لە یادی  ١٢٣ساڵەی ڕۆژنامەنووسیی کوردیدا

ژمارە 796

www.kurdistanukurd.com

سێ شەممە 31ی خاکەلێوەی 20 _ 1400ی ئاوریلی 2021

دامهزرانی کۆماری کوردستان ل ه چوارچێوهی ئێرانێکی دێموکراتیکی فیدراڵدا

ڕۆژی 2ی بانەمەڕ (22ی ئاوریل) هاوکاتە
لەگەڵ  12٣ساڵەی دەرچوونی یەکەم ڕۆژنامەی
ک ــوردی ،ڕۆژنــامــەی “کــوردســتــان” لە قاهیرەی
میسر .ئەو کارە مەزنەی لەسەر دەستی «میقداد
میدحەت بەدرخان» کرا ،بوو بە خاڵی وەرچەرخان
لە مێژووی بزاوتی سیاسی و ڕووناکبیریی کورد
لە هەموو بەشەکانی کوردستاندا .لە هەموو ئەو
ماوەیەدا ڕۆژنامەنووسی سەنگەری ڕۆشنگەری
و بــەگــژداچــوونــەوەی دەســەاڵت و داگیرکەرانی
ناسنامهی کوردی و چەکی دەستی ڕووناکبیران
و نووسەران بۆ بەرگری لە خەبات و مافەکانی
نەتەوە بندەستەکەیان بووە.
نـــاوهنـــدی ڕاگ ـهیــانــدنــی حــیــزبــی دێــمــوکــڕاتــی
کــوردســتــان لــه  ١٢٣ســاڵ ـهی ڕۆژنــام ـهگ ـهریــی

کوردیدا وێڕای ڕێز و قهدرزانی له خزمهت و ماندووبوونی ههموو
رێبوارانی ئهم ڕێگایه ،پیرۆزبایی ئهم ڕۆژه له سهرجهم تێکۆشهرانی
ئهم بواره دهکا و پێشوهچوونی ههرچی زیاتری رۆژنامهوانیی ئازاد
و بهرپرسیار له کۆمهڵگای کوردیدا به ئاوات دهخوازێ.

نەتەوەییبوون

شوناسخوازیی ڕوو لە گەشە لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان
سەروتار

تاکە ڕێگا ئەوەیە :پشتی
خەڵکی ڕاپەڕیو بگرن
عەلی بداغی
کــۆمــاری ئیسالمیی ئ ــێ ـران لە
س ــەرەت ــای س ــاڵ ــی ن ــوێ ــدا بـــەدوای
ق ــۆس ــت ــن ــەوەی دوو دەرفـــــــەتدا
دەگـــــــەڕێ .یـــەکـــەم ئـــــەوە کـــە لە
دەرەوە و لە پرسی وتووێژە نوێیە
ئ ــەت ــوم ــی ــی ــەک ــاندا بــە هەڵگی رانی
سزا ئابوورییەکان هەناسەیەکی
بێتەوە ب ــەر؛ دووه ــەم ئ ــەوە کە لە
نێوخۆی واڵت سێزدەهەمین خولی
هەڵبژاردنەکانی سەرۆککۆماری
جـــۆرێـــک م ــه ــەن ــدی ــس ــی بــکــا کە
خەڵکێکی ب ــەرچ ــاو تێیدا بەشدار
بــــن؛ ه ــەت ــا لـــە ڕێـــگـــەی وێ ــن ــە و
دیمەنەکانی بەشداریی خەڵکەوە
ئیدیعای ڕەواییەتی خەڵکی بکا.
شـــەش ســـاڵ لــــەوە پ ــێ ــش و لە
بــەرجــامدا ئ ــەم دەرفــەتــەی ئێستا
کـــۆمـــاری ئ ــی ــس ــام ــی ــی ئ ــێ ـ ـران بە
دوویـــدا ویڵە ب ــە ڕێ ــژی ــم درا :سزا
ئابوورییەکانی لەسەر هەڵگی ران،
ب ــە ســـەدان میلیارد دۆالر پــارەی
بـــلـــۆکـــەکـــراوی بــــۆ ئـــــــازاد کــــرا،
کۆسپەکانی ب ــەردەم وەبەرهێنانی
بیانی لە نێوخۆی واڵتدا هەڵگی را،
ڕێگە بۆ فازێکی نوێ لە پێوەندییە
سیاسی و ئابوورییەکانی لەگەڵ
ک ــۆم ــەڵ ــگ ــەی جیهانی خ ــۆش ک ـرا
و بەگشتی کۆمەڵگەی جیهانی
دەروەستییەکانی خۆی لەبەرامبەر
ئ ــێ ـران ــدا ب ــەدی هێنا .ب ــەاڵم ئێ ران
ل ــەب ــری ئ ــەوە چیی ک ــرد؟ ل ــە یەک
ڕستەدا :ئەوەی دەبوا بیکا نەیکرد
و ئەوەی نەدەبوا بیکا کردی .دەبوا
دەستی لە دوژمنایەتیی ئەمریکا و
ئیس ڕائیل هەڵگرتبا کە ...

تۆڵەیەک کە لە خەڵک دەکرێتەوە
پرسی شوناس و هەوێتیی کوردی هەتا دێ تۆختر و بەرچاوتر دەبێ
دوکــتــور قاسملوو ،سکرتێری پێشووی حیزبی دێموکراتی کــوردســتــان لە
دیمانەیەکدا دەڵێ نەسڵی من نەسڵی خودموختارییە ،بەاڵم ئێمە زەمانەتی ئەوە
ناکەین نەسڵەکانی داهــاتــووی کــورد بــەوە قایل بــن .تازەترین توێژینەوەیەکی
ئاکادمیک لە پارێزگای سنەش ئاشکرای دەکا کە هەویتیی نەتەوەیی لە کوردستان
پەرەی سەندووە.
لەم توێژینەوەیەدا باس لەوە کراوە کە لەالیەک بێکاری ،هەژاری ،پەرەنەسەندن،
بێبەشی و هەاڵواردن لە هەموو کایەکانی ژیانی سیاسی و کۆمەاڵیەتیدا بەرهەست
و پڕ دیــارە و ،لەالیەکی دیکەش کاردانەوەی گشتیی خەڵک بە پرسی کورد لە
بەشەکانی دیکەی کوردستان دەری دەخا ،کە پرسی شوناس و هەوێتیی کوردی
هەتا دێ تۆختر و بەرچاوتر دەبێ و؛ لە بەرامبەردا ئینتیما و هۆگری و بەستراوەیی
بە ناوەند لە کەمی دەدا.
ئەم توێژینەوەیە ئەمەشی بەدەستەوە داوە کە لە ئێستادا پێگەی شوناسخوازی،
هەوێتیویستی و ئاڕمانی خودموختاریی کورد لە پێگە و بەستێنی گوندەکانەوە
هەڵکەندراوە و لە شاردا ڕەگی داکوتاوە .هەروەها سیاسەتی سەرکوت ،ئێعدام،
هێرشی نیزامی و میلیتاریزەکردنی کوردستان و ڕوانگەی ئەمنیەتی بە درێژایی
مێژوو ئاکامی پێچەوانەی بووە .هاوکات سیاسەتی ئابووری و پرسی هەاڵواردنەکان
کە نیزامی سیاسیی ناوەند بەسەر کوردستاندا سەپاندوویەتی ،لەگەڵ سیاسەتی
دانپێدانەنان بە مافە مەدەنی و سیاسییەکان؛ هەستی قوربانیبوونی لە نێو

درێژە لە الپەڕەی ٢

کۆماری ئیسالمی
دەبێ چەک بکرێ

٢

کوردەکاندا بەهێزتر کردووە و ئەوانی پتر ڕەکێشی شوناسخوازی کردووە.
توێژینەوەکە کە پشتی بە زۆر دیمانە و فۆڕمی پرسیار بەستووە ،دەڵێ کە
نیزامی سیاسیی ناوەند لە کوردستان ڕەواییەتی نییە و ئاستی بەشداریی خەڵکی
کوردستانی لە دوا هەڵبژاردنەکاندا وەک بەڵگە بۆ ئەو بابەتە بە نموونە هێناوەتەوە.
هەروەها باس لەوە کراوە کە ڕێکاری حیزبی دێموکرات بۆ چارەسەری پرسی
کورد کە لە چوارچێوەی دروشمی «دێموکراسی بۆ ئێران و خودموختاری بۆ
کوردستان»دا باس دەکا ،لە ئێستادا بەهۆی چوونەسەریی وشیاریی گشتی و
قووڵبوونەوەی هەوێتیویستی و شوناسخوازیی پێگەی بەهێزی جارانی لەدەست
داوە .نەوەی نوێی کورد ئەگەرچی بەشێکی ئێستاش خۆی بە «کوردی ئێرانی»
دەزانێ ،بەاڵم «ئێرانیبوون» الی زۆرینە هۆگرییەکی جوغرافیاییە کە بەرهەمی
پێکەوەژیانی زۆرەملێیە ،نەک هۆگری مێژوویی ،هەوێتی ،سیاسی ،کولتووری و
کۆمەاڵیەتی.
تــوێــژیــنــەوەکــە دەڵ ــێ ڕەوتـــی گشتیی داخــوازیــیــەکــان و تــەنــانــەت دروشــمــی
خۆپیشاندانەکانی سەرشەقامی سااڵنی ڕابردوو لە کوردستان بەرەو ئاراستەی
«کوردستانیبوون» هەنگاوی ناوە و ئەگەرچی ئەم بابەتە لە فۆڕمی مێژووییدا
بۆ بنەما پەروەردەییەکانی حیزبە کوردییەکان دەگەڕێتەوە؛ بەاڵم مەیلی تێپەڕین
لەم ئەزموونە و هاوکات هەڵگرتنی لە ڕەوتی بزووتنەوەی شوناسخوازیی نوێدا
بە ڕوونی بەرچاو دەکەوێ.
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درێژەی سەروتار

تاکە ڕێگا ئەوەیە :پشتی
خەڵکی ڕاپەڕیو بگرن
 ...کــە هەڵی نــەگــرت .دەب ــوا بــەرنــامــەی ئەتومی و هــەوڵــدان بۆ
دەستڕاگەیشتن بە چەکی کۆمەڵکوژی نابایە ئــەوال ،بــەاڵم وەالی
نەنان .دەبــوا وازی لە نانەوەی ئــاژاوە و بشێوی و قەیرانخوڵقێنی
لە واڵتانی دراوسێی دوور و نیزیکیدا هێنابا کە نەیهێنا .دەبوا بە
ئیمزاکردنی دوو کۆنڤانسیۆنەکەی پێوەندیدار بە سپیکردنەوەی
دراو و بەگژداچوونەوەی تاوانە ڕێکخراوەکان ( ،)FATFمتمانەی
کــۆمــەڵــگــەی جیهانی و هــاوبــەشــە سیاسی و ئــابــووریــیــەکــانــی بۆ
الی خۆی ڕاکێشابا ،کەچی ئەوەشی نەکرد .دەبــوا دراو و دۆالرە
دەستکەوتووەکانی بۆ بووژاندنەوەی ئابووریی واڵت و باشترکردنی
دۆخی ژیان و گوزەرانی خەڵک خەرج کردبا ،لەوەش خۆی بوارد.
بەاڵم پێچەوانە :بە پشتبەستن بە سەرچاوە داراییەکانی واڵت ،کۆک و
پۆشتەکردنی میلیشیاکانی بۆ شەڕی نیابەتیی پەرە پێدا .لە پیشەسازیی
مووشەکیی ڕێگەپێنەدراوی خۆی بــەردەوام بوو و ئەو مووشەکە
پێشکەوتووانەی پێچەوانەی هەموو ڕێوشوێنێکی نێونەتەوەیی لە
واڵتێکی دیکەدا و لە دژی ئۆپۆزیسیۆنی دێموکراتی تاقی کردەوە.
کردەوە تێرۆریستییەکانی لە خاکی ئورووپادا دەست پێکردەوە و
ئاستی تاوان و جینایەتی گەیاندە ئەو جێیەی سیلە لە فڕۆکەی مەدەنی
بگرێ و بە ڕۆژی ڕوون حاشاشی لێ بکا؛ هەتا ئەوەی بە بەڵگە قامک
لە چاوی ڕۆ کرا و ناچار بوو بڵێ گرووپێکی سەرەڕۆ ئەم کەتنەی
کردووە .کاتێکیش لە نێوخۆی واڵت خەڵک بۆ داواکردنی مافەکانیان
و ناڕەزایەتی بە دۆخی هەبوو کە هەمووی دەرەنجامی سیاسەتە
چەوتەکانی ڕێژیم بوو ،بەربووە گیانی ئەو خەڵکە .گرتووخانەکانی لە
ئازادیخوازان ئاخنی .بە ئێعدامی چاالکان و سەپاندنی سزای زیندانی
درێژخایەن بــەرەوڕووی خەڵک بــووەوە .کوشتارەکانی بەفرانباری
 ٩٦و خەزەڵوەری  ٩٨دوو نموونەی ئەو خوێنڕشتن و جینایەتانەن
کە دەسەاڵتی کۆماری ئیسالمی لە وەاڵمی داوا مەدەنی و ڕەوا و
دێموکراتیکەکانی خەڵکدا کردنی.
لەو دەرفەتەدا کە بەرجام بۆ کۆماری ئیسالمی خوڵقاندی ،دەبوا
سامانی زۆروزەوەندی واڵت بۆ خەڵکی واڵت خەرج کرابا کە نەکرا
و درا بە حەماس و حوسی و حیزبوڵال و گرووپە جیهادییەکانی دی.
دەبوا واکسەنی دژەکۆرۆنا بۆ خەڵک دابین کرابا ،کەچی سەودا بە
گیانی خەڵک کرا .ئێران تەنیا واڵتی دنیایە کە واکسەن بە پارە دەداتە
خەڵکی واڵتەکەی و لە ئێستادا واکسەن لە نەخۆشخانە دەوڵەتییەکاندا
بە  ٦٠میلیون تمەن بە خەڵک دەفرۆشرێ؛ لەوالش شانازیی بەوەوە
دەکەن کە ئۆرانیۆمیان بە خەستی سەتا ( ٦٠بۆ ئامانجی ئاشتیخوازانە!)
پیتاندووە.
ئێستا کۆماری ئیسالمی بۆ مانەوەی لە دەســەاڵتدا لەگەڵ دوو
الیەن بەرەوڕوویە :خەڵک لە نێوخۆی واڵت و کۆمەڵگەی جیهانی.
هەڵوێستی خەڵک ڕوون و ئاشکرایە ،ئەویش تێپەڕین لە کۆماری
ئیسالمی .لەخۆڕا نییە لە بارودۆخی ئێستادا ،لە ڕاستی ڕاستەوە هەتا
چەپی چەپ دانیان بەوە دادەنێن کە کۆمەڵگە لە دۆخی شۆڕشدایە.
بەناو ڕێفۆڕمخوازان لــەو نێوەدا ڕایــانوایــە کە تاکە چارەسەری
دەربازبوون لەو دۆخە هەڵبژاردنی «ئازاد»! و چارەسەری قەیرانە
ئابوورییەکانی واڵتە .بەاڵم ئەمە خەیاڵی خاوە .نە هەڵبژاردن لەکۆماری
ئیسالمیدا ئازاد بەڕێوە دەچێ و نە خەڵک جارێکی دیکە لەو کونەوە
پێیانەوە دەدرێ.
سیاسەتی سەرکوت و زەبــروزەنــگ ،پێشێلکرانی مافە مەدەنی
و سیاسی و کۆمەاڵیەتییەکان ،ئێعدام ،تێرۆری فیزیکیی ڕێبەران و
ئەندامانی ئۆپۆزیسیۆن لە نێوخۆ و دەرەوەی واڵت و سیاسەتی
ئابووری و وەبەرهێنان کە قەیرانەکانی بێکاری و گرانیی ئێستای
لێ کەوتووەتەوە ،تەنیا بەشێک لەو جینایەت و کارەساتانەن کە هەم
لە دەوڵەتی ڕێفۆڕمخوازەکان و هەم لە دەوڵەتی ئوسولگەراکاندا
بەبێ جیاوازی کراون و بڕیاریان لەسەر دراوە .خەڵک ئیدی هەمووان
دەزانن ڕێفۆڕمخواز و ئوسولگەرا دوو ڕووی یەک دراون و شاعیر
گوتەنی هەردوو دەمی تیژی یەک مقەستن .خەڵک «کۆماری درۆ»یان
زۆر باش ناسیوە و چیدی متمانەی پێ ناکەن .ئەو بەڵێن و درۆیانەی
لە ڕۆژانی پێش «شۆڕش»ـەوە دەرخــواردی خەڵک دەدرێ و هەتا
ئێستاش درێژەی هەیە .لە بەخۆڕاییکردنی بڕق و ئاو و هاتوچۆوە،
هەتا دابینکردنی خانوو و شوێنی نیشتەجێبوون بۆ هەمووان و،
هەتا دەگاتە گرێبەستی  ٢٥ساڵەی ڕێژیم لەگەڵ چین لەم دواییانەدا کە
ڕێژیم ئیدیعا دەکا لە بەرژەوەندیی ئابووریی واڵتدایە؛ کەچی ئامادە
نین نێوەرۆکەکەی ئاشکرا بکەن کە نەکا درۆکانیان ئاشکرا بن ،وەک
بڵێی چینییەکان خۆییتر و مەحرەمتر بن! یان هەر ماوەیەک لەوە پێش
خامنەیی گوتبووی ئامادە نابین لەگەڵ ئەمریکا بکەوینەوە وتووێژەوە
و ئەمریکا هەم دەبێ سزاکانی سەر ئێران هەڵگرێ ،هەم چەند هەزار
میلیارد دۆالر زیان لە سۆنگەی هاتنەدەر لە بەرجام و سەپاندنەوەی
گەمارۆکان بۆ ئێران ببژێرێ؛ کەچی ئێستا خوداخودایانە ئەمریکا
باوەشی بەخێریان بۆ بکاتەوە و لەگەڵیان دابنیشن!
ئێستا کــە ئــەم ڕێژیمە هیچ ڕەواییەتێکی لــە نێوخۆی واڵت و
لەالیەن خەڵکەوە نییە و بەپێی فاکتەکان سەلماندنەکەشی ئاسان و
بەڵگەنەویستە ،دەبێ واڵتانی خــاوەن بڕیار لە گۆڕەپانی سیاسیی
دنیا بۆیان دەرکەوتبێ کە ڕۆژهەاڵتی ناڤین ئارامی و سەقامگیری
بە خۆیەوە نابینێ هەتا ئەم ڕێژیمە لەسەر کار بێ .بۆیە حەق نییە
لەگەڵی بکەونە دانوستانێکەوە کە دیسانەکەش کاڵویان بچێتە سەر.
پێش بەرجام هەموو توانای ئێران پیتاندنی ئۆرانیۆم بە خەستی سەتا
 20بوو ،بەاڵم ئێستا ئۆرانیۆمی بە خەستیی سەروو سەتا  ٦٠هەیە و
پیشەسازیی مووشەکی و چەکی کۆمەڵکوژیشی بە ڕادەیەکی بەرچاو
پێش خستووە .بۆیە ئەگەر بەڵێنی ڕاگرتنی چاالکییە ئەتومییەکانیشی
بدا هەر ماوەیەکە و دوای ئەوەی هەموو ئیمتیازەکانی وەرگرت و لە
تەنگانە ڕەخسا ،سەرلەنوێ تێ هەڵدەچێتەوە.
کۆمەڵگەی جیهانی حەق وایە دەنگی خەڵک ببیستێ و پشتی بگرێ،
هەر ئەوەندە .خەڵک بۆخۆیان ئەم ڕێژیمە دەڕووخێنن.

کۆماری ئیسالمی دەبێ چەک بکرێ
دوای ئــاڵــوگــۆڕی دەســـەاڵت لــە کۆشکی سپی
پــرســی دانــوســتــان لــەگــەڵ کــۆمــاری ئیسالمی و
بە واتایەکی دیکەی بــووژانــەوە و ڕزگارکردنی
بەرجام! خــراوەتــەوە دەســتــووری کــاری واڵتانی
گرێدراوی ئەم بابەتە .بۆ ئەو بەمەبەستە تا ئێستا
چەند گەڕی وتووێژی ئاشکرا و نهێنیش لە ڤییەن،
پێتەختی ئۆتریش بەڕێوە چووە.
حیزبی دێموکراتی کوردستان لە سیاسەتی
ڕەســمــیــی خـــــۆیدا بـــــــەردەوام گــوتــویــەتــی کە
کێشەکانی کۆماری ئیسالمی هەر ئەوە نین کە لە
بەرنامە ئەتومی و مووشەکییەکانی ئەم ڕێژیمەدا
کورت بکرێنە .ئەم ڕێژیمە دژی خەڵکی واڵتەکەی
خ ــۆی و پێشێلکەری مــافــەکــانــیــان و هــۆکــاری
زۆربــەی نائارامییەکانی ناوچەشە .پاڵپشتی لە
تێرۆریزمی دەوڵەتی لەالیەن کۆماری ئیسالمییەوە
کە کۆمەڵگەی جیهانیش کەمی بەلگە لەسەری
بەدەستەوە نییە ،یەکێکی دیکە لەو بابەتانەیە کە
پێویستیە هەم لە دانوستانەکان و هەم لە پێوەندی
و دیپڵۆماسی لــەگــەڵ ئــەم ڕێــژیــمــەدا لەبەرچاو
بگیرێ .ئەم نووسینە ئاوڕێک لە بابەتی تێرۆریزمی
کۆماری ئیسالمی دەداتەوە.
سیاسەتی تێرۆریزمی کــۆمــاری ئیسالمی لە
مێژووی دەسەاڵتدارەتیی ئەم ڕێژیمەدا یەک لەو
پێناسە هەرە دیارانەیە کە ئەم ڕێژیمەی لە ئاستی
دنیادا پێ دەناسرێتەوە .لە نێوخۆی واڵتیشدا
حیزبی دێموکراتی کــوردســتــان ڕەنگبێ یەکەم
قوربانیی تێرۆریزمی کۆماری ئیسالمی لە ئێران و
تەنانەت لە دنیا بێ ،لەبەر ئەوەی ماشێنی تێرۆری
کــۆمــاری ئیسالمی لــەدژی حیزبی دێموکرات و
بزووتنەوەی کورد لە ئێران بە تێرۆری سەرگورد
حەبیبوڵاڵ عەبباسی ،ئەندامی کۆمیتەی ناوەندی
و بەرپرسی شــوڕای نیزامیی حیزب لە هاوینی
ساڵی  ١٣٥٩دەســتــی پێکرد .تــێــرۆرە دەوڵــەتــی
و نێودەوڵەتییەکانی کــۆمــاری ئیسالمی لــەدژی
حیزبی دێموکرات هەتا ئێستاش درێــژەی هەیە
کە دەکــرێ تەقینەوەکەی شەوی یەڵدای بەردەم
دەفتەری سیاسی لە شەوزستانی  ،١٣٩٥تێرۆری
قــادر قـــادری ،فەرماندەیەکی نیزامیی حیزب و
هێرشی مووشەکی بۆ سەر کۆبوونەوەی ڕێبەریی
حیزب لە قــەاڵی دێموکرات لە ١٧ی خەرمانانی
 ١٣٩٧تازەترینی ئەم نموونانە بن .هەروەها لە
کارنامەی تێرۆریستیی کۆماری ئیسالمیدا ناوی
دەیـــان ڕێــبــەری ئــاس ـتبــەرز و ســـەدان ک ــادر و
پێشمەرگە و تێکۆشەری ئەم حیزبە تۆمار کراوە
کە بەرچاوترینیان تێرۆری دوو سکرتێری گشتیی
حیزب ،شەهیدان دوکــتــور قاسملوو و دوکتور
شەرەفکەندی و هاوڕێیانی ئەم دوو ڕێبەرە بلیمەتە
لە تێرۆرەکانی ڤییەن و بێرلینە.

تێرۆر ناهێنێ ،بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا ئەم سیاسەتە
ناتوانێ دەسکەوتێکی بۆ ڕێژیم هەبێ .حیزبی
دێموکراتی کوردستان بــاوەڕی وایــە کە پرسی
کــورد ،پرسێکی سیاسییە و پێویستە لە ڕێگای
دیالۆگ و وتووێژەوە چارەسەر بکرێ و مێژووی
خەباتی کوردیش نیشانی داوە کە ئەم نەتەوەیە
هەتا گەیشتن بە مافە دێموکراتی و ڕەواکانی خۆی
دەست لە خەبات و تێکۆشان هەڵناگرێ.
مێژووی تێرۆر بە مانای چەمکە سیاسییەکەی
ئێستا لە ئێران گرێدراوی ڕێکخراوی فیداییانی
ئیسالمە کــە ســاڵــی ١٣٢٤ی هــەتــاوی لــە الیــەن
موجتەبا نەواب سەفەوییەوە دامەزرا .ئەم گرووپە
النیکەم دوو سەرۆکوەزیرانی ئێران (ڕەزمئارا و
حەسەنعەلی مەنسوور) و چەند کاربەدەستێکی
پایەبەرزی ڕێژیمی شا (بۆ نموونە عەبدولحوسێن
هــەژیــر ،وەزی ــری دەربــار)ـــی تێرۆر کــرد .دیــارە
مەبەست لەو نووسینە ناساندنی تاقمی فیداییانی
ئیسالم نییە ،بــەڵــکــوو دەرخستنی گــرێــدراویــی
کۆماری ئیسالمی و ڕێبەرانی ئــەم ڕێژیمە بەو
گرووپەیە .دوای سەرکەوتنی شۆڕشی گەالنی
ئــێــران خۆمەینی فیداییانی ئیسالم بــە ڕۆڵــەی
فیداکار و دڵسۆزی میللەت ناو دەبــا .خامەنەیی
دەڵـــێ لــەبــەر خــۆشــەویــســتــی نــەوابــی ســەفــەوی
ڕووی کردۆتە سیاسەت ،هاشمی ڕەفسەنجانی
دەڵــێ ئــەو دەمانچەی حەسەنعەلی مەنسووری
پێ تێرۆر کراوە من بۆ فەخرئارایم دابین کردوە.
کەسانی دیاری وەک مەهدەوی کەنی و خەڵخاڵی
جینایەتکار ئەندامی تاقمی “فیداییانی ئیسالم”ی
تێرۆریست بـــوون .ئ ــەوە پێشینەی بەشێک لە
کاربەدەستانی پلەبەرزی کۆماری ئیسالمیی ئێران
بووە کە ئێمە شارەزاییمان لە سەریان هەیە .جیا
لەوەش بیرکردنەوەی ئەوانە بۆ ناردنە دەرەوەی
شۆڕشی ئیسالمی و هەوڵدان بۆ پێکهێنانی ترس
و تۆقاندن لە نێوخۆی واڵت بۆ بەتااڵنبردنی
دەسکەوتەکانی خەڵکی ئێران لە شۆڕشی ساڵی
١٣٥٧ی هەتاویدا و جیا لەوانە لە زۆر ڕێگەی
دیکە کەڵکیان وەرگــرتــوە بۆ زاڵ بــوون بەسەر
ئیرادەی گەالنی ئێران بە شێوەی جۆراوجۆری
وەک :سنووردار کردنی ئازادییە گشتی و تاکە
کەسییەکان ،سەرکوتی گــەالن و ئازادیخوازانی
ڕاپەڕیو ،بەربەست کردنی ئازادییەکان بە هەموو
شێوەیەک لە ڕیگای گرتن ،زیندان و ئەشکەنجە
کردن و ئێعدامی بەکۆمەڵی الوان و شۆڕشگێرانی
گەالنی مافخواز لە ئێران بە تایبەت لە ڕێگای
تێرۆر و ڕەشەکوژی .سیاسەتێک کە تا ئێستاش
بەردەوامە و لە نێوخۆی واڵت و دەرەوەی واڵتیش
لە ڕێگەی دەستوپێوەندییە ئێرانی و بیانییەکانی
وەک حیزبوڵاڵی لوبنان لەسەری سوورە.

ئەمەی ڕوون و ئاشکرایە ئەوەیە کە ڕێژیمی
کۆماری ئیسالمی بەو ماهییەت و مێژوویە کە
هەیەتی لە هیچ بارودۆخێکدا دەســت لە کار و
کــــردەوەی تێرۆریستی هــەڵ نــاگــرێ .تــێــرۆر لە
تەنیشت ئێعدامەکان لــە ئــایــدۆلــۆژیــای کۆماری
ئیسالمیدا بە مەبەستی لێدان لە دژبەرانی الی
ئەوان کارێکی تابڵێی پیرۆزە و شەرعییەت لە دەقە
ئاینییەکانیش وەردەگــرێ .بۆیە لە هیچ بڕگەیەکی
زەمــەنــی و لــە هیچ بــارودۆخــێــکــدا وەالی نانێن،
مەگەر ئەوەی لە ژێر گوشارەکاندا کەم ببنەوە
یان فۆڕم و شێوەی تێرۆرەکان بگۆڕدرێن.
جیا لەوەش ئەزموون نیشانی داوە کە حکومەتە
دیــکــتــاتــۆر و خۆسەپێنەکان لــەکــاتــی تەنگانەدا
پاشەکشەیان کــردووە و دەیکەن .بەتایبەت هەر
ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی لە سەردەمی خومەینیدا
بە خواردنەوەی جامی ژەهر و ئەوەی خامنەیی بە
“نەرمشی قارەمانانە” ناوی دەبا ،نموونەی ڕوون
لە ڕەفتاری ئەو ڕیژیمەیە کە لە پێناو پاراستنی
نیزام و دەســەاڵتــەکــەیــان کــەم و زۆر ناچار بە
پاشەکشە دەبن.
بۆیە بەڵگەنەویستە کە کۆماری ئیسالمی واز لە

ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی ئێران تێرۆری بە
چەکێکی پێویست و گرینگ بۆ حەزف و لەنێوبردنی
نــەیــارانــی خــۆی زانــیــوە .ئــەم ڕێژیمە بــۆ لێدانی
دژبەرانی خۆی بەتایبەت لە نێو هێزە پێشکەوتنخواز
و مافویستەکاندا تێرۆری لە چەشن و شێوازی
جــۆراوجــۆری خۆیدا بەکار هێناوە .هــەوڵــدان و
پیالنداڕشتن بەمەبەستی زەربەوەشاندنی فیزیکی
لە حیزب و الیەنەکان و کەسایەتییە مخالف و
جیابیرەکان کە بە نــاوی تێرۆریزمی دەوڵەتیی
کۆماری ئیسالمی ئێران بۆ هەموو الیەک ناسراوە،
هیچ سنوور و جوغرافیاییەکی نەناسیوە.
بە سەرنجدان بەو فەکتانە ڕوونــە کە تێرۆر،
فەلسەفە و ماهییەتی ئەو ڕێژیمەیە ،ئەو ڕێژیمە
بــێ تــێــرۆر و ســەرکــوت و زەبــروزەنــگ ناتوانێ
درێژە بە حاکمییەتی خۆی بدات .وەک باس کرا
کارنامەی تێرۆریستیی ڕەشی کۆماری ئیسالمی
بۆ کەس شــاراوە نییە .ئەم ڕێژیمە هەم تێرۆری
دەوڵــەتــی کـــردوە و هــەم نــێــودەوڵــەتــی .ســەدان
چاالکیی سیاسیی نــاوبــەدەرەوەی ئۆپۆزیسیۆنی
خۆی تێرۆر کردووە ،ئەویش نەک هەر لە نێوخۆی
واڵت ،بەڵکوو لە پێتەختی واڵتــانــی ئورووپایی

