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دامه زرانی کۆماری کوردستان له  چوارچێوه ی ئێرانێکی دێموکراتیکی فیدراڵدا
ژمارە 806

ڕایگەیاند  مــەولــوودی  مستەفا  ــاک  ک
کورد  بزووتنەوەی  خەباتگێڕیی  ئیرادەی 

بە هەڕەشە و سەرکوت بەچۆک دا نایە.
حیزبی  گشتیی  ســکــرتــێــری  جــێــگــری 
ــی کـــوردســـتـــان لـــە وەاڵمـــی  ــرات ــوک ــم دێ
خەرمانانی  ١٥ی  ڕۆژی  هەڕەشەکانی 
هێزە  فــەرمــانــدەی  پــاکــپــوور،  محەممەد 
گوتی:  پاسداران  سپای  ویشکانییەکانی 
بەرپرسانی  کە  نییە  یەکەمین جار  ئــەوە 
ئیسالمی  کۆماری  سەربازیی  و  نیزامی 
هەڕەشە لە هێزە سیاسییەکانی نیشتەجێ 
لە باشووری کوردستان دەکەن و دەکرێ 
سەر  بۆ  هەڕەشە  بە  ناڕاستەوخۆ  ئەمە 
چونکی  دابندرێ.  کوردستانیش  هەرێمی 
ئەوان باس لەوە ناکەن کە لە چوارچێوەی 
ــر لــە هێزە  ــ ــدا زەب ــران ــێ جــوغــرافــیــایــی ئ
دەیانەوێ  بەڵکوو  دەدەن،  نەیارەکانیان 
کوردستاندا  هەرێمی  و  عێڕاق  خاکی  لە 

عەمەلیاتی نیزامی بکەن.
حیزبی  گشتیی  ســکــرتــێــری  جــێــگــری 
بۆ  لێدوانێک دا  لە  کوردستان  دێموکراتی 
هەڕەشەکانی  ئێمە  گوتی:  »کوردستان« 
بــەجــیــددی  ــران  ــێ ئ ئیسالمیی  کــۆمــاری 
کە  ڕادەگـــەیـــەنـــیـــن  و  وەردەگـــــریـــــن 
بەرپرسایەتیی قانوونیی پاراستنی گیانی 
لە  ئێران  کــوردی  سیاسیی  تێکۆشەرانی 

هەرێمی  و  عێراق  حکوومەتی  ئەستۆی 
کوردستانە. دەسەاڵتی سیاسی لەم واڵتە 
پێویستە لە کۆماری ئیسالمیی ئێرانی بوێ 
کە چۆن دەتوانێ ئاوا بێ باکانە هەڕەشە 
بکا،  واڵتەکەیان  سەروەریی  و  خاک  لە 
لە حاڵێکدا پێوەندیی باش و دۆستانەیان 
لەگەڵ یەکتر هەیە و، بەتایبەت کە هێزە 
کوردستان  ــی  ڕۆژهــەاڵت سیاسییەکانی 
لە  دیاریکراوی،  بە  دێموکرات  حیزبی  و 
خاکی عێراق و هەرێمی کوردستانەوە هیچ 
چەشنە کردەوەیەکی سەربازیی ئەوتۆیان 
بە  ئێران  ئیسالمیی  کۆماری  کە  نەبووە 
دابنێ.  خــۆی  ئەمنییەتی  ســەر  بۆ  ــان  زی
هەرێمی  و  عێراق  هەم حکوومەتی  بۆیە 
هاوپەیمان  هێزەکانی  هەم  و  کوردستان 
جیهانی  کۆمەڵگەی  هــەم  و  واڵتـــە  ــەو  ل
دەستدرێژی  بۆ  سنوور  جیدی  بە  دەبێ 
و سنووربەزاندنەکانی کۆماری ئیسالمی 

دابنێن. 
ــێـــوەنـــدی لـــەگـــەڵ کــاریــگــەریــی  ــەپـ لـ
کاک  ئیسالمی  کــۆمــاری  هــەڕەشــەکــانــی 
هەڕەشەکانی  گوتی  مەولوودی  مستەفا 
کۆماری ئیسالمی تەنانەت ئەگەر وەدیش 
بێن، ناتوانن هیچ کاریگەرییەک لەسەر کار 
و چاالکیی هێزە سیاسییەکانی ڕۆژهەاڵتی 
کوردستان دابنێن. بزووتنەوەی سیاسیی 

ــی یــەکــەمــی  ــ ــان ــ ــەر لـــە ڕۆژەک ــ کــــورد ه
ئیسالمییەوە  کۆماری  دەسەاڵتدارەتیی 
ــات و  ــەبـ ــە خـ ــەڵ ئــــەم ڕێـــژیـــمـــە لـ ــەگـ لـ
لە  ڕێژیمە  ئــەم  و  ــووە  ب بەربەرەکانیدا 
ماوەی چوار دەیەدا هێز و چەک نەماوە 
لەسەر کوردی تاقی نەکاتەوە، ڕاستە لەو 
لەسۆنگەی  کــورد  بزووتنەوەی  ماوەیە 
زەبری  ئیسالمییەوە  کۆماری  دەسەاڵتی 
ــبــەران و  ــووە، ڕێ ــەوت ک بــەر  قورسیشی 
ــرۆر کــــراون، چــاالکــە  ــێ تــێــکــۆشــەرانــی ت
بۆمب  بە  ــراون،  ک ئێعدام  سیاسییەکانی 
و  ســەر  ــە  ــراوەت ک هێرشی  تەقینەوە  و 

مووشەک باران کراوە، بەاڵم بزووتنەوەی 
کورد و حیزبی دێموکرات کۆڵیان نەداوە.

حیزبی  گشتیی  ســکــرتــێــری  جــێــگــری 
ئەوە  لەسەر  پێی  کوردستان  دێموکراتی 
هەڕەشەکانی  بــەردەوامــیــی  کــە  داگـــرت 
ئیسالمی  ــاری  ــۆم ک ــی  ــاســداران پ ســپــای 
ڕاست نیشانەی کۆڵنەدان و بەردەوامیی 
هێزە سیاسییەکان لە سەنگەری خەبات و 
تێکۆشان دژی ئەو ڕێژیمە بۆ وەدێهێنانی 
ماف و ئازادییەکانی خەڵکی کوردستانە و 
کورد  بزووتنەوەی  خەباتگێڕیی  ئیرادەی 

بە هەڕەشە و سەرکوت بەچۆک دا نایە. درێژە لە الپەڕەی ٢

 بەبۆنەی سێهەمین 
ساڵوەگەڕی مووشەک بارانی 

قەاڵی دێموکرات

هاونیشتمانانی بەڕێز!
خۆڕاگری  و  خەباتکەر  خەڵکی 

کوردستان!
و  ئێرانی  سیاسییە  الیەنە  و  هێز 

کوردستانییەکان!
و  نێونەتەوەیی  کۆمەڵە  و  کــۆڕ 

نێودەوڵەتییەکان!
ســــێ ســـــاڵ بــــە ســـــەر کـــــــردەوە 
ئیسالمیی  کۆماری  تێرۆریستییەکەی 
ئێران کە بە بەزاندنی سنوورە قانوونییە 
دێموکرات«  »قەاڵی  نێودەوڵەتییەکان 
لە قوواڵیی خاکی هەرێمی کوردستانی 
مووشەکی  هێرشی  ئامانجی  ــردە  کـ
مووشەکییەی  ــارە  ــەالم پ ــەو  ل ــرد.  ــ ڕاب
کۆماری ئیسالمی بۆ سەر کۆبوونەوەی 
دێموکراتی  حیزبی  ناوەندیی  کۆمیتەی 
لە ڕۆژی ١٧ی خەرمانانی  کوردستان  
 ١٦ ٢٠١٨(دا،  سێپتامبری  )٨ی   ١٣٩٧
کە  ــوون  ب شەهید  حیزب  تێکۆشەری 
ڕێبەریی  ئەندامی  لــەوان  کەس  شەش 
بوون  کوردستان  دێموکراتی  حیزبی 
تێکۆشەرانی  لە  لە ٥٠ کەسیش  پتر  و 
منداڵ  و  نێویاندا ژن  لە  کە  دێموکرات 

دەبیندران بریندار بوون.
ــک مـــەبـــەســـتـــی ســـەرەکـــیـــی  ــێ شـ بـ
بەئامانج گرتنی  لە  ئیسالمی  کۆماری 
»کۆبوونەوەی  و  دێموکرات«  »قەاڵی 
دێموکراتی  حیزبی  ناوەندیی  کۆمیتەی 
قورس  زەبرێکی  لێدانی  کوردستان« 
بزووتنەوەی  پەیکەری  لە  کاریگەر  و 
نــەتــەوەیــی و مــافــخــوازانــەی کــورد لە 
ئێران  ئیسالمیی  کۆماری  بــوو.  ئێران 
شەڕکەڕ  فــڕۆکــەی  بــە  پێشتریش  کــە 
کـــۆبـــوونـــەوەی کــۆمــیــتــەی نــاوەنــدیــی 
کردبووە  دێموکرات  قەاڵی  لە  حیزبی 
ئامانج، ئەمجارەشیان بەهێزترین چەکی 
ــە مــووشــەکــی  ــۆی، واتـ ــازیــی خـ ســەرب
کرد  دەکار  پەالمارە  ئەم  بۆ  بالستیکی 
و دواتر لە دانپێدانان و وەئەستۆگرتنی 
لەم  خــۆی  بەرپرسایەتیی  بەڕەسمیی 
ئەم  هــۆکــاری  تێرۆریستییە؛  کـــردەوە 
ــەدژی حیزبی  ــ ل هــێــرشــە ســامــنــاکــەی 
دێموکراتی کوردستانی بۆ ڕەواندنەوە 
مەترسییانە  ئەو  بەرپەرچدانەوەی  و 
ــە ئـــەم حــیــزبــە لــەســەر  گـــەڕانـــدەوە ک
دەسەاڵتەکەیان دروستی کردووە. ئەم 
ئیسالمی  کۆماری  کە  مەترسییانەش 
باسیان دەکا بوونی کاریگەری حیزبی 

دێموکراتی کوردستان ...

  بەیاننامە

خوێنتان هەوێنی وەدیهاتنی ئامانجەکانی گەلێکە

مستەفا مەولوودی: هەڕەشەکانی سپای پاسداران نامان وەستێنن

لە  کوردستان  دێموکراتی  حیزبی  گشتیی  سکرتێری 
دیمانەیەکدا لەگەڵ »کوردکاناڵ« و لە پەیامێکدا ڕوو بە 
کە  داگرتەوە  ئەوە  لەسەر  پێی  جیهان  گشتیی  بیروڕای 
ئەمنیەت و سەقامگیری لە ناوچەی ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاستدا 
کاتێک دەستەبەر دەبێ کە لە ئێراندا نیزامێکی سیاسیی 

دێموکرات و دەروەست لەسەرکار بێ.
ــادی  ــی ــە ســێــهــەمــیــن ســاڵ ــد عـــەزیـــزی لـ ــی ــاک خــال ــ ک
کە  دەکا  لەوە  باس  دێموکرات دا  قەاڵی  مووشەک بارانی 
کە  بێنینەوە  نێودەوڵەتیی  کۆمەڵگەی  وەبیر  دەمانەوێ 
ئێران بەپێی ڕابردووی کردەوەکانی  کۆماری ئیسالمیی 
نێودەوڵەتییەکان  ڕێوشوێنە  و  قانوون  دەروەستی  قەت 
لە  ڕەئیسی  ئیبراهیم  کــاری  ســەر  هێنانە  بە  و  نەبووە 
بەناو هەڵبژاردنێکی مهەندیسی کراودا، کۆماری ئیسالمی 
ناسەقامگیری  و  نائەمنی  هۆی  دەبێتە  جارانیش  لە  پتر 
ناوچەکە  هێمنایەتیی  ئاشتی و  لەسەر  مەترسییەکانی  و 

ئەندامێکی  تێرۆرکردنی  پێوەندییەدا و دوای  لەو  زیاتر دەبێ. هەر 
خۆمان  نیگەرانیی  هەولێر،  شــاری  لە  حیزب  ناوەندیی  کۆمیتەی 
لەسەر زیاتربوونی هەڕەشە و مەترسییە تێرۆریستییەکانی کۆماری 

ئیسالمی بۆسەر حیزبی دێموکراتی کوردستان ڕادەگەیەنین.
ئەم پەیام و دیمانەیە لە الپەڕەکانی نێوخۆی ڕۆژنامەدا باڵو 

بۆتەوە.

خالید عەزیزی: کۆمەڵگەی جیهانی نابێ بێ مافیی خەڵکی ئێران پشتگوێ بخا
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 درێژەی بەیاننامە

 
... لە مەیدانی بەربەرەکانی لەگەڵ ڕێژیم، وێژمانی شوێندانەری ئەم حیزبە لە 
کۆکردنەوە و ڕێکخستنی زەرفییەتی خەباتگێڕیی خەڵکی کوردستان و باوەڕ 
ئامانج و  بە سیاسەت،  بەهێزی خەڵک و کۆمەڵگەی کوردستان  متمانەی  و 

بەرنامەکانی حیزبی دێموکراتی کوردستانە.
ئامانجێکی دیکەی ڕێژیم لەو پەالمارە مووشەکییەی بۆ سەر حیزبی دێموکراتی 
کوردستان تەنانەت بە نرخی بەزاندنی هەموو هێڵە سوورە قانوونی و پڕەنسیپە 
نێودەوڵەتییەکان گەیاندنی ئەم پەیامە بە واڵتانی بڕیاردەری کۆمەڵگەی جیهانی 
کۆماری  بــوو.  تێکدەرانەی  کــردەوەی  و  سەربازی  توانا  پێشاندانی  لەمەڕ 
بوو،  کەڵەکەبووەکان  قەیرانە  نوقمی  واڵتدا  نێوخۆی  لە  کە  ئێران  ئیسالمیی 
و  ناوچەیی  هاوکێشە  لە  ئیمتیازێک  کۆمەڵە  دەستەبەری  لەپێناو  بوو  ئامادە 
جیهانییەکاندا بەئاشکرا پەردە لە سیمای تاوانکارانە، سیاسەتی زێدەخوازانە، 

نێوەرۆکی تیرۆریستی  و ماهییەتی دەستدرێژکارانەی ال بدا.
و  جارێک  هەموو  لە  پتر  کە  دێموکرات  قــەاڵی  مووشەک بارانی  ڕووداوی 
باشتر لەهەر کاتێک ڕوخساری ڕاستەقینە و تێرۆریستیی ڕێژیمی کۆماری 
بزووتنەوە  نەتەوەی کورد و  لەگەڵ  ئەم ڕێژیمەی  ئیسالمی و دوژمنایەتیی 
ڕزگاریخوازییەی ئاشکرا کرد، لە ئاستی جیهانیدا دەنگدانەوەی زۆری هەبوو، 
و باسی ئەو هێرشەی کۆماری ئیسالمی بۆ سەر حیزبی دێموکرات لە خاکی 
عێڕاق لە کۆبوونەوەی شوڕای ئەمنییەتی نەتەوە یەکگرتووەکاندا و لەالیەن 
نوێنەری ئەمریکاوە هاتە گۆڕێ. لەگەڵ ئەوەشدا کە هەم هێزە کوردستانی و 
هەم حیزب و الیەنە سیاسییە ئێرانییەکان لە پێوەندی لەگەڵ ئەم ڕووداوەدا 
هاتنە سەر خەت، بەاڵم بەهێزترین و ڕاشکاوانەترین کاردانەوە بەو جینایەتەی 
کۆماری ئیسالمی، وەاڵمدانەوەی خەڵکی کوردستان بوو. خەڵکی کوردستان 
لە وەاڵمی بانگەوازی حیزبە کوردییەکانی دژبەری کۆماری ئیسالمی لە ڕۆژی 
کەم وێنەدا  و  مانگرتنێکی گشتی  لە  و  بوێرانە  و  ٢١ی خەرماناندا وشیارانە 
»نا«یەکی گەورە و بەهێزی دیکەیان بە ڕێژیم گوت. ئەم مانگرتنە کردەوەیەکی 
مەدەنیی یەکگرتووانە بوو کە لە مێژووی بزووتنەوەی ڕزگاریخوازیی کورددا 
له گه ڵ  که م وێنه    هاوپێوه ندییەکی  و  پشتیوانی  و،  کرا  تۆمار  شانازییەوە  بە 
حیزبی دێموکرات و بزوتنه وه ی سیاسیی کوردستان بوو کە بەحەق دەکرێ 
نوێنگەی خاوه ندارییەتیی گەلی کورد له پرسە ڕەواکەی لەسەر دابندرێ کە 
بزووتنەوەی  سەرکوتی  و  تواندنەوە  سیاسەتی  دەیە  چوار  ناکامیی  مۆری 

سیاسیی کوردی نا بە نێوچاوانی کۆماری ئیسالمییەوە.
سێ ساڵ پاش ئەم ڕووداوە، کۆماری ئیسالمی ئەگەرچی هەروەک جاران لە 
پێکهێنانی کەشی کڕوماتی لە کۆمەڵگە و لە سیاسه تی سه رکوتی بزووتنەوە 
نەیارە  دژی  تێرۆریستییەکان  پیالنگێڕییە  لە  بــەردەوامــیــی  نێوخۆییەکان، 
سیاسییەکانی و؛ هەروەها تێکدانی سەقامگیری و نائەمن کردنی واڵتانی ناوچە 
بەردەوامە، بەاڵم پایەکانی شەرعییەت و بناخەکانی دەسەاڵتداریی پتر لەهەر 
کەشی  توندتربوونی  ســەرەڕای  کوردستانیش  لە  لــەرزە.  کەوتووەتە  کاتێک 
ئەمنییەتی و، بگرە و بەردەی زیاتری ناوەندە ئەمنییەتییەکان، بەاڵم ئەوەی لە 
پاشەکشەدایە وێژمانی کۆماری ئیسالمی و ئەوەی بەردەوام بەرەوپێش هەنگاو 
دەبڕێ جوواڵنەوەی ڕزگاریخوازیی نەتەوەی کوردە. حیزبی دێموکرات و هێزە 
سیاسییەکانی دیکەی کوردستانیش به پشتبه ستن به  پاشخان و فه لسه فه ی 
لە  و،  گۆڕەپانەکەدان  لە  جــاران  لە  شێلگیرتر  کورد  گەلی  خه باتی  سیاسیی 
خەباتی پێشمەرگانە و به هێزکردنی به ستێنی خه باتی مه ده نی و جه ماوه ری 
به دژی ڕێژیم بەردەوامن. لەگەڵ ئەوەشدا بە سەرنجدان بە مەنتیق و عەقڵییەتی 
سیاسی، مێژووی کردەوەکانی کۆماری ئیسالمی و جموجۆڵە بەناو دیپلۆماتیک 
لە هیچ  دڵنیاین کۆماری ئیسالمی  لەو ماوەیەشدا،  ئەمنییەتییەکانی ڕێژیم  و 
بڕگەیەکی مێژووی تەمەنیدا واز لە پیالنگێڕی ئەمنیەتی و کردەوەی تێرۆریستی 
ناهێنێ. بۆیە به  له به رچاوگرتنی بەزاندنی هێڵە سوورەکانی سنووری نێودەوڵەتی 
پێویستە  پێشوودا،  لە  ئێران  ڕێژیمی  لەالیەن  نێودەوڵەتییەکان  پڕەنسیپە  و 
کۆمەڵگەی جیهانی بۆ ڕێگەگرتن لە چەندپات بوونه وه ی جینایه تەکانی جۆری 
١٧ی خەرمانان، پووچەڵ کردنەوەی پیالنە تێرۆریستییەکانی کۆماری ئیسالمی 
و پاراستنی گیانی تێکۆشه رانی سیاسیی کوردی ڕۆژهه اڵت و دژبەرانی دیکەی 
ڕێژیم، سنوور بۆ ڕەفتارە تێکدەرانەکانی کۆماری ئیسالمی دابنێ و هه نگاوی 

به کرده وه به دژی ده ستدرێژییەکانی کۆماری ئیسالمی هەڵێنێتەوە.

خەڵکی خۆڕاگری کوردستان و بنەماڵەی سەربەرزی شەهیدان!
بێرنارد کوشنێر، وەزیری دەرەوەی پێشووی فەڕانسە کە چەند ڕۆژ دوای 
فەڕانسە  گەلی  و  هاوخەمیی خۆی  دەربڕینی  بۆ  خەرمانان  ڕووداوی ١٧ی 
بنەماڵەی  و  ڕێبەری  ئەندامانی  کۆڕی  لە  کرد،  دێموکراتی  قەاڵی  سەردانی 
قوربانییانی ئەم ڕووداوەدا گوتی: »ئێوە بۆ ئەوە نەکرانە ئامانج کە خەباتێکی 
ئێوە الیەنگری  بەڕێوە بردووە، چونکی هەموومان دەزانین کە  توندوتیژتان 
ڕێبەرانی  میراتگری  وەک  چونکی  ئامانج  کرانە  بۆیە  ئێوە  نین.  توندوتیژی 
و  دەبــەن  بەڕێوە  شارستانییانە  و  ئینسانی  سیاسی،  خەباتێکی  شەهیدتان 
پەالمارە  ئەم  ڕاستە  پێشکەوتنخوازن.«  و  دێموکراتیک  پەیامێکی  هەڵگری 
دڕندانەیە پۆلێک له باشترین ئه ندامانی ڕێبه ری و کادر و پێشمه رگەی بەوەجی 
له حیزبی دێموکرات و له بزووتنه وه ی هه قخوازانه ی گه لی کورد  ستاند، بەاڵم 
حیزبی دێموکرات پێی نەچەمی و »کوشنێر« گوتەنی مێرانە و پشت ئه ستوور 
به ئیراده ی ڕێبه ری و فیداکاری و نەسرەوتنی کادر و پێشمه رگه دڵسۆزه کانی 
و پشت قایمیی کۆمەاڵنی خەڵک پشتی ڕاست کرده وه و لە خەباتی سیاسی 
و پێشمەرگانە و پێشکەوتن خوازانەی بەردەوامە، و هەتا گەیشتن بە ئامانجە 

ڕەواکانی گەلی کورد بەردەوام دەمێنی.
کۆماری ئیسالمیی ئێران چوار دەیەیە بۆ بەچۆکداهێنانی بزووتنەوەی ڕەوای 
کورد هەموو چەکێک لە دژی حیزبی دێموکرات و جوواڵنەوەی ڕزگاریخوازانەی 
ڕێبەران  تێرۆری  کوردستان،  میلیتاریزەکردنی  دەکــا.  دەکــار  نەتەوەکەمان 
ناڕەزایەتییە  و  بزووتنەوە  خوێناوی  سەرکوتی  پێشمەرگەکان،  و  کــادر  و 
مەدەنییەکان و پالن و پیالنگێڕیی بەردەوام بۆ دروست کردنی قەیرانی شوناس 
بۆ نەوەی نوێی ئەم گەلە سیاسەتێک بووە کە بەردەوام لەسەری ڕۆیشتووە. 
بەاڵم هەموو کاتێ لەبەرامبەر ئیرادەی مافخوازانە و خەباتی دوورودرێژ و پڕ 
لە سەروەریی کورد و حیزبی دێموکرات کە هەزاران ڕۆڵەی نەتەوەکەمان، 
لەنێو ئەواندا ڕێبەرانی گەورەی وەک پێشەوا قازی محەممەد، د. قاسملوو و 
ئامانجەکانیدا بەخشیوە، بەچۆکدا  پێناوی  لە  گیانیان  د. سادق شەرەفکەندی 
هاتووە. مووشەک تێگرتنەکەی ١٧ی خەرمانانیش نیشانەیەکی دی لە زەبوونی 
و دەستەوەستانیی ڕێژیم لە بەرامبەر ئیمان و باوەڕی گەلی کورد و حیزبی 
دێموکرات بە سەرکەوتن لەو خەباتە ڕەوایە بوو کە هەتا گەیشتن بە ئامانج 

درێژەی دەبێ.
لە سێهەمین ساڵوەگەڕی مووشەک بارانی قەاڵی دێموکرات دا ساڵو دەنێرین بۆ 
ڕوحی بەرزی شه هیدانی سوورخەاڵتمان و په یمانیان لەگەڵ نوێ ده كه ینه وه 
که هه روه ک هەمیشە بە ئیراده و شێلگیری پترەوە له  خه بات دژی کۆماری 
وه دیهێنانی  هه تا  و  ئازادییەکانمان  و  ماف  دەستەبەری  لەپێناو  و  ئیسالمی 

ئاواتی شه هیدان به رده وام ده بین.
حیزبی دێموکراتی کوردستان

ده فته ری سیاسی

ڕابــردوودا  ڕۆژی  چەند  لە  کاناڵ”  ــورد  ]“ک
حیزب  گشتیی  سکرتێری  لەگەڵ  وتووێژێکی 
لەو  عەزیزی  خالید  کــاک  بەڕێز  پێک هێنا. 
بــارودۆخــی  لێکدانەوەی  وێــرای  ــژەدا  ــووێ وت
بەوردی  ناوچە  و  ئێران  کوردستان،  سیاسیی 
ناڕەزایەتی  بزووتنەوەی  الوازەکــانــی  خاڵە 
ئێرانی  ئیسالمیی  کــۆمــاری  دژی  خــەبــات  و 
دەست نیشان کردووە. “کوردستان” پوختەی ئەم 

وتووێژەی بۆ خوێنەرانی ئامادە کردووە.[

ــی  ــەاڵت ــە ڕۆژه کـــاک خــالــیــد دەگـــوتـــرێ ل
نێوەڕاست دا شتی پێشبینی نەکراو گەلێک زۆرە. 
لەم ڕۆژانەشدا گۆڕانکاریی زۆر جیدی لە ئاستی 
ناوچەیە  لەو  واڵتان  سیاسیی  نیزامی  گۆڕانی 
چۆن  ناوچەیە  ئەو  دۆخی  ئێوەی  داوە.  ڕووی 

دەبینن؟ 
ئاڵۆزیی  و  تایبەتمەندی  نێوەڕاست  ڕۆژهەاڵتی 
هاوچەرخ،  مێژووی  لە  ناوچەیە  ئەو  هەیە.  خۆی 
بەتایبەت لە ٥٠ تا ٦٠ ساڵی ڕابردوو چەقی کێشەکانی 
بووە.  نێودەوڵەتی  ئەمنییەتی  کەالنی  سیاسەتی 
وەکوو  کێشەی  کۆمەڵێک  بــووە،  ئەوە  هۆیەکشی 
کێشەی ئایینی، نەتەوەیی، خاک و... لەو ناوچەیەدا 
لە  سەردەمانێک  ماوەتەوە.  چارەسەرنەکراوی  بە 
قۆناغی شەڕی ساردددا، ئەو کێشەیە بە کێشەی 
دیارە  دەکرا.  پێناسە  فەلەستینییەکان  و  ئیسراییل 
بوو،  ئاسان  ئــەوکــات  کێشەیە  ئــەو  مودیرییەتی 
مۆسکۆ.  و  واشینگتۆن  هــەبــوو  جەمسەر  دوو 
بەاڵم ئێستا بەو شێوەیە نەماوە، ئەگەر لە جیهاندا 
ڕۆژهەاڵتی  لە  هەن،  دیکەش  جەمسەری  هێندێک 
ناوچەییش  بەهێزی  دەسەاڵتی  چەند  نێوەڕاستدا 
ئیسالمیی  شۆڕشی  دوای  لــەوانــە  جــیــاواز  هــەن. 
لە  کــەڵــک وەرگــرتــن  و  ئیسالم  مەسەلەی  ئــێــران، 
ئایین لەپێناو سیاسەتدا پرسەکانی ئەو ناوچەیەی 
هیندەی دی ئاڵۆز کردووە. ئەوەش وای کردوە کە 
ئەو کێشەیە چارەسەرنەکراوانە بکەونە نێو بازنەی 
سیاسەتی کەالنی ئەمنییەتیی ناوچە و نێودەوڵەتی 
و  بکرێ  لەسەر  جــۆراوجــۆڕی  کایەی  لەوێدا  و، 
لەو چوارچێوەیەشدا کۆماری ئیسالمی بەشێک لە 

کێشەکانە.

کۆماری  دەوری  و  نەخش  باسی  خالید  کاک 
ئاستی  لە  بۆخۆی  واڵتە  ئەم  کرد،  ئیسالمیت 
لەگەڵ  نێوخۆییشدا  ئاستی  لە  نێودەوڵەتی 
ئــابــووری،  ئەمنییەتی،  کێشەی  کۆمەڵێک 
ئێران  دەستەویەخەیە.  کۆمەاڵیەتی  و  سیاسی 

لەو بارودۆخەدا بەرەو کوێ دەڕوا؟
بۆ ئەوەی بێمە نێو وەاڵمی پرسیارەکەت، دەبێ 
ئێرانی  نەخشەیەدا  لەو  بکێشینەوە.  نەخشەیەک 
قسە  لــێــکــدانــەوە،  ســەر  دێتیە  کــە  ئێرانێک  تــێــدا، 
هەموو  بە  ڕێژیمێک  ئیسالمییە،  کۆماری  لەسەر 
جۆراوجۆری و بە هەموو کێشەکانی خۆی و بەپێی 
هەموو ئەو تایبەتمەندییەکی لە بەڕێوەبردنی واڵتدا. 
فاکتۆرێکی دیکە کۆمەاڵنی خەڵکن کە لە بەرامبەر 
کۆماری ئیسالمیدا جێ دەگرن. فاکتۆرێکی دیکەش 
ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانییە و هەروەها فاکتۆرێکی دیکە 
هاوکێشە نێودەوڵەتییەکانە. هەر چوار فاکتۆرەکەش 
لەسەر  ناڕاستەوخۆیان  و  ڕاستەوخۆ  کاریگەریی 
خەڵک  تێکۆشانی  و  خەبات  ڕەوتی  چەندوچۆنیی 

دژی ئەو نیزامە و داهاتووی ئەم نیزامە هەیە. 
ــە،  لــە فــاکــتــۆری یــەکــەمــدا کــە خـــودی دەســەاڵت
ــەاڵت بــێ ســەرنــجــدان بــە مــافــەکــانــی خەڵک،  دەســ
ــک هــەمــوو  ــی خــەڵ بــێ ســەرنــجــدان بـــە کــۆمــەاڵن
ئەو  ڕابــگــرێ.  خــۆی  کە  ئەوەیە  ستراتیژییەکەی 
لە سەرەتای شۆڕشدا خەڵکێکی زۆری  دەسەاڵتە 

کوردستان.  دەرەوەی  لــە  هەڵبەت  ــوو،  ب لــەگــەڵ 
شەرعییەتی  لە  بـــەردەوام  هەم  ئێستادا  لە  بــەاڵم 
کەم دەبێتەوە، هەم ڕۆژبەڕۆژ ئاڵقەی دەسەاڵتیش 
دەسەاڵتیشدا،  خودی  لەنێو  بۆیە  دەبێ.  داخراوتر 
نەیاران و ڕەخنەگرانی ئەو دەسەاڵتە زۆرتر دەبن. 
خۆی  لەگەڵ  دەورانێک  کەسانەش  ئەو  بەمجۆرە 
بوون. لەپێوەندی لەگەڵ کۆمەاڵنی خەڵکیشدا دەبێ 

لە چەند فاکتەر ورد بینەوە.

قسەکانت.  نێو  دێمە  ببورە  خالید  کــاک 
کۆماری  حاکمییەتی  لەسەر  هــەر  با  جــارێ 
پتر  دەســەاڵت  فەرمووت  بوەستین.  ئیسالمی 
ئەم  نەهایەتەن  ــووە.  ب داخــراوتــر  جــاران  لە 
کەڵەکەبوونی  و  دەســەاڵت  یەک دەست بوونی 
ئەویش  دەبا.  کوێ  بەرەو  واڵتە  ئەم  کێشەکان 
ڕوانگەی  لە  کە  هەڵبژێردراو  سەرکۆماری 
نێودەوڵەتییەوە بۆ ئەوە دەبێ ببردرێتە دادگاە 

و موحاکەمە بکرێ.
خۆیاندا  لەنێو  ڕێــژیــم  یــەک دەســت بــوونــە  ــەم  ئ
قەیرانی  ــەاڵم  ب پرسەکانە.  لەسەر  بــڕیــاردان  بۆ 
لە  هەموویان  و...  کۆمەاڵیەتی  ئابووری، سیاسی، 
جێگای خۆیاندان و ئیدارەی واڵت تەنیا بە دروشم 
بێ مافیی  و  ــەژاری  ه بێکاری،  ئێراندا  لە  ناکرێ. 
خەڵک لەوپەڕی خۆیدایە. بۆیە ئەو دەسەاڵتە، ئەگەر 
پاشەکشە بکا لە بەرامبەر ویست و داخوازەکانی 
کۆمەاڵنی خەڵک لەگەڵ کۆمەڵێک ئاستەنگی دیکەش 
بەرژەوەندیی  لە  ناشتوانێ  دەبێتەوە.  ڕووبــەڕوو 
خۆی  شەرعییەتی  چونکە  بکا،  پاشەکشە  خەڵکدا 
بنەما  بە  ڕەواییەتە  ئەم  و  وەرناگرێ  خەڵکە  لەو 
دەدا.  گرێ  خۆیەوە  ئیدۆلۆژیکییەکانی  و  ئایینی 
بۆیە یەک دەست بوونی نیزام بۆ ئەوەیە کە چۆن بە 
یەک دەنگ و بە یەک ڕوانگەوە بڕیار بۆ کێشەکانی 
ــەرەوڕووی  بـ یەکدەنگ  بە  چــۆن  و  ــدەن  ب ڕێژیم 
دنیای دەرەوە و ناڕەزایەتییەکانی خەڵک لە نێوخۆ 

ببنەوە.

ئەم ڕەوتە هەتا کەی دەتوانێ درێژەی هەبێ؟
ــی دەســەاڵتــی کــۆمــاری  ــی ــەردەوام ــەوە و ب ــان م
کە  هەیە  فاکتۆرە  ســێ  بــەو  پێوەندی  ئیسالمی 
ئــامــاژەم پــێ کـــردن. هــاوکــێــشــەی نــێــودەوڵــەتــی، 

کۆمەاڵنی خەڵک و ئۆپۆزیسیۆن. 

و  فەرمووت  کە  فاکتۆرانەی  ئەو  سەر  دێینە 
بە خەڵک دەست پێ دەکەین. لە ئێستادا خەڵک 
دەتوانن  چــۆن  و  بگێڕن  ڕۆڵێک  چ  دەتــوانــن 
ئاڵوگۆڕ لەو دەسەاڵتەدا پێک بێنن. لە بنەڕەت ڕا 

هەر دەتوانن؟
کۆمەاڵنی  ــەی  ــن زۆری کــە  ئاشکرایە  و  ڕوون 
خەڵک لە ئێران دژی نیزامی کۆماری ئیسالمین. لە 
ئەوە  سەرۆک کۆماریدا  هەڵبژاردنەکانی  تازەترین 
بەتەواوی دەرکەوت، کێشە نێوخۆییەکانش لەو الوە 
کۆمەڵێک  سیستەمەدا  ئەو  لەنێو  بەاڵم  ڕاوەستێ. 
خەڵکی الیەنگریش هەن کە من پێم وایە کەمینەیەکی 
کە  ــەوەی  ئ بەهۆی  چ  و،  ــاوەڕ  ب بەهۆی  چ  کەمن 
جۆراوجۆرەکانی  دامــەزراوە  بە  ڕۆژانەیان  ژیانی 
کۆمەڵە  بەاڵم  دراوە.  گرێ  ئیسالمییەوە  کۆماری 
زۆرەکە یان زۆربەی کۆمەاڵنی خەڵک کە ناڕازین 
و ناڕەزایەتیی دەردەبڕن، لەو چەند ساڵەی دواییدا، 
بەتەواوی نیشانیان داوە لەسەر شەقامن و باجی 
ئەوە  دەدەن.  ناڕەزایەتی دەربڕینەکانیان  و  خەبات 
نەفسی  بە  دەرکەوتووە.  بەتەواوی  کە  ڕاستییەکە 
ناڕەزایەتیی خەڵک، بە نەفسی خۆپیشاندانی خەڵک، 
لەو شارە،  جارێک  لەم شارە  جارێک  کە  ئــەوەی 
جارێک لەسەر ئاو، جارێک لەسەر بێنزین، جارێک 

سیاسی  نیزامێکی  بەوانە  و...  نانی  بێ  لەسەر 
ناڕووخێ، ڕووخانی نیزامی سیاسی پڕۆژەیەکی 
وەکوو  سیاسیی  نیزامێکی  ڕووخانی  سیاسییە. 
جێگرەوە  و  بەدیل  بە  تەنیا  ئیسالمی،  کۆماری 
دەبێ  “نا”،  دەڵێن  بەو  کاتێک کە خەڵک  دەکــرێ. 
شتێکی  دەبـــێ  ــێ”.  ــەڵ “ب بڵێن  دیــکــە  شتێکی  بــە 
خەڵک  خەڵک،  بەنیسبەت  لێرە  یانی  ببینن.  دیکە 
هەموو  ئەو  ســەرەڕای  و،  نەکردووە  درێخییان 
لەسەر  ئیسالمی  کــۆمــاری  زۆرییانەی  و  زوڵــم 

خەت هەن.

سیاسی  پـــڕۆژەی  بە  ئــەوکــارە  فــەرمــووت 
ئۆپۆزیسیۆنە.   پرسی  گرێدراوی  کە  دەکــرێ 
ئۆپۆزیسیۆنی  کرد  باست  کە  نەخشەیەدا  لەو 

ئێستای کۆماری ئیسالمی لەکوێ جێ دەگرن؟
یــەکــەم، هـــەروەک ئــامــاژەم پێ کــرد کۆماری 
ئیسالمی نەیاری زۆرن و، زۆربەی خەڵک ئێران 
باشە  شتێکی  ئــەوە  کە  نیزامەن  ئــەو  موخالیفی 
ڕێژیمە  ــەو  ئ ــەم،  ــ دووی سیاسییەوە.  ڕووی  لــە 
بوون  ئۆپۆزیسیۆن  بــەاڵم  هەیە،  ئۆپۆزیسۆنی 
نییە.  بــەس  بەتەنیا  ئیسالمی   کــۆمــاری  ــەدژی  ل
کێشەی سەرەکیی ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانی لەوەدایە 
دەردی سەرباری  ئەوە  و،  بەدیڵ  بە  نەبووە  کە 
هەموو کێشەکانە لە ئێران. بۆیەشە ناڕەزایەتی و 
خۆپیشاندانەکانی خەڵک لەو مەیدانەدا هەر دێ و 
دەڕوا. لەگەڵ ئەوەدا کاتێک قسە لە ئۆپۆزیسیۆن 
ئیسالمی  کـــۆمـــاری  ئــۆپــۆزیــســیــۆنــی  ــرێ،  ــ دەکـ
گــرووپ  تــاک و  بــە  و  الیــەنــە سیاسی  بــە  تەنیا 
تەحلیلی  و  دیارن  مێدیاکان  لە  زۆرتر  کە  نابینم 
زۆری  بەشی  دەکەن.  ئیسالمی  کۆماری  نیزامی 
ئۆپۆزیسیۆنی کۆماری ئیسالمی لەنێوخۆی واڵتە. 
کاتێکیش ئێمە دێینە خانەی ئاڵترناتیڤ سازی دژی 
بێ  دەرەوە  لە  چاومان  تەنیا  ئەگەر  نیزامە،  ئەو 
زۆر لە هەڵەداین، بۆیە بە سەرنجدان و گرینگیدان 
و  کوردستان  نێوخۆی  بە  ئــێــران،  نێوخۆی  بە 
دەنگە  ئەو  تێ بکۆشین  دەبێ  تــاران  لە  بەتایبەت 
ناڕەزاییانە لەدژی کۆماری ئیسالمی کۆ بکەینەوە. 
لێرە پێویستە کۆدەنگییەک دروست بێ و هەموو 
نەیارانی کۆماری ئیسالمی بەجۆرێک دەبێ بکەونە 
لە  ئۆپۆزیسیۆن  کێشەی  کۆدەنگییەوە.  ئەو  نێو 
و  یەکترییە  لەگەڵ  شەڕەدندووکە  زیاتر  دەرەوە 
هەراوی  متمانەی  ناتوانن  شەڕەدندووکەیەدا  لە 
لە  یان  ڕاکێشن  خۆیاندا  بەالی  خەڵک  کۆمەاڵنی 
لەسەر  سەرنجەکان  نێودەوڵەتییەکاندا  هاوکێشە 
خۆیان کۆ بکەنەوە و بڵێن ئێمە ئاڵترناتیڤی نیزامی 

کۆماری ئیسالمیین. 

