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دامهزرانی کۆماری کوردستان له چوارچێوهی ئێرانێکی دێموکراتیکی فیدراڵدا
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پلینۆمی ههشتهمی کۆمیتهی ناوهندی:

الوانی کورد دهبێ وریای سیاسهتی ل ه پهراوێزخستنی ڕۆژههاڵت
ن
له ڕێگای پرسی کورد له پارچهکانی دیکهی کوردستا 
نب

سەروتار

ئێران لە گێژاوی

کێشە ناوچەییەکاندا
کهماڵ کهریمی
لە دوای بە دەســەاڵت گەیشتنی کۆماری
ئیسالمی لە ئێران و لە ماوەی نزیک بە چوار
دەیەی تەمەنیدا ،ئهو ڕێژیم ه بە دەستێوەردان
لــە واڵتــانــی ن ــاوچ ــەدا بــە پــێــی سیاسەتی
پەرەپێدانی مەیدانی دەسەاڵتی سیاسی و
ئایینی خۆی کێشەخوڵقێنترین واڵت بووە
لە ناوچەی ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاستدا .ڕێژیم
هــەر ج ــارەی لــە واڵتــێــک و بـ ه خۆڵقاندنی
کێشەیەکی نوێ ،وای کردوە کە ئیستا ئەم
کێشانە بــە کــۆ لــەســەر کــۆمــاری ئیسالمی
کەڵەکە بن کە بــەرەبــەرە هەست دەکــرێ،
درێژەدان و یارمەتیدان بەو الیەنانەی هەتا
ئیستا بە پشتیوانی و پــووڵ و ئیمکاناتی
ئینسانیی ئــەوان ئیمکانی خۆڕێکخستن و
کێشەخۆڵقاندنیان لە واڵتەکانیان داوە ،کارێکی
حاسان نەبێ و ئەگەر بیهەوێ خۆیشی لێ
دەربـــاز بکا ڕێگەیەکی سەختی لــە بــەرە.
وەزعــی ئەم ناوچە بــەدوای سەرهەڵدانی
شــەڕی داعــش ڕێگەی بۆ واڵتانی ڕۆژئــاوا
کردەوە کە جیاواز لە ڕابردوو ،کە بە بوونی
چەند پێگەیەکی نیزامی لــە واڵتــانــی وەک
سعوودیە و ئێمارات و جووڵەی کەشتییە
شەڕکەرەکانیان لە ئاوەکانی دەورووبــەر
دەورێکی سێمبۆلیکیان لە بوون و پشتیوانی
واڵتــانــی دۆســت و هاوپەیمانیان هەبوو،
دەرکەون .ڕووسیە و ئەمریکا کە سیاسەتیان
بۆ پەرەپێدانی نفووز لە هەرکام لە واڵتانی
ناوچە دەیــان ساڵە تووشی کێبەرکێیەکی
بەردەوامی کردوون ،لە سووریە کەوتوونەتە
شەڕێکی ناڕاستەوخۆوە .هەرچەند سەرەتا
هــەمــووان بــە ن ــاوی بــەرەنــگــاربــوونــەوەی
تێرۆرەوە هاتنە مەیدانی ئەو شەڕە ،بەاڵم
ڕووســیــە بۆ پاراستنی ڕێژیمی ئەسەد و
کردنەوەی جێ پێیەکی نوێ بۆ نزیکبوونەوە
لـــە دەریـــــا و ،ئــەمــریــکــا و هــاوپــەیــمــانــە
ڕۆژئــاوایــیــەکــانــی بــۆ قایمترکردنی پێگەی
خــۆیــان ،بــە لێدانی داع ــش و الوازکــردنــی
دەسەاڵتی بەشار ئەسەد ،کەوتنە دووبەرەی
جـــــیـــــاوازەوە .ئــیــســتــا ســـووریـــە بــووەتــە
مەیدانێکی کــراوە بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی
هــێــزە دژ بــە یــەکــەکــان .ئـــەوەی بــە نــاوی
شــەڕی نیابەتییەوە لــەوێ دەک ــرێ ئەگەر
هەوڵی چارەسەرێکی دیپلۆماسی بەهێزی
بۆ نــەدرێ ،لە ڕاستیدا داهاتووی سووریە
بەرەو ئاقارێکی نادیار و پێوەندییەکانی ئەو
زلهێزانەش بەرەو ئاستێکی مەترسیدار دەبا.
گۆڕانی سیاسەتی ئەمریکا و وەدەنگهاتنی
بــەرامــبــەر بــە جینایەتە دژە مرۆییەکانی
ڕێــژیــمــی بــەشــار ئــەســەد و بەکارهێنانی
چــەکــی شیمیایی لــە دژی خەڵکی سیڤیل
ل ــە هــــەڕەشــــەوە ب ــۆ کــــــردار ،ب ــە لــێــدانــی
گ ــورزی ســەربــازی لــە پێگە ســەربــازی...،
٢

کۆمیتهی ناوهندیی ههڵبژێردراوی کۆنگرهی شازدهههمی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان ،رۆژهکانی  ٢٥تا ٢٧ی خاکهلێو ه ههشتهمین پلینۆمی خۆی بهڕێوه برد.
ل ه ههڵسهنگاندنی بارودۆخی سیاسیی ئێران و کوردستاندا پلینۆم پێی وابوو بههۆی سیاسهت و رهفتاری حکومهتی خۆسهپێن و نادێموکراتیکی
کۆماری ئیسالمی ،جیا له تاقمێکی کهم نهبێ که بهرژهوهندیان لهگهل ئهو نیزامه گرێ دراوه ،بارودۆخهکه هیچ له قازانجی خهلکدا نهگۆڕاوه .ههر ئهوهش
وای کردو ه که له چهند مانگی ڕابردوودا شهپۆلێکی نوێی ناڕهزایهتی و تووڕهیی خهڵکی ئێران بهدژی رێژیم وهڕێ بکهوێ .بهاڵم ئهم بزوتنهوهیه بۆ ئهوهی
ببێته راپهڕێنێکی سهرتاسهری یا النیکهم پاشهکشهی جیددی به رێژیم بکا ،هێشتا کۆسپی گهورهی لهپێش ه و پێویستیی به زۆر فاکتهر لهبواری ڕوونبوونی
ئامانج و ئاقاری بزوتنهوهکه و ههبوونی ئادرهس یا جهمسهرێکی هیدایهتکردنی بزوتنهو ه و ڕاکێشانی پشتیوانیی چین و توێژهکانی دیکهی کۆمهڵگ ه و
سهرنجی زیاتری نێودهوڵهتی بۆ پێشگیری ل ه سهرکوتی خوێناوی ههیه   .پلینۆم ههروهها پێی وابوو ک ه هۆیهکی سهرهکیی مانهوه و بهردهوامیی حکومهتی
کۆماری ئیسالمی نهبوونی ئۆپۆزیسیۆنێكی بههێز و ئهلترناتیڤێكی جیددییه و بهداخهوه پهرش و باڵوی و نالێكیی هێزهکانی ئێرانی ئێستاش درێژهی ههیه.
پلینۆمی ههشتهمی کۆمیتهی ناوهندی ل ه درێژهدا پێداگریی لهسهر پرهنسیپی ڕۆژههاڵت تهوهری کردو ه و ڕایگهیاندو ه ک ه به ڕاشکاوییش ههر
چهشنه دهستێوهردان و کۆسپ داتاشینێکی هێزی پارچهی دیکهی کوردستان بۆ سهر خهباتی کورد له ڕۆژههاڵت رهت دهكاتهوه و نیشتمانپهروهرانی
ڕۆژههاڵت بهتایبهتی الوانی خوێنگهرم له سیاسهتی ل ه پهراوێزخستنی ڕۆژههاڵت له رێگای پرسی کورد له پارچهکانی دیکهی کوردستان ئاگادار دهکاتهوه.

مانگرتنی کاسبکارانی شارە سنوورییەکانی کوردستان

بێکاری ل ه کوردستان له سهتا  40زیاتره

لە دژی داخستنی سنوورە کۆڵبەرییەکانی نێوان ڕۆژهەاڵت و باشووری
کوردستان ک ه لەالیەن ڕێژیمی کۆماری ئیسالمییەوە داخراوە ،لە
شارەکانی جوانڕۆ ،بانە ،سهقز و مهریوان دووکانداران و بازاڕییەکان
مانیان گرت و لە بەر دەم فەرمانداریی ئەو شارە کۆبوونەوە.
ئەو مانگرتنە لە ڕۆژی 26ی خاکەلێوەوە دەستی پێکردو ه و تا ئهمڕۆ
درێژهی ههیه .ڕاخستنی سفرەی بەتاڵ لە سەرشەقام بە نیشانەی ئەوپەڕی
هەژاری و دەسکورتی دیارترین دیمەنی ئەو مانگرتن و ناڕەزایەتیدەربڕینە
مەدنییانەی ه کە بەرانبەر بە کەمتەرخەمیی بەرپرسان و داخرانی
سنوورەکان وەکوو تاقە ڕێگایەک بۆ دابینکردنی بژێوی ژیانی دهیان
هەزار کەس لە کوردستان لەو چەند شارەی کوردستان وەڕێ خراون.
ن ک ه ئامار ه دهوڵهتییهکان دهڵێن
ئهو بازاڕچ ه سنوورییان ه ل ه کاتێکدا داخراو 
زیاتر ل ه  80ههزار بنهماڵ ه لهو ڕێگهیهو ه ڕسقی ڕۆژانهیان دهست دهکهوێ.

ل ه کاتێکدا ئامار ه ڕهسمییهکانی دهوڵهت نرخی بێکاری ل ه پارێزگای سنهیان کهمێک
زیاتر ل ه سهتا  12ڕاگهیاندوه ،بهاڵم نوێنهری شاری سن ه ل ه مهجلیس دهڵێ ئهم ئامار ه
چهواشهکاریی ه و ئاماری ڕاستهقینهی بێکاری ل ه کوردستان زۆر لهوهند ه زیاتره.
سەید ئەحسەن عەلەوی لە وتووێژ لەگەڵ هەواڵدەریی حکومهتیی
«تەسنیم»دا ڕایگهیاندو ه ک ه ڕێژهی بێکاری ل ه کوردستان ل ه چاو ناوچهکانی
دیکهی ئێران ل ه ههموو شوێنێک زیاتره .هۆکاری ئهوهش بۆ پاشکهوتنی
کوردستان ل ه ڕووی ئابووری و کهمیی کارگ ه و کارخانهکان هاوکات
لهگهڵ ناچاالکبوونی ئهو کهم ه کارگ ه پیشهیی ه لە کوردستان دهگهڕێتهوه.
ناوبراو دهڵێ ئاماری ڕاستەقینەی بێکاری لە پارێزگای سن ه سهروو
 %40ه و ئهو بارودۆخهش ڕۆژ ب ه ڕۆژ خراپتر دهبێ .ب ه تایبهت
ئێستا ب ه داخرانی بازاڕچ ه سنوورییهکان و ڕێگری ل ه کۆڵبهری کردنی
کاسبکارانی ناوچ ه سنوورییهکان ڕێژهی بێکاری ل ه کوردستان زیاتر بووه.

ژماره٧٢٤:

2
درێژەی:

ئێران لە گێژاوی

کێشە ناوچەییەکاندا
ناوەندەکانی بهرههمهێنان و عهمبارکردنی چەکی
شیمیایی و بنکەی فڕۆکە ئاسمانییەکانی سووریە،
سووربوونی ڕۆژئاوای لە ڕووبەڕووبوونەوە لەگەڵ
ڕووسیە و هاوپەیمانەکانی ئاشکرا کرد .کاتێک کە
ئەمریکا بە هاوکاریی بریتانیا و فەڕانسە و پشتگیری
ژمارەیەکی بەرچاو لە هاوپەیمانەکانیان لە نێو واڵتانی
جیهاندا ،دوایین هێرشی بۆ سەر پێگەکانی سەربازی
سووریە ئەنجام دا بە ڕوونی پەیامی خۆی بە ڕووسیە
ڕاگەیاند کە ،هیچ شتێک بەربەست نابێ لە بەرامبەر
ڕووبەڕووبوونەوەیان لە سووریەدا .ئەم هەڕەشە
سەربازییانە نە تەنیا هێزەکانی ئەسەد بەڵکوو لە چەند
شوێنێک بنکەی هاوپەیمانە ڕووسی و ئێرانییەکانیشی
گرتەوە و بە هۆیەوە تا ئیستا ژمارەیەک لە
سەربازانی ڕووس و زیاتر لە چەکدارەکانی سەر بە
سپای پاسدارانی کۆماری ئیسالمی تێدا کوژراون.
بێگومان ئەم سیاسەتانەی ئەمریکا و هاوپەیمانەکانی،
لەالیەکەوە دڵخۆشکەرن بو بەربەست دانان لە
سەر ڕێگەی درێژەی تەمەنی ئەو ڕێژیمانەی کە
بێ سڵکردنەوە و تەنیا لە پێناو مانەوەی خۆیاندا
دەست بۆ هەر چەشنە جینایەتێک بۆ سەرکوتکردنی
خەڵکی واڵتەکەیان دەبەن .لە الیەکی دیکەشەوە
بۆ هاوپەیمانەکانیان کە بەبێ بیرکردنەوە لە
چارەنووسی ملیۆنان خەڵکی لێقەوماوی ئەو واڵتانە
و تەنیا لە پێناو بەرژەوەندییەکانی خۆیان چاو لە
هەر چەشنە جینایەتێکی ئەوان دەنووقێنن و تەنانەت
یارمەتیشیان دەدەن پەیامێکی ڕوونی تێدایە .بەاڵم
هێشتا زووە کە بزانین درێژەی ئەم ڕەفتارانە،
دەرخەری گۆڕانێکە لە داڕشتنی ستراتێژییەکی نوێی
ئەمریکا و هاوپەیمانە ڕۆژئاواییەکانی لە ئاستی
جیهانی و بە تایبەت لە ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاستدا کە
دەتوانێ زۆر گۆڕانی جیددی بۆ سەقامگرتوویی لە
ناوچەدا بە دوای خۆیدا بێنێ ئەگەرچی بەداخەوە
وێرانی و کوشتنێکی زۆریشی بە دواوە بووە.
لەم نێوەدا کۆماری ئیسالمی لە ناوچەدا و
بە تایبەت لە حەوت ساڵی ڕابردوودا بە هەموو
شێوەیەک و بە هەموو ئیمکاناتی نیزامیی خۆیەوە
بەشداریی ڕاستەوخۆی لە شەڕی سووریە لە
دژی خەڵکی ئەو واڵتە و دژبەرانی ئەسەد کردوە.
بە شێوەیەک کە شەڕەکەی کردووەتە هی خۆی و
لە کۆشکی سەرۆککۆمارییەوە هەتا هەموو ناوچە
شەڕلێدراوەکانی ئەو واڵتەدا و بە تایبەت لە شار
و ناوچە شیعییەکانی سووریە بە هۆی چەکدارانی
سپای پاسداران و بەکرێگیراوان پاکستانی،
ئەفغانی و حیزبوڵاڵی لوبنان و بە پشتیوانی فڕۆکە
شەڕکەرەکانی ڕووسی مودیرییەتی ڕاستەوخۆی
ئەو شەڕەی کردوە .ئەوان مەبەستیان بوو کە
بەم شێوە بتوانن هەم پردی پێوەندی لە ڕێگەی
زەوییەوە بۆ لوبنان ببەستن و هەم هێزەکانی
خۆیان لە سنوورەکانی ئیسڕائیل نزیک بکەنەوە.
کۆماری ئیسالمی کە لە سەردەمی ئایەتوڵاڵ
خومەینییەوە خولیای شەڕ لەگەڵ ئیسڕاییل و
لەنێوبردنی ئەو واڵتەی هەبووە و بە بەردەوامی لە
ڕێگەی حیزبوڵاڵی لوبنان و گرووپە توندئاژۆیەکانی
فەلەستینەوە هەوڵی گەرم ڕاگرتنی شەڕی لەگەڵ
ئەو واڵتە داوە ،سەرەتا شەڕی سوورییەی بە
بەرەکەت زانی کە بتوانێ بە هۆیەوە لەو مەبەستەی
نزیک ببێتەوە و چەند هەنگاوێکێش چووە پێش.
بەاڵم بە پێوانەی خوێندنەوەی ئیستا لە دیتنی
گۆڕانکاری لە سیاسەتەکانی ئەمریکادا ،ئەوە
تەنیا ڕێژیمی بەشار ئەسەد نیە کە کەوتووەتە
بەر زەبری سیاسی و نیزامیی ئەمریکا ،بەڵکوو
ئێرانە کە ئامانجی یەکەم دەبێ لە هەر ئاڵوگۆڕێکی
پێشبینی نەکراو کە چ بە ڕێگەچارەی دیپلۆماسی
و ڕێککەوتن لەگەڵ ڕووسیە بێتە دی یا درێژەدان
بە ڕووبەڕووبوونەوەی سەربازی لەو واڵتەدا.
لەم نێوەدا دوو الیەنی گرینگ لە ناوچەدا دەتوانن
کاریگەریی زیاتریان لەسەر لێدان و پاشەکشە بە
ئێران هەبێ .دوو الیەن کە بە بێ ئەوەی ئاشکرای
بکەن وەک هاوپەیمان لە بەرامبەر دەستدرێژییەکانی
ئێراندا هەڵوێستیان هەیە .ئیسڕائیل کە نایشارێتەوە
ڕاستەوخۆ هێرش دەکاتە سەر بنکە سەربازییەکانی
سپای پاسداران لە سووریە و ،هاوپەیمانی
عەرەبی کە سعوودیە ڕێبەرییان دەکا و ئەم
ڕۆژانە قسە لە ناردنی سپایەکی عەرەبی دەکرێ
بۆ بەشداری لە شەڕی سووریەدا .دیارە ئەمە
هیچ هەڵسەنگاندنێکی دیکەی بۆ ناکرێ جگە لە
ساغبوونەوەی هەمووالیەنە لەسەر سنووردارکردنی
حوزووری کۆماری ئیسالمی لەو واڵتە عەرەبییە
و ،دەکرێ وەک سەرەتایەک بۆ کۆتاییپێهێنان
بە دەستدرێژییەکانی ئەوان لە ناوچەدا ببیندرێ.

٣١ی خاکەلێوەی ٢٠ _ ١٣٩٧ی ئاوریلی ٢٠١٨

ڕاگهیهندراو

بهڕێوهچوونی پلینۆمی ههشتهمی کۆمیتهی ناوهندی

کۆمیتهی ناوهندیی ههڵبژێردراوی کۆنگرهی
شازدهههمی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان،
رۆژهکانی  ٢٥تا ٢٧ی خاکهلێوهی ١٣٩٧ی ههتاوی
( ١٤تا ١٦ی ئاوریلی  ٢٠١٨ی زایینی) ههشتهمین
پلینۆمی خۆی به بهشداریی ئهندامانی ئهسڵی و جێگر
و ڕاوێژکارانی کۆمیتهی ناوهندی و بهرپرسانی
بهشێک له ئۆرگانهکانی حیزب بهڕێوه برد.
پلینۆم به ڕاگرتنی خولهكێک بێدهنگی بۆ رێزگرتن
له بیرهوهریی شههیدانی رێگای رزگاریی کوردستان
بهتایبهتی شههیدانی ئهم دواییانهی حیزبی دێموکڕاتی
کوردستان دهستی پێ کرد .ئینجا دهستووری کاری
پلینۆم پاش گفتگۆیهکی کورت به پهسند گهیشت.
بڕگهی یهکهمی کارهکانی پلینۆم بۆ ههڵسهنگاندنی
بارودۆخی سیاسیی نێونهتهوهیی و ناوچهیی
بهتایبهت له ڕوانگهی ئێران و کوردستانهوه
و گرینگترین ئهو ههنگاوانهی حیزبی ئێمه له
بواری بهرنامهڕێژیی سیاسی لهو ماوهیهدا ههڵی
هێناونهوه ،تهرخان کرابوو .ئهم ههڵسهنگاندنهش له

لهگهڵ ئهوهدا که هێرشی دهوڵهتی
تورکیه بۆ سهر عهفرین و داگیرکرانی
ئهوێ و بێدهنگیی کۆمهڵگهی نێودهوڵهتی
و دروستبوونی مهترسی بۆ سهر کۆی
ئهزموونی کوردهکان له رۆژئاوا ناڕهوا و
جێگای نیگهرانییه ،بهاڵم لهو باوهڕهداین
که دهبووایه کوردهکانی ڕۆژاوای
بهبێ خۆگرێدانهوهی تا
کوردستان
ئهو ئهندازهیه به پهکهکه بهستێنێک
دروست بکهن که ههموو الیهنهکان
به یهكگرتوویی و به لهبهرچاوگرتنی
ههستیاری و تایبهتمهندیی دۆخی ئهوێ
ئاقاری سیاسیی خۆیان دیاری بکهن
دووتوێی راپۆرتێکدا خرابووه روو که سکرتێری
گشتیی حیزب ،کاک مستهفا مهولوودی پێشکهشی
پلینۆمی کرد و پاش باس و گفتگۆ لهبارهیهوه
وهک ڕوانگه و خوێندنهوهی ڕێبهریی حیزب به
پهسند گهیشت .گرینگترین خاڵهکانی جێی سهرنج
لهو ڕاپۆرت و خوێندنهوهیهدا بهم جۆره بوو:
 /١لهپێوهندی لهگهڵ باردودۆخی نێونهتهوهیی
بهتایبهت ڕۆژههاڵتی نێوهڕاستدا ،لهگهڵ ئهوهدا که
لهم دواییانهدا زۆر باس ل ه گهیشتن به ڕێککهوتنێکی
ههمهالگیر بۆ کۆتایی هێنان به کێشهکان بهتایبهتی
قهیرانی سوریه کراوه و ،سهرباری الوازبوونی
داعش له ناوچهدا ،هێشتا لێکگهیشتن و لێک
نزیکبوونهوهیهكی ڕاستهقینه له ئاستی نێونهتهوهیی
و ناوچهیی سهبارهت به ئایندهی ناوچه بهتایبهت
سووریه که زۆر له ڕکابهرییه جیهانی و ئیقلمییهکانی
له خۆیدا چڕ کردۆتهوه دروست نهبووه و وێ ناچێ
له ئایندهیهکی نزیکیشدا دروست بێ .لهو نێوهدا
بهلهبهرچاوگرتنی گورزی نیزامیی ئهمریکا و بریتانیا
و فهڕانسه بههۆی بهکارهێنانی چهکی شیمیایی
لهالیهن حکومهتی بهشار ئهسهد له هێندێک له بنکه
نیزامی و ستراتژییهکانی ئهو حکومهته ،ههنگاوی
بهکردهوهی ڕۆژئاواییهکان لهو مهوریدهدا لهبهر

ئهوهی کاریگهری لهسهر نفوزی الیهنهکانی پشتیوانی
ئهسهد بهتایبهتی کۆماری ئیسالمیش دهبێ ،ئاقارێکی
نوێ و شیاوی سهرنجه .لهالیهکی دیکهوه ،بههۆی
بهردهوامیی دهستێوهردان و سیاسهتی تێکدهرانهی
رێژیم له ناوچهدا حکومهتی ئهمریکا فشار و ههوڵهکانی
بهمهبهستی پێداچوونهوه به ڕێککهوتنی بهرجام و
چوارچێوهدارکردنی پرۆگرامی بالیستیکیی ئێران و
سنووردارکردنی مانۆڕهکانی ڕێژیم له ناوچهدا زیاتر
کردووه .حاشای لێ ناکرێ که ههموو ئهمانه دهتوانن
دهرفهتی زیاتر بۆ خهڵکی ئێرانیش دروست بکهن که پهره
به ناڕهزایهتی و خۆرێکخستنیان بهدژی رێژیم بدهن.
سهرباری ئهوهش نابێ هاتنه مهیدانی خهڵک له بهرامبهر
رێژیم تهنیا به مشت و مڕی نێودهوڵهتی ببهستینهوه:
ئهم ئاقاره نوێیانه که بهخۆشییهوه له سیاسهتی
ئهمریکا و بهشێك له ڕۆژئاواییهکان له بهرامبهر ئێران
و هێزهکانی جێگای حیمایهتی ڕێژیمدا بهدی دهكرێ،
پێویسته له خانهی گشتیی قهیران و ملمالنێ جیهانی
و ناوچهییهکاندا بهتایبهتی له مامهڵهی نێوان ڕووسیه
و ئهمریکاشدا چاو لێ بکرێ و جارێ بهشێوهی
پێشوهخت ناتوانین بڵێین که ئهمه سهرهتای سیاسهتێکی
مونسهجیم و بێگهڕانهوهی ڕۆژئاوا چ سهبارهت به
سوریه و چ بهتایبهتی له مامهڵه لهگهڵ ئێران دایه.
 /٢سهبارهت به بارودۆخی نێوخۆیی ئێران،
بههۆی سیاسهت و رهفتاری حکومهتی خۆسهپێن
و نادێموکراتیکی کۆماری ئیسالمی ،جیا له تاقمێکی
کهم نهبێ که بهرژهوهندیان لهگهل ئهو نیزامه گرێ
دراوه ،بارودۆخهکه هیچ له قازانجی خهلکدا نهگۆڕاوه.
خهڵک نهك ههروهک پێشوو لهگهڵ نهبوونی ئازادی
و دێموکڕاسی و قهیرانه ئابووری و کۆمهاڵیهتییهكان
بهرهوڕوون ،بهڵکوو بههۆی وهرشکست بوونی
ناوهنده داراییهکان و شکانی نرخی دراو و گرانی
و بێکاریی لهڕادهبهدهر زۆرینهی خهڵکی ئێرانی بۆ
ژێر هێڵی ههژاری دابهزیون .ئهوهش لهکاتێکدایه
که سهروهت و سامانی واڵت ههروهک پێشوو له
ماجهراجوویییه ناوچهییهكانی رێژیم سهرف دهکرێ و
خهڵک بهتهواوی له دهوڵهتی ڕووحانی و بهگشتی له
ههرچهشنه ئیسالح و کرانهوهیهکی نیزام و باشبوونی
بارودۆخیان نائومێد بوون .ههر ئهوهش وای کرد که
له چهند مانگی ڕابردوو بهتایبهتی له مانگی بهفرانباردا
شهپۆلێکی نوێی ناڕهزایهتی و تووڕهیی خهڵکی ئێران
بهدژی رێژیم وهڕێ بکهوێ .حهرهکهتی ئهمجارهی
خهڵک ههم لهڕووی نهترسیی خهڵک و راشکاویی
دروشمی خۆپێشاندهران و تێپهڕینیان له کۆی رێژیم و
ههم لهڕووی پانتایی جوغرافیایی و گشتگیر بوونیان
به بهراورد لهگهڵ نارهزایهتییهکانی پێشوو زۆر
جیاواز و دهتوانین بڵێن بێوێنه بوون .بهاڵم پێویسته
ئهوهمان لهبهرچاو بێ که ئهم بزوتنهوهیه بۆ ئهوهی
ببێته راپهڕێنێکی سهرتاسهری یا النیکهم پاشهکشهی
جیددی به رێژیم بکا ،هێشتا کۆسپی گهورهی لهپێش ه و
پێویستیی به زۆر فاکتهر لهبواری ڕوونبوونی ئامانج و
ئاقاری بزوتنهوهکه و ههبوونی ئادرهس یا جهمسهرێکی
هیدایهتکردنی بزوتنهو ه و ڕاکێشانی پشتیوانیی چین
و توێژهکانی دیکهی کۆمهڵگ ه و سهرنجی زیاتری
نێودهوڵهتی بۆ پێشگیری له سهرکوتی خوێناوی ههیه.
 /٣لهگهڵ ئهوهدا که ناڕهزایهتیدهربڕینی خهڵکی
ئێران له گۆشه و کهناری واڵت بهشێوهی کهموێنه

پهرهی گرتووه ،بهاڵم له گوتار و ڕهفتاری
کاربهدهستانی رێژیم ڕا هیچ وێ ناچێ که ئهوان
پهیامی خهڵکیان بیستبێ یان بیانهوێ بیبیستن.
ڕاسته که لهو ماوهیهدا هێندێک دیاردهی وهک
ئهحمهدینژاد له کایه سیاسییه نێوخۆییهکانی رێژیمدا
زیاتر له رابردوو جهنجاڵی دروست کردووه و
دهتوانێ رێژیم تووشی چالشی جیددی بکا ،بهاڵم
بهلهبهرچاوگرتنی کارنامهی سهرکردهكانی باڵهکانی
رێژیم و ههڵوێستیان لهو کاتانهدا که خهڵک بۆ
ماف و ئازادییهکانیان له مهیداندا بوون؛ پێویسته
بگوترێ لهگهڵ ئهوهدا که شهڕی الباڵهکانی رێژیم
تهنیا شهڕی زێڕنگهری نیه ،بهاڵم ئهم شهڕانه شهڕی
خهڵکیش نین .ههربۆیه خهڵک نابێ به تهمای باشتر
بوونی بارودۆخیان له ئاکامی سهرکهوتنی الیهنێکی
نێو ڕێژیم بهسهر الیهنێکی دیکهدا بن و پێویسته
تهواوی رێگا سیاسی و مهدهنییهکان له بهرامبهر
تهواوهتیی ڕێژیمدا بهكار بێنن .ئهگهریش هێندێك

له
بهشێک
لهدهستچوونی
دهسکهوتهکانی باشووری کوردستان
به ڕادهیهکی زۆر بۆ نایهكگرتوویی
هێز و الیهنهکانی باشوور دهگهڕێتهوه
و هیوادارین لهو قۆناغهدا که قۆناغی
خۆڕێکخستنهوهی کوردی باشوور و
دهسپێکردنهوهی مامهڵه لهگهڵ حکومهتی
بهغدایه ،ڕکاربهریی سیاسیی نێوخۆیی
لهوه زیاتر درز نهخاته ئاقاری ستراتژیی
کوردی ئهم بهشه له کوردستان و ههموو
الیهنهکان پێكهوه کار بۆ ئاشتبوونهوه و
دروستکردنهوهی بنهماكانی پاراستن و
پهرهگرتنهوهی ههرێمی کوردستان بکهن
روخسار و الیهنی نێو رێژیم بهڕاستی بۆ دیفاع له
ماف و ئازادییهکانی خهڵک له بهرامبهر سهرهڕۆییدا
وهستانهوه ،ئهو کاته خهڵک ئهو سیاسهت و ڕهفتاره
دهگرنه پێش که زۆرترین قازانجی به سهرخستنی
دهگهیهنێ.
ئهوان
مافخوازانهی
بزوتنهوهی
 /٤لهپێوهندی لهگهڵ بارودۆخی ڕۆژههاڵتی
کوردستاندا ،لهگهڵ ئهوه که سیاسهتی سهرکوت
و مهحروومکردن لهالیهن ڕێژیمهوه دهرههق به
کوردستان وهک پێشوو بهردهوامه ئهگهر خراپتریش
نهبووبێ ،بهوحاڵهش خهڵکی کوردستان بهشێوهیهکی
هیوابهخش ههروا خۆڕاگر و لهمهیدان دان .لهو
نێوهشدا شعووری مهدهنی و نهتهوهییی ههر
ڕۆژ ڕوو لهزیادبوونی خهڵکی کوردستان که له
هاوپێوهندیی خهڵک له کاتی بوومهلهرزهی ناوچهی
کرماشان و بهرزڕاگرتنی رێوڕهسمه نهورزۆرییهکان
و زۆر حهرهکهتی بچووک و گهورهی وهک مانگرتنی
ههر ئێستا له ئارادای خهڵکی ناوچه سنوورییهكاندا
خۆی نیشان داوه ،جێگای دهسخۆشی و ڕێزلێنانه.
حیزبی دێموکڕاتی کوردستان وێڕای لهبیربوون
و بهجێگهیاندنی ڕیسالهتی شۆڕشگێڕانهی خۆی،
وهک ههمیشه متمانهبهخشی و پشتیوانیی خۆی
بۆ چاالکیی مهدهنیی نیشتمانپهروهرانی نێوخۆ
دهردهبڕێ و لهو باوهڕهدایه که پێویسته یارمهتی

ژماره٧٢٤ :

3
به بههێزبوونی بهستێنی مهدهنیی خهبات و
ڕێكار و پێویستییهکانی ئهو بهستێنه بدرێ.
 /٥سهبارهت به ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانی ،دهزانین که
هۆیهکی سهرهکیی مانهوه و بهردهوامیی حکومهتی
کۆماری ئیسالمی نهبوونی ئۆپۆزیسیۆنێكی بههێز
و ئهلترناتیڤێكی جیددییه .بهداخهوه پهرش و باڵوی

٣١ی خاکەلێوەی ٢٠ _ ١٣٩٧ی ئاوریلی ٢٠١٨
له کوردستان و ههموو الیهنهکان پێكهوه کار
بۆ ئاشتبوونهوه و دروستکردنهوهی بنهماكانی
پاراستن و پهرهگرتنهوهی ههرێمی کوردستان
بکهن .سهبارهت به باکووری کوردستان،
درێژهی بارودۆخی نائاسایی و دهستگیرکردن و
فشارهێنان بۆ سهر رێبهران و چاالکانی مهدهنی