مستەفا مەولوودی

و پــێــشــکــەوتــوودا .هـــەر بــۆ ئ ــام ــاژە پــێــکــردن
جیا لــە تــێــرۆرەکــانــی نێوخۆی ئــێــران و قەتڵە
زەنجیرەییەکان لە نیوخۆی واڵتــی ئــێــراندا ،لە
عێراق لەسەر ئەندامانی حیزبەکانی ئۆپۆزیسیۆن،
لە دەرەوەی واڵت لە ئوڕووپا شاپوور بەختیار،
شەهریار شەفیق ،غواڵمعەلی ئووەیسی ،دوکتور
قاسملوو ،عەبدوڵاڵ قــادری ئــازەر ،فــەرەیــدوون
فــەڕووخــزاد ،عەبدوڵڕەحمان بــروومــەنــد ،کازم
ڕەجەوی ،ڕەزا موزلوومان ،بیژەن فازڵی و ڕەزا
فازڵی ،عەلی ئەکبەر تەباتەبایی ،دوکتور سادق
شەرەفکەندی ،فەتاح عەبدولی ،هومایون ئەردەاڵن
و نووری دێهکوردی لە الیەن ڕێژیمی کۆماری
ئیسالمی نموونەی دیاری کارنامەی تێرۆریستیی
ئەو حکوومەتەن.
جیا لەوە کۆماری ئیسالمی لە پشتی زۆر تێرۆر
و کردەوەی تێرۆریستی بووە کە بەرژەوەندیی
الیــەنــە نــەیــارەکــانــی ئــەم ڕێــژیــمــەی کــردووەتــە
ئامانج .بۆ نموونە :تەقینەوەی ئامیا لە ئارژانتین
لە هاوینی ١٩٩٤؛ زنجیرە تەقینەوەکانی ساڵی
٢٠١٢ی بانکوک لە تایلەند؛ پیالنی تێرۆری “عادڵ
ئەلجوبەیر” ،وەزیـــری دەرەوەی عەڕەبستان
لە واشنگتۆن کە لێیان ئاشکرا بوو ،تەقینەوەی
“دێــهــلــی” لــە هیند لــە ســاڵــی ٢٠١٢؛ کـــردەوەی
تێرۆریستی لە “کێنیا” لە ساڵی  ٢٠١٢و زۆر
کردەوەی تێرۆریستی لە بەحرەین” و  . ...هەر بە
پێی بەڵگەنامەکانی وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا
کۆماری ئیسالمی لە چل ساڵی ڕابــردوودا ٣٦٠
تێرۆری ئامانجداری لە زیاتر لە چل واڵتی دنیا
ئەنجام داوە کە ئەو تێرۆرانە لە ڕێگای سپای
قــــودس ،بــاڵــی دەرەوەی ســنــوورەکــان سپای
پاسدارانی ئینقالبی ئیسالمی ،وەزارەتی ئیتالعات
و حیزبوڵاڵی لوبنان بە وەکالەت و کەسانی سەر
بە ئێران جێبەجێ کراون.
ئ ــام ــاری تــێــرۆرەکــانــی ک ــۆم ــاری ئیسالمی
دەرحەق بە بزووتنەوەی کورد زیاتر لەو ئامارە
گشتییەشن .کۆماری ئیسالمیی ئێران لە ماوەی
چــوار دەیــەی ڕابــــردوودا پتر لە  ٤٠٠کــەس لە
تێکۆشەرانی ئۆپۆزیسیونی کوردی داوهتـ ه بهر
پهالماری تێرۆریستی کە حیزبی دێموکرات بە
تەنیا زیاتر لە  ٣٠٠کادر و پێشمەرگە و ئەندامی
لێ تێرۆر کراوە.
بینیشمان کــە لــە بــڕیــاری مێژوویی دادگــای
ن (مێکۆنووس) لە بەهاری ١٩٩٧دا بەڕوونی
بێرلی 
پەردە لەسەر ئەوە الدرا کە هەموو تێرۆرەکان
لەالیەن کۆمیتەیەکی تایبەت پێکهاتوو لە ڕێبەری
بــااڵ ،سەرۆککۆمار ،وەزیــری دەرەوە ،وەزیــری
ئیتالعات و فــەرمــانــدەری سپای قــودس (باڵی
دەرەوەی سنوورەکانی سپای پــاســداران)ەوە
بڕیاریان لەسەر دراوە.
بۆیە هــیــواداریــن واڵت ــان بــە تایبەت واڵتانی
ئورووپایی لەو مادەیەدا سیاسەت و کردەوەی
تێرۆریستی ڕێژیمی کۆماری ئیسالمیی ئێرانیان
باشتر بۆ دەرکەوتبێ و ئەگەر هەروا هەڵسەوکەوت
و ساتوسەودای لەگەڵ بکەن ،سەیر نییە کۆماری
ئیسالمی بۆ ئامانجی ڕەش و سەپاندنی زیاتری
دەسەاڵتی شوومی خۆی بەرژەوەندی ئەوانیش
واتە ئورووپاییەکان وە مەترسی بخا ،هەر بۆیە
پێویستە پێشی ئەم ڕێژیمە بگیردرێ و بەربەستی
جیددی بۆ ک ــردەوە تێرۆریستییانەی ڕێژیمی
کۆماری ئیسالمیی ئێران دابندرێ.
پێویستە بزووتنەوەی ناڕەزایەتیی کۆمەاڵنی
خەڵکی پشتی بگیردرێ و بێگومان ئەگەر واڵتانی
زلهێز و شوێندانەری دنیا دەنگی مافخوازیی
گــەالنــی ئــێــران ببیستن و ڕێــزیــان بــۆ بــڕیــار و
پەسندکراو و پرەنسیپە جیهانداگرەکانی خۆیان
هەبێ؛ کۆماری ئیسالمی ناتوانێ لە تەڕاتێنەکانی
بەردەوام بێ.
حیزبی دێموکراتی کوردستانیش کە قوربانیی
سەرەکیی تیرۆریزمی ڕێژیمی کۆماری ئیسالمیی
ئێرانە ،بۆ لە قاودانی ماهییەتی ئەو ڕێژیمە ئامادەیە
هاوکاریی هەموو کۆڕ و کۆمەڵێکی بەشەردۆست
بکا و لەپێناو وەگــەڕ خستنەوەی پــەروەنــدەی
تێرۆری ،تێرۆرکراون لە دەرەوە بە تایبەت ئەو
تێرۆرانەی پێوەندییان هەیە بە تێکۆشەرانی کورد
و ئەندامانی حیزبی دێموکرات وەک تێرۆری
دوکتور قاسملوو و سەدان کردەوەی تێرۆریستی
دیکە لە عێراق و هەرێمی کوردستان تێدەکۆشێ.
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ڕۆژی لەدایک بوونی پێشەوا بکەین
بە ڕۆژی هاوپێوەندیی نەتەوەیی
عومەر باڵەکی

یـــازدەی بــانــەمــەری ســاڵــی ١٢٧٩ی هــەتــاوی
(١٩٠٠م) ،واتا  ١٢٠ساڵ لەمەوبەر لە بنەماڵەی
قــازی عەلی لە شــاری سابالغ (مەهاباد)کوڕێک
لــەدایــک دەبــێ و بــە محەممەد نــاودێــر دەکــرێ.
محەممەد لە باوەشی بنەماڵەیەکی خوێندەوار و
دەستڕۆیشتوو ،و پێگەیشتووی ئەو سەردەمدا
گەورە دەبێ و گەشە دەکا و فێری بە خوێندن
و خوێندنەوە دەبــێ .لەتەمەنی الوەتــیدا تێکەڵ
بە کاروباری دادوەری و قــەزاوەت دەبێ و لەو
ڕێگایەوە زیاتر ئاشنا بە دەرد و بەشمەینەتیی
گەلەکەی دەبێ و دەبینین دواتر بیروهزری دەبێ
بە ئیلهام و ســەرچــاوەی خەبات و تێکۆشانی
نــەتــەوەی کــورد و لە ڕەوتــی کــار و تێکۆشانی
نەتەوەییدا بەحەق نازناوی پێشەوای گەلی پێ
دەدرێ  .پێشەوا لە تەمەنی حەوت ساڵییەوە الی
باوکی کە قازیی شاری سابالغ بوو ،وەبەر خوێندن
دەنرێ و بەپێی هەلومەرجی ئەوکات بۆ درێژەدانی
خوێندن دەچێتە خانەقای شێخی بورهان و لە
حوجرەی فەقێیان دەمێنێتەوە و لەو سەردەمە
دایە ژیری و بلیمەتیی پێشەوا بۆ دەوروبەرەکەی
دەر دەکەوێ .تەنانەت لەگەڵ ئەوەدا کە تەمەنی
لەو خوێندکارە دینییانەی لەگەڵیان دەخوێند کەمتر
بوو ،بەاڵم لە بەر تواناکانی وەک سەرپەرستی
خۆیان هەڵیانبژاردووە.
پێشەوا هــەم بــە هــۆی ژینگەی بنەماڵەیی و
هەم ئەو ڕووداوانـــەی لە دەوروبـــەری ڕوویــان
دابوو ،بەتایبەتی دوای مەرگی باوکی کە ئەرکی
دادوەری لە مەحکەمەی شاری کەوتبووە سەر
شــان ،ببوو بە مرۆڤێکی لە کڵ دەرهــاتــوو ،واتا
کەسایەتیی پێشەوا بە چەشنێک پوختە ببوو کە
کردار و گوفتاری کاریگەرییان لەسەر کۆمەڵگە
دادەنــا .ئەو کەسایەتییە ئەوکاتە بە باشی خۆی
دەردەخــا کە ڕێبەریی کۆمەڵەی ژێکاف داوای
لێ دەکەن بێتە نێو ئەو ڕێکخراوەیە ،نەک تەنیا
وەک ئەندام بەڵکوو وەک پێویستیی ڕێکخراوەیی.
چونکە ڕێــبــەریــی ژێــکــاف بەپێی هەلومەرجی
ئەوکاتی کۆمەڵگەی کوردستان هەستیان بەوە
کردبوو کە بۆ ئەوەی هەموو چین و توێژەکانی
کۆمەڵگەی کــوردســتــان لــە دەوری ژێــکــاف کۆ
ببنەوە ،پێویستیان بەوە بوو کە کەسایەتییەکی
وەک پێشەوا ڕێبەریی ئەو ڕیکخراوە وەئەستۆ
بگرێ.

ڕادەگەیەندرێ کە دایک و باوکی سەرپێچیکار
لەو بڕیارە بــەرەوڕووی سزا دەبنەوە .مەرج و
بنەمایەکی دیکە لە پێویستییەکانی سەرکەوتن کە
پێشەوا هەستی پێ کردبوو ئەوە بوو کە گەل دەبێ
یەکگرتوو بێ ،بە واتایەکی دی کلیلی سەرکەوتنی
لە یەکگرتوویی نەتەوەیی دا بەدی دەکرد و بۆ ئەو
مەبەستەش بە هەموو تواناکانی خۆیەوە کاری بۆ
دەکــرد .ئەو بابەتە لە وتــاری پێشەوا لە ڕۆژی
ڕاگەیاندنی کۆماری کوردستان (٢ی ڕێبەندان)دا
ئاوا ڕەنگی داوەتەوە ...“ :لە پێش هەموو شتێکدا
ئیختیالف و دووبــەرەکــیــی عــەشــایــەری کــە بە
دەسیسە و حیلەبازیی ئیستعمارچی و دیکتاتۆران
بۆ ئیستیثمار و خواردن و کرووساندنەوەی ئەو
میللەتە بە قەولی خۆیان (تفرقە بینداز و حکومت
کــن) دەبەینی خستبوون و تا ئەندازەیەک ئەو
ئ ــاورە بڵێسەی ســەنــدبــوو ،بــرای دایــک و بابی
لــە یــەک بــەزانــدبــوو؛ لــە گــۆڕێ هەڵگیرا ،نێوی
عەشیرەت و تەوایف و هەرچی ئەسبابی ئەو
نیفاق و پەرشوباڵوییە بوو فڕێ درا و عموومەن
لەژێر عینوانی حیزبی دێموکراتی کوردستان
کۆبوونەوە و یەک دڵ و یەک زمان تێکرا بەرەو
ئامانجی ئازادی کەوتنە ڕێ”.
پــێــشــەوا لــەگــەڵ ئــــەوەدا ناسیۆنالیست بوو
و هەموو هــەوڵ و تێکۆشانی بۆ ئــەوە بــوو کە
نەتەوەی کورد چارەنووسی بە دەستی خۆیەوە
بێت ،بەاڵم ناسیۆنالیستێکی بەرچاوتەنگ نەبوو،
بەڵکوو بــاوەڕی تــەواوی بە پێکەوەژیانی گەاڵن
هەبوو ،و ئەوە لە قسە و نووسینی هەموو ئەو
کەسانەدا دەردەک ــەوێ کە ئەوکات لە نزیکەوە
ناوچەی ژێر دەسەاڵتدارەتیی کۆماری کوردستان
و شێوەی هەڵسوکەوتی مەئموورەکانی کۆمار
و شەخسی پێشەوایان بینیوە .پێشەوا کەسێکی
ئاشتیخواز بوو .لە ماوەی حوکمرانیی کۆماری

پێشەوا لەپێناو باوەڕەکان یدا مەرگ ی سەربەرزانەی هەڵبژارد و گیان ی
بەخش ی بە ئامانجەکان ی گەل ی کورد ،لە حاڵێ کدا ئەگەر بیویستبا زۆر
ڕێگا هەبوو بۆ ئەوە بتوانێ گیان ی خۆی و تەنانەت برا و ئامۆزاکەی لە
مردن ڕزگار بکا .هەربۆیەشە خەڵ کی کورد دوای هەرسهێنان ی کۆماری
کوردستان و لەسێدارەدران ی پێشەوا و ڕێبەران ی دیکەی حیزبی دێموکراتی
کوردستان ،بیر و ڕێبازی پێشەوا و حیزبی دێموکراتیان بەر نەداوە و لەو
ڕێگایەدا ب ێوەچان خەباتیان کردووە
پــێــشــەوا بــە هـــۆی خــوێــنــدنــەوەی مــێــژووی
جـــوواڵنـــەوەکـــانـــی کــــورد و گ ــەالن ــی دیــکــە و
ڕووداوەکــانــی دوای شــەری یەکەمی جیهانی و
کاریگەرییان لەسەر چارەنووسی نەتەوەی کورد
بە تەواوی هەستی بەوە کردبوو کە گەلی کورد
کاتێک ڕزگــار دەبــێ کە دەروازەکــانــی زانستی
سەردەمی بە ڕوودا بکرێتەوە و بۆ ئەو کارەش
پێویست بوو ڕادەی خوێندەواری و تێگەیشتوویی
لە کۆمەڵگەدا گەشە بکا .بۆیە هەم لەسەردەمی
پێش دام ــەزران ــی کــۆمــاری کــوردســتــان و هەم
لە ســەردەمــی کــۆمــاری کــوردســتــاندا لە فکری
دامــەزرانــدن و کردنەوەی قوتابخانەدا بووە بۆ
ئــەوە مندااڵن و تەنانەت گەورەسااڵنیش تێیدا
بخوێنن و بــە چــرای زانــســت پــــەروەردە بــن و
ڕێگای بەختەوەریی خۆیان و ژیــان بدۆزنەوە.
تەنانەت لەو بابەتەدا مەهاباد و ناوچەی موکریان
بە هــۆی بڕیارێکی گرینگی پێشەوا هەنگاوێک
لە پێش ناوچەکانی دیکەی ئێرانەوە بــوون ،کە
ئەویش ئیجباریکردنی خوێندنی کچ وکــوڕ کە
تەمەنیان گەیشتۆتە قۆناخی خوێندن و ،تەنانەت

کوردستان وەک سەرکۆمار و کەسی یەکەم و
بڕیاربەدەست ،هەموو کات لە هەوڵی ئەوەدا بووە
کە ناکۆکییەکان لەگەڵ فیرقەی میللیی ئازەربایجان
و تەنانەت حکوومەتی تاران لە ڕێگای ئاشتییانە و
لەسەر مێزی وتووێژ و دانوستان چارەسەر بکا.
پــێــشــەوا ڕێــبــەرێــکــی کــــرداری و نــوێــخــواز و
نەریتشکێن بــووە ،و هەموو کات هەوڵی دەدا
لــە خــۆی و بنەماڵەکەیەوە دەســت پــێ بکا؛ بە
تایبەتی ئەو کردارانەی پێوەندییان بە شکاندنی
کۆمەڵێک سوننەتی کۆمەڵگەوە هەبووە .پێشەوا
خۆی دەستپێشخەریی دەکــرد بۆ ئەوە خەڵکی
دیــکــەش بــە دوایـــدا بین و ئــەو شێوە ڕەفــتــارە
جۆرێک لە متمانەی کۆمەڵگەی ئەو سەردەمی
بە پێشەوا دروســت کــردبــوو .لە هەمان کــاتدا
پێشەوا باوەڕی تەواوی بە دێموکراسی هەبووە
و لە قسە و وتارەکانیدا بە ڕوونــی ئیشارە بە
باوەڕمەند بوونی بە دێموکراسی دەکا و ئەوە
خۆی شتێکی دەگمەنە .بۆ؟ چونکە  ٧٥ساڵ لەوە
پێش پێکهاتەی کۆمەڵگەی ئێران و کوردستان

پێکهاتەیەکی بە تەواوی عەشیرەیی و سوننەتی
بوون دەسەاڵتدارەتیی لە دەوڵەت و حکوومەتدا
پــاشــایــەتــی ب ــووە بــە واتــایــەکــی دیــکــە چەمکی
دێموکراسی بە گشتی لە ناوچەی ڕۆژهەاڵتی
نێوەڕاست نەک جێ نەکەوتبوو بەڵکوو شتێکی
نامۆ بــوو .بــەاڵم ئەمە بۆ پێشەوا نامۆ نەبوو،
چونکی باش تێگەیشتبوو کە لە هەر واڵتێکدا بەبێ
بوونی حکومەتێکی دێموکراتیک کۆمەڵگە ناتوانی
بە ئازادی و سەربەستی بگا و ئەوە لە وتارەکەی
ڕۆژی ئیعالنی کۆماری کوردستاندا بە ڕوونی
بەرچاو دەکــەوێ ...“ :دیــارە مەوفەقییەتی ئێمە
ســەراســەر لــە عەینی مــەرامــی دێموکراسی و
لــە نەتیجەی فەعالییەتی حیزبی دێموکراتی
کوردستان و بە پشتیوانیی عالەمی دێموکراتە....
ئەوڕۆ لە نمایندەگانی تەواوی نەواحی ونوقاتی
کوردستان بێڕیعایەتی تەبەقات ئەعەم لە ئاغا و
ڕەعیەت و گەورە و بچووک کۆ بوونەوە و یەک
دڵ و یەک زمان هاواری دێموکراسی دەکەن و
بە ڕێی دێموکراتدا دەرۆن و ئەوە قودرەت و
قووەتی دێموکرات نیشان دەدا”.
پێشەوا کەسایەتییەک بوو کە وەفادار بە بەڵێن
و پەیمانەکانی بــوو .ڕۆژی ئیعالنی کۆمار لە
مەیدانی چوارچرا بەڵێنی دا بە خەڵکی کوردستان
و سوێندی خوارد کە هەتا دواهەناسەی ژیانی
بە ئامانجەکانی گەلی کورد وەفادار بێ و بەپێی
بەڵگەکان و قسەی دۆست و دوژمن کاتێک لە
زیندانی شادا لەگەڵ برا و ئامۆزاکەی (سەیفی
قازی و سەدری قازی) دەستبەسەر بوو و لە
دادگــای نیزامیدا دادگــای دەکــرا ،ئەو پەیمان و
بەڵێن و سوێندەی هەر لەبیر بوو و پێی وەفادار
مــایــەوە .ئــەو بۆ یــەک چرکەش لە دیفاعکردن
لە ماف و ئامانجەکانی گەلی کــورددا تووشی
دوودڵی و دڵەڕاوکێ نەبوو و لەو ڕێیەدا مەرگی
ســەربــەرزانــەی هەڵبژارد و گیانی بەخشی بە
ئامانجەکانی گەلی کــورد لــە حاڵێکدا ئەگەر
بیویستبا زۆر ڕێگا هەبوو بۆ ئەوە بتوانێ گیانی
خۆی و تەنانەت برا و ئامۆزاکەی لە مردن ڕزگار
بکا .لە الیەکی دیــکــەوە خەڵکی کوردستانیش
دوای هەرسهێنانی کــۆمــاری کــوردســتــان و
لــەســێــدارەدرانــی پێشەوا و ڕێــبــەرانــی حیزبی
دێموکراتی کوردستان ،بیر و ڕێبازی پێشەوا و
حیزبی دێموکراتیان بەر نەداوە و لەو ڕێگایەدا
بێوەچان خەباتیان کردووە و شەهیدیان داوە
و تووشی کارەساتی ماڵوێرانکەر بوون .بەاڵم
نــەتــرســاون و ئــازایــانــە ئــەو ڕێگایەیان درێــژە
پێ داوە .بۆیە بە ڕاشکاوی دەتوانین بڵێین کە
پێشەوا لەو سەردەمدا نوێنگەی ئیرادەی بەرزی
نەتەوەیەکی بەشمەینەت بوو ،بۆیە ئیستاش لە
مێژووی نەتەوەی کورددا لە ڕیزی هەرە پێشەوە
و بــە خۆشەویستترین ڕێــبــەر و ســەرکــردەی
نەتەوەیی دادەنرێ.
لە کۆتاییدا پیرۆز بێ ١٢٠ســاڵــەی لەدایک
بــوونــی پــێــشــەوا و بــەو هــیــوایــە کــە ئــامــانــج و
ئاواتەکانی پێشەوا بێنە دی و ڕۆژی لەدایک
بوونی بکرێ بە ڕۆژی هاوپێوەندیی نەتەوەیی
کورد لەهەر چوار پارچەی کوردستان ،چونکە
پێشەوا بۆ کورد ژیا و بۆ کورد گیانی بەخت
کرد.
***

زۆر بە کورتی
ئەم ڕۆژانە یادی سەد ساڵەی لەدایکبوون و
٣٥ساڵەی کۆچی دوایــی هێمن* ،گەورەشاعیر
و -ئەگەر کەس لێم تووڕە نەبێ -سەردەستەی
شاعیرانی شێعری کالسیک لە نیوەی دووەمی
سەدەی بیستەم بەم الوە ،دەکرێتەوە .نووسەران
و شاعیران و بەگشتی ئۆگرانی شێعری هێمن لە
تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکاندا بەشێوەی جۆراوجۆر لە
هێمنی شاعیر و هێمنی «سەوداسەری ئازادی» عەبدوڵاڵ حەسەنزادە
دواون و دەســت و دەم و چــاوی هەموویان
خۆش بێ .بەداخەوە ئەم یادە لەحاڵێکدا نوێ بۆتەوە کە ئەمن بە هۆی
تووشبوون بە ڤایڕۆسی کۆڕۆناوە لە ماڵەکەی خۆم دەستبەسەرم .بۆیە
بەڕاستی نووسینی بابەتێکی شیاوی هێمن بەتایبەتی لەم بارودۆخەدا
بۆ من زۆر دژوارە .بەوحاڵە هەر پێم حەیف بوو هیچ نەنووسم ،چونکە
هەرچی بنووسم -وەک دەڵێن -لە هیچێ چاکترە.
هەر وەک هەمووان بەهەق گوتیان هەڵسەنگاندنی بەرهەمی هێمن
(بە شێعر و پەخشانەوە) دەگەڵ ئەوەی کاری بەنرخی لەسەر کراوە-
بەتایبەتی لەالیەن مامۆستا دوکتۆر عوسمان دەشتییەوە -هێشتا زۆری
دیکەی بەبەرەوە ماوە .کەوایە لەم بارودۆخەمدا ئەمن تەنیا ئاوڕ لە
دووسێ چەمکی کارەکانی هێمن دەدەمەوە:
 ئاشکرایە هێمن نە یەکەم شاعیر و نە یەکەم کەسە کە هەستیان بەگرنگی و بایەخی خوێندن و خوێندەواری و هەر لەوکاتەدا بەجێمانی
نەتەوەی کورد لەو بارەیەوە کردووە ،بەاڵم دیوانی هێمن پڕە لەو بابەتە
و ئەویش بە چ مێتۆدێکی جوان و شیرین! بڕوانن چەند جوان بەرگری
لە ئازادی و یەکسانیی ژن و پیاو و پێویستیی هەوڵدان بۆ فێربوون
پێکەوە ئاویتە دەکا کە دەڵێ:
«دەرکە بشکێنە ،پەچە بدڕێنە ،ڕاکە مەدرەسە
چاری دەردی کوردەواری خوێندنە ،هەر خوێندنە»
یان بە چ شێوەیەکی حەکیمانە و کۆمەڵناسانە ڕوو دەکاتە کچی کورد
و دەڵێ:
«دەکا گیرۆدەتر پیرانی دڵتەڕ ئەو کچە کوردەی
بچتە مەکتەب و بسکی بە مۆدی تازە هەڵپاچێ»
 شاعیری فارس دەڵێ:«اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل ما را
بە خال هندوش بخشم سمرقند و بخارا را»
فۆلکلۆری کوردی لە خۆرهەاڵت دەڵێ:
«وەک بەختەکەی من ڕەشە خاڵەکەی سەر ڕوومەتی
بە ساباڵغێ پێک نایە ،موکوریانە قیمەتی»
ێ دەبێ کە دەڵێ:
لە فۆلکلۆری باشووری کوردستانیش گوێمان ل 
بۆ ماچێکت هەرزانە هەولێر و سلێمانی و کۆ
کەچی هێمن وەردەســووڕێ و ڕوو بە شەنگەبێریی گراویی خۆی
دەڵێ:
«شەنگەبێری گراویی خۆم ،وێنووسی جەماڵ و جوانی
ئێستێش پاڵێنێ وەک جاران لە شوان و مێگەل دەڕوانی؟
وا من پێشمەرگەم دەجەنگم بۆ واڵتی لە تۆ ئازیزتر
نەمدەدا بە تەختی شاهی دەنا بەردەبێری شوانی
ئەمە بۆ گراوییەکەی ،ئێستا هێمنی ئاشقی ژن و جوانی لەگەڵ دەربڕینی
ئەوپەڕی وەفا و سۆز و خۆشەویستی بۆ شەریکە ژیانەکەیدا چ دەڵێ:
بەڵێ ،سەختە و یەکجار سەختە دووری لە ژن ،نامرادی
بەاڵم لە ژن خۆشەویستتر لەالی من ئەتۆی ئازادی!»
 بەاڵم لەالی من شابەیتی هەموو شێعرەکان و شاکاری هەمووکارەکانی هێمن چوارینەیەکە کە ئەوەندەی ئاگام لێیە تا ئێستا کەس
باسیشی نەکردوە .خۆزگە هەمووان بە تایبەتی تێکۆشەرانی ڕێگای
ڕزگاریی کورد ئەو چوارینەیەیان لەبەر دەبوو ،پەیامەکەیان دەبیست و
نێوەرۆکەکەیان دەکردە سەرمەشقی ژیانی خەباتگێڕانەی خۆیان:
«زۆری نەماوە بێتە بەر نەمامی هەوڵ و خەباتم
لە داگیرکەر پاک بێتەوە خاکی پیرۆزی واڵتم
چەک دادەنێم ،گۆچانەکەی جارانم هەڵدەگرمەوە
تۆ هەر بێری بە و من هەر شوان فریشتەی تاسەو ئاواتم!»
بەڕاستی ئەگەر پەیامی ئەم چوارینەیە بیسترابایە و بەدڵ سپێرابایە
خەڵکی کوردستان ئەو هەموو ملمالنەیە لەسەر دابەشکردنی (دەسکەوتی
خەبات) یان باشتر بڵێین خێروبێری ئەم نیشتمانە خێرنەدیوەیان دەبینی؟
لە کەموکوڕییەکان داوای لێبووردن لە خوێنەران و یادی نەمری
هێمن دەکــەم و دەڵێم :کۆڕۆنا خەجاڵەت بێ کە خەجاڵەتی ئازیزانی
کردم.
***
* بۆیە هیچ عینوانێکی بۆ دانانێم ،چونکە خانی و جزیری و نالی و
مەحوی و گۆران و هەژار و هێمن و  ...زۆر لەوە بەرزترن بە لەقەب
و عینوان گەورە بکرێن.
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ئامرازی سەرکوت
لەپێناو مانەوەی زیاتردا
ڕاستە کە کۆماری ئیسالمی هەتا ئێستاش
نەیویستووە بۆ چارەسەری پرسی کورد و
نەتەوەکانی دی لە ئێراندا تێبکۆشێ ،بەاڵم چ
ئێستا و چ لە داهاتوودا پرسی کورد ئی ئەوە
کۆماری ئیسالمیی ئێران هەر لە سەرەتای
هاتنەسەرکاریەوە ،بەمەبەستی نەهێشتنی
جــیــابــیــران و بــیــروبــۆچــوونــی جـــیـــاواز و
دیاکۆ دانا
ســەپــانــدنــی ئــیــدئــۆلــۆژیــی “شــیــعــەی دوازدە
ئیمامی” سەرکوتی کردە ئامرازی سەرەکی بۆ خوڵقاندنی کەشی
ترس و دڵەڕاوکێ و هەروەها کەپکردنی هەر دەنگێکی ناڕازی کە
پرسیار بخاتە سەر سیستەمەکەی .نێوەرۆکی کۆماری ئیسالمی
هاوشێوەی دەوڵەتانی تۆتالیتێر و پاوانخوازی سەدەی بیستەمە
کە بە کەلکوەرگرتن لە دەزگای سەرکوت جینایەت و کارەساتی
بێوێنەیان خوڵقاندووە .وەکوو ڕێکخراوی “ئێس ،ئێس” سەر بە
ئاڵمانی سەردەمی نــازی ،ڕێکخراوەی “چێکا” سەر بە یەکیەتیی
سۆڤیەت پێشوو یان “خێمرە سوورەکان”ی سەردەمی پۆل پۆت لە
کامبووج و ...کە بە کوشتنی میلیۆنان کەس مێژوویەکی دڵتەزێنیان
تۆمار کرد .کۆماری ئیسالمییش بە هەمان شێوە لە ماوەی ئەو
چل و سێ ساڵەدا ،لە هیچ جینایەت ،ئەشکنجە و کوشتارێک درێغی
نەکردووە.
دەزگای سەرکوتی کۆماری ئیسالمی لە ماوەی چوار دەیەی
ڕابردوودا کۆڵەکەی سەپاندنی دەسەاڵتی ڕێژیم بووە .ئەم ڕەوتە
بە سەرکوت و قەدەغەکردنی چاالکی ئــەو حیزب و ڕێکخراوە
سیاسییانە دەستی پێکرد کە لە سەرەتاوە بە ناسینی کۆماری
ئیسالمی ئامادە نەبوون مل بۆ دەسەاڵتەکەی ڕاکێشن ،یان ئەو هێز
و الیەنانەی ئەگەرچی لە سەرەتای شۆڕشدا لەگەڵ ڕێژیم بوون،
بەاڵم پاش ئەوەی ناوکی سەرەکی ڕێژیم هەموو دەسەاڵتەکانی بە
تەواوی جێگر کرد ،هەموویانی لە گۆڕەپانی سیاسیی ئێران وەدەرنا
و ،بە پشتبەستن بە سیاسەتی ئێعدام ،ئەشکنجە ،زیندانی و بێ
سەروشوێن کردن لەگەڵیان ئامبازی نەیاران و ڕەخنەگرانی بۆوە.
ئێستاش پاش چوار دەیە کەشی داخراوی سیاسی و میلیتاریستی
لە خزمەت بەردەوامیی ئەم سیاسەتەیە.
ســەرکــوتکــردنــی هــەر دەنگێکی نــاڕازیــی کەمینە ئایینی و
نەتەوەییەکان کە لەگەڵ ئەودا هاوڕا نین ،ڕوویەکی دیکە دەزگای
تێرۆری کۆماری ئیسالمییە .هەروەک چۆن لە ٢٨ی گەالوێژی ساڵی
ن
 ١٣٥٨دا ،بە دەرکردنی فەرمانی جیهاد بەدژی خەڵکی کوردستا 
دەستی کرد بە جیناییەتێک کە هەتا ئێستاش بە شێوازی جۆراوجۆر
هەر درێژەی هەیە .ئەم سەرکوتە نەتەوەکانی دیکەی وەک بەلووچ
و عەڕەبیش دەگرێتەوە .تێرۆری ڕێبەرانی سیاسی ،ئیلیت و بژاردە
سیاسی و فەرهەنگییەکانی دژبەری کۆماری ئیسالمی لە دەرەوە
و نێوخۆی واڵت بەشێکی دیکە لە ڕوزوومەی دەزگای سەرکوتی
کۆماری ئیسالمین.
سەرکوتکردنی خۆپیشاندان و ناڕەزایەتییەکانی خەڵک ،ڕوویەکی
دیکەی سەرکوتکارییەکانی ڕێژیمە کە لەوەشدا ئەوەندەی بۆی
کراوە خوێنی ڕشتووە و الوی لە بەند خستووە کە سەرکوت کردنی
خۆپیشاندانەکانی “کوی دانشگاە” لە ساڵی  ،١٣٧٨ناڕەزایەتییەکانی
ساڵی  ،١٣٨٨ناڕەزایەتییەکانی بەفرانباری  ١٣٩٦و خەزەڵوەری
 ١٣٩٨چەند نموونەیەکی ئەم ڕەوتەن.
لە ئاستی نێودەوڵەتیدا ،سااڵنە ئەو ڕێژیمە لە الیەن ڕێکخراوە
و دەوڵەتانی داکۆکیکەری مافی مرۆڤ بەهۆی پێشێلکردنی مافی
مرۆڤەوە مەحکووم دەکــرێ ،بــەاڵم ڕێژیم بێ ئــەوەی گوێی بەو
مەحکومکردن و گوشارانە ببزوێ -وەک چۆن هەر ئەم حەوتوویە
 8کاربەدەست و سێ دەزگای بەڕێوەبەریی ئەم ڕێژیمە لە سۆنگەی
سەرکوتی خەڵک لە خۆپیشاندانەکانی خەزەڵوەری ساڵی ٩٨ەوە
لەالیەن یەکیەتیی ئورووپاوە سزا دران -لە سیاسەتی سەرکوت،
ئەشکەنجە ،زیندانی کردن و ...بەردەوام بووە .هۆکارێکی ئەمەش
بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە کە ئەم رێژیمە مانەوەی خۆی لە دەسەاڵتدا و
هێژمۆنیی ئیدئۆلۆژیکیی خۆی تەنیا تەک ڕەهەندیکردنی کۆمەڵگە
لە ڕێگەی سەرکوت ،کۆمەڵکوژی ،نەهێشتن و الدانی جیابیران و
دەنگە ناڕازییەکاندا دەبینێ و ،هەتا باری گرانتر بێ و پتر خۆی لە
تەنگانەدا ببینێ ،ئەوەندە پتر بە الی سەرکوتدا دەشکێتەوە.
سیاسەتی ســەرکــوت لە پێکهاتەی کــۆمــاری ئیسالمییدا وەک
زۆربــەی پــڕۆژە حکوومەتییەکان دابەشکاریی بۆ کــراوە .بەشی
زانیاری (ئیتالعاتی) لەو بازنەیەدا دەوری سەرەکی لە دەستنیشان
کردن و ناساندنی خەڵکی ناڕازی و دژبەرانی ڕێژیمی هەیە کە زۆر
جار بەر لەوەی خۆپیشاندانێک بکرێ یان کردەوەیەکی ناڕەزایەتی
و دژبەرانە ڕوو بدا ،چاالکان و هەڵسووراوە مەدەنییەکانی کۆمەڵگە
دەگرێ و دەسبەسەریان دەکا .بەپێی چاڕتی سازمانیی ڕێژیم پتر
لە  ١٦ناوەندی زانیاری (ئیتالعاتی) لە ئێران بە جیاوازیی کار و
قورساییان خەریکی جێبەجێکردنی سیاسەتەکانی سەرکوتن کە
وەزارەتــی ئیتالعات ،ئیتالعاتی سپای پاسداران ،ئیتالعاتی هێزە
ئینتیزامییەکان و ئیتالعاتی دەزگای قەزایی دیارترینیانن.
بەشی عەمەلیاتیی سەرکوت کە هەم هێزە ئینتیزامییەکان ،گاڕدی
دژی شۆڕش ،بەسیج ،سپا ،ئەڕتەش و بەشە نیزامییەکانی دیکەی
ئۆرگانیزمی ڕێژیم دەگــرنــەوە ،سەرچاوەت ماڵی و ئیمکاناتێکی
یەکجار زۆریان بەدەستە.
دەزگــای داد کە بڕیار لەسەر پــەروەنــدە سیاسییەکان -کە لە
ناوەندە ئەمنیەتییەکاندا دروست دەکرێن -دەدا ،لە تەنیشت بەشی
میدیا و دەزگای پڕوپاگندەی ڕێژیم بە بودجەی دیار و نادیاری
بێحسێبەوە دوو قــۆڵــی دیــکــەی دەزگـــای ســەرکــوتــی کــۆمــاری
ئیسالمین.
***

كۆماری ئیسالمیی بهڕواڵهت بههێز و
ل ه ههناودا هڵۆڵ و کڵۆڵ
ئ ـهگ ـهر ب ـ ه پ ــڕوپ ــاگ ــان ــدا و بلۆفلێدان هكانی
ك ــارب ـهدهس ــت ــان ــی ك ــۆم ــاری ئیسالمی ب ــێ ،ئ هو
ڕێژیم ه ب ه ی هكێك ل ه گ هورهترین زلهێزهكان،
النیك هم ل ه ناوچ هی ڕۆژه ـهاڵت ــی نێوهڕاس تدا،
ب ه حیساب دێ .ل ه الی هك ب هرنام هی درێژخای هن
و ست ڕاتیژیكی چ ـهك ــی ئ ـهت ــۆم ــی و ئێنرژیی
ئ هتۆمی ب هدهست هوهی ه کە س هدان میلیارد دۆاڵر
ل ـ ه س ـهرم ــای ـهی گ ـهالن ــی ئێ رانی تێدا ب ـ ه فێڕۆ
داوه و دن ــی ــای پێوه س ـهرگ ـهرم كـــردووه و ل ه
الی هكی دیك هوه ب هرنام هی مووش هكیی زیرهك و
درێژم هودای وهڕێ خستووه و ل ه ڕاستیشدا تا
ئ هو ڕاددهی ه چووهت ه پێش ك ه واڵتانی ناوچ هی
ڕۆژهـــهاڵتـــی ن ــێ ــوهڕاس ــت ــی ن ــی ــگ ـهران كــــردووه.
ســــهرهڕای ئ ـهوان ـهش ه ـهرل ـ ه س ـهرهت ــای هاتن ه
س هركاری هوه دهستی كردووه ب ه دهستێوهردان
ل ه كاروباری واڵت ه الوازهكانی ناوچ ه و ه هر ل ه
عێ ڕاق هوه بگره تا سووری ه ،لوبنان و ی هم هن
دهست ه و تاقمی نیاب هتیی تێدا پێ كهێناون ك ه
وهك ئاش س هرمای هی گ هالنی ئێ ران ه هڵدهمژن
و به هـــهزاران گیرفانی ق ــووڵ ب ه دۆاڵرهك ــان ــی
ب هدهستهاتوو ل ه ن هوت و گازی گ هالنی ئێ ران
دهئاخنرێن.

