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دامهزرانی کۆماری کوردستان ل ه چوارچێوهی ئێرانێکی دێموکراتیکی فیدراڵدا

بەڕێوەبەری گشتیی ئاژانسی نێودەوڵەتیی ئەتوم دەڵێ کات
درەنگە ،ئێران دەبــێ سزا بــدرێ ،چونکی ڕێگە نــادا چاوەدێریی
چاالکییە ئەتومییەکانی بکرێ.
ڕافائیل گــەڕووســی دەلــێ هەموو واڵتــانــی الیەنی بــەرجــام و
یەکیەتیی ئورووپا و ئەمریکا دەزانن کە ئەگەر ڕەوتی چاودێریی
بەرنامە ناوکییەکانی ئێران بەتەواوی نەبووژێتەوە و جێبەجێ
نــەکــرێ؛ گــەڕانــەوە بۆ بــەرجــام زۆر ئەستەم دەبــێ .نــاوبــراو لە
وتووێژ لەگەڵ تینکتانکی «ئیستیمیسون»دا ڕایگەیاندوە دەسەاڵتە
جیهانییەکان دەبــێ کۆماری ئیسالمی سەبارەت بە پڕکێشی و
بێبەڵێنییەکانی سزا بدەن ،بەتایبەت کە بەرنامەی ئەتومیی ئێران لە
بڕگە هەرە هەستیارەکەیەتی.
گەڕانەوە بۆ وتووێژەکانی بەرجام گرێدراوی کۆبوونەوەی
دواتری شوڕای بڕیاردەرانی ئاژانسە کە بڕیارە لە مانگی داهاتوودا
ببەسترێ .الیەنەکانی ئورووپاییەکان هەڕەشەیان کــردووە کە
بێتوو کۆماری ئیسالمی لە ڕێوشوێنەکانی ئاژانسی نێودەوڵەتی

ئەتومی البدا ،وێڕای مەحکوومکردنی ئێران داوای
گەڕانەوەی سزا ئابوورییەکانی سەر ئەم واڵتەش
دەکەن.
پێشتریش کاربەدەستانی سیاسیی ئەمریکا،
یــەک لـــەوان ئانتۆنی بلیکێنوەزیری دەرەوەی
ئەو واڵتە ڕایانگەیاندبوو کە بێتوو هەوڵەکان بۆ
بووژاندنەوەی بەرجام بێئاکام بمێنێتەوە ،بژێرەی
دیکەیان لەبەرامبەر ئێراندا دەبێ.

بە دیاریکردنی ئوستانداری نوێی سنە و ورمێ

کوردستان میلیتاریزە و ئەمنییەتیتر لە هەموو کاتێک
سەروتار

دنیایەکی ئارام و سەقامگیر
بەبێ کۆماری ئیسالمی
عەلی بداغی
ئـــــەوەی لــــەو ڕۆژانــــــــەدا چــەقــی
هاوکێشە جیهانییەکان پێوەندیدار بە
پرسی ئێرانە ،کێشەی ئەتومیی ئەو
واڵتە و «چــوون و نەچوون»ەوەی
بۆسەر مێزی وتووێژەکانە.
پــەروەنــدەی ئەتومیی ئێران ڕێک
 ٢٠ساڵە کارتی کۆماری ئیسالمیی
ئێرانە بۆ بردنەپێشی سیاسەتەکانی
لە هاوکێشە نێونەتەوەییەکاندا .ئەم
پەروەندەیە لە ماوەی ئەم دوو دەیەدا
هــەوراز و نشێوی زۆری بڕی هەیا
دواجــار «بــەرجــام»ی لێ کەوتەوە،
کــەچــی بــەهــۆی بــەردەوامــیــی ئێران
لــە ســەرەڕۆیــیــەکــانــی دیــســان چەتی
تێکەوتەوە .دوای هاتنەسەرکاری
دەوڵەتی نوێی ئەمریکا و دەسپێکی
گـــــەڕی نـــوێـــی وتــــووێــــژەکــــان بۆ
ژیـــانـــدنـــەوەی بـــەرجـــام ،کــۆمــاری
ئیسالمیی ئــێــران ئێستا زیــاتــر لە
چــوار مانگە پڕۆسەکەی ڕاگرتووە
و بــــەوەش چــارەنــووســی بــەرجــام
جـــارێ ن ــاڕوون ــە .بـــەاڵم ئـــەوەی بە
زەقی لە چاو دەدا ئەمەیە کە هەموو
الیەنە سەرەکییەکانی دانوستانەکانە
فەڕانسە ،بریتانیا ،ئەڵمان ،ئەمریکا-کــەوتــوونــەتــە حــاڵــەتــێــکــی ســـڕی و
بیهەڵویستیی دیــــارەوە .ئاژانسی
نــێــودەوڵــەتــیــی وزەی ئەتومییش
بەهۆی ئەو بێهەڵوێستییە چاودێریی
ورد و تــــەواوی بــەســەر چاالکییە
ئەتومییەکانی ئێراندا نییە ،ئەویش
لەکاتێکدا کۆماری ئیسالمی بیدەنگ
و بە گڵۆپی کـــوژاوە ،بەخێرایی لە
چاالکییە ناوکییەکانی بەردەوامە.
پرسیار ئەوەیە لە کاتێکدا کۆماری
ئیسالمی بەردەوام ...

تیمی نیزامی -ئەمنییەتیی قازیی جەالد لە کوردستان
ئیبڕاهیم ڕەئیسی ،سەرکۆماری داندراوی
ڕێژیمی ئیسالمی کە دوای دستبەکاربوونی
وەک س ــەرۆک ــی کابینە دەســتــی سپای
پــاســدارانــی لــە پێکهاتەی نوێی دەوڵــەتــدا
ئاوەاڵ کرد ،ئێستا بە دانانی مۆرە دیار و
ناسراوەکانی سپای پاسداران و ناوەندە
ئەمنیەتییەکان لە پۆستە هەر کلیدییەکانی
دەوڵــەتــدا ،ئیدارەکردنی واڵتــی بەتەواوی
ڕادەستی هێزە چەکدارەکان کردووە.
ڕەئیسی ســەرەتــا محەممەد موخبیر،
بــەرپــرســی قـــەرارگـــای خاتەمولئەنبیای
سپای پاسدارانی کرد بە جێگری یەکەمی
خۆی .دوایە موحسین ڕەزایی ،فەرماندەی
گشتیی پێشووی سپای پاسدارانی وەک
بریکاری خــۆی لــە کــاروبــاری ئابووریی
واڵتـ ــدا دەستنیشان کـــرد .لــە پــاشــان بە
دانــانــی ســەعــیــد مــحــەمــمــەد ،فــەرمــانــدەی
پێشووتری قــەرارگــای خاتەمولئەنبیا بە
سەرۆکایەتیی ڕێکخراوی ناوچە ئازادەکان
و ،حەسەن کازمی ،فەرماندەری پێشووی

سپای قــودس بە نوێنەری سەرکۆمار لە
کاروباری ئەفغانستان ڕێی بۆ دەسەاڵتی
ڕەهای سپای پاسداران لە دەوڵەتدا خۆش
کرد .ڕەئیسی عەلی شەمخانی ،فەرماندەی
گشتیی پــێــشــووی ســپــای پــاســدارانــی لە
شوڕای ئەمنییەتی میللیدا هێشتەوە .ئەحمەد
وەحــیــدی ،فــەرمــانــدەی پــێــشــووی سپای
قودسی سپای پاسدارانی لە بەرپرسایەتیی
وەزارەتـــــــی نــێــوخــۆ دانــــــاوە و جــڵــەوی
وەزارەتــــی دەرەوەی واڵتــی بــە حوسین
ئەمیر عەبدوڵالهیان ،یــاری غــاری قاسم
سولەیمانی سپاردووە.
پـــــێ ســــپــــاردنــــی بـــەرپـــرســـایـــەتـــیـــی
ئوستاندارییەکانی ورمــێ ،سنە ،تەورێز،
خۆراسانی ڕەزەوی ،بووشێهر و چەند
پــارێــزگــایــەکــی دیــکــە بــە کــاربــەدەســتــانــی
پایەبەرزی سپای پاسداران لە چەند ڕۆژی
ڕابــــردوودا پێمان دەڵــێ هێشتا تینوێتیی
سپای پاسداران بۆ پاوانکردنی سیاسەت و
ئابووریی و بەڕێوەبەریی واڵت نەشکاوە.

کابینەی ڕەئیسی لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا
حــەســەن ڕەســتــگــارپــەنــای -کــە سەرتیپی
سپای پاسدارانە -کردووتە ئوستانداری
سنە .حەسەن ڕەستگارپەنا ساڵی ١٣٥٩
هاتە کوردستان و بڕیاردەری سەرەکیی
کــۆمــەڵــکــوژی و ســەرکــوت و کوشتاری
خەڵکی کوردستان بوو .پارێزگاری نوێی
ورمـــێ هــەمــوو بــەرپــرســایــەتــیــیــە نیزامی
و ئەمنیەتییەکانی ســپــای پ ــاس ــداران لە
کوردستانی بڕیوە کە فەرماندەیی قەرارگای
حەمزە یەک لەوان بووە.
مـــحـــەمـــمـــەدســـادق م ــوع ــت ــەم ــەدی ــان،
کاربەدەستێکی دیکەی سپای پاسدارانە کە
بەرپرسایەتیی پارێزگای ورمێی پێ دراوە.
ناوبراو لە دەیەی ٧٠ی هەتاوی بەرپرسی
گشتیی ئیدارەی ئیتالعاتی پارێزگای ورمێ
بووە و بەوردی دەستی لە گرتن و کوشتن
و ئێعدامکردنی زۆر لە چاالکانی سیاسیی
نــێــوخــۆدا ه ــەب ــووە .هــوشــەنــگ بــازوەنــد،
پــارێــزگــاری ئێستای کرماشانیش پێشتر

فەرماندەی گوردانی مەهەندیسیی ئەلمەهدی
ســەر بــە ق ــەرارگ ــای «صــــراط»ی سپای
پاسداران بووە .لە پێنج بەربژیریش کە بۆ
جێگرەوەی ناوبراو بە کابینە ناسێندراون،
هەر پێنجیان کەسانی نیزامی و ئەمنیەتیی
س ــەر بــە ســپــای پ ــاس ــداران ــن .محەممەد
نەوزەری ،ئوستانداری ئیالمیش کە نیزیک
حەوت مانگە ئەو بەرپرسایەتییەی دراوتێ،
مۆرەیەکی ئەمنییەتی ڕێژیمە و پێش ئەوە
بۆ مــاوەی سێ ســاڵ جێگری سیاسی و
ئەمنیەتیی ئەو پارێزگایە بووە.
ئــیــبــڕاهــیــم ڕەئــیــســی لــە چــــوار مانگی
ڕابردوودا نەک هەر لە کوردستان ،بەڵکوو
سەرجەم بەرپرسانی پارێزگا ئەتنیکییەکانی
لــە مــۆرەکــانــی ســەر بــە سپا و ئیتالعات
دانــــاوە و دیــاریــکــردنــی ئــەم کــەســانــە بۆ
ئەم بەرپرسایەتییە هەستیارانە نیشانەی
بەئەمنییەتیکردنی زیــاتــری کوردستان
و نــاوچــە ئیتنیکییەکان لــە ڕێــگــای سپای
پاسدارانەوەیە.
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درێژەی سەروتار

دنیایەکی ئارام و سەقامگیر
بەبێ کۆماری ئیسالمی
 ...دانوستانەکان دوا دەخا و خەریکی کات کوشتنە ،ئەدی ئورووپا
و ئەمریکا بەدووی چییەوەن؟ جێگای سەرنجە کە ئەمریکا هەتا ئێستا
سێ ڕاپۆرتی بەڕێوەبەری گشتیی ئاژانس لەبارەی کەمبوونەوەی بەڵێن
و دەربەستییەکانی ئێران و ئاستی نزمی هاوکاریی ئەتومیی ئەو واڵتە
لەگەڵ ئاژانسی پشتگوێ خستووە و هیچ بڕیارنامەیەک لەدژی ئێران
دەرنەچووە .یەکیەتیی ئورووپاش هەر هەمان سیاسەتی گرتووەتە بەر و
خۆیان لە ڕێوشوێنی توند و سزادانی ئێران بەدوور گرتووە ،بەاڵم ئەم
هەمووە هەوڵە بۆ دڵدانەوەی ئێران و ڕازیکردنی ئەم ڕێژیمە و هاندانی بۆ
گەڕانەوە بۆ دەروەستییە ئەتومییەکانی هەربەڕاست چیی لێ شین دەبێ؟
یانی ئەوان نەزانن کۆماری ئیسالمیی ئێران وەک نیزامێکی سیاسیی
ئیدۆلۆژیک بۆ مانەوەی وەک هێزی ناوچەیی و ،دوای خەرجکردنی بە
میلیارد میلیارد دۆالر دراو ،و ملدان بۆ تێچووی سزا ئابوورییەکان و خۆ
دانە بەر تیغی ناڕەزایەتی و نائارامییەکانی نێوخۆی واڵت ،هەتا دەستیان
بە بۆمبی ئەتوم ڕانەگا هەدا نادەن؟ هەروەها لە کاتێکدا کە کشانەوەی
ئەمریکا و هێزەکانی هاوپەیمان لە ئەفغانستان بوێرییەکی دیکەی بە
کۆماری ئیسالمی داوە ،کاتی ئەوە نەهاتووە کە کراوەتر ،واقعبینانەتر
و شێلگیرتر و یەکالکەرەوەتر بــەرەوڕووی ئێران ببنەوە؟ ئەمریکا و
واڵتانی ئورووپایی کە دەبینن سیاسەتی «ئەوپەڕی گوشاری» تڕامپ
حکوومەتەکەی خامنەیی پێ نەڕووخا و ،ئێستا کە رێژیم ئەو گوشارەی
لەسەر کەم بۆتەوە و ناڕەزایەتییە جەماوەرییەکان لە نێوخۆی واڵتیشی
سەرکوت و خەڵتانی خوێن کــردووە و بەوە تەواو غەڕە بووە ،ئەدی
چاوەڕوانن چی لەو ڕێژیمە ببیننن کە بتوانن داهاتووی پێوەندییەکانیانی
لەسەر بنیات بنێن؟
ڕێبەرانی کۆماری ئیسالمی سەرەتای دەسەاڵتەکەیان بە داگیرکاری و
بارمتەگیری -پەالماردانی باڵوێزخانەی ئەمریکا -و دروشمی بەرزی
هەناردەی شۆڕشەکەیان دەست پێ کرد .لەوکاتەوە دەستیان گەیشتبێتە
هەر واڵتێک ،شەڕ و وێرانی و کاولبوونیان بۆ بەدیاری بردوون و لە
نێوخۆی واڵتیش خەڵکی بێدەرەتان و بێئەنوایان بەبارمتە گرتووە و
کردوویانن بە قەڵغانی بەاڵ و نەهامەتیی سەر خۆیان.
کۆماری ئیسالمی چــوار دەیەیە هۆکاری نائارامی و ناسەقامگیریی
ناوچەیە ،ئەمە ئیدیعای حیزبە دژبەرەکانی کۆماری ئیسالمی نییە ،بەڵکوو
ڕاپۆرتی کارناسانەی ناوەندە هەواڵگرییەکانی ئەو واڵتانەیە کە لەگەڵ
ئێران دانوستانیان هەیە .ئەم ڕێژیمە پاڵپشتی سەرەکیی تێرۆریزمی
دەوڵەتییە لە دنیادا ،ڕاستیی ئەمەش لە زۆر دادگای ئەو واڵتانەدا –ئەمریکا
و ئورووپا -کە لەگەڵ کۆماری ئیسالمی بێنەوبەرەیان هەیە سەلماوە و
بڕیاریان لەسەر دراوە .ئەم ڕێژیمە چل ساڵە دەگرێ ،دەکوژێ ،ئێعدام
دەکا ،ئەشکەنجە دەدا ،کۆستی خەڵک دەخا و واڵتی کردووەتە کاولستان،
ئەمەش دروشــم و بوختانی ئۆپۆزیسیۆن نییە ،بەڵکوو بەیاننامە و
بڕیارنامەی ڕێکخراوە نێونەتەوەییەکانی مافی مرۆڤن کە بەردەوام لێیان
لە هەڵال دەدەن .دەسەاڵتی کۆماری ئیسالمی بەکردەوە دژی هەموو
ئەو بایەخ و پرەنسیپە جیهانداگرانەیە کە ئەمریکا و واڵتانی ئورووپایی
بانگەشەی بۆ دەکــەن و تەنانەت وەک عەلی ئــۆف ،سەرۆککۆماری
ئازەربایجان لە هەڵاڵی دا چوار دەیەیە تڕانزیتی مادەی هۆشبەر بۆ
ئورووپا دەکا؛ تۆ بڵێی چیی دیکە پێویست بێ کە کۆمەڵگەی جیهانی ئەم
ڕێژیمەی باشتر پی بناسێ؟
دەسکەوت و دیارییەکانی ڕێژیم بۆ خەڵک لە نێوخۆی واڵتیش ڕۆژانە
هەر لە مێدیاکانی ئەم واڵتانەدا تەتەڵە دەکرێن و دێنە بەرباس:
ئابووریی مایەپووچ ،بێکاریی چەند دە میلیۆنی ،گرانیی هەوسارپچڕاو و
کۆمەڵگەی لێکترازاو .تەنانەت ڕێبەری ڕێژیم ساڵمەتیی خەڵکی واڵتەکەی
کردووەتە قوربانیی سیاسەتی شەڕانشۆیانە و بووەتە هۆکاری سەرەکیی
مردنی ڕۆژانەی خەڵک بەهۆی کۆڕۆناوە .دەوڵەت نە شەرعییەتی خەڵکیی
هەیە و نە دەتوانێ و نە دەیهەوێ الیەک لە کێشە و ئارێشەکانی خەڵک
بکاتەوە .سەرۆککۆمار و ئەندامانی کابینەکەی سەرلەبەری جینایەتکاری
جەنگین و زۆر لەوان و لەسەرووی هەمووانەوە رەئیسیی سەرۆکی
دەوڵــــەت ،لــە سۆنگەی تاوانەکانیان دژی مرۆڤایەتی و س ــەرەڕای
پارێزبەندیی سیاسیی بەاڵم لە ترسی ئەگەری دادخوازی بوێریی سەفەری
دەرەوەی واڵتیشیان نییە .کاربەدەست نییە لەم واڵتە لە گەندەڵیەوە
نەگالبێ .خەڵک بۆ مانەوەیان گورچیلەیان دەفرۆشن و لە زبڵداندا بەدوای
پاشماوەکانی خواردندا دەگەڕێن .لە یەک ڕستەدا ئابووریی واڵت ئاداری
بەسەر پادارییەوە نەماوە ،بەاڵم ئەوەی پایەدارە سەرکوت و زیندان و
پەت و سیدارەیە .ئەو ڕێژیمە لەو هەلومەرجەدا و بەو بارودۆخەوە
ناتوانێ بۆ ماوەیەکی بەردرێژ خۆی ڕابگرێ ،ئەگەر دەرفەتی بووژانەوەی
نەدرێتێ .ئەم رێژیمە لە سەرەتاشدا نەیدەتوانی ئاوا ملئەستوور ببێ و
پڕکێشی بکا ،لەڕاستیدا ئەگەر کۆمەڵگەی جیهانی بواری بۆ نەڕەخساندبا.
لە ئێستادا خەڵک هەموو ناڕازین و ڕۆژ نییە مامۆستا وکرێکار ،بازاڕی
و پەرەستار ،وەرزێڕ و سەنعەتکار ،کارمەند و خوێندکار و توێژەکانی
دیکەی کۆمەڵ لەو واڵتە نەیەنە سەر شەقام .ئێران لە سیاسەتی دەرەکیی
خۆیشیدا مایەپووچ بووە .هەر چەند ڕۆژ لەوە پێش بوو کە وەزیری
دەرەوەی دەوڵەت بانگ کرایە مەجلیسی ئینقالبی! و تانەی ئەوەی لێدرا
کە بۆچی کۆماری ئیسالمی کەوتۆتە ئــەو دۆخــەوە کە تا سنووری
هەڵگیرسانی شەڕ لەگەڵ ئازەربایجان چووە پێشێ؟ بۆچی وتووێژەکان
لەگەڵ عەڕەبستان هیچیان لێ شین نابێ؟ یان بۆچی لە لوبنان دروشمی
بەدژ بەرز بۆتەوە ،دەستڕۆیشتووییەکانی لە عێڕاق لە کەمی داوە ،لە
یەمەن لە شەڕێکی دۆڕاودا چەقیوە و تەنانەت کار گەیوەتە ئەو جێیە کە
لە سووریە بەشار ئەسەدیش پشتی تێبکا؟
بە دڵنیاییەوە ئێستا باشترین کاتە بۆ خۆ یەکالکردنەوەی کۆمەڵگەی
جیهانی لەگەڵ کۆماری ئیسالمی .هیچ جیاوازییەک لەنێوان تالیبان و
ڕێژیمی ئیسالمیی تاراندا نییە ،بۆیە خەڵکی ئێران ڕوو بە ئەمریکا و
واڵتانی ئورووپایی دەڵێن وەک چــۆن ئامادە نین بەئاسانی تالیبان
بەڕەسمی بناسن ،چیدی پشتی کۆماری ئیسالمیش مەگرن .هەروەها
ئەگەر سەقامگیری و گەشەی دێموکراسی لە ئێران و ناوچەتان دەوێ،
وەرنــە بــەرەی خەڵکی ناڕازیی واڵتــەوە و پشتی ئــەوان بگرن .قسەی
کۆمەاڵنی خەڵک ئەوەیە کە ڕێبەرانی دنیا و کۆمەڵگەی جیهانی باشتر
وایە چاوکراوە بڕوانن و بەرژەوەندییەکانی خۆیان لە ئێرانی ئازاد و
دێموکراتی سبەیدا ببیننەوە.

ڕێگەکانی ڕووبەڕووبوونەوەی ئێران

کەماڵ کەریمی

“ئەگەر تاران ڕێوشوێنی دیپلۆماسی بگۆڕێ،
ئەمریکا ئامادەیە ڕوو لە جێگرەوەی دیکە بکا”
 .ئــەمــە دوا وت ــەی ئانتۆنی بلینکێن ،وەزی ــری
دەرەوەی ئەمریکایە لەسەر پرسی وتووێژەکانی
واڵتــانــی ( )٥+١ە ،لە حاڵێکدا بــاش دەزان ــن کە
ئێران بە قازانجی خــۆی و بە درێــژکــردنــەوەی
ماوەی وتووێژەکان چۆن کەڵکی لەم دیپلۆماسییە
وەرگرتووە و چۆن هەمیشە ئەوانی لە چاوەڕوانیدا
ڕاگرتووە .بەاڵم ئەم جێگرەوە چییە و چۆنە زۆر
ناڕوون یا خەیاڵییە.
ئەگەر چاو لە سیاسەتەکانی کۆماری ئیسالمی
و هەڵسووکەوتەکانی بکەین بەڕوونی دەردەکەوێ
کە ئەم ڕێژیمە نە گۆڕانێک لە سیاسەتیدا بەدی
دەکرێ و نە دەبێ چاوەڕوانی ئەوە بین کە هەروا
مل بۆ داخوازەکانی ئەمریکا ڕابکێشێ .ئەزموونی
سااڵنی ڕابردوو ئەوە نیشان دەدەن ئەوە کۆماری
ئیسالمی بــووە کە ب ــەردەوام بــووە لە پێداگری
لە هەڵوێستەکانی و لە ڕێگەی دیپلۆماسییەوە
ئەمریکا و ڕۆژاوای بە دوای خۆیدا ڕاکێشاوە.
هۆکارەکەش بەهێزی و ڕاستبوونی هەڵوێستەکانی
ئەو ڕێژیمە نەبووە و نییە و هەروەها قەیرانە
نێوخۆیی و دەرەکییەکان ئەوانی ساڵ بە ساڵ
الوازتر کردووە ،بەڵکوو دەستەوەستانی واڵتانی
زلهێز لە گرتنە پێشی ڕێگەی گونجاو لە بەرامبەر
ئەو سەرکێشییانەدا هۆکاری سەرەکیی ئەم بابەتە
بوون .هەر ئەم قسەیەی بلینکن دەرخــەری ئەم
ڕاستییەیە کە دیسان ڕوویان لە ئێرانە کە ڕێگەی
دیپلۆماسی بەرنەدا ،دیپلۆماسییەک کە ڕێژیمی
ئێران سااڵنێکە لە قازانجی سیاسەتەکانی خۆی
کەڵکی لێ وەرگرتووە و لەپێناو بەرژەوەندییە
ستراتێژییەکانی بــەکــاری هێناوە .ئــێــران تەنیا
ئەو کاتانە هەڕەشەی وازهێنان لە ڕێوشوێنی
دیپلۆماسیی کـ ــردووە کــە وەک هــۆکــارێــک بۆ
ترساندن و فشارهێنانی زیاتر بۆ سەر ئەو واڵتانە
بەکار هاتبێ .ئاکامی ئەم هەڕەشانەی ئێران دیسان
هەوڵی یەکالیەنەی ئەمریکا و واڵتانی هاوپەیمانی
بووە بۆ ڕازیکردنی ئێران بۆ گەڕانەوەی بۆ سەر
مێزی وتووێژ و پێدانی هێندێک ئیمتیاز لە بواری
ئابووری ،وەک پێدانی چەندین میلیارد دۆالر لە
سەردەمی ئۆباما و هەڵگرتنی سزاکان لەسەر
بەشێک لە کــەس و کۆمپانیا ســزادراوەکــان لە
ئێستادا.

بووەتە ئامانجێک و ترسێک لەنێو ڕۆژاواییەکاندا.
ئــەوە ڕاستە کە سیاسەتی تەحریمی کۆماری
ئیسالمی لەالیەن شوڕای ئەمنییەت و هەڕەشەی
تــونــدتــرکــردنــی ســزاکــان لــەســەریــان ،ڕێبەریی
کـــۆمـــاری ئــیــســامــیــی نـــاچـــار کــــرد لـــە ســاڵــی
١٣٨٤دا گەاڵڵەی بەرجام بۆ چارەسەری کێشە
ناوکییەکانی ئێران قبووڵ بکا .بەاڵم دوای شەش
ســاڵ بەسەر تێپەڕینی پەسەندکردنی گەاڵڵەی
تەفاهومی بــەرجــام دەردەکــــەوێ کــە ڕێبەرانی
کۆماری ئیسالمی بە جۆرێکی دیکە دەڕواننە ئەم
جۆرە ڕێککەوتنانە .ئەوان ئەم هەلەیان قۆستەوە
هەتا بە جۆرێک فشارەکان لەسەر خۆیان کەم
بکەنەوە و بگەنە ئامانجی خۆیان .لە ڕاستیدا
سیاسەتەکانی دەوڵەتی ئۆباما هەرچەند پەسندی
زۆربەی واڵتانی جیهان بوو بەاڵم نەیتوانی هیچ
گۆڕانێک لە بنەما فکرییەکانی دەســەاڵتــدارانــی
کۆماری ئیسالمیدا دروست بکا.
ئێستا کــە دەوڵـــەتـــی نــوێــی ئــەمــریــکــا دوای
ڕۆیشتنی تڕامپ هەمان سیاسەتەکانی پێشووی
دێموکراتەکانی گرتووەتەبەر ،دەبینین کە چۆن
کــۆمــاری ئیسالمی داشـــی ســـوار بـــووە و لە
زمان وەزیری دەرەوەی ئێرانەوە دەگوترێ کە،
“سیاسەتی کۆماری ئیسالمی کردەوە لە بەرامبەر
کــردەوەدایــە و ئەمریکاییەکان دەبــێ نیازپاکی
و ڕاستیی خۆیان نیشان بــدەن و دەبــێ بەر لە
دەستپێکردنەوەی وتووێژەکان کارێ بۆ ئەمە
بکەن ،لەگەڵ ئــەوەش باسی وتووێژەکان دەبێ
لەسەر ئەو شتانە بن کە کاتی چوونەدەری تڕامپ
لە بەرجام هەبوون و هیچ شتی دیکە” .ئەمەش
پێش هەموو شتێک داواکارییەکە بۆ هەڵگرتنی
ســزاکــان و بــەڵــێــنــدان بــۆ ن ــەگ ــەڕان ــەوەی هیچ
سزایەک .لەوالشەوە بە هەڵسەنگاندنی ڕوانینی
دێموکراتەکان بۆ چارەسەری کێشەکان ،فشارێکە
لەسەر سیاسەتی نەرمی نــوانــدن بەرامبەر بە
کۆماری ئیسالمی لەالیەن ئەمریکاوە .ڕوانینێک
کــە دوای شــەش جــار دانیشتن لــە ســەردەمــی
دەوڵەتی جۆ بایدندا ،نەتەنیا کاریگەریی لەسەر
گۆڕانی هەڵوێستی ئێران نەبووە ،بەڵکوو ئەوانی
زیاتر هان داوە پێداگری لەسەر سیاسەتەکانی
خۆیان بکەن بەو خەیاڵەی ئەمریکا بە چۆکدا بێنن.
هەرچەند وێناچێ دەوڵەتی ئێستای ئەمریکاش تا
سەر کۆتا بێ.

ڕێگەی چارەسەری کێشەی ناوکیی و هەموو کێشەخوڵقێنییەکانی ئەو ڕێژیمە
تەنیا لە گەڕانەوەی کەرامەتی ئینسانی بۆ مرۆڤەکانە و بە ئازادیی ئێران و خەڵکەکەی
لە چنگ دەسەاڵتی زۆرەملی کۆماری ئیسالمی کۆتایی دێ .ڕێگەی ئەم دیپلۆماسییەش
ڕووکردن لە خەڵک و یارمەتیدانی دژبەرانی دێموکرات و ئازادیخوازی ئێرانییە کە
باوەڕیان بە ئازادی و دێموکراسی و ژیانێکی هاوبەشی ئینسانییە .ئەوانەی کە
بەڕاستی دەیانەوێ واڵتەکەیان وەک واڵتێکی خاوەن کەرامەت لە نێو کۆمەڵگەی
بەشەریدا ببیننەوە
سیاسەتی ئەمریکا لە سەردەمی ئۆبامادا کە لە
چوارچێوەی گێڕانەوەی کۆماری ئیسالمی ئێران
بۆ نێو بازنەی پێوەندییە نێودەوڵەتییەکاندا پێناسە
دەکرا و بە هۆی ئەم سیاسەتەوە تەنانەت کاتێک
کە بە میلیۆنان کەس لە پێناو دەنگەگەکانی خۆیان
لە دوای هەڵبژاردنی سەرۆککۆماری لە ساڵی
١٣٨٨دا ڕژانە سەر شەقام ،لە ترسی تووڕەبوونی
باڵی دەسەاڵتداری دەمارگرژی ڕێژیم خۆیان لە
پشتیوانیکردنی پاراست ،لەمێژە ناڕاستییەکەی
دەرکــەوتــووە .سیاسەتێک کە بەهۆی پێداگری
لەسەر ستراتێژیی نــاردنــەدەرەوەی شــۆڕش و
دەســتــێــوەردان لە واڵتــانــی ناوچە بە مەبەستی
پەرەپێدان بە دەسەاڵتی ناوچەیی ڕێژیم نەتەنیا
نەیتوانی ئێران پێبەند بە بڕیارە نێودەوڵەتییەکان
بکا بەڵکوو فرسەتی زۆریشی بەوان دا هەتا لە
گەیشتن بە تــەواوکــردنــی پ ــڕۆژەی پەرەپێدانی
دامەزراوە ناوکییەکانیان نزیکتر ببنەوە ،شتێک کە

بــەاڵم زیاتر لە هەموو ئەمانە و بە دوور لە
ڕوانــیــن بــۆ چۆنیەتیی چــارەســەری کێشەکان،
داخــۆ ئەمریکا و واڵتانی دیکە تا کەی دەتوانن
چــاولــێــکــەری گــەمــەکــانــی ک ــۆم ــاری ئیسالمی
بــن؟ بە تایبەت ئێستا کە بە دوای کشانەوەی
هێزەکانی ئەمریکا لــە ئەفغانستان و بــاس لە
کەمکردنەوەی هێزەکانیان لە عێراق و گۆڕینی
ستراتێژی ئەمریکا لە مانەوەیان لە ناوچە پڕ
کێشەکان و خــۆدوورخــســتــنــەوە لــە سیاسەتی
چارەسەری نیزامی لەو واڵتانەدا کە کێشەیان
هەیە ،کــۆمــاری ئیسالمییش هەست بــەوە دەکا
کە مەیدانێکی نوێ بۆ ڕمبازێنەکانی کراوەتەوە.
بەپێی ئەم سیاسەتە نوێیە ،ئەمریکا ناتوانێ بیر
لە چارەسەری کێشەکە لە ڕیگەی بەکارهێنانی
هێزی چەکداریی واڵتــەکــەی بکاتەوە .کەوابوو
جێگرەوەی سیاسەتی دیپلۆماسی بۆ چارەسەری
کێشەکان لەگەڵ ئێران دەبێ چ بێ؟ توندترکردنی

ســزاکــان ،بەربەست دان ــان لــەســەر پێوەندییە
دیپلۆماسییەکان و دوورخستنەوەی لە بەڵێننامە
ناوچەیی و جیهانییەکان یا هەر ڕێگەیکی دیکە
کە یارمەتی بە تەریکخستنەوەی ئەو ڕێژیمە بدا
هەرکام دەتوانێ کاریگەریی خۆی هەبێ .دیارە
ئەمانە هەمووی کارێکن کە دەبێ لە دەرەوە و
لە ڕێگەی واڵتانی خــاوەن دەســەاڵتــەوە بکرێ
بەاڵم بەشێکی دیکە خاوەنی سەرەکی ئەم واڵتە،
خەڵکەکەیەتی .ئەم ڕێژیمە لە ماوەی زیاتر لە چل
ساڵە بە خراپترین شێوە کە دوورە لە هەموو
عورفێکی سیاسی و ئێنسانی دەی ــان میلیۆن
لــە دانیشتووانی واڵتــەکــەی دەچەوسێنێتەوە
و بێبەشی کـــردوون لــە هــەر چەشنە مــاف و
ئازادییەک کە واڵتانی پێشکەوتوو خۆیانی پێ
هەڵدەنێن .ئاکار و کــردەوەیــەک کە الی هیچ
کەسێکی مرۆڤدوست و یاسایەکی نێودەوڵەتی
پەسند نییە .هەر ئەم شێوە حوکمڕانییەش کە
سەرچاوەکەی بنەما فکرییەکانیانە وای کردووە
کە خەڵک لە دەسەاڵتدارانی واڵتەکەیان بێزار بن
و بە بەردەوامی بەگژیدا بچنەوە .خۆپێشاندانە
بەرینەکانی خەڵک لەدژی دەسەاڵت بەتایبەت لە
ساڵەکانی  ١٣٩٦و  ١٣٩٨بەمالوە و بەردەوامی
چین و توێژە جۆراوجۆرەکان لەم ناڕەزایەتی
دەربڕینانە ،ئەم ڕاستییە دەردەخەن کە ڕێژیمی
ئێران لە چاوی خەڵکدا ئەو حکوومەتە نییە کە
دنیا ۆ چارەسەری کێشەکان ڕووی لێ بنێن،
بەڵکوو دەبێ ڕوو لە شوێنی دیکە بکەن ئەویش
خەڵکی ئێرانە.
لەم بــارەوە ئەمریکا و واڵتانی هاوپەیمانی
کە بۆ فشارهێنان لەسەر سەرەڕۆیی لە واڵتانی
جیاجیادا ،زۆرجار هێنانەبەرباسی دێموکراسی
وەک ئــامــرازێــک بــەکــار دێنن بــەاڵم بــۆ ئێران
پێویستە بە ڕاستی بیر لە هێنانەگۆڕی مەسەلەی
دێموکراسی بکرێتەوە .ئێستاش ئەگەر بیانەوێ
بە شێوەیەکی واقێعی دەرکی کێشەکانی ئێران
بکەن ڕێگەی دیپلۆماسی کاریگەرترین شێوازی
ڕووبەڕووبوونەوە لەگەڵ کۆماری ئیسالمییە.
بەاڵم نەک ئەو دیپلۆماسییە شکستخواردووە
لەگەڵ ڕێژیمی دەسەاڵت بەدەستی ئێران ،بەڵکوو
دیپلۆماسییەک کە خەڵکی ئێران و نوێنەرانی
ئــەوان الیەکەی دیکەی بن .خۆ سەرقاڵکردنی
واڵتــانــی ڕۆژاوا بە کێشەی ناوکی بــەداخــەوە
لــە هــەمــوو ئ ــەو س ــااڵن ــەدا ڕێــگــەیــک بـــووە بۆ
خــۆدزیــنــەوە لە کێشە سەرەکییەکانی خەڵکی
ئــێــران و بــــواردان بــە درێــژیــی دەســەاڵتــداری
سەرەڕۆی کۆماری ئیسالمی لەالیەن ئەوانەوە
و بــەردەوامــی پێشێلکارییەکانیان لە نێوخۆی
واڵت .ڕەوایــە کە خەڵکی ئێران چــاوەڕوان بن
کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی لە جیاتی تەنیا باسی
دامەزراوە ناوکییەکان ،ئاوڕێکیش لە پێشێلکردنی
بــەردەوامــی مافی مــرۆڤ ،سووکایەتیکردن بە
مافەکانی ژنان و مندااڵن و نەهێشتنی ئاسەواری
هەر چەشنە ئازادییەک بدەنەوە .هەموو الیەک
دەزان ــن بیرۆکەکانی کــۆمــاری ئیسالمی تەنیا
دژی خەڵکی ئێران نییە ،بەڵکوو دژایەتی لەگەڵ
مرۆڤایەتی و بنەماکانی ژیانێکی ئاسوودە لەنێو
کــۆمــەڵــگــەی بــەشــەریــدا .چ ــارەس ــەری کێشەی
ناوکییش ئەم بیرۆکەیە بنبڕ ناکا.
هەر بۆیە ڕێگەی چارەسەری کێشەی ناوکیی
و هەموو کێشەخوڵقێنییەکانی ئەو ڕێژیمە تەنیا
لە گەڕانەوەی کەرامەتی ئینسانی بۆ مرۆڤەکانە و
بە ئازادیی ئێران و خەڵکەکەی لە چنگ دەسەاڵتی
زۆرەملی کۆماری ئیسالمی کۆتایی دێ .ڕێگەی
ئــەم دیپلۆماسییەش ڕووکــــردن لــە خــەڵــک و
یارمەتیدانی دژبەرانی دێموکرات و ئازادیخوازی
ئێرانییە کە باوەڕیان بە ئازادی و دێموکراسی
و ژیانێکی هاوبەشی ئینسانییە .ئــەوانــەی کە
بەڕاستی دەیانەوێ واڵتەکەیان وەک واڵتێکی
خــاوەن کەرامەت لە نێو کۆمەڵگەی بەشەریدا
ببیننەوە .لە کاتی بیرکردنەوە لە جێگرەوەی
پالنی ئێستادا بــاش دەبــێ بیر لە جێگرەوەی
ڕێژیمێک بکرێتەوە کە مل بۆ هیچ سازانێک
ڕاناکێشێ و جگە لە مــانــەوەی دەسەاڵتداریی
خۆی هیچ قازانجێکی بۆ خەڵکانی دیکە نابێ.
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دادخوازی لە کوردستان

لە پرسێکی حقوقییەوە بۆ سیاسی-ئەمنییەتی

زانیار حوسەینی

دادخوازی لە بەستێنی ماف و یاسادا بە مانای
ئەوەیە کاتێک زوڵم لە کەسێک کرابێ ،ئەو تاکە
مافی ئەوەی هەبێ سکااڵ بەرز بکاتەوە و داوای
مافی پێشێلکراو ،یــان داوای قــەرەبــووی مافە
پێشێلکراوەکەی بکا .ڕەوتەکەش ئاوا باوە کە کاتێک
دادگا یان شوێنی دیاریکراو بۆ تۆمارکردنی سکااڵ
و بەدواداچوونەکە ،دانی بە پێشێلکردنی ئەو مافە
دانا ،بەپێی یاسای واڵت و بە جۆری گونجاو کە لە
یاسا یان عورفی کۆمەڵگەدا هاتووە ،یان ئەو مافە
وەک خۆی قەرەبوو دەکاتەوە یان هاوشێوەی
ئــەو مــافــەی بــە جــۆرێــک بــۆ دابــیــن دەکــاتــەوە و
زۆرجارانیش لەگەڵ ئەوە سزای دیاریکراویش
بەسەر پێشێلکارانی مافەکە دەسەپێنێ .کەوایە
تاکێک کــە مافێکی یــان کۆمەڵێک مافی پێشێل
دەکرێ ،دەبێ لە ڕێگەیەک کە دەسەاڵتی دادوەری
دیاریی کــردووە بە سکااڵوا دادخـــوازی ،داوای
مافی خوراو یان پێشیلکراوەکەی بکا.
لە سەردەمی کۆمەڵگە کۆن و سەرەتاییەکاندا
مــاف بــە کەسێک بــووە کــە هێزی پتری بــووە،
بــەاڵم لەو کاتەوە کە دەســەاڵت درا بە دەوڵــەت
و پێکهاتەیەک بە ناوی دەوڵەت ساز کرا ،ئەرکی
قەرەبووکردنەوەی ماف و مافی پێشێلکراو درا بە
دەوڵەت ،واتە دەوڵەت بوو بە نوێنەری کۆمەڵگە
بۆ دامەزراندنی عەداڵەت و گەڕاندنەوەی مافە
پێشێلکراوەکان و زەمانەتی بــەدواداچــوونــیــان.
هەربۆیە ئــەوە دەوڵــەتــە کە دەبــێ نەهادێک یان
ڕێکخراو و دامــەزراوەیــەک بۆ دادخــوازی بنیات
بنێ و ئەو دەسەاڵت و دامەزراوەیە بەدەر لەهەر
ناوێک کە هەیبێ ،ببێتە شوێنی وەرگرتنی سکااڵی
خەڵک و شارومەندان و ناوەندی بەدواداچوونی
ئەو بابەتانە.

