گەیاندنی بەوەختی زانیارییەکانی
پێوەندیدار بە خەڵک و فێرکردنی گشتی و تایبەتییە بۆ کۆنتڕۆڵکردنی
قەیرانەکان و کەمکردنەوەی زیان و خەسارە مرۆیی و مادییەکانە.
ئێران لە ڕیزی دە واڵتی پڕ رووداوە سروشتییەکاندایە و لە ٤٠
جۆر بەاڵی سروشتی زیاتر لە  ٣٠دانەیان لە ئێران ڕوو دەدەن و لە
سۆنگەی ناکارامەیی دەوڵەتەوە بەرۆکی خەڵکی ئەم واڵتە دەگرن .لە
ئێران مودیرییەتی قەیران دوای ڕوودانی قەیرانەکە دەست پێدەکا و
ئەویش تەنیا خۆی لە پرسی بەهاناوەچوونێکی سەقەتدا دەبینێتەوە،
سروشتییە لەو بارودۆخەدا لەبەر ئەوەی جۆری ڕووداوەکە پێشبینی
نەکراوە و کەرەستە و ئیمکاناتی بەرگرتن و چارەسەری بۆ تەرخان
نــەکــراوە؛ جــارێ هەتا گەیشتنی هێزی یارمەتیدەر زەبــر و زیانە
سەرەکییە خەڵکی بەرکەوتوو چێشتوویەتی .دوایەش هەموو شتێک
پشتگوێ دەخرێ و لەبیر دەکرێ .هەڵبەت ئەمجارەیان بابەتی “کڕۆنا”
لە دیاردە و بەاڵ سروشتییەکانی دی کەمێک جیاوازترە.
دەسەاڵتی سیاسی لە ئێران پەتای کڕۆنای سەرەتا بەسیاسی
کرد و دواتریش لە پڕۆسەیەکی ئایینی_ئەمنیەتیدا هەوڵیدا بەسەریدا
زاڵ ببێ کە نەیتوانی .سەرەتا بە مەبەستی نەسڵەماندنەوەی خەڵک
لە سندووقەکانی دەنــگــدان بــاوبــوونــەوەی ئــەم پەتایەی لە ئێراندا
شاردەوە و دوایەش کەمیی بەشداریی خەڵک لە هەڵبژاردنەکانیشی
بۆ ترسی خەڵک لە کڕۆنا گەڕاندەوە .لەبیرمانە کە خامنەیی تەنانەت
لەو بابەتەشدا دیسان قامکی تاوانی بۆ “دوژمن”ە خەیاڵییەکە درێژ
کــردەوە و دوایــەش ئەوە ئایەتوڵاڵکانی قوم بوون کە بە ڕوانگەی
ئایینی و ئەمنیەتی ئەوەندەی بۆیان کرا ڕێیان لە ڕێکارە زانستییەکانی
بەگژداچوونەوەی ئەم قەیرانە گرت.
بەئەمنیەتیکردنی دیـــاردە ،مــاف و بابەتە سیاسی و تەنانەت
مەدەنییەکانیش لە هەموو ماوەی تەمەنی کۆماری ئیسالمیدا چەکی
دەستی ئەو ڕێژیمە بووە بۆ سەرکوتی هەرچەشنە ناڕەزایەتی و
مافخوازییەک؛ هەروەها لە ڕوانگەی ئایینیش هەم بۆ شەرعییەتدان
بە حەزفی فیزیکیی نەیارانی سیاسی کەلکیان وەرگرتوە و هەم بۆ
مەرامی بێبەشکردنی هەموو ئایینزا و کەمایەتییە ئایینییەکانی دیکە
لە مافەکانیان .بۆیە لە بابەت کڕۆناشدا سەرەتادا مەالکانی قوم و
مەرجەعە تەقلیدەکان ئامادە نەبوون ئەم مەیدانە بۆ خەڵکی پسپۆڕی
خــۆی بەجێ بێڵن و دەسەاڵتیش لە ڕەهــەنــدی ئەمنیەتییەوە هەتا
ئێستاش لە بەرژەوەندیی خۆیدا بەکاری بێنێ .بــەاڵم وەنەبێ ئەم
ڕێژیمە لە مودیرییەتکردنی هەموو پالن و بەرنامە و دیــاردە و
قەیرانێکدا کورتی هێنابێ ،ئەساس ئەوەیە کە چیی لە بەرژەوەندیی
دەسەاڵت _نەک خەڵک_دا بووە بەباشترین شێوەی دڵخوازی خۆی
ڕایی کردوە و چیش زەرەری بۆ پەز بووە ،لەبۆ قازانجەکانی خۆی
سیاسەتی لەگەڵدا کردوە .کارنامەی  ٤١ساڵەی ئەم ڕێژیمە پڕە لەو
شێوەی مودیرییەتە:
ڕێژیم هەر لە ڕۆژەکانی یەکەمی گرتنەدەستی دەســەاڵت کەوتە
پــڕۆژەی نەهێشتنی نەیارانی سیاسیی خۆی و تەنافەکانی ئێعدامی
دەمودەست لە سەربان و حەوشەی مەدرەسەی ڕیفاهـ هەڵخست
و هەتا ئێستاش تێرۆر و حەزفی فیزیکیی دژبەرانی سیاسیی خۆی
مودیرییەت دەکــا! ئــەم ڕێژیمە  ٨ســاڵ شــەڕی ماڵوێرانکەر لەگەڵ
عێڕاقی لەپێناو سەقامگیریی دەسەاڵتی سیاسیی خۆیدا درێژ کردەوە،
شەڕێک کە بە میلیون کەسی تێدا کوژران و بریندار بوون و ژێرخانی
ئابووریی واڵتی هەڵتەکاند ،بەاڵم ئەوان بەپێی بەرنامەکانی خۆیان
مودیرییەتیان کرد و ئاکامی دڵخوازی خۆیان لێ وەرگــرت! ئەوان
ئــازابــوون لە مودیرییەتی کوشتارەکانی کوردستان ،خوزستان و
تورکەمەنسەحرا و ،کوشتاری زیندانیانی سیاسی لە هاوینی ساڵی .٦٧
ئەوان ئازا بوون لە مودیرییەتی ئینقالبی فەرهەنگی! و ئیدۆلۆژیستە
کردنی نیزامی پەروردە و هەموو ئەو نەهامەتییانەی بەسەر مێژوو و
هونەر و ئەدەبییاتی ئەم واڵتەیان هێنا .سەرکوتی کۆمەڵگەی مەدەنی،
بێبەشکردنی کەمایەتییە نەتەوەیی و ئایینییەکان لە مافەکانیان،
کپکردنی هەرچەشنە ناڕەزایەتییەک و سەرکوتی سیستماتیکی ماف
و داخوازییەکانی ژنان و هتد بەشێکی دی لەو پڕۆژانەن کە ڕێژیمی
کۆماری ئیسالمی لە مودیرییەتکردنیاندا ئازا بووە!
ئەم ڕێژیمە خۆی شێرپەنجە و پەتایەکی کوشندەیە و وەک بەاڵیەکی
ئاسمانی بەرۆکی خەڵکی ئێرانی گرتوە و نە دەیهەوێ و نە دەتوانێ
بەرەوڕووی پەتایەکی وەک کۆڕۆنا بێتەوە کە خۆی ڕۆڵی سەرەکیی
بووە لە تەشەنەکردنی لە واڵتدا؛ بۆیە بەر لە هەموو شتێک ئەوە خەڵکن
کە دەبێ فریای حاڵی خۆیان کەون و دواتریش ڕێکخراوی جیهانیی
تەندروستییە کە دەبێ چاوی بەسەر ئێران و ڕەفتار و بڕیارەکانی
کۆماری ئیسالمییەوە هەبێ لەو پێوەندییەدا.

بۆ ٢١ـی خەرمانانی ١٣٩٧
سمایل شەرەفی

(گەورەترین سەرمایەی حیزبی دێموکرات ،پشتیوانیی خەڵکی کوردستانە)

دوای تێپەڕینی زیاتر لە سێ دەیە
بەسەر ڕاگەیاندنی کۆمارە مەزنەکەی
ک ــوردس ــت ــان ل ــە مــەهــابــاد ل ــە الی ــەن
حیزبی دێموکراتی کــوردســتــان و بە
سەرۆکایەتیی سەرۆک کۆماری شەهید
قازی محەممەد ،بۆ جارێکی دیکە و هەر
لە شاری مەهاباد ،حیزبی دێموکرات
دەسپێکی زەمەنێکی دیکە لە شانازی و
غرووری خەڵکی کوردستانی ڕاگەیاند.
ئەم جارەیان جێگرەوە و درێــژەدەری
ڕێــگــا و ڕێ ــب ــازی پــێــشــەوای حیزبی
دێــمــوکــرات ،دوکــتــور عەبدولڕەحمان
قاسملوو لە کۆڕی دەیان هەزار کەس
لە خەڵکی سەرجەم شار و ناوچەکانی
کوردستان لە ئیستادیۆمی وەرزشیی
شــاری مەهاباددا باسی لە قۆناغێکی
نوێی بزووتنەوەی نەتەوایەتیی خەڵکی
کوردستان بە ڕێبەرایەتیی حیزبەکەی
کرد.
ڕۆژی ١١ی ڕەشــــەمــــەی ســاڵــی
١٣٥٧ی هــەتــاوی کــە تیایدا خەباتی
ئاشکرای حیزبی دێموکراتی کوردستان
دوای زیاتر لە سێ دەیــە تێکۆشانی
نــهــێــنــی ڕاگــــەیــــانــــدرا  ،بـــۆ خــەڵــکــی
کوردستان بە گشتی و بە تایبەت بۆ
حیزبی دێموکرات و شــاری مەهاباد،
وەبیرهێنەرەوەی مەزنترین ڕووداوی
مێژوویی و پڕشانازیترین دەسکەوتی
نەتەوەیی بــزووتــنــەوەی نەتەوایەتیی
خەڵکی کوردستان بــوو .لــەم میتینگە
پــڕحــەشــیــمــەتــەدا ،شــەهــیــد دوکــتــور
قاسملوو وێڕای وەبیرهێنانەوەی ئامانج
و داواکارییەکانی خەڵکی کوردستان و
شیکردنەوەی سیاسەت و بۆچوونەکانی
حیزبی دێموکراتی کوردستان ،پێشەوا
ئاسا لەسەر نەخشە ڕێگای خەباتی
مــافــخــوازانــەی خەڵکی کــوردســتــان و
بەرنامەی حیزبەکە لەم پێناوەدا قسەی
بۆ خەڵک کرد.
***
ئێستا کە زیاتر لە چوار دەیە بە سەر
میتینگە مــەزنــەکــەی ١١ی ڕەشــەمــەدا
تێدەپەڕێ ،بزووتنەوەی نەتەوایەتیی
خەڵکی کــوردســتــان بــە ڕێبەرایەتیی
حــیــزبــی دێــمــوکــرات مــێــژوویــەکــی پڕ
لــە ســـــەروەری و شــانــازی لــە پێناو
دەســتــەبــەرکــردنــی م ــاف و ئــازادیــیــە
نەتەوایەتییەکانی بەرامبەر دەسەاڵتی
سیاسیی دژبە کوردی کۆماری ئیسالمی
لە ئێران تۆمار کردوە .مێژوویەک کە
هەڵگری دەریــایــەک تێچووی قــورس
و گ ــران ــی جــــۆراوجــــۆری ئینسانی،
سیاسی ،ئابووری و کۆمەاڵیەتییە .لەم
پێوەندییەدا هەر وەک شەهید دوکتور
قاسملوو لە میتینگەکەدا باس لە زیاتر
لــە  ٢٥ســاڵ خەباتی پــڕ لــە قوربانی
و کــوێــرەوەریــی حیزبی دێموکراتی
کوردستان دژبە نیزامی پاشایەتی دەکا.
ئەم حیزبە لە پێناو بردنە سەری ئەو
بەڵێن و پەیمانانەی لە ١١ی ڕەشەمەی
١٣٥٧دا بە خەڵکی کوردستانی دابوو،
بەژانترین زامەکانی هەڵگرت .دوکتور
قاسملوو کــە پــەیــامــی ئاشکرابوونی
خەباتی ئاشکرای حیزبەکەی ڕاگەیاند و
ڕاشکاوانە قسەی لەسەر گێرەشێوێنیی
دوژمنانی گەلەکەی کرد و ڕایگەیاند
کە “حیزبی دێموکرات و گەلی کورد
بــەرامــبــەر بــە پــیــانــەکــانــی دوژمــنــان
دەست لە سەر دەست دانانیشن” ،زۆر
باش دەیزانی کە ئەم ڕێگایە سەخت
و نــاهــەمــوارە .ب ــەاڵم لــێــبــڕاوانــە و بە
ئیمان بە ڕەوابــوونــی داخوازییەکانی
خەڵکی کــوردســتــان و دروستبوونی
سیاسەتی حیزبەکەی بەڵێنی بە خەڵک
دا کــە “حــیــزبــی دێــمــوکــرات خــۆی بە
خزمەتگوزاری خەڵک دەزانێ و تا سەر
درێ ــژەدەری ڕێگای شەهیدان دەبــێ”.
بۆیە هەر لەم پێناوەشدا گیانی بەخت
کرد و هاوڕێ لەگەڵ هەزاران کەس لە
هاوسەنگەرانی وەفادار بە بەڵێنەکانیان

مانەوە.
هـــەروەک لــە نەخشە ڕێــگــای حیزبی دێموکراتدا
هاتوە و شەهید دوکتور قاسملووش لەو میتینگەدا
بە دروســتــی ئــامــاژەی پێکرد ،پشتیوانیی کۆمەاڵنی
خەڵکی کوردستان بۆ حیزب گەورەترین سەرمایەیە.
حیزبی دێموکراتی کوردستان کە ٢٥ی گەالوێژی
ساڵی داهاتوو ( )١٣٩٩جێژنی  ٧٥ساڵەی دامەزرانی
دەگرێ ،زیاتر لە حەفتا ساڵی تەمەنی بە شێوەی نهێنی
و ڕێگەپێنەدراو و دوور لە ژینگە و گۆڕەپانی ئەسڵیی
خۆی ،درێژەی بە خەبات داوە .بەاڵم سەرەڕای ئەوەی
کە نەیتوانیوە بە ئاشکرا و ڕاستەوخۆ لەو بەشە لە
کوردستان کە خەباتی بۆ دەکــا ،تێکۆشانی هەبێ،
دیسانیش خاوەن پێگەترین هێزی کوردییە .ڕێژیمی
پاشایەتی کە بە گرتن و بەندکردنی بەشێکی بەرچاو
لە ئەندامانی حیزب لە نێوخۆی واڵت و بەڕێوەبردنی
پیالنی جۆراوجۆر بۆ کوشتن و حەزفی ڕێبەرانی لە
دەرەوەی واڵت ،هەموو هەوڵی ئەوە بوو کە ئەم ڕێبازە
سیاسییە تووشی شکست و لەنێو چوون بکات ،بەاڵم
میتینگە دەیان هەزار کەسییەکەی شاری مەهاباد –
کەمتر لە یەک مانگ دوای ڕووخانی نیزامی پاشایەتی–
سەلماندی کە حیزبی دێموکراتی کوردستان خاوەنی چ
سەرمایەیەکی جەماوەرییە.
لە دەرەجەی یەکەمدا هەوڵدان بۆ لەنێو بردنی حیزبی
دێموکرات کە بە دەیان جار لە الیەن هەر دوو ڕێژیمی
پاشایەتی و کۆماری ئیسالمییەوە تاقی کراوەتەوە،
تووشی شکست بۆتەوە .بۆیە هەوڵیان داوە لە ڕێگای
کەلێن خستنە نێو حیزب –وەک ڕێبەریی بزووتنەوەکە–
و خەڵکەوە ،ئەم حیزبە تووشی بێهیوایی و الوازیی
بکەن .بۆ ئەم مەبەستە هەر لە حاشاکردن لە بوونی
حیزبی دێموکرات و لە بە هەڵوەشاوە ناو بردنیەوە
بگرە تــا پــەرەپــێــدان بــە پــروپــاگــانــدای جــۆراوجــۆری
بێبنەما لەنێو خەڵک ،هەوڵیان داوە مەوجوودیەتی
حیزبی دێموکراتی کوردستان لەم سەرمایە ئەساسییە
(پشتیوانیی خەڵک) بەتاڵ بکەنەوە.
پاراستنی ئــەم ســەرمــایــە بــۆ حیزبی دێموکراتی
کوردستان بە تایبەت لە ماوەی ئەم چوار دەیەی ئاخردا
یەکێک لە ئەرکە هەرە بنەڕەتی و ئەساسییەکان بووە.
جیا لەو پیالنە جۆراوجۆرانەی کە لە الیەن دەسەاڵتی
سیاسی لە تارانەوە بۆ دابڕاندنی خەڵک لە حیزب بەڕێوە
دەچن و تا ئێستاش بەردەوامن ،بەداخەوە کەم نەبوون
و نین ئەو دەست و پێوەندییە بەناو خۆماڵیانەش کە
دژبە پێگەی حیزبی دێموکرات ئاویان لەم ئاشە کردوە
و لێی بەردەوامن .جیا لە هەمووی ئەمانە درێژەکێشانی
خەبات و هاتنی نەسڵەکان بــەدوای یەکدا و تەنگتر
بوونەوەی دەرفەتی مەیدانی بۆ حیزب بە هۆکاری
جــۆراوجــۆری نێوخۆیی و دەوروبـــەر ،ئــەم ئەرکەی
لەسەر شانی حیزبی دێموکرات قورس و گرانتر کرد.
بۆیە بۆ حیزبی دێموکرات پێویست بوو بە دەرکێکی
دروست لە واقعیاتی ئەمڕۆی کۆمەڵگەی کوردستان،
دەسنیشانکردنی دەرفەتەکان ،تێگەیشتن لە پیالنەکانی
ڕێــژیــم و پــێــداگــری لــەســەر مــانــا جەوهەرییەکانی
بــزووتــنــەوەی نەتەوایەتیی خەڵکی کوردستان و لە
هەمووی گرینگتر دیتنی هەموو بەستێنەکانی خەبات و
تیکۆشان و گرینگی دان بە نێوخۆی واڵت و جموجووڵە
جۆراوجۆرەکانی ،پێش بە دابڕانی لە خەڵک و کۆمەڵگە
بگرێ.
گرینگی دان بــە خەباتی جــەمــاوەری و مــەدەنــی،
ڕێزگرتن لە کار و تێکۆشانی تێکۆشەرانی نێوخۆی
واڵت لە بەستێنی جــۆراوجــۆری خەبات و هاندانی
خەڵک بۆ کەلکوەرگرتن لە هەر دەرفەتێکی مومکین
بــۆ هێنانە ئ ــارای ویست و داخوازییەکانی خۆیان
بەرامبەر بە سیاسەتی ڕێژیم بۆ بەرتەسک کردنەوەی
ڕێکارەکانی موبارزە و هەروەها هێنانە ئارای گوتاری
ڕۆژهەاڵتتەوەری بەرامبەر بە پیالنی بەالڕێدا بردنی

هێز و وزەی خەباتکارانە لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان،
بەشێک لەو ڕێکار و گوتارانە بــوون کە حیزبی
دێموکرات بە دروستی توانی لە ڕێگای ئەوانەوە
هــەم پێگەی خــۆی لەنێو خەڵکدا قایمتر بکات و
هەم لە ئاستێکی بەرباڵوتردا بە مەبەستی پێداگری
لەسەر داواکانیان ،سەرجەم چین و توێژەکانی
کۆمەڵگە بەگژ ڕێژیمدا ڕێــک بخا .ح ــزووری پڕ
لە شانازیی پێشمەرگەکانی حیزب لە نێوخۆی
واڵت کە بە حەق لە الیەن خەڵکی کوردستانەوە
بە باوەشی ئاوەاڵ و هیواوە پێشوازییان لێ کرا،
بەشێک بوو لەم نەخشە ڕێگایە .هاوشان لە گەڵ
حـــزووری پێشمەرگانە ،ڕاگەیاندنی پشتیوانیی
حیزب بە شێوەی ئاشکرا لە ڕێکخراوە مەدەنییەکان
و جموجووڵی چاالکانی بــوارە جۆراوجۆرەکان
لــە نێوخۆی واڵت ،گڕوتینێکی بــەرچــاوتــری بە
بزووتنەوەی خەڵکی کوردستان بەخشی.
پەرەسەندنی جموجووڵی جۆراوجۆری خەڵک
و خــەبــاتــگــێــڕان لــە بەستێنی جـــۆراوجـــۆردا کە
ئادرەس و ڕێبەرییەکەی بۆ هەموو الیەک ڕوون
بــوو ،بۆ جارێکی تر بە کاربەدەستانی ڕێژیمی
کــۆمــاری ئیسالمی سەلماند کــە بــە پێچەوانەی
ئەو ئیدیعایانەی دەیانکرد و هەزینەی قــورس و
گرانیان بۆ سەرخستنی تەرخان کردبوو ،حیزبی
دێموکراتی کوردستان وەک هەمیشە و زیاتر لە
ڕابردووش خاوەنی پشتیوانیی خەڵکی کوردستانە.
بۆیە وەک هەمیشە کەوتنە بیری زەربە وەشاندن
لە سەرچاوە و ئادرەسی ئەم جموجوواڵنە و لە
مــاوەی کەمتر لە دوو ساڵدا جیا لە هەوڵدان بۆ
تێرۆری کــادر و پێشمەرگەکانی ئــەم حیزبە ،لە
دوو هێرشی تێرۆریستیدا؛ تەقینەوەکانی شەوی
یەلدای ١٣٩٦ـی بەردەم بارەگای ناوەندیی حیزب
لە قەاڵی دێموکرات و هێرشی مووشەکیی بۆ سەر
کۆبوونەوەی کومیتەی ناوەندیی حیزب لە ١٧ی
خەرمانانی ١٣٩٧دا کە لەنێو بردنی یەکجاریی
ڕێبەریی حیزبی دێموکراتیان ئامانج بوو.
لە ئەنجامی هەموو ئەو هێرشە تێرۆریستییانەدا
ئــــــەوەی وەک هــەمــیــشــە خــــۆی دەرخـــســـت و
کــاربــەدەســتــانــی ڕێــژیــمــی زیــاتــر تــووشــی ڕق و
تووڕەیی کــرد ،پشتیوانیی سەرتاسەریی خەڵکی
کوردستان لە حیزبی دێموکرات و ڕسواکردنی ئەم
کــردەوە تێرۆریستییانە بوو .لوتکەی هەڵوێستی
پشتیوانیی خەڵکی ڕۆژهــەاڵتــی کــوردســتــان لە
حیزبی دێموکراتی کوردستان ،مانگرتنی گشتی
و سەرتاسەریی ڕۆژی ٢١ـی خەرمانانی ١٣٩٧ـی
هەتاوی بوو کە هەر دوای سێ ڕۆژ تێپەڕین بە
سەر هێرشی مووشەکیی سپای پاسدارانی کۆماری
ئیسالمیی ئێران بۆ سەر کۆبوونەوەی ڕێبەریی
حیزب لە قــەاڵی دێموکرات لە ١٧ی خەرمانان،
خەڵکی کــوردســتــان بــە مــانــەوە لــە ماڵەکانیان و
داخستنی دووکان و بازاڕەکان وێڕای ڕسواکردنی
ئــەم کـــردەوە تێرۆریستییە ،پشتیوانیی بەرینی
خۆیان لە حیزب دەربڕی.
ئەگەر خەڵکی کوردستان توانیبایان و ئیزنیان
پێ درابا کە بە شێوەیەکی ئازادانە لە ڕۆژی ٢١ـی
خەرماناندا هەڵوێست بگرن ،هیچ گومانی تێدا نییە
کە لە هــەر شارێکی کوردستاندا میتینگی زۆر
گەورەتر لە میتینگە دەیان هەزار کەسییەکەی ١١ی
ڕەشەمەی ٥٧ـی شاری مهاباد بەڕێوە دەچوو .جا
ئەو کات زیاتر و ڕوونتر لە ئێستا بۆ هەموو الیەک
دەردەکـ ــەوت کە حیزبی دێموکراتی کوردستان
خاوەنی چ سەرمایەیەکی گەورەیە.
***
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لەسەر وتووێژەکانی نێوان تاران و کوردستان
دیمانە :عەلی لەیالخ
ناوەند سەرەڕای شۆڕشێک کە بۆ هەڵتەکاندنی
سیاسەت و بیروبۆچوونەکانی ڕێژیمی پاشایەتی
بە نیسبەتی پرسی نێوخۆیی و سیاسەتی دەرەکی
کرابوو ،لە زۆر شتدا هەر هەمان خوێندنەوە و
ڕوانگەی هەیە .پرسی نەتەوەکان و ماف و داوای
جۆراوجۆرییەکانی ئێران یەک لەوان بوو.
دوای خــۆڕاگــری و بــەربــەرەکــانــیــی ک ــورد لە
بەرامبەر هێرشی بەرباڵوی هێزە چەکدارەکانی
ک ــۆم ــاری ئــیــســامــی و بــەهــۆی شکستی هێزە
چەکدارەکان لە قۆناغەکانی یەکەمی پەالمار بۆ
سەر کوردستان؛ چەند دیدار و دانیشتنێک لە نێوان
دەســەاڵتــی نــاوەنــدی و نوێنەرانی بزووتنەوەی
سیاسیی کــورد پێک هــات .حیزبی دێموکراتی
کوردستان یەک لە الیەنەکانی بەشدار لەم وتووێژ
و چاوپێکەوتنانە بوو.

بۆ داڕێژرابوو .دووەمەن ئێمە پادگانێکی بەقەول
“طاغوتی”ـمان گرتوە .بۆ ئەگەر لە شارێکی دیکە
وەکــوو تــاران و تــەورێــز شتی وا ڕوو دەدا بە
حەماسەوە باسی دەکەن ،بەاڵم لە کوردستان بە
گومانەوە؟ ئەزقەزا کاتێک پادگانی مەهاباد گیرا
یەکێک لە ناوەندە سەرکوتکەرەکانی نەتەوەیکــورد -هەمان ڕۆژ ڕادیــۆ تــاران بە حەماسەوە
باسی لەوە کرد کە پادگانی “طاغوتی” لە شاری
مەهاباد لە الیەن هێزی گەلەوە دەستی بەسەردا
گیراوە”.
ب ــەڕێ ــز مــامــۆســتــا ل ــە درێـــــژەی گــێــڕانــەوەی
ڕووداوەکانی ئەم ڕۆژە هەستیارانە لە سەروبەندی
دانیشتنەکانی نێوان نوێنەرانی تاران و کوردستان
ئاماژەی بە داواکارییەکان کرد و گوتی“ :نوێنەرانی
تــاران لە ڕاستیدا نەهاتبوون بۆ چــارەســەری و

مامۆستا عــەبــدوڵــا ح ــەس ــەنزادە ،سکرتێری
پێشووی حیزبی دێموکرات یەک لەو کەسانەیە
لەم دانیشتنانەدا بەشدار بووە کە بە بەشداریی
“داریووش فرووهەر ،هاشم سەباغیان و عیزەتوڵاڵ
سەحابی” وەک نێردراوانی دەوڵــەت لەژێر ناوی
“هەیئەتی حوسنی نییەت”دا پێک هاتبوو.
بە ڕای مامۆستا عەبدوڵاڵ حەسەنزادە ،هەیئەتی
ناوبراو دەسەاڵتی ئیجرایی نەبوو ،بەڵکوو تەنیا
هاتبوون بۆ پرسیار کردن و گوێگرتن و بەتەواوی
ئەم بێدەسەاڵتییەیان پێوە دیار بوو.
مامۆستا حەسەنزادە لەو بارەوە دەڵێ“ :ناتوانم
بە دڵنیاییەوە بڵێم حوسنی نییەتیان هەبوو یا نا،
بەاڵم لە ڕەفتاریاندا دیار بوو کە بۆ چارەسەری
پرسی ئێمە [نەتەوەی کورد] نەهاتبوون؛ بەڵکوو
دەوڵەتی مووەقەت لەبەر الوازیی [پێگەی خۆیان]
و گرینگیی کوردستان ئامادە بووە نوێنەرانی خۆی
بنێرێ کە دواتر ئایەتوڵاڵ خومەینی گلەیی لەو کارە
دەکا و دەڵێ“ :ئەمن گوتم سەرەتا گەمارۆ ئینجا
گفتوگۆ( ،اول محاصر بعد مذاکرە) ”.هەر ئەمەش
ڕێگەی بۆ شەڕی سێ مانگە خۆش کرد”.
مــامــۆســتــا ح ــەس ــەن ــزادە لــە بــەشــێــکــی دی لە
ڕوونکردنەوەی ئەم بابەتە بە ئاماژە بە چۆنیەتیی
سەرکەوتنی شۆڕشی  ٥٧گوتی“ :ڕاستە ئێران
واڵت ــی گــەالنــی ج ــۆراوج ــۆرە و لــەســەر گــۆڕانــی
سیاسیی  ٥٧کاریگەرییان هەبووە ،بەاڵم واقعیەتی
شۆڕشی  ٥٧بە حوکمی ئەوەی موئەسساتی دینی
و ئیسالمی جڵەوکێشی ئــەو شۆڕشە بــوون ،لە
ڕاستییدا شۆڕشی ئیسالمی بوو و خومەینیش
ڕێبەری بوو .زۆر جار دەگوترێ ئەو شۆڕشە بە
تااڵن بــراوە ،قەت وا نییە کە بڵێین گەالنی ئێران
شۆڕشیان کردوە و ئینجا ئیسالمییەکان دەستیان
بەسەردا گرتوە؛ بەاڵم ڕۆژی ٢٢ی ڕێبەندان نابێ
هەر بەوە بناسرێ کە کۆماری ئیسالمی هاتووەتە
سەرکار ،چونکە لەو ڕۆژەدا کۆتایی بە دەسەاڵتی
 ٢٥٠٠ساڵەی پاشایەتی بە گشتی و بە تایبەتی
دەسەاڵتی  ٥٣ساڵەی پەهلەوی هات ،کە خەڵکی
ئێران و بە تایبەتی خەڵکی کوردستان ستەم و
زوڵمی زۆریان لەو دەسەاڵتە چێشتبوو”.
لە بەشێکی دیکە لە قسەکانیدا ،بەڕێز حەسەنزادە
بە ئــامــاژەدان بە ڕووداوەکــانــی شۆڕشی  ٥٧بە
تایبەتی لە کوردستاندا گوتی“ :بە بۆنەی مەرگی
کاک عەزیز یووسفی ،تێکۆشەری دێموکرات لە
شاری مەهاباد ناڕەزایەتییەکان دەستی پێکرد و
دوای سەرکەوتنی شــۆڕش و بەرجەستەبوونی
پرسی کــورد ،لە یەکەم دی ــداردا و بەبێ ئــەوەی
بابەتێکی ڕێکخراو بێ ،لە هەمان ڕۆژدا پادگانی
مەهاباد دەستی بەسەردا گیرا“ .هەیئەتی حوسنی
نییەت” و نوێنەرانی حکوومەت پێیان وابوو کە بە
ئەنقەست لەو ڕۆژەدا ئەو کارە کراوە ،کە نیشان
بدا “حوسنی نییەت” نییە! بەاڵم هەر زوو پێیان
گوترا کە ئەو ڕووداوە؛ ئەوەڵەن پێشتر بەرنامەی

زیاتر بۆ سەرنجدان بە دۆخەکە هاتبوون .بەاڵم
ئێمە وەکوو حیزبی دێموکرات داواکارییەکانمان
ڕوون بوو ،چ ئەو کات کە داوای خودموختارییمان
دەکرد لە چوارچێوەی خاکی ئێراندا و چ وەکوو
ئێستا کە باس لە فیدرالیزم دەکەین کە ئەویش
هەر لە چوارچێوەی خاکی ئێراندایە .ئێمە سوور
بووین بۆ چارەسەری ئەو کێشەیە بەاڵم هەیئەتە
جــۆراوجــۆرەکــانــی تــــاران هــەنــگــاوی جیدییان
هەڵنەهێنا و بەبێ دەسەاڵتی بڕیاردان سەردانیان
دەکرد ،چون لە سەرەوەی ئەوان کە خومەینی بێ،
بــاوەڕی بە مافی گەالن نەبوو! هەروەها ڕادەی
“حسن نیت” لە نێو هەیئەتەکاندا جیاوازیی هەبوو”.
ڕێزدار حەسەنزادە لە پێوەندی لەگەڵ ڕوانینی
ئایەتوڵاڵ خومەینی بۆ پرسی نەتەوەیی و مافەکانی
دیکەی گەلی کورد گوتی“ :هەر حەوتوویەک دوای
هاتنە سەرکاری کۆماری ئیسالمی ،هەیئەتێکی
بەرباڵو و پێکهاتوو لە چین و سێنفە جیاجیاکان،
سەردانی تارانیان کرد و دوکتور قاسملووشیان
لەگەڵ بوو ،بەاڵم هەر بەخێرهاتنێکی تەشریفاتی
و دواتر هاتبوونەوە .بەاڵم لە دیدارەکانی دیکەدا
بۆخۆم لەگەڵ بووم ،هەم بۆ تاران و هەم بۆ قوم.
لە دیداری قوم کە چاومان بە ئایەتوڵاڵ خومەینی
کەوت ،ئەڵبەت پاش حەوتوویەک مۆڵەت وەرگرتن
بۆ چاوپێکەوتن و ،لە کاتێکیشدا کە ڕامانگەیاندبوو
ئێمە ئەو  ٨کەسە نوێنەرانی دێموکرات نین ،بەڵکوو
نوێنەری چین و توێژەکانی خەڵکی مەهابادین و
کۆمەڵێک داواکاریمان هەیە .پاش حەوتوویەک
چاوەڕوانی ،دەکرێ بڵێم لەو دیدارەدا تەنیا نیزیک
بە دە دەقە دانیشت و گوێی لە قسەکانی ئێمە گرت.
لــەو دە دەقــەش عەینی ئــەو قسانەی دووپــات
ک ــردەوە کە نابێ پەلە بکەن! پاشان بە فیکری
خــۆم ویستم زیرەکی بکەم و قسەیەکی لە زار
دەربێنم گوتم :هەموو ئەوشتانەی کە دەفەرمووی
نابێ پەلەمان هەبێ قەبووڵە .بــەاڵم تەنیا یەک
پرسیار؛ ئێمە وەکوو خەڵکی کوردستان لە ڕێژیمی
پاشایەتی زوڵمی جــۆراوجــۆرمــان دیتوە ،ئێستا
دەمانهەوێ بزانین لە سیستمی کۆماری ئیسالمیدا
چی دەبــێ؟ کەس دڵی ئاو ناخواتەوە مەگەر لە
زاری جەنابتەوە بگوترێ! خومەینی بەبێ ئەوەی
واڵمێک بە “ئەرێ” یان “نا” بداتەوە ،گوتی :هەر
کەس دێ دەڵێ شا زوڵمی لە ئێمە کردوە .کورد
دێ وا دەڵێ ،تورک دێ وا دەڵێ و تەنانەت هێنایە
ســەر شــارەکــان و گــوتــی :ئیسفەهانی وا دەڵــێ،
شیرازی وا دەڵێ و  ...ئێمە بۆخۆمان لەم شاری
قومە لە زەمانی پاشایەتی ،هەقمان نەبوو بەئازادی
مەراسمی ئایینیی تاسووعا و عاشوورا بەڕێوە
ببەین .خومەینی بەو قسانە خۆی بوارد لە ئەسڵی
پرسیاری من و مەوزووعاتی ئێمەی بەو جۆرە
کردە “تەپ و تۆز” و دەتوانم بڵێم بە زیرەکییەوە
خۆی لە ڕاستییەکا 
ن بــوارد .خومەینی نە گوتی
مافتان نادەینێ کە خەڵک پشتی لێ بکا و نە گوتی