وهاڵمی چاالكیی سیاسیی حیزب و ڕێكخ راوه
دژب ــهرهك ــان ــی خ ــۆی بــ ه تــێــرۆر و ئ ــێ ــع ــدام و
ئ هشك هنج ه و هێرشی نیزامیی ڕێگا پێن هدراو
دهداتــهوه ،ه هر وهك چۆن ل ه م ــاوهی چل ساڵ
دهس هاڵتی ن هگریسی خۆیدا ب ه دهیان ڕێب هر و
كادر و پێشم هرگ هی حیزب و ڕێكخ راوه كوردی
و ئێ رانیی هكانی ل ـ ه دهرهوهی سنوورهكانی
ئ ــەم واڵت ــە تێرۆر ك ــردووه .هــهروهك چ ــۆن ل ه
ب هرامب هر كۆبوون هوهی سیاسیی ڕێب هرای هتیی
حیزبی دێموك ڕاتی ك ــوردس ــت ــاندا مووش هكی
درێژم هودای زیرهكی ب هكار هێناوه و چ هندین
ك هس ل ه ڕۆڵ ه ه هڵك هوتووهكانی گ هلی كورد و
حیزبی دێموك راتی كوردستانی ل هس هر میزی
ل ــێ ــك ــدان ـهوهی س ــی ــاس ــی و بـــــهدهوری جێگای
كۆبوون هوهدا ،ل ه كادری ڕێب هری و پێشم هرگ ه
ل هخوێ ندا ش هاڵڵ كردووه.
ڕێژیم ل ه عێ ڕاق ،ل ه سووری ه ،ل ه لوبنان و
ل ـ ه ی ـهم ـهن ،ب ـهدهی ــان گ ــرووپ ــی تیڕۆڕیستیی
پــــهروهرد ه كـــردووه و ل ـ ه گیانی خ هڵكی ئ هو
واڵت ــان ـهی بـــهرداون .به هەموو ئ ـهو جینای هت
و دهس ــت ــێ ــوهردان و تیڕۆر و ئ ــاژاوان ـهی ك ه ل ه
نێوخۆی ئ ــێ ـران و ل ـ ه دهرهوهی ئ ــێ ـران وهڕێ ــی

جگ ه ل همان ه ب هرنام ه نیزامیی هكانی ڕێژیم ه هم
ل ه سپای پاسداراندا ،ه هم ل ه سپای قودس ك ه
تایب هت بۆ دهستێوهردان ل ه كاروباری واڵتانی
ئیسالمی و غ ـهی ــره ئیسالمی پ ــێ ـكه ــات ــووه و
ه هروهها ب هسیج و دام ــودهزگ ــای سیخوڕی و
ت هنان هت دامودهزگــــای ت هخریبی ف هره هنگیی
گ هالنی ناوچه ،ب ه شێوهی هكی ب هرباڵو كاریان
ل هس هر دهكرێ و ب هشی ه هره س هرهكیی داهاتی
ئێ ران ل هو ب هرنامان هدا خ هرج دهكرێ.
ل ه نێوخۆی واڵتدا ه هیك هلی ڕوو ب ه دهرهوهی
نیزام ل هوهش ب ههێزتر نیشان دهدرێ و هێزی
م ــاس ــوول ــك ـهی ڕێــژیــم لــ ه بــهرامــبــهر خ هڵكی
وهزاڵ ـهه ــات ــووی ئێ راندا زۆر ل ـهوهش ب ههێزتر
خۆی نیشان دهدا .ناڕهزای هتیی ەكانی كۆم هاڵنی
خ هڵك ب ه كوشتاری ب هكۆم هڵ وهاڵم دهدرێن هوه و
ه هر دهنگێكی ناڕازی ڕووب هڕووی دڕندان هترین
شك هنج ه و زیندان و ت هنان هت ئێعدام دهبێت هوه.
ڕوو ب ه كۆم هاڵنی خ هڵكی ئێ ران ب ه گشتی و
چاالكانی مافی ن هت هوهكانی ژێردهست هی ئێ ران و
چاالكانی م هدهنی و مافی مرۆڤی و ژینگ هیی و
چاالكانی ژنانی مافزهوتك راو و زوڵ ملێك راوی
ئێ ران و چاالكانی بواری سینفی و ب هكورتی ه هر
ك هس و الیەنێك س هر ببزێوێ و داوای مافێك
بكا ،ڕێژیم ب هوپ هڕی دڕندهیی و توندوتیژیی هوه
دهج ــووڵ ــێ ــت ـهوه و ه ــهوڵ دهدا هــهر دهنگێكی
مافخواز ل ـ ه نوتف هدا خ هف ه بكا .ل هب هرامب هر
كاسبكارانی س هرسنوورهكان ب ه تایب هت ل ه
كوردستان ،ئ ههواز و بەلوچستان ب هوپ هڕی
دڕندهیی هوه دهجووڵێت هوه و كۆڵب هرانی كورد و
كاروانچیانی بەلوچ ك ه بۆ دابی نكردنی نانی
منداڵ هكانیان شانیان وهب هر كارێكی ئاوا دژوار
و پڕمەترسی داوه ،وهب هر دهستڕێژی گولل ه دهدا
وم هزلومان ه دهیان كوژێ یا برینداریان دهكا.
ڕێژیم ل ه ه همو ئ هو جێگایان هی ك ه هاوكێش هی
هێز ب هالی دامودهزگا س هركوتك هرهكانی ئ هودای ه
و تا ئ هو جێگای هی ك ه ب هرامب هرهك هی ل هخۆی
الوازتره ،وهك ه هیك هلێكی ترسێن هر دهردهك هوێ
و زۆریـــش ب ههێزتر لـــهوهی ك ـ ه ه ـهی ـ ه خۆی
نیشان دهدا.

خــســتــوون ،ش ــێ ــرهب ـهف ــری ــن ـهی ـهك ــی ل ــ ه خ ــۆی
درووست كردووه ك ه ئ هگ هر ب ه جوانی س هیری
ه هناوی داڕزاو و ه هڵوهشاوی ن هكرێ ،حیسابی
زلهێزێكی بۆ دهكرێ و ل ه زۆر بواردا باجی پێ
دهدرێ ،ل هجیاتی ئ هوهی ك ه ب هرب هرهكانی ل هگ هڵ
بكرێ و ه هوڵ بدرێ دهستی كورت بكرێت هوه.
ه هروهك چۆن ب هداخ هوه ه هم ل ه الی هن واڵتانی
ئــورووپــایــیــهوه و هـــهم جـــاروبـــار لــ ه الیــهن
ئ همریكاوه ،باجی پێ دهدرێ و هێندهی دیك ه
ب هرهو ل هخۆبای یبوون هان دهدرێ.
بــهاڵم ئ ـهو ه هیك هلە و قـــەوارە ترسێن هرهی
ب هڕواڵەت نیشان دهدرێ ،ل ه ه هناودا ب هتاڵ و
داڕماوه .نیشان هكانی ئ هو داڕمان هش ڕۆژب هڕۆژ
زیاتر دهردهك هون .ل هباری ئابووریی هوه ڕێژیم
ل هوپ هری الوازی و ب ێب هرنام هیی دای ه .نیزیك هی
 %٦٠ی كۆم هاڵنی خ هلكی ئێ ران گ هیشتوون ه
ژێ ــر هێڵی هـــهژاری .ه ـهر ب هپێی ئامارهكانی
خ ــودی ڕێژیم زیاتر ل ه  %٣٧ل ه دهست هكانی
كار و پسپۆڕی ل ه ئێ راندا بێكارن .ت هنان هت
ل هنێو ئ هو ك هسان هدا ك ه خوێندنی بااڵیان ت هواو
كردووهو خاوهن پسپۆڕین ،زیاتر ل ه %٢٥یان،
یان بێكارن یا ڕوو ل ه كرێكاری و كۆڵب هری
دهك ـهن .كۆم هڵگەی ئێ ران ب هت هواوی شی رازهی
تێك چووه و ساڵ ل ه دوای ساڵ زیاتر ل ه ت رازان
و قەی رانی جۆراوجۆردا نوقم دهبێ .پیشەسازیی
ئێ ران جگ ه ل ه هێندێك ب ــواری وهك ب هرنام هی
ئ هتۆمی و مووش هكی ك ه نیزیك ه %٣٠ی داهاتی
ئێ رانی قــووت داوه و ت ــا ئێستا بچووكترین
دهسك هوتیشی ن هبووه و تەنیا بووهت ه هۆی
گ همارۆی ئابووری ،زوورب ـهی سەنع هت هكانی
دیك ه ب هرهو ن همان چوون .ت هنان هت ل ه ه هندێك
ب ــواری گرین گدا ك ه ئێ ران پێیان هوه ناوبانگی
جیهانی ه هبوو ،وهك ن هوت ،گاز ،پست ه ،ف هرش،
زهع ــف ـهران و زۆر ب هره همی ه هناردهیی دیكه،
وهزع ل هوپ هڕی خ هراپی دایه .بارودۆخی ڕێژیم
ل ه باری ئابووریی هوه گ هیشتووهت ه جێگ ای هك
ك ه بچێ ل هگ هڵ چین گرێبەستی  ٢٥ساڵ هی
ناب هراب هر و تــهواو پێچەوانەی بەرژەوەندیی
نیشتمانی ئیمزا بكا و هێندێك جێگا و بواری

مستەفا شەڵماشی

ئابووریی ست ڕاتیژیك و گرنگ ه هرزانفرۆش
بكا.
ل ه باری ئیدۆلۆژیک و سیاسییش هوه ڕێژیم
ب هت هواوی شكستی خواردووه .ل ه ناردن هدهرهوهی
شۆڕش هك هیدا بۆ واڵتانی ناوچ هی ڕۆژه هاڵتی
نێوهڕاست هیچ دهسك هوتێكی ن هبووه .س هرهڕای
حات همب هخشی ب ه داه ــات ــی كۆم هاڵنی خ هڵكی
ئێ ران هوه و خ هرجكردنی س ـهدان میلیارد دۆاڵر
بۆ كڕینی هـــهوادار ل ـهو واڵت ــان ـ ه دا ،ت هنان هت
كۆم هاڵنی خ هڵكی شیع هش ل ه باشووری عێ ڕاق
و لوبنان و جێگای دیك ه خۆپیشاندان ل ه دژی
دهستێوهردان هكانی ئ هو ڕێژیم ه ل ه واڵت هك هیاندا
دهك هن .ل هنێو ئێ رانی شدا ڕێژیم لە بارودۆخێ کدایە
کە ئ هگ هر ئێستا ه هڵبژاردنێكی ئازاد بكرێ شك
ل هوهدا نیی ه كه سەت ا %١٠ی كۆم هاڵنی خ هڵكی
ئێ رانی دەگ ــەڵ ــدا نییە .ل ـ ه ب ــاری برهوپێدانی
م هڕام و بۆ چوون ه م هزه هبیی هكانیشی هوه ن هك
ت هنیا س ـهرك ـهوت ــوو ن ـهب ــووه ،ب هڵكو زبرێکی
قورس و گ هورهشی ل هو م هڕام ه داوه ك ه ش هو
و ڕۆژ دههۆڵی بۆ دهكوتێ و ب هپێی بۆچوونی
زۆرب هی پسپۆڕان ،كۆم هڵگەی ئێ ران ل ه ماوهی
ئ هو چل ساڵ هدا ،ساڵ ل ه دوای ساڵ زۆرتر ل ه
دین و م هزه هب دوور ك هوتووهت هوه و ئێستا
شیمان ه دهك ــرێ كه ئ هگ هر ترسی ئەشك هنج ه
و ئــــازاری ك ــارب ـهدهس ــت ــان ــی ڕێ ــژی ــم ــی ل هس هر
ن هبێ ،كۆم هڵگەی ئێ ران الیی كترین كۆم هڵگەی
ڕۆژه هاڵتی نێوهڕاست بێ.
ل ه ب ــاری نیزامی و ئ همنیی هتیش هوه ڕێژیم
س ـهرك ـهوت ــن ــێ ــك ــی ب ـ ـهرچ ــاوی ن ـ ـهب ــووه .ڕاس ــت ـ ه
ل ـهب ـهرام ــب ـهر ك ــۆم ـهالن ــی خ ـهڵ ــك ــی بــێچــهك و
بێدهس هاڵتدا زۆر ماسوولك هی ل هخۆی نیشان
داوه و ب ه كوشتار و ئیعدام و ئازار و ئ هشك هنج ه
توانیوی هتی ترسێك ل ه دڵی كۆم هاڵنی خ هڵ كدا
دروس ــت بكا -ك ـ ه دی ــاره ئ ـهو ت ــرس ـهش ڕۆژ
ل ـ ه دوای ڕۆژ و ســاڵ ل ـ ه دوای ســاڵ زیاتر
شكاوه -ب هاڵم ل ه ب هرب هرهكانی ل هگ هڵ دوژمن ه
دهرهكیی هكان یدا ك ه ب ه دهستی خۆی كردوونی ه
دوژمن ،هیچ س هرك هوتنێكی ب هدهست ن ههێناوه.
ڕێژیم ك ه ب هپێی ست ڕاتیژیی هكی درێژخای هن
نیازی ه ـهب ــووه دوژمنای هتی و ب هرب هرهكانی
ل هگ هڵ ه همو ن هیارانی خ ــۆی بگوازێت هوه بۆ
دهرهوهی ئێ ران و ل ه ڕێگای پێكهێنانی گرووپ
و تاقمی چ ـهك ــدار و تێرۆریستیی هوه ش هڕی
ن ــی ــاب ـهت ــت ــی ــان پ ــێ ب ــك ــا و ب ـ ه ق ـهول ــی خ ــۆی ل ه
دهرهوهی سنوورهكانی ئێ ران دوژمنانی ف هڕزیی
خ ــۆی تێك بشكێنێ ،ســـهرهڕای ب ه فێڕۆدانی
س هرمای ه و كادرێكی نیزامیی زۆری خۆی،
هیچ دهسك هوتێكی ب هرچاوی ن هبووه .ت هنان هت
ن هیتوانیوه ش ـهڕ ل ـ ه نێوج هرگ هی خۆیش یدا
دوور بكات هوه .چونك ه تا ئێستا چ ل ه ناوچ هدا
و چ ل ه نێوج هرگ هی دهس هاڵتی خۆیدا زهبری
زۆر گــــهورهی خـــــواردووه ،بــێئــهوهی بتوانێ
ت ــۆڵ ـ ه ب ــك ــات ـهوهو ت ـهن ــان ـهت دڵــی ك ـهس ــوك ــاری
كوژراوهكانی خۆیشی ڕازی بكا.
ڕێژیمی ك ــۆم ــاری ئیسالمی ب ه پێچ هوان هی
ئیددیعاكانی خۆی ،ل ه باری هێزی ئ همنیی هتی
و زانیاری پاراستنیش هوه ل ه تاقیكردن هوه دهر
ن هچووه و ن هیتوانیوه ئ همنیی هتی مۆره ئەمنیەتی
و پسپۆڕی و ناوهند ه ست ڕاتیژیی هكانی خۆی
دابین بكا.
ل ه ماوەی هكی كورتی زهمەن یدا ل ه پسپۆڕهكانی
زانستی فیزیكی ئ هتۆمی كەسانی وهك مست هفا
ئ هحم هدی ڕهوش هن ،م هجید ش ههریاری ،مەسعود
ع ــەل ـیم ــح ــەم ــم ــەدی ،داریـــــووش ڕەزایـــینـــژاد،
ح هس هن تێه رانی موقەدم و موحسین فەخریزاد ه
ل ه نێوج هرگ هی دهس هاڵتی ڕێژی مدا ك ــوژراون.
ه هروهها ت هقین هوهی عەمباری مووش هكی ل ه
ت ــاران و كوژرانی حەسەن تێه رانی موقدم ك ه
ب ه دام هزرێن هری ب هرنام هی مووش هكیی ڕێژیم
ناوی دهب را ل ه گ هڵ  ١٧ك هسی دی ،یان کوژرانی
ك هسی دووهمی ئەلقاعیدە (عەبدوڵاڵ ئەحمەد) ك ه
بۆ پاراستنی ئ همنیی هتی خۆی پ هنای بۆ ڕێژیم
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ڕهعیهتی سیاسی و ههڵبژاردن ل ه ئێراندا

ڕهحمان سهلیمی

٢٨ى جۆزهردانی ئهوساڵ ههڵبژاردنی دهوری
ســێــزدههــهمــی ســـهرۆككـــۆمـــاری و هــاوكــات
ه ـهڵــبــژاردنــی شــــووڕای ش ــار و گــونــدهكــان ل ه
ئــێــران بـهڕێــو ه دهچ ــێ .ههرچهند ئهنجامی ئهو
ههڵبژاردنه وهك ههموو ههڵبژاردنهكانی پێشوو
لـ ه چــوارچــێــوهی كــۆمــاری ئیسالمیدا ناتوانێ
دهورێــكــی گرینگی لهسهر چــارهنــووســی خهڵك
ه ـهبــێ ،بـــهاڵم هــهڵــبــژاردن وەک دیــاردەیــەکــی
سیاسی و کۆمەاڵیەتی لە زۆر ڕووهو ه شایانی
لێوردبوونهوهیه .لهوانهی ه گرینگترین پرسیار
ل ـهو پهیوهندییهدا ك ه دهبــێ ل ه خۆمانی بكهین
ئـهو ه بێ ك ه ل ه بنهڕ هتدا ئامانج ل ه ههڵبژاردن
یان فهلسهفهی ههڵبژاردن چیی ه و ئایا دهكرێ ل ه
چوارچێوهی سیستهمێكی سیاسیی ئیدئۆلۆژیك
و تـــهواویـــ هتخـــوازدا هــەڵــبــژاردنــێــک بــە مانای
ڕاستەقینەی خۆی ئهنجام بدرێ؟ ئایا ههڵبژاردن
كــردهی ـهكــی كاتیی ه ك ـ ه ب ـ ه دهنــگــدان دهس ــت پێ
دهكا و كۆتایی دێ یان پڕۆسهیهكی بهردهوامی
بهشداریی سیاسیی تاكهكانی كۆمهڵگهیه؟
ههڵبژاردن وهك باشترین ڕێگای دهستاودهست
كردنی دهسهاڵت و بهشداریی هاوواڵتی ل ه پرس ه
سیاسی ،ئابووری و كۆمهاڵیهتییهكاندا ،تهنیا
ل ه دهنــگــداندا كــورت نابێتهوه ،بهڵكوو دهنگدان
ی ل ه ههڵبژاردن .ل ه
قۆناغێك ه ل ه قۆناغهكانی بهشدار 
بهر ئهوهی ههڵبژاردن پڕۆسهی بهرپرسیاركردنی
هــاوواڵتــیــیـ ه ل ـ ه چــارهنــووســی خــۆی ل ـ ه ههموو
بوارهكاندا .وات ه ئهو ه ههڵبژاردن ه شارۆمهندی
مــۆدێــڕن لـ ه ڕهعــیـهتــی سیاسیی پێش مۆدێڕن
جیا دهكــات ـهوه .شــارۆمـهنــدی مــۆدێــڕن ئهندامی
كۆمهڵگەی ه ك ه شوێن پهنجهی ب ه ههموو چاالكیی ه
سیاسی و كۆمهاڵیهتییهكانهوه دیاره .ب ه شێوهیهك
ك ه چهقی ههموو گۆڕانكاری و پهرهسهندنهكانی
كۆمهڵگە ل ه تاكی هاوواڵتییهو ه سهرچاو ه دهگرێ
ن ئاراست ه
و لهوێو ه بهرهو دام ـهزراو ه گشتییهكا 
دهكــرێ .ب ه واتایهكی دیك ه دهس ـهاڵت ب ه ههموو
دام ـهزراو ه دهوڵهتی و مهدهنییهكانیهو ه ن ه تهنیا
ڕهواییهتی خۆی ل ه هاوواڵتییهو ه وهر دهگــرێ،
بهڵكوو بهرههمی كۆی ئیڕادهی هاوواڵتیان ه ك ه
ل ه ڕێڕهوێكی دێمۆكڕاتیكدا لهدایك دهبێ و گهش ه
دهكاو بهرهو ئامانج ه گشتییهكانی كۆمهڵگە ههنگاو
دهنێ .لێرهوهی ه ئیرادهی دامهزراوهكانی دهسهاڵت
ل ه دهرهوهی ئــیــڕادهی هــاوواڵت ـیدا وێنا ناكرێ
و بهرهوپێش نــاڕوا .ب ه دهرهاویشتنی ئیرادهی
سیاسیی ههر هاوواڵتییهك ل ه پڕۆسهی سیاسیدا،
ههنگاوێك ل ه دیكتاتۆڕی و تهواویی هتخوازی
نزیك دهبینهوهو دامهزراوهی دهسهاڵتی سیاسی
ل ه بیاڤی گشتی جیا دهكـهیــنـهوه .لـهو حاڵهتهدا
ه ـهڵــبــژاردن دهبێت ه ئۆرگانیزمێكی زیــنــدوو ك ه
بهردهوام ل ه ژیانی ڕۆژانهی هاوواڵتیاندا دووبار ه
دهبێتهو ه و خــۆی لهگهڵ گۆڕانكارییهكاندا ب ه
شێوهیهك دهگونجێنێ ك ه واڵمـــدهری نوێترین
پێداویستییهكانی هاوواڵتیان بێ.

ورد ه دهبێت ه كولتووری زاڵ و ئهوهش ب ه مانای
بهردهوام بوونی سیستهمی سیاسییه.
لــ ه كــۆمـهڵــگـهیـهكــی م ـهدهنــیــی جــێــك ـهوتــوو و
سهقامگیردا درزی نێوان بڕیاردهرانی سیاسی
و هــاوواڵتــیــان ب ه النیكهمی خــۆی دهگــا و ههر
بڕیارێكی سیاسی و كۆمهاڵیهتی ك ه دهردهچــێ
دهرهنــجــامــی داواكــاریــی ـهكــان و پێویستییهكانی
هـــاوواڵتـــیـــان و كــۆمــهڵــگــهیــه .واتــــ ه شــانــســی
جێبهجێكردنی بڕیارهكان بهند ه ب ه پشتیوانیی
كۆی هاوواڵتیانهو ه ك ه ب ه پڕۆسهیهكی ئاڵۆز و
ل ه ههمان كاتدا “هۆ” و “هۆكاری”دا تێدهپهڕی.
هۆكاری دهركردنی ههر بڕیارێك ،پێداویستیی ه
ڕاســت ـهوخــۆكــانــی هــاوواڵتــیــان ـ ه كــ ه لــ ه ڕێــگــای
نوێنهر ه ڕاستهوخۆكانیانهو ه دهردهچ ــێ .ڕازی
گهشهسهندنی دیــمــۆكــڕاســی ،پــتـهوبــوونــی ئهو
پهیوهندییه دووالیـهنـهیـ ه ك ه ل ه كاناڵی میدیا و
شهقام و سهرهنجام ههڵبژاردنهكانهو ه دهستهبهر
دهكرێ.
كــاتــێــك هـــاوواڵتـــی دهچــێــت ـ ه نــێــو پــڕۆســهی
هــهڵــبــژاردنــهوه ،ســهرهتــا كــارنــام ـهی سیاسیی
بـهربــژێــرهكــان تــاوتــوێ دهك ــا و لـه ڕابــــردوو و
ئاستی متمانهی كۆمهاڵیهتییان دهكۆڵێتهوه ،پاشان
ل ه ڕێگهی ئامرازهكانی كۆمهڵگهی مهدهنییهو ه
بهرامبهر بهڵێن و پالنهكانیان پابهندیان دهكا و
بــ ه ڕای ـهڵ ـهكــانــی وشــیــاریــی
كــــۆمــــهاڵیــــهتــــی و ســــاز ه
مهدنییهكان دهیانبهستێتهوه
و ئــــــهوجــــــار دهنــــگــــیــــان
پـــێ دهدا .ئـــــهو ه قــۆنــاغــی
ســــــهرهتــــــای بـــهشـــداریـــی
سیاسیی هاوواڵتیی ه بهر ل ه
دهستنیشانكردنی نوێنهرانی
خــــــۆی لـــــه دامــــــــــــهزراو ه
گــشــتــیــیـهكــاندا .ل ـ ه قۆناغی
دواتردا پاشخانی بانگهشهو
بهڵێنهكان دهكات ه ئاڵقهیهكی
گوشاری بههێز بۆ بهرگرتن
ل ـ ه الدان لــهو بـهرنــامــانـهی
كـــ ه لـــ ه پـــێـــنـــاویدا دهنــگــی
پـــێـــداون .لــ ه سیستهمێكی
دیمۆكڕاتیك و بهرپرسیاردا،
ئ ـهو ئــامــرازانـ ه به ڕادهیــهك
بـههــێــزن ك ـ ه هــهر الدانێكی
ن ــوێ ــنــهری هــهڵ ــب ــژێ ــردراو،
بـــــهرهوڕووی ك ــاردانــهوهی
گـــــــــــهورهی كـــۆمـــهڵـــگـــەی
دهكـــاتـــهوه و تێچوویهكی
گ ـهورهی ب ـهدواو ه دهبــێ ،ب ه ڕادهی ـهك ك ه ژیانی
سیاسی نوێنهر بهند ه بهو متمانهی ه ك ه ل ه ماوهی
نوێنهرایهتیدا بۆ دهنگدهرانی دهسهلمێنێ.
ههڵبژاردن وهك بهشێك ل ه ژیانی سیاسیی
كــۆم ـهڵــگ ـهی هــــاوواڵتــــیتــــهوهردا بـههــێــزتــریــن
ڕایهڵهی نێوان هاوواڵتی و دهسهاڵتی سیاسییه.
ب ـهاڵم ئهگهر بێتوو ههڵبژاردن ل ه چوون ه سهر
سندووقهكانی دهنگداندا كورت بكرێتهوه ،ئهوا
تهنیا شانۆیهك ه بۆ شاردنهوهی كهموكووڕییهكانی
دهوڵهتی نابهرپرسیارو تهواوییهتخواز ،ك ه ب ه
زهبــری ڕاگهیاندنی مۆنۆپۆلكراو و گوشار و
ترس و تۆقاندن هـهوڵ دهدا ڕهعیهتی سیاسی
بۆ بهرهوپێشبردنی ئامانجهكانی نوخبهیهكی
سیاسیی دیاریكراو وهگهڕ بخا.

ه هڵبژاردن وهك باشترین ڕێگای دهستاودهست كردن ی دهس ـهاڵت و
ب هشداریی هاوواڵتی ل ه پرس ه سیاس ی ،ئابووری و كۆم هاڵی هتیی هكاندا ،ت هنیا
ل ه دهنگداندا كورت نابێت هوه ،ب هڵ كوو دهنگدان قۆناغێك ه ل ه قۆناغ هكان ی
ی ل ه ه هڵبژاردن .ل ه ب هر ئ هوهی ه هڵبژاردن پڕۆس هی ب هرپرسیاركردن ی
ب هشدار 
هاوواڵتیی ه ل ه چارهنووس ی خۆی ل ه ه هموو بوارهكاندا .وات ه ئ هوه ه هڵبژاردن ه
شارۆم هندی مۆدێڕن ل ه ڕهعی هتی سیاسیی پێش مۆدێڕن جیا دهكات هوه
بـهاڵم ڕهعیهتی سیاسی بریتیی ه له تاكێك ك ه
بـهدهر ه ل ه بهرپرسیاریهتی ل ه ئاست پرسهكانی
كۆمهڵگەدا و وهك مۆرهیهك ب ه دهست نوخبهی
سیاسیی دهسهاڵتدارهو ه دهجووڵێنرێ و ئیڕادهی
خۆی تهسلیمی دهكا .لێرهدا پهیوهندیی تاكهكان ب ه
یهكترهوه و ههروهها ب ه سیستهمی سیاسییهو ه
پهیوهندییهكی میكانیكی و نازیندوویه ،ههر بۆی ه
ههموو گۆڕانكارییهكان ل ه الیهن فهرمانڕهواو ه
دێن ه گۆڕێ ،بێ ئهوهی تاكهكان هیچ باندۆرێكیان
ل ـهس ـهری هـهبــێ .لـ ه وههــا كۆمهڵێكدا ئــازادیــی
ڕادهرب ــڕی ــن و ه ـهڵــبــژاردن و مــافــی م ـهدهنــی و
سیاسی ،ن ه پێویست ه و ن ه ل ه الیهن تاكهكانهو ه
داوای دهكرێ .ڕهزامهندیی ل ه دۆخی ئارایی ورد ه

ئــــهوهی ل ـه زیــاتــر ل ـ ه مــــاوهی چـــوار دهیــهی
ڕابردوودا ل ه ئێراندا ب ه ناوی ههڵبژاردن بهڕێو ه
چــوو ه هیچ كام ل ه ستانداردهكانی ههڵبژاردنی
تێدا ڕهچاو نهكراو ه و ب ه هیچ پێوهرێك ناچێت ه
چــوارچــێــوهی ه ـهڵــبــژاردن بــهو پێناسهیهی ل ه
سهردهمی مۆدێڕن و بهتایبهت ل ه دوای ڕێنسانس
ل ه ئورووپا هاتۆت ه ئاراوه .ب ه كورتی دهتوانین بهو
خااڵنهی خوارهو ه ل ه نێوان ههڵبژاردنی ڕاستهقین ه
ل ه كۆمهڵگەی هــاوواڵتـیتـهوهر و ههڵبژاردن ل ه
چوارچێوهی كۆماری ئیسالمیدا جیاوازی بكهین:
 بـــهربـــهســـتـــهكـــانـــی بـــــــــهردهم گـــهشـــهیدامهزراوهكانی كۆمهڵگەی مهدهنی وهك میدیا و
ڕێكخستن ه پیشهیی و سیاسی و كولتوورییهكان

وایكــردو ه ئاستی وشیاریی كۆمهڵگە ل ه ئاست
ماف و پێداویستییهكانی نزم بێ و ههڵبژاردن ل ه
ههموو قۆناغهكانیدا بهتاڵ بێ ل ه ههر چهشن ه
پهیوهندییهكی ئۆرگانیك ل ه نێوان دهنگدهر و
بهربژێر یان نوێنهردا .دهنگدهر دهبێت ه ئامرازێك
وهك ههموو ئامرازهكانیتر ك ه نوخبهی سیاسیی
فهرمانڕهوا بۆ بهردهوام بوون ب ه دهسهاڵتهكهی
و پتهوكردنی پێگهكهی كهڵكی لێ وهردهگــرێ،
وات ه دهنگدهر میکانیزم و دهزگای ڕهواییدان ه ب ه
دۆخی ئارایی.
 بــهرتــهســكك ــردنــهوهی لــــهڕادهبــــهدهریخۆپااڵوتن ل ه ڕێگای پهسندنهكردنی شیاویهتیی
بهربژێرهكان ل ه الیهن ئهنجومهنی چاوهدێری
وهك سازهیهكی ئیدئۆلۆژیك و بهستراو ه ب ه
نوخبهی سیاسیی ف ـهرمــانــڕهوا ،ههڵبژاردنی
ل ه نێوهڕۆكی خــۆی بهتاڵ كــردووەت ـهو ه و ل ه
ئێراندا ب ه كردهو ه دانان و دیاریكردن ،جێگهی
ههڵبژاردنی گــرتــووەتـهوه و ئــهوهش متمانهی
خهڵكی ب ه ههڵبژاردنهكان بۆ نزمترین ئاست
دابهزاندووه .نهمانی ئهو متمانهی ه بێهیوایی و
خهمساردیی جهماوهری ب ه نیسبهت چارهنووسی
خۆی و كۆمهڵگهكهی لێ كهوتووەتهوه.
 دامـــــــهزراو ه س ـهرهكــیــی ـهكــانــی دهســــهاڵتل ـ ه كــۆمــاری ئــیــســامـیدا ت ـهنــان ـهت ل ـ ه كاناڵی

ڕاگەیەندراوی دەفتەری سیاسیی

حیزبی دێموکراتی کوردستان بەبۆنەی
کۆچی دوایی کاک لوقمان مێهفەڕ

زۆر بەداخەوە بەرەبەیانی ئەمڕۆ شەممە٢١ ،ی خاکەلێوەی ١٤٠٠ی
هەتاوی (١٠ی ئاپریلی ٢٠٢١ی ز) کاک لوقمان مێهفەر ،تێکۆشەری
دێــریــن و ئــەنــدامــی هەیئەتی ئیجرایی نــاوەنــدی سیاسیی حیزبی
دێموکراتی کوردستانی ئێران پاش ماوەیەک بەربەرەکانی لەگەڵ
نەخۆشیی کۆرۆنا ،لە تەمەنی  ٥٧ساڵیدا لە یەکێک لە نەخۆشخانەکانی
شاری هەولێر کۆچی دوایی کرد.
کاک لوقمان مێهفەر تێکۆشەرێکی دێرینی حیزبی دێموکرات و
بــزووتــنــەوەی سیاسیی کــورد لــە ڕۆژهــەاڵتــی کــوردســتــان بــوو کە
تێکۆشانی سیاسیی خۆی لە تەمەنی  ١٥ساڵی لە یەکیەتیی الوانی
دێموکراتەوە دەســت پێکرد .دواتــر لە ڕیــزی تێکۆشەرانی حیزبی
دێموکرات و لەپێناو ڕزگاریی نەتەوەکەی لە بندەستیدا جێی گرت و
لە ماوەی دەیان ساڵ خەباتی بێوچاندا زۆر بەرپرسایەتیی سیاسی و
نیزامیی گرینگی کەوتە سەر شان.
کاک لوقمان لە کۆنگرەی ٩ی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
بەوالوە وەک ئەندامی ڕێبەریی حیزب ئەرک و بەرپرسایەتیی گرینگی
لەئەستۆ بووە و دوایین بەرپرسایەتیی بەڕێزیان ئەندامەتیی ناوەندی
سیاسیی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران بوو.
حیزبی دێموکراتی کــوردســتــان کۆچی دوای ــی کــاک لوقمان بە
خەسارێک بۆ بزووتنەوەی سیاسیی کورد لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان
دەزانێ و وێڕای دەربڕینی بەداخبوونی خۆی ،سەرەخۆشی لە بنەماڵە
و کەسوکاری بەڕێزیان و هاوسەنگەرانی دەکــا و هیوا دەخــوازێ
ڕوحی ئەم تێکۆشەرە دێرین و نەسرەوتووە بە وەدیهاتنی ئاوات و
ئامانجەکانی شاد بێ.
حیزبی دێموکراتی کوردستان
دەفتەری سیاسی
٢١ی خاکەلێوەی ١٤٠٠ی هەتاوی

درێژەی:

كۆماری ئیسالمیی بهڕواڵهت بههێز و
ل ه ههناودا هڵۆڵ و کڵۆڵ
ههڵبژاردنێكی چهشنی كــۆمــاری ئیسالمیشدا
تێناپهڕن و ڕاستهوخۆ یان وهك ڕێبهری ڕێژیم
كه خــۆی وهك نوێنهری خــودا لهسهر زهوی
دهناسێنێ و یان ب ه دیاریكردنی ڕاستهوخۆ و
ناڕاستهوخۆ ل ه الیهن ڕێبهرهو ه دیاری دهكرێن
بهبێ ئهوهی هیچ مهشرووعیهتێكی جهماوهرییان
ههبێ .تاك ه پێوهر بۆ ئهو دیاریكردنان ه پهیڕهوی
بێ ئهمالوئهوال ل ه ڕێبهر و ئیدئۆلۆژیی وهلی
فهقیهـ .لێرهدا ب ه ڕوونی چهمكی ڕهعیهتی سیاسی
جێگای چهمكی هاوواڵتی دهگرێتهوه.
ه ـهڵــبــژاردنــی ســهرۆككــۆمــاری ل ـ ه ئــێــراندا
ك ه وهك سیاسیترین ههڵبژاردن نــاســراو ه ك ه
كهمتر ل ه دوو مانگی تر بهڕێو ه دهچێ .ئهوهی
سـهرنــج ڕاكێش ه ســاردوســڕبــوونــی بێوێنهی
كهشی ههڵبژاردن ه لهنێو جهماوهردا .هۆكارهكانی
ئهو ساردیی ه زۆرن ،ب ـهاڵم گرینگترین هۆكار
بێهیوایی گشتیی ه ل ه ئاستی ئێراندا ب ه ههردوو
باڵی نــاســراوی دهســـهاڵت لـ ه ئــێــراندا .ئهگهر
ل ه ههڵبژاردنهكانی دهیــهی حهفتا و ههشتادا
خهڵك ل ه نێوان باڵی ناسراو ب ه ڕیفۆرمخواز و
باڵی بناژۆخوازدا جیاوازییان دهكرد و هیوای
باشتربوونی دۆخهكهیان ههبوو ،ل ه ئێستادا ئهو
سنووران ه ب ه تهواوی كاڵ بوونهتهوه و ڕووی
ڕاستهقینهی ه ـهردوك باڵهك ه ئاشكرا بــووه .ل ه
الیهكی دیكهو ه پهرهگرتنی ئاستی پهیوهندییهكان
و دهسڕاگهیشتن ب ه زانیارییهكان ،كاریگهریی
گهورهی لهسهر بردنهسهری ئاستی وشیاریی
تاكهكان ههی ه و خهڵك چیتر ئاماد ه نین وهك
ڕهعیهتی سیاسی ببن ه ئامرازی مهشڕووعیهتی
نێوخۆیی و دهرهكیی ڕێژیم .ئهگهر ئهو پیش
فهڕز ه قهبووڵ كهین ك ه دۆخی شۆڕش یهكسان ه
ب ه دۆخی بهرهنگاربوونهوهی كۆی سیستهمی
سیاسی ،دهتوانین بڵێین كۆمهڵگەی ئێران بهرهو
دۆخـــی شـــۆڕش و ڕهتكـــردنـــهوهی كــۆمــاری
ئیسالمی ههنگاو دهنێ.