بهێنرێتە خوارێ و بەرپرسیارێتیی دەوڵەت لەو
بابەتانەدا کــەم بکرێتەوە یــان بەگشتی حەزف
بکرێ.
یــاســاکــانــی ئــێــران لــەبــەر ئـ ــەوەی لــە “فیقهـ”
وەرگیراوە ،لەسەر بنەمای سزادان ،کووشتنەوە
و تەعزیراتە و لەبنەڕەتڕا بناغەی “فێقهـ” لە
سكااڵ حقوقییەکاندا زیاتر تۆڵەکردنەوەیە .لە
حاڵێکدا لە کەیسێکی حقوقیدا دەسەاڵتی دادوەری
بەرپرسیارێتیی سزای شەخسی بکا ،شێوازێکی
ڕەت کراوەیە و لە سەردەمی ئێستادا وەال نراوە.
بۆ نموونە لە کەیسێکی قەتڵ یان کووشتندا یاسا لە
ئێران دەڵێ لێی خۆش بن یان خوێنبایی وەرگرن
یان بیکوژنەوە .ئەوە وەک ئەوە وایە کە ئەسڵەن
دەسەاڵتێک و دەوڵەتێک لەسەر کــار نەبێت و
ئەگەریش هەبێت شتێک بە ناوی بەرپرسیارێتیی
کۆمەاڵیەتی نەناسێ.
ئــــەوەی لـــەو بــابــەتــەدا خــســتــوومــانــەتــە بــەر
تیشک ئــەوەیــە کــە کاتێک لــە کەیسێکدا الیەنی
بــەرامــبــەر دەوڵــەتــە ،ئایا پــڕۆســەی دادخـــوازی
وەک خۆی دەچێتە پێش یان نا؟ بۆ نموونە لە
کەیس و پــەروەنــدە سیاسییەکاندا کە دەوڵــەت
دەســتــدرێــژی دەکــاتــە ســەر مافی شــارومــەنــدان،

یەکێک لە پێ شمەرجەکان ی وەدیهاتن ی عەداڵەت و دادپــەروەری لەهەر
نیزامێکی سیاسیدا ،سەربەخۆیی دەسەاڵتی دادوەرییە و دادخوازیش لە ڕاستیدا
خواستێکە بۆ وەدیهاتن ی ئەو پێ شمەرجە .گرینگیی سکااڵ بۆ کۆمەڵ گەیەک کە
تووش ی بە تووش ی دەسەاڵتی تۆتالیتێر بوە هەر لەوە دایە.
دادخــوازی بۆ مافی پێشێلکراو لە دوو حاڵەت
و جــۆر بـــەدەر نییە .یــەکــەم :تاکێکی کۆمەڵگە
سكااڵیەک بە نیسبەت تاکێکی دیکە لەو شوێنە
تۆمار دەکا .حاڵەتی دووهەم :ئەوەیە کە تاکێکی
کۆمەڵگە لەسەر دەوڵەت یان ئۆرگانێکی دەوڵەتی
یان حکوومەتی لە دادگا یان دەسەاڵتی دادوەری
سکااڵ تۆمار دەکا .لە حاڵەتی دووهەم دایە کە بۆمان
دەردەکەوێ سەربەخۆیی ئەو دامەزراوەیە (دادگا)
لە هەمبەر سكااڵ و پڕۆسەی بەدواداچووندا بۆ
وەدیهێنانی عەداڵەت و دادپەروەری چەندە گرینگ
و پێویستە؛ کە نەتەنیا ئەوە بۆ ئاسایشی گشتی
واڵت و پاراستنی نەزم یەکێک لە ئەساسەکانی
کۆمەڵگەیە ،بەڵکوو یەکێکە لە پێکهاتە پێویستەکان
بــۆ مــەســەلــەی دێــمــوکــراســی و پــەرەســەنــدنــی
لەنێو کۆمەڵگەدا .کەوایە لە پــارێــزراو نەبوونی
سەربەخۆیی دادگا لە بواری یاسایی و پراکتیکدا
کە ئامانجی سەرەکیی ئەو شوێنەیە ،چەمکێک بە
ی نایە .بۆیەشە دادگا دەبێ
ناوی عەداڵەت قەت وەد 
لە گرێدراویی سیاسی و بەرژەوەندیی هاوبەش و
پێکهاتەی ئیدئۆلۆژیک لە دەسەاڵتی سیاسیی واڵت
جیا بێ .لەم ڕووەوە یەکێک لە پێشمەرجەکانی
وەدیهاتنی عەداڵەت و دادپەروەری لەهەر نیزامێکی
سیاسیدا ،سەربەخۆیی دەسەاڵتی دادوەریــیــە و
دادخوازیش لە ڕاستیدا خواستێکە بۆ وەدیهاتنی
ئەو پێشمەرجە .گرینگیی سکااڵ بۆ کۆمەڵگەیەک
کە تووشی بە تووشی دەسەاڵتی تۆتالیتێر بوە
هەر لەوە دایە.
ل ــەو پــێــنــاســانــەدا پــرســیــارێــک دێــتــە پــێــش کە
چ جــیــاوازیــیــەک لــەنــێــوان ســکــااڵی شەخسی بە
نیسبەت سکااڵ لە دەوڵەت یان کەیسێکی سیاسی
و کۆمەاڵیەتی هەیە؟ لە ڕووی فــۆرمــەوە هیچ
جیاوازییەک نییە بــەاڵم لە ڕووی ماهەوییەوە
جیاوازییەکی بنەڕەتی هەیە .چوونکە لە شێوەی
دادرەسیی هیچکامیان ناکرێ شێوەیەکی شەخسی
بەکار بهێنرێ .بەاڵم لە ئێران و لەژێر دەسەاڵتی
کۆماری ئیسالمیدا ،زیاتر هــەوڵ دەدرێ سكااڵ
حقوقییەکان تا ئاستی تۆڵەسەندنەوەی شەخسی

یــان دەستدرێژیکردنی دەوڵــەت بۆ ســەر مافە
سیاسی ،کۆمەاڵیەتی و سەرەتاییەکانی وەک
ئ ــازادی ــی ڕیــپــێــوان ،ئ ــازادی ــی دەربــڕیــنــی ڕا و
بۆچوونەکان ،ئازادییە شەخسییەکان و هتد .ئەو
جۆرە کەیسانە کە دوو حاڵەت لە خۆی دەگرێ
یەکەم بــاری حقووقییەکەیەتی ،دووهــەم باری
سیاسییەکەی ،بــەاڵم ئــەوەی ڕوونــە ئەمەیە کە
دەزگای دادوەری وەک خۆی ڕەچاوی پرۆسەی
بــەدواداچــوون و لێکۆڵینەوە و حوکمدان ناکا.
بۆ نموونە ئایا ئەو کەسانەی کە لە بەندیخانە
کاتییەکان دان یــان لەنێو زینداندا دەکــوژرێــن،
بنەماڵە و کەسوکاریان دەتــوانــن سكااڵ تۆمار
بکەن و بــەدوای مافی پێشێلکراویان بکەون و
بە نیسبەت دەوڵــەت و ئۆرگانەکانی دەوڵــەت لە
دەسەاڵتی دادوەری داوای گەڕاندنەوەی عەداڵەت
لە بەرامبەر ئــەو دەستدرێژییە بۆسەر گیانی
ئەندامانی خێزانەکەیان بکەن؟ یان کۆڵبەرێک کە
لەپێناو دابینکردنی پارووەنانێک بۆ بنەماڵەکەی
بەناچار هاتوچۆی سەرسنوور دەکا و بەدەست
هێزە چەکدارەکان دەکوژرێ ،یا خۆ تاکێکی کورد
وەسەر مینەچێندراوەکانی دەپەڕێ و دەکوژرێ
یــان نقوستان دەب ــێ ،مافەکانیان چیی بەسەر
دێ؟ یــان تەنانەت ئــەو کەسانەی لە ڕێگاوبانە
ناستانداردەکانی کوردستاندا دەبنە قوربانی ،یان
حەرام و قەدەغەکردنی پێکووتە و دابیننەکردنی
شتە زەروور و پێویستەکان لــە کاتی پەتای
کــۆرۆنــادا؟ لە هەموو ئــەو حاڵەتانەدا دەوڵــەت
بەرپرسیارە ،ئەگەرچی لە زۆربــەی ئەو جۆرە
کەیسانەدا یان خۆی لە بەرپرسایەتی دزیوەتەوە،
یان هەوڵی ئــەوە دەدا کە ئۆرگانێکی بچووکی
دەوڵــەتــی تەنانەت کەسانێک کــە لــەو شوێنانە
بەرپرسایەتییەکی نزمیان هەیە بە الیەنی بەرامبەری
ئەو سکااڵیانە بناسن و بەرپرسایەتییەکەی لە
دەوڵــەت و ئۆرگانە سەرەکییەکانی حکوومەت
ڕامــاڵــن .بــەاڵم بەپێی بەرپرسیارێتی گشتی بە
تایبەت لە تاوانە قورسەکانی وەک دەستدرێژی
بۆ ســەر گیان و مــاڵ و جەستەدا ،بەرپرسانی

حکوومەت هــەمــووی لێی بــەرپــرســیــارن ،نەک
تەنیا کەسێک لــەو ســیــســتــەمــەدا .بــۆ نموونە
دەبینین کاتێک لە واڵتێکی ئازاد و دێموکراتیک
کــردەوەیــەکــی قــێــزەون لــەالیــەن بەرپرسێکی
تەنانەت ئاستنزمیش ڕوو دەدا ،یان ڕووداوێک
بە هۆی کەمتەرخەمی بۆ هاوواڵتییەک دێتە پێش،
جاری وایە کەسی یەکەمی ئەو واڵتە دەست لە
کار دەکێشێتەوە ،یان کەسانی ئاستبەرز لە
بەرپرسایەتیدا دەکێشرێنە دادگا.
لە ئێران شێوەی بــەدواداچــوونــی دەســەاڵت
بــۆ ئـــەو جــــۆرە کــەیــســانــە یـــان بــەســیــاســی و
بەئەمنیەتی کــردنــە ،یــان دیــزەبــەدەرخــۆنــە و
خۆدزینەوە لە بەرپرسایەتییەکان .بەاڵم ئەوەی
جێی سەرسووڕمانە لە کەیسە سیاسییەکان
بە تایبەت کەیسە سیاسییەکانی کوردستاندا
نەتەنیا دەسەاڵتی داد وەاڵمی سکااڵ و داواکارییە
قانوونییەکانی کەسی مافخوراو ناداتەوە ،بەڵکوو
گوشاری لەڕادەبەدەریش دێنێ بۆ سەر تاکی
دەسبەسەرکراو و بنەماڵەکەی بۆ دەستهەڵگرتن
لە مافی ڕەوای خۆیان و قبوڵکردنی زووڵم و
زۆری و مافە پێشێلکراوەکانی .تەنانەت زۆر
جارانیش دیتراوە کە پارێزەری ئەو کەسانەش
لەسەر کەیس و بابەتی سیاسی ،کۆمەاڵیەتی
و زۆر جــارانــیــش کــولــتــووری کــەوتــوونــە بەر
مەترسی و هەڕەشە لە خۆیان و نیزیکەکانیان.
لەڕاستیدا لە ئێران شتێک بە نــاوی سکااڵ بۆ
قــەرەبــووکــردنــەوەی مــافــی مافپێشێلکراوان
لە ڕۆژهــەاڵتــی کوردستان بوونێکی نییە و لە
هێندێک حاڵەتیشدا لە چەشنی یاسایی و حقووقی
دێتە دەرێ و تەواو بە ئەمنییەتی دەکرێ.
یەکێک لە سەرەکیترینی ئەو پێشێلکارییانە
لــە هــەمــبــەر ســکــااڵی بــنــەمــاڵــەی قوربانییانی
سیاسەتی سەرکوت و زەبروزەنگی کۆماری
ئیسالمییە .ئ ــەوەی کــە دەستبەسەرکراوێکی
کــورد بەهۆی نادیار لە ئیتالعات و بەندیخانە
کاتییەکاندا بکوژرێ بۆتە بابەتێکی مەترسیدار
و بەردەوامیش دووپــات و چەندپاتە دەبێتەوە.
بەاڵم کاتێک پارێزەر یان بنەماڵەی قوربانییەکان
سکااڵی خۆی دەباتە دەسەاڵتی دادوەری ،نەتەنیا
هیچ وەاڵمێکیان لــەبــارەی ئــەو دەستدرێژییە
گیانییە -وەک دەسبەسەرکردنی تــاوانــبــاران،
دادگاییکردنیان ،سەپاندنی حوکمی نایاسایی،
دەرکردنیان لە کار و کۆمەڵێک حاڵەتی دیکە-
وەرن ــاگ ــرێ ،بەڵکوو لــە سەرەتاییترین مافی
پێشێلکراویشیان وەک مافی زانینی ڕاستییەکان
بێبەری دەبن .تەنانەت بۆشیان ڕوون ناکەنەوە
کە چۆن و بە چ شێوەیەک ئەو مەسەلەیە هاتۆتە
پێش ،دەستی بەئانقەست بووە یان نا و ...هتد.
مــەســەلــە ئ ــەوەی ــە کــە بــەئــەمــنــیــیــەتـیکــردنــی
پرسە حقووقییەکان لە کوردستان بە نیسبەت
بەشەکانی دیــکــەی ئــێــران چەند قــات زیــاتــرە.
بــۆیــە کــاتــێــک دەســــەاڵت هــیــچ ڕێــگــەیــەکــت بۆ
ناهێڵێتەوە کە لە ڕێگەی یاسای واڵتــەوە و بە
کاناڵی بەرزکردنەوەی سکااڵ و خواستەکان بۆ
قەرەبووی ماف ،بۆ ڕوونکردنەوەی مەسەلەکان
و بۆ وەاڵمدانەوەی الیەنە پێوەندیدارەکان ،ئەو
پەیامە بۆ ئێمە دەنێرێ کە دەسەاڵتی ئەمنی لەو
بەشە جێگەی دەسەاڵتی دادوەریشی گرتۆتەوە؛
هەربۆیە کاتێک دەوڵەت خۆی لە بەرامبەر مافی
تاک یان مافی کۆمەڵێک کەس بەرپرسیار نەزانێ
و داواکارییەکانیش دژبــەرانــە واڵم دات ــەوە و
بەرپرچیان بداتەوە ،مافی قەرەبووکردنەوەی
م ــاف پــێــشــێ ـلکــراوەکــان بــۆ تـــاک ،بــە هــەمــوو
شێوەیەک پارێزراو و بەحەق دەمێنیتەوە.
***

چاالکی مەدەنی

یان چاالکیی مەدەنی؟!

ب .کاوان

پرسی چاالکی مەدەنی و چاالکیی مەدەنی بە جۆرێک وەک یاسای
“خوێندنی زمانی کوردی” و “خوێندن بە زمانی کوردی” وایە! ئایا
هەر تەنیا خوێندنی زمانی کوردی یەکێک لە مافە ڕەواکانی ئێمەیە؟
یان خوێندن بە زمانی کوردی؟
ئەوەی ئێستا لە بەشێک لە شارەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان لەالیەن
چاالکانی زمانی و ماموستایانی فێرگەی زمانی کوردی دەگوترێتەوە،
دەبێتە “خوێندنی زمانی کــوردی” ،بەاڵم واتای “خوێندن بە زمانی
کوردی” ئەوەیە کە ،قوتابی سەرجەم وانەکانی(ڕیازی ،شیمی ،فیزیک
و )...لە سیستەمی فەرمی پــەروەردەدا بە زمانی دایکی بخوێنی .لە
ماوەی  ١٥ساڵی ڕابردوو لەالیەن زۆرێک لە ڕێکخراوە سیاسییەکانی
ڕۆژهەاڵت سیاسەتی پشتیوانی لە خەباتی جڤاکی وەک ستراتێژی
حیزبەکان پێناسەی بۆ کــراوە .بــەاڵم پێناسەی خەباتی مەدەنی،
چاالکانی مەدەنی و چاالکیی مەدەنی لەبەر نزیکایەتیان و بەرباڵویی
چەمک و ماناکان ڕەوشەکە هەستیار دەکا و تەنانەت بەردەنگی ئەم
مۆدێلە لە سیاسەت دەشێوێندرێ!
ئەگە بەو ئاکامە بگەین کە “شارۆمەندێکی وریا ،چاالکێکی جڤاکی
وریایە” هەموو تاکێکی وشیاری کۆمەڵگە ،وەک چاالکێکی مەدەنیی
کۆمەڵگەی لێ دێ .هەر شارۆمەندێک کە بەهۆی بەرژەوەندیی گشتی
بەبێ لەبەرچاوگرتنی قازانجی کەسیی یان گرووپێک لە بەستێنە
جۆراوجۆرەکانی کۆمەڵگەدا چاالکی بکا وەک چاالکێکی سڤیل پێناسەی
بۆ دەکرێ ،جا ئەو چاالکییانەش لە بەشداری لە خۆپێشاندانەوە بگرە
هەتا نووسینی وتار ،شێعر و ...و پاکوخاوێنی ژینگە و پەرەپێدان بە
کولتووری مافەکای مرۆڤ ،بە گشتی پاراستنی بەرژەوەندییەکانی
کۆمەڵگەی مەدەنی بــەدەر لە دەسەاڵتی چەوسێنەری کۆمەڵگەی
سیاسی (حکومەت) وەک کاروچاالکییەکانی ،تاکێکی ئەکتیڤ و
هەڵسووڕ لە کۆمەڵگە دەژمێردرێ.
لە جۆری چاالکیی مەدەنی کە زیاتر خۆی لە قەرەی بزووتنەوە
کۆمەاڵیەتییەکاندا دەبینێتەوە دەتوانین ئاماژە بە نافەرمانی مەدەنی
(بەرگری مەدەنی یان شۆرشی ئارام) بکەین ،ئەمە جۆرێک ناڕەزایەتییە
کە حکوومەت پێێ خۆشە بیکەی بەاڵم توێژێک لە کۆمەڵگە نایکا.
کۆمەڵگەی فەرمی پێی خۆشە قوتابی ،ماموستا ،کرێکار بچنە سەر
کــار بــەاڵم ئــەوان ناچن ،یــان ئەوەیکە حکومەت کردەوەیەکی پێ
ناخۆشە بەاڵم چینەکانی کۆمەڵگە دەیکەن وەک مانگرتن (ڕۆژووگرتن،
دەمدووروونەوە ،داخستنی دووکان و بازار ،نەچوونە سەر کارو،)...
ڕێپێوان (ڕێپێوانی بێدەنگ و بێ درووشم یا بە پێچەوانە بە هەاڵ و
پڕ توندوتیژی) ،و ....یان کۆمەاڵنی وەزاڵەهاتوو بەشێوەی خۆڕسک
بێنە سەر شەقام و بە توندترین جۆر بەرپەرچی حکوومەت بدەنەوە
و ل ه ههموو شێوازهکان کهڵک وهرگرن .هەروەها ڕەوتە سیاسییەکان
(حیزب) و خەباتی چەکداری ،کە بەپێی پەسەندکراوی بڕیارەکانی
ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکانی بە ژوارە  ٢٢٢و  ٢٣٥ساڵەکانی
 ١٩٦٦و  ،١٩٧٨دانی بە ڕەوایی خەباتی چەکداری داناوە بۆ گەشتن بە
مافی چارەنووسی گەالن لە بەرامبەر ئەو واڵتانەی ئامادەی گوتوبێژ
نین ،چاالکیی نیزامی بکەن.
پرسیارەکە لێرەدا ئەوەیە ،ئایا ڕێکخراوە سیاسییەکانی ڕۆژهەاڵتی
کوردستان ،پشتیوانی لە چاالکانی مەدەنی دەکەن یان لە شێوازی
چاالکیی مەدەنی؟ هیچ گومانێک لەوەدا نییە کە کۆمەڵگەی ڕۆژهەاڵتی
کوردستان بەبەراورد دەگەڵ کۆمەڵگەکانی دەوروپشتی خۆی چەندە
زیندوویە و لە دیارترین چاالکیی مەدەنییشدا لە ٢١ی خەرمانان بۆ
پشتیوانی لە خەباتی ڕەوای بزووتنەوە سیاسییەکەیان دووکان و
بازاریان گاڵە دا کە بە شارستانیەتترین چاالکی ســەردەم پێناسە
دەک ــرێ .ورووژانــــدن و پشتیوانی و هــاوکــاری چاالکیی مەدەنی
لەنێوخۆی ڕۆژهەاڵتی کوردستان یەک لە ڕێگا هەرەباش و کەم
تێچووەکانە بۆ بە گەیشتن بە ویست و داخوازییە ڕەواکانمان .بەاڵم
پشتیوانی لە چاالکی مەدەنی بە شێوەی تاک ،ئاکامەکەی لە باشترین
حاڵەتدا ،هاتنەدەر لە بازنەی چاالکێکی مەدەنی لە کۆمەڵگە و تاراندنی
نەخوازراویەتی.
ل ه ڕوانگهی کۆمهڵناسییهو ه سهرههڵدانی کۆمهڵگەکان و دیاردهی
کــۆمـهڵ بـ ه درێــژایــی مــێــژوو لــە پــڕێ و کوتوپڕ ن ـهبــووه؛ بهڵکوو
لهژێر کاریگهریی پێویستی ڕهوشی دهرههست و بهرههست بووه.
ب ه ڕوانینێکی تر جۆرێک ڕێسامهندی لۆژیکی بهسهر دیرۆکی
مرۆڤدا زاڵ بووه .ل ه ڕاستیدا تاک و کۆمهڵ ههردووکیان خاوهنی
ڕهسهنایهتی و کهسایهتیی تایبهت ب ه خۆیانن .کهوابوو بیچمگرتنی
کۆمهڵگەی مهدهنی وهک دیاردهیهکی کۆمهاڵیهتی ئهمرێکی تایبهت ه
ی ڕهوشێکی تایبهت هەڵدەکەوێ .کۆمهڵگەی مهدهنی
ک ه لەسەرخوان 
میناکێک ه ل ه وهدهست هێنانی ئازادی بۆ مرۆڤایهتی لهسهر بناخهی
زانیاری و ئیرادهی مێژوویی مرۆڤهکان بۆ دهستهبهرکردنی مافی
ڕهوگــیــرکــراویــان ،ک ه ئهزموونێکی پێکبڕان لهتهک دۆخــی ژیانی
شارنشینی و پێویستیهکانی ئهم چاخ ه (زانیاری) و تێکنۆڵۆژی و
پێشکهوتنی بهدواوهیه.
ئهو ئاڵوگۆره ،ڕامیاری و کۆمهاڵیهتییانهی ک ه ل ه مــاوهی دوو
دهیهی ڕابــردوو ل ه ئێران و کوردستان هاتوونهت ه پێش ،پێویستی
ب ه کۆمهڵگەی مهدهنی و بهستێنی لهبار بۆ گهشهی ئهم چهمکهیان
خۆشتر کردووه .ڕۆڵی سهرکهوتوانهی کۆمهڵگەی مهدهنی ب ه تایبهت
دوای سهرههڵدان ه مهدهنییهکانی چەند ساڵی ڕابردووی ئێران ،ئهوهی
سهلماند ک ه ئیتر درووشم و شێوازی ڕابوون و بزاڤهکان تهنانهت
شەڕی کالسیکیش ،دامرکاو ه و مۆدێلی کهم تێچووی پڕ کاریگهرتر
(بــزووتــن ـهو ه کۆمهاڵیهتییهکان ،بــە هــەمــوو شــێــوەزاکــانــی) جێگای
گرتۆتهوه .سهرکوتی ئهم شێواز ه ل ه خهبات ب ه هاسانی شهڕی چڕ
و فیزیکی نیی ه و ل ه بواری ڕادهی بهشداری و چوون ه ناو ههناوی
کۆمهڵگەو ه گهلێک تهوفیری ههی ه ،ههربۆی ه لهم سااڵنهی دواییدا ل ه
زۆربهی واڵتانی جیهان ب ه تایبهت ڕۆژههاڵتی ناڤین تاقی کرایهو ه و
سهرکهوتنی زۆریشی بهدهست هێناوه .کەواتە لەم دۆخەی ئێستادا
و بــەدەر لە هەڵسەنگاندنە سیاسییەکان ئهو بیرۆکەی ە بۆ خهباتی
ڕزگاریخوازی کورد لە ڕۆژهەاڵتی نیشتمان ،کۆتا ڕێگهی جێ هیوایه
بۆ بهئاکام گەیشتن.
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فرەیی

عومەر باڵەکی:

لە دەرفەتەوە بۆ هەڕەشە

ئەو قەیرانگەلەی کۆماری ئیسالمی لەپێناو مانەوەیدا

شاهۆ مەتین
پلۆرالیزمی مەزهەبی ،کولتووری و زاراوەیـــی لەنێو گەلی کــورددا
یەکێک لەو میکانیزمە چاالکانەیە کە بە هەبوونی خۆی لۆژیک و بایەخی
دێموکراتیکبوون و تۆلێڕانسی لە هزر و ناخی مرۆڤی کورددا چاندووە
و بۆتە سەرچاوەی عەقڵییەتی نەهادینەکردن و دامەزراندنی سیستمێکی
سیاسیی دێموکراتیک کە هەمووان بە قبووڵی جیاوازییەکانیانەوە بتوانن
پێکەوە بین و پێکەوە بمێنین.
ئەم ڕوحی پلۆرالیزم و تۆلێرانسە وەک میراتێکی پڕبایەخ ،نەسل بە
نەسل بۆ ئێمەی نەوەی نوێ گوازراوەتەوە و هەموو ئەم فرە چەشنیانە
لەنێو پاڕادایمەکی بااڵدەستتردا بە نــاوی “کــورد و کوردستان” وەک
پێناسە و شوناس هەم خۆیان وێنا کردووە و هەمیش ئەگەر پێویستی
کردبێ ،خۆیان کــردووە بە قوربانیی بەرژەوەندییە بااڵ “نەتەوەیی و
نیشتمانی”یەکانمان.
کۆمەڵگەی کورد ســەرەڕای فرەیی هۆز و عەشیرە و بە تێپەڕین لە
قۆناغەکانی گەشەسەندنی کۆمەڵ لەسەر بناغەی جوغرافی ،نەتەوەیی،
زمانی و نیشتمانی وەک توخمەکانی پێکهێنەری نەتەوە توانیویەتی ئاوێنەی
بااڵنوێنی ویست و خواستی هەموو پێکهاتەکانی یەم کۆمەڵە بێت و لە
مێژوو و پێشووشدا ئەگەر بە پێناسەی ئەمڕۆییش نەبووبێ ،نیزامێکی
هاوشێوەی فیدرالیی بۆ بەڕێوەبردنی خۆی چێ کردووە .ئەم فرەڕەنگی
و فرەچەشنییە لە ئایینی “میتراییزم”دا بەڕوونی دەبیندرێ و دەبینین کە
چەندین هۆز و عەشیرەت لەسەر ئەساسی پەیماننامەیەک لەگەڵ یەکتر لە
ئاستی نێوخۆیی و دەرەکیدا ڕێککەوتنیان بووە و حکوومەتی “ماد”ەکانیان
دامەزراندووە .
بەم تایبەتمەندییە هەستی و نەستییەوە ،ئازادی و دادپــەروەری وەک
بەهادارترین پێوەرەکانی سەردەم بەدرێژایی مێژوو خسڵەتی بەرچاوی
کۆمەڵگەی کوردستان بــووە .کــورد لە ڕابـــردوو و ئێستاشدا بەهۆی
کۆڵۆنیالیزمی ئایینی ،جیهانی و دەوڵــەت -نەتەوەی سەردەست لەژێر
ئاسیمیلەکردنی زمانی ،کولتووری ،جوغرافی و نەتەوەیی دایە؛ چونکی
بڕوامەندی بە پێکەوەژیان و پێکەوەحەوانەوە لە ناخ و هزری تاک بە
تاکی کورددا نەهادینە بووە و بۆتە کەلتوور و وێژمان .کورد ئێستاش
سەرەڕای هەموو ئەم ڕاستییانە دەیهەوێ بە میکانیزمی ئاشتیخوازانە و
لە ڕێگای گۆڕینی ڕوانگە و عەقڵییەتی سیاسیی ناوەندەوە مافەکانی خۆی
دەستەبەر بکا و پێکەوە لەنێو جوغرافیای سیاسی ئەم واڵتانەی بەسەریاندا
دابەش بووە ،ماف و سەروەرییەکانی خۆی هەبن.
کورد هەموو کات داکۆکیکاری ڕاستەقینەی دێموکراسییە و پشتیوانی
لە ماف و ئازادییە بەرحەق و ڕەواکانی دەکت ،چۆن کــوردەواری خۆی
هەڵگر و خاوەنی هەمەڕەنگیی ئیتنیکی ،زاراوەیی و کولتوورییەکانە و ئەم
فرەچەشنییە هەموو کات لە ڕێگای دیالۆگی نێوان ئیتنیکەکان ،زاراوەکان و
وردە کولتوورەکان بووە و پڕدیاریش بووە .هەروەها ئێستاش سەرەڕای
هەموو ئەو ئالێنگارییانەی ناحەزانی کورد لە شێوە و فۆڕمی جۆراوجۆردا
بۆ نێوماڵی کوردی دروست دەکەن ،کورد هەمدیسان دەیەوێ داکۆکی لەم
فرەڕەنگی و فرەدەنگییەی نێوماڵی خۆی بکا ،تاکوو بایەخەکانی ئازادی و
دێموکراسی جێگیر و پایەدار ڕابگرێ.
وەک باس کرا کوردستان پڕیەتی لە فرەیی ،فرەیی لە زاراوە ،ئایین
و وردە کولتوور ،بــەاڵم بە پێشکەوتنی لۆژیک و عەقڵییەتی گشتی و
خۆپێناسەکردنیان وەک کــورد و کوردستانیبوون هەنگاوی بنەڕەتیی
بەرەو نەتەوەسازی هەڵگرتووە و بەپێی پێوەرەکانی هەر دوو مەکتەبی
فڕانکفۆرت و پاریس بۆ نەتەوەسازی کە بــاس لە تایبەتمەندییەکانی
هاوبەشەکانی زمانی ،کولتووری ،مێژوویی و ،خاک و خەڵک دەکەن ،خۆی
وەک نەتەوەتەکی خاوەنشکۆ داڕشتووە .بۆیە تاکی کورد لەهەر جوغرافیا
و سووچێکی ئەم جیهانە بێت ،کورد و کوردستان شوناس و تەوەری
سەرەکیی بیرکردنەوە و بڕیارەکانیەتی و بەدواداچوون بۆ بەدیهێنانی
ئامانجە نەتەوەیی و نیشتمانییەکانی دەکا.
لەگەڵ ئەوەشدا و لە بەرامبەردا دژمنانی کوردیش لە هەر چوار بەشی
نیشتمان لەسەر ئەساسی تیوریی “ناکۆکی نانەوە و پاڵدانەوە” لە پالن و
پیالنەکانیان بۆ بنکۆڵکردنی بایەخەکانی کورد درێژەی بووە .ئەوان
لە ڕێگای ناوەی شەڕ و ئــاژاوە و زەقکردنەوەی جیاوازییە ئیتنیکی،
زاراوەیی و کولتوورییەوە و لە ڕێگەی میدیا و هێزی مەیدانییەوە هەوڵیان
داوە فرەییەکان لە پیرۆزی و دەرفەتەوە بۆ هەڕەشە و شەڕی نێوخۆیی
بگۆڕن .هەروەها بەستێنی دێموکراسیخوازانە و ئازادییەکان لە هزری
تاک و مەیدانی جڤاتی کوردستان بە مەترسی و ئالێنگاری بۆ سەر خۆمان
بناسێنن ،تاکوو ئەم بەها و بایەخە سەردەمیانە و پڕ نێوەرۆکانەمان
لەال کاڵ بکەنەوە .بۆیە لە ئێستادا لە باشوور و باکووری خۆرهەاڵتی
کوردستان لە ڕێگای ناسینی زاراوەکــانــی زمانی کــوردی وەک زمانی
سەربەست و جیا لە زمانی کوردی ،تێکدانی دێموگرافیای کوردستان و لە
ڕێگای بەرجەستەکردنی هیندێک کەسی دۆڕاو و داماوی کورد ،دەیانەوێ
پرۆسەی نەتەوەیی و نیشتمانیی کورد کە پێناسە و شوناسە بۆ هەر
تاکێکی ئەم نەتەوەیەن بەرەو پاشاگەردانی ببەن.
لە تازەترین هەوڵی ئەم پالنگێڕییانەدا “ڕەئیسی” ،سەرۆککۆماری ئێران
دەیەوێ لە ڕێگای بەبەردەنگ وەرگرتنی کۆمەڵە کەسێکی زەبوونی نێو
عەشیرەتەکان کە لە پێناو بەرژەوەندییە ماددییە کەسی و عەشیرەییەکانیان
هەوڵی زۆرتــر بۆ سەرخستنی سیاسەتەکانیان بــدەن .لە درێــژەی ئەم
هــەواڵنــەدا بە دەستنیشانکردنی ئەم کەسانە وەک نوێنەری “اقــوام و
مذاهب” ،دەیانەوێ ئەو گوتار و وێژمانە بخەنە نێو هەست و نەستی تاکی
کوردەوە کە ئێوە قەومن و نەتەوە نین .هاوکات ئەم پاڕادایمە نەتەوەیی
و نیشتمانییە کە بە قووڵی لەنێو ناخ و بیری تاکی کورددا بوونی هەیە
تووشی داڕووخان بکەن.
پیالنەکە ئــەوەیــە کــە لــە چــوارچــێــوەی بــااڵدەس ـتکــردنــی هــەســت و
بەرپرسیاریەتیی عەشیرەییەوە ناکۆکی مەزهەبی ،کولتووری و زاراوەیی
بخاتە نێو ڕیزەکانی کورد و بە نەمانی بەرپرسیاریەتی لەحاند نەتەوە
و نیشتمان ،دواتر بەئاسانی پرۆژەی ئاسیمیلەکردنمان لەسەر جێبەجێ
بکا .ئەوان دەیانەوێ کارێک بکەن پلۆرالیزم ،توڵێرانس و ئازادی لەنێو
کۆمەڵگەی کوردستاندا نەمێنێ و دێموکراسی نێو کوردستان بــەرەو
تۆتالیتاریزم و پاوانخوازی بگوازیێتەوە و یەکگرتوویی نێو دەنــگ و
ڕەنگە جیاوازەکان بەرەو داڕووخان ببەن .مایەپووچکردنەوەی پیالنەکانی
دوژمن وشیاری و ئیرادەی نەتەوەیی پێویستە و ئەرکێکە لەسەر شانی
هەمووشمان.

