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دامهزرانی کۆماری کوردستان ل ه چوارچێوهی ئێرانێکی دێموکراتیکی فیدراڵدا

دیوانی بەرزی ئێران سکااڵی کۆمەڵێک لە نوێنەرانی
سووننیی ئێران لە حەسەن ڕوحانی ،سەرۆککۆماری
واڵتی ڕەت کردەوە .ئەم سکااڵیە ڕۆژی ٨ی بانەمەڕ لە
دیوانی بەرزی واڵتدا تۆمار کرابوو.
لەو دۆسییەدا حەسەن ڕوحانی سەبارەت بە بێبەڵێنی
و پشتگوێخستنی وادەکانی پێش هەڵبژاردن و هەروەها
دابیننەبوونی مافی کەمایەتییە نەتەوەیی و زمانییەکان
سکااڵی لــەدژی بــەرز کــرابــۆوە .عەبدوڵال سۆهرابی،
نوێنەری پێشووی مەجلیس کە یەکێک لە ئامادەکارانی
ئەم دوسییەیە ،دەڵێ دیوانی بەرزی واڵت بەپێی مادەی
 ٤٠ئاییننامەی ئــەرکــەکــانــی خــۆی دەب ــێ لــە الدان و
سەرپێچییەکانی سەرکۆمار بکۆڵێتەوە ،بەاڵم کە گەیشتە
لێپرسینەوە کورد و سوننییەکان خۆیان لێ دزییەوە.
لەو شکایەتنامەیەدا ڕەخنە لە پشتکردنی ڕوحانی

لە جێبەجێکردنی بەیاننامە  ١٠خاڵییەکەی ســەبــارەت بە
مافی نەتەوە و ئایینەکان و هەروەها بەردەوامیی سیاسەتی
هــــەاڵواردن و ڕوانــگــەی ئەمنیەتیی حــکــوومــەت بــۆ پرسی
کەمایەتییە نەتەویی و ئاینییەکان گیراوە.

پلینۆمی کۆمیتەی ناوەندی:

دەبێ ببین بە ئاڵتێرناتیڤ ،ئەوە تەنیا بەدیلی کۆماری ئیسالمییە
سەروتار

سووڕی باتڵی
هەڵبژاردنەکان لە ئێران
و ئەرکی ئۆپۆزیسیۆن
کەماڵ کەریمی

ئێ رانی ژێ ــر دەس ــەاڵت ــی ڕەش ــی
کــــۆمــــاری ئــیــســامــی ،دەورەی
دەسەاڵتدارەتیی دەوڵەتی حەسەن
ڕووحـــانـــیـــی کـــە وەک هــەمــوو
دەورەکــانــی پێشوو ب ــە دنیایەک
وادە و بەڵێنەوە هاتە سەرکار تێپەڕ
کرد .زۆر باش بۆ خەڵک ڕوونە کە
دەوڵەتە یەک لە دوای یەکەکان لەم
ڕێژیمەدا ،کە بە تۆمەتبارکردنی
سەرۆککۆماری پێشووتر بەوەی
ک ــە ب ــە ن ــەزان ــی و ب ــێ بەرنامەیی
واڵت ــی ــان ئ ــی ــدارە ک ــردووە و ژیانی
خەڵکیان ب ــەالوە گرینگ نەبووە
دەسەاڵتیان بەدەستەوە گرتووە.
بەاڵم هیچ کامیان نە باشتربوون
لــــەوی پ ــێ ــش ــوو ،ن ــە ت ــوان ــی ــوی ــان ــە
گ ــۆڕان ــک ــاری ــی ــەک کــە ک ــاری ــگ ــەری
لەسەر باشترکردنی ژیانی خەڵک
بووبێ دروست بکەن .جگە لەوەی
کە قسەکانیان و شێوازی درۆ و
بەالڕێدابردنی خەڵک لە نێوانیاندا
جــــیــــاوازی هــــەبــــووە ،ل ــە کــــار و
کــردەوەیــانــدا هیچ ج ــی ــاوازی ــی ــەک
نەبیندراوە.
لەم دەورەش لە دەسەاڵتدارەتیی
ڕووحانیدا ئەوەی نەسیبی خەڵک
بوو ،زیاتربوونی ڕێژەی هەژاری،
بێکاری ،ئێعتیاد و پەرەسەندنی
ن ــەخ ــۆش ــی ــی ــە کـــۆمـــەاڵیـــەتـــی و
دەروونییەکانە کە بەشی زۆری
خەڵکی ئێ رانی گرتووەتەوە .ئەمە
لە کاتێ کدایە کە بە دانپێدانانی
بەرپرسانی حکوومەتی دزی و ...
درێژە لە الپەڕەی ٢

کوژران و برینداربوونی  ٣٤کۆڵبەر و بەندکرانی  ٩٦چاالکی سیاسی لە دوو مانگی سەرەتای ساڵدا
لە مــاوەی دوو مانگی ســەرەتــای ئەمساڵدا  ٣٤کۆڵبەر و کاسبکاری ناوچە
سنوورییەکانی کوردستان بە دەستڕێژی هێزە چەکدارەکانی کۆماری ئیسالمی،
یان بەربوونەوە لە بەرزایی لە سۆنگەی راوەدوونانیان لەالیەن هێزەکانی ڕێژیمەوە
کوژراون یان بریندار بوون .بەپێی ڕاپۆرتی «چاونیوز» لەو  ٣٤کۆڵبەرە  ٨کەسیان
کوژراون و  ٢٦کۆڵبەریش بریندار بوون .کوژران و برینداربوونی  ٣٤کۆڵبەر و
کاسبکاری کورد لە وەرزی بەهاری ئەمساڵ لە حاڵێکدایە کە لە ماوەی ساڵی
ڕابردووشدا  ٢٢٦کۆڵبەر و کاسبکاری کورد کوژرابوون یان بریندار ببوون.
هەر لە ماوەی ئەم دوو مانگەدا  ٩٦کەس لە خەڵکی ئاسایی و چاالکانی مەدەنی و
سیاسی لەالیەن دەزگا ئەمنیەتییەکانەوە بە تۆمەتی چاالکیی ئەمنیەتی و سیاسی لە
دژی کۆماری ئیسالمی و بەرژەوەندییەکانی ئەو ڕێژیمە گیراون .ژمارەیەک لەوان
دوای لێکۆڵینەوە و لێپێچینەوەکانی ناوەندە ئەمنیەتییەکان تا کاتی دادگاییکرانیان بە
دانانی بارمتە ئازاد کراون و  ٢٠کەس لەوان حوکمی ساڵێ و دوو مانگ هەتا ٤٠
ساڵ (سەرجەم  ٢٠٤٩مانگ ،واتە  ١٧٠ساڵ و  ٩مانگ) زیندانیان بەسەردا سەپاوە.
هەروەها دوو بەندکراوی کورد لە زیندانەکانی ورمێ و کرماشان یەکیان بەهۆی
پێڕانەگەیشتنی پزیشکی و ئەویتریان لەژێر ئەشکەنجەدا گیانیان لێ ئەستێندراوە.
لە ساڵی ڕابردوو ()١٣٩٩شدا ناوەندە ئەمنیەتییەکان هەرنەبێ  ٦٤٠کەس لە خەڵکی

هەڵبژاردنەکان لە ئێران نە ئازاد و
دێموکراتیکن ،نە هیچ کاریگەرییەکی
ئەرێنییان لە دەستەبەری ماف و
ئازادییەکانی خەڵکی ئێراندا هەیە
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ئاسایی و چاالکانی مەدەنی و سیاسیی کوردیان دەسبەسەر ژردبــوو کە لەو
بەندکراوانە سێ کەسیان بە تۆمەتی ئەندامەتی لە حیزبە سیاسییەکانی دژبەری
ڕێژیم سزای ئێعدامیان بەسەردا سەپابوو و حوکمی ئێعدامی دوو بەندکراوی
سیاسیی کوردیش لە دادگای تێهەڵچوونەوەدا پشتڕاست کرابۆوە .هەروەها دوو
بەندکراوی سیاسیی کوردیش لەژێر ئەشکەنجەدا گیانیان لێ ئەستێندرابوو.
هەر لە ماوەی دوو مانگی بەهاری ئەمساڵدا النیکەم  ١٠بەندکراوی کورد ئێعدام
کراون کە بەشی زۆریــان بە تۆمەتی پێوەندیدار بە مادەی هۆشبەر گیانیان لێ
ئەستێدراوە .ئێعدامکرانی  ١٠بەندکراوی کورد لە دوو مانگی سەرەتای ئەمساڵ
لەحاڵێکدایە کە دەزگــای قەزایی ڕێژیم لە ساڵی ڕابــردوو ()١٣٩٩دا النیکەم ٤٩
بەندکراوی لەدار دابوو کە چوار کەس لەوان بەندیی سیاسی بوون.
لە ماوەی دوو مانگی سەرەتای ئهمساڵدا تەقینەوەی مینە لەکارنەخراوەکان لە
کوردستان زیاتر لە  ١٠قوربانیی وەرگرتووە کە ناوەندی مافی مرۆڤی ڕۆژهەاڵتی
کوردستان شوناسی  ٤کەس لەوانی ئاشکرا کردوە .بەردەوامیی تەقینەوەی مین لە
کوردستان لە حاڵێکدایە کە ژمارەی قوربانییانی مینە لەکارنەخراوەکان لە ساڵی
١٣٩٩دا النیکەم  ٥٠کەس بوو کە ناو و ناسناوی  ٣١کەس لەوان بۆ میدیاکان و
ناوەندەکانی داکۆکی لە مافی مرۆڤ ئاشکرا ببوو.

جەوهەری هەڵبژاردن و هەڵبژاردن لە ئێراندا

3

شەڕ و لێکەوتە زیانبارەکانی لەسەر ژن و خێزان

6

«سروە»ی هێمن ،قوتابخانەیەک بە پانتایی کوردستان

9

2
درێژەی سەروتار

سووڕی باتڵی هەڵبژاردنەکان
لە ئێران و ئەرکی ئۆپۆزیسیۆن
 ...ڕانـتخــۆری و فەساد لە هەموو بوارێکدا بووەتە بەشێک لە
ژیان و کاروکەسبی دەسەاڵتداران و ئاغازادەکانیان .بە ڕادەیەک
کە دەیان و سەدان هەزار میلیارد تمەن و بگرە زیاتر لە سامان و
سەرمایەی واڵت چووەتە گیرفانی ئەوان و بەشێکی زۆری لە واڵت
چووەتە دەر و لە واڵتانی ڕۆژاوایی و ڕۆژهەاڵتیدا سەرمایەگوزاریی
تایبەتی بۆ خۆیان پێ کراوە .سەبارەت بەو بابەتەش جاروبار بۆ
ئەوەی تووڕەیی خەڵک دامرکێنن بە ناوی خەبات لە دژی فەساد،
چەند کەسێکی خوارووتر دەکەنە قوربانی ،یا نێویان دەردەخــەن
یان زیندانی دەکرێن و دوایــەش دیار نییە کە چۆن ئەو سەرمایە
دەگێڕنەوە .ئەمەش لە کاتێکدایە کە سااڵنێکە دامودەزگا و بنیادەکانی
سەر بە ڕێبەری و سپای پاسداران تەنیا بە مەبەستی پڕکردنی
گیرفانی خۆیان و خەرجی بەرنامە شەڕەنگێز و سەرکوتکارانەکەیان
دەستیان بەسەر زۆربەی سەرچاوەکانی داهاتی ئێراندا گرتووە و
بۆخۆیان بەبێ ئەوەی بەرامبەر بە کەس واڵمدەر بن بەکاری دێنن.
هیچ گومان لەوەشدا نییە کە هۆکاری تــەواوی ئەو نەهامەتییانەی
کە بەسەر خەڵکی ئێران هاتووە تەنیا بوونی ڕێژیمی سەرکوتکاری
کۆماری ئێسالمییە کە ڕێبەرەکانی لەسەر هەتا خوار جگە لە مانەوەی
دەسەاڵتەکەیان و درێژەی تەمەنی دەسەاڵتدارییان بیر لە هیچ شتێکی
دیکە ناکەنەوە.
لەگەڵ ئەوانەش سیاسەتی خۆبەزلزانانەی خۆپڕچەککردن لە بواری
ناوکی و مووشەکییەوە کە بە ناوی بەهێزکردنی سیاسەتی بەرگری
بەڕێوە دەچــی ،بووەتە بارگرانییەکی دیکە لەسەر شانی خەڵک.
پێداگری لەسەر درێژەی ئەم پڕۆژانە کە بە سەدان میلیارد دۆالری
تێچووە جگە لە بە خەساردانی سامانێکی زۆری خەڵک ،لەمێژ ساڵە
بووەتە هۆی وەدەنگهاتنی کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی و سەپاندنی سزای
ئابووری بەسەر ئەم واڵتەدا لە ڕێگەی تەحریمە ئابوورییەکانەوە.
هەموو کەس دەزانێ و ئێستا دەسەاڵتدارانی حکوومەتییش ددانی
پێدادەنێن کە ئەم سزایانە چ ئاسەوارێکی خراپی لە سەر ئێران و
وەپاشکەوتنی هەبووە .لە خۆڕا نەبوو کە لە ساڵی ڕابردوودا هیوایان
بە گوڕینی دەس ــەاڵت سیاسی لە ئەمریکا بــوو و هەتا ئێستاش
چاوی هومێدیان لەسەر جوزێف بایدن ،سەرۆکی تازەی ئەمریکا
هەڵنەگرتووە بەڵکوو گۆڕانێک بێتە پێش و لەگەڵیان ڕێگەی سازان
بگرێتە بەر کە هەتا ئێستاش دیار نییە ئەم چاوەڕوانییانە چی لێ
شین دەبێتەوە .ئەگەر قسەکانی جەواد زەریف بە هێند وەرگیرێن
دەردەکـــەوێ کە ڕۆڵــی خامنەیی و دەسەاڵتی سپای پــاســداران لە
دیاریکردنی سیاسەتی دەرەوەدا ،ڕێگەیەکی دژواریان بۆ ڕێککەوتن
لەبەردەمدایە مەگەر بە تەسلیمبوونێکی دیکەیان بەرامبەر ڕۆژاوا.
لــە دۆخێکی ئــاوا نــالــەبــاردا کــە هــەم لــە دەرەوە و بــە تایبەت لە
نێوخۆدا ناڕەزایەتی و فشارێکی زۆریان لەسەرە ،ڕێژیمی کۆماری
ئیسالمی دیسانیش بە درێ ــژەدان بە سەرکوت و زەبــروزەنــگ ،لە
گرتن و ئەشکەنجە و لەداردان بگرە هەتا کوشتنی نەیارانی ،هەوڵی
کپکردنی دەنگی ناڕەزایەتییەکان کە بە زۆری کوردستانیشی
گرتوەتەوە دەدا و وادیارە ئەمەی وەک تاکە ڕێگەی بەردەمیان بۆ
مانەوەی دەسەاڵتەکەیان دەبینن .بەاڵم سەرەڕای ئەم زەبروزەنگە
ئــەوان نایانتوانیوە خەڵک ســەرکــوت بکەن و جگە لە دەربڕینی
ڕۆژانەی ناڕەزایەتییەکان لە هەموو شوێنێکی ئێران ،دەنگی دلێری
ئازادیخوازان و داوای نەمانی کۆماری ئیسالمی ڕۆژبەڕۆژ بەرزتر
بووەتەوە و پەرەی گرتووە .لە هەلومەرجێکی وا هەستیاردا گرینگە
کە ئوپۆزیسیۆنی ئێرانی وردتر دۆخەکە هەڵسەنگێنن و بە بیرکردنەوە
لە جێگرەوەی کۆماری ئیسالمی بەرەو داواکــاری خەڵک بڕۆن .بە
جۆرێک کە بتوانن کەلێنی نەبوونی ئاڵترناتیوی کۆماری ئیسالمی پڕ
بکەنەوە و بەمجۆرە هومێدێکی زیاتر بە دژبەرانی ڕێژیم ببەخشن .بە
تایبەت ئیستا کە مەسەلەی هەڵبژاردن لە ئارادایە و خەڵک بە دەربڕینی
بێزاری خۆیان هومێدێکیان بە ئەم یا ئەو هەڵبژاردە نییە ،دەبێ بە
نیشاندانی یەکڕیزی هانی ئەو خەڵکە بدرێ کە بە بەشداری نەکردن
لە هەڵبژاردن و جیاکردنەوەی ڕیزی خۆیان لە ڕیزی ئەو کەسانەی
دەستیان لە برسی کردنی منداڵەکانیان و زیندانی کردن و کوشتنی
ئەواندا هەیە ،دەنگی نا بۆ کۆماری ئیسالمی بکەنە پەیامێکی گشتی و
بە گوێی کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی و هەموو جیهانی بگەیەنن .ئەوەمان
لە بیربێ کە ئەگەر ڕێژیم هەمیشە هەوڵی داوە دەنگوەرگرتنی خەڵکی
تەنیا بۆ نیشاندانی پشتیوانی لە دەسەاڵتەکەیان بەکار بێنن و دواتر
هیچ گرنگییەکی بەو دەنگانە نــەداوە ،ئێستا زیاتر لە هەموو کاتێک
پێویستی بەم دەنگانەیە هەتا دیسان مەشرووعییەتی لەدەستچووی
بە چاوی دنیادا بداتەوە .کەوابوو ئەرکی ئەمجارەی هەموو الیەک
گرنکتر و کاریگەرتر دەبێ و پێویستە هەموو کەس لە بەرامبەریدا
خۆی بە بەرپرسیار بزانێ.
لە کوردستانیش بێگومان ئەرکی هێزە سیاسییەکان و بە تایبەت
ناوەندی هاوکاری حیزبەکانی کوردستانی ئێران کە نوێنەرایەتیی
دەنگی زۆربــەی خەڵکی کوردستان دەکا چ لە پێوەندی مەسەلەی
هەڵبژاردنی مانگی داهاتوو و تەنانەت بۆ گۆڕانکارییەکانی بەردەمیان
دەبێ هەوڵی زیاتر بۆ یەکڕیزی خۆیان و خەڵکی کوردستان بدەن
و هەوڵ بدەن کاریگەرییان لەسەر هەر ڕووداوێک هەبێ .بێگومان
جــوواڵنــەوەی میللی دێموکراتیکی بــە یەکڕیزی زیــاتــرەوە هەلی
سەرکەوتنی باشتری بۆ دەڕەخسێ و ئەمەش ئەرکەکان دیارتر و
زیاتر دەکا.
هەر وەک چۆن لە تازەترین پلینۆمی کۆمیتەی ناوەندیدا هاتووە کە
پلینۆم لە لێکدانەوەکەی خۆیدا نەبوونی یەکڕیزیی هێزە سیاسییەکان و
بەرباڵویی ئۆپۆزیسیۆنی بە هۆکاری تەڕاتێنەکانی کۆماری ئیسالمی
دانا و لەسەر ئەو بــاوەڕە بوو کە پێویستە هەوڵ و تێکۆشانەکان
بــەرەو ئــەو ئــاقــارە بــڕوا کە ئۆپۆزیسیۆنی کــۆمــاری ئیسالمی بە
عەقڵییەتی ڕێککەوتن و سازان بەرەو بوون بە ئاڵترناتیڤی جێی متمانە
بۆ الدانی کۆماری ئیسالمی هەنگاو بنێ.
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بۆ تێپەڕین لە کۆماری ئیسالمی لێکنیزیکی و
ئاوێتەبوونی زیاتری زەرفییەتە خەباتگێرییەکان پێویستە

(ڕاگەیەندراوی کۆتایی پلینۆمی کۆمیتەی ناوەندیی حیزبی دێموکراتی کوردستان)
پلینۆمی ساڵیانەی کۆمیتەی ناوەندیی حیزبی
دێموکراتی کــوردســتــان ،ڕۆژی چوارشەممە،
٢٩ی بــانــەمــەڕی ٢٠٢١/٥/١٩( ١٤٠٠ـــــــی ز) بە
بەشداریی ئەندامانی ئەسڵی ،جێگر و ڕاوێژکاری
کۆمیتەی نــاوەنــدیــی هــەڵــبــژێــردراوی کۆنگرەی
حــەڤــدەهــەمــی حیزبی دێــمــوکــرات ،بەرپرسانی
ڕێکخراوە مەدەنییەکانی حیزب و کۆمەڵێک کادر
و کەسایەتیی بەئەزموون و بــەڕابــردووی نێو
ڕیزەکانی حیزب بەڕێوە چوو.
پلینۆمی کــۆمــیــتــەی نـــاوەنـــدی بــە ڕاگــرتــنــی
دەقــیــقــەیــەک بــێــدەنــگــی بــۆ ڕێــزگــرتــن لــە ی ــاد و
ب ــی ــرەوەری ــی شــەهــیــدانــی حــیــزبــی دێــمــوکــراتــی
کوردستان دەستی پێ کرد.

بەتایبەت لە کوردستان بەردەوام بووە ،لە ئاستی
گشتییشدا لەالیەک بە یەکدەستکردنی پتری
بازنەی دەســەاڵت لە واڵت و ،لەالیەکی دیکەش
بە پێدانی ئیمتیازی زۆر و زەوەندی ئابووری و
سیاسی بە چین و ڕووسیە هەوڵی مانەوەی پتری
خۆی لە دەسەاڵتدا دەدا .پلینۆم لە لێکدانەوەکەی
خۆیدا نەبوونی یەکڕیزیی هێزە سیاسییەکان و
بەرباڵویی ئۆپۆزیسیۆنی بە هۆکاری تەڕاتێنەکانی
کۆماری ئیسالمی دانا و لەسەر ئەو باوەڕە بوو
کە پێویستە هــەوڵ و تێکۆشانەکان بــەرەو ئەو
ئاقارە بڕوا کە ئۆپۆزیسیۆنی کۆماری ئیسالمی
بە عەقڵییەتی ڕێککەوتن و ســازان بــەرەو بوون
بە ئاڵترناتیڤی جێی متمانە بۆ الدانــی کۆماری

پلینۆم ی کۆمیتەی ناوەندی لە کۆبەندی ئەو باسەدا تیشکی خستە
سەر ئەوەی کە حیزبی دێموکراتی کوردستان باوەڕی قووڵ ی بە دێموکراس ی
و هەڵبژاردن هەیە و ئارەزوو دەکا لە ئێرانیشدا هەڵبژاردنێکی ئازاد بەڕێوە
چووبا .بەاڵم لەگەڵ ئەوەی حیزبی دێموکرات پێشووتر و لە هەمبەر هەر
هەڵبژاردنێکدا خوێندنەوە و هەڵوێست ی گونجاو و تایبەت بەخۆی بووە،
ڕای وایە هەڵبژاردنەکان ی جۆزەردان هیچ دەرفەتێکی بۆ خەڵک نەهێشتۆتەوە
و هیچ ڕۆچنەیەک ی هەڵبژاردنێکی ئازادی تێدا بەدی ناکرێ
لە بڕگەی یەکەمی دەستووری کاری پلینۆمدا
بەڕێز خالید عەزیزی ،سکرتێری گشتیی حیزب
لــێــکــدانــەوەیــەکــی سیاسیی لــەســەر بــارودۆخــی
کـــوردســـتـــان ،ئـــێـــران و پ ــرس ــە ن ــاوچ ــەی ــی و
نێودەوڵەتییەکان پێشکێش کرد کە ئەم لێکدانەوەیە
بە هەڵسەنگاندن و ڕا و بۆچوونی بەشدارانی
پلینۆم دەوڵەمەندتر کرا.
لــە س ــەرەت ــای ئ ــەم لــێــکــدانــەوەیــەدا ب ــاس لە
کاریگەرییەکانی کۆرۆنا لە یەک ساڵ و نیوی
ڕابـــردوو لەسەر ژیــان و خەبات و تێکۆشانی
خەڵکی ئــێــران و بــەربــەرەکــانــیــی بــزووتــنــەوەی
مافخوازیی خەڵک و کۆماری ئیسالمی کرابوو.
لێکدانەوەی پلینۆم لەو بــارەیــەوە ئــەوە بوو کە
کــۆڕۆنــا ئەگەرچی بە شێوەی کاتییش بووبێ
لــەســەر بــەربــاویــی نــاڕەزایــەتــیــیــە گشتییەکان
شوێنی دان ــاوە ،بــەاڵم ملمالنێی نێوان خەڵک و
دەسەاڵتی کۆماری ئیسالمیی بەربەرینتر کردووە.
هۆکاری ئەمەش بۆ بێمەسئولییەتیی دامودەزگا
حکوومەتی و دەوڵەتییەکان لە کۆنتڕۆڵی پەتایەکە،
نابەرپرسیارەتیی ڕێژیم لە هەمبەر ژیان و گیانی
خەڵک و بەکارهێنانی کۆرۆنا وەک کارتێک بۆ
گەمەی سیاسی ،سەرکوت و پاشەکشەپێکردن بە
ناڕەزایەتییە جەماوەرییەکان دەگەڕێتەوە.
پلینۆم لەو بەشە لە باسەکاندا بە هەڵسەنگاندنی
دۆخــی هــەرە دژواری ئابووری و کۆمەاڵیەتیی
خەڵک لە یەک ساڵی ڕابردوودا ،بەردەوامیی گوشار
و سزا نێودەوڵەتییەکان ،گەندەڵیی سیستماتیک و
هەوسارپچڕاوی کاربەدەستان و ،مودیرییەتی
چەوت و ناسەردەمیانە لە ئیدارەکردنی واڵتی؛
بە هۆکاری ئەو بارودۆخە زانی و بەرپرسایەتیی
ئەم دۆخە قەیراناوییەی خستە ئەستۆی کۆماری
ئیسالمی و بەرهەمی دنیابینی و سیاستەکانی ئەم
ڕێژیمە .لێکدانەوەی پلینۆم ئەوە بوو کە ڕێژیم
ســەرەڕای ئەم دۆخە نالەبارە بەاڵم لە نواندنی
زەبروزەنگ و سەرکوتی ماف و داخوازییەکانی
خەڵک ،لە ئەمنیەتیکردنی پتری کۆمەڵگە ،لە
سیاسەتی هەاڵواردنەکان لە هەموو بوارەکانی
سیاسی ،قــانــوونــی ،فەرهەنگی و کۆمەاڵیەتی

ئیسالمی هەنگاو بنێ.
پــرســی هــەڵــبــژاردنــەکــانــی ســەرۆککــۆمــاری و
شــوڕای شاروگوندەکان لە ئێران کە لە کۆتایی
مانگی جۆزەرداندا بەڕێوە دەچێ ،باسێکی دیکەی
دەســتــووری کــاری پلینۆمی کۆمیتەی ناوەندی
بوو .پلینۆمی کۆمیتەی ناوەندی پاش لێکدانەوە و
هەڵسەنگاندنی ئەو مژارە ڕای وابوو کە کۆماری
دەسەاڵتی کۆماری ئیسالمی شەرعییەتەکەی لە
دەنگ و ئیرادەی خەڵک وەرناگرێ ،بەڵکوو گەمەی
هەڵبژاردن وەک کارتێک چ لە ئاستی نێوخۆیی
و چ لــە ئاستی دەرەکــیــدا بــۆ ڕواڵ ــەتس ــازی و
بەهێزکردنی خۆی بەکار دێنێ .وەک چۆن ئاستی
بەشداریی خەڵک لە هەڵبژاردنەکانی پێشووی
مەجلیس لە ئاستێکی زۆر نزمدا بوو ،کەچی ئەمە
هیچ کاریگەرییەکی نەکردە سەر سیاسەتەکانی ئەم
ڕێژیمە لە مامەڵەکردن لەگەڵ پرسی ماف و داوا و
چاوەڕوانییەکانی خەڵک و ئەرک و بەرپرسیارەتیی
مەجلیس و دەسەاڵت لەو پێوەندییەدا.

هەڵبژاردنێکی ئــازادی تێدا بــەدی ناکرێ ،بۆیە
ناوەندی هاوکاری حیزبەکانی کوردستانی ئێران
ئەم هەلبژاردنانە بایکۆت دەکا.
پلینۆمی کۆمیتەی ناوەندی لە بەشێکی دیکەی
باسەکانیدا ئاستی بەرزی شعووری نەتەوەیی
و تێکۆشانی سیاسی و جموجۆڵە فەرهەنگی و
مەدەنییەکانی خەڵک لە ڕۆژهەاڵتی کوردستانی
بــەرز نرخاند .پلینۆم بە سەرنجدان بە فرەیی
و جۆراوجۆرییەکانی کۆمەڵگەی ڕۆژهــەاڵتــی
کــوردســتــان پــێــداگــری لــەســەر ئـــەوە ک ــرد کە
سەرخستنی جوواڵنەوەی میللی دێموکراتیکی
کــورد لــەو بەشەی نیشتمان پێویستیی پتری
بە یەکڕیزی و هاوپێوەندیی بەکردەوە هەیە و
ئەوەش ئەرک و بەرپرسیارەتیی زیاتر دەخاتە
سەرشانی هەموو حیزب و هێزە سیاسییەکان
و تاکەکانی ئەم کۆمەڵگەیە .هەر لەم بەشەدا
پلینۆم وێــڕای بەرزنرخاندنی کار و کارنامەی
تــا ئێستای نــاوەنــدی هــاوکــاری ،پێی لەسەر
پێویستیی لێکنیزیکی و ئاوێتەبوونی زیاتری
زەرفییەتە خەباتگێرییەکانی نێوخۆی کوردستان
و ئێران داگرت.

پــرســی ئ ــێ ــران ل ــە هــاوکــێــشــە نــاوچــەیــی و
جیهانییەکان مژارێکی دیکەی دەستووری کاری
پلینۆم بوو .لەو بەشەدا پلینۆم بە لێکدانەوە و
تاوتوێی دوا گۆڕانکارییەکان لە ئاستی ناوچە
و جیهاندا ڕای وابوو کە نیگەرانیی کۆمەڵگەی
جیهانی لە سەرەڕۆییەکانی ڕێژیمی ئێران لەجێی
خۆیدایە .ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی بەرنامەی
ئــەتــومــی و پـــڕۆژە مووشەکییەکانی هــەم بۆ
وەرگرتنی ئیمتیاز لە پێناو مەزنیخوازییەکانیدا
بەکار دێنێ و هەم سازن لەسەر ئەوانە وەک
کارتێک بۆوەی ڕای گشتیی دنیا نەپڕژێتە سەر
کێشە نێوخۆییەکانی ئەم واڵتە .هاوکات ئێران
ه ــەوڵ دەدا کێشەی و ناکۆکییەکانی نێوان
ئەمریکا و هاوپەیمانەکانی لەگەڵ چین و ڕووسیە
بەرفراوان ببێ و ئەم کەلێن و کەلەبەرانە بۆ
بەرژەوەندییەکانی خۆی بقۆزێتەوە.
پلینۆمی کۆمیتەی نــاوەنــدی دوای تەتەڵەی
وردی ئەم باسە بەداخبوونی خۆی لەوە ڕاگەیاند
کە ئازادی و پرس و داواکانی خەڵکی ئێران و
دێموکراسی و داهاتووی ئێران لە هاوکێشەکانی
نێوان ئەم واڵتە و کۆمەڵگەی جیهانیدا دیار و
بەرچاو نییە .بەاڵم ئەوە ڕاستییەکە هەتا کێشەی
کورد و گەالنی دیکە و مافە ڕەواکانیان لە ئێراندا
چارەسەر نەبن ،ئەم واڵتە ئارامی و سەقامگیری
بــە خ ــۆی ــەوە نــابــیــنــێ ،هـــەروەهـــا کــۆمــەڵــگــەی
جیهانییش نابێ ئەو ڕاستییەی لەبەرچاو ون بێ
کە نەرمینواندن بەنیسبەت کۆماری ئیسالمی
ناوچەکە بەرەو نائارامی و ناسەقامگیریی زیاتر
دەبا.
بابەتی وتووێژەکانی یەکگرتنەوەی دوو الیەنی
دێموکرات باسێکی سیاسیی دیکەی دەستووری
کاری پلینۆم بوو .پلینۆم دوای بیستنی ڕاپۆرتی
بەرپرسی هەیئەتی دانوستانی حیزب و تەتەڵەی
بابەتەکانی پێوەندیدار بــەو باسە ،بە ئاماژە
بــەوەی حیزبی دێموکراتی کوردستان هەر لە
ســەرەتــاوە دەستپێشخەری یــەکــبــوون بــووە
و لە هەمان کــاتدا بە بــەردەوامــی بە هەست
و بــە مەسئولییەت و جیدییەتەوە کــاری بۆ
یەکگرتنەوە کردووە؛ دەفتەری سیاسیی ڕاسپارد

پلینۆم ی بەداخبوون ی خۆی لەوە ڕاگەیاند کە ئازادی و پرس و داواکان ی
خەڵ کی ئێران و دێموکراس ی و داهاتووی ئێران لە هاوکێشەکان ی نێوان ئەم
واڵتە و کۆمەڵ گەی جیهانیدا دیار و بەرچاو نییە .بەاڵم ئەوە ڕاستییەکە هەتا
کێشەی کورد و گەالن ی دیکە و مافە ڕەواکانیان لە ئێراندا چارەسەر نەبن،
ئەم واڵتە ئارام ی و سەقامگیری بە خۆیەوە نابینێ ،هەروەها کۆمەڵ گەی
جیهانییش نابێ ئەو ڕاستییەی لەبەرچاو ون بێ کە نەرم ینواندن بەنیسبەت
کۆماری ئیسالم ی ناوچەکە بەرەو نائارام ی و ناسەقامگیریی زیاتر دەبا
پلینۆمی کۆمیتەی نــاوەنــدی لە کۆبەندی ئەو
بــاســەدا تیشکی خستە ســەر ئــەوەی کە حیزبی
دێــمــوکــراتــی کــوردســتــان بـــــاوەڕی قــووڵــی بە
دێموکراسی و هەڵبژاردن هەیە و ئارەزوو دەکا
لە ئێرانیشدا هەڵبژاردنێکی ئازاد بەڕێوە چووبا.
بەاڵم لەگەڵ ئەوەی حیزبی دێموکرات پێشووتر
و لە هەمبەر هــەر هەڵبژاردنێکدا خوێندنەوە و
هەڵوێستی گونجاو و تایبەت بەخۆی بووە ،ڕای
وایە هەڵبژاردنەکانی جۆزەردان هیچ دەرفەتێکی
بــۆ خەڵک نەهێشتۆتەوە و هیچ ڕۆچنەیەکی

لە بەدواداچوونی ئەم کارە بەردەوام بن.
پلینۆم لە بەشێکی دیکەی دەستووری کاری
خۆیدا ڕاپۆرت و تێکۆشانی ئۆڕگانەکانی حیزبی
دێموکراتی هەڵسەنگاند و بە خستنە بەر باسی
چەند باسێکی دەروونتەشکیالتی و گەاڵڵەکردنی
کۆمەڵە ڕاسپاردەیەک بۆ باشتر بەڕێوەچوونی
ئۆڕگانیزمی حیزبی کۆتایی بە کارەکانی خۆی
هێنا.
***
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بایهخ و ڕێکارهکانی بهدواداچوون و

بهڕهسمی ناسینی کۆمهڵکوژیی کورد
(بهشی دووهم و کۆتایی)

