
پێش هەموو باسێک دەبێت، دوو بابەت بۆ خوێنەری ئەو وتارە ڕوون بکەمەوە؛ 
یەکەم: »کۆماری ئیسالمی« و »دەستەاڵتداری پالەوی« هیچکات لە هیچ بەشێکی 
کوردستاندا، ڕەوایییان نەبووە و نابێ، هەر بۆیە دەستەاڵتداری تۆتالیتێر و سەرەڕۆی 

ئێرانی، زۆر بەالیەوە ئاسایییە کە هەموو خەڵک و کۆمەڵگای کوردستان وەک 
دوژمنی خۆی سەیر بکات و پیالن و گەاڵڵە بۆ لەنێوبردنی ئەو »دوژمنە« دانێ و تا 

ئێستاش لەو ڕێیەدا لە هیچ کردەوەیەک نەپرینگاوەتەوە.

  تارمایییەکانی دۆزاک* لە نیشتمان دا 
کۆماری ئیسالمی چۆن پەالماری نووسەران و چاالکانی کورد دەدات؟

ئاگری ئیسماعیل نژاد 



دەستپێک
بە درێژاییی ١00 ســاڵی ڕابــردوو، هەوڵی 
دەستەاڵتی داگیرکەری ئێران ئەوە بووە که 
هەموو هێماکانی کوردبوون، یان بە گشتی 
بسڕێتەوە، یان هەندێک الیەنی  دزێو بکات، 
یان بەشێک لەو نیشــانانە بەخۆیەوە گرێ 
بدات. پرسی داگیرکەری لە کوردستان تەنیا 
گرێ نەدراوە بەوەی که خاکی کوردســتان 
داگیــر بکرێت و ڕێگە لە دەســتەاڵتداریی 
سیاســیی کوردی بگیرێت، بەڵکوو ئامانجی 
داگیرکــەر، توانــەوەی شوناســی کــورد 
لەنێو شوناســی ئێرانیدایە و لــە پێناو ئەو 
ئامانجەشــدا دەزگا ئەمنییەکانی ڕێژیم که 
بەڕێوەبــەری بڕیارەکانــی دەســتەاڵتداری 
ئێرانین، کۆمەڵێک ڕێوشــوێن دەگرنە بەر و 
بەدەر لە گیران و ســەرکوتی ڕاستەوخۆی 
خەڵکی کوردســتان، دەیــان پیالن و فێڵی 
ناڕاســتەوخۆ دەگرنە بەر، هەتا چارەنووسی 
کۆمەڵگای کوردستان، خەڵک و لێهاتووانی 
کــورد بەرەو ئەو ئاقاره بــەرن کە دڵخوازی 

خۆیانە.
پێــش هەموو باســێک دەبێت، دوو 
بابــەت بــۆ خوێنەری ئەو وتــارە ڕوون 
ئیســالمی«  »کۆماری  یەکەم:  بکەمەوە؛ 
و »دەســتەاڵتداری پالەوی« هیچکات لە 
ڕەوایییان  کوردســتاندا،  بەشێکی  هیچ 
نەبووە و نابێ، هەر بۆیە دەســتەاڵتداری 
تۆتالیتێــر و ســەرەڕۆی ئێرانــی، زۆر 
بەالیەوە ئاســایییە کە هەموو خەڵک و 
کۆمەڵــگای کوردســتان وەک دوژمنی 
خۆی ســەیر بکات و پیــالن و گەاڵڵە 
بۆ لەنێوبردنی ئــەو »دوژمنە« دانێ و تا 
ئێستاش لەو ڕێیەدا لە هیچ کردەوەیەک 

نەپرینگاوەتەوە.
دووهەم: ئــەو وتــارە لێکۆڵینەوەیەکی 
مەیدانیی ١5 ســاڵی نووسەرەکەیەتی. تەنیا 
نووســەرەکەی لــە بەرانبەر ئەو باســانەی 

کردوویەتی بەرپرسە.

بەشی یەکەم
ڕوونکردنەوەیەکی پێویست

ڕووی  لــە  ئێرانــی  دەســتەاڵتداری 
تۆتالیتێرە.  دەســتەاڵتێکی  ئیدئۆلۆژییــەوە 
ئەو دەســتەاڵتدارییە شوناسێکی تایبەت بە 
خۆی هەیە و لە ماوەی سەد ساڵی ڕابردوودا 
هەوڵی ســەرەکیی ئەوە بووە که شوناســی 
»فارس-شــیعه« بەســەر هەموو ئێراندا زاڵ 
بکات و باقیی شوناســەکانی  تــر لەنێو ئەو 
شوناسەدا بتوێنێتەوە. سیستەمی تۆتالیتێری 
ئێرانی، ئاوێتەی باوەڕێکی ئایینییە و ئەوەش 
وای کــردووە کــه پێکهاتــەی تۆتالیتێری 
ئێرانی، وەهمی ئەوەی هەبێت که ڕێوشوێن 
بۆ ئەم دنیا و ئــەو دنیای مرۆڤەکان دیاری 
دەکات. هەر لەســەر ئــەو تێفکرینەیە که 
پێکهاتەی کۆماری ئیســالمی، یاسا و ڕێسا 
بۆ هەموو ڕەهەندەکانی ژیانی مرۆڤ دیاری 
دەکات و تەنانەت هەوڵــی ئەوەش دەدات 
شاراوەترین الیەنەکانی ژیانی خەڵکی بخاتە 

ژێر چاوەدێرییەوە.
لێــرەدا پێویســتە ســووکە لەنگەرێک 
لەســەر بیروبۆچوونــی »خامەنەیی« بگرین. 
»خامەنەیــی« لە ٣2 ســاڵی ڕابردوودا تەنیا 
بریــاردەری نێــو کۆماری ئیســالمی بووە 
و ســپای پاســداران و ناوەندە دینییەکان 
یــان لە ژێــر فەرمانی ئەو دابــوون و یان 
ئەوەی ڕاوێــژکاری ئەو بــوون. خامەنەیی 
لەڕووی فکرییەوە ســەر بە بەرەی ئیسالمی 
سیاســییە و لەژێر کارتێکەریی کەســانی 
وەک »ســەید قوتب«دایــە. خامەنەیــی لە 
چەنــد ســاڵی ڕابــردوودا بەپانەوە باســی 
ئەوە دەکات کە دواییــن ئامانجی کۆماری 
»شارســتانییەتی  دامەزراندنی  ئیســالمی، 
نوێــی ئیســالمی«یە]١[. ئــەو باســی ئەوە 
دەکات کــە حکوومەتی ئیســالمی، دەبێت 
کۆمەڵگای ئیسالمی دامەزرێنێ و کۆمەڵگای 
ئیسالمییش، دەبێت شارستانییەتی ئیسالمی 

دامەزرێنێ.
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خامەنەیی هەر وەها لە ڕاگەیاندراوێکدا 
کــە خۆیــان وەک گەاڵڵــەی 40 ســاڵی 
داهاتووی کۆماری ئیســالمی باسی لەسەر 
دەکــەن و ناویان ناوە »دووهەمین هەنگاوی 
شۆڕش« باسی خۆبارهێنان، کۆمەڵگابارهێنان 
و شارستانییەتســازی دەکات]2[ و پێداگرە 
لەســەر ئەوەی که ئــەوان بنەمای تایبەتی 
خۆیان هەیە و لەسەر ئەو بنەمایەش سوورن 
و دەزانن چۆنی بپارێزن]٣[. کۆی ئەو قسانە 
ئــەوە پشتڕاســت دەکەنەوە کــه  کۆماری 
ئیسالمی ســەرەڕای ئەوەی که بنەماکەی 
لەســەر ئەوە دامەزراوە که برەو بە شوناسی 
دڵخوازی خۆی که شوناسی فارس-شیعەیە 
بدات، بەڵکوو لە ســێ ئاستی تاک، کۆمەڵگا 
و دەســتەاڵتدا گەاڵڵەی هەیە بۆ سازکردنی 
ئــەوەی که خۆیان پێــی دەڵێن کۆمەڵگای 
ئیسالمی و شارســتانییەتی نوێی ئیسالمی. 
هەر لەو پێوەندییەشدا سازکردنی ئەو تاک و 
کۆمەڵگایە، وەک ئەرکی حکوومەت لە قەڵەم 
دەدرێت. کــۆی ئەو ئامانجانــەی کۆماری 
ئیســالمی دەرخەری ئەوەن که ئەو ڕێژیمە 
بــە دوای ئەوەدایە که ڕواڵەتــی دڵخوازی 
خۆی لە تاک و کۆمەڵگا ساز بکات و ئەوان 
بۆ هەر کام لەو ڕواڵەتانە »ڕواڵەتی بەرزیان« 
دەستنیشــان کردووە و کۆمەڵگا بە زۆرملی 
بەرەو ئەو ڕواڵەتە دەستنیشــانکراوە دەبەن، 
وەک »حەسەن ڕووحانی« باسی دەکات، بە 
زۆری قامچی خەڵک دەبەن بۆ بەهەشت]4[.

بابەتێکــی دیکە کە دەبێت ئاماژەی پێ 
ڕێژیمە.  باڵەکانــی  پێناســەکردنی  بکەین، 
پێناســەی باڵەکانی ڕێژیم، بە دوو هۆکاری 
سەرەکی  بۆ ئەم وتارە گرینگە: یەکەم هۆکار 
ئەوەیە که لەو سااڵنەی دواییدا، ڕەوتێک لە 
نێو خەباتی نەتەوەییی ڕۆژهەاڵتدا ســەری 
هەڵداوە که لە چوارچێوەی کەشی ڕەخساوی 
باڵەکانی ڕێژیمدا، بە دوای دەرفەتدا دەگەڕێ 
و بە شــوێن دەســتەبەرکردنی ویستەکانی 
زیاتر تاکەکەسیی خۆیدایە. هۆکاری دووهەم 

ئەوەیــە، بە هــۆی جیــاوازی]5[ لە پێگەی 
باڵەکانی دەســتەاڵتی ڕێژیمــدا، بە ڕواڵەت 
هەر باڵەی سیاســەتێکی تــەواو جیاوازیان 
بەرانبەر بە کوردستان هەیە و هەر ئەوەش 
ئاڵۆزیی کێشــەی کوردی ڕۆژهەاڵتی زیاتر 

کردووە.
دابەشکاریی باڵەکانی ڕێژیم بەسەر دوو 
بەرەی ڕێفۆرمخواز و بناژۆخــوازدا، ناتوانێ 
دەرخەری ڕاســتیی ویست و خواستی ئەو 
دوو باڵــە بێت. بە خوێندنــەوەی ئەزموونی 
سیاســیی ئــەو دوو باڵە دەردەکــەوێ ئەو 
ڕێژیمە  دابەشــکاریی خودی  دابەشکارییە، 
و ئامانجیشــی ئەوەیــە ڕواڵەتێکی ئەمڕۆیی 
و جــوان بــۆ ملمالنێــی نێو دەســتەاڵتی 
سیاســی بدۆزێتــەوە. بۆ ئەوەی بە باشــی 
لــە ڕاســتییە شــاراوەکانی پشــت ئــەو 
دابەشــکارییە تێبگەین پێویســتە ئاگامان 
لەوە بێ کە کۆی ئەو کایەیەی دەستەاڵت، 
دەگەڕێتــەوە بۆ ملمالنێیەکــی ناوخۆیی لە 
دەســتەاڵتی کۆماری ئیســالمیدا، ئەویش 
ملمالنێــی نێوان »بنەماڵــەی خومەینی« و 
»خامەنەیی«یە. لە پــاش ئەوەی خامەنەیی 
دەبێتە ڕێبەری کۆماری ئیسالمی، بە پانەوە 
هەوڵی ئــەوە دەدات بنەماڵــەی خومەینی 
بنەماڵەیــە،  ئــەو  دەســتوپێوەندەکانی  و 
بەتــەواوی پەراوێز بخــات، بۆ ئەوەی پلەی 
ڕێبەرییەکــەی، وەک خۆی لە ڕۆژی دانانی 
لەو پلەیەدا دەڵێت: »پلەیەکی هەوانتە و بێ 

دەستەاڵت نەبێت«]6[. 
پرســی گرینگ بۆ ئەو وتارەی ئێمە لەو 
پێوەندییەدا، ئەوەیە که وەزارەتی ئیتالعات 
وەک یەکێک لە دەزگاکانی داپڵۆســێنەری 
کوردســتان، ڕوانینی بۆ دۆزی کوردســتان 