پێکهاتنی ناوهندی هاوکاریی هێزهکانی کوردستانی ئێران بهرز دهنرخێنین و به
سهرهتایهكی باش له هاوخهباتی و یهکگرتنی ئهو هێزانهی دادهنێین .هاوکات بهاڵم
لهو باوهڕهداین که ئهم جۆره هاوکاری و چوارچێوهسازییانه تهنیا کاتێك دهتوانن
بهرههمی ڕاستهقینهیان بۆ خهباتی کورد له ڕۆژههاڵت ههبێ که ههم زیاتر به کۆمهڵگهی
نێوخۆی واڵت و واقعییهتهکانی ئهوێ وهسڵ ببنهوه و ههم ڕێکاری بهکردهوهیان بۆ
یهکخستنی هێز و کهرهستهی خهبات چ له کوردستان و چ له دهرهوهی واڵت له ههموو
بهستێنهکاندا و نههادینهبوونی زیاتری یهكگرتنی هێزهکانی رۆژههاڵتی لێ بکهوێتهوه

ڕۆژههاڵت بهتایبهتی الوانی خوێنگهرم له سیاسهتی
ل ه پهراوێزخستنی ڕۆژههاڵت له رێگای پرسی کورد
له پارچهکانی دیکهی کوردستان ئاگادار دهکاتهوه.
له بڕگهی دووهمی کارهكانی ههشتهمین پلینۆمی
کۆمیتهی ناوهندیدا ،ههیئهتی رێبهریی حیزبی
دێموکڕاتی کوردستان بۆ دانوستانی یهكگرتنهوه
لهگهڵ الیهنهکهی دیکهی دێموکڕات ڕاپۆرتێکی
لهبارهی ڕهوتی وتووێژهکان و نێوهرۆکی ئهو
پڕۆژانهی ههتا پێش کۆنگرهی حدکا ههیئهتهکان
تاوتوێیان کردبوون ،خسته ڕوو .لهو بهشهدا پلینۆم
وێڕای دهسخۆشی له ههیئهتی حیزب و به دروست
زانینی سیاسهتی پهیڕهوکراوی تا ئێستای حیزب
لهو پێوهندییهدا ،ئهو دهسکهوتانهی که تا ئێستا له
تهفاهومی نێوان دوو الیهندا وهدی هاتوون بهرز
نرخاند و قامکیشی لهسهر ئهو خااڵن ه دانا که هێشتا
وهک کۆسپ لهسهر بهئهنجامگهیشتنی کۆتایی
گفتگۆکان ماون .له ئهنجامی ئهو باس و خواسهدا،
پلینۆم ههیئهتی حیزبی راسپاردهوه که وتووێژهکان
که ماوهیهک بوو بههۆی گرتنی کۆنگرهی حدکا و
دروستبوونی پرسیار لهسهر بڕیار و ئاکامهکانی
ئهو کۆنگرهیه بۆ سهر ڕهوتی یهكگرتنهوهی
دێموکڕات ڕاوهستابوون ،لهبهر رووناکایی
ڕێنوێنییهکانی رێبهریی حیزب درێژ ه پێ بدهن.
بڕگهی سێههم و کۆتایی دهستووری کاری پلینۆم
بریتی بوو له ههڵسهنگاندنی بارودۆخی تهشكیالتی

و نالێكیی هێزهکانی ئێرانی ئێستاش درێژهی
ههیه .بهوحاڵهش بهلهبهرچاوگرتنی ههلومهرجی
ههستیاری ئێستا و زهروورهتێک که لهو بوارهدا
له گۆڕێیه ،حیزبی دێموکڕاتی کوردستان له
ماوهی نێوان دوو پلینۆمدا یارمهتیدهری پێکهاتنی
چوارچێوهیهکی هاوکاری بهناوی شووڕای
دێموکڕاسیخوازانی ئێران بووه که ده الیهنی سیاسیی
سهرتاسهری و سهر به پێکهاته نهتهوهییهکانی
ئێران له خۆی دهگرێ .ههر لهو بوارهدا حیزبی
ئێمه لهگهڵ کۆڕ و کۆمهڵهکانی دیکهی یهکخستنی
ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانییش له گفتگۆدایه و لهو باوهڕ ه
لهو ماوهیهدا هێندێک دیاردهی وهک ئهحمهدینژاد له کایه سیاسییه نێوخۆییهکانی
دایه که پێویسته له کۆی ئهم سازوکارانه ئادرهس
رێژیمدا زیاتر له رابردوو جهنجاڵی دروست کردووه و دهتوانێ رێژیم تووشی
و ئهلترناتیڤێکی بههێز که نوێنگهی واقعیات و
چالشی جیددی بکا ،بهاڵم بهلهبهرچاوگرتنی کارنامهی سهرکردهكانی باڵهکانی رێژیم
خواستی پێکهاتهکانی نێو ئێران بێ شکڵ بگرێ.
و ههڵوێستیان لهو کاتانهدا که خهڵک بۆ ماف و ئازادییهکانیان له مهیداندا بوون؛
 /٦سهبارهت به هێز و الیهنه سیاسییهکانی
پێویسته بگوترێ لهگهڵ ئهوهدا که شهڕی الباڵهکانی رێژیم تهنیا شهڕی زێڕنگهری نیه،
ڕۆژههاڵتی کوردستان ،فهسڵی تازهی هاوکاری و
ساڵی
ههماههنگیی نێوان ئهم هێز و الیهنان ه له یهک
بهاڵم ئهم شهڕانه شهڕی خهڵکیش نین .ههربۆیه خهڵک نابێ ب ه تهمای باشتر بوونی
ڕابردوودا و بهتایبهتی پێکهاتنی ناوهندی هاوکاریی
بارودۆخیان له ئاکامی سهرکهوتنی الیهنێکی نێو ڕێژیم بهسهر الیهنێکی دیکهدا بن و
هێزهکانی کوردستانی ئێران بهرز دهنرخێنین و به
پێویسته تهواوی رێگا سیاسی و مهدهنییهکان له بهرامبهر تهواوهتیی ڕێژیمدا بهكار بێنن
سهرهتایهكی باش له هاوخهباتی و یهکگرتنی ئهو
هێزانهی دادهنێین .هاوکات بهاڵم لهو باوهڕهداین کۆی ئهزموونی کوردهکان له رۆژئاوا ناڕهوا و کار و تێکۆشانی حیزب .لهو بڕگهیهدا سهرهتا
که ئهم جۆره هاوکاری و چوارچێوهسازییانه تهنیا و جێگای نیگهرانییه ،بهاڵم لهو باوهڕهداین که ههڵسهنگاندنێکی کار و چاالکیی حیزب ل ه ماوهی
کاتێك دهتوانن بهرههمی ڕاستهقینهیان بۆ خهباتی دهبووایه کوردهکانی ئهوێش بهبێ خۆگرێدانهوهی نێوان دوو پلینۆم چ له کوردستان و چ له دهرهوهی
کورد له ڕۆژههاڵت ههبێ که ههم زیاتر به کۆمهڵگهی تا ئهو ئهندازهیه به پهکهکه بهستێنێک دروست واڵت کرا و وێڕای دهسخۆشی له تێکۆشهران و
نێوخۆی واڵت و واقعییهتهکانی ئهوێ وهسڵ ببنهوه بکهن که ههموو الیهنهکان به یهكگرتوویی و به ئۆرگانهکانی حیزب له ههموو بهشهکاندا ،خاڵه به هێز
و ههم ڕێکاری بهکردهوهیان بۆ یهکخستنی هێز و لهبهرچاوگرتنی ههستیاری و تایبهتمهندیی دۆخی و الوازهکان دیاری کران ،ههروهها بهلهبهرچاوگرتنی
کهرهستهی خهبات چ له کوردستان و چ له دهرهوهی ئهوێ ئاقاری سیاسیی خۆیان دیاری بکهن .بارودۆخی تایبهتیی ئێستا و دهرفهت و ڕێکارهکانی
واڵت له ههموو بهستێنهکاندا و نههادینهبوونی زیاتری
سهبارهت به کۆی بزوتنهوهی کورد ،پلینۆمی بهردهست بهرنامهڕێژیی پێویست بۆ کاروباری
یهكگرتنی هێزهکانی رۆژههاڵتی لێ بکهوێته
وه.
ههشتهمی کۆمیتهی ناوهندی لهو باوهڕهدا بوو حیزبی لهمهودوا له ههموو بهستێنهکانی تهشکیالتی
 /٧سهبارهت به بارودۆخی پارچهکانی دیکهی که لهگهڵ ئهوهدا که لهو ههلومهرجه سهختهدا و پێشمهرگانه و دیپلۆماسی و مێدیایی و  ...هتد
کوردستان ،دوایین ئاڵوگۆڕ ه سیاسییهکانی که بۆ سهرجهم کورد هاتۆته پێش ،ههر جۆره و چۆنیهتیی باشترکردنی ئهم کاروباره کرا و
ههرکام لهو پارچان ه به جێگای نیگهرانی دهزانین ههوڵێک بۆ لهیهكتر کۆکردنهوه و تێگهیشتن وهک ڕێنمایی درایهوه به دهفتهری سیاسی .دواتر
و هیوادارین که کوردی ههر پارچهیهک و بهگشتی و ڕێكکهوتنی هێزهکانی کوردستان زهروور و وهزعیهتی تهشكیالتیی حیزب و کۆمهڵێك گیروگرفت
کوردی ههموو پارچهکان چهندی دهکرێ به شایانی پێشوازی لێکردنه ،به مهرجێک مهبهست لهو بهستێنهدا خرانهبهر باس که پاش گفتگۆیهکی
یهكگرتوویی و ههماههنگییهوه ڕووبهڕووی ئهو و ئاجێنداکهی لهژێر هێژێمۆنی هیچ الیهنێک ورد و بهرپرسانه ،مێکانیزم و ڕێگاچارهکانی
گهلهکۆمهگییه ببنهوه که دهوڵهتانی حاکم بهسهر نهبێ و متمانهی ههموو الیهنه سهرهکییهکانی کهمکردنهوه لهو گیروگرفتانه قسهیان لێ کرا.
کوردستاندا بهبهرچاوی کۆمهڵگهی نێودهوڵهتی بزوتنهوهی کورد وهدهست بێنێ .ههر لهو کاتهدا
بهمجۆره پاش سێ رۆژ کاری بهردهوام،
و له بێدهنگیی بیروڕای گشتیی جیهانیدا بۆ سهر بهاڵم ههر پارچهیهکی کوردستان تایبهتمهندی و ههشتهمین پلینۆمی کۆمیتهی ناوهندی به هیوای
ههموو کوردیان دهست پێ کردووه .لهبارهی پێویستیی خۆی ههیه و له تهنزیمکردن و بردنه گوڕ و تین بهخشینی زیاتر به تێکۆشانی حیزبی
کوردستانهوه،
باشووری
لهدهستچوونهوهی پێشی ئاجێندای خهباتدا ههر پارچهیهك پێویسته دێموکڕات و بهگشتی سهرکهوتنی کاروانی
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بۆخۆی نوێنهرایهتیی خۆی بکا .لهههرحاڵدا ،خهباتی گهلهکهمان کۆتایی ب ه کارهکانی خۆی هێنا.
به ڕادهیهکی زۆر بۆ نایهكگرتوویی هێز و وێڕای گرینگیی هاوپێوهندیی نهتهوهیی ،حیزبی
الیهنهکانی باشوور دهگهڕێتهوه و هیوادارین لهو دێموکڕاتی کوردستان پێداگری لهسهر پرهنسیپی
حیزبی دێموکڕاتی کوردستان
قۆناغهدا که قۆناغی خۆڕێکخستنهوهی کوردی ڕۆژههاڵت تهوهری دهکا و به ڕاشکاوییش ههر
دهفتهری سیاسی
باشوور و دهسپێکردنهوهی مامهڵه لهگهڵ حکومهتی چهشنه دهستێوهردان و کۆسپ داتاشینێکی هێزی
٢٨ی خاکهلێوهی ١٧( ١٣٩٧ی ئاوریلی )٢٠١٨
بهغدایه ،ڕکاربهریی سیاسیی نێوخۆیی لهوه زیاتر پارچهی دیکهی کوردستان بۆ سهر خهباتی کورد
درز نهخاته ئاقاری ستراتژیی کوردی ئهم بهشه له ڕۆژههاڵت رهت دهكاتهوه و نیشتمانپهروهرانی
و پارلمانیی کورد له تورکیه جێگای نیگهرانییه
و هیوادارین ههموو الیهنهکان به گهڕانهوه
بۆ ئهو بواره که بۆ دیالۆگ و چارهسهری
سیاسی دروست ببوو ،شانسێكی دیکه به
ئاقاری هێمنانه و ئاشتییانهی یهکالکردنهوهی
کێشهکان ببهخشنهوه .ئهوهندهی دهگهڕێتهوه
سهر ڕۆژئاوای کوردستانیش ،لهگهڵ ئهوهدا
که هێرشی دهوڵهتی تورکیه بۆ سهر عهفرین
و داگیرکرانی ئهوێ و بێدهنگیی کۆمهڵگهی
نێودهوڵهتی و دروستبوونی مهترسی بۆ سهر

پشتیوانی لە مانگرتن و ناڕەزایەتیدەربڕینی شارە سنوورییەکان دەکەین
ماوەی چەند ڕۆژە مانگرتن و ناڕەزایەتیدەربڕینی
خەڵکی شارە سنوورییەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان
دژی داخرانی سنوورەکان ،درێژەی هەیە .ئەم
ناڕەزایەتیدەربڕینە مەدەنییە لە شێوەی کۆبوونەوە
لە بەر دەرکی فەرمانداریی شارەکانی جوانڕۆ و بانە
و مەریوان و سەقز ،هەر وەها لە شێوەی ڕاخستنی
سفرەی بەتاڵ و کۆبوونەوە لە دەوری ئەو سفرەیە خۆی
نواندوە .ئەم حەرەکەتە مەدەنییانە شارەکانی سەردەشت
و پیرانشاریشی گرتووەتەوە و چاوەڕوان دەکرێ بۆ
شارەکانی دیکەش پەل بهاوێ و هەر وا درێژەی هەبێ.
ئاشکرایە کە ژیانی ژمارەیەکی زۆر لە دانیشتووانی
زەحمەتکێشی شار و ناوچە سنوورییەکان لە ڕێگای
کۆڵبەرییەوە دابین دەبێ .ڕێژیمی کۆماری ئیسالمیی
ئێران لە ژێر ناوی بەربەرەکانی لە گەڵ هاتنی کەلوپەلی
قاچاغدا ،سال بە ساڵ توند و تیژی و تاوان و سەختگیریی
دژی کۆڵبەران زیاتر کردوە .سەرەڕای کوشتن و
بریندارکردنی سەدان کۆڵبەر و دەستبەسەرداگرتنی
بارەکانیان و لە نێوبردنی واڵغی بارییان ،بەردەوام
هەوڵی پەکخستن و نەهێشتنی ئەم تەنیا سەرچاوەی
ژیان و داهاتی دەیان هەزار بنەماڵەی هەژار و
دەسکورتی ئەو ناوچانەی داوە .بە تازەییش وێڕای
داخستنەوەی سەر لە نوێی سنوورە کۆڵبەرییەکان،
یاسا گومرگییەکانی لە زیانی هاوردەکاران و فرۆشەران
گۆڕیوە و بەم جۆرە جارێکی دیکە ژیان و بەڕێچوونی
ئەو خەڵکەی خستووەتەوە مەترسی .ڕاستییەک کە
ئەوەندەی دیکە تووڕەیی و بێزاریی خەڵکی ئەو ناوچانەی
لێ کەوتووەتەوە ئەوەیە کە کاربەدەستان ،هیچ پڕۆژە

و بەرنامەیەکی ئابوورییان بۆ ژیان و بەڕێچوونی
ئەو خەڵکە نیە کە کۆڵبەری و هێنان و فرۆشتنی
کەلوپەل لە سنوورەکانیان لێ قەدەغە کردوون.
ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێران
مانگرتن و نارەزایەتیدەربڕێنی خەڵکی شارە
سنوورییەکان ،بە حەرەکەتێکی مەدەنیی هەڵگری داوا
و داخوازی ڕەوا و ئینسانی دەزانێ و بە تەواوی
پشتیوانیی لێ دەکا .نیشاندانی سفرەی بەتاڵ و
دەنگهەڵبڕین دژی ئەو هەمووە تاوان و قەدەغە و
قۆڕغە کە ڕێژیمی دەسەاڵتداری ئێران بۆ پەکخستنی
سەرچاوەی ژیانی زەحمەتکێشترین بەشەکانی خەڵک
بەڕێوەیان دەبا ،سەرەتاییترین مافی ئەو خەڵکەیە.
ئێمە لە کاتێکدا ساڵو بۆ خۆڕاگری و ئیرادەی
کۆڵنەدەرانەی مانگرتوان دەنێرین ،داوا لە خەڵکی
شار و ناوچەکانی دیکەی ڕۆژهەاڵتی کوردستان
دەکەین دەنگی خۆیان تێکەڵ بە دەنگی مانگرتووانی
شارەکانی جوانڕۆ ،بانە ،سەقز ،مەریوان ،سەردەشت

و پیرانشار بکەن .پاشەکشەی کاربەدەستان و ملدانیان
بۆ داخوازە ڕەواکانی مانگرتوان و ناڕازییان ،لە
گرەوەی درێژەی ئەو حەرەکەتە و پشتیوانیی خەڵکی
شارەکانی دیکە لە مانگرتنی شارە سنوورییەکان دایە.
ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێران
٢٠١٨/٤/١٨
١٣٩٧/١/٢٩
***
ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێران پێک
هاتووە لە :حیزبی دیموکراتی کوردستان ،حیزبی
دێموکراتی کوردستانی ئێران ،کۆمەڵەی شۆڕشگێری
زەحمەتکێشانی کوردستانی ئێران ،سازمانی خەباتی
کوردستانی ئێران ،کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی کوردستان

بەبۆنەی کۆچی دوایی جەنابی
سارمخان سادقوەزیری

هاونیشتمانە بەڕێزەکان!
خەڵکی خەباتگێڕی کوردستان!
بەداخێکی گرانەوە ئاگادار بووین کە ئەم بەیانییە ،چوارشەممە
٢٢ی خاکەلێوەی ١٣٩٧ی هەتاوی بەرامبەر بە ١١ی ئاوریلی
٢٠١٨ی زایینی ،کەسایەتیی ناوداری سیاسی و کۆمەاڵیەتی و
حوقووقیی کورد ،جەنابی سارمەدین سادقوەزیری لە تەمەنی
 97ساڵیدا لە شاری «ڤێ ڤێ»ی واڵتی سویس کۆچی دوایی
کرد .سارم خان لە بنەماڵەی گەورە و بەناوبانگی وەزیرییەکانی
شاری سنە بوو کە هەروەک بنەماڵە نەخشێکی مێژوویی و
گرنگیان لە خزمەتی بەرەوپێشبردنی هەمەالیەنەی کۆمەڵی
کوردەواری بەتایبەتی لەو شارە و لەو ناوچەیەدا هەبووە.
سارمەدین سادقوەزیری وەک خۆی کەسایەتییەکی لێوەشاوە
و هەڵکەوتە بوو کە هەم لە بواری حوقووقی و هەم لە مەیدانی
ێ پەنجەی بە پتر لە
خەباتی ڕزگاریخوازانەی کوردی و ئێرانیدا ج 
نیو سەدە مێژووی ڕۆژهەاڵتی کوردستان و ئێرانەوە دیارە .ئەو
مافناسێکی ئەوەندە بەتوانا و ناسراو بوو کە بۆ ماوەی چەندین
ساڵ بوو بە ئەندامی لێژنەی بەڕێوەبەریی کانوونی وەکیالنی
دادگوستەریی ئێران و لە هەموو دەورانی کاری قەزایی خۆشیدا
خزمەتی بە جێگیرکردنی عەداڵەت و دیفاع لە مافی زۆرلێکراوان کرد.
لە مەیدانی تێکۆشانی سیاسیدا سادقوەزیری لە ڕیزی پێشەوەی
چاالکانی بواری خەبات دژی زۆرداری و کۆنەپەرستی لە ئێراندا
بوو و هەربۆیەش بۆ ماوەیەکی درێژ کەوتە زیندانی زۆرداری
و تەنانەت حوکمی ئیعدامیشی بەسەردا سەپا .ئەو لە خەباتی
مافخوازانەی خەڵکی کوردستانیشدا نەخشی بەرچاوی گێڕا .دوای
ڕووخانی کۆماری کوردستان یەکێک لە دیارترین ڕووناکبیران و
سیاسەتمەدارانی کورد بوو کە قۆڵی هیممەتیان بۆ وەگەڕخستنەوەی
خەباتی ڕزگاریخوازانە و زیندووکردنەوەی ڕێکخراوەکانی حیزبی
دێموکڕاتی کوردستان هەڵماڵی .هەر بۆیە لەنێو کۆمەاڵنی خەڵکی
کوردستاندا بەڕادەیەک خۆشەویست و جێی متمانە بوو کە ساڵی ١٣٣٠
وەختێک لە هەڵبژاردنی دەورەی حەڤدەهەمی مەجلیسدا لە حەوزەی
مەهاباد خۆی کاندید کرد دەگەڵ ئەوەی خەڵکی ئەو ناوچەیە نەبوو،
زۆربەی نیزیک بە تەواوی دەنگەکانی ئەو حەوزەیەی بەدەست هێنا.
دوای ڕووخانی ڕێژیمی پاشایەتی و دامەزرانی کۆماری
ئیسالمییش سارم خان هەموو توانا و لێهاتوویی خۆی بۆ خزمەت
بە مەسەلەی کورد تەرخان کرد ،بە هاوکاریی هێندێک لە دڵسۆزانی
کورد لە تاران «کۆمەڵەی کوردانی دانیشتووی مەرکەز»ی
دامەزراند و بەردەوام دەگەڵ تێکۆشەران و ڕێکخراوە کوردییەکان
بەتایبەتی دەگەڵ حیزبی دێموکڕاتی کوردستان و شەخسی
دوکتۆر قاسملوو کە بە نهێنی لە تاران دەژیا لە پێوەندیدا بوو.
پاییزی ساڵی  ١٣٥٨دوای دەرچوونی پەیامی ٢٦ی خەزەڵوەری
خومەینی کە بەڕواڵەت ڕێگا بۆ وتووێژ لە نێوان بزووتنەوەی کورد
و دەوڵەتی ناوەندیدا ڕەخسابوو سادقوەزیری وەک مافناسێکی
گەورە زۆری هاوفکری لەگەڵ دەستەی نوێنەرایەتیی گەلی کورد
کرد و سەرنجامیش بۆخۆی هاتە مەهاباد و لەوێ گەاڵڵەی
 ٢٦ماددەی دەستەی نوێنەرایەتیی گەلێ کوردی ئامادە کرد.
ئاغای سادقوەزیری پاش ئاوارەبوون لە ئێرانیش هیچکات
دەستی لە هەوڵدان بۆ مافی نەتەوایەتیی کورد و ئازادیی
خەڵکی ئێران و هاوکاریی لەگەڵ تێکۆشەرانی کورد و ئێرانی
شل نەکرد و تەنانەت بۆ چەند مانگێکیش وەک نوێنەری حیزبی
دێموکڕاتی کوردستانی ئێران لە شووڕای نیشتمانیی بەرگریدا
کاری کرد .لە دوای دەرچوونی حیزب لەو شووڕایەش سارم
خان هەمیشە دەگەڵ سات بە ساتی بزووتنەوەی مافخوازانەی
خەڵکی کوردستان دەژیا ،هەرگیز پێوەندیی دەگەڵ بزووتنەوەی
کورد بەتایبەتی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان نەپچڕا و غەمی
نیشتمان و نەتەوەکەی هەمیشە هاودەمی ڕۆژان و شەوانی بوو
تا سەرەنجام زۆر بەداخەوە»:ڕۆیی پێش وەی ببینێ کورد ئازاد».
بەم پێیە بەهەق لەدەستدانی جەنابی سارمەدین سادقوەزیری
کۆستێکی گەورە و خەسارێکی قەرەبوو نەکراوە .یادی ئەو
تێکۆشەرە مەزنە بۆ هەتاهەتایە لەالی هەموو دڵسۆزێکی
کورد و هەموو ویژدانێکی زیندوو بە نەمری دەمێنێتەوە و
هەڵدەگرێ خەباتگێڕانی ڕێگای ڕزگاریی کورد و کوردستان
ژیان و ئاکار و ڕەفتار و ئەفکاری ئەو پیاوە بکەنە سەرمەشق
و ڕێنوێنی ژیان و خەباتیان .ڕووحی شاد و یادی بەخێر بێ.
دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان بەو بۆنەیەوە
وێڕای دەربڕینی داخ و کەسەر لە لەدەستچوونی ئەو سەرمایە مەزنە
سەرەخۆشی لە خێزان و کەسوکارەکەی ،لە بنەماڵەی گەورەی
وەزیرییەکان ،لە تێکۆشەرانی ڕێگای ڕزگاری و بەختیاری ،لە
کۆمەڵگای حوقووقیی کوردستان و ئێران و هەموو خەڵکی کوردستان
دەکا و ساڵوی ڕێز و وەفاداری بۆ گیانی پاکی ئەو گەورەپیاوە دەنێرێ.
بەئاواتی وەدیهاتنی ئامانجە بەرزە ئینسانییەکانی.
دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموکراتی کوردستان
)٢٠١٨/٠٤/١١( ٩٧/١/٢٢

ژماره٧٢٤:

4
بەشداریی نوێنەرایەتیی حیزبی دێموکرات لە هەولێر له
سیمیناری « »HDPبۆ چارەسەری ئاشتییانەی پرسی کورد

٣١ی خاکەلێوەی ٢٠ _ ١٣٩٧ی ئاوریلی ٢٠١٨

دادگای میکونووس و سیاسەتی تیرۆری کۆماری ئیسالمی
(ل ه ساڵیادی بڕیاره مێژووییهکهی دادگای مێکونووسدا)
عومەر باڵەکی

ڕۆژی شهمم ه ١٨ی خاکهلێو ه ل ه سهر بانگهێشتی پارتی دێمۆکراتی گهالن
شاندێکی حیزبی دێمۆکراتی کوردستان پێکهاتوو ل ه هاوڕێیان ئیبراهیم زێوهیی
ب ل ه کۆبوونهوهیهکدا ک ه بۆ
و مهولوود سواره ،ئهندامانی ڕێبهریی حیز 
بهشێک ل ه حیزبهکانی چوار پارچهی کوردستاندا پێک هاتبوو ،بهشداریی کرد.
لهو کۆبوونهوهیهدا پهروین بوڵدان ،هاوسهرۆکی «هادهپ» لهسهر پرسی
کورد ل ه باکووری کوردستان و بهشهکانی دیکهی کوردستان قسهی کرد.
ناوبراو ل ه قسهکانیدا خست ه سهر پێویستیی یهکریزی و یهکبوونی کورد و لهو
پێوهندییهدا بهسترانی کۆنگرهی نهتهوهیی کوردی به گرینگ و زهرووری زانی.
ل ه بڕگهیهکی دیکهی کۆبوونهوهکهدا ئیبراهیم زێوهیی ،نوێنهری حیزب ڕاوبۆچوون
و تیبینییهکانی خۆی لهسهر قسهکانی خاتوو پهروین بوڵدان دهربڕی و سیاسهت و
خوێندنهوهی حیزبی دێموکرات بۆ پرس ه ههنوکهییهکانی کوردستانی شی کردهوه.
ل ه دوابڕگهی کۆبوونهوهکهدا عوسمان بایدهمیر باسێکی له سهر دۆخی
نالهباری کورد و ناتهبایی ل ه پاڕچهکانی دیکهی کوردستان کرد و بهتایبهت
فۆکۆسی زیاتری خسته سهر پرسی کورد لە ڕۆژاوا و باشوری کوردستان.

٢١ی خاکەلێوەی (١٠ی ئاوریل) بیرخەرەوەی
بڕیاری ئازایانە و لە هەمان کاتدا دادپەروەرانەی
قازی و دادوەرەکانی دادگای بێرلینە کە
بە دادگای میکونووس ناوی دەرکردووە.
هاوینی ساڵی ١٣٧١ی هەتاوی د .سادق
شەڕەفکەندی ،سکرتێری گشتیی حیزبی
دێموکرات لەسەر بانگهێشتی حیزبی سۆسیال
دێموکراتی ئاڵمان بۆ بەشداریی لە کۆبوونەوەی
ڕێکخراوی سۆسیال ئینترناسیونال دەچنە
ئاڵمان .دوای تەواوبوونی کۆبوونەوەی
ڕێکخراوی سۆسیال ئینترناسیونال د.
سادق شەڕەفکەندی بە هاوڕێیەتی کاک
فەتاح عەبدولی و کاک هومایوون ئەردەاڵن
بە پێی بەرنامەی لەپێشدا داڕێژراو شەوی

کۆماری ئیسالمی لە ئورووپا کردیان.
لێرەدا پێویستە بە کورتیش بێ باس
لە چەند تایبەتمەندیی حوکمی دادگای
میکونووس بکەین کە بوونە هۆکارێک
بۆ پاشەکشەپێکردن به ماشێنی تیرۆری
کۆماری ئیسالمی لە واڵتانی ئورووپایی .
 )١حوکمی دادگای میکونووس تایبەتمەندییهکی
مێژوویی هەیە ئەویش ئەوەیە کە لە دوای
شەڕی دووهەمی جیهانییەوە ،دادگایەکی
بەرز لە ئاڵمان دەسەاڵتدارانی پلەیەکی
حکوومەتێک کە هێشتا لە دەسەاڵت دان،
و بەتایبەت کە لەگەڵ ئاڵمان پێوەندییەکی
سیاسی_ ئابووریی تایبەتی هەبوو ،وهک
بڕیاردەر و ڕێکخەری ئەو تیرۆرەی بە جیهان

بەشداریی هەیئەتێکی حیزب لە فسیتیڤاڵی سااڵنەی «بۆ گد»

ڕۆژی هەێنی ڕێکەوتی ١٧ی خاکەلێوە هەیئەتێکی حیزبی دێموکراتی
کوردستان لە فستیڤاڵی سااڵنەی «بۆ گد» کە لە گوندی «بۆ گد» هەڵکەوتوو
لە باشووری خۆرهەاڵتی شاری کۆیە بەڕێوەچوو ،بەشدارییان کرد.
لهو فستیڤاڵهدا ک ه کۆمهڵێک بڕگهی هونهریی لهخۆگرتبوو ،پهیامی حیزبی دێموکراتی
کوردستان بۆ فستیڤاڵ خوێندرایهوه .لە بەشێک لە پەیامی هەیئەتی حیزبدا هاتبوو:
وەکوو ل ه ڕۆژهەاڵتی کوردستانیش سااڵنە دەیان نموونە چاالکیی هاوشێوە بۆ
خزمەت بە پاراستنی کەلتوور و شووناس و سرووشتی نیشتمانەکەمان لە
سەردەستی کەسانی خەمخۆر بەڕێوەدەچێ و کۆی ئەمجۆرە چاالکییە ژینگەیی
و کەلەپوورییە دەتوانێ لە بوژاندنەوەی هەستی نەتەوەیی شوێندانەر بێ.
شیاوی باسە گەنجان و دڵسۆزانی نەتەوەیی گوندی «بۆ گد» لە سااڵنی ٧٠ی
زایینییەوە تا ئێستا لەژێر چاودێریی ڕیش سپی و پیاو ماقوواڵنی ئەو گوندە ،لە
بۆنە نەتەوەییەکان وەکوو نەورۆز و رۆژی ئااڵ و یادی ئەنفالکراوهکان چاالکییان
بووە کە یەکێک لەو چاالکییانە بەڕێوەبردنی «فستیڤاڵی سااڵنەی بۆ گد»ە.

کۆبوونهوهی شاندێکی کۆمیتهی نۆروێژ لهگهڵ ڕێکخراوی
مافی مرۆڤی هێلسینکی_نۆروێژی

هەیئەتێکی کومیتەی نۆروێژی حیزبی دێموکراتی کوردستان لەگەڵ رێکخراوی مافی
مرۆڤی هێلسینکی نۆروێژی کۆبوونهو ه و پرسی پێشێلکردنی مافەکانی مرۆڤ ل ه
ئێران ،تیرۆری سیاسی بههۆی کۆماری ئیسالمی و ،ڕهوشی بهندییه سیاسییهکان
و ئێعدامهکان ل ه ئێران و لە سێدارەدانی زیندانیانی سیاسییان تاوتوێ کرد .لهو
کۆبوونهوهیهدا سۆران شێرزاد ،بەرپرسی کۆمیتەی حیزب؛ کەریم ئەڵاڵوەیسی،
بەرپرسی بەشی پێوەندییە نۆروێژییەکان و ئیدریس ئابدە هاوکاری کۆمیتەی
حیزب لە نۆروێژ لەگەڵ «گونار ئیکووی شیلدال» لە بەرپرسانی بااڵی رێکخراوی
مافی مرۆڤی هێلسینکی نۆروێژی لە ناوەندی ئەو ڕێکخراوە لە ئۆسڵۆ کۆبوونەوە.
پرسی کورد و مافی نهتهوهکان ل ه ئێران ،کوشتنی سهرهڕۆیانهی کۆڵبەرانی کورد،
بارودۆخی زیندانیانی سیاسیی کورد ،کوژرانی زیندانیانی سیاسیی کورد ل ه ژێر
ئهشکهنجهدا ،بهردهوامی تێرۆری چاالکانی سیاسی ل ه دهرهوهی سنوورهکان
بههۆی کۆماری ئیسالمی چهند تهوهری باسهکانی ئهم کۆبوونهوهی ه بوون.

