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کەماڵ کەریمی
ئەمریکا  هەڕەشەکانی  بــەردەوامــیــی 
و درێــــژەی تــەحــریــمــەکــان و فــشــاری 
ئــێــران،  ســـەر  ــۆ  ب ــر  ــات زی دیپلۆماسیی 
یەکالییکردنەوەی  تۆپی  ئیستاش  هەتا 
ڕاگرتوە.  ئێراندا  مەیدانی  لە  کێشەکانی 
سەر  لــە  ئیسالمی  کــۆمــاری  بەمجۆرە 
ماوەتەوە  وتووێژدا  یا  دووڕێیانی شەڕ 
و چـــاوەڕوانـــی هـــەر گــۆڕانــکــاریــیــەکــە 
ئــاســتــی سیاسەتی  ــە  ل ــا  ی ئــەمــریــکــا  ــە  ل
نێودەوڵەتیدا کە لەو دۆخە ڕزگاری بکا. 
گۆڕانکارییەکانی مانگەکانی ڕابردوو بۆ 
نەبوون.  دڵخۆشکەر  ئیسالمی  کۆماری 
ژێستێکی  لە  تڕامپ  دۆنــاڵــد  ئەگەرچی 
بە  بەرامبەر  نەرمییەکی  دیپلۆماسیدا 
ڕێبەرانی کۆماری ئیسالمی نواند، بەاڵم 
سیاسەتی کۆشکی سپی بۆ بەکارهێنانی 
ئێران  ســەر  بۆ  فشار  زیاتری  هەرچی 
دەرەوە  ــری  وەزی کارەکانی  و  قسە  لە 
و ڕاوێـــژکـــاری ئــاســایــشــی نــەتــەوەیــی 
نەهاتوە.  بەسەردا  گۆڕانێکی  ئەمریکادا 
هەرچەند ئەمە وەک جیاوازیی بۆچوونی 
ئەوان لەگەڵ سەرۆککۆمار باس دەکرێ، 
بەاڵم دەکرێ تاکتیکێک بێ لە سیاسەتی 
ــری  ــ ــی وەزی ــان ــەک ــدا. هــەوڵ ــان ــرای ــاشــک ئ
ڕازیــکــردنــی  بــۆ  واڵتـــە  ئــەو  دەرەوەی 
فشار  بۆ  ئورووپاییەکانیان  هاوبەشە 
کۆبوونەوەی  چەند  ئێران،  خستنەسەر 
ڕێبەرانی واڵتانی ئیسالمی و عەرەبی لە 
عەرەبستانی سعوودی و داواکارییان لە 
فشارخستنە  بۆ  نێودەوڵەتی  کۆمەڵگەی 
ــەوەی  ــردنـ ــکـ ــورتـ ســــەر ئـــێـــران بـــو کـ
ــوەردان و  ــێـ ــتـ ــە دەسـ ــران ل ــێ ــی ئ دەســت
ــە واڵتــانــی  بـــاوکـــردنـــەوەی نــائــەمــنــی ل
کۆماری  دیکە  هەنگاوی  زۆر  و  ناوچە 
تەنگەژەیەکی  تووشی  ئێرانی  ئیسالمی 
ــەو الشــەوە  زۆر گـــەورە کــردۆتــەوە. ل
خۆدەربازکردن  بۆ  ئیسالمی  کۆماری 
لەو هەلومەرجە سەختەی تووشی هاتوە 
بەرەنگاربوونەوە،  هــەڕەشــەی  پــاڵ  لە 
جارێ  هەتا  دەدا  دەرگەیەک  هەموو  لە 
ــەوەی  ــێ. ئ ــەدوور ب ــ لــە ئــاگــری شــەڕ ب
ــارە ڕەنگبێ شــەڕ بــژاردەیــەک بێ و  دی
ئاگرەکەی  بتوانێ  سەرشێتییەک  هــەر 
هەاڵیسێنێ بەاڵم هەتا ئێستاش نەبووەتە 
بـــەردەم هــەر دوو الی  بـــژاردەی  تەنیا 

کێشەکە. 
 جگە لە شەڕ کە نیگەرانییەکی زۆری 
الی دەسەاڵتدارانی کۆماری ئیسالمی و 
دەستوپێوەندەکانیان لە ناوچەدا دروست 

کردوە، ... 
                          ل٢ 

ڕێبەریی  هەیئەتێکی  ــۆزەردان  جـ 11ی  شەممە،  ڕۆژی 
کۆمەڵە، ڕێکخراوی کوردستانیی حیزبی کۆمۆنیستی ئێران 
بە سەرپەرستیی کاک سەید برایم عەلیزادە، دەبیر ئەوەڵی 
کۆمەڵە سەردانی سکرتاریای حیزبی دێموکراتی کوردستانی 
کرد و لەگەڵ شاندی حیزب بە سەرپەرستیی کاک مستەفا 
مەولوودی، سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکرات کۆ بوونەوە.
دوو الیەن لەم دیدارەدا پاش تاوتوێی بارودۆخی ئێستای 
ئێران و کوردستان و ئەم گۆڕانکارییانەی بەڕێوەن، لەسەر 
ئامادەکارییەکان  ئەگەرەکانی بەردەم بزووتنەوەی کورد و 
بۆ قۆستنەوەی دەرفەتەکان و خۆبەدوورگرتن لە هەڕەشە و 
مەترسییەکانی سەر بزووتنەوەی سیاسیی کورد ئاڵوگۆڕی 

بیروڕایان کرد.
هێزە  زیــاتــری  مەیدانیی  هــاوکــاریــی  چۆنیەتیی  پرسی 
ئەم  دیکەی  باسێکی  ئێستادا  بــارودۆخــی  لە  کوردییەکان 
لە  باسیان  بەبایەخەوە  الیــەن  دوو  کە  بوو  کۆبوونەوەیە 
پێویستیی ژیانەکیی ئەم بابەتە چارەنووسسازە کرد و لەو 

پێوەندییەدا چەند مژارێکیان هەڵسەنگاند.

کۆماری ئیسالمیی ئێران بەبۆنەی ڕۆژی »قودس« بڕی 
حەماس  کوژراوانی  بنەماڵەی  داوەتە  دۆالری  میلیون   651
پێنجشەممە،  ڕۆژی  پارەیە  بڕە  ئەو  ئیسالمی.  جیهادی  و 
گیرا،  لە شاری غەزە  کە  کۆنفڕانسێکدا  لە  جــۆزەردان  9ی 
دراوەتە بەرپرسانی حەماس و جیهادی ئیسالمی. ئەوانەی 
ئێران دۆالری بۆ ناردوون ئەو فەلەستینییانەن کە ئەندامێکی 
بنەماڵەکەیان لە شەڕ لەگەڵ ئیسڕائیلدا لەدەست داوە و لەو 
نێوان حەماس و  یارمەتییەکانیان بەهۆی کێشەی  ماوەیەدا 

دەسەاڵتی خۆبەڕێوەبەریی فەلەستینەوە ڕاگیراوە.
لەالیەکی دیکەوە لە کاتێکدا خەڵکی ئێران بەهۆی گوشاری 
سیستماتیکی  گەندەڵیی  و  ئابوورییەکان  گەمارۆ  ڕۆژاوا، 
حکومەتی لە بارودۆخێکی سەخت و تاقەتپڕووکێندا بەسەر 
دەبەن، کۆماری ئیسالمیی ئێران بڕیاری داوە ئەرکی ژیان 
بگرێتەوە  فەلەستینی  بنەماڵەی   1540 بەڕێوەچوونی  و 
غەزە  لە  حەماس  گرووپی  ڕێبەری  سینوار،  یەحیا  ئەستۆ. 
ڕایگەیاندوە ڕاستە واڵتانی عەڕەبی المان لێ ناکەنەوە، بەاڵم 

خەممان نییە، چونکی کۆماری ئیسالمیی ئێرانمان لەپشتە.

سەردانی شاندێکی ڕێبەریی کۆمەڵە
 لە سکرتاریای حیزبی دێموکراتی کوردستان

کۆماری ئیسالمیی ئێران
 65١ میلیون دۆالری دیکەی دا بە حەماس 

حیزبی  گشتیی  سکرتێری  مـــەولـــوودی،  مستەفا  کــاک 
دێموکراتی کوردستان لە دیمانەیەکدا لەگەڵ »کوردستان« 
نییە، چونکی  داهاتوویەکی ڕوونی  ئیسالمی  کۆماری  دەڵێ 
ئەو  کۆتاییدا  لە  دەرەکــی  فشاری  و  نێوخۆیی  ناڕەزایەتیی 
ڕێژیمە بەرەو گۆڕانی بنەڕەتی یان هەڵدێر و نەمان دەبەن. 
سکرتێری گشتیی حیزب لەسەر ئەم باوەڕەیە کە کۆماری 
کردووەتە  واڵتــی  و  خەڵک  دەیەیە  چــوار  ئێران  ئیسالمیی 
سپەری بەاڵ و ئەگەر لە کۆتاییدا نەیەوێ بێتە ڕەدایە و بێتوو 

گۆڕینی  بژێرەی  نەبن،  دابین  ئەمریکا  بەرژەوەندییەکانی 
ڕێژیمیش دەکرێ بخرێتە ڕۆژەڤەوە.

سیاسییەکانی  هێزە  هەلومەرجەدا  لەم  دەڵــێ  بەڕێزیان 
کە  ئــەوەش  و  یەکگرتنە  بیکەن،  دەبــێ  ئــەوەی  کوردستان 
پەڕشوباویی  بگرن،  بــەدوور  لێ  خــۆی  و  نەیکەن  دەبــێ 

ڕیزەکانیانە.

)دەقی ئەم دیمانەیە لە الپەڕەی ٢دا بخوێنەوە(

لە واڵتێکدا کە پارێزەر لەسەر مافویستی سزای ٣٠ ساڵ حەبسی دەدرێتێ!
دەزگای »داد«ی کۆماری ئیسالمی سزای 30 ساڵ زیندان و لێدانی 
ناوبراو  سەپاندوە.  داوودی«دا  »ئەمیرساالر  بەسەر  قامچیی   111
ڕێگای  لە  نیزام«  »بانگەشە دژی  تۆمەتی  بە  و  دادگایە  پارێزەری 

کردنەوەی کاناڵێکی تێلێگرامی ئەم سزا قورسەی بۆ بڕاوەتەوە.
و  غەدر  بڕیارە  ئەم  دەڵێ  لێخۆشبوون  نێونەتەوەیی  ڕێکخراوی 
تاوانێکی گەورەیە و ئەمیرساالر تەنیا باجی بەرگریکردن لە مافەکانی 
تێلێگرامی  کاناڵی  کردنەوەی  دەڵێ  ڕێکخراوەیە  ئەم  دەدا.  مرۆڤ 
سیاسی  زیندانیانی  بە  پێوەندیدار  زانیاریی  و  هەواڵ  گەیاندنی  بۆ 
و ڕووماڵکردنی ڕووداوەکانی پێشێلکردنی مافی مرۆڤ تاوان نییە 
هیچ و خۆڕا  لە  پارێزەر  ئێران کەسانی  لە  نییە  یەکەمجار  ئەمە  و 
دەگیرێن ئەمنستی ئینترناشناڵ دەڵێ کۆمەڵگەی جیهانی و یەکیەتیی 
ئورووپا دەبێ گوشار بخەنە سەر ئێران بۆ ئەوەی ئەم پارێزەرە لە 

زووترین کاتدا و بێ هیچ شەرت و مەرجێک ئازاد بکا.

ئەرکی ئۆپۆزیسیۆنی 
کۆماری ئیسالمی لە 

ئەگەری شەڕ یا وتووێژدا
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دوو  ئەم  گەیشتنی  یەک  بە  سەرەکی  باسی  وتووێژ 
جەمسەرەی کێشەکەیە. کارێک کە لەگەڵ نەرمی نواندنەکانی 
دژ  قسە  هۆی  بە  ئەمریکا،  بەرپرسانی  ڕۆژەی  چەند  ئەم 
بە یەکەکانی دەمڕاستەکانی ڕێژیمی ئێران، هەموو الیەکی 
پێبەندنەبوونی  هۆی  بە  کە  باوەڕە  ئەو  سەر  هێناوەتە 
کۆمەڵگەی  بە  بەرامبەر  بەڵێنەکانی  بە  ئیسالمی  کۆماری 
جیهانی و بەردەوامی لە پەرەپێدانی پیشەسازی نیزامی و 
پاڵپشتی گرووپە تێرۆریستییەکان لە ناوچەی ڕۆژهەاڵت و 
واڵتانی دووردەست و دەستێوەردان لە کاروباری واڵتانی 
نێوەڕاست  ڕۆژهەاڵتی  ناوچەی  کردنی  نائەمن  و  دیکە 
و  داواکاری  بە  ئیسالمی  کۆماری  ڕێبەرانی  ملنەدانی  و 
چاوەڕوانی واڵتانی دیکە کەمێک ئەستەمە. لەگەڵ ئەوەش 
هۆی  بە  تایبەت  بە  ئێران  سەر  فشارەکانی  زیادبوونی 
تەحریمەکانی ئەمریکا لەسەر ئابووریی ئەو واڵتە، هیوایەکی 
کردنی  قبووڵ  و  ئیسالمی  کۆماری  سەربەردانەوەی  بۆ 
هەلومەرجی پێکهێنانی وتووێژ هێشتۆتەوە. هەرچۆنێک بێ 
قۆناغی شەڕ یا ئاشتی لەنێوان سیاسەتی ئەم دووالیەنە و 
هاتنە نێو کایەی واڵتانی دۆست و هاوپیمانی هەردووال بە 
الیەکدا دەکەوێ. قۆناغێک کە ئەگەر بەرەو هەاڵیسانی شەڕ 
نا  بڕوا خەڵک دەبێتە سووتمانی کاولکارییەکانی و ئەگەر 
دەتوانێ بەبێ بەشداری خەڵکی زوڵم لێکراوی ئێران و بە 
بێ لە بەرچاوگرتنی بەرژەوەندییەکانی ئەوان تێپەڕێندرێ.

لێرەدا ئەوەی گرینگە ئەوە نییە کە داخۆ کۆماری ئیسالمی 
قبووڵکردنی  بە  و  بدا  فریو  دنیا  دیسانیش  دەتوانی  چۆن 
بەرجام  وەک  دیکەی  داسەپێندراوی  ڕێککەوتنێکی 
هەلومەرجی درێژەپێدانی تەمەنی پڕ لە جینایەتی خۆی بە 
دەست بێنێتەوە، بەڵکوو خەڵک و چارەنووسی ئەوان لە نێو 
مامڵەیەکی ئاوا گەورەی نێودەوڵەتیدایە کە دەبێ گرینگیی 
شێوەیەک  هەموو  بە  ساڵە  چل  کە  خەڵکێک  بدرێ.  پێ 
لەالیەن ڕێژیمێکەوە دەچەوسێندرێتەوە کە تەنانەت خەڵکی 
سااڵنی  هەموو  لە  هێناوە.  زاڵە  وە  دنیایشی  و  ناوچە 
گوینەدان  سەرەڕای  ئیسالمیدا  کۆماری  دەسەاڵتداری 
هەرچەشنە  لە  بێبەشکردنیان  و  خەڵک  داواکارییەکانی  بە 
مافێکی ئینسانی و سەرکوتی بێبەزەییانەی ئازادیخوازان و 
گەالنی بندەست لە ئێراندا، ڕۆژبەڕۆژ ناڕەزایەتیی لە دژی 
بەردەوامی  بە  و  سەندوە  پەرەی  ڕێژیمە  ئەو  دەسەاڵتی 
بۆتەوە.  خەڵک  ناڕەزایەتییەکانی  دەربڕینی  ڕووبەڕووی 
خەڵکی ئێران هەرگیز چاوەڕوانی ئەوە نەبوون لە دەرەوەڕا 
بۆ خۆیان و  بکرێ،  دژایەتیی حکوومەت  ئەوان  لە جیاتی 
لە  بەهێزەوە  ئیرادەی  و  وزە  بە  بەاڵم  بەتاڵ  بەدەستی 
مەیدانی جۆراوجۆردا ڕێژیمیان بە چالش کێشاوە و دەنگی 
ئەو  جیهان.  هەموو  گوێی  گەیاندۆتە  خۆیان  ناڕەزایەتیی 
لە  بڕیار  دەتوانێ  کە  ئێرانە  خەڵکی  تەنیا  کە  ڕاستییەی 
چارەنووسی خۆی بدا و ئەوانن کە دەیانەوێ و دەتوانن 
کاریگەرییان لەسەر گۆڕانکارییەکان بە قازانجی داهاتوویان 
هەبێ هەر لە جێی خۆیەتی. هەرچەند پاڵپشتی و هاوخەمیی 
ڕاستییەکانی  تەواوی  بە  ئیستا  کە  نێودەوڵەتی  کۆمەڵگەی 
شێوەی دەسەاڵتداری و ئامانجەکانی کۆماری ئیسالمییان 
بۆ دەرکەوتوە دەتوانی یارمەتیدەر بێ بۆ گۆڕانکارییەکان 

بە قازانجی خەڵک و ناوچە. 
لێرەدایە کە ئۆپۆزسیۆنی کۆماری ئیسالمی وەک هۆکاریی 
ئەو  و  نێودەوڵەتی  کۆمەڵگەی  و  خەڵک  نێوان  پێوەندی 
واڵتانەی کە کاریگەرییان لەسەر شێوەی گۆڕانکارییەکان لە 
ئێراندا هەیە، ئەرکەکانی بەرجەستە دەبنەوە و چاوەڕوانیی 
ئەو  بەدەستهێنانی  و  ڕێکخستن  بۆ  هەوڵدان  لە  خەڵک 
دەبێ.  زیاتر  گۆڕانکارییەکان  جێبەجێکردنی  بۆ  پشتیوانییە 
لە  دوور  بە  هەلومەرجەدا  لەم  ئۆپۆزیسیۆن  هێزەکانی 
چۆنیەتیی ڕوانینی تاک الیەنە و بیرکردنەوەیان لە گەیشتن 
نێوخۆی  لە  خەڵک  پشتیوانی  ئەوەی  بۆ  دەسەاڵت،  بە 
کۆمەڵێک  لەسەر  بدەن  هەوڵ  دەبێ  بێنن  بەدەست  واڵت 
پرەنسیپی گشتی و پێش هەموو شتێک ماف و ئازادییەکانی 
نەتەوەییەکانیشەوە  کەمینە  بە  ئێران  دانیشتووانی  هەموو 
پێشوەخت  تەوافوقی  بەرنامەیەکی  پێی  بە  و  ببنەوە  ساغ 
بۆ  یەکبوونیان  هەوێنی  بکەنە  یەکگرتووانەیان  هەنگاوی 
ئیسالمی.  کۆماری  دژی  لە  گشتی  ڕووبەڕووبوونەیەکی 
هەروەها لە کاتێکدا کۆماری ئیسالمی کەوتۆتە ژێر فشاری 
ئەمریکا و هاوپەیمانەکانی، ئۆپۆزیسیۆن دەبێ هەوڵ بدا لە 
پێوەندی لەگەڵ واڵتانی دەرەوەدا دنیا بێنێتە سەر خەت کە 
بە دوور لە شەڕ و لە ئەگەری هەر مامڵەیەک کە یارمەتی 
کاربەدەستانی  دەسەاڵتداری  ماوەی  درێژکردنەوەی  بە 
ئیستای ئێران بدا، نە تەنیا خزمەت بە خەڵکی ئیران ناکەن 
زیندووبوونەوەی  بە  دیکەیە  پێدانێکی  فرسەت  بەڵکوو 
ڕێژیمێکی الواز و بەرەو لە نێوچوو کە لە داهاتوودا هەمان 
سیاسەتی تێرۆریست پەروەری و نائەمن کردنی ناوچە و 
کوردستانی  حیزبەکانی  نێوەدا  لەو  بەر.  بگرێتەوە  جیهان 
ئێران ئەرکی گرینگیان لە بەر دەستە. بێگومان یەکبوون و 
یەکڕیزی ئەوان و گرینگیدان بە بەرژەوەندییە گشتییەکان 
بۆ گەیشتن بە ئامانجی لە مێژینەی خەڵکی کوردستان کە 
بۆ  یارمەتیدەربێ  دەتوانێ  نەتەوەییانە  مافی  دابینکردنی 

تێپەڕاندنی ئەم قۆناغە تایبەتە لە خەباتمان.

درێژەی سەروتار

ئەرکی ئۆپۆزیسیۆنی 
کۆماری ئیسالمی لە 

ئەگەری شەڕ یا وتووێژدا

مستەفا مەولوودی:
 ڕێژیم لە بەرامبەر فشاری دەرەکی و نێوخۆییدا ناچارە پاشەکشە بکا

کە  پێبکەین  دەست  پرسیارە  بەو  با  مستەفا  کاک 
ئێران بەرەو کوێ دەڕوا؟

زۆر  هەلومەرجێکی  لە  ئێران  ئیسالمیی  کۆماری 
بۆ  گریمانەیەکی  هەموو  دەکرێ  بۆیە  دژواردایە. 

لەبەرچاو بگیرێ. 
لە  ناڕەزایەتییەکان  بەرباڵوبوونی  ئەوەی  یەکەم 
چۆکی  بە  دەکرێ  دەرەکی  فشاری  و  واڵت  نێوخۆی 
دابێنێ. دووهەم ڕەنگبێ ڕێژیم بە بەردەوامیی سیاسەتی 
پیالن  و  ئێران  لەسەر خەڵکی  زەبروزەنگ  سەرکوت و 
بۆ ماوەیەکی دیکەش درێژە بە مانەوەی خۆی بدا. بەاڵم 
بەگشتی ئەمن داهاتوویەکی ڕوون بۆ ڕێژیمی کۆماری 
و  نێوخۆیی  ناڕەزایەتیی  وایە  الم  و  نابینم  ئیسالمی 
فشاری دەرەکی لە کۆتاییدا ئەو ڕێژیمە بەرەو گۆڕانی 

بنەڕەتی یان هەڵدێر و نەمان دەبەن.

لەگەڵ  شەڕ  کاتی  تەنانەت  کات،  هیچ  ڕەنگبێ 
عێراقیش هیندەی ئێستا گوشاری سیاسی و ئابووری 
چەندەی  ڕێژیم  نەبووبێ،  ئیسالمی  کۆماری  لەسەر 
ئەم  بەرامبەر  لە  خۆڕاگری  بۆ  هەیە  زەرفییەت 

گوشارانەدا؟
ئیسالمی  کۆماری  ڕێژیمی  کات  هیچ  ڕاستە  ئەوە 
هێندەی ئێستا گوشاری سیاسی و ئابووری و دەرەکی 
و کۆمەاڵیەتی نێوخۆیی لەسەر نەبووە.  کاربەدەستانی 
و  ناشارنەوە  ئەوە  ئیسالمیش  کۆماری  حکوومەتی 
حاشای لێ ناکەن. ئەمن پێم وایە هەرچەندە ڕێژیم هێندێک 
سیستمێکی  و  نیزام  ئەوەی  وەک  بەدەستەوەن،  کارتی 
ئاسانتری  بڕیاردانی  توانای  ناوەندگەرا  و  ئیدۆۆلۆژیک 
ناوەندی  و  پاسداران  سپای  پۆشتەی  هێزی  هەیە، 
ئەمنییەتیی جۆراوجۆری هەیە  تۆقێنەری  داپڵۆسێنەر و 
کە هەم ئەزموون و هەم ئیرادەی سەرکوت و کۆنتڕۆڵی 
و  سەرچاوە  هەروەها  هەیە،  کۆمەڵگەیان  و  خەڵک 
پاراستنی  بۆ  زۆرتر  ئاوادا  کاتی  لە  واڵت  ئیمکاناتی 
نیزامی سیاسی هەزینە دەکرێ؛ بەاڵم بەو حاڵەش ئەمن 
پێموایە لە کۆتاییدا ئەو ڕێژیمە ناتوانێ خۆ لە بەرامبەر 
فشاری دەرەکی و نێوخۆیی خەڵکدا ڕابگرێ و بە چۆکدا 
دێ. جا چ بە ڕووخان بێ یان بە پاشەکشە کردن بێ لە 
سیاسەتەکانی، کە لە حاڵەتی ئاواشدا هەر پاشەکشە و 

شکستە بۆ ڕێژیم.

فاکتەرە  و  هێز  بە  چاو  وردتر  کەمێک  ئەگەر 
بااڵنسی  بگێڕین،  ئێراندا  نێوخۆی  دەورگێڕەکانی 
هێز لەنێوان ئەواندا چۆنە؟ ئێران بەرەو سیستمێکی 
دیسانەکەش  یان  دەچێ،  سەربازی  داخراوتری 

ڕیفۆڕمخوازەکان بەفریای ڕێژیم دەکەونەوە؟
و  نیزام  لەنێو  بەاڵم  ناوەندگەرایە،  ئێران  ڕێژیمی 
ئیسالمیدا  کۆماری  »پیچیدە«ی  ڕادەیەک  تا  سیستمی 
و  هەیە  بەرپرسایەتی  و  کار  دابەشکردنی  جۆرێک 
دەستەاڵت  الیەی  چەند  ڕێبەری  بەیتی  بە  گەیشتن  تا 
هەیە  یەکتر  لەگەڵ  لێک جیاوازیشیان  کارکردی  کە  هەن 
فریای  بە  کاتی حەساسدا  هێندێک  لە  دەتوانێ  ئەوە  کە 
ڕێژیم بکەوێ، بە تایبەت دەبێ قەبووڵمان بێ کە هەموو 
قۆڵەکانی نێو ڕێژیم لەسەر مانەوە و پاراستنی ڕێژیمی 
دوور  هیچ  بۆیە  یەکدەنگن،  و  ئیسالمیدا کۆک  کۆماری 
ڕێژیم  لەسەر  دەرەکی  فشاری  کەمکردنەوەی  بۆ  نییە 
هەلومەرجە  لەو  ئەوەی  بۆ  خەڵك  بە  دان  مەجال  و 
داخراوەدا کەمێک هەناسە بکێشن و، کۆمەڵە ڕێفۆرمێکی 
سنووردار بکەن کە ئەوە هەم دنیای دەرەوە پێشوازیی 

لێ بکا و هەمیش خەڵکی ئێران لەگەڵی ڕابێن.

بۆ  ئەمریکا  هێزی  هاتنی  کە  هەیە  بۆچوونێک 
کەنداو و زۆرترکردنی گوشارەکان بۆ ئەوەیە بااڵنسی 
هێز لە نێو باڵەکانی حاکمییەتدا بگۆڕن. ئێوەش وا 

بیر دەکەنەوە؟
و  بکرێ  سەیر  گریمانەیەک  وەک  دەتوانێ  ئەوە 

و  سیاسی  فشاری  ڕاستە  بێ.  ڕاستیش  ڕادەیەک  تا 
ئابووریی دەرەوە لەسەر ڕێژیمی ئێران هەتا ئێستاش بۆ 
گۆڕینی ڕەفتاری ئەو ڕێژیمەیە و، کاربەدەستانی ئەمریکا 
ئەمە ناشارنەوە. بە هەموو پێوانەیەک گۆڕینی ڕەفتاری 
ڕێژیم تێچووەکەشی بۆ ئەوان لە ڕێگاکانی دی کەمترە 
و  دەکرێ  وەزعەکە  کۆنتڕۆڵی  باشتر  داهاتووش  بۆ  و 
کارەکان چاکتر مودیرییەت دەکرێن. ئەمن باوەڕم وایە 
ئەوە  لەسەر  ئەمریکاییەکان  تایبەتی  بە  دەرەوە  دنیای 
بەئاشکرا و بەنهێنی کار دەکەن. بۆیە ئەو گوشارانە بۆ 
گۆڕینی ڕەفتاری ڕێژیم و پاراستنی بەرژەوەندییەکانی 
ئەمریکا و هاوپەیمانەکانییەتی. بەاڵم هەموو گریمانەیەک 
دەکرێ لەسەر مێزی کاری بەرپرسانی ئەمریکادا ڕوو 
بکرێ. واتە ئەگەر ڕێژیمی ئێران لە کۆتاییدا نەیەوێ بێتە 
ڕەدایە و بەرژەوەندییەکانی ئەمریکا دابین نەبن، بژێرەی 

گۆڕینی ڕێژیمیش دەکرێ بخرێتە ڕۆژەڤەوە.

کاک مستەفا خەڵکی ئێران لە کوێی ئەم هاوکێشەیە 
دان؟ چ لە ڕوانگەی هێزەکانی گوشاری دەرەکی، چ لە 

گۆشەنیگای دەسەاڵتەوە؟
واڵتەکەی  نییە  خۆش  پێی  ئێران  خەڵکی  ڕوونە 
سێبەری شەڕ و گوشاری ئابووریی لەسەر بێ، چونکە 
باش دەزانن دووکەڵی ئەو فشارانە زۆرتر دەچێتە چاوی 
ئەوان و بە تایبەتی چینی هەژاری ئەو کۆمەڵگەیە پتری 
کە  ناڕەحەتن  بەوەش  هەروەها  دەبێ،  زەرەرمەند  لێ 
واڵتەکەیان ئاوا کەوتۆتە بەر فشار و لۆمەی کۆمەڵگەی 
نێودەوڵەتی و، لەوەش تووڕەن کە ئەو هەموو ئیمکاناتە 
واڵت  ئاوەدانیی  لە  ئەوەی  باتی  لە  هەیە  ئێراندا  لە  کە 
تێچووی  دەبێتە  بکرێ،  خەرج  خەڵکدا  خۆشبژیویی  و 
لە  دەسەاڵت  و  ڕێژیم  نابەرپرسانەی  دەستێوەردانی 
واڵتانی دیکەدا. بەاڵم سەرەڕای ئەو پێناخۆش بوونانە، 
خەڵكی ئێران دەزانن کە ئەوە ڕێژیمی کۆماری ئیسالمیی 
ئێرانە کە چوار دەیەیە خەڵک و واڵتی کردووەتە سپەری 
و  نەهامەتییانەیە  ئەم  هەموو  هۆکاری  و  هۆ  و،  بەاڵ 
بەرپرسایەتیی ئەو بارودۆخە هەمووی دەخەنە ئەستۆی 
ڕێژیم. بۆیە ئەمن الم وایە خەڵکی ئێران گوشاری سیاسی 
بزوتنەوەی  بردنەپێشی  بۆ  دەرفەت  دەکەنە  دەرەکی 
سیاسی، کۆمەاڵیەتی لە واڵتدا بۆ گۆڕینی ئەو نیزامە و 

جێگیرکردنی نیزامێکی دێموکراتیک و خەڵکی.

ساڵی  دوو  لە  ئابوورییەکان  گوشارە  ئەگەرچی 
دێتە  وا  بەاڵم  بووە،  زیاتر  ئێران  لەسەر  ڕابردوودا 
بەرچاو کە بزووتنەوە ئێعترازییەکان لە ئاستی پێش 

دوو ساڵدا نین، هۆکارەکان چین؟
فشاری  جارێ  بنێین  بەوەدا  دان  دەبێ  پێشدا  لە 
بەو  خەڵك  لەسەر  کاریگەریی  و  دەرەوە  ئابووریی 
ڕادەیە نە گەیشتووە کە بگاتە سەر ئێسقان و لێکەوتەی 
گوشارانەش  ئەو  پێش  خۆ  دووهەم  هەبێ.  بەرباڵوی 
خەڵكی ئێران لەو بوارەدا زۆریان چێشتووە، لە حەقیش 
داهاتەکان  کەم  توێژە  و  چین  زۆربەی  دەرنەچین 
ڕێگایە  لەو  تەنانەت  کردۆتەوە،  بەرز  خۆیان  هاواری 
گیانی  تەنانەت  و  ژیان  بژیوی  و  کاری  ئەمنیەتی 
خۆشیان خستووەتە مەترسییەوە. پەیامەکەش بە گوێی 
کاربەدەستانی  و  ودەوڵەتان  واڵتان  لەوانە  هەمووان، 
کەمیان  خەڵک  بەگشتی  بۆیە  گەیشتووە،  حکوومەتیش 
نەکردوە، بەاڵم بەداخەوە نە گوێیان لێ گیراوە و نە بە 
هاورایانەوە چوون. ئەوەش دەزانن کە خەڵک مەیدانی و 
بەکردەوە ڕادەی دڕندەیی و زەبری مۆرەکانی رێژیمیان 
ئێستاشدا  هەلومەرجی  لە  چێشتووە.  سەرکوتدا  لە 
بەتایبەتی  و  سیاسی  بواری  لە  دەڕەکی  فشاری  کە 
پێموایە  ئەمن  هەڵچنیوە،  ڕێژیم  بە  تەنگی  ئابوورییەوە 
ناڕەزاییەتیەکانیان  دەکەن  ئەوە  ڕەچاوی  ئێران  خەڵكی 
دەکەن،  بێگانە  لەگەڵ  هاودەستی  کە  بدرێتەوە  لێک  وا 
وە ئەوەش ببێ بە بیانوو بۆ سەرکوت کردنی زیاتری 
نییە  مەرج  بەاڵم  دەکەن،  موالحزەیەک  بۆیە  خەڵك. 

خەڵك  ئەوە  لەبەر  هەبێ.  زۆری  دەوامی  حاڵەتەش  ئەم 
نیازی زۆر زەرووریان هەیە و ڕێژیم ڕوونە نە ئامادەیە 
داواکانیان جێبەجێ بکا  و نە تواناشی هەیە. هەر بۆیە 
مافە  لەسەر  پێداگرییان  و  خەڵک  شەقامی  هاتنەسەر 
لە  ئەویش  کۆمەاڵیەتییەکانیان،  و  ئابووری  و  سیاسی 

شێوەی ناڕەزایەتیدەربڕین شتێکی چاوەڕوانکراوە.

بارودۆخەکە لە کوردستان چۆنە؟
ناکرێتەوە  ئێران بەگشتی جیا  بارودۆخی کوردستانی 
لەسەر  فشار  کە  جیاوازییە  بەو  ئێران،  سەرانسەری  لە 
لەگەڵ  بەراورد  بە  زیاترە  دووهێندە  کوردستان  خەڵكی 
هەموو خەڵکی ئێران. خەڵكی کوردستان کەمتر بەشداری 
کوردستان  کراوە،  واڵت  ئیداریی  و  سیاسی  دەستەاڵتی 
لەبەر  وە  دیوە.  بەخۆیەوە  ئاوەدانی  ڕووی  کەمتر  زۆر 
خواستی  و  پەیام  هەڵگری  کوردستان  خەڵكی  ئەوەش 
زۆرتر  بووە،  کۆمەاڵیەتی  و  نەتەوەیی  و  سیاسی 
ئێرانی  پاسدارانی  ئەمنیەتی و سپای  فشاری دەزگاکانی 
لەسەر بووە و کوردستان زۆرتر بە ئەمنیەتی کراوە و 
هەموو  دەڕواننە  ئەمنیەتی  چاوی  بە  نیزام  بەرپرسانی 
جموجۆڵێکی خەڵكی کوردستان، بەاڵم خۆڕاگریی خەڵك 
جووڵەی  و  سیاسییەکان  هێزە  تێکۆشانی  و  بوون  و 
مەدەنی، فەزایەکی تەواو سیاسی و لەسەرهەست بوونی 
لە کوردستاندا خوڵقاندوە، کە ئەوە بۆ ئێستای حکوومەتی 
داهاتووی  بۆ  و  گەورەیە  چالشێکی  ئیسالمی  کۆماری 

سیاسیی ئێران و کوردستان فاکتۆرێکی بەهێزە.

لەو ماوەیەدا کۆمەڵێک باسی نوێ کەوتووەتە سەر 
زاری کاربەدەستانی ڕێژیم کە لە نێوەرۆکدا بۆ کورد 
گرینگن. بۆ نموونە خاتەمی باس لە فیدرالیزم دەکا، 
خوێندنەوەی  دەکا،  ڕێفراندۆم  لە  باس  ڕۆحانی  یان 

حیزبی دێموکرات بۆ ئەم مژارانە چین؟
زۆری  خەڵكێکی  و  بەرینە  و  پان  زۆر  ئێران  واڵتی 
مەزهەبی  دینی،  نەتەوەیی،  جۆراوجۆری  جیاوازیی  بە 
کە  دروستە  بۆیە  هەیە،  کولتوورییەوە  و  فەرهەنگی  و 
بکرێتەوە.  بیر  واقیعبینانە  کێشەکان  چارەسەری  بۆ 
باشترین  جیاوازییانە  هەموو  ئەو  گرتنی  لەبەرچاو  بە 
ئێرانە. ساڵی ١٣٥٨ی  فیدرالی کردنی واڵتی  بە  سیستم، 
هەتاوی نەمر دوکتور قاسملوو ئەمەی بە ئاغای خومەینی 
گوتوە و ئەم حەقیقەتەی لەگەڵ باس کردوە. ئێستا کە لە 
نێو کاراکتەرەکانی ڕێژیمدا کەسانێک پەیدا دەبن باس لە 
دەکەن،  ڕێفراندۆم  لە  باس  تەنانەت  و  دەکەن  فیدرالیزم 
واڵت  سیاسیی  نیزامی  دیاریکردنی  بۆ  کە  مانایە  _بەو 
و  باش  خۆیدا  نەوعی  لە  ئەمە  بکرێ_  خەڵك  بە  پرس 
هەموو  مافی  ئەمە  کە  مەرجێک  بە  بەاڵم  دەرکە،  قابیلی 
پێکهاتەکانی واڵتی ئێران دابین بکا و کۆتایی بە سیاسەتی 
و  لە دەسەاڵت  نەتەوەکان  پەراویزخستنی  و  هەاڵواردن 

بەڕێوەبەریی واڵت بێنێ.

لەو  ئیسالمی  کۆماری  ئۆپۆزیسیۆنی  دەوری 
و  پێگە  چ  لە  ئەوان  دەبینن؟  چۆن  هاوکێشانەدا 

ستاتۆیەکدا جێیان گرتوە؟
زۆر باس لەوە کراوە کە یەکێک لە هۆیەکانی مانەوەی 
کۆماری ئیسالمی لە الوازیی ئۆپۆزیسیۆن دایە. بە داخەوە 
ئێستاش ئەوە هەر ڕاستە. ئەمن پێم وایە ئەوەیە خەڵکی 
ئیسالمی  کۆماری  ڕێژیمی  بۆ  ملیان  ناچاری  بە  واڵت 
ڕاکێشاوە و فشاری دەرەوەش هەر بۆ گۆڕینی ڕەفتاری 
ڕێژیم هەر لە الوازیی ئۆپۆزیسیۆنەوە سەرچاوە دەگرێ. 
دنیای  و  خەڵك  بۆ  ڕێژیم  جێگرەوەیی  ئەوەی  لەبەر 
دەرەوە دیار نییە و شکڵی نەگرتوە و، نەبۆتە ئادرەس کە 

ئێستاش بە داخەوە هەر وایە. 

لەم  کورد  ئۆپۆزیسیونی  مەوقعیەتی  ئەدی 
هەلومەرجەدا چۆنە؟ پێتان وایە ئامادەیی ڕۆڵ بینین 

لە گۆڕانکارییەکانیان هەیە؟
باشترە  بەگشتی  کورد  ئۆپۆزیسیۆنی  بارودۆخی 
هێندێک  ماوەیەدا  لەو  سەرانسەری.  ئۆپۆزیسیۆنی  لە 
هەنگاوی زیاتریشی هەڵگرتوە و وەک دەبینین، ناوەندی 
هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێرانی پێک هێناوە کە 
زۆر  بەاڵم  بوو.  پێویست  و  باش  کارێکی  لەجێدا  ئەمە 
کار ماوە ئۆپۆزیسیۆنی کورد بیکا تا بتوانێ کاریگەریی 

زیاتری لە کوردستان و ئێران و ناوچەدا هەبێ.

هێزە  هەلومەرجەدا  لەم  پرسیار،  دوا  وەک 
سیاسییەکانی کورد ئەوەی دەبێ بیکەن چین و ئەوەی 

دەبێ نەیکەن کامانەن؟
کوردستان  سیاسییەکانی  هێزە  هەلومەرجەدا  لەم   
ئەوەی دەبێ بیکەن، یەکگرتن و داڕشتنی پالنی هاوبەشە 
بۆ ئێستا و داهاتووی کوردستان لە زۆر ئاست و بواردا. 
خەڵكی کوردستان و خۆیان ئامادە بکەن بۆ هەر ئەگەر و 
ڕووداوێک. ئەوەش کە دەبێ نەیکەن و خۆی لێ بەدوور 

بگرن، نایەکگرتوویی و پەڕشوباڵویی ڕیزەکانیانە.