لەگەڵ سازمانی ئیتالعاتی سپا جیاوازە.
لە کۆماری ئیســالمیدا ١6 ڕێکخراوەی 
ئەمنییەتــی هەیــە کــە لــە چوارچێوەی 
»شــووڕای هــــــــاوکاریی ئیتالعــات«دا 
ڕێکخــراون]7[، لــەو شــازدە ڕێکخراوەیــە 
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چاردەیان بە ئامانجی ئــەوە دامەزراون که 
ناوەندی نیزامی، هەستیار و ناوەکیی ڕێژیم 
بپارێزن. بە کورتی ئــەو تاقمە ڕێکخراوەی 
ئەمنی تایبەتن. دوو ڕێکخراوە که بریتین لە 
»وەزارەتی ئیتالعات« و »سازمانی ئیتالعاتی 
سپا« لە ڕاستیدا بۆ یەک ئامانج دامەزراون. 
لە ڕواڵەتدا وا دەردەکــەوێ بوونی ئەو دوو 
ڕێکخراوەیــە چەشــنێک کاری تەریــب و 
سازمانی تەریب ساز کردنە، بەاڵم بۆ ڕوونتر 
بوونەوەی باسەکە و درخستنی ڕاستییەکان، 
ســەرەتا پێویستە باســێکی کورت لەسەر 
تەناهــی لە چوارچێوەی ئیســالمدا بکەین. 
بەشی لێکۆڵینەوەی »مەجلیسی خوبرەگان« 
لە وتارێکدا  لە ژێرنــاوی »جێگە و پێگەی 
تەناهی لــە حکوومەتی ئیســالمی دا« کە 
ســاڵی ١٣8١ باڵوی کردووەتەوە، ئەمنیەت 
بــە یەکــەم ئەرکی حکوومەتی ئیســالمی 

دادەنێت.]8[ 
»ڕۆژنامەی کەیهان« کە له ژێر چاوەدێریی 
خامەنەییدایە، لە وتارێکدا  لە ژێر سەردێڕی 
»گرینگیی تەناهی لە ئیســالمدا« که ڕۆژی 
5ی ڕەشــەمەی ١٣٩6 چاپــی کــردووە 
دەڵێت: »بە هــەر پێوەرێک بیپێوی ، ئەرکە 
لەسەر حکوومەتی ئیسالمی که ئەمنییەتی 

جۆراوجۆری خەڵک دابین بکات«]٩[.
لێرەدا دەبێــت، ئەو پرســیارە بکەین، 
ئەدی هۆکاری چییە کۆماری ئیسالمی دوو 

ڕێکخراوەی هاوشانی یەکی ساز کردووە؟
ئەگــەر لــە یــەک ڕســتەدا بمانەوێ 
واڵمی ئەو پرســیارە بدەینەوە دەبێ بڵێین، 
هۆکاری ســەرەکی دەگەڕێتەوە بۆ پێگەی 
بنەماڵەی خومەینی لە وەزارەتی ئیتالعاتدا. 
وەزارەتــی ئیتالعات ســاڵی ١٣6٣و لەژێر 
هێژمۆنــی »ئەحمــەد خومەینــی«، »عەلی 
ئەکبەر هاشمی ڕەفســنجانی« و »محەمەد 
موســەوی خۆیینی ها« دامەزرا. هەرچەند لە 
ساڵی 6٩وە بەردەوام خامەنەیی چاوەدێریی 
بەسەردا کردووە و ئاڵوگۆڕی بەسەر هێناوە، 

بەاڵم ڕاستییەکەی ئەوەیە که بەپێی ئەوەی 
ســاڵی 77 بۆ ئەوەی بڵێن دەوڵەت لەگەڵ 
زنجیرە تێرۆرەکانی ئەو کات نییە، »سەعید 
ئیمامــی« لەالیان »عەلــی ڕەبیعی«یەوە که 
ڕێفۆرمخواز بوو و ئــەو کات هیچ پلەیەکی 
لە ئیتالعاتدا نەمابوو، لێپرسینەوەی لێ کرا 
و هــەر وەها بەپێی ئەوەی که »موعاوینەتی 
ئیتالعاتی ســپا« ســاڵی ١٣88 لە هەڕەتی 
ئاڵۆزیی نێوان ڕێفۆرمخواز و بناژۆخوازەکاندا، 
بوو بە سازمانێکی سەربەخۆ، بە ڕوونی دیارە 
که ئیتالعاتی ســپا لە ڕاستیدا ڕێکخراوەی 
متمانەپێکــراوی خامەنەیییــە و لە ئاکامی 
ملمالنێــی لەگەڵ بنەماڵــەی خومەینی و 
لەترسی دزەی ئەو بنەماڵەیە بۆ ناو وەزارەتی 
ئیتالعات دامەزراوە. هەر لــەو پێوەندییەدا 
دەکرێــت ئامــاژە بە لێدوانێکی »حوســین 
غەریب پــوور« ســەرۆکی قــەرارگای ئیمام 
عەلیش بکرێــت که دەڵێــت: »خامەنەیی 
گوتــی مــن ئەمنییەتم لە ســپا دەوێت و 
بۆیەش ئێســتا ســپا زیاتر دەپەرژێتە سەر 

بواری ئەمنیی«]١0[
گرینگیی ئەو پرسە بۆ بابەتی وتارەکەمان 
دەگەڕێتەوە بۆ جیاوازیی ڕوانینی ئیتالعات 
و ئیتالعاتی ســپا بۆ بزووتنەوەی نەتەوەییی 
کوردستان. بەرپرسانی پێشووی ئیتالعات که 
ئێستا ڕۆڵی سەرکردایەتیی ڕێفۆرمخوازەکان 
دەبینن و لــە نێویاندا دەتوانیــن ئاماژە بە 
هێندێــک نــاوی وەک  »عەلــی ڕەبیعی«، 
»ســەعید حەججاریــان«، »ڕەزا ئەمیــری 
ساڵحی«، »محەمەدڕەزا تاجیک« و .... بکەین، 
ســەرجەمیان ڕاســتەوخۆ لەگــەڵ دۆزی 
کوردستان ئاشــنان و لە نزیکەوە ئاگاداری 
هێزی سیاســی و کۆمەاڵیەتیی کوردستان 
هەن. »ئەمیری« جێگری پێشــووی بەشی 
فەرهەنگیــی وەزارەتــی ئیتالعــات بووە و 
»ڕەبیعی« هەتا ســاڵی ١٣72 هاوکات هەم 
جێگــری وەزیــری ئیتالعات بــووە و هەم 
بەرپرســایەتیی ئیتالعاتی پارێزگای سنە و 

283گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە  ژمارە 58  ساڵی بیست و دووەم  زستانی 2720



ورمێی بە دەســتەوە بووە. ئەو باڵە لە ڕێژیم 
نەتەوەیی- بزووتنــەوەی  بۆ  خوێندنەوەیان 
دێمۆکڕاتیکــی کوردســتان ئەوەیە که ئەو 
سێکۆالر  بزووتنەوەیەکی  وەک  بزووتنەوەیە 
دەبینن و ڕۆلێکی گرینگ بە پرســی دین، 
بەتایبەتی دینی ئیسالم و مەزهەبی سوننە لە 
ڕووبەڕووبونەوە  و  بزووتنەوەکە  تاوتوێکردنی 

لەگەڵ بزووتنەوەکە نادەن.
بــەاڵم ئیتالعاتــی ســپا، بزووتنەوەی 
لە  کوردســتان،  نەتەوەیی-دێمۆکڕاتیکــی 
چوارچێوەی پرســی »شــیعە و سوننی«دا 
لێکدەداتەوە و گرینگیی تایبەت بە پرســی 
دین لە نێو کۆمەڵــگای ڕۆژهەاڵت و لەنێو 
بزووتنەوەی کوردســتان دەدا. لە ڕاســتیدا 
ئەوان بزووتنەوەی کوردستان وەک پرسێکی 
»ســوننی-کورد« دەبێنن و ڕوونە بە هەمان 
شــێوەش، شــێوازەکانی ڕووبەڕووبوونــەوە 
لەگەڵ ئــەو بزووتنەوەیە دادەڕێژن. یەکێک 
لە بەڵگەکانی ســەلماندنی ئەو باسە ئەوەیە 
کە ڕێژیم بۆ کۆنتڕۆڵی ڕۆژهەاڵتی کوردستان 
سیســتەمێکی ســەیری ڕەچاو کردووە کە 
بریتییە لە دامەزراندنی »قەرارگای هەمزەی 
سپای پاســداران« کە هەموو ناوچە سوننی 
نشــینەکانی کوردســتانی لەژێر دەستدایە 
کۆنتــڕۆڵ  نەجەف«یــش  »قــەرارگای  و 
ناوچــە شیعە نشــینەکانی  و چاوەدێریــی 
کوردســتانی پێ ســپێردراوە. ئەوە لەگەڵ 
نۆڕمــی دابەشــکاریی قەرارگاکانــی ســپا 
جیاوازیــی هەیە، چونکە باقیی قەرارگاکانی 
سپا، بەپێی دابەشکاریی پارێزگاکان دابەش 
کراون. هەر لەو پێوەندیەدا ڕەنگە بەاڵتانەوە 
ســەرنجڕاکێش بێت که زیاتر لە 5 ســاڵە 
یەک کــەس فەرماندەی ســپای پارێزگای 

تەورێز و سپای پارێزگای ئورمیەیە.
لێــرەدا ڕەنگە خوێنەر پرســیارێکی بۆ 
ساز بێ کە چ پێوەندییەک لە نێوان ڕەوتی 
ڕێفۆرمخواز و پەلوپۆ هاویشتنی دەستەاڵتی 
سپا لە کوردستاندا هەیە؟ ئایا لە کاتێکدا کە 

ڕێفۆرمخوازەکان لەســەر هێندێک چەمکی 
وەکوو »کۆمەڵگای مەدەنی«، »دێمۆکڕاسی«، 
»مافــی شــارۆمەند« و ... پێداگرن؛ دەکرێ 
باســی ئەوە بکەیــن کە ئــەو چەمکانە چ 
زیانێک بۆ بزووتنەوەی کوردستان بە دیاری 
دێنن لە کاتێکدا کە بەشێک لە حەولی ئەو 
بزووتنەوەیەش دابینکردنی ئەو دەرفەتانەیە 

بۆ کۆمەڵگا؟
پێــش ئــەوەی واڵمــی ئەو پرســیارە 
بدەینەوە دەبێــت، بیری خوێنەری بێنمەوە 
که ڕاوێژکاری پرسی نەتەوەکان لە دەوڵەتی 
ڕووحانیــدا که بۆ یەکەم جار لە حکوومەتی 
کۆماری ئیســالمی ئەو پلەیە دیاری کراوە، 
عەلی یۆنســییە، »عەلی یۆنسی« تەنیا پلەی 
بەڕێوەبــەری که هەیبووە وەزیری ئیتالعات 
بــووە کە وایە  زۆر بەڕوونی حکوومەت هەر 
چەشنە پرسێک لە پێوەندی بە نەتەوەکاندا 
وەک پرســێکی تەناهــی تاوتــوێ دەکا و 

پالنیشی بەو بارەدا بۆ دادەڕێژێ.
ئەگــەر بــە شــێوەیەکی لۆژیکــی بیر 
بکەینــەوە و لــە واڵتێکی ئاســاییدا بژین 
و بزانیــن بــەدەر لە کایەی سیاســی و بە 
ڕاســتی حەول بۆ وەدیهاتنی ئەو چەمکانە 
لە دونیای واقیعــدا دەدرێ، دەبێ دڵخۆش 
و گەشــبینانە بڕوانین و بڵێین ئەو چەمکانە 
هیچ خراپەیەکیان بۆ بزووتنەوەی کوردستان 
نییــە. بەاڵم با ئەو الیەنــە لەبەرچاو بگرین 
کە لە ١00 ساڵی ڕابردوودا، ئێرانییەکان بە 
چاوی پرســێکی ئەمنییەتی سەیری دۆزی 
کوردستانیان کردووە و ئێستا تەنانەت ئەگەر 
دۆزی کوردســتان لە چــاو ئێرانییەکان لە 
پرسێکی ئەمنییەتییەوە بۆ پرسێکی سیاسی 
بزووتنەوەی  تێچووی  بێ گومان  بگۆڕدرێت، 
کوردســتان زۆر کەمتر دەکات و ئەوەش بە 
قازانجــی بزووتنەوەکەیە. ئەوە بەدەر لەوەیە 
که پێکهاتەی سیاسیی ئێران، پێکهاتەیەکی 
تۆتالیتێــرە و لــەو پێکهاتــە تۆتالیتێرەدا 
شوناســێکی  وەک  کوردبــوون  شوناســی 
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ئەویتری شوناســی ئێرانی دەناســرێ و بۆ 
لەناوچوونی هەموو ڕێگایەک دەگیرێتە بەر.