کوێدا جێ  لە  دێموکرات  نێوەدا حیزبی  لەو 
دەگرێ؟

ــەو  ــرات ل ــوکـ ــمـ ــی دێـ ــزب ــن حــی ــڕوای مـ ــ ــ ــە ب بـ
لەگەڵ  یەکەم  جــوواڵوەتــەوە.  بەباشی  بارەیەوە 
هــەرە  بەشی  لــەگــەڵ  و  دەرەوە  ئۆپۆزیسیۆنی 
خەت  لەسەر  ئیسالمی  کۆماری  نەیارانی  زۆری 
بووین. دوویەم، بەهەست بە بەرپرسایەتیی میللی 
و کوردانە، لەسەر خەت بووین بۆ بەهێزکردنی 
جوواڵنەوەی مافخوازانەی و مەدەنیی گەلی کورد 
تێ کۆشاوین  ئێمە  سێیەم  ئێران.  کوردستانی  لە 
لەنێو  تاران  لە  و لەمەوبەدواش تێ دەکۆشین کە 
بێ.  دیار  دەنگمان  ئیسالمیدا  کۆماری  دژبەرانی 
بەوە  گرینگیی  دێموکرات  حیزبی  هەمیشە  واتە 
جــۆراوجــۆری  خەڵکی  لەنێو  تــاران  لە  کە  داوە 
غەیرە کورددا مەسەلەی کورد بێتە پێشبەڕۆژەڤ 
بکا. ئەوە ڕێکاری عەمەلەییە کە حیزبی دێموکرات 
ــۆ کــــردووە لـــەمـــەوبـــەدواش لــەســەری  کـــاری ب

بەردەوام دەبێ.

و  سەرنج  ئەو  هەموو  لەگەڵ  خالید  کاک 
کە  هــەن  خەڵکانێک  بــەاڵم  جەنابت  باسەی 
دەرەوە  دنیایی  دەرەوەیــە.  دنیای  لە  چاویان 
دروست کردنی  لە  بگێڕی  ڕۆڵێک  چ  دەتوانێ 

ئاڵوگۆڕ لە دەسەاڵتی کۆماری ئیسالمیدا؟ 
لێرەش لەو هاوکێشەیەدا یان لەو ساتوسەودایەدا 
سیناریۆی  ڕووبــەڕوویــن.  سێناریۆ  دوو  لەگەڵ 
تەبیعەتی  بە  مێژوو  بــەدرێــژایــی  ئێرانە.  یەکەم 
جوغرافیایی  و  سیاسی  مەوقعییەتی  کە  ئــەوەی 
گرینگە،  زۆر  نێوەڕاستدا  ڕۆژهــەاڵتــی  لە  ئێران 
ئێران هەمیشە مەوزووع بووە، جیاواز لەوی کە لە 
تاران کێ دەسەاڵت بەدەستەوە دەگرێ. دوویەم 
لەو سێناریۆیەدا دیسان کۆماری  فاکتۆری دیکە 

خالید عەزیزی: ڕووخانی نیزامێکی دەسەاڵتدار 
پڕۆژەیەکی سیاسییە و ئاڵتێرناتیڤی پێویستە

 بەبۆنەی سێهەمین ساڵوەگەڕی 
مووشەک بارانی قەاڵی دێموکرات
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ئیسالمییە. تەبیعەتی دەسەاڵت لە تاران بەجۆرێک 
دەتوانێ سیگناڵ بدا بە هاوکێشە نێودەوڵەتییەکان لە 
پێوەندی لەگەڵ ئێراندا. سیگناڵی کۆماری ئیسالمی 
نێودەوڵەتی سیگناڵێکە  ناوچەیی و  بە هاوکێشەی 
دەبینین  نەتیجەدا  لــە  و  نیگەرانییە  جێگای  کــە 
بوونەتەوە.  ئیسالمی  کــۆمــاری  بەرهەڵستی  کە 
لەنێو  لە ماوەی ٤٢ ساڵی ڕابردوو  کێشەیەک کە 
و  فارسی  ڕاگەیاندنی  لە  و،  ئێرانی   ئۆپۆزیسیۆنی 
هەیە  ئیسالمی  کۆماری  دژی  بە  فارسیدا  غەیرە 
لە  هەڵە  بە  ئێراندا  لەگەڵ  پێوەندی  لە  کە  ئەوەیە 

هاوکێشەی نێودەوڵەتی گەیشتوون.  

چۆناوچۆن؟ 
دروست  ماف  لەسەر  نێودەوڵەتی  هاوکێشەی 
دروست  حکوومەتەکان  وەالنانی  لەسەر  نەبووە، 
نەبووە، لەسەر جێگیرکردنی دێموکراسی دروست 
نەبووە، هاوکێشەی نێودەوڵەتی لەسەر ئەمنییەتی 
بــووە.  دروســـت  نێودەوڵەتی  کــەالنــی  سیاسەتی 
ڕێسای  و  یاسا  هەزار  دەوڵەتان  نێوان  پێوەندیی 
باسەکانی  و  دێــمــوکــراســی  مــەســەلــەی  و  هــەیــە 
ــە هاوکێشە  ل نــەرم ئــامــێــر  ــەنــی  دیــکــە دەبــێــتــە الی
نێودەوڵەتییەکاندا. ئەگەر ئێران لە پێوەندی لەگەڵ 
ئەمنییەت و سەقامگیریی ناوچە و جیهان مەنتیقی 
و  ئارام بجووڵێتەوە، دنیای دەرەوە هیچ هۆکارێک 
ئێران ڕۆ بچێ. بۆیە بە  نابینێ بۆ ئەوەی لەگژی 
خەڵکی  لەنێو  کە  چاوەڕوانییە  ئــەو  من  بــاوەڕی 
ئەگەر ڕۆژێک  بووە، کە  بە هەڵە دروست  ئێراندا 
بە  قسەیەک  عەڕەبستان  و  ئیسراییل  ئەمریکا، 
پێیان  بکا،  ئێران  لە  هەڕەشەیەک  یان  بڵێن  ئێران 
ئەو  بــووە.  تــەواو  ئێران  کێشەی  ئیدی  ئەوە  وایە 
نێودەوڵەتی  هاوکێشەی  هەڵەیە.  خوێندنەوەیە 
ئیسالمی  کۆماری  ئێران  لە  ناڕوا  ئەوەدا  بەدوای 
بڕووخێ و دێموکراسی دروست بێ. ئەو بەرنامەی 
بۆیە  دەڕوا.  خۆیدا  بــەدووی شتی  و  هەیە  خۆی 
خەڵک  کــۆمــەاڵنــی  دیسانەکە  ســیــنــاریــۆیــەدا  ــەو  ل
لەنێوخۆی واڵت و ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانن کە دەبێ 
و  بکەنەوە  یەکال  ئیسالمی  کۆماری  چارەنووسی 
یارگیری  نێودەوڵەتیدا  هاوکێشەی  لە  تێ بکۆشن 
دەبێ  ئیسالمی  کــۆمــاری  دەڵێن  کاتێک  و  بکەن 
بگرێتەوە،  جێگای  کێ  ئەدی  دەڵێن  پێیان  و  بڕوا 
لە  هەبێ.  ئاڵترناتیڤ  و  وەاڵم  بەڕونی  ئــەوە  بۆ 
و  بەتااڵیی  نابێ  جیهانییەوە  کۆمەڵگەی  ڕوانگەی 
بۆشایی دەسەاڵت دروست ببێ، چونکی لە دنیای 
دروست  نیگەرانی  دەســەاڵت  بۆشایی  سیاسەتدا 
تۆ  و  مــن  وەک  نــێــودەوڵــەتــی  کۆمەڵگەی  ــا.  دەکـ
سەیری ئێران ناکەن و مەسەلەی مافی پێکهاتەکانی 
ئێران لەو هاوکێشانەدا زۆر دەور نابینێ و واڵتان 
حیزبی  لــەبــەرچــاوە.  خۆیان  بەرژەوەندییەکانی 
دێموکرات لەو پێوەندییەدا لەسەر ئەوە ڕۆیشتووە 
کە بە کۆمەڵگەی جیهانی بڵێ کێشە ئێران کێشەی 
ئەتۆمی و بەرجام نییە و هەتا کۆماری ئیسالمی 
هەبێ ڕێژیم ئەو بابەتە بە بارمتە دەگرێ بۆوەی 
بۆ  و  بکا  سەرقاڵ  پێوە  نێودەوڵەتیی  کۆمەڵگەی 
پێ  دێموکراسیی  و  مافەکانی  پرسی  کە  ئــەوەی 
بخاتە پەراوێزەوە. کێشەی ئێران، کێشەی نێوخۆییە 
و هەمیشەش حیزبی کوردستان گوتوویەتی هەر 
یان  شەڕ  بە  بێ،  دروســت  ئێراندا  لە  ئاڵوگۆڕێک 
ئاشتی -کەهیوادارم هیچ کاتێک شەڕ نەبێ و شەڕ 
بە ڕێگا چارەی کێشەی میللەتەکان نابینین- ئەگەر 
لە  کورد  تێکۆشانی  و  خەبات  و  کورد  مەسەلەی 
ئارامی  و  ئەمنییەت  واڵتە  ئەم  نەبیندرێ،  ئێراندا 
پارچەکانی  لە  چۆن  هــەروەک  نابینێ.  بەخۆیەوە 
دیکە دا مەسەلەی کورد بۆتە دەرفەت، لە داهاتووی 

ئێرانیشدا دەتوانێ دەرفەت بێ نەک هەڕەشە.  

کاک خالید هەموومان دەزانین لەم سااڵنەی 
چوون،  بەرەوپێشتر  و  گۆڕاون  خەڵک  دواییدا 
دەکــەن،  نوێ  قسەی  و  ــۆڕاون  گ ئۆپۆزیسۆن 
لەگەڵ  نیسبییش  هاوپێوەندییەکی  هەروەها 
شەقام هەیە. دیارە جیهان و هاوکێشە ناوچەیی 
خەڵک  کورتی  بە  گۆڕاون.  دەوڵەتییەکانیش  و 
سەر  ئیسالمیدا  کۆماری  بەسەر  دەتوانن  چۆن 

بکەن؟
دیکتاتۆری  تەمەنی  لــەبــنــەڕەت ڕا  هــەر  دیـــارە 
کردنەوەی  کەمتر  و  نییە  زۆر  ئیستبدادەکان  و 
ئەمن  فاکتەرێکە.  چەند  گرێدراوی  تەمەنەش  ئەو 
نامێنی،  ئیسالمی  کۆماری  نیزامی  کە  گەشبینم 
چەند  ڕووداوە  ئــەم  ناکەم  ئــەوە  پێشبینی  بــەاڵم 
چونکی  دەخایەنێ،  دیکە  ساڵی  چەند  یــان  مانگ 
بۆ  خەڵکن.  کۆمەاڵنی  خــودی  سەرەکی  فاکتەری 
کار.  ســەر  دێتە  تاڵیبان  ئەفغانستان  لە  نموونە 
نییە،  نێودەوڵەتی  هاوکێشەیەکی  بەرهەمی  تاڵیبان 
تاڵیبان  دروســت بــوونــی  هۆکارەکانی  لە  بەشێک 
دەگەڕێتەوە سەر کولتوور و فەرهەنگ و ئایین لە 
ئەفغانستان. هەتا کەی لە ئێران ئایین و کولتوور 

لە  تاقمێک  ــدی  ــەرژەوەنـ بـ لەپێناو  فــەرهــەنــگ  و 
دەسەاڵتدا کەڵکی لێ وەربگیردرێ، هەموو شتێک 
ئیسالمی  کۆماری  ڕووخانی  ئەوەیە.  گرێدراوی 
ئیستبدادیی  و  ئیدئۆلۆژی  حکوومەتی  عەمەلییە. 
جۆراوجۆر هەبوون کە ڕووخاون و تێکچوون. لە 
ئیدئۆلۆژی کۆمۆنیستییەوە بگرە هەتا دیکتاتۆریی 
سەردەمانێک  ئایینیش.  واڵت  هێندێک  لە  نیزامی، 
هەموو  لە  هەبوو  ڕەهای  دەسەاڵتی  مەسیحییەت 
ئــاداری  و  گەیشتێ  ڕێنێسانس  بــەاڵم  ئــورووپــادا، 
بەسەر پاداری نەهێشت و هەموو شتێکی گۆڕی. 
مەبەستم ئەوەیە ئەو ئاڵوگۆڕانە ڕوو دەدەن، بەاڵم 
ڕەنگە لە ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست و ئێران کاتی بوێ.

چ شتێک خێڕایی دەدا بەو ئاڵوگۆڕانە؟
گوفتومانێکی  کــە  ئـــەوە  شتێک  هــەمــوو  پێش 
مەعقووڵ و مونعەتیف دروست بێ و هەموو پێکهاتە 
و فرەییەکانی ئێران بە کورد، فارس و ئازەری و... 
الیەنە جۆراوجۆرەکانی دیکەی کۆمەڵگەی ئێران بە 
شیعە و سوننیە و یارسان و، بە هەموو بۆچوونە 
سیاسییەکان، بە ئەحزابی کوردی و غەیرە کوردی، 
میللی  ئــەوانــەی  چ  هەیانە  کە  بۆچوونێک  بەهەر 
مەزهەبی و چ ئەوانەی سێکۆالر یان نەتەوەیی بیر 
دەکەنەوە بە چەپ و ڕاست خۆیانی تێدا ببیننەوە 
ــەوەش شتێکی  ئ بــێ.  ئــەو کۆدەنگییە دروســت  و 
لە  ئێران  لە  گۆڕانکارییەکان  نییە،  عەمەلی  غەیرە 
ماوەی سەد ساڵی ڕابردوودا زۆر شتی بەخۆیەوە 
بۆ  گەشبینییە  ئەو  بەاڵم  گەشبینم،  من  جا  دیــوە. 
حیزبێکی سیاسی نابێ لە حاڵەتی قسەدا بێ. دەبێ 
بە کردەوەش کاری بۆ بکا و ئێمە وەکوو حیزبی 
دێموکرات کاری باشمان بۆ ئەو مەبەستە کردووە.

بارودۆخی  بۆ  لێکدانەوەتان  و  خوێندنەوە 
سیاسیی ئێستای ڕۆژهەاڵتی کوردستان چییە؟ 

ڕۆژهــەاڵتــی  بڵێم  دەتـــوانـــم  ــەوە  ــی ــەڕاشــکــاوی ب
کوردستان جیاوازە لەگەڵ شوێنەکانی دیکەی ئێران 
وجیاوازییەکەشی دەگەڕێتەوە سەر چەندین هۆکار. 
یەکەم، ئێمە پرسێکی کوردایەتی و مافخوازانەمان 
ئــارەزوومــان  ئێرانیش  شۆڕشی  دوای  لە  هەیە. 
دەکرد ئەو پرسە بە دانوستان چارەسەر کرابا کە 
تێکۆشانی  و  خەبات  ئێمە  بۆیە  نەکرا.  چارەسەر 
خۆمان بەردەوام بردۆتە پێشێ. کۆماری ئیسالمی 
دژبــەرانــی خۆی  ڕابـــردوودا هەموو  لە ٤٠ ساڵی 
تەقریبەن بەشێوەی مەیدانی لەنێو بردووە، کۆماری 
ناوچەدا کێشە بۆ دوڵەتانی دراوسێ  لە  ئیسالمی 
کێشەیەک  جــێــگــایــەک  ــەهــەر  ل و  ــا  دەکـ دروســــت 
تێدا  ئیسالمیی  کۆماری  شوێن پێی  دەتوانی  هەبێ 
ئێستا  تا  ئێران  کوردستانی  لە  بەاڵم  ببینییەوە؛  
بێنێ.  بــەچــۆکــدا  ــە  ــەوەی جــوواڵن ــەو  ئ نەیتوانیوە 
لە  مەدەنی،  و  جەماوەری  لە شکڵی  کورد  پرسی 
ئیالم و کرماشانەوە بگرە هەتا  سنە و ورمی و 
کوردەکانی تاران و خوراسان ، ئیدی پرسی ئەو 
نەتەوەیە بۆتە ئەمری واقیع و حاشای لێ ناکرێ. 
حیزبەکانی  دژی  ئیسالمی  کــۆمــاری  کە  ئــەوەی 
ڕۆژهەاڵتی کوردستان بەتایبەت حیزبی دێموکرات 
دەجووڵێتەوە، مووشک بارانمان دەکا، بە تەقینەوە 
هەوڵی  ــا،  دەبـ لەنێو  کــادرەکــانــمــان  لــە  کۆمەڵێک 
ئورووپا  لە  دەرەوە  لە  لێرە  دەدا،  تێرۆریستیی 
کە  ئەوەیە  هۆکارەکەی  ڕێک  جێگایک  هەموو  لە 
ئەم  مودیرییەت کردنی  توانای  دێموکرات  حیزبی 
لەگەڵ  بە هەماهەنگی و هاوکاری  جوواڵنەوەیەی 
یەکەم  دەبــێ  کــورد  ئێمەی  هەیە.  دیکە  خەڵکانی 
کورد  پرسی  و  کوردستان  تایبەتمەندییەی  ئەو 
زیاترمان  بەردەنگی  ئەوەی  بۆ  بپارێزین، دوویەم 
لەگەڵ  بــاش  مەنتیقیی  پێوەندییەکی  دەبــێ  هەبێ 

خەڵکی غەیرەکورد لەم واڵتەدا دروست بکەین.

بەپێی ئەوەی دەفەرمووی کوردستان جیاوازە 
و تایبەتمەندیی خۆی هەیە، ئەدی ئەرکەکانی 

خەڵک چین و چییان لەسەرشانە؟
پێش هەموو شتێک با بڵێم کە فەلسەفەی حیزبی 
جەماوەرییە.  و  مەدەنی  فەلسەفەیەکی  دێموکرات 
ئـــەم حــیــزبــە چــەنــد مــانــگ بـــوو دامـــەزرابـــوو کە 
کرد،  دروست  چیی  بە  کرد،  دروست  حکوومەتی 
نیزیک  ئــەوە  خەڵک،  ڕێکخستنی  و  جــەمــاوەر  بە 
٧٦ ساڵ پێش ئێستا کە بە بەراورد لەگەڵ ئێستا 
یەکجار جیاوازە. ڕادەی خوێندەواری، لە مەیداندا 
نەتەوایەتیی  هەستی  و  سیاسی  شعووری  بوون، 
ئێستای کورد دەیان قات لەو سەردەم لەسەرترە و 
مەسەلەی کورد بۆتە بابەتێکی نێودەوڵەتی. بەاڵم 
چ شتێک ئەوانەی وا لێ کردووە، هەر ئەو خەباتە 
واڵتدا  ێوخۆی  لەن  کە  بەربەریینە  جەماورەییە 
هەیە. بەاڵم چۆن دەکرێ ئەوە باشتر درێژە بدرێ؟ 
لە  زۆری  پسپۆڕییەکی  ئیسالمی  کۆماری  نیزامی 
بەئەمنییەتی  و  ناکۆکی  و  کێشە  دروست کردنی 
لە  هەیە.  گرژی نانەوەدا  و  شتێک  هەموو  کردنی 

لــە هەموو  ــی  مــەدەن چــاالکــانــی  نــێــوخــۆی واڵت 
چاکیش  ئینسافەن  و  خەتن  لەسەر  بــوارەکــانــدا 
کار دەکەن، باجیشیان داوە و ئێمە وەک حیزبی 
دەکەین.  پێوە  شانازییان  هەمیشە  دێموکرات 
یانی توانیوایانە لە بەرامبەر کۆماری ئیسالمدای 
بەرنە  خۆیان  خەباتی  جــۆراوجــۆر  شێوازی  بە 
لە  تێ بکۆشن  ئەوان  کە  ئەوەیە  بابەتەکە  پێشێ. 
ڕەوتی کار و چاالکیی خۆیاندا، بیانوو نەدەن بە 
جموجۆڵە  و  خەبات  ئەو  کە  ئیسالمی  کۆماری 
لەو  و  بکا  بەئەمنییەتی  لــێ  جــەمــاوەریــیــەیــان 
هونەرە  زۆر  بکا.  سەرکوت  زیاتریان  ڕێگەیەوە 
لە کاری سیاسی و جەماوەریدا، زۆرتر بمێنیەوە 

لە مەیداندا. 
ئێمە ئەوەیە کە کوردستانی  پێشنیاری دیکەی 
ئێران فەریی زۆری هەیە، جۆراوجۆریی ئایینی و 
پارێزگاکانی  و  لە شار  زاراوەیــی  جۆراوجۆریی 
کــوردســتــان هــەیــە، بـــەاڵم لــە هــەمــوو کاتێک و 
ئێمە  کە  بێ  لەبەرچاو  ئەومان  دەبــێ  شوێنێکدا 
ــەک مــەســەلــەمــان هــەیــە ئەویش  ــاس و ی ــەک ب ی
کوردستانی  لە  کوردایەتی  و  کــورد  مەسەلەی 
ئێرانە لەپێناو مافەکانی خۆماندا. ئێمە نەتەوەین و 
خەریکی داڕشتنی قەوارەی نەتەوەیی خۆمانین و 
نابێ هیچ شتێک ڕێگە لەوە بگرێ و نابێ بهێڵین 
تێ بخا. سێیەم شت،  کەلێنمان  ئیسالمی  کۆماری 
چاوەدێری  لەژێر  ئێران  کە  ئــەوەی  حوکمی  بە 
نێودەوڵەتی دایە،  کۆمەڵگەی  فۆکووسی  لەژێر  و، 
تێ بکۆشن  جـــەمـــاوەری  و  ــی  ــەدەن م چــاالکــانــی 
و  دەنگدانەوە  جیهاندا  لە  چاالکییانە  ئەو  هەموو 
مەسەلەی  لە  نموونە،  بۆ  هەبێ.  ڕەنگدانەوەیان 
مانگرتنە  دێــمــوکــراتــدا  قــەاڵی  مــووشــەک بــارانــی 
تۆمار  جیهاندا  خەڵکی  زەینی  لە  پڕشکۆیەکەیان 
بــەدژی  بەڵگەیەک  و   نــاڕەزایــەتــی  وەک  و  کــرا 

کۆماری ئیسالمی خۆی دەرخست.
ســەرووی  لە  و  ئــەوانــەدا  هەموو  تەنیشت  لە 
هەموو ئەوانەوە یەکگرتوویی و یەکڕیزیی نێوان 
چاالکانی مەدەنی و سیاسی دەبێ زۆرتر گرینگیی 

بدرێتێ.

باسی یەکڕیزیی چاالکانی سیاسی و مەدەنی 
یەکگرتوویی  ئەدی  دەکەی،  نێوخۆی واڵت  لە 

حیزبەکان چی؟ ئەرکی حیزبەکان چی؟
ئەرکێکە  ــژەی  درێ دێموکرات،  حیزبی  ئەرکی 
کــە لــە یــەکــەم ڕۆژی دامــەزرانــدنــی ئــەو حیزبە 
تێ دەکۆشی  ئــەوەیــە  ئــەویــش  ســپــێــردراوە.  پێی 
سیاسی  عەقڵییەتی  جێکەوتنی  یــارمــەتــیــدەری 
ــاو مــافــە  ــن ــێ ــەپ ل نـــەتـــەوەســـازی  ــی و  ــەدەنـ و مـ
بۆ  تێ دەکۆشی  دوویـــەم  بــێ.  نەتەوایەتییەکان 
ڕۆژهەاڵتی  تێکۆشانەی  و  خەبات  ئــەو  ــەوەی  ئ
غەیرە  لــەگــەڵ  و  هەبێ  بــەردەنــگــی  کــوردســتــان 
کوردەکان پێوەندییەکی باش دروست ببێ. ئەرکی 
پێویستە  کە  شوێنانەی  لــەو  دێموکراتە  حیزبی 
دیــار بێ و ببێ بە دەنــگ و ڕەنــگ و باڵوێزێکی 
ئەو  هەموو  لە  و  کوردستان  ڕۆژهەاڵتی  باشی 
دیکەی  ئەرکی  نەکردووە.  درێغیمان  بوارانەشدا 
نێودەوڵەتی  کۆمەڵگەی  بە  پەیامە  ئــەو  ئەوەیە 
بگەیەنێ کە لە سەردەمێکدا ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست  
ئێران  لە  بونیادگەراییە،  و  ڕادیکالیزم  نوقمی 
ڕێز  کە  دێموکرات  حیزبێک هەیە وەکوو حیزبی 
نێودەوڵەتییەکان  ڕێسا  و  یاسا  و  پڕەنسیپ  بۆ 

دادەنێ.
ــمــوکــرات هـــەروەهـــا پــڕەنــســیــپ و  حــیــزبــی دێ
دیکەی  بەشەکانی  لەگەڵ  ژیرانەی  سیاسەتێکی 
نایهەوێ  و  نەیویستووە  قەت  و  هەیە  کورستان 
ــدا.  ــەوان وەرب ئ لە کــاروبــاری نێوخۆیی  دەســت 
ناخۆشەکاندا  ڕۆژە  لــە  کــاتــدا  هــەمــان  لــە  ــەاڵم  ب
ڕۆژە  داوە  یارمەتیی  و  نەکردووە  لەبیر  ئەوانی 

خۆش و دەسکەوتەکان لەم بەشانەدا زیاتر ببن.
بۆ  هەوڵدان  دێموکرات  حیزبی  دیکە  ئەرکێکی 
وەســەریــەک کــەوتــنــەوەی  پـــڕۆژەی  سەرخستنی 
سروشتییە  و  دێموکراتە  حیزبی  الی  دوو  هەر 
خەڵک  کۆمەاڵنی  یەکڕیزی  دوای  ئێمە  کاتێک 
حیزبە  ــەو  ئ دەبـــێ،  دەکــەیــن  واڵت  نێوخۆی  لــە 
ئەرکێکی  بێ.  پێش قەدەم  بوارەدا  لەو  بۆخۆیشی 
دیکەی حیزبی دێموکرات ئەوەیە ئێمە شەهیدێکی 
دەیان  داوە،  زۆرمان  قوربانیەکی  داوە،  زۆرمان 
ئەوەیە  ئەویش  تێرۆرکراون،  ڕێبەریمان  کادری 
بین.  نەتەوایەتییان  خەباتی  ڕێگای  درێــژەدەری 
بچێتە  بەباشی  ڕێگایە  ئەو  کە  ئــەوەی  بۆ  بــەاڵم 
پێش، دەبێ ڕێبواری زۆرتر بێ و ئەو ڕێبوارانە 
لە ڕۆژە  بوون  ئەوان  نێوخۆی واڵتن و هەر  لە 

خۆش و ناخۆشەکان لەگەڵمان بوون.

کاک خالید سپاس بۆ ئەم درفەتەی پێت داین.
ڕێزتان هەیە و ماندوو نەبن.

دێموکراتی  حیزبی  گشتیی  سکرتێری  عەزیزی،  خالید  کاک 
جیهان  گشتیی  ــروڕای  ــی ب ــە  ب ڕوو  پەیامێکدا  ــە  ل ــان  کــوردســت
تێرۆریستییەکانی  مەترسییە  زیادبوونی  لە  خۆی  نیگەرانیی 
ڕێژیمی کۆماری ئیسالمیی ئێران دەربڕیوە. کاک خالید عەزیزی 
مووشەک بارانی  ساڵیادی  سێهەمین  بەبۆنەی  کە  پەیامەدا  لەو 
ــی  ــی ـــێ چــاوەڕوان ــەوە، دەڵ ـ ــردووەت ـــاڵوی کـ ــرات” ب ــوک ــم ــەاڵی دێ ـ “ق
مامەڵە  ڕەوتی  لە  کە  هەیە  نێودەوڵەتی  کۆمەڵگەی  لە  ئەوەمان 
و  نەتەوە  مافی  ئێراندا  ئیسالمیی  کۆماری  لەگەڵ  سازانیان  و 
کوردەکان  ــەوان  ل یەک  و  واڵتە  ئەم  دیکەی  جۆراوجۆرییەکانی 

لەبەرچاو بگرن.

دێموکراتی  حیزبی  گشتیی  سکرتێری  پەیامی  ــی  دەق
کوردستان:

بۆ بیروڕای گشتیی جیهان!
)٨ی  ــان  ــان خــەرم ١٧ی  ڕۆژی  ــە  ل و  ئێستا  پێش  ــاڵ  س ســێ 
کرایە  ــان  کــوردســت دێموکراتی  حیزبی  ٢٠١٨(دا  سێپتامبەری 

ئامانجی هێرشێکی مووشەکیی کۆماری ئیسالمیی ئێران. 
لەو پەالمارە کە لە مێژووی کردەوە تێرۆریستییەکانی کۆماری 
ئیداری  شوێنی  نەبیندراوە،  وێنەی  نەیارانیدا  لەدژی  ئیسالمی 
مووشەک باران  کوردستان  دێموکراتی  حیزبی  بەڕێوەبەریی  و 
دێموکراتی  حیزبی  تێکۆشەری   ١٦ کوژرانی  هێرشە  ئەم  ــرا.  ک
ئەندامی ڕێبەریی حیزب بوون،  لەوان  لێ کەوتەوە کە ٦ کەس 
هەروەها زیاتر لە ٥٠ کەسیشی بریندار کرد. ئەم هێرشەی سپای 
پاسداران وەاڵمدانەوە بە خەبات و مافخوازیی کورد و دژکردەوەی 
کۆماری ئیسالمی بە ناڕەزایەتییەکانی خەڵک لە کوردستان بوو، 
لە چوار دەیەیە وەک  سیاسەتی سەرکوت و کوشتن کە زیاتر 

تەنیا وەاڵم لە بەرانبەر داخوازییەکانی خەڵکدا گرتوویەتە بەر.
سپای پاسدارانی کۆماری ئیسالمیی ئێران دوای ئەم کردەوە 
بەرپرسایەتیی  شانازییەوە  بە  و  دەسبەجێ  تێرۆریستییە 
هێرشەکەی گرتە ئەستۆ. ئەم کردەوە تێرۆریستییە کە بەزاندنی 
سنوورە ئەخالقییەکان و پێچەوانەی هەموو یاسا نێودەوڵەتییەکان 
بوو، لەالیەن کۆڕۆکۆمەڵە ئێرانی و نێونەتەوەییەکانەوە مەحکووم 
کرا و، لەالیەن نوێنەری ویالیەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکاوە لە 

کۆبوونەوەی شوڕای ئەمنییەتدا هاتە بەرباس. 
دەمانەوێ  تڕاژیدیکەدا  ڕووداوە  ئەم  ساڵیادی  سێهەمین  لە 
ئیسالمیی  بێنینەوە کە کۆماری  نێودەوڵەتیی  وەبیر کۆمەڵگەی 
قانوون و  بەپێی ڕابردووی کردەوەکانی قەت دەروەستی  ئێران 
هەڵبژاردنە  تازەترین  دوای  نەبووە.  نێودەوڵەتییەکان  ڕێوشوێنە 
مهەندیسی کراوەکەش بۆ هێنانەسەرکاری ئیبراهیم ڕەئیسی کە 
خەڵکێکی یەکجار کەم بەشدارییان تێدا کرد، کۆماری ئیسالمی 
و  ناسەقامگیری  و  نائەمنی  ــۆی  ه دەبێتە  جارانیش  لە  پتر 
زیاتر  ناوچەکە  هێمنایەتیی  و  ئاشتی  لەسەر  مەترسییەکانی 
ئەندامێکی  تێرۆرکردنی  دوای  و  پێوەندییەدا  لەو  هەر  ــێ.  دەب
نیگەرانیی خۆمان  لە شاری هەولێر،  ناوەندیی حیزب  کۆمیتەی 
تێرۆریستییەکانی  مەترسییە  و  هەڕەشە  زیاتربوونی  لەسەر 
ــان  کــوردســت ــی  ــمــوکــرات دێ حیزبی  ــۆســەر  ب ئیسالمی  ــاری  ــۆم ک

ڕادەگەیەنین. 
دانوستانە  پرسی  کە  ئێستادا  لە  ئێران  ئیسالمیی  کۆماری 
هەوڵ  ــە،  ــارادای ــەئ ل جیهانی  کۆمەڵگەی  لەگەڵ  ئەتومییەکانی 
نێوخۆییەکانی  قەیرانە  پەروەندەیە  ئەم  زەقکردنەوەی  بە  دەدا 
ئەم واڵتە پەردەپۆش بکا و لەوسۆنگەیەوە خەڵک و کۆمەڵگەی 
لە ساڵیادی  و  گوتومانە  پیشتر  ئێمە  گرتووە.  بەبارمتە  ئێرانی 
دیکە  جارێکی  ئیسالمیدا  کۆماری  تێرۆریستییەی  کردەوە  ئەم 
پێی لەسەر دادەگرینەوە کە ئەمنیەت و سەقامگیری لە ناوچەی 
ئێراندا  لە  کە  دەبێ  دەستەبەر  کاتێک  نێوەڕاستدا  ڕۆژهەاڵتی 
بێ.  ــەســەرکــار  ل ــت  دەروەسـ و  ــمــوکــرات  دێ سیاسیی  نیزامێکی 
پڕەنسیپە  و  ڕێوشوێن  بە  قووڵی  ــاوەڕی  ب کە  ئێمەش  حیزبی 
خۆی  سیاسیی  خەباتی  مێژووی  لە  هەیە،  نێونەتەوەییەکان  
هەرگیز  و  ــووە  ب توندوتیژی  دژی  ئیسالمیدا  کۆماری  ــەدژی  ب

تێرۆری بە تێرۆر وەاڵم نەداوەتەوە.
 ئێمە لە ڕەوتی هاوپێوەندی و هاوخەباتیمان لەگەڵ حیزب و 
ئیسالمی،  ئۆپۆزیسیۆنی کۆماری  دیکەی  الیەنە سیاسییەکانی 
بۆ ئاڵوگۆڕ و دروست کردنی ئێرانێکی دێموکراتیک تێ دەکۆشین. 
هاوکات چاوەڕوانیی ئەوەشمان لە کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی هەیە 
کە لە ڕەوتی مامەڵە و سازانیان لەگەڵ کۆماری ئیسالمیی ئێراندا 
مافی نەتەوە و جۆراوجۆرییەکانی دیکەی ئەم واڵتە و یەک لەوان 

کوردەکان لەبەرچاو بگرن.

سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان
خالید عەزیزی

١٤٠٠/٦/١٥

خالید عەزیزی: 
مەترسییە تێرۆریستییەکانی ڕێژیم
 بۆ سەر حیزبەکەمان زۆرتر بوون

ڕووخانی نیزامێکی سیاسیی وەکوو کۆماری ئیسالمی، 
تەنیا بە بەدیل دەکرێ. کێشەی ئۆپۆزیسیۆن لە دەرەوەش 
زیاتر شەڕەدندووکە لەگەڵ یەکترییە و لە شەڕەدندووکەیەدا 
ڕاکێشن  خۆیاندا  بەالی  خەڵک  کۆمەاڵنی  متمانەی  ناتوانن 
لەسەر  سەرنجەکان  نێودەوڵەتییەکاندا  هاوکێشە  لە  یان 
خۆیان کۆ بکەنەوە و بڵێن ئێمە ئاڵترناتیڤی ئەم نیزامەین

لە  کە  ناڕوا  ئەوەدا  بەدوای  نێودەوڵەتی  هاوکێشەی 
ئێران کۆماری ئیسالمی بڕووخێ و دێموکراسی جێگیر ببێ. 
ئەو بەرنامەی خۆی هەیە و بەدووی شتی خۆیدا دەڕوا. بۆیە 
لەو سیناریۆیەدا دیسانەکە ئەوە کۆمەاڵنی خەڵک لەنێوخۆی 
واڵت و ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانن کە دەبێ چارەنووسی کۆماری 

ئیسالمی یەکال بکەنەوە
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لە گێژەڵووکەی ڕەشەوە 
هەتا »سوور«ی خەرمانان

دوای تێرۆری ڕێبەری ناوداری کورد، دوکتور 
عەبدولڕەحمان قاسملوو لە الیەن رێژیمی کۆماری 
لە   - ڕێژیم  کاربەدەستانی  ئێرانەوە،  ئیسالمیی 
سەروو هەمووانەوە ڕێبەری نیزام و سەرکۆماری 
ناوەندە ئەمنیەتییەکان - کە دەرکیان  ئەوکات و 
دێموکراتی  حیزبی  قایمی  و  ــورس  ق پێگەی  بە 
ــان و  ــت ــوردس ــگــەی ک ــە نێو کــۆمــەڵ ــان ل ــت ــوردس ک
شێلگێربوونی لە درێژەدان بە خەبات و تێکۆشان 
بە  بەرانبەر  تێرۆریان  و  لێدان  سیاسەتی  کــرد، 

حیزبی دێموکرات زیاتر لە جاران پەرە پێدا.
حیزب  ــی  ــان ــاک ــارەگ ب و  بنکە  ــی  ــردن ــاران ک ــب ــۆپ ت
ڕێگای  لە  بۆمب  ــەوەی  ــان دان قەندیل،  بناری  لە 
بۆ  هەوڵدان  دێموکرات،  تێکۆشەرانی  هاتوچۆی 
بە  درێــژەدان  و  پێشمەرگەکان  و  ــادر  ک تێرۆری 
لە  بوون  بەشێک  حیزبە،  ئەم  ڕێبەرانی  تێرۆری 
ئیسالمیی  کۆماری  دژی گەلییانەی  سیاسەتی 
ئێران دەرحەق بە بزووتنەوەی کورد لە ڕۆژهەاڵتی 
ــدا بە  ــاوی ــەت ــای ه ــت ــەی حــەف ـ ــە دەی ــان. ل ــت ــوردس ک
بە  تێکۆشەرانی سیاسیی سەر  لە  کەس  سەدان 
زۆربەیان  کە  کوردستان  ڕۆژهەاڵتی  حیزبەکانی 
سەر بە تێکۆشەرانی حیزبی دێموکرات بوون، لە 
ئیسالمیی  کۆماری  دەست وپێوەندییەکانی  الیەن 
کران.  تێرۆر  کوردستان  باشووری  لە  ئێرانەوە 
دێموکرات  حیزبی  دیکەی  سکرتێریکی  تێرۆری 
دوکتور  قاسملوو،  دوکتور  جێگرەوەی شەهید  و 
پایتەختی واڵتی  بێرلینی  لە  سادق شەرەفکەندی 
ئاڵمان لە ٢٦ی خەرمانانی ١٣٧١ی هەتاوی – سێ 
ساڵ دوای تێرۆری دوکتور قاسملوو- نیشانەی 
جەماوەریی  ــفــووزی  ن و  پێگە  لە  ڕێژیم  ترسی 
حیزبی دێموکرات لەنێو خەڵکی کوردستان دا بوو.