د .ئاسۆ حهسهنزاده

ڕێکار ه سیاسییهکان :بهنێونهتهوهییکردن و
بهڕهسمی ناسینی ژێنۆساید
مهبهست له ڕێکاری سیاسی لێرهدا ههر جۆره
کار و ههوڵێکه ک ه بکهوێته دهرهوهی دادگا ،ئهگهر
تهنانهت ئهو کار و ههواڵنه وهک لۆبیگهری و
کــۆکــردنـهوهی بهڵگهکان و بهڕێوهبردنی دادگــا
فهڕزییهکان (دادگــاکــانــی نــاســراو به ڕاســێــل) له
درێژمهودادا ڕێگاخۆشکهری ڕێکاری قهزاییش بن.
گرینگترین ڕێکاری سیاسی بهڕهسمی ناسینی
ژێــنــۆســایــد و تــاوانــه دژه مــرۆیــیـهکــانــی تــر له
ئاستی نێونهتهوهییدایه .بهڕهسمی ناسین لهو
سۆنگهیهوه پێویست و پڕبایهخه که باوهڕمهندی
و هۆشیارییهک له بــیــروڕای گشتی و ویژدانی
مرۆڤایهتیدا دروست دهكا که دهتوانێ ببێته پاڵنهر
و پشتیوانی عهداڵهتخوازی و سزادانی تاوانباران
و قهرهبووکردنهوهی کهسوکاری قوربانییان و
پێشگیری له دووپاتبوونهوهی تاوان و کارهساتی
لهو جــۆره .لهالیهکی دیکهوه ،بهڕهسمی ناسین
دهرفهتی تۆمارکردنی یهکجاریی مێژووی بێدادی
و دانپێدانان به مهوجوودییهتی گهلی قهاڵچۆکراو
و بنهمایهکیشه بــۆ شـهرعــیــیـهت بهخشین به
مــافــی ژیــانــی لــهمــهودوای ئ ـهو گـهلــه لــه قــهواره
و چوارچێوهیهکدا کــه مــان و مهوجوودییهتی
دهستهبهر بکا .له پێشکهوتووترین شکڵیدا ،گهلی
قوربانی دهتوانێ کیانی سهربهخۆ و تایبهت به
خۆی لهسهر بهستێنی ئهو ڕابردوویه ههڵبچنێ.
ئهلف .بهڕهسمی ناسینی کۆمهڵکوژی لهالیهن
دهوڵهتانهوه
بهڕهسمی ناسینی ژێنۆساید به مانا فراوانهکهی
پرۆسهیهکی بهردهوامه که دهتوانێ زۆر ههوڵی
وهک کهمپهین ،بهمێدیایی ک ــردن ،توێژینهوه،
یادکردنهوه ،دانانی لهوح و مۆنومێنت ،کردنهوهی
مۆزهخانه و کاری ئهرشیڤی و  ...هتد بگرێتهوه.
ئهمانه زۆربهی کات لهالیهن بنیاتهکانی کۆمهڵگای
مـهدهنــیــیـهوه دهکــرێــن و ئ ـهگ ـهر ل ـهژێــر چهتری
ئۆرگانێکی دهوڵهتییشدا ئهنجام بدرێن ،بهڕهسمی
به هی دهوڵهتهکه دانانرێن .له مانا سنووردارهکهیدا
بهڕهسمی ناسین ئاکت (کرده)یهکی یهکساته و
فهرمییه که بهناوی واڵتێکهوه ئهنجام دهدرێ و به
گرینگترین فۆڕمی ههڵوێست وهرگرتنی دهوڵهتی
ئهو واڵته له بهرامبهر فاکتێکی مێژوویی دادهنرێ
که دیاره دهرهنجامی سیاسییش بهدووی خۆیدا
دێنێ.
لــه جیهاندا زۆر کهیسی ژێنۆساید ه ـهن که
لهسهر ئاستی جۆربهجۆر بهڕهسمی ناسراون
یان ههوڵی بهڕهسمی ناسینیان دراوه ،بۆ نموونه
جینایهتهکانی ئیمپراتۆریی ژاپۆن له چین ،برسی
ڕاگرتنی خهڵکی ئۆکراین له سـهرهتــای دههـهی
سیی زایینیدا ،سهرکوتی چێچێنهکان له سهردهمی
ستالیندا ،قـهاڵچــۆی گهلی فهلهستین له سهبرا
و شهتیال ،کوشتاری توتسییهکان له ڕووان ــدا،
قهاڵچۆی بۆسنییهکان له سرێبرێنیچا ...،هتد .بهاڵم
هیچ ههوڵێکی بهڕهسمی ناسینی ژێنۆساید وهک
ئهوهی جوولهکهکان و گهلی ئهرمهنی سهرکهوتن
و دهنگدانهوهی بهنسیب نهبووه .ئهمهش بۆ زۆر
هۆ دهگ ـهڕێــت ـهوه ،بهتایبهتی بوونی دهوڵهتێکی
نهتهوهیی خاوهن کۆمهڵێک هاوپهیمانیی هانابهخش
و ههبوونی دیاسپۆرایهکی بههێز ههم لهڕووی
چهندێتی و ههم لهڕووی چۆنێتییهوه له واڵتانی
بڕیاردهر له سیاسهتی نێونهتهوهییدا.
پراکتیکی دهوڵهتان لهپێوهندی لهگهڵ بهڕهسمی
ناسینی ژێنۆسایدی ئهنجامدراو له واڵتانی دیکهدا
له دهوڵهتێکهوه بۆ دهوڵهتێکی دیکه دهگــۆڕێ و
به نهریتی هاوپێوهندیی ئـهو دهوڵـهتــه ب ـهڕووی
دنیای دهرهوهدا و ڕاب ــردووی پێوهندییهکان و
باری ئێستای بهرژهوهندییهکانی له مامهڵه لهگهڵ
دهوڵهت و ناوچهی پێوهندیدار به ژێنۆسایدهکهوه
و ئــاســت و جـــۆری هــاوســۆزیــی ل ـهگ ـهڵ گهلی
قــوربــانــیــیـهوه بــهنــده .ت ـهنــان ـهت جـــاری وایـــه ل ه
ههمان جهمسهری پێوهندییه نێونهتهوهییهکاندا
و لهنێوان چهند واڵتدا که دۆست و دراوســێ و
هاوپهیمانی یهکترن و لهڕووی کولتووری سیاسی
و سیاسهتی دهرهوه و حزووری دیاسپۆراشهوه

ه ــاوش ــێ ــوهن ،ک ـهچــی لـــهو بــــــوارهدا و هکیــــهک
ناجوڵێنهوه .بۆ نموونه لهحاڵێکدا که کۆمیسیۆنی
سیاسهتی دهرهوهی پهرلهمانهکانی ههریهک له
سوئێد و نۆروێژ تا ئێستا پێشوازییان له زۆر
دهسپێشخهری بۆ بهڕهسمی ناسینی ژێنۆسایدی
کورد کردووه ،له دانمارک سهبارهت به بهڕهسمی
ناسینی ژێنۆسایدهکان بهگشتی ههڵوێستی باو
ئهوه بووه که ئهم بابهته پێوهندیی به مێژووهوه
ههیه و پێویسته ئهو پرسه بۆ مێژووناسان بهجێ
بهێڵدرێ.
تهنانهت له حاڵهتی بهڕهسمی ناسینیشدا کهمتر
وا ههیه پاڕلمانی واڵتهکه به یاسایهک ژێنۆسایدی
گهلێک ب ـهڕهســمــی بــنــاســێ ،بـهڵــکــوو بهڕهسمی
ناسینهکه زۆرتر له شکڵی پهسندکردنی ڕاپۆرتی
کۆمیسیۆنی پێوهندییهکانی دهرهوهی پاڕلمان
یان بڕیارنامهیهكدا ڕوو دهدا .بۆ نموونه مانگی
فێبریواری  ٢٠١٣ژووری کۆمۆنهکانی پارلمانی
بریتانیا دهنگی به “مۆسیۆن”ێک یان پێشنیارنامهی
کۆمهڵێک پهرلهمانتار دا بۆ ئهوهی حکومهتی ئهو
واڵته و ڕێکخراوه نێونهتهوهییهکان ژێنۆسایدی
کــورد لــه عــێــڕاق بـهڕهســمــی بناسن .پێشنیاری
بڕیارنامهیهکی هاوشێوه له کۆتایی ههمان ساڵدا
بۆ پهسندکردن له ژووری نوێنهرانی کۆنگرێسی
ئهمریکاش تۆمار کــرا .ئـهو ههواڵنه له هێندێک
ئهیالهتی ئهو واڵته بهئهنجامی دڵخواز گهیشتوون،
بۆ نموونه بڕیارنامهی پارلمانی ئهیالهتی جۆرجیا
له ساڵی  ٢٠١٥سهبارهت به ژێنۆسایدی کورد له
عیراق که له  ٢٠١٨دا ژێنۆسایدی ئێزیدییهکانیشی
پێوه زیاد کرا.
پێشکهوتووترین و بهرزترین ئاستی بهڕهسمی
ناسین بریتییه لهوه که پاڕلمانی واڵتێک به یاسا
ژێنۆسایدی ئـهنــجــامــدراو لــه شوێنێکی دیکهی
جیهاندا بهڕهسمی بناسێ .لێرهشدا دوو حاڵهتمان
ههیه  /١ :یاسا تهنیا ژێنۆسایدهکه دهسهلمێنێ
و بهڕهسمیی دهناسێ ،بۆ نموونه یاسای ساڵی
٢٠٠١ی پارلمانی فهڕانسه که له یهک خهتدا گوتراوه
دهوڵ ـهتــی فهڕانسه ژێنۆسایدی ساڵی ١٩١٥ی
ئهرمهنییهکان به ئاشکرا و بهفهرمی بهڕهسمی
دهناسێ (بهبێ ئهوهی بگوترێ ئهو ژێنۆساید ه کێ
ئهنجامی داوه)؛  /٢یاسا وێڕای بهڕهسمی ناسینی
ژێنۆساید ،دهرهنجامی قانوونی و قهزاییشی بۆ
لهنهزهر دهگرێ .ئهمهیان بەدهگمهن ههڵدهکهوێ.
بۆ نموونه بهپێی قانوونی ساڵی ١٩٩٠ی فهڕانسه
ناسراو به یاسای ‘‘گێسۆ’’ ههر کهسێک حاشا
لهو تاوانه دژه مرۆییان ه بکا که پێڕهوی دادگای
نێونهتهوهیی سهربازیی نورامبێرگ دهستنیشانی
کــــردوون ،ســزا دهدرێ .ئ ـهم بابهته کــه لهژێر
نــاوی “نێگاسیۆنیزم” (واتــه نکۆڵی کــردن) ناوی
دهرکردووه ،زۆرتر ژێنۆسایدی یههوودییهکان له
شهڕی دووهمی جیهانیدا دهگرێتهوه و له هێندێک
واڵتی تری وهک بریتانیا و خودی ئاڵمانیش به
یاسا پهسند کراوه.
دهتوانین بڵێین تهنانهت کاتێک ژێنۆسایدی
گهلێک به یاسای دهوڵهتێکی دیکهش بهڕهسمی
دهناسرێ ،ههنگاوهکه هێشتا سروشتێکی سیاسیی
ههیه ،به چهشنێک که پاش تێپهڕاندنی یاساکهی
ف ـهڕانــســه بــۆ ب ـهڕهســمــی ناسینی ژێــنــۆســایــدی
ئهرمهنی ،مشتومڕێکی زۆر لهنێو یاساناسانی
ئهو واڵت ـهدا دروســت بوو .به بــاوهڕی هێندێکان
قانوون دهبــێ نۆرماتیڤ (مــاف و ئیلتزام ساز)
بێ و ئهوه کاری یاسا نییه که فاکتێکی مێژوویی
تــۆمــار بــکــا ،یــان ی ــادی ڕووداوێـــــک بــکــات ـهوه و
حوکمی لهسهر بــدا .لهالیهکی دیکه ،ئ ـهو کاره

بهپێچهوانهی پرهنسیپی جیایی دهسهاڵتهکانه،
چونکه ئهگهر مهبهست دادگایی کردنه ئهو کاره
کاری دهسهاڵتی دادوهرییه ،ئهگهریش مهبهست
ڕاگــهیــانــدن و هـهڵــوێــسـتگــرتــن ســهب ــارهت به
پرسێکی بواری دهرهوهیه ،ئهوه کاری حکومهت
و وهزارهتی کاروباری دهرهوهیه .لهخۆڕاش نییه
که له زۆربهی حاڵهتهکاندا پارلمانی واڵتهکه داوا
له حکومهتی واڵتهکهی دهکــا که ژێنۆسایدهکه
بهڕهسمی بناسێ.
ب .بهڕهسمی ناسینی کۆمهڵکوژی لهالیهن
ڕێکخراوه نێونهتهوهییهکانهوه
جــیــا لــه دهوڵـــهتـــان ،هێندێک لــه ڕێــکــخــراوه
نێونهتهوهییهکانیش پــڕژاون ـهتــه ســهر پرسی
بــهڕهســمــی نــاســیــنــی ژێــنــۆســایــد .بــۆ نــمــوونــه
ژێــنــۆســایــدی جــوول ـهک ـه و ئـهرمـهنــیــیـهکــان ل ه
ڕاپۆرتهکانی هێندێک ئۆرگانی پارێزگاری له
مافی مرۆڤی سهر به کۆمیسیۆنی پێشووی مافی
مرۆڤ و شوڕای ئێستای مافی مرۆڤی نهتهوه
یهكگرتووهکاندا بهڕهسمی ناسراون ،بهاڵم ههموو
ئهو کۆسپانهی بۆ پهسندی کۆتایی ڕاپۆرتهکان
دروســت کــراون (وهک ڕاپۆرتی “وێتاکهر” که
لیستی ژمــارهیـهک له ژێنۆسایدهکانی سـهدهی
بیستهمی تێدا هاتووه و له سیغهی یهکهمیدا
دهوڵهتی تورکیه توانیبووی پێش به ناوهێنانی
ژێــنــۆســایــدی ئهرمهنییهکان بــگــرێ و لــه هیچ
سیغهیهکیشیدا ئاماژه به قهاڵچۆی گهلی کوردی
تێدا نییه) ،ههستیاریی سیاسیی بابهتهکه دهر
دهخهن.
لهنێو ههموو ڕێکخراوه نێونهتهوهییهكاندا
پهرلهمانی ئهورووپا و شووڕای ئهورووپا (که
ڕێکخراوێکی جــیــاواز له یهکێتیی ئورووپایه)
لیبرالییانهترین و کراوهترین سیاسهتیان بووه،
چونکه ژێــنــۆســایــدی ئهرمهنییهکانیشیان به
ڕوونی بهڕهسمی ناسیوه .تهنانهت سهردهمێک
پارلمانی ئورووپا بهڕهسمی ناسینی ژێنۆسایدی
ئهرمهنییهکانی خستبووه نێو لیستی پێوهرهکانی
کۆپنهاگ ،وات ــه ئــهو م ـهرجــان ـهی وا دهوڵ ـهتــی
تورکیه پێویسته بــۆ بـهئـهنــدام وهرگــیــرانــی له
یهکیهتیی ئهورووپادا قبووڵیان بکا (دیاره دواتر
ههڵوێستێكی عهمهلیتر لهو پێوهندییهدا ڕهچاو کرا
و چارهسهرێکی نه سیخ سووتان و نه کهباب
دۆزرایهوه که تازه هیچ کهڵكیشی نهبوو ،چونکه
کۆی پرۆسهی ئهندامهتیی تورکیه له یهكیەتیی
ئورووپادا لهکار کهوت).
جیا له یووئێن و یهكیەتیی ئورووپا ،هێندێك
ڕێکخراوی نێونهتهوهیی دیکهش وهک ئهنجومهنی
پارلمانیی شووڕای ئورووپا ،کۆمکاری ئابووریی
واڵتــانــی ئهمریکای بــاشــوور و هێندێک بنیاتی
نێونهتهوهیی غهیره دهوڵهتیی وهک ناوهندی
نێونهتهوهیی عهداڵهتی ئینتیقالی و کۆمهڵهی
نێونهتهوهیی ئهکادیمییهکانی ژێنۆسایدیش لهو
ب ــوارهدا چاالکن .بهڕهسمی ناسینی ژێنۆساید
لهالی دهستهی دوایی (واته بنیاته نێونهتهوهییه
غهیره دهوڵهتییهکان) ئاسانتره و دهکرێ وهک
ڕێکارێک بۆ بهجیهانی کردن و لۆبیگهریی زیاتر
لـهو ب ــوارهدا لهالیهن کوردیشهوه کهڵکیان لێ
وهربگیرێ.
ئـــهوهنـــدهی پــێــوهنــدیــی بــه کـــــوردهوه هـهیــه،
کۆمهڵکوژیی کورد له عیراق له پهراوێزی کارهکانی
ئۆرگانه الوهکییهكانی نهتهوه یهكگرتووهکاندا
درێژە بۆ الپەڕەی ٩

جەوهەری هەڵبژاردن و
هەڵبژاردن لە ئێراندا
ه ــەڵ ــب ــژاردن هــێــزی گــیــانــبــەخــش بــە هــەر
سیستمێکی دێموکراتیکە ،چۆن ڕەخسێنەری
دانوستان لە مــژاری گشتی ،فۆرمبەخشین
بـــە ب ــەرن ــام ــە و دروشـــمگـــەلـــی ســیــاســی،
دەستنیشانکەری نوێنەران و بەرپرسانی
گشتی ،کارتێکەری لە دابەشکردنی هێز لە
حکوومەتە .
شاهۆ مەتین
میکانیزمی هەڵبژاردنیش لە پێوەرەکانی
خەڵکیبوونی سیستمێکی سیاسییە کە خەڵک لەو ڕێگایەوە دەتوانن
مافی زاتــی و سروشتیی خۆیان لە کۆمەڵگەدا لە چوارچێوەی
هەڵبژاردنی جــۆری سیستمی سیاسی و یاسا و ڕێساکانی ،بە
هەڵبژاردنی دەســەاڵتــداران و نوێنەرانی خۆی بــەدی بێنن .بۆیە
هەڵبژاردن فۆرمێکە لە پڕۆسەی بڕیاردان لە کۆمەڵگە کە تێیدا ئەو
کەسانەی دەنگ دەدەن ،بڕیاریش دەدەن کە کام حیزب یا نوێنەر
بەرپرسیارێتیی ئیدارەی کــاروبــاری گشتی بگرێتە دەســت .واتە
هەڵبژاردن ئامراز و دامەزراوەیەکە بۆ ڕاوێنکردنی گشتی لەمەڕ
هەڵبژاردنی جۆری نیزامی سیاسی و دەسەاڵتدارانی.
لە ئێران دوای شۆڕشی گەالنی مافویستی ئێران دژی ڕێژیمی
پاشایەتی و دەستبەسەرداگرتنی شۆڕش لە الیان مەالکان لەژێر
هێژمۆنی و ڕێبەرایەتیی شەخسی خومەینی بە پااڵوتن و تێرۆر و
واڵتبەدەرکردنی نەیارانی خۆی کە بڕوایان بە مافی خەڵک هەبوو،
لە کودیتایەکی نەرم و لە ڕێگای هێزی سەخت و مۆنۆپۆلی جومگە
گرینگ و هەستیارەکانی ئابووری ،ئەمنییەت و میدیایی واڵت؛ ویست
و ئارمانجەکانی شۆڕشی ئێران کرانە قوربانیی بەرژەوەندییەکانی
ئاخوندەکان و دیکتاتۆریی پاشایەتی بۆ دیکتاتۆڕی و فاشیزمی
ئیسالمی گۆڕدرا.
دواتر بە پاساوی ئایین و خۆ بە نوێنەری خوا زانینی خومەینی
لەسەر عەرز و زاڵ بە سەر واڵت و کۆمەڵگەی ئێران بۆ دەرباز کردن
و پەڕینەوەی ئێران لە ئانۆمیی دوای شۆڕش ،بە یەکدەستکردنی
واڵت و داڕشتنی یاسای بنەڕەتیی واڵت لەژێر خوێندنەوە و تێڕامانی
خومەینیزم ،یاسای بنەڕەتیی واڵتی ئێران لە کەشێکی هەڵخەڵەتان و
غەیرە دێموکرتیکدا بە پەسند گەیەندرا .مەخابن دەنگ و متمانەی
خەڵک لە گەمەیەکی هەڵخەڵەتاندندا کرا بە بژیوی شەرعییەت و
،چارەنووسی واڵت کەوتە دەست کەمینەیەکی بچووک و ،خەڵک بە
سەر دوو بەرەی خودی و غەیرەخودی دابەش کرا .دەسەاڵتدارانی
ئەم سیستمە پاوانخواز و دیکتاتۆڕە بە دروستکردنی دەسەاڵتی
سێبەر و میلیتاریزەکردنی هەموو جومگەکانی واڵت ،خەڵکیان خستە
دەرەوەی بازنەی بەرژەوەندییەکانیان .هەڵبژاردن لە مانا و جەوهەری
خۆی بەتاڵ و بەشی بەڕواڵەت هەڵبژاردەی نێو حاکمییەت (دەوڵە و
مەجلیس) بێدەسەاڵت کرا .چونکی هەڵبژاردنێک دەکرێ ئەم ناوەی
لەسەر بێ و هەڵگری ئەو واتایە بێ کە بە بەشداریی هەمووان
و نوێنگەی ئیرادەی گشتیی هەمووان بێت و لە کەشوهەوایەکی
ئــازاد و دێموکراتیک و بە بەشداری زۆرینەی سیاسی ،ئاگایانە
و ژیرانەی هاونیشتیمانیان بە جێبەجێکردنی ئوسوول و پێوەرە
جیهانداگرەکان بەڕێوە بچێ .بــەاڵم لە هەڵبژاردنەکان لە ئێران
خەڵک (دەنگدەر) و دەنگەکانیان هیچ کاریگەرییەکیان لەسەر بڕیار
و گۆڕانکارییەکانی واڵت و چارەنووس و بارودۆخی خۆیان نییە و
هەموو شتێک هەر بە ویست و مەیلی بازنەی تەسکی دەسەاڵتداران
دەچێتە پێش.
هەڵبژاردنێکی تایبەت کە لە دوو دەیەی ڕابردوودا لە ئێران دەکرێ،
هەڵبژاردنەکانی شووڕا و گوندەکانە .بێگومان شوڕاکانی شار و دێ
دەتوانێ وەک بەرباڵوترین و بەربەرینترین زەنجیرەی دامەزراوەی
مەدەنی و وەاڵم بۆ پێویستییە سیاسی و کۆمەاڵیەتییەکان سەیر
بکرێ .هاوکات ئەم هەڵبژاردنانە لە واڵتانی دێموکراتیکدا دەتوانێ
زۆرترین کاریگەریی لەسەر جڤات و حکوومەت و هاوکات تەمرینی
دێموکراسیی ڕاستەقینە لە کۆمەڵگە هەبێت .بــەاڵم لە پێکهاتەی
کۆماری ئیسالمیی ئێراندا هەم ئەرک و سەاڵحییەتەکانی شوڕا
سنووردار کــراوە و هەم گەندەڵی کە سەرتاپای نیزامی سیاسی
و بەڕێوەبەریی واڵتــی داگــرتــووە ،ئــەم پێکهاتەیەشی لە مانای
ڕاستەقینەی خۆی بەتاڵ کردووەتەوە.
ناتەباییەکانی یاسای بنەڕەتیی واڵت لە بەشەکانی کۆماری
و ئیسالمی (خەڵکی و ئیالهی) ،نادێموکراتیكبوونی پڕۆسەکانی
هەڵبژاردن ،میکانیزمەکانی وەک شــوڕای نیگابان و «نیزارەتی
ئیستسوابی» ،دەستێوەردانەکانی ناوەندە ئەمنیەتییەکان و ڕوونتر
لە هەموو شتێک داننانی کاربەدەستانی هەرە پایەبەرزی پێشووی
دەســەاڵت کە بــەڕواڵــەت بە دەنگی خەڵک هەڵبژێردراون -وەک
سەرکۆمار و نوێنەرانی مەجلیس_ بە بێدەسەاڵتی و تەداروکاتچی
بوونیان لە پێکهاتەی دەسەاڵتدا ،جێگای هیچ شک و گومانێک لە
بێنێوەرۆکبوونی هەڵبژاردنەکان لە ئێران ناهێڵێتەوە.
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مستەفا مەولوودی:

هەڵبژاردنەکان لە ئێران نە ئازاد و دێموکراتیکن ،نە هیچ کاریگەرییەکی
ئەرێنییان لە دەستەبەری ماف و ئازادییەکانی خەڵکی ئێراندا هەیە
دیمانە :عەلی بداغی
مووشەکبارانی ئیس رائیل لە الیەن حەماس
و کوشتنی خەڵکی سڤیل ل ــە نـــەواری
غەززە کە هەمووان دەزانن و بۆخۆشیان
دان ــی ــان ب ــەوە دانــــاوە ک ــە م ــووش ــەک ــەک ــان
دروستک راوی کۆماری ئیسالمین و ئەو
ڕێ ــژی ــم ــە داویــەتــی ب ــە ح ــەم ــاس .ئــەوەش
بووەتە هۆی وێ رانی و شەڕێکی گەورەی
مووشەکی و پێکهەڵپڕژانی دوو گەلی
ئیس رائیل و فەلەستین .کۆماری ئیسالمی
لە پێناو تێکدانی پرۆسەی ئاشتی ئەو
دوو گ ــەل ــەدا ب ــە میلیارد دۆالری خ ــەرج
ک ــردووە و بەجیی یارمەتییە ئینسانی و
خۆراکی و دەرمانییەکان م ــوووش ــەک و
چەک و تەقەمەنی بۆ یەکێک لە الیەنەکان
ب ــەڕێ دەک ــا و ڕۆژبــەڕۆژ ئاگری شەڕ و
دووب ــەرەک ــی لــەو ن ــاوچ ــەی ــە زی ــات ــر پ ــەرە
پێ دەدا .کۆماری ئیسالمی هاوکات لەو
ش ــەڕ و پێکدادانانە بۆ هەندێ مەرامی
س ــەرب ــازی ــی خۆیشی کەڵک وەردەگـــرێ،
ئ ــەوی ــش تــاقــیــکــردنــەوەی مـــووشـــەک و
کەرەستەکانی دیکەی شەڕ کە دەبێ لە
شوێنێک تاقییان بکاتەوە.

ئاماژە:
ڕەوتـــــی ڕووداوەکــــــــــان لە
ک ــوردس ــت ــان ،ئ ــێ ــران و جیهان
تیژپەڕن و کاریگەریی خۆیان
لەسەر کۆمەڵ گە بەجێ دێڵن.
لەو ماوەیەدا کۆمەڵ گەی جیهان ی
جارێکی دیکە بە پرس ی ئەتوم ی و
مووشەکیی ئێرانەوە مەشغوولە
و هەوڵ ی بووژاندنەوەی بەرجام
دەدرێ .لە ناوچەی ڕۆژهەاڵتی
ن ــێ ــوەڕاس ــت شــەڕی ح ــەم ــاس و
ئیسڕائیل دەست ی پێ کردووەتەوە،
ئێران ب ــەرەو هەڵبژاردن دەچێ
و کۆرۆنا و قەیرانە ئابووری و
کۆمەاڵیەتییەکان تەنگیان بە
خەڵک هەڵچنیوە“ .کوردستان”
ب ــۆ ت ــاوت ــوێ ــی ئــەو بابەتانە
دیمانەیەک ی لەگەڵ کاک مستەفا
م ــەول ــوودی ،جێگری سکرتێری
گشتیی ح ــی ــزب ــی دێ ــم ــوک ــرات ــی
کوردستان پێک هێناوە.
بەڕێز ک ــاک مستەفا لە ئاڵوگۆڕە
نێودەوڵەتییەکانەوە دەست پێ دەکەین.
هێزەکان ی هاوپەیمانان بڕیاریان داوە
لە ئەفغانستان دەکشێنەوە و بینیمان
کە بەشێک لەوان سووریەیان بەجێ
هێشت .پێتان وایە ئەوە نیشانەی لە
بایەخ کەوتن ی ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاستە
بۆ واڵتان ی ڕۆژاوایــی؟ یان ڕۆژهەاڵتی
نــێــوەڕاســت بــە قــۆنــاغ ــی نـــوێ لە
ملمالنێیەکاندا تێ دەپەڕێ؟
ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست ناوچەیەکی ئاڵۆزە
و پێک هاتووە لە نەتەوە ،ئایین ،مەزهەب،
ف ــەره ــەن ــگ و ک ــول ــت ــووری جــۆراوجــۆر و
خاوەنی ژێئۆجوغ رافیا و ژێئۆپۆلۆتیکی
تایبەت ب ــە خۆیەتی و دەوڵ ــەم ــەن ــدە بە
کانگای ژێ ــرزەوی ــی جــۆرراوجــۆری وەک
نەوت و زێر و ئاو و گاز و شتی تریش.
ئ ــەوە بووەتە هۆی ملمالنێ و ح ــزووری
هێزە دەرکییەکان بە تایبەت زلهێزەکان
و ڕاستەخۆ و ن ــاڕاس ــت ــەوخ ــۆ دەستیان
هەیە ل ــە کێشە و ئاڵۆزییە سیاسی و
حقووقییەکان و ڕکەبەری و ملمالنێ لە
بواری ئابووریشەوە.
پێشێلکردنی مافەکانی گەالنی ناوچەکە
لەالیەن دەوڵەتەکانیانەوە بە پشتیوانیی
زل ــه ــێ ــزەک ــان ــی خـــــاوەن بــــەرژەوەنــــدی و
نەبوونی دێموک راسی و حکوومەتی گەلی
و نەتەوەیی کێشەکانی لە ناوچەدا هێندەی
دیکەش ئاڵۆزتر کردووە .هەربۆیە لە دێر
زەمانەوە تا ئەمڕۆ زۆرب ــەی گەالنی ئەم
ناوچەیە ڕووی ئاسوودەییان بەخۆیانەوە
ن ــەدی ــوە و کێشەکان هـــەروا ب ــەردەوام ــن
و ه ــەر ڕۆژە بە شێوەیەک لە شوێنێک
سەر هەڵدەدەنەوە کە ئەوەش ڕێگەی بۆ
دەستێوەردانی واڵتانی زلهێز و خ ــاوەن
بەرژەوەندی خۆشتر ک ــردووە و تەنانەت
ڕەواییەتی بەو دستێوەردانەش داوە.
ی ــان ــی پ ــێ ــت ــانوای ــە ئــەم حـــزوور و
دەستێوەردانە لە قازانجی خەڵ کی ئەم
واڵتانە بوون؟
ئ ــەم ــن پ ــێ ـموای ــە ب ــوون ــی ئــەو هێزانە و
هاتن و دەستێوەردانەکانی بەشێک لە
زلهێزەکان هەمووشی هەر بە زیانی گەالن
لە ناوچەکەدا نەبووە ،بەڵکوو هێندێک
جاریش یارمەتیدەر بوون بۆ بزووتنەوەی
ئــــازادیــــخــــوازی و بـــەگـــژداچـــوونـــەوەی
دیکتاتۆری لە ناوچەدا .بۆ نموونە هاتنی
لەشکری س ــوور بۆ ئێ ران و پشتیوانیی
سۆڤییەت ل ــە دوو ک ــۆم ــاری کوردستان
و ئازەربایجان ،هاتنی هاوپەیمانان بۆ
ئەفغانستان و دوورخستنەوەی تاڵیبان

و دواجــــــار ڕووخـــانـــدنـــی ح ــک ــووم ــەت ــی
بەعسی ع ــێ ـراق .ب ــۆی ــە ئ ــەگ ــەر ئێستاش
دەسەاڵتدارانی ئەفغانستان بەشێویەکی
دروس ــت دەوڵ ــەت ــداری بکەن و لە هەموو
زەرفییەتەکان س ــوود وەربگرن ،ب ــوون و
م ــان ــەوەی هێزەکانی بێگانە بە قازانجی
سەقامگیری و دێموک راسی خەڵکی ئەو
واڵتەیە.
ب ــەاڵم ئێستا باس لە کشانەوە لە
ئەفغانستان دەکرێ.
ل ــە ل ــێ ــدوان و قسەکردنی بەرپرسانی
م ــەی ــدان ــی ــی ه ــاوپ ــەی ــم ــان ــان لــەو ناوچەیە
دەردەکەوێ کە هێزەکانی هاوپەیمانان لە
ناوچە (ئەفغانستان-سووریە-عێ راق) بە
تەواوی ناکشێنەوە ،بەڵکوو فۆڕم و جۆری
مەئموورییەت و چەندوچۆنیی مانەوەیان
لەو ناوچەکەدا دەگۆڕن .بۆیە پێچەوانەی
بۆچوونی جەنابت لە پرسیاری سەرەتادا،
بە بڕوای من ،یەکەم ،ئێستاش ڕۆژهەاڵتی
نــێــوەڕاســت ب ــای ــەخ ــی ژێ ــئ ــۆپ ــۆل ــۆت ــی ــک و
ژێئۆست راتیژی خ ــۆی ل ــەدەس ــت ن ــەداوە.
دووه ــەم ناوچەیەکی دەوڵەمەندە و ئەوە
ئ ــەگ ــەر وەک ڕابـــــردووش ن ــەب ــێ ،چ ــاوی
ت ــەم ــاح ــی واڵت ــان ــی هـــەر ب ــەس ــەرەوەی ــە.
هاوکات کێشەکانی ناوچەکەش چارەسەر
ن ــەک ـراون و هـــەروک خ ــۆی ــان م ــاون ــەت ــەوە
و بگرە هێندێکیان ئاڵۆزتریش ب ــوون.
ســێــهــەم ،گ ــەالن ــی ن ــاوچ ــەک ــە ب ــە م ــاف ــە
سیاسی ،نەتەوەیی و کۆمەاڵیەتییەکانیان
ن ــەگ ــەی ــش ــت ــوون ،ح ــک ــووم ــەت ــی گــەلــی و
دێموک راتیک نەهاتوونەتە ئاراوە و زۆر لە
گەالنی ناوچەکە خاوەنی ماف و دەسەاڵتی
س ــی ــاس ــی و ئ ــاب ــووری و ک ــۆم ــەاڵی ــەت ــی ــی
خۆیان نین .بۆیە ئەو ناوچەیە لە بایەخ
ن ــەک ــەوت ــووە ه ــی ــچ ،بەڵکوو ئێستاش لە
ڕابـــردوو زی ــات ــر پێویستی ب ــە چ ــاودێ ــری
هاوپەیمانیی ب ــەرپ ــرس هەیە .پێویستە
ک ــار ب ــک ــرێ ب ــۆ ک ــەم ــک ــردن ــەوەی کێشە و
ئاڵۆزییەکان چونکە ئەگەر ناوچەکە بەو
هەموو کێشە و ئاڵۆزییەوە بە حاڵی خۆی
بەج ێبێڵن ئەوە نەک هەر بە زیانی خەڵکی
ناوچەکە تــەواو دەبــێ ،بەڵکوو ئاڵۆزی
و ک ــێ ــش ــەک ــان پ ــەل ــوپ ــۆ داوێــــن و ن ــاوچ ــە
دوورەکانیش بەهۆی بەرەوپێشچوونی
خێ رای تێکنۆلۆژی و پێوەندییە ئابووری
و بازرگانی و کۆمەاڵیەتییەکان دنیای
ئەوەندە بچووک ک ــردۆت ــەوە کە بێگومان
ئەو ئاڵۆزییانە واڵتانی دیکەی جیهانیش
دەگــرێــتــەوە ،ب ــۆ ن ــم ــوون ــە س ــەره ــەڵ ــدان ــی
ئەلقاعیدە و داعش لە واڵتانی جیهاندا.