زۆر سپاس بۆ بەشداریتان لەم دیمانەیەدا
ئێوەش ماندوو نەبن

«ماوەی چەند مانگێکە پێوەندییەکانی نێوان ئەمریکا و ئێران ئاراستەیەکی تری وەگرتوە. ئەمریکا سپای پاسدارانی خستووەتە لیستەی 
تێرۆر و ناوگانی سەربازیی خۆی لە ئاوەکانی نیزیک ئێران نیزیک کردۆتەوە. هاوکات بە گوشارە ئابوورییەکانی کۆماری ئیسالمیی خستووەتە 
تەنگانەوە. دوو الیەن سەرەڕای شیر و شمشیربەستنیان لە ڕوو لەدژی یەکتر، بەاڵم لە دانوستان و سازانیش غافڵ نین. پرسیار ئەمەیە کە 

ئێران بەرەو کوێ دەڕوا؟ دوورەدیمەنی ئەم گۆڕانکارییانە چین و کاریگەرییان لەسەر پرسی کورد لە ئێران چین. 
دێموکراتی کوردستان.»ئەم بابەتە و چەند تەوەرێکی دی بیانووی وتووێژێکی "کوردستان" بوون لەگەڵ بەڕێز کاک مستەفا مەولوودی، سکرتێری گشتیی حیزبی 

دیمانە: شەونم هەمزەیی



ژماره : 3٧٥١
١٥ی جۆزەردانی ١٣٩٨  _  ٥ی ژوئەنی ٢٠١٩

پەیامی پیرۆزبایی سکرتێری گشتیی حیزبی 
دێموکراتی کوردستان بۆ سەرۆکی هەرێمی کوردستان

حیزبی  گشتیی  سکرتێری  مـــەولـــوودی،  مستەفا  ــاک  ک
نێچیرڤان  کاک  هەڵبژێرانی  بەبۆنەی  کوردستان  دێموکراتی 
پەیامێکی  کوردستان  هەرێمی  نوێی  سەرۆکی  بە  بارزانی 
ئاراستەی بەڕێزیان کردوە و هیوای خواستوە کە کورد لە 
باشووری کوردستان بە یەکگرتوویی زیاترەوە بەرەوڕووی 
ئەگەر و ئاستەنگەکانی قۆناغی نوێی ژیانی سیاسیی بێتەوە.

دەقی پەیامەکە بەمجۆرەیە:

سه رۆکی  بــارزانــی،  نێچیرڤان  کاک  جه نابی  به ڕێز 
هه  ڵبژێردراوی هه رێمی کوردستان

له گه ڵ ساڵو و ڕێز!
هه رێمی  نوێی  به سه رۆکی  هه ڵبژێرانی جه نابت  به بۆنه ی 
له رێبه ریی حیزبی  ناوی خۆم و هاوڕێیانم  به   کوردستان، 

دێموکراتی کوردستاندا گه رمترین پیرۆزباییت لێ ده که م. 
هیوا ده خوازین له و هه لومه رجه گرینگ و هه ستیاره دا که 
پێیدا تێ ده په ڕێ، خەڵک و هێزە سیاسییەکانی  گه لی کورد 
یه كگرتوویی  و  لێک تێگه یشتن  به  کوردستان  بــاشــووری 
قۆناغه  ئه م  ئاسته نگه کانی  و  ئه گه ر  ڕووبــه ڕووی  زیاتره وه 
هەرێمی  ســەرۆکــی  بە  جەنابیشت  هەڵبژێرانی  و  ببنه وه؛ 
کوردستان یارمەتیدەر بێ بۆ چارەسەری کێشە و گرفتەکانی 
بەردەم پڕۆسەی سیاسیی کورد لە باشووری کوردستان و 
عیڕاق. بێگومان ئەم ئەرکە قورسە، بەاڵم ئەزموون و توانا و 
لێوەشاوەیی جەنابتان هیوادار بە بڕینی ئەم قۆناغەمان دەکا. 

له گه ڵ ئاواتی سه رکه وتنتان له ئه رکی نوێدا.

مسته فا مه ولوودی
سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان

٢٩ی مای ٢٠١٩

بەشداریی هەیئەتی حیزب لە کۆبوونەوەی 
»هاوپێوه ندی بۆ ئازادی و یه کسانی له ئێران«

حیزبەکانی  هەتاوی  ١٣٩٨ی  جۆزەردانی  ٩ی  ڕۆژی 
برابری  و  آزادی  برای  “همبستگی  هاوپەیمانی  پێکهێنەریی 
کۆبوونەوەیەکیان  ئەڵمان  فڕانکفۆرتی  شاری  لە  ایران”  در 
شەریفی  مەحموود  و  مستۆفی  ئازاد  بەڕێزان  لەم  گرت. 
کوردستان  دێموکراتی  حیزبی  بەشداربووی  شاندی  وەکوو 
و  پرس  و  گفتوگۆ  لە  کارایان  بەشداریی  کۆبوونەوەدا  لەم 
بابەتی سێ ڕۆژەی کۆبوونەوەی »هاوپێوه ندی بۆ ئازادی و 

یه کسانی له ئێران« کرد.
پێشنیارەکانی  خایاند  ڕۆژی  سێ  کە  کۆبوونەوانەدا  لەم 
چاالکییە  و  ڕیزبەندی  پێویستیی،  بۆ  حیزبەکان  نوێنەرانی 
و،  کرا  دەربارەی  گفتوگۆی  هاوپەیمانییەدا  لەم  هاوبەشەکان 

بۆچوونە جیاوازەکان باسی لەسەر کرا.
گرینگی کۆبوونەوەی ئەمجارەی«هاوپێوه ندی بۆ ئازادی و 
یه کسانی له ئێران« لەوەدایە، کە لە بارودۆخێکدا بەڕێوەچوو 
پێویستە  و  گۆڕانکارییە  ڕووبەڕووی  ناوچەکە  و  ئێران  کە 
فیدراڵییە  و  دێموکراسی  خوازیاریی  کە  ئێرانی  ئۆپۆزسیۆنی 

ڕیزەکانیان پتەوتر و بەڕێکخراوەتر بکەن.

بەڕێوەچونی سیمینارێک بەبۆنەی 3٦ ساڵەی 
ئێعدامی بەکۆمەڵی ٥٩ الوی مەهاباد

دێموکرات  قەاڵی  لە  جۆزەردان  ١٢ی  یەکشەمە  ڕۆژی 
سیمینارێک لەالیەن یەکیەتیی الوانی دێموکراتی ڕۆژهەاڵتی 
 ٥٩ بەکۆمەڵی  ئێعدامی  ساڵەی   ٣٦ بەبۆنەی  کوردستان 
کۆمیسیونی  کادری  نەبی،  فەقێ  بۆ سامان  مەهاباد  الوی 

پەروەردەی حیزب بەڕێوەچوو.
خستەسەر  تیشکی  باسەکەیدا  لە  نەبی  فەقێ  سامان 
ساڵی  کۆمەاڵکانی  بە  ئێعدامە  سەرەکیی  هۆکاری  ئەوەی 
لە  پێشمەرگە  هێزی  خۆڕاگریی  بە  بوو  کاردانەوە   ١٣٦٢
هەموو بەرەکانی شەڕ لە کوردستان و تۆڵەسەندنەوەیەک 
بوو کە ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی وەک شەڕی ڕەوانی لە 

دژی خەڵکی سیڤیلی کوردستان وەرێی خست. 

ئەو بەاڵیەی دەبێ لە کۆڵ خەڵکی ببتەوە

دۆناڵد  لێدوانێکی  بابەتە  ئەم  نووسینی  بیانووی 
تڕامپ، سەرکۆماری ئەمریکا بۆ ڕۆژنامەنووسان لە 
واڵتی ژاپۆنە کە گوتی، »ئێران هەر بەو ڕێبەرانەی 

ئێستای دەتوانێ واڵتێکی گەورە بێ.«
لەسەر  دەیەیە  چوار  ئێران  ئیسالمیی  کۆماری 
چوار  ئەوەیە  پرسیار  دەکا.  واڵت  حوکمی  و  کارە 
دەیە دەسەاڵتی کۆماری ئیسالمی چ خێروبێرێکی بۆ 
خەڵک و واڵتی ئێران بووە، هەتا ئەم واڵتە گەورەیە! 
بیەوێ لە هاوکێشە نێودەوڵەتییەکاندا الیەنێکی بێ زەڕ 
بێ و مانەوەی قازانجی بۆ کۆمەڵگەی جیهانی هەبێ؟ 
ڕەنگبێ لێرەدا تەنیا فەکت و ئامارەکان بن کە بتوانن 

وەاڵمێکی باش بەو پرسیارە بدەنەوە.

ڕێژیمێک کە تینووی خوێن و کوشتنە
لە ماوەی چوار دەیە دەسەاڵتی کۆماری ئیسالمیدا 
 )١٣٩7 سەرماوەزی  هەتا   ١٣٥7 ڕێبەندانی  )لە 
ئیسالمی  کۆماری  ڕێژیمی  زاندراوە  پێی  ئەوەندەی 
ساڵە   ٨ شەڕی  لە  کردووە.  ئێعدام  کەسی   ٢٦٣٢٥
یەکەمدا  مانگەکانی  لە  هەر  دەکرا  کە  عێڕاقدا  لەگەڵ 
کۆتایی هاتبا و ڕێبەرانی کۆماری ئیسالمی بەئانقەست 
و بە مەبەستی ڕەگداکوتانی دەسەاڵتەکەیان درێژیان 
 ٥74١0١ دران،  بەکوشت  کەس   ٢٥٥٥70 کردەوە 
بریندار بوون کە ٢٣7٨١٩ کەسیان سەتا ٢٥  کەس 
هەتا سەتا 7٥ نقوستان بوون. هەر لەو شەڕەدا ٥٥0 
هەزار  منداڵی چەکدارکراو نێردرانە بەرەکانی شەڕ 
کە ٣٦000 کەس لەو مندااڵنە تەرمەکانیان گەڕانەوە.

ڕووداوی  بە  کەس  هەزار   ١٨ ساڵدا  لە  ئێران  لە 
هەژاریی  بەهۆی  کۆرپە  هەزار   ٩ دەمرن،  هاتوچۆ 
لەدەست دەدەن، ٥ هەزار کەس  بنەماڵەکانیان گیان 
کۆمەاڵتی  و  ئابووری  جۆراوجۆری  بەهۆکاری 
بەهۆی  کەس  هەزار   ٢ النیکەم  و  دەکوژن؛  خۆیان 
ڕووداوی کار تێدا دەچن. وە بەرپرسایەتیی هەموو 
و  ئیسالمی  کۆماری  ئەستۆی  لە  مردنانەش  ئەم 

ڕێبەرانیەتی.

دەسەاڵتێکی تا سەر ئێسقان دژی ئازادییەکان
ئێران  ئیسالمیی  کۆماری  کە  نەبووە  ساڵێک  هیچ 
مافی  مرۆڤ،  مافەکانی  پێشێلکردنی  بە  سەبارەت 
سنووردارکردنی  و  ئاینییەکان  و  نەتەوەیی  کەمینە 
ماف و ئازادییەکانی خەڵکی ئێران لەالیەن شووڕای 
ڕێکخراوە  و  یەکگرتووەکان  نەتەوە  مرۆڤی  مافی 
مرۆڤەوە  مافی  لە  داکۆکی  نێودەوڵەتییەکانی 
تایبەت  ڕێپۆرتێری  دیاریکردنی  نەکرابێ.  مەحکووم 
هەر  مرۆڤ  مافی  شووڕای  لە  ئێران  کاروباری  بە 

لەجێدا پێمان دەڵێ کە لە ئێران چ ڕادەبرێ!
 ڕێکخراوی ئەمنستی ئینترناشناڵ دەڵێ ئێران زیندانی 
ڕۆژنامەنووسانە و هەرنەبێ 7 هەزار ڕۆژنامەنووس 
ئەو  زیندانەکانی  کەوتوونەتە  جۆراوجۆر  بەتۆمەتی 
ڕێژیمەوە. هەر چەند ڕۆژ پێش ئێستا بوو ڕێکخراوی 
هەواڵنێرانی بێسنوور ڕایگەیاند کە کۆماری ئیسالمیی 
ئێران لە بواری فیلترینگ و سانسۆرکردنی بابەت و 
نووسین و باڵوکراوەدا وەپێش واڵتی چین کەوتوە 
و دوای واڵتانی »سوومالی« و »کۆرەی باکوور«، 
ڕاوەستاوە.  جیهاندا  ڕیزبەندیی  سێهەمی  پلەی  لە 
ئاشکرایان  خۆیان  قەزایی  دەزگای  کاربەدەستانی 
کردوە کە هەموو ساڵێ 4٣0 هەزار کەس لە ئێران 
دەکەونە بەندیخانەوە و گرتووخانەکان سێ هیندەی 

زەرفییەتی خۆیان بەندییان تێ پەستاوتوون.

خەساندنی کۆمەڵگە بە پیالن و پالن
دەیەی  چوار  لە  ئیسالمی  کۆماری  سیاسەتەکانی 
ڕابردوو لە بەستێنی کۆمەاڵیەتیدا کۆمەڵگەی ئێرانی 
بەرەو هەرەس بردوە. چوار هەتا شەش میلیون کەس 
هۆشبەرەکانن.  مادە  گیرۆدەی  ئێران  لە حەشیمەتی 
ساڵ   ١١ بۆ  هۆشبەر  مادەی  بە  توشبوون  تەمەنی 
دابەزیوە. لە سۆنگەی پەرەسەندنی دیاردەی ئێعتیاد، 
لە  بەردەوام  تەاڵق  ئاماری  بێكارییەوە  و  هەژاری 
هەڵکشان دایە. تەمەنی لەشفرۆشی بۆ خوار ١4 ساڵ 
خاوەن  و   خوێندەوارن  زۆریان  بەشی  دابەزیوەکە 

مێرد و منداڵن.
و  الدان  تەمەنی  ڕۆژ  بە  ڕۆژ  ئێستادا  ئێرانی  لە 
هەموو  چەوتی  و  درۆ  و  خوارێ  دێتە  تاوانکاری 
داگرتوە  خەڵکی  کۆمەاڵیەتیی  ژیانی  جومگەکانی 
 ٣ النیکەم  ساڵدا  لە  قەزایی  دەزگای  ئاماری  بەپێی 
میلیۆن پەروەندەی كەیفەری و ٢ میلیۆن پەروەندەی 
حقووقی لە دادگاكانی واڵتدا كاریان لە سەر دەکرێ و، 
زیاتر لە ٣ میلیۆن پەروەندەش لە »شووڕاكانی حەلی 
ئیختالف«دا بەدواداچوونیان بۆ دەكرێ. کاڵبوونەوە 
و گۆڕانی بایەخ و نۆڕمە کۆمەاڵیەتییەکان، الدان و 
کەلەبەر  و  کەلێن  دروستبوونی  و  بەزاندن  قانوون 
حاشاهەڵنەگری  واقعێکی  کۆمەڵگە  و  تاک  نێوان  لە 

دەرەنجامی شکستی سیستەمی  کە  ئێرانە  کۆمەڵگای 
پەروەردەیی و سیاسەتی کەالنی کۆماری ئیسالمییە 
کۆمەاڵیەتیی  و  فەرهەنگی  کردنی  مهەندیسی  لە 

کۆمەڵگەدا.

خەڵک لە دەرەوەی هەموو ئامانج و بەرنامەکان
دەڵێن  پێمان  ڕەسمی  ئاماری  چەند  بیرهێنانەوەی 
کە کۆماری ئیسالمی ئەوەی بۆی گرینگ نەبێ خەڵکی 
ئەوانەوە  ڕوانگەی  لە  گوزەرانیانە.  و  ماف  و  ئێران 
خەڵک تەنیا بۆ شانۆگەریی هەڵبژاردنەکان دەبن و، لە 
کاتی شەڕدا بۆ دەم لوولەی تۆپەکان. کاربەدەستانی 
ڕێژیم خۆیان دەڵێن کە لە ئێستادا دوو میلیون بنەماڵە 
کرێچین و ماڵ و حاڵیان نییە و لەو هەوایەش بڕوا قەت 
نابنە خاوەنی چوار گۆشەیەک میچەکەی ئی خۆیان 
ڕابردوودا  ساڵی  یەک  لە  کە  کاتێکدا  لە  ئەویش  بێ. 

کرێ ماڵ دوو هیندەی پێشوو زیادی کردوە. 
نان کە سەرەکیترین قووت و بژیوی ژیانی خەڵکە، 
لەچاو پار سەتا ٢0 گران بووە، تێچووی بەرهەمهێنان 
بۆ وەرزێر و خاوەن باغ و ئاژەڵداران دوو قات چۆتە 
بازاڕدا  لە  بەروبوومیان  دەبێ  یان  ئەوان  و  سەرێ 

گران بکەن، یان مایەپووچ ببنەوە.
ڕایگەیاندوە  مەجلیس  کۆمەاڵیەتیی  کۆمیسیۆنی 
 ٥0 سەتا  سەروو  بۆ  )فالکت(  داماوی  پێوەری  کە 
و  بێ  بێکار  دەڵێن  کەسێک  بە  )داماو  هەڵکشاوە. 
و  کااڵ  نرخی  ڕۆژێک  هەموو  کە  بارودۆخەشدا  لەو 
نەتوانێ  داهاتی  بێ  لەبەر  ئەو  دەبێ،  گرانتر  شمەک 
کە  جێیەک  گەیوەتە  کار  کەوێ.(  دەست  هیچی 
قەیرانەکان کاریگەریی لەسەر بااڵکورتی خەڵکی ئێران 
خواردەمەنی  توێژینەوەی  زانستیی  لێژنەی  هەبێ. 
ساڵی   ٢٥ لە  دەڵێ  ئێران  لە  خۆراک  پیشەسازیی  و 
ڕابردوودا خەڵکی ئەم واڵتە بااڵیان لە کورتیی داوە 
و  شیر  بەکارهێنانی  لەکەمیدانی  هۆکارەکەی  کە 

شیرەمەنییە لە سفرە و خواردنی مااڵندا.
ڕاپرسییەکی مەیدانی دەری خستووە کە ٢٦ میلیون 
کەس لەبن هێڵی هەژاریی موتڵەقدا دەژین. نیزیک بە 
١٣٩7دا  ساڵی  لە  ئێران  خەڵکی  لە  کەس  میلیون   4
دەمیان بۆ گۆشی سوور نەبردوە و ٩ میلیون کەس 
تامی ماسییان نەکردوە. هەروەها فرۆشتنی ئەندامانی 
لەش لەسۆنگەی هەژاری و بێدەرەتانی دیاردەیەکە کە 
لە سایەسەری ئەم حکوومەتەدا ڕۆژ بە ڕۆژ زیاتر لە 

کۆمەڵگەی ئێراندا پەرە دەستێنێ.

بەشی خۆم بۆ خۆم و بەشی تۆش دەخۆم
بودجەی ئاوەدانی و قەرار بۆ خۆشبژیویی خەڵک 
واڵتدا،  سااڵنەی  بودجەی  لە  هەیە  بەشی  کەمترین 
بەاڵم بودجەی ناوەندەکانی سەرکوت، هێزە سەربازی 
و ئەمنیەتییەکان، دامودەزگاکانی سەر بە دەسەاڵت و 
فیالنە.  بەپێی  ناوچەی  لە  شەڕخوڵقێنی  و  پیالنگیڕی 
و  بەڕ  کە خۆی حاکمی  پاسداڕان  نموونە سپای  بۆ 
بەحرە لە ئێراندا و شادەماری ئابووریی ئەم واڵتەی 
خاتەمولئەنبیا«ی  »قەرارگای  کەچی  دایە،  دەست  لە 
بۆ  واڵت  گشتیی  بودجەی  لە  ڕێکخراوەیە  بەو  سەر 
میلیارد   ٣٣٥ بڕی  ئاشکرایە  ئەوەندەی   ،١٣٩٨ ساڵی 
چەندەش  کراوە؛  تەرخان  بۆ  تمەنی  میلیون   ٨00 و 
بێ ئەوەی دەنگی لێ دەربێنن ڕایدەکێشن با لەوێندەر 

بوەستێ.

و  دینی  ڕێکخراوە  و  بنیات  و  دامەزراوە  بەشی 
ئیدۆلۆژییەکان لە بودجەی واڵت چەند قات لە بەشی 
زانکۆ و پەرورەدە و بنیاتە زانستییەکانی واڵت زیاترە 

کە خزمەتی واڵت و کۆمەڵگە دەکەن.

هەڕەشەیەک بەناوی تێرۆریزمی دەوڵەتیی 
کۆماری ئیسالمی

بەڕێز تڕامپ لە کاتێکدا بە توانج، یان هەر بەڕاست 
بەڕێوەبردنی  شایانی  ئیسالمی  کۆماری  ڕێبەرانی 
واڵتێکی وەک ئێران دەزانێ، کە هەر بەپێی ڕاگەیاندنی 
بەرپرسانی ئەمریکا النیکەم ٦0٨ سەربازی ئەم واڵتە 
بە بڕیاری ڕێبەرانی ئێران لە خاکی عێڕاقدا کوژراون. 
هەروەها ئێران لە پشتی هەموو ئەم شەڕ و قەیران و 

ناسەقامگیرییانەی ناوچەی ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاستە.
دەزگای  و  نێودەوڵەتی  دادگای  چەند  ئێستا  هەتا 
ئێرانیان  دادی سەربەخۆی واڵتان کۆماری ئیسالمیی 
سەبارەت بە بڕیاردان و دەستتێداهەبوون لە کردەوە 
مەحکوومکرانی  کردوە.  مەحکووم  تێرۆریستییەکاندا 
ئێران لە پەروەندەی »آمیا« لە ئارژانتین، »مێکونووس« 
لە ئەڵمان، زنجیرە تەقینەوەکانی ساڵی ٢0١٢ی بانکوک 
لە تایلەند و »هیند« و »کێنیا« تەنیا چەند نموونەیەک 
قسانەی  ئەو  کاتێک  تڕامپ  بڵێی  تۆ  بیرهێنانەوەن.  بۆ 
کەسانێک  باسی  کە  کردبۆوە  لەوە  بیری  هیچ  دەکرد 
لە  بگرە  لە خەڵکی خۆیان،  نەک  قەرایان  و  ئارا  دەکا 

خەڵکی دنیا هەڵگرتوە؟!

ڕێژیمێکی بارمتەگر، لە سەرەتاوە تا ئێستا
لە  هەر  ئیسالمی  کۆماری  ڕێژیمی  دەسەاڵتی 
لە  ئەمریکا  باڵوێزخانەی  داگیرکردنی  بە  سەرەتاوە 
بۆ  واڵتە  ئەم  دیپڵۆماتی   ٦٦ گرتنی  بەبارمتە  و  تاران 
ڕێژیمە  ئەم  ئێستا  پێکرد.  دەستی  ڕۆژ   444 ماوەی 
چوار دەیەیە هەموو خەڵکی ئێرانی بە بارمتە گرتوە و 
لەبەرچاوی  نابێ و ناکرێ  کردوونی بە قەڵغانی بەاڵ. 
هیچ واڵتێک شاراوە  کاربەدەستی  و  هیچ سیاسییەک 
بێ کە ڕێژیمی کۆماری ئیسالمیی ئێران هیچ پێگەیەکی 
ڕێژیمی  ئێستا  تا  ئەوەی  و  نییە  ئێراندا  خەڵکی  لەنێو 
سەرکوت  دەزگای  تەنیا  کەوتوە  فریای  و  ڕاگرتوە 
پەرەسەندنی  و  بەردەوامی  بووە.  داپڵۆسینەکەی  و 
هەموو  هاتنی  وەئامان  و  ئێران  لە  ناڕەزایەتییەکان 
چین و توێژەکان لەم واڵتە بەڕوونی دەری دەخەن کە 

ویست و هەڵبژاردنی خەڵک چییە و کامانەن!
***

ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی بەاڵیەکە هەم بۆ خەڵکی 
کاربەدەستانی  جیهانی،  کۆمەڵگەی  بۆ  هەم  و  ئێران 
ئەم ڕێژیمەش تەنیا شیاوی ئەوەن کە بدرێنە دادگای 
هەڵپێچن.  تێیان  تاوانەکانیان  بە  سەبارەت  و  خەڵک 
بۆیە ڕەوا نییە بێ لەبەرچاوگرتنی ویستی ئەم خەڵکە 
بەو  ڕێژیمێک  لەگەڵ  کۆمەڵگەیە،  ئەم  ڕاستییەکانی  و 
بکەویە  دژەمرۆڤایەتییە  نێوەرۆکە  و  گەندەڵ  پێناسە 

سازان. 
خەڵکی  ببتەوە،  خەڵکی  کۆڵ  لە  دەبێ  ڕێژیمە  ئەم 
ئێرانیش قۆڵیان لەم کارە هەڵماڵیوە و بۆ سەرکەوتن 
لەم ئامانجەش چاویان لە پاڵشپتیی واڵتانی دێموکرات 
و هێزە پێشکەوتنخوازەکانە و، ئەمەش چاوەڕوانییەکی 

بەجێ و دروستە.

عەلی بداغی

«ئەم ڕێژیمە چوار دەیەیە هەموو خەڵکی ئێرانی بە بارمتە گرتوە و کردوونی بە قەڵغانی 
بەاڵ. نابێ و ناکرێ لەبەرچاوی هیچ سیاسییەک و کاربەدەستی هیچ واڵتێک شاراوە بێ 
ئێستا ڕێژیمی ڕاگرتوە و فریای کەوتوە تەنیا دەزگای سەرکوت و داپڵۆسینەکەی بووە»کە ڕێژیمی کۆماری ئیسالمیی ئێران هیچ پێگەیەکی لەنێو خەڵکی ئێراندا نییە و ئەوەی تا 
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دانوستان پاژێکە لە پازێلی گەمارۆکان
حەسەن شێخانی

فشار و گەمارۆکانی سەر ئێران، ڕۆژەڤی 
نێونەتەوەییە. لە گۆشەنیگای جیاوازەوە شی 
پرسیارێکی  دەدرێتەوە.  لێک   و  دەکرێتەوە 
سەرەکی لەم پێوەندییەدا ئەوەیە کە مەبەستی 
ئەمریکا لەم فشار و گەمارۆ بێوێنانە چییە؟ 
ئایا دەیەوێ ڕێژیمی ئێران بگۆڕێ یان تەنیا 
هەڵسوکەوتی  و  ڕەفتار  گۆڕینی  بەدوای 
ڕێژیمی ئێرانەوەیە؟ ئەگەر مەبەستی ئەمریکا 
لە  دانوستان  ئەوە  بێ،  ڕەفتار  گۆڕینی 
چوارچێوەی ئیستراتێژیی فشار و گەمارۆدا 
بەشێک  دەبێتە  دانوستان  واتە  دەگرێ؛  جێ 
ئامانجی  تەنانەت  و  گەمارۆ  ئیستراتێژیی  لە 
هەموو  شیکردنەوەیە  بەم  گەمارۆکانیش؛ 
ئەوە دەبێ، کە  لەو فشارانە  ئەمریکا  هەوڵی 
دواجار ئێران ناچار بکا مل بدا بە دانوستان 
بەسەردا  لە خواستەکانی  بەشێک  النیکەم  و 

بسەپێنێ.
ئێستا  ئایا  ئەوەیە  دیکە  پرسیارێکی 
لە نێوان ئەو دوو واڵتە  زەمینەی دانوستان 
گۆڕان  چ  نییە،  ئارادا  لە  ئەگەر  ئارادایە؟  لە 
پێویستن  ال  دوو  هەر  لە  هەلومەرجێک  و 
بێ؟  لەبار  دانوستان  زەمینەی  ئەوەی  بۆ 
یارمەتی  دەتوانن  چەندە  نێوەندگیر  واڵتانی 
بە سازبوونی زەمینەی دانوستان بکەن؟ ئایا 
نێوەندگیرەکان یارمەرتیدەرن یان دیاریکەر؟

ئەم ڕۆژانە باسی واڵتانی نێوەندگیر زۆر 
پێوەندییەکی  جاریش  هەندێک  و  دەکرێ 
ڕاستەوخۆ و هۆکاری، لە نێوان نێوەندگیری 
و دانوستاندا وێنا دەکرێ، کە لەگەڵ واقیع و 
پێدراوە بابەتییەکان نایەتەوە. لەجێدا دروست 
نییە لە ڕۆڵی فاکتۆری نێوەندگیردا زێدەڕۆیی 
ئەوپەڕەکەی  نێوەندگیر  بکرێ.  زێدەگۆیی  و 
گەیاندنی  بە  و  بێ  یارمەتیدەر  دەتوانێ 
پەیامەکانی دوو الیەن بە یەکتر، یارمەتی بە 
خاوبوونەوەی دۆخەکە بکا، یان باشترە بڵێم 
ڕێگری  دۆخەکە  هەڵچوونی  لە  ڕادەیەک  تا 
بکا و یارمەتی بە لێکتێگەیشتن بکا و ئەمەش 
دادەبەزێنێ.  نەخوازراو  ڕووداوی  ئەگەری 
کەواتە فاکتۆری نێوەندگیر ڕۆڵی دیاریکەری 

نییە،  دانوستاندا  زەمینەی  سازدانی  لە 
بەڵکوو تەنیا یارمەتیدەرە. بەم پێیە چ شتێک 
یان چ فاکتۆرگەلێک لەم نێوەدا ڕۆڵی گەورە 
ئەم  وەاڵمی  بۆ  هەیە؟  دیاریکەرییان  و 
لەسەر  دەبێ  هەموو شتێک  پێش  پرسیارە 
ئەم بابەتە هەڵوێستە بکەین، یان واڵمی ئەو 
ئەمریکا  مەبەستی  کە،  بدەینەوە  پرسیارە 
لەم هەموو فشار و گەمارۆیانە چییە؟ ئەگەر 
مەبەستی گۆڕینی ڕێژیم بێ، دانوستان هیچ 
دەکرێ  باسیشی  ئەگەر  و  نامێنێ  جێیەکی 
تەنیا بۆ ئەوەیە کە ببێتە ڕێگەخۆشکەر بۆ 
ئامانجی نیهایی، کە گۆڕینی ڕێژیمە؛ ئەویش 
جێبەجێ  کە  خواستگەلێک  ئارای  هێنانە  بە 
چییەتیی  گۆڕانی  هۆی  دەبێتە  کردنیان 
کە  مەرجگەلێک  ئارای  هێنانە  بە  ڕێژیم؛ 
بۆ  دەگوترێ  ناکا.  قبووڵیان  ڕێژیم  دەزانێ 
بکە  شتگەلێک  نەکرێ،  دانوستان  ئەوەی 
الیەنی  دەزانی  کە  دانوستان،  پێشمەرجی 
چوارچێوەی  لە  ناکا!  قبووڵیان  بەرامبەر 
ئەم ئەگەرەدا، ئەو دوازدە مەرجەی لەسەر 
هاتوونە  ئەمریکا  دەرەوەی  وەزیری  زاری 
ئەو  نەکرێ؛  دانوستان  کە  ئەوەن  بۆ  ئارا، 
مەرجانە لەسەر بنەمای ئەو گریمانەیە ڕیز 
ئێران  ڕێژیمی  کە  ئارا،  هاتوونە  و  کراون 
لە الیەکی دیکەش مەبەست  ناکا.  قبووڵیان 
لە دانانی ئەو مەرجانە تەنیا پڕۆپاگەندە و 
گۆڕێنی  کە  کۆتاییە،  ئامانجی  پاساودانی 
بڵێن کە  بە ڕای گشتی  ئەوەی  بۆ  ڕێژیمە؛ 
بەاڵم  بووین،  ئامادە  دانوستانیش  بۆ  ئێمە 
لە  کەواتە  نەکرد.  قبووڵی  ئێران  ڕێژیمی 
ئەگەرەدا  و  خوێندنەوە  ئەم  چوارچێوەی 
باس کردن لە دانوستان لە الیەن ئیدارەی 
لە  پڕۆپاگەندەیی  مەبەستی  تەنیا  تڕامپەوە، 
جێبەجێ  بە  یارمەتی  ئەوەیە  بۆ  و  پشتە 

کردنی پالنی گۆڕینی ڕێژیم بکا.
فشار  ئەم  بۆ  کە  دیکە  خوێندنەوەیەکی 
هەمووی  کە  ئەوەیە  دەکرێ  گەمارۆیانە  و 
ئەوانە بۆ پاشەکشە پێکردن و ناچارکردنی 
حاڵەتەدا  لەم  دانوستان.  بۆ  ئێرانە  ڕێژیمی 

ئەمریکا ئەو دوازدە مەرجەی بۆ دانوستانی 
بیەوێ  کە  نییە  ئەوە  بۆ  کردوە،  دیاری 
بەڵکوو  بقەبووڵێنێ،  ئێران  بە  هەموویان 
لە  ئەوەی  بۆ  گرتوە  زۆری  النی   دەستی 
ئیمتیاز  زۆرترین  دانوستاندا  ئەگەری 
فشارێکی  کە  ئەوەیە  بۆ  بێنێ؛  بەدەست 
سەر  بخاتە  ڕەوانی  و  مادی  زیاتری 
پاشەکشەی  بە  ناچار  کە  ئێران،  ڕێژیمی 

زیاتر بێ. 
ئێران،  نێوخۆیی  هۆکاری  زۆر  بە 
لێرەدا  کە  نێونەتەوەیی،  و  ناوچەیی 
ناچمە سەریان، پێم وایە کە ئیستراتێژیی 
الوازکردنی  ئێستادا،  قۆناغی  لە  ئەمریکا 
توانا  سنووردارکردنی  و  ئێران  ڕێژیمی 
ئێرانە؛ ئیستراتێژیی  ئامرازەکانی هێزی  و 
ئەمریکا ئەوەیە کە پاشەکشە بە ئێران لە 
ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست بکا و ڕادەی نفووز 
ڕۆژهەاڵتی  لە  ئێران  دەستڕۆیشتوویی  و 
بۆی  ئەگەر  و  بکاتەوە  کەم  نێوەڕاست 
سنوورەکانی  نێو  بۆ  بیگەڕێنێتەوە  کرا 
توانا  کە  ئەوەیە  ئەمریکا  ئامانجی  خۆی؛ 
و  سنووردار  ئێران  مووشەکییەکانی 
بەربەست بکا؛ هەتا ئێران ئەم ئامرازانەی 
تێبینیی  بە  ئەمریکا  بێ،  بەدەستەوە 
سەر  بۆ  نیزامی  هێرشی  لەمەڕ  زیاترەوە 
لەبیر  ئەوەمان  ئەگەر  دەدا.  بڕیار  ئێران 
بێ کە ئەمریکا کاتێک هێرشی کردە سەر 
ئامرازە  هەموو  لە  واڵتە  ئەو  کە،  عێراق 
داماڵدرابوو  خۆی  هێزی  سەرەکییەکانی 
ئەوتۆی  نیزامیی  توانایەکی  کە  دەزانرا  و 
نەماوە، لۆژیکی ئەم ڕوانینەمان چاکتر بۆ 
دەردەکەوێ. فاکتۆرێکی حاشاهەڵنەگر کە 
دەتوانێ لە هەڵچوونی دۆخەکە ڕێگری بکا 
بکاتەوە،  کەم  نیزامی  هێرشی  ئەگەری  و 
پۆتانسیێلی دانوستانی سیستمیکی کۆماری 
ئیسالمییە؛ بەم شیکردنەوەیە کە ئەوان بۆ 
ڕەوا  بە  شتێک  هەموو  نیزام  پاراستنی 
دانوستانیشەوە.  بە  دڵنیاییەوە  بە  دەزانن، 
کە  شیکردنەوەدایە  ئەم  چوارچێوەی  لە 

دانوستان جێ دەگرێ و دەبێتە بەشێک 
فشار.  ئیستراتێژیی  ئەنجامی  یان  لە، 
بەاڵم دانوستان لەخۆڕا ناکرێ و زەمینە 
کە  گەرەکە؛  ڕەخساوی  هەلومەرجی  و 
ئەم زەمینە و هەلومەرجە، خۆی لە بڕ و 
ڕادەی فاکتۆرەکانی هێزی دوو الیەن و 
بەردەوام  بوونیان  و  توانای خۆڕاگری 

لەسەر ئامانجەکانیاندا، دەبینێتەوە.
ڕێژیمی  بەرپرسانی  لێدوانی  بەپێی   
ئێران و بە لەبەرچاو گرتنی سیاسەت و 
ڕویکەردیان و، هەروەها بە چاو لێکردن 
پێدەچێ  ئێران،  هەنووکەیی  دۆخی  لە 
بەریەوە مابێ  بە  ئێران جارێ  ڕێژیمی 
ئێران جارێ  ڕابگرێ؛ ڕێژیمی  و خۆی 
خۆی  قازانجی  لە  دانوستان  زەمینەی 
گۆڕانێک  تا  دەکا  چاوەڕێ  و  نابینێ 
ئەوەی  بۆ  ئارا  بێتە  زەمینەیەدا  لەم 
بچێتە  بەهێزترەوە  هەڵوێستێکی  بە 
خۆی  ئێران  دانوستان؛  مێزی  سەر 
نەرمتر  ئەمریکا  داواکانی  تا  ڕادەگرێ 
بگەیەنێ  قەناعەتە  بەو  ئەمریکا  و  بکا 
خۆ  بکاتەوە.  کەمتر  داواکانی  کە 
دانەبەزاند  خواستەکانی  ئەمریکا  ئەگەر 
نەما،  خۆڕاگریی  توانای  ئێرانیش  و 
بە  دەبێ  ناچار  ئێران  حاڵەتەدا  لەم 
سەر  بچێتە  الوازیشەوە  هەڵوێستێکی 

مێزی دانوستان.   
نێوەدا  لەم  کە  گرینگ  فاکتۆرێکی 
لەم  ئەگەر  خەڵكە؛  دەبینێ،  دەور 
فشارێکی  ڕێژیم  کە  هەلومەرجەدا 
نێوخۆشدا  لە  لەسەرە،  دەرەکی  زۆری 
دیفاکتۆی  بزووتنەوەیەکی  الیەن  لە 
ئەوە  بکێشرێ،  چالش  بە  خەڵکەوە 
دێنێتە  زۆر  ڕێژیم  خۆڕاگریی  توانای 
ڕوحیەی  بەرامبەریشدا  لە  و  خوار 
و  سەر  دەباتە  ئەمریکایی  الیەنی 
گەمارۆکان  بوونی  بەرهەمدار  بە 
ئامانجی  چونکە  دەکا؛  هیوادارتری 
سەرەکیی ئەو گەمارۆیانە، کە قورسایی 
ئەوەیە  خەڵک،  سەر  خستۆتە  زۆریان 
کە خەڵکی ئێران جاڕز بکەن و لەدژی 
ڕاپەڕین  بۆ  و  بیانهارووژێنن  ڕێژیم 
لەو  لەوانەیە  تەنانەت  بدەن؛  هانیان 
فشارەکانی  ئەمریکا  نەتەنیا  حاڵەتەدا 
بە  نییە  دوور  بەڵکوو  بکا،  زیاتر 
سەربازیی  گورزی  هەندێک  وەشاندنی 
دیاریکراویش، یان ڕێژیم بەرەو گۆڕین 
الوازیدا  لەوپەڕی  یان  بنێ  پێوە  پاڵ 
ئەوەی  بۆ  دانوستان،  بکەوێتە  لەگەڵی 
بەسەردا  خۆی  داخوازیی  زۆرترین 

بسەپێنێ.
ئەمریکاش  الیەنی  هاوکێشەیەدا  لەم 
هەیە.  خۆی  لێکدانەوەی  و  حیسابات 
ئامرازی  و  زلهێزە  واڵتێکی  ئەمریکا 
ئێستاش  هەتا  ڕاستە  زۆرن.  هێزیشی 
هێناوە  ئێران  بۆ  زۆری  فشاری 
توانای  و  دیکە  ئامرازی  هێشتا  بەاڵم 
فشارهێنانی دیکەی ماوە و بە واتایەک، 
نەگەیشتۆتە  ئەمریکاش  فشارەکانی 

ئەوپەڕی خۆی.
و  »گۆپاڵ  سیاسەتی  ئەمریکا 
گێزەر« لە بەرامبەر ئێران بەکار دێنێ. 
لەگەڵ  ئەوەیە  ئەو سیاسەتە  پێویستیی 

ئەو  لەگەڵ  و  دەیانهێنێ  فشارانەی  ئەو  هەموو 
نێوەنێوە  و  جاروبار  دێنێ،  بەکاری  گۆپاڵەی 
پرسی دانوستانیش بورووژێنێ و بە دەربڕینێک 
ئەو  بۆ ئەوەی هەموو  بدا؛  نیشان  گێزەرەکەش 
فشارانە بخاتە خزمەت دانوستانەوە و بۆ ئەوەی 
لە حاڵەتێکی بەرزەخیی ڕەوانیدا  ئێران  ڕێژیمی 
ئەوەندەی  و  بێتەوە  ساغ  نەیەڵێ  و  ڕابگرێ 
مومکینە درز بخاتە نێو سیستمەوە. ئەمریکا کە 
ئیستراتێژیی »فشاری النی  زۆری« لە هەمبەر 
بەردەوام  شێوەیەکی  بە  بەر،  گرتۆتە  ئێران 
کرد،  پێویستی  ئەگەر  و  هەڵیدەسەنگێنێ 
پێداچوونەوە و گۆڕانی تێدا پێک دێنێ؛ بۆ ئەوەی 
ئاگای لەوە بێ کە خزمەت بە ئامانجەکەی دەکا. 
ڕۆژێک  ئەگەر  شیکارییەدا،  ئەم  تیشکی  لەژێر 
ئەمریکا بێتە سەر ئەو باوەڕەی کە گەمارۆکان 
ئامانج  زیاتر  لەوە  و  داناوە  خۆیان  کاریگەریی 
بوونی  دروست  ساتەوەختی  ئەوکات  ناپێکن، 
زەمینەی  دەربڕینێک  بە  دانوستانە.  زەمینەی 
و  ئێران  کە  دەبێ  دروست  کاتێک  دانوستان 
ئەمریکا لەم خاڵەدا بەیەک بگەن: ئێران ئەوپەڕی 
فاکتۆرەکانی  النی  زۆری  و  خۆڕاگری  توانای 
ئەو  بگاتە  ئەمریکاش  و  هێنابێ  بەکار  هێزی 
خۆیان  کاریگەریی  فشارەکان  کە  قەناعەتەی 
دەتوانێ  باشتر  دانوستان  لەمەوبەدوا  و  داناوە 

خواستەکانی دابین دەکا.
لە کۆتایی دا پێویستە دوو خاڵی گرینگ ئاماژە 

پێ بکەین:
و  پێدراو  بنەمای  لەسەر  شرۆڤە  یەکەم، 
فاکتەکانی مەوجوود و دوورەدیمەنی ڕەوتەکان، 
باسی شتی پێشبینی  کراو دەکا؛ لە هەمان کاتدا 
دان بەوەدا دەنێ کە ناتوانێ هەموو شتەکان بڵێ و 
پێشبینی بکا و بیاڤێک دەمێنێتەوە کە لە دەرەوەی 
توانای ئەوە؛ لە ڕاستیدا شتی پێشبینینەکراو و 
و  شرۆڤەیە  دیکەی  دیوێکی  چاوەڕواننەکراو، 
ڕەوتی ڕووداوەکان، ڕەوتێکی بێ گرێ و  گۆڵ و 
بێ لەمپەر نییە و لەوانەیە فاکتۆرێک، کە لە کاتی 
شرۆڤەدا ڕەچاو نەکراوە و یان بوونی نەبووە 
بە  ڕووداوەکان  ڕەوتی  ئارا،  هاتۆتە  دواتر  و 
شێوەیەکی دیکە بگۆڕێ. لێرەدا دەبێ یەک خاڵمان 
لەبەرچاو بێ ئەویش ئەوەیە، نابێ لە شیکاریی 
ئەم دۆخە ئاڵۆزەدا خۆمان لە دووانەی شەڕ یان 
لەوانەیە دۆخی  ئێراندا قەتیس بکەین.  تەسلیمی 
تا ماوەیەک درێژەی  نە تەسلیم  بوون  نە شەڕ 
هەبێ. بەکورتی ئەم کێشەیە ئاڵۆزە و فاکتۆری 
ئەو  بەرپرسانی  تەنانەت  تێدا دەخیلن و  زۆری 
دوو واڵتەش نازانن دۆخەکە چی لێ دێتەوە! چ 
بگا بە ئێمە کە نە بڕیاردەری ئەم کێشەین و نە 
ئاگامان لە زۆر شت هەیە؛ مەرج نییە ئەوەی لە 
ڕاگەیەنەکان دەگوترێ، هەمان شتیش بەکردەیی 

بکرێ. 
شتی  و  ڕیسکە  سیاسەت،  دووهەم، 
چاوەڕواننەکراوی تێدایە و ستاتیک نییە. هەمیشە 
واقعییەت بەپێی نەخشە و سیناریۆ زەینییەکانی 
لەسەر  تەنانەت  ئەمە  ناگرێ؛  شکڵ  الیەنەکان 
ئەمریکاش کە لە سەرووی هیرارکیی سیستمی 

نێونەتەوەییدا جێ دەگرێ، ڕاستە. 
ئێران  بەرامبەر  ئیستراتێژییەکی  ئەمریکا 
گرتۆتە بەر و بەردەوامیش پێیدا دەڕوانێتەوە و 
هەڵیدەسەنگێنێ، ئەگەر ئامانجەکەی خواستی و 
ئامرازەکانی تائێستای کارایی پێویستیان نەبوو، 
یان  دەکا  ئامانجەکەیدا  بە  پێداچوونەوە  یان 

ئامرازی دیکە بەکار دێنێ.

