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دامهزرانی کۆماری کوردستان له چوارچێوهی ئێرانێکی دێموکراتیکی فیدراڵدا

ئ ــاس ــی ــە پــەنــاهــی ،پــیــرەژنــی تــەمــەن  ٦١س ــاڵ ــەی
کرماشانی ،ڕۆژی سێشەممە ٣٠ـی بانەمەڕ لە کاتێکدا
م ــەئ ــم ــوورەک ــان ــی ش ــارەداری ــی ک ــرم ــاش ــان ل ــەس ــەر بە
قسەی خۆیان نایاسایی سازکردنی ماڵەکەی لەگەڵی
کەوتبوونە شەڕ و مشتومڕەوە؛ لەسەر پارێزگاریی لە
ماڵەکەی خۆی و بەشەڕ هاتن ،گیانی لەدەست دا.
بەپێی ق ــس ــەی ش ــای ــەت ــح ــاڵ ــەک ــان م ــەئ ــم ــوورەک ــان ــی
شارەداری لە کاتێکدا ئاسیە و کچەکەیان داوەتە بەر
لێدان و پڕژێنەری بیباریان بە سەروچاویدا پڕژاندوە،
کە بەردەوام هاواری کردوە و داوای لێ کردوون وازی
لێ بێنن لەبەر ئەوەی نەخۆشیی دڵی هەیە ”.ئەمە لە
کاتێ کدایە دادستانی کرماشان دواتر ڕایگەیاندوە کە
نیشانەیەک لە لێدان لەسەر جەستەی ئاسیەدا بەدی
نەک راوە و ،هۆکارەکەی بۆ خ ــودی ئاسیە پەناهی و
بێڵی مکانیکی گەڕاندوەتەوە!

شایانی باسە ڕۆژ نییە لە شار و ناوچە جیاجیاکانی
ئێ راندا خەڵکی ب ــێ ــدەرەت ــان و ب ێئەنوا ب ــە تایبەتی
دەسفرۆشەکان لە الیەن مەئموورەکانی شارەدارییەوە
نەدرێنە بەر پەالمار ،کە زۆر جار ڕووداوی کوشتنی
لێ دەکەوێتەوە.

پێداگریی کۆمیتەی ناوەندیی حیزبی دێموکراتی کوردستان لەسەر

هەوڵدان لەپێناو یهكگرتنهوهیهکی هاوسهنگدا

کۆبوونەوەی کومیتەی ناوەندیی حیزب لە پێوەندی لەگەڵ پرسی یەکگرتنەوەدا
ن لە کۆبوونەوەیەکدا کە بۆ باس لەسەر چەند پرسێکی تەشکیالتی پێکهاتبوو ،وێڕای پێداگرتنەوە لە سەر زەروورەتی یەکگرتنەوەی دوو الیەنی دێموکرات ،بۆ
کومیتەی ناوەندیی حیزبی دێموکراتی کوردستا 
جارێکی دیکە ئەم پرسە گرینگەی تاوتوێ کردەوە.
پێشنیوەڕۆی ڕۆژی پێنجشەممە ١٥ ،جۆزەردانی ١٣٩٩ی هەتاوی ( ،)٢٠٢٠/٦/٤کۆبوونەوەی بەرینی کومیتەی ناوەندیی حیزبی دێموکراتی کوردستان ،بە بەشداریی؛ سەرجەم ئەندامانی ئەسڵی و جێگرانی
کۆمیتەی ناوەندی لەکوردستان و دەرەوەی واڵت و ،هەروەها بە ئامادەبوونی چەند کەس لە تێکۆشەران و سیما ناسراوەکانی حیزب پێک هات لە سەرەتای کۆبوونەوەکەدا کە بە ڕاگرتنی ساتێک بێدەنگی بۆ
ڕێزگرتن لە یادی شەهیدانی کورد و کوردستان دەستیپێکرد ،بەڕێز مستەفا مەولوودی ،جێگری سکرتێری گشتیی حیزب ،ئامانج لە نێوەڕۆکی ئەم کۆبوونەوەیە _کە بریتی بوو لە پرسی یەکگرتنەوەی نێوان
حیزبی دێموکراتی کوردستان و...
درێژە لە الپەڕەی ٢

کچانی شیناوێ بەڕێی دەرەوەی واڵت ناکرێن
لە کاتێکدا کچانی شیناوێ بۆ چارەسەری پزیشکی پێویستە سەردانی دەرەوەی واڵت بکەن ،بەاڵم وەزارەتی بێهداشتی کۆماری
ئیسالمی ڕێگرە.
حوسێن قازیزادەی هاشمی ،وەزیری بێهداشتی کۆماری ئیسالمی بۆ پاساودانەوەی ڕێگرییەکانی ناوەندە ئەمنیەتییەکانی ڕێژیم
لەهەمبەر ناردنی کچانی شیناوێ بە مەبەستی چارەسەی پزیشکی بۆ دەرەوەی واڵت ،هۆکاری ئەم ڕێگرییەی بۆ ڕای پزیشکی
گەڕاندۆتەوە .ئەوە لە حاڵێکدایە کە ڕای پزیشکانی پسپۆڕ ئەوەیە کاتێکی زۆر کەم بۆ چەند نەشتەرگەرییەکی بنەڕەتی لەسەر ئەو
کچانە ماوە کە بەهۆی نەبوونی ئیمکانات لە ئێران ناکرێ و دوای ئەو کاتە ئیدی هەوڵەکان بێسوود دەبن.
کچانی شیناوێ بۆ چەندەمین جار لە بەردەم باڵەخانەی سەرۆککۆماری کۆبوونەوە و سەبارەت بە کەمتەرخەمیی ناوەندە
بەرپرسیارەکان ناڕەزایەتییان دەربڕی ،بەاڵم پاش حەوتوویەک مانەوە لە تاران هیچ کاربەدەستێکی بڕیاربەدەستی ڕێژیم ئامادە
نەبوو لەگەڵیان کۆ بێتەوە و گوێیان لێ بگرێ.

خومەینیزم و

کااڵیەک

میراتگرانی

بە ناو ژن

عەلی بداغی
ل ()٣

شەونم هەمزەیی
ل ()٥

ناسیونالیزمی ئێرانی و

گوتاری ڕەگەزپەرەستانەی
فارسی_شیعی

دیمانە :ڕەحمان سەلیمی
ل ( ٧و )٦

لە ڕووداوی ئاگرگرتنی قوتابخانەی کچانە لە گوندی شیناوێی شاری
پیرانشار لە ساڵی ١٣٩١ی هەتاوی ،زیاتر لە  ٢٩قوتابیی ئەو پۆلە سووتان
کە دوو کەسیان بەهۆی سەختی برینەکانیان گیانیان لەدەست دا.

ڕهگهزپهرستی ،پهڵهیهكی

کودێتا ،هەڵبژاردن یان

ڕهش بهنێوچاوانی

ڕزگاریدەری بیانی؟

ئارەزوو نستانی

و :مەنسوور مروەتی

مرۆڤایهتییهوه

ل ()٨

ل ()١٠
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کۆبوونەوەی کۆمیتەی

خالید عەزیزی:

ناوەندیی حیزب

خوێنی بەناحەقڕژاوی الوەکانمان ئیلهامدەری

لە پێوەندی لەگەڵ
پرسی یەکگرتنەوەدا
...حـــدکـــای -ڕاگــەیــانــد .بــەڕێــزیــان
وێـــــڕای ئــــامــــاژەدان بـــە گرینگیی
هەمیشەیی ئەم پرسە لەنێو ڕیزەکانی
حیزبدا ڕایگەیاند ،کە لە ماوەی چەند
حــەوتــووی ڕابــــردوودا ئــەم باسانە
بۆ جارێکی دیکە لە کۆبوونەوەکانی
بەڕێز سکرتێری گشتیی حیزب لەگەڵ
ئەندامانی حیزب لە دەرەوەی واڵت
و هــەروەهــا کۆبوونەوەی دەفتەری
سیاسی لەگەڵ بەشیک لە کادرەکانی
حیزبدا هاتۆتە ئاراوە .بۆیە پێویستە
بەپێی زەروورەتـــــی ئــەم پــرســە بۆ
بــزووتــنــەوەی کــورد لــە ڕۆژهــەاڵتــی
کــوردســتــان و حیزبی دێــمــوکــرات،
دیسان هەر وەک لە ماوەی  ١٤ساڵی
ڕابــــردوودا بەرپرسیارانە قسەمان
لــەســەر کــــردوە و هــەنــگــاومــان بۆ
هەڵێناوەتەوە ،بۆ جارێکی دیکەش
تــاوتــوێــی بــکــەیــن .ب ــەڕێ ــزی ــان لــەم
پــێــوەنــدیــیــەدا داوای لــە بــەرپــرســی
هــەیــئــەتــی ح ــی ــزب بـــۆ کـــاروبـــاری
یەکگرتنەوە و دانیشتن لەگەڵ هەیئەتی
حدکا ،بەڕێز کەماڵ کەریمی کرد لەم
پێوەندییەدا ڕاپۆرتێک بە کۆمیتەی
ناوەندی بداتەوە.
لەم بەشە لە کاری کۆبوونەوەکەدا
کــاک کــەمــاڵ کــەریــمــی ڕاپۆرتێکی
وردی لە سەر ڕەوتی دانیشتنەکانی
پێشووی هــەردوو هەیئەتی حیزبی
دێــمــوکــراتــی کــوردســتــان و حدکا
پێشکەش بە بەشداران کرد .بەڕێزیان
لە ڕاپــۆرتــەکــەیــدا باسی لە ڕەوتــی
تا ڕادەیــەک بەرەوپێشچوونی ئەم
پرسە پیش لە دوایین کۆنگرەی حدکا
کــرد و ،وێــڕای دەستنیشانکردنی
کۆسپ و بەربەستەکانی بــەردەم
پرسی یەکگرتنەوە ،هیوای خواست
لە داهــاتــوودا ڕەوتــی دانیشتنەکان
دەســــت پ ــێ بــکــەنــەوە و ئــاکــامــی
دڵخوازی بۆ تێکۆشەرانی دێموکرات
و خەڵکی کوردستان لێ بکەوێتەوە.
لە درێ ــژەی کــاری کۆبوونەوەی
کۆمیتەی نــاوەنــدیــدا کە بــەشــداران
چاالکانە بەشدارییان لە باسەکاندا
کــرد ،بە گشتی وێــڕای پێداگری لە
سەر زەروورەتی یەکگرتنەوەی هەر
دوو حیزبی دێموکرات ،بە تێکڕایی
هەڵوێستی بەرپرسیارانە و جۆری
مودیرییەتی پرسی یەکگرتنەوەی
ڕیزەکانی حیزب لە الیەن دەفتەری
سیاسی و هەیئەتی حیزب بۆ ئەم
پرسەیان پەسند کرد.
کۆمیتەی نــاوەنــدی بۆ جارێکی
دیکە بــە پــێــداچــوونــەوە بــە ڕەوتــی
وتــوێــژەکــان و قــســەکــردن لەسەر
کــۆســپ و تــەگــەرەکــانــی بــــەردەم
یــەکــگــرتــنــەوەی دێــمــوکــراتــەکــان،
پـــێـــیوابـــوو یــەکــگــرتــنــەوەیــەکــی
هـــاوســـەنـــگ بـــە ه ــەس ــت ــک ــردن بە
بەرپرسیارێتیی دوو الیەنە دەتوانێ
ل ــە قــازانــجــی داهــــاتــــووی خــەبــات
و تێکۆشانی حیزبی دێموکراتی
یەکگرتوو و بزووتنەوەی کورد لە
کوردستانی ئێراندا بێ.
لە کۆتاییدا کۆمیتەی ناوەندیی
حیزب ،دەفتەری سیاسی و هەیئەتی
تــایــبــەت بــە پــرســی یەکگرتنەوەی
ڕاســـپـــارد کــە بــە بــــەردەوامــــی لە
دانیشتن و دیالۆگ لەگەڵ ڕێبەری و
هەیئەتی حدکا ،ئەم پرسە بۆ گەیشتن
بە ئاکامی دڵــخــوازی تێکۆشەرانی
حیزب و خەڵکی کوردستان درێژە
پێبدەن.
حیزبی دێموکراتی کوردستان
سکرتاریا
١٥ی جۆزەردانی ١٣٩٩ی هەتاوی

شێلگیریی خەباتەکەمانە دژی کۆماری ئیسالمی

(پەیامی سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان بەبۆنەی  ٣٧ساڵەی ئێعدامی  ٥٩شۆڕەالوی کورد لە مەهاباد)

خەڵ کی نیشتمانپەروەری کوردستان!
الوان ی خوێنگەرم و تێکۆشەر!
دوای شــــۆڕشــــی ســــاڵــــی  ١٣٥٧و
ڕووخاندنی ڕێژیمی پاشایەتیی پەهلەوی،
گ ــەالن ــی م ــاف ــخ ــواز و قوربانیی دەیـــان و
ســەدان س ــاڵ ستەم و بێمافی لە ئێ ران
کە بە خەبات و قوربانیدانی زۆر بەسەر
ڕێژیمی ش ــادا سەر کەوتبوون ،هیوایان
بە هاتنە سەر کاری دەسەاڵتێکی خەڵکی
و دێموک راتیک ب ــوو .ب ــەاڵم ڕێژیمی تازە
بەدەسەاڵتگەیشتووی کۆماری ئیسالمی،
لە کوردستان بە س ــەرک ــوت و کوشت و
کوشتار و ت ــااڵن و ب ــڕۆی خەڵکی کورد
دەستی پێکرد .خەڵکی کوردستان دوای
خ ــەب ــات ــی خ ــوێ ــن ــاوی ــی ــان لـــەدژی ڕێژیمی
پاشایەتی و بەشدارییان لە ڕووخاندنی
ئەم ڕێژیمە ،چاوەڕوانی وەدیهاتنی مافە
ڕەوا و ئینسانییەکانیان بوون؛ کەچی زۆر
زوو ل ــەالی ــەن دەس ــەاڵت ــی تــازەدامــەزراوی
کۆماری ئیسالمییەوە هێرش ک رایە سەر
کوردستان.
ڕووداوەکانی نەورۆزی خوێناویی سنه
و ئێعدام و کوشتاری بەکۆمەڵی کورد لە
شار و ناوچە جۆراوجۆرەکانی کوردستان،
بۆ وێنە لە سەقز و ن هغ هد ه و زۆر شوێن و
گوندی وهک قاڕنی ،ق هاڵتان ،ح هس هن لۆالن،

سۆفیان ،قەرەگۆل و وێ رانکردنی س هدان
گوندی دیکە و شااڵوی هێرشی نیزامی بۆ
دەست بە سەر داگرتنی کوردستان؛ زۆر
زوو ماهییەتی ئەم ڕێژیمەی بۆ خەڵکی
کورد و نەتەوەکانی دیکەی ئێ ران لەقاو
دا .ب هاڵم جینای هتێک کە ڕێژیمی کۆماری
ئیسالمی ل ـه ڕۆژی 12ی جــۆزهردانــی
ساڵی  1362دەرهەق بە خەڵکی م ههاباد
و ک ــوردس ــت ــان کــــردی ،پ ــەڵ ــەی شـــەرم و
تاوانێکی ئەبەدییە بە تەوێڵی کۆماری
ئیسالمییەوە ،تاوانێک کە تێپ هڕینی کات و
ساڵ ل ه بیر خ هڵکی کوردستانی ناباتەوە،
تاوانی ئێعدامی  ٥٩شۆڕەاڵوی بێتاوان کە
بە بڕیاری ڕێژیمی دڕن ــدە و خوێنمژی
کۆماری ئیسالمی و بێ هیچ محاکەمە و
دادگاییەک گوللەباران ک ران.
ڕێـــژیـــمـــی کــــۆمــــاری ئــیــســامــی ک ــە
ئامادە نەبوو گوێ لە ماف و ویست و
داوای خەڵکی ک ــورد بگرێ و لە ڕێگای
دانوستانەوە بۆ چارەسەری پرسی کورد
هەنگاو بنێ ،هێرشی بەرباڵوی کردە سەر
کوردستان .فیتوای جیهاد لەدژی نەتەوەی
ک ــورد درا و شەڕێکی خوێناوی بەسەر
کوردستاندا سەپا ،شەڕێک بە مەبەستی
سەرکوتی ماف و ئازادییەکانی خەڵک و
کپکردنی دەنگی ڕەوا و مافخوازیی خەڵکی
کورد کە تا بە ئێستا و بە درێژایی تەمەنی
ک ــۆم ــاری ئیسالمی ل ــە ش ــێ ــوە و فۆڕمی
جۆراوجۆردا درێ ــژەی ب ــووە .بزووتنەوەی

ڕزگاریخوازیی کورد و حیزبی دێموک راتی
کوردستانیش بە تایبەتی ،بۆ دیفاع لە مان
و مەوجوودیەتی خەبات و شوناسویستیی
ئ ــەو گەلە چوونە سەنگەری بەرگری و
هەتا ئێستاش لەو سەنگەرەدا درێ ــژە بە
خەباتی ڕەوا و بەرحەقی خۆیان دەدەن.
خەڵ کی خەباتکاری کوردستان!
الوان ی شۆڕشگێر و بوێر لە مەیدان ی
خەبات ی مافخوازیدا!
 ٣٧س ــاڵ لەمەوبەر ڕێژیمی کۆماری
ئیسالمی ل ــە ت ــاوان ــی ئێعدامی  ٥٩الوی
مەهاباددا هەوڵی ئەوە بوو کە کۆمەڵگەی
ک ــوردس ــت ــان ،ب ــەت ــای ــب ــەت الوانـــــی ک ــورد
چاوترسێن ب ــک ــا ،ب ــەاڵم بینیمان الوانــی
کورد بە بەشداریی هەراویان لە قۆناغی
سەختی خەبات و بەرگریی چەکدارانە
و تێکۆشانی هەمەالیەنەیان لە هەموو
سەنگەر و بەستێنەکان بەدژی دەسەاڵتی
کۆماری ئیسالمیدا ،نیشانیان دا خوێنی
بــــەنــــاحــــەقڕژاوی  ٥٩شــــۆڕەاڵوەکــــەی
م ــەه ــاب ــاد ،ئیلهامی م ــاف ــخ ــوازی و چ ـرای
ڕووناککەرەوەی ڕێی خەبات و تێکۆشانیان
بۆ ڕزگارییە.
خەڵکی خەباتکار و خۆڕاگری کوردستان
دوای ئەم ڕووداوە سامناکە و بەرگەگرتن
لەبەرانبەر زۆر کارەسات و نەهامەتی کە
کۆماری ئیسالمیی ئێ ران بەسەری هێناون،

کۆڵیان نەداوە و سەنگەری خەباتیان چۆڵ
نەکردوە و نەک هەنگاوەکانیان پێ شل
نەبووە ،بەڵکوو لە هەموو ئەو ماوەیەدا
ب ــە تێکۆشانی جــۆراوجــۆر لەبەرامبەر
سیاسەتە داپلۆسێنەرەکانی ک ــۆم ــاری
ئیسالمیدا وەستاونەتەوە و لە خەبات و
تێکۆشانی مافخوازانەیان بەردەوام بوون.
مانگرتنە گشتییەکەی ٢١ی خەرمانان بۆ
مەحکوومکردنی مووشەکبارانی قەاڵی
دێموک رات و ئێعدامی ڕۆڵە سیاسییەکانی
کورد ،کە لە نەفسی خۆیدا ڕێف راندۆمیکی
س ــی ــاس ــی بــۆ بـــردنـــەوە ژێـــر پ ــرس ــی ــاری
ڕەواییەتی دەسەاڵتی کۆماری ئیسالمی
لە کوردستان ب ــوو ،یەکێک لە دیارترین
دیمەنەکانی ئەم خۆڕاگری و خەباتگێڕییە
بوو.
ئێمە لە بیرهێنانەوەی تاوانی ئێعدامی
 ٥٩الوی مەهاباددا جارێکی دیکە ئەوە
وەبیر خەڵکی ئێ ران و کۆمەڵگەی جیهانی
دێنینەوە کە ک ــۆم ــاری ئیسالمی ل ـهدژی
گ هلی کــورد ل ـ ه ڕۆژهــهاڵتــی کوردستان
چیها جینایەتی سامناکی ک ــردوە و ئەم
جینایەتانەی ب ــە چ ش ــێ ــوەی ــەک ک ــردوە.
الوانی کورد پاش چەند دەیە لە تێپەڕینی
ت ــاوان ــی ئێعدامی  ٥٩الوی م ــەه ــاب ــادی،
ئ ــەم جینایەتەی ک ــۆم ــاری ئیسالمییان
هەروا لەبەرچاوە و بەدوای ڕاستییەکاندا
دەگەڕێن .ڕاستییەکانی وەک ئ ــەوەی کە
ڕێژیم ئەوانی ل ە کوێ ب ه خاک سپاردوە
و ت هرمی ئ هو ڕۆڵە بەناحەقکوژراوانەی چ
لێ کردوە.
ئەمن دڵنیام الوان ــی کــورد یــادی ئ هو
ش ههیدانه بەرز ڕادەگرن و بە بەردەوامیی
خ ــەب ــات و ت ــێ ــک ــۆش ــان ــی ــان ب ــە کــۆمــاری
ئیسالمی دەسەلمێنن ک ــە ئەستاندنی
گیانی الوهکانمان نەک ناتوانێ ئی رادهیان
ت و داخوازهکانیان
ب هچۆکدا بێنێ و ل ه ویس 
پەژیوانیان کاتەوە؛ بەڵکوو ئیلهامدەری
ئەوە بووە کە شێلگی ران هتر دژی کۆماری
ئیسالمی بوەستنەوە.
_ س ــاو بۆ گیانی ش ههیدانی 12ی
جۆزهردانی 1362
_ ساڵو لە ئی رادە و ڕوحی خەباتگێڕیی
الوانی کورد
خالید عەزیزی
سکرتیری گشتیی حیزبی دێموکراتی
کوردستان

پەیامی ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێران بەبۆنەی ١٢ی جۆزەردان،
ساڵڕۆژی ئێعدامی  ٥٩الوی مەهابادی بە دەستی ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی
لە ١٢ی جۆزەردانی ١٣٦٢ی هەتاویدا ٥٩
الوی ش ــاری مهاباد لەالیەن ڕێژیمی تازە
بەدەسەاڵتگەیشتووی کۆماری ئیسالمیی
ئێ رانەوە ئێعدام ک ران .ڕێبەرانی ئەم ڕێژیمە
دوای ئەوەی واڵمی پەیامی ئاشتیخوازانەی
ب ــزووت ــن ــەوەی سیاسیی کوردستانیان بە
دەرکـــردنـــی فــەرم ــان ــی ج ــی ــه ــاد و هێرشی
س ــەرت ــاس ــەری ــی ب ــۆ ســەر خــاک و خەڵکی
کوردستان دایەوە ،ڕووبەرووی بەرەنگاریی
خەڵک و هێزە سیاسییەکان و ،هەروەها
ئ ــی ـرادەی قارەمانانەی هێزی پێشمەرگەی
کوردستان ب ــوون ــەوە .ئ ــەوان کە بە خەیاڵ
هیوا و هۆمێدیان لە سەر بەچوکداهێنانی
بــزووتــنــەوەی م ــاف ــخ ــوازان ــەی ک ــوردس ــت ــان
هەڵچنیبوو ،لە بەرانبەر داخوازییە ڕەواکانی
خ ــەڵ ــک ــی کـــوردســـتـــان و بـــەرەنـــگـــاری و
ئازایەتیی هێزی پێشمەرگەدا دۆشداماو و
سەرکز مانەوە .بۆیە بۆ قەرەبووکردنەوەی
شکستەکانی خۆیان قین لەداڵنە پەالماری
خەڵکی ب ێدیفاعی کوردستانیان دا و تەنیا

لە یەک ڕۆژدا  ٥٩الوی شاری مەهابادیان
بــەبــێ ئـــــەوەی دادگـــایـــی ب ــک ــرێ ــن و هیچ
تاوانێکیان لەسەر ساغ بووبێتەوە ،ئێعدام
کرد.
ڕەوتی گرتن ،ئەشکەنجە ،دادگاییکردن و
لە کۆتاییدا سەپاندنی سزای قورس بە سەر
تێکۆشەرانی کوردستان و لە سێدارەدانیان
ل ــە چ ــوار دەی ــەی دەس ــەاڵت ــدارت ــی ــی ڕێژیمی
کۆماری ئیسالمیی ئێ ران ،الپەڕەیەکی ڕەش
و پڕ لە تاوان و جینایەتی ئەم ڕێژیمەیە.
کۆمەڵکوژیی زیندانیانی سیاسی تەنیا
بە تاوانی کورد بوون ،لە چەند بڕگەیەکی
ئەم مێژووە ڕەش ــەدا دووب ــارە و چەند بارە
بۆتەوە .سەپاندنی حوکمی قورس بەسەر
زی ــن ــدان ــی ــان ــی کـــورد و ل ــە س ــێ ــدارەدان ــی ــان،
بەشێکە لەو شەڕە ناڕەوا و دژیگەلییەی کە
کۆماری ئیسالمیی ئێ ران بەرانبەر بە خەڵکی
کوردستان و مافە ڕەواکانی زیاتر لە چل
ساڵە گرتوویەتە بەر و تا ئێستاش درێژەی
هەیە .بەشی زۆری زیندانیانی سیاسیی

ئــێــران کــە لــە ب ــەن ــدی ــخ ــان ــەک ــان ــی
ئــەم ڕێ ــژی ــم ــەدا س ــزای ق ــورس و
ناڕەوای لەسێدارەدانیان بەسەردا
سەپێندراوە ،کــوردن کە جیا لە
مافخوازی هیچ تاوانێکی دیکەیان
نییە.
ئامانج و مەبەستی ڕێژیم لە
ئێعدامی  ٥٩الوی مەهابادی لە
١٢ی ج ــۆزردان ــی ساڵی  ١٣٦٢و
درێژەدان بەم ڕەفتار و سیاسەتە
ج ــی ــن ــای ــەت ــک ــاران ــەی ،چ ــاوت ــرس ــێ ــن
کــردنــی خ ــەڵ ــک ــی کــوردســتــان و
ت ــێ ــک ــش ــک ــان ــدن ــی بـــزووتـــنـــەوەی
نــــەتــــەوەیــــی لــــە ک ــوردس ــت ــان ــی
ئێ ران ب ــوو .ب ــەاڵم وەک تا ئێستا
خ ــەڵ ــک ــی کــوردســتــان و حیزبە
سیاسییەکانی سەلماندوویانە،
لەم پێوەندییەدا ئەوەی بۆ ڕێژیم
ماوەتەوە کارنامەیەکی پڕ لە غەدر
و جینایەتە و هیچی دیکە .چونکی

خەباتی مافخوازانەی خەڵکی کوردستان نەتەنیا بە
لەسێدارەدانی الوان و تێکۆشەرانی پەکی نەکەوتوە،
بەڵکوو ڕۆژ لەگەڵ رۆژ لە پەرەئەستاندندایە و ئێعدام
و سێدارە بە الی خەڵکی کوردستانەوە وەک بەشێکی
دانەب ڕاو لە ماهییەتی وج ــوودی ئەم ڕێژیمە پێناسە
دەکرێ“ .کۆماری سێدارە” ،ئەو تەعبیر و تاریفە بەجێ
و چەسپاوە بوو کە هەر زوو خەڵکی کوردستان بۆ
ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی ئێ رانیان بەکار هێنا.
لە یاد و بیرەوەریی  ٣٧ساڵەی ئێعدامی بەکۆمەڵی
 ٥٩ک ــەس لە الوان ــی شۆڕشگێڕی ش ــاری مەهاباددا،
ساڵو دەنێرین بۆ یاد و ئامانجە بەرزەکانیان.
ناوەندی هاوکاریی حیزبەکان ی کوردستان ی
ئێران
١٢ی جۆزەردان ی ١٣٩٩
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خومەینیزم و میراتگرانی

کوردستان بە بۆنەی دامەزرانی
یەکیەتیی نیشتمانیی کوردستان

ب ــەب ــۆن ــەی  ٤٥س ــاڵ ــەی دام ــەزران ــی
یەکیەتیی نیشتمانیی کوردستان،
گەرمترین س ــاو و پیرۆزباییتان
پێشکەش دەکەین.

ئەوە خومەین ی بوو کە بەردی بناغەی ناردنەدەرێی شۆڕش ی ئیسالمیی دانا و وێژمان ی
سیاسەتی نوێی دەرەوەی ئێران ی داڕش ــت ،وێژمانێک کە لە بن یڕا دژایەتیی بنەڕەتیی لەگەڵ
بەرژەوەندییە نیشتمانییەکان ی ئێران بوو .خومەین ی بە سیاسەتی دوژمنایەت یکردن ی ئەمریکا
زۆربەی هاوکێشەکان ی ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست ی تێک دا.
دەوڵەتی سێبەر هەمووی لە خزمەتی
خومەینیزم و پەراوێزخستنی خەڵک
و بەهێندنەگرتنی ئازادییەکانی ئەوان
بــووە .چ لە س ــەردەم ــی خومەینی و چ
دوای س ــی س ــاڵ ل ــە م ــەرگ ــی ،ئێستاش
ه ــەڵ ــب ــژاردن ــەک ــان مهەندیسی دەک ــرێ ــن
و دەنگی خەڵک الی وان کایە و بایە.
چل ساڵە حەزفی فیزیکی و سەرکوتی
حیزبە سیاسییەکان و شــەڕی ن ــەرم
ل ــەدژی بزووتنەوەی ئێعت رازیی خەڵک

سیاسەتەکان ی خومەین ی ل ــەو دەی ــە چارەنووسسازەی
حوکمەتەکەیدا وای کرد ئێران جیا لە سووریە و لیبی یەک واڵتی
عەرەبیی هاوپەیمان ی نەبێ ،بەردی بناغەی سزا ئابوورییەکان ی
ئەمریکا دژی ئێران دابندرێ _کە تا ئێستاش بە هۆکاری جۆراوجۆر
و لە فۆرم ی جیاوازدا درێژەی هەیە_ ،فتواکەی لەدژی سەلمان
ڕوش ــدی س ــاردی بخاتە نێوان پێوەندییەکان ی ئێران و واڵتان ی
ئورووپا و؛ ئەمانەش هیچ کام لە بەرژەوەندیی خەڵ کی ئێراندا
نەبوون و نین.
ئەم شەڕە کە دەک را لە ساڵی یەکەمدا و
دوای پاشەکشەی عێ راق و لە هەلومەرجی
هێزمەندیی ئ ــێ ـران ــدا تـــەواو ب ــب ــا ،ب ــە هۆی
دروشمەکانی “ڕێگای قودس لە کەربەالوە
ت ێدەپەڕێ” و “شەڕ شەڕ هەتا سەرکەوتن”
بۆ ماوەی  ٨ساڵ درێژ ک رایەوە .کۆمەلگەی
ئێ ران هەتا ئێستاش نەیتوانیوە پشت لە
حاند زیانە ماڵی و گیانییەکانی ئەم شەڕە
ماڵوێ رانکەرە ڕاست بکاتەوە ،بەاڵم ئەمە بە
الی ڕێژیمی سیاسیی ئێ رانەوە گرینگ نییە،
چونکی بنەما فیکری و ئیدئۆلۆژییەکانی
خ ــوم ــەی ــن ـی ،ب ــەرژەوەن ــدی ــی ــەک ــان ــی خ ــەڵ ــک و
دەسەاڵت لە ئێ رانی لێک جیا کردۆتەوە.
س ــی ــاس ــەت ــەک ــان ــی خ ــوم ــەی ــن ــی لـــەو دەی ــە
چارەنووسسازەی حوکمەتەکەیدا وای کرد
ئێ ران جیا لە سووریە و لیبی یەک واڵتی
عەرەبیی هاوپەیمانی نەبێ ،بەردی بناغەی
س ــزا ئابوورییەکانی ئەمریکا دژی ئێ ران
داب ــن ــدرێ _ک ــە ت ــا ئێستاش ب ــە ه ــۆک ــاری
ج ــۆراوج ــۆر و لە فۆرمی ج ــی ــاوازدا درێ ــژەی
هەیە_ ،فتواکەی ل ــەدژی سەلمان ڕوشدی
ساردی بخاتە نێوان پێوەندییەکانی ئێ ران و
واڵتانی ئورووپا و؛ ئەمانەش هیچ کام لە
بەرژەوەندیی خەڵکی ئێ راندا نەبوون و نین.
خومەینی و دەوروبەری بەاڵم لە نێوخۆی
واڵتــــدا خــەونــی گـــەورەیـــان بــۆ ڕێــژیــم و
دەسەاڵتەکەیان دیبوو کە ئەو دۆڵپایە پێش
هەموو شتێک پێویستیی بە زەوتکردنی
ماف و ئازادییەکانی خەڵک ب ــوو .ق ــەوارەی
حکوومەتیی ویالیەتی فەقیهـ ،بەیتی ڕێبەری،
خوبرەگانی ڕێبەری ،شۆڕای نیگابان ،کۆڕی
دیاریکردنی بەرژەوەندییەکانی ن ــی ــزام و،

دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموکراتی

بــەڕێــز م ــەک ــت ــەب ــی سیاسیی
یەکیەتیی نیشتمانیی کوردستان
لەگەڵ ڕێز و ساڵوی خەبات و
برایەتی!

عەلی بداغی

ئەمڕۆ (١٤ی جۆزەردانی ١٣٩٩ی هەتاوی)
 ٣١ساڵ بەسەر مەرگی خومەینیدا ت ێپەڕی.
پیاوێکی ئایینی و سیاسی کە توانی خەونی
لەمێژینەی حاکمیەت و دەسەاڵتی ئیسالمی
سیاسی_شیعی لە ئێ راندا وەدی بێنێ و
م ــاوەی  ١٠ساڵ حوکمەتەکەی گرینگترین
دەیەی مێژووی هاوچەرخی ئێ رانە .گرینگ
چونکی کاریگەرییە قووڵ و بنەڕەتییەکانی
ئەم بڕگەیە لە مێژووی ئێ ران هەتا ئێستاش
ب ــەس ــەر ژی ــان ــی سیاسی و کۆمەاڵیەتی و
چارەنووسی خەڵکی ئەم واڵتەوە دیارە.
ئ ــەوە خومەینی ب ــوو کە بــەردی بناغەی
ن ــاردن ــەدەرێ ــی شــۆڕشــی ئیسالمیی دانــا
و وێ ــژم ــان ــی س ــی ــاس ــەت ــی ن ــوێ ــی دەرەوەی
یڕا
ئ ــێ ـران ــی داڕشــــت ،وێ ــژم ــان ــێ ــک ک ــە ل ــە بن 
دژایەتیی بنەڕەتیی لەگەڵ بەرژەوەندییە
نیشتمانییەکانی ئێ ران ب ــوو .خومەینی بە
سیاسەتی دوژم ــن ــای ــەت ـیک ــردن ــی ئەمریکا
زۆربـــــــەی هــاوکــێــشــەکــانــی ڕۆژهــــەاڵتــــی
ن ــێ ــوەڕاس ــت ــی تێک دا ،ئــەو ک ــە ب ــە ڕوان ــگ ــە
پانئیسالمیستییەکانی پێی وابوو دەتوانێ
ڕێژیمی سیاسیی دەسەاڵتە ناوچەییەکان
ل ــە ب ــەرژەوەن ــدی ــی ئ ــی ــس ــام (ش ــی ــع ــەگ ــەری)
ـیدا ب ــگ ــۆڕێ ،کەوتە ه ــان ــدان و ڕێکخستن
و وەخۆگرتنی میلیشیا تێرۆریستەکان و
هەر ئەوەش بووە هۆی ئەوەی لە الیەک لە
کۆمەڵگەی جیهانییدا تەریک بخرێتەوە و،
لەالیەکی دی بەهۆی پڕکێشییەکانی عێ راق
هەست بە مەترسی بکا و هێرش بکاتە سەر
ئێ ران.