ل ــە ئ ــەگ ــەری ک ــش ــان ــەوەی ی ــەک ــج ــاری
ی ــان شوێندانەری ئەمریکا و هێزەکانی
هاوپەیمانان لە ئەفغانستان ،چەندە دەور
و نەخشی ئێ ران لە هاوکێشەکانی ناوچەی
ڕۆژهەاڵتی نێوەراست زیاتر دەکا؟
لــــەو نــــاوچــــەیــــەدا دەور و ڕۆڵ و
دەستێوەردانەکانی ک ــۆم ــاری ئیسالمیی
ئێ ران بە تەواوی ڕوون و بەرچاوە .ئەگەر
ل ــە س ــەرەت ــای ش ــۆڕش ــدا کاربەدەستانی
کـــــۆمـــــاری ئـــیـــســـامـــی بــــاســــیــــان ل ــە
ن ــاردن ــەدەرەوەی ش ــۆڕش (ص ــدور انقالب)
دەکرد کە ئێستا ئاکامی ئەو دروشمە لە
واڵتانی ئەفغانستان ،سووریە ،بەحرەین،
لوبنان ،ع ــێ ـراق ،س ــووری ــە و فەلەستین
و هێندێک والتـــی دی ــک ــە ڕاس ــت ــەوخ ــۆ و
ناڕاستەوخۆ دەرکەوتووە؛ کاربەدەستانی
ڕێ ــژی ــم ک ــۆم ــاری ئیسالمی ل ــە ئێستادا
ب ــە ئ ــاش ــک ـرا دان ب ــەو دەس ــت ــێ ــوەردان ــان ــە
دەنێن و بە ست راتیژیی ب ــااڵی خۆیانی
ناو دەب ــەن .گەالن و واڵتانی ناوچەکەش
بـــەو دەســتــێــوەردانــانــە تــووشــی کێشە
و نائەمنیی زۆر ب ــوون و بەشێک لە
ئەرک و مەئموورییەتی هاوپەیمانان بۆ
ب ــەرپ ــەرچ ــدان ــەوەی سیاسەت و پــان و
پیالنەکانی کۆماری ئیسالمی لەو ناوچەیە
تەرخان ک راوە.
کۆماری ئیسالمی وێ ـڕای پێ شپێگرتن
و جڵەوک رانی لەالیەن هاوپەیمانان ئاوا
بێشەرمانە خ ــەری ــک ــی دەســتــێــوەردان و
پیالنگێرییە لە ڕۆژه ــەاڵت ــی نێوەڕاستدا،
ئ ــەگ ــەر بێت و ه ــاوپ ــەی ــم ــان ــان ناوچەکە
بەجێ بێڵن بێگومان مەیدانی تەڕاتێنی
کۆماری ئیسالمی لەو ناوچەیە خۆشتر و
بەرباڵوتر دەبێ .بۆیە بە بڕوای من لەو
حاڵەتەدا ناوچەکە ڕووی ئاسوودەیی و
ئارامی بەخۆیەوە نابینێ.
ئەو پیالن گێری و دەستێوەردانەی
ک ــۆم ــاری ئیسالم ی کە باس ی دەک ــەن
چۆنە و بە چ شێوەیەکە؟
کــــۆمــــاری ئــیــســامــی لــــە بــۆشــایــی
سیاسی – مەزهەبیی گەالن و جیاوازی
و جۆراوجۆرییەکان ل ــەو ناوچەیەدا بۆ
نانەوەی دووب ــەرەک ــی لە نێوان دەوڵەتان
و گ ــەالن ــی ن ــاوچ ــەک ــە ک ــەل ــک وەردەگــــرێ
و وا دەک ــا زیاتر لە ئێستا بەگژ یەکدا
بچنەوە و کێشە سیاسی و مەزهەبی
و دینی و کۆمەاڵیەتییەکان زیاتر قووڵ
بکەنەوە .ئەو ڕێژیمە بەهۆی سیاسەتی
پ ــی ــان ــگ ــێ ــری و ئــــاژاوەنــــانــــەوە ،داه ــات ــی
خەڵکی ئێ ران و ئابووریی ناوچەکەش
بۆ بەرژەوەندییەکانی دەخاتە ژێر ڕکێفی

خ ــۆی ــەوە و هێز و گ ــرووپ و میلیشای
گــــوێ لـــە م ــس ــت ــی خــــۆی زیـــاتـــر دەکــــا.
ب ــەوەش ئ ــەم ن ــاوچ ــەی ــە دەک ــات ــە مەیدانی
شــەڕ و پێکهەڵپڕژانی گـــەالن و الی ــەن
ج ــۆراوج ــۆرەک ــان و ن ــاوچ ــەک ــە هـــەروەک
واڵتی ئێ ران لە هەموو بوارەکاندا بەرەو
دواوە دەباتەوە .ئەمە کارنامەی کۆماری
ئیسالمی لە چوار دەیەی ڕابردوودا بووە.
گـــەڕی نــوێــی شـــەڕی حــەمــاس و
ئیسڕائیل چووەتە حەوتووی دووهەم.
قائان ی ،ف ــەرم ــان ــدەی سپای قودس ی
کۆماری ئیسالم ی و خەڵ کی ئێران لە
کوێی ئەم شەڕەدا ج ێدەگرن؟
کـــــۆمـــــاری ئـــیـــســـامـــی خــــــۆی ب ــە
حکوومەتیكی بەهێزی ناوچەکە دادەنێ و
دەیەوێ دەستڕۆیشتوویی و ئۆتۆریتەی
خۆی بە دەستێوەردان و ئاژاوەگێڕی و
چاوسوورکردنەوە لەم و لەو لە ناوچەکەدا
بسەپێنی و لە جیاوازییە نەتەوەیی ،دینی
و مەزهەبییەکان ب ــە قازانجی شوومی
خۆی کەلک وەردەگرێ .ئەو چارەنووسەی
ک ــە زی ــات ــر ل ــە ح ــەوت ــووی ــەک ــە خ ــەڵ ــک ــی
نــــەواری غـــەززە ت ــێ ـیک ــەوت ــووە دەت ــوان ــێ
یەکێک لە هۆیەکانی دەستێوەردانەکانی
ک ــۆم ــاری ئ ــی ــس ــام ــی بــێ لـــەو ن ــاوچ ــەی ــە
ل ــەن ــێ ــوان فەلەستین و ئیس ڕائیلدا .لە
س ــااڵن ــی ڕابــــردوودا چەند دەرف ــەت ــێ ــک بۆ
ئاشتیی ن ــێ ــوان فەلەستین و ئیس ڕائیل
هاتنە ئ ــاراوە تاکوو بەڵکوو بە دیالۆگ
ک ــێ ــش ــەی ن ــێ ــوان ــی ــان چ ــارەس ــەر ب ــک ــەن و
فەلەستینییەکان بە بەشێک لە مافەکانی
خ ــۆی ــان بگەن و ئ ــەوەش ب ــە پشتیوانیی
نێودەوڵەتی تا ڕاددەیەکی زۆر پرۆسەکە
ب ــەرەوپ ــێ ــش چــووبــوو ک ــە کۆتاییەکەی
بە دام ــەزران ــدن ــی دەوڵ ــەت ــی فەلەستین بە
دراوسێیەتیی واڵتــی ئیس ڕائیل کۆتایی
دەهــات ،ب ــەاڵم دەستێوەردانەکانی ئێ ران
بــــوون بــەهــۆی ئــــەوەی کــە ئـــەم پرسە
پەکی بکەوێ و بە چ ــارەس ــەر نەک راوی
بمێنێتەوە و ئاکامەکەی بوو بە ئەم شەڕ
و ماڵوێ رانییەی کە ئەمڕۆ بە بەرچاوی
دنیاوە خەڵکی سڤیل بە مووشەکی ئێ رانی
و فڕۆکە و بۆمب گیانیان لەدەست دەدەن
و واڵت وێ رانتر دەکەن.
هەر ئەم دەستێوەردان و پیالنگێڕییەی
ک ــۆم ــاری ئیسالمی ب ــوو ب ــەه ــۆی ئ ــەوەی
کـــە بـــەهـــۆی نــاکــۆکــیــیــەکــانــی الیــەنــە
فەلەستینییەکان“ ،نــــەواری غـــەززە” لە
فەلەستین داببڕێ و ڕاپەڕینی (انتفاصە)
ف ــەل ــەس ــت ــی ــن ــی ــی ــەک ــان لـــە غــــــەززە دژی
ئیس رائیل لە بەردهاویشتنەوە ب ــوو بە

کـــەواتـــە زەرەرمــــەنــــدی ئەسڵیی
دەستێوەردانەکان ی کۆماری ئیسالم ی
خەڵ ک ی فەلەستینن؟
دەستێوەردانەکانی ڕێژیمی ئێ ران کە
ئەو بە یارمەتی ناوی دەبا نەک هەر هیچ
سوودیکی بۆ فەلەستینییەکان نەبووە
بەڵکوو ب ــۆت ــە ه ــۆی م ــاڵ ــوێ ـران ــی خەڵکی
فەلەستین و لە الیەکی دیکەوە هەژاری
و ب ــرس ــی ــەت ــی ه ــەرچ ــی زیــاتــری خەڵکی
ئێ رانیش.
گەالنی ئێ ران لەم پێوەندییەدا بێجگە لە
برسیەتی و نەهامەتی لە هیچ شوێنیکی
ئەو کێشەیەدا نین .کۆماری ئیسالمی بە
هاوکارییە سەربازییەکانی بە گرووپەکانی
وەک حەماس و جیهادی ئیسالمی لەگەڵ
ئــەوەی ب ــووەت ــە ه ــۆی ئاڵۆزکردنی پتری
ناوچەکە و بەدیاری هێنانی بەدبەختی و
چارڕەشی بۆ دانیشتووانی ئەو ناوچەیە،
ل ــە الی ــەک ــی دی ــک ــەش ــەوە ب ــووەت ــە ه ــۆی
ب ێئێعتبار کردنی ئێ ران و قووڵکردنەوەی
ناکۆکی لە نێوان خەڵکی ئێ ران و گەالنی
دیکەی ناوچەکە.
کاک مستەفا بێینە سەر باسەکان ی
نــێــوخــۆی ئـــێـــران .ئــێــران بــــەرەوە
هەڵبژاردنەکان ی س ــەرۆکک ــۆم ــاری و
شوڕاکان دەچێ ،دوای ئەزموون ی چوار
دەیە لە هەڵبژارن لە ئێران هەڵبژاردن
لەو واڵتە چ مانایەک ی هەیە؟
ه ــەڵ ــب ــژاردن ل ــە ئێ راندا هەڵبژاردنێکی
ڕواڵ ــەت ــی ــی ــە .بەپێی ی ــاس ــای هەڵبژاردنی
ک ــۆم ــاری ئ ــی ــس ــام ــی و ئـــەو چ ــوارچ ــێ ــوە
و ڕێوشوێنە ک ــە ب ــۆی ــان دی ــاری کــردوە،
هەڵبژاردن لە کاتی خۆیدا بەڕێوە دەچێ و
ڕێژیمیش پروپاگەندەی زۆری پێوە دەکا
و مانۆڕی پێ لێ دەدا .ب ــەاڵم ئەزموونی
بە ڕواڵەت هەڵبژاردنەکانی ئێ ران لە ماوەی
چوار دەی ــەدا بۆ ئێمە و خەڵکی ئێ ران و
خەڵکی شارەزا لەم بوارەدا دەرکەوتووە کە
هەڵبژاردنەکان لە ئێ ران نە یاسایین ،نە
ئازاد و دێموک راتیک و خەڵکین و نە هیچ
شوێندانەری و کاریگەرییەکی ئەرێنییان
لەسەر بەرەوپێشچوون و خۆشبژیویی
خەڵکی ئ ــێ ـران ه ــەی ــە .ه ــەڵ ــب ــژاردن تەنیا
سێناریۆیەکە کە بە ب ــڕی ــاری کۆمەڵێک
ک ــارب ــەدەس ــت ــی ڕێ ــژی ــم ب ــەڕێ ــوە دەچــێ بۆ
ئەوەی خەڵک بێننە سەر سندووقەکانی
دەنگدان ئەویش بۆ ڕێکالم و ڕەواییدان و
شەڕعییەتدان بە دەسەاڵتی دژی گەلیی
خۆیان.
ب ــەپ ــێ ــی یــاســای ک ــۆم ــاری ئیسالمی،
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کۆمەڵ ی کــوردەواری خاوەن ی ئایین و بیروڕای جۆراوجۆرە و کولتووری
بەیەکەوە هەڵ کردن لەنێو یەکدابوون مێژوویەک ی کۆن ی هەیە و هەموو ئایین
و مەزهەب و بیروڕاکان لە کوردستان لە پەنای یەک و بەیەکەوە بوون .بۆیە
کۆمەڵ گەی کوردستان ڕێگە بە توندڕۆیی و میلیتاریزەکردن ی کۆمەڵ ی کوردەواری
لەالیەن هیچ گرووپ و تاقمێکی سیاس ی و ئایینیەوە نادا.
ک ــەس ــێ ــک کــە خـــۆی بــۆ ســەرۆککــۆمــار
ب ــەرب ــژێ ــر دەک ــا هیچ ح ــی ــزب و هێزێکی
نییە هەتا ئەو بەڵێنانەی کە بە خەڵکی
دەدا جێبەجێی بکا و ن ــاچ ــارە هــەر لە
چــوارچــێــوەی ئ ــەو ڕێ ــوش ــوێ ــن ــان ــەدا ک ــار
بکا کە بەپێی قانوون و یاسای ڕێبەر
بۆی دیاری دەکرێن .لە هەڵبژاردنەکانی
پێشوودا دیتمان کە محەممەد خاتەمی
چەند بەڵێنی بە خەڵک دان بەاڵم نەیتوانی
جێبەجێیان بکا و دواج ــار لە لێدوانێکدا
گ ــوت ــی“ :ســـەرۆککـــۆمـــار ل ــە ئ ــێ ــران لە
تەداروکچییەک بەوال زیاتر نییە ”.هەربۆیە
لە سەرەتاوە تا ئێستا هەڵبژاردن لە ئێ ران
بێجگە ل ــە ش ــان ــۆگ ــەری و شەرعییەت
وەرگرتن لە خەڵک بۆ کۆماری ئیسالمی
و ڕاگرتنی وەزعی مەوجوود هیچی دیکەی
بۆ خەڵکی ئێ ران پێ نەبووە.

کە شانۆگەریی هەڵبژاردنەکانیان بایکۆت
کــــردووە ب ــۆ ئـــەوەی م ــەی ــدان ــی م ــان ــۆڕ لە
ڕێژیم بەرتەسک بکەنەوە و ئەو کارتەش
لە دەست کاربەدەستانی ڕێژیم دەربێنن.
ئەگەر بەشداریی خەڵک بە بنەما بۆ
شەرعییەتی سیاس ی دابنێین ،ڕێژیم ی
ئێران لە هەڵبژاردنەکان ی پێشووی
مەجلی سدا ئاست ی کەمتر لە سەتا
٤٠یش ی ئەزموون کرد و شتێک ی ئەوتۆ
ڕووی نەدا .لەوانەیە ئەمجار کەمتریش
بێ ،کەواتە ئاست ی بەشداری دەکرێ چ
خوێندنەوەیەک ی بۆ بکرێ؟
مەشرووعییەتی نیزامی سیاسی بەپێی
ی ــاس ــای ه ــەر واڵت ــێ ــک کۆمەڵێک ڕێسا و
ڕێوشوێنی یاسایی و پێوانەی تایبەت
ب ــەخ ــۆی ه ــەی ــە ب ــۆ ئـــەوەی دەرکــــەوێ کە
ئ ــەو نیزامە خــاوەن شەرعییەتە ی ــان نا.

کۆماری ئیسالم ی بێ ئەوەی خەڵک بچن یا نەچنە سەر
سندووقەکان ی دەنگدان و ئاست ی بەشداری کەم یان زۆر بێ لەجیدا
مەشرووعییەتی نییە .ئەم ڕێژیمە تەنیا لە ڕێگەی سەرکوت و
زەبروزەنگەوە شەرعییەتی بەخۆی بەخشیوە و خۆی بەسەر
خەڵ کدا سەپاندووە
حیزبی دێموکراتی کوردستان وەک
ئەندامێکی ن ــاوەن ــدی ه ــاوک ــاری ئەم
هەڵبژاردنەی بایکۆت کردووە .بەشداری
یان بایکۆت چۆن و چەندە دەتوان ێ
کاریگەریی لەسەر ڕەوتی گۆڕان کارییە
سیاسییەکان هەبێ؟
حیزبی دێموک راتی کوردستان هەر لە
س ــەرەت ــاوە “ن ــا”ی ب ــە ک ــۆم ــاری ئیسالمی
گوتووە و بێجگە لە یەک دوو هەڵبژاردن،
هەڵبژاردنەکانی دیکەی هەموو بایکۆت
کــــردووە ،ل ــەب ــەر ئ ــەوەی ک ــە پێی وابــووە
بە هەڵبژاردنی ئ ــەو بەربژێ رانەی کە لە
پاڵوینەی ش ــوڕای نیگابان و ڕێبەریی
کۆماری ئیسالمی ڕەت دەب ــن ،ناتوانن و
ناشیانەوی هیچ گۆڕانکارییەک بە قازانجی
گەالنی ئێ ران بکەن .ڕەفتاری خەڵکی ئێ ران
بە هەڵبژاردنەکانیش تەواو سیاسی بووە.
زۆرجــار خەڵکی ئێ ران خوێندنەوەیەکی
دیکەیان بۆ هەڵبژاردنی بەربژیرێکی بۆ
نموونە وەک محەممەد خاتەمی کردووە
و پێیانوابوە کە بە هەڵبژاردنی ناوب راو
دەتــوانــن گ ــۆڕان ــک ــاری دروســـت ب ــک ــەن و
حیزبی دێموک راتیش داوای بایکۆتکردنی
لە خەڵک نەکردووە و ئەو ڕیگایەشی تاقی
کردۆتەوە ،یان هێندێک جار هەڵبژاردنی
ئ ــەن ــدام ــان ــی پ ــارل ــەم ــان و ش ــوڕاک ــان ــی لە
هەڵبژاردنی سەرۆککۆماری جیاکردۆتەوە
و پێی وابووە کە هێندێک لە بەربژێرەکانی
شوڕاکان یا پارلەمان دەتوانن بە جۆرێک
خزمەتێک بە خەڵکی ناوچەکەی خۆیان
بکەن و نەهامەتییەکانی خەڵکی ناوچەکەی
خۆیان لە کۆبوونەوە جۆراوجۆرەکاندا
بێننە ب ــەرب ــاس .جـــاری وا هــەبــووە کە
چ ــوون ــی خەڵک ب ــۆ س ــەر سندووقەکانی
دەنگدان ،بۆ نووسینی دەنگی “نا” بووە
بە کۆماری ئیسالمی و ئەوەش ڕێگایەک
بووە بۆ دژایەتیی ڕێژیم و جۆرێک بووە
لە خەباتی مەدەنی ی ــان بە دەن ــگ ــدان بە
کەسێک کە ڕکەبەری بەربژێرێکی نزیکتر
یا ئاڵقەبەگوێی ڕێبەری کۆماری ئیسالمی
ب ــووە و ڕێژیم خۆی ویستوویەتی بێتە
سەر کار .بۆ نموونە ئەوە لە هەڵبژاردنی
بەربژێرەکانی وەک مەحموود ئەحمەدی
ن ــژاد و مەهدیی ک ــەڕوب ــی و میرحوسێن
مووسەوی بە ئاشک را دیار بوو و کێشە
و خۆپێشاندانی گەورەشی لێ ساز بوو.
بـــەاڵم ئ ــەزم ــوون ــی ئ ــەو ه ــەڵ ــب ــژاردن ــان ــە
ل ــە ئ ــێ ـران ــدا پێمان دەڵ ــێ ک ــە ه ــەڵ ــب ــژاردن
ل ــەو ن ــی ــزام ــەی ئێستادا هیچ سوودێکی
ب ــۆ خ ــەڵ ــک نییە و تەنیا دەسکەوتێکی
تەبلیغاتییە بۆ ڕێژیم و هەر بۆیە حیزبی
ئێمە و “ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی
کوردستانی ئ ــێ ـران” ئ ــەو هەڵبژاردنەیان
بایکۆت کــردووە .ه ــی ــوادارم گەالنی ئێ ران
بە گشتی و گەلی ک ــورد بە تایبەتی بە
پیل ئەو بانگەوازەی ناوەندی هاوکاری و
ئەو حیزب و الیەن و کەسایەتییانەوە بێن

بۆ ئەوەش هەڵبژاردن و دەنگی خەڵک و
بەشداریی خەڵک یەکێکن لە پێوانەکان.
کــــــردەوە و هــەڵــســوکــەوتــی ن ــی ــزام ــی ــش
کاریگەرییان لەسەر ئەم مەسەلەیە هەیە.
کۆماری ئیسالمی بێ ئەوەی خەڵک بچن
یا نەچنە س ــەر سندووقەکانی دەنگدان
مەشرووعییەتی نییە و تەنیا لە ڕێگەی
سەرکوت و زەبروزەنگەوە مەشرووعییەتی
بەخۆی بەخشیوە و خۆی بەسەر خەڵکدا
سەپاندووە.
بەپێی قانوونی بنەڕەتی ،نیزامی ئێ ران
نیزامی هەموو دانیشتووانی ئەو واڵتە نییە،
بە زۆر بیانووی دینی ،مەزهەبی ،سیاسی
و نەتەوەیی خەڵکی لە زۆر ماف بێبەش
ک ــردووە و زۆر شتی لێ قەدەغە ک راوە،
کەوایە هەر بەپێی ئەو یاسا و ڕێسایانە
ڕێژیم ڕەواییەتی خەڵکی ئێ رانی لە پشت
نییە .دەسەاڵتی تاکەکەس واتە ڕێبەر هەر
سێ دەسەاڵتی یاسادانان ،جێبەج ێکردن
و دادوەری خستۆتە ژێ ــر چنگی خۆی
و ســەاڵحــیــیــەت و م ــەش ــرووع ــی ــی ــەت ــی
هەموویانیشی خستۆتە ژێــر پرسیار.
ج ــی ــاک ــردن ــەوەی دەس ــەاڵت ــەک ــان و ڕۆڵ و
دەوریان بۆ پاراستنی مافی خەڵک و کار
و ژیان و ،دیفاع لە مافەکانیان ناتەبایە
لەگەڵ نیزامی حقووقی و خەڵ کپەسەند
کە یەک کەس لەم واڵتەدا بە ناوی ڕێبەر
هەموو دەسەاڵتەکان بکاتە پاوانی خۆی و،
بە حوکمێک بتوانێ هەر کام لە یاساکان
ڕابگرێ ،هەڵی وەشێنێتەوە یان پەکی بخا.
هەر بەم هۆیانە چوونی خەڵک بۆ سەر
سندووقەکانی دەنگدان تەنیا ڕەواییدانی
ڕواڵەتییە بەو ڕێژیمە و هیچ یت ر.
شانۆگەریی هەڵبژاردانەکان لە ئێ راندا
هـــەر جــــارە بــە مــەرامــێــک ســــوودی لێ
وەرگ ــی ـراوە .ئەمجارەیان بەپێی ڕاپرسی
و پێشبینییەکان خەڵکێکی زۆر کەم
بـــەشـــداری لــە هــەڵــبــژاردنــدا دەکــــەن و
ڕەن ــگ ــە ڕێ ــژی ــم ب ــۆ ن ــەچ ــوون ــی خ ــەڵ ــک بۆ
ســـەر ســنــدووقــەکــان بــیــانــووی پ ــەت ــای
کــۆرۆنــاش بێنێتەوە .ب ــەم ــج ــۆرە ڕێژیم
کەسێکی جێگەی پەسەندی خۆیان لە
س ــن ــدووق ــەک ــان دەردەک ــێ ــش ــێ ــت ــە دەرێ و
دەیکاتە سەرۆککۆمار و بیروڕای گشتیی
پێ چەواشە دەکا.
م ــس ــت ــەف ــا تــــــاجزادە یــەکــێــک لە
بەربژێرەکانە کە دیارە تا ئێستا دیار
نییە شیاوییەکەی قبووڵ دەکرێ یان
ن ــا .ئ ــەو وەک بەربژێرێکی س ــەرۆک
کۆماری بۆ دەرچ ــوون لە قەیرانەکان
داوای پێداچوونەوەی بە یاسای بنەڕەتی
ئێراندا دەکا .بە فەڕزی مەحاڵ و بەپیی
یاسای بنەڕەتیی ئێستا ،خۆ ئەگەر
ئەو ببێتە سەر کۆمار و خۆ ئەگەر ئەو
بڕیارەش بدرێ ،ئەمە چ گۆڕان کارییەک ی
ل ێ دەکەوێتەوە؟

حیزبی دێموکراتی کوردستان هەر لە سەرەتاوە “نا”ی بە کۆماری ئیسالم ی
گوتووە و بێجگە لە یەک دوو هەڵبژاردن ،هەڵبژاردنەکان ی دیکەی هەموو بایکۆت
کردووە ،لەبەر ئەوەی کە پێی وابووە بە هەڵبژاردن ی ئەو بەربژێرانەی کە لە پاڵوینەی
شوڕای نیگابان و ڕێبەریی کۆماری ئیسالم ی ڕەت دەبن ،ناتوانن و ناشیانەوێ هیچ
گۆڕانکارییەک بە قازانجی گەالن ی ئێران بکەن.

م ــس ــت ــەف ــا تـــــاجزادە لــەبــەر ئــــەوەی کە
بەهۆکاری ئەمنییەتی لە ئێ ران زیندانی
ک راوە ڕەنگە هەر ئەوە وەک بەڵگەیەیەک
بۆ ڕەتکردنەوەی سەاڵحییەتەکەی بەکار
بێنن .لە ف ــەڕزی مەحاڵدا دەڵێن فەڕزی
مەحاڵ مەحاڵ نییە ،من پێ موانیە مستەفا
تــــــاجزادە دەنــــگ ب ــێ ــن ــێ ــت ــەوە و ڕێــبــەری
ک ــۆم ــاری ئیسالمی و ڕێژیمەکەی ڕێگە
نــادەن لە ئێستادا کەسێکی ئ ــاوا ببێتە
سەرۆککۆماری ئێ ران .ئەگەر دیسانیش
بڵیین فـــەڕزی م ــەح ــاڵ م ــەح ــاڵ نییە و
وەک م ــح ــەم ــم ــەدی خــاتــەمــی مستەفا
ت ــاجزادە ببێتە سەرۆک کۆماریش هیچی
لە دەس ــت نایە و ه ــەر دەب ــێ گوێ ڕایەڵی
عەلی خامنەیی و لەژێر هەیمەنەی سپای
پاسداراندا بێ و وەک ئەوان یتر دارولەلەی
بۆ دی ــاری دەکــەن .ن ــاوب ـراو لە کاتی خۆ
بەربژێرکردنی باسی لە گۆڕینی یاسای
بنەڕەتی ئێ ران کرد ب ــەاڵم ئەگەر ناوب راو
ببێتە سەرۆککۆمار ناتوانێ نەک هەر لە
یاسای ئێ راندا بەڵکوو لەو نیزامەدا هیچ
گۆرانکارییەک پێ کبێنێ .من پێ موانییە
ک ــە ک ــەس ــێ ــک ــی وەک تــــــاچزادە بکرێتە
سەرۆککۆماری ئێ ران .ئەوە تەنیا خەون
و خەیاڵی ت ــاجزادەی ــە و تەنانەت بووەتە
هۆی ئەوەی کە ڕێژیم تەبلیغیشی پێوە
بکا و بە چەواشەکردنی بیروڕای گشتی
بڵێ لە نیزامی کۆماری ئیسالمیدا کەسانی
دژبەری نیزامیش دەتوانن خۆیان بەربژێر
بکەن و ت ــەن ــدووری هەڵبژاردنەکانی پێ
گەرمتر بکەن و هیچ یت ر.
دەنــا ب ــەر ف ــەڕزی م ــەح ــاڵ ئ ــەگ ــەر هەر
ئ ــێ ــس ــت ــا خ ــام ــن ــەی ــی بـــــەوەش ڕازی ب ــێ،
دەی بەپێی ق ــان ــوون ب ــۆ گ ــۆڕان ــک ــاری و
پــێــداچــوونــەوە بــە ق ــان ــوون ــی ئ ــەس ــاس ــی
هەیئەتێک پێویستە .ئەم هەیئەتە بریتین
ل ــە شــــووڕای ن ــی ــگ ــاب ــان ک ــە ه ــەر دوازدە
ئ ــەن ــدام ــەک ــەی ل ــەالی ــەن ڕێــبــەرەوە دی ــاری
ک راون ،سەرۆکی سێ دەزگای سەرەکیی
واڵت کە ڕوون ــە یەکیان ڕاستەوخۆ دوو
دان ــەک ــەی دیکەش ناڕاستەوخۆ ڕێبەری
دی ــاری ک ــردوون ،ئەندامانی هەمیشەیی
ک ــۆڕی دی ــاری ــک ــردن ــی بەرژوەندییەکانی
نیزام کە هەرهەموویان ڕێبەر دایناون،
پێنج ک ــەس ل ــە ئ ــەن ــدام ــان ــی مەجلیسی
خیبرەگان ،دە کەس بە هەڵبژاردنی ڕێبەر،
سێ کەس لە کابینەی دەوڵ ــەت ٧ ،کەس
لە دەزگ ــای داد ،دە ک ــەس لە نوێنەرانی
مەجلیس و سێ مامۆستای زانکۆ .ئەوە
گریمان ئ ــەو هەیئەتەش پێ کهات ،دەی
سروشتییە کە ئینتیما و ئاراستەی ئەو
هەیئەتە چی دەبێ و خەڵک لە هیچ کوێی
ئەو پێکهاتەیە و هاوکێشەیەدا نییە .بۆیە
بە فەڕزی مەحاڵیش ئەگەر ئەو بڕیارەش
بچێتە بواری جێبەج ێکردن هیچ شتێکی
بە قازانجی خەڵک لێ ناکەوێتەوە.
کۆمەڵ گەی ئێران هەتا وەرزی زستان ی
دوو س ــاڵ لەمەوبەر قۆناغێکی زۆر
تایبەتی لە ناڕەزایەتی دەربڕینیەکان
ئــەزمــوون کــرد ک ــە ب ــەش ــداری ــی کەم ی
خەڵک لە هەڵبژاردنەکان ی مەجلیس
دەت ــوان ــێ یەکێک لە دەرکەوتەکان ی
بێ ،ب ــەاڵم دوات ــر ســەرەرای بارودۆخ ی
نالەباری خەڵک هەست بە داکشان ی
ناڕەزایەتییەکان دەکرێ ،ئایا کۆرۆنا
هۆکار ب ــوو ی ــان ه ــۆک ــاری دیکەی لە
پشتە؟
بۆ گردبوونەوە و ناڕەزایەت یدەربڕینی
خ ــەڵ ــک ڕێوشوێنێکی ئەمنییەتی توند
گ ــی ـراوەت ــە بــەر و کــۆرۆنــاش یەکێک لە
هۆکارەکان بووە کە ڕێژیم سوودی زۆری
لێ بینیوە .ب ــەاڵم بێ ئ ــەوەش چۆنیەتیی
ک ــۆن ــت ــڕۆڵک ــردن ــی خ ــەڵ ــک و س ــەرک ــوت و
گوشاری ل ــەڕادەب ــەدەر بڕستی لە خەڵک
ب ــڕی ــوە و ه ــەر خۆپێشاندانێک ب ــە هەر
م ــەب ــەس ــت ــێ ــک و بــۆ هـــەر داواک ــاری ــی ــەک
ل ــەگ ــەڵ کوشتن و س ــەرک ــوت بـــەرەوڕوو
بووە .جیا لەوانەش برسیەتی ،هەژاری و
بێکاری یەکێکی دیکە بوون لە هۆیەکانی
ک ــەم ــب ــوون ــەوەی ن ــاڕەزای ــەت ــی ــی ــەک ــان و لە
کاتی برسیەتیدا خەڵک زیاتر بە دوای
ناندا دەگەڕی تا ئەوەی بە دوای ئازادیدا

بگەڕێ و زۆرت ــر بیر لە تێرکردنی زگی
منداڵەکانیان دەک ــەن ــەوە .ب ــەاڵم س ــەرەرای
هـــەمـــووی ئــــەوانــــەش خــەڵــك ب ــێ ــدەن ــگ
نەبووە و هیچکات نەیانهێشتوە ڕێژیم
ب ــێ خ ــەی ــاڵ ب ــێ و ڕۆژ نییە ل ــە شــار و
شارۆچکەکانی ئێ ران بەجۆرێک خەڵک
خۆی نیشان نەدا و ناڕەزایەتی دەرنەبڕێ.
ڕاستە خۆپێشاندانەکان سەرانسەری و
گەورە نین ،بەاڵم هەمیشە هەر بەردەوامن
و زی ــن ــدان ــەک ــان ــی ڕێ ــژی ــم و ڕاپ ــۆرت ــەک ــان ــی
ڕێ ــک ــخ ـراوەک ــان ــی مافی مــرۆڤ باشترین
شاهیدی ئەم ناڕەزایەتییانەن.
ه ــەم ــووی ئ ــەو نەهامەتیانە بوونەتە
ڕقێکی پەن گخواردوو لە سینگی خەڵکدا
و هیچ دوور نییە خەڵک ڕۆژێک هەموو
پێکەوە بڕژێنە سەر شەقامەکان و تەخت
و بەختی ڕێژیم تێکەوەپێچن.
پێگەی پرس ی مافخوازیی خەڵک لە
ڕۆژهەاڵتی کوردستاندا چۆن دەبینن؟
پرسی نەتەوەیی و مافخوازیی خەڵکی
ڕۆژهـــەاڵتـــی کــوردســتــان لــە ئێستا بە
پ ــرس ــێ ــک ــی لـــەســـەر هــەســت و دیــــار و
شوناسخوازیی سیاسی و کوردانە دەبینم.
دی ــارە ئەوە هەر هی ئەمڕۆ و تازە نییە،
ئەگەر ئاوڕێک لە مێژوو بدەینەوە ،لە هەر
دەرفەتێک کە هاتووەتە ئاراوە ئەو پرسە
ب ــەرب ــاوت ــر و زەق ــت ــر خ ــۆی دەرخ ــس ــت ــووە
و خ ــەڵ ــک ــی ک ــوردس ــت ــان لـــەم پ ــێ ــن ــاوەدا
تێچوویەکی زۆری گیانی و ماڵ ییان
داوە .ئەوەی کە ئێستا دەیبینین بەرهەمی
خەبات و تێکۆشانی خەڵکی کوردستانە
ب ــۆ وەدەستهێنانی مافە نەتەوایەتی و
سیاسی و کۆمەاڵیەتیەکانیان .خەباتی
جۆراوجۆری چەکداری ،مەدەنی ،سیاسی،
ژینگەپارێزی ،کولتووری و فەرهەنگی
هەمووی هەر لە پێناو ئامانجێ کدایە کە
ئەویش پرسی شوناسخوازی و دابینکردنی
مــافــی ن ــەت ــەوای ــەت ــی ــی ــە و م ــن خ ــەب ــات ــی
فرەڕەهەندی گەلەکەمان بە شوێندانەر
دەبینم .کۆی ئەم شیوە خەباتانە دەری
خستووە کە خەڵکی کوردستان چەندە
لەسەر هەستە و چەندە لەبەرانبەر مافە
پێشێلک راوەکانیدا هەست بە بەرپرسایەتی
دەکا .خەباتی گەلی کورد لە ئێ راندا لەچاو
باقی ناوچەکانی ئێ ران جێگە و پێگەیەکی
جیاواز و دیار و بەرچاوی هەیە و لە زۆر
کات و ب ــواردا ڕێژیمی توششی شکست
و بەرگژەی توند کردووە و کاربەدەستانی
ڕێ ـ ــژی ـ ــم ب ـ ــە ن ــی ــگ ــەران ــی ــی ــەوە س ــەی ــری
بەرهەڵستکاری و خەباتی گەلەکەمان لە
ڕۆژهەاڵتی کوردستاندا دەکەن.