ڕێوڕهسمی یادی  75ساڵهی دامهزرانی یەکیەتیی الوانی
دێموکراتی ڕۆژهەاڵتی کوردستان

ڕۆژی چواڕشەممە٢٢ ،ی خاکەلێوە لە ڕێوڕەسمێکدا ڕۆژیادی دامەزرانی
یەکیەتیی الوانی دێموکرات بەرز ڕاگیرا .لهو ڕێوڕهسمهدا پیشەوا عەلیپوور،
سکرتێری یەکیەتیی الوان ،لەسەر ئهو یاد ه و کۆمەلێک بابەتی دیکەی پێوهندیدار
ب ه پرسی الوان و کۆماری ئیسالمیی ئێران بۆ چەند ئامادەبووان قسەی کرد.
ئیستنداپی پێکەناویی شۆڕش ئەڵاڵوەیسی ،چەند سروودێک ب ه دهنگی
پێشمهرگهی هونهرمهند ڕێبوار حەسەنی ،خوێندنهوهی پەیامی یەکیەتیی
ژنانی دێموکراتی کوردستان لە الیەن «موژگان عەلیپوور» و گۆرانییهک
به دهنگی هێمن کەریمی چهند بڕگهیهکی دیکهی ئهو کۆڕیاد ه بوون.
ڕێوڕەسمی تایبەت بە ساڵیادی دامەزرانی یەکیەتیی الوانی دێموکراتی
ڕۆژهەاڵتی کوردستان ب ه داگیرساندنی مۆمی  76ساڵەی ئەو یەکیەتییە لە
الیەن مەولوود سوارە ،ئەندامی ڕێبەری حیزب و نواندنی شانۆیەکی تەوساوی
ل ه دهرهێنانی کۆڕی هونەری حیزبی دێموکراتی کوردستان کۆتایی هات.

١٧ی سێپتامبر بۆ کۆبوونەوە لەگەڵ الیەنە
جۆراوجۆرەکانی ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانی
دەچنە ڕیستۆرانی میکونووس لە شاری
بێرڵین و دوای تێپەربوونی کاتێکی کەم
لە کۆبوونەوەکە بە هۆی تیرۆریستەکانی
کۆماری ئیسالمی دەکەونە بەر دەستڕێژی
بێبەزەییانەی گوللە ،کە بەداخەوە هەر لەوێ
د .سادق شەڕەفکەندی سکرتێری گشتیی
حیزبی دێموکرات و کاک فەتاح عەبدولی،
ئەندامی کومیتەی ناوەندی و بەرپرسی
پێوەندییەکانی حیزب لە دەرەوەی واڵت
و؛ کاک هومایوونی ئەردەاڵن ،بەرپرسی
کومیتەی حیزب لە ئاڵمان و نووری
دێهکوردی دۆستی حیزب شەهید بوون.
دوای ڕووداوی میکونووس پۆلیسی ئاڵمان
کەوتە خۆ و دوای ماوەیەکی کەم توانیی
چەند کەسێک کە پێوەندیان بە تیرۆرەکەوە
بوو دستبەسەر بکەن .دوای گیران و
دەستبەسەرکردنی ئەو تاوانبارانە دادستانی
ئاڵمان  ٧مانگ دوای ڕووداوی میکونووس،
ئیدیعانامەی خۆی بە فەڕمی پێشکەش بە
دادگای بەرزی بێرلین کرد و دادگا دوای سێ
حەوتوو تاوتوێکردنی ئیدیعانامەی دادستان
لە ٢٨ی ئۆکتۆبری  ١٩٩٣دەستی بە یەکەمین
دانیشتنی خۆی کرد و پڕۆسهک ه سێ ساڵ و
نێو دڕێژەی کێشا و لە ئاکامدا دادگا گەیشتە
ئەو بڕیارە کە بکەر و بڕیاردەری ئەو تیرۆرە
دهسەاڵتدارانی پلە یەکی کۆماری ئیسالمین.
کردەوەی تیرۆریستیی مەئموورینی کۆماری
ئیسالمیی ئیران لە دەرهوەی واڵت تەنیا
دوو مانگ دوای بە دەسەاڵتگەیشتنی
ئەو نیزامە لە پاریس ڕووی دا و لەوێ
بە دواوە شەقامەکانی پاریس ،لەندەن،
ویەن ،بێرلین ،ژێنێف و شارە گەورەکانی
دیکەی ئورووپا بۆ دژبەرانی کۆماری
ئیسالمی بوو بە جێگای ترس و دڵەڕاوکێ.
ئەو کردەوە تیرۆریستییانەی کۆماری
ئیسالمی هەتا تیرۆری ڕیستۆرانی میکونووس
کە بوو بە هۆی شەهیدبوونی د .سادق
شەڕەفکەندی و هاوڕێیانی هەر ئیدامەی
هەبوو ،بەاڵم بڕیاری دادگای میکونووس
لەسەر ئەو پەروەندەیە و ناساندنی
کاربەدەستانی ڕەدە بااڵی کۆماری ئیسالمی
بە بریاردەری سەرەکیی ئەو تیرۆرە ،بوو
بە هۆکارێک کە ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی
لە ئورووپا دەست لە تیرۆری جەستەیی
دژبەرانی خۆی بپارێزێ و بە واتایەکی دی
تیرۆری د .سادق شەڕەفکەندی و هاوڕێیانی
کۆتا تیرۆر بوو کە تیمە تیرۆریستییەکانی

ناساند و بە تیرۆری دەوڵەتی ناوی برد.
 )2بڕیاری دادگای میکونووس بوو بە هۆی
ئەوەی کە زۆربەی واڵتانی ئورووپایی پێوەندی
سیاسیی خۆیان بۆ ماوەی  ٧مانگ لەگەڵ
نیزامی کۆماری ئیسالمی ڕابگرن و لە ئاکامدا
لەگەڵ ئەو نیزامە گەیشتنە ڕێککەوتن کە چیدیکە
لە ئورووپا کردەوەی تیرۆریستی ئەنجام نەدا.
 )3حوکمی دادگای میکونووس پەیامێکی
ڕوون بوو دەوڵەتە زلهێزەکان و کۆمەڵگەی
جیهانی کە بە گوشار و شێلگیری و لیبڕاوییان
دەتوانرێ لە زۆر بابەت و مەسەلەدا
پاشەکشە بە کۆماری ئیسالمی بکەن.
 )4حوکمی دادگای میکونووس ئەوە ڕاستییەی
دەرخست کە ئەو هێزە دەرەکیانە لە ژێر
ناوی جۆراوجۆردا لە ژێر فەرمان و بڕیاری

ڕێبەری ئێران دان ،ئێران تەنیا و تەنیا وەک
کەرەسە و کاربهڕێکهر چاویان لێ دەکا و لە
کاتی گیران و دەستبەسەرکردنیان کۆماری
ئیسالمی خۆیان لێ بێبەری دەکا و هەوڵ
دەدا هەموو ئاسهوارەکانی پێوەندییان لەگەڵ
تیمی تیرۆر یا دستە و تاقمی تیرۆریست
پاک بکاتەوە و خۆی لێ بێبەری بکا.
 )5حوکمی دادگای میکونووس دەستی ئێرانی
ڕوو کرد .چونکە داوای دەرچوونی ئەو
حوکمە ئیدی کۆماری ئیسالمی وەک جاران
نەیتوانی بە بیر و ڕای گشتیی ئێران و جیهانی
بڵێ کە ئەو تیرۆرە کاری دووبەرەکی و یەکتر
قەبووڵنەکردنی ئۆپۆزسیوونە واتە نەیتوانی

کردهوه تیرۆریستییەکانی بە سەر ئۆپۆزسیوون
و الیەنی دیکەدا بێنێ و خۆی لێ بێبەری بکا.
 )6حوکمی دادگای میکونووس لە نێوخۆی
ئێرانیشدا لە الیەن خەڵکەوە کاردانەوەی لێ
کەوتەوە و ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی ناچار بوو
هەتا ڕادەیەک فەزای سیاسی لە ئیراندا بکاتەوە
و ئیسالحتەڵەبەکان کە خاتەمی نوێنەرایەتیی
دەکردن ،بۆ هەڵبژاردنەکانی سەرکۆماری
دەڵێن کە بڕیاری دادگای میکونووس  ١٠هەتا
 ٢٠لەسەد کاریگەریی بووە لە سەر کردنەوەی
فەزای سیاسی و ئازاد لەو سەردەمدا؛ بەاڵم بە
خاترجەمی دەتوانین بڵێین کاریگەریی بڕیاری
دادگای میکونووس لەسەر کرانەوەی فەزای
سیاسی لە نێوخۆی ئێران زۆر لەو ڕێژەیە
زیاتر بووە کە ئیسالحتەڵەبەکان باسی دەکەن.
بەاڵم ئەوە کە لەوە زیاتر خەڵک و چاالکانی
سیاسی نەیانتوانیوە بە شێوەی پێویست کەڵک
لەو کرانەوەیه وەربگرن باسێکی دیکەیە.
لێرەدا پێویستە وەبیربێنینەوە لەگەڵ ئەوەدا
دادگای بێرلین زۆر ئازایانە و چاالکانە و
دادپەروەرانە بەڕێوەچوو ،بەاڵم هەتا ئێستا ئەو
پەروەندەیە دانەخراوە و نەگەیشتۆتە دواقۆناغی
خۆی ،چونکە هێندێک الیەنی ناڕوونی ماونەوە
و بۆ وێنه هەتا ئێستا ڕوون نەکراوەتەوە کە
چ کەسێک زانیاریی ئاوا ڕوونی هەبوو لەسەر
کۆبوونەوەی ڕێبەرانی حیزبی دێموکرات و
ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانی؟ یان ئهوهی مەسەلەی
شێواوی لە کاتی بانگێشتن بۆ کۆبوونەوەکه بە
مەبەست بووە یا بە ڕێکەوت وای بەسەر هاتووە؟
ئهوانه هێشتا ڕوون نەبوونهتەوە .ههروهها
بڕیاردەر یان بڕیاردەرانی ئەو تیرۆرە هەتا ئێستا
لەبەر دەم دادگادا ئامادە نەبوون و سزا نەدراون.
لەو پێوەندییەدا ئەو ئەرکەی دەکەوێتە سەر
شانی تێکۆشەرانی دێموکرات و هەموو
ئازادیخوازان ئەوەیە کە نابێ ئیزن بدەین تیرۆری
میکونووس و هەموو کردەوە تیرۆریستییەکانی
کۆماری ئیسالمی بچنە خانەی لەبیرچوونەوە و
پێویستە بە دائیم کار بۆ ئەوە بکەین کە لە بیر و
زەینی گەالنی ئێران و خەڵکی کوردستان و بیر و
ڕای جیهاندا بە زیندوویی بمێنێتەوە و سیاسەتی
تیرۆریزمپەروەرەی کۆماری ئیسالمی زیاتر لە قاو
بدرێ چونکە هەتا ئێستای لەگەڵ بێ دەسەاڵتدارانی
کۆماری ئیسالمی دەستیان لە تیرۆری جیابیران
و دژبەرابەرانی خۆیان هەڵنەگرتووە و لە
پەروەردە و هەناردەکردنی تیرۆریست بۆ

دەرەوەی سنوورەکانی ئێران خۆی نەپاراستووە.
لە کۆتاییدا دەتوانین بڵێین ئەگەر تیرۆری
میکوونووس بۆ حیزبی دێموکرات و جوواڵنەوەی
ئازادیخوازی کوردستان و سەراسەری ئێران
خەسارێکی گەورە بوو ،بەاڵم بەڕێوەچوونی
دادگای بێرلین (میکوونووس) و حوکمی ئەو
دادگایە توانی هەتا ڕادهیهک قهرهبووی ئەو بێ
عەداڵەتی و نادادپەروەرییە بکاتەوە کە لە تیرۆری
د .قاسملوو و هاوڕێیانی لە ویەن دەرحەق بەو
شەهیدانە و حیزبی دێموکرات و گەلی کورد کرا.

ژماره٧٢٤ :

5

٣١ی خاکەلێوەی ٢٠ _ ١٣٩٧ی ئاوریلی ٢٠١٨

خەڵک لە نێوان بەرداشی «بێمتمانەیی» ئیمپراتووری درۆ
بە ڕێژیم و «بێهیوایی» بە داهاتوو

سمایل شەڕەفی

هاوتەریب لە گەڵ گەشەی کۆمەاڵیەتی،
پشتبەستن بە «متمانە» دەبێتە بەشێک لە
شعووری هەر کۆمەڵگهیەک .بە واتایەکی
دیکە دەکرێ بڵێین لە کۆمەڵگهی پێشکەوتوودا
ڕەفتار و هەڵسووکەوتەکان پشتئەستوور
بە زەمانەت و گەرەنتین .واتە کۆمەڵگ ه بە
دەرک و تێگەیشتنێکی درووست لە وەزعی
مەوجوودی نادڵخواز ،بەرەو ئامانجێکی
ڕوونی خاوەن گەرەنتی هەنگاو دەنێ و بە
قازانج و دڵخوازی خۆی بە «متمانە»وە
گۆڕان بە سەر دوخی ئاراییدا دەهێنێ.
بێگومان گەڕان بە دوای «متمانە»دا،
نیشانەی جۆرێک لە پێشکەوتنی کۆمەاڵیەتییە
کە بەدوای خۆیدا مەعریفە درووست
دەکا .هەرچەند چەمکی مەعریفە لە پرسی
کۆمەڵناسیدا تۆمەتبارە بە درووستکردنی
گەراکانی محافزەکاری و کۆنسێرڤاتیزیم،
بەاڵم ئەوە بە هیچ شێوەیەک ناتوانێ ئەو
حەقیقەتە کاڵ بکاتەوە ک ه مەعریفەیە ڕەفتاری
کۆمەڵگ ه لە سەر گەڕان بەدوای گەرەنتی
و درووستکردنی «متمانە»دا بیچم دەدا.
***

پێچەوانەی لە نێو «کۆمەڵگهی ئێران»دا
لێ دەکەوێتەوە کە تا ئێستایش هەر وایە.
خەڵکی ئێران بە تایبەت لەو سااڵنەی دواییدا و
بەتایبەتیتر لەم چەند مانگەی دوایهدا ،ڕاشکاوانە
ئەو پەیامەیان گەیاندوە کە لە هیچ ڕوویەکەوە
کهمترین «متمانە»یان بە ڕێژیمی کۆماری
ئیسالمی ئێران نەماوە و قسە لە گۆڕانی ڕێژیم
لە تەواویەتی خۆیدا دەکەن .بەاڵم ئەمە بەتەنیا
بەس نیە بۆ تێپەڕین لە ڕێژیم و هەنگاونان
بەرەو داهاتوو .لێرەدایە کە قسەکردن لە
سەر «متمانە» و جۆری ڕوانین و رەفتاری
کۆمەڵگهی ئێران بۆ گۆڕانکاریی سیاسی لە
داهاتوودا مانای ڕاستەقینەی خۆی پەیدا دەکا.
ئەگەر بۆ درێژەدانی باسەکە خۆپێشاندانەکانی
بەفرانباری ساڵی پار وەک ڕەفتارێکی
گشتیی خەڵکی ئێران و چوونەسەرێی
نرخی دراوی بیانی لەم مانگەدا بە نموونە
بهێنینەوە ،دەردەکەوێ کە ئەم کۆمەڵگهیە
کە ل ه چ «بێمتمانە»ییەکی هەمەالیەنەدا
دەژی .خۆپێشاندانەکانی مانگی بەفرانبار و
درووشمەکانی خەڵک و داخوازییەکانیان و ،لە
کۆتاییدا بەبێ ئاکام مانەوەی ناڕەزایەتییەکان

خەڵکی ئێران بە تایبەت لەو سااڵنەی دواییدا و بەتایبەتیتر لەم چەند مانگەی دوایهدا،
ڕاشکاوانە ئەو پەیامەیان گەیاندوە کە لە هیچ ڕوویەکەوە کهمترین «متمانە»یان بە
ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی ئێران نەماوە و قسە لە گۆڕانی ڕێژیم لە تەواویەتی خۆیدا
دەکەن .بەاڵم ئەمە بەتەنیا بەس نیە بۆ تێپەڕین لە ڕێژیم و هەنگاونان بەرەو داهاتوو.
لێرەدایە کە قسەکردن لە سەر «متمانە» و جۆری ڕوانین و رەفتاری کۆمەڵگهی
ئێران بۆ گۆڕانکاریی سیاسی لە داهاتوودا مانای ڕاستەقینەی خۆی پەیدا دەکا.
کۆمەڵگهی ئێران دوای ئەزموونکردنی هەزاران
ساڵ لە نیزامی سیاسیی پاشایەتی و خەباتی
دەیان ساڵی پڕ لە گۆڕانکاریی جیهانیی
خەبات و رۆشنگەری بۆ ڕزگاربوون لە
ستەم و بێدادیی ئەم سیستەمە ،لە شۆڕشی
١٣٥٧ی هەتاویدا ناچار بە قبووڵکردنی
نیزامێکی تاقینەکراوەی سیاسی بوو کە
ئێستا هیچ «متمانە»یەکی پێ ناکرێ.
کۆمەڵگهی ئێران لە ماوەی ئەم نزیک بە
چوار دەیە لە نیزامێکدا کە ئێستا هیچ
«متمانە»یەکی پێی نەماوە ،بە کۆمەڵێک
ڕەفتاری سیاسی ،کۆمەاڵیەتی و فەرهەنگی
و ....لە ڕووبەرووبوونەوەی ئەم ڕێژیمەدا
دەریخستوە و نیشانی داوە کە گۆڕانێکی
قوڵی بەسەردا هاتووە .لەم گۆڕانکارییانەدا کە
دەکرێ لە بواری جیاجیادا لێکدانەوەی بۆ بکرێ
_کە ئامانجی ئەم نووسینە نیە_ پشتبەستن
بە «متمانە» و گەڕان بەدوای گەرەنتیدا بۆ
هەنگاوهەڵینانەوە بەرەو داهاتوو و دەربازبوون
لە وەزعی مەوجوود ،سێبەری بە سەر
تەواوی ڕەفتار و هەڵسووکەتەکانیدا کێشاوە!
دوای شۆڕشەکانی بەهاری عەرەبی لە واڵتانی
باکووری ئافریقا ،زۆرێک لە چاودێرانی
سیاسی تەنیا بە پشتبەستن بە بێ«متمانە»یی
خەڵکی ئێران بە ڕێژیمی دەسەاڵتدار و بەستێنی
ناڕەزایەتییەکان ،پێیان وابوو گۆڕانهکان بە
خێرایی ئێرانیش دەگرێتەوە! بەاڵم دیتمان
کە نەتەنیا بەم جۆرە نەبوو ،بەڵکوو لە دوو
هەڵبژاردنی سەرکۆماری لەم واڵتەدا هەر ئەم
خەڵکەی کە هیچ «متمانە»یەکی بە ڕێژیم نیە،
بە رێژەیەکی بەرچاو «بەشداری» کرد! لە
بەرانبەریشدا هەبوون کەسانێک کە پێیان وابوو،
ڕاست بە پێچەوانەوە؛ ئاکامی ئەم شۆڕشانە
(شەڕ ،وێرانی ،کوشت وکوشتار ،پەرەسەندنی
توندوتیژی  ،ناسەقامگیری و )....کاردانەوەی

زیاتر لە هەمیشە ڕاستییەکی دیکەی ڕوونتر
لە جارانی دەرخست کە ئەویش نەبوونی
ڕێبەری و نەبوونی ئاڵترناتیڤە .خەڵک لەم
دەرکەوتنەی دوایی خۆیدا دژ بە دەسەاڵت بە
تەواوەتی هەستی بە بێپشت و پەنایی کرد،
هەستی کرد کە کەس یان الیەنێک نیە کە
بتوانێ «متمانە»ی پێ بکا و بە ڕێبەری خۆی
بزانێ .ئەم بێ«متمانە»ییە ئەگەر لە الیەک
بەمانای نەبوونی ئالتەرناتیڤ بۆ داهاتوو و
نەبوونی ڕێبەری بۆ سەرهەڵدانی یەکجاری دژ
بە نیزامی سیاسیی ئێستا و کۆتاییپێهێنانی بە
نەرێنی دێتە ئەژمار ،بەاڵم لە الیەکی دیکەوە
دەکرێ بە ئەرێنی سەیری بکرێ بەو مانایە
کە چیدیکە کۆمەڵگهی ئێران ناتوانێ ئەزموونی
 ٤٠ساڵ پێش ئێستای خۆی ئەزموون بکاتەوە.

بیانی! ئەمە لە حالێکدایە کە خودی ئەم ڕەفتارەی
خەڵک زیاتر کار لە سەر گوشاری ئابووری بۆ
سەر ژیان و گوزەرانیان دەکا .هەمووی ئەم
ڕەفتارە دژ بەیەک و بێئاکامانە لە قەزیەیەکی
کورتخایەنی ئابووریی ئاواوە بگرە تا خۆپێشاندانە
جەماوەرییە چەند حەوتوویەکەی مانگی بەفرانباری
ساڵی پار ،هەر هەمووی پێوەندیی ڕاستەوخۆی بە
پەرەسەندی بێ«متمانە»یی کۆمەڵگهی ئێران بە
رێژیم ،بە ئۆپۆزیسیون (وەک ئالترناتیڤی داهاتووی
سیاسیی لە واڵت) و بەداهاتووی خۆیانەوە هەیە.
ئەوەندەی پێوەندیی بە نیزامی کۆماری ئیسالمیی
ئێرانەوە هەیە ،بێگومان ئەم ڕێژیمە بە هیچ
شێوەیەک ناتوانێ هیوای بەوە هەبێ کە جارێکی
دیکە بتوانێ متمانەی لەدەستچووی لە نێو خەڵکی
ئێراندا وەدەست بهێنێتەوە .ڕەوتی ڕێفۆرمخواز
دەیتوانی ببێ بە دەرفەتێک کە خەڵک «متمانە»ی
پێ بکەن و ئەم نیزامە لە پرۆسەیەکی زەمەنیدا
گۆڕانێکی نسبیی لەخۆیدا پێک بێنێ .هەرچەند
بۆ ماوەی نزیک بە دوو دەیە بەشێک لە خەڵکی
ئەم واڵتە بە هیوای گۆڕانی هەنگاوبەهەنگاو و
بە پشتیوانی و الیەنگری لە باڵێکی ئەم ڕێژیمە،
دەرفەتیان بەم نیزامە بەخشی کە گۆڕان لە خۆیدا
پێک بێنی و «متمانە»ی کۆمەڵگ ه وەدەست بهێنێ،
بەاڵم وەک دەرکەوت هەموو ئەو دەرفەتانە لە
دەستچوون .ئەوەندەی پێوەندی بە داهاتووی ئەم
واڵتەوە هەیە ،خەباتی مافخوازانەی خەڵکی ئێران
بە شێوەی جۆراوجۆر و بە پێی زەرفییەتەکان
و تێڕوانینی خەڵک بۆ چەمکەکانی «هەزینە» و
«دەسکەوت» درێژەی هەیە ،بەاڵم لە ڕاستیدا
ئەوەی لێڵ و ناڕوونە و کۆمەڵگهی تووشی
بێمتمانەیی کردوە ،داهاتووی ئەم واڵتەو جۆر و
ماهییەتی سیستەمی سیاسیی داهاتوویە .ئەمەیش
پێوەندی ڕاستەوخۆی بە بەرەی ئۆپۆزیسیۆن و
باسکردن لە ئالترناتیڤەوە هەیە کە بەداخەوە تا
ئێستایشی لە گەڵدا بێ ،ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانی بە
هەموو تەیف و الیەنەکانییەە نەیانتوانیوە لە ئاست
چاوەڕوانییەکانی خەڵک و گۆڕانکارییەکاندا بن ،بە
جۆرێک کە خەڵک وەک ئاڵترناتیڤ سەیریان ناکا
و «متمانە»ی کۆمەڵگهی ئێرانیان لە پشت نیە.
بە سەرنجدان بە هەموو ئەو ڕاستییانەی سەرەوە
کە باسیان کرا ،خەباتی مافخوازانەی خەڵکی
ئێران دژ بە رێژیمی کۆماری ئیسالمی ئێران
کۆمەڵێک مەترسیی جیدی لە سەرە کە ئەگەر
تا ئێستایش ئەم مەترسیانەی لە سەر جێبەجێ
نەکراوە ،پێوەندی بەو گەشە کۆمەاڵیەتی و

هەرچەند بۆ ماوەی نزیک بە دوو دەیە بەشێک لە خەڵکی ئەم واڵتە بە هیوای گۆڕانی
هەنگاوبەهەنگاو و بە پشتیوانی و الیەنگری لە باڵێکی ئەم ڕێژیمە ،دەرفەتیان بەم نیزامە
بەخشی کە گۆڕان لە خۆیدا پێک بێنی و «متمانە»ی کۆمەڵگ ه وەدەست بهێنێ ،بەاڵم وەک
دەرکەوت هەموو ئەو دەرفەتانە لە دەستچوون و ئێستا خەباتی مافخوازانەی خەڵکی
ئێران بە شێوەی جۆراوجۆر و بە پێی زەرفییەتەکان و تێڕوانینی خەڵک بۆ چەمکەکانی
«هەزینە» و «دەسکەوت» درێژەی هەیە ،بەاڵم ئەوەی لێڵ و ناڕوونە و کۆمەڵگهی تووشی
بێمتمانەیی کردوە ،داهاتووی ئەم واڵتە و جۆر و ماهییەتی سیستەمی سیاسیی داهاتوویە
ئەزموونی شۆڕشی  ١٣٥٧تا ئێستایش بە
زیندوویی لە بیروزەینی خەڵکی ئێراندا ماوەتەوە.
لە جەریانی بەرزبوونەوەی نرخی دراوی بیانی
لە ئێران لە ماوەی چەند مانگی ڕابردوودا
کە بێگومان گوشارێکی زۆری ئابووری
خراوەتە سەر خەڵک ،ڕەفتاری کۆمەڵگ ه ڕاست
بە پێچەوانەی ئەو شتەیە کە لێی چاوەڕوان
دەکرێ .خەڵک بە جێی دەربڕینی ناڕەزایەتی
بەرانبەر بەم دیاردەیە و داوای چارەسەریی
ئەم قەیرانە لە دەوڵەت ،بە لێشاو هانا دەبەنە
بەر گۆڕینەوەی مەوجوودیی خۆیان بە دراوی

فکرییەوە هەیە کە لە سەرەتادا ئاماژەیان پێ
کرا .بێهیوایی ،پەرەسەندنی کەمتەرخەمی،
بەالڕێدابردنی ویست و داخوازییەکانی خەڵک
لە الیەن کۆمەڵێک تاقم و الیەنی تاقیکراوەی
ئازادیخوازنەمای! لە ڕاستیدا کۆنەپەرەستتر لە
ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی ،ئەگەری شەڕێکی
نێوخۆیی کە جیا لە وێرانی و کوشت و کوشتار و
بێهیواکردنی خەڵک هیچ دەسکەوتێکی نابێ ،ئەو
مەترسییانەن کە هەڕەشە لە ئێرانی داهاتوو دەکەن.

عەلی لەیالخ
پێشەکی
درۆ و سیاسەت لە مێژە وەکوو دووانەیەکی لەیەک دانەبڕاو و
هاولف چاوی لێدەکڕێ و ،وای لێ هاتووە کە لە ژێر کاریگەریی
سیستەمە حکوومەتییەکان و ئەزموونی دەسەاڵتدارەتی ڕێژیمە
جۆراوجۆرەکاندا دیوی نەدیتراوی سیاسەت بە درۆ و چەواشەکاریی
بەرپرسان و ڕێبەران و دەسەاڵتداران پێناسە بکرێ و ئەمەش بێ هۆکار
نیە و تاڕادیەک گرینگی هەیە کە لە بیرۆکە و بەرهەمی چەندین
فیلەسوف و بیردۆزانی سەردەمدا ڕەنگدانەوەی تایبەتیی هەبووە.
درۆ و سیاسەت ئهوهندهی جێگای سەرنج و وردبوونەوەیە کە خانمە
فهیلەسۆف و بیرمەندی ئاڵمانی «هانا ئارێنت» لە دوو بەرهەمی
ناسراوی خۆی « توتالیتاریزم « و « درۆ لەسیاسەتدا « بە وردی
هەڵسەنگاندنی بۆ کردوە و بە نموونەش « فاشیزم» و توندوتیژییە
هاوشێوەکانی درهاوێشتەی چەواشەکاری و درۆی سیاسەتوانانی
دەسەاڵتدار دەزانێ و کەمتەرخەمی و خەمساردیی ڕووناکبیران و
پاسیڤبوونی چینی کارا و لێهاتووی کۆمەڵگهی بۆ ڕووبەڕووبوونەوە
لەگەڵ گەشەی درۆ لە گۆڕەپانی سیاسەتدا ،بە خەسار و بە
هۆکاری سەرهەڵدانی ڕێژیمە تۆتالیتەرەکان لە قەڵەم داوە.
لەم بابەتەدا هەوڵ دەرێ بە لەبەرچاو گرتنی بۆچوون و
وتەکانی هانا ئارێنت ،هەلومەرجی سیاسیی ڕێژیمی کۆماری
ئیسالمی بە پێی توانا و مەجال خوێندنهوهی بۆ بکرێ.
***

سیستەمی حکومەتداریی کۆماری ئیسالمیی ئێران کە دوای سەرکهوتنی
شۆڕشی گەالنی ئێڕان لە ڕێگای بانگەشە بۆ کۆمەڵیک دروشمی ڕەنگاڵە و
پۆپۆلیستیی وەک «شۆڕشی چەوساوەکان» ،حکومەتی «عەدڵی ئیالهی»
هاتە سەرکار؛ نیزیک بە چڵ ساڵە درێژەی بە دهسهاڵتی تاکڕەهەندیی خۆی
داوە و ،تەنانەت بۆ پەرپێدان بە ئیقتدار و پتەوکردنی کۆڵەکەکانی خۆی بە
شێوەی پاوانخوازانە چاوی لە خاک و کیانی سیاسیی واڵتانی دیکەشە.
ب ه پێی تەبیعەتی شۆڕشەکان ،دوای سەرکەوتن ئەگەر هەوڵ نەدرێ
کە بەرهەمی ئەو شۆڕشە (گرژیی و ئاڵۆزی و الیەنە توندڕەوانەی) لە
هێڵەگی ڕێفۆرم نەدرێ و وا نهکرێ ک ه دەسەاڵت لە سەرەوە بۆ خوار
شۆڕ نهبێتهوه ،ئاساییە هەرجۆرە جیابیری و ناڕەزایەتییهک دەچێتە
خانەی دژبەربوون و بە پێی بیرۆکەی ڕیژیمە خۆسەپێنەکان ،ڕەوایی بە
بۆچوونی خۆیان دەدەن و پەرە بە لەنێوبردن و پەرواێزخستن وکپکردنی
دەنگی ناڕازییان دهدرێ .بێگۆمان بۆ ئەو مەبەستەش پالنە سیاسییەکان
بە پیالن و چەواشەکارییەکان تێکەڵ دەکەن هەتا بیکەن بە تریبۆنێک
بۆ ڕاکێشانی خەڵک و تیرێک لە جەستە و گیانی گلەیی و گازەندەی
دژبەرانی خۆیانەوە بنێن ،کە کۆماری ئیسالمی بەرهەمی وەها دۆخێکە.
بە ئاوردانەوەیەک لە مێژووی دەسەاڵتدارەتی کۆماری ئیسالمی یەکێک لە قوناخە
هەرە گرینگەکانی ئەو ڕێژیمە چ وەکوو هەوڵدان بۆ درێژکردنەوەی تەمەنی
سیاسی و داگیرکردنی دەسەاڵت ،قوناخێکە بەناوی ساڵی ٦٨ی هەتاوی واتا پاش
مردنی خومەینی ،کاریزمای ئایینی سەردەمی هاتنە سەرکاری کۆماری ئیسالمی.
کۆتاییهاتنی شەڕی ئێران و عێراق و نەمانی خومەینی پێویستیی بهو ه بوو
ک ه کەسایەتییەکی دیکە ساز بکرێ تا بتوانێ کۆماری ئیسالمی لەو قوناخە
تێپەڕێنێ .ئهو کات ناوکی ئیستبدادی سایسی بە بیانووی شەڕی ئێران و عێراق
هەم دەنگی ناڕازییانی نێوخۆیی و تەنانەت نیزیک بە دەسەاڵتیان کپ کردبوو،
هەم بە درێژکردنەوەی ئەو شەڕە بۆ  ٨ساڵ دەرفەتێکیان خوڵقاندبوو بۆ
پتەوکردن و بەهێزکردنی حکومەتی ناوەندی .بهمجۆر ه کۆتاییهاتنی شەڕی ٨
ساڵە لهالیهک و لە الیەکی دیکەش مەرگی خومەینی کۆماری ئیسالمیی لەگەڵ
کۆمەلێک گرفت ڕووبەڕوو کردەوە تا ئهوهی بە چەواشەکاری یەکێک لە
دامەزرێنەرانی ئەو سیستەمە بەناوی سەید عەلی خامنەیی ل ه جێی کاریزمای
شۆڕش داندرا و کرا ب ه «ڕێبهری» .لەو کاتەوە ستراتێژی درۆی دهستی
پێ کرد و تا ئێستا درێژهی ههی ه و ئاغای خامنەیی وەکوو ئیمپراتووری درۆ
بە دڵەڕاوکێیەوە بەسەر موڵکی لەرزۆکی ئینکار و حاشاکردن پاڵی داوەتەوە.
بە هەڵسەنگاندنی ڕەوشی سیاسی و ئابووری و کۆمەاڵیەتیی ئێرانی
ژێر دەسەاڵتی ڕێژیمی «واڵیەتی فەقیهـ »،کە بێگومان بەشی هەرەزۆری
کەمایسییەکان و خاڵە نگەتیڤەکانی دەگەڕێتەوە بۆ چەواشەکردن و،
پەرەپێدان بە درۆی گەورە؛ کاراکتەری سەرەکیی ئەو شانۆگەرییەش
ڕێبەری نیزامە کە ئەگەر ساڵی سااڵن تەنیا لە دەرەوەی جوغرافیای ئێران
بە درۆگوتن و چەواشەکردنی ڕاستییەکان تاوانبار دەکرا ،بەاڵم ماوەیەکە
ڕەخنەگرانی ئەو شێوە سیاسەتە کە بەستراوەتەوە بە حاشا و درۆ کردن
تەنانەت لەنێو خۆی واڵتیش زیادی کردوه .وەکوو حەکایەتی «پاشا و
خەیاتی فێڵباز» باس لەوە دەکەن کە شەخسی یەکەمی نیزام بە ڕووت
و قووتی لە گۆڕەپانی سیاسەتدا ،هەوڵی بەردەوامبوونی خۆی دەدا.
ل ه دوا نموونهدا ڕێبەری نیزام وەکوو نەریتی سااڵنی پێشوو ،ئەمساڵێش لە
دەسپێکی ساڵی نوێی هەتاویدا و بەتایبەتی لە یەکەمین ڕۆژی نەورۆز لە شاری
مەشهەد ڕوو بە خەڵکی ئێران و دەروەی ئێرانیش پەیامێکی باڵوکردەوە کە بە
جۆرێک بەرنامەڕێژی و ستراتیژیی ناوەندە ئەمنی و سیاسییەکانی ڕێژیمە کە...
٩
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 ،96ساڵی پەردە الدران لەسەر
قەیرانە ئابوورییەکانی ڕێژیمی تاران
ئەحمەد محەممەدی