حیزبی دێموکراتی کوردستان لە ماوەی نزیک 
خۆیدا  تێکۆشانی  و  خەبات  لە  ــە  دەی هەشت  به 
تێرۆریزمی  ــی  دەســت ــی  ــان ــەک زام قووڵترین  ــه  ک
دەوڵەتیی کۆماری ئیسالمی ئێران بە جەستەیەوە 
دیارە، نەتەنیا بۆ ساتێک لە تێکۆشان و هەوڵدان 
ئامانجه  و  ــســت  وی ــی  ــردن ــەرک ــەب دەســت لەپێناو 
نەتەوایەتییەکانی خەڵکی کوردستان دا نەوەستاوە، 
بەڵکوو ڕۆژ بە رۆژ زیاتر پەرە بە باڵوبوونەوەی 
خەڵکی  کۆمەاڵنی  لەنێو  تێفکرینەکانی  و  بیر 
پێش  ــە  دەی چەند  تا  ئەگەر  دراوە.  کوردستان دا 
له  ئەم حیزبە  پێگەی  نفووز و  ئێستا، حــەوزەی 
پێناسە  کوردستان دا  دیاریکراوی  جوغرافیایەکی 
دەکرا، ئێستا ئەندێشە و ڕێبازی ئەم حیزبە، به 
ڕۆژهەاڵتی  ناوچەکانی  و  پانتایی سەرجەم شار 
کوردستان دا باڵو بۆتەوە. گوتار و سیاسەتەکانی 
حیزبی دێموکرات لەنێو کۆمەڵی کوردەواریدا بۆتە 
فەرهەنگ،  دەربڕین،  لە  ئەساسی  هەرە  بەشێکی 
خەڵکی  ــی  ــی ــەت ــەاڵی ــۆم ک و  ــاســی  ســی ـــاری  ـــت ڕەف
کە  جوغرافیایی  دابڕانێکی  سەرەڕای  کوردستان. 
ئەسڵیی  ژینگەی  و  حیزب  ڕێبەریی  ــوان  ــێ ن ــە  ل
ــەرەڕای  س و،  هەیە  ساڵە  ــان  دەی بۆ  تێکۆشانیدا 
حیزبه  ئەم  زەینیی  و  فکری  لێکدابڕانی  هەوڵی 
که کۆماری ئیسالمی بە دەیان ساڵە به هەموو 
مایهپووج  تیایدا  و  دەدا  بۆ  هەوڵی  شێوەیەک 
به  ــان  ــوردســت ک ــی  ــمــوکــرات دێ دەرچــــووە، حیزبی 
شێوەی ئۆڕگانی، سیستماتێک و زیندوو ڕۆژانە 

لەگەڵ خەڵک و ژینگەی خۆی لە پێوەندی دایە.
لەگەڵ  ڕۆژ  کە  ڕێژیمێک  بۆ  ئەمانه  هەمووی 
و  واڵت  نێوخۆی  ــە  ل ــووزی  ــف ن و  پێگە  ــە  ل رۆژ 
سەرەڕای  و،  دەبێتەوە  کەم  جیهانیدا  کۆمەڵگەی 
دەستبەسەرداگرتنی سەروەت و سامانی واڵتێکی 
قەیرانەکانی  چارەسەرکردنی  توانای  دەوڵەمەند، 

نییە، جێی شەرمەزاری  و سەرشۆڕییە.
ــران  ــێ ــی ئ ــی ــســالم ــی ــاری ئ ــۆمـ ـــۆ کـ ـــوو ب  کـــەواب
ــارە دروســـت و  ــاچ ــگ ــە ڕێ ــە بیر ل ــرســان ــەرپ ــە ب ک
ساڵە  چــل  ــە  ل ــر  ــات زی و  ــەوە  ــات ــاک ن سیاسییەکان 
وەاڵمی پەیامی ئاشتیخوازانەی حیزبی دێموکراتی 
ســەرکــوت  و  ــرۆر  ــێ ت ــه سیاسەتی  ب ــان  ــوردســت ک

ــێ بە  ــوان ــوازە دەت ــەم شــێ ــە ب ـــەوە و پێی وای دەدات
بهێنێ،  کــورد  پرسی  بە  کۆتایی  خۆی  دڵخوازی 
بەردەوام بوونی لەسەر ئەم ڕێچکە و ڕێبازە ڕەشە 
)درێژەدان بە سەرکوت و تێرۆر( چاوەڕوان کراوە. 
ئەم ڕێژیمە کە زیاتر لە دوو دەیە النیکەم لەسەر 
دەوڵەتدا  واتە  بەڕێوەبەریی واڵت  ئاستی دەزگای 
پێی وابوو به گرتنە پێشی گوتارێکی میانەڕەوانه 
لەگەڵ کۆمەڵگەی جیهانیدا دەتوانێ پێناسەیەکی 
دەرەوەدا  ڕووی  بە  خــۆی  ماهییەتی  لە  جیاواز 
نێوخۆییشدا  ئاستی  ســەر  لە  و  بکا  پێشکەش 
کەراژێک باوێ و بەخۆداچوونەوەیەکی ڕەفتاریی 
ــی خــۆی بکا، به  ــەران ــە خەڵک و دژب ب ــەر  ــب ــەران ب
و  ڕەش  ماهییەتی  لە  نەیتوانی  شێوەیەک  هیچ 
کۆماری  بکەوێتەوە.  دوور  خۆی  تێرۆریستیی 
چووکەترین  نەیتوانێ  نەتەنیا  ئێران  ئیسالمی 
و  هارتر  بەڵکوو  بهێنێ،  پێک  خۆیدا  لە  ــۆڕان  گ
بە  لەسەر درێــژەدان  لە هەمیشە  نابەرپرسانەتر 

سیاسەتی حەزف و تێرۆر بەردەوام بوو.
ئامانجی  وەک   – ــە دا  ــی ــدی ــوەن ــێ پ ـــەم  ل ــەر  ــەگ ئ
ــاســەت و  ــە ســی ــاژە ب ــام ئ ــه – تەنیا  ــان ــەم ــارەک وت
هەڵوێستەکانی بەرانبەر بە خەڵکی کوردستان و 
کارنامەی  بکەین؛  کوردستان  دێموکراتی  حیزبی 
لە جارانە. هەر  ئەم ڕێژیمە ڕەشتر و پرتاوانەتر 
لە ماوەی دە پازدە ساڵی ڕابردوودا کە جموجۆڵی 
ــان  ــوردســت ــکــی ک ــی خــەڵ ــەاڵن ــۆم ــەی ک ــوازان ــخ ــاف م
خۆوە  بە  جەماوەریی  و  مەدەنی  ئاراستەیەکی 
گرتووە، ڕەفتاری دامودەزگاکانی ڕێژیم لە جاران 
توندوتیژتر و دوژمنکارانەترە؛ چاالکانی سیاسی 
سەخت  حوکمی  و  دەکرێن  ڕەشبگیر  مەدەنی  و 
دەرفەت  دەسەپێندرێ،  بەسەردا  درێژماوەیان  و 

ــەڕی  ــەو پ ــان ل ـــی کــوردســت ــۆ الوان ــار ب و هەلی ک
نزمیی خۆی دایە و ئەوانەشی لەڕووی ناچاری و 
بە کۆڵبەڕییەوە  لە سنوورەکان  بێ دەرەتانییەوە 
خەریکن، لەالیەن هێزە ئەمنیەتییەکانەوە دەدرێنە 
بە دەسڕێژی و گیان و ماڵیان لێ دەستێندرێ، 
ــی و  ــگ ــەن ــەره ــی و ف ـ ــەدەن ــە مـ ــی ــی ــاالک ـــــواری چ ب
بەرتەسکتر  ــەڵ  ڕۆژ  ــەگ ل ڕۆژ  ــان  ــەک ــی ــی ــەدەب ئ
ــی شیاوی  ـــادرێ کــەســان ن ــزن  ــی ئ ــەوە و  ــن ــرێ دەک
خۆی بۆ پۆستە ئیدارییەکان خۆی بپاڵێوێ و بە 
ئەنقەست و بەبەرنامە پەرە بە زیاتربوونی کێشە 
کۆمەاڵیەتییەکان دەدرێ و شان بەشانی هەموو 
سەر  ــە  ل ــار  ک سیستماتیک  شــێــوەی  ــە  ب ئەمانە 
تێکدانی  و  کشتوکاڵ  پێشەسازیی  وێران کردنی 

ژێئۆئێکۆنۆمیکی کوردستان دەکرێ.
لەم نێوەدا حیزبی دێموکرات -بەپێی قورسایی 
ئەو زامانەی لە سۆنگەی سیاسەتی تێرۆریزمی 
دەوڵەتیی کۆماری ئیسالمی ئێرانەوە هەڵی گرتووە 
ئاماژەی  هـــەروەک  سەرەکییەکەیه.  ئامانجە   –
ــەوەی پێگە و  ــوون ــب ــووڵ ــدن و ق ــەرەســەن ــرا پ ــێ ک پ
نفووزی ئەم حیزبە لەنێو کۆمەڵی کوردەواری و 
هەروەها شێلگیربوونی لە درێژەدان بە ڕێگایەک 
هەڵوێستەکانی  و  سیاسەت  بەر،  گرتوویەتە  کە 
ــردووە و  ــ ــش ک ــووشــی چــال ت ــاری ئیسالمی  ــۆم ک
بێ هەڵوێست  و  بێ تەفاوەت  بەرانبەری  ناتوانێ 
ماهییەتی  بەپێی  ــە  ک ــرات  ــوک ــم دێ حیزبی  ــێ.  ب
چارەسەریی  لە  باس  ــەردەوام  ب ئاشتیخوازانەی 
کێشەکان لە ڕێگای دانوستان و وتووێژەوە دەکا 
و پەیامەکەی بەرپرسیارانە لەالیەن کۆڕوکۆمەڵە 
تەنانەت  و  وەردەگیردرێ  لێی  جۆراوجۆرەکانەوە 
پەیدا  بۆ  زۆری  بەردەنگی  ئێراندا  خــودی  لەنێو 
ــەم ڕێژیمەی  ئ ــی  ــان ــەدەســت ــارب ک ــان  ــس دی ـــووە،  ب
ــردووە.  ک ــەوە  ــدان واڵم بە  ناچار  و  چالش  تووشی 
واڵمەکانی کۆماری ئیسالمی ئێران بە بزووتنەوەی 
کورد و حیزبی دێموکرات نامەسئووالنه و لەسەر 
بنەمای سیاسەتی حاشالێکردن، ئاسیمیالسیۆن 
و “برخورد سخت و سف” کە هەمان تێرۆریزمە 
حیزبی  ــە  ک قۆناغێکدا  ــە  ل ــە  ــۆی ب ــراوە.  ــ ن بنیات 
پشتیوانی  ــە  ل ــســە  ق ــان  کــوردســت ــی  ــرات ــوک ــم دێ

دەکـــا و  ــی  ــەدەن م ــەی  ــان ــڕۆژی ــەم ئ ــە خەباتێکی  ل
بەدوای خۆیدا  جموجۆڵێکی جەماوەریی مودێرن 
لە  قسە  ــەردەوام  ــ ب پەیامەکانیدا  ــە  ل و  دەهێنێ 
و  ــاران  ت لە  کورد  پرسی  چارەسەریی  و  وتووێژ 
ڕێژیم  کاربەدەستانی  دەکا،  وتوێژەوە  ڕێگای  لە 
لە ژوورە فکرییەکانی خۆیاندا لەبری بیرکردنەوە 
لە واڵمدانەوەیەکی مەسئووالنە بە پەیامی حیزبی 
بۆ  هێرش  و  پیالنگێڕی  لە سەر  کار  دێموکرات، 
هەڵوێستی  و  سیاسەت  داڕشتنی  ناوەندی  سەر 
١٧ی  ڕۆژی  لە  بۆیە  ــەن.  دەک دێموکرات  حیزبی 
خەرمانانی ساڵی ١٣٩٧ی هەتاویدا، کۆبوونەوەی 
دێموکراتی  ناوەندیی حیزبی  کۆمیتەی  وەرزانەی 
سپای  ــەن  ــەالی ل دێموکرات  ــەاڵی  ق لە  کوردستان 
و  کرا  مووشەکیی  هێرشی  ڕێژیمەوە  پاسدارانی 
ئەندامانی  لە  کەس   ١٦ هێرشە دا  ئەم  ئاکامی  لە 
شەهید  حیزب  پێشمەرگەی  و  ــادر  ک و  ڕێبەری 

بوون و بە دەیان کەسی دیکە بریندار بوون.
ئامانجی ڕێژیم لە مووشەک باران کردنی قەاڵی 
دێموکرات و بەئامانجگرتنی کۆبوونەوەی ڕێبەریی 
ا، ئاگاداربوون  حیزب کە وەک خۆیان دانیان پێدان
حیزبی  پێشووی  و  ئەوکات  سکرتیرەکانی  کە 
ــی  ــەک ــاردەی دی ــه  ب کۆتایی هێنان  ــدارە،  ــەش ب ــدا  ــێ ت
مێژوویی بە ناوی حیزبی دێموکرات و لێدان لە 
تێفکرینێکی سیاسی – جەماوەری  عەقڵییەت و 
بەڕێوەبەریەتی.  و  داهێنەر  حیزبە  ئەم  کە  بوو 
کۆتایی  مووشەک بارانه  بەم  ــوو  واب پێیان  ــەوان  ئ
ئێران  کوردستانی  لە  ــورد  ک دەنگ هەڵبڕینی  به 
خۆیان  ــۆڵ  ک ــە  ل گـــەورە  کێشەیەکی  و  دەهێنن 
پێیان  ـــر  دوات ڕۆژ  ســێ  تەنیا  ــەاڵم  ب ــەوە.  دەکــەن
سەلمێنرا کە چ هەڵەیەکی گەورەیان کردووە و لە 

چ خوێندنەوەیەکی بەتاڵدا دەتلێنەوە.
ڕۆژە  ــەو  ئ ــاوی  هــەت ١٣٩٧ی  خەرمانانی  ٢١ی 
ـــان بە  ــی کـــوردســـت ــک ــەڵ ــوو کـــە خ ـ ــە ب ــی ــژووی ــێ م
و  ــان  دوکـ داخستنی  و  ماڵەکانیان  ــە  ل ــەوە  ــان م
جینایەتەی  ــەم  ئ مەحکوم کردنی  ـــڕای  وێ ــازار،  ـ ب
بە  دێموکرات،  حیزبی  لە  پشتیوانییان  و  ڕێژیم 
ئێرانیان  ئیسالمیی  ــاری  ــۆم ک ــی  ــان ــەدەســت ــارب ک
دێموکرات  حیزبی  پێگەی  و  ــاوەڕ  ــروب ــی “ب ــوت:  گ
نیشتمان،  سەربەستیی  ڕێگای  تێکۆشەرانی  و 
ــە  ـــە و مــووشــەک ــەوان(  دای ــ ـ ـــی ئ ــو دڵ ــێ ــەن ــرە )ل ــێ ل

دوورهاوێژەکانی ئەوانی ناگاتێ.”
ــردوودا  لە دە ساڵی ڕاب لە ماوەی کەمتر  تەنیا 
هێرشی  چەندین  کوردستان  دێموکراتی  حیزبی 
تەقینەوەکەی  کە  ســەر  ــە  ــراوەت ک تێرۆریستیی 
یەڵدای  ــەردەم دەرکــی قەاڵی دێموکرات )شــەوی  ب
ساڵی ١٣٩٥( کە لە ئاکامدا ٥ کادر و پێشمەرگەی 
ئاسایشی  ــی  هــێــزەکــان ــە  ل ــەس  ک دوو  و  ــزب  حــی
یەکەمینیان  بوون،  شەهید  کوردستان  هەرێمی 
بوو. لەو ماوەیەدا ناوەندە ئەمنیەتییەکانی ڕێژیم 
مافیای سپای  ــدی  ــان ب ــر  ــات زی ــان  ــووی ــەم ه ــە  ل و 
ئیتالعات  ئیدارەی  ناوەندی  و  ڕێژیم  پاسدارانی 
پیالنی  چەندین  داڕشتنی  به  سپا  ئیتالعاتی  و 
تێرۆر دژ بە تێکۆشەرانی حیزبی دێموکرات کە له 
هێندێکیاندا ئامانجیشی پێکاوە، ڕەوتێکی تازە لە 
لێدان لە حیزبی دێموکراتی کوردستانیان دەست 

پێ کردووە.
شەهیدی  تێرۆری  بە  ساڵەدا  چەند  لەو  وەک 
فەرمانده قادر قادری و تێرۆری شەهید مووسا 
حیزبی  ناوەندیی  کۆمیتەی  ئەندامی  باباخانی، 
بنکە  تۆپباران کردنی  و  کوردستان  دێموکراتی 
لەوانەیە  سەلماندوویەتی،  حیزب  بارەگاکانی  و 
ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی ئێران بتوانێ هێرشی 
زیاتر بکاتە سەر حیزبی دێموکرات و دەست لە 
لێیان تیرۆر بکا، بەاڵم  تێکۆشەرانی بوەشێنێ و 
ئەوەی ئامانجی سەرەکییەتی و پێی گەیشتنی بۆ 
هەتاهەتایە دەبێتە خەون و خەیاڵ، لێدان لە پێگە 
و نفوزی ئەم حیزبه لە نێو دڵی کۆمەاڵنی خەڵکی 
کوردستان و ڕاوەستاندنی لە درێژەدان بە خەبات 

و تێکۆشانه.
کۆمەاڵنی  پشتیوانیی  ــە  ب ــمــوکــرات  دێ حیزبی 
دروســت  سیاسەتی  ئەساسی  لەسەر  و  خەڵک 
تێکۆشانی  و  فیداکاری  و  خۆی  بەرپرسانەی  و 
پێناو  ــە  ل ــازە،  ــب ڕێ ــەم  ئ تێکۆشەرانی  ــی  بــێ وچــان
پیرۆزی  و  ــەرز  ب ئامانجی  بەئەنجامگەیاندنی 
بەرەوپێش  لێبڕاوانە  خەڵکەکەی  و  شەهیدان 

هەنگاو دەنێ و بەردەوام و هەرمانه.

هاونیشتمانیانی خۆشەویست!
کۆمەاڵنی خۆڕاگری خەڵکی کوردستان!

١٧ی  شەممە  ڕۆژی  سەرلەبەیانیی  ئێستا،  پێش  ــاڵ  س ســێ 
خەرمانانی ١٣٩٧ی هەتاوی، کۆماری تیرۆریستیی ئیسالمیی ئێران 
كۆمەڵێك تاوانی دیکەی لە مێژووی پڕ لە تاوان و شوورەیی خۆیدا 
خوڵقاند و بنکەکانی حیزبی دێموکرات و بنەماڵەکانی پەنابەرانی 
ڕۆژهەاڵت لە شاری کۆیەی باشووری کوردستانی دایە بەر هێرشی 
تێرۆریستییەدا  هێرشە  ــەو  ئ ئاکامی  لە  بالێستیک.  مووشەکی 
بەداخەوە ١٦ کەس شەهید و نزیک بە ٤٠ کەسیش بریندار بوون 
کە  دەکەوتن  بەرچاو  وە  منداڵیش  و  ژن  چەندین  نێویاندا  لە  کە 
نیشانی دەدا بۆ کۆماری ئیسالمی جیاوازییەک لەنێو تێکۆشەرانی 
نییە و  ئاسایی کــورددا  سیاسیی کورد و ژن و منداڵ و خەڵکی 

هەموو تاکێکی کورد وەکوو دوژمن سەیر دەکا.
    هاوکات و لە درێژەی تاوانکارییەکانی کۆماری ئیسالمی لە 
نێوخۆی واڵتیشدا ڕێژیم بە لەسێدارەدانی سێ زیندانیی سیاسیی 
شۆڕشگێری سەر بە کۆمەڵە، دەری خست کە ئامانجی لەو تاوانه 
بێنی  بە چۆکدا  نەتەوەی سەربەرزی کورد  کە  ئەوەیە  سامناکانه 
لەو  و  کوردستان  لە  تۆقاندن  و  ــرس  ت کەشی  خوڵقاندنی  بە  و 
ڕێگەیەشەوە چاوترسێن کردنی خەڵکی ئێران و هەموو ناوچەکە، لە 
هێزی سەربازیی کاولکەری خۆی بۆ خوڵقاندنی جینایەت و تاوانی 

دژە مرۆیی بۆ گەیشتن بە ئامانجەکانی کەڵک وەربگرێ.
وابوو  پێی  قیزەونه  تاوانە  كۆمەڵە  بەو  ئیسالمی  کۆماری      
چاوترسێن  کوردستان  ــی  ڕزگــاری ڕێگای  خەباتکارانی  و  خەڵک 
دەکا و ڕەوتی خەبات تووشی ڕاوەستان و نسکۆ دەبێ، بەاڵم نەک 
ئیرادەی  و  یەکگرتوویی  بەڵکوو  نەهات،  بەدی  خەونەی  ئەو  هەر 
کوردستانی  خەباتگێڕەکانی  ڕێکخراوە  و  خەڵک  شۆڕشگێڕانەی 
پتەوتر کرد و ڕیسواییەکی بەرباڵوی لە ئاستی نێودەوڵەتییشدا بۆ 

ڕێژیم بە دوای خۆیدا هێنا کە ڕێژیم چاوەڕێی نەدەکرد.
ــان، خەڵکی  ــان ــەرم خ ڕۆژی ٢١ی  ــەدا  ــی ــدی ــوەن ــێ پ ــەو  ل هــەر      
نیشتمانپەروەرانەدا  و  شۆڕشگێڕانە  هەڵوێستێکی  لە  کوردستان 
و  دووکـــان  و  مانگرتن  ــە  دای ــان  ــی دەســت ــاڵو  ــەرب ب شێوەیەکی  ــە  ب
بازارەکانیان داخست. ئەو هەڵوێستە بۆ جارێکی دیکە بە ڕێژیمی 
نێو  لە  کوردستان  خەباتگێڕەکانی  ڕێکخراوە  پێگەی  کە  سەلماند 
دڵی خەڵکی کوردستان دایە و بە لێدانی چەند بنکە و شەهیدکردنی 
لە سێدارەدانی چەند خەباتكار، تۆزقاڵیک  ڕۆڵە خەباتکارەکانی و 
نابێتەوە  پێگە و هێزی بزووتنەوەی کوردستان کەم  لە ڕەوایی و 
هەمووانەوە  چاوی  لە  ڕێژیم  ئابڕووچوونی  و  ڕیسوایی  تەنیا  و 

ئاشکراتر دەبێت.
خەرمانان،  ١٧ی  کارەساتی  ــەدوای  ـ دواب دیکەوە  الیەکی  لە      
حیزبي  ــەگــەڵ  ل ــاوســۆزی  ه و  پاڵپشتی  ــە  ل ــاڵو  ــەرب ب شەپۆلێکی 
کوردستان  ئاستی  لە  کوردستان  خەڵکی  و  کۆمەڵە  و  دێموکرات 
کۆمەڵگای  ئاستی  لە  ــا  ــەروەه ه و  ناوچەکە  هەموو  و  ئێران  و 
ئاسایشی  ئەنجومەنی  کۆبوونەوەی  لە  تەنانەت  و  نێودەوڵەتی 
بابەتە کەوتە ڕێ  ئەو  لەسەر  یەکگرتووەکان دا  نەتەوە  ڕێکخراوی 
و  شەرم  پەڵەیەکی  بە  بوو  و  بوو  چاوەڕواننەکراو  ڕێژیم  بۆ  کە 
شوورەیی و بەڵگەیەکی حاشاهەڵنەگر بۆ ئەو ڕاستییە کە ڕێژیمی 
بانگەشەکانی خۆی،  پێچەوانەی  بە  و  نییە  متمانە  ئێران جێگەی 
ئامانج لە پەرەپیدانی توانای سەربازی و مووشەکیی ئەو ڕێژیمە، 
و  تیرۆر  و  هێرش کردن  بەڵکوو  خۆپاراستن،  و  ــەرگــری  ب ــەک  ن

کۆمەڵکوژی و تۆقاندنە. 
ــاڵ لە  ــی ت ــک ــەرچــی ڕۆژێ ــەگ ــان ئ ــان ــەرم ــی ١٧ی خ ــارەســات     ک
بیرەوەریی نەتەوەی کورد و ئازادیخوازانی ئێران و جیهاندایە، بەاڵم 
بە خێرایی  پەرچەکرداری شۆڕشگێڕانەی خەڵکی کوردستان زۆر 
هاوسەنگییەکەی پێچەوانە کردەوە و لە ئاستی نێوخۆ و دەرەوەدا 
شکست و سەرشۆڕییەکی گەورەی بۆ ڕێژیم تۆمار کرد و جارێکی 
یەکگرتوویی ڕەمزی سەرکەوتنە  یەکبوون و  دیکە سەلماندی کە 
یەکگرتوویی  و  خەبات  ئیرادەی  ناتوانێ  کاولکەر  هێزێکی  هیچ  و 

نەتەوەی کورد بەچۆکدا بێنێ.
    ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێران لە سێهەمین 
ساڵیادی کارەساتی ١٧ی خەرمانان و سەرکەوتنی ئیرادەی خەڵکی 
کوردستان لە ٢١ی خەرماناندا، وێڕای نوێکردنەوەی پەیمان لەگەڵ 
ڕزگاریی  ڕێگای  شەهیدانی  هەموو  و  کارەساتە  ئەو  شەهیدانی 
کوردستان، پێداگریی خۆی لەسەر بەردەوامبوونی ڕەوتی خەباتی 
کە  دەدا  بەڵێن  و  ڕادەگەیەنێ  کوردستان  خەڵکی  مافخوازانەی 
مافە  پێناوی  لە  یەکجاری،  لووتکەی سەرکەوتنی  بە  گەیشتن  تا 
ڕەواکانی نەتەوەی کورد لە کوردستانی ئێران ماندوویی نەناسانە 
خەبات دەکا و لەو ڕێگا پیرۆزەدا لە هیچ گیانبازی و قوربانیدانێک 

سڵ ناکاتەوە.

ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێران
١٥ی خەرمانانی ١٤٠٠ی هەتاوی

بە مووشەک و سەرکوت
 ئیرادەی خەبات و یەکگرتوویی کورد 

بەچۆکدا نایە

سمایل شەرەفی
)ڕاگەیەندراوی ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێران 

بەبۆنەی سالوەگەڕی کارەساتی ١٧ی خەرمانان(
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لە سەرەتای هاوینی ئەمساڵەوە تا ئیستا ٦٧ کۆڵبەر بە دەستڕێژی 
هێزە چەکدارەکان کوژراون یان بریندار بوون، ١٤٣ کەس بە تۆمەتی 
کوردستان دا  زیندانەکانی  لە  کورد  بەندیی   ١٦ و  گیراون  ئەمنییەتی 

ئێعدام کراون.
به  پێی بانکی زانیاریی ناوه ندی مافی مرۆڤ بۆ ڕۆژهەاڵتی کوردستان 
نیوی هاوینی ئەمساڵدا النیکەم ٦٧ کۆڵبەر و  لە ماوەی دوومانگ و 
کاسبکاری کورد بە تەقەی ڕاستەوخۆ، یان بەربوونەوە لە شاخ بەهۆی 
ڕاوه دوونانی هێزه  چه کداره کانی کۆماری ئیسالمی کوژراون و بریندار 
بوون. لەو ٦٧ کاسبکارە ٥٤ کەسیان بریندار بوون و ١٣ کۆڵبەریش 
کورد  کاسبکاری  و  کۆڵبەر  برینداربوونی ٦٧  و  کــوژران  کــوژراون. 
لە ماوەی سێ مانگی سەرەتای  لە مانگی پووشپەڕ لەحالێک دایە کە 
بەر دەستڕێژ  درابوونە  کاسبکاری کورد  کۆڵبەر و  ئەمساڵیش دا ٥٣ 
کە لەو ٥٣ کۆڵبەرە ١٥ کەسیان کــوژراون و ٣٨ کۆڵبەریش بریندار 
بوون. بەو پێیە ژمارەی ئەو کۆڵبەرانەی لە سەرەتای ئەمساڵەوە تا 
ئێستا کوژراون یان بریندار بوون گەیوەتە ١٢٠ کەس کە ٢٨ کەسیان 
لە ساڵی  کە  باسە  بــوون. شایانی  بریندار  کــوژراون و ٩٢ کەسیش 
ڕابردوو )١٣٩٩(یشدا  ٢٢٨ کۆڵبەر و کاسبکاری کورد بەهۆی تەقەی 
سۆنگەی  لە  بەرزایی  لە  بەربوونەوە  مین،  تەقینەوەی  ڕاستەوخۆ، 
دا  لەدەست  گیانیان  سەرما  لە  ڕەق هەاڵتن  هەروەها  و  ڕاوەدوونــان 
یا بریندار ببوون. لەو ٢٢٦ قوربانییەی ساڵی ڕابردووی هەتاوی ٨٠ 

کەسیان کوژرابوون و ١٤٦ کەسیش بریندار ببوون.
لە ماوەی ئەم دوو مانگ و نیوەدا هەروەها ١٦ زیندانیی کورد ئێعدام 
تۆمەتەکانی  بە  کەسە   ١٦ ئەم  کە  ڕایگەیاندووە  »چاونیوز«  کراون. 
دراون.  لەدار  بەئانقەست  کوشتنی  و  هۆشبەر  مادەی  بە  پێوەندیدار 
دایە  حاڵێک  لە  ئەمساڵ دا  هاوینی  لە  بەندکراوە   ١٦ ئەو  ئێعدام کرانی 
 ١١ ئەمسالیش دا  بەهاری  مانگی  سێ  لە  ڕێژیم  قەزایی  دەزگــای  کە 
لە  ئەو کەسانەی  ژمــارەی  بەوەش  دابــوو،  لەدار  بەندکراوی کوردی 
سەرەتای ئەمساڵەوە تا ئیستا ئێعدام کراون النیکەم ٢٧ کەس بووە. 
)١٣٩٩( دا  ڕابــردووشــدا  ساڵی  لە  ئیسالمی  کۆماری  دادی  ــای  دەزگ
لەوان  دابــوو کە چــوار کەس  لــەدار  کــوردی  بەندکراوی  النیکەم ٤٩ 

بەندیی سیاسی بوون.
ناوەندە ئەمنیەتییەکانی ڕێژیم لە ماوەی دوو مانگی و نیو هاوین دا 
کۆماری  دژی  ئەمنیەتی  چاالکیی  تۆمەتی  بە  کەسیان   ١٤٣ النیکەم 
ئیسالمی و ئەندامەتی، یان هاوکاری کردنی حیزبێکی کوردیی دژبەری 

کۆماری ئیسالمی دەستبەسەر کردووە. 
بەپێی ڕاپۆرتی »چاونیوز« لەو ١٤٣ کەسە ٢٥ کەسیان دادگایی و 
سزای لە سێ مانگ هەتا ١٠ ساڵ زیندان )سەرجەم ٥٣ ساڵ و ١٠ 
کوردیش حوکمی  بەندکراوێکی  و  بەسەردا سەپاوە  زیندانیان  مانگ( 
لە  کوردستان  لە  ڕێژیم  ئەمنیەتییەکانی  ناوەندە  ــێ.  دراوەت ئێعدامی 
وەرزی بەهاریشدا ١٢٦ کەسیان لە بە تۆمەتی چاالکیی ئەمنیەتی و 
سیاسی لە دژی کۆماری ئیسالمی و بەرژەوەندییەکانی ئەو ڕێژیمە 
تا  ئەمساڵەوە  سەرەتای  لە  کەسانەی  ئەو  ژمارەی  بەوەش  گرتبوو، 

ئێستا گیراون ٢٦٩ کەس بووە. 
 ٦٤٠ النیکەم  )١٣٩٩(یـــش  ڕابــردوو  ساڵی  کە  بیرهێنانەوەیە  جێی 
کەس لە خەڵکی ئاسایی و چاالکانی مەدەنی و سیاسی لەالیەن دەزگا 
دژی  لە  سیاسی  و  ئەمنیەتی  چاالکیی  بەتۆمەتی  ئیتالعاتتییەکانەوە 
کۆماری ئیسالمی و بەرژەوەندییەکانی ئەو ڕێژیمە گیرابوون. لەو ٦٤٠ 
کەسەی لە ماوەی ئەمساڵدا دەسبەسەر کراون، النیکەم ١٨٩ کەسیان 
ساڵ   ٢٥ درێژخایەنی  ســزای  هەتا  مانگ  سێ  لە  ســزای  و  دادگایی 
)زیندان سەرجەم ٨٨٢٥ مانگ( و تەنانەت سزای ئێعدامیان بەسەردا 

سەپابوو.
لە  ورمێ  لە  ڕێژیم  ئەمنیەتییەکانی  هێزە  چاونیوز  ڕاپۆرتی  بەپێی 
بە  ئەو شارەیان  پووشپەڕدا کەسێکی خەڵکی  مانگی  نێوەڕاستەکانی 
یەکشەممە،  ڕۆژی  و  کرد  دەستبەسەر  ئەحمەدیان  ڕەحمان  نــاوی 
ڕۆژی  کــردووە.  ماڵباتەکەی  ڕادەستی  تەرمەکەیان  پووشپەڕ  ٢٧ی 
چوارشەممە،  ٢٢ی پووشپەڕیش »ڕێبن  )بێهرووز( ڕەحیمی«، خەڵکی 
سنە و چاالکی سیاسی لە دەورووبەری شاری سلێمانی لە باشووری 
کوردستان تێرۆر کرا. لە درێژەی ئەو کردەوە تێرۆریستییانەدا ڕۆژی 
١٤ی گەالوێژیش مووسا باباخانی، ئەندامی کۆمیتەی ناوەندیی حیزبی 

دێموکراتی کوردستان لە شاری هەولێر تێرۆر کرا.
هەروەها ڕۆژی شەممە ڕێکەوتی ١٦ی گەالوێژ بە هۆی دەمەقاڵەی 
چەند کەسێکی تورک و کورد لە شاری نەغەدە شەڕ و هەڵپرژانێک 
چەکدارەکانی  هێزە  دەستێوەردانی  دوای  کە  دا  ڕووی  نێوانیاندا  لە 
کۆماری ئیسالمی دوو کەسی کورد بە ناوەکانی«فەردین ئیبراهیمی« 
گەالوێژ،  ٢٦ی  سێشەممە  رۆژی  کــوژران.  عەلیزادە«  »محەممەد  و 
نــاوی شــۆڕش خـــزرزادە، ٤٢ ساڵە و  بە  کــورد  چاالکێکی سیاسیی 
خەڵکی بۆکان کە چەند ساڵ دانیشتووی هەرێمی کوردستان بووە و لە 
سنووری بانەوە خۆی ڕادەستی هێزەکانی سپای پاسداران کردبۆوە، 
ڕادەستی  تەرمەکەی  ئیتالعات  زیندانی  لە  مانەوە  ڕۆژ  سێ  دوای 
هێزە  خەرمانانیش  ١٤ی  یەکشەممە  شەوی  کراوەتەوە.  بنەماڵەکەی 
چەکدارەکانی ئێران لە شوێنێک بە ناوی قەڵوەز خاڵی پشکنینیان داناوە 
ئۆتۆمبێلێک  سەرنشینانی  لە  تەقەیان  نزیکەوە  زۆر  مەودایەکی  لە  و 
کردووە. لە ئاکامی دەستڕێژی ئەو هێزان منداڵێکی تەمەن ٤ ساڵ بە 

ناوی »هایا پەیام« کچی پژمان بە سەختی بریندار بووە.
لە هاوینی ئەمساڵدا زیاتر لە ٣٥ کەس لە کوردستان خۆیان کوشتوە 
کە چاونیوز شوناسی ٢٤ کەس لەوانی ئاشکرا کردووە. لە ماوەی سێ 
مانگ بەهاری سەرەتای ئەمساڵیشدا هەر نەبێ ٨٠ کەس لە کوردستان 
تۆمار  لەوانی  کەس   ٤٤ شوناسی  »چاونیوز«  کە  کوشتبوو  خۆیان 
کردبوو، بەو پێیە ژمارەی ئەو کەسانەی لە کوردستان لە سەرەتای 
ئەمساڵەوە بە خۆکوشتن کۆتاییان بە ژیانیان هێناوە، النیکەم ٦٦ کەس 
بووە. ساڵی ڕابردووش النیکەم ١٥٣ کەس له و سه دان که سه ی به هۆی 
هه وڵی  خێزانییەوە  کێشه ی  و  بێهیوایی  هــه ژاری،  وه ک  جۆراوجۆی 

خۆکوشتنیان دابوو ، هەوڵەکانیان بەداخەوە سەرکەوتوو ببوو. 