بــۆ ئــەوەی پرســی دێمۆکڕاســی و 
کۆمەڵگای مەدەنی و مافی شــارۆمەندی لە 
بکەین  تاوتوێ  ڕێفۆرمخوازەکانەوە  ڕوانگەی 
دەبــێ زۆر وردتر بڕوانینــە بابەتی باڵەکانی 
ڕێژیــم و ملمالنێی نێوان ئەو بااڵنە، جا بەو 

پێیەش دەبێ بڵێین:
یەکەم: ڕێفۆرمخوازەکان لە دەســتەاڵت 
پەڕاوێزخــراون و بەپێی ئەزمــوون، ئەوانە 
پێشتر کە لە دەســتەاڵتدا بوون، لەبەرانبەر 
پرســی کورد و خەڵکی کوردســتاندا زۆر 
دڵڕەقتر و خوێنڕێژتر بوون، کە وایە ئەگەری 
زۆرە بەپێــی ئەوەی ئاگاداری ئەوە هەن کە 
کۆمەڵگای کوردســتان پرسی دێمۆکڕاسی، 
مافی شــارۆمەندی و ... بــە قازانجی خۆی 
باوەڕەی کۆمەڵگای کوردستان  دەزانێ، ئەو 
وەک ئامێرێک بەکاربێنن بۆ گەیشــتنەوەی 
خۆیان بە دەستەاڵت، بۆیەش من پێم وایە 
کۆی دروشــمەکانی ئــەوان تەنیا بابەتێکی 
کاتییە و ئامانجــی ڕوون لەو بابەتە ئەوەیە 
کە خۆیان دەستیان بگاتەوە بە دەستەاڵت.

دووهەم: »مێهدی هاشــمی« که کوڕی 
نێونجیی »ئەکبەر هاشــمی ڕەفسنجانی«یە، 
دەڵێت: »دێمۆکڕاســی الی ئێمە پرسێکی 
کــە  ڕێژیمــە«]١١[  باڵەکانــی  نێوخۆییــی 
وایــە ئەگەر ئــەوان تەنانــەت باوەڕیان بە 
دێمۆکڕاســییش هەبێت، ئەو دێمۆکڕاسییە 
لە ڕاســتییدا لەنێــوان باڵەکانــی ڕەژیمدا 
ئەو  هاوشێوەی  بەڵێندارە.  دێمۆکڕاسییەکی 
دێمۆکڕاسییە بەڵێندارەی که لەنێوان توێژی 
دەسترۆیشتووی وێنزوئیاڵ لە ساڵەکانی نێوان 
١٩4٣ هەتا ١٩75 هەبوو، بە کورتی ئەوەی 
ئەوان پێی دەڵێن دێمۆکڕاســی  رێکارێکە  
بۆ ڕاگرتنی دەســتەاڵتی خۆیــان و کەمتر 
نێوخۆیییەکانی  ملمالنــێ  بوونی  خوێناوی 
بەرژوەندییــە  دابەشــکردنی  و  ڕێژیــم 
ئابوورییەکان لەنێو ئــەو بااڵنەدا و هەرگیز 

وەک دەرفەتێک نە بۆ خەڵکی کورد و نە بۆ 
خەڵکانی دیکەی ئێران کەڵکی لێ وەرناگرن 

و نایکەنە هەلێک بۆ گەالنی ناو ئێران.
ســێهەم: بۆ ناســینی ڕێفۆرمخوازەکان 
هەڵبژاردنیان  سەردەمی  دروشمەکانی  نابێ 
خەڵک و چاالکانی سیاسی بە الڕێدا بەرێ. 
واتە باشــترین تریبوون بۆ ناســینیان ئەو 
دروشــمانە نییە کە لە کاتــی هەڵبژاردندا 
بەرزی دەکەنەوە، بەڵکوو »ڕۆژنامەی شەرق« 
و باقیــی باڵڤۆکەکانیانــە کە نیشــاندەری 
گەاڵڵە و بیری سیاسیی ئەوانە بۆ گەیشتن 
بە دەســتەاڵت و پاش بە دەستەوە گرتنی 
دەســتەاڵتیش، تەنیــا بــە ســەیرکردنی 
چەنــد ژمــارەی ڕۆژنامەی شــەرق بۆمان 
دەردەکەوێت که ئــەوان هەتا چەندە دژی 

دۆزی کوردستانن.
چــوارەم: لە تاوتوێکردنی هەر باســێک 
بەرانبــەر بە کۆمــاری ئیســالمی، دەبێت 
لــە بیرمان بێت کۆماری ئیســالمی دۆزی 
کوردستان وەک دۆزێکی ئەمنییەتی سەیر 

دەکات، نەک وەک دۆزێکی سیاسی.
لێرەدا لەوانەیە خوێنەر ئەو پرســیارەی 
بۆ ســاز بێت و بڵێت، دەی باشە سیاسەت 
خــۆ زۆر بە کەمی لەســەر بناغەی متمانە 
دادەمــەزرێ، بەڵکوو وەکــی ئەزموونی ئەو 
بوارە دەریخســتووە زیاتر لەســەر بناغەی 
بەرژوەندی خۆ دەگرێ، ئەگەر وایە بۆ ئێمە 
نابێ لەگەڵ ڕێفۆرمخوازەکان هاوپەیمان بین 

بۆ لێدان یان الوازکردنی بناژۆخوازەکان؟
ئەگــەر بــە چاوێکــی وەردبینانــە لە 
ڕووداوەکانی چل ســاڵی ڕابــردووی ئێران 
بڕوانیــن، بــەو ئاکامــە دەگەیــن کــە لە 
کێشــەی نێوان کوردســتان و ئێراندا، هەر 
ڕێکەوت و کردەیــەک ببێتە هۆی الوازیی 
زیاتــری دەســتەاڵتی ناوەنــدی، بــەدەر 
لەوەی دەســتەاڵتی ناوەنــدی هەتا چەندە 
دژی دۆزی کوردســتانە، ئــەوە بە قازانجی 
کوردســتان و بزووتنەوەکەیەتــی، بەاڵم لە 
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پرسی ڕێفۆرمخواز و بناژۆخوازدا، ئێمە وەک 
کــورد بە هۆی ئــەوەی ئێرانییەکان دۆزی 
کوردســتانیان وەک دۆزێکــی ئەمنییەتی 
پێناسەکردووە و بە ئاسانی دەتوانن زەختی 
بزووتنــەوەی کوردســتان بــۆ دابینکردنی 
بەرژوەندییەکانــی خــۆی، لەســەر باڵێکی 
ڕێژیــم بە ڕێگای وەک گیران، ســەرکوت، 
زینــدان، ...ەوە، الواز بکەن، کە وایە ئەگەر 
ورد بڕوانیــن ئێمە ناتوانیــن هێندە زەخت 
بخەینە سەر ئێرانییەکان بۆ ئەوەی پابەندی 
  ... و  شــارۆمەندی  مافــی  دێمۆکڕاســی، 
بەرانبەر بە کۆمەڵگای کوردستان بن، دوای 
ئەو باســە دەبێت بڵێین لە ملمالنێی نێوان 
ڕێفۆرمخــواز و بناژۆخــوازدا، ئێمە ناتوانین 
کەوایە  بکەین،  دابیــن  بەرژوەندییەکانمان 
بەشداریی ڕاستەوخۆ لەو ملمالنێیەدا، تەنیا 
بارقورسییە بۆ سەر بزووتنەوەی کوردستان، 
بەاڵم ئەو ملمالنێیە هەتا گرژتر و خوێناویتر 
بێت، بە قازانجی بزووتنەوەی کوردســتانە، 

چون دەستەاڵتی ناوەندی الواز دەکات.
بەاڵم بەشــداریی ڕاستەوخۆ یان کیسە 
بــۆ هەڵدوورینی بەومانایە که پێمان وا بێت 
ئەگەر باڵێکی ڕێژیم دەســتی بە دەستەاڵت 
گەیشت لە باڵەکەی تر باشترە، هەڵەیە؛ بەاڵم 
دەســت تێوەردان لەو ملمالنێیە، بەقازانجی 

بزووتنەوەی کوردستانە.
لە کۆتاییــی ئەو بەشــەدا دەبێت دوو 

بابەت ڕوون بکرێتەوە:
یەکەم: شوناسی کوردبوون لە پێکهاتەی 
فکری ئێرانی بووندا، وەک شوناسێکی دوژمن 
پێناسەکراوە و ئەوەش وا دەکات کە بەدەر لە 
باســی دێمۆکڕاسی و خواستی بەشداری لە 
دەستەاڵت، کورد بوون لە الی ئێرانییەکان، 
وەک شوناسێکی مەترسیدار بۆ سەر ئێرانی 
بوون سەیر بکرێت، لەبەر ئەوەی ئێرانییەکان 
بڕوایان بە وەهمی شوناسی مێژووییی ئێران 
هەیە و لەبەرانبەردا، سەرجەمی شوناسەکانی 
 تر وەک کورد بوون بە شوناسێکی ئاژاوەگێڕ 

دەزانن. ئەوان لەگەڵ خودی شوناسی کورد 
بوون کێشــەیان هەیە، نەک لەگەڵ ئاستی 
خوازییەکانی ئەو شوناســە و خۆ گرژ کردن 
لە بەرانبەر داخوازییــەکان تەنیا بیانویەکی 

کاتییە و هیچی دیکەی تێدا بەستە نییە.
کۆمــاری  بەڕێوەبەرانــی  دووهــەم: 
ئیســالمی بەتایبەت ئەوانــەی وا لە دەزگا 
ســیخوڕییەکانی ئەو ڕێژیمەدا کار دەکەن، 
زۆربەیــان باوەڕی دینییــان هەیە و ئەوان 
پێیــان وایە که کوشــتوبڕ و درۆ و بوختان 
ئەگەر لە پێناو ئیســالم و حکوومەتەکەیاندا 
بێت ڕەوایە و تەنانەت خێریشان پێ دەگات 
و خومینــی بەپانەوە دەڵێت: »تۆمەت کە لە 
دینی ئیســالمدا گوناحی گەورەیە هێندێ 

جار واجب دەبێت«.]١2[
ســێهەم: بــەدەر لەوەی کــه هێزێکی 
بــەرەڕووی  هەیە  کوردســتانی  چەکداری 
ڕێژیــم بێتەوە یــان نا، ئێرانییــەکان چون 
شوناســی کوردبــوون بە دوژمنــی خۆیان 
دەزانن، کوردســتان وەک پرسێکی تەناهی 
و مەترســییەک بۆ ســەر خۆیان دەبینن، 
ئــەوە وای کــردووە تەنانەت لــە قۆناغی 
دوای خەباتــی چەکداریــش، ئێرانییەکان 
کوردســتان وەک گۆڕەپانی شــەڕ دانێن و 
هەموو هەوڵێک بدەن بۆ ئەوەی شوناســی 
کوردبوون تێکبــدەن. لێرەدا باســی ئێمە 
لەسەر جۆرێک شەڕە که لەودا لەباتی چەک، 
قەڵەم لە گۆڕییە و لەباتی ســەرباز، نووسەر 
و ڕۆژنامەنووس و مامۆستا بوونیان هەیە. لە 
شــەڕی گەرمدا تاکەکان دەکوژرێن، شەقام 
و شــارەکان وێران دەکرێن، بەاڵم لەشەری 
نەرمدا، شــوناس دەکــوژرێ و فەرهەنگ و 

زمان و داهاتوو وێران دەکرێن.
پــاش ئــەو باســانە، دەچینــە ســەر 
شــێوازەکانی ســەرکوتی نەرمی ڕێژیم کە 

بەرانبەر بە کوردستان بەرکاریان دێنێ.
وەک ڕوونکردنەوە، پێویســتە باســی 
ئەوە بکەین که ئەوەی لەوە بەمالوە باسی 
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لەســەر دەکرێت، ئەو شــێوازە سەرکوتە 
نەرمانەیە که کۆماری ئیســالمی، بەرانبەر 
بە چاالکانی کورد بەکاریان دێنێ و بەدەر 
لە باســی ئیعدام، زیندان و ئەشکەنجەیە. 
ئەو بابەتەی دواتر گرینگ و باس ورووژێنە، 
بەاڵم بە هۆی ئەوەی دەمهەوێ لەو وتارەدا 
جەخت لەســەر شــێوازی نوێی رووبەڕوو 
بوونەوە و خۆ تەیارکردنی رێژیم لە بەرانبەر 
مافخوازن و شوناس سازانی کورد دا بکەم، 
ئەو الیەنەی دیکە بۆ نووسینی و شیکاری 

تر هەڵدەگرم.