مافەکانتان دەدەینێ ،هەتا لە سەری نەبێتە ماڵ”.
لە درێــژەی بابەتەکەدا باسی دانیشتنەکانی
نوێنەرانی تــاران و کــورد لە شــاری سنە کرا،
کە لە بەڵگەنامەکانی کۆماری ئیسالمیدا هاتوە،
لــەبــەر ئ ــەوەی ئیبراهیم خانی یوونسی ئەو
کات ئوستانداری پارێزگای سنە بووە ،لەگەڵ
دژبەرانی ڕێژیم نەرمی نواندوە و ئەمنیەتی
سنەیان تێک داوە.
بەڕێزیان لەو بارەوە گوتی“ :ڕاستە ئیبراهیم
خانی یوونسی لــەو ســەروبــەنــدەدا ئوستاندار
بوو بەاڵم ئەو لەوێ نەبوو بەڵکوو جێگرەکەی
واتە ئاغای کولیجی لەوێ بوو کە هیچ نەقش
و دەسەاڵتی دەوڵەتی نەبوو .ئەساسەن ئەو
هەیئەتە بۆ موزاکرە نەهاتبوون ،بەڵکوو ئەو
هەیئەتە لە ئاکامی شــەڕی سنە ،گەیشتبوونە
سنە و -لە تاقەتی ئەم دیدارەشدا نییە کە باس
لە هۆکاری ئەو شەڕە بکەین ،-ئەوان هاتبوون
بۆ دامرکاندنی شەڕ بەاڵم لە کاتی دانیشتنەکەدا
هــەم شــەڕ هــەبــوو ،هەمیش دەوڵـــەت هێندێک
حەرەکەتی مندااڵنەیان کرد وەکوو “شکاندنی
دیواری سەوتی” بە فڕۆکە جەنگییەکان؛ ئەویش
ڕاســت بەسەر ئەو شوێنەی کە دوو هەیئەت
دانیشتبووین و قسەمان دەکرد”.
مامۆستا ح ــەس ــەنزادە بــە بــاس ک ــردن لە
بارودۆخی ئەو کاتی شاری سنە و دیدار لەگەڵ
نوێنەرانی دیکەی کــورد وەکــوو کاک ئەحمەد
موفتیزادە و ئەو تاوانانەی کە هێندێک الیەن
باسی دەکــەن ،گوتی“ :ئەگەر بمهەوێ وەکوو
تاریخ لەسەر کاک ئەحمەدی موفتیزادە باس
بکەم دەبێ بڵێم کەسێکی نیشتمانپەروەر بوو،
لە زەمانی شادا یەکێک لە تێکۆشەرانی دژبەری
ڕێژیمی پاشایەتی بوو .تەنانەت بە تاق و تەنیا
بە دەستخەتی خۆی بەیاننامەی دەنووسی و
بە ئیمزای خۆی باڵوی دەکــردەوە و پیاوێکی
بوێر و ئازا بوو .بەاڵم ئەوەشمان لەبیر نەچێ
کــە وەک بــۆخــۆی دەڵــێ پاشخانێکی فیکریی
ئایینیی هــەبــوو .ئــەو حکوومەتەش [کۆماری
ئیسالمی] بەناوی ئایینەوە هاتبوە سەرکار،
هەر بۆیە ئەویان بەجیا دەدواند و تا ڕادەیەک
کــاریــگــەریــیــان لــەســەر دانــابــوو کــە هەرچەند
مــن بــۆخــۆم لێم نەبیستوە ب ــەاڵم گوتبووی:
“خودموختاری لە گیرفانمدایە”! پاشان ناکۆکی
کەوتە نێوان کاک ئەحمەد و مەرحووم شێخ
عیزەدین حوسەینی کە هۆکارەکەشی دەتوانێ
سازمانە سیاسییەکانی ئەو کات بێ.
ڕۆژێک پێش دیداری سنە هەردووکیان [کاک
ئەحمەد و شێخ عیزەدین] لە سەقز یەکتریان
بینی و بڕیاریان دا کە کــەس بەجیا بەناوی
گەلی کوردەوە لەگەڵ دەوڵەت و میدیاکان قسە
نەکا .بەو جۆرە ڕێک کەوتن ،بەاڵم شەوەکەی
لــە تــەلــەڤــیــزیــۆنــەوە چــاومــان لێبوو کــە کاک
ئەحمەد قسە دەکا و خودا هەڵناگرێ هەرچەند
لە کۆبوونەوەکە چاکی قسە کرد بەاڵم لەوەی
تەلەڤیزیۆن خــراپــی گــوت و ئێمەی کــوردی
تاوانبار کرد .با ئەو ڕاستییەش بۆ مێژوو بڵێم
کە ئێمەش هەڵەمان بووە بەاڵم النیکەم دەبێ
پەنجا پەنجا دابــەشــی بکەن .خۆشباوەڕی و
خۆشقەلبیی کاک ئەحمەد بــووە هۆی ئەوەی
ئەو لە ئێمە جیا بکاتەوە و هەر ئەو خەسڵەتەش
بووە هۆی ئەوەی سەری لەو پێناوەدا دانێ...”.
درێژە لە الپەڕەی ٩
دهگهڵ داوای لێبوردن:
خوێنەرانی بەڕێزی “کوردستان”! بهداخهوه
وتــاری من له کۆنفڕانسی یــادی د .قاسملوو
لە سێنای فەڕانسە کە ژمــارەی پێشوو()٧٦٨
هەر لەم الپەڕەیەدا داندرابوو ،هەڵەیەکی زەقی
تێکەوتوه کە خەتاکەی هی خۆم بووه.
وێـــڕای داوای لــێــبــوردن بــەمــجــۆرە ڕاستی
دەکەمەوە:
 -١لەدێڕی چــوارەمــی پاڕاگڕافی چوارەمی
ستوونی ٣دا ( )١٩٧٢دەکرێته (.)١٩٧٧
 ٥ -٢دێـــڕی کــۆتــایــی ه ــەر ئ ــەو پــاڕاگــڕافــە
بەمجۆرە ڕاست دەکرێتەوە:
ناوچە و بە تایبەتی ناکۆکیی نێوان هێندێک لە
هێزە سەرەکییهکانی کوردستان بوونە کۆسپی
سەر ڕێگای پێکهێنانی کۆبوونەوەی دووەم و
بەمجۆرە ئەو هەوڵە پیرۆزە بە ناکامی ماویەوە
عەبدوڵاڵحەسەنزادە
٥ی ڕەشەمەی  ١٣٩٨هەتاوی

2ی ڕەشەمە وەک نوێنگەی سەرکەوتنی ئیرادەی
کۆمەاڵنی خەڵک بەسەر دیکتاتۆریی کۆماری ئیسالمیدا
(بەیاننامە لە پێوەندی لەگەڵ ئاکامی بەناو هەڵبژاردنەکانی مەجلیس لە ئێران)

کۆماری ئیسالمیی ئێ ران جارێکی دیکە و لە بارودۆخ و هەلومەرجێکی
جیاواز و تایبەتدا هەڵبژاردنێکی نمایشیی دیکەی بەڕێوەبرد .ئەم
هەڵبژاردنە چەند مانگ دوای سەرکوتی خوێناویی ناڕەزایەتییەکانی
خەزەڵوەر و هەروەها بەردانەوەی فڕۆکە نەفەرهەڵگرە ئۆک راینییەکە
بەڕێوەچوو کە کۆماری ئیسالمیی ئێ ران بە هەموو تواناوە سەرەتا
حاشای لێ دەکرد و دوایە کە ناچار بە قبوڵکردنی بەرپرسایەتیی
ئەم تاوانە بوو؛ هیچ متمانە و ئێعتبارێکی بۆ خۆی نەهێشتەوە.
بۆیە ڕێژیم لە پێناو پیشاندانی متمانە و ڕەواییەتی نەبوویدا بە
هەموو ت ــوان ــاوە هەوڵی دا خەڵک بۆ هێنانە س ــەر سندووقەکانی
دەنگدان هان بدا و وەک ڕەفتاری سواوی لەمێژینەی؛ بە فڕوفێڵ،
هەڕەشە و تەماحوەبەرنانیش بووە لە بەشداریی خەڵک ،ڕەواییەکی –
هەرچەند درۆیینیش بێت – بۆخۆی دەستەبەر بکا .بەاڵم ئەم هەواڵنە
ن ــەزۆک بوون و کۆمەاڵنی خەڵکی ئێ ران لە هەڵوێستێکی مانادار
و یەکگرتووانەی گشتیدا ،بە نەچوونە سەر سندووقەکان[ ،نا]یەکی
دیکە بەاڵم قورس و قایمتر لە جارانیان بە ڕێژیم گوتەوە.
بایکۆتی هەڵبژاردنەکان و وەاڵم ــی شێلگی رانەی خەڵک بە پشت
تێکردن لە سندووقەکانی دەنگدان دەسەاڵتی سیاسیی بەڕادەیەک
شۆک ک ــردوە کە ڕۆژێ ــک دوای کۆتایی هاتنی پڕۆسەکەش بۆیان
نەک راوە دوائامار لەسەر چەندی و چۆنیی بەشداریی خەڵک باڵو
بکەنەوە ،ئەگەرچی الی کەس شاراوە نییە و ئامارە نارەسمییەکان
دەڵێن بەشداریی یەکجار کەمی خەڵک لە هەڵبژاردنەکانی ئەمجارەدا
لە مێژووی دەسەاڵتی کۆماری ئیسالمیدا نەبووە و نەبیندراوە.
ئەگەر تەنیا لە ئ ــام ــاری بەشداریی خەڵک لە پاڕێزگای ت ــاران
وەک ناوەندی دەسەاڵتی سیاسیی ئەم واڵتە و ڕێ ــژەی بەشداریی
خەڵکی کوردستان وەک گەلێکی بێبەشک راو لە ماف و ئازادییە
نەتەوایەتییەکانی ورد بینەوە ،دەردەکەوێ کە پێگەی ئەم ڕێژیمە لە
تەواوەتیی خۆیدا و لە ئاستی گشتیی واڵتدا چەندە لەرزۆک و لە حاڵی
داڕمان دایە .بە پێی ئەو ئامارە سەرەتاییانەی خودی دامودەزگاکانی
ڕێژیم لە پێوەندی لەگەڵ ڕێژەی بەشداریی خەڵک باڵویان کردۆتەوە
کە بێگومان بە هیچ شێوەیەک جێی باوەڕ و متمانەی خەڵک نین،
تــاران ،وەک ن ــاوەن ــدی دەس ــەاڵت ــی سیاسی و پایتەختی ئ ــەم واڵت ــە،
کەمترین ڕێ ــژەی بەشداریی تێدا تۆمار کــراوە .کوردستانیش کە
مێژوویەکی پڕ لە شانازی و هەڵوێستی ڕاشکاوانەی بەرانبەر بە
سیاسەتە دژیگەلییەکانی کۆماری ئیسالمی هەیە و لە [نا] گوتن بەم
نیزامە پێشەنگ بووە ،خەڵک و هێزە سیاسییەکانی بە گرتنەبەری
هەڵوێستی بایکۆت ل ــەم خولە لە هەڵبژاردنەکانی مەجلیسدا و
تۆمارکردنی کەمترین ڕێژەی بەشداری ،بۆ جارێکی دیکە لە تەواوەتیی
خۆیدا بەرەنگاری ئەم ڕێژیمە دژیگەلییە بوونەوە .بینیمان بڕیاری
بایکۆتی هەڵبژاردنەکان کە لە الیەن هێزە سیاسییەکانی کوردستان
و لە “ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێ ران”ەوە درابوو،
لە الیەن کۆمەاڵنی خەڵکی وشیار و لەسەر هەستی کوردستانەوە
پێشوازیی لێ ک را و ساردوسڕترین پێشوازیی خەڵکی لە ستادی
پڕوپاگاندای کاندیدەکان و دەنگدانی لێ کەوتەوە .خەڵکی کوردستان
بە چۆڵ هێشتنەوەی ستادەکان و نەچوونە سەر سندووقەکانی
دەنگدان دەریان خستەوە کە خاوەنی شعوورێکی سیاسیی بەرزن
و نایەڵن دەسەاڵتی سیاسی بۆ مەرامەکانی خۆی بەکاریان بێنێ.
ژوورەکانی پیالنگێڕیی ڕێژیم لە کوردستان بە درێژایی ڕەوتی
پڕوپاگاندای هەڵبژاردنەکان لە کوردستان و بە مەبەستی هاندانی
خەڵک بۆ چوونە سەر سندووقەکانی دەنگەکان و بردنە سەرێی
ڕێژەی بەشداریی خەڵک ،هەوڵێکی زۆریان خستە گەر .پەرەدان بە
هەستی تایفەگەری و ،بە تایبەت زەقکردنەوەی کەلێن و جیاوازیی
نەتەوەیی لە هێندێک شوێن ،یەکێک لەو پیالنانە بوو کە ڕێژیم
بە مەبەستی ڕاکێشانی خەڵکی کوردستان بۆ سەر سندوقەکانی
دەنگدان بە چڕی کاری لەسەر کردن .بەاڵم بە خۆشییەوە خەڵکی
کوردستان و حیزبە سیاسییەکان و بە تایبەت چاالکان و خەڵکی
وشیار لە نێوخۆی واڵت ،ژی رانە و ئازایانە هەموو ئ ــەم دەه ــۆ و
پیالنگێڕییانەی ڕێژیمیان مایەپووچ هێشتەوە.
دەف ــت ــەی سیاسیی حیزبی دێ ــم ــوک ـرات ــی ک ــوردس ــت ــان بەبۆنەی
سەرکەوتنی ئی رادەی کۆمەاڵنی خەڵکی ئێ ران ،کوردستان و سەرجەم
نەتەوەکانی دیکە لە رۆژی ٢ی ڕەشەممەدا کە بە بایکۆتی بەناو
هەڵبژاردنەکان ،لەرزۆکبوونی پایەکانی دەسەاڵتی ڕێژیمی کۆماری
ئیسالمی و ب ێ پێگەبوونی ئەم نیزامەیان دەرخست ،پیرۆزبایی لە
سەرجەم خەڵکی ئێ ران و کوردستان دەکا .هەر لەم پێوەندییەدا ساڵو
و ڕێز و پێزانینی بۆ زۆرینەی کۆمەاڵنی خەڵکی کوردستان هەیە
کە بە نەچوونە سەر سندوقەکانی دەنگدان ،داکۆکییان لە ماف و
ئازادی و ویستە نەتەوایەتییەکانیان کرد .پێزانین و سپاس بۆ ئەو
بەربژێ رانەی لەم خولە لە هەڵبژاردن بۆ نوێنەرایەتی لە پارلمانی
ئێ ران خۆیان کاندید نەکرد و کشانەوە .پێزانین و ساڵو بۆ ئەندامان
و الیەنگ رانی حیزبی دێموک راتی کوردستان کە لەو ماوەیەدا لە ژێر
ڕێنوێنییەکانی حیزب و لە پێوەندی لە گ ــەڵ چۆڵبوونی ستادی
کاندیدەکان و نەچوونە سەر سدنووقەکانی دەنگداندا ،چ ــاالک و
هەڵسووڕ بوون .سپاس و پێزانین بۆ ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی
کوردستانی ئێ ران کە بە گرتنە پێشی سیاسەتێکی درووس ــت و
مەسئوالنەی هاوبەش لەم پێوەندییەدا ڕۆڵی بەرچاوی گێ ڕا.
حیزبی دێموک راتی کوردستان
دەفتەری سیاسی
٤ی ڕەشەممەی ١٣٩٨
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کەماڵ کەریمی:

ئەم "نا"یەی کە دیسان بە کۆماری ئیسالمی گوترایەوە ،دەسکەوتێکی باشە
بۆ بزووتنەوەی سیاسی و گۆڕانخوازانە لە ئێران و کوردستان

دیمانە :هەردی سەلیمی
لە ڕۆژی ٢ی ڕەشەمەی ٩٨ی هەتاویدا
هەڵبژاردنی پارلمانی ئێران بەڕێوە چوو،
سەرەڕای بانگەشە و پروپاگاندایەکی زۆر
لەالیەن ڕێژیمەوە بۆ گەرمکردنی بازاڕی
بەشداریی خەڵک ،بەاڵم ئاکامەکەی پێچەوانە
بوو و بەپێی ڕاگەیاندنی وەزارەتی نێوخۆی
ئێران ٪٤٢ی ئەو کەسانەی مافی دەنگدانیان
هەبوو بەشدارییان لەم هەڵبژاردنانەدا کرد
و؛ کورسییەکانی مەجلیسیش بەشی هەرە
زۆریان بە ئوسوولگەراکان بڕا و ئەوەیکە
لــەم نێوەدا نــوێ بــوو هاتنی ڕێژەیەکی
بەرچاو لە فەرماندەیانی سپای پاسداران
وەک نوێنەری مەجلیس بوو .ڕووداوەکانی
ساڵی  ٩٨بە تایبەتی ناڕەزایەتییەکانی
خەزەڵوەر ،گرینگییەکی زۆری بە ئاکامی
هــەڵــبــژاردن هــەم بــە الی دەســەاڵتــەوە و
هەمیش بە الی دژبەرانەوە دروست کردبوو.
لە کوردستان پێشتر حیزبە سیاسییەکانی
دژبــەری کۆماری ئیسالمی بە دەرکردنی
بەیاننامە بەشداریکردنیان لەم خولەی
هەڵبژاردندا بایکۆت کردبوو و ،ئاکامەکەش
نیشانی دا کە ڕێژەی بەشداری لە کوردستان
لە خــوارەوە بووە .بۆ کردنەوەی زیاتری
ئــەم مــژارە وتووێژێکمان لەگەڵ کەماڵ
کەریمی ،ئەندامی دەفتەری سیاسیی حیزبی
دێموکراتی کوردستان پێک هێناوە.
هەڵبژاردنەکانی مەجلیس بەڕێوەچوون.
ئــەگــەر وای دابــنــێــیــن هـــەر کــێــبــەرکــێ و
هەڵبژاردنێک بــراوە و دۆڕاوێــکــی هەیە،
ئەمجارە کێ براوە و کێ دۆڕاوی ئەم گەمەیە
بوو؟
کۆماری ئیسالمی لەمەڕ هەڵبژاردنەوە زیاتر
ب ــەدوای ئ ــەوەوە بــووە کە نیشان بــدا ،خودی
ڕێژیمە کە براوەی سەرەکیی هەڵبژاردنەکانە .چ
توانیبێتی لە هەندێک قۆناغدا خەڵکێک بکێشێتە
سەر سەندووق و لە تلەڤیزیۆندا نیشانیان بدا،
چ تەنانەت لە دەسبردنە نێو سەندووقەکان و
تەقەلوب و زیادکردنی دەنگەکاندا وایان نواندوە
کە خەڵکێکی زۆر چوون و دەنگیان داوە ،بەم
شێوەیە دەیــهــەوێ نیشان بــدا کــە ڕێژەیەکی
بەرچاو پشتیوانی کۆماری ئیسالمییە و بەدەم
بــانــگــەوازەکــەیــانــەوە دەچـــن و؛ بــەشــداری لە
هەڵبژاردنەکاندا دەکەن.
ئــەوەیکــە ئــەم ج ــارە بینیمان لــە ڕاستیدا
جیاوازییەکی یەگجار زۆری لەچاو هەڵبژاردنەکانی
پێشوو هــەبــوو –هــەرچــەنــد هەڵبژاردنەکانی
پێشووش قەت لەو ئاستەدا نەبووە کە کۆماری
ئیسالمی بتوانێ دڵی پێخۆش بکا ئەگەر وازی
لە تەقولەبەکانی بهێنایە -بەاڵم هیی ئەم جارەیان
لە هەلومەرجێکدا کە بە تایبەتی لە چەند ساڵی
ڕابــردوودا ناڕەزایەتییەکان گەیشتبوە ترۆپکی
خۆی و ،بە تەواوی دەرکەوتبوو کە ئەوەیکە
ڕێژیم پێشتر دەیتوانی بە جۆرێک دایبپۆشێ
ئیتر ئەم جار ئەم کارەشی پێنەکرا.
کوشتاری خەڵک لە شارە جۆراوجۆرەکانی
ئێران لە ناڕەزایەتییەکانی مانگی خەزەڵوەردا
و ،خستنەخوارەوەی فڕۆکە ئۆکراینییەکە کە
هەر ئەو کات سەلمێندرا کە کۆماری ئیسالمی
بــە هــۆی ســپــای پــاســدارانــەوە ئــەو فــڕۆکــەی
خستوەتە خــوارەوە و ،زۆر هۆکاری دیکە کە
ناڕەزایەتییەکانی خەڵکی زۆر بەرین کردبۆوە،
بــەتــەواوی دەردەکــــەوت کــە مــەودایــەکــی زۆر
کەوتووەتە نێوان خەڵک و دەسەاڵت.
بــۆیــە ئــەم ج ــارە ســــەرەڕای هــەمــوو هــەوڵ
و پــاڕانــەوەیــان تەنانەت لە الیــەن خامنەیی و
ڕۆحــانــی و بــەرپــرســە پــلــەبــەرز و پلەخواری
ڕێژیم بۆ هاندانی خەڵک و کێشانیان بۆ سەر
سەندووقەکانی دەنــگــدان؛ ئــەوەیکــە خەڵک بە
نــەچــوونــی خــۆیــان نیشانیان دا نــاڕەزایــەتــیــی
چــەنــدبــارەی خــۆیــان بـــوو .بــەشــداریــنــەکــردن
و ڕێــــژەی زۆر لــە خــــــوارەوەی دەن ــگ ــدەران
دەریخــســت ،خەڵک لــەم ڕێگەشەوە ویستیان
ناڕەزایەتیی خۆیان دەرببڕن و ،دەرکــەوت کە
کۆماری ئیسالمی ئەم دۆڕانەی قەبووڵ کردبوو
و تەنانەت وازی لە مانۆڕی درۆیینیش هێنا کە
پێشتر بە فۆتۆشاپ و لــەم چەشنە تێکنیکانە
دەیــهــەویــســت ڕێـــژەی بــەشــداریــی خــەڵــک زۆر
نیشان بدا .لێرەدا دەکرێ بڵێین کۆرۆنا بەفریای
ڕێژیم کەوت و بەم بۆنەیەوە ڕێگەی بێدەنگی
هەڵبژارد و خۆی لە بایکۆتی خەڵک لە گێلی دا؛
بۆیە لەم جــاردا بەدڵنیاییەوە ڕێژیم نەیتوانی
دەسکەوتێکی هەبێ.

ئەم دەنگنەدانەی خەڵک لەالیەن کۆمەڵگەی
نێودەوڵەتییەوە چ خوێندنەوەیەکی بۆ دەکرێ
و چ لێکەوتەیەکی بۆ کۆماری ئیسالمی دەبێ؟
کــۆمــاری ئیسالمی دەیهەویست بــە دنیای
دەرەوە بــە تــایــبــەتــی ئــورووپــایــیــەکــان –کــە
بەجۆرێک حەزیان لێیە بچنە نێو ئەو کایانەوە -و
تەنانەت دۆستەکانیشیان وەکوو چین و ڕووسیە
نیشان بدا و ،پەیامێکی وا بگەیەنێ کە کۆماری
ئیسالمی پشتیوانیی خەڵکی لەپشتە ،دەیانویست
هــەڵــبــژاردن وەکـــوو پــێــوەرێــکــی دێموکراتیک
بــوونــی ڕێــژیــم نــیــشــان بــــدەن ،بـــەاڵم ئاکامی
بەشدارینەکردنی خەڵک لێکەوتەی پێچەوانەی
ویــســتــی کــاربــەدەســتــانــی کــۆمــاری ئیسالمی
بــەدواوە بوو .بۆیە ئەو لێکەوتە پێچەوانەیەی
کە باسمان کرد ئەوە بوو کە کۆماری ئیسالمی
نەیتوانی پەیامی خۆی بە واڵتانی دەرەوە بدا،
بە ســەرن ـجدان بــەوەی کە هەندێک لە واڵتــان
چاودێرییەکی چڕیان بەسەر ڕۆژی هەڵبژاردندا
بوو و چاوەڕوانی ئاکامەکەی بوون.
لە ڕاستیدا دەتوانین بڵێین بەشداری نەکردنی
خەڵک پەیامێکی جدیی دیکەی خەڵکی ئێران لە
دوای خۆپیشاندانەکانیان بە دنیای دەرەوە بوو،
کە چیتر باوەڕێکیان بەو حکوومەتە و نمایشە
شێوەدێموکراتیکەکانی نییە .ئــەگــەر جــاران
بەشداریی خەڵک لە هەڵبژاردنەکان دەبوونە
کارتێک و لەسەر مێزی دیپلۆماتکارانی کۆماری
ئیسالمیدا دادەنران ،بەاڵم ئێستا و ئەم جارە ئەم
کارتەشی لەدەست دا و دنیای دەرەوەش لەوە
ئاگادار بووەوە کە پشتیوانیی خەڵکی لەدەست
داوە.
وەزارەتی نێوخۆی ئێران ڕایگەیاندوە کە
نێونجیی بەشداری لە هەڵبژاردنەکان سەتا
 ٤٢بووە کە لە مێژووی کۆماری ئیسالمیدا
پێشتر ڕووی نەداوە .بەدەر لەوەی هەر ئەو
ئامارە و ئەوەندە بەشدارییە باسکراوەش
شک و گومانی زۆری لەسەرە ،بــەاڵم بەو
حاڵەش فەزلی ،وەزیری نێوخۆ دەڵێ ئەم
ڕێژەیە جێی ڕەزامەندییە و قبووڵە .بۆچی
کۆماری ئیسالمی بەوەندەش قایلە؟
ڕەنگە ئەگەر هەڵبژاردنێک دێموکراتیک بێ و
لە واڵتێکی ئــازاددا بەڕێوە بچێ ،کەس بیر لە
ڕێژەی دەنگدەران نەکاتەوە .لە واڵتی فەڕانسە
جارێک ٪٣٢ی خەڵک بەشداریی هەڵبژاردنیان
کــرد ،بــەاڵم سەرکۆماریش هەڵبژێردرا و هیچ
کەسێکیش پرسێکی وای بۆ دروست نەبوو کە
ئاخۆ ئەو حکوومەتە پشتیوانیی خەڵکی هەیە یان
نا .لە ئێراندا چونکە دەســەاڵت بەسەر خەڵکدا
سەپاوە ،هەمیشە هەوڵی ئەوە دراوە تەنانەت بە
بردنە سەری ڕێژەکە بە دنیا نیشان بدەن کە
خەڵک لەگەڵ دەسەاڵتدایە.
ئەم جار سەرەڕای هەموو ئەو فرتوفێاڵنەی
کە کرا و ئاماری ڕەسمیی حکوومەت ٪٤٢ی
ڕاگەیاند ،بەاڵم دیسان ڕێژەیەکی کەمە بۆ ئەم
بارودۆخەی ئێستای ئێران ،ئەمە لە کاتێکدایە
کــە هــەمــوو هـــەوڵ و تــوانــای خــۆیــان وەگــەڕ
دەخەن بۆ هاندانی خەڵک و تەنانەت خامنەیی
دەڵێ“ :ئەگەر منیشتان خۆش ناوێ ،بەاڵم لەبەر
واڵتەکەتان دەنگ بدەن” ،بەاڵم بەم حاڵەشەوە
ڕێژەکە لە خوارەوە بوو و بەدڵنیاییەوە کەمتر
لەوەش بوو کە ڕاگەیەندرا .وەزارەتی نێوخۆی
کۆماری ئیسالمی بەم کارە دەیهەوێ پێش بەو
کاریگەرییە نەرێنییانە –لە ڕوانگەی ئەوانەوە -کە
لەسەر دەروونی خەڵک دەیبێ بگرێ .هەروەها
ئەو کاریگەرییەش لەسەر دنیای دەرەوە الببا
و ســـەرەڕای پێناخۆش بــوونــی خــۆیــان ،ئەم
ڕێــژەیــە زۆریــش ئاسایی و سروشتی نیشان
بدەن .بەاڵم ڕاستییەکە لە خەڵک و کۆمەڵگەی
نێودەوڵەتییش –کە بەداخەوە ناهێڵن لە نزیکەوە
چاودێرییان بەسەر ڕەوتــی هەڵبژاردنەکاندا
بکەن -ناشاردرێتەوە و ،ڕاستییەکەش ئەمەیە
کە ڕێژەی ڕاگەیەندراو درۆیین و دەسکردە و
هەروەها زۆر کەمتر لە چاوەڕوانیی کۆماری
ئیسالمییە بۆ مانۆڕدان.
کاتێک لە پێتەختی ئێران کە یــەک شەشی
جــەمــاوەری ئەم واڵتــە لەخۆ دەگــرێ و ،زیاتر
لە  ٩میلیۆن کەس مافی دەنگدانیان هەیە بەاڵم
ڕێژەی بەشدارییەکە کەمتر لە ٪٢٤ە ،ئیتر ڕوونە
کە بارودۆخی ڕێژیم لەنێو خەڵکدا بە تایبەت
لەنێو شارێکی وەکــوو تــارانــدا –کــە بەدڵنیایی
لە شارەکانی دیکەش وا بووە -چییە و چۆنە.
ئەگەر لە تــاران  ٪٢٤بەشدارییان کردبێ –کە
بێگومان کەمتر بــووە -وێناچێ لە ناوچەکانی
تردا لەوە زیاتر بووبێ.

قایل بــوون بەم ڕێژەیەش کە ئێمە دەزانین
کــەمــتــرە ،بــە مەبەستی ئــەوەیــە کــە وا نیشان
بــدرێ لــە زۆر واڵتــی تریشدا بــەشــداریــی لەم
شێوەیە دەکرێ؛ بەاڵم پرسیارەکە ئەمەیە ئەگەر
دەیــانــهــەوێ خــۆیــان بــە واڵتێکی دێموکراتیک
بشوبهێنن ،ئەی ئەم هەمووە هات و هــاوار و
دەهۆڵ کوتان و پاڕانەوەیان لە چییە؟!
لە  ٢٩٠کورسیی مەجلیس تەنیا چارەنووسی
 ١١کورسییان ماوەتەوە بۆ دەوری دووهەم،
بەاڵم لەو  ٢٧٩کورسییەی یەکال بوونەتەوە؛
پشکی ئیسالحتەڵەب و ئیعتدالگەراکان تەنیا
 ٢٠کورسی بووە؛ ئەوە بە بڕوای ئێوە یانی
کۆتایی ڕێفۆرمخوازی لە پێکهاتەی دەسەاڵتی
کۆماری ئیسالمیدا؟

ئــامــارەکــان بــە دروســتــی لــە پــرســیــارەکــەدا
هــاتــوون ،ئــەوەیکــە نــاڕوونــە ئــەوەیــە کــە ئەم
فەرماندانەی سپا لەگەڵ ئوسوولگەراکان هەن
یان سەربەخۆن .بە سەرنجدان بەوەیکە دەوترا
سپای پاسداران بەتامەیە کوودتا بکا ،ئایا ئێمە
دەتوانین ئەمە بە کوودتا یان بە شێوەکوودتایەک
بشوبهێنین؟ ئایا ویستی خامنەیی کە یەکدەست
کردنی نیزامە –کە بێگومان بە پشتیوانیی سپای
پاسداران دەکرێ -ئەمە یەکێک لە ڕێگەکانیەتی
کــە ســپــای پـــاســـداران بێنێتە نــێــو سیستمی
یاسادانانی کۆماری ئیسالمیی ئێرانەوە؟ ئایا
بەم شێوە و لەم ڕێگایەوە بە هێنانی فەرماندە
پلەبەرزەکانی سپای پــاســداران هەوڵی ئەوە
دەدرێ کە سیستمی سیاسیی ئێران یەکدەست
بکرێ؟
ئــــەگــــەر بـــــاس لــــە ڕێــــفــــۆرمــــخــــوازی یــا
ئیسالحتەڵەبەکان بکەین ،دەورەیەکی گەشەی
ئیسالحتەڵەبی لە ئێراندا دەبیندرێ و باش نییە
حــاشــا لــەم شتە بــکــرێ؛ هەندێک گــۆڕانــکــاری
لەوانەیە لە واڵتێکدا بە ئاکام نەگا بەاڵم بێگومان
کاریگەریی خۆی لە هەندێک بارودۆخدا دادەنێ.
لە ساڵی  ١٣٧٦کاتێک کە محەممەدی خاتەمی بوو
بە سەرۆککۆمار و ئیسالحتەڵەبەکان زۆرینەی
کورسییەکانی مەجلیسیان دوو ســاڵ دواتــر
بەدەست هێنا ،لە ڕاستیدا دەورانێکی نوێ لە
ژینگەی سیاسیی ئێراندا کرایەوە .ڕەنگبێ ئەوان
سەر بە حکوومەت بووبن بەاڵم بە فکرێکی نوێوە
هاتبێتن و بەاڵم دیسانیش بۆ پاراستنی دەسەاڵت
بەرنامەیان داڕشتبێ ،ڕەنگبێ هەوڵیان دابێ بۆ
ئەوەی لەو کێشەی نێوان باڵەکانی نێو دەسەاڵتدا
خۆیان لە دەسەاڵت بەدەستەوە گرتن لە ڕێگەی
دەرفەتی هەڵبژاردنەوە نزیک کردبێتەوە؛ بەاڵم
زۆری نەخایاند و لەگەڵ کۆتایی چــوار ساڵی
یەکەمی سەرۆککۆماریی خاتەمیدا دەرکەوت کە
نا ،ئیسالحتەڵەبەکان ئەگەر خاوەنی ئەو هێزەش
هــەن کە بتوانن گۆڕانکاری بــەدی بێنن بەاڵم
خاوەنی ئیرادەی پێویست بۆ هێنانەدیی گۆڕانێک
کە لە خزمەتی کۆمەڵ و خەڵکدا بێ؛ نین.
بیرۆکەی ئەمان بۆ پاراستنی ئەسڵی نیزامی
کۆماری ئیسالمی ،لە ڕاستیدا ئــەو خەنجێرە
ژەهراوییە بوو کە بۆخۆیان لە خۆیان دەدا ،واتە

ئــەوان تــەواوی بەرنامەی ئیسالحاتیی خۆیان
فیدای پاراستنی نیزام کرد .هەر بۆیە لەدوای
دەورەی یەکەمی ســەرۆکــکــۆمــاریــی خاتەمی
دەرک ــەوت نە تەنیا لەنێو ئــەو خەڵکەی کە بە
هیوایەکەوە پشتیوانیی ئەوانیان کردبوو ،بەڵکوو
لەنێو بەشێک لە کادرە سەرەکییەکانیشیان ئەو
گومانە دروست بوو کە لە کۆماری ئیسالمیدا
بیرۆکەی ڕێــفــۆرم ناتوانێ بــەو جــۆرە بچێتە
پێشەوە .هەر بەم هۆیەش بەرە بەرە لێکدابڕان
کەوتە نێو ڕیزەکانی ئیسالحتەڵەبانیشەوە ،بۆ
نموونە ئیسالحتەڵەبانی ڕادیکاڵ دروست بوون
کە دواتر و لە ساڵی ٨٨دا زۆر چاالک بوون.
بــە ب ــڕوای مــن وردە وردە و لــە ساڵی ٨٠
بەمالوە بە هۆی ئــەوەی ڕێبەرانی ئیسالحات
بەشێک بوون لە ڕێبەرانی کۆماری ئیسالمی و

پاراستنی نیزامیان وەپێش هەموو شتێک دابوو،
نەیانتوانی یارمەتیی بەرەوپیش چوونی ڕەوتی
ئیسالحات لە ئێران بکەن و ،ئــەوە سەرەتای
پاشەکشە و بچووک بوونەوە بوو و لە کۆتاییدا
ئێستاش ســەرەتــای لەنێو چوونی هــەر جۆرە
بیرۆکەیەکی ڕێفۆرمیستی لە ئێراندایە.
ئەگەر هەر واش داینێین کە ئەوانە بەشێک
لە ئیسالحتەڵەبانی حکوومەتی بــوون ،بەشێک
بوون کە دەیانویست لەنێو دەسەاڵتدا ڕێفۆرم
بکەن ،ئاکامی هەڵبژاردنی ئەم جارە دەریخست
کە ئەگەر لە ساڵی ٨٨دا ڕێپێوانی زیاتر لە یەک
میلیۆنیی ئیسالحتەڵەبەکانیان سەرکوت کرد و،
مووسەوی و کەڕوبییان لە ماڵی خۆیاندا زیندان
کرد؛ ئێستا ئیتر بەم هەڵبژاردنە و دوای دە ساڵ
دەکرێ بڵێین دوایین بزماریان لە تابووتیان دا.
بارودۆخی ئێستا و ئەو ڕەوتــەی کە ئێستا
دەچێتە پێشەوە ،ئەوەی تێدا نابیندرێ کە جارێکی
تر مەجال بەوە بدرێ کە دیسان ڕێفۆرمیستەکان
سەر هەڵبدەنەوە .چونکە هەموو هەوڵێک دراوە
ئەوان لە گۆڕەپانی هەڵبژاردن دوور بخرێنەوە،
هەر بۆیە لەوانەیە لە داهاتوودا هەوڵی جدیتر
بــدرێ بۆ ئــەوەیکــە ئــەو  ٢٠-١٥کەسەش کە
چوونەتە مەجلیس ،لە مەیدان وەدەر بنرێن.
ئێمە دەزانین لە واڵتانێکی وەک یەکیەتیی
سۆڤیەت و چین ،هەر کەسانی حکوومەتی
بوون کە ئیسالحاتێکیان لەوێدا بەدی هێنا،
هۆکاری ئەوەیکە ڕەوتی ڕێفۆرم کە لەالیەن
کەسانی حکوومەتییەوە لە ئێران بەڕێوە
دەچوو نەیتوانی بە ئاکامێک بگا ،بۆ ئەوە
دەگەڕێتەوە کە سیستمی کۆماری ئیسالمی
ڕێفۆرم هەڵنەگرە یا چ هۆکارێکی تری هەیە؟
نــاکــرێ لــەم بــــارەوە هەڵسەنگاندن بکەین
لــە نــێــوان کــۆمــاری ئیسالمی و واڵتــانــی تــردا.
بــۆ نموونە ئێمە دەبینین کاتێک گۆرباچۆڤ
گەاڵڵەی ڕێفۆرمی سیاسیی گالسنۆستی هێنایە
بەرباس ،بۆخۆی یەکێک لە بەهێزترین کەسانی
یەکیەتیی سۆڤیەت بــوو بــەاڵم هــات و ڕێگەی
ئیسالحاتی گرتەبەر؛ لەوێ کەسێکی سەرتر لە
گۆرباچۆڤ نەبوو کە بیهەوێ پێشی پێبگرێ.
ڕەنــگــبــێ نــیــگــەرانــی لــەنــێــو ڕێــبــەرانــی حیزبی

کۆمۆنیستدا هەبوو و گومانیان لەوەدا بوو کە
ئەم ئیسالحاتانە بتوانێ یارمەتی بە چاکبوونی
دۆخــەکــە ب ــدا؛ ب ــەاڵم گومانەکانیش نەیتوانی
پێش بە بڕیاری گۆرباچۆڤ بگرێ .هەرچەندە
ئاکامەکەی جیاواز بوو لە ویستی گۆرباچۆڤ،
ئەو دەیهەویست چاکسازییەک لەنێو سیستمدا
بێنێتە ئاراوە بەاڵم چاوەڕوانیی خەڵک زیاتر بوو
و ،ڕووخانی یەکیەتیی سۆڤیەتی لێ کەوتەوە.
لە ئێراندا ئەگەر چاکسازییەکی جدی نە تەنیا
لەنێو سیستمدا بەڵکوو لە ئاستی کۆمەڵگەشدا
ئەگەر بکرێ ،ڕەنگبێ هەر بەو ئاکامە بگا کە
یــەکــیــەتــیــی ســۆڤــیــەت پــێــی گــەیــشــت .کێشەی
ئیسالحتەڵەبان لە ئێراندا ئــەوە بوو کە زیاتر
لەسەر ئەو بــاوەڕە کۆن و کالسیکە بوون کە
پێیان وابــوو ئیسالحات دەبێ لەنێو دەسەاڵتدا

