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دامهزرانی کۆماری کوردستان ل ه چوارچێوهی ئێرانێکی دێموکراتیکی فیدراڵدا

خالید عەزیزی ڕوو لە سەدریئەعزەمی ئوتریش:

ڕاخوشینی ئەستێرەیەک

داوا دەکــەم شەخسەن بۆ وەگەرخستنەوەی
پــەروەنــدەی تــێــرۆری دوکــتــور قاسملوو هــەوڵ
بدەن ،ئاکامی لێکۆڵینەوەی ئەو تێرۆرە ڕابگەیەنن
و تاوانبارانی ئەو جینایەتە بە بیروڕای گشتیی
جیهانی بناسێنن( .ل )3

بێگومان ئــەوەی جەالل مەلەکشای بەو ئاستە
لە خۆشەویستی و ناسراوی گەیاند ،خەڵکیبوونی
ت بوونی ئەو شاعێرە مەزنە
مەلەکشا و بەهەڵوێس 
بوو کە لە مەکتەبی «هێمن» دا فێری کوردایەتی و
کوردپەروەری بوو( .ل )4

ههوای واشینگتۆن ههرچی بێ ،ئاسمانی تاران ههر لێڵە
هەڵبژاردنەکانی ئەمریکا و
چاوەڕوانییەکان
کەماڵ کەریمی
ڕۆژی ٣ی نوامبر (١٣ی خەزەڵوەر)
دەنــگــدانــی خ ــەڵ ــک ــی ئ ــەم ــری ــک ــا بۆ
هەڵبژاردنی سەرۆککۆماری ئەو
واڵتە دەستی پێ کرد .ئەم دەنگدانە
کـــە هــــەر چـــــوار ســــاڵ جــارێــک
بــەڕێــوە دەچـــێ ئ ــەم ــج ــارە ل ــە نێو
هەراوهوریایەکی تەبلیغاتیی چەند
مانگە و گەرمتر ل ــە دەورەک ــان ــی
پێشوو ،بە کۆتا ه ــات .هەرچەند
وا دەردەکـــــەوێ ج ــۆزێ ــف ب ــای ــدن،
کاندیداتۆری دێموک راتەکان بەشی
زۆری دەنگی ئەیالەتە گرینگەکانی
بەدەس تهێنابێ بەاڵم هەتا ئێستا
ئ ــاک ــام ــی ک ــۆت ــای ــی هــەڵــبــژاردن بە
تـــەواوی ڕوون نیە و وەک باس
دەکـــــرێ ل ــەوان ــەی ــە ل ــە ئــەگــەری
قبووڵ نەکردنی ئ ــەم ئاکامەی تا
ئێستا باسی ل ـێدەک ــرێ لە الیەن
دوناڵد ت ڕامپەوە ،پرۆسەکە بەرەو
بژاردنەوەی دەنگەکان و تەنانەت
بردنی پرسەکە بۆ دادگــا ب ــڕوا و
کاتی ب ــوێ ب ــۆ ئ ــەوەی ب ــە فەرمی
س ــەرک ــەوت ــووی ئـــەم کێبەرکێیە
ڕاب ــگ ــەی ــەن ــدرێ ک ــە ب ــە دڵنیاییەوە
ک ــاری ــگ ــەری ــی ل ــەس ــەر ئ ــەم ــری ــک ــا و
جیهان دەبێ.
هەڵبژاردنەکانی سەرۆککۆماری
ئ ــەم ــری ــک ــا ه ــەم ــی ــش ــە ی ــەک ــێ ــک لە
گەرمترین ڕووداوەکان لە جیهاندا
بووە کە میدیای جیهانیی بەخۆوە
سەرقاڵ کردووە .ئەمە جگە لەوەی
کە ڕێبەرانی سیاسی و شارەزایانی
ب ــوارە ج ــۆراوج ــۆرەک ــان ــی گ ــرێ ــدراو
بە ژیانی مرۆڤایەتی لە ئەمریکا
و زۆر لە واڵتانی دیکەی جیهان
ب ــە ج ــی ــددی س ــەرن ــج ــی دەدەنــــێ و
گرینگی دەدەن بە سەرکەوتنی ئەم
یا ئەو بەربژێر لە ...
درێژە لە الپەڕەی ٢

هێشتا چ ــارەن ــووس ــی س ــەرۆکک ــۆم ــاری ــی ئەمریکا ی ــەک ــا ن ــەب ــۆت ــەوە ،ب ــەاڵم
س ــەرف ـین ــەزەر لــەوەی ت ڕامپ دەمێنێتەوە ی ــان جۆ بایدن دێ ،کاربەدەستانی
کۆماری ئیسالمی حەز بە مانەوەی دۆناڵد ت ڕامپ ناکەن .هۆکارەکەشی ڕوونە.
ڕێژیمی ئێ ران لەگەڵ دەوڵەتی ئۆباما کەوتە دانوستانەوە و “بەرجام”ی لی شین
بوو ،لەو سۆنگەیەشەوە هەم سزا ئابوورییەکانی لەسەر هەڵگی ران ،هەم دۆالرە
دەس تبەسەرداگی راوەکانی بۆ گ ــەڕان ــەوە؛ ئەگەرچی سەرباری هەموو ئەوانە
سفرەی خەڵکی ئێ ران هەر چووکەتر بۆوە .بەاڵم ت ڕامپ “بەرجام”ی ب ێئەنجام کرد،
سزاکانی سەر ئێ رانی -توندتر و بەرباڵوتر لە جارانیش -هێنایەوە جێی خۆیان،
ئابووریی ئێ رانی داڕماند ،قاسم سولەیمانیی کوشت ،میلیشیاکانی سەر بە ئێ رانی
دەمکوت و سەرکوت و الواز کرد؛ بۆیە ڕێبەرانی ڕێژیم لەخوایانە ت ڕامپ نەمێنی
بۆوەی ئاسانتر بتوانن بۆ سەر مێزی دانوستان لەگەڵ ئەمریکا بگەڕێنەوە.
ه ــەر ب ــە لێدوانە ناتەباکانی کەسی ی ــەک ــەم و دووه ــەم ــی ڕێ ــژی ــم ــەوە دی ــارە
کە بارودۆخی ئێستای ئێ ران و هاوکێشەکانی ناوچە تووشی چ شپرزەیی و
دەستەوەستانییەکی کردوون .خامنەیی دەڵێ قەی رانە نێوخۆییەکانی واڵت فڕیان
بە ئەمریکاوە نییە و حەسەن ڕووحانی و وەزیرەکانی کابینەکەی بەردەوام جاڕی
ئەوە دەدەن کە بەرپرسایەتیی هەموو قەی رانە ئابوورییەکانی واڵت و گ رانی و
بژیوی خەڵک بەهۆی “ت ڕامپ”ەوەیە.
شتێک کە ڕێبەرانی کۆماری ئیسالمی خۆی لێ گێل دەکەن ئەو ڕاستییەیە کە
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ئایا ئێران بەرەو هەڵدێری

شەڕی ناگوڕنی قەرەباغ و

نەمان دەچێ؟

شانسی بابردووی کورد

ئەگەر دێمۆک راتەکانیش بێنە سەر کار ،ئەوا بەو ساناییە ناگەڕێنەوە بۆ بەرجامێک
کە لەسەردەمی باراک ئۆبامادا مۆر ک را .کۆماری ئیسالمی لە ماوەی چوار ساڵی
ڕابردوودا لەالیەک پەرەی بە بەرنامە مووشەکییەکانی داوە و لەالیەکی دیکەش
بەرەبەرە پیتاندنی ئۆرانیۆمی گەیاندووەتە ئاستێک کە ئاژانسی نێونەتەوەیی
وزەی ناوکیی نیگەران کردووە؛ هەربۆیەش لە ئەگەری گەڕانەوەی ئەمریکا بۆ
بەرجامیش ،بەرنامە مووشەکییەکانی کۆماری ئیسالمی و دەستێوەردان لە
کاروباری واڵتانی ناوچە و زۆربەی ئەو مەرجانەی کە لە  ١٢خاڵەکەی ئیدارەی
ئێستای ئەمریکادا بۆ کۆماری ئیسالمی دان راوە ،دەکرێنە مەرجی نوێ بۆ ئەو
ڕێککەوتنە.
هەروەها کێشە کەڵەکە بووەکانی کۆمەڵگەی ئێ ران لە هەموو بوارەکاندا کە
بڕستی لە گەالنی ئێ ران بڕیوە ،چارەسەرەکەی لەگرەوی ئاکامەکانی هەڵبژاردنی
ئەمریکا نییە .ئەوەی خامنەیی باسی دەکا بە الیەکدا داننان بە ڕاستییەکە ،کە
هۆکاری سەرەکیی بارودۆخی کارەساتباری ئێستای ئێ ران خودی ڕێژیمە.
لەالیەکی دیکە کۆماری ئیسالمی کە هەتا ئێستا بۆ نەهامەتییەکانی واڵت و
گەمارۆ ئابوورییەکان ئادرەسی کۆشکی سپیی نیشانی خەڵک داوە و خۆی
لە بەرپرسیارێتی دزیوەتەوە ،لە ئەگەری ڕێککەوتنێکی نوێ لەگەڵ ئەمریکاش
چیدی نەتوانێ دەنگی کۆمەاڵنی خەڵک ب ــەو بیانوویە کپ بکا .هەربۆیەش
هەڵبژاردنەکانی ئەمریکا ئی ئەوە نییە ڕێژیمی ئێ ران دڵی پێی خۆش بکا.
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بۆ خاتری خوا و

جەژنی خاوەنکار لە

لەبەر خاتری «ماریان»

کۆمەڵگەی یارساندا

شاعیری خوێن و
كوێستان و تفەنگ
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ئایا کۆماری ئیسالمی

درێژەی سەروتار

هەڵبژاردنەکانی ئەمریکا و
چاوەڕوانییەکان

 ...دێموکرات یا کۆماریخوازەکان .بێگومان ئەمەش دەگەڕێتەوە بۆ
ڕۆڵی کاریگەری سیاسەتەکانی دەوڵەتی ئەمریکا لەسەر کۆمەڵگەی
نێودەوڵەتی و زۆر لە واڵتانی جیهان .ئەم کاریگەرییەش لــەوەوە
سەرچاوە دەگرێ کە واڵتێکی گەورەی وەک ئەمریکا بە پشتبەستن
بە ئابوورییەکی بەهێز و پشتیوانەی ماڵی و نیزامی خۆی و یارمەتیی
هاوپەیمانەکانی ،دەتــوانــێ شوێنەواری لەسەر گۆڕینی هاوکێشە
سیاسییەکان لە ناوچە جۆراوجۆرەکاندا هەبێ و لەگەڵ واڵتانی بە
هێزی خــاوەن بــەرژەوەنــدی لەو ناوچانەدا بکەونە کێبەرکێ یا بۆ
پاراستنی بەرژەوەندییە هاوبەشەکانیان مل بە ڕێککەوتن بــدەن.
هەروەک دیتمان لە ماوەی چوار ساڵی دەسەاڵتداری دۆناڵد تڕامپ و
بەپێی ڕوانینی جیاواز تەنانەت لەگەڵ سەرۆککۆمارەکانی پێشووش
لە سیاسەتی دەرەوەیاندا ،پێوەندییەکانی ئەمریکا لەگەڵ هاوپەیمانە
ئورووپاییەکانیان وەک فەڕانسە و ئاڵمان و هێندێک لە واڵتانی
زلهێز و خاوەن بەرژەوەندی گەورە وەک چین و ڕووسیە بەرەو
الوازی ڕۆیشت .الوازبوونی ئەم پێوەندییانە لە ڕوانینی هێندێک لە
ستراتیژیستەکاندا بە پاڵنەری جیهان بەرەو شەڕی سێهەم دەبیندرا.
لە مــاوەی چــوار ساڵی ڕاب ــردوودا ئیدارەی ئەمریکا لە نێوخۆی
واڵت ،ســەرەڕای باشتر بوونی بەشێک لە کاروکەسبی خەڵک بێ
کێشە نەبووە و بە تایبەت پەرەسەندنی بیری ڕەگەزپەرستی و
گوێنەدان بە بیمەی کۆمەاڵیەتی و کێشەی ژنان و سیاسەتی تڕامپ بۆ
ڕووبەڕووبوونەوەی پەتای کۆڕۆنا ،ناڕەزایەتیی زۆری لێ کەوتەوە.
ئەگەر ئاوڕێکیش لە سیاسەتی دەوڵــەتــی ئەمریکا لە چــوار ساڵی
ڕابــردوودا بدەینەوە ،دوورکەوتنەوە لە پەیمانە نێودەوڵەتییەکان و
هاتنەدەر لە شوڕای مافی مرۆڤی نەتەوە یەکگرتووەکان و ڕێکخراوی
تەندروستیی جیهانی ،گوێنەدان بە هاوپەیمانەکانی پێشووی و
هەڕەشەی بەجێهێشتنی ناتۆ ،گەیشتن بە قۆناغی شەڕی ئابووری
و تێکنۆلۆژی لەگەڵ چین و هەوڵدان بە گەورەکردنەوەی هاوپەیمانە
ناوچەییەکان و بە تایبەت گرینگیدان بە ناوچەی ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست
لە کارنامەی سیاسەتی دەرەوەی ســەرۆککــۆمــاری ئــەو واڵتــەدا
دەبینینەوە .هەموو ئەمانەش لەسەر یەک لەالیەن دێموکراتەکانەوە بە
بەردەوامی ڕەخنەی لێ دەگیرا و دواتر بوو بە بەشێک لە هەڵمەتی
ڕاگەیاندنی ئــەوان لە دژی کۆماریخوازەکان لە مــاوەی هەڵمەتی
هــەڵــبــژاردنــدا .دیــارە ئــەوەی بەشێکی بــەرچــاو لە خەڵکی ئەمریکا
گرینگی پێدەدەن کێشەی نێوخۆی واڵت ،وەک باری ئابووری ،پەتای
کۆرۆنا و مافە کۆمەاڵیەتییەکانیانە و لەو بــارەوەش دێموکراتەکان
بە بەرنامەوە بەرامبەر بە کۆماریخوازەکان وەستانەوە و پێدەچێ
بەرهەمەکەی بەدەست بهێنن .بــەاڵم بێگومان لە دەرەوە و لەالی
هاوپەیمانە نێودەوڵەتییەکانی ئەمریکا چاوەڕوانییەکی دیکە لەو واڵتە
دەکرێ ،ئەویش بەشداریی هاوبەشیانە لە ڕووبەڕووبوونەوە لەگەڵ
کێشە گەورەکانە لە ئاست جیهان و مرۆڤایەتیدا.
بە دوور لە جیاوازیی سیاسەتی کۆماریخوازەکان و دێموکراتەکان
یەکێکی دیکە لە خاڵە بەرجەستەکانی سیاسەتی دەرەوەی ئەمریکا،
سیاسەتی شەڕ بە دژی تێرۆرە لە جیهاندا کە ئەم سیاسەتە ئەوانی
بەرامبەر بە چەندین واڵتــی ئاسیایی و ئەفریقا کە یارمەتیدەری
گــرووپــە تێرۆریستییەکانی وەک ئەلقاعیدە هەتا بــوکــووحــەرام و
میلیشیا چەکدارەکانی واڵتانی جۆراوجۆری وەک حیزبوڵاڵی لوبنان
تا حووسییەکانی یەمەنن ڕاگــرتــووە .لە نێو ئەو واڵتانەدا کە کەم
نین و کەوتوونەتە بەر هەڵوێستی توند و ســزادان؛ ئێران بە هۆی
سیاسەتی سەرکێشی و توندڕەوانەی ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی
زیاتر لەسەر زمانانە .ڕێژیمێک کە لە هەر شوێنێکی جیهان باس لە
تێرۆر بکرێ یەکەم گومانەکانی دەکەوێتە سەر و ئاماژەی پێدەکرێ.
جیاواز لــەوەش هەوڵی بــەردەوامــی ڕێژیمی ئێران بۆ پەرەپێدانی
سیستمی مووشەکی و دروستکردنی مووشەکی دوورمەودا کە وەک
خۆیان دەڵێن یەکەم ئامانجیان لەنێوبردنی ئیسڕائیلە و دواتر لێدانی
بەرژەوەندییەکانی ئەمریکا و لەگەڵ ئــەوەش بەرنامەی دامــەزراوە
ناوکییەکان و دروسـتکــردنــی بومبی نــاوکــی ،کارێکە کە لەالیەن
سیاسەتوانانی ئەمریکاوە بەردەوام ڕەخنەی لێگیراوە و هەردووال
بەرامبەر بەو جۆرە هەواڵنە هەڵوێستیان هەبووە .ئەم هەڵوێستانە
النیکەم لە سەردەمی بــاراک ئۆباما سەرۆکی پێشووی ئەمریکا بە
دانانی تەحریمی نەوتی و بانکی لەسەر ڕێژیم دەستی پێ کرد و
دوناڵد ترامپیش بە شێوەی توندتر گێڕانەوە و درێژکردنەوەی ئەو
تەحریمانەی جێبەجێ کرد.
ئەگەر بچینە سەر بابەتی ئێران لە ڕاستیدا ئەم سزا ئابوورییانە
هەرچەند کاریگەری هەبوە لەسەر کەمبوونەوەی بایەخی تمەن و
گرانی و بێکاری لەم واڵتە و ژیانی خەڵکی تووشی گرفتی کارەساتبار
کردوە کە بە دڵنیاییەوە بەشی زۆری ئەم خەڵکە ،ڕێژیم و ڕێبەرانی
بە هــۆکــاری ســەرەکــی ئــەم کارەساتە دەنــاســن ،بەهۆی نەمان یا
کەمبوونەوەی زۆری داهاتی نەوتی و هەناردەکاری ئێران دەستوباڵی
ڕێبەرانی ڕێژیمی لە پــەرەپــێــدان بە کــارە ئاژاوەگێڕییەکانیان لە
ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست و زۆر لە واڵتانی دووریش بەستووە .لەگەڵ
هەموو ئەمانەش کاتێک بگەڕێینەوە سەر هەڵبژاردنی سەرۆککۆماری
ئەمریکا ،چاوەڕوانییەکانی خەڵک لەهەرکامیان یەک شتە .ئەویش
ناسینی کۆماری ئیسالمی ئــەوجــۆرەی خەڵکی ئێران دەیناسێ و
شارەزای بیر و ئاکاری ڕێبەرانی ئەو ڕێژیمەیە .کەسانێک کە هۆکاری
لەدەسچوونی هەموو حەز و خولیاکانیانن .هەربۆیە لە کاتێکدا کە
سێبەری تاریکی ئەو ڕێژیمە بەسەر ئەو خەڵکەوە بمێنێ بۆ ئەوان چ
جیاوازییەک لە نێوان ئەو یا ئەم سەرۆکدا نامێنێ .چاوەڕوانی خەڵک
کە بۆ گەیشتن بە ئــازادی و ڕزگاربوونیان لە چنگ کۆنەپەرستی
هەموو هەوڵێکیان داوە و لە گیانیشیان دەگوزەرێن لە هەر گۆڕانێک
ئەوەیە کە گۆڕانێک بەرەو باشی لە ژیانی ئەواندا دروست بکا.

بەرەو هەڵدێری نەمان دەچێ؟

ناسر باباخانی

تایتێڵی ئەم بابەتە گرێدراوی ئهم ڕوانگهیهی ه ك ه
بە حوکمی ئەوەی زۆرێک لە چاوەدێرانی سیاسی
پێیان وایە کۆماری ئیسالمی لەم قۆناخەی ئێستادا
لە خراپترین دۆخی خۆیدایە ،ئایا بهڕاستی بهرهو
هـهڵــدێــری نـهمــان دهچ ــێ؟ پرسیارێک کــە هەموو
جارێ ل ه دۆخێكی هاوشێوهدا ل ه ماوهی  ٤١ساڵی
ڕابــردوودا بـهردهوام هاتۆت ه گۆڕێ .وات ه  ٤١ساڵە
زۆر جــاران چاوەدێرانی سیاسی دەڵێن ئــەوڕۆ نا
سبەینێ کــۆمــاری ئیسالمی دەڕووخـ ــێ ،جــا بۆیە
ڕەنــگــە بهجێ بــێ كـ ه دەسپێکی باسەکەمان بەو
پرسیارە دەست پێ بکهین بۆچی کۆماری ئیسالمی
نــاڕووخــێ؟ بۆچی کــۆمــاری ئیسالمی س ــەرەڕای
ئەوەی زیاتر لە  ٤١ساڵە لە دۆخێکی قەیراناویدایە
بەاڵم تا ئێستا ههر لهسهر دهسهاڵته؟
لە تــەواوی ئەم سااڵنەدا کە کۆماری ئیسالمی
لەسەر کار بوو ه قەیرانی ب ه قەیران تێپەڕ کردوە
و هەتا ئێرەی هێناوە و ههر ئێستا ملی دهبەر ملی
زلهێزترین واڵتــی جیهان نــاوە و ئێستا خەریکی
ئەوەیە لهگهڵ الیهنێك دانوستان بکا یان بە جۆرێک
لە جۆرەکان کێشەکەی یەکال كاتەوە .بۆ ئەوەی بڵێم
کۆماری ئیسالمی بۆ تا ئێستا توانیوییەتی لەسەر پێ
ڕاوەستێ دوو الیەنم لەبەرچاو گرتوە ،الیەنی یەکهم
الیەنی سهخت ئامێری باسەکەیە .مەبەستم لە الیەنی
سهخت ئامێری ئەوەیە ڕەنگە هیچ نەتەوەیهک ل ه
ئێران وەکوو کورد هەستی بە دەزگــای سەرکوت
و داپڵۆسینی کــۆمــاری ئیسالمی نــەکــردبــێ ،هیچ
نەتەوەیهک لە مــاوەی هاتنە سەر کــاری کۆماری
ئیسالمی بەقەد کورد تووشی چارەڕەشی و کوشت
و کوشتار و ئاوارەیی نەبووە .بۆیە ڕەنگە ئێمە لە
هەموو نەتەوەیهک زیاتر هەستمان بــەوە کردبێ
دەزگــای سەرکوت و ماشێنی كوشتاری کۆماری
ئیسالمی لە نێوخۆدا چەندە بە زەبر بووە ،چەند قات
بەزەبرتر بووە بە نیسبەت نەتەوەکانی دیکە .سەیر
که حوكمی ههر جیابیرێكی سیاسی لە کوردستاندا
زیندان ،ئێعدام و ئەشکەنجە بووه.
لــە پەنا ئەم ه ئێمە لــەو حــكــوومـهتـهدا هەمیشە
قوربانیی شتێکی دیکە بووین ك ه بریتیی ه لە تیرۆری
دەوڵــەتــی یــان باشتر بڵێم تــیــرۆری سیستماتیکی
دەوڵەتی .کە سەیر دەکهین دەبینین حیزبی دێموکرات
سەرکردەکانی لە دەرەوی واڵت تیرۆر دەکرێن،
لە نێوخۆی واڵتــدا لە باشوور ،لە ئاست و ڕهدە
جۆربهجۆرهكان كادر و ئهندام و پێشمەرگە تیرۆر
دەکــرێــن ،بە شێوەی ڕاستەوخۆ و ناڕاستەوخۆ!
کــەوابــوو ،کۆماری ئیسالمی تەنیا زمانێکی کە تا
ئێستا لەگەڵ کــورد زانیویەتی زمانی كوشتن و
ههڕهش ه بــووه ،دیــار ه ڕەنگە ئهم ه بۆ نەتەوەکانی
دیکەش هەبێ ،بەاڵم بە حوکمی ئەوەکە ئەو شتە
لەنێو ئێمەدا خەستتر بووە ڕەنگە بەرهەستتر بێ.
بۆیە کۆماری ئیسالمی الیەنی سهخت ئامێری بە
کار هێناوە بۆ ئەوەی دەسەاڵتی خۆی پێ ڕاگرێ.
ئــەوەی دیومانە لە هەموو خۆپیشاندانەکاندا لە
هەموو ئەو شوێنانە کە دەنگ هەڵبڕین و ناڕەزایەتی
هەبووە کــراوە .لە دوو سێ ساڵی ڕابـــردوودا بە
تایبەت لە بەفرانباری  ٩٦و خەزەڵوەری  ،٩٨ئێمە
دیتمان خەڵک ڕژانــە ســەر شەقامەکان و واڵمی
داواکــاریــیــەکــانــی هــەرچــەنــد بــەڕواڵــەت ئابووریی
خەڵک گوللە بــوو .بۆیە یەکێک ل ه تایبەتمەندیی ه
سهرهكییهكانی هەر سیستمێکی تۆتالیتێر ئهوهی ه
ك ه بە زەبــری چــەک و کوشتن دەیــهــەوێ لەسەر
پێ ڕاوستێ ئەوە الیەنی سهخت ئامێرێکەیەتی کە
هەموومان هەستمان بەو کــردەوە .بەاڵم الیەنێکی
دیکە کە بە باوەڕی من دەبێ بهجیددی هەڵوێستهی
لەسەر بكرێ ،ك ه کەمتر ئــاوڕی لێ دراوەت ــەوە و
شاردراوەتەوە الیەنی نەرم ئامێرییه!
کۆماری ئیسالمی چــۆن توانیوێتی هەتا ئێستا
خۆ ڕابگرێ ،ئەو دوڕگەیەی کە لە تــەواوی دنیای
مۆدێرن دابڕاوە و لەگەڵ چهمكهكانی دێموکراسی
و ئــازادی نامۆیە چۆن توانیوێتی تابشت بێنێ! بە
باوەڕی من ئهم ه دەگەڕێتەوە سەر الیەنی سیاسەتە
نەرمئامێرییەکانی کۆماری ئیسالمی .ل ه ههناوی
ئهم الیهن ه نهرمئامێرییهدا من چهمكێكم دهسنیشان
كردو ه ك ه ب ه “ئاڵترناتیڤوسازی” ناوزهدم كردوه .من
ئەو چەمکهم بۆ ئەوەی دەکار كردوە ك ه زۆر جاران
دەنگۆی ئەوە دێتە گۆڕێ دەڵێن ئەمریکا و واڵتانی

ئورووپایی و واڵتانی دەرەوە ترسی ئەوەیان هەیە
لە دوای کۆماری ئیسالمی چ دەسەاڵتێکی دیکە دێتە
سەر کار؟
کە چاو لە ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانی دەکــەن ،ئهوان
پێیان وایە ئەم ئۆپۆزیسیۆنە ئەو تواناییەی نییە کە
جێگرەوەی کۆماری ئیسالمی بێ و لە هەمان کاتدا
شانسێکی گــەورە کە کۆماری ئیسالمی هێناوێتی
ئــەوەیــە ك ـ ه ئۆپۆزیسیۆنێکی یــهك ههڵوێست و
یەکگوتار و یەکدەستی نییە.
ئەگەر سەیری ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانی بکەی ،لە
ڕاستی ڕاستهو ه تا چەپی چەپهو ه پێکەوە ناکۆکن.
لــەســەر خاڵی زۆر بــچــووک نــاتــوانــن وێژمانێکی
هاوبەشیان هەبێ .لــەو نێوەدا کۆماری ئیسالمی
ژووری بیرکردنەوەی هەیە ،لە خــۆڕا ئــەو واڵتە
هــەتــا ئێستا  ٤١ســاڵ نییە لــەســەر پێیە .ئــەوان
هاتن ئاڵترناتیڤوسازییان کرد هەر ئێستا لە دوو
حەوتووی ڕابردوودا ،الیەنێک پەیدا بووە کە پێشتر
دەسەاڵتیان بە دەستەوە بووە لە ئێران و خەریک ه
مێدیاکان و سۆشیاڵ مێدیا گەورەی دەکەنەوە بۆ
ئەوەی نیشانی بدەن تەنیا ئاڵترناتیڤو و تەنیا الیەنێک
کە دەتوانێ هەڕەشە لە بوونی کۆماری ئیسالمی
بکا ،ئەو الیەنەیە! بەاڵم لەسەر عەرزی واقیع لە نێو
خەڵکی خۆماندا تەنانەت لەنێو نەتەوەکانی دیکەدا
بە کوردیشەوە ئەو الیەنەی کە ئەوان دەیانهەوێ
گەورەی کەنەوە جێگەوپێگەیەکی ئەوتۆی نییە .لە
ماوەی  ٤١ساڵی ڕابردوودا ئەو ڕەوتهی کە ئێستا
زەق دەکرێتەوە لەنێو مێدیاکانی فارس زماندا بە
تایبەتی هیچ جێگەوپێگەیەکی نەبووە ،حزوورێکی
مەیدانی نــەبــووە .بــەاڵم کــۆمــاری ئیسالمی دێنێ
تەنانەت لە قسەکانی ڕێبەری بــااڵی ئــەو واڵتــەدا
دێ ڕێک باسی ئەو الیەنە دەکا کە ئێمە پێمان وایە
جێگەوپێگەی نییە ،بۆ؟ کۆماری ئیسالمی دەیهەوێ
ئاڵترناتیڤوسازی بکا ،دەیهەوێ بڵێ ئاڵترناتیڤوی
من ئەوەیە .بۆخۆی دەزانــێ ئەو ئاڵترناتیڤە ،ئەو
الیهنە کە ئەو باسی دەکا نە ئەو هێزەی هەیە نە
ئــەو تواناییەی هەیە و نە ئــەو ڕێکخراوەیە و ن ه
ئهو ئۆرگانیزێیشێنەی هەیە ...كۆماری ئیسالمی لە
تەواوی ئەو  ٤١ساڵەدا ئەو کارەی کردوە.

ئامێرییەدا دهكــرێ شهنوكهو كــرێ ،چهمكێك ه ب ه
نێوی “سازکردنی کەلێنەکان” .ئهم كهلێن سازیی ه
یهكێ لـ ه سیاسهتهكانی تــری کــۆمــاری ئیسالمی
بوو ه لە ماوەی  ٤١ساڵی ڕابردوودا .بۆ نموونە ل ه
پهیوهندی لهگهڵ بزووتنەوەی نەتەوەیی کورد ،وهك
دهبینین هەمیشە کوردی شیعە یەکێک لە هەرە غایبە
سەرەکییەکانی ئەو بزووتنەوەیە بووە .ئێمە کوردین
وەکوو نەتەوە ،بەاڵم بەسەر کوردی سوننە ،شیعە و
یارسان و...دا دابەش کراوین و دەسەاڵتی سیاسی
هەمیشە هەوڵی داوە کوردی شیعە بۆ الی خۆی
پەلکێش بکا و كهلێن و بۆشاییهكی گـهور ه بۆ ب ه
ئهنجام گهیاندنی مهبهستهكانی خۆی سازبكا.
دیارە جگ ه ل ه سازكردنی کەڵێنی ئایین و ئایینزایی
وەک کەلێنی شیعە و سوننە ،زۆر کەلێنی تریشی
پێك هێناو ه وهك کەلێنی چینایەتی ،کەلێنی ڕەگەزی،
كەلێنی نەوەکان و ...ك ه ئەم كەلێنانە دواجار ڕێگر
بــوون لــەبــەردەم سازبوونی گوتارێكی هاوبەش،
ڕێك ئهو شتهی ك ه كۆماری ئیسالمی نهخش ه و
پالنی بۆ داڕشتوه.
بۆیە پڕ کردەنەوەی ئەو کەلێنانە لهسهر ئاستی
بزووتنهوهی نهتهوهیی كوردی ئەرکی حیزبەکانە
بە تایبەتی حیزبی دێموکراتی کوردستان ك ه وهك
ئااڵهەڵگری هاوتەریب كردنی خهباتی نێوخۆ و
دهرهو ه دهیهوێ دهور بگێڕێ .كهوابوو دەبێ یەکێک
لە هەوڵەکانی ئەوە بێ سهرهتا ئاڵترناتیڤوسازییەك ه
پووچەڵ کاتەوە و دواتــر دەبــێ ئــەو کەلێنانە پڕ
کاتەوە.
بــە بـــــاوەڕی مــن ئــــەوە کــارێــکــی فــیــکــریــیــە ك ه
دەبــێ هەوڵی بۆ بــدرێ و قسەی لەسەر بکرێ و
بخهمڵێندرێ.
بابهتێكی تر دەگهڕێتەوە ســەر هەناردەکردنی
شــۆڕش یا ئەو شتەی کە ئــەوان وەکــوو “صدور
انقالب” باسی دەکـهن .هەناردەکردنی شۆڕش ،لە
ڕاستیدا درێــژ کــردنــەوەی قــوواڵیــی ستراتیژیکی
کۆماری ئیسالمی بــوو وهك پرسێكی ئهمنی بۆ
پاراستنی ڕێژیم .بۆی ه لە سنوورەکانی سووریو و
لە سنوورەکانی لوبنان و عێراق و ب ه گشتی ل ه
ناوچهی هیاللی شیعی ،کۆماری ئیسالمی حزووری

لە سەردەمی ئۆبامادا بەپێی ئەو ئامارانەی کە
خۆیان داویــانــەتــە دەرێ زیاتر لە  ٢٠٠مامۆستا
خزاونەتە نێو زانکۆکانی ئەمریکاوە کە لە ئێرانەوە
هــاتــوون .هــەر ئێستا حوسێن مووسهویان کە لە
جەرەیانی دادگ ــای میکۆنووس (تــیــرۆری شههید
دوکــتــور شــەڕەفــکــەنــدی) بــاڵــوێــزی ئــێــران بــوو لە
ئاڵمان ئێستا لە زانکۆی پرینستۆن وەکوو لێکۆڵەر
خەریکی کــاری لێکۆڵینەوەیە .نــمــوونــەی ئەوانە
زۆرن کە بـــەردەوام دەخزێنە نێو مێدیای فارس
زم ــان بــۆ داکــۆکــی ک ــردن لــە کــۆمــاری ئیسالمی.
ڕەنگە بەڕواڵەتێکی مۆدێرن کــڕاوات لێدەن ،ڕدێن
بتاشن ،وات ه بە پێچەوانەی قەوارە مۆرفۆلۆژیكییهی
کۆماری ئیسالمی ،بهاڵم داکۆکی لە ڕێژیمی ئێران
دەکـــەن .ئــەوانــە هــەمــوو سیاسەتێکن کــە خەریکە
ئاڵترناتیڤوەکان بەرەو ئەو ئاقارە دەبهن .بۆیە من
پێم وایە یەکێک لە هەرە هۆکارەکانی کە بە باوەڕی
من زۆر گرینگە ،ئاڵترناتیڤوسازییە تا زهینی تاک و
کۆمەڵگای ئێرانی بهم شێوهی ه لهباری ڕەوانییهو ه
تهخلی ه كـهن .بــەرەو ئاقارێ بــەرن کە بڵێین بهڵێ
ئهمهی ه ئۆپۆزیسیۆنی دژبـهری کۆماری ئیسالمی!
ئۆپۆزیسیۆنێک کە هیچ تواناییەکی نییە ،هیچ هێز
و دەسەاڵتێکی نییە کە لە داهاتوودا بتوانێ خەڵک
لەگەڵ خۆی هاوتەریب بکا و یا بێتە ڕێنیشاندەر
بۆ خەڵک!
بابهتێكی تــر کــە ه ــەر لــە بــازنــەی ئ ــەم نــەرم

