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کاک خالید عەزیزی داوای لە سکرتێری گشتیی نهتهوه
یهكگرتووهکان ،بهرپرسی سیاسهتی دهرهوهی یهكێتیی
ئورووپا و سکرتێری گشتیی ئەنترناسیۆنال سۆسیالیست
کردووە له بهرامبهر شهپۆلی نوێ سهرکوتی کوردهکان له
ئێراندا بێدهنگ نهبن.
ســکــرتــێــری گشتیی حــیــزبــی دێــمــوکــراتــی کــوردســتــان
ڕایگەیاندوە لهکاتێکدا که کۆماری ئیسالمیی ئێران ئاکامی
ههڵبژاردنهکانی سهرۆکایهتیی ئهمریکا وهک دهرفهتێک بۆ
ک همکرانهوهی فشاره نێونهتهوهییهکان لهسهر خۆی دهبینێ،
له ئاستی نێوخۆییدا ئـهو ڕێژیمه سیاسهتی سهرکوتی
خهڵك و ڕاوهدوونانی چاالکوانانی بهتایبهت له کوردستان
چڕتر کردۆتهوه.

www.kurdistanukurd.com

چوارشەممە ١٥ی ڕێبەندانی 3 _ 1399ی فێورییەی 2021

دامهزرانی کۆماری کوردستان ل ه چوارچێوهی ئێرانێکی دێموکراتیکی فیدراڵدا

(دەقی ئەم بانگەوازە لە الپەڕەی ٣دا بخوێنەوە)

ڕێژیمی ئیسالمی بە ڕەشبگیر و چەواشەی مێژوو

زەبوون لە بەرامبەر بزووتنەوە و خۆڕاگریی میللەتێکدا
سەروتار

«زەویی ئێمە دانی
ئێوەی لێ شین نابێ»
عەلی بداغی
ناوەندە ئەمنیەتییەکانی کۆماری
ئیسالمی ل ــە ک ــوردس ــت ــان ل ــە یەک
مانگ و نیوی یەکەمی زستانی
ئەمساڵدا  ١٦٠کەس لە چاالکانی
س ــی ــاس ــی ،ف ــەره ــەن ــگ ــی و م ــەدەن ــی
و ژی ــن ــگ ــەپ ــاری ــزی ــی کـــوردیـــان بە
تۆمەتی چ ــاالک ــی ل ــە دژی ڕێژیم
دەســبــەســەر کــــــردووە .ش ــەپ ــۆل ــی
نوێی ڕەشبگیریی ئەم دواییانە لە
ک ــوردس ــت ــان ئ ــەگ ــەرچ ــی ل ــە ڕووی
ژمارەی زۆری بەندک راوان ئەویش
ل ــە م ــاوەی ــەک ــی زەم ــەن ــی ــی ک ــورتدا
تایبەت دەنوێنێ ،بەاڵم دیاردەیەکی
تازە نییە؛ لەبەر ئەوەی دامودەزگا
ئیتالعاتییەکانی ڕێژیم تەنیا لە
پێنج ساڵی ڕابــردوودا  ٣١٠٠کەس
لە چاالکانی کوردیان لە بەندیخانە
پەستاوتووە .ڕاستییەکەی ئەوەیە
ک ــە ل ــە ک ــوردس ــت ــان شـــەڕە و ئەو
ش ــەڕەش پتر لە  ٤٠ساڵە بەسەر
کوردستاندا سەپاوە و لە فۆڕمی
جۆراوجۆردا بەردەوام بووە.
ئ ــەم ش ــەڕەی کۆماری ئیسالمی
بـــــە کـــــــــوردی دەفـــــــرۆشـــــــێ ،ل ــە
ب ــەه ــاری ئ ــازادی ــی دوای شۆڕشی
 ١٣٥٧بــە لەشکەرکێشیی هێزە
چەکدارەکانی حکوومەتی ناوەندی
و بە پش تقایمیی فیتوای ئایەتوڵاڵ
خومەینی بۆ بنەبڕکردنی “کوفر” لە
کوردستان دەستی پێ کرد .کوفرە
گ ــەورەک ــەی کــورد ئــەوە ب ــوو زۆر
زوو ج ــەوه ــەری دەس ــەاڵت ــی نوێی
لە تاران ناسی و ئامادە نەبوو ئەو
ڕێژیمە بەڕەسمی بناسێ .کوفرەکە
ئەوە بوو خەڵکی کوردستان ئەو
ماف و ئازادی و ...
درێژە لە الپەڕەی ٢

ئێمە و شهڕی ڕهوانیی
كۆماری ئیسالمی

4

تۆڵەیەک کە لە خەڵک دەکرێتەوە
مستەفا مەولوودی:

ترسی کۆماری ئیسالمی لە وێژمانی بەڕۆژی حیزبی دێموکراتە
جێگری سکرتێری گشتیی حیزبی دێموک راتی کوردستان ڕایگەیاند هەوڵی
ڕەشکردنی ڕێبەرانی کورد و پرسیار دروس تکردن لەسەر بزووتنەوەی کورد
نیشانەی زەبوونی و داماویی کۆماری ئیسالمییە.
کاک مستەفا مەولوودی لە ڕێوڕەسمی کۆتایی دەورەی ٢٤٠ی سەرەتایی
پێشمەرگەدا تیشکی خستە سەر ئەوە کە کۆماری ئیسالمیی ئێ ران لە گوتاری
سیاسی و نەتەوەیی حیزبی دێموک راتی کوردستان دەترسێ ،چونکی دوای
تێپەڕینی  ٧٥ساڵ ئەم وێژمانە سیاسییە هەر دێ و پتر لە کۆمەڵگەدا جێ
دەگرێ و جێ بە کۆماری ڕێژیمی ئیسالمی لێژ دەکا .ئەم وێژمانە ئازادی و
دێمۆک راسیی بۆ ئێ ران دەوێ و خەڵکی کوردستان بۆ مافویستی و بەرگری
لە شوناسی نەتەوەیی خۆیان هان دەدا و لە سەنگەری خەبات و تێکۆشان
بۆ ماف و ئازادییەکانی خەڵکی کوردستاندا قورس و قایم ڕاوەستاوە.
جێگری سکرتێری گشتیی حیزبی دێموک رات بە ئاماژە بەو شااڵوە نوێیە
میدیاییەی کۆماری ئیسالمی کە لەو ڕۆژانەدا ڕێ کەوتووە ،گوتی ڕێژیمی
ئیسالمیی ئێ ران دەیەوێ لەو ڕێگەیەوە ڕوخساری ڕێبەرانی شوێندانەری
کورد خەوشدار بکا ،هەروەها چەواشەکردنی مێژووی ڕووداوەکان و بەگژ

کوردستان ،مۆتەکەی
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سەرشانی ڕێژیمی ئیسالمی

یەکت رداکردنی حیزب و الیەنە سیاسییەکانی کورد و کەلێن دروس تکردن لە
نێوان کۆمەاڵنی خەڵک و بزووتنەوەی سیاسیی کورد مەبەستەکانی دیکەی
پشتی ئەو پیالنەیە .بەاڵم خەڵکی کوردستان بە کردەوە نیشانیان داوە کە
خاوەندارەتی لە بزووتنەوەی سیاسیی خۆیان دەکەن و ٢١ی خەرمانانی
ساڵی  ٩٧باشترین بەڵگەیە بۆ ئەو ڕاستییە .هەروەها ڕەشبگیرەکەی ئەم
دواییانە لە کوردستانیش خۆی لە خۆیدا داننانی کۆماری ئیسالمییە بە
شکستی پیالن و ست راتیژییەکانی لە کوردستاندا.
کاک مستەفا مەلوودی لە بەشێکی دیکەی قسەکان یدا پێی لەسەر ئەوە
داگرت کە بزووتنەوەی سیاسیی کورد لە ئێ ران ڕەسەن و ڕیشەدارە ،دێموک رات
و ئاشتیخوازە ،بەڕۆژە و باوەڕی بە پڕەنسیپە جیهانگیرەکان هەیە و هەموو
ئەوانەشی بە کردەوە سەلماندووە .بەاڵم ئەوە ڕێژیمی کۆماری ئیسالمییە
کە ناتوانێ لەگەڵ ئەو بەها و بایەخانە خۆی بگونجێنێ و ڕەگداکوتانی ئەو
ئەرزشانە بە هۆکاری الوازبوونی خۆی دەبینێ؛ بۆیەشە بە ئاگر و ئاسن و
مووشەک و کوشتوبڕ و ڕەشبگیر بەرەوڕووی دەبێتەوە و هەموو جارێکیش
هەر شکان و شکستی پێ ب ڕاوە.

بەرجام لە پێناو مانەوەدا
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کۆماری ئیسالمی

تێرۆریزمی دەوڵەتیی

شەکەتی ئاسنی ساردکوتان

کۆماری ئیسالمی
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 ...دەسکەوتانەیان دەویــســت کە بــەدرێــژایــی مــێــژووی هاوچەخ
خەباتیان بۆ کردبوو و ڕووبــارێــک خوێنیان بۆ دابــوو .کوفرەکە
ڕاوەستان لەبەرامبەر دەسەاڵتی ڕێژیمێکی داپڵۆسێنەر و «نا»گوتن
بە توانەوە و بندەستی بوو .ئەوەش لە ڕوانگەی مەالکانی جەمارانەوە
گوناحێکی کەبیرە بوو کە کورد دەبوا تاوانەکەی بدا و لەوکاتەوە گەلی
ئێمە ئەوە زیاتر لە چوار دەیەیە تاوانی مافویستی و ئازادیخوازیی
خۆی دەدا.
کۆماری ئیسالمیی ئێران لە چوار دەیەی ڕابردوودا پتر لە ٢٢٠٠
کەسی لە کوردستان بە تاوانی! دژایەتی لەگەڵ نیزامی ویالیەتی
فەقیهـ ئێعدام کــردووە .لە نێوخۆی واڵت ،باشووری کوردستان و
دەرەوەی واڵت زیاتر لە  ٤٥٠کادر و پێشمەرگە و تێکۆشەری کوردی
تێرۆر ک ــردووە ٣٢ .گوندی لە ڕۆژهــەاڵتــی کوردستان کۆمەڵکوژ
کردووە و لەو ڕەشەکوژییانەدا  ٢٨٠گوندنشین -پیر و الو و ژن و
منداڵ-ی قەاڵچۆ کــردوون ،هەروەها  ٤١گوندی بەهۆی خۆڕاگریی
خەڵکەکەی تێکوپێک داوە و تەختی زەویــی کــردوون .لە مەیدانی
شەڕی ڕاستەوخۆشدا بەهۆی هیڕشی هێزە چەکدارەکانی کۆماری
ئیسالمی و بەرگریی ڕەوای هێزی پێشمەرگە نیزیک بە حەوت هەزار
پێشمەرگەی هێزە سیاسییەکانی کورستان شەهید بوون و بە هەزاران
کەس خەڵکی سڤیل و بێدیفاع کە لەنێو ئەوانیشدا دیسان بە سەدان
ژن و منداڵ دەبیندرێ گیانیان لێ ئەستێندراوە .زیاتر لە  ٢٥٠٠کەس
خەڵکی مەدەنی -شوان ،وەرزێڕ ،منداڵ ،کۆڵبەر و کاسبکار -بە هۆی
تەقینەوەی مین کــوژراون و پتر لە  ٤٥٠٠کەسیش هەر بەو هۆیە
بریندار و نقوستان بوون.
ئەم شەڕە داسەپاوە لە کوردستان لە هەموو گۆڕەپانەکاندا و
بە هەموو مێتۆد و شێوازێک درێــژەی هەبووە .کوردستان بەهۆی
ڕوانگەی ئەمنییەتی ،کەمترین پشکی لە بودجەی واڵت بۆ ئاوەدانی
و بۆ وەبەرهێنان تەرخان کراوە ،کەچی ئاو ،دار ،بەرد و زێڕ و کانە
سروشتییە ســەرزەوی و ژێرزەوییەکانی بەتااڵن براوە و تەنانەت
لێڕەوار و دارستانەکانیشی ئاگر دراون و سووتێندراون.
هــەژاری ،بێدەرەتانی و بێکاریی لەڕادەبەدەر لەچاو ناوچەکانی
دیکەی ئێران کە لێکەوتەی سیاسەتی پەراوێزخستنی ئابووریی
کوردستانن ،لە ناوچە سنوورییەکانی کوردستان پەرەی بە دیاردەی
کۆڵبەری داوە ،بــەاڵم لەوێندەرێش هێزە چەکدارەکانی کۆماری
ئیسالمی بۆ کاسبکاران دەچنە کەمینەوە و دەیاندەنە بەر دەستڕێژ.
ئاماری ناوەندەکانی مافی مرۆڤ لە کوردستان دەڵێن تەنیا لە  ٥ساڵی
ڕابردوودا هێزە چەکدارەکانی ڕێژیم  ٤٠٠کۆڵبەریان کوشتووە و ٦٥٠
کۆڵبەریان بە زەبری گوللە بریندار کردووە.
ئەم شەڕە لە بەستێنی کولتووری و شەڕی نەرمیشدا هەم درێژەی
هەبووە و هەم دەرەنجامی جیاوازتری لێ کەوتووەتەوە .ستراتیژیی
شەڕی نەرمی ڕێژیم لەدژی کورد لە چوار دەیەی ڕابــردوودا ئەمە
بووە کە کۆمەڵگەی کوردی تووشی قەیرانی شوناس بکا ،مێژووی
بزووتنەوەی سیاسیی کورد چەواشە و ئاستی داخوازەکانی کورد
بۆ النیکەمی خۆی دابەزێنێ ،لە پێگە و هەیبەتی کاریزما و ڕێبەرانی
جوواڵنەوەی کورد بدا ،بە پەرەپێدان بە هەستی ئێرانچیەتی ئینتیمای
نەتەوەیی و نیشتمانیی خەڵکی کورد الواز بکا ،بە دروستکردنی درز
و کەلەبەر لەنێوان کۆمەڵگەی کوردستان و حیزبە کوردییەکان لە
ئێعتبار و متمانەی هێزە دژبەرەکانی بدا و مەیدانیان پێ چۆڵ بکا و؛
دواجار جۆرێک بنوێنێ کە ئەننەهوو شتێک بە ناوی پرسی کورد لە
ئێراندا نەبووە و نییە! بۆ ئەو مەبەستەش ئیمکانات و هێزی ماددی
و مرۆیی زۆروزەوەندی تەرخان کردووە .بەاڵم هەموو ئەو پیالن و
پالنە ورد و درشت و نەرم و ڕەقئامێرییانەی کۆماری ئیسالمی نەک
سوودێکی ئەوتۆی بۆ ڕێژیم نەبووە ،بەڵکوو ئاکامی پێچەوانەشی لێ
کەوتووەتەوە .بۆ نموونە:
ڕێژیم زۆر هەوڵی دا کورد لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان لە شوناسی
نەتەوەیی خۆی دابماڵێ ،کەچی هەر ڕووداوێک و هەنگاوێکی گرینگ
و مێژوویی لە پێوەندی لەگەڵ پرسی کورد –تەنانەت لە بەشەکانی
دیکەی کوردستانیش-دا ،ڕەنگدانەوەکەی لە شەقام و چاالکییەکانی
ڕۆژهەاڵتی کوردستاندا بە چاوی خۆی دەیبینێ .ڕێژیم هەوڵی زۆری
دا دیوارێکی گــەورە لە نێوان کــوردی شیعە و کــوردی سووننە و،
دەستەخوشکیی مەهاباد و سنە و کرماشان و ورمــێدا دروســت
بکا؛ بەاڵم بوومەلەرزەکەی کرماشان و ئەو حەماسە نەتەوەیی و
کوردانەیەی لە ماکۆوە هەتا سەرپیڵی زەهاو وەڕێ خرا ،ئەم دیوارەی
بەسەر کۆماری ئیسالمی و ستراتیژیستەکانیدا ڕماند .چیی نەکرد
بۆوەی حیزبی دێموکرات و هێزە کوردییەکانی دیکە لەپێش چاوی
خەڵکی کوردستان بخا ،بەاڵم کاتێک ویستی ئاکامی چوار دەیە هەوڵ
و بەرنامەدانان و تێچووەکانی لە مووشەکبارانی ١٧ی خەرمانانی
بنکەی دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموکراتی کوردستاندا هەڵگرێتەوە؛
مانگرتنەکەی ٢١ی خەرمانانی خەڵکی کوردستان بۆ بەخاوەنکردنی
کوڕ و کچە پێشمەرگەکانیان و حیزبە خۆشەویستەکەیان تاساندنی.
پەیامی ئەو رێفڕاندۆمە ڕاستەقینەیە ئەوە بوو « :زەویی ئێمە دانی
ئێوەی لێ شین نابێ ،بارکەن بڕۆن.»....
ئەوەی کە کۆماری ئیسالمی لە ئێستاشدا بە دروستکردنی فیلم
و دێکیۆمێنت هەوڵی ڕووشاندنی ڕوخساری بزووتنەوەی کورد دەدا،
ئاسنی ساردکوتانە .چونکی بەری خۆر بە بێژینگ ناگیرێ و خەڵکی
کوردستان هەم حیزبەکانی خۆیان و هەم کۆماری ئیسالمی زۆر
باش دەناسن و جەوهەری کۆماری درۆی ڕێژیم نەک هەر بۆ خەڵکی
ئێران ،بەڵکوو بۆ کۆمەڵگەی جیهانییش ڕوونە .هاوکات ئەمە دەبێ
بە پەلەقاژەی کۆماری ئیسالمی بۆ دەستەبەری ڕەواییەتی نەبووی
دابندرێ .ترسی سەرەکیی ڕێژیم لە ڕەگداکوتانی گوتاری نەتەوەیی
حیزبی دێموکراتە کە سەرەڕای چوار دەیە سەرکوت و کوشتار و
زەبــروزەنــگ ،وەک شەوە و کامووسک خەوی لە چاوی ڕێبەرانی
ڕێژیم زڕانــدووە .بەڵێ ،کوردستان ،کوردستانی لەسەر هەست و
ئامادە خاڵی الوازی کۆماری ئیسالمییە.
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مستەفا مەولوودی:

درێژەی سەروتار

«زەویی ئێمە دانی ئێوەی لێ شین نابێ»

ژماره791 :

نێودەوڵەتییەکان لەسەر ڕەشبگیرەکەی

فەلسەفەی حیزبی دێموکرات لە قوواڵیی کۆمەڵگەی کوردیدا

ئەم دواییانەی کوردستان

ڕەگاژۆی کردووە ،ئەو دارە لەبن نایە

(دەقی قسەکانی جێگری سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان
لە ڕێوڕەسمی کۆتایی دەورەی ٢٤٠ی فێرگەی پێگەیاندنی پێشمەرگە)

بەبۆنەی کۆتاییهاتنی دەورەی ٢٤٠ی فێرگەی
پێگەیاندنی پێشمەرگە حیزبی دێــمــوکــراتــەوە
گەرمترین پیرۆزبایی بە هەمووتان ،بەتایبەت ئەو
پێشمەرگە الوانــە دەڵێم کە ئەمڕۆکە بەڕەسمی
بەرگی پیرۆزی پێشمەرگایەتییان پۆشی و لە
ڕیزەکانی حیزبدا درێژە بە تێکۆشانی سیاسی و
پێشمەرگانەی خۆیان دەدەن.
ئێمە پێشمەرگەی ڕێــبــازی پێشەوا قــازی و
پێشمەرگەی حیزبی دێموکراتین .پێشمەرگەی
حیزبێکین کە حەفتا و پێنج ساڵە بۆ ئامانجیێکی
سیاسی ،نــەتــەوەیــی و کۆمەاڵیەتیی پــیــرۆز و
ڕەوا لــە ڕۆژهــەاڵتــی کــوردســتــان تێدەکۆشێ.
بۆیە لەو کۆبوونەوەیەدا کە بەبۆنەی دەسپێکی
وەرزێکی نوێ لە ژیانی سیاسیی پۆلێک لە الوانی
تێکۆشەری نیشتمانە ،وا باشە سەرفەسڵێک لە
سیاسەتەکانی حیزبی دێموکراتی کوردستان
وەبیر خۆمان بێنینەوە و ،لە بەرامبەردا پیالن
و چەواشەکارییەکانی کۆماری ئیسالمی لەقاو
بدەین.
سیاسەتی حیزبی دێموکراتی کوردستان بە
لەبەرچاوگرتنی ،هەلومەرجی سیاسیی ڕۆژهەاڵتی
کــوردســتــان و نــاوچــە بــە گشتی ئــەوەیــە کــە لە
چوارچێوەی ئێرانێکی ئــازاد و دێموکراتیکدا،
ی سیاسی و
خەڵکی کوردستان خاوەنی دەسەاڵت 
خۆبەڕێوەبەریی خۆی بێ .بنەڕەتی سیاسەتی
حیزبی دێموکراتی کوردستان لەسەر خەبات و
تێکۆشان بۆ چارەسەری ئاشتییانە و مەدەنییانەی
پرسی کورد دانــدراوە .بەاڵم حیزبی دێموکراتی
کــوردســتــان ،بــە ســەرنــجــدان بــە زەرفــیــیــەت و
پوتانسیەلی خەباتگێڕیی کورد و هاوکات شێوەی
ڕوانین و سیاسەتی حکوومەتە ناوەندییەکان لە
تــاران بۆ بــزووتــنــەوەی کــورد تاکتیکی خەباتی
خۆی داڕشتووە و کەلکی لە هەموو شێوەکانی
خەبات وەرگــرتــووە .ئەگەر مەجالی تێکۆشانی
سیاسی و ڕێکخراوەیی بــووە قۆستوویەتەوە،
ئــەگــەر پێویست بــووە خەباتی پێشمەرگانەی
کردووە و؛ ئەگەریش کاڵوڕۆچنەیەکی بۆ وتووێژ
و دیالۆگ دیوە ،دەرگەی لێ دانەخستووە.
ل ــەو ڕۆژانــــــەدا لــە ڕۆژهـــەاڵتـــی کــوردســتــان
کۆمەڵێکی زۆر لە کــوڕان و کچانی نیشتمان،
ئەوانەی بە جۆرێک لە جۆرەکان خۆیان لە کار
و چاالکیی مەدەنیدا دەبیننەوە و لە بوارەکانی
کاری ڕێکخراوەیی ،کۆمەاڵیەتی و ژینگەپارێزیدا
هەڵسووڕن و ،خۆشەویست و جێی متمانەی
خەڵکی خۆیانن؛ لەالیەن ناوەندە ئەمنیەتییەکانی
ڕێــژیــمــەوە دەســبــەســەر کـــــراون .لــەگــەڵ ئــەو
ڕەشبگیریە ،دروســتکــردن و بــاوکــردنــەوەی
فیلم و دێکیۆمێنتیش خەریکی چەواشەکردنی
بــزووتــنــەوەی کـــورد بــە گشتی و بەتایبەتی
ســیــاســەتــی حــیــزبــی دێــمــوکــرات و ڕێــبــەرانــی
خۆشەویست و شوێندانەری ئەم حیزبەن.
مــەبــەســتــی ڕێــژیــم ل ــەو ڕەف ــت ــارەی ڕوون و
ئاشکرایە .لەبەر ئەوەیە کە دوای حەفتاوپێنج
ســاڵ ئێستاش ســیــاســەت و وێــژمــانــی حیزبی
دێــمــوکــرات لــەنــێــو کــۆمــەڵــگــەی کــــــوردەواریدا
وەردەگیرێ و خەڵک پێشوازییان لێ دەکا .پەیامی
حیزبی دێموکرات پەیامی دێموکراسی بۆ ئێرانە.

سروشتییە واڵتێکی وەکوو ئێران بەو پێکهاتە و
حەشیمەت و جۆراوجۆرییە ئەگەر دێموکراسیی
تێدا بێ ،حکوومەتی لە چەشنی کۆماری ئیسالمی
ناتوانێ بوونی هەبێ و حاکم بێ .کەوایە کۆماری
ئیسالمی کێشەی بنەڕەتیی لەگەڵ سیاسەت و
وێژمان و پەیامەکانی حیزبی دێموکرات هەیە.
حیزبی دێموکرات پێیوایە خەڵکی ئێران شایانی
ئەوەن دێموکراسییان هەبێ و ئەم واڵتە شایانی
ئەوەیە حکوومەتێکی دێموکراتیکی هەبێ ،دەی
مــادام کــۆمــاری ئیسالمی ماهییەتی ئــەوە نییە،
دێ بەرەنگاری ئەو وێژمانە دەبێتەوە و شەڕی
پــێ دەفــرۆشــێ .جیا ل ــەوە حیزبی دێموکراتی
کوردستان هەوڵی وەجووڵەخستنی کۆمەڵگە بۆ
بەڕۆژەڤکردنی ماف و داخوازەکانی دەکــا .بۆ
وشیاریی خەڵک تێدەکۆشێ و ماف و ئازادییەکانیان
پێ دەناسێنێ و هەوڵ بۆ بەرەوژووربردنی ئاستی
داخوازەکانی خەڵک دەدا .پێیان دەڵێ حەقی خۆیانە
خاوەنی هەموو مافە سیاسی ،نەتەوەیی ،مەدەنی
و کۆمەاڵیەتییەکانی خۆیان بن .لەوالش ماهییەتی
کۆماری ئیسالمی ئــەوە نییە مافی میللەتان لە
ئێراندا بەڕەسمی بناسێ و بۆیانی دابین بکا؛ بۆیە
کۆماری ئیسالمی بۆ دژایەتیی ئەم حیزبە دێتە
مەیدان و دژایەتیی دەکا.
کــۆمــاری ئیسالمیی ئێران لە مــێــژووی چوار
دەیــــەی تــەمــەنــیدا بــە ش ــێ ــوازی ج ــۆراوج ــۆر
دوژمنایەتیی پرسی نەتەوەیی کــورد و حیزبی
دێموکراتی کوردستانی کردووە .ئەگەر لەالیەک
ڕێبەرانی ئەم حیزبەی تێرۆر کــردووە ،کادر و
پێشمەرگەکانی تێرۆر کــردووە ،مووشەکی تێ
گرتووە؛ لەالیەکی دیکەش هەوڵی داوە ئەوەندەی
دەت ــوان ــێ لــە کــۆمــەڵــگــەدا ناشیرینی بــکــا و بە
چەواشەکاری لە پێگەی کۆمەاڵیەتیی حیزبەکەمان
بــدا .ئەم فیلم و دێکیۆمێنتانەش کە ئەم ماوەیە
ب ــاوی کـــردوونـــەوە هــەر بــۆ ئــەو مــەبــەســت و
ئامانجەیە.
کۆماری ئیسالمی لــەو فیلم و باڵوکراوانەدا
دەیــەوێ بڵێ ویستوویەتی چــارەســەری پرسی
کورد بکا ،هەوڵی داوە وتووێژ بکا و ئیمتیازی
زۆریشی داوە ،بەاڵم حیزبە کوردییەکان قەبووڵیان
نەکردووە .ئێمە لە وەاڵمدا دەڵێین دوای زیاتر لە
چل ساڵ ئەوە ئێمە و ئەوە کۆمەڵگەی ئێران ،ئەوە
کۆمەڵگەی کوردستان ،تەنانەت دنیای دەرەوەش؛
با بێن بزانین ئیمتیازی کــۆمــاری ئیسالمی بۆ
کوردستان چی بووە؟ ئەوەی کۆماری ئیسالمی
بە ئیمتیاز بۆ کوردی حسێب دەکا بینیمان چی
بوو .شتێک نەبوو جیا لە هێرش ،لەشکەرکێشی
بۆ سەر کوردستان ،کۆمەڵکوژیی خەڵکی کورد و
میلیتاریزە کردنی کوردستان.
لە یەکێک لەو بەناو دێکیۆمێنتەدا باس لە شەڕی
نەغەدە دەکــرێ .حیزبی دێموکراتی کوردستان
لە نەغەدە میتینگێکی تــەواو مــەدەنــی ،سیاسی،
تەشکیالتیی وەڕێ خست بـــۆوەی سیاسەتی
خــۆی بــۆ خەڵکی نــاوچــە بەتایبەت بــۆ خەڵکی
نەغەدە کە دانیشتووەکانی تێکەاڵوێک لە کورد
و ئازەرین ،شی بکاتەوە .بەاڵم ئەوان بەشێوەی
چەکدارانە هێرشیان کردە سەر میتینگەکە و ئەو
کۆبوونەوەیەیان لە خاک و خوێن وەردا .دوایە

هێرشیان کــردە ســەر قــاڕنــێ ،قــەاڵتــان و زۆر
ناوچەی دیکەی کوردستان و شەڕی خوێناویی
ســنــە و پـــاوە و شـــەڕی ســەرتــاســەریــیــان لە
کوردستان هەڵگیرساند.
بــەاڵم لــە بــەرامــبــەردا ئایا ئــادرســێــک هەیە،
شوێنێک هەیە ،بنکەیەکی حکوومەتی شک دەبەن
کە یەکێک لە هێزە سیاسییەکانی کوردستان
هێرشیان کردبێتە س ــەر؟ ئ ــەوە حکوومەتی
نــاوەنــدی بــوو شـــەڕی بــەســەر کــوردســتــاندا
سەپاند و خەڵکی کورد و حیزبە سیاسییەکانیش
بــەربــەرەکــانــی و خۆڕاگرییان کــرد .بۆیە ئەم
ت و فــیــلــمــانــەی ک ــۆم ــاری ئیسالمی
دێــکــۆمــێــنـ 
دروستیان دەکا هەموو چەواشەکاریی ڕووداوە
مێژووییەکانن و فڕیان بەسەر ڕاستییەوە نییە.
ئەوان بۆ مەخدووشکردنی سیاسەتی حیزبێکی
بەرپرس و بزووتنەوەیەکی ڕەوایــە دەست بۆ
ئــەو کــارە دەبـــەن ،بــەاڵم ئــەرێ دەتــوانــن ئەمە
بکەن و لەوەدا سەردەکەون؟ وەاڵمەکەی دیسان
“نا”یە .چونکی ئەوە یەکەم جار نییە کۆماری
ئیسالمیی بۆ خــەوشــدارکــردنــی بــزووتــنــەوەی،
کــورد بەتایبەت لــەســەر بــزووتــنــەوەی حیزبی
دێموکراتی کوردستان پەنا بۆ کاری لەو چەشنە
دەبــا و بــە گومانی خــۆی ،گــومــان و پرسیار
لــەســەر پێشمەرگە و کەسایەتیی پێشمەرگە
و ،لەسەر بزووتنەوەی کــورد و ئامانجەکانی
بــزووتــنــەوەی کــورد دروســت دەکــا .چل ساڵە
ئەو کارە دەکا ،بەاڵم هەموو جارێک نەتیجەی
پێچەوانەی وەرگرتووە ،لەبەر چی؟ لەبەر ئەوەی
ئــەم بــزووتــنــەوەیــە بــزووتــنــەوەیــەکــی ڕەســەن
و ڕیــشــەدارە .ئــەم بــزووتــنــەوەیــە لــە قوواڵیی
کۆمەڵگەی کوردەواریدا ڕەگاژۆی کردووە .ئەم
بزووتنەوە ڕەوایە پێگەیەکی زۆر بەرزی هەیە
کە بەو هەواڵنەی کۆماری ئیسالمی خەوشدار
نابێ .فەلسەفەی حیزبی دێموکرات لە قوواڵیی
کــۆمــەڵــگــەی کــــوردیدا ڕەگــــاژۆی کــــردووە و
بووەتە دارێکی پڕبار و ،ئەو دارە بەو تەور و
ڕەشەبایانە لەبن نایە.
سیاسەتی حیزبی دێموکراتی کوردستان و
هەڵوێستەکانی حیزبی دێموکرات بە درێژایی
ئەم مێژووە بەرپرسانە و سەردەمیانە بووە،
زمانەکەی خاوێن بووە و لە هیچ شوێنێکی گوتار
و پەیامی حیزبی دێموکراتدا ،شەڕ و زەبروزەنگ
جێگای نییە .هەر لەو فیلمەدا کە دروست کراوە،
بەشێک لە فەرموودەکانی دوکتور قاسملوو کە
“گــوزیــنــش”ی هەڵبژێردراوە بــاو دەکرێتەوە.
لەوێشدا دوکتور قاسملوو دەفەرموێ“ :لە نەزەر
ئێمەوە شەڕ کێشەکە چارەسەر ناکا ،بەڵکوو
دەبێ بەدیل و جێگرەوەمان بۆ شەڕ هەبێ و ئەو
بەدیلە بۆ ئێران تەنیا دەتوانێ دێموکراسی بێ”.
حیزبی دێموکراتی کوردستان بەدرێژایی چوار
دەیــەی ڕابـــردوو لە تەعامول لەگەڵ کۆماری
ئیسالمیدا هەمیشە پێی وابـــووە کــە دواجــار
دەبێ بە دانیشتن و رێککەوتن لەسەر بەها و
بایەخە ئــەمــڕۆیــی و جیهانگیرییەکان پرسی
نێوانیان چــارەســەر بــن .شەهید د .قاسملوو
تــەنــانــەت گیانیشی لــەســەر ئــەو بـ ــاوەڕە دانــا.
شەهید قاسملوو لەسەر مێزی بەناو وتووێژ
لەگەڵ نوێنەرانی کۆماری ئیسالمییدا کە باسی
کێشەکانی نێوان ڕێژیم و کورد دەکرێ ،لەوێدا
بــاســی مافەکانی هــەمــوو خەڵکی ئــێــران دەکــا
و چــارەســەری ئــەو کێشانەش دێنێتەوە سەر
باوەڕهێنان بە دێموکراسی و جێبەجێکردنی .ئەو
باوەڕەی د .قاسملوو باوەڕی حیزبی دێموکرات
و پــەروەردەی سیاسیی ئەم حیزبەیە و حیزبی
دێموکراتی پێ دەناسرێتەوە و خۆشەویستی
و ئێعتبار و نفووزی بۆ ئەم حیزبە دەستەبەر
کردووە .بۆیەشە کۆماری ئیسالمی بە نەیاری
خۆی دەزانێ ،بە چقڵی چاوی خۆی دەیبینێ و
هەوڵی خەوشدارکردنی دەدا .کۆماری ئیسالمیی
ئێران دەیبینێ کە پاش زیاتر لە سێ دەیــە لە
شەهیدبوونی د .قاسملوو ،پەیامی حیزبمان،
پەیامی د .قاسملووی شەهیدمان ،پەیامی ڕێبەرانی
تێرۆرکراومان ئیلهامدەر و پەیامی نەوەی نوێی
کۆمەڵگەی کوردستانیشە .هەر ئێوە دەیان کچ
و کــوڕی الو کە ڕیزەکانی حیزبی دێموکراتی