وتەبێژی جەیشولعەدل:

دەسەاڵت دەرفەتی چاالکیی سیاسیی لە دژبەرانی بڕیوە
دیمانە :ئازاد مستەوفی

سەرباری ئەوەی کە پێشتر لە سۆنگەی پاشەکەوتی دراو و دەزگای
چاپی پارەی بانکی ناوەندیی ڕێژیمی ئیسالمیی ئێرانەوە بەشێکی زۆری
قەیران و نالێهاتووییە داراییەکانی ڕێژیمی ئیسالمیی تاران پەردەیان
وەسەر کشابوو ،بەاڵم لە ساڵی ١٣٩٦دا ئەو پەردەیە الدرا و ئیدی بیانووی
دەوڵەتی «ئیعتیدال» و باشبوونی دۆخی ئابووری پاش ڕێککەوتنی
ئەتۆمیش پەتەیان کەوتە سەر ئاو؛ تەنانەت هەڵگیرانی بەشێک لە گەمارۆ
ئابوورییەکان ،گەڕانەوە بۆ بازاڕی نەوت ،بەخشران لە کەمکردنەوەی
بەشە وەبەرهێنانی نەوت ،هەڵکشانەوەی نرخی نەوت و هاتوچۆی چەند
وەڤدێکی بازرگانیش بۆ ئێران هیچیان پێ نەکرا و قەیرانە شاراوەکەی
ئابووریی ڕێژیم پەردەی لەسەر الدرا و واڵت تەکانێکی بەرچاوی وێ کەوت.
دەوڵەت لە ئامارە ڕەسمییەکانیدا وای نیشان دەدا کە پاش ڕێککەوتننامە
ئەتۆمییەکە هەناردەکردنی نەوت دوو هێندە بووە ،سەدان وەڤدی بازرگانی
و وەبەرهێنەری بیانی سەردانی تارانیان کردووە ،سەرمایەگوزاریی
نێوخۆیی و دەرەکی زیادیان کردووە ،تەنانەت گەشەی ئابووری لە
سهتا  6تێپەڕیوە ،کەچی ئەوەی دیترا پێچەوانە بوو؛ دامەزراوە دارایی
و بانکییەکان مایەپووچ بوون و پارەی خەڵکیان پێ نەدرایەوە و خەڵک
ڕژانە سەر شەقام ،کۆمپانیا وەبەرهێنەرەکان مووچەی کرێکارەکانیان پێ
نەدرا و کرێکاران ڕژانە سەر شەقام ،سندووقەکانی خانەنشینی دەستیان
لە بنی هەنبانەکەیان گەڕا و مووچەخۆرانی خانەنشین ڕژانە سەر شەقام،
بێکاران هەرچی بەدوای کاردا گەڕان کاریان وەدەست نەکەوت و ڕژانە
سەر شەقام .هەمووی ئەم ناڕەزایەتییانە لە مانگی بەفرانباردا پێکەوە
کۆ بوونەوە و خەڵکی زیاتر لە  100شاری ئێران بە دروشمی زۆر
ڕادیکاڵەوە هاتنە سەر شەقام و داوای مافە ڕەواکانی خۆیان کرد .کەچی
وەکوو عادەتی دەیان ساڵەی خۆی ،ڕێژیم بە ئاگر و ئاسن بەرەنگاری
خۆپێشاندەران بووە و کوشتنی و گرتنی و سەرکوتی کردن .بەاڵم ئەو
سەرکوتە تەنیا ئازارشکێنی ئازارە قورسەکانی ڕێژیم بوو ،چونکە دەردەکە
و تەزووەکەی کە ناڕەزایەتییەکانی خەڵکە بە شێوەی هێزەکی هەر ماوە.
ڕەگی ئەو قەیران و ناڕەزایەتییانەی که لە ساڵی ١٣٩٦دا وەدیار
کەوتن ،دەگەڕێتەوە بۆ ساڵی دوای کۆتایی شهڕی ئێران و عێراق
و سەرەتای دەیەی ١٣٧٠ی هەتاوی ،کە ڕێژیم بە ناوی سپاردنی
کۆمپانیا دەوڵەتییەکان بە کەرتی تایبەتەوە ،بەشی گرینگ و زۆری
ئەو کۆمپانیایانەی بە ناوی دامەزراوە سەربازی و ئەمنییەتییەکانەوە
کرد ،لە سەرووی هەموویانەوە سپای تیرۆریستیی پاسداران کە لەو
ڕێگایەوە توانی دەست بەسەر زۆربهی جومگە سەرەکییەکانی داهات
و ئابووریی ئێراندا بگرێ و بەرنامەی هەناردەی شۆڕشی ئیسالمیی بۆ
واڵتانی ناوچەکە پێ جێبەجێ بکا ،کە ئەمڕۆ دەبینین لە چەندین واڵتی
ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاستدا دەیان گرووپی میلیشیای مەزهەبی و تیرۆریستیی
پێک هێناوە و لەسەر حیسابی خەڵکی ئێران تێچووەکانیان دابین دەکا.
ڕێژیم هەر بەوەندەوە نەوەستا کە بە ناوی کەرتی تایبەتەوە دامەزراوە
و کۆمپانیا بەرهەمهێنەرە گەورەکانی ئابووریی ئێران بە دەزگای
ئەمنییەتییەکانی خۆی بسپێرێ ،بەڵکوو بە بیانووی کەمکردنەوەی
چاودێریی دەوڵەت و البردنی قانوون و ڕێساگەلی سنووردارکردنی
بەرهەمهێنان و سەرمایەگوزارییەوە بواری بۆ الوازکردنی دامەزراوەکانی
بیمەی کۆمەاڵیەتی خۆش کرد ،کە ئێستا دەبینین بە گوێرەی ڕاپۆرتەکانی
ناوەندی لێکۆڵینەوەکانی مەجلیسی شووڕای ئیسالمیی ڕێژیم،
ڕێکخراوی دابینکردنی کۆمەاڵیەتی لە بەرەگەی مایەپووچبوون دایە،
سندووقی خانەنشینی مایەپووچ بووە و بەبێ یارمەتیی دەوڵەت ــ کە
لەدەستی نایە ــ ناتوانێ مووچەی خانەنشینان بدا ،هەربۆیە خانەنشینان
لە ناڕەزایەتییەکانی بەفرانباردا توێژی سەرەکیی خۆپێشاندەران بوون.
کاربەدەستانی ڕێژیم خۆیان ددان بەوەدا دەنێن کە هۆکاری سەرەکیی
مایەپووچبوون و دۆخی قەیراناویی سندووقەکانی خانەنشینی و
ڕێکخراوی دابینکردنی کۆمەاڵیەتی ئەوەیە کە دەوڵەت زۆریان پێ
قەرزدارە و ناشتوانێ قەرزەکانیان بداتەوە .خۆیان ڕایانگەیاندووە ،کە
بە دوو ساڵ جارێک دەوڵەت یەک و نیو بەرانبەر زیاتر بەو دامەزراوانە
قەرزدار دەبێ ،هەربۆیە ئەمساڵ ڕێکخراوی دابینکردنی کۆمەاڵیەتی
تووشی  ١١هەزار میلیارد تمەن کورتهێنانی پارە دەبێتەوە .هەر لە  ٦مانگی
سەرەتای ساڵی ١٣٩٦دا دەوڵەت  ١٤١هەزار میلیارد تمەن بە ڕێکخراوی
دابینکردنی کۆمەاڵیەتی قەرزدار بووە ،بۆیە ڕێکخراوی دابینکردنی
کۆمەاڵیەتی ناچار بووە  ٢٥هەزار میلیارد تمەن لە بانکەکان قەرز بکا.
ئەم دۆخە وێرانەی ئابووریی ئێران لە کاتێک دایە ،کە ڕێککەوتننامە
ئەتۆمییەکەی ڕێژیمیش کەوتووەتە بەر هەڕەشەی هەڵوەشانەوە لەالیەن
ئەمریکاوە ،کە دەبێتە هۆی گەڕانەوەی سەرلەبەری گەمارۆ ئەتۆمییەکان،
سەرباری ئەوەی کە لە ساڵی ١٣٩٦دا چەندین جۆرە گەمارۆی دیکەش بە بۆنەی
بەرنامە مووشەکییەکانی ڕێژیمەوە بەسەر ئابووریی ئێراندا سەپێنراوە.
ئاشکرابوونی قەیرانەکانی ڕێژیم بوووەتە هۆی ئەوەی کە گەالنی
ئێران وەخۆ بکەون و سەرباری سەرکوتی بەردەوام دەست لە
خواستەکانی خۆیان هەڵنەگرن و درێژە بە ناڕەزایەتییەکانیان بدەن.
له ڕۆژانی سهرهتای ئهمساڵهوه تا ئێستاش لە شارەکانی جوانڕۆ،
بانە ،مەریوان و سەقزی ڕۆژهەاڵتی کوردستان چهند جار دووکان
و بازاڕی ئەو شارانە به نیشانهی دەربڕینی ناڕەزایەتی لە دژی
داخستنی سنوورەکان و ڕێگاکانی کۆڵبەری و بازاڕە سنوورییەکانی
کوردستان داخران و کاسبکاران لە بەردەم فەرمانداریی ئەو
شارانەدا کۆبوونەوەی ناڕەزایەتییان بەڕێوە برد .مانگرتنی کرێکارانی
کارخان ه و یهکه بهرههمهێنهر ه هێشتا لهکارنهکهوتووهکان ل ه
زۆربهی شار و شارۆچکهکانی ئێران که ڕۆژ نیه ههواڵیان لێ باڵو
نهبێتهوه ،باس له بهردهوامیی پڕۆسهی ناڕهزایهتییهکان دهکهن.
ئەنجامی ئەو بابەتانەی لەسەرەوە باس کران ،ئەوەیە کە ڕێژیم ئیتر ناتوانێ
قەیرانەکان و نالێهاتووییەکانی خۆی بشارێتەوە و خەڵکی ئێرانیش دەست
لە داوا ڕەواکانی خۆیان هەڵناگرن و بەگوڕتر لە جاران دێنە مەیدانەوە.

ڕێکخراوی جەیشولعەدل ساڵی  ١٣٩١دامەزراوە و لەو کاتەوە کۆمەڵە چاالکییەکی لە دژی کۆماری ئیسالمیی
ئێران کردوە« .عێرفان شەهنەوازی» ،وتەبێژی ئەو ڕێکخراوە لێدان و کردنە ئامانجی شوێن و مۆرەکانی ڕێژیم،
هێرش کردنەسەر پێگە و بنکەکانی هێزەکانی چەکدار و گرفتنانەوە بۆ ئەو پیالن و سیاسەتانەی ڕێژیم کە دژی
بەرژەوەندیی نەتەوەیی بەلووچ و ئایینزای سوننەن ،بە یەکێک لە ئامانجەکانی ڕێکخراوی جەیشولعەدلی دەزانێ.
جەیشولعەدل لەو چەند ساڵەدا توانیویەتی زیاتر لە سەد چاالکیی جۆراوجۆر بکا کە هێرشکردنە سەر پێگەی گرووپی تیرۆریستیی
سپای پاسداران و بەبارمتەگرتنی چەکدارانی ڕێژیم و خستنەخوارەوەی فڕۆکەی بێفڕۆکەوانەکان ،گرنگترینیانن .بەگوێری هەندێک
سیاسەت جارێ ئەم ڕێکخراوە تەنیا لە جوغرافیای بەلووچستان چاالکە کە  ١٩شارستانی پارێزگەی بەلووچستان دەگرێتەوە.
ڕۆژنامەی «کوردستان» توانیویەتی وتوێژێکی تایبەت لەگەڵ عێرفان شەهنەوازی ،وتەبێژی ئەم ڕێکخراوە پێک بێنێ
و لەگەڵ بەڕێزیان باس لە سیاسەت و خوێندنەوەی ئەو ڕێکخراوەیە بۆ پرسە سیاسی و نەتەوەییەکانی ئێران بکا.
بۆچی دژی کۆماری ئیسالمی خەباتتان دەست
پێکرد؟
بۆ وەاڵمی پرسیارەکەتان وا باشترە شوناس
و کاکڵی ڕاستەقینەی ئەو ڕێژیمە لەگەڵ
چەمکی کۆماری و چەمکی ئیسالمیتان بۆ
باس بکەم کە زۆر لێک دوورن و ڕێژیمی
«دیکتاتۆری نفاقی» پڕ بە پێستی ئەو ڕێژیمەیە.
ڕێژێمێک کە تەنانەت لەنێوخۆیشیدا بەجۆرێک
سیستمەکەی داخستووە کە ئەگەر کەسانێک
نەرمتر لە سیاسەتە دیاریکراوەکان بڕوانن؛ ئیزنی
خۆدیتنەوە لە دەسەاڵتیان پێ نادرێ (نموونە رەدی
سەاڵحییەتی بەربژێرەکانی سەرکۆماری) .ئەم
ڕێژیمەی ئێستا خەبات لە دژی دەکەین ،هێندە لە
گۆڕان و ئیمتیازدان بەو کەسانەی لە بازنەی هزری
ئەو سیستمەدا نین دەترسێ ،کە تەنانەت ئیزنی
خۆدیتنەوە بەو کەسانەی نزیک لە خۆیشی نادا کە
شک و گومانی هەبێ بێ ئەوال و ئەمال فەرمان و
بڕیارە دەرکراوەکان جێبەجێ بکەن .کەواتە چۆن
ئیزن بەوانە دەدا کە بەتەواوی بەپێچەوانەی سیاسەتە
گشتی و بنەماییەکانی ئەو ڕێژیمە بیر دەکەنەوە!؟
بەدڵنیاییەوە ئەو بەستێنانەی لەالیەن دەسەاڵتەوە بۆ
چاالکیی سیاسی بۆ خەڵکێک کە بەپێچەوانەی سیستم
بیردەکەنەوە دیاری کراون ،کۆمەڵە گەمەیەکن کە
ئامانج و ئاکامی لەپێشدا نووسراوە .کەواتە بۆ ئەو
کەسانەی بەڕاستی خوازیاریی باشبوونی بارودۆخ
و چارەسەری کێشە و ئارێشەکانی واڵتن ،ڕێگەیەک
جگە لە خەبات نامێنێتەوە .لە ڕاستیدا خەباتی ئێمە
ئاکامی تاقیکردنەوە و ئەزموونکردنی ئەو سیستمەیە.
خەباتی ئێوە دژی کۆماری ئیسالمیی ئێران
زیاتر سیاسییە یان سەربازی؟
شۆڕشی ئێمە ،خەباتە بۆ داکۆکی لە شوناس و
واڵت و ئایینمان .واتە خەبات بۆ النیکەمی مافە
مرۆییەکانی نەتەوەیەک .دیارە کاتێک مرۆڤ بۆ
سەرەتاییترین مافەکانی خەبات دەکا ،هەموو چەشنە
بەربژێرێک بۆ گەیشتن بە ئامانجەکانی بەکاردێنێ.
ئێمەش لە جەیشولعەدلدا هیچ سەرەتییەکمان بۆ
چاالکی سەربازی لەچاو چاالکیی سیاسی دانەناوە،
جگە لە دۆخی ئارایی واڵت و ئەو کەشە داخراوەی
دەسەاڵت پێکی هێناوە .بە ڕواڵەت وا دەردەکەوێ
کە جەیشولعەدل تەنیا خەباتی سەربازی دەکا،
بەاڵم دەبێ بڵێم ئەو بارودۆخەی واڵتەکەمان
پێیدا تێ دەپەڕێ ،چاالکی سیاسی تێیدا جێی
نابێتەوە .چاالکیی سیاسی زۆربەی ئۆپۆزیسیۆنی
ئێرانی ،ئەمڕۆ تەنیا دەرکردنی بەیاننامە و
هەوڵوێستگرتنە سەبارەت بە بارودۆخی واڵت.
ئەگەر بەوردی بڕوانین دەبینین ئەو واڵتە جۆرێکە
هیچ پارت و الیەنێکی سیاسی ئیزنی چاالکیی نیە.
واتە دەسەاڵت هیچ چاالکییەک لە دەرەوەی کۆنترۆڵی
خۆی قبووڵ ناکا .هەر بۆیە چاالکیی سیاسی بەو
شێوەیەی لە واڵتانی دیکەدا باوە لە ئیران ڕێگەی
پێ نادرێ .لە ڕاستیدا ڕەوشەکە بۆ چاالکیی سیاسی
هێندە ناخۆشە و مەترسیدارە کە هیچ هاوواڵتییەکی
ئێرانی ناتوانێ بڵی ئەمن سەر بە فاڵنە حیزب و
الیەنی سیاسیم .ئەندامبوون لە هەموو پارت و
الیەنە دژبەرەکاندا لەالیەن دەسەاڵتەوە بە تاوان
دادەنرێ و تاک تووشی سزا دەبێ .کەواتە ئێستا
لەو ڕەوشەدا تەنیا باسکردن لە چاالکیی سیاسی یا
هەرچەشنە چاالکییەکی دیکە بەبێ چاالکی سەربازیی
کارێکی ژیرانە نیە .بۆیە لەو ماوەیەدا جەیشولعەدل
زیاتر لە بواری سەربازییەوە چاالک بووە.
ئێمە پێمان وایە چاالکیی سیاسی وەک یەکەیەکی
فیدایی وایە کە دیوارە پتەوەکانی دوژمن تێک
دەشکێنێ و بەستێنەکە بۆ چاالکیی سیاسی
خۆش دەکا .بە واتایەکی دیکە ڕێژیم پەلکێشی
مێزی دانوستان دەکا و ڕێژیم ناچار بەوە دەکا
بۆ کۆنترۆڵی بارودۆخەکە ئیمتیاز بە دژبەران بدا.
تا چ ڕادەیەک پێوەندیتان لەگەڵ پارتە بەلووچەکانی
دیکە و هەروەها ئۆپۆزیسیۆنی ئێران هەیە؟
هێڵی سیاسیی ڕێکخراوی جەیشولعەدل هەمیشە لە
سەر ئەو بنەمایەیە کە لەگەڵ هەر ڕەوتێک کە دژی
بەرژەوەندیی شوێنکەوتووانی سوننە و نەتەوەی
بەلووچ نەبێ ،هاوکاریی هەبێ .جەیشولعەدل پێی
وایە هەڵچنینی دیوار لە نێوان پارت و الیەنەکاندا

بەواتای درێژکردنەوەی تەمەنی ڕێژیمی ئاخوندییە.
کەواتە پێویستە ئێمە دەگەڵ هەر ڕەوت و الیەنێک
کە ئەو بنەمایانەی سەروو لەبەرچاو دەگرێ دەست
بدەینە دەستی یەک و هەروەها دەستی رەدیشمان
بە سنگی ئەو ڕەوتانەوە نەناوە و ناینێین .دیارە
دەبێ بڵێم زۆربەی ڕێکخراو و الیەنەکان بەهۆی
جۆری چاالکیی چەکدارانەی جەیشولعەدل حەزیان
لە پێوەندیگرتن لەگەڵمان نیە کە بەدڵنیاییەوە
لەو دۆخەشدا هیچی لەگەڵ ناکرێ .سەبارەت بە
پارتەکەکانی ئۆپۆزیسیۆنیش دەبێ بڵێم جەیشولعەدل
پێوەندیی لەگەڵ زۆربەی الیەنەکان هەیە بەاڵم لەگەڵ
پارتە کوردی و عەڕەبەکان پێوەندیی بەهێزترە.

ئێوە داوای چ چەشنە مافێک بۆ خەڵکی بەلووچ
دەکەن؟
نەتەوەی بەلووچ لەمێژ ساڵە له زۆربهی هەرە
زۆری مافهکانی بێبەشە و زوڵمی لێ دەکرێ.
ئێمە دەڵێین ئەو کەرامەت و ماف و ڕێزەی لە
هاوواڵتییەکی شیعەی فارس زمانی تارانی دەنرێ
لە هاوواڵتییەکی سوننەی بەلووچیش بنرێ.
ڕاتان لەسەر سیستمی داهاتووی ئێران
چیە ،ئایا لەگەڵ فیدراڵیزم بۆ ئیران هەن؟
پێمانوایە دەبێ هەموو ڕەوت و الیەنەکان لهسهر
ئهم بابەتە پێوەندی و دانوستانیان هەبێ تا
بە ئاکامێکی دروستی وا بگهن کە پارێزەری
بەرژەوەندیی هەموو خەڵکی ئێران بێ .لەسەر
فیدراڵیزمیش ئهمن پێموایە ئێران واڵتێکی
فرەنەتەوەیە و لە ڕابردووشدا هەمیشە بە شێوەی
فیدراڵیزە و حکوومەتی خۆجێیەوە ئیدارە کراوە.
بهڵێ پێموایە فیدراڵیزم باشترین بەربژێرە بۆ ئێران.
بەو خۆپێشاندان و ناڕەزایەتییە بەربەرینانەی
ئێرانی گرتۆتەوە ،پێتانوایە داهاتووی خەبات
دژی سیستمی گەندەڵ ویالیەتی فەقیهـ چۆن دەبێ؟
پێموایە ناڕزایەتییەکان چوونەتە قۆناغێکی تازەوە
کە پێشتر نەبینراوە .ئەو ناڕەزایەتییانە بە پاڵ
کێشەی نێوخۆیی دەسەاڵتداران و هەروەها
گەندەڵیی بەربەرینی نێو بازنەی دەسەاڵت و
گوشارە نێودەوڵەتییەکان دەتوانێ بۆ هەمیشە
پرێسکەی ویالیەتی فەقیهـ تێکەوەوە پێچێ.
دیارە ڕێژیمیش دەستی لەسەر دەست دانەناوە و بۆ
سواربوون بەسەر ئەو بارودۆخەدا هەنگاوی ناوە
و خەریکە .چاالکی و هەوڵەکانی رێژیم و کێشە
و دووبەرەکیی نێوان گرووپە جۆراوجۆرەکانی
ئۆپۆزیسیۆن و ،هەروەها نەبوونی ئاسۆیەکی ڕوون
بۆ گەیشتن بە ڕوانینێکی هاوبەش و یەکگرتوو بەم
زوویانە ،دەتوانێ خەڵکی واڵت وەک گرنگترین بەشی

پازڵی ڕووخاندنی رێژیم لە درێژەدان بە ناڕەزایەتییەکان
دڵسارد بکاتەوە و ئەو کەشەی ئێستا ،لە گەرموگوڕی بخا.
کۆماری ئیسالمیی ئێران چ زوڵم و زۆرییەک لە
خەڵکی بەلووچ دەکا؟
لە ماوەی چل ساڵی رابردوودا و یان ئەگەر وردتر بڵێم لە
ماوەی  ٩٠ساڵی ڕابردوودا نەتەوەی بەلووچ نەک هەر لە
مافەکانی بێبەش کراوە ،بەڵکوو بەجۆرێک لە جوغرافیای
ئێراندا پشتگوێ خراوە .دیارە گوشارەکان لە ماوەی چل
ساڵی ڕابردوودا بەگوێرەی ئەو ئایدیۆلۆژیایەی سیستم
لەسەری دەڕوا ،زۆر زیاتر بووە .ئەمەش بووەتە هۆی
ئەوەی نەتەوەی بەلووچ بەتەواوی لە ئیدارەی واڵت و
تەنانەت پۆست و بەرپرسایەتییە بااڵکانی پارێزگەی

بەلووچستان و هەروەها بەرپرسایەتییە سەربازیی و
ئەمنییەتییەکانیش بێبەش بێ .نەتەوەی بەلووچ لە دوو
ڕوانگەی نەتەوەیی و ئیتنیکییەوە لەالیەن دەسەاڵتەوە
زوڵمی لێ دەکرێ .بەواتایەک نیشتمانی بەلووچەکان
لەالیەن دەسەاڵتی ویالیەتی فەقیهەوە بەبێ ئەوەی ڕێز
لە بەرژەوەندیی خاوەنەکانی بگیرێ ،داگیرکراوە .لەم
ڕوانگەیەوە دەسەاڵت وەک نەتەوە داگیرکراوەکانی
دیکەی ئێران هەڵسوکەوت لەگەڵ ئێمە دەکا و بەردەوام
هەوڵ دەدا زمان و فەرهەنگ و ئایینزای خۆی بسەپێنێ.
ئەم چەشنە ڕوانینە لە نەتەوەی بەلووچ بووەتە هۆی
ئەوەی کە ئەو نەتەوە مەزنە لە هەموو پێوەرە خۆشبژێوی،
پەروەردەیی و تەندروستییەکاندا بکەوێتە ڕیزی ئاخر .لە
بەلووچستان لە هەموو شوێنێک زیاتر واز لە خوێندن
دەهێنرێت .قوتابخانەکانی بەلووچستان نزمترین ئاستی
ستانداردیی پەروەردەیی واڵتیان هەیە و شارەکانی
بەلووچستان بەتایبەت چابەهار و زاهیدان لەچاو
حەشیمەتەکەیان لە ڕیزی پەڕاوێزنشینترین شارەکانی
ئێرانن .بێکاری بووەتە هۆی ئەوەی کە خەڵک ڕوو لە
هەندێ کار و پیشەی وەک کڕین و فرۆشتنی سووتەمەنی
و شتی وا بکەن کە سااڵنە دەیان کهس لهوان دەکەونە
بەر تەقەی هێزە چەکدارەکانی کۆماری ئیسالمی ئێران و
گیانیان لێ دەستێنرێ .کاتێک باشتر و ڕوونتر لەو زوڵمەی
کە لە نەتەوە بەلووچ دەکرێ ،دەگەین کە دەبینین دەیان
هەزار بەلووچ بێ پێناسەن .واتە بەکردەوە لە ماوەی
ئەو چل ساڵەدا کۆماری ئیسالمی پشتگوێی خستوون
و هەر چەشنە هەوڵێکیان بۆ گەیشتن بە شووناسی
ئێرانیبوونیان لەالیەن دەسەاڵتەوە تووشی شکست هاتووە.
زۆر سپاسی ئێوە دەکەین بۆ ڕەخساندنی ئەم هەلە
کە بتوانین زیاتر لە دۆخی خەباتەکەتان و هەروەها
بارودۆخی خەڵکی زوڵملێکراوی بەلووچ ئاگەدار بین.
هیوای سەرکەوتن بۆ ئێوەش.

ژماره٧٢٤ :
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کوردستان

لەسەرەتاکانی سەدەی ١٩ی زایینی هەتا کۆتایی شەڕی یەکەمی جیهانی
د .کامران ئەمین ئاوە
لە کۆتایی سەدەی  ١٨و سەرەتای سەدەی
١٩ی زایینیدا ،ڕۆژئاوای ئاسیا پاش چەندین
سەدە شەڕ و دژبەریی ئێران و عوسمانی،
تووشی گۆڕانێکی خێرا هات .ڕۆژهەاڵتی
نێوەڕاست و نیزیک ،هەر وەها نیشتمانی
کوردان بوو بە مەیدانی ملمالنێی زلهێزە
جیهانییەکان وەکوو ڕووسیە ،ئینگلیس و
فەڕانسە ،و پاشان ئوتریش (نەمسا) و ئەڵمان
کە بە هۆی الوازبوونی تورکەکان خەریکی
مامەڵەکردن لەسەر خاکی عوسمانی بوون.
بۆ وێنە فەڕانسە دەستی بەسەر باکووری
ئەفریقادا ،بریتانیا بەسەر ڕۆژهەاڵتی عەرەبی
و ڕۆژهەاڵتی مدیترانەدا و ئوتریش و ئیتالیاش
دەستیان بە سەر باڵکان و ناوچەی دەریای
سووردا گرت .شەڕەکانی ڕووسیە_ عوسمانی
و ڕووسیە_ئێران لە دەیەی ١٨٢٠ی زایینیدا
بوون بە هۆی پێوەستبوونی گورجستان،
باکووری ئازەربایجان و ڕۆژهەاڵتی
ئەرمەنستان بە ڕووسیە و نیزیکبوونەوەی
سنووری ئەم واڵتە لە کوردستان و
کاریگەریی ڕاستەوخۆ و ناراستەخۆی
مۆسکۆ لە سەردەمی تزاردا ،هەروەها
باڵشویکەکان پاش بە دەسەاڵتگەیشتنیان
لە ئۆکتۆبری ١٩١٧ی زایینی لە ژیانی
سیاسی و چارەنووسی دواتری کورداندا.
لە سەرەتاکانی سەدەی ١٩یزایینیدا
کوردستان بەگشتی هاتە نێو گۆڕەپانی
ملمالنێ و بەرژەوەندییەکانی ڕووسیە و
ئینگلیسەوە .هەتا کۆتایی ئەم سەدەیە،
سەرەڕای گۆڕانی بارودۆخی نێونەتەوەیی لەم
ناوچەیەدا ،بەستێنێکی باش بۆ گەشەسەندنی
شۆڕشی ڕزگاریخوازانەی کورد پێک هاتبوو؛
بەاڵم ڕکەبەریی واڵتە زلهێزەکانی ڕۆژئاوا
و ڕووسیە لەسەر کوردستان ،هەروەها
بەرژوەندییان لە مانەوەی دەسەاڵتی تاران
و ئەستەنبووڵێکی الواز و دەستەمۆدا،
بووە بەربەستێکی جیددی لەبەر دەم
بزووتنەوەی ڕزگاریخوازانەی گەلی کورد.
لە کۆتایی سەدەی نۆزدەدا بارودۆخی ناوچە
تووشی گۆڕانێکی بنەڕەتی هات ،ترسی
ڕووسیە و بریتانیا و فەڕانسە لە ئەڵمان کە
بە هۆی گەشەکردنی خێرای هێزی سهربازی
و ئابووریی تێ دەکۆشا جێ پێی خۆی لە
ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاستدا بە هێزتر بکا ،بوو
بە هۆی نزیکبوونەوەی ئەم کۆنە ڕەقیبانە،
هەروەها دابەزینی هەستیاریی لەندەن و
پاریس لە پاراستنی یەکپارچەیی خاکی ئێران
و عوسمانی کە بۆ پێشگیریی لە دەستدرێژیی
ڕووسیە کەڵکیان لێ وەردەگرت .گرێبەستی
ئینگلیس و ڕووسیە لە ٣١ی ئاگوستی ١٩٠٧ی
ز لە پێوەندی لەگەڵ ئێران ،ئەفغانستان و
«تەبەت»دا ڕەنگدانەوەی بەرچاوی ئەم
سیاسەتە بوو .بەپێی ئەم گرێبەستە تەواوی
باکوور و باکووری ڕۆژئاوای ئێران واتە
تەواوی ڕۆژهەاڵتی کوردستان بوو بە
ناوچەی ژێر نفووزی ڕووسیە ،و باشووری
ڕۆژهەاڵتی ئێران بە ناوچەی ژێر دەسەاڵتی
ئینگلیس .ئەڵمان کە پشتیوانی عوسمانی بوو تێ
دەکۆشا تەواوی ئەو واڵتە بخاتە ژێر دەسەاڵتی
خۆی و پەرە بە نفووزی خۆی لە ئێراندا بدا.
وا دەهاتە بەرچاو کە گۆڕانی بارودۆخی
نێونەتەوەیی و هەوڵی واڵتە زلهێزەکان بۆ
سەرلەنوێ دابەشکردنەوەی جیهان و بەتایبەتی
عوسمانی و ئێران ،هەروەها پشتگیریی ئەوان
لە گەلی کورد ڕێخۆشکەری سەرکەوتنی
کوردان و پێکهاتنی دەوڵەتی سەربەخۆی
کوردستان بێ ،تا ئەو ڕادەیە کە بەشێک لە
ڕێبەرانی کورد وەکوو عبدوڕهزاق بهدرخان
لە سەردەمی تزار و خالید بەگ جوبرانلی()1
لە دەورانی باڵشویکەکاندا دەیانەویست لە ژێر
سێبەری ڕووسیەدا کوردستانێکی سەربەخۆ
پێک بێنن ،بەاڵم ڕووسیە و تەواوی واڵتە
ڕۆژئاواییەکان تەنیا بە پێی پێگە و وەزعییەتی
ستراتێژیکیی کوردستان لە ناوچەکانی ئاناتۆڵی،
باشووری قەفقاز ،ئێران و ڕۆژهەاڵتی عەرەبی،
دەیانەویست لە پێناوی سیاسەتە داگیرکەرانە
و بەرژوەندییەکانی خۆیاندا کەڵکی لێوەربگرن،
دەنا قەت پاڵپشتێکی ڕاستەقینە بۆ بزووتنەوەی
پێکهێنانی
و
کورد
ڕزگاریخوازانەی
دەوڵەتی سەربەخۆی کوردستان نەبوون.
بەم پێیە لە کۆتایی سەدەکانی نێوەڕاست و
دەستپێکی چەرخی نوێدا ،کوردستان شوێن و
پێگەیەکی تایبەتیی لە پێوەندییەکانی عوسمانی