هــەبــوو .ئ ـهم ـ ه تــا ب ــەر لــە كوشتنی سولهیمانی
كاركردی خۆی ههبوو بهاڵم بە تەعبییری هێندێک
لە دۆستان ،ماڕااڵگۆ ئەو هاوینهههوارهی کە تڕامپ
لەوێ فەرمانی کوشتنی قاسمی سولهیمانیی دابوو،
دەڵێن ماڕااڵگۆ کۆتایی قوواڵیی ستراتیژی کۆماری
ئیسالمی بوو .ئێستا مەسەلەی قوواڵیی ستراتیژیك
ڕێک پێچەوانە بۆتهوه ،بهتایبهتی ل ه دوای كوشتنی
قاسم سولهیمانی و هـهروههــا لە دوایــی ئاسایی
کــردەنــەوەی پهیوەندییەکانی نێوان ئیسرائیل و
چەند واڵتی عەڕەبی (ك ه ئهم ه ههر بهردهوامه) لە
ئێستادا کۆماری ئیسالمی لە سووریە و یەمهن و
لوبنان دابڕاوە .یانی ئەو گوشارە ئابوورییانە وای
کردوە کە نەتوانێ یارمەتی ماڵی و نیزامی بدا .بۆی ه
ئەوجارە هاوکێشەکە بە پێچەوانە بۆتەوە و ئەوە
ئیسڕائیلە ك ه قوواڵیی ستراتیژیکی لە سنوورهكانی
خــۆی بـــهرهو بــاشــووری ئــێــران و ك ـهنــداو پــەرە
دەستێنێ.
جگ ه لە دوو الیەنی ڕەق ئامێری و نەرم ئامێری
ك ه باسم كرد هێندێک هۆکاری پێکهاتەییش هەن
ك ه ئاماژهیان پێدهكهم .ئهوهی ڕاستی بێ گهالنی
ئێران نیشانیان داوە ،کە بە دژی کۆماری ئیسالمی
هەمیشە لــەســەر هێڵ ب ــوون .سـهیــری  ٢٠ساڵی
ڕابردوو بكه:
سااڵنی  ١٣٧٨بزووتنەوەی خوێندکاری لە ئێران
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ڕوون و ئاشکرایە کە کەڵەکە بوون ی داخوازییەکانه کە دواجار خەڵک دێنێتە سەر شەقامەکان و بە قەول ی
لێنین دەڵ ی“ :شۆڕش کاتێک ڕوو دەدا ،خەڵک بگاتە ئەو جێگایەی چی تر تاقەتی سیاسەتەکان ی حکوومەتەک هی
ن همێنێ” .ئێم ه دیتمان ل هم ڕاپ هڕینان هی دواییدا چ هند ه هزار ك هس كوژران و بریندار بوون ب هاڵم ب ه حوكم ی بەردەوام
نەبوون ی داواکاریی هكان ی خ هڵك ،دیسان ئێمە هاتین هو ه سەر خاڵ ی سیفر
سەرهەڵدهدا ل ه گەورە شارەکان ،ئەو شوێنانەی
زانــکــۆی گ ــەورەی لێ بــوو ،د ه ســاڵ دواتــر دێینە
سەر بزووتنەوەیەک بە ناوی بزووتنەوەی سەوز،
بەدەر لە شێوازی بیركردنهو ه و الیەنهكانی بهشدار،
مەبەستم الیەنی ناڕەزاییەتی مەسەلەکەیه .دواتر
سهرههڵدانهكانی بەفرانباری  ٩٦و خــەزەڵــوەری
ساڵی  ٩٨ك ه ل ه ئاكامدا كارهساتی زیندان و كوشتن
و ئێعدامی خهڵكی لێ كهوتهوه .بهاڵم بە داخێکی
گرانەوە وهك دهبینین ئهم سهرههڵدانان ه مهودایەکی
زۆری تێدەکەوێ ،و لهسهر یهك كهڵهك ه نابێ و
وهك ئهوهی ه ههموو سهرههڵدانێك ل ه سیفرهو ه ل ه
بۆشاییهو ه دهست پێ بكاتهوه!
ئ ـهوهش خاڵێكی پێكهاتهیی ه بۆ ئ ـهوهی کۆماری
ئیسالمی لەسەر پێ بمێنێتهوه .ههموومان باش
دهزانین کەڵەکە بوونی داخوازییەکانه کە دواجار
خەڵک دێنێتە سەر شەقامەکان و بە قەولی لێنین
دەڵی“ :شۆڕش کاتێک ڕوو دەدا ،خەڵک بگاتە ئەو
جێگایەی چی تر تاقەتی سیاسەتەکانی حکوومەتەکهی
نهمێنێ” .ئێم ه دیتمان لهم ڕاپهڕینانهی دواییدا چهند
هــهزار ك ـهس كـــوژران و بریندار بــوون بــهاڵم ب ه
حوكمی بەردەوام نەبوونی داواکارییهكانی خهڵك،
دیسان ئێمە هاتینهو ه سەر خاڵی سیفر.
واتــ ه ئ ـهم جموجۆڵەی کــە تـــەواوی شارەکانی
داگرتبوو ب ه حوکمی بهش ه سهخت ئامێرییهكهی
باسم لێوهكرد کە خەڵکی پێ ســەرکــوت دەکــرێ
دەڕوا بــۆ دوو ســێ ساڵی دیــکــە ،وەک ــوو ئەوەیە
ئەو جموجۆڵە سەر لە نوێ لە بۆشایی دەست پێ
بکاتەوە.
بــۆیــە یەکێک لــە تایبەتمەندییەکانی شــۆڕش،
پهرهگیربوون و بەردەوامییە .پهرهگیربوون بەو
مانایە کــە تـــەواوی واڵت بگرێتەوە و بـــەردەوام
بوون بەو مانایهیە کە مهودایهكی زۆر بۆ ڕاپهڕین
ســاز نـهبــێ .ئــەوە لـ ه پێناسەی کالسیکی هەموو
شۆڕشهکاندا هەیە.
هــەروەهــا دیسان لە پهیوەندی لەگەڵ هۆكار ه
پێکهاتەییهكاندا ،نەبوونی ئۆپۆزیسیۆنێکی جیدی
وەک ئاڵترناتیڤو دهوری تایبهت ب ه خۆی ههیه .کاتێک
سەددام حوسێن لە عێراق ڕووخا ،مادڵین ئاڵبڕایت
وەزیری دەرەوەی ئیدارهی كلینتۆن ،ئۆپۆزیسیۆنی
عێراقی كۆ كردهو ه ب ه شیعە ب ه سونن ه و كوردهو ه
(ئەو کات کێشەی نێوان یەکیەتی و پارتی زۆریش
بەرچاو بوو) لە لەندەن کۆنگرەیەکی بۆ سازکردن
کە بە کۆنگرەی “معارضین” بەناوبانگە! کۆنگرەی
“معارضین” ئەو شوێنە بوو ك ه بوو ب ه سەرەتای
تێکەوە پێچانی ســەددام حوسێن .بەاڵم بەداخەوە
ئێستا ئۆپۆزیسیۆنێكی هاوشێوهی عێراق ل ه ئێران
بوونی نییه ،تهنانهت ئێمە با ئــەو ڕەخنەیەش لە
خۆمان بگرین ،لەنێو کوردا کهسێکی ئەوتۆمان لێ
هەڵنەکەوتووە کە بتوانێ هەموومان لە ژێر یەک
چەتردا كۆكاتهوه .خۆ ڕاستە سەردەمی کاریزما
بەسەرچووە ،ڕاستە سەردەمی تاک بەسەرچووە،
بەاڵم خۆ سەردەمی عەقڵی بەکۆمەڵ بەسەرنەچووە.
حیزب یانی کاری بە کۆمەڵ ،حیزب یانی ئاوەزی
گشتی ،بۆیە من پێم وایە لە نەبوونی ئۆپۆزیسیۆنێکی
یەکگرتووی سهرانسهریدا ،كورد دهبێ ماڵی خۆی
ڕێــك بخا بۆ ئهگهری هاتن ه گۆڕێی هـهر چهشن ه
ئاڵوگوڕێك.
ئهگهر كۆی ئهم خااڵنهی وهك الیهنی سهخت
ئــامــێــری و الیــهن ــی نــــهرم ئــامــێــری و هــۆكــار ه
پێكهاتهییهكان باسم كردن وهك فاكتۆری مانهوهی
كۆماری ئیسالمی ڕهچاو كهین ،دهكرێ لهنگهرێكیش
بگرین لـهسـهر ئ ـهو خــااڵن ـهی دهبــنـ ه كاتالیزۆری
ڕووخانی ڕژیم:
ئــێــســتــا کـــۆمـــاری ئــیــســامــی ب ــە حــوکــمــی ئــەو
گۆشارانەی کە بە ماکزیمۆم پرێشێر ناسراوە و
لە الیەن دەوڵەتی تڕامپەوە بەسەری داسەپاوە لە
خراپترین دۆخی خۆیدایە.
کە سەیر دەکهی لەنێوچوونی نرخی پارەی ئەو
واڵتە شتێکی سەرسوڕهێنەڕە! کاتێک کە ڕووحانی
بــوو بە ســەرۆک کۆمار نرخی دۆاڵرێ ــک بە سێ
هەزار تمەن سەودا دەکرا ئێستا دۆاڵرێک بە زیاتر
لـ ه ســی ه ــەزار تمەن مامڵ ه دەکـــرێ .ئــەوە بەپێی
هەموو فۆڕمۆڵێک بە پێی هەموو خوێندنەوەیەکی
شۆڕشە کالسیکهكان ڕۆیشتنی ئەو حکوومەتە هیچ
شک و گومانی تێدا نامێنێ .بەاڵم بەدەر لە هاوکێشە
سیاسییەکان و ئەوە کە باس لەوە دەکرێ کۆماری
ئیسالمی ڕهنگ ه جارێکی تر جامی ژەهــر وەکــوو
خومەینی بــخــواتــەوە ،یــان نەرمشێکی قارەمانانە
وەکـــوو خامنەیی ل ـ ه خــۆی نیشان ب ــدا ،جارێكی
تر بــووز ناخوا .تهنانهت ئهگهر پێمێل بێ به ١٢
مەرجەكهی مایک پۆمپێئۆ ،ئاخۆ ئهم ڕژیم ه دهكرێ
چی تر پێی بوترێ كۆماری ئیسالمی؟ وات ه ئەگەر
کــۆمــاری ئیسالمی لە زاتــی خۆیدا حکوومەتێکی
ئایدۆلۆژیکە ،بێنێ ئەو مەرجانە جێبەجێ کا ئایا
ئــەوە هەمان کۆماری ئیسالمی دەبــێ؟ بەبێ هیچ
شک و گومانێک نــا .لە الیەکی دیــکــەوە ئێران لە
نێوخۆدا تووشی دهیان قەیرانی وردودرشت بووە.
ئێستا خهڵك باس لەوە دەکا دەڵێن ئێوە  ٤١ساڵە
لەبەرامبەر ئەو دروشمانەتان ب ه دژی دنیا ،ئێرانتان

تەریک خستۆتەوە ،ئێرانتان ئیزۆلە کــردۆتــەوە،
ئێرانتان خستۆتە نێو دوڕگەیەک ئهدی ئێستا چۆنە
دوای  ٤١ساڵ بە ئەو قەناعەتە گەیشتوون ئهوهی
ههی ه و نیی ه وهالی نێن؟ بۆی ه واڵمێک بۆ ئەم خەڵکە
لە گۆڕێدا نییە.
بۆیە من پێموایە ئــەوە یەکێک لە مەسەلەکانە
کە دەبــێ بە شێوەیەکی هیوابەخش لێی بڕوانین.
مەسەلەیەکی دیکە دەگهڕێتەوە سەر ئەو بزووتنەوە
ئاناڵینانەی کە ،ئەمڕۆ بۆ وێن ه لە تویتێردا کۆمەاڵنی
خەڵکی ئێران ڕوویان تێکردوە و تەنانەت ههندێ جار
پاشەکشهیان به دهسهاڵت کردوە .من دوو نموونە
دێنمەوە بۆ ئــەوەی کارتێکەریی ئــەو بزووتنەوە
ئاناڵینانە ،ئەو بزووتنەوە کۆمەاڵیەتییانەی کە لەسەر
ئینتێرنێت ڕوو دەدەن نیشان بدهم .ئەمڕۆ تویتێر
بۆتە گۆڕەپانێکی بەربەرین بۆ خەبات بە دژی
کۆماری ئیسالمی و دەســت و پێوەندهکانی .هەر
چەند ڕۆژ لەوهپێش پێش نوێژی هەینی ئیسفەهان
و بۆجنوورد لە خوراسان گوتبوویان دەبێ هێزە
چــەکــدارەکــان و هێزەکانی ئینتیزامی لە نێوخۆدا
کەشوهەوا بۆ ژنان نائەمن کەن .دهسبهجێ دەقی
قسەکانیان لە تــۆڕە كۆمهاڵیهتییهكاندا باڵو بۆوە
و هەڵمهتێکی بهرفراوان سازبوو بە دژیان و بوو
بە هۆکارێک کە هەردووکیان ل ه قسەکانی خۆیان
پاشگهز ببنهوه.
یــان لــە پــێــوەنــدی لــەگــەڵ ئێعدامی زیندانیانی
سیاسیدا ئێمە “هووشەنگ عەلیپوور”مان هەبوو کە
حوکمی ئێعدامی بۆ هاتبۆوە ،بهاڵم ئەو هەشتەگانهی
بۆی سازبوو ،بوو ب ه هۆكاری پاشگهز بوونهوهی
دهسهاڵت لهم حوكمه.
بەهەرحاڵ ئێمە دەبێ ئەوەمان لەبیر بێ خەبات
هەمیشە بە ئاکام ناگا ،بەاڵم کشانەوە و ل ه شلێدانیش
ئێمە بە ئەنجام ناگەیهنێ .بۆیە ئەوەش دەتوانێ بێتە
یەکێک لەو گۆڕەپانانەی کە پاشەکشە بە کۆماری
ئیسالمی بکا کە بەداخەوە ،ئێمەی کورد لەو بوارەدا
زۆر کەمتهرخهمین و ئەوە کایەیەکی مێدیاییە کە
ئەتۆ دەبێ بوونت هەبێ.
بــۆ وێــن ـ ه یــەکــێــکــی وەکــــوو تــڕامــپ بــ ه تویتێر
سیاسهت دەکا ،کەوابوو ئەو بەستێنێکی لەبارە بۆ
ئەوەی بە دژی کۆماری ئیسالمی چاالكیت ههبێ.
ئهو هەشتەگهی ماوەیهك لهو ه پێش بۆ خامنەیی
سازكرابوو ،ڕەنگە شەعنی وێبینارهك ه نەهێڵێ باسی
ئــەو ڕستەیە بکهین کە بــوو بە ترێندی یەکەمی
توییتی فارسی .مەبەستم ئەوەیە کە دەســەاڵت لە
باری مێدیایی و سۆشیال مێدیاییەوە ناتوانێ زەفەر
بە جیابیران و ئەو کەسانهی جیاوازن ،بهرێ.
بۆیە دەتــوانــێ کارتێکهریی زۆر ئەرێنی هەبێ.
ســەبــارەت بە مەسەلەیەکی دیکە وەکــوو عــەرزم
کــردن ،لە دوایــی کوژرانی قاسم سولهیمانییەوە،
ئەو دەســەاڵت و هەیمەنەیە کە کۆماری ئیسالمی
هەیبوو نهیما ،پۆڕتی شکا .قاسم سولهیمانی و
عەلی خامنەیی دەتوانین بڵێین نوێنگەی دەسەاڵتی
کۆماری ئیسالمین بە شێوەیەکی ڕەمــزی .کە من
وەک ــوو دوانـــەی ئــاخــونــد-پــاســدار نــاوم هێناوەن.
ئاخوندێک وەکوو خامنەیی و قاسم سولهیمانی یان
سەردار جەعفەری یان سەردارەکان و پاسدارەکانی
دیکە .بەبێ هیچ شک و گومانێک قاسم سولهیمانی
لە تەواوی ئەو کەسانەی کە لەنێو ئەو حکوومەت
دان لە باری مادی ،چەکداری و نفووزی کەالمەوە
کاریگەریی پتر بوو.
بەاڵم بە لە نێوبردنی قاسم سولهیمانی قوواڵیی
ستراتیژیکی کۆماری ئیسالمی کۆتایی پێهاتوە.
ئێستا حووسییەکانی یەمەن دێنن دیلەکانیان لەگەڵ
عەڕەبستان و دەوڵەتی یەمەن دەگۆڕنەوە ،لوبنان
هاتۆتە سەر ئەو قەناعەتی چی دیکە باج نــەدا بە
حیزبوڵاڵی لوبنان ،لە سووریە دەبنین ئیسراییل
بــەردەوام لە بنکە نیزامییەکانی کۆماری ئیسالمی
دەدا و کۆماری ئیسالمی هەتا ئێستا فــززەی لێ
نەهاتووە.
یا ئاسایی کردنەوەی پێوەندی نێوان ئەو چەند
واڵتە عەڕەبییە لەگەڵ ئیسڕائیل کە بێ هیچ شک و
گومانێک ئەمریکای لە پشت بووە و ،واڵتانی دیکە
خەریکن پێوەندی خۆیان لەگەڵ ئیسرائیل ئاسایی
دەکــەنــەوە و ئێران خەریکە بــەتــەواوی تەریک و
ئیزۆلە دەبێتەوە .لە هەمووی گرینگتر خەڵکی ئێران
بەتایبەت کوردستان ،نیشانیان داوە و من زۆر جار
بەو غەیرە کوردانە دەڵێم کوردستان سەرمەشقێکی
زۆر باشە بــۆ ئ ــەوەی گــەالنــی ئــێــران دەرس ــی لێ
وەرگرن بۆ نافەرمانی و خەباتی مەدەنی.
ئێمە لە ڕەوتی مووشهکبارانی قەاڵی دێموکرات
دیــتــمــان ســــهرهڕای بــوونــی هــەمــوو گــوشــارەكــان
حەماسهیهك خوڵقا ،ئەو خەڵکە پەیمانیان لەگەڵ
حیزبێک نوێ کردەوە کە ئەندامانی سەرکرداییەتی
ئەو حیزبە لە کردەوەیەکی تیرۆریستیدا شههید
بــبــوون .دووک ــان داخستن و نههاتنهدهر ل ه ماڵ،
لەژێر گوشاری کۆماری ئیسالمیدا شتێکی هەروا
سووک و سادە نییە .بۆیە بە باوەڕەی من شەقام
ئەو جێگایەی کە دەسەاڵت لێی دەترسێ بە دەست
خەڵکەوەیە .خەڵک ئەگەر ئیرادە بکا و شەقام بە
دەســتــەوە بگرێ هیچ دەسەاڵتێک ناتوانێ پێشی

پێ بگرێ .بەاڵم وەک گوتم ئەو تابۆیە شکاوە ،تا
بەفرانباری ساڵی  ٩٦ئێمە ئــەوەمــان نەبوو ئێمە
لە کوردستان چەند جار ئەوەمان نیشان داوە ،لە
جەرەیانی شەهید کردنی ڕێبەرانی حیزبی دێموکرات
ئەوەیان نیشان دا ،من لە نێوخۆی واڵتدا شاهیدی
ئەو جەرەیانە بووم دیومە ،یان ئێعدامی گەنجەکان
بۆ وێن ه بۆ یەکێکی وەکوو شههید فەرزاد کەمانگر
خەڵک دووکان و بازاڕیان بۆ داخست بۆیە من پێم
وایە هەر ئێستا شەقام بە دەست خەڵکەوەیە.
دیار ه داڕمانی کۆمەاڵیەتی و ئەخالقی ههر باسی
لێ ناکهین کە ئەمە بەرەو چ ئاقارێک دهڕوا!
ئــــەگــــەر بــــمــــەوێ ق ــس ــەک ــان ــم کــــۆکــــەمــــەوە و
بەرچاوڕوونییهک بدەم بە باسەکهم دەمەوێ باسی
ئەوە بکەم ك ه کۆماری ئیسالمی ئێستا تەواوی هێز
و توانای خۆی وەگهڕ خستووە دۆخی ههنووكهیی
خۆی بپارێزێ ،ئەو تویتهی کە دوو ساڵ لەمەوبەر
خامنەیی نووسی کە ئێمە نە شــەڕ دەکەین و نە
وتووێژ بۆ ئهو ه بوو ك ه لە ئەگەری نەبوونی تڕامپدا
بتوانن بگەڕێنەوە سەر “بەرجام” و بە شێوەیهک لە
شێوەکان بە دانی هێندێک ئیمتیاز قەرەبووی ئەو
دۆخە بکەنەوە و ئاهێکیان بێتەوە بهرهخۆ.
سـهیــر ه کــۆمــاری ئیسالمی دهبــوای ـ ه زۆر لــەو ه
وردبینتر بوای ه کە ئهم دوو حیزب ه دهسـهاڵتــدار ه
ههرگیز لهههمبهر خەڵکی ئەمریکا خۆیان ناكهن ب ه
شەرمهزارێكی مێژوویی و هەتاهەتایی بۆ ئهوهی
ئێران دهستی ب ه چهكی ئهتۆمی ڕابگا ،چ پارتی
كــۆمــاری بێ چ دێموكراتهكان .لە بیرمان نەچێ
زۆرتــریــن گــوشــارەکــان لــە ســەردەمــی کلینتۆنی
دێــمــوكــراتــدا ب ـهس ـهر كــۆمــاری ئیسالمی داس ـهپــا،
تەنانەت فرۆشی نەوتی ئێران بوو بە سیفر.
بۆیە من پێم وایە سیاسەتی دەرەکیی ئەم دوو
حیزبە ڕەنگە جیاوازیگهلێكی بێ بەاڵم لــەوەدا ك ه
ئــەو واڵتــە دەســتــی بــە چەکی نــاوکــی بگا و ببێتە
هەڕەشەیەکی جیدی ،ب ه هیچ كلۆجێك مهیسهر نابێ.
تهنانهت تڕامپ هەوڵی ئەوە دەدا کە ئەگەر بۆخۆشی
سهرلهنوێ هەڵنەبژێردرێتەوە میکانیزمی ماشە بە
جۆرێ چاالک بکا تا دێموکراتەکان بۆ چوار ساڵی
داهاتوو نەتوانن ئەو گوشارانە سەر لەنوێ لەسەر
ئێران هەڵگرنەوە.
بۆیە مــن پێم وایــە تەمەنی کــۆمــاری ئیسالمی
بــەرەو تــەواو بوونە ،دیــارە لە سیاسەتدا پێشبینی
کردن بە قەولی مایکل واڵزێر مامۆستای فەلسەفەی
سیاسی لە ئەمریکا ،ئێستاش سیاسەت ئەو شوێنەیە
هەموومان غافڵگیر دەکــا ،واڵزێر دەڵێ ئەگەر ئەو
شوێنە نەبوایە بەهاری عەڕەبیمان پێشبینی دەکرد،
ئەگەر ئەو شوێنە نەبوایە هاتنە سەر کاری تڕامپ
و باڵی ڕاست لە نێو واڵتانی ئورووپاییمان پێشبینی
دەکــرد .بۆیە ڕەنگە پێشبینی کــردن لە سیاسەتدا
شتێکی زۆر دروســت نەبێ ،بەاڵم بە حوکمی ئەو
خااڵن ه و ئهو خوێندنەوانەی كردمان ،وات ه دۆخی
داڕمـــاوی نێوخۆ ل ه ههموو بــوارهكــانــدا و دۆخی
نێونەتەوەیی ئ ـهم واڵتــه ،دهك ــرێ بڵێین کۆماری
ئیسالمی گهیوه!
ئێستا پرسیار ئەوەیە کە ئێمە وەکوو کورد دەور
و ڕۆڵمان لــەم هاوکێشانەدا چییە؟ لە کوێی ئەو
هاوکێشانەداین؟ ئایا بەڕاستی کورد بە عام و حیزبی
سیاسی بهتایبهتی خەبات دەکــەن؟ ئایا بەڕاستی
توانیومانە لەسەر ئەو هاوکێشانە شوێندانەرییهكی
ئەوتۆمان هەبێ؟
ڕەخنە لەخۆ گرتن من پێم وایە یەکهم هەنگاوە
بۆ ئەوەی تۆ بەرەو پێش بچی .بۆیە ئەو باسانەی
کە لە ئێستادا هاتۆتە گۆڕێ لەسەر یەکگرتنەوەی
حیزب سیاسیەکان و هەروەها لەسەر سازکردنی
یــەک گــوتــاری دەبــێ لە قۆناخی قسە بێتە دەرێ
و بچێتە قــۆنــاخــی جێبەجێ ک ــردن ــەوە .زۆرجـــار
سەرکردەکانی ئەو حیزبە سیاسییانە هاتوونەتە
ئێرە و ســەردانــی وەزارهت ــی دەرەوەیـــان کــردووە
كهچی گوتویانە پێکەوە وەرن ،ئێو ه هەر کامێکتان
الیەنێکن! کە سەیر دەک ـهی سەیری تــەواوی ئەو
حیزب سیاسییانە دەکهی ،بۆ وێن ه سەیری حیزب
و الیەنێک دەک ـهی کە پێشتر چەپێكی تۆخ بووه،
ئێستا لــە حیزبە نــەتــەوەیــیـهكــان نەتەوەییترن و
دروشمەکانیان نەتەوەییترە .کەوابوو ئەگەر لەسەر
دروشمە ستراتیژییەکان هیچ کێشەیەک نییە ،هیچ
گرفتێک نییە بە بــاوەڕی من ئەوە زۆر بە سانایی
دەکــرێ ئەتۆ بــەرەو گوتارێک بڕۆی کە النی کەم
هاوشێوه بێ.
ئەوە وات ه یهكگرتن و یهكگرتنهو ه ك ه ویست و
داخــوازی سهرجهم خەڵکی نێوخۆیە و دڵسۆزانی
بزووتنهوهی نهتهوهیی كورده.
***
تێبینی :ئـهم بابهت ه دهقــی قسهكانی كــاك ناسر
باباخانی نووسهر و مامۆستای زانكۆی ه ل ه ئهمریكا
ك ه ب ه شێوهی ئاناڵین وهك وێبینارێكی سیاسی
بــە هاوئاهەنگی کومیتەکانی حیزبی دیموکراتی
کوردستان لە واڵتــانــی ئەمریکا و کــەنــادا ڕۆژی
یەکشەممە ڕێکەوتی ٤ی ئۆكتۆبری ٢٠٢٠ی زایینی
س ـهبــارهت بـ ه دوایــیــن دۆخــی كــۆمــاری ئیسالمی
بهڕێوهچوو.

پەیامی هاوخەمیی سکرتێری گشتیی
حیزب بۆ دەوڵەتی ئوتریش

بەڕێز سێباستییان کورز ،سەدری ئەعزەمی ئوتریش!
ڕووداوی تێرۆریستی و کــوژران و برینداربوونی هاوواڵتیانی
ئوتریش زۆر خەمبار و ناڕەحەتی کردین.
حیزبی دێموکراتی کوردستان کە خــۆی قوربانیی تێرۆریزمی
کۆماری ئیسالمیی ئێران بووە و ڕێبەری ئێمە ،دوکتور عەبدولڕەحمان
قاسملوو لە ١٣ی جوالی ساڵی ١٩٨٩ی زایینی لە وییەنی پێتەختی
واڵتەکەی ئێوە و لە الیەن دەوڵەتی کۆماری ئیسالمیی ئێران تێرۆر
کرا ،دەزانێ دەرد و ئازاری تێرۆر چییە .بۆیە وێڕای هاودەردی لە
گەڵ ئێوە و خەڵکی ئوتریش ،هیوادارین کە کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی و
جیهانی دێموکراسی بەتایبەتی ئێوە تەسلیمی تێرۆریزم نەبێ.
جەنابی سەدری ئەعزەم!
هەروەک لە نامەیەکدا کە ساڵی ١٩٨٩ی زایینی کۆمیتەی ناوەندیی
حیزبی ئێمە بۆ سەدری ئەعزەمی ئەوکاتی دەوڵەتی ئوتریش ،جەنابی
“فرانتس فرانیتسکی”ی نارد ،بۆ جارێکی دیکە و ڕاست لە کاتێکدا
کــە واڵتــی ئوتریش کەوتۆتە بــەر هــەڕەشــەی تــێــرۆریــزم ،داوات ــان
لێدەکەین شەخسەن بۆ وەگەرخستنەوەی پــەروەنــدەی تێرۆری
(دوکتور قاسملوو) هەوڵ بدەن کە دەزگای قەزایی واڵتەکەتان ئاکامی
لێکۆڵینەوەی ئەو تێرۆرە ڕابگەیەنن و تاوانبارانی ئەو جینایەتە دژی
ئینسانییە بە بیروڕای گشتیی جیهانی بناسێنن و لەوە زیاتر الیەنگرانی
ئاشتی و ئازادی و عەداڵەت لە چاوەڕوانیدا ڕانەگرن.
خالید عەزیزی
سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان
١٣ی خەزەڵوەری ١٣٩٩
٣ی نۆڤامبێری ٢٠٢٠
***
تێبینی :ئێوارەی ڕۆژی دووشەممە١٢ ،ی خەزەڵوەر هێرشێکی
تێرۆریستی لە ڤییەن پێتەختی ئوتریش کرایە سەر شەش شوێن.
لەم پەالمارە تێرۆریستییەدا کە ئیسالمییەکانی «داعــش»ی لەپشت
بوون ،چوار هاوواڵتی کوژران و  ١٧کەسیش بریندار بوون .یەک لە
هێرشبەرەکانیش لە کاتی لێکدان لەگەڵ هێزە ئەمنیەتییەکاندا کوژرا.

سەردانی پارتی کرێکاران و ڕەنجدەرانی کوردستان
لە دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان

هەیئەتێکی پارتی کرێکاران و ڕەنجدەرانی کوردستان سەردانی
دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموکڕاتی کوردستانی کرد.
ڕۆژی سێسەممە 13ی خ ــەزەڵ ــوەر ( ٣ی نــوامــبــری ٢٠٢٠ی
زایینی) هەیئەتێکی پارتی کرێکاران و ڕەنجدەرانی کوردستان بە
سەرپەرەستیی بەڕێز باپیر کامەال ،سکرتێری ئەم حیزبە سەردانی
دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموکڕاتی کوردستانیان کرد و لەالیەن
هەیئەتێکی ڕیبەرایەتیی حیزب بە سەرپەرەستیی بەڕێز خالید عەزیزی
سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان پێشوازییان لێ کرا.
لەو دیدارەدا باپیر کامەال باسێکی لەسەر بارودۆخی ئاڵۆزی ئێستای
جیهان و کاریگەرییەکانی پەتای کۆڕۆنا لەسەر ئاڵۆزییەکانی جیهان
کرد .ناوبراو لە درێژەی قسەانیدا هەڵسەنگاندنێکی دۆخی عێراق و
هەرێمی کوردستان و ناوچەکەی کرد و تیشکی خستە سەر گرینگیی
سیاسەتی واڵتان و کاریگەرییەکانی لەسەر عێراق و کوردستان.
لە بەشێکی دیکەی باسەکانی ئەو دیــدارەدا بەڕێز خالید عەزیزی
سکرتێری گشتیی حیزب هەڵسەنگاندنێکی لەسەر بارودۆخی ئەمڕۆی
جیهان و ناوچەکە و گرینگیی ئاکامی هەڵبژاردنەکانی ئەمریکا و
سیاسەتی ئەمریکا لەسەر کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی و ناوچەکە کرد.
بەڕێز عەزیزی تیشکی خستە سەر دەستێوەردانی دەوڵەتانی ناوچەکە
لە کاروباری نێوخۆی عێراق و کاریگەریی ئەو دەستێوەردانە لەسەر
مەسەلەی کورد و هەرێمی کوردستان.
دوو الیــەن لە درێ ــژەی دانیشتنەکەدا یەکڕیزی و یەکیەتیی و
یەکگرتوویی کورد و هێزە کوردستانییەکانیان بە فاکتەرێکی گرینگ
لەپێناو بەرژەوندییەکانی کورد ناو برد و پێداگرییان لەسەر پێوەندی
و بەردەوامی دۆستایەتی دووالیەن کردەوە.
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ڕاخوشینی ئەستێرەیەکی
ئەدەبی بەرگریی کورد

ئاجێندای بایدن :سەرنجدان بە ئێران
دامەزراوەی داکۆکی لە دێموکراسییان -ڕیوئێل مارک گەرەشت

(پەیامی ناوەندی ڕاگەیاندنی حیزبی دێموکراتی کوردستان
بە بۆنەی کۆچیدوایی جەالل مەلەکشا ،قەڵەمی دەروەست و
شاعیری نەتەوەیی کورد)
کۆمەاڵنی خەڵکی کوردستان!
نووسەران و کۆمەڵگەی ئەدەبیی کورد!
باڵوبوونەوەی هەواڵی کۆچیدوایی جەالل مەلەکشا لە وەرزی
وەیشوومەی کۆرۆنادا کە بۆتە خەزانی ژیــان ،خەمێکی دیکەی
لە سەر دڵی کوردستان دانــا .خەڵکی خەڵکی کــورد بە مەرگی
جەالل مەلەکشا ،کەسێکی خاوەنی هەست و هەڵوێستی لەدەست
دا کە هەتا سەر هەر لەپێناو ئــازادی و ،بە خەونی سەربەستیی
نیشتمانەوە ژیا.
ناوی جەالل مەلەکشا لەمێژ ساڵە کەم و زۆر ئاشنای سەر زاری
خەڵکی کوردە و ئەو مرۆڤە هەست ناسک و بەبیروباوەڕە زۆر باش
توانی بە خۆ دوورگرتن لە دروشم و بەناسینی جەوهەری شێعر
و وێژەی کوردی ،زۆر زوو لە نێو دڵی جەماوەری کوردستاندا
جێگای تایبەت بە خۆی پەیدا بکا .بۆیە خۆی و شێعرەکانی بوون
بە بەشێکی دانەبڕاو لە کۆمەڵگەی کوردستان ،بەتایبەتی خەڵکانی
شۆڕشگێڕ و نیشتماندۆست و الیەنگرانی ئەدەبی بەرگری.
بێگومان ئەوەی جەالل مەلەکشای بەو ئاستە لە خۆشەویستی
ت بوونی
و ناسراوی گەیاند ،خەڵکیبوونی مەلەکشا و بەهەڵوێس 
ئەو شاعێرە مەزنە بوو کە لە مەکتەبی “هێمن” دا فێری کوردایەتی
و کوردپەروەری بوو .لە وەرچەرخانە مێژوییەکەی کە سەرەڕای
ئەوەی تواناییەکی بااڵدەستی لە ئەدەب و زمانی فارسیدا هەبوو و
ئەندامی کانوونی نووسەرانی ئێران بوو ،مەلەکشا لە سەروبەندێکی
هەستیاردا ،واتــە لە سەردەمی شۆڕشی گەالنی ئێران بە دژی
ڕێژیمی پاشایەتی چەکی قەڵەمی هەڵگرت و بۆ بەرەنگاری لە
چەوساوەکان و بەربەرەکانی لەگەڵ داگیرکەران لە سەنگەری
نووسین و هەڵوێستدا نیشتە پارێز و گەشەی بە ئەدەبی بەرگری
و پاراستنی زمانی کوردی دا.
ناوبراو تەنیا شاعیری ژووری تاکەکەسیی خەونەکانی خۆی
نەبوو ،هێندە لەگەڵ ویست و خوازی کۆمەڵگە تێکەڵ ببوو کە تاک
بە تاکی کورد خۆی و ئاواتەکانی لە شێعرەکانی ئەودا وێنا دەکرد
و هەستی بە سوکنایی ڕوحی دەکرد.
مەلەکشای نووسەر و ئەدیب خۆی شاعێر بوو ،بەاڵم ژیانی ئەو
خەونی شاعیرانەی نەبوو ،بەڵکوو خەبات و نەسرەوتن بوو لە پێناو
خەونی سەربەخۆیی نەتەوەکەی ،هەر ئەو دەروەستبوونەوەش
بووە هۆی ئەوەی بکەوێتە بەر ڕق و کینی نەیارانی کورد .سەرەرای
ژیانی تاڵ و چارنووسێکی ناساز ،ئەو لەگەڵ خۆی و باوەڕەکانی
ژیا و هەر لە کەناری خەڵکی خۆی مایەوە و بە هەڵوێستەوە،
هەڵبەستی بۆ دڵدارەکەی خۆی کە “کوردستان” بوو هۆنییەوە.
ج ــەالل مەلەکشا بــەهــۆی بــەردەوامبــوونــی لــە کــوردایــەتــی و
ئازادیخوازی بوو بە نموونەیەکی زۆر دەگمەن لەو هونەرمەندانە
کە هەمووان بــەدەر لە جیاوازیی بیروڕا خۆشیان دەویست و
ڕێزیان لێ دەگرت و بە ئی خۆیان دەزانی و لە واقـعدا بوو بە
مۆڵکی خەڵکی کوردستان .بۆیە شەپۆلی بەرباڵوی هاوخەمییەکان
لە تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان هەر لەیەکەم چرکەساتی کۆچیدوایی ئەو
شاعێرە مەزنەدا دوو وانەی پێیە :یەکەم ئەوەی خەڵکی کورد ڕۆڵە
وەفادار و کەسانی فیداکاری خۆیان لەبیر ناکەن و دووهەم وانەش
بۆ قەڵەمبەدەستان و نووسەرانی کوردە کە دەبێ مەلەکشائاسا
خۆیان و هونەرەکەیان لە خزمەتی گەل و نیشتمان بێ و پێویستە
وەک چۆن جەالل مەلەکشا کە شکۆی بە خەبات و نیشتماندۆستی
بەخشی؛ ئەوانیش جەالل بکەن بە سەرمەشقی خۆیان.
کۆمیسیۆنی ڕاگەیاندنی حیزبی دێموکراتی کوردستان مەرگی
ج ــەالل مەلەکشا بــە خــەســارێــکــی گـــەورە دەزانــــێ و بەبۆنەی
دوامــااڵوایــی ئــەم ئەستێرە گەشەی ئەدەبی بەرگری و وێــژەی
کوردی سەرەخۆشی لە بنەماڵە و کەسوکاری ،کۆمەڵگەی ئەدەبی
و سەرجەم خەڵکی کوردستان دەکا.
ڕوحی بەرزەفڕ و ئازادیخوازی مەلەکشای تێکۆشەر شاد و،
ڕێگا و ڕێچکەی ئەدەبی و هەڵوێستە بوێرانەکانی پڕ ڕێبوار.
ناوەندی ڕاگەیاندنی حیزبی دێموکراتی کوردستان
١١ی خەزەڵوەری ٩٩ی هەتاوی