ڕێژیم دەیبینێ کە پاش زیاتر لە سێ دەیە لە شەهیدبوون ی د .قاسملوو ،بەاڵم پەیام ی د .قاسملووی شەهید
هەروا ئیلهامدەری نەوەی نوێی کۆمەڵ گەی کوردستانە .هەر ئێوە دەیان کچ و کوڕی الو کە ڕیزەکان ی حیزبی دێموکراتی
کوردستانتان هەڵبژاردوە و ئێستا جێژن ی کۆتایی دەورەی پێشمەرگایەتیان بۆ گیراوە ،عەوداڵ ی ئەو پەیامەن و
هاتوون بە کردەوەش بۆی تێبکۆشن .بۆیە بە فیلم و دێکیۆمێنت دروس تکردن نە دەتوانن مێژوومان بشێوێنن ،نە
دەتوانن زیان بە پڕستیژی حیزبەکەمان و بزووتنەوەی کورد بگەیەنن و نە بەو درۆ و چەواشەکارییانە کەسایەتییە
کاریزماکان ی نێو بزووتنەوەی سیاسیی کورد ،بەتایبەت دوکتور قاسملوو خەوش هەڵدەگرن
کوردستانتان هەڵبژاردوە و ئێستا جێژنی کۆتایی
دەورەی پێشمەرگایەتیان بۆ گیراوە ،عەوداڵی ئەو
پەیامەن و هاتوون بە کردەوەش بۆی تێبکۆشن.
بۆیە بە فیلم و دێکیۆمێنت دروستکردن نە دەتوانن
مێژوومان بشێوێنن ،نە دەتوانن زیان بە پڕستیژی
حیزبەکەمان و بزووتنەوەی کورد بگەیەنن و نە بەو
درۆ و چەواشەکارییانە کەسایەتییە کاریزماکانی
نێو بزووتنەوەی سیاسیی کورد ،بەتایبەت دوکتور
قاسملوو خەوش هەڵدەگرن.
وەک دەبینین نووکەڕمبی پەالمارەکانی کۆماری
ئیسالمی ڕوو لە د .قاسملوویە .دوژمنیش زۆر
بــاش دەزانــــێ کــە دوکــتــور قــاســمــلــوو ،پیاوێکی
گــەورە و ڕێبەرێکی کاریزما بــووە .دەزان ــن کە
پــاش شەهیدبوونیشی بیروبۆچوونەکانی هەر
دێن و پتر لە کۆمەڵگەدا ڕەگــاژۆ دەبــن ،دەزانــن
وانەکانی دوکتور قاسملوو لە پرسی پێکەوەژیان و
دێموکراسی و ئازادژیان ڕۆژ بە ڕۆژ زیاتر لەنێو
الوانی کورددا باڵو دەبنەوە و وێژمانەکەی بووەتە
فەرهەنگی سیاسیی حیزبەکەی ،حیزبی دێموکراتی
کوردستان.
ئەم فەرهەنگە وای کردووە قوتابییانی دوکتور
قاسملوو هەر بەو دیدەوە بڕوانن و لەو ڕێبازەدا
بــڕۆنــە پێش .ئەمە وایــکــردووە حیزبی دوکتور
قاسملوو ،ئێستاش حیزبی پەیامهەڵگری پێشەوا
قــازی محەممەد ،کــۆمــاری کوردستان ،دوکتور
قاسملوو و ڕێبوارانی دوکــتــور قاسملوو بێ و
تــرســی کــۆمــاری ئیسالمیش لـــەوەڕا ســەرچــاوە
دەگرێ.
بەشێکی دیکە لە هێرشە تەبلیغییەکانی کۆماری
ئیسالمی لەسەر بزووتنەوەی کورد لە ڕۆژهەاڵت
و حیزبی دێموکراتی کوردستان لێدان لە ئێعتباری
حیزب لــە بــاشــووری کوردستانە و دەیــانــەوێ
مــێــژووی حیزبی دێــمــوکــرات و کــار و کــردەوە
و سیاسەت و بــڕیــارەکــانــی حیزبی دێموکرات
لەپێوەندی لەگەڵ پرسی کورد لە باشووردا بێننە
ژێر پرسیار .بەاڵم لەو بارەشەوە سەرکەوتوو نین
و سەرکەوتووش نابن .چونکی حیزبی دێموکرات
پێوەندیی خۆی لەگەڵ پرسی کورد لە بەشەکانی
دیکەی کوردستان لەسەر بنەڕەتی پرەنسیپێکی
نــەتــەوەیــی و نیشتمانیی دامــــەزرانــــدووە .ئێمە
نا ،لە زمــان خەڵکی دیکە و هەر لەو باشوورە،
ئەوانەی کە ئاگایان لە مێژووی حیزبی دێموکراتە،
ئاگایان لە سیاسەتی حیزبی دێموکراتە ،ئاگایان لە
باوەڕەکانی دوکتور قاسملوویە ،لە زمان ئەوانەوە
دەبیستین و دەخوێنینەوە کە پێوەندیی حیزبی
دێــمــوکــرات بــە ڕێــبــەریــی نەمر قاسملوو لەگەڵ
بزووتنەوەی کورد لە باشوور ،چەندە تەندروست
بووە .تەنانەت ئەو متمانە و ئێعتبار و قورساییە
ئەوەندە بووە کە ئەگەر ،پێویست بووبێ پەیامێک
لــەنــێــوان بــزووتــنــەوەی بــاشــوور و حکوومەتی
م ــەرک ــەزیدا بێت و بــچــێ ،حیزبی دێموکراتی
کوردستان وەکوو جەریانێکی مەسئوولی ئەمین،
ئەو ئەرکەی وەئەستۆ گرتووە و یارمەتیدەریان
بووە.
ئێستا لــەم واڵتــە نیزامی سیاسی گـــۆڕاوە و
ئەو نیزام و دەســەاڵتــەی کە حیزبی دێموکراتی
کــوردســتــان وەک ــوو هــەمــوو هێزە سیاسییەکان
لە هەموو بەشەکانی کوردستان کە بە جۆرێک
لە جــۆرەکــان پێوەندییەکی ســنــورداریــان لەگەڵ
دەوڵەتانی ناوچە هەیە و حیزبی دێموکراتیش ئەو
پێوەندییەی لەگەڵ ئەم نیزامە سیاسییە هەبووە،

ئەو نیزامە لەسەر کار نەماوە .بەاڵم بە شاهیدی
دۆست و دوژمن ،هەموو ئەو سەنەد و بەڵگانەی
لە عێراق کەوتوونەتە دەستی حکوومەتی نوێ،
کەوتوونەتە دەستی هێزە سیاسییەکان و دەستی
ئەم الیەنە نێوخۆیی و دەرەکییانەی بەدوای ئەو
بەڵگانەدا عــەوداڵ بــوون ،هیچ کەس نەیتوانیوە
و ناتوانێ بەڵگەیەکی وا لە حیزبی دێموکرات
ببینێتەوە ،کە حیزبی دێموکرات خودای نەخواستە،
بــە نــیــســبــەت تــاکــێــک لـــەم واڵتــــە ،بــە نیسبەت
جەریانێک لەم واڵتە و بە نیسبەت بزووتنەوەی
کــورد لەم واڵتــە ڕەفتارێکی ناپەسندی کردبێ.
بۆیە وەک چۆن ڕیشەی حیزبی دێموکرات لەنێو
خەڵکی ڕۆژهەاڵتدا جێگیرە ،ئەم خۆشەویستی و
ئێعتبارە لە باشووری کوردستان و ئەم بەشەی
نیشتمانیشدا بە هەمان شێوە بەهێزە.
ئـــەگـــەر حــیــزبــی دێ ــم ــوک ــرات ــی کــوردســتــان
ئەساسنامەکەی ڕێگەی دابا خەڵکی باشوور و
بەشەکانی دیکە کوردستان ،ببنە ئەندامی حیزبی
دێموکرات ،ئەمن دڵنیام هەزاران و دەیان هەزار
کــەس وەکــوو ئەندام لەنێو حیزب دێموکراتدا
کۆ دەبوونەوە .بەاڵم کە لە باری تەشکیالتی و
لە بــاری حقووقییەوە ئەم مەجالە نییە ،حیزبی
دێموکرات بە میلیۆن دۆست و الیەنگری لەنێو
هــەمــوو خەڵکی هــەمــوو بەشەکانی کوردستان
بەتایبەت لە باشووری کوردستاندا هەیە .ئەوەش
بــۆ دروســتبــوون و خۆشەویستی ،ئێعتبار و
نیشتمانی و نەتەوەییبوونی سیاسەتەکانی ئەم
حیزبە دەگەڕێتەوە .هەر ئــەوەش کە لە هەموو
هەلومەرجەکاندا ،حیزبی دێموکراتی کوردستان
لەگەڵ خەڵکی باشووری کوردستان ،بە تەیفی
جۆراوجۆری سیاسی ،فەرهەنگی ،کۆمەاڵیەتیی
و نوخبەکانی ،پێوەندییەکی زیندووی هەیە ،ئەو
پێوەندییە بۆ ئەو بنەما نیشتمانی و نەتەوەیی
و سیاسەتە ئوسوولییەی حیزبی دێموکرات
دەگەڕێتەوە .بۆیە لێرەش دڵنیام کە پیالنگیڕی و
چەواشەکارییەکانی ڕێژیم لە باشووری کوردستان
هیچ کاریگەرییەکی خراپی لەسەر بزووتنەوەی
کــورد و حیزبی دێموکراتی کــوردســتــان نابێ.
مێژووی پێوەندییەکانی ئەم نەتەوەیە لە بەشە
جــۆراوجــۆرەکــانــی کــوردســتــان لــەگــەڵ یەکتری
زێڕێنە و ،کۆماری ئیسالمییش باش دەزانێ کە
هاوپێوەندیی نەتەوەیی کورد لە هەموو بەشەکانی
کوردستان لەگەڵ یەکتری چۆنە و هەر ئەوەش
کۆماری ئیسالمیی ئــاوا پەشۆکاو و هەراسان
کــردووە کە دەست بۆ هەموو چەواشەکارییەک
ببا.
خــاڵــێــکــی دیـــکـــە لــــەو ش ــەپ ــۆل ــی هـــێـــرش و
چەواشەکارییانە بانگەشە کردنە بۆ ناکۆکیی نێوان
ڕێبەرانی کورد بۆ ئەوەی سیما و ڕوخساریان
خــەوشــدار بــکــەن ،بــۆ نموونە باسی شەهید د.
قاسملوو و خوالێخۆشبوو مامۆستا مەال شێخ
عیزەددین دەکەن .ئەوان لەبیر خۆیانی دەبەنەوە
کــە ئــەو دوو ڕێــبــەر و کەسایەتییەی کــورد لە
هەیئەتی نوێنەرایەتیی خەڵکی کوردستان کە بۆ
وتووێژ لەگەڵ ڕێژیم پێکهاتبوو ،پێکەوە بوون
و لە یەک بەرەدا بوون .مامۆستا شێخ عیزەددین
سەرۆکی هەیئەت و د .قاسملووش وەک سکرتێری
حیزبی دێــمــوکــرات وتــەبــێــژی هەیئەتەکە بــوو.
ڕێبەرانی سیاسیی حیزبی دێموکرات و ڕێبەرانی
بــزووتــنــەوەی کــورد لە ڕۆژهــەاڵتــی کوردستان
ئەگەر بە نیسبەت پرسێکی سیاسی تێبینی و

خوێندنەوەی جیاوازیان لەگەڵ یەکتر هەبووبێ،
بــەاڵم بە نیسبەت چارەسەری مەسەلەی کورد
بەرپرسانە ،دۆستانە و خەمخۆرانە لەسەر خەت
بوون و بە یەکەوە هاوکارییان کردووە .ئەوەش
مێژووییەکی ڕوونــاکــە و بە کۆماری ئیسالمی
خەوشدار نابێ.
لــە کــۆتــایــیــدا خــاڵــێــک هــەیــە بــاســی بــکــەم .بۆ
دروستکردنی ئەم فیلم و دێکیۆمێنتانە لە دوو
تیپ لە کۆمەڵگەی خۆمان کەڵک وەردەگــیــرێ.
بەشێک لەوان کۆمەڵە کەسانێک بوون کە کاتی
خۆی بە هەر دەلیلێک پێوەست بوون بە ڕیزی
حیزبە سیاسییەکانەوە ،بــەاڵم لــەدوایــەدا لەبەر
ئەوەی پڕەنسیپی حیزبی دێموکراتی کوردستان
و پرەنسیپی بزووتنەوەی کورد بەگشتی ئیجازەی
مانەوەی ئەو کەسانەی لەنێو ڕیزەکانی خۆیاندا
ن ــەداوە ،دوور خراونەتەوە و وەال نــراون ،یان
بۆخۆیان ناچار بوون حیزبیان بەجێ هێشتووە.
ئ ــەوان ــە لــەبــەر ئــــەوەی شــانــازیــی بــەشــداریــی
تــەواویــان لە ڕیزەکانی حیزبی دێموکرات و لە
ڕیــزی بزووتنەوەی کــورددا نەبووە ،بەداخەوە
ڕقەکەی خۆیان ناحەز دەڕێژن .ئەمن پێموایە ئەم
گێرانەوانە نەک خزمەت بەوان و کەسایەتیی ئەوان
ناکا ،بەڵکوو لەنێو کۆمەڵگەی کوردەوارییشدا
ناحەزتریان دەکا .هیوادارم ئەوان بزانن کە بەو
گێڕانەوانە ،زیانێک بە بزووتنەوەی کورد و بە
ڕێبەران و کەسایەتییەکانی حیزب ناگەیەنن ،بەاڵم
بەدڵنیاییەوە زەبری قورس لە کەسایەتی و پێگەی
خۆیان دەدەن.
کۆمەڵە کەسێکی دیکەش هەن بە هەر دەلیلێک
جا بە ئەنگیزەی ماددی و غەیرە ماددی و ،ئاگاهانە
یان نائاگاهانە لەو پڕۆژە ئەمنیەتییانەی کۆماری
ئیسالمیدا بــەشــدارن و کۆمەگیان پێ دەکــەن.
ئەوانیش با بزانن کە کۆمەڵگەی ئێمە زیندوویە،
لەسەر هەستە ،هەر ئیستا و لە ماوەیەدا زیاتر
لــە ســەد کــەس لــە کچان و کــوڕانــی ئــەم واڵتــە
کــەوتــوونــەتــە بــەنــدیــخــانــەوە ،ئ ــەوە دەرەنــجــامــی
وشیاریی سیاسیی خەڵکە کە بەشی زۆری ئەوە
دەرەنجامی کاریگەریی ڕێکخراوە سیاسییەکان
بەتایبەت حیزبی دێموکراتی کوردستانە .ئەو
کەسانە دەبێ بزانن کە ئەو کۆمەڵگەیە دەیانبینێ
و بەو کارەیان زیان بە خۆیان دەگەیەنن .دڵنیام
ڕۆژێک بۆخۆیان ،لە بەرامبەر وێژدانی خۆیاندا
شەرەمەندە دەبن و کۆمەڵگە و شەقامی کوردییش
نایانبەخشی ،بۆیە هیوادارم بە خۆیاندا بچنەوە.
ڕاستە لەوانەیە لەو ڕێگەیەوە نان و ئاوێکیان
دەست کەوێ ،بەاڵم ئەو نان و ئاوە بێئیعتیباری
کــــردوون .ئــەو نــان ئ ــاوەی بــەو جــۆرە پەیدای
دەکــەن لەنێو کۆمەڵگەدا بێزراویان کــردوون و
لە داهــاتــووشدا پتر زەرەری لێ دەکــەن .ئەوان
دەتوانن ڕۆڵەیەکی باشی نەتەوەکەی خۆیان بن،
نەک ئەوەی وەک عونسورێکی ناشیرین و زیانبار
بۆ بــزووتــنــەوەی میللەتی کــورد بناسێندرێن و
دوایەش ناچار بن باجەکەی بدەن.
ئاسۆی خەباتی حیزبەکەمان و جوواڵنەوەکەمان
ڕوونــە .سەرکەوتن هــەر بۆ ئێمەیە و جارێکی
دیکەش بەبۆنەی هاتنی پۆل پۆل الوانــی کورد
بۆ نێو ڕیزەکانی حیزبی دێموکرات کە ئەمڕۆکە
جێژنی کۆتایی دەورەمــــان بــۆ بەشێک لــەوان
گرتووە ،پیرۆزبایی بە هەمووان دەڵێم.

کاک خالید عەزیزی لە سێ نامەدا بۆ سکرتێری گشتیی
نهتهوه یهكگرتووهکان ،بهرپرسی سیاسهتی دهرهوهی یهكێتیی
ئورووپا و سکرتێری گشتیی ئەنترناسیۆنال سۆسیالیست ئەم
الیەنە نێودەوڵەتییانەی لە پرسی ڕەشبگیرەکەی ئەم دواییانەی
کوردستان ئاگادار کردووتەوە و سەبارەت بە چارهنووسی
گیراوهکان نیگەرانیی دەربڕیوە .هاوکات داوای لێ کردوون
کە له بهرامبهر ئهو شهپۆله نوێیه له سهرکوتی کوردهکان له
ئێراندا بێدهنگ نهبن.
دەقی نامەکە:
بهڕێز ئانتۆنیۆ گوتێرس ،سکرتێری گشتیی ڕێکخراوی
نهتهوه یهكگرتووهكان!
بهڕێز جۆزێف بۆرێل ،لێپرسراوی سیاسهتی دهرهوهی
یهكێتیی ئورووپا!
بــەڕێــز لوئیس ئــەیــاال ،سکرتێری گشتیی ڕێکخراوی
ئەنترناسیۆناڵ سۆسیالیست!
لهکاتێکدا که کۆماری ئیسالمیی ئێران ئاکامی ههڵبژاردنهکانی
سهرۆکایهتیی ئهمریکا وهک دهرفهتێک بۆ کهمکرانهوهی فشاره
نێونهتهوهییهکان لهسهر خۆی دهبینێ ،له ئاستی نێوخۆییدا ئهو
ڕێژیمه سیاسهتی سهرکوتی خهڵك و ڕاوهدوونانی چاالکوانانی
بهتایبهت له کوردستان چڕتر کردۆتهوه.
ڕێژیمی ئێران لهم دواییانهدا شهپۆلێکی تاز ه له دهستگیرکردنی
بهكۆمهڵی خهڵك له کوردستانی وهڕێ خستووه و تهنیا له دوو
حهوتووی ڕابردوودا نزیکهی حهفتا کهس له خهڵكی مهدهنیی کورد
له شارهکانی مههاباد ،بۆکان ،سنه ،ســهواڵوا ،سهقز ،مهریوان،
نهغهده ،پیرانشار ،ڕوانسهری کرماشان و تهنانهت هێندێك شاری
ناوهندی وهک کهرهجی دهستگیر و زیندانی کردووه.
تهواوی ئهو کهسانه بهشێوهی سهرهڕۆیانه و بهبێ لهبهرچاوگرتنی
هیچ جۆره ڕێوشوێنێک دهستگیر کراون و زۆربهیان له شوێنی
نادیار و له گرتووخانه نهێنییهکانی ئیتالعاتدا ڕاگیراون .وهك له
دوایین ههڵمهتی ڕهشبگیریی خهڵک له کوردستان له پاییزی ساڵی
ڕابــردوودا دیتمان ،لهو جۆره حاڵهتانهدا ههموو جۆره ڕهفتارێك
لهگهڵ دهستبهسهرکراوان مومکینه و گیراوهكان ڕووبــهڕووی
چارهنووسی زۆر مهترسیدار دهبنهوه.
ئهزموون نیشانی داوه ههر کاتێک کۆماری ئیسالمی له ئاستی
نێونهتهوهییدا کایه به کارتی سازان و ڕێککهوتن دهكا ،سهرکوتی
خهڵک له نێوخۆی واڵتدا توندتر دهکاتهوه .ئهمه بهتایبهتی بۆ
کوردستان ڕاسته که کۆماری ئیسالمی له ڕوانگهیهکی تـهواو
ئهمنیهتییهوه مامهڵهی لهگهڵ دهكا.
ئێمه وێڕای گهیاندنی نیگهرانیی خۆمان و کهسوکاری گیراوهکان،
داوا له ئێوه و دام ـهزراوه پێوهندیدارهکانی بهردهستتان دهکهین
له بهرامبهر ئهو شهپۆله نوێیه له سهرکوتی کوردهکان له ئێراندا
بێدهنگ نهبن و ههنگاوی پێویست بۆ هۆشداریدان به کۆماری
ئیسالمی لهو پێوهندییهدا ههڵبێننهوه.
لهگهڵ سوپاس و ڕێز.
شەپۆلی نوێی ڕەشبگیرەکانی ئەم دواییانە لە کوردستان لە
نیوەی دووهەمی بەفرانبارەوە دەستی پێ کردوە.
خالید عهزیزی
سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان
٢٦ی ژانویهی ٢٠٢١
***
بەپێی ئاماری چاونیوز ،ئۆرگانی ناوەندی مافی مرۆڤی ڕۆژهەاڵتی
کــوردســتــان ،لــەو ڕەشبگیرەدا هەتا ئێستا النــی کــەم  ٩٣کەس
لەالیەن ئیتالعاتی سپا و ناوەندە ئەمنیەتییەکانی دیکەی ڕێژیمەوە
دەسبەسەر کراون کە چارەنووسی زۆر لەوان هەتا ئیستا ناڕوونە.
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جلوبەرگ وەک مۆرکێکی شوناس
جــۆر و شــێــوەی جــلــوبــەرگ لەنێو هەموو
نەتەوەکاندا بە یەکێک لە نیشانەکانی شوناسی
فەرهەنگی و نەتەوەیی ئەو نەتەوەیە دادەنرێ.
واتا لەنێوان فەرهەنگ و شوناس و جلوبەرگی
هەر نەتەوەیەکدا پێوەندییەکی نەپچراو هەیە،
هەر ئەوەشە وا دەکــا نەتەوەکان تەنانەت بە
عومەر باڵەکی
هۆی جلوبەرگیانەوە بە ئاسانی لێک بکرێنەوە،
یان نەتەوەیەکی پێ بناسرێتەوە.
بێگومان هەر نەتەوەیەک بەپێی هەلومەرجی جوغرافیایی و ڕەوتی
مێژوویی کە پێیدا تێپەڕیوە و پێداویستییەکانی ژیانی ،جۆرێک جلوبەرگی
تایبەتیی بۆ خۆی دابین کردووە و ئەو جلوبەرگە بە تێپەربوونی زەمان
و نیازی سەردەم ئەگەر ئاڵوگۆرێکیشی بەسەردا هاتبێ ،بەو ڕادەیە
نەبووە کە ڕەسەنایەتیی خۆی لەدەست بدا .بە واتایەکی دی جلوبەرگ
یەکێک لە گرینگترین هێماکانی شوناسی نەتەوەیی هەر گەلێکە و
پێوەندیی ڕاستەوخۆی هەیە بە فاکتۆڕ و بنەماکانی دیکەی پێکهێنەری
ئەو گەلە ،بۆیە لە ڕوانگەی کۆمەڵناسانەوە دەکرێ و دەتوانرێ لە
ڕێگای لێکۆڵێنەوە لەسەر جلوبەرگی هەر نەتەوەیەک ،بە هاسانی
ڕەهەندە جۆراوجۆرەکانی شوناسی ئەو نەتەوەیە دەربخرێ و دەتوانێ
سەرچاوەیەکی گرینگ بێ بۆ ئەوەی مێژوو و تەنانەت خاڵی شاراوەی
ئەو نەتەوەیە دەستنیشان و ئاشکرا بکرێ.
لە سەردەمی ئیستادا نەتەوە بااڵدەستەکان بە مەبەستی تواندنەوەی
نەتەوە ژێردەستەکان لە خۆیاندا و زاڵبوون بەسەریاندا ،لە تەنیشت
سەرکوت و زەبروزەنگ ،پالن و پیالنیان بۆ ئەوەیە فەرهەنگی ئەو
نەتەوەیە بەتایبەتی جلوبەرگ و نەریت و بۆنەکانیان بکەنە ئامانج،
چونکە بە گوڕێنی فەرهەنگ و شێوەی جلوبەرگی هەر نەتەوەیەک
جۆری ژیان و تەنانەت بەرهەمهێنانیش ئاڵوگۆری بەسەردا دێ و بەرە
بەرە ئەو ئاڵوگۆڕە کاریگەریی خۆی لەسەر پێکهاتەی کۆمەاڵیەتیی ئەو
نەتەوەیە دادەنێ.
لە مێژووی نیزیک بە ســەد ساڵی ڕابـــردووی ئــێــراندا هــەر دوو
سیستمی پاشایەتی و کۆماری ئیسالمی بە هەموو ڕێگایەکدا هەوڵیان
داوە لەژێر نــاوی “ئێران یەک واڵت و یەک نــەتــەوە”دا ،کولتوور و
زمانی نەتەوەی فارس بەسەر گەالنی دیکەی ئەم واڵتەدا بسەپێنن.
ئەو ڕەوتە لە سەردەمی دەسەاڵتدارەتیی ڕەزاشای پەهلەویدا دەستی
پی کرد و کۆماری ئیسالمی لە مــاوەی  ٤٢ساڵی ڕاب ــردوودا وەک
میراتگرێکی بەئەمەگ درێژەی بەم پروسەیە داوە .بەاڵم هەر ئەوکات
کە ڕەزاخان دەستی بەو پڕۆسەیە کرد ،ئەوە کوردستان بوو کە بوو
بە پێشەنگی خۆڕاگری و بەرەنگاری لە دژی پیالنەکانی ناوەند ،کە
دیارترینیان شۆڕشی مەال خەلیل لە ناوچەکانی سەردەشت ،پیرانشار
و مەهاباد بــوو .کــۆبــوونــەوەی هێز لە دەوری مــەال خەلیل ترسی
وەبەر دەسەاڵتی ڕەزاشا نا کە نەکا ئەو بزووتنەوەیە کە بە دژایەتیی
سیاسەتی یەکدەستکردنی جلوبەرگ وەڕی کەوتووە ،ڕێچکەی خۆی
بگۆڕێ و ببێتە جوواڵنەوەیەکی نەتەوایەتیی بەربەرینی نەتەوەیی و
لەو ناوچەیەوە تەشەنە بکا بۆ ناوچەکانی دیکەی کوردستان .بۆیە
ڕێژیمی پاشایەتی بە هەموو هێزی نیزامیی خۆیەوە سەرکوتی کرد.
بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا کورد بەهۆی بەرگریی لە شوناسی نەتەوەیی و
خۆڕاگریی ئازایانەی نەیهێشت سیاسەتی هێرشی فەرهەنگیی ڕێژیم لە
کوردستان سەرکەوتوو بێ.
بە ڕووخانی سیستمی پاشایەتی و هاتنەسەرکاری ڕێژیمی کۆماری
ئیسالمی ،ستراتیژیی “ئێران یەک واڵت و یەک میللەت” نەک هیچ
ئاڵوگۆڕی بــەســەردا نــەهــات ،بەڵکوو زیاتر تۆکمە کــرا و کۆماری
ئیسالمی بە سیستماتێککردنی ئەو ستراتیژییە بەتایبەتی لەژێر ناوی
پێڕەوی لە قانوونەکانی دین و مەزهەب زیاتر لە دەسەاڵتی پاشایەتی
کاری بۆ کردووە .ئەگەر ڕێژیمی پاشایەتی لە هەوڵی دروستکردنی
دەوڵــەت -نەتەوە لەسەر بنەمای فەرهەنگ و زمانی فــارسدا بوو،
کۆماری ئیسالمی هەنگاوێک زیاتر لە نیزامی پاشایەتی هەوڵی بۆ
ئەو یەکدەستکردنەی گەالنی ئێران داوە و لە مــاوەی  ٤٢ساڵی
ڕابردوودا بە هەموو ئیمکاناتی ماددی و تەبلیغی لە هەوڵی ئەوەدا بووە
کە دەوڵەت-نەتەوەیەک لەسەر بنەماکانی فەرهەنگ و زمانی فارسدا
بنیات بنێ کە لە هەمان کاتدا بنەماکانی مەزهەبی ڕەسمیی کۆماری
ئیسالمییشی تێدا بەرجەستە بکرێتەوە .زۆر جاران کردار و ڕەفتارەی
کاربەدەستانی ڕێژیم دەرحــەق بە فەرهەنگ و زمانی نەتەوەکانی
پێکهێنەری ئێران ئەوەندە زەق و بەرچاو بوون کە ناڕەزایەتیی بەرینی
ئەو نەتەوانەی لێ کەوتووەتەوە.
لــەو واڵتــانــەی چــەنــدیــن نــەتــەوەی تــێــدا دەژیـــن و بــە سیستمی
دێموکراتیک ئیدارە دەکرێن ،دەوڵــەت هــەوڵ دەدا و بەستێنی ئەوە
دەخوڵقێنێ کە نەتەوەی زۆرینەی ئەو واڵتە جگە لە زمانی خۆیان
فێری زمانی کەمینەکان و ئاشنا بە کولتووری ئەو نەتەوانەش بن،
بۆ ئەوەی لەو ڕێگایەوە هەستی پێکەوەژیان و تەبایی کۆمەاڵیەتی
لەنێو ئەو نەتەوانەدا دروست ببێ و بەدوور لە هەستی دوژمنکارانە
و دمارگرژی نەتەوەیی ،ڕێگا خۆش بکرێ کە واڵت لە ئەمنییەت و لە
ئارامیدا ڕەوتی گەشە و پێشکەوتنی خۆی بپێوێ .بەاڵم لە واڵتانی
وەک ئێران کە بە سیستمێکی خۆسەپێن و دیکتاتۆری بەڕێوە دەچن،
بە پێچەوانەی واڵتانی دێموکراتک دەجووڵێنەوە و هەموو هەوڵیان
ئەوەیە زمان و فەرهەنگ و کولتووری نەتەوەکانی دیکە لە پێکهاتەی
نەتەوەی بااڵدەستدا بتوێننەوە و بە باوەڕی خۆیان بەوکارە یەک
نەتەوە دروست بکەن .بەاڵم دەبینین لە ئێران بە درێژایی النیکەم
ســەدەیــەک نەیانتوانیوە لــەو پــرۆژەیــەدا ســەربــکــەون و لــە هەمان
کاتیشدا ئەو سیاسەتە بۆتە هۆی لێکترازانی زیاتر و دوورکەتنەوەی
نەتەوەکانی پێکهێنەری ئێران و ئەوەش کاریگەریی خراپی هەبووە
لەسەر گەشەکردنی کۆمەڵگەی ئێران لە هەموو بوارەکاندا.
پوختەی مەبەست :جلوبەرگ و نەریتەکانی هەر گەلێک ڕەگی لە
مێژووی ئەو گەلەدایە ،بۆیە بێحورمەتی بە جلوبەرگی کوردی لەژێر
هەر ناو و مەبەستێکدا بێ ڕاستەوخۆ دەچێتە خانەی دژایەتیکردنی
ئەو نەتەوەیە و ئەوەی کۆماری ئیسالمیی ئێرانیش بۆ ئاسیمیلەکردنی
کورد دەیکا ،ئاسنی ساردکوتانە.
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ئێمە و شهڕی ڕهوانیی كۆماری ئیسالمی
ل ـهم دوای ــی ــان ـهدا ڕێژیمی ك ــۆم ــاری ئیسالمیی
ئێ ران هاوكات ل هگ هڵ چركردن هوهی توندوتیژی و
گرتن و ڕاوهدونانی چاالكانی كورد ل ه ڕۆژه هاڵتی
كوردستان ،لە هێرشی ن هرمی دوژمنكارانەش ی
ل ـ ه دژی جـــوواڵنـــهوهی ڕزگ ــاری ــخ ــوازی ــی گ هلی
ك ــورد ل ه س ـهران ــس ـهری ك ــوردس ــت ــاندا ب ــەردەوام
ب ــووە .بۆ زۆرب ـهی چاودێ رانی سیاسیی ئاشنا
ب ـه ك ــردهوهك ــان ــی ك ــۆم ــاری ئیسالمی ل ـ ه م ــاوهی
دهس هاڵتی نگریس یدا دهرح هق ب ه ن هت هوهی كورد
و ئامانج هكانی ن هت هوهی كورد و ه هروهها ئاشنا
ب ه ڕاددهی ق ــوواڵی ــی ه هستی ناسیۆنالیستیی
كـــورد ب هگشتی ل ـ ه پ ــێ ــن ــاوی وهدهس ـته ــێ ــن ــان ــی
ماف ه ڕەواكان یدا ،شك و گومان ن هماوه ك ه ئ هو
هێرش ه ج ــۆراوج ــۆران ـهی كۆماری ئیسالمی بۆ
س هر ه هست و بیر و بوونی كورد ،س هرچاوهی
ل ه ست ڕاتیژیی هك وهرگ ــرت ــووه ك ه ك ــورد و مافه
ڕهواك ــان ــی ب ـه ل همپ هرێكی گ ــهوره ل ـهس ـهر ڕێی
درێژهدان و س هرك هوتنی خۆی دهزانێ.
هێرش ه ه همهالی هن هكانی كۆماری ئیسالمی ك ه
ل هالی هك هوه ل ه ماوهی مانگێ كدا زیاتر س هد ك هس
ل ه چاالكانی م هدهنی ،ف هره هنگی و كۆم هاڵی هتی
خ هڵكی ڕۆژه هاڵتی كوردستانی ل ه سیاچاڵ هكانی
ڕێژی مدا خستووهت ه ژێر ئ هشك هنج ه و ئازارهو ل ه
الی هكی دیك هوه ب ه باڵوكردن هوهی زنجیرهی هك ل ه
فیلم و دۆكومێنتاریی ج هعلی ك ه ل هس هر بناغ هی
سیاس هتی چ ـهواش ـهك ــاران ـ ه و خۆ ه هڵكێشانی
دۆنكیشۆت ئاسایان هی خۆی و هێندێك قس هی
س هرلێشێواوانی ک ــوردی داب ـڕاو لە بزووتنەوەی
سیاسیی کــورد ب ــاوی ــان دهكــاتــهوه ،سنووری
ڕۆژهــهاڵتــی كوردستانیشی ب ــڕی ــوه و ه هموو
ب هش هكانی كوردستان ب ه گشتی و ڕۆژه هاڵت و
باشووری كوردستانیشی ب ه تایب هت كردووهت ه
ئ ــام ــان ــج .دیــــاره ئ ــهو ه ــێ ــرش ـه ه ـهم ـهالی ـهن ــان ـهی
كۆماری ئیسالمی نیشان هی ترس و دڵ هڕاوكێی
ئ هو ڕێژیم هی ه ل ه هێزی كاریگ هر و شوێندان هری
جوواڵن هوهی ڕزگاریخوازیی كورد ل ه ناوچ هك هدا
و هیچ شتێك ناس هلمێنێ جگ ه ل ه چ هواش هكاریی
ڕێژیم و ترسی ئەو ڕێژیمە ل ه جوواڵن هوهی كورد
ب ه گشتی و ج ــوواڵن ـهوهی ك ــورد ل ه ڕۆژه هاڵتی
كوردستان ب هتایب هتی.