پەیامی پیرۆزبایی

دەس ــت ــووری کـــاری هەمیشەیی ئەم
ڕێژیمەیە .چ ــل ساڵە واڵت و هەموو
ســامــانــە س ــروش ــت ــی ــی ــەک ــان ــی پــاوانــی
کاربەدەستانی ڕێژیمە و بەتااڵن دەبرێ.
چـــوار دەیـــە گ ــرت ــن ــەب ــەری سیاسەتی
تواندنەوەی نەتەوەکان ،حاشا کردن لە
مافەکانیان و سەرکوتی بزووتنەوەی
مافخوازییان ،چ ــوار دەی ــە سڕینەوە و
هەاڵواردن و پەراوێزخستنن لە سۆنگەی
جیایی ئایین و ئایینزاکانەوە ،چوار دەیە
شمشیر لەڕوو بەستن لەدژی ژنان و
توندگرتنی ئەوکی الوان و تاراندنیان لە
خ ــاک و نیشتمانی خۆیان سیاسەتی
نەگۆڕ و بەشێک بووە لە خومەینیزمی
کۆماری ئیسالمی.
کۆمەڵکوژیی زیندانییانی سیاسی
ب ــە بــڕیــاری خ ــوم ــەی ــن ــی جینایەتێکی
دی ــی ئ ــەم دیکتاتۆرە مەزهەبییە بوو
کە ب ــووە ه ــۆی ئێعدامی زیاتر لە ٣٠
ه ــەزار زیندانی ،هەروەها بەردەوامیی
سەرکوت و کوشتنی خەڵک لە زیندان
و خۆپیشاندان و ناڕەزایەتییەکانیشدا
بەشێکە لە “وەسیەت”ـە مێژووییەکەی
جەنابیان.
خومەینی بە دروشم بەخۆڕای یکردنی
ئاو و برق ،خەڵکی هەژار و بەشمەینەتی
ڕەگەڵ خۆی خست ،جاڕی دا کەس بە
الی خانووکڕیندا نەچێ ،چونکی کرێچی
ل ــە ئێ راندا ناهێڵن؛ ب ــەاڵم ه ــەر دوێنێ
بوو کە ئاو و برقی خەڵکی هەژاریان
_ئەویش لە سەردەمی ک ــۆرۆن ــادا_ بە
ه ــۆی تێنەکردنی پ ــووڵ هەڵبڕی و لە

کرماشان ماڵی هیوایان بەسەر ئاسیەی
داماودا ڕووخاند و گیانیان لێ ستاند .لە
کاتێکدا خەڵکی ئاتاج و هەژار لە زب ڵوزاڵدا
بەدوای ژەمە خواردنێکدا دەگەڕێن ،بەاڵم لە
ساڵدا بە میلیارد میلیارد تمەن لە بودجەی
گشتیی واڵت بۆ پێگەیاندنی مەال و فەقێی
حکوومەتی لە حەوزە ئایینییەکاندا خەرج
دەکرێ.
چوار دەیە قەی رانی ئابووری ،چوار دەیە
داڕمانی کۆمەاڵیەتی ،چوار دەیە پاشکەوتن
و گەڕانەوە بۆ چەند سەدەی ڕاب ــردوو لە
سایەی ئەم چوار دەیە دەسەاڵتی کۆماری
ئیسالمی ،بەرهەمی نیزامێکی سیاسییە
کە خومەینی بناغەکەی دانا .لە سۆنگەی
ئەم نیزامەوە زیاتر لە  ٢٠میلیۆن کەس
لەژێر هێڵی هەژاریی ڕەها و  ٣٠میلیۆن
کەسیش لەژێر هێڵی هەژاریی ڕێژەییدا
دەژیـــــن ،زیــاتــر لــە  20م ــی ــل ــی ــۆن ک ــەس
بێکارن ٧ ،میلیۆن بنەماڵە _سەتا 35ـی
حەشیمەتی واڵت_ کرێچین ،زیاتر لە 8
میلیۆن کەس گیرۆدەی مادەی هۆشبەرن،
کــۆچ ب ــۆ دەرەوەی واڵت و خ ــەم ــۆک ــی و
خۆکوژییەکان ڕۆژ لەگەڵ ڕۆژ زیاتر دەبن
و ،ئەمانە بەشێکی بچووکن لە دی ــاردە
کۆمەاڵیەتییەکانی ئێ رانی پاش دەسەاڵتی
خومەینی و قوتابییەکانی*.
بۆیە ١٤ی جۆزەردانی  ١٣٦٨ناکرێ بە
خاڵی کۆتایی دیکتاتۆرێک دابندرێ کە
بە گرتنە بەری سیاسەتی پۆپۆلیستی و
کەلکاژۆ لە هەستی ئایینیی خەڵک توانی
بگاتە ترۆپکی دەسەاڵتی سیاسی لە ئێ ران،
بەڵکوو ڕووداوی مەرگیشی ب ــووە هۆی
بن چداکوتانی زیاتری نیزامی دیکتاتۆریی
دەسەاڵت بەسەر واڵتدا .بۆیە خومەینی و
بنەما فیکرییەکانی ب ــەردەوام لە هەناوی
ئ ــەم ڕێ ــژی ــم ــەدا دەژی ــێ ــت ــەوە ،ت ــەن ــان ــەت لە
ئ ــێ ــس ــت ــاش ــدا کــە خــــۆری خ ــوم ــەی ــن ــی ــزم و
می راتەکەی بۆ فەرخەکانی لە ئاوا بوونە.
لــە ئ ــێ ــس ــت ــادا م ــی ـرات ــگ ـران ــی خومەینی
بـــــەرەوڕووی کۆمەڵێک ق ــەی ـران ــی جیدی
بوونەتەوە .هێژمۆنیی کۆماری ئیسالمی لە
ناوچە و واڵتانی دراوسێی کە بنەڕەتیترین
دروشـــمـــی خ ــوم ــەی ــن ــی ــی دام ــەزرێ ــن ــەری
ڕێژیمە ،لە کەمترین ڕادەی خ ــۆیدای ــە.
ڕێ ــژی ــم ل ــە ئاستی نێودەوڵەتییشدا پتر
تەریک کەوتۆتەوە و ئەو تەریککەوتنەوەیە
هەرەسی بە ئابووریی ڕێژیم هێناوە.
ســـەرهـــەڵـــدانـــەکـــانـــی خـــــەزەڵـــــوەری
ڕاب ــردوو کە ڕووداوەک ــان ــی دوای کوژرانی
قاسم سولەیمانی ،ب ــەردان ــەوەی فڕۆکە
ئۆک راینییەکە و کۆرۆنای بەسەردا هات؛
ئاگری بن خۆڵەمێشە.
هۆکارەکانی ئەم بارودۆخە و داڕمانی
شەرعییەتی کۆماری ئیسالمی الی خەڵکی

واڵت وەک باس ک را بەردەوامیی سیاسەتی
خومەینیزم و دەسەاڵتی حکوومەتە کە
دژایەتیی بنەڕەتیی هەیە لەگەڵ مافەکانی
خەڵک و بەرژەوەندییە نیشتمانییەکان.
حاکمیەتی سیاسی ل ــە چــوار دەی ــەی
ڕابـــردوودا بە سیاسەتی ئیدئۆلۆژیک و
یەکسانسازی ،بــەرەبــەرە ه ــەم ــوو هێزە
کۆمەاڵیەتییەکانی لە پشتیوانەوە کردۆتە
دژ و بەرهەڵستکار .ڕێزنەگرتن لە ماف
و ئازادییەکانی خەڵک ،سەرکوتی باوەڕە
نەتەوەیی و ئایینییەکانی خەڵکی نافارس
و غەیرە شیعی ،بە ڕەسمی نەناسینی
بـــەرابـــەری و ی ــەک ــس ــان ــی و ڕێــگــری لە
بەردەم بەشداری و هاوبەشیی گشتییدا،
دەسەاڵتی سیاسیی بەرەوڕووی کۆمەڵێک
بـــەرگـــژەی ه ــۆوی ــی ــەت ــی ،ک ــۆم ــەاڵی ــەت ــی و
سیاسی کردۆتەوە.
ئەو بەرگژانەش لە نەبوونی متمانەی
خەڵک بە دەس ــەاڵت ،لە نەبوونی ئازادی
و دێموک راسی و لە نەبوونی ئی رادە بۆ
بەخۆدا چ ــوون ــەوە وا دەک ــا ڕێژیم چیدی
ت ــوان ــای ب ــەره ــەم ــه ــێ ــن ــان ــەوەی وێ ــژم ــان ــی
ئیدئۆلۆژیکی خۆی نەمێنێ و ،ب ێگومان
بەبێ پشتیوانیی خەڵک ناتوانێ بەسەر
قەی رانەکانی بەردەمیدا زاڵ ببێ.
کــۆمــەڵــە هــۆکــارێــکــی دیـــکـــەش لــەو
پێوەندییەدا ڕۆڵــی کاتالیزۆر دەبینن.
بەرباڵو بوون و قورستر بوونی سزاکانی
ئەمریکا و کۆمەڵگەی جیهانی ،داڕمانی
بایی ن ــەوت ،ڕاوەستانی ئابووریی واڵت
ئەویش لە قەی رانی جیهانیی ئابوورییدا
کــــۆمــــاری ئــیــســامــیــی بـــــــــەرەوڕووی
هەلومەرجێکی چ ــارەن ــووس ــس ــاز کــردوە.
هەلومەرجێک کە لەوانەیە دانوستان و
سازان لەگەڵ ئەمریکاش دادی نەدا.
ڕەنگبێ ئەمە قەدەرێکی مێژوویی بێ
کە ئێ ران جارێکی دیکەش گۆڕینی نیزامی
سیاسیی واڵت ب ــە خ ــۆی ــەوە ببینێ .ئەم
نیزامە نە دێتە سەر ڕاستەڕێ و نە ئی رادە
و مەیلێک الی خەڵک بۆ متمانەکردنەوە
بە ڕێژیم و دەربازکردنی لە کەڵەکەبوونی
قەی رانەکان هەیە.
کـــــاتـــــی خــــــــۆی و لــــــە گـــــەرمـــــەی
ناڕەزایەتییەکانی دژی ڕێژیمی “ش ــا”دا،
خومەینی گوتی ئەم ڕێژیمە دەب ــێ بڕوا
و نەمێنێ .مێژوو دووپات دەبێتەوە ،ئەم
ڕێژیمەش دەبێ بڕوا ،کەی و بە کام نرخ؛
ئەمەیان بەندە بە هەلومەرجی خەبات و
مافخوازیی خەڵکی ئێ ران و فاکتەرەکانی
پێوەندیدار بە سەرخستنی ئەم خەباتەوە.
***

* ئامارەکان لە باڵوکراوە ڕەسمییەکان ی
کۆماری ئیسالم ی وەرگیراون.

دام ــەزران ــی یەکیەتیی نیشتمانیی
کوردستان بەرهەمی بارودۆخێکی
هەستیار و زەروورەتێکی مێژوویی
بــوو و ،ئــەم حیزبە ت ــێ ــک ــۆش ــەرە لە
ماوەی  ٤٥ساڵ ژیانی سیاسیی خۆیدا
قوربانیی زۆری ب ــۆ چەسپاندنی
مافەکانی کورد لە عێ راق و چ ێکردنی
دەسەاڵتی خۆبەڕێوەبەریی هەرێمی
کوردستان داوە.
پێوەندییەکانی حیزبی دێموک راتی
کوردستان و یەکیەتیی نیشتمانیی
کوردستان بە درێژایی ئەم مێژووە،
پڕبایەخ و جێی شانازی بۆ هەر دوو
الیە .ئەم پێوەندییە بە ئیلهاموەرگرتن
لـــە بــنــەمــا ف ــی ــک ــری ــی ــە نیشتمانی
و ن ــەت ــەوەی ــی ــەک ــان ــی نــــەمــــران د.
عەبدولڕحمان قاسملوو و مام جەالل
ت ــاڵ ــەب ــان ــی ،ســــەرەڕای هەلومەرجی
سەخت و دژوار و تایبەتمەندیی
خەباتی سیاسیی ک ــورد لــەم دوو
بەشەی نیشتمان ئێستاش ه ــەروا
ب ــەگ ــوڕە و؛ ئێمە ب ــە چــاوی ڕێــزەوە
لەو ڕابردووە پڕشانازییەی نێوانمان
دەڕوانین و پێداگرین کە پێوەندیی
ب ـرای ــان ــەی یەکیەتیی نیشتمانیی
ک ــوردس ــت ــان و حیزبی دێموک راتی
ک ــوردس ــت ــان بەتینتر ل ــە جارانیش
بەرەو پێشتر بچێ.
جـــارێـــکـــی دیــــکــــەش س ــاڵ ــی ــادی
دام ــەزران ــی یەکیەتیی نیشتمانیی
کوردستان پیرۆز و هیوادارین کە
یەکیەتیی نیشتمانی لە ساڵی نوێی
ژیانی سیاسیی خۆیدا و ،لە وەرزی
ه ــەرە هەستیاری ئێستای عێ راق و
ن ــاوچ ــەدا ،بە هیوا بە داهاتوویەکی
گ ــەش ب ــۆ هەرێمی ک ــوردس ــت ــان ،لە
خەبات و تێکۆشانی بۆ سەرخستنی
زیاتری مافەکانی کورد بەردەوام بێ.
حیزبی دێموکراتی کوردستان
دەفتەری سیاس ی
٢٠٢٠/٥/٣١
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ڕێژیمی سیاسیی ئێران لە نێوان ئۆتۆریتاریزمو تۆتالیتاریزمدا
(دەسەاڵتی بێسنووری وەلیی فەقیهـ)
()5-٢٢
ئیسالمییەکاندا دوای پێشنیاری سەرۆکی
دەسەاڵتی دادوەری.
ڕێ ــب ــەر دەتـــوانـــێ بــەشــێــک ل ــە ئــــەرکو
دەسەاڵتەکانی ڕادەستی کەسێکیتر بکا.
دیالن هەردی

لــە ژێ ــر پڕەنسیپی ویــایــەتــی فــەقــیــهــدا،
دەســەاڵتــەکــانــی وەل ــی فەقیهـ یــان ڕێــبــەری
کۆماری ئیسالمی بێسنوورن .پۆستی ڕێبەری
پۆستێکی هەتاهەتایییە و یەکجار کە ڕێبەر
لە الیــەن کــۆڕی شارەزایانەوە دەستنیشان
دەکــرێ ،تا کۆتایی تەمەنی لە پۆستەکەیدا
دەمێنێتەوە .ڕێبەر لە  ٣٢مــادەی قانوونیدا
باسی کراوە ،بەاڵم دەسەاڵتە سەرەکییەکانی
لە وەرزی هەشتەمدا ،لە مادەکانی  ١٠٧هەتا
١١٢دا ئاماژەیان پێکراوە.
مادەی  :١١٠دەسەاڵتەکان و ئەرکەکانی
رێبەری کۆماری ئیسالمی
 )١دیــاریــکــردنــی سیاسەتە گشتییەکانی
کۆماری ئیسالمیی ئێران ،دوای ڕاوێژ لەگەڵ
کۆڕی دیاریکردنی بەرژەوەندییەکانی نیزام.
 )٢چاودێریی باش جێبەجێبوونی سیاسەتە
گشتییەکانی نیزام.
 )٣فەرمانی ڕێفراندۆم.
 )٤فەرماندەیی تەواوی هێزە چەکدارەکان.
 )٥ڕاگەیاندنی شەڕو ئاشتیو تەیارکردنی
هێزەکان.
ن و
 )٦دەستنیشانکردن و لــە کــار الدا 
پەسندکردنی دەست لە کار کیشانەوەی:
ئـ .فەقیهەکانی شوڕای نیگابان.
بـــ .بــەرزتــریــن کــاربــەدەســتــی دەســەاڵتــی
دادوەری.
جـــ .بەرپرسی دەنــگ و رەنــگــی کۆماری
ئیسالمیی ئێران.
د .سەرۆکی ناوەندی فەرماندەیی هاوبەش.
هـ .فەرماندەی گشتیی سوپای پاسداران.
ن و
و .فەرماندە بااڵکانی هێزە نیزامییەکا 
ئینتزامییەکان.
 )٧چــارەســەری کێشەکان و ڕێکخستنی
پەیوەندی هەر سێ دەسەاڵت.
 )٨چــارەســەری کێشەکانی نــیــزام کــە بە
شێوەی ئاسایی چارەسەر نابن ،لە ڕێگەی
کۆڕی دیاریکردنی بەرژەوەندییەکانی نیزام.
 )٩واژۆک ــردن ــی حوکمی سەرۆکایەتیی
کۆمار دوای هەڵبژاردنی لە الیەن خەڵکەوە.
شیاوی کاندیدەکانی ســەرکــۆمــاری ،بەپێی
ئەو مەرجانەی کە لەو یاسایەدا ئاماژەی پێ
دەکرێ ،دەبێ بەر لە هەڵبژاردنیان لە الیەن
شوڕای نیگابانەوە پەسند بکرێ و لە گەڕی
یەکەمدا لە الیەن ڕێبەرەوە پەسند بکرێ.
 )١٠لــە ک ــار الدانــــی ســەرکــۆمــار بــە لە
بــەرچــاوگــرتــنــی بــەرژەوەنــدیــیــەکــانــی واڵت
دوای حوکمی دادگــای بــااڵی واڵت بەهۆی
سەرپێچیکردن لە ئەرکە یاسایییەکانی ،یان
دەنگدانی مەجلیس بە نالێهاتوویی ئەو لەسەر
بنەمای مادەی هەشتا و نۆیەم.
 )١١لێبوردن یــان کەمکردنەوەی سزای
حـــوکـــمـــدراوان ل ــە چـــوارچـــێـــوەی پــێــوەرە

دەســــەاڵتــــەکــــانــــی ڕێــــبــــەری کـــۆمـــاری
ئیسالمی ،ڕاستەوخۆ ،یان ناڕاستەوخۆ لە
ڕێــگــەی هەندێک یاسا و ڕێــســاوە ،هەموو
دامـــەزراوەکـــانـــی واڵت دەگ ــرێ ــت ــەوە .هــەر
جــۆرە دامــەزراوەیــەکــی فەرمی و نافەرمی
لە خ ــوارووی ڕێــبــەرەوەیــە .بەپێی قانوونی
بــنــەڕەتــی ،دامـــــەزراوە هــەڵــبــژێــردراوەکــانــی
وەکـــوو ســەرکــۆمــاری و مەجلیس ،لەژێر
چاودێری دامـــەزراوە هەڵنەبژێردراوەکانی
وەکوو شوڕای نیگابانو کۆڕی دیاریکردنی
بەرژەوەندییەکانی نیزام و ڕێبەری کۆماری
ئیسالمی دان .ڕەنگە باسکردن لە هەموو
دەسەاڵتەکانی ڕێــبــەری کــۆمــاری ئیسالمی
ل ــەو نــووســیــنــەدا نــەگــونــجــێ ،بـــەاڵم هــەوڵ
دەدرێ جێ پێ و ڕۆڵی سەرەکیی ڕێبەری
کــۆمــاری ئیسالمی وەک ــوو کەسی یەکەم،
ی
لەنێو تــەواوی دەزگا و دامــەزراوە دەوڵەت 
و نادەوڵەتییەکاندا بهێنرێتە بــەر بــاس و
لێکۆڵینەوە ،چونکە دەسەاڵتەکانی ڕێبەر لە
تــەواوەتــیــی سیستەمدا ڕیــشــەی داکــوتــاوە.
لــێــرەدا ئــامــاژە بە چەند ئۆرگانێک دەکەین
کە لەژێر کۆنتڕۆڵی ڕاستەوخۆی ڕێبەری
کۆماری ئیسالمی دان:
کۆڕی دیاریکردنی بەرژەوەندییەکانی
نــیــزام /ســـەرۆک و  ٤٠ئــەنــدامــەکــەی ئەو
دامەزراوە بەهێزە بۆ ماوەی  ٥سااڵن لە الیەن
ڕێبەری کۆماری ئیسالمییەوە دەستنیشان
دەکرێن .گرنگترین ئەرکی ئەو دامەزراوەیە
چارەسەرکردنی کێشەی نێوان مەجلیس و
شــوڕای نیگابانە ،چونکە هەر یاسایەک کە
لە مەجلیس دەنگی پـ ـێدەدرێ ،بــەر لــەوەی
بخرێتە بواری جێبەجێکردنەوە ،پێویستی بە
ڕەزامەندیی شوڕای نیگابانە .ئامادەکردن و
پێشنیارکردنی سیاسەتە گشتییەکانی کۆماری
ئیسالمی و ڕاوێــژکــردن لــەگــەڵ ڕێــبــەر ،لە
ئەرکەکانی دیکەی ئەو دامەزراوە ئایینییەن.
ســەرۆکــی هــەر سێ دەس ــەاڵت (یاسادانان،
جێبەجێکردن و دادوەری) و ئەندامانی
شـــــوڕای نــیــگــابــان ،ئــەنــدامــی هەمیشەیی
کـــۆڕی دیــاریــکــردنــی بــەرژەوەنــدیــیــەکــانــی
نــیــزامــن( .)1هــەوڵــی دامـــەزراوەکـــە ئــەوەیــە
ئەو کەسایەتییانە کۆ بکاتەوە کە زۆرترین
کاریگەرییان هەیە و ئەزموونێکی زۆریان لە
دەسەاڵتدا هەبووە .دامەزراوەیەکی دیکەی
هاوتەریب هەیە بە نــاوی شــوڕای بــااڵ بۆ
چــارەســەرکــردنــی کێشەکان و ڕێکخستنی
پێوەندییەکانی نێوان هــەر سێ دەســەاڵت،
کە ئەویش لە ژێر کۆنتڕۆڵی ڕێبەر دایە و
سەرۆکەکەی ڕاستەوخۆ لە الیەن ڕێبەرەوە
دەستنیشان دەک ــرێ .لــە هەندێک حاڵەتدا،
کۆڕی دیاریکردنی بەرژەوەندییەکانی نیزام،
مافی ئەوەی پێدراوە کە وەکوو دەزگایەکی
یاسادانان کار بکا و یاسا دابنێ.

شـــوڕای نیگابان /شـــــوڕای نــیــگــابــان
ئۆرگانێکی گرنگی کۆماری ئیسالمییە کە لە
 ١٢فەقیهـ پێکهاتوە ،شەشیان ڕاستەوخۆ
لــە الی ــەن ڕێــبــەرەوە دەستنیشان دەکــرێــن
و شەشەکەی دیکەش لە الیــەن سەرۆکی
دەســــەاڵتــــی دادوەریــــــیــــــەوە _ســـەرۆکـــی
دەســــەاڵتــــی دادوەری خــــۆی لـــە الیـــەن
ڕێــبــەرەوە دەستنیشان دەکـــرێ_ .شــوڕای
نیگابان دامەزراوەیەکی ناوەندیی واڵتە کە
ن
هەموو چاالکییەکانی دەسەاڵتی یاسادانا 
و پــرۆســەکــانــی هــەڵــبــژاردن ڕێــک دەخ ــاو
چوارچێوەیان بۆ دیــاری دەکــا .بەربژێری
هــەمــوو هــەڵــبــژاردنــەکــان ،تەنانەت شــورای
خیبرەگانی ڕێبەرییش دەبێ لە الیەن شوڕای
نیگابانەوە پەسند بکرێن .بەپێی مادەکانی ٩١
هەتا ٩٩ی قانوونی بنەڕەتی ،شوڕای نیگابان
ئەو ئەرکانەی خوارەوەی پێ سپێردراوە:
چـــاودێـــریـــی گــونــجــانــیــان لــەگــەڵ
پڕەنسیپەکانی ئیسالم /بەپێی مادەی ٤ی
قانوونی بنەڕەتی ،هەموو یاسا و ڕێساکان
وەکوو یاسا مەدەنییەکان ،سزادان ،دارایی،
یو
ئابووری ،بەڕێوەبەری ،کولتووری ،نیزام 
سیاسی دەبێ لەسەر بنەمای پڕەنسیپەکانی
ئیسالم دابندرێن .ئــەو پڕەنسیپانە لەسەر
ن و هــەمــوو یــاســا و
پڕەنسیپە گشتییەکا 
ڕێساکانی دیکەش جێبەجێ دەکرێن .ئەرکی
شـــوڕای نــیــگــابــان ،ناسین و دیــاریــکــردنــی
پڕەنسیپە ئیسالمییەکانە لــەنــێــو یــاســا و
ڕێساکاندا.
تەفسیر و لێکدانەوەی قانوونی بنەڕەتی/
شوڕای نیگابان بە مانا کردنەوەو تەفسیری
مادەکانی قانوونی بنەڕەتی ،یاساکان دەخاتە
نێو چوارچێوەیەکەوە .واتە یاساکان دەبێ
بەپێی ئەو چوارچێوەیە دابندرێن کە شوڕای
نیگابان دیاریی کردوە .هەروەها ،ئەندامانی
ش ــوڕای نیگابان لــە هــەمــان کــاتــدا ئەندامی
شوڕای پێداچوونەوەی قانوونی بنەڕەتیشن.
کــۆنــتــڕۆڵــکــردنــی هــەڵــبــژاردنــەکــان/
ن و هەروەها
چاودێری ،کۆنتڕۆڵ ،پەسندکرد 
ن و هەموو قوناغەکانی
البردنی بەربژێرەکا 
دیــکــەی پــرۆســەکــانــی ه ــەڵ ــب ــژاردن لــەژێــر
دەسەاڵتی شوڕای نیگاباندایە.
هیچ بەربژێرێک بەبێ ڕەزامەندیی شوڕای
نیگابان ناتوانێ بچێتە مەجلیس یان ناتوانێ
ببێتە ســەرکــۆمــار ،تەنانەت بەربژێرەکانی
مەجلیسی خــیــبــرەگــانــی ڕێــبــەریــش دەبــێ
شــوڕای نیگابان پەسندیان بکا .هــەروەهــا،
هیچ یاسایەکی مەجلیسیش بەبێ رەزامەندیی
شــوڕای نیگابان پەسند ناکرێ و ناخرێتە
بــواری جێبەجێکردنەوە .شــوڕای نیگابان
بە قورگی دێمۆکراسی لە ئێران دادەنــرێ
کە لەنێو دەستەکانی ڕێبەردایە .بەرگری لە
بنەماکانی ئیسال م و قانوونی بنەڕەتی ،لە
ئەرکە گرینگەکانی ئەو دامەزراوەیەن.
شووڕای بەرزی ئەمنییەتی نەتەوەیی/
ئەو ئۆرگانە لە ساڵی ١٣٦٨دا بە مەبەستی

بەرگری لە بەرژەوەندییە نەتەوەییەکانو
پاراستنی شۆڕشی ئیسالمی ،یەکپارچەیی
ن و سەروەریی نەتەوەیی ئێران لە
خاکی ئێرا 
چوارچێوەی ئەو سیاسەتە گشتییانەی لەالیەن
وەلــی فەقیهەوە دادەڕێ ــژرێ ــن ،دامــــەزراوە.
پێناسەکردنی سیاسەتە ئەمنیەتییەکان،
ی
ئامادەکاری لە بەرامبەر هەڕەشە نێوخۆی 
و دەرەکییەکانو پێناسەکردنو دیاریکردنی
هێڵە سەرەکییەکانی سیاسەتی ئەتۆمی،
ســێ لــە ئــەرکــە گرینگەکانی ش ــوڕای بــااڵی
ئەمنیەتی نەتەوەیین .بە پێی مــادەی ١٧٦ی
قانوونی بنەڕەتی ،سەرۆکی شوڕا لەالیەن
ســەرکــۆمــارەوە دەستنیشان دەکــرێ ،بەاڵم
جێگری سەرۆک و ئەندامانی دیکە ،لەالیەن
ڕێبەرەوە دەستنیشان دەکرێن .ڕاگەیەندرا و
و بڕیار و بەیاننامەکانی شوڕا ،تەنیا دوای
ی و پــەســنــدکــردنــیــان لــەالیــەن
ڕەزامــــەنــــد 
ڕێبەرەوە بایەخیان هەیە.
ناوەندی سەرەکیی هێزە چەکدارەکان/
ن ــاوەن ــدی ســەرەکــیــی هــێــزە چــەکــدارەکــان
ناوەندی هاوکاریی هەموو هێزە چەکدارەکانە.
بەپێی قانوونی بنەڕەتی ،ڕێبەر فەرماندەی
گشتیی هەموو هێزە چەکدارەکانە .گۆڕینی
بەرپرسو فەرماندە نیزامییەکانو هەروەها
هــەر چەشنە گۆڕانکارییەک لە ئاستەکانی
ســــەرەوەی هــێــزە چــەکــدارەکــانــی کــۆمــاری
ئیسالمی ،لە الیەن ڕێبەرەوە ئەنجام دەدرێ.
دەنگوڕەنگی کۆماری ئیسالمیی ئێران/
ئەم ڕایەڵە میدیاییە دەستی بە سەر تەواوی
ڕادیـۆ و تەلەڤیزیۆنە دەوڵەتییەکانی ئێراندا
گرتوە .ئەو دامەزراوە مێدیاییە کە دەیان کاناڵی
نێوخۆیی و دەرەکیی ڕادیۆ و تەلەڤیزیۆنی
لەخۆ گرتوە ،ئەرکی پڕوپاگەندای بۆ کۆماری
ئیسالمی لە ئەستۆیە و ناوەندی سەرەکیی
بانگەشە بۆ ئایدۆلۆژیای ویالیەتی فەقیهە.
بەپێی مادەی ١٧٥ی قانوونی بنەڕەتیی ئێران،
ڕێبەری کۆماری ئیسالمی تەنیا کەسێکە کە
سەرۆکی ئەو دامەزراوەیە دەستنیشان دەکا،
یان لە سەر کاری ال دەبا.
دامــەزراوەکــانــی دیــکــەی ژێــر دەســەاڵتــی
ڕێـــبـــەر /کــۆمــەڵــێــکــی زۆر دامـــــــەزراوەی
ناحکوومی لە ئێران هــەن کە دوای ساڵی
ن و ڕاستەوخۆ لەژێر
 ١٣٥٨دروســت کــراو 

کۆنتڕۆڵی ڕێبەری کۆماری ئیسالم 
ی دان،
یان ناڕاستەوخۆ گرێدراوی ئــەون؛ وەکوو
دامەزراوە بەناو خێرخوازییەکان ،دامەزراوە
ئایینیەکان ،دامـــــەزراوە کولتوورییەکان،
میدیا و ڕاگــەیــانــدن ،زانــک ـ ۆ و دامــــەزراوە
پەروەردەییەکان و هەروەها نوێنەرایەتیی
ڕێــبــەر لــە شــار و شارۆچکەکان (ئیمام و
پێشنوێژەکانی هەینی لە شار و شارۆچکەکان
کە دەسەاڵتیان لە بەرپرسانی حکوومەتی
وەکـــوو پــارێــزگــا ر و فــەرمــانــدار زیــاتــرە).
دامەزراوە ناحکوومییەکانی گرێدراوی ڕێبەر،
کە لەژێر نا و و ئەرکی جیاوازەوە خەریکی
کاری سیاسی و بازرگانین و سەرچاویەکی
سەرەکیی داهاتن ،لە هەر جۆرە ماڵیاتدان بە
حکوومەت بەخشراون یان خۆ دەدزنەوە.
بەیتی ڕێــبــەری :تێکهەڵکێشێکە لــە ماڵی
م ــەزه ــەب ــی و ب ــۆرۆک ــراس ــی ــی م ــۆدێ ــڕن.
دام ــەزراوەی ــەک ــی سیاسییە کــە کۆمەڵێکی
زۆر ڕاوێ ــژک ــاری لــە بـــوارە جــیــاوازەکــانــدا
لــەخــۆ گـــرتـــوە .نـــاوەنـــدی بــەڕێــوەبــردنــی
هەموو ئۆرگانە دەوڵەتییەکان ،نیزامییەکان،
دامــەزراوە بەهرەدەر و بەهرەنەدەرەکان و
هــەروەهــا دامــــەزراوەی دیــکــەی گــرێــدراوی
ڕێــبــەرە .لــە ســەردەمــی خــومــەیــنــیــدا ،تەنیا
ی و مەزهەبی بوو ،بەاڵم دوای
ماڵێکی ئاسای 
مردنی خومەینی لە ساڵی ١٣٦٨دا ،لە الیەن
خامەنەییەوە بە دامــەزراوەیــی کــرا .بەیتی
ڕێبەری ،ئێستا دامەزراوەیەکی زۆر گرنگە
کە تەواویەتی سیستەمی کۆماری ئیسالمیی
ئــێــران بــەڕێــوە دەبـــا .لــەو دامـــەزراوەیـــەدا،
تــەواوی دامودەزگاکانی کۆماری ئیسالمی
کۆ کراونەتەوە و لە الیەن وەلی فەقیهەوە
ئـــاراســـتـــە دەکــــرێــــن .هــــەروەهــــا بــەیــتــی
ڕێبەری لەنێو تــەواوی دامودەزگاکاندا ،لە
وەزارەخانەکانەوە تا خوێندنگاکان ،تەنانەت
لە دەرەوەی واڵتیش نوێنەری هەیە .هیچ
جۆرە مادەیەکی قانوونی و یاسا و ڕێسای
تایبەت بە سیستەمی ئیداریو دارایی بەیتی
ڕێبەری بوونی نییە.
***
بننووس:
 )١مادەکانی ١١٢ ،١١١ ،١١٠و ١٧٧ی
دەستووری کۆماری ئیسالمی

لە جۆرج فلۆیدەکانی «هەریروود» چ باس؟
ک ــوژران ــی ب ـێب ــەزەی ــی ــان ــەی “جـــۆرج فلۆید”
سەرچاوەگرتوو لە مێژوویەکی پ ڕاوپڕ لە ڕق
و قین و هەاڵواردنە؛ ئەوەی ئەو سپییە بە دژی
ئەو ڕەشە کردی کارەساتێکی گەورەی مرۆییە
و تەنیا و کۆتا کارەساتیش نییە بە دڵنیاییەوە.
لێرەدا کولتوورێک ،کۆمەڵگەیەک ،ڕەگەزێک
ق ــورب ــان ــی و ل ــە ب ــەرام ــب ــەری ــش ــدا ک ــول ــت ــوور و
کۆمەڵگە و ڕەگەز و مرۆڤگەلێکیش بکوژن .ئەم
ئاکارە دژەمرۆییانە هیچ پاساوێک هەڵناگرن.
لە هەر جێگایەک لەم دنیایە ستەملێک راوێک
زوڵمی زاڵمی چێشت؛ ئێمە دەبێ دەنگی دڵی
ناڕازیمان دەرببڕین لە هەمبەریدا.
بێزبزوێ نترین بەشی ئ ــەم ڕووداوە تاڵە،
شەپۆلسواریی هەندێک مرۆڤی درۆزن و
ب ێئەخالقە لەم ب ــارەوە .کەسانی فاشیست و
خوێ نمژ بە ئاسانی هەناسەی “جۆرج فلۆید”
هەڵدەمژن و ئەمڕۆشیان بە ئەمنیەتەوە بەرەو