کوژران و برینداربوونی 2٧ کۆڵبەر 
دەسبەسەرکردنی 143 کەس و 
ئێعدامی 1٦ بەندکراوی کورد

قانوون و ئیرادەی خەڵک
 کامیان پیرۆز و لەپێشترن؟

په رده الدان له سه ر كتێبی دێرۆكی خۆڕاگری

قانوونی بنەڕەتیی هەر واڵتێک لەگەڵ ئەوەدا 
سەرچاوەی هەموو قانوونە بەرکارەکانی دیکەی 
ئەو واڵتەیە، لە هەمان کاتدا دەرخەری جۆری 
سیستمی سیاسیی ئەو واڵتەشە. بە واتایەکی 
دی بە خوێندنەوە و کارکردی قانوونی بنەڕەتیی 
هەر واڵتێک دەردەکەوێ کە سیستمی سیاسی 
و بەڕێوەبەریی ئەو واڵتە لە سەردەمی ئیستادا 
چەندە بنەماکانی دێموکراسی وپاراستنی مافی 

شارۆمەندیی تێدا ڕەچاو کراوە. 
ــی  ــەردەمـ ــە سـ ــادا کـ ــت ــس ــی ــی ئ ــ ــەردەم ــ ــە س ـ ل
پێشکەوتنی کۆمەڵگەی مرۆڤایەتییە، لە هەموو 
سیستمێکی  هەر  پێویستە  ژیاندا  بوارەکانی 
سیاسی لەهەر واڵتێک کە دەسەاڵت بەدەستەوە 
قانوونێکی نووسراو هەبێ کە هەموو  دەگرێ، 
ــە پەسندی  ــە ب ــن، وات ــۆک ب ــەســەری ک ــەک ل الی
ئەو  گەیشتبێ.  ــە  واڵت ــەو  ئ خەڵکی  کۆمەاڵنی 
ــە  ـــەو واڵت ــی ئ ــی ــەڕەت ــن ــی ب ــوون ــان ــە ق ــە ب ــوون ــان ق
دادەنرێ کە لەژێر ڕووناکیی ئەودا واڵت بەڕێوە 
ــی  ــادام دەســەاڵت ــی مـ ــەڕەت ــن ــی ب ــوون ــان ــێ. ق دەچـ
ناتوانێ  ئیرادەی خەڵکەوە وەردەگرێ،  لە  خۆی 
وابێ  نێوئاخنێکی  و  ئەسڵی  و  بڕگە  هەڵگری 
کە دەسەاڵتی خەڵک بەرتەسک بکاتەوە، چونکە 
ئیرادەی  کە  ئەسڵەیە  ئەو  پێچەوانەی  بە  ئەوە 
زۆربەی خەڵک لە هەر سیستەمێکی سیاسیدا 
ــی نەزمی  ــوان ــێ دەت ــکــدا ب ــەر ســەردەمــێ ــە ه و ل
بنەڕەتیی ئەو سیستەمە سیاسییە لە بەریەک 
هەڵوەشێنی و نیزامێکی دیکەی سیاسی بێێتە 
سەر کار و لە جێگای نیزامی پێشووی دابنێ. 
بنەڕەتیی  ــی  ــوون ــان ق ــە  ل ــەران  ــدان ــوون ــان ق ـــەاڵم  ب
نیزامی کۆماری ئیسالمیدا ڕاست بە پێچەوانەی 
ئەسڵێکیان  چەند  و  جوواڵونەتەوە  ئەسڵە  ئەو 
نێوئاخنی   ١٢ و   ٥ ئەسڵەکانی  ــە  ــمــوون ن ــۆ  ب
قانوونی بنەڕەتیی ئێران کردووە، بەو جەوهەرە 
کەس  و  نەگۆڕن  هەتاهەتایە  ئەساڵنە  ئەو  کە 
و  گۆڕانکاری  یا  ــردن  الب نیەتی  بە  نییە  ــۆی  ب
لە  ئەمە  ــەرێ.  ب بۆ  دەستیان  هەموارکردنەوە 
ئەسڵی ١٧٧یش دا کە باس لە پێداچوونەوە بەو 
لەو  قانوونەدا دەکا بەتەواوی ڕەنگی داوەتەوە. 
قانوونی  بە  پێداچوونەوە  لە  باس  کە  ئەسڵەدا 
کردنی  دەست نیشان  دوای  و  ــا  دەک بنەڕەتیدا 
دەکا  ــەوە  ل ــاس  ب پێداچوونەوە  بۆ  ڕێکارەکان 
دەنگی  بەر  بخرێتە  گۆڕانکارییەک  هەموو  کە 
ڕاستەوخۆی خەڵک و بە زۆرینەی دەنگی خەڵک 
پەسند بکرێن؛ بەاڵم لە کۆتاییدا زۆر بەڕوونی 

ــە  ل ــــژ  گــــه الوێ ٧ی  ـــه كـــشـــه مـــمـــه   ی ڕۆژی 
ڕێوڕەسمێکدا و بە بەشداری بەشێک لە کادر و 
پێێشمەرگەکانی حیزبی دێموکراتی کوردستان 
و کۆمەڵێک لە زیندانیانی سیاسی پەردە لەسەر 

کتێبی دیرۆکی خۆراگری الدرا.
حه سه ن  به ڕێز  ڕێوڕەسمەکەدا  سه ره تای  لە 
حیزبی  سیاسیی  ده فته ری  ئه ندامی  ــادرزاده،   ق
دێموكراتی كوردستان باسی له  پۆلێک زیندانیی 
سیاسیی خۆڕاگری ڕۆژهه التی كوردستان كرد و 
هه روه ها چۆنیه تیی هه ڵسوكه وتی نامرۆییانە و 
لێكۆڵینه وه ی ناوه نده  ئه منییه تی و قەزاییەکانی 
ــی  ــراوان ــدك ــه ن ـــه گـــه ڵ ب ــی ل ــســالمــی ــی ــاری ئ ــۆمـ كـ
سیاسیی كورد هێنایه  به رباس. بەڕێز قادرزادە 
ئاماژەی بەوە کرد کە به پێی ئه و ئامارانەی لە 
بەردەست دایە، نزیكه ی ١١هه زاركه س له  ده یه ی 
به گشتی  ئێران  جۆراجۆره كانی  زیندانه   له    ٦٠
یان  دراوان  له سێداره   به تایبه تی  كوردستان  و 
زیندانی درێژخایه نیان به سه ردا سه پاوه  و هه ر 
كورد  سیاسیی  زیندانیی   ٥٠٠ له   پتر  ئێستا 
ئێران  ئیسالمیی  كۆماری  چاڵه ڕه شه كانی  له  
کەسیان   ١٥ کەسە  ــدە  ــه وەن ل و  ــه ســه رن  ده ســب

چاوڕەێی به ڕێوه بردنی حوكمی ئێعدامن.
سه الح  ڕێوڕه سمه كه دا  دیكه ی  بڕگه یه كی  له  
زیندانیانی  ئه نجومه نی  به رپرسی  خزرپوور، 

لە  ــەی  ــەســاڵن ئ ــەو  ئ ــە  ک دەکـــا  دەست نیشانی 
نێوەرۆکدا باس لە بنەما ئیسالمییەکان دەکەن 
بەتایبەتی ئەو ئەساڵنەی کە دین و مەزهەبی 
فەقی  ــای  ڕەه ویالیەتی   ،)١٢ )ئەسڵی  ڕەسمی 
)ئەسڵەکانی ٥ و ٥٧(یان تێدا باس کراوە بەهیچ 
لە  و  نین  دەستکاری  و  ئاڵوگۆڕ  قابیلی  جۆر 
پارێزراو  بنەڕەتییشدا  قانوونی  پێداچوونەوەی 
و لەجێی خۆیانن و گۆڕانکارییان تێدا پێک نایە.
هەرچەندە  مرۆڤایەتی  وکۆمەڵگەی  ــرۆڤ  م
دیسان  ــەوێ،  ــک ب پێش  و  بکا  گــەشــە  ــێ  ــوان ــت ب
سەردەمی  پێش  قانوون  داڕشتنی  بۆ  ناتوانێ 
ـــدا، چوونکە  ب ــۆ  ب ــاری  بــڕی ــەوێ و  ــک ب خـــۆی 
مرۆڤەکان  لە  نەسڵێک  هەر  پێداویستی  نیازو 
هەیە  ــی  ــاوازی جــی ــۆی  خ پێش  نەسڵی  ــەڵ  ــەگ ل
ئاڵوگۆڕانەی  ــەو  ئ بۆ  ــەوە  ــت ــەڕێ دەگ ئەویش  و 
کۆمەڵگە  لە  سەردەمەکان  و  زەمەن  بەپێی  کە 
قابیلی  زۆربەیان  کە  دەدەن  ڕوو  مرۆییەکاندا 
پێشبینیش نین. بە واتایەکی دیکە بە ڕوودانی 
لەسەر  هەبێ  کاریگەریی  کە  ڕووداوێــک  هەر 
کۆمەڵگە، دەروازەیەکی نوێ بەڕووی کۆمەڵێک 
بابەتی نوێی کۆمەاڵیەتی و ئابووری و سیاسیدا 
دەســەاڵت  لە  کرانەوەیە،  ئەو  هەر  و  دەکاتەوە 
قانوونی  بەتایبەتی  قانوونەکان  کە  ــوازێ  دەخ
پێداچوونەوە  بە  پێویستییان  واڵت  بنەڕەتیی 
دووبارە  ووسینەوەی  ون  یەکجاری  البردنی  و 
هیچ  سەڵمێندراوە  ئێستا  هەتا  ــەوەی  ئ هەیە. 
بنەڕەتیی واڵتیش  قانوونی  تەنانەت  قانوونێک، 
و  سیاسی  ئاڵوگۆڕە  بەرانبەر  لە  نەیتوانیوە 
ڕۆڵگێڕی  تێیاندا  خەڵک  کە  کۆمەاڵیەتیەکاندا 
ــی  ــەکــورت ــا. ب ــک ــوون، خـــۆڕاگـــری ب ــ ســەرەکــی ب
قانوونی بنەڕەتیی زیندوو و کارا ئەو قانوونەیە 
بەردەوام  کە  تێدابێ  نەرمییەی  ئەو  بتوانێ  کە 
خۆی لەگەڵ ئیرادەی سیاسیی خەڵک و ویستی 
کۆمەڵگە  پێکهێنەری  ــی  ــان ــاوازەک ــی ج نەسڵە 
ڕاستەقینە  حاکمییەتی  چونکە  ــخــا،  ب ڕێــک 
ناتوانرێ  کە  ــەزرێ  دادەم بنەمایە  ئەو  لەسەر 
دیکەدا  نەسڵەکانی  بەسەر  نەسلێک  ئیرادەی 
بسەپێندرێ. ئەوەی لە ئەسڵی ١٧٧ی قانوونی 
بنەڕەتیدا هاتووە جۆرێک پیرۆزی بەخشێنە بە 
کۆماری  بنەڕەتیی  قانوونی  لە  ئەسڵێک  چەند 
پێچەوانەی  بنەڕەتەوە  لە  خۆی  کە  ئیسالمی، 
خەڵک  حاکمییەتی  مافی  خەڵکە.  حاکمییەتی 
بەسەر چارەنووسی خۆیدا مافێکی سروشتییە، 
قانوونی  ــەت  ــان ــەن ت قانوونێک  هیچ  ــە  هــەربــۆی
سیاسیی  ئیرادەی  ناتوانێ  واڵتیش  بنەڕەتیی 
خەڵک کە خۆی خوڵقێنەری واڵت و قانوونە لێی 

زەوت یان سنوورداری بکا. 
ــە کێشە و  ــن ــدەی ــج ب ــەرن ــاشــی س ــەب ــەر ب ــەگ ئ
ژێر  ئێرانی  ــە  ل دەســـەاڵت  و  خەڵک  ملمالنێی 
بۆمان  بەڕوونی  ئیسالمیدا  کۆماری  دەسەاڵتی 
دەردەکەوێ کە سەرچاوەی زۆربەی کیشەکان 

ــی  ڕۆژهــه اڵت سیاسیی 
ــی  ــۆرت ــان ڕاپ ــت ــوردس ك
ــەســەر  ــی ل ــەن ــجــوم ــەن ئ
ــی  ــان ــی ــدان ــن ڕەوشــــی زی
ــــــــــاســــــــــی و  ســــــــــی
ڕێژیم  جینایەتەکانی 
ـــەی  ــە مــــاوەی ٤ دەی ل
پێشکێش  ــــــردوودا  ڕاب
ــە  ل ــی  ــ ــاس ــ ب و  کــــــرد 
چۆنیه تیی چاپی كتێبی 
دێرۆكی خۆڕاگری كرد 
كۆتایی  ــه ی  ــڕگ ب ــه   ل و 
ـــــوڕه ســـــمـــــه كـــــه دا  ڕێ
ئه نجومه نی  ــه ن  ــه الی ل

لە  كۆمه ڵێک  ــە  ل ڕێــز  سیاسیی  ــی  ــان ــی ــدان ــن زی
“دێرۆكی  كتێبی  و  گیردرا  سیاسی  زیندانیانی 

خۆڕاگری” بەسەر بەشداربوواندا دابه ش كرا.
سەربوردەی  چەند  خــۆڕاگــری”  “دیرۆکی 
ــوردی  ک سیاسیی  بەندییەکی  چــەنــد  تەنیا 
ڕۆژهەاڵتی کوردستانە کە پێشتر لە ڕۆژنامەی 
دێموکراتی  حیزبی  زمانحاڵی  “کوردستان”، 
ئەم  ــەوە.  ــوون دەب بــاڵو  و  چــاپ  کوردستاندا 
سیاسیی  زیندانیی  دەیــان  بیرەوەریی  بەشە 

ئەوەیە کە دامەزرینەرانی کۆماری ئیسالمی لە 
بنەڕەتیی  قانوونی  ئەسڵەکانی  و  بڕگە  ڕێگای 
و  خۆیان  بۆ  دەسەاڵتەکانیان  نیزامەوە  ــەو  ئ
قۆرغ  تەسکدا  بازنەیەکی  لە  هاوبیرەکانیان 
کۆماری  نیزامی  ڕێبەری  نموونە  بۆ  ــردووە.  ک
بەپێی  ــە  دەســەاڵت دای لوتکەی  لە  کە  ئیسالمی 
ــە دینی  ــــاوەڕدار ب ـــێ ب ــی دەب ــەڕەت ــن ــی ب ــوون ــان ق
و  ئیمامی  دوازدە  مەزهەبی شیعەی  و  ئیسالم 
ئەو  یا  ئەسڵە  ئەو  بێ.  فەقی  ویالیەتی ڕەهای 
بڕگەیە کە لەو قانوونەدا هاتووە خۆی ڕێگری 
دەکا لە هەموو ئەو کەسانەی کە باوەڕدار بە 
لە  و  ئیسالمن  ئاینی  لە  جیا  دیکە،  ئاینێکی 
هەمانکاتدا ڕێگری دەکا لە باوەڕداران بە ئاینی 
و  نەبن  ئیمامی   ١٢ شیعەی  ــەگــەر  ئ ئیسالم 
نەبێ  ڕێبەریش  ڕەهای  ویالیەتی  بە  باوەڕیان 
بۆ  ناتوانن  جۆر  هیچ  بە  ژنانیش  هەروەها  و، 
لەو  هــەر  بکەن.  بەربژێر  خۆیان  پۆستە  ــەو  ئ
لە  باس  کە   ١٥٧ و   ١١٥ ئەسلەکانی  قانوونەدا 
دیاریکردنی سەرۆک کۆمار و سەرۆکی دەزگای 
ئەو  ــەن،  دەک ئیسالمی  کۆماری  نیزامی  دادی 
ڕێکار و مەرجانەی کە بۆ ڕێبەریی باس کران 
هەمان ڕێکار بۆ ئەوانیش دەستنیشان کراوە و 
دەبەخشێ  مانایە  ئەو  ئەوە  کرا  باس  هەروەک 
ئیسالمی  کۆماری  نیزامی  دامەزرێنەرانی  کە 
هەر لە سەرەتای بەدەسەاڵت گەیشتنیان هەموو 
هەوڵیان ئەوە بووە کە چەندی دەتوانن جێگە و 
قانوونەوە  بڕگەکانی  ڕێگای  لە  خۆیان  پێگەی 
و   ١٢ ئەسلەکانی  ــە  ل هەربۆیە  ــکــەن.  ب قاییم 
پێداگرییەوە  بە  زۆر  بنەڕەتیدا  قانوونی  ١٧٧ی 
باس لەوە دەکەن کە دین و مەزهەب و ویالتی 
ڕەهای فەقی بۆ هەتا هەتایە قابیلی ئاڵوگۆر و 
پێداچوونەوە نین. لە حاڵێکدا قانوونی بنەڕەتیی 
نیزامی کۆماری ئیسالمی بۆ شەرعییەتدان بە 
نێوەرۆکی خودی قانوونەکە لە ئەسلی یەکەمدا 
ــران  ــێ ــی ئ ــک ـــەی خــەڵ ــن ـ ــی زۆری ــگ ــە دەن ــشــت ب پ
ئەسڵی  لە  و  داوە  پێی  دەنگیان  کە  دەبەستێ 
١٧٧ی هەمان قانووندا قانوون دانەر دەڵێ هەر 
پێدا چوونەوەیەک بە قانوونی بنەڕەتی بیجگە 
لەوانەی باسمان کردن بۆ پەسندی کۆتایی دەبێ 
دەنگی  بەر  بخرێتە  ڕیفراندۆمێکەوە  ڕێگای  لە 
خەڵکی ئێران، واتا کاتێک ئەو پێداچوونەوە بە 
کە  ــا  دەک پەیدا  شەرعییەت  بنەڕەتی  قانوونی 
ئەگەر  بدەن.  پێ  دەنگی  دەنگدانێکدا  لە  خەڵک 
ــەر و  ــانــوون دان ق کە  دەگەین  ئاکامە  ــەو  ب ــە  وای
ئیسالمییش  کۆماری  نیزامی  ــی  ــداران دەســەاڵت
دەسەاڵت  سەرچاوەی  کە  دەزانن  ڕاستییە  ئەو 
ئەسلێکی  و  بڕگە  هیچ  و  خەڵکە  ــوون  ــان ق و 
کە  بکا  پەیدا  پیرۆزییە  ئەو  ناتوانێ  قانوونی 
تەنانەت  یا  بکەن  دەستکاری  نەتوانن  خەڵک 

الی بەرن.  

کوردە کە دوای کێشانی ماوە زیندانییەکانیان 
دیکەش  جارێکی  زیندان  قفڵی  شکاندنی  یان 
خەباتکارەکەیان  حیزبە  ڕیزی  گەڕاونەتەوە 
ئێستاش  هەڵچوونەتەوە.  تێ  هەمدیسان  و 
ئەنجوومەنی زیندانیانی سیاسیی ڕۆژهەاڵتی 
کۆکراوەی  خۆڕاگری”،  “دیرۆکی  کوردستان 
کتێبێکدا  ــی  ــوێ ت لــە  ــەی  ــان ــات ــەســەره ب ــەم  ئـ
ڕێزلێنان  کەمترین  ئەمە  بەرچاو.  خستووەتە 
و قەدرزانی لەو ڕۆڵە ئازا و نەسرەوتووانەیە.

عومەر باڵەکی
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لە دۆخی قەیراناویی ئێستای ئێراندا بێ هیوایی 
بە ژیان لەنێو خەڵکدا هەتا زیاتر دەبێ. سروشتییە 
دۆخی قەیران لە زۆر واڵت و لەنێو زۆر دەوڵەتدا و 
بە هۆکاری جۆراوجۆر سەرهەڵبدا و ماوەیەکیش 
تا چارەسەرکردنی بخایەنێ. بەاڵم ئەوەی لێرەدا 
ناسروشتییە ئەوەیە کە لە ئێرانی ژێر دەسەاڵتی 
سەرچاوەکانی  و  قــەیــران  ئیسالمیدا  کــۆمــاری 
قەیران دەرەکی یان نائیرادی نین، بەڵکوو خودی 
دەسەاڵتی سیاسیی ئەو واڵتەن. بۆیەشە هەم خەڵک دەستی هیوایان 
لە حکوومەت بەرداوەتەوە و هەم حکوومەتیش خۆی لەگەڵ ئەم بابەتە 
یەکال کردووەتەوە؛ بەو مانایە ئەوەی لە هەموو شتێک بۆی گرینگترە 
دۆزینەوەی ڕێگاکانی پتر مانەوەی لە دەسەاڵتە، نەک گەڕان بە دوای 

ڕێگاکانی چارەسەر و دەربازکردنی کۆمەڵگە لە قەیرانەکان.
بەرگژە سەرەکییەکانی ئێستای ئێران لە چەند بواردا خۆ دەردەخەن 
کە قەیرانی ئابووری دیارترینیانە. بێکاری، گرانی و ئاوسانی ئابووری 
ئەوکی  دیکە  کۆمەاڵیەتییەکانی  تــەواوکــەرە  خــەســارە  تەنیشت  لــە 
کۆمەڵگەی گرتووە و بڕستی لێ بڕیوە. ڕۆژ لەگەڵ ڕۆژ هێڵی هەژاری 
زیاتر  هێلەوە  ئەو  دەکەونە خوار  ئەوانەی  و  هەڵدەکشێ  بۆ سەرەوە 
دەبن. ناڕەزایەتییەکان بە گرانی و بێکاری، بە دواکەوتنی حەقدەستەکان 
بەهۆی  ئیستادا  لــە  ئەگەرچی  تڕاژیدیکە  دۆخــە  بــەو  تــووڕەیــی  و  
وەک  ئەمە  بەاڵم  کــراوە،  مودیرییەت  دەسەاڵتەوە  لەالیەن  کۆرۆناوە 
کێوی سەهۆڵەکە وایە و هەموو توێژەکانی کۆمەڵ، لە کرێکارەوە بگرە 
تا ئەندازیار، لە بازاڕییەوە بگرە هەتا پزیشک، لە کارمەندەوە بگرە هەتا 

خانەنشین کراوان و هتدی گرتووەتەوە.
دەستی  بەهۆی  نەک  قەیران گەلە  ئەو  هۆی  نییە  شــاراوە  کەس  لە 
دەرەکی، نەک لەسۆنگەی پیالنگێڕی نێودەوڵەتی و نە لەژێر کاریگەریی 
دەیە  چــوار  دەرەنــجــامــی  بەڵکوو  پێک نەهاتوون،  جیهانیدا  قەیرانی 
نە  مافیایە  ئەو  حکوومەتەوەیە.  مافیای  لەالیەن  واڵت  بەڕێوەبردنی 
خەڵک و مافەکانیانی بە الوە گرینگە، نە بەرژەوەندیی واڵت و دواڕۆژی 
واڵتە  لەم  دەسەاڵت  تەسکی  بازنەی  بۆ  ئەوەی  گەرەکە،  خاکەی  ئەو 
خەرج کردنی  و  واڵت  بەتااڵن بردنی سەرچاوەکانی  پتر  هەیە،  بایەخی 
لە بنەما ئیدۆلۆژیکییەکانیان لەپێناو زیاتر مانەوەیان لە دەسەاڵت دایە. 
و  قەیرانخوڵقێنی  نێودەوڵەتی،  تێرۆریزمی  لە  پشتیوانی  دەیــە  چــوار 
لە  خەڵک  ئازادییەکانی  و  ماف  سەرکوتی  ناوچە،  ناسەقامگیرکردنی 
کە  سەرکوت  زبری  بە  نادێموکراتیک  دەسەاڵتی  سەپاندنی  و  نێوخۆ 
دەرەنجامەکەی سزادانی ئابووری لەالیەن کۆمەڵگەی جیهانییەوە بووە؛ 
لەو بنەمایەوە سەرچاوە دەگرێ. ئەوەش بووەتە هۆی ئەوە ئێران لە 
ئێستادا بە مەترسیی هەرە سەرەکی بۆ سەر ئاشتیی جیهانی بناسرێ 
و لەالیەن کۆمەڵگەی نێودەوڵەتییەوە ئیزۆلە بکرێ. هەروەها بەردەوام 
سەبارەت بە پشتیوانیی مادی و لۆجستیکی میلیشیا تیڕۆریستییەکانی 
لێ  ڕەخــنــەی  خــۆی  خەڵکەکەی  و  واڵت  پشتگوێ خستنی  و  نــاوچــە 

بگیردرێ.
بینەقاقای  ئابووری  قەیرانی  لەگەڵ  هاوتەریب  کە  دیکە  کێشەیەکی 
لە  کۆڕۆنایە.  نەخۆشیی  بێ خەمە،  لێی  حکوومەت  و  گرتووە  خەڵکی 
پۆرۆتۆکۆلی  بەلەبەرچاوگرتنی  جیهان  واڵتــانــی  زۆربـــەی  حاڵێکدا 
بە سەریدا  توانیویانە  واکسێناسیۆن  بردنەپێشێی ڕەوتی  و  بێهداشتی 
زاڵ ببن، بەاڵم لە ئێران  ئەم پەتایە وەک ئاشی ئاوی خەڵک دەهاڕێ 
و گیان لە خەڵک دەستێنێ. لە حاڵێکدا ئاماری گیان لەدەستدان بەهۆی 
ئاماری  دنیایە،  ئاستی  لە  نێونجی مردن  ئێران دە هیندەی  لە  کۆرۆنا 
ڕاستەقینەی زیانە گیانییەکانی کۆرۆنا چوار هیندەی ئەو ئامارەشە کە 

بەڕەسمی لەالیەن وەزارەتی تەندروستیەوە باڵو دەکرێتەوە.
سەرەکیی  هۆکاری  کە  لەوەدایە  قەیرانە  ئەم  کارەساتباری  الیەنی 
بۆ جۆری سیاسەت  لەالیەک  ئێران  لە  نەخۆشییە  ئەو  باڵوبوونەوەی 
و مودیرییەتی واڵت دەگەڕێتەوە کە ڕێگەی دا ئەم پەتایە لە ئاستێکی 
بەرباڵودا تەشەنە بستێنێ. هەروەها لە کاتێکدا هەموو واڵتان لە خەمی 
بە  ئیسالمی  کۆماری  ڕێبەری  بوون،  خۆیاندا  خەڵکی  واکسینەکردنی 
ڕەسمی هاوردەی واکسەن لە واڵتانی بیانیی قەدەغە دەکرد، بۆیەشە 
و  مرۆڤایەتی  دژی  تــاوان  بە  خامنەیی  ئێستادا  لە  مافناسان  لە  زۆر 

کۆمەڵکوژکردنی خەڵکی واڵت تاوانبار دەکەن.
قەیرانە کەڵەکەبووەکانی دیکەی ئێرانیش کە لە چەند ساڵی ڕابردوودا 
کەوتەوە،  لێ  ٩٨ی  خەزەڵوەری  و   ٩٦ بەفرانباری  خۆپیشاندانەکانی 
هەر لەجێگای خۆیان دان و بە چارەسەرنەکراوی ماونەتەوە. بۆیەشە 
لە هەرکوێ سووکە دەرفەتێک بۆ خەڵک بڕەخسێ ئەم گڕکانە شەپۆل 
دەدا و خەڵک لەسەر شەقامدا  خۆیان دەبیننەوە. خۆپیشاندانەکانی ئەم 
قەیرانی  بە  ناڕەزایەتی دەربڕین  بۆ  خووزستان  پارێزگای  لە  دواییانە 
بێ ئاوی کە ئەویش هەر لەسۆنگەی سیاسەتە ئەمنیەتییەکانی ڕێژیمەوە 

دروست بووە، نموونەیەکی زیندووی ئەم دۆخەیە.
گەلی  دەسەاڵتێکی  ئیسالمی  کۆماری  ڕوونە:  هاوکێشەکە  ئێران  لە 
نییە و خەڵک و بەرژەوەندییەکانیان لە هیچ کوێی پالن و بەرنامە و 
هیچ  خەڵک  هەربۆیەشە  نابێتەوە،  جێیان  ڕێژیمەدا  ئەم  سیاسەتەکانی 
ئەستاندووە.  ڕێژیمە  لەو  ڕەواییەتی  و  نییە  دەسەاڵت  بە  متمانەیەکی 
ئاستی هەرە نزمی بەشداریی خەڵک لە هەڵبژاردنەکانی سەرۆک کۆماریی 
ئەمجارە “نا”یەکی گەورە بە ڕێژیم و شەرعییەتە سیاسییەکەی بوو. 
دەسەاڵتیش لەبری قەرەبووکردنەوەی متمانەی نەبووی هەموو هەوڵی 
هەموو  لە  بۆوەی  دەسەاڵتە،  جومگەکانی  پتری  یەک دەست کردنی  بۆ 
بـــەرەوڕووی  یەک گوتارییەوە  و  تۆکمەیی  بە  بوارەکاندا  و  ڕەهەند 
بێتەوە.  واڵت  دەرەوەی  و  نێوخۆ  لە  دەســەاڵت  بــەردەم  بەرگژەکانی 
ئەمەش وا دەکا مەیدانی چارەسەری کێشەی نێوان خەڵک و دەسەاڵت لە 
مەیدانی ملمالنێی ئەو دووالیەنەدا یەکال بێتەوە، مەیدانێک کە ئەگەرچی 
ئێستا لێکەوتەکانی کۆرۆنا لە هەندێک بواردا بەرتەسکی کردووە، بەاڵم 
ئەو دۆخە تا سەر نییە. کۆمەڵگەی ئێران ژانی هەڵچوونێک گرتوویەتی 
کۆماری  خۆسەپێنی  دەسەاڵتی  بە  کۆتایی هێنان  دەرەنجامەکەی  کە 

ئیسالمییە.

کۆمەڵگەی بێ دەرەتان و 
دەوڵەتی نابەرپرسیار 

دیاکۆ دانا

شۆڕش شاباز

چەند داڕمانێک 
کە ڕووخانی کۆماری ئیسالمیی لێ نەکەوتەوە

ــەر  ـــی ه ــان ــێـــک هـــەاڵوەشـ ـ ـــۆ ڕووخـــــــان و ل ب
وەک  ڕەوتێک  ناکارامە  سیاسیی  سیستمێکی 
بریتین  کە  دەبینێ  دەور  ســەرەکــی  فاکتەری 
نەبوونی  و  ئابووری  کۆمەاڵیەتی،  داڕمانی  لە: 

ڕەواییەتی دەسەاڵتی زاڵ بەسەر کۆمەڵگەدا.
حکوومەتێک  ــەر  ه ــی  ــەاڵت دەس بناخەکانی 
بەسەر کۆمەڵگەی ژێر دەسەاڵتی خۆی لەسەر 
کۆمەڵگە،  و  ــەڵ  ــۆم ک ئەمنیەتی  ــی  ــان ــەک ــەن الی
تێکنۆکراتی  نیزامی  ــووری،  ــاب ئ خۆش بژیویی 
و  ڕوون  سیاسەتی  پێوەرەکانی  بە  یاسامەند 

دوور لە هەرچەشنە گەندەڵییەک دەوەستێ. 
پاڕلمانی- سیاسییەکانی  نیزامە  ــە  ل ــاوە  ب
دێموکراتیک  بیری  بنەمای  لەسەر  کە  حیزبیدا 
کاتێک  دامـــەزراون،  دێموکراسی  سۆسیال  یان 
ــاســی  ــمــی ســی ــســت ـــی ســی ـــاکـــارامـــەی ــۆی ن ــەهـ ـ ب
سیاسیی  و  ئیداری  ــی  دەســەاڵت لە  بۆشاییەک 
واڵتدا ڕوو دەدا، حاکمییەتی سیاسی دەکەوێتە 
قەیرانەوە. لەو بارودۆخەدا بەرزترین بڕیاردەری 
بۆ  و  قەیرانەکە  چارەسەری  بۆ  واڵت  سیاسیی 
کۆمەڵگە،  بنچینەکانی  ــی  ــان داڕم لە  پێشگرتن 
ــاســوودە  ئ ــی  ــان ژی و  ئەمنییەت  ــەوەی  ــدن ــەڕان گ
ــان  ــیــس ی ــەجــل ــەوەی م ــدن ــوەشــان ـــاری هــەڵ ـــڕی ب
سیاسییەکە  قەیرانە  و  دەدا  ــەی  دەوڵ کابینەی 
و  لێک هەڵوەشان  قۆناغی  بگاتە  ـــەوەی  ل ــەر  ب
داڕمانی کۆمەاڵیەتی لە ڕێگەی شۆکی سیاسی 
ڕێفۆرمێک  کۆمەڵە  و  پێشوەختە(  )هەڵبژاردنی 
نیزامە سیاسییە  لە  ــەاڵم  ب ــرێ.  دەک چــارەســەر 
نادێموکراتیکەکاندا ڕەوشەکە بە هەڵبژاردن یان 
ڕێفراندۆم چارەسەر ناکرێ و قەیرانی سیاسی 
سیاسی  ــی  ــەاڵت دەس شەرعییەتی  ــی  ــران ــەی ق و 
کۆمەڵگە بەرەوڕووی داڕمانی جۆراوجۆر دەکا.

ــەدەی بیست  ــ ــە س ــەت ل ــی ــی ــی ســۆڤ ــی ــەت ــەکــی ی
نموونەیەکی هەرەدیار لە ناکارامەیی نیزامێکی 
سیاسی بوو کە بووە هۆکاری داڕمانی هەموو 
ــی و  ــەت ــەاڵی ــۆم ـــابـــووری، ک ــە ئ ــەک ــۆڵ ــاغــە و ک ــن ب
ئەو  سیاسییە.  کۆمەڵگە  ئەم  کولتوورییەکانی 
نیزامە سیاسییە ئاوقای وەها قەیرانێکی قووڵ 
ئاسەوار  ــی  ڕووخــان دوای  ــە  دەی سێ  کە  ببوو 
لەسەر  کە  واڵتانەشدا  لەو  شوێنەوارەکانی  و 
پێک  سیاسییەدا  ــە  ــەاڵت دەس ــەم  ئ جوغرافیای 
لەپێناو  بۆ  تەنانەت  و  بەرچاوە  و  دیار  هاتن، 
لێکدانی  و  شــەڕ  تووشی  چارەسەرکردنیاندا 

خوێناویش هاتوون.
دەوڵەمەندی  واڵتێکی  ئێستاشدا  چاخی  لە 
نەوت  ــەالحــی  زەب پاشکەوتی  بە  ڤێنیزۆال  وەک 
ملمالنێی  ــە  ل ـــــژە  دوورودرێ سااڵنیکی  ــاز  گ و 
و  چاوێز  هۆگۆ  دیکتاتۆریی  دەسەاڵتی  نێوان 
دێموکراسی خوازانی ئەو واڵتە بە سەرۆکایەتیی 

کاک خالید عەزیزی لە پەیامێکدا هاوخەمیی 
ڕووداوکــــەی  قوربانییانی  بنەماڵەی  ــەڵ  ــەگ ل
جادەی مەریوان-پاڵنگان دەربڕیوە و ئارەزووی 
چاک بوونەوەی خێرای بۆ بریندارانی ئەم ڕووداوە 
ئەمڕۆ  بەرەبەیانی  کە  ڕووداوەدا  لەم  ــردووە.  ک
سەراولێژیی  لە  خەرمانان  ١١ی  پێنجشەممە، 
ڕووی  پاڵنگان  ــی  ــاوای ئ بۆ  “تفین”  ــەی  ــەردەن گ
کەس   ١٦ مینی بووسێک  هەڵدێرانی  بەهۆی  دا، 
بریندار  کەسیش   ١١ و  دا  ــەدەســت   ل گیانیان 
چەند  ساڵمەتیی  ڕەوشــی  بەداخەوە  کە  ــوون،  ب

کەس لەوان ناجێگیر ڕاگەیەندراوە.
دەقی پەیامەکەی کاک خالید بەمجۆرەیە:

ناتوانێ خۆی لێ  خوان گایدۆدا بەسەر دەبا و 
توانیویەتی  مادۆرۆ  ئەگەرچی  خۆ  بکا.  دەرباز 
ـــی سیاسیی  ـــووە دەســـەاڵت ب ــک  ــۆرێ ــەر ج ــەه ب
بکا،  زاڵ  دژبەرانیدا  و  کۆمەڵگە  بەسەر  خۆی 
و  ــی  ــەت کــۆمــەالی ــابــووری،  ئ قەیرانگەلی  ـــەاڵم  ب
داڕماندووە،  نێوخۆیدا  لە  ــەی  واڵت ئەم  سیاسی 
ــدە بە  ــەن ــیــش ب ــان ــەک ــران ــەی چـــارەســـەری کــۆی ق
یەکالبوونەوەی شەرعییەتی سیاسیی دەسەاڵت 
هەڵبژاردنێکی  و  دەنگی خەڵک  بۆ  گەڕانەوە  بە 
هێزە  ناکرێ ڕۆڵی  نموونەیەدا  لەو  دیارە  ئازاد. 
دەسەاڵتی  بناخەی  پاراستنی  لە  چەکدارەکان 
ــاری  ــۆک ــرێ و ه ــی ــەگ ــەرچــاو ن ــەب مــــــادۆرۆدا ل
ئەو  سیاسیی  ــراوی  داخ پێکهاتەی  بۆ  ئەمەش 
پێکهاتە  ئەو  داخراوبوونی  دەگەڕێتەوە.  ــە  واڵت
سیاسییەش لە ڕێگەی چەند بڕگەیەکی یاسای 
بنەڕەتیی ئەو واڵتەوە یاسامەند کراوە و بووەتە 
ــە یاسای  ــەک ل ــەوەی ــدن ــن ــی خــوێ ــەوەدان ــەدەســت ب
بنەڕەتیی واڵت کە هێزە چەکدارەکان دەخاتە پاڵ 
دەسەاڵتی سیاسییەوە و مانەوەی مادۆرۆی لە 

لوتکەی هێزدا لێ کەوتووەتەوە.
لە  ئاوڕ  ئێستا ئەگەر بەو بەرچاوڕوونییەوە 
بدەینەوە،  ئیسالمی  کۆماری  سیاسیی  نیزامی 
ــی  ــە دروشــم ــە ب ــە ک ــەم دەســەاڵت ـــارودۆخـــی ئ ب
ــە ســەر کــار و  ــات ــی شـــۆڕش” ه ــردن ــاردەک ــەن “ه
ـــەردەوام  ــردوودا ب ــ ـ ــەی ڕاب ـ ــاوەی چـــوار دەی ــە مـ ل
ــی بــۆ خــۆی دروســـت کـــردووە،  ــن ــار و دوژم ــەی ن
نەخۆشیی  جۆرێک  ــە.  دای شپرزەیی  ــەڕی  ــەوپ ل
ــەی  زۆرب کەسایەتیی  لە  کە  مازوخیسم  وەک 
کاربەدەستانی ڕێژیمدا بەدی دەکرێ کە گوایە 
ئازارە  کە  سادیسمیدا  قۆناغی  لە  گرژییە  ئەم 
ئەوان  بۆ  بیچێژن  دەبێ  خەڵک  لەڕادەبەرەکەی 

فەلسەفەی  نێوەدا  لەو  چێژبەخشە.  بابەتێکی 
بناخەی  ئایەتوڵالکان  کە  شیعەش  مەزهەبی 
دەسەاڵتەکەیان لەسەر دامەزراندووە و هەزاران 
حیکایەت و بەسەرهاتیان لێ دروست کردووە، 
پشکیان بەو خۆئازاری و ئازار و جەزربەدانی 
ئەوانیترەوە هەیە. کاتێک کەسێک لە شینگێڕیی 
یان  دەدا،  ــۆی  خ ــە  ل خەنجەر  ــە  ب ــدا  ــحــەڕڕەم م
ــەوە خۆی  ــی، ئ ــن ــدااڵن دادێ ــن ــەری م ــە س کێرد ب
نییە  لەخۆرا  نەخۆشییەن.  ئەو  نیشانەکانی  لە 
گریانی  خەڵکانی  ئێمە  ـــێ  دەڵ خومەینی  ــە  ک
سیاسیین. ئێمە خەڵکێکین کە بەو فرمێسکانە 
ئەو  سێالو و الفاوان وەڕێ دەخەین و هەموو 
بەرامبەر  لە  کە  دەهاڕین  بەنداوانە  و  کۆسپ 
لە  مەبەستی  ــارە  دی بوونەتەوە.  قوت  ئیسالمدا 
سیاسییەیە  ئیسالمە  ئەو  هەمان  ئیسالمیش 
کۆشکی  لێی  بژیووەرگرتن  بە  ئاخوندەکان  کە 

دەسەاڵتیان لەسەر دامەزراندووە. 

ــی ١٦ کەس  ــدان ــەدەســت ــان ل ــی گ ــە  ب ــارەت  ســەب
بەهۆی  خۆشەویستمان  هاونیشتمانیانی  لە 
ڕووداوی هاتوچۆ لە ناوچەی مەریوان بەپەرۆشم 
ــەی  ــاڵ ــەم ــن ــی ب ــەم ــاوخ ــــەوە ه ـــی دڵ ــە قـــوواڵی و ل
چاک بوونەوەی  هیوای  هاوکات  ماتەمباریانم. 

خێرا بۆ بریندارانی ئەم ڕووداوە دەخوازم.
بەداخەوە ڕووداوی لەم چەشنە لە کوردستان 
یەکەم جار نییە ڕوو دەدا و لە سااڵنی ڕابردووشدا 
زۆر ڕووداوی هاتوچۆی سامناک لە جادەکانی 
کوردستان ڕوویان داوە کە لە تەنیشت هەڵەی 
مرۆیی، هۆکاری زۆربەی هەرە زۆریان خراپیی 
و  کوردستان  بە  پێڕانەگەیشتن  و  ڕێگاوبان 
ــڕۆژە  پ لە  واڵت  لە  بەشە  ــەم  ئ پشتگوێ خرانی 

ئەو ڕوانگە و بینینە کە پتر لە چوار دەیەیە 
ڕەسمییەکانەوە  ــە  ــبــوون ــری ت ــە  ل و  ــیــک  ئــۆڕگــان
ــن و دەســـەاڵت  ــە دی ــەکــەیــەک ل ــوەی کــۆڵ ــە شــێ ل
و  ســـادە  ــەم  ه دەدرێ،  کۆمەڵگە  ــواردی  ــ دەرخـ
کە  هەیە  خــۆی  بە  تایبەت  ئاڵۆزیی  ــات  ــاوک ه
دەبێ لە پێناو ڕابوونێکی فکری و جەماوەریدا 
قەیرانە  نوقمی  کۆمەڵگە  ــرێ.  ــک ب چــارەســەر 
دۆخــە  ــەو  ل ــازبــوون  دەرب و  کۆمەاڵیەتییەکانە 

ئیرادە و بوێریی گۆڕانکاریی بنەڕەتیی دەوێ.
جۆری پێوەندیی نێوان دوو الیەنی سەرەکیی 
لەگەڵ  ــەش-  ــەڕت ئ و  -سپا  ــان  چــەکــدارەک هێزە 
قووچەکی دەسەاڵت –ئاخوند- تایبەتمەندییەکی 
دیکەی نیزامی کۆماری ئیسالمییە کە سەرەڕای 
مانەوەی  بە  یارمەتیی  کێشە  و  ــران  ــەی ق زۆر 
ڕێژیم کردووە. لەگەڵ ئەوەی هیچ واڵتێکی دنیا 
دوو هێزی نیزامیی هاوتەریبی یەکتری نییە کە 
بۆ دەسەاڵتی زیاتر پەنا بۆ هەموو کارێک ببەن، 
بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا هێزە چەکدارەکانی کۆماری 
و   ١٤٣ ئەسڵەکانی  بەپێی  ئێران  لە  ئیسالمی 
پارێزەری  ــەک  ن واڵت  بنەڕەتیی  یاسای  ١٥٠ی 
و  سیاسین  ڕێژیمی  ــزەری  ــارێ پ بەڵکوو  واڵت، 
هەرە  کەسانی  لە  بڕیاردەرەکانیان  و  فەرماندە 
کاتێک  نموونە  بــۆ  ــەڕیــن.  ــب ڕێ بەیتی  نیزیکی 
کیومەرس حەیدەری دەڵێ لە ساڵی ١٣٩٧ بەوالوە 
سەرکوتی  لە  بەشدارییان  ئەڕتەش  هێزەکانی 
قسانە  بەو  ــردووە،  ک خەڵکدا  ناڕەزایەتییەکانی 
کە  دەدا  ئیدئۆلۆژیک  ئەڕتەشی  لە  وێنایەک 
واڵت  سنوورەکانی  پاراستنی  سەرەکیی  خەمی 
بەڵکوو  نییە،  ــی  دەرەک هێزی  دەستدریژیی  لە 
بۆ  مەترسی  گرووپێکە  و  هێز  هــەر  لە  لێدان 
سەر دەسەاڵتی ڕێبەریی ڕێژیم دروست بکەن.

