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جەلالد: دەبێ سپاسم بکەن کە خەڵکم کوشتووە
ئێران  بۆ  دانــدراو  سەرۆک کۆماری  ڕەئیسی،  برایم 
دوای  پرێس کۆنفڕانسی  یەکەم  لە  دووشەممە  ئەمڕۆ 
شانازی  ڕایگەیاند،  هەڵبژاردنەکاندا  ئاکامی  ڕاگەیاندنی 

بەو جینایەتانەوە دەکا کە کردوونی.
ڕەئیسی لە قسەکانیدا ئیدیعای کرد ماف زانە و ئەوەی 
مافی  لە  پارێزگاری  بۆ  هەمووی  کردوویەتی  ئێستا  تا 
مرۆڤ بووە، بۆیە سەبارەت بە کار و کردەوەکانی دەبێ 

سپاسی بکرێ و ڕێزی لێ بگیردرێ.
 ڕەئیسی لە کاتێکدا شانازی بە جینایەتەکانی لە دەیەی 
شەست و دواتریش دەکا کە ڕۆژی شەممە، ڕێکخراوی 
نێونەتەوەیی لێبوردن لە بەیاننامەیەکدا داوای لە واڵتانی 
ئەندام لە شووڕای مافی مرۆڤ کرد لە پێوەندی لەگەڵ 
سەرۆک کۆماری نوێی ئێراندا هەڵوێستیان هەبێ. ئاگنێس 
لێبوردن  نێونەتەوەیی  ڕێکخراوی  سەرۆکی  کاالمارد، 
دژی  جینایەت  بە  سەبارەت  ڕەئیسی  ئیبراهیم  گوتی: 

دەست تێداهەبوون  هــەروەهــا  و  کردوویەتی  کە  مرۆڤایەتی 
زیندانیانی  شوێن بزرکردنی  و  کوشتن  ئەشکەنجە،  گرتن،  لە 
نابێ  بــۆیــە  بـــدرێ؛  بــکــرێ و ســزا  سیاسی دەبـــێ دادگــایــی 
پارێزراویی سەرۆک کۆماری تاوانەکانی ئەومان لەبیر بباتەوە.

هەڵبژاردنەکانی  لەمەڕ  ئیسالمی  کۆماری  ڕاگەیەندراوەکانی  ڕەسمییە  ئامارە 
ــووە. ئــامــارە  ــ ــێــن ئــاســتــی بــەشــداریــی خــەڵــک ســەتــا ٤٨ ب ســـەرۆک کـــۆمـــاری دەڵ
سەربەخۆکانیش دەڵێن ئاستی بەشدارییەکان لە سەتا ٣٠ی نەترازاوە، هاوکات پتر 
لە چوار میلیۆن دەنگیش باتڵ کراوە کە زیاتر لە سەتا ١٣ی ئەو دەنگانە بووە کە 

ژمێردراون.
هەڵبژاردنەکانی خولی سێزدەهەمی سەرۆک کۆماریی ئێران لە نێوخۆ و دەرەوەی 
ئێران لەگەڵ بایکۆتێکی بەربەرین بەرەوڕوو بۆوە، بە ڕادەیەک کە ئاستی بەشداری 
لە هەندێک ناوچەی وەک پارێزگای سنە کەمتر لە سەتا ٢٥ بووە. مهەندیسی بوونی 
ناڕەزایەتییە  سەرکوتی  ئــازاد،  هەڵبژاردنی  نەبوونی  ئێران،  لە  هەڵبژاردنەکان 
و  ئابوورییەکان  قەیرانە  چــارەســەری  لە  حکوومەت  ناکارامەیی  مەدەنییەکان، 

کۆمەاڵیەتییەکان هۆکاری سەرەکیی نەچوونە سەر سندووقەکانی دەنگدان بووە.
پێشتر  کە  لەکاتێک دایە  هەڵبژاردنەکان  لە  خەڵک  بەشداریی  کەمیی  زۆر  ئاستی 
عەلی خامنەیی، ڕێبەری ڕێژیم گوتبووی کە دەنگ نەدانی خەڵک بە مانای بێ متمانەیی 
لە  لە نیزامی سیاسیی واڵتە. خامنەیی هەروەها پێشتریش  خەڵک و پشت کردنیان 
ساڵی ١٣٨٠ بە ئاماژە بە هەڵبژاردنەکانی سەرکۆماریی ئەمریکا گوتبووی: »مایەی 
تا  لە هەڵبژاردنی سەرۆک کۆمارەکەیدا سەتا ٣٥  نەنگ و سەرشۆڕیی واڵتێکە کە 

سەتا ٤٠ی خەڵک بەشدارن.«

لە کۆبوونەوەی سەرۆکەکانی ناتۆدا کە لە بڕووکسێل گیرا، ڕاگەیەندرا کە قەت 
هەموو چاالکییە  دەبێ  ئێران  و  کەوێ  ئەتومیی دەست  ئێران چەکی  نادەن  ڕێگە 

مووشەکییەکانی ڕابگرێ.
واڵتانی ئەندام لە ناتۆ پێداگرییان کردووە کە ئێران دەبێ هەموو ڕێوشوێنەکانی 
بەرجام ڕەچاو بکا و بەیاننامەکەی لەجێدا کۆماری ئیسالمیی سەبارەت بە پشتیوانی 

و پڕچەک کردنی میلیشیاکانی ناوچە وریا کردەوە.
بەیاننامەی سەرۆکایەتیی ناتۆ دوو ڕۆژ دوای بەیاننامەی حەوت واڵتی پیشەسازیی 
ئێرانی  ئیسالمیی  بوویەوە. کۆبوونەوەی واڵتانی G7یش کۆماری  دنیا G7 باڵو 
ناوچە  تێرۆریستییەکانی  میلیشیا  کۆک وپۆشتەکردنی  و  یارمەتیدان  بە  سەبارەت 
چەکی  بەرهەمهێنانی  ویستبوو  ئێرانیان  ڕێژیمی  لە  هاوکات  کردبوو،  مەحکووم 
کۆمەڵکوژ و هەموو چاالکییە مووشەکییەکانی ڕابگرێ. مەحکووم کردنی کۆماری 
خاڵێکی  واڵتە  لەو  مرۆڤ  مافی  سیستماتیکی  پێشێلکاریی  بە  سەبارەت  ئیسالمی 
دیکەی هەر دوو کۆبوونەوەکەی سەرۆکایەتیی واڵتانی ئەندام لە ناتۆ و G7 بوو. 
وریاکردنەوەی واڵتانی ڕۆژئاوا هاوکات لەگەڵ بەڕێوەچوونی وتووێژەکانی ڤییەن 
لەبارەی ساغبوونەوە لەسەر کێشە چارەسەرنەکراوەکانی نێوان ئێران و کۆمەڵگەی 
و  ڕێژیم  مووشەکییەکانی  و  ئەتومی  چاالکییە  لە  بریتین  بەشێکیان  کە  جیهانی، 

دەستێوەردانەکانی لە کاروباری نێوخۆیی واڵتانی ناوچەدا.

کەماڵ کەریمی

درێژە لە الپەڕەی ٢

دەنگی بەرزی خەڵک 
بۆ تێپەڕین

 لە کۆماری ئیسالمی

ــی  ــ ــول ــ ـــــن خ ـــــزدەهـــــەمـــــی ســـــێ
هەڵبژاردنەکانی سەرۆک کۆماری 
ـــدا  ــە ٢٨ی جـــۆزەردان ل ــێــران  ئ ــە  ل
ــک کە  ــێ ــژاردن ــب ــەڵ ــوو. ه ــوە چـ ــەڕێ ب
ــەرەوە  ـ ــەوب ــەمـ ـ ــد مــانــگ ل ـــە چــەن ل
ــوو.  ــکــراو ب ــامــەکــەی چــاوەڕوان ــاک ئ
ــی  ــی ســەرەکــی ــک ــرێ ــژێ ــەرب ــەوەی ب ــ ل
ــم  ــی ــراه اب وەک  ـــزەکـــان  ـــارێ ـــەپ کـــۆن
رەئیسی لە مەیداندا دەمێنێتەوە و 
بۆ  پشتیوانی  دەبنە  دیکە  ئەوانی 
دەخـــوازێ،  خامنەیی  وەک  ــەوەی  ئ
بە  و  بەهێز  ــکــی  “ســەرۆک کــۆمــارێ
هەڵبژێردرێ”!  زۆرەوە  دەنگێکی 
ــژەی  ــــەوەش کــە ڕێـ ــەت ئ ــان ــەن و ت
بەشداربووان زۆر لە خوارێ دەبێ 
و جارێکیتر دەردەکەوێ کە خەڵک 
ڕێبەری  چاوەڕوانییەکانی  ــی  واڵم

خۆسەپێنی ڕێژیم نادەنەوە.
هەڵبژاردنەکاندا  لە  دەورە  لەم   
نەتەنیا بێ باوەڕیی خەڵک بە نیزام 
کاندیدا  درۆیینەکانی  بەڵێنە  و 
زۆر  ڕێژیم  دەستنیشانکراوەکانی 
ــی  ڕوون بە  تەنانەت  ــوو،  ب بەرچاو 
ــەی  ــورپ ــەخ دەرکـــــەوت تـــرس و دڵ
ڕێبەری کۆماری ئیسالمیش لەجێی 
خۆیدا بوو کاتێک بە نیگەرانییەوە 
ڕوو لە خەڵک دەکا و بە پاڕانەوەوە 
دەڵێ” ئەگەر کەمبوونی بەشداریی 
خەڵکمان هەبێ، لەوالوە زۆربوونی 
ــا “  ــێ” ی ــ ــان دەب ــم ــن ــاری دوژم ــش ف
ــک  ــارێ ــۆک ــی ه ــی ســپ ــگ ــەر دەن ــەگ ئ
ــە”.  ــەرام ــزام، ح ــی ــی ن ــ ــۆ الوازی ــێ ب ب
خامنەیی هەروەها باس لەوە دەکا 
لەسەر سەلیقەی  “ئیستا قسە  کە 

سیاسی نییە و ...

  سەروتار

پێویستیی دامه زراوه یه كی 

به رزی نه ته وه یی

 له  ڕۆژهه اڵتی كوردستان 
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 »سوارۆ«ی ئایشەگوڵ و
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٢8ی جۆزەردان

ڕێفڕاندۆمی »نا« بە کۆماری ئیسالمی بوو

ناتۆ: ئێران قەت نابێتە خاوەنی چەکی ئەتومیپتر لە نیوەی خەڵکی ئێران دەنگیان نەدا
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 درێژەی سەروتار

بە  لەوانەی کە  بەمجۆرە ڕوو  بکەن«.  بەشداری  ...  هەموو دەبێ   
بیانووی نەبوونی بەربژێری خۆیان قسە لە بەشداری نەکردن دەکەن، 
بە ئاشکرا دەڵێ کە بەشداریی خەڵک بۆ دەرخستنی ئاکامەکەی نییە، 
بەڵکوو تەنیا بۆ ئەوەیە کە بە دوژمنەکانی نیشان بدا کە خەڵکی ئێران 
ئێران  خەڵکی  کە  لەوەی  خافڵ  دەسەاڵتەکەیەتی.  و  نیزام  پشتیوانی 
کردووەتەوە  جیا  نیزامەکەی  و  ئەو  ڕیزی  لە  خۆیان  ڕیزی  لەمێژە 
خۆبەزلزانینەکانی  دەرخستنی  هۆکاری  ببنە  جارێکیتر  نایانەوێ  و 

بەرامبەر بە خەڵک و دنیای دەرەوە.
ئوپۆزیسیۆنی  هێزەکانی  بە زۆری  پێشتر  هەڵبژاردنەکانی  لە  ئەگەر 
ڕێژیم لە دەرەوە هەڵبژاردنەکانیان تەحریم دەکرد، ئەمجارە لە نێوخۆی 
بیانووی  بە  نیزامیش  بە  ــادار  وەف کەسایەتی  و  الیەن  زۆر  واڵتیش 
نەبوونی کاندیداتۆرێکی جێگەی باوەڕیان ڕایانگەیاند کە بەشداری لە 
هەڵبژاردنەکاندا ناکەن و لە تەبلیغات بۆ بەشداری لە هەڵبژاردن خۆیان 
کەوتنە  ئاشکرا  بە  کە  ئەوانەی  نەبوون  کەم  نێوەشدا  لەو  پاراست. 
ڕیزی تەحریمی هەڵبژاردنەکان و ئەم هەڵبژاردنەیان بە فەرمایشی لە 
قەڵەم دا. جگە لەوانەش یەکەم جار بوو کە خەڵکی ناڕازی لە ڕێژیم لە 
نیوخۆی واڵت بە بەرباڵوی و بەبێ ترس و دوودڵی دەنگی خۆیان بەرز 
کردەوە و لە کاناڵە ڕەسمییەکانی ڕاگەیاندن و پەیجە کۆمەاڵیەتییەکاندا 
گاڵتەجاڕییەکەی  هەڵبژاردنە  بۆ ڕیسواکردنی ڕێژیم و  بەرباڵوی  بە 
کەوتنەخۆ و بە هاواری نا بۆ کۆماری ئیسالمی هەڵوێستی خۆیان 
دەربڕی. هەر ئەم یەکدەنگییەش لە نێو خەڵکی ئێران و کەسایەتیی 
و الیەنە سیاسییەکاندا بوو کە ئەم ئاکامە جوانەی لێ کەوتەوە و بە 
پێچەوانەی ئیدێعای ڕێژیم و هەروەها دەستێوەردان لە ئامارەکاندا، بە 
کەمترین ڕێژەی بەشداری کردن لە چاو هەموو دەورەکانی پێشووتر 
کۆتاییان بەم نمایشە هێنا. بە چۆڵبوونی شوێنەکانی دەنگدان لە ڕۆژی 
دا  هەوڵی  زۆر  ئــاو،  سەر  کەوتبووە  پەتەی  کە  ڕێژیم  هەڵبژاردندا 
دەزگا  لە  بــەدرۆ  ڕێپۆرتاژی  و  فیلمی ساختە  باڵوکردنەوەی  بە  کە 
تەبلیغاتییەکانیەوە وا نیشان بدا کە خەڵک بە بەشدارییان لە هەڵبژاردن, 
بە دەم داواکاریی ڕێبەرەکەیانەوە چوون. بەاڵم ئاشکرابوونی فیلمە 
ساختەکانیان و وێنەی چۆل بوونی زۆربەی شوێنەکانی دەنگدان ئەوانی 
زیاتر ڕیسوا کرد. بەم شێوە هەڵوێستی لێبڕاوانەی خەڵک هەم ڕێگەی 
لە هەوڵی دەربڕینی مەشرووعییەتخوازی ڕێژیم گرت و لەو الشەوە 
بە دنیایان ڕاگەیاند کە » نا بە کۆماری ئیسالمی« تەنیا دروشمێک نییە 
و بڕیاری کۆتایی ئەوانە بۆ گەیشتن بە ئازادی و نەمانی ڕێژیمێک کە 
جگە لە ماڵوێرانی و برسی کردن و کوشتن و زیندان، شتێکی دیکەی 

بۆ ئەوان پێ نەبووە.
چوار  لە  کە  کوردستان  خەباتکاری  و  خۆڕاگر  خەڵکی  نێوەدا  لەم 
دەیەی ڕابردوودا زۆرترین جینایەتیان بەرامبەر کراوە، لە واڵمدانەوە 
فەرهەنگی،  کەسایەتییە   و  سیاسی  الیەنە  و  حیزب  داخــوازیــی  بە 
ڕۆشنبیریی و ئایینییە نیشتمانپەروەرەکان، بە تەحریمی هەڵبژاردن و 
نەچوونیان بۆ شوێنەکانی دەنگدان لە زۆربەی شار و شارۆچکەکانی 
کوردستان، بۆ جارێکی دیکە هەڵوێستی لێبڕاوانەی خۆیان بەرامبەر 
بە ڕێژیمێک کە تەنیا بە زمانی هەڕەشە و گرتن و کوشتن لەگەڵیان 
دا کە  نیشانیان  دیکە  دەدوێ، دەربــڕی. خەڵکی کوردستان جارێکی 
نابن و هەر فورسەتێک  تۆقاندن و زوڵم و زۆر  ئیرادەی  تەسلیمی 
دەقۆزنەوە بۆ دەربڕینی ڕای سەربەستیی خۆیان بەرامبەر ڕێژیمی 

کۆماری ئیسالمی.
ــی ئــەمــجــارەی  ــژاردن ــب ــەڵ ــەاڵم ئــەگــەر بــە گــشــتــی ئـــاوڕێـــک لــە ه ــ ب
پــڕۆژەی چەند  ئێران بدەینەوە دەردەکــەوێ کە  لە  سەرۆک کۆماری 
ئەنجام.  گەیوەتە  دەســەاڵت  یەکدەست کردنی  بۆ  خامنەیی  ساڵەی 
ئیستا ئیتر جگە لە دەزگا قانوونی و ناقانوونیەکانی دیکە هەر سێ 
دادوەری، مەجلیس و دەوڵەت کەوتووەتە  دامــەزراوە ڕەسمییەکانی 
بێگومان  خۆیەوە.  تەواوەتیی  دەسەاڵتی  و  ئوسوولگەراکان  دەستی 
موخالیفەکانیان  لــەوەی  نیگەرانی  بەبێ  ئوسوولگەراکان  لەمەودوا 
ئیسالمیترکردنی  بە  بۆ  خۆیان  بەرنامەکانی  دەڵێن  چ  نیزامدا  لەنێو 
حکوومەت لە نەوعی خۆیان دەبەنە پێش و، ئاکامی سەرەتایی ئەم 
تۆڕە  ڕاگەیاندن و  بەرتەسک کردنەوەی چاالکیی دەزگاکانی  کارەش 
کۆمەاڵیەتییەکان و هەرچەشنە تێکۆشانێکی ناڕەزایەتی و مافخوازانە 
دەبێ. بە بەدەستەوەگرتنی دەسەاڵتی دەوڵەت لەالیەن کەسێکی وەک 
ئێبراهیم ڕەئیسی کە کارنامەی چل ساڵەی لە ڕیژیمدا جگە لە ئێعدام و 
کوشتنی بەکۆمەڵی زیندانیانی سیاسی هیچ شتێکی دیکەی تێدا بەدی 
ناکرێ، نابێ چاوەڕوانی ئەوە بین کە خەڵکی ئێران ڕۆژێکی خۆش لە 
ژیانیاندا لەژێر سێبەری ئەم نیزامە و ڕێبەریی خامنەییدا بە خۆیانەوە 
ببینن. بەاڵم ئەمە تەنیا الیەنێکی مەسەلەکەیە و تەنیا حەز و خولیای 

دەسەاڵتداریی خامنەیی بەرەو ئەو ئاقارەی بردووە.
کۆماری  هاتنەسەرکاری  سەرەتای  سااڵنی  لە  ئەگەر  ئێران  خەڵکی 
ئیسالمی بە هۆکاری ئایینی و بوونی باوەڕیان بە خۆمەینی و دواتر 
بە بەشدارییان لە شەڕدا بە ناوی پاراستنی واڵت، سەر لەڕێ بوون 
لەوە گەیشتوون  لە مێژ ساڵە  ئیمام،  فەرمانەکانی  بۆ جێبەجێکردنی 
لە  بکا و جگە  ئەوان  ناتوانێ چارەسەری کێشەکانی  نیزامە  ئەم  کە 
قەیران خوڵقێنی و ماڵوێرانی کارێک بۆ ئەوان ناکا. ئەگەر پشتیوانی لە 
خاتەمی لە دەنگدانی ١٣٧٦ بە هومێدی چاکسازی و، ڕێپێوانی میلیۆنی 
»دەنگی من کوا؟« لە ساڵی ١٣٨٨ وەک چاوەڕوانییک بۆ باشتربوونی 
شێوازی دەسەاڵت دابنێین، خۆپیشاندانەکانی ساڵەکانی ١٣٩٦ و ٩٨ 
دەریانخست کە خەڵک هومێدێکیان بە ڕێژیم نەماوە و ڕێگەیەک جگە 
لە بەربەرەکانێ و هەوڵدان بۆ گۆڕینی ئەم ڕێژیمە لەبەردەم خۆیاندا 

نابینن. 

***

هەینی،  ڕۆژی  ــرا،  دەکـ ــاوەڕوان  ــ چ ــەروەک  هـ
هەتاوی،  ١٤٠٠ی  ــی  جــۆزەردان ٢٨ی  ڕێکەوتی 
بە  کوردستان  و  ئێران  خەڵکی  زۆری  زۆربــەی 
و  پڕشکۆ  دەنگدان،  سندوقەکانی  سەر  نەچوونە 
لە  ئێرانیان  ئیسالمیی  کۆماری  ڕێژیمی  بێ وێنە، 
تەواوەتیی خۆیدا ڕەت کردەوە. بێ گومان ئەگەر 
بە  کە  دێ  و  شــار  شوڕاکانی  هەڵبژاردنەکانی 
خەڵک  بەشداریی   ئاستی  بردنەسەرێی  مەبەستی 
لەگەڵ هەڵبژاردنەکانی سەرکۆماری ڕێک خرابوو، 
ــاری  ــۆم ــۆ ســەرۆک ک ــەکــان ب ــبــژاردن ــەگــەڵ هــەڵ ل
هاوکات نەبا، ڕێژەی بایکۆت و خۆبواردنی خەڵک 
بەو  بەاڵم  دەبوو.  زیاتر  زۆر  هەڵبژاردنانە دا  لەم 
حاڵەش خەڵکی ئێران ئەم هەڵبژاردنەیان کرد بە 
ئێران  ئیسالمیی  کۆماری  و  دی  ڕێفراندۆمێکی 
ئەمجارە ]نا[یەکی بەهێزی لە خەڵکی لە وەرگرت.

کەسێکی  هێنانەپێشەوەی  چۆنیەتیی  لە  هــەر 
وەک ئیبراهیم رەئیسی کە ڕابردووی لەم نیزامەدا 
پشتیوانیی  تا  ئاشکرایە،  و  ڕوون  هەمووان  بۆ 
ڕکەبەری  وەالنانی  و  ناوبراو  له  نیزام  ڕیبەری 
نیگابانەوە،  شــوڕای  الیەن  لە  ناوبراو  بۆ  جیدی 
لە  سەرۆک کۆمار  وەک  ئەو  ناوی  کە  بوو  دیار 
بەاڵم  دەر.  دێتە  هەڵبژاردندا  بەناو  سندوقەکانی 
بەبەشداریی زۆر کەمی خەڵک، نەتەنیا دەسەاڵتی 
سەرکۆمار و دەوڵەتیان برده ژێر پرسیار، بەڵکو 

نیزامیان لە تەواوەتیی خۆیدا ڕەت کردەوە.
هەیە،  کوردستانەوە  بە  پێوەندیی  ئــەوەنــدەی 
ناوچەکانی  و  شار  وشیاری  و  مافخواز  خەڵکی 
لێبڕاونەتر  و  دیکە  جارێکی  بۆ  نیشتمانەکەمان، 
هەڵبژاردنەکانی  بەریندا  ئاستێکی  لە  هەمیشە،  لە 
سەرۆک کۆمارییان بایکۆت کرد. ئەگەر هەڵوێستی 
بایکۆتی هەڵبژاردنەکان و ]نا[ گوتن به تەواویەتی 
لە  زۆرێک  بۆ  ئێران،  ئیسالمیی  کۆماری  نیزامی 

حیزب و الیەنە سیاسییەکانی کوردستان!
هاونیشتمانییە بەڕێزەکان!

له   مەتینا  چیای  ڕێگای  ســەر  ــەی  ــ ڕووداوەک
کە  دهــۆك  پارێزگای  به   ســه ر  ئامێدیی  ــه زای  ق
لەدەستدانی ٥ پێشمەرگە و برینداربوونی چەند 
پێشمەرگەی دیکەی لێ کەوتەوە، هەموو خەڵکی 

کوردستانی نیگەران کردووە.
ناسک  هەرە  بارودۆخی  لە  کە  ڕووداوە  ئەم 
و هەستیاری ناوچەدا خوڵقاوە، چارەسەرکردنی 
بەجەرگداگرتن  ددان  ــی،  ــارام ئ بــە  پێویستیی 
هەموو  ــوازێ  دەخـ و  هەیە  لــەخــۆبــوردوویــی  و 
الیەنەکان بە هەست بە بەرپرسایەتیی نەتەوەیی 

و مێژووییەوە بەرەوڕووی ببنەوە.
ئەو  لەسەر  کوردستان  دێموکراتی  حیزبی 
و  کێشە  یەکالکردنەوەی  و  چارەسەر  باوەڕەیە 
ناکۆکیی نێوان هێز و الیەنە سیاسییە کوردییەکان 
تاکەبژاردەی هەر دەبێ وتووێژ و لێک تێگەیشتن 
بێت، غەیری ئەوە زیان و خەسارەکانی بەرۆکی 
هەر هەموو بزووتنەوەی کورد دەگرێ. هاوکات 
حیزبی دێموکرات پێی وایە پاراستنی سەروەری 
هەرێمی  بــەرژەوەنــدیــیــەکــانــی  و  دەســکــەوت  و 

بایکۆتی  ئاستی  لە   – ئێران  ناوچەکانی  و  شار 
بوو،  تازە  سیاسیی  دیاردەیەکی   – جــارەدا  ئەم 
و  هەڵوێست  جــۆرە  ئــەم  کوردستان  خەڵکی  بۆ 
ساڵەی   ٤٢ شانازیی  له  پڕ  پاشخانێکی  بڕیارە، 
هەیە. خەڵکی کوردستان لە یەکەمین ڕێفراندۆمی 
ئەم نیزامە بۆ دەنگ وەرگرتن بۆ یاسای بنەرەتیی 
هــەتــاوی  ١٣٥٨ی  خــاکــەلــێــوەی  ١٠ی  کــە  واڵت 
سیاسییانەی  و  ژیرانە  هەڵوێستی  چوو،  بەڕێوە 
تایبەت بە خۆیان گرتەبەر و به ناسینی ماهییەتی 
کۆنەپەرەستانەی و دژی دێموکراتیکی ئەم نیزامه، 
ئیسالمی  کۆماری  به  ]نا[یان  سەرەتاوە  لە  هەر 

گوت.
ســاڵ   ٤٠ ــە  ل ــر  ــات زی تێپەڕینی  دوای  ئێستا 
مێژووییەی  و  دروســت  هەڵوێسته  ئــەم  بەسەر 
سیاسییەکەی،  بزووتنەوە  و  کوردستان  خەڵکی 
ئاستی  لە  ئێران  خەڵکی  کۆمەاڵنی  ئەمجارەیان 
بەناو  سندووقەکانی  لە  ڕوویـــان  ســەراســەریــدا 
دەنگدان وەرگیڕا و هەڵوێست و پەیامی سیاسیی 
خــۆیــان بــەبــەرچــاوی دنــیــا بــە گــوێــی هــەمــووان 
شانازی  و  دڵخۆشی  جێی  ئەمە  کــە  ڕاگــەیــانــد، 

پێوەکردنه.
ئیبراهیم  وەک  کەسێکی  دەست نیشان کردنی 
باوەڕپێکراو  کە  ســەرۆک کــۆمــار  وەک  ڕەئیسی 
ڕێبەری  خامنەیی،  عەلی  دڵــخــوازی  مـــۆرەی  و 
نیزامه و پشتیوانیی باندی ئەمنیەتی و ئابووریی 
به  یارمەتی  لەوانەیە  پشته،  له  پاسدارانی  سپای 
یەکدەستکردنی نیزام بکا و ڕێژیم پێی وابێ لەم 
و  نێوخۆیی  قەیرانه  سەر  به  دەتوانێ  ڕێگایەوە 
و  خوێندنەوە  بــەاڵم  بێت،  زال  دەرەکــیــیــەکــانــدا 
یەکگرتووانەی  هەڵوێستی  توانی  کە  ئێرادەیەک 
لێ  ئەم واڵتەی  ڕۆژی ٢٨ی جۆزەردانی خەڵکی 
بکەوێتەوە - کە سەرەکیترین ئامانجی نەمانی ئەم 

کوردستان، ئەرک و بەرپرسایەتییەکە، کە لەسەر 
بەشەکانی  سیاسییەکانی  هێزە  و  حیزب  شانی 
بــارودۆخــەدا  لــەو  بۆیە  کوردستانیشە.  دیکەی 
کە هێشتا پرسی کورد لە هیچ کام لە بەشەکانی 
کوردستان بە ئاکام نەگەیشتووە و لە باشووری 
کوردستانیش ئەو ئاکامە دڵخواز و جێی دڵنیاییەی 
وەرنەگرتووە، چارەسەری ناکۆکیی نێوان هێزە 

ڕێژیمەیە - بەرانبەر بەم دەسەاڵتە تەواویەتخواز 
و دیکتاتۆرە، گوڕ و تینێکی تازەی بە بزووتنەوەی 

ئازادیخوازانەی گەالنی ئێران بەخشیوە. 
و  گــشــتــی  تێگەیشتنه  ــەم  ئـ ــی  ــوون ــب دروســت
وێــڕای  پێویستە  کــە  دەرفەتێکە  جــەمــاوەریــیــە، 
ــیــەت و  ــری بــەهــێــزکــردنــی، بــە دروســـتـــی مــودی
ڕێبەری بکرێ. کە ئەمەیان ئەرکی هێز و الیەنە 
شوێندانەرەکانی  کەسایەتییە  و  سیاسییەکان 
دە  مــاوەی  لە  النیکەم  بزووتنەوەیەیە.  ئەم  نێو 
ــردوودا کــەم نــەبــوون ئەو  ــ بۆ پــازدە ساڵی ڕاب
ڕێبەرییەکی  نەبوونی  هۆی  به  کە  دەرفەتانەی 
متمانەپێکراو و واڵمــدەرەوە، لە کیس چوون و، 
لەم سۆنگەیەوە خەڵک تووشی بێهیوایی بوون. 
ئێستای خەڵک  ئازادیخوازیی  بزووتنەوەی  بۆیە 
لە ئێران دژ به کۆماری ئیسالمی، پێویسته ئەم 
کەمایەسییە چارەسەر بکا و، ئەگەر ئەوە نەکرێ 
دەرفەتەکان هەر دێن و ئاکامێکی دڵخوازیان لێ 

دەستەبەر ناکرێ.
هەر لەم پێوەندییەدا خەڵکی کوردستان و حیزب 
و الیەنە سیاسییەکانی کورد که چەند هەنگاوێک 
لە پێشترن، پێویستە به خوێندنەوەیەکی دروست 
دەرفەتێکی  هەر  لە  پێشهاتەکان،  و  ڕووداو  لە 
گونجاودا ئامادە بن و لە پێناو دەستەبەرکردنی 
مافە نەتەوایەتییەکانی خۆیاندا زیاتر لە هەمیشە 

یەکدەنگ و یەکگرتوو بن.
حیزبی دێموکراتی کوردستان که زیاتر لە ٤٠ 
ئازادییەکانی  و  ماف  دەستەبەرکردنی  بۆ  ساڵە 
خــەڵــکــی کــوردســتــان بــۆ ئــێــرانــێــکــی ئــــازاد و 
ئێراندا  ئیسالمیی  کۆماری  دژی  لە  دێموکراتیک 
یەکەم الیەنی سیاسیی کورد و  خەبات دەکا و 
ئێرانی بووە کە بە بایکۆتی ڕێفراندۆمی ١٣٥٨ی 
هەتاوی، ]نا[ی به بوون و ماهییەتی ئەم نیزامە 
گوتووە، هاوکاریی و هاوپێوەندیی نێوان الیەن و 
کەسایەتییەکانی ئۆپۆزیسیۆنی کۆماری ئیسالمی 
لەگەڵ  پێوەندی  لە  پێویست دەزانێ و  به  ئێران 
نێوان  بــەکــردەوەی  هاوکاریی  و  یەکگرتوویی 
ئــێــران،  لــە  کوردستانییەکان  الیــەنــه  و  حــیــزب 

ئامادەیی خۆی ڕادەگەیەنێ.
بینیمان  لە خەڵکی کوردستان  دواجار ئەوەی 
لە  دیکە  شۆڕشگێڕانەی  بەهێزی  ئیرادەیەکی 
بوو.  مافخوازانەیان  خەباتی  مێژووی  ڕەوتــی 
یەکگرتووانەی  ئیرادەی  و  سیاسی  ژیریی  ئەم 
خەڵکی کوردستان وزە و سەرمایەی بەبایەخی 
و  کوردستانە  ڕۆژهەاڵتی  لە  کورد  خەباتگێریی 
حیزبی دێموکراتی کوردستان بە چاوی قەدر و 

پێزانینەوە لێی دەڕوانێ.

حیزبی دێموکراتی کوردستان
دەفتەری سیاسی

٣٠ی جۆزەردانی ١٤٠٠

سیاسییەکانی کورد بە هەر ڕێگەیەکی دی جیا 
بەرەوڕووی  و خەسارەکانی  زیان  وتووێژ،  لە 

تەواوەتیی پرسی کورد لە ناوچە دەبێتەوە.

سکرتاریای حیزبی دێموکراتی کوردستان
٢٠٢١/٦/٦

ژیریی سیاسی و ئیرادەی یەکگرتووانەی خەڵک
 سەرمایەی بەبایەخی خەباتگێڕی لە ڕۆژهەاڵتی کوردستانن

ڕاگەیەندراوی سکرتاریای حیزبی دێموکراتی کوردستان 
لەسەر ڕووداوەکەی چیای مەتینا

 )ڕاگەیەندراوی دەفتەری سیاسیی حیزب لەبارەی بەڕێوەچوونی هەڵبژاردنەکانی 
سەرۆک کۆماری لە ئێران(

دەنگی بەرزی خەڵک 
بۆ تێپەڕین لە کۆماری ئیسالمی



ژماره : 801 3
     31ی جۆزەدانی  1400  _  21ی ژوئەنی 2021

لەسەر  کە  واڵتێک  هەر  ئیستادا  لە سەردەمی 
قــەراری  جیهان  سیاسیی  نەخشەی  ڕووبـــەری 
ــووە، دێــمــوکــرات بــن یــا غــەیــرە دێموکرات  گــرت
خاوەنی قانوونی نوسراون و سەرچاوەی هەموو 
قانوونێکە  واڵتانە،  لەو  هەرکام  لە  قانوونەکان 
ــاوی قانوونی بــنــەڕەتــی. بــە واتــایــەکــی دی  بــە ن
قانوونی بنەڕەتیی هەر واڵتێک بەرزترین بەڵگەی 
قانوونییە کە سەرچاوەی سەرەکییە بۆ داڕشتنی 
قانوونەکانی دیکە و پێناسەیە بۆ پێکهاتەی سیاسیی 
دەسەاڵت  کردنی  دابــەش  شێوازی  و  واڵتە  ئەو 
سیاسییەدا  پێکهاتە  لەو  خەڵک  جێگەوپێگەی  و 
شێوازی  بە  کە  کۆمەڵگەیانەی  لەو  دەدا.  پێشان 
دەســەاڵت  و  خەڵک  دەچــن  بەڕێوە  دێموکراتێک 
بە  واڵتــدا  حاکمییەتی  لە  خۆیان  پێگەی  و  جێگە 
باشی دەزانن، بەاڵم لەو واڵتانەی کە بە شێوازی 
پێکهاتەی  یان  بەڕێوە دەچن  دێموکراتێک  غەیرە 
ئیدئۆلۆژییەکی  لە  سەرچاوگرتووە  سیاسییان 
بنەڕەتی وا  قانوونی  بڕگەکانی  ئەسڵ و  تایبەتە، 
دادەڕێژن کە خەڵک لە بەرامبەر دەسەاڵتدا تەنیا 
لەنێو  مافیان  و  کــراوە  دەستنیشان  بۆ  ئەرکیان 
بڕگەکانی قانوونی بنەڕەتیدا ون کراوە. قانوونی 
بنەڕەتیی نیزامی کۆماری ئیسالمیی ئێران یەکێک 
بنەمای  لەسەر  کە  بنەڕەتییانەیە  قانوونە  لــەو 
ــاوەڕدار  ب فەقیهـ    ڕەهــای  ویالیەتی  ئیدئۆلۆژیی 
داڕێــژراوە  ئیمامی  دوازدە  شیعەی  مەزهەبی  بە 
و ئەگەر لە ئەسڵێکدا باسی مافی خەڵکی ئێرانی 
کردبێ، بێ ونەبێ لە ئەسڵی دواییدا بەربەستی بۆ 
داناوە. بە واتایەکی دیکە کاتێک چاو بە نێوەرۆکی 
قانوونی بنەڕەتیی کۆماری ئیسالمیدا دەخشێنین، 
کە  نییە  تیدا  ــی   ڕوون بڕگەیەکی  و  ئەسڵ  هیچ 
باس لە حاکمییەتی خەڵک بکا و ڕۆڵ و نەخشی 
و  بەرجەستە  تێدا  واڵتــی  ئیدارەدانی  لە  خەڵک 
ئاماژەیەکیش  جێیەک  لــە  ئــەگــەر  خــۆ  ــاربــێ،  دی
بووبێ، حەتمەن قانووندانەر بەربەستی بۆ داناوە 
کە  دێموکراتیکە  نیزامی  پێچەوانەی  بە  ئــەوە  و 
تێیدا ڕۆڵی بەردەوامی خەڵک لە ئیدارەدانی واڵت 
وکۆمەڵگە  کەسی  چارەنووسی  دیاری کردنی  و 
وەک  ــازادوە،  ئ هەڵبژاردنی  ڕێگای  لە  گشتی  بە 
بەرزترین ئامانج بۆ نیزامی سیاسی دێتە ئەژمار. 
لەم ڕووەوە دەگوترێ کە مافی ئازادیی هەڵبژاردن 
سەرەکییەکانی  بنەما  لە  یەکێک  خۆپااڵوتن  و 
بە  هەست  خەڵک  ڕێگایەوە  لەو  و  دێموکراسییە 
بەردەوامیی حاکمییەتی خۆی لە سیستمی سیاسی 
و ئیدارەدانی واڵت دا دەکا و لەو حاڵەتەدا خەڵک 
خۆی بە خاوەنی واڵتەکە دەزانێ و لە بەرانبەر 
چارەنووسی واڵت دا بەرپرسیارانە هەڵسوکەوت 

دەکا. 