سبەینێ بەڕێ دەکەن لەژێر سێبەری ئەمنی
ئەم ڕووداوە دڵتەزێنەدا .تاڵترین تەنزەکانی
م ــێ ــژوو ئ ــەوەی ــە ک ــە خامنەیی و ئ ــەردۆغ ــان
دڵ ــی ــان ب ــۆ ڕەش ــەک ــان ــی ئەمریکا ب ــە سوێیە!
لێرەدایە دیسان هەناسە و خوێنی مرۆڤەکان
دەبێتە دەســـرەی سەرچۆپییەک و ب ــە دەم
بــای ئ ــی ــدئ ــۆل ــۆژی و سیاسەتی بۆگەنیوی
سیاسەتوانانەوە هەڵدەسووڕێ.
لە سیستمی ئ ــەو دوو واڵتــەی کە لەژێر
بەرنامە و سیاسەتەکانی ئەم دوو جەنابەدا
بــەڕێــوە دەچ ـ ــێ ،ه ــی ــچ ه ــەواڵ ــن ــێ ــری ــی ــەک فریا
نـــاکـــەوێ ڕوومــــاڵــــی هـــەواڵـــی هــــەاڵواردنــــە
ج ــۆراوج ــۆرەک ــان ــی ــان ب ــک ــا .ب ــە ڕاگ ــرت ــن ــی ئەو
زەختەی کە بە حەق لەسەر سیستمی پۆلیسی
ئەمریکا و ل ــێ ــدوان ــە ڕەگەزپەرستییەکانی
ت رامپە ،ئێمە نابێ ئەوەمان لە بیر بچێتەوە
ی ئەم
ک ــە ل ــە س ــای ــەی دێموک راسی و ئ ــازادی ـ 

واڵتەدایە کە ناڕەزایەتییەکان دەردەب ــڕدرێ و
ڕاگەیاندنەکان بە ئازادییەوە ڕووماڵی دەکەن
و ئێمەش لەم سەری دنیاوە دەکەنە شایەدی
ڕووداوەکــــــان –ب ــۆ خـــودی ئ ــەم دەس ــک ــەوت ــە
گەورەیەش خەڵکانێکی زۆر گیانبازییان لە
خۆیان نواندوە-؛ ئەو ڕاگەیاندنە ئازادەی کە
لە ناوچە و واڵتی ئێمەدا دەرمانی چاوە.
ل ــە ئ ــێ ـران ــی ک ــۆم ــاری ئیسالمییدا بێجگە
لە پێشێلک رانی مافی نەتەوەکانی نێو ئەم
ج ــوغ ـراف ــی ــای ــە ،پ ــەن ــاب ــەران ــی ئەفغانییش لە
ب ــارودۆخ ــێ ــک ــی ئــەوپــەڕی زەخ ــت و ف ــش ــار و
هـــەاڵواردن و سووکایەتی پێکردندا دەژی ــن.
لە ئێ رانی خاوەنی نزیک بە سێ هەزار ساڵ
شارستانییەت و ئیسالمی نابی محەممەدی،
ئ ــەم ن ــەت ــەوەی ــە سەمبولی پیس و چەپەڵی،
دەس ــدرێ ــژک ــەری ،دز و گوماناوی ،ب ێمافی،
نامرۆڤی و دڕندەیین و وەک زۆربەی گەالنی

ت ــری ئ ــەم واڵتـــە ئەفغانییەکانیش وێ ــن ــەی
بەردەستی زۆرێک لە جۆکەکانی فارسەکان و
مایەی بزەی لێوی شەکرشکێنی ئەوانن.
ل ــەگ ــەڵ داگیرکاریی یەکیەتیی سۆڤیەت،
ئەفغانییە ه ــەاڵت ــووەک ــان لە ش ــەڕی چ ــەپ و
ڕاست بە هەزار هیوا و ئومێدەوە پەنایان بردە
بەر واڵتی دراوسێ و هاوزمان و هاوئایینیان،
بەاڵم زوو چاوی ڕەشیان کاڵ بۆوە و ئەگەر
شەڕ و ماڵوێ رانییەکان ب ــەردەوام نەدەبوون؛
لەبەر میوانداریی داڵوەاڵنــەی ئێ رانییەکان و
حکوومەتی عەدڵی عەلی! ب ێگومان ئەوانەی
لە ئێ ران دەمانەوە ژماریان بە سەد قات لەوەی
کە ئێستا هەیە کەمتر دەبوو.
هەر لە سەرەتاوە و هەتا ئێستاش بەشێکی
ه ــەرە زۆری ــان ســەرەڕای چل ساڵ ژی ــان لەو
واڵتە و هەوڵی چاالکانی مەدەنی و ڕێکخ راوە
ن ــێ ــون ــەت ــەوەی ــی ــەک ــان ،خـــاوەنـــی ن ــاس ــن ــام ــەی

هەردی سەلیمی
ئێ رانی نین ،منااڵنانیان لە چوونە قوتابخانە
ب ێبەشن ،زۆربەیان بە قاچاخی لەوێن و بۆ
نانی زگی کرێکاری دەک ــەن و کاتی پێدانی
مووچە ه ــەڕەش ــەی پۆلیسیان لێ دەک ــرێ و
لەو پووڵ و مافەش ،خۆش دەبن هەر وەک لە
ژیانیان گوزەراون.
کوژران و دەستدرێژیکردنە سەر ستایشی
 ٦س ــاڵ ت ــەم ــەن و ئەشکەنجە و کـــوژران و
خنکاندنی ژمارەیەک لە پەنابەرانی ئەفغانی
لە ڕووباری “هەریروود” لەم دواییانەدا و  ...لە
نێوان ب ێدەنگیی سین گدڕاوانی جۆرج فلۆیددا؛
دەبـــێ زی ــات ــر ل ــە ه ــەم ــوو کاتێک وەب ــی ــرم ــان
بێنێتەوە فاشیزم لە دەماری گەردن نزیکترە.
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کااڵیەک بە ناو ژن

(لە پەراوێزی کوژرانی ڕۆمینا ئەشرەفی)

ئ ــاپ ــارت ــای ــدی ــی ــەک ــان تەنیا ل ــە پێوەندی
لەگەڵ ڕەنگی پێست و جیاوازیی زمان
و زاراوە ،سیاسەتەکانیان بەڕێوە نابەن،
بەڵکوو لە نێوان ڕەگەزی نێر و مێشدا
بۆ بەردەوامی لە سەرکوت و مانەوەی
دەس ــەاڵت ــەک ــەی ــان ب ــەک ــاری دەه ــێ ــن ــن.
کۆمەڵگەیەک کە ڕاستەوخۆ (بە بۆنەی
گرتنە بەری ئەم سیاسەتانە لە الیەن
حاکمیەتەوە) نیوە ی ــان زۆرت ــری ــش لە
جەماوەرەکەی لە بازنەی دەس ــەاڵت و
گەمە سیاسییەکان دوور دەخرێنەوە
و ،دەب ــن ــە کەسانێکی گوێلەمشت و
دوات ــری ــش ک ــەس ــان ــێ ــک ــی وەک خ ــۆی ــان
پەروەردە دەکەن .بۆیە بەم پێیە دەکرێ
بە دڵنیاییەوە بڵێین ئەم سیاسەتانە
زۆر بە ئاگاییەوە بەڕێوە دەچن.

قەتڵ ی نامووس ی یا کوشتن لە پێناو
شەرەفدا:
لەوێڕا کە پیاو هەستی خاوەنداریەتیی
بە نیسبەت ژنەوە هەیە ،ئەم هەستەشی
ت ــێ ــدا دروســــت دەبـــێ کــە دەت ــوان ــێ ئ ــەم
م ــاڵ و دارای ــی و ک ــااڵی ــەی خ ــۆی بە هەر
شێوەیەک ک ــە پێی خ ــۆش ب ــێ ی ــان بۆی
بلوێ لە نێو ببا و یان هەر کارێکی تری
لەگەڵ بکا و؛ کەسێکیش بۆی نەبێ لێی
بپرسێتەوە .بێجگە لەوەش هەر مرۆڤێک
کە خ ــاوەن ــی دوو یا کۆمەڵێک شت بێ،
بێتوو ی ــەک لەمانە ل ــە دژای ــەت ــی لەگەڵ
یەکێک ل ــەوان ــەی ت ــردا ب ــێ ،گرینگەکەیان
ڕادەگرێ و ئەوەی پێ یوایە کەمتر گرینگە
فیدای ئ ــەوەی دیکە دەک ــا .هەر بەم پێیە
پ ــی ــاوێ ــک ــی “خــــاوەن شــــەرەف و ئ ــاب ــڕوو”
کە ئەم تایبەتمەندییانەی خۆی بە دنیا
ناگۆڕێتەوە ئەگەر ژن یا منداڵەکەی (زۆر
جاریش خوشکەزا و ب رازا و ئامۆزا و )...
کە ئەرکی پاراستنی ئەم تایبەتمەندییانەی
ن ــێ ــرەک ــان ــی دەوروبــــــەری لــە ئ ــەس ــت ــۆی ــە،
نەپارێزێ و لەو نۆرمانەی کە کۆمەڵگە
و بنەماڵە و دەس ــەاڵت بۆی دانــاوە ،پێی
خوارتر دابنێ و بکەوێتە بەرەی بەرامبەری
“ئ ــاب ــڕوو” و “ش ــەرەف”ـ ــەک ــەوە ،ب ێگومان
دەسڕدرێتەوە .ئ ــەوەی کە بۆچی ژنێک و
ئاکارە دڵخوازەکانی وەک مرۆڤێکی ئازاد،
لە بەرەی بەرامبەری پیاوانی پاوانخوازی
دەوروبەریدایە؛ جێگەی باسە و دەتوانێ
هەڵگری زۆر بابەتی تێروتەسەل بێ.
دەکــــرێ لــێــرەدا ئــامــاژە ب ــە دی ــارت ــری ــن
ه ــۆک ــارە هــانــدەرەکــانــی ڕوودانــــــی ئ ــەم
کارەساتە بکەین کە بریتین ل ــە- :هەر
وەک پێشتریش ئاماژەی پ ێک را -هەاڵواردن
و ن ــای ــەک ــس ــان ــی ــی ڕەگـــــــەزی ،ق ــەب ــووڵ ــی
ب ــڕواگ ــەل ــی پ ــی ــاوس ــاالران ــە و پێبەندی بە
باوەڕە سوننەتی و عێالیەتییەکان ،ئاستی
کەمی ئاگایی لەسەر مافەکانی ژنان و ...
بەاڵم لێرەدا نابێ ئەوەش لە بیر بکرێ کە
ئێمە باس لە ئێ ران دەکەین و دەبێ ئەو
ڕاستییەش لە بەرچاو بگرین ،کە کۆماری
ئیسالمی بە شێوەی ڕاستەوخۆ لە پشت
ئەم توندوتیژییانەوەیە و کەمترین سزای
بۆ بکوژان و بکەرانی ئەم جۆرە لە قەتاڵنە
لە بەرچاو گرتوە.

شەونم هەمزەیی
ژن ــان ــەوە سیاسەتی خ ــۆی ب ــەڕێ ــوە دەب ــا،
لــێــرەشــدا خـــۆی ب ــە بــەرپــرســی الدانـــە
کۆمەاڵیەتییەکان نازانێ و خەڵک هان دەدا
بۆ خۆیان شەڕی شتومەکەکانیان بکەن
کە ژنەکانیشیان یەک لەم شتومەکانەیە.
هەر بۆیە ڕێگەی دەربازبوونی یاسایی
بۆ ئەو بکوژانە دان ــاوە و هیچ کامێکیان
بــەرەوڕووی قەساس نابنەوە چونکە بۆ
خ ــۆی ــان خ ــاوەن خوێنەکەن و ،ه ــەر ئەم
سزا نەدانە یا سزای سووک دانەش خۆی
دەتوانێ یەکێک لە بزوێنەرەکان بێ بۆ
کەسی بکوژ ک ــە بەبێ دوودڵـــی بیکا و
پاشگەز ن ــەب ــێ ــت ــەوە .ل ــەم ج ــۆرە ڕوانینە
زاڵەدا پیاو نەک پشتیوان و الیەنگری ژن
بەڵکوو خاوەن و کۆنترۆڵچییەتی.
هەر وەک لە قسەکانی دایکی ڕۆمینا
دەرک ــەوت ،باوکی چەند ج ــار پێشنیاری
خۆکوشتنی پێ کردبوو بۆ ئەوەی بۆ خۆی
ناچار بە کوشتنی کچەکەی نەبێ؛ واتە
“ڕۆمینا” و “ڕۆمیناکان” لە دادگای بنەماڵە
و کۆمەڵگەی پیاوساالر و دەسەاڵتیشدا –
لە دوای گی رانی ئیدارەی پۆلیسی ئاگادار
کردبۆوە لە ئەگەری ڕادەستکردنەوەی بە
باوکی ،کۆتایی بە ژیانی دێ -مەحکووم بە
مەرگن ،بەاڵم ڕەنگە هەندێک کات بتوانن
خۆیان شێوازی مەرگەکەیان هەڵبژێرن و
ئەم ئازادییەیان لێ زەوت نەک راوە! ئەڵبەت
نەک بۆ هەموویان .بۆیە لێرەدا پێویستە
باس لەو هەمووە خۆکوشتنانە بکرێ کە
زۆربەشیان ژنانن و تەنیا بە ڕستەیەکی
“ک ــێ ــش ــەی ب ــن ــەم ــاڵ ــەی ــی” دۆس ــی ــی ــەک ــەی ــان
دادەخ ــرێ .ژنان “نامووس”ـن و نابێ ئەم
خاڵە گرینگەیان لە بیر بچێ ،بۆ ئەوەی
“کێشەی بنەماڵەیی” دروس ــت نەبێ و
ناچار نەبن ،خۆیان بە خۆکوژی بگەیەنن!

هەاڵواردن ی ڕەگەزی:
پێشەک ی:
بــۆ زیــاتــر نــوانــدنــی ئـــەم هـــەاڵواردنـــە
ڕووداوی دڵتەزێنی کوژرانی “ڕۆمینا
ئەشرەفی” بە دەستی باوکی لە پارێزگای سیستماکە –چونکە ئاگامەندانە بەڕێوە
گیالن لەم ڕۆژانەدا ،بۆ جارێکی تر پرسی دەچێ -هەر قەناعەت دێنین بە ئاماژەدان
توندوتیژی دژی ژنانی بە ڕۆژەڤ کردەوە بە بەشێکی بەرچاو لە پێشێلکردنی مافی
و ل ــەم ــا و ئ ــەوال ب ــە تایبەت سۆشیال ژنان لە چاو پیاوان لە یاسای بنەڕەتیی
میدیادا باسی زۆری لێ کەوتەوە؛ هەر ک ــۆم ــاری ئ ــی ــس ــام ــی ــی ــدا ،کــە ی ــاس ــای ــەک ــی
بەم بۆنەیەوە لەم نووس راوەدا بەکورتی پ ــێ ـشم ــۆدێ ــرن ــە و لــەگــەڵ س ــەرەک ــی ــت ــری ــن
بابەتگەلی ه ــەاڵواردن ــی ڕەگــەزی ،قەتڵی بنەماکانی مافە مرۆییەکان وەک ئەسڵی
نامووسی یا کوشتن لەبەر ش ــەرەف و ،ب ــەرام ــب ــەری و یەکسانیی م ــرۆڤ ــەک ــان لە
ڕۆڵی حکوومەت و ڕێکخ راوە مەدەنییەکان دژایەتی یدایە.
مافە سزاییەکان کە بریتین لە :تەمەنی
و بانگەشەکەرانی یەکسانیی ژن و پیاو
بەرپرسایەتیی س ــزای ــی (ب ــۆ کچان/ژنان
لەم پێوەندییەدا؛ دێنە بەر باس.
هەر وەک هەموومان ئاگادارین ،پێگەی  ٩س ــاڵ) ،دییە (ن ــی ــوەی پــیــاوان) ،پێگەی
ژنان لە کۆمەڵگە جیاوازە مرۆییەکاندا بە شایەدیی ژنان (لێرەشدا نیوەی پیاوانە)،
گشتی خوارتر و کەمتر لە پێگەی پیاوانە حیجابی زۆرەم ــل ــی (ک ــە بۆ ژن ــان هەموو
و هەاڵواردنی ڕەگەزی لە زۆربەی واڵتانی لەش بێجگە لە دەموچاو و دەست و پێ
لە قانوون ی سزادان ی ئیسالمیی ئێراندا بەڕوون ی ڕێگە بە پیاو دراوە ئەنگی نامووس ی لە
جیهاندا بۆ ژنان و پارێزەرانی مافی ئەم دەگرێتەوە و بەڕێوەنەبردنی س ــزای ٧٤
ڕەگەزە بابەتێکی جێی نیگەرانییە .بەاڵم قامچیی لەسەرە) و ...
ژنەکەی بدا و لە ئەگەری کوشتن ی ژنەکەیدا لێپرسینەوەی ل ێ نەکرێ و سزا نەدرێ و وەک بەرزەک ی
ژیانی
پێکهێنانی
خێزانییەکان:
مافە
ه ــەر ئ ــەم ه ــەاڵواردن ــان ــەش ڕێژەییە و لە
بانان بۆی دەربچێ (مادەی ٦٣٠ی قانوون ی سزادان ی ئیسالم ی) .یان ئەگەر لە تاوانێکی کوشتندا بێتوو
واڵتێکەوە بۆ واڵتێکی تر ج ــی ــاوازە ،بۆ ه ــاوب ــەش (ب ــۆ کچان ل ــە  ٩ساڵی کۆچی
نموونە لە توێژینەوەی “کۆڕی جیهانیی مانگی کە بەرامبەرە لەگەڵ  ٨ساڵ و  ٩کەس شکایەتی نەبێ _لە حاڵەتەکان ی کوشتن ی خێزانیدا_ کەس ی لەسەر ناکوژرێتەوە (مادەی ٦١٢ی
ئابووری”ـیدا کە لەسەر بنەمای چوار مانگی هەتاوی ،دەست پ ێدەکا) ،ئازادی لە سزادان ی ئیسالم ی) .هەروەها لە مادەکان ی  ٣٠١ ،٢٢٠و ٣٠٩ی سزادان ی ئیسالمییدا هاتوە کە باوک و
فاکتەری تەندروستی ،پەروەردە ،ئابووری بڕیاری پێکهێنانی ژیانی هاوبەش (بەندە جەدی باوک ی سەبارەت بە کوشتن ی منداڵەکەیان تۆڵەیان (قصاص) ل ێ ناکرێتەوە.
و سیاسەت ،ڕۆڵ و پێگەی ژنان و کەلێن ب ــە ڕەزایــەتــی ب ــاوک و س ــەرپ ــەرس ــت ــەوە)،
ب ــەم ش ــێ ــوەی ــە وەک دەب ــی ــن ــی ــن و لە
و مــەودای ژن و پیاو هەڵدەسەنگێنێ؛ فرە ژنی ،واجب بوونی فەرمانەکانی پیاو
لە قانوونی سزادانی ئیسالمیی ئێ راندا
کۆتایی:
ئێ ران لە نێوان  ١٤٤واڵتدا لە ڕیزی ژێرەوە لەسەر ژن (لە بەرامبەر پێدانی مارەیی سەرتریشەوە گوت را ،ژنان لە کۆمەڵگەی بــەڕوونــی ڕێ ــگ ــە ب ــە پ ــی ــاو دراوە ئەنگی
ل ــە کاتێکدا ک ــە گ ــەاڵڵ ــەی دابینکردنی
و لە پلەی ١٣٩دایە.
و دابینکردنی ن ــەف ــەق ــەدا) ،مافی چوونە ئێ راندا سیستماتیک دەچەوسێنرێنەوە نامووسی لە ژنەکەی بدا و لە ئەگەری ئەمنیەتی ژنان لە بەرامبەر توندوتیژییدا،
کوشتنی ژن ــەک ــەی ــدا ل ــێ ــپ ــرس ــی ــن ــەوەی لێ ماوەی دە ساڵە لە نێوان پارلمان و هێزی
هەر مرۆڤێک کە خاوەن ی دوو یا کۆمەڵێک شت بێ ،بێتوو یەک لەمانە لە دژایەتی لەگەڵ
نەکرێ و س ــزا ن ــەدرێ و وەک بەرزەکی دادوەرییدا ئەمبەر و ئەوبەری پێ دەکرێ
یەکێک لەوانەی تردا بێ ،گرینگەکەیان ڕادەگرێ و ئەوەی پێ یوایە کەمتر گرینگە فیدای ئەوەی
ب ــان ــان بـــۆی دەربـــچـــێ (مــــــادەی ٦٣٠ی و ت ــۆزی لەسەر دەنیشێ _ کە هەڵبەت
قانوونی سزادانی ئیسالمی) .یان ئەگەر لە لەو الیحەیەشدا باسێک لە کوشتن لەسەر
دیکە دەکا .هەر بەم پێیە پیاوێکی “خاوەن شەرەف و ئابڕوو” کە ئەم تایبەتمەندییانەی خۆی بە
تاوانێکی کوشتندا بێتوو کەس شکایەتی نامووس نەک راوە و ڕوونە کە قانووندانەر
دنیا ناگۆڕێتەوە ئەگەر ژن یا منداڵەکەی (زۆر جاریش خوشکەزا و برازا و ئامۆزا و  )...کە ئەرک ی
نەبێ _لە حاڵەتەکانی کوشتنی خێزانیدا_ هیچ گرینگییەکی ب ــەو بابەتە نــەداوە_
پاراستن ی ئەم تایبەتمەندییانەی نێرەکان ی دەوروبەری لە ئەستۆیە ،نەپارێزێ و لەو نۆرمانەی کە
کەسی لەسەر ناکوژرێتەوە (مادەی ٦١٢ی و ،بێجگە ل ــەوەش بە پێی ئەو فاکتانەی
کۆمەڵ گە و بنەماڵە و دەسەاڵت بۆی داناوە ،پێی خوارتر دابنێ و بکەوێتە بەرەی بەرامبەری “ئابڕوو”
سزادانی ئیسالمی) .هەروەها لە مادەکانی کە لە سەرەوە ئاماژەیان پێ درا کۆماری
 ٣٠١ ،٢٢٠و ٣٠٩ی س ــزادان ــی ئیسالمییدا ئیسالمی ،ڕێژیمێکی دژەژنە و لەسەر ئەم
و “شەرەف”ـەکەوە ،ب ێگومان دەسڕدرێتەوە.
هاتوە کە باوک و جەدی باوکی سەبارەت یاسا چەوتانەی خۆی پێداگرە ،هەر بۆیە
لەم فاکتەرانەی کە باس ک ران دەکرێ دەرەوە ل ــە واڵت (ب ــەب ــێ ڕەزای ــەت ــی پیاو و وەک کااڵیەک لە ئیختیاری چێژ و بە کوشتنی منداڵەکەیان تۆڵەیان (قصاص) پێویستە ڕێکخ راوە مەدەنییەکان ،حیزبە
ب ــڵ ــێ ــی ــن ب ــەش ــی پـــــەروەردەکـــــەی وەک ن ــاک ــرێ) ،مافی ک ــارک ــردن (ه ــەر بەندە بە حەسانەوەی پ ــی ــاواندان و ،ب ــەت ــەواوی لێ ناکرێتەوە.
سیاسییەکان و کەسانی یەکسانیخواز
بــــــــــــــەردەوام لـــــە دەنــــــگــــــوڕەنــــــگ و ب ــک ــەون ــە خــۆ و ،بــە ئ ــاگ ــای ــی بەخشین
پێویستییەکی گرینگ کە پێوەندیدار بە ویستی پ ــی ــاوەوە) ،مافی جیابوونەوە (لە ی ــاس ــا ل ــە پ ــش ــت پ ــی ــاو و ل ــە دژای ــەت ــی
ڕاگەیاندنەکانیدا بانگەشەی ئام راز بوونی ب ــە کۆمەڵگە ،ب ــە دژای ــەت ــی کــردن لەگەڵ
بووەتە
ئاستی ئاگایی ژنانەوەیە دەکرێ ئاوڕی چەند حاڵەتێکی تایبەتدا نەبێ ئەم مافە لەگەڵ ژندایە .ئەم هەاڵواردنانە
ژنــان دەکــا و ،ژنێکی ب ــاش ل ــە ڕوان ــگ ــەی توندوتیژی دژبــە ژن ــان ،ب ــە بەرهەڵست
بکەوێتە
لێ بدرێتەوە؛ دوو فاکتەری ئابووری لەدەست پیاودایە) ،مافی سەرپەرستیی هۆی ئەوەی کەلێنێکی زیاتر
ئ ــەم ڕێ ــژی ــم ــەوە ژن ــێ ــک ــی مــاڵــدار و قانع بوونەوە و  ...ڕێژەی ئەم کردارە قیزەونە
و
بەهێز
و س ــی ــاس ــی ــی ــش کـــە ســەرەکــیــتــریــن و منداڵ (سەرپەرستیی منداڵ لە ئەگەری نێوانیان و بەسەر ڕەگــەزی
و ب ــەڵ ـ 
ێ ب ــانچ ــاوب ــێ ــژە و بــۆی نییە لەم کەم و کەمتر بکەنەوە.
خۆی
ئەمەش
گرینگترین نیشانەی هێز و دەسەاڵتن ،جیا بوونەوەی ژن و مێرد دەدرێ بە پیاو) ،الوازدا دابەش بکرێن؛ هەر
چوارچێوەیەش ال بدا دەنا دەبێتە بژاڵ و
خاڵێکی گرینگی دیکە کە پێویستە لەم
ل ــە بــەرچــاو گ ــی ــراون .ئێمە ه ــەر وەک می رات (ن ــی ــوەی پ ــی ــاوان دانــــدراوە) .بێجگە بە پێی یاسای سروشت دەبێتە هۆی شیاوی بژارکردنە.
پێوەندییەدا ئاماژەی پێ بکرێ ئەوەیە کە،
دەزانین لە ئێ رانی ژێر دەسەاڵتی کۆماری لەمانەی کە ب ــاس ک ـرا هەندێک لە مافە ئەوەی ڕەگەزی بەهێزتر ببێتە خاوەنی
ه ــەر ل ــەم پێوەندییەدا بانگەشەکەران پێویستە کولتووری توندوتیژی بە توندی
ئیسالمییدا ،ژن ــان لە خ راپترین دۆخی کۆمەاڵیەتی و سیاسییەکان هەیە کە تەنیا ڕەگــــەزی الواز .ئ ــەم خ ــاوەن ــداری ــی ــەت ــە و داکۆکیکەرانی ک ــۆم ــاری ئیسالمی لە مەحکووم بکرێ .کۆمەڵگەی تووڕە ئاکاری
کۆمەاڵیەتییدا بەسەر دەب ــەن .کۆمەڵێک لە پاوانی پیاواندایە و ژنان بۆیان نییە لەو هەندێک ئ ــاک ــار بـــەدوای خ ــۆی ــدا دێنێ پۆلیس و قــازی و  ...ه ــت ــدەوە ل ــە جیات توندوتیژانە لە خۆی نیشان دەدا ،پێویستە
لەمپەر لە بەردەمیاندایە کە ڕێگە نادا بەشانەدا هیچ چاالکییەکیان هەبێ ،وەک کە ی ــەک ل ــەوان ــە قەتڵی نامووسییە و بە کار بردنی دەستەواژەی “موزاحیمەت لەسەر تاک بە تاکی ئێمە لە پێشدا لە
وەک ــوو پ ــی ــاوان پلەکانی پێشکەوتن و سەرۆککۆماری و قازیەتی و ...
پیاو کە خۆی بە خاوەنی ژن دەزانێ ،بۆ ژن ــان” ،لە “موزاحیمەت بۆ نامووسی خۆمانەوە دەست پێ بکەین و کولتووری
دەســـــەاڵت بــە شــێــوەی ڕاســتــەوخــۆ و ل ێستاندنەوەی گیانیشی لە ئێختیاری خەڵک”! کەلک وەردەگرن .کە ئەمەش هەر خ ــۆم ــان ل ــە ت ــون ــدوت ــی ــژی ب ــس ــڕی ــن ــەوە ،بۆ
ســەرکــەوتــن بــە ت ــای ــب ــەت لــە بەستێنە
ئــابــووری و سیاسییەکاندا بپێون و ن ــاڕاس ــت ــەوخ ــۆ ژن ــان دەچ ــەوس ــێ ــن ــێ ــت ــەوە و خۆیدا دەبینێ؛ کە سەلمێنەری هێزی دەگەڕێتەوە بۆ باسی خاوەنداریەتی کردن پێشگرتن بەوەی کە وردە وردە ئەگەری
بـــەرەو ســەر هەڵکشێن .هــەر ئەمەش هــۆکــارە ک ــول ــت ــووری و سوننەتییەکان زۆرت ــری الیەنی بااڵدەستە ،بەداخەوە ل ــە ژنــان ل ــە الیــەن پ ــی ــاوان ــەوە و ،زۆری ــش ئــەوەی هەیە ئاسایی ببێتەوە و لەگەڵ
زیرەکانە بە کار دەبرێ .حکوومەت کە لە هەواڵێک هیچ جیاوازییەکی نەمێنێ.
دەبێتە هۆی ئەوەی وەک ڕەگەزی الواز و تەنیا یەکێکن لە هۆکارەکان ،ئێمە نابێ دوایین وێستگەش بە ئەژمار دێ.
پێشدا باس ک را لە ڕێگەی چەوساندنەوەی
ئەم ڕاستییەمان لێ ون بێ کە دەسەاڵتە
چاو لە دەست و دەم سەیر بکرێن.
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دیرۆکی خۆڕاگری
(لە دێکۆمێنتەکانی ئەنجوومەنی زیندانییە سیاسییەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان)

لەژێر پەتی ئێعدامەوە
بـۆ پێـشـمـەرگایـەتی

ناوم ئەحەدڕەزا بابای یـیە ،کوڕی باباعەلی
لە ڕێکەوتی  ١٣٤٩/٣/١٠لە گوندی کان یکەو
سەر بە شاری هەرسین لە پارێزگای
کرماشان لەدایک بووم.
لە ڕێکەوتی  ١٣٦٧/١/٢١لە الیەن کومیتەی
ئینقالبی شارستانی کەرەجەوە بە هۆی
پێبوونی دەمانچە دەسبەسەر ک رام و،
ڕادەستی ئیدارەی ئیتالعاتی ئەم شارە ک رام.
دوای دەسبەسەرک رانم ناوەندە ئەمنیەتییەکان
هەندێکیان مادەی هۆشبەر خستبوە ماڵەکەم
ئەحەدڕەزا بابایی
و ئەوەش هاتە سەر تاوانی پێبوونی
دەمانچەکە؛ ئەوەی لە پەروەندەی مندا
هاتبوو شتێک بوو کە بۆخۆشم ئاگاداری نەبووم.
بەم شێوەیە  ٦مانگ لە زیندانی ئەوین لەژێر لێپرسینەوە و ئەشکەنجە بە
مەبەستی دانپێداناندا بووم ،جەختی ئەوان لە پێوەندی لەگەڵ دەمانچەکەدا
بوو .پاشان دۆسییەکەم نێردرایە دادگای ئینقالبی کەرەج ،لەوێ حوکمی
ئێعدامم بەسەردا سەپا و ڕاگوێزرام بۆ بەندیخانەی ڕەجایی شار لە کەرەج.
لەم ماوەیەدا بۆ خۆ دەربازکردن لە حوکمی ئێعدام خۆم لە شێتی دا،
لە دوای پشکنین لە الیەن دوکتوری زیندان بە ناوی “محەممەد حوسێن
قاسمی” کە فەرماندەی سپای کەرەجیش بوو ،وەک کەسێک کە تووشی
نەخۆشیی سەختی دەروونییە ناوم تۆمار ک را .سەرەڕای ئەوەش لە دوای دوو
ساڵ لە ڕێکەوتی  ٦٩/١/٢٩بۆ جێبەجێک رانی حوکمەکەم ڕەوانەی زیندانی
قەزەلحەسار ک رام .لە تاکەکەسییەکانی زیندان  ٣٠کەس چاوەڕوانی ئێعدام
بوون کە لەو نێوەدا ٢٧ـیان کورد بوون.
لەو سااڵنەدا کە من چاوەڕوانی جێبەجێ کردنی حوکمەکەم لە زیندانی
ڕەجایی شار بووم .بۆ خۆم شایەدم لە ژماری  ٤٨٥٠زیندانی تەنیا من و
دوو کەسی تر بە ناوەکانی عەلی گوودەرزی و ئەحمەد شەهنەوازی لە
مەرگ ڕزگار بووین .زیندانییەکانیان دەبردە ساڵۆنی ئامف یتێئاتر و لەوێ
بە پێدانی شیرکاکائۆ هەموویان دەرمانداو دەکردن و دواتر لەژێر ناوی
نەخۆشیی بەکۆمەڵ بەردی ب ێدەنگییان لەسەر دادەنا .بەشی دڵتەزێنی
ڕووداوەکە ئەوە بوو کە تەرمی کوژراوەکانیان بە زیندانییەکانی دیکە
دەگواستەوە و ئەمەش گەورەترین ئەشکەنجە بوو بۆ ئەو کەسانە.
لەو سەر و بەندەدا زیندانییەکان لە بار و دۆخێکی زۆر خ راپ و ئەستەمدا
بەسەریان دەبرد ،پیوەندیی نێوانیان بە توندی کۆنترۆڵ دەک را و تێ دەکۆشان
ئەم پێوەندییانە بگەیەننە ئاستێکی زۆر کەم .زۆربەی زیندانییەکان لە
ژووری تاکەکەسییدا بوون ،لەوێ توالێتیشی لێ بوو ،هەر بۆیە مەگەر لە
کاتی حەمام کردن و جار جارە هەواخۆری توانیبایان یەکتر ببینن .ئەمەش
بەو هۆیە بوو کە هەر کەسێک بە تەنیا خەمەکانی خۆی لە کۆڵ بنێ و
هەواڵ و زانیارییەکان نەگوازرێتەوە .بەم حاڵەش هەر نەیاندەتوانی پێش
بە دزەی هەواڵ و زانیارییەکان بگرن ،من بۆ خۆم شایەدی ئەوە بووم کە
زۆرینەی کچ و ژنە زیندانییەکان دەستدرێژیی سێکسییان دەک رایە سەر.
بە هۆی ڕاپۆرتی پزیشکی و بە یارمەتیی “حاجی مەحموود شی رازی”،
سەرۆکی زیندان ،حوکمەکەم هەڵپەسێردرا .لە دوای ئەوە بە تکاکاریی
“حەسەن سلێمانی” سەرۆکپشکێنەری بەیتی ڕێبەریی ڕێژیم ،لە دوای
یازدە ساڵ ،ئێعدامەکەم بە زیندانی هەتاهەتایی گۆڕدرا .لەم ماوەیەدا بۆ
چەند جار ڕەوانەی نەخۆشخانە ک رام و هێن رامەوە بۆ زیندان ،فشار و
ئەشکەنجەکان ئەوەندە زۆر بوو ،هەوڵی خۆکوشتنم دا و لە الیەن کادری
پزیشکیی زیندانەوە مەعدەم شۆردراوە و لە مەرگ ڕزگار بووم .لەم کاتەدا
بە حوکمی پزیشکان و نامەی سووری ،سەرۆکی گشتیی زیندانەکان
نێردرامەوە بۆ الی بنەماڵەکەم.
ساڵی  ،٩١بووم بە ئەندامی حیزبی دێموک راتی کوردستانی ئێ ران لە
نێوخۆی واڵت و لە  ٩٢/٣/٢٣لە الیەن ئیتالعاتی ئیالمەوە دەسبەسەر و
ڕادەستی ئیتالعاتی کرماشان ک رام .ئەو تۆمەتانەی درابوونە پاڵ من بریتی
بوون لە بۆم بنانەوە ،ئەندامگیری بۆ حدکا و ،هاندانی پێڕەوانی ئایینی
یارسان لە کرماشان ،سەحنە و هەمەدان .بە هۆی ئەو بەڵگانەی لەسەرم
هەبوون (وەک پێوەندیم لەگەڵ بنکەکانی حیزب لە باشووری کوردستان)
ئەندامەتیی من لە حیزبدا حاشای ل ێنەدەک را ،بەاڵم ئەوانی دیکە هەموو
بوختان بوو پێیان کردبووم.
بەبێ دادگایی ک رانێکی فەرمی ،پاش  ٤٠ڕۆژ ئەشکەنجە و لێدان ڕاستەوخۆ
ڕەوانەی زیندانی دیزاڵوای کرماشان و مەحکووم بە ئێعدام ک رام .زۆربەی
ئەشکەنجە دانەکانم بە مەبەستی دانپێدانان لەسەر “مووسا باباخانی” و
زانیاری وەرگرتن لە چاالکییەکانی ئەو بوو .ڕەوشەکانیان بۆ ئەشکەنجەدانی
من بریتی بوون لە ئینف رادی –کە جارێک بۆ سێ مانگ لەوێ هێشتیانمەوە،-
بایکۆت کردنم لە الیەن زیندانییەکانی دیکەوە و ،لێدانی بە کۆمەڵ کە بۆ
ماوەی  ١٢ڕۆژ کەوتمە کۆماوە.
لەو ماوەیەدا لەگەڵ زیندانییەکی سیاسیی سەقزی بە ناوی سمکۆ
خورشیدی کە بە تۆمەتی کوشتنی  ٥کەس لە مۆرەکانی ئیتالعات گی رابوو،
بڕیار وابوو لەسێدارە بدرێین .سمکۆ لە ئاکامدا لە ساڵی  ٩٣ئێعدام ک را،
بەاڵم من بە هۆی نێوبژیوانی و تکای ڕێبەرانی یارسان وەک “ئاغا سەید
نەسرەدین” و “سەید نیزام” ،حوکمەکەم بۆ دە ساڵ داشکا.
لە ئاکامدا دوای  ٦ساڵ بە مەرج بەخش رام و دەبوو بۆ ماوەی  ٥ساڵ
هەموو مانگێک سەردانی ئیتالعات بکەم و هەر کات ویستیانم خۆمیان
پێ بناسێنم .بێجگە لەوەش داوای هاوکارییان ل ێدەکردم کە من هیچ کات
نەچوومە ژێر باری ئەو داوایەیان.
لە دوای ئازادبوونم پێوەندیم بە تەشکیالتی حیزبی دێموک راتی کوردستان،
“سمایل شەرەفی” و “مووسا باباخانی”ـیەوە گرت و ،هەتا ماوەیەک لە تاران
خۆم شاردەوە .جارێکیش لە هەرسین گی رام کە بە هۆی خزم و دۆستانەوە
توانیم دەرباز بم لە دەستیان .پاشان چوومە تاران و بە هاوکاریی ئەو دوو
کەسە ئێ رانم بەجێ هێشت و لە ١٩ی بەف رانباری ٩٨ـدا خۆم گەیاندە قەاڵی
دێموک رات لە کۆیەی باشووری کوردستان.