بەشی دووهەم
هێژمۆنیی فارسایەتی

لەسەرەتادا باسێکمان لەسەر بابەتی شوناس 
لە پێکهاتــەی فکریــی ئێرانییەکاندا کرد. 
ئەوان لە پێکهاتەی فکریی خۆیاندا شوناسی 
ئێرانیبوون که پێکهاتەیەک لە فارس بوون 
و شــیعەبوونە، وەک شوناســێکی مێژوویی 
هەمــوو خەڵکی نێــو جوگرافیــای ئێران 
دەستنیشــان دەکەن و لە قۆناغی دواتردا، 
هەر پرس، بابەت و مێژوویەک کە شوناسی 
ئێرانی بوون پشتڕاســت نەکاتــەوە، وەک 
شوناســی دژبەری خۆیان پێناسە دەکەن و 
هەموو ڕێوشــوێنێک دەگرنــە بەر هەتا ئەو 
شوناسە دژبەرە بتوێننەوە و دزێوی بکەن. 

گرینگترین شــێوازی ســەرکوتی نەرم 
لــە ئێران، تەشــەنەکردن و گەشــەدان بە 
هێژمۆنیی زاڵی فارســایەتییە!، ئەو شوناسە 
کــه وەک شوناســی ئێرانی بوون پێناســە 
دەکرێت، شوناســی ڕەواییی دەستەاڵتداری 
تۆتالیتری ئێرانییە که لەســەر بنەمای ئەو 
شوناسە دامەزراوە و ڕوونیشە که بۆ مانەوەی 
خۆی بە هەموو شێوەیەک برەو بەو شوناسە 
دەدات و شوناســەکانی  تــر وەک دژبەری 

خۆی پێناسە دەکات.
 هــەر لەســەر ئەو بنەمایەشــە که  لە 
ئێرانــی،   دەســتەاڵتداریی  پێکهاتــەی 

و  فەرهەنگییــەکان  ناوەنــدە  زانکــۆکان، 
میدیــای فارســییدا، شوناســی نەتەوەیی، 
زمانــی نەتەوەیی، فەرهەنگــی نەتەوەیی و 
هتد کە لەراستییدا شــوناس، فەرهەنگ و 
زمانی فارســییە، لە بەرانبەر شوناس، زمان، 
فەرهەنــگ و هتدی ناوچەیی یان خۆجێیی 
دادەنــدرێ کە زمانی نەتەوە نافارســەکانی 
نێو جوغرافیــای دەســتەاڵتداریی ئێرانە و 
لە بۆچوونی ئێرانیدا، پاراســتنی شوناســی 
نەتەوەیی ئەرکی نیشــتمانییە و پاراستنی 
شوناسی خۆجێیی نیشــانەی »ئاژاوەگێڕی« 
و »ســووک بوونــە«، ئــەو باســە ڕۆژانە لە 
دووپات  فەرهەنگییەکانەوە  ڕەهەندە  هەموو 
دەبێتەوە و تەنانەت بە شێوەی قانون و بڕیار 
دەخرێتە نێو ژیانــی ڕۆژانەی خەڵکەوە؛ بۆ 
وێنە بودجەی تایبەت بۆ پاراســتنی زمانی 
فارسی دیاری دەکرێت، بەاڵم مامۆستاکانی 
زمانی کوردی وەک کەســانی مەترســیدار 
بۆ ســەر »تەناهیی نەتەوەیی« دەستبەسەر 

دەکرێن.
ئامانجەکانی ســازبوونی ئەو هێژمۆنییە 
بریتین لەو خااڵنەی لە درێژەی باســەکەدا 

ئاوڕیان لێدەدەمەوە:
یەکەم:

تاکی کورد وەک مەترســییەک ســەیری 
کــورد بوونی خــۆی بــکات، کاتێک تاکی 
کــورد بوونی خۆی بــە مەترســی بزانێ، 
بەردەوام بۆ ئەوەی لە مەترســیی گیران و 
ژانەســەری دەزگا ئەمنییەکان بەدوور بێت، 
خۆی لە پرس و بابەتی پێوەندیدار بە زمان، 
فەرهەنــگ و هتدی کوردبوون دەبوێرێ، بە 
ڕواڵەتیش بێت، بایەخێک بەو باســە نادات. 
لێرەدا دیارەدەی زمانی بێ کەڵک یان زمانی 
بێ بەکارهێنەر ســەرهەڵدەدات، زمانی بێ  
بەکارهێنەر زمانێکە کــه بەکارهێنەرەکەی 
نەتوانێ یان نەیهەوێت بۆ هەموو پرسەکانی 
ژیانی بەکاری بێنێ و ئەوەش سەرەتایەکە بۆ 
توانەوەی هێندێ الیەنی زمان و فەرهەنگ. 
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دووهەم:
بایەخی هیچ زمانێک زاتیی نییە، گرینگیی 
زمان الی تاک بۆ ئاســتی بەکارهێنانی ئەو 
زمانە لە ژیانی ڕۆژانە، ژیانی ئابووری، ژیانی 
سیاســی و ژیانی کۆمەاڵیەتی و زانســتی 
تاکەکان دەگەڕێتەوە. کاتێ زمانێک زانین و 
بەکارهێنانی دەبێتە ژانەسەرێکی تەناهی بۆ 
بەکارهێنەرانی، بێگومان بەکارهێنەرانی ئەو 
زمانە پشــت دەکەنە زمانەکە و ئەوە دەبێتە 
هــۆکاری ئــەوەی ئابووریی زمــان )چاپی 
کتێب، رۆژنامــە، ... وەرگێڕان و دیلمانجی 
و فێرکاریی زمــان( تێکبڕووخێت، کە وایە 
تاکەکانی بەکارهێنەری زمانەکە ناچار دەبن، 
خۆیان لە گیرفانی خۆیان ئابووریی زمانەکە 
لەســەر پێ راگرن، وەک چۆن ئێستا گۆڤار 
و باڵوڤۆکی کوردی، هیــچ داهاتێکی نییە 
و ئەگــەر بەڕێوەبەرانی لــە گیرفانی خۆیان 

تێچووەکەی نەدەن، دادەخرێن. 
ئەوە سەرەڕای ئەو باسەیە که ئایا ڕێژیم 
ئامادەیــە مۆڵەتی چاپ کردنــی گۆڤارێک 
بــدات یان نا؟ لێرەدا ئەگەر مۆڵەتەکەشــی 
بدرێت بۆ شاردنەوەی نیەتی ڕێژیمە و چون 
گۆڤارەکە ناتوانێ لە ڕووی ئابوورییەوە لەسەر 
پێ  ڕاوەستێ یان زۆر زوو لەنێو دەچێت، یان 
ئــەوەی ناچار دەبێت، ســەری بەم یان ئەو 
دەزگای ئەمنییەوە بنێ، کە ئەوەیش هەر لە 

ڕاستییدا لەنێوچوونە.
جێگای ئاماژەیە کــه کەم بەکارهێنانی 
زمانێک، دەبێتە هۆکاری ئەوەی کە ڕێژەی 
چاپــی کتێــب، گۆڤار و ... کــەم بێتەوە و 
ئەو کــەم بوونەوەیەش لــە ڕووی ئابووریی 
فەرهەنگییــەوە دوو قەیرانی بنەڕەتی ســاز 

دەکات:
ئــا: تێچووی چاپی باڵڤۆکــەکان دەباتە 
ســەرێ و ئەوە خــۆی دەبێتە، هــۆکار بۆ 
ئەوەی ڕێژەی بەکارهێنــەری کەمتر بێت؛ 
یان بەکارهێنەر ناچار بێت تێچوویەکی زیاتر 
بۆ ڕەهەنــدی فەرهەنگی کوردیی نێو ژیانی 

بدات. واتە بەکارهێنەر، کتێبیکی فارســیی 
بە هەرزانتر دەســتدەکەوێ لە چاو هەمان 

کتێب بە زمانی کوردی.  
 بــێ: کەســانی بەرهەمهێنــەری ئەو 
باڵڤۆکانــە، بەهــۆی ئــەوەی ناتوانن کارو 
چاالکیی خۆیان وەک ســەرچاوەی داهات 
ســەیر بکــەن و بەناچــار چاالکییەکانیان 
دەبێتە کارێکی الوەکی،  گومانی تێدا نییە 
کــه کاتێ بەرهەمی فەرهەنگی، نوســین و 
بیرکردنەوە دەبێتە کارێکی الوەکی، ئاستی 

بەرهەمەکان دادەبەزێت. 
سێهەم:

کۆمەڵگا  جیاوازەکانی  ڕەهەندە  پێشکەوتنی 
لەسەر شــانی لێهاتووانی ئەو کۆمەڵگایەیە. 
کاتێ کە زمــان و فەرهەنگی کۆمەڵگایەک 
لــە الیەن دەســتەاڵتەوە وەک مەترســیی 
تەناهــی ســەیری دەکرێــت و لــە الیەن 
نەتەوەی بااڵدەستەوە وەک زمانێکی سووک 
و بێقیمــەت لێــی دەڕوانــرێ، لێهاتووانی 
بەکارهێنــەری ئەو زمــان و فەرهەنگە یان 
پشــت دەکەنە زمان و فەرهەنگی خۆیان  و 
خزمەت بە زمــان و فەرهەنگی تر دەکەن، 
یــان ئەگەر پارێــزەری بــن، دەکەونە نێو 
قەیرانــی جۆراوجۆرەوە و ئــەوەش دەبێتە 
هۆی ئــەوەی لێهاتووان چێژ لە لێهاتووییی 

خۆیان نەبینن. 
ئــەوە دەبێتە هۆکاری ئــەوەی زمان و 
فەرهەنگەکــە زیاتر و زیاتر ڕوو لە الوازی و 

تێکڕووخان بکات.
چوارەم:

دامــەزراوەی فەرهەنگــی، زمانی و هزری، 
بایەخی گرینگیان لــە ڕەوتی ڕووناکبیریی 
نەتەوەکانــدا هەیــە ئــەو دامەزراوانەن که 
دەتوانن ڕەوتی فکری بخوڵقێنن و مێژووی 
هــزری و فەرهەنگی نەتەوەیــەک پێکەوە 
گرێ بدەن و کاتێک دەســتەاڵتی سیاسی 
پێــش بــەو دامەزراوانە بگرێــت، بێگومان 
ڕووناکبیریی نەتەوەکە ڕوو لە کزی دەدات، 
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ئاڵۆزیــی فەرهەنگی، زمانی و هزری ســاز 
دەبێــت و ئــەو نەتەوەیــە ناتوانــێ بیر لە 
پرســەکانی ســەردەم بکاتــەوە و تاکەکان 
بەردەوام بۆ واڵمی پرسیارەکانی نێو ژیانیان 
ڕوو لە هزر و بیری کۆمەڵگای سەردەســت 
دەکەن،  ئەوە ســەرەڕای ئەو باســەیە کە 
ڕێژیم خۆی لەو بوارانەدا، ئاڵۆزی ساز بکات.