دروستی کردوون ،بە ڕووی خۆیدا تەقیونەتەوە
دیمانە :کوردستان

[سیاسەتی دەرەوەی کــۆمــاری ئیسالمی
لە بــارودۆخــی ئێستادا ،گۆڕانی هاوکێشە
سیاسییەکانی ناوچە و چۆنیەتی خۆدیتنەوە
و خۆگرتنەوەی ئێران لــەم هاوکێشانەدا،
گرژییەکانی ئێران لەگەڵ واڵتانی دراوسێی و
کێشە و ئارێشە و قەیرانە نێوخۆییەکانی ئێران
کە کۆماری ئیسالمی بە سیاسەتی میلیتاری
دەیــەوێ مودیرییەتیان بکا؛ چەند تــەوەری
سەرەکیی وتووێژی “کوردستان” لەگەڵ بەڕێز
عومەر باڵەکی ،ئەندامی دەفتەری سیاسیی
حیزبی دێموکراتن].
کۆماری ئیسالمی زیاتر لە چل ساڵە بۆ
هەناردەی شۆڕشی ئیسالمی بۆ واڵتانی دی
خەرج دەکا و قەیرانخوڵقێنی دەکا .دەکرێ لە
ڕوانگەی ئێوەوە دەسکەوتەکانی لەو کارە هەتا
ئێستا چی بووە؟
ک ــۆم ــاری ئــیــســامــی بــە دروســتــکــردنــی ئــەو
قەیرانانەی کــە لــە دەرەوەی واڵت ناویەتەوە
و مەبەستیشی بەهێزکردنی خــۆی بــووە ،نەک
ســەرکــەوتــوو نــەبــووە بەڵکوو وردە وردە ئەو
قەیرانگەلە خەریکن بە ڕووی خۆیدا دەتەقێتەوە.
بۆ؟ چونکە قەیرانە نێوخۆییەکان بە ڕادەیەک قووڵ
بوونەتەوە کە نیزام ئەگەر بیشیهەوێ ناتوانێ
چارەسەریان بکا .قەیرانخوڵقێنی لە دەرەوەشی
زیاتر بۆ هەڵدانی سەرنجەکان بۆ دەرەوەی واڵت
و دوورخستنەوەی لە کێشەکانی نێوخۆییەکانە.
بەاڵم ئەمە ئێستا دادی نادا ،چونکی لە سەردەمی
تەقینەوەی زانیارییەکاندا پێوەندییەکان لەگەڵ
یــەکــتــری و پــێــوەنــدیــیــە نــێــودەوڵــەتــیــیــەکــانــیــش
ئاڵوگۆڕیان بــەســەردا هــاتــووە .کاتێک کۆماری
ئیسالمی هاتە ســەرکــار ،دنیا دوو جەمسەریی
ڕۆژه ــەاڵت و ڕۆژئ ــاوا کۆمەڵێک بەرژەوەندیی
پێکناکۆکی لــە نــاوچــەدا دروس ــت کــردبــوو کە
کۆماری ئیسالمی لەپێناو بەرژەوەندیی خۆیدا
کەڵکی خراپی لێ وەردەگ ــرت .بــەاڵم بە نەمانی
بلۆکی سۆڤییەت ئــەوە پتر لە سێ دەیــەیــە کە
هاوکێشەکان و تەنانەت بەرژەوەندییەکانیش
گــۆڕاون .تۆ دەبینی واڵتێکی وەکــوو تورکیە لە
ســەردەمــانــێــکــدا بــێ ئ ــەوەی ئــەنــدامــی یەکیەتیی
ئورووپاش بووبێ ،دەبێتە ئەندامی ناتۆ ،بەاڵم بۆ
ئەندامی ناتۆیە! چونکە ئەودەم جیهانی ڕۆژئاوا
وای دەخــواســت دیــوارێــک هــەبــێ لــە بــەرانــبــەر
بلووکی سۆسیالیستی و یەکیەتیی سۆڤییەتدا و
هەڵکەوتەی ستراتیژی و ژیۆپۆلۆتیکی تورکیە
وای کردبوو کە ئەو گرینگییەی بدرێتێ .بەاڵم
ئێستا چاو لێ دەکــەی ئەو پێوەندییانە گۆڕاون
و ،تورکیە لەگەڵ ڕووسیە تا ڕادەیەک هاوپەیمانە
و لەسەر هەندێ بابەت تەنانەت کێشەی لەگەڵ
ئەمریکا و هاوپەیمانەکانی پێشووی هەیە.
مەبەستم ئــەوەیــە کــە گــۆڕانــی هاوکێشەکان
ئــاڵــوگــۆڕی لــە بــەرژەوەنــدیــیــەکــانــدا دروســـت
کــــردووە ،مــەســەلــەن لــە ســنــووری ڕۆژهــەاڵتــی
ئێران سەردەمانێک کە تــازە کۆماری ئیسالمی
هاتبووە سەر کار ،شەڕی موجاهیدینی ئەفغان
لەگەڵ یەکیەتیی سۆڤیەت هەبوو .لــەو کاتەوە
دوو جار نیزامی سیاسی لەو واڵتە گــۆڕاوە و،
ئێستا تاڵیبان دووهەم جارە بە ئایدیای تایبەت بە

خۆیەوە دەبێتەوە دراوسێی ئێران .لە خوارەوە
و لە باشووری واڵت لە کەنداو کۆمەلێک واڵت
دەبینین کە سیاسەت و ڕوانــگــەیــان مەسەلەن
لە پێوەندی لەگەڵ ئیسڕائیلدا گــۆڕاوە و ئێستا
دەبنین خەریکن باڵوێزخانە و کۆنسوولگەری و
پێوەندیی ئابووریی لەگەڵ دروست دەکەن .بۆیە
هاوکێشەکان گــــۆڕدراون ،مــادام هاوکێشەکان
گــۆڕدراون ئەو قەیرانخوڵقێنانەی کە کۆماری
ئــیــســامــی لــە دەرەوەی ســنــوورەکــانــی خــۆی
کــردوویــنــی و ئــیــســتــاش لــە هــەوڵــی دروســـت
کردنییان دایە ،کاریگەرییەکی ئەوتۆیان نەماوە.
مادام کاریگەریی خۆیانیان لەدەست داوە ،زۆر
سروشتییە کە بە ڕووی خۆیدا دەتەقێتەوە و مادام
بە ڕووی خۆیدا دەتەقێتەوە ،کۆماری ئیسالمی لە
بەرامبەریاندا بەرگە ناگرێ و پێداگریی لەسەر
ئەو سیاسەتە بە زیانی خۆی دەشکێتەوە.
بــاســتــان لـــــەوە کــــرد کـــە هــاوکــێــشــە
سیاسییەکان گــۆڕدراون ،هاوپەیمانییەکان و
بەرژەوەندییەکان گــۆڕدراون ،ئەدی کۆماری
ئیسالمی نەگۆڕاوە؟
ئــەگــەر دەستەبەندییەک ســادە بکەین لەنێو
سیستەمە حکوومەتییەکاندا ،دەتوانین بڵێین کە
جیهان بە شێوەیەکی دێموکراتیک و نادێموکراتیک
لە سیستەمە سیاسییەکاندا ئیدارە دەکــرێ ،ئەم
واڵتــانــەی کــە بــە شــێــوەی دێموکراتیک ئــیــدارە
دەکــرێــن ،لــەو واڵتــانــەدا دەســتــاودەســت کردنی
دەسەاڵت هەیە ،خەڵک بڕیار دەدەن ،دەسەاڵت لە
بەرامبەر خەڵکدا بەرپرسیارن و دەوڵەتەکان بەوە
دەروەستن .بەاڵم لەو سیستەمانەی کە بەشێوەی
نادێموکراتیک بەڕێوە دەچن ،دەستاودەستکردنی
دەس ــەاڵت لە مانای خــۆی بەتاڵ کــراوەتــەوە و
هەوڵەکان بـــەردەوام بۆ سەپاندنی هەیمەنە و
هێژمۆنیی زیاترە ئەویش لە ڕێگای سەرکوت و
زەبروزەنگەوە ،کە کۆماری ئیسالمیی ئێران یەک
لەوانە.
ئــەو سیستەمە نادێموکراتیکانە یەکێک لە
ڕێکارەکانیان قەیرانخوڵقێنییە لە نێوخۆی واڵت و
لە دەرەوی سنوورەکانیان .بۆچی؟ بۆ ئەوەی کە
ئامرازیان بەچەنگەوە بێ ،هێزیان بەچەنگەوە بێ.
بۆ ئەوەی بە خەڵکەکە بڵێن ،هەڕەشی نیزامیمان
لــەســەرە ،هــەرەشــەی ئەمنیەتی و فەرهەنگیمان
لەسەرە و بە بیانووی جۆڕاوجۆر و دروستکردنی
قەیران ،ئەو جۆرە سیستەمانە دەیانەوێ هێزی
سەرکوتی خەڵکیان بــەدەســتــەوە بــێ .کۆماری
ئیسالمی یەک لەو ڕێژیمانەیە کە بۆ مانەوەی
خــۆیــان بــــەردەوام ئــەو سیاسەتەی گرتووەتە
ب ــەر .وەک بــاســم کــرد زۆر لــە هاوکێشەکانی
ناوچە گــۆڕاون ،بەاڵم نیزامی کۆماری ئیسالمی
گۆڕانی بەسەردا نەهاتووە .ئەو ڕێژیمە بەردەوام
دەیهەوێ خۆی یەکدەستتر و داخراوتر بکا و لە
بەردەوامیی گۆڕانی دەوڵەتەکانیشدا هەر بەدوای
ئەوەوە بووە.
هاتوچۆیەکانی “ئەمیر عەبدولالهیان”،
وەزیــری دەرەوەی ئێران لــەو مــاوەیــەدا بۆ
ڕووسیە و واڵتانی دیکەی ناوچە زۆر بوون
و هەست دەگــرێ ئــەوە لە مەترسییەکەوە

سەرچاوە دەگرێ .لە زۆر شوێن ،بۆ نموونە
لوبنان ،یەمەن ،عێڕاق و سووریەدا ڕەوتی
ڕووداوەکــان بەدڵی کۆماری ئیسالمی ناچێتە
پێش .هۆکارەکانی ئەو دۆخە چین؟
مەترسییەکانی ســەر کــۆمــاری ئیسالمی بۆ
گۆرانی ئەو هاوکێشە سیاسییانە دەگەڕێتەوە کە
باسمان کرد ،بەاڵم مەسەلەی ڕووسیە کەمێک
جیاوازترە ٣٠ .ساڵ لەوە پێش یەکیەتیی سۆڤیەت
بەرژەوەندییە سیاسی و ئابوورییەکانی جۆرێک
بوون و ئێستا بەرژەوەندییەکانی شتێکی دیکەن.
هۆکارەکانیش ڕوونــن :یەکەم ،ئەو واڵتانەی کە
پێشتر بەشێک لــە یەکیەتیی سۆڤییەت بــوون،
ئــەگــەر نەڵێم هــەمــووی ب ــەاڵم بــەشــی زۆری ــان
ئەگەرچی واڵتــی سەربەخۆی سیاسین ،کەچی
حەوشە خەڵوەتی سیاسەتی دەرەوەی ڕووسیەن.
ڕووســیــە ئێستاشی لەگەڵ بێ لە هــەرکــام لەم
واڵت ــان ــە پــێــگــەی ســـەربـــازی و ،بـــەرژەوەنـــدی
ئابووریی لەگەڵیان هەیە.
دووی ــەم ،هــەر لــەو مــاوەیــەدا کۆمەڵێک کێشە
لە نێوان ئێران و ئازەربایجان سەریان هەڵدا
کە ئێرانی تووشی تــرس و نیگەرانی کــردووە.
کۆماری ئیسالمی لە ئێستادا دوو کێشەی جیددی
لــەبــەردەم دایــە کە یەکیان پرسی نەتەوایەتیی
نەتەوە نافارسەکانە ،بۆ نموونە مەسەلەی کورد
کە بەشێک لە ترسەکەی کۆماری ئیسالمی بۆ
فاکتەرە دەرەکییەکانی شوێندانەر لەسەر ئەو
پرسە دەگەڕێتەوە .لە هەمان حاڵدا لە مەسەلەی
هاوپێوەندیی نێوان تورکیە و ئازەربایجان و
کێشەی ئازەربایجان لەگەڵ ئەرمنستاندا ،ئێران
دەیەوێ سوودی سیاسی و ئابووریی خۆی لێ
ببینێ و هێژمۆنیی خۆی وەک هێزی ناوچەیی لەو
هاوکێشانەدا بپارێزێ.
کۆماری ئیسالمی لە چەند مانگی ڕابردوودا
بەردەوام هەڕەشەی لە ئۆپۆزیسیۆنی دەرەوەی
واڵت بەتایبەت کوردەکان کردووە و بەردەوام
مــانــۆڕ و جموجۆڵی نیزامیی بـــووە .ئەو
مەترسییانە چین کە ڕێژیم لێیان تۆقیوە؟
کـــۆمـــاری ئــیــســامــی بـــەو مـــانـــوڕانـــەی لــەو
مــاوەیــەدا بــەڕێــوەی بـــردن ،یــەکــەم ویستی بە
خەڵکی ئـــازەری زم ــان یــان ئــازەریــیــەکــان بڵێ
هەرەشەی کوردەکانتان لەسەرە و ئەوە ئێمەین
هــەوڵ دەدەیــن ئەو هەڕەشانە نەهێڵین ،چونکە
کوردەکان دەیانەوێ خاکی ئێران دابەش ببێ و
ئەوە پیالنی ئیستکباری جیهانییە و چی و چیی
دیکە کە بۆخۆشیان دەزانن وا نییە .بەاڵم ئەوە
دوژمنایەتیی تەنیا لــەگــەڵ ک ــوردی ڕۆژه ــەاڵت
نییە ،بەڵکوو ئەوە دوژمنایەتی لەگەڵ پڕۆسەیەکە
بەناوی پرۆسەی ماف و ئازدییەکانی کورد لە
هەر چوارپارچەی کوردستان .لە ئێستادا کۆماری
ئیسالمی لەسەر سنوورەکانی لەگەڵ تورکیە و
باشووری کوردستان نیزیک بە  ٦٠پایەگا و بنکە
و قەاڵی گەورە و زەبەالحی دروست کردووە کە
بە درێژایی مێژوو ،تەنانەت لە دەورانی عوسمانی
و ســەفــەویــشــدا کــە ئــەم دوو هــەرێــمــە پێکەوە
شەڕیان هەبوو ،ئەو ناوچانە سنوورییانە ئەوەندە
میلیتاریزە نەبوون .بەڵێ پرسیارەکە دەقیقە کە
هــەڕەشــە و مەترسییەکان چین؟ ڕاستییەکەی
ئەوەیە کە کۆماری ئیسالمی لە هەر ئاڵوگۆڕێک
دەترسێ .وەک بە درێژی باسمان کرد لە نێوخۆدا
نوقمی قەیرانی ئــابــووری ،فەرهەنگی ،سیاسی
و کۆمەاڵیەتییە و ڕێــژیــم لــە قــووڵــبــوونــەوەی
ئــەو قەیرانگەلە و پێکەوە تەقینەوەیان زراوی
چــووە .پێشی وایــە ئەو تەقینەوەیە ئەگەر ڕوو
بــدا ،کوردستان لە هەموو جێگایەک لەسەرپێ
تر و هەستیارترە و بۆ ئــەوەی پێش بە ڕەوتی
ڕووداوەکان بگرێ ،هاتووە سنوورەکان بە هێزی
نیزامی دەتــەنــێ .هێزی نیزامی ڕاستە ڕەنگبێ
هەیمەنەیک بسەپێنێ ،بەاڵم لە بەرامبەر دەریای
خڕۆشانی خەڵکدا هیچی لە دەست نایە و مێژوو
پڕە لەو ئەزموونانە.
ئامانجێکی دیــکــەی ڕێــژیــم وەک پێشتریش
گوتم دروستکردنی کێشەیە لەنێوان کــورد و
ئــازەری لە ناوچەدا ،لەحاڵێکدا کورد و ئازەری
تــا پــێــش هــاتــنــەســەرکــاری کــۆمــاری ئیسالمی
لــەو جوغرافیایەدا هیچ کێشەیەکیان نــەبــووە.
بۆیە یەکێک لەو قەیرانانە کە نیزامی کۆماری
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هاوکێشەکان گــۆڕدراون ،مادام هاوکێشەکان گۆڕدراون
ئەو قەیرانخوڵقێنانەی کە کۆماری ئیسالمی لە دەرەوەی
سنوورەکانی خۆی کردووینی و ئیستاش لە هەوڵی دروست
کردنییان دایــە ،کاریگەرییەکی ئەوتۆیان نەماوە .مادام
کاریگەریی خۆیانیان لەدەست داوە ،زۆر سروشتییە کە بە
ڕووی خۆیدا دەتەقێتەوە و مادام بە ڕووی خۆیدا دەتەقێتەوە،
کۆماری ئیسالمی لە بەرامبەریاندا بەرگە ناگرێ و پێداگریی
لەسەر ئەو سیاسەتە بە زیانی خۆی دەشکێتەوە.
ئیسالمی دروست کردووە و پێشتر باسمان کرد،
کێشەی کــورد و ئازەرییە کە نانی لێ دەخــوا.
بۆیە بە النێکەوە دەیــەوێ ئەو کەلێنە قووڵتر و
قووڵتر بکا و بەالنێکی دیکەوە لە کێشە لەگەڵ
ئازەربایجانیش ،ترسێکی لە ئازەرییەکانی ئێران
هەیە .ڕێژیم دەترسێ ئەو هەستە نەتەوایەتییەی
ئــازەریــیــەکــان گەشە بکا و ،ڕۆژێ ــک بــەڕوویــدا
بتەقێتەوە .بۆیە ئێستا ،بەهەر جۆرێک بێ دەیەوێ
ئەو هەیمەنەیە بسەپێنێ و بڵێ ئەوە خاکی ئێرانە
و تــەنــانــەت ئــازەربــایــجــانــیــش بەشێک ب ــووە لە
ئێران و . ...بەگشتی کۆمەڵێک پرسگەلی ئەوا لە
ناوچەکەدا هەن ،بۆیەشە کۆماری ئیسالمی ترسی
ڕێ نیشتووە و ئەو ترسەی لە حیزبە کوردییەکان
و هەروەها وزەی خەباتگێڕی خەڵکی کوردستان
و گەشەی هەستی نەتەوەیی لە نێو پێکهاتەکانی
دیکەی ئێرانیشدا هەر دێ و زیاتر دەبێ.

سیستمە نادێموکراتیکەکان یەکێک لە ڕێکارەکانیان
قەیرانخوڵقێنییە لە نێوخۆی واڵت و لە دەرەوی سنوورەکانیان.
بۆچی؟ بۆ ئــەوەی کە ئامرازیان بەچەنگەوە بێ ،هێزیان
بەچەنگەوە بێ .بۆ ئەوەی بە خەڵکەکە بڵێن ،هەڕەشی نیزامیمان
لەسەرە ،هەرەشەی ئەمنیەتی و فەرهەنگیمان لەسەرە و
بە بیانووی جۆڕاوجۆر و دروستکردنی قەیران ،ئەو جۆرە
سیستەمانە دەیانەوێ هێزی سەرکوتی خەڵکیان بەدەستەوە بێ
و کۆماری ئیسالمی یەک لەو ڕێژیمانەیە.

شرۆڤەی ئەو بابەتە دەکەن؟
نیزامی کۆماری ئیسالمی لە ڕۆژی یەکەمی
هاتنە سەرکاریەوە هەتا ئێستا ،لە دوژمنکاری
بەنیسبەت کــورد و بەنیسبەت حیزب و الیەنە
کوردییەکان غافڵ نەبووە و ئــەوەی لەدەستی
هاتووە کردوویەتی .کەوایە ،لە داهاتووشدا دەیکا.
مەسەلەیەکی دیکە واڵتێکی وەکــوو عێراقە کە
خەریکە خۆی دادەڕێژێتەوە و ئێرانیش بەئاشکرا
دەســتــێــوەردانــی تێدا دەکــا .دەستێوەردانەکانی
ئێران لە دوای ڕووخانی ســەدام حوسێنەوە بە
میلیشیاسازی دەستی پێ کردووە و کاریگەریی
زیــانــبــاریــشــی لــەســەر پــڕۆســەی بنیاتنانەوەی
عــێــڕاقــی نــوێ بـــووە کــە الیــەنــەکــان دەیــانــەوێ
لەڕێگەی دێموکراسی ،سندووقەکانی دەنگدان و
لێکتێگەیشتنەوە هەنگاوی بۆ بنێن و کۆماری
ئیسالمیی ئێران کۆسپ بــووە .هەڵبەت پرسی

لە بەفرانباری ساڵ ی  ،١٣٢٤ئ ــااڵی کوردستان لە نەغەدە هەڵ کرا و
پێشوازییەک ی گەرموگوڕیش ی ل ێ کرا ،بەبێ ئەوەی هیچ کێشەیەک ڕوو بدا یان
بەبێ ئەوەی هیچ ئازەرییەک گرفت بۆ کورد یان کوردێک کێشەیەک بۆ ئازەرییەک
دروست بکا .ئەو دوو نەتەوەیە لە تەنیشت یەکتر ژیاون و لە تەنیشت یەکتر
مەحکووم بە ژیانن لەگەڵ یەکتری ،بەاڵم نیزام ی کۆماری ئیسالم ی هات و
ناکۆکیی لەنێواندا دروست کردن و ئێستاش دەیەوێ ناکۆکییەکان قووڵتر ببنەوە
یانی پێتان وایە کۆماری ئیسالمی مودیرییەتی
ورووژاندنی ئازەرییەکان لەدژی کوردەکانی
لەدەست چووەتە دەرێ ،بۆیەشە شوینیزم و
پانتورکیزم بەو شێوەیە خۆی دەنوێنێ؟
هەستی نەتەوایەتیی ئەوکاتە کە گەشە دەکا،
ئەوکاتە کە سەر هەڵدەدا ،هەموو ئەو سنوورانە
دەبەزنێنێ .بۆیە ئازەرییەکانی ئێران یان بڵێین
تورکەکان سروشتییە کە خۆیان بە یەک نەتەوە
دەزانن .چ ئەوانەی لە ناوچە ئازەرییەکانی ئێرانن
و چ ئەوانەش کە لە واڵتانی دیکەن .بۆیە ئەو
هاوسۆزییە لەنێوان تورکەکان لە ئێران و کۆماری
ئازەربایجان هەیە ،ئەوە لە مەسەلەی شەڕی نێوان
ئازەربایجان و ئەرمنستاندا هەر زۆر دیار بوو.
ئەگەر سەرنج بدەینە وتاری ئیمام جومعەی شارە
ئازەرییەکان ،مەسەلەن ئەوانە کە هەر هەموویان
نوێنەری ڕێبەری کۆماری ئیسالمین و لەالیەن
ئــەوەوە دانـــدراون ،کەچی ئــەوان بەپێچەوانەی
ســیــاســەتــی ئــێــران کــە دۆســتــایــەتــیــیــەکــی باشی
ئابووریی لەگەڵ ئەرمنستان هەیە؛ بەپێچەوانەی
سیاسەتی ڕەسمیی حکوومەت هەڵوێستیان گرت،
هاتن لە خوتبەی نوێژی هەینیدا ،پشتیوانییان لە
ئازەربایجان کرد و تەنانەت ئەو کێشەیە چووە
نێو مەجلیس.
ئەگەر وایە ،نیزامی کۆماری ئیسالمی هەستی
بەو مەترسییە کردووە .لێرەدا کۆماری ئیسالمی
بــــەرەوڕووی دوو فاکتەر بــۆتــەوە کــە یەکیان
کوردەکانە و ئەوی دیکەش ئازەرییەکان .بۆیە
ڕەنگبێ ئاسانترین شێوازی مودیرییەتی ئەو دوو
پرسە پڕ مەترسییە بۆ کۆماری ئیسالمی نانەوەی
ئــاژاوە و ناکۆکی لەنێوان ئەم دوو نەتەوەیەدا
بێ .کە دیارە ڕووناکبیرانی هەر دوو نەتەوە و
حیزب و الیەنە سیاسییەکانی هەر دوو نەتەوە
بەخۆشییەوە زۆر بە وردبینی و سەرنجەوە لە
مەسیرێکدا دەڕۆنە پێشێ کە پیالنەکانی کۆماری
ئیسالمی پووچەڵ کەنەوە .مەسەلەن زۆر باسی
ڕێککەوتنی کــۆمــاری کــوردســتــان و کــۆمــاری
دێموکراتیکی ئازەربایجان لە تەورێز دەکرێ .بەاڵم
من باسی ئەوە ناکەم ،باسی ئەوە دەکەم لە ڕۆژی
٢٩ی بەفرانباری ساڵی  ،١٣٢٤ئااڵی کوردستان لە
نەغەدە هەڵکراوە و پێشوازییەکی گەرموگوڕیشی
لێ کراوە ،بەبێ ئەوەی هیچ کێشەیەک ڕوو بدا یان
بەبێ ئەوەی هیچ ئازەرییەک گرفت بۆ کورد یان
کوردێک کێشەیەک بۆ ئازەرییەک دروست بکا.
دەمەوێ بڵێم ئەو دوو نەتەوەیە لە تەنیشت یەکتر
ژیــاون و لە تەنیشت یەکتر مەحکووم بە ژیانن
لەگەڵ یەکتری ،بەاڵم نیزامی کۆماری ئیسالمی
هات ناکۆکیی لەنێواندا دروست کردن و ئێستاش
دەیەوێ ناکۆکییەکان قووڵتر ببنەوە کە وەک گوتم
نابێ بهێڵین پیالنەکانی ڕێژیم سەر بگرن.
ئەگەر هەڕەشەکانی ئەم دواییانە کۆماری
ئیسالمی بۆ سەر هەرێمی کوردستان و حیزبە
کوردییەکانی ڕۆژهــەاڵت و هەڵبژاردنەکانی
پاڕلمانی عێڕاق ئاوا چاو لێ بکەین کە بیەوێ
دەنگهێنانەوەی هێزەکانی ســەر بە خۆی
گوشارێکی زیاتر لەسەر حیزبە کوردییەکان
دروست بکا؛ بەپێی ئاکامی هەڵبژاردنەکان چۆن

سیاسی لە عێڕاق و جۆری حکوومەت و سازان
و هاوکێشە نێوخۆییەکانی ئەم واڵتە پیوەندیی بە
عێڕاقییەکانەوە هەیە کە بۆخۆیان بڕیاری لەسەر
دەدەن .بەاڵم ئێران لێرەش شکستی خواردووە،
ئەوە لە دەنگنەهێنانەوە و دابەزینی دەنگی ئەو
الیەنانەی بەئاشکرا لەالیەن کۆماری ئیسالمییەوە
سپۆنسەری دەکرێن دیارە ،لەحاڵێکدا هەزینەیەکی
یەکجار زۆریشی بۆ کردووە.
مەسەلە هەر شکستی سیاسەتەکانی کۆماری
ئیسالمی لــە عــێــراق نییە ،لــە هــەمــوو ناوچەیە.
ڕێژیم دەیویست هیاللی شیعە دروست بکا کە بۆ
دروست نەبوو .چونکە بەشێک لەو هیاللی شیعەیە
عێراقە کە ڕەوتی سیاسی لە عێراق بە جۆرێک
دەچێتە پێش کە ئیزن نادا ئەو واڵتە بەشێک لە
پڕۆژەکانی کۆماری ئیسالمی بێت .یان شوێنێکی
دیکەی هیاللی شیعە دەگــاتــە لوبنان ،بــەاڵم کە
سەیری گۆڕانکارییە سیاسییەکانی لوبنانیش
دەکەی ،دەبینی پێگەی ئەو هێز و الیەنانەی سەر
بە کۆماری ئیسالمی لەو واڵتەن ،ڕۆژ لەگەڵ ڕۆژ
الواز و الوازتــر دەبێ .ئەوە جیا لەوەی کۆمەڵە
فاکتەرێکی دیکەی وەک ئابووری و ئەمنییەتی
جیهانی ڕێگر بوون لەوەی ئێران لەو ستراتیژییەدا
سەرنەکەوێ و بارودۆخەکە بەسەریدا بڕووخێ.
بەاڵم ئایا ئێران هەروا دەست لەسەر دەست
دادەنێ؟ بەتایبەت لە پێوەندی لەگەڵ حیزبە
کوردییەکاندا؟
بەو ناسینەی لە کۆماری ئیسالمی هەمانە و
بەپێی ئەم هەلومەرجە ئێران ڕەنگە دەســت بۆ
هیندێک کار ببا کە نە لە عورفی نێودەوڵەتیدا
جێگای پەسندن و نە لە عورفی دراوسێیەتیی
دەوڵــەتــەکــان لەگەڵ یەکتر دەوەشــێــنــەوە .بەاڵم
هەموو دەزانین کە نیزامی کۆماری ئیسالمی بۆ
مــانــەوەی خــۆی هەموو کارێک دەکــا .بۆیە لەم
باریەوە من پێموایە نیزامی کۆماری ئیسالمی لە
دوژمنایەتی لەگەڵ حیزب و الیەنە کوردییەکان
نەک دەست هەڵناگرێ ،بەڵکوو بە هەر ئامرازێکی
بەدەستیەوە بێ هــەوڵ دەدا خــۆی گوتەنی لە
مەیدانیان وەدەر بنێ .بەاڵم هەڵەکەی کۆماری
ئیسالمی ڕێک لێرە دایە کە ئەو پێیوایە مەسەلەی
کــورد و پرسی داواخــوازیــی خەڵکی کوردستان
بوونی ئەو بەشە لە حیزبە سیاسییەکانی کوردە
کە لە هەرێمی کوردستان جێگیرن و بە لێدان و
زەبروەشاندن لەوان دەتوانێ کێشەی! کورد لە
کۆڵ خۆی بکاتەوە و ئەو فیتنەیە! دابمرکێنێ.
کێشەی کۆماری ئیسالمی ئەوەیە کە نایەوێ دان
بەوەدا بنێ کە حیزبەکان کاریان تەنیا ئامادەکاری
و ڕاپەڕاندن و مودیرییەتی بزووتنەوەکەیەوە و
الیەنی سەرەکی لەو پرسە خەڵکی کوردستانن
کــە هەتا ئێستا و لــە چــوار دەی ــەی ڕابـــردوودا
یەک هەنگاو لە ماف و داواکانیان پاشەکشەیان
نــەکــردووە .دەســەاڵتــدارانــی کــۆمــاری ئیسالمی
نایانهەوێ دان بـــەوەدا بنێن کــە ئــەوە خەڵکی
کوردستانن کــە دینامیزمی جــوواڵنــەوەکــەن و
هەتا خەڵکی کوردستان مابن ،ئەم جوواڵنەوەیە
ه ــەر بــەرەوپــێــش دەڕوا و ویــســت و م ــاف و
ئازادییەکانی خەڵکی کوردستان هەر لە جێگای

خۆیان دەبن و تەنانەت داواکان لەالیەن خەڵکەوە
ڕادیکاڵتریش بــوون .ئەگەر ساڵی  ١٣٥٨دوای
شەڕی سێ مانگە ،حیزب و الیەنە کوردییەکان
بە نوێنەرایەتیی خەڵکی کوردستان باسیان لە
خودموختاری دەکرد ،ئێستا ویست و داخوازەکە
زۆر زیاتر بووە .بۆ! چونکە بیری نەتەوایەتی و
شعووری میللی و خۆناسینی خەڵک زیاتر و زیاتر
بووە و ڕەوتی کامڵبوونی خۆی پێواوە .بە لێدان
لە حیزبی دێموکرات ،تێرۆری ڕێبەرانی کورد،
مووشەکتێگرتن ،هەڕەشە و هێرش و سیاسەتی
ڕەق ــی ســەرکــوت و پیالنی نــەرمــی شێواندنی
شوناس و ویستی خەڵکی کوردستانیش ناگا
بەو ئامانجە کە بزووتنەوەکە بوەستێنێ .چوار
دەیەیە لەسەر ئەو سیاسەتە دەڕوا و بینیمان
کە کە ٢١ی بەفرانباری دوای مووشەکبارانی
قەاڵی دێموکرات چ واڵمێکی لە خەڵکی کوردستان
وەرگرتەوە.
بــا ئاوڕیکیش لــە مــێــژوو بــدەیــنــەوە و ئەگەر
بمانەوێ دەرسیشی لی وەرگرین ئاوڕدانەوەکە
بـــاشـــە .ئ ــەرت ــەش ــی پــاشــایــەتــی ڕۆژی ٢٦ی
سەرماوەزی ساڵی  ١٣٢٥مەهابادی داگیر کرد،
کۆماری کوردستان ڕووخــا ،ڕێبەرانی کۆماری
کوردستان گیران و پێشەوا قازی محەممەدیش
ئــێــعــدام کـــرا .دەی ب ــەو حسێبە بــوایــە دەب ــوو
دوای ئەمە ئاسەوارێک لە بزووتنەوەی کورد
نەمابا .بەاڵم دوو ساڵ دواتر تەشکیالتی حیزب
دێــمــوکــرات جــێ دەگــرێــتــەوە و خــەبــات بــەدژی
ڕێژیمی پاشایەتی دەســت پــێ دەکــاتــەوە هەتا
ســاڵــی  ١٣٥٧کــە بــە هــاوکــاریــی هــەمــوو الیــەک
ڕووخاندیان .خەباتی کورد قەت بەو سیاسەتانەی
ناوەند لەپێ نەکەوتووە و ئەگەر سەردەمانێک
بزووتنەوەکەی سااڵنی  ٤٦-٤٧دوڕگە ئارامەی
ڕێژیمی پاشایەتیی شڵەژاندبوو ،ئێستاش پرسی
کــورد و حیزبی دێموکرات و پرسی نەتەوەیی
یەک لە بابەتە هــەرە گرینگانەیە کە ئارامیی لە
کۆماری ئیسالمی هەڵگرتووە.
کۆماری ئیسالمی هەموو هەوڵی ئەوەیە
دەنگی حیزبەکان لە کۆمەڵگەدا کپ بکا .پێش
بە هەڵسووڕانی میدیایی و کاری مەیدانییان
بگرێ ،چونکی دەزانــێ شوێنکاریان لەسەر
کۆمەڵگە چەندە .حیزبەکانی کوردستان لە
بەرامبەردا چییان کردووە؟ بەرنامەیان چییە؟
چۆن بەرەوڕووی ئەو مەترسییانە دەبنەوە؟
یەکەم ئەوەی حیزبە سیاسییەکانی کوردستان
لێکەوتەی ڕەوتـــی مــافــخــوازی و خەباتگێڕیی
کۆمەڵگەن و ئەم ڕەوتە لە کۆمەڵگە نەوەستاوە تا
حیزبەکانی پێ بوەستێندرێ.
دووهـــــەم ئــــەوەی حــیــزبــەکــانــی ڕۆژه ــەاڵت ــی
کــوردســتــان  ٤٢ســاڵــە لــە بــەرامــبــەر سیاسەتی
شەڕ و سەرکوت و تێرۆری کۆماری ئیسالمی
خۆڕاگرییان ک ــردووە و کۆڵیان نـــەداوە .با لە
خــۆیــان بپرسن ،کــەم بــۆمــبــاران کــراویــن ،کەم
مووشەکباران کراوین ،تەنانەت بنکەی دەفتەری
سیاسیی حیزب بە چەکی شیمیاییش لێی دراوە،
بۆمبارانی هەوایی کــراوە ،بە بۆمبی ناپاڵم لێی
دراوە ،بۆمبی خووشەیی بەسەردا بەر دراوەتەوە،
هەر سێ ساڵ لەوە پێش بە مووشکی بالستیک
لێمان درا ،بەاڵم ئەو قەاڵیە و خەباتەکەمان هەر
بەردەوامە وحیزبی دێموکرات هەر بەپێوەیە.
کۆمەڵکوژییەکان ،ئێعدامەکان ،تــێــرۆرەکــان
بەتایبەت تێرۆری د .قاسملوو و د .شەرەفکەندی
هەر بۆ ئەوە بوو حیزبی دێموکرات بوەستێنن
و بەوە جوواڵنەوەکە لەپێ بخەن .بەاڵم یەکەم
ئیرادەی بزووتنەوەی کورد زۆر لەوە قایمترە.
دووهەم ڕەوتی ڕووداوەکان سەیر بکە کە چۆن
شوناسخوازی ،مافویستی و ئازادیخوازی هەر
هاتووە و پێش کەوتووە .بێگومان ئەوەی ئێستا لە
کوردستانی دەبینین لە چاو  ٤٢ساڵ پێش کە ئەم
ڕێژیمە هاتە سەر کار بە چەند قات پێش کەوتووە.
ئەگەر لە دەورانێکدا بە پێی هەلومەرج خەباتێکی
بــەهــێــزی پێشمەرگانە لــەگــۆڕێــدا بـــوو ،ئەمرۆ
خەباتێکی مەدەنی و جەماوەریی پەرەئەستێن لە
ئارادایە کە نە کۆڵ دەدا و نە ئارام دەگرێ .بۆیە
داهاتوو ئی کورد و بزووتنەوەی ڕزگاریخوازیی
ئەو نەتەوە خۆڕاگرەیە و خەونی هەڵقەندن و
پڕۆژەی نەهیشتنی حیزبە کوردییەکانیش شتێک
نییە کە لەتوانای کۆماری ئیسالمیدا بێت.
سپاس لەو دەرفەتەی کە بۆ ئەو دیمانەیە
تەرخانت کرد.
دەستتان خۆش بێ و ئێوەش ماندوو نەبن.