ک ــۆم ــەڵ ــی کـــــوردەواری خ ــاوەن ــی ئایین
و بــیــروڕای ج ــۆراوج ــۆرە و ک ــول ــت ــووری
ب ــەی ــەک ــەوە ه ــەڵ ــک ــردن لەنێو ی ــەک ــداب ــوون
مێژوویەکی کۆنی هەیە و هەموو ئایین
و م ــەزه ــەب و بیروڕاکان لە کوردستان
لە پەنای یەک و بەیەکەوە ب ــوون .بۆیە
کۆمەڵگەی کوردستان زەرفییەتی ئەوەی
نییە ڕێگە بە توندڕۆیی و میلیتاریزەکردنی
کۆمەڵ لەالیەن هیچ گ ــرووپ و تاقمێکی
سیاسی و ئایینیەوە بدا .ئایینی ئیسالمیش
کە لەنێو کوردا مێژوویەکی دوورودریژی
هەیە و پێشەنگانی ئەو ئایینە هەوینی
بەیەکەوە ژیان بوون لەگەڵ ئایینەکانی
دیکە .زۆر لە کەسانی ن ــاوداری ئایینیی
ک ــورد دژ بە زوڵ ــم و زۆری داگیرکەرانی
کوردستان ڕاوەس ــت ــاون و لەپەنا بەجێ
گەیاندنی ئەرکە دینی و ئایینییەکەیان،
بۆ مافەکانی گەلەکەمان تێکۆشاون و لە
هەوڵی دەستەبەر کردنی مافی نەتەوەیی
دابـــوون و ت ــا ئێستاش زۆر کەسی لە
ڕیزی خەباتکارانی گەلەکەماندان .لەنێو
ڕیزەکانی بزووتنەوەی کورددا و بە تایبەت
لەنێو ڕیزی حیزبی دێوک راتی کوردستاندا
ک ــەم ن ــەب ــوون ئ ــەو مامۆستا ئایینیانەی
کە لە دامەزراندنی حیزبی دێموک راتەوە
ت ــا ئـــەمـــڕۆش ل ــە ڕیــــزی ت ــێ ــک ــۆش ــەران ــی
حیزبەکەماندا بوون و کەسانێکیش هەن
کە تا ئێستا هەر بەردەوامن.
ئێمە خەڵکی کوردستان بە خەڵکێکی
باوەڕمەند دەزانین و ئەوەی لەم ماوەیەدا
ڕووی دا بە هیچ شێوەیەک گوزارشت
لە بیروباوەڕی موسوڵمانانی ڕۆژهەاڵتی
کوردستان ناکا .هیوادارم مامۆستایانی
ئایینی و کەسانی ش ــارەزا ل ــەم ب ــوارەدا
بە هەڵوێست و تەوسییە و ئامۆژگاری
و وت ــار بتوانن ڕێگەی ک ــوردان ــە و پڕ لە
بەخشەندەیی بگرنە بەر و بتوانن وەاڵمیان
بۆ پووچەڵکردنەوەی ئەم پیالنە دەبێ کە
هیچ دوور نییە دەستی ڕێژیمی کۆماری
ئیسالمیی تێدا بێ .ئەوان لەسەریانە هەوڵ
بدەن بە ئامۆژگاری و پێشاندانی ڕێگەی
دروست نەهێڵن کە ئەو ڕەفتارانە لەنێو
کۆمەڵی کوردەوارییدا ببێتە کولتوور و
بەیەکەوەژیانی کۆمەڵگەی ک ــوردەواری
خەوشی تێ کەوێ.
دوا پرسیار و پرسیارێکی هەمیشەیی
کــە پ ــرس ــی ــاری هــەمــوو کــات و هەر
لەسەر زاری خەڵ کیشە .یەکگرتنەوەی
دێموکراتەکان گەیشتە ک ــوێ و چی
تازەی هەیە؟
بۆ یەکگرتنەوەی دوو الیەنی دێموک رات

دەستێوەردانەکان ی ڕێژیم ی ئێران کە ئەو بە یارمەتی ناوی
دەبا نەک هەر هیچ سوودیکی بۆ فەلەستینییەکان نەبووە بەڵ کوو
بۆتە هۆی ماڵوێران ی خەڵ کی فەلەستین و لە الیەک ی دیکەوە هەژاری
و برسیەتی هەرچی زیاتری خەڵ کی ئێرانیش .ڕێژیم هاوکات لەو
شەڕ و پێکدادانانە بۆ هەندێ مەرام ی سەربازیی خۆیش ی کەڵک
وەردەگــرێ ،ئەویش تاقیکردنەوەی مووشەک و کەرەستەکان ی
دیکەی شەڕ کە دەبێ لە شوێنێک تاقییان بکاتەوە.
لەو ماوەیەدا لە دوو شاری کوردستان
کۆمەڵێک کردەوەی توندڕۆی الیەنێکی
ئیسالم ی بیندران .حیزبی دێموکرات
چۆن لەو دیاردەیە دەروان ێ؟
بـــاوەڕی ئایینی لەنێو موسڵمانان و
پێڕەوانی هەر ئاینێک پیرۆزیی تایبەت
بـــەخـــۆی هـــەیـــە .حــیــزب ــی دێ ــم ــوک ـرات ــی
کوردستان وەک حیزبێکی دێموک رات و
مافخواز ئەم واقعییەتە دەبینێ و ڕێز لە
هەموو ئایین و پێڕەوانی بیروباوەڕەکان
بــە ئ ــی ــس ــام ــی و غــەیــرە ئیسالمییەوە
دەگــرێ .هەڵبژاردنی ه ــەر بیروباوەڕێک
بۆ هەر تاکێک بە ڕەوا دەزانێ و عیبادەت
و خواپەرەستیش یەکێکە لـــەوان .هەر
ئایینێک ڕێزی لێ دەگیرێ بەو شەرتەی
کە بە زۆر و لە ڕێگەی کوشتن و هەڕەشە
و تۆقاندنەوە بەسەر خەڵکدا نەسەپێندرێ،
ئازادییەکانی خەڵکی دیکە پێشێل نەکا و
نەبێتە هۆی کێشە و ئاڵۆزی و تێکدانی
کۆمەڵگە و پێوەندییە کۆمەاڵیەتییەکان و
ڕیزەکانی گەل تێک نەدا.

ی ــان دێ ــم ــوک ـرات ــەک ــان ڕیگایەکی زۆرمــان
پ ــێ ــواوە ،قۆناغێکی سەخت و دژوارمـــان
تێپەڕ کردووە .ئێستا گەیشتووینە سەر
ڕێچکە و ڕێگایەکی ئ ــاس ــان و پێ موایە
هــــەردوو المـــان چ ــاوەڕوان ــی ــی خ ــەڵ ــک و
زەروورەتــــی یەکگرتنەوەکە هەست پێ
دەکەین.
لە قۆناغی وتووێژ و قسە و باسی جیددی
داین ،وامان کردووە پرسەکە نەوەستێ و
قۆرتی تێ نەکەوی ،بەاڵم کاریشمان ماوە
بۆ ئەوەی هەموو بەربەستەکان ببڕین کە
ئ ــەوەش پێویستی بە کات و ک ــاری زۆر
هەیە .بەاڵم هیوادارم خەڵکی کوردستان و
تێکۆشەرانی دێموک رات زۆر لە چاوەروانیدا
ڕانەگرین.
کاک مستەفا زۆر سپاس بۆ ئەوەی
کاتت بۆ ئەم وتووێژە دانا.
سپاس بۆ ئێوەش و ماندوو نەبن.
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ڕواڵەتی هەڵبژاردن و
هەڵبژاردنی ڕواڵەتی
بـــایـــەخدان بــە کــۆمــەڵــگــە و ڕێــزلــێــنــان لە
ئــیــرادەی گشتی خــەڵــک ،تۆخمی ســەرەکــی
ئەو دەوڵەتانەیە کە بەشێوەی دێموکراتیک
هاتوونەتە سەر کار و ،هەبوونی بیروبۆچوونی
جیاواز لە سیستەمی دەسەاڵتدارەتیی گەلی
و دێموکراتیکدا ڕمێنی هەیە .هەڵبژاردنیش
یەک لە بنەما سەرەکییەکانی دێموکراسییە
دیاکۆ دانا
کە لــەودا خەڵک بۆ هەڵبژاردنی بەربژێری
دڵــخــوازی خۆیان چ وەک سەرکۆمار یــان نوێنەری پارڵمان بۆ
بەڕێوەبردنی سیستەمی حوکمڕانیی واڵت ئیرادەی خۆیان بەکار
دێنن و لێکەوتەیەکی دیکەی هەڵبژاردنیش ئەوەیە کە دەسەاڵت
تەنیا لە پاوانی کەسێک یان ڕەوتێکدا نامێنێ و حیزب و ڕێکخراوی
سیاسی جۆراوجۆر بەپێی بەرنامەی خۆیان و ڕادەی متمانەی
خەڵک دەتوانن ئەکتەری ئەم پێشبڕکێیە بن .ئەمە بە مانایەکی تر
یانی دەستاودەست کردنی دەســەاڵت .بەاڵم ئایا هەڵبژاردن تەنیا
پێوەندیی بە واڵتانی دێموکراتیکەوە هەیە؟ نەخێر .چونکی کەم نین
واڵتانێک کە نیزامی سیاسیی توتالیتێر و دیکتاتۆر بەسەریاندا زاڵە
و دەسەاڵت لەو واڵتانە ڕێ بە گەمەی هەڵبژاردنیش دەدەن بۆوەی
ڕواڵەتێکی دێموکراتیک بە خۆیان ببەخشن .بۆ ئەوەش هەڵبژاردنی
ڕواڵەتی بەڕێوە دەبەن و ئاکامی سندووقەکانیش پێشوەختە دیاری
کراون .کۆماری ئیسالمیی ئێران یەک لەو واڵتانەیە.
ڕێژیمی ئیسالمیی ئێران کە پێشگری کۆماریی پێوە لکاوە،
لە مــاوەی دەســەاڵتــدارەتــیــی خۆیدا بــەڕواڵــەت زۆر هەڵبژاردنی
جۆراوجۆری لە ئاستی سەرکۆمار ،نوێنەرانی مەجلیس ،شوڕای
شار و ...دا بەڕێوە بــردووە ،هەمووش بۆ ئەوە بووە ڕواڵەتێکی
دێموکراتیک لەپێناو نیشاندانی شەرعییەتی سیاسی لەڕێگەی
بەشداریی خەڵکەوە بە خۆی بــدا .بــەاڵم لەو نێوەدا خەڵک تەنیا
ئــامــرازی وەرگرتنی ئــەو ڕواییەتە درۆیینە بــوون کە بیروڕای
کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی پێ هەڵخەڵەتێندراوە .چونکی هەم بەپێی
یاسا و میکانیزمەکانی هەڵبژاردن و هەم هەلومەرج و بارودۆخی
سیاسی ،ئاکامی هەڵبژاردنەکان پێشوەختە دیــاری ک ــراون .بۆ
وێنە کاتێک ڕێژیم پێویستیی بە ئاساییکردنەوەی پێوەندییەکانی
لەگەڵ کۆمەڵگەی جیهانی بووە “خاتەمی”یەک ئەو بۆشاییەی پڕ
کردووەتەوە و ئەگەر حەوجێ بە کەسێکی توندڕەو بووە ،جڵەوی
کارەکە بە “ئەحمەدینیژاد”ێک سپێردراوە ،جا با دواتریش بە
میلیۆن کەس ڕژابێتنە سەر شەقام و دروشمیان بەرز کردبێتەوە
کە “کوا دەنگەکەی من”؟
کۆماری ئیسالمی بەڕواڵەت و لە ناودا کۆمارییە ،بەاڵم لەنێوەرۆکدا
توتالیتێر ،بەو مانایە کە ئیرادەی خەڵک لە هیچ کوێ ڕەنگدانەوەی
نییە و ڕیبەری نیزام لە سەرووی هەمووانەوە هەموو جومگەکانی
دەســەاڵتــی لــەپــاواندایــە و تەنیا خــۆی بــڕیــاردەری سەرەکییە لە
هەموو بوارەکاندا .بۆ نموونە ئەو کەسانەی کە خۆیان بۆ نوێنەری
مەجلیس ،سەرکۆمار و نوێنەری مەجلیسی خوبرەگان دەپاڵێون،
دەبێ بە فیلتێری شۆڕای نیگاباندا تێپەڕن ١٢ .ئەندامەکەی ئەم
شووڕایەش ڕاستەوخۆ و ناڕاستەوخۆ لەالیەن ڕێبەریی ڕێژیمەوە
هەڵدەبژێردرێن .بۆیە پێچەوانەی واڵتانی دی نە کۆمیسیۆنێکی
سەربەخۆ بۆ چاوەدێری و بەڕێوەبردنی هەڵبژاردنەکان بوونی
هەیە ،نە دەنگ و ئیرادەی خەڵکیش شوێندانەر و یەکالییکەرەوە.
بەاڵم ئەدی بەشداریی خەڵک لە سۆنگەی چییەوە؟
هیوا بە گۆڕانکاری و وادە و بەڵینی ڕەوتی ڕێفۆڕمخوازی بە
چاکسازی لە قــەوارەی دەســەاڵتدا زۆر جــاران خەڵکی هیوادار
ک ــردووە و ڕەکیشی سندووقەکانی دەنگدانی ک ــردوون .گەلێک
جاریش بەشداریی خەڵک بۆ “نا” گوتن بە مۆرەی دەستنیشانکراو
و دڵخوازی نیزام بووە .وەک چۆن لە هەڵبژاردنەکانی سەرکۆماری
لە نێوان کەسێکی نەناسراوی وەک ئەحمەد تەوەکولی و هاشم
ڕەفسەنجانیدا ،لە کوردستان ئەحمەد تەوەکولی زۆرینەی ڕەهای
دەنگەکان دەبــاتــەوە .واتــە بەشداریی خەڵک کــردە و ڕەفتارێکی
سیاسییە .بەاڵم بێهیوایی خەڵک لە رێفۆڕمخوازان و کەڵەکەبوونی
قەیرانەکان چەند ساڵێکە ڕەوتی هەڵبژاردنەکانی بە ئاقارێکی دیکەدا
بردووە.
خەڵک کە تەمابڕاوی ڕێفۆڕمخوازانی دەسەاڵت بوون ،لە مێژە
دروشمی خۆپیشاندان و ناڕەزایەتییەکانیان لە سەرشەقام بووەتە
“اصالحطلب ،اصولگرا ،دیگە تمام ماجرا” .واتە تێپەڕین لە تەواوەتیی
کۆماری ئیسالمی .هەر ئەوەش بوو وایکرد کە لە هەڵبژاردنەکانی
خولی پێشووی مەجلیسدا بەشداریی زۆر کەمی خەڵک (کەمتر لە
سەدا  )٤٠بەتەواوی لەچاو بدا .بابەتێک کە لە هەڵبژاردنەکانی ٢٨ی
جۆزەردانی ئەمساڵیشدا بێگومان هەم دووپات دەبێتەوە ،هەم ڕێژەی
زۆر کەمتر لەوەندەش بەشداریی ئەم ڕواڵەتسازییەی کۆماری
ئیسالمی دەکەن .ئەمەش هیچ مانایەکی دیکەی لێ وەرناگیرێ جیا
لە ڕێفڕاندۆمی “نا” بە تەواوەتیی کۆماری ئیسالمی.
دیارە کۆماری ئیسالمیی ئێرانیش ئەمجارەیان پێناچی زۆر بە
خەمی بەشداریی بەرچاوی خەڵکەوە بێ ،چونکی پەتای “کۆرۆنا”شی
وەک کارتێک بە دەستەوەیە .ڕێژیمێک کە شەرعییەتەکەی لە خەڵک
وەرنــاگــرێ ،بەڵکوو بە سەرکوت و زەبــروزەنــگ بەسەر خەڵکدا
سەپاندووە ،ئەم شانۆگەرییەی هەر بۆ ڕواڵــەتســازی دەوێ و
گرینگە لێرەدا کە خەڵک ئیزنی ئەم ڕواڵەتسازییەشی نەدەنێ.
بــۆوەی بەمە پەیامێک بە کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی بــدرێ کە ئەو
ڕێژیمەی ئەوان لەگەڵ ساتوسەودایانە ،هیچ پێگە و شەرعییەتێکی
خەڵکیی نییە .بۆیە تەنیا کارێک کە خەڵک ئێستا پێویستە بیکەن
گوتنی “نا”یەکی دیکە بە تەواوەتیی ئەم ڕێژیمەیە.

شەڕ و لێکەوتە زیانبارەکانی لەسەر ژن و خێزان
ج ــم ــوج ــۆڵ ــی تــاقــم و گـــرووپـــە تـــونـــدڕەوە
مەزهەبییەکان کە بە ن ــاو و لقی جیاجیا و
بە ناوی پێڕەوی لە ئایینی ئیسالمەوە نزیک
بە دوو دەیەیە لە هێندێک ش ــار و ناوچەی
ڕۆژه ــەاڵت ــی کوردستاندا ه ــەن ،هەس تپێک راو
بــــوون .ئ ــەم ــان ــە ک ــە ه ــەر ک ــام ــەی ــان س ــەر بە
ڕەوتێکی ت ــون ــدئ ــاژۆی ن ــاچ ــەک ــەن ،ت ــا پێش لە
پەیدابوونی داعش ،ڕێبازێکی تەبلیغییان بۆ
ڕاکێشانی سەرنجی خەڵکیان ب ــەرەو خۆیان
گرتبووە بەر و کەمتر خۆیان ئاشک را دەکرد.
دوای بشێوییەکانی سووریە و سەرهەڵدانی
خەالفەتی دەوڵەتی ئیسالمی لە عێ ڕاق و شام
(داعــش) و هێرشیان بۆ سەر چەند واڵتێکی
ناوچەکە و یەک لەوان واڵتی عێ ڕاق و هەرێمی
باشووری کوردستان ،بەشێک لەم گرووپانە
کە ناوکیان وەسڵی تێڕوانین و خوێندنەوەکانی
داعش بوون ،سەریان هەڵینا و تاک و تەرا

ه هلوم هرجی تێک هاڵو ،ب ـهاڵم ب ه نۆب هی خۆی
ئوسوول و یاسا و پرێنسیپی یاسایی خۆی
ه هی ه.
هــەر وەک دەزان ـ ــن شــەڕ ک ــردن ق ــان ــوون و
یاسای خۆی هەیە بەاڵم زۆر جاران ل ه ش هڕدا
ئوسوول و یاسا و پرێنسیپی یاسایی ش هڕ
وهب ـهر چاو ناگیرێ و ل ه ئوسوول و یاسای
ش هڕ ال دهدهن ،لە پێناو کێش هی هکدا شەڕ دەکەن
کە شایانی ئەوە نییە ش هڕی بۆ بکەن .بۆ وێنە
شەڕی کۆماری ئیسالمی لەگەڵ گەلی کورد.
ئەو شەڕە لە کاتێکدا دەکرێ کە مەنشووری
ڕێکخ راوی ن هت هوهی هکگرتووهکان ئاماژهی ب هوه
کــردووه بۆ ه ـهر ن هت هوهی هک ڕهوایــ ه خاوهنی
کیان و س هروهریی خۆی بێ و ژیردهسته و
ی ن هبێ.
ژێرچ هپۆک هی هیچ ن هت هوهی هکی د 
شەڕ بۆ چی دهک ــرێ و ل هگ هڵ کێ دهکرێ
و چ ئاس هوارێک ل ه دوای خۆی ب هجێ دێڵێ؟
دیاره ش هڕهکان ل هنێوان واڵتان ،ش هڕی واڵتان
ل هگ هڵ ن هت هوهکان ،ش هڕ بۆ گ هیشتن ب ه ئازادی،
ش ـ ـهڕ بــۆ گ ـهی ــش ــت ــن بــه دەســـــەاڵت دەکــرێــن.
ئاس هوارهکانی ش هڕ بۆت ه هۆی وێ رانبوونی
ش ــار و گــونــدهکــان ،بەج ێهێشتنی زی ــان ــی
ئابووری ،لێکەوتەی ه هژاری ،ن همانی ئ همنیی هت
و ئاسایش ،پێکهاتنی ترس و دڵ هخورپێ و
ئێسترێس ،کوژرانی خ هڵک ب هکۆم هڵ و تاک
و بریندار و ن هقوستان بوونی خەڵکی سڤیل
و بەشدارانی ب ــەرەی شەڕ ،ئاوارەیی و ب هجێ
هێشتنی نیشتمان و پ هڕیوهی ه هندهران بوون.
بێجگە ل ەوان ه گرتن ،زیندانی کردن ،ئ هشک هنج ه،

شەڕ و ئەو توندوتیژی و ئاکامە نەرێنیانەی
کە لێی دەکەوێتەوە ب ه ی هک شێوه لە سەر مرۆڤ
شوێن دانانێ ،بەڵکوو بە شێوهی جۆراوجۆر
ڕاستەوخۆ و ناڕاستەوخۆ ل هس هر ئینسان هکان
و ب ـ ه ت ــای ــب ـهت ل ـهس ـهر ژنـــان ش ــوێ ــن دادهنـــێ.
ل ـهو باب هت هدا باسی توندوتیژی و کارەساتە
نالەبارەکانی شەڕ دهک هین ک ه ل ه وهاڵتی ئێم هدا
ل هس هر گشت گەلی کورد و ب ه تایب هت ژنی کورد
و ب ه ب هردهوامی ب هڕێوه دهچێ و ژیانی ئیفلیج
کردووە ،وای لە مرۆڤی کورد کردووە ژیانێکی
ئاسایی و حەساوەی نەبێ و بە دایم لە ترس
و دڵەڕاوکێ و سترێسدا بژی .هەر لەو کاتەوە
فتوای شەڕ لە الیەن “خومەینی”یەوە لە دژی
گەلی کورد ڕاگەیەندرا و شەڕی نەخوازراو بە
سەر گەلی کورددا سەپا .جۆرەکانی توندوتیژی
دەستی پێ کرد و زیان و خەسارێکی زۆری بە
کۆمەڵگەی کوردی گەیاند و زۆرترین زیانیش
وەبەر ژنان و مندااڵن کەوت.

کوشتن ،تێرۆر ،ئێعتیاد ،دزی ،بێکاری ،ف هحشا،
ناهومێدی ،خ همۆکی ،ڕهوان ــی ب ــوون و دهیان
دیاردهی ماڵوێ رانک هری دیک ه ل ه ئاس هوارهکانی
دی ــک ـهی ش ــهڕن و ه ـهم ــووش ــی ــان کاریگەریی
نەرێنییان ل هس هر مرۆڤ هکان ه ـهب ــووه .ئێمە
وەک نەتەوەی کورد بەداخەوە چەند سەدەیە
ل هگەڵ شەڕ و ئاسەوارەکانی دەژین و زیانی
ق هرهبوون هک راومان وێ ک هوتووه.
ل ــه پ ــێ ــوەن ــدی ــی ن ــێ ــوان دهوڵ ـ ـهت ـ ـهک ــان ــدا ک ه
ک ـهرهس ــت ـهی ت ــون ــدوت ــی ــژی ن ــی ــزام ــی ــی ــان ل ـهب ـهر
دهس تدای ه ،ه هموو کاتێک بە هۆی جۆراوجۆر
ئ هگ هری ه هڵگیرسان و دهست پێکردنی شەڕ
ه هی ه ،ئ هگ هرچی ئ هو ڕووداوانــهی ک ه خێ رایی
دهدهن ب ـ ه تێکه هڵچوون و ش ـهڕ ج ــی ــاوازن.
شـــهڕ ک ــردارێ ــک ــ ه و ک ــات ــێ ــک ڕوو دهدا کە
دهوڵ هت هکان لەگەڵ یەکتری ،یا دەوڵەتەکان
لەگەڵ نەتەوەکان بەرەوڕووی ی هکتر دهبن هوه
ک ه نەتوانن کێش هکانیان ل ه ڕێگای وتووێژ
و دیپلۆماسیی هوه چ ــارهس ـهر ب ــک ـهن ،وهک ــوو
ش هڕی کۆماری ئیسالمی ل هگ هڵ گ هلی کورد.
گەلی کورد لە ئێ ران ب ه زیاتر لە  ١٠میلیۆن
ح هشیم هت هوه لە الیەن کۆماری ئیسالمییەوە
دانی پێدانانرێ و مافەکانی بە ڕەوا نازانرێ،
ب ه ک هرهس هی زۆر و زهوهند و مۆدێڕنی ش هڕ
و هێزی زۆر ل ه ب هرانب هر گ هلی ک ــورددا ک ه
خاوەنی هێزێکی نابەرانبەرە شەڕ دەکا .ئەوەش
لە کاتێ کدایە هەروەک ئاماژەی پێ ک را کورد
داوا و ویستەکانی ه ــەر وەک لە جاڕنامەی
مافی مرۆڤی ڕێکخ راوی نەتەوەیەکگرتووەکاندا
ه ــات ــووە بۆ ه ــەر نەتەوەیەک ڕەوای ــە خاوەنی
کیان و سەروەریی خۆێ بێ و ژێردەستە و
ژێرچەپۆکەی هیچ نەتەوەیەکی دیکە نەبێ.
دهردهک ـهوێ بۆ ه هڵگیرسانی ش هڕ ت هنیا ی هک

ئەم وتارە نە لێکۆلینەوەیە نە خەسارناسی،
چونکە ن ه خ هسارناسم و ن هکۆم هڵناس ،ب هڵکوو
پێشمەرگەیەکم ک ه لە س ــەرەت ــای شۆڕشەوە
وهک زۆرب هی ژنانی پێشمەرگە یا بڕێک زیاتر
ل ه ژنان لە ف ــەزای شەڕ و کێشەکانی دابووم
و موتەئەسیر لە شەڕ و لێکەوتەکانی شەڕ
بووم و ش هڕم ب ه ڕهگ و پێست هوه ه هست پێ
کردوه و ب ه تایب هت لێکەوتە و ئاکام هکانی ش هڕ
ل ه س هر ئینسان هکان ب ه تایب هت لە سەر ژنان
و مندااڵنی نێو شۆڕشم ب ه ڕوونی دیتووە و
ه هستم پێ کردووه.

ش هڕ چیی ه؟
ش ـهڕ ل ه پێش مرۆڤیشدا ه ـهب ــووه ،ش هڕ
ل ه نێوان ئ ــاژەڵ و گیانلەبەران ،ش هڕ ل هنێوان
ئینسان هکاندا وهک ئام رازێک بۆ چارهس هری
ک ــێ ــش ـهی ن ــێ ــوان ــی ــان ک ـهڵ ــک ــی لــێ وهرگـــیـــراوه.
“ک ــل ــوزوی ــت ــز” زانـــای ک ــۆم ـهڵ ــن ــاس دهڵـــێ :ش هڕ
درێژهی سیاس هت ه ،ب هاڵم ب ه شێوهی هکی دیک ه و
ب ه ک هرهست هی جیاوازهوه .لێنین ب ه شێوهی هکی
دیک ه ئ هو قس هیهدهکا و دهڵێ :سیاس هت درێژهی
ش هڕه ب هاڵم ب ه شێوهی هکی دیکهو ب ه ک هرهست هی
جیاواز .ه هر دووی ئ هو زانایان ه ی هک شت دهڵێن
ئ هویش قبووڵکردنی ش ـهڕه وهک ڕاستیی هکی
حاشاه هڵن هگر و پێشگیری لێن هک راو.
بــ ه گشتی شـــهڕ بریتییه لـــه :کۆم هڵێک

خەج مەعزووری

هۆکار نیی ه ،ب هڵکو هۆکارگەلی جیاواز ه هی ه.
ش ــەڕ تاقیکاریی کۆتایی هێزه ل ه گۆڕهپانی
نێون هت هوهییدا.
ئەو باس ە تەرکیز لەسەر ش هڕ ل ه کوردستان
و ئاکام و ئاس هواره تاڵ و دژی ئینسانیی هکانی
دوای ش هڕ ل هس هر ژنان و مندااڵن دەکا .ش هڕ
خوڵقێن هری توندوتیژی ب ه شێوهی جۆراوجۆره،
ش هڕ نمودێک ه ل ه توندوتیژی یا ش هڕ خودی
توندوتیژیی ه .کاتێک ش هڕ ل ه نێوان دهوڵ هتان یا
شەڕی دهوڵ هتێک ل هگ هڵ ن هت هوهی هک ڕوو دەدا،
لێکەوتەکەی توندوتیژییه و ئ ـهوهی ل ه دوای
خۆی ب هجێی دێلێ خ هساری ماڵی وگیانی و
ڕهوانیی گ هوره و ق هرهبوون هک راوه.
ک ه باس ل ه ش هڕ ل ه کوردستان دهکرێ ڕهنگ ه
الی هنی بەرگری لە بەرامبەر هێزی داگیرکەر
ئەرێنی و پیرۆز و لەجێی خۆیدا بێ ،ب هاڵم
س هرنجی ئێم ه بۆ الی الی هن ه نێگەتیڤ هکانی
ش ــەڕ دهچ ــێ و بیر ل ـهو ئ ــاس ـهواره ڕهوان ــی و
ناخۆش و دژی ئینسانییانه دهک هین هوه ک ه
ئێم ه ل ه نزیک هوه ب ه چاو دیتومان ه و هەستمان
پێ کردوه .شەڕ ل ه کوردستان ل هگ هڵ ڕێژیمی
حاکم ،ش هڕێکی داس هپاوه ،شەڕی سەرکوتە،
شەڕی ناب هرانب هره ،شەڕی دهوڵ هتێک ه ل هگ هڵ
ن هت هوهی هک ،شەڕێک ه بۆ گ هیشتن ب ه ماف و
ئازادیی گ هلێک .لێرەدا ئاماژە بە چەند فاکتەر
گرینگە:
 یـــهکـــهم شـــت کـــه لـــ ه شـــــهڕدا ه ـهس ــت ــیپــێ دهک ــهی ــن ڕاوەدوونـــــــان و فشارهێنانی
ل ـ ــەڕادەب ـ ــەدەری ح ــاک ــم ــان ب ــۆ ســەر خ ــەڵ ــک و
پ ـهڕی ــوهب ــوون ــی ب ــەن ــاچ ــاری ل ـ ه واڵت و زێ ــدی
خۆیان و دوورک هوتن هوه ل ه خ ــاک ،نیشتمان،
خزمانی دهرهجهی هک ،دۆستان و ئاشنایان ،ب ه
تایب هت دوورک هوتن هوه ل ه ک ولتوور و ف هره هنگی
ن هت هوهییان دەردێکە و خۆ گونجاندن و ل هگ هڵ
ف هره هنگ و ک ولتووری واڵت ــان ــی دراوس ــێ یا
واڵتــه ڕۆژئ ــاوای ــی ـهک ــان دەردێ ــک ــی دی ــک ــە .ئ ـهوه
ل هالی هک باشه و ئاشنا بوون ل هگ هڵ زمان و
ک ولتوور و ف هره هنگ و دابون هریت هکانی دیک ه
ک ه زۆر ج ــار س ــوودم ــان لێ دیــون ،ب ـهاڵم ل ه
الی هکی دیک هوە کارهسات ئ هوکات هی ه ک ه ب ه هۆی
پارێزگاری لە خاک و کولتوور و فەرهەنگ و
پاراستنی زمان ب هناچاری تەرکی نیشتمانت
پێ ک راوە و ل ه واڵتێکی بێگان هدا گیرسابی ەوە
و ب ه ت هواوی ل هنێو ف هره هنگ و ک ولتووری ئ هو
واڵت هدا توابیەوە و ئاوێت هی ه هموو نەریتەکانی
بی و تێیدا ون بی و ئ هوهی لە پێناویدا بۆی
پ هڕیوهی هەندەران بووی ل هبیر ب هریی هوه و
ب ه ی هکجاری پشت لهویست هکان و ف هره هنگی
ن هت هوهک هت بک هی .دیاره نموون هی ئ هوه ل هنێو
م ــن ــدااڵن ــی کـــوردی ه ــەن ــدەران ــدا زۆر دی ــت ـراوه.
کارهسات ئ هوکات هی ه ل ه واڵتێکدا ب ه ئاسوودهیی
بژی و ل ه ه هموو خ هدهمات و ئیمکاناتی ئ هو
واڵته ک هڵک وهرگری ،ب هاڵم چەقبەستووانە لە
دژی ف هره هنگ و ک ولتوورهکەیان ڕاوهستیو
ب هرب هرهکانییان ل هگ هڵ بک هی و توندوتیژی
بنوێنی .ب ه داخ ـهوه ل ه ه هر دوو شێوهی ئ هم
دوو ڕهف ــت ــاره دی ــت ـراوه و توندوتیژی کــراوە و
خوێنیش ل ــە جەستەی کــوڕ و کچی ک ــورد
ڕژاوه .هەڵبەت ب ـ ه خۆشیی هوه پێچ هوان هی
ئ هو ه هڵسوک هوتان هش ه هبووه ک ه تاکەکان ل ه
نیشتمان دوور ک هوتۆنەت هوه ،ه هستی ن هت هوه
خۆش هویستییان بەهێز بووه و ڕێز و حورم هت
ل ه ف هرهەنگ و ک ولتووری ن هت هوهیی ن هت هنیا
کز ن هبووه ب هڵکوو ب ههێز و ل ه گ هش هدا بووه
و ڕێز ل ه ف هره هنگ و ک ولتووری ن هت هوهکانی
دیک هش گی راوه و ئینسانیان ە ل هگ هڵ ک هلتووره
جــۆراوجــۆرهکــان ه ـهڵ ــس ــوک ـهوت کـــراوه .ب ــەاڵم
ئ ــاس ــەوارە نەرێنییە دەروونیەکانی ش ــەڕ بە
ڕوخساریانەوە هەر دیارە.
 ب ه هۆی ش هڕهوه کوژرانی خەڵک بە تاکو ب هکۆم هڵ ل ه شار و گوندهکاندا ئاسەواری
دەروونیی ناخۆش و خ همهێن هری ل هنێو تاک و
ل هنێو بن هماڵ هکاندا ب ه تایب هت لە سەر ژنان و
درێژە بۆ الپەڕەی 7
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ئامانجە دیار و نادیارەکانی ناوەندە ئەمنیەتییەکان
لە باڵوکردنەوەی توندڕەوی ئایینی لە کوردستان