ڕێژیمی ك ــۆم ــاری ئیسالمی زۆر ناڕهح هت ه
ل هوهی ك ه پێشم هرگ ه و هێزی خەباتگێڕی كورد
وهك سیمبولی خ ـهب ــات و تێکۆشان ل ـ ه دژی
تیڕۆڕیزم ل ه دنیادا ناس راون و وش هی پێشم هرگ ه
چ ــووهت ـ ه نێو ف هره هنگی سیاسیی جیهان هوه
و ئیدی ل ه هیچ زمانێ كدا ت هرجوم ه ناكرێ و
ه هر وهك ــوو خۆی ب هكار دههێنرێ .ڕێژیم ژان
گرتووی هتی ل هوهی ك ه كچانی كورد ب ه تایب هت ل ه
كۆبانێ ،بوون هتە سیمبۆلی ژنی ئازاد ه و ئازا و،
هاوشانی پیاوانی دلێر سینگی خۆیان كردووهت ه
ق هڵغانی تیری دوژم ــن بۆ ب هرگری ل ه خ ــاك و
ن هت هوهك هیان.
ڕهفتارهكانی كۆماری ئیسالمی ل ه دژی ن هت هوهی
ك ــورد ب ه گشتی دهرخـــهری ئ ـهو ڕاستیی هن ك ه
ئ هو ڕێژیم ه ل ه ه هر ئام ڕازێك ك هڵك وهردهگرێ
تا گ هلی كوردستان ل ه وهدهس تهێنانی ماف ه
ڕهواك ــان ـیدا ناكام بكا و ئ هو دوژمنای هتیی هشی
ه هر ل ه ه هوهڵین ڕۆژهكانی هاتن ه س هركاریەوە بە
ب هردهوامی پێشان داوه.
ل ه ڕۆژه هاڵتی كوردستان كۆم هڵكوژی ،ئیعدام،
زی ــن ــدان ـیك ــردن و ئەشك هنج ه ،كۆڵب هركوشتن،
گرتن و ڕاوهدونانی چاالكانی م هدهنی و ش هڕی
درێ ــژخ ــای ـهن ل ه دژی ج ــوواڵن ـهوهی مافخوازیی
خ هڵكی كوردستان و میلیتاریزهكردنی كوردستان
و گ همارۆی ئابووری و ب هتااڵنبردنی س هروهت
و سامانی ڕۆژه ـهاڵت ــی كوردستانی كردووهت ه
ست ڕاتیژیی ن هگۆڕی خۆی .ل ه ب هش هكانی دیك هی
كوردستانیش ،دهستێوهردان ل ه كاروباریان ،خۆ
ف هڕزكردن ،شكاندنی غروور و ب هیدهس تكردنیان
و ل ه ه همان كاتدا پیالنگێڕی و داگیركاری (وهك
ئ هوهی ل ه ك هركووك و ناوچهداب ڕاوهكانی دیك هی
ب ــاش ــووری ك ــوردس ــت ــان ب ـ ه ه ــاوك ــاری ج هیشی
حەشدی ش هعبی ك ــردی) كردووهت ه ست ڕاتیژیی
خۆی.
بۆی ه ن هت هوهی كورد پێویست ه ب ه گشتی ل هو
ڕاستییان ه تێ بگا ،ك ه كۆماری ئیسالمیی ئێ ران،
ل ه بناغهدا كێش هی ل هگ هڵ ن هت هوهی كورد ه هی ه ب ه
گشتی .ترسی ل ه ن هت هوهی كورد و جوواڵن هوهك هی
ه هی ه .ج ــوواڵن ـهوهی ك ــورد دێموك ڕاس یخواز و
ئاشت یخوازه .الی هنگری پێك هوه ژیانی ه هموو

ڕێژیم ل ه الی هك هوه ڕهشبگیریی هكی ب هرباڵوی
دهس ــت پێ ك ــردووه ل ه دژی چاالكانی م هدهنی،
ف هره هنگی ،كۆم هاڵی هتی ،ژینگ هپارێزی و سیاسی
ڕۆژه هاڵتی كوردستان ب ه م هب هستی زاڵکردنی
کەشی ترساندن و ،ل ـه الی ـهك ــی دی ــك ـهش ـهوه ب ه
باڵوكردن هوهی هێندێك قس هی ژهه راوی ل ه دژی
خ هباتگێ ڕانی ڕۆژه هاڵتی كوردستان ،ب ه فكری
خ ــۆی دهی ــه ــهوێ ل ـ ه ن ــف ــوز و خۆش هویستیی
حیزب و ڕێكخ راوه سیاسیی هكانی ڕۆژه هاڵتی
كوردستان ل هنێو كۆم هاڵنی خ هڵ كدا ك هم بكات هوه.
ل ه ه همان كاتی شدا ب ه دروس تكردنی هێندێك
فیلمی بێش هرمان ه و ڕووه هڵمااڵوان ه دهیه هوێ
تیڕۆڕیستانی خۆی وهك ڕزگارك هرانی كورد ل ه
دهستی ڕێكخ راوی تیڕۆڕیستیی داعش بناسێنێ
و ڕێب هران و پێشم هرگ هكانی ه هموو كوردستان
ب ه گشتی و باشووری كوردستان ب هتایب هتی
وهك ب ێئی راد ه و ترس هنۆك ل ه ق هڵ هم بدا.

ن ـهت ـهوه و ئایین و ئایینزاكان ه ل ـ ه ن ــاوچ ـهدا.
ئەوەش ڕاست ل ه ب هرامب هر ست ڕاتیژیی كۆماری
ئیسالم یدای ه ك ه ل ه س هر بناغ هی ی هك م هزه هب
و ی هك ن هت هوهی بااڵدهست دامـــهزراوه و ت هنیا
ك هسێك ب ه ناوی (وهلی ف هقیهـ) ب هڕێوهی دهبا.
ئ ـهوه جگ ه ل ه بیر و بۆچوونی شۆوێنیستیی
كارب هدهستانی ڕێژیمیش ك ه ل ه بناغ هدا دژی
بوونی ن هت هوهی هكن ب ه ناوی كورد.
ئ ــێ ــم ـه ن ــات ــوان ــی ــن چـــاوهڕوانـــیـــیـــهكـــی لـــهوه
باشترمان ل ه ڕێژیمێكی تۆتالیتێر ،دیكتاتۆر،
تیڕۆڕیس تپ هروهر و دژهكــوردی وهك كۆماری
ئیسالمی ه هبێ .ب هاڵم ل ه ب هرامب هر ه هڵسوك هوتی
كۆماری ئیسالمیدا چاوهڕوانیمان ل ه خۆمان و
ڕێب هرانمان و هێزه سیاسی هكانمان دهبێ چ بێ؟
یا ب ه واتای هک یتر كورد دهبێ چ بكا ل ه ب هرامب هر
ئ ـهو ه ـهم ــوو دوژمنكارییهدا؟ ب ـ ه بـــاوهڕی من
ڕێب هرانی كورد ل ه ه هموو ب هش هكانی كوردستان

مستەفا شەڵماشی

پێویست ه ب ه ئاشك را ب هرپ هرچی دوژمنكاریی هكان
و چ هواش هكاریی هكانی ڕێژیم بدهن هوه .حیزب و
ڕێكخ راوه سیاسیی هكان ب هپێی ئ هو ئیمكانات هی
ل ه ب هردهستیاندای ه كــردهوه دژی گ هلیی هكانی
ڕێ ــژی ــم و پــــان و بــهرنــامــهــی دوژم ــن ــان ـ ـ ه و
جینای هتكاران هكانی ڕێژیم ل هقاو بدهن .چاالكانی
س هر تۆڕه كۆم هاڵی هتیی هكان پێویست ه ل ه جیاتی
پێ كه هڵپڕژان و ڕهخن هی ب ێجێ و دژای هت یكردنی
حیزب هكان ،ك ه ت هنیا دهبێت ه خۆراكی ت هبلیغاتی
بۆ ڕێژیم ،سیاس هت هكانی كۆماری ئیسالمی و
نەیارانی دیکەی ک ــورد و الیەنە بەست راوەکان
بە کۆماری ئیسالمی ك ه ب ه دایمە دهرح ـهق ب ه
ن هت هوهك همان خ هریكی پیالنگێڕین ل ه قاو بدهن.
ئێم هی كورد ب ه ه هموومان و لە هەموو ئاست
و بەرپرسایەتی و لە هەموو ڕیزەکاندا پێویست ه
ب ه خ ــۆداچ ــوون ـهوه بك هین .تاك هی ب ه شكاندنی
ی هكتر و هەوڵدان بۆ الوازکردنی یەکدی دهمان هوێ
ب ه دهستی خۆمان ك هرهس هی چ هواش هكاری و
ماتڕیاڵی فیلم و دۆكومێنت سازكردن ل هس هر
خۆمان بدهین ب ه دوژمنانمان؟ تاك هی پرسیار
بخ هین ه س هر جوواڵن هوهی ڕهوام ــان و ت هنیا بۆ
شكاندنی ی هكتر ه ـهم ــوو م ــێ ــژووی خ ـهب ــات و
تێكۆشانمان خ ـهوش ــدار بك هین؟ بۆ دهب ــێ كار
بگات ه جێگای هك ك ه خ هباتگێ ڕانی دوێنێمان بێن
و ب هرگری ڕهوای حیزب هكانمان و گ هل هك همان ب ه
خ هباتێكی شكس تخواردووی چ هكداری لهق هڵ هم
بدهن؟ ل هبیرمان چووهت هوه ك ه كورد ت هنیا و ت هنیا
بۆ ب هرگری ل ه گیان و مانی خۆی دهستی داوهت ه
چ هك؟ بۆچی هێنانی زیاتر ل ه دووس ـهد ه هزار
چ هكداری ڕێژیمی كۆماری ئیسالمی ل ه ناوچ ه
دوورهدهست هكانی ئێ ران هوه بۆ سەر ڕۆژه هاڵتی
ك ــوردس ــت ــان ،ب ـ ه م هب هستی میلیتاریزهكردنی
ك ــوردس ــت ــان و س ـهرك ــوت ــی جــوواڵنــهوهی گ هلی
كورد ل هبیر دهك هین .بۆچی ق هاڵچۆكردنی كورد
ل ـ ه س ــن ـه ،س ـهق ــز ،م ــه ــاب ــاد ،ب ــان ـ ه و ش ــارهك ــان ــی
دی ــك ـ ه و كۆم هڵكوژیی هكانی ق ــارن ــێ ،ق ـهاڵت ــان،
ئیندرقاش ،وسوك هند ،سۆفیان ،چ هق هڵ مست هفا،
ن هغ هد ه و دهیان جێگای دیك ه ل هبیر دهب هینەوە.
ئیعدام هكانی ب هكۆم هڵ و ب هتاك و زیندان یكردنی
دهیـــان هـــهزار ك ـهس و كوشتنی ك ــۆڵ ــب ـ هران ل ه
بیر دهب ـهی ــن .بۆچی هێرشی دڕن ــدان ـهی نیزامی
حیزبی ب هعس و ئ هنفال و كیمیاباران ل هبیر
ی ش هعبی بۆ س هر
دهك هین و هێرشی ح هشد 
ناوچ هداب ڕاوهكان و دهستپێكردنی ت هعریبی تازه
نابینین .بۆچی ش هڕفرۆشیی تورکیە له ع هفرین
و سریێ كانی نابینین و ڕهفتارهكانی ڕێژیمی
سووریە و هێرشی داعش و كۆم هڵكوژیی کورد
و ك ــاولك ــردن ــی كۆبانێ و ش هنگالمان ل هبیر
چ ــووهت ـهوه و ل ـ ه س ـهر تــۆڕه كۆم هاڵی هتیی هكان
كارمان بووهت ه دژای هت یكردنی ی هكتر وشكاندنی
سیمبۆل هكانمان .ب ــەس نییە ی هكتر شكاندن،
ڕێب هر شكاندن و خ هباتكار شكاندن و حیزب
شكاندن.
ئێم ه ئ ـهوهن ــدهم ــان دڕن ــدهی ــی ل ه دژ كــراوه ك ه
دهتوانێ خۆراكی دهیان ساڵ ل ه قاودان ل هس هر تۆڕه
كۆم هاڵی هتیی هكان بێ .ئێم هی كورد پێویستمان
ب ه ی هكگرتن ه هی ه ،ن هك ی هكتر شكاندن .ئ هگ هر
ل ـ ه ڕابــــردووشدا ه هڵ همان كـــردوه ،ی هكتریمان
ب ــوغ ــزان ــدووه ی ــا ت ـهن ــان ـهت شــهڕی ب راكوژیمان
كردووه ،ئەمە با ببێتە بەشێک لە مێژووی تاڵی
نەتەوەیەک وەک هەموو نەتەوەکانی دیکە و ،ئیتر
دهبێ بیك هین ه دهرس ،ن هك وهسیل هی درێژهدان
ب ه دووب ـهرهك ــی و ی هكتر بوغزاندن و خۆراكی
ت هبلیغاتی دان ه دهست دوژمن.
پێویست ه ئ هو ه هواڵن هی كۆماری ئیسالمی بۆ
شكاندنمان و بۆ زیندووكردن هوهی دووب هرهكی
ل ه نێوماندا بك هین ه دهرسێك و ڕاست پێچ هوان هی
ئامانج هكانی ئ هو ت هبلیغات ه شووم ه بڕیار بدهین
و کردەوە بنوێنین .وات ه ی هك بگرین و ب هرهی هكی
ب ههێزی ك ــوردی ل ـ ه ه ـهر ب ـهش ــەی كوردستان
پێك بێنین و ل هجیاتی م ـهرای ــی و ت ــرس ــان ل ه
دوژمن ه ڕهنگاوڕهنگ هكانمان ،ه هموو ب هش هكانی
كوردستان ببین ه پاڵپشتی ی هكت ر .ئ ــەوە تەنیا
ڕێگای ڕزگاری و سەرکەوتنمانە.
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چهند بیرهوهرییەك
بۆ یادی كاك جهلیل گادانی

ڕوونکردنەوەیەک ی پێویست:
کۆمیسیۆن ی چاپەمەنیی حیزبی دێموکراتی کوردستان لە بەرەبەری ٢ی ڕێبەنداندا
بە باڵوکردنەوەی کتێبی “پیری دێموکرات” ڕێزی لە یاد و بیرەوەریی نەمر جەلیل
گادان ی گرت .ئەم کتێبە کۆمەڵە وتارێکی بە قەڵەم ی کۆمەڵە کەسایەتییەک ی
سیاس ی ،ڕووناکبیری و ئاکادیمیی کورد لەسەر ڕەهەندە جۆراوجۆرەکان ی ژیان ی
سیاس ی و تایبەتمەندییە کەسییەکان ی کاک جەلیل گادان ی لەخۆ گرتووە .یەک
لەو کەسایەتییە سیاسییانەی کورد کە بابەتی بۆ ئەم یادنامەیە نووسیبوو،
بەڕێز کاک سەید برایم عەلیزادە ،دەبیر ئەوەڵ ی کۆمەڵە ،ڕێکخراوی کوردستانیی
حیزبی کۆمۆنیست ی ئێران بوو .بەداخەوە لە کاتی دیزاین ی کتێبی “پیری دێموکرات”دا
وتارەکەی کاک سەید برایم عەلیزادە لەقەڵەم کەوت .وێڕای داوای لێبوردن لە
بەڕێزیان ،نووسینەکەیان لەسەر نەمر کاک جەلیل گادان ی لەم ژمارەیەی
“کوردستان”دا باڵو دەکەینەوە.
كاك ج هلیل گادانی ه هر ل ه س هردهمی مناڵێ هوه
ل ه ڕێگ هی باوكم هوه ل ه بن هماڵ هی ئیم هدا ناوێكی
ئاشنا بوو .باوكم“ ،ح هس هن ع هلیزاده“-١٣٠١( ،
 )١٣٩٥ل ـ ه ساڵی ١٣٣٧ه ــهت ــاوی پێوهندیی ب ه
ڕێكخ راوی نهێنیی حیزبی دیموك راتی كوردستان
ل ه شاری م ههاباد دهگرێ و ل ه ناوچ هی شاروێ ران
دهست ب ه چاالكیی سیاسی دهكا .ئیم ه ماڵمان
ل ه ئاوایی خانەگێ بوو ك ه ئ هو كات  ٥كیلۆمیتر
ل ه ش ــاری م ههاباد دوور ب ــوو( .ئیستا ل ه گ هڵ
شار تێك هڵ بووهت هوه ).باوكم م هالی ئ هو دێی ه
بوو ،ب هاڵم ب ه هۆی ئ هوه ك ه ب ه “ب هراتی” م هالی هتی
ب هڕێ ن هدهچوین ،فێری س هعاتسازییش ببوو
و دوكانێكی ل ه م هیدانی ئاسینگ هران ل ه م ههاباد
ب هكرێ گرتبوو ،و ب هعزه ڕۆژێك ب ه دوچ هرخ ه
دههات ه شار و س هعاتسازیی هك هی دهكردهوه .ل ه
س هرهتاوه س هعاتی “چاڵمه” و دواجاریش فێر
ببوو س هعاتی گیرفان و س هعاتی دهستییشی
چ ــاك دهكـــردهوه .باوكم ئ ـهو ج ــۆرهی ك ه خۆی
بۆی گێ ڕاومەتەوە ،ل ه م ههاباد ل ه ڕێگ هی كاك
“حەسن م هنسوری” ،ك ه ل هس هر ن هبشی ش هقامی
ف ـهرح و ش ــاپ ــوور دوك ــان ــی چافرۆشیی ه هبوو
و ه ـهروهه ــا ك ــاك س هید ح هس هن هاشمی ،ك ه
ئ هویش دوكانێكی ب هزازیی چكۆل هی ل ه بازاری
ق ـهی ــس ــەریدا ه ـهب ــوو ،ب ـ ه نهێنی ل ـهگ ـهڵ كاك
ج هلیل گادانی ،ك ه ئ هوكات ل ه پل هی هكی بانتری
حیزبای هت یدا بـــووه ،ن ــاڕاس ــت ـهوخ ــۆ پێوهندیی

ل ه تاران .داستانی بازجویی و ئ هشك هنج هكان،
دادگای یكردن و دیفاعییات و م هحكومی هت هكان،
خۆی میژووی هك ه ك ه ل ه الی هن ك هسانێك وا تێیدا
ب هشدار ب ــوون ب ــاس ك ـراوه ی ــان نوس راوهت هوه.
ئ هوهی ئاشك رای ه ئازارێكی زۆر دران ،سااڵنێكی
س هختیان تێپ هركرد و حوكمی ن ــاڕهوای ــان ب ه
س هردا س هپا .ئ هوندهی من ل ه باوكم بیستووم ه و
ل ه یاداشت هكان یدا خوێندوم هت هوه ،ل هو سااڵنهدا
ك ه جاروبار ل هگ هڵ كاك ج هلیل ك هوتوون هت ه
ب هندێک ەوه ،دهیگوت كاك ج هلیل ل هو ك هسان ه
بوو ك ه ب هردهوام خ هریكی فێركردن و فێربوون
ب ــوو .ڕێگ هی ن ـهدهدا هیچ كاتێك ل ه ژیانی ل ه
ب هندیخان هدا ب هفیرۆ بچێت .ل هم ڕوهوه خۆی
زۆر ب ه ق هرزداری ئ هو دهزانی.
لێرهدا پێویست ه ئ هوهش بلێم ك ه باوكم ل هگ هڵ
ئ ــهوشدا ك ه شانازیی ب ه چاالكیی سیاسیی
نهێنی ئ ـهو دهورهیــــهی خ ــۆی و هاوڕێی هتیی
ن كاتدا س هبارهت
كاك ج هلیل دهكرد ،ل ه ه هما 
ب ه گی ران هكانی ئ هو س ـهرده م ڕهخن هی ه هبوو،
ل ه ب ێس هرهوب هرەیی و ن ــاش ــارهزای ــی ل ه كاری
ڕێكخ راوهیی و شێوه كاری ن هگونجاو ل هگ هڵ
بارودۆخی دیكتاتوریی هتی ئ هو س هردهمدا“ :ه هر
ج ــاره ل هگ هڵ ه ـهر ه هڵم هتێكی س ــاواك ــی شادا
ژومارهی هكی زۆرم ــان دهگی ران و ژومارهی هكی
زۆرمان ب ه ناچار ڕێگای كوردستانی عێ راق و
ه هندهرانیان دهگرت هب هر”.

ه هبوو .كاك ج هلیل ڕۆژنام هی “كوردستان”ی
دهگ هیانده دهستی كاك “ح هسەن م هنسوری” و
ئ هویش دهیدا ب ه باوكم و باوكیشم دهیهێناوه بۆ
ئاوایی خانەگێ و چ هند ك هسێكی دیاریك راوی
ل ه خ هڵكی “خانەگێ” و گوندهكانی “وسوك هند”
و “ئیندرقاشیش” دههاتن ه ماڵمان و ش هوان ه كۆ
دهب ــون ـهوه و ڕۆژنام هك هی بۆ دهخوێندن هوه و
من و ب راك هشم ل ه ك هلێنی دهرك ـهوه ت هماشمان
دهكرد و ن هماندهزانی چ باس ه! جاروباریش خۆم
شاهید بووم ل هگ هڵ باری قاچاخی توتن و چا،
ئ هو ڕۆژنام هی ه دههات ه ماڵی ئێم هوه .دهزانم بابم
یارم هتیشی كۆ دهكردهوه و ه هر ل هو ڕێگ هی هوه
دهیگ هیاند ه دهستی ك ــاك ج هلیل .دواج ــار ك ه
ش ل ه پ ـهروهن ــدهی
ك هوت ه زی ــن ــدان ،ئ ـهو باب هت ه 
م هحكومیی هت هك هیدا هاتبوو.
پائیزی ساڵی  ١٣٣٩ماوهی هكی ك ــورت دوای
گی رانی ك ــاك ج هلیل ،ب ــاوك ــم و ژمــارهیــهك ل ه
ه هڵسوراوانی حیزبی دیموك رات ،ل ه م هنت هق هی
م ــوك ــری ــان گ ــی ـران و ل ـ ه ڕێ ــگ ـهی تــهورێــزهوه ب ه
ت هیارهی ئ هرت هش گوازران هوه بۆ زیندانی ق هسر

ق ــۆن ــاغ ــێ ــك ــی دیــكــهی بــیــرهوهریــی ئ ــەم ــن ل ه
كاك ج هلیل دهگ هڕێت هوه بۆ ڕۆژان ــی شۆڕشی
١٣٥٧ی ئێ ران و خۆپیشاندان و ڕێوڕهسمی
ئ هسپ هردهكرنی كاك ع هزیز یوسفی .ئ هوكات ل ه
ڕێكخ راوی نهێنیی كۆم هڵ ه ل ه شاری م ههاباددا،
ل ه ڕێگ هی هاوڕێیانی گیانب هخ تكردوو كاك
خان هی موعینی و كاك سلێمانی تیكانت هپه و
چ هند هاوڕێی هكی دیك ه ،بۆ ڕێكخستنی ئ هو
خۆپیشاندان ه ناڕاست هوخۆ ل هگ هڵ كاك ج هلیل
ل ه پێوهندی و هاوكاریدا بووین .ل ه مێژووی
خ هباتی ئ ه س هردهم هدا ،ئ هوه ی هك هم خۆپیشاندان
بوو ل ه شاری م ههاباد ل ه دژی ڕێژیمی شا و
ل هم ڕووهوه گرینگییەکی تایب هتی ه هبوو .الم
وای ه دهوری كاك ج هلیل گادانی ل ه ڕێكخستنی
ئ هو ح هرهك هت هدا ل ه ه همووان ب هرچاوتر بوو.
دوای ئ هوه و ل ه سااڵنی دواتردا پێوهندیی ئێم ه
و كاك ج هلیل چووه چوارچێوهی پێوهندیی نێوان
كۆم هڵ ه و حیزبی دێموك رات .دهزانین ك ه ئ هو
پێوهندیی هش گ هلێك ه هوراز و نشێوی ب هس هردا
هات .ب ه ه هڵك هوت ن هبێ و ب ه ڕاگوزار ،چاوم ب ه

تەنیا بە هاوپشتیو یەكبوون
مافەكانی گەلی كورد دەستبەر دەبێ

هاونیشتمانیانی خۆشەویست!
خەڵكی خەباتكاری كوردستان
حیزبو الیەنە سیاسییەكان!

كاك ج هلیل ن ـهدهك ـهوت .ب ـهاڵم ل ه كاتێ كدا ك ه
پێوهندیی هكانی كۆم هڵ ه و دێموك رات پچ ڕابوون
و ناكۆكیی هكان ب ه لوتك ه گ هیشتبوون ،كاك
ج هلیل ه هرگیز باریك ه ڕێگ هی هك ك ه ب ههۆی
خزمای هتیی هوه ،ب ــۆ الی كومیت هی ناوهندیی
ك ــۆم ـهڵ ـ ه ه ـهی ــب ــوو ،دای ــن ـهخ ــس ــت .كــاك ج هلیل
ل ـهگ ـهڵ هـــاوڕێ دوكــتــور ج ـهع ــف ـهر ش هفیعی
خزم بوون و پێوهندیی ش هخسی خۆی ل هگ هڵ
دوكتور ج هعف هر ب ه چاوپێك هوتن ،ب ه نام ه و
ب ه پ هیغام ن هپساند .ئ هو پێوهندیی ه ،ئ هگ هرچی
ش هخسی و بن هماڵ هیی ب ــوو ،ب ـهاڵم ل ه ه همان
ك ــاتدا دهالق هی هك بوو ،بۆ ڕاگرتنی الن یك همی
پێوهندی ك ه ل هو كاتدا كاریگ هریی خۆی ه هبوو.
ســهرهرای گل هیی و گازهندهی هكیش ك ه ڕووی
ل ه كاك ج هلیل دهكرد ،ئ هو دهالق هی هی ه هرگیز
دان هخست.
س هردهمێكی دی ــك ـهی پێوهندی م ــن و كاك
ج هلیل ،دهگ هرێت هوه بۆ ئ هو كات هی ك ه حیزبی
دیموك رات كوردستان ئی ران ،تووشی لێكداب ران
بوو و “حیزبی دێموك راتی كوردستانی ئێ ران-
ڕێب هرای هتی شۆڕشگێر ،پێ كهات .ب ـهدوای ئ هو
ڕووداوه ،ش ـهڕی كۆم هڵ ه و دیموك رات ل هگ هڵ
ئ ـ ـهم ب ــاڵــهی ح ــی ــزب ــی دێ ــم ــوك ـرات بــ ه خێ رایی
جێگ هی خۆی دا ب ه ئاشتی و ب ه هاوكاری و ب ه
چاوپێك هوتن و دیالۆگی ب هردهوام .كاك ج هلیل
گادانی ئ هوكات وهكوو سكرتێری گشتیی ئ هو
باڵ هی حیزبی دێ ــم ــوك ـرات ،دهوری ب هرچاوی
ی
ه ـهب ــوو ل ـ ه داڕش ــت ــن ــی پێوهندیی ئاشتییان ه 
نێوان دوو ڕێكخ راو ،ل ه كاتێ كدا ك ه ب هرنام ه و
ست راتێژ و ڕێبازی سیاسیشمان جیاواز بوو.
پێوهندیی شارستانییان هی كۆم هڵ ه و دێموك رات
ل ـهو س ـهردهم ـهدا ك ه ك ــاك ج هلیل ك هسای هتیی
ی هك همی حیزب هك هیان بوو ،نمون هی هكی باشی
ب هدهست هوه دا بۆ ڕێكخستنی پێوهندیی حیزب ه
سیاسیی هكانی چاالك و چ هكدار ل ه كوردستان،
بێگومان ب هشێكی ب ـهرچ ــاوی ئ ـهو دهسك هوت ه
ب ه ن ــاوی كاك ج هلیل گادانیی هوه ل ه مێژووی
كوردستاندا تۆمار دهكرێ .ل ه سااڵنی دواتریش
دوای ی هكگرتن هوه و جیابون هوهی دووبارهشیان،
حیزبی دێموك رات ه هر ل هس هر ئ هو ڕێچك هی هی
ك ـ ه ك ــاك ج هلیل ی هكێك ل ـ ه داڕێ ــژهران ــی بوو
ڕۆیشت.
ل ـهم سااڵن هی دوای ــی ــدا گ هلێك ج ــار ب ه هۆی
دۆس ــت ــی دێ ــری ــن ــی ه ــاوب ـهش ــم ــان ك ــاك ع ـهزی ــز
مامل ێوه ،ل ه دهرهوهی واڵت چاومان ب ه ی هك
دهكـــــهوت .ل ـ ه ك ـهش ــوه ـهوای ـهك ــی ن ــاڕهس ــم ــی و
دۆس ــت ــان ـهدا ئ ــاڵ ــوگ ــۆڕی ب ــی ــروڕام ــان دهكـــرد .ل ه
گ و ل ه كاتی بەرچاوترین جیاوازیی شدا
دیالۆ 
ه همیش ه ئارام و پشوو ل هس هرخۆ بوو ،ئاگاداری
وردی ڕووداوهكان بوو ،ه هرجاره و نوسینێكی
خۆی دهخست ه ب هردهستم“ :بزان ه پێت چۆن ه؟”
كاك ج هلیل ه هر ل ه زیندانی ڕێژیمی شاوه تا
دوایین ڕۆژهكانی ژیانی ،دهست و ق هل همێكی
ب هكاری بۆ نوسین ه هبوو .ل هم دهورهی ـهدا ك ه
زۆرتر چاومان ب ه ی هك دهك هوت ،ه هستم دهكرد ك ه
وتۆته پ هل ه بۆ ئ هوهی ه هرچی ه هی هتی تۆماری

كه
كات .ڕادهی پ هیگیری و ماندووی ین هناسی ل هم
بوارهدا ب هڕاستی سەرنج ڕاكێش بوو .ك ه باسی
ئ هو دهورەیــ ه دهك ـهم وا ل ه نزیك هوه ئاگاداری
ژیانی ب ــووم .ناتوانم ل هبیری بك هم ك ه چ هند ه
ساد ه دهژیا و چ هند ه خۆن هگر بوو.
یادی ب هخێ ر.