 قانوونی بنەڕەتیی نیزامی کۆماری ئیسالمیی 
ئێران بەتاڵە لە بەها و بایەخەکانی دێموکراسی و 
لە هەمان کاتدا لە نێوەرۆکیشدا ئەسڵەکانی لە زۆر 
وای کردووە  ئەوش  هەر  ناتەبان،  پێکەوە  جێگادا 
کە لە ماوەی ٤٢ ساڵی ڕابردوودا گەالنی ئێران 
هەست بە بوون و ڕۆڵی خۆیان لە دەسەاڵتداری 

و بەڕێوەبردنی واڵتدا نەکەن.
ــردوودا و لە  ــ لــە مـــاوەی دوو حــەوتــووی ڕاب
کراوەکانی  و  ئازاد  ڕادەیەک  تا  باسە  پەراوێزی 
پێوەندیدار بە بەناو هەڵبژاردنی سەرۆک کۆماری 
شار  شــوڕای  هەڵبژاردنەکانی  هەمان کات  لە  و 
بە  ڕێژیم  پروپاگەندەی  دەزگــای  وگوندەکان دا، 
باڵوکردنەوەی مونازیرە و لێدوانی بەرەوڕووی 
ــاری کە  ــۆمـ ــەرکـ ــۆســتــی سـ بـــەربـــژێـــرەکـــانـــی پ
پەسندکراوی شوڕای نیگەهبانن ئەو دەرفەتەیان 
بەرنامەکانی  لە  باس  لــەوان  کام  هەر  کە  پێدرا 
کۆمەاڵیەتی  و  ئــابــووری  بوارەکانی  لە  خۆیان 
هەر  کە  وایکردبوو  ئــەوەش  بکەن.  سیاسیدا  و 
بەرووژێنن  بابەت  و  باس  کۆمەڵێک  لــەوان  کام 

ڕاکێشانی  بــۆ  نــوێ  و  کــۆن   بەڵێنی  و  وادە  و 
ئــابــووری،  پرسی  بکەن.  ڕیــز  خەڵک  سەرنجی 
مەدەنی و کۆمەاڵیەتییەکان و هەروەها  ئازادییە 
لەو  بەشێک  ئاینییەکانیش  و  نــەتــەوەیــی  مافە 
بە دوورودرێژی  بەربژێرەکان  بوون کە  باسانە 
بەڵێنیان  و  وادە  و خەرمانێک  دووان  لەسەریان 
هیچ  بنەڕەت ڕا  لە  دیــارە  کە  هەڵدانەوە.  لەسەر 
کەم  زۆر  بەشێکی  ناتوانن  بەربژێرانە  لەو  کام 
وەک  بکەن،  جێبەجێ  بەڵێنانەش  و  ــەول  ق لــەو 
ڕیز  بەڵێن  خەست و خۆڵتر  لەوە  زۆر  پێشتریش 
لە  چونکە  خـــراون.  پشتگوێ  دواتـــر  و  کـــراون 
سیاسی  ژیانی  وەزعییەتی  باش کردنی  ئەساسدا 
و ئابووریی خەڵک بە گشتی پێوەندی بە کۆمەڵێک 
فاکتەرەوە هەیە کە بەپێی قانوونەکانی ئێران، بە 
ئیسالمی  کۆماری  بنەڕەتیی  قانوونی  تایبەتی 
ئەگەر  هەتا  ــەدەرە  ب کەسانە  ئەو  دەسەاڵتی  لە 
هەر  یــا  ســەرکــۆمــاری  پۆستی  بەرپرسایەتیی 
دەزگای  یان  پارلەمان  وەک  پۆستەکانی  لە  کام 
و  بکەن  بتوانن چارەسەریان  هەبێ،  دادوەرییان 
ڕوونــە:  ئەمەش  هۆکاری  بدەنەوە.  لێ  ئاوڕیان 
ئیسالمیدا  کۆماری  نیزامی  لە  الیــەک  لە  چونکە 
دەسەاڵت بەپێی ئەسڵەکانی قانوونی بنەڕەتیی ئەو 
نیزامە وا داڕێژراوە کە هەموو دەسەاڵتەکان لە 
پاوانی یەک کەسدا بە ناوی ڕێبەر )وەلی فەقیهـ( 
کۆ بۆتەوە کە لە ئەسڵی ١١٠ی قانوونی بنەڕەتیدا 
لە  لە ١١بڕگەدا دەست نیشان کراون؛  بە ڕوونی 
ئەسڵەکانی  لە  هیندێک  بەپێی  دیکەشەوە  الیەکی 
ئێران  خەڵکی  لە  بەرچاو  بەشێکی  قانوونە  ئەو 

لە مافی خۆبەربژێر کردن بۆ بە دەستەوەگرتنی 
یەکێک لە پۆستەکانی بەڕێوەبەریی واڵت بێبەش 
و  ڕێبەری  دا   ٥ ئەسڵی  لە  نموونە:  بۆ  ــراون.  ک
ئیمامی  سەرهەڵدانی  هەتا  واڵت  سەرۆکایەتیی 
زەمان دەسپێردرێ بە کەسێک کە پێگەی ئایینی 
و  هەبێ  ئیمامیی  دوازدە  شیعەی  مەزهەبی  و 

بە ڕوونی دەڵێ: دینی ڕەسمیی  لە ئەسڵی ١٢دا 
واڵت ئیسالم ومەزهەبی ڕەسمی شیعەی دوازدە 
ئیمامییە و پێداگرە لەسەر ئەوەی کە ئەو ئەسڵە 
هەتاهەتایە نەگۆڕە.  یان لە ئەسڵی  ١٧٧دا کە باس 
لە پێداهاتنەوە بە نیوەرۆکی قانوونی بنەڕەتی دەکا، 
سەرلەنوێ وەبیرمان دێنێتەوە کە ئەو ئەساڵنەی 
بە دین و مەزهەبی ڕەسمی و  پێوەندییان هەیە 
بوونی ویالیەتی ڕەهای فەقیهـ قابیلی گۆڕان نیین 
و تاهەتایە هیچ ئاڵوگۆڕێکیان بەسەردا نایە. ئەو 
و  الیەک  لە  ڕەسمی  دینی  بوونی  حاڵێک دایە  لە 
بەشێکی  دیکەوە  الیەکی  لە  ڕەسمی  مەزهەبی 
لە مافی خۆپااڵوتن بۆ  ئێران  لە خەڵکی  بەرچاو 
هەر پۆستێک کە بەشێوەی هەڵبژاردن کەسێکی 

بۆ دەست نیشان بکرێ، بێبەش کردووە.
بنەڕەتیی  قــانــوونــی  و١١٤ی   ٦٢ ئەسڵی  لــە 
نیزامی کۆماری ئیسالمیدا کە باس لە هەڵبژاردنی 
ــی مــەجــلــیــســی شــــوڕای ئــیــســالمــی و  ــەران ــن ــوێ ن
دەنگی  بە  هەڵبژاردن  دەڵــێ:  دەکا  سەرکۆماری 
لە  هەرچەند  دەچێ.  بەڕێوە  ڕاستەوخۆی خەڵک 

دوو  ئەو  نێوەرۆکی  سەرەتاییدا  خوێندنەوەی 
خەڵکین،  و  دێموکراتیک  زۆر  بەڕواڵەت  ئەسڵە 
واتە ئەوە خەڵکە لە ڕێگای هەڵبژاردنی نوێنەرانی 
خۆیەوە لە بەڕێوەبردنی واڵتدا بەشداری دەکا، 
بەاڵم لە ڕاستیدا نێوەرۆکی ئەو دوو ئەسڵە بەپێی 
دەبێتەوە؛  بەتاڵ   )٥-١٢-١٧٧( ئەسڵە  سێ  ئەو 
چونکە خەڵکی ئێران ئازاد نین لە هەڵبژاردن و 
لوتکەی  پۆستەکانی  بۆ  خۆپااڵوتن  تایبەتی  بە 
ــان بــە مەزهەبی  ــاوەڕی دەســەاڵتــداری ئــەگــەر ب
ڕەسمیی کۆماری ئیسالمی و ڕێبەری ویالیەتی 
ڕهای فەقیهـ نەبێ. ئەوەتا نێوەرۆکی ئەسڵەکانی 
و  مەجلیس  نوێنەرانی  سوێندی  کە  و١٢١   ٦٧
ئەو  سەلمێنەری  کراوە  باس  تێدا  سەرکۆماری 
ئەسڵە  دوو  ئــەو  نێوەرۆکی  بەپێی  ڕاستییەن. 
چ  و  ئیسالمی  شــوڕای  مەجلیسی  نوێنەرانی  چ 
سەرکۆمار دەبێ پێبەند و باوەڕدار بە بنەماکانی 
کۆماری ئیسالمی و مەزهەبی ڕەسمیی واڵت و 
نێوەرۆکی قانوونی بنەڕەتی بن. لە هەمان کاتدا 
بنەڕەتیی کۆماری  قانوونی  بەپێی ئەسڵی ٩٣ی 
بەبێ  ئیسالمی  ــوڕای  شـ مەجلیس  ئیسالمی، 
ئێعتباری  نیگەهبان  شــوڕای  مەجلیسی  بوونی 
مەجلیسی  نوێنەرانی  حاڵێکدا  لە  نییە،  قانوونیی 
بــاس کــرا بە پێی  شــوڕای ئیسالمی هـــەروەک 
هەڵدەبژێردرێن.  خەڵکەوە  لەالیەن   ٦٢ ئەسڵی 
دەکــەن  ئــێــران  کۆمەڵگەی  نوێنەرایەتیی  ــە  وات
ڕاستەوخۆ  نیگەهبان  شــوڕای  ئەندامانی  بەاڵم 
ڕێبەرن  کــراوی  دەست نیشان  ناڕاستەوخۆ  و 
نییە.  خەڵکەوە  دەنگی  بە  پێوەندییەکیان  هیچ  و 

دەتوانین  سەرکۆمارییش  پۆستی  بە  سەبارەت 
بڵێین ئێعتباری دەنگی خەڵک هەر بەو ڕادەیەیە 
کە بۆ نوێنەرانی مەجلیس ڕەچاو دەکرێ چونکە 
بەپێی بڕگەی ٩ و١٠ لە ئەسڵی ١١٠ی قانوونی 
دەست بەکاربوونی  حوکمی  ئــێــران،  بنەڕەتیی 
البردنی  یــان  هــەڵــبــژاردن  دوای  ســەرکــۆمــاری 
واتا  ــە،  دای ڕێبەر  سەاڵحییەتی  لە  سەرکۆمار 
دەنگی خەڵک هیچ کاریگەرییەکی نییە و ئیعتبار 
ئیعتباری  ئەوەی  بەڵکوو  سەرکۆماری،  بە  نادا 

پێ دەدا ئیمزا و پشتگیری ڕێبەری نیزامە. 
ئەو  کــران  باس  لە ســەرەوە  نموونانەی  ئەو 
ئەوەی  لەگەڵ  کە  دەردەخـــەن  بۆ  ڕاستییەمان 
لە  ئیسالمی  کــۆمــاری  نیزامی  قــانــوونــدانــەری 
هەوڵی  بــنــەڕەتــیــدا  قــانــوونــی  جێگای  هێندێک 
بەرجەستە  خەڵک  نوێنەرایەتیی  ئەسڵی  داوە 
یەک  کۆماری  مانای  گەڵ  لە  ئەوە  بۆ  بکاتەوە 
دیکەی  ئەسڵەکانی  و  بڕگە  ــەاڵم  ب بکرێتەوە، 
قانوونی بنەڕەتی ئەسڵی نوینەرایەتیی خەڵکیان 
فکری  الیەنی  و  کــردۆتــەوە  بەتاڵ  تـــەواوی  بە 
ئەو  نــێــوەرۆکــی  ســەر  بــە  نــیــزام  ئیدۆلۆژیی  و 
قانوونەدا زاڵ بووە و بووەتە هۆکاری سەرەکی 
کــە هــەمــوو دەســەاڵتــەکــانــی نــیــزامــی کــۆمــاری 
ئیسالمی لە دەسەاڵتی یەک کەسدا کۆ بکرێنەوە. 
ئەو کەسەش بەپێی ئامانج و بەرژەوەندییەکانی 
خۆی و تێگەیشتنی لە دەسەاڵتداری و حوکمڕانی 
ئەسپی خۆی  ــردوودا  ڕابـ مــاوەی ٤٢ ساڵی  لە 
و  داوە  تاو  ئێراندا  دەسەاڵتداریی  مەیدانی  لە 
ڕێبەر  واتــە  کەسە  ئەو  بڕیاری  و  حوکم  بەبێ 
لە  ئــەوەی  و  ناکرێ  چارەسەر  کێشەیەک  هیچ 
نیگەهبان  شوڕای  بەربژێرەکانی  پڕوپاگەندەی 
ــران، هــەمــووی  بــۆ پۆستی ســەرکــۆمــاری گــوت

بەتاڵن لە ڕاستی.

لە نیزامی کۆماری ئیسالمیی ئێراندا
 ئاو لە سەرچاوەڕا قوڕاوە

١٤ی  مەڵبەندی  هەیئەتێکی  ــۆزەردان  جـ ١٩ی  چوارشەممە،  ڕۆژی 
زەید،  ئەبوو  بەڕێز  سەرپەرستیی  بە  کوردستان  نیشتمانیی  یەکیەتیی 
دێموکراتی  حیزبی  سیاسیی  دەفتەری  سەردانی  مەڵبەند  لێپرسراوی 
مامۆستا  بەڕێز  لەالیەن  نیشتمانی  یەکیەتیی  هەیئەیی  کرد.  کوردستانی 
عەبدوڵاڵ حەسەن زادە، کەسایەتی ناسراو و تێکۆشەری دێرینی حیزبی 
سکرتێری  جێگری  مــەولــوودی،  مستەفا  کاک  کوردستان،  دێموکراتی 

گشتیی حیزب و وەڤدێکی یاوەیان پێشوازییان لێکرا.
لەو دیدارەدا باس لە پێوەندیی و دۆستایەتی نێوان یەکیەتیی نیشتمانیی 
کوردستان و حیزبی دێموکراتی کوردستان و بناغەی ئەو دۆستایەتییە 
کرا کە لەسەر دەستی نەمران مام جەالل تاڵەبانی و دوکتۆر عەبدلڕەحمان 

قاسملوو دامەزراوە.
ئەو  لە دۆخی ئەمڕۆی کوردستان و  دیــدارەدا باس  ئەو  لە بەشێکی 
پێشهات و تەنگژانە کرا کە گەلی کورد لەگەڵیان بەرەوڕوویە. هەروەها 
کە  کرا  کورد  یەک هەڵوێستیی  و  یەکڕیزی  پێویستیی  لەسەر  پێداگری 
زامنی سەرەکیی سەرکەوتنی گەلەکەمانە و هەموو الیەک بە پەرۆش و 
خەمخۆرییەوە باسیان لە چارەنووس و داهاتوو و دۆزی ڕەوای گەلی 

کورد کرد.

ئیسالمیی  یەکگرتووی  شاندێکی  ــۆزەردان  جـ ١٥ی  شەممە،  ڕۆژی 
ئەبووبەکر کاروانی، مامۆستا  لە بەڕێزان مامۆستا  پێکهاتوو  کوردستان 
لێپرسراوی  مامەند  کاوە  کاک  و  پارلەمان  ئەندام  هەڵەدنی  ئەبووبەکر 
دەفتەری  سەردانی  کوردستان  ئیسالمیی  یەکگرتووی  کۆیەی  مەڵبەندی 
یەکگرتووی  شاندی  کــرد.  کوردستانیان  دێموکراتی  حیزبی  سیاسیی 
سیاسەتمەدار  حەسەن زادە،  عەبدوڵاڵ  مامۆستا  بەڕێز  لەالیەن  ئیسالمی 
دێموکراتی  حیزبی  هەیئەتێکی  و  حیزبەکەمان  دێرینی  تێکۆشەری  و 
کوردستان بە سەرپەرستیی کاک مستەفا مەولوودی، جێگری سکرتێری 

گشتیی حیزب پێشوازییان لێکرا.
بە دۆخی  پێوەندیدار  بابەتی سیاسی  کۆمەڵێک  لە  باس  دیــدارەدا  لەو 
کورد بەگشتی کرا و هەر کام لە بەشدارانی دیدارەکە ڕاوبۆچوونی خۆیان 
لەسەر بابەتە پێوەندیدارەکان دەربڕی. هەردوو الیەن لەسەر ئەو دۆخە 
هەستیارەی ئێستای کورد هاوڕابوون و پێیان وابوو کە پێویستە کورد 
و ڕێبەرانی کورد بە مشوور و خەمخۆرییەوە ئەو دۆخەی ئێستای کورد 

هەڵسەنگێنن و بە سیاسەتێکی حەکیمانە مامەڵەی لەگەڵ بکەن.

ڕۆژی ٢٨ی جۆزەردان خەڵکی تێکۆشەر و نیشتمانپەروەری کوردستان 
و  کۆماری  ســەرۆک  هەڵبژاردنەکانی  چاالکانەی  و  بەرین  بایکۆتی  بە 
ئیسالمییان  دژایەتیی سیاسەتەکانی کۆماری  شوڕای شار و گوندەکان، 
ڕزگاریخوازانەی  بزووتنەوەی  کە  سەلماند  جیهانیان  هەموو  بە  و  کرد 
گەلی کورد لە کوردستانی ڕۆژهەاڵت پێشەنگی خەبات و بەرەبەرەکانێیە  

لەگەڵ ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی ئێران.
ــەرەڕای هــەمــوو هــەوڵــەکــانــی ڕێــژیــم بــۆ هێنانی خــەڵــک بــۆ سەر  ســ
مافەکانیان  بە  باوەڕمەند  کۆمەاڵنی  وشیاریی  دەنگدان،  سەندووقەکانی 
هەموو هەوڵەکانی ڕێژیمیان بێ ئاکام هێشتەوە. بەپێی ئامارەکان و بەپێی 
ئەو ویدیۆ و وێنانەی کە لەالیەن ڕێکخستن و چاالکانی نێوخۆ، بەدەستمان 
گەیشتووە، ڕێژەی بەشداریی خەڵک لە کوردستان لە ئاستێکی زۆر کەمدا 
بووە و تەنانەت لە هێندێک لە شارەکانی کوردستانی ڕێژەی بەشداریی 
خەڵک لە ئاستێکی چاوەڕوان نەکراو کەم بووە. ئەمە لەکاتێک دایە بەگشتیی 

لە هەموو ئێران ڕێژەی بەشداری لە هەڵبژاردنەکان زۆر کەم بووە.
خەڵکی تێکۆشەر و نیشتمان پەروەری کوردستانی ڕۆژهەاڵت دیسان 
لە  سەرکەوتنە  ئەم  پیرۆزبایی  وێــڕای  خوڵقاند.  دیکەتان  حەماسەیەکی 
گەلی کورد و گەالنی ئێران و هەموو هۆگرانی ئازادی و دێموکراسی و 
یەکگرتووانە  ئیرادەیەکی  بە  کە  دا  نیشانتان  دیکە  دادپــەروەری جاریکی 
پەیامی ڕەدکردنەوەی کۆماری ئیسالمی و سیستمەکەیان بە ڕای گشتی 

گەیاند.

ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێران
١٤٠٠/٣/٢٩

سەردانی هەیئەتێکی
 یەکیەتیی نیشتمانیی کوردستان 
لە سکرتاریای حیزبی دێموکرات

سەردانی شاندێکی
 یەکگرتووی ئیسالمیی کوردستان
 لە سکرتاریای حیزبی دێموکرات

کوردستان و ڕێفراندۆمێکی دی

عومەر باڵەکی

ئیسالمیدا  کۆماری  بنەڕەتیی  قانوونی  نێوەرۆکی  بە  چاو  کاتێک 
لە  باس  کە  نییە  تیدا  ــی   ڕوون بڕگەیەکی  و  ئەسڵ  هیچ  دەخشێنین، 
حاکمییەتی خەڵک بکا و ڕۆڵ و نەخشی خەڵک لە ئیدارەدانی واڵتی تێدا 
بەرجەستە و دیاربێ، خۆ ئەگەر لە جێیەک ئاماژەیەکیش بووبێ، حەتمەن 

قانووندانەر بەربەستی بۆ داناوە
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پێویستیی دامه زراوه یه كی به رزی نه ته وه یی
 له  ڕۆژهه اڵتی كوردستان 

ــی نــه تــه وه یــی ڕۆژهـــه اڵتـــی  ــوێ ــنـــه وه ی ن بـــزووتـ
كۆماری  دوای  ده یــه  هه شت  نزیكه ی  كوردستان 
نشێوی  و  هـــه وراز  بڕینی  ــه ره ڕای  سـ كوردستان 
كه مئه ندام،  و  شه هید  ــه زار  ه ــان  ده ی دانــی  و  زۆر 
به خشینی توانا و وزه ی النیكه م سێ به ره له  الوانی 
ڕۆژهه اڵتی كوردستان، به ندكران و له  سێداره درانی 
نــه خــوازراو و  كــورد، كۆچی  تێكۆشه ری  هــه زاران 
هه زار  ســه دان  بگره   و  ده یــان  تاراوگه نشین بوونی 
له    ... و  ئابووری  مه زنده نه كراوی  زیانێكی  كه س، 
خاكی  ڕزگاریی  ئامانجی  به   گه یشتن  له   كــرده وه دا 

كوردستاندا ناكام ماوه ته وه . 
بێگومان  تــراژیــكــه   ــكــراوه  و  كــورت دیــمــه نــه   ــه م  ئ
له  مێشكی هه ر مرۆڤێكی  ئه م پرسیاره   ده بێ خێرا 
كورددا بخوڵقێنێ كه  هۆكاره كانی ئه م ناكامییه  چن؟ 
بــووه ؟  پــالن  خــاوه ن  و  به هێز  زۆر  داگیركه ر  ئایا 
كورد  بزووتنه وه ی  الوازییه كانی  پێوه ندییه دا  له م 
كامانه ن؟ ئایا دوای ئه م هه موو ناكامییه،  كاتی ئه وه  
كورد  بزووتنه وه ی  نێو  الیه نه كانی  كۆی  نه هاتووه  
و  ڕاوه ستن  تراژیكه دا  دیمه نه   ئه م  ئاوێنه ی  به ر  له  
له   كورد  بزووتنه وه ی  داهاتووی  له   قووڵ  بیرێكی 

ڕۆژهه اڵتی كوردستان بكه نه وه ؟
به  پێویستیی  پرسیارانه   ئــه م  ــی  واڵم بێگومان 
ــه و مــاوه   هــه ڵــدانــه وه  و وه رددانـــــه وه ی مــێــژووی ئ
دوورودرێژه  و حەوجێی به  خه سارناسییه كی قووڵی 
بزووتنه وه ی كورد له  ڕۆژهه اڵتی كوردستان هه یه ، 
كه  ڕه نگه  له  توانای ئه م نووسینه دا نه بێ؛ به اڵم لێره دا 
تیشكه   بووه   كورتیش  به   هه رچه ند  ده درێ  هه وڵ 
دیاره   بدرێته وه .  هۆكاره كان  گرنگترین  له   ئاوڕێك 
خه سارناسییه كی  تیشكی  لەژێر  كه   ئه مه یه   ئامانج 
ده ستنیشان  سه ره كییه كان  پێویستییه   هه مه الیه نه دا 

بكرێن. 

گوتاری ئێرانگه رایی و ملمالنه ی ئیدیۆلۆژیك
ــه وه ی كـــــورد و پـــارتـــه  ســیــاســیــیــه  ــ ــن ــ ــزووت ــ ب
كۆمه ڵه ی  هه ڵوه شانی  دوای  لــه   پێكهێنه ره  كانی 
ــاوی  ن ژێـــر  ــه   ل ك.ژ.ك(ه وه    ( كـــورد  ــه وه ی  ــانـ ژیـ
ڕیالیسمی سیاسیدا، واته  ئه م لێكدانه وه یه  كه  پرسی 
واڵتانه یه   ئــه م  سیاسیی  دۆخــی  گــرێــدراوی  كــورد 
له   به كرده وه   كراوه ،  دابه ش  به سه ردا  كوردیان  كه  
لێكدانه وه یه كی ڕاسته قینه ی هاوكێشه ی زاڵ به سه ر 
داگیركه ر  )هاوكێشه ی  كوردستاندا  ــی  ڕۆژهــه اڵت
حاڵێك دایه   له   ئه مه   كه وته وه .  دوور  داگیركراو(  و 
هه موو شێوه یه ك سه لماندوویه تی  به   داگیركه ر  كه  
له   كــورد  تــوانــدنــه وه ی  له   جگه   شتێك  هیچ  به   كه  
شوناسه كه ی  كه   ئێران  نــاوی  به   چوارچێوه یه كدا 
ڕازی  ســه رده ســت  نــه تــه وه ی  شوناسی  له   بریتییه  
جۆراوجۆره كانی  ڕه وتــه   ته نانه ت  نابێ.  و  نه بووه  
تارانیش  ناوه ندییه كانی  ده ســه اڵتــه   ئۆپۆزیسیۆنی 
له م خاڵه دا كه  دژایه تیی هه رچه شنه  هه وڵێكی كورد 
به   و  بكه ن  زه وتكراوه كانی  مافه   گه ڕاندنه وه ی  بۆ 
بزانن، هاوڕای ده سه اڵتن. هه رچه ند  هێڵی سووری 
له و قۆناخانه دا ڕێكخراوه  كانی گۆڕه پانی كوردستان 
ته نیا  دیمۆكرات  حیزبی  هه مووانه وه   ســه رووی  له  
داوای خودموختارییان ده كرد. به  واتایه كی ساده تر 
له الی داگیركه ر هیچ جیاوازییه كی نییه  كه  ئامانجی 
خه باتی نه ته وه ی ژێرچه پۆك چییه . چونكه  له الی ئه و 
دانیشتووانی  و  خاك  خاوه نی  كردووەته   خۆی  كه  
نه ته وه ی  هه وڵێكی  هه رچه شنه   داگیركراو  واڵتــی 
ژێرچه پۆك له  پێناوی ماف و ئازادی و سه روه ریی دا 
ڕوونی  به   زۆر  كه واته   داده نــرێ.  ســوور  هێڵی  به  
خاڵه   له م  كــورد  بزووتنه وه ی  كه   بگوترێ  ده كــرێ 
هاوكێشه ی  له   ڕوون  پێناسه یه كی  كه   هه ستیاره دا 
كورد و ده سه اڵتی ناوه ندیی تاران به ده سته وه  بدا، 
كه مته رخه م بووه  یان ئه وه  كه  خۆپارێزیی كردووه .

ئه ویش  كه   كورد  بزووتنه وه ی  دیكه   خه سارێكی 
تا ڕاده یه كی زۆر گرێدراوی لێكدانه وه ی   گرێدراویی 
بریتییه   ئێرانه ،  سیاسیی  دۆخــی  و  ــورد  ك پرسی 

جـــۆراوجـــۆره   ملمالنێ   ئـــه و  و  ــوون  ــه شــب داب لـــه و 
و  ناته بایی  و  ناكۆكی  مایه   بوونه   ئیدیۆلۆژیكیانه ی 
ته نانه ت شه ڕی نێوخۆیی له نێو بزووتنه وه ی كورد. 
ئه و چه ند ده یه یه دا  له  درێژایی  له وه  كه   ئه مه  جگه  
له  ژێر  تێكۆشه ری كورد  هــه زاران  بگره   سه دان و 
ئێراندا  له   ئیدیۆلۆژیی چه پ  تایبه ت  به   كارتێكه ریی 
ته نانه ت دژایه تیی بزووتنه وه ی كوردیشیان كردووه .

ده ردی مێژوویی ناكۆكی و نایه كگرتوویی 
و  پارچه پارچه بوون  و  دابڕان  ناته بایی،  ناكۆكی، 
ماڵوێرانكه ر  ملمالنه ی  و  شه ڕ  قۆناخدا  هێندێك  له  
و  ڕێكخراوه  سیاسییه كاندا  نێوان  له   چ  هیواكوژ  و 
ڕۆژهه اڵتی  ڕێكخراوه كانی  زۆربه ی  نێوخۆی  له   چ 
ــه وره ی لێ  ــ ــدا، خـــه ســـاری یــه كــجــار گـ ــان ــوردســت ك
شێوه یه   به م  ده توانین  كورتی  به   كه   كه وتووەته وه  
له نێو  بێهیوایی  تۆوی  چاندنی  بكه ین:  پێ  ئاماژه ی 
هه ستی  ــی  دروســت كــردن كــوردســتــانــدا،  كۆمه ڵگه  
كه لكی  و  ــورد  ــ ك ــاكــی  ت الی  لــه   ــی  ــه كــه مــزان خــۆب
پێناوی  له   داگیركه ر  ئامرازییانه ی  جــۆراوجــۆری 
و  كــورد  تاكی  نه ته وه یی  كه سایه تیی  ڕووخاندنی 

الوازكردنی بزووتنه وه دا.
  به م چه شنه  ده كرێ بگوترێ كه  ناكۆكی و ناته بایی 
ئێستاش  بــه داخــه وه   كه   پارچه پارچه بوونه كان  و 
ــمــه نــی  ــر لــه  پــێــشــوو- دووره دی ــ -هــه رچــه نــد الوازت
له   هــیــوایــان  جێگای  و  ــخــواز  دڵ یه كگرتووییه كی 
له  هۆكاره   ته مومژدا هێشتووەته وه  و وه ك یه كێك 
نێوخۆییه كانی به  ئامانج نه گه یشتنی بزووتنه وه  دێته  

ئه ژمار.

 پالنی داگیركه ر
و  سه رده مه كان  هه موو  له   داگیركه ر  ده سه اڵتی 
قۆناخه كاندا به  به كارهێنانی ئامرازه كانی سه ركوتی 

ده سته مۆكردنی  سیاسه تی  خوێناوی،  و  سه خت 
ــه وه ی نــه تــه وه یــی،  ــدن ــوان ــورد، ت شــونــاســخــوازیــی كـ
نــه ك  ئـــابـــووری و... ویــســتــوویــه تــی  ــی  ــه اڵواردنـ هـ
شوێنه وارێك  به ڵكوو  بكا،  بنبڕ  كورد  بزووتنه وه ی 
ژێر  كوردستانی  له   كــورد  نــاوی  به   شوناسێك  له  
نه یتوانیوه   داگیركه ریش  ڕاسته   نه هێڵێ.  ده سه اڵتیدا 
ئه م  ده بــێ  بــه اڵم  بپێكێ،  خۆی  سه ره كیی  ئامانجی 
ڕاستییه  قبووڵ بكه ین كه  النیكه م توانیویه تی یه كه م: 
چه كداریدا  مه یدانی  له   ڕۆژهــه اڵتــی  بــزووتــنــه وه ی 
تووشی پاشه كشه  و زه وینگیربوون كردووه . دووه م: 
تێچوویه كی  ــەرەوڕووی  ب كوردستانی  ڕۆژهه اڵتی 
قورسی مرۆیی و ئابووری كردووە و خه سارێكی 
قورسی له  زمان، فه رهه نگ و ته نانه ت سایكۆلۆژیی 
دەیان  و  داوه  كوردستان  ڕۆژهه اڵتی  دانیشتووانی 
ساڵ  پێویسته  تا قه ره بووی ئه م خه سارانه  بكرێته وه .

بێجگه  له م خه سارانه  له  ئاكامی پیالنی ده یان ساڵه ی 
هاوسنووره كانی  ناوچه   له   دانیشتووان  جێگۆڕكێی 
تورك نشینه كاندا  ناوچه   له گه ڵ  كوردستان  نێوان 
نێوان  لــه   سنووریی  ــه وره ی  گـ كێشه یه كی  ــۆوی  ت
كورد و توركدا چێنراوه . به داخه وه  دووره دیمه نێكی 
چــاوه ڕان  كێشه یه   ئــه م  چــاره ســه ری  بۆ  ئاشتییانه  

نه كراوه .

ڕۆژهــه اڵتــی  ــه وه ی  ــن ــزووت ب ئێستای  دۆخــی 
كوردستان

ــی  ڕۆژهــه اڵت لــه   كـــورد  ــه وه ی  ــن ــزووت ب بێگومان 
دیاریكراوی  ئامانجی  به   ئه وه دا  له گه ڵ  كوردستان 
خــۆی نــه گــه یــشــتــووه،  بــێ ده ســكــه وتــیــش نــه بــووه . 
خــۆڕاگــریــی مــێــژوویــی لــه  بــه رانــبــه ر داگــیــركــه ردا، 
شوێندانه ریی ڕێژه یی له  سه ر بیروڕای گشتیی خه ڵك 
له  بۆنه  جۆڕاوجۆره كاندا، هه وڵدان بۆ بووژاندنه وه  
پێگه یه كی  دروســت كــردنــی  و  نه ته وایه تی  هه ستی 
زۆر  ڕاده یه كی  تا  -هه رچه ند  كۆمه اڵیه تی  به رینی 
ده كرێ  كه   ده سكه وتانەن   له و  ژماره یه ك  حیزبی- 
قامكیان له سه ر دابنرێ. له گه ڵ هه مووی ئه وانه شدا 

كه   هه یه   گــه ورە شــی  كه مایه سیی  بزووتنه وه   ئــه م 
پێویسته  ببینێرن و بۆ نه هێشتنیان هه وڵی به كرده وه  

بدرێ. 
له  ڕوانگه ی منه وه  سه ره كیترین كه مایه سییه كانی 
ــه وه ی كـــورد لــه  ڕۆژهـــه اڵتـــی كــوردســتــان  ــن ــزووت ب
له  بواره كانی ڕاگه یاندن،  پارچه پارچه یی  له:   بریتین  
نه بوونی  دیــپــلــۆمــاســی،  ســیــاســی،  ڕێــكــخــراوه یــی، 
ــی  ــ دامـــه زراوه یـــه كـــی بــــه رزی نـــه تـــه وه یـــی، الوازی
ــی گــوتــارێــكــی  ــوون ــه ب دیــمــۆكــراســیــی نــێــوخــۆیــی، ن
ــاری  ــوت ــازنـــه ی گ ــه وه  لــه نــێــو بـ ــواڵنـ ــەش، خـ ــاوبـ هـ
الوازیــی  تـــاران،  له   ده ســـه اڵت  دیمۆكراتیزه كردنی 
درێژماوه   جێگربوونی  پێكه وه هه ڵكردن،  كولتووری 
له  قوواڵیی خاكی باشووری كوردستاندا و نه بوونی 

به دیلی هاوچه رخ بۆ درێژه ی چاالكیی چه كداری.
   

و  شوناسخوازی  گه شه ی  له   ڕوو  شه پۆلی 
چاالكییه  فه رهه نگی و مه ده نییه كان

 ســه ره ڕای هه موو ناكامی و تێچوو و خه ساره  
جۆراوجۆره كانی ژێرده سته یی كورد و داگیركراویی 
خاكی كوردستان، ترووسكایی ڕزگاریی كوردستان 
ئه مڕۆ زیاتر له  هه ر كات له   ڕه وتی ڕوو له  گه شه ی 
ڕه وتێكی  سه رهه ڵدانی  كورد،  تاكی  شوناسخوازیی 
به رینی چاالكیی فه رهه نگی و مه ده نی  له  ڕۆژهه اڵتی 

كوردستاندا به دی ده كرێ.  
به هێزه   ــه   ڕه وت ئــه م  ڕۆشنایی  له ژێر  به تایبه تی 
شــونــاســخــوازانــه یــه دا  كــه  لــه  هــه نــاوی ڕۆژهــه اڵتــی 
ــه ،  ــردن دای ــه شــه ك ــه  گ ــه  خــێــرایــی ل ــدا ب ــان كــوردســت
هاوكێشه ی  لــه   شیاو  پێناسه یه كی  خستنه ڕووی 
له  الیه ك  تاران  له  ڕۆژهه اڵتی كوردستان و  كورد 
و  شیاو  خۆڕێكخستنه وه یه كی  دیكه وه   له الیه كی  و 
واڵمدره ره  له  ئاستی بزووتنه وه ی كورد له  پێویستییه  
ڕێكخراوه كانی  و  حــیــزب  سه ره كییه كانی  هـــه ره  

ڕۆژهه اڵتی كوردستانن.
چونكه  زۆر به  ڕاشكاوی ئه م دۆخه  كه  ڕێكخراوه  
سیاسییه كانی ڕۆژهه اڵتی تێدان به  هیچ شێوه یه ك له  
ئاستی پێویستییه كانی ئێستا و داهاتووی ڕوژهه اڵتی 
كوردستاندا نییه . النیكه م له  پازده  ساڵی ڕابردوودا 
سه ره ڕای ئه وه  كه  كۆمه ڵگه ی ڕۆژهه اڵتی كوردستان 
ڕووبـــه ڕووی  به جێیه ی  چاوه ڕوانییه   ئــه م  ڕۆژانــه  
كوردستان  ڕۆژهــه اڵتــی  سیاسییه كانی  ڕێكخراوه  
كردۆته وه  كه  هه رچی زووتر نێو ماڵی كوردان ڕێك 
كۆ  نه ته وه ییدا  له ژێر ساباتێكی گشتگیری  و  بخه ن 
ببنه وه ، به اڵم به داخه وه  كه مترین هه نگاوی شیاو له م 

پێوه ندییه دا هه ڵگیراونه ته وه . 
ــی یــه كــگــرتــنــه وه ی الیــه نــه كــانــی  ــ هــه رچــه نــد ڕه وت
هێندێك  دوورودرێــژ  پرۆسه یه كی  دوای  دیمۆكرات 
ترووسكایی لێ به دی ده كرێ و ناوه ندی هاوكاریی 
به اڵم  دامـــه زراوه ،  ڕۆژهـــه اڵت  حیزبی  چەند  لەنێو 
هاتنه  دیی چاوه ڕوانی و ویستی  تا  ده بینرێ  وه ك 

سه ره كیی كۆمه ڵگه  مه ودایه كی زۆر ماوه .

دامه زراوه یه كی نه ته وه یی )ده وڵه تی تاراوگه (
خــه ســارنــاســیــیــه ی  ــه   كــورت ئـــه م  تیشكی  ــر  ــه ژێ ل
بونیاتنانی  مێژوویی  پێویستیی  چــاو،  بــه ر  خرایه  
بڕیار  ناوه ندی  ببێته   كه   نه ته وه یی  دامه زراوه یه كی 
ــه وه ی كـــورد لــه  ڕۆژهــه اڵتــی  ــن ــزووت و ڕێــبــه ریــی ب
ده كرێ.  پێ  هه ست  كات  هه ر  له   زیاتر  كوردستان 
ئه وتۆ  دامه زراوه یه كی  بوونی  منه وه   ڕوانگه ی  له  
لێ ده كرێ  ئێستادا چاوه ڕوانیی  قۆناخی  له   یه كه م: 
بابه تییانه ی  و  یه كگرتوو  گوتارێكی  و  ستراتیژی 
ــورد لــه  ڕۆژهـــه اڵتـــی  ــ ــی ك ــجــاو لــه گــه ڵ دۆخــ گــون
بۆ  ساباتێك  ببێته   دووه م:  بكا.  گه اڵڵه   كوردستان 
له م  ئــه وه ی هێز و توانای مــاددی و مرۆیی كورد 
به شه  له  كوردستاندا له م پەڕشوباڵوییه  ده رباز بكا 
بكا.  ئۆرگانیزه یان   بكاته وه  و  كۆیان  جێیه ك  له   و 
سێیه م: به  هێنانه  ئارای میكانیزمگه لێكی دیمۆكراتیك 
و سه رده میانه  ببێته  ناوه ندی بڕیار بۆ بزووتنه وه . 
چواره م: له  ئێستاوه  كورد له  ڕۆژهه اڵتی كوردستان 
بكاته  خاوه ن به دیلێكی ناسراو و خاوه ن ئه زموون 

بۆ قۆناخی دوای ڕزگاری.  
ــان  )ی ــه تــه وه یــی  ن دامـــه زراوه یـــه كـــی  بونیاتنانی 
ئێمه   خه باتی  كه   له مه   جیاواز  تــاراوگــه (  ده وڵــه تــی 
تووشی وه رچه رخانێكی مێژوویی ده كا، ده بێته  هۆی 
شوناسخوازیی  ڕه وتــی  زیاتری  هه رچی  گه شه ی 
و  ڕزگـــاری  بۆ  نه هاتوو  له بڕانه وه   هێزێكی  وه ك 

پاراستنی ڕۆژهه اڵتی كوردستانی ڕزگاركراو. 