ناسیۆنالیزمی ئێرانی ،شۆڕشی مهشڕووت ه و
سەرهەڵدانی گوتاری ڕەگەزپەرەستانە فارسی – شیعی
(بەشی دووهەم و کۆتایی)

دیمان ه :ڕهحمان س هلیم ی

لە بەشی یەکەمی ئەم دیمانەیە (ژمارەی پێشوو)دا لەگەڵ د .ئەحمەد محەممەدپوور باسمان لەوە کرد کە ئ هو ب هستێن ه
فكرییان ه چین ك ه ناسیۆنالیزمی ئێ رانی ل ه س هر بنیات ن راون؟ تیۆریزه كردنی ناسیۆنالیزمی ئێ رانی چۆن و بە چ شێوەیەک بووە؟
مۆدێڕنیزم چۆن گەیشتە ئێ ران و گوتاری ڕەگەزپەرستانەی فارسی_شیعی چۆن سەری هەڵدا و هەتا ئێستا چ ڕەوتێکی پێوایەوە؟
دوكتور مح همم هد پوو ر دوكتورای سۆسیۆلۆژی و ه هروهها دوكتورای ئ هنترۆپۆلۆژیی ه هی ه و میتۆدناس و توێژهره ل ه بواری
مێژووی هاوچ هرخی ئێ ران و ب هتایب هت ڕۆژه هاڵتی كوردستاندا و ئێستا مامۆستای ه ل ه زانكۆی “ماساچۆسێت”ی ئ همریكا.
لێرەدا بەشی دووهەم و کۆتایی ئەم دیمانەیە دەخوێنینەوە:
پێم خۆش ه زیاتر باس ل ه بازن هی بێرلین
بك هین ،باس ل هو بن هما س هرهكییان ه بك هین
ك ـ ه ڕوون ــاک ــب ــی ــران ــی بێرلین پشتیان پێ
ب هستبوو بۆ دروستكردن ی ناسیۆنالیزم ی
ئێران ی ،ئ هو بن همایان ه چی بوون؟
ی ـهك ـهم بن همای ب ــازن ـهی بێرلین ئ ــهوه بوو

ئێ رانی و میللی گ هرایان هی ه_ حوس هین كــازمزاد ه
ك ه بۆخۆی ل ه دهست هی نووس هرانی كــاوهدا بوو،
ای رانشهر دهردهكـــا و ب ــاس لــهوه دهكــا ك ـه بۆچی
ئێم ه دهبێ ت هسلیمی ئورووپا ن هبین؟ یانی ڕێك
پێچ هوان هی بن هما س هرهكیی هكانی كاوه .ئ هو پێ یوای ه
ب ـهج ــێ ــی ئــــهوهی ت هئكید ب ــك ـهی ــن ل ـهس ـهر ئ ــهوهی

وهكوو ئ هوهی ت هقیزاده ڕست هی هكی م هشهووری
ه هی ه دهڵێ“ :ئێم ه دهبێ ڕۆژئاوایی بین ل ه تۆقی
ســهرڕا تا نووكی پ ــێ ”.ع هین هن ئ ـهو ڕست هی ه
ب هكار دێنێ .دهڵ ــێ ئێم ه ه هموو ئیمكاناتێكی
ئورووپایی بوونمان ه هی ه ب هاڵم ب هجێ ماوین،
ئێستا دهب ــێ چاو ل ـهوان بك هین بزانین ب هچی
م ــۆدێ ــڕن بـــوون ،ئێم هش ئ ـهو كـــارهی بك هین.
ت هقیزاده ل هو ب هین هدا ب هدوای هۆوییەتی میللیدا
دهگـــهڕێ و ئ ـهو هۆویی هت ه ســــهرهڕای ئ ـهوهی
بۆخۆی ئازهری زمانیشه ،ل هس هر زمانی فارسی،
فیردهوسی و مێژوو و ئ هدهبیاتی ئێ ران دادهنێ.
ل ه دهورهی دووهم ــی گۆڤاری “كــاوه”ڕا وات ـ ه ل ه
 1919تا ت ــەواوب ــوون ــی لە  ١٩٢٢زیاتر باسی
ئ هوه دهكرێ .ی هك هم م هقال هی گۆڤاری كاوه ل هو
دهورهی هدا ئ هو پرسیاره دهورووژێنێ ك ه بۆچی
ئێم ه دهبێ ب هخڕی ببین ه ئورووپایی؟
ل ه گۆڤاری كاوهدا ك ه دهست هی هكی نووس هرانی
 15_14ك هسی ه هی ه و دوای ـهش ه هر ئ هوان هن
ل ـ ه ژوورن ــال ـهك ــان ــی دی ــك ـهدا دووبـــاره دهب ــن ـهوه،
ه هموویان بێ ق هیدوم هرج ت هسلیمی ف هره هنگی
ئورووپایین ل ه دروستكردنی هۆوییەتی واحید
ل هس هر بن همای زمان و مێژووی ئێ رانی باستان
و ت هقدی سكردنی دهورانی پێش ل ه ئیسالم .ئ هوه
خاڵی س هرهكیی بازن هی بێرلین ه و ل ه گۆڤاری
ك ــاوهدا و ل ه هیچ جێگای هكی دیك هدا ئاماژه ب ه
ج ــۆراوج ــۆری و جیاوازیی كولتووریی هكان ل ه
ئێ راندا ناكرێ .ئێ ران وهك واڵتی پاوانی فارس
دهبینرێ .هیندێك ل هو بیرم هندان ه وهك خودی
ت هقیزاده ك ه بۆخۆی ئازهریی ه و بۆی ه ئ هوه دووباره
دهك هم هوه ك ه ئ هوان ه ئازهرین ،چونك ه ئ هوان ه ك ه
باسی ف هره هنگی ئێ رانی ل هس هر بن همای زمان
دهك ـهن ل ه نابوودیی زمانی دایكیی خۆشیان
دهست ناپارێزن ،ئ هوه خاڵێكی زۆر گرینگ ه ك ه
زمانی دایكیی خۆشیان وهك زمانێكی س هق هت،
زمانێكی نات هواو ،زمانێكی گ هش هن هس هندوو و ل ه
باشترین حاڵ هتدا زاراوەیەکە ل ه زمانی فارسی
ك ه پێش ن هك هوتوه ،دهبینن.
ل هبیرم چوو ئ هوهی بڵێم ل ه دهورهی دووهمی
گ ــۆڤ ــاری ك ــاوهدای ـ ه ك ه باسی نیشتەجێکردنی
ع هشایر و ی هكسانسازیی زمانی دهك ــرێ ،ئ هو
سیاس هتان هی ك ه دواتر ڕهزاش ــا ل هب هر چاویان
دهگرێ .ئ هو باب هتان ه ل هپێشدا وهكوو پڕۆپۆزال
ل ـه هــهر ژم ــارهی ـهك ــی كــــاوهدا ب ـهش ــێ ــوهی وت ــار
ئاماژهیان پێك راوه ك ه وهكوو خاڵ و پڕۆپۆزال بۆ
داهاتووی ئێ ران پێشنیار ك راوه .بۆی ه ك ه ڕهزاشا
دێت ه س هركار له ساڵ ی  ،١٣٠٤ه هموو شتێك
ئامادهی ه .دواتر ك ه “ای رانشهر” دهردهچێ _وهك
كاوه ئیستعارهی ای رانشهریش ئیستعارهی هكی

ڕۆژئاوایی بین ،ت هئكید ل هس هر ڕوحی ئێ رانیی هتی
خۆمان بك هین.
ڕوح ــی ئێرانییەت یان ی چــی؟ ئــهو ڕوح ــی
ئێرانیی هت ه چیی ه؟
كازمزاده ن ه می راتی پێش ئیسالم ڕهت دهكات هوه ،ن ه
زمانی فارسی ڕهت دهكات هوه ،ب هڵكوو ت هئكید ل هس هر
گ هڕان هوه بۆ خۆ و گ هڕان هوه بۆ هۆوییەتی ئێ رانی
دهكا ك ه ل هوێدا ئ هو هۆویی هت ه دیسان هۆوی هتێكی
فارسی شیعی ه .ب هتایب هت كازمزاد ه چ همكی “تشیع”
وهك توخمێك دێنێتە نێو گوتاری نوێی ناشنالیزمی
ئێ رانی و ل ه چ هندین م هقال هدا باس ل هوه دهكا و دهڵێ
ئیمامانی شیعی ه همووی پاشخانی س هڵت هن هتیان
ه هی ه .بۆ؟ ب ههۆی ئ هوهی ك ه ئیمام حوسێن ل هگ هڵ
“شهربانو” كچی “یزدگرد”ی سێه هم زهماوهند دهكا
ك ه ئ هوه ئوتوماتیك بۆخۆی پێكهات هی هكی ڕوحی
ن هت هوهیی دروست دهكا ك ه تەشەییوع و ئێ رانیی هت
ی هكتر دهبینن هوه .چ همكی تەشەییوع ب هتایب هت ل ه
س هردهمی ك ــازمزادهدا دهبێت ه ڕهگ هزێكی س هرهكیی
گوتاری ناشنالیزمی ئێ رانی ،و ه ـهر ل هس هر ئ هو
بن همای هش ه ك ـه دوات ــر ڕووناکبی رانی وهك جالل
ئال یئ هحم هد ،ع هلی ش هریع هتی (شەریعەتی بۆ
نموونە دەڵێت تەشەیووع لەگەڵ ڕۆحی ئاریایی_
ئێ رانییەوە یەکتریان دیتۆتەوە و لەیەک گرێدراون)،
موتت هه هری و داریوشی شایگان و س هید ج هواد
ت هبات هبایی درێژهدهر و ڕێڕهوی ئ هو خوێندن هوهی هی
كازمزادهن ك ه پێ یوای ه ڕۆژئاوا كۆم هڵێك ك هموكورتی
ه هی ه دهبێ فڕێیان بدهین و كۆم هڵێك خاڵی باشی
ه هی ه وهك تێكنۆلۆژی و زمان ،دهبێ وهریانگرین.
ل ه  ١٣٠٤ب ـهوالوه ك ه گۆڤاری “ای رانشهر” كۆتایی
پ ــێ ــدێ ،ل ـهب ـهر ئـــهوهی ل ـ ه  ١٣٠٤_١٣٠٠ورده ورده
ڕهزاش ــا هاتۆت ه س هر ك ــار ،هیندێك ل هو ك هسان هی
كاریان دهكرد بۆ گۆڤاری كاوه و گۆڤاری ای رانشهر
وهك ح هس هنی ت هقیزاده دهگ هڕێن هوه ئێ ران و دهبن ه
كارب هدهست .بۆ نموون ه ت هقیزاده دهبێت ه وهزیری
کاروباری ماڵی ،مح همم هدع هلی فرووغی کە پێی
دەڵێ ن “ذكــاء الملك” دەبێتە ســەرۆک وەزیـــران و
ت ـهواوی ئ هو شتان هی بۆخۆیان ل هو پالتفۆڕمان هدا
باسیان كردبوو ،ب ه دام ـهزراوهی دهك هن .م هس هل هن
مح همم هدع هلی ف ــرووغ ــی ب ه دهس ــت ــووری ڕهزاش ــا
ئاكادیمی زمانی فارسی دروست دهكا.
دوای گۆڤاری ای رانشهر ،گۆڤاری “نام ه فرنگستان”
ل ه  ١٣٠٣بۆ  ١٣٠٤دهردهچێ .ئ هوه س هردهمێك ه ڕهزاشا
ه ــات ــوه دهوڵـــهت س ــاز دهك ــا ،ئ ــات ــات ــورك ل ـه توركی ه
خ ـهری ــك ــی ق ـهت ــڵ ــوع ــام و دروس ــت ــك ــردن ــی دهوڵـــهت_
ن هت هوهی تورك ه .ل ه گۆڤاری “نام ه فرنگستان”دا ك ه
ئ هویش ل ه بێرلین باڵو دهبێت هوه ،باس ل هوه دهك هن
ك ـه ئێم ه دهت ــوان ــی ــن مۆدێلی ئ ــات ــات ــورك ب ــۆ ئێ ران