سمایل شەرەفی

ج ــم ــوج ــۆڵ ــی تــاقــم و گـــرووپـــە تـــونـــدڕەوە
مەزهەبییەکان ک ــە ب ــە ن ــاو و لقی جیاجیا و
بە ناوی پێڕەوی لە ئایینی ئیسالمەوە نزیک
بە دوو دەی ــەی ــە لە هێندێک ش ــار و ناوچەی
ڕۆژه ــەاڵت ــی کوردستاندا ه ــەن ،هەس تپێک راو
بــــوون .ئ ــەم ــان ــە کــە ه ــەر ک ــام ــەی ــان س ــەر بە
ڕەوت ــێ ــک ــی ت ــون ــدئ ــاژۆی ن ــاچ ــەک ــەن ،ت ــا پێش لە
پەیدابوونی داع ــش ،ڕێبازێکی تەبلیغییان بۆ
ڕاکێشانی سەرنجی خەڵکیان بــەرەو خۆیان
گرتبووە بەر و کەمتر خۆیان ئاشک را دەکرد.
دوای بشێوییەکانی سووریە و سەرهەڵدانی
خەالفەتی دەوڵەتی ئیسالمی لە عێ ڕاق و شام
(داع ــش) و هێرشیان بۆ س ــەر چەند واڵتێکی
ناوچەکە و یەک لەوان واڵتی عێ ڕاق و هەرێمی
باشووری کوردستان ،بەشێک لەم گرووپانە
کە ناوکیان وەسڵی تێڕوانین و خوێندنەوەکانی
داع ــش بــوون ،س ــەری ــان هەڵینا و ت ــاک و تەرا
پەیوەست بە ڕیزەکانی ئەم ڕێکخ راوە توندڕەوە
ب ــوون کە بەشی ه ــەرە زۆریــان یا تێداچوون
یان لە الیەن هێزە هاوپەیمانەکانەوە دەستبەر
ک ران .ئەو بەشانەش کە لە شار و ناوچەکانی
کوردستاندا مابوونەوە و خەڵکیان بۆ چوونە
نێو ڕیزەکانی داعش هان دەدا لە گەڵ ئەوەیکە
ئامانجدارانە لە الیەن ناوەندە ئەمنیەتییەکانی
ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی ئێ رانەوە چاوپۆشی
لە جموجۆڵەکانیان دەک را ،هێندێکیان – دیسان
ئامانجدارانە – ماوە ماوە دەستبەسەر دەک ران
و هەر زوو بەڕەڵاڵ دەک ران.
دوای الوازبــــوونــــی داعــــش و تــا ڕادەیــــەک
نەمانی لە سنوورەکانی نزیک بە ڕۆژهەاڵتی
کوردستان ،ئەم تاقمە توندڕەوانە کە خۆیان بە
سەلەفی دەزانن و ئەرکیان گەڕاندنەوەی خەڵک
و کۆمەڵگە بۆ دواکەوتوویی و کۆنەپەرەستییە،
ڕووی ه ــێ ــرش و ت ــون ــدڕەوی ــی ــەک ــان ــی ــان کــردە
خەڵکی کوردستان و بە ناوی دین و لە ڕێگای
هەڕەشەی مەرگ و جیهادەوە ،قۆناغێکی دیکە
لە خۆ دەرخستن و جموجۆڵیان دەست پێ کرد.
ئــــەم ت ــاق ــم و گــــرووپــــە تــــونــــدڕەوانــــە کە
ب ێگومان هیچ پێگە و ئاخێزگەیەکی فکری
و ک ــۆم ــەاڵی ــەت ــی ــی ــان ل ــە ک ــۆم ــەڵ ــی کـــوردەواریـــدا
نییە و هەر جارە و ناوکیان وەسڵی ڕەوتێکی
توندڕەوی ناوچەکەیە و لە پاشخانی فکریی
فەندەمێنالیزمی دەسکرد و گوماناوییەوە ،بە
ناوی دین و پیرۆزییەکانەوە کاوێژی هێندێک
ف ــک ــری ڕەش و ئ ــاڵ ــۆزی بــێ ب ــن ــەم ــا دەکـــەن،
هەموو هەوڵیان تێکدانی شی رازەی کۆمەڵگەی
کوردستانە .ئەو ڕەفتارانەی کە ئەم گرووپانە لە
ماوەی چەند ساڵی ڕابردوودا لە خۆیان نیشان
داوە؛ چ لە مینبەری مزگەوتەکان و کۆبوونەوە
داخ راوەکانیان و چ بە ڕەفتار و کردەوەکانیان،
هەموو لە چوارچێوەی ب ــاوک ــردن ــەوەی ڕق و
قین و ئاژاوەگێڕی و نانەوەی دووب ــەرەک ــی و
بەگژیەکدا کردن بووە .هەوڵی ب ێڕیزیکردن بە
کەسایەتییە ئایینی و نیشتمانپەرەوەرەکانیان

داوە ،ب ێحورمەتییان ب ــە خ ــێ ــزان و بنەماڵە
و پێگەی ژن لە کۆمەڵی کوردستان ک ــردووە،
مندااڵن و مێرمندااڵنیان هان داوە لە ماڵەوە
بێڕێزی بە ب ــی ــروب ــاوەڕی گەورەکانیان بکەن
و بە کافریان بزانن ،بە گوتار و خیتابی بێ
بنەما و درۆزن ــان ــە هەوڵی سووکنیشاندانی
داب و نەریتەکانی کۆمەڵی کوردەوارییان داوە
و پ ــێ ــڕەوی ک ــردن ل ــەم داب و نەریتانەیان بە
کوفر زانیوە و لە کۆتاییدا بە درۆ هەڵبەستن و
ئاوەژوو نیشاندانی قۆڕئانی پیرۆز و سوننەتی
پێغەمبەری گــەورەی موسڵمانانەوە (درودی
خــوای ل ــێ بێت) قسە ل ــە جیهاد و ب ــە ح ــەاڵڵ
زانینی خوێنی خەڵک دەکەن .بۆ نموونە تەنیا
لە ماوەی دوو حەوتووی ڕابردوودا لە شارەکانی
مەریوان و سەقز ،کەسانێک سەر بەم تاقمە دڵ
ڕەش و توندڕەوانە هێرشیان کردە سەر خەڵک
و بە قەمە و چەقۆ چەند هاونیشتمانییەکیان
بە توندی بریندار کرد.

بووەتە بەشێک لە پێناسەی ئەمڕۆی کۆمەڵی
ک ــوردەواری .نیشتمانی کوردستان و خەڵکی
کورد بەم خەسڵەتە مودێرن و ئەمڕۆژیانەوە
کە هەیەتی بۆ ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی ئێ ران
و هاومەرامە دڵڕەشەکانی ،بۆتە چقڵ و چاویان
بەرایی دیتنی پێشکەوتنی نییە .بۆیە بە هەموو
شێوەیەک و یەک لەوان بە ناوی دینەوە  -وەک
ســەدان ساڵە لە ه ــەوڵ ــدان و بۆیان جێبەجێ
نەبووە -کوردستان وەک واڵتانی دەورووب ــەر
بکەنە مەکۆی ت ــون ــدڕەوی و دووب ــەرەک ــی تێدا
بنێنەوە.
بارودۆخێک کە ئ ــەمڕۆژان ــە خەڵکی واڵتانی
سووریە ،عێ راق ،لوبنان ،یەمەن و فەلەستینی
تێدا دەژیــن و واڵتەکانیان ب ــووەت ــە وێ ـران ــە و
توندڕەویی مەزهەبیی تیایدا جەوالنیەتی ،هەر
ه ــەم ــووی ب ــەره ــەم ــی عەقڵیەتێکە ک ــە تاقم و
گرووپە توندڕەوەکانی هەڵتۆقیو لە هێندێک
له شار و ناوچەکانی کوردستان ،پەیڕەوییان

ئــەوەنــدەی پ ــێ ــوەن ــدی ب ــە ڕێ ــژی ــم ــی ک ــۆم ــاری
ئیسالمی ئێ رانەوە هەیە ،هیچ گومانێک لەوەدا
نییە ک ــە دام و دەزگـــا ئەمنیەتییەکانی ئەم
ڕێژیمە کە لە هەموو کەس و الیەنێکی دیکە
باشتر ئاگاداری بوون و جموجۆڵی ئەم تاقم
و گرووپانە هەن ،نەتەنیا بە ئاشک را چاوپۆشی
لە هەڕەشەکانیان بۆ سەر خەڵک و کۆمەڵگەی
کوردستان دەکەن ،بگرە ڕاستەوخۆ مودیرییەتی
جوڵە و ڕەفتارەکانیان دژ بەم خەڵک و خاکە
دەکەن.
کۆمەڵگەی ک ــوردس ــت ــان ک ــە زۆربـــەی نزیک
ب ــە تـــەواوی خەڵکەکەی دی ــن ــدار و باوەڕمەند
ب ــە ئایینی پ ــی ــرۆزی ئیسالم و ئایینەکانی
دیکەن ،بە خۆشییەوە بێبەری لە کولتووری
ت ــون ــدڕەوی ــی ــە .ک ــوردس ــت ــان ک ــە کۆمەڵگەیەکی
فــرەجــۆری زاراوەیـــــی ،ن ــاوچ ــەی ــی ،ک ــل ــت ــووی و
ئایین ییە ،بە درێژایی سەدان ساڵ نموونەیەکی
باش و سەرکەوتووی لە پێکەوە ژیان و یەکتر
قبووڵکردن نیشان داوە .ئەم نیشتمانە کە نیوە
بە نیوە لە نەوەدلەسەدی دانیشتووانی شیعە
و سوننین ،وەک نەتەوەیەک بەوپەڕی ڕێز و
یەکتر قبووڵکردنەوە پێکەوە دەژین و پەیڕەوانی
ئایین و مەسلەکەکانی دیکە ئازادانە ڕێوڕەسمی
مەزهەبیی خۆیان بەڕێوە دەبەن.
یــەکــتــر قــــەبــــووڵکــــردن و ڕێـــزگـــرتـــن له
بیروبۆچوونی جیاواز لە هەموو بەستێنەکاندا،

ل ــێ دەکـــەن .ئـــەوان ب ــە پشتیوانی و هاندانی
دەزگـــا ئەمنیەتییەکانی ک ــۆم ــاری ئیسالمی
ئێ ران کە ڕاستەوخۆ دەستیان لە هەموو شەڕ
و بشێوییەکانی واڵت ــان ــی ن ــاوچ ــەک ــەدا هەیە،
مەبەستیان ئەوەیە توندڕەوی لە کوردستاندا
پەرە پێ بدەن و لە داهاتوو و لە ئەگەری هەر
ئاڵوگۆڕێکدا بەرەو چارەنووسی ئەو واڵتانەی
بەرن کە هەر ئێستا ڕۆژانە وێ ران دەبن و بە
هەزاران خەڵکیان تێدا دەبێتە قوربانی.
بۆیە پێویستە خەڵکی کوردستان زیاتر لە
هەمیشە ئاگاداری ئەم پیالنانە بن و هوشیارانە
و یەکگرتووانە بە گژ ئەم تاقم و توندڕەوانەدا
بچنەوە کە هیچ فڕێکیان بە دین و ئیمانەوە نییە
و کوێرکوێ رانە و نەزانانە بوونەتە داردەستی
ڕەوت و جەریان و دەوڵەتانی دوژمن بە ئاشتی
و ئاوەدانی و پێشکەوتن و پێکەوە ژی ــان .لەم
پێوەندییەدا ئ ــەرک ــی مامۆستایانی ئایینیی
دەروەس ــت لە هەمووان قورس و گ رانترە و لە
ئەستۆیانە کە لە الیەک داکۆکی لە ئاشتەوایی
و پێکەوەژیانی کۆمەڵی کـــوردەواری بکەن و
لە الیەکی دیکەش ئیزن ن ــەدەن کەسانی بیر
تەسک و دڵڕەش بە ئاوەژووکردنەوەی مانا و
پەیامەکانی دین ،تۆوی توندڕەوی و دوبەرەکی
لە کۆمەڵگەدا بچێنن.

قەاڵی دێموکرات

کۆبوونەوەی ڕێکخراوە خوێندکارییەکانی دووالیەنی حیزبی دێموکرات
ڕۆژی ش ــەم ــم ــە١٨ ،ی ب ــان ــەم ــەڕ شاندێکی
یەکیەتیی خوێندکارانی دێموک راتی کوردستان
س ــەردان ــی یەکیەتیی نەتەوەیی خوێندکارانی
ک ــوردی ل ــە قــەاڵی دێ ــم ــوک ـرات کــرد .مەبەستی
سەرەکیی ئەم دیدارە پتەوکردنی پێوەندییەکانیان
ن ــێ ــوان ئ ــەم دوو ڕێ ــک ــخ ـراوەی ــەی س ــەر ب ــە دوو
الیەنی حیزبی دێموک رات ڕاگەیەندراوە.
لەو کۆبوونەوەیەدا هێندێ بابەت و خاڵی
گرینگ لە الیەن هەر دوو ڕێکخ راوەکەوە کەوتنە
ب ــەرب ــاس و ل ــێ ــک ــدان ــەوەوە ک ــە گرینگترینیان
پێداگریی ل ــەس ــەر ک ــار و چاالکیی هاوبەش
بوو .هەروەها لە نێوان باس و بابەتەکاناندا،
بابەتی یەکگرتنەوەی دێموک راتەکان وەک ــوو
پێویستییەکی سیاسی و نەتەوەیی جەختی
لەسەر ک رایەوە و دوو الیەن هیوایان خواست

کە ئەم ئاواتە ببێتە ڕاستییەک
و لـــە پــێــنــاویــدا ڕی ــزەک ــان ــی
شــۆڕش بەتایبەت ڕیزەکانی
خ ــوێ ــن ــدک ــاران ــی ش ــۆڕش ــگ ــێ ــڕی
کورد پتەوتر بکرێ.
ل ــە ب ــەش ــێ ــک ــی دی ــک ــەی ئ ــەم
ســــەردان و کــۆبــوونــەوەیــەدا،
ش ــان ــدی هـــــەردووال س ــەردان ــی
کارە هونەرییەکانی هونەرمەند
“شـــۆڕش ئ ــاه ــی”ی ــان ک ــرد ،کە
ق ــەاڵی دێ ــم ــوک ـرات ــی ب ــە وێنەی
ڕێ ــب ــەران ــی ش ــەه ــی ــدی حیزبی
دێ ــم ــوک ـرات دەڕازانـــــدەوە و بە
پێدانی ڕێزنامەیەک سپاس و پێزانینی خۆیان بەنیسبەت زەحمەت و ئەرکەکانی ناوب راو دەربڕی.

درێژەی:

شەڕ و لێکەوتە زیانبارەکانی
لەسەر ژن و خێزان
مندااڵندا ب هجێ هێشتوە.
 ش ههیدبوونی ئ هو ک هسان هی ک ه ژن و منداڵیان ه هبووە وکورد و پێشم هرگ ه یا ئ هندامی ئ هو ڕێکخ راو و سازمانان هی ن هیاری
ڕێژیمن و ل ه تاراوگ ه دهژین و ل ه ب هرب هرهکانی ل هگ هڵ هێزهکانی
ڕێژیمدا گیانیان لەدەست دەدەن .دوای ش ههیدبوونی گ هورهی
ماڵ ،تەنیا پشت و پ هنای ئ هو بن همااڵن ه حیزب و سازمان هکانن.
ئەو ژن و مندااڵنە ب ه یارم هتییەکی زۆر ک همی ماڵی و زیاتر
م هعن هوی دەژیــن .حیزب ەکان و ب ه تایب هت حیزبی دێمۆک رات
ه هموو ه هوڵی خۆیان ب هکار هێناوه تا ئ هو جێگای هی دهکرێ
ئەو بنەمااڵنە ب ه ئاسوودهیی بژین .س هرپ هرهستی سەرەکیی ئ هو
مندااڵن ه دایکەکانن و ئەوان هەوڵیان داوه تا ڕادەیەکی زۆر جێگای
باوکیش بۆ منداڵ هکانیان پڕ بک هن هوه و ه هم ببن ە دایک و ه هم
باوک .ئەم دایکانە لە ڕەوتی ژیاندا بەرەوڕووی گەلێک توندوتیژی
و چەرمەسەری بوونەوە و فیداکاریان نواندووە .نموون هی ئ هم
جۆره ژنان ه زۆرن ک ه الو بوون و دوای ش ههیدبوونی هاوژینی
پێشمەرگەیان لەسەر منداڵەکانیان دانیشتوون و خۆیان و ژیان
و الوەتییان کردووەت ە قوربانی.
 ن هقوستان بوونی ئ هو ک هسان هی ل ه ش هڕدا ب هشداریان کردوه،ئ هو نەقوستانیە ه هرگیز بۆ پیاو و بۆ ژن ق هرهبوو ناکرێت هوه.
ک هسێک ک ه چاو ،دهست و قاچ هکانی ل هدهست داوه ،ئ هو ک هسان ه
ل هنێو خ هڵکدا زۆر گ هورهن ،ب هاڵم ت هنیا سێب هریان ب ه س هر ماڵ و
منداڵیان هوه ه هی ه ،ل هب هر ئ هوهی ب هو شێوهی ک ه پێویست ه ن اتوانن
بژیوی بن هماڵ هک هیان دابین بک هن .ئ هو ک هسان ه ن ه ت هنیا ل ه بواری
ج هست هیی هوه ب هڵکوو ل ه بواری ڕهوانییش هوه ت هواو نین و ئەرکی
بەخێوکردنی منداڵ زیاتر دەکەوێتە سەر ژن .دیارە لەم وتارەدا
باسی ئ ـهو ک هسان ه دهکــرێ ک ه ل ه کوردستان دهژیــن ن ه ئ هو
ک هسان هی ک ه ن هقوستان بوون و ل ه ه هندهران دەستیان بە خزمەت
و پێ ڕاگەیشتنی تاڕادەیەک باش ڕا دەگا.
 ه ـهر ش ــەڕێ ــک ل ـ ه ه ـهر واڵت ــێ ــک و ه ـهر ن ــاوچ ـهی ـهک ــدا بکرێشوێن هواری ناخۆش و نائینسانی ل ه پاش خۆیدا ب هجێ دێڵێ،
وهک وێ رانیی شار و گوندهکان ،داخ رانی قوتابخان هکان ،گ رانی و
قاتی و قڕی ،سووتان ،ل ه نێوچوونی مووچه و م هزرا ،ئاژهڵ و زۆر
شتی دیک هی ل هم باب هت ه ک ه ڕاست هوخۆ شوێنی نەرێنی ل هس هر
دەروونی ئینسان هکان بە تایبەت لەسەر مندااڵن و ژنان دادهنێ،
چونک ه ل ه پێشدا ه هژاری و ف هقیری بەرۆکی ژنان دەگرێ و ژنان
ل هگ هڵ گیروگرفتەکان دهست ه و ی هخ ه دەکا.
 ئ هو زهرهر و زیانان هی ه هم ل ه کاتی ش هڕ و ه هم دوای ش هڕبەرۆکی کۆمەڵ دەگرن ،زیاتر بەرژن دهک هون .ئێمە باسی ش هڕ ل ه
ناوچ هی هکی داخ راو و دواک هوتوو و تا بین هقاق ه ل ه کۆن هپ هرهستی و
خوراف هدا نوق مبو و دهک هین ،ن ه واڵتێکی پێشک هوتوو و دێمۆک راتیک
ک ه دێمۆک راسی قس هی ی هک هم دهک ــا .ئێستاش ئەو شوێنەوارە
نەرێنییانەی شەڕ وای کردوە ژنان بە چووکترین گرفت پەنا بۆ
خۆکوشتن بەرن.
بـــاوەڕ وای ــە ل ـ ه ه ـهم ــوو ش ـهڕهک ــان ــدا ژن ــان و پ ــاش ــان م ــن ــدااڵن
قوربانیانی س هرهکین کە ب ــهرهوڕووی توندوتیژی جەستەیی
و دەروون ــی دهبن هوه .ڕەنگە زۆر ل هو زهرهر و زیانان هی ک ه ل ه
ش هڕدا وه ناوچ هی هک و یا واڵتێک دهک هوێ پاش ماوهی هک ق هرهبوو
بکرێت هوه ب ـهاڵم بۆ ژن ه هرگیز ق ــەرەب ــوو نابێت هوه .ل ـهو ش هڕه
داس هپاوهی ل هگ هڵ کۆماری ئیسالمی ک ه بۆ ئازادی و دێمۆک راسی
و دابینکردنی مافی ن هت هوای هتی ل ه کوردستاندا ل ه گۆڕێ دایە،
ڕهنگ ه ڕادهی کوژرانی ژن ب ه نیسب هت پیاو  ١ب ه ١٠٠یا ک همتریش
بووبێ ،واتە زیانی گیانی لەنێو ژناندا کەم بووبێ ،بەاڵم ئاسەواری
ڕەوانی و خەمۆکی لەنێو ژناندا بەرچاوە.
لە کوردستان زیاتر ل ه  ٢٥ه هزار ش ههیدی بێدیفاع (ب ێئ هوهی
بە کردەوە ل ه م هیدانی ش هڕدا بووبن)مان هەیە .حیزبی دێمۆک رات
ی  ٦ه هزار پێشمەرگەی لە سەنگەری خەباتدا شەهید بووە،
نزیکە 
ب هاڵم ئ هوهی لەو نێوەدا زیاتر زهرب هی کاری و ق هرهبوون هک راوی
وێ ک ـهوت ــووه ژن بــووه .ل ه ڕاستیدا ق ــارهم ــان ــان و قوربانیانی
بێدهنگی م هیدان ه س هخت هکانی خەبات و ژیان ،ژنان بوون ،ژنان
س هخت ه ڕێی خ هباتیان ماندوویی ن هناسان ه بڕیوه و پشوودرێژان ه
ل هگ هڵ ن ههام هتیی هکانی دوای ن همانی هاوس هرهکانیان پ هنج هیان
ن هرم کردووهو درێژهیان ب ه ژیان داوه.
پیاو ل ه س هر مافی گ هل هک هی سینگی دهک هوێت ه ب هر گوللە ،ب ه
ج هست ه ل ه نێوماندا نامێنن هوه و ه همیش ه وهک قارهمان یادی لێ
دهکرێت هوهو ل هنێو دڵی ه هموو کوردێکدا زیندوو دهمێنێت هوه و ه هر
دهبێ واش بێ ،ب هاڵم قارهمان هک هی دیک ه ک ه پاش م هرگی هاوس هرک هی
دهمێنێت هوه و دهست و پ هنج ه ل هگ هڵ چ هرم هس هریی هکانی ژیان
ن ـهرم دهک ــا و ب هرب هرهکانی ل هگ هل س هختیی هکان دهک ــا ،ئ ـهوهی
خۆڕاگره ،ئ هوهی ب ه س هبره ،ئ هوهی پ هروهرد ه دهکا ،ئ هوهی هەمیشە
ل هگ هڵ گیروگرفت و توندوتیژیی هکانی کۆم هڵگە دهست هوی هخ ه
دهب ــێ ،ئ ـهوهی ل ه ت هم هنی الوهتیدا ماڵئاوایی ل ه ژیانی هاوب هش
دهکا ،ئ هوه ژن ه ،ب هاڵم لە دیار نییە و لە شانۆیەکەدا ون ه .ب هڕاستی
چارهنووسی ژن دوای ل ه دهستدانی هاوس هری چی لێ دێ؟ ئ هگ هر
ب ه دوو قۆڵی ئەرکی بردنە پێشی ژیانیان لە سەر شان بوو ،ئێستا
ب ه کۆڵ هبارێک خ هم ل ه م هیداندا ب ه ت هنیا دەمێنێتەوە و ب ه ت هنیا
ڕووب هڕووی تاڵییەکانی ژیان دهبێت هوه.
هەر بۆیەشە ژنان دژی ش هڕن و ئاشتیخوازن ،ل ه ب هر ئ هوهیە
ژنی کورد دهرکی ئاس هواره ناخۆش هکانی دوای شەڕ ک ه داوێنی
دهگرێت هوه دهکات هوه و دهزانێ چ چارهنووسێکی نادیار چاوهڕێی ەتی.
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هەڕەشەی فڕۆکەی بێفڕۆکەوانی حەماس

سەربەرز وەک دوندی قەندیل

دژی ئیسڕائیل ،دەستی ئێرانی لە پشتە

ئورشەلیم پۆست -سێت جەی فرانتزمەن

قادری حاجی عەواڵ
کــــورد وەک ن ــەت ــەوەی ــەک چـــارەنـــووس و
مــافــی ژیــانــی لــەژێــر پۆستاڵی دیــکــتــاتــۆران و
کــۆنــەپــەرســتــانــدا پێشێل کـــراوە و دەیــهــەوێ
بــەســەربــەســتــی بـــژی .شــۆڕشــگــیــڕانــی کــورد
خــەبــات دەک ــەن هەتا تیشکی دێموکراسی و
مافی دیاریکردنی چارەنووس لە کوردستاندا
واڵت ڕوونــــاک بــکــا .خــەبــاتــی ش ــۆڕەس ــواران
برایم چووکەڵی
وشۆڕشگێڕانی کورد لە پێناوی ئەم ئامانج و
مەبەستەدایە و ،زۆر شــۆڕەالوی بەئەمەگ بۆ گەیشتن بە ڕێبازی
سووری شەهیدان و وەدیهاتنی ئاواتی نەتەوەکەیان ،گیانیان داناوە.
زۆر دایکی زەحمەتکێش و پڕلە خۆشەویستی جەرگیان بڕاوە ،زۆر
باوک ئەسرینیان بە ڕوومەتدا هاتۆتە خوارێ ،زۆر بووک ڕەشپۆش
و زۆر دەسگیران بە مراد نەگەیشتوون ،هەموو ئەوانە بۆ ئەوە بووە
کە نەسڵی داهاتوو لە بەروبوی ئــازادی بخوا و بە سەربەستی و
ئازادی لە نیشتمانی ڕزگارکراویدا بژی .یەکێک لەو گەنجانە کە خۆی
فیدای کوردستانی خۆڕاگر کرد و لە هەگبەی «شۆڕش و شاخ»ی
ئەمجارەدا ئاوڕ لە ژیان و بەسەرهاتی دەدرێتەوە ،شەهید قادری
حەسەنپوور ناسراو بە قادری حاجی عەواڵیە.
ی
ی لـ ه داوێن 
ی ه ـهتــاو 
ی  ١٣٤٦
شەهید قــادر حــەســەنپــوور ساڵ 
ی پەسوێی ناوچەی پیرانشار لهدایك
ی وەرزێر ل ه گوند 
بنهماڵهیهك 
ی پڕ ل ه ڕهنج و مەینهت
بوو .ئەو هەتا قۆناغی ناوەندی خوێندی .ژیان 
ی ئیسالمیو سیاسهت ه
ی ڕێژیم 
ی هێز ه سهركوتكهرهكان 
و زهبروزهنگ 
ی
ی خهبات دژ 
ی ئهو ڕێژیم ه ئهویان هان دا ب ه مهبهست 
دژ ب ه كوردهكان 
ی
ی تێكۆشهران 
ی ١٣٦٦دا ڕوو بكات ه نێو ڕیز 
کۆماری ئیسالمی لە ساڵ 
ی دێموكرات و لە هێزی پێشەوا سازمان درا.
حیزب 
قادر لە کاتێکدا تێکۆشانی پێشمەرگانەی دەست پێ کرد کە ناوچە
بە تەواوی میلیتاریزە و ئەرکی پێشمەرگایەتی زۆر قورس بوو .ئەو
ی
ب و گهلهكه 
ی حیز 
ی بۆ خزمهت 
بە ههموو توانا و لێوهشاوهیی ،خۆ 
ی لهنێو هاوسهنگهرانیدا
ی خۆ 
تهرخان كرد و توانی زۆر زوو جێگا 
دێموكراته

ی
ی حیزب 
ی دا ك ه ڕۆڵه 
ی كورتدا نیشان 
بكاتهوه .قادر لهماوهیهك 
ی ناوچهی مەهاباد
و قهت سهر بۆ دوژمن دانانهوێنێ .ئەو ل ه شهڕهكان 
ی
ی خۆ 
ی بۆال 
ی پێشمهرگهكانیش 
ڕۆڵی باشی گێڕا ،هەر بۆیە سهرنج 
ڕاكێشابوو .شەڕە بە ناوبانگەکانی ناوچەی مەهاباد بیرهێنەرەوەی
ئــەو قارەمانەتیەن کە قــادر لە ڕیــزی پێشەوەی هاوسەنگەرانیدا
سەنگەری دەگرت و بە ئیرادەی لەشکاننەهاتوویەوە بەکرێگێراوانی
کۆنەپەرەستی بەچۆکدا دەهێنا .هەر ئەو تایبەتمەندیانە وای کرد کە
قادر بەرپرسایەتی پێ بدرێ و لەو مەیدانەشدا شانی وەبەر کار دا و
زۆر ڕووسوور لە مەیدان هاتەدەر.
شەهید قادر پاش چەند ساڵ پێشمەرگایەتی لە ناوچەی مەهاباد بە
هۆی کاری حیزبی و پێویستی تەشکیالتی بەڕێی هێزی قەندیل کرا و
لەو هێزەش وەک چاوەڕوان دەکرا ناوبانگی دەرکرد .ئەو کوڕێک بوو
توندوتۆڵ ،بە ورە ،کارامەو بە نەزمو دیسیپلین .قادری حاجی عەواڵ
کە ئەرکی فەرماندەری لکی پێ سپێردرابوو بەکردەوە سەلماندی
کە شیاوی ئەو پلە و بەرپرسایەتیەیە و ،بەکردەوەی جوامێرانەی
دەرســی خۆڕاگری و نەترسی و ئیمان بە رێباز و ئامانجی فێری
هاوسەنگەرانی دەکرد.
رۆژی ٢٧ی جۆزەردانی ساڵی ١٣٧٣ی هەتاوی کوێستانەکانی قەندیل
و مەیدانان لە ناوچەی پیرانشار ڕەشانگیان تێ کەوتبوو ،مەڕداران لە
کویستانەکان بارگەوبنەیان باڵو کردبۆوە ،جووتیاران خەریکی کاری
وەرزێری بوون .لەو کاتەدا حەوت پێشمەرگەی حیزبی دێموکرات بۆ
کار و مەئموورییەتی حیزبی دۆڵ و چیاکانی مەڵبەندی پیرانشاریان
دەبــڕی و بــەرەو قۆاڵیی ناوچەکانی کوردستان هەنگاویان دەنــا.
بێخەبەر لەوەی کە سیخوڕ و بەکرێگیراوانی کۆنەپەرەستی کۆماری
ئیسالمی داویــان بۆ دانــاونــەوە .دەمــەوئــێــوارێ حــەوت تێکۆشەری
دێموکرات لە پڕ کەوتنە کەمینی خائینان .هێزی کۆنەپەرەستی ،لە
هەموو الیەک بەر دەسڕێژیان دان ،کوڕانی دێموکرات وەک هەمیشە
زوو لێیان وەدەست هاتن وشەڕێکی نابەرابەر و خوێناوی دەستی پێ
کرد .دوژمن تا دەهات گەمارۆی توندتر دەکرد ،پاش چەند سەعات
شەڕ ،بەداخەوە قادر حەسەنپوور ناسراو بە قادری حاجی عەواڵ
لەگەڵ پێنج کەس لە هاوڕێیەکانی بە ناوەکانی سیامەک نیزامی،
حوسێن فەتحوڵاڵهی ،مەحموود ئیسماعیلی ،مراد دەریازی و ئەحمەد
بابەکە گیانیان کردە قوربانی و بۆ هەمیشە چاویان لەسەر یەک دانا.
تا کــات پتر تــێــدەپــەرێ ،کەڵبچەی گــەمــارۆش پتر لە مەتەرێزت
توند دەکــرێ ،دەست هەڵێنە ،ئاسمان شایەتی حاڵتە ،شاخ شایەتی
خۆڕاگریتە ،مەتەرێزیش بۆ نەبەزیت،
دەست هەڵێنە ،لەنێو گەرووی گەمارۆی تەنگ ،یەکێ قەڵەمی گرتوە
ئەوی تریان ماشەی تفەنگ ،جاسووس بەرەو سینگی دوژمن لەگەڕ
دایە ،دەست هەڵنایە،
دڵت هێندە ئاواڵەیە ،بە بااڵی هەموو دونیایە ،هەتا دوا کات ،خوێنی
دوو قاچی پێکراوت ،دەبەخشی بە کوردستان و هەتا دوا کات،
دەجەنگێ بۆ کوردستان و هەتا دوا کات ،دەنووسێ بۆ کوردستانت،
دەست هەڵنایە ،گوللە گوللە سینگی دوژمن دەپێکێو ،دوایین گوللەش
لەنێو سینگی خۆتدایە ،دەست هەڵنایە ،سەرت بەرزە
وەکوو دوندی قەندیل وایە ،دەست هەڵنایە ،چۆن هەڵبێ؟ لە سبەینێی
ئەمڕۆکە سەر هەڵنایە....
***

ئیسڕائیل بە شێوەی پەرەئەستێن ناچار بووە
لــەگــەڵ هــەڕەشــەکــانــی فــڕۆکــەی بـێفــڕۆکــەوانــی
حەماس هەڵسوکەوت بکا و ڕۆژی پێنجشەممە
گوتی فڕۆکەیەکی بـێفــڕۆکــەوانــی خستووەتە
خـــوارەوە کە لە غـــەززەوە هاتبووە نێو خاکی
ئیسڕائیل.
ئــەو هــەڕەشــە نوێیە لە الیــەن حەماسیشەوە
لــە گرتەیەکی ڤیدیۆیی کــە لــەســەر ئینتەرنێت
دەستاودەستی پێ دەکرێ و لەوێدا ئەوە ئاشکرا
دەکرێ کە ئەو تاقمە تێرۆریستییە فەلەستینییە لە
غەززە چەند فڕۆکەی بێفڕۆکەوانی بە قەبارەی
مامناوەندی لەبەر دەست دان .حەماس دەڵێ ناوی
ئەو فڕۆکە نوێیانە “شەهاب” ــە.
پسپۆڕانی فــڕۆکــەی بـێفــڕۆکــەوان وەک نیک
واتــەرز و ئەوانی دیکە ئاماژەیان بە پێوەندیی
نزیکی نێوان “شەهاب” ــی حەماس و ئەبابیلی
ئێران کردووە.