هەرچەندە کە هەڵبژاردنەکانی ژێر دەسەاڵتی 
مــانــای  ــە  ل ــاران  ــ ج زۆر  ئیسالمی  کــۆمــاری 
هیچکات  و  ــوون  ب بەتاڵ  خــۆی  ڕاستەقینەی 
پێوەرە دێموکراتیکەکانی هەڵبژاردنێکی ئازاد و 
ئەوەشدا  لەگەڵ  بەاڵم  نەبووە،  تێدا  نیشتمانیی 
شێوەیەکی  بە  کوردستان  دێموکراتی  حیزبی 
هەڵبژاردنەکان.  نەیڕوانیوەتە  داخراو  و  دوگم 
داوە  هەوڵی  کوردستان  دێموکراتی  حیزبی 
لەو  و  هەبێ  هەڵبژاردنەکان  لەسەر  کاریگەریی  بکرێ  بۆ  چەندی 
هاوکێشەیەدا بیروبۆچوونی خەڵکی کوردستانی تێدا بەرجەستە بێتەوە. 
تەنانەت لە یەکەم دەورەی هەڵبژاردنەکانی مەجلیسی شوڕای ئیسالمی 
دەکوترا،  پێ  میللیی  شــورای  مەجلیسی  کە   ٥٨ ڕەشەمەی  ٢٤ی  لە 
حیزبی دێموکرات تێیدا بەشداریی کرد و لە نزیک بە تەواوی شارەکانی 
کوردستان کاندیداکانی حیزبی دێموکرات سەرکەوتن. هەرچەندە ئەو 
هەڵبژێردراوی  نوێنەرانی  و  هەڵوەشایەوە  کوردستان  لە  هەڵبژاردنە 
خەڵک نەیانتوانی بچنە مەجلیس. لە یەکەم هەڵبژاردنەکانی مەجلیسی 
ئەوکات مەجلیسی موئەسەسانی پێ دەگوترا دوکتور  خوبرەگان کە 
قاسملوو و سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان بە دەنگی 
زۆرینەی خەڵک لە پارێزگای ورمێ بۆ ئەو مەجلیسە هەڵبژێردرا کە 
بچێتە  قاسملوو  دوکتور  نــەدرا  رێگە  و  هەڵوەشایەوە  هەر  ئــەوەش 
تاران. لە پاش ئەوە حیزبی دێموکرات لە ڕوانگەی بەرپرسانی کۆماری 
ئیسالمیەوە بە ناقانوونی ناسرا و ڕووداوەکانی ئەوکاتی کوردستان 
و هێرشی حکوومەتی ناوەندی بۆ کوردستان بە تەواوی ئەو بوارەی 
داخست. بەاڵم سەرەڕای هەموو ئەوانە حیزبی دێموکراتی کوردستان 
هەوڵی داوە لە کوێ پێی باش بووبێ ڕۆڵ و ئەرک بۆخۆی دیاری بکا 

و کاریگەری لە سەر ئاکامی هەڵبژاردنەکان دابنێ. 
لە هەڵبژاردنی سەرکۆماریی ساڵی ٧٢دا کە ڕەقابەتی نێوان هاشمی 
حیزبی  دووەم،  دەوری  کەوتە  تەوەکولی  ئەحمەدی  و  ڕەفسەنجانی 
بەرانبەر هاشمی  لە  کە  لە خەڵکی کوردستان کرد  داوای  دێموکرات 
ڕەفسەنجانیدا ڕەئی بە تەوەکولی بدەن. هۆکارەکەشی بۆ هەموو ئەو 
جینایەتانەی ڕەفسەنجانی لە کوردستان و بە تایبەت تیرۆری ڕێبەرانی 
کورد دەگەڕایەوە کە بە پالن و پیالنی ناوبراو بەڕێوە چوون. ئەوە 
بوو کە ڕەفسەنجانی لە کوردستان شکستی خوارد و خەڵک دەنگیان 
بە ئەحمەد تەوەکولی دا کە لەڕاستیدا دەنگی نا بە ناوکی دەسەاڵت 

بوو.
دەوری  و  مەجلیس  شەشەمی  دەوری  هەڵبژاردنەکانی  لە  دواتــر 
یەکەمی شورای شار و گوندەکان کە لە ماوەی ساڵێکدا بەڕێوە چوون، 
حیزبی دێموکرات داوای لە خەڵک کرد کە لەنێو کاندیداکاندا کە ئەو 
کات هەندێ کەسی باش و خەڵک خۆشەویست تێیدا بەشدار بوون، 
چ لە شوڕاکان و چ لە کاندیداکانی مەجلیسدا ئەگەر کەسانی باش و 
و  شار  خزمەتی  بۆ  بدەن  هەوڵ  و  بدەنێ  دەنگیان  هەبوون  خەڵکی 
گوندی خۆیان کەڵکی لێ وەربگرن. تەنانەت لە پاش هەڵبژاردنەکانی 
مەجلیسی شەشەم نوێنەرە کوردەکان لە سەر هاوفکری و ڕاسپاردەی 
حیزبی دێموکرات فراکسیۆنێکیان بە ناوی فراکسیۆنی نوێنەرانی کورد 
پێک هێنا کە لە کوردستان ئەزموونێکی تازە بوو کە دەکرێ بگوترێ 
خەڵکی  و  نوێنەران  لە  زۆر  بەشێکی  نێوان  لە  بــاش  پێوەندییەکی 
ئەو  کۆتایی  پاش  دواتر  بەاڵم  بێنێ.  پێک  هەڵبژاردنەکەیان  حەوزەی 
بۆ دەورەی  نوێنەرانە  ئەو  دەورەیەی مەجلیس زۆربەی هەرەزۆری 
کرایەوە.  ڕەد  بوونیان  شیاو  نیگابانەوە  شــوڕای  الیــەن  لە  داهاتوو 
زەق بوونەوەی  دوای  تایبەت  بە  و  ڕابردوویشدا  ساڵەی  پــازدە  لەم 
زیاتری کێشەی نێوان باڵەکانی کۆماری ئیسالمی، حیزبی دێموکراتی 
کوردستان پێی وابووە کە ناکرێ لەو بوارە غافڵ بێ و دەبێ هەوڵ 
بدرێ لە کوێ بۆی ڕەخسا لەو کەلێنانە بۆ بە چالش کێشانی سیستمی 
ویالیەتی فەقیهـ کەڵک وەربگرێ. نموونەی بەرچاوی ئەمە هەڵوێستی 
حیزبی دێموکرات بۆ بەشداری لە هەڵبژاردنەکانی سەرکۆماریی ساڵی 
دەنگدانەویەکی  هەڵبژاردنە  ئەو  پێشهاتەکانی  کە  بوو  هەشتاوهەشت 
جیهانیی هەبوو و دەرەنجامێکی لێ کەوتەوە هەتا ئێستاش حکوومەت 

لێی دەرباز نەبووە.
کاندیدای  دوو  دەنگی  دزینی  و  تەقەلوب  بە  کە  هەڵبژرادنەدا  لەو 
میرحوسەین  و  کەڕووبی  مەهدی  واتــە  ڕێفورمخواز  باڵی  بە  سەر 
مووسەوی، مەحموودی ئەحمەدی نژاد لە سندوقەکانی رەئێ هێنرایە 
نەکرد  بایکۆت  دەرێ، حیزبی دێموکراتی کوردستان هەڵبژاردنەکانی 
کاندیدا  لە  یەکێک  بە  دەنگ  کە  کرد  کوردستان  خەڵکی  لە  داوای  و 

ڕێفورمخوازەکان بدەن. 
وابــووە  پێی  دێموکرات  حیزبی  جارانیش  زۆر  ئەوانەشدا  لەگەڵ 
و  سیاسی  وەزعــی  سەر  لە  کاریگەرییەک  هیچ  ناتوانێ  دەنگدان  کە 
کۆمەاڵیەتی خەڵک دابنێ و دوای کردوە کە خەڵک وەکوو نافەرمانیەکی 

مەدەنی بایکۆتی هەڵبژاردنەکان بکەن.
کارتێکەریی  لە  نموونەیەکن  چەند  کرا  باس  کە  ئەوانەی  هەموو 
حیزبی دێموکراتی کوردستان لە پێوەندی لە گەڵ هەڵبژاردنەکانی ژێر 
سیستەمی کۆماری ئیسالمی، کە لە هەموویاندا حیزب هەوڵی داوە بە 
لە  سەرنجڕاکێش  خاڵی  بگرێ.  هەڵوێست  واقعبینانە  خوێندنەوەیەکی 
نەفسی  لە  بوارەدا جیا  لەم  سیاسەتی حیزبی دێموکراتی کوردستان 
هەڵبژاردنەکان ئەوە بووە کە پێویستە کار بۆ ئەوە بکرێ کە تەنانەت 
لەم مەیدانەشدا کەڵک لەم دەرفەتانە وەربگیرێ و ڕیزەکانی خەڵک و 

حیزبی دێموکرات هەرچی زیاتر یەکگرتووتر و یەکڕیزتر بکا. 
حیزبەکانی  و  خەڵک  بوونی  یەکدەنگ  ئەمە،  بۆ  نموونە  دوایین 
پێوەندی  لە  کوردستان  سیاسیی  و  مەدەنی  چاالکانی  و  کوردستان 
٢٨ی  لــە  ســەرکــۆمــاری  دەورەی  ــن  ــی ــەم دوازدەه بایکۆتی  لــەگــەڵ 
جۆزەردانی ئەوساڵ دایە. هەڵبژاردنێک کە زیاتر لە هەمیشە لە مانای 

ڕاستەقینەی خۆی بەتاڵە.

***

حیزبی دێموکرات و ڕوانگەی 

بۆ هەڵبژاردنەکان لە ئێراندا

ئاالن به هرامی 

مەنسوور مروەتی



ژماره : 801 5
     31ی جۆزەدانی  1400  _  21ی ژوئەنی 2021

یەکەمی  وەرزی  لە  ١٤٠٠و  نوێی  ساڵی  لە  ئێران  کوردستانی 
ئەمساڵیشدا هەمدیسان وەک ڕابردوو بەشی شێری لە سەرکوتکاریی 
کۆماری ئیسالمی و پێشێلکردنی مافی مرۆڤ لە هەموو بەستێنەکانی 

سیاسی، مەدەنی، کۆمەاڵیەتی و ئابووریدا پێ  برا.
ناوچە  کاسبکاری  و  کۆڵبەر   ٥٣ مــانــگــەدا  ســێ  ــەم  ئ ــاوەی  مـ لــە 
سنوورییەکانی کوردستان بوونەتە قوربانیی سیاسەتی پەرەنەسەندنی 
کۆماری  دوژمنکارانەی  ڕەفتاری  و،  ئابووری   ڕووی  لە  کوردستان 
ئیسالمیی ئێران دەرحەق بە گەلی کورد. لەو ٥٣ کۆڵبەرە ١٥ کەسیان 
کوژراون و ٣٨ کۆڵبەریش بریندار بوون. هەروەها هێزە چەکدارەکانی 
تەقەی  بە  کرماشان  و  سنە  ماکۆ،  ناوچەکانی  لە  ئیسالمی  کۆماری 

سەرەڕۆیانە گیانیان لە سێ هاوواڵتیی کورد ئەستاندووە.
کوژران و برینداربوونی ٥٣ کۆڵبەر و کاسبکاری کورد لە وەرزی 
بەهاری ئەمساڵ لە حاڵێکدایە کە لە ساڵی ڕابردوو )١٣٩٩(یشدا  ٢٢٨ 
تەقینەوەی  ڕاستەوخۆ،  تەقەی  بەهۆی  کورد  کاسبکاری  و  کۆڵبەر 
هەروەها  و  ــان  ڕاوەدوون لە سۆنگەی  بەرزایی  لە  بەربوونەوە  مین، 
ڕەق هەاڵتن لە سەرما گیانیان لەدەست دا و بریندار ببوون. لەو ٢٢٦ 
و  کــوژرابــوون  کەسیان   ٨٠ هەتاوی  ڕابـــردووی  ساڵی  قوربانییەی 

هەروەها ١٤٦ کەسیش بریندار ببوون.

ئاسایی  خەڵکی  لە  کــەس   ١٢٤ مانگەدا  ئــەم سێ  مــاوەی  لە  هــەر 
بە  ئەمنیەتییەکانەوە  دەزگــا  لەالیەن  سیاسی  و  مەدەنی  چاالکانی  و 
و  ئیسالمی  کۆماری  دژی  لە  سیاسی  و  ئەمنیەتی  چاالکیی  تۆمەتی 
دوای  ــەوان  ل ژمــارەیــەک  گــیــراون.  ڕێژیمە  ئــەو  بەرژەوەندییەکانی 
کاتی  تــا  ئەمنیەتییەکان  ــدە  ــاوەن ن لێپێچینەوەکانی  و  لێکۆڵینەوە 
دادگاییکرانیان بە دانانی بارمتە ئازاد کراون و ٢٨ کەس لەوان حوکمی 
٢ مانگ تا ٤٠ ساڵ )سەرجەم ٢٤٦ ساڵ و ٨ مانگ( زیندانیان بەسەردا 
سەپاوە. هەروەها ٤ بەندکراویش لە زیندانەکاندا بەهۆی ئەشکەنجە و 

پێڕانەگەیشتنی پزیشکی گیانیان لەدەست داوە.
 ٦٤٠ النیکەم  ــش  )١٣٩٩(ی ــردوو  ڕاب ساڵی  کە  بیرهێنانەوەیە  جێی 
کەس لە خەڵکی ئاسایی و چاالکانی مەدەنی و سیاسی لەالیەن دەزگا 
دژی  لە  سیاسی  و  ئەمنیەتی  چاالکیی  بەتۆمەتی  ئەمنیەتییەکانەوە 
لەو  گیرابوون.  ڕێژیمە  ئەو  بەرژەوەندییەکانی  و  ئیسالمی  کۆماری 
 ١٨٩ النیکەم  کــراون،  دەسبەسەر  ئەمساڵدا  ماوەی  لە  کەسەی   ٦٤٠
کەسیان دادگایی و سزای لە سێ مانگ تا سزای درێژخایەنی ٢٥ ساڵ 
)زیندان سەرجەم ٨٨٢٥ مانگ( و تەنانەت سزای ئێعدامیان بەسەردا 

سەپابوو.

لە ماوەی سێ مانگی بەهاری ئەمساڵدا النیکەم ١٠ بەندکراوی کورد 
ئێعدام کراون کە پێشتر بە تاوانی کوشتن بە ئانقەست یان تاوانەکانی 

پێوەندیدار بە مادەی هۆشبەر سزای ئێعدامیان بەسەردا سەپابوو.
١٣٩٩یشدا  ساڵی  مــاوەی  لە  کوردستان  لە  ئێعدامەکان  ئاماری 
النیکەم النیکەم ٤٩ کەس بووە کە  به پێی ڕێژه ی حه شیمه تی کورد له  
ئێران و ئاماری ئێعدامه کان له و واڵته  زۆرترین ڕێژەی ئێعدامەکان لە 
کوردستان بووە. بەشی هەرە زۆری ئەو کەسانەی لە ساڵی ١٣٩٩ لە 
کوردستان ئێعدام کراون، بەتۆمەتی پێوەندیدار بە مادەی هۆشبەر و 
کوشتنی بەئانقەست لەدار دراون و چوار کەس لەوان بەندیی سیاسی 

بوون. 

تــەقــیــنــەوەی مینە  ئــه مــســاڵــدا  لــە مـــاوەی ســێ مانگی ســەرەتــای 
لەکارنەخراوەکان لە کوردستان زیاتر لە ١٥ قوربانیی لێ کەوتۆتەوە 
٦ کەس  مرۆڤی ڕۆژهەاڵتی کوردستان شوناسی  مافی  ناوەندی  کە 
لەوانی ئاشکرا کردوە. لەو ٦ قوربانییەی تەقینەوەی مین کە ناویان 
دیکە  ئەوانی  و  داوە  لەدەست  گیانیان  کەسیان  دوو  کــراوە  ئاشکرا 

بریندار و نقوستان بوون.
ساڵی  لە  لەکارنەخراوەکان  مینە  قوربانییانی  ژمــارەی  باسە  جێی 
ڕابردووشدا  النیکەم ٥٠ کەس بوو کە ناو و ناسناوی ٣١ کەس لەوان 
بووە.  ئاشکرا  مرۆڤ  مافی  لە  داکۆکی  ناوەندەکانی  و  میدیاکان  بۆ 
بەپێی زانیارییەکانی »چاونیوز« لەو ٣١ کەسە ٢١ کەسیان بریندار و 

نقوستان و ١٠ کەسیشیان گیانیان لەدەست دابوو. 
 

هەر لە ماوەی بەهاری ئەمساڵدا دەیان کرێکاری کورد لە کوردستان 
و ناوچەکانی دیکەی ئێران بوونەتە قوربانیی ڕووداوی کار. ناوەندی 
مافی مرۆڤ بۆ ڕۆژهەاڵتی کوردستان لەو ماوەیەدا ناو و ناسناوی 
بەهۆی جۆراوجۆری  کردوە  ئاشکرا  کوردی   کرێکاری   ١٥ النیکەم 
لە  گیانیان  بەرزایی و بڕق  گرتوویی  لە  بەربوونەوە  وەک سووتان، 

دەست داوە.
ژمارەی قوربانییانی ڕووداوی کار لە کوردستان لە ماوەی ساڵی 
ڕابردوو)١٣٩٩(دا زیاتر لە ١٥٠ کەس بووە کە ناوەندی مافی مرۆڤ 
تۆمار  لەوانی  کەس   ٧٦ شوناسی  و  ناو  کوردستان  ڕۆژهەاڵتی  بۆ 
لە  و  کار  بەهۆی ڕووداوی  لەو ســەدان کەسەی  ئەوە جیا  کــردوە، 

نەبوونی ستانداردە ئەمنیەتییەکاندا بریندار و نقوستان بوون.

لە  ئــەو ســێ مانگەدا هــەر نەبێ ٨٠ کــەس  لــە مـــاوەی  هــەروەهــا 
ڕۆژهەاڵتی  مرۆڤی  مافی  ناوەندی  کە  کوشتوە  خۆیان  کوردستان 
کە  کردوە.  تۆمار  بە ڕوونی  لەوانی  کوردستان شوناسی ٤٤ کەس 
ته مه ن  پیاوێکی  به ته مه نترینیان  و  ١٦ ساڵ  کچێکی  که م ته مه نترینیان 

٥٥ ساڵ بووه . 
یەکەمی  وەرزی  کــوردســتــان  لــە  خۆکوشتنەکان  ــی  ــی ــەردەوام ب
ئەمساڵیش دا لە حاڵێک دایە کە لە ساڵی ڕابردووشدا النیکەم ١٥٣ کەس 
بێهیوایی و  به هۆی جۆراوجۆی وه ک هه ژاری،  له و سه دان که سه ی 
کێشه ی خێزانییەوە هه وڵی خۆکوشتنیان دابوو ، هەوڵەکانیان بەداخەوە 

سەرکەوتوو ببوو. 

کوژران و برینداربوونی 53 کۆڵبەر 
بەندکردنی ١24 چاالکی سیاسی و 

ئێعدامی ١٠ بەندکراوی کورد
كۆتا بزمار له  تابووتی ڕیفۆرمخوازی

سیاسی  پێكهاته ی  له   ڕه وتێك  ده ركه وتنی 
به   ــه ك  ــرده وه ی دژك وه ك  ئێراندا  حوكمڕانیی  و 
سه خت  هه سته ی  به سه ر  زاڵ  چه قبه ستوویی 
نێوه ڕاسته كانی  له   ــدا،  ده ســه اڵت یه كده ستی  و 
كۆمه ڵگەی  سه رنجی  ــه مــالوه  ،  ب حه فتا  ــه ی  ده ی
خۆی  الی  بــۆ  ــی  ــ ده ره وه ش ته نانه ت  و  نێوخۆ 
ڕاكێشا. ڕه وتێك كه  وه ك ستراكتۆر له  هه ناوی 
هێزه  وه فاداره كانی شۆڕشی ٥٧ و هاوبه شه كانی 
ده سه اڵت سه ری هه ڵدا و له  ماوه یه كی زه مه نیی 
ده سه اڵتی  باوه كانی  ئه هرومه   زۆربه ی  كورتدا 
به ده سته وه  گرت. ئاشكرایه  ئه وه  له  كاتێك دایه  
ڕیشه یه كی  مێنتالیته ،  وه ك  ــۆرمــخــوازی  ــف ڕی
مێژوویی زۆر دوورتری له  ئێراندا هه یه  كه  له  
هه ڵداوه  مێژووییدا سه ری  چه ندین وێستگه ی 
ــه و  ــشــی هـــه بـــووه ، ب ــی ــه وت ــك ده ســك ــێ ــه ڵ  و كــۆم
تێبینییه ی كه  به زۆری له  سه ره وه  بۆ خواره وە 

و له  الیه ن نوخبه ی سیاسییه وه   بووه . 
و   ٥٧ شــۆڕشــی  كه فوكوڵی  هاتنی  كۆتایی 
كۆتایی شه ڕی هه شت ساڵه ی ئێران و عێڕاق و 
سه ره نجام مردنی خومه ینی، به شێك بوون له و 
هۆكارانه ی كه  وای كرد بیاڤی گشتی له  ئێراندا 
تا  ته فسیرێكی  كه   بڕوا  ئاراسته یه   ئه و  به ره و 
و  كۆمه ڵگە  و  سیاسه ت  له   ــاواز  جــی ـــه ك  ڕاده ی
فه رهه نگ و ئه خالق هه ڵبه ت له  هه ناوی كۆماری 
ئیسالمیدا سه ر هه ڵبدا. ئه و خوێندنه وه  جیاوازه ی 
باڵی ناسراو به  ڕیفۆرمخواز، كه  له  كۆنتێكستی 
ــرێ  ده گ جــێ  ئیسالمیدا  ــاری  ــۆم ك به هاكانی 
بیاڤی  له   ڕێژه یی  كرانه وه یه كی  بۆ  بانگه شه ی 
سیاسی و فه رهه نگی و كۆمه اڵیه تی ده كرد كه  
به  تایبه ت له  الیه ن نه سلی جه وانه وه  پێشوازی 
لێ كرا. له  الیه كی دیكه وه  ناكرێ ڕیفۆرمخوازیی 
ڕه سه ن و ناحكوومه تی تێكه ڵ به و ڕه وته  بكه ین 
شۆڕشگێڕی  له گه ڵ  سنووره كانی  زۆرجار  كه  
ئه سته مه  لێك جیا بكرێنه وه . له وانه یه  بتوانین 
ئه وه ش بڵێین كه  سه رهه ڵدان یان گه وره بوونی 
سیاسه ته   ــجــامــی  ــه ن ئ ــه   ل ــت  ــوه ڕاس ــێ ن چینی 
دیكه   یه كێكی  ڕه فسه نجانی  ئابوورییه كانی 
بڵێین  باشتره   یان  هۆكاره كانی سه رهه ڵدان  له  
پێگه یشتن و سه قامگیربوونی ڕه وتی ناسراو به  
ڕیفۆرمخوازی بوو. هه روه ها نابێ ئه وه ش له بیر 
بكه ین گه شه كردنی ڕه وتێكی فكریی ناسراو به  
ڕووناكبیرانی دینی و خستنه ڕووی سیمایه كی 
هێمنتر و كراوه تر له  دین كه  ده توانرێ “تسامح” 
و “تساهل” له  واجبه  ئایینییه كان قه بووڵ بكا، 
یارمه تی به  گوورانی ڕیفۆرمخوازیی حکوومەتی 

له  ئێراندا كرد. 
بۆ  بوون  هۆكار  زیاتریش   ئه وانه  و  هه موو 
ئه وه ی ٢ی جۆزه ردانی ٧٦ به  ده ركه وتنی خاته می 
وه ك سیمایه كی نه  زۆر ناسراو له  حوكمڕانیی 
مه ده نی،  كۆمه ڵگەی  دروشمی  كه    - سیاسیدا 
كۆمه ڵگەی  له گه ڵ  گونجان  سیاسی،  كرانه وه ی 
نێوده وڵه تی و ... به رز كرده وه - كۆمه ڵێك به ها 
پێشتر  ــه   ك ڕۆژه ڤ  ببنه   ــوێ  ن ــجــاری  ــه ن ه و 
ئیسالمیدا  ــاری  كــۆم حوكمڕانیی  ــی  ـ ده وران له  
ــی  ــۆرم ــف ــوای ڕی ــی ــاوه  ه ــه وسـ ـ ــوون. ل ــراب ــن ــی ــه ب ن
ڕیفۆرمیستیی  مێنتالیته ی  ــه   ل پێكهاته یی 
ئیسالمیش  ــاری  ــۆم ك ــه   ل ــه ت  ــان ــه ن ت ـــه ی  ـــه وان ئ
دووجه مسه ریی  و  ــه وه   گــه شــای تێپه ڕیبوون، 
لێ  ــوازی  ــاژۆخ ــن ب ــۆرمــخــواز-  ــف ڕی به نێوبانگی 
كه وته وه . له  سێبه ری ئه و گۆڕانه  له  پێكهاته ی 
ده سه اڵتدا، به ره ی شۆڕشگێڕ و پێكهاته شكێن 
تا ڕاده یه ك الواز بوو و هه ڵبژاردن ڕه ونه قی په یدا 
كرد و سندووقه كانی ده نگدان ئاوه دانتر بوون. 
له  الیه كی تره وه  فه زای فه رهه نگی كرانه وه یه كی 
چاپه مه نییه كان  و  ــرد  ك ته جروبه   ــاوی  ــه رچ ب
خوێندكاری  ــه وه ی  ــن ــزووت ب و  ــرد  ك ــان  گــه شــه ی
ده توانین  بینی.  ــۆوه   خ ــه   ب خــرۆشــی  و  جــۆش 
ئه و قۆناغه  به  سیاسیترین قۆناغ له  مێژووی 
سیاسی  پرسه   كه   دابنێین  ئیسالمی  كۆماری 
و گشتییه كانی واڵت له  شه قام و ڕای گشتیدا 
ــه واژه ی  ــت ده س و  چه مك  و  ـــه وه   ده دای ڕه نگیان 
مه ده نی،  كۆمه ڵگەی  شارۆمه ند،  وه ك  مۆدێڕنی 
ده هاتنه    ... و  شارستانییه ته كان  گفتوگۆی 
سه ر الپه ڕه ی ڕۆژنامه كان و له الیه ن كۆڕگێڕ و 

وتاربێژانه وه  له  تریبۆنی جیاوازدا ده هاتنه  گۆ.
ــد.  ــان ــه خــای ن ـــه  زۆری  ـــه وه ی كـــران ــه و  ـ ئ ــه اڵم  ــ ب
ـــه واوی  ـــه ت ــی ب ــســالم ــی ــی كـــۆمـــاری ئ ــه ت ــی ــی ــاه م
ناته با  سه ره تاییه شدا   گۆڕانكارییه   ئه و  له گه ڵ 
زانكۆی  سه ر  بۆ  هێرش  كه   جۆرێك  به   ــوو،  ب
خاته می  بێده نگیی  و   ٧٨ پووشپه ڕی  له   تاران 
خوێندكاران،  خوێناویی  سه ركوتی  به رامبه ر 
له  چوارچێوه ی  بێهیوایی به  ڕیفۆرم  سه ره تای 
بوو.  خۆیدا  گشتیه تی  له   ئیسالمی  كۆماری 
ده سه اڵتی  دوو  هه ر  كه   سه رده مه دا  له و  هه ر 
ـــه ره ی  ب ــی  ــڕۆڵ ــت ــۆن ك ــه   ل ــــه ت  ده وڵ و  مه جلیس 
ناسراو به  ڕیفۆرمخوازدا بوون، چاپه مه نییه كان 
شێوازی  ــه   ب ــان  ی ــوژران  كـ جیابیران  داخـــران، 
و  سوپا  ــه ری،  س خرایه   فشاریان  جــۆراوجــۆر 
فه رمانی  له ژێر  ڕاسته وخۆ  ــه ی  ــه زراوان دام ئه و 
خامنه یی دا بوون، گه وره  و به هێز بوون و به  
و  ــه ره ڕۆ  س ده سه اڵتداریی  بناغه كانی  گشتی 
بێهه ڵوێستییه ی  ئه و  قایمتر كران.  تاكه كه سی 
ــوازان و  ــخ ــازادی ئ ــه ر  ــب ــه رام ب ــی خاتمی  ــه ت ده وڵ
ــی  ــده ران ــگ ده ن پشتی  چۆڵكردنی  و  جیابیران 
ــی  ــه  ڕه وت ــه ت ل ــب ــای ــه ت ــه ی ب ــی ــكــاری ــه و ســه ركــوت ل
دا،  ڕووی  زنجیره ییه كاندا  قه تڵه   به   ــاســراو  ن
ڕیفۆرمخوازانی  ــه ن  الی له   ــه وه ی  ئ هــۆی  ــووه   ب
له   تێپه ڕین  دروشمی  ڕادیكاڵه وه   ــه ك  ڕاده ی تا 
خاته می به رز بكرێته وه ، كه  بوو به  سه ره تای 
دروستبوونی كه لێن له  به ره ی ڕیفۆرمخوازاندا. 
خاته می  ئه وه ی  دوای  پێكرا  ئاماژه ی  هه روه ك 

داخستنی  و  خوێندكاران  سه ركوتی  به رامبه ر 
چاپه مه نییه كان و به گشتی پاشه كشه پێكردنی 
ــی  ــه اڵت ــه ن ده س ـ ــه  الی ــه  ل ــی ــژه ی ــه وه  ڕێ ــه و كــران ئ
خامنه یی،  به   سه ر  دامه زراوه كانی  و  دادوه ری 
نیزام پارێزانه ی خۆی  پارێزگارانه  و  ماهییه تی 
ئاشكرا كرد و ته نانه ت له گه ڵ ئه وه ی ڕایگه یاند 
سه رۆك كۆمار له  ئێراندا ته نیا ته داروكچییه  و 
ده سه اڵتی نییه ، به اڵم هیچ هه نگاوێكی جیددیی 
ڕیفۆرمخواز  به ره ی  نه نا.  دۆخه   ئه و  به رامبه ر 
و  گه وره  هات  پاشه كشه  و نشوستی  تووشی 
ڕۆژ به  ڕۆژ زیاتر پێگه ی جه ماوه ریی له ده ست 
بۆ  ــه وه   ــی ــاوه ری جــه م بزووتنه وه یه كی  ــه   ل و  دا 
نوخبه ی  كۆمه ڵێك  له   پێكهاتوو  گرووپێكی 

تینووی ده سه اڵت دابه زی.

به ستراوه یی به  ده سه اڵت
ــی  ــه وی مــه عــن ــــه ری  ــــب ڕێ وه ك  ــی  ــه مـ ـ ــات خـ
ــی  ــه م ــه ك ــی ی ـــه  ســاڵ ــه ر ل ــ ــوازان ه ــخـ ــۆرمـ ــفـ ـ ڕی
ناتوانێ  كه   ده ركه وت  بۆی  سه ركۆمارییه كه یدا 
و  ــی  ــه ت داوی هه ڵبژاردندا  له   دروشمانه ی  ــه و  ئ
جێبه جێیان  ڕاكێشاوه   پێ  ده رەوەی  سه رنجی 
بكا، به اڵم به و حاڵه شه وه  مانه وه  له  ده سه اڵتی 
ــــری  ــی دوات ــول ـــه  خ ــه ت ل ــان ــه ن ـــژارد و ت ـــب هـــه ڵ
كرده وه  و وه ك  به ربژێر  سه ركۆماریشدا خۆی 
سه ركۆمار هه ڵبژێردرایه وه . ئه گه ر ڕیفۆرمخوازان 
به  ڕێبه ریی خاته می له و سه رده مه دا كه  خاوه ن 
پێگه یه كی جه كاوه ریی فراوان بوون، به  جێگای 
ــه و دروشمه   ــه  ســه ر ئ ــه  ده ســـه اڵت، ل ــه وه  ل ــان م
مكوڕ  ــۆوه   ــردب ك ــان  ــه رزی ب ڕیفۆرمیستیانه ی 
بووبان، له وانه یه  چاره نووسی سیاسیی ڕه وتی 
به  ئێرانیش  خه ڵكی  ته نانه ت  و  ڕیفۆرمیستی 
 جۆرێكی جیاواز له  ئێستا بووبایه و ته نانه ت 
به  ڕاده ی  پاوانخوازی  و  دیكتاتۆڕی  پایه كانی 
به هره مه ندبوونی  نه بووبایه  ن.  به هێز  ئیستا 
ــه اڵت و  ــ ــێــری ده س ــروب ــه  خــێ ــوازان ل ــخ ــۆرم ــف ڕی

ده ست پێوه گرتنیان به  پۆستی سیاسی و ئیداری 
نوخبه ی  ــرد  ك وای  ــه اڵت،  ــ ده س ئیمتیازاتی  و 
ــان  ــی ــده ران ــگ ده ن ــه   ل ــوازان  ــخ ــۆرم ــف ڕی سیاسیی 
الی  سیاسییه كانیان  ــااڵ  ك چیتر  و  داببڕێن 
هیوایه ی  ئه و  نه مێنێ.  كڕیاری  ئێران  خه ڵكی 
ــۆرم  ــف ڕی ــه   ب به گشتی  ــران  ــێ ئ خه ڵكی  ــۆ  ب ــه   ك
له خواره وه  و له  ڕێگای سندووقه كانی ده نگدان 
ــه ی  ــگ ــه  ڕوان ــا و ل ــك ڕووخ ــێ ــوو، ت ــب ــت ب ــ دروس
زۆربه ی كۆمه ڵگەوه  ڕیفۆرمخوازیی حكوومه تی 
وه دینه هاتوو  و  شكسخواردوو  گریمانه یه كی 
ــی  ـــه  خــول ــد هـــه ر ل ـــه رچـــاو. هــه رچــه ن ــه  ب ــات ه
بناغه كانی  خاته مییه وه  سه ركۆماریی  یه كه می 
ــی له   ــوازی ــخ ــۆرم ــف ـــی ڕی ــه ی وجـــوودی ــســه ف ــه ل ف
سیاسیی  سیسته مێكی  ــی  ــوون ب ــه   ب ــدا  ــران ــێ ئ
بۆش  پاوانخواز  ده سه اڵتدارییه كی  و  ــراو  داخ
ڕیفۆرمخوازیی  تابووتی  دوابزماری  به اڵم  بوو، 
هه رچه ند به  دواكه وتنه وه ، به اڵم زۆر زووتر له و 
له وه   باسی  كه   لێدرا  زیباكه الم  بانگه شه یه ی 
كرد كه  كڕۆنا ده رفه تی ئه وه ی پێنه داوین پرسه  

بۆ مه رگی ڕیفۆرمخوازیی دابنێین. 
له  ئێستادا و به  تایبه ت له  دوای هه ڵبژاردنه  
دوای  و  یازده هه م  مه جلیسی  كه م ڕه ونه قه كه ی 
ــه ی جــۆراوجــۆر  ــۆن ــه  ب ــران ل ــێ ـــه وه ی خه ڵكی ئ ئ
كۆمه اڵیه تییه كاندا  تۆڕه   له   و  شه قام  سه ر  له  
ــده   ــاوه ن ن ــه   ب داوه   په یامه یان  ــه و  ئ ـــی  ڕوون ــه   ب
ده سه اڵتداره كانی ڕیفۆرمخواز و بناژۆخواز، كه  
به  یه ك پێوانه  و وه ك دوو مۆره ی یه ك یاری 

سه یریان ده كه ن، وێده چێ خامنه یی و ناوه نده  
ئیزن  چیتر  ئێراندا  ــه   ل هێز  سه ره كییه كانی 
كه مترین  به   ته نانه ت  كه سانێك  ــه ده ن  ن ــه وه   ب
و  حوكمڕانی  بازنه ی  نیو  بچنه   جیاوازییه وه  
بڕیاردانه وه . ڕه تكردنه وه ی شیاویه تیی بێوێنه ی 
به ربژێرانی سه رۆك كۆماری و شوڕاكانی شارو 
له   مانگه دا  ئه و  ٢٨ی  هه ڵبژاردنه كانی  له   الدێ 
ڕوونه   به ڵگه یه كی  نیگه هبانه وه ،  الیه ن شوڕای 
له سه ر ئه وه ی ئاستی ته حه ممولی خامنه یی تا 
ته نانه ت  متمانه ی  و  دابه زیوه   ئه وپه ڕی خۆی 
به  نزیكترین كه سه كانی خۆی وه ك الریجانیش 
ئیستاش  تا  ئه وانه،   هه موو  ســه ره ڕای  نه ماوه . 
هه موو  كه   حكوومه تی  ڕیفۆرمخوازی  ــی  ڕه وت
ــه وه  ده ســـت له   ــه ت ــراون ــی ڕه ت ك ــان ــره ك ــژێ ــه رب ب
داهاتوو  گریمانه یی  ده سه اڵتی  دووره دیمه نی 
ــاره   دووب ده رفه تی  هیوایه ی  به و  و  هه ڵناگرێ 
كۆمه ڵێك  وه ده ستهێنانی  و  مه یدان  هاتنه وه  
به   ـــدرێ،  ب ــێ  پ نزمیشیان  ــه ت  ــان ــه ن ت پۆستی 
خۆیان  سه ری  پشت  پرده كانی  خۆیان  قسه ی 

ناڕووخێنن. 
یارانی دوێنێی حوكمڕانی و نه یارانی ئه وڕۆی 
په ڕاوێزخراو، باوه ڕیان به و نه هێناوه  كه  ته مای 
ئیسالمیدا  ــاری  كــۆم ــوه ی  چــوارچــێ له   ــۆرم  ــف ڕی
ئاسنی سارد كوتانه  و ته نانه ت ئه گه ر سووكه  
ده نگده رانی  چیتر  بــدرێ،  پێ  ده رفه تێكیشیان 
دوێنێیان نه ماوه  و متمانه ی جه ماوه رییان كرده  
ده سه اڵت  چوارچێوه ی  له   مانه وه یان  قوربانیی 
و بازنه ی كۆماری ئیسالمیدا. به اڵم ئاماژه كان 
به و  حكوومه تی  ڕیفۆرمخوازانی  ده ڵێن  پێمان 
بۆ  ته ماحكارانه یان  ویسته   و  ـــه زۆك  ن هیوا 
ده سه اڵت، مه رگی خۆیان بۆ دواجار واژۆ كرد.          