(کوردستان لە گەمەی واڵتە زلهێزەکاندا)
و ئێران ،هەروەها ڕووسیە و واڵتانی
ڕۆژئاواییدا هەبوو ،کە تەواوی هێزی
خۆیان خستبووە گەڕ هەتا هێژێمۆنیی
خۆیان لە ڕۆژهەاڵتی نیزیک واتە شوێنێک
کە کوردستان نەخشێکی ستراتێژیک و
ناوەندیی تێدا هەبوو ،مسۆگەر بکەن.
یەکێک لە پاڵنەرە سەرەکییەکانی دەستپێکی
شەڕی یەکەمی جیهانی لە ئاگوستی ١٩١٤ی
ز لە نێوان ئوتریش_ئەڵمان و بەرەی
ئینگلیس ،فەرانسە و ڕووسیەدا ،دابەشکردنی
واڵتە کۆڵۆنییەکان (داگیرکراوەکان) بوو.
شەڕی یەکەمی جیهانی (ئاگوستی _١٩١٤
نوامبری ١٩١٨ز) وەکوو گەورەترین
کارەساتی سەدەی بیستەم ،بوو بە هۆی
زیانێکی گەورەی ماڵی و گیانی لە ئاستی
جیهاندا .لەم شەڕەدا  ٧٣میلیۆن و ٥١٥
هەزار هێزی نیزامی بەشدارییان کرد[٦٠
میلیۆنی ئورووپایی بوون( ،])2ئاکامەکەی
 ١٠میلیۆن کوژراو ٢٠ ،میلیۆن بریندار و
سەقەتکراو( ،)3هەروەها مردنی  ١٠میلیۆن
بە هۆی نەخۆشی پەتایی( )4و برسییەتی ،و

بنەماڵەی لێ مابۆوە ،هەروەها لە سی و
چەند گوندی ئەم خێڵە لە بەشی ڕەواندز
هیچ کەس نەمابۆوە .بە پێی ئەوەی کە
پانتاییەکی بەرچاو لە خاکی کوردستان
گۆڕەپانی شەڕی هێزەکانی بەشداری
شەڕ بوو ،زۆربەی خاکی کوردستان،
لە بایەزیدی باکوورەوە هەتا خانەقین لە
باشوور ،و لە ڕۆژئاوا هەتا ئەرزنجان
و مووش بە تەواوی وێران کران»)7(.
لە باکووری کوردستانیش لە درێژایی
شەڕی یەکەمی جیهانیدا نزیک بە ٧٠٠
هەزار کورد لە نیشتمانی خۆیان دوور
خرانەوە ،نزیک بە نیوەی ئەم کەسانە لە
ڕێگادا بە هۆی برسییەتی و نەخۆشی
گیانیان لەدەست دا[ .مێژووناسی کورد
ئەمین زەکی بەگ لە کتێبی کورتە مێژووی
کورد و کوردستان ،بەرگی یەکەمدا باس لە
دوورخستنەوەی  ٧٠هەزار کەس دەکا()8
بەاڵم بەشێک لە سەرچاوە رووسییەکان،
هەروەها جاناتان ڕەندڵ( )9باس لە ٧٠٠
هەزار کەس دەکەن] بەشێکی زۆر لە
ناوچەکانی باکوور و ڕۆژئاوای کوردستان

هۆی گۆڕانی بارودۆخی ئەم ناوچەیە
ی
و نزیکبونەوە و دەستپێکی پێوەندی 
سەرۆک عەشیرە ،بەگ ،دەرەبەگ و شێخ
و ئاغاکانی کوردستان لەگەڵ ڕووسەکان.
ڕووسەکان کە هەتا ساڵی ١٩١٧ی ز
تەواوی ڕۆژهەاڵت و بەشێکی گەورە لە
باکوور و ڕۆژئاوای کوردستانیان داگیر
کردبوو ،دەیانەویست جێ پێی خۆیان لە
کوردستان بە هێزتر بکەن و لە کوردەکان
دژ بە تورکەکانی عوسمانی ،ئینگلیس و
سیخوڕەکانی ئەڵمان کەڵک وەربگرن.
١٧ی ژوئەنی ١٩١٧ی ز لە دەوروبەری
کرماشان یەکەمین کۆنگرەی عەشایری
کورد لە مێژووی ڕۆژهەاڵتی کوردستاندا
پێک هات .لەم کۆنگرەیەدا ڕێبەرانی کورد
خوازیاری دۆستایەتیی کورد و ڕووس و
هاوکاریی دووالیەنە بوون .لە کۆنگرەی
دواتر لە ٤ی سپتامبری هەر ئەو ساڵەدا لە
شاری سنە ٢٧ ،سەرۆک عەشیرەی کورد
لەگەڵ ژەنراڵ «باراتۆف» ڕێککەوتننامەی
ڕووس و کوردیان واژۆ کرد .لە باشووری
کوردستانیش ڕێبەرە بە ناوبانگەکانی

نوقمبوونی شەش هەزار کەشتیی بازرگانی
بە بارەکانیانەوە بووە )5(.لە کوردستانیش
ئەم شەڕە گەلی کوردی بە گشتی تووشی
ی
زیان و ئازارێکی زۆری ماددی و ئینسان 
کرد .شەڕی یەکەمی جیهانی لە کوردستان
هۆکاری قاتوقڕی و مردن بە هۆی
برسییەتی ،نەخۆشی ،تااڵن و وێرانکردنی
شار و گوندەکان بوو .گۆڤاری «رعد»
ڕێکەوتی ٢٢ی نوامبری ١٩١٧ی ز لەم
پێوەندییەدا باس لە نەبوونی نان و دانەوێڵە
و مردنی ڕۆژانەی خەڵکی ڕۆژهەاڵتی
کوردستان بە هۆی برسییەتییەوە دەکا.
مەک داول لە کتێبی «مێژووی هاوچەرخی
کورد»دا باس لە هەژاری و داماویی و
برسییەتیی خەڵکی ڕۆژهەاڵتی ئێران بە
هۆی وێرانکردنی دێهاتی ئەم ناوچەیە لە
الیەن سپای رووس و تورک و تەنانەت
وێرانکردنی بەیەکجاری ساباڵغ بە دەست
ڕووسەکانەوە دەکا .لە کۆتاییەکانی ساڵی
١٩١٧ی زایینیدا بەشێکی بەرچاو لە
خەڵکی دەوروبەری ساباڵغ و سلێمانی بە
هۆی برسییەتی گیانیان لەدەست دا« .لە
ساڵەکانی شەڕدا پتر لە نیوەی خەڵکی
ورمێ تێداچوون و ژمارەی دانیشتووانی لە
 ١٥٠هەزار کەسەوە گەیشتە  ٦٥هەزار)6(».
ڕێژەی دانیشتووانی شاری سلێمانی لە ٢٠
هەزار کەسەوە لە نزیکەی نوامبری ١٩١٨دا
هاتە سەر  ٢٥٠٠کەس .بە وتەیەک هەموو
بەیانیەک تەرمی مردووەکانیان لە بازاڕ
کۆ دەکردەوە و لە بەشێک لە ماڵەکان
خەڵک مناڵە مردووەکانیان دەخوارد .خێڵی
برادۆستیش کە لە سەرەتای شەڕدا هەزار
بنەماڵە دەبوو ،لە کاتی ناوبراودا تەنیا ١٥٧

بەیەکجاری لە کورد بەتاڵ کرابوون .لەوە
دەچێ لە شەڕەکانی نێوخۆی عوسمانیدا
نزیک بە  ٤٠٠هەزار کورد کوژرابن)10(.
شەڕی یەکەمی جیهانی بوو بە هۆی
ئابووریی_
وەزعییەتی
تێکچوونی
بەرهەمهێنان و پێوەندییە بازرگانیەکانی
کوردستان .بۆ وێنە لە ساڵەکانی
 ١٩١٥_١٩١٦لە گومرکی کرماشانهوە
بایی  ١٩میلیۆن قران تەنراوی جۆراوجۆر
و  ٥میلیۆن قەند هاوردە کرابوو ،بەاڵم
ئەم ژمارەیە لە ساڵی ١٩١٧_١٩١٨
هەتا  ١میلیۆن قران کەمی کرد)11(.
بەگشتی لە سەرەتای نوامبری ١٩١٤ی
زایینیدا بە پێوستبوونی دەوڵەتی عوسمانی
بە یەکیهتیی ئەڵمان_ئوتریش ،مەجارستان
و بوڵغارستان ،هەروەها هێرش و
داگیرکردنی بەشێکی بەرچاو لە خاکی
ئێران لە الیەن بەشدارانی ئەم شەڕەوە
[سەرەڕای ڕاگەیاندنی بێالیەنیی ئێران لە
الیەن ئەحمەدشای قاجارەوە] ،هەر دوو
بەشی کوردستان کران بە گۆڕەپانی شەڕ
و ملمالنێی دوو بەرەی شەڕ .ڕووسیە
لە باکوورەوە؛ عوسمانی بە پشتیوانیی
ئەڵمان لە ڕۆژئاوا و ئینگلیسیش لە
باشووری ئێرانەوە سنوورەکانی ئەم
واڵتەیان تێپەڕاند .لەم کاتەدا هەوڵی
واڵتە بیانییەکان لە کوردستان تەنیا
کەڵکوەرگرتن لە هێزەکانی کورد لە پێناوی
بەرژەوەندیی کاتییان لەم شەڕەدا بوو.
لە سەرەتای شەڕەکەدا عەشایری
کورد لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان زۆرتر
پشتیوانییان لە عوسمانی دەکرد ،بەاڵم
پاشەکشەی عوسمانی و پێشڕەویی
ڕووسیە لە بەرەکانی شەڕ بوو بە

کورد وەکوو سەید عەبدوڵاڵ ،سەید تەها و
شێخ مەحموودی حەفید بۆ وەدەستهێنانی
پشتیوانیی ڕووسەکان پێوەندییان بە
نوێنەرانی دەوڵەتی و فەرماندەی سپای
ڕووسیە لە ئێران و عێراق گرتبوو.
بەاڵم شۆڕشی سۆسیالیستیی ڕووسیە لە
ئۆکتۆبری هەر ئەو ساڵەدا بوو بە هۆی
گەڕانەوەی سوپای ڕووس بۆ ڕووسیە
و گۆڕانی بنەڕەتی لە بارودۆخی سیاسی
و نیزامیی کوردستان و ناوچەکانی
دەوروبەر ،بە تایبەتی ئاڵۆزترکردنی
وەزعییەتی کورد و هەڕەشەی جیددیی
تورکەکان لە ناوچە کوردییەکاندا.
سوپای تورک پاش ئەوەی ڕووسەکان لە
ئاوریلی ١٩١٨ز دا باکووری ڕۆژئاوای
ئێرانیان چۆڵ کرد ،هێرشیان کردە سەر
خاکی کوردستان و ئازەربایجانی ئێران
و پاشان بەرەو سنوورەکانی قەفقاز
پێشڕەوییان کرد .تورکەکان لە ١٤ی
ژوئەنی ١٩١٨دا تەورێزیان داگیر کرد
و لەمانگی ئاگوستی هەر ئەوساڵەدا
تەواوی ئازەربایجانی ئێران و ناوچەکانی
باشووری کوردستانی ئێران (باکووری
گۆمی ورمێ)یان خستە ژێر دەسەاڵتی
خۆیانەوە .بەم پێیە لە نێوەڕاستەکانی
ساڵی ١٩١٨دا سەرانسەری باکووری
ڕۆژئاوای ئێران بەسەر دوو ناوچەدا
دابەش کرابوو .تورکەکان بەشی ڕۆژئاوا
و ئینگلیسییەکان بەشی ڕۆژهەاڵتیان لەژێر
دەستدا بوو و هەر دوو ال هەوڵیان دەدا
پشتیوانیی عەشایری کورد و ئازەری
وەدەست بێنن و وا بنوێنن کە هێزی
ڕزگاڕکەری کوردستانن ،بەاڵم ئەم هەوڵ
و بانگەشەکردنانە تەنیا بۆ کەڵکوەرگرتن لە

کوردەکان بۆ دەرکردنی هێزی ڕەقیب لە
کوردستان و دابینکردنی دەسەاڵتی خۆیان
لە ئێران و میزۆپۆتۆمیا (دووچۆمان) بوو.
پاش خۆبەدەستەوەدانی عوسمانی ،بە پێی
گرێبەستی ئاشتی مودرۆس( )12لە ٣٠ی
ئوکتۆبری ١٩١٨ی ز هەروەها دەوڵەتی
ئەڵمان  ١٢ڕۆژ پاشتر ،شەڕی یەکەمی
جیهانی کۆتایی پێ هات .لە کۆتایی ئەم
ساڵەدا ئینگلیسییەکان بە گرتنی شاری
مووسڵ تەواوی باشووری کوردستانیان
خستە ژێر کۆنترۆڵ و دەسەاڵتی خۆیانەوە.
تەواوبوونی شەڕ کۆتایی بە ژیانی
سیاسیی ئیمپڕاتووریی عوسمانی هێنا کە
سێ قاڕڕەی ئاسیا ،ئەفریقا و ئورووپای
بە یەکەوە لکاندبوو .بە وتەی جواهر لەعل
نەهڕۆ «ئەم ئیمپڕاتوورییە لە حاڵەتی
«بەاڵی خودایی ئورووپا» هاتە دەر و
بوو بە «پیاوی نەخۆشی ئورووپا».
ئەم شەڕە نەک سوودێکی بۆ کوردستان
لە ڕەوتی پێکهێنانی کیان و دەوڵەتی
کوردی نەبوو ،بەڵکوو بوو بە هۆی زەرەر
و زیانێکی بەرچاوی ماددی و مرۆڤیی بۆ
خەڵکی کوردستان .بە پێی ڕێککەوتننامەی
سایکس_ پیکۆ لە سپتامبری ساڵی ١٩١٦
دا [مارک سایکس نوێنەری ئینگلیس و
فرانسوا ژۆرژ پیکۆ نوێنەری فەڕانسە]
پاش تەواوبوونی شەڕی یەکەمی
جیهانی ،بەشی عوسمانیی کوردستانیان
لە نێوان  ٣واڵتی عێراق و سووری ه و
تورکیهدا دابەش کرد .بەشی باکوور و
ڕۆژئاوای کوردستان چووە نێو پێکهاتەی
تورکیه؛ باشوور بۆ نێو عێراق کە لە
ژێر کۆنتڕۆڵی ئینگلیسدا بوو ،هەروەها
باشووری ڕۆژئاوا بۆ نێو سووریه کە
سەر بە فەڕانسە بوو .گۆڕانی جوغرافیای
سیاسیی کوردستان بوو بە هۆی چوونی
بەشی عەرەبیی کوردستان واتە سووری ه
و عێراق بۆ نێو گۆڕەپانی دەسەاڵتی
ڕاستەوخۆی واڵتە ڕۆژئاواییەکان .بەم
پێیە دابەشکردنی ئیمپراتووریی عوسمانی
بە پێی سیناریۆی واڵتە زلهێزەکان و
هاوسەنگیی ئەوان لە ئاستی جیهان و
ڕۆژهەاڵتی نزیکدا کە بەشی بەرچاوی
خاکی کوردستانیشی لەخۆ دەگرت،
بارودۆخی کوردستان و ڕەوتی خەباتی
کوردی لە بازنەی  ٣واڵتی تازە پێکهاتوو
ئاڵۆزتر و سەختتر و چارەنووسی ئەم
نەتەوەیەی تاڵتر و ناخۆشتر کرد .لەوە
بەوال کورد دەبوو بۆ مافی چارەنووسی
خۆی لەگەڵ چوار واڵتی داگیرکەر
خەبات بکا کە هەرکامیان لە کردەوەدا
سەر بە واڵتێکی زلهێزی جیهانی بوون.
پهراوێزهکان:

 )1لە ساڵی  ١٩٢٢زایینی «کۆمیتەی سەربەخۆیی
کوردستان (ئەرزروم)» بریاری دا بە یارمەتی
و لە ژێر سەرپەرستی سیاسی ڕووسیەی
سۆڤییەتی بە مافی خۆی بگا .سەرھەنگ خالد بەگ
جوبرانلی سەرۆکی ئەم کۆمیتەیە لە سەرەتای
دەستپێکی کۆنفرانسی لۆزاندا لە نامەیەکدا کە
بۆ نوێنەری حکوومەتی سۆڤییەتی نووسی «[]...
دڵساردە لە یاریدەی ڕاستگۆیانەی ئینگلیس بۆ
دامەزراندنی کوردستانی سەربەخۆ .ھەروھا بۆ
وەدیھێنانی ئەو ئامانجە ،چاوەڕوانی پشتیوانی
ڕووسیەی سۆڤییەتییە بۆ دامەزراندنی کوردستانی
سەربەخۆ لە ژێر سەرپەرستی ڕووسەکاندا.
/World War I, https://en.wikipedia.org )2
 Handicapped )3سەقەت ،پەککەوتە،
کەمئەندام  ،عەیبدار
Epidemic )4
 )5ئەنسکلۆپێدیای مێژووی سۆڤییەتی ، ،بەرگی
 ،١٠الپەڕەی  ،١٠٠٠-١٠٠١مۆسکۆ١٩٦٧،
 )6او .ای .ژیگالینا ،بزووتنەوەی نەتەوەیی
)١٩١٨-١٩٤٧
ئێران(ساڵەکانی
لە
کورد
الپەڕەی  ،٢٤دەزگای زانست ،مۆسکۆ١٩٨٨ ،
 )7دیوید مک داول ،تاریخ معاصر کرد ،ترجمە
ابراهیم یونسی ،انقالب ،ناسیونالیسم و جنگ،
ص ،٢٠٢_٢٠٤چاپ دوم ،پاییز  ١٣٨٣تهران
 )8محمد امین زکی بیگ ،زبدە تاریخ کرد و
کردستان ،جلد اول ،ص  ١٩١ترجمە یداللە
روشن اردالن ،نشر توس  ،١٣٨١تهران
 )9جاناتان رندل ،با این رسوایی چە بخشایشی،
ص  ،٢٥ترجمە ابراهیم یونسی ،انتشارات پانیذ.
 ١٣٧٩تهران ،هەروەها الزاریف و  ...تاریخ
کردستان ،ص  ،١٦١ترجمە م .صدقی ،ک.
امین آوە ،انتشارات فروغ ،کلن ،آلمان ٢٠٠٧
 )10ج .رندل  ،با این رسوایی چە بخشایشی ص ٢٥
 )11علی گالویژ ،مناسبات ارضی در
کردستان (فروپاشی نظام عشیرهای) چاپ
اول  ،ص  ،٦٨انتشارات روزبە  ،١٣٦١تهران
Mudros )12
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حەسەن حاتەمی
ئاکامگیریی داگیرکردنی باڵوێزخانەی ئەمریکا و بارمتەگرییەکان
دوای قبووڵکردنی ڕێککەوتننامهی ئەلجەزایر لەالیەن ئێران و ئەمریکا ٥٢ ،کەس
لە بارمتەکان کە دوایین گرووپی دیپڵۆماتیک و کارمەندانی ئەمریکایی لە تاران
بوون ،دوای  ٤٤٤ڕۆژ ڕاگیران ،لە  ٣٠ی بەفرانباری ١٣٥٩دا ئازاد کــران)١(.
پێویستە ئاماژە بکرێ کە گرووپێکی  ١٣کەسی پێشتر لە ڕۆژانــی گەرمی
بارمتەگرییەکەدا ،ئازاد کرابوون ،گرووپێکی  ٦کەسیش ،ژنێک و  ٥پیاو لەکاتی
هێرش بۆ باڵوێزخانە که یا ل ه دەرەوەی باڵوێزخانە بــوون یا توانیبوویان
ڕا بکەن ،پەنایان بۆ باڵوێزخانەکانی کانادا و سوئێد بــردبــوو .ئەوانیش لە
٢٨ی ژانــویــەی ١٩٨٠دا ،بە پاسپۆرتی کانادایی _بــە یارمەتیی کارمەندان
و بەتایبەتی باڵوێزی ئــەو واڵتــە_ لە تــارانــەوە بۆ ئامریکا نــێــردرابــوونــەوە.
ســەبــارەت بــەو  ٦کەسە فیلمێک بەناوی ئاڕگۆ لە ساڵی  ٢٠١٢لە ئەمریکا
پیشان درا .ئەو فیلمە سەبارەت بە سێ مەوزووعی باسکراو تێیدا ،لە  ٨٥مین
خولی جێژنی ئوسکار خەاڵتی وەرگــرت )٢(.ئەو فێلمە فەزایەکی گرژیی توندی
لە نێوان کانادا و ئیراندا دروســت کرد .هەرچەند پێشتریش ،دوای کوژرانی
زارا (زیبا) کازمی _هاوواڵتیی ئێرانی_ کانادایی لە ساڵی ٢٠٠٣دا ،کە بە هۆی
ئەشکەنجە لە زیندانی ئەوین_ گرژی لە نێوان ئەو دوو واڵتە لە ئارادا بوو.
بەاڵم پێوەندیی دیپڵۆماسی لە نێوان کانادا و ئێران لە ساڵی  ٢٠١٢دا ،راگیرا.
لە بەڵگەیەکی دیکەدا لهبارهی ئازادیی بارمتەکان نووسراوە :ئەوە بەشێکە لە
مامەلەیەک کە ئێمە [یانی ئیسراییلییەکان] بۆ ئازادیی بارمتەکان لەگەڵ ئەمریکاییەکان
جێبەجێمان کــرد ٥٢ ...میلیۆن دواڵر درا بە ئێرانییەکان و پێش ڕێوڕەسمی
وەدەستگرتنی دەسەاڵتی سەرکۆماری نوێ [ڕهێگان] بارمتەکان ئازاد دەکرێن و)٣(...
مەکتەبییەکانی خومەینی بە درێژکردنەوەی قەیرانی بارمتەگری ،بەشێوەیەکی
کاریگەر بۆ بەدناوکردنی دژبەرەکانی خۆیان بە تایبەتی میللیگەراکان و بهرهی
ڕووحانییەکانی موخالیفی ویالیەتی فەقیهـ ،کەلکیان لێوەرگرت« .خوێندکارانی
هێلی ئیمام» ،باڵوێزخانەیان کردە «هێالنەی سیخورێ» و گرینگییەکی زۆریان،
بە بەشێک لە پەڕە لەتوکوت کراوەکان دا_ .کە پێش گیرانی باڵوێزخانە هەوڵی
لەنێوبردنیان درابوو_ ئەوانیان لەپەنا یەک داناوە و کارامەترین ستراتیژی ئەوان
بۆ ئەو هەوڵە ،بردنی ئێران بەرەو حکوومەتێکی ئیسالمی بوو .باڵوکردنەوەی
هەڵبژاردەی بەڵگەکانی بەردەستیان ،لە توێی کۆکردنەوە وڕێککردنی  ٦٥بەرگ
کتێب بوو کە لەژێر ناوی «بەڵگەکانی هێالنەی سیخوری» ئامادە کران .هەروەها
بە دانانی مووسەوی خوئینیها _ وەک نوێنەری خومەینی_ لە رادیۆ و تەلڤیزیۆن،
خوێندکاران بەشێوەیەکی بەرباڵو دەستیان بە میدیاکان ،ڕادهگەیشت)٤( .
بەپێی بەڵگەکانیان خەڵکێکی زۆریــان بە سیخوری و جاسووسی تاوانبار
کــرد .یەکەمین قوربانیی ئەو بەرنامە داڕێ ــژراوە ،موهەندیس عەبباس ئەمیر
ئینتیزام _جێگری س ــەرۆک وەزیـــران مێهدی بــازرگــان بــوو_ ئــەو لەالیەن
دەوڵــەتــی کاتی مەئمووری پێوەندیگرتن لەگەڵ باڵوێزخانەی ئەمریکا بوو.
ئەمیر ئینتیزام ســەرەتــا بە ئیعدام مەحکووم کــرا .پاشان بە هەوڵی زۆری
بازرگان ،لە کوژران ڕزگار کرا ،بەاڵم زیندانی هەتاهەتایی بەسەردا سەپێندرا!
مــێــهــدی بــــازرگــــان و ســیــاســەتــمــەدارە ئــەمــریــکــایــیــەکــان ل ــە پــێــکــهــاتــەی
شــــەڕی دەســـەاڵتـــی نــێــوخــۆیــی و قــەیــرانــی بــارمــتــەگــریــەکــە تێنەگەیشتن.
«خــوێــنــدکــارانــی هێلی ئــیــمــام» بــە تێکدانی سیما نــاســراوەکــان بــەکــردەوە،
دەســتــیــان بــەســەر ســیــاســەتــی دەرەوە داگــــرت .ڕووحــانــیــیــە الیــەنــگــرەکــانــی
خومەینیش ناڕەزایەتییان لەگەڵ ئەو کــردەوەیــەی خوێندکاران نیشان نەدا.
وێدەچێ کە چەپگەراکانی وەک حیزبی توودە و فداییانی خەڵق لە قوواڵیی
ڕووداوی بارمتەگیرییەکە حاڵی نەبوون و لە پەیوەستبوون بە کاروانی دژایەتی
لەگەڵ ئەمریکا و لە هێرش بۆ میللیگەراکان خۆشحاڵ بوون .موجاهیدینی خەڵقیش
وەک ئەوان بە کردەوەی خوێندکارەکانیان هەڵدەگوت .بەاڵم کاتێک الیەنگرانی
ئا .خومەینی زۆربەی موجاهیدینیان لە ڕیزی خۆیان دەرکردن _کە لەنێو نزیک
 ٥٠٠کەسە هێرشبەرەکان دا بوون _.لە گۆڕوتینی پشتیوانییەکەیان کەم کردهوە.
چەپگەراکان نەیاندەزانی بە ناساندنی «خوێندکارانی هێلی ئیمام» وەک دژی
ئیمپریالیسم ،بە جۆرێک زەبر لەخۆیان دەدەن .ئەوان کە پێشتر بەو هۆ گرینگەوە
دەیانتوانی بۆ بەسیجکردنی بەشێک لە خەڵک کەلک وەرگــرن ،ئەویشیان بە
خوێندکارانی هێرشبەر دا .لەهەمان کاتدا ،ملمالنێی نێوان بازرگان و ڕکهبەرە
ڕاستڕۆیەکان کەلێنکی گەورەیان لە نێوان توێژەکانی یەکەمی شۆڕش دروست کرد)٥(.
لە بەشێک لە بەڵگە نەهێنییەکانی وەزارهتـــی دارایــی ئەمریکا کە لە ساڵی
 ٢٠١٤دا ،ئاشکرا کــرا ،کــە لــە پاکانە حسێبی «وامــەکــانــی سێندیکایی»دا،
نزیکەی  ٣٠٠میلیۆن دواڵر فێڵیان لە کۆماری ئیسالمی ئێران کــردوە)٦( .
دوایــی ڕێککەوتننامەی ئەلجەزایر کۆبوونەوەیەکی بەپەلە لە الیــەن بێهزاد
نەبەوی بەو حوکمەی ئا .خومەینی كە «هــەوڵ بدەن ماجەرایەکە چارەسەر
کـــرێ»( )٧لەگەڵ ژمــارەیــەک لە بارمتەگرەکان (خوێندکارانی هێلی ئیمام)
کردبووی ،پێی ڕاگەیاندبوون ،هەرچی زووتر بارمتەکان دەبێ ئازاد بکرێن و
ئێمە لەسەریان ڕێککەوتووین .ئەوانیش بێ ناڕەزایەتیی ئەستۆکەچی بڕیار بوون!
کێشە و ملمالنێیەکانی کۆماری ئیسالمی ئێران و واڵتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا لەو
ماوە دوور و درێژهدا ،دژایەتیی توند و شەڕێکی چەند الیەنەی سیاسیی ،ئابووری،
فەرهەنگێی ،سارد و گەرم و هێرشبەری نیزامیش کە پتر بەشێوی تێڕۆڕ لەالیەن
کۆماری ئیسالمی لە قوناخی جیاوازدا ،لە نزیک  ٤٠ساڵی ڕابردوو لە ئارادا بووە.
دەسەاڵتدارەکانی ڕێژیم بەگشتی لەو کێشە و ملمالنێیهدا ،دەست پێشخەر بوون.
ئەمریکاش بەشێوەی گونجاوی خۆی لە ماوەیەدا ،دژکــردەوەی لەبەرانبەر
کۆماری ئیسالمی ئێران نیشان داوە .سەبارەت بە بارمتەکانیش لەم دواییانهدا،
بە پێی ڕاپۆرتی دویچەوێلەی ئاڵمانی لە چوارچێوەی بوودجەی  ٢٠١٦ئەمریکا
دا ،ڕاگەیاندرا کە دوای  ٣٦ساڵ _کۆنگرهی واڵتە یەکگرتوەکان لە پەسندکردنی
یاسایەکدا_ سەرکەتوو بوو .بانکی فەڕانسەوی پاریباس کە بەهۆی پێشلکاریی
گەمارۆکانی سەر ئێران ،سوودان و لیبی نزیکەی  ٩میلیارد دۆاڵر جەریمە کراوە؛
لەو پووڵە بۆ هەر بارمتەیەکی لە تاران کە ماوەی  ٤٤٤ڕۆژ ڕاگیران ،ڕادەی ٤
میلیۆن و  ٤٠٠هەزار دۆاڵر _کە بۆ هەر ڕۆژێک  ١٠هەزار دۆاڵرە_ دەدرێ)٨( .
سەرچاوەکان

 ١و  )٢گووگل ،ویکیپیدیا.

 )٣کتاب پول خون ،اری بن مناشە ،ترجمەێ دکتر مسعود انصاری ،ص .٩٤
٤و )٥گووگل ،ویکیپیدیا.
 ٦و  )٧اشتباە  ٣٠٠میلیون دالری در ماجرای گروگانگیری ،کامبیز فتاحی ،بی بی سی فارسی.
 )٨دویچە ولەی فارسی

٣١ی خاکەلێوەی ٢٠ _ ١٣٩٧ی ئاوریلی ٢٠١٨

كوردستانێك

ب ه پانتایی زهینی تاكهكانی كورد

یهك:
پێموای ه لهم سهروبهندهی ئێستادا ڕهنگ ه
شهنوكهوێكی كۆمهڵناسانه و ڕهوانناسان ه
له ههموو شێوازێكی شرۆڤ ه زیاتر بتوانێ
یارمهتیدهری ئانالیزی دۆزی كورد بێ ،ب ه
تایبهتی ئهو كهسانهی ك ه له نێوخۆی واڵت
وهك پسپۆری ئهم بوارهن .الموای ه دهبێ

زۆر لهوهپێشتر لهباری زهینییهو ه حهولی بۆ
درابوو كه تاكی جوولهك ه ل ه ئورووپا و ئهمریكا
و ئاسیا ههست ب ه پێویستیی سازكردنی
واڵتێك بكا ب ه ناوی ئیسرائیل .تهنانهت لهو ه
پێشتر بهر لهو شوێنهی ئێستای ئیسرائیل،
ب ه نیاز بوون ل ه ئهفریقا و ل ه واڵتی ئیتیۆپی
یان ئهمریكای التین ئهم واڵت ه ساز بكهن!