ئێرانن کە بۆ یەمەن ،عێڕاق ،سووریە و تەنانەت
بە گوێرەی هێندێک ڕاپــۆرت ،بۆ ئەوالتریش بۆ
کەڵک لێ وەرگــرتــن لە شوێنی وەک ســوودان،
ئەفغانستان و ڤێنێزوئێال نێردراون.
ئێران لە سێپتامبری  ٢٠١٩کەڵکی لە فڕۆکەی
بێفڕۆکەوان بۆ هێرشکردنە سەر دامــەزراوەی
پااڵوتنی نەوتی ئەبقەیق وەرگــرت کە وێدەچوو
هۆشدارییەک بێ بە ئیسڕائیل .ئێران هەروەها
لە  ٢٠١٨کەڵکی لە فڕۆکەیەکی بێفڕۆکەوان بۆ
هێرش کردنە سەر ئیسڕائیل وەرگرت کە لە بنکەی
 T-4ـــەوە فڕیبوو .ئەو فڕۆکەیە هاتە ئاسمانی
ئیسڕائیل و بە هێلیکۆپتەر خرایە خوارەوە .ئێران
بە هەمان شێوە ئامۆژگاریی حیزبوڵاڵی کردبوو
تــا تیمێکی “فــڕۆکــەی بـێفــڕۆکــەوانــی کوشندە”
بنێرێتە ناوچەیەک لە نزیکی بەرزاییەکانی گواڵن
لە  ،٢٠١٩کە دیارە ئیسڕائیل هێرشی کردە سەر
تیمەکە.

هــێــزەکــانــی بــەرگــریــی ئیسڕائیل گرتەیەکی
ڤیدیۆییان بــاو کــردۆتــەوە کــە لــەویــدا فڕۆکە
بـێفــڕۆکــەوانــەکــە دەفـــڕێ و لــەالیــەن ئــەوانــەوە
دەخرێتە خوارەوە .وێدەچێ ئەو فڕۆکانە لە ڕووی
فڕۆکەی ئەبابیلی ئێرانی دروست کرابن ،مودێلێک
کە نموونەکەی بۆ حوسییەکانی یەمەنیش هەناردە
کراوە و ،حوسییەکان دروستیان کردوون و دژی
عەڕەبستانی سعوودی کەڵکی لێ وەردەگ ــرن.
واڵتە یەکگرتووەکان چەند ساڵە لەمەڕ هەڕەشەی
فڕۆکەی بێ فڕۆکەوانی ئێران هۆشداریی داوە،
لــە نێویاندا فــڕۆکــەی بـێفــڕۆکــەوانــی ئێرانی لە
واشینگتۆن پیشان دراون .ڕۆژی چوارشەممە
هێزەکانی بەرگریی ئیسڕائیل ( )IDFڕایگەیاند
کە “هێرشی کردۆتە ســەر تاقمێک تێرۆریست
کە خەریکی کار کــردن لە شوێنی بەڕێکردنی
فڕۆکەی بێفڕۆکەوانی خۆتەقێنەری ڕێکخراوی
تێرۆریستیی حەماس لە غەززە بوون .ئەو تاقمە
لە کاتێکدا کەوتنە بەر هێڕش کە خەریکی ئامادە
کردنی بەڕێکردنی ئامێری ئاسمانیی بێفڕۆکەوان
بۆ نێو خاکی ئیسڕائیل بوون”.
ئیسڕائیل بە هەمان شێوە ڕۆژی چوارشەممە
ڕایگەیاند کە سیستەمی پارێزگاریی ئاسمانیی
“گـــومـــبـــەزی ئـــاســـن” ،ئــامــێــرێــکــی ئــاســمــانــیــی
بێفڕۆکەوانی حەماسی دیــت کە لە غــەززەوە
بەرەو خاکی ئیسڕائیل دەهات .وەزارەتی بەرگریی
ئیسڕائیل گوتوویەتی کە سیستەمی گومبەزی
ئاسن توانایی نوێی هەن ،کە لە ماوەی چەند ساڵ
گەشەیان پێدراوە و کەڵکیان لێ وەردەگیرێ ،کە
دژی فڕۆکەی بێفڕۆکەوان کاریگەرن.
بــۆچــی ه ــەڕەش ــەی ف ــڕۆک ــەی بــێفــڕۆکــەوان
گرینگە؟ چونکە ئەوان دەتوانن تەقەمەنی هەڵگرن
و لــەســەرخــۆ ب ــڕۆن و مــانــۆڕ بـــدەن .زۆرب ــەی
فڕۆکە بێفڕۆکەوانەکان لە شێوەی ئێرانی ،کە
پێیان دەگوترێ فڕۆکەی بێفڕۆکەوانی “هەڵگری
تەقەمەنی” یــان “کامیکازە” ،بە شێوەیەک کار
دەکــەن کە بــەرەو مەنزڵێک دەفــڕن و پاشان بە
سەر شوێنەکەدا بەردەدرێنەوە.
ئەوان لەسەر هێڵێکی ئاسنەوە بەڕێ دەکرێن
و دەک ــرێ بــە لــۆری یــان تەنانەت بــە بەلەمێک
بگوازرێنەوە و بــەو شێوە بخرێنە کــار .ئــەوان
موتۆڕێکی پــانــکــەداریــان لــە پــشــتــەوە هــەیــە و،
تێکنەلۆژیی جایرۆسکۆپی کەڵک لێوەرگیراو
ل ــەو فــڕۆکــانــەدا بــۆ ڕێــنــوێــنــی کــــردن ،بەڵگەی
هەناردەکرانی فڕۆکە بێفڕۆکەوانەکان لە الیەن

چــەنــد ڕووداوی فــڕۆکــەی ب ـێفــڕۆکــەوان لە
ســنــووری لوبنان قــەومــاون و ،هــەروەهــا چەند
دان ــەی ــەک لــە ســنــووری س ــووری ــە .جــگــە ل ــەوە،
دوژمنانی ئیسڕائیل هەوڵیان داوە فڕۆکەی بێ
فڕۆکەوانی ئیسڕائیل بخەنە خــوارەوە .لە مانگی
مارس ،هێزەکانی بەرگریی ئیسڕائیل ڕایگەیاند “لە
چاالکییەکی ڕۆتینی ئامێری ئاسمانیی بێفڕۆکەوان
لە سەر لوبنان ،بە مووشەکی دژی ئاسمانی تەقە
لە ئامێرەکە کرابوو .فڕۆکەکە نەپێکرا و درێژەی
بە ئەرکە پالن بۆ دانــدراوەکــەی دابــوو ”.مانگی
ڕابردوو ئیسڕائیل گوتی کە هێزەکانی ئەو واڵتە
فڕۆکەیەکی بێفڕۆکەوانیان خستووەتە خوارەوە
و یەکی دیکەیان دیــتــووە کــە “هــی ڕێکخراوی
تێرۆریستیی حیزبوڵاڵی لوبنان بــوون کــە لە
لوبنانەوە هاتبوونە نێو ئاسمانی ئیسڕائیل”.

و :کەماڵ حەسەنپوور

بێفڕۆکەوانی مەزنتر دەڵــێ ماالتیم ،بە مانای
ئامێری ئاسمانیی بێفڕۆکەوانە.
فــڕۆکــە بێفڕۆکەوانەکانی حــەمــاس کــە وەک
ئەبابیل دەچن وێدەچێ کاڵوی جەنگییان لە پێشەوە
هەبێ و شێوە سیستەمێک بۆ ڕێنوێنیکردن .ئەوان
دوو جوت باڵیان هەن ،جووتێکیان بەرەو دواوە
و جووتێکی بچووکتر لە پێشەوە ،وەک ماسیی
باڵدار دەچێ .ئەوان لە کەسێکی ئاسایی کەمێک
درێژترن.
وێدەچێ دیزاینەکە بۆ دروس ـتکــردن کەمێک
ساکار بێ چونکە حوسییەکان تێیدا بوونە پسپۆڕن
و کەڵک لە فڕۆکەی بێفڕۆەکەوان وەردەگرن تا
هێرشی تێرۆریستی بکەنە ســەر عەڕەبستانی
سعوودی .هێندێک لەو فڕۆکە بێفڕۆکەوانانە هەر
دێتوو مەودایەکی زۆرتر بڕ دەکەن .نیگەرانییەکان
لە ژانوییە کاتێک پەرەیان گرت کە فڕۆکەیەکی
بێفڕۆکەوانی نوێی حوسییەکانی یەمەن توانی
 ٢٠٠٠کیلۆمیتر مەودا ببڕێ ،کە دەگاتە ئەیالت.
ئــێــران دەمێکە خــۆ ڕادەنــێــتــەوە کــە فــڕۆکــەی
بێفڕۆکەوانی هەن کە هــەزاران کیلۆمیتر دەبڕن
و ،گوتوویەتی تەقەمەنییەکی زۆرتر لەو فڕۆکانە
بار دەکا .ئەوە بەو مانایەیە کە ئێران سوپایەکی
فڕۆکەی بێفڕۆکەوانی هەیە کە تەقەمەنیی زیرەک
وەک هی مووشەکی دەریاییان لێ بار دەکا .فڕۆکە
بێفڕۆکەوانەکان دەکرێ بە پۆل بخرێنە کار.
ئێران بە هەمان شێوە هەوڵی داوە فڕۆکەی
بێفڕۆکەوانی ئەمریکایی لە جــۆری پرێداتۆر و
سەنتینەل کۆپی بکا ،و هەر وەک ڕیپەری ئەمریکایی
ڕێژەی تەقەمەنییەکانی زیاد بکا .بەاڵم ئێران لەوەدا
بە تەواوی سەرکەوتوو نەبووە .ئەو هەروەها لە
دابینکردنی فڕۆکەی بێفڕۆکەوان بۆ حوسییەکان،
حــەمــاس ،حیزبوڵاڵ و میلیشیا عێراقییەکان کە
توانایی ناردنی ڤیدیۆی فڕینەکە و گەڕانەوەیان
بۆ بنکەکانیان هەبێ ،سەرکەوتوو نەبووە .ئەوە
بەو مانایەیە کە فڕۆکە بێفڕۆکەوانەکانی ئێران
هێشتا گەلێک دواکەوتوون و هاوپەیمانەکانی وەک
حەماس فڕۆکەی بێفڕۆکەوانی ئەوتۆیان هەن کە
تواناییەکانیان بەڕۆژ نین.
ف ــڕۆک ــە بــێفــرۆکــەوانــەکــانــی ح ــەم ــاس بــۆیــە
هەڕەشەن چونکە دەتوانن مانۆڕ بدەن و بە شێوەی
نەوی بفڕن ،بەاڵم هێشتا تێکەاڵوێکن لە فڕۆکەی
بێ فڕۆکەوانی V-1ی ئیسڕائیلی هی هەشتاکانی
زایینی و مووشەکی دەریایی .بەاڵم ،گومان لەوەدا
نییە کە ئێران تەکنەلۆژییەکەی هــەنــاردە دەکــا.
ئێران یەکەمجار لە هەشتاکانی زایینیدا دژی عێراق
لە شەڕی ئێران-عێراق کەڵکی لە ئەبابیل وەرگرت.

ئەو درۆنانە موتۆڕێکی پانکەداریان لە پشتەوە هەیە و ،تێکنەلۆژیی
جایرۆسکۆپی کەڵک لێوەرگیراو لەو فڕۆکانەدا بۆ ڕێنوێن ی کردن ،بەڵ گەی
هەناردەکران ی فڕۆکە ب ێفڕۆکەوانەکان لە الیەن ئێرانن کە بۆ یەمەن ،عێڕاق،
سووریە و تەنانەت بە گوێرەی هێندێک ڕاپۆرت ،بۆ ئەوالتریش بۆ کەڵک
لێ وەرگرتن لە شوێن ی وەک سوودان ،ئەفغانستان و ڤێنێزوئێال نێردراون
هێزەکانی بەرگریی ئیسڕائیل لە مانگی ژانوییە
فڕۆکەیەکی بێ فڕۆکەوانیان خستە خوارەوە کە لە
لوبنانەوە هاتبوو و یەکی دیکەش کە هەر لەوێوە
هاتبوو لە مانگی نۆڤەمبەر خرایە خوارەوە .جگە
لەوە لە مانگەکانی جوالی و ئاگوست فڕۆکەی
بێ فــڕۆکــەوان دزەی ــان کــردبــووە نێو ئاسمانی
ئیسڕائیل .هەروەها ،ئیسڕائیل گوتی کە لە مانگی
سێپتامبر هێرشی کردۆتە سەر بنکەیەکی فڕۆکەی
بێفڕۆکەوان کە هی حەماس بوو .لە سێپتامبری
 ٢٠١٩ئیسڕائیل ڕایگەیاند کە “فڕۆکەیەکی بێ
فڕۆکەوان لە غەززەوە خۆی خزاندۆتە ئاسمانی
ئیسڕائیل و بۆمبێکی خستۆتە سەر ئوتۆمبێلێکی
سەربازیی”.
ســـەرجـــەم ئـــەوانـــە ئـــامـــاژە ب ــە پــەرەگــرتــنــی
تواناییەکانی فڕۆکەی بێ فڕۆکەوانی حەماس
دەکەن و ،کێشەی ئەم حەوتوویە چەند ئاماژەی
بە ئامێری ئاسمانیی بێفڕۆکەوانی حەماسی
تێدان.
ئیسڕائیل کەڵک لە چەند دەستەواژە بۆ فڕۆکەی
بێفڕۆکەوان وەردەگرێ ،زۆرجار کوادکۆپتەری
بچووک بە ڕاخفانیم نــاو دەبــا و ،بە فڕۆکەی

ئـــەوان لــە کــارخــانــەی فــڕۆکــەســازیــی ئــێــران لە
ڕووی مودێلێک دروست کران کە هی کۆمپانیای
تێکسترۆن بــوو ،کە پێش  ١٩٧٩هێلی کۆپتەری
Bell 214ی دروست دەکرد.
ئەمڕۆ سوپای پــاســداران زۆر جــار کەڵک لە
فــڕۆکــەی بـێفــڕۆکــەوانــی ئەبابیل وەردەگــــرێ و
ئەوە ڕێی تێدەچێ چونکە سپای قودس لەدەرەوە
پشتیوانی لە حەماس ،حیزبوڵاڵ و حوسییەکان
دەکــا .گریمانەی ئــەوە دەکــرێ کە میلیشیاکانی
عێراقی ســەر بــە ئــێــران چەند جــار کەڵکیان لە
فڕۆکەی بێ فڕۆکەوان لە دژی بنکەکانی واڵتە
یــەکــگــرتــووەکــان لــەو واڵت ــە وەرگـــرتـــووە .ئــەوە
ئاماژەیەکە بە شەڕێکی بــەربــاوتــری فڕۆکەی
بێ فڕۆکەوان لە الیەن ئێرانەوە دژی ئیسڕائیل،
عەڕەبستانی سعودی و واڵتە یەکگرتووەکان و
ئەوانی دیکە.
***
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شوێنەکانی دەنگدان لە کوردستان
دەبێ لە هەموو ئێران چۆڵتر بێ

(ڕاگەیاندنی ژمارە ١ی ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێران
لەسەر بەناو هەڵبژاردنەکانی کۆماری ئیسالمیی ئێران)

گەالنی ستەملێکراوی ئێران!
ئازادیخوازان!
خەڵکی خۆڕاگری کوردستان!
کۆماری ئیسالمیی ئێران لە مانگی جۆزەردانی
ساڵی ١٤٠٠ی هەتاوی بۆ جارێکیتر شانۆی بە
ناو هەڵبژاردنەکانی خۆی بەڕێوە دەبــات .ئەمە
لە کاتێکدایە کە بارودۆخی ئابووری ،سیاسی
و کۆمەاڵیەتیی ئێران لە خراپترین ئاستی خۆی
لــە مــێــژووی نگریسی کــۆمــاری ئیسالمیدایە.
مودیرییەتی ناکارامە و نابەرپرسانەی ئابووریی
واڵت ،گەندەڵی لــەڕادەبــەدەری بەرپرسانی ئەم
ڕێژیمە و ئابڵۆقە ئــابــووریــیــەکــان ،ئێرانی ژێر
دەسەاڵتی کۆماری ئیسالمیی هێناوەتە لێواری
هەڵدێرەوە .ئەو دۆخە ڕۆژ لە دوای ڕۆژ لە الیەن
چین و توێژە جیاوازەکان و لەوانە خەڵکی هەژار
و مافخوراوی ئێرانەوە زیاتر هەستی پێ دەکرێ.
لە سیاسەتی نێوخۆیی و دەرەکیدا کاربەدەستانی
کــۆمــاری ئیسالمی درێــژە بە قــومــاری لەپێشڕا
دۆڕاوی خۆیان دەدەن و کایە لەسەر گیان و
ماڵ و ژیانی خەڵکی ئێران دەکەن و بە درێژەدان
بە سیاسەتی چەوتی ناوکی و دەستێوەردان لە
کاروباری واڵتانی ناوچەکە و بگرە هەموو جیهان،
واڵتانی دنیایان لەگەڵ خۆیان کردۆتە دوژمن و
لە نێوخۆشدا ڕۆژ لە دوای ڕۆژ ئاڵقەی یارانی
ڕێبەریی کۆماری ئیسالمی و نزیکانی دەسەاڵت
بەرتەسکتر دەبــێــتــەوە .گرتن ،ئێعدام و تێرۆر،
ئەشکەنجە و تــۆقــانــدن بەشێکی دان ــەب ــڕاوە لە
شێوازی حکوومەتداریی ئەم ڕێژیمە.
لــەو نێوەدا کۆماری ئیسالمیی ئێران هەر
جارە دەورێکی نوێ لە شانۆگەریی هەڵبژاردنەکان
دەخاتە بەرچاوی کۆمەڵگەی جیهانی و خەڵکی
ئێران ،هەڵبژاردن چ بۆ مەجلیسی شۆڕای ئیسالمی
یان شۆڕای شارەکان و چ بۆ سەرۆک کۆماری
لە ئێراندا بێت ،هیچ پێوەندییەکی بە هەڵبژاردنی
ئــازاد بە شێوەی باو لە دنیای ئــازاد و واڵتانی
دیموکراتیکدا نییە و تەنیا شانۆیەکە بۆ ڕازاندنەوەی
ڕواڵەتیی دەسەاڵتێکی دیکتاتۆر و سەرکوتکەر .لە
هەمان کاتدا کۆماری ئیسالمی بە وەڕێخستنی
ئەو شانۆگەرییانە هەوڵی داوە خەڵکێکی زۆرتر
ڕابکێشێ بــەرەو سندووقەکانی دەنــگــدان و ئەو
بابەتە وەک پشتیوانیی خەڵک بۆ نیزامی سیاسی
لە قەڵەم بدا و بە بیروڕای گشتیی دنیای دەرەوە و
بەشێک لە خەڵکی نێوخۆی بفرۆشێتەوە.
نــاوزڕانــدن و شــەڕی دەســەاڵت گەیشتۆتە
لوتکەی خۆی و دامودەزگا ئەمنی و سەربازییەکانی
کۆماری ئیسالمی هەر ڕۆژە کەلێنێکی تازەیان تێ
دەکــەوێ .نفووزی واڵتانی دەرەکــی تا قوواڵیی
ئەمنی و ســەربــازی و ئــۆپــەراســیــۆنــە یــەک لە
دوای یەکەکانی وەک تەقاندنەوەی شوێنەکانی
بەرهەمهێنانی ئــۆرانــیــۆم تــا بــردنــە دەرەوەی
سەدان و هەزاران بەڵگەی مەحرەمانەی دەوڵەتی
تــا ئاستێک کــە هــەمــوو نهێنییە س ــەرب ــازی و
دەوڵەتییەکان ئاشکرا کراوە و ئیتر شتی شاراوەی
بۆ نەماوەتەوە.
درێژەی:

لــە الیــەکــی دیــکــەوە ڕێ ــژەی ئــەو خەڵکەی
هێشتا متمانەیان بە حکوومەت ماوە لە خوارترین
ئــاســتــی خـــۆی لــە هــەمــوو م ــێ ــژووی کــۆمــاری
ئــیــســام ـیدایــە .ســەرکــوتــی خۆپێشاندانەکانی
ساڵەکانی  ١٣٩٦و  ،١٣٩٨درۆ و فریوکاری لە
هەمبەر خستنەخوارەوەی فرۆکەی نەفەرهەڵگری
ئۆکراینی لە ڕێکەوتی ١٨ی بەفرانباری  ١٣٩٨لە
سەر تاران ،خەمساردییان لە هەمبەر پەرەسەندنی
ڤیرووسی کۆویدی  ١٩و زەرەر و زیانی گیانی و
ماڵی و ئابووری لە خەڵکی هەژار ئیتر جێگایەکی
بۆ متمانە و دڵخۆشی بە پڕۆپاگەندەی دەوڵەتی و
حکوومی بۆ بەشداری لە هەڵبژاردن نەهێشتۆتەوە.
لە تازەترین ڕاپرسییەک کە تەلەڤیزیۆنی ڕێژیم
باڵوی کردۆتەوە دەڵێ تەنیا سی لە سەدی خەڵک
لە هەڵبژاردنەکاندا بەشداری دەکەن .هەرچەند ئەو
ئامارگیرییانەش وەک زۆر شتی دیکە لە واڵتێکی
دیکتاتۆری و کەش و هەوایەکی داخراودا بەرێوە
چووە و ناتوانێ هەموو ڕاستییەکان نیشان بدا
و وێدەچێ ڕێژەی بەشداری لە هەڵبژاردنەکاندا
زۆر کەمتر لــەوەش بــێ ،بــەاڵم خــۆی لە خۆیدا
ئەوە دانپێدانانێکی سەرنجڕاکێشە کە لە زمانی
دامودەزگا دەوڵەتییەکانەوە دەبیسترێ.
خەڵکی خەباتکاری کوردستان!
ئاستی نــاڕەزایــەتــیــی خــەڵــک تــا دێ ،ڕوو لە
هەڵکشانە و خــەڵــک بــە تــــەواوی لــەو ڕێژیمە
بێهیوا بــوون و ئــەو ناڕەزایەتییە جەماوەرییە
ئیتر تەنیا تایبەتمەندیی نــەتــەوە بندەستەکانی
ئێران نییە و هەموو چین و توێژێکی کۆمەڵگەی
ئێرانی گرتۆتەوە .ناڕەزایەتییەکانی ئەم سااڵنەی
ڕاب ــردوو ،کە خەڵک لە ســەر موحتاج بــوون بە
نانی شەوێی خۆیان دەریانبڕیوە ئەو ڕاستییە
دەردەخــا کە تا چ ڕادەیــەک کۆماری ئیسالمی و
دەسەاڵتدارانی بێکیفایەت و نابەرپرسن لە ئاست
ژیان و بژێوی خەڵکدا.
دیــارە بارودۆخی کوردستان تا ڕادەیەکی
بەرچاو خراپترە لە هەموو بەشەکانی دیکەی
ئێران .خەڵکی کورد جیا لە هەاڵواردنی ئابووری
کە بە سەریاندا ســەپــاوە و کەوتوونەتە ژێر
گوشارێکی زیاتر ،لە هەموو بوارەکانی دیکەشدا

هەر لە ژێر گوشار و ه ــەاڵواردندان .لەبیرمان
ناچێتەوە کە ســەرۆک کۆمارەکانی پێشوو هەر
جارە و بە دروشمێکی نوێ و بەڵێنی جۆراوجۆر
هەوڵیان داوە خەڵک بهێننە سەر سندووقەکانی
دەنـــگـــدان و دواتـــریـــش وەاڵمـــیـــان بــۆ خەڵکی
تێکۆشەری کوردستان گوللـە و پەتی سێدارە و
زیندان بووە.
ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی
ئێران دوای لێکدانەوە و لێکۆڵینەوەی بارودۆخی
ئێستای ئێران و ناوچەکە بەو ئاکامە گەیشت کە
بەشداریی خەڵک لەو هەڵبژاردنەشدا هەر وەک
جارانی پێشوو هیچ دەسکەوتێکی بۆ خەڵک تێدا
نابێ و تەنیا دەبێتە کەرەستەی پرۆپاگەندەی
کۆماری ئیسالمی بۆ نیشاندانی ئــەوەی کە لە
نێو خەڵکدا ڕەوایی هەیە .لەوە زۆرتر بەشداریی
خەڵک لەم هەڵبژاردنەشدا دەبێتە یامەتیدەر و
پاساودەری سەرکوتی زیاتر ،ئەشکەنجەی زیاتر
و ئێعدامی زیاتر لە جــاران و مــۆری تەئیدێک
لەسەر کردەوەکانی کۆماری ئیسالمی.
ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی
ئێران داوا لە خەڵکی ئازادیخوازی ئێران و بە
تایبەت کــوردســتــان دەکــا کــە هەڵبژاردنەکانی
سەرۆککۆماری و شۆڕای شار و دێیەکان تەحریم
بکەن و بە بــەشــداری نەکردنی خۆیان و چۆڵ
ڕاگرتنی سندووقەکانی دەنگدان ،ئەم هەڵبژاردنە
بکەنە ڕێفراندۆمی دەنگی “نا” بە کۆماری ئیسالمی
و هەموو جەنایەت و گەندەڵییەکانی.
لە ڕوانگەی ئێمەوە تەنیا دەنگنەدانی تاکەکان
بــەس نییە ،بــەڵــکــوو هــەمــوو تاکێکی کۆمەڵگە
دەبێ ببێتە تریبۆنی نا بۆ هەڵبژاردن و هەموو
الیەک وێکڕا ،بکەوینە خۆ بۆ تەحریمی چاالکی
هەڵبژاردنەکانی ئەو دەورەیەی کۆماری ئیسالمی
و بە تــەواوی پووچەڵبوونی ڕەوایــی ڕێژیم بۆ
هەموو جیهان ئاشکرا بکەین و بسەلمێنین.
ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێران
١٧ی گواڵنی ١٤٠٠ی هەتاوی
٧ی مەی  ٢٠٢١زایینی

بایهخ و ڕێکارهکانی بهدواداچوون و بهڕهسمی ناسینی کۆمهڵکوژیی کورد

ئــامــاژهی پێ کــراوه و لـهم دواییانهشدا یووئێن
تیمێکی لێکۆڵینهوه بۆ کارکردن لهسهر تاوانهکانی
داعشی داناوه که لهگهڵ ههرێمی کوردستانیش کار
دهکا .ههرچی یهكیەتیی ئورووپاشه ،ئهو بابهته ل ه
پارلمانی ئورووپادا کهوتۆته بهر باس ،بهاڵم تا
ئێستا له پێشنیار و بابهتێکی جێگای باس ئهوالتر
نهچووه.
ئهنجام
ب ه ژێنۆساید ناساندن و بهجیهان ناساندنی
وهچهکوژیی کــوردان ئامانجێکی ڕهوای سیاسی
و ئینسانیی پشتئهستوور به بنهمای ئهخالقی
و یاسایی دهوڵهمهند و بههێزه .وهک لهو کورته
ڕوانینه بۆ الیهنه جۆربهجۆرهکانی بهدواداچوونی
ئـــهو پ ــرسـ ـهدا دهرکــــــهوت ،ب ــژاردهک ــان ــی کــورد
پێویسته بهشێوهیهكی فرهڕهههند و ههمهالگیر
بــۆ ئ ـهو ئامانجه تــاو بــدهن و لــه کۆسپهکانیش

نهسڵهمنهوه .زۆر لهو دهسکهوتانهی ئهمڕۆ لهو
بـــوارهدا وهدهس ــت هــاتــوون دهه ـهی ـهک یــان دوو
دههه لهمهوبهر سهخت و دوورهدهســت دههاتنه
بهرچاو .ئهو بهربهستانهی ئێستاش له ڕێگادان
دهکرێ ورده ورده کهم ببنهوه و دهرفهتی نوێ
دهسکهوتی نوێیان لێ بکهوێتهوه.
ئاشکرایه که چوونهپێشی ئـهو پرسه لهسهر
ئاستی دهرهو ه به ڕێژهیهکی زۆر به گهشهسهندنی
یاسای نێونهتهوهیی و یاسای قهزایی بهراوردکاری،
و چوونهپێشی زیــاتــری دۆخــی سیاسیی کورد
و پارامێترهکانی سیاسهتی دهرهوهی دهوڵهتانی
دهستڕۆیشتوو بهستراوهتهوه .هـهر لهوکاتهدا
بهاڵم زۆر ههنگاو بۆ بهرههمدارکردنی پرۆسهی
دادخوازیی کورد ههر ئێستا له توانا و دهرهتانی
ک ــورددا ه ـهن ،بهمهرجێک کۆتایی به پ ـهرش و
باڵویی ه ـهوڵ و دهسپێشخهرییهکان بهێندرێ؛
ههوڵه حیزبی و حکومییهکان لهگهڵ ههوڵهکانی

کۆمهڵگەی مهدهنی ههماههنگ بکرێن؛ ژێرخانێکی
پتهوی لۆبیسازی و پسپۆڕی و ماڵی بۆ دواڕۆژ
بنیات بنرێ؛ بهڵگهکان بهتایبهتی به زمانهکانی
بــیــانــی کــۆبــکــرێــنـهوه و ب ـهشــێــوهی قــانــوونــی و
زانستی پۆلێن بکرێن ،و  ...هتد .ههروهها پێویسته
وێــــڕای ئـــهزمـــوون وهرگـــرتـــن لــه کهیسهکانی
تــری به ژێنۆساید ناساندنی کوشتاری گـهالن،
کــورد پالنێکی ستراتژیک و پــشــوودرێــژی لهو
ب ــوارهدا ههبێ که ڕاســت پشت به مۆدێلسازیی
ئهزموونی گهالنی دیکه ببهستێ .کۆسپ ه سیاسی
و قانوونییهکانی ئهمڕۆ و بوار و دهرفهتهکانی
سبهی ڕۆژ ههرچییهک بــن ،سهرکهوتنی وهها
کــاردروســتــایــیـهکــی ن ـهت ـهوهیــی (ئ ـهگ ـهر وهك له
بهشی یهكهمی ئهو وتارهدا گوترا ههر پارچهیهی
کــوردســتــان نــاچــار بــێ بهجیاش ک ــاری لهسهر
بکا) ،به یهکگرتوو جواڵنهوه و ژیرانه جواڵنهوه
بهستراوهتهوه.