***

ڕه حمان سه لیمی
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بایکۆت
بەشداریی خەڵک لە دیاریکردنی ماف چارەنووس

دەربڕینی ناڕەزایەتی بەرانبەر به هەر پرسێک 
بی ئەمال  مافی  نەبێ،  گشتیدا  قازانجی  لە  که 
دەربڕینی  ــوازی  شــێ و  ــۆر  ج خەڵکه.  ـــەوالی  ئ و 
ئیرادەیەکی  مەرجێک  ــه  -ب خەڵک  ناڕەزایەتیی 
گشتیی له پشت بێ- ڕەوایە و داکۆکی لێکردنی 
ــۆت” وەک  ــک ــای ــەوە، “ب ــەی ــگ ــۆن ـــەم س ــه. ل ــەق ــەرح ب
به  دەربڕین  ناڕەزایەتی  مانای  بە  هەڵوێستێک 
ڕەتکردنەوە و خستنەژێر  یان  پرسێکی سیاسی 
پرسیاری کردەوەیەک، شێوە ڕەفتارێکی سیاسییە 
دیاریکراو  ئامانجێکی  به  گەیشتن  بۆ  گەالن  که 

کەڵک لێ وەرگرتنی به ڕەوا دەزانن.
لە ئێران و لە سەردەمی دەسەاڵتداریی ڕێژیمی 
کۆماری ئیسالمی ئێران دا، گەالنی ئێران و بەتایبەت 
به  ناڕەزایەتی دەربڕین  نیشانەی  به  گەلی کورد، 
وجوودی ئەم ڕێژیمە و سیاسەتەکانی لە قۆناغی 
ــکــۆت” کەڵکیان  ــای ــوازی “ب ــە شــێ جـــۆراوجـــۆردا، ل
وەرگرتووە. خەڵکی کوردستان بۆ یەکەمین جار 
هەتاویدا،  ١٣٥٨ی  خاکەلێوەی  ١٠ی  ڕۆژی  لە  و 
ــدۆمــی  ــران ــف ــاو ڕێ ــەن ــە ب ــردن ل ــەک ــداری ن ــەش ــە ب ب
بەدەسەاڵت  تازه  نیزامی  ماهییەتی  دیاری کردنی 
ژیانی  لە  “بایکۆت”ی  گەورەترین  گەیشتوودا، 
به  ــا[ی  ]ن دەنگی  و  کرد  تۆمار  خۆیدا  سیاسیی 

کۆماری ئیسالمی ئێران دا.

هەرچەند بایکۆت و بەشداری نەکردن لە پرسی 
هەڵبژاردنەکاندا سیاسەتی نەگۆڕی بزووتنەوەی 
سیاسیی کورد نییە و وەک یەکێک لە جۆرەکانی 
هەڵوێست و ناڕەزایەتی دەربڕین به پێی هەلومەرج 
ڕێژیمی  ماهییەتی  بەپێی  ــەاڵم  ب کــراوە،  ــاو  ڕەچ
تاران و دژایەتیی سیاسەت و کردەوەکانی لەگەڵ 
کوردستان  خەڵکی  ــی  ــان ــەک ــی داخــوازی و  ویست 
ئازادانەی  بەشداریی  به  ڕێگەنەدان  هەروەها  و، 
پرسە  له  کوردستان  بزووتنەوەی  ڕێبەرایەتیی 
وەرگیراوە.  لێ  کەڵکی  زیاترین  سیاسییەکاندا، 
ــەن  ــە الی ــۆت ل ــک ــای ــی ب ــســت ــوێ ــەڵ ــی ه ــژاردن ــب ــەڵ ه
له  کوردستان  خەڵکی  نەتەوەیی  ــەوەی  ــن بــزووت
لە  کە  سیاسیانەی  پرسە  ئەو  لەگەڵ  پێوەندی 
ئێران  لە  ـــردوودا  ڕاب لە چل ساڵی  زیاتر  ــاوەی  م
هاتوونە ئاراوە، نە لەسەر ئەساسی دەمارگرژی 
و دوژمنایەتی لەگەڵ نیزامی دەسەاڵتدار لە تاران، 
بەڵکوو لە سەر بنەمای لێکدانەوەی دروست لە 
هەلومەرجی سیاسی و ڕەخساندنی ئەو مەجال 
ــی  ــدی ــەرژەوەن ــە ب ــن ل ــوان ــە دەت ــەی ک ــان ــەت و دەرف
دیکە  واتایەکی  بە  گرتووە.  شکڵی  بن،  خەڵکدا 
سیاسەتی  ــه  ل بایکۆت  ــوازی  شــێ بەکارهێنانی 
ــدا،  ــان ــت ــوردس ـــەی ک ــەوەی مـــافـــخـــوازان ـ ــن ـ ــزووت ـ ب
به  دەربڕین  ناڕەزایەتی  ــەوەی  ئ لەگەڵ  هاوکات 
بووه،  تاران  سیاسیی  نیزامی  تایبەتی  پرسێکی 
بەشداریکردنێکی چاالکانەی سیاسییش بووه لە 
پرسی دیاری کردنی چارەنووسی خۆی. بایکۆت، 
بەبێ  کە  ــاڕەوا  ن بڕیارێکی  نەکردنی  قبوڵ  یانی 
ئەوەی  بەبێ  یان  کردبێتی،  پێ  پرسیان  ــەوەی  ئ
شوێندانەر  و  موهیم  پێ  دەربڕینتیان  و  ــگ  دەن
کەوابوو،  بسەپێنن.  بەسەردا  هەوێ  بیان  بێت، 
بیروبۆچوون  هێندێک  پێچەوانەی  به  بایکۆت – 
– بە مانای کەمتەرخەمی و خۆ لە پەراوێزخستن 

نییە.
***

ــاوی(  هــەت ــاڵ)١٤٠٠ی  ــس ــەم ئ خەرمانانی  ٢٨ی 
لە  سێزدەهەمین خولی هەڵبژاردنی سەرکۆماری 
ئێران -که ئەمجارەش به سیاسەت و تاکتیک و 
بە مەبەستی بەشداری پێدانی خەڵک هەڵبژاردنی 

چــوو.  ــوە  ــەڕێ ب ــەڵ خستبوو-  ــەگ ل ــان  ــی ــان شــوڕاک
ڕێژیم،  ئیدیعاکانی  و  درۆ  هەموو  بەپێچەوانەی 
هەڵبژاردنانەی  ئەو  ــەواوی  ت لەگەڵ  ــەراوەرد  ب به 
کە کۆماری ئیسالمیی ئێران لە ماوەی ٤٢ ساڵی 
ـــەی خەڵکی  ـــردوون، زۆرب ــوەی ب ــەڕێ ـــردوودا ب ڕاب
و،  نەکرد  هەڵبژاردنەکانیان  بەشداریی  واڵتە  ئەم 

سیاسەت و هەڵوێستی بایکۆتیان هەڵبژارد.
بایکۆتی هەڵبژاردنەکانی ئەمجاری ئێران، تەنیا 
نەبوو،  ــەت(  )دەوڵ بەڕێوەبەری  ــای  دەزگ بایکۆتی 
به ڕێژیمی کۆماری ئیسالمیی  ]نا[ وتن  بەڵکوو 
ئەم  بایکۆتی  ــوو.  ب خۆیدا  تەواویەتی  له  ئێران 
لە  خەڵک  ڕاستەقینەی  بەشداری کردنێکی  جارە، 
نەوەکانی  و  خۆیان  چارەنووسی  دیاری کردنی 
نیزامێک بوو کە زیاتر  به  نا وتن  داهاتوو بوو، 
ــی، هـــەژاری،  ــووی ــەوت ــە دواک ــە چــل ساڵە جیا ل ل
بێمافی، سەرکوت،  تەحقیر،  داڕمان،  گۆشەگیری، 
زیندان، ئێعدام، ماڵوێرانی بۆ ئێران و گەالنی ئەم 
واڵته، دەسکەوتێکی دیکەی نەبووە. هەڵبەت ئەوە 
نەبێ که خەڵکی ئەم واڵتە تازه و تەنیا لەم چەند 
ا،  سااڵنەی دواییدا بەم واقعیەتانە گەیشتبێتن؛ ن
چەند  دوای  هــەر  ــه  واڵت ــەم  ئ گەالنی  ڕاستیدا  لە 
دەرکیان  نیزامه،  ئەم  هاتنەسەرکاری  له  ساڵێک 
کرد  کاربەدەستانی  دژی گەلیانەی  ماهییەتی  به 

مافخوازانەی  ــەوەی  ــن ــزووت ب به  ـــژەدان  درێ لە  و 
خۆیان، هەر جارە و بەشێوازێک بەردەوام بوون. 
بەاڵم ئەوەی کە ئێستا دەیبینین و بە کردەوە لەم 
هەڵبژاردنانەدا دەردەکەوێ شتێکی دیکەیە. جیا لە 
کۆمەاڵنی مافخوازی خەڵکی ئەم واڵتە کە بە دەیان 
ساڵەی بەرانبەر بە هەڵوێست و سیاسەتە پڕ لە 
ئیسالمی  کۆماری  سەرکوتکارییەکانی  و  هەڵە 
ئێران لە بەربەرەکانی و خەبات دان، ئەوەی زۆر 
گرینگ و بەرچاوە، هەڵوەرینی ئەو تەیف و توێ 
و الیەنانە لە ڕێژیمه کە بە دەیان ساڵە بەشێک 
بوون  نیزامە  ئەم  کاراکتێرەکانی  و  پەیکەرە  لە  
تەنیا  کە  گەیشتوون  قەناعەتە  ــەو  ب ئێستا  و 
پەیوەستبوونیان بە ڕێزی خەڵکەوەیە کە دەتوانێ 
بۆ  هەوڵدان  بیانپارێزێ.  نەمان  و  ڕیسوایی  لە 
یەکدەست کردنی جومگەکانی دەسەاڵت و حەزفی 
هەموو ئەوانەی کە به دڵی ڕێبەریی نیزام نین و 
گومانی ئەوەیان لێ دەکرێ لە داهاتوودا بەتایبەت 
ــرەوەی خامنەیی، ســازی  ــگ جــێ پــرســی  ــەر  ــە س ل
ــی  ــەرچــاو، ڕەوت ب ــی  ــەک ــدەن، تا ڕادەی ب ناساز لێ 
ڕووداوەکانی گۆڕێ. ئەگەر لە سااڵنی ڕابردوو و 
لە مەجالی هەڵبژاردنەکاندا تەرکیبی کاندیداکان 
الیەنەکانی  ــی  ــۆری ــۆراوج ج ــە  ل تەبەعییەت  ــە  ب
ڕواڵەتیی  النیکەم  جۆراوجۆرییەکی  نیزام  نێو 
بوو؛  دیکە  ئەم جارەیان شتێکی  بوو،  دیار  پێوە 
بە  ڕەحمی  تەنانەت  نیگابان  ــوڕای  ش فیلتێری 
و  ئێستا  سەرۆکانی  و  پێشوو  سەرۆک کۆماری 
نەکرد  ئیسالمیش  شــوڕای  مەجلیسی  پێشووی 
هەمیشە  لە  بەرتەسکتر  پاڵێوراوانی  بازنەی  و 
و  ڕێفۆرمخوازان  نەتەنیا  ئەمجارەیان  ــردەوە.  ک
نەدرا،  پێ  دەرکەوتنیان  مەجالی  ئێعتدالگەراکان 
وەالیەتدا  لە  و  بناژۆخوازان  لە  بەشێک  بەڵکوو 
یان  نەیەن،  گوترا  پێیان  یان  دوێنێش  تواوەکانی 
ال  و  ــرا  ن ڕووەوە  بە  دەستیان  هاتن،  ئەگەریش 

دران.
بۆیە بەرینبوونەوەی کێشە نێوخۆییەکانی ئەم 
نیزامه، دەسەاڵتخوازیی لە ڕادەبەدەری خامنەیی 
ـــی  ــەزف و الدان ـــەری، حـ ـــب ــی ڕێ ــت ــەی ــەی ب ــازن و ب
جۆراوجۆرەکانی  تەیفە  و  ــەن  الی بەیەکی  ــەک  ی
شکستی  ــان،  ــی ــن ــەراوێــزخــســت پ و  ــەاڵت  ــ ــ دەسـ

ــەی دەســـەاڵت،  ــازن ــی ب ــۆرمــخــوازان ــف ــیــرۆکــەی ڕی ب
گوێنەدان  و  سەرکەوت  سیاسەتی  بەردەوامیی 
بە ویست و داخوازییەکانی خەڵک، بەردەوامی و 
پەرەئەستاندنی بزووتنەوەی مافخوازانەی خەڵک 
و گەشەسەندنی ڕۆژ لەگەڵ ڕۆژ زیاتری بیری 
کە  هۆکارانەن  ئەو  ئێران،  گەالنی  نەتەوەخوازیی 
هەڵبژاردنەکانیان  بایکۆتی  گشتیی  هەڵوێستی 

لەسەر دروست بوو.
ئەگەر ٤٠ ساڵ پێش ئێستا )له ١٠ی خاکەلێوەی 
١٣٥٨( ئەوە تەنیا خەڵکی کوردستان بوو کە لە 
سەر ئەساسی ناسینی بیرکردنەوەکانی ئایەتوڵاڵ 
]نا[ی به  پانەوە  خومەینی و دەوروبەرەکەی، بە 
ئیسالمی  ــاری  ــۆم ک ڕێژیمی  ــاری  ــەرک س هاتنە 
ئێران گوت و ڕێفراندۆمی لێ بایکۆت کرد، ئێستا 
بزووتنەوەیەکی  بۆتە  بایکۆت  خۆشییەوە،  بە 
سەرانسەری و زۆربەی زۆری خەڵکی ئەم واڵتە له 
٢٨ی جۆزەردانی ١٤٠٠ی هەتاویدا به هەڵبژاردنی 
]نا[یەکی  بایکۆت و دەنگ نەدان به سەرکۆماری، 

بەهێزی مێژووییان بەم نیزامە گوتەوە.

بایکۆت و ئێرانی دوای بایکۆت
 ،١٤٠٠ ـــــی  جـــــۆزەردان ٢٨ی  ـــەکـــەی  ـــکـــۆت ـــای ب
بزووتنەوەیەکی جەماوەریی گشتگیری سەرجەم 
ئامانجه سەرەکییەکەی،  کە  ئێرانه  پێکهاتەکانی 
کەوابوو  ئیسالمییە.  کۆماری  ڕێژیمی  نەمانی 
ناتوانێ  ڕووداوە  و  ــکــەوت  ڕێ ــەم  ئ دوای  ئێرانی 
ــی  ــک ــێ ــەت ــە دەرف ــەم ــێ و، ئ ــاران ب ــ ــەی ج ــەک ــران ــێ ئ
وەک  ــران  ــێ ئ خەڵکی  پێویستە  ــە  ک ــە  ــی ــژووی مــێ
ــەوەی  ئ ــەدەن.  ـ ن کیسی  ــە  ل دیکە  ــی  ــەت دەرف زۆر 
لێ  ــری  ــی ب ــێ  ـ دەب هـــەمـــووان  و  گرینگە  ــرەدا  ــێ ل
بکەنەوە، چۆنیەتیی کەڵک وەرگرتن لەم دەرفەتە 
پتانسێلێکی  ــی  ــردن ــک ــەری ــب ڕێ و  ــەت  ــری ــودی م و 
خەباتکارانەیە کە ئەگەر  وەک خۆی نەبیندرێ، 
ئەگەر  ــر  ــت ڕوون مانایەکی  ــە  ب ــگــرە.  خــەســارهــەڵ
کەمایەسیی  گەورەترین  و  هەیە  ئێستا  تا  وەک 
ئەم  ئێرانە،  خەڵکی  ئازادیخوازانەی  بزووتنەوەی 
بزووتنەوەیە ئامانجدار و پالنمەند و لە کۆتاییدا 
ڕێبەریی نەکرێ، خەڵک تووشی بێهیواییەکی پڕ 
و  ناخۆش  پێشبینی کردنی  که  دەبن  خەسار  لە 

بەژانه.
کەسە  و  ــەن  ــ الی و  ــز  ــێ ه ــەوەی  ــوون ــۆب ــک ک ــێ ل
دیارەکانی دژبەری کۆماری ئیسالمی ئێران -نە 
تەنیا لە دەرەوەی واڵت، بەڵکوو زیاتر ئەوانەی لە 
نێوخۆی واڵت پێگە و نفوزی جەماوەرییان هەیە- 
لە مەترسییەکانی  دەتوانێ زۆرێک  داهاتوودا  له 

سەر ئەم بزووتنەوەیە بڕەوێنێتەوە.
بزووتنەوەی  و  کورد  بە  پێوەندیی  ئەوەندەی 
ــارەوە چەند  ــ ــەم ب ــە، ل ــەی ــەوە ه ــەی ــەک ــوازان ــخ ــاف م
هەنگاوێک لە پێشتره؛ کوردستان لە ڕووی ویست 
و داخوازی سیاسییەوە داخوازییەکانی ڕوون و 
ــەک  ڕادەی تا  جەماوەرییەوە  ڕووی  لە  ئاشکران، 
لەسەر  ئێرانه،  دیکەی  بەشەکانی  لە  ڕێکخراوتر 
ئاستی ڕێبەرایەتی و مودیرییەتی ڕووداوەکانەوە، 
خاوەن ڕێکخراو و حیزبی سیاسیی جۆراوجۆری 
ــە بە  ــە ک ــی ــاوەری ــەم ــگــەی ج ــێ ــوز و پ ــف ــاوەن ن ــ خ
هاوکاریی  و  کۆدەنگی  لە  بناغەیەک  خۆشییەوە 
تێدا بنیات نراوە. بەاڵم ئەوە بەو مانایە نییە کە 
لە  ــورد  ک سیاسیی  ــەوەی  ــن ــزووت ب و  کوردستان 

هاوکێشە سیاسییەکانی داهاتوودا، بێ کێشە یە.
هێزە  ــوان  ــێ ن ــی  ــووی ــرت ــگ ــەک ــای ن و  ــرازان  ــت ــک ــێ ل
سیاسییەکان کە گەورەترین هەڕەشە و مەترسین  
به  پێویست  نەتەوەکەمان،  دواڕۆژی  ســەر  بۆ 
ئەزموونەکانی  پێ هێنانن.  کۆتایی  و  چارەسەری 
ڕابردوومان و ئەوانەی ئێستا لە دەورووبەرمانن، 
نەمان  بە  تەنیا  ــورد  ک پرسی  کە  دەڵێن  پێمان 
ئەو  و  نابن  چارەسەر  ڕێژیمەکان  ڕووخانی  و 
ــان  ــدەک ــاوەن ن ــه  ل ــە  ک ئەقڵیەتانەی  و  تێفکرین 
ئاسانی  بە  ــەروا  ه ــەوە،  ــرن دەگ ڕۆیشتوان  جێی 
بۆیه  دەر.  نایەتە  ــت  دەس ــە  ل ــان  ــی ــوردان ک مافی 
پشت بەستن  و  سیاسییەکان  هێزە  یەکگرتوویی 
ــان و  ــوردســت ــی خەڵکی ک ــەاڵن ــۆم ــرادەی ک ــی ئ ــه  ب
گرتنەپێشی سیاسەتی درووست و واقعبینانە که 

دەتوانێ دەستەبەری مافەکانمان بکات.

سمایل شەرەفی

بەبۆنەی  حیزب  چاپەمەنی  کۆمیسیونی    
دەرچوونی ژمارە ٨٠٠ی ڕۆژنامەی “کوردستان 
ا. لەو سیمینارەدا لەسەر  سیمینارێکی پێک هێن
جــۆراوجــۆری  الیەنی  و  ــرا  ک قسە  بابەت  زۆر 
پێویستم  بە  ئەمن  هەڵسەنگێندرا.  ــە  ــام ڕۆژن
ــەی  ــام “ڕۆژن ــەســەر  ل کورتەنووسینێکم  ــی  زان
و  قسە  لە  کە  هەبێ  پرسی ژن”  و  کوردستان 

بابەتی پانیڵگێرەکاندا نەهاتنە بەرباس.
ناکرێ باسی پرسی ژن لە حیزبی دێموکرات و مێدیاکەیدا بکەین 
و بۆ سەردەمی کۆماری کوردستان نەگەڕێینەوە. لەوکاتدا سەتا ٩٠ی 
خەڵکی کوردستان نەخوێنداوار بوون و نەخوێندەواری لەنێو ژناندا 
فیئوداڵی و سەردەمی  کۆمەڵی کوردستان  بووە.  لەپیاوان  پتر  زۆر 
سەرۆک عەشیرەت و ئاغا و شێخ و دەرەبەگ بووە. لەو هەلومەرجەدا 
ــەری پرسی ژن لە  ــارەس ــوو و چ ــدا ب ــی ــووی ــەوت ــە دواک کــە کــۆمــەڵ ل
ئارەزوویەک پتر نەبوو، قسەکردن و ئاوردانەوە لە ژن و پەروەردەی 
لەو  محەممەد  قازی  پێشەوا  بوو.  بەنرخ  دەسکەوتێکی  ژن  بۆ  ژن، 
و  ــازادی  ـ ئ و  ژن  پرسی  بوێرانە  زۆر  ئەستەمەدا  و  ناسک  کاتە 
مەرامنامەی  لە  نموونە  بۆ  گۆرێ.  هێنایە  پیاوی  و  ژن  بەرابەریی 
حیزب لە سەردەمی کۆمار )١٣٢٤ی هەتاوی(دا بکەین کە لە فەسڵی 
پیاوان  وەکــو  ئافرەتان  “پێویستە  هاتووە:  ٢١ی دا  خاڵی  و  ــوارەم  چ
مافی خۆیان بەکار بهێنن، لە هەموو ڕوویەکی سیاسی و ئابووری 
و  خوێندن  بە  زۆر  گرینگییەکی  سەردەمدا  لەو  یا  کۆمەاڵیەتی”.  و 
پەروەردەی مندااڵن لە کوردستان _تەنانەت بە زۆرەملێش_ بە کچ و 
کوڕەوە دراوە. یەکێک لە داواکارییەکانی کۆماری کوردستان هەر لە 
سەرەتاوە خوێندن بوو بە زمانی زگماکی کوردی. لە خاڵی سێزدەی 
فەسلی سێهەم لە مەرامنامەی حیزبدا هاتووە: “لەنێو دانیشتووانی 
کوردستاندا بۆ باڵوکردنەوەی عیلم و مەعریفەت خوێندنی ئیبتدایی 
بە زمانی کوردی  لە مەدرەسەکاندا خویندن  ئیجبارییە.  نێونجی  و 
حیزبدا  زمانحاڵی  “کوردستان”ی  ٢ی  ژمارە  لە  لەوە  بێجگە  دەبێ”. 
لە  هەروەها  ئیجبارییە.  کچان  بۆ  خوێندن  کە  ــراوە  ک ــەوە  ب ئاماژە 
لە  دراوە  ژنان  بە  ئیزن  دەبینین  “کوردستان”دا  دیکەی  ژمارەکانی 
بگرن  خیتابە  لە  گوێ  بەشدارن،  پیاوان  کە  جۆراوجۆرەکاندا  بۆنە 
لە سەردەمی  دێمۆکرات  دەبینین حیزبی  بدەن. هەروەک  یا خیتابە 
کۆمارەوە تا ئێستا بە سەخاوەتەوە فەزای ڕێگەدان بۆ خۆپێگەیاندن 
و چاالکیی هەمە الیەنەی بۆ ژنان وااڵ کردووە، بەاڵم پرسیار ئەوەیە 
چەندە  ئاوردانەوەیە  و  هــەوڵ  و  ــان  ــەرزش دان ئ و  بایەخ  لەو  ژنانی 
کەڵکمان وەرگرتووە؟ ژنان چەندە لە بواری گەشەکردن و دەرخستنی 
دیکەدا  بوارەکانی  و  نووسین  بواری  لە  تواناکانیان  و  لێوەشاوەیی 
خۆیان ماندوو کردووە و چەندە ئاستی بەهرە و زانیاری و وشیاریی 

فەرهەنگی، سیاسی و کۆمەاڵیەتیی خۆیان بردووەتە سەر؟  
ــاوەڕی  ـ ــان ب ــت ــوردس ــی ک ــڕات ــۆک ــم ــرێ حیزبی دێ ــاک ــێ ن ــای ل ــاش ح
ڕۆژنامەی  لە  نووسینی  مەیدانی  و  هەیە  بەرامبەر  ــی  ــەت دەرف بە 
“کوردستان”یشدا بۆ هەمووان کراوەیە، بەاڵم بە هەموویەوە لە دوو 
دەیە لەوە پێشەوە قەڵەمی ژنان لە “کوردستان”دا دەبیندرێ و لەوکاتدا 
دەگرێ.  جێ  ڕۆژنامەدا  نووسەرانی  دەستەی  ڕیزی  لە  خاتوونێک 
تەنانەت  و  نووسین  مەیدانی  هاتنە  ژن  ژمارەیەک  ئەوەدا  دوای  بە 
چوونە  “کوردستان”یش  ــەی  ــام ڕۆژن بەرپرسایەتیی  وەرگرتنی  تا 
پێش و پێشانیان دا کە دەکرێ پشت بە تواناکانیان ببەسترێ. ئەو 
خۆدیتنەوە و مەیداندارییەی ژنان لە “کوردستان” لە بواری نووسین 
خۆماندووکردنی  و  هیممەت  بە  پشتی  ڕۆژنامەدا  فەننیی  کاری  و 
بەستبوو  دێموکرات  حیزبی  ڕیزەکانی  نێو  ژنانی  لە  دەستەیە  ئەو 
کە دیارە دواتر بەهۆی کۆمەڵێک بارودۆخ لەباری چەندایەتییەوە لە 

کەمیی دا. 
“کوردستان” وەک ئاوێنەی هزر و تێڕوانین و هەروەها ڕوخساری 
مێدیایی حیزبی دێموکراتی کوردستان ئەو ڕەخنەیەشی لێ دەگیرێ 
کادری  و  زیاتر  قەڵەمی  چاوەڕوانییەکان،  قەدەر  لە  نەیتوانیوە  کە 
باریان  یان  بکاتەوە،  جێ  خۆیدا  ستاڤی  لە  ژنان  لە  پتر  ــارەزای  ش
پتر  ئەمەیان  دیارە  کە  “کوردستان”  لە  دیکەش  ڕەخنەیەکی  بێنێ. 
لە  ژن  پرسەکانی  پەراوێزخستنی  جۆرێک  دەگەڕێتەوە،  ــردو  ڕاب بۆ 
بووبێ،  پشت  لە  هۆکاری  دوو  ــرێ  دەک ئەمەش  ــووە.  ب کۆمەڵگەدا 
یەکەمیان ڕوانگەی پیاوساالری تەنانەت لە تێفکرینی بەڕێوەبەرانی 
تایبەتمەندییەکانی  لەبەرچاوگرتنی  بە  ئەویش  “کوردستان”یشدا، 
کۆمەڵگەی نەریتیی کوردستان بە تایبەت لە چەند دەیەی ڕابردوودا. 
سیاسییەکانی  پرسە  ــاش  پ ــە  ل ــان  ژن پرسەکانی  ـــەوەی  ئ ــەم  دووهـ
پەراوێزخران  بۆ  بووبێ  پاساوێک  ئەوە  و  کرابن  پێناسە  کۆمەڵگە 
و النەکردنەوە لەو کێشە و بابەتانە کە ژنانی کۆمەڵی کوردەواری 

لەگەڵی بەرەوڕوو بوون. 
ڕاستە پرسی نەتەوەیی و سیاسی و هەروەها پرسە گشتییەکانی 
کۆمەڵگە بەشێکی بنەڕەتی لەو بابەتانەن کە هەر حیزبێکی سیاسی 
کە بۆ ئامانجی نیشتمانی تێدەکۆشێ دەبێ کاریان لەسەر بکا. بەاڵم 
هەر ئەو حیزبە شۆڕشگێڕە سیاسییە کە لە مەرامنامەی خۆیدا باس 
لە یەکسانیی مافەکانی ژن لەگەڵ پیاوان و نەهێشتنی هەاڵواردنی 
ڕەگەزی دەکا، دەبێ پرس و کێشە تایبەتییەکانی ژنانی کۆمەڵگەش بە 
خەمی سەرەکیی خۆی بزانێ. بەو پێیە کەمتر ئاوردانەوە لەو بابەتانە 
لە “کوردستان” بە کەمتەرخەمییەکی گەورەی “کوردستان” دادەنرێ 
و لەوەدا ڕەخنەی جیددیی دێتەوە سەر. ئەم ڕەخنەیە لەوکاتەدا پتر 
بەرجەستە دەبێ کە ڕەنگدانەوەی پرسی ژنان و مەیدانداریی قەڵەمی 
بارتەقای  نە  دێموکراتدا  حیزبی  زمانحاڵی  “کوردستان”ی  لە  ژنان 
ئەو بەشداری و ڕۆڵە گرینگ و کارایەی ژنانە لە ڕیزەکانی حیزبی 
دێموکراتدا، نە ئەو بایەخ پێدانەی حیزبی دێموکرات کە لە مەرامنامە 
و بەرنامەکانی خۆیدا لەبابەت پرسی مافەکانی ژنان ڕەنگی داوەتەوە.
لە ژنان و  پتر ال کردنەوەی  بەهیوای بەردەوامیی “کوردستان” و 

پرسەکانیان لە کۆمەڵدا.

»کوردستان« و پرسی ژن

خەج مەعزووری



ژماره : 801 7
     31ی جۆزەدانی  1400  _  21ی ژوئەنی 2021

کورد لە بۆنە نێودەوڵەتییە پڕ خۆشییەکانی 
نیشتمانی  ڕۆژی  سەربەخۆیی،  ڕۆژی  وەک 
دیکە  ــی  ــان ــەرەک ــن ــێ ــه شــادی و  خـــۆش  ڕۆژە  و 
لە بەشی قەیران و ئەو  دەستی کورتە، بەاڵم 
و  نالێکی  ــە  ل ــاس  ب نێونەتەوەییانەی  ڕۆژە 
پشکی  دەکەن،  کۆمەڵ  ژیانی  نالەبارییەکانی 

شێری پێ بڕاوە. 
سیاسییەوە  بارودۆخی  بەهۆی  کوردستان 

کە  گرتووە  بەرۆکی  کۆمەاڵیەتی  گرفتی  و  کێشە  و  نەهامەتی  زۆر 
خێزانەوە  لە  کۆمەڵگەکان  هەموو  سروشتی  وەک  ــەوان  ل بەشێک 
سەرچاوە دەگرن، بەو جیاوازییە کە کەلێن و لێکترازانەکانی کۆمەڵ 
دەسەاڵتی  سیاسەتەکانی  و  ــە  ــگ ڕوان ــۆری  ج بۆ  ــەڕەت ڕا  ــن ب لە  کە 
بەسەر  زیانباری  و  زۆر  کاریگەریی  دەگەڕێتەوە؛  واڵت  سیاسیی 
هەموو بەشەکانی کۆمەڵدا دیار و بەرچاوە. نیزامی سیاسیی واڵت لە 
پێوەندی لەگەڵ ئەرکەکانی لە هەمبەر کۆمەڵگە نەک هەر خەمسارد، 
کۆمەڵگە  و  کۆمەڵ  زیانبارەکانی  دیاردە  و  قەیران  ئانۆمی،  بەڵکوو 
خۆی ڕاستەوخۆ بەرهەمی ستراتیژی و خوێندنەوەی ئەم ڕێژیمەیە 
هەموو  پێشەوەی  لە  ــدا  دەســەاڵت کورسیی  لە  خۆی  مانەوەی  کەە 

شتێک داناوە.
ــە  ــرازان ت و  ــۆمــی  ــان ئ ئێرانیشدا  ئاستی  ــە  ل و  ــان  ــوردســت ک ــە  ل چ 
کە  بابەتانەیە  لەو  یەک  منداڵ هاوسەری  وەک  کۆمەاڵیەتییەکانی 
پێشی  ئەوتۆ  بەشێوەی  ــردووە  ک وای  بابەتەکە  ئایینیی  ڕەهەندی 
لەبەرچاویەتی  ئەوەی  شەرع  حاکمی  ئەوەی  لەبەر  نەگیردرێ،  پێ 
دەقە ئایینییەکەیە کە بلووغی شەرعییەکە بە هێند وەردەگرێ، نەک 
جۆرە  ــەو  ئ جیسنییەوە.  ــەڕووی  ل خۆناسین  تەمەنی  بە  گەیشتن 
ڕوانینە کە ڕوانگەی زاڵی حکوومەتییە، دەرەنجامەکەی زۆر قەیرانی 
و  بنەماڵە، ژن سەرپەرەستیی خێزان  لێک ترازانی  کە  کۆمەاڵیەتییە 

دواتریش هاتنەخوارێی تەمەنی لەشفرۆشی بەشێکن لەوان.
ــان  ژن مافەکانی  ـــواری  ب چــاالکــی  محەممەدی،  شەمس  شەهێن 
بە  و  ئێراندا  لە  لەشفرۆشی  تەمەنی  دابەزینی  لەگەڵ  پێوەندی  لە 
خوار  کچانی  حاڵەتدا  زۆر  لە  ــێ  دەڵ توێژنەوەکان  بە  پشتبەستن 
نیوز، ٨ی  کــردووە )سەالمەت  لەو کارە  ــان  تەمەن ١٢ ساڵیش ڕووی
دادپەروەرانەی  دابەش نەبوونی  ڕانتی،  ئابووریی   .)١٣٩٨ بەفرانباری 
و  ــان  ــەدەســت ــارب ک گەندەڵیی  نیشتمانییەکان،  سامانە  و  داهـــات 
کارامەنەبوونی سیستمی بەڕێوەبەریی واڵت کە لە ئێستادا کۆماری 
بە  ــەرەی  پ دیکەش  ئەوەندەی  دەناسرێتەوە،  پێ  ئێرانی  ئیسالمیی 
نیزامی  کە  ئەمەیە  ــە  ڕوون ــەوەی   ئ داوە.  کۆمەاڵیەتییەکان  قەیرانە 
کۆماری ئیسالمی لە ئیرادەی چارەسەری کێشەکانی خەڵکی هەیە 
و نە توانا و لێوەشاوەیی ئەو کارە، چونکی خۆی هەموو دیاردانە 
کە  دەسەاڵتەن  ئەم  ناسەردەمیانەی  و  چــەوت  ڕوانگەی  بەرهەمی 
بەردەوام بەرینتربوونەوەی کەلێنە کۆمەاڵیەتییەکانی لی کەوتۆتەوە.

سیاسیی  نیزامێکی  وەک  ئیسالمی  کۆماری  فیکرییەکانی  ژوورە 
بە  کەسایەتی پێدان  لەبری  بوونیان  سروشتی  بەپێی  توتالیتێر 
تاکەکانی کۆمەڵ بە پالن و پیالنی نەرم و تەنانەت ڕەق ئامێر خەریکی 
شکاندن و قەیران خوڵقێنی لە شوناسی کۆمەڵگەن. چونکی پێیان وایە 
سیستمەکەیان بە تێکشکاندنی توانای بیرکردنەوە و ڕابوونی کۆمەڵ 
ڕاپەڕینە  و  کاردانەوە  ئەگەری  بوومەلەرزەی  بەرامبەر  لە  دەتوانێ 
جەماوەرییەکان خۆی ڕابگرێ. ئەم ڕەوشە لە کوردستان هەستیارتر 

و چەند ڕەهەندیتر دەچێتە پێشێ.
سیاسیی  پاشخانێکی  کوردستان  ــێ  دەزان کە  ئیسالمی  کۆماری 
لە  ــەر  ه تێدایە،  بەهێزی  خەباتگیڕیی  دینامیزمی  و  ــد  ــەمــەن دەوڵ
کوردستان  لەالیەک  داوە  هەوڵی  ڕەق ئامێریدا  بەشی  لە  سەرەتاوە 
و  ــزەوە  ــەراوێ پ بخاتە  ئابوورییەوە  گەشەی  و  ــی  ــاوەدان ئ ـــەڕووی  ل
کۆمەاڵیەتییەکان  قەیرانە  پەرەپێدانی  و  باڵوکردنەوە  بە  هاوکات 
کۆمەڵگە تووشی سڕبوون و ڕاوەستان بکا. لە بەشی نەرم ئامێریشدا 
هەموو هەوڵی ئەوە بووە هەوێتی و شوناسی نەتەوەیی لە تاکەکانی 
کۆمەڵی کوردی بستێنێتەوە، بۆ ئەوەش هەموو ڕێگایەکی گرتووەتە 
بەر کە پالندانان لە بەشی پەرورەدە یەک لەوانە. منداڵی کورد هەر 
زمانی زگماکی  لە  زمانێکی جیا  بە  دەبێ  بارهێنانەوە  لە سەرەتای 
خۆی بخوێنێ. خەسارە کۆمەاڵیەتییەکانی دیکەش لە جێی خۆی کە 
کۆماری  سیاسەتەکانی  سەرەکیی  قوربانیی  مندااڵن  هەموواندا  لە 
و  سەخت  ــاری  ک ــە  ب ــوون  ــاچــارب ن خوێندن،  ــە  ل ـــران  داب ئیسالمین. 
و  بچووک  کارگە  مووچە،  و  مەزرا  کوورەخانە،  لە  تاقەت پڕووکێن 
گەورەکان و تەنانەت کۆڵبەری بەبێ هیچ چاوەدێری و ڕەچاوکرانی 
مندااڵنی  کە  مەینەتییانەی  لەو  بەشێک  تەنیا  کار  ستانداردێکی 
کورد لە سایەی ئەم ڕێژیمەوە تووشی بوون. باڵوبوونەوەی هەواڵی 
ئەم  ــەوەی  ئ لەبەر  کۆڵبەریش  مندااڵنی  برینداربوونی  و  کــوژران 
دیاردەیە خۆی بەشێک لە سیاسەتەکانی کۆماری ئیسالمییە، هیچ 

کاردانەوە و بەدواداچوونێکی بەدوودا نایە.
کۆماری ئیسالمی کوردستان بە بەشێک لە ئێران نازانێ و مندااڵنی 
لێ  داهاتووی خۆی چاو  بۆ سەر  بە چاوی مەترسییەک  کوردیش 
دەکا. بۆیەش هەوڵ دەدا لەالیەک بە دروست کردنی قەیرانی شوناس، 
کورد  منداڵی  بە  ئێرانی  ــەدرۆی  ب و  ساختە  شوناسی  پێدانی  یان 
توانای بیرکردنەوەی ئازاد و نەتەوەیی تێدا وشک بکەن. هاوکات لە 
دروست  بەستێنێک  کۆمەاڵیەتییەوە  و  ئابووری  داڕماندنی  ڕێگەی 
بکەن کە منداڵی کورد نەتوانێ بەپێی پێویست ڕەوشی گەشەکردنی 
سروشتیی خۆی بپێوێ و خۆی بۆ بەرپرسایەتییە کۆمەاڵیەتییەکان 
کار  سۆنگەی  لە  کە  ڕوحیییەکانیش  خەسارە  و  زیان  بکا.  ئامادە 
دەبێتەوە  منداڵ  ـــەرەوڕووی  ب دیکەوە  کۆمەاڵیەتییەکانی  کێشە  و 
لەجێی خۆی، کە لەجێدا هۆمێد و هیوا بەدواڕۆژ لە منداڵ و خێزاندا 
ویشک دەکا. چونکی منداڵێک کە لەبری ئەوەی بخوێنێ و پێ بگا، 
ناچار بێ بۆ پارووە نانێک بە ڕەوەزاندا هەڵگەڕێ، یان لە جەستەی 
ناسکی لەژێر کاری قورسی کورەخانە و مەزرادا هەڵپڕووکێ، یان 
لەنێو زبڵ وزاڵدا بەدووی قووتی ڕۆژانەیەوە بێ؛ ئەوە منداڵە دەبێ 
چ خەون و خولیایەکی بۆ ژیان و داهاتووی خۆی هەبێ؟ هەروەها 
چۆن دەتوانێ لەژێر باری قورسی هەموو ئەو نەهامەتییانەدا سەری 

هەڵێنی؟

ئەو زوڵمەی لە ئێران
 لە حەق منداڵی کورد دەکرێ

»کوردستان«
ناوێکی درەوشاوە لەبەردەم ئەزموونێکی تازەدا

نووسین  کردەی  زووەوە،  سەردەمانی  لە  هەر 
لە کۆمەڵگەکاندا کردەیەکی گرینگ و نیشاندەری 
ئەو  چاالکی  کەسانی  و  کۆمەڵگە  پایەی  و  پلە 
تێگەیشتنە  ئەو  ئێستاش  تا  بووە.  کۆمەڵگەیانە 
لە  ــکــوو  ــەڵ ب ــەوە  ــووەت ــەب ن کــاڵ  ــی  ــگ ڕەن نەتەنیا 
سەردەمانی ئێستادا بووەتە بەشێک لە پێناسەی 
کۆمەڵگەیەک  هەر  ناو  جوداکانی  ڕەوتە  و  کەس 
ــاری نێو  ــک ــن و جـــۆری شــی ــووســی ــوازی ن ــێ و ش
لە  بەشێک  دەرخەری  و  نیشاندەر  نووسینەکان، 
و  ڕەوت  و  کۆمەڵگە  هــەر  کولتووری  شوناسی 
تەنانەت کەسایەتییەکی چاالکی نێو کۆمەڵگەن. 