بردبوو ل ه نێوهڕاستی ت ــاراندا .جگ ه ل هوان ه هێرشی سایب هری بۆ
س هر (نیروگای بوشێهر) ك را و زیانێكی زۆری ل ێدرا .سەنع هت هكانی
پێتڕۆشیمیی بووعەلی سینا ئاوری ت ێب هردرا و زیانێكی زۆری
ب هرك هوت ،هێرشی سایب هری ك رای ه س هر شیرك هتی ئیرتیباتات و
زیانی زۆری ب هرك هوت ،ل ه شیرك هتی (ماكسار)دا ت هقین هوه ڕووی دا
و خەسارێکی زۆری بەجێ هێشت .ل ه ناوهندیی ئ هتۆمیی (ن هت هنز)
دا چ هند جار ت هقین هوه بووە ،ك ه تازەترینیان ل هم ڕۆژان هی دواییدا
بوو ك ه ه هر ب ه قس هی كارب هدهستانی ڕێژیم س هدان سێنتریفوج
ل ـ ه كــار كـــهوت .ل ـ ه ه ـهم ــووش ــی ــان گرینگتر دزی ــن ــی چ ـهن ــد تۆن
بەڵگەنامە و دێکیومێنتی پ ــرۆژهی ست ڕاتیژیكی ئ هتۆمیی ڕێژیم
بوو ل ه الی هن ئیس ڕائیل هوه ك ه زانیاریی زۆر گ هورهی ئ همنیی هتیی
تێدابوو .ه هروهها ل ه دهرهوهی ئێ ران جگ ه ل ه دهیان زەبری قورس
کە ئیس ڕائیل ل ه سووریە ،لوبنان و عێ ڕاق ل ه هێزهكانی داون و،
ك هسێكی گرینگی وهك قاسم سول هیمانی ب ه وردی تاقیب ك را و
زانیاریی وردی ل هس هر پ هیدا ك را و ب ه هاسانی كوژرا ،بێ ئ هوهی
ڕێژیم بتوانێ كارێكی لەدەست بێت.
ه هموو ئ هو زهڕب ـ ه ئ همنیی هتیان ه ك ه ل ه ناوج هرگ هی دهس هاڵتی
ڕێژی مدا و ل ه دهرهوهی ئێ ران ل ه پ هیك هری ل هرزۆكی ئ هو ڕێژیم ه
دراون ،ب هڵگ هن بۆ ئ هوهی ك ه ڕێژیم چ ل ه باری زانیاریی ئ همنیی هتی
و چ ل ه باری پاراستنی ن ههێنی هكان یدا ،شكستی خواردووه .گومان
ل هوهدا نیی ه كه بۆشایی ئ همنیی هتی ل ه كۆماری ئیسالمی یدا زۆر
گ هورهی ه و ڕێژیم زۆر ل هوه الوازتره ك ه خۆی نیشان دهدا .ئ هگ هر
وا ن هبا دهبوو جارێك بتوانێ ل ه ب هرامب هر هێرشێكی ئیس ڕائی لدا،
ب هتایب هت ئ هو هێرشان هی ك ه ئیس رائیل بۆخۆی ب ه ئاشك را باسی
كردوون چ ل ه سووری ه و عێ ڕاق و چ ه ل ه نێوج هرگ هی نیزام هك هی
دا ،وهاڵم بدات هوه و تۆڵ ه بكات هوه .ئ هگ هر ڕێژیم وهك ئیددیعا دهكا
ب ههێز بوای ه ،دهبوو ه هڕهشه و گوڕهش هكانی خۆی س هبارهت ب ه
تۆڵ هكردن هوهی خوێنی قاسم سول هیمانی ج ێب هجێ بكا.
ب هاڵم هیچ ی هك ل ه بانگ هش هكانی ئەو ڕێژیم ه ڕاست نین و ل ه
هیچ بوارێ كدا ئ هو ڕێژیم ه ئ هو هێزهی نیی ه ك ه بانگ هش هی ل هس هر
دهك ــا .ڕاستیی هك هی ئ هوهی ه ئ هو هەیکەلەی ل ه خۆی پێشان دهدا
شێرهب هفرین هیه و ب ه تیشكێكی ه هتاوی خ هبات و تێكۆشانی
كۆم هاڵنی خ هڵك دهتوێت هوه .كۆماری ئیسالمی تەنیا ب هڕواڵ هت
ب ههێزە و ل ه ه هناودا هڵۆڵ و کڵۆڵ ە.
***
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دانوستانی واڵتان لەگەڵ ئێران و ئەرکی ئێمە
بــیــنــیــمــان کــــە هـــەڵـــبـــژاردنـــەکـــانـــی
س ــەرۆکک ــۆم ــاری ئەمریکا لە ب ــارودۆخ ــە
هــــەرە قــەیــرانــاویــیــەکــەی ئ ــێ ـ ـران و لە
س ــات ــەوەخ ــت ــە هـــەرە ن ــاس ــک و ئ ــاڵ ــۆزەک ــە
بەهۆی پەتای کۆرۆناوە لە بەرژەوەندیی
دێموک راتەکان شکایەوە.
بایدێن وەک لیدەرێکی دێموک راتەکانی
ئەمریکا کە نیو س ــەدەی ــە لەنێو کایەی
س ــی ــاس ــەت ــی ئ ـــەم واڵتـــــەدا و لــە پۆستی
جـــۆراوجـــۆری حیزبی و ح ــک ــووم ــەت ـیدا
ســیــاســەت دەکـــــا ،خـــــاوەن هــەوێــتــی و
مانیفێستێکی ت ــای ــب ــەت بــە خ ــۆی ــت ــەی.
ئەوەندەش کە دەگەڕێتەوە سەر سیاسەتی
حیزبی دێموک راتەکان لە ئەمریکا ،وەک
ئەسڵێکی ئەساسی لە پاڕادایمێکی زاڵدا
ب ــای ــەخ ــدان ب ــە م ــاف ــی مـــرۆڤ ،پاراستنی
ئازادی ،بایەخدان بە کاری مەدەنی ،ئاشتی
و هەوڵی گەشەی واڵتانی لە حاڵی گەشە
لە سیاسەتی دەرەوەیــــاندا بە درێژایی
مێژوو هەم بۆتە وێژمانی ئەم حیزبە و
هەمیش کارکردی نێودەڵەتییان؛ کە بەپێی
ئەندێشەی “هێمۆلتۆنیسم” ست راتیژیی
ســیــاســەتــی دەرەوەیــــــــــان دادەڕێــــــــژن.
پڕیزێدێنت بایدێن وەک جێبەجێکاری
ئەم ست راتیژە لە ماوەی سەرۆکایەتی یدا و
هەم وەک کەسێتیی خۆی ئەم بایەخانە لە
هزریدا نهادینە بوون و بوونەتە خوو و
ێ دەکا.
ڕەوشت و کاریان پ 
جۆ بایدێن لە بانگەشەکانی هەڵبژاردندا
یەکێک لەو بەڵێنانەی بە الیەنگ رانی لە
ئەمریکا و هاوپەیمانەکانی ڕۆژئ ــاوای ــی
خــۆی دابــــووی ،گــەڕانــەوە ب ــۆ “ب ــەرج ــام”
و رێککەوتنی پێشوو لەنێو ئ ــێ ـران و
واڵت ــان ــی  ٥+١بــوو ،بــەاڵم ب ــە شێوەیەکی
پڕگیرتر ،کە بەدەر لە پڕۆگ رامی ئەتومیی
ئێ ران ،دۆسیەی مووشەکە دوورهاوێژ و
دەستێوەردانی ئێ ران لە کاروباری واڵتانی
ناوچەی ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاستیش لەخۆ
بگرێ.
لە س ــەر ئ ــەم ئەساسە دەبینین کە لە
مانگی ئ ــاداردا ،بایدێن ست راتیژی کاتیی
کابینەکەی ڕوو بە دنیا ڕاگەیاند کە بە
ڕوونی پێداگریی لەسەر دوو خاڵ دەکرد:
ی ــەک ــەم ــی ــان پ ــاب ــەن ــدب ــوون ب ــە بەهاکانی
دێموک راسی و مافی مرۆڤ و؛ دووهەمیان
بەگژداچوونەوەی مەترسی و هەڕەشەکان
کە چەکی ناوکی و تێرۆریزم دروستی
دەک ــەن؛ کە هــەردووک بابەتی گرینگ لە
سیستمی نێودەوڵەتین.

شاهۆ مەتین

بایدێن لە دوکترینی خۆیدا گەڕانەوە بۆ
بەرجام بۆ سەرکەوتن و سەقامگیرکردنی
دێ ــم ــوک ـراس ــی ل ــە واڵتـــان و پێشگرتن لە
مەترسیی تێرۆر و چەکی ناوکی دەناسێنێ
و ،وەک ئ ــاڵ ــت ــێ ــرن ــات ــی ــڤ ــێ ــک گــــەڕانــــەوە و
پێوەندیگرتن بە جیهان لەسەر ئەساسی
“دیپلۆماسیی کارا” و بە تایبەت نەتەوە،
دەوڵـــەت و ڕێ ــک ــخ ـراوە دێموک راتییەکان
دەکـــا ب ــە پشتیوانیی ست راتیژییەکەی
بـــۆ ئــــەم قــۆنــاغــە لـــە ب ــەج ــێ ــگ ــەی ــان ــدن ــی
بەرپرسیارەتییەکەی .ل ــەم ن ــێ ــوەدا کورد
وەک گەلێکی مافخوراو ،بەاڵم مافخواز
و بڕوامەند بە دێموک راسی لە ئاست پێگە
و ت ــوان ــای خ ــۆی دەت ــوان ــێ شوێندانەریی
پ ــۆزەت ــی ــف ــی بــۆ کـــارکـــردی ئ ــەم ــری ــک ــا لە
ڕەهەندی بە دێموک راس یکردنی واڵتانی
زاڵ ب ــە ســەر ک ــوردس ــت ــان و پێ شگرتن
لە ه ــزر و دامــــەزراوەی توندئاژۆیانە لە
ناوچەدا هەبێت.
ڕێژیمی کۆماری ئیسالمیی ئێ رانیش
ک ــە زی ــات ــر ل ــە چـــوار دەی ــەی ــە دەس ــەاڵت ــی
دیکتاتۆریی خۆی بە سەرکوت و زەبر و
زەنگ بە سەر گەالنی ئێ راندا سەپاندووە،
کــایــەی خـــۆی لــەگــەڵ س ــی ــاس ــەت ــەک ــان ــی
ئ ــەم ــری ــک ــادا کــــردووە و ل ــەگ ــەڵ ئ ــی ــدارەی
کۆشکی سپی چ ک ــۆم ــاری یا دێموک رات
بەڕێوەی ببەن مامەڵەی جیاواز و تایبەت
بە خ ــۆی ب ــووە .لەهەر حاڵدا سیاسەتی
دەرەکیی ئەمریکا ئەوە بووە کە یارمەتی
بە دێموک راسیی نێوخۆیی لە ئێ راندا بکا
و لە ڕێگەی گوشار خستنەسەر کۆماری

ئیسالمی یارمەتیدەری تێپەڕینی ئێ ران
بەرەو دێموک راسی و سەقامگیریی ئاشتی
و ئارامی لە ناوچە و ڕەگەڵخستنی ئێ ران
لەگەڵ گڵۆبالیزمی نوێ بێت .بەاڵم لەوبەر
ڕێبەرانی کۆماری ئیسالمی لەو باوەڕەدان
ک ــە م ــان ــەوەی ڕێ ــژی ــم و دەس ــەاڵت ــەک ــەی ــان
تەنیا بەندە بە دروس ـتک ــردن ــی دوژمنی
وەهمی ،نانەوەی ئاژاوە و شەڕ و ناکۆکیی
نێوخۆیی لە واڵتانی ناوچە ،پشتیوانیی
تیرۆریزم لە ئاستی جیهانی و لە بواری
نێوخۆیی شدا کپ و بێدەن گکردنی دەنگی
ئ ــازادی ــخ ــوازی ،بــــرەودان ب ــە سیاسەتی
ئاسیمیالسیۆنی نەتەوە نافارسەکان و
میلیتاریزەکردنی سیاسەت و ئیدارەی
واڵت.
ب ــۆی ــە ڕوونــــە لــە ئ ــەگ ــەری ســــازان و
ڕێککەوتنی ک ــۆم ــاری ئیسالمی لەگەڵ
کۆمەڵگەی جیهانی لەسەر پرسی ئەتومی
و مووشەکییەکەی کە بایەخی ئەساسیان
بــۆ ب ــای ــدێ ــن و ت ــی ــم ــەک ــەی هــەیــە ،بــەاڵم
دێموک راسی و مافی مرۆڤ لە ئێ ران هەروا
ب ــە چ ــارەس ــەرن ــەک ـراوی دەمێننەوە .پاش
چوار دەیە لە تەمەنی کۆماری ئیسالمی
ئ ــەم ــەش ب ــۆ ه ــەم ــووان ڕوون ب ــووەت ــەوە
ک ــە کــۆمــاری ئیسالمی ه ــەم ــوو کاتێک
ک ــە گــوشــاری دەرەک ــی ــی زۆری ل ــەس ــەر
ب ــووە ،پاشەکشەی کـــردووە و “نەرمیی
قارەمانانە”ی نواندووە ،بەاڵم لە نێوخۆی
واڵتدا و لە هەمبەر ویست و داخ ــوازی
کۆمەاڵنی خەڵکی ئ ــێ ـران ئ ــام ــادەی یەک
هەنگاو پاشەکشە نییە و کۆشتارەکەی

خەزەڵوەری پار و بەف رانباری دوو ساڵ
پێش بەڵگەن بۆ ئەو ڕاستییە.
ل ــەو بـــارودۆخـــەدا ک ــە دێ ــم ــوک ـرات ــەک ــان
ئـــیـــدارەی ک ــۆش ــک ــی س ــپ ــی دەکــــەن و لە
سیاسەتی دەرەوەی ــاندا باس لە کارکردن
لەپێناو پاراستی مافی مرۆڤ ،دابی نکردنی
ئازادی و بەدیهێنانی دێموک راسی دەکەن،
پێویستە ئ ــۆپ ــۆزی ــس ــی ــۆن ــی س ــێ ــک ــۆالر و
دێموک راتی ئێ ران و بە تایبەت ک ــورد کە
بــاوەڕی قووڵیان ب ــەم پرەنسیپانە هەیە
و زی ــان و خەسارێکی زۆری ــان لەدەست
کــۆمــاری ئیسالمی چ ــاش ــت ــووە؛ ل ــەگ ــەڵ
ک ــۆم ــەڵ ــگ ــەی م ــەدەن ــی “هــاوبــەنــدی” پێک
بێنن .هاوکات لەگەڵ دروس تکردنی ئەم
هاوپێوەندییە ل ــە دەرەوە ،ل ــە نێوخۆش
پــێــکــەوە بـــە شــێــوەیــەکــی مــەدەنــیــانــە
و ی ــەک ــگ ــرت ــووان ــە بـــە وەڕێخــســتــنــی
ناڕەزایەتیی گشتی و موودیرییەتی ئەم
ناڕەزایەتییانە سەرنج و بە پشتیوانیی
ڕێ ــک ــخ ـراوە جیهانییەکانی مافی م ــرۆڤ
و واڵتانی ئازادیخواز بۆ خەباتی ڕەوا و
مافخوازانەیان دژی کۆماری ئیسالمی
ڕابکێشن.
لە الیەک یتر پاش چوونەدەرێی ئەمریکا
لە بەرجام و سەپاندنی گوشار و گەمارۆی
هەرە زۆر بە سەر سێکتەرەکانی ئابووری،
نیزامی و دیپلۆماسیی ڕێژیمی ت ــاران،
ک ــۆم ــاری ئیسالمییش وەک دەوڵەتێکی
ڕانیتێری کە سەدا ٩٠ی داهاتی لە نەوت
وەدەست دەکەوێ و هەموو جومگەکانی
دەس ــەاڵت ــدارەت ــی ــی ب ــەس ــت ـراوە ب ــە ن ــەوت ــە،

ت ــووش ــی ڕاوەس ــت ــاوی ــی ئ ــی ــدارەدان ــی واڵت
هاتووە و ڕۆژ نییە لە شەقام و شوێنە
گ ــش ــت ــی ــی ــەک ــان ــی شـــارەکـــانـــی ئـــێـــران بە
بیانووی ج ــۆراوج ــۆر دروشمی نەمان و
ڕووخ ــان ــی ڕژی ــم ب ــەرز نەبێتەوە .هۆمێد
بە باشتربوونی دۆخی ئابووریی واڵتیش
دوور لە چاوەڕوانییە ،چونکی بااڵنسی
هێز و بارودۆخ لە کۆشکی سپی ،کۆنگرە
و سەنای ئەمریکا بەمجۆرەش نییە کە
دەوڵەتی بایدێن بیەوێ و بتوانێ بەشێکی
زۆر ل ــە گــەمــارۆکــانــی ســـەر ک ــۆم ــاری
ئیسالمی سووک بکا؛ چونکی بایدێن ڕا
و بۆچوونی دژبەرانی سیاسەتی خۆی لە
نێوخۆی ئەمریکادا بەالوە گرینگە.
ڕێککەوتنە ست راتیژیکەکەی نێوان ئێ ران
و چین و ه ــەروەه ــا ڕێژیمی حقووقیی
دەری ــای خــەزەر و پێداگری و گوشاری
ڕووســیــە ل ــەس ــەر ئ ــێ ـران ب ــۆ ب ــەڕەس ــم ــی
ناسینی
ئـــەوە دەس ــەل ــم ــێ ــن ــێ ک ــە ل ــە ئ ــەس ــاسدا
ئێستا دوو واڵتی ڕووسیە و چین بەهۆی
کۆنتڕۆڵکردنی جومگە هەستیارەکانی
واڵتی ئێ ران لە ڕووی ئابووری ،سیاسی،
نیزامی و تێکنۆڵۆژییەوە جارێکی تر
م ــێ ــژووی دەس ــەاڵت ــدارەت ــی ــی ئێ رانیان بۆ
دواوە گەڕاندۆتەوە .واتە ئەمجارەیان لەبری
پ ــاش ــاک ــان ،ئ ــەوە م ــەالک ــان ــن ل ــە سۆنگەی
نابەرپرسیارێتی ،نەشیاوی ،گەندەڵی و ...
واڵتیان هەڕاج کردووە.
ل ــەو ب ــارودۆخ ــەدا خ ــەڵ ــک ک ــە ئ ــام ــادەن
تێچووی هەرچەشنە ناڕەزایەتییەک بدەن،
ئۆپۆزیسیۆنی گۆڕانخواز و دێموک رات نابێ
هەل و دەرفەت لەدەست بدەن .یەکیەتیی
ب ــەک ــردەوەی هێزە دژب ــەرەک ــان ــی کۆماری
ئیسالمی دەت ــوان ــێ ڕێبەریی ج ــوواڵن ــەوە
ناڕەزایەتییەکان لە نێوخۆی واڵتدا بگرێتە
دەست .کۆمەڵگەی ئێستای ئێ ران ئاوس بە
ڕووداو و پێشهاتە چارەنووسسازەکانە و
کات کاتی شکاندنی هەیمەنەی ڕێژیم و
دەزگای سەرکوت و زەبروزەنگەیەکەتی.

لە خاکەلێوەی ئەمساڵدا

کوژران و برینداربوونی  ١٢کۆڵبەر ،دەسبەسەرکرانی  40کەس و ئێعدامی  ٩بەندکراو
ل ــەم م ــان ــگ ــەدا الن ــی ــک ــەم  ١٢ک ــۆڵ ــب ــەر و
کاسبکاری ک ــورد بە تەقەی ڕاستەوخۆ،
یــــان بــــەربــــوونــــەوە لـــە شــــاخ بــەهــۆی
ڕاوهدوونانی هێزه چ هکدارهکانی کۆماری
ئیسالمی کوژراون و بریندار بوون .لەو
 ١٢کاسبکارە  ٨کەسیان بریندار بوون
و  ٤کۆڵبەریش کوژراون یان گیانیان لە
دەست داوە.
لەگەڵ ئەوەشدا ڕۆژی ٢٥ی خاکەلێوە
ه ــێ ــزە چ ــەک ــدارەک ــان ــی س ــپ ــای پ ــاس ــداران ــی
ک ــۆم ــاری ئ ــی ــس ــام ــی پـــەالمـــاری گ ــون ــدی
“م ــول ــی ــک”ی ماکۆیان دا و دەستڕێژیان
لە کەسێک بە ن ــاوی “ئەحمەد ئارسەن”
کرد و کوشتیان .هەروەها ڕۆژی هەینی
٢٧ی خاکەلێوەش هێزە چەکدارەکانی
ڕێژیم لە گەڕەکێکی شارۆچکەی ڕەبەت
چەند کەسیان دایە بەر دەستڕێژی گوللە
کە لە ئاکامدا کەسێک بە ن ــاوی “خالید
ڕەسووڵی” کوژرا و کەسێکیش بە ناوی
“ئیب راهیم عەلی” بە توندی بریندار بوو.
ک ــوژران و برینداربوونی  ١٢کۆڵبەر و
کاسبکاری کورد لە مانگی سەرەتای ساڵی
ن ــوێ لەحالێ کدایە کە لە مــاوەی ساڵی
ڕابـــردووشدا  ٢٢٦کۆڵبەر و کاسبکاری
کـــــورد بـــەهـــۆی تـــەقـــەی ڕاســـتـــەوخـــۆ،

تەقینەوەی مین ،بەربوونەوە لە بەرزایی
ل ــە س ــۆن ــگ ــەی ڕاوەدوونـــــــان و ه ــەروەه ــا
ڕەقه ــەاڵت ــن ل ــە س ــەرم ــا کــوژرابــوون یان
بریندار ببوون .بەپێی ڕاپۆرتی “چاونیوز”
لەو  ٢٢٦قوربانییەی دەستی غەدر و تاوان
 ٨٠کەسیان کوژرابوون و  ١٤٦کەسیش
ب ــری ــن ــدار بـــوون .هــەروەهــا  ٧ش ــوان ــک ــارە
و چ ــۆداری ــش ل ــە ن ــاوچ ــە سنوورییەکان
بەئانقەست لەالیەن هێزەکانی ڕێژیمەوە
دراب ــوون ــە ب ــەر دەستڕێژ و گیانیان لێ
ئەستێندرابوو.
لە یەکەم مانگی ب ــەه ــاری ئ ــەم ساڵدا
هەروەها  ٩زیندانیی کورد ئێعدام ک راون.
“چاونیوز” ڕایگەیاندووە کە ئەم  ٩کەسە
بە تۆمەتی پێوەندیدار بە مادەی هۆشبەر
لەدار دراون.
ئ ــێ ــع ــدامک ـران ــی ئـــەو  ٩ب ــەن ــدک ــراوە لە
خاکەلێوەی ئەمساڵ لە حاڵێ کدایە کە
دەزگ ــای قەزایی ڕێژیم لە ساڵی ڕابردوو
()١٣٩٩دا النیکەم  ٤٩ب ــەن ــدک ـراوی ل ــەدار
دابــــوو ک ــە چـــوار ک ــەس لــــەوان بەندیی
سیاسی بوون.
هەروەها ناوەندە ئەمنیەتییەکانی ڕێژیم

لە م ــاوەی مانگی خاکەلێوەی ئەمساڵدا
النیکەم  ٤٠کەسیان بە تۆمەتی چاالکیی
ئەمنیەتی دژی کــۆمــاری ئیسالمی و
ئەندامەتی یان هاوکاریکردنی حیزبێکی
ک ــوردی ــی دژبـــــەری ک ــۆم ــاری ئیسالمی
دەستبەسەر کردووە.
بەپێی ڕاپۆرتی “چاونیوز” لەو  ٤٠کەسە
چەند کەسێکیان دوای قۆناغی لێپێچینەوە
بە دانانی بارمتە هەتا کاتی دادگایی و
حوک مدرانیان ئازاد ک راون و  ١٣کەس لەوان
دادگایی و سزای لە یەک هەتا  ٢٦ساڵ
سەرجەم ( ١٠٧ساڵ و  ٦مانگ) زیندانیان
بەسەردا سەپاوە.
هــــەروەهــــا ڕۆژی ی ــەک ــش ــەم ــم ــە ١ی
خاکەلێوە بەندک راوێکی ک ــورد بە ناوی
“شەهاب دەروون پەروەر” تەمەن  ٣٥سال
و خەڵکی شائاباد لە بەندیخانەی ناوەندیی
ئەو شارە بە هۆی خوێنبەربوونی گەدە
و پی ڕانەگیشتنی پزیشکییەوە گیانی لە
دەست دا.
دەسبەسەرک رانی النیکەم  ٣٩کەس لە
مانگی سەرەتای ساڵی نوێ لە حاڵێ کدایە
کە لە م ــاوەی ساڵی ڕاب ــردوو ()١٣٩٩شدا
هەرنەبێ  ٦٤٠کەس لە خەڵکی ئاسایی و
چاالکانی مەدەنی و سیاسی لەالیەن دەزگا

ئەمنیەتییەکانەوە بەتۆمەتی چاالکیی
ئەمنیەتی و سیاسی ل ــە دژی کۆماری
ئیسالمی و بەرژەوەندییەکانی ئەو ڕێژیمە
گی رابوون .لەو  ٦٤٠کەسە النیکەم ١٨٩
کەسیان دادگایی و سزای لە سێ مانگ
تا س ــزای درێژخایەنی  ٢٥س ــاڵ زیندان
و تەنانەت ســزای ئێعدامیان ب ــەس ــەردا
سەپابوو .هەروەها لەو بەندک راوانە سێ
کەسیان بە تۆمەتی ئەندامەتی لە حیزبە
سیاسییەکانی دژبــــەری ڕێ ــژی ــم س ــزای
ئێعدامیان بەسەردا سەپابوو و حوکمی
ئ ــێ ــع ــدام ــی دوو ب ــەن ــدک ــراوی سیاسیی
ک ــوردی ــش ل ــە دادگــــای تێهەڵچوونەوەدا
پ ــش ــت ـڕاس ــت کــــرابــــۆوە .ه ـ ــەروەه ـ ــا دوو
ب ــەن ــدک ـراوی سیاسیی ک ــوردی ــش لەژێر
ئەشکەنجەدا گیانیان لێ ئەستێندرابوو.
خۆکوژی ،هەر وەکوو هەمیشە دیاردەی
ت ـڕاژی ــک ــی ک ــوردس ــت ــان ــە بـــوو .ل ــە مانگی
خاکەلێوەی ئەمساڵدا النیکەم زیاتر لە ٢٥
کەس خۆیان کوشتوە کە ناوەندی مافی
مرۆڤی ڕۆژهەاڵتی کوردستان شوناسی
 ١٢کەس لەوانی ئاشک را کردوە.
“چاونیوز” پێشتر و لە ڕاپۆرتی سااڵنەی
خۆی (تایبەت بە  )١٣٩٩ڕایگەیاندبوو کە

لە ساڵی ڕابردوودا النیکەم  ١٥٣کەس ل هو
س هدان ک هس هی ب ههۆی جۆراوجۆی وهک
ه هژاری ،بێهیوایی و کێش هی خێزانییەوە
ه هوڵی خۆکوشتنیان دابوو ،هەوڵەکانیان
سەرکەوتوو ببوو و کۆتاییان ب ه ژیانیان
ه ــێ ــن ــاب ــوو .ل ــەن ــێ ــو ئـــەو کــەســانــەدا ک ـهم
ت هم هنترینیان کچ و کوڕێکی  ١٢ساڵ و
ب هت هم هنترینیان ژنێکی ت هم هن  ٦٠ساڵ
بوو.
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وانەکانی ساڵێک لەگەڵ کۆرۆنا
(دژە ڤایرۆس بۆ دنیا)
()٢-٢

خەڵکی هیندوستان ،برازیل یان ئەفریقای
باشوور درێــژەی هەیە .شێوەیەکی گۆڕاو
لە ڤایرۆسەکە لە شارێکی دووری برازیل
لەوانەیە ببێتە هۆی ناکاریگەریی پێکوتە و
ببێتە هۆی شەپۆلێکی نوێی گیرۆدە بوون.
لــە دۆخـــی تــەنــگــەتــاوی هــەنــووکــەیــیــدا،
وێدەچێ خۆنەویستی دژی بەرەژەوەندیی
نــەتــەوەیــی نــەبــێ .بــەاڵم ئێستا هاوکاریی
جیهانیی خۆنەویستی نییە ،بەڵکوو پاراستنی
بەرژەوەندیی نەتەوەیی شتێکی بنەڕەتییە.