وهرگ ــری ــن ،دهڵێن شۆڕشی م هشڕووت ه م ــردوه،
ئێ ران دێمۆك ڕاتیك نابێ ،كۆم هڵگەی ئێ ران ه هرگیز
ب ه زمانی خۆش موت هم هدین نابێ ،ه هربۆی ه ئێم ه
ناچارین ل ه مۆدێڕنیت هی ( )Top-Downس هرهوه
بۆ خوارهوه ،یان ئام ران ه و ب ه زهبری زۆر ك هڵك
وهرگرین و مۆدێلی ئاتاتورك دهبێت ه نموون ه بۆ
ئ هوهی ل ه ئێ ران جێب هجێ بكرێ.
ل ه  ١٣٠٤گۆڤارێكی دیك ه باڵو دهبێت هوه ب هناوی
“ئایندە” یان “داهاتوو” ك ه م هحموودی ئ هفشار
باڵوی دهكات هوه .ل هبیرمان بێ ك ه گۆڤاری ئایند ە
و ف رنگستان ل ه س هردهمێكدا باڵو دهبن هوه ك ه
ڕهزاشــــا خ ـهری ــك ـ ه ب ـه یارم هتی ی ئینگلیزهكان
دهبێت ه س هرۆكوهزی ران و دواتر پادشای ئێ ران
و كۆتایی ب ه س هڵت هن هتی قاجارهكان دێنێ .ل هو
س هردهم هدای ه ئ هو دوو گۆڤاره خ هریكن باسی
دهوڵ ـهت ــس ــازی دهكــهن ،چیدیك ه باسی گوتاری
ناشنالیزم ناك هن ،باسی ئ هوهی دهك هن ل هڕووی
سیاسی و سیاس هتگوزاریی ك ــۆم ـهاڵی ـهت ــی و
س ــی ــاس ـهت ــگ ــوزاری ــی ف ـهره ـهن ــگ ــی ــی ـهوه چــۆن ئ هو
دهوڵ هت-ن هت هوهی ه بچ هسپێنن .بۆی ه م هحموود
ئ ـهف ــش ــار ل ـ ه گــۆڤــاری ئ ــای ــن ــدهدا پ ــڕۆپ ــۆزاڵ ــێ ــك
پێشنیار دهك ــا ك ـ ه كۆم هڵێك ب ـهن ــدی ه ـهی ـ ه و
ی هكێك ل هو ب هندان ه ئ هوهی ه ك ه چۆن هیندێك ل ه
هۆز و عەشیرەکانی كورد و ب هلووچ و ع هڕهب
ه هڵق هنن و بیانهێنن ه نێوق هدی ئێ ران و ل هوێ
نیشت هجێیان بك هن تا ببن ه ف ــارس و هیندێك
فارسان ب هرن ه ناوچ ه سنوورییەکان تا فارس
ل هوێ زۆر بن ،بۆ ئ هوهی ح هشیم هتی ئێ ران به
ق ـهول ــی خ ــۆی هێمۆجینایز بكا .زۆربـــهی ئ هو
س ــی ــاس ـهت ــان ـهی ڕهزاشــــا جێب هجێیان دهكـــا ل ه
گۆڤاری ئایندهدا ب ه خاڵ باس ك راون.
ئارگۆمێنتی س هرهكیی من ل هو باس هیدا ئ هوه
بوو ك ه بڵێم ل ه  ١٢٨٤تا  ١٣٠٤گوتاری ناشنالیزمی
ئێ رانی ت هركیبێك ه ل ه گوتاری زاڵ ــی نازیستیی
ئاڵمانی ل هگ هڵ خوێندن هوهی هك ك ه ئێ رانیی هكان
لــهســهر ئ ـ ـهو گ ــوت ــارهی دهی ــك ــهن و هــهروههــا
تێك هاڵوێك ل ه چاولێك هریی ل ه عوسمانیی هكان
و ڕووس ـهك ــان ،بۆی ه پێوهندیی هكی ئ هوتۆی ب ه
خودی ئورووپاوه نیی ه ،وهك ئ هوهی بیرم هندانی
ف ــارس پێیان خۆش ه ی هكس هر بیب هستن هوه ب ه
مۆدێڕنیت هی ئورووپایی .ك هوات ه كاتێك ل ه ١٣٠٤
ڕهزاش ــا دهبێت ه پادشا ،ه هموو شتێك ئامادهیه
و ح هس هن ت هقیزاده و مح همم هدی موسوددیق،
ڕهزاش ــا ناودێر دهك ـهن ب ه “مستبد منورالفكر”.
ه هموو ئ هو ب هرنامان هی ك ه ل ه دهورانی پ ههل هویدا
کــردەنــی دەکــرێــن ،ڕی ــش ـهی ــان لــهو پالتفۆرم ه
گ ــوت ــاری ــی ـهدا ه ـهی ـ ه كــه ل ـ ـهو گ ــۆڤ ــاران ــهدا ب ــاو
دهك ران هوه ،ك ه دواتر زۆریان دهبن ه كارب هدهست.
ع هلی ئ هكب هر داوهر ،ع هلی ئ هكب هر سیاسی،
مح همم هدع هلی فرووغی ،ح هس هن پیرنیا ،ئیقباڵ
ئاشتیانی ه هموو ئ هوان ه دهبن ه دهوڵ هتم هداری
دهورانی ڕهزاشا ك ه پێشتر ل هو گۆڤاران هدا كاریان
كردبوو.
ك هوات ه ئ هو دهوڵ هت_ن هت هوهی هی ك ه ل ه ئێران
دروست كرا و ڕهزاشا ب ه دام هزرێن هری دادهن رێ
و وهك ج هنابیشت ئاماژهت كرد دهگوترێ
جۆرێك چاولێك هری ل ه ئاتاتوركیزم ه ل ه
توركی ه ،بن همای تیۆری و م هع ریفیی ه هی ه
و پێشتر كاری ل هس هر كراوه ،پرسیار ئ هوهی ه
بۆچی مۆدێڕنیت ه ب ه ه هموو لق و پۆپ هكانی هو ه
ئاوا ب ه س هق هت ی هات ه ئێران ،وهك ئ هوهی
س هبارهت ب ه ناسیۆنالیزمیش ڕووی دا؟
دیـــاره وهختێك ب ــاس ــی دهوڵــهت_نــهتــهوه ل ه
ئێ ران دهك هین ،ب هه هر حاڵ س هرهتاكانی س هدهی
بیست هم س ـهرهت ــای تێكچوونی ئیمپ ڕاتۆریی
عوسمانیی ه ،دهوڵ ــهت_ن ــهت ــهوه زۆر دروســت
دهبن ل ه ڕۆژه هاڵتی نێوهڕاست .ك ه ئیمپ ڕاتۆریی
عوسمانی دهڕووخــــێ ع ــێ ـڕاق دروســـت دهبــێ،
سووری ه دروست دهبێ ،لوبنان دروست دهبێ،
توركی ه دروست دهبێ ،و ه هروهها ل ه ئ هفغانستان
دهوڵ هت_ن هت هوه دروست دهبێ .ئ هو كێش هی ه ل هو
س هردهم هدا ب ه گشتی ه هی ه .ب هاڵم بۆچی ئێ ران
ب هوشێوهی ه تووشی مۆدێڕنیت ه دهبێ؟ هیندێك
ل ه ڕووناکبی رانی ف ــارس ك ه ئـــارهزووی بوونی
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ئ هو ڕووناکبیرانەی ك ه ل ه ڕۆژئاوا بوون و كارتێك هرییان
ف ــارس ـهك ــان ژی ــن ــۆس ــای ــد ب ــوو؛ ک ــوش ــت و
كۆم هڵگەی هكی دێمۆك ڕاتیكیان دهب ــێ و
ب هه هر حاڵ ڕهخن هیان ل ه ن هشنالیزمی ل ه گوتاری نازیسم و گوتاری ف هلس هف هی ئاڵمان ی وهرگرتوه ،کوشتاری سەپەهبۆد ئەمیر ئەحمەدی
ئ ــێ ـران ــی ه ـهی ـه ،ه ـهڵ ــب ـهت ڕهخ ــن ـهك ـهی ــان ئ هوان ه مۆدێڕنیت ه ب ه شێوهی هك ی وهها س هق هت واریدی ئێران ل ــەو ناوچەیە بەناوبانگە ک ــە ب ــە هۆی
ئ ـهوهن ــد ه توند نیی ه ب ـهو ج ــۆرهی ئێم ه دهك هن ك ه تازه چاكبوون هوهی ناكرێ و ئیمكان ی ئ هوه نیی ه دڵ ــڕەق ــی و جینایەتەوە بە “ئایشمەنی
ئێ ران” ناودێر ک راوە!
بیری لێ دهك هین هوه ،ب هاڵم دیسان دهنگ ئێم ه بگ هڕێین هو ه بۆ دوای ه و بمان هوێ ل هس هرڕا چاك ی بك هین،
دهوڵ هتی مۆدێڕن ل ه ئێ ران ك ه ل هس هر
و گوتارێكی ج ــی ــاوازی ــان ه ـهی ـه .ئ ـهوان
ل هس هر ئ هو بــاوهڕهن ك ه م هشڕووت ه ب ه ل هب هر ئ هوهی گوتاری ناشنالیزمێك ك ه ل ه “كاوه” یان ل ه بن همای حــهزف و س ــڕی ــن ـهوه و ئینكار
ق هولی خۆیان دزراوه و الڕێ ب راوه ،ل ه دڵی “ایرانشهر”دای ه چ ل ه الی هن سێكۆالرهكان وهك ت هقیزاده و چ دامــــهزراوه ه هرگیز س ـهرك ـهوت ــوو نابێ.
م هشڕووت هوه دهك را جۆرێك حكووم هتی ل ه الی هن ن هیتیویست و بووم یگ هراكان وهك ئال یئ هحم هد و ل ـهب ـهر ئــــهوهی ك ـ ه ب ـهت ــای ــب ـهت ل ـ ه ١٣٠٤
دێمۆك ڕاتیك یان بڵێین گوتارێكی جیاواز ش هریع هتی ،هیچ جێگای هك ت هرخان ن هكراو ه بۆ ئ هو ن هت هوان هی ك ــات ــێ ــك ڕهزاشــــا دێ ــن ــن ـه ســهركــار و ل ه
هاتبای ه دهرێ ،ب هتایب هت ك ه ل ه قانوونی ك ه غ هیری فارسن یان غ هیری شیع هن .ئ هوان ه ل ه باشترین س هربازێكی س ــادهوه (بەناو ڕەزا پااڵنی
ئ هساسیی م هشڕووت هدا باسی ئێ رانیی هت حاڵ هتدا یان دهبێ ئاسیمیل ه بكرێن یان دهبی ل هب هین بچن .قـــەزاق) دهیك هن ه پ ــادش ــای ئێ رانساز _
کە ب ه باوهڕی من پادشای وێ رانسازه_،
نیی ه ،باسی زمانی ڕهسمی نیی ه و زۆر
بۆخۆی ب هئاشك را دهڵێ و ل ه وتاریشدا نووسیوی هتی
ل ـهو س ـهردهم ـهدا دهبینین زیاتر ل ه 35
دهســهاڵت دراوه ب ه ئ هیاالت و ویالیات.
م هس هل هن ئ ـهگ ـهر چ ــاو ل ـه موكاتباتی س ـهردهم ــی ك ـ ه پێ یوای ه زم ــان ــی ئ ــازهری موتڵ هق هن زهرفیی هتی ل هس هدی ح هشیم هتی ئێ ران فارسن یان ب ه فارسی
م هشڕووت ه بك هی ب ــاس ل ه حاكمی كوردستان و كامڵبوون و ف هره هنگ و م هعرهف هتی نییه و ،ب هو قس ه دهكـــهن ،ئـــهوهی دی ــك ـ ه ه ـهم ــووی زمان هك هی
ت هنان هت حكووم هتی كوردستان دهكرێ .ئ هودهمی زمان ه عیلم ب هره هم نای ه .ه هروهها ك هسرهوی زۆر ل ه غ هیری فارسیی ه .تا ئیستاش نیوهی حەشیم هتی
ئ هو كێشان ه ب هو شێوهی ه وج ــوودی ن هبووه .ئ هوان لێكۆڵین هوهكانی ئ هوهی ه ك ه بیس هلمێنێ زمانی ئازهری ئێ ران غ هیری فارسن و ل ه نیوهی ك همتر سوننی
پ ــێ ــی ــانوای ـ ه مۆدێڕنیت هی ئێ رانی مۆدێڕنیت هی هك ه ل ـهگ ـهڵ ت ــورك ــی ج ــی ــاوازی ــی ه ـهی ـه ،ئـــازهری زمانێك ه م هزه هبن .م هس هل هی دروستكردنی دهوڵ هت_ن هت هوه
ب هالڕێدا چووه .ئ هو ڕووناکبی رانەی ك ه ل ه ڕۆژئاوا ئوسوول هن ڕیش هی ل ه زمانە ئێ رانییەکاندا ه هی ه و ل ـه ئ ــێ ـران ه ـهرگ ــی ــز ســەر نــاگــرێ .ئ ــێ ـران ه هرگیز
بـــوون و ك ــارت ــێ ــك ـهری ــی ــان ل ـه گ ــوت ــاری ن ــازی ــس ــم و ه همیش ه ه هبووه و دوای ه گۆڕانی ب هس هردا هاتوه و دهوڵ هتێكی مۆدێڕن ن هبووه و ه هرگیزیش نابێ .ئێ ران
گ ــوت ــاری ف هلس هف هی ئاڵمانی وهرگ ــرت ــوه ،ئ ـهوان ـ ه ئێم ه دهبێ چاكی بك هین .بۆی ه زۆرب هی ئازهریی هكان دهوڵ هتێكی شكس تخواردووی ه ك ه  100ساڵ ه خ هونی
مۆدێڕنیت ه ب ه شێوهی هكی وهها س هق هت واریدی ئێ ران پێیانوابوو زمانی ئ ــازهری توانای ئ ـهوهی نیی ه ل ه دروستكردنی هۆوی هتێكی واحید بهناوی هۆوییەتی
دهك ـهن ك ه ت ــازه چاكبوون هوهی ناكرێ و ئیمكانی ب هرانب هر ئیمپ ڕاتۆریی عوسمانیدا ڕاوهستێ ،م هس هل هی فارسی_شیعیی ه هی ه ،خ هونێك ك ه ه هرگیز وهدی
ئ هوه نیی ه ئێم ه بگ هڕێین هوه بۆ دوای ـه و بمان هوێ م هزه هبیش تێیدا ب هرج هست ه دهبۆوه ك ه ن هیدههێشت ن ــای ـه .ئ ـهو سیست هم ه خ ــۆی ن ــاگ ــرێ ت هنیا م هگ هر
لــهســهرڕا چ ــاك ــی ب ــك ـهی ــن ،ل ـهب ـهر ئـــهوهی گ ــوت ــاری ئ هوان داكۆكی ل هس هر م هس هل هی زمان بك هن .ل هب هر هۆوییەتی ئێ رانی (ئ هگ هر ناوی ئێ رانیشمان باوهڕ
ناشنالیزمێك ك ه ل ه “كاوه” یان ل ه “ای رانشهر”دای ه چ ئــهوهی پێیان خ ــۆش ن هبوو ل هگ هڵ عوسمانی یان پێ بێ) وهكوو هۆوی هتێكی ئێ رانی بناسرێ .ب هاڵم
ل ه الی هن سێكۆالرهكان وهك ت هقیزاد ه و چ ل ه الی هن توركی هی سوننی م هزه هب (توركی ه وهكوو سیاس هت هۆویی هتێك ك ه ئێستا به ناوی ئێ ران دهناسێنرێ
ن هیتیویست و بووم یگ هراكان وهك ئال یئ هحم هد نا وهك ــوو ف هره هنگ) تێك هڵ بن و پێیانوابوو ئ هو هۆویی هتێكی فارسی_شیعی ه .بۆچی؟ ب ههۆی ئ هوهی
و ش هریع هتی ،هیچ جێگای هك ت ـهرخ ــان ن ـهك ـراوه زمان ه زهرفیی هت و توانایی عیلمی و كولتووری نیی ه ك ه هیچ ڕهگ هزێكی غ هیره فارسی و غ هیره شیعی
بۆ ئ هو ن هت هوان هی ك ه غ هیری فارسن یان غ هیری تا ل هگ هڵ زمانی فارسی ڕیقاب هت بكا .ل ه پ هنا ئ هوهش ل ـهو هۆویی هت هدا نیی ه .كاتێك دهڵێی هۆوییەتی
شیع هن .ئ ـهوان ـه ل ه باشترین حاڵ هتدا ی ــان دهبێ هــهزاران بەرهەمی زمانی فارسی ل هب هر چاو بگره ئێ رانی ل هس هر زمانی فارسی و م هزه هبی شیعی
ئاسیمیل ه بكرێن یان دهبی ل هب هین بچن .بۆ نموون ه ك ه ب ه فارسی نووس راون ل هس هر شێعر و ئ هدهب و دهبڕێت هوه ،یان ل هس هر خوێندت هوهی هكی ه هڵبژێردراو
زۆرب هی ئ هو بیرم هندان ه ئازهری بوون و زۆرترین ف هره هنگ .فارسی ل همێژ بوو ڕیش هی ه هبوو ،ه هر ل ـ ه ئ ــاس ــاری دهورهی پێش ئیسالم دهب ــڕێ ــت ـهوه و
كێش هیان ل هگ هڵ زمانی ئازهری ه هبووه .وهك ئ هوهی ئ هوهش بوو ك ه بۆ نموون ه زمانناسان و شاعی رانی ت ـهن ــان ـهت شارستانییەتەکانی پێش ئیسالمیش
م هحموودی ئ هفشار ك ه خۆی ئازهریی ه دهڵ ــێ من ئاڵمان م هس هل هن ك هسێكی وهك “گوت ه“ ب هت هواوی نابینرێن ئ هوان هی شارستانییەتی ئیسالمیشیان
ت هنان هت بۆ ت هدریسی زمانی توركی بۆ  5دهقیق ه گیرۆدهی “حافظ” ب ــوو ،یان “شوپنهاور” گیرۆدهی ساز كردوه ،جا بگره شارستانییەتی دوای ئیسالم
موخالیفم! یان ك هسێكی وهك ك هسرهوی ئ هوهند ه ف هلس هف هی ئێ رانی و هیندی بوو .فەلسەفەی هایدگر ك ه ئ هوه جێگای خۆی ه هی ه .كاتێك ئ هوان ه نابینرێن
ن هفرهتی ل ه زمان ه غ هیره فارس هكان ه ،دهڵێ جگە لە ه ــەر ب ــەم شێوهیە ،ب هشێكی زۆری خوێندن هوهی ل هواقعدا ئێم ه خ هریكین نیوهی مێژوو و كولتووری
خێر و س هاڵحی ئێ رانییەکان هیچ شتێكی دیك هم تایب هتی ئاڵمانی ل ه بیركردن هوهی ڕۆژه هاڵتی و ب ه ئ ـهو كۆم هڵگەی ه نابینین .ه هربۆی ه ئ همن پێ موای ه
ناوێ ،ت هنیا شتێك ك ه ئارهزووم ه ئ هوهی ه ڕۆژێك تایب هت بیركردن هوهی ئێ رانی و هیندی و بووداییدا گوتاری پان فارسیزم (ئ همن ق هت پێم خۆش نیی ه
ببینم ك ه زمان ه غ هیره فارس هكان ل هنێو بچن ،یانی خۆی دهدیت هوه .ئ هوان ه ه هموو دهبێ ل هو كۆنتێكست ه بڵێم گوتاری ئێ رانی) بهق هولی فارسان دهڵێن ه هرگیز
هیچ شتێكی ناوێ غ هیری م هرگی تۆ له واقعدا .ل ه گ هورهی هدا ببینی بۆ ئ هوهی ك ه ڕوون بێت هوه بۆچی ڕووی خ ــۆش نابینێ و ن ــات ــوان ــێ س هقامگیر بێ.
ێو ئ هو دهنگان هی دهتوانین بڵێین تۆزێك جیاوازن ل ه ئازهریی هكان تەرجیحیان دا ه هم زمان هك هی خۆیان ب ه ه هرگیز ئێ ران وەکوو دەوڵەت_ نەتەوە دروست نابێ
نێو بیرم هندانی ئێ رانی ل هو س هردهمدا( ،ئ هویش ن هك ل هنێوچوون بدهن و ه هم ل هس هر ف هره هنگی خۆیان ئ هگ هر دهیان حكووم هتی وهك پ ههل هوی و كۆماری
ل ه س هرهتاكانی هاتن ه س هر كاری ڕهزاشا ،ب هڵكوو ن هدوێن.
ئیسالمی بــگــۆڕدرێ .ئ ـهوان ـه ه همیش ه ل ـ ه ترسی
تێكچوونی ت همامی هتی ئ هرزی ،ل هترسی
ل ه  ١٣٢٠و  ١٣٢٤ب هوالوه) ت هنیا دهنگی
تێكچوونی زمان و ف هره هنگ خ هویان لێ
ج ـهالل ــی ئال یئ هحم هده ك ـ ه ل ـ ه كتێبی
نیوهی حەشیم هتی ئێران غ هیری فارسن و ل ه نیوهی ك همتر
“در خدمت و خیانت روشنفك ران”دا سونن ی م هزه هبن .م هس هل هی دروستكردن ی دهوڵ هت_ن هت هو ه ل ه ناك هوێ .ئ هوه م هس هل هی هكی ئ هساسی ه
و ڕووناکبی رانی فارس هیچ چارهی هكیان
ب ـهرگ ــری ــی ـهك ل ـه زم ــان ــی ئـــازهری دهك ــا ئێران ه هرگیز سەر ناگرێ .ئێران ه هرگیز دهوڵ هتێكی مۆدێڕن
نیی ه دهب ــێ دان ب ـهو واق ــع ـهدا بنێن و
و هێرش دهكات ه س هر ئ هو ك هسان هی
وهكــــوو كـــهســـرهوی كــ ه دژی زم ــان ــی ن هبووه و ه هرگیزیش نابێ .ئێران دهوڵ هتێكی شكس تخواردووی ه بێن ه س هر مێزی گفتوگۆی زانستی و
دایکیی خۆیانن .وای لێدێ كاب رای هكی ك ه  100ساڵ ه خ هون ی دروستكردن ی هۆوی هتێكی واحید بهناوی سیاسی ،ك ه ئ هویش ل ـهوه ناچێ بێن ه
ف ــارس دیفاع ل ه زمانی ئ ــازهری دهك ــا ،هۆوییەتی فارس ی_شیعیی ه هی ه ،خ هونێك ك ه ه هرگیز وهدی س هر ئ هو مێزه .ل هب هر ئ هوهی ل هوه دهچێ
ئ هوه ئایرۆنێكی زۆر سەرسووهێنەرە! نای ه .ه هرگیز ئێران وەکوو دەوڵەت_ نەتەوە دروست نابێ ئ هگ هر ك ـه ڕوون ــاک ــب ــی ـران و م ــێ ــژوون ــووس ــان ــی
دیـــاره ئ ـهوی ــش ت هنیا بــاس ل ـ ه زمانی دهیان حكووم هتی وهك پ ههل هوی و كۆماری ئیسالم ی بگۆڕدرێ .فارس ب هتایب هت ئ هوان هی ل ه دیاسپۆڕان
ئ ــازهری دهكــا و دهڵــێ زم ــان ــی ئــازهری ئ هوان ه ه همیش ه ل ه ترس ی تێكچوون ی ت همامی هتی ئ ـهرزی ،خ ـهری ــك ــن دی ــس ــان ئ ـ ـهو ن ــوس ــخ ـهی ك ه
لــه زهم ــان ــی “كـــــاوه” و “ای ـران ــش ــه ــر”دا
گرینگ ه وهك ــوو زمــان ل ـ ه پ هنا زمانی ل هترس ی تێكچوون ی زمان و ف هره هنگ خ هویان ل ێ ناك هوێ .ئ هو ه
نــووســراون ه ـهر ئــهوه ل ـهس ـهرڕا دێنن
فارسی بێ .بۆ؟ چونك ه ئازهری ه همیش ه
كولتوور و م هرزی ف هره هنگیی ئێ رانیان م هس هل هی هك ی ئ هساسی ه و ڕووناکبیران ی فارس هیچ چارهی هكیان و دهبــهن .ت هنان هت دهی ــان ـهوێ ئ هوجار
پ ــاراس ــت ــوه ب ـه درێــژایــی م ــێ ــژوو .وات ــە نیی ه دهبێ دان ب هو واقع هدا بنێن.
ئ ـهو سنووره زمان هوانی و كولتووری
ف ــارس ــی ــی ـه ل ـ ه ئ ــان ــات ــۆل ــی ڕا ت ــا چ ــی ــن و
دیسان دێت هوه خزم هت (تمامیت ارضی)
م هنچووری ڕایكێشن و پێی بڵێن (Persianate
هك ه ك ه ل ه زهینی خۆیدای ه ن هك وهكوو جۆراوجۆریی
ب هاڵم النیك هم  100ساڵ ب هس هر دهسپێك ی پڕۆژهی  )Worldجیهانی فارسی زمان ،ك ه ل ه چین ڕا دهست
ف هره هنگی .بۆی ه مۆدێڕنیت ه ل ه ئێ راندا وهك بۆخۆت
باست كرد س هق هت ه ،مۆدێڕنیت هی هك ه ل ه س هر بن همای دروستكردن ی ئێراندا تێدهپ هڕێ ،یان ی  100ساڵ ه پێدهكا تا ئوراسیا ،ئــهوهش موسیب هتێك ه .ل هب هر
ڕهگ هزپ هرستی دام ـهزراوه ،هیچ جێگای هكی ت هرخان ه هوڵ دراو ه ه هموو جیاوازیی هكان ی نێوخۆی ئێران ئ هوهی ئ هوان ه ب هوهندهش ڕازی نین و پێیانوای ه ئ هو
ن هك راوه بۆ ئ هوی تر م هگ هر س هركوت و سرین هوه بسڕن هو ه و میلل هتێك ی واحید و ئێرانێك ی هێمۆژێن ئیمپ ڕاتۆریی ه ك ه س هردهمانێك ه هر ب هوهنده قانع
دروست بك هن ك ه خۆی ل هو گوتاره ناسیۆنالیستی ه بوون ك ه ل ه زهمانی ه هخام هنشیاندا بووه ،ئێستا
و ل هنێوچوون.
ئێرانی هدا ببینێت هوه .دهبینین تا ئێستاش ئ هوهیان واوهتریش بردوه تاكوو هیچ ئومێدێك ب ه
دیسان با بێم هو ه س هر ئ هو پرسیاره ،ئ هو س هرك هوتوو ن هبوون و ن هت هوهی جۆراوجۆر ل ه گفتوگۆ ل هگ هڵ ئ هو گوتارهی نامێنێ.
زهمین هی هی ك ه تێیدا ناسیۆنالیزم ی ئێران ی ب ه ئێراندا ه هن و خاوهن ی هۆوییەت ی خۆیانن و
مێحوهریی ەت ی فارس ی_شیعیی تێدا ل هدایك بزووتن هوهی شوناسخوازیمان ه هی ه ،ب هتایب هت
ك هوات ه ب هرب هست هكان ی ت هوسع هی سیاس ی و
ی ن هت هوهی كورد و ت هنان هت تورك هكانیش ،تائێستا ئابووری ل ه ئێران ت هنیا ل ه دیسانتڕالیزه كردن ی
بوو ه و جێب هجێ ك ــراو ه دهك ــرا ناسیۆنالیزم 
تورك ی_شیع ی بێ ،بۆ نا؟ زۆرب هی ڕووناکبیران ی بیرم هندان ی ئێران ی چ ل ه نێوخۆ و چ ل ه دهرهو ه ئێراندا خۆی دهبینێت هوه .هیچ شانسێك ه هی ه
ئ هو ناسیۆنالیزم ه ئازهرین ،بۆچی ئ هو ه ڕووی ل هس هر ه همان ڕێچ ك ه دهڕۆن و ه همان ئ هو بن هما
سیاس ی و ئابووری بین؟
فكرییان ه ب هجۆرێك ب هردهوامن .بۆچی ئ هو ڕهوت ه
هیچ ڕێگای هك نیی ه ل ـه چ ــوارچ ــێ ــوهی ئێ رانێكی
ن هدا؟
ه ــهر ل ـه س ـ ـهرهت ــاوه ب ــاس ــی ئ ــهوهم ــان ك ــرد ك ه ب هردهوام ه س هرهڕای س هرن هك هوتن ی؟
سانت ڕاڵدا .چونك ه كاتێك دهڵێین ئ ــێ ـران ،ل هس هر
ل ـه كۆتایی هكانی دهورهی ق ــاج ــار و ب هتایب هتی بن همای زمان و ف هره هنگ و داب و ن هریتی ن هت هوهی هكی
م هزه هبی شیع ه ك ه ل ه الی هن سەفەویی هكان هوه داندرا
(ب ه ڕهسمی) پێوهندیی هكی قووڵی چ هندس هد ساڵیی ل ـه دهورهی پ ـهه ــل ـهوی ئــهو ف ـهره ـهن ــگ و میلل هت ه تایب هت دهبڕێت هوه .ك هوات ه هیچ ئیمكانێك نیی ه بۆ
ل ـهگ ـهڵ ف هره هنگی ئـــازهری ه ـهی ـه ،ئێم ه باسی  5جۆراوجۆران هی ك ه ل ه ئێ راندا بۆ ه هزاران ساڵ ه ه هن ئ هوهی پێمان وابێ ئاڵوگۆڕ و گەشەیەک ڕوو دەدا
س هد ه دهك هین ك ه ئ هو م هزه هب ه چ هسپا ل ه ئێ راندا و و ه ـهب ــوون ،ئ هوان هیان ب ــهراورد دهك ــرد ل هگ هڵ (پێم ل ه ئێ رانی سانت ڕاڵدا .ب هداخ هوه هیچ دوورهدیم هنێك و
ل هگ هڵ كولتووری فارس و تورك تێك هڵ بوو ،پاشان خۆش نیی ه ئ هو دهست هواژهی ه ب هكار بێنم) كۆم هڵگە ب هرچاوڕوونیی هك بۆ ئێ رانێكی دیسانت ڕاڵدا نابینرێ.
ئێم ه ئیمپ ڕاتۆریی عوسمانیمان ل هوب هری ه هی ه ك ه پێ شن هك هوتووهكان ل ه ئ هفریقا و واڵتانی دیك ه ،ك ه ن هتیج ه ئ هوهی ه ك ه دهبێ میلل هت ه غ هیره فارس و غ هیره
وهكوو ئیمپ ڕاتۆریی هكی سوننی م هزه هب داندراوه ،دهبێ ب هزۆر ئ هوان ه ئاسیمیل ه بك هن و موت هم هدینیان شیع هكان ب هو ئاگام هندیی ه بگ هن النیك هم ل هڕووی
بۆی ه ه هموو ه هوڵی بیرم هندانی ئێ رانی ئ هوهی ه ك ه بك هن ،یانی وهكوو ش هرمێكی ف هره هنگی دهیاندیتن .سۆبجێكتیوهوه و ل هڕووی ئاگام هندیی هوه حیسابی
تا دهتوانن م هرزێكی جیاواز ل ه نێوان ئیمپ ڕاتۆریی ب ـهاڵم ئــهوان ئ ـهوهی ــان ن ـهدهزان ــی ك ه ئ ـهو میلل هتان ه خۆیان ل هگ هڵ ئ هو گوتاره ی هكال بك هن هوه .باوهڕێكی
عوسمانی و سەفەویی ئ هوكات و دوات ــر قاجار و كۆم هڵێك ق هبیل ه و تیره و ع هشیره نین ،ب هڵكوو زۆر ه هڵ هی ه ك ه پێمانوابێ ئ ـهو گوتاره ئامادهی ه
عوسمانی و پاشان ل هگ هڵ توركی هی نوێ دابنێن .ئیجتماعاتێكی مێژووییان ه هی ه ،خاکیان ه هی ه ،داب پێداچوون هوه ب هخۆدا بكا و دیسانت ڕاڵ بێ .ئ همن
ب هه هرحاڵ ناشنالیزم ل هس هر بن همای جیاوازیی ه ،و نەریتیان ه هی ه ،زمانیان ه هی ه .نموون ه ل ه كوردان ئ هو گوتاره وهكوو گوتارێكی ئیمپریال و كۆلۆنیال
ه هرچی جیاوازیی هكان گ هورهتر بن ئ هو باوهڕه ه هی ه ناهێنم هوه با ن هڵێن باسی كوردان دهكا .تۆ ت هماشای دهبینم و هیچ ئومێدێك بۆ دهربازبوون ل هو گوتاره
ك ه ئ هو ناشنالیزم ه ب ههێزتره و شتی زیاتری بۆ لوڕەکان بك ه ،ئ هتاب هكانی لوڕستان بۆ ماوهی  400نابینم م هگ هر ب ه موقاوم هت و ب هرهوڕووبوون هوه
ع ـهرزهك ــردن ه هی ه و پێویست ناكا خۆی تێك هاڵو ساڵ حكووم هتیان ه هبووه ،ه هر بۆی هش وهختێك ل هگ هڵ ئ هو گوتاره جا چ ب هشێوهی سیاسی بێ ،چ ب ه
بكا ل هگ هڵ ناشنالیزمی دهوروب ـهر .ه هر بۆی ه ئێم ه ڕهزاش ــا هات ه س هر كار ،ی هك هم كار كردی ئ هوه بوو شێوهی ف هره هنگی و م هعڕهف هتی.
دهبێ ل ه كۆنتێكستێكی چ هندس هد ساڵهوه بڕوانین .ئ هتاب هكانی ل ــوڕس ــت ــان ك ــۆ ب ــك ــات ـهوهو ل ــوڕهك ــان و
كۆم هڵێك ل ه بیرم هندانی ئــازهری زم ــان بۆخۆیان ب هتایب هت ب هختیاریی هكان ژێنۆساید بكا ،هێزی
زۆر س ــپ ــاس دوكــتــور م ــح ـهم ــم ـهدپ ــوور بۆ
ئــهو ب ــاوهڕهی ــان ه ـهب ــوو و ئێستاش ه ـهی ــان ـه .بۆ نارد و چی ل ه لوڕهكان و هەروەها ق هشقایی هكان و ب هشداریتان لەم باسەدا
نموون ه تۆ سەیری س هید ج هواد ت هبات هبایی بك ه ،ع هڕهب هكان كرد ك ه ل ه ن هوعی خۆیدا ب هق هولی خودی
ئێوەش ماندوو نەبن.
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سماندنی چەند وشەیەکی بڤە
لەو سات و زەمانەوە مرۆڤ لە ژیانی زۆر سەرەتاییەوە دەرچووە،
ئەزموونی کۆ کردوەتەوە و بووەتە خاوەنی کولتوور و دەسەاڵتی
خۆی ،هەرکەس و تاقم و گرووپ و حیزب و کۆمەڵ و سەندیکا و
یەکیەتی و ئەنجومەن و حکوومەتێک لە گۆشەنیگا و ڕوانینی خۆیەوە
خەریکی یەکدەستکردنی دەسەاڵتە بەاڵم ناوی دەنێ “ئەرک”.
دیارە “ئەرک” ڕاسپاردە و پێداویستیی جێبەجێکردنی کارێک یان
کۆمەڵێک کارە.
وشەی “ئەرک”ـیش وەک زۆر وشە و دەستەواژەی دیکە ،هێندێک
جار لە الیەن بەکاربەرانی زمانەوە دەبێتە “حەلوای بەر شەپان” و
لەبەر شەپشەپێنی ئەم و ئەو ناکەوێتەوە زەوی .یەک دەڵێ “ئەرک”ـی
خۆم بەجێ دەگەیەنم ،یەکێکی دیکە دەڵێ من ئەم “ئەرک”ـەم لەسەر
شانە و یەکێکی دیکەی دیکەش پێی وایە ئەمە “ئەرک”ـی ئەو نییە.
بەاڵم کەم جار هەڵدەکەوێ کەسێک “ئەرک”ـی خۆی جێبەجێ بکا.
دارسمەش هەر وایــە .لە ڕاستییدا سماندن و کۆڵینی کۆتەرەی
درەختی باغ و بێشەاڵن و لێڕەوارەکان “ئەرک”ـی دارسمەیە ،بەاڵم
ئەویش وەک ئێوە ئەرکی خۆی جێبەجێ ناکا و خەریکی سماندنی
هەموو شتێکە و تەنیا لە سماندنی داران خۆ دەبوێرێ.
هەر دارسمە نییە ،زۆر کەسی دیکەش خۆ لە “ئەرک”ـی ڕاستەقینەیان
دەبــوێــرن و دوای ئەرکی “خوارەقینە” دەک ــەون“( .خوارەقینە”ش
وشەیەکی تێکەاڵوە و لە بەرانبەر وشەی “ڕاستەقینە”دا بە تەشوێی
“دارسمە” داتاشراوە).
منیش خەریکم لەم نووسینەدا لە “ئەرک”ـی خۆم خۆ دەبوێرم
و باسەکە بە الڕێدا دەبەم .لە دێڕی یەکەمدا دەردەکــەوێ نووسەر
بەتەمایە باس لە یەکدەستکردنی دەســەاڵت بکا ،بەاڵم خەریکە لە
پشت وشەی “ئەرک” خۆی حەشار دەدا و بە تەمایە خۆی ببوێرێ.
دیارە “ئەرک” و “یەکدەستکردنی دەسەاڵت” پێوەندییەکیان بەیەکەوە
هەیە .ئەویش ئەمەیە هەموو کەس یەکدەستکردنی دەســەاڵت بە
“ئەرک”ـی خۆی دەزانێ.
هەر کەس و تاقم و حیزب و کۆمەڵ و سەندیکا و یەکیەتی و
ئەنجومەن و حکوومەتێک پێیوایە بە یەکدەستکردنی دەســەاڵت،
خزمەتێکی گەورە دەکا“ .خزمەت”ـیش وشەیەکی سەیر و سەمەرەیە.
“خــزمــەت” بــە نــەتــەوەکــەم دەکـــەم“ .خــزمــەت”ـــکــاری ئــێــوەم و بۆ
“خزمەت”ـی چینی هەژار و بەلەنگاز هاتووم .ئەمانە و سەدان ڕستە
و دەستەواژەی لەم جۆرە بە وشەی “خزمەت” دەڕازێنەوە ،بەاڵم
ئەوەی ڕاستی بێ ،هەرچی “ئەرک” و “خزمەت”ـه بۆ “بەرژەوەندی”
دەگەڕێتەوە.
ئای لەبەر “بــەرژەوەنــدی”! ئیدی ئەمەیان بنێشتە خۆشەی نێو
دەمــی زۆر کەسە“ .بــەرژەوەنــدی”ـــی نەتەوەیی“ ،بەرژەوەندی”ـی
نیشتمانی ،لە “بــەرژەوەنــدی”ـــی چینی چــەوســاوەدا و جگە لەمانە،
دەتوانین دەیان ڕستە و دەستەواژەی جوانیش لە “بەرژەوەندی”ـی
وشەی “بەرژەوەندی”ـیدا دروست بکەین ،بەاڵم هیچکامیان ناگەنە،
“بەرژەوەندی”ـی تاکە کەسی.
ئەگەر سێ وشەی “بەرژەوەندی”“ ،خزمەت” و “ئەرک”ـیش بدەن
بە “دارســمــە” ،وەک قوتابییەکی گوێلەمست و لێهاتوو هەرسێک
وشەکە لە ڕستەیەکدا کۆ دەکــاتــەوە و دەڵــێ”“ :خزمەت”ـکردنی
“بەرژەوەندی”ـی تاکە کەسی “ئەرک”ـی هەموو تاکێکی زیرەکە”.
بــا لــەم هەڵچنینی فەلسەفە و مەلسەفەیە دوور بکەوینەوە و
بگەڕێینەوە ســەر ئــەو “ئــەرک”ـــەی لــە دێــڕی یەکەمدا بــە خۆمان
ئەسپاردبوو .ئەویش سماندنی یەکدەستکردنی دەسەاڵتە.
با سوێندێکیش بۆ خوێنەری بەڕێز بخۆم و بڵێم سەدجار بەو
کۆتەرەدارەی بە هیوای کۆڵینی چەنگم لێی قایم کردوە و بە دەنووک
کوتاومە ،مەبەستم لە یەکدەستی ،ئەو کابرا ڕەقەڵە کز و بابردەڵە
جنێوفرۆشە یەکدەستەی نێو عەبا قاوەییەکە نییە .لە کوێ ئەوە
مەبەستی منە؟ بە من چی کابرا لە بەرژەوندیی خۆیدا بۆئەوەی
خۆی بە ستەملێکراو نیشان بدات ،بۆمبێکی بچووکی لە نێو ئامێری
تۆمارکردندا لە بەردەمی خۆیدا داناوە و بۆمبەکەش بە دەستی چەپیدا
تەقیوەتەوە و دوایی ڕێگەی بۆ خۆش کردوە لە مەجلیسی خوبرەگان
بیکەن بە گەورە و دەمڕاست و دەسەاڵتدار و “ئەرک”ـی پێبسپێرن
و پاشان هەموو شتێک بخاتە “خزمەت”ـکردنی “بەرژەوەندی”ـی
خۆیەوە.
نە ئەمە قسە و مەبەست و “ئــەرک”ـــی منی دارسمەیە و نە لە
“خزمەت”ـی “بەرژەوەندی”ـی مندایە .هەر لەبەر ئەمەشە ئەم شتانە
لە من ناوەشێنەوە .هیچ لە من ناوەشێتەوە ،بڵێم :ئەوە خولی یازدەی
مەجلسی ئێرانیش دەستی پێکرد و کابرا یەکدەستەکە بە مەبەستی
یەکدەستکردنی دەسەاڵت هەرچی کۆنەپاسدارە لەژێر سەرۆکایەتیی
حەمەباقری قالیبافدا (قالیبافی چی؟ نازانێ سەوەتەش بچنێ) ،کۆی
کردوونەتەوە و کردوونی بە نوێنەرانی هەموو چین و توێژ و ڕەگەز
و نەتەوە و چین و توێژەکانی ئێرانی شێوەپشیلەی پشیلەسفەت .هیچ
مەبەستی منیش ئەوە نییە بڵێم پشیلە بێسفەتە و هەرچەندە گۆشت
و خۆراکی خۆشی پێبدەی وەک سەگ بەوەفا نییە و لە دەرفەتێکدا
چنگوڕکت لێدەگرێ و دەدڕنێ.
پشیلە و سەگیش کەیفی خۆیانە بێسفەت دەبن یا بەوەفا .ئەوە
من نیم بۆیان دیاری دەکەم .خۆیان خاوەنی دەسەاڵتی خۆیانن و
هەر خۆیان ئــاگــەداری “ئــەرک” و “بــەرژەوەنــدی”ـــی خۆیانن .هەر
لە بنەڕەتڕا خوووخدەی سەگ و پشیلە و کابرای یەکدەست و
یەکدەستکردنی دەسەاڵت و ئەرک و خزمەت و بەرژەوەندی بە من
چی؟ هەر لەخۆڕا بەسەر ئەم بابەتە “بڤە“یەدا کەوتم ،بڕۆن خۆتان
بیری لێبکەنەوە.
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قۆناغێکی نوێ لە ناکۆکییەکانی ڕهگهزپهرستی ،پهڵهیهكی ڕهش بهنێوچاوانی مرۆڤایهتییهوه
نێوان ئێران و ئەمریکا

دوای ئــەوەی ئەمریکا لە بانەمەڕی ١٣٩٧ـــی
هەتاوی لە بەرجام هاتە دەرێ ،قۆناغێکی نوێ
لە ناکۆکییەکانی نێوان تاران و واشینگتۆن هاتە
ئــاراوە و سیاسەتی ترامپ بەرامبەر بە کۆماری
ئیسالمی ئاڵوگۆڕی بە خۆیەوە بینیوە کە بە (فشار
حداکثری) ئەوپەڕی زەخت ناوبانگی دەرکرد.
ئامانج زیبایی
وەزیـــری دەرەوەی ئەمریکا ٧ـــی جـــۆزەردان
گوتی کە مەعافیەتی ڕێکخراوە نێودەوڵەتییەکان
درێژ ناکرێنەوە و ،لەمەودوا ناتوانن لە بواری ناوکییدا ڕێگە بە ئێران
بدەن درێژە بە چاالکییەکانی بدا.
دوای هاتنە دەرێـــی ئەمریکا لــە ڕێکەوتننامەکە ئــەو  ٥واڵتــەی
بەرجام (چین ،ڕووسیە ،بریتانیا ،فەڕانسە ،ئاڵمان) دەیانتوانی لە
چەند پرۆژەیەکدا هاوکاریی بەرنامەی ناوکیی ئێران بکەن ،دوای ئەم
ڕاگەیەندراوە ئەو واڵتانە  ٦٠ڕۆژیــان مۆڵەت پێ درا کە کۆتایی بە
چاالکییەکانیان لەم بــوارەدا بێنن ،هەروەها دوو کەس بە ناوەکانی
(مەجید ئاقایی و ئەمجەد سازگار) بە تۆمەتی هاوکاریی کۆماری
ئیسالمی بۆ گەیشتن بە بۆمبی ناوکی و دەور لێدانەوەی گەمارۆکان
خرانە لیستی گەمارۆکانی ئەمریکاوە.
دوای لێدوانەکانی وەزیــری دەرەوەی ئەمریکا وەزیــری بەرگریی
کۆماری ئیسالمی ،لە کاتی پەردەالدان لە  ١١٢پاپۆڕی هێزی دەریایی
سپای پاسداران گوتی“ :بەشی گرینگ و بەهێزی کۆماری ئیسالمی
ئەو بەشە نییە کە نمایش دەدرێ ،بەڵکوو ئەو بەشەیە کە شاراوەیە”!
هــەروەهــا حوسێن سەالمی فــەرمــانــدەی سپای پاسدارانیش گوتی:
“تاکتیکی کۆماری ئیسالمی هێرشبەرانەیە نەک بەرگریانە”.
ئەم لێدوانانەی بەرپرسانی ئێران لە کاتێکدایە کە سەرۆککۆمار و
وەزیــری دەرەوەی ئێران پێداگری لەسەر ئەوە دەکــەن ،کە چاالکییە
ناوکییەکانیان بە مەبەستی ئاشتیخوازانەیە! بەاڵم کارنامەی کۆماری
ئیسالمی هەمیشە پێچەوانەی ئەم بۆچوونانە بووە و ڕوخسارێکی
بێمتمانەی نیشانی کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی داوە -کە بە حەق ڕوخساری
ڕاستەقینەشیانە .-بۆ نموونە دوای هەڵدانی مانگی دەسکردی نوور بۆ
بۆشایی ئاسمان ،بەرپرسەکان گوتیان چەندین ساڵە بە نهێنی خەریکی
ئامادەکردنی ئەم بەرنامەیەن .لەم پێوەندییەدا لێدوانەکانی ڕێبەری
ئێرانیش جێگەی هەڵوێستە لەسەر کردنن ،کە بە ئاشکرا گوتی تاقە
ڕێگەی مانەوەیان ،بەهێز بوونیانە .بێجگە لەوەش ئەوەی کە ڕاشکاوانە
باس لە نەبوونی واڵتێکی وەک ئیسڕائیل دەکرێ ،جێگەی مەترسییە.
لەم پێوەندییەدا برایان هووک گوتی“ :بە هۆی گەمارۆکانی ئەمریکاوە
ئابووریی ئێران تووشی داڕمان بووە ،کۆماری ئیسالمی دوو ڕێگەی لە
بەردەست دایە ،یان لەگەڵ ترامپ دانوستان بکا ،یان شایەدی داڕمانی
ئابوورییەکەیان بن”.
سیاسەتی کۆماری ئیسالمی لەم پێوەندییەدا ڕوون نییە و بەرپرسانی
لە الیەک هەڕەشە دەکەن و لە الیەکی ترەوە بە هێنانەوەی نموونە لە
ئیمام حەسەن بەستێن بۆ دانوستان خۆش دەکەن.
سیاسەتی نوێی ئەمریکا درێــژ نەکردنەوەی معافیەتی هاوکاریی
واڵتانی ئەندام لە بەرجام بۆ هاوکاری کردنی ئێرانە ،وا وێدەچێ ئەم
سیاسەتە بێجگە ئێران ،چینیش بگرێتەوە.
دوای نەمانی ئەمریکا لە بــەرجــام ،ڕێکخراوێکی چینی بە ناوی
 CNNCپشکی شێری لەم بارودۆخە بەر کەوتوە کە جگە لە ئێران لە
زۆر واڵتی دیکەش خەریکی کار و چاالکیی هاوشێوەیە و ،لە ئەگەری
گەمارۆکانی ئەمریکا پێکەنیش تووشی گیروگرفت دەبێتەوە.
ئەم هەڵوێستەی ئیدارەی ترامپ کاردانەوەی زۆریشی لێکەوتۆتەوە،
یەکەم کــاردانــەوە لە الیــەن نووسینگەی جۆزێپ بــۆرل ،بەرپرسی
سیاسەتی دەرەوەی یەکیەتیی ئورووپاوە بوو کە لە ڕاگەیەندراوێکدا
گووتبووی ئەم هاوکارییانەی نێوان الیەنەکانی بەرجام ڕێگای ئێرانی
لە گەیشتن بە بۆمبی ناوکی گرتبوو ،ناوبراو بەرجامی بە باشترین
ڕێگەچارە بۆ بەکار هێنانی ئاشتییانەی وزەی ناوکی ناو برد و گوتی
کە لەمەو دوا چاودێریی دەسپێڕاگەیشتن بە چاالکییەکانی ناوکیی
کۆماری ئیسالمی بە ڕێڕەوێکی دژوارتردا تێپەڕ دەبێ.
هەر لەم پێوەندییەدا ماریا زاخارۆڤا وتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی
ڕووسیەش گوتی بەم هەڵوێستەی ئەمریکا[ ،پێوەندییەکانی ئێران و
ئەمریکا] چۆتە نێو ڕێڕەوێکی مەترسیدار و پێشبینی نەکراو.
بەرپرسانی کۆماری ئیسالمی و ڕێکخراوی وزەی ناوکیی ئێرانیش
ئەم هەڵوێستەی ئەمریکایان بە دوژمنکارانە پێناسە کرد و گوتیان کە
هەواڵی خۆش لە بواری چاالکیی ناوکیی ئێران بەڕێوەیە.
هەر لەم پێوەندییەدا مەجید تەختی ڕەوانچی نوێنەری ئێران لە
نەتەوە یەکگرتووەکانیش ،گوتی ئەم کارەی ئەمریکا کۆتا زەربە بوو
لە ڕێکەوتننامەی بەرجامی دا و ،بەشداریی ئەمریکای لە بەرجامدا بە
شتێکی جێگەی پێکەنین پێناسە کرد ،بەاڵم باسی لە پەرچەکرداری
کۆماری ئیسالمی نەکرد.
کریستۆفێر فۆرد ڕاوێژکاری وەزیری دەرەوەی ئەمریکا گوتی کە
ئامانجی ئەمریکا لە درێژ نەکردنەوەی ئەم بڕیارە ،بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە
کە کۆماری ئیسالمی توانای ئەوەی نەبێ کە ڕاکتۆری تازە دابمەزرێنێ،
بــەاڵم بەرپرسی وزەی ناوکیی ئێران گوتی کە فــازی دوو و سێی
ڕاکتۆری بووشەهر لە بەردەستدایە بۆ دەست بەکار بوونی.
ناوبراو هەروەها گوتی کە سەرۆک کۆماری ئێران دانی بەوەدا ناوە
کە  ٢٠٠میلیارد دۆالر زەرەر لە ژێرخانی ئابووریی ئێران دراوە و
ئەمەش هەتا ڕێکەوتنێک لە نێوان ئەمریکا و ئێران درێژەی دەبێ.
کێشەکانی ئێران گەیشتۆتە مەجلیسی نوێ و قالیباف بەرپرسی
نوێکەی لە یەکەم لێدوانیدا ،دەوڵەتی ڕۆحانی بە سەرلێشێواو ناو برد
و گوتی کە ئەم مەجلیسە لەژێر ئامۆژگارییەکانی ڕێبەری کۆماری
ئیسالمییدا دەبێ و ،پێداگریی کرد کە دانوستان لەگەڵ ئەمریکا ناکرێ و
باسی لە تۆڵەستاندنەوەی لە ئەمریکا کرد.
وا وێدەچــێ کە بەم سیاسەتانەی کۆماری ئیسالمی بارودۆخی
ناوچەکە ئاڵۆزتر بێ و ژێرخانی ئابوورییەکەشی زیاتر بەرەو داڕمان
بچێ ،ستراتێژیی ئێران هەر وەک جاران بمێنێتەوە و بەکار هێنانی
دەستەواژەی ئیستکبار و لیبەڕاڵ زۆرتر بێ و ناکارامەیی بەرپرسانی
ئێرانی پێ پاساو بدرێتەوە.

(ل ه پهراوێزی كوشتنی ڕهشپێستهكهی ئهمریكا)
كوژرانی ڕهشپێستێكی ئ همریكایی ل ه الی هن
پۆلیسی ئ هو واڵت هوه ش هپۆلێك ل ه ناڕهزای هتی
و كاردان هوهی ل ه نێوخۆی ئ همریكا و ل هس هر
ئاستی جیهانییش ل ێك هوت هوه .ناڕهزای هتیی هكان
ل ه ئ همریكا گ هیشتوون هت ه ئ ـهوپ ـهڕی خۆی،
ب ــه ش ــێ ــوهی ـهك دهگ ــوت ــرێ ل ـه دوای ك ــوژران ــی
مارتین لۆت هركینگی ڕێب هری بزووتن هوهی ماف ه
م هدهنیی هكان ،گ هورهترین ناڕهزای هت یدهربڕینی
خ هڵكی ئەمریكای ه دژی ڕهگ هزپ هرستی .ڕۆڵی
میدیای ئ ــازاد و س هرب هخۆ و ل هس هر ه هست
ب ــوون ــی ك ــۆم ـهڵ ــگ ــەی ئ ـهم ــری ــك ــای ــی ل ـه ب ــارهی
م هترسیی هكانی ڕهگ هزپ هرستی و ب ههێزبوونی
ژێرخان هكانی كۆم هڵگەی م هدهنی ل هو واڵت ه ل ه
هۆكاره س هرهكیی هكانی ئ هو كاردان هوه ب هرین هن
ل هو واڵت ه.
ش هپۆل هكانی ئ ـهو ناڕهزای هتیی ه ئێ رانیشی
گ ــرتــهوه بـــهاڵم ب ـ ه ئ ــام ــان ــج و شــێ ــوازی جیا.
ب هرپرسانی كۆماری ئیسالمی وێ ڕای ش هرم هزار
كردنی دهوڵ ـهت ــی ئ همریكا و تاوانبار كردنی
ب ه ڕهگ هزپ هرستی و ،ه ـهروهه ــا وهڕێخستنی
شانۆی جۆراوجۆری وهك ئ هكسیۆنی م هدهنی
ب ه ب هشداریی ژمارهی هك ل ه ك هسانی نزیك ل ه
خ ــۆی ،ئ ـهو دهرف ـهت ـهی بۆ هێرشكردن ه س هر
دهوڵ هتی ئ همریكا و ب هتایب هت ئیدارهی ت رامپ
قۆستۆت هوه.