ل ه پهیوهندی لهگهڵ نهتهوهسازیدا حیزبهكان و ڕووناكبیران و
نووسهران نهیانتوانیو ه ك ه لهباری زهینییهو ه خهڵك ئاماده بكهن
و پێملیان بكهن تا وهك نهتهو ه بیر بكهنهوه .ئهوان نهیاتوانیو ه
كارێكی وا بكهن ك ه بهرژهوهندیی نهتهوهیی بخرێت ه سهرووی
بهرژهوهندیی حیزبی و بهرژهوهندیی تاكهكان و ب ه گشتی مهفهوومی
نهتهو ه لهنێو مێشك و زهینی تاكی كورددا شكڵی نهگرتووه.
له سۆنگهیهكی كۆمهڵناسی و ڕهوانناسی،
نهشتهرگهری و خهسارناسی كۆمهڵگهی
كوردهواری بكرێ .چون به ڕای من ڕیشهی
تهواوی كێشهكانی ئێمه وهك كورد ،ڕیشهیهكی
ڕهوانی ل ه نێو ناخ و دهروونی تاك و كۆمهڵی
كوردهواریدا ههیه .ئهم چهمك و مهفهووم ه
نێگهتیڤ ه كۆمهاڵیهتییان ه بهردهوام له كولتووری
ئهم نهتهوهیهدا دووپات و چهندپاته دهبنهوه .بۆ
وێن ه ئهگهر سهیری مێژووی كورد بكهین دهبینین
كه ئهم مێژوویه لێوڕێژ ه ل ه ههندێ تایبهتمهندی
وهك :الساری و ناتهبایی و باوهڕپێكراویی
گشتی و پێكهوهههڵنهكردن و نهوی نهكێشان
كه ل ه سهرهتاو ه ههتا ئێستا شوێندانهرییهكی
ماڵوێرانكهری لهسهر بزووتنهوهی كورد
ههبووه .ك ه سهیری ئهدهبی زارهكی دهكهی،
كه سهیری ڕابردوو دهكهی ،كه سهیری
مێژووی هاوچهرخ دهكهی بۆت دهردهكهوێ
ك ه چهندهمان خهسار بینیو ه لهم سۆنگهیهوه.
دوو:
دهمهوێ بابهتێكی گرینگ لهگهڵ ئهو پێشهكیی ه
گرێی بدهم ك ه ئهویش بریتیی ه له نهتهوه سازیی ه
( .)Nation Buildingبابهتێك ك ه تهنیا فۆڕم و
ڕواڵهتهكهیمان وهرگرتووه ،مهبهستم ئهوهیه ل ه
زهینی تاكهكانماندا نهچهسپاوه .ئهگهر بمهوێ
زۆر ڕاشكاوان ه بدوێم دهبێ بڵێم ل ه پهیوهندی
لهگهڵ نهتهوهسازیدا ،تهواوی حیزبهكان و
سهرجهم ڕووناكبیران و نووسهران نهیانتوانیو ه
ك ه لهباری زهینییهو ه خهڵك ئاماد ه بكهن و
پێملیان بكهن ك ه وهك نهتهوه بیر بكهنهوه،
نهیاتوانیو ه كارێكی وا بكهن ك ه بهرژهوهندیی
نهتهوهیی بخهن ه سهرووی بهرژهوهندیی
حیزبی و بهرژهوهندیی تاكهكان .وات ه
مهفهوومی نهتهو ه لهنێو مێشك و زهینی تاكی
كورددا شكڵی نهگرتووه .هۆكاری سازنهبوونی
نهتهو ه ل ه زهینی تاكی كورددا دهگهڕێتهو ه سهر
ئهم چهمك نهرێنییانهی پێشتر ئاماژهم پێكرد.
ڕهنگ ه باسكردنی نموونهیهك وهك واڵتی
ئیسرائیل بهدهر ل ه شێوه ڕوانینێكی بایخداران ه
زیاتر مهبهستهكهمان بۆ شی كاتهوه :واڵتی
ئیسرائیل ك ه ب ه فهرمی ساڵی  ١٩٤٨ساز بوو،

سێ:
ل ه زۆربهی كتێب و مهقاله ئینگلیسییهكاندا
چهمكی كوردایهتی ( )Kurdayetîههر وهك
خۆی دهنووسرێ وات ه ڕێك ب ه زمانی
كوردی ،ئهوان كوردایهتی وهك گرینگترین
پێناسهی نهتهوهیی دێنن ه ئهژمار .سهرجهم
لێكدانهوهكانیان له دهوری ئهم چهمك ه خول
دهخوا .بهاڵم بهداخهو ه ئهم چهمك ه لهالی ئێم ه
سهرهڕای پیرۆزی و «مقدس» بوونی تهنیا
لهسهر بنهمای ههست و سۆز دامهزراو ه
و لهسهر بنهمایهكی عیلمی و زانستی
دانهمهزراو ه و لهم قۆناغانهی ههڵكشاوه و
گهشهی كردوو ه تهنیا ب ه شێوهیهكی كاتی

كامڕان باڵنوور

كوردا پاشی ههرهسهێنانی كۆمار نهچهسپا! یان
خهباتی مافخوازانهی نهتهوهی كورد له پاش
ڕاپهڕینی شۆڕشی گهاڵنی ئێران ،دهبینین ك ه
بۆ ماوهیهكی كورت ئهم ههست ه له «اوج» و
لهوپهڕی خۆیدا بوو ه و دواتر زۆر زوو دامركاو ه
و دیسان زهینی تاكی تووشی بۆشایی دهبێ.
چوار:
باوهڕپێكراویی گشتی به مانا گشتییهكهی زۆر
ل ه كزیی داوه .بهتایبهتی پهیوهندیی خهڵك و
حیزبهكان تهنانهت ل ه نێو خودی حیزبهكان و و
لهنێو خودی كۆمهڵگهدا ئهم متمانهی ه ل ه ئاستی
پێویستدا نیه .پرسیار ئهوهی ه بۆچی متمانهپێکردنی
گشتی گرینگه؟ متمانهپێکردنی گشتی سهرمایهی
كۆمهاڵیهتیی ه و دهبێت ه هۆی ئهوهی ك ه بایهخ ه
دێموكراتیكهكان ل ه كۆمهڵگهدا برهو پهیدا بكهن.
«متمانهی گشتی» دهبێت ه هۆی ئهو ه ك ه زهینی
تاكی كورد لهبارتر و ئامادهتر بێ بۆ وهرگرتنی
چهمكی كوردایهتی و دواجار نهتهوهسازی.
پێمخۆش ه لێرهدا پهرانتێزێك بكهمهو ه ك ه
پهیوهندی بهم بهشهو ه ههیه :له مێژووی گهلی
كورددا ل ه كۆن زهمانهو ه تا ئێستا ،ل ه زهمانی
مهالی خهتێ و خهیانهتکردنی به ئهمیر خانی
لهپ زێڕین و زۆر خهیانهت و نسکۆی دیکه ،ب ه
باوهڕی من هۆكارهكهی دهگهڕێتهو ه سهر ئهو
«باوهرپێکردن ه گشتی»ی ه ك ه باسم كرد .دیار ه
وهک چۆن تاکی خائین دهبێ سهركۆن ه بكرێ و
سزا بدرێ ،كۆمهڵگهی خایهنپهروهریش خهتابار ه
و دهبێ پێداچوونهوهی بهسهر خۆیدا ههبێ.

ل ه نووسین ه بیانییهکاندا كوردایهتی به گرینگترین پێناسهی نهتهوهیی
دادهنرێ و سهرجهم لێكدانهوهكانیان له دهوری ئهم چهمك ه خول
دهخوا .بهاڵم بهداخهو ه ئهم چهمك ه لهالی ئێم ه سهرهڕای پیرۆزی
و «مقدس» بوونی تهنیا لهسهر بنهمای ههست و سۆز دامهزراو ه و
لهم قۆناغانهی ههڵكشاو ه و گهشهی كردووه تهنیا ب ه شێوهیهكی كاتی
بووه و پاش ماوهیهكی كورت تووشی نوشست بووه و دامركاوه
بوو ه و پاش ماوهیهكی كورت تووشی
نوشست بوو ه و دامركاوه .دیاره بۆ
كوردایهتی كردن ههست و سۆز شهرتی
سهرهتایی و سهرهكییه ،بهاڵم ههمووی نیه.
تۆ دیسان كه سهیری مێژووی نهتهوهی
كورد دهكهی ،كوردایهتی كردن ئهوپهڕی
ئیخالس و گیانفیدایی و لهخۆبوردوویی
بوو ه بهاڵم بهداخهو ه زۆر جاران ههر
لهم سنوورهدا ماوهتهو ه و نهیتوانیو ه
پردێک له نێوان ههستی نهتهوایهتی و
هزری نهتهوایهتیدا ههڵ بهستێ .ئهوهی
ههبووه كاتی ،به شێوهیهكی ئیحساسی و
ب ه دوور ل ه ب ه زانستی كردن و دهرئهنجام
نهچهسپانی ئهم چهمكه ل ه زهینی تاكی كوردا.
نموونه زۆرن بۆ ئهوهی وهك شایهدیی
مێژوویی بۆ ئهم خهساره باسی لێوه بكهین:
ساز بوونی كۆماری كوردستان ل ه مههاباد،
ئهگهرچی خولیای تاكی كورد بوو بهاڵم
وهك پڕۆژ ه و وهك گهاڵڵ ه ل ه زهینی تاكی

پێنج:
دیاره ئهم ه وهك سهرهتایهك بوو بۆ
ئاوڕدانهوهیهكی خهسارناسانه ل ه خۆمان.
مهبهستم ل ه خۆمان سهرجهم حیزب و الیهن ه
سیاسییهكان ،خهڵکانی ڕووناكبیر و نووسهر
و ڕۆژنامهنووس و میدیاكارهكان ه و ،مهبهستم
تێكڕای خهڵكه ...دهبێ ههوڵهكانمان وهك باسم
كرد بۆ ئامادهسازی زهینی تاكی كورد بێ بۆ
پڕۆسهی  Nation Buildingیان نهتهوهسازی .دهبێ
سنوورهكانی كوردستان بهرلهوهی لهسهر ئهرزی
واقێع ساز ببن ،ل ه زهینی تاكهكانی كورددا شكڵ
بگرێ ،وهها واڵتێك به هیچ هێزێك داگیر نابێ.
بۆ ستارتی ئهم كارهش دهبێ ههموومان
بهرهو گوتارێكی هاوبهش ههنگاو بنێین.
گوتارێك ك ه ههموومان خۆمانی تێدا ببینینهوه،
بێ جیاوازی و بهبێ فهڕز كردنی الیهنێك
بهسهر الیهنێكی دیکهدا یان بهسهر خهڵكدا.

ژماره٧٢٤ :

9

٣١ی خاکەلێوەی ٢٠ _ ١٣٩٧ی ئاوریلی ٢٠١٨

دوابەدوای هێرشی ئاسمانی بۆ سەر سووریە
شەڕی ناڕاستەوخۆی ئیسڕائیل و ئێران بەڕێوەیە
ڕافائێل ئارێن
و :کهماڵ حهسهنپوور
بـــە گـــوێـــرەی ل ــێ ــک ــدان ــەوەی چ ــەن ــد تـــوێـــژەر و
کــــاربــــەدەســــت ،دوای هــێــرشــی ئــیــســڕائــیــل بۆ
س ــەر ئــامــانــجــەکــانــی ئــێــران لــە س ــووری ــە ،ئــەگــەری
ناکۆکییەکی سەربازیی لە نێوان دەوڵەتی جوولەکە
و ک ــۆم ــاری ئیسالمیی وێ ــدەچ ــی زیــــادی کــردبــێ.
ئــێــهــود بــــــاراک ،ســـەرۆکـــوەزیـــرانـــی پــێــشــوو و
وەزیــــری بــەرگــریــی ئــیــســرائــیــل ڕۆژی سێشەممە
گــوتــی« :ئ ــەگ ــەر لــە ڕۆژانـــــی پــێــشــووتــر ،ئــەگــەری
[کــێــشــەی ســەربــازیــی لــەگــەڵ ئــێــران] نــزیــکــەی یەک
لەسەر سەد بوو ،ئێستا نزیکەی دە لەسەر سەدە».
ئامۆس یادلین ،سەرۆکی ئەنستیتۆی لێکۆڵینەوەی
ئاسایشی نــەتــەوەیــی وەاڵمـــی دایــــەوە؛ «وێــدەچــی
ئێرانییەکان وەاڵمــی ئەو هێڕشە بدەنەوە کە دەڵێن
ئیسڕائیل کردوویەتی ،ئەگەرچی دەستبەجێش نەبێ.
لەبەر هێرشەکانی ئەمجارە بۆ سەر سەربازەکانی،
ئێران بیر لە تۆڵە ئەستاندنەوەیەکی ڕهسمی دەکاتەوە
تا ئیسڕائیل لە درێژەدان بە هێرش بۆ سەر هێزەکانی
لە ســووریــە ،چاوترسێن بکا ».ئــەو ئــەوەشــی زیاد
کــرد کــە ،ئــەگــەر کاتێک ئــێــران بــڕیــاری هــێــرش بۆ
سەر ئیسڕائیلی دا ،ئەوان ئەم کارە لە ناوچەی ژێر
دەسەاڵتی خۆیان ڕا ناکەن « .شوێنی ئەم شانۆیە
دەتوانێ سووریە ،لوبنان یا هەر شوێنێکی دیکە لە
جیهان بێ و ،ئێران لەوانەیە کەڵک لە بەکرێگیراوە
تــێــرۆریــســتــیــیــە نــەریــتــیــیــەکــانــی خـــۆی وەرگـــــرێ».
جــانــاتــان شــانــزێــر ،جــێــگــری ســـەرۆکـــی بنکەی
داکۆکیی لە دێمۆکراسییەکانیش دهڵێ بەڕێوەبوونی
«بەرەوڕووبوونەوە» لە نێوان ئیسڕائیل و ئێران لەسەر
نەوتی سووریە ،هێندەیە کە چاوهڕوانیی «خراپترین
شەڕ»ی ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست لە دەیان ساڵدا بکەین.
شانزێر کە توێژەرێکی ئابووریی تێرۆریزمە و
کاری لەو بارەوە بۆ دەوڵەتی ویالیەتە یەکگرتووەکان
کــردووە ،لە گۆڤاری پۆلیتیکۆدا نووسی« :ئێران کە
ڕابردوویەکی دوورودرێ ــژی لە پشتیوانیی لە تاقمە
تێرۆریستییەکانی کە هێرش دەکەنە سەر ئیسڕائیل
هەیە و هــاوکــات داوای پەیتاپەیتای لەنێو بردنی
دەوڵەتی ئیسڕائیل دەکا ،ئەوە شتێکە کە زۆر دەمێک
بــوو چــاوڕاونــیــی دەکـــرا .بەکرێگیراوە سووریەیی
و لوبنانییەکانی ئــێــران ،کە بە  ٢٥٠٠٠٠مووشەک
تــا ددانــــان پــڕچــەک کــــراون ،خــۆیــان بــۆ شــەڕ دژی
پێشکەوتووترین هێزی ســەربــازی لــە خۆرهەاڵتی
نــاڤــیــن ئــامــادە دەکــــەن .ئـــەوە بــێــگــومــان خراپترین
شــەڕی ناوچە لە دەیــان ساڵی ڕابــــردوودا دەبــێ».
ڕۆژی چــوارشــەمــمــە ســەرۆکــوەزیــران بێنیامین
ناتانیاهو بە ئاماژە بە « دۆخی گرژ» وەزیرەکانی
ڕێنوێنی کرد کە بە ئاشکرا باسی دۆخی هەنووکەیی
ئاسایش لە پەیوەندیی لەگەڵ ئێران و سووریەدا نەکەن.
بەاڵم لە گفتوگۆ تاکەکەسییەکاندا ،کاربەدەستانی
ئــیــســڕائــیــلــیــش دەڵـــێـــن کـــە «بــەریــەکــکــەوتــنــێــک»
لـــــەگـــــەڵ ئـــــێـــــران نـــــاکـــــرێ خــــــۆی لـــــێ الدرێ.
ئیسڕائیل هێڵی ســووری دیــاری کــردوون و پەیتا
پەیتا ڕایگەیاندووە کە ئیزن بە ئێران نادا بە شێوەی
ســەربــازی جــێ پێی خــۆی لــە ســووریــە قــایــم بکا.
بەاڵم چونکە کۆماری ئیسالمیی لەسەر ئەنجامدانی
ئــەم کــارە س ــوورە ،لێکدانەوەکە ئــەوەیــە کە درەنــگ
یــا زوو بــەرژەوەنــدیــیــە دژی یەکەکانی الیەنەکان

درێژەی:

ئیمپراتووری درۆ

لە زاری ڕێبەرەوە وەشان دەکرێ .خامنهیی
لە قسەکانیدا دیسان لەسەر تیوریی «گوبڵز»*
پەرەی بە باڵوکردنەوەی «درۆی زل» دا
قسە سوواوەکان و ئیدیعا خاوەکانی
و
هێندەی نەخایاند کە هەر لەالیەن جیابیران و
ڕۆژنامەنووسانی نێو خۆی واڵت و دەرەوەی
واڵتیشهو ه بە ڕاشکاوی واڵمیان درایەوە.
ڕێبەری نیزام لە پەیامەکەی بە بۆنەی هاتنی ساڵی
٩٧ی هەتاوی بە ئاماژەدان بە ڕووداوە سیاسی
و کۆمەاڵیەتییەکانی ساڵی ڕابردوو دیسانەکە
باس لەوە دەکا کە ئێران و حکوومەتەکەی،
دوورگەیەکی ئارامە ،بەاڵم نەیتوانی خۆی لە
باسکردنی خۆپێشاندانەکانی مانگی بەفرانبار
بدزێتەوە و سەرلەنوێ لە پشت «درۆی زل»ەوە
سەنگەری گرت و خۆپێشاندانەکانی مانگی
بەفرانباری ٩٦ی _ کە فۆکۆسی داوکارییەکانی
خەڵک کوللیەتی نیزامی و خۆدی ڕێبەری
گرتەوە_ بە فیتنە و دەستێوەردانی دژبەرانی
نیزام لە قەڵەم دا .بەاڵم لەوەی کە چەندین کەس
لە خەڵکی دەسبەسەرکراو لە ناوەندە ئەمنییەکان
و لەژێر ئەمری «ولی امری مسلمین»دا
کوژران و ئەو خەڵکی برسی و وەزاڵەهاتووە
که ڕژانە سەرشەقام ،لەوبارەوە بێدەنگی و

دەبــێــتــە ه ــۆی کــێــشــەیــەکــی ســەربــازیــی تـــەواو.
گرژییەکانی نــێــوان ئــێــران و ئیسڕائیل زۆر
دەمێکە بــە هــۆی خولیا ناوکییەکانی ئــێــران و
ئامانجی ڕاگــەیــەنــراوی پاککردنەوەی ئیسڕائیل
لــەســەر نەخشە ،ژێــربــەژێــر درێــژەیــان هــەبــووە.
ب ــەاڵم ڕووداوەکـــانـــی ئــەم دوایــیــانــەی ســووریــە
ئــەوە دەگەیەنن کە پێکدادانە چاوەڕوانکراوەکە
لــەوانــەیــە زووتـــر بێتە پێش نـــەوەک درەنــگــتــر.
وهک باس دهکرێ ڕۆژی دووشەممە ،ئیسڕائیل
هێرشێکی ئاسمانیی کرد ه سەر بنکەیەکی هێزی
ئاسمانیی لە سووریە و چەند کەسی کوشتن ،لە
ناویاندا النی کەم حەوت کاربەدەستی ئێرانی .لە
کاتێکدا کە زۆربەی چاودێران سەرەتا پێیان وابوو
کە ویالیەتە یەکگرتووەکان وەک بەرپەرچدانەوەی
هێرشی شیمیایی ڕێژیمی ئەسەد بە دژی خەڵکی

ئــورشــەلــیــم ،ل ــە دیـــــداری ئـــەم حــەوتــوویــەی
ویالیەتی لە پێتەختی ســووریــە وێــدەچــێ ئەم
دوو واڵتە هاوپەیمانە جەختیان لەسەر شێوەی
بەرپەرچدانەوەی هێرشی ئیسڕائیل کردبێتەوە.
ئــەو گــوتــی ،هێرشی ئاسمانیی دووشەممە
بۆ ســەر ناوەندێکی فــڕۆکــەی بێ فڕۆکەوانی
ئێران لە بنکەی  T4بوو کە لەژێر فەرماندەیی
ئ ــێ ــران بـــــووە .یــەکــێــک ل ــە حــــەوت ئــێــرانــیــیــە
کــــوژراوەکــــان پــلــەی ســەرهــەنــگــیــی هــەبــووە.
بە گوێرەی لێکدانەوەی شاپیرا ،کە لە یەکەم
دەورەی ســەرۆکــوەزیــریــی ناتانیاهودا وەک
ڕاوێژکاری سەربازیی کاری کردووە ،تاوانبار
کردنەکانی تاران و مۆسکۆ کە ئیسڕائیل بۆمبارانە
ئاسمانییەکەی ئەنجام داوە و بۆتە هۆی زەرەر
و زیانی جیددی بۆ سەر ئامانجە ئێرانییەکە،

سیڤیل لــە ناوچەیەکی ق ــەراغ دیــمــەشــق ،دومــا،
ئەو هێرشەی ئەنجام داوە ،ڕووسیه ،سووریە
و ئێران بە ئاشکرا ئیسڕائیلیان تۆمەتبار کرد.
تاران ،کە ئەغڵەب لەبارەی هێرشی ئیسڕائیل کە
زەرەر بە سامانەکانیان لە سووریە دەگەیەنێ الڵە،
لە ڕێگای کاناڵە شێوە فەرمییەکانی ،ددانی بەوە
دانا کە ئێرانییهکان بە هۆی فڕۆکەی شەڕکەری
ئیسڕائیلی کوژراون و بەڵێنیی دا کە تۆڵە بستێنێتەوە.
ڕۆژی ســـێـــشـــەمـــمـــە ،عــــەلــــی ئـــەکـــبـــەر
ویــایــەتــی ڕاوێــــژکــــاری پ ــای ــەب ــەرزی ڕێــبــەری
مــەزنــی ئــێــران عــەلــی خــامــنــەیــی ،لــە دیــمــەشــق
گــوتــی « ،تــاوانــەکــان بــێ وەاڵم نــامــێــنــنــەوە».
بە وتەی شیمۆن شاپیرا ،پسپۆڕێکی ئێران و
حیزبوڵاڵ لە نــاوەنــدی پەیوەندییە گشتییەکانی

ئــەگــەری خــراپــتــر بــوونــی دۆخـــی ســەربــازیــی
نــێــوان ئــێــران و ئیسڕائیلی زیـــاد کــــردووە».
ئەو درێژەی پێدا و گوتی « :ئێران لەوانەیە
هەوڵەکانی بــۆ هێرش بــۆ ســەر ئیسڕائیل لە
بەرزاییەکانی جۆالن بە کەڵکوەرگرتن لە حیزبوڵاڵ
و بەکرێگیراوی شیعەی دیکە ‹لێژیۆنی بیانیی›
کە لە سووریە جێگیری کردوون ،پەرە پێ بدا.
وردەوردە ئەم خراپتر بوونە لەوانەیە لە سووریە
تێپەڕێ و ببێتە هۆی ئەوەی کە ئێران و حیزبوڵاڵ
بــیــانــهــەوێ هــێــرش بکەنە ســەر ئامانجەکانی
ئیسڕائیلی و جوولەکە لــەدەرەوەی ناوچەکە».

پاساوەکانیشی درێژەی ئیمپراتووریەتی
ئیسالمیدا.
کۆماری
لە
درۆریە
خامنەیی ساڵی  ٩٧هەتاویی بە ساڵی
پشتیوانیکردن لە «بەرهەمی ئێرانی و
نێوخۆیی» ناو نا و ئەویش دەگەڕێتەوە
بۆ ئەوەی کە بە ڕەفتاری سیاسی ئەو
ڕێژیمە گەمارۆ ئابوورییەکان و لە الیەک
دیکەش مافیای بەرباڵوی ئابووریی سپای
پاسداران و دەستوپێوەندییەکانی هەرەسی
بە گەشی ئابووری واڵت هێناوە و تەشەنە
سەندنی درۆ لە هەموو بوارێکەوە بێ
متمانەیەکی تۆخی بە خەڵکی ئێران بەخشێوە.
لە کاتێکدا ئابووریی ئێران قورخکراوی
دەوڵەتێکی توتالیتەرە و بەهۆی نازانستیی
بەرپرسانەوە تووشی دەیان قەیرانی بنەڕەتییە،
پەنابردن بۆ کڕین و بەکارهێنانی بەرهەمی
خۆماڵی و نێوخۆیی بێجگە ل ه حاشاکردن و
نەوتنی ڕاستییەکان و گاڵتەجاڕ هیچی دیکە نیە.
ئەوه ڕێبەریک وەکوو گاندی لە هێندۆستان
دەتوانێ لە ئەوپەڕی ڕاستگۆییەوە وەها
داواکارییەکی هەبێ نەک ئاغای خامنەیی
کە بە وتەی محەممەد نوریزاد «ڕێبەری
موسلمانانی جیهان چاوی لە چاوی خەڵکی
کرد و درۆی وت» و چاوەڕوانیی واشی
هەیە وەکوو هەمیشە پێشوازیی لە قسەکانی
بکرێ .بەاڵم ئەمساڵ جیابیران و تەنانەت
خۆپیشاندەرانی سەرشەقامەکان ڕوونتر لە

جاران ڕێبەرییان بە هۆکاری ناڕاستی و
چەواشەکاری زانی ،بەتایبەتی کە باس لە
«آزادی بیان» و ڕادەربڕین دەکا ،دەیان
قەڵەم و دەنگی ناڕازی و دیلکراو و کوژراو
لە ماوەی دەسەاڵتدارهتیی ئەو وەکوو
بەرپرسی یەکەمی ڕێژیم ،وەبیرمان دێتەوە.
کارنامەی نیزیک بە سێ دەیە
دهسهاڵتی خامنەیی پڕ لە پاوانکردنی
ئازادی و پێشێلکردنی مافی مرۆڤ و
لەهەموو گرینگتر پەرپێدان بە درۆ و
دەلەسە و حاشاکردنی ڕاستییەکانە.
«ئیمراتووری
خامنەیی،
ئەمساڵیش
درۆ» لەیەکەم رۆژی نەورۆزدا لە
شاری مەشهەد ،شوێنی سەرهەڵدانەکانی
مانگی بەفرانباری  ٩٦هەتاوی بۆ جارێکی
دیکە کۆمەڵێک دروشمی بە میرات
گەیشتوو لە سیستەمی نادێموکراتیکی
کۆماری ئیسالمیی لە بەردەم خەڵک
کەڵەکە کرد ،بەاڵم بە شەنوکەوکردنێکی
خێرای ئەوەی کەمایەوە ،تەپ و تۆزێک
بوو لە «خەرمانەی درۆی زل»...
ژێدەر:
ـ ماڵپەڕی اجتماع اندیشە
ـ الپەڕەی فەرمیی محەممەد نوریزاد
ـ قسهکانی عەلی خامنەیی لە یەکەم رۆژی نەورۆزی
٩٧ی هەتاوی.
* یووزف گوبڵز؛ وەزیری پروپاگەندەی دەوڵەتی
نازی ،کە بە خاوەنی «تیوری درۆی زل» ناسراوە

مهال ئهحمهد خاڵهیی

عادڵ مەحموودی

یهک لهو کهسانهی له حوجرهی فهقێیانهو ه پێگهیشت و تا دوا ههناسه خزمهتی
خاک و نیشتمانهکهی کرد ،مامۆستا مهال ئهحمهد خاڵهیی بوو .ئهمجارهیان با ل ه
گۆشهی «ل ه حوجرهوه» بڕوانینه گۆشهیهک له ژیان و خهباتی مهال ئهحمهد خاڵهیی.
ساڵی ١٣٢٥ی هەتاوی لە بنەماڵەیەکی ڕەنجکێش و وەرزێڕی ناوچەی سەردەشت
و ،لە گوندی بێشاسپ منداڵێکی چاوگەش چاوی بە ژیان هەڵێنا .چهند ڕۆژ دوای
له دایکبوونی ناویان نا ئەحمەد .ئەحمەد کوڕی کاک محەمەد ئەمینی خاڵەیی بوو.
ئهحمهد وەکوو هەموو منداڵە هاوتەمەنەکانی ئەو سەردەمی کوردستانی
ب ــەاڵل ــێ ــدراوی بــێ قــوتــابــخــانــەی داگ ــی ــرک ــراو ،لــە هــەمــوو پێداویستییەکی
ســەرەتــایــی بێبەش کــرابــوو و ،دایــک و بــاوکــە ڕەنجکێشەکانیشیان تەنیا
تــرووســکــەی هــیــوایــەکــیــان بــۆ داهـــاتـــووی مــنــداڵــە بــەشــمــەیــنــەتــەکــانــیــان لە
حوجرەو مزگەوتەکاندا بۆ بەدی دەکــردن ،بگرە ئەو هیوایەش بۆ زۆربەی
خەڵکی چــەوســاوەی ئــەم گەلە بەشمەینەتە تەنیا خــەون و خەیاڵێک بوو.
بـــاوکـــی ئــەحــمــەد دوای
تێپەڕاندنی تەمەنی منداڵی،
ب ــڕی ــار دەدا ک ــە بینێرێتە
حـــوجـــرە تـــا لـــە خــزمــەتــی
مامۆستایانی ئایینیدا پێ
بگا و به ئەرکی سەرشان
و دەســڕەنــجــی وەرزێــڕانــی
کوردستان ،ببێتە کەسێکی
بــــەهــــرەدار و بــەکــەڵــک بۆ
گـــەل و نــیــشــتــمــانــەکــەی و
ئــەوەشــی جێبەجێ کــرد و
ناردییە حوجرەی فهقێیان.
ئــەحــمــەد وەک هــەمــوو
فـــەقـــێ و مــامــوســتــایــانــی
ئایینیی کوردستان ،هەگبەی
کــــردە شــــان و خــەرمــانــی
حوجرە و مزگەوتەکانی کوردستان گەڕا و لە خزمەتی هەر مامۆستایەکدا
چەپکێک زانستی چنی ،هەتا شــارەزایــی زانستیی خــۆی پــێ تــەســەل کرد
و دوای چەند ساڵێک گەڕان بە شار و گوندەکانی کوردستاندا ،بڕوانامەی
مەالیهتیی وەرگرت و بە لە گوندی مامکاوێی ناوچەی سەردەشت بوو ب ه مهال.
مامۆستا هەر ئەوە نەبوو کە لە حوجرەکانی کوردستاندا تەنیا ئەدەبیاتی
عەرەبی خوێندبێ و لەسەر سفرەی ئەو خەڵکە ڕەنجکێشەدا بەبێخەمی ڕۆژەکانی
ژیانی بەسەر بردبێ ،بەڵکوو ژان و ئــازاری گەلە بەشخوراوەکەی وەک
زامێکی بەسۆیی بێ هەتوان ،بێپسانەوە ناخی دەتەزاند و ئوقرەی لێ بڕیبوو.
مامۆستا هەر لە سەرەتاوە ژیانی پڕ لە ئازاری گەلەکەی و هەڵسوکەوتی
دوژمنکارانەی کاربەدەستانی ڕێژیمی پاشایەتیی داب ــووە بــەر سەرنج و
بەڕوونی دەیزانی کە گەلە بەشمەینەتەکەی چەند بەبێ تاوان ستەمی لێ دەکرێ
و بەرهەمی ڕەنجی شان و ئارەقەی نێو چاوانی دەچێتە گیرفانی چینێکی
ستەمکاری خۆسەپێنەوە؛ هەر لەبەر ئەوە بوو کە بە دوای ڕێگەچارەی ڕزگاریی
گەلەکەیدا دەگەڕا و ئەو کات حوجرەکانیش مەکۆ و بنکەی سەرەکیی چاالکانی
سیاسی و حیزبی بوون ،بەتایبەتی حیزبی دیموکرات ،کە مامۆستا بۆخۆی لە
نێو جەرگەی ئەو چاالکانەدا دەژیا و ڕۆژانە لەگەڵیاندا هەڵسوکەوتی دەکرد.
مامۆستا مەال ئەحمەد دوای ئاشنابوون ب ه بەرنامە و پڕۆگرامی حیزب
وردەوردە دەچێتە نێو ک ــاری تەشکیالتیەوە و خــۆی ئــەرکــدار دەک ــا بە
ڕوونکردنەوە و تێگەیاندن و پێگەیاندنی چین و توێژە جیاجیاکانی کۆمەڵگ ه
و دەیکاتە ئەرکێکی ڕۆژانــەی خۆی و بێپسانەوە لە هەر کات و شوێنێکدا
هــەلــی بــۆ ڕەخــســابــا تــەنــەخــی نــەدەکــرد و ئــەرکــی خــۆی بــەجــێ دەگــەیــانــد.
مامۆستا لــە ســەرەتــا و دەسپیکی شــۆڕشــی گــەالنــی ئــێــرانــدا چاالکتر و
بەرپرسیارانەتر و گەرموگوڕتر لە جاران ،شانی دایە ژێر ئەرکە پێسپێردراوەکانی.
کاتێک کە گەالنی وەزاڵەهاتووی ئێران بە هەموو چین و توێژەکانیەوە
لە ڕێژیمی بــێــزراوی پاشایەتی ڕاســان و تەخت و بەختی ئــەو ڕێژیمەیان
بە زبڵدانی مێژوو سپارد و بواری تێکۆشانی ئاشکرا بۆ حیزب و ڕێخراوە
سیاسیەکان ڕەخسا؛ مامۆستا مەال ئەحمەد یەکێک لەو ئەندامە ههڵسوورانهی
حیزب بــوو کە پێوەندیی ئاشکرای لەگەڵ حیزبەکەی خــۆی نــوێ کــردەوە
و چەکی پــارێــزگــاری لە خــاک و نــەتــەوەکــەی کــردە شــان و هەموو ژیانی
خــۆی بــۆ خــزمــەت بــە گــەل و نیشتمانە بــەشــخــوراوەکــەی تــەرخــان کــرد.
مامۆستا کە ڕابردوویەکی پڕاوپڕ لە فیداکاری و دڵسۆزیی نەخشاندبوو،
زۆر زوو لە گۆڕەپانی کردەوەدا گەشەی کرد و گەیشتە پلەی کادری سیاسی
و وەک کادرێکی شارەزا لە بوارەکانی سیاسی و کۆمەاڵیەتی و ئایینی پێگە و
شوێنێکی بەهێزی لەناوچەکەدا بۆ خۆی مسۆگەر کرد و وەک کەسایەتییەکی
ناسراوی ناوچەکە ناوبانگی دەرکــرد و خەڵکی ناوچەکە ئەوپەڕی ڕێزیان
بۆ دادەنا و لە ئامۆژگاری و ڕێنوێنیەکانی ئەوپەڕی سوودیان وەردەگــرت.
مامۆستا مەال ئەحمەد مرۆڤێکی قسەخۆش و خۆشمەشرەف و نوکتەزان و لێو
بە بزە و خاکی و خەڵکی بوو ،هەروەها کادێرێکی قسە لە ڕوو و بێڕوودەربایس
و باوەڕ بە خۆ و خاوەن هەڵوێست و دڵسۆزێکی ڕاستەقینەی حیزب و گەل بوو.
مامۆستا هەمیشە مــکــووڕ و ســوور بــوو لــەســەر ئــەرک و بڕیارەکانی
حــیــزب و دوژمــنــی س ــەرەڕۆی ــی و لــووتــبــەرزی و خــۆبــەزلــزانــی بـــوو ،لە
بەرانبەر ناهەقیدا لێبڕاوانە هەڵوێستی دەگــرت و لە هیچ قۆناخێکدا قسەی
خــۆی نـــەدەخـــواردەوە و لــە بــۆچــوونــە سەلماوەکانی پاشگەز نــەدەبــۆوە.
مامۆستا مەال ئەحمەدی خاڵەیی لەو ڕۆژەوەی کە چەکی پارێزگاریکردن
ل ــە گـــەل و نــیــشــتــمــانــەکــەی ل ــە شـــان کـــردبـــوو ،بــەبــێ هــیــچ دوودڵــــــی و
ساردبوونەوەیەک درێــژەی بە خەبات و تێکۆشانەکانی لە پێناو بەدیهێنانی
ئامانجە ب ــەرزەک ــەی دا و هــەر لــە شــار و شــاخــەوە بــگــرە هــەتــا دەگــاتــە
بنکەکانی دەشتی کۆیە ،بــەاڵم بــەداخــەوە مامۆستا ،تەمەن ئــەو دەرفەتەی
پێ نــەدا کە بەرهەمی ئەو ڕەنــج و مەینەتانەی کە کێشابوونی ببینێتەوە .
مــامــۆســتــا مــــهال ئــهحــمــهد خــاڵــهیــی ڕۆژی 17ی ڕهزبـــــــهری ســاڵــی
١٣٨١ی هــەتــاوی بــە هــۆی نەخۆشییهک کــە لــە مێژبوو ئـــازاری دەدا ،لە
نەخۆشخانەی ئــازادی لە بنکەکانی حیزبی دیموکرات لە شاری کۆیە چاوە
پــڕ لــە چاوەڕوانییەکانی بــۆ هەمیشە لێک نــان و مــااڵوایــی لــە ژیــان کــرد.
ڕۆحی شاد بێت.