و :کەماڵ حەسەنپوور

کام شت گرینگە؟
ساڵی کۆرۆنا سنووردارییەکی گرینگتری
دەسەاڵتی زانستی و تەکنەلۆژیکی ئێمەشی
ئاشکرا کردووە .زانست ناتوانێ جێگرەوەی
سیاسەت بــێ .کاتێک ئێمە بــڕیــار لەسەر
سیاسەت دەدەین ،دەبێ گەلێک بەرژەوەندیی
و بایەخ لەبەرچاو بگرین و ،چونکە هیچ
ڕێگایەکی زانستیی بــۆ بــڕیــاردان لەسەر
گرینگتربوونی کام بەرژەوەندیی و بایەخ
لەبەر دەستدا نییە ،هیچ ڕێگایەکی زانستیی
نییە کە بڕیار بدا ئێمە دەبێ چی بکەین.
بــۆ وێــنــە ،کاتێک بــڕیــار دەدەیــــن ئاخۆ
هەموو شوێنێک داخرێن یا نا ،ئەو پرسیارە
بـــەس نــیــیــە“ :ئـــەگـــەر داخــســتــنــی گشتی
نەسەپێنین چەند کەس تووشی کۆڤید١٩-
دەبــــن؟” دەبـــێ پــرســیــار بــکــەیــن“ :ئــەگــەر
داخستنی گشتی بسەپێنین چــەنــد کەس
تووشی خەمۆکی دەبن؟ چەند کەس بەهۆی
نەبوونی خۆراکی بووژێنەر ،ئازار دەبینن؟
چەند کەس ناتوانن بچن بۆ قوتابخانە و
کارەکانیان لەکیس دەدەن؟ چەند کەس لە
الیەن هاوژینەکانیانەوە لێیان دەدرێ یان
دەکوژرێن؟”
تەنانەت ئەگەر سەرجەم زانیارییەکان
دروست و جێگای متمانە بن ،هەمیشە دەبێ
پرسیار بکەین“ :چ شتێک گرینگە؟ کێ بڕیار
دەدا؟ کــام شت گرینگە؟ چــۆن ژمارەکان
لــەگــەڵ یەکتر بــــەراورد دەک ــەی ــن؟” ئــەوە
زۆرتر کارێکی سیاسییە تا زانستی .ئەوە
سیاسەتوانانن کە دەبــێ الیەنە پزیشکی،
ئابووری و کۆمەاڵیەتییەکان هاوسەنگ و
سیاسەتێکی گشتگر ڕەچاو بکەن.
بە هەمان شێوە ئەندازیاران پالتفۆرمی
دیجیتاڵی نوێ دروست دەکەن کە یارمەتیمان
دەکا لەکاتی داخستنی گشتی کارەکانمان
بکەین و ،ئامرازی چاودێریکردن بەرهەم
دێنن تا بتوانین زنجیرەی گیرۆدەبوونەکان
لێک بپچڕین .بــەاڵم بــە دیجیتاڵکردن و
چــاودێــریکــردن ،ســەروەریــی کەسایەتیی
ئێمە دەخــەنــە مەترسییەوە و دەروازەی
سەرهەڵدانی ڕێژیمی ســەرەڕۆی پێشووتر
نەبینراو دەکەنەوە .لە  ،٢٠٢٠چاودێریکردنی
گشتی ڕەواتــر و هەروەها ئاساییتر بوو.
بەربەرەکانی لەگەڵ پەتایەکە گرینگە ،بەاڵم
لەوانەیە لە پرۆسەکەدا ئازادیی خۆمان لەنێو
بەرین؟ ئــەوە لەجیات ئــەنــدازیــاران ،کاری
سیاسەتوانانە کە لەنێوان چاودێریی بەکەڵک
و مۆتەکەی ڕێژیمی سەرەڕۆ هاوسەنگیی
دروست بیننەوە.
ســێ ڕێــســای ســەرەتــایــی تــا ڕادەیــەکــی
زۆر لە دیکتاتۆڕیی دیجیتاڵی دەمانپارێزن،
تــەنــانــەت لــە کــاتــی پــەتــا .یــەکــەم ،هــەرکــات
زانیاریی لەسەر خەڵک کۆ دەکەیتەوە ،بە
تایبەتی لەمەڕ ئەوەی کە لە نێو جەستەی
ئەواندا چ دەگوزەرێ ،ئەو زانیارییانە دەبێ
یــارمــەتــیــدەری ئــەو خەڵکە بــن ن ــەوەک بۆ
دەستکاریکردن ،کۆنتڕۆڵکردن و زەرەر
پێگەیاندنیان .پزیشکی تایبەتیی من ئاگاداری
گەلێک زانیاریی لە ڕادەبەدەری تاکەکەسیی
منە .ئەو نابێ ئەو زانیارییە بە هیچ کۆمپانیا
یان حیزبی سیاسی بفرۆشێ .ئــەوە دەبێ
هــەمــوو شێوە “دەســەاڵتــی چــاودێــریــی بە
هۆی پەتا” بگرێتە خۆ کە ئێمە کەڵکیان لێ
وەردەگرین.
دووهــەم ،چاودێریی دەبێ هەمیشە دوو
الیەنە بــێ .ئەگەر چاودێریی هەمیشە لە
س ــەرەوەڕا بۆ خــوارەوە بێ ،دەبێتە هۆی
سەرەڕۆیی .کەوابوو ،هەرکات چاودێریی
بەسەر تاکەکانەوە زیــاد بکرێ ،دەبــێ لە
هەمان کاتدا چاوێریی بەسەر دەوڵــەت و
کۆمپانیا زەبەالحەکانەنیشەوە زیاد بکرێ.
بۆ وێنە ،لە قەیرانی هەنووکەییدا دەوڵەتان
پــارەیــەکــی لـــەڕادەبـــەدەر بــاو دەکــەنــەوە.
پرۆسەی تەرخانکردنی پشتگیریی دارایی

یوڤال نوح هەراری – فاینانشاڵ تایمز
دەبێ ڕوون و ئاشکرا بێ .وەک شارۆمەند،
دەمــهــەوێ بــە هاسانی ببینم کــێ چــی پێ
دەدرێ و ،کێ بڕیار دەدا دراوەکــە بەرەو
کوێ دەچێ .دەمەوێ دڵنیا بم کە دراوەکە
دەدرێــتــە و ئــەو بیزنسانە کــە بەڕاستی
پێویستیان پێیەتی نەوەک کۆمپانیای زەبەالح
کە خاوەنەکانیان هەڤاڵی وەزیرانن .ئەگەر
دەوڵـــەت بڵێ دامــەزرانــدنــی سیستەمێکی
ئەوتۆی چاودێریی لە هەڕەتی پەتادا دژوارە،
بڕوای پێ مەکەن .ئەگەر نەکرێ چاودێریی
بکەی چی دەکەی ،چاودێریکردنی دەوڵەت
کارێکی زۆر ئاڵۆز نییە.
سێهەم ،هەرگیز مەهێڵە ڕێژەیەکی بەرچاو
زانیاریی لە تاکە شوێنێکدا کۆ بێتەوە .نە
لەکاتی پەتاکەدا و ،نە کاتێک کە کۆتایی
هـــات .قــۆرخکــردنــی زانــیــاریــی نوسخەی
دیکتاتۆرییەتە .کــەوابــوو ئەگەر زانیاریی
بایۆمەتری خەڵک کۆ دەکەینەوە تا پێش
بە پەتاکە بگرین ،ئەو کارە دەبێ لەجیات
پــۆلــیــس ،لــە الیـــەن بــەڕێــوەبــەرایــەتــیــیــەکــی
بێالیەنی تەندروستییەوە بــەڕێــوە بچێ.
و دەبــێ زانیارییە کــۆکــراوەکــە لە شوێنی
کۆکردنەوەی زانیاریی وەزیرانی دەوڵەت
و کۆمپانیا مەزنەکان جیا بکرێتەوە .ڕاستە،
ئەوە دەبێتە هۆی زیدەبوون و ناکاریگەری،
بەاڵم ناکاریگەریی خەسڵەتێکە ،هەڵە نییە.
دەتهەوێ پێش بە سەرهەڵدانی سەرەڕۆیی
دیجیتاڵ بگری؟ النیکەم شتەکان کەمێک
ناکاریگەر ڕاگرە.
لەمەڕ سیاسەتوانانەوە
سەرکەوتنە زانستی و تەکنەلۆژیکییە
تاقانەکانی  ،٢٠٢٠قەیرانی کۆڤید١٩-یان
چــــارەســــەر نـــەکـــرد .ئـــــەوان پــەتــاکــەیــان
ل ــە کــارەســاتــێــکــی ســروشــتــیــیــەوە ک ــردە
دووڕێــیــانــێــکــی ســیــاســی .کاتێک تاعوونە
ڕەشــە بــە میلیۆنان خەڵکی کــوشــت ،هیچ
کەس چاوەڕوانییەکی ئەوتۆی لە پاشاکان
و ئــیــمــپــراتــورەکــان نــەبــوو .نــزیــکــەی یەک
لەسەر سێی سەرجەم خەڵکی ئینگلیز لە
یەکەم شەپۆلی تاعونە ڕەشەدا مردن ،بەاڵم
ئەوە نەبووە هۆی لە دەسەاڵتکەوتنی شا
ئێدواردی سێهەم .شتێکی ئاشکرا بوو کە
ئەوە لە دەروەی دەسەاڵتی دەسەاڵتدارانە تا
پێش بە پەتاکە بگرن ،بۆیە هیچ کەس تاوانی
ئەو شکستەیان نەخستە ئەستۆی ئەوانەوە.
بــــەاڵم ئـــــەوڕۆ مــرۆڤــایــەتــی ئ ــام ــرازی
زانستیی بۆ وەستاندنی پەتای کۆڤید١٩-
بــەدەســتــەوەن .چــەنــد واڵت ،لــە ڤییەتنام
تــا ئــۆســتــرالــیــا ،ســەلــمــانــدیــان کــە تەنانەت
ب ــێ پــێــکــوتــە ،ئ ــام ــرازەک ــان ــی ب ــەردەس ــت
دەتوانن پێش بە پەتاکە بگرن .ئەگەرچی
ئــەو ئــامــرازانــە نرخێکی مــەزنــی ئــابــووری
و کــۆمــەاڵیــەتــیــیــان هــەیــە .ئێمە دەتــوانــیــن
ڤایرۆسەکە شکست بدەین ،بەاڵم دڵنیا نین
کە ئامادەین نرخی سەرکەوتن بدەین .بۆیە
دەسکەوتە زانستیەکان بەرپرسیارییەکی
گەلێک بــەرچــاویــان خستۆتە ســەر شانی
سیاسەتوانان.

بەداخەوە بەشێکی زۆر لە سیاسەتوانان
لــەو بەرپرسیارییەدا شکستیان هێناوە.
بۆ وێنە ،ســەرۆک کۆمارە پۆپۆلیستەکانی
واڵت ــە یــەکــگــرتــووەکــان و بــرازیــل ئاستی
هەڕەشەکەیان بەکەم گرت ،گوێیان نەدایە
پــســپــۆڕان و لــەجــیــاتــان بــاســی تــیــۆریــی
پیالنیان کرد .ئەوان پالنێکی هەڵسوکەوتی
فیدڕاڵیی باشیان دانەڕشت و هەوڵەکانی
دەوڵەت و شارەوانییەکانیان بۆ وەستاندنی
پەتاکە بە الڕێــدا برد .نەزانی و هەست بە
بەرپرسایەتینەکردنی بەڕێوەبەرایەتییەکانی
ترامپ و بۆلسۆنارۆ بوونە هۆی کوژرانی
ســەدان هــەزار کــەس کە دەکــرا پێشی پێ
بگیردرێ.
لە بریتانیا ،وێدەچی دەوڵەت لە سەرەتاکان
زۆرتر سەرقاڵی برێکزیت بوو تا کۆڤید.١٩-
لــەبــەر سیاسەتە خــۆ تەریکخستنەکانی
بەڕێوەبەرایەتیی جانسۆن ،لە پاراستنی
بریتانیا لە بەرانبەر تەنیا شتێک کە بەڕاستی
گرینگ بــوو ،شکستی هێنا :ڤایرۆسەکە.
واڵتــی مــن ئیسڕائیل بــە هــەمــان شێوە لە
سیاسەتی خراپ ،ئازاری چەشت .هەر وەک
تایوان ،نیوزیلەند و قوبرس ،ئیسڕائیل بە
کردەوە “واڵتێکی دوورگەییە” ،بە سنووری
داخـــــــراوەوە کــە تــەنــیــا یـــەک دەروازەی
سەرەکیی هەیە ،فڕۆکەخانەی بن گۆریۆن.
بـــەاڵم ،لــە تــرۆپــکــی پــەتــاکــەدا دەوڵــەتــی
نــەتــانــیــاهــوو ڕێــگــای بــە مــســافــیــران دا تا
بێ قەرەنتیەکران یــان تەنانەت پشکنینی
ڕێــکــوپــێــک ،بــێــنــە ژوورەوە و تــەنــانــەت
سیاسەتەکانی داخستنی گشتیی خۆیشی
پاشگوێ خست.
لە ئاکامدا هەر دوو ئیسڕائیل و بریتانیا
پێشڕەوی کوتانی خەڵک بە پێکوتە بوون،
بـــەاڵم لــێــکــدانــەوە هــەڵــەکــەی ســەرەتــاکــان
لەسەریان زۆر گــران کــەوت .لە بریتانیا،
پەتاکە بۆتە هۆی کوژرانی  ١٢٠٠٠٠کەس
کە پلەی شەشەمی ڕێــژەی مامناوەندیی
کوژراوانی دنیای پێ بەخشیوە .لە هەمان
ک ــات ــدا ،ئــیــســڕائــیــل خ ــاوەن ــی حــەوتــەمــیــن
ڕێــژەی مامناوەندیی گیرۆدە بوونە و بۆ
بــەرپــەرچــدانــەوە ،پــەنــای بــۆ “گــۆڕیــنــەوەی
زان ــی ــاری ــی پــێــکــوتــە” ل ــەگ ــەڵ کــۆمــپــانــیــای
ئەمریکایی فایزەر برد .فایزەر ڕەزامەندیی
دەربـــــڕی ڕێـــــژەی پــێــویــســت پــێــکــوتــە بۆ
سەرجەم دانیشتووانی ئیسڕائیل ،لە بەرانبەر
ڕێژەیەکی بــەرچــاوی زانــیــاری دابین بکا،
کە بووە هۆی نیگەرانیی لەمەڕ پاراستنی
ســـەروەریـــی کــەســایــەتــی و قــۆرخکــردنــی
زانیاری و نیشانی دا لە ئێستادا زانیاری
لەسەر شارۆمەندان یەکێک لە بەنرخترین
سامانەکانی دەوڵەتە.
لە کاتێکدا کە هێندێک واڵت زۆر باشتر
جوواڵنەوە ،مرۆڤایەتی بە گشتی تا ئێستا لە
کۆنتڕۆڵکردنی پەتاکە ،یان داڕشتنی پالنێکی
جیهانی بۆ زاڵبوون بەسەر ڤایرۆسەکەدا
شکستی هێناوە .مانگە سەرەتاییەکانی ٢٠٢٠
وەک تەماشای بەریەککەوتنێک بە شێوەی
سلۆ مۆشن بوو .ئامرازی پەیوەندیگرتنی

سەردەمیانە هەلی بۆ خەڵکی سەرانسەری
دنــیــا ڕەخــســانــد تــا کــاتــی ڕووداوەکــــــان
ببینن لە ووهــان چ دەگ ــوزەرێ ،پاشان لە
ئیتالیا ،ئەوسا لە واڵتــی زیاتر ،بــەاڵم هیچ
ڕێبەرییەکی جیهانی سەری هەڵنەدا تا پێش
بە نوقمبوونی دنیا لە کارەساتەکەدا بگرێ.
ئامرازەکان لەبەر دەستدا بوون ،بەاڵم زۆر
جار ژیریی سیاسەتوانان بوونی نەبوو.
خەڵکی بیانی فریا کەوتن
هــۆیــەک بــۆ کەلێنی نــێــوان سەرکەوتنی
زانستی و شکستی سیاسی ئــەوەیــە کە
زانایانی ســەرانــســەری جیهان هاوکاریی
یەکتریان کرد ،لە کاتێکدا کە سیاسەتوانان
مــشــتــومــڕیــان بــــوو .لـــەژێـــر ســتــرێــس و
نادڵنیاییەکی زۆرەوە ،زانایانی سەرانسەری
دنیا بــە ئ ــازادی زانیارییان لــەگــەڵ یەکتر
دەگ ــۆڕی ــی ــەوە و پشتیان بــە دەســکــەوت
و تێگەیشتنی یەکتر دەبــەســت .پــرۆژەی
زانستیی گەلێک گرینگ لــە الیـــەن تیمە
نێونەتەوەییەکانەوە بەڕێوە چوون .بۆ وێنە،
یەکێک لە توێژینەوە سەرەکییەکان لەبارەی
کاریگەریی داخستنە گشتییەکان لە الیەن نۆ
ئەنستیتۆوە بەرێوە چوو ،یەکیان لە بریتانیا،
سێ لە چین و پێنج لە واڵتە یەکگرتووەکان.
بە پێچەوانە سیاسەتوانان لە دروستکردنی
هاوپەیمانیی نێونەتەوەیی دژی ڤایرۆسەکە
و ســـــاغ بـــــوونـــــەوە لــــەســــەر پــانــێــکــی
جیهانیی شکستیان هێنا .دوو دەسەاڵتە
زەبەالحەکانی دنیا ،واڵتــە یەکگرتووەکان
و چین ،یەکتریان بە شاردنەوەی زانیاریی
ژینەکی ،باڵوکردنەوەی زانیاریی هەڵە و
تیۆریی پیالن و تەنانەت باڵوکردنەوەی
ڤایرۆسەکە بــە ئانقەست ،تــاوانــبــار کــرد.
ژمارەیەکی زۆر واڵتی دیکە بە ئاشکرا لە
مەڕ باڵوبوونەوەی پەتاکە درۆیان کرد یان
زانیارییان ڕانەگەیاند.
نەبوونی هــاوکــاریــی جیهانیی نــە تەنیا
لـــە شـــــەڕی زان ــی ــاری ــی ــدا دەر دەکـــــەوێ
بەڵکوو تەنانەت زۆرتــر لە ناکۆکییەکانی
پــەیــوەنــدیــدار بــە کەمایەسیی کەرەستەی
دەرمانیدا .لە کاتێکدا کە دۆخی هاوکاری
و دڵفراوانی بینراون ،هیچ هەوڵێکی جیددی
بۆ کەڵک لێوەرگرتنی هاوبەش لە سامانە
بەردەستەکان ،کاریگەرکردنی بەرهەمهێنانی
جیهانی و دڵنیابوون لــە بــاوکــردنــەوەی
دادوەرانەی کەرەستەکان نەدراوە .بە تایبەتی
“ناسیۆنالیزمی پێکوتەیی” شێوەیەکی نوێ
لە نایەکسانیی جیهانیی لە نێوان وەاڵتانی
خاوەن توانایی واکسینەکردنی دانیشتووان
و واڵتانێک کە ناتوانن دروست کرد.
جــێــگــای مــەراقــە ببینی کــە زۆر کــەس
ل ــە ڕاســتــیــیــەکــی س ــاک ــار لـــەبـــارەی پــەتــا
تێناگەن :تا ئەوکاتە ڤایرۆسەکە لە هەر
شوێنێک ب ــاو بــێــتــەوە ،هــیــچ واڵتــێــک بە
تــەواوی ئەمین نییە .وای دانــێ ئیسڕائیل
و بریتانیا لە نەهێشتنی ڤایرۆسەکە لەنێو
سنوورەکانیاندا سەرکەوتن ،بــەاڵم باڵو
بــوونــەوەی ڤایرۆسەکە لــە نێو میلیۆنان

دژە ڤایرۆس بۆ دنیا
گــفــتــوگــۆکــان لــەمــەڕ ئــــەوەی لــە ٢٠٢٠
ڕووی دا تــا چــەنــد ســاڵ درێـــژەی دەبــێ.
بــەاڵم خەڵکی گشت الیــەنــە سیاسییەکان
دەبــێ النیکەم لەسەر سێ وانــە هــاوڕا بن.
یــەکــەم ،ئێمە پێویستیمان بــە پاراستنی
ژێرخانی دیجیتاڵیمان هەیە .ئەو لە ماوەی
ئــەو پەتایەدا ڕزگــاریــدەرمــان بــووە ،بەاڵم
بــەو زووانـــە دەتــوانــێ ببێتە ســەرچــاوەی
کارەساتێکی تەنانەت خراپتر.
دووهەم ،هەر واڵتێک دەبێ زۆرتر سامان
بۆ سیستەمی تەندروستی گشتیی خۆی
تەرخان بکا .وێدەچێ ئەوە شتێکی ئاشکرا
بێ ،بەاڵم سیاسەتوانان و دەنگدەران هێندێک
جار ئاشکراترین وانەکان پاشگوێ دەخەن.
ســێــهــەم ،دەبـــێ سیستەمی چــاودێــریــی
بەهێزی جیهانیی دامەزرێنین و پێش بە
پەتایان بگرین .لە شەڕی کەونارای نێوان
مــرۆڤ و زیــنــدەوەری نەخۆشکار ،هێڵی
بەرەی شەڕ لە جەستەی هەر مرۆڤێک تێپەڕ
دەبێ .ئەگەر ئەو هێڵە لە هەر شوێنێکی ئەو
هەسارەیە بشکێ ،سەرجەم ئێمە دەخاتە
مەترسییەوە .تەنانەت دەوڵەمەندترین خەڵکی
پێشکەوتووترین واڵت ناچارە داکۆکی لە
بەرژەوەندییەکانی هەژارترین خەڵکی گەشە
نەکردووترین واڵت بکا .ئەگەر ڤایرۆسێکی
دیکە لە شەمشەمە کوێرەوە لە گوندێکی
هەژاری دارستانێکی دوور باز داتە مرۆڤ،
دوای چەند ڕۆژ ئەو ڤایرۆسە لە شەقامی
واڵ ستریت دەسووڕێتەوە.
چــوارچــێــوەی سیستەمێکی دژە پەتای
جیهانی هەر ئێستا بە شێوەی ڕێکخراوی
تەندروستی جیهانی و چەند دامــەزراوەی
دیــکــە بــوونــی هــەیــە .بـ ــەاڵم بــودجــەکــانــی
تــەرخــانــکــراو بــۆ ئــەو سیستەمە کەمە و،
هیچ تواناییەکی سیاسی نییە .پێویستە ئێمە
کەمێک دەسەاڵتی سیاسی و پارەیەکی گەلێک
زۆرتری پێ بدەین تا بە تەواوی وابەستەی
هەوەسی سیاستەوانی خۆویست نەبن .وەک
پێشدا ئاماژەی پێ کرا ،پێم وانییە پسپۆڕی
هەڵنەبژێردراو ئــەرکــی بــڕیــاردان لەسەر
شێوەی هەڵسوکەوتیان بەدەستەوە بێ .ئەوە
دەبــێ لەدەست سیاسەتواناندا بمێنێتەوە.
بەاڵم شێوەیەک لە دامەزراوەی سەربەخۆی
تەندروستی جیهانیی پالتفۆرمێکی دڵخوازە
بــۆ ئــامــادەکــردنــی زانــیــاریــی پزیشکیی،
چاودێریی مەترسییەکان ،وشیارکردنەوە و
ئاراستەکردنی توێژینەوە و گەشەپێدان.
زۆر کەس لەوە دەترسن کە کۆڤید١٩-
دەستپێکی شەپۆلی نوێی پەتایان بێ .بەاڵم
ئەگەر وانەکانی ســەرەوە جێبەجێ بکرێن،
شۆکی کۆڤید ١٩-لەوانەیە بە کردەوە ببێتە
هۆی کەمبوونەوەی پەتا .مرۆڤایەتی ناتوانێ
پێش بە زیندەوەری نەخۆشکار بگرێ .ئەوە
پرۆسەیەکی گەشەکردنی سروشتییە کە
میلیاردها ساڵە درێژەی هەبووە و وێدەچێ
لە داهاتووشدا درێژەی هەبێ .بەاڵم ئەوڕۆ
مرۆڤ زانیاریی و کەرەستەی پێویستی بۆ
بــەرگــری لە بــاوبــوونــەوەی نەخۆشکاری
نوێ و بوونیان بە پەتا لەبەر دەستدایە.
ئەگەر کۆڤید ١٩-لەگەڵ ئەوەشدا لە ٢٠٢١
درێژە بە باڵو بوونەوە بدا و بە میلیۆنان
مرۆڤ بکوژێ ،یان ئەگەر تەنانەت پەتایەکی
کوشندەتر لە  ٢٠٣٠بـــەرەوڕووی مرۆڤ
ببێتەوە ،ئەو نە کارەساتێکی کۆنتڕۆڵنەکراو
دەبێ و نە سزایەک لە الیەن خوداوە .ئەو
شکستێکی مرۆڤ و بە واتایەکی دروستتر،
شکستێکی سیاسییە.
***
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ئاسۆ و دەرەنجامی

خاکەلێوەکەی
«چواالن»ی ڕەبەت

شەهید عەلی شەمامی
شەهید حوسێن شــەمــامــی ســاڵــی ١٣٢٨ی
هەتاوی لە شاری سەردەشت و لە بنەماڵەیەکی
مامناوەندی چاوی بە دنیای ڕوون هەڵێنا .ئەو
ئەگەرچی هەتا سێهەمی ناوەندی خوێندبووی،
بەاڵم بەردەوام خەریکی خوێندنەوە و فێربوون
بوو .ئەو لە هەلومەرجی دوای شۆڕشی گەالنی
برایم چووکەڵی ئــێــراندا بــاش دەیــزانــی نــەتــەوەکــەی لەوپەڕی
ژێرچوپۆکی و مەینەتبەشیدا دەژی ،بۆیە لە
پێناو ڕزگاریی نەتەوەکەیدا پێوەندی بە تەشکیالتی حیزبەوە گرت
ودەستی بە کار و تێکۆشانی شۆڕشگێڕانە کرد.
بە دەستپێکردنی پەالماری ڕێژیم بۆ سەر کوردستان ،حوسێن
شەمامی ئەرکی قورستری کەوتە ســەر شــان و لە بەڕێوەبردنی
ئەرکەکانی تەشکیالتیی نێوشاری سەردەشتدا لیاقەت و لێوەشاوەیی
زۆری لەخۆی نیشان دا .دوژمنانی ئازادیی نەتەوەی کورد ،زۆر لە
هەوڵی ئەوەدا بوون کە هەستەکانی تەشکیالتیی حیزب لە نێوشاردا
بخەنە داو .بــەاڵم حــەول و لێزانیی حوسێن پیالنەکانی دوژمنانی
پووچەڵ کردەوە.
ساڵی ١٣٥٩ی هەتاوی بڕیاریدا ببێتە پێشمەرگە و هەموو تەمەنی
خۆی بۆ خزمەت بۆ حیزب و نەتەوەکەی تەرخان بکا .بۆیە چەکی
کو
پێشمەرگایەتیی کردە شان و زۆر زوو سەرنجی کۆمەاڵنی خەڵ 
هاوسەنگەرەکانی بۆ الی خۆی ڕاکێشا ،بەهۆی لێوەشاوەییەوە لە
الیەن تەشکیالتەوە وەک جێگری لک لە هێزی شەهید موعینی ئەوکات
دیاری کرا .هاوڕێ حوسێن شەمامی ئازا ،فیداکار و چاونەترس بوو،
خاوەن بیروباوەڕی قووڵی شۆڕشگێڕانە بوو ،لە زۆربەی شەڕەکانی
ئەوکات وەک شەڕی نێوشاری سەردەشت ،دووڕێیانی سەردەشت-
مەهاباددا ڕۆڵێکی بەرچاوی گێڕا و ئازایەتییەکی کەموێنەی لە خۆی
نیشان دا .حوسێن شەمامی هەر لەو کاتەدا کە پێشمەرگەیەکی ئازا و
کادرێکی سیاسیی پێگەیشتوو بوو ،فەرماندەیەکی لێوەشاوەش بوو.
هاوکات لە بردنەپێشی سیاسەت و ڕێبازی حیزبدا شــارەزا بوو،
هەر ئەو تایبەتمەندییانەی بوون بەهۆی ئەوەی دواتر لە کۆنفرانسی
کۆمیتەی شارستانی سەردەشت وەک ئەندامی کۆمیتەی شارستان
هەڵبژێردرا ،پاشان کاتێک کۆمیتە شارستانی ڕەبەت و هێزی زمزیران
پێکهات ،شەهید حوسێن شەمامی وەک ئەندامی کۆمیتەی شارستان
و فەرماندەری یەکێک لە لکەکانی هێزی زمزیران دیــاری کرا .ئەو
سەرکەوتووانە قۆناغەکانی تێکۆشانی سیاسیو پێشمەرگانەی خۆی
بڕیو بوو بە ڕۆڵەیەکی نەبەز و کوڕی ڕۆژی تەنگانە .ئەو لە ئەرکە
پێسپێردراوەکانیدا جیددی و هەڵسووڕ و ماندوویینەناس بوو .لە
شەڕەکانی ناوچەی ڕەبەت ئازا و بەوە ج و ورەبەخش بوو ،چقڵی
چاوی دوژمنان و خۆشەویستی خەڵکی زەحمەتکێشی ناوچەکانی
ڕەبەتو سەردەشت بوو.
ن بۆ سەر کوردستان
شەهید حوسێن شەمامی لە کاتیهێرشی دوژم 
قورسترین مەسئولییەتی قەبووڵ کرد و ئازایانەش بەڕێوەی برد.
ئەو لە تێکشکاندنی دەیان پەالماری دوژمندا ڕۆڵی بەرچاوی گێڕا.
شەڕەکانی نێوشاری ڕەبەت ،جادەی سەردەشت – پیرانشار ،واوان و
زۆر شەڕی دیکە بۆ هەمیشە شاهیدی ئازایەتی و فیداکاریی حوسێن
شەمامین.
ئەو لە باڵوکردنەوەی سیاسەتەکانی حیزبدا ،لە تەبلیغکردنی
هەڵوێستەکانی حــیــزبدا ،لە هەڵسوکەوت و بەڕێوەبردنی ئەرکە
تەشکیالتییەکانیدا نموونەی کادرێکی چاالکی حیزب بــوو .ئەونچ
ک و چ لە نێو تەشکیالتدا خــاوەن ڕێز و خۆشەویستی
لەنێو خەڵ 
بوو ،هەربۆیەش لەالیەن تەشکیالتەوە وەک فەرماندەیەکی لێهاتوو و
کارامە بەرپرسایەتیی زیاتری پێ ئەسپێردرا.
لە بەهاری سالێ ١٣٦٣ی هەتاوی لە کاتێکدا سروشت ڕەنگێکی تازە
و نوێی بەخۆیەوە دەگرت و دار و دەوەن و لێڕەوارەکانی ناوچەی
ڕەبەت لە خەوی چەند مانگەی زستان وەخەبەر دەهاتن و ڕوحێکی
تازەیان وەبەر دەهات ،دوژمنانی سوێندخواردووی نەتەوەی کورد
بە هێزیکی یەکجار زۆرەوە هێرشیان هێنایە سەر گوندی «چواالن»
لە ناوچەی ڕەبــەت .تێکۆشەرانی دێموکرات ڕۆژی ١٥ی خاکەلێوە
لە چەند شەڕگەدا بەرەنگاری هێزەکانی ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی
بوونەوە .ڕۆژی هەوڵ و هیممەت و ئازایەتی بوو ،ڕۆژی دیفاع لە
شــەرەف و کەرامەتی نەتەوە بــوو .بۆیە لە ڕۆژی یەکەمی شەڕدا
سەلماندیان و بە داگیرکەرانیان نیشان دا کە کوردستان سەنگەری
دیفاع لە ئازادییە .لەو شەڕەدا شەهید حوسێن فەرماندەریی بەشێکی
زۆری لە شەڕگەکان دەکرد ،ئەو سەنگەراوسەنگەری دەکرد و بۆ
ساتێک وەستانی نەبوو ،هیوا و ئۆمێد و ورەی بە هاوسەنگەرانی
دەدا .ڕۆژەکانی  ١٦و١٧ی خاکەلێوەش شەڕ درێــژەی هەبوو .لەو
سێ ڕۆژەدا پێشمەرگە گیانلەسەردەستەکانی دێموکرات هەڵۆئاسا
دەرسێکی لەبیرنەکراویان بە هێزی دوژمن دا کە ئێستاش خەڵک وەک
نموونەی قارەمانەتی بۆ ڕۆڵەکانیان دەگێڕنەوە.
ڕۆژی ١٧ی خاکەلێوە فەرماندە حوسێن شەمامی لە ئاکامی ئەو
خــۆڕاگــری و بەربەرەکانییە کەموێنەیەدا لەگەڵ  ٦هاوسەنگەری
دیکەی بە ناوەکانی فەقێ عەواڵ محەممەدی ،محەممەد شێخەیی ،عەلی
شەریفزادە ،عومەر ڕەحمانی ،برایم ئەحمەدی و محەممەد گەرۆری
چوونە نێو ڕیزی پڕ لە شانازیی کاروانی شەهیدان و لە سەنگەری
دیفاع لە ماف و ئازادییەکانی نەتەوەکەیاندا سەریان دانا.

چوار دەیە ناکۆکیی ئیدۆلۆژیک
یەکێکی دیکە لە هۆکارەکان ی ناکۆکیی نێوان مەال شیعەکان ی ئێران و ئیسڕائیل
شکست ی نیزامیی واڵتان ی ئیسالم ی لە ئیسڕائیل لە شەری شەش ڕۆژەدا بوو .ڕێبەران ی
ڕێژیم کە بانگەشەی گەڕاندنەوەی شکۆ و سەروەریی ئیسالمییان دەکرد ،پێویستییان
بە داتاشین ی ئەم دوژمنایەتییە لەگەڵ ئیسڕاییل هەبوو .بەتایبەت کە ڕێبەران ی کۆماری
ئیسالم ی ئێستاش نان و پیواز لەو ژێس تگرتنە بە دژی ئیسڕائیل دەخۆن و ئەم ڕواڵەتە بۆ
مانەوەی ڕێژیمەکەیان بە پرسێکی ستراتیژیک و کارێکی پێویست دەزانن.
پتر لە چوار دەیە لە پچڕانی پێوەندیی ڕەسمیی
نێوان ئێران و ئیسڕائیل تـێدەپــەڕێ .ســەرەڕای
ناکۆکیی ئیدۆلۆژیکی کۆماری ئیسالمیی ئێران
لەگەڵ ئیسڕائیل ،بەاڵم لە جەنگەی شەڕی عێڕاقدا
ئێران توانی لە ڕێگەی ئیسڕائیلەوە دەستی بە زۆر
تەقەمەنی و کەرەستەی شەڕ ڕابگا .بەاڵم شەڕی
زارەکیی نێوان ئەم دوو واڵتە بەدرێژایی ئەو ماوەیە
هەر بــەردەوام بووە .بەاڵم لە ئێستادا ناکۆکی و
دژایەتیی دوو واڵتــی کۆماری ئیسالمیی ئێران
و ئیسرائیل ڕۆژ لە دوای ڕۆژ ڕووی لە گرژیی
زیاتر کردووە بە شێوەیەک کە لە شێوازی شەڕی
نیابەتی ڕا گــۆردراوە بۆ شەڕی نیوەڕاستەوخۆ.
ماوەیەکە ئەم دوو واڵتە دوای کردوە سەربازی و
سیخۆرییەکانیان بەرامبەر بەیەکتری بە شێوەیەکی
ئاشکرا بەرپرسایەتیی عەمەلیاتەکان دژی یەکتری
وەئەستۆ دەگرن و لە الپەرەی ڕۆژنامەکان و لە
مێدیا و ڕاگەیاندندا تەتەڵە و شرۆڤەیان دەکەن.
مێژووی ناکۆکییەکانی نێوان ئێران و ئیسڕائیل
دەگەڕێتەوە بۆ سەرەتای هاتنە سەر دەسەاڵتی
کۆماری ئیسالمی کە هەر لە یەکەم ڕۆژەکــاندا
دەمودەست باڵیۆزخانەی ئیسرائیل لە تاران داگیر
کرا و شوێنەکەی درا بە فەلستینییەکان .ئەوەش
لــەکــاتــێـکدا بــوو کــە پێش شــۆڕشــی  ،٥٧ئێران
لە دوای واڵتــی تورکیە دووهــەم واڵتــی زۆرینە
موسڵمان بوو کە دانی بە بوونی واڵتی ئیسرائیل
داهێنا و ئەم واڵتەی بەفەرمی ناسیبوو.