ی هكسانیی ڕهگ ـهزی ب هو شێوهی ه ئامانج هكانی
دهردهبڕێ:
ل ه مادهی ()١ـی كۆنوانسیۆن هك هدا ،ه هاڵواردنی
ڕهگــــهزی ب ــه واتـــای هــهر چ هشن ه هــــهاڵواردن،
سنووردار كردن یان ب ێب هشكردن ل ه ئیمتیازه
كۆم هاڵی هتیی هكان پێناس ه كـــراوه ك ـه ل هس هر
بن همای ڕهگ ــهز و ڕهن ــگ ــی پێست ڕوو دهدا و،
زیان ب ه دهس هب هری ی هكسانیی ماف هكانی مرۆڤ
و ئازادیی ه بن هڕهتیی هكان ل ه بواره جیاوازهكانی
سیاسی ،ئابووری ،كۆم هاڵی هتی ،كولتووری و
ه هموو بوارهكانی ژیانی مرۆڤ دهگ هی هنێ.
ل ه مادهی ()٢ی ه همان كۆنوانسیۆندا دهوڵ هتانی
ئ هندام ب هرپرسیار ك راون ك ه ه هاڵواردنی ڕهگ هزی
ش هرم هزار بك هن و ،بەبێ دواك هوتن سیاس هتی
سڕین هوهی ه هموو جۆره ه هاڵواردنێك جێب هجێ
بك هن و پشتگیری ل ه هیچ یاسا یان كردارێك
ن هك هن ك ه ه هاڵواردنی ڕهگ هزیی دژی تاك هكان یان
گرووپ هكانی لێ بك هوێت هوه .ه هروهها دهوڵ هتان
نه ت هنیا دهب ــێ خۆیان دهس ــت بۆ ه ـهاڵواردن ــی
ڕهگـــهزی ن ـهب ـهن ،ب هڵكوو دهب ــێ ب ـه ه هنگاوی
گونجاو وهك دهركردنی یاسا ب هر ب ه ه هاڵواردنی
ڕهگ هزیی دژی ه هر تاك یان گرووپێكی مرۆیی
بگرێ .ه هروهها ل ه بڕگ هی دووهمی ه همان مادهدا
هاتوه“ :دهوڵ هتانی ئ هندام ل ه كاتی پێویستدا ل ه
بوارگ هلی كۆم هاڵی هتی و ئابووری و كولتووری

ڕهگ هزپ هرستی دیاردهی هكی مێژوویی ه ك ه
ب ـ ه درێ ــژای ــی م ــێ ــژوو ه ــۆك ــاری پێشێلكردنی
م ــاف ـ ـهك ــان ــی مـــــرۆڤ بـــــووه و ،ب ـهس ــت ــێ ــن ــی
هێژمۆنی و بااڵدهستیی هەندێك ل ه گرووپ ه
م ــرۆی ــی ـهك ــان ب ـهس ـهر گ ــرووپ ـ ه مرۆیی هكانی
تر و ت هنان هت هەندێك ل ه دهوڵ ـهت ــان ب هس هر
دهوڵ هتانی تر خۆش كردوهو ل ه ئ هنجامی ئ هو
م هزن یخوازییەدا ،ناكۆكی و ش هڕی ب هردهوام ل ه
كۆم هڵگەكاندا س هری ه هڵداوه .ڕهگ هزپ هرستیی
ن ــازی ــس ــت ــی ك ـ ـه بــهرهــهمــی مــهزنــیخــوازیــی
ژێ ــرم ــهن ــهك ــان ب ـ ـهس ـ ـهر ه ـ ـهم ــوو ك ــۆم ـهڵ ــگ ــە
ب هش هریی هكان ب ــوو ،گ ـهورهت ــری ــن كارهساتی
م ــرۆی ــی م ــێ ــژووی ه ــاوچ ـهرخ ــی ل ـێك ـهوت ـهوه.
ه ـهرچ ـهن ــد دهرهنــجــامــ ه ك ــارهس ــات ــب ــارهك ــان ــی
ڕهگ هزپ هرستی ل ه نازیسمدا كورت نابێت هوه و
مێژوو شاهیدی ش هڕ و ملمالنێی خوێناویی
نێوان كۆم هڵگە جیاوازهكان ل ه ئ هنجامی بیری
م هزن یخوازان هی ڕهگ هزپ هرستان بۆت هوه ،ب هاڵم
مرۆڤای هتی ل ه دوای ج هنگی جیهانیی دووه هم
بوو ك ه ب ه جیدی بیری ل ه ڕووب هڕووبوون هوهی
ئ هو دیاردهی ه كردهوه و ب ه كردهوه ل هو پێناوهدا
ه هنگاوی نا .جاڕنام هی جیهانیی ماف هكانی
مـــرۆڤ ب ـه ی ـهك ـهم ب ـهڵ ــگ ـهن ــام ـهی وش ــی ــاری ــی
گ هالن ب هرامب هر ڕهگ هزپ هرستی و دهمارگرژی
دادهن ــرێ ،ك ه ب ه ڕوونی و پێداگریی هوه داوای
ئازادی و ی هكسانیی نێوان ه هموو مرۆڤ هكان
دهكا و ه هر چ هشن ه ه هاڵواردنێك ڕهت دهكات هوه.
كۆنوانسیۆنی ن ههێشتنی ه هموو شێوازهكانی
ه هاڵواردنی ڕهگ هزی و ه هروهها كۆنوانسیۆنی
ن ههێشتن و سزادانی جینای هتی ئاپارتاید ك ه
ل ه الی هن ڕێكخ راوی ن هت هوه ی هكگرتووهكانەوە
ل ه سااڵنی  ١٩٦٥و  ١٩٧٣دهرچوون ،پت هوترین
هــهنــگــاوی ك ــۆم ـهڵ ــگ ــەی نــێــودهوڵــهتــیــن بۆ
ب هرهنگاربوون هوهی ڕهگ هزپ هرستی.
كۆنوانسیۆنی ن ــێ ــون ـهت ـهوهی ــی ن ههێشتنی
ه هموو شێوازهكانی ه هاڵواردنی ڕهگ هزی وهك
ڕاش ــك ــاوت ــری ــن و وردتــریــن ڕێكك هوتننام هی
نــێــودهوڵــهتــی ب ــۆ دهس ــت ـ ـهب ـ ـهری ب ــی ــرۆك ـهی

و هتد ڕێوشوێنی تایب هت و دی ــاری ــك ـراودا به
م ـهب ـهس ــت ــی دهســتــهبــهری گ ـهش ـ ه (ت ــوس ــع ـه)ی
پێویستی هەندێك ل ه گرووپ ه ڕهگ هزیی هكان یان
ك هسانی س ـهر ب ـهو ڕگ ـهزان ــه و پشتگیری ل هو
گرووپ و ك هسان ه دهگرنهب هر [.”]...
ل ه ماددهكانی ( )٣و ()٤ی ئ هو كۆنوانسیۆن هدا
دهوڵ هتانی ئ هندام ب هرپرسیار ك ـراون ك ه ه هر
چ هشن ه پرۆپاگ هند ه ی ــان ڕێكخ راوی بیناك راو
ل هس هر هزر و تیۆریی م هزن یخوازی ڕهگ هز یان
مرۆڤ هكانی س هر ب ه ڕهنگ یان ئیتنیكێكی تایب هت
ق هدهغ ه بك هن.
ه ــهروهه ــا ل ـ ه ك ــۆن ــوان ــس ــی ــۆن ــی ن ــێ ــون ـهت ـهوهی ــی
ن ههێشتن و ســزادانــی جینای هتی ئ ــاپ ــارت ــای ــد،
واڵت ــان ــی ئ هندامی كۆنوانسیۆن ئ ـهو ت ــاوان ـه ب ه
تاوانی دژهمرۆیی و كرداری دژهمرۆیی ل ه ق هڵ هم
دهدهن ك ه ه هڕهش هی هكی جیدین ل هس هر ئاشتی
و ئ همنی هتی نێون هت هوهیی .وات ـ ه ئاپارتاید یان
ڕهگ هزپ هرستی چیی تر وهك پرسێكی نێوخۆیی
س هیر ناكرێن و بك هرانی ل ه ب هرامب هر كۆم هڵگەی
نێون هت هوهییدا ب هرپرسیار ك راون .ل ه ڕوانگ هی ئ هو
كۆنوانسیۆن هوه دهست هواژهی “ئاپارتاید” بریتیی ه
ل ه سیاس هت و ڕێكارهكانی هاوشێوهی جیایی
ڕهگ هزی و ه هاڵواردنی ڕهگ هزی ك ه له س هردهمی
ڕێژیمی پێشووی ئ هفریقای باشوور جێب هجێ
دهكــــران و ه ـهم ــوو ئــهو كــــرداره دژهم ــرۆی ــی ــان ـ ه
دهگرێت هوه ك ه ب ه ئامانجی س هپاندنی هێژمۆنیی
گرووپێكی ڕهگ هزی ب هس هر گرووپێكی ڕهگ هزیی
تر ئ هنجام دهدرێن و ب هشێوهی هكی سیستماتیك
ست همیان ل ێدهك هن.
ســـهرهڕای ئ ـهو ه ـهواڵن ــه و زۆر ه ـهوڵ ــی تری
كۆم هڵگەی نێودهوڵ هتی ل هس هر ق هدهغ ه كردنی
ڕهگ هزپ هرستی و دهمارگرژیی ئایینی ،ئیتنیكی،
ن ـهت ـهوهی ــی ،ف هره هنگی و  ...ت ــا ئێستاش ئ هو
دیاردهی ه ه هڕهش ه ل ه مرۆڤای هتی دهكا و ل ه زۆر
وێستگ هی مێژووییدا دهرهنجامی كارهساتباری
لێ ك هوتۆت هوه.
پرسیاری بن هڕهتی ل ــێ ــرهدا ئ ـهوهی ـه شێوازی
ڕووبــهڕووبــوونــهوهی كۆم هڵگە و دهوڵ ـهت ــان چ
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جیاوازیی هكیان ه هیهو ئ هو پێوهران ه چین ك ه ئ هو
جیاوازییان ه دروست دهك هن؟
بۆ وێن ه كوژرانی ڕهشپێستێك ل ه ئ همریكا،
ئ ـهو واڵتــه ت ــا ل ــێ ــواری شۆڕشێكی ج ـهم ــاوهری
دهبا و فشارێكی ڕاست هقین ه ل هس هر دام ـهزراوه
دەوڵەتییەکان دروس ــت دهك ــا و ئاراست هی ڕای
گشتی ب هرهو (تقبیح)ـی ئ هو كارهسات ه هان دهدا.
وێن هی هكی تر ل ه ڕهگ هزپ هرستی و م هزن یخوازی
ل ـه ئ ــێ ـران ب ــه شێوهی هكی ڕۆژانـــه و بـــهردهوام
دهبینرێ ،ك ه ل ه الی هن دام ـهزراوه ڕهسمیی هكانی
واڵتـــهوه ن ــه ت هنیا شــهرمــهزار ن ــاك ــرێ ب هڵكوو
پاساوی بۆ دههێنرێت هوه و ت هنان هت پشتگیریی
لێ دهكرێ و ژێرخان ه فكری و تیۆریی هكانی بۆ
بنیات دهنرێ.
دهوڵ هتی ئێ ران ك ه كۆنوانسیۆنی ن ههێشتنی
ه ـهم ــوو ش ــێ ــوازهك ــان ــی ه ــهاڵواردن ــی ڕهگــــهزی و
ه هروهها كۆنوانسیۆنی نێون هت هوهیی ن ههێشتن
و سزادانی جینای هتی ئاپارتایدی واژۆ كردوه و
پێب هندیی خۆی ب ه نێوهرۆك هك هیان دهربڕیوه،
ب ـهش ــێ ــوهی ـهك ــی سیستماتیك پـــهره ب ـ ه ب ــی ــر و
كردهی ڕهگ هزپ هرستان ه دژی ك همین ه ن هت هوهیی و
ئایینیی هكان دهدا و وێ ڕای پێشێلكردنی پێب هندیی ه
نێودهوڵ هتیی هكانی ،ه هموو سنووره ئ هخالقی
و مرۆیی هكان ل ه نێوخۆی ئێ راندا دهب هزێنێ و
ل ه ه همان كاتدا واڵتانی تر ب ه ڕهگ هزپ هرستی
تۆم هتبار دهكا.
كورد ل ه ئێ راندا وهك ك همین هی هكی ن هت هوهیی
الن ـیك ـهم ل ـ ه س ـهردهم ــی ه ـهر دوو حكووم هتی
پــههــلــهوی و كـــۆمـــاری ئ ــی ــس ــام ــی ــی ــدا ل ـهگ ـهڵ
نامرۆڤان هترین ش ــێ ــوازهك ــان ــی ڕهگ ـهزپ ـهرس ــت ــی
بــهرهوڕوویــه .ك ــوردهك ــان ل ـهو واڵت ــهدا ل ه مافی
خ ــوێ ــن ــدن ب ـه زم ــان ــی زگ ــم ــاك ب ـێب ـهش كـــراون،
كۆڵب هرانی ك ــورد ب ه ت هق هی ڕاست هوخۆی هێزه
ئ همنیی هكانی ئێ ران دهكوژرێن ،الوانی كورد ب ه
تاوانی نیشتمانپ هروهری ئەشكەنج ه دهدرێن و
ئێعدام دهكرێن ،سامانی ژێرزهوی و س هرزهویی
كوردستان به تااڵن دهبرێ و ك همترین سوودی
بــۆ كـــوردهكـــان ن ــی ــی ـه ،هــــــهاڵواردن لــه ه ـهم ــوو
بوارهكانی پ ـهروهردهی ــی ،كولتووری ،ئابووری،
سیاسی و كۆم هاڵی هتیی دژی كوردهكان پ هیڕهو
دهكرێ و ب ه گشتی دهكرێ بڵێین ڕهگ هزپ هرستی
بهشێوهی هكی سیستماتیك و ل ه الی هن دام هزراوه
ف هرمیی هكانی دهوڵ ـهت ـهوه دژی ن ـهت ـهوهی كورد
ب ـهڕێ ــوه دهچـــێ .ل ـه ه ـهم ــان ك ــات ــدا ه ـهم ــوو ئ هو
جینای هتان ه به ه ــۆی ن هبوونی كۆم هڵگەی هكی
م هدهنیی ئازاد و س هرب هخۆ و ه هروهها ن هبوونی
میدیای ئ ــازاد ،تێچووی ڕێژیم ب ه الن یك همی
خۆی گ هیشتوه.
ك ــردهی ـهك ــی ڕهگ ـهزپ ـهرس ــت ــان ـهی پۆلیسێكی
ئ همریكا ك ـ ه دهسب هجێ دهس ــب ـهس ـهر ك ــراوه و
ت هحویلی یاسا دراوه ،ك ــردهی ـهك ك ـ ه ن هت هنیا
ســـۆزی ڕای گشتیی ك ــۆم ـهڵ ــگ ــەی ئ همریكای
ڕاكــێــشــاوه ب ـهڵ ــك ــوو دهســـهاڵتـــی س ــی ــاس ــی ل ه
ب هرزترین ئاستدا هێناوهت ه س ـهر خ ـهت ،بۆت ه
هۆی س هره هڵدانی ق هی رانێكی گ هوره ل ه ئاستی
ئ همریكا و ت هنان هت پ هلی كێشاوهت ه ژمارهی هكی
زۆر ل ـ ه واڵتـــان ل ـ ه گ ــۆش ـه و ك ـهن ــاری جیهان.
ه هموو دام ــودهزگ ــا دهستووریی هكانی ئ همریكا
ك هوتوون هت ه ه هوڵ تا دڵنیایی بدهن ه هاوواڵتییان
ك ه ب هرهنگاری ڕهگ هزپ هرستی دهبن هوه و ئیزن
نادهن بۆ جارێكی دیك ه ئ هو دیاردهی ه ئاسایشی
مرۆڤ بخات ه م هترسیی هوه.
ل ه گۆش هی هكی دیك هی جیهان و ل ه كرماشان
ه هڵسوك هوتی ڕهگ هزپ هرستان هی دامـــهزراوهی
ش ــارهوان ــی ،گیانل هدهستدانی دڵت هزێنی ژنێكی
كوردی ل ێك هوت هوه .ئ هو كارهسات ه ك ه درێژك راوهی
سیاس هتی ڕهگ هزپ هرستان هی زیاتر ل ه چوار دهی ه
ت هم هنی كۆماری ئیسالمیی ه دژی ن هت هوهی كورد،
ن ه ل ه ئاستی ڕای گشتی و ن ه ل ه ئاستی دام هزراوه
ڕهسمیی هكان ك همترین كاردان هوهی لێ ك هوت هوه
و ه هروهك باب هتی كوژرانی ڕۆژان هی كۆڵب هران
وهك ڕووداوێكی ئاسایی و ڕووتین س هیری ك را.
***
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ئەوەی کۆماری ئیسالمی دەیخوازێ و

ئەوەی ڕۆژئاوا خۆ لە دیتنی دەپارێزێ

و :کەماڵ حەسەنپوور

ڕێبەرانی دنیا بە دڵف راوانییەکی زۆرەوە
سیاسەتێکیان ب ــەرام ــب ــەر ئ ــێ ـران ڕەچ ــاو
کردوە کە ب ێئاکامە .کاتی خۆی ئامانجە
س ــەرەک ــی ــی ــەک ــان ــی شــۆڕشــی ئیسالمیی
 ١٩٧٩بــە ڕوونــــی لــە الیــــەن ئ ــای ــەت ــوڵ ــا
خومەینی باسیان ک را ،واتە لە نێو بردنی
دێموک راسی ،شێوەی ژیانی ڕۆژئاوایی و
سەپاندنی ئیسالمی شێعە بەسەر دنیادا.
لێکۆڵینەوە لە سیاسەتی  ٤١ساڵەی
ک ــۆم ــاری ئیسالمی ڕاستییەکی بەهێز
ئاشک را دەکـــا ،ئ ــەوی ــش ئ ــەوەی ــە ک ــە ئەو
ڕێژیمە هیچکات ئ ــەو ئامانجانەی وەال
نەناون و ئەوان هێشتا پرەنسیپی سەرەکی
بۆ هاندانی ڕێژیمن .ئەوە ڕاستییەکە کە
ڕۆژئاوا خۆ لە دانپێدانانی دەبوێرێ.
خومەینی نووسی“ :ئێمە دەب ــێ شەڕ
بکەین ،تا گشت گەندەڵی و ملهوڕییەک
دژی یاسای ئیسالمی لە نێو دەچێ”.
س ــەرەڕای پەتای جیهانیی ڤیرووسی
کۆرۆنا و کاریگەرییەکەی لەسەر ئێ ران،
تەنانەت بە گوێرەی ڕاپۆرتی خۆیشیان
کاریگەرییەکی خ ـراپ ــی هــەبــووە ،ب ــەاڵم
لەوانەیە لە ڕاستییدا لەوەش خ راپتر بووبێ،
الیەنە توندئاژۆکانی نێو ڕێژیم ،هاوتەریب
لەگەڵ ئامانجە ڕاستەقینەکەیان ،زەختی
خۆیان پاراستوە .لە ١٤ی ئاوریل ،پیاوانی
چەکدار بۆ ماوەیەکی کورت لە گەرووی
ه ــۆرم ــوز دەس ــت ــی ــان ب ــەس ــەر پاپۆڕێکدا
گرت کە ئااڵی هۆنگ کۆنگی هەڵدابوو و
ستافەکەی چینی بوون.

کردنەوەی پێوەندییەکان و گەڕاندنەوەی ئێ ران بۆ
نێو کۆڕی واڵتان هەڵگرتوە.
ئەوان هەڵە بوون .با لە زمانی سەرۆک کۆماری
واڵتە یەکگرتووەکان ،کە لە ٨ـی ژانویەی  ٢٠٢٠قسەی
دەکرد ،بگێڕمەوە“ :دوای ڕێککەوتنە گەمژانەکەی کە
لە  ٢٠١٥واژۆ ک را ،و  ١٥٠میلیارد دۆالری ــان پێ درا،
باسی ئ ــەوەش ناکەم کە  ١.٨میلیارد پ ــارەی نەغد
بــوو ،ئ ــێ ـران دوژمنایەتیی زی ــات ــر بــوو .ل ــە جیاتی
ئەوەی بە واڵتە یەکگرتووەکان بڵێن “سپاس” ،ئەوان
هاواریان کرد “بمرێ ئەمریکا” .لە ڕاستییدا ئەوان
ئ ــەو ڕۆژەی کە ڕێککەوتنەکە واژۆ ک ـرا هاواریان
کرد “بمرێ ئەمریکا” .دوایە ئێ ران دەستی کرد بە
تەڕاتێنی ت ــێ ــرۆر ،بە پشتیوانیی دارای ــی ــەک کە لە
ڕێککەوتنەکە گیری کەوتبوو ،لە یەمەن ،سووریە،
لوبنان ،ئەفغانستان و عێ راق جەهەننەمیان دروست

خومەین ی لە بارەی ئامانجی سەرەکیی ڕێژیم زۆر بە ڕوون ی
دەدوا“ :ئێمە ئامانجی خۆمان دیاری کردوە کە باڵو کردنەوەی دەسەاڵتی
ئیسالم و سەرکوتی فەرمانڕەوایی داگیرکەران ی دنیایە”.
ڕۆژی دواتر ١١ ،بەلەمی سەر بە هێزی
دەریاوانیی سپای پاسداران لە پاپۆڕی
س ــەرب ــازی ــی واڵت ــە یەکگرتووەکان نزیک
ب ــوون ــەوە کە لە ئ ــاوە نێونەتەوەییەکاندا
خەریکی ڕاهێنان لەگەڵ هێلیکۆپتەری
ســـەربـــازی بــــوون .پــاپــۆڕەکــانــی واڵتــە
ی ــەک ــگ ــرت ــووەک ــان چ ــەن ــد جــار ل ــە ڕێگەی
ڕادیۆییەوە هۆشدارییان پێ دان ،هۆرنیان
ب ــۆ لــــێدان و ب ــە ئ ــام ــێ ــری هــەرانــانــەوە،
دەن ــگ ــەدەن ــگ ــی ــان ســــاز کـــــرد .ب ــەل ــەم ــە
ئێ رانییەکان پ ــاش نزیکەی کاتژمێرێک
شوێنەکەیان جێ هێشت.
ل ــە  ١٩٧٩بــەم الوە دن ــی ــا بــــەرەوڕووی
گیروگرفتی سەرچاوە گرتوو لە ڕێژیمی
ئێ ران ب ــوون ــەوە .لە  ٤١ساڵی ڕابـــردوودا
ئێ ران ب ــەردەوام یا بۆخۆی ڕاستەوخۆ ،یا
بەدەستی میلیشیا بەکرێگی راوەکانی وەک
حیزبوڵاڵ و حوسی ،تاقمێک بۆمب دانان،
هێرشی مووشەکی ،مرۆڤکوژی و ئاکاری
تێرۆریستییان لە خۆرهەاڵتی نێوەڕاست
و لە سەرانسەری دنیا بەڕیوە ب ــردوون.
دەیان ساڵە ،ئێ ران بەهەمان شێوە هەوڵی
لێب ڕاوانەی داوە کە وزەی ئەتۆمی بەرهەم
بێنێ ،بەو ئامانجە ،ئەگەرچی بە ئاشک را
ددانـــی پ ــێ ــدا نــەنــاوە ،ک ــە ب ــت ــوان ــێ چەکی
ئەتۆمی دروست بکات.
وێناچێ ڕێژیمی ئێستا ئەو ئامانجەی
وەال نابێ .لە  ،٢٠١٥لە هەوڵێکدا بۆ لە پەلوپۆ
خستنی بەرمانە ئەتۆمییەکەی ،ئەندامانی
ه ــەم ــی ــش ــەی ــی ئ ــەن ــج ــوم ــەن ــی ئ ــاس ــای ــش ــی
ن ــەت ــەوە ی ــەک ــگ ــرت ــووەک ــان ل ــەگ ــەڵ ئاڵمان
ڕێککەوتنێکیان لەگەڵ ئێ ران واژۆ کرد.
ب ێگومان هەموو بەشدارەکان ،لە نێویاندا
س ــەرۆک کۆماری واڵت ــە یەکگرتووەکان،
بــــاراک ئ ــۆب ــام ــا ،ب ــاش ــت ــری ــن مەبەستیان
هەبوو .ب ــەو ڕێککەوتنە ،کە ب ــووە هۆی
دەسکەوتێکی مەزنی ئابووری بۆ ئێ ران،
ئەوان پێیان وابوو خولیا ئەتۆمییەکانی
ڕێژیمیان بۆ الن یکەم  ١٥ساڵ وەستاندوە
و دنیایان ک ــردۆت ــە شوێنێکی ئەمینت ر.
جگە ل ــەوە ئ ــەوان لەو بڕوایەدا ب ــوون کە
هەنگاوێکی گرینگیان بـــەرەو ئاسایی

کرد .ئەو مووشەکانەی شەوی ڕابردوو بە ئێمە و
هاوپەیمانەکانمانییەوە نان ،بەو داراییانە ک ڕابوون
کە بەڕێوەبەرایەتیی پێشوو پێیانی گەیاند”.
دنیای شارستانی لە کوێ هەڵەی کرد .هەڵەکە
ه ــەم ــان هەڵە ب ــوو ک ــە دنیا ب ــەرام ــب ــەر ب ــە ئادۆلف
هیتلێر ک ــردی .کاتێک کە ،بۆ یەکەم جار لە ١٩٢٥
کتێبی م ــای ــن ک ــەم ــف [خ ــەب ــات ــی م ــن ،ک ــە هیتلێر
نووسیویەتی .و ].چاپ ک را ،هیچ کەس نەیخوێندەوە،
ئەگەر خوێندیشیانەوە ،کەس لەو بڕوایەدا نەبوو
کە ئەو شتانەی گوتوونی بە مەبەستەوە بوون.
ب ــەاڵم ئەو فەلسەفەی کە بیری سیاسیی هیتلەر
لەسەریان دام ــەزراب ــوو لەوێدا باسیان ک رابوو ،بە
عالەم ئاشک را ،چەند ساڵ پێش ئ ــەوەی کە بگاتە
پلەیەک تا جێبەجێیان بکا .ئەگەر سیاسەتوانان،
یا دروستکەرانی ب ــی ــروڕا ،بە جیدییان وەرگرتبا،
نەیاندەهێشت هیتلێر بگاتە ئەوپەڕی دەس ــەاڵت.
ئەو هەرگیز نەیدەتوانی ببێتە سەرۆکی ئاڵمان.

ئیسالمی ،دەوڵەتی سەرقاڵ کردوە یا ڕاستەوخۆ
ی ــا ب ــە دەس ــت ــی میلیشیا بەکرێگی راوەکانی ،کە
هەلی بۆ ڕەخساندوە تا خۆی لە وەئەستۆ گرتنی
بەرپرسایەتی ب ــدزێ ــت ــەوە ،ل ــە زنجیرەی ئاکاری
تێرۆریستی ،وێ رانی و مرۆڤکوژیی کە نە تەنیا
بەرەوڕووی ئامانجی ڕۆژئاوایی ک راونەوە ،بەڵکوو
دژی م ــوس ــوڵ ــم ــان ــان ــی غ ــەی ــرە ش ــێ ــع ــەش ب ــۆت ــەوە.
خومەینی ڕای گەیاند“ :کوشتنی کاف ران ،یەکێک لە
نایابترین ئەرکەکانە کە خودا بۆ مرۆڤانی تەرخان
کردوە”.
ئەو لەبارەی ئامانجی سەرەکیی ڕێژیم زۆر بە
ڕوونی دەدوا“ :ئێمە ئامانجی خۆمان دیاری کردوە
کە باڵو کردنەوەی دەسەاڵتی ئیسالم و سەرکوتی
فەرمانڕەوایی داگیرکەرانی دنیایە”.
ئـــەوە دوژم ــن ــای ــەت ــی ــی ل ــێ ــب ـڕاوان ــەی ئ ــێ ـران دژی
عەرەبستانی س ــع ــوودی سوننی شی دەک ــات ــەوە.
پاشایەتیی عەرەبستان کە دوو لە پیرۆزترین
ش ــارەک ــان ــی ئیسالم ،مەککە و م ــەدی ــن ــە ،ل ــە نێو
سنوورەکانیدا هەڵکەوتوون ،خ ــۆی بە ڕێبەری
دنیای ئیسالم دەزان ــێ ،ئیدیعایەک کە بە توندی
لە الی ــەن ئێ ران خست راوەتە ژێر پرسیار .ڕێژیم،
عەرەبستانی سعوودی وەک ڕکابەری م ــەزن لە
ڕوانگەی سیاسی و ،هەروەها دینی و هێژمۆنیی
ناوچە سەیر دەکا .لە  ،١٩٨٧ئایەتوڵاڵ خومەینی ڕای
گەیاند کە مەککە لەدەست “تاقمێک ب ێدین”دایە.
عەرەبستانی سعوودی بە هەمان شێوە واڵم
دەداتەوە .لە  ،٢٠١٨شازادەی جێگرەوەی سعوودی،
محەممەد بین سەلمان ،ڕای گەیاند کە ڕێبەری
گــــەورەی ئــێــران ،ئ ــای ــەت ــوڵ ــا خ ــام ــن ــەی ــی “ڕووی
هیتلێری سپی ک ــردۆت ــەوە [ ]...هیتلێر هەوڵی دا
ئورووپا داگیر بکا .ڕێبەری گەورە هەوڵ دەدا دنیا
داگیر بکا”.
ت رامپ پەیتا پەیتا حاشای کردوە کە مەبەستی
گۆڕینی ڕێژیم ب ــێ ،ئ ــەو دەڵ ــێ دەی ــه ــەوێ تەنیا
پاشەکشە بە چاالکییە تێرۆریستییەکانی ئێ ران
بکا و وتووێژی نوێ لە بارەی ڕێککەوتنێکی نوێی
ئەتۆمی ئامانجیەتی .ئەگەر ئەوە لە کۆتاییدا بە
ئابلۆقەی چڕ لە الیەن واڵتە یەکگرتووەکان بێتە

ئایەتوڵاڵ خومەین ی“ :ئێمە دەخوازین ببینە هۆی وشکبوون ی ڕیشەی زایۆنیزم،
کاپیتالیزم و کۆمۆنیزم لە سەرانسەر دنیا .ئێمە دەمانهەوێ ئەو کارە بکەین کە خودای
پڕتوانا دەخوازێ ،ئەویش تێ كشکاندن ی ئەو سیستمانەیە کە لەسەر ئەو سێ بنەمایە
دامەزراون و ،بڕەو بە حکوومەتی ئیسالمیی پێغەمبەر بدەین”.
ئـــەو ه ــەڕەش ــەی ــەی ئ ــێ ــران ل ــە دن ــی ــای خـــاوەن
ش ــارس ــت ــان ــی ــی دەکـــا ب ــە تــــەواوی ل ــەگ ــەڵ ڕێژیمی
شۆڕشی ئیسالمی دێتەوە کە خەڵکەکەی لە ١٩٧٩
خوازیاری بوون .ئایەتوڵاڵ خومەینی ،کەسایەتیی
سەرەکی بۆ ئاراستەی نوێی ئێ ران ،لە دێسامبری
 ١٩٧٩بوو بە ڕێبەری گ ــەورە .فەلسەفەی ناوب راو،
کە نەیدەشاردەوە و  ٤٠ساڵ لەمەو پێش لە بارەیدا
نووسیبووی ،دەیخواست کە یاسای شەریعەت
دەستبەجێ لە نێوخۆدا بەڕێوە بچێ و سیاسەتێکی
دەرەوە بەڕێوە بچێ کە ئامانجەکەی باڵو کردنەوەی
ئیسالمی شێعە ل ــە س ــەران ــس ــەری دن ــی ــا ،ب ــە هەر
شێوەیەک کە بکرێ ،بوو.
ئەو ڕای گەیاند“ :ئێمە شۆڕشی خۆمان هەناردەی
سەرانسەری دنیا دەکەین .تا هاواری ‘ال الە اال اللە’
لە هەموو دنیا باڵو نەبێتەوە ،خەبات درێژەی دەبێ”.
یا دیسان“ :دامەزراندنی دەوڵەتێکی ئیسالمی لە
سەرانسەری دنیا مەزنترین ئامانجی شۆڕشە”.
هەوڵدان بۆ ئەو ئامانجە بنەڕەتییەی شۆڕشی

ئاراوە ،زۆر شتێکی باش دەبێ .بەاڵم سەیر کردنی
ڕاستییەکان بە چاوی ئاوەاڵ دەری دەخا کە ژیانی
ڕاستەقینە لەگەڵ ئەو ڕێژیمە شتێکی مومکین
نییە .ڕێبەرانی دنیا دەیانهەوێ باوەڕی پێ بکەن
بەاڵم ناتوانن ،یا نایانهەوێ بیبینن کە ئەوە حاشا
کردن لە ئامانجی سەرەکیی ڕیژیمی شۆڕشگێڕی
ئێ رانە ،واتە هۆی سەرەکیی بوونی ئەو ڕێژیمە.
ئ ــەوان ــە وش ــەی دام ــەزرێ ــن ــەری ڕێژیمن ،یەکەم
ڕێــبــەری گــــەورە ،ئ ــای ــەت ــوڵ ــا خ ــوم ــەی ــن ــی“ :ئێمە
دەخوازین ببینە هۆی وشکبوونی ڕیشەی زایۆنیزم،
کاپیتالیزم و کۆمۆنیزم لە سەرانسەر دنیا .ئێمە
دەمانهەوێ ئەو ک ــارە بکەین کە خ ــودای پڕتوانا
دەخوازێ ،ئەویش تێ كشکاندنی ئەو سیستمانەیە
کە لەسەر ئەو سێ بنەمایە دامەزراون و ،بڕەو بە
حکوومەتی ئیسالمیی پێغەمبەر بدەین”.
ئورشەلیم پۆست – نەویل تێلێر