قاسملوو

لە ئاوێنەی بیروڕادا

«قاسملوو لە ئاوێنەی بیروڕادا» کۆکراوەی کۆمەڵێک وتار و
نووسین لەسەر کەسایەتیی د .عەبدولڕەحمان قاسملوو چاپ و باڵو
بۆوە .ئەم کتێبە کە دوو بەرگ (سەرجەم  ١٢٤٠الپەڕە)ـەیە و کاک
ڕەحمان نەقشی کۆی کردووەتەوە ،ئەم وتارە سیاسی و ئەدەبی و
دیمانە و نووسینانە لەخۆ دەگرێ لە ماوەی سااڵنی  ٢٠٠٥هەتا ٢٠٢٠
لەسەر کەسایەتیی نەمر د .قاسملوو نووسراون .هەروەها کۆمەڵێک
نووسین و وتاری ڕەسمیی حیزب کە کاتی تێرۆری شەهید قاسملوو
نووسراون و باڵو بوونەتەوە.
«کوردستان» بۆ ناساندنی ئەم بەرهەمە پڕبایەخ و پڕ نێوەرۆکە
وای بەباش زانی کە پێشەکیی ئەم کتێبە کە لەالیەن بەڕێز مامۆستا
عەبدوڵال حــەســەنزادەوە نووسراوە ،وەک ناساندنێکی پتری ئەم
بەرهەمە باڵو بکاتەوە:
زۆر لە خوێنەرانی سایتە کوردییەکان کــاک ڕەحــمــان نەقشی
تێکۆشەری پڕکار و ماندوویینەناس لەڕێی کارەکانیانەوە دەناسن.
ئەو کە یەکێک لە ئەندامانی لەمێژینەی حیزبی دێموکراتی کوردستانە،
تائێستا دەیــان نامیلکەی لە بــوارە جــۆراوجــۆرەکــانــی پێوەندیدار
بە خەباتی ڕزگاریخوازانەی کــوردەوە ئامادە کردووە و لە سایتە
ئینتەرنێتییەکان بەتایبەتی دوو سایتی «گیارەنگ» و «کوردستان
و کورد» و تۆری کۆمەاڵیەتیی فەیسبووکدا باڵوی کردوونەوە.
ئەو هاوڕێیە ئۆگرییەکی کەم وێنەی بە کۆکردنەوەی دۆکیۆمێنت
و بابەتی بــە ســــوودەوە هــەیــە .زۆرج ــارم ــان دی ــوە کۆمەڵێک لە
وتارەکانی نووسەرێکی بەتوانای کورد ،یان بەشێک لە وتووێژەکانی
کەسایەتییەکی خەباتگێڕی کــورد بــاو کــردۆتــەوە کــە لەوانەیە
خاوەنەکەیان بەشی زۆریــان هەر لە بیریش نەمابن .ئەمە بێجگە
لەوە کە لەمێژساڵە مانگانە کورتەیەک لە کار و چاالکییەکانی حیزبی
دێموکراتی کوردستان لە بووڵتەنێکدا ئامادە و باڵو دەکاتەوە.
ئــەوەنــدەی ئەمن لە بیرم بێ کارەکانی کاک ڕەحمان تا ئێستا
لە بووڵتەنی چەند الپەڕەیی و نامیلکەی  ١٠٠تا  ١٥٠الپەڕەیی دا
دەرکــەوتــوون .بەاڵم ئەمجارەیان دەستی داوەتــە کارێکی یەکجار
گــەورەتــر .هەموومان دەزانــیــن شەهیدی نەمر دوکتور قاسملوو
کەسایەتییەکی گــــەورەی نــەتــەوەیــی و نیشتمانی و تــەنــانــەت
نێونەتەوەییش بوو .هەر بۆیەش لەو کاتەوە کە بەدەستی غەدر و
تاوان شەهید کراوە سااڵنە لە بۆنەی جۆراوجۆردا یادی دەکرێتەوە
و لەسەری دەگوترێ و دەنــووســرێ .ئەگەر هێندێک لە ئێمە ئەو
بابەتانەمان هەر دوای باڵوبوونەوە پشتگوێ خستوون ،ڕەحمانی
نەقشی بــە حــەوســەلــەوە هەموویانی ئاڕشیڤ کـــردووە و وەک
گەنجینەیەکی بە نرخ پاراستوونی.
بۆیە ئەم بەینانە کاتێک ویستوویەتی بەبۆنەی سی و دووەمین
ســاڵــوەگــەڕی شەهیدبوونی دوکــتــۆر قاسملوو نــەمــرەوە باڵویان
بکاتەوە بۆی دەرکەوتوە کە ئەوەی ئەو کردوویەتی لە کەمتر لە
هەزاران الپەڕەدا جێی نابێتەوە .بەناچار هەروەک بۆخۆی نووسیویە
گوڵبژێری لێ کــردوون و کتێبێکی «دوو بەرگیی (هەریەکی ٦٠٠
الپەڕە) لێ ئامادە کردوون بەو ئومێدە کە بتوانێ لە دواڕۆژدا ئەوانی
دیکەش ڕێک بخا و باڵویان بکاتەوە.
ئــەم کتێبەی لــەبــەر دەســت دایــە بەشێکی زۆر کــەم لــە وتــە و
ئاموژگارییەکانی دوکــتــۆری شەهید لــە خــۆی دەگ ــرێ و ئــەوی
دیکەی ئەو وتار و نووسین و وتووێژانەن کە بە زمان و قەڵەمی
تێکۆشەرانی کورد و غەیر کورد و بیروباوەڕی جیاوازەوە لەبارەی
دوکتۆری نەمرەوە بەرهەم هاتوون .خوێندنەوەی ئەم کۆمەڵە بابەتە
هەم ئۆگرانی دوکتور قاسملوو شەهید دەگــەڵ بەشێک لە الیەنە
جۆراوجۆرەکانی کەسایەتیی ئەو ڕێبەرە کەم هاوتایە ئاشنا دەکا
و هەم دەرس و ئەزموونی باشی بۆ تێکۆشەرانی ڕێی ڕزگــاری
بەتایبەتی بەرەی الوی ئەمڕۆ و دواڕۆژ لێ وەردەگیرێ.
وێڕای دەست خۆشی و پیرۆزبایی لە کاک ڕەحمان ئاواتەخوازم
زۆر کەسی دیکە ئەو ڕچەیەی کاک ڕەحمان هەڵگرن و لە کۆکردنەوەی
ئەو جۆرە بابەتانەدا کە دەتوانن ببنە سەرچاوەیەکی لێ فێربوون و
کەرەسەیەک بۆ مێژوونووسین و مێژوونووسان ،یارمەتیدەر بن.
***
کۆمیسیۆنی چاپەمەنیی حیزبی دێــمــوکــراتــی کــوردســتــان کە
نوسخەیەک لەو دیارییە بەنرخەی کاک «ڕەحمان نەقشی»یشی پێ
گەیشتووە ،بە چاوی ڕێزەوە لە خۆماندووکردنی بەڕێزیان بەو کارە
بەبایەخە دەڕوانێ و هیوای ساغی و ساڵمەتی و بەرهەمی زیاتری
بۆ دەخوازێ.
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گوتاری سیاسیی حیزبی دێموکرات (دەورەی پەهلەوی)
بەشی دووهەم
گــوتــاری سیاسیی بــەشــداریخــوازیــی
حیزبی دێموکرات
دوای هەرەسهێنانی کۆماری کوردستان و
لە سێدارەدانی قازی محەممەد و هاوڕێکانی،
کــەشوهــەوای مەهاباد و کوردستانی ژێر
دەسەاڵتی کۆمار میلیتاریزە و پۆلیسی کرا
و ئەندام و هــەوادارانــی حیزبی دێموکرات
کەوتنە ژێر چــاوەدێــری و ڕاوەدوونــانــەوە.
شــارێــک کــە بــە قــەولــی “جـــان فــــوران” بە
شــــاری کـــراوەیـــی ســیــاســی لــە بــەرامــبــەر
کۆنترۆلی توندی حکومەتی نــاوی دەهــات،
دیسان کەوتەوە ژێر دەسەاڵتی حکوومەتی
نــاوەنــدی .بە پێچەوانەی نــاوەنــد کە دوای
خــەرمــانــانــی  ١٣٢٠تــا کـــوودەتـــای ٢٨ی
گەالوێژی  ١٣٣٢دۆخێکی ئازادیی بە خۆیە
دەدی و ئازادیی ڕادەربڕین ،ئازادیی سیاسی
و چاالکیی حیزبە سیاسییەکان دەبیندرا،
لــە کوردستانی پــاش ڕووخــانــی کــۆمــار لە
ساڵی ١٣٢٥دا کەشوهەوایەکی پۆلیسی و
ئەمنی حاکم بوو و ئەڕتەش ببووە حاکمی
ڕەهای کوردستان .سیاسەتی حکوومەت بە
نیسبەت کوردستان و بە تایبەت ناوچەی
مەهاباد ،سیاسەتی داگیرکاریی نیزامی بوو،
واتە ئەم ناوچەیە بەتەواوی لەژێر کۆنترۆڵی
ئەرتەشدا بوو ،لێپرسراو و مەئموورێک کە
دەهاتە ئەم دەڤەرە لە پلەی ناوین بۆ خوارێدا
بــوو .هیچ چەشنە چاالکییەکی سیاسی و
کۆمەاڵیەتی لەو ناوچەیەدا بە دی نەدەکرا،
تــەنــانــەت لــە مەجلیسی شــــازدەی شــوڕای
میللیدا کــە ســاڵــی  ١٣٢٨کـــراوە ،مەهاباد،
ناوەندی کۆماری کوردستان ،هیچ نوێنەرێکی
نەبوو .بەاڵم ئەگەرچی لە کوردستان دوای
ڕووخانی کۆمار دۆخێکی پۆلیسی زاڵ بوو
و باڵوبوونەوەی چاالکانی سیاسی ببووە
هــۆی ئەوەیکە کــەشوهــەوای گــەرموگــوڕی
ساڵەکانی  ٢٤و  ٢٥ببێتە دۆخێکی سارد
و ســڕ و ناهومێدی بــاڵــی بــە ســەر واڵتــدا
کێشابوو ،بەاڵم بە گشتگیربوونی چاالکیی
محەممەد موسەدیق لە ناوەند و سەرجەم
ئێران و جەختکردن لەسەر لیبرالیزم وەک
بنەمای ناسیۆنالیزمی ئێرانی ،کەشوهەوای
کوردستانیش وردە وردە بەرەو جموجۆڵی
سیاسی دەڕۆیشت.

کوردیش لەسەر ئەساسی دژایەتی لەگەڵ
ئێمپریالیزم دامەزرابوو ،جموجۆڵی الیەنگرانە
لــە مــوســەدیــق لــە کــوردســتــان دەســتــی پێ
کرد .وەک سارمەدین سادق وەزیری دەڵێ:
“ڕووبـــەڕوو بــوونــەوە لەگەڵ ئێمپڕیالیزمی
ئینگلیز ،بۆ وەدەســت هێنانی مافی گەالنی
ئــێــران ،بــە شــێــوەیــەک پـــەرەی ســەنــدبــوو و
قووڵ ببۆوە کە دەنگدانەوەکەی گەیشتبووە
کوردستانیش ،ڕۆژنامە چەپیەکان ،مەبەست
باڵوکراوە ئاشکراکانە ،دەگەیشتنە کوردستان
و نەخشێکی بەرچاویان لە وریاکردنەوەی
ک ــورد و ئــامــادەکــردنــیــان بــۆ بــەشــداری لە
خەباتی کۆمەاڵیەتیدا دەگێڕا”.
وێڕای ئەوەی کە موسەدیق دژی الیحەکەی
ڕەزم آرا( )١بۆ پێکهێنانی ئەنجومەنەکانی
ئــیــالــەتــی و والیــەتــی ب ــوو و نەیهێشت لە
مەجلیسی شـــازدەدا پەسەند بــکــرێ ،بــەاڵم
کورد هەرگیز دەستی لە پشتیوانیی موسەدیق
لە هیچ قۆناغێکدا هەڵنەگرت ،هۆکارەکەشی
ئــەوە بوو کە؛ «دەوڵەتی موسەدیق نوختە
گۆڕانێک بوو لە سیاسەتی ئێراندا .چونکە
ئەو حکوومەتە لەگەڵ هەموو حکومەتەکانی
پــێــشــوو جــیــاوازیــیــەکــی ئــەســاســی هــەبــوو.
حکوومەتێک بــوو کە بە پشتیوانیی خەڵک
و بــۆ چــارەســەرکــردنــی مەسەلەیەکی زۆر
گرینگ وەک میللیکردنی نەوت هاتبووە سەر
کار و سیاسەتێکی میللی بەڕێوە دەبــرد».
(قاسملوو )١٣٨١ ،و «جۆری ناسیۆنالیزم و
ئامانج و ڕوانگە دێموکڕاتیک و لیبڕالیەکەی
موسەدیق و شێوەی حکوومەتکردنەکەی
بــەســەر خەڵکدا کــە لــە ڕێــی هــەڵــبــژاردنــەوە
بـــوو ،جموجۆڵ و ح ــەزی خستبووە نێو
ڕووناکبیرانی کــوردەوە»(انــتــصــار.)١٣٩٠ ،
گرینگترین نموونەکانی بــەشــداریــی کــورد
لە پڕۆسەی سیاسیی ئێران و پشتیوانی لە
موسەدیق لەو سەردەمدا؛ یەکەم؛ بەشداری
لە ڕاپرسی بۆ پشتیوانی لە موسەدیق بوو
بە جۆرێک کە «لە مەهاباد لە نێو پێنج هەزار
دەنگدا تەنیا دوو دەنگ بۆ الیەنگری سەڵتەنەت
کەوتبووە سندووقەوە»(مک داوال.)١٣٨٠ ،
لە بانەش تەنیا دوو دەنگی هاوشێوە هەبوو.
دووهەم؛ بەشداری لە هەڵبژاردنی مەجلیسی
هەڤدەیەمدا بــوو« ،ئــەوە یەکەم هەڵبژاردن

دوای ڕەزاشـــــا لــە نـــاوەنـــد ،جموجۆڵی
کۆمەڵگە بووە هۆی ئــەوەی کە دەرفەتێکی
ه ــەس ــت ــی ــار وە دەســــــت ڕێ ــب ــەرای ــەت ــی ــی
ناسیۆنالیزمی لیبرال بکەوێ .ئەم جۆرە لە
ناسیۆنالیزم بــەشــداریــی مــەدەنــیــی هەموو
پێکهاتەکانی ئێرانی لە چوارچێوەی یاسای
بــنــەڕەتــیــی م ــەش ــروت ــەوە خــســتــبــووە نێو
بەرنامەکانی خۆیەوە ،حەولی دەدا لە ڕێی
مەجلیسی شـــوڕای میللی و هــەڵــبــژاردنــی
ئازادانەی نوێنەرانی ئەم مەجلیسە ،گۆڤار و
ڕۆژنامەی ئازاد و پەرەدان بە نیزامی حیزبی
بە چاالکیی هێندێک حیزبی وەک؛ حیزبی
ئێران ،حیزبی توودە ،حیزبی زەحمەتکێشان،
هــێــزی ســێــهــەم ،حیزبی پــان ئێرانیست و
جیبهەی مــیــلــلــی ،قـــــەوارەی دەســەاڵتــێــکــی
سیاسی بەشداریخواز بە خۆیەوە بگرێ و
ڕووکارێکی تایبەت بەم قۆناغەی مێژووی
ئێران بدا .ئەم بارودۆخە توانیبووی کار بکاتە
سەر کوردستانیش ،هەڵبەت بەو هۆیەی کە
موسەدیق وەک ڕێبەری بەربەرەکانێ لەگەڵ
ئیمپریالیزمی ئینگلیز دەناسرا و سیاسەتی

دوای ڕووخـــانـــی کـــۆمـــاری کــوردســتــان
بــوو ،کە هێندێک پاڵێوراو لە الیــەن حیزبی
دێموکراتەوە بەشداری ئەم هەڵبژاردنە بوون،
[ئــەم هەڵبژردنە] لە سەرەتاکانی ١٩٥٢دا
بەڕێوە چوو ،کە نوێنەرانی ئەم حیزبە بۆ وە
دەستهێنانی زۆرینەی دەنگەکان بە ئاسانی
سەرکەوتن(.»)٢
نــاســیــونــالــیــزمــی لــیــبــرالــیــی مــحــەمــمــەد
موسەدیق کە بەشداریی کۆمەاڵنی خەڵکی
وەک بنەمای دەس ــەاڵت ــداری خــۆی دیــاری
کـ ــردبـ ــوو ،ت ــوان ــی حــیــزبــی دێ ــم ــوک ــرات و
کــورد تووشی وەرســووڕانــی گوتاری بکا،
گوتارێک کە لە ساڵەکانی دوای ڕووخانی
کۆمار ،بەهۆی فــەزای پۆلیسی کوردستان
خەریک بوو بــەرەو جۆرێک ناسیۆنالیزمی
ڕادیکاڵ دەڕۆی .ئەگەرچی بە هۆی چاالکی
نهێنیی حیزبی دێموکرات وەک تاکە هێزی
سیاسیی کوردستان و کەمبوونی باڵوکراوە
و سوخەنڕانیەوە کــاری دەرکێشانی واتــا
گوتارییەکان کارێکی دژوارە ،بەاڵم بەهۆی
ئــــەوەی کــە لــە چــوارچــێــوەی لــێــکــدانــەوەی

گوتاری “الکالو و مۆفەدا” جگە لە کردەوە
گوتارییە زمانییەکان ،کردەوە گوتارییە غەیرە
زمانیەکانیش دەتــوانــن ببنە ماکی گوتار و
چەشنی زمانی کردەوە ،دالە گوتارییەکانی لێ
دەرکێشیـن .لەم قۆناغەدا سیاسەتی کوردی
بە بەشداری لە پرۆسەی گشتی و کەاڵنی
ئــێــران وەک بــەشــداری لــە ڕێپێوانەکان بۆ
پشتیوانی لە موسەدیق ،بەشداری لە ڕاپرسی
و هــەڵــبــژاردنــی مــەجــلــیــس ،بــە کــاریــگــەری
وەرگــــرتــــن ل ــە گـــوتـــاری نــاســیــۆنــالــیــســتــی
ســەربــەخــۆیــی خـــوازی مــوســەدیــق لــە سەر
بنەمای سیاسەتی «هاوسەنگی نەرێنی»()٣
و حەول بۆ نەتەوەییکردنی نەوت و ئازادی
لە ڕێی پەرەدان بە باڵوکراوە و ڕۆژنامە و
گۆڤارەکانەوە ،جیاواز لە کەشی گوتاریی
سەردەمی کۆماری کوردستان ،شکڵ دەگرێ.
پێویستە ئاماژە بەوەش بکرێ کە لە ساڵەکانی
دەسەاڵتدارێتی موسەدیقدا زۆرترین هاوکاری
لە نێوان حیزبی دێموکرات و حیزبی توودە
وەک یەکێک لە کاریگەرترین حیزبەکانی ئەو
سااڵنەی ئێراندا دەبیندرێ .گوتاری سیاسیی
کــورد لەم قۆناغەدا “بــەشــداری” وەک دالی
ناوەندی ئەم گوتارە هەڵدەبژێرێ و واتاکانی
وەک ئازادیی حیزب و دەربڕین ،وێڕای زمانی
کوردی کە دالی ناوەندی دەوری پێشوو بوو،
دەبنە دالی خزی (شناور) ئەم سەردەمە و
خودمختاری وەک گرینگترین داواکاری کورد
لە چوارچێوەی یاسای بنەڕەتیی مەشروتەدا
و چەشنی دالێکی دیــکــەی ئــەم گــوتــارە لە
چوارچێوەی “کەشی گوتاریی” بەشداریدا
جومگەبەندی دەکرێن.
گوتاری سیاسیی شوناسخوازانەی
قەومیی حیزبی دێموکرات
پاش کودەتای ٢٨ی گەالوێژ و ڕووخانی
دەوڵەتی موسەدیق ،ئەو هیوایەی کە کورد
بە سیاسەتە لیبرالی و بەشداریخوازانەکانی
موسەدیقی بەستبوو لەنێو چوو .لە کوردستان
بە شێوەیەکی توندتر ڕووبەڕووی الیەنگرانی
موسەدیق بوونەوە و هێندێک لە ڕێبەرانی
حیزبی دێــمــوکــرات کــە لــەو دەورەیــــەدا ،بە
شێوەیەکی نیوەئاشکرا چاالکییان دەکــرد،
تووشی زیندان و هەاڵتن هاتن« .شا وێڕای
بە دەسەاڵت گەیشتنەوەی هەموو نیشانەکانی
بــزووتــنــەوەی ڕزگــاریخــوازیــی ک ــوردی لە
ژیانی سیاسی ئێران سڕییەوە»(مک داول،
 .»١٣٨٠ئــەگــەرچــی داخــرانــی سیاسی لە
هەموو جێیەکی ئێراندا دەبیندرا بــەاڵم لە
ناوچە نەتەوەییەکان بە تایبەت لە کوردستان،
کە وەک پشتیوانی موسەدیق دەهاتنە ژمار،
دۆخەکە جیاواز بوو« .حکومەت بۆ دڵنیابوون
لە سیاسەتەکانی هاوشێوەسازی زمانی،
کەسانی دەرەکی بۆ بەرپرسیارەتیی ناوەندە
پەروەردەییەکانی کوردستان دەنارد و بەو
پێیە چاالکیی سیاسی و ئازادی لە کوردستان
بەرتەسک بۆوە»(انتصار .)١٣٩٠ ،گەڕانەوەی
ئــەم دۆخــە لە ڕوانــگــەی ک ــوردەوە داخرانی
دەروازەکانی گۆڕان بوو ،لەم قۆناغەدا حیزبی
دێموکرات لە کۆنفرانسێکدا سیاسەتەکانی
خۆی بەم شێوەیە دیاری کرد :ڕووخاندنی
پاشایەتی ،دامەزراندنی شوناسێکی کوردی لە
قەوارەی دەوڵەتێکی کوردیی هەڵبژێردراوی
خۆیدا و ڕزگارکردنی هەموو کوردستان(.مک
داول .)١٣٨٠ ،لە ڕاستیدا ئەم کۆنفڕانسە کە
بۆ تێکەڵکردنەوەی دوو کومیتەی مەهاباد
و سنە و دیاریکردنی سیاسەتەکانی نوێی
حیزب پێکهاتبوو ،دەستپێکی گۆڕانێکی مەزن
لــە سیاسەتی بــەشــداریخــوازانــەوە بــەرەو
سیاسەتێکی دژە حکومەتی ڕادیکال بوو.
حــیــزبــی دێــمــوکــرات کــە دوای کــۆمــاری
ک ــوردس ــت ــان گــریــنــگــتــریــن و گــەورەتــریــن
ئــەزمــوونــی بــەشــداریــی خــۆی لــە پرۆسەی
سیاسی ئێراندا هەرچەند بە شێوەیەکی نیوە
ئاشکرا لە دەورەی موسەدیقدا ،دیبوو ،ئێستا
بە نهێنیکردنەوەی چاالکییەکانی بەهۆی
داخرانی سەراسەری سیاسیی ئێران ،بەرەو
سیاسەتی ڕادیکاڵی ڕووخێنەرانە دەڕۆیشت
کە چــارەی کێشەکانی خــۆی لە بەشداری
لــە چــوارچــێــوەی حکوومەتی سەقامگیردا
نەدەدی ،بەڵکوو تێکدانی ئەم قەوارەیەی بە
ڕێگەچارەی گەیشتن بە داواکارییە نەتەوەیی
و شوناسخوازانەکانی خۆی دەزانی.
لــە ڕاســتــیــدا کــودەتــای ٢٨ی گــەالوێــژ و
داخــرانــی دوب ــارەی کــەشوهــەوای سیاسیی

ئــێــران بــووە هــۆی قــووڵــبــوونــەوەی کەلێنی
نــەتــەوەیــی و ڕادیــکــالــیــزەبــوونــی گــوتــاری
سیاسیی حیزبی دێموکرات کە بەستێنی بۆ
خەباتی چەکداری ساڵەکانی  ٤٦-٤٨خۆش
کرد« .کومیتەی ئینقالبی»ی حیزبی دێموکرات
بەرهەمی ئەو دۆخە و دژ کردەوەیەک بوو بە
نیسبەت سیاسەتەکانی پەهلەویی دووهەم کە
بە شێوەیەکی ئاشکرا شوناسی کوردی کە
لە دەورەی کۆماردا پشوویەکی هاتبۆوە بەر،
خستبووە ژێر گوشارەوە .کومیتەی ئینقالبیی
حــیــزبــی دێــمــوکــرات ،شــۆڕشــی چــەکــداری
کردبووە شێوازی خەباتی خۆی کە لە ماوەی
دوو ساڵدا هێندێک شــەڕی چریکی لە سێ
کوچکەی مەهاباد-بانە-سەردەشت ،وەڕێ
خــســت(کــوچــرا )١٣٧٣ ،کــە لــە ئــاکــامــدا ئەم
بزووتنەوە چەکدارییە کە وەرسووڕانێک بوو
لە گوتاری سیاسی کورددا ،سەرکوت کرا.

لە تایبەتمەندییە سەرەکییەکانی ئەم قۆناغە
دەستبردن بۆ چەک و شــەڕی چریکییە کە
بەپێچەوانەی دەورەکانی پێشوو ڕوو دەدا،
ئەوە لە حاڵێکدایە کە تەنانەت لە سەردەمی
کــۆمــاردا کــە ئــەرتــەش بـــەرەو مــەهــابــاد بۆ
خــســتــنــەوە ژێـــر دەســـەاڵتـــی خـــۆی وەڕێ
دەکەوێ ،حیزبی دێموکرات دەست بۆ چەک
نابا .دیــارە وەک گوترا ،توندبوونی زمانی
ئەو حیزبە بە هۆی سیاسەتەکانی پەهلەویی
دووهــــەم پــاش کــودەتــای ٢٨ی گــەالوێــژە،
کــە قــووڵــبــوونــەوەی کەلێنی نــەتــەوەیــی لێ
دەکەوێتەوە و لە ئاکامدا دەبینین گوتاری
سیاسیی حیزبی دێموکرات گۆڕانی بە سەردا
دێ« .ئەگەر نیزامی سیاسیی دەســەاڵتــدار
سیاسەتێکی گونجاو پەیڕەو نەکا ،کەلێنی
شوناسی قەومی دەتوانێ بەستێنێکی باش بۆ
جموجۆڵی توندوتیژخوازانە ساز بکا و لە وەها
دۆخێکدا داواکارییە شوناسخوازانەکان بە
ئاسانی دەتوانن بەرەو ئەم شێوە جموجۆاڵنە
بـــڕۆن»(.ایـــوبـــی )١٣٨٧ ،ل ــەم قــۆنــاغــەشــدا
وەاڵمنـــــەدانـــــەوەی حــکــوومــەت ،داخــرانــی
زیاتری کەشوهەوای سیاسیی کوردستان و
نەبوونی دەرفەت بۆ گەیاندنی داواکارییەکان
و بەدواداچوون بۆ جێبەجێکردنیان ،بووە
هۆی قووڵبوونەوەی کەلێنی نەتەوەیی ،وەک
یەکێک لە گرینگترین کەلێنەکانی شوناسی و
شکڵگرتنی خەباتی سیاسی لە چوارچیوەی
“کومیتەی ئینقالبی”ی حیزبی دێموکرات و
ڕادیکاڵبوونی گوتاری سیاسیی کــورد ،کە
دژکــردەوەیــەک بوو بە دۆخی زاڵ بە سەر
کوردستاندا.
لە تایبەتمەندییەکانی گــوتــاری سیاسیی
کورد لەم قۆناغەدا؛ پێکهاتنی پەلە چریکیەکان
و هێندێک ش ــەڕی نــاو بــە ن ــاو لــە ناوچە
سنوورییەکانی کــوردســتــاندایــە ،کــە وەک
“کــردەوەیــەکــی گــوتــاریــی نــا زمــانــی” (عمل
گــفــتــمــانــی غــیــر زبـــانـــی) ل ــە چــوارچــێــوەی
سیاسەتەکانی حیزبی دێــمــوکــرات کــە لە
کۆنفڕانسی دووهەمی ئەم حیزبەدا؛ ڕووخانی
پاشایەتی ،دامەزراندنی شوناسێکی کوردی و
ئازادکردنی هەموو کوردستان ،نــاوی دێ،
پێویستە لێکدانەوەی لەسەر بکرێ .هەڵبەت
ئەم سیاسەتانە هێندێک بابەت و پرسن کە لە
سەردەمی کۆماریشدا نە بە شێوەی تێئۆری
و نە بە شێوەی کردەوەیی نەهاتە بەر باس و
پالنی حیزبی دێموکرات و کۆماری کوردستان
نەبوون .لەم سەردەمەشدا وەک سەردەمی

د .ئازاد محەممەدیانی

کۆمار کە یەکەمین قۆناغی پێکهاتنی گوتاری
سیاسی کورد بوو ،جەخت لە سەر چەمکی
شوناس دەکــرێ ،بــەاڵم وەک ئەو ســەردەم
زمانی کوردی چەشنی چەمکێکی شوناسی،
زەق نــابــێــتــەوە ،بــەڵــکــوو بــابــەتــی ئیتنیک
سەرەکیترین چەمکی ئەم گوتارەیە .چەمکێک
کە پتر لە هەر واتا و دالێکی دیکە توانایی
سازکردنی خەباتی چەکداریی هەیە و ئەگەر
هەلی بۆ بڕەخسێ دەتوانێ کۆمەالنی خەڵک
بێنێتە مــەیــدان ،کــە باشترین دۆخ بــۆ ئەم
بابەتە؛ بۆشایی دەسەاڵت و الوازیی ناوەندە،

کە لــەو ســەردەمــدا ئــەم هەلە بۆ کومیتەی
ئینقالبیی حــیــزبــی دێــمــوکــڕات نــەڕەخــســا،
چــون مــحــەمــەد ڕەزا شــا ،پــاش کــودەتــای
٢٨ی گەالوێژ ،بناغەی دەسەاڵتێکی بەهێزی
داڕشتبوو و هــەر لە دوای هەرەسهێنانی
کۆمارەوە سەرنجێکی زۆری ئەمنیی دابووە
کوردستان و ئیزنی هیچ جۆرە ڕێکخستنێکی
لەم ناوچەیەدا نەدەدا.
ک ــەوات ــە گ ــوت ــاری ســیــاســیــی کــــورد لــەم
ق ــۆن ــاغ ــەدا ،شــــەڕی چــریــکــی دەبــێــتــە دالــە
نــاوەنــدیــیــەکــەی و هێندێک چــەمــکــی وەک
ڕووخــانــدنــی پاشایەتی و ئــازادیــی هەموو
کوردستان وەک دوو دالــی نوێی گوتاریی
و زمانی کــوردی وەک گرینگترین چەمکی
شوناسی ،وێــڕای هێندیک دالــی دیکە کە لە
گوتارەکانی پێشووشدا بوونیان هەبووە،
لە چوارچێوەی گوتارێکی نەتەوە ویستی
شوناسخوازانەدا جومگەبەندی دەکرێن و
دەبنە پێکهێنەری ئەم گوتارە .دالی بەشداری
وەک دالی ناوەندی قۆناغی پێشووی گوتاری
سیاسی حیزبی دێموکرات دەخرێترە الوە
و ئــەم واتــا ڕادیــکــاڵــە واتــە شــەڕی چریکی
دەخرێتە جێی.
***

پەراوێز:
 -١لە هاوینی ساڵی ١٣٢٩دا تیمسار ڕەزمئــارا
الیحەی سازبوونی ئەنجومەنە ئیالەتیەکانی بردە
مەجلیس کە موسەدیق یەک لە موخالفانی ئەم الیحەیە
بوو کە پەسەند نەکرا.
 -٢یەک لەو کەسانەی کە پاڵێوراوی حیزب بوو،
سارمەدینی سادق وەزیری بۆ مەهاباد بوو ،کە لەگەڵ
ئەوەی کە دەنگی زۆربەی خەڵکی مەهابادی هێناوە،
بەاڵم حکوومەتی نیزامیی مەهاباد ئیزنی نەدا بچێتە
مەجلیس و کەسێکی دیکەیان دەستنیشان کرد.
 -٣مــوازنــه منفی :بنەمای سیاسەتی دەرەک ــی
محەممەد موسەدیق بــوو کە دواتــر بــوو بە ماکی
“جنبش عدم تعهد” کە پێک هاتبوو لەو واڵتانەی کە
سەر بە هیچ باڵیكی ڕۆژئاوا و ڕۆژهەاڵتەوە نەبوون.