ئەگەر جۆ بایدن هەڵبژاردنی سەرکۆماریی
ئەمریکا بباتەوە لە خۆرهەاڵتی نێوەڕاست چ
دەقەومێ؟ ئورووپاییەکان هیوادارن سەرکەوتنی
دێ ــم ــوک ـڕات ــەک ــان بــە مــانــای گـــەڕانـــەوەی واڵتــە
یەکگرتووەکان بێ بۆ ڕێککەوتنی ناوکیی ،٢٠١٥
(بەرجام) لەگەڵ ئێ ران و ،بە هەمان شێوە هەوڵی
دڵف راوانە بدەن تا ئێ رانییەکانیش بگەڕێننەوە .ئەوان
بە هەمان شێوە خوازیاری تێوەگالنی ئەمریکا لە
دۆخی ئاڵۆزی نێوان ئیس ڕائیل و فەلەستینن .بۆ
هەردوو دێموک ڕاتەکان و ئورووپاییەکان ،ئەوەی
بە شێوەی سەرەکی پرسێکی ست راتێژیک بوو
(جێبەجێ کردنی گیروگرفتی واڵتی پیرۆز پێش
بە مەترسیی مەزنتر لە خۆرهەاڵتی نێوەڕاست
دەگرێ و پێگەی واڵتە یەکگرتووەکان و ئورووپا
لە نێو عەڕەبان و موسوڵمانان بەهێزتر دەکا)
ئێستا ب ــە شێوەیەکی ب ــەرچ ــاو بۆتە پرسێکی
ڕەوش ــت ــی (دادپـــەروەریـــی ب ــۆ فەلەستینییەکان
و پاراستنی لیب راڵ دێموک راسی لە ئیس ڕائیل).
زۆر ج ــار بۆ لیب ڕالەکان ،بنەما ڕەوشتییەکان
سەرنج ڕاکێشترن تا سیاسەتی واقعگەرییانەی
کۆنی ب ێهێ ز.
ب ــەڕێ ــوەب ــەرای ــەت ــی ــی بــایــدن ،ک ــە وێــدەچــێ لە
ب ــەڕێ ــوەب ــەرای ــەت ــی ــی ئ ــۆب ــام ــا زۆرتــــر ج ــەخ ــت لە
س ــەر ئ ــورووپ ــا بکاتەوە ،ه ــەوڵ دەدا پێوەندیی
دۆســتــانــەی ئ ــەم ــب ــەر و ئـــەوبـــەری ئاتالنتیک
باشتر بکا ،لە سەردەمی ت رام پدا وێ ـران ک راوە.
تەنانەت بەربەرەکانی لەگەڵ پیالنەکانی پوتین
لە خۆرهەاڵتی ئورووپا و خۆرهەاڵتی نێوەڕاست
وێدەچێ ببێتە گۆڕەپانێک کە بایدن هەوڵ بدا
هاوکاریی هاوپەیمانەکانمان لە ناتۆ بکا.
بەاڵم بڵێی سەرۆک کۆمار بایدن لە هەر کام لەو
پرسانەدا سەرکەوتوو بێ؟ خۆرهەاڵتی نێوەڕاست
لە دوای هەرەسهێنانی ڕێژیمی سەددام حوسێن
و سەرهەڵدانە مەزنەکەی عەڕەبان -کە بە هەڵە
وەک ب ــەه ــاری ع ــەڕەب ــی ناوبانگی دەرکــــردووە،
کە ح ــەوت ساڵ دوات ــر ناوچەی هێنایە ه ــەژان-
خەریکی لێک هەڵوەشانە .واڵتە یەکگرتووەکان لە
 ٢٠٠٩بەوالوە دەستی بە کشانەوە لە خۆرهەاڵتی
نێوەڕاست کردووە .بێگومان ئەوە بە هاتنی بایدن
ئاڵوگۆڕی بەسەردا نایە .ئەو هێشتا برینەکانی
جەنگی عێ راقی پێوە م ــاون کە سەردەمێک بە
گ ــەرم ــی پشتیوانیی ل ــێ دەکــــرد .وێ ــدەچ ــێ ئەو
بــودجــەی ب ــەرگ ــری ــی ئ ــەم ــری ــک ــا ب ــە شێوەیەکی
بەرچاو کەم بکاتەوە ،ئەگەرچی هێزی سەربازیی
پێداویستییەکی بێ ئەمال و ئەوالی ناوچەیە .جگە
لە ئێ ران ،ئیس ڕائیل و فەلەستینییان ،لەوانەیە
هاتنی ب ــای ــدن ئ ــاڵ ــۆگ ــۆڕی دی ــک ــە ل ــە سیاسەتی
واڵتە یەکگرتووەکان لەو ناوچەیە لەگەڵ خۆیدا
بێنێ و ،ئاخۆ ئ ــەو ئاڵوگۆڕانە بە کــردەوە هیچ
کاریگەرییەکیان دەبێ؟
لە پێوەندیی لەگەڵ کۆماری ئیسالمی ،وێدەچێ
بایدن هەمان کار لەگەڵ سیاسەتی ت رامپ بکا
کە ت رامپ بەرانبەر بە سیاستی ئۆباما کردی:
پێچەوانەی بکا .لێدوانەکانی لە  ٢٠١٧ب ــەوالوە
ل ــە الیــەن جێگری س ــەرۆک ک ــۆم ــاری پێشوو و
ئەوانی دیکە کە دێنە نێو بەڕێوەبەرایەتییەکەی
بێگومان ئ ــەوە نیشان دەدا کە دێموک ڕاتەکان
ه ــی ــچ شتێکی ب ــاش لــــەوەی تــرامــپ کــردوونــی
نابینن .هەموو ددان ب ــەوە دادەنێن کە ئابلۆقە
ی ــەک ــای ــەن ــەک ــان ــی ب ــەڕێ ــوەب ــەرای ــەت ــی ــی ت ـرام ــپ بە
ش ــێ ــوەی ب ــەرچ ــاو سەلماندیان ک ــە کاریگەرتر
بن ل ــەوەی کاربەدەستانی سیاسەتی دەرەوەی
دێموک ڕات ،هەموو فرە الیەنەکان ،پێیان وابوو
مومکینە .ب ــەاڵم دێموک ڕاتەکان لە پێش هەموو
شتێکدا دەیانەوێ پارە و بازرگانی بە سنووردار
کردنی ڕێژەیی ناوکی بگۆڕنەوە (کاربەدەستانی
ئێ رانی لە کاتی خۆهەڵنانەوە ئەوەیان وەک پارە
بە زۆر ئەستاندن باس کردووە) .ئەوان نایانەوێ
ئەو بیرۆکەیەی ت رامپ پشت ڕاست بکەنەوە کە
ناچار کردنی ئابووری ئام رازێکی یەکالکەرەوەی
سیاسییە و ئابلۆقەکانی سەپین راو بەسەر ئێ ران،
بە تایبەتی لە سەردەمی کۆڤید ،لەوە ناشیرینتر
بــــوون ک ــە زۆربـــــەی دێــمــوکــڕاتــەکــان ب ــت ــوان ــن
تەحەممولی بکەن .ئەوەی ئێستا دێموک ڕاتەکان
لەبارەی بەیژینگ دەیهێننە ژێر پرسیار ،کە زیاد
کردنی ئاستی بازرگانی دەبێتە هۆی میانڕەویی
سیاسی و ،هێشتا لە بارەی تاران بڕوایان پێیە
و ،خولیای باشتر کردنی پێوەندییەکانی ئەمبەر
و ئەوبەری ئاتاڵنتیک لە الیەن بەڕێوەبەرایەتی
بایدن لەوانەیە کۆتایی هێنان بە گەمارۆکان
وەک ئام رازێکی گرینگی سیاسەتی دەرەوە لە
هەر شوێنێک کە بەرژەوەندییەکانی ئەمریکا-
ئورووپا یەک بگرنەوە ،سەیر بکرێ.

هەژدە مانگ لە کشانەوەی ت رامپ لە بەرجام
تێپەڕ بووە و دنیا کۆتایی نەهاتووە .پێشوەچوونە
ناوکییەکانی ئێ ران -ئەگەرچی ڕاستەقینەن-
سەرسوڕهێنەر نەبوون .شتێکی خۆشە کاتێک
بیر لە دژایەتیی نائاشک رای فەڕانسە بەرانبەر
ب ــەو ب ــان ــگ ــەش ــەی ــەی بــەڕێــوەبــەرایــەتــی ئۆباما
ک ــە پەیتا پەیتا دەی ــگ ــوت ی ــان ئ ــەو ڕێککەوتنە
ی ــان شـــەڕ ،ک ــە وەک چ ــەک ــێ ــک دژی دژبــەرانــی
پەلەی بەڕێوەبەرایەتییەکە لە دیپلۆماسی و
پاشەکشە ،کەڵکی لێ وەردەگــیــرا .هەرچۆنێک
ب ــێ ،بەڕێوەبەرایەتیی بایدن ه ــەوڵ دەدا وتەی
بێن رۆدەز لەبارەی قەی رانی دەستبەجێ بەڕۆژ
بکاتەوە تا سیاسەتی وتووێژی دووب ــارە لەگەڵ
ئێ ران بە جەماوەر بفرۆشێتەوە .ڕەنگبێ ئەمە
ئێستا دژوارتر بێ ،چونکە ڕێژیمی مەالیان زۆر
باش دەزانێ کە بایدن دەیەوێ خێ را دەسکەوتێکی
گیر کەوێ ،پێش کۆتایی دەورەی سەرکۆماریی
حەسەن ڕوحانی لە هاوینی ١٤٠٠دا.
بەڕێوەبەرانی سیاسەتی دەرەوەی دێموك ڕاتەکان
هێشتا وێدەچی گیرۆدەی ئەفسانەی میانڕەو
بوونی ڕوحانی بن .بە لەبەرچاو گرتنی تەمەنی
زۆری عەلی خامنەیی و خولیای دەستەبەر
ک ــردن ــی سەرکەوتنی سیاسی ب ــۆ تاقمی خۆی
پ ــێ ــش مـــردن و ،ب ــە ل ــەب ــەرچ ــاو گ ــرت ــن ــی کەمیی
بەربژێری س ــەرۆک کۆماریی کە دێموک ڕاتەکان
پێیان وابێ “میانڕەو”ە ،کۆشکی سپی و بایدن
وێدەچێ هەموو هەوڵی خۆیان بدەن تا ڕوحانی
و خامنەیی دەست بە وتووێژ بکەن لە کاتێکدا
پێملی زۆربەی مەرجەکانی بەرجام بن (پرسیاری
بــێوەاڵم لە ب ــارەی چەکدار ک ــردن ،کە ئاژانسی
نێونەتەوەیی وزەی ناوکی ب ــەت ــەواوی پشگوێی
نەخستووە ،وێدەچێ بایدن پاشگوێی بخا).

بەتوندی لەرزۆک کردووە ،سیاسەتی عێ راقی بە
قازانجی ئەو الیەنانە کە دژی تارانن گۆڕی و،
ڕێبەری گ ــەورەی بە شێوەیەکی وەه ــا کاریگەر
چاوترسێن کرد کە تا ئێستا خۆی لە تێرۆریزمی
ڕاستەوخۆ دژی واڵتە یەکگرتووەکان بواردووە.
هێرشەکانی کە دواتر لە الیەن میلیشیاکانی
عێ راق دژی دام ــەزراوە ئەمریکاییەکان ناخۆش
بـــوون و ب ــێ گ ــوم ــان ت ـرام ــپ ــی ــان هــان داوە ،کە
هاندانێکی ک ــەم ــی پێویستە ،ه ــێ ــزەک ــان ــی لەو
واڵت ــە کەم بکاتەوە ،ب ــەاڵم نەبۆتە هۆی گۆڕانی
هەڵوێستی دژی ئێ ران لە نێو عێ راقییەکاندا .لە
نێو شێعەکاندا ویستێکی جەماوەریی بەرچاو بۆ
کشانەوەی ئەمریکا نییە و ،سوننی و کوردیش بە
هێچ شێوەیەک بە کوژرانی بوونی سولەیمانی و
ئەلموهەندیس دڵگ ران نەبوون.
نەرمکێشیی ب ــای ــدن ب ــەران ــب ــەر ب ــە ئ ــێ ـران ژێر
پێی ئەو کەسانە بنکۆڵ دەکا کە هەوڵیان داوە
ب ــەرژەوەن ــدی ــی ــەک ــان ــی ئ ــێ ـڕان و ع ــێ ـراق لێک جیا
بکەنەوە .نێوان دووئ ــاوان کلیلەی پالنی ئێ ران
ل ــە ن ــاوچ ــەی ــە ،ب ــە تایبەتی ل ــە س ــووری ــە ،ک ــە بە
نۆرەی خۆی بۆ ساخڵەمیی حیزبوڵاڵی لوبنان
یەکالکەرەوەیە .لقی عەڕەبی دڵخوازی ڕێژیمی
مــەالیــان [ح ــی ــزب ــوڵ ــا] لــــەرزۆک ب ـ ــووە ،ئـــەوە لە
کاتێ کدایە کە نەزمی سیاسی-ئابووریی لوبنان
بە هۆی ناکارامەیی ،چاوبرسیەتی و مەزنترین

نیگەرانییەکان لەبارەی مووشەکی بالیستیکی
دوور هەنگێو ،شەڕانشۆڕیی ناوچەیی ،سەرکوتی
نێوخۆیی و ،تێرۆریزم دیزەبەدەرخۆنە دەکرێن،
ه ــەر وەک س ــەردەم ــی ئۆباما؟ تەنیا سیاسەتی
گ ــۆڕان ــی ک ــەشوه ــەوا ل ــەوان ــەی ــە ببێتە ڕک ــەب ــەری
ح ــەزی دێموک ڕاتەکان بۆ کۆنتڕۆڵی چەک وەک
ئامانجێک .پرسیاری سەرەکی ئەوەیە کە ئاخۆ
سەرۆک کۆمار بایدن حازرە چ تێچوویەک قبووڵ
بکا تا تۆنی بلینکەن یان جەک ساڵیوان ،ڕەنگبی
ئەو بەربژێ رانە بن کە زۆرتر ڕێی تێدەچێ ببنە
بەڕێوەبەری سیاسەتی بایدن بەرانبەر بە ئێ ران،
لەگەڵ وەزیری دەرەوەی ئێ ران موحەممەد جەواد
زەریـــف دان ــی ــش ــن .وێ ــدەچ ــێ کاتێک داه ــات ــووی
سیاسیی ئەمریکا ڕوون بۆوە ،ئەو لە پێوەندیی
بەردەوام لەگەڵ هەردووکیان دابێ.
ڕێککەوتنێکی ن ــوێ پێویست نییە تا ئێ ران
دەیــــان م ــی ــل ــی ــارد دۆاڵری ب ــدرێ ــت ــێ ،ت ــەن ــی ــا وەک
نیشانەی “ویستی باش” و خوازیاریی وتووێژی
“جیددی” لە سەر خولیا ناوکییەکانی ڕێژیمی
م ــەالی ــان .ت ــاران وەک بریندارێکی خ ــاوەن وزە،
بیر لەوە دەکاتەوە ئاخۆ دێموك ڕاتەکان بوێریی
ئەوەیان هەیە بەرەوڕووی هیچ ئاکارێکی ئێ ران
ببنەوە کە ناوکی یا ئاشک را نییە .زۆر وێدەچێ
ئەوان ئەو بوێرییەیان نەبێ.
کاردانەوە ناوچەییەکانی پەنجەی درێژک راوی
ب ــای ــدن بـــەرەو ئ ــێ ـران ،ل ــە ع ــێ ـراق ،شوێنێک کە
ج ــوواڵن ــەوەی ــەک ــی ب ــەه ــێ ــزی دژی ئ ــێ ـران لەنێو
شیعەکاندا دەستی پێ ک ــردووە ،گەلێک زیانبار
دەبێ .هیچکام لە دێموک ڕاتەکان نەیانویستووە
بەئاشک را ددان بەو شتە حاشا هەڵنەگرە دوای
بڕیاری سەرۆک کۆمار ت رامپ بۆ کوشتنی قاسم
سولەیمانی و ئەبو مەهدی ئەلموهەندیس دابنێن.
سولەیمانی ،سەرۆکی سوپای قودس و دووهەمین
پیاوی خ ــاوەن دەس ــەاڵت لە کۆماری ئیسالمیی
بوو؛ ئەلموهەندیس قسەکەری سەرەکیی ناوب راو
ل ــە ع ــێ ـراق و ف ــەرم ــان ــدەی میلیشیای توندئاژۆ
بوو .کوشتنی ئەو دوو پیاوە ڕێژیمی مەالیانی

تەقینەوەی ئاسایی لە دوای تەقینەوەی هالیفاکس
لە  ،١٩١٧تێک ڕم ــاوە .بۆ هاوپەیمانەکانی ئێ ران
واتە عێ راق ،سووریە و ،لوبنان ،بایدن دەتوانێ
هەوڵی ڕزگار کردنیان بدا یان النیکەم پێشنیاری
کەم کردنەوەی کاتیی ژانەکانیان بدا.
ب ــەاڵم لە دەرەوەی عێ راق ،سەرکەوتنی بایدن
ل ــەوان ــەی ــە نەبێتە ه ــۆی ئاڵوگۆڕ ل ــە سیاسەتی
ن ــاوچ ــەی ــی .دوژم ــن ــای ــەت ــی ت ـرام ــپ ب ــەران ــب ــەر بە
م ــەالک ــان ن ــەب ــووە ه ــۆی ئ ــەو ڕاستییە ک ــە ،هەر
وەک کەسی پێش خۆی ،دەیهەویست بە شێوەی
بەرچاو بوونی ئەمریکا و بەرپرسیارییەکانی
لە خۆرهەاڵتی نێوەڕاست ک ــەم بکاتەوە .ئەوە
بەردەوامیی هەرەسهێنانی هەژمۆنیی ئەمریکا و،
ئیمپێریالیزمی ئاشک راتری کۆماری ئیسالمییە،
ک ــە ئیس ڕائیل و ع ــەڕەب ــەک ــان ــی کــەنــداوی لێک
ن ــزی ــک کـــــردەوە .ه ــێ ــزی ئاسمانیی ئیس ڕائیل
زەرەری بەرچاوی بە هێزە پیادەکانی ئێ ران و
پالنەکانی لە سووریە گەیاندووە .کەس دوای
ئــەوە ک ــە هێزی ئاسمانیی ئیس ڕائیل دەستی
بە لەبەر ی ــەک هەڵتەکاندنی سپای پ ــاس ــداران
لە س ــووری ــە ک ــرد ،تێرۆریزمی ئێ رانی دیتووە،
مووشەک هاویشتنەکانی جار و بار لە غەززەوە
نایەنە ئەژمار ،کە ئاراستەی دەوڵەتی جوولەکە
ک رابێ؟) زۆر وێدەچێ ،ئورشەلیم هەرگیز چەتری
پارێزەری تا خەلیجییەکان باڵو ناکاتەوە .بەاڵم
عەڕەبە سوننییەکان پێویستیان بە هاوپەیمان
ه ــەی ــە ،ت ــەن ــان ــەت ج ــوول ــەک ــەش .ب ــە ش ــێ ــوەی بێ
ئانقەست ،ه ــەژەم ــۆن ــی ئەمریکا ک ــەش ــوه ــەوای
بێ ق ــڕەی بۆ ع ــەڕەب ــی دژە زایۆنیست و پرسی
فەلەستینی دەس ــت ــەب ــەر کــردبــوو .ل ــە کاتێکدا
کە دەس ــەاڵت ــی ئەمریکا ک ــەم دەبێتەوە ،هەموو
خەریکی دووبارە هەڵسەنگاندەوەن.
بە ڕاستی ئەوە خامەنەییە کە بڕیار دەدا ئاخۆ
بەڕێوەبەرایەتی بایدن هیچ شتێک لە خۆرهەاڵتی
نێوەڕاست بکا .بێگومان ڕێژیمی مەالیان بەو
دێرە بەناوبانگەی راد تیدوێڵ دەست پێ دەکا:
“پارەکانم بدەرێ”.

و .کەماڵ حەسەنپوور
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ڕێژیمی سیاسیی ئێران لەنێوان ئۆتۆریتاریزمو تۆتالیتاریزمدا

زۆر لێکردن لە زانستی سیاسیدا ،بریتییە لە
جێبەجێکردنی دەسەاڵت لە الیەن دەسەاڵتدارانەوە
بــەســەر کەسانی ژێــر دەســەاڵتــدا .واتـــا ،کــردەی
ناچار کردنی کەسانی ژێردەسەاڵت بە پەیڕەوی
کردن لە دەســەاڵت ،ئەگەر پێویست بکا لە ڕێگای
توندوتیژییەوە.
ماکس وێبێر پێی وایە کە ،زۆر لێکردن بە شێوەی
جۆراوجۆر لە نێو کارگەیەکی زاڵێتی ،بۆ سەپاندنی
ملکەچی لە الیەن کەسانی زاڵەوە بە سەر کەسانی
ژێردەستەوە بە کار دەهێنرێ .ئەو زۆر لێکردنە
دەتوانێ زۆریی فیزیکی بێ یان دەستکاریی هزری.
ســەرکــوت بریتییە لــە کــردەوەیــەک کــە لــە الیــەن
دامــەزراوەیــەکــی دەوڵەتی وەکــوو سوپا ،پۆلیس،
دەزگــای دادوەری ،دەزگا زانیارییەکان یان هێزە
تایبەتەکانی دیکەوە بەرامبەر بە یەک یان چەندین
چین و توێژی کۆمەڵگە وەکــوو کەمینە ئایینی و
نەتەوەییەکان ،ئــەو بیرمەندان ە و نووسەرانەی
وەکوو مەترسی دەبینرێن ،دژبەرە سیاسییەکان و
بزووتنەوە ناڕەزایەتییەکان ،بە مەبەستی مانەوەی
ڕێژیم بە کار دێ .شێوەکانی سەرکوت جیاوازن،
وەکوو شێوازی توندوتیژی وەک ئەشکەنجە ،لەنێو
بردنی فیزیکیو بەکارهێنانی هێزی چەکدار لە دژی
خۆپێشاندانەکان و هــەروەهــا شێوازی سزادانی
یاسایی ،وکــوو چاودێریی پۆلیسی ،هەڕەشەی
دارایــی ،دور خستنەوە لە پۆستە حکوومییەکان،
ن و گوشار بۆ سەر خز م و کەسان .کاتێک
ئازاردا 
ئاستی بەکارهێنانی هێز بەرز دەبێتەوە ،پێشگیری
دەگوازرێتەوە بۆ تۆقاندن .ڕێژیمە نادێمۆکراتەکان
هــەوڵ دەدەن وا پیشان بــدەن کە بە تێرۆریزمی
دەوڵەتی ڕێز لە مافەکانی مرۆڤ دەگرن ،ئەوەش
تەنیا بۆ بەردەوامبوونی ڕێژیمەکانیانە .ئەو ڕێژیمانە
لەگەڵ ئەوەشدا کە دەزانن لە دژی ئیرادەی خەڵک
دەجووڵێنەوە ،بەو حالەش هەوڵ دەدەن ئیرادەی
خۆیان بەسەر خەڵکدا بسەپێنن .ژوان لەنز پێی وایە،
ئایدۆلۆژیای دەسەاڵتداران ،ویستی خۆ سەپاندنو
پاوانخوازی دەسەاڵتداران و ترسی دەسەاڵتداران
لە لەدەستدانی دەسەاڵت ،سێ فاکتەری سەرەکین
ت
کە حکوومەتێکی تۆتالیتەر هان دەدەن سەرکو 
و تۆقاندنی بەردەوام لە کۆمەڵگەدا ئەنجام بدا .لە
نەبوونی جێگرەوە بۆ دەسەاڵت ،ڕێژیمی تۆتالیتەر
بەردەوام دەبێ لە پێشێل کردنی مافەکانی مرۆڤ
و خەڵک لــە ئــازادیــیــەکــان بێبەش دەک ــا .بــۆ ئەو
جــۆرە ڕێژیمانە ،ئامانج پــاســاودەری ئــامــراز ە و
هیچ بەربەستێکی یاساییش لە بەرامبەر کــار و
کردەوەکانیاندا نییە.
یەکێک لە جیاوازییەکانی نێوان ڕێژیمی
پاشایەتی و کــۆمــاری ئیسالمی ئــەوەیــە کــە ،ئەو
زۆر لێکردنەی لە الیەن ڕێژیمی پاشایەتییەوە لە
هەندێک چین و توێژی کۆمەڵگەی ئێران دەکرا ،لە
کۆماری ئیسالمیدا بوون بە گشتی ،واتا لە کۆماری
ن و توێژەکانی
ئیسالمیدا زۆر لــە هــەمــوو چی 
کۆمەلگەی ئێران دەک ــرێ .هیچ چین و توێژێک
لە ئێران بەدی ناکرێ کە ئایدۆلۆژیای دەوڵەتیی
حکوومەتیی بە کردەوە بەسەردا جێبەجێ نەکرابێ.
هەر لە یەکەم ڕۆژەکانی دوای شۆڕشەوە ،ڕێژیمی
ن و داخستنی ئەو
نــوێ ،دەستی بە قەدەغە کــرد 
شوێنانە کرد کە لەگەڵ شیعەگەری نەدەگونجان،
وەکوو شوێنی مەیخواردنەوە ،سینەما ،ناوەند و
دامەزراوەکانی سەر بە کەمینە ئایینییەکان ،مێدیا
و کتێبخان ە و هتد .ڕێساکانی ئایینی شیعە بوون
بە ڕێسای دەوڵەتیو دامەزراوەکانی کۆمەڵگە .ئەو
ڕێسایانە بەسەر هەموو تاکێکدا سەپێنران و بە
کردەوە جێبەجێ کران ،تەنانەت کەمینە ئایینییەکانی
دیکەش دەبوایە بە زۆر خۆیان لەگەڵ شیعەگەریی
دەوڵەتی گونجاندبا .بۆ نموونە سەرپۆش بۆ هەموو
ژنانی ئێران زۆرەکییە ،تەنانەت ناموسوڵمانەکانیش.
لــەگــەڵ ئــەوەشــدا کــە واتـــای جــیــاواز لــە شیعە و
شیعەگەری هەیە ،بەاڵم خومەینی واتای خۆی لە
شیعەگەری بە سەر کۆمەڵگەی فرەرەنگی ئێراندا
سەپاندوە .چەمکی وەکــوو “خەباتی چینایەتی”،
ناڕەزایەتیی کۆمەاڵیەتی” ،ئازادییە بنەڕەتییەکان”،
“سەروەریی خەڵکی” و “دێمۆکراسی” وەال نراون.
ی
دەوڵەت دەستێوەردان لە هەموو بوارەکانی گشت 
و تایبەتدا دەکاو هەوڵ دەدا لە ڕێگەی ورد کردن
و هــەڵــوەشــانــدنــەوەی هــەر ج ــۆرە ڕێکخستن و
ڕێکخراوێک ،تاک لە هەر چەشنە بەستراوەییەک
بێبەش بکا و تــەریــکــی بــخــاتــەوە .هــانــا ئارێنت
ن ــاوی ئ ــەوە دەن ــێ “ئەتۆمیزاسیۆنی کۆمەڵگە”
(هەڵوەشاندنەوەو بەش بەش کردنی دامەزراو ە و
ڕێکخراوەکانی نێو کۆمەڵگە).
سیاسەتە زۆرەملێیەکانی کــۆمــاری ئیسالمی
هاوڕێن لەگەڵ سەرکوتی چڕ و تۆقاندنی گشتی.

سیاسەتی زۆرەملێی کۆماری ئیسالمی
زۆر لــێــکــردن ،لــە نــێــو تـــــەواوی حــکــوومــەتــە
نادێمۆکراتەکاندا هەیە ،بــەاڵم ئــەوەی ڕێژیمێکی
تۆتالیتەر لە ڕێژیمە نادێمۆکراتەکانی دیکە جیا
دەکاتەوە ،بەگشتی کردنی زۆر لێکردنە ،بەو پێیە
کە لە ڕێژیمە تۆتالیتەرەکاندا ،زۆر لە تــەواوی
کۆمەڵگە بە هەموو چینو توێژەکانییەوە دەکرێ .بە
پێچەوانەوە ،لە ڕیژیمە ئۆتۆریتەرەکاندا ،تەنیا زۆر
لە یەک یان چەند چین و توێژی تایبەت دەکرێ .لە
ئێرانی دوای شۆڕشی  ،١٣٥٧کۆمەڵگەی ئێران کە
کۆمەڵگەیەکی فرەڕەنگە ،کرا بە ئامانجی سیاسەتی
زۆرەملێی دەسەاڵتدارانی کۆماری ئیسالمی ،بە
چەشنێک کە ڕەنگە جیاوازەکانی کۆمەڵگە دەبێ
بــە زۆر خــۆیــان لــەگــەڵ شیعەگەریی دەوڵــەتــیــدا
هاوڕەنگ کردبا .الیەنی دەسەاڵتدار دەیهەوێ تەنیا
یەک شوناس لە هەموو ئێرانییەکان پێشان بدا،
ئەویش شوناسی ئێرانی شیعەیە .هەر بۆیە ،هەوڵ
دەدرێ هەموو جیاوازییە ئایینی و نەتەوەییەکان لە
ڕێگای قانوونی بنەڕەتی و ،یاسا و سیاسەتەکانی
دەوڵەتەوە لە نێو یەک شوناسی (ئێرانی-شیعی)دا
بتوێندرێنەوە.

شــۆڕشــی کــولــتــووری :بــە ئیسالمیکردنی
سیستەمی خوێندن
“دەبـــێ شۆڕشێکی کــولــتــووری بــۆ پااڵوتنی
پێکهاتەی ئەو مامۆستایانەی گرێدراوی ڕۆژهەاڵت
یان ڕۆژئـــاوان ،لە نێو هەموو زانکۆکانی ئێران
دەست پێ بکا و دەبێ زانکۆ ببێ بە ژینگەیەکی
خاوێن بۆ خوێندنی بااڵی ئیسالمی”.
(خومەینی ،ساڵی )١٣٥٧
ه ــەر لــە یــەکــەم ڕۆژەکـــانـــی دوای شــۆڕشــی
١٣٥٧ـەوە ،کۆماری ئیسالمی هەوڵی هێنانە ئارای
سیستەمێکی خوێندنی دەدا کە لەسەر بنەمای یاسا
و ڕێسای شیعەگەریدا بێ .یەکەم هەنگاوی ئەو
پڕۆژەیە ،شۆڕشی کولتوورییە ،ئۆپەراسیۆنێک بۆ
پااڵوتنی سیستەمی خوێندن .شۆڕشی کولتووری
زنجیرەیەک ڕووداو دەگرێتە خۆ کە پەیوەندییان
بە سیستەمی خوێندنەوە هەیە (لە نێوان ساڵەکانی
١٣٥٧و  ،)١٣٦١بە مەبەستی داماڵینی زانکۆ لەو
مامۆستاو خوێندکارو ئەو سەرچاوانەی خوێندن
کە وەکــوو “بــە ڕۆژئ ــاوا کــراو” دادەنـــران .دوای
شــۆڕش ،بەشێک لە دەســەاڵتــداران پێیان وابــوو
کە دەبێ شۆڕشی ئیسالمی ،سیستەمی خوێندن
بە تایبەت زانکۆکان و سەرچاوە زانستییەکانیش
بــگــرێــتــەوە .دوای تاقیکردنەوەکانی خوێندنی
ســاڵــی  ،١٣٥٩زانــکــۆکــانــی ئــێــران بــە فــەرمــی لە
الیــــەن ئــەنــجــومــەنــی شــۆڕشــی کــولــتــووریــیــەوە
داخــران .ئەنجومەنی شۆڕشی کولتووری وەکوو
ن و
بەرپرسیاری پـــەروەردە کردنی مامۆستایا 
دەستنیشان کردن و هەڵبژاردنی کەسانی شیاو
بۆ وانە گوتنەوە لە زانکۆکان ،دەستنیشان کردنی
ن
خوێندکاران ،بە ئیسالمیکردنی ژینگەی زانکۆکا 
و گۆڕینی پڕۆگرامی خوێندن لە زانکۆکان هاتە

قۆناغی دوای کۆرۆنا بۆ یەکال بوونەوەی پرسی
خەڵک و دەسەاڵتی سیاسی چارەنووسسازە

ت و تۆقاندن)
(زۆر لێکردن ،سەرکو 
دوای زیــنــدانــی و لــە ســێــدارەدانــی بەرپرسانی
ڕێژیمی پاشایەتی ،وت ــاری خومەینی لــە ٢٦ی
گەالوێژی  ١٣٥٨لە شــاری قــوم ،حوکمی فتوای
بۆ بەرپرسانی کــۆمــاری ئیسالمی هــەبــوو ،هەر
بۆیەش خرایە بواری جێبەجێکردنەوە و لە ڕۆژی
ن و لە نێو
دواتــرەوە دەست کرا بە قەدەغە کرد 
بردنی حیزبە چەپ و ڕاستەکان و هەروەها هەر
جۆرە حیزبو الیەنێک کە وەکوو سێکۆالر سەیر
دەکرا .بەشێکی زۆر لە ئەندا م و ڕێکخستنەکانی ئەو
حیزبانە لە سێدارە دران ،یان حوکمی قورسیان بۆ
دەرچوو .لەسێدارەدان ،تێرۆری نوخبەکان ،ڕاونان
و ئەشکەنجە ک ــردن ،بــووە بــە کــاری ڕۆژان ــەی
دامودەزگاکانی کۆماری ئیسالمی.