خشپەی
مەترسییە شاراوەکان
هەر گەل و نەتەوەیەک لەم سەردەمەدا کە
جوغرافیایەکی تایبەت و دیاری بۆ خۆی نەبێ
و خــاوەن دەســەاڵت و هێز نەبێ و ،بە گشتی
بـێبــەش لــە ســەروەریــی سیاسی بــێ لــە هیچ
بازنەیەکی سیاسیی ئەوتۆدا کە مافەکانی دیاری
بکرێ جێگای نابێتەوە و ،ئەگەریش جاروبار
ئاوڕێکی لێ بدرێتەوە ئەوە بێگومان بە واتای جەمیل سەرمەستی
بەزەیی دەسەاڵتی سەرەوەترە نەک گەیشتن بە
مافێکی سیاسی.
ئێمەی کورد خەڵکی واڵتێکین بە ناوی کوردستان ،بە جوغرافیا،
فەرهەنگ و مێژوو و زمان و کولتوورێکی هاوبەش و تایبەت بە
خۆمان هەیە ،کە بەداخەوە لە الیەن داگیرکەرانەوە لەگەڵ ئەوەی
کە دابەش کراوین مافی دەسەاڵت و سەروەرییشمان لێ ستێندراوە
و ،سروشتییە کە ئێمەش بە شێوازگەلێکی جیاوازا ڕووبەڕووی ئەم
داگیرکارییانە بووینەتەوە و؛ لەم پێناوەشدا دەسکەوتمان هەبووە و
زۆر شتیشمان لە کیس چووە.
جیا لە خەباتی چەکداری کە بەشە دیار و بەرچاوەکەی شەڕە ،جۆرە
شەڕێکی سارد و نادیار و شاراوەش لە نێوان دوو بەرەی شەڕدا
دێتە ئاراوە و ،تێگەیشتن لە مەبەستە شارەوەکانیشی پێویستیی بە
وشیارییەکی زۆر هەیە بۆ ئەوەی بکرێ بەرپەرچی بدرێتەوە.
زۆر ناگەڕێینە دواوە و لە کۆماری ئیسالمییەوە دەگێڕینەوە و
بە تایبەت دوای قۆناغی شەڕی چەکداریی چڕوپڕ ،دابڕانی هێزی
پێشمەرگە لە خەڵک و خاکەکەی ،دەستی دوژمــنــی بۆ داڕشتنی
پیالنەکانی ئاوەاڵتر کرد .ســەرەڕای ڕاگرتنی چاالکیی پێشمەرگانە
لە الیەن هێزە کوردییەکانەوە ،ڕق و قینی دەسەاڵتدارانی تاران بە
نیسبەت کورد و کوردستان زۆر لەوە زیاتر بوو کە دەستبەرداری
پیالنی دوژمنکارانەیان بــن .بۆیە لە ڕێگەی نــەرم و بە خشپەوە
بەرنامەیان بۆ داڕمانی کۆمەڵگەی کوردستان و تاکی کورد داڕشت و
هەموو ئەو دەسەاڵتەیان بۆ لێدانی بیر و هزر و جەستەی کۆمەڵگەی
کوردستان و تەنانەت ژینگەی کوردستان بەکار هێناوە.
لە پەرەپێدان و هێنانی مادەی هۆشبەر بۆ کوردستان و بنبڕکردنی
توانایی و وزەی الوانی کوردەوە بگرە ،تا هەوڵی تواندنەوەی زمان و
فەرهەنگ و کەلەپوورمان ،تا دزینی ئاسەوارە کۆن و مێژووییەکانی
ئەم گەلە و ،تێکدانی ژینگە و ئاگرتێبەردانی دارستان و لەوەڕگەکانی
کــوردســتــان و ،لێکەوتەی ڕۆچــوونــی زەوی و زۆربــوونــی الفــاو
و خەسارەکانی و ،لێدانی دەیــان بەنداو و وشککردنی ڕووبــار و
چۆمەکان (کە کاریگەریی یەکجار خراپی لەسەر ژیانی خەڵک و
ژینگەی کــوردســتــان دانــــاوە) .هــەروەهــا دزیــنــی ســەرمــایــەی ئــاوی
کوردستان و گواستنەوەی بۆ شارەکانی دیکە و ،بێجگە لە بە تااڵن
بردنی سەرچاوە سروشتی و کانزا بایەخمەندکانی تری کوردستان بە
مەبەستی مانەوەی خۆیان و لە نێو بردنی ئەم نەتەوە ،کۆمەڵێک لەو
پیالنانەن وا بەڕێوە دەچن.
هەوڵە خێرا و بە بەرنامەکانی کۆماری ئیسالمی و بێدەنگی و
ناچاالکیی بزووتنەوەی کورد ،ڕەنگە لێکەوتەی وای بە دوادا بێ کە
ئیتر خاکێک بە ناوی کوردستان نەمێنێ کە ئێمە شەڕ بۆ سەروەریی
خەڵکەکەی بکەین .دەگــێــڕنــەوە دزێــک خەریکی بڕینەوەی قوفڵی
دووکانێک دەبــێ و ڕێبوارێک لێی دەپرسێ“ :مامە گیان خەریکی
چیت؟” کابرای دز لە واڵمدا دەڵێ“ :خەریکی لێدانی سازم ”.ئەویش
دەڵێ“ :بۆ بێدەنگە؟” ،دز دەڵێ“ :سبەی دەنگی دەردێ پەلە مەکە”.
وێدەچــــێ ئێمەش نــامــانــەوێ پــەلــەی لێبکەین و چــاوەڕوانــی
دەنگی بێدەنگیی داڕمانی ژینگە و ژیانی کوردستان و دەروونــی
خەڵکەکەمانین و کاتێک وەخۆ دەکەوین کە ڕەنگە دێر بێ.
لە ڕاستییدا بۆ شیکردنەوەی هەر کام لەم خەسارگەلە سەدان
کتێب پێویستە بنووسرێ تــا بزانین چ مەترسیگەلێکی شــاراوە
بەرۆکی پێگرتووین و ،ئێمەی کوردیش هەر بە پێوانەکەی جاران
دەیپێوین و زۆر جار دەڵێن شەڕ ماڵوێرانی دێنێ ،گەلۆ ئاخۆ شەڕەکە
ماڵوێرانکەرترە یان بێدەنگییەکە؟!
ئەگەر بمانەوێ هەڵوێستەیەک لەسەر ژینگە بکەین دەبێ بزانین،
پرسی ژینگە تەنیا زبڵ کۆکردنەوە و چاندنی نەمام نییە ،سیاسەتە
ئامانجدارەکانی کۆماری ئیسالمی بۆ تێکدانی ژێرخانی ژینگەیی
کوردستان زۆر بە خشپە و بەردەوام بەرەو پێش دەچێ .سااڵنێکە
کۆماری ئیسالمی بە بیانووی جیاجیاوە دەستی داوەتــە تێکدانی
ژینگەی کوردستان و هەم قازانجی ئابووریی لێدەکا و ،هەمیش بە
گشتی ئێکۆسیستمی ئەم ناوچەیە بەرەو ئاقارێکی مەترسیدار دەبا،
کە دەبێ بزووتنەوەی کورد سەرنجێکی تایبەت و خێرا بەم بوارە بدا
و سیاسەتی خۆی بۆ بەرگری لە ژینگەی کوردستان وردتر دابڕێژێ
و لە هەمووی گرینگتر بۆ ڕاگرتنی کوردستانێکی ئاوەدان بۆ ئێستا و
دواڕۆژ هەنگاوی کردەیی پێویستە.
درگــای کۆماری ئیسالمی لە پێوەندی لەگەڵ کوردستان لەسەر
یەک پاژنە دەسووڕێ ،کوردستان شوێنێکی ئەمنیەتییە و بە چاوێکی
ئەمنیەتییشەوە دەڕواننە کێشە و پرسەکانی .هەر بۆیە تەنیا مەبەستیان
لە هەر چاالکییەکیان لە کوردستان تەنیا زەربەلێدان لەم ناوچەیە.
مافیای سپای پاسداران لەگەڵ دەسپێکی پرۆژەی بەنداو لێدان لە
ئێران ،کوردستانیشی بەجێ نەهێشت .بە ڕاگواستنی ئاوی کوردستان
بۆ شوێنەکانی تر بە واتایەکی دیکە وێرانکردنی کوردستان بۆ
ئاوەدانکردنەوەی ئێران کە تەنیا لە پرۆژەیەکدا بێجگە لەو ژینگەیەی
کە تێکیداوە  ١٨٠کیلۆمیتر تونێلی ل ـێداوە و ،تەنیا ٪١٠ی ئاوی
کوردستان بۆ خۆی دەبــێ و ٪٩٠ی بۆ شوێنەکانی دیکەی ئێران
دەگوازنەوە.
ئەگەر وشیار نەبین کۆماری ئیسالمی لە داهاتوویەکی نزیکدا
ژێرخانێکی بەتاڵ ،ژینگەیەکی بێکەلک و تەنانەت مەترسیدار و
نەخۆش و پڕ لە قەیرانی ژینگەیی و مرۆییمان بۆ بەجێ دێڵێ.
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«مچەڕەش»
لە کۆمارەوە
هەتا خێڵەڕەش
ڕۆژی ٢٨ـی گەالوێژی ساڵی ١٣٦٤ی ههتاوی،
سهعات ١١ی سهر ل ه بهیانی جاشه خۆفرۆشهکان
و گرووپی زهربهتی سپای پاسداران هێرشیان
کرد ه سهر بازاڕی خێڵهڕهش و به چهکی ئارپیجی
و بیکەیسی ئاوربارانیان دەست پێکرد .هەر
وەک هەمیشە پێشمەرگەکانی مەڵبەندی بانە
لەژێر فەرماندەهیی مستەفا ڕەحیمی ناسراو بە
برایم چووکەڵی مــچــەڕەش ،دەستیان بە بەربەرەکانی کــرد .بەم
شێوەیە و لەژێر ڕێنوێنیی مــچــەڕەشدا دوژمــن
پاش ئــەوەی کە چەندین کــوژراو و برینداری لێکەوتەوە ناچار بە
پاشەکشە بوو .ل ه کۆتایی شهڕهکهدا بهداخهوه مستهفا کهوت ه بهر
گوللهی داگیرکهرانی کوردستان و ب ه توندی بریندار بــوو ،مخابن
پاش سهعات و نیوێک بهربهرهکانی لهگهڵ مهرگ کۆتایی بە ژیانی
خەباتگێڕانەی هات.
«مچەڕەش» له ساڵی ١٢٩٠ی ههتاوی له بنهماڵهیهکی وهرزێر و
ههژار له گوندی «کانیزۆراب»ـی ناوچهی فەیزواڵبەگیی سهقز لهدایک
بوو .لە دنیای پڕ لە زوڵم و ستەمی دەرەبەگایەتیی ئەو سەردەمەدا
گەورە بوو و ،هەر بە هۆی هەژاری و هەاڵواردنەوە نەیتوانی بچێتە
قوتابخانە و نەخوێندەوار مایەوە .پاشان بە بنهماڵهوە به هۆی ستهم و
زۆرداریی ئاغای دێ و نەبوونی ژیانێکی ئاسوود ه ل ه «کانیزۆراب»
باریان کرد و له ئاواییەکانی ناوچهی «بابۆسی» بان ه گیرسانهوه.
مستهفا به هۆی نهبوونی زهوی و زار دهستی ب ه شوانی کرد .لە
تەمەنی  ٢٥ساڵییدا باوکی لەدەست دا و پاش ماوەیەکیش دایکی
خۆشەویستی و ،بەم جۆرە دەردەکانی لەسەر یەک کەڵەکە بوون.
زوڵـموزۆری ژاندارمهکان وای له خهڵک کرد که مستهفا چهكێک
بکڕێ و له دهرفهتی لهباردا بهرانبهر ژاندهرمهکان ڕابوهستێ و دیفاع
ل ه خۆی و خەڵک بکا ،ههر ئ ـهودهم بوو ک ه تیشکی هیوا و ئازادی
له ناوچهی مههاباد ههاڵت و کۆماری کوردستان ب ه دهستی پێشهوا
قازی محهممهد دام ـهزرا .مستهفا وهک ههموو کوردێکی دڵسۆز و
نیشتمانپهروهر شادیی له دڵدا گهڕا و بۆ پارێزگاری ل ه کۆماری تاز ه
دام ـهزراوی کوردستان بوو ب ه پێشمهرگه و چاالکان ه ل ه شهڕهکانی
میرهدێ ،کۆننهاڵن و ناوچهی ڕهبهت ل ه سهردهمی کۆماردا بهشداریی
کرد .پاش ئهوهی کۆمار به دهستی ڕێژیمی پاشایهتی و نۆکهرانی
ڕووخا ،مستهفا قهت دوژمنایهتیی ڕێژیمی بهرانبهر به گهلی کورد ل ه
بیر نهچووەوە ،قهت ورهی شۆڕشگێڕی بهرنهدا و ل ه بهرانبهر زوڵم
و ستهمی ژاندارمهکاندا ملی کهچ نهکرد .مام مستهفا ل ه نێو خهڵکدا ب ه
هۆی کردهوهی شۆڕشگێڕان ه و دڵسۆزیی به ئینسانێکی به بیروباوە ڕ
ناسرابوو له بهرانبهر ناحهقییدا ڕادهوهستا.
شههید مستهفا دوای سهرکهوتنی شــۆڕشــی گـهالنــی ئــێــران بۆ
جارێکی دیکهش بۆ وهدیهێنانی ئامانجهکانی گهلی کــورد دهستی
دایەو ە چهکو بێ سێ و دوو کردن هاتەو ە نێو ڕیزی پێشمەرگهکانی
حیزبی دێموکراتی کورستان ،تا ڕێگای پێشهوا درێژ ه پێبدا و ئامانج ه
لهمێژینهکانی گهلی کــورد به حـهول و تێکۆشانی بێوچانی بێنێت ه
دی .مام مستهفای ب ه بیر و باوهڕ ل ه شهڕی  ٣مانگه وهک ئاربابای
سهرکهش بهرانبهر ب ه هێرشی دوژمنان ڕاوهستا له سهنگهردا ورهی
دهدا به هاوسهنگهرانی ،هانی دهدان ههتا قورس و قایمتر له بهرانبهر
هێرشی دوژمنانی کوردستاندا ،ک ه ههڕهش ه له مان و مەوجوودیەتی
گهلی کورد دهکهن بوهستن.
ڕۆژ ب ه ڕۆژ زیاتر ئهزموونی ل ه ژیانی پێشمهرگایهتی دهخست ه سهر
یهک .به هۆی کارامهیی و بــاوەڕی لە بڕاننەهاتووی لهم تهمهنهدا
ب ه ورەوە هــاودهمــی شــاخ و کێوهکانی کوردستان بۆ ڕزگ ــاری و
وهدیهێنانی ئامانجی حیزب بوو .لەگەڵ پێشمەرگە الوەکاندا بە سەبر
بوو و دڵسۆزانە ئەزموون و وانەکانی ژیانی پێشمەرگایەتیی خۆی پێ
دەوتنەوە.
ئهم تایبهتمهندییانه بوو به هۆی ئهو ه مستهفا ڕهحیمی ل ه پاییزی
 ٦٢به فهرماندهریی دهستەیهک ل ه پێشمهرگهکان دیــاری بکرێ.
ئەو ب ه کــردهو ه نیشانی دا شیاوی ئهم بەرپرسایەتیییە و دهتوانێ
بهرپرسایهتیی زیاتریشی ب ه هۆی لێهاتووییەوە پێ بسپێردرێ .مستهفا
وهک فهرماندهیهکی بهوهج و کارام ه ل ه شهڕهکاندا ڕۆڵی خۆی دهنواند
و ل ه سهنگهری پێشهوهدا بوو ،ب ه بهرنامهوه شهڕی دهکرد .شهڕهکانی
کهلییخان ،چۆمی ڕهشه قـهاڵت ،ئاربابا ،دهوسێنه ،پشتی کانیناو،
پشتی بۆیهن ،ڕێگای بانه-ئارمەرده و بانه-سەردهشت؛ ههمووی
شاهیدی بۆ بوێری و ئازایهتیی ئهم قارهمان ه نهمره و ئهم دڵسۆز ه
نیشتمانپهروهره و فهرمانده ههڵمهتبهرە دهدهن .دوژمن ب ه بیستنی
ناوی زراوی دهچوو چونکه دهیانزانی ل ه ههر شهڕێکدا بهشداری بکا
ناتوانن خۆ دهرباز بکهن.
ڵ ڕۆژ لێهاتوویی و کارامهیی خۆێ پتر
مستهفای قارهمان ڕۆژ لهگه 
دهردهخست پاش ماوهیهک ب ه فهرماندهریی لکی شههید حهمهدهمینی
مەعرووفی له هێزی ئاربابا دیاری کرا .ناوبراو به ههموو ههست و
وجوودیهو ه له ئامانجهکانی گهل دیفاعی دهکرد .ههرچهند یهکێک ل ه
کوڕهکانی ب ه ناوی ئهحمهد شههید بوو ،بهاڵم شههید بوونی ئهحمهدی
کوڕی ئیمان و بڕوای ل ه خهبات دژی دوژمنانی زیاتر کرد .شههید
مستهفا فهرماندهیهکی ئەرکوەخۆگر بوو .پیالنهکانی دوژمنی پووچهڵ
دهکــردهوه ،ههمیش ه هاوڕێکانی به ئهخالقی شۆڕشگێڕانه ڕێنوێنی
دهکــرد .وەک لە ســەرەوە ئاماژەی پێ کرا بــەداخــەوە ڕۆژی ٢٨ـی
گەالوێژی  ١٣٦٤گیانی بە نیشتمان بەخشی.

ژمارە ٧٧٥

١٥ی جۆزەردانی ٤ _ 1399ی ژوئەن 2020

لە دیکتاتۆرییەوە تا دێموکراسی
جین شارپ
و :مەنسوور مروەتی

(کودێتا ،هەڵبژاردن یان ڕزگاریدەری بیانی؟)

هەر وەک لە ژمارەی پێشدا باس کرا و لە ژمارەکان ی داهاتووشدا وەک زنجیرە
باس بەرچاوتان دەک ــەوێ ،لە دیکتاتۆرییەوە تا دێموکراس ی ناوی توێژینەوەیەک ی
“جین شارپ” ،بیرمەندی ناوداری بواری خەباتی مەدەن ی و ناتوندوتیژە .شارپ ساڵ ی
 ١٩٢٨لە ئۆهایۆی ئامریکا لەدایک بووە ،دوکتۆرای فەلسەفەی سیاسیی بووە و جیا
لە مامۆستایەتی لە زان کۆکان ی ئامریکا ،بۆ لێکۆڵینەوە لە سەر خەباتی ناتوندوتیژ
سەردان ی زۆر واڵتی کردوە و تەنانەت زۆر جاریش بۆ پەروەردەکردن ی خەڵک سەری لە
واڵتان ی دیکتاتۆرلێدراو هەڵێناوە و لەوە گرینگتر لە چەند واڵتێک خۆی گەیاندووەتە
ریزی پێشەوەی ناڕازییان و تێکەڵ بە خەڵ کی ئازادیخوازی ئەو واڵتانە بووە .کاکڵ ی
ئیدەکان ی جین شارپ ئەوەیە کە ‘’دیکتاتۆرەکان هێزی سەرەکیی خۆیان لە گوێڕایەڵ ی و
ملکەچیی خەڵ کەوە وەدەست دێنن ،ئەگەر خەڵک ئاوا ملکەچ و گوێڕایەڵ ی دەسەاڵتداران
نەبن دەتوانن دیکتاتۆرەکان بە چۆکدا بێنن یا دەنا مەجبوور بە ئاڵوگۆڕیان بکەن’’.
لەم زنجیرە باسەدا باس لە بنەما فیکرییەکان ی “جین ش ــارپ” بۆ خەبات دژی
دیکتاتۆری دەکرێ:
کــودێــتــای ســـەربـــازی ڕەنــگــە لــە ڕواڵ ــەت ــدا
ئاسانترین و خێراترین ڕێــگــای ڕووخــانــدنــی
ڕێژیمێکی بێزراو بێ ،بەاڵم بەکردەوە کێشەی
زۆرە .لە هەمووی گرینگتر ئەوەیە کە کودێتای
ســەربــازی هیچ ئاڵوگۆڕێک لــەو دابەشکارییە
نادروستەی کە لە نێوان خەڵک و بژاردەکانی
خاوەن دەسەاڵت و هێزە چەکدارەکاندا کراوە،
پێک ناهێنێ .الدان و پەراوێزخستنی کەسەکان
یا گرووپە تایبەتەکان لە پۆستە دەوڵەتیەکان
تەنیا جێگا و ڕێگا بۆ هەندێ کەس و گرووپی
هەلپەرست خۆش دەکا .لەوانەیە لە بیرۆکەی ئەم
کەس و گرووپە نوێیانەدا وێکهەڵکردنێکی زیاتر
لەگەڵ خەڵک لە چاو ئەوانەی پێشوو هەبێ و
زیاتر لە ڕابردوو هاندەری پێشڤەچوونی ئازادی
بن ،بەاڵم ئەگەری هەنگاوی پێچەوانەش زیاترە.
دەسەاڵتدارانی نوێ دوای سەپاندنی هێزی
خۆیان لەوانەیە خراپتر لەوانەی پێش خۆیان بن،
بۆیە گرووپی تازە _کە خەڵک هیوای زۆریان
پ ـێبــوون_ دوای سەپاندنی دەســەاڵتــەکــەیــان
بێخەم لە دێموکراسی یا مافی مرۆڤ چییان پێ
خۆش بێ بیکەن.
هەربۆیە کودێتا واڵمێکی شیاو بۆ کێشەی
دیکتاتۆری نییە.
هەڵبژاردنەکانیش لە ژێر دەسەاڵتی حکوومەتە
دیکتاتۆرەکاندا ئامرازێکی لەبار بۆ ئاڵوگۆڕێکی
بنەڕەتی لەو پێکهاتە سیاسیەدا نین .هەندێ لە
حکوومەتە دیکتاتۆرەکان جارجارە بۆ نیشاندانی
ڕواڵــەتــی دێموکراتیکی خــۆیــان هەڵبژاردنیش
دەکــــەن (چــەشــنــی هــەڵــبــژاردنــەکــانــی واڵتــانــی
س ــەر بــە بــــەرەی ســۆڤــیــەتــی پــێــشــوو) ،بــەاڵم
ئــەم هەڵبژاردنانە لە ڕاستیدا گشتپرسییەکی
ئامادەکراون کە تەنیا بە مەبەستی نیشاندانی
پشتگیریی خــەڵــک و هــەڵــبــژاردنــی یەکێک لە
کــانــدایــداکــانــی دەســتــنــیــشــانــکــراوی دیکتاتۆر
دەکرێ .ئەگەر کاندیداگەلێکی دژبەریش ڕێگای
بەشدارییان بدرێتێ و تەنانەت لە الیەن خەڵکەوە
هەڵیشبژێردرێن (وەکوو هەڵبژاردنەکانی ساڵی
٨٨ی سەرکۆماریی ئێران یا هەڵبژاردنەکانی
مەجلیسی شــۆرای ئیسالمی .وەرگــێــڕ ).ئەوە
زۆر بەئاسانی ئاکامی هەڵبژاردنەکان لە الیەن
دیکتاتۆرەوە ڕەت دەکرێنەوە .هەندێ جاریش
کاندیدای سەرکەوتوو دەترسێنن ،دەیگرن یا
تەنانەت دەشیکوژن .دیکتاتۆر هیچکات بەئاسانی
ڕێگا بە هەڵبژاردنێک نادا کە ئەو لە کورسیی
دەسەاڵت بێنێتە خوارێ.
هــەنــدێ جــار کەسانێک کــە لــە حکوومەتە
دیکتاتۆرەکاندا ئازار دەچێژن یا کەسانێک کە بۆ
دەرباز بوون لە دەستی وان ڕێگای هەندەرانیان
گرتۆتە پێش ،باوەڕ ناکەن کە خەڵکی چەوساوە
بتوانن خۆیان ڕزگار بکەن .ئەم کەسانە هیوایان
بە هێزە بیانیەکانە .ئــەوان پێیانوایە کە تەنیا
یارمەتیی نێودەوڵەتی توانای هێنانەخوارەوەی
دیکتاتۆریی هەیە.
ئەم ڕوانگەیە کە خەڵکی چەوساوە توانایی
کــاری گرینگ و شوێندانەریان نییە لە هەندێ
ســەردەم و کاتی تایبەتدا خۆ دەنوێنێ .هەروا
کە باس کرا خەڵک لەم کاتانەدا هیوابڕاو دەبن
و بەشێوەی کاتی توانایی خەباتیان نامێنێ،
چونکە بۆ خەبات بەدژی دیکتاتۆر ورەیان بەر
داوە و ڕێگایەک بۆ ڕزگ ــاری نابیننەوە .لەم
هەلومەرجەدا ئاساییە کە کۆمەڵێک کــەس بۆ
ڕزگاری هیوایان بە خەڵکی دیکەیە و چاوەڕێی
دەستێوەردانی هێزی بێگانە دەبــن .ئەم هێزە
ڕزگاریدەرە بێگانەیە دەکرێ بەرهەمی ڕێکەوتنی
واڵتانی دیکە ،ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتوەکان،
واڵتێکی تایبەت یــان پەسندکردنی کۆمەڵێک
یاسای نێودەوڵەتیی ئابووری و سیاسی بەدژی
دیکتاتۆریی زاڵ بەسەر واڵتێکدا بێ.
ئەم سیناریۆیە لە ڕواڵەتدا بە دڵەوە دەنووسێ،
بــەاڵم لەمپەری زۆر گــەورەش لەسەر ڕێگای

متمانەکردن و پشتبەستن بە ڕزگاریدەرانی
بیانی هەیە .ئەم متمانە و پشتبەستنە ڕەنگە
زۆر بێ مانا بێ ،چونکە لە ڕاستیدا هیچ هێزێکی
بیانی بۆ ئاڵوگۆڕ لە واڵتێکی دیکەدا ڕاستەوخۆ
و بەکردەوە دەستێوەردان ناکا ،ئەگەریش هات
و کردی ئەوە نابێ زۆر متمانەی پێ بکرێ.
لێرەدا پێویستە چەند راستییەکی تاڵ لە سەر
چاوەڕوانی و هیوا بە دەستێوەردانی واڵتانی
بێگانە بخەینە ڕوو:
_ واڵتانی دیکە زۆر جار لە بەرژەوەندیی
سیاسی و ئابووریی خۆیان ،لەگەڵ دەوڵەتانی

دیکتاتۆردا دەسازێن و تەنانەت پشتیوانیشیان
ێ دەکەن.
ل
_ واڵتــانــی بیانی جــاری وایــە بۆ گەیشتن
بــە ئامانجەکانی خــۆیــان مامەڵە بــەو کەسە
ئازادیخوازانەوە دەکەن کە وەکوو پەنابەر لە
واڵتەکەیاندا داڵدەیان داون.
_ هەندێ لە واڵتانی بیانی تەنیا بە مەبەستی
دەستبەسەرداگرتن و کۆنترۆڵی سەربازی،
سیاسی و ئابووریی واڵتان ،لە دژی دیکتاتۆریی
زاڵ بەسەر ئەو واڵتانەدا دێنە مەیدانەوە.
_ هێزە بێگانەکان تەنیا لە کاتێکدا چاالکانە
یارمەتیی واڵتانی ژێردەستەی دیکتاتۆر دەدەن
کە تێکۆشەرانی نێخۆی ئــەو واڵتانە پێشتر
بــەدژی دیکتاتۆر ڕاپەڕیبن و لــەم ڕێگایەوە
زوڵم و زۆریی ئەو ڕێژیمانەیان پیشانی دنیای
دەرەوە دابێ.
درێــژەی ژیــان و دەسەاڵتی دیکتاتۆرەکان
بەستراوە بە شێوازی دابەشکردنی دەسەاڵت
لە نێو نزیکانی خۆیاندا .بۆیە کۆمەڵگە و چین
و توێژەکانی خەڵک هێزی ئەوەیان نییە کە
دیکتاتۆرەکان بەرەوڕووی کێشە و بەرگژەی
توند بکەن و ،و سەروەت و سامان و هێز لە
دەستی تاقمێکی دیاریکراودایە .دیکاتۆرەکان
ســـــــەرەڕای ئــــــەوەی کـــە ڕەفــــتــــاری هــێــزە
نێودەوڵەتییەکان کاریان تێدەکا و لەوانەشە
الوازیان بکا ،بەاڵم بەردەوامیی دەسەاڵتیان لە
کۆتاییدا لە گرەوی فاکتەرە نێوخۆییەکاندایە.
ئـــەگـــەر جــمــوجــۆڵــی نــێــوخــۆیــی هــەبــێ،
پشتگیرییەکانی نێودەوڵەتی لەو جموجوواڵنە
زۆر بــەکــەڵــک دەبـــــێ .بـــۆ وێ ــن ــە گ ــەم ــارۆ
ئابوورییەکان ،پچڕانی پێوەندیی دیپلۆماسی،
دەرکــــردن لــە ڕێــکــخــراوە نێودەوڵەتییەکان،
قەدەغە و بەرتەسککردنەوەی پێوەندییەکان،
هەڵوێست و شەرمەزارکردنی خراپەکاریی
دیکتاتۆرەکان لە الیەن نەتەوە یەکگرتوەکانەوە
و زۆر بــابــەتــی دی ل ــەو چــەشــنــە دەتــوانــێ
یارمەتیدەرێکی گـــەورەی ئــەو جموجۆاڵنە
بێ .بەهەرحاڵ لە نەبوونی بزووتنەوەیەکی
بەهێزی نێوخۆییدا ،ئەمانەی کــە بــاس کرا
ئەگەری ڕوودانیان کەمە و ئەگەریش بکرێ
کاریگەرییەکی ئەوتۆی نابێ.

ڕووبەڕووبوونەوەی لەگەڵ ڕاستییەکان
بۆ بەچۆکداهێنانی دیکتاتۆر بە کەمترین تێچوو
چوار هەنگاوی سەرەکی پێویستە:
 )١پێویستە ئیرادە ،باوەڕبەخۆیی ،نەفسبەرزی و
شارەزایی پێویست بۆ خەبات و بەرگری لە خەڵکدا
بەهێز بکرێ.
 )٢پێویستە گرووپە کۆمەاڵیەتییە سەربەخۆ و
دامەزراوەگەلی تایبەت بە خەڵک دابمەزرێ و بەهێز
بکرێن.
 )٣پێویستە هێزێکی بەهێزی نێوخۆیی دروست
بکرێ.
 )٤پێویستە گەاڵڵەیەکی ستراتیژیکی ژیرانە بۆ
وەدەستهێنانی ئــازادی دابــڕێــژرێ و بە لێزانییەوە
بخرێتە بواری جێبەجێکردنەوە.
خ ــەب ــات ب ــۆ ئــــــازادی ،دەبــــێ بــگــاتــە ئ ــەوپ ــەڕی
متمانەبەخۆبوونی گرووپەکانی گرێدراوی خەبات و
بەهێزکردنی هێزەکانی گۆڕەپانی خەبات لە نێوخۆی
واڵتدا .وەک چۆن چاڕلز ئیستوارت پارنل _ڕێبەری

بزووتنەوەی خەڵکی ئیرلەند لە بەرانبەر ئینگلستان،
کە زیاتر پێداگریی لەسەر خەباتی پاڕلمانی دەکرد
لە بــری خەباتی توندوتیژ_ لە ساڵی  ١٨٧٩لەنێو
مانگرتوانی ئیرلەندی کە بەدژی کرێی خاوەن مڵکە
ئینگلیسیەکاندا گوتبووی:
“ پشتبەستن بە دەوڵــەت هیچ قازانجێکی نییە...
پێویستە تەنیا پشت بە ئیرادەی خۆتان ببەستن ...بە
یەکڕیزی یارمەتیی خۆتان بدەن ،الوازەکــان بەهێز
بکەن ...پێکەوە پێوەندیی دروســت بکەن و خۆتان
ڕێــک بخەن و ڕێکخستنتان هــەبــێ ...دواجــار سەر
دەکەون .کاتێ داخوازییەکانی خۆتان بۆ سەرخستن
ئامادە کرد ،هەر ئەوکاتە و نە پێشتر ،هەوڵەکانتان
سەردەکەوێ”.
بە هێزێکی بەهێز و پشتئەستوور بە خۆ و ،بە
ستراتیژییەکی ژیرانە ،چاالکیی بوێرانە و ڕێکوپێک و
کەلکوەرگرتن لە هێزێکی ڕەسەن ،لە ئاکامدا هەموو
دیکتاتۆرێک دەڕووخێ؛ بەاڵم لە سەرەتادا دەبێ ئەو
چوار خاڵەی سەرەوە کە باس کران ،هەنگاویان بۆ
هەڵگیرابێ.
هــەروەک لەم باسەدا بەر چاو خــرا ،ڕزگــاری لە
کۆت و بەندی دیکتاتۆرەکان لە کۆتاییدا بە جۆری
هەڵسوکەوتی ئەو خەڵکەوە بەستراوە کە دەیانەوێ
بــە ئـــازادی بــژیــن .هــەنــدێ لــە شێوەکانی خەباتی
سیاسی یا خەباتی ناتوندوتیژ* کە باس کران ،دەری
دەخــا کە ئەم جــۆرە خەباتانە ئامرازێکی باشن بۆ
گەیشتن بە ئازادی ،بەاڵم هێشتا بەوجۆرەی پێویستە
جێ نەکەوتوون.
لە بەشەکانی دیکەی ئەم زنجیرە نووسینەدا هەوڵ
دەدرێ بە ناساندن و شیکردنەوەی وردی خەباتی
ناتوندوتیژ ،ڕێگایەکی کاریگەر بۆ بەرنگاربووونەی
دیکاتۆرەکان بخرێتە ڕوو .هەڵبەت لە جێدا پێویستە
ئاوڕێکیش لە وتووێژ (دانوستان) بدەینەوە ،وەکوو
ڕێگایەک بۆ پاشەکشەکردن بە دیکتاتۆر.
***
خەباتی توندوتیژ لە فۆڕمی بەرگریی چەکداری
و تێکۆشانی پێشمەرگانە مــافــی ســروشــتــی هەر
نەتەوەیەکە و لە قانوونی نێودەوڵەتیشدا لەژێر ناوی
“بەرگریی ڕەوا” ڕەواییەتی پێدراوە .بۆیە باس لە
خەبات و تێکۆشانی ناتوندوتیژ بــەدژی سیستمە
توتالیتێر و دەسەاڵتە دیکتاتۆرەکان بە هیچ شێوەیەک
بەمانای ڕەتکردنەوەی خەبات و بەرگریی چەکدارانە
و بردنە ژێر پرسیاری ئەم مێتۆدە بۆ دەستەبەری
ئازادی و مافە نەتەوایەتییەکان نییە( .وەرگێڕ)
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«بووکی ئازادیم ئهوێ خوێنم
خهنهس بۆ دهست و پێی»
(لە پەنجاوپێنجەمین ساڵوەگەڕی مەرگی شاعیری چەوساوەکاندا)

کەریم فەرخەپوور

ئەمساڵ پەنجاوپێنج ساڵ بەسەر مەرگی
شاعیری شێعری بەرگری و بەگژداچوونەوە،
شاعیری چەوساوەکان ،شاعیری ناوداری
گەلەکەمان مامۆستا “قانع”ـدا تێدەپەڕێ،
بــەاڵم هەست و بیری کــوردانــە و ڕێبازی
تەژی لە کوردایەتیی قانع پاش ئەم هەمووە
ساڵەش هەر لە بڕەو و هەڵکشاندایە.
قــانــع ل ــە ســاڵــی ١٨٩٨ــــــی زایــیــنــی لە
بنەماڵەیەکی ئایینی لە گوندی “دۆاڵش”ـــی
مەریوانی ڕۆژهــەاڵتــی کوردستان لەدایک
بوو .دوای چل ڕۆژ لە لەدایکبوونی ،باوکی
مــرد و دوات ــر دایکیشی لــەدەســت دا .لەو
کاتەوە قانع شوێنێکی دەست نەکەوت کە
پشوویەکی تێدا بدا و لێرەوە ژیانی سەخت
و دژواری دەستی پێکرد .لەو کاتەوە ماڵ
لەکۆڵ هەر ڕۆژە لە ماڵێک و لە شوێنێک
ژیانی پڕ لە نەهامەتیی درێژە پێدا .قانع دوای
مەرگی باوکی الی مامەکانی گەورە بوو و
دواتر خزمێکی دیکەیان بردیە الی خۆی و
ئەرکی بەخێوکردنی لە ئەستۆ گــرت .هەر
لەوێ نێردرایە حوجرە و بە زانستی ئایینی
پەروەردە کرا و دواتر بە شێخ محەممەدی
کوڕی شێخ عەبدولقادر ناوی دەرکرد.
قانع لە کات و دەورانێکدا گــەورە دەبێ
کە زوڵم و زۆری دەرەبەگایەتی لەوپەڕی
خــۆیدایــە و هەموو ئــەو زوڵــم و زۆرەی
دەربەگایەتی و دەسەاڵتی ئەو سەردەمەی
ئێران بە چــاوی خۆی دەبینێ و هەر لەو
کاتەدا هەستی بەرەنگاری و بەگژداچوونەوە
لــە دەروون ــی ــدا چــەکــەرە دەک ــا و خــۆی و
هەست و پێنووسەکەی بەگژ زۆردارانـــدا
دەچــنــەوە .نــووکــی تــیــژی خــامــەکــەی قانع
بەگژ تاوانباراندا دەچێتەوە و تاوانەکانیان
دەنووسێتەوە ،الیەنی چەوساوەکان دەگرێ
و بەگژ ناعەداڵەتییدا دەچێتەوە و ئەمەش
دەبێتە هۆی ئەوەی کە بناغەی دەسەاڵتی
دەرەبــەگــەکــان بلەرزێنێ و ئەوانیش هەر
ڕۆژە بە جۆرێک ڕادەســتــی ژاندەرمەیان
دەکرد و ،بەشێکی ژیانی قانع لە پێناو مافی
هەژاراندا لە بەندیخانەکان و لەژێر چەکمەی
یاساوڵەکاندا تێپەڕی.
قــانــع بــە هــــەژاری گـــەورە بــوو و تــا لە
ژیاندا بوو هەر شاعیری هەژارەکان بوو،
لــەژێــر ســێــبــەری دەســەاڵتــی پاشایەتییدا
دەژیــا بــەاڵم بە هــۆی هەستی بەرەنگاری
و کوردانەی بەگژ دیکتاتۆرەکاندا چۆتەوە،
کــوڕە هــەژار بــوو ،سێبەری دەربەگایەتی
بەسەر ژیانی خەڵکدا زاڵ بوو بــەاڵم قانع
بەخۆی و قەڵەمێکەوە لــەوان ڕاپــەڕیــوە و
دەردی هــەژارەکــانــی بەرجەستە کــردوە،
شــێــخــزادە بـــوو و ل ــە ح ــوج ــرە دەرســـی
خوێند بــەاڵم هەست و بیری کوردایەتی
هەموو وجــوودی داگرتبوو ،لە سەردەمی
ســەرهــەڵــدانــی ســۆســیــالــیــزمــدا الیــەنــگــری
عەداڵەت و بەرابەری بوو بەاڵم نەتەوەکەی
خــۆی لە هەموو نەتەوەیەک زیاتر خۆش
دەویست و لە هەر دوو سەنگەری حوجرە و
عیلمانییەتدا کوردایەتی شابەیتی شێعرەکانی
بــوو .قانع نە بۆ نانەزگ ،بوو بە نۆکەری
ئاغا و ،نە بۆ پارە بوو بە شاعیری کۆشکی
شاهان و نە هیچ داواکارییەکی شێخ و شا
و دەربەگی قبووڵ کرد و هەر لەو کاتەشدا
دژبە خائین و سیخوڕ و سیخوڕی بووە.
ئــەو ســـەردەم لــە یەکێک لــە شێعرەکانیدا
دەڵێ“ :نە بەرتیلخۆر بە نە دۆعانووس بە/
نە نۆکەر ئاغا نەنانەخووس بە /نە شێتی
کچان نــە شــەیــدای لــووس بــە /دوژم ــن بە
گیانی جەستەی جاسووس بە”.
ل ــەو ک ــات ــەدا کــە شــاعــیــرانــی بــێــگــانــە لە