    خۆکوشتن لە کوردستان بەرەو ئاقارێکی مەترسیدار
بێهیوایی  دەرەنجامی  خۆکوشتن 
ئینسانەکانە لە ژیان، و دیاردەیەکە کە مرۆڤە 
تەما بڕاوەکان بۆ ڕزگاری لە دۆخی سەختی 

ڕووحی و دەروونییان پەنای بۆ دەبەن.
دیاردەی  کوردستان  ڕۆژهەاڵتی  لە 
ئێستا  بەرباڵوەی  شێوە  بەو  خۆکوشتن 
بەاڵم  نییە،  دوورودریژی  مێژوویەکی 
دڵتەزێنە  دیاردە  ئەو  سااڵنێکە  بەداخەوە 
ڕووی لەم هەرێمە کردوە و بەگشتی هەموو 
چین و توێژەکانی لە هەر دوو ڕەگەزی ژن 
و پیاو و گەنج و پیر یگرتۆتەوە و تا دێ لە 

پەرەسەندن دایە.
جۆراوجۆری  هۆکاری  و  هۆ  خۆکوشتن 
کێشەی  و  هەژاری  بڵێین  دەکرێ  هەیە، 
بەرچاوەکانی  هەرە  دیاردە  لە  کۆمەاڵیەتی 
لە  بێکاری  و  هەژاری  خۆکوشتنن.  دیاردەی 

پەنابردنە  بۆ  هۆکارێک  بۆتە  کوردستان 
کەسانەش  ئەو  زۆربەی  و  خۆکوشتن  بەر 
دێنن  خۆیان  ژیانی  بە  کۆتایی  کە 
ژیانی  بژیوی  دابینکردنی  لە  کە  کەسانێکن 
تاقەتی  و  توانا  و  داماون  بنەماڵەکەیان 
خێزانەکەیان  نەبوونی  و  برسیەتی  دیتنی 
نییە. ئەوان بەناچاری ڕێگەیەک هەڵدەبژێرن 
بەسەر  دیکە  کارەساتێکی  بەداخەوە  کە 
داخی  هەر  نەک  و  دێنن  مناڵەکانیان 
بۆ  بنەماڵەکەیان  سەرپەرستی  لەدەستدانی 
بەڵکوو  دەمێنێتەوە،  دڵیاندا  لە  هەتاهەتایە 
و  دەبن  سەرپەرست  بێ  منداڵ  کۆمەڵێک 
و  پێشوو  لە  خراپتر  ژیانیان  ئەمجارەیان 
دەکەوێتە سەر  پێگەیاندنیان  ئەرکی  هەموو 
کوردستان  لە  بەداخەوە  کە  دایکێک  شانی 
یا کار بۆ ژنان زۆر کەمە و  ژنی کارمەند 

ئەوەش دەبێتە گەورەترین گرفتی بەردەم 
و  پەنا  هیچ  مخابن  کە  بنەماڵەیەک  ژیانی 

یارمەتیدەرێکی نییە.
ئێران  وەک  دەوڵەمەندی  واڵتێکی  لە 
پێویستە حکوومەت یاریدەدەر و هاوکاری 
بێدەرەتان  کە  بێ  بنەمااڵنە  و  کەس  ئەو 
بەداخەوە  بەاڵم  داهاتن،  بێ  و  بێکار  و 
کە  ئێران  ئیسالمیی  کۆماری  ڕێژیمی 
و  بێکاری  و  هەژاری  سەرچاوەی  خۆی 
هیچ  هەر  نەک  ئینسانەکانە،  خۆکوشتنی 
هاوکارییەکی ماددییان ناکا بەڵکوو بیرێک 
خەمهێنەرەش  دیاردە  ئەو  چارەسەری  لە 

ناکاتەوە.
ژنانیش  نێو  لە  خۆکوشتن  دیاردەی 
و  سەندووە  پەرەی  بەرین  بەشێوەیەکی 
کوردستان  گوندەکانی  و  شار  لە  ڕۆژانە 

کچانی  و  ژنان  خۆکوشتنی  شاهیدی 
بێدەرەتان و بێ پشتیوانین. خۆکوشتنی 
و  نەبوونی  بەهۆی  بەشێکی  ژنان 
دیکەی  بەشەکەی  و  نەدارییە  گرفتی 
کۆمەاڵیەتی  کێشەی  بۆ  دەگەڕێتەوە 
ئاماری  زۆرترین  کە  بنەماڵەیی  و 

خۆکۆشتن لەو بەشەدا تۆمار کراوە.
لە  زۆرتر  کۆمەاڵیەتییەکان  کێشە 
و  هەژار  چینی  لەنێو  و  دێهاتەکان 
لێرەشدا  دەدەن.  ڕوو  دەرەتان  بێ 
بەرپرسی  واڵتێک  هەر  لە  حکوومەت 
کۆمەاڵیەتیانەیە  دیاردە  ئەو  یەکەمی 
چارەسەرکردن  و  بەدواداچوون  بۆ  و 
بوودجەی  بە  تایبەت  دامەزراوەی 
کە  کراوە  دەستنیشان  بۆ  پێویستی 
تێدا  کاری  شارەزا  و  پسپۆر  کەسانی 

دەکەن و لێکۆڵینەوە لە دیاردە نامۆکان دەکەن.
هۆکاری  حکوومەت  ئێراندا  لە  بەداخەوە 
ژنانە.  خۆکوشتنی  سەرەکی  و  پەردە  پشتی 
لەو  دواکەوتووەکان  یاسا  و  هەاڵواردن  چونکی 
و  دێڵێتەوە  پەنا  و  پشت  بێ  ژنان  کە  هۆیانەن 
نالەبارە  دۆخە  لەو  بوون  دەرباز  بۆ  ئەوانیش 
ڕووحی و ڕەوانییە پەنا دەبەنە بەر خۆکوشتن. 
لە ئێراندا ژنان لە ژێر دەسەاڵتی ڕەشی کۆماری 
ئیسالمییدا هەم لە دەرەوە و هەم لە نێو بنەماڵەدا 
زوڵمیان لێ دەکرێ. حکوومەت بە یاسا ڕێگری 
دەکا لە پێشکەوتنی ژنان و بە ئاشکرا مافەکانیان 
پێشێل دەکا و لە حاڵەتی بەگژداچوونەوەی یاسا 
دواکەوتوەکانی دەوڵەتدا لە الیەن ژنانەوە، ئەوە 
پیاوساالری  یاسای  غەزەبی  بەر  دەکەونە  ژنان 
و ڕاپێچی بەندیخانەکان دەکرێن و سزا دەدرێن.

ئەمانە و کۆمەڵیک هۆکاری دیکە بوونە هۆی 
ببێتە  خۆکوشتن  دیاردەی  بەداخەوە  کە  ئەوەی 
ڕێکارێک بۆ هەاڵتن لە دەست ژیان یا خۆدەرباز 
و  نیگەرانی  مایەی  بۆتە  کە  ژیانەی  لەو  کردن 

زەحمەت و بێهیوایی.

ڕاپۆرت: »کوردستان«
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خوێندنەوەیەکی نوێ بۆ سۆسیالیزمی دێموکراتیک
)نیزامی سەرمایەداری و ئابووریی پالنمەند و سێنترالیزە(

سمایل بازیار)2-3(
پاش پەسەندكردنی سۆسیالیزمی دێموكراتیك 
چــارەگــە ســەدەیــەكــەوە  ــەرزایــی  ب لــە  ئێستاكە 
سۆسیالیزمی  كە  ســەردەمــەی  ئــەو  دەڕوانینە 
ئامانجی درێژخایەنی حیزب  دێموكراتیك وەك 
پەسەند كرا. زۆر ئاڵوگۆڕی بنەڕەتی بەسەر لە 
ئابووری،  فیكری،  سیاسی،  بوارەكانی  هەموو 
تێکنۆلۆژیك، كۆمەاڵیەتی و نەخشەی سیاسیی 
ــەریــەك هــەڵــوەشــانــی  ــەب ــوە. ل ــات ــە جــیــهــانــدا ه ل
ســارد،  شــەڕی  كۆتایی  ئــارایــی،  سۆسیالیزمی 
سەركەوتنی  جیهانیبوون،  ڕەوتــی  خێرابوونی 
زانیاری  تێكنۆلۆژیی  بازاڕ، شۆڕشی  ئابووریی 
دێموكراسی،  پەرەسەندنی  گرتن،  پێوەندی  و 
ــنــی  ــی نــاســیــۆنــالــیــزم و دەرکــەوت ــدن پــەرەســەن
جوغڕافیا  نەخشەی  لەسەر  تازە  واڵتی  دەیــان 
باوم«  هابز  »ئێریك  دیكە.  ئاڵوگۆڕی  زۆر  و 
و  ئینسان  ژیانی  مــێــژووی  كــات  »هیچ  ــێ:  دەڵ
بوون  ڕووداو  تووشی  كە  كۆمەڵگەیانەش  ئەو 
ئاڵوگۆڕه  ئەو  كورتدا  زەمەنیی  دەورەیەكی  لە 
بنەڕەتییانەیان بە خۆوە نەبینیوە و سەیر ئەوەیە 
نین،  ناوچەییش  و  لۆكاڵی  ئاڵوگۆڕانە  ئەو  كە 
تەواوی  بە  جیهان  سیمای  و  جیهانین  بەڵكوو 

گۆڕاوە.«
ــوازن كە  ــ ــە ئێمە دەخـ ل ئــەمــانــە  ــووی  ــەم  ه
سۆسیالیزمی  بــۆ  نــوێــمــان  خــوێــنــدنــەوەیــەكــی 
دێموكراتیك هەبێ و بە ڕوانینێكی سەردەمیانە 
 ٣٦ كە  بین،  ــەرەوڕوو  بـ پێناسەیە  ئــەو  لەگەڵ 
لە گەرمەی شەڕی سارددا  پێش و  لەوە  ساڵ 
كراوە و بۆ سەردەمی خۆی لە فەزای سیاسیی 
كوردستاندا، خاڵی وه رچەرخانێکی نوێ، ژیرانە 
پرەنسیپی  هێندێك  ئێستاش  كە  بوو  بوێرانە  و 

لەگەڵ ئەم سەردەمە دەگونجێ. 
ــەی نـــوێـــمـــان بۆ  ــ ــرۆڤ  هــــەر بـــۆیـــە لـــە شــ
دیكە  جۆرێكی  بە  دێموكراتیك  سۆسیالیزمی 
جیاوازن  كە  واتا  و  چەمك  هەندێك  دەڕوانینە 
لە هەڵوێستی پێشوومان و لەم سێ تەوەرەیەدا 

پوخت دەكرێنەوە.
ئــابــووریــی   )٢ نــیــزامــی ســـەرمـــایـــەداری   )١
وەك  سۆسیالیزم   )٣ سێنترالیزە  و  پالنمەند 

نیزامێكی ئابووری_كۆمەاڵیەتی

نیزامی سەرمایەداری
باش  یــان  باشە  خــراپــە،  یــان  چاكە  بە  ئێمە 
هەڵوێست  سەرمایەداری  نیزامی  لەسەر  نییە 
هەیە  چۆن  وەك  سەرمایەداری  ئێمە  ناگرین، 
هەڵدەسەنگێنین. بەپێچەوانەی ئەو پێشبینییانەی 
نیزامی  كرد،  دەیــان  سیستمە  ئەم  نەیارانی  كە 
سەرمایەداری لەنێو نەچووە و ئەو گۆڕهەڵكەنە 
واتە پرۆلیتاریا كە ڕەسالەتی بە خاك ئەسپاردنی 
ئەو نیزامەی لە ئەستۆ بوو هیچی بۆ نەكرا و 
ئەو سیستمە هەروا درێژە بە ژیانی خۆی دەدا.
  ڕازی ئەو تەمەن درێژییە ســەرەڕای زۆر 
قەیرانی گەورە كە  هەوراز و نشێو و چەندان 

تووشی هاتووە چییە؟ 
سیستمە  ــەی  ــچــەوان ــێ پ بـــە  سیستمە  ــەو  ئـ
لە  خــۆی  پێش  ئابووری_كۆمەاڵیەتییەكانی 
نێو  لە  )واتە  ناخولێتەوە  خۆیدا  شوێنگەی  نێو 
ئەو  بەڵكوو  ناخولێتەوە(،  داخــراودا  بازنەیەكی 
سیستمە داینامیكە و بەردەوام خۆی تێپەڕ دەكا 
و هەر وەك بینیومانە لە چەند قۆناغێكدا گەشەی 
كردوە و یەكێك لە داینامۆ سەرەكییەكانی ئەم 
كە  تێکنیكی،  داهێنانی  لە  بریتییە  گەشەكردنە 
نوێ  بەرهەمهێنانی  سیستمەكانی  بـــەردەوام 

كردۆتەوە.
ــەداری ســێ شۆڕشی  ــای كــۆمــەڵــگــەی ســەرم
تێکنیكی بە خۆیەوە بینیوە، شۆڕشی سەنعەتی 
تا   ١٨٩0( كارەبا  شۆرشی   ،) ــــ١7٦0   ١٨7٥(
 )... )١٩70ـ  ئەنفۆرماتیك  شۆڕشی  و   )١٩٦٥
بیستەم  ســەدەی  حەفتاكانی  ســەرەتــای  لە  كە 
دەستی پێكردوە و بە تێکنیكی تازەی ڕاگەیاندن 
و پێوەندی كردن دەست پێدەكا و هەر ئێستاش 
بەردەوامە و دوورەدیمەنی تەواوبوونی جارێ 
كە  باسە  شایانی  چاوەڕوانییه.  له  دوور  زۆر 
لە  یەكێك  وەك  ماركسیش  ــارل  كـ تــەنــانــەت 
نیزامی  ڕەخنەگرانی  و  ئانالیزۆر  گەورەترین 
پێویستی  تایبەتمەندیی  بە  دانی  سەرمایەداری 
بەردەوامی و ئەمڕۆیی بوونی سەرمایەداری و 
و  سوود  وەدەسهێنانی  بۆ  ئاڵوگۆڕ  و  داهێنان 
قازانج داناوە. بێجگە لەمانە بەهۆی پێشكەوتنی 
كە  تێکنۆلۆژی  و  زانست  سەرسووڕهێنەری 
گەورەترین  سەرمایەدارییە،  دنیای  بەرهەمی 
یارمەتیدەری سەركەوتنی ئینسان بووە بەسەر 
سروشتدا كە سەدان و بگرە هەزاران دەسكەوتی 

بە نرخی بۆ مرۆڤایەتی لێ كەوتۆتەوە.
سەرمایەداری  ئابووریی  سیستمی  هەروەها 
سروشتەیدا  و  تایبەتمەندی  ــەم  ئ ئاكامی  لــە 
چوونەدەرێی  شانۆ  لە  دوای  بە  تایبەتی  بە  و 

ئــابــووریــی  سیستمی  ــە  ــ وات ڕكـــابـــەرەكـــەی 
بۆتە  كــــردەوەدا  لــە  ئــەمــڕۆ  سۆسیالیستی، 
زاڵ  و  ڕكــەبــەر  بــێ  ئــابــووریــی  سیستمێكی 
بەسەر جیهاندا و بااڵدهستیی خۆی لە واڵتان، 
قووڵتر  ژیــانــدا  الیەنەكانی  و  كولتوورەكان 

دەكا.
ئەوە تا ئێرە نیوەی درەوشاوەی مانگەكەیە، 
ڕێساکه  ئەمانە،  هــەمــووی  ــەرەڕای  سـ چــون 
شوێنی  لە  هەر  سەرمایەداری  سیستمی  لە 
وەدەستهێنانی  بۆ  بەرهەم  ئێستاش  خۆیەتی. 
قــازانــجــە و وەدەســتــهــێــنــانــی ئەو  ــوود و  سـ
تایبەتییە  بنەمای خاوەنایەتی  لەسەر  سوودە 
دەژمــێــردرێ.  سەرمایەداری  بناخەی  بە  كە 
وەدستهێنانی  بنەمای  لەسەر  سەرمایەداری 
ــەوپــەڕی ســوود و قــازانــج و  النــی زۆر و ئ
كەڵەكە كردنی سەرمایە و سامان ڕاوەستاوە 
و مەبەستی سەرەكی و هاندەر و ئەنگیزەی 
لە  بریتییە  سەرمایەدارێك  و  خاوەنكار  هەر 
زیادكردنی سامان بە هەر نرخێك و بە هەر 
تیۆری  بڵێین  دەكـــرێ  بۆیە  فێڵێك.  و  فــرت 
زێدەبایی )ارزش اضافی( كارل ماركس هەر 
وەك لە سەرمایەداریی كالسیكدا هەبوو، هەر 

وەك خۆی ماوەتەوە.
ــاكــامــە كە  ــە ئـــەو ئ ــن ــەی ــجــۆرە دەگ ــەم   ب
ئابووریی  سیستمێكی  وەك  ســەرمــایــەداری 
ئەوە  و  جیهاندا  بەسەر  زاڵ  و  ڕكەبەر  بێ 
كە جیهانی بوونی سەرمایەداری، واقعیەتێكە 
ئابووریی  جیهانیبوونی  بــە  ــارودۆخــی  ب لــە 
كە  دنیایەكدا  لە  هەروەها  و  سەرمایەداری 
ئێمە  دان،  ئابووری  لە خزمەت  سیاسەتەكان 
پاناو  لە  بین  بچووك  دوڕگەیەكی  ناتوانین 
بژین.  تەریكی  و  بەتاك  و  )ئۆقیانووس(ێكدا 
ڕێكخراوی  بــەردەم  لە  گۆرباچۆف  وتەكانی 
)١٩٨٩ی  ساڵی  لــە  یەكگرتووەكان  نــەتــەوە 
حەقیقەتەیە:  ئــەم  بــۆ  ــامــاژەیــەك  ئ زایــیــنــی( 
یەكگرتووە  ئۆرگانیزمێكی  »ئابووریی جیهان 
سیستمێكی  هـــەر  یـــان  ــك  ــێ ــەت دەوڵ هــیــچ  و 
كۆمەاڵیەتی یا ڕەوشێكی ئابووری ناتوانێ لە 
پەرە  سروشتی  شێوەی  بە  ئــەودا  دەرەوەی 

بستێنێ.«
 بەمجۆرە دەبینین كە سەرمایەداری بۆتە 
ئاڵترناتیڤێكی  ئێستاكە  نە  و  واقیع  ئەمرێكی 
بۆ  كۆتاییەك  ئێستادا  ئاسۆی  لە  نە  و  هەیە 
ئەو نیزامە بەدی دەكرێ. كەوابوو ڕووخانی 
دروشمێكی  ئیدی  ئەمڕۆكە  ســەرمــایــەداری 
ئەوەش  كە  بڵێم  ئەوەش  با  نییە.  واقیعبینانە 
ــە بـــە مــانــای  ــەم وا لــێــك نـــەدرێـــتـــەوە كـــە ئ
واتــە  فۆكۆیاما  وتــەی  پشتڕاستکردنەوەی 
»كۆتایی مێژوو«ە. هەر ئەوەندە بەسە بڵێم كە 
بۆخۆیشی دە ساڵ دوای نووسینی ئەو كتێبە 
پاش ئەو قەیرانەی كە تووشی ئابوورییەكانی 
خەریكی  هات  ئاسیا  بەورەكانی  بە  ناسراو 
چینییەكان  وتــەی  بە  بــوو.  بوونەوە  پاشگەز 
و  مەیدان  هاتە  شێرێك  نركەی  بە  سەرەتا 
پاشەكشەی  مارێك  یانی  ون  نەرم  بە  دواتر 
كرد. بەاڵم ئەگەر ڕەتكردنەوەی سەرمایەداری 
دروشمێكی واقیعبینانە نییە، بەو مانایەش نییە 
كە جڵەو و پێشی سەرمایەداری ئاوەاڵ بكرێ 
و بە شێوەیەكی ڕەها ئازاد بێ و سنوورێكی 
كراوە  پێشی  ئەگەر  سەرمایەداری  نەبێ.  بۆ 
بۆی  تا  و  دەچەوسێنێتەوە  دەتــوانــێ  تا  بێ 
بلوێ لە چاوچنۆكی و كۆكۆدنەوەی سەروەت 
بێعەداڵەتی  سنووری  و  ناوەستێ  سامان  و 
سەرمایەداری  خــۆی.  ئەوپەڕی  دەگەیەنێتە 
هیچ كات پەرۆشی ئەوەی نییە كە خەڵك لە 
بەگشتی  و  سەرپەنایە  بێ  دەمــرێ،  برسان 
بێبەشە.  مادییەكان  نیعمەتە  و  ئیمكانات  لە 
چەند  سەمبولیكی  ــردەوەی  ــ ك هێندێك  ــە  )ل
كاری  ژمارەیەك  بۆ  دەگەڕێین  سەرمایەدار 

خێرخوازانە(.
كەوابوو ئێمە لەگەڵ ئەو هەوسارپچڕاویەی 
دەبــێ  وایـــە  پێمان  و  نین  ــدا  ــەداری ــای ســەرم
خەڵك  دێموكراتیكی  و  سیاسی  دەســەاڵتــی 
سنوورێكی بــۆ دابــنــێ، ئــەم ســنــوورە بــۆ چ 
هاوسەنگیی  جێگیركردنی  بــۆ  مەبەستێك؟ 
دەسكەوتە  پاراستنی  و  كۆمەاڵیەتی  ڕێژەیی 
بۆ  دەبــێ  و  دێموكراتیكەكان  و  كۆمەاڵیەتی 
وەدیهاتنی ئەم پڕۆژەیە سەندیكاكان، یەكیەتییە 
جــۆراوجــۆرە  دامــــەزراوە  و  كرێكارییەكان 
زۆرتــر  هەرچی  كولتوورییەكان  و  مەدەنی 

ڕێك بخرێن.
ئەمە ڕاستییەکی ڕوون و مێژووییە كە ئەو 
دەسكەوتە دێموكراتیكانە و ئەو دێموكراسییە 
پێشكەوتووی  واڵتانی  لە  كە  كۆمەاڵیەتییەی 
ســەرمــایــەداریــدا وەدەســـت هــاتــوون و پیادە 
كراون، سەرمایەداری لەسەر كەشەفی زێڕین 

هــەمــووی  بــەڵــكــوو  ــردوون،  ــەكـ نـ پێشكەشی 
یاسای  بوونی  سەپاوە:  ســەردا  بە  ئەوانەی 
كـــاری پــێــشــكــەوتــوو، بــیــمــەی كــۆمــەاڵیــەتــی، 
ــە،  ــشــووی ســااڵن مـــووچـــەی خــانــەنــشــیــنــی، پ
ساعەت،   ٨ بۆ  كــار  ساعەتی  كەمكردنەوەی 
مافی مانگرتن، مافی دامەزراندنی سەندیكا و 
یەكیەتییە كرێكارییەكان و ... ئەگینا هیچ خاوەن 
كار و سەرمایەدارێك ئامادە نییە ڕێككەوتنی 
كــۆمــەاڵیــەتــی لــەگــەڵ هــێــزەكــانــی خـــوارووی 
بە  بەپوختی  و  بەكورتی  بێنێ.  پێك  كۆمەڵ 
قەولی ئانتۆنی گیدێنز، كۆمەڵناس و داهێنەری 
جێگرێكی  هیچ  كەس  »چیتر  سێیەم:  ڕێگەی 
ال  لە  ســەرمــایــەداری  سیستمی  لەمەڕ  باشی 
نییە، ئەوەی ئێستا قسەی لە سەر دەكرێ، ئەو 
به ڵگانهی دەهێنرێنەوه ئەوەیە كە تا چ ڕادەیەك 
و لــە چ ڕێــگــایــەكــەوە، دەبــێ ســەرمــایــەداری 

كۆنتڕۆڵ و ڕێك بخرێ«.
 

ئابووریی پالنمەند و سێنترالیزە
ئێمە ئەگەر لە ڕابردوودا لەگەڵ ئەم شێوەیە 
لە ئابووریدا بووین، ئێستا بۆمان دەركەوتووە 
كە ئەم شێوەیە لە ئابووری، ئەزموونی خۆی 
داوەتەوە و سەركەوتوو نەبووە. هۆكارەكانی 

ئەم سەرنەكەوتنە چ بوون:
ــ لە هیچ شوێنێكی ئەم دنیایە نەبینراوە كە 
خێرایی كاری دەوڵەت زۆرتر بێ لەو كەسانەی 
و  خــۆیــانــەوەن  تایبەتی  ــاری  ك دوای  بــە  كــە 

بەرەنجامی كارەكەش زیاتر بێ.
دەسەاڵتی  و  سیاسی  دەسەاڵتی  بوونی  ــ 
ئەوە  ئاكامی  دەوڵــەتــدا  دەستی  لە  ئــابــووری 
دەبێ خەڵكی كۆمەڵگە لە هەموو الیەكەوە چاو 
لەدەست و دیلی دەوڵەت دەكا و بچووكترین 
دەسەاڵتێكی  بــە  دەسوێڕاگەیشتن  بــۆ  هیوا 

خەڵكساالر و ئازاد ناهێڵێتەوە.
سەرمایەی  بــەكــردەوە  ئابوورییەدا  ــەم  -ل
دەرەكی بەهۆی قان و پوانی دەوڵەت ڕادەكا. 
شێوەیەكی  بــە  خەڵك  ئــابــووریــیــەدا  -لــەم 
ــن بە  ــ ــەوخــۆ دەب ــاڕاســت ــا ن ــەوخــۆ و ی ڕاســت
ــوزاری )نـــانـــخـــۆری( دەوڵــــــەت،  ــگـ ــەتـ ــزمـ خـ
ــەت  دەوڵ بــە  خەڵك  ئــابــووریــی  بەستراوەیی 
دەبێتە هۆی ئەوە كە ئەوان بە ناچار ملكەچی 
دەبینین  بۆیەش  هــەر  بــن،  حاكمان  ئــیــرادەی 
ملهوڕی  و  دیكتاتۆر  حاكمانی  هــەمــوو  كــە 
ئابووری  كردنی  دەوڵــەتــی  بە  مەیل  مێژوو 
هەیە، چونكە ئەمە دڵنیاترین ڕێگەیە بۆ لەنێو 
و  ئـــازادی  وەدیهاتنی  دەرەتانەكانی  بردنی 
جێگیركردنی  ــەدا  وت یــەك  لە  و  دێموكراسی 
ــەر لە  ــ ــۆ وێـــنـــە ه ــی. بـ ــ ــەدەن ــ ــەی م ــگ ــەڵ ــۆم ك
ــەری خــۆمــان دەتــوانــیــن ئــامــاژە بەو  ــ دەوروب
لە سەردەمی كەماڵ  بكەین: توركیە  نموونانە 
ئاتاتۆرك، )١٩٢٣ـ ١٩٣٨ی زایینی(. ئێران چ لە 
سەردەمی بنەماڵەی پەهلەوی )١٩٢٥ـ ١٩7٩ی 
ئیسالمی  لە سەردەمی كۆماری  زایینی( و چ 
عەبدولناسر  سەردەمی  لە  میسر   )... )١٩7٩ـ 
بەعس  ســەردەمــی  لە  عێراق   )١٩70 )١٩٥4ـ 
یا  دەوڵەت  كە  )١٩٦٨ـ ٢00٣( سەلماندوویانە 
یان  و  دەوڵەت  نێو  دەسڕۆیشتووی  گرووپی 
بــازاڕ  كۆنتڕۆڵی  خەستی  بــە  چەند  بنەماڵە 
و  ــازادی  ئـ بــڕی  كەمترین  ــەوەنــدەش  ئ بكەن 

دێموكراسی بە كۆمەڵ دەبەخشن.
ئەزموون نیشانی داوە كە ئەو ئابوورییانەی 
ــە دامــــــــــەزراون، نە  ــای ــەم ــن لـــەســـەر ئــــەو ب
و  دێنن  خۆیان  لەگەڵ  مادی  خۆشگوزەرانی 

دابین  بەكارهێنەران  پێداویستییەكانی  نە 
ئافراندنی  و  نڤار  بە  بواریش  نە  و  دەكــەن 
هەموو  كە  لەوێڕا  دەدەن.  بەرهەمهێنەران 
و  )تولید  دابەشكردن  و  بەرهەم  ئیمكاناتی 
ژێر  دەخەنە  مەعنەوی  و   مــادی  توزیع(ی 
كۆنتڕۆڵی ناوەندی بەرنامەڕێژێكی دەوڵەتیی 
بەهێز، بمانەوێ و نەمانەوێ بە سەرەڕۆیی 

هەمەالیەنە دەگات.
بۆ  حیسابێك  هیچ  پــالنــدانــان  سیستمی 
ئارەزووەكانی مشتەری  زەوق و سەلیقە و 
ناكەن. ئابووریی بەرنامەداڕێژراوی دەوڵەتی 
ناكارامەیی خۆی سەلماندووە،  لە كردەوەدا 
لەم ئابوورییەدا بۆ پێكهێنانی ئازادی ئەرێنی 
ئازادیی  پێداویستیی  بەاڵم  دەدەرێ،  هەوڵ 
بەرچاو  لە  هەڵبژاردن  ئــازادیــی  یا  نەرێنی 

ناگیرێ.
سێنترالیزه  بەرنامەڕێژیی  یەك  سەر  لە 
بە  ئابووریدا  لە  دەوڵــەت  دەستێوەردانی  و 
لەنێو  و  تۆتالیتاریزم  بوونی  پەیدا  بەستێنی 
ئیمكانی  و  دەزانـــرێ  تــاک  ئــازادیــی  چوونی 

دامەزراندنی دێموكراسی نییە.
نە  واڵت  بــەڕێــوەبــەرانــی  سیستمەدا  لــەم 
تەنیا ئامرازەكانی دەسەاڵتی سیاسی بەڵكوو 
و  ــە  دای دەســت  لــەبــەر  ئیمكاناتیان  هــەمــوو 
بێعەداڵەتی  بۆ  هەلومەرج  باشترین  ئەوەش 
گرتنی  لەبەرچاو  بە  كەوابوو  دەڕەخسێنێ. 
پالنمەند  ــابــووریــی  ئ ئێمە  فاكتانەیە  ئــەو 
ڕەت  دەوڵـــەتـــەوە  الیـــەن  لــە  سێنترالیزه  و 
بازاڕی  سیستمی  لە  پێڕەوی  و  دەكەینەوە 

ئازاد دەكەین.

سیستمی ئابووریی بازاڕی ئازاد
ڕكـــەبـــەرایـــەتـــیـــی ئـــــازاد دەبــێــتــە هــۆی 
چــوونــەســەرێــی كــارامــەیــی، بـــازاڕ پــەرە بە 
كارامەیی دەدا و واڵمی ویست و داخوازەكانی 
مشتەری دەداتەوە و سەربەستیی ئیختیار و 

ئازادیی سیاسی دەپارێزێ.
تێچووی  كــەمــكــردنــەوەی  هــۆی  -دەبێتە 

بەرهەمهێنان.
-دەبێتە هۆی پەیدابوونی كەلوپەلی نوێ.

سەلمێندراوە  و  ڕوون  شتێكی  ــەوە  -ئـ
كۆمەڵگەدا  نێوخۆی  لە  پێشدا  لە  دەبــێ  كە 
تــا بۆ  بــێ،  بــەرهــەم  ســـەروەت و سامانێك 
ئەگەر  بدرێ.  هەوڵ  عاداڵنەی  دابەشكردنی 
هەوڵ و تەقاال بۆ دابەشكردنی وەك یەك و 
دامەزراندنی یەكسانیی ئابووری بە جۆرێك 
بێ كە ئەسڵی بەرهەمهێنانی سەروەت لەنێو 
هەژاریی  دابەشكردنی  تەسلیمی  دەبێ  ببا، 
بەكۆمەڵ بین، كە تەنانەت ئەوەش واتە ئەو 
نابێ هەر  دابەشكردنە وەك یەكەش بوونی 
پێشوودا  سۆسیالیستیی  سیستمی  لە  وەك 

دیتمان ژمارەیەك دەوڵەمەندتر دەبن.
پێڕەوی  دەڵێین  که  بدەین  سەرنج  بــەاڵم 
له سیستمی ئابووریی بازاڕی ئازاد دەکەین 
له هەمان کاتدا جەخت لەسەر ئەوه دەکەین 
دەسەاڵتی  الیەن  له  دەبێ  سیستمه  ئەو  که 
سیاسی و دێموکراتیکی خەڵکەوه چاودێری 

بکرێ، بۆ؟ 
پێمان  ئێمە  نــەچــێ  تێك  لێمان  ســەرەتــا 
ســەروەری  نییە،  خاوەنایەتی  دەوڵــەت  وایە 
)حاكمیەتی( هەیە. کاری دەوڵەت بەرهەمهێنان 
به  پێویستی  بەرهەمهێنان  بۆ  چــون  نییه. 
کێبەرکێ  و  بەرهەمهێنەران  سەربەخۆیی 

به  دەوڵــەت  کوێ  هەر  له  هەیه.  نێوانیاندا  له 
دەربکەوێ،  بەرهەم  بەرپرسی  بێ وەک  نیاز 
پەرەستاندن ڕاوەستاوه، بەاڵم دەوڵەت ئەرکی 
کۆنتڕۆڵ  و  گونجاو  ڕێوشوێنی  دیاریکردنی 

کردنیانی له ئەستۆیه.
ئابووریی ئازاد بە مانای الچوون و وەالنانی 
ئەوەی  نییە،  دەوڵەت  کۆنتڕۆڵی  یا  چاودێری 
كە نامێنێ هەاڵواردن لە بەڕێوەبردنی یاساكان 
و دابەشكردنی ئیمكاناتە، مەبەست ئەوەیە كە 
لەو چاودێرییەوە كە هەموو ئاسانكارییەكان، 
پشتگری و پشتیوانیكردنەكان دەبێ بۆ هەموو 
تایبەتی  بەشی  ئەگەر  بێ.  یەك  وەك  الیەك 

پشتگری لێ نەكرێ ئابووری بڕەو ناستێنێ.
بـــازاڕی  ئــابــووریــی  واتـــە  سیستمەدا  ــەم  ل
ــەن دەوڵـــەت و  ــازادی چــاودێــریــكــراو لــە الی ئـ
ئۆرگانەكانی هەڵبژێردراوی خەڵكەوە، دەوڵەت 
ئەو دەور و  بــەاڵم  دەبــێ،  نەخش و دەوری 
تەنیا  ئــەوە  و  كەمترە  و  ســنــووردار  نەخشە 
كەلوپەلی گشتی دەگرێتەوە. بەاڵم لە سیستمی 
ــەرەڕای  ــەت سـ ــ ــدا، دەوڵ ــی ــەت ئــابــووریــی دەوڵ
بەڕێوەبردنی كەلوپەلی گشتی، بەڕێوەبردن و 
حاكمیەتی خۆی بۆ كەلوپەلی تایبەتیش پەرە 

پێدەدا.
لە  نێوخۆیی  بەرهەمهێنانی  لە  پشتیوانی 
كە  )ئەمریكا  دەرەكــیــدا  بەرهەمی  بەرامبەر 
بۆ  ئازادە،  بازاڕی  ئابووریی  نموونەی  خۆی 
داكۆكی لە كەلوپەلی نێوخۆیی، یاسا و ڕێسای 
بۆ ئەو كەلوپەالنە داناوە كە لە دەرەوە دێن(.