عەلی بداغی:

دیالن هەردی

کایەوە .بە گوتەی عەبدولکەریم سرووش ،زانای
شیعیو یەکێک لە ئەندامانی ئەنجومەن“ ،ئەوانەی
زانکۆکانیان داخستن ،دەیانویست زانکۆکان هەتا
 ٢٠ساڵ بە داخراوی بمێننەوە ،بۆ ئەوەی بتوانن
هەموو گۆڕانکارییە پێویستەکان ئەنجام بدەن ،بەاڵم
لە کۆتایی ساڵی ١٣٦١داو دوای ئەوەی ژمارەیەک
مامۆستا و خوێندکار دەرکران ،زانکۆکان دووبارە
کرانەوە” .ئەو کەسانەی بەرگرییان لە شۆڕشی
کولتووری دەکــرد ،پێیان وابــوو کە زانستەکان
کاریگەریی کولتووری ڕۆژئاواییان لە ســەر ە و
دەبێ گۆڕانکارییان تێدا بکرێ ،بۆ ئەوەی سوژ ە
و ئۆبژە و شێوازەکانی لێکۆڵینەوە لە زانستە
کۆمەاڵیەتییەکاندا بپاڵێورێن .بۆ ئــەوان“ ،زانستە
نەپاڵێوراوەکان” بە هێرشی کولتووری دادەنران.
ساڵی  ،١٣٦٢ئەنجومەنی شۆڕشی کولتووری
دەبێتە ئۆرگانێکی دەوڵەتی بە ناوی ئەنجومەنی
بااڵی شۆڕشی کولتووری ،بۆ ئەوەی ئامانجەکانی
شــۆڕشــی کــولــتــووری  ١٣٥٧وەدی بێنێ (واتــە
داماڵینی هەموو زانستو سەرچاوە زانستییەکانی
ڕۆژئاوا و جێگرتنەوەی بە زانستی ئیسالمی).
ئەمڕۆکە ،ئەنجومەنی بااڵی شۆڕشی کولتووری
لە شێوەی دامەزراوەیەکی یاسادانانە .ئەندامەکانی
ن و دیاری دەکرێن .دانانی پێوەر
هەڵبژێردراو نی 
بۆ دامەزراندنی ناوەندە زانستی و کولتوورییەکان،
دانانی پێوەری دەستنیشان کردنی مامۆستایان،
چاودێری کردنی سەرچاوە و کتێبە زانستییەکان
و هــــەروەهــــا ،هــەڵــســەنــگــانــدنــی ئــامــانــجــەکــانــی

شۆڕشی ئیسالمی ،لە ئەرکە سەرەکییەکانی ئەو
ئەنجومەنەن .هەر لە یەکەم ڕۆژەکانی شۆڕشی
کولتوورییەوە ،سیستەمێکی دەستنیشان کردنی
ن و خوێندکاران لە زانکۆکاندا هاتە
مامۆستایا 
کــایــەوە .لــەو کــاتــەوە ،مامۆستایان بە پێی دوو
پێوەر دادەمــەزرێــن :پێوەری یەکەم زانستیی ە و
پێوەری دووهەم ئایدۆلۆژییە .مامۆستایانی زانکۆ
دەبێ سوێند بدرێن بۆ ئــەوەی دڵنیایی بدەن کە
الیەنگری کــۆمــاری ئیسالمین .خوێندکاران بۆ
ئەوەی لە زانکۆ وەربگیرێن ،بە تایبەت لە ئاستە
بەرزەکان ،دەبێ بە هەندێک تاقیکردنەوەدا تێپەڕ
بنو سازگارییان لەگەڵ ئایینی ئیسال م و خوێندنی
ئیسالمی بسەلمێنن .لەنێو زانکۆکانیشدا ،بەشێک
هەیە بۆ چــاودێــری خوێندکاران و مامۆستایان
بە ناوی پاسەوانی (حراست) کە لە نێو زۆربەی
دامودەزگا دەوڵەتییەکانیش بە هەمان شێوە ئەرکی
چــاودێــری کــارمــەنــدانــی لــە ئەستۆیە .هــەروەهــا
کۆمیتەی چــاودێــری لــە زانــکــۆکــان هــەن کــە لە
کۆمەڵێک مامۆستا و خوێندکار پێک هاتوون و
ئەرکی چاودێری مامۆستاو خوێندکارانیان لە کاتی
خوێندندا لە ئەستۆیە .خوێندکاران ،دوای تەواو
کردنی خوێندن ،بۆ وەرگــرتــنــەوەی بەڵگەنامەی
کۆتایی خوێندن و هەروەها دامەزرانیان ،دەبێ
بــە شــێــوەی فــەرمــی ڕەزامــەنــدیــی ئــەو کۆمیتانە
وەرب ــگ ــرن .ئــەو کۆمیتانە لــە الی ــەن تــۆڕەکــانــی
ڵ و چاودێری
بەسیجەوە یارمەتی دەدرێن .کۆنتڕۆ 
تەنانەت لــە دوای خوێندنیش هــەر بــەردەوامــە،
چونکە دۆســیــەی خوێندکار دەنــێــردرێــتــە چەند
شوێنی دیکەی کۆنتڕۆڵ وەکوو دەزگای زانیاری
ی و وەزارەتی ئیتالعات.
خوێندنی نیشتمان 

عەلی بداغی ،ئەندامی کۆمیتەی ناوەندیی حیزبی دێموکراتی کوردستان
دەڵــێ قۆناغی دوای کــۆرۆنــا بۆ خەڵک و دەســەاڵتــی سیاسیی تــاران
چارەنووسسازە .ئەو پێیوایە بزووتنەوەی ناڕەزایەتیی کۆمەاڵنی خەڵکی
ئێران ڕێبەریی خۆی دەبینێتەوە و خەبات دژی کۆماری ئیسالمی دەچێتە
قۆناغی یەکالکەوەرەی خۆی.
لە کۆنفڕانسی ئەندامانی کۆمیتەی قوشتەپەی حیزبی دێموکراتی
ن لە کەمپی کاوە لە باشووری کوردستان ،کە دوانیوەڕۆی
کوردستا 
ڕۆژی پێنجشەممە٨ ،ی خــەزەڵــوەری ١٣٩٩ی هــەتــاوی بەڕێوەچوو،
ئەندامی ڕێبەریی حیزبی دێموکراتی کوردستان ،عەلی بداغی باسێکی
سیاسیی پێشکەش کرد و لە پێوەندی لە بارودۆخی سیاسی ،ئابووری
و کۆمەاڵیەتیی ئێستای ئێران و ڕەوتــی مافخوازیی کۆمەاڵنی خەڵکی
کــوردســتــان و فاکتۆڕەکانی بەچۆکدا هێنانی کــۆمــاری ئیسالمی بۆ
بەشدارانی کۆنفڕانس دوا.
بــەڕێــزیــان لــە ســەرەتــای باسەکەیدا تاوتوێی بــارودۆخــی سیاسی،
ئابووری و کۆمەاڵیەتیی ئێستای واڵتی لە ژێر گوشاری قورسی سزاکانی
ئەمریکادا کرد و گوتی سەرەڕای ئەوەی بەرپرسایەتیی گەمارۆکان لە
ئەستۆی کۆماری ئیسالمی و سیاسەتی شەڕەنگیزی و قەیرانخوڵقێنیی
ڕێژیمە ،بەاڵم هۆکاری سەرەکیی ئەم دۆخە بۆ نیزامی سیاسیی گەندەڵی
ڕێژیم و بنەما فیکرییەکانی ئەم ڕێژیمە دەگەڕێتەوە؛ نیزامێکی سیاسیی
گەندەڵ کە هەموو پێکهاتەکانی ئیداری و بەڕێوەبەریی ڕێژیم لە شوڕای
شار و شارەوانی ،نیزامی بانکی ،دەوڵــەت ،کەرتی تایبەت و دەزگای
دادی ڕێژیمی تەنیوە و جێگای حاشای بۆ کاربەدەستانی هەرە سەرووی
ڕێژیمیش نەهێشتۆتەوە.
ئەندامی کۆمیتەی ناوەندیی حیزب لە بەشێکی دیکەی باسەکەیدا پەڕژایە
سەر دۆخی کڕۆنا لە ئێران و گوتی ئەم پەتایە ئەوەندەی بۆ ڕێژیمی
سیاسی هەل و نێعمەت بووە ،بۆ خەڵک مەینەتی و مەرگ و ماڵوێرانی
بەدواوە بووە .کڕۆنا هاوکات تاقیکارییەکی دیکە بوو کە ئەوەندەی دیکەی
متمانە و شەرعییەتی نەبووی کۆماری ئیسالمیی لە پێوەندی لەگەڵ
بەرپرسایەتییەکانی لە بەرامبەر خەڵک و کۆمەڵگەدا بردە ژێر پرسیار.
بەڕێزیان گوتی قۆناغی دوای کڕۆنا بۆ خەڵک و کۆماری ئیسالمی و
ڕەوتی خەباتی مافخوازیی کۆمەاڵنی خەڵکی ئێران یەکال کەرەوە دەبێ.
تەوەرێکی دیکەی باسەکەی عەلی بداغی پێگەی ئێران لە هاوکێشە
ناوچەییەکان لە سەردەمی ئەمریکای تڕامپ و هەڵبژاردنەکانی ئەم
حەوتوویەی سەرۆککۆماریی ئەم واڵتە بوو.
ئەندامی کۆمیتەی نــاوەنــدیــی حیزبی دێموکراتی کــوردســتــان لەو
پێوەندییەدا تیشکی خستە ســەر ئــەوەی کە ئاکامی هەڵبژاردنەکانی
ئەمریکا بۆ ئێران بەتایبەت ئاڵقەی دەســەاڵت یەکجار گرینگە ،بەاڵم
کێشەی خەڵک و دەسەاڵت لە ئێران گرێدراوی ئەوە نییە دێموکراتەکان
یان کۆماریخوازەکان کامیان حوکمی کۆشکی سپی بکەن؛ بەڵکوو پرسی
ماف و ئازادییەکانی خەڵک و لە بەرامبەردا نیزامی سەرکوتی کۆماری
ئیسالمی و یەکالکردنەوەی ئەو پرسەیە.
لە بەشێکی دیکەی کۆنفرانسی ئەندامانی حیزب لە کەمپی کاوە
هەڵبژاردنی ئەندامانی کۆمیتەی نوێ بەڕێوە چوو کە لە بەشەدا ئەندامانی
کۆمیتە ئازادانە و بە شێوەیەکی دێموکراتیک لەالیەن ئەندامانەوە دەنگی
متمانەیان پێدرا.

گالۆپ :زیاتر لە سەتا پەنجای خەڵکی
ئێران متمانەیان بەو ڕێژیمە نییە
ئاکامی گشتپرسییەکی ڕێکخراوی “گالۆپ” دەڵێ قەیرانی ئابووری
و گشتگیریی پەتای کۆرۆنا کە ئێرانی کردۆتە یەکێک لە ناوەندەکانی
پەرەسەندنی ئەم پەتایە ،متمانەی خەڵک بەو حکوومەتەی بۆ کەمتر
لەسەتا پەنجا دابەزاندوە.
گاڵۆپ دەڵێ لە ماوەی ئەم چەند ساڵەدا هیچکات تا ئەم ڕادەیە خەڵک
بە ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی بێمتمانە نەبووە و لەهەر  ١٠کەس خەڵکی
ئێرانی النیکەم چوار کەسیان لەسەر ئەو باوەڕەن کە سەرەڕای ئەوەی
بارودۆخی ژیانی خەڵک بە بــەراورد لەگەڵ سااڵنی ڕابــردوو داڕمــاوە،
بەاڵم وێناچێ ئەم دۆخە لە داهاتووشدا بەرەو باشیت بچێت.
گشتپرسییەکەی گالۆپ لە هاوینی ئەمساڵدا کراوە و لەودا دەرکەوتوە
کە ڕاددەیــەکــی کەم لە خەڵکی ئێران متمانەیان بە کۆماری ئیسالمی
هەیە کە ئەوانیش زۆربەیان کاربەدەستانی خودی ئەو ڕێژیمەن .گالۆپ
دەڵێ بەرجام و گەڕانەوەی سزاکانی ئەمریکا کاریگەریی زۆری لەسەر
ڕووخانی متمانەی خەڵکی ئێران بە کۆماری ئیسالمی داناوە.
ئەم ڕێکخراوەیە پێشتر لە ڕاپرسییەکی دیکەدا گوتبووی ئێران لە ڕیزی
 ٥واڵتی خەمۆکی جیهاندایە.
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کۆچی سوور

ئەم ڕۆژانە ڕووداوی نوقم بوونی بەلەمێکی
کۆچبەرانی کورد لە ئاوەکانی نێوان فەڕانسە و
بریتانیا لە “کاناڵی مانش” بوو بە سەردێڕی
زۆر لــە مــێــدیــاکــان .ئـــەم ڕووداوە کــە بــوو
بــەهــۆی تــێــداچــوونــی بنەماڵەیەکی  ٥کەسیی
خەڵکی ســەردەشــت بەتایبەت بۆ ئێمەی کورد
هەواڵێکی دڵتەزێن بــوو ،بــەاڵم لە هەمانکاتدا کەریم فەرخەپوور
چاوەڕواننەکراو نەبوو ،چونکی ئەم تڕاژیدییە
بووەتە بەشێک لە مێژووی خەڵکی ئێمە.
کۆچکردن لە واڵتە دیکتاتۆر و بەاڵلێدراوەکان دیاردەیەکی تازە
نییە و سااڵنە بە دەیان و بگرە سەدان هەزار کەس ڕوو لە هەندەران
دەکــەن و ب ــەدوای سەرپەنایەک و ژیانێکی باشتردا دەگــەڕێــن و،
گەڕانیش بەشوێن ژیانێکی باشتر و شیاو مافی هەر تاکیکی سەر
گۆی ئەم جیهانەیە.
کۆچی کوردانیش چ بە زۆرەملی چ لە ڕووی ناچارییەوە هی
ئەمڕۆ و دوێنێ نییە و سەدان ساڵە کورد و کۆچ بوونە دووانە و هەر
جارە و لە شوێنێک و بەشێوەیەک کۆچیان پێدەکرێ یا لەوپەڕی بێ
هیواییدا کۆچ دەکەن .بەاڵم ئەم دۆخە لە ئێستادا تایبەتترە .چونکی
خەڵکی ئێران لەالیەک لەژێر دەسەاڵتی ڕەشی ڕێژیمی داپلۆسێنەری
کۆماری ئیسالمیدان و لەالیەکی دیکە هەژاری ،برسیەتی ،بێکاری و
نەبوونی تەنگی پێ هەڵچنیون و بۆ خۆدەرباز کردن لەو ژیانە سەختە
لە ترسی ئەژدیها خۆیان لە باوەشی مەرگ داوێن.
لە ماوەی دەسەاڵتی دوو دەوڵەتی پاشایەتی و ویالیەتی فەقیهـ،
کوردستان یەکێک لە هەژارترین ناوچەکانی ئێران بووە و بێجگە لە
بڕیار و فەرمانی جیهاد و شەڕی داسەپاوی کوردستان کە زیاتر
لە چل ساڵە بــەردەوامــە ،ئەم دوو ڕێژیمە دیکتاتۆرە خەریکی بە
تااڵنبردنی هەموو سامانی سەرزەوی و ژێر زەوییەکانی کوردستان
بوون .لەگەڵ ئەوەی کە کوردستان بەشێکە لە ئێران و مەیدانێکی
گەورەی وەبەرهێنان و دەوڵەمەندە بە کانگەی ژێرزەوی ،بەاڵم زۆر
لە خەڵکی کوردستان بە ڕەنجی شانی خۆیان بە وەرزێری و کرێکاری
و بێ هیچ پشتیوانییەکی دەوڵــەت ژیانێکی سەخت تێپەڕ دەکــەن و
کرێکارەکانیش نەک لە کوردستان بەڵکوو لە شارە غەیرە کوردەکان
بە کاری تاقەت پڕووکێن ئەویش وەک کرێکاری وەرزی بۆ بژیوی
ژیانی سااڵنەیان دەچەوسێنەوە .نەبوونی و بێکاری و برسیەتی لەو
دیاردە مەترسیدارانەن کە خەڵک بە دەستیەوە دەناڵێنێ و دواڕێگە بۆ
دابینکردنی بژیوی ژیان لە کوردستان کۆڵبەرییە؛ کە هەموو دەزانین
کۆڵبەریش بە قیمەتی ژیان و گیانیان تەواو دەبێ.
بۆیە زۆر خەڵک بەهۆی ئەو هەموو گوشارەی کە بەرۆکی پێگرتوون
ڕێگەی مەترسیداری هەندەران دەگرنەبەر و بەهیوای ژیانێکی باش و
ڕزگاربوون لەو نەهامەتییانەی تێی کەوتوون زێدی باب و باپیرانیان
بەجێ دێڵن .بەاڵم گەیشتن بەو بەناو بەهەشتە هیندە ئاسان نییە و
لەم ڕێگە دوور و درێژەدا مەرگ هەمیشە وەک مۆتەکەیەک بە دوای
کۆچبەرانەوەیە .دەربازبوون بەنێو دوو سوپای دڕندەی تورکیە و
کۆماری ئیسالمی ،بێبەزەیی قاچاخچی ،ڕەقهەاڵتن لە سەرمادا ،ون
بوون و ونکردن و بێسەروشوێن بوون ،پووڵ خواردن و فریودان و
کاڵو لەسەرنان ،زیندان و ئەشکەنجە ،دابڕانی بنەماڵە و لێکهەڵوشانی
ژیان ،ماندوویەتی و قەول و بەڵێنیی بەدرۆی قاچاخچی ،قەرزداری و
فرۆشتنی ماڵ و سامان و سەرەنجام شەپۆل و باوەشی پڕ لە گرفە
و مەرگهێنەری دەریاکان تەنیا بەشێک لەو کێشانەن کە لە ڕێگەدا
تووشی هەر کۆچبەرێک دەبن .لەگەڵ تێپەڕاندنی هەموو ئەمانەش
ئەوە کۆتایی ئەم سەفەرە و ئەم کاروانە نییە؛ کە گەیشتنە ئورووپا
یا هەر واڵتێکی تر لە یەکەم وێستگەدا لەگەڵ بێڕەحمی و کۆمەڵێک
کێشەی دیکە بەرەوڕوو دەبنەوە و چاوەڕوانی ،بێواڵمی ،وەرنەگیران
و مەترسیی دیپۆرتکردنەوە و گەڕانەوە بۆ خاڵی سیفر دوای هەموو
ئەو چاوەڕوانییە و بێهیوا بوون لە ژیان بەشیکی دیکە لەو گرفتانەن
کە بەرەوڕووی پەناخوازان دەبنەوە و ئەو بەهەشتەی کە بەهیوابوون
پێی بگەن ،لێیان دەبێتە دۆزەخ و ژیانیان بە ئاقارێکی نادیاردا دەڕوا.
ئەم دیاردەیە لە ئێستادا بەهۆی هەلومەرجی ژیان لە ئێران پتر
پــەرەی سەندوە .خەڵک بار دەکــەن و دەڕۆن ،چونکی حکوومەتی
کۆماری ئیسالمی ڕێگەیەکی تری بۆوان نەهێشتۆتەوە.

سروشتی کۆچبارەکانی ئێستا لەگەڵ ڕابردوو جیاوازە .ئەگەر پێشتر
(پێش هاتنە سەر کاری کۆماری ئیسالمی) زۆربەی زۆری کۆچەکان بۆ
خوێندن و ئاکامەکەی دواتر گەڕانەوە بوو ،ئێستا هەموو بۆ ڕاکردنە.
ئەگەر دوای شۆڕشی گەالنی ئێرانیش تەنیا الو و خوێندەوارەکانی
دەگرتەوە ،یان سەرەتا تەنیا دژبەرانی ڕێژیم ڕێی هەندەرانیان دەگرت؛
بەاڵم ئێستا خەڵکی ئاسایی بە خاو و خێزانەوە جانتای کۆچ دەخەنە
ســەر شانیان .چونکی ه ــەژاری ،بێکاری ،بێدەرەتانی و نەبوونی
ئاسوودەیی ڕوحی و ڕەوانی لە سۆنگەی سیاسەتەکانی ڕێژیمەوە
بڕستی لێ بڕیون ،چونکی هیچ ئاسۆیەکی ڕوون شک نابەن و ئەوەی
لەو نێوەشدا ونە و لە بنەڕەتڕا هەر بایەخی نەدراوەتێ ،هەست بە
بەرپرسایەتی کردنی حکوومەت و خەمخواردنە لەو کێشەیە .چونکی
ئــەوەی بۆ کۆماری ئیسالمی گرینگه پتر چارەنووسی باشووری
لوبنان و خەڵک و میلیشیا و دەستوپێوەندییەکانی ڕێژیمە لە واڵتانی
ناوچە و داهات و سامانی گشتیی واڵتیش بۆ ئەو ئامانجانەیە؛ نەک
گەڕانەوە و تەرخانکردنی بۆ خەڵک و نێوخۆی واڵت.

شەڕی ناگۆڕونی قەرەباغ [قەرەباغی کوێستانی]
هیچ شانسێک بۆ بووژاندنەوەی دادگەریی مێژوویی بەدەست کوردەوە ناهێڵی!
ئــەو ک ــوردان ــەی سۆڤییەت ک ــه ل ــە کۆتایی
ساڵەکانی دەی ــەی ٣٠ی س ــەدەی ڕابـــردوو بە
زۆر ل ــە “ن ــاگ ــۆرن ــی قـــەرەبـــاغ”ەوە ب ــۆ واڵت ــان ــی
ئاسیای نێوەڕاست (کازاخستان ،ئوزبەکستان،
قرقیزیا) دوورخ رابوونەوە[ ،بەردەوام] خوازیاری
دادگ ــەری ــی ب ــوون و بۆ ماوەیەکی دورودرێ ــژ
هیوای گەڕانەوە بۆ زێدی مێژووییان لەدەست
نەدا.
ئــــەوەی ئ ــاش ــک ـرا و ڕوونــــە ،کـــوردەکـــان بە
چەشنێکی فــەرمــی وەکـــو ی ــەک ــێ ــک لــە گەلە
ڕەســەنــەکــانــی ڕووس ــی ــە پ ــێ ــن ــاس ــە کــرابــوون
و چــەنــدیــن ســــەدە ل ــە بـــاشـــووری ق ــەف ــق ــاز
ژیــابــوون .هەرێمی ک ــوردس ــت ــان ک ــه ن ــاوەن ــدی
بەرێوبەرایەتییەکەی ش ــاروچ ــک ــەی آبدالیار
(دواتر ک رایە الچین) بوو ،لە ساڵی  ١٩٢٣زایینی
لە چوارچێوەی کۆماری ئازەربایجانی یەکیەتی
سۆڤییەتی سۆسیالیستی و لە سەر سنووری
کۆماری ئەرمەنستانی یەکیەتیی سۆڤییەتی
سۆسیالیستی پێ کهێندرا.

ب ــه هــۆی دروس ــت ــک ـران ــی فێرگە و خوێندن
ب ــە زم ــان ــی کـــوردی ،ه ــەروەه ــا فێرگە پیشەیی
ن ــێ ــون ــج ــی ــی ــەک ــان لــــه الیــــــەن ح ــک ــووم ــەت ــی
سۆڤییەتەوە ،دەیان کورد دەرفەتی خوێندن لە
زانستگاکانی یەکیەتیی کۆمارەکانی سۆڤییەتی
سۆسیالیستیان وەدەســت هێنا ،ڕۆژن ــام ــه و
گۆڤار بە زمانی ک ــوردی چ ــاپ و باڵوک رایەوە
و ڕادیـــۆی خۆجیی دەس ــت ــی ب ــەک ــار کــرد .لەو
ســەردەمــەدا ل ــەو ک ــۆم ــاران ـهی سۆڤییەت وەک
ئ ــازەرب ــای ــج ــان ،ئ ــەرم ــەن ــس ــت ــان ،گ ــورج ــس ــت ــان و
تورکمەنستان کە خەڵکی ک ــوردی تێدا دەژیا،
ن ــاوەن ــدەک ــان ــی ک ــول ــت ــووری ک ــوردی و فێرگه و
فێرکاریی بە زاراوەکانی زمانی کوردی سازک را.
ئەو بارودۆخ و ڕەوشەی دەرفەتی گەشەسەندنی
به کورد وەکوو گرووپێکی ئەتنیکی لە ساڵە
سەرەتاییەکانی حکوومەتی سۆڤییەتدا بوو،
لە سااڵنی دەیەی ١٩٣٠دا گۆڕا .کاربەدەستانی
کۆمارەکان دەستیان بە سیاسەتی تواندنەوەی
ئیجباریی گەلە کەمینەکان ک ــرد .لە کۆماری

ئــــەم ن ــاوچ ــەی ــە ب ــە شــێــوەیــەکــی بــەربــاو
وەک”ک ــوردس ــت ــان ــی ســوور” بەناوبانگ ب ــوو و،
ڕۆڵی لە بەرزبوونەوەی بزووتنەوەی نەتەوەیی
– ڕزگ ــاری ــخ ــوازی ــی ک ــورد له تورکیە و ئێ ران،
ناوچەکانی ژێردەسەاڵتی فەرانسە (سووریە)
و بریتانیای گــەورە (ع ــێ ـراق) ه ــەب ــوو .یەکێک
ل ــە هۆیەکانی درووس ـتک ــردن ــی کوردستانی
خودموختار لەم ناوچەیە ،هەوڵی حکوومەتی
سۆڤییەتی بۆ کەمکردنەوەی ئاستی توندوتیژی
له ب ــەرەن ــگ ــارب ــوون ــەوەی ئ ــەرزی ــی ئەرمەنستان
– ئــازەربــایــجــان ،لــە ڕێــگــای پ ــێ ــدان ــی چەند
ن ــاوچ ــەی کێشە لەسەر بە الیەنی”سێهەم” و
درووس ـتک ــردن ــی “ن ــاوچ ــەی ن ــاوب ــڕە” ل ــە نیوان
ئەرمەنستان و هەرێمی خودموختاری ناگۆرنی
قەرەباغی ئازەربایجان بوو .ناوی کوردستان
ئیتر لە ساڵی  ١٩٢١وە ،وات ــه دوو ساڵ پێش
دامــەزرانــدنــی ف ــەرم ــی ــی ه ــەرێ ــم ــی ک ــوردس ــت ــان
بەکاردەب را .کوردە موسڵمانەکان بە گشتیی بە
چەشنێکی چڕ لە هەرێمی کوردستان دەژیان،
هوسی حوسێ نعەلی ئوغلی حاجیڤ یەکەم
س ــەرۆک ــی کومیتەی ب ــەرێ ــوەب ــەری ــی هەرێمی
کوردستان بوو .ئەو هەرێمە ناوچەکانی (دایرەی)
قەرەقشالق ،کەڵبەجار ،قۆتورلو ،قوباتلی ،کورد
– حاجی و مورادخانلی لە خۆی دەگرت .ڕێژەی
دانیشتووانی ئەو هەرێمە  ٥١،٢هەزار کەس بوو
و ،کوردەکان  ٣٧،٤٧٠کەس ( ،)%٧٣،١تورکەکان
 ١٣،٥٢٠ک ــەس ( )%٢٦،٣و ئەرمەنییەکان ٢٥٦
کەس( )%٠.٥لەم دانیشتووانەیان پێک دەهێنا.
لە تەواوی ناوچەکان بێجگه لە تورکزمانەکانی
قوباتلی ،ک ــورد زۆری ــن ــەی دانیشتووانی پێک
دەهێنا .بە پێی زانیارییەکانی ساڵی ،١٩٢٥
هەرێمی کوردستان بریتی بوو لە  ٦ناوچە و
 ٣٣٠ئاوایی که له نێو  ٦٣شوورای دێدا یەکیان
گرتبوو .پێکهاتەی کۆمەاڵیەتی ئەم خەڵکه بە
ڕادەیەکی زۆر خەسڵەتی عەشیرەیی خۆیانی
پاراستبوو ،شێوەی ژیانی بەشێک لە کوردەکان
ل ــە چ ــەش ــن ــی ن ــی ــوەک ــۆچ ــەری ــی بـــوو ،بەشێکی
زۆریش لە ئەشکەوت و خێوەتەکاندا دەژیان.

ئـــازەربـــایـــجـــانـــی یــەکــیــەتــیــی س ــۆڤ ــی ــی ــەت ــی
سۆسیالیست یدا ڕێبازی بە تورک کردنی کوردان
دەستی پێ کرد .لەو کاتە بەدواوە کۆتایی ناوی
بنەماڵەتی خێزانێکی زۆری ک ــورد پاشگری”
ئوغلی”“ ،ئیڤ”“ ،ئۆڤ”“ ،یان” “ ،شویلی”“ ،دزی”
و لەم چەشن ەی بەخۆیەوە گرت .هەر بە هەمان
شێوە ،مانەوەی هەرێمی کوردستانیش ئیتر
زۆری نەخایاند و بە پێی بڕیاری شەشەمین
کۆنگرەی سەراسەری شوڕاکانی ئازەربایجان
لە  ٨ئاوریلی  ١٩٢٩ئەم هەرێمه هەڵوەشێندرا.