یادی ٢ی ڕێبەندان ،ڕۆژی دامەزرانی كۆماری كوردستانتان پیرۆز
بێت .ئەمساڵ  ٧٥ساڵ بەسەر دامەزراندنی یەكەم كۆماری كوردستاندا
تێدەپەڕێ كە لە ٢ی ڕێبەندانی ساڵی ١٣٢٤ی هەتاوی لە شاری مەهاباد
دامەزراو پێشەوا قازی محەممەد وەك یەكەم سەرۆككۆماری كوردستان
سوێندی یاسایی خوارد.
كۆماری كوردستان لە دەرەنجامی بەرهەمی خەباتێكی مێژویی و
پڕ لە قوربانی و بەرخودانی گەلی كورد و قۆستنەوەی بەربەرەكانی
و ملمالنێی نێوان زلهێزەكان لە سەردەمی شەری دووهەمی جیهانیدا
دروست بوو .لە كەشوهەوای ئەو سااڵنەدا كە جیهان تووشی شەڕێكی
گەورە بوو و زۆر نەتەوە لە جیهاندا هەوڵی ئەوەیان دا لە ژێرچەپۆكیی
داگیركەران دەربچن ،لە ئێرانیش كە دەوڵەت هیچ دەسەاڵتێكی نەمابوو،
نەتەوەكانی ئــەو واڵتــە كەڵكیان لــەو بــارودۆخــە وەرگ ــرت و كەوتنە
هەوڵدان بۆ وەدەستهێنانی مافەكانیان .گەلی كوردیش كە سااڵنێكی
زۆر لەژێر ستەمی حكومەتە یەك لــەدوای یەكەكانی ئێراندا بوو لەو
دەرفــەتــە مێژووییەدا توانی ئەزمونێكی زێڕین بۆ خــۆی تۆمار بكا.
حیزبی دیموكراتی كوردستان بە ڕێبەریی پێشەوا قازی محەممەد ،بە
ئامانجی نەمانی ژێردەستەیی و بەدیهێنانی ڕزگاری و سەربەستی ،لە
٢ی ڕێبەندانی ساڵی ٢٢(١٣٢٤ی ژانویەی  )١٩٤٦دامەزرانی كۆماری
كوردستانی ڕاگەیاند.
كۆماری كوردستان ئامانجەكانی لەالیەن خەڵكەوە پێشوازیی لێ
كرا كە بریتی بوون لە كوردستانیبوون و شوناسخوازیی كورد بە
باوەڕهەبوونی بە دێموكراسی .كۆماری كوردستان ئەگەرچی تەمەنی
كەم بوو و  ١١مانگ ژیا ،بەاڵم كارنامەیەكی درەوشاوە لە خزمەتكردنی
خەڵك و سیاسەت و ڕوانگەی كۆمار بۆ دەسەاڵت و داهاتووی واڵت هیندە
پڕ و پڕبایەخە كە ئێستاش بە هیوای دووبارە بنیاتنانەوە و وەدیهێنانەوەی
كیانێكی سیاسیی لەو چەشنە بین .ئەزموونی دەسەاڵتدارەتی و ئیداری
لەو كۆمار ە ساوایەدا ،بۆ هەر دەسەاڵتێكی دێموكراتیك لە سەردەمی
ئێستاشدا ،دەتــوانــێ جێگای لێفێربوون بــێ .ڕێزگرتن لە جیاوازیی
نەتەوەیی ،زمانی و ئایینی و پێكەوەژیانیان لەسەر بناغەی ڕێزگرتن لە
یەكتر ،باوەڕ بە ئازادیی بیروڕادەربڕین ،گرینگیدان بە بووژاندنەوەی
كولتوور و هونەر و ئەدەبییاتی نەتەوەیی ،خوێندنی بەخۆڕایی ،هاندانی
ن و جیبەجێكردنی خوێندن بە زمانی
ن و بە ڕەسمی ناسی 
كچان بۆ خوێند 
دایك نەك هەر بۆ منداالنی كورد بەڵكوو بۆ كەمایەتییە زمانییەكانی
دیكە ،بڕەوپێدانی گیانی وێكهەڵكردن لە نێوان دانیشتووانی شا ر و گون د
ن و توێژە جۆراوجۆرەكان و بەهێزكردنی كولتووری پاڵوێكدان
و چی 
لە پێناو بەرژەوەندیی نەتەوەیی ،پێشوازی و باوەشكردنەوە بۆ ڕۆڵە
دڵسۆزەكانی نەتەوەی كورد لە بەشەكانی دیكە و بوار ڕەخساندن بۆ
خزمەتكردنیان بەو كۆمارە ،گرتنەبەری ڕێگای دیالۆگ و لێكتێگەیشتن
ن و پێشنیاری هاوكاری
لەگەڵ حكومەتی میللیی ئازەربایجانو ئازەرییەكا 
و هاوپەیمانەتی بۆ ڕووبــەڕوو بوونەوە لە گەڵ دوژمنی هاوبەش ،لە
ئەزموونە بەنرخەكانی ئەو دەسەاڵتە كوردییەن .ئەم كۆمارە بە هەڵكردن
یو
ن و داهێنانی سروودی نەتەوەی 
و ڕەسمییەتدان بە ئااڵی كوردستا 
ن و هزری نەتەوەیی و لە
چەمكی پێشمەرگە ،كۆمەڵێك بۆشایی لە گیا 
بزووتنەوەی ڕزگاریخوازی كورددا پڕ كردەوە.
ناوەندی هاوكاریی حیزبەكانی كوردستانی ئێران بە چاوی بایەخەوە لە
دەسكەوتەكانی كۆماری كوردستان و ئەم واقعە گرینگە مێژووییە دەڕوانێ
و پێیوایە كە پێویستە بێلەبەرچاوگرتنی سنوورە فیكری و سیاسییەكان
و بێ سەرنجدان بە جیاوازییە ئایینی ،زاراوەیــی و جۆغرافییەكان ،لە
دەوری فەلسەفەی پێكهاتنی كۆماری كوردستان و ئامانجەكانی كۆ
ببینەوە .خەڵكی كوردستان مافی ڕەوای خۆیانە كە لە سەرخاكی خۆیان
و لە چوارچێوەی ئێرانێكی دێموكراتیك و فیدراڵدا ،مافی چارەنووسی
خۆیان بگرنە دەســت .ڕوون و ئاشكراشە كە بــاوەڕ بەو مافە هەموو
الیەكمان ئەركدار دەكا گیانی یەكگرتوویی و هاوپێوەندی لەنێو خۆماندا
چ وەك تاكەكانی كۆمەڵ و چ وەك هێز و الیەنە سیاسییەكان ،هەر چی
زیاتر بەهێزتر بكەین.
ئەمساڵ لەكاتێكدا یادی ٢ی ڕێبەندان دەكەینەوە كە كۆماری ئیسالمی،
ی و جیهانیەكان و نێوخۆی ئێرانش توشی
لە ئاستی هاوكێشە ناوچەی 
قەیران بووەتەوە .ئەم ڕێژیمە بەهەموو تەمەنی نگریسی خۆی دوژمنی
هەموو گەالنی ئێران لەوانە گەلی كورد بوو ە و بە سیاسەتی سەركوت
و كوشتار هەوڵی بێدەنگكردنی خەڵك و پێشێلكردنی مافەكانیانی
داوە ،لە ڕۆژهــەاڵتــی كوردستان خەڵكانێكی زۆر بە هۆی سیاسەتی
پاوانخوازی كۆماری ئیسالمییەوە گیراون و ڕاپیچی زیندان كراون و لە
هەمان كاتیشدا لە ڕاگەیەنە ڕەسمییەكانی خۆیدا بە هەموو شێوازێكی
بەردەست هەوڵی داوە سوكایەتی بە هێما و ڕەمزەكانی نەتەوەكان یەك
لەوان نەتەوەی كورد بكات.
ئەزمونی كۆماری كوردستان پێمان دەڵێ كە تەنیا بە هاوپشتی و
یەكبوون مافەكانی گەلی كورد دەستبەر دەبێ و یەكگرتوویی تاكە ڕێگای
ڕزگاربوونمانە و بە گرتنەبەری هەڵویستی شۆرشگێڕانە و دەربڕینی
هەستی نەتەوەیی لەم ڕۆژەدا سیمبول و دەسكەوتە نەتەوەییەكانی
كۆماری كوردستان بەرز بنرخێنن.
ناوەندی هاوكاریی حیزبەكانی كوردستانی ئێران
٢ی ڕێبەندانی ١٣٩٩
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کوردستان ،مۆتەکەی
سەرشانی ڕێژیمی ئیسالمی
زیاتر لە دوو حەوتوویە ڕێژیمی ئیسالمی،
نیزیک بە  ١٠٠کەس لە چاالکانی فەرهەنگی،
مەدەنی ،ژینگەپارێزی و خوێندکاریی لە زۆر
شــار و شوێنەکانی ڕۆژهــەاڵتــی کوردستان،
تاران و کەرەج قۆڵبەست کردووە.
ئەم ڕەشبگیرییە لە کاتێکدا دەستی پی کرد
کە کوردستان بەرەوپیلی  ٧٥ساڵەی دامەزرانی
حەسەن حاتەمی
کۆماری کوردستان دەچــوو .بێگومان ئەگەر
ڕێژیمی حەمەڕەزا شا (پەهلەویی دووهەم) حکوومەتە خەڵکییەکانی
کــۆمــاری کــوردســتــان و فیرقەی دێموکراتی ئازەربایجانی وەک
ی هەتاویی بکردایەتە
دەرفەتێک بینیایە و وتووێژەکانی ساڵی  ١٣٢٥
هەوێنی پێکەوە ژیانێکی ئاشتیخوازانە و بەفەرمیناسینی مافی
نەتەوە غەیرە فارسەکان ،دەکرا لەو ئێرانەی فرەنەتەوەدا ،سویسێکی
ڕۆژهەاڵتی ناڤینی دیکەی تێدا دامەزرێ کە مێژووی ئێستای ئێران بە
بارێکی دیکەدا دەبوو.
پاش سەرکەوتنی شۆڕشی گەالنی ئێران لە ڕێبەندانی ساڵی ١٣٥٧ی
هەتاوی ،ڕێژیمی تازە دامــەزراو ڕێگای ئیسالمیی سیاسی گرتەبەر
و ڕێگای حاشا لە مافی نەتەوە غەیرە فارسەکان و هــەاڵواردن و
نەهێشتنی ئازادی و مافەکانی مرۆڤی گرتەبەر .ویست و داخوازی
و بەرگریی خەڵکی کوردستان پەالمار درا و ،کوردستان کەوتەبەر
ســەرکــوت و زەبــروزەنــگــی ئــەرتــەش و پــاشــان سپای پــاســداران،
بەسیجییەکان ،هێزە ئینتیزامی ،ئیتالعاتی و ئەمنییەتییەکانی دیکەی
ڕێــژیــم .کــۆمــاری ئیسالمی بــە جێگای ئــــازادی ،مــافــی نــەتــەوەیــی،
ئاسایش و خۆشگوزەرانی ،دەستی کرد بە لەشکرکێشی ،ڕەشبگیر،
ئەشکەنجەدانی بەندکراوان ،ئێعدامی بەکۆمەڵ ،زیندانیی درێژماوە و
دروستکردنی “غەیرەخودی” و هەاڵواردنی سیستماتیک.
چل ساڵ پاش تێپەڕبوونی تەمەنی پڕ لە جینایەت و خوێنمژیی
کۆماریی ئیسالمی ئێران ،کوردستان لە تەواوی ئەو ساڵە پڕ لە کارەسات
و ناخۆشانەدا ،مەتەرێزی خۆڕاگری ،مافویستی و ئازادیخوازی
بووە .حیزب و ڕێکخراوە سیاسییەکانی لەالیەک و کۆمەڵگەی مەدەنی،
فەرهەنگی و ئەدەبی و بزووتنەوە بەربەرینەکەی لەالیەکی دیکەوە،
کوردستانی کردۆتە سەرچاوەی گەورەترین پوتانسیەلی گۆڕانکاری
لە ڕەهەندەکانی سکۆالرـــ دێمۆکڕات و فیدڕالیزم بۆ داهاتووی ئێران.
کۆماری ئیسالمییش دەستی لەسەر دەست دانەنا و بە پیالنی نەرمی
تواندنەوە و سەرکوتی توند و تیژ بەرەنگاری بۆوە .ئەمنییەتیکردنی
کۆمەڵگە ،تــااڵنوبــڕۆی ســەرچــاوە سروشتییەکان ،پاشخستن لە
گەشەی ئابووری،پەرەپێدانی بەندیخانەکان ،بەردەوامیی ئێعدام،
بێسەروشوێنکردنەکان ،پەرەپێدانی ئیعتیاد بە مــاددەی هۆشبەر
تەنیا بەشێک لە وەاڵمی کۆماری ئیسالمی بە بزووتنەوەی نەتەوەیی
و ئازادیخوازیی کــورد بــووە کە ســەرەڕای هەموو ئەو هەواڵنەش
نەیتوانیوە بە ئامانجەکانی بگا.
ی هەتاوی ،ڕێژیمی کۆماریی ویالیەتی
لە ١٧ی خەرمانانی  ١٣٩٧
موتڵەقەی فەقیهـ جینایەتێکی گەورەی ئەنجام دا و پلینۆمی حیزبی
دێمۆکڕاتی کوردستانی کــردە ئامانجی مووشەک .لەو پەالمارەدا
 ١٦تێکۆشەری کورد کە بەشێکیان لە ئەندامانی ڕێبەری بوون و
شەهید بوون و دەیان کەسی دیکەش کە ژن و منداڵیشیان تێدا بوو،
بریندار بوون .دوای ئەم ڕووداوە الیەنی هاودەردی ،پشتیوانی و،
ئیدانەکردنی لە نێوخۆ و دەرەوەی کوردستان و تەنانەت لە ئاستی
جیهان و ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکانیشدا بێوێنە بوو .بەاڵم
ئەوەی خاڵی وەرچەرخانی خەباتی مێژوویی ئازادیخوازی نەتەوەی
کــوردی لەم قۆناغەدا دیــاری کرد ،بــەڕۆژەڤ و زیندووترکردن و،
بەرزڕاگرتنی خەبات و هاوخەباتی دەرەوە و نێوەوە و بوێری و
ئازایەتیی مەدەنی ٢١ی خەرمانانی ٩٧ی زۆربەی خەڵک لە ڕۆژهەاڵتی
کوردستان بوو .ئەم حەرەکەتە مەزن و جەماوەرییە ترس و خۆف و
شکۆی ڕێژیمی تووشی داڕمان کرد و بوێری و ئازایەتیی زیاتری دا
بە ناڕەزایەتییەکان.
بەرفراوانی ناڕەزایەتییەکانی دژی ڕێژیم لە بەفرانباری  ٩٧و
خەزەڵوەری ٩٨دا بە کوشتنی تاک و بەکۆمەڵ و گرتنی هــەزاران
کەس بە ڕواڵەت سەرکوت کرا ،بەاڵم ناڕەزایەتییەکان کۆتاییان نەهات
و لە شێوازی جــۆراوجــۆردا درێــژەیــان پەیدا ک ــردەوە .بزووتنەوە
کۆمەاڵیەتییەکان ناوە ناوە یەکێک لە توێژەکانی کۆمەڵگەی ئێران،
کرێکاران ،ژنان ،مامۆستایان ،خوێندکاران ،پەرستاران ،خانەنشینان،
کەسوکاری گیانبەختکردووان ،نەتەوەکان و  ..هتد ،سەر هەڵدەدەنەوە
و ئەم کاروانە بێپسانەوە تا گەیشتن بە ئامانجی ئازادی و یەکسانی
مافەکان لە ئێراندا درێژەی دەبێ.
ترسی ڕێژیم لە تەنینەوە و سەرتاسەری بوونی ناڕەزایەتییەکان،
زیــاتــر لــە هــەمــووان ،کوردستانی لــە چەند الوە کــردۆتــە ئامانج.
لەالیەک لە دەنگوڕەنگی میللییەوە! هێرش دەکرێتە سەر کولتوور و
مێژووی بزووتنەوەی سیاسیی کورد و لەالیەکین دیکەوە بێڕیزی
بە سیمبولەکانی ئەم نەتەوە -لەو ماوەیەدا جەالل مەلەکشا و نەمر
ماملێ -دەکـــرێ .لــە دەنــگ و ڕەنــگــی ناخەڵکی ،درۆ و دەلــەســەی
“نرخی کەوڵی فڕۆکەوان” دێننە گۆڕێ .لەحاڵێکدا لە کاتی شەڕی
ماڵوێرانکەری ئێران و عێڕاقدا ،فڕۆکەوانی برینداری ئێرانی  -یەدوڵاڵ
شــەریــفـیڕاد -لە بــاشــووری کوردستانی ژێــر دەســەاڵتــی ســەددام،
خەباتکارانی کورد چارەسەر و لە مردن ڕزگاریان کرد کە دواتر
فیلمی سینەمایی “عقابها”ی لێ دروست کرا.
ڕەشبگیرییە بــەرفــراوانــەی ئــەم دواییانە ،شــااڵوی سووکایەتیی
دەن ـگوڕەنــگــی ڕێــژیــم و بــاوکــردنــەوەی فیلمی “تــوکــل” و بەناو
دێکیۆمێنتەکانی “لبەی دو تیغ” هەر هەموو دەرخەری ئەو ڕاستییەن
کە کوردستان “مۆتەکەی” سەرشانی ڕێژیمی ئیسالمی لە ئێرانە.
و :باوکی ژیار

بەرجام لە پێناو مانەوەدا
بە هاتنە سەر کاری کابینەی جۆ بایدێن لە
کۆشکی سپی کۆمەڵە پرسیارێک الی کۆمەڵگەی
نێودەوڵەتی بە گشتی و ئۆپۆزیسیۆنی کۆماری
ئیسالمیی ئێ ران بە تایبەتی دروست دەبێ کە
گرینگترینیان ئەوەیە سیاسەت و ست راتیژیی
ویالیەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا بەرامبەر
ب ــە کــۆمــاری ئیسالمیی ئ ــێ ـران چــۆن دەبــێ؟
س ــت ـرات ــی ــژی ــی ئ ــێ ـران چ ــی دەبـــێ و داهــاتــووی
بەرجام دەگاتە کوێ؟ دواجار ئەوە کە گۆڕینی
سیاسەتی ئەمریکا لەهەمبەر ئێ ران بۆ گرینگە؟
ه ــەر ل ــە س ــەرەت ــای هاتنە س ــەر دەس ــەاڵت ــی
کۆماری ئیسالمیی ئێ رانەوە کاربەدەستانی
ڕێژیمی ئێ ران ئەمریکایان بە دوژمنی خۆیان
دانا و بەم واڵتەیان گوت “شەیتانی گەورە” و وای
نواند کە تاوانی هەموو چەوتی و کێشەکانیان
لە سۆنگەی ئەمریکاوەیە و دروشمی مردن
ب ــۆ ئەمریکا و ئیس رائی لیان ب ــەرز کـــردەوە.
دەزگ ــای زەبەالحی پروپاگاندای ڕێژیمیش بۆ
خزمەت پەرەپێدانی ئەم سیاسەتە تەرخان ک را.
کێشەکان سەرەتا بە داگیرکردنی باڵوێزخانەی
ئەمریکا و ب ــە بارمتەگرتنی دیپلۆماتەکانی
ئەمریکا دەستی پێ کرد و بە بەرییەوە چوو،
ب ــەاڵم ل ــە چ ــوار دەیـــەی ڕابـــــردوودا ناکۆکی و
کێشەکان بەقەرا ئەم  ٤ساڵەی ئیدارەی ت رامپ
نەگیشتنە لوتکە و تەنانەت لە دوو حەوتووی
کۆتایی دەسەاڵتی ت رام پدا ئەگەری پێکدادانی
سەربازییش چاوەڕوان دەک را.

نێوەڕاس تدا بگرێتە ئەستۆ.
ب ێگومان بە دەستاودەس تکردنی دەسەاڵت
ل ــە ئەمریکا و ب ــە س ــەرن ــج ــدان ب ــە جیاوازیی
ڕوان ــی ــن ــەک ــان و ش ــێ ــوەی ب ــەڕێ ــوەب ــردن ــی واڵت
و بــەرەوپــێــشبــردنــی س ــت ـرات ــی ــژی ــی ئەمریکا
گۆڕانکاری لە سیاسەتی ئەم واڵتەدا ڕوو دەدا؛
ب ــەاڵم ڕوون و ئاشک رایە کە ئامانجی هەموو
کاربەدەستان و سەرۆککۆمارەکانی ئەمریکا
بە درێژایی مێژووی کۆماری ئیسالمیی ئێ ران،
کۆنتڕۆڵکردنی ئەم ڕێژیمە بووە و جیاوازییەکان
تەنیا لەسەر مێتۆدەکانی ب ــەرەوڕووب ــوون ــەوە
لەگەڵ ئێ ران بووە ،نەک ئامانجە سەرەکییەکە.
لە ئێستادا کە گەڕانەوە بۆ بەرجام ڕۆژەڤی
ب ــاس و لێکدانەوەکانە ،ئاماژە بە چەند خاڵ
گرینگە:
ک ــۆم ــاری ئیسالمیی ئــێــران کــە هەمیشە
هەڕەشە و گوڕەشە چاشنیی سیاسەتکردنی
بووە ،بەپێی پەسندک راوی پاڕلمانی ئەم واڵتە
ئۆڵتیماتۆمیان بە بایدەن داوە کە بێتوو هەتا
٣ی ڕەشەمە ه ــەر هەموو گەمارۆکانی سەر
ئێ ران النەچن -کە ئەمە مەحاڵە و کردەنی نییە-
ئێ ران لە پڕۆتۆکۆلی ئیلحاقی دەچێتە دەرێ و
هەموو پشکنێرەکانی ئاژانسی نێودەوڵەتی
ئەتومی لە واڵتەکەی وەدەر دەنێ .بەاڵم ئەمریکا
بابەتی ئێ رانی لە بەرنامەی کاریی  ١٠٠ڕۆژی
یەکەمی ئیدارەی نوێی کۆشکی سپ یدا دانەناوە.
ئەوەی لە ئێستادا ئیدارەی بایدەن پتر بایەخی

لە دوای کشانەوەی ئەمریکا لە بەرجام و
سەپاندنی گەمارۆی ق ــورس بە سەر ئێ راندا
کە بە دیاریک راوی ژێرخانی ئابووریی ئێ رانی
کردبووە ئامانج ،سزا و گوشارەکان کاریگەریی
کردە سەر جموجۆڵی میلیشیا و ڕێکخ راوەکانی
س ــەر ب ــە ڕێ ــژی ــم ،ئ ــەم گەمارۆیانە ئەگەرچی
ڕێژیمی ئێ رانی ت ــووش ــی کۆمەڵە قەی رانێکی
دارایی کرد ،بەاڵم سیاسەتی کۆماری ئیسالمی
ئەوە بوو کە زۆرترین قورسایی سزاکان لەسەر
حسێبی خەڵک بشکێتەوە بۆ ئــەوەی خەڵک
ئەمریکا بە تاوانباری ئەم دۆخە بزانن.
کــــۆمــــاری ئــیــســامــی ه ــەڵ ــب ــژاردن ــەک ــان ــی
سەرۆککۆماریی ئەمریکای بە دەرفەتێک بۆ
ئەگەری ڕزگاربوون لەو دۆخە دەزانی و بە هیوا
و ئومێدێکی زۆرەوە کیسەیان بۆ بردنەوەی
جۆ بایدێن هەڵدوریبوو .بەاڵم مایک پێنس لە
کۆشکی سپی و لە کاتی ئاڵوگۆڕی دەسەاڵت
و لە حالێ کدا کە لە ب ــڕی ت رامپ بەشداریی
ڕێ ــوڕەس ــم ــی س ــوێ ــن ــدخ ــواردن ــی ب ــای ــدێ ــن ببوو،
بەڕێوەبەرانی نوێی کۆشکی سپیی ڕاسپارد
ک ــە ل ــە پێوەندی ل ــەگ ــەڵ ئ ــێ ـراندا پێویستە بە
هەمان ڕێچکەدا بڕۆن .ئەو گوتی بێتوو ئەمە
نەکەن کۆماری ئیسالمی هەوسار دەپسێنێ و
دەبێتە مەترسییەکی گەورە بۆ سەر خەڵک و
بەرژەوەندییەکانی ئەمریکا.
هەتا ئێستا کە بەشێک لە وەزیرەکانی بایدێن
دەنگی متمانەیان لە کۆنگرە و سێنای ئەم واڵتە
وەرگرتووە ،بە سەرەنجدان بە تیمی بایدێن کە
تیمێکی لێزان و کارزان لە بواری دانوستان و
دیپلۆماس یدان ،وێدەچێ کە ئەمریکای نوێ
لەپێناو بەهێزبوونی زیاتردا و بۆ ئاوڕدانەوە
و گرینگ یپێدان بە هاوبەشە سیاسییەکانی لە
ئاستی نێودەوڵەت یدا؛ جارێک یتر بە بایەخەوە
ب ــڕوان ــن ــە هاوپەیمانەکانیان و دیسانەکەش
ئەمریکا ڕۆڵی پۆلیس لە ناوچەی ڕۆژهەاڵتی

پ ــێ دەدا ،پرسی پ ــەت ــای ک ــۆرۆن ــا و ئ ــاس ــەوارە
زیانبارەکانی لەم واڵتە و هەروەها کێشەکانی
ئەمریکا لەگەڵ چین و ڕووسیەیە .دوای ــەش
ئەگەر بڕیاری گەڕانەوە بۆ وتووێژ و دانوستان
لەگەڵ ئێ ران درابێ ،یەکەم ئەوەی کە گەمارۆکان
ل ــەس ــەر ئ ــێ ـران س ــووک ن ــاک ــرێ ــن و ن ــێ ــوەرۆک ــی
دان ــوس ــت ــان ــەک ــەش کۆمەڵە بابەتێکی دیکەش
دەگرێتە خۆ کە سازان و ڕێککەوتن لەسەریان
ه ــەم کاتێکی زۆر دەب ــا و ه ــەم تێچووی زۆر
قورس دەخاتە سەر کۆماری ئیسالمی.
کارناسان و چاودێ رانی سیاسی کۆکن لەسەر
ئ ــەوەی ڕێککەوتنی ئەمجارە -ئەگە لە ئ ــارادا
ب ــێ -زۆر ج ــی ــاواز دەبــێ ل ــە ب ــەرج ــام ،چونکی
گۆڕانکارییەکانی چوار ساڵی ڕاب ــردوو هەم لە
ئێ ران و هەم می راتی ت ڕامپ بۆ بایدەن وایکردووە
نە ئێ ران ستاتۆی ئێ رانی پێش بەرجام ()٢٠١٥ی
هەبێ و نە ئەمریکا و هاوپەیمانەکانی ڕوانگەی
ئەوکاتیان هەبن.
هەڵبژاردنەکانی سەرۆککۆماریی ئێ رانیش
–ب ــەه ــاری  -١٤٠٠شوێنی ڕاس ــت ــەوخ ــۆی لەو
هاوکێشەیەدا هەیە .ئەوەی ڕوونە ئەمەیە کە
ب ــای ــدەن ن ــای ــه ــەوێ ل ــەگ ــەڵ دەوڵــەتــی ڕوح ــان ــی
بکەوێتە دان ــوس ــت ــان ــەوە ،دەوڵ ــەت ــی داه ــات ــووش
ک ــە ل ــە ئ ــێ ــس ــت ــاوە ڕوونـــــە ل ــە پـــاوانـــی ب ــاڵ ــی
تەواویەتخوازی ڕێژی مدایە و نەبوونی متمانەی
نێوان دووالیەنیش هیندەی دیکە چەتی خستۆتە
نێو ئەم کارەوە .کۆماری ئیسالمیی ئێ ران جێی
هیچ شک و گومانێکی بۆ کەس نەهێشتۆتەوە
کە ڕێژیمێکی سەرەڕۆیە و پێبەندی هیچ بەڵێن
و دەروەستییەک نییە .ئ ــەو زۆر بە ئاسانی
ڕێککەوتنەکان پێشێل دەکــا و ب ــەب ــەرچ ــاوی
دنیاوە گ ــرووپ و ڕێکخ راوە تێرۆریستیەکان
داڵــــدە دەدا ،دەســـت لــە کـــاروبـــاری واڵت ــان ــی
دراوسێی وەردەدا ،سەقامگیری و ئارامیی ناوچە
دەخاتە مەترسییەوە ،پەرە بە بەرنامە ئەتومی

ئامانج زیبایی

و مووشەکییەکانی دەدا و ب ــۆ سەرخستنی
بەرنامە ست راتیژییەکانیشی خەڵکی ئێ رانی بە
بارمتە گرتووە .بۆیەشە کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی
لە ئێستادا پتر لەسەر ئەو بابەتە هەستیارە و
دەیەوێ پێشی پێ بگرێ ،ئەگەرچی ڕێبەرانی
کۆماری ئیسالمی ئێستاش گوێز لە هەنبانەی
خۆیان دەژمێرن.
محەممەد جەواد زەریف لە دوایین سەردانی
خ ــۆی بۆ ئانکارا ڕایگەیاند کە ئێمە لە سەر
ئەوە ڕێککەوتووین کە چی لە بەرجامدا دەبێ
ببێ و چی لە ب ــەرج ــامدا ناگونجێنین .دی ــارە
مەبەستی وەزیـــری دەرەوەی ئ ــێ ـران بەرنامە
مووشەکییەکانی ڕێژیمەکەیەتی کە بە تەنیا
بەخاڵی بەهێزی خۆیانی دەزانن بۆ مانەوەیان
لە سەر دەسەاڵت و نایانەوێ و ناتوانن بە هیچ
شێوەیەک دەستی لێ بەردەن؛ بە تایبەتی ئەگەر
سەرۆککۆماری داهاتووی ئێ ران “سەردار”ێکی
سپای پاسداران بێ.
دۆخ ــی نێوخۆی ئێ ران و مافەکانی خەڵکی
ئ ــەم واڵتــــەش ک ــارت ــێ ــک ــی دی ــک ــەی ــە ب ــە دەس ــت ــی
واڵت ــان ــی ( .)١+٥ک ــۆم ــەڵ ــگ ــەی ئ ــێ ـران ل ــە چەند
ساڵی ڕاب ــردوودا قەی رانی زیاتری بە خۆیەوە
بینیوە و پێ بە پێی سەرکوتی ناڕەزایەتی و
خۆپیشاندانەکان ،ب ــزووت ــن ــەوەی مافخوازیی
خەڵک و بەرەنگاربوونەوەی دەسەاڵتیش پەرەی
س ــەن ــدووە و ئەمەش شتێک نییە ئەمریکا و
هاوبەشە سیاسییەکانی نەیبینن و لە تەنیشتی
تێپەڕن.
ڕێ ــک ــک ــەوت ــن ــی ن ــێ ــوان ئ ــی ــس ـرائ ــی ــل و واڵت ــان ــی
عەرەبیی کەنداویش بەرگژەیەکی دیکەی بەردەم
ئەم پرسەیە .لەمێژ ساڵە ئەمریکا بە هۆکاری
جۆراوجۆر پاراستنی ئیس رائیل لە مەترسییەکان
بە ئەرکی خۆی دەزانێ و هێرشەکانی ئیس رائیل
بۆ سەر باڵی سەربازیی ئێ ران لە سووریە و
کوشتنی شارەزایانی ئەتومی و مووشەکیی ئێ ران
لە الیەن ڕایەڵەکانی سەر بە مووسادیش دەکرێ
حاڵەتێکی چ ــاوەڕوانن ــەک ـراوی لێ بکەوێتەوە؛
بە تایبەتی کە ئێستا ژێردەریاییەکی ناوکیی
ئەم واڵتە لە نێزیک ئاوەکانی ئێ رانە و ئەمەش
ئاستی ناکۆکییەکان و ک ــاردان ــەوەک ــان دەباتە
ئاستی پێکدادان .ئەمریکاش بۆ سەلماندنی
ئەوەی کە پشتیوانی بێ ئەمالوئەوالی ئیس ڕائیلە
لە حەوتووی یەکەمی دەسبەکاربوونی ستاڤی
ن ــوێ ــی کۆشکی س ــپ ـیدا ف ــرۆک ــەک ــان ــی  B52ـی
خۆی بە سەر ئاسمانی ئیس رائی لدا هەڵف راند
و وەزی ــری بەرگریی ئیس رائیلیش بە تەلەفۆن
لەگەڵ لوئید ئاستین ،وەزیری نوێی بەرگریی
ئەمریکا کە جوولەکەیە؛ باسی لە مەترسیەکانی
ئێ ران کردووە و ئەوی لە ئەگەری پێشهاتەکان
ئاگادار کردووە.
ئەوەی ئێستا بۆ ئێ ران گرینگە بابەتی گەمارۆ
قورسەکانە کە بەپێی هەموو ئەو شتانەی باس
ک ـران و بە سەرنجدان بە ڕووداوەک ــان ــی پێش
ئ ــاڵ ــوگ ــۆڕی دەســـەاڵت ل ــە کۆشکی سپی زۆر
زەحمەتە ئەم گوشارانە لەسەر ئێ ران سووک
بکرێن .بایدەن ئەگەر بیشیهەوێ ئەو کارە بکا
کۆسپی قانوونیی لەبەردەمە و بە سەرنجدان
بە ڕێــژەی یەکسانی نوێنەرانی دێموک رات و
کۆماریخواز لە مەجلیسی نوێنەران ،ئەم بڕیارە
تەنیا بە دەنگی کامیال هەریس یەکال دەبێتەوە.
بۆ تێپەڕاندنی داواک ــاری و بڕیارێکی کۆشکی
سپییش دەبێ پەیڕەوی لە بڕگەی فلیواستێر
بکەن .ب ــەو مانایە کە بۆ تێپەراندنی یاسای
داواکارییەکان دەبێ  ١٠ئەندامی کۆماریخوازەکان
لەگەڵ دێموک راتەکان ب ــک ــەون .بۆیە لەالیەک
هەڵوەشاندنەوەی گەمارۆکان کێشەی یاساییان
ب ــۆ دێتە پێش و ل ــەالی ــەک ــی دی ــک ــەش کۆماری
ئیسالمیی ئێ ران بۆ خۆیشی بە نەچوونە نێو
FATFـــوە گرفتی گ ــەورەی بۆ مامەڵەی بانکی
دروست کردووە .کەواتە زەرەرمەندی سەرەکی
هەر کۆماری ئیسالمیی ئێ رانە چ بە بەرجام و
چ بەبێ بەرجام .هەتا ئەوکاتەش کە بەرپرسانی
ئەم واڵتە ست راتیژیی خۆیان نەگۆڕن لەالیەن
ک ــۆم ــەڵ ــگ ــەی ن ــێ ــودەوڵ ــەت ــی ــی ــەوە بــــــەرەوڕووی
گەمارۆی پتر و تەری ککەوتنەوەی زیاتر دەبن.
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پێوەندییەکانی ئێران و ئەمریکا
لە دووڕێیانی چارەنووسدا

ڕەزا محەممەئەمینی

لە مــاوەی چەند مانگی ڕاب ــردوو و بەتایبەت
پاش هەڵبژێ رانی جو بایدێن بە سەرۆککۆماری
ئەمریکا ،پرسی داهاتووی پێوەندییەکانی نێوان
ڕێژیمی ک ــۆم ــاری ئیسالمیی ئ ــێ ـران و ئەمریکا
یەکێک ل ــەو پرسانە ب ــووە کە زۆرت ــری ــن ک ــەس و
الیەنی بە خۆیەوە خەریک ک ــردووە .شک لەوەدا
نییە چەندیوچۆنیی پێوەندی ن ــێ ــوان ئ ــەو دوو
واڵتــە دژ و ناتەبایە ل ــەگ ــەڵ یەکتر و ،ئەوەیکە
کێشەکانیان بە کام ئاقاردا دەڕۆن ،هەم بۆ ئارامی
و ئاسایشی واڵتانی ناوچە و هەم بۆ داهاتووی
سیاسیی ئ ــێ ـران گەلێک گرینگە .بەتایبەت کە
لەالیەک دێموک راتەکانی ئەمریکا وەک ئەوالیەنەی
کاتی خۆی ڕێککەوتنی ناوکیی “بەرجام”ی لەگەڵ
ک ــۆم ــاری ئیسالمی م ــۆر ک ــرد ،جڵەوی دەس ــەاڵت
ل ــەم واڵت ــەی ــان الن ـیک ــەم ب ــۆ چ ــوارس ــاڵ ــی داه ــات ــوو
بەدەستەوە گرتووە و ،لەالیەکی دیکەش لە ئێ رانی
ژێ ــردەس ــەاڵت ــی کۆماری ئیسالم یدا ،ج ــۆزەردان ــی
داه ــات ــوو ه ــەڵ ــب ــژاردن ــی س ــەرۆکک ــۆم ــاری بەڕێوە
دەچ ــێ .هەڵبژاردنێک کە هەر لە ئێستاوە سپای
پاسداران و باڵی دەستڕۆیشتووی ڕێژیم بەتەمان
ل ــە پ ــاوان ــی خ ــۆی ــان ــی ب ــگ ــرن و یەکێک ل ــە بەناو
سەردارەکانی سپای بۆ بەربژێر بکەن.
ئەو ڕاستییانە دەری دەخەن کە چەند مانگی
داهاتوو زیاتر لە چەند ساڵ پێش ئێستا دەتوانن
ب ــۆ داهــاتــووی ڕۆژهــەاڵتــی ن ــێ ــوەڕاس ــت ل ــەالی ــەک
و ب ــۆ ک ــۆم ــەاڵن ــی خەڵکی ئ ــێ ـران ل ــەالی ــەک ــی دیکە
چ ــارەن ــووسس ــاز ب ــن .بەواتایەکی دی هەرچەند
ئیدارەی نوێی ئەمریکا وا نیشان دەدا خوازیاری
گ ــەڕان ــەوە ب ــۆ ڕێککەوتنی ب ــەرج ــام ــە ،بــەاڵم شک
ل ــەوەدا نییە کە ئەگەر هاتنەوە و ڕێککەوتنێکی
دی لە ئ ــارادا بێ ،ئەم سازانە لەسەر بنەمایەکی
نوێ دەبێ کە لەودا ،کۆماری ئیسالمی سەبارەت
بە چاالکییە ئەتومییەکانی بە ت ــەواوی هەوسار
دەکرێ.
ب ێگومان خامنەیی و ڕووحانی و بەگشتی
ک ــۆم ــاری ئیسالمی لە تەواویەتیی خــۆیدا زۆر
کەی فخۆش ب ــوون کە دۆن ــاڵ ــد ت ڕامپ بۆ جاری
دووهــــەم بــۆ س ــەرۆک ــای ــەت ــی ــی ئ ــەم ــری ــک ــا دەن ــگ ــی
نەهێنایەوە .ت ڕامپ لە چ ــوار ساڵی ڕاب ــردوودا لە
ڕێککەوتنی ب ــەرج ــام هــاتــەدەرێ و گوشارێکی
لەڕادەبەدەری خستە سەر کەرتی وزە و هەناردە و
هاوردەکانی کۆماری ئیسالمی و ،ڕێژیمی تووشی
وەها قەی رانگەلێک کرد کە تەنانەت لە شەڕی ئێ ران
و عێ ڕاقی شدا تووشی نەببوو .ئابووریی ئێ ران لەو
ماوەیەدا داڕما ،نرخی پێداویستییەکان بەشێوەی
“ت ــەس ــاع ــودی” هەڵکشا ک ــە باجەکەی کۆمەاڵنی
هەژار و ب ێدەرەتانی خەڵکی ئێ ران دایان و بایی
دراوی ئێ ران لە چ ــاو دۆاڵر و دراوە بیانییەکان
زۆر ب ــە خێ رایی داش ــک ــا .ئــەوە ل ــە حاڵێکدا بوو
کە ت ڕامپ و کاربەدەستانی ئەمریکا لەگەڵ ئەو
زەبر و گوشارە گورچکبڕە بەنیاز بوون کۆماری
ئیسالمیی بگەڕێننەوە س ــەر مێزی وت ــووێ ــژ و
مەرجەکانی خۆیانیان بەسەردا بسەپێنن .بەاڵم
دەس ــەاڵت ــداران ــی کۆماری ئیسالمی لەو ماوەیەدا
س ــەرەڕای ئەو گوشارە تاقەتپڕووکێنانە ئامادە
نەبوون دانوستانێکیان لەگەڵ ئ ــی ــدارەی ت ڕامپ
ه ــەب ــێ و چ ــاوەڕوان ــی ئاکامەکانی هەڵبژاردنی
سەرۆککۆماری ئەمریکا بوون.
ئێستا پاش گۆڕانکارییەکان لە کۆشکی سپی و
پاش ئەو ماوەیەی کە لە دەسپێکی سەرۆکایەتیی
جۆ بایدێن تێدەپەڕێ ،دەس ــەاڵت ــداران ــی کۆماری
ئیسالمی و ه ــەروەه ــا زۆر لــە ک ــەس ــای ــەت ــی و
الی ــەن ــە سیاسییەکان بــەو ئاکامە گەیشتوون
کە ئەمریکای جو بایدێن ،ئەمریکای سەردەمی
ب ــاڕاک ئۆباما ،سەرۆککۆماری پێشووتری ئەو
واڵت ــە و دێ ــم ــوک ـرات ــەک ــان نییە و م ــەرج ــەک ــان بۆ
دانوستان گۆڕاون .لەو چەند ڕۆژەدا هەم بایدێن
و هەم بلینکێن ،وەزیری نوێی دەرەوەی ئەمریکا
گوتوویانە کە ئ ــام ــادەن بۆ بەرجام بگەڕێنەوە،
ب ــەاڵم بــەو م ــەرج ــەی ک ــۆم ــاری ئیسالمی ئێ ران
ســەرەتــا ه ــەم ــوو پێشێلکارییەکانی خ ــۆی لە
ڕێککەوتنەکە ،ب ــۆ نموونە پیتاندنی ئۆرانیۆم
ڕابگرێ و پێملی دەروەستییەکانی بێ و؛ لەالیەکی
دیکەش بەتەمای ڕێککەوتنێکن کە بەرفرەوانتر
ل ــە ب ــەرج ــام ب ــێ و بـــەدەر ل ــە کێشەی ئەتومی،
پ ــرس ــی م ــووش ــەک ــی و ه ــەڕەش ــەک ــان ــی ک ــۆم ــاری
ئیسالمی بۆ سەر هاوپەیمانەکانی ئەمریکاش
ل ــەخ ــۆی ب ــگ ــرێ .ئ ــەوە دەربـــڕی ئــەو ڕاستییەیە

ئەمریکا نەک هەر بەتاڵووکە نییە بۆ گەڕانەوە
بۆ بەرجام و کاتی زۆری لەبەردەستە ،بەڵکوو
نیشان دەدا بەپێچەوانەی حەسەن ڕوحانی کە
ماوەیەک لەمەوپێش گوتبووی “تۆپەکە لە زەویی
ئەمریکادایە” ،تۆپەکە لەڕاستیدا لە دەروازەی
دەوڵ ــەت ــی “ئیعتداڵ و ئومێد”ی ڕوح ــان ـیدای ــە و
“گۆڵ”ەکەش ک راوە .چونکە ڕوحانی و دەوڵەتەکەی
چەند مانگی دیکە دەبێ بڕۆن و دەوڵەتێکی دی
دێتە سەر کار کە ه ــەروەک پێشتر گوت را باڵی
دەسڕۆیشتووی ڕێژیم بەنیازە پاوانی بکا.
ئــەوەی تا ئێستا دیــارە ئەمەیە کە ئەمریکا
و کۆماری ئیسالمی لەسەر هەڵوێستەکانیان
سوورن ،ئەمریکا دەڵێ کۆماری ئیسالمی دەبێ
بگەڕێتەوە بۆ بەندومەرجەکانی بەرجام و واز لە
زێدەڕۆییەکان و پێشێلکارییەکانی ئەو ڕێککەوتنە
بێنێ؛ ئەوکات ئێمە لەگەڵ هاوپەیمانەکانمان لە
ئورووپا دەگەڕێینەوە بۆ ڕێککەوتنێکی نوێ و
ب ــەرف ـراوان .کۆماری ئیسالمییش بەپێچەوانەی
ئەمریکا و هاوپەیمانەکانی دەڵێ ئەوە ئەمریکایە
لە بەرجام هاتووەتە دەرێ و سەرەتا ب ێمەرج
دەبێ بگەڕێتەوە بۆ ئەو ڕێککەوتنە ،پاشان ئێمەش
واز لە پیتاندنی ئۆرانیۆم و وەگەرخستنەوەی
سانتریفیۆژەکان دێنین .هەروەها سپای پاسداران
و ڕێبەرانی ڕێژیم هەرچەشنە وتووێژێک لەسەر
بەرنامە مووشەکییەکانیان ڕەت ک ــردووەت ــەوە.