الیەنێکی دیکەی مانەوەی ڕێژیم لە دەسەاڵتدا 
ــەکــان  ــی ــی ــان ــه ــی و جــی ــاوچــەی ــە ن ــش ــێ ــاوک ـــۆ ه ب
و  نێودەوڵەتییەکان  هاوکێشە  لە  دەگەڕێتەوە. 
بەرگژەکانی نێوانیان ئەویش لە سەردەمی چەند 
کۆماری  ـــەوڕۆدا  ئ دنیای  لە  هێز  جەمسەریی 
ناکۆکیی  قۆستنەوەی  بە  توانیویەتی  ئیسالمی 
بەو خۆی  و  بەم  ئیمتیازدان  و  هێزەکان  نێوان 
بەتایبەت  بهێڵێتەوە.  ــدا  دەســەاڵت جەرگەی  لە 
ئیسالمی  کۆماری  شیعەگەرای  دەسەاڵتی  کە 
ــی  ــەالحــەکــان ــە زەب ــەاڵت ــۆ دەس ــەی ب ــەت ــەو دەرف ئ
ئابووری  ڕکەبەریی  لە  کە  ڕەخساندووە  دنیا 
ناوچەی  لە  هێز  بااڵنسی  ڕاگرتنی  لەپێناو  و 
ــەت لە  ــم ــەڕەح ـــاوڕی ب ــی دا ئ ــن ــە ســون ــن ــەزۆری ب
کە  مانایە  ــەو  ب ــەوە.  ــدەن ب ئیسالمی  ــاری  ــۆم ک
ئیسالمیی  کۆماری  مەترسییەکانی  و  هەڕەشە 
چەک وچۆڵ  قورسی  مامەڵەی  دەرفەتی  شیعە 
لە نێوان واڵتانی ناوچە و زلهێزەکاندا دروست 
دەکا. وە بەمجۆرەیە کە دوو هۆکاری گرینگی 
لە  ــان  ــی ڕێ ئێستا  ــا  هــەت دەرەکـــی  و  نێوخۆیی 

ڕووخانی کۆماری ئیسالمی گرتووە.

ــووە.  ب ــەوە  ــردن ــک ــاوەدان ئ خزمەت گوزارییەکانی 
هەربۆیەشە چاالکانی مەدەنیی کوردستان وێڕای 
بارودۆخی  لە  بەردەوامیان  ناڕەزایەتی دەربڕینی 
ڕێگاوبان، نازناوی “جادەکانی مەرگ”یان لەسەر 

ڕێگاوبانەکانی کوردستان داناوە.
پێشهاتە  ــەم  ـ ئ ــەهــۆی  ب ــکــەش  دی ــی  ــک ــارێ ج
بە  خۆم  هاوخەمیی  و  سەرەخۆشی  ناخۆشەوە 
دڵتەزێنە  ڕووداوە  ئەم  قوربانییانی  بنەماڵەی 

ڕادەگەیەنم.
 حیزبی دێموکراتی کوردستان

خالید عەزیزی
١١ی خەرمانانی ١٤٠٠

پیامی هاوخەمیی سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکرات لەگەڵ بنەماڵەی 
قوربانییانی ڕووداوەکەی جادەی مەریوان-پاڵنگان
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دادگاییه ك بۆ
 مه حكووم كردنی بێدادیی ڕێك خراو

ــووری، جێگری  ــ ن ــی حــه مــیــدی  ــردن ــی ك ــای دادگ
داواكاری گشتیی زیندانی گه وهه رده شتی كه ره ج 
دوای نزیكه ی دوو ساڵ له  ده سبه سه ركرانی، لە 
شاری  له   ــژەوە   ــه الوێ گ ١٩ی  سێشه ممه   ڕۆژی 
ستۆكهۆڵمی پێته ختی سۆئێد ده ستی پێ كردووە 
بەڕێوە  کۆبوونەوەی   ١٠ لە  زیاتر  ئیستا  تا  و 
چووە. ناوبراو كه  تۆمه تباره  به  به شداری كردن له  
ئێعدامی هه زاران زیندانی سیاسی له  مانگه كانی 
ــاری  داواك له الیه ن   ،١٣٦٧ خه رمانانی  و  گه الوێژ 
كراوه   تۆمه تبار  ستۆكهۆڵمەوە  ــای  دادگ گشتیی 
یاسای  گـــه وره ی  پێشێل كردنی  تاوانه كانی  به  
کوشتنی  و  جــه نــگ(  ــی  ــاوان ت ـــه   )وات نێوده وڵه تی 
به ئه نقه ست و هه روه ها ئەشكه نجه ی زیندانیانی 

سیاسی. 
خاتوو كریستینا كارلسۆن، داواكاری گشتیی 
تۆمه تبار  كه   ڕاگه یاندووە  دادگای  به   ستۆكهۆڵم 
ئێعدام،  ده ركردنی حوكمی  له   به شداری كردووه  
و  ــعــدام  ــێ ئ ژووری  ــۆ  ب زیندانییه كان  هێنانی 
یارمه تی كردنی داواكارانی گشتی بۆ كۆكردنه وه ی 
ناوی زیندانیان و هه روه ها ڕاگرتنی زیندانییه كان 
له  كۆریدۆری مه رگ. هه روه ها داواكاریی گشتیی 
ــراودا  ــاوب ن تۆمه تباركردنی  ــی  ده ق له   ستۆكهۆڵم 
له نێوبردنی  بۆ  خومه ینی  فیتوای  به   ــاژه ی  ــام ئ
زیندانه كان  ــه   ل ئیسالمی  شــۆڕشــی  ــی  ــه ران دژب
ــه دوای  ئه وه شی خستۆته ڕوو كه  دواب كــردووە و 
مه رگ  هه یئه تی  به   كه   هه یئه تێك  فیتوایه   ئه و 
كه   پێك هاتووه   خومه ینییه وه   الیه ن  له   ناسراوه  
ئێران  ئێستای  سه ركۆماری  ڕه ئیسی،  ئیبڕاهیم 
چه ند  دادگاییه كی  دوای  و  ــووه   ب ــدام  ــه ن ئ تێیدا 
ئێعدامیان  حوكمی  زیندانییه كان،  خوله كیی 

به سه ردا سه پێنراوه  و جێبه جێ كراوه .
ــعــدامــی  ــێ ــه  ئ ــده كـ ـ ــه روه ن ـ ــی پ ــی داواكــــــای گــشــت
ــری  ــگ ــه ن ـــدام و الی ـــه ن ــی ئ ــاســی ــی ســی ــان ــی ــدان ــن زی
چه پی  ئێعدام كراوانی  له   خه ڵقی  موجاهیدینی 
نێو زیندانه كان جیا كردۆته وه  و به جیا تۆمه تی 
ئاراسته ی حه میدی نووری له  ئێعدامی ئه و دوو 

گرووپه  له  زیندانییه كان كردووه .
به وه   ــامــاژه ی  ئ ستۆكهۆڵم  گشتیی  ــاری  داواكـ
و  ــران  ــێ ئ جه نگی  كۆتاییه كانی  ــه   ل كــه   ــردووه   كـ
عێڕاق شاخه ی سه ربازیی سازمانی موجاهیدینی 
له نێو  و  عــێــڕاق  ــی  ــه ت ده وڵ یارمه تیی  ــه   ب خه ڵك 
ئێران و  خاكی عێڕاقه وه  هێرشیان كردۆته  سه ر 
هه ربۆیه  ئه وه  جه نگێكی نێوده وڵه تییه  كه  به پێی 
كۆنڤانسیۆنه كانی ١٩٤٩ی ژێنێف، په یوه ندییه كی 
ئێعدامی  جه نگه  و  ــه و  ئ ــوان  ــێ ــه ن ل ــۆ  ــه وخ ڕاســت
زیندانییان هه یه  و به و پێیه  زیندانیانی الیه نگر 
و ئه ندامی رێكخراوی موجاهیدینی خه ڵك وه ك 
ئێعدامی  و  ده كرێن  هه ژمار  جه نگی  ئه سیری 
ئاشكرای  پێشێلی  زیندانییانه   ئه و  ناقانوونیی 
ــه ســه ر  ــه  ل ــه رك ــه  ئ ــه  ك ــان ــه ك ــی ــی ــه ت ــوده وڵ ــێ ــه  ن ــاف م
هه موو واڵتان وه ك یه ك له  پڕه نسیپه  چه سپاوه  
ــا  ــه روه ه ه ــگــرن.  ب ــێ  ل ڕێــزی  نێوده وڵه تییه كان 
داواكاری گشتی بۆ ده ربازنه بوونی تۆمه تبار له  
جه نگی  وه ك  ئه گه ر  ته نانه ت  ده ڵێ  تاوانه كانی، 
بڕوانینه   ــه ت  ده وڵ و  ناده وڵه تی  الیه نێكی  نێوان 
ــیــی  ــه ت ــاده وڵ ن جه نگێكی  ــه   ب ــه   ـ )وات جه نگه   ــه و  ئ
ــی  ــان ــراوه ك ــادك زی ــه   ــۆكــۆل ــڕۆت پ به پێی  بژمێرین( 
دیسان  ئێعدامانه   ئه و  ژنێف،  كۆنڤانسیۆنه كانی 
هه ر به  تاوانی جه نگ ئه ژمار ده كرێن و بڕیارده ران 
و ئه نجامده رانی به رپرس ده بن. له  الیه كی تره وه  
داواكاری گشتی ڕه فتاری حه مید نووری له گه ڵ 
و  ــردن  ــاری ك دی وه ك  ئێعدامكراو  زیندانییانی 
ڕاگرتنیان  و  ــه رگ  م هه یئه تی  الی  بۆ  بردنیانی 
له  چاوه ڕوانیی ئێعدام له  كۆریدۆره كانی مه رگدا 
تاوانێكی  ــه   ب ـــه وه ش  ئ و  ــێ  ـ دادەن ئەشكنجه   ــه   ب

ا. نێوده وڵه تی ناو دەب
ئێعدام كراوانی  به   سه باره ت  گشتی  ــاری  داواك
چه پ ده ڵێ هه رچه ند ناتوانرێ زیندانییانی چه پ 
ئێعدامی  ــه اڵم  ب دابنرێن،  جه نگ  ئه سیری  وه ك 
ناقانوونی و له  ده ره وه ی یاسای ئه و زیندانییانه  
كوشتنی  ـــی  ــاوان ـ ت ـــه   ب ـــه كـــۆمـــه ڵ،  ب ــوه ی  ــێ ــه ش ب
چۆنیه تیی  ــا  ــه روه ه ه و  ـــرێ  داده ن به ئه نقه ست 
هه ڵسوكه وت كردن له گه ڵیان به  ئەشكنجه  ئه ژمار 
ــاری گشتی  ــ ــه ی داواك ــه  وت ـــه وه ش ب ده كـــرێ و ئ

و  نێوده وڵه تییه   ــاســای  ی بنه ماكانی  پێشێلی 
ئه نجامده رانی لێی به رپرسن و ده بێ ڕووبه ڕووی 

یاسا بكرێنه وه  و سزا بدرێن.
تاوانی  ئه نجامده رانی  ــاره   ج یه كه م  بۆ  ــه وه   ئ
كوشتاری به كۆمه ڵی زیندانییانی سیاسیی ساڵی 
٦٧ له  دادگایه كی نێوده وڵه تیدا دادگایی ده كرێن. 
خواسێكی  و  ـــاس  ب ــه   ــی ــژووی ــێ م ڕووداوه   ـــه و  ئ
كۆمه ڵگەی  به گشتی  و  میدیاكان  له نێو  زۆری 
نێوده وڵه تی لێ كه وتۆته وه . به  سه رنجدان به وه ی 
بڕیارده ر  ئیسالمی  كۆماری  ــااڵی  ب به رپرسانی 
ــا به   ــه روه ه ــه ن و ه ــاوان ــه و ت ــجــامــده ری ئ ــه ن و ئ
ئه نجامده رانی  و  بڕیارده ران  به وه ی  سه رنجدان 
ــه ن و  ــاك ــان ن ــه ی ــه ك ــاوان ــه  ت ــه  نكۆڵی ل ــاوان ــه و ت ئ
ئێران  ئێستای  سه ركۆماری  ڕه ئیسی  ئیبڕاهیم 
وه ك یه ك له  ئه ندامانی هه یئه تی مه رگ به رگری 
له  ئه نجامدانی تاوانه كه ی ده كا و نه ته نیا خۆی 
ئه نجامدانی  له سه ر  ســه رزه نــش  شایسته ی  به  
ده بێ  ڕایده گه یه نێ كه   به ڵكو  نازانێ،  تاوانه   ئه و 
له سه ر ئه و ئێعدامانه  سپاسی بكرێ كه  له  الیه ك 
فه رمانه كانی ئیمامی )خومه ینی( جێبه جێ كردووه 
 و، له  الیه كی تره وه  به  ئامانجی پاراستنی ته ناهیی 
جۆری  له   دادگاییه   ــه و  ئ داون،  ئه نجامی  واڵت 
به دواداچوونێكی  مزگێنیی  بێ وێنه یه  و  خۆیدا 
به رپرسانی  بێ ئه ژماره كانی  تاوانه   بۆ  عاداڵنه  
واڵتانی  دادگاكانی  له   ئیسالمی  كۆماری  ــااڵی  ب
ــه ده ر  ب ــه   ــۆی ــه رب ه ده دا.  ــیــك  ــمــۆكــڕات دی و  ـــازاد  ئ
ــی سۆئێد له و  ــ ــای دادوه ری ــده  ده زگـ ـــه وه ی چــه ن ل
په روه نده یه دا ده چێته  پێش و عه داڵه ت به دی دێنێ 
و ئه وه ی ئایا ده وڵه تی سۆئێد تا چه ند ئاماده یه  
ئیسالمی  كۆماری  له گه ڵ  په یوه ندییه كانی خۆی 
خودی  مه ترسییه وه ،  بخاته   كه یسه   ئه و  له سه ر 
ده ست پێكردنی  و  تۆمه تبار  كردنی  ده سبه سه ر 
ڕای  وه بیرهێنانه وه ی  هه روه ها  و  دادگاییه كه ی 
ئیسالمی،  كۆماری  تاوانه كانی  له سه ر  گشتی 
وه ك  كورد  گه لی  هه یه .  تایبه تیی  گرینگییه كی 
كــۆمــاری  سیاسه ته كانی  پله یه كی  قوربانیی 
ئیسالمی، ساتوسه ودای “كورت واڵدهایم”ی كۆنه  
ئوتریش  ــی  واڵت ئه وكاتی  ســه رۆكــی  فاشیستی 
قاسملوو  دوكتو ر  تیرۆری  په روه نده ی  له سه ر 
له یاد ناكا و به  دادخوازیی ئه و كه یسه  له  سێبه ری 
پڕه نسیپی سه اڵحیه تی دادوه ریی جیهانیدا له یه ك 
له ڕاستیدا  ــواداره .  ــی ه پێشكه وتوودا  واڵتانی  له  
دادگایی كردنی  ته نیا  نووری  حه میدی  دادگایی 
تاوانبارێك نییه  به ڵكوو دادگایی زیاتر له  چوار 
به رپرسانی  بااڵترین  جینایه تی  و  ــاوان  ت ــه   ده ی

كۆماری ئیسالمییه  دژی ئازادیخوازانی ئێران.
به پێی یاساكانی واڵتی سۆئێد كه  له  به شێكی 
پێدا  دانیان  پێشكه وتوودا  واڵتانی  له   به رچاو 
به   نوێ  پڕه نسیپێكی  به   پشتبه ستن  به   ــراوه ،  ن
ئه گه ر  جیهانی،  ـــی  دادوه ری سه اڵحییه تی  ــاوی  ن
ده كا  بریندار  مرۆڤایه تی  ویژدانی  كه   تاوانێك 
و  كه سێك  ــه ر  ه ــه ن  الی له   و  واڵتێك  ــه ر  ه له   و 
ته نانه ت له  ده ره وه ی مه ترسیداربوونی بۆ واڵتی 
خانه خوێ ئه نجام بدرێ، ئه وا ده زگای دادوه ریی 

ئه و واڵتانه  مافی به دواداچوون و دادگایی كردن 
تاوانانه یان  چه شنه   ئه و  تاوانبارانی  سزادانی  و 
گه النی  بۆ  پێشكه وتوویه   پڕه نسیپه   ئه و  هه یه . 
چه وساوه ی ناو ئه و ده وڵه تانه ی تاوانی ڕێكخراو 
ده رفه تێكی  دراوه ،  ئه نجام  دژ  مه ترسیداریان  و 
دوای  ــووری  ن حه میدی  دادگایی كردنی  زێڕینه . 
دادگای به ناوبانگی میكۆنووس به  گرینگترین و 
ئازایانه ترین دادگایی تاوانبارێكی نێو سیسته می 
مافه كانی  پێشێلی  له سه ر  ئیسالمی  كــۆمــاری 

مرۆڤ داده نرێ.

وه ك سه ره تای  نووری  حه مید  دادگایی كردنی 
ــه   ــاوان ــی ت ــجــامــده ران ــه ن ــی ئ ــاركــردن ــه رپــرســی ب
جۆراوجۆره كانی كۆماری ئیسالمی دژ به  گه النی 
ئێران و نه یارانی كۆماری ئیسالمی، ده القه یه ك بۆ 
بزووتنه وه ی مافخوازانه ی گه النی ئێران و گه لی 
قوربانییه  سه ره كییه كانی  له   یه كێك  كورد وه ك 
له   مه ترسیدارانه ی  مرۆییه   پێشێلكارییه   ــه و  ئ
ده رحه قی  ئیسالمیدا  كــۆمــاری  ته مه نی  ــاوه ی  م
ئه نجام دراون، ئاوه اڵ ده كا تا بتوانێ له  چوارچێوه ی 
گوتاری مافی مرۆڤدا به رگری له  مافه كانی بكا. 
به ره وڕووی  به رپرسیاره تییه ك  كاتدا  هه مان  له  
ئازادیخوازان و قوربانییانی ئه و تاوانانه  دروست 
دۆكیۆمێنتی  و  به ڵگه   كۆكردنه وه ی  به   كه   ده كا 
تاوانه  بێ ژماره كانی كۆماری ئیسالمی، تاوانباران 

ڕووبه ڕووی عه داڵه ت بكه نه وه .
به رپرسان  له   یه ك  ئێستادا  له   تایبه ت كه   به  
ئێعدامی  ــی  ــاوان ت ــی  ــی ســه ره ك ــی  ــه ران ــوه ب ــه ڕێ ب و 
له    ٦٧ ساڵی  سیاسیی  زیندانیانی  به كۆمه ڵی 
دوایین به ناو هه ڵبژاردندا وه ك سه ركۆماری ئێران 
ده ستنیشان كراوه ، ئه ركی الیه نه  ئۆپۆزسیۆن و 
ئازادیخوازه كانی ئێرانه  كه  فشار بخه نه  سه ر ڕای 
گشتیی واڵتانی ئازاد و له و ڕێگه یه وه  ده وڵه تان 
هان بده ن بۆ ڕه چاوكردنی سیاسه تی هاوچه شنی 
ده زگای دادوه ریی سۆئێد سه باره ت به  تاوانباران 

و هه روه ها ته حریم كردنی سه ركۆماری ئێران.

)له  په ڕاوێزی دادگایی كردنی حه مید نووری دا(

دەوڵەت وشەیەكە كە ڕۆژانە لە وتوێژەكانماندا 
قــســەکــردنــدا دەیـــان جــار و بــە دەیـــان بۆنەی 
بڕیارەكانی  و  زارمـــان  ســەر  دێتە  ــاوازەوە  جــی
لەسەر ژیانی هەموومان كاریگەریی ڕاستەوخۆی 
هەیە. ڕەنگە پێناسەیەكی گشتی بۆ دەوڵەت ئەوە 
ئەركی  كــە  جێگیر  و  گشتی  دەسەاڵتێكی  بــێ: 
بەڕێوەبردنی كاروباری كۆمەڵگەی لەسەر شانە 
و بەسەر خاك و واڵت و كۆمەڵە خەڵكێكدا حوكم 

ئەركی  و  دەکا  جێبەجێ  یاساكان  ڕادەپەڕێنێ،  واڵت  کاروباری  دەكا، 
دەوڵەتان  ئەركی  دنیا  واڵتانی  هەموو  لە  لەئەستۆیە.  خزمەتگوزاریی 
هاوشێوەی یەكە، بەاڵم جیاوازییەکە لەوەدایە کە لە واڵتانی دیكتاتۆردا 

قازانجی تاقم و گروپە تایبەتەكان پێش خەڵك و كۆمەڵگە دەكەوێ.
لە دنیای ئەمڕۆدا دەسەاڵتەكانی هەر واڵتێك بۆ ڕێكخستنی كاروباری 
دەسەاڵتی  بەڕێوەبەری،  دەسەاڵتی  دەبــنــەوە:  کۆ  جێ  سێ  لە  واڵت 
دادوەری و دەسەاڵتی یاسادانەر. دەوڵەت وەكوو دەسەاڵتی بەڕێوەبەر 
بڕیارانەی  ئەو  تێكەاڵوە و  لەگەڵ ژیانی ڕۆژانەی خەڵك  ڕاستەوخۆ  
وا لە الیەن دەوڵەتەوە دەردەكرێن شوێنی ڕاستەوخۆی لەسەر ژیانی 
خەڵك هەیە، بۆیەشە خەڵك بە چاوی پاسەوان و چەترێك لە دەوڵەت 
دەڕوانن كە دەبێ بیانپارێزێ و ئەركی دابین كردنی ژیانێكی باشتری بۆ 
خەڵك لەسەر شانە. واڵتی ئێرانیش لە فۆڕمە گشتییەکەیدا لەو ڕێوشوێنە 
بەدەر نییە، بەاڵم بەو جیاوازییە کە لە ئێران دەوڵەتی فەرمی و نافەرمی 
هەیە. دەوڵەتە بەناو فەرمییەكان لە ئێراندا تەنیا نەخشی سیبلێكیان هەیە 
و كاتێك كێشەیەك ڕوو دەدا، هەڵەكان وەئەستۆ دەگرن یان دەیانخەنە 
پاڵی و؛ ئەوەی دەسەاڵتی کاروباری بەدەستە، دەسەاڵتی سێبەرە کە 

هیچ بەرپرسایەتییەکیش ناگرێتە ئەستۆ!
دەسەاڵتی  ئێراندا  لە  دەوڵەت  كە  دەزانن  ساڵە  لەمێژ  ئێران  خەڵكی 
نییە و سەرۆك كۆمار و كابینەكەی وەكوو بووكەڵە بەدەست کەسانیکی 
دیکەوەن. هەروەها لە تەنیشت وەزارەتەكانی دەوڵەت هەندێك ڕێكخراو 
و دامەزراوەی دیكەش هەن كە لە زۆر بابەتدا بڕیاری سەرەکی الی 
ئەوانە و ئەمە هەم لە ئابووری و هەم لە سیاسەتی دەرەوەی واڵتدا 
بەدی  بەتەواوی  کاریگەرن،  زۆریــش  خەڵک  چارەنووسی  لەسەر  کە 
دەکرێ. بۆ نموونە لە بەشی ئابووریدا دەبی وەزارەتی ئابووری، بانكی 
ناوەندی، وەزارەتی کانزاکان و پیشەسازی، وەزارەتی كار، بورس و 
ڕێکخراوی بەرنامە و بووجە بەپێی قانوون دەبێ دەوری سەرەکی لە 
ئابووریی واڵتدا بگێڕن، کەچی لەڕاستیدا ئەوە بنیات و دامەزراوەکانی 
کەرتی  لە  سەرەکییەکان  بڕیارە  هەموو  کە  خامنەیین  دەسەاڵتی  ژێر 
ئابووریی  بە  خزمەت  نــەک  کارتێالنە  ئــەم  و  بەدەستە  ئابوورییان 
واڵت ناکەن، بەڵکوو هۆی سەرەکیی قەیرانە ئابوورییەکانی واڵتیشن. 
ئیجرایی  ستادی  موستەزعەفان،  بونیادی  خاتەمولئەنبیا،  قەرارگای 
فەرمانی ئیمام، ئاستانی قودسی ڕەزەوی و سەدان ڕێكخراوی دیکە بە 

ناوی جۆراوجۆر بەشێک لەوانن. 
مافیای دەسەاڵت لە ئێران کە مەبەستمان دەوڵەتی سێبەرە، دەستی 
ئاوەدانکردنەوە،  وەبەرهێنان،  وەک  دیکەی  کەرتی  زۆر  گــەرووی  لە 
و  ناوە  ــان  داودەرم هەتا  پیشەسازیی سەربازی  هەناردە،  و  هــاوردە 
لە بەرژەوەندیی مافیای دەسەاڵت مودیرییەتیان دەکا. لە هەرکام لەو 
کەرت و بەشانەشدا قەیرانێک و کێشەیەک سەرهەڵبدا کاری دەوڵەتی 
بەرپرسایەتیی  و  ئەستۆ  بگرنە  تاوانەکان  سووچی  ئەوەیە  فەرمی 
ئەو  بۆ  دەوڵەتەوە  لەم  و،  وەزیــر  ئەو  بۆ  ــرەوە  وەزی لەم  قەیرانەکان 
دەوڵەت پاس پاسێن بکرێن و ئەوەی وەک بەرزەکی بانان بۆی دەردەچێ 
مەسكەن دا  وەزارەتــی  بەرانبەر  لە  ئێمە  نموونە  بۆ  سێبەرە.  دەوڵەتی 
وەزارەتی  بەرانبەر  لە  دەبینین،  ئیسالمی  ئینقالبی  مەسكەنی  بونیادی 
فەرهەنگ دا دەیان ڕێكخراوەی توندئاژۆی ئیدئۆلۆژیک وەكوو سازمانی 
تەبلیغاتی ئیسالمی دەبینین، لە بەرانبەر ئوستانداریدا نوێنەری وەلیی 
فەقیهـ، لە بەرانبەر ئەڕتەش و وەزارەتی بەرگری دا سپا و بەسیج و ... 
دا دەبینین. تەنانەت لە بەشی دەرمانیشدا لە بەرانبەر وەزارەتی دەرمان 

بەشە دەرمانییەكانی سپا و بونیادی بەرەكەتی
 ستادی ئیجرایی فەرمانی ئیمام قوت بوونەتەوە کە هەموویان لەژێر 
دەسەاڵتی شەخسی خامنەییدا کار دەکەن، بەاڵم هیچیان وەک سپای 
پاسداران بەسەر دەوڵەت و واڵتدا زاڵ نین. هەڵبەت ئەرتەش و هێزە 
چەکدارەکانی دیکەی کۆماری ئیسالمییش بە پشتبەستن بە ئەسڵی ١٤٧ی 
یاسای بنەڕەتیی واڵت کە ئیزنی چاالکیی ئابووری و وەبەرهێنانیان پێ 
و  دەبیندرێ  شوێن پێیان  کەرتەکاندا  هەموو  لە  سپا  هاوتەریبی  دەدا، 
نەک هەر جێگایان بە کەرتی تایبەت و کەرتی دەوڵەتی تەنگ کردووە، 

بەڵکوو هەناسەشیان لێ بڕیون.
مامەڵەی  قاچاغ  بە  عێراقدا  و  ئێران  لە شەڕی  کە  پاسداران  سپای 
لەژێر  شەڕ  تەواوبوونی  پاش  دەكــرد،  واڵتــان  لەگەڵ  چۆڵیان  چەك و 
ناوی ئاوەدان کردنەوەدا بەرەبەرە هەموو جومگەکانی ئابووریی واڵتی 
خستە ژێر دەسەاڵتی خۆیەوە، وەک بەشەکانی پێشەسازیی سەربازی 
و غەیرە سەربازی، بانکداری، نەوت، بیناسازی، ڕێگاوبان، گواستنەوە، 

دەرمان و... .
بەرچاوترین شوێنی سیاسی کە سپا لە ماوەی ئەم سااڵنەدا پەلی بۆ 
هاویشتووە، یەکەم کۆنتڕۆڵی ناڕەزایەتی و سەرکوتی خۆپیشاندانەکان 
کە  بــووە  واڵت  نێوخۆی  هەڵبژاردنەکانی  مودیرییەتی  هــەروەهــا  و 
ئاکامەکەی هاتنە سەر کاری ئەحمەدی نژاد بۆ دوو خولی سەرکۆماری 
و بەدەستەوەگرتنی جڵەوی زۆر لە وەزارەتەکان لەالیەن سپاەوە بوو. 
ئەمجارەش بە هێنانە سەر کاری ڕەئیسی توانیویەتی بەڕێوەبردنی زۆر 
لە وەزارەت و جومگەکانی دەسەاڵتی سیاسی، ئابووری و ئەمنییەتیی 
واڵت بخاتە پاوانی خۆیەوە. لە ئێستاشدا دەوڵەتی ڕەئیسی کە خۆی 
پتر  ئەمنییەکانی ڕێژیم دەزانــێ، هەوڵ دەدا  دام ودەزگــا  بە قەرزباری 
هاوکات  بکا.  ئاوەاڵ  واڵتدا  بەڕێوەبردنی  لە  دەسەاڵتی سێبەر  دەستی 
یەکدەست بوونی پتری دەسەاڵتی سیاسی لە ئێران کێشەی دەسەاڵتی 
سێبەریشی لەو واڵتەدا چارەسەر کردووە و ئەوەش لە دیاری کردنی 
یەکەمی  جێگری  وەک  ئیمام  فەرمانی  ئیجرایی  ستادی  بەرپرسی 
تەواوی  بە  ڕەئیسی دا  کابینەی  دیکەی  ئەندامەکانی  و  سەرۆک کۆمار 

بەدی دەکرێ. 

هیوا بابایی

دەوڵەتی سێبەر و
 دەستەکانی پشتی پەردە

ڕه حمان سه لیمی

په روه نده یه دا  له و  سۆئێد  ــی  دادوه ری ــای  ده زگ چه نده   لــه وه ی  بــه ده ر 
تا  سۆئێد  ده وڵه تی  ئایا  ئه وه ی  و  دێنێ  به دی  عه داڵه ت  و  پێش  ده چێته  
له سه ر  ئیسالمی  كۆماری  له گه ڵ  خۆی  په یوه ندییه كانی  ئاماده یه   چه ند 
و  تۆمه تبار  كردنی  ده سبه سه ر  خودی  مه ترسییه وه ،  بخاته   كه یسه   ئه و 
ده ست پێكردنی دادگاییه كه ی و هه روه ها وه بیرهێنانه وه ی ڕای گشتی له سه ر 

تاوانه كانی كۆماری ئیسالمی، گرینگییه كی تایبه تیی هه یه 

ساتوسه ودای  ــورد  ك گه لی 
ــه ر پــه روه نــده ی  ــه س ــریــش ل ــوت ئ
له یاد  قاسملوو  دوكتو ر  تیرۆری 
دادخوازیی ئه و كه یسه   ناكا و به  
له  سێبه ری پڕه نسیپی سه اڵحیه تی 
له   له یه ك  جیهانیدا  دادوه ریـــی 
هیواداره ،  پێشكه وتوودا  واڵتانی 
نووری  دادگایی حه میدی  بۆیەشە 
تاوانبارێك  دادگایی كردنی  ته نیا 
له   زیاتر  دادگایی  به ڵكوو  نییه  
جینایه تی  و  ــاوان  ت ــه   ده ی ــوار  چ
كۆماری  به رپرسانی  بااڵترین 
ئازادیخوازانی  دژی  ئیسالمییه  

ئێران
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لە  الوانی بەهەست و شۆڕشگێڕی کوردستان 
هەموو شۆڕشەکانی کورددا ئااڵهەڵگری خەبات  و 
بەربەرەکانی دژی داگیرکەرانی کوردستان بوون. 
الپەڕەی »هەگبەی شاخ و شۆڕش«ی ئەمجارەدا 
بۆ باس لە یەک لەو الوە شۆڕشگێڕانەی ناوچەی 

بانە، شەهید جەالل ڕەشیدی تەرخان کراوە.
ــە گــونــدەکــانــی  ــە یــەکــێــک ل ــەالل ڕەشــیــدی ل جـ
پشکووت.  جیهان  بە  چــاوی  سەقز  دەوروبـــەری 
ژیانێکی  بژیوی  بتوانێ  ئەوەی  بۆ  جەالل  باوکی 
نەمر نەژی بۆ بنەماڵەکەی دابین بکا، کرێکاری دەکرد و سەرەڕای نەداری 
و هەموو تەنگ وچەڵەمەیەی کە لەگەڵی بەرەوڕوو ببوون دیسان جەاللی 
ناردە بەر خوێندن. جەاللیش وەک منداڵێکی پیتۆڵ و وریا دەرسی دەخوێند 
و بە هەموو توانایەوە تێ دەکۆشا. بێدەرەتانی و نەداری کە تایبەتی واڵتە 
جەاللی  بابی  بەربینگی  چینایەتی یە  نابەرابەری  مافی  و  پاشکەوتوەکان 
بەرنەدا و، هەر بۆیە ناچار بوو ماڵەکەی لە شاری سەقز بار بکا و ڕوو 
لە شاری بانە بکەن. بەمجۆرە جەالل وێڕای ڕەنج و کوێرەوەرییەکی زۆر 

بەاڵم توانیی درێژە بە خوێندن بدا و دیپڵۆم وەربگرێ.
جەالل دوای تەواوکردنی سەربازی گەڕایەوە شاری بانە و لە یەکێک 
ئیدارەکانی ئەو شارە دامەزرا و پاش سەرکەوتنی شۆڕشی گەالنی  لە 
ئێران هاتە مەیدانی خەبات و سەرەتا چووە نێو ڕیزی سازمانی چریکە 
فیداییەکانی خەڵکی ئێران. بەاڵم هەر زۆر زوو لەگەڵ چەند  هاوسەنگەری 
دیکەی هاتنە نێو ڕیزی پێشمەرگەکانی حیزبی دێموکراتی کوردستانەوە 
و لە هێزی »شەهیدانی وێردی«ی ئەوکاتدا سازمان درا. ڕۆڵەی ئازای 
گەلەکەمان کاتێک کە ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی بە هەموو هێز و توانایەوە 
لە زەوی و ئاسمانەوە شاری بانەی ئاورباران دەکرد، باوکی یەک لەو 
کەسانە بوو کە کەوتە بەر ئاگری تۆپ و خۆمپارەی دژمنانی ئازادی و 
شەهید بوو. لە درێژەی کاری سیاسیی جەالل دا، بەهۆی تێگەیشتووی و 
دڵسۆزییەکەی بوو بە کادری سیاسیی لکی سێی شەهید قادر شەریف 
پێشمەرگەکان  زانیاریی  ئاستی  بردنەسەرێی  و  سیاسی  کــاری  بۆ  و 
هەوڵی زۆری دا. ئەو شان بەشانی هاوسەنگەرانی لە چەندین عەمەلیاتی 
قارەمانانەدا بەشداریی چاالکانەی کرد و دەیان شانازیی بۆ حیزبەکەی 

تۆمار کرد. 
شەهید جەالل بە هۆی لێهاتوویی لە کۆنفرانسی کۆمیتەی شارستانی 
بەهۆی  دواتریش  و  هەڵبژێردرا  شارستان  کۆمیتەی  ئەندامی  بە  بانەدا 
و  فەن  لە  بــوون  شــارەزا  هەروەها  و  شەڕ  لە  ئازایەتی  لێوەشاوەیی، 
تاکتیکەکانی شەڕ پاش ماوەیەک بە فەرماندەی لکی شەهید قادر شەریف 
لکی سێی شەهیدانی وردی  بە دەستوبردی  ئازا و  دیاری کرا. جەاللی 
عەمەلیاتێک  نەبوو  ڕۆژ  درەوشــایــەوە.  تــازەیــەدا  بەرپرسیایەتییە  لــەم 
نەوەشێنێ  دوژمن  لە  زەبر  بانە  مەڵبەندی  لە  نەبوو  ڕۆژ  نەبا،  بەڕێوە 
و بە چەشنێک ناوی لکی سێی شەهیدانی وردی بە فەرماندەیی جەاللی 
قارەمان ناوێکی ئاشنا بۆ دۆست و دژمن بوو. بۆ دژمن مایەی نیگەرانی 
و ترس و دڵەخورپە و بۆ دۆستیش مایەی شانازی و فەخر بوو. هەڵمەتی 
جەالل لە شەڕەکاندا و نەخشەی ڕێکوپێکی نیزامی، نەترسی و ئازایەتی 
ئەوەندەی دیکەی الی خەڵک و  و ئەخالق و کردەوەی شۆڕشگێڕانەی 
هاوسەنگەرانی خۆشەویستتر کردبوو. بەمجۆرە شەهید جەالل پلەکانی 
بە فەرماندەی دەستەی زەربەتی هێزی شەهیدانی  سەرکەوتنی بڕی و 

وردی دیاری کرا. 
شەهید جەالل پارتیزانێکی کارامە و بەوەجی گەلەکەمان لە عەمەلیاتەکانی 
بۆیەن، ئارمردە، ڕێگاکانی بانە - سەردەشت و بانە -سەقزدا نەخشێکی 
بەرچاوی هەبوو. لە هەر عەمەلیاتێک بەشداریی کردبا بەهۆی شارەزایی 
تەواو لە شەڕ و ورەی بەرزی سەرکەوتن نەسیبی پێشمەرگە و شکست 

و سەرشۆڕی بەشی دژمنانی ئازادی بوو.
دەستەی  پێشمەرگەکانی  هەتاوی  ١٣٦١ی  خەزەڵوەری  ١١ی  رۆژی 
پارتیزانی  فەرماندەیی  بە  ئەوکات  وێردیی  شەهیدانی  هێزی  زەربەتی 
قارەمان و خۆراگر شەهید جەاللی ڕەشیدی ڕێگای تەداروکاتی دوژمنیان 
لە نێوان بانە – سەقز خستە ژێر چاوەدێریی خۆیانەوە و توانییان دەستێکی 
باش لە دژمن بوەشێنن و بە سەرکەوتنەوە شوێنی عەمەلیات بەجێ بێڵن. 
توندترین شێوە شوێنی  بە  لە مۆڵگەکانی دەوروبــەردا  دژمنی خوێنڕێژ 
پاشەکشەی پێشمەرگەکانی ئاورباران کرد. کاتێک پێشمەرگەکان گەیشتنە 
بەدەستیان  عەمەلیاتە  لەو  کە  سەرکەوتنێک  بەهۆی  دیاریکراو،  شوێنی 
هێنابوو ماندوویەتی و شەکەتی بە ڕوویانەوە دیار نەبوو. شەهید جەالل 
هاوڕێیانی  لە  یەکێک  دەبینێ  و  دەخشێنێ  هاوسەنگەرانیدا  بە  چاوێک 
دادەگـــرێ،  لەشی  و  گیان  هەموو  ناڕەحەتی  نییە.  ــار  دی پێشمەرگەی 
ماوەیەک چاوەڕوان دەبێ تا بەڵکوو هاوسەنگەرەکەی بگەڕێتەوە. پاش 
ماوەیەک بە ناچاری بەتەنیا بۆ ئەو شوێنەی کە پاشەکشەیان کردبوو 
تۆپبارانی  ڕێژنەی  لەبن  جەالل  دەگەڕێتەوە.  هاوسەنگەرەکەیدا  بەدوای 
بەر پریشکی  بەدوای هاوڕێیەکەیدا دەگەڕێ، لێ مەخابن کەوتە  دژمندا 

تۆپەکانی دژمن و القی دەپەڕێ. 
جەالل ئەوجار دەبوو لەگەڵ مەرگ بەربەرەکانی بکا. دەستی بە هێچ 
بەرەو  و  دەچۆڕا  برینی  لە  دلۆپ  دڵۆپ  ڕانەدەگەیشت، خوێن  شوێنیک 
لە  دیفاع  لە دوا کاتەکانی ژیانیدا چەکی  ئەوەی  بۆ  تەواوبوون دەچوو، 
شەرەف و کەرامەتی گەلەکەی نەکەوێتە دەست دژمن چەک و ڕەختەکەی 
شاردەوە و بە پشتێندەکەی القی پەڕیوی بەست. لە پەنایەک هەڵتروشکا 
ــەک هــاوســەنــگــەرانــی پێ وشوێنی  ــاوەی ــاش م پ ــەوە.  ــای م و چــــاوەڕوان 
فەرماندەیان کەوتن و بە داخەوە بە سەر تەرمی پیرۆزیدا دەکەون. بەم 
مەیدانی  ڕۆلەی  دێموکرات،  تێکۆشەری  کوڕی  قارەمان،  کوڕی  جۆرە 
بۆ هەمیشە  بانە  ناوچەی  تێکۆشەری زەحمەتکیشی  خەبات و شۆڕش، 
چاوەکانی لەسەریەک دانا و مااڵوایی لە هاوسەنگەرانی و حیزبەکەی و 

خەڵکی ناوچەی بانە کرد. 