بــازاڕ دەتــوانــێ زانــیــاری لەمەڕ گــۆڕان و 
بەاڵم  دەســت،  بەر  بخاتە  ئابووری  ڕەوشــی 
»اشتغال«  کار  دەرفەتی  به ته واوی  ناتوانێ 
پێك بێنێ و ناشتوانێ دابەشكرنی دادپەروەرانه 
دەوڵەتە  ئەوە  تەنیا  بپارێزێ.  ژینگە  یان  بكا 
یا  قەدەغەكردن  یا  دەستێوەردان  بە  دەتوانێ 
بکا  ناچار  بازرگانەكان  سەر  خستنه  فشار 
بدەن،  پارە  ژینگە  بوونی  وێران  بە  بەرامبەر 
چون خۆیان هۆكار و بەرپرسی وێران بوونن.
ئابووریناسان  هێندێك شتی دیكە هەن كە 
ــن »كـــااڵ گــشــتــیــیــەكــان« كە  ــێ ــێ دەن نـــاوی ل
ــن نــاكــرێــن وەك  ــی ــە الیـــەن بــــــازاڕەوە داب ل
گوازتنەوە  تەندروستی،  چاودێریی  كارەبا، 
قازانجی  لە  خەڵكی  ناكرێ  و،  پـــەروەردە  و 
بازاڕ  ئەگەر  بكەی.  بێبەش  گشتییەكان  كااڵ 
هەروا بەری ئاوەاڵ بكرێ، نایەكسانیی قووڵی 
كۆمەاڵیەتیی لێ دەکەوێتەوه. ئەگینا كەم كەس 
بازاڕ  میكانیزمی  كە  بكا  لەوەی  گومان  هەیە 
پێكهێنانی  بۆ  كارامەترە  و  پڕبەرهەمتر  زۆر 

سەروەت و سامان.
نییە  مانایە  ــەو  ب ئەمانە  هــەمــووی  بـــەاڵم 
بدەین،  قەڵەم  لە  بایەخێك  بە  بــازاڕ  ئێمە  كە 
ئینسانییه.  بایەخی مەعنەوی  لێرەدا مەبەست 
بازاڕ ئامرازێكی كاریگەر و بەنرخە، بەاڵم لە 
ئامرازێك زیاتر نییە كە دەبێ ڕێك بخرێ و 
لە خزمەت كۆمەڵدا بمێنێتەوە، بازاڕ بۆ خۆی 
ناتوانێ ڕێباز و بەرنامە و پڕۆژە دابنێ، ئێمە 
باوەڕمان به خوڕافەی دەستی نادیاری بازاڕ 
پێك  ئابووری  هاوسەنگیی  وایە  پێی  كە  نییە 
که  دەریخست  کۆمۆنیستی  ئەزموونی  دێنی. 
هاندەری  جێنشینی  تر  شتێکی  هیچ  ناکرێ 
شەخسی  قازانجی  بنەمای  لەسەر  بــەرهــەم 
بێ، ئەو هاندەره دەبێ کۆنتڕۆڵ و بەربەست 
مانای  به  ڕاستیدا  له  وەالنــانــی  بــەاڵم  بکرێ 

فەلەج کردنی هەموو کۆمەڵگەیه.
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محەممەد مستەفاپوورم، محەممەد لیالنەییم پێ دەڵێن. ساڵی ١٣4٨ی هەتاوی لە 
گوندی لیالنێ لەدایک بووم و هەتا پۆلی پێنجی سەرەتاییم خوێندوە.

ئاشنایەتیی من لەگەڵ حیزبی دێموکراتی کوردستان بۆ پێش سەردەمی شۆڕشی 
لە  و  مووچە  و  مەزرا  لە  بابم  و  بووم  منداڵ  کە  کاتەی  ئەو  دەگەڕێتەوە،   ٥7
کاتی کار و پشووداندا باسی کۆماری کوردستان و حیزبی دێموکرات و ڕووداوە 
سیاسییەکانی ئەو کاتی بۆ دەکردم، وەک بەسەرهاتی ڕاپەڕینی 4٦-47 و چۆنیەتیی 
ئەوەش  ئەم جوواڵنەوەیە.  دیکەی  ڕێبەرانی  و  شەهیدبوونی سمایل شەریف زادە 
وایکردبوو کە هەست و خۆشەویستیی پێشمەرگایەتی و نیشتمانپەرەوری لە ناخمدا 

گەشە بکەن.
گوندەکەی ئێمە لە ڕۆژانی شۆڕشی ٥7دا بەهۆی چەند کادر و کەسێکی سیاسی 
و شۆڕشگێڕەوە جموجۆڵی تێکەوتبوو، دوایەش هێزی پێشمەرگەی حیزب هاتن و 
لە گوندەکەی ئێمەش بنکە و مەقەڕیان دانا. هێزی »پشتیوان«یش بۆ ماوەیەکی زۆر 
لە گوندەکەی ئێمە مابوونەوە و منیش یەک لەو کەسانە بووم کە ئەم ڕووداوانەم 
دێموکرات  بۆ الی حیزبی  تێدەکردم و وردە وردە  کاریان  نیزیکەوە دەدی و  لە 

ڕاکێشرام. 
کاری  سەرەتای  و  حیزب  ئەندامی  ببمە  لێکرا  داوام  ڕەسمی  بە   ١٣٦0 ساڵی 
سیاسی و ڕێکخراوەییم بە ئەندامەتیی یەکیەتیی الوان دەستی پێکرد. بەفرانباری 
ساڵی ١٣٦٢ بە یەکجاری هاتمە دەرێ و پاش ماوەیەک مانەوە لە هێز و کۆمیتە 
ناوەندی  کە  لە »گەاڵڵە«  لە »زانکۆ«ی حیزب   ٦٣ کۆتاییەکانی ساڵی  شارستان 
بینی.  پێشمەرگایەتیمان  و  دەورەی سیاسی  بوو،  پەروەردەی حیزب  و  فێرکردن 
دوای دەورەش لە هێزی »مینەشەم«دا سازمان درام. لەو قۆناغە سەختەی خەباتی 
چەکداریدا بەشداریم لە زۆر لە شەڕ و عەمەلیاتەکانی هێزی »مینەشەم«دا کردوە، 
وەک عەمەلیاتی »کانییەرەش«ی مەهاباد، گرتنی پایەگای سیسێر، گرتنی پایەگای 

جانداران و چەند عەمەلیاتێکی گرتنی جادەی مەهاباد_ سەردەشت.
ئێمە  هێزی  دەدرانەوە،  سازمان  دەفتەر  دەوری  لە  هێزەکان  کە   ١٣٦٥ ساڵی 
ناوەکەی گۆڕا بە هێزی »زمزیران« و یەکەم بەرپرسایەتیم وەرگرت کە جێگرپەلی 

بوو. دواتر دەورەی بێسیم و »تەخریب«م بینی. 
ساڵی ١٣7٢ بە هەماهەنگیی بەرپرسانی حیزب و لە بنەڕەتدا بۆ ڕاپەڕاندنی چەند 
ئەرک و بەرنامەیەک لە ڕیزەکانی حیزب جیا بوومەوە و خۆم ڕادەستی حوکمەت 

کردەوە بۆوەی دواتر بتوانم ئەرکە پێسپێردراوەکانم بەجێ بگەیەنم.
هەتا ئەو کاتەی لەالیەن ئیتالعاتەوە گیرام، ئەرکێکی زۆری حیزبیم بەجێ گەیاند. 
ئەمن بە تۆمەتی بەشداری لە کوشتنی مۆرەیەکی ڕێژیم کە حیزبی دێموکرات بە 
ئیتالعاتی سەردەشت  لە  مانگ   ٦ ماوەی  گیرام.  گەیاندبوو،  خەیانەتەکانی  سزای 
ئەو  کوشتنی  بەرپرسایەتیی  بۆوەی  هێشتیانمەوە  ئازاردا  و  ئەشکەنجە  ژێر  لە 
ئینقالب«ی  »دادسەرای  بەڕێی  ماوەیە  ئەو  پاش  ئەستۆ.  بگرمە  ڕێژیم  مۆرەیەی 
مەهاباد و لەوێ ڕا بەڕێی بەندیخانەی ئیتالعاتی ئەم شارە کرام و بۆ ماوەی یەک 
ساڵ لەوێ ڕایانگرتم. لەو یەک ساڵەدا سێ جار دایانم بە دادسەرای شۆڕش و 
دوای لێپرسینەوە و لێکۆڵینەوە دەیانناردمەوە بۆ زیندانی ئیتالعات. پاشان بەڕێی 
زیندانی ورمێ یان کردم و بێ ئەوەی هیچ حوکمێک درابێتم و چارەنووسم ڕوون 
بردیانمە  ورمێ  بەندیخانەی  لە  مانگ  چەند  پاش  بەندیخانەیەوە.  ئەو  خرامە  بێ؛ 

دادگای شۆڕش و ئەمجارەش بێ ئەوەی حوکم بدرێم نێردرامەوە بەندیخانە.  
بە ژووری  لەگەڵ گەیشتن  زیندانی ورمێ گوتیان مالقاتت هەیە.  لە  ڕۆژێکیان 
زیندانی  بەڕێی  یەکسەر  و  بەستم  القیان  و  کردم  کەلەپچەیان  زیندان،  بەرپرسی 
ئیتالعاتی سەردەشت کرامەوە. لەوێ هەر یەکەم شەو دوای کەمە خواردنێک لە 
تووشی خوێنبەربوون  ماوەی سێ حەوتوو  و  نووسا  پێوە  نەخۆشییەکم  زیندان 
بووم، بەاڵم کەس الی لێ نەکردمەوە و بەڕێی هیچ ناوەندێکی دەرمانی نەکرام. ٨ 
مانگی دیکەش لە سللولی زیندانی ئیتالعات خرامەوە ژێر ئەشکەنجە، وەک بڵێی تازە 
ئەشکەنجەیەش هەر وەرگرتنی  لەو  دیارە مەبەست  بێ.  گیرانم  یەکەم ڕۆژەکانی 
ئەم  ئازارەکانی  و  ئەشکەنجە  بوو.  ڕێژیم  مۆرەیەی  ئەو  کوشتنی  بە  من  داننانی 
ماوەیە نە لە گێڕانەوە دێن و نە بە نووسینیش دەکرێ باسیان بکەی. هەموو جۆرە 
نەک  مانگانەدا  و  ساڵ  ئەو  هەموو  لە  وە  ڕووحی.  و  جەستەیی  ئەشکەنجەیەکی 
نەیانهێشت چاوم بە بنەماڵەکەم بکەوێ، تەنانەت هەواڵی کوشتن و ئێعدامکردنمیان 

بە بنەماڵەکەم دابوو.
و  ڕاخەر  نە  ڕابگرم،  پێ  خۆمی  بتوانم  کە  هەبوو  خواردنێک  نە  ماوەیەدا  لەو 
پەتۆیەک لە سەرمادا و نە پانکە و فێنککەرەوەیەک لە گەرمادا، نە پاک و خاوێنییەک 
و نە پێڕاگەیشتنێکی پزیشکی لەو سللولە بۆگەن و نۆتەکەدا، بەاڵم تا خوا حەز بکا 

ئەشکەنجە لە هەموو جۆر و شێوەکانی...
مەهاباددا  و  سەردەشت  ئیتالعاتی  زیندانەکانی  لە  بەندکرانم  ساڵ  دوو  دوای 
مەهابادیان  دادسەرای  بۆ  و  هەنگڵم  بن  خستە  پەروەندەکەیان  دیکەش  جارێکی 
ناردمەوە. لەوێ چاوم بە کوڕێکی خەڵکی گوندی خۆمان کەوت کە لەسەر مامەڵەی 
گوتی  و  پێداکردم  باوەشی  و  ڕانەگیرا  پێ  خۆی  دی  منی  کە  گیرابوو.  سیگار 
دوای  دیسان  کراوی...  ئێعدام  کە  وادەزانن  بۆ؟ گوتی هەموو  گوتم  ماوی؟  ئەوە 
ئیتالعاتی مەهاباد و دوو مانگی دیکەش  ناردیانمەوە زیندانی  دادگایی کردنەوەم 
لەوێ هێشتیانمەوە و پاشان بەڕێی بەندیخانەی گشتیی مەهاباد کرام و ١٨ مانگی 
دیکەش لەوێیان هێشتمەوە. لەو ماوەیەدا چەند جارێکی دیکەش بردیانمەوە دادگا 
و گوشار لەسەرم بۆ ئەوەی دان بەو تاوانە دابنێم هەر بەردەوام بوو. لە یەکێک 
ئەم  بەرپرسایەتیی  پیالن  بە  ویستیان  کردنانەدا  دادگایی  ئەم  کۆبوونەوەکانی  لە 

کوشتنەم بەئەستۆ داببڕن کە بەهۆی وشیاریی خۆم بۆیان نەچووە سەر.
ئەم هاتوچۆیەی نێوان دادسەرا و زیندانی ئیتالعاتی مەهاباد بەردەوام بوو و 
دوای 4 مانگی دی مانەوەم لە زیندانی ئیتالعاتی سپا پێیان راگەیاندم کە بە بارمتەی 
700 میلیۆن تمەن بەشێوەی کاتی ئازاد ببم. ئیدی توانیم بەشێوەیەک پێوەندی بە 
بارمتەیە  ئەم  نەیانتوانیبوو  بنەماڵەکەم  ئەوەی  لەبەر  بەاڵم  بگرم،  بنەماڵەکەمەوە 
بنەماڵەکەم  ئەوەی  دوای  مامەوە.  زینداندا  لە  دیکەش  مانگی  شەش  بکەن،  دابین 
توانییان بەهەر جۆرێک بێ ئەو بارمتەیە جێبەجێ بکەن، پاش ٦ ساڵ مانەوە لە 

زیندانەکانی ڕێژیم و بێ ئەوەی هیج حوکمێک بدرێم، لە زیندان ئازاد بووم.
و  ماوەیە  ئەم  بەاڵم  هێنا،  پێک  هاوبەشیم  ژیانی  زیندان  لە  بەربوونم  دوای 
و  پێداگری  بەهۆی  کە  نەبرد  ساڵێکی  چەند  تەنیا  ئاسایی  ژیانی  بۆ  گەڕانەوەم 
دیسان  هەبوو  لێم  شکایەتیان  ئەوانەی  و  کوژراوەکە  بنەماڵەی  بەدواداچوونی 
حوکمی گرتنم دەرچوو، بەاڵم ئەمن خەبەرم زانی و هەستم کرد کە بێتوو ئەمجارە 
بمگرنەوە ئیدی دەربازبوونم بۆ نییە، بۆیە بڕیارم دا بە زووترین کات واڵت بەجێ 
بێڵم. ئیدی بەپەلە ماڵ و منداڵم بەجێ هێشت و خۆم گەیاندە ڕیزەکانی حیزب و 

ئێستاش ئەوە کادری حیزبی دێموکراتم و درێژە بە ژیانی سیاسیی خۆم دەدەم.

دیرۆکی خۆڕاگری
)لە دێکۆمێنتەکانی ئەنجوومەنی زیندانییە سیاسییەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان( 

٦ ساڵ حەبس بێ 
ئەوەی حوکم
محەممەد مستەفاپوور  درابێتی!

نابێتە شەڕ و گوتوبێژیش جامی ژەهرە!
لە  خامنەیی   )١٣٩٨( گواڵن  ٢4ی 
و  بەرپرسان  دەگەڵ  کە  چاوپێکەوتنێکدا 
کاربەدەستانی واڵت هەیبوو، باسی زۆرێک 
کەموکوڕیی لە مژارەکانی ئابوری، کولتووری 
و گرینگی نەدان بە هێزی مرۆیی و سیاسەتە 
بنەڕەتییەکانی ڕیژیم کرد. بەو پێش مەرجەی 
هیچ  پێش  هاتوونەتە  ڕووداوانەی  ئەو  کە 
پێوەندییەکیان بە ناوبراو و دانان و سیاسەت 
دارێژەکانی نییە و بە پێی شروڤەکانی دواتر 
خااڵنە  ئەم  ڕواڵەت  بە  دەکەین،  باسی  کە 
دوژمنی  بە  ڕاستەوخۆشیان  پێوەندیەکی 
هەمیشەیی ئەو ڕێژیمەوە نییە و هۆکارەکەی 
باشە  نییە.  گەمارۆکانیش  زەختی  تەنانەت 
ئەدی  پرسیارە،  جێگای  ئەمە  بەڕاست  هەر 
ئابوری  گرفتەی  و  کێشە  هەموو  لەم  کێ 
بەدەر  بەاڵم  بەرپرسیارە؟  خەڵک  بژێوی  و 
لەو قسە و بۆچوونە سەقەت و الرانە لەمەڕ 
گرینگترین  واڵتە؛  ئەم  کێشەکانی  و  قەیران 
و  خەڵک  لە  زۆرێک  کە  پەیامەکەی  بەشی 
و  باش  ڕێکارێکی  چاوەڕوانی  بەرپرسان 
قەیرانە  لەم  بوون  دەرباز  بۆ  بوون  بەجێ 
سەرەکیی  باسی  ئێران،  نێوخۆی  تاڵەی 
دوایانەی  ئەم  گرژیەکانی  لەسەر  قسەکانی 
بوو  ناوچەکە  واڵتانی  و  ئەمریکا  و  ئێران 
کە هەر وەک گوتارەکانی پێشووی پڕ بوو 
و  جنێو  و  هەڕەشە  و  نەشیاو  قسەی  لە 
سووکایەتی بۆ هەموو جیهان و درووشمی 
غەلەتێک  هیچ  »ئەمریکا  ساڵەی  چڵ 
جگە  ئەمجارە  هەڵبەت  بوو؛  بکا«  ناتوانێ 
تریش  واڵتی  هیندێک  باسی  ئەمریکا  لە 
کە  بوو  ئەوە  قسەکانی  سەروبنی  کران. 
قاتیلە!  سەمی  گوتوبێژیش  و  شەڕ  نابیتە 
حاڵیکدا  لە  واتە  تەکلیف؟  ئەدی  باشە  دەی 
بۆ  کە  دەکا  ڕێنوێنی  کاربەدەستان  لەالیەک 
چارەسەری کێشەی ئابووریی خەڵک هەرچی 
زووتر بیرێک بکەنەوە و لەالیەکی تریش بە 
ڕێکاری  دانی  و  ڕەوشەکە  گەیاندنی  قەپات 
هەمووە  ئەو  تەحەموڵی  و  پشوودرێژی 
زیاتری  بەهێزبوونی  بۆ  فشارانە  و  زەخت 
خەڵک و تێپەڕین بەو قەیرانە و دڵنیایی دان 
بە دۆڕاندنی ئەمریکا، ئەم پەرێشان وێژیانە 
سەرلێشێوای  و  دژوازی  تووشی  بەردەنگ 
دەکات، ئاخۆ چۆن دەکرێ ئەم دوو ڕێکارانە 
بۆچوونی  پێی  بە  کاتێک  دابنێین؟  یەک  الی 
دە  هەڵکشانی  گرتنی  بەلەبەرچاو  خۆی 
خەڵکی  تووڕەیی  و  بێزاری  بەرامبەری 
ئێران لە ئەمریکا، ئێمە ناچارین خۆڕاگر بین 
ئێمە  ئێستاش  کە  دوژمنێک  لەبەرامبەر  و 
نازانین بۆچی دوژمنامانە ڕاوەستین؟ ئەوەی 
کە دەکرێ لە پەیامەکەی خامنەیی هەڵێنجین 
لەو دوو خااڵنە دەرباز نابێ. یەکەم ئەوەیکە 
هەنووکە  دۆخەی  بەراستی  هەر  ناوبراو 
ناتوانێ هەست پێبکا و ئەوەندە گێلە نازانێ 
ڕەوشەکە چەندە شپرزەیە و خەڵک و گەالنی 
ئێران تووڕەیی و قینی خۆیان دەخۆنەوە کە 
هەر جۆرە جووڵەیەک گرکانێک ساز دەکا و 
ئێران دەتەقێنیتەوە کە ئەمەش نەک  هەموو 
ئەو  بەردەوامی  بەڵکوو  خەڵک  ژیانی  هەر 
حكوماتەش دەکەوێتە مەترسی. دەیان جارە 
کۆماری ئیسالمی ئێران ئەوەی سەلماندوە کە 
ئەوەی بۆی گرینگ نییە خەڵکەکەیەتی و ئەو 
مافانەی کە دەبێ بیانداتێ و پێشێلیان دەکا. 
بەاڵم وادیارە بەپێچەوانەی ئامۆژگارییەکانی 
بۆ کاربەدەستان بۆ هەرچی زیاتر بە تەقوا 
دوور  ڕەوشە  لەو  ئەوەندە  بۆخۆی  بوون، 
کەوتووتەوە و دەگەڵ کەسانێک دادەنیشێتە 
سەر سفرە کە نازانن تەنانەت خەڵک بەهەموو 
هەوڵ و تێکۆشانیان بۆ پاراستنی ئەو دۆخی 
ئاڵۆزەش بێ هیوا بوونە و کەمیش نین ئەو 
ناوبراو  بۆچوونی  پێچەوانەی  بە  خەڵکانەی 
نیزامی  هێرشی  ئەمریکا،  لە  بێزاری  لەمەڕ 
ئەمریکا بەباشترین ڕێکار دەزانن بۆ نەمانی 

ئەم دەستەاڵتە نگریسە.
خاڵی دووهەم کە پتر وێدەچی نزیکتر بێ، 
دیکتاتۆرەکانە  هەموو  دڵەڕاوکێی  و  ترس 
کەسێک  بووە.  زاڵ  ناوبراویشدا  بەسەر  کە 
بۆ دوژمنی  تەمەنی  بەشی هەرە زۆری  کە 
لەخۆڕا یا النیکەم نالۆژیکی دەگەڵ ئەمریکا 
دەزانێ  بۆخۆی  ئێستاش  و  کردوە  تەرخان 
لەو  واز  ساڵە  هەمووە  ئەو  دوای  ئەگە 
دوژمنایەتییە بێنێت، هەموو ئەو چەند کەسە 
کەمەی کە بە هۆکاری ئابوری یا لە ڕووی 
گەمژەیی باوەریان بە قسە و بۆچوونەکانی 
هێناوە و ئێستاش درووشمی ئەوە دەدەنەوە 

سام یارسان

شەیتانی  ڕۆژێک  کە 
دا  خۆی  خوێنی  دە  مەزن 
دەدا  لەدەست  دەگەوزێنن، 
بە  و  پێوەنامێنی  کەسی  و 
تاک و تەرا هەر وەک باقی 
دەمێنێتەوە.  دیکتاتۆرەکان 
کە  ئەوەی  دۆخەدا  لەم 
گرینگی  دیکتاتۆرەکان  بۆ 
کۆمەاڵنی  نییە،  بایەخی  و 
ئامادەن هەرزان  خەڵکن و 
هەموو  بکەن،  فرۆشیان 
تشتێک بکەنە گۆشتی سەر 
چەپەر کە بە دڵنیاییەوە لەم 
ئاسایشی  ناوەدا سامان و 
شتێک  هەموو  لە  خەڵکی 
پەیامی  ئەمرۆ  هەرزانترە. 
ڕاوەستان  و  خۆڕاگری 
باس  ئەمریکا  شکانی  بۆ 
ئەگە  سبەی  و  دەکرێ 
دەفرێک  یا  بکا  پێویست 
دەنا  یان  دەنۆشن  ژەهر 
قارەمانانە  نەرمیەکی 
بەداخەوە  دەنوێنن! 
دەروونی  باری  تێکچوونی 

کە  ڕادەیەک  گێشتۆتە  خامنەیی  بیری  و 
بەپێچەوانەی پێشوو _ڕەنگبێ سااڵنی پێشوو_ 
کە هەوڵی دەدا النیکەم بەڕواڵەت بە سەفسەتە 
لەو  بسەپێنێ،  خۆی  بۆچوونەکانی  مەغڵەتە  و 
وێنا  سنوورەکانی  هەموو  دواییدا  پەیامەی 
کردنی تێپەڕاندووە. ئاغای خامەنەیی؛ یانی چی 
نابێتە شەڕ؟ بەپێی چ ئەساس و بەرژەوەندی و 
دژایەتیی بیروڕای ئیدۆلۆژی کە مێشکتی تەنیوە 
دەبێ شەڕ ڕوو بدا؟ هۆکاری سەرەکی ئەوەیە 
ئێمە شەڕمان ناوێ و ئەوانیش بەدوای شەڕدا 
نین. سەرەتا وادیارە ئێوە لە هەاڵیسانی شەڕ و 
فیتنە لە ناوچەکەدا دەستی بااڵتان هەیە و ئەگە 
بەرامبەرتان الواز و زەبوونە  زانیباتان الیەنی 
وێدەچوو ئاژاوەتان دەست پێکردبا. ئەوەی کە 
هەتا  دەکاتەوە و  بیر  لۆژیکی  بەرامبەر  الیەنی 
ئەو کاتەی شەڕ وەک دوامین ڕێکار نەبێ، خۆی 
دەزانن؟  هۆکارێک  چ  بە  ئەوە  دەبوێرێ،  لێ 
کە  ئێوە  چی؟  یانی  قاتیلە؟  سەمی  دانوستان 
خۆتان بە ڕێبەری هەموو جیهانی ئیسالم دەزانن 
پەیامهێنەری  کە  دەزانن  ئێمە  لە  باشتر  زۆر 
ئیسالم دەگەڵ دژبەران و دوژمنانیش گوتوبێژی 
دەکرد تەنانەت ئەگە پێیوابا هیچ ئەنجامێکیشی 
نابێ! ئیمامی عەلی دەگەڵ خەواریج و ئەسحابی 
جەمەل و معاویەش کەوتە دانووستان، تەنانەت 
ئیمامی حوسێن لە کەربەال دەگەڵ سپای یەزید 
بە  پێشگرتن  و  کێشەیە  لەو  بوون  دەرباز  بۆ 
ئێوە  گوتوبێژ.  کەوتە  ماڵوێرانکەر  شەڕێکی 
لەسەر چ بنەمایەک پێتانوایە لەو کەسانەی کە 
موسلمانتر  پێ  خۆتان  دەڕۆی  ڕێبازیاندا  بە 
و  دەبینن؟  ژەهر  وەک  دانووستان  فەقێترە  و 
پێشاپێش ئەم کردەوەیە بە مەترسیدار دەزانن؟ 
ئەویش لە ڕەوشێکدا کە هەموو دەزانن لەم چڵ 
ئەمریکا  دژە  درووشمی  بەردەوام  کە  ساڵەدا 
دەڵێنەوە، پێوەندییەکانتان دەگەڵ ئەمریکایەکان 
بە  ئێستاش  کە  نییە  دیار  هیچ  و  نەبووە  کەم 
نەرمی  بۆ  دەکەن  ئامادە  خۆتان  شێوەیەک 
دەبێ  خەڵک  تر  لەالیەکی  قارەمانانە!  نواندنی 
ئەوە بزانن کە بە پێێ قسەکانی جەنابت تەنانەت 
پێویست نییە گوتەکانی الیەنی بەرامبەر ببیسن 
بەاڵم  بدەن،  هەوڵ  ڕێگەچارە  دۆزینەوە  بۆ  و 
و ساڵ  مانگ  دەیان  بۆ  دەبێ  ئێرانی  ملیۆنەها 
بکەونە ژێر زەخت و فشاری بێ هۆی ئابووری 
بە  پێوەندی  زۆریشی  بەشێکی  هەڵبەت  کە 
دەبێ  بۆ  نییە،  ئەمریکاوە  قەیرانی  و  کێشە 
بەراستی  هەر  ئەرێ  بین؟  ڕازی  بەوە  ئێمە 
ئێوە بە چ بنەمایەک وادەزانن کە زانی گشتین 
چۆن  بن  گشتیش  دانای  ئەگە  تەنانەت  و 
ملیۆن  هەشتا  جێگای  بە  دەدەی  بەخۆت  ئیزن 
بەرگەی  دەتوانن  خەڵک  کە  بدەی  بڕیار  کەس 
ئێوەی  کێ  باشە  نا؟  یا  بگرن  زەختانە  ئەم 
و  بێنن  بەچۆکدا  حەزیا  ئەمریکای  ڕاسپاردوە 
ئەمجارەش وەک جارانی ڕابردوو ئەوانەی کە 
بیانشکێنی؟  بوونە  خوێندنەوە  هەڵەی  تووشی 
و  سەرکەوتن  و  شکان  لە  تۆ  پێناسەی  ئەرێ 
خەڵکی  ئێمە  کە  چۆنە  دۆخەکە  هەڵسەنگاندنی 
لەم  کە  ئەوەی  پێناکەین؟  هەستی  ڕەشۆکی 
دەرکەوتووە،  بۆمان  ئەزموون  بە  ساڵەدا  چڵ 
هەموو کات گەڕانەوە و دواکەوتوویی بووە و 
ئەمریکاش هەر وەک پێشوو دەگەڵ سیاسەت و 
ئابووری خۆی بەڕادەی زۆر باشتر سەقامگیر 

و پێشکەوتووتر بووە و لەپەنا هەموو کۆمەڵگەی 
جیهانی بە ئاسوودەیی دەژیت بەجۆرێک کە خزمان 
و دۆستانی ئێوەش ئەگە بۆخۆشیان ڕاستەوخۆ لە 
مناڵیان  و  ماڵ  ناژین  مەزن  شەیتانی  مەملەکەتی 
باسی  قسەکانت  لە  دەبەن.  بەسەر  ژیان  لەوێ 
پشتیوانی تەنانەت قومارۆچکەی دەستی ئیسرائیل 
بوونی ئەمریکاتان کردوە کە ئاماژەتان بە لە ژێر 
سێبەری زایۆنیزم کردبوو، پرسیارەکە ئەمەیە، ئایا 
بوونی ئێوە بۆ زانیۆنیزم مایەی خێر و بەرەکەتە یا 
دەوڵەتی ئەمریکا؟ ئێمە ئەوە دەبینین کە بوونی ئێوە 
هیچ،  نەبووە  فەلستینیەکان  بۆ  خێروبێرێکی  هیچ 
بەڵکوو بوونی نابەخێرت نەک تەنیا ڕۆژئاوا، بەڵکوو 
خودی  خەڵکی  تەنانەت  و  ئیسرائیلیش  و  عەرەب 
چۆتەوە  لەبیر  خۆیان  گرفتی  و  کێشە  فلستینیش 
و بە ترس و لەرزەوە بەدواداچوون بۆ قەیران و 
کێشە خوڵقاندنەکانی ئێوە دەکەن. ئەمە چ قسەیەکە 
لەو  کە«من  ئەوەی  خوێندنەوەتان  ئەوپەری  کە 
باوەڕەم کە شەڕ ڕوو نادا«، ئەمە چ دادپەروەرییەکە 
کە هەمووەکەی ئێوە پەندی بە تەقوا بوون دەدەن 
نوقم  دا  گەندەڵی  لە  کە  کەسانەی  بەو  ئەوەیش 
بوونە، ئەوە چ غیرەت و شەهامەتێکە کە بە جێگای 
چارەسەری کێشەکان دەڵێن با خەڵک خۆراگر بێ 
و ئەمە چ بەرپرسیارەتیەکە کە هەموو کێشەکانی 
و  کیفایەتی  بێ  ئاکامی  کە  واڵت  ساڵەی   40 ئەو 
جا  پێوەندییەکانتانە،  و  دەست  و  خۆتان  گەندەڵی 
و  دەکەن  باسانە  ئەم  ئوپوزسیۆنێکیش  دێن وەک 
ئادرەسەکەی دەگۆڕن و خۆ لە کوچەی عەلی چەپ 
دەدەن دەڵێێ نە بای هاتووە و نە باران! تەکلیفی 
بنەڕەتی  یاسای  ٥ی  بڕگەی  پێی  بە  دیارە،  ئێوە 
ئێوە  وەرگرتوە،  لەوێ  جێگاکەتان  ئێوە  کە  واڵت 
شەرعییەتی ڕێبەریتان نەماوە و مانەوەی ئێوە لەم 
دەستەاڵتە ڕێک بەمانای داگیرکردن و پاوانکردنی 
نووسراوە  ئەم  بەردەنگی  بەاڵم  ڕێبەرییە.  پۆستی 
ئێوە نین کە گوێی بیستنتان نییە کە ئەگە وابا بە 
ئەو  کە  دەزانن  هەڵبژاردنەک  هەر  بەڕێوەچوونی 
نییە  خەڵک  متمانەی  جێگای  دڵخوازتان  کەسەی 
ئەحمەدی  مووسەوی،  نووری،  خاتەمی،  )دۆئێلی 
نژاد، ڕووحانی و رەئیسی( خەڵک باوەری بە ئێوە 
نەماوە. با خەڵک بزانن و ئاگادار بن کە ئێوە لەوە 
الی  خەڵک  کۆمەاڵنی  کە  بڵێن  ناتوانن  ڕاشکاوتر 
ئێوە هیچ بایەخێکیان نییە و ئەوەی کە گرینگە تەنیا 
کارێک  تەنیا  نێوە  لەم  و  خۆتە  مانەوەی  تەنیا  و 
کە دەتوانن بیکەن خوێ بە برینی خەڵک داکردنە 
هەمووە  ئەو  لەبەرامبەر  خۆڕاگری  بە  ئەویش 
سەختی، کێشە و قەیرانەیە، با دەورووپشتەکانیشت 
هاوڕێیانی  بازنەی  لە  ئێستا  ڕەنگبێ  بزانن  باش 
کۆمەڵگەی  ناو  دێنە  دادێ  ڕۆژێک  بەاڵم  دابن  تۆ 
ئێمەی چەوساوە، یا هەر وەک ئەو هەواڵەی چەند 
 ١٢٢ وێڕای  قافا  لووتکەی  لە  یەکجێ  پێش  ڕۆژ 
فەرماندەری تر بە تاوانی سیخوری لە سەر سێنی 

شانۆ الدەچن.
ڕۆمانێکە!  بۆخۆی  سیخوری  چیرۆکەی  ئەم 
تەنیوە و  تان و پۆی  لەو واڵتەی کە چارەڕەشی 
دزی  و  گەندەڵی  لە  جگە  دەرژێ،  لێی  بەدبەختی 
نابیسی کە کەسێک  بڕۆ هیچ هەواڵێک  تااڵن و  و 
بتوانێ ئەم زانیاریانە بدا و سیخوری بکا، جگە لە 

چاالکی و جمووجۆڵی کاروانی دزەکان!

* شاڕوخ حەسەنزادە لە فارسی ڕا کردوویەتە کوردی



ژماره : 7٧٥١
١٥ی جۆزەردانی ١٣٩٨  _  ٥ی ژوئەنی ٢٠١٩

سیاسەت و بەرنامەی بەسەربازکردنی مندااڵن لە کۆماری ئیسالمیی ئێراندا 
بۆ بنەما ئیدلۆژیکی و پەروەردەییەکانی ئەم ڕێژیمە دەگەڕێتەوە، بەاڵم ئەم 
پڕۆسەیە لە سەرەتادا ئاوێتە بە بانگەشەی نیشتمانپەروەری و واڵتپارێزی 

کرابوو.
ئێران دەستپێکەکەی شەڕی عێڕاق  لە  سیاسەتی بەسەربازکردنی مندااڵن 
بوو، سیاسەتێک بە پاساوی ئەوەی بەرگری لە نیشتمان ئەرکی هەموومانە 
خرایە بواری جێبەجێکردنەوە و دوای سێ دەیە لە کۆتایی ئەم شەڕە؛ ئێستاش 
سیاسەت و کولتووری نۆشکردنی شەربەتی شەهیدبوون! لەالیەن دامودەزگا 
بۆ  بانگەشەی  ئێرانەوە  ئیسالمیی  کۆماری  تەبلیغییەکانی  و  پــەروەردەیــی 

دەکرێ.
لە ماوەی شەڕی ٨ ساڵەدا پتر لە ٣٣ هەزار قوتابیی منداڵ کوژران و چەند 
هیندەی ئەوەندەش بریندار و نقوستان بوون. بەاڵم ئەگەرچی ئێران چەند ساڵ 
دوای کۆتایی شەڕ و لە ڕەشەمەی ساڵی ١٣7٢دا کۆنڤانسیۆنی نێونەتەوەیی 
و  پەیماننامەکە  نێوەرۆکی  پێچەوانەی  کەچی  کــرد،  ئیمزا  مندااڵنی  مافی 
لە پەروەردەی  پێویستیی دەروەستبوونی ڕێژیم بەم کۆنڤانسیۆنە؛ ئێستاش 

ئیدۆلۆژیک و فێرکردن و بارهێنانی سەربازیی مندااڵن بەردەوامە. 
لــە جــاران  لــەگــەڵ عــێــڕاق بــەربــاڵوتــر  ڕێــژیــم دوای شــەڕی هەشت ساڵە 
سیاسەتی ڕاکێشانی مندااڵن و مێرمندااڵنی گرتە بەر. ئەو مندااڵنەی سەرەتای 
چاالکییەکانیان لە مزگەوتەکان و بنکەکانی بەسیج لە قوتابخانە و شوێنەکانی 
دی دەستی پێکرد، بەاڵم بۆ نموونە لە کاتی ڕووداوەکانی دوای هەڵبژاردنەکانی 
سەرکۆماریی ١٣٨٨دا بینیمان کە چەک لەشان و گۆپاڵ بەدەست بۆ سەرکوتی 
کە  بینیمان  ساڵ  چەند  دوای  دەرکەوتن!  شەقامەکاندا  لە  نــاڕازی  خەڵکانی 
مندااڵنی چەکدارکراو لەالیەن ئێرانەوە لەژێر ناوی »پارێزەرانی حەرەم« و 
ئەندامانی »سوپای فاتمیون«دا بەڕێی ناوچە شەڕلێدراوەکانی سووریە کران.
ئامار  ماوەیەدا  لەو  مرۆڤ  مافی  لە  داکۆکی  نێونەتەوەییەکانی  ڕێکخراوە 
سووریەدا  شــەڕی  لە  مندااڵن  بەکارهێنانی  لە  ــان  زۆری و  ورد  زانیاریی  و 
باڵو کردۆتەوە و ڕێژیمیش بە ئاشکرا لە ڕێوڕەسمە حکومەتییەکانی وەک 
هێزە  بەرگی  لە  ئاشکرا  بە  ئەوانیتردا  و  ڕێبەندان  ١٣ی خەزەڵوەر و ٢٢ی 
سەربازەییەکاندا مندااڵن دێنێتە سەرشەقام. ئێران ئەگەرچی یەکێک لە ئەندامانی 
کۆنڤانسیۆنی نێونەتەوەیی مافی مندااڵنە، بەاڵم لە هەر کوێ پێی خۆش بووبێ  
یان بە دڵی نەبووبێ، خۆی لە جێبەجێکردنی بەڵێنەکانی دزیوەتەوە، ئەوەش 
لە  ڕێگری  کۆنڤانسیۆنە  ئەم  ئەسڵەکانی  گرینگترین  لە  یەکێک  کە  کاتێکدا  لە 
شێوازێکدا.  و  شێوە  هەر  لە  سەربازییەکانە  پرسە  لە  مندااڵن  بەکارهێنانی 

چونکی منداڵ لەو تەمەنەدا ناتوانێ هیچ بڕیارێک بۆ خۆی بدا.
و  ئاڵۆزی  لە  ئێرانەوە  لەالیەن  شەڕکەر  مندااڵنی  بەکارهێنانی  بابەتی 
سەر.  خراوەتە  تیشکی  ئەمریکاوە  لەالیەن  بەردەوام  ناوچەدا،  پێکدادانەکانی 
پارەکەش ڕێکخراوی »دیدەبانی مافی مرۆڤ« لە ڕاگەیەندراوێکدا باسی لە 
ناردنی مندااڵنی خوار تەمەن ١٥ ساڵی ئەفغانی بۆ شەڕی سووریە کرد کە 
بەردەوامیی  لە  ئێران  پێداگریی  ئەم واڵتە کرابوون.  بەڕێی  ئێرانەوە  لەالیەن 
ئەم سیاسەتەی و کاردانەوەی ئەمریکا و واڵتانی دی و هەروەها گوشاری 
ڕێکخراوە نێونەتەوەییەکانی داکۆکی لە مافی مرۆڤ وای کردوە کە ئەم بابەتە 
لە ڕاپۆرتی سکرتێری گشتیی نەتەوە یەکگرتووەکاندا ڕەنگ بداتەوە و وێدەچێ 
تەنانەت ئەم پەروەندەیە بدرێتە شووڕای ئەمنیەتی نەتەوە یەکگرتووەکانیش. 
لە ئەگەری وەها حاڵەتێکدا پەروەندەکە دەدرێتە دادگای سزادانی نێودەوڵەتی 
و ئەو کاربەدەستانەی ئێران کە دەستیان لە چەکدارکردنی مندااڵن و ناردنیان 
بۆ بەرەکانی شەڕ هەیە، وەک تاوانباری شەڕ دەناسێندرێن و سزایان دەخرێتە 

سەر.
بەاڵم ئامانجی بنەڕەتیی ڕێژیم لەم سیاسەتە و پالنی پەروەردەی ئیدۆلۆژیکیی 
دەسەاڵتەکەیانەوە  مانەوەی  بە  ڕاستەوخۆی  پێوەندیی  قوتابییان  و  مندااڵن 
هەیە. ئه مرۆكه  گرینگترین ئامانج بۆ كار به ده ستانی  ڕێژیم له  هه مبه ری  پرسی  
په روه رده  له  ئێراندا ئه وه یه  كه  چۆن مێشكی  مندااڵن و مێرمندااڵن بشۆنه وه ، 
ئیدیۆلۆژییه كانیان  پره نسیپه   به ڕێنوێنی  و  بكه ن، چۆنیان  چۆنیان ده سته مۆ 
په روه رده  بكه ن تا له  كاتی  پێویستدا وه ك سوپایه كی  شوێنكه وتووی  گوێڕایه ڵ  
له  پێناو ئامانج و به رژه وه ندییه كانیان دا به كاریان بێنن. ئه وان به  دامه زراندنی  
ڕێكخراوه كانی  به  ناو »امر به  معروف و نهی  از منكر« و »امور تربیتی » و 
»بسیج دانش آ موزی » و له  ڕێگه ی  شێوازه كانی  هاندان، تۆقاندن و كه سایه تی  
پێدانی  درۆیین و له  به رده ستدانانی  ئیمكاناتی  تایبه ت بۆ قوتابیانی  به سیجی،  
هه وڵی  ڕاكێشانی  مندااڵن و مێرمندااڵن و به  كارهێنانی  ئه وان له  پێناو ئامانجه  

سیاسی  و نیزامییه كانی  خۆیان ده ده ن.
ئامریكا  تایبه ت  به   ڕۆژئــاوا  دژایه تیكردنی   شه هاده تخوازی ،  بانگه شه كانی  
و ئیسرائیل، خراپ و نیگه تیڤ شیكردنه وه ی  چه مكه كانی  دێموكراسیخوازی ، 
ئایینییه كان و  له  ڕاستییه   ئه فسانه  دوور  ئاخنینی   له  مێشك  ئازادیخوازی  و 
نیشاندانی  نیزامی  كۆماری  ئیسالمی  به  ئیراده ی  خودا و ئه وه ی  كه  ڕێبه رانی  
وانه   لــه و  ده كـــه ن،  ــان  زه م ئیمامی   نوێنه رایه تیی   فه قیه  ویالیه تی   و  ڕێژیم 

سه ره كییانه ن كه  ئامانجدارانه  هه ر ده م پالنی  نوێ  نوێیان بۆ داده ڕێژرێ .
ئەمڕۆکە بەکارهێنانی مندااڵن لە شەڕ لە کولتووری گشتیی نەتەوەکان و 
وەک نۆڕمێکی گشتیگیری جیهانی بە پێشێلکردنی مافی مرۆڤ سەیر دەکرێ 
نەبووەتە  ئەوە  بەاڵم  ــرێ،  دادەن شەڕ«  »جینایەتی  سنووری  تا  تەنانەت  و 
هۆی ئەوەی ڕێژیمێکی وەک کۆماری ئیسالمیی ئێران لێی بسڵەمێتەوە. بۆیە 
سەرەڕای ئەوەی کۆنڤانسیۆنی جیهانیی مافی مندااڵن و پڕۆتۆکۆلی ئیلحاقیی 
کۆنڤانسیۆنی ژنێڤی ئیمزا کردوە _کە بەپێی ئەم کۆنڤانسیۆنە ڕێ لە مندااڵنی 
خوار ١٥ ساڵ لە بەرەکانی شەڕدا دەگیرێ_ کەچی قەت ئەو پڕۆتۆکۆلەی بۆ 
پەسندکردن نەبردە مەجلیس. لە ڕوانگەی ڕێژیمەوە هەموو شتێک  لە پێناو 
مانەوەی بەرژەوەندییە ئیدۆلۆژیکییەکانە و بۆ ئەوەش هەموو شتێک ئامرازە، 

تەنانەت هەموو مرۆڤ و مرۆڤایەتیش.