پێنجەم:
لــە هەمــوو کۆمەڵگایەکــدا گرینگــە کە 
لێهاتووانی ئــەو کۆمەڵگایە لەگەڵ خەڵکی 
ئاســاییی کۆمەڵگاکە پێوەنــدی ئۆرگانیک 
و دووالیەنەیــان هەبێت، بــەو مانایەی کە 
لێهاتووان دوایین بیرکردنەوە، دەســکەوت،  
نووســین و ڕامانی خۆیــان، بەپانەوە لەنێو 
خەڵــک بــاس بکــەن و خەڵــک دوایین 
پێداویســتی و حــەز و ئاواتیــان لەگــەڵ 
لێهاتــووان بێننــە گــۆڕێ. ئــەوە بناغەی 
پێشــکەوتن و ســازبوونی گەشــەی چەند 
کۆمەڵگایەکــدا  لــە  کاتــێ  ڕەهەندییــە. 
دەســتەاڵتی سیاسی، ڕەهەندی فەرهەنگی، 
فکری، سیاســی و ئابووریی ئەو کۆمەڵگایە 
بە مەترســیی تەناهی دادەنێــت، دەکرێت 
بڵێین ئەو کۆمەڵگایە بە دەستی ئەنقەست، 
لە دۆخی دواکەوتووییــدا ڕادەگیرێ، چون 
لێهاتووانــی ناتوانــن دەســکەوت، هونەر، 
ڕامــان و هزری خۆیان پــەروەردە بکەن و 
بیبەنــە نێو خەڵکــەوە و خەڵکیش ناتوانن 
لێهاتووانی  پێداویســتییەکانیان بەدەســت 

خۆیان چارەسەر بکەن.
شەشەم:

شایی بەخۆیی، پرســێکی دەروونییە، بەاڵم 
بابەتێکــی گرینگە بــۆ ئــەوەی تاکەکانی 
کۆمەڵــگا بەرەو کاری گــەورە هان بدرێن. 
کاتــێ لێهاتــووان لــە کۆمەڵگایەکدا هیچ 
چێژێــک لــە لێهاتووییی خۆیــان نابینن، 
ئاســتی شــایی بەخۆیییــان دادەبەزێــت 
و ئــەوەش دەبێتــە هۆکارێک بــۆ ئەوەی 
لێهاتــووان لە ڕووی دەروونییــەوە، نەتوانن 

و نەوێرن خۆ لە چارەســەری پرسی گەورە 
بدەن و خۆیان پێ سووک بێت و لێهاتووانی 
نەتەوەی بااڵدەستیان پێ گەورەتر و شیاوتر 
لە خۆیــان بێت، ئەم دیاردەیە ڕاســتەوخۆ 
کارتێکەریــی لەســەر پڕۆســەی ڕزگاریی 
نەتــەوەکان و تەنانەت ئاســتی داخوازیی 

خەباتی ڕزگاریخوازیی نەتەوەکان دەبێت.
حەوتەم:

زمان و فەرهەنگێک که پالن و سیاســەتی 
دەســتەاڵتی سیاســی، وا بکات که پەڕاوێز 
قۆنــاغ و  نەتوانــێ هەمــوو  بخرێــت و  
ڕەهەندەکانــی ژیانــی تاک لەخــۆ بگرێت 
و وا بکرێــت که  بەکارهێنەری شــەرم لە 
بەکارهێنانی بــکات، بێگومان بەرەو توانەوە 
و لەنێوچــوون دەچێت و هــاوکات زمان و 
فەرهەنگــی بااڵدەســت دزەی تێدا دەکات 
و هێــدی هێدی وشــە و تەنانەت ڕێزمانی 
دەگۆڕدرێت و دەچێتە سەر وشە و ڕێزمانی 

زمانی بااڵدەست.
ڕاســتی ئەوەیە کــه ئێرانییەکان بۆ ئەو 
حەوت مەبەستەی سەرەوە بەردەوام هەوڵ 
دەدن که هێژمۆنی بۆ شوناسی ئێرانی بوون 

ساز بکەن.

بەشی سێهەم
سەچە دانان

لەنێو  ئێــران،  لە  پیالنگێڕانــی ئەمنییەتی 
خۆیانــدا زاراوەیەکیان هەیــە بەناوی »ریل 
گذاری«، ئەو زاراوەیە بۆ پیالنێکی بەکاردێنن 
کــە لەودا ئامانج ئەوەیــە بێ ئەوەی هێزی 
ســەرکوت بەکاربێنــن، بتوانن ســنووری 
نوســین، بیرکردنەوە و گەشەی فەرهەنگی، 
دیاری بکــەن و ناڕاســتەوخۆ وا بکەن که 
نووسەر و هونەرمەند، لە جەغزێکی دڵخوازی 

ئەواندا  بیر بکاتەوە و دەق بەرهەمبێنێ. 
چــون  لەڕاســتییدا  ســەچەکردن 
پڕۆسەیەکی درێژخایەن و چەند ڕەهەندییە 
وەک تەونێــک وایە کــە ئیلمەکانی دەبێتە 
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هۆکاری ئەوەی گوڵێک ســازبێت، بۆیەش 
ئەو پیالنە مەترسیدارترین و تووناوتوونترین 
پیالنی دژی کورد لە چەند دەیەی ڕابردووە 
و لەســەردەمی محەمەدڕەزای پەهلەوی ڕا 
بە کردەوە کاری بۆ کراوە و لەســەر ئاستی 

کۆمەڵگای کوردیش ئەو پالنە دابەزاوە.
ئامانجی سەچەکردن لە کوردستان وەک 
ئامانجی هێژمۆنیی فارســییەت لەنێوبردنی 
فەرهەنگ، زمان، مۆسیقا و ئەدەبی کوردییە 
و دەکرێــت هێژمۆنیــی فارســییەت وەک 
بەشــێک لە سەچەکردن بێت بەاڵم بەهۆی 
ئەوەی که هێژمۆنیی فارســییەت گرینگیی 
تایبەتی هەیە، من وەک بەشێکی سەربەخۆ 

دیاریم کردووە.
لە قۆناغی ئێســتادا لە کوردســتان بۆ 
ئیســالمی  کۆماری  پیالنی ســەچەکردن، 
النیکەم 7 شێوازی جۆراوجۆر بەکاردێنێ کە 
لە خوارەوە باســیان لەسەر دەکەین. وەک 
ڕوونکردنەوە دەبێــت بڵێم کە  ژمارەکانیان 
پێوەنــدی بە بایەخی شــێوازەکە لە پیالنی 

سەچەکردندا نییە.

 یەکەم: هێژمۆنیی میدیایی
میدیای فەرمی فارســی، سەرەڕای ئەوەی 
بەشــی هەرە زۆریان لەژێرچۆکی ســپای 
پاســداران و نووســینگەی خامەنەییــدان، 
ڕاســتەوخۆ لەژێر چاوەدێریی »شورای عالی 
امنیت ملی« )ئەنجومەنی بااڵی ئاسایشــی 
نەتەوەیــی(دان و هەر هــەواڵ و بابەتێک 
کە ئەو شــووڕایە بیهەوێت باڵوی بکاتەوە، 
ئــەوان دەبێت بــێ هیچ دەســتکارییەک 
بــاڵوی بکەنەوە، بەو شــێوەیە هەم هەموو 
میدیای فارســییان لە ژێرچۆکــدا دەبێت 
و هــەم ڕاســتەوخۆ کارتێکــەری دەکەنە 
ســەر میدیای فارســیی دەرەوی ئێرانیش 
و ئەوانیش ناڕاســتەوخۆ کۆنتڕۆڵ دەکەن، 
ئەوە دەبێتە هۆی ئەوەی که پرس و بابەتی 
پێوەندیدار بە کوردستان لە میدیای فارسیدا 

یان باڵونەکرێتەوە یان ئەگەر باڵوکراوە بەو 
شێوازەی کە دڵخوازی ناوەندە ئەمنییەکانە 
باڵو بێتەوە. لە ڕاســتیدا ئەوان هەم دیاری 
دەکەن چ بابەتێکی پێوەندیدار بە کوردستان 
باڵوبێتــەوە و هەمیش دیــاری دەکەن که 

چۆن باڵو بکرێتەوە.
ســەرەڕای ئەوە لە باس و بابەتی وەک 
بەرهەمــی هونەری، ئەدەبی و فکری، مادام 
بــە زمانــی کوردییە، میدیای فارســی که 
میدیای زاڵی نێو ئێرانە ئاوڕی لێ ناداتەوە و 
ئەوەش دەبێتە هۆکاری ئەوەی کۆمەڵگا زۆر 
کەمتر ئاگاداری باس و بابەتی فەرهەنگی و 

ڕووناکبیری لە کوردستان ببن.
لــە پاش ئــەوە میدیای فارســی چ لە 
دەرەوەی ئێــران و چ لە نێو ئێران بەردەوام 
دوانــەی نەتەوەیی-ناوچەیی)ملی-محلــی( 
بەرهەم دێننــەوە و ناڕاســتەوخۆ هەرچی 
هێمــای کوردبــوون بێت بە ســووکی لێ 
دەڕوانن و ئەوی لــەو پانتایە دا چاالک بێ 
بە ئاژاوەگێڕی دەزانن. واتە میدیای فارسی، 
خــۆی گۆڕەپانێکی گەورەیە بۆ گەشــەی  
هێژمۆنیــی فارســایەتی. هەر لــە درێژەی 
ئەو باســەدا دەکرێت ئاماژەیەکی کورت بە 
بابەتی کارناس و شارەزایی کورد لە میدیای 

فارسیش بکەین.
ئەگەر لێــی ورد بینەوە، بابەتی کارناس 
و شارەزای کورد لە میدیای فارسیدا، خۆی 
بووەتــە دیاردەیــەک و میدیای فارســی، 
کارناسی کورد وەک ئامێرێک بۆ ئامانجەکانی 

خۆی سەیر دەکات و لەو پێناوەشدا؛ 
یەکــەم: زۆربەی جاران تەنیا بۆ پرس و 
بابەتی پێوەندیدار بە کوردستانەوە کارناسی 
کورد بانگ دەکرێــن، نەک بۆ تاوتوێکردنی 

باسێکی گشتیی ئێران یان جیهان.
 دووهــەم: تەنیا ئەو کەســانە دەرفەتی 
بەشــداری لە بەرنامەی میدیای فارسییان 
پێ دەدرێــت که خوێندنەوە و ڕوانینیان لە 
چوارچێوەی بیری فارسیزم و ئێرانیگەریدایە. 
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ئامانج لەو کارە ئەوەیە:
 ئا: پلەی کارناســانی کــورد خوارتر لە 

کارناسانی فارس دانێن. 
بێ: وا بــە کۆمەڵگای کوردی نیشــان 
دەدەن که کارناسانی کورد شانازی بە ئێرانی 
بوونــی خۆیان دەکەن و دۆخی هەنووکە بە 

باشترین بژاردە بۆ نەتەوەی کورد دەزانن.

دووهەم: »جاش قەڵەم«
لــە بابەتــی ســەرکوتی نەرمــدا، میدیا، 
نوســەر، ڕۆژنامەوان و هونەرمەند، گرینگیی 
تایبەتیان هەیە و لە بەرخۆدانی نەرمیشــدا 
میدیا، هونەرمەند، ڕۆژنامەوان و نووسەران، 
ڕۆڵی پێشــمەرگانە دەبینــن. هەر بۆیەش 
لێرەدا پێویستە وێڕای پێناسەکردنی »«جاش 
قەڵەم««، باسێکی  کورتی ڕۆڵی »جاش قەڵەم« 

لە پڕۆسەی سەچەکردندا بکەین.
کۆماری ئیسالمی بۆ دژایەتیکردنی ئەو 
»پێشــمەرگە قەڵەم«انەی کــە داکۆکی لە 
بزووتنەوەی کوردستان دەکەن و بەشێک لە 
بەرخۆدانی نەرمی بزووتنەوەی کوردستانن، 
کەســانێکی لەنێو ئــەو نووســەرانەی که 
کــوردن و بۆچوونی کۆماری ئیســالمی لە 
کۆمەڵگای کوردیدا باڵو دەکەنەوە دەکڕێت 
و  مەیدانیان دەداتێ و گەورەیان دەکاتەوە 
و باس و بابەتیان بۆ بــاڵو دەکاتەوە. دیارە 
»جاش قەڵــەم«ەکان لەڕاســتیدا ئامێرێکی 
دەســتی داگیرکەرن و بوونیــان دەکەوێتە 
چوارچێوەی ئەو پەندەوە که دەڵێت: »پۆلوو 
بە مقاش دەگیرێ« و کۆماری ئیســالمیش 
لــەو پێناوەدا هــەوڵ دەدات که بە ڕێگای 
ئەوانەوە بزووتنەوەی کوردســتان تووشــی 
تێچوو و ژانەســەر بکات و بە کوردی و بە 
کورتی، بەشــێک لە کۆمەڵگای کوردستان 
بکاتە دوژمنی بەشــێکی تر. وەک دیاردەی 
جاشایەتیی پێشوو بەاڵم ئەمجارە جاشەکان 

لەباتی چەک قەڵەمیان پێیە.
لــەو پڕۆســەیەدا، ڕێژیم بە شــێوازی 

کۆمەڵێــک  دەدات  هــەوڵ  جۆراوجــۆر 
قەڵەمبەدەســتی ســەر بــە »خــۆی«، لە 
کۆمەڵگای کوردستاندا زەق بکاتەوە و ئەوان 
وەک دەمڕاســتی فەرهەنگ و ڕووناکبیریی 
کوردستان نیشان بدات. مەبەستی سەرەکی 
لە بەکارهێنانی »جاش قەڵەم«ەکان ئەوەیە:

 ئا: وا نیشان بدات که کۆماری ئیسالمی 
دژی زمان وچاندی کوردی نییە.