لە سەردەمی کۆماری کوردستانەوە تا ئێستا، 
لەمەڕ  ــەوە  ــن ــژی ــوێ ت و  نامیلکە  ســـەدان  ــەر  ــەگ ئ
بێگومان  نووسرابێ،  دەسکەوتەکانی  و  کۆمار 
دەسکەوتە  لە  ــان  ــاوڕی ئ ــان  زۆری ــەرە  ه بەشێکی 
کولتوورییەکانی کۆمار داوەتەوە. لەنێو ئەوانیشدا 
ناوی ڕۆژنامەی “کوردستان” و باقی باڵڤۆکەکانی 
سەردەمی کۆمار تا ئێستاش هەر دەدرەوشێنەوە. 
چ ئەو نووسینانەی نووسەرانی کورد نووسیویانن 
لەمەڕ  بیانی  توێژەرانی  بەرهەمانەی  ــەو  ئ چ  و 
هیچ  هێناون،  بەرهەمیان  کوردستانەوە  کۆماری 
ــی  الوەک بابەتێکی  وەک  بابەتەیان  ــەو  ئ کامیان 
بەشی  زۆرینەیان  بەڵکوو  ــەژمــار،  ئ نەهێناوەتە 
قورسی دەسکەوتی ئەو سەردەمە بە دەسکەوتە 
ــاری  ــۆم ـــی ک ـــەران ـــن ــی دامـــەزرێ ــان ــەک ــی ــووری ــت ــول ک

کوردستان دەزانن. 
هەر ئەو تێگەیشتنە چ لەو سەردەم دا و چ پاش 
جوانەمەرگی  کۆماری  ئەزموونی  بە  کۆتایی هاتن 
سیستەمی  تەنانەت  ــارادابــوو.  ئ ــە  ل ــان  کــوردســت
سیاسیی ناوەند هەر ئەو کات ئەو بابەتە هەستیار 
و گرینگەی بە جوانی هەست کردبوو، هەر بۆیە 
لە  کۆمار،  ئەزموونی  تێکشکانی  دوای  ماوەیەک 
تاران و بە یارمەتیی تاقمێک کوردی دانیشتووی 
ڕاکێشانی سەرنجی  بۆ  و  ــوێ  ن لە  ســەر  ــاران،  ت
دەرەوەی  ــی  ــوردان ک ــریــش  ــات زی و  کــورد  خەڵکی 
ڕۆژهەاڵتی کوردستان، ڕۆژنامەیەکی هەر لە ژێر 
لە  ناوی کوردستان دەرکرد. مەبەستی سیستەم 
دەرکردنی ئەو ڕۆژنامەیە، کۆوەکردنی نووسەران 
بوو  ــەاڵت  ڕۆژه ــوردی  ک شاعیرانی  و  بیرمەند  و 
چاوەدێرییان  خۆیان  کە  بالڤۆکێکەوە  دەوری  بە 
ــەوەی بیری  ــاڵوکــردن ــشــەوە ب ــی ــەک ــە الی ــرد. ل ــ دەک
دیکە  زۆر شتی  و  کــوردی  زمانی  بە  ئێرانچێتی 
لە مەبەستەکانی دیکەی ئەو ڕۆژنامەیە بوو کە 
باسیان لێرەدا ناگونجێ. بەالم هەر ئەو جووڵەیە، 
“کوردستان”ی  ڕۆژنامەی  کاریگەریی  و  گرینگی 
ــان  ــەوەم ئ ــە  وات دەدا.  نیشان  ــار  ــۆم ک ــی  ــەردەم س
ــەوێ  ــه دەی سیستەم  ــە  ک ــەوە  ـ ــات دەکـ ڕوون  ــۆ  ب
ئەو  قەڵەمەکانی  و  بیر  ناوە،  بەو  دیکە  جاریکی 
سیاستەگوزاری  بۆخۆشی  و  خــا  ــەڕ  وەگـ ــات  ک
هەم  ڕێیەوە  لەو  تا  بگرێ،  دەستەوە  بە  گشتی 
هەست و سۆزەکان بناسێ و هەم لە الی بیر و 
سیستەمە  ئەو  کە  بنوێنی  وا  کــورد  گشتی  ڕای 
کوردی  کولتووری  و  زمان  لەگەڵ  دژایەتییەکی 
کە  ــەن  ه مێژوویی  ــاژەی  ــام ئ زۆر  کەچی  نییە. 
پەردە لەسەر الیەنە شاراوەکانی سیاسەتی پشت 
ئەو ڕۆژنامەیە الدەدەن. ئەگەر وەک نموونە تەنیا 
دەتوانین  بکرێ؛  نیشانانە  لەو  یەکێک  بە  ئاماژە 
بکەین  شاعیر  “هێمن”ی  نامەیەکی  بە  ــاژە  ــام ئ
نووسیوە.  ــامــەی  ڕۆژن ئەو  بەڕێوەبەرانی  بۆ  کە 
ئەوان  داواکارییەکی  واڵمــی  نامەیەدا  لەو  هێمن 
لە نووسەران و  ــەوە. وەکی دەزانین یەکێک  دەدات
سەردەمی  “کوردستان”ی  ــامــەی  ڕۆژن چاالکانی 
ڕۆژنامەی  بەڕێوەبەرانی  ــووە.  ب “هێمن”  کۆمار 
“کوردستانی تاران”! دەیانهەوێ ئەگەریش ناتوانن 
بە ئاراستەی ڕۆژنامەکەی پێشوو بنووسن، النی 
کەم لەو ناوانە یارمەتی وەرگرن کە لەوێدا بابەتیان 
شاعیرە  هێمنی  ناوانە  لەو  یەكێک  بۆتەوە.  باڵو 
و  زەبر  لە  خۆی  و  بووە  گۆشەنشین  ئێستا  کە 
زەنگی ئەو سیستەمە داپڵۆسێنەرە شاردووەتەوە 
کشتوکاڵەوە  بە  ــەری  س خــۆی  گوندەکەی  لە  و 
کوردایەتی  قاڵی  وا  هەر  بیریشی  و  کردووە  قاڵ 
ئەزموونێکی  جوانەمەرگیی  تەشەنداری  دڵی  و 
من  ــووســێ:  دەن دا  واڵمیان  لە  هێمن  نەتەوەییە. 
ئێستا هەر نانووسم و ڕۆژگار وای لێ کردووم لە 
شاعیری دوور کەوتوومەوە. بەاڵم ڕاستی باسەکە 
پڕۆژەیە  ئەو  کە  زانیویە  هێمن  دیکەیە.  شتێکی 
ــژراوە و مل نادا و دیارە  لە کوێوە پالنی بۆ داڕێ
دواتر بە هەر هۆکارێکەوە بووبێ چەند بابەتێکی 

لێ چاپ دەکەن.
ــی بۆ  ــ ــوررت ــ ــە ک ـ ـــاســـە ب ــــەو ب ـــەوەی ئ ـــڕان گـــێ
ڕۆڵی  کە  بوو  گوتەیە  ئەو  پشت ڕاستکردنەوەی 
چەندە  ــدا  ســەردەم ــەو  ل کوردستان”  ــەی  ــام “ڕۆژن
پاش  کە  ــا  دەک ــەوە  ئ باسی  و  دەنرخێنێ  گرینگ 
تێپەڕیوە  دا  ــەســەری  ب ــەی  ــاڵ س هــەمــووە  ـــەو  ئ
هەرەباشەکانە  ــاوە  ــەســەرچ ل یەکێک  ئێستاش 
و  کوردستان  کاتی  ئەو  کۆمەڵگەی  ناسینی  بۆ 

چۆنەتی شیکارییە سیاسی و کۆمەاڵیەتییەکان و 
ئاراستەی کولتووری کۆمار و لەهەموان گرینگتر 
سەرچاوەیەکی زمانی پتەویشە کە ٧٥ ساڵ لەوە 
پێشووی  ــی  ــەکــان ــەزمــوون ئ ــەر  س ــە  ــراوەت خ پێش 

زمانی کوردی.
ــوردی  ــ ــی ک ــۆڕشـ ــەی شـ ــکـ ـ ــی دی ــان ــەک ــول ــە خ ـ ل
“کوردستان”  ڕۆژنامەی  جار  چەند  ــدا،  ڕۆژهــەاڵت
پشوویەکی  بە  هەرجارەی  و  ــەوە  ــاوەت ژی دیسان 
تازەوە بووەتە زمانحاڵی شۆڕش و شۆڕشگێڕان و 
سیاسەتوانانی کورد و تا ئێستا کە ٨٠٠ ژمارەی 
دابڕانی  چەند  لە  بەردەوامە.  هەر  بووە  چاپ  لێ 
حیزبی دێموکڕاتیشدا، هەر دوو ال دیسان هەر بەو 
ناوە ڕۆژنامەی “کوردستان”یان بالو کردووەتەوە 
حیزبی  دوو الی  هەر  لە  ئێستاش  ــە  ڕەوت ئەو  و 
دێموکڕاتدا دەوامی هەیە و هەر دوو ال ڕۆژنامەی 
“کوردستان” بە پێوەر و پێوانەکانی خۆیان هەر 

چاپ و باڵو دەکەنەوە.
لەو نووسینە کورتەدا دەمهەوێ قامک لەسەر 
ــی  ــەران ــوەب ــەڕێ ب ــۆ  ب ــە  ــگ ــە ڕەن ک ــم  ــێ دان ڕاستییەک 
ڕۆژنامەی “کوردستان” تا ڕادەیەک تاڵ و ناخۆش 
بنوێنێ، بەاڵم ئەوە پێشنیارێکە و دەکرێ ڕەچاو 
بکرێ و دەکرێ وەک زۆر بابەتی دیکە وەال بندرێ 
پاراستنی  دیارە  نەکرێتەوە.  لێ  بیریشی  هەر  و 
ئەزموونێکی ئاوا درەوشاوە بە درێژایی دەیان ساڵ 
لەنێو ئەو هەموو قۆرت و گەوەیەی شۆڕشدا  و 
پڕووکێنە،  ــەت  ــاق ت و  دژوار  ــەکــجــار  ی ــکــی  کــارێ
بوارەدا  لەو  کردن  کار  ئێستادا،  دونیای  لە  بەاڵم 
سەردەمی  کوردستانی  ڕۆژنامەی  مودێلی  بە  و 
یەک  تاقەیە  دواتــریــش،  سەردەمەکانی  و  کۆمار 
بە  میراتێکی  پاراستنی  ئەویش  هەیە؛  پاساوی 
چوار  لە  پێم وایە  چــون  دیکە.  هیچی  و  قیمەت 
گۆڕانی  کوردستان  کۆمەڵگەی  ــردوودا،  ڕاب دەیەی 
ئەو  بەپێی  پێویستە  و  هاتووە  بەسەردا  زۆری 
کۆمەاڵتی  پێکهاتەی  لە  کە  بنەڕەتییانەی  گۆڕانە 
دەبوو  پێک هاتووە،  دا  کۆمەڵگە  چینەکانی  لە  و 
لە  جار  چەند  ئێستا  تا  “کوردستان”  ڕۆژنامەی 
هەموو ڕوویەکەوە گۆڕانی بەسەردا هاتبا. بۆوەی 
بەردەنگانی  ویستەکانی  ــدەروەوی  واڵم بیتوانیبا 

نوێی خۆی ببێ.
بابەتەکانی  ــەســەر  ب ــرا  خــێ چاوخشاندنێکی 
کوردستان  پێشووی  ــارەی  ژم چەندین  کەم  النی 
ئەوەمان پێ دەڵێ کە ئەگەر گۆڕانێکیش هاتووەتە 
ئارا، زۆر کەم و ناکەریگەر بووە. فۆڕمی وتار و 
شیکردنەوەکان، چەشنی دەستەبەندی بابەتەکان، 
نووسەرەکان  ــاوی  ن ــەوەی  ــوون ــات ب دووپ تەناتەت 
بۆ  ـــەوەی  ئ ئیمکانی  داخـــــراودا،  ــەکــی  ــەی ــازن ب ــە  ل
بازنەی  ــە  ل زۆر  ــدووە  ــەڕەخــســان ن ــان”  ــت ــوردس “ک
کۆمەڵگەی  چوارچێوەی  لە  و  خۆی  نووسەرانی 
لە  ــکــەی  دی خوێنەری  و  ــڕوا  ب ــر  ــەوالوەت ب حیزب 
دەور کۆ بێتەوە و کەڵکەڵەی ئەوە بۆ نووسەرانی 
خۆیان  بابەتی  و  ــاو  ن کە  بێ  دروســت  دیکەش 
ئەو  شوێن  بە  خوێنەرانیش  و  ببیننەوە  لەوێدا 

شیکردنەوە و بابەتانەدا بگەڕێن کە دڵخوازیانە.
لەوە  ــەک  ــەی دەی تا  بەربەستەکان  لە  بەشێک 
کۆمەڵگە  لە  دابڕانە  ئەو  هۆکاری  بە  دەکرا  پێش 
بەرباڵو  بە هۆی  بەاڵم  بزانین.  تازە  بەردەنگی  و 
بوون و کارابوونی تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان، ئێستا 
و  ــاوە  ــەم ن پێشوویان  ـــای  وات بەربەستانە  ــەو  ئ
بە  دیکە  جارێکی  کوردستان  ڕۆژنامەی  دەکرێ 
خۆی دابێتەوە و لەسەر لە نوێ بە سیاسەت و 
ڕۆژنامەگەری  دونیای  ناو  بێتە  تازەترەوە  پالنی 

کوردییەوە. 
دەکرێ  ســادەوە  ڕێکاری  چەند  بە  بابەتە  ئەو 

تاقی بکرێتەوە. 
ــەی  ــام ــەوە بگوترێ ڕۆژن ــێ ئ ــەم شــت دەب ــەک ی
“کوردستان”ی هەر دوو حیزبی دێموکڕات، ناوی 
ئەزموونێکی  کە  بەسەرەوەیە  سیاسی  حیزبیکی 

دوورودرێژی خەبات و سیاسەتی لە کوردستان 
هەر  پشتە.  لە  ناڤین  ــی  ــەاڵت ڕۆژه و  ــاوا  ـ ڕۆژئ و 
ــە  ــەی ــام ــەو ڕۆژن ــەران ل ــن ــی خــوێ ــی ــاوەڕوان ــە چ ــۆی ب
بۆچوونی  بیر و  ڕەنگدانەوەی  کە  ئەوەبێ  ئەگەر 
سیاسەتوانانی جیهانی و ناوچەیی لەسەر کورد 
و شۆڕشی کوردی و حیزبی دێموکڕات لەوێ دا 
ببیننەوە چاوەڕوانییەکی لە جێدایە و ئەگەر ئەو 
کارە نەکراوە یان تاق و لۆق لەو بابەتە بەرهەم باڵو 
کراوەتەوە، ئەوە بۆشاییەکی گەورەیە و دەبێ پڕ 
بکرێتەوە. واتە دەبوو هەر ژمارەیەکی “کوردستان” 
بە وتووێژ و نووسین و شیکردنەوەی سیمایەکی 
دیار و خاوەن ڕای جیهانی-کوردستانی-ناوچەیی 

لەمەڕ کورد بڕازێتەوە. 
ببێتە  ــی  ــوان ــت دەی ــان  ــوردســت ک ــەت؛  ــاب ب دووەم 
لەگەڵ  ــورد  ک دیالۆگی  بۆ  موعتەبەر  پێگەیەکی 
لە بواری  ئێرانی. ئەو حەولەی  باقی نەتەوەکانی 
دیپڵۆماسی حیزبیدا، ڕێبەرانی پێشوو و ئێستای 
نزیک کردنەوەی  لێک  و  تێک گەیشتن  بۆ  ــورد،  ک
گەالنی ئێرانی دەدەن و پێویستە دەوڵەمەندتریش 
بکرێ، هەر ئەو حەولە دەبێ لە ڕۆژنامەیەک کە 
و  بکەوێ  وەگــەڕ  بزووتنەوەیەیە  ئەو  زمانحاڵی 
و  دەنــگ  نەتەوانە  ئەو  سیاسەتوانی  و  نووسەر 
پێشنیاری  و  ببیننەوە  دا  ــەوێ  ل خۆیان  ڕەنگی 
نووسینیان لەسەر ئەو پرسە هاوبەشانە پێ بدرێ 

کە دەتوانێ دەالقەی وتوێژێکی نوێ بکاتەوە.
ــە  ــەت ــاب ــشــە و ب ــێ ـــە ک ــــەوە ل ــــاوڕدان ــەم؛ ئ ــی ــێ س
گرینگەکانی ناوخۆی ڕۆژهەاڵتە، کە دەبنە بابەتی 
شاعیر  و  نووسەر  و  خوێندەوار  ــاو  ن ـــەی  ڕۆژان
تایبەت  بە  ــارەی  ژم هەر  و  مەدەنی  چاالکانی  و 
بابەتێک بورووژێندرێ و لە چەندین الوە تیشکی 
ئەو  ــکــرێ.  ب ــەســەر  ل شیکاری  و  ــەر  س بخرێتە 
بابەتە جەغزی بەردەنگانی کوردستان بەرباڵوتر 

دەکاتەوە.
چوارەم؛ لە ناو و قەلەمی موعتەبەر لە نێوخۆی 
یەک  و  هۆکار  زۆر  بە  وەربگیرێ.  کەڵک  حیزب 
لەوان بوونە سەرچاوەی ئەو ڕۆژنامەیە پێویستە 
تاقمیک ناوی خاوەن بەرهەمی کاریگەر لە سەر 
چینی خوێندەوار قەڵەمیان بەردەوام لەو ڕۆژنامەی 
“کوردستان” لەگەڕدا بێ و بەشی تایبەتیان بێت 
بۆوەی بەردەنگان بەردەوام چاوەڕێی بەرهەمیان 
بن و .... واتە جودا لەهەموو بابەتەکانی پێشوو 
هێندێک ناو هەن ئیعتبار بۆ بەشێک ساز دەکەن 
کە ئەو قەڵەم و ناوە تێیدا چاالکە. بۆ وێنە ناوی 
ڕەســووڵ  حــەســەن زادە،  عەبدوڵال  وەک  کەسانی 
سوڵتانی، کامیل نەجاڕی، هەژیر عەبدوڵالپوور، و 
زۆر ناوی دیکەش لە بواری زمان و ئەدەبیات دا، 
ئیعتبار هەیە کە خوێنەر و بەردەنگ  ئەوەندیان 
لە بوارەکانی دیکەشدا  بە دوایاندا بگەڕێ. دیارە 
ناوی موعتەبەر و بە توانا هەن و دەبی ڕۆژنامەی 
کوردستان ئاوڕیان لێ بداتەوە و داوای هاوکاری 

بەردەوامیان لێ بکا بۆ دەوڵەمەند کردنی خۆی.
دەنگی  وەک  “کوردستان”  ڕۆژنامەی  پێنجەم؛ 
بزووتنەوەیەکی شۆڕشگێرێش دەبێ ئاراستەیەکی 
شۆڕشگێرانە و ڕادیکاڵی لەهەمبەر پالن و پیالنە 
قاوغی  لە  و  هەبێ  سیستەمدا  کولتوورییەکانی 
موحافزەکاری بێتەدەر و هەر ژمارەی یەکێک لە 
پالن و پیالنەکانی بواری کولتووری لە قاو بدا و 
بە شیکردنەوە و تاوتوێ کردنی الیەنە جوداکانی 
ئەو پالن و پیالنانە جووڵەیەکی نوێ بخاتە گۆمی 
مەندی ئەو بوارەوە کە لە چەند ساڵی ڕابردوودا 

پڕ لە گورگ و کەمتیار ڕێوی بووە.
گەیاندنە  و  ــەوە  ــردن ک ــاڵو  ب شێوەی  شــەشــەم؛ 
ــەو  ــەکــێــک ل ـــامـــەش ی ــی ڕۆژن ــان ــگ ــەردەن ــت ب دەسـ
ــری لێ  ــی ــر ب ــت ــەم ــە کــە ک ــەی ــااڵن ــریــن خ ــگــت ــن گــری

دەکرێتەوە.

شۆڕش شاباز

ڕێبوار قازی
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کاتێک که  ئیمانی پته و و وره ی به رزی پێشمه رگه 
و  زه یــن  به ر  ده خه مه وە  شەهید   فەرماندەری  و 
بیری لێ ده که مه وه ، به  الی من و خەڵکەوە ئەوانە 
له   و  پڕنوورترن  و  ڕووناکتر   جیهان  خۆری  له  
زەریای وه ختی تۆفان به سامتر. چونکی دەیاندی 
به   که  هێزی زۆر و پۆشته  و په رداخی دوژمــن 
سەدان و هەزاران که سه وه ، به  مۆدێرنترین چه ک 
پێگه ی  له  دەیــان  کاتیۆشا  توپ و خۆمپاره  و  و 
جۆراوجۆر، به  دڕندانه ترین شێوه ی بێ به زه ییانه  هێرشیان بۆ دەکردی، 
تۆ ئه و قارەمانە و گلێنەی چاوی کورد و کوردستان بووی، قامک لەسەر 
ده چوویەوە  داگیرکه راندا  به گژ  وگیان له سه رده ست،  تفەنگ  پەالپیتکەی 
پێ  پاشەکشەت  ئاکامدا   له   ده شێواند،  لێ  و سه رت  دەکــرد  هێرشت   و 
 دەکرد و، کوژراوانی بەجێ دەمان. چونکی نەعره ته ی شێرانه  و هه ڵمه تی 
له   به رزه فڕی کوێستانان، ده ده ی  جوامێرانه ت ده بینێ که  وەک هه ڵۆی 
سارد  خۆفرۆشانت  قینی  له   پڕ  دڵی  گه رمت  گولله ی  به   بــاڵ،  شه قه ی 

ده کردەوه.
محەممەد کوردنژاد ساڵی ١٣٢٠ ئەو کاتەی کە ڕەزا شا بارگەوبنەی 
پێچاوە و لە دەسەاڵت دوور خرایەوە، لە بنەماڵەیەکی مامناوەندیی گوندی 
»زمێ« سەر بە شارستانی شنۆ چاوە گەشەکانی بە دنیا هەڵێنا. هەڵدانی 
ته مه نی  منداڵیی  لەگەڵ سەروەرییەکانی کۆمار بوو، بەاڵم هەلومەرجی 
کورد  پێشەوای  تازە  کە  ساڵه    ٦ ته مه ن  محەممەدی  نه دا  ڕێگای   ژیان 

لەدار درابوو ڕوو بكاته  قوتابخانه.
له   و  گەرمێن  کردە  ڕووین  ساڵیدا   ٢٠ ته مه نی   له   محەممەد  شەهید 
ڕیزی  پارتی  دێموكراتی  كوردستان دا تێكۆشانی  سیاسیی  خۆی  ده ست 
پێ  كرد و پاش ١٤ ساڵ و له  گه ڵ نسكۆی شۆرشی  بارزانی  له  سالی  
١٣٥٤، ئه ویش گه ڕایه وه  الی  بنه ماڵه كه ی   له ئاوایی  »زمێ ».                            
دوای شۆڕشی گەالنی ئێران و لەگەڵ هێرشی سوپای خومەینی بۆ 
سەر کوردستان، شەهید محەممەد وەک جەنگاوەرێک له  دوژمن ڕاسا 
 و هات بوو به  پێشمه رگه  حیزبی دێموکرات. ئەو خوێنگه رم و ڕازی له  
کاری خۆی، وه ک زۆربه ی قاره مانه کانی کوردستان به ره نگاری په الماری 
دڕندانه ی هێزه  به کرێگیراوه کانی ڕێژیم بۆوه ، ئیتر هه ر ئه وه  بوو به رگی 
به   فیداکاری  و خزمه ت  به ڵێنی  به ر کرد و  له   پیرۆزی پێشمه رگایه تیی 
حیزب  و نه ته وه که ی دا، و شیلگیر و وه فادار به  ڕێگای پیرۆزی خۆی 
ئه و  نه وه ستا.  تێکۆشان  و  له خه بات  تاوێکیش  ته نانه ت  و  نا  هه نگاوی 
ناوبانگی  له  شه ڕه کاندا  زیره کی خۆی  و  ئازایه تی  به   کرد.  گوڵی  زوو 
ئه وینی  و  وه فــا  هه ر  بــووی  هه رچی  نه ده ناسی  ماندوویەتی  ــرد.  ده رک
نه ته وه  به شخوراوه که ی بوو که  چووبووه  هه ناویه وه  و ده م به ده م ئیراده  

و توانای بۆ درێژه پێدانی ئه و ڕێگایه  پته وتر و زیاتر ده کرد. 
ڕۆژهەاڵتی  و  باشوو  له   پێشمه رگایه تیی   ســاڵ   ١٦ مــاوه ی   له   ئــەو 
كوردستان لە ده یان عه مه لیاتدا بەشدار بوو. لە شەڕە بە ناوبانگەکانی 
ناوچەی شنۆ، وەک شەڕی سێ مانگە، نێوشاری نەغەدە، سەر رێگای 
ستوونی  تێکشکاندنی  کانی سپی،  پاسگای  گرتنی  نەغەدە-پیرانشار، 
ڕێگای شنۆ- نەغەدە، گرتنی گوردانی سنجی، شەڕی بەناوبانگی ورمێ 
و سەرئەنجام شەڕی نێوان حەڵبێ و کوێکان کە دوایین پەردەی ئازایەتی 
و فیداکاریی ناوبراو بوو، جێگا پەنجەی لە حەماسەکان دا دیارە و وەک 

الپەڕەیەک لە مێژووی حیزبەکەماندا دەدرەوشێتەوە.
جه رگی   به   و  ئــازا  ڕۆڵــه ی   كه   دا  نیشانی   كورتدا  ماوه یه كی   له   ئه و 
نه ته وه كه یه تی . سه باره ت به  ئازایه تی  و جوامێری ، سه باره ت به  وره ی  
به رز و هه ڵسووڕبوونی ، سه باره ت به  ئیمانی  قووڵ به  ڕێبازی  حیزب و 
بزووتنه وه ی  ڕزگاریخوازانه ی  نه ته وه كه ی  زۆر زوو جێگای  خۆی  له نێو 
ڕیزی  هاوسه نگه رانی  دا كرده وه . ئه و ئاماده ی  هه ر چه شنه  فیداكاری  و 
گیانبازییه ك بوو. هه ر بۆیه  له  گه رمه ی  شه ڕی  سێ  مانگه دا ئەرکی زۆر 

قورسیان پێدا.
 ئازایه تی  محەممەد بێوێنه  بوو، له  ڕاپەراندنی ئه رك و مه ئمورییه ته كان 
ڕوسوور و سه ربه رز بوو، ناو و ناوبانگی محەممەدی عەلی پیرێژنێ 
خەڵک  لەگەڵ  کاتەدا  لەو  هەر  داگرتبوو،  دەوروبـــەری  و  شنۆ  هەموو 
ڕووخۆش و لەبەرامبەر دوژمن گڕ و قەاڵیەک لە ورە و باوەڕی پۆاڵیین 

بوو.
 ڕۆژی ١٣٥٩/١/٢١ دوژمن بە هێزیکی زۆرەوە پەالماری بردە  سەر 
گوندەکانی »حەڵبێ و کوێکان« لە ناوچەی سندووسی نەغەدە. کاتیک 
شەهید محەممەد ئاگاداری ئەو هێرشە بوو بریاری  دا زەبڕیکی گاریگەر 
بە هێرشکەران گرت  و ١٤  پێشی  ئازایانە  بۆیە زۆر  بدەن،  لە دوژمن 
سەعات خۆڕاگری بە فەرماندەیی محەممەدی عەلی پیڕێژنە، حەماسەیەک 
لە دوایین داستانی لەبیرنەکراوی بۆ نەتەوەکەی تۆمار کرد. بەداخەوە لە 
دوایین کاتەکانی شەڕ شەهید محەممەد کەوتە بەر گوللەی شەوپەرستان  
کردە  سەری  و  بەخشی   نەتەوەکەی  ئامانجەکانی  پێناوی  لە  گیانی  و 

پردەبازی سەرکەوتن بۆ نەتەوەکەی. 
دڵە نەڵۆس دەشتی حەماسەی ژینە        

دەشتەبێل پڕ لە گوڵی نەخشینە
لە مەیدانی شەرەفا خاراون                 
گیانلەسەر دەست گەلێ خاراون

دەردەخەن ژانی ژیان نامێنێ               
 ناو وئاوازە سنوور نامێنێ

پێش قەتاری لەبەر ئاڵی ماڵی               
باسکی زەبری لەنەیار هەڵماڵی

نووسی مێژوو کە عەلی پیرێژن             
قارەمانێکی کە حەمەی پێ ئێژن

کورد  نەژادانە مەکۆی شانازی            
 کورد نژادی بە ورەی گیانبازی

برایم چووکەڵی

ده سته یه   به و  ــردووخــوازان(  )ڕاب سه له فییه کان 
به   که  خۆیان  ده گوترێن  “سوننه “  موسلمانانی  له  
و  له  کردار  و  ده زانــن  په یڕه وی “سه له فی سالح” 
پێغه مبه ری  شوێنکه وتووانی  به   خۆیان  بــاوه ڕدا 
ئەوان  دادەنێن.  “تابعین”  و  “ئه سحابه”   و  ئیسالم 
ته نیا قورئان و سوننه ت وه ک سه رچاوه ی حوکم، 
سه له فییه کان  ده ناسن.  خۆیان  بڕیاراتی  و  شه رع 
دوو ڕوکنی سه ره کییان هه یه ، یه که میان گه ڕانه وه ی 
له   و  ساڵح  سه له فی  مه ڕامی  و  ژیان  شێوه ی  بۆ 
ئاکامدا سوننه تی حیجاز،  به تایبه ت خه ڵکی مه دینه  
له  هــه زار و چوارسه د ساڵ پێش. دووهــه م شه ڕ 
سه له فییه کان  که   هه رشتێک  واته   “بدعت”،  ده گه ڵ 
لێک  سوننه تی  به پێچه وانه ی  و  بــزانــن  نوێی  بــه  
بدەنەوە. سه له فیگه ری خاوه ن الیه نی جۆراوجۆری 
و  سیاسییه   و  کۆمه اڵیه تی  ئایینی،  کــولــتــووری، 
و  ڕوونــاکــبــیــران  لــه ســه ر  زۆری  کاریگه رییه کی 
جیهانی  سه رتاسه ری  له   موسلمان  بیرمه ندانی 

ئیسالم داناوه .
یه که م  جیهانیی  شــه ڕی  دوای  سه رده می  هه تا 

سەلەفیەت به  سێ قۆناغدا تیپەڕیوە:
١- قۆناغی سەرهەڵدان. ٢- قۆناغی گەشە. ٣- 

قۆناغی گەیشتن بە لوتکە
قۆناغی یەکەمی دەرکەوتنی سەلەفیەت

حەنبەلی  )ئیمامی  حەنبەل”  کــوڕی  “ئەحمەدی 
فکرییه   ڕه وته   ئه م  دامەزرێنەری  ز(  ٧٨٠-٨٥٥ی 
ئیمامی  دەستی  لەسەر  فیکرییە  ڕەوتە  ئەم  بووه  . 
ــی دەســه اڵتــدارەتــیــی  ــەردەمـ حــەنــبــەلــی و لــە سـ
وەک  ز(،  )٧٥٠-١٢٥٨ی  عــەبــاســیــیــەکــان دا 
دونیای  کــرانــەوەی  به   بەرامبەر  کــاردانــەوەیــەک 
ئیسالم بەره وڕووی جیهانی زانست و کۆمەلگە و 

خەلکانی تر سەری هەڵدا.
لە ڕاستیدا سەردەمی دەسەاڵتی عەباسییەکان لە 
بواری زانستدا سەردەمی گەشە و پێشوەچوونی 
ده وره ی  ــبــەتــی  ــای ــەت ب بــــوو،  ــیــســالم  ئ ــای  ــیـ دونـ
ــیــی “مــەئــمــوون” کـــوڕی هـــاروون  ــدارەت دەســەاڵت
بوارەکانی،  هەموو  لە  زانست  سەردەمدا  لەو  که  
ناسی،  گــەردوون  بیرکاری،  پزیشکی،  فەلسەفە، 
ئەدەبیات و وەرگێران، مێعماری و زۆر شتی دیکە 
گەشەی کرد. هەر لەو ده ورانه دا زانکۆیەکی گەورە 
)بیت الحکمە( لەسەر دەستی مەئموون دامەزرا که  
گەورەترین زانکۆی زانستی سەردەمی خۆی بووه .

ئەم کار و کردەوانەی مەئموون بە شێوەیەکی 
ــەوەی ئاستی  ــوونـ ــەرزبـ بـ ــۆی  بــوونــە هـ گــشــتــی 
ــەدا،  ــگ ــەل ــۆم ــو دەوڵــــــەت و ک ــێ ــەن ــری ل ــی ــب ڕۆشــن
کرانەوەیەک بەرامبەر بیروباوەڕ و ئایینەکانی دیکە 

به  شێوه یه کی ڕووناکبیرانه  دەستی پێ کرد.
ــه کــی تر  ــه الی ــەم کـــرانـــەوەیـــە و ل بــەرامــبــەر بـ
له   گۆڕانکاری  و  زانست  و  عەقل  بە  بیرکردنەوە 
ڕوانین به  نیسبه ت سیسته می حوکمڕانی ئیسالمی، 
کاردانەوەیەک لە الیەن دەق گەراکان )اهل حدیث( 
کــە بـــاوەڕیـــان بــە حــەدیــس و ڕەوایــــەت هەبوو 
و  بیرکردنەوە  ئــەم شێوە  ــەوان  ئ هــەڵــدا.  ســەری 
و  دەکردەوە  ڕەت  دەسەاڵتیان  کاروچاالکییەکانی 
پێیان وابوو کە ئەمجۆرە بیروبۆچوون و کردەوانە 
پێشتر لە دونیای ئیسالم دا نەگوتراون و نەکراون 
دەکــردەوە و  نەدەزانی و ڕەتیان  بەرەوایان  بۆیە 

دژی دەوەستانەوە.
ــا دەســـتـــی کــرد  ــ ــەرەت ــامــی حـــەنـــبـــەل ســ ــم ــی ئ
دواتر  حەدیسەکان،  و  ــات  ڕەوای بەکۆکردنەوەی 
وتارە  بە  حەدیس،  و  ــات  ڕەوای بە  پشتبەستن  بە 
نیگەران کردنی  و  ترساندن  زیاتر  کە  عاتفیەکانی 
خەڵکێکی  هەستی  بوو  خەڵک  ڕەوانیی  و  ڕوحــی 
ــد.  ــ بــە دەســەاڵتــی مــەئــمــوون ورووژان زۆری دژ 
بەحەدیس  باوەڕیان  و  دەق گــەرابــوون  ته یفه   ئەو 
بیرکردنەوە  دژی  هــه روه هــا  و،  بــوو  ڕەوایـــات  و 
هه ربۆیه   بــوون،  ڕۆشنبیری  و  زاستی  پــەرەی  و 

لەسەرەتا دا بە “ئەهلی حەدیس” ناسران.

قۆناغی دووهەمی سەلەفیەت
ساڵی  مه غۆل،  هۆالکوخانی  کە  ــەوەی  ئ دوای 
کە  بــەغــدا  ســەر  کــردە  هێرشی  زایینی  ١٢٥٨ی 
ناوەندی خەالفەتی ئیسالمی بوو، توانی ئه م شاره  
بگرێ. هۆالکو بەغدای وێران کرد و سووتاندی و 
بنەماڵەی خەلیفەوە  بە خەلیفە و  خەڵکێکی زۆری 
کوشت. ڕووخانی بەغدا و لەنێوچوونی دەسەاڵتی 
ئیسالمی دونیای ئیسالمی تووشی سەرسووڕمان 
کـــرد، خــەڵــک بـــەدوای هــۆکــارەکــانــی ڕووخـــان و 
شکانی بەغدادا دەگەڕان، لەو سه رده مه دا بوو که  
“ئه حمه دی کوڕی عه بدوڵحه لیمی حه ڕانی” ناسراو 
به  “ئیبنی تەیمییە”)١٢٦٣-١٣٢٨ی ز( دەرکەوت و 
دەستی کرد بە دەستنیشان کردنی ئەو هۆکارانەی 
ــی  ــە ڕای ئـــەو بــبــوونــە هـــۆکـــاری ڕووخــان ــە ب ک

خەالفەتی ئیسالمی و بۆ خەڵک و کۆمەڵگەی ڕوون 
ده کرده وه .

تەیمییە” هەموو سۆفی و گەورەپیاوانی  “ئیبنی 
دەوڵەت و تەریقەت، هه روه ها فیلسوف و زانایانی 
زیادکراو،  شتی  )واتە  برد  ناو  بیدعە”  “ئەهلی  بە 
دروست کراوی نوێ، شتێک کە پێشتر نەبووبێ و 
نەکرابێ( و، بە هۆکاری سەرەکیی ئەو ڕووخانەی 
و  ــاری حەماسی  وت دانــی  بە  توانیی  ئــەو  دانـــان. 
عاتفی کار لەسەر بیرکردنەوەی خەڵکێکی زۆر بکا 
دیارانەی  پێکهاتە  ئەو  هەموو  دوژمنی  بیانکاتە  و 

کۆمەڵگە کە ئەو ناوی نابوون  “ئەهلی بیدعە”.
لە ڕاستیدا سەلەفیەت لە سەردەمی ئیبنی تەیمییە 
و لەسەر دەستی ئەو گەیشتە لوتکە و خۆی وەک 

مەزهەبێکی نوێ دەرخست و پێناسە کرد.