بکرێ؛ بــەاڵم لەنێو دەسەاڵتدا هێزی گەورەتر
لــەوان هەیە کە خــاوەن بڕیاری سەرەکییە لە
سیستمی سیاسیی ئێراندا و ئەویش ڕێبەری
کۆماری ئیسالمیی ئێرانە .ڕێبەریش پشتەستوور
بە پشتیوانیی هێزی سپای پاسدارانە ،لە باری
ئابوورییەوە نەبەستراوەتەوە بە بوودجەی
دەوڵەتەوە ،دەزگا و ناوەندە ئەمنیەتییەکانیش
–تەنانەت هیی سپاش -پێڕەوی لە ڕێبەر و
بەیتەکەی ئەو دەکەن ،بێجگە لەمانەش یاسای
بنەڕەتییش ڕێگەی بە دەستێوەردانەکانی ڕێبەر
داوە –ئیسالحتەڵەبەکان دانیان بەوەدا نا کە لە
دەرەوەی یاساش حوکمی حکوومەتیی هەیە-؛
هەربۆیە الیەنی ڕێبەر بااڵدەست و بەهێزترە
و ئــەوانــیــش لــە بــەرامــبــەر وەهـــا لەمپەرێکدا
بشیانهەوێ ناتوانن بە شێوەی جــدی بــەرەو
چاکسازی هەنگاو بنێن.
بۆیە ئەگەر ئیسالحتەڵەبەکان دەیانویست
گۆڕانێک لە سیستمی ئیداری و هەتا ڕادەیەک
سیاسیی ئێراندا پێک بێنن ،بــەاڵم دەسەاڵتی
ســەرووتــری ئ ــەوان لــەگــەڵ ئــەم فکرە نەبوو.
ڕەوتـــی ئیسالحات هێزی بــەســەر دەســەاڵتــدا
نەشکا و وەک خودی سەیری ئەوان نەکرا و،
تەنانەت سەرکوتیش کران .ئەمەش یەکەم جار
نییە ،هەر لەدوای مردنی خومەینی کە دەسەاڵتی
واڵت کەوتە دەستی ڕەفسەنجانی و خامنەیی،
کۆمەڵی ڕۆحانییانی شۆڕشگێڕیان لەنێو برد.
لە کاتێکدا ئەوان لە هەستە بەهێزەکانی کۆماری
ئیسالمی بوون کە پشتیوانیی خومەینییان لەگەڵ
بــوو .جیاوازییەکە لــەوەدایــە کــە ئــەم هەستە
ناوەندییەی دەس ــەاڵت لە کــۆمــاری ئیسالمیدا
کە خامنەیی ڕێبەریی دەکا؛ بە هیچ شێوەیەک
لەگەڵ ئەم جۆرە هەواڵنەدا نییە ،هەر بۆیە نە
تەنیا لەگەڵیان نییە بەڵکوو هەمیشە هەوڵی
سەرکوتکردن و بێدەنگکردنیانی داوە.
وێنەی خاتەمی باڵو نابێتەوە ،مووسەوی و
کەڕوبی لە زینداندان و ژمارەیەکی یەگجار زۆر
لەو کەسانەی کە لە ڕیزی ئیسالحتەڵەبەکاندا
بوون بەاڵم بەشێکی بنەڕەتی بوون لە کادری
بەڕێوەبەریی نــیــزام ،یــان کەوتنە زیــنــدان و...
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ناچاریان کردن بە تۆبەکردن و بەشێکیشیان
تێدا بردن .ئەمانە جیاوازیی ڕەوتی ڕێفۆرم لە
کۆماری ئیسالمی لەگەڵ شوێنەکانی ترە.
لــە چین بــە پێچەوانەی ئــێــران و یەکیەتیی
سۆڤیەت خودی ڕێبەریی حیزبی کۆمۆنیستی
چین بەرنامەی ئیسالحاتی ئابووریی دانــا و
نەیهێشت لە کۆنترۆڵ دەرچــێ ،سروشتییە کە
بەشی ئابوورییش پێوەند دەدرێتەوە بە سیاسەت
و بە تایبەتی لە بەشی دیپلۆماسی لەگەڵ واڵتانی
دەرەوە .واڵتــی چین لــەم ب ــارەوە سەرکوتوو
بوو بە جۆرێک کە هەم توانیان کۆمەڵگەکەیان
کــۆنــتــرۆڵ بــکــەن و هــەمــیــش سەرکەوتنێکی
بەرچاوی ئابووری بەدەست بێنن.
لە ڕاستیدا ئەمە گەورەترین جیاوازیی ئێران
لەگەڵ واڵتانی ترە لەم بارەیەوە ،کە هەستەی
سەرەکیی ڕێژیم دژایەتی لەگەڵ هەر چەشنە
ڕێفۆرم و گۆڕانێک دەکــا و ،ئێمە دەبینین کە
بنەما کۆمەاڵیەتی ،کولتووری و ئابوورییەکانی
ئەم واڵتە بە گشتی هەرەسی هێناوە و ئەمەش
سەرچاوە لە سیاسەتی نەگۆڕی ڕێبەریی واڵت
دەگرێ .لێکەوتەی ئەم تێڕوانینەش پێشگری لە
چاالکیی ڕێفۆرمیستەکان و لەسەر کار البردن
و لە زیندان کــردن و کوشتن و ڕاونانیان بۆ
دەرەوەی واڵت بــووە .هەر بۆیە ئێمە دەڵێین
کۆماری ئیسالمی خۆی تاقەتی بە ئیسالحات
ناشکێ و هەڵگری چاکسازیی نییە.
ئایا ئاستی چاوەڕوانیی خەڵکیش لەچاو
ئەو سەردەمە گۆڕانی بەسەردا نەهاتووە؟
ئەوان هەر بەو چاکسازییانەی کە خاتەمی
بانگەشەی بۆ دەکرد ئێستا ڕازی دەبن؟
بێگومان ئاستی چاوەڕوانیی خەڵکی ئێرانیش
لەچاو  ٢٢ساڵ لەمەوبەر هەڵکشاوە و ڕەنگە بەو
ئیسالحاتەی کە خاتەمی بەڵێنی دا و جێبەجێی
نــەکــرد ،ڕازی نــەبــن .ئــەمــەش دوو هــۆکــاری
هەیە ،یەکەمیان ئەوەیکە هیچ هیوایەکیان بە
چاکسازی نەماوە و ،دووەم ئەوەیکە هەستەی
ناوەندیی دەسەاڵت –کە باسمان کرد -ڕێگەی
سەرکوت لە بەرامبەر ویستی خەڵکدا دەگرێتە
بەر و ئەمەش بووەتە هۆی بێبڕوایی خەڵک
بە دەســەاڵت لەو سۆنگەیەوە کە کارێکیان بۆ
جێبەجێ بکا.
لــەگــەڵ ئــەوەشــدا چــاوەڕوانــیــی خەڵک زۆر
چــووەتــە س ــەرەوە .ڕەنگە  ٢٠ســاڵ لەمەوبەر
خەڵک بە گۆڕانکارییەکی بچووک لە سیستمی
ئیداری و سیاسیی واڵت ڕازی دەبوون ،بەاڵم
ئێستا ئەم ڕادە لە ویستی خەڵک کە کۆماری
ئیسالمییش نــاتــوانــێ جێبەجێیان بکا ،خەڵک
دەکاتە نــاڕازی .بۆیەش دروشمی خەڵک زیاتر
لە بازنەی نەمانی کۆماری ئیسالمی ،ویالیەتی
فەقیهـ و ڕێــبــەر و تــەنــانــەت نــەمــانــی سپای
پاسداران وەک پارێزەری سەرەکیی ئەم ڕێژیمە
و  ...دەخولێتەوە.
 ٢٠لەمەوبەر هێشتا بەشێکی زۆر لە خەڵک
پێیانوابوو کــە ئەمە دەسەاڵتێکی ئینقالبییە
و هــەشــت ســاڵ لــە شـــەڕدا ب ــووە و پێویستە
پشتیوانیی لێ بکرێ؛ بــەاڵم ئێستا دەبینین بە
زۆر هۆکار کە یەک لەوانە گۆڕانی نەسلەکان و
شێوازی بیرکردنەوەیە بێهیوایی ،بێبڕوایی و
بێمتمانەیی و ڕادەی زۆری چاوەڕوانی جێگەی
ئەوانەی گرتوەتەوە.
هەرچەندە ئێستا بیری زاڵ بەسەر سیستمی
کۆماری ئیسالمیدا هیچ ئیسالحێک هەڵناگرێ،
بـــەاڵم بێتوو بیشیکا هــەوڵــەکــانــی لــە ئاستی
چاوەڕوانیی خەڵکدا نابێ.
لە  ٢٢١کورسیی ئوسوولگەرایانیش١٢٣ ،
کەسیان نیزامی و لە ڕوخسارە ناسراوەکانی
سپای پاسدارانن .وەک باسمان کرد سپای
پاسداران کادر و مۆرەکانی خۆی بە ئاشکرا
ناردووەتە مەجلیس ،پێشتر وەک دەسەاڵتی
سێبەر هەموو جومگەکانی دەسەاڵتی پاوان
کردبوو و خۆیشی دەدزیــیــەوە لە هەموو
بەرپرسایەتییەک .ئەمە چ کاریگەرییەکی
لەسەر سیاسەتی کەالنی کۆماری ئیسالمی
دەبێ ،بە تایبەت کە ئەمجارە هەڵبژاردنەکانی
سەرۆککۆماریشمان لەپێشە؟ ئایا باڵی
ئــوســوولــگــەراش خەریکە شوناسی خۆی
دەدۆڕێـــنـــێ و لــە نــاوەنــدە ئەمنیەتی و
نیزامییەکاندا دەتوێتەوە؟
لــە کێبەرکێی نــێــوان ئــوســوولــگــەراکــان و
میانەڕەوەکاندا –چون ئیسالحتەڵەبەکان زۆر
دیار نەبوون ،-دەکرێ بڵێین باڵی ئوسوولگەرا
براوە بوو ،بەاڵم ڕاستی ئەوەیە کە لەنێو ئەو
کەسانەش کە بە لیستی ئوسوولگەراکانەوە
چــــوونــــەتــــە مـــەجـــلـــیـــســـەوە ک ــەس ــان ــێ ــک ــی
بێشوناسیشیان تێدایە کە ڕوون نییە سەربە چ
الیەنێکن .هەروەکوو باسمان کرد هاتنە مەیدانی
بەشێکی زۆر لە فەرماندەکانی سپای پاسداران
دەردەکــــەوێ کە ئوسوولگەراکانیش بــراوەی
هەڵبژاردن نین .ئەگەر پێشتر ئــەوان خــەت و
نیشانیان دەدا ڕەنگە لەمەبەدوا ئەوان خەت و
نیشان لە سپای پاسداران وەربگرن .هەر بۆیە
لەم هەڵبژاردنەدا باڵەکانی کۆماری ئیسالمین
کە دۆڕاون نە ئیسالحتەڵەب و میانەڕەوەکان،
بەڵکوو تەنانەت ئوسوولگەراکانیش ناتوانن
خۆیان بە براوە بزانن.
زۆر جــار بــاس کــراوە کە سپای پــاســداران
دەیەوێ بە کوودتایەکی نەرم هەموو دەسەاڵتی
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ئێران بەدەستەوە بگرێ و ،ئەمە بە تــەواوی
لەژێر چاودێریی خامنەییدا دەکرێ .ئەم جۆرە
جموجوواڵنە دەرخــەری ئەوەیە کە ڕەنگە ئەم
بیرۆکەیە چووبێتە قۆناغی کــرداریــیــەوە .بە
ب ــڕوای مــن ئــێــران ب ــەرەو ئــەوە هەنگاو دەنــێ
کــە ئــوســوولــگــەراکــان بچنە ژێــر کاریگەریی
فەرماندەکانی سپاوە و لەو نێوەدا بتوێنەوە .بەم
جۆرە و بە ڕواڵەتێکی قانوونی سپای پاسداران
پتر لە پێشوو دەبێتە هێزی یەکەم و ،بە بڕوای
من ئوسوولگەراکان بە تەواوی لەژێر کاریگەریی
بڕیاردانی ئەواندا دەبن و بەرەو یەکدەنگییەکی
زیــاتــر لــەگــەڵ ڕێــبــەر و ســپــای پ ــاس ــداران کە
هێزێکی  ٤٠لەسەدیی مەجلیسن پاڵ پێوە دەنرێن
و سەربەخۆیی و بڕیاری خۆیان زیاتر لە جاران
و هەروەها شوناسی خۆیشیان لەدەست دەدەن.
ئــەمــەش بڵێین ئــەگــەرچــی سپای پــاســداران
بــەردەوام ڕەدی کردوەتەوە کە دەستێوەردان
لــە کــاری سیاسیی واڵت ــدا بکا ،بــەاڵم هەموو
چاالکییەکانی ئــەم ڕێــکــخــراوەیــە لــە نێوخۆ و
دەرەوەی واڵت ئاکامی ئاراستەیەکی سیاسیی
بەهێزە لەنێو کــۆمــاری ئیسالمیدا .ئــەگــەر تا
بە ئێستاش بە شێوەی فەرمی لە گۆڕەپانی
سیاسیی واڵتدا چاالکییان نەبوو ،ئیتر لەمەبەدوا
بەتەواوی بوونیان هەیە و ڕۆڵی ڕاستەوخۆ لە
داڕشتنی قانوون و سیاسەتدا دەگێڕن.
ب ــوون ــی ڕاســـتـــەوخـــۆی ســپــای پـــاســـداران
ب ــە ل ــەب ــەرچ ــاو گــرتــنــی ئـــــەوەی ک ــە هێزێکی
یەکالکەرەوەیە لەم نێوەدا چ لە بــاری ماڵی و
نــیــزامــی و سیاسییشەوە ،کــاریــگــەریــی خۆی
لەسەر ڕووداوەکانی داهاتووی واڵتیش دادەنێ.
بێگومان من لەو باوەڕەدام هەموو ئەم هەواڵنە
بۆ یەکدەستر کردنی هەستەی دەسەاڵتە و ،من
پێموا نییە چیتر ڕێگە بە کەسانی ئیسالحتەڵەب
و میانەڕەو بدرێ کە وا بە ئاسانی لە ڕوخساری
نوێنەرانی مەجلیس و سەرۆککۆماریدا بێنەوە
گۆڕەپانی سیاسیی واڵت.
ئــەم یەکدەست کردنە کە بــاس کــرا ،بە
سەرنجدان بەوەی کە لەسەر مێزی ئیدارەی
واڵتــی ئەمریکادا کارتی گۆڕینی ڕەفتاری
ڕێژیمی ئێران داندراوە و هەروەها چاالکیی
دەرەکیی سپای پاسداران کە لە دژایەتی لەگەڵ
بەرژەوەندییەکانی ئەمریکادایە ،لە ئەگەری
درێــژەدان بە ڕەفتاری هەنووکەیی کۆماری
ئیسالمی؛ لێکەوتەی نێودەوڵەتیی بــەدوادا
دەبــێ؟ یان با بڵێم بــەرەوڕووی هەڵوێستی
جدیتر دەبێتەوە؟
لە پێوەندی لەگەڵ دەرکەوتە دەرەکییەکانی،
ئـــــەوەی ک ــە ت ــا ئــێــســتــا ب ــە ئــاشــکــرا دی ــت ــراوە
سیاسەتێکی زیرەکانەی کۆماری ئیسالمی –لە
ڕاستیدا فرتوفێڵێک کە نواندوویەتی -بووە ،کە
لە بەرامبەر دنیای دەرەوەدا هەتا ئێستا ئەم
ڕێژیمەی بەسەر پێوە ڕاگرتوە .لە الیەکەوە لە
ڕێگەی دەزگــای ڕێبەرییەوە و بە پشتیوانیی
سپای پــاســداران و نــاوەنــدە ئەمنیەتییەکانیان
هــەوڵــی ئــەوەیــان داوە سیاسەتەکانی خۆیان
لــە دەرەوەی ســنــوورەکــان ببەنە پێشەوە ،لە
الیەکی تریشەوە بە بوونی دەوڵەتانێکی وەک
ڕەفسەنجانی و خاتەمی و ڕۆحانی هەوڵیان
داوە کە پەیامێکی پێچەوانە بە دنیای دەرەوە
بــدەن .هەر لەم پێوەندییەدا زەریــف لە دوایین
دانیشتنی لەگەڵ ئاژانسدا داوای هاوکاریی لەوان
کردبوو کە پشتگیرییان بکەن بۆ ئــەوەی ئەو
دەنگە دژانەی نێو دەسەاڵت کپ بکرێن.
بەم شێوەیە لە ڕێگەی دەوڵەتانێکی بەڕواڵەت
مــیــانــەڕەوەوە تێکۆشاون بــە دنــیــای دەرەوە
نیشان بدەن کە لە ئێران و لەنێو نیزامدا کۆمەڵە
کەسانێک هەن کە بە مەبەستی گۆڕانکاری کار
دەک ــەن و ،بــەم شێوەیە کاتی خــۆی دەوڵــەتــە
ئورووپاییەکان و تەنانەت دەوڵەتی ئۆباماشیان
بــەو قــەنــاعــەتــە گــەیــانــدبــوو کــە بــۆ پێکهێنانی
گۆڕانکارییەکان پێویستیان بە یارمەتیی ئەو
دەوڵەتانە هەیە؛ بــەاڵم لە ڕووی کردارییەوە
کۆماری ئیسالمی سیاسەتە ڕەسمییەکانی خۆی
بــردووەتــە پێشەوە .دەتوانین بڵێین کۆماری
ئیسالمی ئــەم دەوڵــەتــە مــیــانــەڕەوانــەی وەک
ئامێرێک بۆ تەفرەدانی کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی
بەکار هێناوە.
سروشتییە کە ئــەم قۆناغە تێدەپەڕێنێ و،
ئەمەش لە هەوڵەکانیان بۆ یەکدەست کردنی
نیزام دەردەکەوێ .ئایا ڕێژیم یا با بڵێین ڕێبەر
دەیــەوێ بــەدوور لە جەناحبەندییەکان بۆخۆی
هەنگاو لەڕێی سەقامگیریی ئاشتەوایی لەگەڵ
دنیای دەرەوەدا هەڵبێنێتەوە؟ بەدوور نابیندرێ.
هەرچەند من بۆخۆم بــاوەڕم بــەوە نییە بڵێن
ماهیەتی فاڵن ڕێژیم فاڵن جۆرە ،بەاڵم لە ماهیەت
و فکریەتی کۆماری ئیسالمی و خامنەییدا ئەمە
نابیندرێ؛ بەاڵم ئەمە یەکێک لەو ڕێگەیانەیە کە
بیانەوێ بەدوور لە هاوبەشکردنی ئیسالحتەڵەب
و مــیــانــەڕەوەکــان ،بۆخۆیان بیانەوێ ڕێگەی
سازشێکی جدی لەگەڵ دنیای دەرەوە بە تایبەتی
ئەمریکا بگرنە بەر و بە ناوی خۆیانەوە تەواوی
بــکــەن .هەرچەند مــن وەک خــۆم ئــەم ئەگەرە
بەدوور دەبینم.
الی من وایە کە مەبەستی ئەوان لە یەکدەست
کردنی دەسەاڵت ئەوەیە کە بیانەوێ بە هێزێکی
کۆکراوەترەوە بــەرەوڕووی کێشەکان ببنەوە،
ڕەنگە بیانەوێ ئەزموونی کورەی باکوور لە ئێران
دابەزێنن .بەدوور نییە کە هەڵسەنگاندنێکی هەڵە

لە بارودۆخی واڵت ،خەڵک ،جوغرافیای ناوچە،
پێوەندیی دەسەاڵت لەگەڵ واڵتە جۆراوجۆرەکان
و هێزی خۆیان بکەن .هەر بۆیە پێموایە ئەم
هەواڵنەی کە دەدرێ لە پێناو ئاشتەواییدا نییە،
بەڵکوو زۆرتــر بۆ بــەرەوڕووبــوونــەوە لەگەڵ
کێشەکانە کە هەوڵی پێکهێنانی دەسەاڵتێکی
یەکگرتووتر دەدەن.
بۆیە ئــەم ڕێگەیە کــە گرتوویانەتە بــەر بۆ
بەدەستهێنانی دەسەاڵتێکی تاکالیەنەیە کە هەم
پشتیوانیی سیاسی ،هــەم قانوونی و هەمیش
نیزامیی هەبێ و ،ئەمە ڕەنگە ڕێگەی سەرکوت و
کوشت و بڕینی زیاتر لە ئێراندا بکاتەوە؛ بەاڵم
لە هەمان کاتدا ڕێگەی بەرەو کۆتایی ڕۆیشتنی
کــۆمــاری ئیسالمیشە ،بــە ســەرنــجــدان بــەوەی
کە خەڵک زەحمەتە تەسلیمی ئــەم خواستەی
ڕێژیم بن و دنیای دەرەوەش لــەدوای بــاوەڕ
پێکردن بە دەوڵەتی ئیسالحات ،میانەڕەوەکان و
چاوەڕوانیی گۆڕانی ڕەفتاری ڕێژیم ،بۆ جارێکی
تر لە بەرامبەر ئــیــرادەی کــۆمــاری ئیسالمیدا
بێدەنگی هەڵبژێرن.
ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی
ئێران هەڵبژاردنەکانی بایکۆت کردبوو .بە
لەبەرچاو گرتنی ئەوەی لە ئاستی گشتیشدا
بەشدارییەکە زۆر کــەم بــوو ،پێتان وایە
بەشداریی کەمی خەڵک لە هەڵبژاردنەکان لە
کوردستان واڵمدانەوە بە هەڵوێستی بایکۆتی
حیزبە سیاسییەکان بوو ،یان دەرەنجامی
بەستێن و بارودۆخە گشتییەکە؟
لە پێوەندی لەگەڵ بڕیاری ناوەندی هاوکاری
لــەمــەڕ بایکۆتی هــەڵــبــژاردنــەکــان ،لــە ڕاستیدا
ئەم حیزبانە کاریگەریی خۆیان لە کۆمەڵگەدا
هەیە و ئەمەش نەک لەم هەڵبژاردنەدا بەڵکوو
پێشتریش سەلمێندراوە و خەڵک بەرەوپیری
داواکارییەکانیان چــوون .بێگومان ئــەوەی کە
خــەڵــک پــێــشــوازی و بــەشــداریــیــەکــی ســـارد و
سڕیان لە هەڵبژاردندا کرد دوو هۆکاری هەبوو،
یەکەمیان داواکــاری و هاودەنگیی حیزبەکانی
کوردستانی ئــێــران –کــە چــاوەڕوانــیــی خەڵک
لەم حیزبانە هەمیشە هاودەنگی بــووە -کە بە
بڕوای من زۆریەک لەو کەسانەی کە بایکۆتی
هەڵبژاردنیان کــرد لەژێر کاریگەریی بڕیاری
ئەم حیزبانەدا بــوون .بەدڵناییەوە ئەم بڕیارە
بە پێی هەڵسەنگاندنێک بوو کە بۆ بارودۆخی
ئێران کرابوو و ئاوێتەبوونی نالەباریی دۆخە
گشتییەکە و داواکــاریــی حیزبەکانی ناوەندی
هاوکاری دەستی بە دەستی یەکترەوە دا و بووە
هۆی ئەوەیکە خەڵک بە ساردی بــەرەوڕووی
هەڵبژاردن ببنەوە .بۆیە دووهەم هۆکار دەتوانێ
نــاڕەزایــەتــیــی گشتیی خەڵكی کــوردســتــان لە
بارودۆخەکە بێ.
کوردستان جیاوازتر لە هەموو ناوچەیەکی
ئێرانە ،بــۆ نموونە لــە شارێکی وەک تــارانــدا
ناڕەزایەتیی خەڵک لە دەسەاڵت و بێهیواییان لە
هەڵبژاردن کاریگەریی بووە لەسەر بڕیارەکانیان
هەتا داخوازیی هێزەکانی ئۆپۆزیسیۆن .بەاڵم لە
کوردستاندا پێوەندیی خەڵک لەگەڵ حیزبەکان
لە ڕاستیدا پێوەندییەکی بەهێزترە ،بۆیە ڕاستە
لە ئێران ناڕەزایەتییەکی گشتی هەیە بەاڵم لە
کوردستاندا هاودەنگیی حیزبەکان زیاتر هاندەر
بوو بۆ بەشدارینەکردنیان لە هەڵبژاردندا.
هەر لەسەر کوردستان ،بایکۆتی ناوەندی
هاوکاری کە حیزبی دێموکراتی کوردستانیشی
تێدا بــەشــدارە ،شارگەلێکی وەک ورمــێ،
قـــوروە و شنۆ و نــەغــەدەشــی گــرتــەوە کە
لەوێدا دوو نەتەوەی کورد و ئازەری پێکەوە
دەژین ،بەگشتی ستراتێژی یا تاکتیکی حیزبە
کوردییەکان بە تایبەتی حیزبی دێموکراتی
کوردستان لە وەها دۆخێکدا بۆ ئەم شارانە
چییە؟
لــەو نــاوچــانــەی کــە لــە پــرســیــارەکــەدا هاتوە
بــەشــداریــی خــەڵــک لــەچــاو نــاوچــەکــانــی تــری
کوردستان زیاتر بوو ،ئەمەش هۆکاری تایبەت
بە خۆی هەیە کە باسی لێدەکەین .داواکاریی
نــاوەنــدی هــاوکــاری ڕوو لــە هــەمــوو خەڵکی
کوردستان لە گشت ناوچەکان بــوو .حیزبی
دێموکراتی کوردستان لە چەند خولی ڕابردووی
هەڵبژاردنەکاندا بە تایبەت لە هەڵبژاردنەکانی
شۆڕای شارەکان و مەجلیسدا بە نیسبەت ئەم
ناوچانەوە هەڵوێستێکی جیاوازی هەبوو لەگەڵ
حیزبەکانی دیــکــەی کــوردســتــان .ئــەگــەر ئێمە
پێمانوابوو بۆ نموونە لە سنە دەبــێ بایکۆتی
هەڵبژاردن بکرێ ،یا لە خولێکدا پێمانوابوو
ڕاستە هەڵبژاردنێکی ئازاد و دێموکراتیک نییە
بەاڵم خەڵک پێیانوایە کەسێکی شیاو هەیە با
پشتگیریی لێبکرێ؛ بــەاڵم لە قۆناغی ئێستای
ئێراندا و بە هۆی قوواڵیی ناڕەزایەتییەکی گشتی
کە هەیە ،بێگومان بایکۆت باشترین ڕێگەیە بۆ
دەربڕینی ئەم ناڕەزایەتییانە.
بــەاڵم بــەم حاڵەشەوە ئێمە تێبینیی تایبەت
بە خۆمان لەسەر نــاوچــەی ورمــێ و نەغەدە
هەبوو .هۆکارەکەشی ئــەوە بــوو کە ئێستاش
ئێمە پــێــمــانوایــە ل ــەوێ کێشەی تێکەڵبوونی
دوو نــەتــەوەی لــێـکجــیــاوازی کــورد و تــورک
لــە ڕاســتــیــدا ج ــۆرە هەستیارییەکی دروســت
کـــردوە .لــە ڕابـــــردوودا ئێمە هــەوڵــمــان دابــوو
بــۆ ئ ــەوەی کــە بتوانین خەڵک هــان بــدەیــن کە
کاندیدی باش بناسێنن و بیاننێرنە شۆڕاکان و

مەجلیسەوە ،کە لە قۆناغێکدا ئەو کــارەش کرا
و کوردەکان توانیان سەرکەوتن بەدەست بێنن.
بەاڵم لە دەوری پێشوودا ســەرەڕای ئەوەیکە
داواکارییمان هەبوو ئاکامی پێچەوانەی هەبوو،
ئەویش لەبەر ئەوە بوو کە حیزبەکانی دیکە بە
تێکڕایی بایکۆتیان کردبوو .لەم قۆناغەشدا ئەم
هەستیارییەی کە بــاس کــرا هــەر لەسەر جێی
خۆی بوو و هیچ گۆڕانێکی بەسەردا نەهاتبوو،
هەتا تەمەنی کــۆمــاری ئیسالمی هەڵدەکشێ
ئێمە لەگەڵ پرسی چارەسەر نەکراوی پێکەوە
ژیــانــی ئاشتییانەی نــەتــەوەی کــورد و تــورک
لەم ناوچانەدا بەرەوڕووین .بەرەبەرە هەست
دەکــرێ بیری ناسیۆنالیستی لەنێو تورکەکاندا
لــەو ناوچانەدا زۆر بەهێزتر بــووە ،لــەم بیرە
ناسیۆنالیستییە ڕێژیمیش کەلکی وەرگرتوە و
سپای پاسدارانیش یارمەتیی بەهێزتر بوونی
دەکا .ئەمە بەو واتایە نییە کە سپای پاسداران
پەرەسەندنی ئەم بیرەی پێخۆش بێ بەاڵم ئەوان
لەو بــاوەڕەدان کە ئەم فکریەتە بــواری بەگژدا
چوونەوەی ناسیۆنالیزمی کوردی ئاسانتر دەکا؛
هەر بۆیە بە هەموو شێوەیەک یارمەتییان داون.
لەم قۆناغەدا ئەم هەستیارییە بۆ کوردەکانیش
دروست بووە و بە تەواوی هەستیان بە مەترسی
کردوە .ئەگەر تورکەکان دەیکەن ،بۆ کوردەکان
لە بەرامبەر شوناسی خۆیاندا هەوڵێکی جدی
نــــەدەن؟ ئێمە وەک حــیــزبــی دێــمــوکــرات بــەم
هۆکارانەی کە باس کرا تێبینیی خۆمان هەبوو،
بــەاڵم نــاوەنــدی هــاوکــاری کــە بـــاوەڕی وابــوو
بایکۆتەکە دەبێ ئەوێش بگرێتەوە؛ ئێمەش بۆ
پاراستنی یەکڕیزییەکە ئەم داوایەمان قەبووڵ
کرد .بەاڵم بینیمان کە لە ورمێ خەڵکی کورد
هەڵبژاردنیان بایکۆت نەکرد ،بەشداریی هەر دوو
نەتەوەکە نیشانی دا کە لەوێ ئەو هەستیارییە
هــەر بەهێزە .مــن هــیــوادارم کــە لــە داهــاتــوودا
حیزبەکانی ناوەندی هاوکاری بەجدییەتەوە بیر
لەم ناوچەیە بکەنەوە و بەدوور بین لە بڕیاری
هەستەکی و دژایەتی لەگەڵ کۆماری ئیسالمی
بەرەو هەڵسەنگاندنی هەڵەمان پاڵ پێوە نەنێ.
زۆر جار باس لەوە دەکرێ کە چ جیاوازییەک
لە نێوان کوردێکی پاسدار و تورکێکی پاسداردا
هەیە ،بەاڵم دەبینین کە خەڵک پیشە و پێشینەی
کەسەکان نابینن و تەنیا چاویان لە نەتەوەکەیانە.
هەر بۆیە ناوەندی هاوکاری و بە تایبەتییش
حیزبی دێموکراتی کوردستان دەبێ بەدوور لە
هەاڵیسانی گرژیی نێوان ئەم دوو نەتەوەیە –
مادام کە خەڵک بەو هۆکارانەی وا باس کران
هەر بەشداری دەکەن -لەبیری ئەوەدا بین کە
بە جۆرێک هەلەکە بقۆزینەوە کە لە قازانجی
نەتەوەی کورددا بێ.
زۆر کەس پێیان وایە کە ئەگەر حیزبێکی
سیاسی ،هەڵوێستێکی هەبێ و خەڵکەکەی
پــێــڕەوی لــێ نــەکــەن ،ئـــەوە ئــەم حیزبە
تووشی کارەسات بووە و ئەگەریش نا لە
گەشبینانەترین حاڵەتی خۆیدا تووشی دۆڕان
و شکست هــاتــووە؛ ئایا ڕای ئێوەش لەم
بارەیەوە هەروایە؟
دەبــــــێ بــڵــێــیــن بـــــارودۆخـــــی س ــی ــاس ــی و
خــوێــنــدنــەوەی دروســتــی ئــەم بــارودۆخــە زۆر
کاریگەرە لەسەر ڕادەی وەرگیرانی هەڵوێستەکە
لە الیــەن خەڵکەوە .لە کاتێکدا تۆ لە دۆخێکی
ئــازاد و لە خاکی خۆتدا بی ،هەڵسەنگاندنەکە
نە بە ڕێــژەی یەک لە سەد بەڵکوو بە ڕێژەی
یەک دەهومی لەسەدییش مومکینە و دەکــرێ.
بــەاڵم لەم هەلومەرجە ئەمنیەتییەی کە خەڵک
تێیدایە و لە نەبوونی خۆمان بۆ بانگەشە و
باسکردنی بەرنامە سیاسییەکانمان؛ ڕەنگە ئەم
هەڵسەنگاندنە لە ڕاستیدا هەر دروســت نەبێ
کە ئایا هەڵوێستی سیاسیی حیزبێک چەندە
وەرگیراوە یان نا .بە بڕوای من ئەگەر لەسەر
ئەم نوێترین خولەی هەڵبژاردن قسە بکەین ،وەک
لە پرسیاری پێشووشدا باسمان کرد ،هەڵوێستی
حیزبەکانی ناوەندی هاوکاری لە الیەن خەڵکەوە
وەرگیرا .لە خوارەوە بوونی ڕێژەی بەشداریی
خەڵک دەردەخا کە ناڕازیبوونی خەڵک و بەدەم
هەڵوێستەکەی حیزبەکانی کوردستانەوە هاتنیان
بۆخۆی بووە هۆکاری بەشدارینەکردنیان.
ئـــــەوەش بــڵــێــیــن ک ــە بـــاس ل ــە کــوردســتــان
دەکەین مەبەستمان لە خەڵکی کــوردە نەوەک
ئــەو هــەمــووە ،پــادگــان و نــاوەنــدە ئەمنیەتی و
بەکرێگیراوانەی ڕێــژیــم کــە بــە ڕێ ــژەی تــەواو
بــەشــداریــی هەڵبژاردنیان ک ــردوە و ه ــەواڵ و
زانیاریی دروســت و وردیشمان هەیە کە زۆر
یەک لەوانە نە یەک جار بەڵکوو چەند جاریش
بانگ کــراون و دەنگیان داوە .ئەگەر ئێمە لە
شارێکی بچووک وەک بانە ئەگەر بڵێین ٢٠
هــەزار کــەس بەشدارییان کردبێ ،دڵنیاین کە
نیوەی ئەم ڕێژەیە لە هێزە ئەمنیەتی و ئینتزامی
و سەربە دەسەاڵتەکان پێک هاتوون .هەرچەندە
ئێمە گومانمان هەیە لەسەر ڕاستی و دروستیی
ڕێــژەی ڕاگەیندراو بــەاڵم دیــارە بەشدارییەکە
ســارد بــووە و ئەمەش نیشان دەدا کە بــەدەم
داواکاریی حیزبەکانەوە هاتوون.
ئەوە نەبێ کە ئێمە تەنیا پێوەری هەڵبژاردنمان
لە بەردەستدا بێ ،بەڵکوو لە بۆنە جیاوازەکانیشدا
ئەم بەدەنگەوە هاتنە هەر بــووە ،بــەاڵم ئەگەر
لــە دۆخــێــکــی تایبەتیشدا خــەڵــک نەیانتوانی
واڵمدانەوەیان هەبێ ،شتێکی سەیر نییە چون
دەبێ کاریگەریی کەشە سیاسی و ئەمنیەتییەکە