د .کامران ئەمین ئاوە

چ ــەک ــداری ل ــە الی باشووری[سۆڤییەت] یان
وەک ــو بیانوو بۆ دوورخستنەوەی ک ــوردان بۆ
قەفقاز دەهێناوە .ستالینیستەکان مێژوویان
بــــاش نــــەدەزانــــی ،کــاتــی شــــەڕی ڕووس و
تـــورکـــەکـــان ،ت ــاب ــوورەک ــان ــی کــــورد ل ــە ژێ ــر
ڕێبەرایەتیی ژن راڵی کورد عەلی ئەشرەف ئاغای
شەمسەدین و پاڵەوانییەکی ب ێوێنەیان لە
خەبات لەگەڵ تورکەکان پیشان دابوو .کوردە
گیانبەدەربردووەکان وێ رای دوورکردنەوەی بە
زۆر و سەرکوت ک رانیان لە سەردەمی یەکیەتیی
کۆمارەکانی سۆڤییەتی سۆسیالیستی ،ئازایانه
دژ بە داگیرکەرانی هیتلێریی لە سااڵنی شەڕی
گــەورەی نیشتمانی بەشدارییان ک ــرد و ،سێ
ل ــەوان عینوانی ب ــەرزی ق ــارەم ــان ــی یەکیەتی
سۆڤییەتیان پ ــێ بەخش راو و هـــەزاران کەس
لەوان بە پێدانی پلە و مێدالیا خەاڵت ک ران.
باوەڕیی پێدانەوە بەو کوردە ئازار پ ێگەیشتوو
و ب ـێت ــاوان ــان ـهی ک ــە پ ــاش م ــردن ــی ستالین لە
ساڵەکانی دەیەی ٥٠ی سەدەی ڕابردوو دەستی
پێ کرد ،بەداخەوە نەبوو بە هۆی بووژاندنەوەی
دادگەرییەکی مێژوویی .کاربەدەستانی کۆماری
سۆڤییەتی ئیزنی گەڕانەوە بۆ ماڵ و زێدیان
بە زۆری ــن ــەی ک ــوردەک ــان ن ــەدا .هەتا ئێستاش
کۆمەڵگەی کوردە دوورخ راوەکان لە کازاخستان،
ئوزبەکستان و قرقیزیستان دەژی ــن و ،تەنیا
کوردە ئیزیدییەکان توانیویانە لە ئەرمەنستان
و گورجستان بمێننەوە .پتر لە س ــەد ه ــەزار
کوردی باوەڕپێدراوە هاتنە ڕووسیە و بوون بە
شارومەندی تەواو مافی فدراسیۆنی ڕووسیە.
کاربەدەستەکانی ئازەربایجانی سۆڤییەتی
ب ــە چەشنی ج ــۆراوج ــۆر دژای ــەت ــی ــی ــان لەگەڵ
گەڕانەوەی کوردەکان بۆ الچین و ناوچەکانی
نــزیــک ب ــە نــاگــۆرنــی قـــەربـــاغ کـــرد و ،پ ــاش
هەڵوەشانی یەکیەتی کۆمارەکانی سۆڤییەتی
سۆسیالیستی ،ناسیۆنالیزم بوو بە بەشێک
ل ــه سیاسەتی حکوومەتیی دەوڵــەتــی نوێی
ئ ــازەرب ــای ــج ــان .ک ــوردەک ــان ــی ئ ــازەرب ــای ــج ــان لەو
استی ئاسیمیلە ببوون و

سەردەمەدا ئیتر بەڕ
باکو ڕێی نەدا کوردە دەرک راوەکانی پێشووی
کوردستانی ســوور بگەڕێنەوە ب ــۆ ناگۆرنی
قەرباغ.
ک ــارب ــەدەس ــت ــان ــی ک ــۆم ــاری خ ــؤ ب ــە ناگۆرنی
قــەرەبــاغ (ئــارســاخ) ناسێن راو و حکوومەتی
ئــەرمــەنــســتــانــیــش ســـــەبـــــارەت ب ـ ــە کـــــوردە
باوەڕپێدراوەکانی الچین هەتا رادەیەکی زۆر
ه ــەر ئ ــەو هەڵوێستەیان هەبوو .ئ ــەوان پێیان

کاربەدەستەکان ی ئازەربایجان ی سۆڤییەتی بە چەشن ی جۆراوجۆر
دژایەتییان لەگەڵ گەڕانەوەی کوردەکان بۆ الچین و ناوچەکان ی نزیک بە
ناگۆرن ی قەرباغ کرد و ،پاش هەڵوەشان ی یەکیەتی کۆمارەکان ی سۆڤییەتی
سۆسیالیست ی ،ناسیۆنالیزم بوو بە بەشێک له سیاسەتی حکوومەتیی
دەوڵەتی نوێی ئازەربایجان .کوردەکان ی ئازەربایجان لەو سەردەمەدا ئیتر
ی ئاسیمیلە ببوون و باکو ڕێی نەدا کوردە دەرکراوەکان ی پێشووی
بەڕاست 
کوردستان ی سوور بگەڕێنەوە بۆ ناگۆرن ی قەرباغ.
وێـــرای ئـــەوەش کوردستانی خودموختار لە
یەکیەتیی کۆمارەکانی سۆڤییەتی سۆسیالیستی
ل ــە س ــااڵن ــی  ١٩٢٣-١٩٢٩چــووە نێو مێژووی
ب ــزووت ــن ــەوەی ن ــەت ــەوەی ــی ک ــورد و بڕگەیەکی
گرینگی یادەوەری مێژوویی کوردی پێک هێنا.
لــــە ســــااڵنــــی  ١٩٣٠-٤٠کــــوردەکــــانــــی
س ــۆڤ ــی ــی ــەت ه ــاوچ ــارەن ــووس ــی زۆربــــەی گەلە
سەرکوتک راوەکانی تر بوون .بەشێکی زۆریان
که بە گشتی موسلمان بوون لە شوێنی ژیانی
هەمیشەییان بۆ ناوچەگەلێک له کازاخستان،
ئوزبەکستان و قرقیزیا دوور خ رانەوە کە بۆ ژین
شوێنێکی گونجاو نەبوون .تەنیا دانیشتووانی
کوردی ئیزیدی لە ئەرمەنستان و گورجستان،
هەروەها کۆمەڵگەی کوردەکانی تورکەمەنستان
لە شوێنی خۆیان مانەوە.
کاربەدەستانی سۆڤییەت ئەگەری هەڵوێستی
الیەنگری کردن لە تورکیە و ئێ رانیان لە کاتی
سەرهەڵدانی شەڕێکی نوێ یان تێکهەڵچوونی

وایە ،کوردەکان بە هۆی باوەڕی ئیسالمییان لە
کێشەکانی نێوان ئەرمەنستان و ئازەربایجان
ئەگەری ئەوەیان هەیە ببن بە ستوونی پێنجەم.
هەوڵی ت ــازەی حکوومەتی ئازەربایجان بۆ
گــەڕانــدنــەوەی کۆنترۆڵی خــۆی ل ــە ناگۆرنی
قەرەباغ هیچ هیوایەک بۆ کوردە می راتبەرەکانی
کوردستانی س ــوور ناهێڵێ بۆ گ ــەڕان ــەوەی ــان
ب ــۆ الی گـــۆڕی پێشینیان و زێـــدی خ ــۆی ــان.
ل ــە بــارودۆخــی خ راپتربوونی ڕەوش ــی ناوچە
و خ ــۆت ــێ ــوەردان ــی تــورکــیــە لـــەم ک ــێ ــش ــەی ــەدا
شانسی کوردەکانی الچین بۆ بووژاندنەوەی
دادگەرییەکی مێژوویی دەگاته سیف ر.
سەرچاوە:

Иванов Станислав Михайлович، Война
за Нагорный Карабах не оставляет шансов
курдам восстановить историческую
справедливость
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بەشێک لە ڕاپۆرتی نوێنەری تایبەتیی نەتەوە یەکگرتووەکان
لە بارەی دۆخی مافەکانی مرۆڤ لە کۆماری ئیسالمیی ئێران
یادداشت ی سکرتێری گشتیی:
سکرتێری گشتیی ب ــەخ ــت ــەوەرە ڕاپ ــۆرت ــی
ن ــوێ ــن ــەری تایبەتی ن ــەت ــەوە ی ــەک ــگ ــرت ــووەک ــان
لەبارەی دۆخ ــی مافەکانی م ــرۆڤ لە کۆماری
ئێسالمیی ئــێــران ،ج ــاوی ــد ڕەح ــم ــان ،ک ــە بە
گوێرەی بڕیاری ژمارە  ٤٣/٢٤ی ئەنجومەنی
مافەکانی م ــرۆڤ ئ ــام ــادە ک ـ ـراوە ،پێشکەشی
شوڕای گشتیی بکا.
ڕاپۆرتی نوێنەری تایبەتی لەبارەی دۆخ ی
مافەکان ی م ــرۆڤ لە کۆماری ئیسالمیی
ئێران ،جاوید ڕەحمان
کورتە
نوێنەری تایبەتی لەبارەی دۆخی مافەکانی
مرۆڤ لە کۆماری ئیسالمیی ئێ ران سێهەمین
ڕاپۆرتی خۆی بەگوێرەی بڕیارنامەی شوڕای
مافەکانی مرۆڤ  ٤٣ /٢٤پێشکەش بە کۆڕی
گشتی دەکا.
لەو ڕاپۆرتەدا ،نوێنەری تایبەتی وردەکاریی
ئاکامگیرییەکان لە بارەی شێوەکان ،ئاراستەی
ڕەوت ــەک ــان و پ ــێ ــش ــوەچ ــوون ــەک ــان ک ــە ل ــە مەڕ
پارێزگاریی ل ــە مافەکانی م ــرۆڤ دەبینرێن
و ،ه ــەروەه ــا ڕاس ــپ ــاردەک ــان بۆ باشتر کردنی
جێبەجێ کردنی مافەکانی م ــرۆڤ پێشکەش
دەکا.
پێشەک ی
 .١ئەو ڕاپۆرتە بە گوێرەی بڕیارنامەی شوڕای
مافەکانی مرۆڤ  ،٤٣/٢٤کە لەویدا شوڕا داوای
لە نوێنەری تایبەتی کرد تا ڕاپۆرتێک لە بارەی
دۆخی مافەکانی مرۆڤ لە کۆماری ئیسالمیی
ئــێــران لــە ک ــۆب ــوون ــەوەی حەفتاوپێنجەمی
خۆی پێشکەش بکا ،ئامادە ک راوە .ڕاپۆرتەکە
زانیاریی کۆک راوە تا ٢٤ی جوونی 4( ٢٠٢٠ی
پووشپەڕی  )١٣٩٩لەخۆ دەگ ــرێ ،لە ناویاندا
لە الی ــەن دەوڵەتی کۆماری ئیسالمیی ئێ ران،
ڕێکخ راوە ناحکوومی و مێدیاکان و وتووێژی
تاکە کەسی لەگەڵ قوربانییانی پێشێلکاریی
مافەکانی مرۆڤ ،بنەماڵەکانیان و پارێزەرانیان.
ڕاپۆرتەکە هەروەها تێڕوانینە پێوەندیدارەکانی
ئۆرگانەکانی مافەکانی مــرۆڤ ،مێکانیزمی
پ ــێ ــداچ ــوون ــەوەی گشتیی شـــوڕای مافەکانی
مرۆڤ و ،نوێنەرانی تایبەتی پێشکەش دەکا.
 .٢ن ــوێ ــن ــەری ت ــای ــب ــەت ــی ب ــە ن ــی ــگ ــەران ــی ــی ــەوە
دەڕوانێتە سەرکوتە توندوتیژانە ب ێوێنەکەی
خ ــۆپ ــی ــش ــان ــدەران ل ــە ســەرانــســەری ک ــۆم ــاری
ئ ــی ــس ــام ــی ــی ئـــێـــران لـــە ن ــۆڤ ــەم ــب ــەری ٢٠١٩
(خەزەڵوەری  .)١٣٩٨بەکارهێنانی توندوتیژیی
لە ڕادەبــەدەر لە الیەن هێزە ئەمنیەتییەکانی
دەوڵــــەت ســــەدان کــــوژراو و بــریــنــداری لێ
کەوتەوە و هــەزاران کەس دەسبەسەر ک ران.
خ ــۆپ ــی ــش ــان ــدەرە ب ــەن ــدک ـراوەک ــان بــــەرەوڕووی
ئەشکەنجە ،هەڵسوکەوتی نەشیاو بوونەوە
و ،بەشێکیان دوای دادگایی ن ــادادپ ــەروەران ــە،
حوکمی قورسیان ب ــەس ــەردا سەپێندراوە ،لە
نێویاندا سزای مەرگ .لە کاتێکدا کە دەوڵەت
ب ــەرن ــام ــەی قــەرەبــوو ک ــردن ــەوەی قوربانیان
و لێکۆڵینەوەی ڕاگ ــەی ــان ــدوە ،ئ ــەو پرۆسانە
ڕوون و سەربەخۆ نین و لە لێپرسینەوە لە
پێشێلکارانی مافەکانی مرۆڤ ناسەرکەوتوو
بووە .بەگوێرەی ڕاپۆرتی گەیشتوو بنەماڵەی
قوربانیان بە هۆی درکاندن تووشی ئ ــازار و
ئەزیەت بوون .وەاڵمی توندوتیژانە بەرانبەر بە
خۆپیشاندانەکانی جانیوەری ( ٢٠٢٠بەف رانباری
 )١٣٩٨لە دوای خستنە خوارەوەی فڕۆکەیەکی
هێڵی ئاسمانیی ئ ــوک ـرای ــن ــی دەرخــــەری ئەو
ڕاستییەیە کە دەوڵەت درێژە بە کەڵک وەرگرتنی
لە ڕادەبەدەر لە توندوتیژیی بۆ سەرکوت کردنی
ئازادیی ڕادەربڕین و کۆبوونەوەی ئاشتییانە
دەدا.
 .٣نوێنەری تایبەتی ب ــە ش ــێ ــوەی ئەرێنی
دەڕوانێتە هەڵسوکەوتی دەوڵەت لە سێهەمین
گـــەڕی پ ــێ ــداچ ــوون ــەوەی دەورەیــــی گشتی و
دەبینێ کە ئەو  ١٨٨لە  ٣٢٩ڕاسپاردەی قبووڵ
کردوون .نوێنەری تایبەتی ئامادەیە هاوکاریی
دەوڵ ــەت بکا تا ڕاس ــپ ــاردەک ــان جێبەجێ بکا.
نوێنەری تایبەتی نیگەرانی ئەو ئالنگارییە
ئابوورییانەیە کە کۆماری ئیسالمیی ئێ ران
ب ــەرەوڕووی ــان بۆتەوە ،لە نێویاندا ئاسەواری

ئابلۆقەکان ،کە بەگوێرەی ڕاپ ــۆرت توانایی
دەوڵەتی بۆ کاردانەوەی دەستبەجێ لە بەرانبەر
س ــەره ــەڵ ــدان ــی ن ــەخ ــۆش ــی ڤ ــای ــرۆس ــی ک ــۆرۆن ــا
(کۆڤید )١٩-سنووردار ک ــردوە .لە کاتێکدا کە
نوێنەری تایبەتی دەس تپێشخەریی ئ ــازاد
کردنی کاتیی بەندییەکان بۆ پێشگرتن بە
باڵو بوونەوەی کۆڤید ١٩-لە زیندانەکاندا بەرز
دەنرخێنێ ،لە هەمان کاتدا نیگەرانە کە ئەو
بڕیارە زۆربەی داکۆکیکارانی مافەکانی مرۆڤ،
پ ــارێ ــزەران ،ئەوانی دوو شارۆمەندییان هەیە
و زیندانییە بیانییەکان و تاقمی دیکەی بە
ئامانج گی راوی نەگرتۆتەوە.
ئــەو ل ــە بــەردەوامــیــی ک ــەڵ ــک وەرگــرتــن لە
س ــزای م ــەرگ ل ــە الی ــەن ک ــۆم ــاری ئیسالمیی
ئــێــران دژی ئـــەو ک ــەس ــان ــە کــە لــە ت ــەم ــەن ــی
مێرمنداڵییدا یاساشکێنییان ک ــردوە و ڕێژەی
بەرزی ئیعدامەکان دڵگ رانە .بەگوێرەی ڕاپۆرتی
گەیشتوو ،ڕەوتــی س ــن ــووردارک ــردن ــی ئازادیی
بیڕوڕا دەربڕین و هەاڵواردن دژی کەمینەکان
و ژنان درێژەی هەیە.

دۆخ ی کەمینەکان
 .٥٠ن ــوێ ــن ــەری تایبەتی گەلێک نیگەرانی
ه ــەاڵواردن ــی ب ــەردەوام دژی کەمینە ئایینی و
ئەتنیکییەکان دەمێنێتەوە .بەگوێرەی ڕاپۆرتی
گەیشتوو ،ئاڵوگۆڕ لە پ ــڕۆس ــەی داواک ــردن ــی
کارتی نەتەوەیی پێش بە کەمینە ئایینییەکان
دەگرێ تا دەستیان بە چەند خزمەتگوزاریی
گرینگ ڕابگا .لە فۆڕمی داواک ــاری ــی پێشوودا
بژارەی “دیکە” وەک بژارەیەکی ئایینی هەبوو .لە
جانیوەری ( ٢٠٢٠بەف رانباری  ،)١٣٩٨ڕێکخ راوی
نەتەوەیی بۆ تۆمار کردنی مەدەنی ڕایگەیاند
کە ئەو بژارەیە نامێنێ ،ئەوە بەو مانایەیە کە
تاکەکان تەنیا دەت ــوان ــن لە نێو چ ــوار تاقمی
ئایینی بە فەرمیی ددان پێدان راو هەڵبژێرن)١(.
البردنی “دیکە” بووە هۆی بەرز بوونەوەی ئەو
ترسە کە تاقمە ئایینییە ددان پێدا نەن راوەکان،
وەک ب ــەه ــای ــی ــی ــەک ــان ،ن ــوێ کریستیانەکان،
یارسانەکان ،صائیبی-مەندایی و ب ێئایینەکان،
نەتوانن کارتی پێناسی نەتەوەیی وەرگرن ،کە
بۆ دەست ڕاگەیشتن بە خزمەتگوزاریی دەوڵەتی
و بانکی پێویستە )٢(.دەوڵەت ڕایگەیاندوە کە
کەمینە ئایینییە ددان پێدانەن راوەکان دەتوانن
داوای ک ــارت ــی پێناسی ن ــەت ــەوەی ــی ب ــک ــەن بێ
ئ ــەوەی ک ــە ئ ــەرک ــدار ب ــن ی ــا ن ــاچ ــار ب ــن باسی
ئایینی خۆیان بکەن .دەوڵەت تەنیا بەشێک یا
هەمووی  ٩ڕاسپاردە لە  ٢٥ڕاسپاردە لە بارەی
ئازادیی ئایین لە کاتی پێداچوونەوەی دەورەیی
گشتیی قبووڵ کرد.
 .٥١دۆخی بەهاییان هەروا وەک یەکێک لە
هۆیەکانی نیگەرانیی جیددی دەمێنێتەوە ،لە
ناویاندا بەهۆی گەیشتنی ڕاپۆرتی سنووردار
کردنی مافی خوێندن و داخستنی لەگۆترەی
شوێنی بازرگانیی بەهاییان .بە گوێرەی ڕاپۆرت
لە  ،٢٠١٩النیکەم  ٥٩بەهایی لەبەر ب ــاوەڕی
ئایینی خۆیان دەسبەسەر ک ـراون .بە هەمان
شێوە ڕاپـــۆرت دراوە ک ــە خوێندن ب ــە زمانی
دایک لە کۆمەڵگەکانی تورکی ئ ــازەری ،کورد
و عەڕەبی ئەهوازی بەردەوام وەک هەڕەشە بۆ
سەر سیاسەتەکانی دەوڵ ــەت سەیر دەک ــرێ.

نوێنەری تایبەتی بە هەمان شێوە نیگەرانی
ڕێژەی بەرزی زیندانیی سیاسی و زیندانیی
بــیــروبــاوەڕ لــە ن ــێ ــو ک ــۆم ــەڵ ــگ ــەک ــان ــی ت ــورک ــی
ئازەربایجانی ،کورد و عەڕەبی ئەهوازە .دەوڵەت
ڕایگەیاند ک ــە ئ ــەو کەسانە ل ــەب ــەر چاالکیی
تاوانکارانەی خۆیان دادگایی ک ـراون نەوەک
لەبەر پێناسەی ئەتنیکیی خۆیان .لە ناوچە
سنوورییەکانی پارێزگاکانی “کوردستان”،
“ئیالم”“ ،ئازەربایجانی خۆرئاوا” و “کرماشان”،
کۆڵبەرە کوردەکان هەروا ب ــەرەوڕووی هێزی
کوشندەی زێدەڕۆیانە لە الیەن کاربەدەستانی
سنوور دەب ــن ــەوە .لە ساڵی ٢٠١٩دا ،ڕاپۆرتی
 ٨٤کۆڵبەری ک ــوژراو و  ١٩٢کەسی بریندار
باڵو بۆتەوە ،کە درێژەی ڕەوتێکە کە لە ٢٠١٤
بـــەوالوە زی ــات ــر ل ــە  ١٠٠٠ک ــۆڵ ــب ــەر ب ــە دەس ــت
کاربەدەستانی س ــن ــوور کـــوژراو و بریندار
بوون )٣(.ئەوە جێگای نیگەرانییە کە دۆسیەی
توندوتیژیی دژی کۆڵبەران زۆر جار یان لە
الی ــەن دادگــاکــانــەوە ڕەت دەک ــرێ ــن ــەوە ی ــا بێ
مەحکوم کردن یان دانی قەرەبووی ئابووری
بە قوربانییان و بنەماڵەکانیان دادەخ ــرێ ــن.

دەوڵــەت گوتی ئ ــەو ئەفسەرانەی سنوور کە
یاساکانی پێوەندیدار بە کەڵک وەرگ ــرت ــن لە
هێز پێشێل دەکەن دەبێ بدرێنە سیستەمی
دادوەریــــی .ئ ــەو ب ــە ه ــەم ــان شێوە ڕایگەیاند
ک ــە خەریکی پێشکەش ک ــردن ــی ڕێ ــگ ــاچ ــارەی
یاساییە ،وەک بازاڕی سەر سنوور ،بۆ ئەوەی
کە کۆتایی بە پەڕێنەوە لە سنوور بێنێ.
ڕاسپاردەکان
(م) مافی هەموو ئ ــەو کەسانەی س ــەر بە
کەمینە ئەتنیکی و ئایینیین بپارێزێ؛ سەرجەم
ه ــەاڵواردن ــەک ــان دژی ئ ــەوان چ ــارەس ــەر بکا؛ و
دەسبەجێ و بێمەرج سەرجەم ئەو بەندییانە
ئازاد بکا کە لەبەر بەکار هێنانی مافی ئازادیی
ئایین و بیروباوەڕ زیندانیی ک راون.
***
پەراوێزەکان:
 )١ن ــاوەن ــدی مافەکانی م ــرۆڤ لە ئ ــێ ـران“ ،
ئێستا کەمینەکانی ددان پێدانەن راو لە ئێ ران
دەبێ باوەڕی ئایینی خۆیان بشارنەوە تا بتوانن
ک ــارت ــی پێناسی دەوڵ ــەت ــی ــی گەلێک پێویست
وەرگــرن”٢٧ ،ی جانیوەری ٢٠٢٠؛ و پێوەندیی
ژمارە ١٧ ،١/٢٠٢٠ OL IRNی فێبریواری .٢٠٢٠
 )٢نــاوەنــدی م ــاف ــەک ــان ــی مـــرۆڤ ل ــە ئ ــێ ـران،
“کەمینە ددان پێدا نەن راوەکان دەبێ ئەوجار
خۆیان بشارنەوە”؛ و پێوەندیی ژمارە OL IRN
١٧ ،١/٢٠٢٠ی فێبریواری .٢٠٢٠
 )٣ن ــاوەن ــدی مافەکانی مرۆڤی کوردستان
– ژنــێــڤ“ ،پ ــێ ــش ــێ ــل ــک ــاری ــی ــەک ــان ــی م ــاف ــەک ــان ــی
مــــرۆڤ ل ــە کــوردســتــانــی ئـــێـــران :کــورتــەی
ڕاپۆرت بۆ سەرەنجی بەڕێوەبەرایەتی نەتەوە
یەکگرتووەکان بۆ مافەکانی مــرۆڤ ،مێزی
نوێنەری تایبەتی نەتەوە یەکگرتووەکان لە
بارەی دۆخی ماڤەکانی مرۆڤ لە ئێ ران” ،ئاپریل
.٢٠٢٠
***

سمینی سووچێکی
هەڵاڵی ماڵی خاڵم
دارسمەی موخلیستان دوای ئــەوەی خــووی کەوتە سەر زمانی
کوردی و کەیفی پێی هات ،وەک زەڕە زمانزانەکان و بەشی بەرچاو
و هەراوی ڕۆژنامەنووسانی گەنجی کورد زۆر شتی لێ تێکەڵ بوو.
بەڵێ ئێستا من زۆر وشە و ڕێکوەند لە زمانی دەرودراوسێی کورداندا
دەبیسم و لە هێنانەوە و دانانی هاوتا کوردییەکەیاندا دەمێنمەوە.
ئێمە لهگەڵ برایانی فارس و تورک و عــەڕەب دراوسێین .دیارە
نزیکەی سەد ساڵێک دەبــێ ئێمە واتــا کــوردەکــان ،منی دارسمەش
ئەوەندە لە دارستانی کوردان دارم کوتاوە و ڕزق و ڕۆزیی بچووکانم
لێ کۆ کردووەتەوە ،وەک ئەوان خۆم بە کورد دەزانم.
بەڵی ئێمە خۆمان دەگــەڵ ئەو دراوسێیانە بە برا دەزانین ،بەاڵم
ئەوان بە برا بچووکیشمان نازانن و ئێمەش ناچارین پێیان بڵێین خاڵە.
هیچ مەبەستیشم ئەمە نییە کورد بە حەریفی دایکی دەڵێت خاڵە .ماڵی
خاڵە فارسەکانمان ڕۆژ بە ڕۆژ شتی سەیر و سەمەرەتریان لێوە
دەردەکەوێ.
با جــارێ درێـــژدادڕی نەکەم و بچمەوە ســەر ئــەو وشــەیــەی لە
ســەرەتــای ئــەم بــەســەرهــاتــەدا دەمــهــەویــســت هــاوتــا کوردییەکەی
بدۆزمەوە .فارسەکان دوای ئەوەی لە سایەی بندەست کردنی گەالنی
دراوسێ کەوتنە ژیانی خۆش و ئاسوودەوە ،بەشێکی زۆریان لە جیات
خانووی چەند نهۆم و باڵەخانەی قەسرئاسا ،ڕوویان کردە خەوتن لە
نێو ئەو مقەبا گەورە و بچووکانەی لەمالو ئەوال فڕێ دەدرێن .خۆیان
ناوی ئەو کەسە بێ ماڵوحااڵنەیان ناوە “کارتۆنخاب” واتە ئەوانەی
لە کارتۆندا دەخەون.
زۆر جار نووسەرانی کورد دەڵێن ئێمە چونکە ژیانمان لە دەریاکان
دوورە ،وشەی وامــان کەمە پێوەندییان بە دەریــاوە هەبێت .جا بۆ
کارتۆنخابیش هــەر وایــە .ڕاستە ڕۆژانــە بە دەیــان تــۆن کارتۆنی
شتومەک لە کوردستان کۆدەکرێنەوە و بۆ نوێکردنەوە یان “ریسایکلین”
دەبرێنەوە کارگە و کارخانەکان ،بەاڵم جارێ لە کوردستان ئەوەندەی
لە دەریا دوورین لە خەوتنی نێو کارتۆنیش بە دوورین.
ئەم هەموو شێر و ڕێویەم بۆ ئەوە هێنایەوە کە باسی شتێکی سەیر
و سەمەرەتان بۆ بکەم.
ئەم ڕۆژانــە لە هەواڵە فارسییەکاندا بیستمان و خوێندمانەوە کە
بەرپرسێکی وەزارەتی بازرگانیی ئێران داوای کردوە کارتۆنخاب یان
کارتۆنخەوە هەناردە کارەکان ناویان باڵو بکرێتەوە.
غوالمحوسێن شافعی ،سەرۆکی ژووری بازرگانیی ئێران چەند
ڕۆژ لەمەوبەر لە نامەیەکدا بۆ سەرۆکی گشتیی بانکی نێوەندیی ئێران
داوای کردوە ناوی ئەم کارتۆنخەوانە باڵو بکرێتەوە کە کااڵیەکی
زۆریان هەناردەی دەرەوە کردوە .شافعی داوای کردوە ناوی ئەو
بازرگانانە باڵو بکرێتەوە کە حەوت میلیارد دۆالر سەرمایەی بابەتی
هەناردە کــراوی کااڵ بۆ درەوەی واڵتیان نەگەڕاندۆتەوە نێوخۆی
ئێران.
سەرۆکی ژووری بازرگانی ئێران گوتوویەتی ٢٥٠ :هەناردەکاری
سەرپێچیکار کە  ٧٠کەسیان کارتۆنخەون بە دەسەاڵتی دادوەری
ناسێنراون.
سەرۆکی بانکی نێوەندیی ئێران پێشترێ فەرمووبووی لە سەرەتای
هاوینی ئەمساڵەوە هەناردەکاران بە ناوی کەسانی کارتۆنخەوەوە
کااڵیان هەناردە کردوە و پارەکەیان بۆ ئێران نەگەڕاندۆتەوە.
کورد گوتەنی“ :بە کەر ناوەستین ،ڕەپە ڕەپە لە کورتانی” .منیش با لە
چەپەکانی الی خۆمان وەرسووڕێم و بکەومە گیانی ئەوان .کاک میرزا
ناسر هیمەتی سەرۆکی بانکی نێوەندیی ئێران کە بڕیار بوو چەند ڕۆژ
لەمەوبەر واز لە پۆستەکەی بهێنێ و ناچارە بۆ وەاڵمدانەوەی گران
کردنی دۆالر و دابەزاندنی بایەخی پارەی ئێران سەری لە هەموو دەر
و دیوارێک بکوتێ ،خەریکە بە ناوی جۆراوجۆروەوە شتەکەی لە ملی
خۆی دادەماڵێ.
لەم کات و ساتەدا هیچ بەدوور نییە هاوڕێ کوردە چەپەکان کە
بەردەوام چاویان لە جیرانە براگەورەکانمانە ،بیر لە کارتۆنخەوەکانی
تاران بکەنەوە و دیسان هاوار بکەن “زەحمەتکێشانی جیهان یەک
گرن” و بۆ بەرگری کردن لە کارتۆن خەوە سەرما لێدراوەکانی تاران
و دۆخی هەژارانەیان پاساو بهێننەوە.
ئەو کاتەی برایانی کرێکاری کارەگەی گەورەی ئاسنتاواندنەوەی
موبارەکەی ئسیفەهان بە کۆمەڵ دەبوون بە بەسیج و دەهاتن دەستان
بە کوشتوبڕی خەڵک دەکــرد و بەر لە هەموو شتێک چەپەکانی
خۆمانیان دەدایە بەر ڕێژنەی گوللـه ،ئەم چەپانەی خۆمان دەیانگوت:
ک گرن”.
“زەحمەتکێشانی جیهان یە 
من ئەگەر باڵندەیەکی بچووک نەبوایەم و دەسەاڵتی مرۆڤم بوایە،
دەمگوت ،خۆزگە ماڵی خاڵم بە هەموو شتێکەوە وێران دەبوو“ .برین
لە خۆم نەبێت ،وا دەزانم لە جەواڵی کایە”.

***
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بۆ خاتریی خوا و لەبەر خاتری «ماریان»
(پێشینهی مۆدێلی الئیک له فهڕانسه)
(بهشی یهکهم)

د .ئاسۆ حهسهنزاده

تاوان ه بهربهرییهكهی نۆتردامی “نیس” که
ڕاســت ل ه ڕۆژی لهدایکبوونی پێغهمبهری
ئ ــی ــس ــامدا بـــهڕێـــوه چـــــوو ،ئ ـهڵــق ـهی ـهکــی
دیک ه لــه فهسڵی نوێی زنجیرهی هێرشه
تێرۆریستییهكانی بنیاتگهراکان بهدژی خهڵک
و دهوڵ ـهتــی فهڕانسهیه ،واڵتێك که لهنێو
واڵتانی “ڕۆژئاوایی” له چل ساڵی ڕابردوودا
زۆرتــریــن جــار بۆته ئامانجی ئ ـهو جــۆره
هێرشانه و سهدان کهس له هاوواڵتییانی بهم
جۆره بوونه قوربانی.
ئهو ه که ئهم هێرشانه به مۆدێلی فهڕهنسیی
الئیسیته و ئازادیی بهیان بهتایبهت بابهتی
کاریکاتۆرهكانی پێغهمبهری ئیسالمهوه
گــــرێ دەدرێـــــنـــــەوە ،هـــی ئــــەم ســااڵنــەی
دواییه .ئهو کاتهی له ههشتاکانی زایینیدا
حیزبوڵاڵی لوبنان و کــۆمــاری ئیسالمیی
ئێران کــردهوهی تێرۆریستییان له پاریس
ئهنجام دهدا ،ڕۆژنامهی ساتیریکی “شارلی
ئێبدۆ” دهرنهدهچوو .له نهوهدهکانی زایینیدا
ئهودهم که گرووپه توندڕهوه مهغریبییهكان
ههڕهشهیان له گیان و ئاسایشی خهڵکی
مهدهنیی فهڕانس ه دهکرد ،هێشتا له بهستێنی
گشتیی فهڕانسهدا خهبهرێک له کاریکاتۆری
سهمبولهکانی ئیسالم نهبوو .ههتا سهرهتای
شــــــهڕی داع ــش ــی ــش کـــــهس نـ ـهی ــدهگ ــوت
هێرش ه تێرۆریستییهکانی س ـهر خهڵك و
سهمبولهکانی فهڕانسه دژکردهوه به جۆری
مامهڵهی دهوڵهتی ئهو واڵته لهگهڵ ئایینی
ئیسالمن.
به هیچ ئهقڵێکی سهلیمدا نایه که دهوڵهتێک
بهو پاشخان ه س ـهدان ساڵهی ه له تێکهاڵوی
لهگهڵ دنیای موسڵمان که بۆخۆی نزیک به
پێنج میلیۆن هاوواڵتیی موسڵمانی ههیه و ده
میلیۆن کهس له دانیشتووانی به ڕهچهڵهک
موسڵمانن؛ دهوڵـهتــێــک کــه لـــهودا ئیسالم
لــهڕووی ژم ــارهی بــاوهڕمـهنــدانـهوه ئایینی
دووهم و لـــهڕووی ژمـــارهی شوێنهکانی
عــیــبــادهت ـهوه ئایینی سێههمه؛ دهوڵـهتــێــک
که ئهو ههموو بهرژهوهندییه ئابووری و
نوێنهرایهتیی ه سیاسییهی له دنیایهکی تهنراو
به گرووپه ئیسالمیی ه توندڕهوهکان (بهتایبهتی
له ڕۆژههاڵتی نێوهڕاست و باکووری ئهفریقا)
دا ههیه؛ دهوڵهتێك که بۆخۆی ئهو ههموو
کێشه ئابووری و کۆمهاڵیهتییه کهڵهکهبووه
و یـهک ل ـهوان کێشهی شوناسی ههیه؛ له
سهردهمێکدا که قهیرانی کۆڤید ١٩له زۆربهی
دهوڵهتانی دیکه خراپتر بهرۆکی گرتووه،
ئێستا بۆخۆی بێت بهئهنقهست بێڕێزی به
ئایینی ئیسالم بکا و ئهو شهپۆله بهربهرینه له
ناڕهزایهتی له جیهانی موسڵماندا که ههڵگری
پۆتانسیهلی یهکجار ترسناک بۆ دواڕۆژی
ئاسایشی نیشتمانیی فهڕانسهیه ،ب ـهدژی
خۆی وهڕێ بخا .تیئۆریسیهنهکانی پێکدادانی
شارستانییهکان ههرچی بڵێن ،ئهگهر بهدهست
ئێمانوێل مــاکــرۆن خــۆی بــا ،ل ـ ه “خــێــر”ی
ئهو یهک دۆسی ه زیادی و نۆژهنکراوهیهی
قهیرانی نێوخۆیی بــه ڕهه ـهنــدی بههێزی
نێونهتهوهیییهوه ،دهگوزهرا.
بــــهكــــاربــــردنــــی ئــــامــــرازیــــی بــابــهتــی
کــاریــکــاتــۆرهکــان وهك ک ـهرهســت ـهی ـهک بۆ
بهئایینی کردنی بهریهککهوتنی سیاسیی
نێوان فهڕانسه و ئهو دهوڵهت و الیهنانهی
بــه هــۆکــاری دیــکــه (کــه هــاوکــاریــی کــورد
بهتایبهتی له ڕۆژئاوای کوردستان یهک لهو
هۆکارانهیه) له سیاسهتی دهرهوهی ئهو واڵته
ناڕازیین ،ئهو زهروورهته بۆ کورد دروست
دهکا که به وشیاریی زیاترهوه مامهڵه لهگهڵ
ئ ـهو پرسه بکا و بهبێ زانــیــاریــی ورد و
ناسینی دروستی ههقیقهتی پرسهکه (وهك له
فهڕانسه له ئارادایه) لهگهڵ شهپۆلی زۆر و
بۆری ناڕهزایهتیی پان-ئیسالمیست نهكهوێ
که هێندێک دهوڵــهت و الی ـهن بهمهبهستی
سیاسیی تایبهت به خۆیان و نهک بۆ داکۆکی
له موقهدهساتی ئیسالم وهڕێیان خستوه.
لهو شوێنه که تهنانهت دهوڵهتانی سهرکرده
له دنیای موسڵماندا بهبێ خۆبهستنهوه به

بنهماکان مۆدێلی خۆیان له ئیسالم دهخهنه
ڕوو ،لـهو شوێنه که واڵتــان ههڵوێستیان
لهمهڕ پرسه سیاسی و ئابوورییهكانی دنیا
وهک بۆ بابهته مێژوویی و فهرههنگی و
فهلسهفییهکانی نێوان میللهتان ب ه پێوهری
بــهرژهوهنــدیــی ن ـهت ـهوهیــی خــۆیــان دیــاری
دهکهن ،هیچ به قازانجی کورد نییه که ئهو
فرهڕهنگی و فرهدهنگییهی لهنێو کۆمهڵگەی
کوردیدا بۆ ئهم پرسه ههیه ،وێنهیهکی شێواو
و نیگهرانیساز لهبارهی گهلی کوردهوه لهالی
ی دروست بکا ،ئهویش
کۆمهڵگەی نێونهتهوهی 
لــه ب ـهرامــب ـهر دهوڵـهتــێــکــی وهک دهوڵ ـهتــی
فهڕانس ه که به ههموو کهموکوڕییهکانیهوه
و ســـهرهڕای بهرپرسیارێتیی قورسی له
دۆخــی مێژوویی ک ــورددا ،لـهو قاتوقڕییه
بهردهوامهی دۆستانی ستراتژیک بۆ کورددا،
له سی ساڵی ڕابردوودا و لهچاو دهوڵهتانی
دیکهی دنیا (به دهوڵهتانی موسڵمانیشهوه)
باشترین کارنامهی له بههاناوههاتنی کورددا
ههبووه.

پشتبهستوو به ناسینی قووڵ و زانیاریی
ڕاســت لهسهر بابهتهکان نهبێ .بهداخهوه
له کوردستان زۆر ک ـهس (تهنانهت لهنێو
مــێــدیــاکــارانــدا) ب ـهبــێ ئــــهوهی خــۆیــان ب ه
بهدواداچوونی کرۆکی مهسهلهکانهوه ماندوو
بکهن ،بهمهبهست یا بێمهبهست قهناعهتی
خــۆیــان و خهڵک ڕادهســتــی گواستنهوهی
ڕووکهشان ه و ههڵسهنگاندنی چهواشهکاران ه
و مــهبــهســتــداری ڕووداوهکــــــــان ل ـهالی ـهن
سهرچاوهکانی ترهوه دهکهن .ئهگهر لهو تین
و تاوه ورد بینهوه که بههۆی ڕووداوهکانی
دوو حــهوتــووی ڕابـــــردووی ف ـهڕانــس ـ ه له
کوردستانیش وهڕێ کهوتووه ،دهبینین که
زانیارییهكان نه لهسهر خودی ڕووداوهکــه
(ب ــۆ نــمــوونــه فــکــر و ڕهف ــت ــاری مامۆستا
“پاکی”ی سهربڕاو و پێوهندیی [نهبووی]
قاتڵ و قوربانی و وردهکاریی جینایهتهکه)
و نه لهسهر پاشخان و فهلسهفهی دهوڵهتی
فهڕانسه له پرسی الئیسیتهدا زۆر ڕاست و
دروست نین.