برایم چووکەڵی

ئاکاری  لــە  جــۆرێــک  کۆمەاڵیەتی  بــزووتــنــەوەی 
)Ethicd( کۆمەاڵیەتییە کە بەوان هۆکار، دەستەیەکی 
زۆر لە مرۆڤەکان دژکردەوە و ناڕەزایەتیی خۆیان 
 )collestiv actin( گشتی  کــاری  چــوارچــێــوەی،  لە 
ئارایی دەردەبڕن.  ئاگاهانە و مەبەستدار لە دۆخی 
ئەم ڕابوونە دەتوانێ شەبەنگێکی بەرباڵو لە بابەتە 
کۆمەاڵیەتی،  نابەرابەریی  وەک،  سەرەکییەکانی 
دۆخــی  تەناهی،  ــاوازی،  جــی و  ــەاڵواردن  ــ ه ئایینی، 
پارادایمی  و...بــێ.  کولتووری  ــەژاری(،  )ه ئابووری 
ئاشتیانە  ناڕەزایەتیی  پێواژۆیانە  ئــەم  سەرەکیی 
تریش  شــێــوازی  و  جــۆر  هەرچەند  سڤیلمەندە،  و 
لە  پــڕ  ڕێپێوانی  لــە  هــەر  مــەدەنــی  نافەرمانیی  لــە 
توندوتیژی هەتا شەڕ و تێکهەڵچوون بوونی هەیە. 
یــەک:  بــزوتــنــەوانــەدا  لــەو  ســەرەکــی  ئامانجی  دوو 
چاکسازی )لە نزمترین ویستدا( و دوو، گۆڕان )لە 

بەرزترین حاڵەتدا( خۆیا دەبن.
ــەهــۆی  ــان ب ــەک ــی ــی ــەت ــەاڵی ــۆم ــرمــی پـــێـــواژۆ ک ــێ ت
جۆراوجۆری بزووتنەوەکان پڕڕەنگە و بە ئاسانی 
دەرکەوتە  جیاکردنەوەی  بۆ  سنوورێک  ناتوانرێ 
بوونە  ئاڵۆزییانە  ئەم  بدۆزیتەوە.  پێوەندیدارەکان 
لەجیاتی  دیکە  تێگەیشتنی  لە  کەڵک  ــەوەی  ئ هــۆی 
ئاکامدا  لە  و  وەربگیرێ  کۆمەاڵیەتی  بزووتنەوەی 
دیــکــەوەی  بــابــەتــەکــانــی  بــە  جـــوواڵنـــەوەی جڤاکی 
بابەتە  لە  یان  لێک درانەوە،  وەک گۆڕان و شۆڕش 
کورت  کۆمەڵ  ئــاکــاری  وەک  تــری  تایبەتییەکانی 
نەریتییەکانی  پێناسە  و  تێگەیشتن  لە  کــراوەتــەوە. 
دەتوانین  کۆمەاڵیەتی  بزووتنەوەی  بە  پێوەندیدار 
ڕەخنەی  گشتی،  کــاری  گشتی،  ئاکاری  بە  ئاماژە 
بەرەنگاریی  کۆمەاڵیەتی،  جیاوازیی  کۆمەاڵیەتی، 
ڕاستەوخۆ  هەڵوێست وەرگرتنی  و  کۆمەاڵیەتی 
بکەین. لە ڕاستیدا ئەم تێگەیشتنانە تەنیا بەشێک لە 
فامی بزووتنەوەی کۆمەاڵیەتی پێک دێنێ و ئاماژە بە 

پێناسەی سەربەخۆی ئەو ناکەن.
نوێی  ئــادگــاری   ١٩٦٠ دەیـــەی  کۆتاییەکانی  لــە 
ــرداری کــۆمــەاڵیــەتــی-ســیــاســی خــۆیــا بـــوون و  ــ کـ
دوای  بزووتنەوەکانی  گشتگیرترین  دروست کەری 
١٩٣٠ بوون. کاراکتێری ئەم جیاوازییە زۆرتر الوان 
و ژنان و کەمەنەتەوەکان بوون، کە ناکرێ ڕەفتاری 
سیاسی-کۆمەاڵیەتییە  کەلێنە  بنەمای  لەسەر  ئەوان 
بابەتی  ئــاکــامــدا  لــە  لــێــک بــدرێــتــەوە.  سیاسییەکان 
بزووتنەوە کۆمەاڵیەتییەکان وەک دەستوری کاری 
ئەو کەسانەی لێ هات کە هاوبیری ئەم بوارە بوون 

یان بەشێوەیەکی چاالک لەم بەشەدا توێژینەوەیان 
کردووە. لە ئەنجامدا ساڵی ١٩٧٠ ژمارەیەکی زۆر 

بیرۆکەی نوێ لەم بوارەدا وێنا کران.
بەپێی پۆلێن بەندییەک ئەم تیۆرییانە بەسەر دوو 
کران.  دابــەش  ئورووپایی  و  ئەمریکایی  گرووپی، 
و  ئەمریکایی  بــیــرکــردنــەوەی  نەریتی  لــە  تەوفیر 
دوو  لەم  بزووتنەوانە  ئەو  جیاوازی  و  ئورووپایی 
ئەم  بەستێن سازی  و  هــەڵــداوە  ســەریــان  قوڕنەیە 
لێڕوانینە  خێرا،  ڕوانینێکی  بە  ڕێکخستنەیە.  جۆرە 
کۆمەاڵیەتی  بزووتنەوەی  لەبارەی  ئەمریکاییەکان 
کــارکــردنــدان،  سوننەتی  کاریگەریی  لەژێر  زیاتر 
بە  زیــاتــر  ئــورووپــایــیــەکــان  تیۆرییە  کــە  لەکاتێکدا 
ڕاڤە  دەرکەوتەکان  نیۆمارکسیستیی  لێڕوانینێکی 
ــە ڕاستییە  دەکــرێــن. ئــەم بــابــەتــە بــە ڕێــژەیــەک ل
ــوو،  ــب ــاوەی گــرت ــ ــەرچ ــەوە ســ ــان ــەک ــی ــی ــەت ــەاڵی ــۆم ک
ئاکامی  لە  ڕێکخراوانەی  ئەو  ئەمریکا  لە  چوونکە 
بەرەو  خێرا  بــوون  درووســت  ناڕەزایەتییەکانەوە 
خاوەن  گرووپی  وەک  زۆرتر  و  دەچن  کارخوازی 
لە  بەرامبەردا  لە  بــەاڵم  ڕێک کەوتن،  بــەرژەوەنــدی 
سیستەم  دژی  زیاتر  بزووتنەوانە  ئــەم  ئــورووپــا 
لەوانە  خۆیان  تایبەتمەندییەکانی  زۆربەی  و  بوون 
لە چەپەکان  ئیدۆلۆژی  لەسەر  کردنەوەیان  جەخت 

وەرگرتبوو.
بزووتنەوە  بواری  نوێیەکانی  تیۆرییە  جیاکاریی 
جوگرافی  شوێنی  بنەمای  لەسەر  کۆمەاڵیەتییەکان 
شێوەیەکی  بە  ناتوانێت  و  بــاوە  کەمتر  ئێستادا  لە 
تەواو سەرجەم تیۆرییەکان بگرێتەوە. بەتایبەت ئەو 
تێڕوانینە ئاڵۆزانەی کە ناکرێ بە سانایی لە یەکێک 

لەو دوو بەشەدا جێ بکرێنەوە.

“نوێ”  و  “کالسیک”  بنەمای  لەسەر  ــەاڵواردن  ه
بزووتنەوە  تیۆریی  ڕێکخستنی  لە  تر  مۆدێلێکی 
بــواری  لــە  ــاوەن ڕا  خــ هەندێک  کۆمەاڵیەتییەکانە. 
ئەم  جیاکاری  بە  کۆمەاڵیەتییەکانەوە،  بزووتنەوە 
پێواژۆیانە بۆ کالسیک و نوێ لەسەر بنەمای قۆناغی 
مێژوویی تیۆرییەکان ڕێک دەخەن. لەم ڕێکخستنەدا، 
لە  بەر  سااڵنی  بە  پێوەندییان  کە  تیۆرییانەی  ئەو 
١٩٦٠ هەیە کالسیکن و ئەوانەی دوای ئەمساڵەش 
ڕێکخستنە  ئــەم  بنەمای  دەخەمڵێندرێن.  نــوێ  بــە 
ــەوە  ــن ــزووت ــوون دەکـــا )ب ــب ــوێ ــەســەر ن ــداگــری ل ــێ پ
کۆمەاڵیەتییە نوێیەکان( و بۆ پێناسەکردنی ئەم جۆرە 
بواری  لە  ١٩٦٠ەوە  لە  کە  دێ  بەکار  جوواڵنەوانە 
کۆمەاڵیەتیدا گرنگیان پێدراوە. لە ئاکامی دەرکەوتنی 
کۆمەاڵیەتییەکان  بزووتنەوە  بەرفرەوانی  و  لەپڕ 
زۆربەی  دەرکەوتن.  تیۆرییەکان  نوێی  شەپۆلێکی 
بــزووتــنــەوە  ــەم  ئ کــە  وابـــوو  پێیان  تیۆرییانە  ــەم  ئ
هەلومەرجی  لە  کالسیکەکان  بەپێچەوانەی  نوێیانە 
لە  گــووراون.  دێموکراسیدا  و  مەدەنی  کۆمەڵگەی 
بزووتنەوانە  ئەم  سەرەکیی  ئەندامانی  تر  ئالییەکی 
نەبوون،  کۆمەڵگە  تەردکراوانی  و  کرێکاران  تەنیا 
بەڵکوو ژنان، خوێندکاران و الوان ڕۆڵیان لەم جۆرە 

بزووتنەوانەدا هەبووە.
تیۆری بزووتنە کۆمەاڵیەتییەکان لە چوارچێوەی 

چوار تێڕوانیندا شرۆڤە دەکرێ:

١. تێڕوانینی ئاکاری بەکۆمەڵ )کالسیک(
ڕەوشتمەندانە  دەروون ناسانە،  تیۆریی  کۆمەڵە 
هەڵدەکەون.  دەستەیەدا  لەم  کۆمەڵگە  ڕایەڵکەی  و 
ڕێزبەندیی  لە  کە  جیاوازییانەی  ئەو  بوونی  دەگەڵ 
دەروازەیە  ئەم سێ  تیۆری  قاڵبی  و  تێگەیشتنەکان 
هەیە، خاڵی هاوبەشی ئەم سێ تیۆرییە تایبەتمەندیی 
کۆمەڵێک  وەک  کۆمەڵگە  و  کـــردارە  هەستیاری 
بەسەر  ڕەوشتمەندانە  دەکا. سەرکەوتنی  وێنا  تاک 
گونجاو  دەرفەتێکی  ئەمریکا  کۆمەاڵیەتیی  زانستی 
بۆ خستنەڕووی تیۆرییەکانی دەروون ناسیی ئامادە 
کە  تیۆری  خولقێنەرانی  کە  جێگای  ئەو  هەتا  کرد. 
کــاریــگــەریــی بــەرهــەمــی کــارکــردنــیــان لــەســەر بوو 
لە ڕاڤــەی جــوواڵنــەوەکــان پڕژانە ســەر “ڕەوشــت، 
بنچینەیی.  و  سەرەکی  تێگەیشتنێکی  وەک  ئاکار” 
دەگــەڵ  کۆمەڵگەش  بــە  پــێــوەنــدیــدار  تیۆرییەکانی 
کۆمەاڵیەتیی  الیــەنــی  بــە  پشتیان  زیــاتــر  ئــەوەیــکــە 
تایبەتمەندی  کــاتــدا  لەهەمان  دەبــەســت،  ئــورووپــا 

کۆمەڵگەشدا  لە  بەگشتی  دەگرت.  لەبەرچاو  تاکیان 
سەرنجیان دەدا سەر هەستی غەوارەیی و نیگەرانی 
ڕێژەیی،  بێبەش بوونی  هەروەها  سەرکوت کردن  و 
لەسەر ڕەوشی دەروونی تاکەکان جەخت دەکاتەوە.

٢. تێڕوانینی ڕێکخراوەیی
)ئامادەیی  ناوی  لەژێر  تیۆرییانەی  کۆمەڵە  ئەو 
خوڵقاندنی  تیۆرییەکانی  لە  بێجگە  سەرچاوەکان(ن، 
لێرەدا  ڕەخــنــە  قۆناغەکانی  و  سیاسی  ــەتــی  دەرف
دەبینرێنەوە. لە ڕوانگەی ئەم تێڕوانینەوە بزووتنەوە 
کۆمەاڵیەتییەکان شێوازی ناسراوی کاری سیاسین، 
بە  هەیە  ڕۆڵیان  الیەنانەی  ئەو  دیکە  بەشێوازێکی 
هەوڵی  و  دەکەن  چاالکی  ئاوەزمەندانە  شێوەیەکی 
دەدەن  ــان  ــی ــەکــان ــی ــدی ــەرژەوەن ب بــەدەســت هــێــنــانــی 
ئامادەکردنی  لــە  ســەرەکــی  ڕۆڵــی  ڕێــکــخــراوەکــان 
دەگێڕن  بەکۆمەڵ  کــاری  بۆ  پێویست  سەرچاوەی 
پــرۆســەی  لــە  بەشێک  بــە  بــزووتــنــەوەکــان  چونکە 
لەسەر  جیا  ــن،  ــرێ دەک هــەژمــار  ئــاســایــی  سیاسی 
تیۆرییەکان،  سیاسی  چوارچێوەی  لەسەر  پێداگری 

دوو خاڵی هاوبەشی دیکەیان هەیە:
بە  کۆمەاڵیەتییەکان  بزووتنەوە  چاالکیی  یــەک: 

ناتەکوزمەند نازانن.
ئاوەز  بەبێ  جوواڵنەوانە  ئەم  بەشدارانی  دوو: 

ناناسن.

٣. تێڕوانینی کۆمەڵگەی مەدەنی
پێشوو  لیبرالیستییەکانی  بــاوەڕ  بەپێچەوانەی 
نیومارکسیستی  بــیــرۆکــەی  بـــۆ  بــیــروهــزریــان 
کە  تیۆرییە  ئەم  ئافرێنەرانی  چوونکە  دەگەڕێتەوە، 

ملووچی(  و  هابێرماس  )تۆرین،  ڕێک خراون  لێرەدا 
پێ  بــزووتــنــەوەکــان  شۆڕشگێڕیی  الیــەنــی  لــەســەر 
تیۆرییە  دەرهاویشتەی  بەپێچەوانەی  و  دادەگــرن 
کالسیکی و ڕێکخراوەییەکان، ئامانجی بزووتنەوەی 
جڤاکی بە کاریگەری  خستنە سەر پڕۆسەی سیاسی 
دانانێن بەڵکوو تێکدانی سنوری شێوازی کۆمەاڵیەتی 
تێڕوانینی  بەپێوانەی  ئامانج.  دەکەنە  ئاڵۆزکردنی  و 
ڕێکخراوەیی کە سەرنج دەداتە عەقاڵنییەتی ئامرازی، 
لەسەر  جەخت  سڤیلمەنددا  کۆمەڵگەی  ڕوانینی  لە 
عەقالنیەتی پێوەندی دەکەنەوە و لەسەر ئەم بنەمایە 
الیەنی  ڕێکخراوەیی  تێڕوانینی  بیری  لە  هەرچییەک 
بەکۆمەڵ،  ناسنامەی  )ئــایــدۆلــۆژی،  هەیە  ئــامــرازی 

جۆری پێوەندییەکان، ڕێکخستن و...(.
ــەوەی  ــن دۆزی تێڕوانینە  ــەم  ئ ســەرەکــیــی  بابەتی 
کە  کۆمەاڵیەتییەکانە  کەلێنە  سەرەکیی  سەرچاوەی 
هەڵدەچنرێن.  لەسەری  کۆمەاڵیەتییەکان  بزووتنەوە 
بەشیوەیەکی گشتی ئەم ڕوانینە لە ڕیزی کۆمەڵگەی 
سڤیلدان و جەخت لەسەر تایبەتمەندیی کۆمەاڵیەتیی 
گرنگی  و  دەکـــەنـــەوە  جــڤــاکــیــیــەکــان  بـــزووتـــنـــەوە 
پێواژۆیەکان لە بەستێنی جیاواز لە چاالکی سیاسیدا 
بــزووتــنــەوە  دیــکــە،  واتــایــەکــی  بــە  هەڵدەسەنگێنن. 
کۆمه اڵیه تییه کان هەوڵی گۆڕینی دەستەاڵتی سیاسی 
جڤاکی  و  کۆمەاڵیەتییەکان  پێوەندییە  بەڵکوو  نادەن 
دادەنــێــن.  خــۆیــان  کــارەکــانــی  ئامانجی  وەک  سڤیل 
هەرچەند دەکرێ هەندێک الیەنی سیاسیش بەخۆوە 
بگرێ یان لە ئامرازی سیاسی کەڵک وەربگرن بەاڵم 
ئامانجی سەرەکی بزووتنەوە کۆمەاڵیەتییەکان گۆڕان 
هابرماس؛  نێرینی  بە  مــەدەنــی دایــە.  کۆمەڵگەی  لە 
بزووتنەوە کۆمه اڵیه تییه کان کەڵک لە ژینگەی جیهان 
مەنتقی سیستەم  نەک  مەدەنی( وەردەگــرن  )جڤاکی 

)کۆمەڵگەی سیاسی(.

بزووتنەوە کۆمەاڵیەتییە نوێ باوەکان
دوای  کە  کۆمەاڵیەتییەکان  و  ئابووری  ئاڵۆزییە 
شەڕی جیهانیی دووهەم لە ئورووپا سەریان هەڵدا، 
کار و  ملمالنێی  کە  بــوون  ڕاستییە  ئەو  دەرخــەری 
داوە.  لەدەست  خۆیان  بایەخی  و  تەوەر  سەرمایە، 
زۆربەی خەڵکی کۆمەڵگە ئورووپاییەکان توانیان بگەنە 
خوێندنی بەرز و لەم نێوەدا ژنان ڕۆڵی بەرچاویان 
هەبووە. ڕایەڵکە زانیارییەکان و پێوەندییەکان ڕۆڵی 
چوارچێوەی  لە  سەرمایە  و  هێنائارایەوە  تازەیان 
دەگەڵ  و  تێپەڕی  نەتەوەییەکان  و  ناوچەیی  بازاڕە 
هەوڵی  ئابورییەکان  مەزنە  سەندیکا  سەرهەڵدانی 
دروست کردنی بواری نوێیان دا. بزووتنەوە کۆنەکان 
جوتیاری  یان  کرێکاری  ڕێکخراوە  چوارچێوەی  لە 
پێناسە  حکومەتەکانەوە  بە  پێوەندی  بنەمای  لەسەر 
کراون. بەم ڕوانینە حکومەت و دامەزراوەکان وەک 
کە  بزووتنەوانە  ئەم  دەناسرێن.  سەرەکی  نەیاری 
کۆمەڵگەی  بەرهەم هاتووی  داینامیکی  تشتێکی  وەک 
بەرژەوەندیی  لە  بەرگری  کــراوە  باسیان  مەدەنی 

گرووپە تایبەتییەکانیان لە ئەستۆیە.
ئاالن تۆرین کۆمەڵناسی فەرەنسەیی سێ بنەمای 

بۆ بوونی بزووتنەوە کۆمەاڵتییەکان داناوە.
پێویستە  ــاس(:  ــون )ش ناسنامە  بنەمای   .١
بزووتنەوەیەکی کۆمەاڵیەتی ناسنامەیەکی دیاریکرای 
بەردەنگەکانی  هاتووە،  پێک  کەسانێک  چ  )لە  هەبێ 

کێن و بەرگریکاری کام بەرژەوەندییە؟(
کۆمەاڵیەتی  بزووتنەوەی  دژایەتی:  بنەمای   .٢
هێزێک  ــان  یـ ــەڕ  ــەمــپ ل جــۆرێــک  دژی  بــــــەردەوام 
شکستدانی  هــەوڵــی  ــەردەوام  ــ بـ و  ــتــەوە  ــێ دەوەســت
ــی  ــەت ــی بــنــەمــای دژای ــوون ــێ ب ــە، ب ــەی ــی ه ــان ــن دوژم
هەبێ.  بوونی  ناتوانێت  کۆمەاڵیەتی  بزووتنەوەی 
بـــەردەوام  کۆمەاڵیەتییەکان  بــزووتــنــەوە  زۆربـــەی 
دژی ئەم ڕەوشەن کە تێیدان و ئامانجەکانی خۆیان 

هاوتەریب دەگەڵ بارودۆخەکە نابینن.
جڤاکی  بزووتنەوەیەکی  گشتگیری:  بنەمای   .٣
بەناوی بایەخی زۆر دەگەڵ ئایدیای مەزن، فەلسەفە 
یان ئایدیای ئۆلی دەست پێ دەکات و چاالکییەکانی 
کــە هەوڵی  ــرێ،  دەگـ بــڕوایــەکــەوە شەقڵ  و  بیر  لــە 
بەرفرەوان بوون و پێشکەوتن دەدات. ئەم هۆکارانە 
دەبنە هۆی چاالکیی بزووتنەوەیەکی کۆمەاڵیەتی کە 
لەوانەیە بە شێوەی بەرژەوەندی نەتەوەیی و ئازادی 
مرۆڤایەتی، ئاسایش و مافی مرۆڤ، سەالمەتی گشتی 
و خواستی خواوەند بێت، ئەمانە ئەو تایبەتمەندییانەن 
کە ئالین تۆرین بە بنەمای گشتگیری ناویان دەبات. 
ئەم بنەمایەش وەک بنەمای ناسنامە و دژایەتی بۆ 
کۆمەاڵیەتی  پێواژۆیەکی  الیەنگیری  و  زات  ناسینی 

دەگەڵ گۆڕانی بنەمای گشتگیری دایە.

تیۆریی بزووتنەوە کۆمەاڵیەتییەکان

شاڕوخ حەسەن زادە

جەالل ڕەشیدی

شکۆفەیەک کە خەزانیش نەیژاکاند
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شینگێڕی بۆ
 پیاوێکی زلی بێدەنگ

میرزا سەید حەسەن فیرووزئابادی کە چەند ڕۆژ لەمەوبەر تەمەنی 
درێژی بۆ تۆی خوێنەر جێ هێشت، لە خوای میری  مەزن دەکەم تەڵەب 
و تەمەنایێ هێندەی ئەو قورس و سەنگین و گران بوو، هەزار ئەوەندە 

تەمەنی تۆی خوێنەر درێژ بێ.
و  ناوچە  و  ئێران  لە  ئاڵوگۆڕانەی  و  ڕووداو  هەموو  ئــەم  لەنێو 
دوایی  کۆچی  نەبێ  پێتان سەیر  داوە،  ڕوویــان  دواییانەدا  لەم  جیهان 

فیرووزئابادی کاری کردووەتە سەر دڵ و دەروونی دارسمە. 
ــی  ــردنـ ــاری کـ ــۆڕی دیـ ــ ــادی، ئـــەنـــدامـــی کـ ــ ــاب ــ ــرووز ئ ــ ــی ــ ــەن ف ــەسـ حـ
پێشووی  سەرۆکی  و  ئیسالمی  کۆماری  نیزامی  بەرژەوەندییەکانی 
لە  زانکۆی مەشهەد  لە  کاتێکدا  لە  ئێران،  هێزگەلی چەکداری  ئەرکانی 
تەنیشت ئاستانی قودسی ڕەزەوەی زانستی پزیشکیی خوێندبوو، بەاڵم 
هەتا کاتی مردنی نەیتوانی کێشی کەم بکاتەوە و لە سەنگینی و گرانیی 

خۆی هەر بەردەوام بوو. 
عەلی خامنەیی کاتێک بوو بە ڕێبەری کۆماری ئیسالمی، بەگوێرەی 
بە  بــوو  دوولێکردن  و  سێ  بێ  و  لەخۆوە  هــەر  کۆمارە  ئــەم  یاسای 
قووا”شی  کوللی  “فەرماندەی  ناوی  و  چەکدارەکانیش  هێزە  سەرۆکی 

بۆ خۆی قۆستەوە. 
خامنە یی دوای مردنی خومەینی لە مەجلیسی خوبرەگان دەگەڵ عەلی 
پاش  و  دانا  گان”یان  “خوبرە-  پیالنی  ڕفەسنجانی  هاشمی  ئەکبەری 
هەندێک نووکە نووک و دەکەم  و پێم ناکرێ، بە فرتوفێڵی هاشمی بوو بە 
ڕێبەری کۆماری ئیسالمی. جا ئەوکات بیری لەوە کردەوە چۆن پیاوێکی 
بەدڵی خۆی بۆ فەرماندەی ئەرکانی هێزگەلی هاوبەشی چەکداری ئێران 
]فرمانده ی ستاد نیروهای مسلح[ بدۆزێتەوە و بیری لێ  کردەوە میرزا 

حەسەن فیرووزئابادی باشترین بژاردەی پرکردنەوەی ئەم پۆستەیە.
حەسەن فیرۆزئابادی ئەوەندەی لە جەستەدا سەنگین و گران بوو، 
پێوە  گرانییەی  و  سەنگینی  ئەم  ڕەوشتدا  و  خوو  لە  ئەوەندەش  دوو 
دیار بوو. ئەم فەرماندەیەی هێزی چەکداری ئێران لە کاتێکدا زانستی 
پزیشکیی خوێندبوو و نەیتوانیبوو خۆی باریک بکاتەوە، فڕیشی بەسەر 
کاروباری سەربازی و چەکدارییەوە نەبوو. پێش ئەوەی ببێتە فەرماندە، 
پاسدارانی  سوپای  ئەندامی  نە  بوو  دژی گەلی!  ئەرتەشی  ئەندامی  نە 
سەرکوتکەر، بەاڵم پیاوێکی بەهەیبەت و هەتا بڵێی سەنگین و گران بوو. 
دەوری سک و نێوقەدی بازنەیەکی زۆر فراوان بوو. کاتێک لە کۆڕی 
دەمڕاستان دادەنیشت سمت و ساتی لە هەردووالی کورسی تێدەپەڕین 
و بەمالوئەوالی کورسیدا شۆڕ دەبوونەوە. لەسەر مۆبڵیش بوایە جێگەی 
لەبەرانبەر شاندی  دوو کەسانی دەگرت. هەر خوا بۆ ئەوەی دانابوو 
سەربازیی واڵتانی دابنێی. کاتێک شاندی فەلەستین، سووریە، یەمەن و 
لوبنان و تەنانەت عێراقیش لە تاران لە بەرانبەری دادەنیشتن، هەستیان 
دەکرد وەک ئەندامانی بەرەی موقاومەت، پشتیان بە کێوێکی قورس و 
قایمەوە داوە. باشترین تایبەتمەندیی فیرووزئابادی بۆ خامنەییش هەر 
ئەم سەنگینی و گرانییەی بوو. ئەو سەرەڕای ئەوەی لە کێش و قەبارەدا 
قورس و قایم و سەنگین و گران بوو، لە ئەخالق و خوو و ڕەوشت و 

تێنەگەیشتن سەد ئەوەندە. 
کاروباری  بەڕێوەبردنی  و  نیزامی  سەربازی،  پرسێکی  هەموو  لە 
مەملەکەتدا ئەوندە قورس و گران بوو، لە ماوەی ٢٧ ساڵ فەرماندەیی 
ئەرکانی هێزگەلی چەکداری ئێرانیش بۆ هیچ مەبەستێک بە چاک و بە 
لە هەندێک کۆڕ و کۆمەاڵندا  تەنیا جاروبار  نەهات.  لێوە  نقەی  خراپ 
حاشای لە عەلی خامنەیی دەکرد و دەیگوت، ئەمە خامنەیی نییە و ئیمام 
مەهدییە و ئێستا نایهەوێ خۆی ئاشکرا بکا. هەر بەم ئاکارەی پارووی 
کەوتە نێو ڕۆن و ٢٧ ساڵی ڕەبەق لە شوێنی خۆی مایەوە. خامنەیی 
باش بیری لێ کردبۆوە و دەیزانی ئەم سەنگینی و گرانییە وای کردووە 
ئەو تەنیا فەرمانی فەرماندەی گشتیی هێزە چەکدارکان بە فەرماندەکانی 
کارەشی  ئەم  دیارە خۆی  تــەواو.  و  ڕابگەیەنێ  دەستەاڵتی خۆی  ژێر 
ئەم  ئەو  لەجیاتی  و  هەبوون  وەرگێڕەکەی  و  بەردەست  و  نەدەکرد 
ئەرکانەشیان ڕادەپەڕاند. دیارە پیاوی وا قەڵەو نابێ بێ وەرگێڕکە بێت. 
نەبێ،  مەندەسمان  و  کەندەسمە  و  دارسمە  و  خەڵک  لۆمەی  لەبەر 
حەسەنە  ئەم  بۆ  و  دەگریم  ــەم،  دەک هــاوار  قوڕگم  بە  پڕ  ئێستا  هەر 
خوولە لە بانگێ دەدەم. ئاخر چۆن دەبێ ٢٧ سااڵن بەرپرسی ئەرکانی 
بەیەک گەیاندن و ڕێکخستنی بەشەکانی هێزی چەکداری واڵتێکی پان و 
بەرین بی و بە بێدەنگی بتنێژن. نە شینگێڕییەک، نە هات و هاوارێک و 

نە خۆپێشاندانێک. 
پێتان سەیر نەبێ ئەم پیاوە سەنگین و گرانەش ٥ ساڵ بەر لە مردنی 
دەبــەرەدۆی خۆی کرد و  بۆ هەمیشە خۆڵی  بێدەنگیی شکاند،  کاتێک 
لە خۆی شێواند. فیرووزئابادی کاتێک ئێران و واڵتانی پێنج کۆ یەک 
لەسەر کێشەی ئەتۆمیی ئێران ڕێک کەوتن، پیرۆزبایی لێکردن و قەهر و 
غەزبی فەرماندەی گەورەی بەسەردا باری و خامنەیی ئەویشی بەڕێ 

کردەوە ماڵی خۆی. 
دوور  زنجیری  لە  گەوێک  بە  بوو  جۆرە  بەم  فیرووزئابادی  ئاغای 
بــازرگــان،  ــب زاده،  ــوت ق بــەنــی ســەدر،  تاڵەقانی،  کــیــانــووری،  و درێـــژی 
ڕەفسەنجانی،  مووسەوی،  کەڕووبی،  مونتەزیری،  فروهەر،  داریــوش 

ئەحمەدی نژاد، الریجانی و قسەی خۆمان بێت، حەسەن ڕوحانیش. 
نیزامی  لەنێو  سەرێکی  زنجیرێکن  گەوی  دیکەش  چەندی  و  ئەمانە 
موقەدەسە و سەرەکەی دیکە لەنێو زبڵدان و گەو گەو قەف قەف لە نێو 

نیزامەوە فڕێ دەدرێتە نێو زبڵدانەکە. 
گەوی  ئاخۆ  کە  بــداتــەوە  دارســمــە  پرسیاری  واڵمــی  کەسێک  هــەر 
دواتری زنجیری لەپسان نەهاتووی نێودەستەاڵتی ئێران بەرەو زبڵدان 
کێن، وەک خەاڵتی دارسمە دەتوانێ جارێکی دیکەش ئەم بابەتە شل و 

پەیتەی بەرچاوی بخوێنیتەوە.  

کابینەی دەوڵەتی نوێی ئێران 
تیمێک لە تێرۆریستە داواکراوەکان

سی ئێن ئێس نیوز-پاتریک گودیناف

ئێران  نوێی  مانگەدا سەرکۆماری  لەو  کاتێک 
بەربژێری وەزارەتی نێوخۆی ڕایگەیاند، کەسێک 
کە ئارژانتین بە هۆی گومانی دەست هەبوون لە 
کوشندەترین هێرشی تێرۆریستیی مێژووی ئەو 
ــووڕە بوونی  ــا، بــووە هــۆی ت واڵتــە داوای دەک

بۆینێس ئایرێس. 
ئیبراهیم ڕەئیسی گوێی نەدایە ناڕەزایەتییەکە 
وەک  دیکەی  کەسێکی  چوارشەممە  ڕۆژی  و 
جێگری سەرکۆمار ئاشکرا کرد، کە ئەویش لە 
تێرۆریستییەدا  هێرشە  هەمان  لەگەڵ  پێوەندیی 

داوا کراوە.
هەڵبژاردنی ئەحمەد وەحیدی، لەالیەن ڕەئیسی 
وەک وەزیری نێوخۆ و موحسین ڕەزایی، وەک 
تەنیا  ئابووری،  پرسی  بۆ  سەرکۆمار  جێگری 
النیکەم  نین.  کابینە  کــێــشــەداری  بەربژێرانی 
ــەش، لــەنــاویــانــدا جێگری  ــک ــەی دی ــ هــەشــت دان
نوسینگەکەی،  بەرپرسی  و  یەکەمی سەرکۆمار 
یەکگرتووەکان  واڵتـــە  ئابلۆقەی  لیستەی  لــە 
لەبەر  زۆربـــەی  کە  ــادان،  ــورووپ ئ یەکیەتیی  و 

پێشێلکاریی مافەکانی مرۆڤە. 
ڕەئیسی بۆخۆی لە ٢٠١٩ لە الیەن دەوڵەتی 
پێشێلکاریی  لەبەر  یەکگرتووەکانەوە،  ویالیەتە 
ــە گومانی  ــدا ب ــان ــاوی ن ــە  ل ــرۆڤ،  ــ مــافــەکــانــی م
هەبوونی دەوری سەرەکی لە ئیعدامی بەکۆمەڵی 
بەرهەڵستکاران و هەروەها پێشێلکاریی نوێ لە 
ــی  دادوەری سیستەمی  لە  دەســەاڵتــداریــی  کاتی 

ڕێژیمدا، کەوتە نێو لیستەی ئابلۆقەوە.
دیکە  ئێرانیی  شــەش  و  ڕەزایــی  و  وەحیدی 
 ٢٠٠٦ لە  ئارژانتینیەوە  لێکۆڵەرەوانی  لەالیەن 
هێرشی  لە  دەستیان  کە  کــران  تاوانبار  بــەوە 
کۆمەڵگەی  ســەر  بــۆ  بارهەڵگرێک  خۆکوژیی 
جوولەکە لە بۆینێس ئایرێس لە  ١٩٩٤ هەبووە، 
کە لەو ڕووداوەدا ٨۵ کەس کوژران و سەدان 

کەسی دیکەش بریندار بوون. 
کە سوپای  گەیشت  ئاکامە  بەو  لێکۆڵینەوەکە 
پاسدارانی ڕێژیمی ئێران، بەکرێگیراوی لوبنانیی 
هێرشە  ئەو  تا  ڕاسپاردبوو  حیزبوڵاڵی،  خۆی، 
هاوکاریی  بینای  لەنێوچوونی  هــۆی  بــووە  کە 
ــەی ئــارژەنــتــیــن-ئــیــســڕائــیــل )ئــامــیــا(،  ــەنـ دووالیـ
پۆلیسی  لــە  داوای  ئــارژەنــتــیــن  بــکــا.  جێبەجێ 
نێونەتەوەیی )ئینتەرپۆل( کرد تا “ڕاگەیەندراوێکی 
سوور” بۆ ڕەخساندنی هەلی دەسبەسەر کردنی 
هەشت ئێرانی، لەگەڵ گومانلێکراوێکی نۆیەم کە 

شارۆمەندی لوبنان بوو، باڵو بکاتەوە.
لە  خۆی  ئینتەرپۆل  یاسایی،  ــژی  ڕاوێ دوای 
باڵوکردنەوەی ئەو ڕاگەیەنراوە بۆ بەناوبانگترین 
واتە  بــوارد،  کەسییە  نۆ  تاقمە  ئــەو  ئەندامانی 
ڕەفسەنجانی،  هاشمی  پێشوو  ســەرکــۆمــاری 
عەلی  پێشوو  دەرەوەی  ــاری  کــاروب ــری  وەزیـ
ئێران  پێشووی  باڵوێزی  و  ویالیەتی  ئەکبەر 
ــادی ســولــەیــمــانــپــور. بـــەاڵم،  ــتــیــن، هـ ــە ئــارژان ل
لە  کرایەوە،  باڵو  دیکە  ئەوانی  بۆ  ڕاگەیەندراو 
ناویاندا بۆ ڕەزایی، سەرۆکی پێشووی سوپای 
فــەرمــانــدەی پێشووی  ــاســداران و وەحــیــدی،  پ

سوپای قودس.
ناوی  ڕەئیسی  مانگە،  ئەو  سەرەتای  کاتێک 
باڵو  کابینەکەی  ئەندامێکی  وەک  ــدی  وەحــی
ــردەوە، دەوڵـــەتـــی ئــارژانــتــیــن نــاڕەزایــەتــیــی  ــ کـ
ــرد کــە نــاوبــراو  ــاژەی بـــەوە ک ــام ــڕی و ئ ــ دەرب
تــاوانــبــارە کــە “دەوری ســەرەکــی لــە بــڕیــار و 
بە  هــەبــووە.  ئامیادا  تەقاندنەوەی  پالندانانی” 
ئینتەرپۆل،  ســووری  ڕاگــەیــەنــراوی  بە  ئــامــاژە 
گــوتــرا کــە بــەرزکــردنــەوەی پلەی وەحــیــدی لە 
ئارژانتین  دادوەریـــی  بە  “سووکایەتییە  ــاران  ت
بێ  تێرۆریستییە  هێرشە  ئــەو  قوربانیانی  و 
بــەزەیــیــانــە.” ئــارژانــتــیــن داوایـــەکـــەی لــە ئێران 
دووپات کردەوە کە ڕێگا بدا گومانلێکراوانی ئەو 

هێرشە لە “دادگای لێهاتوو”دا دادگایی بکرێن. 
پارلمانی ئێران، کە مەجلیسێکی ٢٩٠ کورسییە، 
بەربژێرکرانی  بە  دەنگی  چوارشەممە  ڕۆژی 
وەحیدی دا. ئەو ٢٦٦ دەنگی ئەرێنی وەرگرتن. 
هەر لەو ڕۆژەدا، ڕەئیسی ڕایگەیاند کە ناوبراو، 

پرسی  بۆ  سەرکۆمار  جێگری  وەک  ڕەزایـــی 
ئابووری دەسنیشان کردووە. ئارژانتین جارێکی 
وەبــیــری  ــەو  ئ دا.  نیشان  نــاڕەزایــەتــیــی  دیــکــە 
لە  نەدرکاو،  ناو  واڵتێکی  کاتێک  کە  هێنانەوە 
لە  ڕەزایــی  بانگهێشت کردنی  ئەگەری  ــارەی  ب
پێی  ئارژەنتین  دەوڵــەتــی  کــرد،  بــاس  ٢٠١٤ی 
ڕاگەیاند کە ئەگەر ناوبراو سەردانی ئەوێندەرێ 
دانەوەی  تەحویل  داوای  ئەوان دەسبەجێ  بکا، 
ــاشــوور بـــوو و  ــــۆرەی ب ــەن. )واڵتـــەکـــە ک ــ دەک

وێدەچێ سەردانەکە قەت سەری نەگرتبێ.(
بەڵکوو  ــازادن،  ئ ڕەزایــی  و  وەحیدی  نەتەنیا 
هەردووکیان  تێرۆریستییەکە  هێرشە  دوای 
ــەنــێــو ڕێــژیــمــدا هـــەبـــووە.  ــەی بـــەرزیـــان ل ــل پ
ئەحمەدی نژاد  مەحمود  کابینەی  لە  وەحیدی 
بووە و  بەرگریی  لە ٢٠١٣-٢٠٠٩ وەزیــری  دا 
دیاریکردنی  ئەنجوومەنی  ئەندامی  بۆتە  پاشان 
بەرژەوەندییەکانی نیزام، پێکهاتەیەکی ڕێژیم کە 
ڕاوێژکاری ڕێبەری گەورەیە. ڕەزایی سکرتێری 
بەرژەوەندییەکانی  دیاریکردنی  ئەنجوومەنی 
ــی  ــژاردن ــب ــد جـــار لـــە هــەڵ ــووە، چــەن ــ نـــیـــزام بـ
سەرکۆماریدا بەربژێر بووە، بەاڵم سەرکەوتوو 
نەبووە. ئەو لە ٢٠١٨ چاوی بە ڕێبەری نەیشن 

ئاف ئیسالم، لوئیس فەرەخان کەوت.