لەسەر خەڵک و ڕادەی نزیکبوون و چاالکبوونی
ئێمە لــە نێوخۆ لــەبــەرچــاو بگیرێ؛ یانی ئەم
لەمپەرانە ببیندرێن و جا هەڵسەنگاندن بۆ ڕێژەی
پێشوازییەکە لە هەڵوێستەکە بکرێ.
ئێمە ئــەو ڕاستییە دەبینین کــە لــە ورمــێ
پێشوازییەکی کەمتر لە بانگەوازی ئێمە کراوە،
بــەاڵم ئەمەش بەو واتایە نییە کە خەڵکی ئەو
ناوچەیە لە حیزبە کوردستانییەکان دابڕابن؛
بــەڵــکــوو دەبـــێ ه ــۆک ــارە تــایــبــەتــەکــان لــەوێــدا
ببینینەوە و ئــەم هــۆکــارەش بکەینە پێوەرێک
بــۆ هەڵسەنگاندنی پێشوازی نەکردنیان یان
نەتوانینی واڵمدانەوەیان بە داخوازیی حیزبەکانی
کوردستان.
بــۆیــە ب ــە هــیــچ ش ــێ ــوەی ــەک ن ــاک ــرێ بــەبــێ
لەبەرچاو گرتنی دۆخەکە ،هەڵسەنگاندن بکرێ
بۆ ڕادەی وەرگرتنی داواکاریی حیزبەکان و،
پێشتریش خەڵکی کوردستان سەلماندوویانە کە
چاویان لە دەمی حیزبەکانی خۆیانە و بەدەم
بانگەوازەکانیشیانەوە هاتوون و لە چەندین
مانگرتنی گــەورەشــدا بەشدارییان ک ــردوە و؛
ئەگەریش ببینین کە لە کات و دۆخێکی تایبەتدا
بە پێی پێویست ناتوانن بە دەم بانگەوازەکەوە
بێن ئەوە هیچ کات بە واتای کارەسات و دۆڕان
و شکست بۆ ئەم حیزبانە نییە.
ئەو “نا”یەی بە کۆماری ئیسالمی گوترا،
چ لە کوردستان و چ لە ئاستی گشتیدا ،چۆن
دەتوانێ ببێتە دەسمایەی دەسکەوتی سیاسی
بۆ بزووتنەوەی سیاسی و نەتەوەیی کورد و
هەروەها بزووتنەوەی ڕزگاریخوازیخوازی و
دێموکراسیخوازی لە ئاستی واڵتدا؟ مەبەست
ئەوەیە دەبێ چی بکرێ ئەم “نا”یە بەوەندە
تــەواو نەبێ و شتی هەستپێکراو بــەدووی
خۆیدا بێنێ.
بــە بــــڕوای مــن ئـــەم “نـــا”یـــەی کــە دیــســان
بـــــــەرەوڕووی ک ــۆم ــاری ئــیــســامــی بــــووەوە،
دەسکەوتێکی باشە بۆ بزووتنەوەی سیاسی
و گــۆرانــخــوازانــە لــە ئــێــران بــە گشتی و بە
تایبەتی بۆ بزووتنەوەی نەتەوەیی کورد .هەر
ئێستا هەڵوێستی واڵتانێکی وەک ئەمریکا لەم
بارەوە دەبینین کە پێیانوایە بەشدارینەکردنی
خەڵک نیشانەیەکی تری دەربڕینی ناڕەزایەتیی
گشتیی خەڵکە لە ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی.
من لەو بــاوەڕەدام کە تێکۆشەرانی سیاسی و
حیزبە سیاسییەکان دەبێ هەوڵ بدەن کە ئەمە
وەکـــوو ڕاستییەکی کۆمەڵگەی ئــێــران زیاتر
بخەنە بــەرچــاوی کۆمەڵگەی نــێــودەوڵــەتــی و
دۆستانی بزووتنەوەی ئازادیخوازانە لە ئێران
و ،ئەمە بکرێتە هەوێنێک بۆ پشتیوانییەکی جدی
لــە خەڵکی ئــێــران و بــە تایبەتی بــزووتــنــەوەی
سیاسی-نەتەوەیی کوردستان .هەوڵ بدرێ بۆ
کەلکوەرگرتن لەم دەرفەتە لە پێناو پشتیوانی لە
بزووتنەوە سەرەکییەکە.
ب ــە ل ــەب ــەرچ ــاو گــرتــنــی ئـــەم ڕاســتــیــیــە کە
ب ــزووت ــن ــەوەی ئــازادیــخــوازیــی ئ ــێ ــران ،بەبێ
پشتیوانیی دەرەکــی نەختێک زەحمەتە بتوانێ
ڕێگەی خۆی ببڕێ ،بۆیە پێویستە ئاکامی ئەم
هەڵبژاردنە کە ناڕەزایەتییەکی گشتی بوو زۆرتر
زەق بکرێتەوە.
فشارە سیاسییەکانی دنیای دەرەوە لەسەر
کۆماری ئیسالمی لە دوو قۆناغدا یارمەتیدەر
بوون بۆ ئەوەیکە ئەم بزووتنەوانە بەهێزتر بن.
هەم لە قۆناغی دە ساڵ لەمەوپێش کە کۆمەڵگەی
نێونەتەوەیی و شۆڕای ئەمنیەت فشاریان خستە
ســەر ئێران و تەحریمیان کــرد و دواتــر بەرە
بەرە کەم بوونەوە ،هەم لەم دەورە نوێیەشدا
–لەگەڵ ئــەوەیکــە بــەداخــەوە قورسایی باری
ئابوورییەکەی دەکەوێتە ســەر شــان و ژیانی
خەڵک -بــەاڵم ئەم ڕاستییەش ببینین کە ئەمە
کۆماری ئیسالمییە کە مەبەستی سەرەکیی ئەم
تەحریمانەیە.
ئــەوەش دەزانین کە تەحریمە ئابوورییەکان
چونکوو لە چوارچێوە و شکڵێکی سیاسیدان،
کــۆمــاری ئیسالمی زیــاتــر لــە ڕابـــردوو بــەرەو
تەریک کەوتن دەبا و ،دەبێتە هۆی دروستبوونی
ناڕەزایەتیی زۆرتر لەنێو خەڵکدا ،دەبێتە هۆی
دوودڵـــی و دڕدۆنــگــیــی کاربەدەستانی ڕێژیم
و ،ئێمە ئەگەر بتوانین دنیای دەرەوە باشتر
لەم دۆخە تێبگەیەنین و بیکەینە هۆکارێک بۆ
بەدەستهێنانی پشتیوانییەکی بەهێزتر ،بە تایبەتی
لــەبــاری دیپلۆماسی و سیاسییەوە بــۆ سەر
کۆماری ئیسالمی؛ ئەوە دەتوانین یارمەتیدەر
بین بــۆ خەڵکی ئــێــران و بــە تایبەتی خەڵکی
کوردستان بۆ بڕینی ئەو ڕێگە سەختەی کە لە
بەردەمیاندایە.
ئـــەو خــەڵــکــەی کــە لــە خــۆپــیــشــانــدانــەکــانــی
ئەمساڵدا دەرکــەوت تەنانەت لە قوربانیدانیش
نــاســڵــەمــێــنــەوە و ئ ــام ــادەن بــۆ گەیشتن بــەو
ڕزگارییەی کە مەبەستیانە لە گیانی خۆیشیان
خۆش بن .ئاماری کوژراوەکانی خەزەڵوەر کە
لە نێوان  ١٧٠٠-١٥٠٠کەسە ،بێجگە لە بریندار
و گیراوەکان ،خۆی دەرخەری ئەم ڕاستییەیە کە
خەڵکی ئێران ئامادەیی گیانبازییان هەیە و ئەگەر
پشتیوانییەکی بەهێزی دەرەکییشیان لەپشت بێ؛
بێگومان هەنگاوی جدیتر هەڵدێننەوە بۆ تێپەڕین
لە کۆماری ئیسالمیی ئێران.
سپاس بۆ بەشداریتان.
ماندوو نەبن و سپاس بۆ ئێوەش.
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دیرۆکی خۆڕاگری
(لە دێکۆمێنتەکانی ئەنجوومەنی زیندانییە سیاسییەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان)

بەندیخانە دەروەستی
بیری ئازاد نایە
محەممەد ناسری
من محەممەد ناسری خەرمانانی  ١٣٤٤لە بنەماڵەیەکی مامناوەندیی
شاری سەقز لەدایک بووم .ساڵی  ١٣٦٠پێوەندیی تەشکیالتییم بە
حیزبەوە گرت و ڕۆژی ٢٩ی بەف رانباری  ١٣٦٤بەهۆی خۆتەسلیم کردنی
کادرێکی نێوشار کە پێوەندیم لەگەڵی هەبوو بە ناوی «عەلی قادری»
گی رام و شوێنی دەسبەسەرک رانم ئیتالعاتی شاری سەقز بوو.
دوای ماوەیەکی کورت بەناو دادگایی ک رام و بە  ٣ساڵ بەندک ران حوکم
درام ،لە ماوەی گی ران و دەسبەسەرک رانیشم لە گرتنگەی ئیتالعاتدا چەند
جار ئەشکەنجەی جەستەیی ک رام کە ناخۆشترینیان لێدانی کابل لەژێر
پێم بوو.
ماوەی حوکمەکەم سێ ساڵ بوو ،بەاڵم  ٣٨مانگ و  ١٠ڕۆژ لە زینداندا
بووم ،واتە  ٢مانگ و  ١٠ڕۆژ زیاتر ڕایان گرتم و ئەزیەتیان دام .ماوەی
بەندک رانەکەم لە چەند زیندانی جیاوازدا تێپەڕاند ٥ ،مانگ و  ١٠ڕۆژ لە
بەندیخانەی دیزڵئاوا لە شاری کرماشان ٦ ،مانگ لە بەندیخانەی ئێڤین
لە شاری تاران ٢٧ ،مانگ لە دوو بەندیخانەی سەقز ،لە بەندیخانەی
ئیتالعات و  ١٧مانگی لە بەندیخانەی دوخانیات کە ژێرزەوی و عەنباری
تووتن بوو.
ئەشکەنجەکردنی بەندیی سیاسی لە الیەن بازجووەکان و کەسانی
تایبەت بە ئەشکەنجەدان دەک را ،بە جۆرێک کە لەبەندە سیاسیەکاندا
بۆ دانپێدانان زۆر جار ئەشکەنجە دەوری هەبوو و زۆر کەس لەژێر
ئەشکەنجەدا دەوامی نەدەهێنا و ئێعت رافی دەکرد و زۆر کەسیش بە
ناچاری ئێعت رافی دەکرد ،وەک نموونە هەبوون کەسانێک کە ڕیزی
شۆڕشی بەجێ دەهێشت و لە کاتی خۆتەحویلدانەوەدا لەسەر کەسانی
تر ئێعت رافیان دەکرد و دەبووە هۆی لە داوخستنی کەسانێک ،کە من خۆم
یەکێک لەو کەسانە بووم کەوا لەو سۆنگەیەوە گی رام.
زۆرتری کاتەکانم بە خوێندنی کتێب و وەرزش تێپەڕ دەکرد ،مالقاتەکان
لە بەندیخانەی سەقز لە دەرەوە بوو کە شوێنەکە تۆڕبەند بوو ،لەنێو
تۆڕبەندەکەدا پاسدار و بەندییەکان هەبوون و لەو دیوی تۆڕەکەش
بنەماڵەی بەندییەکان بوون .لەنێو بەندەکاندا ئەو بەندییانەی لەسەر
بیروباوەڕی خۆیان مابوونەوە و خۆیان نەدابوو بەدەستەوە ،پێکەوە
هەڵسوکەوتیان زۆر باش و خۆمانە بوو ،بەاڵم ئەوانەی وا «تەواب»ـیان
پێ دەگوتن ،بەندییەکانیتر لەگەڵ ئەوان تێکەڵ نەدەبوون.
بیرەوەریی زۆر خۆش و ناخۆش لەو ڕۆژ و سەردەمانە هەن.
بیرەوەرییەکی خۆش ئەوە ،کاتێک لە بەندیخانەی ئێڤین بووم ڕۆژی ٢٥ی
گەالوێژ لە نێو بەندیخانەدا (حیزبییەکان) پێکەوە جێژنی ٢٥ی گەالوێژمان
گرت و چەند کەس لە ئەندامانی موجاهیدین ی خەلق کە کەسانێکی
باش بوون دەعوەتمان بوون .بەاڵم ،بیرەوەرییەکی ناخۆش ئەوە کە
بەداخەوە ڕۆژانی ئاخری گەالوێژی ساڵی  ١٣٦٧ئێعدامەکان دەستیان
پێکرد و چەندین هاوڕێی باش و خۆشەویست و بەنرخی حیزبییمان
ئێعدام ک ران کە «مستەفا خزری» (وەستا مستەفای نەجاڕ)« ،محەممەد
ئەحمەدنیژاد» (حەمەالت) «عەلی سەلەکی»« ،مەنسوور حوسێ ننیژاد»،
«زاهیر حوسێ ننیژاد» کە ب را بوون« ،سەعید ساڵحی» (سەعید شۆیی)،
«عەلی کتابی»« ،مەحموود کتابی» کە ئامۆزا بوون .دیارە لەگەڵ ئەم
چەند شەهیدە حیزبییە چەند کەسێکی تریش لە ئەندامانی کۆمەڵە
ئێعدام ک ران.
ڕۆژی ئازادبوونم هەمووی لەنێو ساڵۆنی زینداندا کۆ ببووینەوە و
چاوەڕێی ئازادیمان دەکرد ،کەسێک بە ناوی هووشەنگ کە باوکی تورک
و دایکی کورد و خەڵکی بانە بوو ،هاتە المان و گوتی  ٢٢کەس وەرن
ڕیز بن و تۆش لەگەڵ کەوە .گوتم ئەمن ناتوانم لە هیچ شانۆگەرییەکدا
بەشدار بم .گوتی ئەوە لە بەرژەوەندەیی خۆتە ،ئەگەر لە خەمی خۆتدا نیت
بەزەییت بە بنەماڵەکەتدا بێتەوە .دوایە ڕۆیشت و پاش چارەگە سەعاتێک
گەڕاوە دیتمان کارتۆنێکی گەورەی پێیە .بانگی کردین و  ٢٢کەسمان
چووینە پێشێ ٢٢ .کۆتری هێنابوو ،گوتی دانەیەکیان دەست دەیە و لە
کاتی ئازادکردندا کۆترەکە بەر بدە .کە کۆترەکەم وەرگرت لە ژێر کۆتەکەم
شاردمەوە ،لەو کاتەدا ڕەئیسی زیندان هاتە نێو ساڵۆنەکە و هاواری کرد
ناسری بۆ هیچی پێ نییە ،منیش کە کۆترەکەم نیشان دا وازی لێ هێنام.
دوای  ٣٨مانگ و  ١٠ڕۆژ بەندک رانم ڕۆژێکیان بەرپرسی بەندیخانەی
سەقز بە ناوی مورتەزایی هاتە بەند و لە نێو چەند کەس لە تەوابەکاندا
گوتبووی کۆمەڵێک کەس بڕیاری ئازادکردنیان دراوە کە یەکیان من
بووم .بەمجۆرە من لە ٢٢ی ڕێبەندانی  ١٣٦٧ئازاد ک رام و گەڕامەوە سەر
ژیانی ئاسایی و هەروەها سیاسیی خۆم .بەو حاڵەش لە دوای ئازادییم
 ٥ساڵ ئیمزایان لێ وەرگرتم کە تا سێ ساڵ حەوتووی جارێک و دوو
ساڵەکەی تر  ١٥ڕۆژ جارێک دەبوا بچووبام ئیمزا بکەم .ئەو  ٥ساڵە تا
ئاشک را بوونم لە ئاخری هاوینی ١٣٨٠دا لەژێر چاودێریدا بووم ،ئاخری
ڕۆژی ٢٠ی خەرمانانی  ١٣٨٠شاری سەقزم بەجێ هێشت و هاتمە ڕیزی
حیزبەوە.
کە هاتمە ڕیزی ئاشک رای حیزب ماوەیەک لە کۆمیسیۆنی کۆمەاڵیەتی
بووم و دوای  ٨مانگ درام بە کۆمیسیۆنی ئامووزش و لە بەشی وێنەگریدا
کارم کرد .لەو ماوەیەدا ساڵێک بەرپرسی بەشی وەرزشی حیزب بووم
و لە کاتی دانانی «کورد کاناڵ»ـیشەوە لە ستۆدیۆی هەواڵ و بەرنامە
تایبەتییەکانی کورد کاناڵدا کار دەکەم و لە خزمەت حیزب و گەلەکەمدام.
پتر لە سێ ساڵ زیندان و بەندک رانم بەشێکی گرینگ لە ژیانی سیاسی
و خەباتکاریی منە و لە هەموو ئەم ماوەیەدا گشت هەوڵم ئەوە بووە
نموونەی خەباتگێڕێکی دەروەست بم و ئەوە کۆت و بەند و میلەکانی
زیندان نەبن منیان تێدا بەند ک رابێتم ،بەڵکوو دەبێ باوەڕی ئێمە بێ
دەسەاڵتی داگیرکەری نیشتمان بەچۆکدا بێنێ.

کەڵکەڵەی ڕێژیم و ویستو
داخوازییەکانی خەڵکی ئێران
کۆماری ئیسالمیی ئێران لە مــاوەی تەمەنی
خۆیدا لە زۆر قۆناغی پڕ لە کێشە و قەیران
دەربــــاز ب ــووە و ،ئــاخــونــدە دەســەاڵتــدارەکــان
توانیویانە بــۆ مـــاوەی زیــاتــر لــە چ ــوار دەیــە،
رێژیمەکەیان لە داڕمــان و داڕووخــان بپارێزن
و درێ ــژە بــە دەســەاڵتــە نگریسەکەیان بــدەن.
ئـــەوان بــۆ پاراستنی نــیــزامــەکــەیــان دەستیان
لەهیچ چەشنە چەواشەکاری و سیاسەتی درۆ
و دەلەسە و هەوڵدان بۆ خاپاندنی خەڵکی و
هەروەها کوشتار و زەبروزەنگی جینایەتکارانە
نەپاراستوە .ئاخوندەکان بەوەش ڕانەوەستاون
و بە پیالن و بەرنامەی بۆداڕێژراو و تۆکمە،
هەوڵیان داوە کار لەسەر گۆڕینی ڕوانینی خەڵکی،
لە هەموو بوارەکاندا بکەن .ئەوان ویستوویانە
بە قازانجی بیروبۆچوونە چەوتەکانی خۆیان
و چەسپاندنی ئەو دیــاردە دزێوانە کە لەالیەن
ئەوانەوە بایەخیان هەیە و پێی دەڵێن “ئەرزش
و بەها ئیسالمییەکان” ڕوانین و شێوەژیانی
کــۆمــەاڵنــی خەڵکی ئــێــران بــە تایبەت ژن ــان و
الوەکان بگۆڕن و بەناو فەرهەنگێک داسەپێنن کە
زۆر جیاوازی و تەنانەت هەاڵواردنی ڕەگەزیی
تێدایە .لەو فەرهەنگەدا شادی و پێکەنین نامۆیە،
ڕەشبینی ،ڕەشپۆشی ،شین و گریان تێیدا زاڵە و
دووڕوویی ،درۆ و فریودان و بەئامراز کردنی
خەڵکی بە هەرشێوەیەک بێ ،ڕەوایە.
لــە ڕاســتــیــدا ئــەو فــەرهــەنــگ و ئـــەرزش و
بەهایانە کە دەســەاڵتــداران و دەستە و تاقمە
سەرکوتکەرەکانی ڕێژیم هەوڵی پاراستن و
پەرەپێدانی زۆرەملێی لە کۆمەڵگەدا پێدەدەن،
ڕێــک بەپێچەوانەی ویست و داخوازییەکانی
کۆمەاڵنی ئازادیخوازی خەڵکی ئێرانە و خەڵک
نــایــانــەوێ ل ــەوە زیــاتــر لــە دۆزەخــێــکــدا درێــژە
بــە ژیــانــیــان بــدەن کــە جگە لــە چــارەڕەشــی و
بەشمەینەتی هیچ ئاکامێکی دیکەی بۆ ئەوان نییە؛
فەرهەنگی داسەپاو و دواکەوتووانەی کۆماری
ئیسالمی و ئاخوندە شەییادەکان کە دژبە مافی
مــرۆڤ و بەها و بایەخە پەسەندکراوەکانی
جیهانی پێشکەوتوو و ڕاگەیەندراوی جیهانیی
مافی مرۆڤە و هیچ بایەخێک بۆ تاکەکانی کۆمەڵ
دانانێ.
نیزامێک لــە ئــێــران چــارەنــووســی واڵت و
خەڵکەکەی بەدەستەوە گرتوە کە کەڵکەڵەی هەرە
گرینگی ،ئازادی و ئەمنیەت و ژیانێکی ئاسوودە
و سەقامگیر بۆ کۆمەاڵنی خەڵکی ئێران نییە،
مافیایەک دەســەاڵت و هێژمۆنیی خۆی بەسەر
گەالنی ئێراندا سەپاندوە کە هەر لە سەرەتای
هاتنە سەرکارییەوە ڕێباز و ڕێ ــڕەوی خۆی
نیشان دا و گوتی گرینگ بۆ ئێمە دامەزراندنی
دەسەاڵتی ئیسالمییە و کۆماری ئیسالمی“ ،بەڵێ
یان نا” .بە وتەی خومەینی دامەزرێنەی کۆماری
ئیسالمی ،ئابووری بۆ ئاژەاڵنە و ئێمە بەهەشتتان
بۆ بە دیــاری دێنین ،ئێمە هاتووین “شــۆڕش”
هەناردە بکەین و گەالنی ناوچە واتە “ئۆممەتی
ئیسالمی” ڕزگار بکەین .ئەوە بۆچوونی نەگۆڕی
کۆماری ئیسالمی بووە و ،لەماوەی چوار دەیەی
ڕابردوو لەسەری ڕۆیشتووە و هەتا ئەو نیزامە
گەندەڵەش بمێنێ درێژە بەو سیاسەتە دەدا.
بــۆ ئــاخــونــدەکــان تەنیا نــیــگــەرانــی و کێشە
سەرەکییەکەیان ،چۆنیەتیی پاراستنی دەسەاڵت و
شێوەکانی بێدەنگکردن و سەرکوتی دانیشتووانی
ئێرانە؛ لە ڕاستیدا ئابووریی داتەپیوی واڵت و
چوونەسەری ڕێــژەی دەیــان میلیۆنی هــەژاری
و برسیەتی ،دیـــاردەی دزی و بەرتیلخۆری،
نەخۆشییە کۆمەاڵیەتییەکانی وەک زیادبوونی
ڕێـــژەی ت ــەاڵق و شــێــوانــی بــنــەمــاڵــە ،مندااڵنی
کــار و کــارتــۆنــخــەوەکــان ،مــادە هۆشبەرەکان
و چــوونــەســەری ڕێـــژەی خــۆکــوژی و دەیــان
دیاردەی نالەباری دیکە کە بەرۆکی کۆمەڵگەی
گرتوە و ،بە گشتی ئەوەی زۆر گرینگ نییە ژیان
و گوزەرانی خەڵکە و بەالیانەوە هیچ بایەخێکی
نییە چ ڕوو دەدا و خەڵک لــە چ دۆزەخێکدا
دەژین ،کەڵکەڵەی دەسەاڵتداران و ئەوەی بۆیان
گرینگە و هێڵی ســوورە ،ڕاگرتنی کۆڵەکەکانی
نیزامە گەندەڵەکەیان و پاراستنی ئیدئۆلۆژی و
بیروبۆچوونە دواکەوتووەکانیانە کە لە ڕاستیدا
پێگەی هــزری و ئەندێشەی کۆنەپەرستانەی
کۆماری ئیسالمییە و ئاخوندەکان بەالیانەوە
زۆر گرینگ و چارەنووسسازە لەو مەیدانەدا و
لەگەڵ نەیارەکانیان لە نێوخۆی واڵت (چاالکانی
مــەدەنــی لــە هــەمــوو بــوارەکــانــدا) لــەو شــەڕەدا
نەیدۆڕێنن.
دەســــەاڵتــــداران هــەمــووکــاتــێــک پێداگرییان
ل ــەو بــەنــاو ئــەرزشــە ئیسالمییانە کــــردوە و

ڕەزا محەممەدئەمینی

کۆمەڵگەی بێدەنگ و گوێڕایەڵ ،خامۆش و چەقبەستوو ،الواز و بێهێز ،تەنانەت
برسی و هیالک و شەکەت ،لە ڕوانگەی دەسەاڵتدارانی کۆماری ئیسالمییەوە باشترین
کۆمەڵگەیە و دەزانن کە دەتوانن ئەو کۆمەڵگەیە دەستەمۆ بکەن و بەسەریدا زاڵ
بن .هەر بۆیەش لەگەڵ هەر چەشنە نوێخوازی و ویستی ئازادیخوازانە و چاالکیی
مەدەنی کە خۆی لە نافەرمانیدا ببینێتەوە بە توندی بەربەرەکانی دەکەن و چاالکانی
مەدەنی سەرکوت دەکەن.
سەرپێچیکەرانیان گرتوە و لە بەندیخانەکان
ئــــەوەی بــۆیــان کــــراوە لــەگــەڵــیــان کــــردوون.
ئــەوان باش دەزانــن لە مەیدانی شەڕی بەناو
فەرهەنگیدا ئــەگــەر بــیــدۆڕێــنــن ،ئ ــەوا شتێک
بــە نـــاوی کــۆمــاری ئیسالمی نــامــێــنــێ ،هــەر
بۆیەش کەڵکەڵەی سەرەکیی ئەوان ،پاراستنی
ڕواڵــەتــی ئــەو ڕێــژیــمــە و داســەپــانــدنــی یاسا
دواکەوتووەکانیانە .یاسا گەلێک کە بەشێکیان
نــەنــووســراوەن و بوونەتە داب و نــەریــت و
بەهۆی دەزگا سەرکوتکەرەکانەوە سەپێندراون.
بــۆ ئــاخــونــدەکــان داســەپــانــدنــی ڕووب ــەن ــدە و
چارشێو بەسەر خانمەکان ،زۆر گرینگترە لە
نانی شەوی بنەماڵە هەژارەکان ،دەسەاڵتداران
لە بۆنە جیهانییەکان و بەڕێوەچوونی دەترسێن
و نایانەوێ دەرگای ئێران بە ڕووی دەرەوەدا
بکرێتەوە ،هەر بۆیەش هەتا ئێستاش ئێرانی
ژێر دەسەاڵتی مەالکان ،یەکێک لەو واڵتانەیە
کە تێیدا سەتەالیت بە شێوەی فەرمی قاچاغە
و ،خەڵکی بە ئاشکرا ناوێرن کەلکی لێوەرگرن.
دەسەاڵتدارانی کۆماری ئیسالمی دژی هەموو
نماد و دیاردە پێشکەوتوو و ڕۆژاواییەکانن و
لە هەر چەشنە گۆڕانێک لە ژیانی خەڵکیدا کە
ڕەن 
گ و ڕووی پێشکەوتووانەی هەبێ تۆقاون.
کۆمەڵگەی بێدەنگ و گوێڕایەڵ ،خامۆش و
چەقبەستوو ،الواز و بێهێز ،تەنانەت برسی و
هیالک و شەکەت ،لە ڕوانگەی دەسەاڵتدارانی
کۆماری ئیسالمییەوە باشترین کۆمەڵگەیە و
دەزانــن کە دەتوانن ئەو کۆمەڵگەیە دەستەمۆ
بکەن و بەسەریدا زاڵ بن .هەر بۆیەش لەگەڵ
هەر چەشنە نوێخوازی و ویستی ئازادیخوازانە
و چاالکیی مەدەنی کە خــۆی لە نافەرمانیدا
ببینێتەوە بە توندی بەربەرەکانی دەکــەن و
چاالکانی مەدەنی سەرکوت دەکــەن .کەم نین
چاالکانی مەدەنی و ئەو کەسانەی ویستوویانە
لە ڕێگەی خەباتی مەدەنی و ئاشتیخوازانەوە،
ویست و داخوازییە سەرەتاییەکانی خەڵکی
بەرز بکەنەوە و بڵێن ئێمە لە چوارچێوەی ئەو
نیزامەدا دەمانەوێ بژین ،بەاڵم وەک هەموو
مرۆڤێکی سەر زەوی مافی ئازاد ژیانمان هەیە
و لێمانگەڕێن لە چوارچێوەی ژیانی تایبەتی
(شخصی)ـی خۆمان ئەو جۆرەی پێمانخۆشە
هەڵسوکەوت بکەین .بەاڵم واڵمی ئاخوندەکان
و هێزی جینایەتکاری ســەرکــوت و دەزگــای
“بێداد”ی ڕێژیم لێدان و گرتن و سزادان بووە .بە
سەدان و بگرە زیاتریش ،لە سیماناسراوەکانی
کۆمەڵگەی ئێران و دەیان هەزار کەس لە الوانی
واڵت ئێستا لە گرتووخانەکاندا چارەنووسێکی
نادیاریان هەیە و نازانن چییان بەسەر دێنن.
ئەوە نیشان دەدا ڕێژیمی زاڵ بەسەر ئێراندا
هیچ ئاڵوگۆڕێکی تێدا نایەتە دی و ئاخوندەکان
ئامادە نین لە بەرامبەر ویست و داوا ڕەواکانی
گەالنی ئێراندا چووکترین پاشەکشە بکەن.
کۆماری ئیسالمی بوونی خۆی لە سەرکوت
و تــرســان و تۆقاندنی خەڵکی لــە نێوخۆدا
دەبینێتەوە و باش لەو ڕاستییە گەیشتوە بۆ
درێــژەدانــی دەســەاڵت دەبــێ هێزی کۆمەاڵنی
خەڵکی ئێران الواز بکا یان بیشێوێنێ ،بۆ ئەم
مەبەستەش هەر جارە و بەشێوەیەک قەیران
دەخولقێنێ و تێدەکۆشێ بیروڕای گشتی بە
الڕێــدا بــەرێ .ئاخوندەکان بۆ ئــەم مەبەستە
کەلکیان لە زۆر ئامراز وەرگرتوە کە یەکێک

لــەوان هەستی ئایینیی خەڵکە ،هەر بۆیەش لە
ماوەی چل ساڵی ڕابردوودا پەرەیان بەفەرهەنگی
شینگێڕی و ماتەمین بۆ ئیمامان داوە و تێکۆشاون
خەڵکی باوەڕمەندی ئێران ،بە تایبەت زۆرینەی
شێعەمەزهەبەکان بە ڕێوڕەسمە شینگێڕییەکان
سەرقاڵ بکەن و لەبیریان بەرنەوە کە لە چ دۆخ
و دۆزەخێکدا دەژین و لە ڕاستیدا ئەگەر قەرار
بێ شین بگێڕن دەبێ شین بۆ چی بگێڕن!
بەو حاڵەش سەرەڕای درێژەدانی ئەو سیاسەت
و کردەوە قێزەون و دواکەوتووانە کە ئاوێتەی
تاوان و جینایەت و کوشتاری دەیان هەزار و
بگرە زیاتر لە خەڵکی ئێران بووە ،ئاخوندەکان
نەیانتوانیوە بە ئامانجە سەرەکییەکانی خۆیان
بــگــەن و دەبــیــنــیــن ئێستا زیــاتــر لــە هەمیشە
بەرەوڕووی ڕق و ناڕەزایەتیی پەنگخواردووی
گــەالنــی ئــێــران بــوونــەتــەوە و دەســەاڵتــەکــەیــان
زیاتر لە جاران مەترسی هەرەسهێنانی لەسەرە.
کــۆمــەاڵنــی خــەڵــکــی ئــێــران لــە ڕاپــەڕیــنــەکــانــی
بەفرانباری  ٩٦و خرۆشانی خەزەڵوەری  ٩٨و
ناڕەزایەتییەکانی دیکەی ئەم ماوەیە نیشانیان دا
کۆماری ئیسالمی گەیشتوەتە کۆتاییەکانی و ئیتر
هیچ داهاتوویەکی جگە لە داڕمان و داڕووخان
نەماوە .ئەو ڕێژیمە لە ئاستی نێوخۆ لە هەموو
بوارەکاندا شکستی هێناوە و کۆمەاڵنی خەڵکی
ئێرانی تووشی دەیان قەیران و نەهامەتی کردوە
و لە ئاستی دەرەوەشــدا لەگەڵ گەلێک کێشەی
بنەڕەتی ب ــەرەوڕووی ــە و کۆمەڵگەی جیهانی
چیتر ئامادە نییە لە ئاست ئاژاوەگێڕییەکان و
دەستێوەردانەکانی لە واڵتانی ناوچە بێدەنگ بێ
و هەروەک دەبینین کۆدەنگییەکی پتەو لە نێوان
ئەمریکا و هاوپەیمانەکانی لەهەمبەر کۆماری
ئیسالمیدا پێکهاتووە.
ڕەنـــگدانـــەوەی سیاسەتەکانی کــۆمــاری
ئیسالمی تەنانەت لە نێوخۆی نیزامیشدا زۆر
بەرچاوە و دەبینین دەســەاڵت هەتا دێ زیاتر
لە پاوانی خامنەیی و مافیای سپای پاسدارانەوە
بەرتەسک دەبێتەوە و ئەوەی بە چاکسازیخوازان
دەن ــاس ــران و دەیــانــویــســت ســیــمــای کــۆمــاری
ئیسالمی بە بۆچوون و سیاسەتەکانی خۆیان
بــڕازێــنــنــەوە شکستیان هێنا و لــە ڕاســتــیــدا لە
دەســەاڵت دوور خرانەوە .هەربۆیەش دەبینین
زۆرینەی بەربژێرانی ڕێفۆرمیست و تەنانەت
 ٩٠کەس لە نوێنەرانی ئێستا بۆ هەڵبژاردنەکانی
مەجلیسی یازدەهەم لە ڕەشەمەدا شیاوبوونیان
لەالیەن “شــۆڕای نیگەهبان”ـەوە ڕەد کرایەوە.
ئەوە نیشاندەری قەیرانی قووڵی نیزامی کۆماری
ئیسالمییە و خــامــنــەیــی و ســپــای پــاســداران
ڕێڕەوێکیان هەڵبژاردوە کە هیچ نەرمی نواندنێکی
تەنانەت لە ئاست “خودییەکانیش” تێدا بەدی
ناکرێ .هەر بۆیەش تەنیا ڕێگەیەک کە کۆمەاڵنی
خەڵکی ئێران لە بەردەمیانە و دەبێ پێیدا بڕۆن و
هەزینە و تێچووەکەشی هەرچەند زۆر و پڕژان
بێ بــدەن ،هاتنە سەرشەقامەکان و ڕاپەڕین و
داڕماندنی ئەو ڕێژیمە گەندەڵ و سەرەڕۆیەیە.
ڕێگایەک کە کۆماری ئیسالمی بەسەر گەالنی
ئێرانیدا سەپاندوە و بەدڵنیاییەوە ئەو ڕێژیمە،
تــەنــانــەت وەک حکوومەتە دیکتاتۆرییەکانی
ســەردەم ئامادە نییە بە نافەرمانیی مەدەنی و
شێوەی “نەرم” و “شۆڕشی مەخمەڵی” واز لە
دەسەاڵت بێنێ.
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پێوەندییە نێودەوڵەتییەکانی
ئێران دوای  ٤١ساڵ

مێژووی سیاسەتی دەرەکیی ئێران مێژوویەکی
پڕ لە هەوراز و نشێوی هەیە و دەکرێ بەسەر
سێ قۆناغی مێژووییدا دابــەش بکرێ (قاجار،
پەهلەوی و کۆماری ئیسالمی).لە قۆناغی سێیەمدا
دەســەاڵتــدارانــی ئــێــران کــە زیــاتــر لــە ڕوانــگــەی
ئاینییەوە دەڕواننە پێوەندییەکانیان ،دەکرێ بڵێین
وەرچەرخانێک بوو لەمەڕ سیاسەتی دەرەکی و
پێوەندییەکانیان لەگەڵ دنیای دەرەوەدا.
پێوەندییە دەرەکــیــیــەکــان هــەر لــە ســەرەتــای
شۆڕشی گەالنی ئێرانەوە ئاڵوگۆڕی بنەڕەتی
بە خۆیەوە بینی و لەگەڵ بە دەسەاڵت گەیشتنی
کۆماری ئیسالمی باڵوێزخانەی ئەمریکا داگیر
کرا .ئەم بە بارمتەگیرانە ،بوو بە هۆکارێک بۆ
پساندنی پێوەندییەکانی ئەمریکا و تەنانەت بوو
بە هۆکارێک بۆ خستنەسەری گەمارۆی ئابووری
لــە الیـــەن واشــیــنــگــتــۆنــەوە بــۆ س ــەر کــۆمــاری
ئیسالمیی ئێران .هەر لە یەکەم ڕۆژەکانی دوای
شــۆڕشــەوە بالوێزخانەی ئیسڕائیل داخ ــراو و
بیناکەشی درا بە فەلەستینییەکان و بەم جۆرە
یەکەم سەردانی کەسایەتییەکی دیار و فەرمی
بۆ ئێران یاسر عەرەفات بوو کە بە مەبەستی
کــردنــەوەی باڵوێزخانەی فەلەستین سەردانی
تــارانــی ک ــرد .بــەم ج ــۆرە سیاسەتی دەرەکــیــی
کۆماری ئیسالمیی ئێران بناغەی خۆی لە سەر
ناکۆکی و دوژمنایەتی لەگەڵ ئیسڕائیل و ئەمریکا
بنیات نــا .ئــەم ناکۆکییانەی تــازە بە دەســەاڵت
گەیشتووەکانی ئێران هەر لەگەڵ ئەم دوو واڵتە
نەبوو ،ئاگری ناکۆکییەکانی کۆماری ئیسالمی،
واڵتانی موسوڵمانیشی گرتەوە و سنووری ئەم
ناکۆکییانە واڵتانی دەوروبەری ئێران و واڵتانی
ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاستیشی گرتەوە .بڕینی کاتیی
پێوەندییەکانی نــێــوان ئــێــران و عــەرەبــســتــان،
کێشەکانی ئێران لەگەڵ ئیمارات لەسەر سێ
دوورگ ــەی خەلیج ،ئاڵۆزبوونی پێوەندییەکانی
ئێران لەگەڵ واڵتی بەحرەین لەسەر پشتیوانیی
دەسەاڵتدارانی کۆماری ئیسالمی لە شێعەکانی
ئەم واڵتە ،نەمانی پێوەندیی دیپلۆماتیک لەگەڵ
واڵتــی میسر لە دوای پشتیوانی کردنی ئێران
لە خالید ئیسالمبۆلی ،لێڵبوونی پێوەندییەکانی
نێوان ئێران و کوەیت لە کاتی شــەڕی هەش
ساڵەی ئێران و عێراق و چوونە نێو شەڕێکی
قورس لەگەڵ عێراق؛ نموونەیەکن لە پێوەندییە
دەرەکییەکانی کۆماری ئیسالمی .ئەمانە جگە لەوە
بوون کە سیاسەتی بنەڕەتیی کۆماری ئیسالمیی
ئێران هــەنــاردەکــردنــی شۆڕشی ئیسالمی بوو
بــۆ هــەمــوو جیهان کــە ئەمە لــە خــۆیــدا بــوو بە
هۆکارێکی سەرەکی کە واڵتانی موسوڵمان بە
گشتی و واڵتانی موسوڵمانی سونیی مەزهەب بە
تایبەتی بە هەستیارییەوە بڕواننە پێوەندییەکانی
خۆیان لە گەڵ ئێران.
لە ســەردەمــی دەوڵەتەکانی ڕەفسەنجانی و
خاتەمیدا سیاسەتی دەرەکیی ئێران ڕووی لە
ئورووپا بوو ،بەاڵم لە دوای زنجیرە ڕووداوێک
کە هەموویان بە فەرمان و بڕیاری ڕاستەوخۆی
کاربەدەستانی پلە بەرزی ڕێژیم درابــوو وەک؛
بە بارمتەگرتنی فەرمانبەر و دیپلۆماتکارەکانی
باڵوێزخانەی ئەمریکا ،شــەڕی نێوان ئێران و
عــێــراق ،دەرک ــردن ــی فــتــوای کوشتنی سەلمان
ڕوشــــدی لــە الیــــەن خــومــەیــنــیــیــەوە ،زنــجــیــرە
تێرۆرەکانی ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانی لە واڵتانی
ئورووپا بە گشتی و بە تایبەتی تێرۆری دوکتور
سادق شەرەفکەندی و کەیسی تێرۆری ناوبراو
لە ئاڵمان کە بە دادگــای میکۆنووس ناوبانگی
دەرکـــــرد ،دانــانــی بــۆمــب لــە ئــارژانــتــیــن کــە بە
کارەساتی ئامیا بە ناوبانگە و  ...بوونە هۆکارێک
کە ئێران نەتوانێ لە داڕشتنی سیاسەتی دەرەکیی