هیاللی شیعی ،بـــوون و حــــزووری هێزەکانی
خــۆی گــەیــانــدە ســنــووری ئیسرائیل و ئەمەش
هۆکاری هەرە سەرەکی بوو بۆ قووڵبوونەوەی
ناکۆکییەکانی نێوان ئەم دوو واڵتــە .پشتیوانیی
دارایـــی و لۆجێستیکی و ســەربــازیــی ئــێــران بە
گرووپە چەکدارەکانی دژبــەری ئیسرائیل لەوان
حیزبوڵاڵ ،حەماس و جەهادی ئیسالمی و  ...و
هێرشکردنە سەر بالیۆزخانەی ئیسرائیل و ناوەند
جوولەکەکانی ئارژانتین (آمیا) و پەرەپێدان بە
بەرنامە ناوکییەکانی ئێران و هەڕەشەکردنی یەک
لە دوای یەکی بەرپرسانی حکوومی و سەربازیی
ئێران بۆ سرینەوەی ئیسرائیل لەسەر نەخشەی
جیهان ئەم هۆکارانە بوون کە وای لە ئیسرائیل
کــــردووە لــە بــەرامــبــەر ئــێــراندا پــەرچــەکــرداری
کاریگەر و شوێندانەری هەبێ .لەم پێوەندییەشدا
دەزگــای هەواڵگریی ئەم واڵتــە (مــووســاد) ڕۆڵی
سەرەکیی لە پڕۆژە عەمەلیاتییەکانی ئیسڕائیلدا
گێراوە و هەتا ئێستا لە مەیدانی بەرەوڕووبوونەوە
لــەگــەڵ کــۆمــاری ئیسالمیدا ســەرکــەوتــوو بــووە
و کــار گەیوەتە جێگەیەک کە بڵێن ئیسڕائیل لە
ڕەگی مل بە کۆماری ئیسالمی و بنکە سەربازی
و ناوەندە ئەمنیەتییەکانی نیزیکترە .لەخۆڕا نییە
کــە “ئیبراهیم عــەزیــزی” ،ئەندامی کۆمیسیۆنی
ئەمنیەتی نیشتمانیی مەجلیس لە کۆبوونەوەدا
گــازنــدە لـــەوە دەکـــا کــە چ ــۆن دەکــــرێ بــکــەری
کــردەوە تێکدەرییەکەی نەتەنز دوای عەمەلیاتی

کۆماری ئیسالمیی ئێران کە ســواری شەپۆلی
ناکۆکیی نێوان ئیسڕائیل و خەڵکی فەلەستین بووە،
کێشەکانی نێوان ئەم دوو الیەنەی لە بەرژەوەندیی
خـــۆیدا شــکــانــدووەتــەوە و بــە دراوی نــەوت و
بەنرخی برسیکردنی خەڵکی ئێران و بۆ مەرامە
ئیدۆلۆژییەکانی مودیرییەت کــردووە .لە پێش و
پاش شۆڕشی ٥٧ـ یشدا بابەتی نیزیکیی ئێران و
ئیسڕائیل و دەمگۆی هاوکاریی مووساد و ساواک
کە لەالیەن مەزهەبییەکانەوە پــەرەی پێ دەدرا،
لە هەڵخراندنی هەستی ئایینی و دژەئیسرائیلیدا
دەورێــکــی زۆری هــەبــوو .بۆیە کاتێک کۆماری
ئیسالمیی ئــێــران هاتە ســەر کــار ،پێشتر تــۆوی
ڕق و کینی نێوان ئەم دوو واڵتــە -ئیسڕائیل و
ئاخوندە تازە بە دەسەاڵتگەیشتووەکانی ئێران-
چێندرابوو .یەکێکی دیکە لــە هۆکارەکانی ئەم
ناکۆکییەی نێوان مەال شیعەکانی ئێران و ئیسڕائیل
شکستی نیزامیی واڵتانی ئیسالمی لە ئیسڕائیل
لە شــەری شــەش ڕۆژەدا بــوو .ڕێبەرانی ڕێژیم
کە بانگەشەی گەڕاندنەوەی شکۆ و سەروەریی
ئیسالمییان دەکرد ،پێویستییان بە داتاشینی ئەم
دوژمنایەتییە لەگەڵ ئیسڕاییل هەبوو .بەتایبەت کە
ڕێبەرانی کۆماری ئیسالمی ئێستاش نان و پیواز
لەو ژێستگرتنە بە دژی ئیسڕائیل دەخۆن و ئەم
ڕواڵەتە بۆ مانەوەی ڕێژیمەکەیان بە پرسێکی
ستراتیژیک و کارێکی پێویست دەزانن.
لە دوای تێکچوونی سۆڤیەت و شەری کەنداو
ناکۆکییەکانی نێوان ئەم دوو واڵتە -کە ئێران باری
ئیدۆلۆژیکی پێداوە -پتر پەرەیان سەند .بۆ نموونە
لــە دوای بــەهــاری عــەڕەبــی و الوازیـــی واڵتانی
عەرەبی بە تایبەتی عێراق و میسر مەیدان بۆ
سەرەرۆییەکانی کۆماری ئیسالمی پتر ئاوەاڵ بوو
و ڕێژیمی ئێران بە گرتنەبەری توندتری سیاسەتی

سەرکەوتووانەی بە ڕۆژی ڕوون و بە فڕۆکە لە
رێگەی ئاسمانەوە ئێران بەجێ بێڵێ! بۆیە بەگشتی
ئیسڕائیل توانیویەتی ئامانجەکانی خۆی چ لە نێو
ئێران و چ لە دەرەوەی سنوورەکانی ئەم واڵتەدا
بپێکێ و گورزی کوشندەی لە هێزە نیزامییەکانی
ئێران داوە .وەک کوشتنی زانایان (بەرپرسان)ی
ئەتومی و مووشەکیی کۆماری ئیسالمیی ئێران.
مووساد جگە لە کوشتن و لە مەیدان وەدەرنانی
کاربەدەستانی گرینگ و خــاوەن بەرپرسایەتیی
سپای پاسداران و ناوەندە ئەمنیەتییەکانی دیکەی
ڕێژیم ،چەندین جار بنکە ئەتومی و مووشەکی و
ناوەندە هەستیارە نیزامییەکانی کۆماری ئیسالمیی
لە ڕێگای شــەڕی نەرمی تێکنۆلۆژی و ناردنی
ویروس -کە بە ناوبانگترینیان ئەکستاکسنێت بوو-
کــردووەتــە ئامانج و بەم شێوەیەش توانیویەتی
چەندین ناوەندی پێترۆشیمیی ئەم واڵتە پەک بخا؛
بە جۆرێک کە تەنیا لە شەش مانگی دووهەمی
ســاڵــی ١٣٩٥ی هــەتــاویــدا  ١٥ج ــار ئ ــەم جــۆرە
هێرشانەی کــردووەتــە ســەریــان .لە بەرامبەردا
کاربەدەستانی کۆماری ئیسالمیی ئێرانیش وەک
هەمیشە بە درۆ و بــەالرێدابــردنــی ڕای گشتی
ئــەم کــردەوانــەیــان وەک پێشهات و ڕووداوێــکــی
نـــەخـــوازراو ن ــاو بــــردووە و تــەنــانــەت ســەرەتــا
حاشایان لە تەقینەوەکانی نەتەنزیش دەکرد و ئەم
ڕووداوەیـــان بۆ تەقینەوەی وێستگەیەکی گازی
ئەو بنکەیە دەگەڕاندەوە .کە دوایە لە ڕووی ئەو
وێنە و دیمەنانەی مانگە دەستکردەکان تۆماری
کــردبــوون ڕوون بــۆوە کە پارچین و نەتەنز بە
توندی کراونەتە ئامانجی دەزگــای هەوالگری و
سەربازیی مووساد و زەرەو و زیانێکی بەرچاو
بەر ئەم شوێنانە دراوە و تازەترین کردەوەش لە
ڕۆژی بەناو وزەی ناوکیی ئێران و هەر لە نەتەنز

ئامانج زیبایی

بوو کە الوازیــی هێزە ئەمنیەتی و زانیارییەکانی
ئێرانی بەرامبەر بە مووساد بە تەواوی دەرخست.
ئەم کردەوانە هەتا ماوەیەک لەمەوپێش زۆرتر
بە شێوەی نهێنی بەڕێوە دەچوون ،بەاڵم وادیارە
کە ئەم قۆناغەش کۆتایی پێ هاتبێ و هەر دووک
الیــەن بە ئاشکرا بــاس لە چاالکییەکانی خۆیان
بــەرامــبــەر بــە یەکتری دەکـــەن .بەمێدیاییکردنی
دەستبەسەرداگرتن و بردنەدەرێی کۆمەلێکی زۆر
بەڵگە و  CDو دێکۆمێنتی زۆر نەهێنی تایبەت بە
بەرنامە ناوکییەکانی ئێران -کە زیاتر لە ٥٥٠٠٠
الپ ــەرە و  ٦٠٠٠٠فایلی دیجیتالی و CD ١٨٣
بوون -و ئاشکراکردنی لەالیەن بێنیامین نەتانیاهوو
سەرەتای ئەو فازە بوو.
لە دوای تەقینەوەکەی جاری دووهەمی نەتەنزیش
کەمتاکورتێک ئەم بابەتە دەبیندرێ و هەست پێ
دەکرێ و تەنانەت جۆبایدێن بە شێوەیەکی فەرمی
داوای لە ئیسرائیل کرد کە خۆی ببوێرێ لەم باس
و خواسە.
خاڵی گرینگ و جێی هەڵوێستە لەسەر بابەتی
بەڕاگەیاندن کــردن و وەئەستۆگرتنی لە الیەن
بــەرپــرســانــی بـــااڵی واڵتـــی ئــیــســرائــیــل بــۆ ئــەوە
دەگەرێتەوە کە پێش هەڵبژاردنەکانی سەرکۆماری
لە ئامریکا ،ئیسرائیل گریمانەی ئــەوەی دەکــرد
ئەگەر کۆماریخوازەکان دەنگ نەهێننەوە بارودۆخ
و هاوسەنگییەکان لە ڕۆژهەاڵتی نێوەراست تێک
دەچــن و هەلومەرجەکە بــۆ ئیسڕائیل دژوارت ــر
دەبێ؛ بۆیە ئەم واڵتە دوو ستراتێژیی نوێی خستە
بەرنامەی کاریی خۆیەوە.
یەکەم ،دەستی کرد بە گەشتێکی دیپلۆماسی بۆ
واڵتانی دەوروبەری ئێران و سازکردنی پێوەندیی
دۆستانە لەگەڵیان و هەموو ئەم واڵتانە بە تایبەت
واڵتانی عەرەبیی لەم بابەتە گەیاند کە ئەگەر ئامریکا
و ئێران لەسەر بەرنامەی ناوکی ڕێک بکەون ئەوە
سەروەری و سەقامگیرییان دەکەوێتە مەترسییەوە
و ئێران بۆتە ئاڵقەی پێوەندیی نێوان ئیسرائیل و
دنیای عەرەب.
دووهـــــــەم ،دێ ــم ــوک ــرات ــەک ــان لـــە بــانــگــەشــەی
هــەڵــبــژاردنــەکــانــی خ ــۆی ــاندا بــاســی گ ــەران ــەوەی
ئامریکایان دەکرد بۆ بەرجام .ئیسڕائیل دەیزانی
کە گــەڕانــەوەی ئامریکا بۆ بەرجام و هەڵگیرانی
ســزا ئابوورییەکانی ســەر کــۆمــاری ئیسالمی و
دەستکەوتنی داراییە بلۆکەکراوەکانی ڕێژیم ئێران
دەخاتە مەوقعییەتێکی دیکە و مەترسییەکانی سەر
ئیسڕائیل لەسۆنگەی دەستکراوەیی ئێرانەوە پتر
دەبــن .لەالیەکی دیکەوە گــرووپ و میلیشیاکانی
سەر بە کۆماری ئیسالمی گیانێکی دیکەیان دێتەوە
بەر و پتر دەبنەوە مەترسی بۆ سەر ئەم واڵتە.
مــووســاد بــە چاالکییەکانی دەیــهــەوێ شوێن
لەسەر دانوستانەکانی ڤییەن دابنێ .هۆکارەکەشی
بۆ ئــەوە دەگەرێنێتەوە کە ساڵی  ١٣٩٤و دوو
مانگ دوای بەرجام خامنەیی لە لێدوانێکدا بە
ئــاشــکــرا هــەڕەشــەی ئـــەوەی کــرد کــە ئیسرائیل
 ٢٥ساڵی داهــاتــوو بە خۆیەوە نابینێ و لەسەر
عەرزی ناهێڵن .بۆیە ئیسرائیل بە وەئەستۆگرتنی
چاالکییەکانی مووساد لە بنەڕەتدا بە تەمایە کە
کۆسپێک بخاتە سەر ئەم ڕێککەوتنە ،یان ئەوەی
کۆماری ئیسالمیی ئێران ناچار بە کاردانەوەیەکی
ئەوتۆ بکا کە دێموکراتەکانی ئەمریکا و هاوبەشە
سیاسییەکانی پتر و باشتر نێوەرۆکی کۆماری
ئیسالمیی بۆ دەرکەوێ و بەوە بەربەستێکی زۆر
جیدی بــۆ بەرنامە ئەتومی و مووشەکییەکانی
ڕێژیمی ئێران دروست بکات.
لە ئێستادا گریمانەی ئەوە لەئارادایە کە سپای
پاسداران لەژێر گوشاری بناژۆخوازەکان لە تۆڵەی
هێرشەکانی سەر نەتەنز و کوشتنی فەخریزادە و
لە بەرەبەری ڕۆژی بەناو “قودس” دا کردەویەکی
تۆڵەستێنانە بکا و بـــەوەش ڕەوتـــی دانوستانە
ئەتومییەکان بە الیەکی دیکەدا بڕوا .لەگەڵ هەموو
ئــەوانــەشدا وێ ناچێ لــەدوای ڕێککەوتنی نوێی
ئێران و واڵتانی زلهێزی دنیاش ناکۆکییەکانی نێوان
ئێران و ئیسرائیل ڕوو لە کەمی بکەن و ئەگەری
هێرشی سەربازیی سنوورداری ئیسرائیل بۆ سەر
چەند شوێنێکی لەپێشدا دیــاریکــراوی ناوکی و
مووشەکیی ئێران هەروا لەئارادایە.
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ڕۆژنامهی «آتش»

(ساغکردنهوهی الپهڕهیهک ل ه مێژووی ڕۆژنامهنووسیی کوردی ل ه ئێران و ڕۆژههاڵتی کوردستان)
جوتیار تۆفیق ههورامی
م ــێ ــژووی ڕۆژنام هنووسیی ک ــوردی ل ـ ه ئێ ران
ی و ب ه
و ڕۆژهــهاڵتــی ک ــوردس ــت ــان ب ـ ه پچڕپچڕ 
ساغن هک راوهیی و تێک هڵوپێک هڵی ماوهت هوه .ه هوڵ
و ماندووبوونی ه هندێک ک هس ن هبێت ک ه چ هند
گۆش ه ل هو مێژووهیان ڕوون کردووهت هوه ،ئ هوی
دی ــک ـهی ب ـ ه گومی و ناڕۆشنی و پ ـهرشوب ــاوی
ماوهت هوه ،ئ هوهش وای کردووه ک ه زۆرب هی ڕووداو
و ب هس هرهات هكانی ل هبیر بچن هوه و گ هلێک باس و
ڕووداوی تێک هڵ ببن و ب ه ئاسانی ساغ ن هبن هوه.
ل هم سااڵن هی دوای یدا چ هند ک هسی ل هخۆبووردوو،
ب ـ ه گ ــهڕان و م ــان ــدووب ــوون و هــهوڵ و کۆششی
خۆیان ،ل ه وت ــار و لێکۆڵین هوه و کتێب هکانیاندا
گ هلێک باس و الی هنی ناڕۆشن و تێک هڵوپێک هڵی
(م ــێ ــژووی ڕۆژنام هنووسیی کــوردی ل ه ئێ ران و
ڕۆژه ـهاڵت ــی کوردستان)یان نووسیی هوه و ساغ
ک ــردهوه ،ل ـهوان ـه :ئ هحم هدی ش هریفی ،مح همم هد
ع هلی سوڵتانی ،مح هم هد س ـهم ـهدی ،ع هبدوڵاڵ
س هم هدی ،بورهان ئ هیازی ،عوم هر فاروقی و چ هند
ک هسی دیک ه.
ساڵی  ١٩٦٣ویلیام ئێگێڵتون ،ل ه كتێبی «کۆماره
کوردیی هک هی »١٩٤٦دا ل ه پ هرهگ رافێکی ک ــورتدا،
ناوی «ئاگر»ی له ڕیزی باڵوك راوهكانی كۆماری
كوردستاندا نووسیوه)١(.
پاشتر ل ه وهرگێ ڕان هکانی ئ هو کتێب ه بۆ زمانی
ع ـهرهب ــی و کـــوردی ،ه ـهروهه ــا ل ـ ه دهی ــان وتــار و
لێکۆڵین هوهدا ،ک ه کتێب هک هی (ویلیام ئێگێڵتون)
یان وهک س هرچاوه ب هکارهێناوه ،ه همان زانیاریی
دووباره ک راوهت هوه .پاشان منیش و گ هلێک ک هسی
دیک ه شوێن ه همان ه هڵ ه ك هوتووین و دووبارهمان
کردووهت هوه)٢(.
پــــاش گـــــهڕان و کـــۆکـــردنـــهوهی زانــــیــــاری و
تاوتوێکردنیان ،گ هیشتووم هت ه ئ هو ب ــاوهڕهی ک ه
» ساڵی  ١٩٤٦ل ه تاران ب ه زمانی
ڕۆژنام هی «آتش 
فارسی ل هژێر چاودێریی دهوڵ هتی ئێ راندا و ب ه
م هب هستی دژای هت یکردنی کۆماری کوردستان و
حکووم هتی میللیی ئازهربایجان دهرکــراوه و ،ب ه
ه هڵ ه تێک هڵ ب ه مێژووی ڕۆژنام هنووسیی کوردی
ک راوه.
دوكتۆر هاشم شی رازی ل ه بیرهوهریی هكان یدا
باسی ئ هوهی کردووه ک ه ساڵی  ١٩٤٦ل ه ڕۆژنام هی
«آتش»دا زنجیره وتارێک دژی کۆماری کوردستان
و ڕاب هرهکانی باڵو ک راوهت هوه .ل هو دهمان هدا ،ڕۆژێک
ل ه تاران س هدری قازی ل ه دوكتۆر هاشم شی رازیی
پرسیوه“ :نازانیت کێ ئ هو وتاران ه ل ه ڕۆژنام هی
آت شدا دهنووسێ؟» .دوكتۆر هاشم شی رازییش ل ه
وهاڵمدا گوتووی هتی“ :وای بۆ دهچم ک ه ئ هو وتاران ه
ب ه ق هڵ همی م هحمود س هنائی بێت” .پاشان دوكتۆر
هاشم شی رازی چ هند ب هس هرهاتی گێ ڕاوهت هوه و
كردووه ک ه ه هندێک ك هسی

تێیاندا باسی ئ هوهی
خ هڵكی م ههاباد ك ـ ه دانیشتووی شــاری ت ــاران
بوون ،ه هواڵ و زانیارییان بۆ “م هحمود س هنائی”
ك ــۆك ــردووهت ـهوه و ئ ـهوی ــش ل ـ ه وت ــارهک ــان ـیدا ئ هو
هــهواڵ و زانیارییان هی ب ه شێوازێک داڕشتووه
ک ه نێوهڕۆک هک هی ل ه دژی کۆماری کوردستان و
ڕاب هرهکانی بێت)٣(.
ساڵی  ١٩٩٣ل ه مامۆستا “مح هم هد شاپ هس هندی”م
پرسی ك ه ل ه چ هند كتێب و وتار و لێكۆڵین هوهدا
ل ه ڕی ــزی ن ــاوی گۆڤار و ڕۆژنام هكانی كۆماری
ك ــوردس ــت ــاندا نــاوی “ئ ــاگ ــر”ی ــش نــووســراوه ،ئایا
گ ــۆڤ ــارێ ــك ی ــان ڕۆژنــامــهیــهك ب ــهو نــــاوهوه ل ـهو
س هردهم هدا دهرچووه؟
مح همم هد شاپ هس هندی ك ه ی هكێك ل ه كارم هند ه
چ ــاالك و ك ــارام ـهك ــان ــی چاپخان هی ك ــۆم ــار ب ــوو،
ه هروهها گ هلێك نووسینی ل ه گۆڤار و ڕۆژنام هكانی
ئ هودهم هدا باڵوكردبووهوه ،ب ه دڵنیایی هوه گوتی :ل ه
م ههاباد و ل ه چاپخان هك هی كۆمار هیچ گۆڤار و
ڕۆژن ــام ـهی ـهك ب ه ن ــاوی “ئ ــاگ ــر”هوه دهرن ـهك ـراوه و
ئ هگ هر بك رای ه بێگومان ئاگادار دهبووم و ه هروهك
چۆن ه هموو ئ هوانی دیك هم ل هبیره ،ئ هویشم ل هبیر
دهبوو)٤(.
ب ــۆ ئـــــهوهی ئـــهم بــاســ ه ڕۆشــــن بــێــت ،چ ـهن ــد
ڕوونکردن هوه دهربارهی ڕۆژنام هی «آتش» و ئ هو
ه هلوم هرج هی ک ه تێیدا دهرک راوه ،دهنووسم.
 ڕۆژنام هی “آت ــش” ڕۆژنام هی هکی سیاسی وخ هب هریی ه هفتان ه بووه ،ل ه شاری تاران ب ه زمانی
فارسی ل هالی هن “س هید م ههدی میر ئ هش رافی”ی هوه
دهرک راوه .ل ه ت هنیشت ناوی ڕۆژنام هک ه نووس راوه:
“آتـــش ـ ص ــاح ــب ام ــت ــی ــاز و م ــدی ـر :س ــی ــد مهدی
اش رافی» .ی هک هم ژمارهی ل ه ٢٩ی خاکەلێوەی ١٣٢٥
()١٩٤٦/٤/١٩دا دهرچ ــووه .چ هند جارێک وهستاوه
و پاشان ب ه ستاف و شێوازێکی دیک هوه س هری
ه ـهڵ ــداوهت ـهوه .ک هسانی وهک “محمود سەنایی”
و “ن وسرهتوڵاڵی موعینیان” ب ه وت ــار و باب هتی
جۆراوجۆ ر هاوکاریی ڕۆژنام هک هیان ک ــردووه .ل ه
زۆرب هی ژمارهكانی ڕۆژنام هی “آت ــش”دا ه هواڵ و
باسی تایب هت ب ه ک ــورد و کوردستان و شاری
م ههاباد و ناوچ هكانی دیك هی ژێر سای هی كۆماری

کوردایەتیکردنی
بێژانەسەر

دانست ک ه مجازات خائن غیر از این نباید باشد”.

كوردستان و حکووم هتی میللیی ئازهربایجان ب ه
وێن هوه باڵوک راون هت هوه .ب هشی زۆری ه ـهواڵ و
س هرنج!
باس هكان ب هجۆرێك داڕێژراون و باڵو ک راون هت هوه
ی هک هم /ئــهوه ک ـ ه ل ـ ه ه ـهواڵ ـهک ـهدا ن ــووس ـراوه:
ك ه ل ه ن ــێ ــوهڕۆكدا دژی ك ــۆم ــاری كوردستان و
( )٢٥/١/١٠ه هڵ هی ه ،مێژووهک ه ب هم جۆره ڕاست ه
حکووم هتی میللیی ئازهربایجان بوون.
 س هید م ههدی میرئ هش رافی ( ١٩١١ـ  )١٣٢٦/١/١٠( )١٩٧٩ک ه دهکات ه (.)١٩٤٧/٣/٣٠دووهم /ل ه ه هواڵ هک هدا نووس راوه ک ه ل ه ژمارهکانی
ک هسێکی ئاڵۆز و ناجێگیر و ئ ــاژاوهچ ــی ب ــووه.
ت هنان هت الی ک هس ه نزیک هکانیشی خۆش هویست پێشووی ڕۆژن ــام ـهی “آتـــش”دا زنجیره وتارێک
ی و ل ـهژێ ــر ن ــاوی (ح ــی ــزب ــی ک ــۆم ـهڵ ـهی کۆمونیستی
ن هبووه .ل ه دانشگای ئ هفس هری خوێندووی هت 
بووهت ه «س هروان» .دواتر وازی ل ه سوپا هێناوه کوردستان چۆن هات ه کای هوه) .بێگومان ئ هگ هر
و ب ـ ه ڕۆژن ــام ـهن ــووس ــی ــی ـهوه خ ـهری ــک بــــووه .ل ه ژم ــارهک ــان ــی پێشووی ڕۆژنــامــهی “آت ــش” پ هیدا
چ هند خولێکی پ هرل همانی ئێ راندا بووهت ه ئ هندام بکرێ ،ب هتایب هت ئ هو ژماران هی ک ه ئ هو زنجیره
وه خ هریک وتارهیان تیادا باڵو ک راوهت هوه ،ل هالی هک گرنگ ه ک ه
پ هرل همان .پاشان ب ه کاری جۆراوجۆره 
ب ــووه .ل ه گ هلێک وت ــار و کتێ بدا ن ــاوی ب ـراوه و بزانین چی ل ه نێوهڕۆک هک هیدا نووس راوه و چ جۆره
ب هس هرهات و ڕووداووی س هیری لێ گێڕراوهت هوه .ب هڵگ ه و وێن هی هکی ل هگ هڵ دان ـراوه ،وهکووتریش
ت هنان هت باسی ئ هوه ک راوه ک ه کاری بۆ دهزگای ڕۆشنتر دهردهکـــهوێ ک ه ئ ـهو ڕۆژنام هی ه چ هند
(سی ئای ئ هی) کردووه .ل هپاش ڕووخانی ڕێژێمی دوژمنان ه دهربارهی کورد و کوردستان و کۆماری
شا دهستگیر ک ـراوه .ل ه دێسامب هری ١٩٧٩دا ل ه کوردستانی نووسیوه.
ئیسف ههان ئیعدام ک راوه.
***
پ هراوێزهکان:
 م هحمود س هنائی «محمود ثنائی» ( ١٩٢٤ــ[William Eagleton Jr, The Kurdish Re� [ ]1
 )١٩٨٢شاعیر و نووس هر و نازناوی “شهر آشوب”
بووه .ل ه ئیسف ههان ل هدایک بووه .پاشان ماڵیان public of 1946, Oxford University Press, Lon-
]don, 1963, P.10I
ب ۆ شاری ورمێ گواستووهت هوه و ل هوێ خ راوهت ه
[ ]2خۆم ل ه چ هند وتار و لێكۆڵین هوهمدا ك هوتووم هت ه
ب هر خوێندن .دواتر ل ه تاران درێژەی بە خوێندن
ه ـهڵ ـهوه و ن ــووس ــی ــوم ـ ه ك ـ ه س ــاڵ ــی  ١٩٤٦ڕۆژن ــام ـهی ـهك
ه

داوە و بووهت ه مامۆستا .چ هند ساڵێك ب ـهر ل
ب ـهن ــاوی «ئ ــاگ ــر»هوه ل ه م ههاباد ب ه كــوردی دهركـــراوه.
هاباد
دام هزرانی كۆماری كوردستان ل ه شاری م ه
[ب ــڕوان ـه :جوتیار تۆفیق ،چهند گۆڤار و ڕۆژنامهیهكی
ژماره ،١٥٩٩

مامۆستا بووه و خۆی له بن هماڵ هی قازی نزیك بێسهرو شوێن ،كوردستانی نوێ ،ڕۆژنامه،
کردووهت هوه .پاشان چووهت ه تاران و ل ه دهرکردنی پێنجشهممه  ،١٩٩٨/٤/٢٣ل ،]١٠ه هروهها [سۆران (جوتیار
ڕۆژنام هی “آتش”دا هاوکاریی “س هید م ههدی میر تۆفیق ه هورامی) ،تیشكێك بۆ س هر گۆڤار و ڕۆژنام هكانی
كــۆمــاری ك ــوردس ــت ــان ،چ ــوارچ ــرا ،گ ــۆڤ ــار ـ ـــ سلێمانی،
ی کردووه)٥(.
ئەش رافی” 
ژ ،١ئــــازاری  ،١٩٩٧ل .]١١هــهروههــا [ج ــوت ــی ــار تۆفیق،
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كردستان ،ب ه كوشش :هاشم سلیمی ،ته ران ،انتشارات
وێن هک هدا سەرهەنگ ب هکر ع هبدولک هریم ح هوێزی ،توكلی ،١٣٧٩ ،ص ١٣٠ـ .١٣٤
 دوكتۆر هاشمی شی رازی ل ه ١٩١٩/٥/١دا ل ه م ههابادح هم ه حوسێن س هیفی قــازی ،م ـهال مست هفا و
کۆم هڵێک ف هرماند ه و ک هسی دیک ه ه ـهن .ل هژێر ل هدایك بووه .ئ هندامی كۆم هڵ هی ژ .ك« .کۆم هڵ هی ژیان هوهی
کوردستان» و ن ــاوه نهێنیی هک هی «پرشنگ» ب ــووه .ل ه
وێن هک هدا نووس راوه« :عدهای از افس ران کردستان
م ههاباد و تاران خوێندووی هتی و بووهت ه پزیشكی دان.
خ ــودم ــخ ــت ــار در وس ــط م ــا مصطفی ب ــارزان ــی  ١٩٩٨/٧/١٥ل ه تاران كۆچی دوایی كردووه و ل ه م ههاباد
ک ه اکنون در ته ران زندانی است و دولت ع راق نێژراوه .ب هشێک ل ه بیرهوهریی هکانی ل ه دووتوێی کتێبێکدا
تقاضای استرداد او را نموده است دیده میشود» .ب ه فارسیی باڵوک راوهت هوه[ .خاط رات دكتر هاشم شی رازی
 ل ه ژمــاره ١٠٤ی ڕۆژن ــام ـهی “آت ــش”دا ک ه ل ه از فعاالن سیاسی كردستان ،ب ه كوشش :هاشم سلیمی،ڕۆژی (سێش همم ه ٢٩ی بهمن  )١٩٤٧/١/١٩ - ١٣٢٥ته ران ،انتشارات توكلی.]١٣٧٩ ،
[ ]٤مح هم هدی شاپ هس هندی :تێکۆش هر ،ڕووناکبیر،
دا دهرکــــراوه ،چ هند ه ــهواڵ و وت ــار و ب ــاب ـهت ل ه
نووس هر ،ک هسێکی ساده و ن هف سب هرز و ل هخۆبووردوو
دژی كۆماری كوردستان و حکووم هتی میللیی
بوو .پاییزی ساڵی  ١٩٢٠ل ه شاری م ههاباد لهدای كبووه.
ئازهربایجان باڵو ک راون هت هوه .ل ه ی هک هم الپ هڕهیدا
دایکی ناوی ئامین ه ڕهحیمی و باوکی ناوی ح هم ه ساڵح
وێن هی هکی قازی مح همم هد دهبینرێ ک ه ل هژێریدا کوڕی س هعی د و ب ه «شاپ هس هندی» ناس راوه .ب ه منداڵی
نــــووســــراوه“ :ق ــاض ــی م ــح ــم ــد رئــیــس حکومت خ راوهت ه ب هر خوێندن و ل ه قوتابخان هی «س هعادهت»
خودمختار کردستان” ،ل ه خوارتریش ه همان ئ هو ل ه م ههاباد خوێندووی هتی .ب ه الوی تێک هڵی جموجۆڵی
وێن هی هی ک ه ل ه ژم ــاره ٦٨دا ب ــاوک ـراوهت ـهوه ،ل هم سیاسی بووه .ئ هندامێکی چاالک و کارام هی کۆم هڵ هی ژ.
ک« .کۆم هڵ هی ژیان هوهی کوردستان» بووه .ل ه چاپکردن و
ژمارهی هشدا دان راوه.
 ل ه ژم ــاره ١٣٤ی ڕۆژن ــام ـهی “آت ــش”دا ک ه ل ه باڵوکردن هوهی باڵوک راوهکانی کۆم هڵ هی ژ .ک .و پاشتریشل ه چاپخان هی کۆماری کوردستاندا ڕۆڵی دیاری ه هبووه.
ڕۆژی (سێش همم ه ١١ی خ ــاک ــەل ــێ ــوەی - ١٣٢٦
چ ب ه نووسین و چ ب ه وهرگێ ڕان ب هشداریی ل ه زۆرب هی
)١٩٤٧/٤/١دا دهرکـــراوه ،ه هواڵی ل هسێدارهدرانی گ ــۆڤ ــار و ڕۆژن ــام ـ ه و ب ــاوک ـراوهک ــان ــی ئ ـهو س ـهردهم ـهدا
ق ــازی مح همم هد و ســهدری ق ــازی و مح همم هد کردووه .پاشان چووهت ه سلێمانی و ماوهی هک ل ه سیت هک
حوسێنی س هیفی قازی ل هگ هڵ وێن هی هکی قازی ب ــووه .دوات ــر ب هشی زۆری ژیانی ل ه ب هغداد ب ــووه و ل ه
مح همم هد دا باڵوک راوهت هوه .ه هواڵ هک ه وهک خۆی بواری چاپدا کاری کردووه .ل ه چاپکردن و دیزای نکردنی
دهنووسم هوه“ :قاضی محمد ،صدر قاضی و سیف دهیــان کتێب و گۆڤار و ڕۆژن ــام ـهی کـــوردیدا دهور و
قاضی در ساعت  ٥صبح دیروز اعدام گردیدند .ن هخشی ب ــووه .پاشان ل هگ هڵ خێزان هک هی ل ه سلێمانی
نیشت هجێ ب ــوون .ڕۆژی ی ـهک ش همم ه  ٢٠٠٦/١/١٥ل ه
تلگ راف خبرنگار ما از مهاباد :آتش ـ ته ران ـ س ه
شاری سلێمانی کۆچی دوایی کرد و ل ه گردی س هیوان
نفر خائن مشهور قاضی محمد و صدر قاضی ب ه خاک سپێردرا .ب هشێک ل ه بیرهوهریی هکانی و ه هندێک
و محمد حسین سیف ق ــاض ــی ک ـ ه در دادگ ــا ه ل ه وت ــار و نووسین هکانی ل هالی هن (بنک هی ژی ــن)هوه له
زمان جنگ بریاست سرکار سرهنگ پارس یتبار دووت ــوێ ــی کتێبێ کدا ک ــۆک ـراون ـهت ـهوه[ .بیرهوهریی هکانی
محاکم ه شد ه بودند در ساعت  ٥صبح  ٢٥/١/١٠مح همم هد شاپ هس هندی ،ئامادهکردنی :سدیق ساڵح ،ل ه
بدار مجازات آویخت ه شدند .آتش -ضمن سلسل ه باڵوک راوهکانی بنک هی ژین ،سلێمانی ،٢٠٠٧ ،چاپخان هی
مقاالت (حزب کومل ه کمونیست کردستان چگون ه شڤان].
[ ]٥ب ــۆ زان ــی ــاری ــی دهربــــارهی ڕۆژنــامــهی «اتـــش» و
بوجود آمد) مفصال اعمال خائنان ه این س ه مرد در
ژیاننام هی س هید م ههدی میر ئەش رافی و محمود ثنائی،
روزنام ه آتش منتشر گردید و انتشار آن مقاالت
سایته وهرگرتووه:

سودم ل هم دوو
کمک بسیاری بە روشن شدن اس رار نمود باید
()www.rasekhoon.net)/(www.pajoohe.com

ڕووم لە خودی جەنابتە .تۆ کە ئەم ڕۆژنامەیەت گرتووەتە دەست
و یان لە سەر شاشە لە ئینترنێت لێی ورد دەبیەوە و دەیخوێنیەوە .بە
تۆ دەڵێم مەکە کەسم مەکە .مەکە دادە مەکە ،مەکە کاکە مەکە .ئاخر
بۆ ئاوا دەکەی؟ بۆ خۆت تووشی مەترسی دەکەی؟ بۆ خۆت تووشی
تیرۆرکردن و تۆپباران و مووشەکباران دەکەی؟ بۆ مەگەر نازانی
شێوازی زۆر ئاسان و بێمەترسیی کوردایەتیکردن هەیە؟ باشە ئەدی
بۆچی ڕووت کردووەتە ئەم کارە مەترسیدارە؟
ڕووی قسەم لە کوردانی ڕۆژهەاڵتە .کوردانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان
دەڵێم .ئەوانەی لە ڕیزی حیزبی سیاسی و ڕێکخراوی مەدەنیدا چاالکن.
بۆچی وا دەکەن کەسی من بۆ؟ بۆچی خۆتان تووشی ئەم عەزاب
و دەردەسەری و کوێرەوەرییە دەکەن؟ ئاخر بە ئێوە چی لێرە ناهێڵن
کــوردان بە ئــازادی حیزبی سیاسییان هەبێ؟ بە ئێوە چی کارخانە و
کارگە لە کوردستان دروست ناکەن؟ بە ئێوە چی خەڵکی کوردستان
بۆ کار و بەڕێوەچوون دەڕۆنە کوورەخانە و خشتبڕین؟ بە ئێوە چی
خەڵک لەسەر ئەم زەوی و زار و بــاخوڕەزانــە دەکەونە سەر مین و
دەمرن یان قاچیان لێدەبێتەوە .بە ئێوە چی بەڕیوەبەری ئیدارەی شار و
پارێزگاکانی کوردستان لە شیراز یان لە ئیسفەهانەوە دەهێنن؟ بە ئێوە
چی بەڕێوەبەرانی هێزی ئەمنی و ئاسایش خەڵکی تەبرێزن؟ ئەوە نییە
کاتێک ئیسفەهانییان دەڵێن “ئیسفەهان نیوەی جیهان” ،تەورێزی واڵمیان
دەدەنەوە و دەڵێن “بە مەرجێک تەورێز نەبێت؟” هەر بەڕاست بەئێوە
چی چەکدارانی هێزی ئینتیزامی لە مەشهەد و شیراز و یەزدەوە دێن و
لە دااڵهۆ و ئاربابا و شاهۆ و قەندیل و کێلەشین و خواکورک تەقە لە
کۆڵبەران دەکەن؟
بە وردی دەگەڵ تۆمە ،تۆ کە ئەم دێڕانە دەخوێنیەوە .ئەگەر ڕاست
دەکەی و حەزت لە کوردایەتییە ،بڕۆ لە سەر دەستی شێخ موحسینی
ڕەزای ــی تۆبە بکە و لە نوێوە دەســت بە خەبات و کوردایەتی بکە.
کوردایەتییەک نە لە سەری دەربەدەر دەبی و نە بەهۆیەوە تۆپباران
و مــووشــەکبــاران دەکــرێــی و نــە دەبێتە هــۆی کوشتنت لــە پەنا و
پەسیوان .شێخ موحسین ئێستا کە لە بەرەبەری هەڵبژاردنێکی دیکەی
سەرۆککۆماریدایە و دیسان دەیــەوێ وەک سێچوار هەڵبژاردنی
پێشوو بچێتە ڕیزی بەربژێران و ئەگەر دەنگی نەهێنایەوە پاشەوپاش
بکشێتەوە و “قوون بداتەوە” سەر کورسیلەی بەڕێوەبەرایەتیی کۆمەڵەی
دەستنیشانکردنی بەرژەوەندییەکانی کــۆمــاری ئیسالمی .باشە بە
تۆ چی سااڵنی بەرێ دەنگی نەهێناوەتەوە؟ با نەیهێنێتەوە .بە تۆچی
شێخ موحسین دەڵێ لە بواری ئەمنییەوە قوونمان ئاوەاڵیە؟ بە تۆ چی
کاک شێخ موحسین دەڵێت ڕاستە ئیسرائیل بە هەزاران بەڵگەی نهێنیی
سەبارەت بە چاالکیی ئەتۆمیی ئێران دزیوە؟ بە تۆ چی شێخ موحسین
بابەت و نووسینی خەباتێگڕانی کوردی “ژانەسەرنەخواز” لە ماڵپەڕە
“ناک“ و “تاب”ـەکانی باڵو دەکاتەوە؟
ئەتۆ کاڵەک خــۆری یــان بێستانڕن؟ مەگەر ناتەوێ بێدردیسەر
کوردایەتی بکەی؟ ناتەوێ شانان هەڵتەکێنی و بڵێی کەس لە تۆ کوردتر
نییە؟ ناتەوێ لە تیرۆر و ترس و تۆقاندن دوور بی؟ ئەگەر ئەمانە
دەزانی بۆچی کەمێک لە ئامانجی سەرەکیی شۆڕشی ئیسالمیی ئێران
ورد نابیەوە .بۆچی مەگەر نازانی هەناردەکردنی شۆڕش یان وەک
فارسان دەڵێن “صدور انقالب” ئامانجی سەرەکیی دەسەاڵتی ئێرانی
دوای ڕووخانی دەستەاڵتی پاشایەتییە؟ بۆچی شۆڕشی ئیسالمی بۆ
پارچەکانی دیکە کوردستان نانێری کە هاوزمانی تــۆن بە بەردێک
چەند کێالن ناشکێنی؟ کورد ناڵێ “بە بەردێك چەند چێشکە بکووژی”.
ل شکاندن لە چێشکەکوشتن باشترە .تۆ پاش شکاندنی کێلی
چونکە کێ 
نووسەران و ئەدیبان و هونەرمەندانی نێژراوی بەهەشتی زەهرای تاران
و وردوخاشکردنی گۆڕستانی نــووســەران و هونەرمەندانی گڵکوی
بوداقسوڵتانی مەهابادیش نەتزانی کێلشکاندن لە چۆلەکە کوشتن
باشترە؟
تۆ ئەگەر حەزت لە کوردایەتییە دەتوانی بە بردنی شۆڕشی ئیسالمی
بۆ پارچەکانی دیکەی کوردستان النیكەمەکەی بەم ئامانجانەی خوارەوە
بگەی:
 -١تاریفی خەباتی کوردانی پارچەکانی دیکە بە تابیەت هی تورکیە و
سووریە یان وەک ئێوە دەڵێن هی باکوور و ڕۆژئاوا دەکەی و بەرچێڵەت
بە شانازیکردن بە کوردایەتیەوە فوو دەدەی و فەخری کوردایەتی بە
ئەمالوئەوال دەفرۆشییەوە.
 -٢لە ماڵی خــۆت دادەنیشی .یــان مووچەیەکی بــاش بــەم خەباتە
وەردەگری و یان دەرفەتی باشت بۆ دۆزینەوەی کار و کاسبی دەست
دەکەوێ.
 -٣لە بەرانبەر مەترسیی ئەشکەنجە و تیرۆر و تۆپباراندا بە تەواوی
بیمە دەکرێی.
تێبینیی یەکەم :ئەوەی سەبارەت بە باشووری کوردستان یان هەرێمی
کوردستان دەیڵێی یان دەینووسی ،پیویستە ناوی “هەرێمی کوردستان”
لە وشەی “عێراق” دانەبڕێ و بنوووسی هەرێمی کوردستانی عێراق و
ئەگەر “هەرێم”ـەکەی پێوەنەنێی باشتریش.
تێبینیی بن تیبنییی یەکەم :وەک نووسەر یان سیاسەتەانیش ئەگەر
بــاس لــە دۆخــی نێوخۆی بــاشــووری کــوردســتــان بــکــەی ،تەنیا مافی
پشتگیریکردنی ئۆپۆزیسیۆنی ئەوێت هەیە و دەبێ بەم حەشدومەشد و
شتەش بڵێی “نیروهای مەردومی”.
تێبینیی بن بن تێبنییی یەکەم :کاتێک خەریکی هەناردی شۆڕش بۆ
باکوور و ڕۆژئاوای کوردستانی ،تەنیا ئاگات لە بەڕێز ئەسەد و حزبوڵاڵ
بێت .بەکەیفی خۆت ئەوانی دیکە بدە بەرێ.
تێبینیی بن هەموو تێبینییان :بە هیچ شێوەیەک باسی ڕۆژهەاڵتی
کوردستان مەکە .لیرە بەرپرسانی نیزامی موقدەس بە کەڵکوەرگرتن
لە “عطوفەت”ی ئیسالمی و بە دروستکردنی پەشیمانخانەی گەورە
و مووشەک و فیشەک و میشەک و ...لە خزمەت ئیرانییانی ئەسیل دان.
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هێمن؛ شاعیرێکی پرسیارساز
(لە تاڵیادی کۆچی هێمندا)
ق ــس ــەک ــردن ل ــەس ــەر “مامۆستا هێمن”
ئــــەوەنــــدی بـــۆ م ــن ــی خــوێــنــەر ج ــێ ــگ ــای
دڵخۆشییە ،هێندەش تاڵە .تا ئێستا زۆر
ب ــاب ــەت ل ــەس ــەر شێعری هێمن ب ــە باش
و خ ـراپ ن ــووس ـراون .لەو یادداشتەدا نە
دەم ــەوێ ئاوڕ لە نووس راوەی نووسەران
بدەمەوە و نە پێم باشە لەسەر سفرەی
خەڵکی دی نانی خ ــۆم ب ــخ ــۆم .دەمــەوێ
ب ــاس ــی ــک بـــورووژێـــنـــم ک ــە دەکـــــرێ لە
شیکردنەوەی دۆخی ئێستای نووسین و
ڕۆشنبیریی کوردیدا وەک پرسیارێک زەق
بێتەوە.
هێمن یەکێک لە ناس راوترین شاعی رانی
کــــــوردی ســــــەدەی ب ــی ــس ــت ــەم ــە ،کـــە بە
تایبەت پ ــاش م ــەرگ ــی ،ئ ــاوڕێ ــک ــی زۆری
لــێدراوە .ئ ــەوەی بە الی منەوە گرینگ و
پرسیارسازە ئەوەیە کە بۆچی بەشێکی
زۆر لە بەرهەمی ئەو شاعیرە بانگەوازی
تەنیایی و خەمێکی ق ــووڵ ــە ک ــە کەمتر
بیست راوە و زی ــات ــر دووپ ــات ک ـراوەت ــەوە.
لـــەودیـــو وشــــە و ب ــەی ــت ــە ش ــێ ــع ــرەک ــان ــی
هێمنەوە ،ب ــە تایبەت ئ ــەو بەرهەمانەی
باسی ب ێهیوایی و دابــڕان و دووری و
خەم و تەنیایی تێیاندا بە خەستی ڕەنگی
داوەتەوە ،سیمای دوو مرۆڤ خۆ نیشان
خوێنەر دەدەن .یەکەمیان مرۆڤێک کە
خەریکە لە دۆخی ناجێگیری سیاسی و
کۆمەاڵیەتیی نەتەوەیەک دەدوێ و خەمی
ئ ــەو ،خەمی هەموو ئەو کەسانەیە وەک
ئەو بیر دەکەنەوە و بە دەردی کوردەوە
چــاراون .وات ــە خەریکە شاملوو گوتەنی
“ژان ــی هاوبەشی ه ــەم ــووان” لە ق ــاو دەدا
و دەیهەوێ لەو دەالق ــەی ــەوە کارێک بکا
بۆ ئاگادار کردنەوەی کۆمەڵگە و ببێتە
پێگەیەک هــەمــووان هــــاواری بکەنێ و
ئەو دەنگە دووپ ــات بکەنەوە کە لە ژانی
گشتی دەدوێ .مرۆڤی دووهەم کە لەپشت
شێعری هێمنەوە خۆی دەردەخا و خوێنەر
دەیبینێ شاعیرێکی تەنیا و وەڕەز لەو
کۆمەڵگەیەی کە سەردەمێک جێی هاوار
و بانگیان بووه.
پ ــرس ــی ــار ئ ــەوەی ــە چ ــۆن ــە شاعیرێکی
شۆڕشگێڕ ل ــە س ــەردەم ــێ ــک ل ــە ژی ــان ـیدا
دەگاتە ئەو ئاستەی نامۆ بێ لەو کەسانەی
کە سەردەمیک نەتەنیا ناسیاوی بوون،
بەڵکوو هاوواڵتی و هاوسەنگەر و هاوڕێ
و هاوژانی بوون.
ئ ــەگ ــەر ل ــە بــاســی م ــرۆڤ ــی ی ــەک ــەمدا
بمانهەوێ زی ــات ــر وردب ــی ــن ــەوە ،کەسێک
دەبینین لە جیگای منی بەکۆمەڵ دەدوێ
و ئ ــەو ژان و دەردەی ئ ــەو هەستی پێ
دەکا و دەتوانێ بیخاتە نێو چوارچێوەی
هــەڵــبــەســتــیــەوە ،ژانـــــی نــەتــەوەیــەکــی
زوڵ ملێک راوە .لەیەکەم شێعرەکانیەوە کە
لە ساڵی ١٣٢١ی هەتاویدا نووسیونی ئەو
دیاردەیە دەبینین.
“گــەرچــی ت ــووش ــی ڕەنــجــەڕۆیــی و
حەسرەت و دەردەم ئەمن
ق ــەت لە دەس ــت ئ ــەو چەرخە سپڵە
نابەزم مەردم ئەمن
گ ــەر لە برسان و لەبەر ب ێبەرگ ی
ئیمڕۆ ڕەق هەڵێم
نۆکەریی بێگانە ناکەم تا لەسەر
عەردم ئەمن”
لەو شیعرە دا “زنجیر و تەناف و دار
و ب ــەن ــد”ێ ــک ک ــە هێمن دیهێنێتە گ ــۆڕێ
و ل ــەب ــەر چ ــاوی خ ــوێ ــن ــەری ڕوخ ــس ــاری
دزێویان وەدەر دەخا ،ئەو کەرەسانەن کە
وێ ڕای ژانی بێگانەپەرستی و بێگانەترسی،
هەموو کۆمەڵگەی کوردیان گەمارۆ داوە
و ئەوە هەموو ئەو ویژدانە زیندووانەن
هـــاوار دەکـــەن ک ــە ب ــۆ دەرب ــازب ــوون لەو
کەشە دەبێ ڕێگایەک بدۆزرێتەوە.
لە شێعری “بابردەڵە”دا دیسان “شاعیر/
مەل/نەتەوە” قسە دەک ــا .لەو تەمسیلەدا
کە شاعیر خوڵقاندوویەتی ،ئەو یەکێکی
دیکە لە ژان ــە هاوبەشەکان دێنێتە گۆڕ؛
ئ ــەوی ــش دی ــل ــی و ژێ ــردەس ــت ــەی ــی کەسی
ل ــێ ــزان و ه ــەڵ ــک ــەوت ــەی ــە ک ــە ل ــەو دەقـــەدا
نموونە مەجازییەکەی بولبولە و نموونەی
واقعییەکەی هێمنە و نموونە گشتییەکەی

ڕێبوار قازی

ئەوەی لە زۆر دەق ی هێم ندا بە ڕوون ی دەردەکەوێ و بووەتە هۆی تووڕەیی و بێزاری و تەنیایی
و خەمۆکیی شاعیر ،شێوازی بیروباوەڕ و ڕووبەڕوونەوە لەگەڵ کەس ی هەڵ کەوتەی کۆمەڵ گەیە،
ئەوەش تایبەتمەندی زۆر یەک لە کۆمەڵ گە ڕۆژهەاڵتییەکانە و بۆ زانیاری زیاتر دەکرێ زۆر سەرچاوە
بخوێندرێنەوە و یەک لەوان “کۆمەڵناسیی هەڵ کەوتەکوژی”یە .کۆمەڵ گەیەک کە تا ئێستاش کەش ی
کۆمەاڵیەتیەکەی وای ل ێنەهاتووە کەس ی هەڵ کەوتە و داهێنەر بزانێ کە “لە ناو بازاڕی ئەو ڕۆژەی
ژیاندا بەرهەم ی ئەو برەوی هەیە و دەچێ”
هەموو ئ ــەوان ــەن کە لە دۆخ ــی نالەباری
ژیردەستەییدا ،خەریکن بەردێک لەسەر
بەردێک هەڵدەچنن و هەنگاویک بۆ بردنە
پ ــێ ــش ــەوەی کــاراون ــی ڕوو ل ــە داه ــات ــووی
کورد هەڵدێننەوە .لە سەرەتا دا “بولبول”
لەبەر ئازاری ژینی نالەباری و گیرۆدەیی
قەفەس و هەموو بەربەستەکانی کۆمەڵگە،
شین دەگێڕێ .تا مەلی ڕاستینی شێعرەکە
لێی وەجــــواب دێ و ت ــێ ـیدەگ ــەی ــەن ــێ کە
کەسی هەڵکەوتە هەر هەڵکەوت ەبوون و
ج ــی ــاوازب ــوون ــەک ــەی ب ــەاڵ و بەربەستێتی.
وات ــە بەشێک لە کۆمەڵگە و بەشێک لە
سیستەم ،کە هەست بە زەقب ــوون ــەوەی
کەسی وا دەکەن هەڵوێست دەگرن و لە
ناوەندی خۆیان وەدەری دەنێن .ئەوەش
ئەوە دەگەیەنێ کە هەم ئەو بەشەی کۆمەڵ
کە خۆی بە دەست کایەکانی دەسەاڵتەوە
داوە و ه ـ ــەم ئ ـ ــەو ب ــەش ــەی دەســــەاڵت
کــە خ ــەری ــک ــی ک ــۆن ــت ــڕۆڵ ــی جومگەکانی
کولتووری و بزوێنەرە کۆمەاڵیەتییەکانە،
یان دەیبەستنەوە یان شاربەدەری دەکەن.
ب ــەاڵم چــون ئ ــەوە دەردێــکــی گشتییە و
پێویستی بە چاالکیی زی ــات ــرە ،دەب ــێ تا
دوژمـــن ،م ــن وەک دی ــاردەی ــەک ــی زیندوو
دەبینێ ،تەنیا هۆکاری زیندووبوونەکەم
واتە خوێندن و ئاگایی بەخشیم بمینێ.
ئ ــەو باسە لە چەند بڕگەی شێعرەکەدا
دەستنیشان دەکەم.
١
“لەبەر ئازاری ژین ی نالەباری
دەناڵ ێ بولبول ی شەیدا بە زاری”
٢
“گ ــوت ــم ئــەی بولبول ی خەمگین ی
دڵمەند
مەناڵێنە لەدەست داو و لە دەست
بەند
هونەرمەند و ژیان ی خۆش مەحاڵە
هونەرمەند ڕەنجەڕۆیە ژین ی تاڵە”
٣
“ئەگەر نەتبا ورینگە و دەن گی وا
خۆش

بەڕەڵال بووی وەکوو ئەو ڕووڕەشە
تۆش”
٤
“هەتا دوژمن نەگەوزێنێ دەخوێنم
دەخوێنم بۆ گەل ی خۆم هەر دەخوێنم”
ل ــە ش ــێ ــع ــری “تـــــووڕەیـــــی”دا دی ــس ــان
تابڵۆیەکی وا دەبینین کە شاعیر باسی
ئ ــەوە دەک ــا کە ب ــەروب ــووی تێگەیشتن و
زانین...چ بوو بۆ من جگە لە کوێرەوەری،
تا لە دواییدا دەڵێ “لەو واڵتە کەسێک لە
خەو ڕابی....بەشی چارەڕەشی و خەم و
شێنە”.

کۆمەڵگەیە ،ئــەوەش تایبەتمەندی زۆر
یەک لە کۆمەڵگە ڕۆژهەاڵتییەکانە و بۆ
زان ــی ــاری زی ــات ــر دەک ــرێ زۆر س ــەرچ ــاوە
بخوێندرێنەوە و یەک لەوان “کۆمەڵناسیی
هەڵکەوتەکوژی”یە .کۆمەڵگەیەک کە تا
ئێستاش کەشی کۆمەاڵیەتیەکەی وای
ل ێنەهاتووە کەسی هەڵکەوتە و داهێنەر
ب ــزان ــێ ک ــە “ل ــە ن ــاو بـــازاڕی ئ ــەو ڕۆژەی
ژیاندا بەرهەمی ئەو برەوی هەیە و دەچێ”
ڕەنگە س ــەدان پاساو ب ــۆوە بهێندرێتەوە
کە هێمن خۆی گوتوویەتی من هیچم لە
کۆمەڵگەکەم ناوێ و لە واڵمی “مامۆستا
هەژار”دا ڕایگەیاندووە کە چمان لەو خەڵکە

هێمن کەسێکی پرسیارساز بوو .باس و پرسیارەکان ی ئەو لەو
بەشەی شیعرەکانیدا ،ئێستاش لە جێگای خۆیاندا قورساییان هەیە
و چاوەڕێی واڵمن .ئەو دۆخەی ئێستا لە فەزای گشت ی ڕۆشنبیریی
کوردیدا دەبیندری ،نە درەوشاوەترە لەو سەردەمەی هێمن باس ی
ک ــردووە و نە کۆمەڵ گە بە نیسبەت کەسان ی هەڵ کەوتەی خۆیەوە
هەستیارترە .هەر ڕۆشنبیر و نووسەری نەتەوەی کوردە لە کایەی
تازەی سیستەمدا ،دەرخوارد کەسان ی نەتەوی دەدرێ و  ...ئایا کاتی
ئەوە نییە دیسان وەک هێمن بپرسینەوە “کەوابوو ئاشنا بەش ی ئێمە
لە نێوچوونە”؟
لــەو چەشنە نووسینە ک ــە دەنگێکی
ناڕەزایەتی دێ و دەنگەکە دەنگی گشتی و
هاواری گشتییە ،لە شێعری هێم ندا زۆرن
و ل ــەوە زیاتر بابەتەکە درێ ــژ ناکەمەوە.
بــەاڵم ل ــە دوو شێعری “ســـازی ناساز”
و “ئێوارەی پاییز”دا و هەڵبەت لە چەند
دەق ــی دیکەشدا ،ئ ــەوەی دەدوێ مرۆڤی
دووەمــی ب ــاسک ـراوە .شاعیرێک کە تەرە
و دوورخـــراوەی کۆمەڵگەکەی خۆشێتی.
ئ ــەگ ــەر ب ــم ــان ــەوێ ل ــەس ــەر ه ــۆک ــارەک ــان ــی
بدوێین لەو کورتە نووسینەدا ناگونجێ و
تەنیا ئاماژە بە خاڵێک دەکەم .ئەوەی لە
زۆر دەقی هێم ندا بە ڕوونی دەردەکەوێ و
بووەتە هۆی تووڕەیی و بێزاری و تەنیایی
و خەمۆکیی شاعیر ،شێوازی بیروباوەڕ و
ڕووبەڕوونەوە لەگەڵ کەسی هەڵکەوتەی

دەوێ؟ ئێمە بە ویستی خۆمان بووینەتە
شاعی ر .لە واڵم ــی ئەو نووسیانەدا دەبێ
بگوترێ هێمنێک ک ــە شێعر دەن ــووس ــێ
ڕاستگۆیانەتر و بی پێچ و پەناتر دەدوێ
و ب ــە ک ــورت ــی ترسی ل ــە هەڵسەنگاندنی
قسەکانی لە الیەن کۆمەڵگەوە نییە بۆیە
لەوێدا دەڵێ:
“لە ناو بازاڕی ئەمڕۆکەی ئەدەبدا
شێعری تۆ هێمن
وەکوو پارەی چرووکە هیچ ڕەواجێکی
نیە ناچێ”
ئەو کاردانەوەیە پێشتریش لە شێعری
ش ــاع ــی ـران ــدا هــەبــووە“ .میسباحودیوانی
ئەدەب” دەیان ساڵ پێش ئەو دەڵێ:
“پێوەم ئەدەب دەمێک لە ئەدەب خۆم
کەنارە کەم

ئەز بەس کە بێ هونەرییە لە الی بێ
هونەر هونەر”
بەاڵم ئەو هەستە الی هێمن تا ئاستی
قووڵترین خەم و ڕادەی تەریک کەوتنەوە و
تەنیایی ڕۆیشتووە .بۆ درێژەی ئەو باسە
سووکەڵە ئ ــاوڕێ ــک ل ــە “ئ ــێ ــوارەی پاییز”
دەدەینەوە“ .ئێوارەی پاییز” بە زۆر تیۆری
و ش ــێ ــواز دەخ ــوێ ــن ــدرێ ــت ــەوە و شێعرێکە
ئ ــەوەن ــدە الیەنی جوانیناسانە و مانایی
ت ــێ ــدای ــە ،ک ــە ه ــەم ب ــە ش ــێ ــوەی دووبەیتی
نـــوێ ب ــخ ــوێ ــن ــدرێ ــت ــەوە و ق ــس ــە ل ــەس ــەر
تەبایی نێورۆک و قالبەکەی بکرێ هەم
لەسەر هەڵوێستی بۆ چینەکانی کۆمەڵگە
لەنگەر بگیرێ و لە ڕوانگەیەی ڕیالیسمی
سۆسیالیستییەوە چـــاوی ل ـێب ــک ــرێ و
 ...ب ــەاڵم ئەگەر م ــرۆڤ و بگێڕەوەی ئەو
ش ــێ ــع ــرەش لــە گ ــۆش ــەن ــی ــگ ــای ــەک ــەوە چ ــاو
ل ێبکرێ و سەرنجی بدرێتێ ،کەسێک
دەبینین کە کەمترین هیوا و ترووسکایی
بۆ درێژەدان بە ڕەوتێک کە گرتوویەتە بەر
نابیندرێ .مرۆڤێک کە “جوانی دەرک ــەی
لێ پێوە داوە” و ئاسەواری لەبەر چاوی
نەماوە .بە چ ــاوی خۆی باربەری ڕووت
دەبێنێ کە چۆن ژان و نەداری لێ بەرهەم
دێتەوە .هەموو سیمای جیهان-ژینگەی
سیس بــوون و خەریکی هەڵوەرینن و
ل ــە ڕاس ــت ــەڕێ ــی ب ــەردەم ــی ،دزێ ــوی ــی ــەک ــان
ڕیزیان گرتووە .هێمن لێرەدا ئەو پادشای
بێهیوایی و شکستەیە ک ــە سەربازانی
س ــەر شەقام دزێوین و ڕیزیان گرتووە
و ئەو بە بەردەمیاندا ت ـێدەپ ــەڕێ .بۆیە
پرسیاری سەیر و وێ رانکەر لە زەینیدا
سەر هەڵدەدەن .ئەو پرسیارانەی دەتوانێ
کۆمەڵگە بهەژێنێ .ئەگەر لێرەشدا لە ژان
و دەرد دەدوێ و دیهەوێ بڕوا و لەگەڵیان
سەر پێکەوە بنێ ،ئەوە هەمان ژان و دەردی
پێشوو نییە کە لەگەڵ کۆمەڵگەکەی تێیدا
هاوبەش بوو .لێرەدا ژانی تەنیایی و برینی
تاکەکەسیی خۆیەتی .لێرەدایە تەنانەت لە
هەستەکانی ئینسانی دڕدۆنگە و دەپرسێ
“چۆن بە ئێوارەی پاییزیش هی وا هەیە
پێبکەنێ؟”
لە کۆتایی ئەو شێعرەیدا بە پێچەوانەی
زۆر شێعری دی ــک ــەی ،لە زم ــان خۆیەوە
باسێک لە گەشبینی نییە .بۆیە ئەو پێی
وای ــە “بەشی ئێمە ،وات ــە کەسی ئ ــەو ،لە
نێوچوونە” .ئ ــەوەی واڵم دەداتــەوە “دوور
ب ــن ــواڕە ئاسۆ ڕوونـــە” کەسێکی دیکەیە
کە دڵخۆشی دەکا ،دەنا شاعیر خۆی تا
سنووری هیوا ب ڕاوی فڕیوە.
لە شێعری “سازی ناساز”دا ئیتر ئەو
ئ ــاش ــن ــای ــەش وەال دەنـــێ .لــەو شێعرە دا
مرۆڤێک دەدوێ کە لە هەموو دیاردەیەکی
ن ــەزۆک و بێ بەرهەمدا خۆ دەبینێتەوە.
دەگاتە ئاستێک بوون و نەبوونی خۆشی
لێ تێک دەچێ و گومانیان لێ دەکا .لە نیو
ئەو گشتە هەستە تاڵ و وێ رانەدا ڕوو لە
خوێنەر ،دڵدار ،خەڵک ،کۆمەڵگە دەڵێ:
“چۆن دەتوانم بە تۆ بڵێم من چیم
خۆم گومانم هەیە کە هەم یان نیم”...
ه ــێ ــم ــن ک ــەس ــێ ــک ــی پ ــرس ــی ــارس ــاز بــوو.
ب ــاس و پرسیارەکانی ئ ــەو ل ــەو بەشەی
شیعرەکانیدا ،ئێستاش لە جێگای خۆیاندا
قورساییان هەیە و چاوەڕێی واڵمن .ئەو
دۆخەی ئێستا لە فەزای گشتی ڕۆشنبیریی
کوردیدا دەبیندری ،نە درەوشاوەترە لەو
س ــەردەم ــەی هێمن باسی کـــردووە و نە
کۆمەڵگە بە نیسبەت کەسانی هەڵکەوتەی
خ ــۆی ــەوە هەستیارترە .ه ــەر ڕۆشنبیر و
نــووســەری نــەتــەوەی کـــوردە ل ــە کایەی
ت ــازەی سیستەمدا ،دەرخــــوارد کەسانی
نەتەوی دەدرێ و  ...ئایا کاتی ئەوە نییە
دیسان وەک هێمن بپرسینەوە “کەوابوو
ئاشنا بەشی ئێمە لە نێوچوونە”؟
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ڕۆڵی ئافرەت لە گوتنەوەی بەیتە فۆلكلۆرییەكاندا
(جوغرافیای لهدایکبوونی بهیت)