بــێ: ڕەوتی بیــر و فەرهەنگی کوردی 
بە الڕێدا بەرێ و گرێــی بداتەوە بە ئێرانی 

بوونەوە.
سێ: بە بەرهەمهێنانی کۆمەڵێک دەقی 
الواز، هێــدی هێدی فەرهەنــگ، زمان و 

هزری کوردستانی بتوێنێتەوە.
دێ: بە ڕێگای »جــاش قەڵەم«ەکانەوە، 
تۆڕی شــەڕی نەرم لــە دژی بزووتنەوەی 
کوردســتان بەڕێــوە دەبــات و وا نیشــان 
دەدات که کــورد لەگەڵ خۆی کێشــەی 
هەیە و بەو شێوەیە ئاڵۆزییەک لە پڕۆسەی 
دوژمــن ناســیدا بنێتەوە، ئەگــەر زەینتان 
دابێتێ »جــاش قەڵــەم«ەکان، کورد خۆی 
نەدامەتییەکانی خۆی  بەسەرچاوەی هەموو 
دادەنێن، دەڵێن کوردبــووە که بۆتە هۆکار 
بۆ ئەوەی کۆماری ئیســالمی هێرش بکاتە 
سەر کوردستان و یان لە کۆماری ئیسالمیدا 
دەرفــەت هەیە بەاڵم کورد خــۆی ناتوانێ 

بەکاری بێنێ.

سێهەم: هاوتەریبسازیی میدیایی
ڕێژیمــی پالەوی و کۆماری ئیســالمی، لە 
کۆتاییــی چلەکانــەوە هەتا ئێســتا، زمانی 
کوردییــان وەک ئامێرێــک بۆ ســەرکوتی 
خۆیان ســەیر کــردووە و لەگــەڵ ئەوەی 
بەردەوام هەوڵــی لەنێوبردنی ئەو زمانەیان 
داوە، خۆشــیان نەبــواردووە لەوەی که ئەو 

زمانە بۆ ئامانجی خۆیان بەکاربێنن.
هەر لەو پێناوەشــدا کۆماری ئیسالمی 
بۆ سێ مەبەســت میدیای کوردیی سەر بە 
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خۆی دامەزراندووە:
لەبەرانبــەر  هاوتەریبســازی  یەکــەم: 
مەبەست  کوردستاندا.  بزووتنەوەی  میدیای 
ئەوەیــە کــه بەرانبــەر هــەر میدیایەکی 
کوردی میدیایەکی کوردیی ســەر بە ڕێژیم 
دادەندرێ، بــۆ وێنە کوردپرێس بەرانبەر بە 

کوردپا و ...
دووهەم: کارتێکەری لەسەر ڕای گشتیی 
پارچەکانــی تــری کوردســتان بەتایبەتی 

باشووری کوردستان دانێت.
»جــاش  کردنــەوەی  زەق  ســێهەم: 
قەڵەم«ەکان بە مەبەستی بەرین کردنەوەی 

کارتێکەریی شەڕی نەرم. 
کەوایە ڕێژیــم تەنانەت زمان و میدیای 
ســەرکوت  ئامرازێکــی  وەک  کوردییــان 
لێرەدایە  باســە  ئەو  بەکارهێناوە. گرینگیی 
که هێندێ نووسەری کورد، میدیای ڕێژیم 
بە دەرفەتێک بۆ پاراســتنی زمانی کوردی 
دەبینن، ئــەو ڕوانینە هەڵەیــە چونکە لەو 
میدیایــەدا، هزر، بیــر و بەرژەوەندییەکانی  
کوردســتان هیچ گرینگییــان نییە، بەڵکوو 
تەنیــا و تەنیا زمانی کــوردی بەکارهاتووە 
بۆ ئەوەی هــزر، بیــر و بەرژەوەندییەکانی 
کۆماری ئیســالمی باڵو بکرێنەوە و بڕەویان 
پــێ بدرێت. بۆیەش هاوکاری کردن لەگەڵ 
میدیای کوردیی ســەر بە ڕێژیم، بە مانای 
هاوکاری کردن لەگەڵ پڕۆسەی سەرکوتی 

کوردستانە. 

چوارەم: دەنگ لێ بڕین
وەک لەســەرەتادا باســمان لێ کــرد، لە 
پڕۆسەی ســەرکوتی نەرمی ڕێژیمدا، میدیا 
و »جاش قەڵەم« ڕۆڵی ســەرەکییان هەیە و 
ڕوونە لە بەرخۆدانی نەرمیشدا، »پێشمەرگە 
قەڵەم« و میدیای بزووتنەوە، ڕۆڵی سەرەکی 

دەبینن.
کۆماری ئیســالمی لــە بەرانبەر »جاش 
قەڵەم«ەکانــدا کە مەیدانیــان پێ دەدرێت 

و پشــتگیرییان لــێ دەکرێت، بــۆ ئەوەی 
کۆمەڵــگای ڕۆژهەاڵت بیانناســێ و گوێی 
لــە دەنگیان بێــت، بە هەموو شــێوەیەک 
لــە هەوڵدایە کــه دەنگ لە »پێشــمەرگە 

قەڵەم«ەکان ببڕێ.
سانســۆر  قەڵــەم«ەکان  »پێشــمەرگە 
دەکرێن، ڕێگایان لــێ دەگیرێت بۆ ئەوەی 
دەنگیان بە کۆمەڵگای کوردســتان نەگات، 
پەڕاوێز دەخرێــن و توندوتیژیی میدیایی و 

مەجازییان بەرانبەر دەکرێت.]١٣[
لێــرەدا دەبێت ئەوەمــان لەبیر بێت کە 
»پێشــمەرگە قەڵەم«ەکان، ڕێک هاوشــان 
و هاوپلەی پێشــمەرگەی سەنگەرن؛ بەاڵم 
ڕەنگە شەهیدکرانی ئەوان جیاوازیی هەبێت 
لەگەڵ شەهیدکرانی پێشمەرگەی سەنگەر؛ 
لەبەر ئەوەی »پێشــمەرگە قەڵەم« تەنیا لە 
نابێت،  دوای تێداچوونی جەستەی شەهید 
بەڵکــوو ئەگــەری هەیە پێش جەســتەی 
شەهید بێت. لەبەر ئەوەی کۆماری ئیسالمی 
لــە ڕاســتییدا هەوڵ دەدات بیــر و هزری 
»پێشــمەرگە قەڵەم«ەکان بکوژێت. بۆیەش 
زۆر جار دەبینین، پاش کۆچی »پێشمەرگە 
قەڵەم«ێک، بە هەموو شــێوەیەک کۆماری 
بریندارکردنی کەسایەتیی  ئیسالمی هەوڵی 

ئەو »پێشمەرگە قەڵەم«ە دەدات.

پێنجەم: توندوتیژیی مەجازی
لە قۆناغــی باڵوبوونەوەی سۆشــیالمیدیا و 
ئینتێرنێتدا، ڕێژیم هەلی ئەوەی بۆ خوڵقاوە 
کە بەبێ هیچ تێچوو و گرفتێک، شەپۆلێک 
لــە توندوتیــژی لــە دژی چاالکانی کورد 
وەڕێ بخــات. ڕواڵەتی ئەو کردەوەی ڕێژیم 
زۆر لەبەرچاو ناگێرێت، بەاڵم ڕاســتییەکەی 
ئەوەیە ئامانج لــە توندوتیژیی مەجازی که 
بەشێک له شــەڕی نەرمی دژ بە تاکەکانە، 
تێكدانی باری دەروونیــی چاالکانی کوردە 
کــه ئەو کارە بێگومان هەم دەبێتە هۆکاری 
هەڵە کردن و هەم دەبێتە هۆکاری الوازیی 
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بەرهەمەکان.
 لێرەدا پێویســتە ئاماژەیەکی کورت بە 
جۆرێک توندوتیژیی تەکنیکی بکەین ئەویش 
ئەوەیە که بــە کەم کردنــەوەی خێراییی 
ئینتێرنێت و بە ئاسانی وادەکرێت کە ڕێژەی 
بەکارهێنەرانی ئەو ماڵپــەڕ و بابەتانەی کە 
لە الیەن بزووتنەوەی کوردستانەوە بەرهەم 
هاتوون کەم ببێتەوە و ئەوەش شــێوازێک 
لــە سانســۆڕی دیجیتاڵییە و دیــارە ئەو 
باســە ســەرەڕای باســی فیلتێرینگە چون 
فیلتێرینگ بابەتێکــی تایبەتە. جیا لەوەش 
جێگای ئاماژەیە که لە ئێران کەسانێک کە 
ئێران دەکەن،  سەردانی ماڵپەڕی دەرەوەی 
دەبێــت تێچوویەکی زیاتر بدەن، چون هیچ 
بزووتنەوەی کوردستانیش ڕێگە  ماڵپەڕێکی 
نادرێت لەسەر دۆمەینی ئێران بێت کە وایە 
هەموو ئەو کەســانەی ســەردانی ماڵپەڕی 
کوردی دەکەن، بــەدەر لەوەی فیلتێر بێت 

یان نا، دەبێت تێچوویەکی زیاتر بدەن.

مێژوویی،  ژێرخانی  تێکدانی  شەشەم: 
فەرهەنگی و هزری 

لــە پڕۆســەی ســەچەکردندا، بایەخێکی 
تایبەت بە مێژووسازکردن، تێکدانی نۆڕمی 
فەرهەنگی و برەودان بە هزری ئێرانیچێتی، 
وەک ئێرانشاری و ئێرانی کەونارا، دەدرێت. 
لەو بەشــەدا کۆماری ئیسالمی بەردەوام لە 
هەوڵدایە که خودی بزووتنەوەی کوردستان 
وەک ســەرچاوەی نەهامەتییەکانی خەڵک 
دانێت و هــاوکات لەگەڵ ئــەوە بەردەوام 
ئاڵۆزییــەک لــە ڕووداوە مێژوویییەکانــدا 
ساز دەکرێت یان چەواشــەکاری لە نۆڕمە 
فەرهەنگییەکانــدا دەکرێت و گرێ دەدرێ 
بە ئێرانی بوونەوە. کتێبەکانی هووشــەنگی 
تالع و عیرفانی قانعی فــەرد، دوو نموونەی 
بەردەستی مێژووســازی بەدەست کۆماری 