خۆیدا سەرکەوتوو بێ ،سەرەڕای ئەوەی کە لە کەس
شــاراوە نییە کە یەکێک لە گرینگترین کۆڵەکەکانی
سیاسەتی دەرەکــی لەسەر حیسابی بەرژەوەندیی
ئــابــووری و بازرگانی دادەڕێـــژرێ و ،ئێران وەک
جەمسەرێکی سەرەکی بۆ هەناردەکردنی نەوت و
گازی سروشتی هەژمار دەکرێ و ئێران بازاڕێکی
گەورەی بەکارهێنانی بەرهەمەکانی ئورووپایە ،بەاڵم
سەرەڕای هەبوونی ئەو هەموو خاڵە بەهێزە لە بواری
بازرگانیدا نەک سەرکەوتنێکی ئەوتۆی بەدەست
نەهێنا ،بەڵکوو بە هۆی ئەم کارنامە ڕەشەی خۆی
لە سەرکوت و پێشێلکردنی مافی مــرۆڤ و لەنێو
بردنی نەیارانی خۆیدا چ لە گرتووخانەکان و چ لە
دەرەوەی واڵت تەنانەت لەسەر مێزی دانووسانیشدا،
تەنیا گەمارۆی زیاتر و بلۆکەکردنی داراییەکانی ئەم
واڵتەی لێکەوتەوە.
هـــەر ل ــە دوای دەرکــــردنــــی حــوکــمــی دادگــــای
میکۆنووس کە بۆ یەکەم جار کاربەدەستانی هەرە
بااڵی کۆماری ئیسالمیی ئێرانیان بە تاوانبار ناساند،
بــۆ جــارێــکــی تــر ســێــبــەری ســەرەڕۆیــیــەکــانــی ئەم
کردەوانەی کاربەدەستانی خستە سەر سیاسەتی
دەرەوەی ئێران بە جۆرێک کە هەر هەموو ئەندامانی
یەکیەتیی ئــورووپــا ،نوێنەرایەتییەکانی خۆیان لە
ئێران داخست و ئێرانیش وەک پەرچەکردار باڵوێز
و کۆنسوولەکانی خــۆی لــە یەکیەتیی ئــورووپــا
بانگهێشتی تاران کردەوە و ئەم پچڕانی پێوەندییانە
بۆ مــاوەی سێ مانگ درێ ــژەی کێشا و ،لە دوای
دەسبەکاربوونی کابینەی خاتەمی وردە وردە ئەم
گرژییانە هێور بــوونــەوەی بە خــۆیــەوە بینی .بە
کورتی دەتوانین بڵێین کە سیاسەتی ڕەفسەنجانی
و خاتەمی کەمکردنەوەی گرژییەکان بووە لەگەڵ
واڵتانی دیکە.
پێوەندییەکانی ئێران لەگەڵ دنیای دەرەوە لە دوای
هاتنە ســەرکــاری دەوڵــەتــی ئەحمەدینژاد لە ساڵی
١٣٨٤ەوە ئاڵوگۆڕێکی بەخۆوە بینی و سیاسەتی
ئێران زیاتر ڕووی لە واڵتانی ئەمریکای التین و
بەشێک لە ئەفریقا و واڵتانی ڕۆژهەاڵتی ئاسیا کرد.
نیشانەی ئەم ئاڵوگۆڕانە بە البردنی باڵوێزەکانی
پێشووی ئێران لەم واڵتانەدا زیاتر ڕەنگی دایەوە.
هــۆکــاری ســەرەکــیــی ئ ــەم وەرچــەرخــانــە دەک ــرێ
بگەڕێنینەوە بــۆ پیتاندنی ئــۆرانــیــۆم و بەرنامەی
ناوکییەکەی و هــەروەهــا پەرەسەندنی بەرنامەی
مووشەکیی ئێران .جگە لەم بەربەستانەش خاڵێکی
جێی تێڕامانی مەحموود ئەحمەدینژاد ناردنی نامە بۆ
هەر یەک لە سەرۆک کۆمارەکانی ئەمریکا و فەڕانسە
و سەرۆک وەزیــران و ڕاوێژکاری بااڵی ئاڵمان و
ئامۆژگاری کردنیان بوو .لە هەمان کاتیشدا پەیتا
پەیتا کۆمەڵکوژیی جووەکانی بە ناڕاست دەزانــی
و هەڕەشەی لەنێو بردن و سڕینەوەی ئیسڕائیلی
لــەســەر نــەخــشــەی جیهان دەکـــرد و ،ئــەم جــۆرە
ڕەفتارانە ببوونە هۆکارێک کە یەکیەتیی ئورووپا بە
هەستیارییەوە هەڵسوکەوت لەگەڵ ئێران بکا .کۆی
ئەمانە بوونە هۆکار بۆ ئەوەی کە کۆماری ئیسالمی
لە پێوەندی لەگەڵ واڵتانی پێشکەوتوو بکشێتەوە و
ڕوو لە واڵتانی ئەمریکای التین و ئاسیا بکا.
بە هاتنی حەسەن ڕۆحانی جارێکی تر پێوەندییە
دەرەکییەکانی ئێران وەرچەرخانێکی دیکەی بەخۆوە
بینی و ،بــەرەو هێور بوونەوە چوو .هۆکاری ئەم
هێور بوونەوەش دەتوانین گرێ بدەین بە سیاسەتی
کاربەدەستانی پێشووی ئەمریکا کە بە دانی پووەن
و ئیمتیاز بە ئێران خوازیاری پێوەندیی دیپلۆماتیک
بــوون لەگەڵ ئــێــران .بــەاڵم تەمەنی ئــەم ئــارامــی و
هێور بوونەوە تەنیا لە چوار ساڵی یەکەمی دەوڵەتی
ڕۆحانی بوو.
لە ئێستادا دەزگــای دیپلۆماسیی ئێران تووشی
کێشەگەلێکی جۆراوجۆر بــووە .هێرشکردنە سەر
باڵوێزخانەی عــەرەبــســتــان لــە مەشهەد و بڕانی
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پێوەندییەکانی ئەم دوو واڵتە و هەروەها لەگەڵ
واڵتانی ئیمارات ،بەحرەین ،ســوودان ،جیبۆتی
و هەروەها تۆمری ڕۆژهەاڵتیش پێوەندییەکانی
خــۆیــان لــەگــەڵ ئــێــران پــســانــد و ی ــان ڕێ ــژەی
دیپلۆماتکارەکانی خۆیان بە شێوەیەکی بەرچاو
کــەم کـــردەوە .ئــێــران جگە لــە پاکستان لەگەڵ
هەموو دراوسێکانی خۆی ناکۆکیی هەیە .لەگەڵ
واڵتی ئازەربایجان لەسەر پشتیوانیی لۆجێستیکی
و ماڵی لە ئەرمەنستان و نزیکیی سیاسەتەکانی
ئازەربایجان بە ئەمریکا و ئیسڕائیل ،لەگەڵ تورکیە
پێوەندییەکی لەرزۆک و پڕ لە هەوراز و نشێوی
هەیە بەشێوەیەک جارجار لێک نزیک دەبنەوە و
جارجار پێوەندییەکانیان زۆر کەمڕەنگ دەبێتەوە.
سیاسەتی دەستێوەردانی ئێران لە کاروباری
نێوخۆیی دراوسێکانی بۆتە هۆکارێکی سەرەکی
بۆ دەربڕینی نارەزایەتیی خەڵکی ئــەم واڵتانە
بــۆ نموونە خۆپشاندانەکانی ئــەم دوایــیــانــەی
خەڵکی عێراق و لوبنان .یەمەنیشی بە هەمان
شێوە تووشی داڕمــانــی ئــابــووری و قەیران و
قاتوقڕی کردوە .واڵتانی خەلیجیش لەم سیاسەتە
زێدەڕەوییانەی ئێران وەزاڵە هاتوون.
باڵوێزخانەکانیان لە ئورووپا بە هۆی پێڕەوی
لە سیاسەتی تێرۆر و سەرکوت تووشی کێشە
بوون .لە بێلژیک دیپلۆماتکارێکی ئێران بە ناوی
ئەسەدوڵاڵ ئەسەدی بە تۆمەتی هەوڵدان بۆ بۆ
کــردەوەیــەکــی تێرۆریستی لە پاریس بە دژی
دژبەرانی کۆماری ئیسالمی دەسبەسەر کراوە،
هەر لە دوای ئەم دەستبەسەرکرانە واڵتی هولەند
ڕایگەیاند کە کاربەدەستانی ئێران بڕیاری تێرۆری
“محمد رضا صمدی کالهی”ـیان داوە ،دانمارک
کە ئەندامێکی دیکەی یەکیەتیی ئورووپایە بە
هەمان شێوە ئیدانەی هەوڵێکی تێرۆریستی کە
لە الیەن کاربەدەستانی ئێرانەوە بەرنامەی بۆ
داڕێژرابوو کرد.
ڕۆمــانــیــش هــەر بــە هــەمــان شــێــوەی واڵتانی
پێشوو باسی لە پووچەڵ کردنەوەی کردەوەیەکی
تێرۆریستیی کــرد کە لە الیــەن کاربەدەستانی
ئێرانەوە داڕێژرابوو و باڵوێزخانەی ئێران لەم
واڵتەش پشتیوانیی لە تێرۆریستەکان کردبوو،
ئاڵبانیش واڵتێکی دیکە بوو کە دوو دیپلۆماتکاری
بالوێزخانەی ئێرانی لە واڵتی خۆی بە تۆمەتی
تێرۆریستی دەرک ــرد ،سیاسەتی بریتانیاش لە
پێوەندی لــەگــەڵ ئــێــران لــە کــەس شـــاراوە نییە
و بە هاوپەیمانی سەرەکیی ئەمریکا هەژمار
دەک ــرێ و سیاسەتەکانی بریتانیا هاوتەریبی
سیاسەتی ئەمریکایە و لــە خۆپیشاندانەکانی
ئەم دواییانەی ئێران باڵوێزی ئەم واڵتــەش لە
الیەن هێزە ئەمنییەکانی ئێرانەوە بۆ ماوەیەکی
کــورت دەسبەسەر کــرا و ناڕەزایەتیی توندی
ئەم واڵتەشی لێ کــەوتــەوە .فەڕانسە لە دوای
هەڵدانی مووشەکی ئێرانی بۆ بۆشایی ئاسمان
نیگەرانیی خۆی بە ڕاشکاوانە دەربڕی ،خوازیاری
کارپێکردنی مێکانیزمی ماشەیە لــە بەرامبەر
سەرەڕۆییەکانی ئێران .ئاڵمانیش لەم ڕێــڕەوە
بەجێ نەماوە و لە ساڵیادی  ٤١ساڵەی شۆڕشی
گەالنی ئێران لە زمان وەزیری دەرەوەی خۆیەوە
بە فەرمی ڕایگەیاند کە ئاڵمان بە تەما نەبووە
ئەمساڵ پەیامی پیرۆزبایی بۆ کۆماری ئیسالمیی
ئــێــران بنێرێ و ،ئــەم پەیامە بــە هەڵە و بەبێ
ئاگاداریی وەزارەتی دەرەوەی ئاڵمان نێردراوە و
هەر واڵتێک ئەگەر پەیامی پیرۆزبایی بۆ واڵتێکی
سەرکوتکەری وەک ئێران بنێرێ کارێکی باش ناکا.
سۆئێد و ئۆکراینیش لە دوای خستنەخوارەوەی
فڕۆکەی هێڵی ئاسمانیی ئۆکراین بە دەستی سپای
پاسداران پێوەندییەکانیان بەرەو ئاڵۆزی دەچێ
و ،کــانــاداش لە دوای کــوژرانــی هاوواڵتییەکی
خۆی لە یەکێک لە بەندیخانەکانی ئێران هەموو
پێوەندییەکی خۆی لەگەڵ ئەم واڵتە بڕی .جگە
لە الوازیی پێوەندییەکانی نێوان ئێران و ئورووپا
 ٨واڵتی ئەندام لەم یەکیەتییە ڕەزامەندیی خۆیان
دەربڕیوە بۆ پەیوەست بــوون بە هاوپەیمانیی
دەریایی بۆ ڕاگرتنی ئەمنیەتی گەرووی هۆرموز
کە لەژێر هەڕەشەکانی ئێراندایە ئــەم هەشت
واڵتە بریتین لە ئاڵمان ،بێلژیک ،ئیتالیا ،پرتەغاڵ،
فەڕانسە ،یوونان ،دانمارک و هولەند.
الوازیی پێوەندییەکانی ئێران بە دنیای دەرەوە
تەنانەت لە دوای کوژرانی قاسم سولەیمانی کە
دیارترین کەسایەتیی سەربازیی ئەم واڵتە بوو
خــۆی نیشان دا ،بە شێوەیەک کە ڕێــژەی ئەم
واڵتانەی کە پەیامی هاوخەمییان بۆ کاربەدەستانی
ئێرانی نــارد نەدەگەیشتە ژم ــارەی قامکەکانی
دەست و لە کۆتاییدا ئەگەر بە خێرایی ئاوڕێک
لە دۆستان و دژبەرانی کۆماری ئیسالمیی ئێران
بدەینەوە بۆمان ڕوون دەبێتەوە کە ئاستی ئەم
پێوەندییانە چەندە نزمە و داهاتوویەکی ڕوون
چاوەڕوانی ئەم واڵتە ناکا.
***

سماندنی «بەیەکەوە گونجانی
دوو ڤایرۆسی ورد و درشت»

ڕەنگە خوێنەری هێژا بە وشەی ڤایرۆسی درشت بە زەردەخەنەوە
بڵێ :دارسمە و خوێندەواری؟ یان دارسمە و ڤایرۆس و مایرۆس و
تەندروستی و مەندروستی کوجا مەرحەبا؟ بەاڵم ئەوەی ڕاستی بێت
ڕەنگە ئەوانەی بەوردی زانستی پزیشکییان خوێندوە ،وەک من لە
ڤایرۆسی درشت تێنەگەن.
منی دارســمــەی مــاڵــوێــران زۆر جـــاران لــە تــرســی دەنگەدەنگی
دانیشتووانی ژێر سێبەری داران لە دارسمین دەوەستم و گوێ بۆ
ئەوانە شل دەکەم لەژێر سێبەری دارەکاندا دەحەسێنەوە.
زۆر ناخۆشە ماوەیەک خەریکی کوتان و سمینی نێوقەدی دارێکی
ڕەق و تەق بی و کاری سمین و کونکردن بە نیوەچڵی جێ بهێڵی
و بچییە سەر نێوقەدی دارێکی دیکە و دیسان لە سەرەتاوە دەست
بە کوتان و سمین بکەی .جا هــەر بــەم هۆیەوە من زۆر جــار کە
کاری سمینی نێو قەدی دارێک بە نیوە دەکەم و لە ناکاو کۆمەڵێک
مــرۆڤ بۆ حەسانەوە و ڕابــواردنــی کــات دێنە ژێــر دارەک ــە ،منیش
لەترسی بەردەقانی و هەڕەشەی مندااڵنی چاو زیت و پیاوانی کەم
عەقڵ بێدەنگ دەبم و هەست ڕادەگرم .هەر ئەمەش وایکردوە لەژێر
سێبەری ئەم دارانە گوێم لە قسە و دەردەدڵی عاشقان ،شەڕی ژن و
مێردان ،گۆرانیی دەنگخۆشان ،لۆرەلۆری ڕەزاگرانان ،باسوخواسی
ئەدیبان ،شەڕە شێعری شاعیران ،لێکدانەوەی سیاسەتوانان ،قاقا و
پێکەنینی سەرخۆشان ،وردبوونەوەی پزیشکان و دەرمانسازان و
سرتوخورتی دڵــداران و زۆر شتی دیکەش بێت .جا هیچ سەیر و
جێگەی سەرسوڕمان نییە دارسمەی موخلیستان لەهەر شتێ مشتێ
بزانێ.
ئەگەر بە عەقڵی ئێوە توانیبێتم هەڵتانبفریوێنم و بە عەقڵی خۆم
ڕێگەی ڕاستتان پێشان بدەم ،ڕەنگە ئامادەی ئەوەم کردبن بوونی
ڤایرۆسی درشتیش التان سەیر نەبێ.
وەک پزیشکان دەڵێن ڤایرۆسی ورد ئەوەندە زۆر و جۆراوجۆرن
کە لە ئەژمار نایەن و زانایانی ئەم بــوارەش بەتەواوی هەموویان
ناناسن ،هەر بۆیەش لە ناکاو ڤایرۆسێکی نەناسراو کە بە چاو نابینرێ،
دەلینگیان لێ هەڵ دەکا و دەستێک بە خەڵکەکە دادێنێ و کۆمەڵێکیان لێ
دەکوژێت .هەر بەمجۆرە سارس و ڤایرۆسی نەخۆشیی ئەنفڵۆوەنزای
باڵندە و ئەنفڵۆوەنزای بــەراز و ئیبۆال و ئەم دواییانەش ڤایرۆسی
کۆرۆنا دەرکەوتن.
«کۆرۆنا»ش وەک بەشێکی بەرچاوی ئەم ڤایرۆسانەی پێش خۆی
لە واڵتی چینەوە سەری هەڵدا و خێرا خۆی بە سێپەلکی دانیشتووانی
واڵتەکەدا کرد و بە هەزارانی خنکاند و دەیان هەزار کەسیشی نەخۆش
خست .لەم واڵتەی ئێمە کە پێچەوانەی هەموو واڵتانی جیهان ڤایرۆسی
درشتی بەلێشاوە ،ڤایرۆسە درشتەکانمان سەرهەڵدانی کۆرۆنا خەنیی
کردن و وەک سەت پوورە هەنگیان لە خەڵەفێدا دۆزیبێتەوە ،بە هاتنی
کۆرۆنا شاگەشکە بوون .پێیان وابوو ئەم ڤایرۆسە خێری خوایە و
بەسەریاندا باریوە .بە فڕۆکان ڕێگەی چینیان گرتەبەر و وەزیری
داسەپاوی دەرەوەی واڵتەکەشمان خۆی پەل کردەوە و لە بەرچاوی
کامێراکان بەپێکەنینەوە بە زمانی چینی ساڵوی بۆ سەرمایەدارە چەپە
مائۆیستەکان نارد.
جا کە ئێوە لەسەر بنەمای زانستی پزیشکی و بایۆلۆژی بڕواتان
بە ڤایرۆسی درشت نییە ،دەبێ تێبگەن ،ڤایرۆسە درشتەکان بەشی
هەرە زۆریان لە واڵتی ئێمە دەژین و نزیکەی نیو سەدەیە دەسەاڵتی
ڕەسمییان بەدەستە و پێش ئەویش دیسان هەر بە چپە پێتان دەڵێم لە
کەیەوە دەسەاڵتدارن .ئەم ڤایرۆسە درشتانە ،کاتێک به بوونی کۆرۆنا
لە چین شاگەشکە بوون ،خێرا باوەشیان بۆ گرتەوە و کۆمپانیایەکی
فڕۆکەوانییان بۆ تەرخان کرد و دەستیان بە ڤایرۆس کێشانەوە کرد
و ئەلحەق بۆ ئەوانیش خێری دایەوە.
ڤایرۆسە دەسەاڵتدارەکانی واڵتی ئێمە سەرەتا بەناچاری لە کاتێکی
خراپدا میوانداریی کۆرۆنایان کرد .کاتێک خەریکی جێژنی ساڵوەگەڕی
ڤایرۆساویکردنی ئێران بوون ،بێدەنگەیان لە کۆرۆنا کرد و گوتیان
ئەگەر خەڵک بە بوونی کۆرۆنا بزانن بەشداریی جێژنەکەمان ناکەن.
چەند ڕۆژ دوای ئەم جێژنە ،کاتی هەڵبژاردنی ڤایرۆسە درشتەکانی
مەجیلس بوو ،بەاڵم کۆرۆنای هاوردەی ڤایرۆسە درشتەکان دەستی
نابووە بینەقاقای بەشێکی بەرچاوی خەڵک و حاشای لێ نەکرا ،بەاڵم
هەتا تەواوکردنی هەڵبژاردنەکان ،کۆرۆنا بەشێکی زۆری واڵتی
تەنییەوە.
پزیشکان و پسپۆڕانی زانستی بایۆلۆژی و زیندەورناسی دەڵێن
ڤایرۆسەکان بۆ مانەوە و بـــەردەوام بــوون خۆیان دەگــەڵ ژینگە
دەگونجێنن .ئەم ڤایرۆسە درشتانەی ئێمەش وایان کرد و سەلماندیان
بەڕاست ڤایرۆسی سەردەمن .ئاخر ئەوان لە چل ساڵ لەمەوبەرەوە بە
هەموو شێوەیەک وەک مڵۆزم خۆیان دەگەڵ ئەم ژینگەیە گونجاندوە.
کــاتــێــک جــێــژنــی س ــاڵ ــڕۆژی بــە دەســــەاڵت گەیشتنیان و شــانــۆی
هەڵبژاردنەکانی ڤایرۆسەکانیان بۆ مەجلیسی ڤایرۆسان کۆتایی هات،
بەتەواوی خۆیان دەگەڵ کۆرۆنا گونجاند و بۆ دەسەاڵتی خۆیان بە
خێروبەرەکەتیان زانی.
ئێستا وەختە خەنی بن ،کۆرۆنا جێگەی پۆلیس و هێزە ئەمنییەکانی
گرتووەتەوە و لە ترسانی کەس لێک نزیک نابێتەوە و هەموو خەڵک
خۆیان کۆڕ و کۆبوونەوە و تێکەڵبوون و خۆپێشاندان دەپارێزن.
خەڵک هۆشی ئەوەی نەماوە لە ڕێژەی کەمی بەشدارانی ساڵڕۆژی
سەرکەوتنی دەسەاڵتی زاڵ و نەچوونی خەڵک بۆ سەر سندووقەکانی
شانۆی هەڵبژاردن و تەنانەت کەس لە ژمارەی کوژراوانی پووشبەسەر
کراوی خۆپێشاندانەکانی پاییزی ڕابردووش ناپرسێتەوە.
ئەوەیە ڕێککەوتن و بەیەکەوە گونجانی دوو ڤایرۆسی ورد و
درشت!
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کۆماری ئیسالمی تەورێکی
دیکەی لەبەر قاچی خۆیدا
حکوومەت ئەرکی پاراستنی گشتیی واڵت و
خەڵک و بەڕێوەبردن و پێ ڕاگەیشتن بە دۆخی
واڵت و  ...ل ــە ئەستۆیە و ڕووداوە لەناکاو و
نەخوازراوەکان و چۆنیەتیی ڕووبەڕووبوونەوەیان
یەک لەو ئەرکانەیە کە لەئەستۆی هەر دەسەاڵت
و حکوومەتێکە؛ بەاڵم دەسەاڵتدار و حکوومەتە
جەمیل سەرمەستی دواکەوتوو و دیکتاتۆرەکان نەک هەر لە بیری
ب ــەگ ــژداچ ــوون ــەوەی ک ــارەس ــات و ق ــەی ـران ــەک ــان ــدا
نین بەڵکوو خۆیان قەی ران و کارەساتن و کارەساتیش بۆ خەڵکی
واڵتەکەیان دەخوڵقێنن یان لە دروستبوونیاندا بەشدارن .کۆماری
ئیسالمیی ئێ ران وەکوو نموونەی هەرە بەرچاوی ئەو حکوومەتانەیە
و نەخۆشی کۆڕۆناش تازەترین کارەساتەکانە کە کۆماری ئیسالمی
لە خولقاندنیدا سووچبارە.
پێموانییە پێویست بە شیکردنەوە و ناساندنی کۆماری ئیسالمی
بکا بۆ خەڵکی ئێ ران و تەنانەت دنیاش کە چ بەاڵیەکە ،هەروەها
نەخۆشی کۆڕۆناش لەم ماوەیەدا ئەوەندەی لەسەر باس ک ـراوە کە
حەوجێ بە ناساندنی ناکا ،ب ــەاڵم ئــەوەی کە مەبەستمانە لێرەدا
بیخەینەڕوو چ هاوپەیمانییەک و چ دۆستایەتییەک لە نێوان ئەم
دووانەدا هەیە و ئەم دۆستایەتییە تاکوێ بڕ دەکا.
ڕوون و ئاشک رایە کە بنڕێژی کۆماری ئیسالمیی ئێ ران بە درۆ و
خەڵەتاندنی خەڵکی ئێ ران و دزی و گەندەڵی و بەتااڵنبردنی دارایی و
سەروەت و سامانی ئەم واڵتە و خەرجکردنی لە بیری شیعەگەری
و پەرەپێدانی دەسەاڵتی ئاخوندەکان داندرا و لە ماوەی دەیان ساڵ
دەسەاڵتدارییان بەسەر ئێ راندا هەم خۆیان کارەسات بوون و هەم
کارەسات و قەی رانیان بۆ خەڵک دروس ــت ک ــرد .ئەم دەسەاڵتە هەم
هیچکات نەیویست و نەشیتوانی بەرەنگاری ڕووداوە نەخوازراوە
سروشتییەکانیش بێتەوە کە بوومەلەرزەکەی کرماشان و الفاوەکانی
ئەم دواییانەیە.
پاش خۆپیشاندانەکانی  ٩٦و خێ راتربوونی ڕەوتی ناڕەزایەتییەکان
لە ئێ ران و خۆپیشاندانەکانی خەزەڵوەری ٩٨ی هەتاوی و سەرکوتی
بێبەزەییانەی خەڵک لە الیەن دەسەاڵتدارانی کۆماری ئیسالمییەوە
و کەڵەکەبوونی ویست و داخوازییەکانی دەیــان ساڵەی گەالنی
ئێ ران و هەروەها کوشتنی قاسم سلێمانی لە الی ــەن ئەمریکاوە و
خستنەخوارەوەی فڕۆکە ئۆک ڕاینییەکە بە دەستی سپای پاسداران و
بە گشتی دابەزینی ل ــەڕادە ب ــەدەری متمانەی خەڵک بە دەسەاڵتی
ئاخوندی و بێزاربوون لەم ڕێژیمە خوێنڕێژە لە بەرەبەرەی ساڵوەگەڕی
شۆڕشی گەالنی ئێ راندا و هەروەها هەستپێکردنی دەسەاڵتدارانی تاران
بە بەشدارینەکردنی خەڵک لە هەڵبژاردنەکاندا سەرەڕای بازاڕگەرمی و
پڕوپاگەندەیەکی زۆری ئاخوندەکان لە بەرەبەرەی بەناو هەڵبژاردنی
خولی یازدەهەمی مەجلیسی شووڕای ئیسالمیدا بووین کە نەخۆشی
کۆڕۆنا لە واڵتی “چین”دا سەری هەڵدا وگەیشتە ئاستێک کە بێجگە
کۆماری ئیسالمی هەموو واڵتان سنوورەکانیان بەڕووی چیینیەکاندا
داخست.
لە ڕۆژی ١١ی ڕێبەندان پاش مەرگی پزیشکێک لە شاری قوم و چەند
کەسی دیکە وەزی ــری تەندروستی ڕێژیم لەگەڵ بەرپرسانی سپای
پاسداران و ئیتالعاتی ڕێژیم و حکوومەتەکەی ڕووحانیدا کۆدەبنەوە
وداوای ڕاگرتنی هاتوچۆ بۆ چین و هەروەها قەرەنتینەکردنی شاری
قوم دەکا کە لەوکاتەدا فڕۆکەوانیی ماهان کە سەر بە سپای پاسدارانە
ب ــەردەوام ــە لە هێنان و بردنی خەڵک بۆ چین ،ب ــەاڵم بەرپرسانی
سپای پاسداران و بە تایبەت ئیتالعاتی کۆماری ئیسالمی دژی ئەو
داخوازییەی نمەکی وەزیری تەندروستی دەبن و ناهێڵن سەر بگرێ
کە دیارە فەرمانی ڕاستەوخۆی خامنەییە بۆ مەرامی تایبەتی خۆی و
گیانی خەڵکی ئێ ران هەروەها کە دەسەاڵتدارانی کۆماری ئیسالمی
سەلماندوویانە هیچ بایەخێکی بەالیانەوە نییە و بۆ مانەوەی خۆیان
ئامادەن هەموو کەس بکەنە قوربانی.
ه ــەم ــوو الی ــەک ب ــاش دەی ــان ــزان ــی ک ــە خەڵکێکی زۆرک ــەم ل ــە بەناو
هەڵبژاردنەکاندا بەشداری دەکا و کۆماری ئیسالمی ئیتر ناتوانێ
مەشرووعییەتی خۆی بە دنیا بفرۆشێتەوە و لە الیەکی دیکەشەوە
نەخۆشییەکە لە قومدا سەری هەڵدابوو کە بۆ کۆماری ئیسالمی هێڵی
س ــوورە و س ــەدان ساڵە پڕوپاگەندەی پیرۆزی ئەو شارە دەک ــەن و
خەڵکیان وا فێرکردووە کە لەوشارەدا هەموو نەخۆشییەکان چارەسەر
دەبن کەچی ئەمجارە قوم بۆتە هۆکار و سەرچاوەی مەرگ و کارەسات
و دەسەاڵتەکەی زۆرزیاتر لە جاران کەوتە پەلەقاژەی مانەوە و وەکوو
هەمیشە بڕیارێکی گەمژانەیان دا کە زیانی زۆر زۆرتر بوو لە قازانجی
بۆ کۆماری ئیسالمی و بیرە مەزهەبییەکەشیان کە هۆکاری سەرەکی
بەدەسەاڵت گەیشتن و مانەوەشیانە ،شاردنەوەی نەخۆشی کۆڕۆناش
لەو کاتەدا بە هەلێک زان را بۆ پەردەپۆشکردن و لە بیربردنەوەی ڕێژەی
بەشداریی خەڵک لە هەڵبژاردنەکانی ئەمجارەدا ،هەربۆیە خەڵک هیچ
ئامادەکارییەکی نەبوو بۆ بەرەنگاربوونەوە یان خۆپاراستن لەو
بەاڵیە بەاڵم دیسان گەمژەیی دەسەاڵتداران و بڕیاری بەپەلە و ڕادەی
شڵەژاوییان وایکرد کە نەک هەرببنە هۆی گیانلەدەستدانی خەڵکێکی
زۆر کە دەتوان را پێشی پێبگیردرێ بەڵکوو لە هەڵسەنگاندنەکانی
خۆشیاندا هەڵەیەکی کوشندەیان کرد و تەورەکەیان کە بۆ کوشتنی
خەڵک هەڵیانهێنابوو لەبەر قاچی خۆیان دا و زۆر زیاتر لە جاران
شەرعییەتی خۆیان لەدەست دا و لە ئاستی نێوخۆیی و دەرەوەش
هیچ متمانەیەکیان بە خۆیان نەهێشت .هەروەها زیاتر بۆ خەڵک
دەرکەوت کە نەک هەر توانایی ڕووبەڕووبوونەوەی قەی رانەکانیان نییە
بەڵکوو خۆیان سەرچاوەی کارەسات و قەی رانن و دەیان ساڵە تەنیا
باڵوێزی مەرگ بوون بۆ خەڵکی ئێ ران و جیهانیش.
لە الیەکی دی ــک ــەوە ک ــۆڕۆن ــا بێجگە لە زیانی گیانی بۆ خەڵکی
ئێ ران زیانێکی گەورەی ئابووریش لە ئی ران دەدا و کۆماری ئیسالمی
دەبەستێتەوە بە چەشنێک کە دەتوانین بڵێین کە نەخۆشی کۆڕۆنا
بەهێزتر لە گەمارۆکانی ئەمریکا بووە و پشتی کۆماری ئیسالمی بە
یەکجاری دەشکێنێ  ،هەموو واڵتانی دراوسێ سنوورەکانیان بەڕوویدا
داخست و بە کردەوە ئابڵۆقەیەکی لە سەتاسەت دەستی پێ کردوە
و لەنێوخۆشدا هەموو شوێنە گشتییەکان داخ ـراون و مانگرتنێکی
گشتیی خەڵک و جومگە ئابوورییەکانی ئێ رانی بەدوای خۆیدا هێناوە
و نرخی کەلوپەل چەند قات بەرزبۆتەوە و ئەمەش وایکردوە کە بڵێین
کۆماری ئیسالمی چوو بۆڕیش سمێڵیشی لەسەر دانا.
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"سەلەفیزم لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان"
شاهۆ مەتین
ماکس وێبێری کۆمەڵناس ،لێکۆڵینەوەیەکی
ه ــەی ــە ل ــەس ــەر ک ــاری ــگ ــەری ــی دی ــن ــی ل ــە گ ــۆڕان ــی
بایەخەکان و ڕوانینی تاکەکان ،هەتا هاوکێشە
کــۆمــەاڵیــەتــی و ئــابــووریــیــەکــان .وێ ــب ــێ ــر بە
کەلکوەرگرتن لە گوتاری کلیسا و ڕەوتەکانی،
جـــۆری بنیاتناسی لــە ڕێ ــک ــخ ـراوێ ــک ــی دینی
پێشکەش کـــردوە ،ت ــاک ــوو ش ــێ ــواز و پڕۆسەی
جۆراوجۆری دروستبوونی ڕێکخ راوێکی دینی
بناسێنێ.
هەروەها دورکهایم پێی وایە ڕۆڵی ئەسڵیی
دیــن ،وەدیهێنانی پێوەندیی توند و ت ــۆڵ لە
ڕێ ــگ ــای داب و ن ــەری ــت و ڕێ ــوڕەس ــم ــەک ــان ــی
ن ــێ ــوان تاکەکانی کۆمەڵگە و بەرهەمهێنانی
یەکگرتوویی ئەخالقییە بۆ کۆمەڵگە .لە ڕاستیدا
دینەکان هێما و ئەساسی کۆمەڵگە دێنە ئەژمار
و سنوورە مۆڕاڵییەکان دادەڕێژن.
دورکهایم ب ــڕوای وایە کە جیاوازیی بیرو و
باوەڕ و ڕێوڕەسمەکان لە نێوان کارێکی پیرۆز
و ناپیرۆزدا دەرهاویشتەی کۆمەاڵیەتیی گرینگی
لە هاوسەنگ کردن و وەبەریەک کەوتنی لە نێوان
ساختار و دژەساختار ،نەزم و شپرزەیی لەنێو
کۆمەڵگە و تاک دروس ــت دەک ــات و ،لە ئاکامدا
دینەکان هەم لە دۆخی سیاسی و کۆمەاڵیەتی،
ک ــاری ــگ ــەری وەردەگــــرن و هەمیش کاریگەری
دادەنێن و ،ســەرەڕای چاوگەی جوغ رافیایی و
کولتوورییان بە بەرهەم و دەرهاویشتەیەکی
کۆمەاڵیەتی دێنە ئەژمار.
ئێستا بــە ســـەردەمـــی وەب ــەری ــەک ــک ــەوت ــن ــی
کولتووریی نێوان ژیارەکان و هاوکات سەردەمی
جیهانگیری و  ...خوێندنەوەی نوێ لە دین و
هەروەها کاریگەریی ڕیشەیی و جێکەوتوویی
مەزهەبەکان ،سەلەفیزم وەک یەکێک لە ڕێبازە
بناژۆخوازە ئیسالمییەکان بڕوای بە پێوەندیی
دیالێکتیکی نێوان دین و بەستێنی کۆمەاڵیەتی
نییە و ،بۆچوونی ئ ــەوان لە نێوان بارودۆخی
هەنووکەیی کۆمەڵگە و ئ ــەوەی گەورەکانمان
لەگەڵ سەرچاوە دینییەکانی پێشوو وتوویانە
و کردوویانە دژوازیی هەیە و پێیان وایە ئەوە
کۆمەڵگەی سەردەمە کە ڕێگای ڕزگاریی ون
کردوە .
ئەم پڕۆسێسە ئەوانی تووشی شەڕێکی قورس
ل ــەگ ــەڵ ه ــەم ــوو شوناسە دینییەکانی ناوچە
جۆراوجۆرەکانی دنیای ئیسالم ک ــردوە ،ئەوان
بە الدان لە ئیسالمی ڕاستەقینە و ب ێبڕوایی
تۆمەتبار دەکەن و خۆیان لە بواری پێبەندییان
بە قورئان و سوننەت بە ڕەسەنترین دەزان ــن
و تەنانەت خۆیان گرێدراو بە هیچ مەزهەبێک
نازانن و لەگەڵ هیچ حیزێک سازانیان نییە،
هەموو ئەوانەی وەک خۆیان نین بە گوم ڕا و
سەرلێشێوا دەزانن.
سەلەفیزم ڕێگە چــارەی دەرب ــاز ب ــوون لەم
قەی رانە مەعریفی و دەربــاز ب ــوون ل ــەم الدان ــە
لە ئیسالمی واقعییە ،گەڕانەوە بۆ دینی ڕاست
و دروستی پێشینیان و بۆ وتەکانیان لەمەڕ
سیستمی سیاسی ،ئ ــاب ــووری و کۆمەاڵیەتیی
سەرەتای ئیسالم دەزانێ.
ســــەرەڕای ج ــی ــاوازی ــی ڕەوت ــەک ــان ــی هەڵگری
سەلەفیزم (بانگخوازی ،جیهادی) چ لە بواری
ئەندێشە و چ پ ڕاگماتیستییەکەی ،تایبەتمەندیی
بەرچاوی ئەم تێڕوانینە مەزهەبییەیە ،لەسەر
نەریتی خەواریج ،بۆ چوونەکانی ئیبن تەیمییە
و محەممەد کوڕی عەبدولوەهاب و لێکدانەوە
و شیکاریی ج ــۆراوج ــۆر لە بۆچوونی (ئیمام
ئ ــەح ــم ــەد ح ــەن ــب ــەل) دامــــــەزراوە .گ ــەڕان ــەوە بۆ
سەردەمی زێڕینی پێغەمبەر و پێداگری لەسەر
سەرچاوەکانی ئیسالم ل ــەو بڕوایە سەرچاوە
دەگ ــرێ ک ــە پێیان وایــە جیایی ن ــێ ــوان دی ــن و
سیاسەت لە ئ ــارادا نییە و تەنیا پێغەمبەر و
هاوەڵەکانی مافی بەڕێوەبەریی کۆمەڵگەیان
ب ــەپ ــێ ــی وی ــس ــت ــی خـــوا هـــەبـــووە .لــەســەر ئ ــەم
ئەساسە ،بە الساییکردنەوەی ژیانی پێغەمبەر و
هاوڕێیانی دەتوانێ پڕۆسەی داڕمانی کۆمەڵگەی
ئیسالمی پێچەوانە بکرێتەوە و بگەڕێندرێتەوە
ســەر ئەساسی دروس ــت ــی خ ــۆی .سەلەفیەت
وەک ڕێبازێکی مەزهەبی لەنێو موسوڵمانان بە
پاساوی ڕێفۆرم لە سەدەی چواری کۆچیدا هاتە
نێو مێژووی ڕەوتە مەزهەبییەکانەوە؛ تاقمێک
لە پەیڕەوانی ئیمام ئەحمەد حەنبەل لە سەدەی
چوارەمی کۆچیدا دروس ــت بوون و دنیابینیی
خۆیان بە نیسبەت دین هەبوو ،ئیبن تەیمییە
شوێندانەرترین بیرمەندی نێو ئەم ڕەوتەیە و
دواتر محەممەد کوڕی عەبدولوەهاب بە کردەوە
بەستێن بۆ پەرەسەندنی ئەم بیرۆکەیە خۆش
دەکا.
لەم بیست ساڵەی دواییدا ،هزری سەلەفیزم
بە ئەندێشەی کەسانێکی وەک (ئەبوو ئەعالی
مـــەودوودی و سەید قوتب) بەهێز ب ــووە و بە
بەرنامەڕێژیی دیاریک راوی سیاسی تەیار ک راون،
کە دواتر بە ڕێنوێنیی سیاسی و کۆمەاڵیەتیی