کۆماری ئیسالمیی ئێران و 
سیاسەتی بەسەربازکردنی مندااڵن

باوان عەلیزادە

فیدرالیزمەکەی خاتەمی!

ژنانی قوربانیی توندوتیژی و 
یاسای پشتیوانی لە قەتڵی نامووسی

ئیسالمیی  کۆماری  پێشووتری  کۆماری  سەرۆک 
ئێران، سەید محەمەد خاتەمی ڕۆژی ٢١ی بانەمەڕی 
ئەمساڵ لە درێژەی چاو پێکەوتنێک لەگەڵ ئەندامانی 
شۆڕای شاری تاراندا دانی بەوە دانا کە باشترین و 
گونجاوترین شێوەی حکوومەت، حکوومەتی فیدراڵییە. 
کرابێ و خاتەمی  گۆترە  لە  ناکرێ هەروا  باسە  ئەم 
و  خوێندنەوە  بۆیە  کردبێتی،  ئامانج  و  مەبەست  بێ 

تاوتوێی زیاتر هەڵدەگرێ.
کاردانەوەی  کاتدا  لەو  خاتەمی  دەربڕینەی  ئەم 
جۆراوجۆری لێ کەوتەوە، کە زۆربەی هەرە زۆری 
ناو  بە  کە  ئەوانەش  و  دەسەاڵت  نێو  ئێرانییەکانی 
دژایەتیی  بوون  تاراوگە  نیشتەجێی  ئۆپۆزیسیۆنی 
خۆیان لەگەڵ ئەم بۆچوونەی خاتەمی دەربڕی و بە 
واژۆ کردنی تۆمارێک داوایان لە ناوبراو کرد کە لەم 

هەڵوێست و قسەیەی پاشگەز بێتەوە.
لە  کە  لەوەدایە  خاتەمی  باسەی  ئەم  گرینگیی 
هەمووی حیزبە ڕۆژهەاڵتییەکانی کوردستان نیزیکە، 
ئامانجی  لە  فیدرالییان  سیستمی  ئەوانیش  چونکە 

دواڕۆژی خۆیاندا گونجاندوە.
باسەی  ئەم  بڕوانینە  ڕوانگەوە  لەم  ئەگەر 
خاتەمی دەبێ دڵخۆش بین کە وردەوردە ئەم شێوە 
یەکالکردنەوەی  بابەتی  دەبێتە  حکوومەتدارییە، 
و،  ئێران  تری  نەتەوەکانی  لەگەڵ  تاران  کێشەکانی 
دەبێ هیوادار بین ئەگەر ئەم بابەتە تەنیا بۆ ڕێکالم 
بەربژێرکردن  خۆ  بەمەبەستی  نەبێ  خاتەمی  کردنی 
الڕێ  بە  و  کۆماری  سەرۆک  داهاتووی  خولی  بۆ 
بردنی ڕای گشتیی نەتەوە بندەستەکانی ئێران و تەنیا 
قەتیس  بریقەداردا  و  زریقە  قسەی  چوارچێوەی  لە 
نەمێنێتەوە؛ ئەوە لە جێی خۆیدا جێگەی بایەخ پێدانیشە. 
دەبێ تاکی کورد بە گشتی ==و ڕووناکبیرانی کورد 
و  تابۆ  ئەم  و  بقۆزنەوە  دەرفەتەش  ئەم  تایبەتی  بە 
هێڵەسوورە ببەزێنن و هەوڵ بدەن کە کاربەدەستانی 
دیکەی ئێرانیش ناچار بکەن کە بە تێڕوانینی خاتەمی 
ئێران  نەتەوەکانی  بڕواننە چارەسەر کردنی کێشەی 
و کوردستان بە تایبەتی لەم نێوانەدا. دەبێ هەوڵێکی 
وەها بدرێ کە ئەم ڕادەر بڕینەی خاتەمی ببێتە ماڵ 

لە سەری و نەتوانێ لێی پاشگەز ببێتەوە.
واڵت  کردنی  ئیدارە  بۆ  فیدرالیزم  لە  باسکردن 
داننان بە ڕاستییەکی حاشا هەڵنگرە و سەرەتایەکە بۆ 
بەرەو ئیدارەکردنی واڵت بە شێوەی دێموکراسییانە 
مافی  بە  داننانە  ڕاستەوخۆ  کاتدا  هەمان  لە  و 
کە  ڕاستییەشە  ئەم  هەر  و  چارەنووس  دیاریکردنی 
پان ئێرانیستەکانی تووڕە کردوە و خوێنیان وەکوڵین 
هاتوە، هەر ئەم لێدوان و بۆچوونانەش دەبنە هۆکار 
درێژە  چیدی  نەتوانن  داهاتوودا  لە  کە  ئەوەی  بۆ 
نەتەوە  سەرکوتی  بۆ  خۆیان  مێژوویی  ڕەوتی  بە 

نافارسەکان بدەن.
دەبێ  داهاتوودا  و  ئێستا  لە  کورد  تاکی  ئەرکی 
ئەوە بێ کە لە ئەگەری گۆڕینی دەستووری بنەڕەتیی 

ناگاتە  دەنگیان  وا  ژنانەین  ئەو  دەنگی  ]ئێمە 
هیچ کوێ و کەس بە هانایانەوە ناچێ و، لەژێر 
بەناهەق  و شەڕەفدا  ئازایەتی  و  نامووس  ناوی 

دەکوژرێن[
توندوتیژی دژبە ژنان لە بێدەنگی و شاردراوەییدا 
بە  جۆراوجۆرەکاندا  کۆمەڵگە  لە  چونکوو  دەکرێ، 
هۆگەلی وەک ترس، پاراستنی حەیا، سزای قورس 
و پشتیوانی لێنەکردنی یاسا؛ ژنان خۆ لە باسکردنی 

ئەم بابەتانە دەبوێرن. 
ناناسێ  سنوورێک  هیچ  ژنان  دژبە  توندوتیژی 
کۆمەڵگە  بە  نابێتەوە  بەرتەسک  بەتەنیا  هەر  و، 
پاشکەوتووەکان. ژنان لە هەموو جێگایەکی دنیا بە 
کەم و بە زۆر دەکەونە بەر چەشنێکی توندوتیژی، جا 
جەستەیی بێ، یان سێکسی و ئاخافتەیی. ئامارەکان 
دەڵێن ٣0 بۆ ٣٥ لەسەدی ژنانی ئەمریکایی لە الیەن 
مێردەکانیانەوە ئازار و ئەزیەت دەدرێن و هەروەها، 
لە الیەن  کاتی دووگیانیدا  لە  لەسەدیان  بۆ ٢٥   ١٥
 ١0 هەر  نێوان  لە  دەدرێ.  لێیان  مێردەکانیانەوە 
بەدەستی  کەسیان  سێ  توندوتیژی،  قوربانیی  ژنی 
مێردەکەیان یا پیاوانی دیکەی بنەماڵە کوژراون. لە 
توندوتیژی  لەگەڵ  ژنان  لەسەدی   ٦٣ شیلی  واڵتی 
هیند  لە  ژنانەی  ئەو  لەسەدی   4١ بەرەوڕوون. 
و  ئازار  خۆکوشتنەکەیان  هۆکاری  دەکوژن،  خۆ 
بەنگالدش  واڵتی  لە  بووە.  مێردەکانی  ئەزیەتدانی 
سەروو ٥0 لەسەدی کوشتنەکان بەهۆی توندوتیژیی 

پیاوانەوە ڕوو دەدا.
بەداخەوە لەمەڕ ئێرانەوە هەرگیز ئامارێکی ڕاست 
و ڕوون لە بابەت توندوتیژیی نێوماڵ کە بەدژی ژنان 
دەکرێ؛ باڵو نەبوەتەوە. لە الیەکیشەوە بایەخی پیاو 
ساالرانە بە شێوەیەک لە شێوەکان ئەم توندوتیژییە 

ئەگەری  لە  )چ  بێ  شێوەیەک  هەر  بە  جا  ئێراندا 
گۆڕینی دەستوور لە الیەن کۆماری ئیسالمی و چ 
لە ئەگەری نەمانی کۆماری ئیسالمیدا( ئەم ویست و 
داخوازییە، کە داخوازییەکی ڕەوایە و هەتا ئێستاش 
حیزبە سەرەکی و دیارەکانی کوردستان لە پێناویدا 
داوە،  بۆ  خوێن  ڕووبارێکیشیان  و  دەکەن  خەبات 
بیچەسپێنن و گاڕانتی ئەوەش بکرێ کە لە ئەگەری 
پێشێلکردنی ئەم بڕگەیە؛ نەتەوەکانی ئێران ڕێکاری 

دیکەیان بە شێوەی یاسایی لەبەر دەستدا بێ.
لە ئێستادا کە بارودۆخی کۆماری ئیسالمیی ئێران 
هەڵگیرسانی  ئەگەری  و  نالەبارترە  کات  هەموو  لە 
شەڕێکی خوێناوی لە ئارادایە، هێنانە بەر باسی ئەم 

بابەتەش جێگەی هەڵوێستە لەسەر کردنە!
لە کاتێکدا کە کەسێکی وەک خاتەمی کە ماوەی 
٨ ساڵ سەرۆککۆماری ئێران بووە لە هەموو کەس 
باشتر دەزانێ کە فیدرالیزم چییە و چ ئاکامێکی لێ 
دەکەوێتەوە و لە هەمان کاتدا باس لە ڕێفراندۆمێک 
دەکرێ بۆ گۆڕینی دەستووری بنەڕەتیی ئێران، دەبێ 
چوون  بەدوادا  وردی  بە  ڕۆژهەاڵتییەکان  حیزبە 
هێزێکی  بەکارهێنانی  ئەگەری  بابەتە  ئەم  بۆ  بکەن 
کوردیی بەشێکی دیی کوردستان لە هاوکێشەکانی 
پێویستە  پێوەندییەدا  لەو  وەربگرن.  بەهەند  ئێراندا 
ڕۆژئاوا  ئەزموونی  بوونەوەی  دووبارە  مەترسیی 
بکرێ،  سەیر  مەترسی  جێگەی  ئالتێرناتیڤێکی  بە 
بۆوەی فیدرالیزم لە جیاتی دابەشبوونی دەسەاڵت؛ 
لە حکوومەتی فیدرالییەوە نەبێ بە وردە دیکتاتۆری 
دیکتاتۆرییەکی  دابەشبوونی  واتا  هەرێمەکاندا.  لە 

گەورە بۆ چەند دیکتاتۆریی بچووکتر.
لە  فیدرالی  سیستمی  دامەزراندنی  باسی 
بزووتنەوەی  سەردەمی  بۆ  دەگەڕێتەوە  ئێراندا 
هەتا  مێژوو  درێژایی  بە  بەاڵم  مەشرووتەخوازی. 
ئێستاشی لەگەڵ بێ زۆر لە سیاسی و ڕووناکبیرەکان 
خۆیان  دژایەتیی  ئێران  دابەشبوونی  ترسی  لە 
قۆڵی  و  دەربڕیوە  حوکمڕانی  لە  شێوە  ئەم  لەگەڵ 
لە  کپ کردنیان لێ هەڵماڵیوە کە دکتور موسەدیق 
دیارترینی ئەم کەسانەیە. هەروەها جگە لە کەسانی 
ئێرانی،  ئۆپۆزیسیۆنی  بەناو  چ  و  دەسەاڵت  نێو 
دەستووری بنەڕەتیی ئێرانیش بەربەستێکی تری ئەم 
هەژمار دەکرێ و لە ئێس=تادا، هەر وەک خاتەمی 
شێوەی  بە  ئێران  بەڕێوەبردنی  لەگەڵ  پێوەندی  لە 
فیدرال باسی لێوە کرد دەستووری ئێران ئیزن بە 
بەڕێوەبردنی واڵت بەم شێوەیە نادا و پێویستی بە 

هەموارکردنەوەی دەستوور هەیە.
جار  یەک  تەنیا  ئیسالمیدا  کۆماری  مێژووی  لە 
لە ساڵی  و  کراوەتەوە  هەموار  دەستووری  یاسای 
١٣٥٨ کە ڕێفراندۆمی کۆماری ئیسالمی کرا زیاتر لە 
٨0%ی هاوواڵتیانی کورد بایکۆتیان کرد و نەچوون 
بۆ دەنگ دان و ئێستا دوای 40 ساڵ ئەم هەڵوێستەی 
و  جێگەی شانازییە  الپەڕەیەکی  ڕۆژهەاڵت  خەڵکی 
هەڵوێستی حیزبەکانی ڕۆژهەاڵتی بە ئاشکرا لەسەر 
لە  ئێران  دەستووری  کردنی  )هەموار  دەبیندرێ. 

دەزانێ  پیاوەکان  بۆ  ئاسایی  تایبەتمەندییەکی  بە 
و، تێ دەکۆشێ پاساوی بۆ بێنێتەوە و پێی وایە 
ژنانیش دەبێ ئەم بایەخە باوانەی کۆمەڵگە ڕەچاو 
بکەن و وەری بگرن، یەک لەوانە ئەوەیە کە دەڵێن 
ژن بە بەرگی سپییەوە دەبێ بچێتە ماڵەمێرد و بە 

کفنی سپیشەوە بێتە دەرێ.
تایبەت  شوێنێکی  بە  ژنان  دژبە  توندوتیژی 
لە شەقام  لە ماڵ بێ و چ  نابێتەوە. چ  بەرتەسک 
ئەوان  بۆ  نییە  کار، جیاوازییەکی  لە شوێنی  و چ 
لە  و بەدڵنیاییەوە هەر تووشی توندوتیژی دەبن. 
نێوماڵ لە الیەن باوک، هاوسەر و برای خۆیانەوە 

بەرەوڕووی کوتەک و لێدان و بێڕێزی دەبنەوە.
لێیە  ناوەندگەلێکی  واڵتان،  زۆربەی  لە 
ژنانەیە  ئەو  داڵدەی  کە  ئەمن«  »ماڵی  بەناوی 
کاتەی  ئەو  هەتا  و؛  کراوە  بەدژ  توندوتیژییان  وا 
بمێننەوە.  لەوێ  مەترسییان لەسەر مابێ دەتوانن 
کاریگەرییەک وا توندوتیژی لەسەر ژنان هەیەتی 
ڕۆحیان  ئامانج،  بکاتە  جەستەیان  لەوەی  پتر 
و  بێکەلک  مرۆڤێکی  دەیانکاتە  و  دەکا  بریندار 
بێدەسەاڵت. بەاڵم بەداخەوە لە ئێران ناوەندێک بۆ 

چاکسازیی ئەم ژنانە دابین نەکراوە.
یاسا پشتیوانی لە بکوژانی قەتڵی نامووسی دەکا
چیرۆکی  زۆربەی  لە  ڕاپۆرتەکان  بەگوێرەی 
وەکوو  ژن  ئێراندا،  نامووسییەکانی  قەتڵە 
دەکرێ  لەگەڵ  هەڵسوکەوتی  سەرەکی  تاوانباری 
و  سەربەخۆدا  و  بنەماڵەیی  دادگایەکی  لە  و، 
نەمانی  بڕیاری مەرگ و  بەبێ دادگاییەکی شیاو، 
ئەگەری  لە  تەنانەت  بەاڵم  دەسەپێ.  بەسەردا 
پشتیوانی  یاسا  ئایا  دادگایەکیشدا،  بەڕێوەچوونی 

لەم ژنانە دەکا؟
بەپێی مادەی ٣0١ی »یاسای سزای ئیسالمی«، 

لە ساڵی ١٣٦٨دا بوو، کە  دوای مردنی خومەینی 
ئەسڵی ١77ی پێوە زیاد کرا -ئەسڵی ١77 ڕێگەی 

بە گۆڕینی یاسای دەستووری ئێران داوە-(.
کردنەوەی  هەموار  لە  باس  کە  ئێستادا  لە 
ئەوەمان  دەبێ  دەکرێ،  بنەڕەتی  دەستووری 
بە  تەنیا  یاسا  هەموارکردنی  کە  بێ  لەبەرچاو 
ئێران،  ئیسالمی  کۆماری  ڕێبەری  داواکاری 
ڕاوێژ  بە  پێویستی  و  دەکرێ  خامنەیی  عەلی 
بەرژەوەندییەکانی  دیاریکردنی  ئەندامانی  لەگەڵ 
ناوەندی  سێ  بەرپرسانی  لە  سێک  هەر  و  نیزام 
و  دادوەری  )دەسەاڵتی  ڕێژیمە  ئەم  دەسەاڵتی 
یاسادانان(  دەساڵتی  و  کردن  جێبەجێ  دەسەاڵتی 
گومان  جێگای  خۆی  بۆ  شێوەیەش  ئەم  و،  هەیە 
هۆکارەکەشی  مەترسیدارە.  کاتیشدا  هەمان  لە  و 
دەستوور  هەموارکردنی  کە  دەگەڕێتەوە  ئەوە  بۆ 
لەژێر چاودێریی خامنەیی دەکرێ و ئەو کەسانەش 
بە  پێداچوونەوە  دەکرێن وەک شۆڕای  دیاری  کە 
ناوبراوەوە  الیەن  لە  هەموویان  هەر  دەستوور، 
دەسنیشان دەکرێن و، هەر بۆیەش هەموارکردنەوە 
ڕاستییە  لە  بەدوور  پرۆسەیەکی  نەڵێین  ئەگەر 
لەم  گومان  گومانە،  جێگەی  کە  بڵێین  دەکرێ 
ڕوانگەوە کە کەسێکی کە لە دەزگا ڕاگەیاندنەکانی 
کۆماری ئیسالمیی ئێراندا مافی دەرکەوتنی نییە، لە 
ئێستادا دەردەکەوێ و  کاتێکی هەستیاری وەکوو 
بابەتێک دەورووژێنێ کە نەتەوە نافارسەکانی ئێران 
خەبات  پێناویدا  لە  تایبەتی  بە  کورد  و  گشتی  بە 
کپ  و  کردن  سەرکوت  بۆ  ودوژمنەکەشی  دەکا 
کردنی ئەم مافە ڕەوایە سڵی لە هیچ کردەوەیەک 
نەکردوە و پەنای بۆ هەموو جۆرەکانی سەرکوت 

بردوە و بە شانازیشی دەزانێ. 

ئەم بابەتەی خاتەمی دوو دەرەنجامی دەبێ:
بارودۆخی  کردنەوەی  هێور  بۆ  تەنیا  نەرێنی: 
ئێستای ئێران و بە جۆرێک لە جۆرەکان پروپاگاندای 
کە  ناوە  بەوە  دانی  خۆیشی  و،  هەڵبژاردنە  پێش 
ئەمجار ئەگەر خۆی بەربژێر بکاتەوە ئەوە خەڵک 
لە ئەگەری ئەوەشدا  باوەڕ و متمانەی پێ ناکەن. 
لە  داکۆکی  ئەوە  نەکا  بەربژێر  خۆی  خاتەمی  کە 
بۆ  دەکا  ڕۆحانییەکان  و  ڕۆحانی  وەک  کەسێکی 
دیکە  ماوەیەکی  بۆ  و  دەسەاڵت  بە  گەیشتنەوە 
کۆتاییشدا  لە  و  دەکا  بابەتە  ئەم  سەرقاڵی  خەڵک 
و  بنەرەتی  دەستووری  ڕێگری  بە  پاساو  دیسان 

بێدەسەاڵتی سەرۆک کۆماری دێنێتەوە.
بچێتە  بەڕاستی  بابەتە  ئەم  ئەگەریش  ئەرێنی: 
بەرنامە و پڕۆگرامی دەوڵەتی  دەستووری کار و 
ڕوون  شێوەیەکی  بە  بکرێ  بۆ  کاری  و  داهاتوو 
و بێگەرد ڕوون بکرێتەوە بۆ خەڵک، ئەوە ئەرکی 
ناوەندی  و  گشتی  بە  ڕۆژهەاڵتییەکان  حیزبە 
کە  ئێرانە  کوردستانی  حیزبەکانی  هاوکاریی 

بایەخێکی زۆر بەم بابەتە هەستیارە بدەن.

تەنانەت  خۆی  منداڵی  باپیر  یان  باوک  بێتوو 
ناکرێ.  )ئێعدام(  قەساس  بکوژێ،  بەئانقەستیش 
تەنیا لە ئەگەرێکدا، کە دادگا پەی بەرێ سزانەدان 
یان  و  بکوژ  سەربزێویی  هۆی  ببێتە  ڕەنگە 
مادەی  بەپێی  گشتی،  بیروڕای  نەزمی  بشێویی 
٦١٢ی هەر ئەم یاسایە؛ دەکرێ بڕیاری ٣ بۆ ١0 

ساڵ زیندان لەسەر بکوژ دەربچێ.
دەڵێ:  ئیسالمی  سزای  یاسای  ٦٣0ی  مادەی 
»هەرکات مێرد، خێزانی خۆی لە کاتی زیناکردن 
لەگەڵ پیاوێکی دیکەدا ببینێ و بۆی دەرکەوتبێ 
خێزانەکەی لەو پێوەندییەدا زۆرەملییەکی لەسەر 
هەر  هەیە  بۆی  بووە،  خۆی  ویستی  بە  و  نییە 
دووکیان بکوژێ و، لە ئەگەری ئەوەیدا خێزانەکە 
پیاوەکە  هەیە  بۆی  تەنیا  کرابێ،  لێ  زۆری 

بکوژێ.«
لە  زۆرێک  ڕوانگەی  لە  یاسایانە  ئەم 
بوار  و  ڕەخساندن  هەل  یاسازانانەوە، 
لە  تەنانەت  نامووسی.  قەتڵی  بۆ  خۆشکەرییەکە 
زۆر حەڵەتدا، ئەگەر باپیر و براش بکوژ بن، لە 
ڕێگای ئەم یاسایانەوە بڕیاری قەساسیان لەسەر 
نەوەک  پیاوان  یاسایانە  شێوە  ئەم  الدەچێ. 
خاوەنێک  هەروەک  بەڵکوو،  هاوژین  و  هاوسەر 
بە  تەواو  دەسەاڵتی  پێیەش  بەم  هەر  و  دەزانێ 
پیاو دەدرێ. هەر بۆیە پیاو خۆی بە خاوەنی ماڵ 

و ژیانی ژن دەزانێ.
لە درێژەی ئەرکە مرۆڤانەکانی خۆماندا دەبێ 
خۆمان لە هەمبەر لەنێو بردنی قەتڵی نامووسیدا 
بە ئەرکدار بزانین و، بۆ تێکەوەپێچانی ئەم ئاکارە 
قێزەونە هەوڵ بدەین. ئێمە وەکوو مرۆڤێک دەبێ 
ئەم دیاردە نامرۆڤانە بەتوندی شەرمەزار بکەین. 
و؛  نین  کەسێک  هیچ  و شەڕەفی  نامووس  ژنان 

ئەوانیش بەچەشنی پیاوان مرۆڤێکی ئازادن. 

ئامانج زیبایی

فەریبا ڕەشیدی
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ژیانی  لە  ــەردەوام  ب چەمکانەی  لەو  یەکێک 
و  دێموکراسی  وشــەی  دەبیسترێ،  ــەدا  ڕۆژان
ئازادییە. تەنانەت دیکتاتۆرەکانیش کاتێک باسی 
دەکەن،  فەرمانڕەواییان  شێوەی  و  دەسەاڵت 
هەوڵ دەدەن خۆیان بە دێموکرات و خاوەنی 
لە  لەکاتێکدا  وێنە  بۆ  بناسێنن.  دێموکراسی 
هەناسەکێشانێکی  ئیزنی  دەیەیە  چوار  ئێران 
ــادرێ و  ن ئــازادیــخــواز  تاکێکی  بە هیچ  ــازاد  ئ
ڕێکخراوی  گشتیی  کۆڕی  بڕیاری  دوایین  لە 
ئەم  ٢0١٨دا  ساڵی  لە  یەکگرتووەکان  نەتەوە 
مــرۆڤ،  مافی  پێشێلکەری  وەکـــوو  دەوڵــەتــە 
ــروڕا، کــۆبــوونــەوە و  ــی ــی دەربــڕیــنــی ب ــازادی ئ
خــۆپــێــشــانــدانــی ئــاشــتــیــخــوازانــە، ســانــســۆڕی 
چاپەمەنی و ڕاگەیاندن، هەروەها پێشێلکردنی 
وەکووو  وئایینییەکان  نەتەوەیی  کەمینە  مافی 
ــەرەب، بــەلــووچ، کـــورد، ئـــازەری، بەهایی،  عـ
تــازەیــی  بــە  )ئـــەوانـــەی  مەسیحییەکان  تـــازە 
سوننە  مەسیحییەت(،  ئایینی  ســەر  هاتوونە 
و یارسانەکان و هتد مەحکووم کــراوە)١( و، 
ساڵی  لێخۆشبوون  نێونەتەوەیی  ڕێکخراوەی 
٢0١٨ی سەبارەت بە گیرانی پتر لە 7 هەزار 
خۆپێشاندەر، خوێندکار، ڕۆژنامەوان، کرێکار، 
هتد  و  ژنــان  مافی  و  ژینگە  بــواری  چاالکانی 
لە  ئێران  بۆ  بە ساڵی شــەرم و ســەرشــۆڕی 
ــردوە)٢( و، بەپێی ڕاپــۆرتــی  ــ ب نــاو  مــێــژوودا 
ــی  ــەاڵت ڕۆژه ــە  ل ــرۆڤ  مـ مــافــی  پێشێلکردنی 
لە  زیاتر   ١٣٩7 ساڵی  مــاوەی  لە  کوردستان 
مــرۆڤ  مــافــی  پێشێلکردنی  حــاڵــەتــی   ١٣00
بــەهــۆی دەزگـــای سەرکوتی  لــە کــوردســتــان 
کۆماری ئیسالمییەوە ڕووی داوە و، لە ماوەی 
کورد  کاسبکاری  و  کۆڵبەر   ٢4٢ ساڵەدا  ئەم 
بریندار بوون، النیکەم ٦4١ کەس  کــوژراو و 
بە تۆمەتی چاالکیی سیاسی گیراون و النیکەم 
کە  کــراون  ئێعدام  کوردستان  لە  زیندانی   4٩
شەش کەس لەوان زیندانیی سیاسی بوون)٣(. 
لێکۆڵینەوەکانی  لە کاتێکدا کە بەپێی  هەروەها 
ئاڵمان،  "بێرتلیزمەن"ی)4(  سەربەخۆی  بنکەی 
 ،٢0١7 هەتا   ٢0١٥ ساڵەکانی  نێوان  لە  ئێران 
لە باری چۆنیەتیی دێموکراسییەوە لە نێو ١٢٩ 
واڵتی جیهاندا پلەی ١١٨ی هەیە)٥( و، بەپێی 
نێو  لە  ئێکۆنۆمیست  گۆڤاری  لێکۆڵینەوەکانی 
بەپێی  یان  هەیە،)٦(  ١٥0ی  پلەی  واڵتدا   ١٦7
ساڵی  لە  ئابووری"  جیهانیی  "کۆڕی  ڕاپۆرتی 
نێوان  لە  ڕەگــەزیــدا  کەلێنی  بــواری  لە   ٢0١٨
ڕواڵەتێکی  ــە،)7(  ١4٢دایـ پلەی  لە  واڵتــدا   ١4٩
هەڵبژاردنی  دەگرێ،  خۆیەوە  بە  دێموکراتیک 
دەبــا!  بەڕێوە  پارلمانی  و  کۆماری  ســەرۆک 
بەاڵم هەڵبژاردن لە کۆمەڵگەیەکدا کە زۆرینەی 
و  تۆتالیتێر  کەمینەیەکی  یەخسیری  خەڵک 
ڕاستەقینەیان  بڕیاردانی  مافی  و،  ســەرەڕۆن 
کەسێک،  هەڵبژاردنی  و  ــوون  ب بەربژێر  بــۆ 
ویالیەتی  دەستنیشانکراوەکانی  لــە  بێجگە 
بەو  دێموکراسی.  بە  گاڵتەکردنە  نییە،  فەقیهـ 
ــەو واڵتــە  ئ بــەڕێــوەبــەرانــی ڕێژیمی  حــاڵــەش 
دێموکراسیی  لە  نموونەیەک  وەکــوو  خۆیان 
ئیسالمی"!  "دێــمــوکــراســیــی  واتـــە  ڕاستەقینە 
لە  ئورووپایی  واڵتانی  تەنانەت  و،  ڕادەنــێــن 
ئیسالمیی  حکوومەتی  کاربەدەستانی  الیــەن 
و  دێموکراسی  خەوشدارکردنی  بە  ئێرانەوە 

مافی مرۆڤ تاوانبار دەکرێن!  
کۆمەڵگەیەکی  بۆچی  و  چییە  دێموکراسی 
ئازاد، بەبێ دێموکراسی ناتوانێ مانای هەبێ؟ 
هەر  و  دێموکرات  بە  خــۆی  کــەس  هــەر  بڵێی 
دێموکراسی  خــاوەنــی  بــە  خــۆی  سیستمێک 
نــاســانــد، لــە بـــاری نــێــوەرۆکــیــشــەوە شایانی 
بتوانێ  دێموکراسی  بڵێی  بــێ؟  ئاوڵناوە  ئــەم 
بۆ  کۆمەڵگە  کێشەکانی  هــەمــوو  ــدەری  ــ واڵم
و  ئابووری  کۆمەاڵیەتی،  نابەرامبەریی  وێنە 
مسۆگەرکردنی دادپەروەری و کەمکردنەوەی 
کەلێنی چینایەتی بێ، هەروەها کێشەی نەتەوەیی 
بۆ چارەسەر بکرێ؟ بڵێی بۆ ئێمەی کورد و بە 
گشتی بۆ کۆمەڵگەیەکی ڕۆژهەاڵتی هەبوونی 
خەباتی  بردنی  بەرەوپێش  بۆ  دێموکراسی 
نەتەوەیی خاڵێکی گرینگ و پێویست بێ؟ یان 
هاوسەنگیی  و  چەکدار  هێزی  هەبوونی  تەنیا 
ــزە دژبــــەرەکــــان بـــۆ چـــارەســـەرکـــردنـــی  ــێ ه
ــی مــامــەڵــەکــردن لــەگــەڵ  ــ ــە ڕەوت کــێــشــەکــان ل
کەسێک  بڵێی  دەکــات؟  ئاخر  قسەی  ناوەنددا 
بۆخۆی  کاتێک  ڕێکخراوەیەک  و  حیزب  یان 
بتوانێ  نێوخۆییە،  دێموکراسیی  پێشێلکەری 
نەتەوەیی_  خەباتی  ڕاستەقینەی  ئااڵهەڵگری 

هێزێکی  ــــوو  وەک و  بــێ  ــە  ــخــوازان ــاری ڕزگ
دێموکرات و دێموکراسیخواز پێناسە بکرێ؟ 
بەکورتی  تێدەکۆشێ  بابەتە،  ئــەم  هتد.  و 
تیشک بخاتە سەر پێناسە، مێژوو، چەشن و 
بۆ  ڕاستەقینە  دێموکراسییەکی  پێداویستیی 

پێکهێنانی کۆمەڵگەیەکی ئازاد و ئەمڕۆیی.

پێناسەی دێموکراسی 
وشەی  دوو  لە  تێکەاڵوێکە  دێموکراسی 
یوونانیی "دێموس")٨( بە مانای خەڵک یان 
مانای حکوومەت  بە  "کراتۆس")٩(  و،  گەل 
یان فەرمانڕەوایی کردنی خەڵک. مەبەست 
لە خەڵک زۆرتــر کــۆی شــارۆمــەنــدانــە. بە 
گشتی، دێموکراسی لە ڕۆژی سەرهەڵدانی 
ئەم چەمکەوە هەتا ئێستا مانا و پێناسەیەکی 
هاوبەشی نەبووە و زۆربەی فیلسووف و 
سیاسەتوانەکان لە ڕوانگەی جۆراوجۆرەوە 
دێموکراسییان پێناسە کردوە و لەوە دەچێ 
جــۆراوجــۆری  پێناسەی   ٢00 بــە  نیزیک 
دیکە  وتەیەکی  بە  یان  دێموکراسی  هەبێ. 
لە  لەمەو پێش  خەڵک ساالری ٢400 ساڵ 
زۆربــەی  پێکرد.  دەستی  کۆنەوە  یوونانی 
حکوومەتی  وەکـــوو  دێموکراسی  خــەڵــک، 
گەل یان خەڵک پێناسە دەکەن و لەم نێوەدا 
سەرەکیترین مەبەست و ئامانجی خەڵک بۆ 
دروستکردنی حکوومەتێکی دێموکرات واتە 
پارێزگاری و پاراستنی "ماف"، "بەرژوەندی" 

و "خۆش بژیوی" لەبیر دەچێتەوە.
ئەفالتوون، دێموکراسی وەکوو فۆڕمێک 
و  بێسەروبەرە  حکوومەتێکی"دڵڕفێن،  لە 
نێوان  لە  هــەم  یەکسانی  کە  ڕەنگاوڕەنگ 
ــەی  ــەوان ئـــەوانـــەی بــەرامــبــەرن و هـــەم ئ
ــا، دەنــاســێــنــێ.  ــ ــن دەک ــی ــەرن داب ــب ــەرام ــاب ن
ــەرەســتــۆوە دێــمــوکــراســی،  ــەی ئ ــگ لــە ڕوان
ــی هــەمــووان لــەســەر هــەر کەس  دەســەاڵت
بگۆڕ  چــەشــنــێــکــی  بــە  کــەســیــش  ــەر  هـ و، 
"ئەسپینۆزا"ش  کــەســە.  هــەمــوو  ســەر  لــە 
دێموکراسیی  بیرمەندی  یەکەمین  وەکــوو 
ــە  ــی وایـ ــێ ئـــازادیـــخـــوازانـــە )لـــیـــبـــڕاڵ(، پ
حکوومەت  شکڵی  باشترین  دێموکراسی 
بیروهزر،  ــی  ــازادی ئ بەرەوپێشبردنی  بــۆ 
فەلسەفە، چاکی و باشیی)١0( ڕاستەقینەیە.

وەکوو  دێموکراسی  ڕۆســۆ،  ژاک  ژان   
بە  و  دەکا  پێناسە  ئیرادەی زۆرینە  هێمای 
دێموکراسی  لێنکۆڵن   ئابراهام  بـــاوەڕی 
دەستی  بە  و  خەڵک  بۆ  خەڵک  "دەسەاڵتی 
خەڵکە". لە ڕوانگەی  لێنینەوە دێموکراسی 
دەوڵەت  لە  فۆڕمێک  لە  بێجگە  نییە  شتێک 
سۆسیالیستی،  شۆڕشی  پاش  دەوڵەتی  و، 
کامڵترین چەشنی دێموکراسییە! لە ڕوانگەی 
سیستمێکە  دێموکراسی  بێرلین"یش  "ئیزایا 
ــێــو بــەدیــلــە  ــژاردن لـــە ن ــبـ ــەڵـ دەرفـــەتـــی هـ
جۆراوجۆرەکان بە خەڵک دەدا. لەوە دەچێ 
دێموکراسی وەکوو سیستمێکی حکوومەتی 
پێوەندیی  ڕێکخستنی  بۆ  کە  بکرێ  پێناسە 
نێوان دەستەاڵتداران و خەڵک پێک هاتووە. 
خەڵک  ســاالر  حکوومەتی  شــارپ  جین 
دەزانــێ  حکوومەتێک  بە  دێموکراتیک  یان 
کــە تــــەواوی شـــارۆمـــەنـــدان، ڕاســتــەوخــۆ 
ــگــای نــوێــنــەرە  ــاڕاســتــەوخــۆ )لـــە ڕێ یـــان ن
هەڵبژێردراوەکانی خۆیان( وێڕای بەشداریی 
ــە چۆنیەتیی  ل چـــاودێـــری  ــەاڵت   ــ ــە دەسـ ل
ڕاستیدا  لە  و  ــەن  دەک دەوڵـــەت  کارەکانی 
لەم چەشنە حکوومەتانەدا ئەوە خەڵکن کە 
دەوڵەتدا  و  یاسادانەر  بەسەر  حکوومەت 
دێموکراسیش  یان  ساالری  خەڵک   دەکەن. 
کۆی ئەو بنەواشە )پرەنسیپ( و مێتۆدانەیە، 
ــا. خەڵک  دەک مــرۆڤ  ئــازادیــی  لە  بەرگری 
 ساالری جێگیرکردنی ئازادی لەسەر بنەمای 
حکوومەتی زۆرینە و پاراستنی مافی تاک 
لە  ڕێزگرتن  وێڕای  هەروەها  کەمینەیە،  و 
بەرگری  سەرسەختانە  زۆریــنــە،  ویستی 
گــرووپــە  و  ــاک  ت بنەڕەتییەکانی  مــافــە  لــە 
کەمینەکان دەکا. دێموکراسی، پێش ئەوەی 
چەشنە شێوەیەکی حکوومەت بێ، چەشنە 
دێموکراسی  مانای  واتە  ژیانە.  شێوەیەکی 
بـــاوەڕ و بــۆچــوونــی خەڵکی  لــە  ڕیــشــەی 
شکڵ  کۆمەڵگەیەکدا  لە  و  هەیە  کۆمەڵگەدا 
کۆمەاڵیەتیدا  بــواری  لە  خەڵک  کە  دەگــرێ 
بوونی  "قبووڵکردنی  فەرهەنگی  خــاوەنــی 
یەکێکی دیکە" و لە بواری سیاسیدا ئامادەی 

قبووڵی بیروڕا و بۆچوونی جۆراوجۆر بن. 
لەسەر  کۆمەڵگەیە  ئەم  ئەخالقیی  بنەمای 
و  تــاک  ئــازادیــی  مسۆگەرکردنی  بنەمای 
مافی  و  ئــازادی  پێشێلکردنی  لە  پێشگیری 
چەشنە  ئــەم  خەڵکی  دیــکــەدایــە.  کەسانی 
پێشکەوتنی  و  بــەخــتــەوەری  کۆمەلگەیە 
و  پێشکەوتن  لەگەڵ  پێوەندی  لە  خۆیان 

چاکسازیی کۆمەلگەدا دەبینن.

