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درێژە لە الپەڕەی ٢

کاتێک دیکتاتۆرەکان بێهیوا دەبن لە 
خەڵکی واڵتەکەیان ئیدی بیر و زەینیان 
دەچێتە سەر پشتیوانی دەرەکی. ئەمەش 
ئێستا لە بیر و سیاسەتەکانی خامنەییدا 
ــنــدرێ. ســەردەمــانــێــک  ــی ــی دەب ــەڕوون ب
ــوو شــۆڕشــە  ــ ــە پــێــی واب خــومــەیــنــی ک
خــاوەن  بــووەتــە  ــەو  ئ ئیسالمییەکەی 
ئێران  خەڵکی  لەنێو  بەهێز  پێگەیەکی 
ــەر،  دەورووب واڵتانی  موسوڵمانانی  و 
ئامۆژگاریی واڵتانی جیهانی دەکرد کە 
ئــەوەش بەو  بێنە سەر ڕێی ڕاســت و 
ڕێبازە شۆڕشگێڕییەکەی  کە  بوو  مانا 
ــەو لــە دژایەتیی  ــەو قــبــووڵ بــکــەن. ئ ئ
کۆمۆنیزم و سەرمایەداریدا، دروشمی 
نە شەرقی، نە غەربیی کردە پیناسەی 
سیاسەتەکانی. ئەم دروشمەی خومەینی 
نوی  مۆدێلێکی  هێنانەئارای  مانای  بە 
خراپەکانی  کــە  حــوکــمــڕانــی،  ــە  ل بــوو 
بەشەی  دوو  لەو  دوو سیستمەی  ئەو 
ئەوەی  بەبێ  دەکـــردەوە  ڕەد  جیهاندا 
چاکەیەکیان لێ بەدی بکا. بەاڵم ئێستا 
دەوران گۆڕاوە و خامنەیی کە لە جێی 
دانیشتوە  ئیسالمی  شۆڕشی  ڕێبەری 
بەڵکوو  گرتووەتەبەر،  تری  ڕێگەیەکی 
نەچێتە  بــۆی  ڕۆژاوا  لــەگــەڵ  ئــەگــەر 
ســەر، هــەر نەبێ ڕۆژهـــەاڵت لە کیس 
خۆی نەدا. بۆ گەیشتن بەو مەبەستەش 
بە تااڵن بردنی  و  فرتوفێڵەکان  لە  چاو 
سەرمایەی واڵتەکەشی لەالیەن دۆستە 

شەرقییەکانیەوە دەنووقێنێ.
سیاسەتە  ئەم  گرتنەپێشی  هۆکاری 
ڕوونە. خامنەیی و دەست وپێوەندەکانی 
دوای  کە  تێگەیشتوون  لــەوە  بەباشی 
دەسەاڵتدارییان  دەیــە  چــوار  لە  زیاتر 
یاساییان  و  شــەرعــی  پێگەیەکی  هیچ 
لەنێو خەڵکی ئێراندا نەماوە. خەڵکێک کە 
بۆ ڕووخانی ڕێژیمی شا و هێنانەئارای 
ــی دەســــەاڵتــــداری کە  ــوێ نــەزمــێــکــی ن
پارێزەری مافەکانیان بێ شۆڕشیان کرد 
و دواتر بۆ پاراستنی نیشتمانەکەیان لە 
شەڕی عێراقدا گیان و ماڵیان بەخشی، 
خامنەیی  بە  متمانەیەکیان  هیچ  ئێستا 
تااڵنچی و ماڵخۆرەکانی  تاقمە دز،  و  
دەوروبەری نەماوە. ئەوان بۆ دەربڕینی 
نیشاندانی  و  خــۆیــان  بــــاوەڕەی  ــەم  ئ
نـــاڕەزایـــەتـــیـــیـــان لـــە دەســــەاڵتــــداران 
هــاواری  و  ســەر شەقامن  ل  ــە  ڕۆژانـ
دەکەن.  مافەکانیان  بەدەست هێنانەوەی 

بۆیە سەیر نییە کاتێک خامنەیی ...

  سەروتار
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جەمسەربەندیی جیهانیدا
کەماڵ کەریمی

قوربانییانی  سوئێدیی  ــزەری  ــاری پ لوئیس،  کــۆنــت 
کۆمەڵکوژیی زیندانیانی سیاسی ئێران لە دادگای حەمید 
تەنیا   ٦٧ بەکۆمەڵی ساڵی  ڕایگەیاند کوشتاری  نووری 
ئیسالمیدا  کــۆمــاری  سیستمی  لە  کــەس  چەند  تــاوانــی 
سیستمی  تەواوەتیی  کە  بوو  تاوانێک  بەڵکوو  نەبوو، 

سیاسیی کۆماری ئیسالمیی لەپشت بوو.
کۆنت لۆئیس، لە دواهەمین ڕۆژی کاری دادگا و لە 
نووری،  حەمید  نەک  ئەوە  گوتی:  پرێس کۆنفڕانسێکدا 
بەڵکوو کۆماری ئیسالمیی ئێرانە کە لە سۆئێد دادگایی 
دادگاییەدا  ئەم  ماوەی٩٠ ڕۆژی  لە  ئەو گوتی  دەکرێ. 
ئێمە بەلگەی زۆر بەهێزمان خستەڕوو کە ئەم بەڵگانە 
تەواوەتیی  بەڵکوو  نەبوو،  ــووری  ن حەمید  دژی  هــەر 

نوری  حەمید  پرسیار.  ژێــر  بــردە  ئیسالمیی  کۆماری 
زۆر  بەشێکی  ئــەو  نییە،  ئــەوتــۆی  بایەخێکی  بەتەنیا 
بچووکی دەزگای سەرکوتی کۆماری ئیسالمییە و ئێمە 
بــەردەم  لە  سیاسییە  نیزامە  ئەو  تەواوەتیی  توانیمان 

دادگادا مەحاکمە بکەین.
گوتی  قسەکانیدا  دیکەی  بەشێکی  لە  لوئیس  کۆنت 
خومەینی،  شایەتحاڵەکان  لە  یەکێک  دادگــادا  ڕەوتی  لە 
وەک  ئیسالمیی  کۆماریی  ڕێژیمی  پێشووی  ڕێبەری 
ــوو  واب پێی  دادوەر  و  ــرد  ب ــاو  ن مــرۆڤــکــوژ  و  جــەلــالد 
نابێ لەسەر خومەینی قسەیەکی وا بکرێت، بەاڵم ئێمە 
بیسەلمێنین کە نەک هەر  بەڵگەی زۆرەوە  بە  توانیمان 
ئێستای  کۆماری  سەرۆک  ڕەئیسی،  بەڵکوو  خومەینی، 

کۆماری ئیسالمییش بۆخۆی یەک لە جەالدەکانە.
پــارێــزەری  توانیم  کــە  شانازییە  مــن  بــۆ  گوتی  ئــەو 
کۆمەڵێکی زۆر لە قوربانییان و بنەماڵەی زیاندیتووانی 
١٣٦٧ی  ساڵی  سیاسیی  زیندانیانی  کۆمەڵکوژییەکەی 
هەتاوی بم ، هەروەها ڕاستە کە من وەکیلی ڕێکخراوی 
موجاهیدینی خەلق بووم لەو دادگایەدا، بەاڵم لە ڕاستیدا 
ئەو  قوربانییەکانی  هەموو  وەکالەتی  جیاوازی  بەبێ 
ئەوەی  لەبەر  کــردوە،  ئیسالمییم  کۆماری  جینایەتەی 
ڕێژیمە  ئــەم  کە  کۆکین  خاڵە  ئــەم  لەسەر  هەموومان 

مرۆڤکوژ و یەکجار زۆر خراپە و دەبێ بڕووخێ.
جێی باسە کە ڕۆژی ٢٣ی پووشپەڕی مانگی داهاتوو 

حوکمی کۆتایی لەسەر ئەم تاوانبارە دەردەچێ.

خومەینییش مرۆڤکوژ بوو، هەروەک سەرکۆماری ئێستای ڕێژیم 
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 درێژەی سەروتار 

 ... دەبینێ لەوە زیاتر ناتوانێ خەڵک فریو بدا 
و پشتییان پێ ببەستێ، وەک هەر دیکتاتۆرێکی 
دیکە پەنا دەباتە بەر سەودا و سازان لەگەڵ 
ئەو،  بۆ  ئێستا  کە  جیهانی  بەهێزی  الیەنێکی 
چین و ڕووسییە لە پێشەنگیان دان و دروشمی 
خۆیان  کە  جۆرێک  بە  غەربی  نە  شەرقی  نە 
و الینگرانیانی پێ فریو بدەن، تەفسیر دەکەن. 
کە  چین  وەک  گـــەورەی  واڵتێکی  کاتێکدا  لە 
بە  و  کۆمۆنیستەوە  حیزبی  لەالیەن  ئێستاش 
فکرییەکانی  بناخە  پاراستنی  لەسەر  پێداگری 
گەورەترین  ئێران  دەبرێ،  بەڕێوە  ئەو حیزبە 
ڕێککەوتننامەی ئەمنی و ئابووریی لەگەڵ واژۆ 
کردوە. ڕێککەوتننامەیەک کە بە ڕای زۆربەی 
شارەزایانی ئابووری کەمترین خێری بۆ خەڵکی 
پشتیوانیی  الیەنی  تەنیا  و  دەگەڕێتەوە  ئێران 
سیاسیی چین بۆ ڕێبەرانی ئێران گرینگە هەتا 
جیهانی  کۆمەڵگەی  لە  تەریک مانەوەیان  لە 
خامنەیی  ڕاوێژکارەکانی  بەاڵم  دەرەوە.  بێنە 
لە باس لەسەر شەرق تەنیا دێنە سەر باسی 
پێوەندییەکانیان لەگەڵ ڕووسیە و دەڵێن کە، ئەم 
سیاسەتە دروشمی نە شەرقی نە غەربیی نیزام 
ئێستا  ڕووسیەی  چونکە  پرسیار،  ژێر  نابەنە 
ئەمەش  نییە.  جاران  کۆمۆنیستیی  شۆڕەویی 
نیزام  ڕێبەرانی  دژایەتیی  کە  دێ  مانایە  بەو 
سەرمایەداری  لەگەڵ  دەکــرد،  ئیدیعایان  وەک 
نییە  ئێستێکباری جیهانی  ئــەوان  وتــەی  بە  و 
بێ،  سەرمایەدارییش  واڵتێکی  بــا  ڕووســیــە 

دەتوانی دۆستی ئەوان بێ!
ئەم بابەتە بەتایبەت لە دژایەتی لەگەڵ ئەمریکا 
و ڕۆژاوادا، بە ناوی سیاسەتی ڕوانین بەرەو 
ڕۆژهــەاڵت )نگاه بە شرق( هەمیشە لە بیر و 
زەینی خامنەییدا بووە و تەبلیغاتی بۆ کراوە. 
بەئاشکرا  هەتا  دا  یارمەتیی  کە  ئــەوەی  بەاڵم 
ــخــا،  ــێ دەرب بێتە گــۆ و دڵــخــۆشــیــی خـــۆی ل
کە  بــوو  ئۆکراین  ســەر  بۆ  ڕووسیە  هێرشی 
دەوڵــەت  بەربەرەکانیی  و  بەرەنگاری  لەگەڵ 
بە دوای  بوو.  ــەڕوو  ئۆکراین ڕووب و خەڵکی 
کە  دەڵی  خامنەیی  شەڕە  ئەم  دەست پێکردنی 
"ڕووداوە سیاسی و نیزامییەکانی ئەم ڕۆژانە 
ئەو جۆرەی شکی بۆ دەچوو هەر ئەو سووڕانە 
مێژووییانەی جیهانن و دەبێ بەرپرسانمان بە 
ناسینی بەرە جیاوازەکان خۆیان ئامادە بکەن 
قازانجی  بە  گۆڕانکارییەکاندا  لە  ڕۆڵگێڕان  بۆ 
بەرەی حەق" کە بەپێی پەیامە جۆراوجۆرەکانی 
سەرکەوتنی  لە  ئەمە  ڕێژیم  کاربەدەستەکانی 
ڕووسیەدا دەبیندرێ و ئاواتیشی بۆ دەخوازن. 
ڕێژیمدا  ڕەسمییەکانی  مێدیا  لــە  هـــەروەک 
ــن "شـــەڕی  ــێ ــەن و دەڵ ــ ــۆ دەک ــێــکــدانــەوەی ب ل
ڕووسیە و ئۆکراین وەک هەنگاوی بەکردەیی 
قۆناغێکی نوێیە لە نەزمی جیهانی. ئەگەر ئەم 
بێ  کۆتایی  ڕووسیە  سەرکەوتنی  بە  شــەڕە 
لە  نوێ  شێوەیەکی  دروست بوونی  مانای  بە 

نەزمی جیهانییە".
ئەم  ئێستا ڕوونە کە خامنەیی و ڕێژیمەکەی 
نەزمە نوێیە لە دوو جەمسەری بوونی جیهاندا 
دەبینن و بە هیوان لە کۆمەڵگەی نێودەوڵەتیدا، 
بوونی ئەوان لە یەکێک لەم جەمسەرانەدا ببێتە 
و خۆدەربازکردن  بۆ حەسانەوەیان  نەوایەک 
ئەوەی  بەبێ  نێودەوڵەتییەکان.  فشارە  لەژێر 
دەسەاڵتی  ژێر  ئێرانی  کە  بکەنەوە  لــەوە  بیر 
کۆماری ئیسالمی لەمێژە ئەو پێگە جیهانییەی 
لە دەست داوە کە زلهێزەکان وەکوو هاوبەش 
و  بکەن  لێ  چــاوی  خۆیان  شەریکەبەشی  و 
جگە لە بەستراوەیی و ماڵوێرانیی زیاتر هیچ 

بەرهەمێکی بۆ خەڵکی ئێران نابێ. 
سێهەم  جیهانی  ــی  واڵتـ ــان  ــ دەی ــی  ــەزمــوون ئ
ــە ســـەردەمـــی جــیــهــانــی دوو جــەمــســەریــدا  ل
خۆبەستنەوە  بــە  کــە  دەرخــســتــوە  ــان  ــەوەی ئ
ــەاڵت  ــ ڕۆژه و  ڕۆژاوا  جــەمــســەرەکــانــی  ــە  ب
کردنی  جێبەجێ  کەرەسەی  لە  بەشێک  دەبنە 
ئەرکەکانی زلهێزەکان لە پێناو ستراتێژییەکانی 
ئەواندا. ئەگەر لە سەردەمی بوونی حکوومەتی 
شۆڕەویدا پشتیوانی شۆڕشی گەالنی بندەستی 
ئێمپریالیزمی ڕۆژاوایی بوون، ئێستا لە بوونی 
ئەو  دوای  ســەرمــایــەداری  جەمسەری  دوو 
ڕابــردوو،  دەیــەی  قوواڵنەی سێ  گۆڕانکاریی 
بۆیە  هەر  ناکرێ.  لێ  ئەوەشیان  چــاوەڕوانــی 
پشتبەستن بە ئیرادەی خەڵکی واڵت و پاراستنی 
ئیدارەی  بــەرەو  هەنگاونان  و  سەربەخۆیی 
دێموکراتیک  سیستمێکی  ڕێــگــەی  لــە  واڵت 
لە  خــۆدوورخــســتــنــەوە  بــۆ  ڕێگەیە  باشترین 
ســەری  بــردنــە  و  جیهانییەکان  ســاتــوســەودا 
توانای کایەکردنە لە مەیدانی گۆڕانکارییەکاندا. 
سەرەتاوە  لە  هەر  ئاخووندەکان  کە  بابەتێک 
لێیان نەزانیوە و خەڵکی ئێران بۆ گێڕانەوەی 
پێگەی واڵتەکەیان بۆ ئەو ئاستە دەبێ کۆسپی 
سەر ڕێگەیان کە ڕێژیمی کۆماری ئیسالمییە 

لەسەر ڕێگەیان الببەن.

خامنەیی و 
ڕێژیمەکەی لە خەونی 
جەمسەربەندیی جیهانیدا

واڵتی  ســەرۆک کــۆمــاری  مــاکــرۆن،  بەڕێز 
فەڕانسە!

ــان لە  ــ ــزت ــ ــەڕێ ــ ــی ب ــنـ ــەوتـ ــەرکـ ــەی سـ ــۆنـ ــەبـ بـ
فەڕانسە  سەرۆک کۆماریی  هەڵبژاردنەکانی 
بەرپرسایەتییە،  ئــەو  بۆ  هەڵبژێرانەوەتان  و 
کوردستانەوە  دێموکراتی  حیزبی  ــەن  الی لە 

بەگەرمی پیرۆزبایتان لێ دەکەم.
پێوەندیی مێژوویی ڕێبەرانی حیزبی دێموکراتی 
عەبدولرەحمان  دوکتور  بەتایبەت  کوردستان، 
سیاسەتمەدارانی  و  ڕێبەران  لەگەڵ  قاسملوو 
کۆتایی  دەیەکانی  لە  فەڕانسە  هەڵکەوتووی 
و خۆشەویستییەکی  ڕێز  بیستەمەوە  سەدەی 
ئێمە  لەالی خەڵکی  ئێوە  لە واڵتەکەی  تایبەتی 
یارمەتییەکانی  ــات  ــاوک ه کــــردوە.  ــت  دروســ
حکوومەتی فەڕانسە و کەسایەتییە دیارەکانی 
ئێران  ١٩٧٩ی  شۆڕشی  دوای  لە  واڵتــە  ئــەم 
دێموکراتی  بە حیزبی  بواری جۆراوجۆردا  لە 
کوردستان و جوواڵنەوەی کورد لە ئێران ئەو 
ئەوەشدا  لەگەڵ  و،  کردوە  بەهێز  پێوەندییەی 
قورسایی فەڕانسە لە هاوکێشە نێودەو ەتییەکاندا 
ئێوە  لە  ئێرانی  لە  کورد  خەڵکی  چاوەڕوانیی 

کــارڵــســۆن"،  لیندهۆف  "کریستینا  خــاتــوو 
دادئەستێنەکانی  کەسیی  چوار  سەرگرووپی 
)عەبباسی(  نـــووری  حەمید  دادگــایــی کــردنــی 
ــڕۆســەی دادگـــایـــی و  پ تــەواوبــوونــی  دوای 
زۆرترین  داوای  شایەتحاڵەکان  وەرگرتنی 
سزا )زیندانی هەتاهەتایی( لە تۆماس ساندر، 
قازی و سەرۆکی دادگاکە و ٦ کەسی دیکەی 
ئەندامانی "هەیئەت مونسیفە"، بۆ ناوبراو کرد. 
سەبارەت  سۆئێد  مێدیاکانی  ئــەوەدا  بــەدوای 
کردەوەکانی حەمید نووری کە لە دادگادا تاوانی 
"جینایەتی شەڕ" و "بەشداری لە کۆمەڵکوژیی 
لە  سیاسییەکان  زیندانییە  بــەئــەنــقــەســت"ی 
گەوهەردەشتی کەرجی لەسەر ساغ ببۆوە، بە 
"مرۆڤکوژ"ەکەی کۆماری ئیسالمییان ناو برد.

حەمید  بە  زینداندا  لە  کە  ــووری  ن حەمید 
٩ی  شەممۆ  لە  ناساندبوو؛  خۆی  عەبباسی 
نۆڤیمبری ٢٠١٩ و لە کاتی سەفەر بۆ واڵتی 
سوئێددا، بەحوکمی دادسەرا لە الیەن پۆلیسی 
ئــەو واڵتــــەوە، لــە فــڕۆکــەخــانــە دەســبــەســەر 
هاوکاریی  و  زانــیــاری  پێی  بە  نــاوبــراو  کــرا. 
سەرەتایی کوردێک )هێرش سادق ئەیووبی(، 
"زڕ زاوا"کەی و سکااڵی دوو زیندانیی پێشوو 
) ئیرەج میسداقی و حەمید ئەشتەری( کە لە 
زیندووماوەکانی کارەساتی کۆمەڵکوژییەکەی 
بە  پشتبەستن  بــە  بـــوون؛  هــەتــاوی  ١٣٦٧ی 
گیرا.  نێونەتەوەیی"  سەالحییەتی  "بنچینەی 
ــاشــان لـــەالیـــەن دادئــەســتــێــنــە بــوێــرەکــانــی  پ
سوئێدی، لە چوارچێوەی سەربەخۆیی بەشی 
دوای  و  دێمۆکراتیکدا  واڵتێکی  لــە  قــەزایــی 
ڕۆژ   ١٠٠ دادگــایــی،  کــاری  مانگ   ٩ نزیکەی 
دانیشتنی   ٨٨ و  بەڵگەکان  لەسەر  کارکردن 
بەڵگەی  کۆمەڵێکی  بەپێی  ــازاددا،  ئـ و  گشتی 
نووسراوەیی وەک: کتێب و وتار، بیرەوەریی 
زیندانییەکان،  ــە  ل ژمـــارەیـــەک  نـــووســـراوی 
لێکۆڵینەوەی مەیدانیی ڕێکخراوە جیهانییەکانی 
پشتیوانی لە مافی مرۆڤ، بونیادی بروومەند، 
ــێــران، قسەکانی  ئ بــۆ  ــەت  ــەداڵ ڕێــکــخــراوی ع
بۆ  بــانــگــکــراوەکــان  شایەتحاڵە  و  ســکــااڵکــار 
کارناسان  ــان،  کــۆژراوەک بنەماڵەی  و  ــا  دادگ
زانستگە  مامۆستایانی  شــەڕ،  پسپۆرانی  و 
لێکۆڵینەوە  قۆناغەکانی   ... و  دروونناسان  و 
بەڕێوەچوو.  ــووری  ن حەمید  تاوانەکانی  لە 
خاڵی سەرنجڕاکێش و بەڵگەی هەرە گرینگی 
حــاشــاهــەڵــنــەگــر و مــەحــکــەمــە پــەســنــد دژی 
درۆیەکانی حەمید نووری کە لە چوارچێوەی 
"تەقییەی مەزهەبی- سیاسی" بۆ خۆشاردنەوە، 
حاشاکردن، هاوکاری نەکردنی لەگەڵ پۆلیسی 
سوئێد و شاردنەوەی پێناسەی زیندان و ئاکار 
و کردەوە چەپەڵەکانی بۆ خۆدەربازکردن لە 

زیاتر کردوە. بۆیە هیوادارم بە لەبەرچاوگرتنی 
ئەو پاشخانە لە پێوەندییەکان وەدەست هێنانی 
هاندەر  هەڵبژاردنەدا  لەو  دەنگدەران  متمانەی 
و پاڵپشتییەکی باش بێت بۆ بەڕێزتان لەپێناو 
و  بەرحەق  جوواڵنەوەی  لە  زیاتر  پشتگیریی 

تیغی "عەداڵەت؛ موبیلە تایبەتییەکەی خۆی یا 
بەقەولێک "کانگا زێڕەکە" بوو.  

 ٧٢٩١ نــووریــدا  حەمید  تەلەفوونەکەی  لە 
-کە  کورتەنامە  دەنگی،  پێوەندی جۆراجۆری 
١٥٠ دانەیان پاککرابوونەوە و تەنیا ناوەکانیان 
مـــابـــوون- و نـــاوی زۆربــــەی بــەرپــرســانــی 
کاربەدەستانی  و  قەزایی  دەزگــای  ســەرووی 
ــیـــســـی،  "ڕەئـ وەک:  ــوون.  ــ ــەبـ ــ هـ ــی  ــدانـ ــنـ زیـ
موحسینیی  خامنەیی،  داندراوی  سەرکۆماری 
قــەزای،  ــای  دەزگ ئیستای  سەرۆکی  ئیژەیی، 
"قازی" محەممەد مەقیسە، کۆمەڵێک لە نیگابانە 
دەست وپێوەند  و  )محافظان(  تایبەتییەکانیان 
لە  زۆریــان  هــەرە  بەشی  کە  خزمەکانیان  و 
بەشدار  سیاسیدا  زیندانیانی  کۆمەڵکوژیی 
کچەکەشی  و  ژن  دەنــگــی  هــەروەهــا  بـــوون. 
بەشێک  فایالنە  ئەو  پاککردنەوەی  لەبارەی 
لەو هەمووە بەڵگانە بوون کە دژ بە ناوبراو 

بەکارهاتن.
  گرینگیی ئەم کەیسە لە چی دایە؟ 

هەتا پێش گیرانی حەمید نووری، پێناسەی 
ئەو مۆرە بەڕواڵەت "پیاو چاک و خۆش لیباسە 
و بااڵ شمشاڵی و دەوڵەمەندە"، واتە "ئەو مارە 
ســڕە چەند ســـەرە" بــۆ زڕزاواکــــەی، هێرش 
سادق ئەیووبی کە هەموو جارێ بە هاوکاریی 
ئەو سەفەری کردبوو، نەناسراو بوو. تا ئەو 
لەگەڵ  و  دەکا  تاران  سەفەری  سادق  کاتەی 
"صیغە"ییەکەی  ژنــە  کچی  چــوار  لــە  یەکێک 
نووری ژیانی هاوبەشی پێک دێنێ و ڕۆژێک؛ 
کاتی  ڕێستووڕانێکدا،  لە  نانخواردن  کاتی  لە 
هەستان و چوونە دەرێی نووری، دەمانچەکەی 
دەبێنێ کە لە الکەلەکەی چەقاندوە! هەروەها، 
جارێک ژنە پێشووەکەی هێرش -کە منداڵێکی 
کچیشیان لێک هەیە- پێی دەڵێ ئەگە کەسێک 
لە خزم و ناسیارەکانت، لەسەر هەر تاوانێک 
بابم  کرابێ،  مەحکووم  )ئێعدام(  کوشتن  بە 
تەنانەت  بگۆڕێ!  دەتوانێ حوکمەکە  پووڵ  بە 
کێشەی  ٢٠١٨دا  ساڵی  لە  کە  ئــەوەش  دوای 
هۆی  دەبێتە  هاوژینەکەی  و  هێرش  نێوان 
پێوەندییەکانی  یەکتری؛  لە  جیابوونەوەیان 
بەاڵم  بەردەوامە.  هەر  نووری  لەگەڵ  هێرش 
کار  قــەزایــی  بەشی  لــە  کــە  هێرش  خزمێکی 
خۆت  وشیاری  کە  دەکایەوە  ئاگاداری  دەکا، 
جار  ئــەو  مەترسیدارە!  ــە،  ــووری"ی "ن ئــەو  بە 
نووری  حەمید  پێوشوێنی  دەکەوێتە  هێرش 
ناوەکەی  میسداقی"دا،  "ئیرەج  وتارێکی  لە  و 
دەبیینێ. هێرش ئادرەسی میساقی دەبینێتەوە، 
نامەی بۆ دەنووسێ و دوای نامەکەی یەکتر 
ڕاستەقینەکەی  ڕەخساری  بەمجۆرە  دەبیین. 
بەاڵم، دوای  بۆ دەردەکــەوێ.  کۆنەخزمەکەی 
گیران و پتر لە ٢ ساڵ بەندکرانی نووری و 
لێپێچینەوەکانی پولیس و نزیک ٩ مانگ کاری 
دادگادا، ئێستا نیزیکەی ١٠ هەزار الپەڕە بەڵگە 
نووری  حەمید  کارنامەی  لەسەر  زانیاری  و 
و ژمارەیەک لە هاوکارەکانی و جینایەتەکانی 
ڕێژیم لە سێ زیندانی ئێڤین، گەوهەردەشت و 

قزڵحەساردا لە بەردەستە. 
و  ــگ  دەن بــە  دادگـــا  دانیشتنەکانی  هــەمــوو 
ئیزنی  ئەگەر ڕۆژێــک  کــراون و  ڕەنگ تۆمار 

دێموکراتیکی کورد لە ئێران.

بەڕێز ماکرۆن!
واڵتانی فەڕانسە بە بێشکەی ئازادی، دێموکراسی، 
مافی  دێموکراسی،  بنەماکانی  لــە  ــان  ــزدان ڕی

و  سوئێد  بیروڕای  بدرێتێ،  باڵوبوونەوەیان 
میدیای  ڕێگەی  لە  ئەویش  جیهان  خەڵکانی 
ئاگادار  لێی  پتری  ڕوونــدا،  و  پێچ وپەنا  کەم 
کە  دیمەنەکانیان  ــاراوەی  شـ ــوی  دی و  ــن  دەب
)پۆلیس  لێپێچینەوەکان  کۆمەڵە  دوو  هەر  لە 
دانیشتن(  ٨٦ دادئەستێنەکان  و  دانیشتن   ٣٥
دەبینن  ــات  ــەوک ئ دەردەکــــــەوێ.  ــۆ  ب پــتــر  دا 
زیندانیانی  خوێنی  کە  ڕێژیم  جینایتکارەکانی 
"شــەلــم  و  ــردوە  ــ ک شــووشــە  ــە  ل سیاسییان 
الله  "بسم  ناوی  بە  و  نابوێرم"  کەس  کوێرم 
بەندییە  گیانی  بەربوونەتە  الجبارين"  قاصم 
لەوان  یەک  نــووری  حەمید  کە  سیاسییەکان 
دیکەی  ــەدا کەسێکی  ــای دادگ لــەو  ــوو، چــۆن  ب
پێچەوانەی کەسایەتیی خۆی دەنوێنێ. ئەوەی 
سوئێد،   قــەزایــی  بەشی  کــە  ئــەوەیــە  گرینگە 
ئەشکەنجە  بەبێ  مــرۆڤــانــە،  زۆر  بەشێوەی 
و  بەڵگە  بە  پشتبەستن  بە  تەنیا  و  گوشار  و 
شایەتحاڵ و بە خەرجکردنی بەمیلیۆن کڕۆنی 
بۆ  هیوایەک  کردە  نووریی  کەیسی  سوئیدی 

دادپەروەری و ماف ئەستێنی.
سەرنج  جێی  و  گرینگ  دیکەی  وانەیەکی 
سوئێد  دێمۆکراتیکی  سیستمی  کــە  ئــەوەیــە 
نیونەتەوەیی"  سەاڵحییەتی  "بنچینەی  لەسەر 
زیــنــدانــیــیــە  ــە  لـ ــەس  ــ ک دوو  بــەڵــگــەنــامــەی 
و  زۆڵــم  لەبەر  کە  ئێرانی  بەڕابردوویەکانی 
ئیسالمی  کــۆمــاری  توتالیتاریزمی  و  زۆری 
وەردەگــرێ  هێند  بە  هێشتووە،  جێ  واڵتیان 
زیندانییە  بەکۆمەڵی  کوشتاری  ڕووداوی  و 
و  قانوونی  کەسێکی  دەکــاتــە  سیاسییەکان 
ئـــەو کــەیــســە کە  تــۆمــەتــبــارێــکــی  ڕێــگــە دەدا 
بکرێ  دەکا دەسبەسەر  سەردانی واڵتەکەیان 
و لەو تاوانە بکۆڵێتەوە و هەتا دواوێستگە بە 

ئەنجامی بگەیەنێ.
 

حەمید نووری و حوکمی دادگا
ئەگە ئەو داوا پێشنیارییەی "توندترین سزا" 
هەتاهەتاییە،  بەندکرانی  سوئێد  واڵتی  لە  کە 
لەالیەن لێژنەی سەرۆکایەتیی دادگاوە پەسند 
هەوڵێکی  گرینگی  سەرکەوتنی  ئــەوە  بکرێ، 
"بزووتنەوی  نــاوی  کە  دەبــێ  ساڵە   ٣ نزیک 
ئەو  هەروەها  داندراوە.  لەسەر  دادخوازی"ـی 
دەروونــی  دەبەخشێتە  سوکناییەک  حوکمە 
بەکۆمەڵی  کوشتاریی  قوربانییانی  و  بنەماڵە 
ڕزگاربووەکانی  و  سیاسییەکان  زیندانییە 
دەدا  پەیامەش  ئەو  و  ڕووداوە  ئەو  دیکەی 
کە تاوانبارەکان ناتوانن لە سۆنگەی تێپەڕینی 
ــردەوە و ئەو  کــاتــەوە لــە ســزای تـــاوان و کـ

جینایەتەی کردوویەتی دەربازی ببێت.
هــاوکــات  ــووری  نـ حەمید  دادگــایــی کــردنــی 
ــاری ئــیــســالمــیــیــە و  ــۆمـ ــی کـ ــردنـ ــی کـ ــایـ دادگـ
کۆماری  سزادانی  بڕیارە  ئەو  پەسندکردنی 
و  مێژووسازی  لەگەڵ  و  ئێرانیشە  ئیسالمیی 
دروست  هیوایە  ئەو  سیاسییەکانیدا  لێکەوتە 
زیندانی  لــە  ــەوکــات  ئ تیمەی  ئــەو  کــە  ــا  دەکـ
خوڵقاندوە،  کارەساتەیان  ئەو  گەوهەردەشت، 
بە "کوشتاری دەوڵەتی" حیسێب بکرێ و وەک: 
کەیسی  لە  ئاڵمان  موابێتی  ــای  دادگ حوکمی 
میکۆنۆسدا، جگە لە حەمید نووری )عەبباسی(، 

مرۆڤ، یەکسانی و نەهێشتنی هەاڵواردنەکان 
ناسراوە و ئەو بایەخانە لەو واڵتەدا یاسامەند 
بووە. بەاڵم ئێوەش دەزانن کە لە کوردستان و 
ئێرانی ژێر دەسەاڵتی کۆماری ئیسالمییدا ماف 
و ئازادی و دێموکراسی جێگەی خۆی بە ئێعدام 
و  بی مافی  تۆقاندن،  و  کوشتن  ئەشکەنجە،  و 
سەرکوتی ئازادییەکان داوە. بۆیە چاوەڕوانیی 
لــە بــەڕێــزتــان ئــەوەیــە کــە بــە مەبەستی  ئێمە 
دابینکردنی ئازادی و دێموکراسی لە ئێران و؛ 
هەروەها دەستەبەرکردنی پشتیوانیی فەڕانسە 
لە دۆزی ڕەوا و مافخوازانەی نەتەوەی کورد 
لە ئێران، گوشاری زیاتر بخەنە سەر کۆماری 

ئیسالمی.
جارێکی دیکەش بەبۆنەی هەڵبژێرانەوەتان بە 
پێ  پیرۆزباییتان  فەڕانسە  ســەرۆک کــۆمــاری 

دەڵێم و سەرکەوتنتان بۆ بەئاوات دەخوازم.

خالید عەزیزی
سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی 

کوردستان
٢٦ی ئاپریلی ٢٠٢٢

هەئیەتی مەرگی ئەوکات: حوسینعەلیی نەییری،  
و  ئیشراقی  ــدوون  ــەری ف ڕەئیسی،  ئیبراهیم 
بەرپرسانی زیندان  مستەفا پورمحەممەدی و 
ناسریان )محەممەد مەقیسە(، داود لەشکری و 
چەند کەسی دیکە کە سەرکوتکار و زیندانیکوژ 
بوون، بە تاوانبار بناسرێن و حوکمی گیرانی 

نێونەتەوییان بۆ دەربچێ. 

کورد لەو کەیسەدا 
حەمیدی نووری لە کاتی یەکەم بەرگریی لە 
خۆی لە جەلەسەی ٤٣دا، حاشای لەو کارەساتە 
وەک  و  ــرد  ــ دەک  ١٣٦٧ ســاڵــی  ــەی  ــەورەیـ گـ
"یووران یاڵمارشۆن"، یەکەمین پارێزەری ئەو 
پەروەندیە گوتی: ئەوجۆرە کەسانە "سیستمی 
خۆیان  هەڵەی  فەرهەنگی  کردۆتە  حاشا"یان 
پیری، وەک کوشتاری  و هەتا دەورانی زۆر 
ڕاستییەکان  بە  دان  جوولەکەکان،  بەکۆمەڵی 
و  کــوردکــوژی  بۆ  سەبارەت  بــەاڵم  دانانێین. 
حەمید  کوردستان،  قەاڵچۆیەی  لە  بەشداری 
بە  و  ڕاشــکــاوانــە  زۆر  )عەبباسی(،  نـــووری 
هەتا   ١٣٥٩ ساڵی  لە  من  گوتێ:  شانازییەوە 
١٣٦١، لە "بەرەی شەڕی کوردستان" سەرباز 
لــەوێ مامەوە و  بــووم و ٤ مانگیش زیــادی 
لەسەر داوای "خەڵک"، هەموو دێموکراتەکان، 
بردن!  لەنێو  ڕزگاریمان  سپای  و  کۆمەڵەکان 
ئەو لەنێو قسەکانی لەو بەشەدا ئەوەشی گوت 

کە برایەکیشی لە مەریوان کوژراوە.
کاتێک کێنێت لوئیس، یەکێک لە پارێزەرانی 
ــان لــێــی پــرســی "کـــە بــۆچــی لە  ــ ــوازەک ــ دادخ
دێموکرات  لە  جیا  ئایا  و  بــووی  کوردستان 
موجاهیدینیشتان  ئەندامانی  کۆمەڵەکان  و 
ــردن، کــوشــتــوە؟"؛  ــ لـــەو شـــەڕانـــەی بــاســت ک
لە  باسی  شانازییەوە  بە  دیکە  جارێکی  ئەو 
کۆماری  جینایەتەکانی  لە  خــۆی  بەشداریی 
لەبارەی   و  کــردەوە  کوردستان  لە  ئیسالمی 
ئەوان  ئەوکات  گوتێ:  خەڵقیش  موجاهیدینی 

خەباتی سیاسییان دەکرد.
ــەدا خــاتــوو شــادی سەدریش  ــای  لــەو دادگ
و  حــیــزب  تێکۆشەرانی  و  ئــەنــدامــان  بــاســی 
دەستی  بە  کە  کرد  کوردییەکانی  ڕێکخراوە 
لە  و  کــوژراون  ئیسالمی  کۆماری  هێزەکانی 
و  کوردستان  لە  نهێنییەکان  بەکۆمەڵە  گۆڕە 
ئەو  ــراون.  نـ گــڵ  ژێــر  کوردستاندا  دەروەی 
لەبارەی  )عەبباسی(،  نووری  قسەیەی حەمید 
جینایەتەکانی  و  کوردستان  لە  کــوردکــوژی 
ڕێــژیــم لــە کــوردســتــان دەنــگــدانــەوەی زۆری 
بیروڕای  لەسەر  کاریگەریی زۆری  و  هەبوو 

گشتی دانا.
هەوڵی نوێ لەو پەروەندیەدا لە ڕۆژی سێ 
شەممۆ ٢٨ ی ئاوریلەوە دەستی پێ کردەوە. 
ــورد،  بــێــگــومــان بـــزووتـــنـــەوەی ســیــاســیــی کـ
و  مەدەنی  ڕێکخراوە  و  سیاسییەکان  حیزبە 
ئەو  دەسکەوتەکانی  دەتــوانــن  سیاسییەکان 
دادگایە بکەنە وانەیەکی گرینگ بۆ دادخوازیی 
و الدانی تەپ وتۆزی بیرچوونەوە لە جینایەتە 
ــاری ئــیــســالمــی لە  ــۆمـ بـــێ ئـــەژمـــارەکـــانـــی کـ

کوردستان.