ئۆمەتی هەمیشەدەرسەحنە نزیکەی
نیوسەدەیە بە پێکوتەی تایبەت کوتراون
هاوواڵتیان لەژێر دەستەاڵتی کۆماری ئیسالمیدا گلەییەیان لە هەر
شتێک هەبێب ،نابێت لە “کوتان” بەگلەیی بن .لەوکاتەوە کۆماری ئیسالمی
هاتووە ،دەستی بە کوتان کــردووە و ئەو هاوواڵتیانەی وەک ماسیی
لووس و لیچق نەبن و لەدەستی هەڵنەماڵێن ،بەجۆرێک لە جۆرەکان
دەیانکوتێ .شوکر بۆ پەروردەکار و ئالیبەیت و چاک و پیری ئەم واڵتە،
دەسەاڵتدارانی کۆماری ئیسالمی هەر لەسەرەتای هاتنە سەر دەسەاڵتیان
بیریان لە “پێکوتە” ،واتە واکسینی هەموو شتێک کردووەتەوە .تەنانەت لە
دەرەوەی واڵتیش ئەوەی دەستیان پێ ڕاگەیشتووە ،کوتاویانە.
لەم دواییانەدا کاتێک ڤایرۆسی ئەم کۆڤید نازانم چەندە باڵو بووەتەوە،
زیاتر بابەتی پێکوتە و کوتان کەوتووەتە سەر زار و زمانان .خۆ دەنا
ئەوە زیاتر لە چل ساڵە حکومەتی مەردومی خەریکی کوتانی بە تاک و
بە کۆی هاوواڵتیانە.
پەندێکی کــوردی هەیە ،دەڵــێ“ :بــزن ئەگەر ئەجەلی هات تێشووی
شوانی دەخوا” .تێشوو ئەو نان و خۆراکەیە شوان لەگەڵ خۆیدا دەیباتە
چیا و لەوەڕگە و ئەوکاتەی بزن و مەڕ خەریکی لەوەڕینن ،ئەویش لەو
تێشووە دەخوا کە زیاتر لە گۆشت و ماست و پەنیری مەڕ و بزنەکانی
پێکهاتووە.
رۆژی ٢٧ی ئەم مانگە واتە مانگی بانەمەڕان ڕێک ئەو مانگەی بێری
دەڕۆن بۆ الپــەڕان ،هەشت ڕۆژنامەی چاپی تــاران وەک بزنی خراپ
داگژاونەتە تێشووی شوانان و لە “سەروتار”ێکی هاوبەشدا باسی کوتانیان
کردووە .ئەم ڕۆژنامە بیرتەسکانە لەم سەروتارە هاوبەشەیاندا چەمکی
کوتانیان تەنیا لە کوتان بە پێکوتەی کۆڤید١٩دا کورت کردووەتەوە و
ڕەخنەیان لە شیوازی هاوردەکردن و دابەشکردنی پێکوتەی دژە کۆرۆنا
گرتووە و هەواڵی هێنان و دابەشکردنی پیکوتەکەیان بە ئاڵۆز و ناڕێک
باس کردووە و دەڵێن کاری سیستەمی کۆماری ئیسالمی لە هێنان و
دابەشکردنی پێکوتەکەدا زۆر ناڕێکە.
ئەم هەشت بزنە ،ببوورن ئەم هەشت ڕۆژنامە ئەمەگنەناسە ،بە
باڵوکردنەوەی ئەم وتــارە هاوبەشەیان لە الیــەک تێشووی شوانیان
خواردووە و لە الیەکی دیکەوە ئەوەی تێی نەگەیشتوون ئەو “کوتان”انەیە
کۆماری ئیسالمی نیزکەی نیو سەدەیە جێبەجێیان دەکا .ئەم ڕۆژنامانە
لــەوە زیاتریش پێیان لە بــەڕەی خۆیان ڕاکێشاوە و باسی “کەرتی
تایبەت” ،واتە “بەخشی خسووسی”یان کردووە کە چۆن پێکوتەی دژە
کرۆنا هاوردەی نێو واڵت دەکا و لە بازاڕی ئازاد دەیفرۆشێتەوە .ئاخر
بڵێ بزنە ڕۆژنامە ،بە ئێوە چی پاسدار لەژێر ناوی کەرتی تایبەتدا ئەم
واکسینانەی کرۆنا لە سیستەمی دابەشکردنی بەخۆڕاییڕا بۆ شوێنی
دیکە دەگوازنەوە و بە ناوی کەرتی تایبەتەوە دانەی بە چەند میلیۆن
تمەن بە هاوواڵتیانی هەمیشە دەرسەحەنە و ئوممەتی “شەهیدپەورور”ی
دەفــرۆشــنــەوە و پــاش پــڕکــردنــەوەی کەسریی بــوودجــەی گیرفانیان
بەشێکیشی بۆ “ڕەزمەندە-گان” و بە “ڕەزمەنده” کردنی هەموەتەنانی
شەریف خەرج دەکەن؟
هەی ڕۆژنامەی ئەمەگنەناس ،ئەگەر ئەم هەموو چاودێریکردنە
حەکیمانەیەی بەرپرسانی ئومەت نەبوایە ،هیچ بــەدوور نەبوو ،خوای
نەخواسته بەرپرسانتان بە دز لەقەڵەم دابا و وەک هەندێک خۆپاڵێوی
هەڵبژاردنی سەرۆککۆمار باسی الدانی حیجابیشتان کردبا.
لێرەدا بۆ تێگەیاندنی ئــەم هەشت بزنە ڕۆژنامەنووسە و هەموو
ئەوانەی بەتەمان وەک ئەوان بیر بکەنەوە ،بە پێویستی دەزانم بە کورتی
یەکەم پێکوتەی دەسەاڵتی کۆماری ئیسالمیی ئێرانتان بۆ باس بکەم:
ئەوکاتەی گەلی ئێران چەند مانگ دوای ڕووخانی ڕژێمی پاشایەتی
وەک مێگەل هوروژمیان بردە سەر سندووقی ڕێفراندۆم و دەنگیان
بە کۆماری ئیسالمی دا ،بەڕێوەبەرانی ڕاپەڕینی خەڵکی سەرلێشێواو،
بە دانانی دوو بــژاردەی “کۆماری ئیسالمی و ڕێژێمی پاشایەتی” لە
ڕیفراندۆمدا ،ئوممەتی ئیرانیان بۆ چەند ساڵی داهاتوو کێشایە نێو
سەرەی کوتان به پێکوتەی دژی نەخۆشیی دێموکراسیخوازی.
کاتێک گەلی کوردی ژێر دەسەاڵتی ئێران لەم خۆ کوتانەدا بەشدار
نەبوو ،کەوتە بەر تەوژمی نەخۆشییەکە.
دیــارە ئەو نەخۆشییانەی لە دێمۆکراسی دەکەونەوە زۆرن و هەر
کــامــەیــان ژان و برکی خــۆی بــەدواوەیــە و بــەاڵم بەشێکی زۆریــان
ئاکامەکەیان یەکە.
هەویری ئەم باسی ئاوی فرەی گەرەکە بەاڵم لیرەدا تەنیا ئاماژیەکی
سووک بە هەندێک نیشانەی نەخۆشیی دیموکراسیخوازی دەکەین:
 -١لەیەکتری جیاکردنەوەی دین و سیاسەت.
 -٢خوێندن بە زمانی دایک تەنانەت ئەگەر دایکەکە نەخوێندەواریش
بێت.
 -٣دروسـتبــوونــی حیزب و میزب و ئەنجومەن و مەنجومەن و
سەندیکا و مەندیکا و شتی وا.
 -٤ناڕێکبوونی ئۆممەتی هەمیشە دەرسەحنە لە بواری پۆشینی جل و
بەرگدا کە دەبێتە هۆی ڕەنگاوڕەنگبوونی جلکی ژنان و دەرکەوتنی قژ
و بەشێک لە قۆڵ و سنگ و ڕان و شتی وا کە دەبنە هاندەری هەستی
ئەو پیاوە بەڕێزانەی بە جۆرێک لە جۆران بەدەست نەخۆشیی مێشکەوە
دەناڵێنن.
 -٥بەرهەڵاڵیی لە قسەکردن و دربڕینی بیروڕادا کە هەرکەس دەتوانێ
خۆی بیر بکاتەوە و ئەم بیرکردنەوەیە بە خەڵکیش ڕابگەیەنێ.
 -٦برەو پێدانی ڕەخنەگرتن.
دیارە بەشێک لەم نیشانەیە لەو هەشت ڕۆژنامەیدا دەرکەوتووە کە
ڕەخنە لە شێوازی هێنان و دابەشکردنی پێکوتەی کۆرۆنا گرتووە.
تێبینی :ئەوانەی پێکوتەی دژی دێمۆکراسیخوازییان لە خۆیان نەداوە،
بوونەتە هۆی دروستکردنی زیندانی زۆر و ڕاکردنی هاوواڵتیان بۆ
هەندەران و ماندووبوونی کارمەندانی وزارەتی ئیتالعات و هیزی ئینتزامی
و سوپای پاسداران و لە کۆتاییدا دروستکردنی ترس و دڵەڕاوکێ بۆ
دەوڵەتمەردانی موحتەرەم هێندێک شتی دیکەشششششش.
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«سروە»ی هێمن ،قوتابخانەیەک بە پانتایی کوردستان
گهڕان بهدووی ناسنامهدا :ل ه «نیشتمان»ـهو ه بۆ «سروه»
()١-٢
ئاماژە:
ئ هم وتاره دهق ی قس هكان ی كاك “ناسر باباخان ی”ی ه ك ه ل ه وێبیناری یادی س هد ساڵ هی مامۆستا هێم ندا پێشك هش كراوه .ب ه حوكم ی ئ هوهی ك ه دهق ی وتارهك همان
ڕاست هوخۆ داب هزاندووه ،دهسكاریی هك ی ئ هوتۆ ل ه قس هكاندا ن هكراوه .دهق ی قس هكان لە دوو ب هشدا ئاماد ه كراوه ،ب هش ی ی هك هم “گ هڕان ب هدووی ناسنام هدا :ل ه
نیشتمان هو ه بۆ سروه“ و بەش ی دووه هم و كۆتایی “ل ه شاخ هو ه ب هرهو شار” ك ه ل ه ژمارهی داهاتوودا باڵو دهبێت هوه .شایان ی باس ه ئ هم وێبیناره ل ه الی هن ڕێكخراوی
جیهان ی كورد ل ه س هرهتای مان گی بان هم هڕی ئ هم ساڵدا ب هڕێوهچووه.
ئەم بابەت هی کە من هەڵمبژاردووە ل هژێر
س هردێڕی“ :سروەی هێمن ،قوتابخانەیەک
بە پانتایی کوردستان” ،لە ڕاستیدا دوو
ئامانجی س هرهكی دهپێكێ .ی هك هم زۆر
جاران دەگوترێ مامۆستا هێمن مرۆڤێکی
سیاسی نەبووە و هێمن ئەدیب بووە و
ئ هم ه ب ــە ج ــۆرێ ــک دەک ــرێ بڵێین غ ــەدرە
لــە ک ــەس ــای ــەت ــی ــی ه ــێ ــم ــن و مــن الموایــــ ه
هێمن ك هسای هتیی هكی تــهواو سیاسیی ه
و م هب هست هك هی تریشم شوێندان هریی
گۆڤاری سروهی ه ل هس هر پ هروهردهكردنی
جیل هكانی س هردهمی هێمن و پاش كۆچی
دوایی هێمن ل هس هر بن همای زمان.
ب ــا س ـهرهت ــا بــهم پ ــرس ــی ــاره دهس ــت پێ
بك هین :هێمنی سیاسی یان ئەدیب؟
بە باوەڕی من لە دوو ڕوانگەوە دەکرێ
سەیری ئەم پرسیاره بکەین .یەک هم هێمن
وەک ئەندامێکی ڕێ ــب ــەرای ــەت ــی ــی حیزبی
دێموک راتی ک ــوردس ــت ــان ،دووهـــهم هێمن
وەک ــوو ب ــی ــردۆز ی ــان باشتره بڵێم وهك
بیرك هرهوهی هكی سیاسی( .ڕەنگە لەسەر
وش هی بیردۆز بڕێکمان جیاوازی هەبێ
ب هاڵم وشەیەکی ئەوتۆم نەدۆزییەوە ،چون
بیردۆز بە مانای “نظریەپرداز” دێ بۆی ه
پێموابێ ب ــی ــرک ــەرەوە ڕەن ــگ ــە چاکتر جێ
بگرێ ).ك هوابوو ئەو هێمنەی ل ه قەوارهی
حیزبێکی سیاسی یان ئۆرگانیزێشێنێكدا
جـــێ دەگــــــرێ لـــهگـــهڵ ه ــێ ــم ــن ــێ ــك وهك
بیرك هرهوهی هكی سیاسی ج ــی ــاوازه ،بۆی ه
دەبـــێ ئــەم دوو ڕوان ــی ــن ـ ه لەیەکتر جیا
بکرێتەوە .ئەگەر ئەم دوو ڕوانگ هی ه پێك
بگرین ئ ــەو ک ــات بۆمان دەردەکـــەوێ کە
ئەو بۆچوونە کە پێ یوایە هێمن مرۆڤێکی
سیاسی ن ــەب ــووە و ل ــە قالبی حیزبێکی
تایبەتیدا بـــووە ،ل ــەگ ــەڵ ئــەو بۆچوونە
کە پێ یوایە هێمن مرۆڤێکی سیاسییە،
ب ــەاڵم بە مانا بیرک هرهوهیی هك هی بۆمان
دەردەک ــەوێ کە هێمن مرۆڤێکی یەکجار
سیاسیش بووە.

بێ کەڵ کەڵ هی سەرەکیی هێمن زمان ه ،لە ماوهی ئ هم چل و دوو ساڵ هدا ،لە دوای ئەوەی کە
لە گۆڤاری نیشتمان ی هك هم ی بابەتی باڵو دەکاتەوە تا لە ورمێ کۆچی دوایی دەکا ،زمان دڵ هڕاوكێی
هێمن ه .بەم مانایە کە سەیر دەکەی هەر لە یەکەم نووسین ی ك ه بە شێوەی فەرم ی باڵو دەبێتەوە لە
“نیشتمان”دا ،وات ه “خۆت بناسە” ،بەردەنگ هک هی بەردەنگێکە بە ناوی نەتەوەی کورد .یان ی هەر لە
سەرەتاوە دڵەڕاوکێی سەرەکیی هێمن ب ه جۆرێک لە جۆرەکان دەگەڕێتەوە سەر چەمکی ناسنامەیی.
ئەوەی ڕاستی بێ کەڵکەڵ هی سەرەکیی
هێمن زمان ه ،لە م ــاوهی ئ ـهم چل و دوو
س ــاڵ ـهدا ،لە دوای ئــەوەی کە لە گۆڤاری
نیشتمان ی هك همی بابەتی باڵو دەکاتەوە تا
لە ورمێ کۆچی دوایی دەکا ،زمان دڵ هڕاوكێی
هێمن ه .بەم مانایە کە سەیر دەکەی هەر
لە یەکەم نووسینی ك ه بە شێوەی فەرمی
ب ــاو دەب ــێ ــت ــەوە ل ــە “ن ــی ــش ــت ــم ــان”دا ،وات ـ ه
“خۆت بناسە” ،بەردەنگ هک هی بەردەنگێکە
ب ــە نــاوی ن ــەت ــەوەی ک ــورد .یانی ه ــەر لە

دەرکردن ی “سروە” ،توان ی زمان ی کوردی ب هرێتە نێو تەواوی
ماڵەكان ی کوردستانەوە .ئەوە بزووتنەوەیەک بوو ،شۆڕشێك بوو
ك ه دەکرێ بڵێین ت هواوی ئەو کەسان هی کە دواجار پ هیوەست بەم
جەریان ه بوون ،لە قوتابخانەی “سروە”دا پەروهردە بوون.
لە كۆم هڵ هی ژێکافەوە بگرە لە ساڵی
 ،١٩٤٤واتــ ه ل ــەگ ــەڵ دەرچ ــوون ــی دووهــەم
ژمارەی گۆڤاری نیشتمان ئۆرگانی ژێکاف،
تا دەرچوونی ڕۆژنامەی “کوردستان”ی
س ــەردەم ــی كــۆمــار و دواتــــر ســەرەتــای
شــۆڕشــی گــەالنــی ئــێــران و ڕۆژن ــام ــەی
“کــــوردســــتــــان”ی ســــەردەمــــی ح ــی ــزب ــی
دێموک راتی کوردستان ،هێمن لە ت هواوی
ئەو قۆناغانەدا چاالكان ه بە نووسینی وتار
یان بە لێدوان حزووری هەیە.
ک ــەواب ــوو ئ ــەو پێناس هی ه ک ــە ت ــۆ دێنی
کەسایەتیی هکی دیك ه لەنێو حیزبێکی
سیاسیدا ك ه وهك هێمنیش چاالك نیی ه و
ب ه سیاسی دهزانی ب هاڵم هـێمن بە کەسێکی
سیاسی نازانێ ،تەنیا دهگ هڕێت هوه س هر
جیاوازی ئ هم دوو ڕوانگ هی باسم لێوهكرد
ئ هویش لە قۆناغێکی زەمەنی تایب هتدا.
ڕەنگە ئەو جیاوازییە بگاتە ئەو ئاست هی
کە تۆ پێت وابێ ،کەسایەتیی بەرامبەری
تۆ هەڵە بێ .بەاڵم ئەوە بەو مانایە نییە
کە کەسایەتییەکە سیاسی نییە ،هەموو
ک ــەس ــای ــەت ــی ــی ـهک ــی س ــی ــاس ــی بـــۆی هەیە
ل ــە ه ــەم ــوو قۆناغێکی ژی ــان ــی ــدا تووشی
هەڵە بووبێ .کەوابوو من پێ موانییە ئەو
بۆچوونە لەسەر هـێمن ڕاست بێ و من
هێمن بە مرۆڤێکی لە سەداسەد سیاسی
دەزانـــم ،ب ــەو ه ــۆک ــارەی کە دەم ــەوێ لەم
وتارەدا ئاماژەی پێ بکەم.

سەرەتاوە دڵەڕاوکێی سەرەکیی هێمن ب ه
جۆرێک لە ج ــۆرەک ــان دەگەڕێتەوە سەر
چەمکی ناسنامەیی.
دیارە ل هم وتارهدا وات ه زمانی ی هكگرتووی
ئەدەبی ،بەردەنگی هێمن بەگشتی خەڵکی
ڕەشۆکی نییە ،ب هڵكوو بەردەنگی هێمن
چینێکی تایبەتە ،چینێکی خوێندەوارە و
ه هر بۆیە دەبێ ئەم دیکۆدەكردن ه لە الیەن
ئەوانەوە بکرێ .بۆیە بە باوەڕی من لەو
شوێنان هی باسی واڵتی فرەنەتەوە دەکا
یان باسی زم ــان گەلی جیاواز دەک ــا یان
باسی زەبروزەنگی سیاسی دەک ــا ،ڕێک
بەپێچەوانەی خوێندنەوەی ف هرمی کۆماری
ئیسالمی بۆ زمان دێت ه گۆ ،تەنانەت هەر
لەو ژمارەیەدا لە الپ ــەڕەی یەکەم ئەسڵی
١٥ی یاسای بنەڕەتیی ئێ ران دادهن ــێ کە
خوێندنی زمانە خۆجێیەکان دەبێ ئازاد
بێ.
ئ هگ هر بێتوو ل ه وتاری زمانی یەکگرتووی
ئ هدهبی ،وش هی ئ هدهبی لێ بقرتێنین وات ه
زم ــان ــی ی هكگرتوو ،زێ ــدەڕۆی ــی ل ــە قەلەم
ن ــادرێ ئ هگ هر بڵێم هیچ جیاوازییەک لە
نێوەرۆکی وتارەکەدا ساز نابێ چون ڕێك
ب هپێی ستانداردهكانی زمانێكی ی هكگرتوو
نـــووســـراوه .وتــارێــك پ ــش ـتئ ـهس ــت ــوور و
ب هڵگ هم هند ب ه نموون ه ل ه ن هت هوهكان یتر
ك ه بۆچی هێمن دهی هوێ ئ هم زمان ه ببێت ه
زمانی ی هكگرتووی ك ــوردی .ب هه هرحاڵ

ب ـ ه بـــاوهڕی م ــن پ ــاش ئ ــەم ه ــەم ــوو ساڵە
ئەو پتانسیی هلە تیۆریکییانەی هەیە کە
ئێستاش لەنگەری لەسەر بگری.
ئ ـهوهی هێمن كردی دەیهێنێت ه خان هی
ڕووناکبیری ئۆرگانیک هوه ن هك ڕووناکبیری
سونن هتی ،وات ه ڕووناکبیرێکی شوێندانەر
و شوێ نوەرگ ر .هەم ل ه پڕۆسەی داهێناندا
هەم ل ه پڕۆسەی شوێندانەریدا.
بێگومان پڕۆسەی داهێنان لە فەزایەکی
تاکەکەسیدا دەخوڵقێ ،بەرهەمی فەزایەکی
زهینیی تاکەکەسە .شێعر ،چیرۆک ،ڕۆمان
ل هوهها ك هشێكدا دهخوڵقێن .بەاڵم دواجار
هێمن وهك ڕووناکبیرێکی ئۆرگانیک
شوێندانەریی خۆی لەسەر خەڵک دادهنێ.
شوێندانەریی هێمن بە باوەڕی من جگە
لە بابەتە ئەدەبییەکان و شێعرەكانی ك ه
دەب ــن بە شانۆنامە کە دەب ــن بە ئ ــاواز و
گۆرانی ،کە دەبن بە وێردی زمانی خەڵک،
ك ه ئ همان ه ڕادهی چوون ه نیو قوواڵیی دڵی
خەڵک نیشان دهدهن ،ئ هم هش ب هم جۆره
ڕوو دهدا ك ه زمانی فاخیر و زمانی سەقیلی
شێعری لە شێعر دادهماڵێ .ب ه باوەڕی من
هێمن ب ه دەرکردنی “سروە” ،توانی زمانی
کـــوردی ب هرێتە نێو تـــەواوی ماڵەكانی
کوردستانەوە .ئەوە بزووتنەوەیەک بوو،
شۆڕشێك بوو ك ه دەکرێ بڵێین ت هواوی
ئەو کەسان هی کە دواجار پ هیوەست بەم
جەریان ه بوون ،لە قوتابخانەی “سروە”دا
پەروهردە بوون.
ب ــە بــــاوەڕی م ــن زمـــان سەرەکیترین
توخمی پێناس هی نەتەوهیی ه ،بۆی ه دهبێ
وهك سیاسیترینیش س هیری بك هین .هێمن
هەر لە سەرەتاوە ئەو ڕێچکەیەی گرتۆتە
بەر هەتا ئەو ڕۆژەی سەر دەنێتەوە .وات ه
لە سەرەتای “نیشتمان”ی ژێکافەوە هەتا
دەگاتە “ســروه” ،وهك دوام هنزڵگەی ئەم
ست راتیژییە کە بە باوەڕی من گەورەترین
و کاریگەرترین دەوری گێ ڕا ،ك ه زمانی
کوردی بەرێتە نێو ماڵەکانی کوردستان.
با ئ ــەوەش بە بوێری بڵێین ئ ــەو ک ــارهی
کە هێمن ک ــردی ،بناغەی ئەو ک ــارەی کە
هێمن دایڕشت  -ل ه ك هوان هدا دیارە نابێ
لە هاوکاریی ئەو هاوڕێیانەی کە لەگەڵی
بوون و بەتایبەتی دواتر مامۆستا ئ هحمەد
قازیی نەمر کە ئەو ئەرک هی وەئەستۆ گرت

چاوپۆشی بك هین  -ئەو کارهی کە هێمن
ل ه “س ــروە” ک ــردی وات ـ ه پ ــەروهردەک ــردن و
فێرکردن و بارهێنانی جیل هكان ،بێوێن ه
بوو .ه هر ئێستا من هەر لەم وێبینارەی
خۆماندا دوو سێ کەسی پەروەردهی ئەم
سیستم ه دهبینم ،کە دواج ــار ب ــوون بە
قەڵ همی جیددی لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان
و ،بوون بە ڕێفڕێنس و سەرچاوە .دەکرێ
بڵێیم ئ هوان ه ئەگەر غ ــەدرم نەکردبێ بە
شێوەیەک لە شێوەکان بەرهەمی پەروهردە
لە “سروە”دا بوون و باب هتەکانیان سەرەتا
لە “سروە”دا س هریان ه هڵدا و دواتر وردە
وردە بەرەو پێكهات هی هكی چوارچێوەدارتر
و بـــەرەو شێوازێکی مێتۆدۆلۆژیکتردا
ڕۆی ــش ــت ــن ،ب ــەاڵم ل ــە ه ــەم ــووی ئ ــەوان ــەدا
“سروە”یە کە دەوری پەروهردە دەگێڕێ.

ناسر باباخانی

تەواوی کوردستان و تەنانەت پەلکێشی
دەک ــا ب ــۆ ک ــوردەک ــان ــی خــۆراســان ک ــە لە
درێـــــژەی ق ــس ــەک ــان ـمدا بـــاس دەکــــەم کە
چۆناوچۆن بەو شێوازە مەبەستی بووه
کە زمان وەکوو ڕوحی نەتەوەیی بکا بە
بــەری ئ ــەو ل ــەش ــەی ک ــە ل ــە کوردستانی
ئێ ران و لە شوێنەکانی دیکە کە کورد
تێیدا پ هراك هندهی ه ،ئەو ڕوحە بخاتە ئەم
لەشەوە.
ل ه وتارهك هدا هێمن دهڵێ“ :زمانەکەمان
هــەروەک نەتەوەکەمان زۆر ه ــەژارە ،وە
هەتا بڵێی لەدواوەیە ،ئاخر کوا خزمەتی
کــراوە ،ک ــوا بایەخی بۆ دانـــدراوە ،ک ــوا بە
زمانیان زانیوە ،ئەگەر نەتەوەکانی دیکە
بێجگە ل ــەوان ـهی ک ــە ژێرچەپۆکە ب ــوون
و هەن دەی ــان و س ــەدان ساڵ خزمەتیان
ب ــە زمــانــەکــەیــان کـــــردووە و ش ــێ ــع ــر و
چیرۆک و پەخشان و باب هت ه زانستی و
فەرهەنگیی هکانیان پێ نووسیوە ،کەنگێ
و لە کوێ بۆ بووژانەوەی زمانی کوردی
ه ــەوڵ دراوە .زم ــان ــی کـــوردی نــەک هەر
خزمەتی پێ ن ــەک ـراوە و ب ــەرەو تەکامول
نەڕۆیشتووە ،بەڵکوو ب ــەرەو فەوتانیش
چووە”.
ئەم وتان ه لە سەردەمێکدا دەنووسرێ
کە “س ــروە”ی ژمــارە سێ و ژمــارە چوار
دەردەچ ــێ .هەستیار بوونی ئەو قۆناغە
زەمەنییەی کە ب ــزووت ــن ــەوەی کــوردی لە
شەڕێکی ڕاستەوخۆدایە لەگەڵ دهس هاڵتی
کۆماری ئیسالمی و ،دەربڕینی ئەم قسانە
ل ــە الی ــەن مامۆستا هێمنەوە زۆر زۆر
سەرنج ڕاکێشە .وتاری زمانی یەکگرتووی
ئ ــەدەب ــی زۆر دوورودرێـــــژە و بێگومان
دەرف ــەت ــی خوێندنەوەی لێره نییە ،بەاڵم
وەک عەرزم کردن لەم مانیفێست هدا چەند
کلیل وشەیەکم لێ هەڵک ڕاندووە کە پێم
خۆشە سووکەلەنگەرێکی لەسەر بگرم:
مامۆستا هێمن لەم بابەتەدا باس لە
“زم ــان و دەسەاڵتی سیاسی” دەک ــا .ئ هم ه
ی هكێك ل ه چ همك هكان ه .باس ل ه “واڵتێکی
فرەنەتەوە” و “زم ــان گەلی جیاواز” دهكا
ك ه ئەو ڕێک بەپێچەوانەی خوێندنەوەی
ڕەس ــم ــی ک ــۆم ــاری ئیسالمی و تەنانەت
ڕێژیمی پاشایەتییە کە باوەڕیان بە یەک
زمان ،یەک نەت هوە و یەک میللەت هەبوو.

لە سەرەتای “نیشتمان”ی ژێکافەوە هەتا دەگاتە “سروه”،
وهك دوام هنزڵ گەی ئەم ستراتیژییە کە بە باوەڕی من گەورەترین و
کاریگەرترین دەوری گێڕا ،ك ه زمان ی کوردی بەرێتە نێو ماڵەکان ی
کوردستان.
ئەوە ڕاستە کە هێمن لە ماوەی هەمووی
ئەو سااڵنەدا ل ه زمان وەک کەرەسەیەک بۆ
دەربڕینی باوەڕەکانی ،بۆ دەربڕینی شیعر،
بۆ دەربڕینی بابەتە ئەدەبییەکانی کەلکی
لێ وەرگرت ،بەاڵم بە باوەڕی من کارکردی
سەرەکیی ئ ــەم ک ــەرەس ــە پ هیوەندییە بۆ
هێمن سەلماندنی بوونی ئەو گەلە بوو
کە بە قەولی خۆی “حاشا دهك هن لێی و
ه هش ه”.
لــە “ســـــروە”ی ژمــــارە ســێ و چ ـــواردا
بابەتێک باڵو دەکاتەوە بە ناوی“ :زمانی
یەکگرتووی ئەدەبی” ،کە دواتر من لەگەڵ
دۆس ــت ــان قسەم ک ــرد گ ــوت ــی ــان ،مامۆستا
هێمن بــۆخــۆی دواجـــــار ئـــهم ب ــاب ـهت ـهی
ئێدیت کردووە( .ه هرواش ه چون شێوازی
پ هخشان هك ه و ك ــرۆك ــی ــی ب ــۆچ ــوون ـهك ــان
س هلمێن هری ق هڵ همی مامۆستا هێمنن).
وتارێکی دوورودرێ ــژ ك ه ل ه دوو ژمارەدا
باڵوە دەبێتەوە ك ه من وەک “مانیفێستی
مــامــۆســتــا هــێــمــن” ســـەیـــری دەکـــــەم،
مانیفێستێک ب ــۆ زم ــان ،ب ــۆ زمانێک کە
مەبەستێتی ئەو زمانە بگوازرێتەوە بۆ

ئەوانەی لەژێر دەسەاڵتی دیکتاتۆریدا،
لەژێر دەسەاڵتی زەبروزەنگی سانسۆڕدا
کاری ڕۆژنامەگەریان کردووه ،زۆر جاران
زیرەکانە هێندێک شت دەدەنە دەرێ ،بۆ
ئ ــەوەی کە خوێنەران بۆشاییەکانی ئەو
بابەت هی کە نووسەر نووسیوێتی پڕی
ك هن هوه ،یان بیاندۆزنەوە یان دێکۆدەیان
ب ــک ـهن ،ڕێــك ئــهو كـــارهی هێمن ل ــێ ــرهدا
بوێ ران ه دهیكا!
بۆیە دەک ــرێ ل ــەو وتـــارەی هێمن ئەم
کۆدانەی لێ ه هڵێنجی کە نەتەوەیەی كورد
زمانەک هی خەریکە بەرەو فەوتان دەچێ،
دەس ــەاڵت ــی سیاسی خەریکە زمانەک هی
لەنێو بەرێ و زۆر زیرەکانە ئاماژە بەوان ه
دەکا.
(بەشی دووه ــەم و کۆتایی ئ ــەم وت ــارە
ل ــە ژمــــارەی داه ــات ــووی “کــوردســتــان”دا
بخوێننەوە).
***
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ڕۆڵی ئافرەت لە گوتنەوەی بەیتە فۆلكلۆرییەكاندا
(بهیتی سوارۆ وهک نموونه)
پـــەڕەوە لە چۆم ی عــوودێ لە دەری ــای
عومانێ
ئەسپێكەخۆت بــــاژوێ لــە ك ــەن ــاری
دەسواران
بریا سوار ئەمن خەبەری تۆم بۆ هاتبا
كوژرابای
ئەوە درابایە بەر وەدای شیر و خەنجەر
و قەناران
نەوەك ئەتۆ هەاڵتبای و سەرێ كەحێلێ
خۆت وەرگێڕابا
لە بەر هەزار و پێنج سەد سواران
چونكە ئەمنت خەجاڵەت دەكرد
لە كن شەدە شل و شلومل و چاوبەكل و
ناسك و نازداران
شەرت بێ هەتا سەری مانگێ مانگ نوێ
دەبێتەوە
ئەمن نەدەمێ یا لێت قەردێ دەكەم ماچ
دم ی دە زەرد هەناران

سابات حەمید

ب ــەی ــت ــی ســـــوارۆ ی ــەك ــێ ــك ــە لــــەو ب ــەی ــت ــە
ك ــوردی ــی ــان ــەی كــە الیــەنــی پ ــاڵ ــەوان ــێ ــت ــی و
ت راژێدی و دڵدارییەكەی بووەتە تان و پۆ
و هەوێنی دەق ــەك ــە .ئ ــەو بەیتە ل ــە زمانی
كیژۆڵەیەكەوە گێڕدراوەتەوە .ئافرەتێك كە
كوڕە گ راوییەكەی دەچێتە شەڕێ .دەچێتە
كاولە لەحسا .سەفەرەكە س ــەف ــەری هات
و نەهاتە .دەچێتە ش ــەڕی م ــان و نەمان.
سوارۆ بەر لە ڕۆیشتنێ سەری ئەسپەكەی
وەردەگێڕێ و دێتە الی نازدار حەی رانەكەی
و داوای ماچێكی ل ــێ دەكـــا .ماچێك بۆ
ورەبەخشین لە دواساتەكانی م ــااڵوای ـیدا.
ماچێك كە بیكاتە توێشووی ڕێگەی هات و
نەهات و تاڵ و سوێرییەكانی سەفەرەكەی
پێ شیرین بكا .ماچێك كە توانا و تین و
گ ــوڕی پێ ببەخشێ بۆ ئ ــەوەی لە ك ــات و
ساتە تاقەتپڕووكێنەكانی شەڕگەدا ،خۆڕاگر
بێت و چــرای هیوایەكیش ل ــە دڵ ــیدا هەر
بڵێسەی بێت ب ــۆ گ ــەڕان ــەوە .ب ــەاڵم كچە،
ماچەكەی ناداتێ و وەعدەی ئەو ماچەی بۆ
دەخاتە ئەو كاتەی سوارۆ بە سەركەوتوویی
لە بەرەی شەڕێ بگەڕێتەوە .بە مەرجێك لە
ش ــەڕێ بگەڕێتەوە ،كچە بەڵێنی پێ دەدا
دوگمەی سینگ و مەمكانی بۆ بت رازێنێ و
شەو هەتا ڕۆژێ لە باخی سینە و مەمان
میوانی بكا.
لەگەڵ ئەوەشدا كچە هەندێ ڕاسپاردەی
هەیە و قسەی دڵ ــی ب ــۆ س ــوارەك ــەی دەك ــا
و بۆشی دەپ ــاڕێ ــت ــەوە ك ــە دوازدە ئیمامی
دەشتی بەغدایە دەستی بە عومری بگرن
و بیپارێزن .لە الیەكیشەوە دوعای ئەوەی
ل ــێ دەك ــا ،ك ــە ئ ــەگ ــەر ه ــات و ل ــەب ــەر ١٥٠٠
سواری دوژمن سەری كەحێلەكەی وەرگێ ڕا
و لەبەریان ب ــەزی و ڕای ك ــرد ،ئ ــەوا سوار
ب ــك ــوژرێ و بە تێکشكاوی و سەرشۆڕی
نەیەتەوە .كچە گ راوییەكەی سوارۆ ،لە الی
شەدەشل و شل و مل و ناسك و نازداران،
لە الی دەستەخوشك و خەنیمەكان ،گەلێكی
تاریفی شان و باهۆ و پاڵەوانێتیی سوارۆ
كردووە ،بۆیە لەوە تۆقیوە ئەگەر خەبەری
شكست و بەزینی سوارۆی بۆ بێنن .ئاخر
ب ــەزی ــن و تێکشكانی س ــوارۆ ئ ــەو ل ــە نێو
كۆڕی كیژۆاڵن شەرمەزار و ڕووڕەش دەكا.
ســــوارۆ دەڕوات و ڕۆژێــــك ل ــە ڕۆژان
خ ــەب ــەری ب ــری ــن ــدارب ــوون ــەك ــەی دێ ــت ــەوە بۆ
كچەگ راوییەكەی و ئەویش ڕادەسپێرێتە
حەكیم و لوقمانان كە دەست بۆ برینەكەی
نەبەن و دەرمانی نەكەن ،نەبادا برینەكەی
وەبــن بــدات و تەشەنا بكا .ئ ــەو دەیــەوێ
مەلهەمێكی ب ــۆ بگرێتەوە “لــە حێلی لە
دارچینێ لە ژەنگی گوارەی لە تۆزی شەدەی
ل ــە چڵكی ئانگوستیلەیی و ل ــە ئ ــارەق ــی
قووڵكەی بەر گەردنێ“ ....
دەق ی بەیت ی سوارۆ
گوتن ی :عەل ی كەردار

ئۆهۆ...هۆ...هۆ...هۆ...هۆیش
هەرچەند گازی دەكەمێ نایەی مەتاڵ
كەركەدەنێ()١
شیر ل ــە غـــەززەی ش ــای ف ــەرم ــان ــدە لە
خزمەتی وەزیری ماڵ لە بەغدایە
ئەوە كیژ دەڵێ
دوێنێ چووكەڵە سوارەكەی من دەچۆوە
سەفەری كاولە لەحسایە
ئەوە دەیگوت كیژێ وەرە دوو ماچم دەیە
بە سەری بە قوڕ و بە ملی بە كوێنم
ڕووم لێ وەردەگێڕا
هەی الڵ ببم نەمدەدایە
ئەوە لە دوایە دەچوومەوە پێش چووكەڵە
سوارەكەی خۆم
زوڵف ی خۆمم لەبەر دەگێڕا
مەمكی خۆمم بۆ دەبردەوە تكایە
شەرت بێ بە شەرتی خودا و ڕەسوواڵن
چووكەڵە سوارەكەم
بێتەوە ل ــەوێ ش ــەڕێ هەرامەتە لەوێ
هەاڵیە
ئ ــەم ــن سنگی خ ــۆم ــی بــۆ دەكــــەم بە
كاغەزەكەی مەرجان و
مەمكی خۆم ی بۆ دەك ــەم بە قەڵەمێكە
فەڕەنگی