و سپای پ ــاس ــداران درێ ــژە بە سەرکێشییەکانی
خۆیان دەدەن و نوسخەی کورەی باکوور بۆ ئێ ران
دەنووسنەوە و لەوە زیاتر ئێ ران بەرەو هەژاری و
تەری کخستنەوەی نێونەتەوەیی دەبەن .دیارە لەو
حاڵەتەشدا شەپۆلی ناڕەزایەتیی گەالنی ئێ ران بە
ن و توێژەکانیەوە ب ــەرز دەبێتەوە و
هەموو چی 
کۆماری ئیسالمی دەبێ تێچووی ئەو سیاسەتەی
ب ــدات ــەوە ،چونکە مێژووی خەبات و تێکۆشانی
ی داوە کە ئ ــام ــادە نین بە
گەالنی ئێ ران نیشان 
هەموو نرخێک دەستەمۆی دەسەاڵتداران بن و؛
هەر ئێستاش خەبات و بەربەرەکانی بە شێوەی
جۆراوجۆر لە ئارا دایە و ڕۆژ نییە ناڕەزایەتییەکان
لە شوێنێکی واڵت سەر هەڵنەدەن .هەربۆیەش
ئ ــەگ ــەر خامنەیی و سپای پــاســداران بەتەمان
ل ــەدوای بەناو هەڵبژاردنەکانی سەرۆککۆماری
ل ــە جــــۆزەردان و دان ــان ــی فەرماندەیەکی سپای
پاسداران وەک سەرۆککۆمار ،نوسخەی کۆرەی
باکوور دابەزێنن ،ئەوە دەبێ وەک ڕاپەڕینەکانی
بەف رانباری  ٩٦و خ ــەزەڵ ــوەری  ٩٨ب ــەرەوڕووی
شەپۆلی ناڕەزایەتییە بەربەرینەکانی خەڵک
ببنەوە.
ل ــەالی ــەک ــی دی ــک ــەوە ک ــۆم ــاری ئیسالمی وەک
کارناسانی ئاژانسی وزەی ناوکی و هەروەها
ئیس رائیل و واڵتانی ڕۆژاوایی باسی دەکەن ،زۆری
نەماوە دەستی بە چەکی ناوکی ڕابگا و ئەوەش

ب ــۆچ ــوون ــێ ــک ک ــە ج ــگ ــە ل ــە چ ــی ــن و ڕووســەکــان
لەالیەن ئەمریکا و سێ ئەندامی دیکەی بەرجام،
بریتانیا ،ف ــەڕان ــس ــە و ئ ــاڵ ــم ــان ڕەتکـــراوەتـــەوە.
ئەمریکا پش تئەستوورە ب ــە هەڵوێستی سێ
هاوپەیمانەکەی لە ئورووپا و دەزان ــێ ئەوجارە
ئەگەر ڕێککەوتنێک لەگەڵ ک ــۆم ــاری ئیسالمی
م ــۆر ب ــک ــرێ ،وەک بــەرجــام ن ــاب ــێ ک ــە مەجالی
هەڵخ ڕاندن و خۆدزینەوە و زێدەڕۆیی تێدابێ،
ن
بەڵکوو ڕێککەوتنێک دەب ــێ کە هەموو کەلێ 
و کەلەبەرەکان دەگرێ و بەڕاستی ئەو ڕێژیمە
سەرەڕۆ و نابەرپرسە کۆتوبەند دەکا .هەر لەو
چەند ڕۆژەدا ئێمانۆئێل مەکڕۆن ،سەرۆککۆماری
فەڕانسە هەڵوێستێکی ت ــون ــدی ن ــوان ــد و وێ ـڕای
ئەوەی ڕایگەیاند کە دەرفەتێکی کەم بۆ پێشگرتن
ل ــە دەست ڕاگەیشتنی ئ ــێ ـران ب ــە چ ــەک ــی ناوکی
م ــاوە ،گوتی :وتووێژ لەگەڵ کۆماری ئیسالمی
لەپێوەندی لەگەڵ بەرجام زۆر سەخ تگی رانە دەبێ
و لە دانیشتنەکاندا دەبێ واڵتانی عەڕەبی وەک
عەربستان بەشدار بن .دیارە پێشتر عەڕەبستان
و ئیماڕاتی یەکگرتووی عەڕەبی داوایان کردبوو
کە نوێنەریان لە دانیشتنەکان لەگەڵ کۆماری
ئیسالمیدا هەبێ ،داوایــەک کە هەر زوو لەگەڵ
دژایەتیی کۆماری ئیسالمی بەرەوڕوو بوو.
ک ــۆم ــاری ئ ــی ــس ــام ــی ــی ئــێــران پ ــێ ــوس ــت ــی بە
ڕێککەوتن لەگەڵ ئامریکایە و شک لەوەدا نییە
ناتوانێ لەوە زیاتر لەبەر گەمارۆ ئابووورییەکانی
می راتی ت ـرام ــپ ک ــە “گ ــوش ــاری لـــەڕادەبـــەدەر”ەوە
بۆ “گ ــوش ــاری هۆشمەند” گ ــۆڕاوە ،خۆ ڕابگرێ.
ئابوووریی ئێ ران بە هەناردە و فرۆشی نەوتەوە
بەست راوەتەوە و هەتا ئەو گەمارۆیانەی لەسەر
بێ ناتوانی بە ڕێژەی پێویست نەوت بفرۆشێ و
داهاتی پێویستی بۆ ئیدارەی واڵت و پڕۆژەکانی
هەبن .ئەوەش لەالیەک دەبێتە هۆی داڕمانی لەوە
زیاتری ئابووریی واڵت و لەالیەکی دیکەش پەرە
بە ناڕەزایەتییەکانی کۆمەاڵنی خەڵکی هەژار و
وەزاڵەهاتووی ئێ ران دەدا .هەر بۆیەش کۆماری
ئیسالمی تووشی دووڕێیانێک ب ــووە کە دەبێ
یەکیان هەڵبژێرێ ،یان بچێتە نێو دانوستانێک
کە ئەمجارە زۆر بەرف راوانتر دەبێ لە بەرجام و
ڕەنگە ئەگەر ئاخوندەکان لە دەس ــەاڵتدا بمێنن،
چەند ساڵ بخایەنی و ئاکامەکەشی پاشەکشەی
هەنگاو بە هەنگاوی ڕێژیم دەب ــێ لە بەرانبەر
ئەمریکا و هاوپەیمانەکانی؛ یان دەنا خامنەیی

بە دەرەجەی یەکەم لەالیەن ئیس رائیل کە هەمیشە
لەالیەن ڕێژیمی ئێ رانەوە لە چوار دەیەی ڕابردوودا
هەڕەشەی نەمانی لەسەر بووە جێی قەبووڵکردن
نییە؛ هەروەها واڵتانی عەڕەبیی ناوچەش گوشار
دەخەنە سەر ئەمریکا و ناتوانن لەئاست ئێ رانێک
کە ڕێژیمێکی دوژمنکار دەستی بەسەردا گرتووە
ب ێهەڵوێست بن.
ب ــەاڵم ئ ــەگ ــەر ک ــۆم ــاری ئیسالمی تەنانەت
م ــل ــک ــەچ ــی تـــــەواوی مــەرجــەکــانــی ئ ــەم ــری ــک ــا و
هاوپەیمانەکانی لە مۆرکردنی ڕێککەوتنێکی
نوێ بێ ،بەم حاڵەش لەالیەک ناتوانێ ئەوجۆرەی
پێویستە دەستی بە بازاڕەکانی فرۆشی نەوت
ڕابگا و بە هاسانی داهاتی خوی بەرز بکاتەوە و
لەالیەکی دیکەش زۆربەی واڵتانی جیهان بە چین
و ڕووسیەشەوە ناتوانن مامەڵەی بانکییان لەگەڵ
کۆماری ئیسالمی هەبێ ،چونکە ڕێژیم لە لیستی
ڕەشــی  FATFدایــە و هەتا دوو پەسندک راوی
ئــەو کۆنوانسییۆنە ن ــێ ــون ــەت ــەوەی ــی ــە (پالێرمۆ-
بەربەرەکانی لەگەڵ تاوانە نێونەتەوەییەکان و
 CFTپشتیوانی ماڵی لە تێرۆڕیزم) پەسند نەکا
ن ــات ــوان ــێ ب ــەش ــێ ــوەی ئاشک را و یاسایی داه ــات ــە
نەوتییەکانی بگەڕێنێتەوە ئێ ران.
لێرەدا پرسیار ئەوەیە ئایا دەس ــەاڵت ــداران ــی
ئــێــران ب ــەت ــەم ــان وەک چـــوار دەیــــەی ڕابــــردوو
سیاسەت بکەن و بەردەوام بن لەوەی گوتوویانە و
کردوویانە ،یان ئاڵوگۆڕێکی بنەڕەتی لە سیاسەت
و کردەوەکانیان پێ کدێنن؟ ئەزموونی ڕاب ــردوو
نیشانیداوە کۆماری ئیسالمی بۆ مانەوەی خۆی
لەدەسەاڵتدا دەست بۆ هەموو ئام رازەکان دەبا و،
لەژێر گوشاردا ناچار بە پاشەکشە لە سیاسەت و
کردەوەکانیشی دەبێ ،بەاڵم ڕێی تێناچێ ئەگەری
ئەو ملکەچبوونە لە ئاست ئی رادەی کۆمەڵگەی
نێودەوڵەتی الن یکەم هەتا ج ــۆزەردان ــی داهاتوو
و هەڵبژاردنەکانی بەناو سەرۆککۆماریی ئێ ران
بەهێز ب ــێ .ڕووداوە سیاسییەکانی جیهان و
نــاوچــەی ڕۆژه ــەاڵت ــی ن ــێ ــوەڕاس ــت ک ــە ک ــۆم ــاری
ئیسالمی یەکێک لە ئەکتەرە خ راپەکانییەتی ،زۆر
چاوەڕوانی بڕیارەکانی تاران ناکا و بە دڵنیاییەوە
ساڵی  ٢٠٢١ساڵێکی سەخت و چارەنوسساز بۆ
بزووتنەوەی مافخوازی خەڵکی ئێ ران و داهاتووی
سیاسیی کۆماری ئیسالمی دەبێ.

خەتای خۆتان بوو
درۆم کرد
ڕووحوڵاڵ دەڵێ خەتای خۆتان بوو چل ساڵ لەمەوبەر درۆم کرد
خەونم دیت خەون! زۆر جار بیستبووم خەڵک خەون دەبنین و خۆشم
هێندێک جار خەونم دیوە .خەونی خۆش و ناخۆشیشم دیتووە .مۆتەکە
هاتووەتە خەوم و قاچەکانم لەنێو قوڕێکی تونددا گیر بوون و خومەینی
تــەورداس بەدەست ڕێم کەوتووە .نزیک بووەتەوە و هەستم کردووە
ویستوویەتی بمخوا .هەندێک جاریش خەونی خۆشم دیتووە .بەاڵم هەر
خەونە ناخۆشەکانم باش لەبیر ماون .خەون لە زەینمدا پچڕ پچڕ بووە و
جاری وابووە هەر بۆ بەیانییەکەی یان دوای خەوەکە بۆ هەمیشە لەبیرم
چوونەتەوە .بەاڵم ئەو خەونە ناخۆشەی نزیکەی چل ساڵ لەمەوبەر
دیتوومە ئێستاش لەبیرم ناچێتەوە و ڕۆژانە بە زەقەزەقی چاوان لێم
دەبێتەوە مۆتەکەی ڕاستەقینە و بەگژمدا دێتەوە .زۆر شەوان لەترسی
هاتنەوەی خەوم دەزڕێ.
داروبەرد کڕ بێت ،وەک فارسان دەڵێن “دیوار مووش دارەد و مووشە
حیزەش گووش دارەد” (ببوورن چوونکە فارسییەکەم کەمولکێک خاو
بووەتەوە هەر بە ڕێنووسی کوردی نووسیم) خەونێکی خۆشم دیتووە
و پێموابێ بەم زووانــە لەبیریشم ناچێتەوە .ئەوندە خەونی ناخۆش و
مەترسیدار و مۆتەکاویم دیتووە ،پێـمخۆشە سواری پشتی وانێتبارێک
بم و بڵیندگۆیەکی گــەورە بە دەممەوە بگرم و ئەم خەونە خۆشە بۆ
دانیشتووانی هەموو کووچە و کۆاڵن و گەڕەک و کەلێن و قوژبنێکی
ئەم شار و گوندانە بگێڕمەوە .پێمخۆشە خەڵک چۆن گوێ بۆ چەرچی و
دێوەرە و دەستفرۆشان شل دەکەن ،ئەوا گوێم بۆ شل بکەن و دوای
ماوەیەکی کورت هەموو کەس خەونەکەمیان لەبەر بێت.
ئێستا بە مەرجێک خەونەکە بۆ تۆی خوینەر دەگێڕمەوە ،بۆ کەسی
نەگێڕییەوە و ئەگەر خەڵکت ال بێت ،کاتی خوێندنەوەی دەنگ هەڵنەهێنی
و ئەوانەی دەوروبەرت نەزانن خەریکی خەونێکی خۆش دەخوێنییەوە.
دەبێ بەڵێنیم پێ بدەی هەتا ئەو کاتەی هەموو کەسانی دەوروبــەرت
سەریان بەسەر موبایلەکانیاندا شۆڕ کردووەتەوە و خەریکی سناپ
چات و شەڕە مەسێج و ئینستاگرام و شتی وان ،نابێ بە بێدەنگیش ئەم
خەونە بخوێنیەوە.
ئێستا وا باوە هەر خەونی قورس و ناخۆش و ترسێنەر بە دەنگی
بەرز بخوێننەوە .ئەگەر کچ بی و خەونت بە کوڕێکی جوانەوە دیتبێ ،یان
کوڕ بی و خەونی خۆشت بە کیژۆڵەیەکەوە دیتبێ و بۆ خەڵکی بگێڕیەوە
ئەوەندە حەیایەی هەتە بەبایدا دەکــەن .چونکە لە گێڕانەوەی خەونە
خۆشەکە دەترسم ،پێمخۆشە جارێ هەر وردە خەونان بگێڕمەوە .ڕاستە
حەزم لێیە هەموو خەڵک ئەم خەونەم ببیستن ،بەاڵم مۆتەکەکە زیاتر لە
چل ساڵە چاوترسێنم دەکا.
ڕێک سێ ڕۆژ بەر لە دەچوونی ئەم ڕۆژنامەیە ئەم خەونە خۆشەم
دیتووە .لەو خــەونــەمدا ١٢ی ڕێبەندان بــوو .لەنێو پۆلە دارستانێکی
بۆگەن دانیشتبووم .لەناکاو لە سیلەی دارستانەوە پیاوێکی نێوچاوان
پاکی جوان و لێو بەپێکەنینم لێ پەیدا بوو .ددانەکانی دەتگوت مروارین.
بە سەرسوڕماوی سەیرم کرد .پێکەنی .گوتی ئەوە نامناسیەوە؟ من
هەر بێدەنگ چــاوم لێ دەکــرد .هەرچەند بیرم لێ دەک ــردەوە پێمشک
نەدەهات لە هیچ شوێنێک دیتبێتم .کەمێک چاوی لێ کردم و گوتی ،هەر
بەڕاست نامناسییەوە؟ گوتم ئەوەندەی میشکم ڕێکدەگوشم نایەتەوە
بیرم تۆم دیتبێ .نەرمە بزەیەکی هاتێ و برۆی لێ هەڵتەکاندم و بە
برۆهەڵتەکاندنەکەی گنجی نێوچەوانی دەرکەوت و مچوڕكێکی ناخۆش
بە لەشمدا هــات .پێش ئــەوەی بڵێم ڕەنگە چل ساڵێک لەمەوبەر ئەم
نێوچەوانەم دیتبێ ،هــەودای خەیاڵمی پچڕی و گوتی ،هەر بەڕاست
ی
نامناسییەوە؟ من ڕوحوڵاڵم .مێشکی خۆت زۆر ڕێک مەگوشە ،ئەوە س 
ساڵە لێرە ڕۆیشتووم .لەو ماوەیەدا هەر خەریکی ڕیش و سمێڵم بووم
و ڕۆژانــە دووجــار دەمتاشین .دەچوومە الی پزیشکانی جوانکاری و
خەریکی دەم و لووتم دەبووم و دەمەویست ئەگەر هاتمەوە نەمناسنەوە.
ئەوکات ئەوەندە درۆم کردبوو ،ئێستا حەزم لێیە ڕاستییەکان بڵێم.
لــەم خــەونــەدا ڕووحــوڵــا دەیــگــوت :ئــەوکــات گوتم ئــاو و کــارەبــا و
سواربوونی پاس بۆ خەڵک دەکەمە بەالش و بێپارە و تەنانەت پارەی
فرۆشتنی نەوتیشتان بەسەردا دابەش دەکەم .پاش سی ساڵ بیرم لەوە
کردووەتەوە درۆکەی چل ساڵ لەمەوبەر ڕاست بکەمەوە.
لەو خەونەدا وەختبوو خەنی بم .لە بەر ڕووحوڵاڵ پاڕامەوە زوو
ڕاستییەکانم پێ بڵێ .دیسان نێوچەوانی تێکنا و بەسەر مندا گوڕاندی
و گوتی :میراتگرانی من دەڕۆن .ئەوەندە نەوتەی خولەی ئەحمەدی نژاد
هێنایە سەر سفرەی ئێوە و ماڵ و ژیانی لێ نەوتاوی کردن ئەویش
نامێنێ .سواربوونی ئوتوبووس چەند ئەوەندەی ئێستا گران دەبێ و ئاو
و کارەباتان دەبڕێ.
ڕووحوڵاڵ گوتی :خۆ چل و دوو ساڵ لەمەوبەریش هەموو ئەمانەم
دەزانی ،بەاڵم ئەگەر ئەوکات گوتبام دەتانگوت درۆزنە.
ئێستا سەرم لەوەیان سووڕماوە بۆچی ئەم خەونەم پێخۆشە.
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کۆماری ئیسالمی شەکەتی ئاسنی ساردکوتان
شـــــەڕی ک ـ ــۆم ـ ــاری ئ ــی ــس ــام ــی ئــێــران
لەگەڵ خەڵکی کوردستان و بزووتنەوە
مــافــخــوازەکــەی ،ڕی ــش ــەی ل ــە ئەقڵیەتی
تەواویەت یخوازی و ماهییەتی ئیدئۆلۆژیک
و ســیــاســەتــی دژیگ ــەل ــی ــی ــان ــەی ئــەم
ڕێژیمەدایە .تێڕوانینی سیاسیی زاڵ لە
تاران -بەتایبەت لە مێژووی هاوچەرخی
ئەم واڵتەدا -لەسەر بنەمای نەک پێکەوە
ژی ــان ــی پێکهاتە ج ــۆراوج ــۆرەک ــان ــی ئەم
چوارچێوە جوغ رافیاییە ،بەڵکوو لە سەر
ئ ــەس ــاس ــی خ ــۆس ــەپ ــان ــدن و هــەوڵــدان بۆ
سڕێنەوەی جیاوازییەکان و ،بە گشتی
دژایەتی لە گەڵ “ئەوان یتر” بنیات ن راوە.
تەواویەت یخوازی و بێبەشکردنی ئەوانیتر
لە “بەشداربوون” لە هەموو ئەو ماف و
ویستانەی کە دەیانکەوێ و دەبێ خاوەنی
بن ،تایبەتمەندیی جەوهەری و ماهەویی
ڕەوت ــی شکلگرتنی دیـــاردەی دەوڵـــەت –
ن ــەت ــەوەی ئێ رانییە .ل ــە هـــەردوو نیزامی
پاشایەتی و مەزهەب یدا ئ ــەم تێڕوانینە
نە تەنیا لەسەر ئاستی فکر و تێڕوانین،
بەڵکوو بە ک ــردەوە و زۆری ــش بە قووڵی
و ب ــەرب ــاوی ج ــێ ــب ــەج ــێ کــــراوە کــە ل ــەم
پێوەندییەدا هەڵوێستی “ت ــاران” بەرانبەر
بە پێکهاتەکانی ئ ــەم واڵت ــە (نەتەوەکان)
م ــێ ــژووی ــەک ــی پ ـڕاوپ ــڕ ل ــە حاشالێکردن،
س ــەرک ــوت و ه ــەوڵ ــدان بۆ سڕینەوەی لە
پشتە.
ئـــــەگـــــەر لـــــە ڕێــــژیــــمــــی پـــێـــشـــوودا
“تەواویەتخوازی” زیاتر لە چوارچێوەی
مەفهوومی “ن ــەت ــەوەی ب ــااڵدەس ــت” و بە
ژێرکۆ نیشاندانی پێکهاتە نەتەوەییەکانی
دی ــک ــە ل ــە ژێــر ن ــەت ــەوەی ــەک ــی وەه ــم ــی بە
ن ــاوی “نەتەوەی ئێ ران”دا دەبیندرا ،دوای
شۆڕشی ڕێبەندانی ١٣٥٧ی ه ــەت ــاوی و
خۆسەپاندنی ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی،
مەزهەب وەک ئیدئۆلۆژی ،بەرگێکی ڕەش
و م ــەت ــرس ــی ــدارت ــری ب ــەس ــەر تێفکرینی
س ــی ــاس ــی ــی تــــــاراندا کــــرد .ئ ــەم ــج ــارەی ــان
ئەقڵیەتی “تەواویەتخوازی” لەژێر ناوی
“پاراستنی تەواویەتیی خاکی ئ ــێ ـران و
“فەرمانی جیهاد”دا ڕوویەکی دیکەی لە خۆ
پێشان دا و بزووتنەوە نەتەوایەتییەکان
ل ــە الیــەک ب ــە ت ــاوان ــی جیاییخوازی و لە
مەترس یخستنی “تەواویەتی خاکی ئێ ران”
و ،لە الیەکی دیکەوە بە تاوانی جیاوازیی
م ــەزه ــەب و “ک ــاف ــر” ب ــوون ــی ــان“ ،فەرمانی
جیهاد”یان بە دژ دەرک را.
***
شەڕی میدیایی کۆماری ئیسالمی ئێ ران
دژ بە خەڵکی کوردستان و بزووتنەوە
سیاسییەکەی و گرتنی بە دەی ــان کەس
لە چاالکانی سیاسی و مەدەنی لە شار
و ناوچەکانی کوردستان لە الیەن دەزگای
ســەرکــوتــەوە ،ب ــەش ــێ ــک ل ــەو دژای ــەت ــی و
دوژمنکارییانەیە کە ئەم ڕێژیمە لە ماوەی
 ٤٢ساڵی ڕابردوودا بە شێوەی جۆراوجۆر
درێ ــژەی پێ داوە .لە م ــاوەی یەک مانگی
ڕابــردوو ڕێژیم بە هەموو ئەو کەرەسە
ن ــەرم و سەختانەی لە ب ــەر دەست یدایە
و زیاتر لە چل ساڵە دژایەتیی میللەتی
کــــوردی پ ــێ دەکــــا ،هێرشێکی تـــازە بۆ
سەر خەڵکی کوردستان و بزووتنەوەی
مافخوازنەی دەست پێ کردووە؛ لە چەند
ب ــەرن ــام ــەی ــەک ــی ت ــەل ــەوی ــزی ــۆن ـیدا وێ ـ ـڕای
ب ــێڕێ ــزیک ــردن بــە ج ــل ــوب ــەرگ ــی ک ــوردی
وەک بەشێک ل ــە ک ــول ــت ــوور و شوناسی
خەڵکی کوردستان ،هەوڵ درا وێنایەکی
ناشیرین لە ئینسانی کورد و خەباتکارانی
نیشان بــدرێ .بەمەشەوە نەوەستان و
ب ــە ب ــاوک ــردن ــەوەی چ ــەن ــد بەرنامەیەکی
دیکەی پڕ لە درۆ و چەواشەکاری و بە
هێرشکردنە س ــەر ڕێ ــب ــەران ــی سیاسیی
کـــــورد ،بــەتــایــبــەت ڕێ ــب ــەران ــی حیزبی
دێ ــم ــوک ـرات و پێشمەرگە وەک بەشێک
لە هێما و سیمبولە نەتەوایەتییەکان و
ڕیزکردنی کۆمەڵێک بوختان و ئیدیعای
ب ێبنەما ،بۆ جارێکی دیکە هێرش ک رایە
سەر بزووتنەوەی مافخوازانەی خەڵکی
کوردستان .لە الیەکی دیکەوە و هاوکات
لە گەڵ ئەم شەپۆلە لە هێرشی میدیایی
بۆ سەر حیزبەکان ،هەر لە م ــاوەی ئەم

مانگەدا نزیک بە سەد کەس لە چاالکانی
سیاسی و مــەدەنــی ل ــە شــار و ناوچە
جیاجیاکانی کوردستانەوە لە الیەن دەزگا
سەرکوتکەرەکانی ڕێژیمەوە دەستبەسەر
ک ـراون کە تا ئێستا شوێنی بەندک ران و
چارەنووسی زۆربەیان ناڕوونە.
بە وردب ــوون ــەوە لە کاتی ئ ــەم هێرشە
نوێیەی ڕێژیم بۆ سەر چاالکانی نێوخۆی
واڵت و ح ــی ــزب ــەک ــان و نــێــوەرۆکــی ئ ــەم
بەرنامانەی لە میدیاکانی ڕێژی مدا دژ بە
بزووتنەوەی سیاسیی خەڵکی کوردستان
باڵوبوونەوە ،سەرنجمان بۆ الی کۆمەڵێک
بــاس و ب ــاب ــەت ڕادەک ــێ ــش ــرێ ک ــە ه ــەوڵ
دەدەیــن لەم مەجالە کورتەدا ئاماژەیان
بخەینە سەر:
کوردستان وەک کۆمەڵ گەیەک ی زیندوو
و هوشیار
خـــودی ئ ــەم ه ــێ ــرش ــە تــازانــە ب ــۆ س ــەر
خــەڵــک و چـــاالکـــان ل ــە ن ــێ ــوخ ــۆی واڵت
ک ــە بــــەردەوام و ب ــە ش ــێ ــوەی ج ــۆراوج ــۆر
دەک ــرێ ــن ،دەری دەخ ــا کە ڕێژیمی ئێ ران
ل ــەگ ــەڵ کۆمەڵگەیەکی زی ــن ــدوو ،خ ــاوەن
هەڵوێست و وشیار بەرەوڕوویە .شەڕی
زیاتر لە چل ساڵەی ڕێژیم لە کوردستان،
نەتەنیا نەیتوانیوە ئەم میللەتە دەستەمۆ
و تەسلیم و گۆشەگیر بکا ،بەڵکوو ئەوە
ڕی ــژی ــم ــە ت ــووش ــی ش ــک ــان ه ــات ــووە و الی
خەڵکی ک ــوردس ــت ــان ن ــام ــۆ و غــەوارەیــە.

پەرەسەندنی چاالکی و بەشداریی خەڵکی
م ــاف ــخ ــوازی ک ــوردس ــت ــان ل ــە چووکەترین
دەرف ــەت ــەک ــان و بــەرزبــوونــەوەی ئاستی
وش ــی ــاری نەتەوەیی خەڵک بە گشتی و
تەسلی منەبوونیان بەرانبەر هەموو ئەو
فشار و سەرکوتکارییانەی کە ڕۆژانە بە
شێوەی سیستماتیک لە الیەن ڕێژیمەوە
لە سەریان تاقی دەکرێتەوە ،بە تەواوەتی
ڕێژیمی توڕە و ب ێهیوا کردووە.
ک ــۆڵ ــن ــەدان ب ــەران ــب ــەر ب ــە س ــی ــاس ــەت ــی
سەرکوت و سووربوون و بەردەوامبوون
لە داکۆک یکردن لە ماف و ئازادییەکانی
خۆیان ،لە زەینی دەسەاڵتدارانی ت ــاراندا
سیمایەکی تایبەتی لە خەڵکی کوردستان
چێ کردووە .ئەوان کە زیاتر لە چل ساڵە
هەموو ج ــۆرە چەکێکیان بە مەبەستی
سەرکوتکردنی ئەم میللەتە لە سەریان
ت ــاق ــی کـــردۆتـــەوە ،بــە الی ــان ــەوە سەخت
و دژوارە ل ــەس ــەرپ ـێب ــوون ــی ببینن .ئەم
لەسەرپ ێبوونەی خەڵکی کوردستان کە
بۆ لەنێوبردنی زۆری ــان هەزینە ک ــردووە،
بەدڵنیاییەوە لە داه ــات ــووشدا تێچووی
ق ــورس و گ ـران ــت ــری ــان ت ــووش دەکـــا .ئەم
لەسەرپ ێبوونە ئەگەر بۆ دەسەاڵتدارانی
تاران پەیامێکی نادڵخواز و هەژێنەرە ،بۆ

ڕەوتی بزووتنەوەی مافخوازانەی گەالنی
دیکەی ئێ ران ،قووەتی قەلب و بووژێنەرە.
ئـــەوان ک ــە چ ــاوی دیتنی ئــەم کۆمەڵگە
زی ــن ــدووە و ئ ــەم میللەتە لەسەرپێیەیان
نیە ،ناوەناوە ڕق و تووڕەیی خۆیانی پێ
دەڕێژن و شەپۆلێکی نوێ لە سەرکوتکاری
دەست پێ دەکەن کە ئەم جاڕەشیان وەک
زۆر ج ــاری دیکە گرتن و ڕاوەدوون ــان ــی
چاالکانی سیاسی و مەدەنیی لێ کەوتە.