)پەیامی پیرۆزبایی سکرتێری گشتیی حیزب بۆ ئیمانۆوێل ماکرۆن سەرۆک کۆماری فەڕانسە(

خالید عەزیزی: 

چاوەڕوانیمان لێتان هەیە کە زیاتر پشتیوانی جوواڵنەوەی بەرحەقی کورد بن

چارەنووسی مرۆڤ کوژەکەی کۆماری ئیسالمی

حەسەن حاتەمی
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ڕۆژی  ــورد  ک خوێندکارانی  نــەتــەوەیــی  یەکیەتیی 
ڕۆژی  بـــەبـــۆنـــەی  بـــانـــەمـــەڕ  ١١ی  یــەکــشــەمــمــە 
خوێندکاری کورد و ساڵڕۆژی شەهیدبوونی شەهید 
کورد،  خوێندکاری  پێشەنگی  شەریف زادە،  سمایل 
خوێندکارانی  یەکیەتیی  بەبەشداریی  سمینارێکی 
هەردووالی حیزبی دێموکرات بۆ د. هەژار ڕەحیمی، 
ناوی  ژێر  لە  زانکۆی سۆران  لە  زانکۆ  مامۆستای 
"دەروەستیی شۆڕشگێڕانە و دینامیزمی شۆڕش، بە 
شەهید  شۆڕشگێڕانەی  کردەی  بۆ  خوێندنەوەیەک 
کەس  دەیــان  بەشداریی  بە  ــف زادە"  شــەری سمایل 
حیزبی  پێشمەرگەکانی  و  کــادر  و  خوێندکاران  لە 
لە شاری  بنکەکانی حیزب  لە  یەکێک  لە  دێموکرات 

کۆیە بەڕێوە چوو.
نەتەوەیی  یەکیەتیی  پەیامی  لەو سمینارەدا سەرەتا 
خوێندکارانی کورد بە بۆنەی ڕۆژی خوێندکاری کورد 
لەالیەن سەرگوڵ شابازی، سکرتێری ئەو ڕێکخراوەیە 
پەیامەکەیدا  لە  بەشێک  لە  ناوبراو  کــرا.  پێشکەش 
باسی لە بانەمەڕی ساڵی ١٣٤٦ی هەتاوی  کرد کە 
چەخماغەی ڕاپەڕینێکی چەکداری بە دژی ڕێژیمی 
پاشایەتی لێ درا و جوواڵنەوەیەک هاتە ئاراوە کە 
گیانێکی نوێی خەباتگێڕانەی بە بزووتنەوەی کورد و 
تێکۆشەرانی حیزبی دێموکراتی کوردستان  بەخشی. 
خوێندکاراندا  نەتەوەیی  یەکیەتیی  پەیامەکەی  لە 
-٤٦ ساڵەکانی  چەکدارانەی  ڕاپەڕینی  کە  هاتبوو 
تەنیا  ٤٧ی هەتاوی، سەرەڕای کورتیی تەمەنی کە 
سنوورداربوونی  و  هەروەها  و،  خایاند  مانگی   ١٨
شوێن دانەر  و  گرینگ  قوناخێکی  بە  جوگرافیاکەی، 
لە مێژووی حیزبی دێموکرات دێتە ئەژمار و لەگەڵ 
ئەوەی کە بەشی زۆری رێبەرانی ئەم جواڵنەوەیە 
کرد،  کوردستان  و خەڵی  پێشکەشی خاک  گیانیان 
بەاڵم کاریگەرییەکانی ئەو جوواڵنەوەیە تا ئێستاش 
خەباتکارانی  ــرادەی  ــی ئ و  ئەندێشە  بیرو  لــەســەر 

سیاسیی کورد بەردەوامە.
دووپــات کــردنــەوەی  ــڕای  وێ پەیامەدا  لــەو  شابازی 
پەیمان و بەڵێن لەگەڵ یاد و بیرەوەریی کاک سمایل 
هومێدەوە  و  هیوا  چــاوی  بە  گوتی:  شــەریــف زادە، 
کورد  خوێندکارانی  تێکۆشانی  و  خەبات  دەڕوانینە 
بۆ  دەنێرین  بۆنەدا، ساڵو  لەم  زانکۆکان و هەر  لە 
شارەکانی  لە  کورد  مامۆستایان  پۆاڵیینی  ئیرادەی 
یەکگرتووانە  ئەمڕۆژانە  کە  کوردستان  ڕۆژهەاڵتی 
وێڕای داکۆکی لە مافە سینفییەکانی خۆیان، بەرانبەر 
بە پرسی نەتەوایەتیی نەتەوەکەشمان داکۆکیکار و 

لێبڕاون.
هەژار ڕەحیمی  د.  تری سمینارەکەدا  بڕگەیەکی  لە 
مامۆستای زانکۆ باسەکەی لە ژێر ناوی" دەروەستیی 
شۆڕشگێڕانە و دینامیزمی شۆڕش، خوێندنەوەیەک 
بۆ کردەی شۆڕشگێڕانەی شەهید سمایل شەریف 

زادە" پێشکەش کرد.
ــەوە کــرد کــە چ هۆکارێک  ــامــاژەی بــۆ ئ نــاوبــراو ئ
بزووتنەوەی کوردی تا ئەم کاتە هێناوە؟ یەکێک لەو 
فاکتەرانە تا ڕادەیەکی زۆر گەورەیی کەسایەتی گەلێکی 
مێژوویی وەکوو شەهید سمایلی شەریفزادە نیشان 
بدەین ئەوەیە تا ئەم چرکەیە کە باسی دەکەین بایەخ 
و کار و کردەوەکانی کاریگەرییان هەیە و دەبنە نرخ 
و بەها پەیدا دەکەن و لە بیرو زەینمان دا دەمێننەوە.
بۆچوونی  و  پرسیار  و  تێبینی  بــە  سیمینارەکە 

بەشداران کۆتایی پێ هات.

سمیناری دەروەستیی 
شۆڕشگێڕانە و دینامیزمی 
شۆڕش، بە خوێندنەوەیەک 
بۆ کردەی شۆڕشگێڕانەی 
شەهید سمایل شەریف زادە

ــار و ئــەویــتــردا  ــەی ــەر هــێــزەکــانــی ن ــب ــەران ــە ب ل
ڕەوتی  دووهەمیشدا  پانێلی  لە  کرد.  پێشکێش 
ڕۆژنامەنووسیی  یان  شاخ،  ڕۆژنامەنووسیی 
عەلی یەوە  ــەوزاد  نـ د.  لــەالیــەن  ــورد  ک نهێنیی 

تیشکی خرایە سەر.
 ١٠ سمینارەدا  ــەو  ئ دیــکــەی  بڕگەیەکی  لــە 
لەوان  بەشێک  کە  بەڕابردوو  ڕۆژنامەنووسی 
لە  کار  ئەزموونی  ساڵ   ٣٠ هەتا   ٢٠ ســەروو 
هەبوو،  جۆراوجۆریان  ڕاگەیاندنی  دەزگاکانی 
لەالیەن ڕێکخراوی ڕۆشنبیریی کۆیەوە ڕێزیان 
ئەندامی  بــداغــی،  هـــاوڕێ عەلی  کــە  گــیــرا،  لــێ 
ڕێــبــەریــی حیزبی دێــمــوکــراتــی کــوردســتــان و 
ــەی "کــوردســتــان"،  ــامـ ســـەرنـــووســـەری ڕۆژنـ

زمانحاڵی حیزبی دێموکرات یەک لەوان بوو.

حیزبی  ڕاگەیاندنی  شاندێکی  بەشداریی  بە 
کە  سمینارێکدا  لە  و  کوردستان  دێموکراتی 
"سەنتەری  و  کۆیە"  ڕۆشنبیریی  "ڕێکخراوی 
 ١٢٤ ــادی  ی بەبۆنەی  و  هاوبەشی  بە  مێترۆ" 
ــان"، ڕۆژی  ــتـ "کـــوردسـ ــی  ــوونـ ــەی دەرچـ ســاڵ
ڕۆژنامەنووسیی کوردی لە شاری کۆیە ڕێکیان 
"نەتەوەسازی"  پانێلدا پرسی  لە دوو  خستبوو، 
لە ڕەوتی ڕۆژنامەنووسیی کوردیدا و هەروەها 
ڕەوتی "ڕۆژنامەنووسیی نهێنی" خرانە بەرباس.
شەممە،  ڕۆژی  ئێوارەی  کە  سمینارەدا  لەو 
حەیدەر  د.  سەرەتا  بەڕێوەچوو،  بانەمەڕ  ٣ی 
ڕەوتی  کاریگەریی  لەسەر  باسێکی  لەشکەری 
ڕۆژنــامــەنــووســیــی کـــورد لــە دروســت کــردنــی 
کورد  بۆ  سەربەخۆ  نەتەوەسازیی  و  ناسنامە 

خالید محەمەدزادە، 
نـــــــــووســـــــــەر و 
ڕۆژنــــامــــەنــــووس 
ڕۆژهەاڵتی  لە  دەڵــێ 
كــــــوردســــــتــــــان 
ــی  ــك ــێ ــس ــســان ــێ ــن ڕێ
ــی  ــ ــدی ــ ــەن ــ ــرەڕەه ــ ف
ــی لــە  ــ ــەوەیـ ــ ــەتـ ــ نـ
پاراستن  كە  ئارادایە 
ــی  ــدن ــەشــەســەن گ و 
بەها  و  كــولــتــووری 
لە  ــان  ــەكـ ــیـ ــوردیـ كـ
نەتەوەییەیە،  وشیارییە  ئەم  ئەولەوییەتەكانی 
پەرەپێدانی  و  ژینگە  پاراستنی  ئەوەی  لەگەڵ  ئەمە 
بون  هاوواڵتی  مافی  پاراستنی  مەدەنی،  كۆمەڵگەی 
ئەم  دیكەی  ئامانجەكانی  لە  نەتەوەیی  وشیاری  و 

ڕێنێسانسەیە.
کە  پــێــی وایــە  ــات  ــاوک ه ــەدزادە  ــەم ــح م خالید 
و  كارتێكردن  بــرســی كــردن،  سیاسەتی  بــەهــۆی 
تۆپبارانی  و  فارسی  كولتووری  السایی كردنەوەی 
كوولتوری، كۆمەڵگەی كوردی لە باری كۆمەاڵیەتی 
ئەو  لەسەرە.  ڕووخانی  مەترسیی  ئابوورییەوە  و 
دەڵێ لۆمپەنیزمی كۆمەاڵیەتی، داڕووخانی ئابووری 
لێکەوتەکانی  و  كاریگەری  لە  بەشێک  بێكاری  و 

تۆپبارانی كوولتوری و سیاسەتی برسی كردنە.
پرسێکی  کۆمەڵە  تاوتوێی  بــۆ  "کــوردســتــان" 
کۆمەاڵیەتی  و  کــولــتــووری  دیــکــەی  هەستیاری 
محەممەدزادە،  خالید  لەگەڵ  کورتی  دیمانەیەکی 

نووسەر و ڕۆژنامەنووس پێک هێناوە:

ئەگەر  باسەکەمان  نێو  چوونە  بۆ  خالید  کاک 
وێنەیەك لە ئێستای ڕۆژهەاڵت بە دەستەوە بدرێ، 

ئێوە چ وێنەیەك بە دەستەوە دەدەن؟
و  نــەتــەوەیــی  وشــیــاریــی  لوتكەی  لــە  کۆمەڵگەیەك 
دەبینرێ  گشتی  بــەرپــرســیــارەتــیــی  بــە  هــەســت كــردن 
و  بــرســی كــردن  سیاسەتی  سەپاندنی  ســـەرەڕای  كــە 
پاراستن  هەوڵی  پادگانی كردن،  بە  و  پۆلیسی  فــەزای 
ئازادییە  و  كــوردبــون  ڕەهــەنــدەكــانــی  پــەرەپــێــدانــی  و 
تاكەكەسی و كۆییەكانی دەدا. ئەمە وێنە گشتییەكەیە كە 
وای لە ڕۆژهەاڵت كردوە تاكە تابلۆی پاراستنی بەها 
كوردییەكان لە ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست بێ، ئەمە لەگەڵ 
ئەوەی هەوڵ دەدا وینەیەكی مەدەنی و شارستانەتی تر 
لە كورد پێشانی جیهان بدا بەدەر لەو وێنە چەكدارییەی 
كە لە كورد پێشانی جیهان دەدرێ كە گوایە كورد تەنیا 
بدەی  پێ  چەكیان  و  پارە  دەڵێن  و  چاكن  شەڕكەری 

شەرت بۆ دەكەن!

چ  و  دۆخ  چ  ڕۆژهـــەاڵت  سیاسیی  دۆخــی  ئــەدی 
تابلۆیەكی هەیە؟

دۆخی  لە  نییە  بەدەر  كرد  باسم  گشتییەكەی  دۆخە 
سیاسی و خواستی سیاسی، چونکی لە دواجاردا ئەو 
ڕێنێسانسە نەتەوییە، هەڵگری خواستی سیاسییە، بەاڵم 
كەرتی كاری حیزبی و چاالكیی سیاسی لە ڕۆژهەاڵت، 
كەمترین  كــەرتــەدا  لــەم  داخــەوە  بە  وێــرانــە.  كەرتێكی 
لە  ئەمە  نابینرێ.  هەر  یا  دەبینرێ،  چاالكی  و  جووڵە 
گەڵ ئەوەی لە نێوخۆیدا لە دۆخێكی قەیراناویدا دەژی. 
لەگەڵ  نالێکیی  و  خراپ  سیاسەت کردن  خەسارەکانی 
زۆر ویست و گۆڕانگاری خێرای کۆمەڵگە باڵی كێشاوە 
كە  ڕۆژهــەاڵت  لە  و حیزبی  فــەزای سیاسی  بە سەر 
لەسەر  خەسارەکانی  و  زیان  نەكرێ  كونترۆڵ  ئەگەر 

پرسی کورد زۆر دەبن.

دەکەی،  باسی  جەنابت  کە  بێ  بەم جۆرە  ئەگەر 
پێت وایە حیزبەكانی ڕۆژهەاڵت و چاالكانی سیاسی 

بۆ دەرچون لەو د وخە دەبێ چی بكەن؟

حیزب و چاالكانی سیاسی ئێمە تەنیا بە جەستە لە 
ڕادەیەک  تا  بەڵكوو  نەكەوتوونەتەوە،  دور  ڕۆژهەاڵت 
لــەالیــەن  سیاسییان  فیكری  و  سیاسی  عەقڵییەتی 
ئێمە  گــیــراون.  بەبارمتە  دیــكــەوە  پارچەكانی  حیزبی 
لە  باج  و  بەبێ مز  ئەندامەکانیان  کە  دەبینین  زۆرجار 
فەزای مەجازیدا وەك ئەندام و الیەنگرانی حیزبەکانی 
پارچەکانی دیکە هەڵسوكەوت دەكەن، ئەمە بۆ حیزب 
ــان كە  و چــاالكــێــكــی ســیــاســی ڕۆژهـــەاڵتـــی کــوردســت

كۆمەڵگەكەی لە بەردەم گورگ دایە مەترسیدارە.

بۆ دەرچوون لەم دۆخە، دەبێ چی بكرێ؟
ڕۆژهەاڵتی  سیاسیی  چاالكی  و  ڕۆژهەاڵتی  حیزبی 
کوردستان پێویستە بە كولتووری ڕۆژهەاڵتی فورمات 
و  یەكەم  پلەی  بە  ئــەوان  كــاری  تێ بگەن  و  بكرێنەوە 
پرسەکانی  لــەســەر  کــارکــردن  شتێک  هــەمــوو  پێش 
ڕۆژهەاڵتە. حیزبی ڕۆژهەاڵتی و چاالکی سیاسیی ئەو 
بەشەی کوردستان پێویستە لە هەموو دۆخێکدا و بە 
هەموو توانایەوە لە خەمی کێشەکانی ڕۆژهەاڵتدا بێ و 

ڕۆژهەاڵت تەور بێت. 

ئەدی دۆخە كۆمەاڵیەتی و ئابورییەکەی ڕۆژهەاڵت 
چۆن هەڵدەسەنگێنن؟

لە ڕاستیدا دۆخی كۆمەاڵیەتی و ئابووریی ڕۆژهەاڵتی 
تۆپبارانی  و  ستەمكاری  سیاسەتی  لەژێر  کوردستان 
زۆرترین  ئیسالمیدا  کۆماری  دەسەاڵتی  كولتووریی 
لەژێر  و  كۆمەاڵیەتی  بــاری  لە  كــەوتــووە.  بــەر  زیانی 
دیاردەی  جۆرەها  كولتووریدا،  تۆپبارانی  كاریگەریی 
ئێستاوە  كــوردیــی  كومەڵگەی  بــە  نامۆ  و  ناشیرین 
دەبینرێن وەک سەرهەڵدانی لومپەنیزمی كۆمەاڵیەتی كە 
لە ئێران بە دیاردەی "ارازل و  اوباش" ناسراوە. كێشە 
مندااڵنی  هوشبەر،  مــادەی  و  تەالق  كۆمەاڵیەتییەكان، 
لە  كار، جۆرەها پێوەندی و پێکەوەژیانی هاوردەكراو 
دەرەوەی نەریتەکانی کۆمەڵگە و چەندین كێشەی تر  لە 
كوردستانن.  كۆمەاڵیەتیی  كەرتی  مەترسییەكانی سەر 
دەسەاڵتدارەتیی  بەرهەمی  و  لێکەوتە  ئەگەر  ئەمانە 
لەگەڵ  حــکــوومــەت  دژایــەتــیــی  و  ئیسالمی  کــۆمــاری 
جوواڵنەوەی  و  کۆمەڵگە  بــەاڵم  کوردییە،  کۆمەڵگەی 
سیاسیی کوردیش پێویستە بە هەستیارییەوە مامەڵەیان 

لەگەڵدا بکا.

بەاڵم باسی دۆخە ئابوورییەکەت نەکرد
لە باری  ئابورییەوە سیاسەتی برسی كردن، نەبونی 
هەلی كار، هەاڵوسان، داڕووخانی ژێرخانە ئابورییەكان 
لە  كشتوكاڵی  و  بازرگانی  كەرتی  نــەبــووژانــەوەی  و 
كوردستانن.  ئابووری  كەرتی  داڕمانی  مەترسییەكانی 
لەگەڵ ئەو بارە قورسەش حكوومەت بە دروست كردنی 
دەیان بەنداوی نازانستی ئاوی كوردستان بۆ ناوچەکانی 
ئەمە  کە  ڕادەگــوازێــت  کوردستان  دەرەوەی  دیکەی 
لێ  ئاوییەكانی  سەرچاوە  ویشك كردنی  دواجــاردا  لە 
دەكەوێتەوە و لەو سۆنگەیەوە زیانێکی قورس هەم بەر 

ژینگە و هەم ئابووریی کوردستان دەکەوێ.

ئێرانی  کۆمەڵگە   لەگەڵ  بەراوەرد  بە  ڕۆژهەاڵت 
كولتووری  هەریمێكی  بە  دیكە   كوردییەكانی  و 
دەناسرێ و بەو پێناسە ناوی دەبرێ. دەركەوتەكانی 
ئەم كولتووربوونە چ ڕەنگدانەوەیەكی لەسەر كەرتی 

كۆمەاڵیەتی هەیە؟
كەرتی  لە  نمونە  هەیە،بۆ  گـــەورەی  ڕەنــگــدانــەوەی 
ــی ســیــاســەتــی  ــدن ــان ــدا ســــــەرەڕای ســەپ ــی ــەت ــەاڵی ــۆم ك
برسی كردنیش، بەاڵم دیسان ئەوە كولتوورە ڕەنگڕێژی 
دیاردەی  هەندێك  بە  ڕێگە  و  دەكا  كۆمەڵگە  ئەخالقی 

دزێو نادا كە لە كۆمەڵگەكانی دەوروبەردا هەیە.
خەڵكێكی  ــەاڵت،  ــ ڕۆژه خەڵكی  گشتی  شــێــوەی  بــە 
ئەو  كاریگەریی   ئەمەش  بــەئــەدەبــن،  و  بەفەرهەنگ 

كولتوورە دەوڵەمەندەیە.

لەسەر  كاریگەرییەكی  چ  كولتوورە  ئەم  ئــەدی 
ئایین داناوە؟

لەسەر  گــەورەی  كاریگەریی  ڕۆژهــەاڵت  كولتووری 
ئایینیش داناوە. وای كردوە کە دین و ئایین لە ڕۆژهەاڵت، 
كوردیتر بێ و دابماڵدری لە كولتووری ئایینیی واڵتانی 
واڵتانی  لە  زۆرێــك  وەك  باتی  لە  مزگەوتەكان  دیكە. 
ناوچەكە ببن بە شوێنی دەمارگرژیی ئاینیی و سرینەوەی 
جیاوازییەكانی كۆمەڵگە، بوون بە ناوەندی كولتووری 
و كۆمەاڵیەتی. ئەگەرچی هەوڵی دەستێوەردانی ئایینی 
و هەناردەكردنی وتاری توندی ئایینی بۆ ڕۆژهەاڵتیش 
كاریگەریی  لەژێر  ڕۆژهــەاڵت  لە  دین  بەاڵم  دەبینرێ، 
بە كۆمەاڵیەتی،  كولتووری ڕۆژهەاڵت كوردێندراوە و 

واتە خۆماڵی كراوە.

دین  پێگەی  لە  بکەی  جیاکارییەک  دەتەوێ  یانی 
لە ڕۆژهەاڵت لە چاو بەشەکانی دیکەی کوردستان؟

ئەمن الم وایە وەك دین، خودی دین مەترسیی نییە 
هاوردەكردنی  بە  پێش  دەبێ  بەاڵم  کۆمەڵگە،  بۆ سەر 
ــن بۆ  تــەفــســیــری شــەرئــەنــگــیــزانــە و داعــشــی لــە دیـ
ڕۆژهەاڵت بگیردرێ. گوتاری دینی لە واڵتانی دراوسێ 
گوتارێكی  كوردستانیشەوە،  دیكەی  پارچەكانی  بە 
هاوردەكردنی  بە  ڕێگە  نابێ  و،  ئایینییە  توندوتیژی 
چونکی  ــەاڵت؛  ڕۆژه بۆ  بــدرێ  ئایینی  توندی  گوتاری 
دەبێتە هۆی تێكدانی ئاسایشی كۆمەاڵیەتی و كولتوور 
ــا. ئەم  ــەاڵت لــەبــار دەبـ ــ و پــێــكــەوە ژیــانــیــش لــە ڕۆژه
بە  كــراوە  بارگاوی  لە ڕۆژهــەاڵت  ئایین كە  لە  فۆرمە 
نییە سودیشی  زیــانــی  ــەك  ن ــەاڵت  ــ ڕۆژه كــولــتــووری 
ڕۆژهــەاڵتــی  غەیرە  تەفسیری  بێگۆمان  ــەاڵم  ب هەیە، 
دیكە  واڵتـــی  ئایینی  الســایــی كــردنــەوەی  و  ئایین  لــە 
ئایینیی  پیاوانی  ئایینی  گوتاری  السایی كردنەوەی  و  
واڵتانی دیكە، دەكرێ زیانی زۆری هەبێ بۆ كۆمەڵگەی 

كوردی و خودی ئایینیش لە ڕۆژهەاڵت.

لەسەر  ــەاڵت  ڕۆژه كولتووری  كاریگەریی  ئەی 
كەرتی حیزبی و سیاسی چونە؟

هــەم  گشتی  ــوەی  شــێ ــە  ب سیاسییش،  ــی  كــەرت ــە  ل
كاریگەریی  هــەم  و،  دەبینرێ  كولتوور  كاریگەریی 
ڕەسمیی  سیاسەتی  ســەر  بــە  ــی  ــەدەن م کــۆمــەڵــگــەی 
حیزبەكانەوە دیارە. بۆ نمونە هەر كاریگەریی كولتووری 
ڕۆژهەاڵتە  وای كردوە حیزبی ڕۆژهەاڵتی بە  بەراوەرد 
حیزبی  كوردستان،  دیكەی  پارچەكانی  حیزبی  لەگەڵ 
تاكە  چەكداری،  شەڕی  و  نەبن  خستنەوە  توندوتیژی 
ڕێكاری بەردەم بۆ یەکالکردنەوەی کێشەکانی نێوانیان 
نەبێ و پرسی خاك و خەڵك بۆ ئەوان پرسێكی گرینگ 
حیزبی  خەڵكە  دوركــەوتــنــەوەی  هــۆی  بە  بــەاڵم  بێت. 
بەرچاو  ڕادەیەکی  تا  و  ڕۆژهــەاڵت  لە  سیاسییەكە  و 
پارچەكانی  سیاسیی  و  حیزبی  كـــاری  كــاریــگــەریــی 
ئاخاوتن و  ئەندام و الیەنگرانیان، زمانی  دیكە لەسەر 
ڕۆژهەاڵتی  سیاسیی  چاالكانی  لە  بەشێك  نووسینی 
لە دەرەوەی ڕۆژهەاڵت، زمانێكی زبر و لە دەرەوەی 
پێشی  ئەگەر  ئەمەش  ڕۆژهەاڵتە.  ئەدەبی  و  كولتوور 
چــاوەڕوانــی  نــەکــرێ،  لەپێناودا  کــاری  و  نەگیرێ  پێ 
لە  مەترسییەکی جیدیی لێ دەكرێ. خۆ هەر ئیستاش 
هەست  فەیسبوك  لە  بەتایبەت  كۆمەاڵیەتییەكان  تۆرە 
بە سەرهەلدانی ئەم جۆر ڕەفتار و قسەكردنە دەكرێ 
و دەبینی حیزب هەیە بەرگەی هیچ سەرنج و رەخنە 
پێوەری جاش و باش  بە  ناگرێ و  و ڕایەكی جیاواز 

سەیری دەرەوەی خۆی دەکا.

کاک خالید زۆر سپاس بۆ بەشداریت لەو کورتە 
دیمانەیەدا

سپاس بۆ ئێوەش

بەڕێوەچوونی سمیناری "نەتەوەسازی" و "ڕۆژنامەنووسیی نهێنی"

دیمانە: "کوردستان"

ڕۆژهەاڵتی کوردستان لە بەردەم ڕووخانی كۆمەاڵیەتی و ئابووری دایە

خالید محەممەدزادە:
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بزووتنەوەی قازی محەممەد ناسیۆنالیستی بوو

ئاماژە: ئەو بابەتە لە کتێبی  "ئارچی، 
بیرەوەرییەکانی  فــێــربــوون،  ســوێــی 
ئەفسەرێکی ئیستیخبارات، وەشانخانەی 
ساڵی  لــەنــدەن،  نیکلسن،  و  ویدنفیڵد 
٢٨٢ وەرگێڕدراوە.  ١٩٨٨ الپەڕەی ٢٧٧ – 
کاک حەسەن قازی بەبۆنەی ١٢٢ ساڵەی 
محەممەد  قــازی  پێشەوا  لەدایکبوونی 
کتێبەکەی  لــە  بەشە  ئــەو  وەرگــێــرانــی 
بۆ  سەردانەکەی  باسی  کە  "ڕۆزڤیڵت"ی 
کۆماری کوردستان و دیدار لەگەڵ پێشەوا 
سەر  وەرگیراوە  ئینگلیزییەوە  لە  دەکا، 

کوردی.
هەڵبژاردنی  بابەتەکە  سەرنووسی 
رۆزڤێلت  گێڕانەوەی  لە  و  "کوردستان"ە 

وەرگیراوە.

 "... شاری مەهاباد پڕ بوو لەو کوردانەی 
لە  کــوردیــیــەوە  بــە جلوبەرگی  هــەمــوو  کــە 
هاتوچوودا بوون. ئێمەیان ڕێنوێنی کرد بۆ 
خانووی شارداری و لەوێ بە کاربەدەستە 
خۆجێیەکان ناسێندراین و پێیان ڕاگەیاندین 
دەمانبینێ.  مــحــەمــمــەد  ــازی  قـ بــەیــانــی  ــۆ  ب
و  کردین  داوەتیان  شیوخواردن  بۆ  لەوێ 
حەیدەری  سەدیق  تەبلیغات  بەڕێوەبەری 
ئینسانێکی  ــەو  ئ ــن.  کــردی لــێ  مــیــوانــداریــی 
تـــاقـــەئـــەنـــدامـــی کــابــیــنــەی  ڕووخــــــۆش و 
]کــورد[ بوو کە دەیــخــواردەوە و ئەفسەرە 
هاوسەفەرەکەی منیش بە خۆشییەکی زۆر 
ڕەگەڵمان  ڤۆدکا  پێک  چەند  فڕکردنی  بۆ 

کەوت.
بردیانین  بەیانی  لە  سەر  دوایــی  ڕۆژی 
ــەن  ــە الی ــەت ل ــەڕواڵـ ــە بـ ــەک ک ــووی ــۆ خــان ب
ــوو  وەک ــوو  ب ــرا  ک ــار  دەکـ سۆڤێتیەکانەوە 
مەقەڕی سەرکردایەتی، ڕەنگە بۆ ئەڕتەشی 
ئەو  دیوارەکانی  مەهاباد.  دامــەزراوی  تازە 
و  سۆڤیەتی  تەبلیغاتی  لــە  بــوو  پــر  بینایە 
چووینە  کاتێک  سۆڤیەت.  ڕێبەرانی  وێنەی 
نێو دەفتەری قازی محەممەد، ئەو لە دەوری 
مێزەکەی دانیشتبوو و نەخشەیەکی گەورەی 
کوردستانی گەورەی بە تەنیشتەوە هەڵواسرا 
بوو. قازی محەممەد پیاوێکی کورتەبااڵیە، و 
وەک کەسێکی جێکەوتوو وەبەرچاوم هات. 
دەبەر  ئێرانی  سەربازیی  کۆنی  باڵتۆیەکی 
دابوو، ڕیشێکی تەنک دەم وچاوی بزڕکاو و 
زاهیدانەی ئەوی داگرتبوو. ئەو پاشان پێی 
گوتین نەخۆشیی زۆر جیدی مەعیدەی هەیە 
تر  شتێکی  هەڵکەوت  بە  ماست  لە  جگە  و 

دەخوا.
مەبەستی  و  ناساند  ئەوەی خۆمان  پاش 
سەفەرەکەمان بۆ باس کرد، پارچە کاغەزێکی 
هەڵگرت و قسەکانی لە پێشدا ئامادەکراوی 
بە فارسی خوێندەوە. وشەکانی تەواو ڕوون 
خوێندنەوەدا  کاتی  لە  بوو.  ئارام  دەنگی  و 
بە چاوە سێحراوییەکانی سەیری  جاروبار 
باسی  بەکورتی  قسەکانیدا  لــە  دەکــردیــن. 
ئــەو زۆرداریـــیـــەی کــرد کــە لــە کــوردەکــان 
وهەروەها  نەتەوەییەکانیان  ئاواتە  کــراوە، 
الیەنگری  خەڵکی  کــە  ــەوەی  ئـ پێویستیی 
ئازادی -بەتایبەتی دەوڵەتە یەکگرتووەکانی 
ئەمریکا- یارمەتییان بدەن بۆ وەدەستخستنی 
لەسەر  ئینسانییەکانیان  مافە  و  ئـــازادی 
بنەمای ئەو پرێنسیپانەی کە بۆ پاراستنیان 

شەڕی دووهەمی جیهانی کرا.
"دەوڵــــەتــــە  ــم:  ــ ــوت ــ گ دا  واڵم  ــە  ــ ل ــن  ــ م
یەکگرتووەکان هەمیشە الیەنگری ئازادی و 
کەڵک وەرگرتنی گشت گەالن لە مافی مرۆڤ 
ــک تـــەواوی  ــووە. ئێمە هــیــواداریــن ڕۆژێـ بـ
بگەن.  خــۆیــان  ــاواتــەی  ئ بــەو  دنیا  خەڵکی 
وەزعــی  لــە  تــا  کــوردســتــان  هاتووینە  ئێمە 
خۆمان  ڕاپــۆرتــی  و  بکۆڵینەوە  کــوردەکــان 
هیوادارین  حکوومەتەکەمان.  بە  بدەینەوە 
کوردەکان  و  بێ  باش  کــوردەکــان  وەزعــی 
دیکەی  جۆرێکی  بە  دیکتاتۆری  لە  جۆرێک 

دیکتاتۆری نەگۆڕنەوە."
ئەو  ــەواوی  ــ "ت گــوتــی:  محەممەد  قــازیــی 
کە  دەژیـــن  واڵت  بــەشــانــەی  ــەو  ل خەڵکەی 
لەژێر کۆنتڕۆڵی حکوومەتی من  دان ئازادن 
لە  بۆ ئەوەی چ دەڵێن و چ دەنووسن. من 
واڵمدا گوتم: "خۆم بە چاو ئەوەم دیوە کە 
وایە. لە کاتێکدا لە ئازەربایجانی دێمۆکراتدا 
خەڵک دەتوانن تەنیا گوێ لە ڕادیۆی تەورێز 
لە  ئــەمــن دوێــنــێ شــەو  بــگــرن،  و مۆسکۆ 
ڕادیۆی  دەنگی  لە  گوێم  ئێرە  شەقامەکانی 

لەندەن و ئانکارا بوو."