پێشێلکارانی ماڤەکانی مرۆڤ
ڕەئیسی  کابینەی  بەربژێرانی  لە  ژمارەیەک 
و  یەکگرتووەکان  واڵتــە  ئابلۆقەی  لیستەی  لە 

یەکێتی ئەورووپا دان. ئەوان ئەو کەسانەن:
موحەممەد  سەرکۆمار  یەکەمی  جێگری 
موخبیر، بەرپرسی یەکەی ئابووری زەبەالحی 
ئیمام  فەرمانی  ئیجرایی  ستادی  بە  کە  ڕێژیم 
ناسراوە. وەزارەتی دارایی واڵتە یەکگرتووەکان 
کە لە ژانوییەی ڕابردوودا ناوبراوی خستە نێو 
ئابوورییە  یەکە  ئەو  دەڵێ  ئابلۆقەوە،  لیستەی 
بەرچاو  “بەشێکی  بووە  سەرۆکی  ناوبراو  کە 
ناویدا ئەو سامانەی کە  لە  ئێران،  ئابووری  لە 
هی دژبەرە سیاسییەکان و کەمینە ئایینییەکانە 
تــا بــە قازانجی  ــەســەردا گــیــراوە  و دەســتــی ب
کاربەدەستە  و  خامنەیی  عەلی  گەورە  ڕێبەری 
ــران کــەڵــکــی لێ  ــێ پــلــەبــەرزەکــانــی دەوڵـــەتـــی ئ

وەرگیرێ”  کۆنتڕۆڵ دەکا. 
حوسێن  غـــوالم  نوسینگە  ــرســی  ــەرپ ب
سیستەمی  پێشووی  وتەبێژێکی  ئیسماعیلی، 
دادوەرییە کە پێشتر لە الیەن یەکیەتیی ئورووپاوە 
لە ٢٠١١ لەبەر تێوەگالن لە “دەسبەسەرکردنی 
سیاسی  خۆپیشاندانی  بەشدارانی  کۆمەڵی  بە 
سیستەمی  پێشێلکارییەکانی  ــەوەی  شــاردن و 

زیندان” ئابلۆقەی بەسەردا سەپێنرا. 
مەحەممەد حوسینی، جێگری سەرکۆمار بۆ 
پرسی پارلمان، وەزیری کولتووری پێشوو و 
بەوالوە  لە ٢٠١١  پاسداران  ئەفسەری سوپای 
لە الیەن یەکیەتیی ئورووپاوە بە هۆی تێوەگالن 

لە “سەرکوتی ڕۆژنامەوانان” ئابلۆقەی بەسەر 
دا سەپێنراوە.

مەحەممەد ڕەزا ئاشتیانی، وەزیری بەرگری، 
جێگری پێشووی سەرۆکی هێزە چەکدارەکان، 
ــەن دەوڵــەتــی واڵتــە  ــەالی ــەوالوە ل ــ لــە ٢٠٢٠ ب
یەکگرتووەکانەوە لەبەر تێوەگالن لە “چاالکییە 
ناسەقامگیرکەرەکانی ڕێژیم” ئابلۆقەی بەسەردا 

سەپێنراوە.
ــا و  ــگ ــری ڕێ ــ ڕۆســـتـــەم قــاســمــی، وەزیـ
ئــەفــســەری پێشووی  ــار،   دروســت کــردنــی ش
ــری نـــەوت، لــە ٢٠١٩  ــودس و وەزیـ ســوپــای ق
ــەوە لــەبــەر  ــان ــووەک ــەکــگــرت ــە ی ــ ــەن واڵت ــ ــە الی ل
نەوت  کردنی  هەناردە  ڕایەڵەی  بەرپرسایەتی 
ئابلۆقەی  قودس،  سوپای  دارایی  پشتگیریی  و 

بەسەردا سەپێنرا.
میراتی  ــری  وەزی زەرغــامــی،  عیزەتوڵاڵ 
بەرپرسی  دەستییەکان،  پێشە  و  کولتووری 
پێشووی دەنگ و ڕەنگی کۆماری ئیسالمی، لە 
٢٠١٢ لە الیەن یەکیەتیی ئورووپا و لە ٢٠١٣ لە 
الیەن واڵتە یەکگرتووەکانەوە لەبەر پێشێلکاریی 

مافەکانی مرۆڤ ئابلۆقەی بەسەردا سەپێنرا.
ڕەزا ئەوجی، وەزیری نەوت، لە ٢٠٢٠ لەبەر 
ئەوە کە بەشێک لەو یەکەیە بووە کە بە گوێرەی 

“لە  یەکگرتووەکان،  واڵتــە  دارایــی  ــی  وەزارەتـ
بۆ خۆ  الیەن سەرۆکی گەورە عەلی خامنەیی 
هاوپەیمانانی  کردنی  خەاڵت  کردن،  دەوڵەمەند 
سیاسی و زەخت خستنە سەر دوژمنانی ڕێژیم، 
بەسەردا  ئابلۆقەی  ــرێ”  ــی وەردەگ ڵێ  کەڵکی 

سەپێنرا.
دەزگــای  سەرۆکی  ئێژەیی،  غوالم حوسێن 
و  هەواڵگریی  پێشووی  ــری  وەزیـ دادوەری، 
واڵتە  الیــەن  لە   ٢٠١٠ لە  گشتی،  دادئەستێنی 
یەکگرتووەکانەوە و لە ٢٠١١ لە الیەن یەکیەتیی 
ئورووپاوە لەبەر پێشێلکاریی مافەکانی مرۆڤ 

کەوتە ناو لیستەی ئابلۆقەوە.
ــدی و ڕەزایــــــــی، چـــوار  ــ ــی ــ جــگــە لـــە وەح
سەر  لە  کە  ئامیا  تەقاندنەوەی  گومانلێکراوی 
ســووری  ڕاگــەیــەنــدراوی  لە  ئارژەنتین  داوای 
ناویان هاتووە ئەوانەن: وەزیری  ئینتەرپۆل دا 
دوو  فەلالحیان،  عەلی  هەواڵگریی  پێشووتری 
بۆینێس  لە  ئێران  باڵویزخانەی  کاربەدەستی 
ڕەزا  ئەحمەد  و  ڕەببانی  موحسین  ئایرێس، 
ئەسغەری و سەرۆکی تێرۆریستی حیزبوڵاڵی 

لوبنان عیماد موغنیە.
موغنیە، کە هەروەها لە الیەن ئێف بی ئای لە 
“داواکراوترین” تێرۆریستانە کە بە بەشداریی لە 
هێرشی دیکە لە ناویاندا هێرشی خۆکوژییانەی 
١٩٨٣ بۆ سەر بنکەی هێزەکانی دەریایی واڵتە 
کە  کراوە،  تاوانبار  بەیروت  لە  یەکگرتووەکان 
لە   ٢٠٠٨ لە  کـــوژران،  ئەمریکایی   ٢٤١ تیایدا 

تەقینەوەی بۆمبێکدا لە دیمەشق کوژرا. 

و: کەماڵ حەسەن پوور

شەرحی وێنە: کابینەی ڕەئیسی زۆرترین کەسەکان بە ڕابردووی ئەمنیەتی 
و سەربازیی لەخۆیدا جێ کردووەتەوە کە بەشێکی زۆر لەوان سەبارەت بە 
دەست تێداهەبوون لە تێرۆر و پێشێل کردنی مافی مرۆڤ لە لیستی سزاکانی 
کۆمەڵگەی جیهانی دان. بەاڵم ئەو کەسانە لەالیەن مەجلیسەوە زۆرترین دەنگیان 
پێدرا کە وەزیری ئیتالعات لە پێشەوەی هەمووان بوو. بەدوای ئەودا ئەمین 
حوسێن  ڕەحیمی، وەزیری دادگوستەری، محەممەدڕەزا ئاشتییانی، وەزیری 
قاسمی،  ڕۆستەم  و  دەرەوە  وەزیری  ئەمیرعەبدوڵالهیان  حوسێن  بەرگری، 

وەزیری ڕێگاوبان زۆرترین دەنگی متمانەی مەجلیسی ئینقالبییان پێ درا.
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نــەرم چییە و چــۆن دەکـــرێ؟ ئەم  شــەڕی 
شەڕە لەدوای ڕووخانی یەکیەتیی سۆڤییەتەوە 
دەدا  هـــەوڵ  الیــەنــێــک  لـــەودا  و  هــەیــە  ڕمێنی 
و  شــەڕ  چەکوچۆڵی  هێز،  دەکارکردنی  بەبێ 
سەر  بەرامبەریدا  الیەنی  بەسەر  توندوتیژی 
دوای  ئەمریکا  یەکگرتووەکانی  واڵتە  بکەوێ. 
ڕووخانی یەکیەتیی سۆڤییەت لە ڕێگەی شەڕی 
نەرم و بەکارهێنانی مێدیا و پڕوپاگەندەی بەهێزەوە توانی نیزامی 
چێکۆسڵواکی،  گورجستان،  لەهێستان،  وەک  واڵتی  زۆر  سیاسیی 

قیرقیزستان، تاجیکستان و ئۆکراین بگۆڕێ.
کۆماری ئیسالمیی ئێران یەک لەو هێز و الیەنانەیە کە هەوڵ دەدا لە 
ڕێگەی شەڕی نەرمەوە بەسەر ڕکەبەر و نەیارەکانیدا سەر بکەوێ و 
ئەم ڕەهەندە لە ملمالنێی سیاسی هەم لە ئاستی کێشە نێوخۆییەکانی 
لەگەڵ  ناوچەیی  ئاستی  لە  نەتەوە شوناس خوازەکان و هەم  لەگەڵ 
ئەم  نووسینی  مەبەستی  پێشێ.  دەباتە  ڕکەبەریدا  و  نەیار  واڵتانی 
بابەتە شەڕی نەرمی کۆماری ئیسالمی لەدژی جوواڵنەوەی کوردە.

ئــەوەی  پــاش  و  هاتنەسەرکار  دوای  ئێران  ئیسالمیی  کۆماری 
مەیدانی  لە  نەیارەکانی  هەموو  زەبروزەنگەوە  ڕێگەی  لە  توانیی 
سیاسی وەدەر بنێ، لەگەڵ سەنگەرێکی لەشکان نەهاتوو بەرەوڕوو 
بوو؛ ئەویش سەنگەری کوردستان بوو. بزووتنەوەی سیاسیی کورد 
پشت ئەستوور بە هێزی لەبڕاننەهاتووی کۆمەڵگەی کوردستان، بوو 
فیتوای  بە  بزووتنەوەیە  ئەم  ئیسالمی.  کۆماری  چاوی  چەقڵی  بە 
جیهادی ئایەتوڵاڵ خومەینی لەبن نەهات، بە لەشکەرکێشی و قەاڵچۆی 
شار و گوندەکان پاشەکشەی نەکرد، بە تێرۆر و گرتن و ئێعدام و 
کە  کرد  وای  ئەوانە  هەموو  نەکەوت،  جووڵە  و  هێز  لە  سەرکوت 
ستراتێژیستەکانی کۆماری ئیسالمی لەو شەڕ و بەربەرەکانییەدا پتر 

بایەخ بە شەڕی نەرم لەدژی جوواڵنەوەی کورد بدەن.
بەرینی  ڕایەڵەیەکی  دامەزراندنی  ڕێگەی  لە  ئیسالمی  کۆماری 
تەبلیغی و سیخوڕی و بەهۆی سیاسەتی هاندان و تەماح وەبەرنان 
جۆری پەروەردە، بیرکردنەوە و هەوێتیی کوردی کردە ئامانج. ئەوان 
سیلەیان لە بیری سەربەخۆیی خوازی، باوەڕبەخۆبوون، بایەخمەندیی 
تۆوی  ئــەوان  گــرت،  کــورد  نەتەوەیی  ئەدەبی  و  کولتوور  و  زمــان 
هەموو  و  کــردەوە  باڵو  کۆمەڵگەدا  لەنێو  یەکتریان  بە  بێ متمانەیی 
هەوڵیان ئەوە بووە کە لە کۆمەڵگەی کوردیدا تاکی بێ ئینتیما، بێ باوەڕ 
و بێ هیچ هۆوییەت و وزەیەکی خەباتگێڕی و ماف ویستی بەرهەم 
بهێنن. ئەوان لەو پێناوەدا جیا لە بەرنامەی درێژخایەنی پەروەردەیی 
لەسەر بنەمای ئیدئۆلۆژیی نیزام و جێخستنی لە نیزامی پەروەردەیی 
ڕاگەیەنە گشتییەکانەوە هەم  مێدیا و  لە ڕێگەی  دا  واڵتدا، هەوڵیان 
هەم  بکەن؛  خەباتەکەی  و  کورد  مێژووی  ڕاستییەکانی  چەواشەی 
بۆ  هەم  بــدەن،  پێشان  نەتەوەیە  ئەو  بوونی  لە  ناڕاست  وێنایەکی 
سووک کردن و بێ بایەخکردنی زمان و کەلەپوور و هەوێتیی کورد 

لە سەنگەردا بن. 
سینەما و فیلم و دێکیومێنت سازی لە بەشی پڕوپاگەندەی ڕێژیمدا بۆ 
ئەو ئامانجە بووە، بۆیە لە ئاوێنەی ئەو باڵوکراوانەدا کورد الیەنێکی 
کولتوورەکەی  و  جلوبەرگ  و  زمــان  و  شــەڕخــوازە  دواکــەوتــووی 
پاشکەوتووانە و تەنیا بۆ گاڵتەوگەپ دەبێ. دەزگای تەبلیغیی ڕێژیم 
سیلەی لە بزووتنەوەی کورد گرتووە و وێڕای چەواشەی مێژوو و 
ڕاستیی ڕووداوەکان، بە مۆنۆپۆل کردنی مێدیا و سەپاندنی کەشی 
مۆنۆلۆگ دۆخێکی دروستکراوی ناڕاست لە پرسی کورد جێ دەخا 
و ئامانج لەوەش سڕینەوەی توخمەکانی ماف ویستی، شوناس خوازی 
و خەباتگیڕی لە زەین و بیرکردنەوەی الوانی کوردە. بۆ گەیشتن ئەم 
ئامانجەش پشتی بە نیزامی پەروەردەیی و ئایدۆلۆژیک و کارکردی 
بۆ  زەبەالحیشی  بودجەی  بەستووە  بەسیج  وەک  ڕێکخراوەکانی 

دیاری کردووە.
لە  ڕێژیم  زۆری  ترسی  بۆ  نــەرم  شــەڕی  ڕەهەندەکانی  لە  یەک 
فەزای مەجازی دەگەڕێتەوە. خامنەیی بە ئاشکرا گوتوویەتی »فەزای 
مەجازی بە قەت شۆڕشی ئیسالمی گرینگە«. دوایەش کە بڕیاری دا 
»شوڕای عالیی فەزای مەجازی« دروست ببێ کە دواتر ئەرکی ئەم 
شوڕایە بۆ دروست کردنی »ناوەندی میللیی فەزای مەجازیی واڵت« 
گۆڕدرا. بۆیەشە لە ڕێگەی فەزای مەجازییەوە بە توندی کار لەسەر 

کۆمەڵگەی کوردی دەکا.
بڕەودان بە نەخۆشی و خەسارە کۆمەاڵیەتییەکانی وەک ئێعتیاد بە 
ماددەی هۆشبەر، لێک ترازاندنی شیرازەی ژیانی خێزانی و پەرەپێدان 
بە دیاردەکانی وەک لەشفرۆشی بەشێکی دیکە لە ئامانجەکانی شەڕی 
نەرمی کۆماری ئیسالمی بۆ هەڵتەکاندنی کۆمەڵگە و بەچۆکداهێنانی 
ــی و شــکــانــدنــی  ــەت ــای ــەوەی کـــــوردن. هـــەروەهـــا ســووک ــنـ ــزووتـ بـ
ئوستوورەکان، گۆڕینی ناوی شەقام و کۆاڵنەکان، شێواندنی مەزاری 
نەمران و نانەوەی ناکۆکی و کێشە لەنێو کەسایەتی و ڕێکخراو و 
لە شەڕی نەرم  لە پیالکانی ڕێژیم  ئەنجومەنەکانیش بەشێکی دیکە 

دژی بزووتنەوەی کوردن.
بەهێزبوونی  بەرهەمی  لەجێدا  ئیسالمی  کۆماری  نەرمی  شەڕی 
بەهێزی  پوتانسیەلی  و  کوردییەکان  حیزبە  جەماوەریی  پێگەی 
دەستەوەستانیی  و  لەالیەک  کورد  خەباتگێڕیی  هێزی  و  خۆڕاگری 
ڕێگەی  لە  شوناسخوازی  بزووتنەوەی  بەچۆکداهێنانی  بۆ  ڕێژیم 
ئەوەشدا  لەگەڵ  بۆیە  دیکەیە.  سەرکوت و چەک و ڕەق ئامێرەکانی 
ڕێگاکانی بەربەرەکانی و بەرپەرچدانەوەی بۆ بزووتنەوەی کوردیش 
ئاوەاڵیە. کار لەسەر پێگەیشتوویی و بردنەسەرێی وشیاریی سیاسی 
مایەپووچ بوونەوەی  بــەردەم  سەرەکیی  کۆسپی  دەتوانێ  کۆمەڵگە 
سەر  دەخــاتــە  تایبەت  ئــەرکــی  ئـــەوەش  و  بــێ  ڕێــژیــم  هەوڵەکانی 
ئۆپۆزیسیۆنی کوردی کۆماری ئیسالمی کە بە یەکگرتوویی نێوانیان، 
بە گوتاری هاوبەشی سیاسی، بە هێزمەندکردنی وێژمانی نەتەوەیی 

و خەباتگێڕی بەرهەڵستی شەڕی نەرمی کۆماری ئیسالمی ببنەوە.

سینا خەلیلی

شەڕی نەرمی کۆماری ئیسالمی 
لەدژی جوواڵنەوەی کورد

»مووسا«کان دەبێشکە و
 لە قوتابخانە و سەر شەقامەکان دان

کوردستان  ڕۆژهەاڵتی  لە  کورد  بزووتنەوەی   
ــەم ڕۆژەکــــانــــی ســـەرهـــەڵـــدان و  ــەکـ ــە یـ ــەر لـ ــ ه
ــەوە خــەوی لــە چــاوی دەســەاڵتــدارانــی  ــی دامــەزران
تاران زڕاند. بەدرێژایی مێژوو ئەوەی کە نەتەوەی 
کورد لە ئێران داوای ماف و ویستی ئازادیخوازانە 
و بەحەقی خۆی دەکــا، بۆ دەســەاڵت لە تــاران بە 
ئەمنییەتی  هەڕەشەیەکی  و  گــەورە  مەترسییەکی 
ڕەنگبێ  کە  زۆرن  پرسیار  ــارەوە  ب لەم  دانـــدراوە. 
قورساییان لەسەر ئەوانە بێ: ئەگەرچی سەرەڕای 
ڕەوابوونی ئەو مافە بەاڵم هەتا ئیستا هیچ حیزبێکی 
بەهۆی  و  نەکردووە  سەربەخۆیی  داوای  کــوردی 
پێکەوەژیانیان،  بــەرزی  کولتووری  و  فەرهەنگ 
داوای ماف و ئازادیی بەرانبەر و وەک یەکی خۆیان 
کـــردووە.  ــە  واڵت ئــەو  پێکهاتەکانی  هــەمــوو  لــەگــەڵ 
وەاڵمــی  کاتێک  هەموو  کە  دەســـەاڵت  ئاخۆ  بــەاڵم 
هەرچەشنە مافێکی مرۆیی، مەدەنی و بنەڕەتیی ئەو 
تواندنەوە  و  کوشتار  و  ئاسن  و  ئاگر  بە  گەلەی 
داوەتەوە، ئەوان مەترسی بۆ سەر ئەمنییەتی واڵتن 
و بۆ جیاکردنەوەی کورد لە ئێران تاوانبارن، یان 
یان  ســەرکــوت کــراوەکــە؟  و  مافخواز  بــزووتــنــەوە 
کولتوور  لە  شتێکی  هیچ  کە  نەتەوەیەک  لەبەرچی 
و مێژوو و چەمکەکانی دیکەی ئیتنیکی لە کورد و 
یەکەم  نییە،  زیاتر  دیکە  نافارسەکانی  نەتەوە  باقی 
بۆچی دەبێ حەقی تواندنەوەی هەموو پێکهاتەکان 
لەنێو خۆیاندا بە خۆیان بدەن و بەمجۆرە حاشا لە 
دووهەم  و  بکەن  ئەوانیدی  داخوازییەکانی  و  ماف 
چۆنە کە مافی بەربەرەکانی الیەنی بەرانبەریان بۆ 

ئەوان بە ڕوا نابینن؟ 
بەپێی قانوونە جیهانداگر و هەروەها جاڕنامە و 
نەزانێ  نییە  کەس  مرۆڤ  مافی  کۆنڤانسیۆنەکانی 
مرۆڤ چ بە پێوەری مرۆڤ بوونی و چ بە پێوەری 
بە چ جۆریکیش  و  مافە  کام  نەتەوەبوونی خاوەن 
بەاڵم  تێ بکۆشی.  دەستەبەرکردنیان  بۆ  دەتوانێ 
لە سەردەمانی  چ  تاران  دەسەاڵتدارانی  کە  ئەوەی 
پێشوو، لە نیزامی پاشایەتیی پەهلەوی و چ ئێستا لە 
سیستمی کۆماری ئیسالمیدا دەسەاڵت هێلی سوور 
بــە ســەر مــاف و ئــازادیــی گــەالنــی غــەیــرە خۆیان 
هێژمۆنیی  هەروەها  و  شۆڤینی  بیری  بۆ  دادەنــێ، 
دەسەاڵتی خۆیان دەگەڕێتەوە کە بە زەبری چەک 
و سەرکوت هەوڵی پاراستنی دەدەن. قازانجەکەشی 
دەست بەسەرداگرتنی  دەســەاڵت،  قەبزەکردنی  لە 
سامانە  و  ــەروەت  ــ سـ پـــاوان کـــردنـــی  ــووری،  ــابـ ئـ
بۆ  و  دەبینن  دیکەدا  نەتەوەکانی  سروشتییەکانی 
نەتەوانە  ئەو  مافێکی  هەر  لە  حاشا  دەبێ  ئەوەش 

بکەن. 
ئەوەی کە تاران قەت حازر نەبووە لەسەر میزی 
ئاشتییانەی  لە چارەسەری  بیر  و  دانیشێ  وتووێژ 
نەتەوەکانی  لەگەڵ  دەســەاڵت  کێشەکانی  و  پرس 
بیری شۆڤینی و  بکاتەوە، دەرخــەری  ئەم واڵتــەدا 
توتالیتاریستیی نیزامی سیاسییە کە ناتەبایی لەگەڵ 
نێونەتەوەییەکانی  پڕەنسیپە  و  لۆژیک  سەرجەم 
ماف و دەسەاڵتدا هەیە. هەربۆیەشە هەوڵ دەدەن 
مافخوازەکان  بزووتنەوە  لە  ناشیرین  ڕوخسارێکی 

چەواشە  ڕاستییەکانیان  مێژووی  بکەن،  دروســت 
ــگ  ــروزەنـ ــرا بــە زەبـ ــکــەن و چــەنــدی بــۆیــان کـ ب
مێژووی  هەموو  ــدەن.  ب بەچۆکداهێنانیان  هەوڵی 
لە  ئیسالمی  کۆماری  و  پەهلەوی  دەسەاڵتدارەتی 
مامەڵە لەگەڵ پرسی نەتەوەیی و دیارترینیان پرسی 
کورد دەربڕی ئەو حەقیقەتەیە کە تاران تاکەڕێگای 
سەرکوت  تواندنەوە،  لە  پرسەی  ئەم  چارسەری 

تێرۆر و حەزفی فیزیکیدا دیوەتەوە.
ستالین  بــە  ســەرەمــەرگــدا  لــە  لێنین  ــرێ  ــوت دەگ
تۆ  وەدوای  خەڵک  مردنم  دوای  لە  دەترسم  دەڵێ 
دەڵێ  واڵمدا  لە  ستالین  نەکەون.  ئامانجەکانمان  و 
ئەگەر  ئەی  دەڵێ  دەکــەون.  وەدوام  مەبە،  نیگەران 
تۆ!  الی  دێنە  ئەوکات  دەڵێ  لە  ستالین  نەبوو؟  وا 
ئەوە بۆتە وانە و بەردەوام لە گوێی دەسەاڵتدارانی 
تاراندا دەزرینگێتەوە کە بە پشتبەستن بە ئایەت و 
شەرعیش بووبێ، دەنگی هەر ئازادیخوازێک کپ و 
کۆمەڵگە کڕومات بکەن. ئەو بیرکردنەوەیەی ستالین 
ئایدۆلۆژیی کۆماری ئیسالمییە کە یان لەگەڵ منی 
و بەهەر شێوەیەک ملکەچی، یان لەگەڵ من نیت و 
گیان و ماڵ و ژیان و هەموو شتێکت حەاڵلی خۆمە. 
بۆیە تێرۆر، کۆمەڵکوژی، کوشتوبڕ و قەاڵچۆ کردن 
هەموو  لە  تۆتالیتێرە  ڕێژیمە  ئەو  مانیفێستی  وەک 

قۆناغی دەسەاڵتیدا پەیڕەو کراوە.
لق  هەموو  بە  مەرجەعییەتەکەی  و  خومەینی    
حکوومەتی  جۆرەکانی  لە  مۆدێلێک  کە  پۆپی  و 
تێرۆر  دەســەاڵت،  گرتنی  سەرەتای  لە  ئیسالمییە، 
و کوشتنی مافخوازان و ڕێبەران و ئازادیخوازانی 
کوردی خستە بەرنامە و پالن و ئەو شێوە جینایەتەی 
بۆ  واجـــب  و  دیــنــی  ئەرکێکی  و  ســوونــنــەت  وەک 
باوەڕمەندان و موریدەکانی بەجێ هێشت. خومەینی 
داڕشتنی شێوەکانی  بە  فەقی  تێئۆریی ویالیەتی  و 
بە  دڵــەڕاوەکــێــی گشتگیر  و  هــەڕەشــە  ســەرکــوت، 
چــوارچــێــوەی  لــە  ڕازاوە  بـــەڕواڵـــەت  شــێــوازێــکــی 
سیاسی-کۆمەاڵیەتی  ئایینی  مــاددەکــانــی  و  خــاڵ 
و  پاوانخوازان  بۆ  بــاوەڕەی  و  ئینتیما  ئەو  خۆیدا، 
جینایەتکارەکانی پاش خۆی بەمیرات دروست کرد. 
بۆ نموونە خومەینی لە فتوایەکدا لەبارەی تێرۆر لێی 
دەپرسن، دەڵێ ئێمە دژی تێرۆرین، چونکە “ئیرتداد 
هەیە.  مان  مهدورالدم”  و  ارتداد  مەهدورەلدەم-  و 
خۆ ئەگەر تێرۆر و چەمکی تێرۆر لەگەڵ ئەو دوو 
بنەما فکرییەی خومەینی هەڵسەنگێنین، ئاشکرایە کە 
تێرۆر لقێکە لە مەسەلەی “ ئیرتداد و مەهدورەلدەم” 
بوون . ئاسانترین پێناسە بۆ ئەو دوو چەمکە ئەوەیە 
هەر  بە  ــاوەڕە  ب و  بیر  ئەو  یان  دەسەاڵتە  ئەو  کە 
کە  هەرکەسێک  بەدەست  شێوەکان،  لە  شێوەیەک 
خۆی  ئەرکی  بە  سەربەخۆ  یــان  بێ  ــاردراو  ڕاســپ
بــزانــە و لــەهــەر کــوێ بــێ بــۆی هەیە و دەتــوانــێ 
ئایینیەکان(  بابەتە  )لەسەر  نەیارانی  و  دژبـــەران 
بکوژێ یان )لەسەر بابەتە سیاسییەکان( تێرۆریان 
و  ترس  باڵوکردنەوەی  بە  ئــەوان  ڕاستیدا  لە  بکا. 
کۆمەڵگە  کڕومات کردنی  و  خەڵک  لەنێو  دڵەراوکێ 
دەیانەوێ پێش بە جوواڵنەوەی مافخوازی بگرن و 
سەنگەری خەبات و تێکۆشان بە خەڵک چۆڵ بکەن. 

بەاڵم ئەوەی نایانەوێ بیزانن ئەوەیە کە سەرکوتی 
دڵی  لە  بێهیوایی  و  ترس  تۆوی  چاندنی  و  گەلێک 
تواناکانی و هەم ماف  میللەتێکدا کە هەم خۆی و 
وەدیهێنان  لەسەر  و  دەناسێ  ویستەکانی خۆی  و 

و دەستەبەرکردنیان سوورە، ئاسنی ساردکوتانە.
ناوبراو  لە  بەسەرهاتێک  خومەینی  میراتگرانی 
دەگێڕنەوە کە کاتێک لەالیەن ناوەندە ئەمنیەتییەکانی 
ــن ئـــەدی  ــرســ ــ ــی دەپ ــێ ــەوە دەگــــیــــرێ، ل ــ ــاواکـ ــ سـ
نایەن ڕزگارت بکەن؟ ئەویش دەڵێ  سەربازەکانت 
سەربازەکانی من لە بێشکەدان و گەورە دەبن. ئەم 
شۆڕش  دەسکەوتەکانی  پاوانکردنی  دوای  رێژیمە 
و دامەزرانی نیزامی سیاسیی نوێ پێوشوێنی ئەوە 
ئیدۆلۆژیک و مەکتەبی  پــەروەردەی  بە  کەوتن کە 
ــەزراوە  ــ دام و  مــزگــەوت  و  قوتابخانە  ڕێــگــەی  لــە 
فێرکارییەکانەوە مندااڵنی نێو النکەش بۆ الیەنگری 
لە  بـــەاڵم  بێنن،  ــار  ب ڕێــژیــمــەکــەیــان  پــاراســتــنــی  و 
کوردستان پتر لەهەر جێیەک ئاکامی پێچەوانەکەیان 
لێ هەڵگرتەوە. لە کوردستان مندااڵنی نێو بێشکەی 
ئــازادیــخــوازی  شۆڕشگێڕی  نــەوەیــەکــی  ئــەوکــات 
نەوەیەک  هــات،  بەرهەم  لێ  ڕێژیمەیان  ئەم  دژی 
ــە خــۆڕاگــری ســەرەڕای  دەی کە حەماسەی چــوار 
سەرکوت و کۆمەڵکوژی، زیندان و ئێعدام، تواندنەوە 
ئــەوەی  دەدەن.  بــۆ  شایەتیی  ــاران  مــووشــەک ب و 
پێشمەرگە  ئــەوە  کە  ئەوەیە  نەیدەزانی  خومەینی 
مافخوازەکانی کوردستانن کە دەبێشکە و قوتابخانە 
خومەینی  مەرگی  پاش  دەیە  دوو  و سەرشەقامن. 
ئەم  بەباشی  زۆر  خەرمانان  ٢١ی  مانگرتنەکەی 

ڕاستییەی سەلماند.

بــەســەر  ــە ٤٣ ســـاڵ  ل ــر  ــات زی تــێــپــەڕیــنــی  دوای 
تەمەنی کۆماری ئیسالمیدا، ئەوەی کە ئێستا لەنێو 
نەتەوکانی ئێراندا هەرکام بە شێوازێک بەاڵم تێکڕا 
ڕووخاندنی  بۆ  تێکۆشانی  و  خەبات  سەنگەری  لە 
ئەم ڕێژیمەن نیشانەی کۆتایی بیرۆکەی خومەینیزم 
و هەر لەجێدا ماپەپووچ بوونی ئەو ئیدۆلۆژییە بوو 
زەبر و  دراو و  ئیمکانات و  بە  نە  کات،  بە  نە  کە 
زۆریش بووبێ نەیانتوانی جێی بخەن؛ بۆیەشە شار 
و شەقام لەدژیان ڕاساوە. “مووسا”کان و ئەوانەی 
تێکەوەپێچانی  بــۆ  خــەبــات  ســەنــگــەری  لــە  ئێستا 
تۆماری ئەم ڕێژیمەن، هەموو مندااڵنی نێو بێشکەی 
ئەوکات و سەردەمن. کەوابوو سەرکوتی خوێناوی 
و چەرخی تێرۆر و کوشتبوڕی کۆماری ئیسالمی 
چەندی لەگەڕدا بێ، لەبەرامبەر ئیرادەی مافخوازیی 
ئەم گەلەدا زەبوون و دەستەوەستانە و هەر ئێستا 
کوردایەتیدا  النکەی  لە  منداڵ  هــەزار  ــەزاران  ه بە 
بەسەرهاتی  گێڕانەوەی  و  دایکان  الیــەی  الیــە  بە 
شۆڕشگێڕانی باووباپیرانیان گۆش دەکرێن. ئەوان 
گەورە دەبن، لەسەر ئەم ڕێبازە پەروەردە دەکرێن 
بۆ  تێکۆشان  و  خــەبــات  سەنگەری  لــە  خــۆیــان  و 
ئازادیدا دەبیننەوە، کە مووسا باباخانی یەک لەوانی 

پێشوو و، ئولگوو بۆ ئەوانی داهاتووە. 
لە ئێستادا مەشخەڵی خەباتی “مووسا” بە دەستی 
بەڕێوەیە  هەزاران هەزار ڕێبواری ئەو شەهیدەوە 
و هەمدیسان هەزاران هەزار منداڵی دی دەبێشکەدا 

“ئەی ڕەقیب”یان بەگوێدا دەچرپێندرێ.

زانیار حوسێنی

دانیشێ و بیر  ئەوەی کە تاران قەت حازر نەبووە لەسەر میزی وتووێژ 
لە چارەسەری ئاشتییانەی پرس و کێشەکانی دەسەاڵت لەگەڵ نەتەوەکانی ئەم 
واڵتەدا بکاتەوە، دەرخەری بیری شۆڤینی و توتالیتاریستیی نیزامی سیاسییە کە 
ناتەبایی لەگەڵ سەرجەم لۆژیک و پڕەنسیپە نێونەتەوەییەکانی ماف و دەسەاڵتدا 
هەیە. هەربۆیەشە هەوڵ دەدەن ڕوخسارێکی ناشیرین لە بزووتنەوە مافخوازەکان 
دروست بکەن، مێژووی ڕاستییەکانیان چەواشە بکەن و چەندی بۆیان کرا بە 

زەبروزەنگ هەوڵی بەچۆکداهێنانیان بدەن.

سەرکوتی خوێناوی و چەرخی 
تێرۆر و کوشتبوڕی کۆماری ئیسالمی 
لەبەرامبەر  بــێ،  لــەگــەڕدا  چەندی 
گەلەدا  ئــەم  مافخوازیی  ئــیــرادەی 
هەر  و  دەستەوەستانە  و  زەبــوون 
لە  منداڵ  هــەزار  ــەزاران  ه بە  ئێستا 
الیەی  الیە  بە  کوردایەتیدا  النکەی 
بەسەرهاتی  گێڕانەوەی  و  دایکان 
گۆش  باووباپیرانیان  شۆڕشگێڕانی 
دەکرێن. ئەوان گەورە دەبن، لەسەر 
ئەم ڕێبازە پەروەردە دەکرێن و خۆیان 
تێکۆشان  و  خەبات  سەنگەری  لە 
مووسا  کە  دەبیننەوە،  ئازادیدا  بۆ 
و،  پێشوو  لەوانی  یەک  باباخانی 

ئولگوو بۆ ئەوانی داهاتووە
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یادێک له  شه هید ئاوارەی شۆڕشگێڕ و شاعیر 

هەدا نادەم   ڕۆژ  و شەوێ    
خۆم بسرەوم، دڵ ناسرەوێ

تاکسو هەلم  دەست دەکەوێ     
دنیا گشتی سەریەک کەوێ

لێم ببڕن  خۆراک و خەوێ     
 کوردم،  کوردستانم  دەوێ

هیوای بەرزم قەت نانەوێ
تاکوو  قۆناغی  سەربەستی       

ئەسپی  خەباتم   ناوەستی
تا دەرنەچم لە  ژیردەستی         
نامهەوێ سەرمایەی هەستی

مەرگ نەک ژینی ژێردەستی    
کوردم  کوردستانم دەوێ

هیوای بەرزم قەت نانەوێ

له  کاتێکدا ٥٣ ساڵ به سه ر شه هیدکرانی کادری 
کوردستان،  دێموکراتی  به وه جی حیزبی  و  ڕێبه ر 
هاوڕێیانی  هیشتا  ڕاده برێ،  ئاواره دا  مه ال  شه هید 
بەاڵم  دژوار،  خه باتێکی  له  مه یدانی  حیزبه که ی  و 
سەرفرازانەدا، بێ پشوودان درێژه  به ڕێبازه که ی 
نیشتمانییەکانی  هــۆنــراوە  نێوەرۆکی  و  ده ده ن 
ئــاواره  مه ال  دەکــەن. شه هید  بــەکــردەوە جێبەجێ 
ــکــوو هــۆنــه ر و  ــه ڵ  تــه نــیــا شــۆڕشــگــێــڕ نـــه بـــوو، ب
هه ستیاریش بوو. له به ر ئه وه ی که  له  بنه ماڵه یه کی 
خوێنده وار و ئایینی له دایک بوو، زۆر زوو توانی 
بێ. هه ر زوو هه ستی  فێری خوێندن و نووسین 
کۆمه اڵنی  دڵی  له نێو  توانیی  و  بــزووت  هۆنه ریی 
خه ڵکدا جێگای خۆی بکاته وه . هێشتا ته مه نی زۆر 
که م بو که  خه ڵک پرس و ڕایان پێ ده کرد و که ڵکیان 

له  بیر و بۆچوونه کانی وه رده گرت. 
مەال ئەحمەدی شڵماشی مەشهوور بە مەال ئاوارە، 
خوێندەوار  ئایینی  بنەماڵەیەکی  لە  ئــەوەی  لەبەر 
بـــوو، هــه ر زوو  لــه الیــه ن بــاوکــیــه وه  خــرایــه  به ر 
خوێندن. له پێشدا هیندێک کتێبی فارسی و قورئانی 
له الی باوکی خوێند. پاشان بۆ درێژه دانی خوێندن 
ڕووی له  حوجره ی مزگه وته کانی کوردستان کرد 
که  له و سه رده مه دا ته نیا سه رچاوه ی زانیاری له 
شەهید  پێیە  بەو  بــوون.  کوردستاندا   دێهاته کانی 
ئاوارە هەر لە سەرەتای تەمەنی الوەتییەوە کەوتە 
و  دەرد  لەگەڵ  و  خەڵک  کۆمەاڵنی  دەریــای  نێو 

ڕەنجەکانیان ئاشنا بوو.
بوو.  کۆمه اڵیه تی  و  به هه ست  مرۆڤێکی  ئاواره  
زۆر زوو ئاگاداری گیروگرفته کانی خه ڵک ده بوو، 
ده دا  هه وڵی  و  ده ڕه نــجــا  زۆر  و  زوڵــم  به  دیتنی 
یارمه تیی هـــه ژاران بــدا. ئــاواره  ڕه نــج و ئــازاری 
هه ژارانی کوردستانی به  شێعر ده رده بڕی. ئه و به 
 زمانی کۆمه اڵنی خه ڵک هۆنراوه ی ده هۆنده وه  . بۆیه 
 شێعره کانی زمانه وزمان ده گه ڕان و له گوێی گه وره  
کوردستاندا  ده زرینگانه وه .  خه ڵکی  بچووکی  و 
بوون  بااڵنوین  ئاوێنه یه کی  ئــاواره   شێعره کانی 
گه لی  چه رمه سه ریی  لە  پڕ  ژیانی  نیشاندانی  له  
کورددا. ڕێنیشانده ر بوون بۆ به ربه ره کانی له گه ڵ 
بوون  هــه ژاران  دڵی  فێنک که ره وه ی  و  زۆرداران 

له کاتی ته نگانه دا.
ئه و له شێعری  “هاواری تووتنه وانێکی ناوچه ی 
مه ینه تی  و  ده رد  تــوانــیــویــه تــی  ــت”دا  ــه رده شـ سـ
ئەو  بکا.  ده ستنیشان  کوردستان  زه حمه تکێشانی 
زەحمەتکێشانی  مەینەتەکانی  و  دەرد  قوواڵیی  بە 
ــەی  ــن کـــوردســـتـــانـــدا چـــووەتـــە خــــوار و بـــە وێ
کۆمەڵگەی  ڕاستییەکانی  نیشاندەری  سناریۆیەکی 
ئێمە، بەرهەمێکی خوڵقاندووە کە دەکرێ فیلمێکی 

درامای بەهێز و کارتێکەری لێ بەرهەم بهێنرێ:
 توتنه وانێکی هه ژارم           

بێ  خانوو، بێ زه وی و زارم
بێ پوڵ و پاره  و بزن و مه ڕ    
دوورم له خێر، نیزیک له  شه ڕ

منداڵم ڕووت و برسییە      
ژیانم پڕ لە مەترسییە

ڕووم نییە بچمە نێو خەڵک   
 بێ بەرگ و پێاڵو بێ کەڵک

بەاڵم چی بکەم چارەڕەشم   
خەرمانم زۆرە و بێبەشم

ئەو لە کۆتایی شێعرەکەدا ڕێگاچارە بۆ ئەم 

دەرد و مەینەتییانە دەستنیشان دەکا:
ئەی وەرزێران، ئەی جووتێران   

ئەی تووتنەوانی ماڵ وێران
با بە یەک دڵ و یەک زمان      
با بە خەباتی  شێلگیرمان

تا دوا پشوو هەوڵ بدەین         
شەق لەو ڕێژیمە هەڵدەین

یەکگرتن هۆی سەرکەوتنە      
خەبات ڕێگەی دەسکەوتنە

ئەگەر یەک بین و یەک بگرین    
لەگەڵ یەکدا بژین، بمرین

زاڵ دەبین و سەر دەکەوین      
 بەرز دەبین و نانەوین

هەوڵ و تەقەلالی بێ وچان       
بێ ماندووبوون، بێ پشوودان

تاقە ڕێگای ئازادییە           
هێنەری ڕۆژی شادییە

ده وێ”دا  کــوردســتــانــم  ــوردم  ــ “ک شێعری  لــه  
ئامانجی گه له که ی زۆر باش پێکاوه . هۆنراوەیەکی 
٥٣ ساڵ  دوای  ئێستاش  دەکرێ  کە  هۆنیوەتەوە 
نەخشەڕێگای  و  دروشــم  ببێتە  شەهیدبوونی  لە 
وەدەست هێنانی  و  کوردایەتی  ڕێبازی  ڕێبوارانی 
مــافــی دیــاریــکــردنــی چـــارەنـــووس بــۆ نــەتــەوەی 

ژێردەستی کورد.
کوردم کوردستانم ده وێ           

هیوای به رزم قه ت نانه وێ
به رزه  هیوام بۆ نیشتمان           
په یمان به ستم له گه ڵ یه زدان

ده ست هه ڵناگرم له تێکۆشان     
تاکوو ده چمه ڕێزی گه الن

بۆ  دڵسۆز  دایکێکی  الیــه ی  “الیــە  شێعری  له    
و  ده روونی ژن  به  قوواڵیی  کۆرپه  ساواکه ی”دا 
هەر  ئـــارەزووی  ــورددا چووه ته  خــوار.  ک پیاوی 
منداڵەکەی  دواڕۆژی  بۆ  کوردی  بابێکی  و  دایک 
دەربڕیوە. سەرەڕای ئەوەی کە لە زمانی دایکەوە 
دیــاری  ســاواکــەی  کۆرپە  بۆ  دواڕۆژی  ئەرکی 
کـــردووە، باسیش لــەوە دەکــا کە نــەوە لە دوای 
و سەربەخۆیی خەباتی  ئــازادی  بۆ  کورد  نــەوە، 
کردووە و تا وەدەست هێنانی ئامانجە پیرۆزەکەی 
نابێ کۆڵ نادا، هەرچەند ڕێگای تێکۆشان هەوراز 

و نشێوی زۆریشی هەبێ.
ڕۆڵه  کۆرپه که م  ئارامی گیانم      
خونچه ی گوڵزاری باخچه ی ژیانم

جگه رگۆشه که م، به رهه می ژینم      
سه روه ت، ماڵم، ئایین و دینم

 هیز و ته وژمم،  بینای چاوانم        
هاوده نگی به زمی ڕۆژ و شه وانم

ڕۆڵه گیان مه گری، مه گره  به هانه       
 بنسو دره نگه ،  به ری به یانه

هه ی الیه الیه،  ڕۆڵه  الی الیه 
کوێر بێ ئه و چاوه ی به  تۆ هه ڵنایه                    
هیوام زۆر پێتە وەک باب و کاکت     
ببیە سەربازی  نەتەوە و  خاکت

بەخێوت دەکەم بە گیان و بەدڵ     
نەکەی بترسی و لە هیچ بکەی سڵ

زانا و خوێندەوار چاو و دڵ تێر بی       
ڕۆژی تەنگانە پڵینگ و شێر بی

الوێکی گورج و خاوەن هۆش و بیر     
نەترسی لە بەند، لە کۆت و زنجیر

هەی الیە الیە، ڕۆڵە  الیالیە....