ژماره٧٢٤:
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 ٥٩زەبری گورچکبڕ
لەبری
 ٥٩ههناسهی خنکاو

هێشتا زۆر خەمی دەروونـــی و بهشمەینەتیی ڕۆڵــەکــانــی ئــەو نەتەوەیە
لــەیــاد و بــیــرەوەریــی تــاڵــی دوازدەســــــوارەی مــەریــوان ل ـ ه قــارەمــانــی وەک
حیسام ئەسعەدی نەڕەویبوو ،هێشتا الپەڕەکانی گەرمەشینی جێگەدارانی
ســـەروان ئەفشێن و کــاک ه ــەژار الپــەڕەکــانــی ئارشیو نــەکــرابــوون ،هێشتا
باڵندەی باڵ جوانی هەست و خەیاڵ لەسەر تەرمی پیرۆزی ئەو شەهیدانە
هەڵنەفریبوو ،هێشتا فرمێسکی قەتیسماو لــە کــاالنــی چــاوەکــزەکــانــی دایــک
و باوکی شەهیدەکانی کوردستان بە زەردەخــەنــەی کیژۆڵەی چــاوکــەژاڵ
و ژیکەڵەی پێشمەرگەی شەهید نهسڕابوو کەهەواڵیان هێنا ،چ هەواڵێک؟
رۆژی ١٢ی جــۆزەردانــی ساڵی ١٢٦٢ی هــەتــاوی ،هەواڵێکی جەرگبڕ و
دڵتەزێن ،بە خێرایی شەقام و کۆاڵنەکانی شــاری مەهابادی تەنییەوە و بە
جارێک کۆمەاڵنی خەڵکی ئەو شارەی تاساند و تووشی سەرسوڕمانی کردن.
لهو ڕۆژهدا خەڵکی مەهاباد گوێبیستی بەیەننامەی حەمیدڕەزا جەالییپوور،
فەرمانداری شار بوون ک ه باسی له ئێعدامی  ٥٩الوی ئەو شارە دهکرد کە بە تاوانی
هاوکاری لەگەڵ حیزبی دیموکرات گوللەباران کرابوون .بەشێک لەو  ٥٩کەسە
کە کەمتر لە دوو مانگ بوو گیرابوون ،تەمەنیان خوار  ١٨ساڵ و لە دادگایەکی
فۆڕمالیتە و فەرمایشی و بە پەلەپڕووزەدا ،حوکمی لەسێدارەدانیان بو دەرچوبوو.
کۆماری ئیسالمی کە تازە دەسەاڵتی بەدەستەوە گرتبوو بە دوو مەبەست
ئەم کردەوە دڕندانەی ئەنجام دا؛ یەکەم ئەوەکە بەم کردەوە وەحشیانەیە لە
الیــەک خەڵكی کوردستان و الوانــی شۆڕشگێ ڕ چاوترسێن بکا و لە الیەکی
دیکە پێش بە پەیوەستبوونی الوانی نیشتمانپەروەر بۆ نێو حیزبە کوردییەکان
و بەتایبەتی حیزبی دیمۆکرات بگرێ و لە هەمان کاتدا خەڵکی واڵتپارێز لە
یارمەتیدان و پاڵپشتکردنی ئەو حیزبانە دڵسارد بکەنەوە ،دووهەم دەیویست
لــەم ڕێگەیەوە بە بــزووتــنــەوەی خەباتکارانەی کــورد بڵێ کە دەستی تۆڵە
ئەستاندنەوەم بەهێزە و تۆڵەم لێ کردوونەتەوە؛ چونکە هەر لەو سەروبەندەدا
کۆماری ئیسالمی زیاتر لە  ٣٠٠هــەزار چەکداری خزاندبووە کوردستان و،
هێزە سەرکوتکەرەکانی لە بەرامبەر هێرش و بەرخۆدانی قارەمانانەی هێزی
پیشمەرگەدا زەبــوون و داماو بوون .تەنانەت محەممەد بروجێردی ،جێگری
فــەرمــانــدەی قــەرارگــای عەمەلیاتی «حــمــزه سیدالشهداء» کــە بــۆ کۆماری
ئیسالمی گرینگیی تایبەتی هــەبــوو ،لە شــەڕ لەگەڵ پێشمەرگە کــوژرابــوو.
لە ماوەی دەسەاڵتدارهتیی کۆماری ئیسالمیدا ،دیاردەی ئێعدام شتێکی تازە نیە و
نەبووە و لە یەکەم ساڵی دەسەاڵتی خۆیاندا ،دەستیان بە کوشتار و ئاسیمیلە کردنی
نەتەوەی کورد کرد و هەر  ٣ڕۆژ دوای پەیامی خومەینی لە ٢٥ی خەزەڵوەری
ساڵی  ١٣٥٨بۆ چــارەســەری کێشەی کــورد ،دەستی ڕەشــی تاوانیان زیاتر
دەرکەوت و  ١١الوی کوردیان لە زیندانی دیزڵئاباد گوللەباران کرد و لەو کاتەوە
تا ئیستا کاربەدەستانی ئەو ڕێژیم ه لە ڕشتنی خوێنی الوانی کورد نەپرینگاون.
کاتێک هەواڵی گوللەبارانکردنی  ٥٩الوی مەهاباد باڵوبۆوە ،کەشێکی ماتەم
باڵی بەسەر خەڵکی ئەو شارە و دەورووبــەریــدا کێشا و شار ڕەشی پۆشی
و بە هــەزاران کەس ئەژنۆی خەمیان لە بــاوەش گــرت .ههروهها کۆمەڵێک
پرسیار بــۆ خەڵکی کــوردســتــان بــە گشتی و بەتایبەتی شــاری مەهاباد و
بنەماڵەی شەهیدەکان درووست بوو کە تاوانی ئەم الوانە کە تەنانەت چەند
کەسیان لە پۆلەکانی ناوەندی و دواناوەندیدا دەرسیان دەخوێند ،چی بوو؟!
بــەاڵم زۆری پێ نەچوو کە ڕۆڵەکانی کــورد لە خـــوارووی ڕۆژهــەاڵتــی
کوردستان و ڕاســت لە ناوچەی کرماشان و کامیاران ،بڕیاریان دا کە یاد
و بیرەوەریی ئەو  ٥٩الوەی مههاباد بەرز ڕابگرن .بە بڕیارێکی لێبڕاوانە و
شۆڕشگێڕانە و بە نەعرەتەی شێرانەی کوڕانی ئەو مەڵبەندە ،تەنیا دوو سەعات
دوای تێپەڕینی ئێعدامی ئەو شۆڕەالوانە ،قارەمانانی هێزی بێستوون لە شەوی
12ی جۆزەرداندا ،یەکەمین عەمەلیاتی قارەمانانەیان بە یادی ئەوان بەڕێوە برد
و دووهەمین عەمەلیاتیان لە ڕۆژی 14ی جۆزەردان ،شادیو خۆشیان خستە
نێو بنەماڵەی ئەو شەهیدان ە و فرمێسکی خەمیان بۆ کردنە شادیو لە ڕۆژانی
دواتردا ڕۆڵەکانی کورد لەو مەڵبەندە ،سەرجەم  ٥٩عەمەلیاتی قارەمانانەیان
بەیادی ئەو  ٥٩شەهیدە ئەنجام دا .تێکۆشەرانی هێزی بێستوون ل ه زۆربهی
شاخ و دهشتو دۆڵ و چیاکانی ناوچهی کرماشان ،کامیاران ،مهریوانو پاو ه
ب ه فهرماندهیی شەهیدان شاپوور فیروزی ،ساالر ئیبراهیمی ،محەممەدکەریمی
ی و حەسەن مینبەریو دەیان ڕۆڵهی تێکۆشهری دیکەی
نەدیمی ،ئەحلە میسر 
دێموکرات زەبری زۆر کاریگهریان له دوژمن وەشاند .شهڕ ه بهناوبانگهکانی نێو
شاری کامیاران ،دهرهویان ،پشته ،بێڵهوار ،شیرینسوار ،شاڕێی کرماشان _
سنه ،ناڵهشکێنه ،ماویان ،شهریفاوا ،بزوهش ،چیای شاهۆ ،ژاوهرۆ ،چڕووسانه،
گڕگڕ ،نێو شاری کرماشان ،تهختی زهنگی ،نهرگسڵه ،شانشین ،بهردهسپی
و گرتنی  ٦پایەگا ،نموونەی هــەرە بــەرچــاوی ئــەو عەمەلیاتانە بــوو کە بۆ
بەرزڕاگرتنی یاد و بیرەوەریی  ٥٩الوی مەهاباد ئەنجام دران ،عەمەلیاتگەلێک
کە ئێستاش له بیر و زەینی خهڵكی ئهو ناوچانهدا ب ه زیندوویی ماوهتهوه.
ئەو  ٥٩عەمەلیاتە سوکنایی خستە نێو دڵی دایکی  ٥٩الوی مەهاباد 
ی و
خەڵکیش فرمێسکی شادییان هەڵوهراند ،چونکە قارەمانانی دێموکرات هەموو
ڕۆژێ ناو و یادی ئەو الوانەی کە خوێنیان بەناحەق ڕژا زیندوو دەکردەوە.
ئەگەر بڕوانینە مێژووی خوێناویی گەلەکەما 
ن و حیزبە خەباتگێرەکەیان،
ئــەو  ٥٩عەمەلیاتە بــەیــادی الوانـــی لــە خوێندا شــەاڵڵــی مــەهــابــاد لەچەند
بــــارەوە گرینگی هــەیـ ە و لــە مــێــژوودا جێگای تایبەتی خــۆی کــردۆتــەوە:
یەکەم؛ خەڵکی خــۆڕاگــری کوردستان و بەتایبەتی مەهاباد ،بە ئێعدامی
ڕۆڵەکانیان چاویان نەترسا و هــەروا بە بــەردەوامــی بە هەموو شێوەیەک
بەرهەڵستی ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی بوونەوە و لەسەروو هەمووانەوە الوانی
ئەو شارە پۆل پۆل ڕیزی خەباتگێرانی دێموکراتیان بۆ خەبات هەڵبژارد .دووهەم؛
ڕێژیم بە ئێعدامکردنی ئەو الوانە لە ١٢ی جۆزەردانی  ١٣٦٢پەڵەیەکی ڕەشتری
لە مێژوودا بە ناوچاوانی خۆیەوە نا ،کە بۆ هەتاهەتایە وەک خاڵێکی نەنگ و
سەرشۆری لە مێژووی دەسەاڵتی کۆماری ئیسالمیدا تۆمار کرا .سێهەم؛ بە
درێژایی مێژوو گەلی کورد لە الیەن دەسەاڵتدارانەوە دەربەدەر و قەڵوعام کراوە،
بەاڵم دوای هەر کارەساتێک سەربەرزانە لە خەبات بەردەوام بووە و سەری
بۆ دوژمن نەوی نەکردووە ،هەر بەو پێیەش بوو کە هێزی قارەمانی بێستوون
بە بڕیارێکی شۆرشگێرانە یــادی  ٥٩الوی مەهابادیان بەزیندووی ڕاگــرت.

زیاتر ل ه نیوهی ئێعدامهکانی دنیا
ل ه 2017دا ئێران کردوونی

«کوردستان»

ل ه نوێترین ڕاگهیهندراوی خهبهریی ڕێکخراوی
لێبوردنی نێونهتهوهییدا ک ه له پێوهندی
لهگهڵ سزای ئێعدام ل ه ساڵی 2017دا باڵوی
کردووهتهوه ،هاتوو ه ک ه ئێران دووههم واڵت ه
له دنیادا ل ه ڕووی سهپاندن و جێبهجێکردنی
سزای نامرۆڤان ه و بێبهزهییانهی ئێعدام.
لهو ڕاپۆرتهدا هاتوو ه که له کاتێکدا  142واڵت
سزای ئێعدامیان ل ه قانوونهکانی دادی خۆیاندا
ههڵگرتو ه یان به کردهو ه ڕایان گرتووه،
بهاڵم ل ه ساڵی ڕابردوودا سزای ئێعدام ل ه 23
واڵتدا درێژهی بوو ه ک ه ئێران یهک لهوانه.
ڕێکخراوی لێبوردنی نێونهتهوهیی دهڵێ ل ه ساڵی
ڕابردووی زایینیدا النیکهم  507کهس ل ه ئێران
لهدار دراون ک ه زیاتر ل ه نیوهی ژمارهی ئهم
ئێعدامانهی ه ک ه ل ه ساڵی 2017دا ل ه ههموو دنیادا
تۆمار کراون .لهو ئامارهدا تهنیا ئیعدامهکانی
واڵتی چین له ئهژمارهکهدا دانهندراو ه و
هۆکاری ئهمهش بۆ ئهو ه دهگهڕێتهوه ک ه بابهتی
ئێعدامهکان لهو واڵته کهیسێکی ئهمنیهتیی ه و جیا
ل ه حوکمهت کهس ناتوانێ دهستی پێیان ڕابگا.
ئێران و سێ واڵتی عهڕهبستان ،پاکستان و
عێڕاق پێکهو ه ل ه ساڵی 2017دا سهدا 85ی ههموو
ئێعدامهکانیان ب ه ناوی خۆیان تۆمار کردوه.
وردهکاریی ئهم ئامار ه باس لهوه دهکهن ک ه
لهو  507ئێعدام ه ڕاگهیهندراو ه ل ه ئێران ل ه
ساڵی ڕابردوودا 205 ،ئێعدامیان پێوهندیدار
ب ه تاوانهکانی ماددهی هۆشبهر بوو ه و 240
حاڵهتیان پێوهندیی ب ه کوشتنهوه (قهساس)
بووه و یهکهمجار ه ک ه پشکی ئێعدامهکانی
پێوهندیدار به مادهی هۆشبهر ل ه ئێران کهمتر ه
ل ه تاوانهکانی دی .هۆکارێکی ئهو ه بۆ ئهو
فشاره زۆر ه دهگهڕێتهوه ل ه ماوهی سااڵنی
ڕابردوودا لهو سۆنگهی ه لهسهر کۆماری
ئیسالمی بووه .ل ه ئێستادا مەجلیس دەیەوێ
بە پەسندکردنی قانوونێک سزای ئێعدام
لەسەر بهشێک له تاوانهکانی پێوهندیدار ب ه
مادهی هۆشبهر هەڵبگرێ و سزای زیندان
و جێگرەوەی دیکەیان لە بری ئەوە بۆ
لەبەرچاو بگرێ .مەجلیسی شوڕای ئیسالمی
بە ڕەسمیش داوای لە دەزگای قەزایی کردوە
هەتا یەکالبوونەوەی ئەو قانوونە دەست لە
ئێعدامکردنی زیاتر لەو  5هەزار کەسە بپارێزێ
کە لەو سۆنگەیەوە سزای ئێعدامیان بەسەردا
سەپاوە؛ بەاڵم دەزگای قەزایی بێگوێدانە ئەو
داوایە کهم و زۆر ،بهاڵم ب ه پارێزی زیاترهو ه
لە جێبەجێکردنی سزای ئێعدامەکان بەردەوامە.
ئاماری ئیعدامەکان لە کوردستان لە ماوەی
ساڵی 1396دا النیکەم  70کەس بووە کە
بهپێی ڕێژهی حهشیمهتی کورد ل ه ئێران و
ئاماری ئێعدامهکان لهو واڵته ،لهو بوارهی
پێشێلکردنی مافی مرۆڤیشدا کورد ههر بهشی
شێری بهرکهتوه .بەشی هەرە زۆری ئەو

کەسانەی لە ساڵی 1396دا لە کوردستان ئێعدام
کراون ،بە تۆمەتی پێوەندیدار بە مادەی هۆشبەر
و دەستدرێژی لە دار دراون و زیندانییەکی
سیاسیی کوردیش بەهۆی ئەندامەتیی حیزبێکی
دژبەری کۆماری ئیسالمی و چاالکیی ئەمنیەتی
لە دژی کۆماری ئیسالمی ئێعدام کراوە.
بهپێی ڕاگهیهندراوهکهی ڕێکخراوی لێبوردنی
نێونهتهوهیی له ساڵی 2017دا  993کهس ل ه
ههموو دنیادا لهدار دراون .ئهو ڕێکخراو ه
جیهانیی ه نیگهرانیی خۆی له سهپاندنی
سزای ئێعدام ل ه ئێران بۆ ههندێ تاوانی دیک ه
ناشارێتهوه ،وهک ئهو کهسانهی ک ه تۆمهتی
ناڕوونی وهک «محاربه ،فهساد لهسهر عهرز
و سووکایهتی به پێغهمبهر»یان دهدرێت ه
پاڵ ،له حاڵێکدا ئهو حاڵهتانه بهپێی قانوون ه
نێونهتهوهییهکان ب ه تاوانی گهور ه داناندرێن
و نابێ سزای ئێعدامیان بهسهردا بسهپێندرێ.
لهو ڕاپۆرتهدا هاتوو ه که پڕۆسهی دادئهستێنی
و دادگاییکردنی زۆربهی ئهو کهسانهی ل ه
ئێراندا لهدار دهدرێن ،دادپهروهرانه نی ه و
ب ه زهبری ئهشکهنج ه و سووکایهتی ناچار
به دانپێدانان دهکرێن و دانپێدانانی زۆر

ڕاستی و دروستیی ئهو ئامار ه ب ه تهواوی دڵنیا
نین .ئهوهی ڕێکخراوی لێبوردنی نێونهتهوهیی
دهڵێ تهواو لهجێی خۆی دایه ،به تایبهت ئهوهی
ل ه ئێران ژمارهی ئێعدام ه ڕانهگهیهندراوهکان ئهگهر
زیاتر له ئێعدام ه بهئاشکراکان نهبن کهمتر نین.
کاربهدهستانی ئێران ئیدیعا دهکهن ک ه هۆکاری
زۆریی ژمارهی ئێعدامهکان ل ه ئێران بۆ شێلگیریی
ئهوان بۆ بهربهرهکانی لهگهڵ تاوان دهگهڕێتهوه.
بەاڵم لەگەڵ ئەوەی ئەو واڵتە لە رووی جێبەجێ
كردنی حوكمی ئیعدامەوە ب ه پێی حهشیمهتهکهی
پلەی یهکهمی لە دنیادا هەیە ،بەاڵم ئەو شااڵوە
لە ئیعدامكردنانە نهک نەیتوانیوە ڕێژەی تاوان و
جینایەت لە كۆمەڵگهی ئێراندا كەم بكاتەوە ،بهڵکوو
ب ه پێی داننانی کاربهدهستانی پایهبهرزی ڕێژیم و
به پێی ئامار و زانیارییهکان ،تاوان و تاوانکاری
ل ه ماوهی دهسهاڵتدارهتیی کۆماری ئیسالمیدا ب ه
تایبهت ل ه دوو دهیهی رابردوودا چهند قات له چاو
پێشوو زیادی کردوه .لهو نێوهدا ئهو پرسیار ه
ل ه جێی خۆی دای ه ک ه چۆن ه و بۆ دوای  40ساڵ
دهسهاڵتی جێگرتوو لهسهر بنهمای پهروهردهی
ئیسالمی ئهو ههموو ه تاوان ه ل ه کۆمهڵگهی ئیسالمیی
ئێراندا ڕوو دهدهن؟ بهاڵم ل ه ڕاستیدا جێبهجێکردنی

کهو لهوان ل ه تهلهڤیزیۆنیشدا باڵو دهبێتهوه.
ل ه درێژهی ڕاپۆرتهکهدا هاتووه ک ه  31حاڵهتی
ئێعدامهکان ل ه شوێن ه گشتییهکان و بهبهرچاوی
خهڵکهو ه کراون و النیکهم چوار کهس لهوانهی
لهدار دراون ل ه کاتی دهستبردن بۆ تاوانهکهیا
تهمهنیان خوار  18ساڵ بوو ه و زیاتر ل ه 80
کهسی دیک ه بهو تایبهتمهندییه سزای ئیعدامیان
بهسهردا سهپاو ه و چاوهرێی پهتی سێدارهن
و ئهوهش پێچهوانهی یاسا نێودهوڵهتییهکان و
کۆنڤانسیۆنی مافی مندااڵن ه ک ه ئێران به ڕهسمی
ئیمزای کردوون و دهبێ دهربهستیان بێ.
ڕێکخراوی لێبوردنی نێونهتهوهیی ههروهها
دهڵێ له ساڵی 2017دا سزای لهداردانی سهدان
کهسی دیک ه ل ه ئێران دهرکراو ه و بههۆی
ئهوهی ل ه ئێران ناوهندێکی ڕهسمیی ئامار نیی ه
بهرپرسیارهتیی خۆی لهو بوارهدا ڕابگهیهنێ ،ل ه

ئێعدامهکان ل ه ئێران ئامانجی دیکهی له پشته.
هۆکاری سهرهکیی سزای ئێعدام ل ه ئێران پهرهپێدانی
ترس و تۆقاندن ه ل ه ئێران بۆ ئهوهی لهو سۆنگهیهو ه
ڕێ ل ه سهرههڵدان و دژبهرایهتی بگرن .ههروهها
کۆماری ئیسالمیی ئێران پێی وایه ک ه سزای ئێعدام
پێوهندی ب ه مافی مرۆڤ وهک پڕهنسیپێکی گشتی
جیهانیهو ه نیه و بهست ه به قانوونی بهشی قهزایی
واڵتهکهی خۆیهوهتی ،دهبێ کۆمهڵگای جیهانیی ل ه
رێگای فشاری کۆر و کهمهڵهکانی مافی مرۆڤ و
رێکخراوهکانهو ه بهرههڵستی ئهو تێگهیشتن ه و ئهو
بڕیاره بێتهو ه و ئهو گوتار ه زال بکرێ و ببێ ب ه
بڕیار ک ه سزای مهرگ گرینگترین بهشی پێشیلکاریی
رووتی مافی مرۆڤهو کۆمهڵگای نێونهتهوهیی دهبێ
بهرههڵستی ئهو واڵتانه بێتهو ه که ئهو حوکم ه
له سهر خهڵکی واڵتهکهیان جێبهجێ دهکهن.

پشتیوانی لە خۆپێشاندانەکانی خەڵکی
پارێزگەی خوزستان دەکەین
زیاتر لە حەوتوویەکە شارەکانی پارێزگەی
خوزستانی ئێران بوون بە مەیدانی خۆپێشاندان
و ناڕەزایەتیدەربڕینی خەڵکی عەرەبی ئەو
پارێزگەیە .سەرەڕای هاتنە مەیدانی هێزە
سەرکوتکەرەکانی ڕێژیم و بەربوونیان لە
گیانی خەڵکی ناڕازی و ،وێڕای بەردەوامیی
لەشکرکێشی و ڕەوانەکرانی هیز لە پارێزگەکانی
دیکەوە بۆ سەرکوتی خۆپێشاندەران ،دانیشتووانی
سووکایەتی پێکراوی پارێزگەی خوزستان ،لە
سەر درێژەدان بە خۆپێشاندان بەردەوامن.
ئەگەرچی هەتا ئێستا دەوروبەری  ١٦٠کەس لە
خۆپێشاندەران قۆڵبەست و بهڕێی گرتووخانەکان
کراون و ،کەشوهەوای سەرکوتکەرانە لە ئەهواز
و ئابادان و شارەکانی دیکەی ئەم پاریزگەیە
ڕوولە زیادبوونە ،خەڵکەکە کۆڵیان نەداوە و
لەسەر مەحکوومکردنی سووکایەتیی تەلەڤیزیۆنی
دەوڵەتی بە شوناسی نەتەوەیی خۆیان و
بەربەرەکانیی هێزە سەرکوتکەرەکان بەردەوامن.
خۆپێشاندان و ناڕەزایەتیدەربڕینەکانی ئەمجارەی
شارەکانی پارێزگەی خوزستان دوای ئەوە
دەستی پێکرد کە تەلەڤیزیۆنی دەوڵەتیی ئێران
لە بەرنامەیەکی نەورۆزیی خۆیدا ،شوناسی
نەتەوەیی خەڵکی ئەو ناوچەیەی کە لە گەلی
عەڕەب پێک هاتوە ،پشتگوێ خست .ئەوە

یەکەم جار نیە نەتەوە بندەستەکانی ئێران بە
شێوەی خۆپێشاندان و هاتنە سەرشەقام بەرامبەر
سووکایەتیی راگەیەنە دەوڵەتییەکانی ئێران هەمبەر
شوناسی نەتەوەیی خۆیان ،دژکردەوە پێشان دەدەن.
ئامادەیی نەتەوە بندەستەکانی ئیران بۆ دژکردەوە
نیشاندان بە شێوەی خۆپێشاندان لە چەندین شار و
مەحکوومکردنی سیاسەت و کردەوەی دامودەزگا
دەوڵەتییەکان ،هۆیەکی زۆر ڕوونی هەیە .ئەم
تووڕەیی و بێزارییە ،بەرهەمی دەیان ساڵ
ئینکارکرانی شوناسی نەتەوە جۆراوجۆرەکانی ئێران
و خۆبواردنی ڕێژیمی کۆماری ئیسالمیی ئێران لە
داننان و بەرەسمی ناسینی مافە نەتەوەییەکانیانە.
دامودەزگا دەوڵەتی و حکوومەتییەکان هەر
بەوەندەشەوە نەوێستاون و لە ڕووی ئابووری
و ئاوەدانییشەوە هەوڵیان داوە شارو ناوچەکانی
ئەو نەتەوە بندەستانە پشتگوێ بخەن و کەمترین
ئاوڕیان لێ بدەنەوە .سەرەڕای ئەو دۆخەش،
شانبەشانی گرتنەبەری سیاسەتی هەاڵواردن و
پشتگوێخستن ،پەنایان بردووەتە بەر زاڵکردنی
کەشوهەوای ئەمنیەتی و خزاندنی هێزی سەرکوتکەر
لەو ناوچانە و ،هەر چەشنە ناڕەزایەتی دەربڕینێک
بە سەرکوت و گرتن و ئێعدام وهاڵم دەدەنەوە.
خەڵکی ئازادیخواز و خەباتگێڕی ڕۆژهەاڵتی
کوردستان کە نزیکەی  ٤٠ساڵە بە هەموو

وجوودیانەوە ئاکام و شوێنەوارەکانی سیاسەتی
شۆڤێنیستی و سەرکوتکەرانەی ڕێژیمی کۆماری
ئیسالمیی ئێرانیان بەرامبەر خۆیان دیتوە و چێشتوە،
زۆر باش لە کێشە و گرفت و بێبەشییەکانی خوشک
و برایانی خۆیان لە خوزستان تێ دەگەن .ناوەندی
هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێران ،وێڕای
مەحکوومکردنی سووکایەتیی ڕاگەیەنە حکومەتییەکان
بە شوناسی نەتەوەیی پێکهاتەکانی ئێران ،پشتیوانیی
خۆی لە خۆپێشاندان و ناڕەزایەتیدەربڕینەکانی
خەڵکی شارەکانی پارێزگەی خوزستان و ویستە
ئێمە لە کاتێکدا
ڕەواکانی ئەوان ڕادەگەیەنێ.
خەڵکی کوردستان و بەشەکانی دیکەی ئێران بۆ
پشتیوانی لە داخوازە ڕەواکانی خەڵکی خوزستان
بانگەواز دەکەین ،لە ناوەندەکان و کۆڕو کۆمەڵە
مرۆڤدۆستەکانی جیهان داوا دەکەین گوشار بخەنە
سەر کۆماری ئیسالمیی ئیران و ،سەرکوتی ئەو
ناڕەزایەتییانە و گرتن و بێسەروشوێنکردنی چاالکانی
عەرەب لە الیەن دامەزراوە سەرکوتکەرەکانی
ئەو ڕێژیمە بە توندی مەحکووم بکەن.
ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێران
١٦ی خاکهلێوهی 1397ی ههتاوی
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عەلی فەتحی:

ئەدەبیاتی چەپ و ئەدەبی بەرگری لە کوردستان یەک ئامانجیان هەبووە

دیمانە :عەلی ئیسماعیلنژاد

یادی هێمن

ئەدەب و وێژە
هەموو ئەو نەتەوانەی مێژوویەكی پڕاوپڕ لە سەركوت و خوێناوییان هەبووە،
و هونەرەكەیان بەگژ ئەو سەركوت و خوێنەدا كردووە و بەوش هونەری بەرگری سەری هەڵداوە.
عەلی فەتحی ،نووسەر و وەرگێڕی كورد پێی وایە« :دەبێ ئەدەبیات لە خزمەت نەتەوەكەی خۆیدا بێ ،لەو سەردەمەدا كە
ئێمەی كورد شێعری بەرگری دەنووسین ،لە ئەدەبیاتی نەتەوەكانی دیکهشدا ئاڵوگۆڕ و كێشەكانی كۆمەڵگەی سەردەمی
خۆیان ڕەنگ دهداتەوە ،لە سەردەمی گەشەی چەپ ،بیری چەپیش دێتە نێو شێعرەوە و ڕەنگدانەوەی دەبێ لە شێعردا».
بەڵێ زۆر بابەتی جوان هەن .شێركۆ
ئەدەبی بەرگری چیە و كەی ئەو ئەدەبیاتە
بێكەس ،پەشێو ،هێمن و زۆر كەسی
گەشەی كرد؟
كاتی خۆی كە لە زانكۆ دەمخوێند ،پرسیارێكیان دی جوانكاریی زۆر سەرسوڕهێنەریان
هێنابوو لەبارەی ئەدەبیات لە سەدەكانی هێناوەتە ناو ئەدەبی بەرگریی كوردی.
ڕابردوودا ،پرسیارەكە ئەوە بوو جیاوازیی
ئەدەبیاتی ڕابردوو لەگەڵ ئەدەبی ئێستە چیە؟ وێژە و ئەدەبی زۆربەی نەتەوەكان
وەاڵمێكی جوان هەیە دەڵێ :تا سەدەی  ١٩لە ئەدەبیاتی كوردیدا ڕەنگدانەوەی
كەسێك كە شێعری دەگوت «شێعری بۆ شێعر هەبووە ،بەاڵم ئەدەبیاتی بەرگریی
دەگوت» ،دواتر لە كۆتاییەكانی سەدەی  ١٩و كوردی بەشی زۆری ئەدەبیاتی كوردی
دەستپێكی سەدەی ٢٠دا ،شێعر بوو بە زمانحاڵی بۆ خۆی تەرخان كردووە و كەمتر
مرۆڤ و كۆمەڵگە ،شێعر بوو بە شێعری وەرگێڕدراوەتە سەر زمانی بێگانە و
بەرگری ،واتا بوو بە زمانێك بۆ بەرگریكردن كارتێكەری لە دەرەوەی خۆی هەبووە؟
لە مرۆڤ و ئیتر شێعر بوو بە زمانێك كە باسی ئەوە بابهتێک ه كە ئهمنیشی بەخۆیەوە
ماڤی تێدا دەكرا و باسی ژیانی ڕۆژانەی تێدا سەرقاڵ كردووە ،یەكەم هۆی ئەوەیە
دەكرا .كوردیش بەشێك بوو لەو پرۆسەیە ،وەرگێڕان لە زمانی خۆت بۆ زمانی بێگانە
ژیانی ڕۆژانەی خەڵك بوو بە بەشێك لە شێعری سەختترە لەوەی وەرگێڕان لە زمانی
كوردی ،دەبینین شێعرەكانی هێمن ڕەنگدانەوەی بێگانەوە بۆ زمانی خۆت بكەی ،ئەوە
ژیانی گەلەكەیەتی ،لە  ٦٠ساڵی رابردوودا هێندە بنەمایەكی وەرگێڕانە .ئەگەر لە خۆمەوە
كارتێكەریی دۆخی تاك و كۆمەڵگە لەسەر شێعری سەیر بكەی ،من بەو ئاسانییەی بۆم
كوردی زۆر بووە ،تەنانەت فۆرمی شێعر گۆڕا .دەكرێتە كوردی ،ناتوانم بیكەمە یۆنانی،
ڕەنگە لێرەدا بڵێی باشە تۆ نا ،ئەی ئەو
هەموو خەڵكەی لە دەرەوەن و دەیان ساڵە
چ جیاوازییهک لە نێوان ئەدەبیاتی