ئیسالمییەوەن.
کۆماری ئیسالمی بەردەوام هەوڵی ئەوە 

دەدات، پێشگیری لەوە بکات کە بزووتنەوەی 
کوردستان دوژمن بۆ خۆی پێناسە بکات. لە 
پزیشــکیدا خاڵێکی بنەڕەتی هەیە ئەویش 
ئەوەیــە: کاتــێ دەکرێــت نەخۆشــییەک 
چارەســەر بکرێت کــه نەخۆشــەکە ئەوە 
قەبووڵ بکات کە ئەو نەخۆشە! جا گرینگیی 
ئەو خاڵە بنەڕەتییەی پزیشکی لە نەخۆشیی 
دەروونیدا دەردەکەوێت. بۆ وێنە کەســێک 
دەستی بشکێ چون دەستی وەک پێشوو کار 
ناکات دان بەوە دادەنێ کە نەخۆشــە، بەاڵم 
نەخۆشــی دەروونی، زۆربــەی ئاماژەکانیان 
زۆر ڕوون نییە. تووڕەیی دەتوانێ نەخۆشــی 
بێت، دەشــتوانێ دۆخێک لە دۆخی ژیانی 
مــرۆڤ بێت. لــە هەمــوو بزووتنەوەیەکدا 
خاڵی سەرەکیی بزووتنەوەکە پێناسەکردنی 
دوژمنە! کاتێ دوژمــن دیار نەبێت، نەتەنیا 
بزووتنەوەکە ناتوانێ شــێوازی خۆی دیاری 
بــکات، بەڵکوو ناتوانێ ئامانجەکانیشــی بە 
ڕوونی دەستنیشــان بکات. لە چەند دەیەی 
ڕابــردوودا، ڕەنگە بە هــۆکاری ئەوەی کە 
خودی خامەنەیی کەســێکی زۆر شــارەزا 
لــە شــەڕی نەرمدایە، کۆماری ئیســالمی 
بەردەوام هەوڵی ئەوەی داوە که بزووتنەوەی 
کوردستان لە پێناسەکردنی دوژمندا تووشی 
هەڵە بکات. ئەو کارە بە شێوازی جۆراوجۆر 
کــراوە. بۆ وێنە زۆرجار دەگوترێ تورکەکان 
دوژمنی کوردن. بۆ ئەو مەبەســتەش دێن 
بابەتی کورد لە پارێزگای ئورمیە باس دەکەن 
و باســی ئەوە دەکەن کە لەوێ زوڵمی دوو 
قات لە کورد دەکرێــت. ئەوە لە کاتێکدایە 
کە دۆخــی کورد لــە پارێــزگای ئورمیە، 
هیچ جیاوازییەکــی لەگەڵ دۆخی کورد لە 
پارێزگای سنە، کرماشان، ئیالم و خوڕەماوا 
نییە. لێرەدا تەنیــا ئامانج ئەوەیە بزووتنەوە 
تووشــی سەرلێشــێواوی لە پێناسەکردنی 
دوژمنــدا بکات. هەڵبەت هــەر لە درێژەی 
ناکۆکییەکانی  بــەردەوام  ئەو پڕۆســەیەدا، 
نێــو بزووتنــەوە زەق دەکرێتــەوە و هەوڵ 
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دەدرێت کــه الیەنەکانی نێــو بزووتنەوەی 
کوردســتان، وەک دوژمنی یەک پێناسەی 
یەکتری بکەن. بۆ وێنە بێ ئەوەی ئامانجێکی 
ڕوون دیــاری بکرێت، کەســانێک بە ناوی 
دڵســۆز دێن باسی شەڕی  نێوخۆیی دەکەن 
و کــە ســەیری بابەتەکەشــیان دەکەین، 
زیاتر لــەوەی بیانهەوێت بابەتێکی مێژوویی 
باس بکــەن، هەوڵ دەدن تاکــی کورد بە 
ڕێگای ڕابردوویەکی تاڵ، تووشــی ترس و 
دڵەڕاوکێ لــە داهاتوو بکەن. دەی جا کاتێ 
تاکی کورد تــرس و دڵەڕاوکێی لە خۆی و 
بزووتنەوەکەی هەبێت، بێگومان یان پشتی 
تێ دەکات و ڕوو دەکاتە دوژمن، یان ئەوەی 
لە لێکدانەوەکانیدا تووشــی هەڵەی گەورە 

دێت.

حەوتەم: تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان
هەرچەنــد تەمەنــی بەکارهێنانــی تــۆڕە 
کۆمەاڵیەتییەکان تەنیا نزیک بە دە ســاڵە، 
بەاڵم بە هــۆی ڕێــژەی بەکارهێنانی تۆڕە 
کۆمەاڵیەتییەکانەوە و هەروەها بەهۆی ئەوەی 
بەرەی گەنج زیاتریــن بەکارهێنەری تۆڕی 
کۆمەاڵیەتین، لە پڕۆســەی سەچەکردندا بۆ 
دوو مەبەســتی سەرەکی تۆڕی کۆمەاڵیەتی 

بەکار دەهێندرێ:
ئا: کۆکردنەوەی زانیاریی تاکەکەسی لە 

ڕێگای تۆڕی کۆمەاڵیەتییەوە.
بــێ: هــەوڵ بــۆ ڕێکخســتنی  تۆڕی 
کۆمەاڵیەتی وەک میدیایەکی گشــتگیر، بە 
مەبەستی باڵوکردنەوەی خواست و ویستی 
خۆیان؛ واتە تۆڕی کۆمەاڵیەتی وەک تۆڕی 

میدیایی بەکار دەهێندرێن.
خاڵــی گرینگی ئەو باســە لێرەدایە که 
کــۆی زانیارییەکانی نێو سۆشــیالمیدیا، لە 
داتابەیســێکی ناوەندیــدا کۆدەکرێتــەوە و 
ئەوەش بووەتە هۆکارێــک بۆ ئەوەی ڕێژیم 
بەئاسانی بتوانێ زانیاریی ورد لەسەر کۆمەڵگا 
و تاکی کورد کۆبکاتەوە و بە مەبەستی خۆی 

بەکاری بێنێ.
لێــرەدا دەبێت ئەوەمــان لەبیر بێت که 
زانیاری هەتــا ئێســتا گرینگترین چەکی 
دەســتی مرۆڤەکانە و ڕوونە کــە هەبوونی 
داتابەیســێکی گــەورە لەســەر کۆمەڵگای 
کوردســتان، بە مانای ئەوەیــە که دەتوانێ 
پڕۆژەی سەچەکردن بە شێوەیەکی ئاسانتر 
بەڕێوە بەرێت. هەڵبەت دەبێت ئەوەشــمان 
لە بیر بێت که بــە هۆی بەرفراوانیی تۆڕی 
کۆمەاڵیەتی، ڕێژیم لە ئێستادا ئەو پالتفۆڕمە 
وەک گۆڕەپانێکی ســەرەکی بــۆ ئامانجی 
خــۆی بەکاردێنێ و هەمــوو ڕەهەندەکانی 
سەچەکردن لە ڕێگای تۆڕی کۆمەاڵیەتییەوە 

باڵو دەکاتەوە.

 پڕۆژەی گورگی برسی
خوێناویتریــن پڕۆژەی ڕێژیم بۆ لەنێوبردنی 
چاالکانی بەرچاوی کورد، »پڕۆژەی گورگی 
برســی«یە. ئەو پڕۆژەیە دەبێت لە شێوازی 
کاری سازمانی KGB بەرانبەر بە چاالکانی 
دژی حکوومەتــی ســۆڤیەت وەرگیرابێ و 
ئامانجی ســەرەکیی ئەو پڕۆژیە ئەوەیە که 
چاالکێک به هــۆی قەیرانەکانی نێو ژیانی 
تاکەکەســی، نەتوانــێ بەرهــەم و بابەتی 

هەبێت.
لەســەرێ باســی ئەوەمــان کــرد کە 
بەشی  گرینگترین  قەڵەم«ەکان  »پێشمەرگە 
بەرخۆدانــی نەرمن و باســی ئــەوەش کرا 
کە شــێوەی شــەهیدکردنی ئەوان لەگەڵ 
شێوەی شەهیدبوونی پێشمەرگەی چەکدار 
جیاوازیــی هەیە. پڕۆژەی گورگی برســی 
لە ڕاستییدا بۆ شــەهیدکردنی »پێشمەرگە 

قەڵەم«ەکان بەکار دێت.
 بە کورتی لە »پڕۆژەی گورگی برسی«دا 
بە ڕێــگای جۆراوجــۆر وەک بەکارهێنانی 
پەرەســتوو، ســازکردنی قەیرانی ئابووری، 
ســازکردنی ترس و دڵەڕاوکــێ بەرانبەر بە 
چارەنووســی بنەماڵە و ... کەســی چاالک 
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هێنــدە لە قەیرانەکانــدا ڕۆچێ که نەتوانێ 
بەرهەمی هەبێت، یان چاالکییەکەی درێژە 

بدات.
لە پــڕۆژەی گورگــی برســیدا، دەزگا 
ژیانی  دەیانهەوێت  ڕێژیم  سەرکوتکەرەکانی 
تاکەکەسیی کەســێکی دیاریکراو بە هەموو 
جۆرێک لەنێو بەرن، هەتا بەرهەمی هزری و 

هونەریی نەبێت.
هەڵبەت پڕۆژەی گورگی برسی تەنیا بۆ 
چاالکانی زیندوو تەرخــان نەکراوە، بەڵکوو 
دەگرێتــەوە.  کۆچکــردووش  نووســەرانی 
کۆماری ئیســالمی بەردەوام لــە هەوڵدایە 
بەناوی »دیوی ڕاســتیی ژیانی نووســەران« 
کۆمەڵێک بوختان بە نووســەرانی بەرچاوی 
کورد بکات و بە ڕێگای ئەوەوە کەسایەتییان 
برینــدار بــکات، هەتــا خەڵــک ڕێــز لە 
فکرەکانیشــیان نەگرێت. کــە وایە گورگی 
نێو ئەو پڕۆژەیە تەنیا گوشــت ناخوا بەڵکوو 

ئێسقانەکانیش دەشکێنێ.
لــە پــڕۆژەی گورگی برســیدا، »تۆڕی 
هادی«، زیاتریــن ڕۆڵ دەبینێ بۆیە لێرەدا 
باســێکی کورت لەســەر »تۆڕی هادی« و 
بابەتی بوختانکردن لە کۆماری ئیســالمیدا 

دەکەین.
ئایەتوڵاڵکانی شیعە بۆ پرسی ئەوەی که 
ئایا تۆمەت هەڵبەســتن بۆ بەرهەڵستەکانی 
کۆمــاری ئیســالمی ڕەوایــە یــان نــا؟!، 
فەرموودەیــەک لــە پێغەمبەری ئیســالم  
دێنەوە که دەڵێــت: »إذا ڕأیتم أهل الریب 
و البدع من بعــدی فأظهروا البرائة منهم و 
أکثروا من سبهم و القول فیهم و الوقیعة و 
باهتوهم کیال یطمعوا فی الفساد فی االسالم 
و یحذرهــم النــاس و الیتعلموا من بدعهم 
یکتب الله لکم بذلک الحسنات و یرفع لکم 

به الدرجات فی اآلخرة«.
واتە: »هەر کات پاش من تاقمی دوودڵ 
و بیدعەتتــان دیت، بــە پانــەوە بێزاریی 
خۆتانیان پێ نیشان بدەن و جنێویان بدەنێ 

و بە خراپە باســیان بکــەن و عەیبەکانیان 
زل کەنەوە و تۆمەتیان لێدەن، هەتا نەتوانن 
ئیســالم لەنێــو بەرن و خەڵکیــش خۆیان 
لــێ ببوێرن و هیچیان لــێ فێرنەبن، خودا 
لە بەرانبەر ئــەو چاکەیەی ئێوەدا حەتمەن 
خێرتان وەڕێ دێنــێ و ئاقیبەت بەخێرتان 

دەکات«.
بەشــێک لە ئایەتووڵاڵکانــی ئێران ئەو 
فەرموودەیــە دەکەن بە بنەمــای پڕۆژەی 
گورگی برســی و فتوای سەر و ماڵ و ژیان 
و ئابڕووی کەســی بەڕهەڵەستکاری خۆیان 

دەدن]١4[.
لــەو پێوەندیــەدا خومەینی لە  هــەر 
نامەیەکــدا کە بــۆ خامەنەییی نــاردووە، 
دەڵێت: »حکوومەتی ئیســالمی کە بەشێک 
لــە ویالیەتی پێغەمبــەرە، لەبەر ئەوەی که 
لە ڕیزی ئەحکامی بنەڕەتیی ئیسالمدایە، بە 
سەر حەج و نوێژ و ڕۆژودا فەرزە«]١5[ بۆ ڕوون 
بوونــەوەی زیاتر دەڵێت: »حاکم]مەبەســت 
دەستەاڵتداری ئیسالمییە[ دەتوانێ مزگەوت 
یان ماڵێک که لەســەر ڕێگایە تێکی بدات، 
یان مزگەوتێک لە کاتی پێویســتدا دابخات 
یان ئەوەی ئەگەر بەداخستن چارەی نەهات 