قۆناغی سێهەمی سەلەفیەت
ــنــی  ــب ــی ئ نــــه مــــانــــی  دوای  ســــــــه ده   ــج  ــنـ ــێـ پـ
ــی “مــحــەمــەدی کــوڕی  ــەســەردەســت تــەیــمــیــیــە، ل
عەبدولوەهاب”)١٧٠٣-١٧٩٢ی ز( قوناغی سێهه می 
سه له فییه ت ده ستی پێکرد. سەرەتا ئەم بزووتنەوەیە 
بە ناوی “توحید” دەستی بە چاالکی کرد و دواتر 
)ناونانیان  دەرکــرد  ناوبانگیان  “وەهابییەکان”  بە 
سەرچاوەی  خۆیەوە  نازناوی  لە  وەهابییەت  بە 
محەممەدی  و  تەیمییە  ئیبنی  ئـــەوەی  گــرتــووە(، 
ئەوەی  دەکاتەوە،  جیا  لێک  عەبدوڵوەهاب  کوڕی 
و  ئایینی  گـــەورەی  زانــایــەکــی  تەیمییە  ئیبنی  کــە 
هەروەها  و  فوتوایە  و  نــوســراوە  ــان  دەی خــاوەن 
ئیسالمی  زانستی  و  مــەزن  سەرچاوەیەکی  وەک 
عەبدوڵوەهاب  کوڕی  محەممەدی  بەاڵم  ناسراوە. 
بەتایبەتی  هەیە  بچووکی  و  کــەم  کتێبێکی  چەند 
هەڵسووڕاوی  بەهۆی  بەاڵم  تەوحیددا.  بواری  لە 
پێوەندی  عەبدولوەهاب،  کەسایەتیی  و  بوێری  و 
بەتایبەتی  و  کۆچەرەکان  عەشیرە  دەگەڵ  گرتنی 
بنەماڵەی ئالی سعوود وەک پشتگیرییەکی گەورە 
لە ئاکامدا توانی سەرەتاییەکی نوێ بۆ دامەزراندن 
و ڕاگەیاندنی دەوڵەتی سعوودییە لە ساڵی ١٧٤٦ز 
شەرعییەتی  دەوڵەتە  ئەم  ڕەسمی،  بەشێوەیەکی 
بە  و  ــرێ  وەرگ وەهابیەت  بزووتنەوەی  لە  دینی 
درێژایی مێژوو ڕۆڵێکی گەورەی لە پایەدارکردنی 
دەسەاڵتی ئالی سعوود ببینێ، بەم شێوەیە توانی 
وەهابی  موسڵمانانی  بەسەر  خۆی  تیۆرییەکانی 
تەکفیرکردن،  بە  بکا،  جێبەجێ  وەهابی  غەیرە  و 
جارێکی  بۆ  لێیان  کردنەوە  داوا  و  کوشتن  تااڵن، 
موسڵمان.  بــە  ببنەوە  ــەو  ئ ڕێــبــازی  لــەســەر  دی 
کوشتارەکانیدا  و  شەڕ  درێژەی  لە  عەبدولوەهاب 
لە  زایینی  ١٨٠٣ی  موحرەمی  مانگی  لە  جارێک 
ڕێوڕەسمی ئیمامی حوسێن دا هێرشیان کردە سەر 
سی  مێژوونووسان  گێڕانەوەی  بەپێی  و  کەربەال 
وەهابییەکان  کارانە  بەم  کوشت،  کەسیان  هەزار 

وەک بزووتنەوەیەکی خوێنڕێژ و بێبەزە ناسران.
ئاماژه مان  کورتی  به   کە  قۆناغانەی  ئەم  دوای 
بە  و  دیکە  قۆناغێکی  دەچێتە  کرد، سەلەفیەت  پێ 
و  دەخــا  دەر  خۆی  ڕێکخراو  و  مودێرن  شێوەی 

خۆی وەک ئیسالمی سیاسی پێناسە دەکا.
لە سەرەتاکانی سەدەی بیسته م، شێخ “حەسەن 
زۆر  هەوڵێکی  دوای  ز(  )١٩٠٦-١٩٤٩ی  بەننا” 
توانی ئەو ڕێبازە ئیسالمییە سەلەفی و جیهادییانە 
ڕێکخراو  بەشێوەی  بکاتەوە  کۆ  یەک  دەوری  لە 
الموسلمین”  “ئیخوان  ناوی  لەژێر  لە ساڵی ١٩٢٨ 

)برایانی موسلمان( سازمان بدا.
ــەو ئیسالمە  ــەم ڕێــکــەوتــە ســەرەتــایــەکــه  بــۆ ئ ئ
ئەو  تێکڕای  ئێستا  هه تا  که   سیاسییە ڕێکخراوەیە 
ئیسالمیانەی  ڕێکخراوە  و  بزووتنەوە  و  ڕه وت 
کە هەیە و ناسراون و هەریەکە و بە ڕەنگێک و، 
بە بەرگێک کــار دەکــەن زۆربــەی هــەرە زۆریــان 
الموسلمین”  “ئــیــخــوان  بــزوتــنــەوی  ــاوی  ــەن ه ــە  ل

هاتونەتەدەر.

سەلەفیەکانی ئەمرۆ بە سێ ده سته ی سیاسی 
دابەش بوون:

سەلەفییە   -٢ تەکفیرییەکان.  سەلەفییە   -١
میانەڕۆکان. ٣- سەلەفییە دیوبەندییەکان

١- سەلەفییە تەکفیرییەکان
پێڕەوانی  وەهابییەکان،  لە  جگە  “تەکفیرییەکان” 
لــەوانــە  دیــکــە  مــەزهــەبــەکــانــی  ئایین و  ســەرجــەم 
موسلمانان بەتایبەتی “شیعە” بە دوژمن  و دور لە 
خۆیان دادەنێن و ته نانه ت بە کافریان ناو دەبەن و 

خوێنیان بە حەاڵڵ دەزانن.
“سەلەفیی  دامەزرێنەری  و  سەرەکی  ڕێبەری 
عبدولوەهاب”ە.  کوری  “مەحەممەدی  تەکفیری”، 
بنەماڵەی  ــاوی  ن لەژێر  تەکفیرییەکان  وەهابییە 

دەوڵەتی  هەڵوەشانەوەی  بــەدوای  سعوود”  “ئالی 
نیمچە  زۆری  بەشێکی  وردە  وردە  عوسمانی 
دوڕگەی عەرەبستانیان گرتە دەست. ئەمڕۆ وەهابیە 
تری  ناوچەکانی  و  عەرەبستان  لە  تەکفیرییەکان 
ئیمارات،  قەتەر،  وەکوو،  عەرەبی  دوڕگەی  نیمچە 
هــتــد، دوای مەشق  یــەمــەن و  عــومــان،  بــەحــریــن، 
پێکردن و بارهێنانی بناژۆخوازه  تەکفیرییەکان، بۆ 
واڵتانی ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست، ئاسیای نێوەڕاست 
و واڵتانی ئافریقایی بەشێکی دیکه  له  واڵتانی جیهان 
هەلومەرجی  واڵتانەدا  لەم  ئەوەی  بۆ  ده نێردرێن، 

دروست کردنی دەوڵه تی ئیسالمی ئامادە بکەن.

٢- سەلەفییە میانەڕۆکان
ــاوی  ن ــر  ــەژێ ل ــەمــڕۆ  ئ مــیــانــەڕۆکــان  سەلەفییە 
دەســەاڵتــی  و  ــەن  دەکـ ــار  ک “ئیخوانولموسلمین” 
سیاسیان لە ڕێگای پارتە ئیسالمییەکانی وەک “داد 
و گەشەپێدان”، “نوور”، “نەهزە” لە واڵتانی تورکیە، 
دەسەاڵتی  لە  بەشیک  هــه رووه هــا  یەمەن  تونس، 
سیاسی قەتەر، ئۆردون، بەحرین، ئیمارات، عمان و 

کویتیان لەدەست دایە.
دا “جه ماڵ عەبدولناسر”،  ئیخوانییەکان هەوڵیان 
ــاری مــیــســر تــیــرۆر بــکــه ن، بــەاڵم  ــۆمـ ــه رۆک کـ سـ
ئەوکاتی  حکوومەتی  بۆیە  نەبوون،  سەرکەوتوو 
ئه ندامان و سه رکرده کانی  لە  میسر بەشێکی زۆر 
“سەید  لەوان  یەک  کە  گرت  دیاری سەلەفییەکانی 
دیارترین  لــە  یەکێک  قــوتــب  ســەیــد  بـــوو.  قــوتــب” 
و  بیر  زینداندا  لە  که   بوو  میانەڕۆکان  ڕێبەرانی 
توندڕۆ،  ئیخوانێکی  بە  بوو  و  گــۆڕدرا  بۆچوونی 
پێڕەوانی سەید قوتب کە تا ئەوکات لەسەر دەستی 
دوای  لــە  پێگەیشتبوون،  میانەڕۆکان  سەلەفییە 
“جیهادی  ناوی  لەژێر  عەبدولناسر  جه ماڵ  مردنی 

ئیسالمی” ده ستیان به  چاالکی کرد.
دوای هێرشی یەکیەتیی سۆڤیەت بۆ ئەفغانستان 
ناوی  بە  لە ژێر فەرمانی کەسێک  لە ساڵی ١٩٨٠ 
سەید  قوتابیانی  لە  یەکێک  کە  عــەزام”  “عەبدوڵاڵ 
قوتب بوو ڕویان کردە ئەفغانستان و دژی حکومەتی 
کۆمۆنیستی ئەوکات و یەکیەتیی سۆڤیەت شەڕیان 

ده ست پێ کرد.
عەبدوڵاڵ عەزام و پێڕەوانی لەو ماوەیەدا لەگەڵ 
یەکێک  ناسی،  یەکتریان  تەکفیرییەکان  سەلەفییە 
لەوانە “ئوسامە بن الدێن” بوو. الیەنگرانی عەبدوڵاڵ 
یەکگرتنیان  دوای  الدێــن  بــن  ئوسامە  و  عـــەزام 
لەژێر ناوی سەلەفییە جیهادییەکان، کە بە عەرەبە 
یەکیەتیی  دژی  شەڕیان  ناسرابوون  ئەفغانەکان 
هێزەکانی  کشانەوەی  دوای  پێدا.  درێژە  سۆڤیەت 
جیهادییەکان  سەلەفییە  ئەفغانستان  لە  سۆڤیەتیش 
هــەر مــانــەوە. بــەدوای کــوژرانــی عەبدوڵاڵ عــەزام 
ڕێبەرایەتیی  ــن  الدێ بن  ئوسامە   ١٩٩٥ ساڵی  لە 
سەلەفییە جهادییەکانی گرتە دەست و ناوەکەی بۆ 
“القاعده “ گۆڕی. لە ڕاستیدا قاعیدە تێکەڵییەک بوو 
لە پێڕەوانی سەید قوتب و الیەنگرانی ئوسامە بن 

الدێن.

٣- سەلەفییە دیوبەندییەکان
 ١٥٠ جیاوازەکانی،  گرووپە  و  بزوتنەوەیە  ئەم 
ژێــرکــاریــگــەری  لــە  ئێستا  پێش  ســاڵ   ١٦٠ هــه تــا 
بنیادگەرایانەی  و  سیاسی  تێڕوانینە  و  بیروباوەڕ 
دێــهــلــەوی”  نێعمەتوڵاڵ  “شـــا  ــاوی  نـ ــە  ب کــەســێــک 
موبەلیغ و باڵوکەرەوەی ڕێبازی سەلەفی، دامه زرا 
و  هیندوستان  نیمچەدوڕگەی  ناوچەکانی  لــە  و 

ئەفغانستان پەرەیان ستاند.
دیوبەندییە سەلەفییەکان دوای باڵوبوونەوەیان لە 
واڵتانی پاکستان، ئەفغانستان، به نگالدێش، ناوچەی 
موسلمان نشینی هیندوستان، ئێران وەک سیستان 
ئەو  خەڵکی  زۆر  ژمــارەیــەکــی  بەلووچستان  و 
ناوچانەیان هێنایە سەر ڕێبازی خۆیان. بە گشتی 
دەتوانین بڵێین بێجگە لە گرووپە جیاوازەکانی تاڵبان 
لە واڵتی ئەفغانستان و پاکستان، گرووپەکانی دیکە 

لە پێڕەوانی سەلەفی دیوبەندین.
بە واتایەکی دیکە دەتوانین بڵێین ئەگەر ناوچەی 
و  نێوەڕاست  ڕۆژهەاڵتی  تەکفیرییەکان،  سەلەفیە 
ناوچە ئافریقاییەکان بێت، ئه وە ناوچەی بەرفراوانی 
ئاسیایە  بــاشــووری  دیوبەندیەکانیش،  سەلەفیە 
وەک واڵتانی پاکستان، به نگالدێش، ئەفغانستان و 
ناوچەی موسلمان نشینی هندوستان و له  ئێرانیش 

سیستان و بەلووچستان .

سەلەفییەکان کێن؟ )2-١(
لە دەرکەوتنەوە هەتا دابەش بوونیان

لوقمان مۆئمێنی

ئەو »کوردنەژادە«ی بۆ 
کورد ژیا و سەر لەپێناو بوو
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تاکتیکی فیمینستێک و 
خۆپێشاندانی ئیمام مەهدی

تاکتیک و ستراتیژی دوو وشەی زمانی بێگانەن کە لە زمانی کوردیدا 
بە پالنی کورت خایەن و درێژخایەن مانا کراونەتەوە. بە قووڵی بە مانا 
دەستەواژەیەدا  یان  وشە  دوو  ئەم  جوداکانی  ڕەهەندە  و  الیەن  و 
شۆڕ نابینەوە. بەاڵم لە زمانی مەزنەپیاوانی سیاسەتەوە دەڵێم تاکتیک 
لە خزمەت  جێبەجێ کردنی  و  کورت خایەن  نەخشەی  یان  پالن  واتە 
ستراتیژی یان بەرنامە و کاری درێژخایەن. ئەوەی لە یەک  دوو ڕستەی 
“مەزنەپیاوانی سیاسەت” وەرگرت،  دەستەواژەی  لە  کەڵکم  پێشتردا 
ویستم وەک تاکتیکی ئەو خانمەی لە یەکێک لە شارانی خۆرهەاڵتی 
شارەکەی  شارەوانیی  ئەنجومەنی  ئەندامەتیی  بۆ  خۆی  کوردستان 
پااڵوتووە، بە هێنانی وشەی ژن لەم کورتە نووسینەدا پیاوانی الی 
سەروو بێزار نەکەم و لە خۆمیان نەتۆرێنم. منیش لەمەودوا تاکتیکی 
هەڵبژاردنی  لە  بردنەوە  بانگەشەی  بۆ  کە  دەکەم  ئەو خانمە ڕەچاو 
شوڕای شارەکەی جلی پیاوانی کردبووە  بەر و نووسیبووی: “پیاوانە 

بۆ ئاوەدانیی شارەکەم تێ دەکۆشم”. 
باغ و ئەم  باغ و ئەو  بــەردەوام ئەم  منیش وەک دارسمەیەک کە 
دارستان و ئەو دارستان و ئەم بێشەاڵن و ئەو بێشەاڵن و ئەم دار و 
ئەو دار و ئەم لق و ئەو لق دەکەم، پێمخۆشە دەنگم بخەمە پاڵ دەنگی 
ئەم خانمە و بڵێم “پیاوانە لە خزمەتتان دام”، بەاڵم جارێ ئەمە ناکەم.
ڕێگەی  باشترین  پیاوانە  جلی  پۆشینی  بە  بەڕێزە  خاتوونە  ئەم 
خۆدزینەوە لە خزمەت کردنی شار و خاک و نیشتمانی دۆزیوەتەوە. 
جلی پیاوانەی کوردی هەرچەند ڕەنگاوڕەنگ و چەندین جۆرە، بەاڵم 
جلی  بەر،  کردوویەتە  وێنەگرتن  بۆ  بەربژێرەکە  خانمە  جلەی  ئەو 

ڕەنگ خۆڵەمێشیی کەسانی چەکدارە.
جودادا  الیەنی  دوو  لە  کوردیش  چەکدارانی  با  مەکەن  لێ  پەلەم 
پێ  بێ ڕێزییان  یان  بگرم  چەکدارانە  لەم  ڕێز  ئــەوەی  بێ  بناسێنم. 
بکەم و یان ناویان بهێنم، لە بواری بەڕێوەبردنی ئەرکدا بەسەر دوو 
دەستەدا دابەش دەکرێن. دەستەی یەکەم ئەو چەکدارانەن بە مەبەستی 
دژایەتیی دەسەاڵتی زاڵ  وڕزگارکردنی نەتەوەیان جلی خاکی دەپۆشن 
و چەک دەکەنە شانیان. دەستەی دووهەم ئەو چەکدارانەن لە پێناو 
پاراستنی دەسەاڵتی نابەدڵی خەڵک جلی خۆڵەمێشی دەپۆشن و چەک 
هەڵدەگرن. ئەم دوو دەستەیە لە کاتێکدا جلی هەردوویان خۆڵەمێشییە، 
بەردەوام یەکتر دەکوژن. لێرەدا ئەم پرسیارە زەق دەبێتەوە، خانمە 
دەسەاڵتدار  لەژێر سایەی  دیارە  لەبەرە.  کامەیانی  بەربژێرەکە جلی 
بسووتێ  “نەشیش   وەک   تیۆریی  کۆمەڵێک  بەاڵم  پااڵوتووە،  خۆی 
نە کەباب”  و “ کێ کەر بێت من کورتان” و  “کەری نێو جۆگە”ی 

ڕەچاو کردووە؟
پیاوانەی  هەنگاوەیژنێکی   ئەم  بۆ  شیمانانەی  و  تــەوەر  لەو  جیا 
بەربژێر باس کران و بابەتی سەرەکیی ئەو تاکتیکەی ژنەکە بە دوو 

مەبەست گرتوویەتە بەر، دوو ئامانج بەدی دەکرێن:
نێرەوەزانەدا  دەسەاڵتێکی  لەنێو  دەیهەوێ  ئەمەیە  یەکەم  ئامانجی 
بە جل و لێدوانی نێرەوەزانەدا بچێتە نێو دەسەاڵتیان. بەاڵم ئامانجی 
دووهەم لە خۆ بە نێرەوەز پێشاندان و پیاوانە خزمەت کردن لە ڕاستیدا 
مەبەست لە خزمەت نەکردنە. ئەو باش دەزانێ ٤٢ ساڵە دەسەاڵتی 
نێرەوەز چۆن خزمەتی شار و نیشتمانی کردووە و لەم نێوەدا ئەویش 
دەیهەوێ هەر ئاوا بەردەوام بێت. ئەگەر جلی ژنانەی کردبایە بەر، 
خۆی تووشی بەرپرسیاریەتییەکی زۆر قورس دەکرد کە لێرەدا بۆ 
ڕوونبوونەوەی جیاوازیی خزمەتی پیاوانە و ژنانە، چەند پرسیارێک 

دەکەم و ئێوەش ئەگەر پێتان  خۆش بوو الی خۆتان واڵم بدەنەوە:
-  ژنتان دیتووە  لەئێران ببێتە پادشا یان سەرۆک کۆمار؟

ئێران  دادوەریــی  لەسەر کورسیی دەسەاڵتی  دیوە  ژنتان  - چەند 
حوکمی کوشتن نەک هەر بۆ زیندانیانی سیاسی بەڵکوو بۆ قاچاخچیانی 

مەترسیدار و مرۆڤ کوژانیش دەر بکات؟
- چەند ژنتان دیتووە لەنێو ئاپۆرای خەڵکدا پەتی ئێعدام بخەنە ملی 

مرۆڤ و هەڵیواسن و بیخنکێنن؟
و  داوە  لێتانی  قەمچی  بە  ژن  زیندان،  لە  کامەتان  ئێستا  هەتا    -

شۆکی کارەبای بە گژتان داکردووە و سەروبن هەڵیواسیون؟
لە سەروبەندی ئەم هەڵبژاردنەی هەموو شتێکە لە ئێران، ئەم واڵتە 
بە خۆیەوە دیت. کۆماری  لەمەش سەیر و سەمەرەتری  شتی زۆر 
سەرۆک کۆمار،  هەڵبژاردنی  هەڵبژاردنەکاندا،  ــەڕۆژی  ل ئیسالمی  
هەڵبژاردنی  لە  قۆناخێک  و  گوندان  و  شار  ئەنجومەنی  ئەندامانی 

مەجلسی “خوبەرە-گان”ی  بە یەکەوە بەڕێوە برد. 
سەروبەندەدا  لەم  هەر  سەیروسەمەرانە  شتە  لەم  دیکە  یەکێکی 
سەرهەڵدانی ئیمام مەهدی بوو. هەر چەند لە ئێران چاوەڕوانن ئیمامی 
بە الوازی  ئەمجارە  بەاڵم  بێتە دەرەوە،  لە چاڵی جەمکرانەوە  زمان 
لە  بە جلی کەسک و شمشیر بەدەست و بە سواری ئەسپی کوێت 
نەخایاند  سەعاتێکی  بەاڵم  هەڵدا.  سەری  ئیسفەهان  شاری  شەقامی 
سەربازانی  بەدەست  خامنەیی”  “بمرێ  دەکــرد  هــاواری  کاتێکدا  لە 
کاتێکدا  لە  زەمانۆکەیە  ئیمام  ئــەم  کــرا.  خڕۆچۆم  خــۆی  گومناوی 
سەری هەڵدابوو نێرەوەزانی دەسەاڵتداری ئێران دەڵێن ئیمام زەمانی 
سەرەکیمان خستووەتە چاڵی جەمکەرانەوە. هەندێک کەسیش لە وەها 
بە جەستە دەڵێ من  بەدەم و  لە ژنێک دەگرن  بارودۆخێکدا ڕەخنە 

نێرەوەزانە خزمەتی شارەکەم دەکەم.

***

کۆمای ئیسالمی و قەیران یان فورسەتی بایکۆت

ــەم گــــەڕەی ســـەرۆک کـــۆمـــاری  ــی ئـ ــژاردن ــب ــەڵ ه
بایکۆتێکی  ڕووبـــــەڕووی  ــران،  ــێ ئ شــوڕاکــانــی  و 
ئەو  گەیشتبووە  بۆخۆیشی  ڕێژیم  و  بــۆوە  بەهێز 
سندووقەکان،  ســەر  نایەنە  خەڵک  که  قەناعەتەی 
بەاڵم ئەم نەهاتن بۆ سەر سندوق و بایکۆت کردنە 
سیاسەت گوزاری  لەسەر  دەبــێ  کاریگەرییەکی  چ 
ڕێژیمی ئێران لە نێوخۆ و دەرەوەی واڵت؟ هەروەها 
بۆ  دەبــێ  دەستکەوتێکی  چ  بەرباڵوە  بایکوتە  ئەم 
گرینگ تر  پرسیاری  و  لە سیستم؟  نــاڕازی  خەڵکی 
چۆن  ئیسالمی  کۆماری  ئۆپۆزیسیۆنی  کە  ئەوەیە 
چۆن  و  سیستم  دژ  لە  دەهێنێ  بەکار  کارتە  ئــەم 
بەدەنگی ئەم بایکۆتەوە دەچێ که خەڵکی نێوخۆی 

واڵت دەیخوڵقێنن؟ 

کۆماری ئیسالمی و قەیران یا فوڕسەتی بایکۆت
ــانـــی  ــبـــژاردنـــەکـ ــەڵـ هـ ــرا  ــ کـ ــاس  ــ بـ وەک  ــەر  ــ هـ
سەرۆک کۆماری و شوڕای شار و گوندەکانی ئێران 
بەرەوڕووی بایکۆتێکی بەرباڵو بۆوە. سەرکەوتنی 
سیاسەتەکانی  دەسکەوتی  بە  دەبــێ  بایکۆتە  ئــەو 
ڕادیکاڵەکانی  سیاسەتە  بزانین،  تڕامپ  دەوڵــەتــی 
دەوڵەتی تڕامپ لەهەمبەر ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی 
بوو بە هۆی داڕمانی ئابووریی ئێران و لە درێژە دا 
یەکێک  وەک  سەرشەقامی  ناڕەزایەتییەکانی  هاتنە 
سیاسی  مــێــژووی  دەرکــەوتــەکــانــی  گرینگترین  لە 
لــێ کــەوتــەوە!  ئێرانی  ڕابــــردووی  ســاڵــی  چەندین 
ڕێفۆڕمخوازەکان  ئیعتباری  لەنێوچوونی  ئەویش 
ڕابـــڕدوودا  دەیــەی  دو  لە  ڕێفۆڕمخوازەکان  بــوو. 
مانەوەی  بۆ  گێڕاوە  ڕۆڵیان  دڵنیایی  وەک سوپاپی 
کۆماری ئیسالمی و هەموو کات هیوای چاکسازی 
و گۆڕانکارییان بەخشی  بوو بە خەڵکی ئێران و ئەو 
زێهنی  ئێرانی  تاکی  که  کردبوو  وای  هیوابەخشینە 
بەرەو ئەو الیەنە نەڕوا کە دەبێ لە ڕێژیمی کۆماری 

ئیسالمی تێپەرن.
ڕێژیمی  ڕێــفــۆڕمــخــوازەکــان  پەککەوتنی  دوای 
ــی گــەیــشــتــوونــەتــە ئــەم  ــان ــەدەســت ــارب ئـــێـــران و ک
نەماوە  دەنگدان  بە  باوەڕیان  خەڵک  کە  قەناعەتە 
ــاژۆخــواز، بــۆیــه لە  ــن جــا چ ڕێــفــۆڕمــخــواز بــێ چ ب
ســەرۆک کــۆمــاری  کــانــدیــدەکــانــی  گوڵچین کردنی 
کەسانەیان  ئــەو  ڕێــک  و  نەکرد  ڕیسکێکیان  هیچ 
سااڵنی  بوو.  ڕێبەری  بەدڵی  که  کرد  دەستنیشان 
یەکتریان  ڕکەبەریی  ڕواڵــەت  بە  بــەرە  دوو  پێش 
پەسندی  بەرەی  ڕێبەری،  پەسندی  بەرەی  دەکرد: 
بەسەر  خەراپ  هەڵبژاردنی  بنەمای  لەسەر  خەڵک 
بەشداریی  که  هۆکار  دەبــووە  ئەوەش  و  خراپتردا 
بێت.  بەرباڵو  و  بەرچاو  هەڵبژاردنەکان  لە  خەڵک 
بەاڵم ئەوجارە خەڵک کەسیان بەالوە پەسەند نییه 
وەک  هەڵبژاردن  پرسی  کە  ئەوەیە  ئامانجیان  و 
چەکێک بەکار بێنن دژ به حکومەت، بۆیه ڕێژیمیش 
بە شێوەیەک خۆی لەگەڵ ئەم بایکۆتە گونجاندووە 
بۆوەی دەوڵەتی داهاتوو، دەوڵەتێک بێت نزیکتر لە 

ڕێبەری و دەورووبەرییەکانی.

لەمەودوا ئایا ڕێژیم پشت لە هەڵبژاردن دەکا؟
ڕووبەڕووبوونەوەی  بە  سەبارەت  ڕوانین  دوو 
ڕێژیم لەهەمبەر بایکۆتی هەڵبژاردن دێنینە بەرباس: 
توتالیتاریزم:  بەرەو  ئێران  یەکەم-  ڕوانگەی 
ئــاگــاداری  و  دەتــرســێ  خەڵک  بایکۆتی  لــە  ڕێــژیــم 
که سەرکەوتنی  دەزانێ  و  هەیە  بایکۆت  خەساری 
لە  ڕێژیم  بێ ئیعتباربوونی  هــۆی  دەبێتە  بایکۆت 
ڕەوتێکی  دەبــێــتــە  هــەروەهــا  نــێــوخــۆ،  و  دەرەوە 
دیکتاتۆریی  بــە  دژ  مــەدەنــی  و  ــەرم  ن مــوبــارزاتــی 
ئیسالمی، و ئەگەر ئەو بایکۆت کردنە درێژەی هەبێ 
یەکجاری  بە  ئیسالمی  کۆماری  مەشرووعییەتی 
هەڵبژاردنی  دەدا  حەول  ڕێژیم  بۆیه  دەچێ.  لەنێو 
هەڵبژاردنێک  تەنیا  و  بسڕێتەوە  سەرۆک کۆماری 
یا  سەرۆک کۆمار  پرسی  و  مەجلیس  بۆ  بهێڵێتەوە 
سەرۆک وەزیران لە مەجلیس یەکالیی کاتەوە. واتە 
بۆ  بگۆڕێ  پارلەمانی_سەرۆک کۆماری  سیستمی 
سیستمی پارلەمانی، کە وابوو ئەو دەورەیە ڕێژیم 
بتوانێ پڕۆژەی  کەسێک دەکاتە سەرۆک کۆمار که 
یا  کـــردەوە  ــەاڵم  ب بکا،  جێبەجێ  سیستم  گــۆڕانــی 
فایلە  ئــەو  ــێ؟  دەب چ  دەرەوە  دنیای  ــردەوەی  ــ دژک
دەنگەی جەوادی زەریف سەرینی خاترجەمی لەبن 
هیچ  که سەرۆک کۆمار  نا  دەرەوە  واڵتانی  سەری 
دەسەاڵتێکی نییه و بەڵکوو ئەوە شوێنێکی تره که 
دەرەوەش  واڵتانی  بۆیه  دەدرێ،  لێ  بڕیارەکانی 
سەختە سەبارەت بەو ئاڵوگۆڕانە دژکردەوە نیشان 

دەن. ئەوان کێشەی ڕووخانی کۆماری ئیسالمییان 
ڕێژیمه  ئــەو  مەترسیی  ــەوێ  ــان دەی تەنیا  و  نییە 
بەرژەوەندییەکانی  و  ئیسرائیل  ڕۆژئــاوا،  لەسەر 
بنەما  بکەینە  ڕوانینە  ئەو  کەنەوە.  کەم  دیکەیان 
ئەوە دەبێ چاوەڕوان بین که ڕێژیمی ئێران بەرەو 

تۆتالیتاریسمی زیاتر بڕوا.

ــەم- ئــەگــەری هــەوڵــدان بۆ  ڕوانــگــەی دووهـ
سندووقەکانی  سەر  بۆ  خەڵک  گەڕاندنەوەی 
ئێران  پێی وایه  که  هەیە  دیکە  ڕوانینێکی  دەنگدان: 
لە داهاتوودا حەوڵ نادا بەرەو تۆتالیتاریسم بڕوا، 
بەڵکوو به جۆرێک سەرەتا حەول دەدا لە قەیرانی 
ئابووری و سزا نێودەوڵەتییەکان دەرباز بێ و دواتر 
به جۆرێک متمانەی خەڵک بە دەست بێنێتەوە. لەو 
ڕوانینەدا ڕێژیم دوو ڕەوت دەتوانێت بگرێتە  بەر، 
ڕەوتێک کە بیەوێ پرسی بایکۆت چارەسەر دەکا و 
حەول بدات ئیعتبار بۆ هەڵبژاردنەکان بگەڕێنێتەوە. 
ڕەهەندی دووهەم ئەوەیە که دوای گرتنە دەستی 
سیمایەکی  ڕەئیسی،  لــەالیــەن  دەســـەاڵت  جڵەوی 
و  بــدرێ  پێشان  بناژۆخوازەکان  لە  خەڵک دۆست 
تەحریم  پرسی  چارەسەری  به  ئابووری  کێشەی 
بۆ  نیگەرانییەشیان  ئەو  ئەمە  بەاڵم  بێتەوە.  یەکال 
دروست دەکا کە ئەگەر ڕەئیسی سیمایەکی جوانی 
لێ دەرکەوێ، نابێتە ڕکەبەری موجتەبا بۆ ڕێبەریی 

داهاتوو ؟
ئێستا پرسیار ئەوەیە کە ڕەئیسی الی موجتەبا 
کــراوە؟  تەرخان  بۆ  ڕۆڵێکی  چ  ئێستا  ڕێبەری  و 
پێشتریش دەنگۆی ئەوە هەبوو کە سادق الریجانی 
ئیسالمی،  کۆماری  ڕێبەری  جێگری  بۆ  کاندیدە 
بەاڵم سیستم بەبێ تەعاروف و زۆر جیدی سادق 
الریجانی و بنەماڵەکەی لە دەسەاڵت دور کردەوە 
دڵنیامان  جــۆرێــک  بــە  سیستم  ــارەی  ــت ڕەف ئــەو  و 
ــەوە لـــەوەی کــە ڕێــبــەری داهــاتــوو جگە لە  ــات دەک
موجتەبا خامنەیی کەسی تر نییه. کەوابوو بەو پێیە 
ئیبراهیم  بە ســەرۆک کــۆمــاری  داهــاتــوو  دەوڵــەتــی 
خەڵک دۆستی  سیمایەکی  دەدا  حــەول  ڕەئیسی 
بەپێی  خۆی  ڕۆڵی  ڕەئیسی  ئایا  دا؟  نیشان  لەخۆ 
بەرنامەی داڕێژراوی ڕێبەر دەگێڕێ یا وەک سادق 
الریجانی یا وەک مەحمود ئەحمەدنیژاد و هاشمی 
دەیگرێ و  زیاتر  تەماحی دەسەاڵتی  ڕەفسەنجانی 
ڕووبەڕووی گیوتینی موجتەبا و بابی دەبێتەوە و 

لە دەسەاڵت دوری دەخەنەوە. 

ئێران  لە  سیاسەت  داهاتووی  کردنی  پێشبینی 
دەتوانین  تەنیا  ئێمە  بۆیە  دژوارە،  گەلێک  کارێکی 
ڕوانینەکان بێنینە بەر دیدی خوێنەر و بڕیاردان لەو 
بوارەدا ڕەنگە تووشی خەتامان بکا. بەاڵم بابەتێک 
هەیە کە بە ئارخەیانی دەتوانین ئاماژەی پێ بکەین 
لە  ئیسالمی  کۆماری  ڕێژیمی  کە  ئەوەیە  ئەویش 
بۆ  دایڕشتبێ  پیالنێکی  هــەر  ــردوودا  ــ ڕاب دەیـــەی 
باشی  بــە  نەیتوانییوە  سیستمەکەی  ــووی  ــات داه
ئەنجامی دا یا لەنێو خۆوە یا لە دەرەوە گرفتی بۆ 

ساز بووە و پێشیان بە پیالنگێرییەکانی گرتووه.

چی  ئێران  خەڵکی  بۆ  بایکۆت  دەستکەوتی   
دەبێ؟

ــە  ــان و ڕەوت ــەمــرۆدا تـــەواوی واڵتـ لــە دنــیــای ئ
سیاسی و حیزب و سیستمەکان حەول دەدەن کە 
و  بناسێنن  خەڵک  خۆیان  دەسەاڵتی  سەرچاوەی 
خۆیان بە نوێنەری خەڵکی خۆیان بزانن، کۆماری 
مەشروع  بۆ  تر  واڵتــانــی  وەک  هــەر  ئیسالمییش 
بوونی دەسەاڵتی خۆی ی بە دەنگی خەڵک هەیە، 
لە  نزیک  کەسانی  و  البییەکان  چــۆن  وەک  هــەر 
کۆڕوکۆبوونەوە  لە  و  دەرەوەی واڵت  لە  سیستم 
کۆماری  کە  دەکــەن  بــەوەی  ئاماژە  جیهانییەکاندا 
و  ئێرانە  خەڵکی  ئەکسەرییەتی  ئیرادەی  ئیسالمی 
لە ڕێفراندۆم دا دەنگی پێ  دراوە؛ یا کەسێکی وەک 
ڕۆژنامەنووسێکی  جــوابــی  لــە  زەریـــف  ــەوادی  جـ
واتە  کــردیــم”!  انتخاب  خودمان  “مــا  دەڵــێ  بیانیدا 
ــەم جــۆرە  ــان بــژاردووە کــە ب ــی خــەڵــک خــۆیــان هــەڵ
هەڵبژاردنەکانی  لە  دەنــگ نــەدان  ــوو  واب کە  بژین، 

کۆماری ئیسالمی دا پەیامێکی گەورەیە بۆ ناوەندە 
بۆ  گەورەیە  پەیامێکی  وەهــا  هەر  و  جیهانییەکان 
دەسەاڵت دارانی کۆماری ئیسالمی کە ئەو ڕێژیمە 
ئەو  الیــان  لە  بەڵکوو  و  نییه  ئێمە  هەڵبژێردراوێ 
بارمتە  بە  نیشتمانی خۆمان  و  لە خاک  ڕێژیمەوە 

گیراوین.
ئێران  خەڵکی  بۆ  بایکۆت  تــری  دەسکەوتێکی 
نەچوونە  بە  ئێران  خەڵکی  کە  بێ  ــەوە  ئ ــرێ  دەک
دژی  لە  خەبات  ڕەوتــی  دەنگدان  سندووقی  سەر 
ڕاگـــرن  ــدوو  ــن زی ئیسالمی  ــاری  ــۆم ک دەســـەاڵتـــی 
ــژەی پــێ بـــدەن. ڕەوتــێــک کــە لــە دە ساڵی  و درێـ
نەچوونە  و،  خۆی  لوتکەی  گەیشتۆتە  ڕابــردوودا 
ســەر سندووقی دەنــگــدان درێــژەدانــی ئــەو ڕەوتــە 
ئینقالبییەیە بە شێوازێکی نەرم و مەدەنییانە. کەواتە 
ئامرازێک وایە  بایکۆت کردنی هەڵبژاردنەکان وەک 
یەکتر  بە  دەنگی خۆیان  ئێران سەرەتا  کە خەڵکی 
و  کەنەوە  نوێ  پەیمان  یەکتر  لەگەڵ  و  بگەیەنن 
نێودەوڵەتی  کۆمەڵگەی  بە  خۆیان  دەنگی  ــر  دوات
نوێنەری  ئیسالمی  کۆماری  ڕێژیمی  کە  بگەیەنن 

خەڵکی ئێران نییه.