ه ــەروەك ــوو م ــەالی دوازدەعیلم شەو تا
ڕۆژی لێ بكا متااڵیە
هەی سوار...هەر...هەر...هەر...هەر...
وەرە سوار ئەمن بەتەنێم
ئۆهۆ...هۆ...هۆ...هۆ...هۆیش
ئەوە كیژ دەڵێ سوار ئەگە دەچیە وان
سەفەرێ
ئەوەت وەسیەت بێ لە سەر دەست ی من
پــەڕەوە لە چۆم ی عــوودێ لە دەری ــای
عومانێ
ئەسپێكە خــۆت بـــاژوێ ل ــە ك ــەن ــاری
دەسواران
بریا سوار ئەمن خەبەری تۆم بۆ هاتبا
كوژرابایەی
ئەوە درابایە بەر وەدای شیر و خەنجەر
و قەناران
نەوەك ئەتۆ هەاڵتبای و سەرێ كەحێلێ
خۆت وەرگێڕابا
لە بەر هەزار و پێنج سەد سواران
چونكە ئەمنت خەجاڵەت دەكرد
لە كن شەدە شل و شل و مل و چاوبەكل
و ناسك و نازداران
شەرت بێ هەتا سەری مانگێ مانگ نوێ
دەبێتەوە
ئەمن نەتدەمێ یا لێت قەردێ دەكەم ماچ
دم ی دە زەرد هەناران
هەی سوار...هەر...هەر...هەر...هەر...
وەرە سوار ئەمن بەتەنێم
ئۆهۆ...هۆ...هۆ...هۆ...هۆیش
ئەوە كیژ دەرێ سوار ئەگە دەچیە وان
سەفەرێ
ئەوەت وەسیەت بێ لەسەر دەست ی من
ئەسپێكەخۆت
باژوێ لەكەناری دەرێگایێ
ئەوە ڕەببی سوارە بە دوور بی لە ئەسپی
ئەجەلێ
لە شەڕی پاش نوێژان تەپە و توركمانێ
هەرامەتە لەهەڵاڵیە
رەببی ئاگاداری چووكەڵە سوارەكەی من
بێ
بیپارێزن دوعای بۆ بكەن دوازدە ئیمام ی
دەشت ی بەغدایە
ئەوە كیژ دەڵێ لە چرقەی دەروون ی من ی
قەلەندەری بابان وێران
ئەوە ماسییان دەعبایان نەهەنگان
سەریان دینا دەرێ لە گۆم ی لەیل و
پەڕێ
وەك من جەرگیان دەچۆقالەی دەدانەوە
شیددەتی وێ گەرمایێ
هەی سوار...هەر...هەر...هەر...هەر...
وەرە سوار ئەمن بەتەنێم
ئۆهۆ...هۆ...هۆ...هۆ...هۆیش
ئەوە كیژ دەڵێ برینداری خەڵكی بریندان
بە ڕمبی
عەواڵی عەسۆی ئەوە چووكەڵە سوارەكەی
من
بریندارە بە مەودای دەخەنجەرێ
ئەوە بڵێن بە حەكیمان عەتاران دوكتەران
قایلم نییە دەرم ــان ــی ك ــەن و شتەقە
دەستان ی بكەنێ
هەتاوەكوونێ بۆخۆم دەگ ــەم ــەوە سەر
ئەوێ گەرمەبرینێ
دەرمانێكی بۆ ساز دەكەم لە حێلێ لە
دارچینێ
لە ژەنگی گ ــوارەی لە تۆزی شەدەی لە
چڵكی ئانگوستیلەی و
لە ئارەق ی قوڵكەی بەر گەردنێ
ئەوە دەیكەمە شەڵتە و دەیهاوێمە سەر
ئەوێ گەرمە برینێ
ئەوساڵ ساڵەكەی ناسكە ساڵە
چ ــووك ــەڵ ــە ســوارەكــەی م ــن دەچێتەوە

سەفەرێكە گەورە و گران
ئەمن زۆری دەترسێم وەبن دا( )٢لە من
بێنێتەوە تەشەنێ
هەی سوار...هەر...هەر...هەر...هەر...
وەرە سوار ئەمن بەتەنێم
ئۆهۆ...هۆ...هۆ...هۆ...هۆیش
ئەوە كیژ دەڵێ لەشكرێك هەستاوە لە
من لە چۆل ی شامێ
ب ــێ ئامانە ب ــێ ساماڵە دەڵ ــێ ــن زۆرە
زوربەیە
ئەوە دەڵێن كیژێ چووكەڵە سوارەكەت
بریندارە
ئەنگواوە برین ی جووت گوللەیە
ئەمنیش دەچــوومــەوە ك ــن حەكیمان
عەتاران دوكتەران
دەمـــگـــوت وەرنـــــەوە ســـەر چ ــووك ــەڵ ــە
سوارەكەی من بریندارە
ئەنگواوە لە جێ شەڕگەیە
ه ــەی الڵ بم پێیان دەگوتم دەردی پێ
مردنێیەتی
حـــەول و تــەقــەال و دەرمـــانـــكـــردن و
عەزیەتكێشان ی بێ فایدەیە
هەی سوار...هەر...هەر...هەر...هەر...
وەرە سوار ئەمن بەتەنێم
بەیتە كوردییەكان بە گشتی نێوەرۆكێكی
پاڵەوانێتی (حیماسی) ،دڵداری و ت راژێدییان
هەیە .بەو پێیە دەبێ لە نێوەرۆكی بەیتی
س ــوارۆ ورد بینەوە و بزانین خۆی لە كام
ی ــەك ل ــەو پێناسانەدا دەبینێتەوە .س ــوارۆ
دەچێتە شــەڕی ك ــاول ــە لەحسا .ب ــەو پێیە
شەڕێكە دەب ــێ س ــوارۆ لەوێدا قارەمانێتی
بنوێنێ و پاڵەوانانە بۆ سەركەوتن هەوڵ
بدا ،بۆ ئەوەی هیچ نەبێ ئەو سەركەوتنە،
بیگەیەنێتەوە ب ــەو قــەول و بەڵێنەی كە
كچەتیوەحەی رانەكەی پێی داوە ،ئەویش
ت ـرازان ــدن ــی دوگــمــەی سینگ و مەمكانە.
ب ــەاڵم كێشەیەك لێرەدا هەیە كە ناهێلێێ
تیشك بخەینە س ــەر پ ــان ــت ــای ــی و الی ــەن ــە
پاڵەوانێتییەكەی ،ئەویش ئەوەیە كە وەسفی
مەیدانی ش ــەڕ و چۆنیەتیی ش ــەڕك ــردن و
ئازایەتییەكانی سوارۆی تێدا نییە .دوكتۆر
سیرووسی شەمیسا لە كتێبی جۆرەكانی
ئــــەدەبدا ئ ــاوا پێناسەی ح ــەم ــاس ــە دەكــا:
حەماسە گێ ڕانەوەی سەربردەكانی پێش
مێژووە .ڕاپۆرتێكە لە ڕەوش و بارودۆخی
ڕۆژگارانی زۆر لەوە پێش و تێیدا باسی ئەو
شەڕانە دەكا كە لە پێناوی سەربەخۆیی و
دەرپەڕاندنی دوژمن لە نیشتیمان یان تێك
شكاندنی دوژمنان یان هەر نەبێ لە پێناوی
بەدەستهێنانی ناو و ناوبانگ و سەروەت و
ساماندا دەكرێن.
لەو بەیتەدا دیار نییە سوارۆ لە پێناوی
چ ــی ــدا دەچ ــێ ــت ــە شــــەڕێ .چ ــون ــك ــە ســـوارۆ
دەچێتە شەڕێك لە كاولە لەحسایە .دوكتۆر
م ــح ــەم ــم ــەد م ــوع ــی ــن ل ــە ب ــەرگ ــی پێنجەمی
“قامووسی موعین”دا ئ ــاوا باسی لەحسا
دەك ــات :احسا ،االحسا ،لحسا :ناوچەیەكە
لە ڕۆژئ ــاوای كەنداوی فارس و كەوتووەتە
ڕۆژه ــەاڵت ــی شێوە دوورگ ــەی عەرەبستان.
زەوی و زارەكەی لمە .بەاڵم چونكە ئاوێكی
باشی هەیە ،گەنم و جۆ و هەرزن و میوەی
لێ ڕەعەمەل دێ و خورماكەشی بەناوبانگە
و نزیك بە  ٣٥٠٠كەسیشی دانیشتوو هەیە.
بەندەری ئەحسا ناوەندی بازرگانییە و لە
كۆندا پێیان گوتووە “هجر” .شێخ ئەحمەد
ئەحسایی پێشەوای شێخییەكان لەو ناوچەیە
لەدایك بووە .بەو پێیە شەڕگەكەی سوارۆ
لە دەرەوەی كوردستان بووە .تا ئێستا هیچ

سەرچاوەیەكی مێژووییش لە گۆڕێ نییە
كە كورد ،لە پێناوی دەسەاڵتێكی خۆماڵ یدا
ش ــەڕی بردبێتە دەرەوەی سنوورەكانی
خــــۆی .بــــەاڵم ل ــە مـــێـــژوودا زۆر جـــاران
هەبووە سوارچاكی لەشكرێك و تەنانەت
فەرماندەی لەشكرەكانیش ك ــورد ب ــوون و
چوونەتە شەڕێك كە هیچ پەیوەندییەكی
بە كوردەوە نەبووە ،بەڵكو شەڕێكی ئایینی
بووە و لە پێناوی ئایین و هەستی ئایین یدا
ب ــووە .نموونەش شەڕەكانی سەالحەدینی
ئــەیــووبــی و دواتـــــر پ ــاڵ ــەوان ــێ ــت ــی ــی ــەك ــان ــی
“ساروبیرە” لە ش ــەڕی نێوان عوسمانی و
سەفەوییەكان لە ش ــەڕەك ــەی چاڵدێ راندا.
سەالحەدین زۆر ناس راوە و باسی ناكەین
بــەاڵم ب ــۆ ڕوون ــك ــردن ــەوەی باسەكەمان بە
كورتی ئاوڕێك لە ساروبیرە دەدەی ــن ــەوە.
حوسێن مەدەنی لە كتێبی “كوردستان و
ست راتیژیی دەوڵەتان”دا ئاوا باسی ساروبیرە
دەكا :یەكێك لە فەرماندە سەربازییەكانی
شا ئیسماعیلی سەفەوی ناوی ساروبیرە
بوو كە یەكێك بوو لە پیاوە خانەدانەكانی
ن ــاوچ ــەی بانە و بە دووهـــەزار شەڕكەری
خــۆیــەوە ل ــە بــــەرەی شــــەڕدا ج ــوام ــێ ــری و
پاڵەوانێتی و ئازیەتیی نواند ،ب ــەاڵم دواتر
پارچە تۆپێكی بەر کەوت و کوژرا.
دی ــارە س ــاروب ــی ــرەم ــان وەك نموونەیەك
هــــێــــنــــایــــەوە لــــــەو پـــــیـــــاوە شـــــەڕكـــــەرە
بــەدەســتوبــردانــەی كـــەواســـوورەی پێش
لەشكری بێگانەكان بوون و شەڕەكەیان هیچ
لە پێناوی خاك و نیشتیمان و نەتەوەكەی
خــۆیــانــدا نـــەبـــووە .ئ ــەگ ــی ــن ــا ش ــەڕگ ــەك ــەی
ســاروبــیــرە ،واتـــە شــەڕگــەی ســەفــەوی و
عوسمانییەكان ه ــەر ك ــوردس ــت ــان بــووە و
ماڵوێ رانی و كاولكارییەكانی شەڕی نێوان
ئەو دوو دەسەاڵتە ئایینییە و بەشمەینەتی
و ل ــێ ــق ــەوم ــان ــەك ــان هــەر ب ــۆ كـــورد بـــووە و
دەستكەوتەكانیشی بۆ داگیركەرەكان.
بەاڵم ناوی سوارۆی ئێمە و شەڕگەكەی
دیار نییە و ئەوەش ئیزنمان نادا لەوە زیاتر
باسی ئەو الیەنەی بكەین.
الیەن ی تراژێدی
د .سیرووس شەمیسا لە كتێبی جۆرەكانی
ئــــەدەبدا ئـــاوا پێناسەی تــراژێــدی دەكــا:
ت راژێدی نواندن و پێشاندانی كردەوەگەلێكی
گرینگ و جیددییە ك ــە ل ــە س ــەر ی ــەك بە
زی ــان و زەرەری پاڵەوانی سەرەكی ت ــەواو
دەبێ و هەوێنی چیرۆكەكە ،بە مەرگەساتی
پاڵەوانەكە كۆتایی دێ.
هــــەر ئــــەو دەڵـــــێ :لـــە ڕۆژئــــــــاوا ،ه ــەت ــا
ك ــۆت ــای ــی ــەك ــان ــی ســـــەدەی ح ــەڤ ــدەه ــەم ــی ــش
زۆربــەی مەرگەسات ی ــان ت راژێدیاكان بە
شێعر دەنــووســرانــەوە و ئــەو پ ــاڵ ــەوان ــەی
ت ــووش ــی چــارەڕەشــی و مەرگەساتەكەش
دەبوو لە چینی سەرووی كۆمەڵگە بوو.
ب ــەپ ــێ ــی ئـــەو پ ــێ ــن ــاس ــان ــە ،پ ــاڵ ــەوان ــەك ــەی
بەیتی ســوارۆ ،كە دواجــار تووشی مەرگە
س ــات دەبــێ و بەسەرهاتەكەی ل ــە زمانی
گێڕەرەوەی بەیتەكەوە بە ئێمە گەیشتووە،
چارەنووسێكی ت راژێدی و خەفەتبارانەی
هــــەبــــووە .س ــەی ــر ئــــەوەیــــە بــــەر لــــەوەی
س ــوار بگاتە شەڕگە و ه ــەر لە سەرەتای
وەڕێك ــەوت ــن ــەك ــەی ــدا ،گ ـراوی ــی ــەك ــەی لەگەڵ
ئەوەدا كە بۆی دەپاڕێتەوە “بەدوور بێ لە
تیری ئەجەلێ” ،دووعاشی لێ دەكا و دەڵێ:
ئەوە كیژ دەرێ سوار ئەگە دەچیە وان
سەفەرێ
ئەوەت وەسیەت بێ لە سەر دەست ی من

وەك بڵێی ،سوارۆ لە شەڕێ سەرناكەوێ
و دووعــــای گ ـراوی ــی ــەك ــەی قــەبــووڵ دەب ــێ
و ئ ــەو س ــەرەی ب ــردووی ــەت ــی نایەێنێتەوە.
لەگەڵ هەموو ئەوانەشدا ،الیەنی خەمباری
و ش ــی ــن ــگ ــێ ــڕی و الوانــــدنــــەوەی ب ــەی ــت ــەك ــە
خەستترین الیەنێتی.
وەك بـــاس كــــرا ،ب ــەی ــت ــەك ــان ســەربــردە
و لــە ڕاســـتـــیدا گ ــێ ــڕان ــەوەی ب ــەش ــێ ــك لە
ب ــەش ــم ــەی ــن ــەت ــی ــی ــەك ــان ــی ژیــانــی ڕابـــــردووی
گەلەكەمانن .ئەوانەی تۆزێك شارەزاییان
لە ڕابـــردووی ن ــەت ــەوەی ك ــورد هەبێ ،باش
دەزانێ ئەوا گەلە و نیشتیمانەكەی بەردەوام
ل ــەب ــەردەم ش ــااڵو و پەالماری داگیركەراندا
بــــــوون و ئــــەگــــەر بــــۆ زۆر دووریــــــش
نەگەڕێینەوە ،النیكەم ه ــەر لەسەردەمی
دەسەاڵتی عوسمانییە سوننە مەزەبەكان
و سەفەوییە شیعە م ــەزەب ــەك ــان ــدا گەلێك
كارەساتی دڵتەزێن بەسەر كورد هاتوون.
بە تایبەتی كاتێ ئەو دوو دەسەاڵتە نەیارە
پ ــەالم ــاری یەكتریان دەدا ،ه ــەم ــوو ج ــارێ
شەڕگە و شوێنی تێكهەڵچوونەكانیان هەر
كوردستان بووە .جگە لەوەش ئاوڕدانەوەیەك
ل ــە ك ــارەس ــات ــە دڵتەزێنەكەی قــەاڵی دم ــدم
و وێ ـران ــك ــردن و ك ــوش ــت ــارە بەكۆمەڵەكەی
ب ــاش ــووری گۆلی وەرمــێ ل ــەس ــەردەم ــی شا
ع ــەب ــاس ــی ســەفــەویــدا و دوورخ ــس ــت ــن ــەوە
(نەفیكردنی)ی بەردەوامی هۆز و عەشیرەتە
كوردەكان لە زێد و نیشتیمانەكەیانەوە بۆ
دوورە واڵتان ،هەموو بەڵگەن لەسەر ژیانی
كارەساتبار و پڕ لەخەمی ئ ــەو گەلە كە
هێشتاش شوێنەوارەكانیان بەسەرمانەوە
ماونەتەوە و ئێستاش بوونی هەمەوەندەكان
لە لیبی و بوونی زیاتر لە ی ــەك میلیۆن
كورد لە پارێزگای خۆراسان لە ڕۆژهەاڵتی
ئ ــێ ـران ك ــە ل ــە كتێبی “ك ــۆچ ــی م ــێ ــژووی ــی
ك ــوردەك ــان ب ــۆ خــۆراســان”ی (كەلیموڵاڵی
ت ــەوح ــی ــدی)ـ ــدا بەتێر و تەسەلی ه ــات ــووە،
ه ــەم ــووی بەڵگەی حاشاهەڵنەگرن .ئیتر
باسی كوردق ڕانەكانی سەردەمی ئەتاتۆرك
لە توركیا و ڕۆژهەاڵتی كوردستانی دەیەی
هەشتاكان و كارەساتەكەی هەڵەبجە و
ئەنفالی باشووری كوردستان هەر ناكەم.
ئ ــەح ــم ــەد ب ــەح ــری ل ــە ك ــت ــێ ــب ــی گەنجی
سەربەمۆردا لەو بارەیەوە دەڵێ :سەرجەم
دەتوانین بڵێین ژیانی ڕابردووی كوردەواری
وەك ت ـراژێ ــدی دەچ ــێ .ه ــەرب ــۆی ــە زۆربــەی
بەیتەكان ت راژیدیكن .گوێ بۆ هەر بەیتێك
هەڵدەخەین ،بارستایی ژیانێكی پڕ دەرد
و مەینەت بە تــەواوی هێزەوە هەست پێ
دەكەین و كۆنەبرینمان وەسۆ دێنەوە.
ئــەوەی بەحری باسی دەكــا ،ئ ــەو بەشە
لە كارەساتە دڵتەزێنەكانی ڕاب ــردوون كە
ب ــوون ــەت ــە ه ــەوێ ــن ــی ب ــەی ــت ــەك ــان .هــەر وەك
چ ــۆن ك ــارەس ــات ــە دڵتەزێنەكانی مێژووی
هاوچەرخی كوردستان بوونەتە هەوێنی
سەدان شیعر و چیرۆك و گۆرانی و سروود.
***
 )١م ــەت ــاڵ ك ــەرك ــەدەن ــێ :ئ ــەو قەڵغانەی
شــــەڕكــــەران ب ــۆ گـــێـــڕانـــەوەی ش ــی ــر و تیر
بەدەستیانەوەیە .جاری واب ــووە مەتاڵەكە لە
شێوەی سەری شێر یان جانەوەرێكی دیكە
بووە كە لێرەدا دیارە مەتاڵی سوارۆ لە شێوەی
سەلكی كەركەدەن بووە.
 )٢وەبن دەدا :وەبندانی برین ،تەشەناكردنی
ب ــری ــن ل ــە ژێــــرەوە ب ــەب ــێ ئـــەوەی لــەســەرەوە
ئاسەوارێكی ئەوتۆی لێ دیار بێ ،لە بنەوە
تەشەنە دەكات.

ه تۆڕی جیهانیی ئینتێرنێتدا:
ماڵپهڕی ناوهندیی حیزبی دێموکراتی کوردستان ،ڕۆژنامهی «کوردستان» ل 
ئیمەیل و تهلهفوونی ڕۆژنامەی کوردستان:
info@kurdistanukurd.com
+9647501771202
ئیمەیل و تهلهفوونی تهشکیالتی نهێنی:
Tashkilat.kdp92@gmail.com
+9647508483312

www.kurdistanukurd.com
info@kurdistanukurd.com
www.kurdch.tv: Yahsat 1A @ 52.5° East MHz 11958
polarization: Vertical -27500 FEc : 7/8
Radiodk59@gmail.com
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گەشتێک لە ئاربابای بانەوە بۆ باواجیی کۆیە
“ گەشتێک لە ئاڕبابای بانەوە بۆ باواجیی کۆیە” بەشێک
لە بەسەرهاتەکانی ژیانی سیاسی و کۆمەاڵیەتی تێکۆشەری
دیرینی کورد ،کاک هاشم کەریمییە.
کاک هاشم کەریمی ،ئەندامی پێشووی دەفتەری سیاسیی
حیزبی دێموکرات هەموو تەمەنی  ٨٢ساڵەی ،لە خەبات بۆ
ڕزگــاری نەتەوەکەی لەژێر چنگی داگیرکاری و تێکۆشان بۆ
لەنێوبردنی چەوسانەوەی چینایەتی و گەیشتنی هەژارەکانی
واڵتەکەی بۆ گەیشتن بە ژیانێکی باش و سەردەمیانە ،بەبێ
هیچ چاوەڕوانییەک لە ژیانی شەخسی خۆیدا تێپەڕ کردووە.
نــووســەر لــە پێشەکیی ئــەم کتێبەدا بــاس ل ــەوە دەک ــا کە
نووسینەکەی تەنیا بیرەوەریی شەخسییە و بە مێژووی حیزبی
دانانێ ،بەاڵم وەک بۆخۆی دەڵێ لەبەر چاالکیی سیاسیی دەیان
ساڵەی و لە سۆنگەی بەرپرسایەتییەکانی لە حیزبی دێموکراتدا
بەشێکی زۆر لــەو بــیــرەوەریــیــانــە دەچــنــە خــانــەی مــێــژووی
بزووتنەوەی کورد و حیزبی دێموکراتەوە.
کاک هاشم کەریمی ساڵی ١٣١٧ی هەتاوی لە شاری بانە
لەدایک بووە .خوێندنی ناوەندی لە بانە تەواو کردووە و دوای
تەواوکردنی دەورەی خوێندنی مامۆستایەتی لە بانە دەبێتە
مامۆستای قوتابخانە .لە مێرمنداڵیدا و دوای ڕووداوەکانی ساڵی
 ١٣٣٢و دواتر بە شێوەیەک هاوکاری لەگەڵ ئەندامانی حیزبی
دێموکرات دەرگای کاری سیاسی بەڕوودا دەکرێتەوە .بەهۆی
ئەو چاالکییە سیاسییەکانی لە الیەن ساواکەوە ،سەرەتا بەرەو
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ه مااڵوایی
بهر ل 

بناژۆخوازیی ئیسالمی و
داهاتووی ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست

گوندی چەمپاراو لە بانە و دواتریش بۆ شاری نەهاوەند دوور خراوەتەوە.
کاک هاشم دواتر بۆ درێژەدانی خوێندن چووەتە تاران و ساڵی  ١٣٥٠لە
زانستگەی تاران لیسانسی زانستە سیاسییەکان وەرگرتووە و دواتر لە
سۆنگەی چاالکییە سیاسییەکانی پەڕیوەی باشووری کوردستان بووە.
کــاک هاشم ساڵی ١٣٥٢لــە کونگرەی سێهەمی حیزبدا بە ئەندامی
کومیتەی ناوەندی هەڵبژێردراوە و چەند مانگ پێش شۆڕشی گەالنی
ئێران لەدژی ڕێژیمی پاشایەتی بە نهێنی گەڕایەوە سنە .لە دوای کونگرەی
شەشەمی حیزب بووەتە ئەندامی دەفتەری سیاسی حیزب و هەتا ساڵی
 ١٣٧٥وەک ئەرکی پێشمەرگانەی لەو ئاستە لە ڕێبەریدا ماوەتەوە ،دواتر
چووەتە واڵتی بریتانیا و ئێستا لەوێ دەژی.

سنە و سلێمانی دەبنە دەستەخوشک

شوڕای شاری سنە ڕایگەیاندووە کە بەپێی پەسندکرانی بڕیارێک
دوو شاری سنە و سلێمانی لە باشوور و ڕۆژهەاڵتی کوردستان
دەبنە دەستەخوشک.
حیشمەتوڵاڵ سەیدی ،سەرۆکی شارەوانیی شــاری سنە دەڵێ
بەپێی ئەم بڕيارە سنە وەکو شاری داهێنەر لە بــواری مۆسیقی
و سلێمانیش وەکــو شــاری داهێنەر لە بــواری ئەدەبیات وەکــوو
دەستەخوشک دەناسێندرێن.
ئەو کاربەدەستەی شارەوانیی شاری سنە دەڵێ سنە و سلێمانی
لە ڕووی مێژوویی ،کولتووری و کۆمەاڵیەتییەوە خاڵی هاوبەشی
زۆریان هەیە و دەیانەوێ تواناکانی هەردوو شارەکە بەکار بێنن
بۆ پەرەپێدانی پێوەندییە کولتووری ،کۆمەاڵیەتی ،ئــابــووری و
گەشتیارییەکانی نێوانیان .هەروەها لەو دەرفەتی دوو الیەنەیە
بۆ پڕۆژەکانی وەبەرهێنانیش کەڵک وەرگــرن .ئەو گوتی جگە لە
هاوبەشیی فەرهەنگی و کۆمەاڵیەتی ئەو دوو شارە لە دوو ساڵ لەوە
پێشەوە لە الیەن یۆنێسکۆوە چوونە ڕیزی شارە خوڵقێنەرەکانی
جیهانەوە.
سەرۆکی شارەوانیی سنە دەڵێ ،لەو بارەیەوە قسەیان لەگەڵ
بەرپرسانی شاری سلێمانیش کردووە و دانوستانی زیاتریان لەگەڵدا
دەکــەن بۆ ڕاگەیاندنی دەستەخوشکیی دوو شارەکە بەشێوەی
فەرمی.

«نانی پیرۆز» دوو خەاڵتی فێستیڤاڵی
فیلمی «ترێنتۆ»ی ئیتالیای بردەوە
بەڵگەفیلمی “نانی پیرۆز” ( )Holy Breadدوایین بەرهەمی
ســیــنــەمــاکــاری کــۆچــکــردووی کـــورد “ڕەح ــی ــم زەبــیــحــی” و لە
بەرهەمهێنانی سینەماکاری ناوداری کورد “توورەج ئەساڵنی” لە
نوێترین بەشداری نێودەوڵەتی خۆیدا لە بەشی پێشبڕکێی سەرەکی
شەست و نۆیەمین خولی فێستیڤاڵی نێودەوڵەتی فیلمی “”Trento
لە واڵتی ئیتاڵیا پێشان درا.
نانی پیرۆز توانیی توانی دوو خەاڵتی گــەورە و گرینگی ئەم
ڕووداوە پڕبایەخە سینەماییە و کۆنترین فێستیڤاڵی ئەورووپا بە
نێوەرۆکی فەرهەنگی شاخ ،سروشت و ڕووداوی سەرنجڕاکێش
بباتەوە .خەاڵتەکان بریتی بوون لە خەاڵتی زێڕینی  3هەزار یۆرۆیی
باشترین فیلم لە پەیوەندیی لەگەڵ کوێستاندا Golden Gentian
واتە “ژیان لە کوێستان و خەڵکی لە کوێستان” و هەروەها خەاڵتی
 500یۆرۆیی لە الیەن ئەنجومەنی ئاشتی و مافی مرۆڤی پارێزگای
ترێنتۆی پێ بەخشرا.
“نانی پیرۆز” بۆ دەستخستنی ئەم سەرکەوتنە لەگەڵ  13فیلم
لە واڵتانی جۆراوجۆری جیهان ،لەوانە :فەڕانسە ،مەغریب ،سوئیس
ئیتاڵیا ،ئۆڕۆگۆئە ،ئاڵمان ئیسپانیا ،ئۆکڕاین ،ئۆتریش ،ئەمریکا،
لەهێستان ،بوڵغارستان ،گرینلەند ،چین و بێلژیک لە ڕکەبەریدا بوو.

خولێکی ڕێنووسی کوردی لە جوانڕۆ کۆتایی پێ هات
خولێکی ڕێنووسی کــوردی لە شاری جوانڕۆ کۆتایی پێ
هات.
ئەم خولە فەرهەنگییە کە ڕۆژی دووشەممە١٩ ،ی بانەمەڕ
ڕێوڕەسمی کۆتاییەکەی ڕاگەیەندرا ،لەالیەن ناوەندی فەرهەنگی
و فێرکاریی بەیان بەڕێوە چووە و مانگ و نیوێکی خایاندووە
و وانەبێژەکەی «سروە مورادی» بووە.
لقی نــاوەنــدی بــەیــان لــە جــوانــڕۆ لــە ڕێــبــەنــدانــی ١٣٩٧ی
هەتاوییەوە دامــەزراوە و هەتا ئێستا چەند خولی فێرکاریی
ڕێنووسی کوردیی لەو شارە بەڕێوە بردووە .شایانی گوتنە کە
ناوەندی فەرهەنگی و فێرکاریی بەیان بۆخۆی ساڵی  ١٣٩٦لە
شاری بۆکان دامەزراوە و لە زۆربەی شارەکانی ڕۆژهەاڵتی
کوردستان و چەندین گەورەگوند و ئاواییش نوێنەرایەتیی
هەیە.
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بیژەن جەزەنی لە ڕوخسارە دیارەکانی
چریکی فیدایی ،لە وتارێکدا کە ساڵی ١٣٥٢
لە زینداندا نووسیویەتی ،دەڵێ :واڵتی ئێران
حکوومەتێک بە ئاخوندی شیعە قەرزدارە.
جــەزەنــی لــەم وتـــارەدا بــاس لە دەور و
کاریگەریی گرینگ و مێژوویی مەزھەب و
وریا ڕەحمانی
ئاخوندی شیعە لە جومگە جۆراوجۆرەکانی
کۆمەڵگەی ئێران بەتایبەت ڕەوتی سیاسیی
واڵتــدا ئەویش لە دوای سەفەوییەوە دەکــا .ناوبراو دەڵێ ئەو
دەورە شوێندانەر و کاریگەرییە بەرفراوانە لە درێژەی مێژووی
سیاسی و کۆمەاڵیەتیی ئێراندا بــەردەوام ڕوو لە گەشە بووە
و ناکرێ تا سەر ھەر بەم جۆرە بمێنێتەوە ،بەڵکوو دواجار لە
وێستگەیەکی مێژووییدا ئیتر خۆی مەیدانداری دەکا و ڕکێفی
بەڕێوەبەرایەتیی واڵت دەگرێتە دەست .تەنیا دوای  ٥ساڵ لە
نووسینەکەی ناوبراو پێشبینییەکەی وەدی ھات و ئاخوندی
شیعە دەسەاڵتی سیاسیی ئێرانی بەدەستەوە گرت.
ڕۆحی بۆچوونەکەی جەزەنی لــەوەدا خۆی دەنوێنێ کە لە
پرۆسەی ڕەوتــی سیاسی و کۆمەاڵیەتیی واڵتــاندا کاتێک کە
ئیدیۆلۆژییەکی تایبەت دەستی بااڵ دەگرێ و لەسەر بابەت و
جومگە جۆراوجۆرەکانی واڵتدا شوێندانەر دەبێ ،ئیتر تا سەر
بە پەراوێزنشینی ڕازی نابێ و لە شوێنێک بەوالوە لە پێگەی
بەدەستەوە گرتنی دەســەاڵتدا دەردەک ــەوێ .وێدەچێ کە ئەم
بۆچوونە نەک ھەر تەنیا بۆ واڵتێکی وەک ئێران ،بەڵکوو بۆ
ھەموو واڵتانی دیکەی ھاوشێوەش ھەر وا بێ.
کۆمەڵگەی ڕۆژئاوایی دەمێکە لەم قۆناغە تێپەڕیوە و کاریگەریی
دەسەاڵتی ئاینیی ،کاتی خۆی ،بە ھەموو وجوودەوە ھەست پێ
کــردووە .بۆیە زۆر سەختە تازە جارێکی دی بۆ ئەو قۆناغ و
سەردەمە بگەڕێتەوە و ئێستا تەنیا وەک گوزارێکی مێژوویی
دەیخوێنێتەوە .کەچی هەنووکە ڕووی کێشەکە لە واڵتانی
ڕۆژھەاڵتــی نێوەڕاستە کە ڕۆژ بە ڕۆژ بیری فێندەمێنتالیزمی
ئیسالمی تێیدا پەرە دەستێنێ .بەداخەوە کۆمەڵگە دواکەوتووەکان
تا خۆیان شتێکیان بەسەر نەیەت ھەستی پێ ناکەن و کەمتر ھەوڵ
دەدەن لە ئەزموونی کۆمەڵگەی جیهانی لەپێناو بەرژەوەندیی
خۆیان کەڵک وەرگرن.
پەرەی بــەردەوام و ڕوو لە گەشەی بناژۆخوازیی ئیسالمی
لە ناوچەی ڕۆژھەاڵتــی نێوەڕاست بە چەشنێکە کە بۆ ھەموو
کون و کەلەبەرەکانی ژیانی کۆمەاڵیەتی بە ھەموو ڕەھەندەکانی
خۆیەوە شۆڕ بۆتەوە و ،ئەگەر مشووری ژیرانەی لێ نەخورێ
بەدوور نییە کە دواجار ھەر ئەوەی لێ بکەوێتەوە کە لە واڵتی
ئێراندا دیتمان.
خەڵکی ئــەو ناوچەیە بەگشتی دوو جــۆر لــە دەســـەاڵت لە
پێناسەیەکی گشتیدا دەناسن؛ ئیسالمی و عیلمانی .زۆربــەی
حکوومەتە عیلمانییەکانیش لە یەک سەدەی ڕابردوودا یا وەک
بەعسی عێراق و سووریە چەپی سۆسیالیستی ،یا وەک میسر
و لیبی و یەمەن میلیتاری بوون و بەگشتی لەڕێی کۆدەتایەکی
ســەربــازیــیــەوە بــە دەســــەاڵت گەیشتبوون .خــاڵــی ھاوبــەشــی
ھەمووشیان دیکتاتۆڕی و ئیدیۆلۆژیکبوونیانە کە ڕێک لێرەدا
لەگەڵ ئیسالمی سیاسی و دەسەاڵتی ئایینیدا یەک دەگرنەوە.
کەچی ئەو حەقیقەتە بەھۆی ئەزمووننەکردنیان بەالی بەشی
زۆی خەڵکی ئەو کۆمەڵگەیانەوە شاراوەیە و نایبینن.
لە ئێستادا زێدەپەرەسەندن و بەردەوامیی بیری بناژۆخوازیی
ئیسالمی لە زۆر لە واڵتانی ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست لە حاڵێکدایە
کە خەڵکی ئەم واڵتانە بارودۆخی خەڵکی ئێران و ئەفغانستان
نابینن تا بزانن لەژێر ڕکێفی دەسەاڵتی ئیسالمیی ئەو واڵتانەوە
چ بەاڵیەکیان بەسەر ھاتــووە! بۆیە ئەو پــەرە ھەمەالیەنەیەی
فێندەمێنتالیزمی ئیسالمی کە لە ئێستای ناوچەکەدا دەبینرێ
ئەگەر بە شێوەیەکی گونجاو پێشی پێ نەگیرێ ،دواجــار لە
چوارچێوەی پــڕۆژەی ئیسالمی سیاسیدا بــەرەو بەدەسەاڵت
گەیشتنی کۆمەڵێک حیزبی ئیسالمی دەکــێــشــرێ کــە ڕەنگە
کاریگەریی خەسارەکانی چەندین نەوەی یەک لە دوای یەک لەوا
کۆمەڵگەیانەدا بگرێتەوە.
بەداخەوە بەشی زۆری حکومەتەکانی ئەو ناوچەیە لە پێگەی
بەرپرسایەتی بەرانبەر بە خەڵک و داھاتــوودا ناجوڵێنەوە .ھەر
بۆیەش پشکی سەرەکیی قورسایی ئەو ئەرکە دەکەوێتە سەر
شانی ڕووناکبیران و رێکخراوەکانی کۆمەڵگەی مەدەنی کە ئایین
بۆ پێگە حەقیقییەکەی خۆی بگەڕێننەوە و لە بەستێنی کۆمەڵگەوە
بەرەو بەستێنێکی کەسی ڕێنوێنیی بکەن.