قازیی محەممەد کە دیار بوو ئەو قسەی 
تەورێز  وەزعــی  گوتی  بوو  پێ خۆش  منی 
شادیی  جیاوازە.  بەتەواوی  مەهاباد  لەگەڵ 
وی نەما کاتێک باسی ئەو گیروگرفتەم بۆ کرد 
کە هاتبووە سەر ڕێم لە سەرسنوورەکەی، 
هەروەها ئەوەش کە گوتم لەوە سەرم سوڕ 
سەرکردایەتی  مەقەڕی  دەبینم  کە  دەمێنێ 
سۆڤیەتی  تەبلیغاتیی  پۆستێری  بــە  وی 
ــان  ــوردەکـ ــی: "کـ ــوت ــازی گ ــ ــراوە. ق ــۆشــ ــ داپ
لێی  بکا  پێ  یارمەتییان  کەس  هەر  ناچارن 
کەس  هیچ  ژێردەستەیی  بــەاڵم  وەربــگــرن، 
بە  دا  سکااڵیەکمان  ئێمە  نــاکــەن....  قبووڵ 
کۆنفڕانسی  لە  بەشدار  زلی  دەوڵەتی  سێ 
ئوڕووپایی )کۆنفڕانسی پۆتسدام( بۆ ئەوەی 
کــوردەکــان  ناڕەزایەتییەکانی  وە  ئــاوڕێــک 
بدەنەوە.  بەاڵم بریتانیا  و ئەمریکا گوێیان 
مەنشووری  بە  ئاماژە  بە  قازی  نەداوینێ". 
ئاتاڵنتیک گوتی: کوردەکان هەموو هیوادار 
ئەمریکا  یەکگرتووەکانی  دەوڵــەتــە  ــوون  ب
زەوی-  ســەر  دەوڵــەتــی  -پێشوەچووترین 
بــۆ ســەرکــەوتــن بــە ســەر دواکــەوتــوویــیــدا 
لەجیاتی  ئەمریکا  "ئەگەر  بــدا:  یارمەتییان 
تەنیا  ئێران  بۆ  ناردنی سی هەزار سەرباز 
چ  ناردبایە  واڵتــە  ئەم  بۆ  مامۆستای  سەد 
ئێمە  یارمەتیی  لەجیاتی  ئێوە  بەاڵم  دەبوو؟ 
–وەک  ئێمە  دوژمنەکانی  یارمەتیی  بــدەن، 
تورکەکان– دەدەن، ئەوەش بە ڕێگای دانی 

چەک و تەقەمەنی بۆ سەرکوت کردنمان."
بریتانیاییەکان  ســەرکــۆنــەی  بــۆ  پــاشــان 
وتارێکی دا و کردەوە جیاوازەکانی ئەوانی 
ــی  ــژای ــە درێ ــورد ل ــی کـ ــۆ ســەرکــوت کــردن ب
دەیەکانی ڕابردوو دا ئەژمارد و بە ئاماژە 
بە شکانی مەال مستەفا کۆتایی پێ هێنا .لە 
فەڕانسەییەکان  سەر  لە  دیکەوە  سەرێکی 
بیروڕای باش بوو کە  لە سووریە "یارمەتیی 
بیستمان  دوایە  ئێمە  دابوو.  کوردەکان"یان 
"ناپلیۆن ژاکل "، هەواڵنێرێکی "فڕانس پرێس" 
کە کەسێکی مەیلەو چەپ بوو لەو دواییانەدا 
دوای  بە  و  کردبوو  مەهابادی  سەفەرێکی 
ــەوەدا زنــجــیــرەیــەک وتـــاری دۆســتــانــەی  ــ ئ
لەسەر کوردەکان لە چاپەمەنیی فەڕانسەدا 

باڵو کردبۆوە.
قازیی محەممەد پاشان لەبارەی تێکۆشانی 
قسەی  دراوسێدا  واڵتانی  لە  ناسیۆنالیستی 
کرد و نامەیەکی تایپکراوی پێشان داین کە 
خوێندکارانی کوردی زانکۆکانی ئەستەمبوڵ 
سپی  پارچەیەکی  لــەســەر  نووسیبوویان 
تــەتــەرەی هێنابووی دە  ئــەو  بــوو  ــار  دی و 
جلوبەرگەکانیدا شاردبوویەوە. دوایە ئەو بە 
دوور و درێژی باسی ناسیۆنالیزمی کوردی 

بۆ کردین لە عێڕاق.
لێ  مستەفام  مــەال  بــاســی  کاتێک  بـــەاڵم 
پرسی کە وا باڵو ببوەوە دەیەوێ بگەڕێتەوە 
لەمەڕ  نەداوە.  ئەو واڵمێکی وای  بۆ عێڕاق 
شتێکی  عێڕاق  حکوومەتی  لەگەڵ  وتووێژ 
ــرد کــە هــەڵــبــەت مەال  ــوت و لێی زیـــاد ک گ
بچێتەوە  بیەوێ  کاتێک  هەر  ئازادە  مستەفا 
عێڕاق. کە داوام کرد چاوم بە مەال مستەفا 
عێڕاقییانەی  ئەفسەرە  ئــەو  کــەم  النــی  یــان 

لەگەڵی هاتوون بکەوێ چ واڵمی نەدایەوە.
ــارەی  ــەب ــاشــان ل ــە پ ــی مــحــەمــمــەد ل ــازی ق
و  نــاوەنــدی  حکوومەتی  لەگەڵ  وتــووێــژی 

گــەورەی  ئوستانێکی  پێک هێنانی  پێشنیاری 
دەکرد  ئیدیعای  ئەو  کرد.  قسەی  کوردستان 
ناوەندی  حکوومەتی  لەالیەن  پێشنیارە  ئەو 
خۆی کراوە: "ئەو بڕیارە دوای گفتوگۆ لەگەڵ 
من و دوکتور جاوید دراوە". ئەو گوتی: حیزبی 
دێموکراتی کوردستان هێشتا بڕیاری نەداوە 
قەوام  پێشنیاری ســەرۆک وەزیــر  داخــودا  کە 
تازەدامەزراوی  حیزبی  نێو  چوونە  لەبارەی 
ئەو  نا؟  یان  دەکا  قەبووڵ  ئێران  دێموکراتی 
هەروەها ئاماژەی بۆ ئەو گیروگرفتە کرد کە 
سازکردوە  بۆیان  موخالیفەکان  عەشیرەتە 
لــەمــەڕ  ــی گشتی  ــن ــڕی دەرب ــە  ب قــســەکــانــی  و 
ڕەزا  الیــەن  لە  کــوردەکــان  سەرکوت کردنی 
شاوە کۆتایی پێ هێنا کە "چۆن زمانی ئێمەی 
بڕیبوو" واتە ئیزنی نەدەدا زمانی کوردی بە 

ئازادی دەکار بکرێ.
شتێکی  داوای  ــان  ــوردەک "ک گــوتــی:  ــازی  ق
ئەو  تەنیا  ــەوان  ئ نــاکــەن،  سەیر و ســەمــەرە 
کە  دەوێ  سروشتییانەیان  ئازادییە  و  ماف 
هەموو ئادەمیزادان هەیانە. ڕێکخراوی نەتەوە 
لە  کــورد  بــارودۆخــی  دەبــێ  یەکگرتووەکان 
بەرچاو بگرێ، و ئەگەر ئێستا هەڵنەسووڕێ 
دەســتــبــەجــێ کــوردســتــانــێــکــی یــەکــگــرتــوو و 
ــی کــەمــەوە  ــە الن ــرێ، ب ــک ــاز ب ــەخــۆ سـ ســەرب
دەوڵــەتــانــەی  ــەو  ئ ــێ  ــوان دەت دەستگایە  ــەو  ئ
ناچار  دەژی  تێدا  کــوردیــان  کەمایەتیی  کە 
دە  بێنن  پێک  بۆ  ئۆتۆنۆمییان  ناوچەی  بکا 

چوارچێوەی سنوورەکانیان دا."
دوای دیدار و وتووێژ لەگەڵ قازی، چووینە 
بۆ  زۆرمـــان  دەرفەتێکی  شــار.  نێو  گــەڕانــی 
کۆمەاڵنی  لەگەڵ  قسەکردن  بۆ  هەڵنەکەوت 
خــەڵــک، چونکە تـــەواوی ئــەو مـــاوەی کــە لە 
ئەندامانی  لە  یەک  النی کەم  بووین  مەهاباد 
ــدی حــیــزبــی دێــمــۆکــراتــی  ــاوەنـ کــۆمــیــتــەی نـ
ئاڵقە  لەو  جگە  و  بوو،  لەگەڵ  کوردستانمان 
بچووکە بە کەسی دیکە نەناسێندراین .بەاڵم 
بە  کەیفی خۆی  بە  ئەرمەنییەکەمان  شۆفێرە 
شاردا گەڕابوو و گوتی لە سەرەتاوە خەڵک  
پرسیبوویان  و  ڕووسین  ئێمە  زانیوە  وایان  
ــەوە. کە  ــ ــەت ــ ــەڕاون ــ ڕووســــەکــــان بـــۆچـــی گ
زانیبوویان ئێمە ئەمریکایین کەیفخۆش ببوون 
بناسن،  کورد  ئەمریکاییەکان  ویستبوویان  و 
دیداری  ئامانجی  لەمەڕ  هێندێکیان  هەرچەند 
بوون.  دڕدۆنــگ  ئەمریکاییانە  ئەفسەرە  ئەو 
ڕازی  محەممەد  قــازیــی  لــە  خەڵک  بەگشتی 
بوون و دەیانگوت حکوومەتەکەی ئەو لەچاو 
گەورەیە،  باشبوونێکی  شا  ڕەزا  حکوومەتی 

تەنیا سەبارەت بە مانەوەی نیگەران بوون.
ئەندامانی  بیروڕای  ڕاپۆرتەکەمدا  لە  من 
ــورت کـــردبـــۆوە کە  ــم کـ ــدی ــاوەن کــۆمــیــتــەی ن
هێنایانە  مەهاباد  لە  کورتمان  مــانــەوەی  لە 
گۆڕێ. ئەوان شوکرانەبژێری سۆڤیەت بوون 
هێناون،  پێک  بۆ  سەربەخۆیی  دەرەتانی  کە 
لە  دەســت  سۆڤیەت  کــرد  پێداگرییان  ــەاڵم  ب
هێج  و  نادا  وەر  حکوومەتەکەیان  کاروباری 
شــارەکــەیــان  لــە  ســۆڤــیــەت  کاربەدەستێکی 
هۆگرییان  ــەدەچــوو  ــن وێ ــان  ــەیـ )زۆربـ نییە. 
وێــدەچــوو  وا  و   ، کۆمۆنیزم  بـــەرەو  هەبێ 
ئەشڕافییەتی کەونارا هێشتا جڵەوی بە دەست 
شۆڕشدا  بارودۆخی  لە  خۆیان  ئــەوان  بــێ(. 
ناسیۆنالیستی-  شۆڕشێکی  -بــەاڵم  دەبینی 
ــوادارن حــکــوومــەتــەکــەیــان  ــیـ دەیــانــگــوت: هـ

ناوچە  هەموو  کە  بستێنێ  پــەرە  ئەوەندە 
ئەوە  بگرێتەوە.  ئێران  کوردنشینەکانی 
ژێر  خـــوارووی  ناوچەی  لە  دەبــێ  بریتی 
تەنانەت  ئــێــران.  حکوومەتی  کۆنتڕۆڵی 
لور  زێـــدی  عەشیرەتییەکانی  مەڵبەندە 
کورد  بە  خۆیان  کە  بەختیارییەکانیش  و 
ــەرەو بــاکــوور ئـــەو بــەشــە لە  ــ نـــازانـــن. ب
ئازەربایجان وەبەر دەکەوێ کە کەوتووەتە 
خواروو و ڕۆژهەاڵتی دەریاچەی ئورمیە 
ئەندامانی  سۆڤییەت.  سنووری  دەگاتە  تا 
کۆمیتەی ناوەندی  بێزاریی هەرە قووڵیان 
ــران،  ــێ ــەشــی ئ ــەڕت ــاســت ئ ــڕی لــە ئ ــ دەربـ
وێدەچوو ئەوان زۆر نیگەڕان بن لە بوونی 
بە  ئێرانی  لە سەربازانی  ژمارەیەکی زۆر 
یەکێکیان  النیکەمەوە  بە  باشوورەوە.  الی 
ڕایگەیاند کە حکوومەتی ناوەندی خەریکی 
هاندانی هێندێک لە عەشیرەتە کوردەکانە.

سێپتامبر،  ١٦ی  زوو،  سەرلەبەیانیی 
مەهاباد  چاپخانەی  ــی  ســەردان چووینە 
و  "کوردستان"  ڕۆژانـــەی  ڕۆژنــامــەی  کە 
زمانی  بە  تیراژی  کــەم  گۆڤاری  هێندێک 

کوردی باڵو دەکردەوە.
زمانی کوردی بەکورتی دوو زاراوەیە. 
لەهجەی زازایە، کە کوردەکانی  یەکەمیان 
سووریە و تورکیە و ناوچەکانی سەرووی 
ــاک و  عـــێـــڕاق و خــێــلــی هـــەرکـــی و شــک
کوردەکانی الی سەرووتر لە ئێران قسەی 
ڕۆزڤێڵت  مەبەستی  دەکـــەن.]دیـــارە  پــێ 
شێوە  بەدرخانییەکان  ح.ق[   کورمانجییە. 
لەسەر  دیالێکتە  ــەو  ئ بــۆ  نووسینێکیان 
لە  کــە  داهێنا  ڕۆمــی  ئەلفووبێی  بنەمای 
دیکە  لەهجەکەی  دەکرێ.  دەکار  سووریە 
ئێران  و  عێڕاق  کوردەکانی  ــەی  زۆرب کە 
گــەورەی  فەرقێکی  قسەی پێ دەکــەن  و 
کورمانجی  هەیە،  یەکەم  لەهجەی  لەگەڵ 
بە  ئەمە  یــە.  ق[  ح.  ســۆڕانــی.  ]مەبەست 
چاپ  عەڕەبی  هەموارکراوی  ئەلفوبێیەکی 
دەکار  ڤاڤێلەکان  نووسیندا  لە  کە  دەکرێ، 
و  کتێب  لــەو  کە  زمانەیە  ئــەو  و  دەکرێن 
لە  کە  دەهێندرێ  بەکار  چاپەمەنییانەدا 
دەبن  چاپ  سلێمانی  و  بەغدا  و  مەهاباد 
کە  دایــن  نیشان  چاپخانەکەی  مــودیــر   .
ــراوە.  کـ ســاز  ــە  ڕووســی ــە  ل و  چەرخییە 
ئەڵمانی  پارچەکانی  لە  هێندێک  هەرچەند 
ــی  ــان ــارەک ــوون. هـــەمـــوو ژم ــ و چــێــکــی بـ
ــای  ــە ســەرەت ــێ ل ــن "کـــوردســـتـــان"یـــان دای
چەند  و  گــۆڤــار  چەند  و،  دەرچــوونــیــەوە 
نارد  ئەوانەمان  ئێمە  و  شێعر  نامیلکەی 
ئیستیخبارات.  دەستگای  بەڕێوەبەری  بۆ 
ڕۆژنامانەشم  ئەو  نوسخەی  لە  هێندێک 
شــاری  لــە  ــوردی  کـ کتێبخانەی  بــە  داوە 

نیۆیۆرک.
 هەر ئەوەی کە کوردەکان زانییان هەر 
مــەهــابــاد بەجێ  ــەوێ  ــان هــەمــان ڕۆژ دەم
قازیی محەممەد  ڕاگەیاندین  پێیان  بهێڵین، 
کردووین.  بانگهێشتنی  نیوەڕۆ  نانی  بۆ 
نــاچــار بــوویــن ســەفــەرەکــەمــان بــۆ دوای 
نیوەڕۆ وەدوا بخەین. نیزیک نیوەڕۆ ئێمە 
قازی  لەگەڵ  دەفــتــەرەکــەیــدا  لە  ــارە  دووبـ
زیاتر  قسەکانمان  ئەمجارە  بووینەوە.  کۆ 
لــەســەر بــابــەتــی کــولــتــووری بـــوو. قــازی 
نوسخەی  ئێوە  بــوو  خــۆش  "پێم  گــوتــی: 

چونکە  وەربـــگـــرن  ئێمە  ــی  ــان ــراوەک ــاڵوک ب
لەبارەی  یەکگرتووەکان  دەوڵەتە  دەمــەوێ 
ــێ... من  ــزان کــوردســتــانــەوە هــەمــوو شــت ب
هیچم نییە بیشارمەوە...". ئەمن گوتم "ئەدی 
ژمارەی  ئاخرین  تەبلیغات  مودیری  بۆچی 
ڕۆژنامەی "کوردستان"ی لێ وەرگرتینەوە؟ 
"قازی نوسخەیەکی لەو ژمارەیە هەڵگرت و 
سەرخەتێکی نیشان دام کە  ئاماژەی دەکرد 
بە ئەنجومەنی ئەیالەتیی کورد، واتە شوڕای 
ئوستانیی کوردی. گوتی: "ئەمە هەڵەیەکە کە 
زۆری تووڕە کردووم. کوا هیچ ئوستانێکی 
کوردی نییە و، ئێمە بەشێکین لە ئازەربایجان 
و من نامەوێ ئەم نوسخانەی ئەم هەڵەیان 

تێدایە باڵو ببنەوە."
ئەمە بە تەواوی نیشاندەری سیاسەتی وی 
مانای  بە  بوو  پێشەوا  تەنیا  ناسناوی  بوو. 
وەزارەتخانەکانی  سەرۆکی  ناوی  و  ڕێبەر 
ڕەئیس بوو، نەک وەزیر کە مانای مینیستر 

دەگەیەنێ.
هێشتا  ئەو  دەرکــەوت  دیتنەکان  لە  وەک 
ــی  دەزان ئێرانی  کاربەدەستێکی  بــە  خــۆی 
وەدەست هێنانی  دەستبەجێی  ئامانجی  و 
سنوورەکانی  لەنێو  ــوو  ب خــودمــوخــتــاری 
فارس  و  کــورد  کە  دایگرتەوە  ئەو  ئێراندا. 
گەلی خزمن و باسی ڕەچەڵەکی کوردەکانی 
بۆ کردین، کە بەپێی قسەی وی لە مادەکان 

کەوتوونەتەوە.
کۆمیتەکەی  ئەندامانی  و  ــازی  ق لــەگــەڵ 
ئیمتیازێک  وەک  و  خوارد  نیوەڕۆمان  نانی 
ڤۆدکایەکی تایبەتیی توندیش ئامادە کرابوو. 
تەنیا یەک یان دوو کەس لە خانەخوێیەکانمان 
سەعاتی  نیزیکەی  دواجـــار  خــواردیــانــەوە. 
سێ و نیوی دوای نیوەڕۆ لەگەڵ کوردێکی 
کەوتین  وەڕی  مەهاباد  خەڵکی  بەخۆوەی 
لە  تێپەڕبوون  پاش  و  بوو،  کە شارەزامان 

جادەیەکی شاخاوی  گەیشتینە بۆکان.
ــوو  ــب ــات ــەواوی تـــاریـــک داه ــ ــ هــــەوا بـــە ت
لەپڕ  جەبهە.  ســنــووری  گەیشتینە  کاتێک 
شارەزاکەمان هاواری کرد، ڕاوەستن! سێ 
ئێمە  تفەنگیان لێ  لە کاتێکدا لوولە  بارزانی 
الی  بــۆ  بردیانین  و  پێش  هاتنە  کــردبــوو 
بارزانییەکی  کە  فەرماندەکەیان  ئەمیرخانی 
وێچوو بوو. ئەمیرخان لە  سەرەتاوە گوتی: 
پێشەواوە  لەالیەن  نووسراوتان  ئیجازەی 
ــەاڵم  ــدەم. ب ــ ــێ نــیــیــە، نــاتــوانــم ڕێــگــاتــان ب پ
و  بزە  بە  و  دانــا  ئێمە  بۆ  فەرقێکی  پاشان 
کردین.  بەڕێی  دۆستانە  دەست گوشینێکی 
چەند میل لەوالتر ڕێبەندانێکی دیکەمان هاتە 
پێش. دوای ماوەیەک هۆرنی ماشێنەکەمان 
ــگ خــســت، ســـەروپـــۆتـــراکـــی دوو  ــ ــ وەدەن
دەهاتنە  تەپەکەوە  لە  کە  ئێرانی  سەربازی 
ــان کـــاغـــەز و  ــی ــەک ــوارێ دەرکـــــــەوت. ی ــ خـ
ئێمەیان  ناوی  بوو.  دەستەوە  بە  قەڵەمێکی 
و  پرسی  تفەنگەکانیان  ژمــارەی  و  نووسی 
پێگوتن.  ساختەمان  ژمــارەی  چوار  ئێمەش 
تفەنگی  ژمـــارەی  نەیانتوانی  ئــەوان  ــەاڵم  ب
بــنــووســن چونکە  ــان  ــەم ــوردەک ک ــارەزا  شــ
کەوتینەوە  وەڕێ  کە  هەر  کووژێندرابۆوە. 
دیتم شارەزاکەمان قاقا پێدەکەنێ و سەری 
و  تەپ بوون  نێوان  جیاوازیی  ڕادەوەشێنێ. 
بوروکڕات بوونی ئێرانییەکان و وشیاری و 

بەبڕیاری بارزانییەکان جوان دیار بوو.
شەو لە سەقز لەگەڵ ژەنەڕاڵ هومایوونی 
ڕامان بوارد. تامەزرۆ بوو بیروڕای ڕێبەران 
عەشیرەتەکانی  بە  ســەبــارەت  مەهاباد  لە 
گوتی  ــەو  ئ بــزانــێ.  محەممەد  قـــازی  دژی 
چەند  و  مەنگوڕ  و  مامەش  عەشیرەتەکانی 
هاتوونە  پێشتر  ڕۆژی  گەورکان  نوێنەری 
الی و داوای چەک و یارمەتیان لێ کردووە.
قەناعەتە  بەو  سەردانەکەمدا،  کۆتایی  لە 
یارمەتیی  بە  محەممەد  قــازی  کە  گەیشتم 
ڕووسەکان توانیویەتی بەکردەوە کۆمارێکی 
بە  قازی  ئەگەرچی  دابمەزرێنێ.  سەربەخۆ 
چاوی باشترین دۆست سەیری ڕووسەکانی 
دەکرد، بەاڵم ڕووسەکان بەئاشکرا دەستیان 
لە کاروباری نێوخۆیی کوردستان وەرنەدەدا. 
بزووتنەوەی قازی محەممەد ناسیۆنالیستی 
بەرچاو  بەشێکی  کۆمۆنیستی.  نــەک  بــوو، 
ــی دانــیــشــتــووی واڵتــانــی  ــانـ ــوردەکـ لـــە کـ
ئەوەشدا،  لەگەڵ  دەکرد.  پەسندیان  دیکەش 
عەشیرەتە گرینگەکان لە کوردستانی ئێران 
یا دژی بوون و یا لە ئاست قازی محەممەد 

بێ تەفاوەت بوون .

ڕۆزڤێڵت:
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ڕێککەوتنێکی الوازی بایدن دەگەڵ ئێران، یارمەتیی ئابووری و سەربازیی بە ڕووسیەیە

مرۆڤ کوژی لە کوردستان پەیژەی سەرکەوتنی کاربەدەستانی رێژیم

بکرێ،  واژۆ  ئــێــران  ڕێککەوتنی  بێتوو 
بە  یەکگرتووەکان  واڵتە  بەرژەوەندییەکانی 
شێوە بەڕچاو بنکۆڵ دەکرێ، چونکە ڕێگا بۆ 
دەبێ.  ئاوااڵ  تاران  شێوێنەرەکانی  چاالکییە 
سنووربەندییەکی  لەسەر  پێکهاتن  لە  بێجگە 
الواز بــۆ ســەر بــەرنــامــەی نــاوکــی ئــێــران، 
دراو  میلیاردی  چەند  لێشاوی  ڕێککەوتنەکە 
تێرۆریستەکانی  بەکرێ گیراوە  و  ئێران  بۆ 
مومکین دەکا و ئەگەری هێنانەدەری سوپای 
پاسداران لە لیستەی ڕێکخراوە تێرۆریستییە 
بە  ئەندامەکانی  کە  کاتێکدا  لە  بیانییەکان، 
شێوەی چاالک هەوڵ دەدەن کاربەدەستانی 
واڵتـــە یــەکــگــرتــووەکــان تــێــرۆر بــکــەن، ئەو 
ڕێکخراوەیە بەهێز دەکات. بەاڵم ڕێککەوتنەکە 
ئێران،  بەهێزترکردنی  هــۆی  نابێتە  تەنیا 
بەڵکوو زەختی ئەمریکا بۆ سەر ڕووسیەش 

الواز دەکات.   
مۆسکۆ هەموو جۆرە سوودی لە ئێرانێکی 
ناوکی پێ دەگات، لەناویاندا قازانجی ئابووری 
لە  پشتگیری  هــۆی  دەبنە  کە  ســەربــازی  و 

هەوڵەکانی پوتین لە ئۆکراین.
تێوەگالنی ڕووسیە لە وتووێژەکانی ڤییەن 
دیمەنەکانی  بووە.  گیروگرفت  سەرەتاوە  لە 
بەتەنیا، مرۆڤ نیگەران دەکەن. لە کاتێکدا کە 
پوتین خەریکی تاوانی جەنگە و سەربەخۆیی 
ئۆکراین پێشێل دەکات، واڵتە یەکگرتووەکان 
کرێملین  دیپلۆماتەکانی  دەگــەڵ  وتووێژ  بە 

خەریکی ڕێککەوتن دەگەڵ تارانە.
ــەن  ــەالی ــان ل ــ ــەک لـــە ســــەرەتــــاوە، ڕووســ
ــردوە و  ــ ــیــەکــانــەوە وتـــووێـــژیـــان کـ ــی ــێــران ئ
دانوستانکاری  نــەکــردوە.  لێی  شەرمیشیان 
ئولیانۆڤ،  میخایل  ــە،  ڕووســی ســەرەکــیــی 
ئێران  ستایشی هەوڵە هاوبەشەکانی دەگەڵ 
و  دەکــات  وتووێژەکاندا  مــاوەی  لە  چین  و 
دەڵێ، "ئێمە توانیمان بەیەکەوە ئاکامی ئەرێنی 
ئێران  ئەو گوتی مەالکانی  بکەین."  مسۆگەر 
"بۆ بەرژەوەندییە نەتەوەییەکانی خۆیان وەک 
شێر دەجەنگێن" و واڵتەکە لە وتووێژەکاندا 
"زۆر لەوەی چاوەڕوانی دەکرد، دەستکەوتی 
کە  کرد  زیاد  ئەوەشی  ئەو  هێنا."  وەدەســت 
وەک  شێوە  هەمان  بە  چینییەکانی  "دۆستە 
بوون.  بەکەڵک  و  کاریگەر  هاودانوستانکار 
 ... ئێمە دەمانتوانی پشت بە یەکتر ببەستین 
هاوبەش،  هەوڵی  هۆی  بە  خاڵدا،  زۆر  لە  و 

سەرکەوتوو بووین."
هەروەها باڵوێزی ڕووسیە لە ئێران، لێڤان 

ــەمــەڕ  ــان ب ١٤ی  چـــوارشـــەمـــمـــە  ڕۆژی 
حەمید  دادگایی کردنی  کۆبوونەوەی  دوایین 
چوو  بەڕێوە  سوئێد  لە  )عەباسی(  نــووری 
ــاوە ڕاگــەیــەنــڕا کــە ڕۆژی  ــ و لــەالیــەن دادگ
ئەم  لەسەر  ٢٣ی پووشپەڕ حوکمی کۆتایی 
یەکێک  نووری  حەمید  دەردەچــێ.  تاوانبارە 
زیندانی  بــەڕێــوەبــەرانــی  و  بــەرپــرســان  لــە 
بەڵگەکان  بەپێی  گەوهەردەشتی کەرەجە کە 
و شایەتیدانی شایەتەکان دەستی لە کوشتنی 
بەکۆمەڵی زیندانیانی سیاسی لە هاوینی ٦٧دا 

بووە. 
ڕۆژی  ســـوئـــێـــد  ــیــی  گــشــت داواکــــــــــاری 
دوایــیــن  پــاش  لــە  ڕابــــردوو  پێنجشەممەی 
بەرگری و هەوڵەکانی خۆی لە دادگا، داوای 
حەمید  بــۆ  هەتاهەتایی  زیــنــدانــی  حوکمی 
نووری بە تاوانی جینایەتی جەنگی و کوشتنی 
 ٩٢ پــاش  دادگـــا  کۆتایی  ــرد.  ک بەئەنقەست 
دانیشتن دوای ئەوە هات کە حەمید نووری 
دەوترێ  کە  سەفەرێک  بۆ   ٩٨ خەزەڵوەری 
لەگەڵ  ڕابواردن  بەتەماحی  کە  بووە  داوێک 
ژنان و سەفەری دەریایی بۆی دانرابوو، لە 

سوئێد دەسبەسەر کرا.
کۆبوونەوەکانی  بەڕێوەچوونی  ماوەی  لە 
 ٥٠ لە  زیاتر  زۆر،  بەڵگەی  لەگەڵ  دادگـــادا 
ــووری  ن دژی  پێشوو  سیاسیی  زیندانیی 
لە جەریانی  ئەم کەسەیان  دا کە  شایەتییان 

جاگاریان، شانازیی بەوە دەکرد کە نوێنەرانی 
ئێرانی لە ڤییەن "بەردەوام سوپاسی ئێمەیان 
ئولیانۆڤ،  ئێمە،  نوێنەری  بەتایبەتی  دەکرد." 
پێوەندی  ئێمە  و  دەکـــات  زۆر  یــارمــەتــیــی 
نزیکمان دەگەڵ دۆستە ئێرانییەکانمان هەیە. 
یارمەتییان  دەمانهەوێ   ... "ئێمە  گوتی،  ئەو 

بکەین."
ئەوە بەئاشکرا لە بەرژەوەندیی ئابووری، 
ــە  ــەدای ــازیــی ڕووســی ســتــراتــێــژیــک و ســەرب
بــەســوود.  ڕێککەوتنێکی  بگاتە  ئــێــران  کــە 
پلەبەرزی  هاوکارێکی  تالیبلو،  بین  بێهنام 
دامەزراوەی داکۆکی لە دێموکراسییەکان، لە 
گوتی،  ڕیڤیودا  نەیشنال  دەگەڵ  وتووێژێکدا 
"سێ هۆ شی دەکەنەوە کە بۆچی ڕووسیە 
دەوێ."  ئێران  دەگــەڵ  خراپی  ڕێککەوتنێکی 
ئەو گوتی لەنێو ئەو هۆیانەدا "سووک کردنی 
ئۆکراینەوە  بە  پێوەندیدار  ئابووریی  زەختی 
فرۆشتنی  ئابلۆقەکان،  پووچەڵ کردنەوەی  و 
ناوکی  هاوکاریی  پەرەپێدانی  و  چەک وچۆڵ 

و فرۆشتن."

ــە  ــەی ئــابــووریــیــەوە، ڕووســی ــگـ ــە ڕوانـ ل
دەسکەوتی مەزنی لە بڕیارەکانی ڕێککەوتنی 
بەگوێرەی  دەکــەون.  دەســت  بایدن  الوازی 
کاروباری  وەزارەتـــی  بلومبەری،  ڕاپــۆرتــی 
پــرۆژە  لــە  ــە  ڕووســی ــی  ــەشــداری "ب دەرەوە 
لیستەی  ناخاتە  ئێران  دەگــەڵ  ناوکییەکانی" 
هەناردەکردنی  ناویاندا  لە  ئابلۆقەکانەوە، 
پیتێندراوی  ئۆرانیۆمی  زیادییەکەی  بەشە 
بۆ  پیتاندن  دامەزراوەکانی  گۆڕینی  و  تاران 

دامەزراوەی سووتەمەنیی مەدەنی.
بــێــتــوو ئــێــرانــیــیــەکــان بــگــەنــە ڕێــکــکــەوتــن، 
دەســکــەوتــەکــەیــان هــەڵــگــیــرانــی ئــابــلــۆقــە، 
کە  ــێ،  ــ ــ دەب دۆالر  ــارد  ــی ــل ــی م  ١٣٠ بـــایـــی 
ڕووسیە  دەگــەڵ  ئــەوان  ئابووری  پێوەندیی 
پێوەندییە  ئەو  بــەکــردەوە،  دەبووژێنێتەوە. 
ــی گــەشــەکــردنــە. لە  ــک هـــەر ئــێــســتــا خــەری

لە  خۆیاندا  خولەکییەکانی  چەند  دادگاییە 
ئەو  دەستی  بە  تەنانەت  یــان  دیبوو  ــا  دادگ

ئەشکەنجە کرابوون.
کوشتاری بەکۆمەڵی زیندانیانی سیاسی لە 
زیندانیی سیاسیی  هــەزاران  لەودا  کە  ئێران 
ــەری کـــۆمـــاری ئــیــســالمــی کــۆمــەڵــکــوژ  ــ دژبـ
ڕووداو  گرینگترین  لە  یەکێک  کــران،خــۆی 
گەورەترین  لــە  یەکێک  کــاتــدا  هــەمــان  لــە  و 
کە  ئێرانە  ئیسالمیی  کۆماری  جینایەتەکانی 
جەنگی  جینایەتی  بە  سوئێدیشدا  دادگای  لە 
ناوی هات. ئەم جینایەتە جەنگییە بە فەرمانی 
خومەینی و بە سەرپەرستیی تیمێک بەڕێوە 
بااڵی  بەرپرسانی  لە  هەموویان  کە  چــوو 
ئیبراهیم  لـــەوان  یــەک  و  ــوون  ب حکوومەت 
بۆیە  ئێرانە.  ئێستای  سەرکۆماری  ڕەئیسی 
لە  یەکێک  کێشانی  و  دادگایە  ئەم  پێکهاتنی 
دادگــا  بـــەردەم  بۆ   ٦٧ هاوینی  تاوانبارانی 
ــان  ــ ڕووداوەک گرینگترین  لــە  یەکێک  خــۆی 
ئوپۆزیسیۆنی  بۆ  ــەورە  گ دەسکەوتێکی  و 
دادگـــای  پــاش  لــە  کــە  ئیسالمییە  کــۆمــاری 
بەرپرسانی  دیکەش  جارێکی  بۆ  میکۆنۆس 
کۆماری ئیسالمیی تێدا بە سزا دەگەیەندرێن 
مایەی  بــووەتــە  زۆر  ڕادەیــەکــی  بە  ئەمە  و 
ئەو  بەتایبەتی  و  ئێران  خەڵکی  خۆشحاڵیی 
بە  ســاڵــەدا  لــەو  ئازیزانیان  کە  بنەمااڵنەی 
ئیسالمی  کۆماری  ئینسان کوژەکانی  دەستی 

کە  ڕایگەیاند  بیکن  فــری  ئاپریل  ســەرەتــای 
بازرگانییان  کۆنفرانسێکی  واڵتــە  دوو  ئەو 
خۆبواردن  بۆ  هەوڵەکانیان  "تا  برد  بەڕێوە 
چڕ  یەکگرتووەکان  ــە  واڵت ئابلۆقەکانی  لــە 
مۆسکۆ  کۆنفرانسەکە  خانەخوێی  بکەنەوە." 
پێشەسازیی  ــدی  ــاوەن ن  ٧٠ ــەوێــدا  ل و  ــوو  ب
بەشدار  ناوەندی ڕووسیەیی  ئێرانی و ٣٠٠ 
کە  گــوتــی  ئــێــرانــی  سیاسەتوانێکی  بـــوون. 
واڵتــەکــان چـــاوەڕوانـــی "گــەشــەی بــەرچــاو 
کاتەکەی  دووقۆڵیەکانیانن."  پێوەندییە  لە 
پێ  ئاماژەی  بیکن  وەک  نییە.  هەڵکەوت  بە 
واڵتــە  دوو  ئــەو  بــازرگــانــی  پێوەندیی  ــرد،  ک
بەڕێوەبەرایەتیی  خۆئامادەکردنی  ــەڵ  دەگ
ئێران،  لەسەر  ئابلۆقە"  "البــردنــی  بۆ  بایدن 
پەرە دەستێنێ، کە دەبێتە هۆی "ڕەخساندنی 
دەرفەت بۆ مۆسکۆ تا لە ئێران وەک ئامرازێک 
بۆ سووک کردنی زەختی نێونەتەوەیی کەڵک 

وەرگرێ."
ــز و مــاتــیــو زویــــب، لە  ــت ــۆوی ــارک دوب ــ م
ئــەوان  کە  نووسیان  ــدا  ــاڵ ژورن واڵ ستریت 

پوتین  کاتێكدا  لە  کە  بــڕوایــەن  ئــەو  لەسەر 
بـــــەرەوڕووی کــەڵــەکــەبــوونــی ئــابــلــۆقــان بۆ 
تەکنیکەکانی  ئێران  دەبێتەوە،  خــۆی  ســەر 
نایاساییە  داراییە  سیستەمە  دەربازکردنی 
فێری  ئابلۆقە  لە  دۆاڵرییەکەی  میلیار  چەند 

ڕووسیە بکات:
چۆن  بکات  موسکۆ  فێری  دەتوانێ  تاران 
ئەو دامەزراوە داراییە نایاساییە کۆپی بکات، 
دەاڵڵی  ببێتە  دەتوانێ  مەالیان  ڕێژیمی  یان 
مۆسکۆ و بەشێک لە داهاتی ئەو بازرگانییە 
بەڕێوەی  ڕووســیــە  جیات  لە  کە  نهێنییەی 
دەبات بۆخۆی هەڵگرێ. تێکەاڵویی پسپۆڕی 
نایاسایی  چاالکیی  لە  ئێرانی  و  ڕووسیەیی 
پێکهاتنی  هـــۆی  ببێتە  دەتـــوانـــێ  دارایـــــی، 
پەرەئەستێنی  ــەی  ــەڵ ڕای پێشکەوتووترین 
ئابلۆقەکانی  بێتوو  ئابلۆقە.  لە  خــۆبــواردن 

گیان و ژیانیان لێ ئەستێنرا. 
گشتیی  داوکـــاری  داوای  لەگەڵ  هاوکات 
بە  سوئێد  ــای  ــ دادگ گــوێــنــەدانــی  و  سوئێد 
ــاری ئــیــســالمــی و  ــۆمـ ــی کـ ــ ــان ــ ــردەوەک ــ دژک
لە  کــۆتــایــی  دەرچــوونــی حوکمی  ــەگــەری  ئ
کۆماری  قەزایی  دەزگــای  پوشپەڕدا،  مانگی 
ئەم  کۆتایی  تا  کە  ڕایگەیاندوە  ئیسالمییش 
مانگە ئەحمەدڕەزا جەاللی لە زیندانی ئێوین 
لە تاران لە سێدارە دەدا. ئەحمەد ڕەزا جەاللی 
سوئێدییە  ئێرانی_  لێکۆڵەرێکی  و  پزیشک 
لە  بانەمەڕی ساڵی ٩٥ دوای بەشداریی  کە 
تۆمەتی  بە  تاران،  لە  زانستی  کۆنفرانسێکی 
وەزارەتی  لەالیەن  ئیسرائیل  بۆ  جاسووسی 
و  کــرا  دەســتــبــەســەر  ــێــرانــەوە  ئ ئیتالعاتی 
و  تاکەکەسی  زیندانی  مانگ  چەندین  دوای 
بەسەردا  ئێعدامی  حوکمی  زۆر  شکەنجەی 
کەسانی  دەسبەسەرکردنی  هەڵبەت  سەپا. 
وەکوو جەاللی و لە ڕاستیدا بە بارمتەگرتنیان 
بە مەبەستی تایبەتی و بەرچەسپ لێدانیان بە 
تاوانی جاسووسی بۆ ئیسرائیل، ڕووداوێکی 
ئیسالمیدا  کۆماری  تەمەنی  لە  و  نییە  تــازە 
کە کۆماری  دەبینرێ  وێنەی هاوشێوە  زۆر 
ئیسالمی بۆ باجگیری و مەبەستەکانی خۆی 
ئەوە  بۆ  نموونە  تازەترین  دێنێ.  بەکاریان 
ئەنووشە  و  زاغــەری  نازەنین  ئازادکردنی 
بریتانیایی   – ئیرانی  کەسی  دوو  ئەنساری 

بــدەن،  لەکیس  خۆیان  کاریگەریی  خـــۆراوا 
بە  کۆتایی هێنان  بۆ  مۆسکۆ  ســەر  زەختی 
دیکەش  هەڕەشەی  و  ئۆکراین  داگیرکردنی 