ــاردی گه لی  ــری(دا خــه بــاتــی ســ ــی ــگ ــه  “ڕه شــب ل
کوردی دژی داگیرکه ران نیشان داوه . له  “گه شتی 
کوردستان  سروشتی  جوانی  ــاالن”دا  ئ ناوچه ی 

کورددا  گه لی  له دڵی  نیشتمان  خۆشه ویستیی  و 
بۆ  تردا  هه ڵبه ستی  له گه لێک  و  دەکاتەوە  زیندوو 

نەتەوە و نیشتمانەکەی ده خوێنێ.
مه ینه تیی  و  ده رد  له گه ڵ  هێنده  زۆر  ئـــاواره  
ــه  ته مه نی  ــه ر ل ــه  هـ ــدا ئــاشــنــا بـــوو، ک ــه کــه ی گــه ل
به  ــوو  ب و  گــرتــه بــه ر  ڕێــگــای سیاسه تی  الویـــدا 
ئه و  کــوردســتــان.  دێموکراتی  حیزبی   ئــه نــدامــی 
ــودی خــۆیــه وه  ــه م ســه نــگــه ره دا بــه تــه واوی وجـ ل
ته بلیغاتی  خوێندن  ده رس  وێــڕای   تــێ ده کــۆشــا. 
نهێنیی  ته شکیالتی  و  ده کــرد  خه ڵک  بۆ  سیاسیی 
یــاوه ری هه ژارانی  یار و  به   ببوو  ئه و  پێک دێنا. 
کوردستان. بە خۆی و گۆچانێکەوە به  گونده کاندا 
ده گه ڕا و بۆ به رگری له  مافی خۆیان خه ڵکه که ی 
ئه وانیش ڕێزیان ده گرت، پرس وڕایان  ده دا.  هان 
ده کرد.  لێ  چاویان  ڕێبەرێک  وه ک  و  ده کرد  پێ 
ده کــرد،  کــاری  به رباڵو  به شێوه یه کی  هێنده   ئه و 
بــبــوو،  دژوار  ــه کــه ی  ــات خــه ب ــه وه ی  ــ ــاردن کــه  شــ
به تایبه ت دوای هه ڵگیرسانی شۆڕشی باشووری 

و  ده کــرد  لێ  پشتیوانیی  به ئاشکرا  کوردستان، 
یارمه تی کۆ ده کرده وه . پاش وه ڕێخستنی کاروانی 
کوردستان،  باشوری  بــه ره و  یارمه تی  گــه وره ی 
ڕێژیمی پاشایه تی کە ئاگاداری هه ڵسوکه وته کانی 
ڕووی  به ناچاری  ئه ویش  ده گــه ڕا.  به دوایدا  بوو، 
له  باشوور کرد و له الی مه کته بی سیاسیی پارتی 
مالومه  گوندی  نیزیک  له   کوردستان  دێموکراتی 

 گیرسایه وه . 
بوو  ئاوارە چه ند ساڵێک هاوڕێی خه بات  مەال 
خوالێخۆشبوو  ســه رکــرده ی  ــەردووک  هـ له گه ڵ 
جــه الل  مــام  بــه ڕێــز  و  ئه حمه د  بــرایــم  مامۆستا 
تاڵەبانی. پاش تێکچونی مه کته بی سیاسیی پارتی 
له گه ڵ سه رۆک بارزانی له  ساڵی 1964دا، ئاواره  
دێموکراتی  حیزبی  دیــکــه ی  کــادرێــکــی  چــه نــد  و 
کوردستان به ناچار گه رانه وه  نێوخۆی ڕۆژهه اڵتی 
کوردستان و دیسان به  خۆو و به  گۆچانێکه وه ، 
خۆی له نێو ده ریای کۆمه اڵنی خه ڵک هاویشته وه . 
له  به شێک  به   گــرت  په یوه ندیی  له وکاته دا  هــه ر 
له  ناوچه ی  لەوکاتەدا  کە  حیزبه وه    ڕێبه رایه تی 
بوون  نیشته  جێ  کوردستان  باشووری  پشده ری 
ــرێ دا.  ــه وان لێک گ و خــه بــاتــی خــۆی لــه گــه ڵ ئـ
کادره کانی حیزبی  له   که  کۆمه ڵێک  ئه وه ی  دوای 
دیموکراتی کوردستان له ژێر ڕێبه رایه تیی کومیته ی 
له  نێوخۆی  ــان  ڕووی حیزبه دا  ئه و  شۆڕشگێڕی 
له   یه کێک  وەک  ئـــاواره   شه هید  ــرده وه ،  کـ واڵت 
چاالکترین ئه ندامانی ئه و کومیته یه  به رپرسایه تیی 
به   هێنده   ئەو  گرتەئەستۆ.  سه رده شتی  ناوچه ی 
ڕێکوپێکی کاری کرد که  تا ئه م سااڵنه ی دواییش 
ئه و  ته شکیالتی  کــاری  و  ڕێکخستن  ئــاســه واری 
ــه ی کــه  ئــه و بۆ  ــاوه  و ئــه و پێگه  گــه وره ی هــه ر م
پێکی  کوردایه تی  و  ڕزگاریخوازی  بیروباوه ڕی 
هێنابوو، ئێستاش له و ناوچه یه دا هه ر بەردەوامە.

خه باتی  مانگ   ١٨ دوای  گــرانــه وه   به داخێکی 
ڕێبه رانی،  زۆربه ی  به  شه هیدبوونی  قاره مانانه ، 
هێنا.  شکستی   ٤٦-٤٧ ساڵه کانی  جــوواڵنــه وه ی 
خیانه تی  به هۆی  ئه وه ی  دوای  ئــاواره ش  شه هید 
چه ند خۆفرۆشێکه وه  له  گوندی دیوااڵنی ناوچه ی 
هاوڕێی  دوو  له گه ڵ  و  خــرا  لــه داو  ســه رده شــت 
ــه ال کــه چــه  و ڕه حمانی  نــاوه کــانــی م بــه   دیــکــه ی 
١١ی  له  ڕۆژی  هه رسێکیان  چاوشین،  وه تمان 
خه رمانانی ١٣٤٧دا له الیه ن ڕێژیمی جینایه تکاری 
ــه ڕه زاشــاوه، لــە “ســەرکــەنــەکــان”ی شــاری  حــه م
سەردەشت، کە تەنیا چەند سەد میترێک لە جێگای 
نیشتەجێ بوونی بنەماڵەکەی شەهید ئاوارە دوور 

بوو، گوللەباران کران.
یادیان به رز و ڕێگایان پڕ ڕێبوار بێ.

مسته فا شڵماشی

سی ساڵ بەسەر بیستنی ئەو چیرۆکەی ئێستا 
بۆتان دەگێڕمەوە تێپەڕ بووە. هەر ئەوکاتیش بە 
ساڵەشدا  سی  لەم  گێڕامەوە.  بۆیان  جۆر  چەند 
و  ــردووە  ــ ک کــــەم و زۆر  لــێ  شتی  زۆر  مێشکم 
لەوانەیە تەواو گۆڕیبێی. بەاڵم لە یەک شت دڵنیام. 
جاشێک  و  منداڵ  دوو  و  ژنێک  چیرۆکەکەدا  لە 
ڕۆڵیان هەیە. پیاوێکیش نامەی پێشمەرگەی پێیە 

و کۆاڵن بە کۆاڵن دەگەڕێ تا نامەکە بەو ژنە بدات.
ماوەیەک پێم وابوو ئەو کەسەی نامەکەی پێیە، لە ڕاستیدا پیاو نەبووە 
و ژن بووە، تەنانەت جەستەی ژنەکەش لە پێش چاوم بوو. ژنێکی چاو 
و برۆ ڕەشی، ڕەشتاڵەی بیست و چەند ساڵە. تەنانەت دەمزانی دوو 
ساڵ و سێ مانگ پێشمەرگە بووە. لە پێشمەرگایەتی عاشق بووە. کوڕە 
دەگەڕێتەوە  بەناچاری  و  دەچێ  تێک  دەروونــی  کچە  و  دەبێ  شەهید 
بیگەیەنێتە دەستی  نامەیەی دەدەنێ کە  ئەو  بێتەوە  شار. پێش ئەوەی 
ئەو ژنە، بەاڵم دوایین کەسێک کە ئەو چیرۆکەی بۆ گێڕامەوە سوێندی 
خوارد قەت شتی وانەبووە و ئەو کەسەی کە نامەکەی پێ بووە پیاوێکی 
بەدوایدا  ئەو  و  پێشمەرگە  بووەتە  کە کوڕەکەی  بووە  تێکشکاو  پیری 
چووەتە شاخ کە کوڕەکەی بێنێتەوە، لەوێ دەزانێ کە کوڕەکەی شەهید 
بووە. پێی دەڵێن کوڕەکەی لە شاخ عاشقی کچێکی ڕەشتاڵەی بیست و 
چەند ساڵە بووە. پیاوە پیرەکە دەیەوێ کچەکە ببینێ، بەاڵم دەڵێن کچە 
دەروونی تێک چووە و بۆ خۆی گەڕاوەتەوە شار. هەر لەوێش نامەکەی 

دەدەنێ کە بیدا بە دایکی ئەو دوو منداڵە.
ئەوەی کە دایکی ئەم دوو منداڵە کێیە و ئەو نامەیە چی تێدایە، رێک 
کچە  ئەو  بگێڕمەوە.  بۆتانی  دەمەوێ  ئێستا  کە  چیرۆکەیە  ئەم  بابەتی 
کێ بووە، یان ئەو پیاوە پیرە کێ بووە، هیچ پێوەندی بە ئێمەوە نییە. 
ئەوەیکە هەموو خەڵکی گەڕەک دەیزانن و باسیان دەکرد. ئەوە بوو کە 
ئەو کچە، یان ئەو پیاوە پیرە نامەیەکی لە کوڕەکانەوە هێناوەتەوە بۆ 
شار. گۆیا باران باریوە و ئەو کچە، یان ئەو پیاوە پیرە توند لە دەرکەی 

داوە و بە ترسەوە سەیری دەوروبەری کردووە.
گێرابۆوە  گەڕەکی  خەڵکی  بۆ  بێ  منداڵە  دوو  ئەو  دایکی  کە  ژنەکە 
بۆ  شاخەوە  لە  نامە  قەتی  مێردەکەی  بوونی  شەهید  پاش  لە  ئەو  کە 
دیکە  جارێکی  ژنەکە  ئێستاش  تا  و  ئەوەش  دوای  تەنانەت  نەهاتبوو، 
بەقەت  نامەکە ڕێک  ژنەکە گوتبووی  نەهاتەوە.  بۆ  لە شاخەوە  نامەی 
نەیگوتبوو  پێچرابۆوە. ژنەکە  بە چەسپ  بەوردی  نوقڵێک دەبوو. زۆر 
ئەو کچە، یان ئەو پیرە پیاوە نامەکەی لە کوێ شاردبووەوە. هی وایە 
دەڵێ لە کەوشەکەیدا شاردوویەتییەوە. هی وایە دەڵێ لە گۆرەوییەکانیدا 
شاردوویەتیەوە. ئەوانەی دەڵێن کچێک نامەکەی بۆ هێناوە دەڵێن نامەکە 

لە نێوان دوو مەمکی کچەکەدا بووە.
لە پاش ئەوەی کە ژنەکە نامەکە دەکاتەوە، دەزانێ ئەو جاشەی ئەو 
ناردووە.  بۆ  نامەی  لە شاخەوە  و  پێشمەرگە  بووەتە  ئێستا  دەیناسی 
کەوایە بەداخەوە دیسان دەبێ بە چیرۆکەکەدا بچمەوە و زانیارییەکانی 
ڕاست بکەمەوە. لەم چیرۆکەی ئێمەدا ژنێک و دوو منداڵ و پێشمەرگەیەک 

کە پێشتر جاش بووە ڕۆڵ دەگێڕن.
جا ئەو جاشە بۆ بۆتە پێشمەرگە و بۆ پێشتر جاش بووە. من سی 
ساڵ دواتر لێی تێگەیشتم. سی ساڵ هەر بە قسە خۆشە. من ئەو کات لە 
پەنا دایکم و ژنەکە بازەڵێنم دەکرد کە ژنەکە بەسەرهاتەکەی بە سرتە 
منداڵەکان  باوکی  لە الی  گوتی  بوو  لێ  گوێم  گێڕاوە.  دایکم  بۆ  سرت 
باوکی  نــەمــدەزانــی  لە شــاخ. خــودا دەزانـــێ من  بــوویــن. ژنەکە گوتی 
منداڵەکانی ژنەکە بۆ چووتە شاخ. باوکی من لە شار بوو. وامزانی بۆ 
وەرزش کردن چووتە شاخ، یان چووتە شاخ کەنگر و ڕێواس بێنێەوە، 

چووزانم باوکی منداڵەکانی ژنەکە پێشمەرگە بووە.
دایکم دڵی پڕ ببوو و چاوی فرمێسکی تێزا بوو. لە بن لێوێوە شتێکی 
گوت وەکوو بڵێ یادی بەخێر، یان ڕوحی شاد، یان... نازانم من دور 
بووم دوور. خۆ بازەڵێن وەکو مێشێن نییە، بە بیانووی گۆرتێکەوە لە 
لە قسەکانی دەورووبــەر بێت و چاویشت  خۆت بنووسێی و گوێشت 

لەسەر پێنج قڕانییەک.
خۆزگە عاقڵم بوایە چووبوایەم لەالی دایکم و ژنەکە دانیشتبوایەم و 
ڕۆژێک  دەمزانی  من  شکێ  ئەستۆم  بەسەرهاتەکەیان.  دابوایەتە  گوێم 
کە  گوتی  ژنەکە  نیوەچڵییە.  و  ناتەواویی  بەو  نەک  بەاڵم  دەیگێڕمەوە، 
گەڕاینەوە و سواری مینی بووس بووین. جاشێکیش لە گەڵمان سوار 
بوو. جاشێکی زل بە کەواپاتۆڵ و چەک وڕەختەوە. گوتی منداڵ قوشقی 
پێشمەرگە  و  جاش  چووزانێ  منداڵ  پێشمەرگە!  دایــە  گوتیان  بــوون. 
جیاوازیان چییە. منداڵ سەیر دەکا، ئەوە کوردە ئەویش کوردە، ئەوە 
کەواپانتۆڵی لەبەردایە ئەویش کەواپانتۆڵی لەبەردایە، ئەوە چەک وڕەختی 

پێیە، ئەویش چەک وڕەختی پێیە.
دایە  گوتیان  منداڵەکان  کە  من  نووسیبوی  نامەکەدا  لە  جاشەکە 
داماوی  ژنێکی  و  داوە  ئاوڕم  کەوت.  دووقڕانییەکەم  زوو  پێشمەرگە 
ترساوم لە گەل کچێک و کوڕێکی چوار پێنج ساڵە دی لە کورسی پشتە 
سەرم دانیشتوون. نووسیبووی ژنە دمی منداڵەکانی دەگرت هیچ نەڵێن. 
گوتی کە گەیشتینە ئیست بازرەسی منداڵەکان وەختابوو دڵیان بتۆقێ 
دەترسان پاسدارەکان بێنە سەرێ و منی جاش کە ئەوان پێیان وابوو 
پێشمەرگەم بگرن، یان بکوژن. نووسیبووی من لە شەرمان مردم. من 
شەرمم لەو دوو منداڵە دەکرد. خۆزگەم دەخواست پاسدارەکان منیان 

وەکوو پێشمەرگەیەک بگرتبوایە، بکوشتبوایە.
جیرانەکان دەیانگوت کە گەیشتوونەتە نێو شار جاشەکە ئادرەسی لە 

ژنەکە وەرگرتووە. ژنەکە گریاوە.
جاشەکە نووسیبوی منیش گریام، بەاڵم لە دڵمدا. منداڵەکان ئەو ڕۆژە 
نەگریابوون. جاشەکە نەیگوتبوو شەرتە من دەبمە پێشمەرگە. جاشەکە 

تەنیا گوتبووی مەترسن کارم پێتان نییە.
مات  ماتە  بە  جاشەکە  و  نەداوەتێ  ئادرەسی  ژنەکە  دەڵێ  وایە  هی 
بەوە  بڕوا  زیاتر  من  بووە.  فێر  ئادرەسەکەیان  و  کەوتووە  وەدوایــان 

دەکەم، چونکە جاشەکان بە ماتە مات وەدوای زۆر کەس دەکەون.
ئەو کچەی نامەکەی هێنابوو گوتبووی نامەکە لە گیرفانی شەهیدێکدا 
دۆزراوەتــەوە. دیسان گوتم ئەو کچە، کێ ناڵێ پیاوە پیرەکە بووە کە 
لە بارانێکی بەخوڕدا لە دەرکەی داوە و نامەکەی داوە بە ژنەکە. من 
ژنەکەم قەت نەدیتەوە لێی بپرسم جاشەکە دواتر کە بوو بە پێشمەرگە 
شەهید بووە و نامەکە لە گیرفانی کەواکەیدا دۆزراوەتەوە، یان زیندوو 

بووە و بۆ خۆی نامەکەی بەم کچە یان پیرە پیاوە داوە.

خەبات ڕەسووڵی

نامە
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 کەرامەتی ئینسانیی خۆمانی پێ دەپارێزین

خـــەرمـــانـــان  ٨ی  دووشـــەمـــمـــە  ڕۆژی 
٢٤٣ی  دەورەی  کۆتایی هاتنی  ڕێوڕەسمی 
دێموکراتی  حیزبی  پیشمەرگەی  سەرەتایی 
بە  ڕێوڕەسمە  ئەو  چوو.  بەڕێوە  کوردستان 
ڕێژەی  ڕەقیب،  ئەی  نەتەوایەتیی  ســروودی 
و  کــرد  پــێ  دەســتــی  دەورە  پێشمەرگەکانی 
لەالیەن  بۆنەیە  بەو  حیزب  سیاسیی  وتــاری 
کۆمیتەی  ئەندامی  نەستانی،  ئارەزوو  خاتوو 

ناوەندیی حیزبەوە پێشکەش کرا.
باسەکەیدا  سەرەتای  لە  ئــارەزوو  خاتوو 
کۆماری  تێکدەرانەکانی  کــردەوە  لە  ــاوڕی  ئ
چاالکانی  تێرۆری  و  ناوچەکە  لە  ئیسالمی 
سیاسیی کــورد دایــەوە و ڕوو بەو الوانــەی 
هەڵبژاردووە،  پێشمەرگایەتییان  ڕیزی  تازە 
دەورەی  ــاوی  ن بە  ئێوە  دەورەکـــەی  گوتی: 
ــاخــانــی«، تــازەتــریــن  ــاب ــووســا ب »شــەهــیــد م
ئیسالمی  کۆماری  تێرۆری  دەستی  شەهیدی 
ناودێر کراوە و ئەو ناولێنانە لەجێی خۆی دایە 
و کۆمەڵێک پەیام و واتا لەخۆ دەگرێ و پێمان 

دەڵێ مووساکان لە کوردستان لە سەنگەری 
خەباتدان.

پرسیارەی  ئــەو  وەاڵمــی  نەستانی  بەڕێز 
دایەوە کە بۆچی شەهید مووسا و هاوڕێکانی 
تێرۆریستییەکانی  کـــردەوە  ئامانجی  دەبنە 
کۆماری ئیسالمی و، بۆچی ڕێبەرانمان لە دڵی 
بۆچی  و  دەکرێن  تێرۆر  دێموکراسیدا  دنیای 
هەموو  بەرچاوی  بە  دێموکرات  قەاڵی  دەبێ 
سپای  مووشەکی  بــەر  بدرێتەوە  جیهانەوە 
گوتی  ــەو  ئ ئیسالمی.  کــۆمــاری  پــاســدارانــی 
ئەوەیش  هەیە  وەاڵمیان  یەک  پرسیارانە  ئەو 
کوردستان  دێموکراتی  حیزبی  کــە  ئــەوەیــە 
دژی  لە  ڕاستەقینە  خەباتێکی  سەنگەری  لە 
پێگەی  و  جێگە  و  ئــیــســالمــی دایــە  کــۆمــاری 
کوردستاندا  خەڵکی  دڵــی  لەنێو  تایبەتیشی 

هەیە.
خاتوو ئارەزوو لە کۆتایی باسەکە دا گوتی: 
وەدیهێنانی  لەسەر  بەاڵم  ژیان دۆستین،  ئێمە 
مافەکانمان سوورین، بۆیە لەو پێناوەدا هەموو 

دەستمان  ئێمە  بەر.  دەگرینە  ڕەوا  ڕێگەیەکی 
داوەتە چەک بۆ ئەوەی مێژوو شایەتیمان بۆ 
بدا نیشتمانەکەمان بەتەنیا جێ نەهێشتووە و، 
بۆ ئەوەیە کە بڵێین هەرگیز دانمان بە دیلیت 
گەل و نیشتمانمان نەناوە. هەربۆیە ئیزن بە 
لە خۆمان  بەرگریی  لەسەر  نادەین کە  کەس 
ئێمە  بکا.  لــۆمــەمــان  نیشتمانمان  و  گــەل  و 
بەرگری  بلوێ  بۆمان  کە  شێوەیەک  بەهەر 
لە خاک و خەڵکی خۆمان دەکەین بە خەباتی 
چەکدارییشەوە و، تا ئێستاش ئەو گۆڕەپانەمان 
بۆ دوژمن چۆڵ نەکردووە. ئەندامی کۆمیتەی 
ناوەندیی حیزب گوتی ئەو چەکەی لە شانی 
ئێمەیە غرووری نەنەتەوەکەمانە و کەرامەتی 

ئینسانی نەتەوەییمانی پێ دەپارێزین.
ــە گـــۆرانـــی، ســـروود،  ــە ب ــوڕەســم ئـــەم ڕێ
ــی دەورە  ــەشــداران ب پــەیــامــی  خــوێــنــدنــەوەی 
چەند  بــە  خـــەاڵت  بەخشینی  و  ڕیزلێنان  و 

پێشمەرگەیەکی دەورەکە درێژەی پێ درا.

حکومەتی  نیزامێکی  کردنی  خۆبەپیرۆز 
بەردەوام  کە  نێوپێکهاتەیی  پڕۆپاگندەی  بە 
ــەک لە  ــ ــێ، ی ــدەڵـ ــەڵـ ــدا هـ ــۆیـ ــااڵی خـ ــ ــە بـ بـ
تایبەتمەندییەکانی کۆماری ئیسالمیی ئێرانە.
لە جەرگە و کەفوکوڵی شۆڕشی گەالنی 
ــدا ئــــەوەی پــتــر لــە هــەمــوو شتێک  ــران ــێ ئ
دەبیسترا ڕێزگرتن لە پلەوپایە و کەرامەتی 
و  پاریس  لە  هەم  خومەینیش  بوو،  مرۆیی 

دەڕۆیشت.  بابەتە  ئەم  لەسەر  زۆر  یەکەمدا  ڕۆژەکانی  لە  هەم 
وادە و بەڵێنی بە باق وبریق لە زمان پیرەپیاوێکەوە کە بە تاقە 
چەند مانگ ژیان لەنێو دڵی ئورووپادا توانی بە زیرەکیی خۆی 
و بە زارەکی ئەم وانە هەڵخەڵەتێنەکانی دێموکراسی و کەرامەتی 

مرۆڤ بەباشی لەبەر بکا و بیانکا بە پێخۆری تەبلیغاتی.
دوای سەرکەوتنی شۆڕش و سەرکوتی نەیارانی سیاسی و 
جێ خستنەوەی دامەزراوە حکوومەتییەکان، بەرەبەرە لە ناوەندی 
واڵت خەریک بوو سەقامگیرییەک بۆ دەسەاڵتی مەالکان پێک بێ 
کە شەڕی هەشت ساڵە لەگەڵ دراوسێی ڕۆژئاوا هاوکێشەکانی 
لەم واڵتەدا گۆڕی. سەرهەڵدانی ناکۆکییەکان و بەهێزبوونی سپای 
هاوتەریب  ئەمنەتییەکانی  ناوەندە  و  تــازەدامــەزراو  پاسدارانی 
شکاندەوە،  میلیتاریزمدا  الی  بە  واڵتــی  دەســەاڵتــی  قورسایی 
پاسداران  سپای  دەسپێکەوە  ساڵەکانی  هەمان  لە  بەمجۆرە 
هەم لە پێکهاتەی دەسەاڵتدا جێی گرت و هەم وەک مافیایەکی 
سیاسی، ئەمنییەتی و ئابووری لە نێوخۆی واڵت و ناوچەشدا 
کەوتە جموجۆڵ. سەرکوتی دژبەرانی ڕێژیم، تێرۆر و لێدان لە 
بۆ  ماف ویستییەک  هەرچەشنە  و  ڕزگاریخوازی  جوواڵنەوەی 
لە  بەشێک  و  ئەرکەکان  هەموو  ســەرووی  لە  پاسداران  سپای 

جینایەتە پیرۆزەکانیان! بوو.
تاوان و جینایەتەکانی  کۆماری ئیسالمی بەاڵم بۆ داپۆشینی 
ڕوخــســارە  ڕوتــووشــی  بــە  پێویستیی  دەرەوەدا  ڕووی  بــە  و 
دزێوەکەی هەبوو، بۆیە لەو شانۆگەرییەدا بۆ سااڵنێکی دوور و 
درێژ دیپڵۆماسیی ئەم ئەرکەیان بە یەکێک لە برایانی الریجانی 
محەممەد  بەمجۆرە  بوو.  شــارەزا  بڵێی  هەتا  نواندندا  لە  کە  دا 
بەرگە  سیگارە  بــە  دوورودرێــــژ  سااڵنێکی  الریجانی  جـــەواد 
مافەکانیدا  و  مرۆڤایەتی  الیەنگری  بەرگی  لە  و  بەناوبانگەکەی 
تاوان و جینایەت  خۆی دەنواند و ئەرکەکەشی شووشتنەوەی 
لە  ئەو  ڕشتبوونی.  ئیسالمی  کۆماری  کە  بوو  خوێنانە  ئەو  و 
هیندە  ڕواڵەتێکی  مێدیاکاندا  بۆ  لێدوان  و  وتووێژ  و  دەرکەوتن 
وەک  دەکــرد  وێنا  ئیسالمی  کۆماری  لە  بەشەردۆستی  و  پاک 
بڵێی کۆماری ئیسالمی و خومەینی یەکەم مەنشووری جیهانیان 
لە بواری مافەکانی مرۆڤدا نووسیبێ! بە ژێستی ڕووناکبیری و 
دەدا  هەوڵی  دەرەوەدا  لۆبییەکانی  لە  ڕووهەڵمااڵویدا  لەوپەڕی 
بەرژەوەندیی ڕێژیمە خوێنرێژەکەی  لە  قورسایی هاوکێشەکان 
بشکێتە و کۆمەڵگەی جیهانی سەبارەت بە هەموو تێرۆر، ئێعدام، 
لە  ڕێژیم  دژبەرانی  ئەشکەنجەی  و  گرتن  کوشتار،  جینایەت، 
پیرۆزە!  ئەرکە  ئەم  بەرێ.  لە خشتە  دەرەوەی واڵت  و  نێوخۆ 
سااڵنێکی زۆریش لەئەستۆی محەممەد جەواد زەریف بوو کە 
هەر لە ڕووداوی بەردانەوەی فڕۆکە ئۆکراینییەکە و لە وتووێژە 
هەتا  بووە  چی  بڵێن  »پێمان  گوتەنی:  خۆی  لەهەڵاڵدراوەکەیدا 
بتوانین لە پێوەندییەکانمان لەگەڵ واڵتاندا پینەپەڕۆی بکەین«...

تێپەڕینی کات دەمامکەکان  بە  ئاوا بوو و  ڕۆژ هات و ساڵ 
خۆر  بــەری  گوتەنی  کــورد  الدران.  ئیسالمی  کۆماری  لەسەر 
دەغەڵییەکانی  فریو و  و  تەمەنی درۆ  بۆیە  ناگیرێ،  بێژینگ  بە 
و  دادگــا  لە زۆر  دەرەوەی واڵت  لە  بەسەر چوو.  ڕێژیمە  ئەم 
کۆڕوکۆبوونەوەی سیاسی و مافی مرۆڤدا مەحکووم و ڕیسوا 
ئەو  بۆ  کەمپەین  و  هەڵمەت  زۆر  واڵتیشدا  نێوخۆی  لە  کــرا، 
مەبەستە وەڕێ خرا هەتا ئەمجارەیان گرووپی »عەداڵەتی عەلی« 
حکوومەتەیان  ئەم  کاربەدەستەکانی  و  ڕێژیمە  ئەم  کە  بوون 
دادپەروەرییان  کوتکی  و  کرد  چــرووک  و  ســووک  جارێک  بە 
لە  وێنانەی  ئەو  وەشاند.  عەلی   سەید  هڵۆلەکەی  دەسەاڵتە  لە 
و  کەلێن  بۆ هەموو  و  هەڵگیران  ئیڤینەوە  زیندانەکانی  کامێرای 
قوژبنی دنیا نێردران، ڕاستییەکان و پیس و پڵۆخیی هەناوی ئەم 
ڕێژیمەی کە سااڵنێک بوو هەوڵی شاردنەوە و جوانکردنی دەدرا 
ئاشکرا کرد. هەمووان ڕوخساری دزێوی جەالدە کورتەبااڵکەی 
زیندانی »وەکیل ئاباد«یان بینی کە لە شاباشی کوشتنی »نەوید 

ئەفکاری«دا کرابوویە بەرپرسی گشتیی زیندانی ئیڤین... .
ــەتــەوە و  ــی مــێــژووی مــرۆڤــایــەتــی و بــەســەرهــاتــی ن ــ ڕەوت
دەسەاڵتەکان پێمان دەڵێن خەنجەری دادپەروەری نە ژەنگ دێنێ 
و نە لە کاالندا ئۆقرە دەگرێ. ئەم خەنجەرە بەسەبرە، بەاڵم کە 
ڕۆژی هات بەزەبرە. وەک چۆن ئێستا وەک بەاڵیەک بۆ سەر 
دەزگای گەندەڵ و جینایەت پیشەی بەناو دادی ڕێژیم نازڵ بووە 

و خەریکە دەیهاڕێ.

نیزامی پیرۆز!

ئاینۆر دۆغان خەاڵتی جیهانیی »ڤۆمەکسـ«ـی پێ درا

درەوشانەوەی گرووپی فەرهەنگی هونەریی »دیالن«ی ورمێ

چاپ و باڵوبوونەوەی »خان« لە شاری کرماشان

پلەی یەکەم لە هەر دوو فێستیواڵەکەدا بباتەوە.
مانگی  ورمـــێ،  دیــالنــی  هــونــەریــی  و  فەرهەنگی  گــرووپــی 
ڕەشەمەی ساڵی ٩٦ دامەزراوە و هەتا ئێستا بە بەشداری کردن 
گرینگی  سەرکەوتنی  چەندین  جۆراوجۆرەکاندا،  ڤێستیڤاڵە  لە 
ڤێستیڤاڵی  لە چەندین  بەشداری  ئەو گرووپە  تۆمار کردووە. 
لە   ،٩٨ ساڵی  هاوینی  لە  و  هەیە  خۆیدا  کارنامەی  لە  بیانیی 
و  مۆسیقا  بەشی  لە  ئەرمەنستان  نێونەتەوەیی  ڤێستیڤاڵی 
هەڵپەڕکێ پلەی یەکەمی وەدەست هێنا. هەروەها ئەو گرووپە 
فەرهەنگی و هونەرییە لە مانگی خەزەڵوەری هەمان ساڵدا، لە 
»یوورت  گەشتیاریی  شاری  لە  ئیسپانیا  گەورەی  ڤێستیڤاڵی 
ئەم  دووهەمی  پلەی  و  کرد  بەشداریی  بارسێلۆنا  دمــار«ی 

ڤێستیڤاڵە نێونەتەوەییەی دەستەبەر کردبوو.
ئەندامی  ورمــێ  ــالن«ی  »دی هونەریی  فەرهەنگی  گرووپی 

ئەنجومەنی فۆلکلۆری ئورووپایە.

كرماشان به ڕێوه به رایه تیی چه ند ڕێكخراوه ی 
ئه ده بیی له ئه ستۆ گرتووه.

نــووســه ر  ــی چــه نــد ده وره   ــەت بــابــەک دەوڵ
فستیڤاڵه   و  زانستی  به شی  بــه ڕێــوه بــه ری  و 
ــبــه ركــێ  كــێ داوه ری  و  جــــۆرجــــۆره كــــان 
و ،  بووه  كرماشان  قوتابییانی  ئەدەبییەکانی 
شاره زایی  ڕۆژنامەنووسیشدا  له   هه روه ها 
هەیە و سااڵنێك الپه ره ی ئه ده بیی ڕۆژنامه  و 

گۆڤاره كانی ناوچه ی له ئه ستۆ بووە.

»خان« یه كه م كۆمه ڵه ی شێعری چوارینەی 
ده وڵه تی  بابەک  به رهه می  باشوور  كوردیی 

شاعیری كرماشانی چاپ کرا.
هه تاوی  ١٣٥٣ی  ساڵی  ده وڵــه تــی   بــابــه ك 
بووه  و خاوه نی  له دایك  له  شاری كرماشان 
بڕوانامه ی کارناسیی بااڵی زمان و ئه ده بیاتی 
بواری  لە  ساڵە  بیست  بە  نیزیک  و  فارسییه 
بــواری شێعری  ئــەدەبــی دا کار دەکــا. ئەو له  
شاری  له   و  پسپۆڕه   و  شــاره زا  فەلسەفی دا 

فێستیڤاڵی  لە  ئانالین  بەشداریی  دوای  دیالن  هونەریی  فەرهەنگی  گرووپی 
هەروەها  و  واڵتــە  ئەو  مەیامێی  شــاری  لە  ئامریکا«  »سەرنجڕاکێشییەکانی 
فێستیڤاڵی »زێری ئاسمانی ئوسترالیا« لە شاری سیدنیی ئەم واڵتە توانیویەتی 

 )Womex( »ڤۆمەکس«  موزیک  جیهانیی  پیشانگای 
خەاڵتی ساڵی ٢٠٢١ی خۆی پێشکەش بە  »ئاینۆر دۆغان«، 

ژنە موزیسیەنی کورد کرد.
»ڤۆمەکس« ڕایگەیاندووە ئەو خەاڵتەی بەهۆی هەوڵدان 
پاراستنی  بۆ  دۆغــان«  »ئاینۆر  بەردەوامی  تێکۆشانی  و 
گوشارە  بە  بەرامبەر  خۆڕاگریی  و  کــوردی  کولتووری 
سیاسییەکانی تورکیه بەخشیوەتە ئەو هونەمەندە کوردە. 
ئاینۆر دۆغان لەکاتی وەرگرتنی خەاڵتەکەی گوتی مۆسیقی 
جیهان،  گەالنی  کولتووری  بەریەککەوتنی  بۆ  ڕێگایەکە 

بەتایبەتی ئەو گەالنەی هەوڵی سڕینەوەیان لەسەرە.
پارێزگای  لە  هەتاوی  ١٣٥٤ی  ساڵی  دۆغان«  »ئاینور 
»دێرسم« لەدایک بووە و یەکەم ئاڵبۆمی لە ساڵی ٢٠٠٢دا 
ئەو بەهۆی گۆرانیی »کچا کوردان« کە  باڵو کردۆتەوە. 
کرابوو،  قەدەغە  ماوەیەک  بۆ  تورکیه  دادگایەکی  لەالیەن 

ناوبانگی دەرکرد. 

شایانی باسە ڤۆمەکس هەموو ساڵێک وەک ڕێزگرتن لە گەورە موزیک ژەنانی 
٢٠١٩ی  ساڵی  »ڤۆمەکس«  دەکــەن.  کار  سیاسیدا  کاریگەریی  لەژێر  کە  جیهان 
ڕۆژهەاڵتی  گــەورەی  هونەرمەندی  کەڵهور«،  »کەیهان  بە  خەاڵتەی  ئەو  زایینی 

کوردستان بەخشیبوو.

بابەک ناسری
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