گرینگ پاراستنی مۆدێلێکی الئیکه که پاش
شهڕ و ملمالنهیهکی زۆری نێوخۆیی و به
قیمهتێکی زۆر گران وهدی هاتووه .بهستێن
و مێژووی دروستبوونی ئهو مۆدێله هیچ
پێوهندییهکی به ئایینی ئیسالمهوه نییه و له
شکڵ و نێوهرۆکی ئهمڕۆیدا بۆ سهردهمێک
دهگهڕێتهوه که فهڕانسه هیچ حهشیمهتێكی
مــوســڵــمــانــی ل ــێ نـــهژیـــاوه و لـــهودهمـــهدا
پێشبینیی دهرهنجامهکانی تێوهگالنی دواتری
فهڕانسهش لهگهڵ سهرزهمینه موسڵمانهکان
نهکراوه.
لهڕووی ئێتیمۆلۆژییهوه ،وشهی الئیک له
“الئــۆس”ی التینییهوه هاتووه که به مانای
خهڵکی ئاساییه ،بهپێچهوانهی “کلێرک” که
بهو کهسانه دهگوترێ که سهر به کلیسان.
وهک چهمکیش ،الئیسیته له مێژووی هزری
سیاسیدا تهنیا تایبهت به فهڕانسه نییه .ڕهگ
و ڕیشهی ئـهو چهمکه بۆ ڕۆم و یونانی
کۆن (ئێپیکور ،مــارک ئۆرێل) دهگهڕێتهوه
و لهنێو ئـهو بیرمهندانهی “رووناکی”یش

ک ــورد دهتــوانــێ لــه واڵت ــی خـــۆیدا ههم
گهش ه بکا و ههم “خودا لێی ڕازی بێ” ،بهبێ
ئهوهی ل ه ئاستی دهرهوهدا لهخۆڕا دۆستان
و نیمچه دۆستان له خۆی دوور بکاتهوه
و ئهو دژمنانهی به خۆی دڵخۆش بکا که
بۆخۆیان لهپێناو بهرژهوهندییهکانیان ئهو
وهختهی بۆیان نالوێ وهك ئامراز کهڵک له
ئایین وهربگرن ،به بهربهستیشی نازانن.

ئهگهر وردهکــاریــی ڕووداوهکــــان لێرهدا
بخهین ه الوه و زۆرتر سهرنج بدهینه پاشخانی
چهمکی الئیسیته لهالی فهڕانسهوییهکان و
واقعیهتی مامهڵهی دهوڵهتی فهڕانسه لهگهڵ
ئاینی ئیسالم ،ئهوهی گرینگه بیزانین ئهوهیه
که دهوڵهتی فهڕانسه له جێخستن و داکۆکی
له مۆدێلی سێکوالری خۆیدا هیچ ئایینێکی
وهک خۆی به ئامانج نهگرتووه ،ئهگهریش

که ئهم چهمکهیان داڕشتوه تهنیا ڤۆلتێر و
دیدرۆی فهڕانسهیی نابینرێن ،بهڵکوو جۆن
لۆکی ئینگلیسی و مادیسۆن و جێفێرسۆنی
ئهمریکاییش ه ـهن .تایبهتمهندیی فهڕانسه
(شتێک که دهبوو لهالیهن ئیسالمیستهکانهوه
به ئیمتیاز بۆی حیساب بکرێ) ئهوهیه که
لهجیاتی بهرزکردنهوهی سێکوالریزم که به
مانای داماڵینی بهستێنی گشتی له ههرچی

کورد دهتوانێ له واڵتی خۆیدا ه هم گ هش ه بکا و ه هم “خودا لێی ڕازی بێ” ،ب هبێ ئ هوهی ل ه ئاست ی
دهرهوهدا ل هخۆڕا دۆستان و نیمچه دۆستان له خۆی دوور بکات هوه و ئ هو دژمنان هی به خۆی دڵخۆش
بکا که بۆخۆیان ل هپێناو ب هرژهوهندیی هکانیان ئ هو وهخت هی بۆیان نالوێ وهك ئامراز ک هڵک له ئایین
وهربگرن ،به ب هرب هستیش ی نازانن
ئ ـ ـهو بــاســه ل ــه ڕوانـ ــگ ـ ـهی دیــنــامــیــزمــی لهم سااڵنهی دواییدا بهریهککهوتنێک لهنێوان
گهشهسهندنی نێوخۆیی کوردیشهوه گرینگه ،ئـهو مۆدێله و ئاینی ئیسالمدا بهرجهسته
چونکه بهبێ کارلێک ه دهرهکییهکانیش ،قۆناغی بــووبــێــت ـهوه ،ئــــهوهی دهوڵـ ـهت ــی فـهڕانــســه
گواستنهوهی کورد بهرهو مۆدێرنیته ههڵگری مهبهستیهتی خ ــودی ئایینی ئیسالم یان
کۆمهڵێک درز و بهریهککهوتن له کۆمهڵگەی ئیسالم له جیهاندا نییه ،بهڵکوو ئیسالم له
کوردستاندایه که ئهگهر ژیرانه و به دیدێكی فهڕانسهیه .دهزانین که ئهو جیاکارییه لهگهڵ
ستراتژیک ئیداره نهکرێن ،دواجار سروشتی مێتۆدی ئیسالمیستهکان که بهڕوانگهیهکی
کۆمهاڵیهتی و کولتوورییان بۆ سیاسی و جیهانییهوه و بهبێ لهبهرچاوگرتنی سنووری
نیشتمانی دهگۆڕێ و بنکۆڵبوونی ئینسجامی نێوان گهالن بۆ جێگه و پێگه و بنهماکانی
نهتهوهیی کــوردیــان لێ دهک ـهوێــت ـهوه .ئهم ئیسالم دهڕوانــــن ی ـهک نــاگــرێــتـهوه ،بـهاڵم
مهترسییه ئهو کاته زیاتر خۆی دهردهخا که ههروهک پێشتر گوترا ئهگهر بۆ تورکیه و
بزانین ئهو بهستێنه له ههژاری و ناعهداڵهتی که سعودی و ئێران که زۆرینهی خهڵکهکهیان
ئیسالمی سیاسی به کایهکردن به یادهوهری موسڵمانه ڕهوا بــێ مۆدێلێکی جــیــاواز و
مێژوویی دژه کۆلۆنیالی و ههستیارییه بان -تایبهت به خۆیان له ئیسالم بخهنه ڕوو،
نهتهوهییهکان له قهراغ شارهکانی پاریس و زۆر سهیره که بۆ دهوڵهتێکی ئورووپایی که
مارسهی پهنای بۆ دهبــا ،هاوشێوهکهی له کهمینهیهکی موسڵمانی ههیه و بۆته پهناگا و
ناوچه و واڵتی ئێمهشدا بهردهسته.
فریادڕهسی زۆر له موسڵمانهکانی جیهان،
***
به گوناح دابنرێ بیهوێ لهنێو سنوورهکانی
خۆیدا داکۆکی له ناسنام ه و مۆدێلی مێژوویی
سیاسهتی بژاردهکان و ههڵوێستی تاکهکان و جێمتمانهی خــۆی بــۆ پــێــک ـهوهژیــان و
لــه بـهرامــبـهر ه ـهر ڕووداو و دیــاردهی ـهک بهڕێوهبردنی واڵت بکا .کێشهی فهڕانسه نه
دروســت و بهقازانج دهرنایه ئهگهر بێت و لهگهڵ ئایینی ئیسالمه نه لهگهڵ هیچ ئاینێکی
داوهرییان لهبارهی ئهو دیارده و ڕووداوانه دیکه ،بهڵکوو بۆ گهل و حکومهتی فهڕانسه

ئایینه ،چهمکی الئیسیتهی ههڵگرتووه که
به مانای بێالیهنیی دهوڵــهت له بهرامبهر
ئایینهکاندا و نهبوونی ئایینی ڕهسمی و
ڕێزگرتن له ههموو ئایینهکان دێ.
ب ــه لــهبــهرچــاوگــرتــنــی شــــهڕی ئایینی
لــه ئ ــورووپ ــا و ڕۆڵـــی کلیسا لــهو نهزمه
کــۆم ـهاڵی ـهتــیــی ـهدا کــه شــۆڕشــی فـهڕانــســه
سهرلهبهری ههڵوهشاند ،پاشهکشه به ئایین
و دهسهاڵتی کلیسا یهکێک له دهسکهوتهکانی
ئهو شۆرشه بوو که نزیکترین دهرهنجامی
دهستداگرتن بهسهر زهوی و زاری کلیسا
و کۆتایی هێنان به تهمویل (پارهپێدان) به
هیچ مهزههبێک لـهالیـهن دهوڵ ـهت ـهوه بوو.
دیاره له سهروبهندی شۆڕشی فهڕانسهدا
کاتۆلیکهکان لهگهڵ چینی سێههم که مۆتۆری
سهرهکیی ئینقالب بوون کهوتن ،بهاڵم چهند
ساڵێک دواتر ل ه سهردهمی “تێرۆر”دا ئهوان
ب ـهت ـهواوی کهوتنه ب ـهر غــهزهب .دواتــر به
هــۆکــاری سیاسیی نێوخۆیی و دهرهک ــی
ناپلیۆن به پهسندکردنی سیستمی “کۆنکۆردا
“ ( )١٨٠١لهگهڵ کلیسا ئاشت بۆوه و بهبێ
ئهوهی زهوی و زارهکانیان بۆ بگهڕێنێتهوه،
ڕێگهی دا پیاوانی ئایینی لهژێر چاوهدێریی

دهوڵـهت و به مووچهی دهوڵـهت دهست به
تێکۆشانی خۆیان بکهنهوه .پــاش کۆتایی
هاتنی دهسهاڵتی ناپلیۆن کێشهی جێگه و
پێگهی کلیسا به چهشنێکی دیکه سهری
هــهڵ ــدایــهوه تــا ئــــهوه کــه پـــاش شــۆڕشــی
 ١٨٤٨بۆرژوازیی لیبرالی فهڕانسه لهپێناو
بهرژهوهندییهکانی خۆیدا لهگهڵ کاتۆلیکهکان
ڕێـــککـــهوت و کــۆم ـهڵــێــک ئــیــمــتــیــازی بۆ
پهرهپێدانی چاالکییهکانی کلیسا له بهستێنی
گشتیدا پێبهخشینەوه.
بههۆی دهرهنجامهکانی دهستڕۆیشتوویی
هێشتا دیاری کلیسا له بهستێنی گشتیدا و
لهگهڵ بههێز بوونی چهپهکان له کۆماری
سێههمی فهڕانسهدا ،کۆتاییهکانی سهدهی
نــــۆزد ه و سـ ـهرهت ــای ســــهدهی بیستهمی
فهڕانسه شایهتی ڕهوتێکی پێچهوان ه بهزیانی
دهسهاڵتی دامـ ـهزراوه مهزههبییهکان بوو.
لهژێر کاریگهریی هێندێک دهوڵهتمهداری
چــهپــی وهک “ئــێــمــیــل ک ــۆم ــب” ک ــه کۆنه
قهشهیهکی ههڵگهڕاوه له ئایین بوو ،ههموو
بنیاته گشتیی مهزههبییهکان ههڵوهشانهوه
و لهمهوال تهنیا به ڕهزامهندیی دهوڵـهت و
لــه شکڵی ئهنجومهندا دهیانتوانی درێــژه
بــه تــێــکــۆشــانــی خــۆیــان بــــدهن .هــهروههــا
قانوونهکانی “ژوول فێری” لهبارهی خوێندن،
قوتابخانهی حکومهتیی به تهواوی الئیسیزه
(بهعیلمانی) کرد .کۆی ئهو ههنگاوان ه جیا
لهوه که پچڕانی پێوهندییهکانی فهڕانسه و
ڤاتیکانی لێکهوتهوه ،له ههموو ئهو کێشانهدا
که ڕهههندێکی مهزههبییان ههبوو (بهتایبهتی
له کاتی قهزیهی درێــفــووزدا که کاپتنێکی
جوولهکهی بەناهەق تۆمهتبارکراو به خیانهت
بوو) ههستیارییهکی دروست کردبوو که
سیستماتیک کۆمهڵگای فهڕهنسیی بهسهر
دوو جهمسهردا دابهش دهكرد.
هـــهمـــوو ئــــهم کــێــشــه و مــلــمــانــێــیــانــه
س ـهرهنــجــام وای لــه ب ــی ــروڕای گشتی و
زۆریــن ـهی بــژاردهکــانــی فـهڕانــســه کــرد که
شێلگیرانه ل ـهس ـهر بهمهقسهد گهیاندنی
کاروانی الئیسیزاسیۆنی دهوڵهت سوور بن.
مێعماری ئـهم قۆناغه چارهنووسسازهش
دهوڵهتمهردی گ ـهورهی مێژووی فهڕانسه
“ئاریستید برییان” بــوو که یاسای ساڵی
 ١٩٠٥لهپێوهندی لهگهڵ “جیاکردنهوهی
دهوڵــهت و کلیساکان”ی بهپهسند گهیاند،
یاسایهک که وێــڕای ڕاگهیاندنی ئازادیی
ویـــژدان و گهرهنتیی تهمرینی ئــازادان ـهی
ئایین ،سیستمی کــۆنــکــۆردا بــۆ سهرجهم
فهڕانسه (جگه له دهڤهری ئهلزاس و مۆزێل)
ی ههڵوهشاندهوه ،ههر جۆره بودجهیهکی
دهوڵهتی بۆ بنیاته مهزههبییهکانی ڕاگرت
و لهسهر ئهو بنیاتانهی فهرز کرد که وهک
ئهنجومهن کــار بکهن و بۆخۆیان خۆیان
بژیهنن.
سهرنجڕاکێشه که بزانین له سهردهمێکدا
که ئاینی ئیسالم هیچ حزوورێکی له دیبهیتی
سیاسیی ف ـهڕانــس ـهدا ن ـهبــوو ،مهسیحییه
ئۆرتۆدۆکسهکانیش لــه بــاس و خواسی
نــێــوخــۆیــی ئـــورووپـــادا  -وهك ئیسالمی
سیاسیی ئهمڕۆ دهیکا -یادهوهریی مێژوویی
خۆیان و خهڵکیان بهالی شهڕه خاچییهکاندا
نـهدهبــردهوه و کهس فکری بۆ دهرهنجامه
کۆچبهرییهکانی سیاسهتی ئیستعماری
یان پێداویستیی دواتری فهڕانسه به هێزی
کــاری موسڵمان نـهدهچــوو (بهشی زۆری
موهاجرانی موسڵمان له شهستهکانی زایینیدا
ڕوویان له فهڕانسه کردووه) ،سهت و بیست
ساڵ پێش ئێستا ئاریستید برییان ناچار بوو
بهردهوام وهبیر بهرههڵستکارانی قانوونهکه
بێنێتهوه کــه سهقامگیرکردنی پرهنسیپی
جیایی دهوڵهت له نیهادی دین بهمهبهستی
سهرکوتکردنی کاتۆلیکهکان نییه!
گرینگیی ئهم یاسایه بۆ ژیانی دامهزراوهیی
و کۆمهاڵیهتیی فهڕانسه به چهشنێکه که
دهســتــووری کــۆمــاری پێنجهمی فهڕانسه
( )١٩٥٨به پێویستی زانی له مادهی یهکهمی
خــۆیــدا الئــیــک بــوونــی کــۆمــاری فهڕانسه
ڕابگهیهنێتهوه.
***
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جەژنی خاوەنکار لە کۆمەڵگەی یارساندا
بەپێی بەڵگە و گەواهیی مێژوو ،زاگرۆس
هەر لە کۆنەوە مەڵبەندی ئایین ،فەرهەنگ و
کولتووری زۆرێک لە گەالنی ناوچەکە بووە،
بــەاڵم دوای گەشەسەندن و سەقامگیریی
ئیسالم لــە کــوردســتــان ،زۆر لــە ئایین و
کولتوورە جــیــاوازەکــان لەژێر کاریگەریی
کولتووری زاڵــدا ،بە جۆرێک لەنێو چوون
یان کەمڕەنگ بوونەتەوە .لەم نێوەدا ،بەشێک
لــە بــاوەڕمــەنــدانــی ئایینییە زاگرۆسییەکان
شانبەشانی بزووتنەوە کۆمەاڵیەتییەکان،
تـێکــۆشــان و نــەچــوونــە ژێــر ب ــاری ئایینی
داسەپاو ،بەڵکو لەسەر ئایینی دێرینی خۆیان
مانەوە ،کە یەکێک لەوانە پێڕەوانی ئایینی
یارییە.
ئایینی یــاری ،نموونەیەکی ڕاستەقینەی
بــزاوتــێــکــە کــە بــە درێــژایــیــی زەمــــان و لە
سەردەمانی جیاوازدا ،هەر لە هووریگەرییەوە
هەتا مێهرپەرستی و زەردەشتیگەری هەبووە،
بزاوتێک کە لە ســەدەی حەوتی کۆچییەوە
گەشەی زیاتری کردوە.
یــارســان خــاوەنــی فەلسەفە و ڕوانگەی
مرۆڤدۆستییە ،باوەڕی بە دونیای پاش مردن
و هەستانەوەی دووبارە هەیە ،بۆ گەیشتن بە
ئازادی ،حەقیقەت و مرۆڤخودایی)1(.
ســەرچــاوەی یاسا و بیری ئایینی یاری
دەچێتەوە سەر مەڕنۆ و لەوێوە چوارچێوە
وەردەگـــــرێ .پاشانیش خــاوەنــکــار دەبێتە
چەمکێکی نــوێ و ژیــان ڕەن ـگڕێــژ دەکــا و
هەوڵ دەدا لە حەقیقەت بگا.
بوونی یارسان بە هۆی ئەم ڕووداوەوە،
سەلمێندراوە و سوڵتان سەهاک و یارانی لە
پردیوەری هەورامان ،ڕێساویاسای ئایینی
یارییان داڕشتوە.
واتـــا لــە دوای ڕووداوی “مـــەڕنـــۆ”وە،
چۆنیەتیی ژیانی کۆمەاڵیەتیی کۆمەڵگەی
یارسان ئاڵوگۆڕی بەسەردا دێ و شێوازێکی
تایبەت بــە خــۆی وەردەگـــــرێ .ب ــەاڵم هەتا
ئێستاش تــەنــانــەت زۆربــــەی خــەڵــک لەبەر
نــاشــارەزایــیــیــان لــە ڕووداوی مــەڕنــۆ و
خــاوەنــکــار ،زۆر ئــاگــاداری حەقیقەتی ئەم
جەژنە نین و تەنیا وەک جەژنێکی سادە و
نەریتی چاوی لێ دەکەن.
یارسان:
یارسان لە دوو وشــەی “یــار” و “ســان”
پێک هاتوە ،بە واتای “یارانی پاشا” ،پاشایش
هاوواتای خودایە.
یارسان بەشێک لە کوردەکانی ڕۆژهەاڵت
و باشووری کوردستان دەگرێتەوە کە ئێستا
لە چەند ناوچەیەکی کوردستان و دنیادا
هــەن .چاالکیی هزریی یــارســان پەیوەستە
بــە ئــاشــکــرابــوون ،دەرکـــەوتـــن ،ئــەویــن و
باوەڕمەندی بە فەلسەفەی دۆناودۆنـەوە(.)٢
یــارســانــیــش وەک گــشــت ئایینەکانیتر،
خۆی لە پلەی حەقیقەتدا دەبینێتەوە و لەم
سۆنگەیەیشەوە لێکچوون لەنێوان یارسان و
ئایینەکانی دیکەدا هەیە.
یەکەمین کەسایەتییەک کە باسی لە یارسان
کردبێ بالوولی ماهیـیە کە لە سەدەی دووەمی
کۆچی مانگیدا ژیاوە .دوای ئەو شاخۆشین
لوڕستانی ،بابا سەرهەنگ دەودانــــی ،بابا
جەلیل و بابا ناوس سەرگەتی تا سەرەتاکانی
سەدەی حەوتەم ،یەک لەدوای یەک ،هاتوون
و سەریان هەڵداوە .پاشان ،سەدەیەک دواتر،
سوڵتان سەهاک دێت کە دەبێتە ئامادەکاری
نیزامی دینیی ئەم بزووتنەوەیە.
بەپێی دەقە کۆنەکانی یارسان و شرۆڤەی
ڕووداوەکـــانـــی ئایینی یـــاری و هــەروەهــا
ڕۆژژمێری کــوردی ،سوڵتان سەهاک دەبێ
لەساڵی ٦٢٢ی کۆچی هەتاوی بەرانبەر بە
 ٦٤٠مانگی و ١٢٢٠ی زایینی لە دایک بووبێ.
ی ــاران ــی ســوڵــتــان بــەپــێــی بــااڵدەســتــی و
یەکەمینی ،بەم شێوەیە دابەش دەبن:
هەفتەن ،هەفتەوانە ،هەفت خەلیفە ،هەفت
سازچی ،هەفت ئاخێوەر ،هەفت گۆزەچی،
هەفت سەقا ،هەفت پێشکار ،هەفت فەرمان،
هەفت هەفت ،هەفت یاری قەوەڵتاس ،هەفت
ســــەردار ،بــیــسـتویــەک مــێــردی بــەرزنــجــە،
هەفتاودوو پیر ،نەوەدونۆ پیر ،شەستوشەش
غواڵم ،چلتەن ،چلتەنان ،هەزارویەک مێرد،
هەزاروشەست مێرد و بێوەن بێوەنەکان.
لەنێو یارساندا بەڕێوەبەری زاتــی ،دوور
لە ناوچەگەری و ناوەندگەرایی دەستنیشان
دەک ــرێ و هێز و دەســـەاڵت بــە تــاک یــا بە

ناوەندێک نــادرێ .لە ڕاستیدا هیچ کەسێک
لەم کۆمەڵگەیەدا نییە کە سەر بە گرووپ
یــان خانەدانێک نەبێت و تەنانەت پاشای
ئافرێنەریش بەو چوارچێوەیە پابەندە.
ناوەند یان قەڵەمڕەوی ژیان و جوغرافیای
مــرۆیــیــی ی ــارس ــان لــە پــێــشــدا بــاشــووری
زاگـــڕۆس “لــوڕســتــان ،ه ــەورام ــان ،دااڵه ــۆ،
کرماشان و شـــارەزوور” بــووە ،پاشان بە
ناوچەکانی دیــکــەی کــوردســتــان و ئێراندا
باڵو بوونەتەوە .بەشێک لە یارسانییەکان
لە باشووری کوردستان دەژیــن .بۆ وێنە،
لە خانەقین ،کەرکووک ،سلێمانی و هەولێر
و تەنانەت لە مووسڵ و بەغدا و شارەکانی
دیکەی عێراقیشدا یارسانی دەژین .یارسانی
لە شارەکانی بــاکــووری کوردستان هەن،
وەک دێرسیم و سێواس .هێندێکی دیکەیش
لە ڕووسیە و لە ناوچەی “ئەلیزابت پول”،
لە دەوروبەری “قارس”دا نیشتەجێن .لەگەڵ
دەرکەوتنی “قوشچی ئۆغڵوو” لە ناوچەی
ئازەربایجان و هــەروەهــا بە هــۆی بوونی
شاوەیسقولی و ڕەچەڵەکی ئەو لە تورکستان
و هەروەها لە سۆنگەی بڕەو و ئاشکرابوونی
ئایینی یاری لەم ناوچەیەدا ،هەندێک لە یارانی
تورک( )٣هۆگر و پێوەستی ئەم ئایینە بوون.

یەکەمین پەیڤی نــووســراو بــە شیوەی
هۆنراوە لە زمانی کوردیدا ،تایبەتە بە یارسان
کە بە زاری گۆرانی یا هەورامی نووسراوە.
یارسانی هەرگیز ،نەچووەتە چوارچێوەی
یاسایەکەوە کە ئازادیی خۆی لەدەست بدا و
لە باری فیکرییەوە یەخسیر بێ .بەکاربردنی
یاساوڕێسا بەشێوازی ئەخالقی ،هەنگاونانە
بۆ گەیشتن بە ئامانجی مرۆیی .بەاڵم ئەخالق
لە شێوازی سەرەتاییدا بە واتای ڕیفۆرمی
تاکایەتی دێت و وەک پێداویستیی هەبوونی
م ــرۆڤ و مــرۆڤــایــەتــی خــۆی پێشان دەدا.
هــەر ئــەو مــژارە دەبێتە هــۆی ڕێزگرتن لە
“تەواوەتی” و قبووڵنەکردنی خراپە و خراپی
لە تاکەکانی کۆمەڵگەی یاریدا .ئەمەیش وەک
پێداویستییەک بۆ دروستکردنی پەیوەندی و
لێک نزیکبوونەوە خۆی دەردەخــا و ئاشکرا
دەبێ.

“جەم” .جەم خۆی لەخوێدا ،هێمایەکی ئایینیە
کە هــزری یەکگرتوویی و یەکبوونی یار و
یاران پێک دێنێ ،تا ئەو شوێنەی سیمای یار
لە ڕوخساری یاراندا بە دی بکرێ.
خاوەنکار:
خاوەنکار ،یانی خاوەنی کــار ،سێحەبی
کــار یا سێحەبکار .لە ئەدەبیاتی کوردیدا
“خاوەن” بە واتای سێحەب دێت و مەبەست
لــە “خــاوەنــکــار”یــش ئــافــرێــنــەر و خــاوەنــی
چەرخی گــەردوونــە .ئەم وشەیە هاوواتای
“خــودا”“ ،یەهووە” و “ڕۆحی پیرۆز”ە و لە
کەالمەکانی یارساندا بە واتای جۆراوجۆری
دیــکــەی وەک“ :ســاحــی ـبکــەرەم”“ ،پــاشــا”،
“ساحیبکار”“ ،سوڵتانی حەقیقەت” و “شای
هەورامان”یش لێک دراوەتــەوە .لە یارساندا
جەژنێک هەیە بە ناوی “خاوەنکار” و لەبەر
ئەوەی “مەڕنۆ” وەک شوێنی ڕووداو یادی
لێ دەکرێتەوە ،ئەم جەژنە وەکــوو جەژنی
“مەڕنۆ”یش ناوی لێ دەبرێ .ئەم جەژنە بە
خاتری ئامادەبوونی سوڵتان سەهاک و یارانی
لە شوێنی ڕووداوەکە و سەرکەوتنی تیشک
بەسەر تاریکاییدا و بوونی ڕەسمیی یارسان
لە فۆرمی مرۆڤدا ،وەک خاڵی وەرچەرخان و

بنەڕەتیی بیرۆکەی یاری ،یادی لێ دەکرێتەوە
و هــەمــوو ساڵێک لــە کۆمەڵگەی یارساندا
پیرۆز دەکرێت.

مەڕنۆ:
“مــەڕنــۆ” وشەیەکی لێکدراوە ،لە”مەڕ”
بە واتای “ئەشکەوت” و “نۆ”یش بە واتای
“نـــوێ” دێــت کــە لــە ئــەدەبــیــاتــی بــاوەڕیــی
یارساندا واتای سەرهەڵدانی چەمکی نوێیە
لە جیەانی بووندا.
ئەم واتایە دابــەش دەبێت بەسەر چەند
بەشێکی وەک :شرۆڤەی ڕواڵەتیی حیکایەتی
مەڕنۆ ،دەرکەوتنی چوارچێوە و یاساکانی
هزری یاری و ڕۆژژمێری کوردی.
شرۆڤەی ڕواڵەتیی حیکایەتی مەڕنۆ
سوڵتان سەهاک بەرزنجەیی ،کوڕی “شێخ

کــەوتــوون و هێرشیان کــردوونــەتــە سەر.
سوپایەک لەژێر ناوی “چیچەک” ،کە پێک
هــاتــبــوون لــە نــەیــاران و تاریکپەرستانی
ناوچەکە ،بە هاوکاری لەگەڵ هێزی پشتیوان
کــە بــۆ پیالنگێڕی ڕەوانـــــەی دەڤــەرەکــە
کرابوون ،ڕووبــەڕووی سوڵتان سەهاک و
یارانی بوونەتەوە .سوڵتان سەهاک لەگەڵ
یــارانــی پەنا دەبــاتــە ئەشکەوتێک بەناوی
“مەڕنۆ” و بۆ ماوەی سێ شەو و سێ ڕۆژ
لەوێ دەمێنێتەوە .لە ئەنجامی هەڵکردنی با
و بۆران و گەردەلوول ،سوپای چیچەک لە
پاش سێ ڕۆژ تەفروتونا دەبن و لە ئاکامدا
بەهۆی ڕووداو و بەاڵی سرووشتی ،ناچار
دەبن ناوچەکە بەجێ بەێڵن.
سوڵتان سەهاک ،لە بەر ئەوەی سوپای
چیچەک نەیتوانیبوو بە ئامانجی خۆی بگا
و لە پالنەکەیاندا سەرکەوتوو نەبووبوون،
دوای ڕۆژی سێیەم بڕیار دەدا جەژنێک
بەڕێوە ببا بە نــاوی جەژنی “خاوەنکار”.
ئەم جەژنە ،بە جەژنی “مەڕنۆ”یش ناوبانگی
ڕۆیشتوە .دوای بەڕێوەچوونی جەژنەکە،
سوڵتان و یارانی درێژە بە سەفەرەکەیان
دەدەن و دەگەنە هەورامان.

دەرکەوتنی چوارچێوە و یاساکانی هزری
یاری
لە ڕاستیدا “مەڕنۆ” خاڵی وەرچەرخانی
هزری یارییە کە هەر بە هۆی ئەم ڕووداوەوە
بوونی یارسانیش سەلمێندراوە.
مـــژاری یــارســان بــەر لــە “مــەڕنــۆ” تەنیا
وەک ئەدەبیاتێکی باوەڕی هەبووە ،ئەوەیش
بەدەر لە چوارچێوەی مەدەنی ،دەستووری
و سیستەمی ئایینی .بــەاڵم دوای “مەڕنۆ”
کۆمەڵگەی یارسان دەبێتە خاوەنی سیستەمی
کۆمەاڵیەتی و ئایینیی تایبەت بە خۆی.
مەڕنۆ تەنیا واتــای بەجێهێنانی فــەرزی
ڕۆژوو ،ڕەن ــج و تــاقــەت ،پــەیــامــی ئــەویــن،
دوورەپــەرێــزی لە خۆبەزلزانی ،پابەندبوون
بە نــەبــوون و پاراستنی ڕاز نییە ،بەڵکوو
لــە هــەمــان کــاتــدا ،هەڵگری پــەیــام و ڕازی

ئایین ی یاری ،نموونەیەک ی ڕاستەقینەی بزاوتێکە کە بە درێژاییی زەمان و لە سەردەمان ی
جیاوازدا ،هەر لە هووریگەرییەوە هەتا مێهرپەرست ی و زەردەشتیگەری هەبووە ،بزاوتێک کە لە سەدەی
حەوتی کۆچییەوە گەشەی زیاتری کردوە .یارسان خاوەن ی فەلسەفە و ڕوانگەی مرۆڤدۆستییە ،باوەڕی
بە دونیای پاش مردن و هەستانەوەی دووبارە هەیە ،بۆ گەیشتن بە ئازادی ،حەقیقەت و مرۆڤخودایی
بــنــاغــەی بـــــاوەڕی یــــاری ،ڕێــزگــرتــنــە لە
مرۆڤایەتی .ئێمە دەتوانین ڕاستیی ئەم باوەڕە
لە تەوەری “خۆناسی” و “مرۆڤخودایی”دا
دەستنیشان بکەین کە بنەمای فیکریی ئەم
ئایینەن .یارسان بەپێی فەلسەفەی دۆناودۆن،
ئیمانی بــەگــشــت بــوونــێــک و بــە بـــاوەڕی
جۆراوجۆر هەیە ،هەر بۆیە هەموو “خود”ێک
بە بەشێک لە خۆی دەزانێت.
لــە یــارســانــدا مــــژاری مــرۆڤخــودایــی
کاتێک بەسەر ڕوانگەی کەسێکدا زاڵ ببێت،
بەو قەناعەتەی دەگەیەنێ کە لە پەیوەندییە
کۆمەاڵیەتییەکانیدا بــەدوای خــودادا بگەڕێ.
ئاکامی دڵنەرمی و هەستی یەکترویستییش لە
یارساندا ،دەبێتە هۆی سازدانی سەمبولێکیی

عیسا” ،یەکێک بووە لە گەورەکانی ناوچەکە.
سوڵتان ســەهــاک لەساڵی ٢٦٠ی کۆچی
هەتاوی لە بەرزنجەی سەر بە “عەربەت” لە
پارێزگای سلێمانی لەدایک بووە.
لــەبــەر ئ ــەوەی لــە بــاری بیر و بــڕواوە
کەسێکی جیاواز بووە ،لە سەردەمی منداڵیدا،
بــراکــانــی و خەڵکی نــاوچــەکــە بــەرانــبــەری
نــەرمونــیــان نابن و لەگەڵی کەوتوونەتە
ملمالنێی فیکری .پاشان لەبەر گوشار و زوڵم
و زۆریی هێزە دەسەاڵتخواز و ڕادیکاڵەکان،
لە ناوچەی بەرزنجەی سلێمانییەوە بەرەو
هەورامان کۆچی کردوە.
لە ڕێگە ،لە نزیکی هەورامان و لە کێوی
“شنروێ”ی ئێستادا ،هێزێکی نەیار دوایان

شاراوەییە ،ئەویش لە سیستەمێکدا کە مرۆڤ
بتوانێ تێیدا ڕۆحی تێکۆشان بڕەو پێ بدا و
لە پێناوی بەدەستهێنانی هەبووندا لە دژی
تاریکی بەربەرەکانی بکا و لە بێهێزی بێتە
دەر و ڕێگەی ڕاست درێژە پێ بدا.
سوڵتان ســەهــاک لــە هــەنــگــاوی یەکەمدا
یــەکــەمــیــن دەســـتـــووری دیــنــی و بــاوەڕیــی
خۆی لە ڕێگای ئەم چەند دێڕەی خوارەوە
ڕاگەیاندوە .ئەو دەفەرمێ:
“ڕوکـن وە دەفتەر ،ڕوكــن وە دەفتەر
ڕوكــــن ئی تاريخ بنويس وە دەفـتەر
نەی چلەی تاوسان يەرێ ڕۆ سەبت كەر
مـــانگ و دڵی ڕاس دوازدەی سفيد پـەڕ