ئۆپۆزیسیۆنی کۆماری ئیسالمی و سەرکەوتنی 
بایکۆت

ئیسالمی  کۆماری  مەجلیسی  هەڵبژاردنەکانی 
لە ڕەشەمەی ساڵی ٩٨دا ڕووبــەڕووی بایکۆتێکی 
بە  نەیتوانی  ڕێــژیــم  کــە  بایکۆتێک  بـــۆوە،  بەهێز 
دانا  بــەوە  دانــی  و  بکا  بۆ  ئامارسازیی  دڵی خۆی 
هاتنە  دوای  لە  هــەڵــبــژاردن  ــژەی  ڕێ کەمترین  کە 
بەاڵم  کــراوە.  تۆمار  ئیسالمی  کۆماری  سەرکاری 
دوای تەواوبوونی پڕۆژەی هەڵبژاردن )هەڵبژاردن 
ئۆپۆزیسۆنی  پڕۆسه(،   نەک  پڕۆژەیە  ئێران دا  لە 
کورد،  ئۆپۆزیسۆنی  تایبەت  بە  ئیسالمی  کۆماری 
ئێرانەوە  خەڵکی  الیان  لە  کە  بەهێزەی  کارتە  ئەو 
پێیان  درابوو، لە کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی دا بە شێوەی 
نەقۆستنەوەی  نەهێنا،  بەکاریان  شیاو  و  گونجاو 
لــە الیـــان ئــۆپــۆزیــســۆنــەوە بۆ  ــەو هــەلــە زێڕینە  ئ
بە  بــوو  ئیسالمی،  کــۆمــاری  ســەر  گوشارخستنە 
سیاسی  و  مەدەنی  چاالکانی  ڕەخنەگرتنی  هۆی 
نێوخۆی ئێران لە ئۆپۆزیسۆنی کۆماری ئیسالمی.، 
بەاڵم پرسیار ئەوەیە کە ئایا ئەو جار ئۆپۆزیسیۆنی 
خەڵکەوە  هانەی  بە  ئیسالمی،  کۆماری  ــەری  دژب
دەچن و دەنگی خەڵک دەگەیننە دنیای دەرەوە؟ ئایا 

ئۆپۆزیسیۆن هیچ پڕۆژەیەک و بەرنامەیکیان هەیە 
بۆ بەکارهێنانی کارتی سەرکەوتنی بایکۆت؟ جێی 
ئۆپۆزیسیۆن  ئەگەر  بێنینەوە  وەبیر  کە  ئاماژەیە 
ئەو  قۆستنەوەی  لە  بکات  کەمکاری  یان  نەتوانێ، 
سێ  دێنن،  پێکی  دەنگ نەدان  بە  خەڵک  کە  هەلەی 

دەرکەوتەی نەگەتیڤی لێ دەکەوێتە:
لە  و  کــردن  بایکۆت  لە  دەبــن  بێ هیوا  خەڵک   -
ــی دیــکــەدا ســەبــارەت بە هــەڵــبــژاردن یا  ــان دەورەک

هەڵنەبژاردن بێ هەڵۆێست دەبن.
- خەڵک سەبارەت بە ئۆپۆزیسیۆن بێ هیوا دەبن 
و متمانەیان سەبارەت بە هێزی دژبەری کۆماری 

ئیسالمی لەکەمی دەدا.
ئەو  ئەوەیکە  دەبێتە هۆی  بوونە  بێ هیوا  ئەو   -
باوەڕە لە خەڵکدا دروست بێ کە ڕێژیمی کۆماری 
ئیسالمی نەگۆڕە و دەست لە خەبات و تێکۆشان 

بکێشنەوە.
بۆیە بە هەڵە نەچووین ئەگەر بڵێین کە سەرکەوتنی 
هەڵمەتی بایکۆت چەندە گرینگی هەیە، بەکارهێنانی 
دوو  ئیسالمی  کــۆمــاری  دژ  لــە  سەرکەوتنە  ئــەو 
بڵێن  ئەگەر  نەچووین  هەڵە  بە  گرینگە.  ئــەوەنــدە 
چەند  هەڵمەتە  ئەو  سەرکەوتنی  لە  خەڵک  ڕۆڵــی 
گرینگە، ڕۆڵی ئۆپۆزیسیۆن لە هەمبەر بەکار هێنانی 
کۆماری  دژی  چەکێک  بە  کردنی  و  بایکۆتە  ئەو 
ئیسالمی دوو ئەوەندە گرینگە، بۆیە پێویستە وەبیر 
بێنینەوە کە پڕۆسەی بایکۆت سەرناکەوێ مەگەر 
ئەوەیکە خەڵک دەرئەنجامی ئەو بایکۆتە هەست پێ  

بکەن و بیبیننەوە.

ئاسۆ عەزیزی
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خامنەیی گرینگترین دەنگدەری ئێرانە و 
توندڕەویی زۆرتر دەخوازێ  نە کەمتر 

هەڵبژاردنان دەرئەنجامیان هەن، تەنانەت 
لە کۆماری ئیسالمیی ئێرانیش. هیچ کەس 
خامنەیی،  عەلی  ــەورە،  گ ڕێبەری  لە  ــەوە  ئ
و  ــی واڵت  ــەس ک ــریــن  ــت ــاوەن دەســەاڵت ــ خـ
بە  نازانێ.  باشتر  ــدەر”،  ــگ “دەن گرینگترین 
هۆی نوێنەرانی لە بیرۆکراتی بیزانتییەکەی 
ــەڕی  ــەوپ ــە ئ ــای ــەم ــەت ــی ب ــەی ــن ــدا، خــام ــران ــێ ئ
هەڵبژاردنی  لە  کەڵک  تا  بدا  خۆی  هەوڵی 
میراتە  پتەوکردنی  ــۆ  ب ــی  ــاری ــۆم ســەرۆک ک
سیاسەتی  بە  ــرەودان  ب و  کۆنەپارێزەکەی 
توندڕەوانە، تەنانەت دوای مردنی خۆیشی، 

وەرگرێ.
١٤٠٠ی  ــی  ســاڵ ــای  ــەرەت س ــە  ل خامنەیی 
کەسانەی  ــەو  ب مـــارس  مانگی  ــە  ل ئێرانی 
گوت کە دەیانهەوێ خۆیان بەربژێر بکەن، 
هەیە  ئێوە  لە  چاوەڕوانییەمان  ئەو  “ئێمە 
بکەن  ــارە  ک ــەو  ئ قورسایی  بە  هەست  کە 
بەرپرسیارییەکی  چ  ــەوێ  ــان دەت ــن  ــزان ب و 
قورس بگرنە ئەستۆی خۆتان.” لەو کاتەوە، 
کە  کەسی   ١٢ یەکەیەکی  نیگابان،  شوڕای 
گوێڕایەڵی  و  ــەوە  ــت ــێ دەکــۆڵ ــران  ــژێ ــەرب ب ــە  ل
خامنەییە، شیاویی تەنیا حەوت بەربژێری 
لە نێو ٥٩٢ کەس پەسەند کردووە. سەرەڕای 
پەسەندکردنی کەسێکی بەناو تەکنۆکڕات و 
چەند  ئەنجومەنەکە  الواز،  ڕێفۆرمخوازێکی 
توندڕەویشی، لەو بەپرسیارییە کە لەسەر 
دەسەاڵتی  خاوەن  پلەی  دووهەمین  کاغەز 

واڵتە، نزیک کردۆتەوە. 
ـــران و  ـــژێ ـــەرب ـــی ب ـــزکـــردن ــەگــەرچــی ڕی ئ
بە  پرۆسەی  لە  ڕێژیم  الیەنگرانی  وەالنانی 
توندی کۆنتڕۆڵ کراوی هەڵبژاردن لە ئێران، 
بە  پێشگرتن  بڕیاری  نییە،  ــوێ  ن شتێکی 
پڕاگماتیستان و ئەندامی لەمێژینەی الیەنی  
دەرفەتانەوە  سێ  لە  کۆنەپارێزان،  لیستی 
دیکە،  واتایەکی  بە  یان  دەگــرێ،  سەرچاوە 
دەکەوێتە  هەڵبژاردنەدا  لەو  قورس،  ئەرکی 

سەر شانی خامنەیی.
یەکەمیان دەرفەتی سوود بینین لە حەزی 
ڕێککەوتنی  بۆ  ــەوە  ــەڕان گ بۆ  واشینگتۆن 
بۆ  ناسراوە،  “بەرجام”  بە  کە   ٢٠١٥ ناوکیی 
میانەڕەوییە  زەیتوونەکەی  چڵە  وەالنانی 
پراگماتیستەکانی  ســـەرۆک کـــۆمـــارە  ــە  ک
پێشوو ڕایان داشتبوو. ئەگەر سووک کردنی 
ــاو گرتنی  ــەر چـ ــەب ل ــێ  ــەب ب ــان  ــەک ــۆق ــل ــاب ئ
ــە لە  ــەوەی ــت ــەدەس ــەوی ب ــڵ ــێ ج ــە ک ــەوە ک ـ ئ
لەوانەیە  خامنەیی  ئەوسا  ــێ،  ب مێز  ســەر 
ــەی ڕازاوە  بــووکــەڵ کــە  ــا  ــک ب ــێ  پ ــت  ــەس ه
ــی  الوازی بە  ـــژەدان  درێ دووهەمیان  ــێ.  وەالن
کە  کاتێکدا  ــە  ل سیاسییە،  چەشنیی  ــرە  ف
بێنێتە  بنئاژۆخواز  تاکی  زۆرتر  ڕێژەیەکی 
نێو ڕەوتی ئاسایی. بە لەکۆڵ خۆ کردنەوە و 
وەالنانی ڕێفۆرمخوازەکان، پراگماتیستەکان 
ــزان،  ــارێ ــەپ ــۆن ــە ک ــک ل ــەشــێ ــەت ب ــان ــەن و ت
توندڕەوتری  الیەنی  لە  دەتوانێ  خامنەیی 
ئیسالمی  شــۆڕشــێ  دووهـــەمـــی”  ــــازی  “ف
و  جێگرەوە  پرسی  سێهەمیان  ــێ.  ب نیا  دڵ
ئیسالمیی  کۆماری  دەوڵەتی  تایبەتمەندیی 
دوای خامنەییە. نوخبەیەکی یەک دەستتر و 
توندڕەوتر کە جڵەوی دیاریکردنی پلەکانی 
تایبەتی سەرۆک کۆمار،  بە  بەدەستەوە بێ، 
زەمانەتی هێشتنەوەی ئێران لەسەر ڕێبازی 
شۆڕشگێڕیی تەنانەت دوای مردنی ڕێبەری 
جێبەجێ کردنی  بۆ  ــا.  دەک مسۆگەر  ــەورە  گ
ئەو کارە، خامنەیی پێویستیی بە کەسێکی 

شیاوە.
پەسەندکراودا، سێ  بەربژێرەکانی  لەنێو 
هەڵبژاردن  ــەشــداری  ب پێشووتر  ــەن  ــەی دان
لەوانە،  کەس  دوو  دۆڕاندوویانە.  و  بوون 
ــــی،  ــن ڕەزای ــی و مــوحــســی ــل ــی ــد جــەل ــی ســەع
پێوەندییان بە سوپای بەدناوی پاسدارانی 
شۆڕشی ئیسالمییەوە هەیە، و ئەوی دیکە 
چینی  ــە  ب پێوەندیی  ــســی،  ــی ڕەئ ئیبراهیم 
عەلیڕەزا  ــەڵ  دەگ ئەوانە  هەیە.  مەالیانەوە 
زاکانی و ئەمیر حوسێن قازی زادە هاشمی، 
ــەڕی  ــەوپ ــی ئ ــەک ــەی ــن ــی زۆری ــی ــەت ــەرای ــن ــوێ ن

بنئاژۆخوازیی لەو هەڵبژاردنەدا دەکەن.
ــرێ  دەک گریمانە  پێنجانە،  ــەو  ئ نێو  لە 
ــی  ــ ـ ــی دادوەری ــەش ــی ب ــرس ــەرپ ــی، ب ــس ــی ڕەئ
ــەزراوەی  دام بەڕێوەبەری  پێشدا  کە  ئێران 
ــدار بە  ــدی ــوەن ــێ ــــی پ ــارد دۆاڵری ــی ــل ــد مــی ــەن چ
دیکەوە  ئەوانی  پێش  لە  بووە،  خامنەییەوە 

ــد ســـەرداری  ـــەن چــەن ــە الی ــســی ل ــی ــێ. ڕەئ ب
پشتگیری  پاسدارانەوە  سوپای  پێشووی 
ــر  ــژێ ــەرب ــۆ ب ــۆ خ ــان ب ــی ــان ــەک ــەوڵ ــە ه کـــرا ک
ــان کرد  ــوورداری ــن ــان س ــد، ی ــان کــردن وەســت
یان  ــەن؛  ــک ب بەهێزتر  ــدڕەو  ــون ت ــەرەی  ـ ب ــا  ت
ـــەرەو کام  ب ــان  ــاژەک ــام ئ ــی  ــزان ــان دەی چونکە 
پشتیوانیی  بێ،  ئاقاردا دەڕۆن. هەرچۆنێک 
لە  ــاســداران  پ ــای  ســوپ کەسایەتییەکانی 
سوپای  دیاردەیە:  دوو  دەرخــەری  ڕەئیسی 
پاسدارن لە بەڕێوەبەریی واڵت بێ وەئەستۆ 
ــەی  ــک ــزی ـــە )ن ـــی ــاری ڕازی ــی ــرس ــەرپ ــی ب ــن ــرت گ
سەرجەم سەرۆک کۆمارەکانی پێشوو مەال 
بوون، نەوەک کەسێکی سەربازی(، و خاوەن 
ئەزموونەکانی سوپا و مەالی توندڕەو وەک 
چۆن دەتوانن لەگەڵ یەکتر کێبڕکێ بکەن، 

ئەوەندەش دەتوانن هاوکاریی بکەن.
جگە لە کەوتنە بەر ئابلۆقەی واشینگتۆن 
ــران  ک ــشــان  ــی ــن دەســت هـــۆی  ــە  ب ــە ١٣٩٨،  ل
ــەری  ــەڕێــوەب ب وەک  خامنەییەوە  ــەن  الی ــە  ل
ــا،  دەک ئیعدام  منااڵن  کە  دادوەری  بەشی 
یەکێک  کە  ناسراوە  ــەوە  ب ــر  زۆرت ڕەئیسی 
کەسییە  چــوار  کۆمیتە  ــەو  ئ ئەندامانی  لە 
ئیعدام کرانی  چاودێریی   ١٣٦٧ لە  کە  بووە 
ــردووە.  ک سیاسی  زیندانیی   ٥٠٠٠ النیکەم 
کە  ــووە  بـ وا  ـــان  ڕای پێشتر  ــەرەوان  ــۆڵ ــک ــێ ل

ڕەئیسی لەوانەیە ڕێبەری گەورەی داهاتوو 
بێ، بەاڵم کاتێک لە ١٣٩٦ بۆ یەکەم جار پێی 
ببێتە  تا  سیاسییەوە  گۆڕەپانی  نێو  نایە 
سەرۆک کۆمار بە حەسەن ڕوحانیی دۆڕاند 
کە دەورەی پێشووتریش سەرۆک کۆمار بوو. 
هێشتا سەرەڕای نەبوونی کاریزما و پێگەی 
ڕەئیسی  دەنگدەراندا،  لەنێو  پتەو  سیاسی 
سەرنج  جەرگەی  نێو  کەوتۆتە  هەمدیسان 
لە الیەن مێدیای ئێرانی و نێونەتەوەیی، کە 
براوەی  وەک  ئەو  پەرەئەستێن  شێوەی  بە 

کێبڕکێیەکە دەستنیشان دەکەن.
بۆ زانیاریی زیاتر، سێ بەربژێر بەشدارن 
ــازی زادە،  ــ ق ــرن،  ــدڕەوت ــون ت ــە ڕەئیسی  ل ــە  ک
زاکانی و جەلیلی. بۆ وێنە جەلیلی، پێشووتر 
مەحموود  سەرۆک کۆماریی  سەردەمی  لە 
ئەحمەدینژاد دانوستانکاری وتوێژی ناوکی 
ســەرۆک  یەکگرتووەکان،  ــە  واڵت بــۆ  ـــووە.  ب
لەو  هەرکام  ڕێبەریی  بە  ئێران  کۆماریی 
دیپلۆماسیی  کە  ئەوەیە  مانای  بە  پیاوانە 
ناوکی دژوارتر دەبێ، بەاڵم هێشتا نامومکین 
نییە چونکە ئەوە خامنەییە کە بڕیاردەری 

سیاسەتی دەرەوەی واڵتە.
ــکــی  ــی ســەرۆک کــۆمــارێ ــدکــردن ــەســەن پ
ــەن  ــ ــە الی ــ ــز ل ـ ــارێ ـ ــەپ ـ ــۆن ــەدەر کـ ــ ــ ـ ــەڕادەب ــ ــ ـ ل
کە  ــێ  ــەن ــەی دەگ پەیامە  ــەو  ئ خامنەییەوە 
ــەســت پێ  ـــەو ه ــان، ئ ــەک ــۆق ــل ــاب ــەڕەڕای ئ ــ سـ
بنوێنێ،  وا  ــهــەوێ  ــای ن النیکەم  ــان  ی ــا،  ــاک ن
زەختی  ــی  ــردن ســووک ک ــە  ب پێویستیی  ــە  ک
سیاسییەوە  ئاڵوگۆڕی  هۆی  بە  ئابووری 
لە  و  ڕواڵەتیی  شێوەی  بە  تەنانەت  هەیە، 
نەرمکێشتر  ــە  ک ــک  ــارێ ــۆم ســەرۆک ک ــەن  الی

ــی  ــری ــی ــگ ــل ـــە، شــێ ــــەو هـــۆی ـــەر ئ ـــەب ــــێ. ل ب
بەڕێوەبەرایەتیی بایدن بەدوای بەرجامدا و 
ویستی سووک کردنی تەنانەت ئابلۆقەکانی 
ناپێوەندیدار بە پرسی ناوکییەوە، لەوانەیە 
بێ ئانقەست بە دەستەبەرکردنی ئەگەرێکی 
ببێتە هۆی بەرتەسک  تێچوو،  بەبێ  ئەوتۆ 

بوونەوەی سیاسەتی ئێران.   
ئاخۆ  نییە  ڕوون  هێشتا  کاتێکدا  ــە  ل
گەڕانەوەیەکی  هەڵبژاردن،  دوای  خامنەیی 
چڕ  بە  یان  بخوازێ  بەرجام  نێو  بۆ  خێرا 
الیەنی  ناوکییەکانی  ــە  ــەوڵ ه ـــەوەی  کـــردن
بکا،  پاشەکشە  زۆرتر  بکا  ناچار  بەرانبەر 
ئەوە شتێکە کە بە خێرایی خەریکە ئاشکرا 
دەبێ. خامنەیی بە شێوەیەک هەڵسوکەوت 
بە  پێویستی  چیدیکە  ــدەچــێ  وێ کــە  ــا  دەک
پێوەندی  ـــەرم،  ن ــی  ــەاڵت دەس تواناییەکانی 
ــاری  ــاروب ک ــری  ــ وەزی فرتوفێڵەکانی  ــان  ی
تا  نییە  ــف  زەری جــەواد  موحەممەد  دەرەوە 
ناکۆکییەکانی دەگەڵ ڕۆژئاوا چارەسەر بکا. 
وەک چۆن شرۆڤەکارێکی سیاسیی نێوخۆ 
تەنانەت  ــان  ــدڕەوک ــون ت ــردووە،  کـ ئاشکرای 
دەتوانن لەگەڵ ئەمریکا ئاڵووێری سیاسی 
البردنی  شانازیی  ئەوان  مەرجە  بەو  بکەن 

ئابلۆقەکانیان بەنسیب بێ.

خامنەیی گۆڕەپانەکە پاک دەکاتەوە  
ـــــکـــــەی  ـــــــــەکـــــــــی دی ـــــــــەوەی کـــــــــاردان
لە  سیاسی  پانتایی  بەرتەسک کردنەوەی 
الیەن خامنەییەوە ئەوەیە کە کێبڕکێی نێو 
ڕێژیم بە شێوەیەکی بەرچاو کەم دەبێتەوە، 
“دیکتاتۆرییەتی  ــە  ل هەستیار  الیەنێکی 
هەڵبژاردنەکانی  ــە  ل کــە  کێبڕکێ”  خـــاوەن 
ـــــردوودا  ــە ڕاب ــێــران ل ـــی ئ ســـەرۆک کـــۆمـــاری
دیتراوە. سەرەڕای ئەو هەموو الیەنانەی کە 
خوازیاری بەردەوامیی کۆماری ئیسالمیین 
شۆڕشگێڕانەی  ئایدیۆلۆژی  گوێڕایەڵی  و 
خامنەیی  ڕێژیمن،  -ی  فەقێ”  “ویالیەتی 
ــی،  ــەت ــب ــای ت ــە  ب ــردووە.  ــ ــ ک ــری  ــ ـ زۆرت داوای 
خامنەیی وردە وردە جوواڵنەوەی ڕێفۆرمی 
پەراوێز خستووە، لە کاتێکدا کە تاکی فرە 
توندڕەوی هێناونەتە نێو گۆڕەپانی سیاسی.
لقی  ــی  ــەی ــن ــام خ  ،١٣٨٨ ـــە  ل ـــە،  ـــن وێ ـــۆ  ب
ڕێفۆرمخوازی هەرە نزیک لە سەرۆک کۆماری 
لەنێو  ــی  ــەمــی خــات ــەد  ــم ــوحــەم م ــر  ــێــشــووت پ
ڕێفۆرمخوازان،  خــۆی  ــۆرەی  ن بە  کە  ــرد،  ب
دەیانەویست  الیەنانەی  ــەو  ئ ــا  ــەروەه ه و 
دەنگی ناڕەزایەتی بدەن بە “کەم خراپترین 
بژاردە” ناچار بوون پشتیوانی لە سەرۆک 
موسەوی  میرحوسێن  پێشووتر  وەزیرانی 
مێهدی  پارلمان،  پێشووتری  سەرۆکی  و 
کۆتاییدا  لە  هەڵبژاردنەکە  بکەن.  کەڕڕوبی 
بە قازانجی دەوری دووهەم بۆ کەسی فرە 
کۆتایی  ئەحمەدینژاد،  مەحموود  توندڕەو، 

پێ هێنرا. 
خامنەیی   ،١٣٩٢ ــی  ــان ــەک ــژاردن ــب ــەڵ ه ــە  ل
لەنێو  ــوازی  ــخ ــۆرم ــف ڕێ ــەرەی  ــ ب ــەم  ــەرج س

پێشوو،  ــاری  ــۆم ســەرۆک ک تەنانەت  و  ــرد  ب
ــی،  ــان ــج ــســەن ــی ڕەف ــاشــم ــەر ه ــب ــەک ــی ئ ــەل ع
ــی  ــان ــەک ــســت ــی ــات ــراگــم ــی پ ــی ــەت ــەرای ــن ــوێ کـــە ن
بەربژێری  ببێتە  تا  نەکرا  پەسەند  ــرد،  دەک
ئاکامدا،  لە  کۆماری.  ســەرۆک  هەڵبژاردنی 
ناچار  پراگماتیستەکان  و  ــۆرمــخــواز  ــف ڕێ
و  ــکــەن  ب ــت  دروسـ هاوپەیمانییەک  کـــران 
بیرۆکرات  ڕوحانی،  حەسەن  لە  پشتیوانی 
پێوەندی  خاوەن  ناوکیی  دانوستانکاری  و 
قووڵ دەگەڵ بەشی ئەمنیەتی ئێران، بکەن.

لە ساڵی ١٤٠٠، خامنەیی نە تەنیا جێگری 
ــی،  ــەی ــووک ــەمــی ســەرۆک کــۆمــاری هــەن ــەک ی
بەڵکوو  ــا  ن وەال  ــگــیــری،  جــەهــان ئیسحاق 
ئەندامی  و  ــوو  چ ــەوالوە  ــ ب هەنگاوێکیش 
پێشووی پارلمان سەر بە لیستی کۆنەپارێز، 
عەلی موتەههەری و سەرۆکی کۆنەپارێزی 
ــی، کە  ــان ــج ــی الری ــەل ــان ع ــم ــارل ــشــووی پ ــێ پ
و  ــاســداران  پ ــەردوو سوپای  ه بە  پێوەندی 
لە  هەبووە،  ئێرانەوە  دەوڵەتیی  تەلەفزیۆنی 

بەربژێربوون بێبەش کرد.
فرە  فارسیدا  ــی  ــاوەری جــەم وێژمانی  ــە  ل
چەشنیی سیاسیی ئێرانی شۆڕشگێڕ وەک 
باس  ڕۆیشتندا  حاڵی  لە  شەمەندەفەرێکی 
مسافیرەکانی  کــات  گوێرەی  بە  کە  ــراوە  ک
ــە  دەی ــــەوەی ســێ  ئ ــەاڵم  ــ ب دەدا.  ــس  ــی ــەک ل

سەلماندوویەتی  خامنەیی  ڕێبەرایەتیی 
ــیــســالمــی  ــــــە کـــــە کــــــۆمــــــاری ئ ــــــەوەی ئ
ئوتومبێالن  چەند  لە  کە  شەمەندەفەرێکە 
نوێنەرایەتیی  کامیان  هەر  کە  پێک هاتووە 
ئەو  کە  کاتێکدا  لە  دەکا.  جیاواز  بەشێکی 
ــەری گـــەورە  ــب ــە شـــۆڕش و ڕێ ــە ب ــان ــەن الی
لە  خامنەیی  ــدا  ــەوەش ئ ــەگــەڵ  ل ــــادارن،  وەف
درێژایی سەفەر ئوتومبێالن هەڵدەبژێرێ و 
لە شەمەندەفەرەکەیان جیا دەکاتەوە. لەگەڵ 
جیاکردنەوەی ئوتومبێالن، شەمەندەفەرەکە 
خێراتر بەرەو ئامانج دەڕوا، بەاڵم ئامانجێک 
کە کۆماری ئیسالمی ناکاتە دلۆڤانتر و نەرم 
و نیانتر، تەنانەت دوای مردنی خامنەییش.

خامنەیی  ژیانیدا،  هەشتەمی  ــەی  دەی لە 
نەگرێ،  چاو  لەبەر  ئەوە  ناتوانێ  بێگومان 
پاراستنی  نیگەرانی  ــەر  ــەگ ئ تایبەتی  ــە  ب
ئەو  چاوگرتنی  لەبەر  بە  ــێ.  ب میراتەکەی 
ــی  ــاران ــۆم ســەرۆک ک ـــەی  زۆرب ــە  ک ڕاستییە 
کاتێک  ــەن،  دەک خزمەت  دەورە  دوو  ئێران 
سەرۆک کۆماری ئەمجارە ماوەکەی کۆتایی 
دێ، خامنەیی تەمەنی ٩٠ ساڵە. لە کاتێکدا 
کە ڕوون نییە ئاخۆ تا ئەوکات زیندوو بێ 
تا ئەو ڕۆژە جەژن بگرێ، ئەوەی کە ڕوونە 
ئەوەیە کە پرسی جێنشین هەر لەئێستاوە 
کە  ئەوە  لەبەرچاوگرتنی  بەبێ  ئارادایە.  لە 
ا،  ئاخۆ ڕەئیسی جێنشینی خامنەییە یان ن
سەرۆک کۆماری داهاتوو لەوانەیە دەرفەتی 
دوای  ڕووداوەکانی  لەسەر  کاریگەری دانان 
دەسەاڵتەوە  کورسیی  لە  خامنەیی  مردنی 
ــداگـــرە کە  ـ ــێ ـ ــی پ ــەی ــن ــام ـــە خ ـــۆی ــێ. ب ـ ــەب هـ
دروستی  قوماشی  لە  ــێ  دەب بەربژێرەکان 

شۆڕشگێڕی! بن. 
جێنشینێکی  هیچ  خامنەیی  هەنووکە 
مەجلیسی  کاتێکدا  لە  نییە.  ــکــراوی  ــاری دی
ــەالن- بە  ــ ـــان مـ ــۆڕان -کـــە هـــەمـــووی ــپ ــس پ
گوێڕەی یاسا ئەرکیان دیاریکردنی ڕێبەری 
ئەو  پێش  خامنەییە،  مردنی  دوای  داهاتوو 
ــەری”  ــب ڕێ “ئەنجومەنێکی  ــە  ــەی ــەوان ل کــارە 
دامەزرێنن کە بەپێی بڕگەی ١١١ی یاسای 
بنەڕەتی، لە سەرۆک کۆمار، سەرۆکی بەشی 
نیگابان  شـــوڕای  ئەندامێکی  و  دادوەری 
یەکەیەکی سیاسیی  الیەن  لە  کە  دێ  پێک 
دیاریکردنی  ئەنجومەنی  ــاوی  ن ــە  ب دیکە 

بەرەژەوەندیی نیزام دەستنیشان دەکرێ.
خامنەیی  ـــۆدا،  ـــەوت ئ سێناریۆیەکی  ــە  ل
ڕێبازی  تا  ــادارە  وەف هەرچی  بە  پێویستی 
ــش خـــۆی،   ــێ ــی پ ــەس ــڕی، کـــە ک ــێ ــگ ــۆڕش ش
ــژەری  ـ داڕێ خومەینی،  ــاڵ  ڕوحــوڵ ئایەتوڵاڵ 
بووە و ئەو پاراستوویەتی، درێژەی هەبێ. 
ڕەئیسی یان توندڕەێکی دیکە دەتوانێ ڕێک 
لەگەڵی،  کارکردن  بۆ  بێ  کەسە  ئەو جۆرە 
دیکە وەک سوپای  لە جیات پشکدارەکانی 
پاسداران و هەر هێزیكی دیکەی نێوخۆیی 
پێکهێنانی  ــی  ــەوڵ ه ــە  ک ــەن  ــک ب ســەرکــوت 

ئاڵوگۆڕ بدەن. 

خەڵکی  بیباتەوە  خامنەیی  ئەگەر 
ئێران دەدۆڕێ   

دەمی  بەر  دەرفەتەی  ئەو سێ  سەرەڕای 
خامنەیی بەو سووڕە سیاسییەوە، هێزێک 
لە  بەشداریی  بۆ  هاندان  بە  ئەو  کە  هەیە 
ئێران.  خەڵکی  ورووژاندوونی:  هەڵبژاردندا 
سیاسی،  هەنووکەییەکانی  قەیرانە  دەگەڵ 
تەندروستی گشتی، ئابووری، کۆمەاڵیەتی، 
بەر  ــران،  ــێ ئ لە  دیکە  قەیرانی  و  ژینگەیی 
و  سیاسی  ــی  ــان گــۆڕەپ ــەوەی  ــوون ب تەسک 
ــدڕەو  ــون ــرە ت ــی ف ــەن ــری الی ــات ــی زی ــەشــداری ب
وەک هێزێکی ئاسایی، وێدەچێ ببێتە هۆی 
یەکێک لە کەم بەشدارترین هەڵبژاردنەکان 

لە مێژووی کۆماری ئیسالمییدا.
ئەوە گاڵتەجاڕییە، لە کاتێکدا کە خامنەیی 
لە  زۆر  ڕێژەیەکی  بەشداریی  لە  کەڵکی 
زەختی  دژی  قەڵخانێک  وەک  ــدەران  ــگ دەن
دەرەکیی وەرگرتووە، وای نواندووە کە ئەوە 
دەرخەری ڕەوایی کۆماری ئیسالمییە؛ بەاڵم 
تایبەتی،  بە  نییە.  ــەی  ــی ڕەوای ــەو  ئ ـــێ  دەزان
لەبەرچاوگرتنی  بەبێ  دەنگدانی  خامنەیی 
بە  دەنگدان  “وەک  بەربژێرە،  کێ  کە  ــەوە  ئ
لە  و  کـــردووە،  وەســف  ئیسالمی”  کۆماری 
لە  تایبەتی  بە  دەنگدانی،  دیکە  شوێنێکی 
هەڵبژاردنی پارلمان وەک “ئەرکێکی ئایینی” 

نرخاندووە.
لەگەڵ ئەوەشدا، هەڵبژاردنی پارلمانی لە 
ڕێژەی  کەمترین  کە  ــردوودا،  ڕاب فێورییەی 
فووی  لەوانەیە  کرا،  تۆمار  تێدا  بەشداریی 
پــاش  ــەی  ــان ــژاردن ــب ــەڵ ه ـــەو  ئ ـــێ.  ب چێشتێ 
سێ  ــە  ل سەرانسەرییەکان  ــە  ــی ــی ــەت ــاڕەزای ن
ساڵی ڕابــردوودا بەڕێوە چوون، پێشبینیی 
شۆڕشێک دژی سیستەم، نەوەک چاکسازیی 
لەنێو سیستەمی سیاسی ئێران، دەکەن. بەو 
هێشتا  کە  پێداویستییانەی  و  داوا، ویست 
ئاشکراتر  ئێرانییەکان  ماونەوە،  وەاڵم  بێ 
باسی بایکۆت کردنی هەڵبژاردنەکان دەکەن. 
بۆیە ئەندازیاریی ئەو جارەی هەڵبژاردن 
ــارەی  ب ــە  ل کەمتر  خامنەییەوە،  ــەن  الی ــە  ل
پشتیوانی  خەلک  بنوێنێ  وا  کە  ــە  ــەوەدای ئ
ـــارە  ــا دووب ت ــاری ئیسالمیی دەکــا  ــۆم ــە ک ل
ئامادە  و  سیاسی  نوخبەی  ــەوەی  ــن دارشــت
کاریی بۆ داهاتوو. بە گوێرەی ئەو بەرنامەیە، 
کەڵک وەرگرتن  خامنەیی  ئامانجی  وێدەچێ 
لەو سووڕە بۆ جیاکردنەوەی ئوتومبێلێکی 
کۆماری  سیاسی  شەمەندەفەری  لە  دیکە 
ئەو خۆی  ــارە،  ک بەو  ــەاڵم  ب بێ،  ئسیالمیی 
دەکاتەوە.  نیا  دڵ بەالڕێچووندا  ئەگەری  لە 
بەربژێری  کاتەی  ئەو  تا  بێ،  هەرچۆنێک 
پەسەندکراو لە الیەن خامنەییەوە بیباتەوە، 

ئەوە خەڵکی ئێرانە کە دەدۆڕێ.

***
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نێوان دەقی »سوارۆ«ی ئایشەگوڵ و
شێعری »سوارۆ«ی یۆنس ڕەزایی

ڕەسووڵ سوڵتانی

لە سەرەتاكانی سەدەی بیستەمدا، ڕوانینی 
دەقە  بەرانبەر  ئەدەب  ڕەخنەگرانی  و  شیكار 
بنەڕەتی  گۆڕانێكی  لەوەی  جگە  ئەدەبییەكان 
ڕێچكەی  كۆمەڵێك  هات،  بەسەردا  قووڵی  و 
جیاوازیشی گرتە بەر، كە ئیتر دەقی ئەدەبی 
وەكوو جیهانێكی سەربەخۆی زمانی سەیری 
لێكدانەوە و  كرا و لەو سۆنگەیەوە ڕوانین و 
گرتە  جۆراوجۆریان  ئاقاری  شیكردنەوەكان 
ــەڵ دەق  ــەگ ــر ل ــەگ ــن ــی ڕەخ ــســوكــەوت ـــەر. هــەڵ ب
نووسەر  ژیاننامەی  لەبەرچاوگرتنی  بەبێ 
ــان لەسەر  ــەك ــەوەی هــەمــوو هــەوڵ ــردن ــڕك و چ
و  پێكهاتە  و  دەق  زمانی  و  دەق  ــەری  ــەوه گ
بەستنەوەی  ـــر  دوات و  دەق  ــوەوەی  ــێ ن ــای  ــی دن
ــەر/ ــووس ن كـــرد،  وای  ــەرەوە  ــن خــوێ ــە  ب دەق 
ــەرهــەمــەكــەوە و  ب ــزی  ــەراوێ پ بكەوێتە  ـــەر  دان
وەكوو  ــێ  دەب بازنەكەش،  نێو  بێتەوە  ئەگەر 
شیكاری  ــەی  ــازن ب نێو  ــەوە  ــت ــێ ب ــەرێــك  ــن خــوێ
ئیتر  و  ـــەكـــەوە  دەق ـــەی  ڕاڤ و  تێگەیشتن  و 
ــە حاڵەتە  ــش ل ــی ــەوەی دەق ــدن ــن ــوازی خــوێ ــێ ش
نەریتییەكەی دابڕا. یەكێك لەو ڕێوشوێنانەی 
پێ  ئەدەبیی  ئاستی جیهاندا دەقی  لە  ئێستا 
“دەق ئاوێزان”ـە.  ڕوانگەی  هەڵدەسەنگێنرێ، 
تێیدا  ــە  ك نوێیە،  ڕوانگەیەكی  ــزان  ــاوێ دەق ئ
كۆی دەقە بەرهەم هاتووەكانی كۆن و ئێستا 
دادەنێ  دەقەكان”  “كەشكەاڵنی  بە  داهاتوو  و 
بەرهەم هاتووەوە  دەقی  یەكەم  لە  وایە  پێی  و 
ڕایەڵەیەكی  نووسراوەكان  ــەواوی  ت ئێستا  تا 
پێوەندییان پێكەوە هەیە، كە میخاییل باختین 
“مەنتقی  ناوە  ناو  پێوەندییەی  ڕایەڵەی  ئەو 
باختین  ــان.  ــەك ــكــســت ــێ ت ــوان  ــێ ن ــی  ــژ”ـ ــووێ وت
پێوەندییەكی  ــان  ــەك ــان ڕۆم ــــەواوی  ت ــێ،  ــ دەڵ
شێوەیەك  بە  و  هەیە  پێكەوە  دیالۆگیانەیان 
لێك هەڵێنجراونەتەوە. ئەو پێوەندییەی نێوان 
ڕەخنەگری  و  زمانناس  جار  یەكەم  دەقەكان 
بەر  هێنایە  شكڵۆفسكی  ڤیكتۆر  ڕووســـی 
فۆرمالیستە  ــوان  ــێ ن مشتومڕی  ــە  ل و  ــاس  ب
بەو  ــەرم،  گ باسێكی  بە  ــوو  ب ڕووسییەكاندا 
ئەوانەی  لەگەڵ  ڕابردوو،  دەقەكانی  كە  واتایە 
وا ئەمڕۆ دەنووسرێن، پێوەندی و وتووێژیان 
ئەوانەی  لەگەڵ  ئەمڕۆییش  دەقگەلی  و  هەیە 
لەداهاتوودا دەنووسرێن، پێوەندی و دیالۆگیان 
بابەتەكەیان  و  جۆر  ئەگەر  بەتایبەتی  هەیە 

هاوبەش بێ. 
ئەو باسە لە ڕەخنەی فارسی و عەرەبییشدا 
بەبێ  كــراوە،  باسی  دیكە  بە شێوازی  پێشتر 
بكرێ و  تیۆرییەك دەوڵەمەند  ئەوەی وەكوو 
لێكدانەوە.  و  خوێندنەوە  شێوازێكی  بكرێتە 
بۆ وێنە، لە ڕەوانبێژیدا تیلنیشان “تلمیح” بە 
شێوەیەك لەگەڵ ئەم باسەدا یەك دەگرێتەوە 
ڕستەیەكی  ــان  ی ــەك  وشــەی شاعیر  تێیدا  كە 
“چیرۆك، ئایەت، حەدیس”ـێك دێنێتەوە. وەك 

حاجی قادری كۆیی كە دەڵێ:
“كە شەیتانی تاقی میحرابی برۆی تۆی 

دی، گوتی یاڕەب
لە سوژدەی حەزرەتی ئادەم، سەری خۆم 

بۆچی باداوە؟”

بەسەرهاتی  بە  ئاماژە  قادر،  حاجی  لێرەدا 
و  ــا  دەك ئیبلیس  سوژدەنەبردنی  و  خوڵقان 
دەڵێ: شەیتان هەتا تاقی میحرابی برۆی یارە 
خۆی  ملبادانەی  لەو  ــەدی،  ن منی  جوانەكەی 
پەژیوان نەبۆوە. كەوابوو ئەم شێعرەی حاجی 
بە شێوەیەك لەگەڵ هەر سێ بەسەرهاتەكەی 
باسی  كە  قورئان”ـدا  و  ئینجیل  و  ـــەوڕات  “ت
شەیتان  سوژدەنەبردنی  و  ــادەم  ئ خوڵقانی 

دەكەن، لە دیالۆگ و پێوەندی دایە.
پێشتر، فۆرمالیستەكان و پێكهاتەخوازەكان 
ــان و  ــ ـــەســـەر زم ـــان ل ـــی خـــۆی هـــەمـــوو هـــەوڵ
چڕ  دەق  ــێــوەوەی  ن و  پێكهاتەزمانییەكان 
ــە هــەمــوو دنیای  ل ــان  ــی ئیتر دەق ــۆوە و  ــردب ك
ــی  ــەت ــب ــای ــەت ب ــوو.  ـ ــب ـ ــڕی ـ داب ــۆی  ــ خ دەرەوەی 
كۆمەڵێك  بە  ــان  ــی دەق كە  پێكهاتەخوازەكان 
ــەوەدا  ل و  ــی  دەزان ــوول”  ــەدل م و  “دال  نیشانە 
پشتیان بە بۆچوونەكانی سۆسۆر بەستبوو، 
كە بە باوكی پێكهاتەخوازی ناوی دەركردووە. 
سیستەمی  ــە  ل جیهان  ـــوو  واب پێی  ســۆســۆر 
هاتووە.  پێك  نیشانەكان  و  دوانەلێكدژەكان 
ڕووناكی.  و  تاریكی  وەكــوو  لێكدژ  ــەی  دووان

چاكە و خراپە. ڕەش و سپی و.... 
ــی بە  ــدی ــوەن ــێ ــەك پ ــ ـــە الی ــزان، ل ــ ـ ــاوێ ــ ـ دەق ئ
نیشانەكانەوە  جیهانی  مێژووی  سەرلەبەری 
هەیە و لەالیەكیشەوە بە گۆڕانكارییە هونەری 
سەدەی  كۆتاییەكانی  لە  ئەدەبییەكانەوە  و 
بیستەمدا.  سەدەی  سەرلەبەری  و  نۆزدەیەم 

ــی،  ــوان دەق ــێ ــی ن ــدی ــوەن ــێ ــی دی پ ــەك ــای ــە وات ب
ــژوو هــەر  ــێ ـــی م ـــژای ــە درێ ــەوال ب ــالوئ ــەم ــێ ئ ب
ئەو  سایەی  لە  مێژوو  ڕاستیدا  لە  هــەبــووە. 
وەردەگرت،  مانای  نێوان دەقییانەوە  پێوەندییە 
قەرزباری  مرۆیی  گەشەی  و  مێژوو  چونكە 
نەوەكانە  ــوان  ــێ ن ــی  ــوون ــەزم ئ كەڵەكەبوونی 
ئەویش لە ڕێی پێوەندییە نێواندەقییەكانە)١(.