زۆرێک لە ڕەوتە سەلەفییەکان گۆڕدراون .
سەلەفیی تەبلیغیی ئەبووئەعالی م ــەودوودی
زانـــای دینیی هێندی-پاکستانی ل ــە س ــەر ئەم
بڕوایەیە کە ف ــەرم ــوودەی خ ــوا دەب ــێ لە ڕێگەی
بانگەشەی ناتوندوتیژانەی دینی باڵو بکرێتەوە؛
لە کاتێکدا سەلەفیی جیهادیی ژێر کاریگەریی
ب ــۆچ ــوون ــی س ــەی ــد قـــوتـــبدان ،ڕێ ــب ــازی ت ــون ــد و
ڕادیکاڵیان هەیە و بانگەشە بۆ جیهاد دەکەن .
تێگەیشتنی سەلەفییەکان لە خواپەرستی لەگەڵ
تێگەیشتنی موسوڵمانەکان ل ــە یەکتاپەرستی
جیاوازیی قووڵی هەیە.
هەروەک سەید قوتب دەڵێ یاسا و دانانی یاسا
تایبەت بە خوایە و دەس ــت ــێ ــوەردان ل ــەودا مرۆڤ
و کۆمەڵگە بـــەرەو خــوڕافــات دەبـــا .س ــەردەم ــی
تاریکپەرستیی پێش ئیسالم دەشوبهێنێ بە
کۆمەڵگەی ئێستا و ه ــەم ــوو ئـــەوان ب ــە نائاگا
پێناسە دەک ــا ،بەم پێیە سەید قوتب ڕاشکاوانە
هەموو مرۆڤایەتی بە ئیسالمی و نائیسالمییەوە
بە نائاگا دەزان ــێ و ،لە ئاکامدا بۆ تێپەڕین لەم
دۆخ ــە( ،جیهاد) وەک ئەرکێک بۆ خواپەرستانی
ڕاستەقینە تا دامەزراندنی دەسەاڵتی دینی دەزانێ.
ب ــەم پ ــێ ــی ــە ،ڕەوتــەکــانــی س ــەل ــەف ــی ــی ــەت ل ــەژێ ــر
کاریگەریی ئەندێشەکانی سەید قوتب کە دواتر
نازناوی جیهادییان پ ێدرا ،بە پشبەستن بە فتوای
بە کافر زانینی موسوڵمانان و شارۆمەندانی
ئاسایی ،ب ــوون بە یەکێک لە گەورەترین هێزە
تێرۆریستییەکانی ج ــی ــه ــان و ،ل ــە دوورتــریــن
شوێنی دنیا هێرش و شەڕی زۆریان ڕێ کخست.
ڕێکخ راوی جیهادیی سەلەفیزم ،ڕێکخ راوێکی
ئاڵۆز و شـــاراوەن ،ئاشنا بە ڕێ ــب ــازی قاعیدەن،
بڕوایان وایە لە هەر شوێنێکی ئەم جیهانە گەر
سێ کەسی موسوڵمان پێکەوە بن ئەوە دەتوانن
خۆیان ڕێ کبخەن و ئەمیر دیاری بکەن و جیهاد
بە فەرمانی ئەمیرەکەیان لەو شوێنە بکەن .لە
ڕوانگەی سەلەفییەکان پێناسەیەکی کۆنکرێت
بۆ کافر بوون دیاری نەک راوە و هەر تاقمێکیان
بە شێوەی دنیابینیی خۆی شڕۆڤە بۆ ئەم بابەتە
دەکا.
هەر چەند چوار جیاوازیی بنەڕەتی ،سەلەفییەکان
لە ڕەوتە مەزهەبییە ڕادیکاڵەکانی تر جیا دەکاتەوە
کە بریتین ل ــە :ب ــەرزب ــوون ــەوەی حوکمی جیهاد
لەسەر پێنج ڕوکنی سەرەکیی ئیسالم ،تەکفیری
موسوڵمانانێک کە هاوبیری خۆیان نین ،ڕەوایی
بەخشین بە هێرش دژی شارۆمەندانی ئاسایی و،
لە کۆتاییدا بەجێگەیاندیی هێرشی خۆکوژی.
بێجگە ل ــەم بیرۆکەیە لێکۆڵەران هۆکارگەلی
مێژوویی ،ئابووری ،سیاسی و کۆمەاڵیەتییش لە
پەرە سەندنی ئەم بیرۆکەیەدا بە کاریگەر دەزانن.
بــــــەدەر لـــە جـــیـــاوازیـــی ئــیــدئــۆلــۆژیــک دوو
تایبەتمەندیی سەرەکیی ئەم ڕەوت ــە سەلەفییانە
ب ــری ــت ــی ــی ــە لـــە؛ ڕایــەڵــکــەی ت ــون ــد و س ــەرچ ــاوەی
ج ــۆراوج ــۆری هێز ،کە بە پێچەوانەی ڕێکخ راوە
تێرۆریستییە کالسیکەکانی تر کە پێکهاتەی
پلەداری ،ستوونی و ڕێبەری دیاریک راویان هەیە،
لە ڕایەڵکەیەکی ئاسۆیی دروس ــت ب ــوون و زۆر
بەکەمی لە چوارچێوەی ڕێکخ راوێکی گ ــەورەدا
دەردەکەون.
(کۆرتۆڵۆس) لە چەمکی “گرووپ لە گرووپدا”
بۆ ناسینی تایبەتمەندییەکانیان کەلک وەردەگرێ،
ئەم گرووپانە ناوەندی فەرماندەیی و ڕێبەرییەکی
دیاریک راویان نییە و ئ ــەوەی تاکەکان لەنێو ئەم
ڕایەڵکانە پێکەوە دەبەستێتەوە ،ه ــزر و ب ــڕوای
تێئۆریک و هاوبەشی ئەندامانەکانیەتی .بۆ ئەم
مەبەستەش بەردەوام لەگەڵ خەڵکدا لە پێوەندیدان
و لە ڕێگەی جیاوازەوە بانگەشەی دین دەکەن.
ئیدئۆلۆژیی سەلەفیزمی ت ــون ــدڕەو و ڕادیکاڵ
لەم سااڵنەدا هەموو سنوورە نێودەوڵەتییەکانی
بەخێ رایی بڕیوە و توانیویەتی لە زۆربەی واڵتاندا
هێرشی تێرۆریستی ب ــەڕێ ــوە ب ــەرێ و ،بەمەش
بۆتە سەرچاوەیەکی زاوزێی هێ ز .بە واتایەکی تر
س ــەرەڕای دژایەتیی نیزامی ،سیاسی ،میدیایی و
ئەمنیەتیی دەوڵەتانی بەرامبەر ،چاالکی و هێرشی
تێرۆریستی ،ڕێکخستن و وەرگرتنی ئەندام و

هێزی الو و بانگەشەی ئەم ڕەوتە لە دنیادا ڕۆژ
لەگەڵ ڕۆژ پەرە دەستێنی.
کۆمەڵگەی سوننیی ئێ رانیش بە کوردستانەوە،
وەک ناوچەیەکی گرینگی کۆمەڵگەی ئیسالمی،
بە شێوازی جۆراوجۆر لە هەمبەر مەترسیی ئەم
تەوژمە ئیسالمی-عەرەبی و جیهانییەدایە .لەم
سااڵنەی دواییدا بە سەرنج دان بە ئاڵوگۆڕەکانی
ناوچە و دنیا ،هەاڵیسانی کێشەی مەزهەبی لە
جیهانی ئیسالمیدا ،هەندێک لە چاالکیی ئەم ڕەوتە
توندڕەوانە لە کوردستانی ڕۆژهەاڵت ڕووی داوە .
ئ ــەم بیرۆکەیە ل ــە ســەرەتــادا ل ــە کوردستانی
باشوورەوە هەناردەی کوردستانی ڕۆژهەاڵت ک را،
ئەم بەشە لە کوردستان بە هۆی نزیکیی لە دنیای
عــەرەب و حیزب و الیەنە مەزهەبییەکانی ئەم
نەتەوەیە ڕۆڵی سەرەکیی لەم بارەوە گێ ڕاوە .ئەم
هاتوچۆ و پێوەندییە مەزهەبییانە بەکگ راوەندێکی
م ــێ ــژووی ــی ه ــەی ــە لــە نــێــوان ئـــەم دوو ب ــەش ــەی
کوردستاندا.
ئەم ڕەوتە ڕادیکاڵە ئیسالمییانە بە تێکەاڵوییان
ل ــەگ ــەڵ ه ــەن ــدێ ــک لـــەو ح ــی ــزب ــە ج ــی ــه ــادی ــی ــان ــەی
باشووری کوردستان وەک بزوتنەوەی ئیسالمی،
جوندولئیسالم و دواتر ئەنسارولئیسالم ،هەوڵی
جێگیرکردنی ئەم بیرە جیهادییەیان لەنێو تاقمێک
لە الوانی هۆگری ئەم هزرە لە ڕۆژهەاڵت داوە ،کە
ئاکامی وەک خۆتەقاندنەوە و چوونە نێو ڕیزی
ئەلقاعیدە و داعشیشی ل ێکەوتوەتەوە.
بــەشــێــک لـــە کــورســتــانــی ڕۆژهـــــــەاڵت وەک
ناوچەیەکی سوننی مەزهەبی ڕۆژهەاڵتی ناڤین،
ب ــە ت ــای ــب ــەت ب ــە هــۆی پشتیوانیی لۆجستیکی،
پەروەردەیی و ئابووریی ئەم ڕەوتانە لە ڕێگای
نــاوەنــدە م ــەزه ــەب ــی ــی ــەک ــان دن ــی ــای ئ ــی ــس ــام ــەوە و
ه ــەروەه ــا شوێنی گونجاوی گەشەکردنیان ،لە
ت ــەوژم ــی ب ــن ــاژۆخ ــوازی ــی گ ــڕگ ــرت ــووی ڕۆژه ــەاڵت ــی
نێوەڕاست پارێزراو نابێ .
گــەشــەی خ ــێ ـرای ــان لــە پـــەراوێـــزی شــارەکــان،
وەرگرتنی قوتابیی ئایینی و پ ــەروەردە و چوونە
نێو ڕیزی ڕێکخ راوی تێرۆریستیی وەک داعش و
خۆتەقاندنەوەیان ،نیشانەی بوونیان و ڕۆڵگێ ڕانیان
لە ئاڵوگۆڕەکانی ئێستا و داهاتووی ڕۆژهەاڵتی
کوردستانە.
لـــە الیـــەکـــی تـــر گـــەشـــەی ســــەرمــــایــــەداری،
دروستبوونی چینی فەقیر ،جیاوازی و ناعەداڵەتی
لە دنیای سەردەمدا کە بەپێچەوانەی ئیدئۆلۆژیی
سەلەفیزمە کە بانگەشەی گەڕانەوە بۆ سەردەمی
سادەژیانکردن دەکــا ،بۆتە دەنگی ناڕەزایەتیی
خەڵکێکی زۆر ل ــە کۆمەڵگەی ئیسالمیی دژی
م ــۆدێ ــرن ــی ــزم و ئ ــەم ــەش دەت ــوان ــێ ه ــان ــدەر ب ــێ بۆ
ن ــزی ــک ــب ــوون ــەوەی چینی هــــەژاری کۆمەڵگە لەم
تاقمانە.
هاتنی بیری سەلەفیزم وەک ڕوانینێکی ڕادیکاڵ
لە ئیسالم و تەیار بە ئیدئۆلۆژیی شۆڕشگێ ڕانە
و هەروەها ئەو ژینگە ئابووری ،کۆمەاڵیەتی و
سیاسییە بۆ گەشەیان و ،ه ــاوک ــات پشتیوانیی
ماڵی و لۆجستیکی لە دەرەوەی سنوورەکان ،ئەم
ڕەوت ــەی بۆ ئەمنیەتی شارۆمەندانی کوردستان
کردوەتە مەترسییەکی جیدی.
لە ئاکامدا هزری بناژۆخوازی سەلەفیزم وەک
هێمای حاکمیەتی ش ــەرع ــی ب ــە هیچ شێوەیەک
ناتوانێ لەگەڵ ڕوانگەی پارتە نەتەوەییەکانی وەک
دێموک رات کە بڕوای بە پلۆرالیزمی سیاسی ،زمانی،
کولتووری و دینیی کۆمەڵگە هەیە و ،هەروەها
فێدرالیزم کە ئامانجی دواڕۆژی ــەت ــی و هاوکات
لەگەڵ ڕێکخ راوە دینییەکانی تریش ،لە ژینگەیەکی
سیاسیدا پێکەوە ژیانێکی ئاشتیخوازانەی هەبێ.
چـــوارچـــێـــوەی بــەرتــەســکــی ب ــی ــرک ــردن ــەوەی
سەلەفیەت لەگەڵ جیهانبینیی دێموک راسی ،ئازادی
و ناسیۆنالیزم لە کێشەی مەعریف یدایە ،چونکە
ئەم گوتارانە بە گوتاری کاف ران دەزانێ .هاوکات لە
مەنهەجی ئەم ڕێکخ ڕاوە ڕادیکاڵەدا پێکەوەسازان
و سەقامگیری و ئاسوودەییەک نییە ،لەبەر ئەوەی
بەردەوام لەگەڵ هزر و ئەندێشەی جیاوازدا کێشە
و ملمالنێی هەیە و هەوڵی سڕینەوەیان دەدا.
***
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 FATFو
داتهپینی زیاتری ئابووریی ئێران

ی بوون پڕۆسهیهك ه كه تێیدا ڕووداوهكان،
بهجیهان 
چاالكییه جــۆراوجــۆرهكــان و بڕیارهكان له الیهن
هـهركــام ل ه یهكهكانی كۆمهڵگەی نێودهوڵهتی ب ه
شێوهیهكی ڕاستهوخۆ یان ناڕاستهوخۆ كاریگهری
لهسهر كــۆی سیستمی جیهانی دادهن ــێ .گهشه و
بهرهوپێشچوونی ئهو پڕۆسهی ه وای كردو ه واڵتان
نهتوانن سیاسهتی سنووری داخراو و سهربهخۆیی
ئــابــووری و تهنانهت فهرههنگی و كۆمهاڵیهتیش
پێڕهو بكهن .ل ه سهردهمی ئێستادا ئابووریی ههر
واڵتێك پاژێکە ل ه ئابوورییهكی گهورهتری جیهانی
ك ه تهنیا و تهنیا ب ه ڕهچاو كردنی پێك بهستراویی
فــرهالیـهن ،دهرفهتی گــووران و گهش ه پهیدا دهكا.
ئابووریی دهوڵهتانی جیهان ب ه كۆمهڵ ه ڕایهڵهیهكی
ئــاڵــۆز و لـ ه هـهمــان كــاتــدا قانوونمهند بـه یهكهو ه
بهستراونهتهو ه كه پێبهندنهبوون ب ـهو ڕێسایان ه
دهتوانێ تێچوویهكی زۆری بۆ واڵتان بهدواو ه بێ.
ب ه جۆرێك كه “خودكفایی”ـی واڵتان ب ه تایبهت ل ه
ڕووی ئابوورییهوه بووهته چهمكێكی كۆمیك و
ناواقعی.
مامهڵهی دارایــی و ئابووریی واڵتــان ب ه یهكهو ه
یهك ل ه ڕهههندهكانی بهجیهانی بوونه ،به جۆرێك
ك ـه كــۆمـهڵـ ه ڕێسایهكی گشتگیر و دانــپــیــانــراوی
جیهانی حوكمی دهكا و پێشێل كردنی ئهو ڕێسایان ه
به ك ــردهوه واڵتــان بـــهرهوڕووی بهرپرسیارهتیی
نێودهوڵهتی دهكــاتـهوه و ب ه كــردهو ه دژكــردهوهی
ئابووریی واڵتان بهدوای خۆیدا دێنێ .ئێف ئهی تی
ئێف ڕێكخراوێكی نادهوڵهتیی ه ك ه ساڵی  1989ل ه
الیهن واڵتانی گرووپی جی 7دامهزراوهو چاودێریی
واڵتان دهكا بۆ جێبهجێ كردنی ئهو ستانداردانهی
ئهو دامهزراوهیه مهبهستێتی .ئهو ستانداردان ه بریتین
له خهبات دژی سپیكردنهوهی پــووڵ و ههروهها
دژی دابینكردنی سهرچاوهی دارایی بۆ تێرۆریزم و
ههر چهشنه مامهڵهیهكی دارایی ناشهفاف.
ڕێكخراوی ئێف ئهی تی ئێف ب ه پشبهستن بهو
مێكانیزم و ڕێوشوێنانهی بۆ چاودێریی واڵتــان
دهیگرێت ه بهر و ههروهها ب ه پێی ئاستی پێبهندیی
واڵتان ب ه ستانداردهكانی ،واڵتانی جیهانی بهسهر
چــوار گــرووپ دابــهش كــردوه _ :گرووپی یهكهم
بریتین لـه واڵتــانــی گهشهسهندوو كـه ب ـهت ـهواوی
پێبهندی ڕێنماییهكانی ڕێكخراوهكهن و سیستمی
دارایی و ئابوورییان ڕهوان و جێی متمانهیه.
_ گرووپی دووهم واڵتانی له حاڵی گهشهن ك ه
بــــهردهوام لـه مهسیری بهرهوپێشچوون دان بۆ
جێبهجێ كردنی ڕێنماییهكان.
_ گرووپی ناهاوكار ك ه مهترسیی ئهوهیان لێ
دهكرێ ك ه ستاندارهكانی ڕێكخراوهك ه پێشێل بكهن
و ڕێكخراوهك ه بهردهوام چاودێریی جێبهجێ كردنی
ستانداردهكانیان لێ دهكا.
_گــرووپــی چــــوارهم بریتین لــهو واڵتــانــهی ك ه
دهكهونه لیستی ڕهشهوه .ڕێكخراوهك ه داوا ل ه ههموو
واڵتان و دامهزراو ه ماڵی و داراییهكانی جیهان دهكا
ك ه خۆ بپارێزن ل ه مامهڵه لهگهڵ ئهو واڵتانه ،وات ه
ئهو واڵتانهن ك ه بهرەوڕووی ههنگاوی دژكردهوان ه
دهكرێنهوه.
گرووپی تایبهتی ڕێكاری ماڵی ل ه كۆبوونهوهی
ڕۆژی ٢ی ڕهشهمهدا واڵتی ئێرانی خست ه لیستی
ڕهشــی ڕێكخراوهكه و به واڵتێكی مهترسیداری
لهڕووی مامهڵهی بانكی و داراییهو ه ناو هێنا .ئهو ه
ل ه كاتێكدای ه ك ه واڵتی چین سهرۆكایهتیی دهورەیی
ئهو ڕێكخراوهی ه دهكــا و ههروهها بڕیارهكانی ب ه
كۆدهنگی و ڕێكهوتنی ههموو الیهنهكان دهدرێ ،بهاڵم
درێژەی الپەڕەی ٣

تهنانهت هیچ كام له دۆستانی كۆماری ئیسالمی
نهیانتوانی یان نهیانویست النیكهم دۆخی ئێران
ل ه واڵتانی گرووپی سێههمدا بهێڵنهوه.
پــاش ڕێككهوتنی ب ـهرجــام ،ئــێــران لـ ه لیستی
ڕهشـــی ئــێــف ئــهی تــی ئــێــف هــێــنــرا دهرهو ه و
داوا ل ه كۆماری ئیسالمی كرا ك ه له ماوهیهكی
دیاریكراودا خواستهكانی ڕێكخراو ،ل ه ڕێگهی
دهركــــردنــــی كــۆم ـهڵــێــك یـــاســـای تــایــبــهت بۆ
ب ـهرهنــگــاربــوون ـهوهی ســپــیــكــردنـهوهی پ ــووڵ و
دابینكردنی دارایی تێرۆریزم ل ه نێوخۆی ئێراندا
و هـهروههــا پهیوهست بــوون ب ه كۆنڤانسیۆنی
بهرهنگاربوونهوه دژبە تاوانه ڕێكخراوهكان و
كۆنڤانسیۆنی بهرهنگاربوونهوهی سپیكردنهوهی
پووڵ بێنێتهدی .دوای ئهوهی ئێف ئهی تی ئێف
چهند جار مۆڵهتهكهی بۆ ئێران درێژ كردهوه و
ههروهها دوای ئهوهی كۆماری ئیسالمی پێوهست
بوونی خۆی ب ه كۆنڤانسیۆن ه نێودهوڵهتییهكان
ڕاگهیاند ،بـهاڵم یاسا نێوخۆییه داواكراوهكانی
ڕێكخراوهكه له الیـهن ئێرانەوە ڕهت كرانهوه.
ههر دوو یاسا نێوخۆییهك ه له الیهن مهجلیسی
شــۆڕای ئیسالمییهوه پهسەند كــران ل ه كاتێكدا
ل ه الیهن شۆڕای نیگههبان و كۆڕی دیاریكردنی
بـهرژهوهنــدیــیـهكــانــی ڕێــژیــمـهوه ڕهت كــران ـهوه.
ڕهت كردنهوهی ئهو پــڕۆژ ه یاسایان ه ل ه الیهن
دامودهزگاكانی بهستراو ه ب ه خامنهیی و سپای
پاسداران مشتومڕی زۆری له نێوخۆی ئێراندا لێ
كهوتهوه .الیهنگرانی چوونهپاڵ ئێف ئهی تی ئێف
لهسهر ئهو بڕوایهن كه ئیزۆلهكردنی ئێران ل ه
سیستمی ئابووریی جیهانی و لهدهست دانی ڕایهڵ ه
بانكی و ماڵییهكان س ـهرهڕای بوونی ئابلۆقهی
قورسی ئهمریكا ،هێندهی دیك ه ئابووریی ئێران
دهتهپێنێ و ڕێگاكانی دهورلێدانهوهی ئابلۆقهكانی
ئهمریكا بهرتهسكتر دهكــاتــهوه .گۆشهگیریی
ئێران له سیستمی ئاڵوگۆڕی دارای ــی جیهانی
له سهردهمێكدا ك ه بهستراوهیی ئابوورییهكان
ب ه یهكهو ه ل ه مهرج ه سهرهكییهكانی گهشهی
ئابووری و تهنانهت بهردهوام بوونی دۆخی ئارایی
ئابووریی واڵتــان ـه ،پێچهوانهی سیاسهتهكانی
ئابووریی زیندوو و له حاڵی گهشهدایه .ل ه الیهكی
ترهوه بۆش بوونی بناغهكانی ئابووریی ئێران
و نهبوونی بهستێنهكانی ئابوورییهكی ئازاد ك ه
بتوانێ وهبهرهێنهرانی نێودهوڵهتی ڕاكێشی ئێران
بكا ،دوور ه ل ه ههر چهشن ه ئهقاڵنییهتێكی ئابووری
و له كۆتاییدا جۆرێك له خۆكوژیی ئابوورییه.
ل ه كاتێكدا دژبهرانی پهیوهست بوونی ئێران ب ه
ئێف ئهی تی ئێف به پشتبهستن ب ه تێئۆریی باوی

“توهم توطئه“ ك ه ڕیشهیهكی قووڵی ل ه مێژووی
ئێرانییهكاندا ههیه ،كرانهوهی دهرگای چاودێریی
ئ ـهو ڕێكخراوهیه بـهسـهر مامهڵ ه داراییهكانی
ئێران چ ل ه نێوخۆ و چ لهگهڵ دهرهوهی واڵت ب ه
تهسلیم بوون ب ه ویستهكانی ئهمریكا و ئورووپا
ل ه قهڵهم دهدهن .ههڵبهت نیگهرانیی گ ـهورهی
بهیتی خامنهیی و سپای پاسداران لهو ڕاستییهو ه
س ـهرچــاو ه دهگ ــرێ كـ ه ئاشكرا بــوونــی مامهڵ ه
داراییهكان و گواستنهوهی پووڵ بۆ ڕێكخراو ه
تێرۆریستییهكانی بهستراوه ب ه كۆماری ئیسالمی
ل ه واڵتــانــی ناوچ ه و ه ـهروههــا ئ ـهو سهرچاو ه
گ ـهور ه دارایــیـهی ك ه ل ه ڕێگهی نامهشرووع و
ناشهفاف و دام ـهزرانــی كۆمپانیا و دامــهزراو ه
ڕواڵهتییهكانهو ه بــۆ سپیكردنهوهی پــووڵ ب ه
دهستی دێنن ،دهكهوێت ه مهترسییهوه.
كۆماری ئیسالمی ب ه دروستی لهو ڕاستیی ه
تێگهیشتو ه كه شهفافیهتی ماڵی بهشێكی گهور ه
ل ه پڕۆژ ه ستراتێژییهكانیان بۆ دهستێوهردان ل ه
واڵتان و ل ه ههمان كاتدا هێژمۆن و قۆرغكاریی ه
ئــابــووری و داراییهكانیان لـ ه نێوخۆی ئێران
لهگهڵ ئاستهنگی جیدی بـ ـهرهوڕوو دهكــاتـهوه.
ه ـهر بۆیه له سااڵنی ڕابــــردوودا و ب ه تایبهت
ل ه ههڵبژاردنهكانی ئهم دواییانهی مهجلیسدا ب ه
ت ـهواوی تهنانهت ئاڵقهی وهفــادارانــی خۆیشیان
بهرتهسك كردهوهو بهشێكی گهور ه ل ه الیهکانی
دوورتری حاكمیهتیان دوور خستهوه.
ه ـهر چهند ه فشار ه ئابوورییهكانی ئەمریكا
بۆسهر ئێران ب ه كــردهو ه زۆربــهی دهرگاكانی
مامهڵهی بازرگانی و بانكی و دارای ــی لهگهڵ
دنیای دهرهو ه ل ه كۆماری ئیسالمی داخستوه،
بهاڵم چوونه نێو لیستی ڕهشی گرووپی تایبهتی
ڕێ ــك ــاری مــاڵــی ،دهســتــی ك ــۆم ــاری ئیسالمی
تـهنــانـهت لـه بـــازاڕی بانكی و دارایـــی واڵتانی
دۆســت و هاوپهیمانی خــۆی كــورت دهكــاتـهوه.
ڕووسی ه و چین وهك گهورهترین سپۆنسهر و
یارمهتیدهرهكانی ئێران هۆشدارییان به ڕێژیم
دابوو ك ه ل ه ئهگهری پهیوهست نهبوونی ئێران
ب ه ستانداردهكانی ئێف ئـهی تی ئێف ناتوانن
یارمهتیی ئــێــران بــكـهن .لـ ه الیـهكــی دیكهشهو ه
تهنانهت ئهگهر دهوڵـهتــانــی هاوپهیمانی ئێران
بیانههوێ یارمهتیی ئێران بدهن ئهوا كۆمپانیا و
دامهزراو ه داراییهكانیان ئاماد ه نابن ڕیسكی ئهو
مامهڵه داراییان ه تهحهممول بكهن و بۆ پاراستنی
ئابووریی ئێران ،سهرمایهكانی خۆیان بخهن ه
مهترسییهوه.

لەسەر وتووێژەکانی نێوان تاران و کوردستان

...مامۆستا حەسەنزادە لە بەشی پێوەندیدار
بە ڕۆڵــی حیزبی دێموکرات لە شۆڕشی ٥٧دا
گــوتــی“ :ئێمە بــە ڕەچــاوکــردنــی ڕووداوەک ــان ــی
ئێران بڕیارمان دا بگەڕێینەوە بۆ نێوخۆی واڵت،
ئەگەرچی درەنگ موافقەتی لەسەر کرا و ،ئاخری
کومیتەی زاگرۆس پێک هات -بە ڕاستگۆیی بڵێم
حیزبی دێموکرات بە هۆی تەحلیلی جۆراوجۆر
درەنگ گەڕاوە -و دوکتور قاسملوو گوتی دەبێ
بگەڕێینەوە نێوخۆ ،ئەو حەرەکەتە تا ئاخر دەڕوا.
پاش گەڕانەوەی حیزبی دێموکرات بۆ نێوخۆی

واڵت ،توانی ئاراستەیەکی جیاواز بە خۆپیشاندان
و دروشمەکان بدا و ،ڕاستە حیزبی دێموکرات
نەیدەتوانی لە ئاستی ئێراندا کاریگەریی هەبێ،
بــەاڵم لە کوردستان و بە تایبەتی لە مەهاباد
نەقشی یەکالکەرەوەی هەبوو.
لە کۆتاییدا لەمەڕ نەرمی نواندنی نوێنەرانی
کــورد کــە ئــەو کــات بەهێز بــوون و دەوڵــەتــی
ناوەندیش الواز ،گوتی“ :قەت الیەنە کوردییەکان
بــە تایبەتی حیزبی دێــمــوکــرات لــە بــەرامــبــەر
دەوڵــەتــی نــاوەنــدی لــە دانیشتنەکاندا نەرمی

نــەنــوانــدوە و ،دەبــێ ئــەو واقعە قــەبــووڵ بکەین
کە کورد لە ئێران هێزی سەرتر نییە و ئێمەش
وەکوو هێزی کوردی نە توندوتیژییمان نواندوە
نە نەرمیش و ئێمە تەسلیم نەبووین و ،نوێنەرانی
تارانیش نەهاتبوون بۆ چارەسەری کێشەی گەلی
کورد! هاتبوون بە گوتەی خۆیان بۆ “رفع غائلەی
کوردستان” و بۆ یەک جاریش موزاکرە لەسەر
مەسەلەی کوردستان نەکرا”.
***

خەڵک وەک براوەی
تاقیکارییەکەی 2ی ڕەشەمە
(سپاسنامەی ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێران
بۆ کۆمەاڵنی خەڵکی کوردستان و ئێران)

کۆمەاڵنی ئازادیخوازی ئێران!
خەڵکی بەشەرەفی کوردستان!
حیزب و الیەنە سیاسییە شۆڕشگێڕەکان!
جــارێــکــی دیــکــە هــەڵــوێــســت و ئــازایــەتــیــیــتــان لــە هــەمــبــەر پــیــان و
شانۆگەرییەکانی کۆماری ئیسالمیی ئێران نموونەیەکی حەماسی و
پڕشکۆی لە پێکەوەبوون و هاوهەڵوێستیی خەباتگێڕانە خولقاند و بە
دنیای سەلماند کە هەیمەنە و سامی خەفەقانی ڕێژیم شکاوە و کۆماری
ئیسالمی زیاتر لە هەموو جارێک لە بەدەستهێنانی ڕەوایــی و پێگەی
سیاسی و جەماوەریدا تووشی شکست و داڕمان بووە.
شانۆی بەناو هەڵبژاردنی ڕۆژی هەینی ٢ی ڕەشەمەی ١٣٩٨ی هەتاوی
تاقیکارییەکی گەورە لە ملمالنێی دەسەاڵتێکی ملهوڕ و خۆسەپێن لە الیەک
و کۆمەاڵنی خەڵکی وەزاڵەهاتووی ئێران و کوردستان لە الیەکی دیکەوە
بوو کە ئاکامەکەی شکست و ڕیسوایی ڕێژیم لە بەرچاوی کۆمەڵگەی
نێودەوڵەتی و کۆمەاڵنی خەڵکی نێوخۆی واڵتدا بوو.
هەڵوێستی ڕەوا و ئازایانەی ئەم جارەی خەڵک درێژە و تەواوکەری
قــۆنــاغــەکــانــی خــەبــات و تێکۆشانی ڕابــــردوو بــە تایبەتی ڕاپــەڕیــنــە
خوێناوییەکانی خەزەڵوەر و بەفرانباری ئەمساڵ بوو کە ڕێژیمی تووشی
داڕمان کرد و بناغەکانی دەسەاڵتی بەتەواوی وەلەرزە هێنا.
ســـەرەڕای هەموو هــەوڵ و پیالنداڕێژی و گوشارێکی ڕێژیم بۆ
بەشداریکردنی خەڵک لەو شانۆگەرییەدا شاهیدی ئەوە بووین کە لەو
بەناو هەڵبژاردنەدا لە هەموو پارێزگا و شار و شارۆچکەکاندا لە ئێران و
کوردستان دەنگی بایکۆت و گوتنی “نا” بە کۆماری ئیسالمی بەرزترین
دەنــگ بــوو کە چۆکی ڕێژیمی شکاند و شانازیی سەرکەوتنێکی بۆ
هەموومان لە بەرامبەر ئەو ڕێژیمەدا تۆمار کرد.
لەم نێوانەدا دەبــێ ڕۆڵــی ئەو حیزب و الیــەن و کەسایەتییانەی کە
لەگەڵ هەڵوێستی ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێران لەمەڕ
بایکۆتی هەڵبژاردن تەبا بوون ،بەرز بنرخێنین .هەروەها دەبێ سپاسێکی
تایبەت لە خوێندکارانی چاوکراوەی زانکۆکانی ئێران بکەین کە هەر لە
یەکەم ڕۆژەکانی هەوڵی ڕێژیم بۆ گەرمکردنی تەنووری هەڵبژاردندا بە
دروشم و هەڵوێستی شۆڕشگێڕانەی خۆیان ،کۆتاییان بە سێناریۆی
هەڵبژاردن لە نێوان “خراپ” و “خراپتر” هێنا و ڕچەشکێنی ڕەوتێک بوون
کە سەرکەوتنیی ڕۆژی ٢ی ڕەشەمەی لێ کەوتەوە.
هەروەها دەبێ سپاسی ڕێکخستنەکان و ئەندام و الیەنگرانی هەر چوار
حیزبی ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێران بکەین کە هەر
لە یەکەم ڕۆژەوە تا کۆتایی ،بە هەوڵ و ماندووبوونی خۆیان ڕۆڵێکی
شۆڕشگێڕانەیان لە هاندانی خەڵک لە بایکۆتی ئەو شانۆگەرییەدا گێڕا.
لە تۆمارکردنی ئەو سەرکەوتنەدا هەروەها دەبێ سپاسی ئازایەتی
و هەڵویستی جوامێرانەی ژنانی بوێر و ئازادیخواز و هەموو چین و
توێژەکانی خەڵک بە تایبەتی کرێکاران و یەکسانیخوازان و نەتەوە
ستەملێکراوەکانی ئــێــران و بــە تایبەتی خەڵکی کــوردســتــان بکەین
کە ڕێگەیان نــەدا ڕێژیم لە سەرەلێژی نەمانیدا دەنگی ئــەوان بکاتە
گەرەنتی و پاڵپشتێک بۆ مانەوە و نیشاندانی ڕەوایی سیاسی و ئایینیی
دەسەاڵتەکەی لە بەرچاوی بیروڕای گشتیی گەالنی ناوچە و کۆڕ و
کۆمەڵە نێودەوڵەتییەکاندا.
ئێمە لە ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێراندا خۆمان بە
ئەرکدار دەزانین کە لە کۆتاییدا جارێکی دیکە وێــڕای پیرۆزبایی ئەو
سەرکەوتنە ،دەستی خەبات و شۆڕشگێڕییتان بە گەرمی بگوشین
و سپاسی بــەرخــۆدانــی جــەمــاوەری و هەڵویستی سیاسیی مۆدێڕن
و ئازادیخوازانەتان بۆ بە چۆکداهێنانی ئەو ڕێژیمە سەرکوتکەر و
چەواشەکارە بکەین .دڵنیاتان دەکەینەوە کە تا کۆتایی ئەو ڕێگا پیرۆزە
کە ڕووخانی یەکجاریی ڕێژیم و دابینکردنی ئازادی ،یەکسانی و ڕزگاری
لە ستەم و چەوسانەوە لە هەموو بوارەکاندایە ،شانبەشانی ئێوە لە
سەنگەری خەبات و قوربانیداندا پتەو ڕاوەستین و قۆناغ بە قۆناغ تا
سەرکەوتنی یەکجاری هاوهەنگاو دەبین.
هــەروەهــا هــیــواداریــن ئــەو بەشە لــە خەڵکیش کــە بــە هــەر هۆیەک
نەیانتوانی لە شانازیی ئەو سەرکەوتنەدا بەشدار بن و کەوتنە داوی
پیالنەکانی ڕێژیم ،لــەوە تێبگەن کە ڕێژیم هیچ ڕەوایــی و ئاسۆیەکی
بۆ مــانــەوەی دەســەاڵتــە نگریسەکەی نەماوە و وەک لە ڕابــردووشــدا
سەلماندوویە نایهەوێ و ناتوانێ دابینکەری ماف و ئازادییەکانی ئەوان و
ڕۆڵەکان و نەوەکانی داهاتووشیان بێ و تاقە ڕێگای گەیشتن بە هەموو
مافەکانیان بەشداریکردن لە هەوڵ و خەباتی هەموو گەالنی ئێران و
خەڵکی کوردستان بۆ ڕزگاری و بنیاتنانی سیستمێکە کە تەنیا بە تێپەڕین
لە کۆماری ئیسالمی ،دەرەتانی پێکهێنانی دەڕەخسێت.
ساڵو لە ئیرادەی شۆڕشگێڕانەتان
بژی یەکیەتیی شۆڕشگێڕانەی نەتەوەکانی ئێران
بڕووخێ ڕێژیمی کۆنەپەرستی کۆماری ئیسالمیی ئێران
ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێران
٣ی ڕەشەمەی ١٣٩٨ی هەتاوی
٢٢ی فێوریەی ٢٠٢٠ی زایینی
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ڤایرۆسی کۆرۆنا دەتوانێ