دێموکراسی لە ڕەوتی مێژوودا
دێموکراسی  ناسراوی  شکڵی  یەکەمین 
لە یوونانی کەوناردا دیتراوە. سەرهەڵدانی 
دێموکراتیکەکانی  ڕێــکــخــراوە  هــەوەڵــیــن 
دەگەڕێتەوە  یوونان  دەوڵەت-شارەکانی 
٣٣٨ی  هــەتــا   ٥07-٥0٨ ســاڵــەکــانــی  ــۆ  ب
هەرە  دەوڵــەت-شــاری  ئاتێن،  زایین.  پێش 
بەهێزترین  خــاوەنــی  یــوونــانــی،  ــەورەی  گـ
دێموکراتیکی سەردەمی خۆی  حکوومەتی 
گەلێک  کە  بووە  سیستمێک  تەنیا  و  بووە 
دوای  ــە  ل بــاشــی  نـــووســـراوەی  و  کتێب 
ــەمــەڕ شــێــوەی دەســـەاڵتـــداری و  خــۆی ل
بارەی  لە  هەروەها  جۆراوجۆر،  بیروڕای 
گۆڕانکاریی  هێشتوە.  بەجێ  دێموکراسی 
سیاسیی ئاتێن لە ئاریستۆکراسیی خاوەن  
زەوییەوە بۆ دێموکراسی، لە سەرەتاکانی 
پێوەندی  لە  زایین  پێش  شەشی  ســەدەی 
ڕێبەری  سۆلۆن  چاکسازییەکانی  لەگەڵ 
هەڵبژێردراوی ئاتێن لە ساڵی ٥٩4ی پێش 

زایین دەستی پێکردوە. 
لە یوونان بێجگە لە ئاریستۆکراتەکان، بە 
دانیشتووانی ئازادی ناوچەی "ئاتیکا"شیان 
دەگوت "دێموس" . زۆربەی دێموسەکان لە 
کرێکارە  و  دەریــاوان  کاسبکار،  جووتیار، 
نێو  لــە  بـــەاڵم،  پێکهاتبوون،  مــزبــەرەکــان 
ئەواندا جەماعەتێکی دەوڵەمەندیش وەکوو 
خاوەن  و  کەشتییەکان  خاوەن  بازرگانان، 
کۆیلەکانیش هەبوون. تەواوی دێموسەکان 
بە هەژار و دەوڵەمەندەوە مافی بەشداری 
لە کار و باری حکوومەتی ئاتێنیان نەبوو 
و ئەم مافە تەنیا بۆ نەجیبزادەکان پارێزراو 
پێش  ســەدەی شەشی  لە سەرەتای  بــوو. 
زایین، شەڕ و کێشەی خوێناوی لە نێوان 
لە  دێموس و نەجیبزادەکان سەری هەڵدا. 
سالی ٥٩4 پێش زایین سۆلۆن لە دایکبووی 
بنەماڵەیەکی ئاریستۆکرات – دێموس، بوو 

بە دەسەاڵتداری ئاتێن. 
ــۆن تــــــــــەواوی قــــەرزەکــــانــــی  ــ ــۆلـ ــ سـ
ئەو  ئازادکردنی  وێڕای  و،  هەڵوەشاندەوە 
کــەســانــەی کــە بــەهــۆی قــەرزداربــوونــیــان 
بۆ  کــارەی  ئەم  ببوون،  کۆیلەتی  تووشی 
هەمیشە قەدەغە کرد ]هەڵبەت چاکسازیی 
سۆلۆن گۆڕانێکی لە وەزعی ئەو کۆیالنەی 
لە واڵتەکانی دیکەوە بۆ ئاتێن هێنابوویان، 
پیک نەهێنا و ئەوان هەر بە کۆیلەیی مانەوە[، 
کە  بنەڕەتییەی  یاسا  ئــەو  بەپێی  پاشان 
بەپێی  ئاتێن  کرا، شارۆمەندەکانی  پەسەند 
چین  چوار  بە  داهاتیان،  یا  زەوی  پانتایی 
دابەش دەکران و ئیتر مەرجی ئەندامبوون 
لە نێو چینی بژاردە، نەک نەجیبزادە بوون، 
بوو.  ســەروەت  و  مڵک  هەبوونی  بەڵکوو 
هەڵبژاردە  شووڕایەکی  سۆلۆندا  کاتی  لە 
لە 400 کەس، بە ناوی "ئەنجومەنی گەل" 
دەوڵــەتــدا  کــاروبــاری  لە  تایبەتی  ڕۆڵێکی 

دەگێڕا. 
هۆی  بە  بوو  سۆلۆن  چاکسازییەکانی 
دوو  بە  ئاتێن  دانیشتووانی  دابەشبوونی 
ئاتێن و کۆیلەکان. خەڵکی  دەستە: خەڵکی 
ئاتێن، خەڵکێکی ئازاد بوون، مافی ڕاگرتنی 
و  هەبوو  سامانیان  و  ســـەروەت  کۆیلە، 
دەکــرد  گــەل  ئەنجومەنی  لە  بەشدارییان 
ــوون بە  و هــەرە دەوڵــەمــەنــدەکــانــیــان دەبـ
خاوەنی پلە و پایەی بەرزی دەوڵەتی، بەاڵم 
کۆیلەکان هیچ مافێکیان نەبوو و بە بەشێک 

لە دارایی خاوەندارەکانیان دادەنران.
هێنری  لویس  لێکۆڵینەوەکانی  بەپێی 
هەزار   ٩0 "لەبەرامبەر  مۆڕگان 
کۆیلە  هەزار   ٣٦٥ ئاتێنیدا،  شارۆمەندی 
بوون.)١١( شارە  ئەم  دانیشتووی 
چاکسازییەکانی سۆلۆن، دەوڵەتی ئاتێنی 
و  گشتی  دێموکراتیکی  دەوڵەتێکی  کــردە 
پاش ئەو کلیستن )٥١0- ٥0٩ پێش زایین( 

چاکسازییەکانی  بە  پێدان  ــژە  درێ ــڕای  وێ
ــۆن، بــوو بــە هــۆی هــەرچــی زۆرتــر  ســۆل

دێموکراتیک  بوونی دەوڵەتی ئاتێن.
لووتکەی دێموکراسیی ئاتێن دەگەڕێتەوە 
بەپێی  پریکلێس.  دەســـەاڵتـــداریـــی  کــاتــی 
خەڵک  مــافــی  پریکلێس  چاکسازییەکانی 
هەڵبژاردنی  و  کرا  زۆرتــر  هەڵبژاردندا  لە 
بە  پارە  پێدانی  باو.  بە  کرا  قورعەیی )١٢( 
ــی بۆ  ــەت ــەم ســـەردەمـــەدا دەرف ــەژاران ل ــ ه
کۆمەڵگەدا  کاروباری  لە  ئەوان  بەشداریی 
پێکهێنا. ئەنجومەنی گەل وەکوو بەرزترین 
شوێنی بڕیاردان لە سیاسەتی نێوخۆیی و 
بیانی، چاودێری بەسەر تەواوی کارەکانی 
 ١0 هەر  ئەنجومەنە  ئەم  دەکــرد.  دەوڵەتدا 
هەر  و  هەبوو  کۆبوونەوەی  جارێک  ڕۆژ 
شارومەندێکی ئاتێنی خاوەن مافی قسەکردن 
 و پــێــشــنــیــاردەربــڕیــن یـــان گــەاڵڵــەکــردنــی 
پریکلێس  چاکسازییەکانی  هەبوو.  یاسای 
سەرچاوەی ئازادیی مافی دەنگدانی گشتی 
و بەشداریی تەواوی خەڵك ]بێجگە لە ژنان، 
بێگانە، کۆیلە و ئەوانەی تەمەنیان ژێر سی 
دەوڵەتدا  کاروباری  تەواوی  لە  بوو[  ساڵ 

بوو. 
لە  ئەنگڵس  فرێدریش  توێژینەوەکانی 
دەوڵـــەت"  و  بنەماڵە  "ســەرچــاوەی  کتێبی 
هێنری  ــویــس  ل لــێــکــۆڵــیــنــەوەکــانــی  بــەپــێــی 
ــنــاســی  ــن مــــۆڕگــــان، خــەڵــکــنــاس و دێــری
دێرین"  "کۆمەڵگەی  کتێبی  لە  ئەمریکایی 
بــاســی شــۆڕایــەکــی ســەرەتــایــی لــە نێوان 
دەکا  ئەمریکا  باکووری  سوورپێستەکانی 
خانەدانی   دێموکراسیی  وەکوو  دەکرێ  کە 
سپییەکان  ڕیش  شــووڕای  بکرێ.  پێناسە 
بــەڕێــوەبــەری خێڵ  و ســەردارەکــانــی سپا 
نموونەی  بوون.  خێڵەکان  یەکیەتیی  یاخود 
تــیــرەی ئێیرۆکی  ــێــوان  ن ــە  ل ئــەم حــاڵــەتــە 
ڕۆژئاوای  لە  ئەمریکایی  سوورپێستەکانی 
تـــەواوی  دیــتــراوە.  می سی سی پی  چــۆمــی 
و  ــوون  ب ئــازاد  تایفەیە  ئــەم  ئەندامەکانی 
بکەن.  یەکتری  ئازادیی  لە  بەرگری  دەبوو 
کەسییەکان  مافە  و  ئیمتیاز  ڕوانــگــەی  لە 
کاتی  ــی  ــان ــەک بـــووە و ســەرۆک یــەکــســان 
ئەم  دیکەی  سەرۆکەکانی  و  ئاشتی)١٣( 
نەبوون.)١4(  دیکە  لەوانی  سەرتر  تایفەیە 
ئەندامانی ئەم کۆمەڵگەیە مافی زەوتکردنی 
و   ئاشتی  کــاتــی  ســەرۆکــی  پــایــەی  و  پلە 
شەڕیان هەبووە و کۆبوونەوەکانی شۆڕا لە 
نێو کۆی گشتیی خەڵكدا بەڕێوە چووە. هەر 
ئەندامێکی کۆمەڵگە خاوەن مافی بەشداری 
لە  ژنانیش  تەنانەت  بــووە،  باس  و قسە و 
خۆیان  بیروڕای  خۆیان  نۆێنەرانی  ڕێگای 
بەپێی  کــۆتــایــی،  ــاری  ــڕی ب و  ــدوە  ــان ــەی ڕاگ

دەنگدانی گشتی بووە.)١٥(
ــی ســیــســتــمــی فـــیـــۆدالـــی و  ــچــوون ــک ــێ "ت
ــەداری  ــای ســەرم سیستمی  ســەرهــەڵــدانــی 
دێموکراسیی  سەرهەڵدانی  لەگەڵ  هاوکاتە 
لە  بۆرژوازیی  "دێموکراسیی  بۆرژوازیی. 
ئورووپا لە حاڵەتی سەرەتایی خۆیدا لە نێو 
هاوپیشەیی  سیستمی  کە  ئازادەکان  شارە 
ڕادەیــەک  هەتا  شارەدارییەکان  شــۆڕای  و 
دەستەاڵتی فیۆداڵەکانیان بەرتەسک کردبوو 
پێوەندیی  توانی  بــۆرژوازی  هەڵدا.  سەری 
خۆی لەگەڵ خەڵک بەهێز بکا و ئەوان بە 
ئاکامدا  لە  هەتا  ڕابکێشێ،  خۆیەوە  شوێن 
فیۆداڵەکان  دەستی  لە  دەســـەاڵت  بتوانێ 

دەربێنێ".)١٦(
فیۆدالی،  بە سیستمی  دژ   شۆڕشەکانی 
بەرابەری  ئــازادی،  دروشمی  ئااڵهەڵگری 
ــوون. یــاســا  ــ ــی خـــاوەنـــداریـــەتـــی بـ ــاف و م
بەپێی  ــە  ئـــەم شــۆڕشــان بــنــەڕەتــیــیــەکــانــی 
سیستمی  ــە  ب دژ  خــەبــاتــی  پــێــداویــســتــیــی 
خەباتی  و  کار  لە  هاوئاهەنگی  و  فیۆدالی 
تـــــەواوی شـــارۆمـــەنـــدان، نــێــوەرۆکــێــکــی 
دێموکراتیکیان هەبوو. بەاڵم ئەو یاسایانەی 
ــوون و، لە  ــ ــە کــــــردەوەدا بـــەڕێـــوە دەچـ ل
چین  و  بــوون  جیاواز  بــەتــەواوی  ڕاستیدا 
و توێژەکانی خــوارەوەی کۆمەڵگە و ژنان 
مافی دەنگدانیان لێ زەوت کرابوو. بەم پێیە 
لە درێژایی سەدەی نۆزدەدا وەدەستهێنانی 
بەرنامەی  و  ئامانج  دێموکراسیی سیاسی، 
کۆمەڵگە  خـــوارەوەی  چینەکانی  سیاسیی 
هێزە  بەردەوامی  خەباتی  بەرە  بەرە  بوو. 

پــێــشــکــەوتــنــخــوازەکــانــی کــۆمــەڵــگــە تــوانــی 
بۆرژوازیدا  بەسەر  سیاسی  دێموکراسیی 
وەدەســت  کۆمەاڵیەتی  مافی  و  بسەپێنێ 
مافی  پەسەندکرانی  هــۆی  ببێتە  و  بێنێ 
و  کۆمەڵگە  ئەندامانی  تــەواوی  دەنگدانی 
لە  هتد.  و  پارلمان  بۆ  بوونیان  بەربژێر 
هێزە  بێوچانی  خەباتی  بیستەمدا  ســەدەی 
بوو  ئــورووپــا  لــە  کرێکارییەکان  و  چــەپ 
ــەداری و  ــای ــۆی پــاشــەکــشــەی ســەرم بــە ه
بۆ  بەرچاو  مافی  گەلێک  مسۆگەرکردنی 
تەواوی چین  و توێژەکانی کۆمەڵگە وەکوو 
ئاسایش  ژینگە،  لە  بەرگری  بێکاری،  مافی 
ژنانی  ساڵمەتیی  پیشەیی،  ساڵمەتیی  و 
بەکارهێنەر،  مافی   پاراستنی  ــان،  ــی دووگ
پــێــکــهــاتــنــی یــەکــیــەتــیــی پــیــشــەیــی و هــتــد. 
دەستکەوتێکی  ــی  ــۆرژوای ب دێموکراسیی 
توانی  کە  مرۆڤایەتییە  مێژووی  لە  گەورە 
"مافی بەرامبەر" و ئازادیی تاکەکەسی دابین 
)یەکسانی(  بەرامبەری  نەیتوانی  بەاڵم  بکا، 
پێک  بێنێ، بە واتایەک "مافی یەکسان" بەبێ 

یەکسانی.  
لە دەیەکانی کۆتایی سەدەی ڕابردووەوە 
لە  ــی  ــۆرژوای ب دێموکراسیی  ئێستا  هەتا 
بــەشــێــکــی بـــەرچـــاو لــە واڵتـــانـــی جــیــهــان، 
چــوارچــێــوەی  لــە  و  نیولیبڕالی  قاڵبی  لــە 
سەرمایەداریدا  سیستمی  پێوەندییەکانی 
دێموکراسی  ــراوە.  ــ ک تــیــۆریــزە  و  گــەاڵڵــە 
یان  نیولیبڕالی  بیروهزری  بنەمای  لەسەر 
ڕابێرت  سیاسیی  ڕێبازی  لە  نوێ،  ڕاستی 
هــایــک)١٨(  ڤــۆن  فرێدریک  و  ــۆزیــک)١7(  ن
ئەوانەوە  ڕوانگەی  لە  گرتوە.  سەرچاوەی 
ئــابــووری  ژیــانــی سیاسی وەکـــوو ژیــانــی 
تاک  توانایی  یــان  ــازادی  ئ بنەمای  لەسەر 
ــن کـــراوە.  ــی ــۆ داهــێــنــانــی شــتــی نـــوێ داب ب
لە  بیرۆکەیەک  وەکــوو  دێموکراسی  هایک 
ئەو  دیاریکردنی  شێوەی  لەگەڵ  پێوەندی 
شتانەی پێناسە دەکا کە دەبێ قانوونی بن 
ئامانج  لەم ڕەوتەدا دێموکراسی وەکوو  و 
دێموکراسی  هــایــک  ــاوەڕی  ــ ب بــە  نابینێ. 
بە  یاریدەدان  بۆ  قازانجخوازانە  ئامرازێکی 
ئامانجی  بەرزترین  هەرە  مسۆگەرکردنی 
سیاسی، واتە ئازادییە. دێموکراسیی قانوونی 
دەبێ ئازادی بکاتە تەوەری کاری خۆی و 
یاسادانەران نابێ دەست لە دەسەاڵتداریی 
دێموکراسیی  هــایــک  وەردەن.  قــانــوون 
ــیــەک بۆ  ــاوەری وەکـــــوو مــەتــرســی ــ ــەم ــ ج
ڕاگوێزتنی  و  ســەرەڕۆیــی  لە  ڕووتێکردن 
دەسەاڵتی زۆرینە بۆ دەسەاڵتی کارگێڕانی 
دێموکراسیی  دەدا.  ــەم  ــەڵ ق ــە  ل دەوڵــــەت 
و  ــەتــی  ڕواڵ دێموکراسییەکی  نیولیبڕال، 
هەڵبژاردنی  و  نوێنەرایەتی  بنەمای  لەسەر 
دەورەییە و مانایەکی بەرتەسک و فەرمی 
دەکا.  پێشکەش  دێموکراتیک  ئەزموونی  لە 
دەوڵەت  دەستێوەرنەدانی  و  ئازاد  بازاڕی 
لە کاروباری ئەوان وەکوو "پاژنەی ئاشیل" 
دێموکراسی  هەڵسەنگاندنی  پــێــوەری  و 
بــاوەڕی  بە  نیولیبڕالەکانەوەیە.  الیــەن  لە 
ــاس،  ــن ــووری ــاب مــیــلــتــۆن فـــریـــدمـــەن)١٩( ئ
ئامارزان و نووسەری ئەمریکایی لە کتێبی 
کە  پێیە  بەو  ئـــازادی"دا،  و  "سەرمایەداری 
دێموکراسییە،  نێوەرۆکی  قازانجخوازی، 
کاتێک دەوڵەتێک سیاسەتەکەی دژ بە بازاڕ 
خەڵکی  پشتیوانیی  و  نادێموکراتیکە  بــێ، 

ئاگاش لەو دەوڵەتە بێبایخە.
 لە ڕوانگەی دێموکراسیی نیولیبڕالی، بازاڕ 
نیولیبڕالەکان  و  شتێکە  هەموو  لە  سەرتر 
دێــمــوکــراســی، وەک هــاوتــەرازی بــازاڕی 
ئازاد پێناسە دەکەن و لە کاتی لێکدانەوەی 
ڕۆژهەاڵت  ئورووپای  واڵتانی  بارودۆخی 
و ڕووســیــە وێـــڕای زاڵــبــوونــی دەســەاڵتــی 
بەسەر  ئابوورییەکان  گەنگێستەرە  و  مافیا 
وەکــوو  کۆمەڵگەیانە  ــەو  ئ خــەڵــک،  ژیــانــی 
دەکەن  پێناسە  دێموکراتیک  کۆمەڵگەیەکی 
ژێنڕاڵ  وەکــوو  دیکتاتۆرێکی  تەنانەت  و 
پــیــنــۆشــەش لــە ســـالـــوادۆر ئــالــێــنــدەیــەک 
بەپێی  کە  دەزانـــن  دێموکراتیکتر  بە  زۆر 
لە  و  هەڵبژێردرابوو  ئــازاد  ڕێفراندۆمیکی 
پاشکەوتووخوازەکان  کوودەتاچییە  الیەن 
کوژرا و واڵتی شیلی کرا بە گۆمی خوێن.

ئازادی  نیولیبڕالەکان، 
لە  تەنیا  دێموکراسی  و 

دێموکراسی و چەشنەکانی
)پێناسە و دێموکراسی لە ڕەوتی مێژوودا( 

د. کامران ئەمین ئاوە)4-١(
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و  دەکــەن  پێناسە  ــازاڕدا  ب لەگەڵ  پێوەندی 
بایەخی پێ دەدەن. بە باوەڕی فریدمەن"بە 
پێی ئازادیی بەکارهێنەر لە بازاڕی ئازاددا، 
بدات  شتە  بەو  دەنگ  دەتوانێ  کەس  هەر 
کە دەیەوێ، بەڵێ! دەکرێ ئاوا بێژی، تاک 
دەتوانێ دەنگ بە ڕەنگی ئەو کراواتەی بدا 
دێموکراسییە  ئەم چەشنە  گەرەکیەتی."  کە 
و  بەکارهێنەرە  دێموکراسیی  کــردەوەدا  لە 
بە وتەی دەیوید کۆرتێن)٢0( ئابووریناسی 
یانی  بەکارهێنەر  دێموکراسیی  ئەمریکایی، 
"لە ڕەواڵی ئاسایی بازاڕدا ئێوە بە دۆالری 
ــدەن" و لــەگــەڵ "برسی  ــگ ب خــۆتــانــەوە دەن
بتوانن  سەرمایەداری"  ئابووریی  ڕاگرتنی 
ــەروەردە  "بــازاڕێــک بە فیکر و بە ئــاوەز پ
بکەن". لەم چەشنە دێموکراسییەدا لۆژیکی 
"یەک دۆالر، یەک دەنگ" زاڵە و ئەو کەسانەی 
کە خاوەنی زۆرترین سەرمایەی ئابوورین، 
مەیل و پاڵنەرێکی کەمتریان بۆ چاکسازیی 
یاخود گۆڕانکاریی لەو سیستمی ئابوورییە 
هەیە کە کارەکەی لە بەرژوەندیی ئەواندایە، 
هزری  بیرو  پەرەسەندنی  نیولیبڕالەکان 
تەواوی  هۆی  و  سەرچاوە  بە  دادخوازانە 
کۆمەڵگە  شەرمەزاییەکانی  و  چاڕەڕەشی 

لەقەڵەم دەدەن.)٢١(
تێپەڕینی  پاش  فۆکایاما  ئەمڕۆ  بەاڵم   
بە  خۆی  باوەڕی  تەواوی  بە  سااڵنە  ئەم 
و  داوە  لەدەست  داهاتووی سەرمایەداری 
لە ١7ی  نیوستەیت مەن)٢٢(  لە  بابەتێک  لە 
شتەی  "ئەو  دەبێژێ:   ٢0١٨ ئۆکتۆبری 
کە  ئەوەبوو  گوتم،   )١٩٩٢( کات  ئەو  من 
یەکێک لە کێشەکانی دێموکراسیی مودێڕن 
دەکا  دابین  کامەرانی  و  ئاشتی  کە  ئەوەیە 
بەاڵم خەڵک شتێکی لەمە زیاتریان دەوێ. 
هەوڵ  تەنانەت  لیبڕالییەکان  دێموکراسییە 
نادەن پێناسەیەک بۆ ژیانێکی باش  بخەنە 
سەر  کەوتۆتە  ئەرکە  ئەم  قورسایی  ڕوو. 
نامۆبوون  بە  هەست  کە  کەسانێک  شانی 
و  دەکەن  بێئامانجی  و  خۆیان  گەڵ  لە 
پەیوەستبوونیان  کە  ئەوەشە  لەبەر  هەر 
شوناسخوازەکان،  گرووپە  بە 
دەداتێ."  بوونیان  کۆمەڵ  هەستی 
ڕابـــردوو  ــانـــی چەند دەیـــەی  ڕووداوەکـ
ــە نــێــو لــێــکــۆڵــەرە ڕاســتــەکــان  ــەت ل ــان ــەن ت
هۆی  بۆتە  ڕاستییەکان(  بەدەست  )ســەر 
لیبڕال_ بوونی  هەتاهەتایی  ڕەتکردنەوەی 
پێیان  زۆریـــان  بەشێکی  و  دێموکراسیی 
سەروبەندی  لە  لیبڕال_دێموکراسی  وایە 
لـــەنـــێـــوچـــوون دایــــە.  هــەرەســهــێــنــان و 
پێشبینییان   ســەرمــایــەداری  الیــەنــگــرانــی 
دەکرد، سەرکەوتنی لیبڕالیزم دەبێتە هۆی 
لە  سەرکەوتن  و  ئاشتی  کردنی  مسۆگەر 
لە  باسیان  ئابوور یناسەکان  داهــاتــوودا. 
قازانجی ئاشتی دەکرد و پێیان وابوو پاش 
تەواوبوونی شەڕی سارد لەگەڵ یەکیەتیی 

سەرمایەدارییەکان  دەوڵەتە  سۆڤییەتی، 
بــۆ  زۆر  ــی  ــ ــەک ــ ــەی ــودجــ ــ ب دەتـــــوانـــــن 
نەخۆشخانە،  قوتابخانە،  دروستکردنی 
دیکەی  پێداویستییەکانی  تەواوی  و  ماڵ 
لەم  و،  بکەن  تەرخان  ئەمڕۆیی  ژیانێکی 
ڕەوتەدا زەوییە شۆرەکاتە کان دەژێنەوە، 
و  دەبێتەوە  بــەرز  بەرهەمهێنان  ڕادەی 
مرۆڤ لێرە بەدواوە هەتا کۆتایی ژیانی، 
ساڵ   ٢٦ هەرچەند  دەژی.  بەختەوەرانە 
ماوەیەکی  ژنێکدا  ــان  ی پــیــاو  ژیــانــی  لــە 
تەنیا  مێژوودا  پێوەری  لە  بــەاڵم  زۆرە، 
کاتێکی تیژتێپەڕە. وەک دەبینین لەم ماوە 
کورتەی مێژوودا، هەموو شتێک گۆڕاوە 
و بەو چەشنەی هێگڵ پێشبینیی کردبوو، 
ــووە بــە دژی خــۆی  ــ هــەمــوو شــتــێــک ب
گەنیوەکانی  پێشبینییە  ئیتر  ئــەمــڕۆ  و، 
لەسەر  ــان  داری نیولیبڕالەکان  کاتی  ئەو 

بەردیان نەماوە.
ــا لـــە واڵمــــی پــرســیــارێــکــدا  ــام ــۆکــۆی ف
چەپی  ــەوەی  ــووژان ب سەرلەنوێ  لەمەڕ 
ئینگلستان  و  ئەمریکا  لە  سۆسیالیستی 
پــێــوەنــدی بــەوە  ــێ: "هــەمــوو شتێک  دەڵـ
سۆسیالیزم  لە  ئێوە  مەبەستی  کە  هەیە 
چ بێ؟ پێم وانییە خاوەنداریەتی ئامرازی 
بوارگەلێکی  ــە  ل بێجگە  بــەرهــەمــهــێــنــان 
بمێنێ،  گشتیدا،  خزمەتگوزاریی  وەکــوو 
بەرنامەکانی  مەبەستتان  ئــەگــەر  ــەاڵم  ب
لــە پێناوی  ســەرلــەنــوێ دابــەشــکــردنــەوە 
قەرەبوو کردنەوەی السەنگیی گەورە لە 
وایە  پێم  بەڵێ،  بێ،  و سەروەتدا  داهــات 
بەڵکوو  دەتوانێ،  تەنیا  نەک  سوسیاڵیزم 
فۆکۆیاما  بــاوەڕی  بە  بگەڕێتەوە."  دەبێ 
درێــژخــایــەنــەی  ــە  ســەردەم ــەو  ئ ئاکامی 
تاچێر   دەستی  و  ڕیــگــان  هاتنی  لــەگــەڵ 
ئایدیا  ئـــەو  ــەگــەڵ ســەرجــەمــی  ل پــێــکــرد 
قازانجەکانی  بە  سەبارەت  تایبەتییانەی 
لە  هەڵدا،  ڕێکوپێک کراو سەریان  بازاڕی 
خوڵقێن  کارەسات   بوارەکاندا  ــەی  زۆرب

بووە".)٢٣(
پـــاش ســـەرهـــەڵـــدانـــی بـــزووتـــنـــەوەی 
زایینی  ــەژدەی  هـ ســـەدەی  لــە  کرێکاری 
پاریس  کۆمۆنی  شۆڕشی  تایبەتی  بە  و 
دوای  هـــەروەهـــا   ،١٨7١ مـــارســـی  لـــە 
سەرکەوتنی شۆڕشی ئۆکتۆبری ١٩١7 لە 
ڕووسیەی تزاری و بە دەسەاڵت گەیشتنی 
دێموکراسیی  چەمکی  بــاڵــشــویــکــەکــان، 
ــک  ــێ ــل ــەدی ــی وەکـــــــوو ب ــســت ــی ــال ســۆســی
بۆ  بۆرژوایی  دێموکراسیی  بە  بەرامبەر 
لە  دەنواند.  خۆی  درێژخایەن  ماوەیەکی 
دێموکراسیی  کۆمۆنیستەکان  ڕوانگەی 
دیکتاتۆریی  لــە  بریتییە  سۆسیالیستی 
پرۆلتاریا، واتە دێموکراسی بۆ زۆرینەی 
ــی  ــارودۆخـ ــک و ئـــامـــادەکـــردنـــی بـ خــەڵ
ڕاستەقینەی  حکوومەتی  بــۆ  پێویست 

خــەڵــک بــەســەر خــەڵــکــدا و بــەڕێــوەبــردنــی 
لە  بــەرفــراوان  چەشنێکی  بە  دێموکراسی 
پێیە  بــەم  بــەرژوەنــدیــی خەڵکدا.  و  قــازانــج 
دێموکراتیکترین شکڵی کۆماری بۆرژوازی 
کەمینەی  دیکتاتۆریی  لە  جگە  نییە  شتێک 
زەحمەتکێش  زۆرینەی  بەسەر  چەوسێنەر 
و هــەژار دا. دەوڵەتی بــۆرژوازی هەرچەند 
دێــمــوکــراتــیــکــیــش بـــێ، دیـــســـان شــایــانــی 
سۆسیالیستی،  ــی  ــەت "دەوڵ و  ڕووخــانــدنــە 

چەشنی هەرەکامڵی دێموکراسییە".)٢4(
سۆسیالیستی  دێموکراسیی  نێوەرۆکی 
بارەی  لە  مارکس  نووسراوەکانی  بەپێی 
لەنێوبردنی  لــە  بریتییە  پــاریــس  کۆمۆنی 
بۆرۆکراتیک  دەزگای  بۆرژوازی،  دەوڵەتی 
ــەرەڕۆ و  و ســەرکــوتــکــەر، ڕێــکــخــراوە ســ
ستەمگەرەکان، هەروەها گۆڕانی ئەوان، بە 
چەشنە دەسەاڵتێکی نوێ کە ڕەنگدانەوەی 
ڕاستەوخۆی ویستی خەڵکی زەحمەتکێش و 
سیاسییەکان  جۆراوجۆرە  ڕەوتە  نوێنەری 
ــە ژاکـــوبـــێـــنـــەکـــان، بــالنــکــیــســتــەکــان،  ــ واتـ
جۆراوجۆرە  گرووپە  و  پرۆدۆنیستەکان 

سیاسییەکان بێ.)٢٥(
کتێبی"شەڕی  بــۆ  پێشەکی  لــە  ئەنگڵس 
ــســە - مـــارکـــس" لە  ــەڕان نــێــوخــۆیــی لــە ف
ڕۆژەی   7٢ حکوومەتی  لەگەڵ  پێوەندی 
تــەواوی  پاریسدا  "هــەڵــبــژاردنــی  کۆمۆنی 
و  دادوەری  ئیداری،  دەزگا  کاربەدەستانی 
و  گشتی  دەنگی  بەپێی  پــەروەردەیــیــە کــان 
لە هەر  وەرگرتنەوەی ئەم بەرپرسایەتیانە 
کاتێکی دڵخوازدا، بە یەکێک لە دوو ئامرازی 
ــاریــس بۆ  کـــارامـــەی دەوڵـــەتـــی کــۆمــۆن پ
پێشگیری لە گۆڕانی دەوڵەت و ئەندامەکانی 
زاڵ  خوداکانی  بە  خزمەتگوزارییەوە  لە 
بەسەر کۆمەڵگەدا")٢٦( پێناسە دەکا و ڕوو 
بەو سۆسیال دێموکراتانەی کە بە بیستنی 
وشەی دیکتاتۆریی پرۆلتاریا تووشی ترس 

و دڵەڕاوکێ دەبن دەڵێ: "ئەگەر بەڕێزان پێیان 
باشترە  دیکتاتۆرییە چییە؟  ئەم  بزانن  خۆشە 
کات  ئــەو  بکەن،  پاریس  کۆمۆنی  سەیرێکی 
دەبینن کە ئەمە هەمان دیکتاتۆریی پرۆلتاریایە". 
و  مارکس  لە ڕوانگەی  پرۆلتاریا  دیکتاتۆریی 
ئەنگڵسەوە بە مانای دەستەاڵتداریی سیاسیی 
چینی کرێکار واتە دێموکراسیی ڕاستەقینەیە. 
و  ئەنگڵس  و  مارکس  بــاوەڕی  بە  بە گشتیی 
ئازادی و  واتە  لێنین دێموکراسیی ڕاستەقینە 
لەنێو بردنی دەسەاڵتی  بەرابەری، تەنیا پاش 
دەوڵەتی و لە ڕێگای شۆڕا یان دێموکراسیی 
ــەدا  ڕەوت لــەم  ــێ.  دەب مسۆگەر  کرێکارییەوە 
تێکشکاندنی  ــکــاری،  کــرێ دەوڵـــەتـــی  ــەرکــی  ئ
ــی ســـەرمـــایـــەدارەکـــان و خـــاوەن  ــری خــۆڕاگ
زەوییەکان، هەروەها پیالنی دوژمنە دەرەکی 
و نێوخۆییەکانە. بە باوەڕی لێنین "دیکتاتۆریی 
پرۆلتاریا لێبڕاوترین و کۆڵنەدەرترین خەباتی 
واتە  بەهێزتر  دوژمنێکی  بە  دژ  نــوێ  چینی 
بۆرژوازی    و)٢7( " خەباتێکی سەخت، خوێناوی 
یان  توندوتیژی  بە  تێکەڵ  خوێنڕ ێژی،  بێ  و 
هەروەها  ئابووری،  نیزامی  و  ئاشتیخوازانە، 
ڕاهێنەرانە  و بەڕێوەبەرانە دژ بە هێز و داب  و 
نەریتەکانی کۆمەڵگەی کۆنە." مارکس گوتەنی 
لەنێوچوونی  بۆ  تێپەڕینێکە  دیکتاتۆرییە  ئەم 
چینەکان و گەیشتن بەکۆمەڵگەیەکی بێ چین .

)٢٨(
بۆ  پرۆلتاریا  دیکتاتۆریی  بــەڕێــوەبــردنــی 
ماوەی پتر لە 7 دەیە لە یەکیەتیی سۆڤییەتی و 
پتر لە 4 دەیە لە ڕۆژهەاڵتی ئورووپا، بە هۆی 
میکانیزمێک  و  سیاسی  پلۆرالیزمی  نەبوونی 
پێشێلکردنی  کەمینە،  مــافــی  پــاراســتــنــی  بــۆ 
و  ــازاد  ئـ دەنــگــی  خنکاندنی  و  دێــمــوکــراســی 
سۆسیالیزمی  ڕووخانی  جیاواز،  بیروهزری 

بەڕاستیی ئارایی لێ کەوتەوە.
لە  تــا  تێکۆشاون  ــە  ــان واڵت ــەم  ئ ــەی  ــ "زۆرب
ڕوانگەی جۆراوجۆرەوە دیکتاتۆریی پرۆلتاریا 

هۆی  بە  تایبەت  بە  ڕەوتــە  ئەم  بکەن.  دابین 
تێڕوانینی ڕێبەرانی کۆمۆنیست لە دیکتاتۆریی 
پرۆلتاریا، نەک هەر لە توندوتیژی و کوشتن  
دوور  بــە  سۆسیالیزم  نــەیــارانــی  گرتنی  و 
کۆمۆنیستەکانیشی  خــودی  بەڵکوو  نەبووە 
نــەبــواردوە. تــێــرۆری ســوور لــە ســەردەمــی 
لــە ســەردەمــی  بــەکــۆمــەڵ  کــوشــتــاری  لێنین، 
ــاوازن و  ــیــرجــی ســتــالــیــن، ســەرکــوتــکــردنــی ب
تەنانەت کۆمۆنیستان لە شۆڕشی فەرهەنگیی 
ڕێبەریی  بە  کامبۆچیا  لە  کۆمەڵکوژی  چین، 
شێوەی  لە  نموونەگەلێک  هتد،  و  پــۆل پــۆت 
و  بــوون  کــرێــکــاری  دەســەاڵتــی  دابینکردنی 
ئەمانە ئەو ڕاستییە دەسەلمێنن کە سۆسیالیزم 
ئازادیی  بەبێ  ڕاستەقینە،  دێموکراسیی  بەبێ 
و  خەڵک  هاوبەشیی  بەبێ  جیاواز،  بیروڕای 
لە  و  خــوارەوە  لە  دەســەاڵتــداران  کۆنتڕۆڵی 
ئاکامێکی  شــۆڕاکــانــەوە  و  یەکیەتی  ڕێــگــای 

باشتری نابێ.
 لە الیەکی دیکەشەوە کاتێک بەرنامەدانان 
ــکــی  ــی ــمــوکــرات ــی ئـــابـــووریـــی دێ لـــە چــەشــن
بەشداریکەرانە نەبێ و ژیانی ئابووریی ئینسان 
)دابەشکردن(  بەشینەوە  بەرهەمهێنان،  واتە 
ئــیــرادەی  ڕێــگــای  لــە  هتد  و  بەکارهێنان  و 
نەکرێ،  ڕێکوپێک  مرۆڤەکانەوە  سەربەخۆی 
ئەم کۆمەڵگەیە ئاکامێکی باشتر لە سۆڤیەتی 
لە  مارکس،  بەپێی وتەکانی  نابێ.  ڕابــردووی 
ئابووریی سۆسیالیستیدا بەرنامە دانان دەبێ 
لە ڕێگای بەشدارکردن و ئاوەزمەندیی کۆیی 
لەژێر  بەرهەمهێنان  ڕەوتـــی  و  مــرۆڤــەکــان 
کاتێک  سۆسیالیزم  بێ.  هاوبەشدا  کۆنتڕۆڵی 
لەسەر  کۆنتڕۆڵیان  خەڵکی  کە  دەبــێ  مانای 
بە شێوەیەکی  بتوانن  و  هەبێ  ژیانی خۆیان 
ــوەی ژیـــان و  ــەســەر شــێ ــار ل ــڕی ئــاگــایــانــە ب

بەڕێوەبەرایەتیی کۆمەڵگە بدەن.")٢٩(
* سەرچاوەکان لە ئەرشیڤی ڕۆژنامەدا پارێزراون.

   حەمیدڕەزا جەالیی پوور و ئێعدامی ٥٩ کەسەکەی مەهاباد

جۆزەردانی  ١٢ی  پێنجشەممە،  ڕۆژی 
ــوور  ــی پ جــەالی ــە  ک ــەی  ــات ک ــەو  ئـ  ،١٣٦٢
فــەرمــانــداری شــاری مــەهــابــاد بــوو، ٥٩ 
ماوەیەک  کە  شــارە  ئــەم  خەڵکی  کەسی 
پێشتر دەسبەسەر کرابوون؛ بەکۆمەڵ لە 

شاری تەورێز گوللەباران کران.
حــەمــیــدڕەزا جــەالیــی پــوور، پــارەکــە لە 
ئەو  کە  نووسی  منی  بۆ  واڵمنامەیەکدا 
»ئەمن  نــەبــووە:  ئــاگــادار  ئێعدامانە  لــەو 
ــاش مــانــگــێــک لـــە ڕێـــگـــای بــنــەمــاڵــەی  ــ پ
زیندانییەکانەوە لە ئێعدامی ئەم ٥٩ کەسە 
ئاگادار کرامەوە.« ئەم ئیدیعایە درۆیەکی 
ڕووتە، چونکە جەالیی پوور یەکەم کەس 
بوو کە لە دوای ئێعدامەکان، لەم بارەیەوە  

لێدوانی دا.
 ،١٣٦٢ جۆزەردانی  ١٢ی  پێنجشەممە 
ــاد،  ــدی مــەهــاب ــاوەنـ ــگ و ڕەنـــگـــی نـ ــ دەن
تەئمینی شارستانی  بەیاننامەی شووڕای 
ئاماژە  لەودا  مەهابادی باڵو کردەوە؛ کە 
بە لە سێدارەدانی ٥٩ بەندیی دژە شۆڕش 
کرابوو. دەنگ و ڕەنگی مەهاباد لە دوای 
لەگەڵ  بەیاننامەیە،  ــەم  ئ خــوێــنــدنــەوەی 

و  فەرماندار  وەک  جەالیی پوور  ئاغای 
بەرپرسی شۆڕای تەئمینی شارستان کە 
ئەم بەیانییەی واژۆ کردبوو، وتووێژی 

کرد.
ــەدا بە  ــدوانـ ــێـ ــەم لـ ــ ــوور ل ــی پـ ــەالیـ جـ
جەختکردنەوە لەسەر ئەوەی کە نیزامی 
ئینقالبی )کۆماری ئیسالمی( بەبێ هیچ 
کەسانی  بەبڕشتەوە  و  لێخۆشبوونێک 
کرد  هەڕەشەی  دەدا،  دژەشۆڕش سزا 
ــە.]١[  ــدای ڕێ لــە  زیــاتــریــش  ئێعدامی  کــە 
ڕۆژە  ئــەو  بەیانیی  فــەرمــانــدار،  ئاغای 
مــەهــابــاددا  هەینیی  ڕۆژی  نــوێــژی  لــە 
ــەوەی هــەڕەشــەکــانــی  ــردن ــک ــات بــە دووپ
نیزامی  کە  کرد  ئــەوە  لەسەر  پێداگری 
کۆمەڵەی  و  دێموکرات  نایەڵێ  ئینقالبی 
دژەشــــۆڕش لــەمــە زیــاتــر کــوردســتــان 

نائەمن بکەن.
تۆڵەی  لــە  بــەکــۆمــەڵــە،  ئێعدامە  ــەم  ئ
»مــحــمــد بــــروجــــردی«، فــەرمــانــدەی 
سەرەکیی سپای پاسداران لە ڕۆژئاوای 
)دامەزرێنەری قەرارگای هەمزە(  ئێران 
لەسەر  جــۆزەردانــدا  ١ی  ڕۆژی  لە  کە 

لە  کوژرابوو،  مەهاباد-نەغەدەدا  جادەی 
الیەن کۆماری ئیسالمییەوە کرا.