لەنێو دەچێ.
لە ڕوانگەی ئابووری و سەربازییەوە، ئەو 
ڕێککەوتنە ڕێگا بۆ بازرگانییەکی پڕ سوودی 
مۆسکۆدا  و  تـــاران  لــەنــێــوان  چــەک وچــۆڵ 
وەبیرهێنانەوەیە  بــە  پێویست  دەکـــاتـــەوە. 
نــەتــەوە  ئــابــلــۆقــەی دەســـااڵنـــەی  کــە کاتێک 
کــۆتــایــی هــات،  ــە ٢٠٢٠  ل یــەکــگــرتــووەکــان 
بــەڕێــوەبــەرایــەتــیــی تـــرامـــپ دەســتــبــەجــێ 
ڕێژیمدا  ســەر  بە  هاوشێوەی  ئابلۆقەیەکی 
سەپاند. بەڕێوەبەرایەتیی بایدن نە دەیهەوێ 
ئەو ئابلۆقانەی ئەوپەڕی زەخت بسەپێنێ و 
وتووێژە  بکات.  جێبەجێیان  دەشیهەوێ  نە 
ــاژە بـــە ئــابــلــۆقــەی  ــامـ ــان ئـ ــەک ــی ــەی ــووک هــەن

چەک وچۆڵیش ناکەن.
لە مانگی مارچ، وتووێژەکانی ڤییەن لەبەر 
یەکگرتووەکان  لە واڵتە  داواکاریی ڕووسیە 
بازرگانیی  پارێزرانی  لە  زەمانەت  دانی  بۆ 
ئابلۆقە،  لە  ــاران  ت دەگــەڵ  کرێملین  ناوکیی 
دەرەوەی  کاروباری  وەزیری  وەستێندران. 
نەیدەویست  ــرۆڤ،  الڤ سێرگەئی  ڕووســیــە، 
بــازرگــانــی،  مــافــی  بــە  "زەرەر  ئــابــلــۆقــەکــان 
هاوکاری و وەبەرهێنانی ئازاد و هەمەالیەنەی 
ئێمە و هاوکاریی تەکنیکی-سەربازیی دەگەڵ 
کۆتاییدا  لــە  بگەیەنن."  ئیسالمی  دەوڵــەتــی 
ــردەوە کــە واڵتــە  ــ الڤــــرۆڤ پــشــتــڕاســتــی کـ
نووسراوە"ی  بە  "زەمانەتی  یەکگرتووەکان 
لە  شیاو  "پارێزگاریی  کە  ڕووسیە  ــە  داوەت
بۆ  پــالن  چاالکییەکانی  و  ــرۆژە  پ سەرجەم 
داڕێژراو" لە ڕێککەوتنەکەدا دەکات. )ئەوە لە 
لەمەڕ  ژاراوی  لێدوانی  پوتین  کە  کاتێک دایە 
کێشەی  لە  ناوکی  چەکی  لە  کەڵک وەرگرتن 

ئۆکراین دا دەدات.(
ڕاوێژکاری  نۆرۆنها،  گابرییەل  گوتەی  بە 
لە  ئێران  دۆسیەی  لەمەڕ  پێشوو  تەیبەتی 
وەزارەتی کاروباری دەرەوە، ئەو زەمانەتەی 
ــە یــەکــگــرتــووەکــان ڕێــگــا بــە ڕووســیــە  واڵتـ
میلیارد   ١٠ مامەڵەیەکی  تا  دەدا  ئێران  و 
ناویاندا  لە  دۆالریی ڕاگیراو جێبەجێ بکەن، 
ڕێککەوتن لەسەر دروست کردنی ڕێئاکتۆری 
ــەوە لــە نــاوەنــدی  مــەدەنــی لــەالیــەن ڕووســی
گوتی،  نۆرۆنها  بوشەهر.  لە  ناوکی  وزەی 
لە  کرد  لەسەر  وتووێژی  ڕووسیە  "ئــەوەی 
بۆ  ئابلۆقەیە  لە  تەواو  پارێزراویی  بنەڕەتدا 
ئەوەی بتوانێ ئەو مامەڵە ناوکیە ١٠ میلیارد 

دۆاڵرییە جێبەجێ بکات."
ڕووسیە هەر ئێستا کەڵک لە چەکی ئێرانی 
گاردیەن  وەردەگرێت.  ئۆکرایندا  کێشەی  لە 
باڵوی کردەوە کە ڕووسیە کەڵک لە تەقەمەنی 
لە  "کە  وەردەگــرێ  ڕەقەواڵەی سەربازی  و 

بە  ــاران  ت لە  لەوەپێش  ســاڵ  چەند  کە  بــوو 
دەسبەسەر  ئیسرائیل  بۆ  سیخوڕی  تۆمەتی 
کۆتاییدا  لە  زۆر  ئەزیەتی  و  ــازار  ئ پــاش  و 
میلیۆن  باجێکی ٥٣٠  بەرانبەر وەرگرتنی  لە 

دوالری لە بریتانیا ئازاد کران.
هەمان  لە  و  سەرنج  جێی  لێرەدا  ئــەوەی 
ــکــخــراوە  ــە ئـــەوەیـــە کـــە ڕێ ــەی ــن کـــاتـــدا ڕەخ
و  نێودەوڵەتییەکان  یاسا  و  نــێــودەوڵــەتــی 
لە  ئێستاش  هەتا  نێودەوڵەتی  دادی  دادگای 
بەرانبەر ئەو باجگیری و جینایەتانەی ئێراندا 
نەرمییان نواندوە، هەر ئەوەش بووتە هۆی 
بەرانبەر  لەو چەکە  بــەردەوام  ئێران  ئەوەی 
کەڵک  دیکەش  خەڵکی  و  خــۆی  خەڵکی  بە 
لە  سەرنج  جێی  دیکەی  خاڵێکی  وەربگرێ. 
وەک  کە  ئەوەیە  نووریدا  حەمیدی  قەزیەی 
دەردەکـــەوێ  تــاوانــبــارەدا  ئــەم  قسەکانی  لە 
نــووری  حەمیدی  دەکــا،  باسی  بەئاشکرا  و 
فەرمان  ســەرەتــای  لە  کە  بــووە  پاسدارێک 
هێزەکانی  هێرشی  و  خومەینی  فــتــوای  و 
کــورد  خەڵکی  ســەر  بــۆ  ئیسالمی  کــۆمــاری 
هاتۆتە کوردستان و لە ماوەی سااڵنی ١٣٥٩ 
تا ١٣٦١ لە کوردستان بووە و شەڕی خەڵکی 
کوردستانی کردوە، لە پاشان بردوویانەتەوە 
لــە زیندانی گــەوهــەردەشــت و  تـــاران و  بــۆ 
سپاردوە.  پێ  کاریان  دیکە  شوێنەکانی  لە 
کۆماری  هێزەکانی  دواتریش  و  سااڵنە  ئەو 

عێراقەوە ... بە یارمەتی میلیشیا عێراقییەکانی 
سەر بە ئێران و  خزمەتگوزاریی هەواڵگریی 
پرۆسە  ئەو  لە سەر  کە شارەزاییان  ناوچە 
لە  بریتین  ئــەوانــە  ــزراون".  ــ ــوێ ــ ڕاگ ــە،  هــەی
پــاســداران،  سوپای  تانکی  دژە  مووشەکی 
و  بــرازیــلــی  مــووشــەک هــاوێــژی  سیستەمی 

مووشەکی ٣٧٣ ی باوەڕی ئێران. 
لە الیەکی دیکەوە، ڕووسیە دەتوانێ سوود 
ببینێ. نۆرۆنها  ئێران  بە  لە فرۆشتنی چەک 
گوتی کە دوای هەڵگیرانی ئابلۆقەکان، ئێران 
دراوی دەرەکیی دەبێ تا بتوانێ مامەڵەکانی 
چەک وچۆڵ دەگەڵ ڕووسیە جێبەجێ بکات. 
ڕێککەوتنەکەدا،  بڕگەکانی  چوارچێوەی  "لە 
بە  ئاسایی  چەکی  ئـــازادە  ڕووســیــە  ئەمڕۆ 
ئۆکتۆبری  لــە  دەتــوانــێ  و  بفرۆشێ  ئــێــران 
ساڵی داهاتوو ڕا چەکی پێشکەوتووشی پێ 

بفرۆشێ."
کاتێکدا کە  لە  ناتوانی  "تۆ  نۆرۆنها گوتی، 
ئیزن بە ئێران دەدەی دەستی بە پاشەکەوتی 
کە  ڕابگات،  بەرچاو  گەلێک  بیانیی  دراوی 
چــەک ۆچــۆڵــی  پیشەسازیی  لــە  پشتگیریی 
خەریکی  بڵێی  هــاوکــات  دەکـــات،  ڕووســیــە 
ــە لە  جــەنــگ دژی ]شــەڕانــشــۆیــی[ ڕووســی

ئۆکراینی."
ئــــەوە بـــەڕوونـــی دیـــــارە کـــە ڕووســیــە 
وتووێژ بۆ بەرژەوەندییەکانی ئێران دەکات، 
لـــەو ڕێــکــکــەوتــنــەدا، بـــەرژەوەنـــدیـــی ئــێــران 
بەرژەوەندیی ڕووسیەیە. بەاڵم، ئەوە نەبۆتە 
لە  بــایــدن  بەڕێوەبەرایەتیی  سڵەمینەوەی 
تەنانەت  ڕێککەوتنێک،  بە  گەیشتن  بۆ  هەوڵ 

کاتێک کە بە زبری دژی پوتین دەدوێ.
لە مانگی مارچ، لە کۆشکی سپی پرسیار 
کرا کە ئاخۆ ئەوان ئامادەن دەگەڵ ڕووسیە 
بۆ  "ڕێگا  تا  بکەنەوە  دانوستان  بە  دەســت 
ئێران  ناوکی دەگەڵ  بە ڕێککەوتنی  گەیشتن 
خۆش بکەن"؟ وتەبێژی کۆشکی سپی، جێن 
نایهەوێ  "ڕووسیە  کە  دایە  وەاڵمی  پساکی 
و  ڕابگات"  ناوکی  چەکی  بە  دەستی  ئێران 
"ئێمە  گوتی،  پساکی  نامانهەوێ."  "ئێمەش 
بەرژەوەندیی  لە  کە  بڕوایەین  ئەو  لەسەر 
پێشەوە  بەرەو  ئەوە  کە  الیەکمانە  هــەردوو 

بچێ."
من لە نۆرۆنهام پرسی ئاخۆ کۆشکی سپی 
ڕێککەوتنێک  لەسەر  وتووێژ  دەتوانێ  چۆن 
بکات کە بە تایبەتی یارمەتی مۆسکۆ دەکات، 
باسی ئەوەش ناکەین کە دەڵێن بەرژەوەندیی 
پێی  ئەو  هاوبەشمان دەگەڵ ڕووسیە هەیە. 
هیوادارن  و  دەڵێن  شتە  ئەو  ــەوان  "ئ گوتم، 
هیچ کەس بەوە نەزانێ و لێیان لەقاو نەدات، 
پشت  فاکتەرەکانی  لە  هیچ کام  لەگەڵ  ئــەوە 

شانۆکە یەک ناگرێتەوە." 

وەک  کــەســانــی  ڕێــگــەی  لــە  هــەر  ئیسالمی 
لە کوردستان دەیان و  حەمیدی نوورییەوە 
سەدان تاوانی دژە مرۆییان بە دژی خەڵکی 
بە  کوشتنی  و  ئێعدام  لە  هــەر  کوردستان، 
کۆمەڵەوە بگرە تا کۆچی زۆرەملێ و سووتان 
و وێرانکردنی ئاواییەکانی کوردستان ئەنجام 
لەو  لە ڕاستیدا حەمید نووری یەکێک  داوە. 
سەبارەت  ئیسالمی  کۆماری  تاوانبارانەی 
و  کوردستانە  لە  مرۆیی  دژە  جینایەتی  بە 
ئاکامی  بە  کوردستانیش  خەڵکی  بێگومان 
بــەاڵم  خۆشحاڵن  سوئێد  ــای  دادگـ حوکمی 
هەتا  میکۆنۆس  دادگــای  لە  جگە  بــەداخــەوە 
ئێستا هیچ جینایەتکارێکی ڕژیم لە هیچ کوێ 
جینایەتانە  ئەو  لەسەر  دادگایەک  هیچ  لە  و 
داگایی نەکراون. ئەڵبەتە خاڵی جیددی و جێی 
کوردستانیش  بزووتنەوەی  سەر  لە  ڕەخنە 
کۆماری  جینایەتێکی  هیچ  ئێستا  تا  ئەوەیە 
نەکراوە  بەڵگەمەند  کوردستان  لە  ئیسالمی 
ئەو  بەڵگەمەندکردنی  بۆ  ناوەندێکیش  هیچ 
و  نییە  بــوونــی  کــوردســتــان  لــە  جینایاتانە 
دادگاش لە هەر واڵت و ڕێکخراوێکیش بێ، 
هیچ  و  کــەس  هیچ  بــۆ  دەســت  بەڵگە  بەبێ 

کەیسێک نابا.

و: کەماڵ حەسەن پوور

مەنسوور مروەتی
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)بەیاننامەی یەکیەتیی نەتەوەیی خوێندکارانی کورد بە بۆنەی 
١٢ی بانەمەڕ، ڕۆژی خوێندکاری کورد(

٥٥ ساڵ پێش لە ئێستا قۆناغێکی گرینگی مێژوویی و وه رچه رخانێك 
هاتە  ئێران  لە  کــورد  ڕزگاریخوازی  و  ئازادیخواز  بزووتنه وه ی  له  
ئاراوە. لە بانەمەڕی ساڵی ١٣٤٦ی هەتاویدا، چەخماغەی ڕاپەڕینێکی 
چەکداری بە دژی ڕێژیمی پاشایەتی لێ  درا و جوواڵنەوەیەک هاتە 
و  کــورد  بزووتنەوەی  بە  خەباتگێڕانەی  نوێی  گیانێکی  کە  ئــاراوە 

تێکۆشەرانی حیزبی دێموکراتی کوردستان  بەخشی.
ڕاپەڕینی چەکدارانەی ساڵەکانی ٤٦-٤٧ی هەتاوی، سەرەڕای کورتیی 
سنوورداربوونی  و  هەروەها  و،  خایاند  مانگی   ١٨ تەنیا  کە  تەمەنی 
جوگرافیاکەی، بە قوناخێکی گرینگ و شوێندانەر لە مێژووی حیزبی 
دێموکرات دێتە ئەژمار. لەگەڵ ئەوەی کە بەشی زۆری ڕێبەرانی ئەم 
جواڵنەوەیە گیانیان پێشکەشی خاک و خەڵی کوردستان کرد، بەاڵم 
کاریگەرییەکانی ئەو جوواڵنەوەیە تا ئێستاش لەسەر بیر و ئەندێشە و 

ئیرادەی خەباتکارانی سیاسیی کورد بەردەوامە.
لە دەیەی ٤٠ی هەتاویدا خوێندکارانی کورد لە زانکۆکانی ئێران بە 
دامەزراند.  کوردیان  خوێندکارانی  یەکیەتیی  تاران،  زانکۆی  تایبەتی 
هەر لەو سەردەمەدا بە هاتنەئارای بیری ئازادیخوازی و دادپەروەری، 
گەالن  وشیاریی  بەهۆی  نەتەوەییەکان  و  کۆمەاڵیەتی  بزووتنەوە 
سەریان هەڵدا کە بەهۆی ئەم شەپۆلە فکریانە و هەروەها بارودۆخی 
جوواڵنەوەی کورد لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان و تێکۆشەرانی حیزبی 
دێموکراتی کوردستان لەژێر کاریگەریی هەڵوێستی شۆڕشی کورد لە 
باشووری کوردستان ڕاپەڕینی چەکدارانەی تێکۆشەرانی دێموکرات 

لە ساڵەکانی ٤٦ و ٤٧ هەتاوی لە چیاکانی کوردستان سەری هەڵدا.
شەریف زادە  سمایل  جوواڵنەوەیەدا  ئەم  فکریی  ڕێبەرانی  لەنێو 
بەشداریی کاک سمایل شەریف زادە  و  بــەرزە. ڕۆڵ  و  دیار  ناوێکی 
هاوسەنگەرانی  لەگەڵ  هاوشان  خەباتەدا  لەم  خوێندکارێک  وەکــوو 
دیکەی دا مانا و پێناسەیەکی گرینگی بەم قۆناغە لە مێژووی خەباتی 
گەلەکەمان بەخشی و بۆ نەوەکانی دوای خۆیان بوون بە سیمبول و 

ئیلهام ده ری خەبات و تێکۆشان.
لە  کورد  بزووتنەوەی  ڕزگاریخوازانەی  و  نەتەوەخوازی  خەباتی 
قۆناغە جیاجیاکانی خۆیدا لە هەبوونی توێژی خوێندەوار و ڕووناکبیر 
بێبەش نەبووە و لە زۆربەی شۆڕشەکاندا ڕۆڵیان هەبووە و ئااڵهەڵگری 
بیر و باوەڕە باوەکانی سەردەمی خۆیان بوون کە شەهیدان؛ سمایلی 
و  خوێندکار  ســەدان  و  شەرەفکەندی  د.  قاسملوو،  د.  شەریف زادە، 
کاریگەرترینیان  لە  دێموکراتدا  حیزبی  ڕیزەکانی  لە  تر  ڕووناکبیری 

بوون.
ساڵرۆژی شەهیدبوونی  و  کورد   خوێندکاری  ڕۆژی  لە  کە  ئێستا 
کاک سمایل شەریف زادەدا لە دەوری یەک کۆبووینەتەوە، لە ئێران و 
کوردستانی ژێر دەسەاڵتی کۆماری ئیسالمیدا ڕۆژ نییە خوێندکاران 
و الوان بە بیانووی جۆراوجۆر گوشاریان نەخرێتە سەر، ڕەوانەی 
ڕۆژانــە  نەکرێن.  بێبەش  خوێندن  مافی  لە  و  نەکرێن  بەندیخانەکان 
شاهدین و دەبینین کە مامۆستایان و خوێندکاران دژ بە دەسەاڵتی 
نــاڕەزایــەتــی  ئــێــران  ئیسالمی  کــۆمــاری  سەرکوتکەری  و  ســـەرەڕۆ 
سەنگەری  بە  کــردۆتــەوە  قوتابخانەکانیان  و  زانکۆ  و  دەردەبـــڕن 

بەرەنگاری و کۆڵنەدان.
نەتەوەی  یەکیەتیی  لە  کــورد  خوێندەوارانی  و  خوێندکاران  ئێمە 
خوێندکارانی کورد، وێڕای دووپات کردنەوەی پەیمان و بەڵێن لە گەڵ 
یادوبیرەوەریی کاک سمایل شەریف زادە، بە چاوی هیوا و هومێدەوە 
دەڕوانینە خەبات و تێکۆشانی خوێندکارانی کورد لە زانکۆکان و هەر 
لەم بۆنەدا، ساڵو دەنێرین بۆ ئیرادەی پۆاڵیینی مامۆستایان کورد لە 
شارەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان کە ئەمڕۆژانە یەکگرتووانە وێڕای 
داکۆکی لە مافە سینفییەکانی خۆیان، بەرانبەر بە پرسی نەتەوایەتیی 

نەتەوەکەشمان داکۆکیکار و لێبڕاون.
لە یادی ٥٤ ساڵەی شەهیدبوونی کاک سمایل شەریف زادە، سیمبولی 

خوێندکاری بەهەڵوێست و خاوەن ئیرادەی کورد دا:
ساڵو لە خوێندکارانی کورد لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان!

ساڵو لە مامۆستایانی بەهەڵوێست!
ساڵو لە یاد و ناوی شەهید سمایلی شەریف زادە! 

بەرز و پیرۆز بێت ڕۆژی خوێندکاری کورد!
 

یەکیەتیی نەتەوەیی خوێندکارانی کورد
١١ی بانەمەڕی ١٤٠١ی هەتاوی

توندوتیژی و بەرهەم هێنانەوەی لە کۆمەڵگەدا

لـــە ســــەردەمــــی ئــیــســتــادا کـــە ســـەردەمـــی 
ژیاندا،  بوارەکانی  هەموو  لە  مرۆڤە  پێشکەوتنی 
پاراستنی ژینگە و ژینگەپارێزی یەکێک لە بابەتە 
کۆمەڵگەی  تــەنــانــەت  و  کۆمەڵگە  گرینگەکانی 
سااڵنە  مێدیاکانەوە  بەرچاوی  بە  نێودەوڵەتییە. 
چەندین کۆڕ و کۆبوونەوە و کۆڕبەند لە ڕادەی 
واڵتان  ئاستی  لە  زانستی  و  سیاسیی  جیاوازی 
پاراستنی  گرینگیی  لەسەر  نێودەوڵەتییشدا  و 
و  سروشت پارێزی  هــەروەهــا  و  دەگیرێ  ژینگە 
زیندەوەرە  تۆرەمەی  تێداچوونی  لە  ڕێگەگرتن 
بەاڵم  جیهانداگرە.  بایەخێکی  جــۆراوجــۆرەکــان 
ئیسالمیدا  کــۆمــاری  دەســەاڵتــی  ژێــر  ئێرانی  لــە 
و  سیاسی  بابەتە  زۆربــەی  وەک  بابەتەش  ئــەو 
جۆرێکی  ترە  پــەروەردەیــیــەکــان  و  کۆمەاڵیەتی 
واتایە  بــەو  زۆرە.  توندوتیژییەکی  بە  ئاوێتە  و 
تێڕوانینی  و  هەڵە  سیاسەتی  سۆنگەی  لــە  کــە 
توندوتیژی،  فەرهەنگی  پەرەپێدانی  و  ئەمنییەتی 
بەرکەوتوە کە  ژینگەی واڵتیش گەلێک خەساری 

قەرەبووکردنەوەیان زۆر زەحمەتە.

کە  قیزەونانەی  دیمەنە  و  بابەت  لــەو  یەکیک 
بــاڵو دەبێتەوە  لــە ڕاگــەیــانــدنــەکــان  مــاوەبــەمــاوە 
ــازاریــی  ــاژەڵ ئ ــی مـــرۆڤ دەهــەژیــنــێ، ئ ــژدان و وی
ئەو  جــۆراوجــۆرەکــانــی  نــاوچــە  لــە  هەمەچەشنە 
واڵتەدا. دیاردەی ئاژەڵ ئازاری لە ئێرانی بندەستی 
کۆماری ئیسالمیدا لە حاڵێکدا پەرە دەستێنێ، کە  
ئەم دیاردەیە لە زۆربەی واڵتانی دنیادا بە تاوان 
داندراوە و سزای قورسیش بۆ کەس یا کەسانی 
نیزامی  لــە  ــەاڵم  ب ــراوە.  کـ دەستنیشان  تــاوانــبــار 
قانووندا  لە  نەک  بابەتە  ئەو  ئیسالمیدا  کۆماری 
هیچ  بگرە  سەر،  نەخراوەتە  تیشکی  تــاوان  وەک 
ئەو  بەرەنگاری  کە  نابینین  ئەوتۆش  هەوڵێکی 
ئــەوە  بــێــتــەوە.  قــێــزەونــە  و  ناسروشتی  دیـــاردە 
و  زانست  سەلماندنی  بەپێی  کە  حاڵێک دایە  لە 
و  ــاژەڵ  ئ کە  دەزانــیــن  مرۆیی  ژیانی  ئەزموونی 
ژینگەکەمان  و  سروشت  لە  بەشێک  زیندەوەران 
نیزامی  لە  هاوسەنگی  ڕاگرتنی  لە  و  دێنن  پێک 
سروشتیدا ڕۆڵی گرینگ و چارەنووسسازیشیان 
لەنێوبردنیان  و  ئازار  و  ئەزیەت  هەربۆیە  هەیە؛ 
ژینگەی  بە  قەرەبوونەکراوە  زیانێکی  ڕاستەخۆ 

مرۆڤ دەگەیەنێ. 
ئەو توندوتیژی و ئەزیەت و ئازاردانی ئاژەاڵن 
لە  ڕەگی  لێکۆڵینەوەکان  هەموو  بەپێی  ئێران  لە 
کولتوور و جۆری ئیدارە و بەڕێوەبردنی کۆمەڵگە 
واڵتدا  لە  دەســەاڵتــدار  سیاسیی  نیزامی  لەالیەن 
گەالنی  شۆڕشی  سەرکەوتنی  دوای  داکــوتــاوە. 
کە  پاڵەویدا  پاشایەتیی  ڕێژیمی  ســەر  بە  ئێران 
کەوتەوە،  لێ  ئیسالمیی  کۆماری  هاتنەسەرکاری 
سیاسەتی سەرکوت و توندوتیژیی دەسەاڵت دژی 
سەرەکیی  شوناسی  و  پێناسە  بە  بوو  جیابیران 

ئەو نیزامە. لە ماوەی ٤٣ ساڵی ڕابردوودا ڕێژیم 
لە دوو ڕەهــەنــدەوە لــەو بـــوارەدا کــاری کــردوە. 
لە  توندوتیژی  داوە  هەوڵی  سیستماتیک  یەکەم، 
ببێتە  کە  جێیە  ئــەو  تا  بــدا  پێ  بــرەو  کۆمەڵگەدا 
هەناوی  نێو  بیباتە  و  زاڵ  کولتووری  لە  بەشێک 
وێژمانی  ــەم،  ــ دووه بــنــەمــاڵــەکــانــەوە.  و  کــۆمــەڵ 
دەرەوەی  بۆ  ئیسالمی  شۆرشی  هەناردەکردنی 
ســنــوورەکــانــی ئــێــران و هــەوڵــی بـــەکـــردەوە بۆ 
جێبەجێ کردنی ئەو سیاسەتە کە دەستێوەردان و 
قەیرانخوڵقێنی لە واڵتانی ناوچە و دراوسێیدا لێ 
کەوتۆتەوە. پشتیوانی لە گرووپە تێرۆریستییەکان 
لەو  یەک  کولتوورەکەی  و  ڕۆژاوا  دژایەتیی  و 
زۆر  لە  ئیسالمی  کــۆمــاری  کە  ــووە  ب هۆکارانە 
بواردا بکەوێتە ژێر گوشار و سزای ئابووری و، 
ئەو سزا ئابوورییانەش کە خەڵکی واڵت دەبێ باج 
و تێچووەکەی بدەن؛ خۆی یەکێک لە هۆکارەکانی 
لە  توندوتیژییە  بــنــچ داکــوتــانــی  و  ــدان  ســەرهــەڵ

کۆمەڵگەدا.
ــراوە کــە ســفــرەی پــڕ تەبایی  لــە کــۆنــەوە گــوت

پێ  هەستی  و  دەبیستین  و  دەبینین  خــێــزانــە. 
بواری  لە  ئێران  خەڵکی  ئێستادا  لە  کە  دەکەین 
تەنگانەدان  لە  ژیانەوە چەندە  بژیوی  دابینکردنی 
و ئەو کیشە و ئارێشانە زۆر جاران دەبنە هۆی 
لێک هەڵوەشانی بنەماڵە، یا خوڵقانی توندوتیژی لە 
خێزاندا تا ئەو ئاستەی کە هەژاری و دەسکورتی 
بگاتە جێگەیەک کە بەکۆمەڵ خۆیان بکوژن. بەپێی 
لە  ئێران  قانوونیی  پزیشکی  ڕێکخراوی  ئاماری 
ساڵی ١٤٠٠ی هەتاویدا ٦٠٠ هەزار کەس لە ئێران 
بەهۆی شەڕ و پێک هەڵپڕژان سەردانی ناوەندەکانی 
ئەو  ئامارە  ئــەو  و  کــردوە  قانوونییان  پزیشکی 
توندوتیژییانە  و  پێک هەڵپڕژان  و  شەڕ  لە  بەشە 
ناگرێتە خۆی کە بەهۆی دوورەدەستی، بنەماڵەیی 
و عەشیرەیی، الیەنەکان سەردانی ئەو ناوەندانیان 
ــی  ــداران نـــەکـــردوە. بــۆیــە تــونــدوتــیــژیــی دەســەاڵت
کـــۆمـــاری ئــیــســالمــی لــە بـــوارەکـــانـــی ســیــاســی، 
ئەمنییەتی و ئابووری دەرحەق بە گەالنی ئێران، 
خوڵقێنەری توندوتیژیی تاکەکان لەنێو کۆمەڵگە و 
جاریش  زۆر  مخابن  کەوتۆتەوە.  لێ  بنەماڵەشی 
ئەو توندوتیژیانە لە بازنەی مرۆڤەکان تێ دەپەڕێ 
و دەبــنــە هــۆی ئــەزیــەت و ئــازاردانــی ئـــاژەڵ و 
گیانلەبەران، واتە کەسی توندئاژۆ و بەگێرەوکێشە 
بە  خــۆی  تــوورەیــی  و  ڕق  نەبوو  ڕێگای  ئەگەر 
سەر بەرانبەرەکەیدا بەتاڵ بکا، ڕقەکەی بە سەر 
کەرەستە و کەلوپەلی دەوروبەریدا دەڕێژێ و خۆ 
گیانلەبەری  ئاژەڵ و  نەبوو هروژمی  ئەگەر هەر 

بێ زمان و بێ دەسەاڵت دەدا. 
نــیــزامــی ســیــاســی و پـــەروەردەیـــی کــۆمــاری 
لە  وای  ڕابــــردوودا  دەیـــەی  چــوار  لــە  ئیسالمی 
لە  ــەوەی  ئ جیگای  بە  ــردوە  ک ئێران  کۆمەڵگەی 

قوتابخانە و پۆلەکانی خوێندندا وانەی مرۆڤدۆستی 
و خۆشەویستی فێری مندااڵن بکرێ، تۆوی شەڕ 
و دوژمنکاری و دووبەرەکییان لە دڵ و دەروون 
پەروەردەیە  شێوە  ئەو  و  دەچێنن  مێشکیاندا  و 
زۆر سروشتییە کە مرۆڤی تووڕە و شەرەئەنگێز 
بیانوویەک  بە هەر  بەرهەم دەهێنێ. مرۆڤێک کە 
هەڵدەچێ و بە دەوروبەری خۆی هەڵدەپرژێ و 
گیانی  بەردەبێتە  نەکەوت  دەســت  هیچی  ئەگەر 
ئەو  کە  بکاتەوە  لــەوە  بیر  ــەوەی  ئ بێ  ئـــاژەاڵن؛ 
ئاژەڵە گیاندارە و سروشت مافی ژیانی پێ داوە 
هیچ  ڕێگەپێدراو،  و  قانوونی  ڕێوشوێنی  بەبێ  و 
کەس و الیەنێک مافی ئەوەی نییە ئازاری بدا و 
لە  کە  خۆی  لەجێی  ئــەوەش  بستێنێ.  لێ  گیانی 
خووی  کە  کەسانێک  دەروونناسانەوە  ڕوانگەی 
ئــاکــارەی  ــەو کــار و  ب ــیــان هەیە و  ــازاری ــاژەڵ ئ ئ
ڕق وتــووڕەیــی خۆیانی  و  دەبــن  دڵخۆش  خۆیان 
هەیە  دەروونــیــیــان  نەخۆشیی  دادەمرکێنن،  پێ 
ئێرانی  لە  کەسانەش  ئەو  ژمــارەی  بەداخەوە  و 
ئێستادا لە سۆنگەی سیاسەتەکانی ڕێژیمەوە کەم 

نین.
کۆمەڵگەی  پێگەی  ســەرنــجــڕاکــێــش  خاڵێکی 
کوردستان  ڕۆژهەاڵتی  باسەدا.  لەو  کوردستانە 
هـــەروەک چــۆن هــەر لــە ســەرەتــاوە بــە ژیریی 
هێڵی  "نــا"یــەکــەی  دەنــگــی  بــە  و  خــۆی  سیاسیی 
فیکری و سیاسیی خۆی لە ڕێژیمی ئیسالمی جیا 
کردەوە؛ لە هەموو ماوەی تەمەنی ئەو ڕێژیمەدا 
لە  بــەرگــری  بۆ  توندوتیژ  بەربەرەکانییەکی  لە 
شوناسی نەتەوەیی و کولتوور و فەرهەنگی خۆی 
و  کۆمەڵگە  کولتووریی  کارکردی  هاوکات  بووە. 
ڕێکخراوە  و  سیاسییەکان  حیزبە  شوێندانەریی 
جــیــاوازی  جۆرێکی  کــوردســتــان  مەدەنییەکانی 
لە  ــاراوە.  ئـ هێناوەتە  بارهێنان  و  پـــەروەردە  لە 
کوشتنەوە،  نیسبەت  بە  ڕوانگەکان  کوردستان 
بــەنــدکــران و ڕاوکـــردنـــی ئـــاژەڵ و بــاڵــنــدەکــان، 
پاراستنی ژینگە و ژینەوەران لە چاو ناوچەکانی 
کورد  مرۆڤی  کە  جیاوازە  ئەوەندە  ئێران  دیکەی 
ئامادەیە بۆ دامرکاندنی سووتمانی دارستانەکان، 
ڕزگارکردنی گیانلەبەران لە فەوتان و تێداچوون 
زۆرن  چ  نموونەش  بۆ  و  دابنێ  خۆیشی  گیانی 
"ڕەحمەت  کۆنەپۆشی"،  "ئومید  "شەریف باجوەر"، 

حەکیمی نیا" و "محەممەد پەژووهی"یەکان... .
دروست بوونی دوو جۆرە فەرهەنگ و ڕوانگەی 
جیاواز لەمەڕ ژینگە و ژینگەپارێزی لە جوغرافیای 
ئێران لە حالێک دایە کە ماوەی ٤٣ ساڵە سیستمی 
کۆماری ئیسالمیی ئێران سەرکوتی جوواڵنەوەی 
و  دژایەتی  لە  و  دەکا  کورد  گەلی  مافخوازانەی 
دەستی  هیچ کات  بزووتنەوەیەدا  ئەو  دژمنایەتیی 
لە تێکدان و فەوتاندن و زیان پێگەیاندنی ژێنگەی 
کراوە  بۆی  ئەوەندەی  و  نەپاراستوە  کوردستان 
کۆماری  ڕاستە  کردوویەتی.  دژمنایەتییەدا  لەو 
بە  دەرحــەق  هاتوە  دەستی  لە  ئــەوەی  ئیسالمی 
کۆمەڵگەی کورد و ژینگەی کوردستان کردوویەتی 
و سەرەڕای داخوازی و بەدواداچوونی زۆر کەس 
بەرامبەر پرسی کورد و  لە  قەت خۆی  و الیەن 
جوغرافیای سروشتیی کوردستاندا بە بەرپرسیار 
نەزانیوە، بەاڵم بە خۆشییەوە کوردستان کولتوور 
ــە بــاشــتــریــن شێوە  و جــیــاوازیــیــەکــانــی خـــۆی ب
پاراستوە و هەبوون و چاالکیی دەیان ڕێکخراوی 
ئەو جیاوازییانە  ژینگەپارێزیی چاالک  و  مەدەنی 

بەباشی دەسەلمێنن.
دژایەتیی  و  ئاسیمیلە  سیاسەتی  دەرەوەی  لە 
کۆماری ئیسالمی لەگەڵ ژین و ژیار و ژینگەی 
کۆماری  سیاسەتەکانی  و  ڕەفتار  بــەاڵم  کــورد، 
بە  و  سروشتە  قانوونەکانی  ژێرپێنانی  ئیسالمی 
زانست و ئەزموونی سەردەمیش دەرکەوتوە کە 
دواجــاردا  لە  سروشت  قانوونەکانی  ژێرپێنانی 
هەر بە زیانی کۆمەڵگەی مرۆیی دەشکێتەوە، واتا 
ئــەوەی زیانی زۆرتــری بەر دەکــەوێ هەر ژیان 
حاڵەتدا  هــەر  لە  بۆیە  مرۆڤەکانە.  ئاسایشی  و 
ئەوە ئەرکە لەسەر هەموو دەوڵەت و واڵتان –بە 
ئێران و کۆماری ئیسالمیشەوە- کە بە داڕشتنی 
جێبەجێ کردنیان  و  ژینگەپارێزی  قانوونەکانی 
و  بگونجێنن  جیهانییەکان  پێوەرە  لەگەڵ  خۆیان 
پەروەردەی کۆمەڵگە و تاکەکان لەسەر ڕێزدانان 
بۆ ئەو بایەخانە لە سەرووی هەموو شتێک دابنێن.