جێژنانەی پێشـمەرگە
بۆ خەڵکی بانە

خەڵکی قارەمانی کوردستان بە نرخێکی زۆر
گرانەوە توانیویانە ماوەی چوار دەیە لە بەرامبەر
پــەالمــاری بێبەزەییانە و سیاسەتی دژیگەلیی
ڕێژیمی کۆماری ئیسالمیدا بوەستنەوە .لە ماوەی
شــەڕی چەکداریی کوردستان و ،ئەم بەشە لە
ئێران بە سەنگەری ئ ــازادی دەنــاســرا ،خەڵکی
برایم چووکەڵی کوردستان و حیزبی دێموکرات مەیدانیان بۆ
پەنادانی شۆڕشگێڕانی گەالنی دیکەی ئێرانیش
کە لە دەستی ڕێژیم خۆیان دەرباز دەکرد ،کردبۆوە .لە ماوەی هەموو
ئەم سااڵنەدا خەڵکی کورد لەم بەشە لە کوردستان زیاتر لە  ٥٠هەزار
شەهیدی داوە ،برسیەتیی چێشتوە ،ئاوارەیی دیوە ،مافەکانی بەخڕی
پێشێل کراوە؛ بەاڵم هیچ کات سەری بۆ زوڵم دانەنواندوە.
نەتەوەی کورد بەدرێژایی مێژوو ،لە پێناو وەدەستهێنانی مافە ڕەواکانی
خۆیدا شەڕ و خەباتی کردوە ،بەاڵم خەبات لەدژی کۆماری ئیسالمی
تایبەتمەندیی جیاوازی هەبووە ،ئــەوەش لەبەر ئەوەیە کە کوردستان
لە سایەی تێکۆشانی قارەمانانەی هێزی پێشمەرگەدا ببووە مەڵبەندی
ئازادیخوازانی سەرانسەری ئێران.
لەو سەروبەندەدا تەنیا ڕێگەی بــەردەم هێزە سیاسییەکان خەباتی
چەکدارانە بوو بــەدژی ئەم ڕێژیمە دژەمرۆییە و ،ئەم خەباتەش بە
پێشەنگایەتیی حیزبی دێموکرات بەڕێوە دەچوو .بۆیە ئەو کات ئاوەدان
هێشتنەوەی سەنگەری ئازادیی کوردستان ،هاوواتای پاراستنی گشت
زەحمەت و تێکۆشان و هیوایەک بوو کە لە پێناو گەیشتن بە ئازادی
چێژرابوو و بنیات نرابوو.
بــۆیــە تــێــکــۆشــەرانــی دێــمــوکــرات قــورســایــی بــەرگــری و پاراستنی
کوردستانیان خستە سەر شانی خۆیان و ڕۆژ نەبوو لە گۆشەیەکی
کوردستانی خۆڕاگر زەبرێکی کاریگەر لە داگیرکەران نەدەن .هێزەکانی
حیزبی دێموکرات وەک ئەرکێکی گرینگی نەتەوەیی داکۆکییان لە ئاو و
خاکی نیشتمانی خۆیان دەکــرد .لە «هەگبەی شاخ و شۆڕش«ـی ئەم
جارەماندا باس لە بەشێکی چکۆلە لە قارەمانەتیی ڕۆڵەکانی کوردستان
لە ناوچەی بانە دەکەین.
بەهار نزیک ببۆوە و وردە وردە سەرما و سۆڵی زستان شکابوو .تەنیا
دوو ڕۆژی بۆ خۆشییەکانی نەورۆز مابوو ،خەڵک هێدی هێدی بەرەو
پێشوازی ئەم ڕۆژە مێژووییە دەچــوون .لەم کاتەدا ڕێژیمی کۆماری
ئیسالمی پیالنێکی بــەدژی خەڵکی ناوچەی بانە داڕشتبوو و هێزێکی
گەورە و زۆروبۆری لە هەموو بەشە چەکدارەکانی ڕێژیم کۆ کردبۆوە.
هێزەکانی ڕێژیم بۆ دانانی پایەگا لەو ناوچانە کە پێشتر لە الیەن هێزی
پێشمەرگەوە ئازاد کرابوون ،لە بەرەبەیانی ڕۆژی ٢٨ی ڕەشەمەی ساڵی
١٣٦٤ی هەتاوی کەوتنە خۆ .سەدان کەس لەم هێزانە لە بەرزاییەکانی
«هەاڵسبار»« ،سپیداری»« ،بەردەڕەش»« ،سێکانیالن»« ،ساڵووکی
ســەروو»« ،گردیگویل»« ،قوڕنێ» و «زەربــەنــێ» لە ناوچەی بانە
جێگیر بوون و ،تۆپخانەیەکی قورسیش پشتیوانیی لێدەکردن.
سەعات  ٦/٣٠لە تاریک و ڕوونی بەیانی ،هێزی قارەمانی شەهیدانی
وردی خۆیان ڕێک خست و لە چەندین بەرەوە بەپێی گەاڵڵەی ڕێکوپێک،
هێرشیان کردە سەر سەنگەرەکانی دوژمن و ،پاش شەڕێکی حەماسەیی
توانیان چەند نوقتەی ستراتیژی لە دوژمــن بستێننەوە و بەرەوخوار
ڕاویــان بنێن .پاشان بــەوەش نەوەستان و هێرشیان بۆ شوێنەکانی
دیکەش دەست پێکرد و لە هەموو بەرەکان شەڕ بەتوندی درێژەی کێشا
و ،سەرەنجام تا خۆر لە پەنا چیا سەرکەشەکانی کوردستان سەری
دەرێنا بەتەواوی هێزەکانی دوژمنیان تێک شکاند و پاشەکشەیان پێکردن.
هێزی ڕێژیم بە پێی عادەتی خۆی دوای هەر شکستێک ئاوری تۆپخانەی
وەگەڕ خست و سەنگەری پێشمەرگەکانی ئاورباران کرد .پاشان لەژێر
ئاوری چەکی قورس هێزە شکستخواردووەکانی سازمان داوە و ،لەگەڵ
ژمارەیەکی تازەنەفەس لە سەعاتی ١٠ی بەیانی سەرلەنوێ پەالماری
سەنگەری تێکۆشەرانی دێموکراتی دا .ئەگەرچی هەر زۆر بێورە بوون،
بەاڵم بە زەبــری فەرماندەرانیان دەهاتنەوە پێش و بە بیستنی دەنگی
تەقەی پێشمەرگە سەرەوخوار ڕایان دەکردەوە .الی دوانیوەڕۆ جارێکی
دیکە هێز کۆ کراوە و بۆ ئەوەی ورەی ڕووخاویان بەرز بێتەوە ،دیسان
پەالماری هێزی پێشمەرگە درایــەوە .ئەم جارە هێزی پێشمەرگە زۆر
ئازایانە لێیان وەدەســت هاتن و لە ئاکامدا و لەسەر یەک لە پاش ٩
سەعات شەڕی قارەمانانە ،سەرشۆڕیی گەورەیان نسیبی هێزی کۆماری
ئیسالمی کرد و ،بە قارەمانەتی و فیداکاری توانیان نزیک بە  ٩٠کەس
لە هێزی دوژمن بکوژن ،کە دەیان کەسیان جەندەکیان لە مەیدانی شەڕ
بەجێ ما .بێجگە لە تۆپێکی  ١٠٦میلیم و کالیبر  ،٥٠دەیان قەبزە چەکی
جۆراوجۆر و هەزاران فیشەک و تەقەمەنی دەسکەوتی ڕۆڵەکانی گەلی
کورد بوو.
زۆر جار سەرکەوتنەکانمان بە بەختکردنی ڕۆڵە ئازاکانی گەلەکەمان
کۆتایی پێدەهات ،ئەم جارەش خوێنبایی ئەو حەماسە پڕ لەسەروەرییە،
 ٣تێکۆشەری مەیدانی بەربەرەکانی و فیداکاری بە ناوەکانی عەبدوڵاڵ
ڕەحیمی ،عەبدول فاتحی و کەریم قادری بوو؛ کە گیانیان بووە چرای
بەرپێی تێکۆشەرانی دێموکرات.
تێکشکانی هێزی زوبدە و پۆشتەی ڕێژیمی ئیسالمیی ئێران لە دوو
بارەوە گرینگە کە ئاماژەی پێ دەکەین.
یەکەم ،هێزی کۆماری ئیسالمی بە بۆنەی شەڕی ئێران و عێراقەوە
لە ناوچەی بانە ،بە هەموو جۆرە چەکێکی مۆدێرنی ئەو سەردەمە تەیار
بوو ،ئەوە لە کاتێکدایە کە هێزی پێشمەرگە تەنیا بە چەکی دەستی و بە
ژمارەیەکی کەمەوە توانی زەبرێکی کاریگەر لەوان بدا.
دووه ــەم ،ڕێژیم لە تاکتیکی شــەڕی «شێر» و «کەمتیار» کەڵکی
وەرگرت .وەک کەمتیار هێزێکی زۆری کۆ کردەوە ،دەوری شێرە کوڕانی
حیزبی دا بەو مەبەستەی بتوانێ لە پشتەوە «گازنبور»ی پشتی شێری
پێ بشکێنێ؛ بــەاڵم ئەوانیش ڕاســت بە پێچەوانەی تاکتیکی ڕێژیم ،لە
کەللەی مێگەلە کەمتیاریان دا تەفروتوونایان کردن.

کۆمەڵگەی ئێران لێک هەڵتەکێنێ
بیر ل ــەو شانۆ پ ــی ــرۆزە ب ــەاڵم پیسە بکەوە:
زیارەتکەر لە دەرزەن ــێ ــک واڵت ــەوە لە شارێکی
ب ــچ ــووک ک ــۆ ب ــب ــن ــەوە .ل ــە هوتێلی بەرتەسکدا
دەم ــێ ــن ــن ــەوە ،ک ــەل ــک ل ــە ئ ــاودەس ــت ــی ه ــاوب ــەش
وەردەگـــرن و ژەمەکانیان بەیەکەوە دەخ ــۆن.
بۆ ڕێوڕەسمی فەرمی ،لەسەر گڵکۆی ژنێک،
خوشکی پیاوێکی پ ــی ــرۆز ،ک ــۆ دەب ــن ــەوە و لە
کاتێکدا کە لە یەکتر نزیکتر دەبنەوە ،هەست
ب ــە ب ــەرزب ــوون ــەوەی پـــەژارەی م ــەرگ ــی ن ــاوب ـراو
و ک ــەس ــوک ــاری دەکـــەن .پــەژارەکــە بڕیارێکی
ئایینی لە پشتە :بە گ ــوێ ــرەی نەریتێک ،هەر
فرمێسکێک ل ـ ــەدوای م ــردن دەب ــێ ــت ــە م ــرواری ــد
و کاتێک ک ــە خ ــاوەن ــەک ــەی دەگ ــات ــە دەروازەی
بەهەشت ،فریشتەیەک وەک بەڵگەی خۆبەخت
ک ــردن ــی ن ــاوب ـراو سەتڵێک مــرواریــدی پ ــێ ــدەدا.
بەاڵم ئێستا شلەمەنی دەڕژێ و جاروبار بە
دەستی ڕووت دەیانسڕنەوە و حەشیمەتەکە
زۆرتر و لێک نزیکتر دەبنەوە .گۆڕەکە لەنێو
ق ــەف ــەزەی ــەک ــی ئ ــاس ـندای ــە و زی ــارەت ــک ــەرەک ــان
لەکاتی گریاندا دەستی پێوە دەگرن و قامکان
ل ــە چ ــوارچ ــێ ــوەک ــەی قایم دەک ــەن و زۆرب ــەی ــان
ڕوخ ــس ــاری ل ــێ دەخشێنن و ب ــە هەناسەیان
ئاسنەکە ه ــەڵ ــم ــاوی دەکـــەن .هەندێک ل ــەوان
چەند خولەکیان پێ دەچێ و هەندێکیش چەند
چرکە .لە تاکە ڕۆژێکدا بە ه ــەزاران کەس بەو
شوێنە بەرتەسکەدا تێپەڕ دەبن ،هەمان هەوا
هەڵدەمژن و دەست لە هەمان شوێن دەخشێنن
و ،بەو شێوەیە نەخۆشیی نوێ و نامۆ بۆ یەکتر
دەگوازنەوە.
شارەکە ناوی قومە و لە ئێ ران هەڵکەوتوە و،
دوو ڕۆژ لەمەپێش کاربەدەستێکی تەندروستی
لە تەلەفزیۆنی ئێ ران ڕایگەیاند کە ڤایرۆسی
کۆرۆنا ل ــەوێ ب ــاو ب ــۆت ــەوە .لە  ٢٤٥ک ــەس کە
گــیــرۆدە بـــوون ٢٦ ،ک ــەس ــی ــان ب ــە نەخۆشیی
ڤایروسی کۆرۆنا (کۆڤید )١٩-مردوون .هەموو
زانیارییەکان دەیسەلمێنن کە قوم ناوەندی باڵو
بوونەوەی پەتاکەیە ،بەاڵم زۆر کەس گومانیان
لە ڕاستیی ڕێژەی گیرۆدەبووانە .کاربەدەستێکی
دیکە ،ئەندام پارلمانێکی شاری قوم ،حەوتووی
ڕابردوو گوتی کە  ٥٠کەس لە شاری ناوب راو بە
کۆڤید ١٩-م ــردوون .ئەو ڕێژەیە ،ئەگەر ڕاست
بێ ،ئەوە دەسەلمێنێ کە ئەگەر کۆڤید ١٩-لە
ئێ رانیش وەک شوێنی دیکە  ٢تا  ٣لەسەدی
تووشبووەکان دەکوژێ ،دەبێ تەنیا لە شاری
قوم نزیکەی  ٢٠٠٠کەسی دیکە گیرۆدەی ئەو
پەتایە بووبن.
زێدەڕۆیی لە ئاستی کارەساتباری ئەو ژمارانە
شتێکی دژوارە ،نە تەنیا بۆ ئێ ران بەڵکوو بۆ
گشت شوێنێک .قوم پێگەی فێرکاریی شێعەیە،
ن ــاوەن ــدی ئایینیی ئێ رانە و ،بۆیە دی ــن ــداران لە
چوار گۆشەی دنیا ڕووی تێدەکەن .من لە ٢٠٠٩
بابەتێکم لەسەر مەالیەکی شێعەی لوبنانی
لە پاراگووە لە گۆڤاری ئاتالنتیکدا نووسی کە
[پێش هاتن بۆ پاراگووە] لە ناوەندێکی زانستی
ئایینی لە قوم ببوو .لە شەقامەکانی قوم تۆ
گوێت لە فارسی قسە کردن بە گەلێک زاراوە
دەبێ ،لە ناویاندا تاجیکی و ئەفغانستانی .لە
هەندێک لە ڕێستوورانەکان ،خزمەتکارەکان
بە عەرەبی دەتدوێنن و پۆستەری محەممەد
ئەلسەدر ،ئایەتوڵاڵیەکی بەناوبانگی عێ راقی
دەبینی کە لە کاتێکدا کە تۆ کەباب دەخۆی
چاوت لێدەکا.
قوم وەک دیزنی لەندی شێعە وای ــە ،پڕە لە
شوێنی سەرنج ڕاکێشی شیعی (بە خواردەمەنی
هەرزانبایی لە گشت کەلێن و قوژبنێک) و،
ڕەنگبێ ئەو شوبهاندنە باشترین شت بێ تا
ئەمریکاییەکان لە گرنگیی باڵو بوونەوەی ئەو
پەتایە تێبگەن .ئاخۆ هەستی ئێمە چۆن دەبێ
ئەگەر بۆمان ئاشک را بێ کە ه ــەزاران کەس لە
دیزنی وۆرڵد هەموویان تووشی نەخۆشییەک
بن کە زۆر بە ئاسانی باڵو دەبێتەوە و کە ئەو
نەخۆشییە هەندێک جار کوشندەیە و ،بۆمان
ئاشک را بێ کە ئ ــەو خەڵکە چەندین حەوتوو
هاتوون و ڕۆیشتوون ،گەڕاونەوە شارەکانیان
و لەگەڵ خەڵکی دیکە تێکەڵ بوون؟
زەینەب توفکەچی بابەتێکی لەبارەی باشی
و خ راپیی سیستمی دیکتاتۆر لە هەڵسوکەوت
ل ــەگ ــەڵ ک ــارەس ــات ــی ئــەوتــۆدا ن ــووس ــی ــوە .چین
دەت ــوان ــێ شارێک داخــا ،دەیــان میلیۆن کەس
بخاتە قەرەنتینەوە و لێهاتووترین پسپۆڕەکانی
ڕێکخا ،ڕێگایان پێ بدا کە هەڵمەتێک دژی ئەو

و :کەماڵ حەسەنپوور

“چین دەتوانێ شارێک داخا ،دەیان میلیۆن کەس بخاتە قەرەنتینەوە و لێهاتووترین
پسپۆڕەکانی ڕێکخا ،ڕێگایان پێ بدا کە هەڵمەتێک دژی ئەو نەخۆشییە بە دەسەاڵتی
ڕەهای قەیسەرێکەوە دەست پێ بکەن .بەاڵم ناتوانێ کەلک لە سوودەکانی متمانەی
جەماوەر وەرگرێ ،لە نێویاندا لە ڕێگای ڕاگەیاندنی شەفاف و ڕاستگۆیانەی ئاستی
باڵوبوونەوەی نەخۆشییەکە و ڕێژەی قوربانییانی .لە ئێران ،وێدەچێ کە دەوڵەت
هەموو کەمایەسییەکانی کۆمەڵگایەکی نائازادی هەبێ و هیچکام لە الیەنە باشەکانی
[سیستمێکی ئەوتۆ]”.
نەخۆشییە بە دەسەاڵتی ڕەه ــای قەیسەرێکەوە
دەست پێ بکەن .بەاڵم ناتوانێ کەلک لە سوودەکانی
متمانەی جــەمــاوەر وەرگــــرێ ،ل ــە ن ــێ ــوی ــان ــدا لە
ڕێ ــگ ــای ڕاگ ــەی ــان ــدن ــی ش ــەف ــاف و ڕاستگۆیانەی
ئاستی ب ــاوب ــوون ــەوەی نەخۆشییەکە و ڕێ ــژەی
قوربانییانی .لە ئێ ران ،وێدەچێ کە دەوڵەت هەموو
کەمایەسییەکانی کۆمەڵگایەکی نائازادی هەبێ و
هیچکام لە الیەنە باشەکانی [سیستمێکی ئەوتۆ].
چاو لەو ڤیدیۆیە سەرسوڕهێنەرە بکەن ،کە لە
الی ــەک کۆمێدییە و لە الیەکی دیکەوە ترسناک،
کە لەوێدا کاربەدەستێکی وەزارەتی تەندروستی
ئێ ران ،ئیرەج حەریرچی ،جەماوەر دڵنیا دەکاتەوە
ک ــە دۆخ ــەک ــە ل ــەژێ ــر ک ــۆن ــت ــرۆڵدای ــە ،ل ــە کاتێکدا
ک ــە ئ ــارەق ــەی ک ــردوە و ب ــەس ــەر ه ــاوک ــارەک ــان ــی و
گوێگ رانیدا دەک ــۆخ ــێ ،چونکە ب ــۆخ ــۆی تووشی
ڤایرۆسی کۆرۆنا بووە.
ئ ــەو تەنیا بەرپرسی پلەبااڵ نییە کە تووش
ب ــووب ــێ :ئ ــەم ــڕۆ ،مەعسوومە ئیبتکار ،جێگری
سەرۆک کۆماری ئێ ران و ئەندامی ب ێبەبەزەیی
ئەو تاقمە ئێ رانییەی کە لە  ١٩٧٩دیپلۆماتەکانی
واڵتە یەکگرتووەکانیان بە بارمتە گرت ،ڕایگەیاند
کە ئەویش تووشی نەخۆشی ب ــووە .بە گوێرەی
ه ــەواڵ ــەک ــان ئیبتکار دوێنێ چ ــاوی بە س ــەرۆک
کۆماری ئێ ران حەسەن ڕۆحانی و کابینەکەی
ک ــەوت ــوە و ،ئ ــەگ ــەری ئـــەوە ه ــەی ــە ک ــە س ــەرج ــەم
ب ــەڕێ ــوەب ــەری ــی پ ــل ــەب ــەرزی ئــێــرانــی ،ت ــووش ــی
نەخۆشییەکە کردبێ.
حەریرچی گوتی ک ــە دەوڵـــەت ل ــە سەپاندنی
قەرەنتینە خۆ دەب ــوێ ــرێ ،چونکە ئ ــەوە شتێکی
ناکاریگەر و دواکەوتووانەیە .محەممەد سەعیدی،
بەرپرسی زیارەتگای قوم و نوێنەری “ڕێبەری
مەزن” لەوێ ،نە تەنیا دژبە قەرەنتینە کردنی قومە
بەڵکوو داوای لە خەڵک کرد کە زیارەتی ئەوێ
بکەن و گوتی “ئەوێ شوێنی شیفا بەخشینە”.
لە ئاستێکدا ،ناکارامەیی و بەدخوازیی لێک
جیا ناکرێنەوە .هەست پ ێدەکەم لە چەند ساڵی
ڕابـــردوودا چەند ج ــار ل ــەو ئاستە تێپەڕ بووین
و ،بە تایبەتی ڕێبەریی ئێ ران جار لە دوای جار
لەو ئاستە تێپەڕ دەبن ،وەک چۆن ئوتۆمبیلێکی
ف ــۆرم ــول  ،١خ ــول ــەک ــان تێپەڕ دەکـــا“ .بــە هەڵە
خستنە خوارەوەی” فڕۆکەیەکی سیڤیل لە مانگی
ڕابردوودا و هەوڵەکانیان بۆ شاردنەوەی ،یەکێک
لە الیەنەکانی ناکارامەیی کوشندەی ئەوانی نیشان
دا .ئێ رانییەکان حەقیانە کە بیر بکەنەوە ئاخۆ
ئەو کارەساتە بە هەمان چەشنە ،ت راژێدیایەکی
ناکارامەیی بەدخوازانە کە لە توانای دەوڵەتدا نییە
کۆنترۆڵی بکا.
ڕێکارەکانی قەرەنتینە کردن کە ئێ ران ڕەتیان
دەکاتەوە ب ێخەوش نین و ،دەتوانن شاری قوم
بە شێوەیەکی ناداپەروەرانە ناوزڕاو بکەن .بەاڵم
دۆخی هەنووکەیی کە وێدەچێ باڵو بوونەوەی
ب ـێک ــۆن ــت ــرۆڵ ــی ن ــەخ ــۆش ــی ــی ــەک ــە ب ــگ ــات ــە ئاستی
پەتایەکی بەرباڵو و ،ئێستا بەنرخترین شت کاتە،
ک ــات بۆ کۆ ک ــردن ــەوەی دەرمـــان ،باشتر کردنی
دۆخ ــی دیاریکردنی نەخۆشی و پێ ڕاگەیشتن و،
جیهان فێر بکرێ کە چۆن بەرپەرچی پەتایەک
بدرێتەوە کە لەوانەیە بە میلیۆن خەڵک بکوژێ.

قەرەنتینەی چین وێدەچێ کە کات بۆ ئێمە
بە دی ــاری بێنێ .ئەو شتەی کە لە ئێ ران بە
فیڕۆ دەدرێ.
قەرەنتینە وشەیەکی التینە و بە مانای ٤٠
ــە ،چونکە لە کاتی پەرە ئەستاندنی پەتای
تاعوونی ڕەش ،ئەو پاپۆڕانەی کە دەگەیشتنە
ڤێنیز دەبوو چل ڕۆژ ڕاوەستن پێش ئەوەی
کە مەلەوانەکان و کااڵکان ڕێگایان پێدرابا کە
لە پاپۆڕەکە دابەزن( .ئەوەی جێگای سەرنجە
ئەوەیە کە پەتای تاعوونی ڕەشیش کە بووە
هۆی مردنی یەک لەسەر سێی دانیشتووانی
ئورووپا ،وەک نەخۆشی کۆڤید ١٩-بۆ یەکەم
جــار ل ــە پ ــارێ ــزگ ــای هــووبــەی چین س ــەری
ه ــەڵ ــدا ).چ ــل ڕۆژ م ــاوەی ــەک ــی دوورودرێــــژە،
دوورودرێژتر لە هەر قەرەنتینەیەک کە ئێستا
بەسەر ئەو کەسانەدا دەسەپێندرێ کە لە
شوێنی سەرهەڵدانی پەتایەکەوە هاتبن.
بـــەاڵم چـــاوەڕوانـــی هــەر ئــەنــدازەیــەک بێ
دەبێتە هۆی دڵەڕاوکێ ،تەنانەت لە شوێنی
ئەوتۆ کە گەلێک لە ئێ ران لێهاتووتر بن .لە
سەرەتای ئەم مانگە ،سەردانی هۆنگ کۆنگم
کرد .هەموو کەس دەمامکی بە ڕوخسارەوە
بــوو .لەنێو ج ــەم ــاوەر ،هیچ ک ــەس زۆر لێم
ن ــزی ــک ن ــەدەب ــۆوە ،لەنێو ئ ــوت ــوب ــووس ی ــا لە
پیادەڕۆیە بەرتەسکەکان .دووکاندارەکان هەر
چارەگەی جارێک لە دووکانەکانیان دەهاتنە
دەر تا دەستگیرە و زەنگی دەرگاکان خاوێن
بکەنەوە ،ن ــەوەک مشتەرییەکان ڤایرۆسیان
لەوێ جێ هێشتبێ .لەوێ خەڵک بە گشتی
هەستیان دەکرد کە ئەرکی کۆنترۆڵی ڤایرۆسی
ک ــۆرۆن ــای ــان ل ــەس ــەر ش ــان ــە .ل ــە هۆنگ کۆنگ
هەستی شوناسی جەماوەری و بەرپرسایەتی
بەهێزە ،ئەوە تا ئێستا بۆتە هۆی پاراستنی
تەندروستیی گشتی .من تەنیا چەند ڕۆژێک
توانیم دەمامکەکەم لێ بکەمەوە .تەنیا لە
نیوەشەو ،کاتێک کە کەس لێم نزیک نەبوو،
هەستم بە دڵنیایی دەکرد ،کە وەک دەعبایەکی
پێشێلکاری نەریتی گشتی نیم و ب ێدەمامک
پیاسەم دەکرد.
ئێ رانییەکان هەر ئێستا لە دڵەڕاوکەیەکی
زۆر ب ــەرچ ــاودان ،بە هۆی زەختی ئابووری،
سیاسی و سەربازی .ئەوان متمانە بە دەوڵەت
ناکەن .دڵەڕاوکە و نیگەرانیی ڕۆژانە هەرچەند
خولەک جارێک بەرۆکیان دەگ ــرێ ،چ لەبەر
ئەوە بێ کە بەهەڵکەوت دەست بۆ لووتیان
دەب ــەن ی ــا دەرگــایــەک دەکــەنــەوە ،س ــەرەڕای
هەموو شتێکی دیکە ،ئ ــەوە دەبێتە بارێکی
زۆر قورس بۆ کۆمەڵگە .داوای زیارەتی قوم،
بە بۆچوونی من ،کاردانەوەی دەوڵەتێکە کە لە
کۆتاییدا ددانی بە کوموکووڕییەکانی خۆیدا
ناوە و باوەشی بۆ ڤایرۆسەکە کردۆتەوە .ئەو
کاردانەوە سەرشێتانە ئەگەری ئ ــەوەی زیاد
کردوە کە تۆش بەم زووانە لەباوەشی بگری.
***
* ئاتالنتیک – گرایام وود
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زمانی دایک وەک مافێکی بنەڕەتی بەاڵم لە ڕوانگەی ڕێژیمەوە وەک
هەڕەشەیەک بۆ سەر ئەمنیەتی نیشتمانی
(ڕاگەیەندراوی ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی كوردستانی ئێران بە بۆنەی ٢ی ڕەشەمە ،ڕۆژی جیهانیی زمانی دایك)

زمــان ،سەرەکییترین ئــامــرازی پێوەندیی نێوان
تــاك ـەكــانــی كــۆمـەڵــگــە و یـەكــێــك ل ـە سـەرەكــیــتــریــن
كۆڵەكەكانی پێكهێنەری كەسایەتی و شوناسی مرۆڤ ە
و ئاخاوتن و فێربوون بە زمانی دایــک یەكێك لە
سەرەتاییترین مافەكانی هەر تاكێك لە كۆمەڵگەی
مرۆییدایە.
لە بواری سیاسیشەوە زمان ،یەکێک لە بناغەکانی
ناسنامەی ن ـەت ـەوەیــی و گــەورەتــریــن سەرمایەی
کولتووری و پردی پێوەندیی نێوان تاکەکانی هەر
نـەتـەوەیـەك و هێڵی جــیــاکــەرەوەی لە نەتەوەکانی
دیکەیە.
ئــێــران واڵتــێــکــی فــرەکــولــتــوور و فــرەنــەتــەوەیــە
کە هــەرکــام لە نەتەوەکانی پێکهێنەری ئــەم واڵتە
خاوەنی زمان و شوناسی جیاوازی خۆیانن .بەپێی
یاسا نێونەتەوەییەکانی پێوەندیدار بە مافی مرۆڤ،
ئاخێوەرانی هەر زمانێک مافی خۆیانە کە بە زمانی
دایکی خۆیان بخوێنن و کولتوور و زمانی خۆیان
بپارێزن و پــەرەی پـێبــدەن .ئــەو مافە لە زۆربــەی
بەڵگەنامە نێونەتەوەییەكانی وەك بــاوكــراوەی
زمانی دایك ،ڕاگەیەندراوی جیهانیی مافی زمان ،لە
خاڵەكانی  ٣و ٤ی ڕاگەیەندراودا كەسانی سەر ب ە
كەمایەتییە نەتەوەییەكان ،گەالن ،كەمایەتییە زمانی
و مەزهەبییەكان ،مــادەی ٣٠ی كۆنڤانسیۆنی مافی
منداڵ و مــادەی ٢٧ی ڕێككەوتنامەی نێونەتەوەیی
مافە سیاسی و مەدەنییەكاندا بە ڕوونی ئاماژەی پێ
كراوە.
لە جاڕنامەی مافی مرۆڤی نەتەوە یەكگرتوەكاندا
هاتووە“ :هەموو مرۆڤێك لەو كاتەوە كە لەدایك دەبێ
مافی ئــەوەی هەیە كە بە شێوەیەكی سروشتی بە
زمانی دایكی خۆی بخوێنێت ،بیر بكاتەوە و پەروەردە
ببێت”.
بە پێی لێكۆڵینەوە زانستییەكان ،خوێندن بە زمانی
دایــك یارمەتیدەری منداڵ بۆ تێگەیشتنی ئاسانتر
لە وانەكانی خوێندن و ڕاستەوخۆ بیركردنەوەیە.
منداڵێك كە پەروەردەی بە زمانی دایكی خۆی بێت،
خێراتر بە سەر كۆسپەكاندا زاڵ دەبێ ،زیاتر هەست
بە كەسایەتی و كەرامەتی خۆی دەكــا و متمانەی
زیاتری بە خــۆی هەیە ،شانازی بە خۆیەو ە دەكا

كە كەسایەتییەكی سەربەخۆی هەیە ،دەرفەتی
لەبارتری بۆ گەشەی هزری و پێشكەوتن دەبێ و
تەنانەت خێراتریش فێری زمانی دیكە دەبێ.
بە پێچەوانەوە ئەگەر منداڵ ب ە زمانی دایك
نەخوێنێ ،لەگەڵ زمانێكی دیكەدا ڕووبەڕوویە ك ە
هەر لە یەكەم ڕۆژەوە بۆی نامۆیە و كاتی زیاتری
دەوێ تا گوێی بە بیستنی دەنگەكانەوە خوو بگرێ،
مێشكی بۆ وەرگرتن و زمانی بۆ وتن ئاماد ە بكا
و دەستەكانی بۆ نووسین ڕابێنێ .سـەرەڕای ئەم
هەموو كۆششە تێگەیشتن ل ە وانەكان بۆی دژوار
دەبـــێ ،بــیــری پــرش و ب ــاو ە و كــاتــی زۆری بۆ
بیركردنەوە و تێگەیشتن پێویستە .دەبێ لە مێشكی
خۆیدا وشەكان وەرگێڕێ و ڕستەكان دروست
بكات .ل ە كاتی تێنەگەیشتندا هەست بە الوازی و
سەرشۆڕی دەكا ،زۆربەی كات دوودڵە ،منداڵێک ك ە
بەسەر زمانی دایكی خۆیدا زاڵ نەبێ ،لە فێربوونی
زمانێكی دیكەشدا پێشكەوتنی ئەستەم دەبێت.
بــەداخــەوە لــە واڵتــی ئێمە و لــە یــەك ســەدەی
ڕابـــردوودا حكوومەت لە ڕێگای جــۆراوجــۆرەو ە
سیاسەتی ئاسیمیالسیۆن و سـەركــوت و لەنێو
بــردنــی زمــانــی ن ـەت ـەو ە ژێــردەســتــەكــانــی ئێرانی
بەڕێوە بــردوە .لەوانە قەدەغەكردنی خوێندن ب ە
زمــانــی دایــك لـە قوتابخانەكاندا ،قەدەغەكردنی
ئــاخــاوتــن ب ـە زمــانــی نــەتــەوە ژێــردەســتــەكــان ل ە
ڕەوتی كاری خوێندنگە و ئۆرگان ە دەوڵەتییەكاندا،
بەرتەسككردنەوەی ڕۆڵــی ئەو زمانانە لە كاری
ڕۆژانەی خەڵكدا ،بەرتەسككردنەوەی بەرنامەكانی
ت
ڕادیۆ و تەلەڤیزیۆن بە زمانی گەالنی ژێردەس 
و تێكدانی شێوەزارەكانیان لە ڕێگەی تێكەڵكردنی
نەگونجاوی وشەكانی زمانی نەتەوەی بااڵدەستەوە،
قـەدەغـەكــردنــی قسەكردن لـە قوتابخانەكاندا ب ە
زمانی دایــك ،سووكایەتی بە زمانی گەالنی دیك ە
و پروپاگاندای لەو چەشنە كە گوایە زمانی دایكی
ئــەوان لە ڕووی زانستییەوە الوازە و واڵمــدەری
داهاتووی پێشەییان نییە ،هێنانی پەروەردەی ئایینی
لە باتی پــەروەردەی نەتەوەیی لە قوتابخانەكان،
تەرخانكردنی بەرنامەكانی دەنگ و ڕەنگی كۆماری
ئیسالمی بۆ زمانی فارسی و پەرەپێدانی هەرچی
زیاتری ئەو زمانە لە ناوچەی نەتەوە بندەستەكاندا،
دروستكردنی هـەمــوو بەرنامەكانی مــنــدااڵن ب ە
زمانی فارسی بۆ ئەوەی مندااڵن هەر ل ە منداڵییەو ە
بە زمانی فارسی خوو بگرن و بەم دواییانەش
گەاڵڵەی ڕووخێنەری “بەسەندەگیی زمانی فارسی”
بۆ ئەو مندااڵنەی کە دەیانەوێ بچنە پۆلی یەکەمی
ســەرەتــایــی ،كۆمەڵێك لــەو سیاسەتانەن كـ ە بۆ
بەرتەسككردنەوە و الوازكـــردن و لەنێو بردنی
زمانی دایكی گەالنی بندەست و بۆ وەدەرنانیان
ل ە مەیدانی ڕكەبەرایەتیی زمانی فارسی لە پێش
گیراون.
لــە ئەسڵی ١٥ی یــاســای بــنــەڕەتــیــی كــۆمــاری
ئیسالمیدا هــاتــوە كــە زمــانــی فــەرمــیــی خوێندن
و نووسین زمــانــی فارسییە و هــەمــوو بەڵگە و

نــووســراوە فەرمییەكان و پەرتووکی وانەکان
دەبێ بە زمانی فارسی بێت ،بەاڵم كەلكوەرگرتن
لــە زمــانــە ناوچەیی و قەومییەکانی دیــكــەی لە
باڵڤۆك و میدیاكان و وتنەوەی وانەی ئەو زمانانە
لە تەنیشت زمانی فارسی ئازادە.
بە پێچەوانەی تەبلیغاتی درۆیینی ڕێژیم ،دەبێ
بڵێین ئــەو ئەسڵە هیچ پێوەندییەكی بــە مافی
خوێندن بە زمانی دایــكــەوە نییە و تەنیا باس
لە فێربوونی زمانی دایكی وەكــوو وانەیەك لە
تەنیشت وانەكانی دیكەدا دەكات نەک ئەوەی کە
زمانی دایک ببێتە زمانی وانەگوتنەوە .هەڵبەت
تەنانەت حكوومەتیش لەو پێوەندییەدا ئەركدار
نەكراوە و تەنیا باس لە ئازادبوونی زمانی دایك
كراوە.
بــەاڵم لــە كـ ــردەوەدا ڕێژیمی ئــێــران تــا ئێستا
نەك هەر پشتیوانیی لە ئازادیی فێربوونی ئەم
زمانە نەكردوە ،بەڵكوو باسكردن لە زمانی دایك
وەكوو هەڕەشەیەك بۆ سەر ئەمنیەتی نیشتمانی،
پــروپــاگــانــدا دژی نــیــزام و پارچەپارچەكردنی
واڵت چاوی لێ كراوە و سزای قورسی بە سەر
چاالكانی ئەو بوارەدا سەپاندوە.
لە ماوەی زیاتر لە چوار دەیە دەسەاڵتداریی
کۆماری ئیسالمیدا ،كاربەدەستانی ئەو ڕێژیمە
تەنیا لە كاتی هەڵبژاردنەكاندا بۆ فریودانی خەڵك
و گەرمكردنی تــەنــووری هــەڵــبــژاردن باسی لە
دانــی هێندێك وردە ماف بە نەتەوەكانی ئێران
کردوە ،بۆ نموونە باس لە جێبەجێكردنی ئەسڵی
١٥ی یاسای بنەڕەتی دەکەن كە چی دواتر وەك
هەموو بەڵێنییەكانی دیكەیان ،ئەوەش بە ناڕاست
دەردەچــێــت .کۆماری ئیسالمی لە کوردستاندا
تەنانەت لەو پرسە گرینگەش بۆ نانەوەی ئاژاوە
و تێکدانی یەکڕیزیی گەلی کورد کەلک وەردەگرێ
و هەوڵ دەدا ئاخێوەرانی شێوەزارەکانی زمانی
کوردی بەگژ یەکتردا بدات.
نــاوەنــدی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی
ئێران وێڕای پێداگری لەسەر پێویستیی خێرای
بــەفــەرمــیــکــردنــی زمــانــی کــــوردی لــە سیستمی
بەڕێوەبەری و پەروەردەی کوردستانی ئێران و
خوێندن بە زمانی دایک وەکوو مافێکی سروشتی
و پێویستییەکی سەرەتایی ژیانی تاک و گەلی
کـــورد ،داوا لــە هــەمــوو تــاکــەکــانــی کۆمەڵگەی
کوردستان دەکــات بۆ پاراستنی زمانی دایک و
پەرەپێدانی فەرهەنگ و شوناسی خۆیان ،هەست
بــە بەرپرسیارێتی بکەن و زیــاتــر لــە ڕاب ــردوو
شانبەشانی یەکتر بەرەنگاری پیالنە یەک لە دوای
یەکەکانی ڕیژیم بۆ لەنێو بردنی زمانی دایک و
شوناسی نەتەوەیی خۆیان ببنەوە.

ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی
کوردستانی ئێران
١ی ڕەشەمەی ١٣٩٨ی هەتاوی

کااڵی بەقەد بااڵ بۆ ژنی ڕووسووری کورد
قادر وریا

ئەی جوانترین نیگاری تابڵۆی نیگارکێشانی هەموو دەورێکی مێژووم!
شیرینترین هەوێنی هەڵبەستو شێعری هەموو هۆزانوانانی گەلم!
خۆشبەرامەترین گوڵی باغچەی پەخشانی دەستی هەموو ئەدیبانی
کورد!
قارەمانی ناوداری چیرۆکی بەرزی کوردی!
ئەی پەیکەری بێوێنەی خوڵقاوی هەستو بیری پەیکەرتاشانی گەورەی
ئەم نیشتمانە کۆنە!
ت و الوکەکانمان!
بەدیمەنترین کەسی نێو بەی 
گیاندارترین سەربەندی گۆرانی دەنگخۆشانمان!
جیلوەی سیحراویی هەموو شانۆ و فیلمێکی کوردان!
بە ڕەنجی بێئەژمار و زەجــری هــەزار هـــەزارت ،کــۆرپــەت بەرهەم
دەهێنی ،الیالیەی بۆ دەخوێنی ،هەزار ڕێوشوێنی ژیانی بە گوێدا دەچپێنی.
ڵ و سوێریت مایە دەنێیە الوە،
ت و ژیانی پڕ تا 
لە گیانی خۆشەویس 
هەتا جگەرگۆشەکەت بگاتە دارەدارە .شەونخوونی دەبینی ،ڕۆلەی خۆت
ڕادەهێنی .خۆت برسی ،ئەو تێر دەکەی ،ئینسانەتیی فێر دەکەی .گشت ڕۆژ
و مانگی ساڵت دەکەی بە پردەبازی سەرکەوتنی منداڵت .دەینێریە مەیدانی
ژین ،بە دەرس و وانەکانی “ئێمە چین ،بۆچی دەژین ،ژین بێ هەستان،
ڕاپەڕین ،یەک مانای هەیە :بەزین” ،دەیکەی بە الوی جوامێر ،دەیکەی
بە گەنجی پڕخێر .لێی حەرام دەکەی شیرت ،گەر بۆ گەل و نیشتمان،
قوسووری بکا لە ژیان ،درێغی بکا لە گیان.
دایک و یەکەم ڕێنوێنی مەزنانی نیشتمانی ،تۆی یەکەمین مامۆستای
بارهێنانی هەزاران گیانبازی کوردستانی.

پایەو بناغەی ماڵی ،قەاڵو پەناگەی پیاوی ،کابانی خۆش دەستاوی.
ماڵداری ،ب ە مشووری ،هاواڵی ڕێگای دووری .لە مەزرا و کێڵگەکانمان،
بژارێ هەڵدەکێشی .تووتنەوانی ،ئاودێری ،نازانی خۆ ببوێری .پاڵەی داس
لەنێو دەستی ،بناوان هەڵدەبەستی .توندوتۆڵی ،تەڕدەستی .خۆشفەڕی،
دەست بەخێری ،جارێک ساوای دەنوێنی ،تاوێک مەشکەی دەژێنی .پڕ
ش و نیگارترین ،پڕ نرخو بەهاترین قالیو بەڕەو مافوورن ،لە سایەی
نەخ 
ڕەنجی تۆیە ،لە دنیادا مەشهوورن.
لە مەیدانی هەوڵدان بۆ ئازادیی گەلتدا فیداکاری دەنوێنی ،چەشنی برای
پێشمەرگەت زەبری بەهێزو کاری لە دوژمن دەوەشێنی .ئەویان لە شاخ
و چیا ،نەیاران ڕادەماڵێ ،لە نێو ئاواییەکانیش ،هەر لەبەر دەرکی ماڵێ،
لە کۆاڵنی گوندەکان ،لەسەر شەقامی شاران ،دوژمنی خوێنخۆری گەل،
بەدەست تۆوە دەناڵێ ،لە کۆڕی تێکۆشانو خەباتی نهێنیدا ،لە مەیدانی
نەبەرد و ڕەزم و حەقستێنیدا ،لە ئاخێزی بەهێزی زۆرداری بەزێنیدا،
سەروگەردن بەرز دیاری ،ئەی شێرەژنە ئازاکەی کۆمەڵی کوردەواری!
ئەتۆ شایانی ئەوەی گشت مافێکی ئینسانی ،کە بۆ ژن دابین بووە لەسەر
ڕادەی جیهانی ،خەاڵتت بێ ،بەشت بێ ،دوایی ڕۆژی ڕەشت بێ ،نۆبەی
ژینی گەشت بێ ،ئازادی پێشکەشت بێ.
ئەم حەڤدەی ڕەشەمەیە ،تێکەڵ بە خێر و خۆشی ،بە دوور لە دڵپەرۆشی،
لەتۆ پیرۆز بێ ،پیرۆز! ڕووناکتر بێ لە نەورۆز .ژینت پڕ بەختیاری ،دوور
لە کزیو هەژاری.

مافی دهسهاڵت (هێز)
ل ه یهکهم ڕوانیندا ئهم چهمک و مانای ه ڕهنگبێ
دهگـــهڵ مهفهوومی م ــاف-ئ ــازادی لێک بــدرێـن.
تـهوفــیــری ئ ـهم مانایه دهگـــهڵ م ــاف-ئ ــازادی ب ه
سهرنجدان بهوهی ههرتک ماف له بهرامبهر یهکدا
ڕادهوهســتــن ،بناسینهوه .مافی تاک ب ه وهسیهت
بۆ دابهشکردنی مڵک و ماڵی بهسهر ئهو کهسهی
بۆخۆی پێیخۆش ه میناکێکی خاس ه بۆ باسکردن
له سـهر مانای مــاف-دهس ـهاڵت .ناسنامهی ئهم شاڕۆخ حەسەنزادە
ماف ه جۆرێکه ک ه کردهوهکانی ئهو ل ه الیهن خاوهن
ماف (ذی حق) دکارێ کاریگهری بخات ه سهر مافهکانی ئهوانی تریش.
کاتێک خ ــاوهن مــاڵ بـ ه وهسیهتێک ماڵی خــۆی دهبـهخــشــێ ،ئــهو ه ل ه
دهسهاڵتی مافی خۆی کهلکی وهرگرتوه ،کهسانێک ک ه دهیانههوێ ل ه
دهرهوهی وهسیهتهکهدا ،کهلک لهو ماڵ ه وهرگرن ،مافهکهیان دهگۆڕدرێ.
کهوابوو خاڵی بهرامبهری ماف-دهسهاڵت ،نهتوانینی کهسێکه و بۆی
نییە ئەو مافەی هەبێ .ههروهها پێویستی ههبوونی ماف-دهسهاڵت،
بهرپرسیارهتیی حقووقیی کهسێکی تر ل ه بهرامبهر ئهو مافهیه؛ بۆ وێن ه
کاتێک من لهسهر ماڵی خۆم وهسیەت دهکهم ،سهروهسێتی من ئهرکدار ه
ی ماف-دهسهاڵت ههر
بهجێی بگهیەنێ .ب ه سهرنج لهم دوو تایبهتمهندییە 
وهک پێشتر ئاماژهمان پێکرد ،دهتوانین جیاوازی و تهوفیری ئهم جۆر ه
ل ه ماف دهگهڵ مافی ئازادی ،لێک جوێ بکهینهوه.
مافی پاراستن (مصونیت)
که خــاوهن ماف ل ه ههمبهر
ماف ب ه مانای پاراستن ،بهو مانایهی ه 
کردهوهکانی ئهوانی تر پشتیوانی بکرێ .بۆ میناک کاتێک که سیستمی
حقووقی بڕیار دهدا ،که کرێکارهکان دهتوانن ببنه ئهندامی سهندیکا
کرێکارییهکان ،بهو مانایهیه ک ه خاوهن کار بۆی نییه پێشیان پێ بگرێ
و نههێڵێ ک ه بچن ه نێو ڕێکخراوه کرێکارییهکان .خاڵی بهرامبهری ماف
ب ه مانای پاراستن ،بهرپرسیارهتیی خاوهن مافه ،واتا تاک ب ه جێگای
ئهو هیک ه ل ه بهرامبهر دهستێوهردان و کردهوهی کهس یا دامهزراوهیهکی
تر پارێزراو بێ ،بهرپرسه.
ل ه ڕاستیدا ئاکامی ماف-پاراستن بۆ تاک ئهوهی ه که ،یهکهم هیچ
بهرپرسیارهتییهکی نییه؛ چونک ه گوترا که خاڵی بهرامبهری پاراستن،
بهرپرسیارهتیی ه و دووههم ئهوهی تر ناتوانێ ل ه بهرامبهر دانی ئهو مافه،
لهمپهرێک دروست بکا و بهگژیدا بچێتەوە.
ب ه ڕوانینێکی تر ،ماف بریتییه ل ه کۆمهڵێک ل ه ئازادییهکان که ل ه الیهن
ئهندامانی کۆمهڵگەوە دهدرێت ه تاک .کاتێک دهڵێن کهسێک مافی فاڵن ه
کارهی ههیه ،بهو مانایهیه که ئهو ئازاد ه له کردوە ئهو کاره ،واتا ئهو
کهسه موختار ه ک ه ئهو کار ه بکات یا نهکا .ههروهها بهو مانایهی ه ک ه
هیچ کهس بۆی نیی ه ب ه زۆر و پاڵهپهستۆ و ب ه پێچهوانهی ویستی خۆی
کارێکی پێ بکا یا پێشی پێ بگرێت .کهوابوو ،مافی جێبهجێ کردنی
کارێک ،واتا ئازادان ه ب ه ئهنجام گهیاندنی کردهوهیهک.
سهرچاوهی ماف
ئهو هیک ه باسمان کرد لهسهر پێناس ه و مانای ماف بوو .ل ه ڕاستیدا
به پێی ئهو ڕوانین ه ئێمه دهتوانین بڵێین چوار جۆر مافمان ههیه .بهاڵم
ئهو هیک ه ئێمه لهسهر چ ئهساسێک ئهو مافانهمان ههی ه و دهتوانین
ههمانبێ ،فهیلهسووفانی ڕامیاری ،ئاکار و ڕهوشت مانای ماف ب ه دوو
شێوازی پڕ جیاواز بهکار دهبهن.
یەکیان ،ئهو مافهیه ک ه لهسهر خوانی یاسایه ،لهوێدا یاسای واڵتێک
مافی ب ه تاکهکان داوه ههتا له هێندێک ل ه ئازادییهکان ،دهرفــهت و
سهرچاوهکان کهلک وهربگرن.
دووههم ،مافێک لهسهر بنهمای ڕهوشت و ئاکار .زۆر جار هێندێک
له واڵتان ب ه پێی ئهو یاسا و ڕێسایهی که بۆخۆیان دیارییان کردوه،
بهشێک له شارۆمهندان ناگرێتهو ه و مافیان ب ه فهرمی ناناسێ .بۆ میناک
واڵتێک ئیزن به ژنــان نــادات بخوێنن یا دهنــگ بــدهن و ب ه پێی یاسا
لهو مافانه بێبهشن .بهاڵم شارۆمهندانی ئهو واڵتان ه به گهڕانهوه بۆ
بناغەی بنچینهیی ڕهوشت وهک «دادپـهروهری» خوازیاری ئهوهن ک ه
ئهو یاسای ه به  قازانجی ژنان پێیدا بچنهوه و مافی ژنان لهو بوارانهدا
دەستهبهر بکرێ.
ئهم جۆر ه ماف ه یاسایی نییه ،بهڵکوو بۆ الیهنی بنچینهیی ڕهوشت و
سروشتی دهگهڕێتهوه .له ڕاستیدا هێندێک داواکاریی تاکهکان ،بناغەی
پێویستی ڕهوشت ه ک ه تاکهکانی کۆمهڵگە له پێوهندی دهگهڵ یهکتر دهبێ
هاوتهریب دهگهڵ ئهو پێکهو ه بجووڵێنهو ه و دامهزراوهکانی کۆمهاڵیهتی،
سیاسی و حقووقیی واڵت و خودی کۆمهڵگەش دهگهڵ ئهم پرهنسیپان ه
ڕێک بخا.
ل ه ڕاستیدا ب ه هــۆکــاری حقووقی بنچینهیی ڕهوشــتـ ه ک ه تاکهکان
خوازیاری حقووق ل ه جۆری یهکهمن و ب ه هۆی ئهم مافانهش ،یاسا و
دامهزراوهگهلی سیاسی ،کولتووری ،کۆمهاڵیهتی و حقووقی دهکهون ه
بهر ڕهخن ه و گازنده.
کهوابوو ئێمه بــهرهوڕووی دوو جۆر ماف دهبینهوه :ماف لهسهر
بنهمای یاسا و مافێک پشهستوور ب ه ڕهوشت (سروشتی).
مافی بنیاتنراو لـهسـهر یــاســا ،مافێک ه سـهرچــاوهگــرتــوو لـ ه دۆخــی
نهتهوهیی و نێونهتهوهیی بێ ،وهک یاسای بنهڕهتی و ئاسایی واڵتان
و پهیماننامە نێودهوڵهتییەکان ک ه بۆ خهڵک ب ه فهرمی ناسێنراون.
بهاڵم پرسیاری گرینگ ئهوهیه ،ئایا مرۆڤهکان مافێک له سهرووی ئهو
یاسایانهی بۆیان داندراو ه و ب ه فهرمی ناسراون ،ههیه؟ فهیلهسووفانی
سیاسهت و ئاکار ب ه هێنانه گۆڕێی باسێک لهژێر ناوی «مافی ڕهوشتی»
و مافی «سروشتی» واڵمــی ئهو پرسیارهیان داوەتـ ـهوه .ل ه ڕاستیدا
ههوڵی بهشێک له فهیلهسووفانی بهستێنی سیاسهت و ڕهوشت ئهوهی ه
ک ه بڵێن ،ماف تهنیا بهرههمی دانان و دیاریکردنی یاسایهکان نیی ه بهڵکوو
ل ه سهرووی یاسای ه ک ه ئهمهش خۆی یاسا دهگهڕێتهو ه و دهکرێ بڵێین
ئهم جۆرهی ه که مافێک دهستنیشان دهکرێ .ئهو یاسایهی که ل ه سهرووی
ڕێسا باوهکانی حکوومەتهکانن ،زۆرتر وهک مافی سروشتی باسیان
دهکرێ ک ه ئێم ه لێرهدا زۆرتر وهک مافی ڕهوشتی ناوی دههێنین.

ه تۆڕی جیهانیی ئینتێرنێت دا:
ماڵپهڕی ناوهندیی حیزبی دێموکراتی کوردستان ،ڕۆژنامهی «کوردستان» ل 
www.kurdistanukurd.com
info@kurdistanukurd.org
info@kurdistanukurd.com
www.kurdch.tv: Yahsat 1A @ 53.0° East MHz 12594

ئیمەیل و تهلهفوونی تهشکیالتی نهێنی:
+9647508483312
Tashkilat.kdp92@gmail.com

polarization: Vertical -27500 FEc : 2/3
Radiodk59@gmail.com

پارتی یەکیەتیی دێموکراتی کورد لە سووریە
سەردانی سکرتاریای حیزبی دێموکراتی کرد
ڕۆژی چوارشەممە٧ ،ی ڕەشەمە
هەیئەتێکی پارتی یەکیەتیی دێموکراتی
کــورد لە سووریە بە سەرپەرستیی
محێدین شێخ عەلی ،سکرتێری گشتیی
پارتی یەکیەتی سەردانی سکرتاریای
حــیــزبــی دێــمــوکــراتــی کــوردســتــانــی
کرد و لە الیەن هەیئەتێکی ڕێبەریی
حــیــزبــەوە بــە ســەرپــەرســتــیــی خالید
عەزیزی ،سکرتێری گشتیی حیزبەوە
پێشوازییان لێکرا.
لــــەم دیــــــــدارەدا ب ــاس ــی ڕەوشــــی
ئێستای ڕۆژئاوای کوردستان ،پرسی
کــورد و مافەکانی لە داڕشتنەوەی
قانوونی بنەڕەتیی نوێی ســووریــە،
چەندیوچۆنیی نفووز و دەستێوەردانی
ئێران لە پرسی سیاسی و نێوخۆیی
ئەم واڵتەدا کرا .لەم بەشەدا هەیئەتی

خانەخوێ ڕایگەیاند کە حیزبەکەیان
هــەوڵ بــۆ چەسپاندنی مافە سیاسی
و فەرهەنگییەکانی کــورد لە قانوونی
بنەڕەتیی ئەم واڵتە ،پاراستنی شوناس
و نــاســنــامــەی کـــورد لــە ســووریــە و
گەڕانەوەی خەڵکی کۆچبەر و ئاوارەی
کورد بۆ سەر زێد و نیشتمانی خۆیان
دەدا.
لە بڕگەیەکی دیکەی دیــدارەکــەدا
هــەیــئــەتــی م ــی ــوان کــۆمــەڵــە پــرســیــار
و ســەرنــجــێــکــی لــە پــێــوەنــدی لــەگــەڵ
گۆڕانکارییەکانی ئێران و ڕۆژهەاڵتی
کوردستاندا هێنایە بەرباس کە لەالیەن
ک ــاک خــالــیــد عــەزیــزی و ئــەنــدامــانــی
دیکەی هەیئەتی خانەخوێـوە واڵمی
پرسیارەکانیان وەرگرتەوە.

کۆنگرەی پێنجەمی یەکیەتیی ژنانی
دێــمــوکــراتــی کــوردســتــان کــە ڕۆژی
٣٠ی ڕێبەندان دەستی بەکار کردبوو،
پــاش دوو ڕۆژ کــاری بـــەردەوام بە
پەسەندکردنی بڕیارنامەیەک کۆتایی
بە کارەکانی هێنا .ڕۆژی شەممە٣ ،ی
ڕەشەمەش ڕێوڕەسمی کۆتایی هاتنی
کۆنگرە بەڕێوە چوو.
لـــــەو ڕێـــــوڕەســـــمـــــەدا مــســتــەفــا
مەولوودی ،جێگری سکرتێری گشتیی
حیزبی دێموکراتی کوردستان وێڕای
پیرۆزبایی سەرکەوتنی کۆنگرەی
پێنجەمی یەکیەتیی ژنانی دێموکراتی
کـــوردســـتـــان ،ل ــە الیــــەن دەف ــت ــەری

بـــەڕێـــز مــــەولــــوودی لـــە درێـــــژەی
وتەکانیدا ئاماژەی بە پێوەندیی پتەوی
و بــــەردەوامــــی حــیــزبــی دێــمــوکــراتــی
کـــوردســـتـــان و یــەکــیــەتــیــی ژنــانــی
دێــمــوکــراتــی کــوردســتــان ک ــرد ،کــە لە
دامەزرانی یەکیەتیی ژنانەوە تا ئێستا
بـــەردەوام بە یەکەوە لەسەر خــەت و
پشت و پشیتوانی یەکتر بوون.
دواتـــر خــاتــوو مــوژگــان عەلیپوور،
سکرتێری هــەڵــبــژێــردراوی یەکیەتیی
ژنانی دێموکراتی کوردستان باسێکی
لەسەر هەلومەرجی گرتنی کۆنگرە و
ڕاسپاردەکانی کۆنگرە کرد.
بەشێکی دیــکــەی ڕێــوڕەســمــەکــە بە
چــەنــد هــەڵــبــەســتــی شــاعــیــری هەست
ناسک ،خاتوو کوێستان عــومــەرزادە
ڕازایەوە و بەرنامەکە بە گۆرانییەکانی
هونەرمەند ڕێبوار حەسەنی و شایی و
شادیی بەشداران کۆتایی پێهات.

کۆڕی ناساندنی کتێبی «خەباتگێڕێکی پڕاگماتیست»
یادنامەی شەهید ڕەحمان پیرۆتی

ڕۆژی پێنجشەممە1 ،ی ڕەشەمە لە ڕێوڕەسمێکدا کە لە
شاری هەولێر و بە بەشداریی سکرتێری گشتیی حیزبی
دێــمــوکــراتــی کــوردســتــان ،کۆمەڵێک لــە هــاوســەنــگــەرانــی
شەهید ڕەحمان پیرۆتی و کۆمەلێک کەسایەتیی سیاسی
و ڕاگەیەندکار بەڕێوە چــوو ،لەگەڵ ڕاگەیاندنی چاپ و
بــاوبــوونــەوەی کتێبی «خەباتگێڕێکی پڕاگماتیست» و
باس لە نێوەرۆکی ئەم کتێبە کە یادنامەی شەهید ڕەحمان
پیرۆتییە؛ یاد و بیروەریی ئەو شەهیدە گەورەیەی حیزبی
دێموکراتی کوردستان بەرز ڕاگیرا.
لەم ڕێوڕەسمەدا سەرەتا ژیوار ڕەسووڵی باسێکی کورتی
لەسەر کتێبی چاپکراوی «خەباتگێڕێکی پڕاگماتیست» کرد
و دواتر ناسر پیرۆتی ،کوڕی شەهید ڕەحمان پیرۆتی لە
وتەیەکی کورتدا تیشکی خستە سەر ئامانج و مەبەستیان
لە ئامادەکردن و چاپی ئەم یادنامەیە .ناسر پیرۆتی گوتی
مەبەستمان لە چاپی ئەم کتێبە هەر ئەوە نەبووە کە کتێبێک
لەسەر ژیانی شەهیدێکی نیشتمان نــووســرابــێ ،بەڵکوو
پێمانوایە کە بوونی ئەم جــۆرە کتێبانە لەوانەیە بتوانێ
کەلێنێک لە مێژووی نەنووسراوی خەباتی نەتەوایەتیی
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بهر له مااڵوایی

زمان چەكی چەوساندنەوە و ڕزگاری
لە نێوان داگیركەر و داگیركراودا

کۆنگرەی پێنجەمی یەکیەتیی ژنانی دێموکراتی کوردستان

سیاسیی حیزبەوە پەیامێکی پێشکەش
کرد.
کـ ــاک مــســتــەفــا ب ــە ئــــامــــاژەدان بە
دامەزرانی یەکیەتیی ژنانی دێموکراتی
کوردستان لە سەردەمی کۆمارەوە تا
ئێستا ،نەخش و ڕۆڵی ژنانی لە خەباتی
مــافــخــوازانــەی گــەلــەکــەمــان بەگرینگ
هــەڵــســەنــگــانــد .ن ــاوب ــراو ئ ــام ــاژەی بە
نەخشی دوو سکرتێری یەکیەتیی ژنان،
شەهیدان نەسرین حــەداد و سۆهەیال
قــــادری کـــرد و کـــار و زەح ــم ــەت و
هەوڵەکانی ئەوانی لەبەرەوپێشچوونی
کار و ئەرکەکانی یەکیەتی ژنان بەرز
نرخاند.

KURDISTAN

کورد لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان پڕ بکاتەوە.
لە بڕگەیەکی دیکەی ئەم ڕێوڕەسمەدا حەسەن شێخانی،
ئەندامی پێشووی کومیتەی ناوەندیی حیزبی دێموکراتی
کوردستان لە وتارێکدا تیشکی خستە سەر الیەنە سیاسی،
کۆمەاڵیەتی و ڕووناکبیرییەکانی شەهید ڕەحمان پیرۆتی و
ئەزموونەکانی لە ڕێبەریی حیزبی دێموکراتدا.
لــە بڕگەیەکی دیــکــەی ئــەم ک ــۆڕی ــادەدا مستەفا شێخە
دڵــنــووســێــکــی خ ــۆی خــوێــنــدەوە کــە لــە یــەکــەم ســاڵــیــادی
لەدایکبوونی شەهید ڕەحمان پیرۆتی لەدوای شەهیدبوونی
لە پەالمارە مووشەکییەکەی کۆماری ئیسالمیدا بۆسەر
قەاڵی دێموکرات نووسیبووی.
قسەکردن لەسەر کەسایەتیی شەهید ڕەحمان پیرۆتی
لەالیەن حەسەن کاکیلی ،هاوسەنگەرێکی دیکەی شەهید
ڕەحــمــان و خوێندنەوەی شێعرێک لە پەسنی شەهید و
پێشمەرگە لەالیەن ڕەسووڵ سوڵتانی و دابەشکردنی کتێبی
«خەباتگێڕێکی پڕاگماتیست» چەند بڕگەیەکی دیکەی ئەم
کۆڕیادە بوون.

زمان ئەگەر یەكێكە لە فاكتەرە هەرە دیارەكانی جیاكردنەوەی
مرۆڤ لە گیانلەبەرەكانی تر ،بەاڵم دەكرێ بڵێین «ناولێنان»
و بەخشینی شوناس لوتكەی ئ ــەو تایبەتمەندییەیە .ئاخر
ئێمە دەتوانین ناو لەسەر شتەكان دابنێین ،ئاوەڵناویان بۆ
بدۆزینەوە و وەسفیان بكەین ،بەاڵم دەبێ لەبیرمان بێ ،ئەم
زانستی ناولێنانە لە سایەی زمانەوەیە و بە زمان دەكرێ و
بەبێ زمان ئەو سیحرە بەتاڵ دەبێتەوە و ئەو حەقیقەتە هیچی
لێ نامێنێتەوە.
ڕەسووڵ سوڵتانی
ئینجیل ئاوا دەست پ ێدەكا :سەرەتا وشە بوو ،وشە خوا بوو.
قورئانیش هەر بە وشەی «اقرأ» ،دەستی پ ێكردوە .كە هەردووكیان دەگەڕێنەوە بۆ
گرینگیی زم ــان .واتە مرۆڤ لە دەرەوەی زمان هیچ شتێكی دیكەی نییە و ئەگەر
زمانی نەبوایە و نەیتوانیبا ناو لەسەر شتەكان دابنێ و پێناسەیان بۆ بدۆزێتەوە ،لە
مرۆڤبوون دەكەوت و بەتاڵ دەبۆوە.
زمان هزر و جوغ رافیا و كولتوور و مێژووی لەخۆیدا هەڵگرتوە .كە ئێمە دەچینە
واڵتێك و پێمان دەڵێن زمانت چییە و دەڵێین كوردی ،تەواو لەو وشەی «كوردییە»دا كە
زمانەكەمانە ،جوغ رافیا و كولتوور و مێژووەكەمان ڕەنگ دەداتەوە ،واتە من مێژوویەكم
هەیە كە تێیدا بەو زمانە قسەم كردوە و ،جوغ رافیایەكم هەیە كە تێیدا بەو زمانە قسە
دەكەم و كولتوورێكم هەیە كە ئەم زمانەی بەرهەم هێناوە و؛ ئەم زمانەش ئەوی
بەرهەم هێناوەتەوە .بەاڵم سەرلەبەری ئەو شتانە بەبێ ئەم زمانە دەچنە نێو هەناو
نەبوونەوە ،لەبەر ئەوەی ئێمە هەموو ئەو شتانە بە زمانەكەمان پێناسە دەكەینەوە
و دایاندەڕێژینەوە .تۆ بڕوانە ،لەو چل ملیۆن كوردە ،ئەگەر ملیۆنێكی یەكسەر واز
لە زمانەكەی بێنێ و بە زمانێكی دی قسە بكا ،تۆ دەتوانی پێیان بڵێیتەوە كورد؟
نەخێ ر .نموونەی گەالنی دیكەش زۆرن .ئەو عیبری و قیبتییانەی بوونە موسوڵمان
و زمانەكەی خۆیانیان وەال نا و بە زمانی عەرەبی دەدوێن ،ئیتر هەم خۆیان بوونەتە
بەشێك لە نەتەوەی عەرەب و هەمیش نیشتمانەكەیان بووەتە بەشێك لە نیشتمانی
عەرەبی؛ میسر و فەلەستین نموونەیەكی بەرچاون.
نموونەیەكی دیكە ،لە مەڵبەندی هەوشاری ڕۆژهەاڵتی كوردستان كە تورکیان
هێناوە و تێكەڵی كوردیان كردوون ،تیرەی موساڵنی لەوێن .بەپێی مێژوو نازانم چ
سەردەمانێك ،بەاڵم وێناچێ زۆر دوور بێت كە ئەوانە لە مووسڵەوە هێن راونەتە ئەوێ.
كە هاتوون زمانەكەیان هەر شتێك بووبێ توركی نەبووە ،ئێستا توركن؛ توركی
موساڵنی.
سۆسۆر كە بە باوكی زمانناسیی نوێ ناس راوە ،باس لە دووانەی لێكدژ دەكا و
لە سیستمی زماندا پەنجە لەسەر خاڵێكی زۆر گرینگ دادەنێ .كاتێك ئێمە دەڵێین
تاریكی ،كەوابوو دژەدیوی تاریكییمان لە زەیندایە كە دەبێتە ڕووناكی .سپی/ڕەش،
خۆش/ناخۆش ،تاڵ/شیرین ،گەرم/سارد و هەتا بڵێی سیستمی زمان لەسەر ئەو
دووانە لێكدژانە بەردەوامە .لێرەوە دوو چەمكی دیكە لەنێو دووانەی لێكدژ دێنە ئاراوە:
داگیركەر و داگیرك راو ،زاڵم و مافخوراو ،ئازادیخواز و ئازادیكوژ ،دۆست و دوژمن.
كەوابوو ئێمە بە زمان ،خۆمان و جیهانی دەوروبەرمان پێناسە دەكەین .هەر بۆیەش
داگیركەر یەكەم شتێك كە پەالماری دەدا ،زمانی بندەستەكەیەتی و یەكەم كارێك كە
دەیكا زاڵكردنی زمانەكەی خۆیەتی .ئەو دەزانێ هەرچی لە چوارچێوەی زماندا پێناسە
بكرێتەوە ،چ ئەو بیكا یان خۆم ئەو پێناسەیە بكەم ،ئیتر دەبێتە بەشێك لە زەینی من.
هەر بۆیە لە دوو شوێنی زۆر هەستیاریشەوە ئەو پرۆسەكەی خۆی دەست پ ێدەكا،
لە پەروەردە و میدیاكانی خۆیەوە .بەاڵم پێش ئەوە ،دەرگا لەسەر زمانەكەی من كڵۆم
دەدا ،بۆچی؟
یەكەم ،دەیەوێ لە نەست و كۆنەستی مندا باوەڕێك دروست بكا ،ئەویش ئەوەیە
زمانەكەی من زمانێكی دەشتەكی و الدێیی و كشتوكاڵییە .ئەو سیاسەتە ئێستا
پەڕیوەتەوە نێو خوێندەوارانی باشووری كوردستانیش بەداخەوە ،كە لە هەر جێیەك
تووشی دەقێكی خۆماڵی و خۆش و ڕەوان دەبن ،دەڵێن بە زمانی الدێیی و بازاڕ و
دەشت نووس راوە ،ئەوەش لەو باكگ راوەندەوە سەرچاوە دەگرێ ،كە ئەو زمانە زمانێكی
سووك و ب ێنرخە.
دووەم هەنگاوی داگیركەر ،لە باخچەی ساوایان و قوتابخانەكانەوە دەست پ ێدەكا
و لەوێوە ئیتر ئەوەی پێی دەخوێنرێ ،زمانی من نییە بەڵكوو زمانی ئەوە .چونكە ئەو
هەوڵی داوە لە مێشكی منی بئاخنێ كە زمانی من دەرەقەتی فەلسەفە و كۆمەڵناسی
و بیركاری نایە.
سێیەم هەنگاو لە میدیاكانەوە دەس ــت پ ـێدەك ــا ،ه ــەم ل ــەو میدیایانەدا ڕۆژ و
شەو چەمكە دڵخوازەكانی دەسەاڵتمان بەگوێدا دەچپێنن و هەمیش لە كارتۆن و
بەرنامەكانی مندااڵنەوە.
كەوابوو هەنگاوەكانی داگیركەر سێ قۆناغ دەب ــڕن :لە قۆناغی یەكەمدا دەرگای
زمانەكەمان لێ دادەخ ــەن و زمانەكەی خۆیان دەسەپێنن .لە قۆناغی دووەم ــدا بە
قەناعەتمان دەگەیەنن كە زمانەكەی ئێمە زمانێكی سووك و ب ێنرخە؛ كە ئەو تۆوەیان
لە مێشكماندا چاند ،ئیتر هەنگاوەكانی دیكەیان ئاسانترە .لە قۆناغی سێیەمدا وردە
وردە دەست بە تواندنەوەی زمانەكەمان دەكەن؛ ئیتر دوای ئەوە ،ئەوان نەتەوەیەكیان
لەسەر داروپەردووی نەتەوەی بندەست بنیات ناوە.
دەستەواژەی «ك ــوردی ئێ ران ،ك ــوردی عێ راق ،ك ــوردی توركیە ،ك ــوردی سووریە»
دروستک راوی دەستی من و تۆ نییە .ئەوانەی تەمەنێكیان هەیە لەبیریانە ،پێشینیانی
ئێمە دەیانگوت دەچمە ئەودیو و دێمەوە ،واتە دەچمە باشووری كوردستان ،یان
كوێستان و گەرمێن و  ...بەاڵم ئێستا ئێ ران و عێ راق و توركیە جێی ئەو دەستەواژانەیان
گرتۆتەوە؛ ئەوەیە ئەو شتەی دەسەاڵت كاری لەسەر كردوە و بە بەردەوامیش دەیكا.
ئێمە سەدەیەكە بەرەنگاری ئەو هێرشە بووینەتەوە و تا ئێستا سەركەوتووانە
هێناومانە .ڕاستە زمانەكەمان لە زۆر الیەنەوە الواز بووە ،ئاخر زمان وەك جەستەی
مرۆڤ وای ــە ،جەستە هەمووی ماسوولكەیە ،تۆ كار بە بەشێكی بكەی و الیەكی
پشتگوێ بخەی ،بە دڵنیاییەوە ئەو بەشە پشتگوێخ راوەی ئیفلیج دەبێ .ئێمە لە سەد
ساڵی ڕابردوودا تەنیا خەیاڵدانی شێعرییمان چاالك بووە و توانیومانە بە شێعر و
گۆرانی ،زمانەكەمان لە لەنێو چوون ڕزگار بكەین؛ بەاڵم دەرفەت و بواری هزرین و
چاالك كردنی بەشی زەینیی زمان و زمانی زەینییمان پێ نەدراوە و بۆ نەڕەخساوە.