سەرچاوەکان کوردی و فارسی:
 قاسملوو ،عەبدولڕەحمان و عەبدواڵ حەسەنزادە.( ،)١٣٨١کورتە مێژووی حیزبی دێموکراتی ئێران.
 انــتــصــار ،نـــادر .)١٣٩٠( .سیاست کــردهــا درخاورمیانه .ترجمه عرفان قانعی فرد .تهران :نشر علم.
 مک داول ،دیوید .)١٣٨٠( .تاریخ معاصر کرد،ترجمەی ابراهیم یونسی .تهران :انتشارات پانیذ.
 کوچرا ،کریس .)١٣٧٣(،جنبش ملی کرد .ترجمەیابراهیم یونسی .تهران :انتشارات نگاه.
 ایوبی ،حجت الله .)١٣٨٧( .شکاف های قومیو خشونت در پیکارهای سیاسی .تهران :فصلنامەی
مطالعات ڕاهبردی .دورەی اول ،شمارەی .٢٣
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دوڕگە بەناو ئارام و شڵەژاوەکەی ناوچە

شۆڕش شاباز
بــەردەوام لە کاربەدەستانی ئێران و لە
بەرپرسانی ئەمنییەتی و سەربازیی ڕێژیم ڕا
بگرە هەتا شوڕای ئەمنییەتی میللیی واڵتەوە
دەبیستین کە ئێران لــەڕووی ئەمنیەتییەوە
دوڕگەی هەرەئارامی ناوچەیە؛ ئیدیعایەک
کە لە ئێستادا پتر لەهەر کاتێک لە گاڵتەجاڕ
دەچێ.
لەگەڵ دەسپێکی بەهاری عەرەبی ترس لە
گەیشتنی ئەو شەپۆلە شۆڕشانە بە واڵتی
ئێرانیش ،کاربەدەستانی کۆماری ئیسالمیی
هێنایە ســەر ئــەو قەناعەتە پشتێندەیەکی
ئەمنیەتیی قــای ـموقــۆڵ بــە دەوری واڵتــدا
بکێشن ب ــۆوەی ڕێژیمەکەیان بــە دەردی
دەسەاڵتەکانی میسر و لیبی و یەمەن و
ســووریــە نــەچــێ .بــە وەهــا ڕوانگەیەکەوە
دەســــــەاڵت خــــۆی خــســتــە گــۆڕەپــانــێــکــی
سەربازی و دەستێوەردەرانە لە دەرەوەی
ســنــوورەکــانــی کــە ئــێــســتــاش لــە واڵتــانــی
سووریە ،یەمەن ،عێڕاق و لوبناندا بە بۆڵدی
دیار و بەرچاوە .ڕوانگەیەک کە ئەگەرچی
لە بنەڕەتڕا لەسەر بناخەی ناردنەدەرەوەی
شۆڕش دەوەستێ ،بەاڵم بە خوێندنەوەی
ئەمڕۆییان زیاتر پاراستنی ڕێژیمەکەیان
مەبەستە.
ئــەو قۆناغە لە پشتێنەی ئەمنییەتی بۆ
پاراستنی نیزام گوشاری ئەمریکا و سزا
ئابوورییەکانی بۆ ڕێژیم لێ کــەوتــەوە و
بــووە هــۆی ئ ــەوەی کۆمەڵگە و ویست و
داخــوازەکــانــی خەڵک کەمترین بایەخیان
الی ڕێــژیــم نەمێنێ و دەورل ــێ ــدان ــەوەی
گەمارۆکانیش لەسۆنگەی گەندەڵییەکانی
پێشوویان دادیــان نــەدا .ئــەوەش وایکرد تا
بە خەیانەتی گرێبەستی  ٢٥ساڵەیان لەگەڵ
چین کــە هــەر هــەمــووی لــە بــەرژەوەنــدیــی
واڵتی ســووری کۆمۆنیست دایــە ،بیانەوێ
چەند ڕۆژێکی دیکەش تەمەنی دەسەاڵتە
نگریسەکەیان درێژتر بکەنەوە.
بەاڵم داتەپینی ئابووریی واڵت ،گرانی و
بەرزبوونەوەی هەاڵوسان و پەرەسەندنی
نــاڕەزایــەتــیــیــەکــان بــــووە هـــۆی ئـــەوەی
سەرهەڵدانی بەردەوام کە وەک بینیمان لە
خەزەڵوەری ٩٨دا گەیشتە تەقینەوە و ڕێژیم
بــە ســەرکــوتــی خــوێــنــاوی و بێبەزەییانە
بەناو ئەمنییەتە سەقامگیرەکەی بۆ دوڕگە
ئارامەکەی گەڕاندەوە .ئەو دوڕگە ئارامەی
پاراستنی ئارامییەکەی کۆت و بەند و تەناف
و خوێنڕشتنی بــەردەوامــی گــەرەکــە و بۆ
ئــەوەش چ سنوورێک ناناسن .بــەاڵم ئەو

دوڕگــە ئارامەی ڕێبەرانی ڕێژیم ئیدیعای
دەکەن و بە زەبروزەنگ و ترس و تۆقاندن
هەوڵی بەردوامیی دەدەن زۆر شڵەژاوتر
و شکێنەرتر لەوەیە کە باسی دەکــەن .بۆ
ئ ــەوەش دەتــوانــیــن دزیــن و بەتااڵنبردنی
ئەرشیڤی زانیارییە ئەتومییەکانی ئێران
بــە نــمــوونــە بــێــنــیــنــەوە کــە وەک بنیامین
نەتانیاهوو ،سەرۆکوەزیرانی ئیسڕائیل لە
بانەمەڕی ١٣٩٧دا ئاماژەی پێدا ،زیاتر لە
“نیو تۆن” بەڵگەنامەیان لە بنکەی نهێنیی
“عیماد” لە عەمبارێکی نیزیک تاران هێنایە
دەرێ و لە سنوورەکانی واڵت ئاودیویان
کرد و کاربەدەستانی ڕێژیمیش حاشایان لێ
نەکرد .یان کوژرانی دەیان زانای ئەتومیی
ڕێژیم کە موحسین فەخریزاد تازەترینیان
بوو.
لــێــرەدا پــرســیــار ئــەوەیــە پێکهاتەیەکی
ئەمنیەتی کە نەتوانێ ئەمنیەتی بەڵگەنامە
هــەرە نهێنییەکانی دەزگــا هەستیارەکانی
خـــۆی بــپــارێــزێ و دابــیــنــیــان بــکــا؛ چــۆن
دەتوانێ ئەمنیەتی کۆمەڵگە دابین بکا مەگین
ئـــەوەی خــوێــنــدنــەوەی بــۆ ئەمنیەت تەنیا
کڕوماتکردنی کۆمەڵگە بە زەبری سەرکوت
و کوشتوبڕ بێ.
ئــەوە ڕاستییەکە کە کەلێنی ئەمنیەتیی
ق ــووڵ لەنێو دامـــــەزراوە ئەمنیەتییەکانی
ڕێژیمدا هەیە و لەو سۆنگەیەوە ناوەندە
ســەربــازی و ئەتومی و ئەمنیەتییەکانی
هەر جارناجارێک دەکەونە بەر هێرش و
پەالماری سایبێری ،یان دەتەقێندرێنەوە.
بەاڵم ڕێژیم قەزای دیزە لە گۆزە دەخا .بەو
مانایە کاتێک لە بەرامبەر هێز و دەسەاڵتی

دەرەکــــیــــدا زەبـــــوون و دەســتــەوســتــانــە،
شکان و دۆرانەکانی خۆی بە سەرکوتی
خوێناویی خۆپیشاندان و ناڕەزایەتییە
گشتییەکانی خەڵک قــەرەبــوو دەکــاتــەوە و
ئێمەی کــورد ڕۆژانــــەش درێــژکــراوەکــەی
ئــەو سیاسەتە لــە ســەرکــوتــی بــزووتــنــەوە
مەدەنییەکانی کوردستان را هەتا کوشتاری
بەردەوامی کۆڵبەران و کاسبکارانی ناوچە
سنوورییەکان دەبینین .کورد گوتەنی ڕێوێی
دەرێ و شــێــری نــێــومــاڵ لــە کوشتوبڕی
خەڵکی مەدەنی و ئاسایی خۆی وەستایە
و لە بەرپەرچدانەوەی هەڕەشە و هێرشی
نەیارە دەرەکییەکانی دۆڕاو و مایەپووچ.
ڕێــژیــم کــە دواوێــســتــگــەی ئەمنییەت و
پاراستنی خۆی لە خاوەنێتیی چەکی ئەتومی
و پێشکەوتووترین جۆری مووشەکەکاندا
دەبینێ ،خەڵک و مــاف و داخوازییەکانی
کــۆمــەڵــگــەی بــە یــەکــجــاری وەال نــــاوە و
بــۆ ئـــەوەش دەســتــی لــە هــەمــوو شتێک و
پێش هەموویان شەرعییەتی نەبوویشی
شوشتۆتەوە .ڕێژیم کە زۆر باش دەزانێ
کەمترین متمانە و ڕەواییەتی الی خەڵک نییە
و تەنانەت خامنەیی لە یەکەم کۆبوونەوەی
لەگەڵ کابینەی ڕەئیسیدا دانــی پێدا هێنا؛
خــەڵــک لــە دەرەوەی هــەمــوو بازنەکانی
ئەمنیەتی حاکمییەت و بەرژەوەندییەکانی
خ ــۆی ــدا دەب ــی ــن ــێ ،ب ــۆی ــەش ســـەرکـــوت و
قەڵتوبڕی ئەو خەڵکەشی بۆ ئەمنییەتەکەی
پێویستە .حکوومەتەکان لە دنیای ئەمڕۆدا
بۆ مانەوەیان لە دەسەاڵتدا هــەوڵ دەدەن
کێشە و ئارێشەکانی کۆمەڵگە چارەسەر
بکەن و وەاڵمدانەوە بە داوای خەڵک وەک

گەرەنتیی درێژکردنەوەی دەسەاڵت خۆیان
سەیر دەکــەن ،بــەاڵم حاکمییەتی کۆماری
ئیسالمی لە چوار دەیــەی ڕابــردوودا بەوە
ناسراوە کە قەیران بە قەیران دادەگیرسێنێ
و بــە خوڵقاندنی قــەیــرانــی نــوێ قەیرانی
پــێــشــووتــری پـــەردەپـــۆش دەکــــا و بــەوە
تەمەنی خۆی درێژتر دەکاتەوە .هەر ئەو
قەیرانخوڵقێنییانەش باجەکەی دەبێ خەڵک
بیدەن و هەر ئەو خەڵکەش کە بێمافی و
داوخوازییەکان بەرەو دەربڕینی ناڕەزایەتی
پاڵی پێوەنان ،لە سەر شەقامەکان خەڵتانی
خــوێــن دەکــرێــن و بـــەوەش ئەمنییەت لە
ڕوانگەی ڕێژیمەوە جێگیرە!
پرسی نەتەوەکان و کەمایەتییە ئایینییەکان
ی ــەک لــە بــابــەتــە هــەســتــیــارەکــانــی دیــکــەی
کۆمەڵگەی ئێرانە کــە کــۆمــاری ئیسالمی
ئەوانیش لە خانەی پاراستنی ئەمنیەتی کەاڵنی
خۆیدا پێناسە دەکا .عەرەبەکانی خوزستان
لــەگــەڵ ئــەوە شیعەن و هیچ ناکۆکییەکی
مەزهەبییان لەگەڵ ناوکی دەســەاڵت نییە
و ،ســەرەڕای سەرچاوەت نەوتیی زۆر و
زەوەندیان؛ کەمترین مافی ئینسانیی خۆیان
ن ــەدراوەت ــێ .نــاوەنــدە سەرکوتگەرەکانی
ڕێژیم بە بیانووی بیری سەربەخۆییخوازی
لــەو نــاوچــەیــە هەرچەشنە نــاڕەزایــەتــی و
جموجۆڵێکی م ــەدەن ــی و مــافــخــوازانــەی
خــەڵــک ســەرکــوت دەکــــەن .ســەیــر ئــەوەیــە
زمانی نەتەوەیی عەڕەبەکان لە حەوزەکانی
عیلیمییە و ناوەندە ئاینییەکانی دەسەاڵتدا
بڕشت و ڕمێنی هەیە ،بەاڵم خەڵکە خۆیان
بۆیان نییە پێی بخوێنن؛ چونکی ڕێژیم ئەمە
لــەدژی ئەمنییەتە پێناسەکراوەکەی خۆی

دادەنــێ .کوردەکان چەند قاتی عەڕەبەکان
و لەسۆنگەی خەباتی دەیان ساڵەی مەدەنی
و پێشمەرگانەیانەوە لە بازنەی ئەمنیەتیی
ڕێژیمدا جێ دەگرن و سەرکوت دەکرێن و
بەلووچ و نەتەوە نافارسەکانی دیکەش لە
زۆر مافی نەتەوایەتی و هاوواڵتیبوونیان
بێبەشن.
هــۆکــارێــکــی دیــکــەی ب ــەردەوام ــی ــی ئــەم
ڕوانگەیە بۆ ئــەوە دەگــەڕێــتــەوە کە کورد
و بــەلــووچ و تـــورک و ئــەفــغــانــی خــۆیــان
بــە کــەمــایــەتــی نــازانــن .ک ــوردەک ــان دەڵێن
نەتەوەیەکی ســەروو چل میلیۆن کەسین
و بــۆ نــمــوونــە لــە بــاشــووری کــوردســتــان
دەسەاڵتی سیاسی و بەڕێوەبەریی خۆیان
هــەیــە و بــۆ دەب ــێ ئـــەوان لــە ئــێــران وەهــا
مافێکیان نــەبــێ .یــان تــورکــەکــان دەبینن
کە دوو واڵتــی تورکیە و ئازەربایجان لە
دراوسێیەتی ئێراندا هەن و حازر نین وەک
هاوواڵتیی پلە دوو سەیر بکرێن و تەنانەت
لە خوێندن بە زمانی زگماکی خۆیان بێبەش
بــن .کــۆمــاری ئیسالمی ئەمنیەتی خۆی
لەوەدا دەبینێ کە بە ڕوانگەی ئەمنیەتییەوە
سەیری چاالکییە مەدەنییەکانی کۆمەڵگە لە
بوارەکانی ژینگەپارێزی و فێربوونی زمانی
دایــک و هتددا بکا و پاراستنی ئەمنیەتی
خۆی لە بەگژداچوونەوەی هەموو چەشنە
هەواڵنەدا ببینێ .بەاڵم ئەم نیزامە سیاسییە
ناتوانێ لە دەالقەی ئەم ڕوانگە ئەمنیەتییەوە
قــەیــرانــە سیاسییەکانی خ ــۆی و پرسی
مافویستی و شوناسخوازیی نەتەوەکان لە
ئێراندا چارەسەر بکا.
ئەو گوشارە زۆرەی لەو ماوەیەدا کۆماری
ئیسالمی خستوویەتە ســەر بزووتنەوەی
سیاسیی کورد و حیزبەکانی کوردستان و،
بەردەوامی هەڕەشە و هێرشەکانی سپای
پاسداران لە درێژەی پەالماری مووشەکی
و تۆپخانەیی بۆ سەر بنکە و بارەگاکانی
ئــەم حــیــزبــە؛ فــەشــەلــی و لــەرزۆکبــوونــی
ئەمنیەتی ئەم ڕێژیمە سیاسییە دەردەخەن.
چونکی لــە دنــیــای ئــەمــڕۆدا ئەمنییەت و
سەقامگیریی سیاسیی حکوومەتەکان نەک
بە پێوانەی ڕادەی زەبــروزەنــگ و توانای
هێزی سەربازییان بۆ سەرکوت ،بەڵکوو بە
پێوەری ئەرکوەخۆگری و وەاڵمدانەوە بە
پرس و داخواز و مافە ڕەواکانی خەڵکەکەیان
هەڵدەسەنگێندرێ.
بێگومان دوڕگــــەی ئــارامــی ئەمنییەتی
کۆماری ئیسالمی بێئاوردانەوە لە پرسە
سەرەکییەکانی کۆمەڵگە ئارامی بە خۆیەوە
نابینێ و کۆڵنەدانی نــەتــەوەکــانــی ئێران،
خەباتگێڕی و مافویستی ئەوان کە ئامادەن
هــەمــوو تێچوویەکیشی بــۆ ب ــدەن؛ پتر لە
جارانیش ئەم گۆمە دەشڵەقێنێ و خەو لە
چاوی کاربەدەستانی ڕێژیم دەتارێنێ.

ویلچێرەکانیان دەفرۆشن هەتا لە برسان نەمرن
ڕاپۆرت« :کوردستان»
کارەساتی ئــابــووری لە ئێران گەیوەتە
جێگایەک کە کەمئەندامان بۆ دابینکردنی
بژیوی ژیانیان ویلچێرەکانیان بفرۆشن و
دواتر لە زبڵەکاندا بەدوای خواردن بگەڕێن.
بێهرووز مروەتی ،بەڕێوەبەری کەمپینی
کەمئەندامان دەڵێ سەرەڕای وادە و بەڵێنی
پێشووتری دەوڵەتی ڕوحانی بۆ وەخۆگرتنی
کەمئەندامان و پێدانی وامی کار بەوان ،بەڵێ
کەمترینی ئــەو بەڵێنانەش وەدی نەهاتن.
نــاوبــراو دەڵــێ دوای سەرهەڵدانی کرۆنا
بارودۆخی ژیان و گوزەرانی کەمئەندامان
خراپتر لە جــاران بــووە ،تەنانەت تا ئەو
ڕادەیــــە کــە زۆر لــــەوان ویلچێرەکانیان
دەفرۆشن بۆوەی برسی نەمێننەوە.
ڕێکخراوەکانی کــەمئــەنــدامــان لــە ئێران
دەڵــێــن دەوڵــــەت کەمترین ئـــاوردانـــەوە و
پێڕاگەیشتنی بۆ پرسی کەمئەندامانی واڵت
و کێشەکانیان نییە و تەنانەت ڕۆژی میللیی
دابینکردنی ماڵ و سەرپەنا بۆ کەمئەندامانی
لە ڕۆژژمــێــری ئێران ســڕیــوەتــەوە تا ئەو
بابەتە تۆزی فەرامۆشی لێ بنیشێ و ئەو

ئەرکە بەتەواوی لەبیر بچتەوە.
بەپێی ئامارەکان  ١١٠هەزار کەمئەندام
لــە ئــێــران ی ــان بــێخــانــەوالنــن ،ی ــان هیچ
پشتیوانییەکی مــاڵــیــیــان نــیــیــە .زۆرتــریــن
یارمەتییەکی مانگانە کــە حــکــوومــەت بە
کەمئەندامانی دەکا  ٣٥٠هەزار تمەنە .عەلی
هیممەت ،بەڕێوەبەری گشتیی ئەنجومەنی
پشتیوانی لە مافی کەمئەندامانی ئێران دەڵێ
دەیان هەزار کەمئەندام لە واڵت هەیە لەبەر
بێماڵوحاڵی پەنایان بۆ ناوەندەکانی ڕاگرتنی
کــەمئــەنــدامــان بــــردووە کــە بــەشــی زۆری
خەرجیی ئەوانیش خەڵکانی خێرخواز دابینی
دەکــەن .ناوبراو دەڵــێ زیاتر لە دە هەزار
بنەماڵە دوو یــان سێ کەسی ئەمئەندامی
هەیە و بنەماڵەیەکی کەمئەندام کە لە مانگدا
تەنیا  ٣٥٠هــەزار تمەنی دەدرێتەوە ،چۆن
دەتوانێ هەرزانترین خانووی دەست کەوێ
کە ئێستا زیاتر لە  ٤٠٠میلیۆن تمەنە.
کێشەی کەمئەندامان یــەک و دوو نین.
بۆ نموونە دوای دوو ساڵ لە وەرێخرانی
پالتفۆڕمی فێرکاریی “شاد” بەاڵم مندااڵنی

نــابــیــنــا لــێــی بــێــبــەشــن و
کــەمــتــەرخــەمــیــیــەکــانــی
دەوڵـــــــــەت ئـــــەوانـــــی لــە
“دادپەروەریی پەروەردە”
دوور خستۆتەوە.
مـ ــاڵـ ــپـ ــەڕی “تـــجـــارت
نیوز”یش لە ڕاپۆرتێکدا
نــووســیــویــەتــی ل ــە ٨٥٠
ه ــەزار کەمئەندامی ژێر
چــاودێــریــی “بێهزیستی”
النـــــیـــــکـــــەم ٥٠٠هـــــەزار
کـــــەســـــیـــــان بـــــەهـــــۆی
نقوستانیی زۆر و بەپێی
قــانــوون دەبــێ النیکەمی
مووچەی وەزارەتــی کاریان بدرێتێ ،بەاڵم
تەنیا  ١٤٠هەزار کەسیان هاوکاری دەکرێن
و بــڕی یارمەتییەکەش کە دەبــوا ســەروو
دوو میلیۆن و پێنسەد هەزار تمەن با ،تەنیا
 ١٦٠هەزار تمەنە.
بێهرووز مروەتی ،دەڵێ جیا لە مەسەلەی
بــژیــو و ســەرپــەنــا ،کــێــشــەی دەرمـــــان و

پێڕاگەیشتنی پزیشکییش کێشەیەکی دیکەی
کــۆمــەڵــگــەی کــەمئــەنــدامــانــی واڵتــــە ،ئــەوە
لەحاڵێکدایە کە بەشی زۆری کەمئەندامان
تــەنــانــەت دەفــتــەرچــەی بــیــمــەشــیــان نییە.
ئــەوانــەش کە دەفتەرچەی بیمەیان هەیە،
تەنیا ناوەندە دەوڵەتییەکان دەیانگرنە ئەستۆ
و لە شوێنە پزیشکی و دەرمانییەکانی دیکە
هیچ ئاوڕێکیان لێ نادرێتەوە.

“کوردستان” لەگەڵ ئــەوەدا کە پێیوایە
کێشەی کــەمئــەنــدامــان لــە ئــێــران گشتییە،
بــەاڵم دڵنیایە کــەبــارودۆخــی کەمئەندامان
لە کوردستان کە بەپێی ڕێــژە و بەهۆی
دیــاردەکــانــی وەک شــەڕ لە کوردستان و
تەقینەوەی مین ژمارەشیان زیاترە ،بەهۆی
ڕوانــگــەی ئەمنیەتییەوە زۆر نالەبارتر و
کارەساتبارترە.
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خورشیدییەکان ،خۆری
درەوشاوەی ئاسمانی خەباتن

سمایل خورشیدی
قەاڵ و قارنجە دوو گوندن کە وەک دەستە خوشک
هەمیشە ناویان لەگەڵ یەکتری دێ .هەر لەکۆنەوە
ن و حەیرانبێژان و هونەرمەندانی ئهو
بەیتبێژا 
مهڵبهند ه ناوی ئەو دوو گوندە بە یەکەوە دێنن.
ئاواییەکانی قەاڵ و قارنجە لەسەر چۆمی تەتەهوو
لە نزیک جادەی میاندواو -بۆکان هەڵکەوتوون.
بنەماڵەی «خورشیدی»یەکان ناوێکی ئاشنان لەم
برایم چووکەڵی
ی و خەباتی حیزبی
دەڤەرە کە گرێدراوی کوردایەت 
دێموکڕاتن .زۆر لە خورشیدییەکان هاتنە ڕیزی پێشمەرگایەتی و چەند
کەس لەوان بە ناوەکانی «سمایل خورشیدی»« ،فەتاح خورشیدی»،
«سەالح خورشیدی» و «خالید خورشیدی» شەهید بوون و عوسمان
خورشیدیو یوسف خورشیدی کە کەمئەندامن ،ئێستا لە دەرەوەی واڵت
دەژین .لە «هەگبەی شاخ و شۆڕش» ئەمجارەدا یاد و ناوی فەرماندەی
قارەمان سمایل خورشیدی دەکەینەوە.
ی جووتیار ل ه
ی ل ه بنهماڵهیهك 
ی ههتاو 
ی  ١٣٤١
سمایل خورشیدی ساڵ 
ی مهجیدخان لهدایك بوو.
ی چۆم 
ی ناوچ ه 
ی ڕسووڵ ه سیت) 
ی (قهاڵ 
گوند 
ن بۆ یارمەتیدانی بنەماڵەکەی
ی خوێندی و پاشا 
ی سهرهتای 
ی٥
هەتا پۆل 
ی
ی ڕێژیم 
ی ئێران بهدژ 
ی گهالن 
ی نا .كاتێك ڕاپهڕین 
ملی لە کاری وهرزێر 
ی شا
ی ڕێژیم 
ی الوان ،دژ 
ی پێ كرد ،سمایل بۆ هاندان 
ی دهست 
پاشایهت 
ی حیزب ،سمایل
ی ئاشكرا 
ی تێكۆشان 
ی دهكرد .به دهستپێكردن 
تهبلیغات 
ی دێموكرات
ی حیزب 
ی حیزبهو ه گرتو وهك الیهنگر 
ی ب ه تهشكیالت 
پێوهند 
دەستی بە تێکۆشان کــرد .پاشان بەڕەسمی چەکی پڕ لە شانازیی
ی بهیان سازمان درا.
پێشمەرگایەتی لەشان کرد و لههێز 
ی
ی نیشان داو جێگا 
ی خۆ 
ی كورتدا ئازایەتی و بوێری 
سمایل له ماوهیهك 
ی
ی «هۆرتهكهند» 
ی هاوسهنگهرانیدا كردهوه .سمایل لهشهڕ 
ی لهنێو دڵ 
خۆ 
ی فهرهادتاش له ڕۆژی ١٩ی خهرمانانی ساڵی  ١٣٦١بریندار
ناوچ ه 
ی خهبات.
ی گهڕایەو ه سهنگهر 
ی برینهك ه 
ی ساڕێژبوونهو ه 
بوو و دوا 
ی مودیرییهت ل ه
ی دهور ه 
ی لێوهشاوەییەو ه ڕهوان ه 
ئەو ساڵی ١٣٦٢بههۆ 
ی
ی دهورهك ه ب ه سهركهوتووی 
ی سهردهشت كرا و پاش تهواوبوون 
«ئاالن» 
ی كردهوه .هەر لە
ی خۆ 
ی ب ه تێكۆشان 
ی بۆكان و دهست 
گهڕایەو ه ناوچ ه 
ی
ی كرا و لهوبەرپرسایەتییەشدا بهوپهڕ 
ساڵی  ١٣٦٢وهك سهرپهل دیار 
ی
ی ل ه بههاری ساڵ 
ی لێهاتوو 
ی کرد و دواتریش بههۆ 
دڵسۆزییهو ه كار 
ی كرا .ئەو لە بەرپرسایەتییەکانیدا نیشانی
ی  ٢دیار 
ی لك 
 ١٣٦٤وهك جێگر 
ی ڕێگای خەباتە .دروستی و ڕاستیو سەداقەتی
ی ڕاستهقین ه 
دا ك ه كوڕ 
سمایل وای کردبوو کە بەرپرسایەتیی زیاتری پێ بسپێردرێ.
ی كر د و چەند
ی بۆكان بهشدار 
ی ناوچ ه 
ی شهڕهكان 
سمایل له زۆرب ه 
ی دیكهش بریندار بوو .ئەو جگ ه لهو ه کە پێشمەرگەیەکی ئازا و
جار 
سیاسی و ههڵسووڕیش بوو.

ی
فەرماندەیەکی لێهاتوو بــوو ،كادرێك 
شەڕەکانی باغیئەحمەدی ،کوورەخانەکانی ساروقامیش ،جادەی بۆکان-
میاندواو ،سەقز -بۆکان ،پایەگای قۆچاغ ،مەڵاللەر ،باغڵووجە ،بۆگەبەسی،
ش ــەڕی داشــبــەنــد ،وەشــتــەپــە ،ســتــوونــی ٨٠١ی ه ــەواب ــوردی شــیــراز،
ی ئهم پێشمهرگ ه
ی بۆ فیداكاری 
حوسینئاباد ،شاماتو شاروێران شاهید 
تێكۆشهرهو فەرماندە هەڵسووڕەی دێموکڕات دەدەنو ئەمانە نموونەیەکی
ی
چووکەن لە دەستوبردی سمایڵ خورشیدی .ئەو ههمیش ه ل ه سهنگهر 
ی دەدا و هەموو ڕۆژێ
ی فێربوونهو ه ههوڵ 
پێشهوهدا بوو .سمایل ل ه بوار 
شتی تازە فێر دەبوو ،بۆ هاوسەنگەرانی کۆبوونەوەی دەگرت و هەموو
ئالوگۆڕەکانی سەردەمی بۆ شی دەکــردنــەوە .ئەو لەبەرانبەر دژمندا
قورس و قایم ،ئازا و هەڵمەتبەر بوو ،لەحاند هاوسەنگەرانیدا هەمیشە
ی ئازا و تێكۆشهر
هەوڵی دەدا زمانی قەناعەت بەکاربێنی .ئهو ڕۆڵهیهك 
ی هاوڕێیانی  و
ی ڕاستهقینه و دڵسۆز و خۆشهویست 
و شۆڕشگێڕێك 
ێ کە بریندار دەبوو
کۆمەاڵنی خەڵكی کوردستان بوو .سمایل ههموو جار 
ی
ی ب ه شانازییهو ه دهگهڕایەو ه سهنگهر 
ی برینهك ه 
پاش ساڕێژبوونهو ه 
ێ دهگهیاند.
ی بهج 
ی پترهو ه ئهركهكان 
ئازادیو ب ه عهالقهیهك 
ی
بێوچانی و ب ه ههڵمهت 

ی
ل و تێكۆشان 
ی سمای 
دڵسۆزی و فیداكار 
ی
ی هەموو پلهو بهرپرسایهتییەکە و لهكار 
ی نیشانیدا شیاو 
دژمنشكێن 
ی كارلێهاتوو و ئازایه ،ب ه چهشنێك ك ه قارهمانهتی
فهرماندهییدا ڕۆڵهیهك 
ی دایهوه .دژمن بۆ بهچۆك
ی بۆكان دهنگ 
ل ل ه ناوچ ه 
ی سمای 
و نهترسی 
ی و
ی گهلهكه 
ی عاداڵن ه 
ی ل ه خهبات 
ی سمایل و دوورخستنهو ه 
داهێنان 
ی ك ه فشار بۆ
ی نهمابوو بێجگ ه لهوە 
ی پێشمهرگهكان ،هیچ چارهیهك 
ڕێز 
ل خۆی تەسلیم بکاتەوە .بهاڵم
ێ بهڵكوو سمای 
ی بێن 
كهسوكارو بنهماڵهك ه 
ی
ن و ڕێباز 
ی شههیدا 
ی بهئیمان ،ك ه وهفادار ب ه ئامانج 
سمایلی شۆڕشگێڕ 
ی شههیدان دابوو ك ه یان
ی ب ه گهلهكهی و خوێن 
ی بوو پهیمان 
حیزبهك ه 
ێ یان ل ه سهنگهردا شههید بێ.
ی ئهوان وهدیبێن 
ێ ئامانجهكان 
دهب 
ی
ی ١٣٦٥ی هەتاوی لهالیهن كۆمیتە 
ی ڕهزبهری ساڵ 
ی مانگ 
لهسهرهتا 
ی ٢ی
ی لك 
ت ب ه دهستهیهك ل ه پێشمهرگهكان 
شارستانهو ه مهئموریی ه 
ی
ی ل ه ناوچهكان 
ی سیاسی -نیزام 
ی بهیان دهدرێ .پاش جهولهیهك 
هێز 
ی 13ی ڕەزبەری ساڵی ١٣٦٥ی هەتاوی
ی كۆڕو ئاڵهشین ،ڕۆژ 
ئهحمهد 
ی
ی گوند 
ی ل ه باغێك 
ی بهرهبهیان 
ی زۆر سهعات  3
پــاش ڕێگابڕینێك 
ی
ی جاسوسێك 
ی تهتههوو» پشوویان دهدا کە بهداخهو ه بههۆ 
«حاجیاباد 
خۆفرۆش دژمن پێیان دهزانێ و لهسهعاتی ١٢:٣٠ی نیوهڕۆ دهوریان
دهدرێ .پێشمهرگهكان  22كهس بــوون .لهپڕ لهههموو الیهك جاش و
ی پێشمهرگهكانیان ئاورباران كرد ،ل ه یهكهم دهستڕێژدا
خائینان جێگا 
ی
ڵ ح ـهوت هاوسهنگهر 
ی فەرماندە لهگ ه 
ب ـهداخ ـهو ه سمایل خورشید 
ی بە ناوەکانی سەدیق ئەحمەدی ناسراو بە سهرههنگ ،محهممهد
دیك ه 
ی ناسراوە بەمحەممەد حاجیابادی ،مهحموود چوپانزاده ناسراو
ڕهحیم 
بە مەحموود قۆچاغی ،ڕهحمان مامهش ناسراو بە ڕەحمان چواردیواری،
ی شههید بوون و بۆ
قاسم فهیزی ،سولێمان ئارامش و ههمز ه ئیفتخار 
ی چوارەمین
ی بۆ لهدهستدان 
ی سمایل خورشید 
جارێکی دیکە بنهماڵ ه 
ی شههیدیان ڕهشپۆش بوون.
ڕۆڵ ه 
ی شههیدان :سمایل خورشیدی و ٧
ی پاك 
هـــهزاران ســاو له گیان 
هاوسەنگەرەکەی و هەموو شەهیدانی سوورخەاڵتی کوردستان.
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گەلۆ هاوپەیمانییەک

لەنێوان ئێران و چین هەیە؟
ئورشەلیم پۆست  -جاناتان سپایەر
ڕۆژی ١٧ی ســێــپــتــەمــبــەری ڕابـــــــردوو ،لە
کۆبوونەوەی دوشەنبە لە تاجیکستان ،ئەندامانی
ڕێــکــخــراوی هــاوکــاریــی شانگهای ،بــە دەنــگــدان
ئەندامەتیی ئێرانیان لەو ڕێکخراوەدا پەسەند کرد.
ڕێــکــخــراوی هــاوکــاریــی شانگهای ،لــە ٢٠٠١
لــەالیــەن چین و ڕوسیە وەک هاوپەیمانییەکی
ئــابــووری ،سیاسی و ئەمنیەتی ،دامــەزرێــنــدرا
و هەنووکە هەشت واڵت تێیدا ئەندامن ،چین،
ڕووســیــە ،پاکستان ،هیندوستان ،قەزاقستان،
قرقیزستان و تاجیکستان .بەیەکەوە ،ئەو واڵتانە
 ٢٠٪ی کــۆی بــەرهــەمــی نــەتــەوەیــی جیهانیان
بەدەستەوە و ٤٠٪ی حەشیمەتی دنیا پێک دێنن.
یەکەم هەوڵی نــاســەرکــەوتــووانــەی ئێران بۆ
ئەندامەتیی ت ــەواو لــە ٢٠٠٨دا بــوو .ئەوکاتی،
داواک ــەی ئێران لەبەر دژایەتیی هێندێک واڵتی
ئ ــەن ــدام بــەرانــبــەر بــە ئــەنــدامــەتــیــی ئ ــەو واڵتــە
بــەهــۆی ئابلۆقەکانی واڵت ــە یــەکــگــرتــووەکــان و
نەتەوە یەکگرتووەکان ،پێوەندیدار بە بەرنامە
ناوەکییەکەی ئەو واڵتە ،بوو.

لە پێتەختەکانی خ ــۆراوا باسی بـــەردەوام لە
دەسپێکی شەڕێکی س ــاردی نــوێ دەکـــرێ ،کە
دەبێتە هۆی بەربەرەکانیی واڵتە یەکگرتووەکان
و هاوپەیمانانی دژی چین و ،ناوەندی ئەو شەڕە
ناوچەی نێوان ئوقیانوسەکانی هیند و ئارام دەبێ.
کشانەوەی خێرای واڵتــە یەکگرتووەکان لە
ئەفغانستان ڕەنــگــبــێ هەنگاوێکی نــابــەجــێ بۆ
کشانەوە لــە هێڵی س ــووری جەنگەکانی ١١ی
سێپتەمبەر بێ ،تا سەرنج و سامانەکان ئاراستەی
پێداویستییەکانی ئ ــەو کێبڕکێ و ســەردەمــە
نوێیە بکرێ .ئەو چەشنە کێبڕکێ ستراتیجیکییە
مێژووییانەی نێوان زلهێزانی جیهانی لە ناوچەیەکی
جوگرافیایی دیاریکراودا قەتیس نامێننەوە .شەڕی
ساردی  ١٩٥٠-١٩٩١لە کێبڕکێی دووالیەنانەی
سیستەمەکانی ژێر ڕێبەریی واڵتە یەکگرتووەکان
و یەکێتی سۆڤیەت پێکهاتبوو ،کە کاریگەریی
لەسەر هەموو ژینگە ستراتیجیکییە هەرێمییەکان
هەبوو.
ڕاگەیاندنی هاوپەیمانیی ئاکوس لە نێوان واڵتە

ساڵی ڕابـــردوو ت ــاران جارێکی دیکە داوای
کــــردەوە .هــەوڵــەکــانــی دیــســان لــەبــەر دژایەتیی
تاجیکستان شکستی هێنا .بــەاڵم ئەمجارەیان
بەربەستەکان بەرەو ئەندامەتیی تەواو هەڵگیران،
ئەگەرچی هێشتا هیچ بەروارێک بۆ بە ئەندامبوونی
ئێران دەستنیشان نەکراوە.