ڕێبەرانی جوواڵنەوەی 46-4٧
سیمبول و ئیلهام ده ری 

خەبات و تێکۆشان

عومەر باڵەکی

بە  و  ژیریی سیاسیی خۆی  بە  لە سەرەتاوە  ڕۆژهەاڵتی کوردستان هەروەک چۆن هەر 
دەنگی "نا"یەکەی هێڵی فیکری و سیاسیی خۆی لە ڕێژیمی ئیسالمی جیا کردەوە؛ لە هەموو 
ماوەی تەمەنی ئەو ڕێژیمەدا لە بەربەرەکانییەکی توندوتیژ بۆ بەرگری لە شوناسی نەتەوەیی 
شوێندانەریی  و  کۆمەڵگە  کولتووریی  کارکردی  هاوکات  بووە.  فەرهەنگی خۆی  و  کولتوور  و 
پەروەردە  لە  جیاوازی  جۆرێکی  کوردستان  مەدەنییەکانی  ڕێکخراوە  و  سیاسییەکان  حیزبە 
و  بەندکران  کوشتنەوە،  نیسبەت  بە  ڕوانگەکان  کوردستان  لە  ئاراوە.  هێناوەتە  بارهێنان  و 
ڕاوکردنی ئاژەڵ و باڵندەکان، پاراستنی ژینگە و ژینەوەران لە چاو ناوچەکانی دیکەی ئێران 
ئەوەندە جیاوازە کە مرۆڤی کورد ئامادەیە بۆ دامرکاندنی سووتمانی دارستانەکان، ڕزگارکردنی 

گیانلەبەران لە فەوتان و تێداچوون گیانی خۆیشی دابنێ
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"محێدین مەالئیبڕاهیمی" تەمەن ٤٤ ساڵ، خێزاندار و خەڵکی گوندی 
ئاڵکاوێی سەر بە شاری شنۆ یەک لە زیندانییانی سیاسیی کوردە کە 

لەئێستادا لە زیندانی ناوەندی شاری ورمێ بەند کراوە.
لەگەڵ  هەتاوی  ١٣٩٦ی  ساڵی  خەزەڵوەری  ١٣ی  ڕۆژی  محێدین 
پۆلێک لە کۆڵبەرانی دیکەی هاوڕێی لە ناوچە سنوورییەکانی شاری 
شنۆ کەوتە بەر دەستڕێژی هێزێکی سپای پاسداران و سێ فیشەک 
بەر القی کەوت. محێدین بە برینداری دەستبەسەر و بۆ ماوەی دوو 
دواتر  و  ڕاگیرا  ورمێدا  شاری  نەخۆشخانەکانی  لە  یەکێک  لە  ڕۆژ 
مەبەستی  بە  و  کرا  شارە  ئەو  ئیتالعاتی  حیفازەت  گرتنگەی  بەڕێی 
دژبــەری  کــوردی"ـــی  حیزبێکی  "هاوکاری کردنی  تۆمەتی  بە  داننان 

کۆماری ئیسالمی خرایە ژێر ئەشکەنجەوە.
محێدین ڕۆژی ٢٩ی گەالوێژی ساڵی ١٣٩٧ی هەتاوی لە لقی دووی 
دادگای شۆڕشی ورمێ بە سەرۆکایەتیی قازی شێخ لو بەبێ هەبوونی 
پارێزەر بە تۆمەتی "بەغی لە ڕێگای هاوکاری کردن لەگەڵ حیزبێکی 
کوردی" و "شێواندی تەناهیی نەتەوەیی" دادگایی کرا و سزای ئێعدامی 
بەسەردا سەپا. ئەم حوکمە دواتر لە لقی ١٩ ی دیوانی بەرزی واڵتدا 
نێونەتەوەیی  لێبوردنی  ڕێکخراوی  کرایەوە.  پشتڕاست  خۆی  وەک 
ڕۆژی ١٤ ڕەزبەری ساڵی ١٣٩٩ لە بەیاننامەیەکدا داوای لە دەزگای 
دادی کۆماری ئیسالمی ئێران کرد کە پێداچوونەوەیەکی دادپەروەرانە 

بە حوکمی "محێدین مەال ئیبڕاهیمی"دا بکا.
بەهۆی  جار  چەند  ڕابـــردوودا  ساڵی  دوو  لە  ئیبراهیمی  محێدین 
پێڕانەگەیشتنی پزیشکی و هەروەها پێشێل کرانی مافەکانی لە زینداندا 

مانی لە خواردن گرتوە.
شایانی باسە محێدین پێشتریش لە ساڵی ١٣٨٩ هەتاویدا دەستبەسەر 
و بە تۆمەتی الیەنگری "حیزبی دێموکرات" ماوەی ساڵێک و دوو مانگ 
زیندانیی کێشابوو. هەروەها لە ساڵی ١٣٩٦دا برایەکی محێدین بەناوی 
هێزە  دەستڕێژی  بەهۆی  بوو،  کۆڵبەر  هەر  ئەویش   کە  "نورەدین" 

چەکدارەکانی کۆماری ئیسالمی کوژراوە. 
***

ساڵی  کە  کوردە  دیکەی  سیاسیی  زیندانییەکی  ڕەزایــی  هووشنگ 
هەمەدان  پارێزگای  بە  سەر  نەهاوەندی  شاری  لە  هەتاوی  ١٣٦٤ی 
١٣٨٩ی  ساڵی  جــۆزەردانــی  ٢٩ی  ڕۆژی  هووشەنگ  بــووە.  لەدایک 
ڕێژیمەوە  ئەمنیەتییەکانی  ناوەندە  لەالیەن  تاران  شاری  لە  هەتاوی 
دەسبەسەر و لە بەندی ٢٠٩ وەزارتی ئیتالعاتدا بۆ ماوەی ٦ مانگ لە 

ژووری تاکەکەسیدا زیندانی و ئەشکەنجە کرا.
دادگای شۆڕشی  لقی ٢٨ی  لە  هەتاوی  هووشەنگ ساڵی ١٣٩٠ی 
شاری تاران بە سەرۆکایەتیی قازی موقیسە بەبێ هەبوونی پارێزەری 
و  کۆمەڵە"  لەگەڵ  "هــاوکــاری  بەهۆی  "موحاربە"   بەتۆمەتی  خــۆی 
"هەڵگرتنی  و   "١٣٨٨ ساڵی  ناڕەزایەتیی  کۆبوونەوەی  لە  "بەشداری 
چەک و چوونەدەرێی نایاسایی لە واڵت" بە ١٠ ساڵ زیندان و ئێعدام 
بەڕێی زیندانی  بانەمەڕ ساڵی ١٣٩١  ئەو ڕۆژی ١ی  مەحکووم کرا. 
ڕەجایی شاری کەرەج و لە ڕێکەوتی ٦ی پووشپەر دیسان ڕەوانەی 
بەندی ٢٠٩ کرایەوە. هەروەها بۆ جاری دوویەم دیسان بۆ ماوەی ٦ 
مانگ لە ژووری تاکەکەسی خرایەوە ژێر ئەشکنجە و لێپرسینەوە و 
تۆمەتی کوشتنی "عەلی محەممەدی"، زانایەکی ئەتۆمیی درایە پاڵ کە 

دواتر لەو تۆمەتە بێبەری کرا. 
داوای پێداچوونەوەی هووشەنگ بە حوکمەکەی لە ساڵی ١٣٩٦ لە 
لقی ٢٨ی دادگای شۆڕشی تاراندا تاوتوێ کرا و دواجار ساڵی ١٣٩٨ 
سزای ئێعدامی لەسەر هەڵگیرا، بەاڵم تۆمەتی "بەغی"، "هەڵگرتنی چەک" 
و هەروەها "چوونەدەرێی نایاسایی بۆ دەرەوی واڵت"ی لەسەر ساغ 
کرایەوە و لەو سۆنگەیەوە سەرجەم بە ٢٥ ساڵ زیندان مەحکووم کرا.

هووشەنگ لە ماوەی ١٢ ساڵ بەندکرانیدا لە مافی مەرەخسی بێبەش 
قەندی  نەخۆشیی  پزیشکی  پێڕانەگەیشتنی  بەهۆی  هەروەها  و  بووە 
دۆخی  بە  ناڕەزایەتیی  جار  چەند  بەندکرانیدا  ماوەی  لە  ئەو  گرتوە. 
ڕاگیران و بەندکرانی دەربڕیوە و مانی لە خواردن گرتوە )دواجار ٢٢ 
خاکەلێوەی ئەمساڵ( و هەر ئێستا کە ئەو دێڕانەی لەسەر دەنووسرێ 

خراوەتە سللولی ئینفڕادییەوە. 

ئا: دیاکۆ دانا

محێدین مەالئیبڕاهیمی

هووشەنگ ڕەزایی

زمان، گوتار و نەتەوە

تاقانەی  و  نـــاوازە  خەسڵەتی  وەكـــوو  زمـــان، 
خەسڵەتی  گرینگترین  بڵێین  دەكــرێ  ئادەمیزاد، 
ئەو بوونەوەرەیە. تایبەتمەندییەك، كە توانیویەتی 
ــژێ  ــان داڕێـ ــوەی ژیـ ــە ســۆنــگــەیــەوە، چــوارچــێ ل
ــی و  ــەت ــای ــرۆڤ و ســـەرلـــەبـــەری كـــەلـــەپـــووری م
لە  خۆی  ساڵەی  هــەزاران  ژیانی  ئەزموونەكانی 
چوارچێوەی زماندا ڕاگوێزێ و بیگەیەنێتە ئەمڕۆ 

و بە داهاتوویشی بسپێرێ.
زمــان  گرینگیی  لــەســەر  باتنی  ڕەزا  محەمەد 
پرۆسەی  كاریگەری  ئامرازی  تاقە  زمــان  دەڵــێ: 
لە  پێوەندییەك  هیچ  ــان  زم بەبێ  پـــەروەردەیـــە. 
نابێ و بەبێ  تاكەكانی كۆمەڵگەدا دروست  نێوان 
و  ئـــاراوە  نایەتە  پــەروەردەیــەك  هیچ  پێوەندی، 
بەبێ پەروەردەش ناتوانین میرات و كەلەپوور و 
كولتووری و شارستانییەتی مرۆییمان بۆ نەوەكانی 
ــارێــزەری  ــان، پ ــوو زمـ ــەواب ــر ڕاگــوێــزیــن. ك دواتـ
كەلەپوور و كولتوور و شارستانییەت و مێژووە، 
كە سەرجەمی ئەوانە، ناسنامەی میللەتیان لێ پێك 
داگیركردنی  لەگەڵ  داگیركەر،  هەربۆیەشە  دێ. 
بندەست  گەلی  زمانی  ئەگەر  دەدا،  هەوڵ  واڵتێك 
هێژموونیی  ژێر  لە  وردە  وردە  نەكا،  قەدەغەش 
لە  بكا،  سووكی  بیچەوسێنێتەوە،  خۆیدا  زمانی 
ڕەونەق و برەوی بخا و دواجار بیخەسێنێ و وای 
لێ بكا، تاكەكانی گەلی بندەست كەڵك وەرگرتن لە 
زمانەكەی خۆیان بە شەرم و شوورەیی بزانن و 
بە  سەردەست،  و  زاڵ  گەلی  زمانی  بەكارهێنانی 

نیشانەی پێشكەوتوویی و ڕووناكبیری دابنێن. 

زمانی  تەنیا  زگماك،  زمانی  كە  دەزانین  ئێمە 
قسەپێكردن نییە، زمانی دەربڕینی هەست و سۆز 
زمانی  زگماك،  زمانی  تاكەكانە.  ژیانی  زمانی  و 
و  بیركردنەوە  پــرۆســەی  و  مرۆڤەكانە  ڕۆحــی 
لێ  بیری  شتەی  ئــەو  بە  شكڵ پێدان  و  بیچم دان 
دەكەی و دواجار داڕشتنی لە چوارچێوەی ڕستەدا 

و دەربڕینەكەی لە ڕێگەی زمانەوەیە.
بەزمانی  كە  مــرۆڤ  سەلماندوویەتی،  زانست 
خۆی دەخوێنێ، خێراتر پرۆسەی وێنە و چەمك 
و دەستەواژە زەینی و عەینییەكان شی دەكاتەوە 
كەوابوو  دەكا.  دەر  لێ  و سەریان  دەگا  تێیان  و 
خوێندن بە زمانی زگمان، لە پرۆسەی فێربووندا 
لە  گرینگتر  ــەوەش  ل هەیە،  تایبەتی  گرینگییەكی 

پرۆسەی بنیاتنانی نەتەوەدا.
زمان وەك دەسنیشانكەری بەهاكان

ــوركــی یــان  ــارســی یـــان ت ــی ف ــان ــە زم ــۆ كــە ب ت
عــەرەبــی دەرس دەخــوێــنــی، چــەمــكــەكــان، بــاری 
واتایی و تەنانەت بەها و بایەخی واتایی چەمك و 
بەسەردا  گۆڕانیان  نەتەوەییەكانیشت  دەستەواژە 
دێ. تــۆ ســەیــر كــە لــە زمــانــی فــارســیــدا وشــەی 
نێو  لە  ئــەوە  دەخوێنیتەوە،  "ڕەزمــەنــدە-پــاســدار" 
میللەتی خۆیاندا باری واتایی بەرز و جوانی هەیە، 
بەاڵم لە نێو میللەتی تۆدا، ئەو بارە ماناییە ڕێك 
پێچەوانە دەبێتەوە. ئەوەی بۆ ئەو ڕەزمەندەیە و 
و  خوێنڕێژ  تۆدا  ئەدەبیاتەكەی  نێو  لە  پاسدارە، 
تاوانەكانی  جەنایەتكار و خوڵقێنەری جەنایەت و 
خۆت  زمانی  بە  كە  تۆ  بــەاڵم  تاڵە.  مێژوویەكی 
و  خەباتگێڕ  دەبنە  دەستەواژانە،  ئەو  دەخوێنی، 
پاشخانی  ڕووی  لە  كە  پێشمەرگە.  و  تێكۆشەر 
هزری و مێژووییەوە لە مێشكی منداڵ و گەورەی 

و  ــەرز  ب و  گرینگ  واتاییەكەیان  ــاری  ب كـــورددا 
پیرۆزە. 

پێناسەی تۆ، لە زمانی داگیركەردا
نــەتــەوەی  داگــیــركــەر، یــەكــەم شتێكی بــەســەر 
خۆیەتی.  زمانەكەی  دەسەپێنێ،  داگــیــركــراویــدا 
چونكە تۆ كە لە چوارچێوەی چەمك و بەهاكانی 
ڕاستەوخۆ  وردە  وردە  بووی،  پــەروەردە  ئەودا 
ئــەوەوە؛  گوتارەكانی  كاریگەریی  ژێر  دەكەویتە 
ــەروەردەت  ــ ــ ــۆی پ ــەر بــۆیــەش بــە زمــانــی خـ هـ
بشێوێنێ  نەتەوەسازییەكەت  ڕەوتـــی  تــا  دەكـــا، 
و  بكا  چــاوت سووكی  لەپێش  و  ببا  بەالڕێیدا  و 
بۆ  نەتەوە  لە  و  خــۆت  لە  پێناسەیەكت  دواجــار 
بخاتە ڕوو، كە جیاواز بێ لەو پێناسەیەی دەبوو 
ئەو  بیكەی.  بۆخۆت  دەبێ  و  كردبایەت  بۆخۆت 
دەڵێ:  تۆ  بە  كۆلۆنیالیستییەوە،  ڕوانگەیەكی  لە 
ــۆ ئـــەو شــتــەی كــە مــن پــێــنــاســەم كــــردووی و  ت
پێناسەت دەكەمەوە، تۆ ئەو شتە نیت كە بۆخۆت 
سەیری  ئــەگــەر  تەنانەت  دەكــەیــتــەوە.  لــێ  بیری 
نووسینی پان فارسیستەكان دەكەی، دەستەواژەی 
ناسیۆنالیستی  تەوەهومی  و  قەومی  تەوەهومی 
بۆ  سووكایەتی  لە  پڕ  دەستەواژەی  كۆمەڵێك  و 
شۆڕشەكانی كورد وەك فیتنە و غائێلەی ... بەكار 
دێنن. ئەوە شەڕی میللەتێكە دژی میللەتێكی دی، 

بەچی؟ بە چەكی زمان.
دكتۆر موحسینی ڕێنانی لەو باسەدا دەڵێ: ئێمە 
غەیرەفارسەكان  نەتەوە  منداڵی  بێبەش كردنی  بە 

خۆمان  زمانی  داسەپاندنی  و  خۆیان  زمانی  لە 
بەسەر ئەواندا، ڕەوتی گەشەكردن و كامڵ بوونی 
دەكەین  قەتیس  دەروونی و ڕوحییەكەیان  زمانە 

و ڕایدەگرین.
ــە. تــۆ سەیری  ــێ، ڕاســت ــڵ ئـــەوەی ڕێــنــانــی دەی
ڕەنگی  و  دەنــگ  لــە  بكە  مــنــدااڵن  بەرنامەكانی 
شیرین  هــەوڵــی  چــۆن  كــە  ئیسالمیدا  كــۆمــاری 
لەوێوە  ئەوان  دەدەن.  فارسی  زمانی  نیشاندانی 
تا  هەوڵی ڕاگرتنی ئەو گەشە و نەشەیە دەدەن. 
بۆ  ئێمە  منداڵی  دیاریكراودا  چوارچێوەیەكی  لە 
داهاتوویەكی دیاریكراوی خۆیان و لە چوارچێوەی 
ویست و ستراتیژی خۆیاندا پەروەردە بكەن. بۆ 
ئەوەی بەو زمانە بیر بكەنەوە و قسەی پێ بكەن 
ئەو  نێو  زمانییەكانی  بەها  بەپێی  بەهاكانیان  و 
زمانە پێناسە بكەنەوە. ئێمە تەنیا لە ڕێی زمانەوە 

دەگەین بە واقعییەت و حەقیقەت.

الیەنی كەسایەتی
ئــەو نــەتــەوەیــەی زمــانــەكــەی خــۆی لــێ زەوت 
ــی زۆر  ــك شــت ــێ ــەڵ ــۆم ك قـــەدەغـــە دەكــــــرێ،  و 
گرینگترینەكەیان  كــە  دەدا،  لــەدەســت  بنەڕەتی 
تاكێكی نەتەوەی  لە ناخی هەر  باوەڕبەخۆبوونە. 
لە زمانی سەردەست  داگیركراودا، ترسێك هەیە 
بە ویستی خۆی  زمــانــەی  ئــەو  ئیتر  زاڵــكــراو.  و 
هەڵنەبژاردوە، بگرە بەناچاری ملی بۆ ڕاكێشاوە، 
خۆیدا  تەمەنی  ــری  دوات قۆناغەكانی  لە  بۆیەش 
بەرانبەر  داگــیــركــەر  چــەكــی  ــوو  وەكـ بــــەردەوام 
زمانەكەی خۆی لێی دەڕوانێ و هەركات بیەوێ 
لە  لەپێشدا  بنووسێ،  شتێك  خۆی  زمانەكەی  بە 
و  دەكــاتــەوە  بیر  زاڵــكــراودا  زمانی  چوارچێوەی 

دوایی دەبێ تەرجومەی بكاتەوە سەر زمانەكەی 
خۆی ئینجا دایڕێژێتەوە. 

كوردانەی  خوێندەوارە  ئەو  زۆرن  ئێستا  هەر 
ئەگەر بیانەوێ وتارێك بە كوردی بنووسن، ناچارن 
لەپێشدا بە فارسی بینووسن، دوایی وەریگێڕنەوە 
ئەو  چوارچێوەی  لە  ئیتر  چونكە  كــوردی،  سەر 
بیر  كولتووری و چەمكانەدا  و  زمانی  سیستەمە 
پێی پەروەردە كراوە. هەر ئەوەش  دەكاتەوە كە 
بە چاوێكی سووكتر سەیری  دەكا هەم  لێ  وای 
زاڵدا،  زمانی  پارسەنگی  لە  بكا  خۆی  زمانەكەی 
پیرۆزە،  ئەوەی زمانەكەی خۆیشی ال  سەرەڕای 
لە  خــۆی  كەسایەتیی  سۆنگەیەوە  لــەو  هەمیش 
كەمتر  پێ  زاڵكراوەكە  زمانە  خاوەن  كەسایەتیی 
بێ و لە هەمبەریدا ئەگەر ترسیشی نەبێ، جۆرێك 

شەرمی هەبێ.
 

زمان و هزر و گوتار
ــەردەوام لــەو بــازنــەیــەدا  ــ ــان بـ پــســپــۆڕانــی زمـ
یان  زمانە  بەرهەمی  هزر  ئاخۆ  كە  مشتومڕیانە 
زمان بەرهەمی هزرە. هێندێ لە خاوەن ڕایانی ئەو 
زمانی  زمانە،  هزریش جۆرێك  وایە  پێیان  بوارە 
پەنگراو )بالقوە(، بەاڵم لە سیستەمی دەربڕین و 
هێماكان  و  تابلۆ  و  هێڵ  بە  فیزیكیدا  وێناكردنی 
كەوابوو  دەنوێنێتەوە.  خۆی  ڕستەدا  و  وشە  و 
ئەو زمانە بەر لەوەی لە هێماكاندا خۆی بنوێنێ، 
هەیە.  بیرۆكە  و  هزر  وەكــوو  مرۆڤ  مێشكی  لە 
پەیوەندییەكی  هزر  و  زمان  یان  زەیــن،  و  زمان 
هەیە.  یەكتر  لەگەڵ  دووالیەنەیان  و  دیالێكتیكی 
زمــان  ــەم  ه ــە،  زمــان بەرهەمهێنەری  ــزر  ه ــەم  ه
چەند  ناچارین  لێرەدا  هزرە.  بەرهەمهێنەرەوەی 

نموونەیەك بێنینەوە:
بگەنە  مــۆدێــڕن  بیری  و  چەمك  لـــەوەی  ــەر  ب
زەینیی  وێنایەكی  هیچ  كورد  مرۆڤی  كوردستان، 
سۆسیالیزمی  و  سۆسیالیزم  دێموكراسی،  لــە 
ئەو چەمكانە،  هاتنی  لەگەڵ  نەبووە.  دیموكراتیك 
پێناسە،  وەكوو  ئەورووپاش  لە  ئەوەی  پێش  كە 
لە  لەپێشدا وەك زەروورەتێك  بكرێنەوە،  پێناسە 
ئەورووپیدا  بیرمەندانی  و  ڕۆشنگەران  مێشكی 
وێنا بوون و لە ڕەوتی زەماندا و لە چوارچێوەی 
زماندا پێناسەكەیان ڕوون كراوەتەوە و پەرەیان 
لە  كوردستانیش،  گەیشتوونەتە  كە  دراوە.  پێ 
چوارچێوەی زماندا وردە وردە خەڵكیان پێ ئاشنا 
دیموكراتیك"  "سۆسیالیزمی  دەستەواژەی  كراوە. 
بەرهەمی  لەپێشدا  دێموكراتیكدا  حیزبی  لەنێو 
مەزن  ڕێبەری  مێشكی  لە  بووە  بیركردنەوەیەك 
و بلیمەتی ئەو حیزبەدا، دواتر لە ڕێگەی زمانەوە 
سێیەمدا  قۆناغی  لە  حیزب.  نێو  ــەوە  ــوازراوەت گ
بووەتە  ــراوە،  كـ پێناسە  پێی  زمــانــەی  ئــەو  هــەر 
هۆی بیركردنەوەی ئەو كەسانەی بیستوویانە و 
وێناكردنی ئەو سیستەمە لە بەڕێوەبەریی واڵتدا. 
لەسەر  زمــان  ــەی  ــەن دووالی كاریگەریی  ئــەوەیــە 

یەكتر.

پــرۆســەی  ــە  ل ــوردی  ــ ك ــی  ــان زم گرینگیی 
نەتەوەسازیدا 

ئەوەی تا ئێرە باس كرا، گرینگیی ڕەهەندەكانی 
زمان بوو. لێرەدا دەبێ بگەڕێینەوە سەر گرینگیی 

زمانی كوردی لە پرۆسەی نەتەوەسازیدا. 
تێدایە:  نــەتــەوەی  فاكتەرەكانی  هەموو  كــورد 
و  هاوبەش  مێژووی  و  هاوبەش  خاكی  وەكــوو 
زمانی هاوبەش و خەیاڵی هاوبەش، یان هزرێكی 
دەزانــیــن.  نــەتــەوە  بە  خۆمان  ئێمە  كە  هــاوبــەش 
هەبێ،  زمــانــی  ــەك  ی میللەتێك  ــرێ  دەكـ چونكە 
ــەاڵم خــۆی بــە یــەك نــەتــەوە نــەزانــێ و ئامادە  ب
نەبێ لە چوارچێوەی خاك و دەوڵەتێك و لەژێر 
سێبەری یەك ئااڵدا پێكەوە بژین. نموونە واڵتانی 
باس  فاكتەرانەی  لەو  فاكتەرێك  لێرەدا  عەرەبی. 
زمانە.  ئەویش  هەیە،  گرینگی  هەرە  دەوری  كرا، 
زمانەكەیدا  لە  میللەتێكە  كــورد،  میللەتی  چونكە 
زیندووە و زمان، چەق و سەنتەری كۆكەرەوەی 
هەموو فاكتەرەكانی دیكەیە. بەوپێیە دەكرێ بڵێین 
ناسیۆنالیزمی كوردی، ناسیۆنالیزمێكی زمانییە و 
لە دەرەوەی زمان و، ڕوونتر لە دەرەوەی زمانی 

كوردی ئیتر شتێك نامێنێ ناوی بنێی كورد.

ڕەسووڵ سوڵتانی

زمانەكەی  دەسەپێنێ،  داگیركراویدا  نەتەوەی  بەسەر  شتێكی  یەكەم  داگیركەر، 
ئەودا پەروەردە بووی،  خۆیەتی. چونكە تۆ كە لە چوارچێوەی چەمك و بەهاكانی 
وردە وردە ڕاستەوخۆ دەكەویتە ژێر كاریگەریی گوتارەكانی ئەوەوە؛ هەر بۆیەش بە 
زمانی خۆی پەروەردەت دەكا، تا ڕەوتی نەتەوەسازییەكەت بشێوێنێ و بەالڕێیدا ببا 
و لەپێش چاوت سووكی بكا و دواجار پێناسەیەكت لە خۆت و لە نەتەوە بۆ بخاتە 
ڕوو، كە جیاواز بێ لەو پێناسەیەی دەبوو بۆخۆت كردبایەت و دەبێ بۆخۆت بیكەی. 
ئەو لە ڕوانگەیەكی كۆلۆنیالیستییەوە، بە تۆ دەڵێ: تۆ ئەو شتەی كە من پێناسەم 

كردووی و پێناسەت دەكەمەوە، تۆ ئەو شتە نیت كە بۆخۆت بیری لێ دەكەیتەوە.
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كورد  نه ته وه ی   ڕزگاریخوازانه ی   بزووتنه وه ی  
دەریــایــەک  كوردستان  به شه كانی   له   هــه ركــام  له  
خوێنی بۆ سەربەستیی خاک و نیشتمان بەخشیوە. 
ئاواره یی    دوورخــرانــه وه ،  و  ئه شكه نجه   و  زیندان 
تااڵن و  ماڵ وێرانی و  ــه ده ری ، سووتمان  و  ده رب و 
ئەو  مــێــژووی  لــە  بــچــووک  بەشێکی  ڕاو وڕووت 
و  فیداكاری    ئەو  چڵه پۆپه ی   خەباتکارەن.  نەتەوە 
له   شه هیدبوون  گیان به خشین  و  قوربانیدانەش 

پێناوی  بیر و باوه ڕ  و گه ل  و نیشتمان دایه 
جێگای شانازی و لە هەمان  کاتدا هیوا بە سەرکەوتن ئەوەیە کە ئەو 
داگیرکەران  لە  زۆرییەکی  و  زۆڵم  هیچ  و  نــەداوە  کۆڵی  قەت  نەتەوەیە 
قەبووڵ نەکردوە. هەرچەند ئەو ڕێژیمە بە هەموو جۆرە پیالنێک، دژی 
بزووتنەوەی خەڵکی کوردستان جوواڵوەتەوە، بەاڵم الوان و شیرەکوڕانی 
کوردیش لێبڕاون کە کۆڵ نەدەن و ئەو کاروانە ڕێی خۆی هەتا دوائامانج 
هەر بپێوێ. سینگی حیزبی دێموکراتی کوردستان و ڕیزی پێشمەرگەکانی 
ئەم حیزبە پڕە لە بەسەرهاتی ئەو ڕۆڵە بەجەرگانە کە لە هەگبەی "شاخ 

و شۆڕش"ی ئەمجارەدا ناو و یادی یەکێکی دی لەوان بەرز ڕادەگرین.
شەهید ئەسەدوڵاڵ سولێمان پوور ساڵی ١٣٢٧ی هەتاوی لە بنەماڵەیەکی 
دەستڕۆیشتووی ئاوایی قاراوای ناوچەی خوڕخوڕەی سەقز لەدایک بوو. 
باوکی شەهید ئەسەد پێشمەرگەی کۆمار بوو، ئەمەش وای کردبوو کە هەر 
لە سەرەتاوە بە بیری کوردایەتی و نیشتمان پەروەری گۆش بکرێ. ئەسەد 
خوێندنی سەرەتایی لە گوندەکەی خۆیان تەواو کرد و پاشان بۆ پلەکانی 
بەرزتر و درێژەدانی خوێندن چووە سەقز و پاش وەرگرتنی دیپڵۆم بۆ 
ماوەی دوو ساڵ لە ڕیزی "سپای دانش" و لە گوندەکانی دەوروبــەری 
ئەو شارەدا دەرسی بە مندااڵن گوتەوە. ئەسەد دوای تەواوکردنی ماوە 
دامــەزرا  قوتابخانە  مامۆستای  وەک  دانــش دا،  سپای  لە  سەربازییەکەی 
و لە گوندەکانی "ئاقاڵوە" لە ناوچەی سەرشیوی سەقز، قاراوە، مەندیل 
بەسەر، قاقاڵوەی بۆکان و پاشان قوتابخانەکانی نێو شاری سەقزدا قۆڵی 

لە بارهێنان و پەروەردەی مندااڵنی نیشتمانەکەی هەڵماڵی.
شەهید ئەسەد هەرچەند لە بنەماڵەیەکی دەوڵەمەنددا گەورە ببوو، بەاڵم 
لە  هەمووکات  و  نەبوو،  گرینگ  بەالوە  دەوڵەمەندانەی  ژیانی  کات  هیچ 
خەڵک  لەگەڵ  زۆری  تێکەاڵویی  بە  سەبارەت  ئەو  بوو.  هەژاراندا  بیری 
خرایە ژێر چاودێریی "ساواک" و تەنانەت دواجار لە شوێنی ژیانی دوور 
خرایەوە و پاش لەرزۆک بوونی بناخەکانی دەسەاڵتی پاشایەتی بوو کە 

گەڕایەوە زێد و نیشتمانی خۆی. 
له و سه روبه نده دا كه  ڕاپه ڕینی  گه النی  ئێران  دژی  حكوومه تی  دیکتاتۆریی 
پاشایه تی  ده ستی  پێ  كردبوو، شەهید ئەسەد لە هەموو خۆپێشاندانەکانی 
دژی  لە  خەڵکی  بەهەست  الوێکی  وەک  و  کرد  بەشداری  سەقز  شاری 
ڕێژیمی پاشایەتی هان دەدا. بە دوای تێک ڕووخانی حكوومه تی  پەهلەویشدا 
و  داگرت   ئێرانی   هەموو  ئازادی سیاسی   و شۆڕشگێڕانه   فه زایه كی   کە، 
تێكۆشانی  ئاشكرای  حیزبی  دێموكرات ده ستی  پێ  كردەوە؛ ژیانی شەهید 

ئەسەد ئاراستەیەکی دیکەی بە خۆوە گرت.
بە  کــردن  هەست  و  کوردایەتی  پــیــرۆزی  بــیــروڕای  ئەسەد  شەهید   
چەوسانەوەی نەتەوەکەی، پارێزگاری لە ماف و ئازادییەکانی گەلەکەی، 
له و  بنه ماڵه كه ی  ،   و  خــۆی    ڕزگــاریــی   زۆرداری،  چنگ  لە  ڕزگــاربــوون 
ڕێگایه دا په یدا كردبوو كه  حیزبی  دێموكراتی  كوردستان بۆ گه لی  كوردی  
ده ست نیشان كردبوو؛ بۆیە ڕیزه كانی  حیزبی  دێموكراتی  هه ڵبژارد  و، بووه  
له  هێزی  "عەزیز یوسفی"ـی ئەوکاتدا ده ستی  به  خه بات  و  پێشمه رگه   و 
تێكۆشان كرد. ئه و پێشمه رگه یه كی  ئازا  و قاره مان، پارتیزانێكی  هه ڵسووڕ  
ناوچه ی   ئه وكاتی   له  زۆربــه ی  شه ڕه كانی   بوو.  ته نگانه   و كوڕی  ڕۆژی  
نێوشاری  شەڕەکانی  هه بوو.  به رچاوی   ڕۆڵێکی   دیــوانــدەرەدا  و  سەقز 
سەقز، دیواندەرە، گەردەنەی فیالن، تاقی نێوان ئێرانشا وسوننەتە، کەلی 
سەرشیوی  شەڕەکانی  و  قــەوخ  جــادەی  مییان،  کەچەڵ  مــەحــمــووداوا، 
شەهید  حەماسەخوڵقێنیی  و  ئازایەتی  لە  بچووک  نمونەیەکی  سەقز 
پێداگریی  و  بڕوابەخۆبوون  لەخۆبوردوویی،  سولێمان پوورن.  ئەسەد 
زۆر لەسەر بەڕێوەبردنی ئەرکە پێ ئەسپێردراوەکانی حیزب و هەروەها 
کردەوە  لە  فیداكاری   و  دڵسۆزی    و  خەڵکدا  لەنێو  و خۆشەویستی  ڕێز 

پەسەندەکانی ئەسەد سولێمان پوور  بوون.
دوژمن شكێنی   هه ڵمه تی   به   و  بێ وچانی    تێكۆشانی   به   ئەسەد   شەهید 
سەرپەل،  پلەکانی  بۆیە  به رپرسایه تییه   و،  پله   و  شیاوی   نیشانی  دا 
فه رمانده ییدا  كاری   له   ئەو  ئەسپێردرا.  پێ  لکی  فەرماندە  و  سەردەستە 
ڕۆڵه یه كی  كارلێهاتوو  و ئازا و بەبەرنامە بوو . به چه شنێك كه  قاره مانه تی 
  و نه ترسیی  ئەو له  ناوچه ی  سەقزدا ده نگی  دابۆوە و هەر بۆیەش وەک 
جێگری فەرماندەری هێز وفەرماندەری  عەمەلیات لە هێزی شەهید عەزیز 

یۆسفی دیاری کرا.  
 شەهید ئەسەد بۆ ئه وه ی  نیشان بدا كه  شیاوی  ئه م پله  و بەرپرسایەتییە ، 
به   ده كــرد. هه ست  ماندوو  ئه ندازه  خۆی   له   زیاتر  ده كــرد  و  كــاری   پتر 
مه سئولییه ت  و تێكۆشان بۆ فێربوون  و هه وڵدان بۆ خه بات دژی  ڕێژیمی  
ئاخوندی  و بەڕێوەبردنی چەندین عەمەلیاتی سەرکەوتووانە، تایبه تمه ندی  
بنەماڵە  ئەو  شەهیدی  سێهەمین  سولێمان پوور،  ئەسەد  به رچاوی   هه ره  

خۆشناوە بوو.
شاری  کیلومیتریی  دوو  لە   ١٣٦١ ساڵی  پووشپەری   ٢٤ی  ڕۆژی 
سەقز لە شوێنێک بە ناوی "پلەی ئاسانە" هێزێکی زۆری جاش و پاسدار 
هێرش دەکەنە سەر تیمێک لە پێشمەرگەکان و گەمارۆیان دەدەن. پاش 
شەڕێکی قارەمانانە، له م شه ڕه  حه ماسییەدا بوو كه  الوی  تێكۆشه ر، كوڕی  
ماندوونەناس، پێشمه رگه ی  شۆڕشگێڕی  دێموكرات ئەسەد سولێمان پوور   
عوسمانی  بە  ناسرا  گەڵباغی  )عوسمان  دیکەی  هاوسەنگەرێکی  لەگەڵ 
گوڵشەن( شه هید بو ون و خوێنی  سووریان له  پێناو ڕزگاری   و دیفاع له  
ئازادی   و به خته وه ریی  نەتەوەکەیاندا ڕژایه  سه ر خاكی  پیرۆزی  نیشتمان.

سەنگەری خەباتیان هەمیشە ئاوەدان.

برایم چووکەڵی

خوێنم بە تاریکی دەبەخشم،
                   با بسووتێ ڕێ
نەورۆز بە داهاتوو دەبەخشم، 

                   ئاورئاساییم

شەهیدئەسەدوڵاڵسولێمانپوور

له "ئاسمیالسیۆن" ڕا هەتا "زەویی سووتاو"
)زامەکانی سەرزەوییەکی بەندکراو(

مێژووی چەند هەزار ساڵەی کورد و کوردستان 
لە پەنا تایبەتمەندییە کولتووری، زمانی و ئەدەبییە 
بینا  و  شــوێــنــەوار  تەنیشت  لــە  ــدەکــەی  ــەمــەن دەوڵ
دێرینەکان، ئاسەوارە سەرنجڕاکێشەکان و سروشتی 
هەموو  و  هەمیشە  کوردستان  دڵڕفێنی  و  جــوان 
کات وەک چەقڵێک لە چاوی دوژمنانی ئەو نەتەوە 
بڵێین  ئەگەر  نەچووین  بەهەڵە  بووە.  نیشتمانەدا  و 
ڕق و دڵگرانی داگیرکەران دژ به مێژوو، کولتوور 
دژایەتی  لە  کوردستان  سروشتییەکانی  سامانە  و 
بەرانبەر بە خەڵکی کورد نەتەنیا کەمتر نەبووە، بە 
بەراورد زیاتریش بووە. ئەم دوژمنایەتییە ڕوون و 
لە  بەندکراوه  جوغڕافیا  ئەو  پانتایی  بە  بەئاشکرایە 
دەیان فۆرم و شێوەی جۆراوجۆردا دەبینرێ. لەو 
نووسینەدا بەکورتی باس لە بەشێک لەو سیاسەتە 
نامرۆڤانە و داگیرکەرانەی نەیارانی کورد لە ئێران 
کــورد و  لەگەڵ خەڵکی  لە ڕووبــەڕووبــوونــەوەیــان 
نیشتمان کوردان دەکەین. دیارە هەر لەجێدا هەرکام 
لەو کورتە باسانە خۆیان دەتوانن هەوێنی باسێکی 
دەوڵەمەند بن کە ئێمە لێرەدا کورتمان کردوونەوە.