دەوروب ــەر ببوونە شاعیری دەربــار و بە بــەژن و
بــااڵی “شــا”کــانــیــان هــەڵــدەگــوت و ئەفسانەیان لێ
دروست دەکردن ،قانع بە زگی برسییەوە لەگژ زوڵم
و زۆری زۆردار ڕادەچۆوە .لە شێعرێکدا لەم بارەوە
دەڵێ“ :ئەوەی نامووسی بێ نابێ بە نۆکەر /ئەوەی
ئینسافی بێ ناچێتە دیوان /ئەوەی ویژدانی بێ ناچیتە
الی میر /ئــەوەی ڕحمی ببێ ناچێتە الی خــان /چ
خۆشە زگ بە برسی پێ بەبێ کــەوش /بە مەرجێ
ڕوو نەکاتە شێخ و قوربان /گەدا بی یاخود پاشا بی
هەر ئەمری /ئیتر کلکەلەقێ بۆچی لە دیوان؟”
قانعی شــاعــیــری خـــاوەن هــەســت زۆر جــاران
بــە ت ــاوان ــی قــەڵــەمــە نــەتــرســەکــەی و بــە تــاوانــی
ســەردانــەنــوانــدن ســەربــەرزانــە دەچـــووە بــەردەمــی
دادگـــا و کونجی زیــنــدانــی دەکـــردە قوتابیخانە و
لەوێشدا وانــەی خۆڕاگری دەگوتەوە .لە یەکێک لە
شێعرەکانیدا کە ئهو کاته لهگهڵ یهکێک له کوڕهکانی
دهگیرێن و پاش چهرمهسهرییهکی زۆر دهیبهن بۆ
تاران و ل ه زیندانی “قهسر” ک ه یهکێک له زیندان ه پڕ
له تاوانکارییهکانی دهسهاڵتدارانی ئهوکات و ئێستای
حکوومهتی ئێران ه زیندانی دەکەن ،لەوێ لە بەشێکی
شێعرە بە ناوبانگەکەیدا دەنووسێ:
“ ئاخرین ماڵی ژیانم کونجی بهندیخانهیه
ئهم کهلهبچ ه مهرههمی زامی دڵی دێوانهیه
بووکی ئازادیم ئهوێ خوێنم خهنهس بۆ دهست و پێی
ئهڵقهئهڵقهی پێوهنم وهک پڵپڵ ه و لهرزانهیه
گهرچی دوژمن وا ئهزانێ من ب ه دیلی الڵ ئهبم
باش بزانێ کونجی زیندانم قوتابیخانهیه“

قانع لەو کات و سەردەمەدا بایەخی زۆری بە ژینگە
داوە و لە الیەکی دیکەشەوە کێشە کۆمەاڵیەتییەکانی
بــە زەقـــی خستۆتە ب ــەر چـــاوی کــۆمــەڵــگــە و لــەو
بوارەشدا خاوەنی چەند بەرهەمێکی وەک“ :کۆتر و
ڕاوچی“ـی ه ک ه شێعرێکی دوور و درێژ و پڕ ههست و
ب ه نێوهرۆکه .ل ه بارهی کۆمهڵناسییهوه ،شێعرهکانی
“فێڵبازیی ڕێ ــوی” و “مشک و پشیله” که تهنز 
ن
لهسهر گیانداران که ب ه زمانێکی ساکار ل ه کۆمهڵگ ه
و دهســهاڵت و دیــن و پێوهندییە کۆمهاڵیهتییەکان
دواو ه و “چۆنیهتیی مــاڵ بهشکردنمان” ،تهنزێک ه
لهسهر تهماحی ماڵی دنیا که برا دهخاته گیانی یهکتر.
له “چۆنیهتیی باوک مردنمان”ـدا باسی دابونهریتی
دواکهوتووان ه دهکا“ .مازووچنینی الدێ” ک ه کۆمهڵ ه
شێعرێک ه ل ه فولکلۆر ،دڵداری و دابونهریتی بهشێک ل ه
خهڵکی ناوچهکه .ههرکام لهو شێعران ه ل ه سهردهمی
خۆیدا دهم ب ه دهم له نێو خهڵکدا دهگــهڕان و ل ه
پــهروهردهکــردنــی الوان و بەهێزکردنی زم ــان و
ئەدەبیاتی کوردییدا دهوری کاریگهریان هەبووە.
مامۆستا قانع بێجگە لە هەستی بەرەنگاری کە بەگژ
زۆردار و دوژمنانی کورددا چۆتەوە ،لە هەمان کاتدا
بە شێعر و نووسینەکانی بەرەنگاری خۆسەپێنیی
زمان و فەرهەنگی بێگانە بۆتەوە و بۆتە پارێزەر و
قەڵغانێکی بەهێز بۆ پاراستنی زمانی کوردی .شێعر
و تەنز و نووسینەکانی سینە بە سینە لە نێو خەڵکی
باشوور و ڕۆژهەاڵتی کوردستاندا گــەڕاون و تام
و چێژی شێعرەکانی و هەست و سۆزی کوردانەی
بوونەتە هۆی پاراستنی زمانی کوردی لەو کات و
سەردەمدا کە خوێندن بە زمانی کوردی نەبووە و
شاعیر و نووسەر و ڕۆشنبیری قانع ئاسا کەم و
دەگمەن بوون.

“قانع”ـی سەوداسەری ئــازادی هەر کە دهبیس 
ێ
لـ ه مههاباد بـه ڕێبهریی پێشەوا قــازی محهممهد
جوواڵنەوەیەکی ڕزگاریخوازانه س ـهری ههڵداوه،
دهسبهجێ ب ه پێی پیاده بهرەو مههاباد وەڕێ دەکەوێ
و ڕۆژێــک پێش ڕاگهیاندنی کۆماری کوردستان و
ههڵکردنی ئااڵی کوردستان لە ٢ی ڕێبهندانی ١٣٢٤ی
هەتاوییدا ،خــۆی دهگهیهنێته مههاباد .قانع ههتا
ڕووخانی کۆمار ل ه مههاباد دهمێنێتهوه و به تهواوی
تواناوه خزمهتی کۆمار دهکات.
قانعی نیشتمانپەروەر کە ترووسکاییەک لە بیری
چەپ و سۆسیالیستییدا دەبینێ ،بەرەو پیری دەچێ
بــەاڵم هەست و بیری کــوردانــەی بــەســەر هەموو
ئایدۆلۆژییەکاندا زاڵ دەبێ و ناچێتە ژێر باری هیچ
ئایدۆلۆژییەک کە کورد و نیشتمانی کوردانی لە بیر
بەرێتەوە و لە پێناو مافەکانیاندا ڕاپێچی بەندیخانە
دەکــرا .ئــەو کە بۆ خزمەت بە نەتەوەکەی عەبای
مەالیەتی دانا لە هەمان کاتیشدا نەچووە ژێر ئااڵیەک
کە لەژێر سێبەری ئەودا نەتەوەکەی خۆی فەرامۆش
بکا .لە کاتی سەرهەڵدانی بیری چەپدا و فراوان بوونی
ئەو ڕێبازە لە ناوچەکەدا ،لە شێعرێکدا بۆ هاندانی
چــەوســاوە و هــەژارەکــان دەنــووســێ“ :بــا هەموو
جووتیار و پاڵە و ڕەنــجــدەران /یەکگرن تا دەبنە
هێز و پشتیوان” ،هەر لەم کاتەشدا نیشتمانەکەی
لە بیر ناکا و لە کۆتایی شێعرەکەیدا دەنووسێ:
“تاکوو بێنە ڕیزی پێشکەوتووی جیهان /ئەو دەمەش
ڕۆڵــەی پرۆلیتاریای کــورد /دەبنە ڕابــەر بۆ واڵتی
کوردستان /کاشکێ یاسایەکی تازەم من ئەدی /پڕ
لە سوود بێ بۆ گەل و بۆ نیشتمان /چارەنووست
خۆت ئەبێ دیاریی بکەی /نەک تەمایەر بی کە بۆت
کەن هەندەران /قانعا ساتۆش لەگەڵ الوانی کورد/
ڕووکەنە مەیدان وەکوو شێری ژیان”.
مامۆستا قانع لەگەڵ ئەوەی کە پیاوێکی ئایینی بوو
و لە حوجرە و مزگەوتدا پێگەیشتبوو بەاڵم نیشتمان
و نەتەوەکەی بەالیەوە گرینگییەکی تایبەتی هەبوو و
بیر و هەستی شاعیرانەی و باوەڕەکانی لەخزمەت
کورد و کوردستاندا بوون و وەک هێندێک کەسی
تر لە پێناو سامان و بەرژەوەندییە شەخسییەکانی
نەچووە ژێر کاریگەریی خەالفەتی عوسمانی و لە
الیەکی دیکەشەوە نەچووە ژێر باری داواکارییەکانی
پاشاکانی ئێران و زیندان و هەڕەشەی جەالدەکان و
گەفی دەربەگیش بەچۆکیدا نەهێنا.
با ژیان و ئەزموون و بیر و هەست هۆنراوەکانی
مامۆستا قانعی نەمر ببنە دەرسێک بۆ ئەو قەڵەم
بەدەستانەی کە ئەمڕۆ لە کوردستانی ژێردەسەاڵتی
داگــیــرکــەردا لەژێر سێبەری ئایین و بە بیانووی
خزمەت بە دین بە شان و باهۆی حاکمان و زاڵمان
هەڵدەڵێن و خەریکی خۆشخزمەتی بە دوژمنانی
کوردن و لەو ڕێگەیەدا دەیانهەوێ نان و سامانێک
وەدەست بێنن.
کەسانی قــانــع ئــاســا وەک ئــەحــمــەدی خــانــی و
پیرەمێرد و گۆران و حاجی قادر و دڵدار و جگەر
خوێن و هێمن و هەژار و بێکەس و پەشێو و زۆر
شاعیری دیکە لــەوانــەن کــە نــاویــان بــە گــەورەیــی
و پاکی چــووەتــە مــێــژووی کـــوردەوە و هەست و
هەڵبەست و هۆنراوەکانیان هێز و وزەی خەبات و
بەربەرەکانی و بەرەنگارین و نەوە لە دوای نەوە
شانازی بەم کەسانەوە دەکەن و بیروهزری ئەوان
دەکەنە توێشووی ڕێی تێکۆشان و چەکی بەرەنگاری
و بەگژداچوونەوە و پاراستنی زمان و کولتوور و
نیشتمانی کورد.
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دادپەروەری
خەڵکی نیشتەجێی سەر ئەم زەوییە پان و پۆڕە
لە بواری باوەڕمەندیی ئۆلی یەکدەست و یەک ڕەنگ
نین ،واتــە تاکە دینێک دەســەاڵتــی نییە و لەالیەکی
تریشەوە ،خەڵکی جیهان هەر هەمووی بــاوەڕی بە
ئۆل و ئایینەوە نییە ،کەوابوو بۆچوونی ئۆلی مافەکانی
م ــرۆڤ لــە باشترین فــۆڕمــی خــۆی کــە لــە خۆگری
سەرجەم ئایینەکانی سەرگۆی ئەم زەوییە بێ ناتوانێ
خۆی وەک تاکە ئۆلی جیهانداگر بناسێنێ .هەروەها شاڕۆخ حەسەنزادە
لەالیەکی دیکەوە هــەر دیــن و ئۆلێک کۆمەڵێک دەقی
پیرۆز لەخۆ دەگرن کە ڕاڤە و شیکردنەوەی ئەو دەقانە بۆتە هۆی جیاوازیی
بیروبۆچوون لە نێوان الیەنگرانی .بە واتایەکی دی دەست وێڕاگێشتن بە تاکە
سەرچاوەیەکی سەقامگیر گەلێک چەتوونە ،هەڵبەت دەکرێ ئەو بانگەشەیە
بکەین کە لە بنەمای سەرەکیی مافی ئینسانی ،هاوبۆچوونی جێگیرە ،بەاڵم ئەو
بنەما سەرەکییانە لە هێنانە ئارای کۆمەڵێک باس و پرسی سیستماتیک و پوخت
لە هەمبەر مافەکانی مرۆڤ کە ڕۆژ دوای ڕۆژ بەرباڵوی و تێکچندراوی زیاتر
خۆیا دەبێ ،دەکرێ وەک شاکلیلی کێشەکان سەیری بکەین .ئەمە جگە لەوەیە
کە هەر لە خودی ئەو بۆچوونانەشدا لەنێوان خاوەنڕایان (باوەڕمەندان بە
ئۆل)دا جیاوازی هەیە.
بۆ میناک ،بنەمای بەرابەری کە ئاکامی پێویست و سەرەکیی خولقاندنی
هاوبەشی مرۆڤ لەالیەن خوایە_کە بنەمای سەرەکیی باوەڕە دینییەکان پێک
دەهێنێ_ بەو تەوفیرەی کە لە نێوان کۆمەڵگەی ئۆلی و کافرەکان ،ژنان و
پیاوان بووە و هەیە و ئەو کەموکوڕییانەی لەمەڕ کۆیلەکان هەبووە ،الواز
دەبێتەوە.
مەگەر ئــەوەی بە هــەوڵ و تێکۆشینی باوەڕمەندانی ئەو هەمووە ئۆلە
زیندووانەی ئەمڕۆ ،بنەما و مافی هاوبەش وەک بنەمای مافەکانی مرۆڤ
وێنا بکەین ،ئەم شێوازە لە ماف چێژبەخشییەکی تایبەتی دەبێ لەهەمان کاتدا
الیەنی خوایی و ئۆلی لە دەوری خول دەخوا و ئەو مرۆڤانەی باوەڕمەندن
بە هەستێکی قەلبی و واجبێکی دینی ئەو ڕاسپاردانە بۆ گەشە و پاراستنیان
جێبەجێ دەکا.
دادپەروەری
یەکێک لە بنەماکانی مافی مرۆڤ کە بەڵگەمەندە و پشتی پێ دەبەسترێ،
دادپەروەرییە .لێرەدا ئەو پرسیارە لە ئارادایە هەتا چەندە دەتوانین مافەکانی
مرۆڤ بە پێوانەی دادپەروەری هەڵسەنگێنین و باسی بکەین .دەبێ ئەوندەش
بڵێین کە هیچ لێکدانەوەیەکی یەکدەست لەسەر دادپەروەری نییە .لە ڕاستیدا
چەمکی دادپەروەری الیەنی ئەخالقی بۆ مافەکانی مرۆڤ بەرهەم دێنێ.
دادپەروەری وەک ئەرکێک
«ئێمانۆیێڵ کانت» هەوڵ دەدا ئەو بنەمایە کە دەگەڵ هەموو مرۆڤەکان
وەک ئەوپەڕی زات (جەوهەر و هەقیقەتی شتێک) نەک ئامراز و بە شێوەی
بەرانبەر هەڵسووکەوت بکا و ئەمە وەک بنەمایەکی ئەخالقی وەک ئەرکێک
دەبێ ملکەچی بین ،شرۆڤە دەکا .بە گوتەی کانت ئەمە ئەمرێکی ئاکارییە کە
لە هەمان کاتدا دەتوانێ ببێتە بناخە و یاسایەکی گشتگیر .بۆ میناک ئەگە ئێوە
داوای کارێکتان لە ئەوەیتر هەبێ ،کە ڕێک لەو ڕەوشەدا و لەهەمان کات کە
ئەو کەسە تێیدا هەڵکەوتوە ،ئەگە ئەو داواکارییە بۆ تۆ بێنێتە پێش ،ئەویش
بتوانێ داوات لێبکا ،ئەمە داوا و کردەیەکی ئەخالقییە ،بۆ وێنە ئەگەر من
خەریکە لە ئاوێکدا نوقم بم دەتوانم هانا بۆ کەسێک بەرم کە مەلە دەزانێت،
ئەمە کارێکی ئەخالقییە چونکە ئەو مایەیەی تێدایە کە ببێتە بنەمایەکی گشتگیر
و بەبێ جیاوازی دەکــرێ وەک فەرمانێکی گشتی لێ بکەین و هەموومان
پێبەندی بین .بە باوەڕی کانت هەر ئەمرێک ئەگە بەبێ جیاوازی گشتگیر بێ و
بۆ هەمووالیەک وەک یەک بێ ئەوە دەستوورێکی ئاکارییە( .بۆ میناک فەرمان
گەلی هەاڵواردنخواز لەم دەستەیەن) ،ئەگە کەسێک بڵێت ئەو کەسە چونکە
ساماندار نییە ناتوانێ ببێتە سەرۆک کۆمار ،ناکرێ ئەمە بکەینە یاسایەکی
هەموو الیەکخواز ،چونکە ئەگەر بۆخۆی لەم ڕەوشەدا هەڵکەوێ و پوول
و پارەی نەبێ ،ناتوانێ ببێتە سەرۆک .هیچ کەسێک ئامادە نییە خۆیشی ئەو
یاسا ناڕێکانە بیانگرێتەوە ،بەجۆرێکی تر تاکەکان یاسای هەاڵواردنخوازیان
بۆخۆیان ناوێ .هەربۆیە کانت بەو ئامۆژگارییە سەرەکییە دەست پێدەکا:
«بەپێی ئەو فەرمانە بجووڵێوە کە حەز دەکــەی ببێتە یاسایەکی هەموو
الیەکخواز و گشتگیر».
یاسا و ڕێسا گشتگیرەکان جگە لە وەرگێڕانی ئاوەزمەندانەی مرۆڤ لە
بنەما و نــۆڕم و بەها جێپەسەند و دڵخوازەکان شتێکی تر نییە .کەواتە
ئامۆژگارییەکانی کانت ڕێکاری زانستی و بابەتیانەیە بۆ گەیشتن بە ڕێکەوتنی
نێوان بنیامەکان لەسەر بنەما و پرەنسیپی ئەخالقی .لە ڕاستییا کانت دەخوازێ
ئەوە بدۆزێتەوە کە ویژدانی ئاکاری کۆمەڵگە لە فەرمانێکی ئاوەزمەندانە چۆن
و بە چ شێوەیەک حوکم دەکا و بە ڕێکەوتن دەگا.
ڕێک لە درێژەی ئەم باسەدا ،لە پەنا یاسای گشتگیر ،دەبێ سەرووبوونی
مرۆڤیش پێوە زیاد بکەین ،بەپێی بنەما و یاسا و ڕێسای گشتی و گشتگیر
و ئــەوپــەڕ بوونی مــرۆڤ ،بــەرانــبــەری مرۆڤەکان لە بایەخ و ئیحتوباری
کۆمەاڵیەتیی مرۆڤە .چوونکە هەر حوکمێک کە هەرکام لە ئێمە وەک یاسایەکی
گشتگیر بیدەین دەبێ بۆخۆشمان ملکەچی بین .ئەگە بڕیار بدەین کە تاکەکان
بە هۆی ڕەنگی پێستیان مافی کۆمەاڵیەتییان پێشێل دەکرێ دەبێ ئەوەش
قبول بکەین کە بۆخۆمان بەهەر هۆکارێک ڕەنگی پێستمان ڕەش هەڵگەڕا!،
هەڵسووکەوتی ئاوامان دەگەڵ بکرێ .ئەمە تشتێکی گشتییە و حوکم و فەرمانە
هەاڵواردنخوازەکان هەر وەک پێشتر باس کرا توانایی گشتاندنیان نییە،
سەرووبوونی مرۆڤ و ئەوەیکە ئینسان وەک شتێک و کەرەسەیەک نابێ
بجووڵێتەوە ،ئەوەیە کە هەرجۆرە یاسایەک ،هەڵسووکەوت و نەریتێک کە
تاکی ئینسانی بگەیەنێتە ئاستی نزمی شتێک و کەرەسەیەک دەبێ خۆی لێ
ببوێری .هەموو سەروبنی قسەی کانت لەو باسەدا ئەوەیە کە دەبێ دەگەڵ
هەموو مرۆڤەکان وەک یەک و بە شێوەی بەرانبەر وەک ئەوپەڕی بوون،
هەڵسووکەوت بکرێ.

درێژەی هەیە

ه تۆڕی جیهانیی ئینتێرنێت دا:
ماڵپهڕی ناوهندیی حیزبی دێموکراتی کوردستان ،ڕۆژنامهی «کوردستان» ل 
ئیمەیل و تهلهفوونی تهشکیالتی نهێنی:
+9647508483312
kdp.tashkilat@gmail.com

www.kurdistanukurd.com
info@kurdistanukurd.org
info@kurdistanukurd.com
www.kurdch.tv: Yahsat 1A @ 52.5° East MHz 11958
polarization: Vertical -27500 FEc : 7/8
Radiodk59@gmail.com

KURDISTAN

سێ نووسەری کورد

پەرتەو کرماشانی ،قەڵەمێکی «پەڕاو»*ی و

ڕۆژی یەکشەممە ١٢ی جۆزەردان ،سێ نووسەری کورد توانیان ببنە براوەی
خولی نۆزدەهەمین و بیستەمینی خەاڵتی ‹›مێهرەگان›› .
ڕۆمانی «گــرەوی بەختی هەاڵڵە» بەرهەمی نووسەری خەڵکی شاری بانە،
«عەتا نەهایی» کە لە الیەن ‹›ڕەزا کەریم موجاور»ەوە وەرگێڕدراوەتە سەر
زمانی فارسی لە بەشی «زمانی دایک» وەک باشترین ڕۆمانی تایبەت هەڵبژێردرا
و خەاڵتی ‹›مێهرەگانی ئەدەبی››ـی بەدەست هێنا.
هــەروەهــا لــە الیــەن لێژنەی نێوبژیوانەوە بــە زۆریــنــەی دەنــگ یەکێک لە
ڕۆمانەکانی نووسەر و توێژەری خەڵکی کرماشان ‹›فەرهاد حەیدەری گۆران››،
بە ناوی ‹›کۆچی شامار›› کە ڕۆمانێکە لەوێدا ژیانی کۆچەر و لێقەوماوێکی
کورد دەگێڕێتەوە ،وەک یەکێک لە باشترین ڕۆمانەکانی خەاڵتی ‹›مێهرەگان››
هەڵبژێردرا.
هاوکات لە بەشی چیرۆکی درێژ و ڕۆماندا ،ڕۆمانی ‹›ط›› لە نووسینی ‹›زاهید
بارخودا›› نووسەری کورد ،وەک دووەمین ڕۆمانی شیاوی ڕێزلێنان خەاڵتی
مێهرەگانی ئەدەبیی پێ بەخشراوە.

کاریکاتۆریستێکی بۆکانی بۆ فێستیڤاڵی کاریکاتۆری فیلیپین بەربژێر کرا
“مونیرە ئەحمەدی’’ خەڵکی شاری بۆکان و خاوەنی بڕوانامەی
“کاردانیی گ رافی” بۆ فێستیڤاڵی نێودەوڵەتیی کارتۆن و کاریکاتۆری
‘’ ٢٠٢٠ ’’Cebuلە واڵتی فیلیپین ،بۆ فیناڵ بەربژێر ک را.
لەو فێستیڤاڵەدا  ١٠٠کاریکاتۆریست لە چەندین واڵتی جیهانەوە
بەشدارییان کردوە و هەر کاریکاتۆریستێک تەنیا بە یەک بەرهەم
دەتوانێ بەشداری بکا و بابەتی هەر کاریکاتۆریستێک لەسەر
کۆرۆنا دەبێ.
ناوب راو کەسێکی چاالکە لە بواری ئەنیمەیشێن و تەڕاحیدا کە
لە چەندین فێستیڤاڵی نێودەوڵەتی لە واڵتانی تورکیە و ڕووسیە
بەشداریی کردوە و پلەی دووهەمی لە هەر کام لەو فێستیڤااڵنەدا
بەدەست هێناوە.

کتێبۆکی «دیالن» باڵو کرایەوە
فێرخوازانی مۆسیقای کوردی.
“فەرهاد مەحموودزادە” ژەنیاری ئامێری ڤیۆڵۆن و چاالک لە
بواری مۆسیقادا ،بە هاوکاریی “ڕووناک سوڵتانی” هونەرمەندی
شێوەکار و وانەبێژی مۆسیقای مندااڵن ،ئەم بەرهەمەیان ئامادە
کردوە.
کتێبی “دیالن” لە  ٣٣ئاوازی فولکلۆری کوردی پێک هاتوە
کە هەر کامەیان به دەنگی گۆرانیبێژێکی ناوداری کوردستان
خوێندراون.
بەرهەمەکە لە ڕووی شێوە و دیزاینەوە تایبەت بە مندااڵنە،
بەاڵم فێرخوازان و هۆگ رانی سەرەتایی مۆسیقا لە هەر تەمەنێکدا
دەتوانن کەلکی لێ وەربگرن.

کۆچی دوایی دوو کەسایەتیی هونەریی خەڵکی لەیالخ

دوو کەسایەتیی دیار و نیشتمانپەروەری خەڵکی ناوچەی لەیالخ
“حەبیبوڵاڵ مەفاخری” و “ڕەشید یووسفی” کۆچی دواییان کرد.
ڕۆژی ١٠ی جــۆزەردانــی ٩٩ی هــەتــاوی“ ،ڕەشــیــد یووسفی”،
شاعیری دەروەست ،ئەدیب و لێکۆلەری دڵسۆزی بواری فەرهەنگ
و ئەدەبی کــوردی بە هۆی نەخۆشیی کۆرۆناوە لە شــاری سنە
کۆچی دوایی کرد.
ناوبراو سەرەڕای مامۆستایەتی لە شاری سنە و دەوروبەری،
بــە هاتوچۆکردن لــە کــۆڕی ئەنجومەنی مــەولــەوی ئــەو شــارە
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بوونە براوەی خەاڵتی مێهرەگان

کتێبی تایبەت بە کۆمەڵێک سروود و گۆرانیی کوردی لەژێر
ناوی “دیالن” چاپ و باڵو ک رایەوە و کەوتە بەر دیدی هۆگ ران و
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و ئاشنابوونی لەگەڵ شاعیرانی ناسراو ،وەکــوو جەالل مەلەکشا و
فەرەیدوون ئەرشەدی و ئیرەج عیبادی بوو بە ئۆگری شێعر و ئەدەبی
کوردی و ئەو هەستەشی لەگەڵ نیشتماندۆستی تێکەڵ کردبوو .ناوبراو
لە پەنای کاری مامۆسایەتی و هۆنینەوەی شێعر ،سەرقاڵی لێکۆڵینەوە
و توێژینەوەی کولتوور و کەلەپووری ناوچەی لەیالخ و ئەردەاڵن بوو
و ،هەر ئــەوەش ڕەشید یووسفیی لە نێو خەڵک و بە تایبەتی چینی
چاالک و ئەدەبدۆستدا خۆشەویستر کردبوو.
ڕۆژی دووشەممە٥ ،ی جۆزەردانی ١٣٩٩ی هەتاوی ،هونەرمەند
“حەبیبوڵاڵی مــەفــاخــری” کە الی دۆســت و هــاوڕێ و الیەنگرانی
مۆسیقای ناوچەی لەیالخ بە “حەبیب ملەیی” ناسراو بوو ،پاش تەمەنێک
گۆرانی گوتن و خزمەتی هونەری لە تەمەنی  ٨٤ساڵییدا مااڵوایی لە
ژیان کرد.
ناوبراو هەر بە مێرمنداڵی هۆگری گۆرانی گوتن دەبێ و بە بەیت و
گۆرانی ناوچەی لەیالخ و بە سۆزی دەنگ و ئاوازی ڕەسەنی خۆی
بەشێکی گەورە لە ئەدەبی زارەکیی ئەو ناوچەیەی پاراست.
جێی ئاماژەیە ،ئەم هونەرمەندە  ١٥ئاڵبۆم و نیزیک بە  ١٠٠دەنگی
مۆسیقای فولکلۆری بەرهەم هێناوە ،تەرمی ناوبراو لە ناوچەی قەاڵی
شاری قوروە بە خاک سپێردرا.

«کووچەباخ»ـێک پڕ لە جوانی
٢٧ـی بانەمەڕ کە ڕۆژی لەدایکبوونی ئوستاد
پەرتەوی کرماشانییە ،شەش ساڵە بە هیممەتی
قەڵەمبەدەستان و ئۆگرانی ئەدەب و وێژەی کوردی
(ڕێکخراوی فەرهەنگیی دەنگی پەڕاو) لەو ڕۆژەدا
ڕێز لەو شاعیرە بەنرخە دەگیردرێ کە بە ویستی
خۆی لە کۆڕ و کۆبوونەوەکان خۆ دەبوێرێ.
(دەردم کەسی نییە زانید /داخــم لە بیکەسی
عەلی لەیالخ
خوەم
تەنیا مە چوو بکیشم /ئیی هەمگە ناحەساوە!)
ئەمساڵیش کەسایەتییە فەرهەنگی و هونەرییەکانی کوردستان
(قوتبەدینی سادقی ،کەیخسرەو پــوورنــازری ،عەتا نەهایی ،بیژەن
کامکار ،شارام نازری ،ئارام مستۆفی و  )...بە باڵوکردنەوەی گرتە
ڤیدیۆیەک لەسەر قەڵەم و ڕوانگەی هونەریی ئوستاد پەرتەو دوان.
شێعری «پەرتەو» کە زۆرتر لە خودی شاعیرەکە ناسراوە و بووەتە
وێردی سەر زاری زۆریەک لە خەڵکی کوردستان و لەسەر غەزەلی
ئەو شاعیرە ئاواز و گۆرانی دانراوە و دەتوانین بڵێین سیکلێکی بەهێزە
لە نێوان «دانەر» و «خوێنەر» کە لە زۆرێک لە بەرهەمەکانی دیکەی
قەڵەمبەدەستانی ئەو ڕەوتەدا نابیندرێ و نووسەری زۆر هەیە کە تەنیا
لە دیوی ماڵی خۆی بەرهەمەکانی دەبیندرێ و یان تاقە دێڕێکی لە
سەرزار و بنزاری کەس نابیسی و بەتەواوی بێبەرییە لە بەردەنگ!

«علیاشرف نوبتی کرمانشاهی» ناسراو بە پەرتەو کرماشانی
پێش ئەوەی بەرهەمەکانی لە دووتوێی کتێبی «کوچە باخی»ها چاپ
بکرێ ،خوێنەر و ئەدەبدۆستانی کورد گیاخاوی دووبەیتی و چناری
ڕیشەداری ،غەزەلەکانیان دەناسی و ڕەنگە ئێستاش زۆر کەس نەزانێ
تێکستی گۆرانیی «ئەرمەنی» کە بووەتە بیرەوەریی هاوبەشی زۆرێک
لە کوردانی ڕۆژهەاڵت و بگرە پارچەکانی دیکەش هیی پەرتەوە و،
ئەو نووسەرە لە سەردەمانێک هەوڵی داوە بە زمانی دایک بنووسێ کە
کرماشان لەمێژە فەرهەنگ و زمانی لەژێر ڕم و سمی ئاسیمیلەکردنێکی
مێژووییدا دەینااڵند.
بە کورتی ئەگەر ئــامــاژە بە خاڵە بەهێزەکانی شێعر و قەڵەمی
«پــەرتــەو» بکەین ،دەتــوانــیــن بڵێین شێعرەکانی هەڵگری ســۆز و
هەستێکی تایبەتە و چیدمان و بەکار هێنانی هێندێک دەستەواژەی
کوردیی پەتی ،نیشاندەری ئەوەیە کە ئەو شاعیرە خەڵکییە دەیهەوێ
سەمیمانە بنووسێ و لەژێر ناوی «فازالنە نووسین» سەری لە خۆی
و خوێنەر نەشێواندوە.
دووبەیتییەکانی «پەرتەو» فۆرمێکی ڕێک و نێوەرۆکێکی جوان و
تــازەی تێدایە کە خوێنەر بە ئاسانی دەتوانێ هەستی پێ بکا .هەر
بۆیە پێشوازی لە نووسینەکانی پەرتەو کرماشانی لە بەشەکانی دیکەی
کوردستان لە زێدی خۆی ئەگەر زۆرتر نەبێ بەدڵنیاییەوە کەمتر نییە.
جوانییەکانی غەزەلی ناسیوە و بە جوانییش ناساندوویەتی بە خوێنەر
و ،لە دووبەتییەکانیدا وەکوو تایبەتمەندیی بەهێزی دووبەیتی لە یەکەم
میسراع خوێنەر بە پەلەیە بگاتە دوایین میسراع کە چێژی هونەری
دووبەیتی لەوەدایە:
«دڵم بیتاقەتە بەشکەم بوەیدەی
حەواست بوو لە ڕێ ترسم بخەیدەی
وە باخ هاتیت و سێفێک وەدەست بوود
حەرامت بوو ،ئەگەر بیمە بخوەیدەی!
ئەو پەرتەوە پەڕاوییە ،زۆر بە جوانی و ژیرانە لە تەنیشت شێعری
بەسۆزی ئەڤیدارانە ،هەستی نەتەوەیی و نیشتماندۆستیی جێ خستوە
کە دەچێتە خانەی ئەدەبی بەرگرییەوە ،ئەویش لە ناوچەی هەڕەشە
لەسەر و هەستیاری کرماشان و ئەو دەڤەرە.
ئەو لە سۆنگەی بایەخدان بە «کرماشان» لە بناری شاخی پەڕاو
بۆ گشت کوردستان دەچریکێنێ کاتێک لە غەزەلێکدا دەڵێ« :کرماشان
دیارە عیشقە ،حەیفە خاپووری نەکەین /خەرگ کورە بنیشم ئاو و خاکم
هەر یەسە!
لە دەقێکی دیکەدا دەبێژێ:
«مە کرماشانی و تۆ کورد «بانە»
وەیەک دووریم و دووری دەردمانە »...
ئوستاد پەرتەوی کرماشانی دەتوانێ سەرمەشقێک بێ بۆ جیلی نوێی
نووسەرانی ئیالم و کرماشان کە لە مەتەرێزی قەڵەمدا قەڵەمڕەوی
خۆیان و پێناسەی نەتەوەییان بپارێزن.
*پەڕاو ناوی زنجیرە شاخێکە لە پارێزگای کرماشان.