یەکگرتووەکان ،ئوسترالیا و بریتانیا دەرخەری
هێڵێکی زەق لە ناوچەی نێوان ئوقیانوسەکانی
هیند و ئارامە ،یەکگرتنی ئەو سێ واڵتە ئینگلیزی
زمانە هەوڵێکی ئاشکرایە بۆ ســنــووردا کردنی
هەوڵەکانی چین بۆ پەرەگرتن لەو ناوچەیەدا.
کێبڕکێ جیهانییەکانی پێشوو ،وەک هەوڵی
دەس ــەاڵت ــە ئــیــمــپــراتــوریــیــەکــانــی ئـــەورووپـــا بۆ
سنووردارکردنی سەرهەڵدانی ئاڵمان لە سەردەمی
پێش  ،١٩١٤بە هەمان شێوە گۆی زەوی گرتەوە
(و لــەو کێشەیەی کە ئــەو هەواڵنە لە کۆتاییدا
خوڵقاندی ،دنیای گۆڕی).
ئــاخــۆ ئــێــمــە شــاهــیــدی ی ــەک ــەم جــووڵــەکــانــی
کێشانی هێڵی ئەوتۆ لە خۆرهەاڵتی نێوەڕاست،
بــە دەرکــەوتــنــی هێڵەکان لــە نــێــوان بلۆکەکانی
هاوتەریبانی ئەمریکا و هاوتەریبانی چین ،لە
ئاسۆین؟
یەکەم ،چەند هۆشدارییەک پێویستن .ڕێکخراوی
هاوکاریی شانگهای هێشتا بە هیچ شێوەیەک لە
هاوپەیمانییەکی ستراتیجیکیی بە ڕێبەرایەتیی چین
دژی خۆراوا نزیک نییە .ئەندامەکانی هیندوستان
دەگرێتە خۆ کە کێبڕکێکاری چین و هاوپەیمانی
خ ــۆراوای ــە .ڕێــکــخــراوەکــە دەگـــەڵ ئێرانیش ،لە
دڕدۆنگی بەرانبەر بە سیستەمی نێونەتەوەیی لە
بەرنامە ئەتۆمییەکەیدا هاوتەریب نییە .لە جیاتان،
ئابلۆقەکان نیگەرانییەکی سەرەکیی بۆ پێشگرتن بە
ئەندامەتی تەواوی تاران لە ڕێکخراوی هاوکاریی
شانگهای بوون.
تـــەنـــانـــەت هـــەنـــووکـــە ،هــێــڵــێــکــی کـــاتـــی بۆ
بەئەندامبوونی تــاران لە ڕێکخراوەکەدا هێشتا
ڕانــەگــەیــەنــراوە .وەبەرهێنانی مــەزن لــە الیــەن
ڕووسیە ،چین و هیندوستان لە ئێران بێگومان
بە هەڕەشەی ئابلۆقەکانی واڵتە یەکگرتووەکان
چاوترسێن دەکرێن .جێگای ئاماژەیە کە شێوەی
وەبەرهێنانی چین لــە خــۆرهــەاڵتــی نێوەڕاست
دەگ ــەڵ هاوپەیمانییەکی تــۆخ دەگ ــەڵ بلۆکێکی
ناوچەیی یــەک ناگرێتەوە .بەیژینگ کڕیارێکی
مەزنی نەوتی عەڕەبستانە و ،بازرگانی بەرباڵوی
دەگەڵ ئیسڕائیل و ئیماڕاتی یەکگرتووەی عەڕەبی
هەیە.
لەگەڵ ئەوەشدا و بە هەموو هۆشیارکردنەوەکان
دژی ساکارکردنەوەی لە ڕادەبەدەر ،ئاراستەیەکی
گشتی بــۆ ڕووداوەکـــــان ب ــەدی دەکـــرێ و ئەو
ئاماژە بە هاوتەریبی لە نێوان بەیژینگ و تاران،

وەرگیرانی ئێران لە ڕێکخراوی هاوکاریی
شانگهای ،چەندە گرینگە؟
مێدیای ئێرانی ،لە وتارێکدا کە لە الیەن ئاژانسی
فرانس پرێسەوە ئاماژەی پێ کراوە ،بەو ڕووداوە
شاگەشکە ب ــوون .کەیهان ،باڵڤۆکێکی خــاوەن
هەڵوێستی توندڕەوانە ،نووسیی“ :لێرە بەوالوە
ئــێــران بــۆخــۆی سیاسەتی فــرەالیــەنــی جێبەجێ
دەکــا ،وردە وردە پشت لە ڕوانگەیەک دەکا کە
پشتی تەنیا بە خــۆراوا بەستبوو و ئاسەواری
ئابلۆقەکانی خۆراوا کەم دەکاتەوە”.
ســەرکــۆمــاری ئــێــران ئیبراهیم ڕەئــیــســی ،لە
وتارەکەیدا ب ــەرەوڕووی ڕێکخراوی هاوکاریی
شانگهای ،بە هەمان شێوە لە هەڵسەنگاندنی مانای
ئەو ڕووداوە ناڕوون بوو .ڕەئیسی بە ڕێبەرانی
ڕێکخراوی هاوکاریی شانگهای گوت“ :دنیا چۆتە
نێو قۆناخێکی نــوێــوە .هێژمۆنیی و تاکالیەنی
شکستی هێناوە ،هاوسەنگیی نێونەتەوەیی لە
ئێستاوە بــۆ الی فــرەالیــەنــی و دابــەشــیــنــەوەی
دەســەاڵت بــەرەو واڵتانی سەربەخۆیە .ئابلۆقە
تاکالیەنانەکان تەنیا تاکە واڵتێک ناکەنە ئامانج.
لــەو ســااڵنــەی دوایــیــدا ،ئاشکرا بــووە کە ئــەوان
زۆرتــر کاریگەرییان لەسەر واڵتانی سەربەخۆ
هــەیــە ،بەتایبەتی واڵتــانــی ئەندامی ڕێکخراوی
هاوکاریی شانگهای”.
هاوکات ،لە سۆشیال مێدیای فارسدا ،محەممەد
حــەســەن دێــهــقــان ،کــاربــەدەســتــێــکــی پێکهاتەی
“ئــابــووریــی خ ــۆڕاگ ــری” کــە س ــەر بــە ســوپــای
پاسدارانە لە تویتێکدا نووسی کە “ئەندامەتیی
تەواو “ لە ڕێکخراوی هاوکاریی شانگهای دەبێتە
هۆی “سوودی بەرچاوی ئابووری ،ئەمنیەتی و
سیاسی” بۆ ئێران.
کە وابــوو ،گەلۆ هەڵسەنگاندنی ئەو ئێرانییانە
دروستە؟ دەکرێ ئەندامەتیی ئێران لە ڕێکخراوی
هاوکاریی شانگهای وەک هەنگاوێکی مەزن بەرەو
سەرهەڵدانی بلۆکێکی ستراتیجیکی دژی خۆراوا
بێ ،کە ئێران دەبێتە ئەندامی؟

و :کەماڵ حەسەنپوور

لەسەر بناخەی بەرژەوەندییە هاوبەشە ڕەق و
درێــژمــەوداکــان دەکــا .ئەندامەتی لە ڕێکخراوی
هاوکاریی شانگهای هۆی پتەوکردنی ئەو پرۆسەیە
نییە ،ئەوە ڕێنیشاندەرێکی سەر ڕێگایەیە.
لــە ٢٧ی مــارســی  ،٢٠٢٠تـــاران و بەیژینگ
ڕێککەوتنێکی ستراتیجیکی  ٢٥ســاڵــەیــان ،بە
وەبەرهێنانی  ٤٠٠میلیارد دۆالری لە الیەن چینەوە
لە ئێران ،ڕاگەیاند .ئەو ڕێککەوتنە زۆرتر نەخشە
ڕێگایەکە بۆ داهــاتــوو ،نــەوەک ڕێککەوتنێک کە
ئاسەوارەکەی دەسبەجێ دەردەکــەون .ئەوە بەو
مانایە نییە کە ڕەت بکرێتەوە .بەرزبوونەوەی
پلەی ئەندامەتیی ئێران لە ڕێکخراوی هاوکاریی
شانگهایدا یەکەم ئاسەواری هەستپێکراوی ئەو
ڕێککەوتنەیە.
ئــێــران بەشێکی ســەرەکــیــی دەسپێشخەریی
بەرزەفڕانەی پشتێند و جادەی (جادەی ئاوریشمی
نوێ کە چین لە پشتیەتی .و ).چینە .دەسپێشخەریی
پشتێند و جادە بەتەمایە ڕێگای بازرگانیی وشکانی
و دەریایی لێکدانەبڕاوی هاوتەریبی چین ،لەوێوە
بۆ ئەوراسیا مسۆگەر بکا.
ئێران بۆ واڵتــانــی نــاوەنــدی ئاسیای ئەندامی
رێــکــخــراوی هــاوکــاریــی شانگهای کــە سنووری
ئاوییان نییە ،ڕێگای دەسڕاگەیشتن بە دەریــای
عەڕەب و ڕێگا ئاوییەکانی نێونەتەوەیی دەستەبەر
دەکا .گونجاندنی ئێران لە دەسپێشخەریی پشتێند
و جــادە یارمەتی بــە هــەوڵــی چین بــۆ بــوون بە
دەسەاڵتێکی خاوەن هێژمۆنی لە ئەوراسیا دەکا کە
کۆنتڕۆڵی ڕێگا بازرگانییەکانی ئەو وەاڵتە لەگەڵ
واڵتانی هاوتەریبی خۆی بەدەستەوەیە.
لــەو ڕوانــگــەیــەوە ،وێناچی چین بەرانبەر بەو
ڕاستییە ،کە هێشتا لە الیەن چاودێرە ساویلکەکانی
خــۆراواوە وەک پێویست لەبەر چاو ناگیرێ ،بێ
تەفاوەت بێ کە تاران دەسەاڵتی سەرجەم خاکی
نــێــوان ســنــوورەکــانــی ئــێــران-عــێــراق و دەری ــای
مەدیتەرانەی بەدەستەوە بێ کە لە سێ واڵتی
بەناو عێراق ،سووریە و لوبناندا هەڵکەوتوون.
بۆ چین ،ئێران واڵتێکی بەهێز ،سەقامگیر و
بێ هەڕەشەیە (بــۆ ســەر چین .و .).هەڵوێستی
دژە ئەمریکایی ئێران بەکەڵکی چین دێ تا دڵنیا
بێ کە هیچ ئەگەرێک بۆ قوماری ئــەو واڵتــە لە
کێبڕکێ ستراتیجیکییەکەی نێوان واشینگتۆن و
بەیژینگ ناکا .ئەوە سەرەڕای ئەو ڕاستییەیە کە
چین ،بێگومان ،هــاوڕای بنەما ئایدیۆلۆژییەکانی
دەسەاڵتداریی لە ئێران نییە .بەاڵم لەو ڕوانگەیەوە،
سروشتی شیعەی ئەو ئایدیۆلۆژییەیە بەو مانایەیە
کــە ئــێــران پوتانسیەلی ب ــوون بــە ســەرچــاوەی
سەرهەڵدانی ،حەشیمەتە نەچەماوە موسڵمانەکەی،
کە زۆرینەیان سوننین ،نییە.
دەسپێکی پێوەندیی نزیکتر لــە نــێــوان تــاران
و بــەیــژیــنــگ ه ــەر ئێستا ئاکامێکی بــەرچــاوی
لـــێ کــــەوتــــۆتــــەوە .بـــەرخـــۆدانـــی الســــارانــــە و
سەرکەوتووانەی ئێران دژی سیاسەتی “ئەوپەڕی
زەخت” لە الیەن واڵتە یەکگرتووەکانەوە لەکاتی
بەرێوەبەرایەتی ترامپ تا ڕادەیەک بەهۆی بوونی
چین وەک جۆرێک “بیمە” بوو کە تــاران پشتی
پێ بەستبوو .کڕینی بەردەوامی نەوتی خاوی بە
نایاسایی هەناردە کراوی ئێران لە الیەن چێنەوە،
بە تایبەتی ،دەرفەتی وەدەستهێنانی داهاتی نەوت
ســــەرەڕای ئابلۆقەی “ئیفلیجکەر”ی بــۆ تــاران
دەستەبەر دەکا .سەردەمی ئەوپەڕی زەخت ئێستا
کۆتایی هاتووە .تاران لە پەڕینەوە لە “بەربەستی”
بوون بە دەسەاڵتێکی ئەتۆمیی نزیک دەبێتەوە (یان
بە گوتەی هێندێک کەس ،هەر ئێستا یەکێک لەوانە).
بەیژینگ ،بە بەرگریی لە تێکڕمانی ئابووری ئێران،
دەورێکی سەرەکیی لەو ڕوانگەیەوە هەبووە.
کــەوابــوو کێبڕکێیی جیهانیی کــە خەریکە لە
نێوان واڵتە یەکگرتووەکان و چین دەست پێ بکا،
خۆرهەاڵتی نێوەڕاست وەک ناوچەیەکی بێالیەن
ناهێڵێتەوە و دەگــەڵ پەرە ئەستاندنی ئەو دوو
بــەرەیــە ،تـــاران ،لــەبــەر هــۆی ژێئۆستراتیجیکی
و سیاسی وێــدەچــێ زۆرت ــر لــە بەیژینگ نزیک
بێتەوە .ئەندامەتیی ئێران لە ڕێکخراوی هاوکاریی
شانگهای بڕگەیەکی بەرچاو لەو ڕێگایەیە.
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جۆری بزووتنەوە کۆمهاڵیهتییهکان

بۆ بەچۆکداهێنانی دەسەاڵتە دیکتاتۆرەکان

شاڕوخ حەسەنزادە

بزووتنەوە کۆمەاڵیەتییەکان بــەدژی دەسەاڵتە
دیکتاتۆر و تۆتالیتێرەکان بە گشتی لە دوو فۆڕمی
ئاشتییانە و توندوتیژدا جێ دەگرن:
ئاشتیانە :نــافــەرمــانــیــی م ــەدەن ــی (بــەرگــریــی
مەدەنی یان شۆڕشی ئارام) ،جۆرێک ناڕەزایەتییە
کە حکوومەت پێی خۆشە بیکەی بــەاڵم توێژێک
لە کۆمەڵگە نایکا .کۆمەڵگەی فەرمی پێی خۆشە
قوتابی ،مامۆستا ،کرێکار و ...بچنە سەر کار بەاڵم
ئەوان ناچن ،یان ئەوەی کە حکوومەت کردەوەیەکی
پێی ناخۆشە بەاڵم چینەکانی کۆمەڵگە دەیکەن وەک
مانگرتن (ڕۆژووگــرتــن ،دەمدووریــنــەوە ،داخستنی
دووکان و بازار ،نەچوونە سەر کار و ،)...ڕێپێوان
(ڕێپێوانی بێدەنگ و بێ درووشم یا بە پێچەوانە بە
هەڵاڵ و پڕ توندوتیژی) و...
توندوتیژ:
یەک ،کۆمەاڵنی وەزاڵەهاتوو بەشێوەی خۆڕسک
بێنە سەر شەقام و بە توندترین جۆر بەرپەرچی
حکومەت بدەنەوە و ل ه ههموو شێوازهکان کهڵک
وهرگرن.
دوو ،ڕەوتــە سیاسییەکان (حــیــزب) و خەباتی
چــەکــداری ،کە بەپێی پەسەندکراوی بڕیارەکانی
ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکانی بە ژمارە ٢٢٢
و  ٢٣٥ساڵەکانی  ١٩٦٦و  ،١٩٧٨دانی بە ڕەوایی
خەباتی چــەکــداری دانـــاوە بــۆ گەیشتن بــە مافی
چــارەنــووســی گــەالن لــە بــەرامــبــەر ئــەو واڵتــانــەی
ئامادەی چارەسەری ئاشتییانەی پرسەکان نین.
لێرەدا پێویستە باسی ئەو تێز و تیۆرییانە بکەین
کە باس لە وەدەستهێنانی ئازادی بەهۆی خەباتی
مەدەنی دەکــەن .کۆمەڵێک لەو بیرمەند و فاکتانە
دێنینەوە کە پێیانوایە چۆن ئەم شێوازە لە خەبات
توانیویەتی بە ڕادەیەکی باشتر بەبەراورد دەگەڵ
شێوازەکانی تری خەبات سەرکەوتوو بێ.
“لە دیکتاتۆرییەتەوە بۆ دێموکراسی ،چوارچێوەی
هزری بۆ گەیشتن بە ئــازادی” ،ناوی ئەو کتێبەیە
کە جین شارپ ( )٢٠١٨-١٩٢٨مامۆستای زانکۆی
مــاســاچــۆســێــت نــووســیــویــەتــی .نـــاوبـــراو دوای
ساختەکاری لە هەڵبژاردنەکانی خولی دەهەمی
س ــەرۆک کۆماریی ساڵی  ١٣٨٨لــە ئــێــران نــاوی
هاتە سەر زاران و الیەنی ئەمنییەتی بە پاساوی
پێوەندی بە ڕێکخراوەکانی هەواڵگری لەوانە CIAـی
ئەمریکا خەڵکی ئازادیخوازی ئێرانی پێ سزا دا .یا
جۆرج سۆرۆس ئەو کەسەی هەموو سامانی خۆی
تەرخانی ڕێگای مەدەنییەت و ئــازادی کــردووە و
لێئۆ کهیسی وهک ماموستایهک ،شار و گوندان دهکا
و لهبواری کۆمەڵگەی مهدهنییهو ه ڕوونکردنهو ه
دهدا و. ...
ئازادی بە شێوازی خەباتی پڕ لە توندوتیژی
لە یەکەم بیرکردنەوەدا بۆ بەرەنگاربوونەوە دژی
دیکتاتۆران ،دوای سەلمانی ئەو ڕاستییە کە ئەو
حکوومەتانە نە بەپێی یاسا ،نە بە یاسای دادوەری
و نــە بــە بــــاوەڕی گــشــت ،نــاکــرێ ب ــەرەوڕووی ــان
ببینەوە ،بە شێوەیەکی تــەواو لۆژیکی بە بینینی
گرتن ،ئەشکەنجە ،بێ سەروشوێنکردن ،سێدارە،
کوشتن و ...بەو ئاکامە دەگەین کە جوابی تەحەی
پەحەیە! جێی شەق پێالقەیە! ئەو خەڵکانە بەوپەڕی
سەداقەت و لەخۆبوردوویی ،شەهامەت و غیرەت
دەگژ دەستەاڵتدارانی زاڵم ڕۆ دێن و تێچووی مادی
و گیانی زۆریشی بۆ دەدەن ،ئەو هەمووە داستان و
قارەمانیەتیە بێوێنەیە بەاڵم لێ نزیک هیچ کات ناگاتە
ئازادیی یەکجارەکی .ئەم ڕابوونانە تەنیا زاڵمان هان
دەدا ناوچەکە زیاتر ئەمنیەتی بکا و دەستی بۆ ئازار
و ئەزیەتی خەڵک پتر ئاوەاڵ دەبێتەوە و بە توندترین
جۆری مومکین بەرەوڕووی ئازادیخوازان دەبێتەوە
کە دەتوانین بڵێین هەمووکات کارەساتی مرۆیی
لێ دەکەوێتەوە (کوردستان ،گەڵی زیالن ،شیمیایی
هەڵەبجە ،بۆسنی ،بێرمە ،سوودانی پێش لەتبوون،
تەبەتیەکانی چین و.)...
دیکتاتۆرەکان هەمیشە بــۆ بــەرپــەرچــدانــەوەی
ڕیگاچارەی پڕ لە توندوتیژی ئامادەترن و پاساوی
بەهێزیشیان بەدەستەوە هەیە و ئازادیخوازانیش
ه ــەرچ ــەن ــدە ب ــە ئــیــمــانــەوە ســەنــگــەر دەگـــــرن و
شەرافەتمەندانە دەجەنگن ،لێ مەخابن شانسی
سەرکەوتنی یەکجارەکیان زۆر کەمە .دەکرێ بڵێین
کە شەڕی چەکداری قازانجی بۆ گەالنی ئازادیخواز
نەبووە و زیاترین سەدەمە لەو شێوازە لە خەباتە

دەبینن .شــەڕە پارتیزانییەکان زۆرب ــەی جــاران
درێژماوەن و لە زۆربەیان خەڵکی سڤیل تووشی
خــەســاری وەک خەمۆکی ،تێکچوونی ڕەوان و
دەروون تێداچوون ،گرفتی کۆمەاڵیەتی و تەنانەت
کۆچی زۆرەملی دەبن .ئەگەر ئەو ڕەوتە توندئاژۆیانە
کە بە شێوازی خەباتی چــەکــداری سەرکەوتوو
بن و دەستەاڵت بگرنە دەست بە هۆی مێژوو و
چۆنیەتیی سەرکەوتنیان تەواویەتخوازتر و ڕەنگبێ
دیکتاتۆرتر بن لە حکوومەتەکەی پێشوویان کە
بۆخۆیان ڕووخاندوویانە( !”)١تەنانەت ئەگە چاوێک
لە مێژووی پەنجا ساڵی ڕابــردوو بکەین دەبینین
بەشی هـــەرەزۆری ئــەو شۆڕشانە سەرکەوتوو
بوون کە شێوەی خەباتی مەدەنیان گرتووەتە بەر
(واڵتانی ئووروپای ڕۆژهەاڵتی ،بلۆکی ڕۆژهەاڵت
(یەکیەتیی سۆڤیەتی پێشوو) ئەم دواییانە لە میسر،
تونس ،دوێنێ و پێرێ لە ئەلجەزایر ،سوودان .بەاڵم
بڕوانە یەمەن ،سووریە؟!

هاوکاریی کۆچبەرانێک کە بۆ ئازادیی واڵتی خۆیان
تێدەکۆشن ،خەڵکەلی وەزاڵەهاتووی مەزڵووم بکەنە
قوربانی بەرژەوەندییەکانیان.
 .٣زۆرێک لە ستراتێژیی واڵتانی زڵهێز تەنیا بە
ئامانجی دەست بەسەرداگرتنی واڵتانە بە مەبەستی
ئابووری و بەرینکردنەوەی دەستەاڵتەکانیانە نەک
هێنانی دێموکراسی و ئازادی بۆ گەاڵنی ژێردستە.
 .٤هێزە بیانییەکان تەنیا کاتێک بە شێوەی چاالک
دێنە مەیدان بۆ ڕزگاریی نەتەوەکان کە بەرگری
و شــۆڕش و ڕابــوون لە نێوخۆی واڵت دەستی
پێکردووە و بەم شێوەیە دەخــوازن خۆیان لەبەر
چاوی مافی مرۆڤ شیرن بکەن زوڵمی ئەو واڵتە
بە نیسبەت شارومەندانی پێشان بدەن.
لە هەمووی ئەمانە تێپەڕین ڕەنگبێ دەستەاڵتدارانی
دیکتاتۆر ماوەیەکیش بە هۆی بوونی هێز و پاره و
پشتیوانی نێوخۆیی و ...خۆڕاگرن بەاڵم لە کۆتاییدا
هۆکاری نێوخۆیی باشترین ڕێگەچارەیە بۆ نەمانی
حاکمانی توتالیتەر .بەاڵم ئەمەش نکۆڵی لێ ناکرێ
پشتیوانیی واڵتانی زڵهێز بە شێوازی گەمارۆی
ئ ــاب ــووری و نــێــودەوڵــەتــی ،پــچــڕانــی پێوەندییە
دیپڵۆماتیکەکان ،وەدەرنــــان لــە ڕێکخراوەکانی
نێونەتەوەیی ،مەحکومکردنی ئۆرگانە جیاوازەکانی
ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ وێنە لەسەر
ئازادییەکانی ڕادەبــڕیــن ،ئایینی ،ئەتنیکی ،مافی
مــرۆڤ ،ژنــان و  ...لە ناڕەزایەتییەکانی نێوخۆ
یارمەتییەکی فرە مەزنە بۆ وەدیهاتنی ئاواتی خەڵک
(کۆمەڵگەی مەدەنی).
بۆ بەچۆکداهێنانی دەســتــەاڵتــدارانــی دیکتاتۆر

بەرژەوەندیخواز چۆڵ دەکا و ئەمانە لە درێژەدا
بــەداخــەوە ڕەنگبێ زۆر لە ڕێژیمی پێش خۆیان
چەقبەستووتر بن و ڕۆژێک دادێ کە دەبێ جارێکی
تر خەڵک بیر لە شۆڕشێکی تر بکاتەوە بە دژی
دەستەاڵتدارانی کودتای نیزامی! (تورکیە ،عێراق،
ئێران و شیلی ،هێندوراس و سودان عومەر بەشیر
 ١٩٨٩لەم دوایانە میسر بە سەرۆکایەتیی موبارەک
و سیسی).
دەن ــگ ــدان یــا ڕیــفــرانــدۆم-یــش لــە حکوومەتە
دیکتاتۆرەکان چــارەســەری دێموکراسی نییە و
هیچ گۆڕانێکی بنەڕەتی لە شێوازی دەوڵەتەکان
پێک ناهێنێ( .واڵتانی یەکیەتیی سۆڤیەتی پێشوو
یا بلۆکی ڕۆژه ــەاڵت ،بێرمە  ١٩٩٠و ١٩٩٣ز ی
نیجیریە و ئێران ١٣٨٨ههتاوی و )...دیکتاتۆرەکان
هیچ کات وا بەهاسانی بە دەنگدانێک کە ئەو لەسەر
تەختی خونکاری بێنێتە خوار ڕازی نابێ.
زۆرجـــــــار ئــــەو کـــەســـانـــەی لـــەبـــەر ڕێــژیــمــە
دیــکــتــاتــۆرەکــان شـــاربـــەدەر کــــراون یــا کۆچی
زۆرەملێیان کــردووە و لە نێوخۆ بۆ دەرکەوتن
لــەژێــر دەســتــی زاڵ ــم ــان هــیــچــیــان بــۆ نــاکــرێ و
دەستەوەستان ماویتنەوە وا بیر دەکەنەوە ئیدی
خەڵک هیچی پێ ناکرێ ،هیوا لەسەر پشتیوانیی
دەرەکی هەڵدەچنن .هیندێک پێیان وایە تەنیا هێزێکی
بیانی دەتوانێ ئەو خەڵکە ڕزگار بکا .لەو قوناخەدا
خەڵک بێهیوا بوون و گەیشتوونەتە ئەو قەناعەتە
کە ئیتر پشووی کۆتاییانە و دەستەاڵتداران زۆر
بەهێزن و ئەگە واڵتێکی لەو بەهێزتر نەیەتە مەیدان
ئەوان پێی ناوەستن و دەبێ زڵهێزێک ئەو حاکمانە
لەنێو بەرن .ئەم سێناریۆیەش بەڕواڵەت شیرینە
و خــۆشــە ب ــەاڵم هیچ پشتیوانێکی دەرەکــــی کە
ڕاستەوخۆ دەستێوەردان بکا بوونی نییە و ئەگەر
واڵتێکی وەهاش هەبوو نابێ متمانەی پێبکرێ لەبەر
چوار هۆکار:
“ .١ئــەو واڵتــانــەی ڕاستەوخۆ دەستتێوەردان
دەکــەن ئامانجیان ڕەوشــی ئابووری و سیاسیی
واڵتــی خۆیان و ب ــەدوای بــەرژەوەنــدیــی خۆیاندا
دەگــەڕێــن ،زۆر جــار بــووە گوشارەکان بوونەتە
هــۆی پێکهاتن دەگــەڵ دیکتاتۆرەکان و ئەمجارە
پشتیوانییان لەو حکوومەتە کردووە کە هەتا دوێنی
قــەرار بوو بیڕووخێنێ (واڵتانی عارەبی ،ئێراقی
سەردەمی سەدام حوسێن و.)...
 .٢واڵتانی بێگانە ڕەنگبێ بە جێگای ڕاگرتن و

بە کەمترین تێچوو و مۆدێلی خەباتی مەدەنی
(بــزووتــنــەوە کۆمەاڵیەتییەکان) چــوار هەنگاوی
سەرەکی دەبێ بهاوێژرێ.
 .١دەبــێ ئــیــرادە ،بــاوەڕی پشتبەخۆبەستن و
شارەزایی بۆ بەرگری لە مافی خەڵکی چەوساوە
بەهێز بکرێ.
 .٢پێویستە ڕێــکــخــراوە کــۆمــەاڵیــەتــیــیــەکــانــی
ســەربــەخــۆ و دامـــــهزراوهی تــایــبــەت بــە خەباتی
مەدەنی دابمەزرێ.
 .٣پێویستە هێزێکی تۆکمە لە خەڵکی نێوخۆ پێک
بهێنرێ.
 .٤دەب ــێ و پێویستە پالنێکی ستراتژیکێکی
ئاوەزمەندانە و ژیرانە بۆ وەدەستهێنانی ئازادی
بەوپەڕی شارەزایی داڕێژرێ.
لە هەموو بۆچوون و ئەندێشەکانی جین شارپ
و هەموو ڕێبوارانی هەر لە کۆنەوە (مهاتما گاندی،
نێڵسۆن مانداڵ ،مارتین لۆتێر و هەتا جین شارپ
و )...هەتا ئەمڕۆ دەتوانین سێ ئامانجی سەرەکی
هەڵێنجین.
 .١دەکــــرێ بــگــەیــن بــە ئـــــازادی و لــە چەنگ
دیکتاتۆرەکان ڕزگاریمان بێ.
 .٢بـــۆ گــەیــشــتــن بـــۆ ئــــەو مــەبــەســتــە دەبـــێ
بەرنامەداڕێژیمان هەبێ و ستراتێژییەکی ڕێک و
ڕوون دەست نیشان بکەین.
 .٣بۆ گەیشتن بە مەبەستی سەرەکیمان دەبێ
هــەوڵ بدەین ،تێبکۆشین و ئاگادار بین ،ڕەنگبێ
پێویستیمان بە تێچووی زۆریش هەبێ.
ڕۆژئاواییەکان دەڵێن” ”Freedom is not free
(ئازادی ،بەخۆڕایی وەدەست نایێ)( .)٢خەڵک دەبێ
هــەوڵ بــدەن و بۆخۆیان فێر بن چــۆن دەتوانن
بە ئــازادی بگەن و ئەمەش بەهاسانی وەدەســت
نایێ .ئەرەستوو دەڵێ :حکوماتە دیکتاتۆرەکان و
زاڵمان کەمترین تەمەنیان لە نێوان هەموو جۆرە
سیستمێکی حکوماتی هەیە ،بە درێــژایــی مێژوو
دەوڵەتە توتالیتەرەکان هیچ کات تەمەندرێژ نەبوون.
***
پەراوێز:
 -١شارپ ،جین ،لە دیکتاتۆرییەوە بۆ دێموکراسی،
 ١٩٩٣وەرگێراوی ئەنجومەنی بێسنوور.
 -٢قسهیهکی د .قاسملوو ههیه ک ه دهڵێ“ :گهلێک
ئازادی بوێ دهبێ نرخی ئهم ئازادییهش بدا.

کودتا ،هەڵبژاردن ،پشتیوانی دەرەکی؟
بــە یــەکــەم ڕوانــیــن ،کــودتــای نــیــزامــی ڕەنگبێ
ب ــەڕواڵ ــەت شــیــوازێــکــی هــاســان و خــێــرا بــێ بۆ
ڕووخانی ڕێژیمێکی چەپەڵ و زاڵم .بەاڵم بەکردەوە
ئاکامەکەی کێشە و گرفتی زۆری لێ دەکەوێتەوە،
لە هەمووی گرینگتر ئەوەیە کە لە دابەشکردنی
دادپەروەرانەی هێز و دەستەاڵت لە نێوان خەڵک
و ئێلیتی کۆمەڵگە و هــێــزە نیزامییەکان هیچ
دەستکەوتێکی لێ شین نابێ .وەدەرنانی کەسانی
دیکتاتۆر و توێژێکی تایبەت ،تەنیا جێگا بۆ کەسانی