نەتەوەیی و ئەدەبیاتی بەرگریدا هەیە؟
دەبێ ئەدەبیات لە خزمەت نەتەوەكەی خۆیدا
بێ ،لەو سەردەمەدا كە ئێمەی كورد شێعری
بەرگری دەنووسین ،لە ئەدەبیاتی نەتەوەكانی
دیکهشدا ئاڵوگۆڕ و كێشەكانی كۆمەڵگەی
سەردەمی خۆیان رەنگ دهداتەوە .وهک چۆن
لە سەردەمی گەشەی چەپدا ،بیری چەپیش دێتە
نێو شێعرەوە و ڕەنگدانەوەی دەبێ لە شێعردا.
ئایا ئەدەبیاتی چەپی كوردی دەچێتە خانەی
ئەدەبی بەرگریی كوردەوە؟
ئەدەبیاتی چەپ و ئەدەبیاتی بەرگری لە
ئەدەبیاتی كوردیدا یەك بابەتن ،یان النیكەم
زۆر جیاوازیان نیە و ناكرێ تەنیا لەبەر
ئەوەی شاعیرێكی چەپ باسی كرێكار دەكا
جیای بكەینەوە .ڕەنگە هەژاری موكریانی ئەو
كرێكارەی بە نەدار باس كردبێ یان بە فەقیر
ناوی هێنابێ ،بەاڵم هەردووكیان یەك مەبەستیان
هەبووە ،تەنیا جیاوازی لە هەندێك وشەدا هەیە،
ئەگینا هەردووكیان یەك ئامانجیان باس كردوە.
یان مامۆستا هێمن لە شێعرەكانیدا باسی
خودموختاری دەكا ،بەاڵم شاعیرێكی چەپ
ڕەنگە ناوی خودموختاری نەهێنێ ،بەاڵم باس
لە كۆمەڵگەی مرۆڤ دەكا ،باس لە دادپەروەریی
كۆمەاڵیەتی و ئازادی دەكا كە ئەوەیش لە راستیدا
بەشێك لە خەباتی نەتەوەییە و ئامانجی ئەو
خەباتەیە .كەوات ه ڕەنگە وشەكان جیاواز بن ،بەاڵم
ئامانج و داخوازی و تەنانەت هەستیش یەك شتن.
كورد لە ئەدەبی بەرگریدا توانیویەتی
ئامانج
نێوان
لە
هاوسەنگییەك
ڕابگرێ؟
شێعردا
جوانكاریی
و
لە شێعری نوێدا وەزن و قافیە نامێنی ،لێرەدا تۆ
بەنێكت بە دەستەوەیە .ئەوە بەنە گرێ دەدەی،
توانای شاعیر وا دەكا گرێكان بە شێوەیەك لە
بەنەكە بدرێ ،جوانی و نێوەڕۆك هاوسەنگ
بن و هیچیان شێعرەكە السەنگ نەكەن.
باش ه کوا ئەو جوانكارییە لە ئەدەبی
بەرگریی كوردیدا هەیە؟

لەوێ دەژین؟ ڕاستە دەكرێ ئەو گلەییە
بكەی و بەتایبەتی لەو كەسانە كە ساڵیانی
ساڵە لەگەڵ بێگانەكان پێوەندییان هەیە،
بەتایبەتی لە باشوور و ڕۆژهەاڵت ،چونكە
لەو دوو پارچەیە بە ڕادەی باكوور و
ڕۆژئاوا زمانی كوردی حەرامكراو نەبوو.
دەكرا دەقی كوردی وەرگێڕنەوە سەر
زمانی عەرەبی و فارسی ،كەوایە كێشە لە بێ
بایەخی دەقەكاندا نیە ،كێشە ئەوە نیە دەقی
كوردی ڕووی مەجلیسی نیە ،بەڵكو كێشەكە
زیاتر دەگەڕێتەوە سەر كەمتەرخەمیی ئێمە
دەرهەق بە زمان و ئەدەبیاتی خۆمان.
جارێكیان لێیان پرسیم ئایا ئومێدێك
بۆ داهاتووی كورد هەیە؟ لەوكاتەدا
بیری شێعرێكی هێمن كەوتمەوە و هەر
ئەوەیشم كردە وەاڵمی پرسیارەكە و گوتم
« :رێژنەیەكم لێ بدا پێم وایە بۆ ڕووان
ببمەوە» كاتێ ئەوەم بە یۆنانی پێ گوتن،
سەریان سوڕ مابوو لەو ئەدەبیاتە بەهێزە.
كەوایە هۆكارێكی دی دەگەڕێتەوە سەر
ئەوەی ئێمەومانان چەندە لە نێو نەتەوەكانی
دیکهدا باسی ئەدەبیاتی خۆمان دەكەین و
چەندە دەتوانین بیگوازینەوە بۆ نێو خەڵكی
بێگانە؟! تەنانەت چەندە ئاگاداری ئەدەبیاتی
خۆمان هەین و ڕێزی لێ دەگرین ،ئەگەر ئێمە
توانیمان سەركەوتووانە ئەدەبیاتی خۆمان
بیگوازینەوە ،بە دڵنیاییەوە ڕێزی لێ دەگیرێ.
ژانرێكی
كە
كوردی
شێعری
كوردییە،
وێژەی
نێو
گەورەی
دەكرێ بکرێتەوە دەالقەیەك بۆ
پێوەندی گرتن لەگەڵ گەالنی دنیا؟
زۆر بە باشی دەكرێ .وەرگێڕان بۆ ئەو
بابەتە زۆر بە باشی دەور دەبینێ ،ئێستە كە
رایەڵە كۆمەاڵیەتییەكان هەیە وای كردووە
زمانێكی وەك زمانی كوردی كە لە بواری
ڕاگەیاندنەوە دەستكورتە ،شانبەشانی
زمانەكانی دیک ه كاری پێ بكرێ .كاتێك تۆ
دەقێك لە زمانێكەوە دەكەیتە كوردی یان
پێچەوانەكەی ،هەردوو دەقەكە دادەنێی،

الی بەكارهێنەرانی زمانە بێگانەكە دەبێتە
پرسیار كە ئەوە چ زمانێكە؟ ئەدەبیاتەكەی
چیی تێدایە؟ تەنانەت ئەگەر سەیر بكەی
ئێستە لە نێو فارسدا هێماكانی كوردستان
زمان ،ئااڵ و  ..زۆر بە ئاسانی قبووڵ
كراون ،ئەوە لە كاتێدایە ئەگەر چەند ساڵ
لەمەوبەر لەگەڵ فارسێك باسی زمانی
كوردیت بكردایە ،زۆر بە توندی بە گژتدا
دەهات یان نەتدەتوانی ئااڵی كوردستان
بەرز بكەیتەوە .كەوایە یەكێك لە
ئەركەكانی ئێمە دەبێ ئەوە بێت وا بكەین
نەتەوەكانی داگیركەری كوردستان عادەت
بە هێماكانی ئێمە بگرن ،ئەوەیش لە ڕێگەی
وەرگێڕان دەكرێ .لە  ٣٠ساڵی رابردوودا
خەڵكێكی زۆر ڕوویان كردووەتە
دەرەوەی كوردستان ،ئەگەر تەنیا %٢٠ی
ئەو خەڵكە بابەتی مێژوویی و ئەدەبی ئەو
نەتەوانەیان كردبایە كوردی و بەشێك لە
بابەتی خۆمانیان كردبایەتە زمانی ئەوان،
پێت وا نییە بەهێزترین پرد لە نێوانی
ئەو دوو نەتەوەیەدا دروست دەبوو؟
دروستبوونی ئەم پردە بەهێزە،
بە هەوڵی تاكەكەسی دەكرێ یان
پێویستە دەوڵەتی لە پشت بێ؟
بۆ ئەمە پێویست بە دەوڵەت ناكا .ئێستە
لە باشوور زمانی كوردی دەخوێنرێ ،لە
ئورووپا دەتوانین زمانی خۆمان بخوێنین
و كاری پێ بكەین ،بەاڵم لە پەنای ئەوەدا
ئەو بایەخەی دەبێ بە زمانی كوردی
بدرێ ،نایدەین و ئەو فیداكارییەی كە
دەبێ بۆ پاراستنی زمان بیكەین ،نایكەین.
پاش شەڕی یەكەمی جیهانی و ڕووخانی
ئیمپراتۆری عوسمانییەكان ،كاتێك كەمال
ئەتاتورك دەسەاڵتی بەدەستەوە گرت،
ویستی بەشێكی زۆر لە ئێتنیكەكانی ژێر
دەسەاڵتی توركیهی ئەوكات بتوێنێتەوە
و كوشتوبڕی زۆری لەو پێناوەدا كرد.
بەشێك لە یۆنانییەكان نەیانتوانی لەو
كوشتوبڕە قوتار بن و مانەوە ،بەاڵم
دین و زمانیان پێ گۆڕین ،یۆرغۆ بوو
بە مستەفا ،هێلێنا بوو بە ڕەعنا و..
ئەوانە لە دەرەوە مسوڵمان و تورك
بوون و دەچوونە مزگەوت ،بەاڵم ڕۆژی
یەكشەمان لە ژێرزەمینی ماڵەكانیاندا
ڕێوڕەسمی ئۆرتۆدۆكسی خۆیان بەڕێوە
دەبرد ،ئەوانە لە هەموو ژێرزەمینی
ماڵەكانیاندا بە نهێنی كەنیسەیان دروست
كردبوو ،ئەوە بە دوو مەبەست بوو،
یەكەمیان بۆ پاراستنی دینەكەیان و
دووەمیش بۆ پاراستنی زمانەكەیان .هەر
ئەوەیش لە دەوری یەكی كۆ دەكردنەوە
و توانیشیان زمانەكەیان بپارێزن و
دواتر تەنانەت شاعیر و نووسەری
گەورەیشیان لێ هەڵكەوت ،بەاڵم ئێمە
تەنانەت لە ئورووپاشدا زمانەكەمان بۆ
گرینگ نیە و خەریكین وێرانی دەكەین.
پرۆفایل:
عەلی فەتحی ،ساڵی  1960لە «شنۆ»ی
رۆژهەاڵتی كوردستان لە دایك بووە .لە
ساڵی  1358تا ساڵی  1367پێشمەرگەی
حیزبی دیموكراتی كوردستان بووە.
لە یۆنان کارناسیی بااڵی له بهشی
تەالرسازی وەرگرتووە و لە ساڵی 1373و ه
لە سوید نیشتەجێ بووە .لە دوو بواری
وەرگێڕان و ڕۆماننووسیندا كاری كردووە.
عەلی فەتحی خاوەنی چوار ڕۆمانە بە
ناوەكانی« ،ئازاری خەونەكان»« ،تەسلیم
یا مەرگ»« ،مۆمەكانی سپێدە»« ،بارەگای
حاجی رەشید» و پێنج ڕۆمانی لە زمانی
یۆنانییهو ه وەرگێڕاوەتە سەر زمانی
كوردی و چوار كتێبی مێژوویی و كۆمەڵە
شێعرێكی یۆنانی وەرگێڕاوەتە زمانی كوردی.
***
* ئهم وتووێژه پێشتر له ڕۆژنامهی
بۆتهوه.
باڵو
و
چاپ
«وشه»دا

شیرن و تێراو و تەڕ بەستەی لەباری هێمنە

گەرم و ناسک هەست و سۆزی نادیاری هێمنە
کاروانێکی لە شێعری سوار دەبینم دێ لە دوور
کاروانچی ئاشنایە ،سەرقەتاری هێـمنە

لەو قەد و الپاڵە ،لەو نێو مێرگ و کانی و ئاوەدا
حەز دەکەم بێ شەنگەبێری ،وا بەهاری هێمنە

زۆر لە دەست سووڕانی ئەو دەورە کەساسیی دی هونەر
دەوری شانازیی ئەدەب هەر ڕۆژگاری هێمنە

چونکە ئەو کۆشکەی لە فەرهەنگی گەلی کورد داندرا
سەنگتراشی هێمنە ،ئەندازیاری هێمنە

گەر وەفایی شیرنێکی شۆخی کردە یادگار

ئەوڕۆ بۆ مە گەنجی بێ بن یادگاری هێمنە
بێتە الم هەرجێیە بەرزە تا بە کوردی پێی بڵێم

"بەرزی هەر شایانی واژەی نازداری هێمنە".

من دەڵێم وێنەی لە ناو دیوان و دەفتەر جێی نەبوو

بۆیە مانگی چاردە وا ئاوێنەداری هێمنە
چۆنە هێمن وا بە تەنیا کوردەواریی گرتووە؟

چۆنە کوردستان وشێکە و پڕ بە زاری هێمنە؟
گەرچی هێمن چوو لە دەست ئەمما پەژارەی نابڕێ
هێشتە بۆ گەل دەردی گەورە کۆچ و باری هێمنە

هەر دڵی وەستا لە لێدان ئەو لە خوێندن ناکەوێ

شار و الدێ چونکە پڕ لە شوێنەواری هێمنە

هەرچی لە جیاتی شیعر ئاگر لە زاری هاتە دەر
سوور بزانە ڕێبوارێکی دیاری هێمنە

دەک نەیاری هێمنی لە گیانی خۆی ئۆخەی نەکا

ڕۆژی گەرم و سارد نەبینێ هەرچی یاری هێمنە
وەک مهاباد شوێنی دڵگر ،شوێنی پیرۆزم نەدی
ئاوەدان بێ شاری هێمن ،جێ هەواری هێمنە

هێدی تا دەستی پەریی هەڵبەستەکانی ماچ دەکا

ناڵێ ئەو شیعرە ،دەڵێ ئەو سیحرە کاری هێمنە

خالید حیسامی (هێدی)
١٩٩٥/٩/٢٥
هەولێر

ه تۆڕی جیهانیی ئینتێرنێت دا:
ماڵپهڕی ناوهندیی حیزبی دێموکراتی کوردستان ،رۆژنامهی «کوردستان» ل 
ئیمەیل و تهلهفوونی تهشکیالتی نهێنی:
+9647508578190
Tashkilat.kdp92@gmail.com

www.kurdistanukurd.com
info@kurdistanukurd.org
info@kurdistanukurd.com
www.kurdch.tv: Yahsat 1A @ 52.5° East MHz 12.072
polarization: Vertical -27500 FEc : 7/8
Radiodk59@gmail.com

فستیڤاڵی تایبەت بە کەلەپووری کوردەواری لە ناوچەی لەیالخ
ڕۆژی یەکشەممە ١٩ی خاکەلێوە لە گەورەدێی قوریچیای
سەر بە شاری دێوالن ،یەکەمین فستیڤاڵی کەلەپووریی
تایبەت بە گەمە و یارییە کوردییەکان بەڕێوەچوو.
ل ه بەشێک لەو فستیڤاڵەدا کە تایبەت کرابوو بە گەمە
و یارییە کوردییەکان ،چەندین گرووپ لە مێرمندااڵن و
الوانی خەڵکی ناوچەی لەیالخ لە گەمە و وەرزش گەلێکی
وەک« :گەشتیالن»« ،شاڵ دەورمێخی»« ،زۆردەس»،
«تەناف کێشان» و «دەستماڵ ڕەفاندن» کەوتنە کێبەرکێ
و لە کۆتاییدا گرووپە سەرکەوتووەکان خەاڵت کران.
پیشاندانی کۆمەڵێک بەرهەمی کوردەواری وەکوو
کەرەستە و کەلوپەلی کۆنی تایبەت بە ژیانی گوند
نشێنی و جووتیاری   ،میوانداریکردن ب ه خواردنی
کوردەواری و پێشکێشکردنی چهند گۆرانییهک لهالیهن هونەرمەند سەعدوڵاڵ نەسیری چهند بڕگهیهکی دیکهی ئهو فستیڤاڵ ه بوون.
ئەو فستیڤاڵە بە ساز و دەهۆڵ کە جێگای تایبەتیان لە مووسیقی فۆلکلۆریکی ناوچەی لەیالخدا  هەیە ،هەروەها هەڵپەرکێی کچان و
کوڕانی قوریچیا ڕازایەوە.
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بهر ل ه مااڵوایی

خەڵکی شەکەت و حوکمەتی وادە!

باوان عەلیزادە

هــەمــوو لــە بیرمانە کــە حــەســەن ڕوحــانــی لــە بانگەشەکانی هەڵبژاردنی
سەرۆککۆماریی  92دا بەڵێنی ئەوەی دا لە یەکەم  100ڕۆژی دەسەاڵتەکەیدا
کارێک دەکا خەڵک هەست بە گۆڕانکارییەکی ئاشکرا لە ژیانیاندا بکەن .چوار
ساڵی یەکەمی سەرۆککۆمارییەکەی تێپەڕی و ئــەوەی خەڵک بە ئاشکرا
دیتیان قورستربوونی باری ژیانیان و پێشێلکرانی زیاتری مافەکانیان بوو.
دیسان لە بیرمانە کە ڕوحانی لە بانگەشەکانی هەڵبژاردنی سەرۆککۆماریی
96یشدا بە وادە و بەڵێنی زۆر خەڵکی بردەوە سەر سندووقەکانی دەنگدان،
وەک :البردنی گەمارۆ و سزا ئابوورییەکان ،نەهێشتنی گەندەڵی ،ڕەخساندنی
هەلی کــار بۆ بێکارەکان ،تین وەبــەرنــانــەوەی ئابووریی واڵت ،سپاردنی
بەرپرسایەتییە بەرزەکان بە کەسانی نوخبە و هەڵکەوتوو ،چارەسەری کێشەی
کرێکارەکان ،بایەخدان بە ناوچە پەراوێزخراوەکان ،جێبەجێکردنی هەموو ئەسڵە
پشتگوێخراوەکانی قانوونی بنەڕەتی ،ڕێگری لە کۆبوونەوەی زیاتری دەسەاڵت
لە دەستی هێزە چەکدارەکان ،مشوور خواردن لە خەسارە کۆمەاڵیەتییەکان،
داکۆکی لە ماف و ئازادییەکانی خەڵک و میدیا و ڕاگەیەنەکان ،بایەخدان بە ژینگە،
ئهو بهرههمانهی ههرمان وهتمانی ک ه لهو ڕێوڕهسمهدا بەربەرەکانی لەگەڵ ڕەوتی ئامارسازیی دەوڵەت و دەیان وادە و بەڵێنی ڕیزکراوی
و بهبەشداریی کۆمەڵێکی بەرچاو لە شاعیران ،نووسەران ،دی کە تا ئێستا نەک وەدی نەهاتوون ،بەڵکوو نیشانەیەکیش لە وەدیهاتنیان
هونەرمەندان و الیەنگرانی وێژە و ئەدەبیی کوردی بهڕێوهچوو ،بەدی ناکرێ؛ لێرەدا قسە ئەوەیە کە تاقەت و ئاستی بەرگەگرتنی خەڵک چەندەیە؟
خەڵک داواکانیان کەم و ڕەوا ،بەجێ و ســادەن .ئــەوان دەیانەوێ بژین و
بریتین له :کۆمەڵه شێعری کوردیی «مەرگ دۆستترین
دەرەختی دنیا» ،کۆمەڵه شێعری فارسیی «تنها» و کاریان هەبێ .بتوانن بە بەری ڕەنج و زەحمەتی خۆیان ساباتێکیان هەبێ
تێیدا وەحەسێن ،پارووەنانێک بەرنەوە سەر سفرەکەیان ،منداڵەکانیان ڕووت
وەرگێڕانی کۆمەڵه هایکۆی «شوێنێک دەدۆزمهوە نۆ مەرگ».
نەبن ،بێهداشت و دەرمان و پەرورەدە و ئەمنیەت و ڕێز و حورمەتیان هەبێ.
لەوە کۆڕەدا ڕەزا شەجیعی ،نووسەر و لێکۆڵهری بواری لە سێبەری قانووندا مافی چاالکی و هەڵسووڕانی سیاسی و مەدەنییان هەبێ؛
ئهدەب وتارێکی لەسەر کار و چاالکییەکانی ناوەندی گوتار بەاڵم ئاخۆ ئەو مافانە لە دەوڵەتی ڕوحانی و هەر بە گشتی حوکمەتی ئێراندا
باڵوکردەوە .ل ه درێژهدا غەفوور پیرزادە ،چاالکی بواری دەتوانێ بێتە دی؟ هێنانەوەی چەند فاکت بەرچاوڕوونیی زیاترمان دەدەنێ:
فەرههنگی و هونەری لەسەر ژیانی فەرهەنگی ،هونەری
خــانــوو پــێــداویــســتــیــی ســەرەکــیــی ه ــەر کەسێکە کــە لــە ســایــەی ســەری
و ئەدەبیی هەرمان وەتمانی بۆ بهشداران دوا .ههروهها دەسەاڵتدارەتیی کۆماری ئیسالمیدا بۆ زۆر کەس بۆتە خەون .نرخی خانوو
یۆنس ڕەزایی ،شاعیر و نووسەری کورد وتارێکی لە ماوەی سەرکێشییە ئەتومییەکانی ڕێژیمدا سەتا  600هەتا سەتا  700چووە
لە کۆڕێکی ئردەبیدا لە شاری مەهاباد سێ بەرهەمی هەرمان
له سەر الیهنهکانی زمانی پێشکهش کرد و له درێژهی سەرێ و ئێستا نە بە وام و نە بە پاشکەوت کەس نابێتە خاوەنی خانوو .لەو
وەتمانی ،شاعیر و وەرگێڕی الو پەردەیان لەسەر الدرا.
بەرنامهدا چەند شێعرێکی ههرمان وەتمانی خوێندرانهوه .نێوەدا بارودۆخی کرێنیشتنەکان خراپتر لە جارانە .یەک لە سێی حەشیمەتی
ئێران کرێنشینن و کرێی خانوو بە بەراورد لەگەڵ داهاتی مانگانەی خەڵک لە
ناوچە جۆراوجۆرەکانی ئێران لە نێوان سەدا  25هەتا 60ی داهاتی خەڵکە.
خۆراک و خواردەمەنی پێداویستییەکی ژیانەکیی دیکەی خەڵکن کە ڕۆژبەڕۆژ
دابینکردنەکەی بۆ خەڵک دژوارتر دەبێ .هەژاری گەیوەتە جێیەک کە سیکەتۆرەی
مەڵبەندی هونەریی ماملێ خەاڵتی ساڵی ٢٠١٨ی
مریشک جێی گۆشت بگرێتەوە و لە سۆنگەی بەدخۆراکییەوە زۆر نەخۆشیی
خۆی پێشکەش بە هونەرمەند ،خەلیل غەمگین کرد.
وەک شەکرە (دیابێت) ،دەزگای هەرس و نەرمیی ئێسکان لە نێو خەڵکدا زیاتر ببن.
ئهو خهاڵته لە ڕێوڕەسمێکدا لە کۆڵنی ئەڵمان ب ه ئامادهبوونی
ژم ــارەی ئــەوانــەش کە لە زبــڵ و زاڵــەکــانــدا بە دوای خــواردنــدا دەگەڕێن
ه ــەر دێ و زیــاتــر دەبـــێ و ئــیــدی پــێــچــەوانــەی جــــاران کــە لــە تاریکیی
جهلیل گادانی ،تێکۆشهری دێرینی کورد و حیزبی دێموکراتی
شـ ــەودا زبــڵــی مــیــوە و پــاشــمــاوەکــان ســەنــگ و سـ ــووژن دەدران ،ئێستا
کوردستان و بهبهشداریی کۆمهڵێک نووسهر و ڕوناکبیر و
خەڵکی بــرســی و ئــاتــاج و لــێــقــەومــاو بــە ڕۆژی ڕوون دەچــنــە ســەریــان.
کهسایهتیی سیاسی ب ه هونهرمهند خهلیل خهمگین بهخشرا.
ئهمنیهت ،ئازادی و مافی هاوواڵتیبوون داوایهکی دیکهی خهڵکی ئێرانه که هیچ
مەڵبەندی هونەریی ماملێ ساڵی 2009ی زایینی لەالیەن
کامیان نههاتوونه دی ،بهاڵم ئهوهی خهڵک بهبهرچاوی خۆی ڕۆژ به ڕۆژ زیاتری
بنەماڵە و کەسوکارییەوە دامەزراوە و ماوەی نۆ ساڵە خەاڵتی
دهبینێ پهرهسهندنی گهندهڵیی ه ئابوورییهکان له نێو کاربهدهستانی دهوڵهت و
ماملێ بە هونەرمەندانی ناسراو و ناوداری کورد دەبەخشێ.
حوکمهته ،سانسۆڕی زیاتر لهسهر ڕاگهیهنه گشتی و تۆڕ ه کۆمهاڵیهتییهکانه،
لە سااڵنی ڕابردوودا هونەرمەندانی وەک :قالە مەڕە ،نایف شێخانی ،عەباس کەمەندی ،ناسر ڕەزازی،
چوونهسهرێی نرخی دۆالر و گرانیی زیاتر بۆ پڕکردنهوهی کهسریی بودجهی دهوڵهته.
عەزیز شاهڕۆخ ،زۆزان لە باکوور ،تیپی مۆسیقای سلێمانی و مەزهەر خالقی ئەو خەاڵتەیان پێشکەش
کراوە.
کارناسانی ئابووریی سهر ب ه حاکمییهت دهڵێن  سهتی٣٣ی خەڵکی ئێران گیرۆدەی
‹›هەژاریی ڕەها›› بوون و لەسەدا شەشیش لە ژێر ‹›هێڵی برسییەتی››دان.
ئهوان دهڵێن دەوڵەت وای داناوە کە ‹›هێڵی هەژاریی ڕەها›› بۆ خێزانێکی ٥
کەسی  ٧٠٠هەزار تمەن بێ ،کەچی ئەو پارەیە بەشی نانی ویشکیی ئهوانیش
ناکا و داهاتی خێزانێکی چوار کهسی بێتوو مانگانە کهمتر ل ه دوو میلیۆن و
دهرهێنهرێکی الوی کورد ل ه فستیڤاڵی فیلمی ئامریکا خهاڵت
 ٦٠٠هەزار تمەن بێ ،ئهوا کهوتوونهت ه ژێر هێڵی ههژاری؛ ئهوهش ل ه حاڵێکدا
کرا .سامان حوسێنپوور توانی لەو کێبەرکێیەدا خهاڵتی
ک ه جیا له توانای دابینکردنی نان و خــواردن ،ژیــان پێویستی بە کۆمەڵێک
یهکهمین فستیڤاڵی جیهانی فیلمی ٥٧٣ی ئهمریکا مسۆگهر بکا .تێچووی دیــکــەی وەکــو شوێنی نیشتەجێبوون ،پــۆشــاک و هاتوچۆ هەیە.
یهکهمین فستیڤاڵی جیهانی فیلمی 573ی ئهمریکا ب ه ئامانجی پشتیوانی
ئ ــەم دۆخـــی ئــابــووریــیــەی ژیــانــی خــەڵــکــی ئــێــران لــە کــاتــێــک دایـ ــە ،کــە لە
کانی
ل ه فیلمسازانی سهربهخۆ ڕۆژی 19ی ئاپریل کۆتایی ب ه کاره
نـــــەورۆزی ئـــەم س ــاڵ ــەوە نــرخــی پــــارەی ئــێــران بــــــەردەوام لــە بــەرانــبــەر
هێنا و خهاڵتی باشترین کورت ه فیلمی فێستیڤاڵهک ه به فیلم 
ی “ماسی” دراوە دەرەکــیــیــەکــان ،بــەتــایــبــەت لــە بــەرانــبــەر دۆالردا دادەبــــــەزێ که
بهخشرا ک ه لهالیهن سامان حوسێنپوورهو ه دروست کراوه .ئەم کــاریــگ ـهریــی خــێــرا و ڕاســت ـهوخــۆی ل ـهس ـهر تــوانــای کڕینی خ ـهڵــک ههیه.
ل ه سایهی س ـهری دهوڵـهتــی مشوور و هیوای ئاغای ڕوحانییهو ه کۆچی
کورتە فیلم ه باس ل ه ژن و مێردێکی ب ه سااڵچوو دەکا ک ه تووشی
کێشهی نهبوونی ئاو بوون و دهبێ ڕێگ ه چارەیەک بدۆزنهوه .بژاردهکان بۆ ههندهران نهک بهردهوامه بهڵکوو زیادی کردوه ،بهرپرسایهتییه
کورت ه فیلمی ماسی سێههمین فیلمی دروستکراوی سامان ه و پێشتر گرینگهکانی واڵت به تهواوی ل ه پاوانی بازنهی ناوکی ئیستبداد و سهرهڕۆیی
چهند خهاڵتی دیکەی وهک باشترین فیلمی «گات مینۆتی» کانادا دایه .پێوهندییهکان لهگهڵ دنیای دهرهو ه ههر وهک پێشووی ه و ،ئهگهر لهالیهک
و باشترین فیلمی فستیڤاڵی تهلهڤیزیۆنی سلۆڤینیای وهرگرتوە .وهبهرهێنان له ئێراندا ناکرێ و بانکه گهوره بیانییهکان له مامهڵ ه و سهودا
لهگهڵ ئێران دهپرینگێنهوه ،لهالیهکی دیکه سهرمایهکانی نێوخۆش له واڵت
دهچت ه دهرێ و ل ه ئیمارات ،تورکیه و واڵتانی ئورووپاییدا وهگهڕ دهخرێن
و لهو سۆنگهیهوه بێکاریی زیاتر و ب ه لێشاوی بهرۆکی کۆمهڵگهی گرتوه.
لهگهڵ ههموو فشار ه ئابوورییه گورچکبڕهکان لهوالش وهزیری بێهداشت دهڵێ
سهتی 25ی خهڵکی ئێران له سۆنگهی قهیران ه ئابوورییهکانهوه کێشه و داڵغهی
ڕۆژی پێنجشەممە٢٣ ،ی خاکەلێوە کۆڕ ه شێعرێکی مندااڵن
ڕوحی و دهرونییان ههیه ،ئهویش ل ه کاتێکدا که ڕێژیم بهبیانووی ئهمنیهتی
لە یەکێک لە گوندەکانی شاری مەریوان بەڕێوەچوو .لهو
نیشتمانیی واڵت میلیارد میلیارد دۆالر له سامانی گشتیی واڵت دهکاته تێچووی
ڕێوڕهسمهدا خەاڵتی ڕێزلێنان پێشکەش بە «ئەحمەد بەهرامی»
شهڕهکانی ناوچ ه له سووریه ،عێڕاق ،لوبنان و یهمهن که ب ه وهکالهت بۆی دهکهن.
یەکێک لە مندااڵنی خاوەن بەهرەی بەشدار لەم ڕێوڕەسمەدا کرا.
کۆمهڵگهی ئێران ل ه ئێستادا شهکهت و داتهپیوه .خهڵک نایانهوێ تووشی
ئامانج لە بەڕێوەچوونی ئەو کۆڕە شێعرە دەرخستنی توانایی
گــرژی و ئــاڵــۆزی بــن و لـ ه بــارودۆخــی ئێستاش ڕازی نین .بێهیواییهکی
بەشێکی
و لێهاتوویی مندااڵن لە بواری شێعردا بووە و لە
ق ــووڵ ڕهگ ــی ل ـه کــۆمـهڵــگـهدا داکــوتــاوه و ل ـ ه کاتێکدا ه ـهمــوو ڕێــگــاکــان بۆ
بەرهەمەکانیان
کۆڕەکهدا ،مندااڵنی ئەم گوندە بە خوێندنەوەی
چاالکیی قانوونی بهربهست کــراوه ،چاوتێبڕین ل ه سندووقهکانی دهنگدان
کرد.
شێعرە
کۆڕە
پێشوازی و میواندارییان لە بەشداربووانی ئەو
بۆ گۆڕینی دۆخهکهش بێ ئاکام دێتە بەرچاو .بهو پێی ه کۆمهڵگ ه وردهورده
لەو کۆڕە شێعرییەدا ک ه ب ه بهشداریی ژمارەیەک
پهلکێشی ڕاپهڕینێکی دی دهبــێ .ڕاپهڕینێک که ڕهنگبێ ئهمڕۆ و سبهی،
چەند
بهڕێوهچوو،
گوندە
ئەو
خەڵکی
دانیشتووی
یــان ب ـه واتــای ـهکــی درهنـــگ و زووی ه ـهی ـه ،بـــهاڵم گـــهڕانـــهوهی بــۆی نیه.
خوێندرایهوه.
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