)Assimilation culturelle( ئاسمیالسیۆن
فەرهەنگییە  یەک کردنی  مانای  به  ئاسمیالسیۆن 
زمان  سڕینەوەی  بۆ  تێکۆشانێکە  لێی  مەبەست  و 
و  زمــان  داسەپاندنی  و  کەمینەکان  کولتووری  و 
کولتووری دیاریکراوی الیەن حوکمڕان بۆ هەرچی 
هــەروەهــا  کەمینەکاندا.  ســەر  بــە  ــبــوون  زاڵ زیــاتــر 
خەڵکانی  فەرهەنگی  و  داب  تێدابردنی  مانای  بە 
دەکار  داگیرکەرانیشەوە  لەالیەن  داگیرکراو  واڵتی 
ئێمە لەو نووسینەدا مەبەستمان  دەکرێت کە دیارە 

ئاسیمیالسیۆنی فەرهەنگییە.
ئوڕووپیەکان  کــۆچــەره  هــەوڵــی  بکرێ  ڕەنــگــە   
سوورپێستەکانی  لــەگــەڵ  ڕووبــەڕووبــوونــەوە  لــە 
ــادا بـــۆ دوورخـــســـتـــنـــەوەیـــان لـــە زێـــد و  ــک ــری ــام ئ
یەکەمین  بــە  هەشتاکان  کوتایی  لــە  نیشتیمانیان 
هەوڵی داگیرکەران بۆ تێدابردنی زمان و کولتووری 
نەتەوەیەک دابندرێت. ئەوەی سەرنجڕاکێشە ئەوەیە 
لە زۆربەی کەیسەکانی پێوەندیدار بە ئاسمیالسیۆندا 
سڕینەوەی  خەریکی  کە  بــوون  داگیرکەران  ئــەوە 
مێژووی و نەریتی واڵتی داگیرکەراو بوون. میوانی 
و  زمــان  بینینی  چــاوی  تەنانەت  کــە  بــانــگ نــەکــراو 
داگیرکەران هەر  دیاره  نییە.  کولتووری خانەخوێی 
له سەرەتاوە زانیویانە که زمان و کولتووری هەر 
میللەتێک گەورەترین و بەهێزترین فاکتەری ڕێگر لە 

بەرانبەر بەچۆکداهاتن و خۆبەدەستەوەدانە.
ئاسمیالسیۆن لە کوردستان چیرۆکێکی خەمناک 
زیاتر  کــە  تــاڵ  بەسەرهاتێکی  دوورودرێــــــژە.  و 
جوغڕافیا  ئــەو  جەستەی  تر  ــکــی  ڕووداوێ هــەر  لە 
هەرچەند  کــە  برینێک  داوە.  ــازار  ئـ ــدکــراوەی  ــەن ب
لە  سەرهەڵدەداتەوه.  تر  شوێنێکی  لە  جارێک  ساڵ 
قەدەغەبوونی قسەکردن بە زمانی دایکی و تەنانەت 
تا  بــاکــوور،  لە  ــوردی  ک وشــەی  لە  کەڵک وەرگرتن 
لە  ڕۆژئاوا،  لە  بێ ناسنامە  کوردی  هەزاران  بوونی 
باشوور،  لە  کۆمەڵکووژی  و  ژێنۆساید  و  ئەنفال 
لە دژی کورد  ــاران  ت ــەرم و ڕەقــی  ن هەتا شــەڕی 
تــەواوی  بــەداخــەوە وەک  نیشتمان.  لە ڕۆژهــەاڵتــی 
ڕووداوە تاڵەکانی تر ئەمجارەش ئەم واڵتە بێ پەنایە 
بەر هێرش  پانتاییەکی زۆر گەورەتردا کەوتۆتە  لە 
و ئازاری داگیرکەران، لە بێدەنگی و پاسیڤ بوونی 
ئاسمیالسیۆن  کاری  مرۆڤدا  مافی  ڕێکخراوەکانی 
ئاشکرا،  توندوتیژییەکی  گەیوەتە  یەکدەست کردن  و 
پــاکــتــاوی  و  ژیــنــۆســایــد  نەهێشتن،  و  ســڕیــنــەوە 
ڕەگەزی. ڕۆژهەاڵتی کوردستان بە بەراوەرد لەگەڵ 
بەشەکانی دیکەی نیشتمان شێوەیەکی زۆر نەرم و 

ڕووخێنەری لە ئاسمیالسیۆن بە خۆیەوە دیوە.
کولتووری  و  زمــان  لەگەڵ  دژایــەتــی  هەرچەند 
کۆماری  سەقامگیربوونی  سەرەتای  لە  هەر  کورد 
بڵێین  دەتــوانــیــن  بـــەاڵم  بـــوو،  دیـــار  ئیسالمییەوە 
لە چوارچێوەیەکی  دژایەتیکردنە  ئەم  زۆری  بەشی 
ــژاو،  ــ داڕێ لەپێشدا  پالنێکی  بەپێی  و  ــاریــکــراو  دی
ــەوە بــۆ دوای شـــەڕی ئــێــران و عــێــراق.  ــت دەگــەڕێ
فاکتەرێک  وەک  شــەڕیــان  داگــیــرکــەران  لەڕاستیدا 
شارەکانی  دێمۆگرافیی  گۆڕینی  بــۆ  هێنا  بــەکــار 
نیشتەجێ کردنی  بیانووی  بە  ئەویش  شەڕلێدراو، 
بەمجۆرە جێخستنی  و  دیکە  ئاوارەکانی شارەکانی 
تــەواو  تێکەاڵوییەکی  ســازکــردنــی  پیالنی  و  پــالن 
جۆرێک  داسەپاندنی  و  فەرهەنگی  زمانی،  ناڕێکی 
خۆشکردن  ڕێگا  کۆتاییدا  لە  و  بەرەکایەتی  چەند 
بۆ سیاسەتی لەپێشدا داڕێژراوی الیەنی حوکمڕان. 
کرماشان زیاتر لە هەر شارێکی دیکەی ڕۆژهەاڵت 
لە سۆنگەی ئەو سیاسەتە چەپەڵەی داگیرکەرانەوە 
و  سەرەوبەرەیی  بێ  بەرکەوت.  خەساری  و  زیان 
و  هــوز  بنەمای  لەسەر  دانیشتووان  دابەشکردنی 
بەشێک  کە  ئاستە  ئــەم  گەیاندە  کــاری  جیا  ئایینی 
ــد و  لــە خەڵکانی ڕەســەنــی شــارەکــە بــە نــاچــار زێ
سێناریۆی  بۆ  پتر  ڕێگا  و  بهێڵن  جێ  خۆیان  ماڵی 
ئــەم سیاسەتە  هــاوتــای  ببێت.  داگــیــرکــەران خــۆش 

و  شوناس  لە  بەشێک  لەنێوبردنی  واتە  شۆڤینییە، 
ناسنامەی شارێک لە پێوانەیەکی بچووکتردا لە ئیالم 

و شارەکانی ئەم پارێزگایەشدا دەبینرێت.
دیکەش  جۆراوجۆری  شێوەی  بە  ئاسمیالسیۆن 
لە ڕاستیدا  دیکەی ڕۆژهەاڵت کراوە.  بەشەکانی  لە 
ئاشکراتر  زۆر  شێوەیەکی  بە  داگیرکەران  ئەوجار 
و  کومەاڵیەتی  جوغڕافیایی،  تێکدانی  لــە  قوڵیان 
پێکهاتەی  و  دێمۆگرافی  گوڕینی  و،  فەرهەنگی 
و  هەڕەشە  و  ترساندن  لەگەڵ  هاوکات  ناوچەکان 
دەرکردنی خەڵکی کورد و سازکردنی دووبەرەکیی 
دینی و میللیەتی و داسپاندنی حوکمی کەمینە لەسەر 
زۆرێنەی کورد لەو ناوچانەدا هەڵماڵیوە. بۆ گەڕان 
ئاسمیالسییۆن  لــە  ئــەم جــۆره  شوێن پێی  ــەدوای  بـ
دەتوانین ئاماژە بە شارەکانی نەغەدە و ورمێ بکەین 
نەرمی  سیاسەتی  سااڵنێک  سێبەری  لە  ئێستا  کە 
و  دووبەرەکی  تۆوی  باڵوکردنەوەی  و  تواندنەوە 

قین، جێگای میوان و خانەخوێ گۆڕاوە!

)Scorched earth policy( زەویی سووتاو
بۆ  پیالنێکە  و  پــالن  سووتاو  زەویــی  سیاسەتی 
و  ســەرچــاوە  ــەواوی  تـ خاپورکردنی  و  نەهێشتن 
سامانە سروشتی و کشت وکاڵییەکانی پێوەندیدار به 
بێبەری  . بە واتایەکی گشتی  ژینگە و هاتوچۆ و... 
کردنی خەڵکی واڵتی داگیرکەراو لە خاک و سامان 
داگیرکەران  ئەوجار  ڕاستیدا  لە  سەرچاوەکانی.  و 
داماو و دەستەوەستان لە گۆڕینی دێمۆگرافیی واڵتی 
مەبەست و داسەپاندنی زمان، کولتوور و فەرهەنگی 

ڕاستەوخۆ  ــیـــراودا،  داگـ خەڵکی  ســەر  بــە  خــۆیــان 
لەبەین بردنی  بەندکراو.  چوونە شەڕی جوغرافیایی 
ئاگرتێبەردانی  تەنانەت  و  سەرچاوەکان  و  سامان 
دارستانەکان لە کاتێ پاشەکشەی هێزەکانی ئامریکا 
لە ویتنام بۆ ئەوەی نەکەوێتە دەست شەڕکەرەکانی 
"ویت کۆنگ"، تێکدان و خاپورکردنی پرد و ڕێگاوبان 
لە  داگیرکراو  واڵتانی  ئابوورییەکانی  ژێرخانە  و 
نازی،  ئاڵمانی  ئەرتەشی  لەالیەن  کاتی چۆڵکردنیان 
لەالیەن  کوێت  نەوتییەکانی  چاڵە  ئاگرتێبەردانی 
ئەرتەشی عێراق و... بەشێک لەو سیاسەتی زەویی 
سووتاون. هەرچەند "زەویی سووتاو" وەک پالنێکی 
واڵتێکی  لــەگــەڵ  پــەیــوەنــدی  لــە  ــر  زۆرتـ و  نیزامی 
لە سااڵنی  بــەاڵم  دەکـــرێ،  لێ  باسی  داگــیــرکــراودا 
نەگریسە  سیاسەتە  لەم  تر  شێوەیەکی  ڕابــردوودا 
ئاماژەیەک بۆ ئەم سیاسەتە،  دنیای داگرتوە. وەک 
و  دارستانەکان  ئاگرتێبەردانی  بە  میانمار  دەوڵەتی 
زەویی موسڵمانانی ڕوهینیگا ئەوانی ناچار کرد زێد 
درێژەی  لە  ئەوەی  بهێڵن.  نیشتمانی خۆیان جێ  و 
ئەو باسە لە دو بەشدا دێ ڕوونی دەکاتەوە ئەوەی 
سااڵنێک لەالیەن داگیرکەرانەوە بە سەر ڕۆژهەاڵت 

هاتوە، دەقی ئەم سیاسەتە چەپەڵەیە. 

سروشتییەکانی  ســامــانــە  ــەم:  ــەک ی بــەشــی 
کوردستان

سروشتی جوان و دڵڕفێنی کوردستان هیچ کات 
لە دەستدرێژی و تااڵنی داگیرکەران دوور نەبووە 
و  تااڵنی  بــەر  کەوتۆتە  جــۆراوجــۆر  شێوەی  بە  و 
وەک  خاپوورکردن.  و  بــردن  لەنێو  و  ڕاووڕووت 

میناک:
و  ــڕەوار  ــێ ل جـــارەی  دەیـــان  ئاگرتێبەربوونی   -
هەڵبەت  و  کەمتەرخەمی  بــەهــۆی  دارســتــانــەکــان 
لەالیەن  دارستانەکان  بەئانقەستی  ئاگرتێبەردانی 

کۆماری ئیسالمییەوه.
زەوی وزار،  پاوانکردنی  و  دەستبەسەرداگرتن   -
کانگا بەردەکان و زەوییە میللییەکان و دابەشکردنی 
لە نێوان کەسان و بەکرێگیراوانی سەر بە دەسەاڵت.

کاولکردنی شوێنە سەرنجڕاکێشە سروشتییەکانی 
گۆڕانکاریی  و  دەستێوەردان  هۆی  بە  ڕۆژهــەاڵت 

ناڕاست.
و  بـــێ بـــنـــەمـــا  و  نـــازانـــســـتـــی  ــــی  ــردن ــ ــازک ســ  -
بێ سەرەوبەرەی بەنداو لەسەر زێ و ڕووبارەکانی 
ئــاوی  بــەشــی زۆری  کــوردســتــان و ڕاگــواســتــنــی 
کوردستان بۆ ناوچەکانی دیکەی ئێران و سازکردنی 

قەیرانی بێ ئاوی و گیروگرفت بۆ وەرزێران.
بۆ  بێ بنەما  مــۆڵــەت  و  جـــەواز  دانــی ســـەدان   -
دەرهێنانی کانی بەرد و ڕاگواستنی ماتریاڵی خاو بۆ 
دەرەوەی ڕۆژهەاڵت کە جگە لە کاولکردنی ژینگە و 
دیکەی  هیچی  کوردستان  سامانەکانی  بەتااڵنبردنی 

بۆ خەڵکی کورد بەدیاری نەهیناوە.
شارەکانی  زۆربــەی  بافتی  و  پێکهاتە  تێکدانی   -
ڕۆژهەاڵت بەهۆی دانی بێ بنەمای جەواز و مۆڵەت 
بۆ بیناسازیی نایاسایی و لەڕاستیدا فرۆشتنی شار.

بە  بکەین  ئاماژە  دەبــێ  بەشەدا  ئــەم  کۆتایی  لە 
چاالکی  دەیــان  سەرەڕۆیانەی  بەندکردنی  و  گرتن 
بۆ  هەوڵدان  تاوانیان!  گەورەترین  کە  ژینگەپارێز 
پاراستنی سروشتی کوردستان و هەڵبەت لەقاودانی 

سیاسەتی داگیرکەرانەی کۆماری ئیسالمییە.

بەشی دووهەم: شوێنەوارە و بینا دێرینەکانی 
کوردستان

سووتاو"  ــی  "زەوی ستراتیژیی  لە  دیکە  بەشێکی 
دزین و تااڵنی ئاسەوارە دێرینەکان، یان لەنێوبردن 
لە کاتی  و خاپوورکردنی شۆنەوارە مێژووییەکانە. 
لەالیەن  داگیرکردنی  و  فەڕانسە  ئەرتەشی  بەزینی 
تەواوی  دەبوا  هیتلێردا،  فەرمانی  بە  نازی  ئاڵمانی 
بکرێنەوە  کۆ  فەڕانسە  مێژوویی  ئــاســەوارەکــانــی 
کاتێک  دەڵێن  ڕاگوێزرێن.  ئوتریش  و  ئاڵمان  بۆ  و 
هەموو  پێش  پاریس  گەیشتنە  نازی  سەربازەکانی 
دیتنی هۆڵ  بە  بەاڵم  لوور،  جێیەک چوونە موزەی 
و ژوورە چۆڵەکانی موزە سەرسام بوون؛ چونکی 
بەڕێوەبەرایەتیی "لوور" لە هەوڵێکی ژیرانەدا و ڕەنگە 
خدەی  و  خوو  و  ڕێوشوێن  لە  ئاگاداری  هۆی  بە 
داگیرکەران، تەواوی ئاسەوارەکانی بۆ شوێنی دیکە 
تااڵنی  و  دزی  لە  ــوور  ل هەرچەندە  ڕاگواستبوو. 
ئاسەواری  هەزاران  بەداخەوە  بەاڵم  بوو،  ڕزگاری 
دیکە لە فەڕانسە و واڵتانی دیکەی داگیرکەراو بەتااڵن 
چوون یان خاپورکران. لەنێوبردنی شوێنەوار و بینا 
ئەرتەشی  لە دژایەتی کردنی  تر  دێرینەکان بەشێکی 

نازی دژ بەم واڵتە داگیرکەراوانە بوو.
مێژووی هەزاران ساڵەی کورد هەرچەند هەوراز 
سەردەمێک  هــەر  بــەاڵم  دیـــوە،  زۆری  نشێوی  و 
تاقمێک یادگاری بێ وێنەی لە خۆی بەجێ هێشتوە. 
ــەوار و  ــن ــان ئـــەم شــوێ وەک ســروشــتــی کــوردســت
داگیرکەران  دەستدرێژیی  لە  مێژووییانە  ئاسەوارە 
شێوازەکان  و  مێتۆد  ڕەنگە  نــەبــوون،  ئەماندا  له 
جیاواز بن، بەاڵم ئامانجی هەموویان یەک بووە. لە 
ڕاستیدا داگیرکەران  به ڕاووڕووت و بەتااڵنبردنی 
ئاسەوارە دێرینەکان و یان کاولکردن خاپوورکردنی 
شوناس  مێژووییەکان  بینا  و  کەونار  شوێنەراوی 
پرۆسەی  ئامانج.  کردۆتەوە  کوردیان  ناسنامەی  و 
تااڵنی و لەنێوبردنی ئەو میراتە پڕبایەخانه دەتوانین 

لە سێ بەشدا باس بکەین:

ڕەزا دانشجوو

قەڵش هەڵگرتنی یەکێک لە پەیکەرەکانی تاق وستان و نۆژەنکردنەوەی بە 
شێوەیەکی تەواو نازانستی و زۆر سەرەتایی
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زاوای خراپ
 بەڕەی خەزووری دەخاتە سەر ئاو

سەد هەزار خۆزگەم بە جاری جاران، مەبەستم سەردەمی چندین ساڵ 
لەمەوبەرە. زۆر لەمەوبەریش نا، تەنیا سی چل ساڵ پێش ئێستا، ئەوکات 
ڕاگەیاندن  هات وهاوارەی  ئەم  نەدەقەوما.  بە چڕی  وا  بێنەوبەردەیە  ئەم 
و تۆڕی کۆمەاڵیەتی و نازانم چی و چییە سەری هەڵنەدابوو و ماڵی لە 

هەموو الیەکی نەشێواندبوو.
لەوان سەردەماندا کچ و کوڕ بەزەحمەت جێی ژوانیان دەدۆزیەوە و بۆ 
بەیەک گەیشتن زۆر ماندوو دەبوون. ئەگەر کۆڕ و کچێک ویستبایان بە 
یەک بگەن، زۆر کون و کەلێن و کەلەبەریان ڕەچاودەکردن و لە کۆتاییدا 
شوێنێکی گونجاویان بۆ خۆیان دەدۆزیەوە. ئەگەر کەمێک بە وشیارییەوە 
یان  خۆشەویستی  بە  هەست  دیکە  خەڵکی  دەبوو  وا  کەم  جوواڵبانەوە، 
پێوەندیی نێوانیان بکەن. ئەوکات نەک هەر سۆشیال میدیا و تەلەفزیۆن 
و سەتەالیت و مەتەالیت و لەتەالیت و شتی وا نەبوون، بەڵکوو لە زۆر 
گوندان ئەم کارەبا و مارەبایەش نەبوو کۆاڵن و مۆاڵنان ڕووناک بکاتەوە. 
ئەگەر مانگەشەویش بوایە، لە گوندان دەتتوانی بەبن سێبەری پەلەسوانە 
یان  قوڕەسوور ســواخ دراو  بە  ڕەدیــواری  دیواراندا کەمێک خۆت  بن  و 
خڕەبەردی نێوچاوان دەرپەڕیوی دیواراندا بخشێنی و بە فیکەیەکی باریک 
یان هاویشتنی دوو زیبکە بەردی بچووک کچە حەیرانێ ئاگادار بکەیەوە 

و پاشانیش بە کەیفی خۆتان... .
کوڕ و کچی بێ عەالوە هەر هیچ، خۆ ژنی بەمێردیش بۆ ئەوەی هەست 
بە بەرەوژوان ڕۆیشتنی نەکەن، لە تاریکایی نێوەشەواندا بێ هەست خۆی 
دەگەیاندە کوڕە حەیرانێ. ئەدی ئەوە نییە بەگۆرانی دەیانگوت: "هەی ڕۆڵە 
سەردڵ خڕ بی، باب مردوو بی شەو درەنگە بۆ جێ ژوانێ/ ئەوە ڕۆژی 

ڕووناکە هەموو عالەم دەزانێ؟"
دزی کردنیش هەر دزی کردنی جاران. ئەگەر شەوانە شنەبایەکی هاتبایە 
و گەاڵ و پەلکی داران و بڕکەی بێستانانی لێک دابا، خشە و مشەیەکی وای 
دەخوڵقاند کەس هەستی بە دزیی بێستان و بەری باخان نەدەکرد. لەنێو 
گوندانیش دیواری بە قوڕ و بەردی تەویلە و کولێنان کون دەکران و گا 
و گۆل و مەڕ و مااڵت و زۆر شتی دیکەیان پێدا ئاودیو دەکرا. سەگەلی 
كاڵویان  گۆشتان  پارچە  و  نان  پەلکە  بە  ئاغەاڵنیش  و  هۆڵ  پاسەوانی 
دەچووە سەر و بە بێدەنگی دەستیان بە کلک ڕاوەشاندن دەکرد. لە شاران 
باش  زۆرەدا  حەشیمەتە  نێو  لەم  خاوەن مااڵن  بوو.  ساناتر  لەمەش  کار 

دەخافاڵن و بە سووک و هاسانی دزییان لێی دەکرد.
ئــەو ســەردەمــی زۆر خۆش تر بــوو، بــەاڵم لــەم سااڵنەی دوایــیــدا ئەم 
ماهوارە و ئینترنێت مینترنێتە کاری خرا کردوە. ئێستا لە جیاتی بن  دیوار 
و بن دەواڵن و کادێن و ڕێگای قوتابخانە و کۆاڵن و پارکان دەکرێ لە 
شوێنی زۆر ساناتر بە گراوێت بگەی. ئێستا دەکرێ هەر لە ماڵی خۆتەوە 
ڕووبــەری  بە  پەنجە  واش  و شتی  خوێندن  و  کارکردن  لە شوێنی  یان 
مۆبایل یان کامپیۆتێرەکەتەوە بنێی و هەرچی پێت خۆش بوو بۆ گراویی 
سەریان  نوێش  کێشەی  کارئاسانییەدا،  هەموو  ئەم  لەگەڵ  بکەی.  بەڕێ 
هەڵداوە. هاک کردن و دزینی زانیاری وکۆپی کردنی چات و دزینی ڤیدیۆ و 
زۆر شتی ترشتریش، بەاڵی ئەم سەردەمەن. لەبەر ئەوانە ژوان و موانی 

ئەم سەردەمە گرفت و ترس و لەرزی زۆرترە.
هەرچی  کاربەدەستان  و  کوێخا  و  گزیر  و  و شا  ئاغا  جــاران  جــاری 
خواردبایان و پاشقولیان دابا، تەنیا چەند کەسێک چاویان پێی دەکەوت و 
پاش ماوەیەک لەبیر دەکران. ئێستا وەک جاران نییە و ئەم میدیا و تۆڕە 

کۆمەاڵیەتی و شتانە خێرا هەموو شتێک لە هەڵاڵ دەدەن. 
بە تایبەت کاری پاشقولدان ئەمڕۆ بۆ بەرپرسان و دەستەاڵتداران بووەته 
ڕۆژانه  ناچارن  دەستەاڵتدارانەی  و  بەرپرس  ئەو  ڕۆژانــە.  پێوستییەکی 
پێداویستیی خەڵک و هاوواڵتیان گران بکەن، پێداویستیی لە ڕادەبەدەری 
نێو  لە  پاشقولدان  دەکرێ.  جێبەجێ  پاشقوڵ دان  ڕیگەی  لە  تەنیا  خۆیان 

ترس و لەرز و مەترسیی ڕاپەڕینی خەڵکدا لە ڕادەبەدەر پێویستە. 
ئەوە نییە سەرۆکی مەجلیسی شۆڕای ئیسالمی بەم هەموو کوێرەوەری 
بە  بوو  و  کێشای  ئینتیزامییەوە  پۆلیسی  فەرماندەیی  لە  زەحمەتەی  و 
شارەدار و ئەم هەموو پارەیەی کۆ کردەوە و دوایی بوو بە سەرۆکی 
مەجلیس و بە ڕاو و تەکبیری کەسوکاری نزیکی خۆی بیری لە داهاتوو 
کردەوە و خێزانی ناردە تورکیە و دوو دەستە خانووی بۆ ڕۆژی هەاڵت 
خانووەکانیش  و  دابنێ  بانکان  لە  پارەیەک  هەم  لەوێ  و  بکڕێ  هەاڵتێ 
بەناوی خۆی بکا، بەاڵم زاوا لەچەرەکەی لێی تێکدا. ئەو هەتیوەی زاوای لە 
کاتێدا هێشتا منداڵیان لە زگی دایکیدا بوو، له تورکیە کۆڵێک جلی هەرزانی 
ئەوە  بڵی هەتیوە مل شکاوە دەست قووچاوە  ئاخر  بو کڕیبوو.  تورکانی 
نییە خەسوو و خەزوورت بۆ پاشەڕۆژێ خانوویان لە تورکیە کڕیوە و 
پارەیان لە بانکان داناوە. ئاخر بڵی هەتیوە لەچەرە بۆ وات کرد ئەو بارگە 

و بنە
بکەوێتە بەر کامێرای ئەو بەرهەاڵیانەی لە فرۆکەخانە خۆیان بۆ ئەم 

دەرفەتانە حەشار داوە؟ 
دوو دەست جلی شڕی  بە  پووچە  و  هیچ  ئەوا  ئەم سەردەمە  منداڵی 

منداڵێکی هیشتا لەدایک نەبوو، بەڕەی خەزووری دەخاتە سەرئاو. 
تۆ خوا حەقی ئاغای قالی باف نییە بە زاواکەی بڵی، "هەی ڕۆڵە سەردڵ 
بوو  ئاشکرا  پیالنمان  هێنانێ/  دیــاری  لەگەڵ  بی  کۆست کەوتوو  بی  خڕ 

هەموو خەڵک دەزانێ".

کوردستان:  وارەکــانــی  ئاسە  دزینی  و  تــااڵن 
ئامانجە شۆڤینییە،  ئەو  ئاشکرای  و  شێوەی ڕوون 
کۆڵین و هەڵقەندنی دەیان جارەی زۆربەی شوێنەوار 
و بینا و گرد و تەپۆڵکە دێرینەکانی ڕۆژهەاڵته بۆ 
دەرهێنان و ڕاگواستن و بازرگانی کردن بەم میراتە 
و  ڕاووڕووت  ئەم  هــەرەزۆری  زۆربەی  پڕبایەخە. 
لەالیەن  ڕاستەوخۆ  و  سیستماتیک  بەتااڵن بردنە 
کۆماری  بە  پێوەندیدار  کەسانی  ــان   ی دەســـەاڵت 
لە  بەشێک  ســڕیــنــەوەی  ئامانجی  بــە  و؛  ئیسالمی 

مێژووی کورد کراوە.

بۆ  بەئانقەست  هەوڵی  هەتا  پێڕانەگەیشتن 
و  کەمتەرخەمی  سااڵنێک  سۆنگەی  لە  لەنێوبردن: 
پێڕانەگەیشتنی الیەنە پێوەندیدارەکان، بەشێکی زۆر 
لە شوێنەوار و بینا دێرینەکانی ڕۆژهەاڵت مەترسیی 
کاوڵبوونیان لەسەرە. ئەوە لە کاتێک دایە کە بەشێک 
هەیە.  جیهانییان  ناوبانگی  پڕبایەخانە  میراتە  لەم 
تەنیا  بەاڵم  زۆرن  بینایانە  ئەم  ئەژماری  ئەگەرچی 

باسی دوو نموونە  دەکەین:
بێ وێنەترین  لە  یەکێک  تــاق وەســان  تــاق وە ســان: 
بە  و  جیهانه  و  ئێران  مێژووییەکانی  شوێنەوارە 
خــاوەنــی  ــرێ.  ــ دادەنـ جیهانی  مــێــراتــی  لــە  بەشێک 
لە  باس  دونیا  بەردینەی  ئەنیمەیشنی  گەورەترین 
گەورەیی و شکۆی سەردەمی دێرین دەکا. یەکێک 
لــە شــاکــارەکــانــی مــێــژوویــی دونــیــا و گــەورەتــریــن 
ئێستا  که  نیگارەکانی سەردەمی ساسانی  و  نەقش 
بەئانقەست  هەڵبەت  و  کەمتەرخەمی  لەسۆنگەی 
و  نوێتر  خەسارێکی  و  زیــان  تووشی  ڕۆژە  هــەر 
کانییەکان  لەناکاوی  وشکبوونی  لە  ــێ.  دەب زیاتر 
و  بیناسازی  هــۆی  بــە  پــەیــکــەرەکــان  قەڵشانی  تــا 
ــی نــازانــســتــی. بــەشــی تــاڵــتــری ئــەو  ــوەردان ــێ دەســت
چیرۆکە نۆژەنکردنەوەی ئەو میراتە پڕبایەخەیە بە 

کۆماری ئیسالمی بە درێژایی ٤٤ ساڵی ڕابردوو 
بایی هەزار و ٤١٢ میلیارد دۆالری نەوت فرۆشتوە. 
ئێران  ڕێژیمی  دەڵێن  بــەدواداچــوونــەکــان  ئاکامی 
ــدەی  زەوەنـ داهــاتــە زۆر و  لــەو  بــەرچــاو  بەشێکی 
ڕکەبەرییە  مــەزهــەبــی،  ئیدۆلۆژیی  ــی  ــرەودان ب بــۆ 
مووشەکیی  و  ئەتۆمی  بەرنامەی  و  ناوچەییەکان 

پڕتێچووی خۆی بەکار هێناوە.
ئێران  نەوتی  داهاتی  زۆرترین  ئامارەکان  بەپێی 
و  ئەحمەدنژاددا  مەحموود  دەوڵەتی  خولی  دوو  لە 
ئێران  وەدەست   ١٣٩٢ تا   ١٣٨٤ ساڵەکانی  لەنێوان 
بەشی  بــووە.  دۆالر  میلیارد   ٦١٨ بڕی  کە  کەوتوە 
داهاتە نەوتییەکان لە دوو خولی دەوڵەتی حەسەن 
ڕوحانی لە نێوان ساڵەکانی ١٣٩٢ تا ساڵی١٤٠٠یش، 

سەروو ٣٥٠ میلیارد دۆالر ڕاگەیەندراوە.
سەردەمی سەرۆک کۆماریی محەممەد خاتەمی بە 
فرۆشتنی ١٥٧ میلیارد دۆالر و هاشم ڕەفسەنجانی 
ــی ئەم  بــە ١٤١مــیــلــیــارد دۆالر لــە ڕیــزەکــانــی دوایـ
نەوتییەکانی  داهاتە  کۆی  دەگــرن.  جێ  خشتەیەدا 
هاشم  لە  بەر  حکومەتەکانی  لە  ئیسالمی  کۆماری 
مەزەندە  دۆالر  میلیارد   ١٤٦ بە  ڕەفسەنجانییش 

کراوە.
داهات  زۆرترین  دەخەن  دەری  پێداچوونەوەکان 
لە مێژووی فرۆشتنی نەوت لە ئێراندا، دەگەڕێتەوه 
بۆ ماوەی ٤٤ ساڵ حکومەتی کۆماری ئیسالمی کە 
لە  زەوەنــدە  و  زۆر  بڕە  ئەم  کارناسان  بــڕوای  بە 
ئابووریی  پاشخانێکی  دەیتوانی  نیشتمانی  داهاتی 
لە  ئێران  و  بکا  دروســت  واڵتــە  ئەو  بۆ  دەوڵەمەند 
هەموو ڕەهەندەکانی پەرەسەندنەوە بەرەوپێش ببا. 
بەاڵم ئەوە ڕووی نەدا و ئێران ئێستاکەش هەر لە 
ڕیزی واڵتانی لە حاڵی گەشە و تەنانەت دواکەوتوودا 

خۆی دەبینێتەوە.
هەموو  هەر  بــەاڵم  بودجە  بە  تایبەت  یاساکانی 
داهاتە  لەمەڕ شێوەی خەرجکردنی  زانیارییەکانمان 
نەوتییەکان لە کۆماری ئیسالمیدا پێ نادەن. هۆکاری 
ئەمەش بۆ ناڕوونیی سیستمی ئابووری و سیاسی لە 
ڕێژیمی کۆماری ئیسالمیدا دەگەڕێتەوە کە تاوتوێ 
و هەڵسەنگاندنی زۆرێک لە خەرجی و کردەوەکانی 

ئەم ڕێژیمەی سەختتر کردوە.
بەرنامەی ئەتۆمیی ئێران، یەکێک لە گرنگترین و 

کاتێکدا  لە  بێ پالن.  و  سەرەتایی  تەواو  شێوەیەکی 
نۆژەنکردنەوەی  بە  پەیوەندیدار  لێکۆڵینەوەکانی  کە 
ئەم شوێنەوارە لە سەرەتای هەشتاکان دەستی پێ 
جێبەجێکردن.  بواری  چووە  نەوەدەکاندا  لە  و  کرد 
ــەرار بـــوو بێتە هــۆی  ــ ئـــەو لــێــکــۆڵــیــنــەوەیــەی کــه ق
ئێستا  تاق وەسان،  بووژانەوەی  و  زیندووبوونەوە 
هەموو  دەسپێکی  لە  ســاڵ  دە  تێپەڕبوونی  دوای 
ڕۆژێک زامێکی نوێ دەنێ بە جەستەی بێ گیانی ئەو 

شوێنەوارە مێژووییە.

بەرده کونتە: شوێنەواری مێژوویی بەرده کونتە 
پێی  بە  هەڵکەوتوە.  مەهاباد  شــاری  بــاکــووری  لە 
دەگەڕێتەوە  شوێنە  ئەو  پێشینەی  لێکۆڵینەوەکان 
بۆ سەردەمی "مانا" کان. شوێنەوارێک بە مێژووی 
چەند هەزار ساڵ کە بۆتە شوێنی چەقاندنی دەکەڵی 
تەلەیفوون و بەشێکیشی لە کاتی گەورەکردنەوەی 

ڕێگای مەهەباد بۆ ورمێ دا خاپورکرا. 