بیڕووخێنێ«]١6[.
هەر لەو پێوەندیــەدا خومەینی دەڵێت: 
»]حاکم[هــەر ئەرکێــک چ تاعەت بێ و چ 
غەیری تاعەت، مادام دژ بە ئیســالم بێت، 

دەتوانێ پێشێ پێ بگرێت«.]١7[
کــۆی ئەو قســە و فتــوا و تێبینییانە 
وایــان کردووە که ســەر و مــاڵ و ژیان و 
فکر و ئابڕووی  هەر کەســێک کە کۆماری 
ئیسالمی چارەی نەوێت، حەاڵڵ بکرێت]١8[. 
لــەو پێوەندیەدا تۆڕی هــادی گرینگترین 
ڕۆڵ دەبینــێ. تــۆڕی هادی، لە ڕاســتیدا 
پێهکاتەیەکە بۆ باڵوکردنەوەی بوختان و درۆ. 
ئەندامانی ئەو تۆڕە لــە ڕێگای ڕێکخراوەی 
بەســیجەوە هەڵدەبژێردرێن. ئەوان کەسانی 
ئاســاییی نێو کۆمەڵگان. بۆ وێنە کابرایەکی 
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بازاڕی، کارمەند،  شۆفیر تاکسی یا پینەچی 
و ....ئەندامانی ئەو تۆڕە پیک دێنن.کەسانی 

چاالک لەو تۆڕەدا دوو ئەرکیان هەیە:
یەکــەم: هــەواڵ و بــاس و بابەتی نێو 

خەڵک دەبەنەوە بۆ دەزگا ئەمنییەکان.
دووهەم: بوختان و قسەی دڵخوازی دەزگا 

ئەمنیییەکان لەنێو خەڵکدا باڵودەکەنەوە.
بەو شــێوەیە بێ ئــەوەی دەرکەوێ که 
حکوومــەت خوازیــاری بێ ئابــڕوو کردنی 
کەســێکە، ئەو کەســە لەبەرچاوی خەڵک 

ڕەش دەکرێت.

زەختی ئابووری
بــەدەر لە زەختــی ئابووری کــە لە الیەن 
دەســتەاڵتی سیاسییەوە بەسەر کوردستاندا 
ســەپاوە، هەر چاالکێکی کــورد لە الیەن 
دەزگا ئەمنییەکانی کۆماری ئیســالمییەوە 
دەستبەســەر بکرێت، بــەدەر لەوەی چەند 
مانگ و ساڵ زیندانی بۆ دەبڕدرێتەوە، هەتا 
20 ســاڵ دوای زیندانەکەی، مۆڵەتی هیچ 
جۆرە کارکردنێکی )جەواز کســب( نادرێتێ 
و بۆ هەمیشە مافی کارکردن لە دامەزراوەی 
حکوومەتیی نابێت. ئــەو زەختە ئابوورییە، 
دەبێتە هۆکاری ئــەوەی چاالکانی کورد لە 
ژیانی ڕۆژانەیاندا تووشــی قەیــران ببن و 
ڕوونە کاتێک لە ژیانی تاکەکەسی و ڕۆژانەدا 
کەسێک تووشــی قەیران دێت، ئەو قەیرانە 
ڕاستەوخۆ کارتێکەریی لەسەر ژیانی فکری 

و چاالکییەکانی دەبێت.

کۆتایی 
ئەگەر سەیری قسەکانی خامەنەیی بکەین، 
بەردەوام باســی ئەو دەکات که مەترســیی 
»دزەی فەرهەنگی« لەسەر کۆماری ئیسالمی 
هەیــە. هەرچەند ئــەوەی خامەنەیی وەک 
دزەی فەرهەنگــی باســی لــێ دەکات، لە 
ڕاســتیدا دەرئەنجامی ڕوانینی خامەنەیی بۆ 
دەستەاڵتە، بەاڵم کەســێک کە بڕیاردەری 

ســەرەکیی نێــو دەســتەاڵتێکی تۆتالیتێر 
بێت و ئــەو دەســتەاڵتە فەرهەنگ، هزر و 
بیرکردنــەوەی تایبەت بەخــۆی هەبێت و 
ئامانجیشــی ئەوە بێت که ئەو فەرهەنگ و 
هزرە بە هەموو شێوەیەک بەسەر کۆمەڵگادا 
داســەپێنێ، کــە وایە هەمــوو ڕێگایەکش 
دەگرێتە بەر بــۆ ئەوەی فەرهەنگ و هزر و 
بیری جیاواز لەنێوبەرێ و هەر هەوڵەکەشی 

خاوەن گەاڵڵە و ئامانجدارە.
هەر لــەو پێوەندیەدا دەتوانین ئاماژە بە 
شــەپۆلی گیرانی چاالکانی کــورد بکەین، 
هەڵبەت گیرانی چاالکانی کورد لە زستانی 
١٣٩٩دا تەنیــا شــەپۆل لــە پێوەندی بە 
گیرانی چــاالکان نەبووە، بەڵکوو لە ١٣72، 
 ١٣٩8 ،١٣٩6و   ١٣84،١٣87،١٣8٩
شــەش شــەپۆلی پێش ئەو شــەپۆلە بووە 
لە هەموو ئەو ســااڵنەدا چاالکانی کورد بە 
رێژەی زیاتر لە ١00 کەس لەیەک قۆناغدا 
لەالیان دەزگا ســەرکوتکەرەکانی ڕەژیمەوە 

دەستبەسەرکراون.
ئامانجی سەرەکی لەو شەپۆالنە ئەویە:

ئا: تێچووی دەستکەوتەکانی بەرخۆدانی 
مەدەنی هێندە بەرنەســەرێ کە کەس خۆ 
لــەو چاالکییانــە نەدا، واتــە گیرانەکان لە 

چوارچێوەی سەچەکردن دایە.
بێ: بەشــێک لە چاالکانــی کورد ناچار 
بکەن کوردستان بەجێبێڵن و بەشێکی تریش 
ناچار بکــەن که بە دڵســاردی و لەنهێنی 

زیاتردا چاالکی بکەن.
ســێ: لە قۆناغی دەستگیرکردندا، چون 
بەناچار »پێشمەرگە قەڵەم«ەکان زیاتر خۆیان 
پەراوێز دەخەن، دەرفەتی ئەوە دەخوڵقێ که 
»جاش قەڵەم«ەکان خۆیان وەک دەمڕاستی 

کورد نیشان بدەن.
گیرانــی  شــەپۆلەکانی  هەمــوو  دێ: 
چاالکانــی کورد ترســێکی گشــتی لەنێو 
خەڵکی کوردســتاندا ساز دەکات و ئەوەش 
دەبێتە هۆکار بۆ ئەوەی پرســی پێوەندیدار 
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بە کوردبوون زیاتر و زیاتر تاکی کوردی لێ 
بپرینگێتەوە.

بە کورتی و لە رەســتەیەکدا فەرهەنگ، 
بیر و هزری کۆمەڵگای کوردستان لە چاوی 
تۆتالیتاریزمی ئێرانییەوە وەک دژبەر ناسراوە 
و بۆیەش بە شــێوازی جۆراوجــۆر هەوڵی 

سەرکوتکردن و لەنێوبردنی دەدرێت. 
کۆی ئەو باســانەی خرانــە ڕوو، تەنیا 
بەشێک لە پالنی شــەڕی نەرمی ڕێژیم لە 
دژی کۆمەڵــگا و چاالکی کــوردن و ڕەنگە 
ئێســتا بە کورتی بۆتــان ڕوون بێتەوە که 
بۆچی شەجەریان دەتوانێ لە تێروتەسەلیدا 
بــژی و عەبــاس کەمەندی لە هــەژاری و 
دەســتکورتیدا؟! یــان هــۆکاری چییە که 
»کاناڵی تەلەویزیۆنی مهاباد« حەسەن زیرەک 
هەڵدەسەنگێنێ؟!  پاشــایی  مۆڕتەزا  لەگەڵ 
یان لە »کاناڵەکانی تەلەویزیۆنییەکانی سنه و 
مەهاباد« بەرنامە لەسەر زمانی کوردی بەڕێوە 
دەچێت بەاڵم لە »کاناڵە تەلەویزیۆنییەکانی 
کرماشــان و ئیالم« زمانی کــوردی پەڕاوێز 
دەخرێــت؟ یــان بۆچی فاڵن نووســەری 
کورد لەگــەڵ ئــەوەی دەیــان بەرهەمی 
هەیە لە کۆمەڵگای کوردســتاندا نەناسراوە 
و ناتوانــێ ژیانی خۆی هەڵســووڕێنێ؟ یان 
»بی بی ســی« بۆچی دۆســتایەتیی »جەالل 
مەلەکشــا« لەگەڵ »ئەحمەد شاملوو« وەک 
شــانازی بۆ مەلەکشــا بــاس دەکات؟ یان 
کاتێ محەمــەدڕەزا شــەجەریان دەمرێت، 
بۆچی پێشکەشکاری »ئێران ئینترناسیۆناڵ« 
ئەو پرســیارە لە »مامۆستا ناســر ڕەزازی« 
دەکات که کارتێکەریی شــەجەریان لەسەر 
مۆســیقای کوردی چ بووە؟ یان ئەوەی که 
لە میدیای فارســی زمانی دەرەوەی ئێراندا 
بۆچی لە ئاکامدا هەمیشە وا نیشان دەدا کە 
کوردەکان خۆیان ســەرچاوەی نەهامەتی و 
بۆچی کۆمەڵێک  یان  چارەڕەشییەکەیانن؟!. 
بەناو دڵسۆزی کورد پێداگرن لەسەر ئەوەی 
کە تــورک دوژمنی یەکەمی کوردســتانی 

ڕۆژهەاڵتە نەک فارس؟ یان بۆچی بەردەوام 
الیەنە کوردییــەکان لەبەرانبــەر یەکتریدا 

دادەنرێن؟!. 
بــە کورتی دواییــن قســە ئەوەیە که 
کۆمــاری ئیســالمی وەک پێکهاتەیەکــی 
تۆتالیتێر، ســەرەڕای ئەوەی که سامانێکی 
زۆری لەبەر دەستە، زۆر بە ڕوونیش دەزانێ 
چ ئامانجێکــی هەیە و هەموو ســەرکوت و 
داپڵۆســینەکانی بەرنامەداڕێژراوە و لە پێناو 
ئــەو ئامانجەدایــە. هاوکات لەگــەڵ ئەوە، 
لەبیرتان بێت کە کۆماری ئیسالمی لە ئاستی 
ئێراندا لە پێوەندی لەگەڵ نووسەرانی ئێرانی، 
ساڵەکانی 70 هەتاوی بەرنامەی »هویت«ی 
ســاز کرد و تێرۆری زنجیرەییی ڕێکخست، 
کە وایــە دڵنیاش بن لــە پێوەندی لەگەڵ 
نووسەر، چاالک و دلسۆزی کوردیش، دەیان 
گەاڵڵەی مەترســیداری هەیــە و هەر ئێمە 

کەمتەرخەم بووین و لێی  ورد نەبووینەوە.

*.  دۆزاک لە زمانی کوردیدا بەمانای ئەهریمەن دێت.

پەراوێز
1. https://farsi.khamenei.ir/speech�
content?id=31770
2.  https://bit.ly/2Lwxt6Z
3.  https://bit.ly/3txXwMe
4.  https://bit.ly/3tFIEvd
5.
6.  https://bit.ly/36YjZbT
7.  https://bit.ly/2MBVtWy
8.  https://bit.ly/2Mk0rYc
9.  https://bit.ly/3ouKpI0
10.  https://bit.ly/3arom12
11.  https://bit.ly/2MCYbLF
12.  https://bit.ly/3p198Ee
١٣. تەنیــا بۆ ڕوونکردنەوە، »پێشــمەرگە قەڵەم« تەنیا ئەو کەســانە 
ناگرێتــەوە کە لە ڕیزی ڕێکخــراوە سیاســییەکاندان، یان پرس و 
بابەتی سیاســی دەنووسن بەڵکوو هەموو ئەو قەڵەمانە دەگرێتەوە که 
ئەدەبیات، مێژوو، زمان و سیاســەتی کوردســتان لە پێناو خەڵک و 

بزوتنەوەی کوردستاندا دەپارێزن
14.  https://bit.ly/2OeD6rq
15.  https://bit.ly/3aTlJnE

١6.  هەمان 
١7.  هەمان

18.  https://bit.ly/3jybNE9
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