سارۆ خوسرەوی

يـەرێ ڕۆی يـاران چيگام بـی وە فـەڕ
عەيد و پادشاهيم دووهەم داش ئـەسەر”
واتـ ــە :بەپێی ئــەرکــانــی دەفــتــەر ،پــایــە و
ئەرکانی ئەم مێژووە لە دەفتەردا بنووسن،
لە چلەی هاویندا سێ ڕۆژ تۆمار بکە ،لە
مانگی نێوەڕاستدا ،واتــە لە چلەدا کە دنیا
سپی دەبێتەوە ،لە دوانزەیەم ڕۆژیدا ،یاران
سێ ڕۆژ لێرە بنیشنە ناو فەڕ ،واتە ڕۆژوو
بگرن ،دووەم جەژنی پادشاهیم دەردەکەوێ.
ئەو پەیڤەی سوڵتان سەهاک دواتر لەالیەن
زاتدارانی دیکەوە ،وەک سەرچاوە ،پێداگریی
لەسەر کراوە و شی کراوەتەوە.
داب و دەس ــت ــووری بــەڕێــوەبــردنــی ئەم
جەژنە بەپێی کەالمەکانی یــاری جۆرێکە،
یارسانییەکان لە کاتوساتی دیاریکراودا بۆ
مــاوەی سێ رۆژ لە بوومەلێڵدا “پارشێو”
دەکــەن و تا خــۆرئــاوابــوون و دەرکەوتنی
ئەستێرە بـــەڕۆژوو دەب ــن .دوای ئــەم سێ
ڕۆژە ،جەژنی خاوەنکار یان جەژنی شاهی
بەڕێوە دەچێ.
نەریتی بەرێوەبردنی ئــەم جەژنە ئاوایە
کە هەر بنەماڵەیەکی یارسانی لەسەریەتی
کەڵەشێرێکی تەندروست کە بتوانێ بقوولێنێ،
لەگەڵ مەنێک (سێ کیلۆ) برنج کە بە ڕۆنی
خۆماڵی لێنرابێت ،بباتە خزمەتی جــەم و
جەمخانە هەتا لەوێ لەالیەن سەیدەوە نزای
لەسەر بخوێنرێ و پاشان بە شێوەیەکی
دادوەرانە لەنێوان خەڵکیدا دابەش بکرێ .جگە
لەو شتانەی کە لەسەرەوە ئاماژەی پێ کرە،
“نیاز”یش دەکرێ لە هەنار ،سێوی سوور و
چەند شتی تریش پێک بێ و لە جەمدا ئامادە
بکرێ.
جــەمــی دابــەشــکــردنــی هێز و دەســـەاڵت،
جەمی دابەشکردنی نیاز ،جەمی هاریکاری
و یەکیەتی پێک دێ و ئەوجا جەمنشینان
سەرقاڵی داگیرساندنی مۆم دەبن و لەگەڵ
تەمبووردا کەالم دەخوێنن.
لە ڕۆژی جــەژنــدا ،یارانی یــاری ،خۆیان
بۆ سەردانی یەکتر ساز دەکەن و ئەندامانی
جەمخانەکان بۆ جەژنە پیرۆزە سەردانی
یەکتر دەکــــەن .ئــەم نــەریــتــە لــە الی گشت
ئەندامانی کۆمەڵگەی یارسان ،جێگای خۆی
گرتوە.
***
پەراوێز و سەرچاوەکان:
 )١مرۆڤخودایی :واتا خودا لە وجوودی
مــرۆڤــدا خــۆی نیشان بــدا .خ ــودا ،خــۆی لە
مرۆڤ دانابڕێ و پەیوەندیی لە گەڵ دەگرێ.
ڕەوانی مرۆڤ بەشێکە لە ڕەوانی خودا .هەر
بۆیە خودا لە ڕێگای گەڕانی ڕەوانەوە خۆی
بە مرۆڤ نیشان دەدا و مرۆڤ دەتوانێ لە
پەیوەندییە کۆمەاڵیەتییەکاندا بە دوای خودادا
بــگــەڕێ .بــۆ نــمــوونــە ،لــە یــاریــیــدا “سوڵتان
سەهاک” خاوەن زاتی خودایییە.
 )٢دۆنـــــــاودۆن :واتــــا گ ــەڕان ــی ڕۆح لە
دەورانێکی دیکەدا ،ئاوێتەبوونی زات لەگەڵ
لەشدا .مرۆڤ هەر جارە کە دەگەڕێتەوە بۆ
ئەم جیهانە ،بە هەڵسەنگاندن لە گەڵ دەورەی
پێشدا ،پێشکەوتنی ڕۆحیی دەبێ .لە فەلسفەی
دۆناودۆندا ،مردن بریتییە لە گەڕانی ڕەوان،
لە جەستەیەکەوە بۆ جەستەیەکی دیکە.
 )٣یارانی تورک مەبەست لەو تورکانەی
ئازەربایجانن کە هۆگر و شوێنکەوتووی
ئایینی یارین.
سەرچاوەکان:
سەرنجام (کەالمەکانی یارسان)،
نووسینی تەیب تاهیری ،٢٠٠٧ ،سلێمانی،
ئەنستیتۆی فەرهەنگی کورد.
مــێــژوو و فەلسەفەی سەرنجام
(شرۆڤەی فیکری و باوەڕیی یارسان) ،هەمان
نووسەر ،٢٠٠٩ ،هەولێر دەزگای موکریان.
ڕۆژژمێری ئاریایی کوردی،٢٠١٠ ،
هەمان نووسەر ،هەولێر دەزگای موکریان.
بانگی سەرحەدان ،٢٠١٣ ،هەولێر
دەزگای موکریان.
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ڕۆڵەی مەیدان و بەخشەندە
لە خۆشەویستیدا

ت دێ و تــێدەپــەڕێ و ئـــەوەی ڕادەبـــرێ
کــا 
دەبێتە بڕگەیەک لە مێژوو .مێژووش ئەوەیە کە
ڕووی داوە ،لەو نێوانەشدا ،ڕوون و ئاشکرایە
نــیــشــتــمــانپــەروەران و داکــۆکــیــکــارانــی م ــاف و
ئازادییەکانی گەالنی بندەست بەشێکی گرینگ لە
ئەکتەر و ڕۆڵگێڕانی مێژوون .لەسەر هەمووانە کە
ئەو بەشە لە مێژوو بەرز ڕابگرین و ئەزموونی
برایم چووکەڵی
ئەو مرۆڤە فیداکارانە لەبیر نەکەین .لەگەڵ ئەوەی
دەرسی خۆڕاگری لە ژیانیان فێر دەبین ،لەهەمان
کاتدا دەبێ بەخشینی گیانیان و هەڵوێستی جوامێرانە و قارەمانەتییان
ن و ئەوانیش بە ئەمانەتەوە بیپارێزن .نابێ
بۆ نەسڵەکانی دواتر باس بکەی 
ئەو ڕاستییەشمان لەبیر بچێ کە ئەگەر لە مێژووی خۆمان بێئاگا و
بێخەبەر بین ،مەحکووم بە دووبارەبوونەوە دەبین .لە ستونی «هەگبەی
شاخ و شۆڕش»ی ئەمجارەدا ،یادی شههید باقی بههادۆران دەکەینەوە.
لە ساڵی ١٣٣٤ی ههتاویدا و ل ه کاتێکدا دیکتاتۆریی حهمهڕهزاشا
ب ـ ه تـــهواوی بــاڵــی ب ـ ه س ـهر واڵت ـهک ـهمــاندا کێشابوو و زهبــروزهنــگــی
دەستوپێوەندەکانی ئەو ڕێژیمە خهڵکی کوردستانی وهزاڵ ه هێنابوو ،ل ه
گوندی گهاڵز لە ناوچەی دەشتەبێڵی سهر ب ه شاری شنۆ ،ل ه بنهماڵهیهکی
ه ـهژاری کـ ــوردهواریدا ،باقی بـههــادۆران چــاوه گهشهکانی به ڕووی
دونیای ڕووندا ههڵێنا .بەرەبەرە کە هەڵی دا و گەورە بوو ،لە داوێنی
زنجیرە چیاکانی ئەو مەڵبەندە ،بە ئاڕەقە ڕشتن و کاری تاقەتپڕووکێن
بۆ دابین کردنی بژێوی ژیانی هەژارانە وەخۆ کەوت .شەهید باقی بەهۆی
نەبوونی قوتابخانە لە گوندەکەیان و هەروەها بێدەرەتانیی بنەماڵەکەی
لە بههرهی خوێندن بێبەش مایهوه .ژیانی باقی تا شۆڕشی ساڵی ١٣٥٧ی
ههتاوی بە کاری سەختی وەرزێرییەو ە تێپهڕی .ئەو ژیانە ئەستەم و پڕ
ق و قینی شۆڕشگێڕانەی لە نێو دڵی باقیدا
لە چەرمەسەرییە دنیایەک ڕ 
کۆ کردبۆوە .ناوبراو لە هەموو ئەو چەوسێنەرانە بێزار بوو کە بەسەر
کۆمەڵو ژیانی خەڵکدا دەسەاڵتی شومی خۆیان سهپاندو ه و خەڵکیان لە
نەهامەتی و چارەڕەشیدا هێشتبۆوە .هەر بۆیە کاتێک بڵێسەی ڕاپەڕینی
پڕشکۆی گەالنی ئێران بــەدژی ڕێژیمی پاشایەتی دەستی پێ کرد،
باقیش بە تەمای دەستەبەرکرنی ژیانێکی ئاسوودە و بهدوور لهستهمی
نهتهوایهتی شانبەشانی خەڵک بەشداریی ئەو ڕاپەڕینەی کرد.
باقی ب ـههــادۆران پــاش سەرکەوتنی شــۆڕش ،گهیشتن ب ه حــەز و
ئاواتەکانی لە وەدیهاتنی ئامانجەکانی حیزبی دێموکڕاتدا بەدی دەکرد و
بێراوهستان هاوکات لهگهڵ ئاشکرابوونی تێکۆشانی حیزبی دیموکرات
شانبهشانی ئاموزاکهی (سهروان حاتهم دوعاخان) لە نەورۆزی ساڵی
 ١٣٥٨دا چهکی پیشمهرگایهتیی ههڵگرت و ل ه هێزی شههید سمکۆی ئهو
کاتدا دهستی ب ه تیکۆشانی سیاسی کرد.
ئەو الوە قارەمانەی ناوچهی شنۆ لەو کاتەوە کە بوو بە پێشمەرگە،
تا دوایین ساتەکانی ژیانی پێشمەرگانە ژیا و پێشمەرگانە خەباتی کرد
و پێشمەرگانەش سەری دانا .ئەو تەواوی تەمەنی خۆی بۆ خزمەت بە
ئامانجەکانی گەلی کورد تەرخان کرد .لە ڕەوتی تێکۆشان و خەباتی
شێلگیرانەی خۆیدا ،بڕوا و ئیمانی قووڵی بە ئازادیی نەتەوەکەی پەیدا
ی و بێبەشیی
کرد و لەبەر ئەوەیکە بەتەواوی هەستی بە ژێرچەپۆک 
ی و بەختەوەریی گەلەکەی تێدەکۆشا.
گەلەکەی کردبوو ،ئازایانە بۆ ئازاد 
ئەو بەهۆی ئەو تایبەتمەندییانەوە خۆشەویستی هاوسەنگەران و خەڵک
بوو.
باقی بــەهــادوران بەهۆی لێوەشاوەیی و لێهاتوویی کــارزانــی ،هەر
زوو وەک فارەماندەری پەلێک لە پێشمەرگەکانی هێزی شەهید سمکۆ
ێ و شنۆ بەشداریی
دیاری کرا .لە عەمەلیاتە گەورەکانی ناوچهی ورم 
چاالکانەی کرد و ،لە تەواوی ئەو عەمەلیاتانەدا ،کەسێکی ئازا و بەهیمەت
و جوامێر بوو .لە پێناوی بەڕێوەبردنی ئەرکەکانیدا لە هیچ فیداکارییەک
درێغی نەدەکرد ،بە دژی دوژمنانو ناحەزانی حیزب ڕادەوەستا .چونکە
چاک دەیزانی حیزبی دێموکڕات ئیرادەی گەل و خەباتی ڕەوای خەڵکی
ی
ی و هەست بە بەرپرسایەت 
کوردستانە .بەمجۆرە زۆری نەکێشا فیداکار 
کردنی شەهید باقی ،بوو بە وێردی سەر زمانی هاوسەنگەرانی .ناوبراو
بە هۆی لێوشاوەیی لە کاری نیزامیدا وهک فهرماندهری لک دیاری
کــرا و زۆر ش ـهڕی قارهمانان ه لـهو مهڵبهند ه ب ه فهرماندهیی ناوبراو
کــرا .بهتایبهتی عەمەلیات بۆ گرتنهوەی شــاری ورمــێ و عهمهلیاتی
قارهمانانهی تێکشکاندنی گوردانی زرێهی قهزوین ب ه فهرماندههی ئهو
خهباتکاره ،ئێستاش ل ه بیر و زهینی خهڵکی ئهو ناوچهیهدا ماوهتهوه
له ئاسمانی خهباتی ڕهوای
ن و پڕشهنگدار 
و وهک الپهڕەیەکی زێڕی 
پیشمهرگهکانی ئهو مهڵبهندهدا ،دەدرهوشێتەوە.
باقی بەهەق هەموو توانا و لێوەشاوەیی خۆی لە خزمەت بە حیزبو
خەڵکدا خستە کار .ناوبراو لە ماوهی شهش ساڵ پێشمەرگاتیی خۆیدا
دەیان عەمەلیاتی گەور ە و بچووکی فەرماندەیی کرد و شهش ساڵ خهباتی
بێوچان لە ناوچهی شنۆ و ورمێ و چیا و دۆڵ و الپاڵەکانی ئەو دەڤەرە،
شەهید باقی کردبووە سیمایهکی ناوبەدەرەوە و جێی ڕێزی کۆمەاڵنی
خەڵکی ئەو ناوچەیە .ئەو تا کاتی شههید بوونی ئهرکی فهرماندهری
لکی بهڕێوهبرد و هەر لەژێر فهرماندهیی نیزامیی ئەودا چەندین مۆڵگەی
دوژمن دەستیان بەسەردا گیرا ،دەیان کەمینی سەرکەوتوو دانرا و ،بە
دەیان هێرشی دوژمن تێک شکێندرا.
ڕۆژی ٢٥ی بانهمهڕی ساڵی ١٣٦٤ی ههتاوی بوو ،ڕۆژ ڕۆژی کوڕانی
دێموکرات بــوو .لـهو ڕۆژهدا هێزهکانی کۆماری ئیسالمی پهالماری
ن و باقی قارهمان و هاوڕێیانی
ی بهراندێز دهده 
«دهشتهکان» ل ه گهل 
بهرهنگاری هێزی کۆنهپهرهستی دهبنهوه و دهرسێکی لهبیرنهکراو ب ه
داگیرکهران دهدهن،بەاڵم مخابن ئهو ه دوایین فیداکاریی ڕۆڵهی قارهمانی
ناوچهی شنۆ بوو .لەو شەڕەدا باقی بەهادوران سینگی پڕ له ئهوینی
نیشتمانهکهی کهوته بهر گوللهی شهوپهرهستان و گوڵی تهمهنی ل ه ٣١
ساڵیدا ههڵوەری.
ڕێگای خەباتی بەردەوام.
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لە دیکتاتۆرییەوە تا دێموکراسی
(پالندانانی ستراتیژی )
هەر وەک لە ژمارەکان ی پێشدا باس کرا و لە ژمارەکان ی داهاتووشدا وەک زنجیرە باس بەرچاوتان دەکەوێ،
لە دیکتاتۆرییەوە تا دێموکراس ی ناوی توێژینەوەیەک ی “جین شارپ” ،بیرمەندی ناوداری بواری خەباتی مەدەن ی
و ناتوندوتیژە .شارپ ساڵ ی  ١٩٢٨لە ئۆهایۆی ئامریکا لەدایک بووە ،دوکتۆرای فەلسەفەی سیاسیی بووە و جیا
لە مامۆستایەتی لە زان کۆکان ی ئامریکا ،بۆ لێکۆڵینەوە لە سەر خەباتی ناتوندوتیژ سەردان ی زۆر واڵتی کردوە
و تەنانەت زۆر جاریش بۆ پەروەردەکردن ی خەڵک سەری لە واڵتان ی دیکتاتۆرلێدراو هەڵێناوە و لەوە گرینگتر
لە چەند واڵتێک خۆی گەیاندووەتە ریزی پێشەوەی ناڕازییان و تێکەڵ بە خەڵ کی ئازادیخوازی ئەو واڵتانە بووە.
کاکڵ ی ئیدەکان ی جین شارپ ئەوەیە کە ‘’دیکتاتۆرەکان هێزی سەرەکیی خۆیان لە گوێڕایەڵ ی و ملکەچیی خەڵ کەوە
وەدەست دێنن ،ئەگەر خەڵک ئاوا ملکەچ و گوێڕایەڵ ی دەسەاڵتداران نەبن دەتوانن دیکتاتۆرەکان بە چۆکدا بێنن یا
دەنا مەجبوور بە ئاڵوگۆڕیان بکەن’’.
لەم زنجیرە باسەدا باس لە بنەما فیکرییەکان ی “جین شارپ” بۆ خەبات دژی دیکتاتۆری دەکرێ:
ڕێبەرانی بزووتنەوە بۆ بردنەسەرێی ئەگەری
سەرکەوتن دەبــێ هەندێ پالنی بەرباڵو ئامادە
بکەن کە پێویستە هەم توانایی بەهێز کردنی خەڵکی
چەوساوە و هەم الواز کردن و پاشان لەبەین
بردنی دیکتاتۆری و وەدیهێنانی دێموکراسییەکی
بە هێزی تێدا بێ.
گەیشتن بەم پالنە پێویستیی بە هەڵسەنگاندنی
وردی دۆخەکە و بژارەکانی بەردەستە .ئەڵبەتە
بەبێ ئــەم لێکدانەوە وردەش ،دەکــرێ پــەرە بە
ستراتیژییەکی گەورە و زنجیرەیەک ستراتیژیی
تایبەت بۆ درێـــژەدان بە خەبات بــدرێ .لەبەر
ئــەوەی کە پەرەپێدان بە ستراتیژیی گــەورە و
هــەنــدێ ستراتیژیی تــایــبــەت ،دوو ڕەوت ــی لێک
جــیــاوازن .تەنیا دوای پەرەگرتنی ستراتیژیی
گەورە ،ستراتیژییە تایبەتەکان دەکرێ بەتەواوی
پــەرە بستێنن .ستراتیژییە تایبەتەکانی خەبات
دەبــێ بە مەبەستی بەهێز کــردن و گەیشتن بە
ئامانجەکانی ستراتیژیی گەورە ،دابڕێژرێن.
گەشە پێدانی ستراتیژیی بەرگریکارانە پێویستیی
بە لێوردبوونەوە و کارێکی زۆرە .لێرەدا دەبێ
هەندێ پێوەری گرینگ چ لە ئاستی ستراتیژیی
گەورە و چ لە ئاستی هەندێ ستراتیژی تایبەتیدا،
دیاری بکرێن و سەرنجیان بدرێتێ .بەهەرحاڵ،
هەموو پالندانانێکی ستراتیژیک پێویستیی بەوەیە
کە داڕێژەرانی خەبات خوێندنەوەیەکی قووڵیان
لە کۆی ڕووداوەکــان و هاوکێشەکان هەبێ ،کە
ئەمەش هۆکارەکانی فیزیکی ،مێژوویی ،دەوڵەتی،
ســەربــازی ،فەرهەنگی ،کۆمەاڵیەتی ،سیاسی،
دەروونــنــاســی ،ئــابــووری و نــێــودەوڵــەتــی لەخۆ
دەگرێ.

لەوانە:
 -١لەمپەرەکانی سەرەکیی گەیشتن بە ئازادی
چین؟
 -٢ئــەو هــۆکــارانــەی کــە گەیشتن بــە ئــازادی
ئاسان دەکەنەوە کامانەن؟
 -٣هێزی سەرەکیی دیکتاتۆری لە چیدایە؟
 -٤خاڵە الوازەکانی دیکتاتۆری کامانەن؟
 -٥سەرچاوەکانی هێزی دیکتاتۆری تا چەندە
زەفەریان پێ دەبرێ؟
 -٦خ ــاڵ ــە ب ــەه ــێ ــزەک ــان ــی خ ــەڵ ــک و هــێــزە
دێموکراتیکەکان کامانەن؟
 -٧خـــاڵـــە الوازەکــــــانــــــی خـــەڵـــک و هــێــزە
دێموکراتیکەکان کامانەن و چۆن دەکرێ نەمێنن؟
 -٨الیەنی سێهەم ،واتە ئەو کەسانەی کە هیشتا
نەهاتوونە نێو کێشەکەوە بەاڵم یارمەتیی الیەک
دەکەن یان لەوانەیە یارمەتی بکەن ،بارودۆخیان
چۆنە؟
هەڵبژاردنی شێواز
لە ئاستی ستراتیژیی گ ــەورەدا پــانداڕێــژان
پێویستیان بەوەیە کە شێوازی سەرەکیی خەبات
کە بڕیارە لەو ملمالنێیەدا کەڵکی لێ وەربگیرێ،
دیاری بکەن .تواناییەکان و بەربەستەکانی هەرکام
لە تیکنیکەکانی خەبات وەکوو شەڕی چەکداریی
کۆن ،شەڕی پارتیزانی ،خەباتی سیاسی و هتد،
دەبێ لێک بدرێنەوە.
بۆ ئەم بــژارەیــە ،ستراتیژیستەکان دەبــێ ئەم
پرسیارانە لە بەرچاو بگرن :ئایا ئەم شێوازەی
خەبات لە توانایی دێموکراتەکاندا هەیە؟ ئایا ئەم
شێوازە توانایی کۆکردنەوە و ڕێکخستنی خەڵکی

ئامانجی ستراتیژیی گەورە لە بەرانبەر دیکتاتۆریدا تەنیا ڕووخان ی
دیکتاتۆر نییە ،بەڵ کوو مەبەست ی سەرەک ی دام ــەزران ــی سیستمێکی
دێموکراتیک و ڕێگە نەدان بە دروست بوون ی دیکتاتۆرێکی تازەیە .بۆ
گەیشتن بەم ئامانجانە ،ئەو شێوازەی بۆ خەبات هەڵبژێراوە دەبێ لە
پێکهێنان ی ئاڵوگۆڕ لە دابەش کردن ی دەسەاڵت لە کۆمەڵ گەدا بەشدار بێ
ستراتیژییەکان تەنیا لە بەستێنی خەباتێکی
تایبەت و بە لە بەرچاو گرتنی پێشینیەی ئەو
خەباتە دەتوانن گەشە بکەن .ڕێبەرانی خەبات و
داڕێژەرانی ستراتیژیک دەیانەوێ ئامانجەکانیان
بەپێی گرینگیی کارەکانیان هەڵبسەنگێنن و کاریان
لە سەر بکەن .ئایا ئامانجەکان بایی ئەوەندە دەبن
کە خەباتێکی گەورەیان بۆ بکرێ ،بۆچی؟ دیاری
کردنی ئامانجی ڕاستەقینەی خەبات زۆر گرینگە.
پێشتر ئەوەمان باس کردوە کە ڕووخانی دیکتاتۆر
یان الدانی دیکتاتۆرێک بە تەنیا بەس نییە ،دەبێ
ئامانجی ئەم خەباتانە دامەزرانی کۆمەڵگەیەکی
ئــازاد و حکوومەتێکی دێموکراتیک بــێ .ڕوون
بوونەوەی ئەم خاڵە کاریگەریی لەسەر گەشەی
ستراتیژیی گەورە و ستراتیژییە تایبەتەکانی ئەو
بابەتە هەیە.
ستراتیژیستەکان بە تایبەتی پێویستیان بەوەیە
کــە وەاڵم ــی زۆر پرسیاری بنەڕەتی بــدەنــەوە.

هەیە؟ ئایا ئەم تیکنیکە خاڵە الوازەکانی دیکتاتۆر
دەکاتە ئامانج یان پەالماری خاڵە بەهێزەکانی دەدا؟
ئایا ئەم شێوازە یارمەتیی دێموکراتەکان دەکا کە
لەسەر پێی خۆیان ڕاوەستن یان بە گرووپێکی
سێهەم یــان الیــەنــی دەرەکــیــیــانــەوە دەبەستێ؟
ئایا ئــەم شــێــوازە پێشتر توانیویە دیکتاتۆرێک
بڕووخێنێ؟ ئایا ئەم شێوازە وێرانییەکانی دوای
ئەو کێشمەکێشانە زیاتر دەکا یا کەمتر؟ ئەگەر
وای دانێین کە بەسەر دیکتاتۆردا سەر دەکەوین،
ئەم شێوازە چ کاریگەرییەکی بەسەر حکوومەتی
داهاتوودا دەبێ؟ هەروەژا هەندێ کار کە لەوانەیە
بێ کەڵک بــن ،دەبــێ لە پەرەپێدانی ستراتیژیی
گەورەدا ڕێگایان پێ نەدرێ و دوور بخرێنەوە.
لە بەشەکانی پێشوودا باسمان لەوە کرد کە
خەباتی سیاسی ،باشییەکانی لە تیکنیکەکانی
دیکەی خەبات زیاترە .ستراتیژیستەکان لە سەر
خەباتی خۆیان دەبێ بە وردی بیر لەوە بکەنەوە
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کــە ئــایــا خــەبــاتــی سیاسی واڵمــەکــانــی لــە سەر
پرسیارەکانی سەرەوە ئەرێنین یا نە.
پالندانان بۆ دێموکراسی
دەبێ ئەوەمان لە بیر بێ کە ئامانجی ستراتیژیی
گــەورە لە بەرانبەر دیکتاتۆریدا تەنیا ڕووخانی
دیــکــتــاتــۆر نــیــیــە ،بــەڵــکــوو مــەبــەســتــی ســەرەکــی
دامـــەزرانـــی سیستمێکی دێــمــوکــراتــیــک و ڕێگە
نەدان بە دروست بوونی دیکتاتۆرێکی تازەیە .بۆ
گەیشتن بەم ئامانجانە ،ئەو شێوازەی بۆ خەبات
هەڵبژێراوە دەبێ لە پێکهێنانی ئاڵوگۆڕ لە دابەش
کردنی دەسەاڵت لە کۆمەڵگەدا بەشدار بێ.
خــەڵــک و ڕێ ــک ــخ ــراوە مــەدەنــیــیــەکــان لــەژێــر
دەسەاڵتێکی دیکتاتۆردا زۆر الواز بوون و دەوڵەت
بەهێز بووە .بۆیە بەبێ ئاڵوگۆڕ لەم هاوسەنگیەدا،
دەسەاڵتدارانی نوێ ئەگەر بیانەوێ دەتوانن وەکوو
دیکتاتۆرەکانی پێش خۆیان ڕەفتار بکەن .کەوابوو
«شۆڕشی کۆشکی» یان کوودەتا باش نییە.
خــەبــاتــی ســیــاســی لــە ڕێــگــای ئــامــادەکــردن و
ڕێکخستنی خەڵک بە دژی دیکتاتۆری ،هەروا کە
لە بەشی پێنجەمدا باس کرا ،یارمەتی بە دابەش
کــردنــی دادپـــەروەرانـــەی هێزە کــاریــگــەرەکــان لە
کۆمەڵگە دەکا .ئەم کارە بە چەند شێوازی تایبەتی
جێبەجێ دەبێ.
پەرەسەندنی تواناکانی خەباتی ناتوندوتیژ مانای
ئەوەیە کە توانایی و دڕندەیی دیکتاتۆر چیدیکە
بە ئاسانی لەنێو خەڵکدا ترس و خۆف دروست
ناکا .خەڵک بۆ بەرنگار بوونەوە و پێشگرتن لە
جوواڵندنی هێز لە الیــەن دیکتاتۆرەوە ،هەندێ
شێوازی بەهێزیان لە بەردەستدایە و جگە لەوەش
ڕێکخستنی خەڵک لە ڕێگای خەباتی سیاسییەوە
ڕێکخراوە سەربەخۆکانی کۆمەڵگە بەهێز دەکا.
ئەزموونی یەکجار بەکارهێنانی باشی هێز ،هەتا
ماوەیەکی زۆر لە بیر ناچێتەوە .ئەو شارەزایی و
زانستەی کە خەڵک لە ڕەوتی خەباتدا بە دەستیان
هێناوە ،دەبێتە هــۆی ئــەوەی کە جارێکی تر وا
بە ئاسانی نەچنە ژێــر ڕکێف و دەســەاڵتــی هیچ
دیکتاتۆرێکەوە.
ئەم ئاڵوگۆڕە لە چەندوچۆنیی دەسەاڵتدا ،دەبێتە
هۆی ئــەوەی کە لە کۆتاییدا ئیمکانی دامەزرانی
کۆمەڵگایەکی دێموکراتیکی زیــنــدوو ،لە پێشوو
زیاتر بێ.
یارمەتیی دەرەکی
وەک ــوو بەشێک لــە ئــامــادەکــردنــی ستراتیژیی
گــەورە ،گرینگە کە ڕۆڵــی خەباتکارانی نێوخۆ و
فشارە دەرەکییەکان لە ڕووخاندنی دیکتاتۆردا لێک
بدرێتەوە و دیاری بکرێ .لەم توێژینەویەدا باسمان
لەوە کرد کە هێزە سەرەکییەکانی خەبات دەبێ لە
نێوخۆی واڵتەوە ڕاسێ .ئەمە خەباتی نێوخۆییە کە
یارمەتییە نێودەوڵەتیەکان دێنێتە مەیدان.
وەکوو یارمەتییەکی نەرمتر ،دەکرێ بۆ ئامادە
کردنی ڕای گشتیی جیهانی بە دژی دیکتاتۆر،
لەگەڵ مرۆڤ دۆستی لە ئایین و ئەخالقیش کەڵک
وەربگیردرێ .بۆ ئەو مەبەستانە دەکرێ پەنا بۆ
سزادانی دیپلۆماسی ،سیاسی و ئابووری ببرێ و
دەوڵەتان و ڕێکخراوە نێودەوڵەتییەکان بە دژی
دیکتاتۆر هــان بدرێن .ئــەم هەواڵنە دەکــرێ ئەم
بابەتانەی خوارەوە بگرێتەوە:
گ ــەم ــارۆی ئ ــاب ــووری و ســـزای چــەکــوچــۆڵ،
دابەزینی ئاستی بە ڕەسمی ناسینی دیپلۆماتیک
یا پچڕانی پەیوەندیی دیپلۆماسی ،قەدەغە کردنی
هاوکاریی ئابووری و ڕێگەنەدان بە وەبەرهێنان
لە واڵتی دیکتاتۆری ،دەرکردنی دەوڵەتی دیکتاتۆر
لە ڕێکخراوە نێودەوڵەتییەکان و ڕێکخراوەکانی
نــەتــەوە یەکگرتوەکان .جگە لەمانەش یارمەتیە
نێودەوڵەتییەکان ،وەکــوو یارمەتیی ئابووری و
دروست کردنی پێوەندی دەکرێ ڕاستەوخۆ بگاتە
دەستی هێزە دێموکرات و ئازادیخوازەکان.
***
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شاعیری خوێن و كوێستان و تفەنگ
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قۆناغەکانی پێناسەی مافی مرۆڤ
لە سەرەتای سەدەی بیستەم هەتا ١٩٤٨

وتیان كاكە ،وشەی تفەنگ ڕەقە ،زەقە،
ناهەموارە
بەرهەڵست ی گەشە و نەشەی شێعرەكانتە
شان ی شێعرت بەو بۆنەوە بریندارە
ڕەسووڵ سوڵتانی

ج ــەالل مەلەكشا ،شاعیری هەڵوێست و
هــەڵــوەدای ئــــازادی ،وێ ــن ــە و تابڵۆی هەموو
مەینەت و ئازارەكانی گەلەكەی بوو .مەینەتیی
ب ـێدەوڵ ــەت ــی و م ــاڵب ــەك ــۆڵ ــی و ژێردەستەیی
و ئ ــازارچ ــەش ــت ــووی ــی و لــەســەرووی هەموو
ئ ــەوان ــەش ــەوە خ ــۆڕاگ ــری و ن ــەس ــرەوت ــووی ــی و
تینووی ئــازادی و ه ــەوڵ ــدان و ه ــاوارك ــردن لە
پێناو ئازادیدا بەبێ پرینگانەوە لە كۆسپ و
كۆت و بەند و زیندان و كوشتن و بڕین.
شێعری جـــەالل ،شێعری وات ــا و هێما و
پەیامن .فۆرمی شێعری جەالل شان بە شانی
س ــەردەم ــی خ ــۆی ه ــات ــووە و ئ ــاوازی نــاوەوەی
شێعرەكانی شاعی ر ،تایبەتمەندیی شێعری
كوردیی دەیەی شێستی بەسەرەوەیە ،كە تێیدا
شاعیر دەنگی چەوساوە و هاواری ڕاپەڕیوان
و ه ــان ــدەری بندەستانە .شاعیر لە شێعری
“ش ــاع ــی ــری خوێن و كوێستان و تفەنگ”ـدا
ب ــە ڕوون ــی ئ ــەو ڕەه ــەن ــدەی ڕوان ــی ــن و الیەنە
ج ــۆراوج ــۆران ــەی ف ــۆرم و زمانمان بە جوانی
دەخاتە بەر دەست.
ن ــاوی شێعرەكە ،لە سێ وش ــەی “خوێن و
كوێستان و تفەنگ” پێك ه ــات ــووە .ئ ــەو سێ
وش ــەی ــە س ــێ وشـــەی سیمبولیكی خەباتی
دوورودرێ ــژ و خوێناویی میللەتی شاعیرن.
سیمبولیستەكان كاتی خ ــۆی پێیان واب ــوو
سیمبولیزم جۆرێكە لە دەربڕین و بەكارهێنانی
ئەو وشانەی بە شێوەیەك قەدەغە ك ـراون و
نووسەر و شاعیر وات ــا و مانایەكی زۆری ــان
تێدا چڕ دەك ــات ــەوە و تەنانەت ج ــاری واب ــوو
پێوەندیی نێوان “دال و مەدلوول” واتە هێما و
ئاماژەپێك راوەكە هێندە لێك دوور دەكەوتەوە،
كە بە زەحمەت دەخ رانەوە سەر یەكت ر.
كوێستان ،لە شێعری جەالل و بەشێكی هەرە
زۆری شاعی رانی هاوچەرخی ئــەودا ،هێمای
خەبات و خۆڕاگری و سەوزی و سەربەرزی
و سەربەتەمی و دواجار هێمای خەباتگێڕ و
شۆڕشگێڕی ك ــورد و سەنگەری ب ــەرگ ــری و
خۆڕاگرییە .وەك مامۆستا هێدییش دەڵێ:
حەیفە كوێستان بەو چیا بەرزانەوە هەر
تەم نەبێ
ئەو تەمە پیرۆزە سایەی لەو سەرانە كەم
نەبێ
یان هێمن دەڵێ:
هەڵۆی كوێستان ی كوردستانم و ناژیم بە
دەستندە
كەوابوو كوێستان و هێماكانی وەكوو هەڵۆ
و بەرد و تەنانەت كەو و نسار و بەربەڕۆژكە
و ئەشكەوت و دوند و لوتكەشی لەسەر یەك
ب ــوون ــەت ــە سیمبول و هێمای نێو شێعری
شاعی ران.
خوێن ،یەكێكی دیكە لە كلیلەكانی كردنەوەی
هێما و الی ــەن ــە ش ــاراوەك ــان ــی ئ ــەو شێعرەیە.
خوێن و شەهیدبوون و قوربانیدان لە پێناو
نیشتماندا ،بەشێكن ل ــە ڕاستییە تاڵەكانی
مێژووی ئێمە .وەك بڵێی هەاڵڵەكانی كوێستان
هەموو لە دڵۆپەی خوێنی شەهیدەكانی ڕێگای
ڕزگارییەوە ڕوابن.
تفەنگ ،هێما و ناوێكی دیكەیە ،كە شاعیر
وەكـــوو بەشێك ل ــە چ ــارەن ــووس ــی سەپێن راو
بەسەر میللەتێكی بندەست و چەوساوەدا لەو
شێعرەدا باسی دەكا.
با بزانین شاعیر لەو شێعرەدا چیمان پێ
دەڵێ:
ل ــەس ــەرەت ــای شــێــعــرەكــەدا ،ش ــاع ــی ــر وەك
چیرۆكێكمان بۆ بگێڕێتەوە ،بە وشەی وتیان
دەست پێ دەكا .كێ وتی؟ ئەوانەی وتیان ،بە
هەڕەشەوە پێیان گوت ،یان وەك ئامۆژگاری؟
یان هەر هەواڵێكیان پێدا؟ ڕێك لە دوایە وشە
بە وشە مەتەڵەكەمان بۆ هەڵدێنێ:

ئامۆژگاریكەر بە شاعی ر ،كە لەوێدا هێما
و س ــی ــم ــب ــول ــی پ ــێ ــش ــم ــەرگ ــە و ش ــۆڕش ــگ ــێ ــڕی
واڵتەكەیەتی ،دەڵێ :وشەی تفەنگ بەالوە بنێ.
ڕاستە لە شێعرەكەدا دەڵێ وشەی تفەنگ ،بەاڵم
ناڕاستەوخۆ پێمان دەڵ ــێ چەك دانێن .چەك
شانتان بریندار دەك ــا ،واتە ئێوە سەربزێوی
دەكەن و چەك هەڵدەگرن و مل بۆ چەوسانەوە
و ت ــوان ــەوە و ل ــەن ــێ ــوچ ــوون ڕان ــاك ــێ ــش ــن ،بۆیە
خوێنتان لەبەر دەڕوا .ئەوە لەگوێخوێندنێكی
ئاشنایە .دوژمنی بندەست و چەوساوەكان،
ڕقیانە لە ڕابوون و چاوك راوەیی و خەبات.
بەاڵم شاعیر لە وەاڵمیدا دەڵێ:
ئەی من چ بكەم،
نەخشەی گەورەی واڵتەكەم تفەن گێكە و
بتانەوێ و نەتانەوێ
لە ناو هەموو نوووسراوەكانمدا
دیارە...
شاعیر ل ــە وەاڵم ــدا نەخشەی كوردستانی
گەورە دێنێتەوە پێش چاوی ئامۆژگاریكەرەكە
و دەڵێ ،كاتێك نەخشەی واڵتەكەم لە تفەنگ
دەچێ ،من چۆن دەكرێ باسی نەكەم .خۆ من
بە ه ــەر بارێكدا باسی واڵت ــەك ــەم بكەم ،هەر
باسی تفەنگە .ئــەوە جگە ل ــەوەی نەخشەی
ك ــوردس ــت ــان ــی گـــەورە وەه ــا بیچمێكی هەیە،
ب ــەاڵم پێشمان دەڵ ــێ ه ــەر ب ــاسك ــردن لە واڵت
و ئ ــازارەك ــان ــی میللەت ،دەبێتە ه ــۆی ئ ــەوەی
داگیركەر بە تفەنگەوە بێتە س ــەرت ،كەوابوو
تۆش دەبێ دەست بدەیە چەك .دەی تۆ كە بە
چەك دێیتە سەرم ،منیش دەبێ بە ناوی چەك
و بە چەك خۆمت لێ بپارێزم...