بۆ ئێمە گرینگ و پڕ بەهایە ،هەڵوێستی
بەردەنگەکانی ئەم چەواشەکاریانە واتە
خەڵکی کوردستانن کە لێیان دڵنیاین؛
ئــەوەنــدە وش ــی ــار و چ ــاوک ــراوەن ک ــە ئەم
ج ـ ــۆرە هــەوڵــە نــەزۆکــانــە ن ــەت ــەن ــی ــا ک ــار
لەسەر گۆڕینی ڕوانگەیان بەرانبەر بە
حیزبەکان و ڕۆڵە تێکۆشەراکانیان ناکا،
بەڵکوو سوورتر لە هەمیشە بە دژ ئەم
چەواشەکاریانەدا دەچنەوە.

حیزبەکان و پێگەی جەماوەرییان
ح ــی ــزب ــەک ــان ــی ڕۆژه ــەاڵت ــی ک ــوردس ــت ــان
س ــەرەڕای کۆمەڵێک کەمایەسیی تایبەت
کە هەیانە و خۆشیان حاشا لە بوونیان
نـــاکـــەن ،ت ــا ئ ــێ ــس ــت ــای ــش ــی ل ــەگ ــەڵ ب ــێ ــت،
ڕێکخ راوترین و جدیترین بەرهەڵستکاری
کۆماری ئیسالمیی ئێ رانن کە هەرکامەیان
بە مێژوویەک لە خەبات و تێکۆشانەوە
پێگەی ج ــەم ــاوەری ــی تایبەت ب ــە خۆیان
هەیە .لەم نێوەدا و لە سەروو هەمووانەوە
حیزبی دێموک راتە کە بە  ٧٥ساڵ خەبات
و تێکۆشانی پ ێپسانەوەوە ،پێگەیەکی
قووڵ و بەربەرینی جەماوەریی هەیە .ئەم
حیزبە لە تازەترین تاقیکارییەکاندا دەری
خ ــس ــت ــووە ک ــە خەڵکی ک ــوردس ــت ــان وەک
هەمیشە بە ڕێبەری بزووتنەوەی میللی-
دێموک راتیکی خۆیانی دەزانن .واڵمدانەوەی
خ ــەڵ ــک ب ــە ب ــان ــگ ــەواز و داواک ــاری ــی ــەک ــان ــی
ئەم حیزبە لە بۆنە و مەجالە سیاسی و

لێدان لە پێشمەرگە و شەهید دوکتور
قاسملوو
لــــــە زۆربــــــــــــــەی ئــــــــەو بــــەرنــــامــــە
چـــەواشـــەکـــاریـــانـــەی لـــە م ــی ــدی ــاک ــان ــی
ڕێژیمەوە دژ بە بزووتنەوەی سیاسیی
خەڵکی ک ــوردس ــت ــان ب ــاو ب ــوون ــەوەت ــەوە،
هێرش بۆ سەر ڕێبەران و کەسایەت ییە
سیاسییەکانی کوردستان بەتایبەت دوو
هێما و سیمبوولی ئــەم ب ــزووت ــن ــەوەی
تێدا بەرچاو و بەرجەستەن کە یەکیان
پێشمەرگەی کوردستان و ئەوی دیکەیان
شەهید دوکتور قاسملوویە.
هــــەروەک دەزان ــی ــن “پ ــێ ــش ــم ــەرگ ــە” کە
یەکێک لە دەسکەوتە مەزنەکانی کۆماری
ک ــوردس ــت ــان ــە ،ئێستا ل ــە زەی ــن ــی هەموو
ئینسانێکی کورددا وەک سیمبولی ئازایەتی
ک ــە داکــۆکــی ل ــە م ــاف و ئ ــازادی ــی ــەک ــان ــی
خەڵکی کوردستان دەکاتە بۆتە بەشێک
لە شوناسی نەتەوەییی هەموو نەتەوەی

فەرهەنگی و حیزبییەکان و لە هەمووی
گرینگتر ،مانگرتنی سەرتاسەریی خەڵکی
ک ــوردس ــت ــان ل ــە ڕۆژی ٢١ی خەرمانانی
١٣٩٧ی هەتاوی کە دوای مووشەکبارانی
قەاڵی دێموک رات و بنکە و بارەگاکانی ئەم
حیزبە بەڕێوەچوو ،باشترین بەڵگەن بۆ
ئەوەی ئیدیعا بکەین کە ئەم حیزبە خاوەنی
چ پێگەیەکی بەرزی جەماوەرییە .ئەوە لە
حاڵێ کدایە کە کۆماری ئیسالمی ئێ ران
زیاتر لە چل ساڵە بە پیالنی جۆراوجۆری
وەک تێرۆری ڕێبەران و لەنێوبردنی کادر
و پێشمەرگە و تۆپباران و موشەکبارانی
بنکە و بارەگاکانی ئەم حیزبانە هەوڵی
لەنێوبردن یان النیکەم الوازکردنیان دەدا،
کەچی ئ ــەم حیزبانە ،بەتایبەت حیزبی
دێموک رات ڕۆژ لەگەڵ ڕۆژ لە نێو خەڵکی
خۆیاندا پێگەی جەماوەرییان زیاتر پەرە
دەستێنێ .ئەم واقعیەتە کە خودی ڕێژیم
ڕاشکاوانەتر لە هەموو الی ــەک هەستی
پێ دەک ــا بۆ کاربەدەستانی هــەروا بە
ئاسانی ناتوانێ قابیلی قبووڵ بێت .بۆیە
دیسانیش هەوڵ دەدات – ئەمجارەیان لە
ڕێگای شانتاژی میدیاییەوە – کار لەسەر
خەوشدارکردنی ڕوخساری ئەم حیزبانە
بکا .ئ ــەوەی لەم نێوەدا جێی سەرنجە و

کـــــورد .ئـــەم ه ــێ ــم ــای ــە ک ــە بـــــــەردەوام لە
بزووتنەوەی کوردستاندا ڕۆڵی بەرچاو
و کاریگەر و قارەمانانەی گ ــێ ـڕاوە ،لەم
سااڵنەی دوایــیدا لە ب ــەرەی شەڕ دژ بە
داع ــش توانی پێگەیەکی نێونەتەوەییش
ب ــۆخ ــۆی دەس ــت ــەب ــەر بکا .ئ ــەم واقعیەتە
لــە وجـــــوودی پ ــێ ــش ــم ــەرگ ــە کــە ک ــۆم ــاری
ئیسالمی ئ ــێ ـران مــــاوەی چـــوار دەی ــەی ــە
ن لــەدژی ش ــەڕ دەک ــا،
لە هەموو ب ــەرەک ــا 
نەتەنیا ناتوانێ دڵخۆشکەر بێ ،بەڵکوو
مایەی شکستێکی گەورەی فک رییە .ئەوان
ب ــاش دەزان ــن کە پێشمەرگە لە بــاوەڕ و
زەینی خەڵکی کوردستان وەک هێزێکی
باوەڕپێک راوی ئ ــازا جێی گ ــرت ــووە کە لە
پێناو ئامانجەکانی خەڵکەکەیدا ئامادەی
هەموو فیداکاری و گیانبازییەکە .ئەوان
باش دەزانن کە ڕۆژانە دەستەدەستە لە
ڕۆڵەکانی ئەم میللەتە پەیوەست بە ڕیزی
هێزی پێشمەرگەی کوردستان دەبن و لە
الی خەڵک و کۆمەڵگە بە چاوی ڕێزەوە
سەیریان دەک ــرێ .بۆیە ت ــەواوی هەوڵیان
ئەوەیە ڕوخساری ئەم قارەمانەی میللەتی
کورد بشێوێنن کە هەر وەک دەرکەوتووە
لەم بوارەشدا مایە پووچ دەردەچن.

سمایل شەرەفی

ب ــەئ ــام ــان ـجگ ــرت ــن ــی ی ــەک ــی ــەت ــی و
یەکگرتوویی نێوان هێزە سیاسییەکان
ل ــێ ــک ــن ــزی ـکب ــوون ــەوەی ح ــی ــزب و الیەنە
سیاسییەکانی ڕۆژهــەاڵتــی کوردستان
لــە مــــاوەی چ ــەن ــد س ــاڵ ــی ڕابـــــــردوودا و
پێکهاتنی ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی
کوردستانی ئێ ران ،نیگەرانییەکی دیکەی
کۆماری ئیسالمیی ئێ رانە کە هەر وەک لە
پیالنەکان یدا دەردەکەوێ ،هەموو هەوڵێک
دەدا کە ئ ــەم دەسکەوتانە لەبار ب ــەرێ.
زەق و زیندووکردنەوەی کۆمەڵێک باس
و بابەتی ماوە بەسەرچووی وەک شەڕ
و کێشەی نێوخۆیی ن ــێ ــوان حیزبەکان
لەگەڵ یەکتری بە مەبەستی جۆرێک لە
حەساسیەت درووس تکردن کە ئامانجی
ئ ــەم ب ــەرن ــام ــان ــەی م ــی ــدی ــاک ــان ــی ڕێ ــژی ــم ــە،
بەشێکە لە پیالنی دووبەرەک ینانەوە لە
نێو بزووتنەوەی کورددا.
ح ــی ــزب ــەک ــان و ســەرکــردایــەتــیــی ئ ــەم
حیزبانە ل ــە ه ــەم ــوو کــەس و الیەنێکی
دیکە باشتر دەرد و ئــازار و خەساری
دووب ــەرەک ــی ،ناکۆکی و ش ــەڕی خۆبەخۆ
دەزانــــن ،ب ــۆی ــە ئـــەوەی ئ ــەم ــڕۆ ب ــە ن ــاوی
ی ــەک ــڕی ــزی و ه ــاوک ــاری ــی ــەوە درووس ــت ــی ــان
کــــردووە ،دەسکەوتێکی ک ــەم نییە .ئەم
لێ کنیزی کبوونەوانە کە ب ێگومان خەڵکی
کوردستانی پێ خۆشحاڵە و بۆ بزووتنەوە
بە گشتی قووەتی قەلب و هیوا بەخشە،
کێچی لە کەوڵی نەیارانی بزووتنەوەی
کورد و لە س ــەروو هەمووانەی کۆماری
ئ ــی ــس ــام ــی ئــێــران خ ــس ــت ــووە .ب ــۆی ــە ل ــەم
بارەوە پێویستە زۆر وریا بن .هەرچەند
بە خۆشییەوە لە ئیستای بزووتنەوەی
س ــی ــاس ــی ــی کـــــورددا زۆر لـــەو ڕووداوە
ناخۆشانەی ڕابردوو دوور کەوتووینەتەوە
و بـــەرەو قۆناغێک ل ــە ی ــەک ــگ ــرت ــووی ــی و
هاوهەڵوێستیی تۆکمە هەنگاو دەنێی،
بەاڵم دیسانیش پێویستە لەم پێوەندییەدا
وریای پیالنەکانی ڕێژیم و نەیارانی دیکە
بین.
خەڵکی وش ــی ــار و خ ــاوەن هەڵوێستی
ک ــوردس ــت ــان ل ــەب ــەران ــب ــەر زی ــات ــر ل ــە چ ــوار
دەیـــــە لـــە س ــی ــاس ــەت ــی دژیگ ــەل ــی ــان ــەی
نیزامی دەسەاڵتداری مەزهەبێ لە تاران،
بەرەنگاریی لە خۆی نیشان داوە و بە هیچ
شێوەیەک نەتەنیا تەسلیم نەبووە بەڵکوو
لە هەموو ئاست و ب ــوارەک ــاندا خۆی لە
پرسەکانی خ ــۆی ب ــەخ ــاوەن کـــردووە .لە
الیەکی دیکەوە سەرەڕای هەوڵێکی زۆری
کۆماری ئیسالمی ئێ ران بۆ لێکداب ڕانی
حیزبەکان لە کۆمەڵگەی کوردستان و
پەراوێزخستنیان ،بە خۆشییەوە حیزبەکان
و بەتایبەت حیزبی دێموک رات توانیویەتی
ب ــە س ــی ــاس ــەت ــی دروســــت و هەڵوێستی
واق ــع ــب ــی ــن ــان ــە وەک ه ــەم ــی ــش ــە پ ــش ــت ــی بە
ئی رادەی کۆمەاڵنی خەڵکی کوردستان قایم
بێ و ئ ــەم پێگەیەی لە نێو ج ــەم ــاوەری
خەڵ کدا قوڵتر و بەرینتر بکات.
زیندوو ڕاگرتنی کۆمەڵگەی کوردستان
کە ئەلحەق چاالکانی سیاسی ،مەدەنی،
فەرهەنگی لە هەموو بوارەکاندا خەریکن
لە پێناویدا زۆرترین تێچووی بۆ دەدەن،
ئەرکێکی ن ــەت ــەوەی ــی و نیشتمانییە کە
دەتوانێ وەک تا ئێستا سەلماندوویەتی
واڵمێکی توند بێت دژ بە سیاسەتی ئینکار
و سەرکوتی ڕێژیم .هەر لەم پێوەندییەدا
شیاوترین و پڕ ماناترین وەاڵم بە ئەم
هەوڵ و پیالنانەی ڕێژیم – کە دەتوانێ
دڵخواز و دڵخۆشکەری خەڵکیش بێت –
پاراستنی یەکیەتی و یەکگرتوویی نیوان
حیزبەکان و هەڵێنانەوەی هەنگاوی زیاتر
لەم پێناوەدایە.
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ڕێژیمی سیاسیی ئێران لەنێوان ئۆتۆریتاریزمو تۆتالیتاریزمدا
تێرۆریزمی دەوڵەتیی کۆماری ئیسالمی

دیالن هەردی

تــێــرۆریــزمــی دەوڵــــەتــــی بــــەو کــــردەوە
تێرۆریستییانە دەگوترێ کە دەوڵەت کەڵکیان
لــێ وەردەگـــــرێ ،یــان بــە ئەنجامدانیان لە
الیــەن خــودی دەوڵــەتــەوە لــەســەر بەشێکی
دانیشتووانی واڵت ،یان بە پشتیوانیکردنی
“کــــردەوەی تێرۆریستی و ئەنجامدانی لە
الیەن گرووپە بکەرەکانییەوە ،یان ئەنجامدانی
لــە الیـــەن ئ ــەو گــرووپــانــەی لــە دەرەوەی
واڵت وەکــوو ئامراز لە خزمەت سیاسەتە
دەرەکییەکانی دان” .بە گوتەی ژوان لەنز،
ئەوەی کە سیستەمێکی تۆتالیتەر لەوانیتر جیا
دەکاتەوە ،ئەوەیە کە ،ئەو تێرۆرە بەردەوامە
زیاتر لە دژی ئێلیتەکانەوە ئەنجام دەدرێ
نەک هەموو دژبەرانی دەوڵەت ،یان تەنیا لە
دژی بــژاردە و کەسە گرنگەکانی دژبــەران
دەکرێ.

دیاسپۆڕای ئێرانی یــان کۆمەڵگەی ئێرانی
لــە دەرەوەی واڵت ،کــە پــێ ـکهــاتــووە لە
بیرمەندان ،نووسەران ،کەسایەتی و چاالکە
سیاسییەکان ،بـــەردەوام ملمالنێیان لەگەڵ
سیاسەتەکانی حکوومەتی ئێران دەکــرد و
هەوڵیان دەدا نــەک هــەر لە دەرەو ە و لە
کۆمەڵگەی نێونەتەوەیی ،بەڵکوو لە نێوخۆی
ئێرانیش کــاریــگــەریــیــان هــەبــێ و ه ــەردوو
کۆمەڵگەی نێونەتەوەیی و کۆمەڵگەی ئێران
لە سیاسەتەکانی حکوومەتی ئێران ئاگادار
بکەنەوە .هەر بۆیەش ،لە دوای شۆڕشەوە ،بۆ
دەسەاڵتدارانی ئێران ،ئەو بەشە لە دیاسپۆڕا
بەردەوام وەکوو هەڕەشەیەک سەیر کراو ە و
ئێلیتو سیاسەتمەدار و ڕێبەرە سیاسییەکانی
ئۆپۆزسیۆن بـــەردەوام بــوون بە ئامانجی
دەزگا سیخوڕییەکان و دەستەکانی تێرۆری
ســەر بــە حــکــوومــەتــی ئــێــران لــە دەرەوەی
واڵت .جیاوازیی تێرۆرەکانی دەرەوەی واڵت
لەگەڵ تێرۆرەکانی نێوخۆی ئێران لەوەدایە
کــە ،لــە تــێــرۆرەکــانــی دەرەوەدا ،هــەر دوو
باڵی بناژۆخواز و میانەڕەو پشتیوانییان لێ
دەکــرد و هیچکامیان لە دژی ئەنجامدانی
ئەو تێرۆرانە بەفەرمی هەڵوێستیان نەگرت.

بەگوێرەی ئەو ژمارانەی لە الیەن سەرچاوە
جــیــاوازەکــانــی ئــۆپــۆزیــســیــۆنــی دەرەوەی
واڵت ــەوە بــاو دەکــرێــنــەوە ،زیاتر لە هــەزار
کەس بوونەتە قوربانیی تێرۆری دەوڵەتیی
حکوومەتی ئێران .یەکەم کەس کە هەوڵی
تێرۆر کردنی لە دەرەوەی واڵت درا ،شاپوور
بەختیار ،سەرۆکوەزیرانی پێشوی ئێران (لە
سەردەمی شادا) و سکرتێری گشتیی “حیزبی
ئێران” بوو کە نیشتەجێی شارۆچکەیەکی
نزیک پاریس بــوو .ساڵی  ،١٣٥٩شاپوور
بەختیار لە الیەن کەسێکی لوبنانییەوە بە ناوی
ئەنیس نەققاش لە ماڵەکەی خــۆیدا کرایە
ئامانج .هەرچەندە کــردەوە تێرۆریستییەکە
شکستی هێنا ،بــەاڵم پۆلیسێک و کەسێکی
مەدەنی فەڕەنسی کــوژران و پۆلیسێکیش
بریندار بوو .ئەنیس نەققاش لە الیەن پۆلیسی
فەڕانسەوە دەستگیر کــرا و بە بەندکرانی
هەتاهەتایی سزا درا ،بەاڵم دە ساڵ دواتر،
لە ساڵی ١٣٦٩دا لەگەڵ چوار بکوژی دیکەدا
ئــازاد کرا (بە ڕێککەوتنێکی نهێنی لە نێوان
فەڕانسەو ئێرانغدا ،بۆ ئەوەی لە بەرامبەردا،
 ٤بارمتەی فەڕەنسی لە لوبنان ئازاد بکرێن).
دوای ئــازادبــوونــی ،ئەنیس نەققاش کــرا بە

لە الیەن بەرپرسانی ئێرانەوە پێشوازیی لێ
کرا و وەکوو قارەمانێکی نەتەوەیی ناسێندرا.
بە گوتەی جێرێمی هانت ،وەزیری دەرەوەی
بریتانیا ،حکوومەتی ئــێــران ،هاوواڵتییانی
مەدەنی واڵتانیتر بە بارمتە دەگرێو وەکوو
“بــارمــتــەی دیپڵۆماتیک” دەیــهــەوێ گوشار
بخاتە سەر ئەو واڵتانە .هانت حکوومەتی
ئێرانی وەکـــوو ڕێژیمێکی بێپڕەنسیپ و
نامرۆڤانە وەسف کرد .لە ساڵەکانی ١٣٥٩و
١٣٦٩دا ،دەیان ئێلیت و ڕێبەر و کەسایەتیی
ســیــاســی ل ــەالی ــەن حــکــوومــەتــی ئــێــرانــەوە
لــە دەرەوەی واڵت ،بەتایبەت لــە واڵتانی
ئورووپی تێرۆر کران .زۆربەی ئەو تێرۆرانە
لەنێو باڵوێزخانەکاندا ڕێک دەخران ،چونکە
لەنێو هەر باڵوێزخانەیەکی کۆماری ئیسالمی
لە واڵتانی جیهان ،دەفتەر یان ژووری کاری
دەزگــا زانیارییەکانی ئێرانی تێدایە کە بۆ
ل و
ئۆپەراسیۆنەکانیان ،کەڵک لە ئۆتۆمبێ 
پاسپۆرتی دیپڵۆماتیک وەردەگرن ،بۆ ئەوەی
پۆلیسی ئەو واڵتانە نەتوانێ بە ئاسانی پێش
بە کارەکانیان بگرێ.

ئـ“ .قەتڵە زنجیرەییەکان”
کـــۆتـــایـــی شــــــەڕی ئــــێــــران-عــــێــــراق لــە
١٣٦٧دا ،مــردنــی خومەینی لــە ١٣٦٨دا و
دەستنیشانکردنی خامنەیی وەکــوو وەلی
فەقیهــ و پێداچوونەوە بە یاسای بنەڕەتیی
واڵتدا ،قۆناغێکی نوێی لــە شێوازەکانی
ن و لــە ســێــداردانــی چاالکە
ســەرکــوتکــرد 
ســیــاســیــیــەکــان هێنایە کــایــەوە کــە پێشتر
ن و گوشار
باسی لێوە کــرا .سەرکوتکرد 
بــۆ ســەر دژبــــەران و نــاڕازیــیــان لــە دوای
هاتنە ســەر کــاری خامەنەیی ،شێوەیەکی
سیستەماتیکتر و ڕێکخراوتر و شاراوەتری
بە خــۆیــەوە گــرت .ئۆپەراسیۆنی “کوشتنە
زنجیرەییەکان” لە نێوان ساڵەکانی -١٣٦٧
١٣٧٧دا ،بریتییە لە زنجیرەیەک کوشتن کە
لــەودا ژمارەیەکی زۆر نوخبە و بیرمەندی
ئێرانی لە نێوخۆ و دەرەوەی واڵت بە شێوەی
نهێنی کرانە ئامانج .زیاتر لە  ٨٠ئێلیت و
بیرمەندی ئێرانیی ڕەخنەگر کە ڕەخنەیان لە
سیاسەتەکانی حکوومەت دەگرت ،لەو زنجیرە
ئۆپەراسیۆنەدا تیرۆر کران .کوشتنەکان لە
الیەن بکەرانی نێوخۆی سەر بە حکوومەتەوە لەگەڵ ئەوەشدا کە دادگای واڵتانی دیکە بە ســەرۆکــی ناوەندێکی لێکۆڵینەوە بە ناوی
جــــ .تـــێـــرۆری مــیــکــۆنــۆس تروپکی
ئەنجامدران .لەنێو قوربانییەکان کەسایەتیی بەڵگەوە چەندین کەسی سزا داوە یان داوای ئەمان.
تێرۆریزمی دەوڵەتیی ئێران لە ئورووپا
لەگەڵ
دا
ک
چاوپێکەوتنێ
لە
نەقاش
ئەنیس
جۆراوجۆر هەبوون وەکوو ڕێبەری سیاسی ،دادگاییکردنییان دەکــا ،بــەاڵم لە نێوخۆی
لە ماوەی کۆنگرەی ئینتێرناسیۆناڵ
نووسەر ،وەرگێڕ ،شاعیر ،چاالکی سیاسی ئــێــران ،نــە هــیــچ بــکــەرێــکــی ئ ــەو تــێــرۆرانــە ئاژانسی هەواڵی فارس نیوزدا دەڵێ:
سۆسیالیستدا کــە ڕۆژی  ٢٢هەتا ٢٦ی
و هــاوواڵتــیــی ئــاســایــی ،کــە بــە شــێــوازی دەستگیر کراو ە و نە هیچ کەسیش تا ئێستا
“حوکمی مردنی بەختیار لە الیەن دادگای خەرمانانی  ١٣٧١لە شاری بێڕلینی پێتەختی
جــۆراوجــۆری وەکــوو ڕووداوی ئۆتۆمبێل ،لە سەر ئەو بابەتە دادگایی کراوە .هەر کات شۆڕشەوە ڕاگەیەندرابووو لە الیەن ئیمام ئاڵمان بەسترا ،ژمارەیەک چاالکی سیاسی
زەبری چەقۆ ،فیشەک و دەرزیی پۆتاسیۆم دادگایەکی واڵتانی دەرەوە بکەرێکی کردەوە خومەینییەوەش پەسند کرا .بە هاوڕێیانی و ئۆپۆزسیۆنی دژ بە کۆماری ئیسالمیی
بۆ دروستکردنی جەڵتەی دڵ ،کوژرابوون .تێرۆریستییەکانی سەر بە حکوومەتی ئێرانی پاسدارم گوت کە دەبێ هەرچی زووتر شتێک ئــێــران ،لــە بــەشــدارانــی کــۆنــگــرەکــە ب ــوون.
ئەو زنجیرە کوشتنانە دوای تێرۆری داریوش دادگایی کردوە ،باڵی میانەڕەو کە شارەزایی بکەین ،چونکە کەسێکی مەترسیدارە ]...[ .یەکێک لــە بــەشــداربــووانــی کــۆنــگــرەکــە ،د.
فرووهەر ،وەزیری پێشووی کار (لە کۆماری زیاتری لە کاری دیپلۆماسیدا هەیە ،زیاتر کوشتنی بەختیار یەکێک لە شانازییەکانی ســادق شــەڕەفــکــەنــدی ،سکرتێری ئەوکاتی
حیزبی دێمۆکرات بوو کە دوای تێرۆرکرانی
ئیسالمیدا) و سکرتێری حیزبی گەلی ئێران ،لــە بــاڵــی بــنــاژۆخــوازەکــان هــەوڵــی داوە بە منە”.
لەگەڵ هاوسەرەکەی -پەروانە فرووهەر -کە گوشاری سیاسی یان بە هەر شێوەیەک بۆی
عــەبــدولــڕەحــمــان قــاســمــلــوو ،بــە سکرتێری
ئەنیس نەققاش ،گەالوێژی ١٣٨٧
هەردووکیان ڕەخنەگر بوون ،ئاشکرا بوو و کرابێ ،بکەرەکان ڕزگار بکا و بیانگەڕێنێتەوە
گشتیی حیزبی دێمۆکرات هەڵبژێردرابوو.
ناڕەزایەتیی گشتی لێ کەوتەوە .بەرپرسانی ئێران ،زۆر جاریش لەو کارەدا سەرکەوتوو
لـــە س ــاڵ ــی ١٣٧٠دا و ســاڵــێــک دوای چ ــەن ــد ڕۆژ پــێــش بــەســتــرانــی کــۆنــگــرە،
کۆماری ئیسالمی هەوڵیان دەدا کە هۆکاری ب ــووە .بــۆ نــمــوونــە ،دوای تــێــرۆرکــردنــی د .ئـــازادکـــرانـــی ئــەنــیــس نــەقــقــاش ،شــاپــوور شەڕەفکەندی بەتەما بوو بۆ بەهێزتر کردنی
کــوژرانــەکــان لە حکوومەت گــرێ نــەدەن و عەبدولڕەحمان قاسملوو ،سکرتێری گشتیی بەختیار لەگەڵ بــەڕێــوەبــەری کارەکانی لە پەیوەندییە حیزبییەکانی لەگەڵ ئیرانییەکانی
بیخەنە ملی دوژمنی دەرەکــی .بەاڵم زۆری حیزبی دێمۆکرات و عەبدوڵاڵ قادریئازەر ،ماڵی خۆیدا تێرۆر کرا .شوێنی لێدانی  ١٣دیــکــە ،چــاوی بــە ژمــارەیــەک کەسایەتی و
نەکێشا بابەتەکە بــوو بە هــۆی مشتومڕی نوێنەری ئەم حیزبە لە دەرەوەی واڵت لە چەقۆ بە جەستەیەوە دیار بوو و قوڕگیشی نووسەر و چاالکی سیاسیی ئێران بکەوێ،
نــێــوان مــیــانــەڕەوەکــا 
ن و بــنــاژۆخــوازەکــان .ساڵی ١٣٦٨دا لە شاری ڤییەن ،کە لە الیەن بــڕابــوو .دوای ئــەو ڕووداوە ،پۆلیس بە ه ــەرب ــۆی ــەش ب ــۆ ئـــێـــوارەی ڕۆژی ٢٦ی
دوای ئ ــەوەی مــیــانــەڕەوەکــان دەســەاڵتــیــان دیپڵۆماتکارەکانی کــۆمــاری ئیسالمییەوە دوای  ٩گومانلێکراودا دەگەڕا کە یەکێکیان ،خەرمانان ،ژمارەیەک لەو کەسانە لە الیەن
گــرتــە دەســــت ،دادســتــانــەکــانــی دۆســیــەکــە ئەنجام درا ،حکوومەتی ئــێــران گوشاری ڕاوێژکاری وەزیــری پەیوەندی و گەیاندنی شەڕەفکەندییەوە بانگهێشتی ڕێستۆرانی
ڕایانگەیاند کە ئەکتەری سەرەکیی کوشتنە خستە سەر حکوومەتی ئەو کاتی ئۆتریش ئێران بوو .لەو  ٩کەسە تەنیا یەک کەسیان میکۆنۆس ک ــران .نــاوی بانگهێشتکراوان
زنجیرەییەکانیان دۆزیـــوەتـــەوە .ئەمجارە بۆ ئەوەی بکوژەکان ڕادەستی ئێران بکاتەوە ،بە ناوی عەلی وەکیلیڕاد لە واڵتی سوئیس پێشتر ڕادەستی خاوەنی ڕێستۆرانەکە بە
بــنــاژۆخــوازەکــان هــەوڵــیــان دەدا هــۆکــاری بۆ ئەوەی ڕێگر بی لە دادگاییکردنی بکەران دەستگیر کرا و بە  ١٨ساڵ بەندکرانی بێ ناوی عەزیز غەفاری کرابوو تا بانگهێشتیان
کوشتنەکان بــە ناسیاسی نیشان بــدە 
ن و و دیپلۆماتکارانی ئێرانی لە الیــەن دەزگــای کەمبوونەوە ســزا درا ،بــەاڵم ساڵی  ،١٣٨٩بــکــا ،بـــەاڵم ن ــاوب ــراو لــەجــیــاتــی ئــــەوەی بۆ
بیکەن بە بابەتێکی کۆمەاڵیەتی ،بــەاڵم لە دادوەریـــی ئۆتریشەوە .یەکێک لە ئەندامە دوو ڕۆژ دوای ئازادکرانی خوێندکارێکی ٢٦ی خەرمانان بانگهێشتییان بکا ،بۆ ٢٧ی
کۆتاییدا ،حکوومەتی میانەڕەو بۆ پێشاندانی گرنگەکانی دەســتــەی تــێــرۆر لــە ئۆتریش ،فەڕەنسی ،کە مــاوەی ساڵێک بوو لە الیەن خەرمانان بانگهێشتیان دەکا (بانگهێشتەکە
وێنەیەکی ئەرێنی لە خۆیو هێورکردنەوەی مەحموود ئەحمەدینەژاد بوو کە دواتــر کرا حــکــوومــەتــی ئــێــرانــەوە دەستگیر کــرابــوو ،دەبوایە بۆ شەوی پێنجشەممە لە سەر هەنیی
ناڕەزایەتییەکان ،وایکرد کە سێ کەسی سەر بە سەرکۆماری ئێران .هەروەها ،سەرۆکی عەلی وەکیلیڕاد بە شێوەیەکی گوماناوی بایە ،بەاڵم خاوەن ڕێستۆرانەکە بۆ شەوی
بە وەزارەتی ئیتالعات ،سزای لەسێدارەدانیان دەس ــت ــەی ت ــێ ــرۆر ،مــحــەمــمــەد جــەعــفــەری ئــازاد کــرا .بەپێی بــەدواداچــوونــی ڕاگەیەنە هەینی لە سەر شەممە بانگهێشتییان دەکا،
بۆ دەربچێ و وەزیری ئیتالعاتیش لە سەر سەحراروودی بوو کە دواتر کرا بە بەرپرسی فەڕەنسییەکانی وەکوو لۆمۆند و لیبراسیۆن بە بیانووی ئــەوەی شــەوی هەینی هەمان
پۆستەکەی البدرێ.
دەفتەری سەرۆکی پاڕلمانی ئێران.
و لۆپاریسیەن ،ڕێککەوتنێکی نهێنی لە نێوان ش ــەوی هەینی لــە ســەر شەممەیە ) ،هەر
ژمارەی قوربانییانی تێرۆری دەوڵەتی لە حکوومەتی ئێران و حکوومەتی فەڕانسە بۆیە جگە لە چەند کــەس کە بە تەلەفوون
بـ .سپۆنسەری تێرۆر لە دەرەوەی واڵت دەرەوەی ئێران ڕوون نییە ،چونکە پێویستی بۆ گۆڕینەوەی زیندانییەکان کــراوە .عەلی ئــاگــادار کــرابــوونــەوە ،کەسیتر نەهاتبوو
لــە دوای ســاڵــی ١٣٥٨ــــــەوە ،بەشێک لە بە سەرچاو ە و بەڵگەی سەلمێنەر هەیە ،بەاڵم وەکیلیڕاد ،دوای گەیشتنەوەی لە فڕۆکەخانە بۆ ڕێستۆران .کاتژمێر  ،٢٢:٥٠سێ کەس