قاڵتاخاوا

ژینگەی ئارامی قاڵتاخانە
نــیــزامــی مــوقــددەســی “کـــۆ-مـــار”ی ئیسالمیی ئــێــران ئــەوەنــدە
موقەددەسە ،کەم کەس دەخۆی ڕادەبینێ ڕاستەوخۆ بە بەرپرسانی
بڵێ پشتی چاوی ئێوەش و ئێمەمانان چەند تاڵە موویەکی لێ ڕواوە.
جا لەبەر هێندێ ،لە واڵتی خوونکار و سەرەڕۆیان ،هەموو کەس
دەبێتە تەنزنووس و تەنزبێژ و کەس ناوێرێ ڕاستەوخۆ هینێک بە
هینێکەوە بنێ و هەرامەیەک لە هەرامەیەک بدا و شتێک لە شتێکی
دیکە قایم بکا و ئەوەیەک بە ئەوەیەکی دیکەوە بنووسێنێ و وانێکێک
ڕە وانێکێکی دیکە بخا و تەنانەت بە هێندێکان بڵێ پشتی چاوت برۆیە.
هەرکەسێک وا بڵێ ،خەفیە و جاسووس و دووزمــان و هەواڵگر و
شوێنهەڵگر بۆی لەدوو دەدەن و پاش گێڕانەوەی بەدرۆی لێدوانی
هەزاران درۆ و دەلەسە و بوختانی بۆ هەڵدەبەستن.
جا لەم بەینەدا هونەرمەندانیش تووشی هەزار گوڵمەزە و شتی
وا دەبن ،بەاڵم لە ئێمەمانان ژیرترن و هێندێک شتی لە پەنا هێندێک
شتان دەردەبڕن.
لەم چەند ڕۆژانەی دواییدا ،هونەرمەندێکی فارس بەناوی “بیووک
میرزایی” بە مەبەستی ڕاکێشانی سەرنجی بەردەنگان و پڕکردنەوەی
کاتی تەلەفزیۆنەکە بۆ بەرنامەیەکی تەلەفزیۆنی ئێران بانگ کرابوو.
دیــارە پێشتریش ئەم هونەرمەندە و زۆری دیکە بۆ بەرژەوەندیی
نیزامی مووقەددەس ئەمال و ئەوالیان پێ کرابوو.
لەسەر یەک دەکرێ بڵێین بەرنامەی ئەمجارەی تەلەفزیۆنەکە هەر لە
بنەڕەتڕا تەنز بوو .زۆرجار واهەڵدەکەوێ بەرنامە یان ڕوودواوێک
بێئەوەی داڕێژەر و ئامادەکارانی بیانهەوێ دەبێتە تەنز .کەناڵی پێنجی
تەلەفزیۆنی تارانیش ئەم هونەرمەندەی بۆ بەرنامەیەکی ئەوەندە
بێتام و بێ نێوەرۆک و هیچوپوووووچ بانگ کردبوو ،کابرای میوان
تێیدا مابۆوە و بە دوای واڵمی شیاوی وا دا دەگەڕا دەستی داڕێژە و
دەرهێنەری بەرنامەکەی پێ با بدا .دیارە من لێرەدا داوای لێبووردن
لە دەرهێنەرانی بەرنامەی تەلفیزیۆنی الی خۆشمان دەکەم ،چونکە لە
جیاتی “ ”producerو “تهیهکننده” ،گوتم “دەرهێنەر.
جا دەرهێنەر و دەست و پێوەندیی بەرنامەکە وەک کوردی الی
خۆمان دەڵێن دەیانەویست “دەســت بخەنە ســەری” کاکە بیووک
و بەجۆرێک پێی ڕاببوێرن .کاکە بیوکیش کە لە زانکۆ زانستی
سیاسیی خوێندووە و دواتر چووەتە سەر کاری هونەریی لە سینەما
و تەلەفزیۆن ،لە بەرنامەکەدا بۆ جلکردنی دەرهێنەر و ئەوانەی
ســەرووی ســەروووی ســەرووووی بەرنامە و تەلەفزیۆنەکەش لە
ڕواڵەتدا خۆی لە گێلی دا.
ئــەم کـــارەی بــیــووک بــە جــۆرێــک لــەگــەڵ ئامانجی دەرهــێــنــەری
بەرنامەش دەگونجا ،چونە ئەویش دەیویست وا پێشان بدا کە مام
بیووک و هونەرمەندانی دیکە ئەوەندە گێلن ،ئەو وێنانەی لە شاشەی
بەرنامەکە پێشانیان دەدرێ ،بۆیان ناناسرێنەوە .بەاڵم وادیار بوو
بیووکی فێڵباز بەرنامەکە و بەرپرسان و دەمڕاست و کەیخودا و
ڕیشچەرمووکانیشی زۆر خاس دەناسی ،بۆیە هەرکە چــاوی بە
وێنەی موحیسنیی ئێژەیی کەوت ،بە پێکەنینەوە گوتی ئەم قاڵتاخە؟
ئێژەیی؟ دوای وای گێڕایەوە کە ئەننەهووو هەڵەی زمان بووە و
کابرای پێشکێشکاری لێقەوماویش نەک بۆ ڕاستکردنەوەی هەڵەی
ئاغای میرزایی بەڵکوو بۆ دەرکێشانی بــەڕەی خۆی لە ئاوەکە و
قوتاربوونی لەدەست بەشی حەراسەتی تەلەفزیۆن ،خێرا گوتی ئاغای
موحسینی ئێژەیی ،سەرۆکی موحتەڕەمی دەسەاڵتی دادوەری!
دیارە ئاغای ئێژەیی میراتگری خەڵخاڵی و الجــوەردی و ڕییسی
و ئەو بــرادەرە بەڕێزەیە کە ئێستا لە سوئید بە تاوانی کوشتاری
بەکۆمەڵی خەڵکی ئێران دادگایی دەکــرێ و بە گوێرەی بۆچوونی
میرزایی ئەوانیش هەموو قاڵتاخ بوون.
دەرکـــەوت کــاک بیووک مانای فــرەڕەنــدی قاڵتاخیش دەزان ــێ و
دەشیزانێ یەکێک لە ماناکانی ئەم وشەیە قاڵتاخی زینی ئەسپە و
دەکرێ ئاغای ئێژەیی وەک قاڵتاخی سەر پشتی ئەسپ لەسەر پشتی
پۆستەکەی داندرابێ و لە خۆیەوە هیچ دەسەاڵتێکی نەبێت .بەاڵم
قاڵتاخ چەند مانای دیکەی وەک حوققهباز ،دستبڕ ،گورگەبۆر و
گوێچکەبڕ و هیچوپوچیشی لێوە وەردەگیرێ .دوای ئەوەی بێژەری
بەرنامە ویستی الی خۆی شتەکە بۆ هونەرمەند ڕاســت بکاتەوە
و گوتی“ ،آقــای اژهای ،ڕییس محترم قوهی قضائیە” ،بەاڵم دوای
ئــەوەی وێنەی عەلی الریجانی هاتە سەرشاشە ،دیسان میرزایی
گوتی“ :الریجانیها؟” بۆیە گوتی الریجانییەکان هیچ بــەدووری
مەزانە مەبەستی ئەمە بووبێ الریجانییەکان بەشێک لە خێزانە دز و
دەستبڕ و قاڵتاخەکانی دیکەی کۆماری ئیسالمین .دیسان پێشکەشکار
گوتی ئەمە الریجانییەکان نییە و ئاغای عەلی الریجانی ،سەرۆکی
پێشووی مەجلیسە .کاتێکیش بەرنامەکە بۆ شوێنەوکەی تەنزەکەی
میرزایی دەستەودامنێی وێنەی خانمی فدریکا موگرینی بەرپرسی
پێشووی سیاسەتی دەرەوەی یەکێتیی ئەوروپا بوو ،دیسانیش کابرای
هونەرمەند بە بااڵی پێشکەشکاریدا ڕوانی و گوتی ئەوەی هاتبووە
ئێره؟
کابرای پێشەکشکاریش هیچی پێ نەما و گوتی ،ئادی ...لە مەجلیس
وێنەی سێڵفیشیان لەگەدا گرت.
بە لەبەرچاوگرتنی ئەوەی کە ئێژەیی و الریجانییەکان و ئەوانەی
لە دەستەاڵتی بەناو دادوەریـــی ئێران دەستێکیان هەبووە و ئەو
نوێنەرانەی ویستوویانە وێنەی سێڵفی گەڵ موگرینی بگرن و ئەوانەی
دواترێ سەرکۆنەیان کردوون ،هەموویان هاوکووفی ئێژەیی بن ،لە
نێو نیزامی “مووقەددەسی “کۆ-مار”ی ئیسالمیدا کەسێک بدۆزنەوە
قاڵتاخ نەبێ.
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تاوانی سیاسی
لە ناڕوونیی یاسادا
یەکێک لــە ئــاواتــەکــانــی کــۆمــەڵــگــەی مرۆیی
دەســـتـــەبـــەری م ــاف ــە ب ــن ــەڕەت ــی و ئــازادیــیــە
کــۆمــەاڵیــەتــیــیــەکــانــی مــرۆڤــە .خــەبــات بــۆ ئــەو
ئامانجەش ڕێگایەکی سەخت و دژواری بڕیوە
و بە شێوەی ڕێژەیی لە هیندێک واڵت گەیوەتە
ئاکام و لە زۆر واڵتــی داخ ــراوی سیاسییشدا
سەرەڕای تێچووی زۆریان بۆ چاالکانی مەدەنی
سەالح خزرپوور
و سیاسی ئەم هەواڵنە بەردەوامن.
کۆماری ئیسالمیی ئێران یەکێک لــەو حکوومەتە سەرەڕۆیانەیە
کە لە مــاوەی پتر لە چوار دەیە دەسەاڵتی خۆیدا بە هەموو توانای
سەرکوتگەرانەی خــۆیــەوە لــەدژی جیابیرانی جــواڵوەتــەوە .گرتن،
ئەشکەنجە ،سەپاندن و جێبەجێکردنی سزای ئێعدام بە تۆمەتەکانی
دژایەتی لەگەڵ خودا و فەساد لەسەر عەرز بەسەر چاالکانی سیاسی و
مەدەنی بەدرێژایی تەمەنی ڕێژیم درێژەی بووە .ئێعدامی بەندکراوانی
سیاسی کە لە کوردستان بە ئێعدامی  ٥٩الوی مەهابادی دەستی پێ
کرد و بە کۆمەڵکوژییەکەی ساڵی  - ١٣٦٧کەبەپێی ئامارەکان زیاتر
لە چوار هەزار بەندکراوی سیاسی لەو ساڵەدا ئێعدام کران -گەیشتە
لوتکەی خۆی ،سیاسەتی نەگۆڕی کۆماری ئیسالمی بووە.
چەمکی تاوانی سیاسی لە کۆمەڵگەی پێشکەوتوو و ئازاددا بابەتێکی
جێگرتوویە و ئــەوە بە مافی هەر هاوواڵتییەک دەزان ــدرێ چاالکیی
سیاسیی هەبێ و ڕەخنە لە ئەکت و ڕەفــتــاری سیاسیی دەســەاڵت
بگرێ .بەاڵم لە واڵتە داخراوەکاندا کە ئازادیی سیاسی و ڕادەربڕین
بە چاالکیی ئەمنیەتی دژی دەسەاڵت لێک دەدرێتەوە ،ڕەفتاری سیاسی
دەبێتە تاوان و سزای لەسەرە.
تاوانی سیاسی لە گشتییەتی خۆیدا بریتییە لە کردن یان نەکردنی
هەر کارێک کە ئاڵوگۆڕ لە ڕەفتاری سیاسیی دەسەاڵتی مەبەست بێ
و حکوومەت سزای بۆ لەبەرچاو گرتبێ .بەو پێیە تاوانبار (چاالک)
ی سیاسی ئەو کەسانەن کە لەپێناو خەم و پرسێکی گشتیی کۆمەڵدا
هەڵدەسووڕێن و لەدژی دەسەاڵت هەڵوێستیان هەیە و لەو سۆنگەیەوە
دەگــیــرێــن .کــەواتــە زیندانیی سیاسی بــاجــی بــیــرکــردنــەوە و ئەکتە
سیاسییەکەی دەدا و لەپێناو دادپەروەری و ئازادیی خەڵک و کۆمەڵگەیە
دەگیرێ و تاوانەکەی دەدا ،نەک بەرژەوەندیی شەخسیی خۆی.
تاوانی سیاسی لە سەردەمی مەشرووتەوە هاتۆتە نێو ئەدەبییاتی
سیاسیی ئێرانەوە ،بەاڵم لەگەڵ ئەوەدا کە گیانی هەزاران هەزار بەندیی
سیاسی گیراوە و بە دەیان هەزار کەس باشترین کاتەکانی تەمەنیان
لە پشت میلەکانی زینداندا بــەڕێ ک ــردووە ،کەچی تاوانی سیاسی
هەتا ئێستاش پێناسەی ڕوونی بۆ نەکرا .تا ئەو ڕادەیــە کە کۆماری
ئیسالمی ئیدیعا بکە تاقە یەک زیندانیی سیاسی لەو واڵتەکەیدا نییە و
ئەوانەی بەو ناوە ناویان دێ ،کەسانێکن کە لەدژی خودا و ئەمنییەتی
واڵت جوواڵونەتەوە .هەروەها بۆ سەرکوت و قەڵتوبڕی دژبەرانی
سیاسیش هەموو ڕەفتاری نایاسایی خۆیان بەیاسایی کردووە و لە
بەرژەوەندیی دەسەاڵت ڕێوشوێنیان بۆ داڕشتوون و بە کەمتری تێچوو
سەرئێشەی گەورەی ڕەخنە و دژایەتیی سەر خۆیان سووک دەکەن.
دەزگــا ئەمنیەتییەکان ئەم کارەیان بۆخۆیان تابڵێی ئاسان کــردووە.
بەندیی سیاسی هەتا شەرای مەرگ ئەشکەنجە دەکەن .ئەگەر لەژێر
ئەشکەنجەدا مرد کە مرد ،ئەگەریش گیانی دەرباز کرد ،بە ناچارکردنی
بە داننانی زۆرەملێ بە تاوانی نەکردوو ،تاوانی دژایەتیی خــودا و
ڕەسووڵی خودا و فەساد لەسەر عەرزیی دەدەنە پاڵ و خوێن و ژیانی
حەاڵڵ دەکەن .کۆماری ئیسالمی چل ساڵە ئەمنییەتی پۆلیسیی خۆی
بە نرخی ئەو سەرکوت و کوشتوبڕەی زیندانیانی سیاسی و لەبەنددا
ڕاگرتنی چاالکان و هەڵسووراوان پاراستووە.
ڕەوتی بەردرێژی پێناسەی تاوانی سیاسی لە ئێران دواجار ئەوەی
لێ کەوتەوە کە پاش مشتومڕی دەیان ساڵەی نێوان مەجلیس ،شوڕای
نیگابان و کۆڕی دیاریکردنی بەرژەوەندییەکانی نیزام یاسایەک لە
مجلیس بەو ناوە پەسند بکرێ کە نەک لە هیچ بڕگەیەکیدا مافی بەندیی
سیاسی لەبەرچاو نەگیراوە ،بەڵکوو خاڵ بە خاڵی لە بەرژەوەندیی
نیزامی سیاسیی واڵت و بەدڵی دەزگای داد و ناوەندە ئەمنیەتییەکان
داڕێژراوە .جارێ پێش ئەوە هەر لە قانوونی بنەڕەتیی کۆماری ئیسالمیدا
و لە ئەسڵی ١٦٨ی ئەم یاسایەدا هاتووە کە دادگاییکردنی تاوانبارانی
سیاسی دەبێ لە دادگایەکی ئاشکرا و بە بەشداریی هەیئەتی مونسیفە
و لە دادگای گشتی و دادگوستەرییەکاندا بەڕێوە بچێ .ئێستا ئەگەر
کارنامەی جەالییپوور و خەڵخاڵییەکان و پەروەندەی کۆمەڵکوژیی
زیندانیانی سیاسی لە دەیەکانی  ٦٠-٧٠ـش لەوال دابنێین ،دەبینین ئەوەی
بۆی نەگەڕاونەتەوە ئەو ئەسڵەی قانوونی بنەڕەتیی واڵت بووە .چونکی
ئێستاش چاالکانی سیاسی لە دادگای داخراو ،زۆربەیان بەبێ پارێزەر
و لە دادگاییکردنێکی چەند خولەکیدا تاوانی نەکردوویان دەدرێتە پاڵ
و دەزگای قەزایی و دادوەرەکان لەڕاستیدا باسکی ئیجڕایی و یاسایی
ناوەندە ئەمنیەتییەکانن .بەو مانایە بازجووەکان لە پەروەندەسازی بۆ
چاالکانی سیاسی و مەدەنی چییان گوتبێ و چییان ویستبێ ،دادگا
لەسەر ئەو دەڕوا .ئەم بابەتە لە کوردستان و بۆ چاالکانی سیاسیی
کورد چەند قات لە بەشەکانی دیکەی ئێران زیاتر وەڕاست دەگەڕێ.
لە بڕگەیەکی یاسای نوێی تاوانی سیاسیدا ڕەفتاری سیاسی تەنیا لە
ڕەخنەگرتن لە دامودەزگا حکوومەتییەکان و بەڕێوەبەریی ناوەندەکانی
سیاسیی واڵتــدا کــورت کــراوەتــەوە ،ئەویش بــەو مەرجە کە ئەمانە
نیازپاکیی لەپشت بووبێ و بە مەبەستی چاکەکاری هاتبن ،نەک هەوڵ
بۆ بردنەژێر پرسیاری دەسەاڵت و هەوڵدان بۆ گۆڕینی! ڕەخنەگرتن لە
ڕێبەری و دامودەزگای سەرکوتیش کە بڤەیە و باسی سەرە!
الیەنێکی دیکەی ئەم یاسایە ناڕوونیی پێناسەکە و ئەو سەاڵحییەتەیە
کە بە دادگــا و قــازی دراوە کە بە لێکدانەوەی خــۆی دەستنیشانی
بکەن چ ڕەفتار و کردەیەک دەتوانێ تاوانی سیاسی بێ و کام دەچێتە
چوارچێوەی ئەمنییەت لەدژی نیزام! سروشتییە کە لە ئێراندا دەزگای
قەزایی نەک سەربەخۆ نییە ،بەڵکوو وەک گوترا باڵی جێبەجێکاری
ناوەندە ئەمنیەتییەکانە و ڕوونە کە هەموو هاوکێشەکان لە بەرژەوەندیی
دەسەاڵت دەشکێنەوە.

کۆمەڵگەی کوردستان و بزووتنەوە مەدەنییەکان
ڕۆژە ســەخــتــەكــان مــرۆڤــی بــەهــێــز دروس ــت
دەكــەن و سەنگی كۆمەڵگەكان دەبــێ لە ڕۆژە
سەخت و دژوارەکاندا لێک بدرێتەوە .ئێمەی كورد
خاوەنی مێژوویەکین پڕ لە ملمالنێ و ئازایەتی و
داكۆكی لەسەر مافە ڕەواكانمان ،خاوەنی هێزێكی
خۆبەخش و لەخوبوردوو بە ناوی پێشمەرگەین،
پێشمەرگەیەك كە لە شاخ و شاردا بە دەستێكی
چەكی هەڵگرتووە و بە دەستێكی قەڵەم و لە
هەموو گرینگتر گەورەترین سامانی ژیانی کە
گیانی بێ ،دەیبەخشێ بۆ وەی نەوەكانی داهاتووی
نەتەوەكەی ژیانی سەربەست و ئازادیان هەبێ.
لــە کــەشــی ئــاشــتــی و ئــارامــی و فــەرعــانــێــدا
دەســتــەبــەری ســەركــەوتــنــەكــان و وەدیــهــاتــن و
مــســۆگــەركــردنــی ئـــاوات و ئامانجەكان ڕەنگە
ئاسان بن ،بەاڵم تامی سەركەوتنێك لە بنی دداندا
دەمێنێتەوە كە لە كاتی دژواری و سەختیدا وەچنگ
بكەوێ .ئەم نووسینە باس لە کەسانێک دەکا كە
ئەركی قورسیان لە كۆمەڵگەدا وەئەستۆ گرتووە و
بۆ پاراستنی بایەخەکانی کۆمەڵگە تێچوو دەدەن،
کەسانێک کە “چاالكانی مەدەنی”یان پێ دەڵێن.
هاونیشتمانیی ئاگا و زانــا هەوێنی پێشكەوتنی
كۆمەڵگەیە وكــۆمــەڵــگــەی پێشكەوتوو كاتێك
درووس ــت دەبــێ كە هــەركــەس لەجێگەی خۆی
ئەركەكەی بەجێ بێنێ و بەنیسبەت دیاردەکانی
کۆمەڵگەوە بێهەڵوێست نەبێ.

ڕوحی کۆمەڵگەی مەدەنی و ڕووناکبیری دا و
ئەم بوارەی بۆ ڕێژیمی تازە خوڵقاند تا بە زەبری
سەرکوت ئیدئۆلۆژیی خۆیان بەسەر کۆمەڵگەدا
بسەپێنن .بەاڵم ئەوەی ئەوان نەیاندەزانی ئەمە
بــوو کــە کۆمەڵگە ڕێــگــەی خــۆی دەدۆزێ ــت ــەوە.
بۆیە هەر زۆر زوو ڕووی ڕاستەقینەی ڕێژیمی
ئیسالمی دەرکــەوت و خەڵک بۆیان دەرکــەوت
کە ئەو پەڵەهەورە چڵكنەدا بارانی ڕەحمەتی پێوە
نییە و دەبێ لە ئاسمان ڕاماڵدرێ .ئیدی بزووتن و
جموجۆڵ و ناڕەزایەتییەكان لە کۆمەڵ دەستیان
پێ كردەوە و ،ئەکتی چاالكانی مەدەنی گرینگیی
خۆی پەیدا كردەوە.
“ ”NGOو ڕێكخراوە مەدەنییەكان و کارکردیان
لەسەر کۆمەڵگە هەمووكات چەكێكی بەهێزی
خــەڵــك ب ــووە تــا کەمایەسییەکانی کۆمەڵگەی
پێ قەرەبوو بکاتەوە و بۆشایی خۆدزینەوەی
دەســەالت لە بەرپرسایەتییەکان پڕ بکاتەوە و
بــە هــاوکــاریــی خەڵک لەپێناو بەرەوپێشبردنی
کــۆمــەڵــگــەدا هــەنــگــاو بــاوێــن .نــمــوونــەی دیــاری
ڕێكخراوە مەدەنییەكانی ڕۆژهەاڵتی كوردستان
لە ڕێکخراوەکانی “ژینگەپارێزی” و فێرگەکانی
“زمــانــی کــــوردی” و ئــەنــجــوومــەنــە ئــەدەبــی و
هونەری و کۆمەاڵیەتییەکاندا خۆیا دەبن .بەاڵم
ئــەم جموجۆاڵنە بەبێ تێچووش نییە .ناوەندە
سیاسی و ئەمنییەتییەکانی ڕێژیم کە چاویان

ئــەگــەر بــاوڕمــان بــەوە هەبێ کــە هەموومان
لەبەرامبەر کۆمەڵگەکەماندا بەرپرسین ،ڕەنگە
ساناترین واتا ئەوە بێ كە هەر شارۆمەندێكی
ئاگا و بەهەڵوێست دەتوانێ چاالكێكی مەدەنی
بێ .لە كۆمەڵگە ڕۆژهەاڵتییەکاندا هەموو كار و
ئەركێكی فەرهەنگی و ویستخوازی و داکۆکی
لەسەر ماف بە ئەركی تاقمێكی تایبەت دەزانن
و هەر ئەوەش هۆكارێك بووە بۆ چەقبەستوویی
ئــەم كۆمەڵگەیانە .كاتێك كێشە و ناكۆكییەك
ڕوو دەدا هەموو چاوەڕوانی ئەوەن كە كەسێكی
تایبەت هەستێ و كێشەكە چارەسەر بكا ،بەاڵم
كەس ناڵێ كە هەڵوێستگرتنی منیش دەتوانێ
شوێن لەسەر گۆڕینی ڕەوتــی كێشەكان دابنێ.
ئەو بیرۆكە لە كۆمەڵگەیەكەوە سەرچاوە دەگرێ
كە بە دەیــان و ســەدان ساڵ تووشی جیاوازیی
چینایەتی و کەلێنی کۆمەاڵیەتی بووە و توێژی
سەردەست توانای پرسیار و جووڵەی لە توێژی
ژێردەست زەوت کردووە.
ئــەم دۆخــە گشتییە لــە مــێــژوودا کۆمەڵگەی
ئێمەش دەگرێتەوە .بەاڵم پاش گۆڕانكارییە قووڵە
کۆمەاڵیەتی و سیاسییەکان و پاش دامەزرانی
حیزبە سیاسییە پێشڕەوەکانی وەک “کۆمەڵەی
ژیانەوەی کورد” و “حیزبی دێموکراتی کوردستان”
و کــار و کــردەوەکــانــی “کــۆمــاری کوردستان”؛
کۆمەڵگەی کوردی ڕێچکەی خۆی کردەوە .ئێمە
هەر لەو سەردەمدا بەشداریی ژنان و الوان و
تــوێــژەکــانــی خــــوارەوەی کــۆمــەڵ لــە کــاروبــاری
سیاسی و کۆمەاڵیەتیی کۆمەڵگەدا دەبینین و کارە
فەرهەنگی و ڕووناکبیرییەکانی حیزبی دێموکرات
و کۆماری کوردستان دەرکــی ڕاستییەکانی بە
ڕووی خەڵکدا کردەوە و شەپۆلەکانی تێگەیشتنی
گشتیی خێراتر کرد .ئەمە دەسپێکی شکاندنی ئەم
تابۆیە بوو کە تەنیا هەر چینێکی تایبەت نابێ
و ناتوانن کۆمەڵگە ئاراستە بکەن و کۆمەڵ ئی
هەمووانە و بە هەمووان دەکرێ بەرەوپێش ببرێ.
بە هاتنەسەركاری ڕێژیمی ئیسالمی كۆمەڵگەی
ئێران بە دیان ساڵ پاش كــەوت .یەكەم هەنگاو
بۆ كوێركردنەوەی بیروهزری کۆمەڵگە داخستنی
زانكۆكان و دەركردنی مامۆستا و خوێندكارانێك
بوو كە بیروڕایان لەگەڵ ڕێژیمی تازەدا جیاواز
بوو .داخستنی زانكۆكان گەورەترین زەربەی لە

بەرایی دیتنی ئەو چاالکییانەیان نییە ،هەمیشە
بۆ ئــەوان لە بۆسەدا بــوون تا بە دانــی تۆمەتی
بێبنەمای ئەمنیەتی لەپاڵ ئەو چاالکانە ،بەر بە
جووڵەکانیان بگرن؛ بۆیە کەم نین ئەو چاالکانەی
لە پێناو ئەو بەها و بایەخانەی کۆمەڵدا دەگیرێن،
ئەشکەنجە دەکرێن ،سزای زیندانی درێژخایەنیان
بەسەردا دەسەپێ و تەنانەت گیانیشیان دادەنێن.
بۆیە دەتوانین بڵێین کە چاالكی مەدەنی ئەو كەسە
ئاگا و خەباتکارەیە كە بە بوێرییەوە ژیانی خۆی
بــۆ پێشکەوتنەکانی کۆمەڵگە تــەرخــان دەكــا و
پارێزەری بەها و بایەخەکانی کۆمەڵگەیە و بەگژ
سیاسەتی سەرکوت و داگیرکاریی دەسەاڵتدا
دەچێتەوە.
هەڵبەت مەرج نییە كە چاالكی مەدەنی حەتمەن
پەیوەستی ڕێكخراو بێ تاكوو خاوەنی ئەو ئەکتە
کۆمەاڵیەتییە بێ ،بەڵكوو هەركەس لەجێی خۆیدا
و بەپێی توانا و هەڵوێستەكانی دەتوانێ چاالكێكی
مــەدەنــی بــێ .كــەوابــوو ئێمە دەبــێ فێر بین كە
هەركاممان لەجێی خۆماندا سەنگ و قورساییمان
هەیە و دەتــوانــیــن كەسێك بین كــە بــەكــردەوە
ڕۆڵمان هەبێ لە ڕووداوەكانی کۆمەڵگەكەماندا و
دەوری خۆمان بەباشی بگێڕین.
ی ــەك ل ــەو خــااڵنــەی كــە ڕێــكــخــراو و كەسە
مەدەنییەكان دەبێ بەدوادا چوونی بۆ بكەن ،هۆكاری
ڕوودان ــی كێشەكان و ڕێــی چارەسەركردنیانە.
پرس و كێشەكانی کۆمەڵگە دەرەنجامی بێئاگایی
خەڵك لە مافەكانیان و سیاسەتی هــەاڵواردن و
دژبەرانەی دەسەاڵت و دەوڵەتانە ،دەوڵەت وەكوو
پێکهاتەیەکی خزمەتگوزار ئەركەکەی ئیدارەدان
و پێشخستنی کۆمەڵگەیە لە هەموو بوارەکانی
ئابووری ،فەرهەنگی ،دەرمانی ،زانستی و . ...بەاڵم
كاتێك دەوڵەت نانی هاری گرتە دەمەوە و خۆی
لــەم ئەركانە بــوارد ،کارکرد و ڕۆڵــی چاالكانی
مەدەنی دیارتر دەبێ .چاالکانی مەدەنی ئەرکەکانی
خۆیان دەناسن و بە هەڵوێست و تێکۆشان و
بەرنامەکانیان هەوڵی وشیارکردنی کۆمەڵگە،
پڕکردنەوەی کەلێنەکان و نەهێشتنی نوقسانییەکان
دەدەن .ئەو نموونەی كە لە ڕۆژهەاڵتی كوردستان
وەكوو کۆمەڵگەی مەدەنی لە حاڵی شكڵگرتن دایە
هەنگاوێكی سەركەوتووانەیە و بە الیەنێکی دیار
و جیدی لە خەباتی نەتەوەیی دادەنرێ و ئەگەر

هیوا بابایی

گشتگیرتر بێ و یەكڕیزی کۆمەڵگەی لەگەڵ بێ،
دەسکەوتەکانیش زیاتر دەردەکەون.
بــۆیــە ب ــاس لــە یــەکــڕیــزی دەک ــەی ــن ،چونکی
گەورەترین زەربە کە لە شۆڕش و بزووتنەوەكانی
گــەلــی ك ــورد کــەوتــووە ،نــەبــوونــی یــەکــڕیــزی و
یەكهەڵوێستی خەڵك لە کۆمەڵگەدا بووە.
یــەك لــەو پیالنەکانی ڕێژیمە دیكتاتۆرەكان
بۆ پێشگرتن لە خەباتی مەدەنی گواستنەوەی
كێشەكانە لــە قۆناغێکەوە بــۆ قۆناغێكی دیكە
و دروستكردنی كێشەی نوێیە .بۆ نموونە با
كــاردانــەوەكــان بەرانبەر بە گرانبوونی بەنزین
لە دوو واڵتی فەڕانسە و ئێران و ئاكامەكەیان
بەراوەردێك بكەین .كاتێك لە ساڵی  ١٣٩٧دەنگۆی
گرانبوونی بەنزین لە واڵتی فەڕانسە هاتە گۆڕێ،
ڕێــكــخــراوە مەدەنییەكان و خەڵكی ئــەو واڵتــە
بەگشتی گوشاریان خستە ســەر دەوڵ ــەت كرد
و تۆمارێكیان واژۆ كرد كە ئەم كارە ئاكامێكی
باشی لێ ناكەوێتەوە و باش وایە دەوڵەت خۆ لەم
ئەزموونە نەدا .بەاڵم دەوەڵەت بەنزینی گران كرد
و بۆ ماوەی چەند مانگ خەڵك واڵتی فەڕانسەیان
بە حاڵەتی نیوەداخراو دەرهێنا و نەتەنیا پارەی
بەنزینیان گــەڕانــدەوە سەر جێی خــۆی؛ بەڵكوو
لەگەڵ ئــەوەدا چەندها پرسی دیكەشیان وەكوو
زۆركــردنــی حــەقــدەســتــەكــان و کــەمــکــردنــەوەی
ماڵیاتی كەسانی خانەنشین و كەمداهاتیشیان
لەگەڵ هێنایە گــۆڕێ .بــەاڵم لەكاتی گرانبوونی
بەنزین لە واڵتی ئێران لە ساڵی ١٣٩٨دا خەڵك
بــەبــێ پشتیوانی و بــوونــی ڕێــكــخــراوێــك و بە
شــێــوەی گشتی ڕژان ــە ســەر شەقامەكان و بۆ
ماوەی چەند ڕۆژ درێژەیان بە خۆپیشاندانەکان
دا .بەاڵم دەوڵەت بە هێنانەگۆڕی بەنزینی سەهمیە
و كارتی سووتەمەنی و دانی وادەی ئەوەی ئەو
بــڕە پــارەیــەی کە لە گرانبوونی بەنزین دەست
دەکەوێ ،دەگەڕێتەوە بۆ خەڵك؛ کەڵکەڵەی خەڵكی
لەسەر كێشە سەركییەكە گواستەوە بۆ سەر
ئــەوەی كە ئەگەر زوو فریای وەرگرتنی كارتی
سووتەمەنی نەكەون ئەو بڕە بەنزینەیش کە بە
یارانە دەدرێ لە دەستیان دەڕوا .هەر ئەو شتە
بوو بەهۆی ئەوەی ئەوانەی تا ڕۆژی پێشتر لە
ڕیزی خۆپیشانداندا بوون بڕۆنە سەفی وەرگرتنی
كارتی سووتەمەنییەوە .ئەو پێگیرنەبوونە لەسەر
بەدەسهێنانی مافە زەوتكراوەكان بەهۆی نەبوونی
باوەڕبەخۆبوون لەنێو خەڵك دایــە و نەبوونی
ڕەوتێكی یەكگرتوو لە کۆمەڵگەدا و هۆكارێكی
دیكەشی بوونی ڕێژیمێكی دڕنــدە و بــەدوور لە
هەر چەشنە بنەمایەكی مرۆڤانە لە ئێران دایە.
خەڵك وەكوو تاکەکانی چاالكی مەدەنی دەبێ ئەو
شتە فێربن كە پێداگری لەسەر ماف تەنیا ڕێگەی
سەركەوتنە و نابێ تاكوو كێشەیەكیان چارەسەر
نــەبــووە دەســت لە داخوازییەکانیان هەڵبگرن.
یەكەم لەبەر ئەوەی ئەگەر لەسەر پرسێك پێداگر
بووین و بەدەستمان هێنا هــەم خەڵك زۆرتــر
بــاوەڕ بەخۆ دێنن و هەم ڕێژیمیش دەزانــێ كە
خەڵك ئاگابوونەتەوە و فریوی وادە و قەواڵەی
بــەتــاڵ نــاخــۆن .دووهــەمــیــش ئــەو یەكڕیزییەی
ی دێ و خەڵك لە مانای یەكگرتن
مەبەستمانە بەد 
و ئەو دەسەاڵتەی یەكڕیزی بە خەڵكی دەبەخشێ
بەباشی تێدەگا .گەورەترین كارەسات ئەوەیە كە
ئێمە ئارێشەیەک بە هاتنی كێشەیەكی نوێ لەبیر
خۆمان ببەینەوە و بەجێی ئــەوەی كە چاومان
لە ئەسڵی بابەتەكە بێ خۆمان سەرقاڵی شتە
الوەكییەكان بكەین .بابەتێکی گرینگی دیکەی
پێوەندیدار بــەو باسە ڕۆڵــی میدیایە .لە ئێران
لەحاڵێکدا دەســــەاڵت دەســتــی بــەســەر هەموو
جــومــگــەكــان و یــەك لــەوانــە میدیا داگــرتــووە،
ك ــاری چــاالكــانــی مــەدنــی ئــەســتــەمــتــرە ،چونکی
نەک ناتوانێ لە مێدیای گشتی کەلک وەرگــرێ،
بەڵکوو دەسەاڵت هەر ئەو مێدیایەی بەدژی بەکار
دێنێ .لێرەدایە کە بوونی میدیای سەربەخۆ یان
هاوكاریی ئۆپۆزیسیۆن و مێدیاکەیان دەتوانێ
یارمەتیدەرێكی باشبێ.
لەبیرمان بێ کە كاری چاالكانی مەدەنی تەنیا
ئەوە نییە كە تەنیا لەكاتی كێشەكاندا دەربكەون و
ناڕەزایەتییەك دەرببڕن ،بەڵکوو چاالکیی مەدەنی
ڕەوتێکە و بەردەوام دەبێ لەگەڕدابێ.
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مەحموود نەیکەی ،مەحموود نەیڵێی
مەحموود دەمری!

ڕەزا دانشجوو
مینە ،دەروێ ــش بــوو ،بــەاڵم دەروێشێکی تــەواو
جیاواز لە هاوڕێکانی ،خۆشەویستی جەنابی شێخ
بوو و نووری چاوی .لە دانیشتنەکانی جەنابی شێخ
لەگەڵ موریدەکانیدا ،مینە هەمیشە لە ســەرەوەی
مەجلیس و لە پەنای شێخ دادەنیشت ،یان کاتێک
شێخ دەچوو بۆ دیتنی موریدەکانی ،مینە هەمیشە لە
دەستی ڕاستی جەنابی شێخ دەڕۆیشت و زۆر جار
شێخ حاجەتی موریدەکانی حەواڵەی مینە دەکرد و
دەیگوت بە مینەی بڵێن .لە بەزمی دەروێشەکاندا مینە
دەوری تایبەتیی هەبوو ،بۆ هێندێک کاری تایبەت
تەنیا مینە ڕیگەپێدراو بوو ،بۆ وێنە دەروێشەکانی
دیکە تەنیا ئیزنی المپخواردنیان هەبوو ،بە اڵم مینە
هەم تیغی دەخوارد و هەم ئیزنی شمشێر لەخۆدانی
هەبوو .زۆرێک لە دەروێشەکان ئاواتەخواز بوون
لــەالی جەنابی شێخ پێگەی مینەیان هەبێ .هەموو
لــەســەر ئــەو بـــاوەڕه ب ــوون کــە دوای شــێــخ ،مینە
دەبێتە جێگرەوەی .کەس نەیدەزانی مینە چۆن بەو
پێگەیە گەیشتووە ،الی جەنابی شێخ دەروێشی زۆر
قەدیمیتر هەبوون .هەڵبەت با ئەوەش بڵێین مینەش
تەواو بەپێی ئامۆژگارییەکانی شێخ کاری دەکرد و
لە قسەکانی ئەو بە موو الی نەدەدا .مینە هەرچەند
زۆر گوێ لە زاری جەنابی شێخ بوو .بەاڵم عادەتێکی
خراپی هەبوو و جاروبار لە خۆی دەردەچوو .هەر
ئــەوەش بوو بە هۆی دووربــوونــەوەی لە شێخ .تا
ئەو جێگایەی کە لە نیزیکی شێخ دوور خرایەوە و
ێ وەرگیرایەوە.
تەنانەت شەڕەفی دەروێشبوونیشی ل 
ئێستاش کەس نەیزانی بۆچی مینە وا بەیەکجاری لە
بەرچاوی شێخ کــەوت .هەر کەس شتێکی دەگوت.
هێندێک کەس دەیانگوت مینە دزیی لە شێخ کردووە،
خەڵکانێک دەیانگوت بە چاوی خۆیان مینەیان دیوە
خەریکی کاری خراپ بووە و بەشێک دەیانگێڕایەوە
کــە مینە دوور لــە چــاوی شێخ و بــێ ئیزنی ئەو
نووشتووی بۆ خەڵک نووسیوە و ئەوەش بە گوێی
جەنابی شێخ گەیشتۆتەوە .هەرچی بوو مینە بوو بە
مەغزووبی جەنابی شێخ و دەرکرا .هەڵبەت مینە بۆ
خۆی لە سەر ئە باوەڕە بوو کە ئەوانە هەموو درۆن
و دستکردی خودی جەنابی شێخن ،لەبەر ئەوەی
دەزانێ خەڵک مینەیان زۆر خۆش دەوێ و دەترسێ
پێگەی خۆی لەنێو دەروێش و موریدەکان لەدەست
بدا .مینە دەیگوت ئەوەی خەساری بینیوە شێخ بووە
نەک ئەو و درەنگ یان زوو شێخ پەشیمان دەبێتەوە
و داوای لێبوردنی لێ دەکا. ...
***

سااڵن تێپەڕ بوون و هیچ ڕووی نەدا ،بەاڵم مینە
زۆر پێداگرتر لە ڕابردوو لەسەر ئەو باوەڕە مایەوە
کە لە کۆتاییدا شێخ هیچ چارەیەکی نامێنێ ،بێجگە
ێ بکا و ڕۆژ بە ڕۆژیش
لەوەی داوای لێبوردنی ل 
زیاتر لە کردەوەی خۆی پەشیمان دەبێتەوە ...ڕۆژێک
تــەواو بەهەڵکەوت مینە لە بەزمی دەروێشەکانی
شێخ بەشدار بوو ،زۆر بە نابەدڵی خۆی ڕاگرت تا
مەجلیس بەجێ نەهێڵێ ،جاروبار بە دزی چاوێکی لە
شێخ دەکرد بزانێ لەوی دەڕوانێ یان نا...
بــەزمــەکــە وردە وردە گ ــەرم بــوو و دەروێ ــش
کەوتنە دەفلێدان و جەزم بوون ،مینەش کەم کەم
گەرم داهات ،هەرچی خۆی ڕاگرت نەیتوانی ،توانای
دانیشتنی نەبوو ،جاروبار سەرێکی ڕادەوەشــانــد.
ئەوانەی هەر پێ دەروێــش نەبوون و پێی تاقمێک
منداڵی تازە پێگەییشتوو بوون .زۆر بەخێرایی خۆی
گەیاندە ناوەندی کۆڕەکە و دەستی کرد بە زیکر و
جەزم بــوون ،باش کە گەرم بوو دەستی برد بۆ
گڵۆپی ژورەکە و لێی کردەوە تا بە یادی دەورانی
کۆن بیخاتە نێو زاری و بیخوا .یەک لەوانەی کە لە
دەرەوەی کۆڕەکە خەریکی دەفلێدان و زیکرکردن
بوو ،هاوڕێی کۆنی مینە بوو .ئەو دەیزانی کە مینە
دەروێــشــی شێخ نــەمــاوە و دی ــارە ناشتوانێ ئەو
ێ
کارە بکا ،تێ مابوو چ بکا ،نە دەیتوانی دەف بەج 
بێڵێ و زیکر نەکا بۆ ئــەوەی بچێ مینەی ئاگادار
بکاتەوە ،چونکە دەبــوو بە هۆی پچڕانی بەزمەکە
و تووڕەیی شێخ و جەماعەت .لە الیەکی دیکەش
نەیدەتوانی بێخەیاڵی هاوڕێی دێڕینی بێ .خۆی نە
دۆڕاند و زۆر ژیرانە وێڕای درێژەدان بە دەفلێدان
ی دا مینە لە ئاکامی
هەر لەسەر ڕیتمی خۆی هەوڵ 
کارەکەی ئاگادار کاتەوە .بۆیە دەستی کرد بە گوتنی
ئەم بەندە کە“ :مینە نەیکەی ،مینە نەی خۆی ،مینە
دەمری”.
کاتێک مەحموود ئەحمەدینژاد لە هەڵبژاردنەکانی!
ســەرۆککــۆمــاریــی ســاڵــی  ١٣٨٤وەک بـــراوەی
ئاکامی هەڵبژاردن ڕاگــەیــەنــدرا ،زۆریــنــەی پسپۆڕ
و شــارەزایــانــی سیاسیی ســەرســام کــرد کە چۆن
ڕێبەری ڕێژێمی ئێران حازرە هاشمیی ڕەفسەنجانیی
هاوڕێی پەنجا ساڵەی خۆی کە هەر بە ڕیوایەتی
تــەواو ناڕاستی ئــەو بــوو بە ڕێبەر ،وا بەئاسانی
هەڕاج و چرووک بکا و جێگەی ئەو بدا بە کەسێک
کە هیچ پێگەیەکی لە سیاسەتی ڕێژیمدا نییە ،تەنانەت
بەشێکی زۆر لە خەڵک هەر ناشیناسن .بەاڵم زۆر
زوو ئاشکرا بوو کە مەحموود هەر بە قوالپی خودی
ڕێبەری ڕێژێم و هەر بۆ ئەم مەبەستەش گیراوە.
لێکدانەوەی ڕووداوەکانی سااڵنی دواتر خامنەیی
گەیاندە ئەو قەناعەتە کە بەڕاستی ڕاوەکــەی زۆر
باش و بێ عەیب بــووە .ئاغا تاریفی مەحموودی
دەکرد و مەحموود باسی گەورەیی ئاغای دەکرد.