وتیان چیا زۆر سەركەشە
لە ناو شێعرێكی پەسند و ڕێكوپێكدا
ناشیرینە قوت بێتەوە...
چیا ،كوێستان ،شــاخ ،لووتكە ،كۆمەڵێك
وشــــەی ه ــێ ــم ــای ــی و ك ــل ــی ــل ــەوش ــەی شێعری
دەیـــەی شێستی شاعی رانی كـــوردن .ل ــێ ــرەدا
ئامۆژگاریكەر بە شاعیر دەڵێ :وەرە شێعری
ڕۆمانتیك بۆ كچانی جوان بنووسە ،شێعری
ناسك بنووسە ،چیا ب ــەو ه ــەم ــووە زبــری و
ناڕێكییەوە لە نێو شێعرێكدا قوت مەكەوە .واتە
شاعیر بانگهێشت دەكا لە ژیانێكی ئارام و بێ
هەوراز و نشێو و ئاسوودەدا وردە وردە خەم و
ئازارەكان لەبیر بكا و بیر لە خەبات و شاخ و
سەنگەر نەكاتەوە .ئاخر چیا هێمای پێشمەرگە
و بەرخودانی ڕاپەڕیوان و شۆڕشگێ ڕانە و لە
شێعردا ،چەندی بۆ شۆڕشگێ ڕان وشەیەكی
جوان و ورەبەخشە ،ئەوەندە الی داگیركەران
زبر و ناڕێك و ددانشكێن و گورچووبڕە .هەر
بۆیە شاعیر دەمودەست دەڵێ:
ئەی من چ بكەم ،نیشتمانم كوێستانێكە
و
هەرچەند ئەكەم وشەی چیا
لە ناو دێڕ و كەرت و ڕستەی شێعرەكانما
ناچێتەوە

ئامۆژگاریكەر ئەمجارە بەربینگ بە وشەی
خوێن دەگرێ .ئاخر خوێن ،وەكوو یەكەم ڕەنگی
ئااڵی كوردستان ،هێمای خەبات و قوربانیدان
و ئەو دەری ــا خوێنەیە كە لە پێناوی ئ ــازادی
و ڕزگاریدا پێشكەشی بارەگای نیشتمانمان
كردووە و بێكەسیش دەڵێ:
داری ئازادی بە خوێن ئاو نەدرێ قەت
بەر ناگرێ...
ب ــۆی ــە وشـــەی خ ــوێ ــن ،یەكێكی دی ــك ــە ل ــەو
وشانەیە كە داگیركەر لێی تۆقیوە:
وتیان ئەی خوێن؟
خۆ ئیتر خوێن پێویست ناكا
لە ناو شێعرا خۆی بنوێنێ
ئەی من چ بكەم؟
نیشتمانم دەریای خوێنە
ڕەن گی خوێن لە دڵۆپی خوێن بسڕمەوە،
چی دەمێنێ؟
بتانەوێ و نەتانەوێ شێعری من هەر
خوێنە
لێرەوە ،شاعیر پشت دەكاتە ئامۆژگاریكەر
و ڕوو دەكاتە شاعی رانی واڵتەكەی و بە دەنگی
بەرز دەڵێ:
پێتان دەڵێم
شاعیران ی واڵتەكەم پێتان دەڵێم
سەری شێعری بێ چەك دەبڕن
شێعری بێ خوێن
زەرد و بێهێز و الوازە
شێعرێ چیای تێدا نەبێ ،زگ ی دەدڕن
پێتان دەڵێم
بۆیە شێعرم خوێناوییە و سوورە ڕەن گم
من شاعیری نیشتمان ی
خوێن و كوێستان و تفەن گم....

سێ ڕستەی دوایی شێعرەكە ،ڕوون و بەرز
دەڵ ــێ :ئەگەر دەتانەوێ ڕووســووری ب ــەردەم
میللەت و بارەگای نیشتمان بن ،ئەی شاعی رانی
واڵت ،ئێوەش شاعیری خوێن و كوێستان و
تفەنگ بن و وەكوو من ڕووسوور و سەربەرز
بژین.
هەڵبەت ئەوە یەكێكە لە كۆی ئەو شێع رانەی
ج ــەالل مەلەكشا ،كە ئ ــاوا تێیدا وشە دەكاتە
هەوێنی هەڵوێست و هەڵوێست دەكاتە بەرگی
وشە و لە دەفری خەیاڵدا تێكیان هەڵدەشێلێ
و دەیانكاتە شێع ر.
جــــەالل ل ــە ش ــێ ــع ــری پـــیـــرەدار و شەهید
و كــــاروان و ب ــاش ــت ــر بڵێین ل ــە س ــەرج ــەم ــی
وش ــەك ــان ــی ــدا ،هەناسەیەكی ل ــەالی ئـــازادی و
ڕزگارییە ،دەستێكی چەكی قەڵەمی پێیە و بە
دەستەكەی دیكە ئااڵی پێشەنگایەتیی شێعری
سەردەمی خۆی دەشەكێنێتەوە .مخابن ژیانی
ئەو شاعیرە گەورەیە ،هەموو بەشمەینەتی
و دەرب ــەدەری و ماڵبەكۆڵی و خەم و پەژارە
بوو .هەر بۆیە دەڵێم جەالل ڕوخساری هەموو
نەهامەتییەكانی میللەتەكەی بوو.
***

دوو گرێبەستی ٣٠ی مارس و ١٣ی ژوئییەی
١٨٥٦ی پاریس و بەرلین لەو گرێبەستانە بوون
کە لە نێوان واڵتانی ئورووپایی و ئیمپڕاتۆریی
عوسمانی بۆ پشتیوانی لە مافی کەمە ئایینییەکان
نووسران .لە ئاماژەگەلی دیکە و گرینگیی مافی
مرۆڤی لە بەڵگە نێودەوڵەتییەکاندا ئەو سەردەمدا،
دەتوانین باسی بەڵگەی کۆتایی کۆنگرەی ڤییەن شاڕۆخ حەسەنزادە
لە ساڵی  ١٨١٥بکەین کە لەودا مافی کەمینەکان
لە چوارچێوەی بنەمای نەتەوە بە فەرمی ناسرا .بە چاوخشاندنێکی
خێرا لەم سەردەمەدا و ڕەوتی گەشە و پێشڤەچوونی مافەکانی مرۆڤ
دەبینرێ کــە ،تۆکمەبوون و پتەویی هــزری مرۆڤایەتی دوای چاخی
ڕێنسانس ،مرۆڤی سەدەی هەژدە و نۆزدەی بۆ پرسەکانی ماف هان دا
کە زیاتر الیەنی مافە مەدەنییەکانی لەخۆ دەگرت ،ئەو مافانەی کە دواتر
لە خانەی جیلی یەکەمی مافەکانی مرۆڤ پێناسەیان بۆ کرا .گرنگییەکی
دیکەی ئەم سەردەمە لەوەدا بوو کە مافەکانی مرۆڤ کەوتە نێو بەڵگە
نێودەوڵەتییەکان و بە تێپەڕینی دەسەاڵتە ســەروو نیشتمانییەکان و
ئازادی-تەوەری وەک ئازادی ڕادەربڕین ،ئازادیی بەیان ،گردبوونەوە و
بەشداری و بارمتە قەزاییەکان ،ڕەوتی خۆی بۆ دەستەبەرکردنی مافەیلی
مرۆڤ درێژە پێدا.
سەدەی بیستەم بەتایبەت دوو ڕووداوی شەڕی یەکەم و دووهەمی
جیهانی ،کاریگەرییەکی مەزنی لەسەر چارەنووسی مافەکانی مرۆڤ
لە هەردووک ئاستی نێوخۆیی و دەرەکی دانا .مشتومڕ لە نێوان دوو
بیرۆکەی سیاسیی باوەڕمەند بە ڕەسەنایەتیی تاک و ڕەسەنایەتی گرووپ،
لە پەنا جێگرتنی ڕوانگەی ملهوڕی و دیکتاتۆری بە کەڵک وەرگرتن
لە ئەندێشەکانی بــاوی سیاسی و دامــەزرانــی سیستەمگەلی سیاسیی
مارکسیستی ،فاشیستی و نازیستی بەجێگای دامـــەزراوەی سیاسیی
لیبراڵ دێموکراتیک لە تایبەتمەندییەکانی ئەم چاخەیە .سێ ڕوانینی زاڵی
سەرەوە کە کۆڵەکەی بەشێکی زۆر لە نیزامە سیاسییەکانی پڕکاریگەر لە
چارەنووسی مافەیلی مرۆڤی ئەو سەردەمی پێک هێنابوو بۆخۆیان خاوەن
تەوفیر و وێکچوونی زۆر دەگەڵ یەکتری بوون .هەرچەندە هەرسێک
بیرۆکە بە کردەوە دژایەتیان دەگەڵ چەوساندنەوەی مرۆڤ و مافەکانی
هەیە بەاڵم مارکسیسزم بناخەکەی لەسەر مرۆڤتەوەری هەڵچنیوە و
گەشەی ئازادییەکانی مرۆڤی مەبەستە و دەگەڵ دوو باوەڕە زاڵەکانی
دیکە جیاوازی هەیە؛ ئەگەرچی بە کــردەوە و لە ڕەوتی بەڕێوەبردنی
ئەندێشەکانی خۆی ،دەبنە نیزامگەلێکی ئۆتۆریتە و دەسەاڵتخواز؛ بەاڵم
دوو باوەڕەکەی دیکە واتە فاشیسم و نازیسم ،هەر لە بناخەوە دژی
ڕەسەنایەتیی بایەخەکانی مرۆڤن وەک تاک.
فاشیسم بایەخی مرۆڤ بە گرێدراوی بە حاکمیەت و نازیسمیش
بە ڕەگــەزی ژێرمەن دەبەستێتەوە .لە سەردەمی دەسەاڵتی ئەو دوو
ڕوانگەیە لە ئورووپا ،مافی خاوەندارەتی ،مافی ئازادیی ئایین و مافی
مەدەنی یەکجار زۆر سست و شکێنەر بوون .لەم سەردەمە مێژووییەدا،
هەرچەند لەبەر ئەوەیکە کۆمەڵگەی جیهانی سەرقاڵی دوو شەڕی
ماڵوێرانکەری یەکەم و دووهەمی عالەمی بــوو ،دەرفەتێکی وەهایان
نەبووە کە بە پرسەکانی مافی مرۆڤییەوە ڕابگەن بەاڵم واژۆی بەڵگەی
گرنگی وەک پەیمانی کۆمەڵگەی دەوڵەتەکان (میثاق جامعە ملل) کە
ئاماژەی بە ڕێسا گشتییەکانی مافی مرۆڤ کردبوو ،هەروەها جاڕنامەی
ڕێکخراوی نێودەوڵەتی لە ڕێکەوتی ٢٦ی ژوئــەنــی  ١٩٤٥کە لــەودا
پەرەدان بە پێوەندیی دۆستانە و ڕێز گرتنی مافەکانی مرۆڤ و ئازادییە
سیاسییەکانی سەرنجی خستبووە سەر ،زەمینەیەکی لەباریان بۆ ئامادە
کردن و نووسینەوەی بەڵگە گرینگەکانی جیهانداگر و کامڵتر خۆش کرد
کە لە نیوەی دووهەمی سەدەی بیستەم و سەرەتای سەدەی  ،٢١بوونە
یارمەتیدەری مرۆڤایەتی.
ئەم دەورانــە پڕ لە سامە کە هاوکات دەگــەڵ دوو شــەڕی گــەورەی
ترسێنەر بوون ،کاکڵی سەرەکیی سەرنج و بایەخ دان بە مافەکانی مرۆڤی
ئەوڕۆیی خۆیا کرد .لەم بڕگە زەمەنییە بوو کە گرنگی نەدان بە مافەیلی
بنیام وەک یەکێک لە هۆکارەکانی دەستپێکی شەڕ و بەردەوام بوونی،
ویژدانی مرۆڤایەتی هەژاند و بە گوورانی بیرۆکەی نووسینەوەی بەڵگەی
نێودەوڵەتی مافی مرۆڤ لە ڕوانگەی واڵتانی سەرکەوتوو ،بەستێنی
ئامادەکردنی بەڵگەی مافەکانی مرۆڤ لە ساڵی  ١٩٤٨ئامادە کرا .بایەخ
و گرنگیی ئەم سەردەمە زۆرتر لە بواری پێکهاتنی بەستێنێکی لەبار بۆ
داخوازیی مرۆڤایەتی لەمەڕ ڕاگەیاندنی بەڵگە دڵنیاکەرەوەکان لەسەر
پرسەکانی مافی مرۆڤە کە لە دەورانەکانی دیرۆکی دواتر زیاتر دەگونجا،
هەتا باڵوکردنەوەی بەڵگە نێودەوڵەتییە کاریگەرەکان .هۆکاری سەرەکیی
ئەوەش تێوەگالنی جیهان لە دوو شەڕی قورس و گرانی یەکەم لەنێوان
ساڵەکانی  ١٩١٨-١٩١٤و شەڕی دووهەم لە ساڵەکانی نێوان ١٩٤٥-١٩٣٩
بوو کە وەک سەردەمی کاریگەری سەدەکانی نێوەڕاست ،هەرچەندە کە
تێیدا لەبواری مافی مرۆڤییەوە گۆڕانکاری زۆر بەرچاو نەهاتە ئاراوە،
بەاڵم زەمینەی لەباری بۆ دەورانی دوای خۆی چەوڕێژ کرد.
جیلی دووهەمی مافەکانی مرۆڤ لەم چاخەوە دەست پێ دەکا .پەیامی
فرانکڵین ڕوزوێڵت ،سەرکۆماری ئەوکاتی ئەمریکا لە ١٦ی ژانوییەی
 ١٩٤١بۆ کۆنگرە و وەبیرهێنانەوەی پێویستی هەبوونی سەرجەم
تاکەکانی جیهان لە چوار ئازادی سەرەکی (ئازادیی بەیان ،ڕاگەیاندن
(چاپەمەنی) ،دەرباز بوون لە ئاتاجی (نیاز) ،ئایین و مەڕامی سیاسی)
بە جیلی دووهەمی مافەیلی مرۆڤ دەژمێردرێن کە هەرچەندە دواتر
کەوتنە ژێرکاریگەریی شەڕی سارد و هەتا ڕادەیەکی زۆریش دامڕکا.
بەشێکی دیکە لە مافی ئابووری و کۆمەاڵیەتیی وەک مافی دابین کردنی
کۆمەاڵیەتی ،مافی کار و ئاستی بژێوی ژیان و پەروەردەی لەبار کە بە
گونجاندنی کاریگەری واڵتانی سۆسیالیستی لە دەقی جاڕنامەی جیهانی
مافەکانی مرۆڤ زیاد کرا ،لە پتەو کردنی ڕەوتی جیلی دووهەم قازانجی
خۆی هەبوو.

ه تۆڕی جیهانیی ئینتێرنێتدا:
ماڵپهڕی ناوهندیی حیزبی دێموکراتی کوردستان ،ڕۆژنامهی «کوردستان» ل 
www.kurdistanukurd.com
info@kurdistanukurd.com
www.kurdch.tv: Yahsat 1A @ 52.5° East MHz 11958

ئیمەیل و تهلهفوونی ڕۆژنامەی کوردستان:
info@kurdistanukurd.com
+9647501771202
ئیمەیل و تهلهفوونی تهشکیالتی نهێنی:
Tashkilat.kdp92@gmail.com
+9647508483312

polarization: Vertical -27500 FEc : 7/8
Radiodk59@gmail.com

سوودەکانی شەڕ
«ســوودەکــانــی ش ــەڕ» ،نووسینی ئــاری بــن موناشی و
وەرگێڕانی مامۆستا عەبدوڵال حەسەنزادە ،چاپ و باڵو بۆوە.
ئهم كتێب ه باس لە بهشێك ل ه ڕووداو ه مێژوویییەکانی
دەیەی٦٠ی ئێران دەکا و یهكێك ل ه بهڵگ ه ڕوون و ئاشكراكانی
خهیانهتی بهرچاوی كاربهدهستانی حكوومهتی ئاخوندیی
ئێران دهرههقی گهل و واڵتی ئێرانه.
وەک لە پێشەکیی کتێبەکەدا هاتوە :ئهم كتێب ه دهمامك ل ه
ڕوخساری ڕیاكاران ه و فێڵبازانه و گهندهڵیی كاربهدهستانی
حكوومهتی ئاخوندی دادهماڵن و به ڕوونــی نیشان دهدهن
ك ه مهالكانی حكوومهتی ئێران ،بۆ بهرپهرچدانهوهی هێرشی
عێڕاق بایی  ٨٠میلیارد دۆاڵر چهكوچۆڵەیان ل ه ئیسڕائیل
كڕیوه و بهشێكی گرنگی ئهو دراوهشیان ب ه قازانجی خۆیان

پاشقول داو ه و خستوویانهت ه حیسابی خۆیان ل ه بانكهكانی
دهرهوهی واڵت .هەروەها نووسهری ئهم كتێب ه بەڕوونی
ئاشكرای دهكــا ك ه بۆخۆی لهالیهن دهوڵـهتــی ئیسڕائیلهو ه
ڕاسپێردراو ه بۆ وهرگرتن و دانی تهنیا  ٥٢میلیۆن دۆاڵر ب ه
مهالكان بۆ ئازادكردنی بارمت ه ئهمریكایییهكان.
نێوهرۆكی ئهم كتێب ه داستانی تاڵی كۆمهڵێك تهڵهكهبازی
ب ه ڕواڵهت مهزههبیی ه ك ه شمشێریان لهبن عهبای مهزههبیی
خۆیاندا شاردۆتهو ه و بۆ دابینكردنی قازانج ه تاكهكهسی و
چینایهتییهكانی خۆیان ،دهبن ه داردهستی بێگانان و ب ه چهكی
ههڵخهڵهتێنی مهزههب ،نهتهوهیهكی پێشڕهو دهگهڕێننهو ه
قوواڵیی نهزانی و دواكهوتوویی سهدهكانی پێشتر و فڕێی
دهدهنه نێو تاریكستانی ههژاری و نهداری و بێبهشی.

«دیپلۆماسییتێرۆر»

«دیپلۆماسیی تــێــرۆر ،پالنی تــێــرۆری ڕێبەرانی حیزبی
دێموکرات» ناونیشانی تازەترین بەرهەمی چاپکراوی بەڕێز
عومەر باڵەکی ،ئەندامی دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموکراتی
کوردستانە.
ئەم کتێبە وێڕای باسێکی گشتی لە تێرۆریزمی دەوڵەتیی
کۆماری ئیسالمیی ئێران ،تایبەت لەسەر پەروەندەی تێرۆری
شەهید د .عەبدولڕەحمان قاسملوو ،و شەهید د .ســادق
شەڕەفکەندی ،دوو سکرتێری پێشووتری حیزبی دێموکراتی
کــوردســتــان دەوەســتــێ کــە وێ ــڕای چەند کــادرێــکــی دیکەی
ڕێبەریی حیزب لە ئوتریش ( )١٣٦٨و بڕلین ( )1371بە دەستی
تێرۆریستە نێردراوەکانی کۆماری ئیسالمی شەهید بوون.
وەک نووسەر لە پێشەکیی کتێبەکەیدا ئاماژەی پێ کردوە،
بیرۆکەی ئەم نووسینەی دەگەرێتەوە بۆ ئەوکاتەی کازمی
دارابــی داڕێ ــژەر و ئامادەکاری کــردەوە تێرۆریستییەکەی
ڕێستورانتی میکۆنووس دوای ئــازاد بوونی لە زیــنــدان و
گــەڕانــەوەی بۆ ئێران بیرەوەرییەکانی خۆی لە دوو توێی
کتێبێکدا لەژێر ناوی «نقاشی قهوهخانە» چاپ و باڵو کردەوە.
کاک عومەر باڵەکی دوای چاپ بوونی ئەم کتێبە لە زنجیرە
وتارێکدا کە لە ڕۆژنامەی “کوردستان”دا باڵو دەبوونەوە،
چەواشەکردنی ڕووداوی مێکونووس لە گێڕانەوەی کازم
دارابــیــی بــردە ژێــر پرسیار و پــارادۆکــس و ناتەباییەکانی
نێوەرۆکی بیروەرییەکانی ناوبراوی بە بەڵگە و دێکیۆمێنتەوە
خستە بەرچاو .تاوتوێ و بەدواداچوونی کار و بڕیارەکانی
پۆلیس و دەزگــای دادی ئەڵمان لە پــەروەنــدەی ناسراو بە
“مێکۆنووس”دا و هەڵسەنگاندنی لەگەڵ شێوەی مامەڵەی
دەزگــای دادوەریــی ئوتریش بەشێکی دیکە لە نێوئاخنی ئەم
کتێبە پێک دێنن.
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چریکەی بێستوون
حوسێن سەفامەنش یــەک لــە سیما نــاســراوەکــانــی
هونەری ئاواز و گۆرانی کوردییە .ئەو هونەرمەندە بوێر
و گەل خۆشەویستەی کورد ساڵی ١٣٥٥ی هەتاوی لە
پارێزگای کرماشان مەڵبەندی مێژوو ئەوین لەدایک بووە.
لە دەورانــی خوێندنی سەرەتای هەستی خۆشەویستیی
گۆرانی ال دروست دەبێ و ،هومێدی تەمەن و خۆلیاکانی
ئەنوەر عەزیزیان
تێدا دەبینێتەوە .ئەم ئــارەزووە ڕەنگینە حوسێن قووڵتر
پەلکێشی گۆرەپانی ئاواز و مۆسیقا دەکا .وەک بۆخۆی
دەڵێ دەنگی هونەرمەندی ئوستورەی کورد ناسر ڕەزازی دەبێتە سەرچاوە و
هەڵدەڕژێتە پێدەشتی هونەری سەفامەنشەوە و ڤەژەنی ئاواز لەو سیمایەوە
دەگەشێتەوە و ڕووحی پتر بە ناخی میلۆدی و زمانی گەلەکەیدا ڕۆ دەچی
و ،لە شنەی ئەم خەیاڵەوە تەیری هومێدی باڵ دەگرێ و لە شاری مەهاباد
دەگیرسێتەوە.
حوسێن سەفامەنش لە مەهاباد لەگەڵ هونەرمەندان موحسێن گوڵپەرست،
نەوزاد خەتات و الوک لەتیف ،ئاشنا دەبێ و یەکەم بەرهەمی هونەریی خۆی
بەناوی «خویشگە خاسەکەم» تۆمار دەکا کە دەبێتە مایەی دڵخۆشیی ئۆگرانی
هونەر .دەنگدانەوەی دەنگخۆشی زیاتر دەنەی حوسێنی الو دەدا و بە شوێن
بەستە و مقەامات و هۆنراوەدا دەخولێتەوە و ،وەک ئاشقێکی بێقەرار ئارامیی
لێ هەڵدەگیرێ و لە ڕاوێچکەی ئێوارانی خەوخەیاڵی بە دەوری ئەو سۆزەدا
دەسوڕێتەوە.
سەفامەنش ساڵی ١٣٧٩ی هەتاوی دەگەڕێتەوە کرماشان و لە تاالری
برق کونسێرتێک بە شێوازی پاپ پێشکەش دەکا ،ئەم جارەشیان سەرنجی
جەماوەر بۆ الی خۆی ڕادەکێشێ و چریکەی دەبێتە سەمفۆنیایەک و ئارامی
بە کۆمەڵگەی واڵتەکەی دەبەخشێ و بە ئەزموونێکی کامڵترەوە شۆڕ دەبێتەوە
نێو زەریای هونەر و سەر بە گێژاو و شەپۆلەکان دادەکا و لە ڕاز و لرفە
و هاوار و هەڕەشەیان تێدەگا و هیوایەتێکی گــەورەی تێدا بەدی دەکرێ.
بەمجۆرە ساڵی ١٣٨٥ی هەتاوی ئاڵبۆمی «ئێوارە» (غــروب) لە کازیوەدا
دەگەشێتەوە.

خەاڵتی فستیڤاڵی فیلمی شیکاگۆ بە شارام موکری درا
فیلمی «جنایت ب ـیدقــت» بەرهەمی
شـــارام مــوکــری ،دەرهــێــنــەری کــوردی
خەڵکی شاری کرماشان ،لە فێستیڤاڵی
نێونەتەوەیی فیلمی شیکاگۆ ،خەاڵتی
«هۆگۆی زیو»ی بەدەست هێنا.
ئــەو فیلمە لــە ٥٦ـــەمــیــن فێستیڤاڵی
نێونەتەوەیی فیلمی شیکاگۆ پیشان درا
کە لە ڕۆژانــی ٢٣ی ڕەزبــەر هەتا ٤ی
خەزەڵوەر لە ویالیەتە یەکگرتووەکانی
ئامریکا بەڕێوە چوو .ئەمە دووهەمین
خەاڵتە کە لە فێستیڤاڵە جیهانییەکان
دەدرێ بــەو فیلمە« .جنایت بیدقت»
پێشتریش خەاڵتی باشترین سیناریۆی
ئۆرجیناڵی ئەنجومەنی ڕەخنەگرانی
سەربەخۆی لە ڤێستیڤاڵی «ڤێنیز» لە
واڵتی ئیتالیا وەدەست هێنابوو.

«شارام موکری» لەدایکبووی مانگی گەالوێژی ساڵی ٥٧ی هەتاوی لە کرماشانە و
ساڵی ٩٠ی هەتاوی یەکەم چاالکیی خۆی لە کورتە فیلمی فارسیی «طوفان سنجاقک»دا
دەست پێ کردوە.

«نانی پیرۆز» چووە پێشبڕکێی فیلمی «ئیدفا»
«نانی پیرۆز» لە دەرهێنانی خوالێخۆشبوو «ڕەحیم زەبیحی» و لە
بەرهەمهێنانی «توورەج ئەساڵنی» لە بەشی پێشبڕکێی سی و سێیەمین
خولی فیستیڤاڵی نێوەدەوڵەتی فیلمی «ئیدفا»ی هۆڵەند ،گرینگترین
فیستیڤاڵی فیلمی دیکۆمێنتاریی جیهان وەرگیرا.
فیلمی دیکۆمێنتی «نانی پیرۆز» ( )Holy Breadدوایین بەرهەمی
سینەماکاری کۆچکردووی کــورد «ڕەحیم زەبیحی»یە و یەکەمین
بەشداریی نێودەوڵەتیی خۆیدا بە نوێنەرایەتی سینەمای ئێران ،لە بەشی
پێشبڕکێی «فیلمە نیوە بڵیندەکانی ئەم فستیڤاڵەدا پیشان دەدرێ.
ڕەحیم زەبیحی ساڵی  ١٣٥٠لە شاری بانە لەدایک بووە و ماوەی 20
ساڵ لە بواری هونەرە شانۆییەکان وەکوو دەرهێنەر و شانۆنامەنووس چاالکی کرد و ساڵی  ١٣٨١یەکەمین کورتە فیلمی خۆی
بە ناویی «هاوار» بەرهەم هێنا« .ساتەالیت»« ،دەرچوون»« ،کۆتایی شەڕ»« ،دڵەڕاوکێ»« ،پیاوێک کە چوو بۆ سەیران» چەند
بەرهەمێکی دیکەی ئەو هونەرمەندە کوردە کۆچکردووەن.
ئەم دەرهێنەرە کوردە ئێوارەی رۆژی هەینی ١٦ی سەرماوەزی  ١٣٩٧لە تەمەنی  47ساڵیدا لە جادەی گوندی «نێزەڕۆ»ی بانە
لە ڕووداوێکی هاتوچۆی گوماناویدا گیانی لەدەست دا.

لە درێژەی ئەم چاالکیە هونەرییانەدا لە زۆربەی شارەکانی کوردستان و
ناوەندی ئێران کۆ ڕ و کۆنسرت دەگێڕێ و لە فستیڤاڵی مووسیقیی سوننەتیی
شــاری تــاران خەالتی یەکەم بە دەســت دێنێ ،پاشان سروشتی واڵتەکەی
بێشکەی ئارامی ڕادەژێنێ و باکڕاوەندی تێروتەسەل لە ژێی ساز و پەردەی
مووسیقا و ئاوازی گەلەکەی دەبنە تریفەی ئەستێرە و هەیبەتی نیشتمانەکەی
زینەتی گۆرانی و تەحریری سۆزی دەگەشێنێتەوە .ئیتر شەوارەی ترس و
تۆقان شەفەقی گلێنەی پێدانایە و ،ڕۆچنەی ئاسۆی داناپۆشێ و وەک سروەی
بەیانیی زاگڕۆس لە زمانی شیرینی لەکی ،کەڵهوری ،سۆرانی ،هەورامی و،
کرمانجیەوە دەشنێتەوە.
هونەری حوسێن ناسنامەی نیشتمانێکە ،کە میراتگری مێژوی گاتاکانی
زەردەشـــت و سیمای شارستانیەتی کــەونــارای یارسانە کە لە ژێیەکانی
تەلموورەوە دەنوێنێ ،ئەو گەلەی ماد لە ئاوێنەی ڕواڵەتیدا دەدرەوشێتەوە،
دەستی پێ لە شکۆی خۆی هەڵناگیرێ و ناهێڵی گەردەلولی پیالن و دەهۆی
داگیرکەران دیمەنی سروشتی بشێوێنێ و ڕۆڵەی واڵتپارێز و تۆرەمەی لە
خوێنی خۆی دەخاتەوە .سەفامەنش لە گرکانی الوژەی ئەم ئاهورایەوە سەری
هەڵداوە و ،هەستی لە فۆڕم و نەوای مێژووی سەرسەخت و لە ئاونەچووی
سیاچەمانەوە هەڵ قواڵوە و لە سەنگەری چیا و هەیبەتی کوردایەتیدا بااڵی
کردوە و ،دژ بە هەژموونیی چەوتی دەسەاڵت و بنەبڕ کردنی قەاڵفەتی ئازادی
ڕاساوە و حاشا لە پاوانخواز نەریتییەکان دەکا و لە ڕوانگەی یاساییەوە بۆ
مافی ڕەوای دەڕوانێ و هانا دەباتە بەر ویژدانی مرۆڤایەتی و داوای تەبایی
جیهان دەکا و ،بانگەوازی ئاشتیخوازانەی گەلەکەی دەسەلمێنێ.
وەک ئاشکرایە ماوەی چل ساڵە کۆماری ئیسالمی بە هەموو جورێک دژی
زمان و هونەری گەلی کورد وەستاوەتەوە و بە هەر چەشنێک بۆی کرابی،
لە هەوڵی سرینەوەی مێژووی واڵتی کورداندا بووە ،بەاڵم هونەرمەندان و
ئەدیبانی ئەم زێدە زێڕینە مۆڵەتی پاستاوکردنی خاکەکەیان بەو دەسەاڵتە
مرۆڤکوژە نەداوە و زمان و هونەریان لە قەوارە و شکۆی خۆیدا هێشتۆتەوە
و ،لە باشووری ڕۆژهەاڵتی خۆشەویستدا هەروا لە گەشەکردندایە ،ئەوینی
ئەم ڕێبازە پیڕۆزی خۆی پاراستوە و ،بۆ وەدیهێنانی ئامانجەکانی گەوە و
تەرت و هەڵەمووتەکانی بڕیوە و بەرەو لووتکەی هیواکانی هەڵکشاوە ،بۆیە
ئاسۆی لێ نزیکە و تیشکی خۆری تێڕژاوە.
ئەم هۆنەرە تەنیا لە خەیاڵ و وشەدا ڕەسالەتی کۆ ناکرێتەوە و ڕستەی
کورتی ئەم بابەتەش دەستی بە باڵی هەڵناگا و قامووسی زمان و هەستی پێ
نانووسرێ و ڕازی دڵی ناکاتەوە ،هەر ئەوەندی لێدەزانێ بەرامەی ئەو تۆپە
گوڵە چوار سنووری داگرتوە و ڕەنگی هەڵگورد و ،کوچکەڕەش و ،بێستوونی
لێ نیشتووە.