توانیویەتی  ــژوو  ــێ م ــی  ــژای درێ ــە  ب مـــرۆڤ 
خۆی  ـــردووی  ڕاب و  بەسەرهات  و  ــوون  ــەزم ئ
بكاتە خەرمانێك و نەوە بە نەوە ڕایگوێزێ. ئەم 
تایبەتمەندییە، وێڕای باقی تایبەتمەندییەكانی 
گیانلەبەرەكانی  لە  جوانی  بە  مرۆڤ،  دیكەی 
دیكەی  گیانلەبەركانی  ــەوە.  ــات دەك جیا  تــری 
ئەم  ژیانی سەر  لە دەسپێكی  لە مرۆڤ  جیا 
گۆی زەوییەوە تا ئێستا شان بە شانی مرۆڤ 
و  بیرەوەری  هیچ خەرمانێكی  بەاڵم  هاتوون، 
نێواندا  لە  مێژوویان  و  هاوبەش  ئەزموونی 
نییە، چونكە ئەم ڕایەڵەی پێوەندییەیان نییە. 

ــوو،  ـ واب پێیان  تیۆرییە  ــەو  ئ ــی  ــران ــگ ــەن الی
ـــەوەی  ـــەر ل ــان، ب ــ ــەك ــ ـــوان دەق ـــێ ــی ن ــدی ــوەن ــێ پ
پێوەندییەكی الساییكەرەوانە بێ، پێوەندییەكی 
گوتار  ئاستی  لە  دەقەكان  واتە  گوتاریانەیە. 
ئاوێزانی  و  ـــەزن  دەب تێك  دیسكۆرسدا  ــان  ی
ــرەوە  ــت ــەك ــاوەی ی ــ ــەر چ ــەس ــن و ل ـ ــەكــتــر دەب ی
دەق  دوو  لە  ئاوڕێك  باسەدا  لەم  دەخۆنەوە. 
دەدەینەوە، بزانین وتوێژ و ئاوێزان بوونی ئەو 
دوو دەقە لە چ ئاستێكدایە و لەو ڕوانگەیەوە 

هەڵیان دەسەنگێنین. 
یەكێك لەو دەقانە، دەقی “بەیتی سوارۆ”یە، 
كە لە زۆر شوێنان بە سوارۆی ئایشێ گوڵیش 
ئافرەتەوە  زمانی  لە  بەیتە  ئەم  ناوبانگە.  بە 
بەیتبێژ  ــدا  ــان ــەوەی ل ــوو  ــەواب ك ــەوە.  ــڕدراوەت ــێ گ
ژنێكە و باسی ڕۆیشتنی سوارۆ بۆ “شەڕ” و 

برینداربوونیمان بۆ دەگێڕێتەوە. 
سوارۆ دەیەوێ بچێتە شەڕێ، بەاڵم بەر لە 
ڕۆیشتن دێتە الی خۆشەویستەكەی و داوای 
ماچێكی لێ دەكا. بەاڵم نازدار حەیران نایداتێ.

ئەی سوار، سوار، سوار مەڕۆ بەتەنێ
ــێ ســووكــەڵــە  ــن ــێ دوێ ـ ــیــژ دەڵ ــەوە ك ئـ
كاولە  سەفەری  دەچــۆوە  من  ــەی  ــوارەك س

لەحسایێ
دەیگوت كیژێ بێنە دوو ماچم دەیە

بە سەری بەقوڕ و بە ملی بەكوێنم ڕووم 
لێ وەردەگێڕا هەی الڵ بم نەمدەدایێ)٢(

مەرجەكە  هەیە.  مەرجی  چونكە  بۆچی؟   
سوارۆیە  سەركەوتووانەی  گەڕانەوەی  چییە؟ 
ــا  ــێ دەك ــای ل ــەم دوعـ ــەت ه ــان ــەن ــەڕێ. ت ــە شـ ل
ــێ دەكـــا، ئەگەر  ــە. دوعـــای ل ــەڕەش ــەم ه و ه
سەری خۆی لەبەر هەزار و پێنجسەد سوار 
ــەودای  ــەر م ــكــوژرێ و بدرێتە ب ب ــڕێ،  ــێ وەرگ
شیر و خەنجەران، چونكە ئەو لەنێو ناسك و 
ئینجا  نازداران خەجاڵەت و شەرمەزار دەبێ. 
دەكا  حــەرام  لێی  ــەوە  ئ ــەشــكــوژرێ،  ن ئەگەر 

ماچی دەم و زەردە هەناران....

ئەوە کیژ دەلێ سوار ئەگە دەچیە ئەوان 
سەفەرێ

ئەوەت وەسیەت بێ لە سەر دەستی من 
ــای  دەری لە  ــوودێ  ع چۆمی  لە  پــەڕەوە 

عومانێ
ــاری  ــەن ک ــە  ل ــاژوێ  ــ ب ئەسپێکەخۆت 

دەسواران
بریا سوار ئەمن خەبەری تۆم بۆ هاتبا 

کوژرابایەی
ئەوە درابایە بەر وەدای شیر و خەنجەر 

و قەناران

نەوەک ئەتۆ هەاڵتبای و سەرێ کەحێلێ 
خۆت وەرگێڕابا 

لە بەر هەزار و پێنج سەد سواران چونکە 
ئەمنت خەجاڵەت 

ــەدە شــل و شلومل و  ــە کــن ش ل دەکـــرد 
چاوبەکل و ناسک و نازداران

شەرت بێ هەتا سەری مانگێ مانگ نوێ 
دەبێتەوە

ئەمن نەتدەمێ یا لێت قەردێ دەکەم ماچ 
دمی دە زەردە هەناران)٣(
***

شێعرەكەی یونس ڕەزایی
شاعیر جگە لەوەی ناوی شیعرەكەی ناوە 
ســوارۆش  بەیتی  نەفەسی  بە  هەر  “ســوارۆ” 
زۆر  لە  بگرە  و  نووسیوە  خۆی  شێعرەكەی 
بەیتەكەشی  ـــاژی  پ هێندێ  ــاودەق  ــ ـ دەق ــێ  ج
كە  تیۆرداڕێژەرانەی  لەو  یەكێك  هێناوەتەوە. 
كردووە،  دەق ئاوێزان  لەسەر  كاری  وردی  بە 
ـــۆران  ــاوی ل ـ ــە ن ــە ب ــی ــســرای ــی ســوی ــك ــژەرێ ــوێ ت
ژێنی، كە لەگەڵ ژۆلیا كریستۆڤا یەكێكە لەو 
كەسایەتییە مەزنانەی باوەڕی بە دەق ئاوێزان 
ــزان  ــاوێ ــراوەوە، دەق ئ ــاوب ن ــگــەی  هەیە. لە ڕوان
یان پێوەندیی نێوان دەق دەكرێ لە بوارگەلی 
ــەت  ــەواژە و ڕواڵ ــت ــۆری واژە و دەس ــۆراوج ج
ــراو  ــاوب ن ــرەدا  ــێ ل ــرێ.  ــگ ــدا بیچم ب ــوەرۆك ــێ ن و 
دەق ئاوێزان دەكاتە دوو بەشی الواز و بەهێز، 
كە پێی وایە دەق ئاوێزانی الواز ئەوەیە ئاوڕی 
لە نێوەرۆكی دەقی پێش خۆی نەدابێتەوە، بگرە 

تەنیا الیەنی ڕواڵەتیی دەقەكەی وەرگرتبێ.
بە ئاوڕدانەوە و وردبوونەوە لە شێعرەكەی 
ڕەزایی، دەبینین ڕەزایی هەم سیلەی چاوی لە 
نێوەرۆكی بەیتی سوارۆ بووە، هەم لە فۆڕمی 

بەیتەكە.
سوارۆ

ئە وڕۆكە  كیژ دە ڵێ ئە ی سوارە، سوارە ی 
لە  من بە تە نێ  

زرمە ی سمی ئە سپت ون و
حیلە ی نیگات

كە  زایە ڵە ی بە  یاڵ و گە وە ی واڵت دا
ڕووناك دە بوو

دە نگی دە داوە  لە وێ بە ندە نێ
.....

ئە وڕۆكە  ئە گە ر 
تاریکی  دواێن  ئەسپی  لە  دە بووی  سوار 

کازیوە
بۆ سە فە رێك بە  ئاوردا

 یاڵی بیرە وە ریی دە ریا و 
ناڵی دەزرینگاوە و “ئاورینگانی دێنا”

ــی  ــیــای ـــی تــە ن ــی لـــە ســـە ر نـــە زم ــ ـ ڕە وت
تفە نگێك)٤(

ــك  ــۆزێ ــە ت ــە، ب ــرەك ــع ــێ ــی ش ــەم ــەك ــڕی ی ــ دێ
جیاوازییەوە، ڕێك لە بەیتی سوارۆ وەرگیراوە. 
ــاوازی  ئ ســەر  دەچێتەوە  شێعرە  ــەم  ئ فۆرمی 
ــەت لە  ــان ــەن ــی ســــوارۆ و ت ــت ــەی ــی ب ــوخــۆی ــێ ن
“بەتەنێ...  ــرێ.  وەردەگ كەڵك  سەرواكانیشی 

بەندەنێ”.
لە  بەشێك  داهێنەرانە  زۆر  شاعیر  ــەاڵم  ب
كەرەستە و وشەكانی بەیتی سوارۆ وەردەگرێ 
و لە ئیشراقێكی شاعیرانەدا دەیكاتە هەوێنی 
ــەم  ــەوەی ئ ــ ــۆ ئ ــەی، ب ــەك ــی ــری ــع ــە شــێ ــان ــن ــێ داه
پێوەندییەك  تەنیا  نێوان دەقیەتییە  پێوەندیی 
نەیە،  لێ  نەك  الساییكردنەوەی  بۆنی  و  بێ 
بگرە خوێندنەوەیەكی سەردەمیانە بێ. لێرەدا 

ئەسپ، حزوورێكی بەرچاوی هەیە:
لە  باژوێ  ئەسپێ كەخۆت  ئەتۆ  وەرە سوار، 

كەناری دەسواران...

ونە  ئەسپەكە  زرمەی  ڕەزاییدا  شێعری  لە 
بەردەنگی  نیگای  لە  ئەسپەكە  حیلەی  ــەاڵم  ب
ــە بە  ــەڵ ـــــەوە و زای ـــگ دەدات ــەدا دەن ــرەک ــع شــێ
یاڵی  دیسان  دەبەخشێ.  واڵت  ــەوەی  گ و  یاڵ 
دەیبەخشێ  و  ــرێ  وەردەگ ئەسپەكەی سوارۆ 
بە واڵت، ئاخر یاڵ بە شانی چیاش دەگوترێ. 
لێرە، یاڵی ئەسپ و شانی چیا بوونەتە یەك. 
ــدا، ســوارۆ  ــوڵ ــوارۆی ئایشێ گ ــ ــە س ل ــر،  ــاخ ئ
كەس  لەحسایێ.  ــە  ــاول ك ــەری  ــەف س دەچێتە 
نازانێ شەڕ بۆ كێ و بۆ چی دەكا و لە پێناو 
چیدا و لەگەڵ كێ؟ بەاڵم لە سوارۆی شاعیردا 
ــوارۆی  س نیشتمان.  دەمانهێنێتەوە  “واڵت” 
بۆچی  ــدرێ  ــازان ن شەڕکەرێکە  ــوڵ،  گ ئایشێ 
پێمان  شاعیر  ســـوارۆی  كەچی  دەکــا،  شــەڕ 
دەڵێ، شۆڕشگێڕێكی چەك بەدەست خەریکی 
سەفەرێکە بە عەزمی پارێزگاری نیشتمان كە 

لە كۆپلەی دواتریدا ڕوونتر دەردەكەوێ:
ئە وڕۆكە  ئە گە ر 

داوێن تاریکی  ئەسپی  لە  دە بووی  سوار 
کازیوە

بۆ سە فە رێك بە  ئاوردا
 یاڵی بیرە وە ریی دە ریا و 

ناڵی دەزرینگاوە و “ئاورینگانی دێنا”
ــی  ــیــای ـــی تــە ن ــی لـــە ســـە ر نـــە زم ــ ـ ڕە وت

تفە نگێك)٥(

لە بەیتی سوارۆدا، كچە بە سوارەكەی دەڵێ: 
و  ــەڕ  ش ــەوی  ل بگەڕێیەوە  ــۆ  ت ــەگــەر  ئ

هەرامەت و دە هەڵاڵیێ
بە  دەكـــەم  ــۆ  ب ــت  خــۆم سینگی  ــن  ــەم ئ

كاغەزێكی مەرجان و 
قەڵەمێكی  بە  دەكەم  بۆ  خۆمت  مەمكی 

فەڕەنگی
شەو هەتا ڕۆژ دەبێتەوە 

لەسەری  عیلم  دوازدە  مــەالی  وەكـــوو 
بكەیتەوە موتااڵیێ

ــاوازەوە  ئ ــەو  ب ڕێــك  نێوەرۆكە  ــەو  ئ شاعیر 
دەخوازێتەوە و دەڵێ:

هە ی سوارە 
 ئە گە ر بێیە وە  لە وێ ئاورێ، 

ئەستەمێ،
دوورێ، 
درەنگێ

لە  چاوت دا
لە   و  سێو  ــە   ل ــن  ــی دە ب نیشتمانێك   

سروودی دونیایە
بزەت دەچێنینە سەر هەرچی دەفتەری 

ئەلف وبێی ڕووناکی کاتی موتااڵیە

ئاورێ.  لەوێ  بێیەوە  ئەگەر  دەڵێ،  شاعیر 
پێشتردا  دێڕێكی  چەند  لە  شاعیر  ئاور؟  كام 

دەڵێ: 
ئە وڕۆكە  ئە گە ر 

داوێن تاریکی  ئەسپی  لە  دە بووی  سوار 
کازیوە

بۆ سە فە رێك بە  ئاوردا

بە  ــوارەی شاعیر  ــ س ــەری  ــەف ـــوو، س كـــەواب
ئاگرستاندا  چەقی  نێو  بە  نییە،  خاكدا  سەر 
ــكــی  ــەرێ ـــەرە ســەف ــەم ســـەف ـ ــەر دەكــــا. ئ ســەف
سورڕیالیستییە. پاڵەوانێك بە گڕدا تێدەپەڕێ 
بووە  كازیوە  داوێنتاریكی  ئەسپی  سواری  و 
پێكەوە  بگەڕێتەوە،  ئەگەر  دەدا  پێ  بەڵێنی  و 
ببن بە نیشتمانێك لە سێو و سروودی دونیا. 
كۆتایی  گەڕانەوەی سوارەی شاعیر،  كەوابوو، 
دەسپێكی  و  ــە  ــراپ خ و  ــی  ــەت ــام ــەه ن و  شـــەڕ 
ئاشتەوایی و سروود و ئاوەدانیی نیشتمان و 

دەستەمالنیی ئەڤیندارانە و سەردەمی دەفتەر 
زمانی  كۆتایی  و  و خوێندنەوەیە  نووسین  و 

چەك و بۆنی خوێن.
تاریكی.  شــەڕی  چووەتە  شاعیر  ــوارەی  س
كردووەتە  دنیایان  ئەوانەی  ڕاونانی  چووەتە 

بیابانی تەریكیی مرۆڤ:
وە رە  سوارە ی لە  پە نجە رە  تاراوی 

بە تەنیایی پاراوی
بە  دە ریایی ناسراو

هە رچی  بیرە وە ریی  دە كە مە   بۆ  دارێكت 
سێو

یە كت بۆ دە كە مە  سە روای خاتوونێك 
شە اڵڵی خە ونی بە هێیە 

دە بە خشم  بە یانیت  ــە   ب خەڵفێکیش 
سە رخۆشە و

ناوی ترێیە
دڵەدوایی  و  نیگام  بگەڕێوە  مەستانە 

شەوانەم
شیتانە؛ ڕکێڤ بکوتە لەو تاریکەسەالتی 

بیابانەم  و
با ئیتر کۆتایی بێ ئەوی ڕێیەکی بەرەو 

نادیار بێ.

تەنیا  گوڵ،  ئایشێ  سوارۆی  بەیتبێژەكەی 
شین دەگێڕێ. شینێك، پەژیوان لەوەی ماچی 
سوارۆی  دەیالوێنێتەوە.  و  ســوارۆ  نەداوەتە 
و  كــوژراوە  شــەڕێ  مەیدانی  لە  گوڵ  ئایشێ 
ئایشێ گوڵ دەیەوێ مەڵحەمێكی بۆ بكاتەوە 

ە: ل
لە حێلێ 

لە دارچینێ، لە قەنەفڵێ
لە ژەنگی گوارە و ئارەقی بەر گەردەنێ

بیكاتەوە شەڵتە و بیهاوێتە سەر ئەوێ 
گەرمە برینێ

نەكا وەبن بدا و لە منی قەلەندەرێ مل 
بەكوێنی بابانوێرانێ بێنێتەوە تەشەنێ.

شاخانەوە  ــی  ــەڕەت ه ــە  ل شاعیر،  ــوارۆی  سـ
شاخانەی  ئەو  دێڵێتە  بانگ  شاعیر  دێتەوە. 
و  ــۆن  ك گـــەورەی  ڕەمزێكی  و  كامە  ــەر  ه كە 
ئێستا و داهاتوون و لە كۆنەستی نیشتمان و 
نەتەوەكەیدا هێمای خۆڕاگری و النی شێر و 

هێالنەی هەڵۆن:
دێمە وە 

كە   شاخێك  زنجیرە   ــە ر...   وە ب بانگێكم 
ئاڕاڕاتە 

بانگی دیم وە بە ر...  قە ندیلێك
پڕ لە  گۆمیلكە  گۆمیلكە ی  كارە ساتە 

بانگی دیم وە بە ر...  پیرە  زاگرۆس
كە  الو دە بنە وە  لە  بناری دا، 

ڕووبارە كانی نیگای غە ریب و
ژیان  لەگەڵ  پێكە نینێک  كانیلە كانی 

تەریب و
شێعرێكی  چڵە   دێرینی  ئاواییە كانی 

خوێناوی
ئە وی دیكانە م وە بە ر...  دە شتێك

كچ دە ژی و زە یتوون دە نووسێتە وە 
لە جە نگە ی گوللە كان دا كە  وێڵن

بانگی دوامینم وە بە ر...  جوانی خۆت
پە رە دە ستێنی لە  من دا

مە ودا بە  مە ودای دوورگە ی گۆرانیی دونیا 
و

دێڕ بە  دێڕی هە رچی ڕێگا)٦(

ــاری  ی لێزانانە  زۆر  ـــەدا،  دەق ــەو  ل ــی  ـ ڕەزای
ــا و  ــ ــان دەك ــاك ــم ــێ ــە و ه ــشــان ــی ــۆرم و ن ــ ــە ف ب
دەقێكی  ســەر  ــەوە  ــت ــەڕێ دەگ داهێنەرانە  زۆر 
حەماسی و بە زمانێكی ئەمڕۆیی لەگەڵ ئەو 
كە  دێنێتەوە،  وەبیرمان  و  ــەوە  ــت دەدوێ ــە  دەق
چوون  ــەی  ســواران ــەو  ل ــڕە  پ مێژوومان  ئێمە، 
و  تاریكی  شكاندنی  بۆ  بێنن  بۆ  چرایەكمان 

خۆیان بوونە چرا و نەگەڕانەوە: 
ــی دار و  ــی ــە ت ــدووی ــان ــە وێ م ـ ــە وە  ل ــی ــە ڕێ ــگ ب

تینو ێتیی ڕووبارە 
بێیە وە  بە یانییە كی وە ك هە تاو لە  بە ندە نێ

وە ها كە  دە ریا لە  زرمە ی سووریاڵت ڕاچە نێ
خۆم بۆت دە بمە وە  بە  كاولە  مە وتەنێ...

***
گسترش  و  پيدايش  چگونگي  امتنيت؛  ن بي كشف   -١
يك نظريه و نقد. دكتر بهمن نامور مطلق “وتار. سایتی 

نوورمەگز”
٢- بەیتی سوارۆ. گوتنی عەلی كەردار

٣- سەرچاوەی پێشوو
“بەشوێن  شێعری  له  بەشێک  ـــی،  ڕەزای یوونس   -٤
“به  ــەکــراوەی  ن باڵو  دەفتەری  ه  ل ــاورەوە”،  ـ ئ گێڕانەوەی 

دەراوەکانی باخەوە”
٥- سەرچاوەی پێشوو

ــەرەوەزی  ــی، بەشێک لە شێعری “ه ٦- یوونس ڕەزای
کتێبی  ــە  ل تەنیایی”  مەغڵووبی  چیای  ــە  ل تینوێتییە 

ایزدا”، چاپ و پەخشی خانی ە تیراژی پ “تەنیایی ل
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حیزبی  زمانحاڵی  »کــوردســتــان«،  ڕۆژنــامــەی 
دێموکراتی کوردستان لە ژمارەی پێشووی خۆیدا 
باڵو  خۆی  ژمــارەی  یادی٨٠٠مین  تایبەتنامەی  
 7٥ لە  باڵوکراوەیەکە  »کوردستان«  کـــردەوە.  
بەهادارترین  لە  قرتاڵەیەک  بە  ڕابـــردوودا  ساڵی 
شۆڕشگێڕی،  ــی،  ــەت ــوردای ک ــەی  وشـ فــەرهەنــگــە 
فەرهەنگی سیاسیی سەردەم، بیروهزری ڕێبەرانی 
شــەهیــد و زیــنــدوو، خــانــەخــوێــی نـــووســـەران و 

شاعیران، هەگبەی دەوڵەمەندی زمان پاراوی الپەڕە زەنگینەکانی خۆی 
دەکا بە دیاریی خوێنەرانی.

لە تەمەنی مێرمنداڵیمەوە تاکوو ئێستا زیاتر لە سی ساڵە هاوڕێیەتیمان 
لەگەڵ »کوردستان« بەردەوامە و ئەو باشترین هاوڕێی ڕوحسووک 
بەوپەڕی  هەمیشە  منیش  بــووە،  ئێستام  پێگەیاندنی  خۆ  ڕێنوێنی  و 
نەزاکەتەوە هاوڕێ خۆشەویستەکەمم لە ئامێز گرتووە و وشە و ڕستە 
و پاڕستەکانی خزاونەتە نێو ڕوحمەوە و لە ژیانی ڕۆژانەمدا ڕەنگیان 
کوردستان  لەگەڵ  هاوڕێیەتیم  ژیانی  ئاوێنەی  لە  هەروەها  ــەوە.  داوت

جوانترین وێنە یادگاریەکانی زیاتر لە سێ دەیەی خۆمم دیتۆتەوە.
یەکەم دەست لەمالن و هاوڕێیەتی من »کوردستان« لە دۆڵی جافایەتی 
پشکووتبوون،  دارچوالەکان  خونچەگوڵی  تــازە  کــرد.  پێ  دەستی  ڕا 
سروشت لە جوانیدا خەمڵیبوو. من ڕوتەڵەیەکی تازە پێگەیشتووی نێو 
شۆڕش، بەاڵم هاوڕێ خەت خەتەکەم دەمێک ساڵ بوو هەڕەتی منداڵی 
و الوەتیی خۆی لەژێر گەورەیی و هەیبەتی پێشەوا قازی مەحەممەد 
دکتۆر  قاسملوو،  دکــتــۆر  ــروهزری  ــی ب بــە  ئێستا  و  بــوو،  تێپەڕکرد 
شەڕەفکەندی مشت وماڵی وانەی کوردایەتی دەدرا. هاوڕێکەم زۆر لە 
خۆم بە تەمەنتر و پڕ ئەزموونتر بوو، دنیادیدەتر و گەرمێن و کوێستان 
دیتووتر بوو. من گوێگر و ئەو مامۆستام بوو. لە ڕواڵەتدا ئەویش وەکو 
من سادە و جل و بەرگێکی هاکەزایی ڕەش و سپیی لەبەردا بوو، بەاڵم 
کورەی  نێو  قاڵبووی  حیزبێکی  بیروهزری  شەپۆلەکانی  نێوەرۆکدا  لە 

خەباتیان دەپڕژاند.
بەنرخەی  هاوڕێ  ئەو  لەگەڵ خۆیدا  پێشمەرگەم  باوکی  یەکەم جار 
هێنایە ماڵێ و لەگەڵ ئێمەدا ناشتایەکی سادە و ساکاری بنەماڵەیەکی 
هەرچەندە  پێشمەرگەم  باوکی  کــرد.  بــۆری  خێوەتە  بن  پێشمەرگەی 
خوێندەواریش  کەسی  بیرکردنەوەیدا  لە  بەاڵم  نەبوو،  خوێندەواریی 
لــە شــۆڕشــدا تەمەنی گەنجی گــوورابــوو  ئــەو  ــەدەهات،  ــ ن دەڕۆســتــی 
هەرچەندە قەڵەمی بە دەستەوە نەبوو، بەاڵم وتەکانی وتەی مرۆڤێکی 

خوێندەوار و بەئەزموون و تێگەیشتوو بوون.
باوکم گوتی ڕۆڵە ئەوە ڕۆژنامەی حیزبم بۆ هێناویتەوە. وردە وردە 
لە بەری بنووسەوە هەم دەست و خەتت خۆش دەبێ، هەمیش شتی 
زۆر لێ فێر دەبی، بە تامەزرۆییەوە ڕۆژنامەی کوردستانم لێ وەرگرت 
ڕۆژنامەی  پەلەپروزە  بە  من دایە.  فکری  لە  ئــاوا  کە  کرد  سپاسم  و 
پیرە  دەرێ.  هاتمە  بۆر  خێوەتە  لە  و  نا  هەنگڵێ  لەبن  )کوردستان(م 
دارتوویەک لە سەر کانیەکەی تەنیشتی ماڵێ بوو. دەورەکەی بە ڕەمەند 
هەڵچنرابوو. لە سەر ڕەمەندەکە بە شێنەیی بۆی دانیشتیم و دەستم کرد 
بە هەڵدانەوەی الپەڕەکانی. لە بیری نەوجەوانیی ئەوکاتمدا وامدەزانی 

الپەڕەکانی پڕن لە چیرۆکی مندااڵنە و وێنەی جوان جوان. 
بخوێنمەوە.  ــەڕەی  الپ یەکەم  لە  دێڕێک  چەند  توانیم  زەحمەت  بە 
ڕستەکان  نێوەرۆکی  لە  بەاڵم  خوێندەوە،  هێندێکم  بێت  چۆنێک  هەر 
نەدەگەیشتم، چونکە بۆ بیری ئەوکاتی من شتێکی نامۆ بوون و لێیان 
حاڵی نەدەبووم، بەاڵم هاوڕێکەمم زۆر بە ژیکەڵە و جوانی هاتەبەر چاو. 
ناوی »کوردستان« بوو بە جوانترین ناو کە هێشتاش دەستەبرایەتیمان 
لەوپەڕی گەرمی دایە و سەرچاوەیەکی گەورەیە بۆ خۆ پەروەردەکردنم.
هێدی هێدی بە هاندانی باوکم دەستم کرد بە نووسینەوەی الپەڕەکانی. 
جگە لەوەی هەستم بە خەت خۆشی خۆم دەکرد دووبارە بوونەوەی 
هەندێک چەمک وای لێکردم لە بواری دەوڵەمەندیی زماندا زمانم پاراو 
وشەی  خۆشەویستی  لە  مامۆستام  یەکەم  ببێتە  کوردستان  و  بێت 
شیرینی کوردی. زۆر جاران لە بەر خۆمەوە دەمگوت تۆ بڵێی ڕۆژێک 
لە ڕۆژان منیش لە سەر الپەڕەکانی ڕۆژنامەی کوردستان ناوی خۆم 
»کوردستان«  بۆ  بابەت  و  وتــار  کە  ببینمەوە  ئەوانەدا  ڕیــزی  لەنێو 
بوو  نسیب  بە  گەورەیەشم  شانسە  ئەو  خۆشبەختانە  بەڵێ  دەنێرن. 
دەبێتە نزیکەی ساڵێک لە گۆشەی »بەر لە ماڵئاوایی«دا جار جار ناوی 
منیش هاتۆتە نێو ناوانەوە. کە سەیری ڕۆژنامەی کوردستان دەکەم و 
ناوی خۆمی بەسەرەوە دەبینم لە خۆشیان شاگەشکە دەبم و خەریکە 
لە پێستی خۆمدا جێگەم نەبێتەوە. لە بەرخۆمەوە دەڵێم ئەوە منی کوڕە 
پێشمەرگەم بابەت بۆ ڕۆژنامەی »کوردستان« دەنێرم و باڵو دەبنەوە.
ئێستاش کە دەبینم ڕۆژنامەی کوردستان مۆمی ژمارە ٨٠٠ی خۆی 
نەوجەوانیی  سەردەمی  کۆنەی  هاوڕێ  ئەو  تر  هێندەی  کوژاندۆتەوە، 
ماوەی  لە  پسانەوە  بێ  کە  دەبێ  ئازیزتر و خۆشەویست تر  ال  خۆمم 

زیاتر لەو سی ساڵەدا مامۆستام بووەو لێی فێر بووم.
پیرۆزە ڕۆژنامەی جێی متمانە و گەورەبووی پێ بەپێی 7٥ ساڵەی 
تەمەنی حیزبی دێموکراتی کوردستان و زمانحاڵی بزووتنەوەی ڕەوای 

خەڵکی ڕۆژهەاڵتی کوردستان.

به ر له  مااڵوایی

هاوڕێیەتیی ٣٠ ساڵەی
 من و »کوردستان«

پۆلێکی دیکە لە الوانی کورد هاتنە ڕیزەکانی حیزبی دێموکراتەوە

بەڕێوەچوونی خۆپێشاندانێک دژ بە کۆماری ئیسالمیی ئێران لە نۆروێژ

چاپ و باڵوبوونەوەی »ڕاسی ناوچەی لەیالخ«

وەکوو  ئەحمەدی  ئیبراهیم  نووسینی  لەیالخ”  ناوچەی  “ڕاسی  کتێبی 
پڕۆژەیەکی توێژینەوەیی لەالیەن توێژینەوەی کوردستان ناسیی زانکۆی 
کوردستانەوە، چاپ و باڵو بۆوە. ئەم کتێبە کە ئامادەکردنەکەی ماوەی 
٨ ساڵی خایاندووە و ١7٠٠ الپەڕەیە، ٣٣7 چیرۆک و ئەفسانەی ناوچەی 

لەیالخی لە خۆ گرتووە.
و  “چــیــرۆک  دەڵـــێ:  کتێبەکەدا  پێشەکیی  لــە  نــووســەر 
ئاواتەکانی  و  هیوا  بــاوەڕ،  و  بیر  ڕەنگدانەوەی  ئەفسانە 
گوێزراونەتەوە  بەرەبەرە  و  سینگ  بە  سینگ  و  خەڵکن 
کۆمەاڵیەتین.  و  ئــاکــاری  ئــەدەبــی  پــتــەوی  پاڵپشتیی  و 
ــەرەوەری  دادپ و  دۆستی  بنەماکانی  لە  پڕە  نێوەرۆکیان 
و ڕنگدانەوەی ژیانی کۆمەاڵیەتین و کۆمەڵێک جیهانبینی 
بەم  هــەر  داوە.  حــەشــار  خــۆیــانــدا  ــی  دڵ لەنێو  خەڵکیان 
هۆیەوه، لە ڕوانگەی جۆراوجۆرەوە وەکوو دەروونناسی 
لێکیان  دەتوانین  کۆمەڵناسی،  و  زمانییەکان  جیاوازییە  و 

بدەینەوە”.
بەشێکی لە بەرهەمە لەچاپدراوەکانی ئیبراهیم ئەحمەدی 

بریتین لە:
پەندی  لە  لێکچواندن  “فەرهەنگی  کینایە”،  “فەرهەنگی 
دەنگەناو  “فەرهەنگی  نەستەقدا”،  قسەی  و  پێشینیان 
“فەرهەنگی  و  مەتەڵ”  “فەرهەنگی  کــوردیــدا”،  زمانی  لە 

زیوەری زمان”.

لە  بەشێک  بەشداریی  بە  جــۆزەردان  ٢٤ی  دووشەممە،  ڕۆژی 
دێموکراتی  حیزبی  پێشمەرگەکانی  و  کادر  و  ڕێبەریی  ئەندامانی 
فێرگەی  ٢٤٢ی  دەورەی  هاتنی  کۆتایی  ڕێوڕەسمی  کوردستان، 

پێگەیاندنی پێشمەرگە بەڕێوە چوو.
لەو ڕێوڕەسمەدا سامان فەقێ نەبی، ئەندامی کۆمیتەی ناوەندیی 
حیزبی دێموکراتی کوردستان وتاری سیاسیی بۆنەکەی پێشکێش 
کرد. بەڕێزیان لە بەشێک لە قسەکانیدا ئاماژەی بە ڕۆل و خەسڵەتی 
پێکهاتەشکێنی پێشمەرگە کرد و فرەڕەهەندیی ئەرک و تێکۆشانی 

پێشمەرگەی لە چەند خاڵێکدا هێنایە بەر باس.
سامان فەقێ نەبی لە درێژەی وتارەکەیدا زێدەخوازیی ئیدئۆلۆژیک 
و ڕەفتاری شەڕەنگێزانە و نەگونجاوی کۆماری ئیسالمیی لە مامەڵە 
ئابووریی  نیزامی  و  گەندەڵ  سیستمی  هەروەها  و  ناوچەییەکاندا 
ڕانتیی ئەو ڕێژیمەی بە هۆکاری سەرەکیی ڕووخانی ئەو دەسەاڵتە 
لە داهاتوویەکی نزیکدا زانی. بەڕێزیان جەختی کردەوە کە ڕێژیمە 
لەدەت  واڵتــدا  نێوخۆی  لە  خۆی  ڕەواییەتی  خۆیدا  تەواوەتیی  لە 
داوە و کۆمەڵگەی جیهانییش وەک مەترسییەک بۆ سەر ئاسایش و 

ئەمنیەتی جیهانی ناو دەبا.
پەیامی  خوێندنەوەی  گۆرانی،  و  سروود  چەند  پێشکێش کردنی 
خولە  سەرکەوتووی  کەسانی  لە  ڕێزلێنان  و  دەورە  بەشدارانی 
فێرکارییەکەی فێرگە چەند بڕگەیەکی دیکەی ئەم ڕێوڕەسمە بوون.

ئەحمەد ڕەحمانــــــی

ڕۆژی هەینی، ٢٨ی جۆزەردان بە بەشداریی ئەندامانی 
ڕێکخراو  چــەنــد  و  کــوردســتــان  دێــمــوکــراتــی  حیزبی 
کــوردســتــان،  و  ئــێــران  سیاسیی  دیــکــەی  الیەنێکی  و 

خۆپێشاندانێک لە واڵتی نۆروێژ بەڕێوە چوو.
بەرزکردنەوەی  بە  بــەشــداران  خۆپیشاندانەدا  لــەم 
دروشمی »نا بۆ کۆماری ئیسالمی، بەڵێ بۆ رووخانی 
لە  ئیسالمی  کۆماری  باڵوێزخانەی  لەبەردەم  رێژیم« 
کۆمەڵێک  ئاکسیۆنەدا  لەو  بوونەوە.  کۆ  ئۆسڵۆ  شاری 
لە حیزب و رێکخراوی کوردستانی، نۆروێژی و ئێرانی 

وتاریان هەبوو کە بریتی بوون لە :
ـ ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێران 

ـ حیزبی کاری نۆروێژ
ـ حیزبی سۆسیالیستی چەپی نۆڕوێژ
ـ ناوەندی »دەنگی خەڵکانی ئێران«

ـ حیزبی چەپی ئێران
ـ حیزبی دێموکرات مەسیحی ئێران

ئێران-  مرۆڤی  مافی  بۆ  هاوپێوەندی  کۆمیتەی  ـ 
نۆروێژ

ـ سازمانی فەدائیانی خەڵق
ـ رێکخراوی کوردی ـ نۆروێژی هاوپێوەندی لەگەڵ کوردستان

ـ فێدراسیۆنی زندانیانی سیاسیی کوردستان
رێکخراوە  و  حیزب   ٩ نــۆروێــژی  کۆمیتەی  الیــەن  لە  خۆپێشاندانە  ئــەو 

ڕێک خرابوو.
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