دێنە ژوورەوە و د .ســادق شەڕەفکەندی،
سکرتێری گشتیی حیزبی دێمۆکرات ،فەتاح
عەبدولی نوێنەری ئەو حیزبە لە ئورووپا،
هومایون ئــەڕدەاڵن نوێنەری ئەو حیزبە لە
ن و نـــووری دێــهــکــوردی ،کارمەندی
ئاڵما 
خاچی سوور و دۆستی حیزبی دێمۆکرات،
دەدرێــنــە بــەر گوللـە .ئامانجی هێرشبەران
تەنیا تێرۆری ڕێبەرانی حیزبی دێمۆکرات
بوو ،هەر بۆیەش سێناریۆیەکەیان جۆرێک
نو
ڕێک خستبوو کە میوانەکان بەشدار نەب 
ن و پەیوەندییان بە
ئەو میوانانەش کە هاتبوو 
حیزبی دێمۆکراتەوە نەبوو ،نەکرانە ئامانج.
هەر وەکوو تێرۆرەکانی پێشوو ،بکوژەکان
دواتر لە الیەن پۆلیسی ئاڵمانەوە دەستگیر
کــــران ،حــکــوومــەتــی ئــاڵــمــان دەیــویــســت بە
شێوەی نهێنی ئــازادیــان بکا یــان ڕادەستی
حکوومەتی ئێرانیان بکاتەوە ،بەاڵم دەسەاڵتی
ت
دادوەریی ئاڵمان سەربەخۆیی خۆی پاراس 
و ڕێگەی لە حکوومەتی ئاڵمان گرت کە ئەو
کارە بکا .پڕۆسەی دادگاییکردن لە ڕەزبەری
 ١٣٧٢دەستی پێ کردو زیاتر لە پێنج ساڵی
خایاندو دواجار دادگا بکوژەکانی بە تاوانبار
ناساند .تاوانباران ،کازم دارابــی کە وەکوو
دوکاندارێکی ئێرانی لە بێرلین کاری دەکرد،
عەبدولڕەحمان بەنی هاشمی کە کەسێکی
ئێرانیی ســەر بــە دەزگ ــای زانــیــاریــی ئێران
یان ئیتالعات بوو ،عەباس حوسێن ڕاحەیل
کــە کەسێکی لوبنانی ب ــوو ،هــەر سێکیان
بە زیندانی هەتاهەتایی ســزا دران و دوو
کەسی دیکەش بە ناوەکانی یووسف ئەمین
و محەممەد ئەتریس بە تاوانی هاوکاری بە
 ١١ساڵ و  ٥ساڵ سزا دران .ساڵی ،١٣٧٦
بەرپرسانی بااڵی کۆماری ئیسالمیی ئێران لە
الیەن دادگای ئاڵمانەوە ،وەکوو تاوانبارانی
ســەرەکــی تــێــرۆری میکۆنۆس ناسێندران.
ئــەوەش یەکەمجار بــوو حکوومەتی ئێران
وەک ــوو دەوڵەتێکی تێرۆریست مەحکووم
بـــکـــرێ .لـــە ڕۆژی ٢١ی خــاکــەلــێــوەی
١٣٧٦دا دادگــــا بــڕیــاری دەستگیرکردنی
بۆ هــەر یەکە لە عەلی خامنەیی ،ڕێبەری
کــۆمــاری ئیسالمی ،عەلی ئەکبەر هاشمیی
ڕەفسەنجانی ،سەرکۆماری ئێران و عەلی
فەلالحیان ،وەزیری ئیتالعات ،دەرکــرد .ئەو
بڕیارەی دادگا بوو بە هۆی دروستبوونی
کێشەیەکی دیپڵۆماتیک لە نێوان ئێران و
ژمارەیەک واڵتی ئورووپی تا خەزەڵوەری
 ،١٣٧٦ئەو کاتەی محەممەد خاتەمی وەکوو
نوێنەری ڕێفۆرمخوا ز و میانەڕەوەکان ،ببوو
بە سەرکۆماری ئێران .دوای ئــەوە و پاش
هەندێک ڕێککەوتنی نهێنی ،پەیوەندییەکانی
ئێران و واڵتانی ئورووپایی گەڕانەوە سەر
دۆخ ــی جـــاران و تــێــرۆرە دەوڵەتییەکانی
حکوومەتی ئێرانیش لە ئورووپا ڕاوەستانێکی
بۆماوەییان بە خۆیانەوە بینی .زۆرێــک لە
شارەزایان پێیانوایە کە دۆسیەی میکۆنۆس،
کــۆتــایــی تــێــرۆریــزمــی دەوڵــەتــیــی ئــێــران لە
ئورووپا و زۆر واڵتی دیکەیە ،بەاڵم لەگەڵ
ئــەوەشدا ،حکوومەتی ئێران هەرکات هەلی
بۆ ڕەخسابێ ،لە لەنێوبردنی نەیارانی خۆی
بە شێوەی تێرۆر کردن ،کەڵکی وەرگرتووە.
بارودۆخی عێڕاقو زاڵبوونی ئێران بە سەر
هەندێک الیەنی عــێــڕاقـیدا ،ئــەو هەلەی بۆ
ئێران ڕەخساندووە کە زۆرێک لە دژبەرانی
خۆی لەو واڵتە تێرۆر بکا .ئەندامانی حیزبە
کوردییەکانی دژبەری ئێران کە دانیشتووی
بــاشــووری کوردستانن ،بە بــەردەوامــی لە
الیــەن دەزگ ــا سیخوڕییەکانی حکوومەتی
ئێرانەوە تێرۆر کراون .لە سااڵنی ڕابردووداو
بە تایبەت دوای ڕێککەوتنی ئەتۆمی لەگەڵ
ئەمریکا و واڵتانی ئورووپایی ،ژمارەیەک
کــــردەوەی تێرۆریستی یــان هــەوڵــدان بۆ
تێرۆر لە الیەن حکوومەتی ئێرانەوە لە دژی
نەیارەکانی لە ئــورووپــا تۆمار ک ــراون .بۆ
نموونە لە دوای ساڵی ١٣٩٤ـ ــەوە چەندین
جار دیپڵۆماتەکانی ئێران لە واڵتانی ئورووپی
لە کاتی ئەنجامدانی کــردەوەی تێرۆریستی
دەستگیر کراون یان لەو واڵتانە دەر کراون.
ئــەوەش نیشاندەری ئەوەیە کە تێرۆریزمی
دەوڵەتیی حکوومەتی ئێران هەر بەردەوامە،
ئەگەرچی لەوانەیە بە شێوەی کاتی ڕاگیرابێ.
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حیکایەتی
سەری بەرزی ئاڕبابا
لە چیرۆکی
«عەلییە ڕەش»دا
شەهید عەلی حەنیفی لە شارەدێی ئاڕمردە
لە بنەماڵەیەکی زۆر زەحمەتکێش و هــەژاری
ناوچەی بانە لەدایک بوو .باوکی سەرەڕای ئەو
هەمووە ڕەنــج و زەحمەتەی دەیکێشا دیسان
بە زەحمەت خەرج و بژێوی ماڵەوەی بۆ دابین
دەبوو ،سەرباقی ئەوەش هێشتا عەلی منداڵ بوو
برایم چووکەڵی کە گیانی لەدەست دا و بەوە بنەماڵەکەی پاش
خۆی خستە تەنگانەوە .عەلی بە هۆی منداڵی و
نەبوونی توانا و وزەی کارکردن نەیدەتوانی دەرەقەتی خەرجییەکانی
ژیانی بنەماڵەی بێت و پاش ماوەیەک دایکیشی کە هەژاری و خەمۆکی
و نەخۆشی بڕستی لێ بڕیبوو ،کۆچی دوایــی کرد سێ منداڵی بێ
سەرپەرست هێشتەوە .ئەو کات عەلی تەمەنی  ١٢ساڵ بوو.
عەلی ساڵی دواتــر پەڕیوەی شــاری سلێمانی بوو و ملی وەبەر
کارکردن نا و هەر لەو شارە پێگەیشت و ژیانی هاوبەشیی پێک هێنا و
هەتا دوای سەرکەوتنی شۆڕشی  ٥٧نەگەڕاوە ڕۆژهەاڵتی کوردستان.
لەگەڵ سەپاندنی شەڕ بە سەر کوردستاندا عەلی کە بە «عەلییە
ڕەش» دەناسرا ،هاتە ڕیزی پێشمەرگەکانی هیزی ئاربابا .ئەو زۆر
ن
زوو پێشانی دا کە ڕۆڵەیەکی بە بیروباوەڕ و خەباتگێڕێکی قارەما 
و کۆڵنەدەرە .لە شەڕی  ٣مانگەدا بە بەشداری لە شەڕەکانی ناوچەی
گ
بانە و نواندنی ئازایەتی سەلماندی کە پێشمەرگەیەکی لێزان و بەجەر 
و شارەزایە ،بۆیە وەک فەرماندەری گرووهی زەربەتی پێشمەرگەکانی
هیزی شەهیدانی وێردی دیاری کرا .لەو سەردەمدا ناوی عەلی هیوا
ی و زەندەقی
و هۆمێدی بە خەڵكی شار و دەورووب ــەری دەبەخش 
دوژمنی دەبــرد و جاش و پاسدار بە بیستنی نــاوی عەلییە ڕەش
زراویان دەچوو.
ناوبانگی عەلییە ڕەش لە شەڕی  ٣٧ڕۆژەی شاری بانەدا کە لەودا
ستوونی زرێهیی قەزوین بە دەستی پێشمەرگەکانی هێزی تێکوپێک
درا ،هێندەی دیکە کەوتە سەر زاران .لەم شەڕەدا عەلیی قارەمان و
کۆڵنەدەر توانیی فەرماندەری ستوونی نیزامیی دوژمن بە دیل بگرێ.
وەک دەگیڕنەوە فەرماندەری ستوونی دوژمن بە نیشانەی تەسلیمبوون
دەستەکانی بەرز دەکاتەوە .عەلی بەرەو الی دەچێ ،بەاڵم ناوبراو لە
پڕ دەست بۆ دەمانچەکەی دەبا و تەقەی لێ دەکا .عەلی بریندار دەبێ،
بەاڵم بەو حاڵەش بە برینداری شااڵوی بۆ دێنی و دەیخاتە بن خۆی
و بە دیلی دەگــرێ .لەو شــەڕەدا بەهۆی ئازایەتیی عەلی ستوونەکە
تەفروتوونا بوو ،دەیــان ماشێن سووتێنران ،ســەدان کەس لە هێزە
ن و بریندار بوون ،دەسکەوتێکی زۆری
بەکرێگیراوەکانی ڕێژیم کوژرا 
فیشەک و چەکوچۆڵ بۆ پێشمەرگە بەجێ ما.
«عەلییە ڕەش» پاش سارێژبوونەوەی برینەکەی بەگوڕتر لەجاران
گەڕایەوە هێز .ئەو لە خەباتی پارتیزانیدا ببووە پێشمەرگەیەکی لێزان
ک
و مامۆستایەکی شارەزا و قۆناغەکانی سەرکەوتنی یەک لە دوای یە 
بڕێ ،بۆیە لە الیەن فەرماندەری هێزەوە وەک فەرماندەری لکی یەکی
هێزی شەهیدانی وێردی دیاری کرا .بەمجۆرە لکی یەکی ئەم هێزە بە
فەرماندەریو قارەمانەتیی ئەم فەرماندەرە بەوەج و کۆڵنەدەرە دەیان
عەمەلیاتی نەبەزانەی لە ناوچەی بانە بەڕێوە برد ،دەیان زەبریان لە
دوژمن وەشاند و دەیان هێرشی دوژمنیان تێک شکاند.
مانگی گەالوێژی ساڵی ١٣٦٠ی هەتاوی هێزەکانی کۆماری ئیسالمی
پەالماری دڕندانەیان بۆ سەر جادەی بانە-سەردەشت بۆ چەندەمین
جار دەست پێ کرد ،پێشمەرگە ئازاکانی هێزی شەهیدانی وێردی
لە سەنگەری ئــازادیدا بەرەنگاری دوژمن بوونەوە .عەلییە ڕەشی
قارەمانیش بەرانبەر بە دوژمن حەماس ە و شانازی دەخوڵقاند ،سینگی
کردبووە قەڵغانی دیفاع لە نەتەوەکەی .لەو شــەڕەدا دەیان ماشێنی
دوژمن سوتێنران و سەدان کەس لە هێزی ڕێژیم کوژران .رێژیم بە
تانک و تۆپ و فرۆک ە و هێلیکۆپتێر هێرشی دێنا و تێک دەشکا و
دەگەڕایەوە.
ڕۆژی ٦ی گــەالوێــژ بـــوو .ک ــوژراوەک ــان ــی دوژمــــن و ماشێنە
سووتاوەکانیان کەلێن و قوژبنی ڕێگای بانە -سەردەشتی گرتبوو.
شەر هەروا گەرم بوو .پێشمەرگەیەک بە سینگەخشکە خۆی گەیاندە
چەند هــاوڕێــی و بە ئەسپایی گوتی شەهید بــوو .هاوسەنگەرانی
وێــکــرا گوتیان کــێ شەهید بــوو؟ گــوتــی :کــاک محەممەد مــروەتــی،
لەتیف ،حەسەن ق ــادری ،محەممەد نــەجــات ،ڕەحــمــان غــەفــووری،
محەممەدئەمین حەسەنزادە ،ساڵح باڵوڵی و سەلیم قادری .هەموویان
بە سەرسووڕمانەوە وتیان کێی دیکەش؟ پێشمەرگەکە لەبەرخۆیەوە
گوتی عەلییە ڕەشیش .یەکێک لە پێشمەرگەکان گوتی ئیستا شەڕە و
مادام فەرماندەکەمان شەهید بووە نابێ جارێ کەس بزانێ هەتا شەڕ
تەواو دەبی.
شەڕ تەواو بوو .ڕۆڵەکانی گەڵ تەرمی  ٥قارەمانی مەیدانی خەبات
و تێکۆشانیان لەسەر شان دانا و لە کاتێکدا ڕقو قینی شۆڕشگێرانە
سەرانسەری وجوودی داگرتبوون ،بە خوێندنەوەی سروودی ئەی
شەهیدان تەرمی هاوسەنگەرەکەیان تەسلیم بە خاکی نیشتمان کرد.
هەواڵی شەهیدبوونی «علییە ڕەش» و هاوڕێیانی لە ناوچەی بانە
دەنگی دایەوە ،خەڵک فرمێسکیان بۆ ڕشتن و خە م و پەژارە دایگرتن،
بەاڵم زۆری پێ نەچوو ڕێبوارانی ڕێگای شەهید عەلی توانییان بە
یادی هاوسەنگەرانی شەهیدیان چەندین ستوونی هێرشکەر لە جادەی
بانە-سەردەشتدا تێک بشکێنن و یەکێک لە گەورەترین فەرماندەرانی
بەکرێگیراوی رێژیم بە ناوی سەرگورد شەهرامفەر بکوژن و بەوە تا
ڕادەیەک کوڵی دڵی خۆیان و خەڵکی زەحمەتکێش و دڵ پڕ لە خەمی
ناوچەی بانە دامرکێنن.

لە دیکتاتۆرییەوە تا دێموکراسی
(تێکڕمانی دیکتاتۆری)
هەر وەک لە ژمارەکان ی پێشدا باس کرا و لە ژمارەکان ی داهاتووشدا وەک زنجیرە باس بەرچاوتان دەکەوێ،
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 شارپ” بۆ خەبات دژی دیکتاتۆری دەکرێ:
ەباتە سیاسییەی کە بە شێوەیەکی دروســت و
سەرکەوتوو ڕێنوێنی کرابێ ،لە ئاکامدا دەتوانێ
وێــڕای بەهێزکردنی بــەرەی ئــازادیــخــوازان وەها
کاریگەریی لەسەر هەندێ بەشی کۆمەڵگە دابنێ
کە دیکتاتۆر نەتوانێ بە ئاسانی کۆنترۆڵی بەسەردا
هەبێ .هەروەها دەبێ ئەم شێوە خەباتە سیاسییە
ببێتە نموونەی ئەزموونێکی پڕبایەخی «خۆ بواردن
لە هاوکاری ڕێژیم».
ئــەم ئەزموونە لە کاتی خــۆیدا و لە ئاستێکی
گەورەتردا یارمەتییەکی گەورە دەکا.

زیاتر بەرەو الوازی دەچێ .تەنانەت وای لێ دێ کە
توانایی بڕیاردان و بەڕێوەبەریی واڵتی نامێنێ.
ئـــەگـــەر خ ــەڵ ــک ئــــەو کــاریــگــەریــیــە ڕوحـــــی و
ئیدئۆلۆژییەیان کەم بێتەوە کە هۆکارێکی گرینگە بۆ
ملکەچبوونییان بە فەرمانەکانی دەسەاڵتی دیکتاتۆر،
ئەوجار زیاتر ڕوو دەکەنە نافەرمانی و پشتکردن
لە ڕێژیم.
دەستپێڕاگەییشتنی دیکتاتۆر بــە ســەرچــاوە
مــاددیــەکــانــیــش ڕاســتــەوخــۆ کــاریــگــەریــی لــەســەر
دەسەاڵتەکەی دەبێ .ئەگەر هێزە ئازادیخوازەکان

هــەروا کە پێشتر (لــە بەشی ســێدا) بــاس کرا،
ملکەچ بوون و هاوکاریکردن و گوێڕایەڵیی خەڵک
بۆ مانەوەی دیکتاتۆر لە دەسەاڵتدا زەروورە .بەبێ
دەستپێڕاگەییشتن بە سەرچاوەکانی دەسەاڵتی
سیاسی ،دیکتاتۆرەکان الواز دەبــن و لە ئاکامدا
لەنێو دەچــن .کەواتە وەرگــرتــنــەوەی پشتگیری و
پشتیوانیی خەڵک ،گرینگترین هەنگاوی پێویست بۆ
لێکهەڵوەشانی دیکتاتۆرە.
خەباتی سیاسی و ئەو کارە سەمبۆلیکانەی کە
دیکتاتۆر وەزاڵە دێنێ ،لەو شێوازانەن کە دەتوانن
ڕەوایــی ئەخالقی و سیاسیی ڕێژیم الواز بکەن.
ڕێژیم هەرچەندە ڕەوایــی و مەشرووعیەتی زیاتر
بێ ،زیاتر دەتوانێ خەڵک گوێڕایەڵی خۆی بکا و
پشتی پــێ ببەستێ .بۆیە هــەڕەشــە بــۆ ســەر مان
و مەوجوودییەتی ڕێژیم دەبێ لە کــردەوەدا و بە
گوێڕایەڵنەبوونی خۆی نیشان بدا .هاوکارینەکردن
و ملکەچنەبوونی دیکتاتۆر دەتوانێ سەرچاوەکانی
دیکەی دەسەاڵتی لەدەست دەربێنێ.
دووهــەمــیــن ســـەرچـــاوەی گرینگی دەســــەاڵت،
سەرچاوە مرۆییەکانن .واتە ڕێژە و گرنگیی ئەو
کــەســانــەی کــە هــاوکــاریــی دەســـەاڵتـــداران دەکــەن
و یــارمــەتــیــیــان دەدەن .ئــەگــەر ئــەو هــاوکــاری و
یارمەتییانەی ئــەو بەشە لــە خەڵک لــە دیکتاتۆر
وەربگیرێتەوە ،ڕێژیم تووشی کێشەی زۆر جیددی
دەبێ .بۆ وێنە ئەگەر کارمەندەکان کاری ئاسایی
خۆیان نەکەن و لە ماڵدا بمێننەوە ،دەزگای ئیدارهی
ڕێژیم تووشی کێشەی زۆر جیددی دەبێ.
هەر بەو شێوەیە ئەگەر ئەو بەشەی لە خەڵک
کە شــارەزایــی و تواناییەکیان لە بــوارێـکدا هەیە،
هاوکاریی ڕێژیم نەکەن ،دیکتاتۆر ڕۆژ لەگەڵ ڕۆژ

بتوانن ئەو سەرچاوە ماددییانە و سیستمی ئابووری،
سامانە سروشتییەکان و کەرەسەکانی پێوەندی و
گواستنەوە کۆنترۆڵ بکەن ،سەرچاوەیەکی گرینگی
دیکەی دەسەاڵت لە دەستی دیکتاتۆر دەردەچێ و
زیاتر بەرەو الوازیی دەبا .بایکۆت و مانگرتنەکان و
کۆنترۆڵی زیاتری ئازادیخوازان بەسەر بەشەکانی
ئابووری و گواستنەوە و پێوەندییەکان ڕێژیم بەرەو
الوازیی زیاتر دەبا.
هەروا کە پێشریش باس کرا ،توانایی دیکتاتۆرەکان
لە ترساندن و تۆقاندن و ســەرکــوت و سزادانی
تێکۆشەرانی کۆمەڵگە بەشێکی بنەڕەتی لە دەسەاڵت
و هێزی دیکتاتۆرە .ئەم هێزە دەکرێ بە دوو شێوە
الواز بکرێ ،یەکەم ئەگەر خەڵک وەکوو کاتی شەڕ
ئامادە بن تێچووەکانی خەبات بدەن کاریگەریی ئەو
سەرکوتانە زۆر زۆر کەم دەکا .واتە سەرکوتەکان
ناتوانێ خەڵک ملکەچ بکا .دووهــەم ئەگەر خودی
هێزەکانی پۆلیس دڵسارد ببنەوە لەوانەیە خۆیان
لە فەرمانی لێدان و تەقەکردن لە خەڵک ببوێرن و
فەرمانەکان جێبەجێ نەکەن .ئەگەر ئەوە بکرێ ئیتر
دیکتاتۆر ناتوانێ پشت بە هێزەکانی پۆلیس و هێزە
چەکدارەکانی ببەستێ و لەو بەشەدا سەرکەوتنی
خــۆی مسۆگەر بکا؛ بۆیە پێویستە ئــەو چەکەی
لەدەست دەربێنی.
بە کورتی سەرکەوتن لە بەرانبەر دیکتاتۆردا،
پێویستیی بە کەمکردنەوە و نەمانی سەرچاوەکانی
هێز و دەسەاڵتە .بەبێ ئەوانە دیکتاتۆر الواز دەبێ
و لە کۆتاییدا دەڕووخ ــێ .لەبەر ئــەوە پالندانانی
ستراتیژیکی بــاش بــۆ خەباتی سیاسی بــە دژی
دیکتاتۆرەکان دەبــێ سەرەکیترین سەرچاوەکانی
هێز و دەسەاڵتی دیکتاتۆر بکاتە ئامانج.

و:مەنسوور مروەتی

پەرەپێدانی ئازادی
گەشەکردنی ڕێکخراوەکانی کۆمەاڵیەتی ئابووری
و فەرهەنگی و سیاسی لە دەورانی خەباتدا بەرەبەرە
دەبێتە هــۆی گەشە و کرانەوەیەکی دێموکراتیک
لە کۆمەڵگە و کەمبوونەوەی دەسەاڵتی دیکتاتۆر.
بەهەر ئەندازە ڕێکخراوەکانی کۆمەڵگەی مەدەنی
بەهێز ببن بەو ڕاددەیە هێزی دیکتاتۆر کەم دەبێتەوە
و خەڵک هەرچی زیاتر کۆمەڵگەیەکی سەربەخۆ لە
دەسەاڵتی دیکتاتۆر دادەمەزرێنن .لەو کاتەدا ئەگەر
دیکتاتۆر بیهەوێ پێش بەو ڕەوتــە بگرێ ،خەباتی
ناتوندوتیژ دەتوانێ بە شێوەیەکی باش لە بەرانبەر
دیکتاتۆردا ڕاوەستێ و پارێزگاری لەو ئازادییە بکا
کە وەدەستیان هێناوە.
ئەم تێکەڵەیە لە خەبات و دامەزراندنی ڕێکخراوە
جۆربەجۆرەکان دەتوانێ ببێتە هۆی سەقامگیریی
ئازادییەکی ڕاستی و تێکڕووخانی دیکتاتۆری و
دامەزرانی سیستمێکی دێموکراتیک .چونکە ئەوکات
کۆمەڵگە لە بنەڕەتڕا گۆڕانی بەسەردا هاتووە.
واڵتــی لەهستان لــە دەی ــەی  ٧٠و ٨٠ی زایینی
نموونەیەکی ڕوونی وەرگرتنەوەی سەرچاوەکانی
هێز و دامەزرانی ڕێکخراوە جۆربەجۆرەکان لە ڕێگای
ئازادیخوازەکانەوەیە .کلیسای کاتۆلیک لەژێر گوشار
و ئــازاردا بــوو ،بــەاڵم هیچکات بەتەواوی نەکەوتە
ژێــر کۆنترۆڵی کۆمۆنیستەکان .لە ساڵی ١٩٧٦دا
ڕۆشنبیران و کرێکاران هەندێ گرووپی بچووکیان
وەکوو «کۆمیتەی بەرگریی کرێکاران» پێکهێنا کە
مەبەستیان بردنەپێشی بیروباوەڕی سیاسیی خۆیان
بوو .لە ساڵی « ١٩٨٠ڕێکخراوەی یەکیەتیی سینفی»
بە نیشاندانی هێزی خۆی لە ڕێخستنی مانگرتنەکان
توانی ڕەسمیەتی خۆی بەسەر دەوڵەتدا بسەپێنێ.
هەروەها جووتیاران ،خوێندکاران و زۆر گرووپی
دیکەش ڕێکخراوەی سەربەخۆ و تایبەت بە خۆیان
پێکهێنا .کاتێک کۆمۆنیستەکان زانییان کە ئەم
گرووپانە ڕاستییەکان و بااڵنسی هێزیان لە کۆمەڵگەدا
گۆڕیوە ،چاالکییەکانی یەکییەتی سینفییان قەدەغە
کرد و حکوومەتی نیزامییان ڕاگەیاند .تەنانەت بەو
حکوومەت نیزامییەش و سەرەڕای بەندکردنەکان و
ئەشکەنجەی توند ،ڕێکخراوەکان چاالکییەکانی خۆیان
ڕانەگرت .بۆ وێنە چەندین ڕۆژنامە و گۆڤار بەبێ
ئیزن درێژەیان بە کاری خۆیان دەدا .لەگەڵ ئەوەش
نووسەرە بەناوبانگەکان ،ناوەندەکانی چاپەمەنیی
کۆمۆنیستەکان و چاپخانە دەوڵەتییەکانیان بایکۆت
کردبوو .لەوالشەوە چاپخانە بێمۆڵەتەکان لە ساڵدا
سەدان کتێبیان چاپ و باڵو دەکردەوە .ئەو کارانە و
هەندێ کاری هاوشێوەی ئەوانە لە بەشەکانی دیکەی
کۆمەڵگەدا بەڕێوە دەچوون.
دەوڵەتی نیزامیی کۆمۆنیستەکان لەژێر دەسەاڵتی
جروسلسکی لە یەک ڕوانــگــەوە پاڵی بە کورسیی
دەسەاڵتەوە دابوو .ئەویش ئەوە بوو کە ئەوان هێشتا
پلەدار و پلەبااڵکان و نووسینگە و بینا دەوڵەتییەکانیان
لە کۆنترۆڵدا بوو .ڕێژیم هێشتا دەیتوانی بە زۆری
و گــوشــاری ســزاکــان و دەســبــەســەرکــرانــەکــان و
زیندانیکردنەکان و دەستبەسەرداگرتنی دەزگاکانی
چاپ و شتی لەو بابەتە فشار بۆ کۆمەڵگە بێنێ .بەاڵم
بەو حاڵەش دیکتاتۆری نەیتوانی کۆمەڵگە بخاتە
ژێر کۆنترۆڵی خۆیەوە .ڕێژیم لەم ڕوانگەیەدا تەنیا
شتێک کە نەیدەزانی و لێی ناڕوون بووو ،ئەوکاتە
بوو کە کۆمەڵگە توانی دیکتاتۆری بە تەواوی تێک
بڕووخێنێ.
تــەنــانــەت ئ ــەو کــاتــەی کــە دیــکــتــاتــۆری هێشتا
دامودەزگا دەوڵەتییەکانی لەژێر دەستدایە ،دەکرێ
«دەوڵەتێکی هاوتەریب» و دێموکراتیک دابمەزرێ.
ئــەم دامــەزراوەیــە دەتــوانــێ بە شێوەیەکی ڕوو لە
هەڵکشان وەکـــوو دەوڵــەتــێــکــی ڕکــەبــەری ڕێژیم
کار بکا و پشتیوانیی خۆی لە خەڵک و ڕێکخراوە
کۆمەاڵیەتیەکان وەربگرێ .لە ئاکامدا مەشرووعیەتی
دیکتاتۆری ڕۆژ بە ڕۆژ کەمتر دەبێتەوە و ئەوەی
بــەالوە گران دەبــێ .لە کۆتاییدا لەوانەیە دەوڵەتی
ڕکەبەری دیکتاتۆر لە قۆناغێکدا بتوانێ ڕێژیمی
دیکتاتۆری البدا و سیستمێکی تەواو دێموکراتیک لە
جێگای دابنێ.
لــەو کــاتــەدا دەکــرێ قانوونێکی بنەڕەتی ئامادە
بکرێ و بــۆ تێپەڕین لــەو دۆخــە هەڵبژاردنێکیش
بەڕێوە ببرێ.

ژماره791 :
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شۆڕش ئاهی:

داگیرکەر نەیتوانیوە شوناسمان بفەوتێنێ و ڕێمان لێ ون بکا ،چونکی
پێشەوا قازی نەخشە گەورەکەی بۆ کێشاوینەتەوە

یەکێک لە هونەرە گرینگ و کۆنەکان هونەری نێگارکێشییە کە تەمەنێکی
بەردرێژی هەیە و دەگەڕێتەوە بۆ چاخەکانی مێژوو .لە سەردەمی ئەشکەوتنشینییەوە
مرۆڤەکان بە نەخشاندنی هێندێک وێنە ڕەمز و پیرۆزییەکانی خۆیان لەسەر
ێ هێشتووە .ئێستاکە ئەو هونەرە بە پێی قوناخەکان،
گاشەبەرد و دیوارەکاندا بەج 
فۆڕم و ستایلی جیاجیای بە خۆیەوە گرتووە و لە ئاستی جیهاندا نێگارکێشیی
هەڵگری کۆمەڵێک ڕەمز و مەفهوومی تایبەتە بە مێژووی گەالن.
لەنێو گەالنی چەوساوەشدا بۆ بەرەنگاربوونەوە لەگەڵ سیستەمی ستەمکار و
خۆسەپێن و دیکتاتۆر هونەرمەند هونەری خۆیان وەکوو چەکێک بەکار هێناوە.
گەلی کوردیش کە مێژوویەکی درێژ و زێڕینی لە بەربەرەکانی لەگەڵ داگیرکەراندا
هەیە ،کەم نین ئەو هونەرمەندە دەروەست و خەڵکییانەی کە لە ڕێگای هونەرەوە
خزمەت بە ئێستا و داهاتووی نەتەوەکەیان دەکەن.
ڕۆژنامەی “کوردستان” بۆ باس لەسەر نیگارکێشیی و هونەری دەروەستی
شێوەکاری وتووێژێکی لەگەڵ هونەرمەند شۆڕش ئاهی ،نێگارکێش و پەیکەرتاشی
الوی کورد پێکهێناوە:
شــۆڕش ئاهی وەکــوو هونەرمەندێک
چەندین ساڵە بە نەخشاندنی سیمبول
و نــمــادەکــانــی گــەلــی کـــورد چ وەکــوو
پــەیــکــەرتــاشــی چ وەکـــوو نێگارکێشی
ن خۆشە لەسەر
ناوێکی ئاشنایە .پێما 
نوێترین بەرهەمی جەنابت قسە بکەین
کە هەڵکەندنی پۆرترەی پێشەوا قازی
محەممەد لەسەر دیوارە.
ئەو هونەرەی بەڕێزتان باسی دەکەن پێی
دەڵێن “ ”street artکە تەعبیر لە هونەری
سەرشەقام یان هونەری موقاومەت دەکا .لە
سەردەمانی تەمەدوونی ئــاشــووردا ،ئەوان
هــەر کارێکی کــردوویــانــە لــەســەر دی ــوار و
دیوارنیگارەکاندا تۆماریان کردووە .بەاڵم لە
هونەری نوێدا ئەوەی کە ئێمە پێی دەڵێین
هونەری هاوچەرخ و لقێکی دەبێتە هونەری
شۆڕشگێڕی؛ هــونــەری شۆڕشگێڕیی لەم
چەشنە یەکەمجار لە واڵتێکی وەکوو مەکزیک
دەردەکــەوێ .ڕێبەرانی شۆڕشە گەورەکان
و ئــەو شــۆڕشــانــە کــە خەڵکی کــردوویــانــە،
کەسانێکی وەک “دوایی داڵفاڕۆ “ ،سکت دی
ڕووس” و “دیۆگو ڕیوێرا” ئەوانە کە بۆخۆیان
لە پێشەوەی بزووتنەوەی ئەو مێژووییەدا
بوون ،بڕوایان لەسەر ئەوە بوو کە هونەر
نــابــێ لــە چــوارچــێــوەی م ــااڵن یــان لــە ماڵی
دەرەبــگ و دەوڵەمەندان دابێ ،هونەر دەبێ
گشتی و لەبەرچاوی هەمووان بێ .هەموو
جەماوەر کەڵکی لێ وەرگرن و هونەر دەبێ
نیشانەی هەست و هەڵوێستی شۆڕشگێرانە
و ،ڕەنگدانەوەی ژیان و خەبات و چاالکیی
خەڵکی کۆمەڵگەیەک بێ .ئەوە بوو بە هەوێنی
ئەوەی کە لقێک وەکوو نیگارکێشیی دیواری
“ ،”street artیان هونەری سەرشەقام سەر

هــەڵــبــدا کــە دواتـــر لــە واڵتــانــی ئــورووپــایــی
کەسانێکی زۆر بــەنــاوبــانــگ ئــەو کــارەیــان
گەیاندە لوتکە .لە ئورووپا “گیت هارێنگ” و
لەم دواییانەدا “بەنگ سی” کە هەڵوێستەکانی
خۆی و ناڕەزایەتییەکانی خۆی دەردەبــڕێ،
لەبارەی سیاسەت یان هەڵە و چەوتییەک
کە سیاسەتمەدارانی واڵتانی ئورووپایی یان
واڵتانی دنیا دەیکەن ســەبــارەت بە خەڵکی
خۆیان.
مێژووی ئەم هونەرە لە کوردستانی
خۆمان بۆ کەی دەگەڕێتەوە؟
ئــەم هــونــەرە تەبیعەتەن لەنێو ئێمەشدا
ئەگەر زۆر بە شێوەیەکی وێنە نەبووبێ،
بەاڵم لە سەرەتای شۆڕشی گەالنی ئێرانەوە
تا وەکــوو ئێستا و لە ڕەوتــی بزووتنەوەی
ڕزگاریخوازیی گەلی کــورددا کەسانێکمان
هەبوون کە لە بــواری گڕافیک یان وێنەوە
کاریان ک ــردووە .ئــەوان توانیویانە وەکــوو
دروشم نووسین ،وەکوو ئەوەی کە لەسەر
دیـــوار کــردوویــانــە کــە ئــەگــەر مــن ناوێکی
مــۆدێــڕنــی بــۆ بــبــیــنــمــەوە دەڵــێــم تــۆمــارێــک
ب ــووە لــەســەر دیــوارەکــانــی ش ــار ،هــاوکــات
هەڵوێستێکی شۆڕشگێڕانەی ئــەو کەسانە
بووە کە لەسەر دیوارەکان دەریان بڕیوە و
ئەو هەست و هەڵوێستەی خۆیان یان ئەو
پەیامەی کە بزووتنەوەکەیان یان شۆڕشی
ئەو میللەتە ویستوویەتی بە خەڵکی بگەیەنێ.
ئەو کارەی من دەیکەم ئیلهامەکەم لە هونەری
شەرقی وەرگــرتــووە ،بــەاڵم بە دەربــڕیــن و
چەمکگەلێکی مۆدێڕن کە تێکەڵ بە هونەری
ڕۆژئاواییش بووە.