شوێنەوار  پێکهاتەی  و  چوارچێوە  تێکدانی 
نۆژەنکردنەوە:  بیانووی  بە  دێرینەکان  بینا  و 
خەسار  لە  نامرۆڤانەتر  زۆر  و  ــازە  ت شێوەیەکی 
لە  بەتایبەت  مێژووییەکان  شوێنەواره  بە  گەیاندن 
سااڵنی ڕابردوودا، دەستێوەردان و گۆڕێنی شوناس 
و لەبەین بردنی ئەو میراتە پڕبایەخانەیە بە بیانووی 
نۆژەنکردنەوەیان. داگیرکەران بۆ بێدەنگکردنی ڕای 
گشتی سەبارەت بە کەمتەرخەمییەکانیان لە پاراستنی 
دیاریکراو  لەپێشدا  پیالنێکی  بەپێی  دێرینەکان،  بینا 
نۆێکردنەوە  و  پاراستن  پرۆسەی  نــاوی  لەژێر  و 
دەبنە  بەئانقەست،  گۆڕانکاریی  و  دەستێوەردان  بە 
ئەو شوێنەواره  پێناسەی  و  تێکدانی شوناس  هۆی 
بۆ هەمیشە. گرینگیی ئەو باسە لەوەدایە کە بەهۆی 
کەمتر  زۆر  کــارەســاتــە  ئــەو  ڕوودانـــی  چۆنیەتیی 

ئەم  باس هەڵگرترینی 
تا  کە  بەفیڕودانەیە 
ڕوونــی  بە  ئێستاش 
کــۆمــاری  نییە  دیـــار 
چــەنــدەی  ئیسالمی 
لەو پڕۆژە پڕ کێشە 
قــەیــران خــوڵــقــێــنــە  و 
ــۆ خــەڵــکــی ئــێــرانــدا  ب
خــــــەرج کـــــــردوە و 
لــــەو ســۆنــگــەیــەوە 
لــە  ــی  ــ ــک ــ ــورزێ ــ گ چ 
ئابووریی ئێران داوە! 
چاالکییە  تــێــچــووی 
ــی  ــانـ ــەکـ ــیـ ــیـ ــۆمـ ــەتـ ئـ
ئیسالمی  کــۆمــاری 

جیاوازیی  نــادیــارە.  و  لێڵ  پێشینەکەی  وەک  هــەر 
یەکدی  هیچیان  کە  ڕاگەیەندراوەکان  ڕەقەمە  و  بڕ 
وایــە  جــاری  کــە  زۆرن  ڕێــژەیــەک  بــە  ناخوێننەوە 
دەدەن.  دۆالر  میلیاردان  لە  سەر  جیاوازییەکانیان 
ــا٤٠  ت دۆالرەوە  مــیــلــیــارد   2 ــە  ل تــێــچــووانــە  ــەم  ئـ
مەحموود  ــن.  دەکــرێ ــەراورد  ــ ب دۆالریـــش  میلیارد 
یەک  ئێران  پێشووی  سەرکۆماری  ئەحمەدی نیژاد، 
خۆیدا  کاتی  لە  کە  ڕێژیمە  کاربەدەستانەی  لــەو 
گوتبووی بەرنامەی ئەتومیی ڕێژیمەکەی ]لەو کاتدا[ 

٣٠ میلیارد دۆالری تێ چووە.
بەو  ئیسالمی  کۆماری  زەبــەالحــەی  ــڕۆژە  پ ئــەو 
ڕێژیم  ئەتۆمیی  بەرنامەی  بۆ  تێچووە  زۆرە  بــڕە 
بچووکترین قازانجی بۆ خەڵکی ئێران نەبووە هیچ، 
لە  زەرەر  دۆالریــشــی  میلیارد  ســەدان  بە  بەڵکوو 
هێناوەتە  زۆری  خەساری  و  داوە  واڵت  ئابووریی 
گۆڕ. خەزێنەداری ئەمریکا لە ساڵی١٣٩٤دا، باڕستی 
بـــڕی ٥٠٠ مــیــلــیــارد دۆالر  ــە  ب ــەی  ئـــەم خــەســاران
ماڵپەڕێکی  کە  اقتصاد"یش  "دنیای  کردوە.  بەراورد 
سیاسی-ئابوورییەوە لە نێوخۆی واڵتدا دەردەچێ، 
ڕاپۆرتێکدا  لــە  و  ١٣٩٥دا  ســاڵــی  بــەفــرانــبــاری  لــە 
بۆ  ئابوورییەکان  سزا  "تێچووی  کە  نووسیبووی 

ئێران ٤٠٠ میلیارد دۆالر بووە."
ڕکەبەرییە ئایدیۆلۆژیک و ناوچەییەکانی کۆماری 
و  ــرووپ  گ لە  پاڵپشتی کردن  ڕێگەی  لە  ئیسالمی 

دەکەوێتە بەر چاوی زۆربەی خەڵک و بە شێوەیەکی 
لەو  تێگەیشتن  و  لێکدانەوە  و  دەمێنێتەوە  نەهێنی 

پێویستیی بە زانستی تایبەت هەیە، بۆ نموونە:
مزگەوتی سووری مەهاباد/ مزگەوتی سوور لە 
ناوەندی شاری مەهاباد هەڵکەوتوە و مێژووەکەی 
دەگــەڕێــتــەوە بــۆ ســەردەمــی ســەفــەوی و لەالیەن 
بوداق سوڵتان موکرییەوە ساز کراوە. لە پرۆسەی 
گومبەزەکانی  ســووردا  مزگەوتی  نۆژەنکردنەوەی 
بە  بــەفــردا  ــاران و  ب بەرامبەر  لە  کە ســەدان ســاڵ 
ساغی مابوونەوە، بە ئیزۆگام داپۆشران کە بوو بە 
هۆی تێکدانی بافتی بیناکە و لەنێوبردنی بەشێک لە 
تا  ئەو دەستێوەردانه  بینا مێژووییە.  ئەو  شوناسی 
ئەو ڕادەیە کرێت و ناشیرین بوو کە بوو بە هۆی 
ناڕەزایەتی دەربڕینی تەنانەت بەشێک لە الیەنەکانی 
لە  پێشووتر  باسە  دەســەاڵت.  جێگای  پێوەندیداری 
، بە داخەوە هەر  کاتێ نوێکردنەوەی حەمامی لەج 
بەو شێوەیە کار کرابوو کە بوو بە هۆی دەربڕینی 
ناڕەزایەتیی کەسانی شارەزا، تەنانەت لە دەرەوە ی 

واڵت.
***

ــەدا ئـــامـــاژەی پـــێ کــرا  ــن ــووســی ــەوەی لـــەو ن ــ ئـ
لەو  بەشێک  لەسەر  بــوو  کــورت  خۆێندنەوەیەکی 
سیاسەتە فرەڕەهەندەی داگیرکەران بۆ لەبەین بردن 
بە  پەیوەندیدار  فاکتەرەکانی  تەواوی  و سڕینەوەی 
ڕۆژهــەاڵت،  لە  کــورد  خەڵکی  فەرهەنگی  و  مێژوو 
سیاسەتێکی کە نەتەنیا خەڵکی کورد بەڵکوو خودی 
ئاشکراشە  ئامانج.  کردۆتە  ڕۆژهەاڵتی  جۆغڕافیای 
بەربەرەکانی لەگەڵ ئەو سیاسەتە چەپەڵە پێویستی 
تێکۆشانێکی  و  ڕۆژە  ــەر  ه ڕوونــکــردنــەوەی  بــە 

ماندوویی نەناسانە هەیە.

میلیشیاکان لە زۆت لە واڵتانی ناوچە یەکێکی دیکە 
 ٤٤ بەدرێژایی  نییە  دیــار  کە  گرینگە  پرسگەلی  لە 
ئێران  ئابووریی  بۆ  تێچووەکی  چ  ــردوو،  ڕاب ساڵی 
پێداچوونەوە  نــاوەنــدی  ــردوو،  ڕابـ ساڵی  هــەبــووە. 
لە  سەرۆک کۆماری  ڕێکخراوی  ستراتیژیکییەکانی 
کاتێکدا کە،"حەسەن ڕوحانی" لە دەسەاڵتدا بوو، بە 
باڵوکردنەوەی دەقێک بە شێوەی ناڕوون ڕەخنەی 
بۆ  حکومەت  )ئەولەوییەتەکان(ی  پێشیەتییەکان  له 
گرت  ئیسالم"  "ئۆممەتی  لە  هەمەالیەنە  پشتیوانی ی 
ئێستا  "پاڕادایمی سیستمی حوکمڕانیی  و نووسیی: 
ببرێ،  نــاو  )ئۆممەت_گەل(  پاڕادایمی  بە  دەکــرێ 
پاڕادایمی  دوو  لە  دژبەیەک  لێکدانی  بەرهەمی  کە 
)بەرژەوەندییەکانی  و  ئۆممەت(  )بەرژەوەندییەکانی 

گەل(ە.
پاڕادایمی  لە  کە  کردبوو  ئاماژەی  ناوەندە  ئەو 
ئۆممەت  بــەرژەوەنــدیــیــەکــانــی  حکومەتدا  ئێستای 
گەل!  بەرژەوەندییەکانی  لە  لەپێشترن  و  گرینگتر 
هەر لەو ڕووەوەیە کە کەسێکی دانیشتووی واڵتێکی 
"ئۆممەت"  لەگەڵ  هاوبەش  بــڕوای  و  بیر  بە  و  تر 
لە  لەپێشترە  و  بەبایەختر  ڕێژیمەوە  ڕوانگەی  لە 
کەسێک که لە هەمان جوغرافیای_سیاسیدا لەدایک 

بووە و لێی دەژی و بەشێک لە گەلە."

ڕاپۆرت: ئیندیپێندت
ڕەزە شنۆیی کردوویەتی بە کوردی

بیانووی  بە  سوور"  "مزگەوتی  گومبەزەکانی  ئیزۆگام  کردنی 
پاراستنی لە باران و بەفر و لە ڕاستیدا بۆ لەبەین بردنی بافتی 
یەکگری و سڕینەوەی شوناس و پێناسەی ئەو شوێنەوارە مێژووییە

کە  ڕێژیمەوە  لەالیەن  مەریوان  دارستانەکانی  ئاگرتێبەردانی 
شەهیدبوونی چوار ژینگەپارێزی لێ کەورەوە: شەریف باجوەر 

ئومید کۆنەپووشی، ڕەحمەت حەکیمی نیا و محەممەد پەژووهی

هەزار و 412 میلیارد دۆالر داهاتی نەوتی ئێران، بە درێژایی 44 ساڵ چیی لێ هات؟
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)پێشکێش بە ڕوحی بەرزی شەهید خەیروڵاڵ عەبدولکەریم(

ڕەچــەڵــەک  بــە  کــە  تفرشیان(  )ابولحسن 
چەپەکانی  ئــەفــســەرە  کــۆنــە  ــە  ل و  ــارســە  ف
دەگەڵ  چارەنووس  بــووە؛  ئێران  ئەڕتەشی 
ــە هــاوبــیــرانــی هــەڵــیــانــدەدێــرێــتــە  هــەنــدێــک ل
تێکچوونی  دەگـــەڵ  ــان.  کــوردســت کــۆمــاری 
لە  بەشێک  و  بارزانییەکان  وێــڕای  کۆمار 
پێشمەرگەکانی کۆمار بە فەرماندەیی کاپیتان 
ئەڕتەشی  دەگـــەڵ  ــوودی،  ــەولـ مـ ــەدی  حــەم
پاشەکشەی  پاشی  و  دەکـــەن  شــەڕ  ئــێــڕان 
عێڕاق،  سنووری  بــەرەو  کوردییەکان  هێزە 
ئەوانیش دەگەڵ کوردەکان خۆیان ڕادەستی 
ــەن. تــەفــریــشــیــان لە  ــ دەوڵـــەتـــی عــێــڕاق دەک
کتێبەکەیدا بە ناوی )قیام افسران خراسان(، 
نەمر  هەرگیز  شەهیدی  لــە  بــیــرەوەریــیــەک 
خەیروڵاڵ عەبدولکەریم و دایکی دەگێڕێتەوە 
کە بە پێویستم زانی وەریگێڕمە سەر زمانی 
بەسەرهاتە  ئەو  کورد  زۆرینەی  تا  کوردی 
بزانن کە دڵنیام کەمترین کورد لێی ئاگادارە. 

تەفرێشیان ئاوا دەگێڕێتەوە:

لە زستانی ساڵی ١٩٤٦ز لە شاری شنۆ، 
ناوی  کە  بــووم  ئاشنا  الو  کوڕێکی  دەگــەڵ 
هەموویان  ــەوەی  ئ لەبەر  بــوو.  "خەیروڵاڵ" 
منیش  بۆیە  ــرد،  دەکـ بانگیان  "خــەیــری"  بــە 
لە  ئەو  دێنم.  نــاوی  خەیری  بە  هەر  لێرەدا 
بوو  عێڕاق  ئەڕتەشی  کوردەکانی  ئەفسەرە 
بارزانییەکان  شــۆڕشــی  بــە  پــەیــوەســت  کــە 
Cap-  ببوو. پلەی سەروان )قائدالمنتخب –
tain( بوو و دەگەڵ بارزانییەکان هاتبوو بۆ 
ئێران و تێکەڵ بە ئەڕتەشی حکومەتی میللی 
محەممەد  قازی  ڕێبەرایەتیی  بە  کوردستان 
یەکجار  کچێکی  دەگەڵ  مەهاباد  لە  و  ببوو، 
هێرشی  لەپاش  کــردبــوو.  زەمــاوەنــد  جــوان 
ئــەڕتــەشــی ئــێــران، ئــەویــش هـــاوڕێ دەگــەڵ 

بارزانییەکان پاشەکشەی کرد.
ساڵە  چــل  پیاوێکی  ــە  ل ســەروســەکــوتــی 
دەچوو، بەاڵم ئاکار و هەڵسوکەوتی بەتایبەت 
کاتێک کە بە سواری ئەسپەوە دەتدی، ئەوەندە 
الوە  ئــەو  دەتگوت  بــوو  لێهاتوو  و  شــارەزا 
تەمەنی لە ٢٥ ساڵ تێ ناپەڕێ، لە ڕادەبەدەر 
بەرز  ورەی  بوو،  گورج وگۆڵ  و  هەڵسووڕ 
گەر  تــەنــانــەت  بـــوو.  گەشبین  کەسێکی  و 
بیستبا،  ناخۆشیشی  ڕادەبەدەر  لە  هەواڵێکی 

ئەو الیەنێکی گەشبینانەی لێ دەدۆزییەوە. 
کۆنی  ڕادیۆیەکی  ــارزان  ب ئێلی  کەسێکی 
هەندێک  دەکــرد.  کاری  باتری  بە  کە  هەبوو 
بگرینە  گوێ  نەدەبوو  دەرفەتمان  کە  شەو 
دەنگوباسەکان، بۆ سبەی خەیری دەهات و 
بۆ  شرۆڤەکانەوە  بە  دەنگوباسەکانی  گشت 
گوێگرانی  لە  یــەک  ئــەو  ئاخر  دەگێڕاینەوە، 
بوو.   دەنگ وباسەکانی  و  ڕادیــۆ  توندوتۆڵی 
بۆ وێنە کاتێک ڕادیۆ مەسکەو دەیگوت کە: 
"لە دم و فڵچی دمدرێژەکان دەدەین"، خەیری 
لە  ئیتر  دەهات و بۆی شرۆڤە دەکردین کە 
لە  ســوور  ئەڕتەشی  ڕا،  تاوهەاڵتان  سبەی 
باکووری ئێرانەوە هێرش دەکاتە سەر ئێران 
و ئەو ئەڕتەشە دڕەی ئێران لەت وپەت دەدا 
کوردستان  میللیی  دەوڵــەتــی  سەرلەنوێ  و 

دادەمەزرێتەوە.
ئەرکی خەیری دابینکردنی خواردەمەنی بۆ 
بارزانییەکان بوو. هەرکات لە سەفەری کڕین 
و دابینکردنی خواردەمەنییەکانی ئێلی بارزان 
بە  تایبەت  دەنگوباسی  کۆمەڵێک  دەهاتەوە، 

خۆی بۆ دەهێناینەوە:
مۆر  قورئانیان  پشتی  عەشیرەت  "فاڵنە 
کردوە و سوێندیان خواردوە کە گەر بێت و 
دەگرن"،  بارزانییەکان  پشتی  هەڵبدات،  شەڕ 
بە  بەرانبەر  خــۆی  قینی  و  ڕق  هــۆز  "فاڵنە 
ئەڕتەشی شای دەربڕیوە"، "باوکی سەرۆکی 
ــادا  ــ ــەردەمـــی ڕەزاشـ ــە سـ ــە ل ــە عــێــل ک فــاڵن
کوژراوە، گەر عەرز و ئاسمان سەر لێک دەن، 
ئەوانە هاوکاریی لەشکری ئێران ناکەن"و... . 
ئیتر لەو چەشنە خەبەرانەی بۆ دەهێناینەوە. 
کورت و کرمانجی، لە گشت دەنگوباسەکانیدا 
ــەواوی گــەلــی کــورد  ــ ــەوت کــە ت ــ وا دەردەکـ
یەکگرتووانە لە پشتی بارزانییەکان وەستاون، 
یــەک فیشەک  ئــێــران  هـــۆردووی  بێتو  گــەر 
خەیری  دەبێ.  تورت وتوونا  ئەوە  بهاوێژێ، 
و  گــەرم  زۆر  الوێکی  بۆخۆی  لــەوەی  جگە 
دەڕشاندە  گەشبینییەشی  ئەو  بوو،  گەشبین 

دەوروبەرییەکانی.
کەسانێک  هەبن  ئێستا  ڕەنگە  شنۆیە  لە 

کــە خەیری  ئـــەوە دەدەن  بــۆ  کــە شــایــەدی 
دەویست  خــۆش  خــۆی  بنەماڵەکەی  چەندە 
و  دلــۆڤــانــە  دڵــســۆزانــە،  پێوەندییەکی  چ  و 
ــوو. مــن بە  ــەب ــیــان ه مــێــهــرەبــانــانــەی دەگــەڵ
چــاوەکــانــی خــۆم بــیــنــەری ئـــەوە بـــووم کە 
حەمام  بۆ  هێنابوو  خۆی  گچکەکەی  ژن بــرا 
و وەک منداڵی خۆی بە ناز و دڵسۆزییەکی 
لــــــەڕادەبــــــەدەر دەیـــشـــوشـــت و ویــشــکــی 
دەدا  پێشانی  بەڕوونی  خەیری  دەکـــردەوە. 
شەڕ  گۆڕەپانی  دلێری  پێاوێکی  نەتەنیا  کە 
وشە،  واتای  بە  بگرە  بوو،  ماندوونەناس  و 

پیاوێکی ئەرکناس بۆ بنەماڵەکەی بوو.

بــەڵــێ؛ ئــەڕتــەشــی ئــێــران هێرشی کــرد و 
ڕۆژە،  چەند  شەڕێکی  دوای  بارزانییەکان 
لەڕووی ناچاری بەرەو سنوورەکانی عێڕاق 
پاشەکشەیان کرد. لە گەرمەی پاشەکشەکەدا 
خەسوو و ژن براکەی لە شنۆ مانەوە بەاڵم 

هاوژینەکەی دەگەڵی هات.
لەسەر سنووری عیڕاق  ئێمە  بەسەرهاتی 
ڕا دەست پێ دەکا. ئێمە چەند ئەفسەر بووین 
بارزانییەکان  هاوڕێی  پاشەکشەیەدا  لەو  کە 
هەموومان  کە  سنوور  لەسەر  لێرە  بووین. 
ئەو  ســەردانــی  هاوکات  قــەومــاوبــوو،  لێمان 
بنەمااڵنەمان دەکرد کە دەمانناسین تا بزانین 
چۆنن؟ ساڵمەتن! لەپڕ تووشمان بە تووشی 
سەروان خەیری کەوت کە لە جێگاوبانەکەیدا 
درێژ بووە و دەناڵێنێ. تایەکی توندی هەبوو 
هەتەران  و  دەکــرد  وڕێنەی  جــارجــارەش  و 
بە  کوردەکان  زۆربەی  دەگوت.  پەتەرانی  و 
هاواریان  هــااڵو،  لە  دە  لە  پلە  سێ  یا  دوو 
بە خەیری کە  بگا  ئاسمان جا چ  دەگەیشتە 
پلەی تای گەیبوویە دوو یا سێ هیندە. لەپڕ 
سەری هەڵێنا و بە نیشانەی دڵخۆشبوون بە 
دیدارمان، سەری جوواڵند. داوای لێ کردین 
بە  ناڵینەوە  بەدەم  پاشان  و  دانیشین  لەالی 
دەکــەم  لێ  "داواتـــان  گوتی:  تورکی  زمانی 
هاوسەرەکەم قاییل بکەن بگەڕێتەوە مەهاباد، 
ڕادەستی  خــۆم  ناچاریشم  و  نەخۆشم  من 
ئەڕتەشی  لــە  بــکــەمــەوە.  عــێــڕاق  دەوڵــەتــی 
لــەســێــدارەدان  ــە  ب دوورەوە  ــە  ل ــدا  ــڕاق عــێ
چارەنووسێک  چ  نییە  ڕوون  دراوم،  حوکم 
دەبێتە  هاوژینمەکەم  چــاوەڕوانــیــم دایــە!  لە 
بەربەست لەبەر ژیانمدا و زیاتر ئازارم دەدا 
دادەبەزێنێ،  ورەم  و  دەخــۆم  لێ  خەمی  و 
جگە لەوەی جوان و خانمیشە ... تکایە داوای 
خەمی  با  مەهاباد،  بۆ  بگەڕێتەوە  بکەن  لێ 

ئەویش نەخۆم.
پەپوولە  وەک  ژنەکەی  کە  دەماندی  ئێمە 
بە دەوریدا دەهات و دەچوو و ورەی دەدایە 
"خەم مەخۆ خەیری گیان، زوو  و دەیگوت: 
باسی  خەیری  کە  کاتێکیش  دەبێوە..."  چاک 
گەڕانەوەی هاوژینەکەی بۆ مەهابادی دەگەڵ 
کردین، ژنەکەی هاتە دەنگ و گوتی: "لەخۆڕا 
پەلەقاژە مەکە و خۆت ماندوو مەکە، هەموو 

قسەی  گوتوە،  بەخۆم  پێشتر  قسانەت  ئەو 
بارتەقای  هــەر  هاوڕێشت  بــەڕێــزانــەی  ئــەو 
داواکــەی خۆت الم بڕ دەکــات. ئاستەمە من 
تۆم  ژنی  من  بهێڵم،  بەجێ  دۆخــەدا  لەو  تۆ 
بی  شوێنێک  هەر  لە  و  دۆخێکدا  هەر  لە  و 
و بۆ هەر شوێنێک بچی، دەگەڵت دێم و لە 
چارەنووستدا هاوبەشم و تا ئەوکاتەی گیانت 
لەبەربێ، لەپەنات نابزووم و گەر مردیشی..."
ئێمە و  لێرەدا ڕووی وەرگــەڕانــدەوە الی 
تێ  کارم  ئەوانەش  قسەی  کە  مانایەی  بەو 
قسەکانمان  دەشمانزانی  کە  ئێمەش  ناکات. 
نییە  خــەیــری  ژنــەکــەی  لــەســەر  کاریگەریی 

"لەبەرئەوەی  گــوت:  پێمان  هــەر  دیسانیش 
کە  بەتایبەت  و  جحێڵی  و  جــوان  ژنێکی  تۆ 
بۆ  لەسێدارەدانی  حوکمی  کە  کەسێکی  ژنی 
بڕاوەتەوە، بە دڵنیاییەوە لە عێڕاق کۆمەڵێک 
پێ  بێڕێزیت  دەبێ. ڕەنگە  لەسەر  مەترسیت 
بکرێ و تەنانەت هەتکیشت بکەن، لە دۆخێکی 
و  دەبێ  زیاتر  مێردەکەت  ئازارەکانی  ئاوادا 
مێردەکەت  ئەگەر  دەڕووخــێ.  زیاتر  ورەی 
خــۆش دەوێ دەبـــێ بــگــەڕێــیــەوە مــەهــابــاد. 
حاڵەت  دوو  لە  کارەکە  ئەنجامی  بەگشتی 
بەدوور نییە، یان مێردەکەت ئازاد دەکرێ و 
دێتەوە الت لە مەهاباد، یان لەسێدارە دەدرێ 
و ئەوکات چ فەرقێک ناکا کە لە مەهاباد بی 

یان لە بەغدا... ."
کاریگەریی  قسەکانمان  کە  نەبوو  ــار  دی
ــا یــان نــا! بــەاڵم کاتێک  لەسەر ئــەو ژنــە دان
خەیریمان لە عێڕاق دیتەوە ژنەکەی دەگەڵی 
نەبوو. ئێمەش بۆ ئەوەی خوێ نەپڕژێنینە نێو 
برینەکانی چمان لێ نەپرسی. وا وێدەچوو کە 

گەڕابێتەوە بۆ مەهاباد.
ناوچەیەک  لە  و  عێڕاقدا  خاکی  لە  ئێمە 
هێزەکانی  ناوەندی  کە  )بافستیان(  ناوی  بە 
ئەڕتەشی عێڕاق لەوێ بوون، دیسان دەگەڵ 
ئێستاش  ئەو  گەیشتینەوە.  بەیەک  خەیری 
بەاڵم  نەببۆوە،  چــاک  و  بــوو  نەخۆش  هــەر 
ئەوە  بەهۆی  عێڕاق،  ئەڕتەشی  ئەفسەرانی 
کە پێشتر خەیرییان دەناسی، لە بواری داو 
بۆ  ڕادەگەییشتن.  پێ  چاکی  دەرمــانــەوە  و 
ئەویان  هێنا و  بۆ  ڕۆژێک دواتر واڵخێکیان 
بەپێیان وەڕێ  ئێمەش  سواری واڵخ کرد و 
کەوتین تا ناوچەیەک بە ناوی دیانان. ڕووداو 

لە دیانانەوە ئاوا دەستی پێ کرد.
بــوو کە  یەکەم خاڵی ســنــووری  دیــانــان   
لەوێڕا  دەهـــات،  پێدا  مــاشــێــن ڕەوی  جــادەی 
ئێمەیان سواری ماشێنێنکی پشت ئاوەڵە کرد. 
و  کردبوو  دووبــەش  زیندانییەکانیان  ئێمە 
دوو  و  کردبوینەوە  جێیان  ماشێندا  دوو  لە 
پاسەوانییان  )مصفحە(  سەربازیش  ماشێنی 
لە  کیلۆمیتر  ســێ  ــان  ی دوو  ــن.  ــردی دەک لــێ 
دیانان دوور نەکەوتبووینەوە کە لەالی چەپی 
جادەکەوە ژنێکمان دیت کە بە شڵەژاوی و 
هەڵدەهات  جادەکە  بەرەو  زۆرەوە  ترسێکی 

و بە هات و هاوار شتێکی دەگوت. کە لێمان 
دەیگوت:  کە  بوو  لێ  گوێمان  بــۆوە  نیزیک 

"کوڕم خەیری، کوڕم خەیری!"
پاشان خۆی بە سینگی ماشێنەکەمان دادا. 
خۆی  و  بنەوە  هاویشتە  ســەری  خەیریش 
"ئەوە  گــوت:  منی  بە  بێدەنگی  بە  شــاردەوە 

دایکمە، پێی بڵێن کە من لێرە نیم."
و  دەزانــی  دایکیمان  زمانی  ئێمە  نە  بەاڵم 
نە شۆڕتەکان )پۆلیسەکان( ئیزنیان دەدا کە 
قسەی دەگەڵ بکەین. ماشێنەکە لەبەر دایکی 
بــڕوا.  نەیدەتوانی  و  ڕاوەســتــابــوو  خەیری 
دوو شوڕتە هاتنە خوار و دایکی خەیرییان 

قەراخی  لە  و  ــردەوە  ک دوور  ماشێنەکە  لە 
وەڕێ  ماشێنەکە  هــەرکــە  دایــانــنــا.  جــادەکــە 
کـــەوت، وەک بــرووســکــە خــۆی گــەیــانــدەوە 
ماشێنەکە و خۆی هاویشتە بەر تەگەرەکەی 
و خۆی بە سینگی ماشێنەکە دادایــەوە. ئەو 
ڕووداوە دوو یان سێ جاران ڕووی دایەوە. 
لە کۆتاییدا شوڕتەکان توندوتیژییان نواند و 
القی دایکی خەیرییان گرت و چەند میترێک 
لەسەر جادەکەی خشاندیان و لە جۆگەیەکی 
قەراخ جادەکە فڕێیان دا و بە تیژی خۆیان 
لە ماشێنەکە هاویشت و پێیان بە گازەوە نا 

بۆی دەرباز بوون.
کەس نەیزانی ئەو ژنە لەکوێ ڕا خەبەریان 
لــەو ماشێنەدایە.  کــوڕەکــەی  کــە  دابـــوو  پــێ 
بەاڵم وەاڵمەکەی هەرچێکی بێ، سەرلەنوێ 
خێوەتێکی  کـــە  داهـــاتـــوومـــانـــدا  ــی  ــزڵ م لـــە 
لەبەر  خەیری  دایکی  بــوو،  ئەڕتەش  بنکەی 
پەنای  لە  بنکەیە  ئەو  بــۆوە.  قوت  دەممیان 
هاتینە  ماشێنەکان  لە  کە  هەر  بوو.  گوندێک 
پەنای  لە  کە  دی  خەیریمان  دایکی  ــوار،  خ
خێوەتەکانی ئەو بنکەیە کرووشمەی کردوە 
و چەنەی لەسەر ئەژنۆکانی داناوە و دەڵێی 
ملبەکوێن بوونە.  ملبەشوێنی  پێشوەخت 
پێش  ماشێنێک،  چ  بە  و  چۆناوچۆن  ئێستا 
گەییشتنمان بۆ ئەو بنکەیە، خۆی گەیاندۆتە 
ئێرە؟ پرسیارێکە کە هەنووکەش وەاڵمەکەییم 
نەدۆزیوەتەوە. نەتەنیا من بگرە هەمووکەس 
سووڕمابوو.  سەریان  شوڕتەکانیشەوە  بە 
ئەوە  کە  بکا  هەست  دەتوانێ  تەنیا  مــرۆڤ 
ــی پــەپــوولــەئــاســای  ــاک و ڕۆحــ هــەســتــی پـ
دایکانەیە کە بەرامەی کوڕەکەی دەکا و بۆ 
خۆی  بێ،  نرخێک  هەر  بە  و  شوێنێک  هەر 
لە  بتوانێ  بەڵکوو  تا  کوڕەکەی  دەگەیەنێتە 

قۆرتانی قوتار بکا.
ــۆ قـــەاڵیـــەک کە  ــن بـ ــی ــان ــردی ــەو ب بـــۆ شــ
نێوبژیوانییەک  بە  شوڕتەیە.  بنکەی  گۆیا 
پێدانی  ــا  ــەروەه ه ئێمە،  پــاڕانــەوەیــەکــی  و 
ــوون کە  بــڕەپــارەیــەک، شــوڕتــەکــان قاییل ب
خەیری و دایکی بۆ چەند خوولەکێک یەکتر 
خەیری  دایکی  کورتەدا  ــدارە  دی لەو  ببینن. 
لە  تەنیا  بکا،  قسان  وشــە  یــەک  بــێ ئــەوەی 
ڕووخـــســـاری کــوڕەکــەی دەڕوانــــی و لێی 

چاو  جەستەی  هەموو  بڵێی  وەک  ــا.  ڕادەمـ
بوو. بە هەموو توانا و بڕستێوە لە کوڕەکەی 
دەڕوانی، بەو ڕوانینانەی دەیویست هەرچی 
هەیە،  دونیا  دایکانەی  سۆزی  و  مێهرەبانی 
پێشکەش بە کوڕەکەی بکا.  وەک ئاشقێکی 
سووتاو لە کوڕەکەی دەیڕوانی، بەو ڕوانینە 
دەروونـــی  و  دڵ  قسەی  گشت  بێدەنگەی، 
دەکرد. تەنیا یەک وشە کە لەزاری هاتە دەر 

کە ئەوە بوو: "کوڕم، خەیری!... "
دەکرد،  قسەی  ناوبەناو  خەیری  هەڵبەت 
پێم وابێ  دەگـــوت.  دایکی  بە  شتی  هەندێک 
دڵداریی دەدایــەوە و ئەهوەنی دەکــردەوە و 
داوای لێ دەکرد کە بچێتەوە ماڵێ، بەاڵم لەو 
ماوە کورتەدا، ئەو دایکە ئاشقانە دەیڕوانییە 

کوڕەکەی.
ــەڵ یــەکــەم  ــ ــەڕی و دەگـ ــپ ــێ ئـــەوشـــەوە ت
بردین.  کەرکوکیان  بــەرەو  ڕۆژێ،  سپیایی 
ئێستا  بــوویــن.  کــەرکــوک  لە  ــاوپــەڕان  ت الی 
ئێزگەی  بردە  ئێمەیان  کە  نەنیشتبوو  شەو 
شەمەندەفەر و سواری واگۆنێکی تایبەتییان 
خەیری  دۆخــی  و  حــاڵ  ئیتر  لێرە  کــردیــن. 
دەکــرد:  هـــاواری  و  دەینااڵند  ــوو،  ب خراپتر 
انزل الطبیب فی سبیل اللە... )دە ڕێی خودایدا 

دوکتورم بۆ بێنن(.
واگۆنەکەی ئێمە بەالوە بوو و دەرگاگەشی 
بە  کە  نەبوو  ڕێگایەکی  هیچ  و  داخــرابــوو 
واگۆنەکانی دیکەوە ببەسترێتەوە. دەرگایەک 
گاڵە  ئەویش  کە  بــوو  واگۆنەکە  الیەکی  لە 
و  دووکــەس  ئێمەیان  دەستەکانی  درابـــوو. 
دووکەس بەیەکەوە بەستبۆوە. خەیریش کە 
بەتەنیا مابۆوە، دەستەکانیان بە ئەسکەملەی 
دەوری  پــاشــی  بــەســتــبــۆوە.  واگـــۆنـــەکـــە 
کــاتــژمــێــرێــک کــە شــەمــەنــدەفــەرەکــە وەڕێ 
کەتبوو، دیتمان دەنگێک لە پشتی واگۆنەکەی 
ئێمەوە دێ. وەک ئەوە دەچوو کە پشیلەیەک 
ــدا و  ــە بـ ــەک ــۆن ــای واگ ــ ــە دەرگـ چـــڕنـــووک ل
سەرنجی  دەنگە  ئــەو  لێوەبێ.  نووزەیەکی 
ڕاکێشا.  خــۆی  الی  بــۆ  پاسەوانەکانمانی 
)مفوض  پاسەوانەکانمان کەسێکی  سەرۆکی 
– یاریدەدەری ئەفسەر( بوو. پۆلیسێکی الو و 
زۆر لەخۆبایی بوو. ئاکاری وەک ئەو کەسانە 
تەنانەت  نەبێ.  خاوێن  پاشەڵیان  کە  دەچوو 
 )Sergeant  – چاووشەکەشی)گروهبان 
وای بیر دەکردەوە.  وەختەبوو باڵ بگرێ لە 
ئەسپاردوە  پێ  ئەرکەیان  ئەو  کە  خۆشییان 
دەگــەڕا   هەلێک  لە  و  بەغدا  بەرێتە  ئێمە  تا 
کە  بدا  پێشان  وا  و  بڕێژێ  خۆی  کرمی  تا 
دەسەاڵتی هەیە. ئەمری کرد بە چاووشەکەی 
تا بزانێ ئەو دەنگە چییە! کاتێک چاووشەکە 
بە  کردەوە  واگۆنەکەی  نێوەڕاستی  دەرگای 
دایکی خەیری  کە  دیتمان  سەرسووڕمانەوە 
لە پشت دەرگاکە ڕاوەستاوە! هەموومان واق 
دەیان  لە  پتر  دەکــا!  چ  لێرە  ژنە  ئەو  ماین، 
ئەو  نووساوە،  شەمەندەفەرەوە  بەو  واگۆن 
هیچ  دایــە!  واگۆنە  لەو  کوڕەکەی  چووزانێ 
لە  نــەبــوو.  پرسیارانە  ئــەو  بۆ  وەاڵمێکمان 
دەزانــی،  تورکیی  کە  چاووشەکەوە  ڕێگای 
داوامان لە "مفوض"ـەکە کرد تا ئیزن بدا ئەو 
ئەو  بەاڵم  دابنیشێ،  کوڕەکەی  لەالی  دایکە 
ئەمری  و  دایــنــەوە  وەاڵمــی  تووڕەییەوە  بە 
دەرگاکەش  و  نێن  وەدەر  دایکەکە  تا  کــرد 
نەیدەویست  خەیریش  هەڵبەت  داخــەنــەوە. 
ــەدا بیبینێ کــە کــوڕەکــەی  ــەو دۆخـ دایــکــی ل
دەستیان  و،  یەخسیرە  و  دیــل  و  نــەخــۆش 
هەرچۆنێک  بەستۆتەوە.  ئەسکەملەکەوە  بە 
بێ دەرگایان لەسەر دایکی داخست. دیسان 
دایکی خەیری دەستی پێ  هاوار و ڕۆڕۆی 
کردەوە، دەنگی چڕنووکەکانی پتر ببوو. ئەو 
بێبڕانەوە  بەیانی  بەری  تا  دڵتەزێنە  دیمەنە 
و بێپسانەوە، درێژەی هەبوو. لەو ماوەیەدا 
بە  و  بێڕێزی  بە  شوڕتەکان  جارێک  چەند 
و  دەنا  پێوە  پاڵیان  نامرۆڤانەوە  گرژییەکی 
لە پشتی دەرگاکەیان دوور دەکردەوە، بەاڵم 
دڵڕەقییە  هەموو  ئەو  بەرانبەر  لە  دایکە  ئەو 
و  ــڕی  دەردەب یەک وشەی  نە  بێڕێزییەدا  و 
تەنیا  دەکــردن،  دەگــەڵ  بەربەرەکانییەکی  نە 
سینگی دەکوتا و دەیگوت: "کوڕم، خەیری!... 
کوڕم، خەیری!..." نە دەپاڕایەوە، نە داوایەکی 
ناڕەزایەتییەکی  یان  دژکـــردەوە  نە  ــرد،  دەک
پێشان دەدا، تەنیا دەیگوت: "کوڕم، خەیری!... 

کوڕم، خەیری!..."

کوڕم، خەیری!...

و: وریا ماملێ
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بۆنبەستی گەندەڵی لە ڕێژیمی گەندەڵدا 

لەسەر  باسکردن  دەستپێکی  بــۆ  ئــەگــەر 
گەندەڵیی سیستەماتیک لە پێکهاتەی ڕێژیمی 
و  کـــورت  پێناسەیەکی  ئــێــرانــدا  ئاخوندیی 
بێژین  دەتوانین  بکەین؛  گەندەڵی  لە  گشتگیر 
گەندەڵی بریتییە لە کۆمەڵێک کەڵکاژۆ و خراپ 
بەکارهێنانی پێگەی کۆمەاڵیەتی، ڕێکخراوەیی، 
حیزب، کەسایەتی و دەوڵەتی یان هەر جۆرە 
دەسەاڵتێک کە تاک یان گرووپێک هەیانبێت، 
بە واتایەکی تر بریتییە لە خراپ بەکارهێنانی 
پلە و پۆست لە ڕێکخراو، حیزب، دەوڵەت و 
واڵتەکان یان بەکارهێنانی سەرچاوە دارایی 
و ئابووری و سیاسییەکان وەکوو فریۆدانی 
کەڵکاژۆ  بەرتیل وەرگرتن،  دزیکردن،  خەڵک، 
لە سامانە گشتییەکان و بەتایبەت لە داهات 
و پارەی گشتیی خەڵک، مامەڵەکردن لەسەر 
سامانی گشتی بە نهێنی و بە قازانجی تاک، 
دیــاریــکــراو  کۆمەڵەکەسێکی  ــان  ی ــرووپ  گـ
مەترسیدار  نەخۆشییەکی  بــە  ئــەمــەش  کــە 
بــۆ ڕێــکــخــراو، حــیــزب، دەڵـــەت و واڵتــەکــان 
هەروەها  ــت،  ــرێ دادەن بەگشتی  کۆمەڵگە  و 
کاریگەرییەکی زۆر نەرێنیی لەسەر چەرخی 
پێشکەوتنی ڕێکخراو، حیزب، دەوڵەت، واڵت 
بە  زۆر  دەتوانێت  و  دەبێت  کۆمەڵگەکاندا  و 
گەشەکردن  و  پێشکەوتن  چەرخی  سانایی 
باوەڕ و  و  بناغە  لە  بخات و درزێک  لەکار 
لە  هــەر  دەســەاڵتــەکــان  نێوخۆییی  متمانەی 
دەسەاڵتی  تاکوو  بچووکەوە  ڕێكخراوێکی 
گرنگتر  هــەمــووی  ــە  ل و  ــەورە  ــ گ واڵتــێــکــی 
جۆرەکانی  بــکــات.  دروســـت  کۆمەڵگەدا  لــە 
تەنیا  ــێــرەدا  ل بـــەاڵم  زۆرن،  گــەنــدەڵــیــکــردن 
دەکەین؛  پێ  ئاماژە  بەرچاو  نموونەی  چەند 
وەکوو گەندەڵیی سیاسی، ئابووری، پیشەیی، 
ئاکاری و ڕەوشتی و کۆمەاڵیەتی کە شرۆڤە 
ئەم  ســەرەکــیــی  مـــژاری  شیکردنەوەیان  و 

نووسینە نییە.
نــێــودەوڵــەتــی،  شەفافییەتی  ڕێــکــخــراوی 
گەندەڵی  پێناسەی  ســادەتــر  شێوازێکی  بە 
کردووە و دەڵێت گەندەڵی بریتییە لە خراپ 
کەڵک وەرگرتن لە پلە و پۆست و دەسەاڵتی 
پێناو  ــە  ل مــتــمــانــەپــێــدراو  و  ــراو  ــک ــێ ــاوەڕپ ب
دەسکەوتی  بەدەستهێنانی  و  بــەرژەوەنــدی 

تاکەکەسی یان کۆمەڵە کەسێکی دیاریکراو.