سابات حەمید

لە خوێندنەوە و تاوتوێكردنی بەیتەكاندا
دەتوانین ئــاوڕ لە ڕابــردوومــان بدەینەوە
و تیشك بخەینە ســەر كۆمەڵێك الیەنی
شــاراوەی ژیانی پێشینیانمان .لە ئاوێنەی
بەیتەكاندا شێوازی ڕوانین و جیهانبینیی
پێشینیان و هەڵسوكەوت و دابونەریتە
كــۆمــەاڵیــەتــیــیــەكــانــیــان و مـــیـــوانـــداری و
لێبوردەیی و تۆڵەسەندنەوە و زۆر الیەنی
دیكەی ژیانیان دەردەكەوێ.
ئەحمەدی بەحری پسپۆڕ و شــارەزای
بواری بەیت و فۆلكلۆر لە دیمانەی گۆڤاری
خوێندكاریی “هەژێن” (ساڵی سێهەم ژمارە
)٣دا ئاوا باسی گرنگیی فۆلكلۆر دەكا :گەلێ
شارەزا و لێزان ،بە زمانی جۆربەجۆر و لە
گەل و واڵتی جۆربەجۆردا ،لەسەر فۆلكلۆر
دواون؛ ئـــەوەش دەگــەڕێــتــەوە ســەر ئەو
ڕاستییە كە فۆلكلۆر یەكێك لە گرینگترین
و بەرچاوترینی ئەو دیاردانەیە كە لە ژیانی
دوورودرێـــــژی ئــادەمــیــزاددا ،بــە ڕەن ــگ و
شێوازی جۆربەجۆر ساز بــووە .فۆلكلۆر
هــەروەك دیاردەكانی دیكەی فەرهەنگ لە
ڕەنگدانەوەی پێوەندیی ئینسان و سروشت،
ئینسان و ئینسان ،ئینسان و خۆیدا هاتۆتە
ئاراوە .ئەوەی فۆلكلۆر لە دیاردەكانی تری
ئینسان جیا دەكاتەوە و بایەخی تایبەتیی پێ
دەدا ،خاوەندارە تایبەتییەكەیەتی .هەر ئەوەی
كە خاوەنداری فۆلكلۆر خەڵكە ،تۆ دەباتە نێو
ئەقیانووسێك بابەتی ڕەنگاوڕەنگ بە پانتایی
مــێــژوو .هــەر لــەو ڕووەوە گ ــەڕان بــە نێو
فۆلكلۆردا هەرگیز ناتوانێ گەڕانێكی ئاسایی
و كاتی و سەرپێیی بێ .بۆ؟ چونكە تۆ بە
سەر ئەزموون و ئێحساسات و دڵەڕاوكە و
خۆشیی ئادەمیزاددا دەكەوی كە سەدان و
بگرە هــەزاران ساڵە بە سەر یەكدا كەڵەكە
بوونە لێك درواون و سواون و بەرەو ژیانی
ئێستای ئێمە شۆڕابەیان بەرداوەتەوە .ئێمە
ئەمڕۆ لە فۆلكلۆردا ئەوەی لێی دەگەڕێین
“خ ــۆم ــان”ی ــن .ئ ــەو “خ ــۆ”ی ــەی لــە دنــیــای
مۆدێرنی ئێستا سەیر لەگەڵ خۆی نامۆیە .بە
دوای دوێنێ و پێرێی خۆمانەوەین ،بە دوای
ئەو دابڕانە گەورەیەی كە لەگەڵ سروشت
و منداڵیماندا وەدی هاتووە .بە دوای ئەو
بەشە لە ڕابــردووی ونبووی خۆمانین كە
مێژوو بە سەریدا قەڵەمبازی داوە؛ یان هەر
ئەرك و كاری ئەو پاراستنی ئەمە نەبووە.
لەسەر بەردەنووسەكان ،لەسەر سواڵەت و
دەفرە كۆنەكان ،لە نێو وشە و دێڕی كتێبە
مێژووییەكان لە كوێ ئەو بەشە ڕابردووە
ون بووە وەك لە فۆلكلۆردا پارێزراوە بە
جوانی و بە ڕوونی ماوەتەوە؟ لە بەراوردی
مێژوو و فۆلكلۆردا ،فۆلكلۆر ئــەو گشت
بابەتە ورد و نادیارانەن كە شان بە شانی
مێژوو زەمانێكی دوور و درێژیان پێواوە و
لەگەڵ خۆیان تام و بۆن و بەرامەی بەشە
ونبووەكەیان بۆ ئەمڕۆی ئێمە پێیە.
بــە داخـــەوە ئــەدەبــی نــووســراوی كــورد
تەمەنێكی لەمێژینەی نییە و كورد مخابن
زۆر درەنگتر لە خەڵك و دراوسێیەكانی
خۆی دەستی داوەتــە خوێندن و نووسین.
س ــاواب ــوون ــی ئ ــەدەب ــی نـــووســـراوی هــەر
نـــەتـــەوەیـــەك ،یــەكــێــك ل ــە هــۆكــارەكــانــی
خەستتربوونەوە و گرنگبوونی ئەدەبی
زارەكــــی و فــۆلــكــلــۆرەكــەیــەتــی .ئ ــەوە بەو
واتایە نییە هەر گەل و نەتەوەیەك ئەدەبی
نــووســراویــان بەتەمەن و لەمێژینە بێت،
ئەوا فۆلكلۆرەكەیان كەم بایەخترە .دوكتۆر
ڕەهبەر مەحموودزادە هەر لەو دیمانەیەی
لــەگــەڵ گ ــۆڤ ــاری هــەژێــن لـــەو ب ــارەی ــەوە
دەڵێ :هەرچی ئەدەبی نووسراو و ئەدەبی
كالسیكی گــەلــێــك بــەهــێــزتــر ب ــێ ،ئــەدەبــی
فۆلكلۆریی ئەو گەلە كەشێكی كەمتری بۆ
دەمێنێتەوە و بە پێچەوانە ئەگەر بە هێندێك
هۆی كۆمەاڵیەتی و سیاسی لەناو گەلێكدا
ئەدەبی نووسراو الواز بێ یا پێشینەكەی

زۆر كۆنی نەبێ ،ئــەوا ئەدەبی فۆلكلۆری
ئەو گەلە زیاتر بەخۆیدا دێ و سەرنجی پێ
دەدرێ.
جوغرافیای لەدایكبوونی بەیت
بەشێك لە گۆرانییە كوردییەكان ،تایبەتیی
هەندێ ناوچەی دیارن .بۆ وێنە سیاچەمانە
و هۆرە ،لە ناوچەكانی هەورامان و بەشی
كەلهوڕی كوردستاندا هەن و لەوێ لەدایك
بوون و هەر لەوێش دەگوترێنەوە .سەبارەت
بە حەیران و بەیتیش ڕای جۆراوجۆر هەیە.
بۆ وێنە هەندێ كەس پێیان وایــە حەیران
تایبەتی دەشتی هەولێرە و بەیت لە موكریان
لەدایك بــووە و گەشەی كــردووە و هەڵی
داوە و پێ گەیوە .هۆمەر دزەیی لە كتێبی
“هەوڵێك بۆ تێگەیشتنی حەیران”دا دەڵێت:
 ...جەمیلی عەلیاغای دزەیــی كە یەكێك لە
وەســتــا لێهاتووەكانی حــەیــران بـــووە ،لە
چاوپێكەوتنێكدا پێی گوتم ،واڵتی ڕەسەنی
حەیران دزەییاتی و گەردیاتییە .ئیتر لەوێوە
پــەڕیــوەتــەوە بــۆ نــاوچــە شاخاوییەكانی
سۆران و موكریان كە ئەوێ زیاتر مەڵبەند
و سەرچاوەی بەیتی كوردین نەك حەیران.
پ.د .شوكریە ڕەسووڵ لە كتێبی “ئەدەبی
فۆلكلۆری كـــوردی”دا ئــاوا باسی بەیت و
جوغرافیای سەرهەڵدانەكەی دەكــا :بەیت
پەخشانێكی شێعرئامێزە و ڕیتمی تایبەتی
خــۆی هــەیــە ،بــۆ وەس ــف یــا بــۆ بابەتێكی
دڵـــــداری و مــێــژوویــی و لــە نــاوچــەكــانــی
موكریان ،هەولێر ،كۆیە ،ڕەواندوز ،حەریر
و لە نێو كوردەكانی ڕۆژهــەاڵت بەیتی پێ
دەگوترێ.

هەولێر ژیاون ،لە وەرزی خێڵ بەرەوژوو دا
بەرە بەرە لە ڕێگای قەندیلی مامەكۆییان و
سپیڕێزی خەیالنییان و ڕەندۆڵی زەرزایان
بۆ الی ناوچەكانی ناوەندیتری ڕۆژهەاڵتی
كوردستان هەڵكشاون”.
بــــەو پــێــیــە ،ئـــەگـــەر ئــــەمــــڕۆ ،نــاوچــە
جــۆراوجــۆرەكــانــی كــوردســتــان هــەر كامە
و لە ڕووی كۆمەڵێك دابونەریتەوە لێك
ج ــی ــاوازن ،ئـــەوە هــۆكــاری ئــەو ســنــوورە
دەستكردانەیە ،ئەگینا النیكەم لە داهێنان
و بنەما كــولــتــووریــیــەكــانــدا دەگــەڕێــنــەوە
سەر یەك بنەما و بنچینە و هەمووان لە
دروس ـتكــردنــی ئــەو شــتــەدا كــە نــاوی لێ
دەنرێ فۆلكلۆر و كەلەپووری كوردەواری،
دەستیان هەبووە .چونكە سەردەمانی پێش
دابەشبوونی كوردستان ،خەڵكی ئەو ناوچە
لێكدابڕاوانەی ئێستا ،بەبێ كۆسپ و لەمپەر
هاموشۆی یەكتریان كردووە.
بەیت و قەسیدە
قەسیدە یەكێكە لە فۆرمەكانی شیعری
كالسیك كە لە پێشدا لەنێو عەرەبەكاندا
بــاو بــووە و دوای ئ ــەوەی خەڵكی ئێران
دێــنــە ســـەر ڕێـــبـــازی ئــیــســام ،شــاعــیــرە
فارسەكانیش بە الساییكردنەوەی عەرەبان
لەو جۆرە شێعرە دەهۆننەوە و شاعیرانی
كــوردیــش هــەروەتــر .خــۆی قەسیدە واتــە
شێعری مەبەستدار .شێعرێك كە تایبەت بۆ
مەبەستێك نووسرابێت .دوكتۆر سیرووس
شەمیسا لــە كتێبی جــۆرەكــانــی ئـــەدەبدا
دەڵــێ :قەسیدە یەكەم جۆرێكی شیعرە كە
لە ئەدەبیاتی فارسیی دوای هاتنی ئیسالمدا

دووەمــیــدا كە پێی دەگــوتــرێ “تەخەلوس”
شاعیر ئەو باسە دڵدارییە بە بەیتە شیعرێك
وا لێ دەكا بەبێ ئەوەی هەست بە دابڕان و
پچڕانێك بكرێت بای دەداتەوە سەر پەسن
و پێداهەڵگوتن بە میر یان پادشادا .بەشی
سێهەمی هەمووی پێداهەڵگوتنە و بەشی
كۆتایی یان چوارەمیشی هەر دوعاكردن و
هیوای تەمەندرێژییە بۆ ئەو كەسەی پێیدا
هەڵدەڵێ.
بەیتە كوردییەكان لەو ڕووەوە زۆر لە
قەسیدە نزیكن .بەیتبێژ لە پێشدا كوڵ و
كۆی دەروونی خۆی هەڵدەڕێژێ و بەخۆی
هەڵدەڵێ و دوای ئــەوە دێتە ســەر باسە
سەرەكییەكەی ،كە پێداهەڵگوتنە بە قارەمانی
بەیتەكە و لە هەندێ شوێندا بەیتبێژ یان
گــێــڕەرەوە یان قارەمانی بەیتەكە لەناخی
خۆیدا و لەگەڵ خۆی دەدوێ .د .ڕەهبەر
مــەحــمــوودزادە لــە وتـــاری ێكیدا “بەیتی
كوردی لە خوێندنەوەیەكی بەراوردكارانە
لەگەڵ ئــەدەبــی كالسیكدا” لــەو بــارەیــەوە
دەڵێ“ :بەیتی كوردی مەدحی دەستەاڵتداران
ناكا .وێكچوونی بەیت و قەسیدە ،نەك لەم
الیەنە نێوەرۆكییەدا بەڵكوو لە الیەنێكی
فــۆرمــی و پێكهاتەییدا زەق دەبــێــتــەوە.
بەیتە درێژەكان لە سەرەتاوە هەتا كۆتایی
چەندین بەشی جۆراوجۆر لە خۆ دەگرن
كــە مەنتیقی فۆرمیی و نــاوەرۆكــیــی ئەم
بەشە جــۆراوجــۆرانــە تــاڕادەیــەك پێكەوە
جوداوازییان هەیە .بەیت لە هەندێك بەشیدا
بە وەسفی ناسك و ئەویندارانە شێوازێكی
لیریك و غینایی بەخۆیەوە دەگ ــرێ .لەم
ب ــەش ــان ــەدا زۆرتـــــر وەســــف و نــزایــەكــی

ئەو دابەشكردنە ناوچەییە زیاتر بەپێی
ڕوانینی ئەمڕۆیی مرۆڤی كوردە لە جوگرافیا
و ناوچەكانی كوردستان ،بەبێ ئاوڕدانەوە
لــە ڕووداوە مێژووییەكان و ڕابـــردووی
ئــەو نــەتــەوەیــە ،كــە ســەردەمــانــێــك شتێك
بەناوی سنوور ،وەك ئەوەی ئەمڕۆ هەیە،
لەنێوان بەشەكانیدا نەبووە و ئەوان بەبێ
هیچ لەمپەرێكی سیاسی توانیویانە گەرمێن
و كوێستانێ بكەن .ئەوەتا دوكتۆر ڕەهبەر
مەحموودزادە ڕایەكی جیاواز لەوەی هەیە و
دەڵێ“ :ئەو كەسانەی ئەم پرسیارەیان ئاوها
گەاڵڵە كردووە ،پێشگریمانەیان ئەوە بووە
لە سەردەمی پێشووشدا دەشتی هەولێر
و موكریان لە دوو جوغڕافیای سیاسیی
جــودادا بــوون .با زۆر دوور نەڕۆین هەر
دەوری ســەدەیــەك لــەمــەوبــەر ئــەو خێڵە
ك ــوردە كــۆچــەرانــەی زستانان لــە دەشتی

بــە الســای ـیكــردنــەوە لــە شیعری عــەرەب
هاتووەتە دی.
قەسیدە لە  ١٥هەتا پەنجا ،یان شەست و
جار هەیە تا حەفتا بەیتیش درێژ دەبێتەوە.
خــۆی قــەســیــدە لــە ڕاســتــیــدا شیعرێكە بۆ
پەسنبێژی و پێداهەڵگوتن (مــدح) .قەسیدە
فــارســیــیــەكــان پــەســنــی دەســـــەاڵتـــــدار و
ئەمیرەكانی سەردەمی ژیانی شاعیران و
شاعیر لە پێناوی ئەو قەسیدانەدا شاباشی
وەرگرتووە .قەسیدە لە چەند بەشێك پێك
دێ .بەشی یەكەمی قەسیدە پێداهەڵگوتنە
بە هــەڕەتــی الوێتی و تایبەتمەندییەكانی
ئــەو قۆناغەی تــەمــەن و بــە عــەرەبــی پێی
دەڵــێــن“ :تــەشــبــیــب” .بــەو پێیە یەكێك لە
تایبەتمەندییەكانی ئەو قۆناغە ،ژیانی دڵداری
و خۆشەویستییە .بۆیە ئەم بەشەی قەسیدە
هــەر باسی عەشق و دڵــداریــیــە .لە بەشی

ئەویندارانە و پاڕانەوەیەكی دڵسووتاوانە لە
قاڵبی مۆنۆلۆگدا بەدی دەكرێن”.
لە بــاری نێوەرۆكیشەوە وێكچووییەكی
زۆر لە نێوان بەیت و قەسیدەی فارسیدا
هەیە .دوكتۆر سیرووس شەمیسا لە كتێبی
جــۆرەكــانــی ئــەدەبــدا دەنــووســێ :قەسیدە،
فۆرم و قاڵبی واتا و ناوەرۆكی پاڵەوانێتی
و حەماسییە و باسی پاڵەوانێك دەكــا كە
دەچێتە ســەفــەری پــڕ مەترسی و هــات و
نەهات و بە تەنیا لەشكرێكی گەورە قەڵتوبڕ
دەكـــات .شــەڕەكــانــی ئــەو پــاڵــەوانــە الیەنی
نەتەوەیی یان ئایینیان هەیە و پەالمار دەباتە
سەر كافران یان دوژمنانی واڵتەكەی.
دەبینین پاڵەوانی بەیتە كوردییەكانیش
دەچــنــە ئــەو جــۆرە ســەفــەرانــە .السەشۆڕ
دەچێتە سەفەری مامەڕەش و لە سەر داوای
“یای خەزاڵ” بە تووكی سمێڵی مامە ڕەش

هەشتا چەپكە گوڵ چەپكە دەكات و بۆ یای
خەزاڵی دەنێرێتەوە .شۆڕ مەحموود دەچێتە
سەفەری بەڵخ و بوخارایە .ئەحمەدخانی
میرسۆفی ،بــاوكــی الســەشــۆڕی باڵەكیان
لە ڕێگای ماڵە خەزوورانیدا هەژدیهایەك
لــەتــوپــەت دەكــــات و چــل چــەتــە و ڕێگر
دەكــــوژێ و دواتــریــش لــە دارســتــانــەكــەدا
شێرێك دەكوژێ و كەوڵی دەكات .لە بەیتی
سوارۆشدا سوارۆ دەچێتە سەفەری كاولە
لەحسایە و نازدار حەیرانەكەی پێی دەڵێ:
یاخوا خەبەری مەرگی تۆم بۆ بێ ،بەاڵم
نەبیستمەوە كە تۆ سەری كەحێلەكەی خۆتت
لە بەر هەزار و پێنسەد سواران وەرگێڕاوە
و بە تێکشكاوی و بەزیو گەڕاویتەوە و منت
لە نێو ناسك و نازداراندا شەرمەزار كردبێ.
بەو پێیە بەیت و قەسیدە لە هەر دوو بواری
فــۆرم و نــێــوەرۆكــدا وێكچووییان پێكەوە
هەیە .لەگەڵ ئەوەشدا جیاوازییەكانیشیان
زۆر لەوە زیاترن كە لێرەدا بە كورتی ئاماژە
بە چەند خاڵێكی جیاوازییەكانیان دەكەین.
جیاوازییەكانی نێوان بەیت و قەسیدە
دەكـــــرێ گــرنــگــتــریــن و بــنــەمــایــیــتــریــن
جیاوازیی نێوان بەیتە فۆلكلۆرییەكان و
قەسیدە لە كێش و سەروایاندا دەسنیشان
بكەین .قەسیدە لەسەرەتاوە هەتا كۆتایی
لە ســەر یــەك كێشی دیــاریــكــراو دەڕوات.
میسرەعەكانی قەسیدە لە دەستپێكەوە هەتا
كۆتایی لەسەر یــەك كێش دەڕۆن ،بەاڵم
كێشی بەیتەكان كێشی خۆماڵییە .كێشی
بڕگەییە و میسرەعەكانی كورت و درێژن.
بۆ وێنە:

“ئەوە كیژ دەرێ سوار ئەگە دەچیە وان
سەفەرێ
ئەوەت وەسیەت بێ لە سەر دەستی من
پــەڕەوە لە چۆمی عوودێ لە دەریای
عومانێ
ئەسپێكەخۆت بـــاژوێ لــە كــەنــاری
دەسواران
بریا سوار ئەمن خەبەری تۆم بۆ هاتبا
كوژرابایەی
ئــەوە درابــایــە بــەر وەودای شیر و
خەنجەر و قەناران
نەوەك ئەتۆ هەاڵتبای و سەرێ كەحێلێ
خۆت وەرگێڕابا
لە بــەر هــەزار و پێنج ســەد ســواران
چونكە ئەمنت خەجاڵەت دەكرد
لە كن شەدەشل و شلومل و چاوبەكل و
ناسك و نازداران”
وەك دەبینین هەر دێڕەی بڕگەكانی لە چاو
بڕگەی دێڕەكەی دیكە كورتتر یان درێژترە.
ئەگەر قەسیدە پشت بە كێشی عــەرووزی
دەبەستێت ،ئەوا بەیتە فۆلكلۆرییەكان پشت
بە كێشی خۆماڵی و لە ڕاستیدا مۆسیقای
ناوەوە دەبەستن و لەوەیاندا لەگەڵ شێعری
نوێدا لێك دەچــن .قــادر فەتاحی قــازی لە
وتاری “مەنزوومەی كوردیی الس و خەزاڵ”
كە زانكۆی تەورێز ساڵی  ٢٠٠٠بۆی چاپ
كــردووە لە بــارەی بەندەكانی بەیت دەڵێ:
بــەنــدەكــان (مــیــســرەعــەكــان)ی بــەیــت چەند
دێڕی هاوسەروان و بە گشتی دوو جۆرن.
جۆری یەكەم ئەو بەندانەن كە دێڕەكانیان
كورتن و هەر دێڕەی لە دە بڕگە تێناپەڕێنێ.
جۆری دووهەم ئەو بەندانەن كە دێڕەكانیان
درێژن و لەوانەیە دێڕێك ،هەتا بیست و دوو
بڕگەش درێژ بێتەوە.
وەك دەبینین لەو نموونەیەی سەرەوەدا كە
لە دەقی بەیتەكەی سوارۆ وەرمانگرتووە،
هەركامە و لە ڕووی بڕگەوە لێك جیاوازن.
بۆ نموونە:
ئەوە كیژ دەرێ سوار ئەگە دەچیە وان
سەفەرێ ( ١٥بڕگەیە)
ئــەوەت وەسیەت بێ لەسەر دەستی من
( ١٠بڕگەیە)
پـــەڕەوە لــە چۆمی ع ــوودێ لــە دەریــای
عومانێ ( ١٤بڕگە)
درێژەی هەیە ...

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

بنەماکانی نەخۆشیی دڵ و ڕەگەکان
“بنەماکانی نەخۆشیی دڵ و ڕەگەکان” نووسینی دکتۆر کامەران ئەمینئاوە
چاپ و باڵو بۆوە.
“بنەماکانی نەخۆشیی دڵ و ڕەگەکان” کە دەزگــای ڕۆشنبیریی جەمال
عیرفان باڵوی کردووەتەوە ،بەرهەمێکی نوێی زانستی کتێبخانەی کوردییە
و هەنگاوێکی گرنگ و پڕبایەخە بۆ دەوڵەمەندکردنی کتێبخانەی کوردی بە
سەرچاوە و بابەتی زانستی بە گشتی و زانستی پزیشکی بەتایبەتی.
دکتۆر کامەران ئەمینئاوە خەڵکی شاری بۆکان لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان
و دانیشتووی واڵتی ئاڵمانە .بەڕێزیان نووسەر و وەرگێڕیکی دیار و پڕکارە
کە بەشێک لە نووسین و بابەتەکانی لە ڕۆژنامەی “کوردستان”دا چاپ و
باڵو کــردووەتــەوە .بەڕێزیان خاوەنی دەیــان بەرهەمی زانستییە لە بوارە
جیاوازەکاندا کە دیارترینیان :فەرهەنگی بیۆلۆژی ڕووسی -التین -فارسی
کە لەڕیزبەندی فەرهەنگە یەکەمەکانە لە زمانی فارسی لەم بوارەدا .بەڕێزیان
لە نووسینەکانیدا زانستی پزیشکیی بە زمانێکی ساکار بۆ خەڵکی ئاسایی شی
کردووەتەوە و زنجیرە نووسراوی “فێر بین چۆن تەندروست بژین” یەکێکی
دی لە بەرهەمە چاپکراوەکانی د .کامڕان ئەمینئاوەیە کە لەگەڵ “بنەماکانی
نەخۆشیی دڵ و ڕەگەکان” خوێندکارانی بەشە جیاوازەکانی زانستی پزیشکی
سوودێکی ئێجگار زۆری لێ دەبینن و دەتوانرێ وەک سەرچاوەیەکی گرینگ
پشتیان پێ ببەسترێ.

پێشاندرانی «نانی پیرۆز»ی
ڕەحیم زەبیحی لە ئەمریكا

فیلمی دیكۆمێنتیی «نانی پیرۆز» لە دەرهێنانی «ڕەحیم
زەبیحی لــە بەشی پێشبڕكێی ســی و سێیەمین خولی
فێستیڤاڵی نێوەدەوڵەتیی فیلمی «بیگ ئسكای»ی ئەمریكا
پێشان درا.
«ن ــان ــی پـــی ــرۆز» دوایـــی ــن بــەرهــەمــی ســیــنــەمــاكــاری
كۆچكردووی كورد «ڕەحیم زەبیحی» ،لە بەرهەمهێنانی
سینەماكاری ناوداری كورد «توورەج ئەساڵنی» دەرهێنەر
و بەرهەمی كۆمپانیای سینەمایی «ماد موڤی» لە دووەمین
بــەشــداریــی نێودەوڵەتیی خ ــۆیدا لــە بەشی پێشبڕكێی
«فیلمە نیوە بڵیندەكان» لە هەژدەیەمین خولی فێستیڤاڵی
نێوەدەوڵەتی فیلمی دیكۆمێنتاری  Big Skyلە واڵتی
ئەمریكا بە ناونیشانی یەكێك لە ڕووداوە گرینگەكانی
سینەمای بەڵگەفیلمی جیهان پێشان درا.
ناوی ئەم فیلمە كوردییە لەنێوان  10فیلمی كاندیدی
كــۆتــایــی ئ ــەم فێستیڤاڵەدا ب ــوو كــە جــێــگــای متمانەی
ئەكادیمیایی ئۆسكارە و ئەمساڵ لەالیەن دەرهێنەرانی
فیلمی دیكۆمێنتاریی  86واڵتی جیهان 1800 ،بەرهەم بۆ
نووسینەگەی ئەم ڕووداوە سینەماییە بەڕێ كرابوو.
«نانی پیرۆز» لە یەكەمین بەشداریی نێودەوڵەتی خۆیدا،
لە بەشی پێشبڕكێی «فیلمە نیوە بڵیندەكان» Mid-Length
لە سی و سێیەمین خولی فیستیڤاڵی نێوەدەوڵەتی فیلمی
ئەمستڕدام ـ «ئیدفا»  IDFAلە واڵتی هۆڵەند پێشان درابوو.

هونەرمەندێکی کورد لە الیەن
پاپای ڤاتیکانەوە خەاڵت کرا

سڤێتالنە کەسییان ،کچە هونەرمەندێکی کــورد لهالیهن
«پاپای ڤاتیكان»ەوە خهاڵت کرا.
سڤێتالنە کەسییان ،یەکێکە لە ئەستێرە ناودارەکانی ڕووسیە
و جیهان و زیاتر لە  ٢٥ساڵە لەسەر شانۆ گەورەکانی جیهان
بە دەنگە ئەفسوناوییەکەی گۆرانی ئۆپێرا دەچــڕێ و چەند
جارێک پاپای ڤاتیکان لە کۆنسێرتەکانیدا بەشدار بووە .پاپای
ڤایئکان ناوبراوی بەهۆی خزمەتی هونەر و کولتوور خەاڵت
کرد و میدالیای «شاسواری سیلڤیستەری پیرۆز» و نازناوی
«دامە»ی پێ بەخشیووە.
سڤێتالنەی بە ڕەگەز کورد یەکەم ژنە هونەرمەندی ئۆپێرایە
لەسەر ئاستی جیهان لە مێژووی ڤاتیکاندا کە ئەو خەاڵتەی
دەدریتێ.
سڤێتالنە کەسییان ،لە شاری باتومی گورجستان لەدایک
بووه .و دواجار چووەتە ڕووسیە و خوێندنی لە پەیمانگای
مۆسیقای میری تــەواو کـــردووە .سڤێتاڵنە لە لێدوانێکیدا
بۆ  K24ڕایگەیاند کە بە تەمایە بۆ سەرەتای ساڵی 2022
گۆرانییەک بە زمانی کوردی تۆمار بکا.

پڕۆژهی لهچاپدانی  ١٠٠كتێبی مێژوو جێبهجێ كرا
لێدوانێکدا بۆ “کوردستان” ڕایگەیاند کە ل ه
ئاستی ههرێمی كوردستاندا یهكهمجار ه
پــڕۆژهیـهكــی ل ـهو جــۆر ه بە ئەنجام بگا.
ئـــەو گــوتــی :ب ـهره ـهم ـ ه چــاپــكــراوهكــان،
بهرههمی قهڵهمی كــورد و نووسەرانی
بیانی و بهشێكیشیان وهرگــێــڕدراون و،
سـهرجـهمــیــان ســهرچ ــاوهی ب ـهســوود و
بــاوهڕپــێــكــراون و بــایــەخ و گرنگییەكی
زۆریـــــان لــە گــۆرەپــانــی ڕوونــاکــبــیــریــی
کوردیدا هەیە.
“کــوردســتــان” وێـــڕای دەسـتخــۆشــی
لە کــاک حەسەن دانیشفەر پێیوایە کە
پڕۆژهی سهد كتێب ،كهلێنێكی گهور ه ل ه
دەزگای چاپ و باڵوكردنەوەی رۆژههاڵت زنجیر ه كتێبێكی هزری و مێژوویی و
كتێبخانهی كوردی پڕ دەكاتەوە.
سیاسیی بە ناوی “پڕۆژهی سهد كتێب” چاپ و باڵو كردهوه.
ت لە
حهسهن دانیشفهڕ ،بەڕێوەبەری دەزگــای چاپ و باڵوكردنەوەی رۆژه ـهاڵ 
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ه مااڵوایی
بهر ل 
ئەرکی نەتەوایەتیی ئیمڕۆی
شاعیر و نووسەرەکانمان

لە خەباتی ڕزگاریخوازیی گەالندا هەمیشە شاعیر و نووسەری ڕووناکبیر
و پێشڕەو نەخشێکی گرینگ و بەرچاویان هەبووە و ئەرکێکی مەزن و
پیرۆزیان بەجێ گەیاندووە.
یەکەم هاواری ڕزگاریی نەتەوەکەمان لە گەرووی شاعیرێکی مەزن و
هەڵکەوتوو هاتۆتە دەر و لە چیا بەرز و سەرکەشەکانی کوردستاندا دەنگی
داوەتەوە و باپیرە خەواڵووەکانی ئێمەی لە خەو ڕاپەڕاندوون و شیری پێ
سوون و ناردوونی بۆ کۆڕی خەباتی ڕزگاریخوازی.
ئێستاش پاش ڕابردنی گەلێک مانگ و ساڵ ،دەنگی نێر و دلێری «خانی»
وەک وەحیی ئاسمانی لە گوێی تێکۆشەرانی نەبەزی نەتەوەی کــورددا
دەزرنگێتەوە و ئەو دەنگە زواڵڵەیە ناهێڵێ وەنەوز و وێژینگ بدەن و خەو
بیانباتەوە و لە کاروانی خەبات بەجێ بمێنن.
خەباتی گەلی کورد لە کوردستانی ئێراندا ئیمڕۆ پێی ناوەتە قۆناخێکی
نوێ .خەباتی گەلەکەمان خەباتێکە عادالنە و ڕەوایە بۆ ئەستاندنی مافی
نەتەوایەتیی پێشێلکراوی خۆی .خەباتێکە لە دژی دیکتاتۆری و سەرەڕۆیی
ڕێژێمی کۆنەپەرستی پاشایەتی و بەشێکە لە خەباتی دژی ئیمپریالیستی
و ئازادیخوازیی گەالنی جیهان .گەلی ئێمە تێدەکۆشێ بۆ پێکهێنانی
ئێرانێکی سەربەخۆ و دێموکراتیک و کوردستانێکی ئازاد و خودموختار لە
چوارچێوەی سنووری ئێراندا .گەلی ئێمە وێڕای گەالنی تری ئێران خەبات
دەکا بۆ ڕووخاندنی دیکتاتۆری و تاراندنی ئیمپریالیزم لە واڵتەکەمان.
ئەرکی شاعیر و نووسەرە پێشکەوتووەکانیشمان لە هەلومەرجی ئیمڕۆدا
پشتیوانیکردن و هاندانی تێکۆشەرانی ئەم قۆناخەی خەباتەکەمانە .ئەرکێکی
گەورە و گرنگە ،ئەرکێکی پیرۆز و خاوێنە و ئەرکێکی سووک و هاسانیش
نییە.
شاعیر و نــووســەرە نیشتمانپەروەرەکانمان لە قۆناخی ئیمڕۆدا بۆ
بەجێ گەیاندنی ئەم ئەرکە پیرۆزە دەبێ لەنێو خەڵکدا بژین ،لە کۆمەاڵنی
زەحمەتکێش و چەوساوەی خەڵک جوێ نەبنەوە .لە پێشەوە ئاگاداری
وەزعی ژیان و بەڕێچوون و خەباتی ئەوان بن و هەست بە ئێش و ژان و
ئازاریان بکەن .لە ژیانی ڕۆژانەی ئەوان ئیلهام وەربگرن و لەگەڵ تەجرەبە
و زانستی خۆیان تێکەڵی بکەن و بیکەنە مایە بۆ نووسراو و شێعر.
شاعیر و نووسەری کــورد دەبــێ ئیمڕۆ قەڵەمی بە قازانجی زۆربــەی
گەلەکەمان بگەڕێ و بە زمانێک بنووسێ جووتیار و کاسبکار تێی بگا .دەبێ
زمانی شوان و گاوان و سەپان بزانێ ،دەبێ بۆ زەحمەتکێشان بنووسن و
ئەوان هان بدا بۆ خەبات .نووسین و شێعری ئەوڕۆمان تا ساکارتر و بێ
گرێوگۆلتر بێ ،زیاتر خزمەت دەکا.
شاعیر و نووسەری ئیمڕۆمان دەبێ شوێنەواری شاعیر و نووسەرە
پێشکەوتووەکانی جیهان موتااڵ بکەن و شتی تازە و نوێ فێر بن و لە
تەجرەبەی ئەوان کەڵک وەرگرن و بەرگی کوردیی تەواوی لەبەر بکەن.
شاعیر و نووسەری ئیمڕۆمان دەبێ لە دژی ڕێوشوێنی کۆن و ناپەسند
خەبات بکەن و لە کردەوەی دزێو ڕەخنە بگرن و ڕێگای ڕاستی ژیان بە
خەڵک نیشان بدەن.
شاعیر و نووسەری کوردستان نابێ ئەوەندە بەرزەفڕ بن کە خەڵک
نەیانگاتێ و لەژێرڕا تێیان هەڵبڕوانێ و لە قسەیان نەگا .لەبیریان نەچێ
ڕۆڵەی ئەم گەلەن ،لە باوەشی ئەو چیا و کەژەدا پەرەوازە بوون و دەبێ
پاداشتیان بدەنەوە ،پاداشتێکی مەعنەوی و بەکەڵک ،پاداشتێکی جوان و
ساکار ،پاداشتێکی بەنرخ و بێ پێچ و پەنا.
بەداخەوە ئێستاش لە کوردستانی ئێراندا نووسینی کوردی تاوانێکی
گەورەیە و بۆیەش ئەرکی گرنگ و گەورەی ئەدەبی لە ئەستۆی شاعیرەکانە.
شێعر هاسانتر دەستاودەست دەکــا ،زووتــر لەبەر دەکــرێ و چاکتر باڵو
دەکرێتەوە و کەمتر بەڵگە دەداتــە دەست دوژمــن .ناڵێین ئەرکی شاعیرە
پێشکەوتووەکانمان لە هەلومەرجی ئێستادا کە دیکتاتۆری باڵی ڕەشی
بەسەر واڵتەکەماندا کێشاوە ،کارێکی هاسان و بێمەترسییە ،بەاڵم هەر
ئەو قسەی شاعیری گەورە و ئازادیخوازی تورک «نازم حیکمەت» وەبیر
دێنینەوە کە دەڵێ« :ئەگەر من نەسووتێم ،ئەگەر تۆ نەسووتێی ،ئەگەر ئێمە
نەسووتێین چۆن ڕووناکی لە تاریکیدا پەیدا دەبێ».
شاعیرە نیشتمانپەروەرەکانمان دەزانــن گەلەکەمان ئیمڕۆ لە هەمیشە
پتر پێویستی بە ورینگەی خەمڕەوێن و ئاسمانیی ئــەوان هەیە .هەستی
نیشتمانپەروەری و ئەرکی نەتەوایەتی و ئینسانی ناچاریان دەکا لە سزا و
ئازار نەترسن و بێدەنگ دانەنیشن.
(ڕۆژنامەی «کوردستان» ،ژمارە  ،30سەرماوەزی 1352ی هەتاوی)