کاک شۆڕش باست لەوە کرد کە ئەم کارە
نوێیەی بەڕێزت نیشانەی ئەوەیە هونەر
لە ژوورێکی تاکەکەسییەوە بێتە سەر
شەقام و بێتە سەر دیوار .لە بەرەبەری
٢ی ڕێبەندان ئەو کارەی کە بەڕێزت کردت،
نەخشاندنی پەیکەری پێشەوای مەزنە.
پرسیار ئەوەیە بۆ پێشەوا-ت هەڵبژارد و
بۆ دیوارەکانی قەاڵی دێموکرات؟
ئەمن دوای ئــەوەی بە ناچار ڕۆژهەاڵتی
کوردستانم بەجێ هێشت ،ژیانی سیاسییم
چووە قۆناغێکی دیکەوە .تەبیعەتەن لەسەر
بنچیینەی بنەماڵەیی و زۆر شتی دیکە.
مــن ڕێــبــازێــکــم ه ــەڵ ــب ــژاردووە کــە ڕێــبــازی
حیزبی دێموکراتە .بێ ئەمالوئەوال ،ئەگەر
بگەڕێینەوە نێو قەاڵ لە کۆنەوە ،لە کەوناراوە،
قەاڵ سیمبولی خۆڕاگری و بەرخۆدان بووە.
یانی لەهەر واڵت و قەڵەمڕەوێک کە قەاڵکە
ڕووخــاوە ،ئەو واڵتەش شکستی خواردووە
و داگــیــر کـــــراوە .ئــــەوەی کــە مــن ق ــەاڵ-م
هــەڵــبــژاردووە ،قــەاڵ ئــەو هێما و سەمبوولە
بــووە کە من ویستوومە کــاری تێدا بکەم.
لەنێو قەاڵ و لەنێو حیزبی دێموکراتدا کاتێک
ئــەمــن کەسایەتییەک هــەڵــدەبــژێــرم وەکــوو
قــازی محەممەد ،ئــەو کەسایەتییە بۆ منی
نەوعی ،بۆ منی هونەرمەند جیا لە ڕەهەندە
سیاسییەکەی ،هەڵگری زۆر شتی دیکەیە.
بۆ وێنە وێنەی پێشەوا هەڵگری زۆر پەیامە،
هەڵگری پــــەروەردەی نیشتمانییە ،تەعبیر
لە مەزنیی گــەورە پیاوی مێژووی کــوردە.
من دەبینم کە پێشەوا وێنەی تاکەکەسیی
لەگەڵ هێمن و هــەژار هەیە .لە بارودۆخی
کۆمەاڵیەتیی ئ ــەوک ــاتدا کــە دەســــەاڵت لە
پاوانی دەرەبــەگ و ئاغاوەتدا بــووە ،بەاڵم
پێچەوانەی نەریتەکان پێشەوا دوو تازەالوی
شاعیر کە تازەش دەستیان بۆ قەڵەم بردووە،
لەمبەروئەوبەری خۆی دادەنێ .بۆ ،چونکی
قازی محەممەد دەیەوێ نەتەوە دروست بکا،
نیشتمان چێ بکا ،بۆ ئەوەش هەموو شتێکی
لەسەر پەرورەدە دادەنێ.
کاتێک ئــەو ئینسانە بــاس لــە پـــەروەردە
دەکا ،ئەوانە داتایەکی فیکری ،فەرهەنگی و
پەروەرەدەیین کە من لەو وێنانەدا دەیانبینم.
شــایــەد بــۆ زۆر کــەســی دیــکــە مــانــایــەکــی
دیکەی هەبێ .کاتێک سێ دانە خوێندکاری
زانــکــۆی ئەفسەری لــە زانــکــۆ دەگــەڕێــنــەوە
و لــە کــۆبــوونــەوەیــەکدا پێشەوا قسەکانی
ڕادەگــرێ و دەڵــێ“ :ببوورن من وتارەکەم
کورت دەکەمەوە ،چونکی چەند کەسێک لە
خوێندکارانی زانکۆ هاتوونەتەوە و من دەبێ
بە پێشوازیانەوە بچم” .ئــەوە نیشاندەری
گرینگیی پــــەروەردە ب ــوون و ئــەو شتەیە
کە پێشەوا قــازی محەممەد ،کــاری لەسەر
کردووە و گرینگیی پێ داوە ،چوونکە ئەوانە
پەیامی ئــەو شۆڕشە ،پەیامی خەباتی ئەو
نەسڵە بــۆ نەسڵەکانی دیکە دەگــوازنــەوە.
تەنانەت زەمانێک کە پێشەوا باس لە “کۆمار”
و باس لە “دێموکراسی” دەکا ،لە ڕۆژهەاڵتی
نێوەڕاستدا تەواوی واڵتانی دەوروبەری ئەو
دەسەاڵتی پاشایەتی و دیکتاتۆرین ،بەاڵم ئەو
ئینسانە هەڵدەستێ و باس لە دێموکراسی و
جمهوورییەت دەکا.
هــەروەهــا ئــەو گرینگییەی کە ئــەو دەیــدا
بە نەسڵی نوێ بەتایبەت لە ئەدەبیاتدا ،لە
پــەروەردەدا ،لە هونەردا بۆ وێنە کەسانێکی
وەکـــوو کــاک “ســەدیــقــی ئــەنــجــیــریئــازەر”،
“عەبدولڕەحمان زەبێحی”“ ،حەسەن قزەڵجی”
و زۆر کــەســی دی ــک ــەش .ڕاس ــت ــە شــایــەد
لــەو زەمـــاندا گرافیستێکی بــاش نەبووبێ،
نەققاشێکی بــاش نەبووبێ ،پەیکە سازێک
نەبووبێ ،بــەاڵم ئــەو ئەدەبیات و هونەری
بەرگرییە لەو کاتەوە شکڵی گرتووە و بۆ من
ڕەمــز و کــۆد-ن .ئەمڕۆ پەیامی ئەو نەسلە
بە من دەدا کە چۆن درێــژەدری ئەو ڕێباز
و ڕێچکە بەرگریکارییە بەرنەدەم و وەکوو
تاکێک لەو کۆمەڵگەیەدا هەڵوێستم هەبێ.
تابڵۆکە تەعبیر لە چی دەکا ،دەیەوێ
بڵێ چــی ،یــان جەنابت دەتـــەوێ کام
مەبەست و مژار بێنینە بەرباس؟
ئەمڕۆ من لەنێو خەڵکەکەی خــۆمدا نیم
بــەاڵم بــەم بۆنەیە ٢-ی ڕێــبــەنــدان -و بەم
بەرهەمە ،پەیامێکی دیکە بە کۆد و بە وێنەوە

بۆ گەل و نەتەوەی خۆم زیندوو دەکەمەوە،
وەکوو برینێک کە قەتماخەکەی الدەی خوێی
پێوە بکەی بۆ ئەوەی بیکولێنیەوە ،بۆ ئەوەی
وەبیر خەڵکی بێنییەوە ،کە تۆ چ گەوهەرێکت
لە مێژووی خۆتدا هەبووە.
مــن لــە قــەاڵی حیزبی دێــمــوکــراتدا و لە
شوێنێک کە ویستیان وێرانی کەن ،لە شوێنێک
کە ویستیان بیڕووخێنن و مووشەکیان تێگرت،
بەاڵم وەک دەبینین هەر لەسەر پێیە و هەر
ڕەمزە .ئەمن ویستوومە لەو ڕەمزەدا هاوکات
ڕەمزی خۆڕاگری و هەرمانی نەتەوەیەکیش
بنەخشێنم کە بە تەواوی نەسڵەکانی دیکە و
بە نەسلەکەی خۆشم بڵێم ئێمە درێژەدەری
ئەو ڕێگایەین ،ئەو خەباتەین و ،لەسەر پێین
و ناکەوین.
کــاک شـــۆڕش بــۆخــۆت بــاش دەزانـــی
ئەساسەن ،یەکێک لە پێناسەکانی هونەر
یانی “ئیعتێراز” .دەشبینین کە نەیارانی
کورد بەچڕی لە هەوڵ دان بۆ سڕینەوەی
بایەخە مێژووییەکان و بۆ نموونە لە
بەڵگە و نووسراوەکانی ئــەوندا یان بە
الوازی یــان بە خراپی باسی “پێشەوا”
دەکەن کە بۆ ئێمە ڕەمزە .هونەری بەڕێزت
جیا لەوە کە ناڕەزایەتیی دەربڕینە ،لەم
ماوەیە چەندە توانیویە ببێ بە هۆیەک بۆ
ئەوە کە نەسڵی نوێ ئاوڕێکی باشتر لە
شوناسی خۆی بداتەوە .مەبەستەم ئەوەیە
ئایا لە خۆت ڕازیی لەوەی کردووتە؟
تەبیعەتەن ئەمن ناتوانم بڵێم لە خۆم ڕازی
بم ،هونەرمەند دەبێ خەڵک لێی ڕازی بێ و
من هیچ داهێنانێکم نەکردوە و ئەزموونێکە
دەیکەم .لەو ئەزموونەدا دوو ڕۆژی دیکە
ڕەخنەگرانن کە هەڵیدەسەنگێنن کە ئایا ئەوە
کارێکی هونەری بووە یان کارێکی هونەری
نەبووە! بەاڵم بەداخەوە ئەمڕۆ لە کوردستان
دیکتاتۆری لە چوارپارچەی کوردستان زاڵە،
بە هەموو جۆرێک دەیەوێ شۆناسی نەتەوەیی
ئێمە بسڕێتەوە ،ئەگەر توانیبای سەرکەوێ
ئەمڕۆ منێک نــەدەبــووم لەو کۆمەڵگەیە کە
بێ و ئەو حەققانییەتە و ئەو جوانیناسییە
لە بیرۆکەیەکی ئازادیخوازی نەتەوەیەکدا
بدرکێنێ .تەبیعەتەن هونەرمەندانی زۆر
گەورە هەن و من بە قامکی ئەوانیش نابم،
مامۆستای زۆر ش ــارەزا لە هەموو بــوارە
جیاجیاکاندا ،کەسانی زۆر سەرکەوتوو کە
لە شێعر ،شانۆ و فیلم کاریان کــردووە و
حەققانییەتی ئەو میللەتەیان بە تــەواوی بە
دنیا سەلماندووە .بەاڵم ئەوەی کە من باسی
دەکەم ئەوەی کە کۆدیکە لە وێنەیەکی سادەدا
من وەریدەگرم ،بۆ منی نەوعی و هەزاران
کەسی دیکە بۆتە ئیلهام ،دەمەوێ کار بکەم بۆ
وێنە پەیامێکی بە تەواوی جیاوازتر و ئەوەی
کە تۆ حەققانییەتی ئەو خەباتە لە ناخی من
و هـــەزاران کەسی وەک مــندا دەبینی کە
ئەو ڕێگایە ڕێگایەکە بەرەو خۆر .ڕێگایەکە
کە وەستانی نییە ،ڕێگایەکە کە بەردەوامە
و ڕێگایەکە کە داهێنانی تێدایە .ئێمە دەبینین
داگیرکەرانی نیشتمان نەیانتوانیوە رێمان لێ
ون بکەن و بمانسڕنەوە ،چونکی پێشەوا
قازی نەخشە گەورەکەی بۆ کێشاوین.
ئەساسەن شکڵ گرتنی شێوەی ڕوانین
یان ڕوانگەی هەر هونەرمەندێک یەک
شەوە نییە هونەرمەند ئەو شتانە وا لە
هونەرەکەی ڕەنگ دەداتــەوە جۆرێک بە
ئەزموونی ژیانییەوە گرێ دراوە ،پرسیار
ئەمەیە شــۆڕش ئاهی لە چ قۆناخێکدا
ژیــــاوە کــە بــە پــێــچــەوانــەی هێندێک
هونەرمەند خۆی و هونەرەکەی لە خزمەت
نەتەوەکەیدا داناوە؟
ئەو شتە دەگەڕێتەوە بۆ سەردەمی منداڵیی
من و سەردەمی لەدایک بوونی من.
دەزانـ ــن ئێمە وەکـــوو میللەتی ک ــورد لە
ڕۆژهەاڵتی کوردستان ،وەبەر شااڵوێکی زۆر
ناڕەوا کەوتین ،وەبەر فتوای جیهاد کەوتین
و بنەماڵەی من و هــەزاران کەسی دیکەش
کە زیانیان لێ کەوت .ئەمن بە منداڵی بابم
شەهید بووە و بنەماڵەی ئێمە تێچوویەکی
زۆری داوە .چەندین شەهیدی دیکەمان لە
بزووتنەوەی ڕەوای ڕزگاریی گەلی کورددا
هەبووە ،لە تاراوگە بووین ،دەردی من دەردی
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هەزاران بنەماڵەی وەکوو من بووە کە وەبەر
شااڵوی تەبعید و داگیرکردنی ماڵ و سامان
و دەرکــردن لە زێد و نیشتمان کەوتووین.
ئەمن ئازیزترین کەسەکانم لە دەست داوە.
جا ئیدی ئەمن ئەگەر باس لە شتێک دەکەم
لە ئەسڵدا باس لە هیچ شتێکی دەرەکی ناکەم
کە بڵێی شتێکی سەیر و ســەمــەرە بــێ ،لە
ئەسڵدا من دەگەڕێمەوە سەر دەروونی خۆم،
ژیانی خــۆم ،ژیانی خۆم لەنێو کۆمەڵگەدا،
پــەروەردەی خۆم لەنێو کۆمەڵگەدا و باوەڕ
و ئینتیماکانم.
پرسیارێکی تایبەت کە ڕەنگبێ نەتەوێ
وەاڵمــی بدەیتەوە .لە هێندێک لە کارە
هونەرییەکانتدا ئەو ڕوخسارانەی کە
دەیانکێشیەوە چاویان نییە ،ئەوە شتێکی
ئینتیزاعییە یان پێوەندی بە ژیان و ناخی
خۆتەوە هەیە؟
یەکەم جارە لەو بارەوە پرسیارم لێ دەکرێ،
شایەد من وەکوو قسەیەکی دۆستانە لە الی
زۆر لە دۆستەکانی خۆم گوتبێتم ،ئەو شتە
پێوەندیی ڕاستەوخۆی بە ژیانی تاکەکەسیی
منەوە هەیە .من لە تەمەنی کوڕەکەی خۆمدا
بووم -سێ ساڵ ،سێ ساڵ و نیو -کە بابم
شەهید بــوو .بــەداخــەوە ئەوکاتیش ئەگەر
پێشمەرگەیەک شەهید دەبــوو بێڕێزییەکی
زۆر بــە تــەرمــەکــەی دەکـــرا .ڕێــژیــم بــۆوەی
خەڵک چاوترسێن بکا تەرمی شۆڕشگێرکانی
بە ماشین ڕادەکێشا یان بێڕێزیان پێ دەکرد.
یەکێک لەوانە کە من ڕاستە پێی نیگەران دەبم
کە باسی دەکەم و دڵم پڕ دەبێ ،شایەد خۆش
نەبێ ،بنەماڵەی من ،یانی خۆشکەکەم و من
واماندەزانی ئەگەر خومەینی بمرێ بابی من
دێتەوە ،خوشکم داخڵەی کڕیبوو و هەموو
جارێک دەیگوت ئەگەر خومەینی بمرێ ،بابم
دێتەوە و کەواوپانتۆڵی بۆ دەکڕم ،لەحاڵێکدا
ئێمە لەبیرمان نەمابوو ،و زۆر چکۆڵە بووین.
ئــەو بابە لە پشتی ماشێن ڕایانکێشابوو،
چــاویــان بە سەرەنێزە هەڵکۆڵیبوو ...بابی
منیش بەشێکە لەو کارەساتانە ،بۆیە قەت
دڵم بڕوایی نــەداوە و لەو کارانەی لەسەر
کۆمەڵکوژی کرددوومە ،ئەوانەی کە باس
لە قەاڵچۆ و کوشت و کوشتار دەکا ،ئەوەم
کـــردووە .ڕاســتــە تێکنیکەکەم هونەرییە و
شایەد زۆر جوانکاریی هونەرییشی تێدا نەبێ،
بەاڵم بە خاتری کەسێک و بە حورمەتی ئەو
چاوانەی کە هەمیشە لە دیتنیان بێبەش بووم،
چاوم بۆیان دانەناوە.
دووبارە دەچمەوە سەر خانەی هونەری
بەرگری .کورد چەندە پێویستی بە هونەری
بــەرگــری هــەیــە و ئــەســاســەن هــونــەری
بەرگریی کورد توانیویەتی شان بە شانی
کاڵشینکۆف لە وروژانــدنــی خەبات ،لە
گەیاندنی پەیامی خەبات کاریگەریی هەبێ؟
لە میللەتانی دیکەدا ،مەسەلەن کەسانێکی
وەکوو “ویکتۆر خارا” ئەوانە بە هونەرەکەی
خۆیان لەسەر وشیاریی خەڵک کاریگەرییان
هــەبــووە و هۆنەرمەندانی ئێمەش کەمیان
نــەکــردووە و کەمیان کاریگەری دانــەنــاوە.
ئەگەر هونەر وەک چەکێکی گرینگ کەڵکی
لێ وەرگــرێ کە دوانــەی دانــەبــڕاون لەگەڵ
شـــــۆڕش ،بــەرهــەمــی زۆر دەبـــــێ .ئێستا
دەبینین کە مەسەلەن لە جەریانی ماوەیەک
پێش شۆڕشگێڕانی ئێمە چونەتەوە ناوچە
خەباتیان کردووە .کە شەهید بوون هونەر
و هونەرمەندانی دەروەست خۆیان بەخاوەنی
ئەو خوێنە زانیوە .هەروەها هونەرمەندی
وامـــان هــەبــووە ،هــاتــوون بــۆ ڕێــزگــرتــن لە
شەهید “شــەریــف بــاجــوەر” و هاوڕێیانی
نیشتماندۆستی فــیــداکــار لــە گ ــەردەن ــەی
“تەتە” لەسەر گاشەبەردەکان شتێکی زۆر
باشیان لەسەر شەهید “شەریف باجوەر”
نەخشاندووە و زۆر کەسانی دیکە شایەد لەو
وتووێژە مەجال نەبێ و دەمهەوێ ئەوە بڵێم
هونەری کــوردی شان بە شانی شــوڕش و
پێشمەرگە هەبووە.
سپاس بۆ بەشداریت لەو دیمانەیەدا
سپاس کە بەسەرتان کردمەوە.

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

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

بەڕێوەچوونی سمینارێک بە بۆنەی ٢ی ڕێبەندان
بە بۆنەی ســاڵــڕۆژی دامــەزرانــدنــی کــۆمــاری کوردستان لە
مەهاباد ،ڕۆژی چوارشەممە ١ی ڕێبەندانی ٩٩ی هەتاوی،
سمینارێک لە الیەن کۆمیسیۆنی ئامووزشی حیزبەوە بۆ بەڕێزان
دوکتور ئاسۆ حەسەن زادە و دوکتور هوشمەند عەلی پێکهات.
لەو سمینارەدا د .هووشمەند عەلی لەباری مێژووییەوە ئەو
ڕووداوە گرینگەی نەتەوەی کوردی لێکدایەوە و بە شرۆڤەی
خاڵە بەهێز و الوازەکانی کۆمار ئاماژەی بەوە کرد کە ئەگەر
چی تەمەنی کۆماری کوردستان زۆر کورت بوو ،بەاڵم هەندێک
خاڵی بەهێزی وەک هێمای نەتەوەیی چەشنی ئااڵ ،سوپای مللی،
بایەخدان بە زمــان و ئەدەبی کــوردی ،دامەزراندنی هەروەها
بەشداریکردنی پارچەکانی دیکەی کوردستان لە دامەزراندی
کۆمار هەبووە.
لە بەشی دووهەمی سمینارەکەدا د .ئاسۆ حەسەنزادە باسی
لە شێوەی هەڵسوکەوتی پێشەوا لەگەڵ ناوخۆ و دەرەوەی کۆمار
کرد و ئەو شێوە تەعامولەی پێشەوای ژیرانە ناو برد.
د .ئاسۆ حــەســەنــزادە لە درێ ــژەی قسەکانی تیشکی خستە
سەر ئەو بابەتەی کە هێزی سەرەکیی کۆمار ،چینی عەشایر و
دەرەبەگ بوون و ئەوە بەڕێوەبەری کۆمار بوو کە بە شێوەیەکی
مودێرن ئەو هێزەی مودیرییەت دەکرد .بەڕێزان لە کۆتاییدا
تیشکی خستە سەر سێ خاڵی گرنگ و گوتی ئەزموونی کۆماری
کوردستان بە ئێمە دەڵی لە ئەگەری پێشهاتنی دۆخێکی هاوشێوەی
سەردەمی کۆمار ئەگەر ئەو فاکتورانەمان لەبەرچاو نەگرین و بە
کردەوە خۆمانمان بۆ ئامادە نەکردبێ ،دیسان مێژوو دووپات
دەکرێتەوە .ئەو خااڵنەش بریتین لە یەکگرتوویی بەکردەوەی
ماڵی کورد ،کونتڕۆلی خاکی کوردستان بە گشتی ،کە گڕێدراوی
خالی یەکەمە و پێوەندی باشی نێودوڵەتی.

بانگەوازی هاوبەشی یەکیەتیی الوانی
دێموکرات لەهەمبەر ڕەشبگیریی
الوانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان

هــــەردوو ڕێــکــخــراوی یەکیەتیی الوانـــی دێموکراتی
ڕۆژهــەاڵتــی کوردستان و یەکیەتیی الوانــی دێموکراتی
کوردستانی ئێران لە بانگەوازێکی هاوبەشدا ڕەشبگیریی
الوانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان لە الیەن ڕێژیمی کۆماری
ئیسالمیی ئێرانیان مەحکووم کرد.
لەو بانگەوازەدا ڕوو لە یەکیەتیی نێونەتەوەیی الوانی
سوسیالیست و ڕێــکــخــراوەکــانــی ئــەنــدام لــە یەکیەتیی
نێونەتەوەیی الوانــی سوسیالیست ،لەسەر بــارودۆخــی
الوانــی ڕۆژهــەاڵتــی کوردستان دەڵین :ڕێژیمی کۆماری
ئیسالمیی ئێران لە ماوەی ڕۆژانی ڕابــردوودا شەپۆلێکی
ڕفاندن و دەسبەسەرکردنی الوانــی ڕۆژهــەاڵتــی دەست
پێ کــردووە و نزیک بە  ١٠٠الوی لە شارە جیاجیاکانی
کوردستانی ئێران خستۆتە بەندیخانەوە .ئەو الوانەش کە
دەستبەسەر کراون ،سەرجەمیان هەڵسووڕاوی مەدەنی،
ژینگەپارێزی و فەرهەنگین ،بەاڵم هێزەسەرکوتکەرەکانی
ڕێژیم بهشێوهی نامرۆڤانە و بە بێ لەبەرچاوگرتنی هیچ
ڕێوشوێنێکی یاسایی ،دەسبەسەری کردوون و ئێستاکە
چارەنووسی ئەو الوانە ناڕوونە.
لە کۆتایی بانگەوازەکەدا ئێمه وێڕای گهیاندنی نیگهرانیی
خۆمان و کهسوکاری گیراوهکان بە ئێوە ،داواتان لێ دەکەین
کە بەزووترین کات هەڵوێستتان هەبێ و هەوڵەکانتان وەگەڕ
بخەن بۆ پشتیوانی لەم تێکۆشەرانە ،ئامانجی کۆماری
ئیسالمی لەو کارانە لەناوبردنی کۆمەڵگەی مەدەنییە لە
کوردستانی ئێران ،بێدەنگی سەبارەت بەو هەڵسوکەوتەی
ڕێژیمی ئێران دەرئەنجامی تاڵی لێ دەکەوێتەوە.
ئەو دوو ڕێکخراوەیە دەڵێن داواکارین بێدهنگ نهبن و لەم
پێوەندییەدا ههنگاوی پێویست بۆ هوشداریدان به کۆماری
ئیسالمی هەڵگرن و هاودەنگمان بن بۆ ڕوونبوونەوەی
چارەنووس و ئازادیی ئەم بەندکراوانە.
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بەر چاوی خەڵکی کوردتان
پێ لێل نابێ
(ڕاگەیاندنی ناوەندی هاوکاری لەمەڕ پەلەقاژە تەبلیغییەکانی ئەو
ماوەی ڕابردووی کۆماری ئیسالمی)

د .مستەفا ئیلخانیزادە

لە بۆکان دەسبەسەر کرا
د .مستەفا ئیلخانیزادە ،نــووســەر ،وەرگێڕ و بەرپرسی
«فێرگەی زمانی کوردی و ئەدەبییاتی مندااڵنی ئەدەب» لە
شاری بۆکان دەسبەسەر کرا.
هێزە لیباس شەخسییەکانی ناوەندە ئەمنیەتییەکانی ڕێژیم
لە شاری بۆکان بەیانیی ڕۆژی سێشەممە٦ ،ی ڕێبەندان
هەڵیانکوتاوەتە سەر ماڵی د .مستەفا ئیلخانیزادە و بەبێ
حوکمی پشکنین و دەسبەسەر ناوبراویان گرتووە و لەگەڵ
خۆیان بردوویانە .هاوکات چوونەتە شوێنی کــارەکــەی و
دەستیان بەسەر کۆمەڵێک کەلوپەلی شەخسیی ناوبراو و
کۆمەلێک لە نووسینەکانی داگرتووە.
د .مستەفا ئیلخانیزادە کە تەمەنی سەروو  ٧٠ساڵە ،ماوەیەک
لەوەپێش لە نامەیەکی سەرئاوەاڵدا ڕەخنەی لە بەتااڵنبردنی
سەرچاوە سروشتییەکانی کوردستان و مەترسیی شوینیزمی
تورک و پیالنە مەترسیدارەکانی پان تورکیستەکان بە هاوکاریی
ناوەندە ئەمنیەتییەکانی ڕێژیم لە کوردستاندا گرتبوو .ناوبراو
لەو نامەیەدا تیشکی خستبووە سەر ئەوەی هەم لە ڕێگەی
سەردان و نووسینی نامەوە بۆ نوێنەرانی کورد لە مەجلیس و
کاربەدەستانی ئیداری بۆکان و شارەکانی دیکەی کوردستان
چەندین جار داوای پێڕاگەیشتن بەو کێشانەی کردووە ،بەاڵم
یان بەهۆی هاوبەشیی کاربەدەستان لەو بەرنامانە یان لە
سۆنگەی بەرژەوەندییان لە پشتگوێخستنی ئەم بابەتانەدا،
وەاڵمێکی لێ وەرنەگرتوون.
فێرگەی زمانی کوردی و ئەدەبییاتی مندااڵنی ئەدەب کە
ڕێکخراوەیەکی کولتووریی شاری بۆکانە و تا ئێستا دەیان
کــۆرســی خوێندنی زمــانــی ک ــوردی و پ ــڕۆژەی کــردنــەوەی
کتێبخانەی لە گوندەکانی ئەم ناوچەیەدا بەڕێوە بــردووە،
لە تازەترین چاالکیی خۆیدا بەبۆنەی  ٧٥ساڵەی دامەزرانی
کۆماری کوردستان ڕێوڕەسمێکی بەڕێوە بردبوو.
جێی بیرهێنانەوەیە کە شەپۆلی نوێی ڕەشبگیرەکانی ئەم
دواییانە هەموو شارەکانی کوردستانی گرتووەتەوە و هەتا
ئێستا زیاتر لە  ١٠٠کەس لە چاالکانی سیاسی و مەدەنیی
کورد دەسبەسەر و شوێنبزر کراون.

جەماوەری تێکۆشەر و خۆڕاگریی کوردستان!
لە ماوەی ڕابردوودا دامودەزگا ڕاگەیاندنەکانی کۆماری ئیسالمی دەستیان بە
باڵوکردنەوەی کۆمەڵێک پروپاگەندەی تەلیڤیزیۆنی بە دژی حیزب و ڕێکخراوە
کوردییەکان بە تایبەتی ڕێکخراوە کوردییەکانی کوردستانی ئێران کردووە ،کە
سەرانسەر پروپاگەندەی پڕوپووچ و بێبنەما و بە مەبەستی تێکدانی مێژووی
پڕ لە شانازی بەرەنگاریی میللەتی کورد و شکۆی حیزبەکانی بووە.
دیارە ئەم دیاردەیە بۆ جوواڵنەوەی ڕزگاریخوازانەی گەلی کورد لە ڕۆژهەاڵتی
کوردستان نامۆ نییە و هەمووان بە تایبەتی خەڵکی تێکۆشەری کوردستان
شــارەزایــی تــەواویــان لە مەبەستی بــاوکــردنــەوەی ئــەم بابەتگەلە هەیە کە
دەسەاڵتدارانی کۆماری ئیسالمی مەبەستی چەواشەکارانەی هەیە و دەیانهەوێ
ڕوخساری بەرحەقبوونی جوواڵنەوەی کورد بشێوێنن .بەاڵم دەبینین تا دێت
ڕواڵەتی ڕاستەقینەی کۆماری ئیسالمی زیاتر بۆ خەڵکی ئێران بە گشتیی و
خەڵکی کوردستان بە تایبەتی دەردەکەوێ .کۆماری ئیسالمی هەر لە سەرەتای
دامەزرانیەوە هەموو هەوڵی خۆی داوە کە بە کەڵکوەرگرتن لە هەڵبەستنی
درۆ و دەلەسە و بۆختان و شکاندنی کەسایەتییەکانی نێو بزووتنەوەی کورد،
ڕواڵەتی ڕاستەقینەی خۆی بشارێتەوە و کەلێن بخاتە نێو جەماوەری خەڵکی
کوردستان و ئەحزابی کوردستانی ئێران؛ بەاڵم لەو کارەدا نەک سەرکەوتوو
نەبوو بەڵکوو بە درێژایی ئەم مێژووە هەردەم شکستی هێناوە.
هــەر وەک بــاس کــرا دەزگ ــای تەبلیغات و ڕاگەیاندنی کــۆمــاری ئیسالمی
(صداوسیما) ئەو جارەش بە نیشاندانی ئەو بەرنامە تەلیڤیزیونییە لەژێر ناوی
(لبە دوم تیغ) بە قسەی خۆیان بەئامانجی ڕۆشنگەری لەسەر حیزبەکانی
کوردستانی ئێران بەتایبەتی حیزبەکانی پێکهێنەری ناوەندی هاوکاری باڵو
کردەوە بۆ ئەوەی گوایە خەڵکی کوردستان لە ڕاستیی ڕووداوەکــان و ناخی
حیزبەکان بگەیەنن و بەخەڵکی کوردستان بڵێن ئەو حیزبانە ناتوانن جیگای
ئومید و هیوا بن ،بەاڵم خەڵکی کوردستان لەوە وریاتر و چاوکراوەترن کە
بکەونە داوی ئەو جۆرە لە پروپاگەندە لە دژی حیزبەکانی خۆیان ،بەڵکوو بە
پێچەوانەوە لە ماوەی  ٤٢ساڵی ڕابردوودا بە هەموو ئەو پروپاگەندانەی بە دژی
ئەحزابی کوردستانی ئێران لە الیەن دامودەزگاکانی ڕاگەیاندنی کۆماری ئیسالمی
کراوە ،پێگەی ئەو حیزبانە لەنێو خەڵکی کوردستاندا هەروا بەهێز ماوەتەوە
و هەموو کات لە پرسە نەتەوایەتی و نیشتیمانییەکاندا لە پشتی حیزبەکانی
خۆیان ڕاوەســتــاوەن .هەموو الیەکمان بە ئاشکرا دەبینین کە جوواڵنەوەی
مافخوازانەی خەڵکی کوردستان بە ڕێبەریی حیزبەکانی کوردستان ڕۆژ بە ڕۆژ
لە گەشەکردندایە و کۆماری ئیسالمی لە پەرەسەندنی هەستی نەتەوایەتی لە
کوردستان بەتەواوی نیگەران و دەستەوەستانە و لە ماوەی دەسەاڵتداریی ئەو
نیزامە دیاردەی هەژاری ،بێکاری ،سەرکوت ،ئەشکەنجە و ئێعدام ،بێئێعتباریی
سیاسی و ...کە بەرهەمی دەسەاڵتداریی کۆماری ئیسالمییە ،ئەوە بەشی خەڵکی
ئێران بووە.
دەسەاڵتدارانێک کە بە مەبەستی گەندەڵی زیاتر و بە بەهانەی دژایەتی لەگەڵ
واڵتانی ڕۆژئاوا درێخی واکسێنی کرۆنا لە نەتەوەکانی ئێران دەکەن ،ڕێژیمێک
کە بە شاردنەوەی هەموو ڕاستییەکان لەوانە نەدانی زانیاریی دروست لەسەر
چۆنیەتیی بەربوونەوەی تەیارەی ئۆکراینی لەسەر ئاسمانی تــاران و گیان
لەدەستدانی هەموو مۆسافیران ،ڕێژیمێک کە بە درۆ و شاردنەوە لەسەر
ئاماری گیانلەدەستداوان و توشبووانی ویرووسی کرۆنا تەنانەت لەسەر ژیانی
خەڵکیش هەر درۆ و چەواشە دەکا ،ڕێژیمێک کە هەر لەسەرەتای بەدەسەاڵت
گەیشتنی تێرۆر و تێرۆریزمی کردۆتە کەرەسەی مانەوەی خۆی و شەرعییەتی
پێ داوە ،ناتوانێ بەم جۆرە پرۆپاگەندە نزمانە بەر چاوی خەڵک لێل بکا و بۆ
مانەوەی خۆیان چارەنووس و ژیانی هەموو دانیشتووانی ئێران بکەنە قەڵغانی
پاراستنی خۆیان.
لە بــەرەبــەری بــاوبــوونــەوەی ئــەو دیکۆمنیتارە لە دەنـگوڕەنــگــی ئێران،
دەزگاکانی ئیتالعاتی کوماری ئیسالمی شااڵویکی بەربەرینیان بۆ گرتن ،ئێعدام
و ڕاوودوونــانــی تێکۆشەرانی کۆمەڵگەی مەدەنی ،لە بەشە جۆراوجۆرەکان
ئێران بە گشتی و کوردستان ،بەلووچستان و ئەهواز بە تایبەتی وەڕێخستوە،
ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێران گرتنی کۆمەڵێکی بەرچاو
لە چاالکانی مەدەنی و ژینگەپارێزی و باڵوبوونەوەی ئەم پروپاگەندانە لە
یەک ئاراستەدا دەبینێ و خەڵکی کوردستان و ئێران وشیار دەکەینەوە کە
دەسەاڵتدارانی کۆماری ئیسالمی بۆ داپۆشینی سات و سەودای نوێیان لەگەڵ
واڵتانی دەرەکی دەستی داوەتە سەرکوتی نەتەوەکانی ئێران بە تایبەتی خەڵکی
مافخوراوی کوردستانی ئێران.
بەو مەبەستە کۆمەاڵنی خەڵکی کوردستان و ئێران دڵنیا دەکەینەوە کە ئەم
کردەوانەی کۆماری ئیسالمی نەتەنیا ئێمە لە ئامانجی پیرۆزمان دوور ناخاتەوە،
بگرە خۆشەویستی حیزبە جەماوەرییەکانی کوردستان لە دڵی خەڵکی کورد
زیاتر دەکا و لە هەمان کاتیشدا ئەم ڕاستییە دەسەلمێنێ کە ئێمە بە درێژایی
تەمەنی کۆماری ئیسالمی باسمان لێ کردووە ،ئەویش ئەوەیە کە تا کۆماری
ئیسالمی و دەست و پێوەندەکانی لە ئێران لە دەسەاڵتدا بن نە ئێران ڕووی
ئازادی و بەختەوەری بە خۆیەوە دەبینێ و نە ناوچەکەش ئاسوودەیی و ئارامی.
ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێران
١٣ی ڕێبەندانی ساڵی ١٣٩٩ی هەتاوی