ئیدیعای  بەپێچەوانەی  شێوەیە  ــەم  ب
جەالیی پوور، ئەم ئاغایە نەک هەر ئاگاداری 
لەم  لەو ڕۆژەدا،  بوو و هەر  ئێعدامەکان 
بەیانییەکەشی  بۆ  و  ڕادیــۆ  لە  بــارەیــەوە 
کرد،  قسەی  مەهاباددا  هەینیی  نوێژی  لە 
ئاگادار  سەرچاوەیەکی  هەروەک  بەڵکوو 
لەو  یەک  جەالیی پوور  ڕاگەیاند،  منی  بە 
ــی  جــۆزەردان 4ی  ڕۆژی  کــە  کەسانەیە 
نائاسایی  ــەوەی  ــوون ــۆب ک ــە  ل  ٦٢ ســاڵــی 
پارێزگا  تەئمینی  شووڕای  )اضطراری(ی 
لەمەڕ  و  بووە  بەشدار  ورمێ،  لە شاری 
بڕیاری تۆڵەستاندنەوە بەبۆنەی کوژرانی 

»بروجردی«ـیەوە؛ ڕاوێژیان پێ کردوە.
کە  واڵمنامەی  لــەو  هــەر  جەالیی پوور 
ـــردوو لــە »انــصــاف نــیــوز«دا  ســاڵــی ڕابـ
زیندانییە   ٥٩« نووسیویەتی:  بۆوە،  باڵو 
ئێعدامکراوەکەی ڕۆژی ١٢ی جۆزەردانی 
حیزبی  چــەکــداری  پێشمەرگەی   ،١٣٦٢
ــەڕدا بــە دیل  دێــمــوکــرات بــوون و لــە شـ
لە  پێش  ســاڵ  یــەک  لە  پتر  و  گیرابوون 
تەورێز  بەندیخانەی  لــە  ئێعدامکرانیان 
درۆی   ٣ ڕستەیە  کورتە  ئــەم  بــبــوون.« 

گەورەی تێدایە:
ئەو جێگایەی  هەتا  کە  ئــەوەی  یەکەم   
ئێمە دەزانین لە هەموو شەڕەکانی نێوان 
پێشمەرگە و هێزە نیزامییەکانی حکوومەت 
 ٥٩ هەموویەوە  بە  شەستدا،  ــەی  دەی لە 
نەکران،  دەسبەسەر  زیندوو  پێشمەرگەی 
چ بگا بەوەی لە ماوەی ساڵێکدا ئەم ژمارە 

بەرچاوە لە پێشمەرگە بە دیل گیرابێتن.

لــەو ســااڵنــەدا بە هیچ  دووه م ئــەوەی کە 
بۆ  دیــل،  پێشمەرگەیەکی  نــەدەکــرا  جۆرێک 
لــە زیــنــدانــدا بمێنێتەوە.  یــەک ســاڵ  مـــاوەی 
١00%ی  نــیــزیــک  ــە  ل ــەکــان  ــل دی پێشمەرگە 
حاڵەتەکاندا پاش ئەشکەنجەدان بە مەبەستی 
وەدەستهێنانی زانیاری و بۆ نیشاندانی هێز و 
ترساندن، لە دوای چەند حەوتوو یان بەالنی 

زۆرەوە چەند مانگێک تیرباران دەکران. 
ئێعدامکراوانە  ــەم  ئ کــە  ــە  ــەوەی ئ سێیەم 
شــەڕی  لــە  و  نــەبــوون  پێشمەرگە  هیچیان 
ئەوەیە  ڕاستییەکە  نەگیرابوون.  چەکداریدا 
نە  و  ــوون  ب پێشمەرگە  نــە  کەسە   ٥٩ ئــەم 
کادری  تەنانەت  نە  و،  گیرابوون  شــەڕدا  لە 

ڕەسمیی حیزبە کوردییەکان بوون.
 40 بە  )نیزیک  کەسانە،  لــەم  ژمــارەیــەک 
بە  بــوون کە  تـــازەالو و الوانــێــک  کەسیان( 
دێموکراتی  حیزبی  لــە  الیــەنــگــری  تۆمەتی 
یەکیەتیی  بــە  بــەســتــراوەیــی  و  کــوردســتــان 
ــەم حــیــزبــە )تــۆمــەتــێــک کــە هیچ  الوانــــی ئـ
نێوان  لە  و،  نەسەلمێندرا(  دادگادا  لە  کاتێک 
 ٦١ ڕەشەمەی  ٢٩ی  )یەکشەممە  ڕۆژ  دوو 
هــەتــا دووشــەمــمــە ١ی خــاکــەلــێــوەی ٦٢(دا 
ئەوانی  زۆرینەی  و،  کرابوون  دەسبەسەر 
بــوون  مــەهــابــادی  ئاسایی  خەڵکی  دیــکــەش 
حیزبی  و  کۆمەڵە  لە  الیەنگری  تۆمەتی  کە 
زستانی  لە  و،  ــوو  دراب لەپاڵ  دێموکراتیان 
٦١ـەوە هەتا سەرەتای بانەمەڕی ٦٢ لە نێو 

شاری مەهاباد گیرابوون.
ئەم بەندییانە بەپێی یاسای ئەو کات، لە دوای 
گیرانیان دەسبەجێ بە مەبەستی لێپێچینەوە 
و چاودێری بەڕێی ورمێ دەکرێن و هەموو 
ماوەی دەسبەسەر بوون و لێپێچینەوەکەیان 

بــووە. ئەم کەسانە چەند  لە شــاری ورمــێ 
بۆ  دەنێردرێن  ئێعدامکرانیان  لە  پێش  ڕۆژ 
بە  بەکۆمەڵ  دادگاییەکی  دوای  و  تەورێز 
دژە شۆڕشەکان  حیزبە  هاوکاریی  تۆمەتی 
بڕیاری لە سێدارەدانیان بەسەردا دەسەپێ 
و، ڕۆژی ١٢ی جــۆزەردان هەموو تێکڕا و 

بەکۆمەڵ تیرباران دەکرێن.
بەیاننامەکە  ــەوەی  ــوون ب ــاڵو  ب دوای  لــە 
کراوە  ئێعدام   ٥٩ ئەم  نــاوی  ڕاگەیاندنی  و 
مەهابادەوە،  نــاوەنــدی  ڕەنگی  و  دەنــگ  لە 
ــنـــەوەی تــەرمــی  ــرتـ ــۆ وەرگـ بــنــەمــاڵــەکــان ب
سەردانی  جــار  چەندەها  بە  ئازیزەکانیان 
ــابـــاد، بــەنــدیــخــانــەی  ــانـــداریـــی مـــەهـ فـــەرمـ
بەندیخانەی  ــزە،  ــەم ه قـــەرارگـــای  ورمـــێ، 
تەورێز  سپای  و  دادگــای شۆڕش  تەورێز، 
واڵمێکیان  نە  ئێستاش  هەتا  بــەاڵم  دەکــەن، 
تەرمی  ناشتنی  نە شوێنی  و  وەرگرتۆتەوە 

ڕۆڵەکانیان پێ گوتوون.
ئایا ئاغای دوکتور حەمیدڕەزا جەالیی پوور 
تاقە جارێک  ژیــانــیــدا  هــەمــوو  لــە  ــوانــێ  دەت
جــوان  ئاکارێکی  ناخۆییەکان  بەنیسبەت 
بڕێک  نەبێ  هیچ  بەڵکوو  بنوێنێ،  خۆی  لە 
بەجێماوەکانی  ساڵەی   ٣٦ ژانی  و  بڕک  لە 
ئەم کوشت و بڕە داشکێنێ؟ لە دەستی دێ 
بە  کەسە   ٥٩ ئــەم  تەرمی  ناشتنی  شوێنی 

بنەماڵەکانیان ڕابگەیەنێ، ئەگەر بیهەوێ.

* هەردی سەلیمی کردوویەتی بە کوردی

شاهید عەلەوی
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ژمارە ٧٥١
١٥ی جۆزەردانی ١٣٩٨  _  ٥ی ژوئەنی ٢٠١٩

بنەماڵەی  قارەمانەتیی  و  ئازایەتی  ناوبانگی  و  ناو  و  »نییەر« 
مێژووی  لە  و  ئاشنایە  ناوێکی  کوردستان  خەڵکی  بۆ  »منبەری »یەکان 

جوواڵنەوەی گەلی کورددا جێگایەکی تایبەتی بۆخۆی کردۆتەوە.
د ڵڕفێن  و  خۆش  گوندێکی  سنەیە.  ژاوەڕۆی  ناوچەی  لە  »نییەر«   
زۆربەیان  ئاواییە  ئەم  خەڵکی  دەبێ.  ماڵ   ٣٥0 نیزیکەی  و  سازگارە  و 
ئەو  »منبەری« یە.  بنەماڵەییان  پاشناوی  و  یەکترن  کەسوکاری  و  خزم 
لە پەنجا کەس لە  نازناوە بۆ هەموو خەڵکی کوردستان ئاشنایە. زیاتر 
بەربەرەکانی  و  خەبات  سەنگەری  لە  نییەر  گوندی  »مینبەری«یەکانی 

لەگەڵ ڕێژیمی کۆنەپەرستی کۆماری ئیسالمیدا شەهید بوون. 
حەشیمەتی ئاوایی نییەر زیاتر لە ٢000 کەسە و، بە زاراوەی هەورامی 
قسە دەکەن  و دابونەریتی کوردەواری، زمان و ڕەسەنی ناوچەیان وەک 
لێهاتووی  و  بەتوانا  خەڵکی  کۆنەوە  لە  نییەر  گوندی  پاراستوە.  خۆی 
نێو دڵ و مێشکی  لە  تایبەتیان  لەوانە شوێنی  بەخۆیەوە دیتوە هەرکام 
خەڵکدا کردۆتەوە. یەکێک لەوانە حاجی مەالمحەمەد نییەری ناسراو بە 
لەبەر زانایی  لە دەورانی ناسرەدین شا دا ژیاوە و  حاجی مامۆستا، کە 

جێگایەکی تایبەتی لە نێوشار دا هەبوە. 
  بێجگە لە حاجی مامۆستا چەند کەسی دیکە لە نێو عالمانی کورددا 
جێگای خۆیان کردۆتەوە وەک مەال عەبدولمەجیدی مودەڕسیی نییەری، 
مەال محەمەد مودەڕسیی نییەری کە چەندین کتێبی لە دوای خۆی بەجێ 

هێشتوە، هەروەها مەال محەمەد سادقی منبری.
ئاوایی نشینەکانی نییەر، لەمێژە لەگەڵ حیزبی دێموکراتی کوردستان 
تێکەڵ بوون  و بەرگی پیرۆزی پیشمەرگایەتییان لەبەر کردوە. لە سەرەتای 
ڕێپێوانەکانی خەڵک لەدژی ڕێژیمی شا، چەند بنەماڵەیەکی نییەری لە سنە 
دەژیان و هێندێک لە منااڵنی گوندیش لە ماڵی ئەواندا دەیانخوێند. زۆربەی 
ئەم گەنجە خوێندکارانە تێکەڵی سیاسەت بوون و کاک جەعفەر منبەریش، 
سەرچاوەی  هەبوو  دێموکراتەوە  حیزبی  بە  نهێنی  پێوەندیی  پێشتر  کە 
ئەم دەستپێکە بوو. یەکێک لە مامۆستاکانی گوندی نییەریش )مامۆستای 
قوتابخانە( کە خەڵکی شاری مەهاباد بوو بەناوی عەبدولناسری قوڕەیشی، 
بناغەی بیری نەتەوەیی لە گوند و لەنێو قوتابیاندا داڕشت و لە ڕاستیدا 
قوڕەیشی مامۆستای نیشتمانپارێزی ناویان بوو. بەاڵم ئەوەی بۆ نییەر 
لە خەبات و تێکۆشان جێگای لێ وردبوونەوەیە ئەوەیە کە دوو ڕۆژ لە 
شەڕی ٢٦ ڕۆژەی نێو شاری سنەدا کە لەالیەن دەسەاڵتدارانی کۆماری 
ئیسالمییەوە پەالمار درابوو تێپەریبوو، کە »عەبدوڵاڵ منبری« و »جافر 
منبری« و دوو پێشمەرگەی دیکە بەناوەکانی »کەریم و عەزیم منبەری« 
شەهید بوون و ئەم ڕووداوەش بە کۆستێکی گشتیی گوند داندرا. جەالل 
مەلەکشا، شاعیری گەورەی کورد شێعرێکی پڕ لەهەستی بۆ یەکێک لەو 
بنەماڵە تێکۆشەرانە کە نموونەی فیداکاری و قارەمانەتی بوو هۆنیوەتەوە.
 دوای شەهید بوونی جەعفەر منبری نیزیک بە ١٥ کەس لە گەنجانی 
لە  فکریش  و  عاتفی  گرێدانێکی  بەوە  پاشان  و،  پێشمەرگە  بوونە  نییەر 
نێوان خەڵکی ئەم گوندە و حیزبی دێموکراتدا دروست بوو. کەسانێکی 
تایبەتیش لە نێو پێشمەرگەکاندا ڕۆڵی گرنگیان بۆ ئەم تێكەاڵوییە بەرینە 
هەبوو کە دوای شەهید جەعفەر، هاشمی کوڕی جەعفەر، ئەبولحەسەن 

منبەری و چەند کەسی تر دیارترینیان بوون .
چاالکانەی  بەشداریی  بنووسرێ  زێڕ  ئاوی  بە  دەبێ  ئەوەی  بەاڵم 
هەمەالیەنە و بەرخۆدانی خەڵکی ئەو گوندە قارەمانپەروەرە بۆ خەبات 
دژی کۆماری ئیسالمییە کە لەسەنگەری بەرگری لە ئاو و خاک و نیشتمان 
بارەگای  بە  پێشکەش  خۆیان  گیانی  پێشمەرگە  و  کادر   40 لە  زیاتر 
ئازادی کردوە. بێجگە لەوانە چەندین کەسی دیکە لە الوانی ئەم دەڤەرە 
لە سیاچاڵەکانی ڕێژێمی کۆماری ئیسالمی لەژێر ئەشکەنجە و زینداندا 
ئیسالمی چەندین  ئێعدام کران، هەروەها کۆماری  مانەوە و سەرەنجام 
جار ئەو گوندە خۆڕاگرەی ئاورباران کردوە و خەڵکی لێ شەهید کردوە. 
ئێعدام  بڕێن و  ئیسالمی کوشتن و  لەماوەی دەسەاڵتی خۆیدا کۆماری 
وسووتان و ماڵوێرانی بە دیاری بۆ ئەو گوندە هێناوە، بۆ وێنە لە ڕۆژی 
١7ی ڕەزبەری ساڵی ١٣٦٢دا بۆ تۆڵە ئەستاندنەوە لە هێزی پێشمەرگە 
ئەو گوندەی کردە ئامانج  و زیاتر لە ١00 ماڵی سووتاند، قین لە داڵن 
جارێکی  و  دا  ئاگر  خەڵكیان  بژیوی  سەرچاوەی  و  دانەمرکان   بەوەش 
دەفتەری  لە  خەڵکیان  حاڵی  و  ماڵ   وێرانکردنی  قەاڵچۆکردن  و  دیکە 
ئینسانکوژیی خۆیاندا تۆمار کرد. بەاڵم خەڵکی قارەمانی گوندی نییەر بە 
دانی خوێنی ڕۆڵەکانیان ئامادە بوون فیداکاریی کەموێنە لە خۆیان نیشان 
بدەن هەتا ڕوخساری زەرد بە ڕووی ئەم گوندە قارەمانەوە دیار نەبێ  و 
وەک ئەستێرەیەکی پڕشنگدار لە نێو ئاسمانی جوواڵنەوەی گەلی کورد بە 
درەوشاوەیی بمێنێتەوە و لە ماوەیەکی کورتدا ئاوایی نییەریان جارێکی 
کۆماری  بەچاوی  و  تۆقێن   دوژمن  چقڵێکی  کردیانە  و  ڕازاندەوە  دیکە 

ئیسالمییاندا کرد. 
بنەماڵەدا  یەک  نێو  لە  کەس  چەندین  نییەر  ئاوایی  شەهیدانی  نێو  لە 
هەر  کە  منبری  عەبدواڵ  و  کەیکاوس  واسێح،  فەرەج،  وەک  دەبینرێن 
منبری  فەرەج  هاوژینی  منبری  ئیحترام  تەنانەت  و  بوون   برا  چواریان 

بووە.
ئەوەی سەرنجی خەڵکی ڕاکێشاوە پڕکردنەوەی سەنگەرەکانی شەهیدان 
ودرێژەپێدانی ڕێگایانە، ئێستا الوانی ئاوایی نییەر لە ڕیزی تێکۆشەرانی 
ئیسالمی  کۆماری  دژی  بەربەرەکانیدا  لەسەنگەری  دێموکراتدا  حیزبی 
خەبات دەکەن  و بە درێژە پێدانی ڕێگایان الپەڕەکانی زێڕین بە مێژووی 
خوێنی  دەکەن.  زیاد  کورد  نەتەوەی  قارەمانەتیی  خەبات  و  سەرانسەر 
ڕۆڵەکانی ئاوایی نییەر لە زۆر ناوچەی کوردستان وەک: کامیاران، سنە، 
دیواندەرە، بانە، سەقز، کرماشان، مەریوان و دااڵهۆ داری ئازادییان ئاو 
داوە و بەو خوێنە گەش  و ئاڵە توانیان بۆ هەمیشە ناوی نییەر لە مێژووی 

حیزب و نەتەوەی کورددا بە گەشاوەیی ڕاگرن.
خەم  ڕۆڵەکانیان  بوونی  شەهید  بە  هیچکات  نییەر  ئاوایی  خەڵكی   
دێموکرات  پێشمەرگەی  پەیتای  هێزی  پەیتا  زەبری  چونکی  داینەگرتن. 
خەڵکی  سەرلێوی  خستە  بزەی  ئیسالمی  کۆماری  ڕێژیمی  پەیکەری  لە 
زەحمەتکێشی ئاوایی نییەر و هەموو کوردستان.  هەر بۆیەش هەردەم لە 
دوای شەهید بوونی ڕۆڵەکانیان بە یەکتریان دەگوت ڕێگای شەهیدانی 
نییەر و هەموو شەهیدانی کوردستان درێژەی هەیە لەم دەرفەتە دا بەڵێن 
لە  ڕێگای  ئازادیدا   دوژمنانی  بەسەر  یەکجاری  سەرکەوتنی  تا  دەدەین 
خوێن سوور بووی شەهیدان بەر نەدەین  و؛ خوێنی شەهیدانی کوردستان 
و ئاوایی نییەر هەوێنی سەرکەوتن  و مەشخەڵی پڕ نووری ڕێگای خەبات 

 و تێکۆشانی پێشمەرگەکانی دێموکرات  و میللەتی کوردە.

»نییەر«
سروود و حەماسەی نیشتمانێک برایم چووکەڵی

بێته فاوه تیی كۆمه اڵیه تی
 هۆكاری به رده وامیی دۆخی ئارایی

قۆناغێكی  به   ئێران  ئیسالمیی  كۆماری 
ده په ڕێ،  تێ  خۆیدا  سیاسیی  ژیانی  له   دژوار 
هه م  مه شروعیه تی  بنه ماكانی  كه   جۆرێك  به  
نێوده وڵه تیدا  كۆمه ڵگەی  له   هه م  و  نێوخۆ  له  
ماوه ی  له   خۆی  ئاستی  نزمترین  گه یشتۆته  
به   نێوخۆدا  ئاستی  له   ڕابردوودا.  ده یه ی   4
ژیانی  كه له به ری  تایبه تیترین  بۆ  سه ركێشان 
به   ترسی  و  خه فه قان  له   پڕ  كه شێكی  خه ڵك، 
سه ر كۆمه ڵگەدا سه پاندووه  و ئازادییه  سیاسی 
به رته سك  چه شنێك  به   كۆمه اڵیه تییه كانی  و 
هه ڵبڕینێك  ده نگ  چه شنه   هه ر  كه   كردۆته وه  
دیكه   الیه كی  له   به دواوه یه .  قورسی  تێچووی 
ده ره نجامی  كه   ئێران  ئابووریی  داڕمانی 
ڕێژێمه ،  ڕێبه رانی  فراوانخوازییه كانی  سیاسه ته  
بێوێنه   قه یرانێكی  به ره وڕووی  خه ڵكی  ژیانی 
كردۆته وه . ده ره نجامی لۆژیكی ئه و دۆخه ی كه  
ئێستا له  ئێراندا زاڵه ، دروستبوون یان باشتره  
و  خه ڵك  نێوان  كه لێنی  فراوانبوونی  بڵێین 
ده سه اڵته  كه  له  ئه نجامی ناكارامه یی ده سه اڵت 
و بێبه ش بوونی خه ڵك له  نان و ئازادی هاتۆته  
ئاراوه . ئه وه ی جێگای پرسیار و تێڕامانه  ئه وه یه  
بۆچی كۆمه ڵگەی ئێران تاڕاده یه كی زۆر بێده نگ 
شاراوه ی  ناڕه زایه تییه   ئه و  و  هه ڵوێسته   بێ  و 
له نێو چین و توێژه  جۆراوجۆره كانی كۆمه ڵگەدا 
هه یه  خۆی له  ئاكسیۆنی جه ماوه ری و نافه رمانیی 
مه ده نیی گشتگیردا نابینێته وه ؟ ئایا به ستێنه كانی 
ئێراندا  له   جه ماوه ری  خرۆشانی  سه رهه ڵدانی 
ده ره كیه كانی  ناوخۆیی و  نه گووراون؟ هۆكاره  
به و  واڵمدانه وه   بۆ  چین؟  بێده نگیه   ئه و 
پرسیارانه  سه ره تا پێویسته  ئاوڕێك بده ینه وه  له  
بافتی سیاسی و كۆمه اڵیه تیی ئێران و ڕه فتاری 

سیاسیی خه ڵكی ئەم واڵتە. 
واڵمی  ده توانێ  كۆمه اڵیه تی  ته فاوه تیی  بێ 
له   ئێستا  كه   بداته وه   پرسیارانه   له و  به شێك 
یه كێكه   هاوكات  و  ده بینرێ  ئێراندا  كۆمه ڵگەی 
له گه ڵ  دایه   پاڕادۆكس  له   كه   پارادایمانه ی  له و 
دیكه   ده ربڕینێكی  به   گۆڕانخوازانه .  ڕوحی 
له   نه توانن  كۆمه ڵگە  تاكه كانی  كاته ی  ئه و  تا 

ئیستایان  ئه ركه كانی  داهاتوویان و  نێوان هیواكانی 
هاوسه نگی دروست بكه ن، گۆڕانكاری له  كۆمه ڵگەدا 

نایه ته  دی.
بێته فاوه تیی كۆمه اڵیه تی بریتییه  له وه ی كونێشگه ر 
له  بێ كاریگه ربوونی هه نگاوه كان  بێهیوایی  به هۆی 
و  ترس  به هۆی  یان  بارودۆخ  باشتركردنی  بۆ 
نیگه رانی له  تووش بوون به  زیان یان له ده ستدانی 
به رژه وه ندییه ك، كه  له وانه یه  سه ره كی یان ناسه ره كی 
بێ و یان به  هه ر دوو هۆكار هیچ هه وڵێك نه دا بۆ 
پێش  هاتۆته   بۆخۆی  كه   دۆخه ی  ئه و  باشتركردنی 

یان یان بۆ كه سانی تری په یوه ندیدار به خۆی.
كه   تێده گا  له و  كۆنێشگه ر  پێناسه یه   ئه و  پێی  به  
گۆڕانكارییه ،  به   پێویستی  و  نییه   له بار  بارودۆخ 
كۆنێشگه ر نیگه رانی ئه و زیانه یه  كه  له وانه یه  له  هه ر 
گومانی  ئه نجامدا  له   و  بكه وێ  به ری  هه نگاونانێك 
دۆخی  له سه ر  كاریگه ریی  هه نگاوه كانی  كه   هه یه  

ئارایی دروست ده كا.
نه بوونی  به رهه می  كۆمه اڵیه تی  بێته فاوه تیی 
هه ستیاریی كۆمه اڵیه تییه  به رامبه ر به  ڕووداوه كانی 
كۆمه اڵیه تییه كانە،  پرسه   له   خۆنه دان  و  ده وروبه ر 
تاكه كانی  جیاكردنه وه ی  لێك  هۆی  ده بێته   كه  
و  كۆمه اڵیه تی  هاوپه یوه ندیی  نه بوونی  و  كۆمه ڵگە 
به كرده وه  سامانی كۆمه اڵیه تی الواز و بێ كاریگه ر 
ده سه اڵت، سیسته می  دابه شكردنی  ده كا. چۆنیه تیی 
سیاسی  ستراكتۆری  ده سه اڵت،  به ده سته وه گرتنی 
و یاسایی، دۆخی ئازادیی ڕاده ربڕین و ئه حزاب و 
و  ده سه اڵت  بوونی  دیمۆكراتیزه   ئاستی  گشتی  به  
كۆمه ڵگە  زاتیه كانی  تایبه تمه ندییه   ئه وانه ش  په نا  له  
له  هۆكاره  سه ره كیه كانی سه رهه ڵدانی بێ ته فاوه تی 

كۆمه اڵیه تین. 
ئێران  كۆمه ڵگەی  به   چاوخشاندنێك  به  
جۆراوجۆره كانی  توێژه   و  چین  كه   ده رده كه وێ 
كه   ده ده ن  چاالكییانه   له و  خۆ  كه متر  كۆمه ڵگە 
گوشار  به ره وڕووی  له وانه یه   و  هه یه   تێچووی 
ویسته كانیاندا  ده ربڕینی  له   بكاته وه  و  زیانیان  و 
په نا بۆ شێوازی پارێزگارانه  و كه م تێچوو ده به ن. 
ئازادییه   نه بوونی  به رهه می  ئه وه نده ی  ئه وه ش 
به رته سك  ده سه اڵته وه   له الیه ن  به ستێنه كانی  كه  

خووگرتنی  به رهه می  له وه   زیاتر  كراونه ته وه ، 
درۆیین  خۆشبژێوییه كی  به  كۆمه ڵگەیه   تاكه كانی 
نادا.  پێ  ڕێگه ی  ئابووری  ناله باری  دۆخی  كه  
ئابووری  دۆخی  چه رمه سه رییه كانی  هه موو  واته  
پتانسیه لێكی  به رهه مهێنه ری  ژیان  فشاره كانی  و 
و  سیاسی  ئازادییه   نه بوونی  كه   ناڕه زایه تییه  
كۆمه اڵیه تیه كان داده پۆشێ و خۆگونجاندن له گه ڵ 
ئازاره كانی نه داری هاوكاته  له گه ڵ هه وڵی بێوچان 
بۆ خۆشبژێویی ونبوو. لێره دایه  كۆمه ڵگە تووشی 
پارادۆكسێكی ڕاسته قینه  ده بێته وه  له  نێوان هه وڵدان 
به ستێنه كانی  به دوای  نه گه ڕان  باشتر و  بۆ ژیانی 

سه رهه ڵدانی هه ژاری و كپ كردنی ده نگه كان.  
له  ڕوحی  پارێزگارانه   وه ها دۆخێكدا  ڕوحی  له  
ئاراسته ی كۆمه ڵگە  گۆڕانخوازدا به هێزتر ده بێ و 
واته   ده شكێته وه .  ئارایی  دۆخی  پاراستنی  به ره و 
دژكرده وه كانیان  یان  كرده وه   كۆمه ڵگە  تاكه كانی 
و  ده بێ  ئه مڕۆدا  پاراستنی  چوارچێوه ی  له  
كه   ده كه ن  سیسته مه   به و  خزمه ت  نائاگایانه  
ناكارامه ییه كانه .  دروستبوونی  هۆكاری سه ره كیی 
تاكی بزێو ده بێته  كۆیله ی بێته فاوه تی و نیگه رانی 
كارتێكه ریی  ژێر  ده كه وێته   و  بێهیواییه كانی  و 

ته كووزیی زاڵی كۆمه ڵگە. 
دیاره كانی  تایبه تمه ندییه   له   یه كێكه   تاكگه رایی 
ژیانی  شێوازی  به رهه می  زیاتر  كه   ئێران  خه ڵكی 
دیكتاتۆڕدا  له  چوارچێوه ی سیسته مێكی  بنه ماڵه یه  
بووه .  ئێراندا زاڵ  به  سه ر  به  درێژایی مێژوو  كه  
ئه و دیارده یه  ڕاسته وخۆ ده بێته  هۆی ئه وه ی تاك 
بپارێزێ و متمانه   بنه ماڵه كه ی  بكا خۆی و  ناچار 
به  هیچ كه س نه كا له  ده ره وه ی ئه و چوارچێوه یه  و 
به  تایبه ت له  ئاست ئه و كه سانه ی ده سه اڵتدارن و 
به شێكن له  حكوومه ت. ئه وه ش ڕاسته وخۆ كرده ی 
سیاسی و گۆڕانخوازانه  بێ واتا ده كا و ئه نگیزه ی 

چاالكی له  بیاڤی گشتیدا له ناو ده با.
و  نۆڕم  سیسته می  كۆمه ڵگەیه كدا  وه ها  له  
به هاكان داده به زێ و به رپرسیاره تیی كۆمه اڵیه تی 
به رده وامیی  به ستێنه كانی  و  نزم  ئاستێكی  ده گاته  
نوێ  داپڵۆسێنه ر  و  نادێمۆكڕاتیك  ده سه اڵتی 
ده بێته وه  و بێهیوایی و بێ ته فاوه تی زیاتر به رهه م 
كۆمه اڵیه تی  ته فاوه تی  بێ  بڵێین  ده كرێ  دێته وه . 
نێوخۆیی  به  هۆكاره   هه یه   ڕاسته وخۆی  په یوه نده  
و  ڕێبه ری  نه بوونی  واته   ده ره كییه كانه وه .  و 
فریوده رانه ی  گه مه ی  و  ده سه اڵت  توندوتیژی 
قووڵبوونه وه ی  سه ر  له   كاریگه رن  زلهێزه كان 
غافڵ  له وه   نابێ  به اڵم  كۆمه اڵیه تی،  بێته فاوه تیی 
به   كران  باس  هۆكارانه ی  ئه و  هه موو  كه   بین 
دیوێكی دیكه دا به رهه می تایبه تمه ندییه كی چه سپاو 
هه مان  كه   ئێرانن  كۆمه ڵگەی  نێوخۆی  زاتی  و 
ئه گه ر  كۆمه اڵیه تییه .  به رپرسیاره تی  ونبوونی 
و  گرینگ  پرسه   ئاست  له   خۆیان  تاكه كان  بێتوو 
ئه ركی  و  بزانن  به رپرسیار  چاره نووسسازه كاندا 
به رژوه ندییه   و  گرن  وه خۆ  خۆیان  كۆمه اڵیه تیی 
درێژمه وداكان  به رژه وه ندییه   فیدای  كاتیه كانیان 
گه شتر  گۆڕانكاری  دروستبوونی  ئاسۆی  بكه ن، 

ده بێ.  

ڕەحمان سەلیمی

   زمانی سیاسەت و 
  سیاسەتی تەکزمانی

هەڵبەستراوەی  سیاسییە  جوغرافیای  ئەو 
ئێستا، کە ماوەی نیزیکەی سەدەیەکە لەسەر 
خەریتەی سیاسیی جیهان بە ناوی ›‹ئێران‹‹ 
نووسراوە، النیکەم پێنج زمانی زیندووی دنیا 
پێنج  ئەو  جۆراوجۆری  شێوەزاری  دەیان  و 
زمانەی تێدایە، کەچی تەنیا یەکێک لەو زمانانە 
لە دەستووری ئەو واڵتەدا بە زمانی ڕەسمی 

ناسراوە. 
بیگومان پشتگوێخستنی قانوونیی زمانەکانی 
دیکە سیاسەتێکە بۆ تواندنەوەی فرەفەرهەنگیی 
لە سەد ساڵی  فەرهەنگێکدا کە  تاکە  لە  ئێران 
و  هەڵبەستراو  شوناسی  ناوی  بە  ڕابردوودا 
جەڵەبیی ›‹ئاریایی‹‹ ئامانجی هەردوو ڕێژیمی 
کۆماری  ڕێژیمی  و  پەهلەوی  پادشایەتیی 
و  دیکتاتۆر  ڕێژیمە  دوو  ئەم  بووە.  ئیسالمی 
و  قسە  بە  هەم  و  قانوون  بە  هەم  فاشیستە 
ڕەفتار بە ناوی پاراستنی یەکپارچەییی شوناس 
دیکە  زمانەکانی  بە  بێڕێزییان  ئێران  و خاکی 
سەرکوتیان  شێوەیەک  هەموو  بە  و  کردوە 
ڕێژیمە  ئەو دوو  بۆ  فارسی  کردوون. زمانی 
سەپاندنی  کەرەستەی  فاشیستە  و  دیکتاتۆر 

تەکفەرهەنگی  دەسەاڵتی 
فەرهەنگەکانی  بەسەر 
جوغرافیا  ئەو  نێو  دیکەی 

سیاسییەدا بووە.
سەرنج  جێی  خاڵی 
لەو  هیچکام  کە  ئەوەیە 
هەر  نەک  ڕێژیمە  دوو 

بکەنە  دیکە  زمانەکانی  سەرکوتی  نەیانتوانیوە 
دەرفەت بۆ چەسپاندنی تاهەتاییی زمانی فارسی، 
بگرە گەالنی کورد، تورک )ئازەری و تورکمانی(، 
لێ  زمانەکەیان  سەدەیەکە  کە  عەرەب،  و  بەلووچ 
سیاسەتی  بەرەنگاری  هەمیشە  کراوە،  سەرکوت 
سڕینەوەی زمانیی ڕێژیمە فاشیستەکانی پەهلەوی 
و کۆماری ئیسالمی بوونەتەوە و ئێستا لە هەموو 
کاتێک زیاتر هەوڵ بۆ گەشەکردنی زمانی خۆیان 
شناسی  خۆیانەوە  زمانەکانی  ڕێی  لە  و  دەدەن 
جەڵەبیی نەتەوەی ئێرانیان دەهەڵمەت گرتووە* و 
پاراستووە  خۆیان  نەتەوەییی  هەوێتیی  و  شناس 
و  ژێردەستەیی  لە  دەربازبوون  بۆ  هەوڵ  و 

سەربەخۆییی زمانیی خۆیان دەدەن. 
ئەگەر ئەو سیاسەتی تەکزمانییە بەردەوام بێت، 

بەرەو  ئێران  هەڵبەستراوەکەی  خەریتە  بێگومان 
بەتایبەتی  دەچێت،  یەکجارەکی  هەڵوەشانەوەی 
ئێران  ئیسالمیی  تیرۆریستی  ڕێژیمی  کە  ئێستا 
الیەن  لە  تیرۆریستییەکانییەوە  کردەوە  بەهۆی 
گەمارۆی  نێودەوڵەتییەوە  کۆمەلگەی  و  ئەمریکا 
گۆشەگیر  و  سەر  خراوەتە  ئابووریی  توندی 
کراوە و بەرەو الوازی و لەدەستدانی دەسەاڵتە 
بندەستی  بۆیە گەالنی  دڕ و دڕندەکەی دەچێت، 
ئێرانیش ئەو الوازییەی ڕێژیم بە دەرفەت دەزانن 
ئێران  بۆ  نوێ  بنەڕەتیی  قانوونێکی  ئەگەر  و، 
تەکزمانی  سیاسەتی  بە  کۆتایی  و  دانەڕێژرێت 
نەهێنێت و هەر پێنج زمانەکە بەڕەسمی نەناسرێن، 
ئێران بەو ڕووبەرەی  ناوی  بە  بێگومان واڵتێک 

ئێستایەوە نامێنێ.