مەحموود هەمیشە الی ئاغا بوو ،گوێ لەمست و
بێدەنگ بــوو .لە ڕاستیدا مەحموود زۆرتــر ئیشی
ئاغای دەکــرد و بێ ڕێنمایییەکانی وی نەدەچووە
پێش .قسەی مەحموود قسەی ئاغا بوو .ئەو پێوەندییە
زۆر بەباشی دەچووە پێش تا ئەوکاتەی مەحموود
هەستی کــرد بە ڕادەی پێویست گــەورە بــووە و
دەتوانێ داوای شتی گەورەتر بکا .ئەوە سەرەتای
بەدبەختییەکانی مەحموود بوو .زۆر زوو مەحموود
لە بەرچاوی ئاغای کەوت و بۆوە بە مەحموودی
جــــاران .هــەرچــەنــدە مــەحــمــوود ئێستاش لەسەر
ئەو بــاوەڕەیــە کە تەنیا ئەڵتەرناتیڤ بۆ مانەوەی
کۆماری ئیسالمییە و درەنگ یان زوو ئاغا پەشیمان
دەبێتەوە و داوای لێبوردنی لێ دەکــا .تەنانەت لە
هەڵبژاردنەکانی! ئــەم ساڵی سەرۆککۆمارییش
دوای ئەوەی لەالیەن شۆرای نیگابانەوە ناوی لەنێو
پاڵێوراوانی کۆتایی ڕانەگەیاندرا ،مەحموود تا ڕۆژی
هەڵبژاردن هیوادار بوو ئاغا کارێکی بۆ بکا ،بەاڵم
دیسان هیچ ڕووی نەدا.
پەلەقاژەکانی جاروبارەی ئەم سااڵنەی مەحموود،
دوای ئــــەوەی لــە جــومــگــەی یــارانــی ئــاغــا دوور
خرایەوە ،بۆ مانەوە لەنێو دەسەاڵتدا هەر درێژەی
هەبوو .لە کاتێکدا لێکدانەوەی ڕووداوەکــانــی ئەم
چەند ساڵە نیشانیدا مەحموود بۆ کۆماری ئیسالمی
مۆرەیەکی تەواو سووتاوه و لە الیەکیتر باسکردن
و کەڵکوەرگرتنی لە تاقمێک وشەی تەواو ناڕێک
لەگەڵ ئەدەبیاتی ڕێژێمی کۆماری ئیسالمی وەک
بەرابەری و یەکسانی ،ئازادیی دەربڕینی بیروڕا و...
بۆ وەدەستهێنانی دڵی خەڵک ،لە کاتێکدا کە خەڵک
چیتر گوێبیسی قسەی کەسێک لەنێو دەستەاڵتدا نین،
ئاکامێکی زۆرباشی بۆ مەحموود لێ نەکەوتەوە.
هــەرچــەنــدە مــەحــمــوود بەپێی عـــادەت هەمیشە
جۆرێک قسە دەکا کە هیچ کەس تێناگا باسی چی
دەکا ،بەاڵم هێندێک جار لە خۆی دەردەچێ و باسی
بڤەکان دەکا کە ئەوەش دەبێتە هۆی ئەوەی ڕەنگە
خۆی تووشی مەترسی بکا .لەم ڕۆژانەشدا هەواڵ
گەیشت کە مەحموود مێز و کورسییەکی لەبەر
دەرکی ماڵەکەی داناوە و خەریکی وەرگرتنی سکااڵی
خەڵک و لەقسان بەدواچوون بۆ کێشەکانیانە .جا
هێشتا ڕوون نییە کە ئەمە دووکان و بازارە دایناوە،
یان دیسان دەیــەوێ بۆ جــەزم بــوون وردە وردە
خۆی گەرم کا و بێتەوە نێو کۆڕی کۆنەیارانەوە.
بە دڵنیاییەوە بۆ کەسێک کە هاوڕێی پەنجا ساڵەی
خۆی وا سادە و ساکار لە کاتی مەلەکردندا بێدەنگ
کرد ،بێدەنگکردنی مەحموود زۆر دژوار نییە .بەاڵم
تۆ بڵێی کەس هەبێ مەحموود ئاگادار کاتەوە و پێی
بڵێ “مەحموود نەیکەی ،مەحموود نەیڵێی ،مەحموود
دەمری”. ...

دوای شەڕەکەی نەغەدە
ئەگەرکەسێک لە دوورەوە دیمەنی ئەو دوانیوەڕۆ
گەرمەی هاوینێکی سەروبەندی ئینقالبی ببینیبوایە،
دەیدی کە پێمەڕەکەی مام سمایل لە خۆی درێژترە
و بە زەحمەت و بە هانکەهانکێکی زۆرەوە خەریکە
هەڵیدەسووڕێنێ و پاستاوە قوڕەکەی پێ ئەم بارە
و بار دەکا .بەڕواڵەت شێرزاد لەو بەرەوە و لەسەر
قوڕێکی دیــکــە خەریکی خشت بــڕیــن ب ــوو ،بــەاڵم
تەنیا جەستەی لــەوێ بــوو و هــەر خــودا دەیزانی
مەلی خەیاڵی لە کوێ لەنگەری گرتووە .شێرزاد بە
دەستەکانی بەقەت خشتێک قوڕەکەی لێ کردەوە و
توند فرێی دایە نێو قالبە دارەکەوە .پاش ئەوەی هەر
پێنج خانەکەی پڕ کــرد .دەستی دایــە ئاسنی بەناو
سەربڕ و قوڕە زیادەکەی لێ کردەوە و هەستایە سەر
پێ و لە ڕیزی خشتەکانی پێشووی خۆی قالبەکەی
ڕۆکــردە سەر ئــەرزی .پاشان بۆ خاوێنکردنەوەی
قالبەکەی ،قالبەکەی بە ئــەرزی دادا و ڕمبەی لە
ئەرزەکە هێنا .هێندە ئەم کارە ئاسایی و دووپاتە
بوو ،تەنانەت زارای خوشکی و ڕەئووفی ئامۆزای کە
سەریان بەردابۆوە و خەریکی کار بوون ،ڕمبەکەیان
نەبیست .بەاڵم هەموویان بە دەنگی ئەهاکەی مام
سمایل ڕاچڵەکین و سەریان هەڵێنا و سەیری مام
سمایلیان کرد .شێرزاد بینی مامی بەپەلە لە قوڕەکە
هاتە دەرێ و بە بنی القی خەریکە قوڕی القەکەی
دیکەی لێ دەکاتەوە .باریکیی القە ڕەشەکانی مام
سمایل ڕەنگبێ لە دوایین شتەکانی ئەو ڕۆژە بن کە
لە مێشکیدا مابۆوە.
چاوەکانی مام سمایل لە دووری دەڕوانی .هەموو
بەخێرایی ڕوویان بۆ ئەو الیە وەرسووڕاند کە ئەو
سەیری دەکرد .دواتر کە مام سمایل لەنێو ڕەزایەدا
ماشێن لێی دا و پانی کــردەوە ،شێرزاد بێجگە لە
القەکانی مامی ،چرچیی چاوەکانی مامیشی دەهاتە

پێش چاوی کە لە دوانیوەڕۆیەکی گەرمی هاوینێکی
سەروبەندی ئینقالبدا سەیری مەیدانی ماڵی عەواڵ
و وانی دەکرد .مامی بەپەلە دەستی درێژ کردبوو
و پێمەڕەکەی لەنێو قۆڕەکە دەرکێشابووە دەرێ و
بە هەردوو دەستی پێمەرەکەی وەک ڕمێک گرتبوو
و بەرەو مەیدانی عەواڵ و وان هەاڵتبوو .بەاڵم پێش
ئــەوەی هەڵێت گوتبووی :وەرن شــەڕی کــورد و
عەجەمە.
پـــاش ش ــەڕەک ــە ڕەئـــــووف کــە شـــەڕەکـــەی بۆ
پاسەبانەکە گێڕابۆوە گوتبووی :هەموو ئەم ڕووداوە
سی چرکە بووە .پاسەبانەکە بە شێرزادی گوتبوو:
تۆ لە جەنگەی شەڕەکەدا لەکوێ بــووی؟ شێرزاد
چووبووە نێوەڕاستی فەنەرەکان ڕاوەستابوو و
گــوتــبــووی :لێرە ب ــووم .زارا و ڕەئـــووف لەسەر
قوڕەکە بوون و مامیشم خەریک بوو قوڕێکی تازەی
دەگرتەوە.
پاسەبانەکە گــوتــبــووی :مامت کــە هــەاڵت ئێوە
چیتان کــرد؟ شێرزاد نەیگوتبوو ئێمەش بە دوای
مامدا هەاڵتووین بۆ ئەوەی فریای شەڕەکە بکەوین.
ڕەئــووفــیــش بــاســی پــێــمــەڕە هەڵگرتنەکەی خۆی
نەکردبوو .زارا گوتبووی :من نەچوومەتە پێشێ.
هەموو سەریان بۆ لەقاندبوو کە ڕاست دەکا .تەنانەت
پاسەبانەکەش سەلماندبووی کە زارا بە القێکی شەل
و بە بەژنێکی ورد و کز و الوازەوە بۆ ئەوە نابێ
بچێتە نێو چەقی شەڕێکی ئاوا خوێناوییەوە.
ڕەزا برای ئەو عەجەمەی مامە سمایل بە پێمەڕە
لە سەری ڕاکێشابوو ،بە پاسەبانەکەی گوتبوو :قەتم
ئەم پیرە پیاوە نەدیتبوو و لە ڕۆژی شەڕەکەش نازانم
ئەوە لە کوێوە هات و خۆی خستە نێو شەڕەکەوە.
شێرزاد چەند ساڵ دواتــر گوتبووی :وەک ڕۆژی
ڕوون دەزانم مامم لە کاتی وەبەر ماشێن کەوتنی،

تــەقــەی پێمەڕەکەی خــۆی کە
بــە س ــەری کــابــرا عەجەمەیدا
خەبات ڕەسووڵی
کێشابووی ،گوێ لێ بووە.
ڕەئووف دەیگوت ئەوەی کە
عەواڵ سەری وەک کتێبێک لێک کرابۆوە و بە ناچار
هەر بە پێمەڕەیەکەوە کە لەنێو سەری چەقیبوو،
تەرمەکەیان سواری ئامبوالنس کردبوو ،دیمەنێک
نەبوو کەس لەبیری بچێتەوە .دواتــر مەیتەکەیان
چۆن بردەوە بۆ مەهاباد و لەکوێ ناشتیان ،لەنێو
ڕووداوەکانی ئەو سااڵنەی ئینقالبدا بێبایەخترین
باسێک بــوو کــە دەکـــرا کەسێک لێی بکۆڵێتەوە.
لەوانەیە ئەگەر ڕۆژێــک یەکێک لە براکانی عەواڵ
باسی ئەو سااڵنە بکا ،تەنیا بڵێ دوو ڕۆژ دوای
شەڕەکەی نەغەدە ،عەواڵ لە کورەخانە کوژرا .یان
لەوانەیە بڵێ دوو ڕۆژ دوای شەڕەکەی نەغەدە،
عەجەمە کورەچییەکان ڕژانە سەرمان و عەواڵیان
کوشت.
مــام سمایل لە بەرانبەر پرسیاری ئــەوەی کە
شەڕەکە لەسەر چی بووە؟ گوتبووی شەڕی کورد
لەسەر خاکە و لەهەر کوێ شەڕ بوو ،کورد نابێ
پرسیار بکا شەڕەکە لەسەر چییە.
شێرزاد بە پاسەبانەکەی گوتبوو :من کە گەیشتمێ
شەڕەکە تەواو ببوو و لە کوردەکان عەواڵ کوژرا
بوو و لە تورکەکان ناسر و چەند کەسێکیش بریندار
بوون .براکانی هەردووک ال هەر ئەو ڕۆژە و هەر
لەالی پاسەبانەکەی دەوڵەت سوێندیان خواردبوو
کە تۆڵەی براکەیان دەکــەنــەوە و پاسەبانەکەش
ئـــەوەی لــە دەفــتــەرە ســوورەکــەیــدا نووسیبوو و
دەفتەرەکەی خستبووە نێو کیفە ڕەشەکەیەوە و
کیفەکەی بە شانی دادابــوو و لۆژە لۆژ ملی ڕیگا
خۆلەکەی گرتبووە بەر و ڕۆیشتبوو...

دیمەنی شینگێڕیی «بەهار»
بۆ «سولەیمان»ی برای

برایم یونسی لە ڕۆمانی (هەتا سبەینێ
مــااڵوا)دا بە کامێرای وشە ،فیلمێکی لەو
ساتەوەختە هەڵگرتووە ،کە خوشکی شەهید
سولەیمان موعینی دەگاتە ســەر تەرمی
پیرۆزی کاکە سولەیمانی*...
و :ڕەسووڵ سوڵتانی
غەڵەباییەك كەوتووەتە نێو خەڵكەكە .هێندێ بە دەنگی بەرز
دەگرین .هەوێنی سەرەكیی ئەو مۆسیقایە ،ناڵە و لوورەیەكە ،كە
جاروبار لە نێو دەقەكە دەگەڕێ و هەستی خەڵكەكە بەرەو بابەتی
دەقەكە ڕادەكێشێ .بەو حاڵەشەوە بێدەنگییەكە بەژانە .گەنجێك لە
نێو حەشامەتەكەوە بە دەنگێكی ڕەوان و ڕاوێژێكی فەرماندەرانە
دەڵێ« :مەگرین ».ئەفسەرەكە ئاوڕ دەداتەوە ،ڕوو لە ژاندارمەكان
دەكا و فەرمانێك دەدا .ژاندارم دەستەوتفەنگ دەبن.
گریان لە سینگ و كوڵ لە قوڕگەكاندا قەتیس مــاوە .گوێچكەم
دەزرینگێتەوە .دادە بەهار هێدی هێدی هاتووە و لەبەر تەرمەكە
ئەژنۆی داداوە .دادێتەوە و القی برا ماچ دەكا .ئەوجار سەر بەرەو
ئاسمانێ هەڵدەبڕێ و دەڵێ« :باوەڕم پێت نییە ،ئیمانم بە تۆش نییە.
ئەوەش بوو بە دادپەروەری؟ ئیمانم بە تۆش نییە .دادپەروەری دەبێ
بەو دەستانە ،بەو دەستانەی خۆمان وەدی بێنین .هەر بەو الوانە،
بەو خەڵكە».
حەشامەت سەرتاپا بێدەنگییە .ئەفسەرەكە تێی دەخوڕێ .بەاڵم ئەو
لە بەكرێگیراوی سووكی ڕێژیمێك كە بۆخۆی سووكایەتیی پێ دەكا،
ناترسێ« .هەر بەو خەڵكە» و دەستە مستكردووەكەی ڕادەوەشێنێ
«هەر بەو خەڵكە»....
ئااای ،كوڕە خۆ ئەوە هەر ئەو منداڵەیە كە هێشتا لەدایك نەببوو،
شەڕی لەسەر بوو .حاجی دەیگوت ئەگەر خوا كردی و كچ بوو
ناوی بنێ بەهار .بەاڵم دایە گوڵەندام بەهیچ شێوەیەك ملی نەدەدا.
كــوڕی دەویست .چ بكا .ئەزموونی تاڵی هەبوو .كچ لەو ساتەوە
كە لەدایك دەبێ ،بەسەر ڕوخساری خەمینی باب و كەسوكاریدا
دەكەوێ ،باب ناشادە ،ئاخر ژنەكەی كچی بووە ،خەسوو ناڕەحەتە،
ئاخر بووكەكەی كچی بووە و وەجاغی كوێر بووەتەوە ،خوشك
ناشادە ،چونكە «پشت»ـی نییە .كچ! چیی دیكە! ئەوە تەواوی ئەو
تاڵی و ناخۆشییەیە كە لە ناخییەوە كەالو دەبێ و هەڵدەڕژێتە دەرێ.
هیچ شوێنێكی هەژار ،كچی بەدڵ نییە .كوڕی دەوێ كە لە حەوت
ساڵییەوە وەشوێن گاڕان و مێگەل بكەوێ .یان هەر نەبێ جارێك بچێ.
ئاخر هەر شتێك بێ نێرینەیە .هەر كاتێكیش هاتەوە ،هەر نێرینەیە.
قسەی بەدووەوە نییە ،كە هەر ڕێبوارێك بە تەمای میوەیەكی بەالش
بەردێكی تێ بگرێ ،بنەماڵەكەی پێی سەرنەوی بن .كوڕی دەویست،
بۆوەی ناوی بنێ ئازاد .یانی زۆر لەمێژ بوو وای دانابوو .لەو كاتەوە
كە منداڵەكە لە هەناویدا دەستی كرد بە لینگەفرتێ ،ناوی نا ئازاد.
زۆربەی كات لەسەر قاوەڵتی وەك تازەبووكێكی نۆبەرەی بێ ،بە
حاجیی دەگوت« :بابی سولەیمان ،ئەمشەو ئازاد تا بەیانی نەیهێشت
چاو لێك بنێم .هەر شەق هاویشتن و لینگەفرتێ .ماشەڵاڵ لە ئێستاوە
ئاگرپارەیەكە .موو لێ نادا ،ڕێك دەڵێی سولەیمانە .عەواڵش هەر وا
بوو».
حاجی بزەیەكی تاڵی دێتێ و چەناگەی دەخورێنێ ـ وەك بزر
بووبێ ـ لە ڕاستیدا كەلێن و قوژبنی مێشكی دەخورێنێ .دادە بەهار
لەدایك بوو .قەول وابوو بەهاری ماڵێ بێ ،بەاڵم چما زستان دەرفەتی
گەشە و پشكووتنی دەدا؟
دادە بەهار دووب ــارەی دەكــاتــەوە« :هــەر بەو خەڵكە »...كتوپڕ
دیواری بێدەنگی هەرەس دێنێ .لە نێو حەشامەتەكەوە یەكێك دروشم
دەدا« :مەرگ و نەمان بۆ دیكتاتۆری ،مەرگ بۆ شای جەلالد ».و
حەشامەتەكە تەقریبەن یەكدەنگ دەڵێ« :مەرگ و نەمان» .ئەفسەر
فەرمانی تەقە دەدا...
برادەرەكەم پێداگرە بۆ فراوین بچینەوە ماڵی ئــەوان ،بەاڵم كێ
تاقەتی نانخواردنی هەیە .دەڵێ« :نانەكەمان دەخۆین و دواییش
ئەگەر ڕازی بی ،دەچینە پرسە .بۆ ماڵی مامە حاجی ».بەاڵم من
تازە لە زیندانێ بەربووم ،دەزانــم ئەوەی لەوێن یەكدەست نین و
هیچ دووری مەبینە ڕێژیم پێی وابێ بۆ پیالنێك هاتوومە مەهاباد.
هەرچۆنێك بێ برادەرەكەم تێ دەگەیەنم .ناحەقم ناگرێ .وەختێك
دەزانێ لە زیندانیش بووم ،ئیدی هەر بەجێم ناهێڵێ .وەك سااڵنێك بێ
پێكەوە بووبێین .باسی زیندانی بۆ دەگێڕمەوە و باسی كاك عەزیزی
یوسفی (كاك عەزیز) و ئازایەتی و خۆڕاگرییەكەی ...گەیشتووینەتە
میوانخانە .دادەنیشین .پیاڵەیەك چا دەخۆینەوە و هێندێ شت .هەر
ئەوەندەی بە زگی بەتاڵ ســواری ماشێن نەبم .زۆرم حەز لێبوو
حاجی موعینیم لە نزیكەوە دیتبایە ،باوكیم لە نزیكەوە دیتبوو .بەاڵم
بەو دۆخەی هاتبووە پێشێ ،دەمــەوێ هەرچۆنێكی بووە ئەمشەو
لەو شارە بچمە دەرێ .دەزانــم ئێستایە كە بگرە و بــەردە دەست
پێ بكا ،لەوانەیە دەستیشی پێ كردبێ .ڕێژیم لەو چاوقایمییەی
خەڵك خۆش نابێ ،ناشتوانێ خۆش بێ .ئینجا دڵیشم بەرایی نادا
بــەو نمایشەی ئەمڕۆ لە نێو شــاری دیــم ئیدی شــەوێ بمێنمەوە.
لەگەڵم برادەرەكەم دەچینە گەراج .دەڵێم بە ماشێنی بارهەڵگریش بێ
دەڕۆم .دەمەدەمی ئێوارەیە قاسمەڕەش پەیدا بێ .دەڵێ پێشەوەی
ماشێنێكی بۆ ڕاگرتووم .دەچینە گــەراج ،بەگەرموگوڕی مااڵوایی
لە برادەرەكەم دەكەم و بەتایبەتی داوای لێ دەكەم لەالیەن منەوە،
لەالیەن هاوواڵتییەكی نەناسراوەوە سەرەخۆشی لە مامە حاجی بكا.
***
* بەشێک لە ڕۆمانی « تا فردا خدا نگهدار» لە نووسینی برایم
یونسی کە بە ناوی «برایمۆک» چاپ بووە و ڕەسووڵ سوڵتانی
کردوویە بە کوردی .ئەم بەرهەمە هێشتا چاپ نەبووە.

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

کۆچی دوایی دامەزرێنەری ئەنجومەنی فەرهەنگی -ئەدەبیی مەریوان

ڕۆژی سێشەممە٢٧ ،ی ڕەزبەر مامۆستا شێخ ڕەشید حوسێنی،
کەسایەتیی نیشتمانپەروەر ،نــووســەر و شاعیر و یەکێک لە
دامەزرێنەرانی ئەنجومەنی فەرهەنگی-ئەدەبیی مەریوان ،کۆچی
دوایی کرد.

شــێــخ ڕەشــیــد لـــەو کــەســانــە بـــوو کــە هـــەم زی ــن ــدان و
ئەشکەنجەکانی «ســـاواک»ی دی و هــەم زۆری لەدەست
ناوەندە ئەمنیەتییەکانی ڕێژیم چاشت ،بەاڵم ئەو گوشارانە
ئیرادەی ئەویان بەچۆکدا نەهێنا .خاک و وشە و نەتەوەی
کوردی الی ئەو خۆشەویست و پیرۆز مانەوە و ئەویشی الی
خەڵک خۆشەویست قەدرگران کرد.
شێخ ڕەشید هاوڕێ لەگەڵ نەمران مامۆستا شێخ «حەمە
مارف مەریوانی ،مامۆستا مەال محەممەد جوانڕۆیی ،مامۆستا
مەال بورهان عالی» و پۆلێک لە الوانی دڵسۆزی نیشتمان،
ساڵی ١٣٦٩ی هەتاوی بۆ خزمەت بە فەرهەنگ ،وشە و زمانی
کــوردی ئەنجومەنی فەرهەنگی -ئەدەبیی «مەریوانـ»ـیان
دامەزراند کە تاکوو ئەمڕۆ لە کار و خزمەتەکانی بەردەوامە.
«کوردستان» کۆچی دوایی ئەو کەسایەتییە خۆشناوە بە
خەسارێکی گەورە بۆ ئەدب و وێژەی کورد .دەزانێ.

سوێسنە حەسەنزادە  ٥٠٠کتێبی کوردیی کرد بە دیاری
ڕێکخراوی کولتووری و هونەریی مامۆستا «زی ــرەک» لە
بۆکان  ٥٠٠کتێبی فێربوونی نووسینی کوردیی کرد بە دیاری.
ڕۆژی دووشەممە ڕێکەوتی ٢٦ی ڕەزبەر لەالیەن ڕێکخراوی
کولتووری و هونەریی مامۆستا «زیــرەک»ەوە ٥٠٠ ،نوسخە
کتیبی فێربوونی نووسینی کوردی لە نووسین و ئامادەکردنی
«سوێسنە حــەســەنزادە» لەسەر پــردی «کۆسە ،سەیرانگای
کــێــوەڕەش و جــادەی کۆسە» بەخۆڕایی و بــەدیــاری لەالیەن
پارێزەرانی زمانی کوردی لەنێو خەڵکدا باڵو کرایەوە.
ئــەم هــەوڵــە لــەالیــەن کـــوڕان ،کچان و گەنجانی ئــەم شــارە
پێشوازییەکی باشی لێ کرا.
ڕێکخراوی کولتووری و هونەریی مامۆستا «زیرەک» لە دە
ساڵی ڕابــردوودا بــەردەوام لەو جۆرە لە چاالکییە کولتورییانە
بەردەوام بووە و لە ماوەی  ١٠ساڵی ڕابردوودا چەندین گوندی
کوردستان بە هیممەت و هەڵمەتی بەرپرسانی ئەو ڕێکخراوەیە
کتێبخانەی کوردییان لێ داندراوە.

شەهرام نازری 42 :ساڵە بەبێ خواستی خۆم بەرهەمەکانم باڵو دەبنەوە

ش ــارام نـــازری ،هــونــەرمــەنــدی نــاســراوی ک ــوردی خەڵکی
کرماشان ڕەخنەی توندی لە میدیای فەرمیی ئێران گرتووە
و دەڵــێ  42ساڵە ڕادیــۆ و تەلەڤیزیۆن و میدیای کۆماری
ئیسالمی بەبێ خواست و ئیزنی خۆم دەنگ و مۆسیقای من
باڵو دەکاتەوە.
ئەو هونەرمەندە کوردە دەڵێ هەموو هەوڵێکی خۆی داوە
بەرگری لە مافەکانی خۆی بکا ،بەاڵم دەسەاڵتی زۆر ،کاری

خۆی کــردووە و ئــەوان دەنگەکەی لە تەلەفیزیۆنێکدا باڵو
دەکەنەوە کە لە بنەڕەتدا باوەڕی بە مۆسیقا و هونەر نییە
و ژەنیار و ژەنین بە یەکەوە سانسۆر دەکا و بە جێگەی
نیشاندانی تەمبوور و دەف؛ گوڵ و گوڵدان و هێزی چەکداری
لەسەر دادەنێ.
شارام نازری پێشتر و لە ساڵی  ١٣٩٥لەو فێستیڤاڵەی کە
خەاڵتی تەندیسی فەرهەنگ و هونەر لە شاری کرماشانی
پێشکەش کرا ،گوتی« :ئەگەر دەنگ و ڕەنگی کۆماری ئیسالمی
درێژە بە باڵوکردنەوەی گۆرانی و کارە هونەرییەکانی ئەو
بــدا ،چیید گۆرانی ناڵێ .هــەر هەمان ســاڵ بەهۆی چڕینی
گۆرانیی کوردیی (خوەم کرماشانی فارسی نیەزانم) لەالیەن
دەسەاڵت و شوینیستەکانەوە ڕەخنەی زۆری لێ گیرا و لە
کوردستانیش کەمپینێک بۆ پشتگیری لە شارام نازری ڕێک
خرا.
شارام نازری ،لە ماوەی زیاتر چوار دەیە کاری هونەریی
خۆیدا لە ئاستی ئێران و ناوچە و جیهان چەندین خەاڵتی
بەرچاوی وەرگرتووە کە ناسراوترینیان خەاڵتەکانی «لوژیۆن
دۆنۆر» و «شوالیەی ئەدەب و هونەری»ی فەڕەنسایە.

بەڕێوەچوونی فستیڤاڵی «عهباس كهمهندی ،مامۆستای  7هونهر»
ڕۆژی چوارشەممە٢٨ ،ی ڕەزبــەت ل ه هۆڵی ڕۆشنبیری لە
ههولێر ،فێستیڤاڵی «عهباس كهمهندی ،مامۆستای  7هونهر» ،ل ه
بارهی ژیان و بهرههمهكانی ئەم هونەرمەندە بهڕێو ه چوو.
ئەم فستیڤاڵە بە بەشداریی بنەماڵەی کەمەندی و هونەرمەندان
و کەسایەتییە فەرهەنگی و ئەدەبی و هونەرییەکانی کورد بەڕێوە
چوو ،و لەودا چەندین خەاڵتی جۆراوجۆری دامودەزگا فەرمی
و هونەرییەکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان ،وەک نوێنەری
سەرۆکی حکوومەت ،پارێزگاری هەولێر ،وەزارەتــی ڕۆشنبیری
و الوان ،سەندیکای هونەرمەندانی کوردستان ،بەڕیوەبەرایەتیی
ڕۆشنبیری و هونەری هەولێر و یەکێتیی ئافرەتانی کوردستان و
چەندین ڕێکخراو و دامەزراوی دیکە پێشکێش بە بنەماڵەی عەباس
کەمەندی پێشکەش کرد.
لەم فستیڤالەدا فیلمێکی دێکیومێنتی بە ناونیشانی «مامۆستای
حهوت هونهر» پێشان درا و ههروهها دوو كتێب بە ناوەکانی
(حەکایەت و هیدایەت) و (مامۆستای حەوت هونەر) لە نووسین و

گردوکۆی نووسەر و ڕۆژنامەنووس بەرهەم عەلی لهبارهی
ژیان و بهرههمی مامۆستا عهباس كهمهندی باڵوكرانهوه.
ل ه بهشێكی دیكهی چاالكییهكانی فێستیڤاڵهكهدا ،بڕگهی
گهشتێك ب ه ئاواز و گۆرانییهكانی عهباسی كهمهندی پێشكهش
كرا .
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قۆناغی لێدە و هەڵێ
لــێــرە و لــــەوێ و ل ــە ه ــەواڵ ــەک ــان ــی ڕۆژانــــــەدا
هــەر جــارنــاجــارێــک بــاســی زەبــرلــێــکــدانــی ســەربــازە
گومناوەکانی ئیمامی زەمان و سەربازە گومناوەکانی
حەزرەتی ئیبڕاهیم دەبیستین کە بە شەڕی فیزیکی و
تێرۆر سایبێری وەاڵمی یەکتر دەدەنەوە .شەڕێک کە
جیهانیشی گیرۆدە کردووە و هەمووان بە نیگەرانییەوە
لە پەلکێشان و دوادەرەنجامەکانی دەڕوانن.
بابەک ناسری
شــەڕی سایبێری بــۆ ســەر بنکە و دامـــەزراوە
هەستیارە سەربازی ،ئابووری و ئەمنییەتییەکان لە ئێستادا بەشێک لە
پڕۆژە سەرەکییەکانی سەربازیی هەر واڵتێکن و لەو شەڕەدا خاڵێک کە جێی
سەرنجە بەڕۆژکردنەوەی هۆکار و جێبەجێکارانی شەڕی نەرمە .کۆماری
ئیسالمیی ئێرانیش بێگومان لە ئێستادا تەنیا واڵتێکە کە ڕێبەرانی مانەوەی
خۆیان و دەسەاڵتەکەیان لە نانەوەی شەڕ و ئاژاوە لە دەوروبەری خۆیاندا
دەبینن ،بۆیەش بە ئەزموونێک کە لە شەڕ و شکستی سەربازییان لە شەڕی
 ٨ساڵە لەگەڵ عێراقدا وەسەریەکیان نابوو ،بۆ ساتێک لە خۆپڕچەککردن
بە مووشەک و کەرەستەکانی دیکەی شەڕ و هەروەها تەڕاتێن لە شەڕی
نەرم و سایبێریشدا خافڵ نەبوون .بەمجۆرە بە خەرجکردنی بودجەی
زەبەالحی واڵت و بە نرخی برسیکردن و بڕینی قووتی خەڵک کاریان
گەیاندە ئەو جێیەی کە ئیدیعا بکەن لــەڕووی تێکنۆلۆژی مووشەکی و
سوپای سایبێرییەوە لە ڕیزی زلهێزەکانی ئێستای جیهانن و بشیانەوێ
هەم هێرش بکەنە سەر ناوەندە ستراتیژییەکانی ئەمریکا و ئیسرائیل.
بەمجۆرە جەنابی عۆزما لە  ٢٠١٠لە وتارێکدا ڕایگەیاند کە سەردەمی
«لێدە و ڕاکە بەسەرچووە» و ئــەوەی ئێستا لێ دەدا ئێمەن و لەجێی
خۆشمانین .بەاڵم لەوبەر سەربازە گومناوەکانی حەزرەتی ئیبڕاهیم لە
پشت سیستمە پێشکەوتووەکانی خۆیانەوە قاقا بەوە پێکەنین و بە ناردنی
ویرووسی «ئیستاکس نێت» بۆ نێو پڕۆژەی ئەتومیی کۆماری ئیسالمی
بوونە هۆی لەکارکەوتنی  ١٠٠٠کۆمپیوتێر و  ٦٠هــەزار سانترفیوژ و
بەوەش بەرنامەی ئەتومیی ڕێژیم دوو ساڵ دوا خرا .هەر ئەوەندە نا،
پاش ماوەیەک کۆماری ئیسالمی ڕایگەیاند کە جەندەکی فەرماندەی شەڕی
سایبێرییەکەیان لە کەرەج دۆزراوەتــەوە و چەند فیشەکیش بەر سەری
کەوتووە.
لە  ٢٠٢٠ئیسڕائیل ڕایگەیاند هێرشێکی سایبێریی ناسەرکەوتووی
کۆماری ئیسالمیی بۆ سەر ڕایەڵەی ئاو و ئاوەڕۆی واڵتەکەیان بەرپەرچ
داوەتـــەوە ،بــەاڵم لە تۆڵەی ئــەو دەستدرێژییەدا ئــەوە ئــەوان بــوون کە
توانیویانە هێرشێکی سەرکەوتوو بکەنە سەر دامەزراوەکانی بەندەری
ڕەجایی لە باشووری ئێران و لەکاریان بخەن .ماوەیەک دواتر کۆماری
ئیسالمیی ئێران هێرشێکی سەرکەوتووی سایبێریی دیکەی کردە سەر
تۆڕی مێدیایی و ڕاگەیاندن لە ئیسڕائیل و چەتی خستە سەر کارکردنی
ئاسایی هەزاران ماڵپەڕ و وێبسایتی ئەم واڵتە .ئەم هێرشە ئەلەکترۆنییە
بووە هۆی ئــەوەی ســەدان ماڵپەڕی ئینتێرنێتی گرفتی پاراستنی داتا و
زانیارییەکانیان بۆ دروست ببێ .ئیدی بەمجۆرە ڕۆژێ ئێران لێ دەدا و ڕا
دەکا و بۆ سبەینێ ئیسڕائیلە گورزی خۆی دەوەشێنێ و ئەمە هەر دێ و
دووپات دەبێتەوە .هەر ئەو ماوەیەش بوو کە وتەبێژی «پەدافەندی غەیری
عامیل»ی سپای پاسداران کە ئەڕتەشی سایبێریی کۆماری ئیسالمی
ڕاستەوخۆی لە بندەستی ئەواندا هەڵدەسووڕێن ،ڕایگەیاند ،کە بەسیجی
موستەزعەفین بە وەڕێخستنی  ٢٤٠هەزار هەلی کاری لە بواری شەڕی
نەرم و سایبێریدا تواناکانی خۆی زیاتر و دامەزراوەکەیان پۆشتەتر دەکەن.
ئێستا ئــەوەی لەنێو ئەو «لێدە و هەڵێ»یە و شــەڕە سایبێرییەکانی
کۆماری ئیسالمیدا لەبیر کراوە حەشیمەتێکی زیاتر لە  ٤٠میلیۆن کەسیی
خەڵکی ئێرانە کە کەوتوونەتە خوار هێڵی هەژاری و لەسۆنگەی بەردەوامیی
کۆماری ئیسالمی لە سیاسەتی دەرەکییدا ژمارەیان هەر دێ و زیاتر
دەبــێ .کۆماری ئیسالمیی ئێران هەموو سەرمایە و سەرچاوە ماڵی و
ئابوورییەکانی واڵتی لەو چوار دەیەدا کە بە ملهوڕی و دیکتاتۆرییەوە
حکوومەکەی پێ ڕاداوە ،کردووەتە سووتەمەنیی شەڕانشۆیی لە ناوچە
و جیهاندا.
لە ئێستادا ڕۆژ نییە خۆپیشاندان و سەرهەڵدانێک لە واڵتدا ڕوو نەدەن
و لە مامۆستا و کرێکار و پەرستارەوە بگرە هەتا کەسانی خانەنشینی
گردەنشین کە هەموو تەمەنیان کار و خزمەت بووە ،هەموو بە چەند مانگ
ئەو کەمە مووچە و حەقدەستەش کە هەیانە دوا دەکەوێ .بەاڵم ئەوەی
بەردەوام زیاد دەکا تێچووی بەرنامە و شەڕە سایبێرییەکانی رێژیمە و
ئەوەی هەرگیز دواناکەوێ پیالن و شەرەنگێزییەکانی دەسەاڵت و ئەوەی
لەگەڕ ناکەوێ چەرخی بەرنامە ئەتومی و مووشەکی و الیەنەکانی دیکەی
سەربازیی ڕێژیمە .هەر کەس و الیەنێک دەنگ هەڵبڕێ و ناڕەزایەتی
دەرببڕێ ،وەاڵمەکەیان زیندان و ئەشکەنجە و لە بەنددا کوشتنە.
خەڵکی ئێران لە هیچ کوێی هاوکێشەکانی کۆماری ئیسالمیدا جێ ناگرن،
مەگەر وەک قەڵغان و بارمتەیەک بەکار بهێندرێن بۆ سەرکەوتنی سیاسەتی
دەرەوەی ڕێژیم .گرینگ ئەوەیە خەڵکی لوبنان بێ بژیو و سووتەمەنی
نەمێننەوە و شیخ حەسەن نەسڕوڵال ســەری ساڵمەت! گرینگ ئەوەیە
حوسییەکانی یەمەن چەک و تفاقی شەڕیان لێ نەبڕێ ،ناوچە کاول دەبێ
یا خەڵکی ئێران برسی و ڕووت و قووت دەبن بە توون! خەڵکی برسی و
زبڵگەر با زۆر بن قەید چییە ،گرینگ ئەوەیە نایتکڵوپەکانی لوبنان وەمێنن!
جەنابی عۆزما ئاوای گەرەکە...
لەسەر حسێبی قووت و گیرفانی خەڵک لێ دەدەی و ڕادەکەی جەناب...
چاوەڕێ بە بزانە چیت بەسەر دێ و دوا مەنزڵت کوێ دەبێ! کۆمەڵگە
ئێستا بەرمیلێکی باڕووتە و تەنیا پڕیشکەیەک ئاگر بەسە بۆوەی وەها لە
عەرزی بدرێی کە ئیدی هەڵنەستیتەوە.