سامڕەند عەتری
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زمان وەک یەکێک لە کۆڵەکە بنەڕەتییەکانی پێناسەی هەر نەتەوەیەکە 
کاریگەرەکانی  لقە  لە  یەکێک  یونیسێف  دایک،  لە زمانی  بۆ ڕێزگرتن  و 
کردوە.  دیاری  بۆ  تایبەتی  ڕۆژێکی  نەتەوەیەکگرتووەکان  ڕێکخراوی 
لە زمانی دایک  و پاراستنی  ئەو ڕۆژە لەگەڵ ئەوەی کە بۆ ڕێزگرتن 
پێوەندیی  کلیلی  و  دەرفەتێک  کاتدا  هەمان  لە  کراوە،  دیاری  زمانەکان 

نێوان ئاخاوتنی نەتەوەکانیشە.
لە زمانە دێرینەکانی جیهان، زمانی چل  یەکێک  زمانی کوردی وەک 
میلیۆن ئینسانە کە بەزۆر بەسەر پێنج واڵتی ناوچەکەدا دابەش کراون. 
پاراوە کە ڕیشەی  زمانی کوردی زمانێکی فرە زاراوە و دەوڵەمەند و 
و  نەیاران  داپڵۆسینی  و  سەرکوت  بە  بۆیەش  هەر  هەیە،  مێژوویی 
دوژمنانی کۆتایی نەهاتوە و لەنێو نەچووە کە ئەوەش دەگەڕێتەوە بۆ 
ڕەسەنایەتی و بەرگریی ئازایانەی کورد لە زمانەکەی بۆ ئەوەی وەک 

زۆر زمانی دیکەی جیهان نەفەوتێ. 
  لە ڕۆژهەاڵتی کوردستاندا ئەگەرچی زمانی کوردی لە قوتابخانەکاندا 
قەدەغە کراوە و تەنانەت لە ئیدارە دەوڵەتییەکانیشدا قسەکردن بەو زمانە 
ئاسایی نییە و یا النیکەم بەرامبەرەکە لە زمانی کوردی تێناگا و خاوەن 
خاک و ئاوەکە ناچارە بە زمانی بێگانەکە  قسە بکا، کە ئەوەش بۆتە هۆی 
ئەوەیکە کورد لە ڕووی ناچارییەوە زمانی بێگانەکەش فێربێ؛ بۆ ئەوەی 

لە کار و ئەرکی ڕۆژانە و کۆمەاڵیەتی دوا نەکەوێ.
دەسپێکی  لە  هەر  کورد  منااڵنی  کە  ئەوەی  لەگەڵ  کوردستان  لە 
خوێندنەوە دەبێ بە فارسی بخوێنن و هەوڵ دەدرێ کە زمانی دایکیان 
لەبیر بەرنەوە و زمانی بێگانە بکەنە زمانی ڕەسمی و مێشکی مناڵەکان 
بشۆنەوە بۆ ئەوەی هەستی نەتەوایەتییان الواز بکەن و یەکێک لە پێناسە 
لە  کورد  دڵسۆزانی  بەاڵم  بکەن؛  فەرامۆش  زمانە،  کە  نەتەوەییەکانیان 
بەیتبێژ  تا دەگاتە گۆرانیبێژ و  بگرە  مامۆستا و شاعیر و نووسەرەوە 
زمانی کوردی  کاتەکاندا  دژوارترین  لە  کە  داوە  هەوڵیان  و حەیرانبێژ، 

بپارێزن و خزمەت بە گەشەسەندنی بکەن.
شێوەیەک  هەموو  بە  دەسەاڵتدارەکان  ڕێژیمە  کە  ئەوەی  لەگەڵ 
ویستوویانە منااڵنی کورد لە زمانی دایک بێبەری بکەن، بەاڵم لە هەمان 
کاتدا دڵسۆزانی پاراستنی زمانی کوردی بێدەنگ و بێهەڵوێست نەبوون 
و بە هەر جۆرێک کە بۆیان لوابێ ئەوە خزمەتیان بە زیندووهێشتنەوە و 
پاراستنی زمانی کوردی کردووە. ئەوان لە بەرامبەر زوڵمی زۆرداراندا 
پەرچەکرداریان هەبووە و ئەگەر بە شێعر و بەیت و گۆرانیش بووبێ، 
ئەوا سینگ بە سینگ و نەوە بۆ نەوەی دواتر هۆنراوە و هۆزانی کوردییان 
گواستۆتەوە و لە تاریکە شەوە ئەنگوستەچاوەکانی شەوەزەنگی بێدادیدا 

مایەیان لە خۆیان داناوە و بە گیان و بە دڵ پاراستوویانە.
هەروەک   ئێران،  ئیسالمیی  کۆماری  ڕێژیمی  سەرکاری  هاتنە  لەگەڵ 
پێشوو زمانی کوردی کەوتە بەر شااڵوی ئەنفال و سڕینەوە و هەوڵێکی 
زۆر درا تا بتوانن زمانی فارسی بکەنە زمانی هەموو گەالنی ئێران و 
زیاتر  دیکە  نەتەوەکانی  لە  بڵێین  دەکرێ  کە  کورد   گەلی  لەوان  یەک 
هۆگری زمانەکەی بوو. لەگەڵ ئەوەی کە بەپێی یاسای بنەڕەتیی ئێران 
و  بەند  ئەو  بەاڵم  کراوە  پەسەند  ناوچەیی  زمانی  مافی  بەنددا  دوو  لە 
یاسایانە وەک زۆر ئەسڵ و یاسای تر هەر نووسراوەی سەر کاغەزن 
و بەکردەوە نەک هەنگاو بۆ جێبەجێکردنی هەڵنەگیراوە، بەڵکوو هەوڵ 

دراوە بە  پێشێلکردنی یاساکان بیرتەسکانە زمانەکانی دیکە بسڕنەوە .
فەرهەنگی-  ئەنجومەنی  ئەندامی  محەمەدی«  »زارا  مامۆستا 
دڵسۆزی  مامۆستایەکی  و   ئەردەاڵنی  کۆمەاڵیەتیی »نۆژین« کچێکی  
کوردە کە بۆ پاراستنی زمانی کوردی هەوڵی زۆری داوە و خۆبەخشانە 
وانەی کوردی بە منااڵنی کورد گوتۆتەوە. زارا لە واڵتی ژێر دەسەاڵتی 
ئێراندا هەستی بەو بۆشایی و کەمایەسییە  ڕێژیمی کۆماری ئیسالمیی 
کردبوو هەر بۆیە ئازایانە بۆ خزمەت بە زمانی کوردی و منااڵنی کورد 
هاتۆتە مەیدان و دڵسۆزانە هەوڵی داوە منااڵنی بێبەش لە زمانی دایک؛ 

فێری وانەی کوردی بکا.
لەگەڵ ئەوەی کە »زارا« بەپێی یاسای بنەڕەتیی ئێران بەپێچەوانەی 
یاسا کارێکی نەکردوە و تووشی هەڵەیەک نەبووە، بەاڵم کاربەدەستانی 
ڕێژیمی ئاخوند کە ڕێز لە هیچ یاسا و ڕێسایەکی نێودەوڵەتی ناگرن تەنیا 
بە تاوانی کورد بوون و وتنەوەی وانەی کوردی مامۆستا »زارا«یان بۆ 

لێکۆڵینەوە و لێپێچینەوە ڕاپێچی دادگا و بەندیخانە کردوە. 
دەوڵەتی ئێران یەکێک لەو دەوڵەتانەیە  کە پەیماننامەی یونسکۆی تایبەت 
بە زمانی دایک قەبووڵ و ئیمزا کردوە و هەر بەپێی ئەو پەیماننامەیەش 
بێ، کۆماری ئیسالمی هەقی نییە مامۆستایەکی خۆبەخشی خزمەتکاری 

زمانی دایکی نەتەوەیەک دەسبەسەر و ڕادەستی دادگا بکا.
زارا لەسەر وتنەوەی وانەی کوردی ڕاپێچی دادگا کرا و پێش زارا 
و  نیشتمان  و  گەل  بە  خزمەت  تاوانی  بە  تەنیا  دیکە  دڵسۆزی  زۆر 
ژینگەی کوردستان ڕادەستی دادگا کراون، کەوتوونەتە ژێر ئەشکەنجە 
و بەندیخانەکانیان کردۆتە قوتابخانە؛ سەربەرزانە چوونەتە پێی سێدارە، 
بەاڵم دڵسۆزانی کورد نەک هەر نەترساون و بێدەنگ نەبوون، بەڵکوو 
پڕ  ئەوانیان  جێگەی  و  مەیدان  هاتوونەتەوە  پێشوو  لە  لێبڕاوانەتر 

کردۆتەوە.
بە  بەاڵم  کرا،  بەندیخانە  ڕاپێچی  قوتابخانەوە  لە  زارا  ئەگەرچی 
دڵنیاییەوە بەندیخانەش بۆ زارا هەر دەبێتە قوتابخانە و لە سەنگەرێکی 
لەو سەنگەرەشدا  و  دەکا  کورد  ناسنامەی  و  کورد  بە  دیکەدا خزمەت 
بەسەربەرزییەوە وانەی خۆڕاگری و نەبەزین فێر دەبێ و لە دواڕۆژیشدا 
قوتابییەکانی هەر بەو هەستە پاک و بێگەردەوە گۆش و پەروەردە دەکا.
دوای دەسبەسەرکرانی زارا، ئەنجومەنە فەرهەنگی و مەدەنییەکان و 
بە چاالکیی جۆراوجۆر  لەنێوخۆی واڵت  تاراوگە و   لە  خەڵکیکی زۆر 
ڕێژیمیان  کردەوەی  ئەو  نامە  نووسینی  و  بەیاننامە  باڵوکردنەوەی  و 
بە  وەفایەک  بۆ  دەگەڕێتەوە  الیەک  لە  ئەوە  کە  کردووە  مەحکووم 
خزمەتەکانی زارا بە منااڵنی کورد و زمانی کوردی و، لەالیەکی دیکەشەوە 
نیشانەی هاوسۆزی و هەست بە بەرپرسایەتی کردنی چاالکانی مەدەنی 
و سیاسیی کوردە کە دەرهەق بە هاونیشتمانانیان بێدەنگ و بێهەڵوێست 
نین و هەموویان خۆیان بە ئەندامی یەک خێزان و یەک بنەماڵە دەزانن. 
ئەوە  بمێنیتەوە،  بەندیخانەشدا  لە  زارا  ئەگەر  دڵنیاییەوە  بە  بۆیە  هەر 
قوتابییەکانی لە قوتابخانەی کوردایەتی و زمانی کوردیدا هەر بەردەوام 
دەبن و؛ ڕێچکە و ڕێگەی زارا و زاراکان ون ناکەن و وانە فێربوون و 

کوردایەتی و بەرەنگاری هەر لە برەو و بەرەوپێش چووندایە .

»زارا« لە مەتەرێزی زمانەوە 

بۆ سەنگەری زیندان

    ناساندنی کتێب

تێرۆریزمی دەوڵەتی 
کەریم فەرخەپوورلەدژی ڕۆژهەاڵتی کوردستان

ئاماژە:
بارەی  لە  کتێبێک  ئەمساڵدا  بانەمەڕی  مانگی  لە 
کۆماری  ڕێژیمی  تێرۆریستییەکانی  کردەوە 
ئیسالمیی ئێران لەژێر ناوی »تێرۆریزمی دەوڵەتی 
لە دژی ڕۆژهەاڵتی کوردستان«، لە باڵوکراوەکانی 
واڵت  دەرەوەی  لە  »ڕۆشنگەری«،  دەزگای 
و  هاتوە  پێک  الپەڕە   ٣٢0 لە  کتێبەکە  بۆوە.  باڵو 
وریا  قادر  نووسینەکانی  و  وتار  لە  هەڵبژاردەیەک 
لەگەڵ  پێوەندی  لە  ڕابردوو  ساڵی   ٢٥ ماوەی  لە 
سیاسەت و کردەوە تێرۆریستییەکانی ڕێژیمی ئێران 
بە گشتی و بە تایبەتی لە دژی حیزبی دێموکراتی 
ئەم کتێبەشدا،  لە بەشی پاشکۆی  گرتووەتە خۆی. 
تێرۆریستییەکانی کۆماری  لە کردەوە  پانۆڕامایەک 
٩0ی  دەیەی  لە  کوردستان  هەرێمی  لە  ئیسالمی 
پیالن  بارەی  لە  بەیاننامە  کۆمەڵێک  وێڕای  زایینی، 
و تاوانە تێرۆریستییەکانی کۆماری ئیسالمی کە لە 
بوونەتەوە،  باڵو  دواییدا  سااڵنەی  لەم  یا  ڕابردوو 
سەرنج ڕادەکێشن. لەم ژمارەیەی »کوردستان«دا، 
دژی  لە  دەوڵەتی  کتێبی«تێرۆریزمی  پێشەکیی 
لە  تا  دەکەینەوە  باڵو  کوردستان«  ڕۆژهەاڵتی 
زمان و قەڵەمی نووسەرەوە، لە پێویستیی چاپ و 

باڵوکردنەوەی کتێبی لەم چەشنە، ئاگادار بین: 

پێشەکی 
لەگەڵ ئەوەی یەکەم ئامانجی سەرکوت و شەڕ و 
تێرۆریزمی دەوڵەتیی کۆماری ئیسالمی، کوردستان  
و خەڵکەکەی  و هێزە سیاسییەکانی بوون، هەروەها 
تاوانی  و  پیالن   قوربانییەکانی  زۆرترین  ئەگەرچی 
تێرۆریستیی کۆماری ئیسالمی، خەڵکی کوردستان 
بەداخەوە  بەاڵم  کوردن،  گەلی  تێکۆشەرانی   و 
بە  مەبەستی  بە  ئەوتۆ  کارێکی  ئێستاش  هەتا 
تێر   توێژینەوەی  و  تاوانانە   ئەو  دۆکیۆمێنتکردنی 
گرنگترین  و  نەکراوە.  بارەیانەوە،  لە  تەسەل  و 
شۆڕشگێڕانەی  بزووتنەوەی  ڕێبەرانی  بەوەجترین 
کوردستان  و لێهاتووترین کادرەکان  و بەڕێوەبەرانی 
سپای  الیەن  لە  کوردستان،  مافخوازانەی  خەباتی 
ڕێژیمە  ئەو  ئیتالعاتی  وەزارەتی  پاسداران  و 
سەرکوتکەرانە  دەزگا  ئەو  بەاڵم  کراون،  تێرۆر 
سیاسییەکانی  هێزە  ڕووهەڵمااڵوییەوە،  بەوپەڕی 
بە  کوردستان  شۆڕشگێڕانەی  خەباتی  لە  بەشدار 
»تێرۆریست« ناو دەبەن  و، تاوانە تێرۆریستییەکانی 
ئەو  تێکۆشەرانی  ڕێبەران  و  دژی  لە  خۆشیان 
ئێران،  سنوورەکانی  دەرەوەی  لە  تەنانەت  هێزانە 
بە »بەرپەرچدانەوەی تێرۆر«، دەناسێنن! ئەمانەش 
دەگەڕێنەوە بۆ کەمتەرخەمیی ئەو هێزە سیاسییانە  
و  بەڵگەنامە   هەمووە  لەو  وەرنەگرتنیان  سوود  و 
شوێنەوارانەی تێرۆریزمی دەوڵەتیی ڕێژیمی ئێران 
و  کۆڕ  ئاستی  لە  بەداخەوە  کوردستان.  دژی  لە 
لە  نێودەوڵەتی،  دیپلۆماتیکی  سیاسی  و  کۆمەڵی 
نێوەندی دامەزراوە جیهانییەکانی بەرگری لە مافی 
بە  و  دنیا   میدیاکانی  پانتایی  لە  هەروەها  مرۆڤدا، 
گشتیی  بیروڕای  سەر  لە  شوێندانان  مەبەستی 
واڵتانی جۆراوجۆر، کەمترین کار لەسەر داتاکان  و 
بەڵگەنامەکانی تێرۆریزمی دەوڵەتیی ئەو ڕێژیمە بە 

دژی کوردستان، کراوە.
نووسین   کاری  بە  خەریکبوونم  حوکمی  بە 
حیزبی  ڕاگەیاندنی  لە  لەمێژینەم  تێکۆشانی  و 
تایبەتیی  هەستیاریی  بەهۆی  هەروەها  دێموکراتدا، 
نەهامەتییەکانی  و  مەینەت  ئاست  لە  خۆشم 
خەبات  بۆ  خۆم  ژیانی  کە  خەڵکێک  و  نەتەوەکەم  
لەو  یەک  کردوە،  تەرخان  ڕزگارییاندا  پێناوی  لە 
کەسانە بووم کە لە ئاست پیالن  و هێرش  و هەڕەشە 
بە  بەرامبەر  ئیسالمی  کۆماری  تێرۆریستییەکانی 

کورد  تێکۆشەرانی  و  گشتی   بە  ئێران  ئازادیخوازانی 
بە تایبەتی، بەردەوام لەسەر هەست بوون  و، خۆیان 

ئەرکدار کردوە لە بارەیانەوە بنووسن. 
بە  گیانی  ئاست  لە  بەرپرسیارەتی  بە  هەستکردن 
قۆستنەوەی  قوربانییەکان  و  ئەستێندراوی  ناحەق 
لەقاودانی  بۆ  ڕاگەیاندن  کاری  بواری  و  نووسین  
کەسوکار   دادخوازیی  هاواری  گەیاندنی  و  تاوانەکان  
و هاوخەباتانی قوربانییەکان، وایان کردوە لە درێژایی 
٣ دەیەی ڕابردوو دا بە سەدان نووسین، وەرگێڕان  و 
تێرۆریزمی  تاوانەکانی  بارەی  لە  ئامادەکراوم  بابەتی 
حیزبی  دژی  لە  تایبەتی  بە  ئێران  ڕێژیمی  دەوڵەتیی 
ئەم  ڕاستە  هەبێ.  کوردستان  خەڵکی  و  دێموکرات  
بەو  بەاڵم  بوونەوە،  باڵو  خۆیدا  کاتی  لە  نووسینانە 
و  تێپەڕیوە   بە سەردا  زۆریان  کە سااڵنێکی  هۆیەوە 
کاتی خۆشی لە توێی باڵوکراوەی حیزبیی مانگانە  و 
کەم  تیراژ و هتددا باڵو بوونەوە، ئێستا نایاب بوون  و 
خوێنەران  و تامەزرۆیانی ئەم جۆرە بابەتانە، ناتوانن 
تێرۆریزم  کە  کاتێکدایە  لە  ئەمەش  بێنن.  وەدەستیان 
ئیسالمی  تێرۆریزمی دەوڵەتیی کۆماری  بە گشتی  و 
و،  کوردستان   تێکۆشەرانی  و  کورد   پرسی  دژی  لە 
ڕێژیمە  ئەو  ناڕازییانی  و  بەرهەڵستکاران   دژی  لە 
لەمەش  جگە  دەستێنن.  قوربانی  و،  چاالکە   وا  هەر 
و  تاوان   لەو  دەستیان  الیەنانەی  و  کەس   لەو  زۆر 
کردەوە تێرۆریستییانە دا هەبووە، ئەگەر ئەم  نووسین 
بسپێردرێن  و  مێژوو  بە  یا  بفەوتێن،  بەڵگەنامانە   و 
بۆی  بانان  بەرزەکی  وەک  نەدرێتەوە،  لێ  ئاوڕیان 
دەردەچن  و هیچ کات حوکمی عەداڵەت لە بارەیانەوە 

بەڕێوە ناچێ.
چوونی  بەدوادا  و  توێژینەوە   هێشتا  بەداخەوە 
تاوانە  بارەی  لە  الیەنە  هەموو  تەسەل  و  و  تێر  
تێرۆریستییەکانی کۆماری ئیسالمی لە کوردستان  و 
کوردستان،  خەباتکارەکانی  سیاسییە  هێزە  دژی  لە 
و  نووسین   ئەو  هەموو  ئەوەیە  کاتی  ئێستا  نەکراوە. 
لێدوان  و بەڵگەنامانەی لە درێژایی 40 ساڵی ڕابردوودا 
لە بارەی تاوانە تێرۆریستییەکانی ئەو ڕێژیمە، لەکاتی 
دیکە  جارێکی  بکرێنەوە  و  کۆ  بوونەوە،  باڵو  خۆیدا 
خوازیارانی  ئەوەی  بۆ  سەرنجەکان  بەر  بخرێنەوە 
لێکۆڵینەوە  و بەدوادا چوون، دەستیان بە زانیاری  و 

دۆکیۆمێنت  و سەرچاوەی پێویست ڕابگا.
توێی  لە  نووسینەکانم  لە  کۆمەڵێک  کۆکردنەوەی 
لە  کتێبە  و دووبارە باڵوکردنەوەیان، هەنگاوێکە  ئەم 
خزمەت بە دۆکیۆمێنت کردنی تاوانەکانی تێرۆریزمی 
دەستوپێوەندییەکانی  و  ئیسالمی   کۆماری  دەولەتیی 
بە  سیاسییەکان  هێزە  و  کوردستان   خەڵکی  دژی  لە 

تایبەتی حیزبی دێموکرات کە من بەهۆی تێکۆشانم 
بۆ  خۆم  پتر  و  ئاگادارم   لێی  زیاتر  ڕیزەکانیدا  لە 
تەرخان کردوە. دیارە ئەم کتێبەم لە هەلومەرجێکدا 
ئامادە کردوە کە بەداخەوە لە کتێبخانە  و ئەرشیڤی 
پێویستی  کۆمەڵێک سەرچاوەی  و  خۆم   شەخسیی 
نیزیکەی  بە  دەستم  بۆیە  هەر  دوورم.  دیکە 
پێوەندی  لە  خۆم  بابەتەکانی  نووسین  و  نیوەی 
ڕێژیمی  تێرۆریستییەکانی  پیالنە  کردەوە  و  لەگەڵ 
بەڵگەنامەی  زۆر  ڕانەگەیشتوە.  ئێراندا،  ئیسالمیی 
دیکەش هەبوون کە بوونیان لەم کتێبە، یارمەتیی بە 
بەرچاوڕوونیی خوێنەران  و تامەزرۆیانی ئاگاداری 
لە تاوانەکانی تێرۆریزمی کۆماری ئیسالمی دەکرد، 

بەاڵم بەداخەوە ئێستا لەبەر دەستمدا نین.
بابەتی  و  نووسین   زیاتر٥0  کتێبە دا  لەم 
ئامادەکراوی خۆم هەن کە کەوتوونە بەشی یەکەمی 
ئیمزای  و  ناو  لەوانەیە  دانەیەکیان  چەند  کتێبەکە. 
هێزێک یا چەند هێزێکی سیاسییان لەسەر بێ، بەاڵم 
چونکە خۆم نووسیومن هەر لەو بەشەدا هێناومن. 
ڕاستەوخۆ  لەوانەیە  نووسینێکیشم  چەند  هەروەها 
لە  ڕێژیم  تێرۆریستییەکانی  کردەوە  بە  پێوەندییان 
لە  باس  کە  هۆیەوە  بەو  بەاڵم  نەبێ  کوردستانەوە 
کۆماری  دەوڵەتیی  تێرۆریزمی  یا  گشتی  بە  تێرۆر 
جیهان  یا  ئێران  دیکەی  شوێنەکانی  لە  ئیسالمی 
دەکەن، پێم باش بوو لەم کتێبە دا بیانگونجێنم.  چەند 
لە پاشکۆی کتێبەکە دا هاتوون کە  بەڵگەنامەیەکیش 
بەیاننامە  و ڕاگەیەندراوی حیزبی دێموکرات  زیاتر 
کوردستانی  حیزبەکانی  هاوکاریی  ناوەندی  هی  یا 
تێرۆریزمی  بە  پێوەندییان  کە  هۆیەوە  بەو  ئێرانن، 
لەو  هێنانیانم  هەبوو،  ئیسالمییەوە  کۆماری 

پاشکۆیەدا بە پێویست زانی.
دەدەم  هەوڵ  کتێبە دا  ئەم  دیکەی  چاپەکانی  لە 
پاشماوەی نووسینەکانم لە بارەی پیالن  و کردەوە 
لە  ئیسالمی  کۆماری  ڕێژیمی  تێرۆریستییەکانی 
کوردستان یا بە دژی کورد، هەر وەها بەڵگەنامەی 
زیاتر لە بارەی ئەو تاوانانەی بە دژی تیکۆشەران  
بەڕێوە  دێموکرات  حیزبی  بنەماڵەکانی  و  بنکە   و 
بەم  هیوادارم  کتێبە.  ئەم  سەر  بخەمە  چوون، 
ڕەهەندە  لەقاودانی  بە  بچووکم  خزمەتێکی  کارەم 
تێرۆریستییەکانی  تاوانە  و  نیاز   جیاوازەکانی 
ڕێژیمی دڕندەی ئێران  و، زیندوو ڕاگرتنی هاواری 
و  کەسوکار   بنەماڵە  و  دادخوازیی  زۆرلێکراوی  و 
هاوڕێ  و هاوخەباتانی قوربانییەکان کردبێ. دەستی 
دەوڵەمەندکردنی  لە  کە  دەکوشم  بەڕێزێکیش  هەر 

ئەم پڕۆژەیەدا، هاوکار و یارمەتیدەرم بێ. 

قادر وریا

کە خۆم ناسی!
وتم دایە: ئەمن کێم و چیم؟

خەڵکی کام شار،
کام واڵتی سەر زەویم؟!

وتی: ڕۆڵە!
تۆ کوردی و دیل و هەژاری

نیشتمانت کوردستانە!
بەاڵم ناوی نیشتمانت

لەسەر نەخشەی جوغرافیای جیهان نییە، بێ 
نیشانە!

وتم: دایە! باوکم کوانێ؟
بۆچی هەرگیز دەستی حەزی نەگووشیوم؟

بە کام تاوان من هەتیوم؟

وتی: ڕۆڵە!
ڕۆژێ کاتێ داگیرکەران شاریان سووتاند!

تفەنگی مافی کردە شان
ڕووی کردە ئاسۆی سەربەستی

لێزمەی خوێنی گەشی لەشی

بەسەر لێوی خاکا پژاند!
وتم: دایە! ئەی براکەم؟

شەپۆلی خەم، ئاوی ماتەم
گۆمی چاوی پڕ کرد لە ئەستێرەی فرمێسک

وتی: ڕۆڵە!
لە کازیوەی وەرزی ڕەشا

الشەیان کردە نیشانە
سەری کاسی خەمەکانی بردە ژێر خاک

گیانی پاکی کردە فیدای،

سەربەستی ئەو کوردستانە!
وتم: دایە!

ئەی من چ بکەم؟
هەستا سەر پێ، 

تفەنگێکی بڕنۆ کورتی بزمارڕێژی دایە دەستم

وتی: ڕۆڵە!
ئەی هەی هۆی ئاوات و مەبەستم!

دەیان ساڵە لە چوار الوە
کوردستان دیل و یەخسیرە
دەست و پێ زنجیر کراوە
ڕێبازی خوێن بگرە و بڕۆ

دۆعای گەلی چەوساوەی کورد،
لە پشتی تۆ!

سنوورەکان بشێوێنە
کوردستانم بۆ بێنەوە

با بە دەوریا بسووڕمەوە
کوردستانم بۆ بێنەوە

با دانیشم لەتە لەتە واڵتەکەم بدوورمەوە!

                                       )جەالل مەلکشا(
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))جان ستوارت میل: داگیرکەر سەرەتا »زمان و ناسنامە« داگیر دەکا((
ڕوانگە شووینیزمی بۆ  پرسی زمان و کولتووری نەتەوەکانی نێو جوغرافیای 
ئێران ڕەنگە مێژووەکەی بۆ دوای هاتنەسەرکاری کۆماری ئیسالمی نەگەڕێتەوە، 
بەاڵم لە دوای خۆسەپاندنی ئەو سیستەمە حکوومەتییە لە ڕەهەندە جیاجیاکانەوە 
کولتووری  و  زمان  تواندنەوەی  ئاستی  تا  کردن  بێڕیزی  و  سووککردن  هەوڵی 
پێکرد و ئێستاش سەرەڕای  ئێران بە شێوەی بەڕنامەداڕێژڕاو دەستی  لە  گەالن 
ناڕەزایەتییەکان ئەم هەوڵە سیاسییە نازانستییانە بۆ سەپاندنی زمان و کولتووری 

حکوومەتی بەردەوامە.
ئێرانەوە چ  ئیسالمیی  کۆماری  هاتنە سەرکاری  لە سەرەتای  هەر  کورد  گەلی 
لە ڕووی هەڵوێستی سیاسی و چ تایبەیمەندیی فەرهەنگییەوە یەکەم ئیتنیکی نێو 
ئێران بوو کە ڕووبەڕووی سیاسەتی سڕینەوەی زمان و فەرهەنگ وەستایەوە و 
ئەمە ویست و پێداگری و بەربەرەکانیی کورد بوو کە پرسی زمانی دایک تەنانەت 
بە نەقوستانیش بووبێ لە یاسای بنەڕەتیی ئێراندا  ئاماژەی پێدرا، بەاڵم ئێستەشی 
لەگەڵ بێت دیسان بە هۆکاری ئەمنیەتی و سیاسی نەخراوەتە بواری جێبەجێکردن 

و مەیدانییەوە.
لە واقعدا  ئێران  لە  پــەروەردە و ڕاهێنان  لە کەرتی  وەگەڕخستنی زمانی دایک 
ئەرکی وەزارەتی فێرکردن و پەروەردەی کۆماری ئیسالمییە کە نەتەنیا لەو ئەرکەدا 
خۆی بواردووە بەڵکوو ئەم وەزارەتە بە شێوازی گەاڵڵەدارێژراویش مافی ڕەوای 

مندااڵنی کەمە نەتەوەییەکانی لە ئێران پێشێل کردوە.
کۆمەاڵیەتییەکاندا  تــوڕە  لە  کە  وەزارەتــخــانــەیــەدا  ئــەو  بڕیاری  تازەترین  لە   
مشتومڕ و کاردانەوەی زۆری لێ کەوتۆتەوە و بۆتە باسی مەحافیلی زمانەوانی، 
جەنابی جێگری وەزارەتی پەروەردە و فێرکردن ڕایگەیاندوە کە دەیانهەوێ بەپێی 
گەاڵلەیەک هەڵسەنگاندن بۆ ئەو مندااڵنە بکەن کە تا ئێستا تەمەنیان نەگەیشتۆتە 
تەمەنی یاسایی خوێندن و پێویستە ئەو مندااڵنە پێش چوونیان بۆ قوتابخانە زمانی 

فارسی بزانن.
بۆ قسە  ئێران  فێرکردنی  پەروەردە و  نوێیەکەی وەزارەتی وەزارەتی  گەاڵڵەی 
خامنەیی  عەلیی  سەید  ڕێژیم،  بــااڵی  ڕێبەری  دواییانەی  ئەم  نیگەرانییەکانی  و 
دەگەڕێتەوە کە لەو کەڵکەبوونی کێشە و گرفتە ئابووری و سیاسییەکانی واڵتدا،  
هات و بۆ الوازبوونی زمانی فارسی!  کڕووزایەوە. سەیر ئەوەش کە قسەکانی نەک 
هیچ لۆژیکێکی زانستیی تێدا نەبوو، بگرە دوور لە چاوەڕوانیش بوو؛ بۆیەش زۆر 

زوو بوو بە گاڵتەجاڕی تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان.
بوونی  الواز  بە  سەبارەت  خۆی  نیگەرانیی  قسەکردنەیدا  لەو  خامنەیی  عەلی 
زمانی فارسی! دەربڕی و داوای لە الیەنە پێوەندیدارەکان کرد کە پتر لەوەی ئێستا 

هەیە گرینگی بە زمانی فارسی بدەن.
دوابــەدوای قسەکانی عەلی خامنەیی، ڕۆژی ٨ی جۆزەردانی 139٨ی هەتاوی 
»ڕیزوان حەکیم زادە«، جێگری وەزارەتی پەروەردە و فێرکردنی ئێران گەاڵلەیەکی 
زمانی  سڕینەوەی  مەبەستەکەی  و  شوینیستییە  بــەتــەواوی  کە  بەرباس  هێنایە 

نەتەوەکانی دیکەی ئێرانە.
پێش  پێویستە  فارس  »غەیرە«  مندااڵنی  کە  دەکرێ  لەوە  باس  گەاڵڵەیەدا  لەو 
ئەوەی لە قوتابخانەکاندا بە ڕەسمی دەست بە خوێندن بکەن، دەبێ لە باری زانینی 
زمانی فارسییەوە هەڵسەنگاندنیان بۆ بکرێ و لە ئەگەری الوازبوونیان، لە بەشی 

تایبەتدا کاریان لەگەڵ بکرێ.
ئێراندا  دیکەی  نەتەوەکانی  بەسەر  بــەزۆر  فارسی  زمانی  ئێستا  تا  کە  ئــەوەی 
سەپاوە و مندااڵن لە دەسپێکی خوێندنەوە و لە یەکەم ڕۆژی قوتابخانەوە دەبێ بە 
فارسی بخوێنن و فێری زمانی فارسی بن، زوڵمێکی ئاشکرایە کە لە مندااڵنی غەیرە 
فارس دەکرێ و بۆ منداڵێکی کوردی گوندێکی کوردستان زۆر سەخت و دژوارە 
کە لە یەکەم ڕۆژدا بێ و بە زمانێکی بێگانە و جیا لە زمانی دایکیی خۆی بخوێنێ و 
فێر بێ و تێی بگا. ئەم سانتراڵیزمە فەرهەنگییە خەساری زۆری بە مندااڵن گەیاندوە 
و لە سەر گەشەی پەروەرە و هەروەها شکلگرتنی »کێیەتی« مندااڵن کاریگەریی 

خراپی داناوە.
و  قوتابخانەکان  لە  فارسی  زمانی  زاڵکردنی  خەسارەکانی  لەبەرچاوگرتنی  بە 
ئێستا  ئەم گەاڵڵەیەی کە  ئێران،  لە  نەتەوەییەکان  پێشێلکردنی مافی زمانیی کەمە 
باس دەکرێ لەوەش خراپتر و بە تەواوی سیاسەتێکی شوینیستییە نەک گەاڵڵەیەک 
بۆ پەروەردە و فێرکردن. لەو گەاڵلەیەی وەزارەتی پەروەردە و فێرکردندا هاتوە 
کە مندااڵنی تەمەن پێنج ساڵ دەبێ هەڵسەنگاندنیان بۆ بکرێ و لە هێڵەک بدرێن 
بە  ڕەوانــە  ئاخاوتنی  خااڵنە  لەو  یەکێک  کە  هەیە  کەموکوڕییەکیان  چ  بزانن  هەتا 
غەیرە  بنەماڵەیەکی  لە  کە  بەلووچ  و  کورد  وەکــوو  منداڵێکی  بۆ  فارسی.  زمانی 
فارسدا پەروەردە دەبێ و پێ دەگا، چ مەنتقێک قبووڵی دەکا کە لە تەمەنی پێنج 
زمانی  بە  بتوانێ  نازانێ،  تــەواوی  بە  دایکیی  زمانی  کە  ساڵیش  حەوت  تا  ساڵی 
هیچ  و  دەرناکا  لێ  سەرەندەرێکی  هیچ  منداڵەکە  و  بێگانەیە  زمانێکی  کە  فارسی 
حەوجێیەکی پێی نەبووە، بێ و  قسەی پێ بکا و ئەگەریش نەتوانێ قسەی پێبکا، 
ئەوە دەکەوێتە لیستی مندااڵنی ڕیزپەر )ئیستسنایی( کە ئەوەش نەک هەر دەکەوێتە 
خانەی هەاڵواردن، بەڵکوو بە ئاشکرا تاوانێکی گەورەیە دەرحەق بە مندااڵنی کورد، 
بەلووچ، ئازەری، تورک، عەڕەب و تورکمەن و هەر کەمە نەتەوەیەکی دی کە لە 

ئێراندا دەژی.
بۆ  ئێران  پــەروەردەی  تازەترین گەاڵڵەی ڕاهێنان و  نگەتیڤەکانی دیکەی  الیەنە 
سووککردنی  و  لەنێوبردن  بۆ  فەرهەنگییە  و  نەرم  هێرشێکی  دەگەڕێتەوە  ئەوە 
زمانی دایک! کە بەپێی بەڵگە زانستییەکان یەکەم قوتابخانەیە بۆ فێربوونی زانست 

و خۆناسین و هەروەها بۆ جیهانبینی تاکەکان پەنجەرەیەکی پێویست و بەرینە.
گەشەی  نیشتووە،  ڕێژیم  ــااڵی  ب بەرپرسانی  لە  کە  ترسەی  ئــەو  قسە  کۆتا 
ڕۆژبەدوای ڕۆژی زمانی نەتەوەکانی دیکەیە، بەتایبەت زمانی کوردی و کوردیش 
باش لەو قسەی »مهاتما گاندی« تێ گەیشتوە، کە نەتەوەی بێ زمان و ئەدەبیات، 

نەتەوەیەکی بێ داهاتوویە!

به ر له  مااڵوایی

شووینیزمی فارس و 
پرسی زمانی دایک

حەوتوویە بە هۆکاری ناڕوون دەسبەسەرکراوە پێک هاتووە 
و، نیزیک بە ٧ هەزارکەس لەو کەمپەینەدا ئەندامن.

پشتیوانیکردن  بە  هەوڵدان  لە  کەمپەینە  ئەو  بەشداربووانی 
لە چاالکانی مەدەنی و فەرهەنگی، ڕای گشتی لە سەر دۆخی 
و  بکەنەوە  ئاگادار  دەسبەسەرکراون  کە  مەدەنی  چاالکانی 
ناڕوونی  بە  چارەنووسییان  ڕێگەنەدەن  خۆیان  گوشاری  بە 

بمێنێتەوە.
لە  ئیمزا  کۆکردنی  بە  نیشتمانم«  کچێک  »ئێستا  کەمپەینی 
بەردەوامە  کارەکەی  لە  بەیاننامە  دەرکردنی  و  بەشداربووان 
گوشارە  و  کــورد  مــەدەنــیــی  چــاالکــانــی  باسی  ئێستادا  لــە  و 
لە  ڕۆژەڤ  باسێکی  کردووەتە  سەریانی  بۆ  ئەمنییەتییەکان 

میدیاکاندا.
زارا محەممەدی کە لە ڕۆژی ٢ی جۆزەردانەوە بە تۆمەتی 
ناڕوون لە الیەن ئیدارەی ئیتالعاتی ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی 
مەدەنیی  چاالکانی  لە  یەکێک  کـــراوە،  دەستبەسەر  سنە  لە 
بەڕێوەبەرانی  لە  یەکێک  کە  ناوبراو  کوردستانە.  ڕۆژهەاڵتی 
رێکخراوی _ مەدەنیی نۆژینە، چەند ساڵێکە وەک مامۆستای 
زمانی کوردی سەرقاڵی ئەمە بووە کە مندااڵنی نیشتمانەکەی 

فێری نووسین و خوێندنەوە بە زمانی دایکیی خۆیان بکا.

کتێبی »نژوە«، کتێبی فێرکاریی ڕێنووسی زمانی کوردی دووهەمین 
کتێبی کەماڵ ڕەمەزانی، نووسەری ناسک خەیاڵی کرماشانی، لە الیەن 
چاپەمەنیی »تاقۆسان«ە وە، چاپ و باو بۆوە. کەماڵ ڕەمەزانی دەڵێ 
ئەم کتێبە بۆ فێرکردنی زمان و ڕێنووسی کوردی بۆ الوان و تازەالوانی 

کوردە و بە زمانێکی ساکار و ڕەوان نووسراوە. 
فەرهەنگی  لە  »شاماران  ناوی  بە  ڕەمەزانی،  کەماڵ  یەکەمی  کتێبی 
فۆلکلۆری کوردستان«، بە زمانی فارسی، لە ساڵی 9٧دا چاپ و باو 
و  زانیاری  خواوەندی  »شاماران  کردوە  باسی  نووسەر  وەک  ببۆوە. 
پارێزەری نهێنی، یەکێکه له كۆنترین ئوستوورەکانی کوردستان. باوەڕی 
نەتەوەی کورد به ئوستوورەی شاماران بەشێکه له دیرۆک و فەرهەنگ 
و شارستانییەتی ئەم گەله، هەروەها هێمایەکه له ئافراندن و بەرەکەت 

و زانایی.« 
بڕوانامەی  و  کرماشانە  گەورەشاری  دانیشتووی  ڕەمەزانی   کەماڵ 
کارناسیی »ژمێریاری«ی هەیە و ماوەی چەند ساڵێکە لە بواری زمان و 

ئەدەبیاتی کوردیدا چاالکە.

ئەو  خوێندکاریی  بەسیجی  بەرپرسی  جوویبار«،  عینایەت 
شێوەی  بە  کــوردی،  جلوبەرگی  و  فەرهەنگ  بە  زانکۆیە، 
بوێرانە و مەدەنییانە واڵمی بێڕێزییەکانی ئەو بەرپرسەیان 
دایەوە. بەرپرسی بەسیجی زانکۆی کوردستان لە بێرێزی 
کردنێکی ئاشکرادا جلوبەرگی ڕەسەنی کوردیی بە لیباسی 
تیرۆریستەکان ناو بردبوو و داوای کردبوو کە لە زانکۆدا 
ئەم  وەاڵمــی  لە  کورد  خوێندکارانی  بەاڵم  بکرێت.  قەدەغە 

بێڕێزییەدا، بە جلی کوردییەوە چوونە سەر پۆلەکانیان.
پەیوەندییەدا،  لەو  زانکۆی کوردستان هەر  خوێندکارانی 
»ئێمە  ــوە:  هــات تێیدا  کــە  بـــاوکـــردەوە  بەیاننامەیەکیان 
لە  ڕێزگرتن  خوازیاری  کوردستان،  زانکۆی  خوێندکارانی 
هەموو نەتەوە و فەرهەنگ و زمانەکانی دونیاین و وەکوو 
گرووپێکی  و  کەس  هیچ  بە  مرۆییمان،  و  ئەخالقی  ئەرکی 
پاوانخواز ئیجازە نادەین کە مافی هیچ گەلێکی دی پێشێل 

بکا.«

کەمپەینی 7 هەزار کەسی بۆ ئازادکردنی زارا محەممەدی

چاپ و باڵوبوونەوەی »نژوە«، بەرهەمی نووسەری کرماشانی

وەاڵمی خوێندکارانی زانکۆی سنە بە بەرپرسی بەسیجی زانکۆ

چاپ و باڵوبوونەوەی دووهەمین کتێبی زانستیی سارا تەاڵیی

عەلی لەیالخ

خوێندکارانی کوردی زانکۆی »کوردستان«ی شاری سنە بە 
لەبەرکردنی جلوبەرگی کوردی واڵمی بێڕێزییەکانی بەرپرسی 

بەسیجی ئەو زانکۆیەیان دایەوە.
ڕۆژی شەممە، 4ی جۆزەردانی 9٨ی هەتاوی ، خوێندکارانی 
»سەید  بێڕیزیی  هەمبەر  لــە  کــوردســتــان  زانــکــۆی  لــە  کــورد 

کــورد  ــی و سیاسیی  مــەدەن لــەســەر دەســتــی چــاالکــانــی 
پاڵپشتی  بۆ  نیشتمانمە«  کچێک  »ئێستا  ژێر  لە  دوو کەمپەینێک  لە  زیاتر  کە  کــورد  چاالکی  کچە  محەممەدی،  زارا  لە 

سارا تەاڵیی، خانمە هونەرمەندی کوردی خەڵکی مەهاباد  
توانی  ڕەنـــگ«  و  نەخش  »زانستی  بــاوکــردنــەوەی  بــە 
شێوەکاریدا  زانستی  بــواری  لە  خۆی  کتێبی  دووهەمین 
بکا.  کــوردی  کتێبخانەی  و  زانست  دنیای  بە  پێشکەش 
لە  بــاس  زانستی  شێوەیەكی  بــە  کتێبەدا  لــەم  نــووســەر 
شێوەكاری  هونەری  پەروەردەییەکانی  بنەما  و  فێركاری 

دەكا.
سارا تەاڵیی بە نووسینی کتێبی »هونەری نەخشاندن« 
دەستی پێکرد کە جۆر و شێوازی فێربوونی نەخشاندن بە 
خەڵووز نیشان دەدا و لەبارەی کتێبە نوێیەکەی دەڵێ كتێبی 
بەرفراوانتری  پەنجەرەیەكی  ڕەنگ«  و  نەخش  »زانستی 
»ناسینی  وەک:  گــرتــووە،  ئامێز  لە  ڕەنگدا  و  نەخش  لە 
ڕەنگ، شرۆڤەی ڕەنگ، تێكەاڵوكردنی ڕەنگ، سایكۆڵۆژی 
هونەری  سەردەمی  و  ڕێچكە  و  شێواز  ناسینی  ڕەنــگ، 
نەخشاندن،  هونەری  تیكنیكەكانی  ناسینی  هونەرمەندان، 

ناسینی كەرەستە و كەلوپەلی تیكنیكی ڕەنگ و ڕۆن.« 

سارا تەاڵیی ساڵی 1366ی هەتاوی لە شاری مەهاباد لە دایک 
بووە و ئێستا لە زانکۆی »جیهان«ی شاری هەولێر مامۆستای 
وانە هونەرییەکانە. ئەم هونەرمەندە تا ئێستا لە ٢5 پێشانگای 
هاوبەشدا بەشداریی کردوە و 11 پێشانگای تایبەتیشی لە شارە 

گەورەکانی ئێراندا بووە--.
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