ڕێژیمی  سیستەماتیکی  گەندەڵیی 
ئاخوندیی ئێران

ڕێژیمی  کــاربــەدەســتــانــی  و  بــەرپــرســان 
ــیــســالمــیــی ئـــێـــران هــــەر لـــە ســـەرەتـــای  ئ
مەبەستی  بە  ڕێژیمەوە  ئەو  هاتنەسەرکاری 
ــی ئـــەو ســەردەمــی  زاڵـــبـــوون بــەســەر دۆخـ
ئەو واڵتە  نەتەوەکانی چوارچێوەی  واڵت و 
و  تاکەکەسی  ئامانجە  پێکانی  هــەروەهــا  و 

بە دەستی  لەوالی دەرگاکەشەوە خەیری 
بەستراو بە ئەسکەملەکەوە، نەخۆش و بێحاڵ 
لە  هــاواری دەکــرد:  یەک بەخۆی دەینااڵند و 

ڕێی خودایدا دوکتورم بۆ بێنن
دایکەکەشی لەوالی دەرگاکەوە لە سینگی 
دەرگاکەی  لە  چڕنووکان  بە  و  دەدا  خۆی 
ــوڕم، خەیری!...  "ک ــرد:  دەک ــاواری  ه و  دەدا 

کوڕم، خەیری!..."
هاتە سەر سەرمان جا  تاو  و  بۆوە  ڕۆژ 
گەییشتینە بەغدا، یەکڕاست بردیانینە بنکەی 
)مرکز  نــاوی  بــە  بــەغــدا  پولیسی  ــدی  ــاوەن ن
سرا(. بە سەرسووڕمانەوە دیتمان کە دایکی 
خەیری لەبەر دەرگای بنکەی ناوەندی پۆلیس 
ڕاوەســـتـــاوە و چـــاوەڕوانـــی کــوڕەکــەیــەتــی 
ــەو چـــاوە ئــەویــنــدارانــەیــەی لە  تــا دیــســان ب
"کوڕم،  بکاتەوە:  هاوار  و  بڕوانێ  کوڕەکەی 

خەیری!... کوڕم، خەیری!..."
دەرد  هەموومان  بــوو.  دڵتەزێن  کە  ئــای 
لەتاوی  چــووبــۆوە،  لەبیر  خۆمان  خەمی  و 
ببوو.  دایکە جەرگ و هەناومان کەباب  ئەو 
لە  ڕووتین  کاری  هەندێک  پاش  بنکەیە  لەو 
کردین.  حەپسیان  چڵکن،  و  پیس  ژوورێکی 
ــەیــەک هـــات و  پــاشــی نــیــو کــاتــژمــێــر شــوڕت
پاکەتێکی دا بە خەیری و گوتی ئەوە دایکت 
بۆی ناردووی. نێو پاکەتەکەدا نانێکی ویشک 
و حەوت یان هەشت دانە خورمای تێدابوو.

گرووپییەکانی بازنەی دەسەاڵتێک کە پێشتر 
پالن و بەرنامەیان بۆ داڕێژرابوو، گەندەڵییان 
ــەرم لــەگــەڵ  ــەڕی نـ ــوو چــەکــێــک بــۆ شـ ــ وەک
خەڵکانی واڵت بەکار هێنا. بە تێپەڕبوونی کات 
و سەردەمەکان بەڕێوەبەرانی سەرەکیی ئەو 
ڕێژیمە زیاتر پەرەیان بە گەندەڵییەکان دا و 
هەنووکەش بووە بە قەیرانێکی سەرتاپاداگر و 
لە سەرجەم دامودەزگاکانی خودی ڕێژیم لە 
سەرەوە تاکوو خوارەوە تەشەنەی کردووە. 
گەندەڵی جیا لەوەی کە خەڵکانی ئەو واڵتەی 
بێزار و تووڕە کردوە، بووەتە خۆرکەش بۆ 
گیانی بەرپرسان و کاربەدەستانی ڕێژیم و 
ڕێژیمدا  دەسەاڵتی  جومگەکانی  هەموو  لە 

ڕەنگدانەوەی دیار و بەرەچاوی هەیە.
ئاستێک  گەیشتووەتە  ئێران  لە  گەندەڵی 
بە  شێوازێک  بەهیچ  تەنیا  نەک  تەنانەت  کە 
پەردەپۆش  ڕێژیم  بەرپرسانی  و  میدیاکان 
ناکرێت و ناشاردرێتەوە، بەڵکوو زۆر جاریش 
بــەڕێــوەبــەرانــی  لــەنــێــوان  ــەورەی  گـ کێشەی 
ــەرەوە بــۆ خـــوارەوە دروســت  ڕێــژیــم لــە سـ
کردووە کە داوای دادگاییکردنی یەکتر دەکەن 
و زۆر جاریش خودی بەرپرسانی ڕێژیم لەم 
باڵباڵێنی  دیاردەیە وەکوو هەلێک بۆ شەڕی 

ڕواڵەتیی نێوان خۆیان کەڵک وەردەگرن.
لە  ئێران  ئاخوندیی  ڕیژیمی  بەرپرسانی 
و  بینداز  "تفرقە  سیاسەتی  هەمان  درێــژەی 
حکومت کن"، واتە ئاژاوە بگێڕە و دەسەالت 
شــیــرازەی  تێکدانی  بــۆ  بــگــرە،  بــەدەســتــەوە 
بنەماڵەکان، بنەما کۆمەاڵیەتییەکانی کۆمەڵگە، 
ئامانجە  بەالڕێدابردنی کۆمەڵگە و سەرجەم 
درێژە  ئاسانی  بە  تاکوو  ڕێژیم  قڕێژەکانی 
بدەن،  خۆیان  کۆلۆنیالیستیی  سیاسەتی  بە 
پیالن  سەرەکیی  بەشێکی  وەکــوو  گەندەڵی 
خۆیان  تێکدەرانەکانی  بەرنامە  بنەمای  و 
ــۆ داپــڵــۆســانــدنــی خــەڵــکــانــی چـــارەڕەشـــی  ب
لەو  داوە.  پــێ  ــەرە  پـ ــێــران  ئ ــوەی  چــوارچــێ
کوردستانیش  ڕۆژهەاڵتی  بەداخەوە  نێوەدا 
ئێرانی  ــیــکــراوی  ــۆن کــۆل بــەشــێــکــی  وەکــــوو 
سیاسیی هەنووکەیی، بێبەش نییە لەو دیاردە 
مــەتــرســیــدارە و بــگــرە لــە کــوردســتــانــدا بە 
ئامانجگەلێکی جیاوازتر زیاتر لە ناوچەکانی 

دیکەی ئێران پەرەیان پێ داوە.

و  ڕێژیم  بەرپرسانی  گەندەڵییەکانی 
کەڵکاژۆ لە دەسەاڵت و سامانی واڵت

ئێران  تااڵنکەری  ڕێژیمی  بەڕێوەبەرانی 
و  دارایــی  گشت  بەسەر  دەستیان  هەنووکە 
پاوانی  و  داگرتووە  واڵت  داهاتی  و  سامان 
خۆیانیان کردووە. مندااڵنی گشت بەرپرسانی 
لــەســەر سامانی  ئــەو ڕێــژیــمــە  ســــەرەوەی 
چارەڕشی  خەڵکی  داهاتی  و  واڵت  گشتیی 

دیاری  چارەنووسمان  ڕۆژان  سێ  پاشی 
زیندانی  بۆ  ســرا(  )مرکز  لە  ئێمەیان  و  کرا 
خەیریشیان  و  ڕاگــواســت  غــورەیــب(  )ئەبو 
ئــەڕتــەش.  بــە  ــەوە  ــان دای و  هەڵبڕی  ئێمە  لــە 
بۆوە  جیا  ئێمە  لە  ئەو  ڕێگای  شێوەیە  بەو 
لە  تەنیا  نــەزانــی.  لێی  هەواڵێکمان  هیچ  و 
کە  دەمانخوێندەوە  ڕۆژنامەکانەوە  رێگای 
دادگــای عەسکەری.  بە  داوەتــەوە  خەیرییان 
هاوڕێکانمان  لــە  یــەک  مانگان   ٥-٦ پاشی 
المان  گەیشتە  ئەسغەری"  "عەلی  نــاوی  بە 
و  خەیری  چارەنووسی  باسی  زیــنــدان،  لە 
عەلی  کردین.  بۆ  دایکە  جەرگ سووتاوەکەی 
دەگەڵ  شەڕەکانمان  گەرمەی  لە  ئەسغەری 
لەپێش  بۆیە  بــوو،  بریندار  ئێران  ئەڕتەشی 
ئەڕتەشی  ڕادەســتــی  ئــەویــان  هــەمــوومــانــدا 
عــێــڕاق کــردبــوو تــا چــارەســەری بــۆ بکرێ. 
پاش ماوەیەک کە کەمێک بەرەو چاکبوونەوە 
دەچێ، لە زیندانی ناوەندی بەغدایان کردبوو. 

ئەو بۆی گێڕاینەوە کە: 
ئەو  هۆی  بە  شوێنێک  هەموو  لە  خەیری 
دەرکــردبــوو.   ناوبانگی  دڵسۆزەیەوە  دایکە 
دایـــکـــی لـــە هـــەمـــوو شــوێــنــێــک بـــە شــوێــن 
کـــوڕەکـــەیـــەوە بـــوو. دەتــگــوت بـــۆن دەکـــا! 
بێ ئەوەی لە هیچکەس پرسیار بکا، لە هەموو 
کوڕەکەی  پێش  لێبا،  کوڕەکەی  کە  شوێنێک 
لە  خەیروڵاڵ  کە  کاتێک  ــوو.  ب حــازر  ــەوێ  ل

بەتایبەت  و  لــە واڵتــانــی ڕۆژاوایــــی  ئــێــران 
ئەمریکا و کانادا تەڕاتێن دەکەن و سەرەڕای 
ئەوەش؛ دروشمی مەرگ و نەمان بۆ ئەمریکا 
کار  زاریــان.  سەر  بنێشتەخۆشەی  بووەتە 
گەیشتووەتە جێیەک کە کارناسانی ئابووریی 
ــەر بــە خــۆشــیــان دەڵــێــن کــە نــەبــوونــی  سـ
سستی  بەرگێرەوە،  و  وەاڵمــدەر  یاسایەکی 
و الوازیی دامودەزگاکان و بەتایبەت دەزگا 
شەفافسازی،  نــەبــوونــی  چــاوەدێــریــیــەکــان، 
و  تاکەکەسی  بەرژەوەندییە  لەبەرچاوگرتنی 
و  بەرپرسان  خۆدزینەوەی  و  گرووپییەکان 
گەندەڵین  هۆکاری  زۆرترین  کاربەدەستان 
لە واڵتدا و تاکوو ئەو کێشانەیش چارەسەر 
بکرێن،  بنەبڕ  گەندەڵییەکان  ناکرێت  نەکرێن، 
بۆ چارەسەریی ئەم دیاردەیەش دەبێت هەر 

لە سەرەوە دەست بە چاکسازی بکرێت.
ــی ئـــــەوەی کە  ــێ ــەپ بــــەاڵم ڕوونـــــە کـــە ب
بەرپرسانی  واڵت  گەندەڵیی  ئااڵهەڵگرانی 
سەرەوەی ڕێژیم و لە قۆناغی یەکەمدا خودی 
دەسەاڵتی  لە  و  ڕێژیمە  ڕیبەری  خامنەیی، 
پاوانخوازەشدا  ڕێژیمە  ئەو  سەرەڕۆیانەی 
هیچ  کات و هەر بە خەونیش دەرفــەت بەو 

چاکسازی و بەربەرەکانێیە نادرێت.
"ڕۆیتێرز"  هەواڵدەریی  کە  ئامارێک  بەپێی 
لە ڕاپۆرتێکی لێکۆڵینەوەیی تایبەت بە میرات 
تاکەکەسیی "خامنەیی"،  و دارایی و سامانی 
لە ٢٠ی خەزەڵوەری ساڵی ٢٧١٣ی کوردی 
باڵوی  زایینیدا(  ٢٠١٣ی  نۆڤامبری  )١١ی 
دارایـــیـــی عەلی  ــەوە، ســامــان و  ــ ــردووەت ــ ک
ئێران  ئاخوندیی  ڕێژیمی  ڕێبەری  خامنەیی، 
زیاتر لە ٩٥ میلیارد دۆالر مەزندە کراوە. ئەو 
لێکۆڵینەوەیە ئاشکرای کردووە کە زۆرترین 
دارایی و سامانی ڕێبەری ڕێژیم لە ناوەندێکی 
فەرمانەکانی  "ســتــادی  نــاوی  بە  فۆرماڵیتە 
خومەینی"دا هەنبانە بووە و بەشیکی زۆری 
بەتایبەت  و  واڵت  ئابوورییەکانی  سەرچاوە 
ئەو  کنترۆڵی  لەژێر  دراو  ــازاڕی  ب و  نــەوت 
ناوەندەدایە و بناغەی ئابووریی واڵتی ئێران، 
سامان، دارایی و داهاتی خەڵکانیش لەالیەن 

ئەو ناوەندەوە دەستی بەسەردا گیراوە.
لێکۆڵینەوەیەدا  ــەو  ل کــە  گــرنــگ  خاڵێکی 
ئــامــاژەی پــێ کـــراوە، ئــەوەیــە کــە؛ بەشیکی 
نــاوەنــدە،  ــەو  ئ سامانی  و  دارایـــی  لــە  زۆر 
ــاڵ، مــڵــک، ســامــان و دارایــــی بــەهــایــی و  مـ
بازرگانەکان و ئەو هاوواڵتییانەی ئێران کە 
واڵت  دەرەری  پەڕیوەی  هۆکارێک  هەر  بە 
بوون، هەروەها ئێرانییەکانی دژبەری ڕێژیم، 
بەتایبەت  و  ئایینی  و  سیاسی  بەندکراوانی 
کەسایەتییە سیاسییەکانی دژبەری ڕێژیم لە 
دەرەوەی واڵتن و ئاماژە بەوەش کراوە کە 
یاسایی  بەڵگەیەکی  هیچ  بەبێ  ناوەندە  ئەو 

پادگانی )قشڵە( ئەڕتەش زیندانی بوو، دایکی 
بە بەردەوامی و بێ چرکەیەک وازهێنان لەبەر 
پادگانەکە بوو. کاتێک خەیروڵاڵیان  دەرگای 
دەبردە دادگا، بەدوایدا وەڕێ دەکەوت و بە 
زیندان.  دەهاتەوە  دەگەڵی  شێوەش  هەمان 
دایکی  قازییەکان  و  ئەفسەرەکان  تــەواوی 
دەدایــەوە،  دڵدارییان  دەناسی.  خەیروڵاڵیان 
تەنانەت  مــاڵــێ،  بــڕواتــەوە  کــە  دەدا  هانیان 
بە  کوڕەکەی  کە  دەدا  پێ  بەڵێنیان  درۆ  بە 
زووترین کات ئازاد دەکرێ، بەاڵم ئەو تەنیا 
یەک وشەی دەگوت کە: "کوڕەکەم دەنەوە با 

بیبەمەوە ماڵێ."
حوکم  لەسێدارەدان  بە  خەیڕوڵاڵ  دواجار 
درا. ڕۆژنامەکانیش نووسییان کە لە زیندانی 
ناوەندیی بەغدا لە قەنارەیان دا، بەاڵم دایکی 
دەکـــردەوە.  کــوڕەکــەی  داوای  هــەر  خەیری 
بەرەبەیانی ئەو ڕۆژەی کە بڕیاڕ بوو خەیری 
لە سێدارە بدەن، خەیری دوو ڕەکعەت نوێژ 
دەخوێنێ و خۆی ئامادە دەکات تا بەرەوپیلی 
مەرگ بچێ، لە بن داری قەنارە و کاتێک کە 
پەتەکەی لە مل دەکەن هاوار دەکات و دەڵێ: 
"من الوێکی کوردم و شانازیی دەکەم کە لە 
لە  دەمــرم..."  کوردستاندا  ڕیی سەربەخۆیی 
کۆتاساتەکان و هەناسەکانیدا وەسیەت دەکا 

کە تەرمەکەی بدەنەوە بە دایکی.
دایــکــی دەڵــێــن کە  بــە  ــەو ڕۆژە  ئـ ــەر  هـ

بۆی  ڕاستەوخۆ  شیوەی  بە  و  دادوەری  و 
هەیە دەست بە سەر مڵک، دارایی، داهات و 
سامانی هاوواڵتییانی ئێران لە سەرانسەری 
ئەو  بەردەوامییش  بە  و  دابگرێت  ئەو واڵتە 

کارەی کردووە.
یەکێک  کــە  ــەبــەوی"  ن "بــێــهــزاد  پێشتریش 
و  بــووە  ڕێژیم  پێشووی  کاربەدەستانی  لە 
گرنگ  بەرپرسیارەتیی  و  پۆست  چەندین 
دەورە  چەند  پیشەسازیی،  وەزیــری  وەکوو 
جێگری سەرۆکوەزیران و جێگری سەرۆکی 
لە  بـــووە،  لــە ئەستۆی  ...هــتــد  پــارلــەمــان و 
بەرپرسانی  گەندەڵییەکانی  لەگەڵ  پێوەندیی 
ڕێژیم ڕایگەیاندبوو کە "ناوەندی فەرمانەکانی 
خاتەمولئەنبیا"،  ــای  ــەرارگـ "قـ خــومــەیــنــی"، 
"بــونــیــادی  و  ڕەزەوی"  ــودس  قـ "ئــاســتــانــی 
موستەزەعفان" کە ڕاستەوخۆ سەر بە بەیتی 
خامنەیین،  نووسینگەی  و  ڕێژیم  ڕێبەریی 
دەستیان بەسەر زیاتر لە سەتا ٦٠ی دارایی 
و سامان و داهاتی واڵتی ئێراندا داگرتووە. 

فاتێح"،  ــز  ــەروی "پ پێوەندییەدا  ــەم  ل هــەر 
ــان"،  ــف ــەزەع ــیـــادی مــوســت ــی "بـــونـ ــەرۆکـ سـ
لە   ،٩٨ گــەالوێــژی  ٦ی  دووشەممە،  ڕۆژی 
ئەو  ڕایگەیاند؛  ڕۆژنامەوانیدا  کۆنفرانسێکی 
 ٣٦ لە  زیاتر  ڕابـــردوودا  ساڵی  لە  نــاوەنــدە 
زیاتر  و  بووە  داهاتی  تمەن  میلیارد  هــەزار 
لە ٧ هەزار میلیارد تمەنی قازانج و داهاتی 
لێدوانی  بەپێی  هــەر  هــەبــووە.  گەشتیاریی 
ناڕاستن  ئامارانەش  ئەو  ڕێژیم  بەرپرسانی 
و داهاتەکان زۆر لەوە زیاترن کە ئاماژەیان 
"ئەحمەد  پێوەندییەدا  لــەم  هــەر  کـــراوە.  پێ 
بناژۆخوازی  کۆنەبەرپرسێکی  تەوەکۆلی"، 
بەرپرسیارەتیی  چەندین  پێشتر  کە  ڕێژیم 

هەر  ئــەو  بــەاڵم  درا،  لە سێدارە  کــوڕەکــەت 
دووپاتی دەکردەوە کە کوڕەکەم بدەنەوە با 

بیبەمەوە ماڵێ...
کوڕەکەیان دایەوە، بەاڵم بێگیان.

بەغدا  دانیشتووی  کوردەکانی  لە  چەند 
ماشێنێکی  و  دەکــــەن  ــی  ــک دای ــی  ــاری ــاوک ه
ئەو  و  دەگرن  بەکرێ  پشت ئاوەڵە  بچووکی 
بۆ  ــەوە  ــەن دەب ــوردەی  کـ قــارەمــانــە  شەهیدە 
لە  خەیری  دایکی  کە  دەیانگێڕایەوە  هەولێر. 
کوڕەکەی  تەرمی  سەری  لەبن  ماشێنەکەدا 
دادەنیشێ، سەری لەسەر تەرمەکەی دادەنێ 
ــداری  دڵ بکا،  ڕۆڕۆ  و  گریان  بــێ ئــەوەی  و 
خەیری دەداوە: "ڕۆڵە گیان خەم مەخۆ، کە 

گەیشتینەوە ماڵێ حاڵت باشتر دەبێ..."
کوردەکانی  زیندانییە  لە  ئەسغەری  عەلی 
هەولێر  لــە  کــە  بیستبووی  بــەغــدا  زیــنــدانــی 
ــەوە و  ــن خــزم و قــەومــی خــەیــروڵــاڵ کــۆ دەب
تەرمەکەی لە گۆڕستان بە خاک دەسپێرن و 
دەگەڕێنەوە بۆ ماڵی خۆیان، بەاڵم کە وشیار 
دەگــەڵ  خەیرییان  دایــکــی  دەبینن  دەبــنــەوە 
سەرگۆڕی  دەگەڕێنەوە  سبەی  بۆ  کە  نییە. 
سەری  خەیری  دایکی  کە  دەبینن  خەیری، 
ناوەتەوە  و سەری  خەیرییە  گڵکۆی  لەسەر 

و گیانی داوە.

گرنگی لە ئەستۆ بووە، هەر لەو مانگەدا وێڕای 
لەڕادەبەدەرەکانی  گەندەڵییە  بە  ئاماژەدان 
ناوەندە، بە میدیاکانی ڕێژیمی ڕاگەیاند  ئەو 
شەفافسازیی  و  چــاکــســازی  ــڕۆژەی  ــ پ کــە 
ناوەندە  و  ڕێبەری  بەیتی  لە  دەبێت  واڵت 
ئەو  بکرێت و  گرێدراوەکانییەوە دەستی پێ 
ناوەندانە  ئەو  داهاتی  لەسەر  کە  ئامارانەی 
بەاڵم  زیــاتــرن،  ــەوە  ل زۆر  دەکرێنەوە  بــاڵو 
بەیتی  گرێدراوەکانی  نووسینگە  و  ناوەند 
ڕێبەری، نەیانهێشتووە و ناهێڵنیش کاری لەو 
شیوەیە بکرێت. ئەوە بوو کە ڕۆژی هەینی، 
سێناتۆری   ١٧ ئەمساڵ،  پووشپەڕی  ٢٥ی 
و  پیشنیار  لەسەر  ئەمریکا  کۆماریخوازی 
هەوڵی سێناتۆر "تێد کرووز"، داوایان کرد کە 
گەمارۆکانی سەر ڕێژیم و بەتایبەت بۆ سەر 
ماڵ و داراییەکانی خامنەیی، کە سەرچاوەی 
و  ماڵ  تااڵنبردنی  بە  و  دزیکردن  گەندەڵی، 

مڵکی خەڵکانی ئێرانە، زیاتر بکرێت.
بوو  کــورت  زۆر  ئاماژەیەکی  تەنیا  ئــەوە 
بە گەندەڵی و بەتااڵن بردنەکانی خامنەیی، لە 
ماڵ، مڵک، دارایی و سامانی خەڵکانی ئێران. 
ئەم شیوازە گەندەڵی کردنە هەر لە سەرەوەی 
بۆتەوە و  ئەو ڕێژیمە شۆڕ  بۆ خــوارەوەی 
گشت  و  بەرپرسان  بەڕێوەبەران  سەرجەم 

دامودەزگاکانی ڕێژیمی داگرتوە. 
هەر لەم پێوەندییە و لە ماوەی ڕابردووشدا، 
ڕێکخراوی  بەرگریی  و  ســەربــازی  بەشی 
شەفافییەتی نێونەتەوەیی، بە باڵوکردنەوەی 
گەندەڵییەکانی  لەسەر  تایبەت  ڕاپۆرتێکی 
ڕێژیمی ئێران، دۆخی بەرگری و ئەمنییەتیی 
بە  گەندەڵییەوە  ــواری  ب لە  ئێرانی  ڕێژیمی 
قەیراناوی و کارەساتبار لەقەڵەم داوە. بەپێی 
پەیوەندیدار  پێوەری  لە  جگە  ڕاپۆرتە  ئەو 
بە فەرمانبەران کە دۆخێکی پڕمەترسیداری 
ــی بەشی  ــان ــوەرەک ــێ پ ــردووە،  ــ ــ ک دروســــت 
و  ئۆپەراسیۆنی  ماڵی،  سیاسی،  سەربازی، 
لۆجیستیکیی ڕیژیمیش لە دۆخی قەیراناوی و 
هەواڵدەرییەکانی  پێشتریش  کارەساتباردان. 
"ئیقتساد"،  ــامــەی  ڕۆژن بەتایبەت  و  ڕێــژیــم 
ــی بــەرپــرســی  ــەکــان ــدوان ــێ بــەپــێــی قــســە و ل
پۆلیسی ئەمنییەتی ئابووریی ڕێژیم باڵویان 
کردبووە کە نێوەنجیی گەندەڵی و دزیکردن 
مانگی  شــەش  لە  تەنیا  بەرتیل وەرگرتن  و 
بەراورد  بەپێی  ــردوودا  ڕاب ساڵی  سەرەتای 
لەگەڵ دوو ساڵ پێشتر، پەروەندەکان سەتا 
٦١ و تاوانبارەکانیش سەتا ٩٤ و )بەتایبەتی 
ســەنــدووە(  پـــەرەی  زۆر  کــە  بەرتیلخۆری 
بەرتیل وەرگرتن سەتا ٣٥٧ زیادیان کردووە.

دەبـــێـــت بــڵــێــیــن گــەنــدەڵــیــیــەکــانــی ڕێــژیــم 
ــی  ــاســەت ــۆی ســی ــ ــەه ــ ــە کــــوردســــتــــان، ب ــ ل
چەند  ڕێژیم  ئەمنییەتیی  و  میلیتاریزەکردن 
و  زیاترن  ئێران  دیکەی  ناوچەکانی  لە  قات 
بەتایبەت کە بە هۆی ڕوانگەی داگیرکەرانەی 
گەندەڵیی  لە  لێپرسینەوەیەک  هیچ  ڕێژیمەوە 
کاربەدەستانی ڕێژیم لە کوردستان ناکرێت.

***
تێبینی:

و  ئامار  لە  ڕاپۆرتە،  ئەم  ئامادەکردنی  بۆ 
داتای ناوەندەکانی ئامار، هەواڵدەری و ماڵپەڕ 
و ڕۆژنامەکانی نێوخۆی ئێران، ، ڕۆژنامە و 
ماڵپەڕ و ناوەندە هەواڵدەرییە کوردییەکان لە 
و  ڕۆژنامە  لە  هەروەها  دەرەوە،  و  نێوخۆ 
فارسییەکانی  هەواڵدەرییە  ناوەندە  و  ماڵپەڕ 
کەڵک  ســەرچــاوە  وەکــوو  ئێران،  دەرەوەی 

وەرگیراوە.

کوڕم، خەیری!...

 کاروان مێراوی

 درێژەی الپەڕەی ١٠ 
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»هێالنەی باڵندە کۆچەرییەکان«
 چاپ و باڵو کرایەوە

»شەڕی کۆمەڵە و دێموکرات،
 ئەو شەرەی نەدەبوا ڕوو بدا«

لە دەیەی  لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان  نێوخۆیی  خەسارناسیی شەڕی 
ئاکامگیرییەی کردوە کە  ٦٠ی هەتاویی کردوە. لەگەڵ ئەوەشدا ئەو 
نەتەوەی کورد دەبێ ئەو قۆناغە بەجێ بێڵێ و بە ئەزموون وەرگرتن لە 
برین و کارەساتەکانی شەڕی خۆبەخۆ؛ ڕێگە لە دووپات بوونەوەیان 

بگرێ و لە پڕۆسەی نەتەوەسازیدا بە یەکجاری وەالی بنێ. 
»قەاڵی بەرخودان«، »ڕۆژە سەختەکان«، »لە چیاکانی موکریانەوە 
فەرماندەیی«،  و  مودیرییەت  »ئەزموونەکانی  کۆیە«،  دەشتی  تا 
شەهید«،  »فــەرمــانــدەرانــی  پێشمەرگە«،  حەماسەی  لە  »چەپکێک 
مبارزە«  ڕاه  »دشواری های  و  خەبات«  ڕێی  گەشەکانی  »ئەستێرە 

ناونیشانی چەند بەرهەمێکی چاپکراوی برایم چووکەڵی ن.

نووسەرە و باس لە بەسەرهاتی 
خەیاڵیی  و  ــان  ژی ڕاستەقینەی 
نــووســەر و چــەنــد الوی کــورد 
ئەدەبیاتێکی  زیــاتــر  و  دەکـــات 
بەپێی  دیــارە.  پێوە  کرێکارانەی 
ڕیوایەتی ڕۆمانەکە باوکی یەکێک 
لەو الوانە لەسەر سنوور لەکاتی 
کۆڵبەریدا دەکوژرێ و دواتر ئەو 
شاری  دەکــەنــە  ڕوو  الوە  پۆلە 
گیروگرفتی  تــووشــی  و  ــاران  تـ
ــەڵ  ــەگ ل ــان  ــاشـ پـ دەبــــــن؛  زۆر 
چارەنووسی  بە  ئەفغانی  چەند 
هاوشێوەوە بەرەوڕوو دەبنەوە.

ــەی بــاڵــنــدە  ــالن ــێ ڕۆمـــانـــی »ه
کـــۆچـــەریـــیـــەکـــان« لـــەالیـــەن 
 ١٨٤ لە  »بیریار«  پەخشانگەی 
الپەڕەدا چاپ و باڵو کراوەتەوە.
ساڵی  ئەمیرئەمینی  ئەفشین 
١٣٦١ی هەتاوی لە شاری بۆکان 
لەدایک بووە و ئێستا نیشتەجێی 

شاری »تاران«ـە.

کۆچەرییەکان«  باڵندە  »هــێــالنــەی 
ئەمیرئەمینی،  ئەفشین  نووسینی  لــە 
بۆکان  شــاری  خەڵکی  ڕۆماننووسی 

چاپ و باڵو کرایەوە.
ــی  ــەم ــەره ــەم ب ــەکـ ــە یـ ــ ــان ــ ــەم ڕۆم ــ ئ

ئــەو شــەرەی  »شـــەڕی کۆمەڵە و دێــمــوکــرات، 
بەرهەمی  تازەترین  ناونیشانی  بدا«  ڕوو  نەدەبوا 
ــادری ڕێبەریی  بــرایــم چــووکــەڵــی، کـ چــاپــکــراوی 
حیزبی دێموکراتی کوردستانە کە لە ٤٠٠ الپەڕەدا 

چاپ بووە.
»ئەم  دەڵــێ  کتێبەکەیدا  پێشەکیی  لە  نووسەر 
نووسینە دەیەوێ بەرهەڵستی ئەو ئیدیعایە بێتەوە 
کە مەزنیخوازیی حیزبی دێموکرات و نەمر دوکتور 
قاسملوو بە هۆکاری ئەو شەڕە ناو دەبەن، ئەوە 
دوژمنیش  بەڵکوو  دۆست  نەک  کە  حاڵێک دایە  لە 
ئاشتیخوازی  و  دێموکراسی  فەرهەنگی  بە  دان 
تا  ــێ،  دادەنـ قاسملوودا  د.  فکرییەکانی  بنەما  لە 
النی کەمی  دەستەبەری  لەپێناو  کە  ــەی  ڕادەی ئەو 
بە  کوردستان  لە  شەڕ  دوورخستنەوەی  و  ماف 
سازشکار بناسرێ، یان ئەوەی کە دواتر کۆماری 
ڕێک  ڤییەتی  تێرۆری  بەرنامەی  ئێران  ئیسالمیی 
واتە  قاسملوو،  نەمر  تایبەتمەندییەی  ئەوە  لەسەر 
تێشیدا  بــەداخــەوە  و  داڕشــت  ئاشتیخوازبوونی 

سەرکەوتوو بوو.« 
برایم چووکەڵی لەو کتێبەدا لەگەڵ ورووژاندنی 
کۆمەڵە پرسیارێک و گەڕان بەدوای وەاڵمەکانیان، 

به ر له  مااڵوایی

خـــوانـــدە‹‹  ››پــــدر  نــاوبــانــگــی  بــە  فیلمی  لــە 
فرانسیس  سینەمایی  شــاکــاری   ، ــارە(  ــی ــاوەپ )ب
بنەماڵە  لەنێوان  کۆبوونەوەیەک  فۆردکاپۆالدا 
ساغ  ــەوەی  ئ بۆ  دەچــێ  ڕێــوە  بە  مافیاییەکاندا 
ببنەوە چەندی دەکرێ ناکۆکییەکانی نێوانیان کەم 
بکەنەوە. لە کۆبوونەوەکەدا لە کاتی قسەکردندا 
تووڕەیی  بە  براندۆ  مارلۆن  گەورەکەی  کــوڕە 
قسەیەک بە یەکێک لە ›‹باوە پیارەکانی‹‹تر دەڵێ 
باوکی شەپاڵخەیەکی  لەگەڵ گوتنەکەی  کە هەر 
توندی لە بناگوێی دەسرەوێنی. ئەو وتووێژە و 
ئەو شەپاڵخەیە دەبێتە دەسپێکێک بۆ ناکۆکی و 
کاریگەریی  کە  جۆرێک  بە  بێ وێنە  کوشتارێکی 
قووڵ لەسەر کۆمەڵی مافیاکانی ئەمریکا دادەنێ. 
سیاسیی  نیزامی  لە  دەســـەاڵت  هاوکێشەکانی 
دیمەنێکی  وەبیرخەرەوەی  ئیسالمیدا  کۆماری 
ــەم ڕۆژە نــائــارامــانــەی کە  ئــەوهــایــە، ئــەویــش ل
دانوستانەکانی بەرجامی بێ ئەنجامی تێدا بەڕێوە 

دەچێت.
عەلی موتەهەری کە بە بناژۆخوازێکی میانەڕەو 
ناسراوە، لەم دواییانەدا نیازی سەرەکیی کۆماری 
لەقاو  ناوکیدا  بەرهەم هێنانی چەکی  لە  ئیسالمی 
داوە. کوڕە گەورەکەی موڕتەزا موتەهەری کە لە 
سااڵنی ڕابردوودا لەگەڵ ›‹باهونەر‹‹ لە مەجلیس 
بە ڕەخنەگرتن لە ئاکاری دەسەاڵت بەدەستان کار 
و پیشەیان دامرکاندنەوەی ڕق و تووڕەیی خەڵک 
درێژکردنەوەی  بە  یارمەتیدان  ڕێگەیەوە  لەو  و 
تەمەنی ڕێژیمەکەیان بوو ، ئێستا کە لە بازنەی 
تەشەر  و  تانە  بە  خراوەتەوە،  دوور  دەســەاڵت 
هەڵدەکوتێتە سەر ئەم و ئەو و شانە زەرگەتەکان 
ماپێک  لە  پێک دان و هەم  لە  دەورووژێنێ. هەم 
شێوازی عەلی موتەهەری بوو ڕاگرتنی تۆسقاڵە 
رێفۆڕمخوازەکان  بەرەی  لەگەڵ  پیوەندییەکانی 
بوو؛  بەاڵم دوایین ڕووداوەکان بوون بە هۆی 
ئەوەی کە بناژۆخوازە توندڕەوەکان چیتر لەگەڵ  
ئەو هێڵە هەڵ نەکەن و عەلی موتەهەرییەکانیان 
بەرەو  ــان  ڕووداوەک تاکوو   پەراوێزەوە  خستە 

ئاقارێکی تر بڕۆن.
دنیای ئەمڕۆ بەدەست ئەو ئاڵۆزییانەی رووسیە 
گێرەوکێشەکانی  و  بووە  پێوە  کردوە  دروستی 
ئۆکڕاین ڕاستەوخۆ یان ناڕاستەوخۆ کاریگەریی 
وزەی  ــاوە.  دانـ هاوکێشەکان  زۆربـــەی  لەسەر 
ــی بێ  ــاف بــە ›‹م نــاوکــی کــە ڕێــژیــمــی ئیسالمی 
بەرەو  ئاواری  ئێستا  دێنی،  ناوی  ئەمالوئەوال‹‹ 
›‹دامــاویــی بێ ئــەمــالوئــەوال‹‹ گــۆڕیــوە. قسە و 
بۆ  فتوایەکی  حوکمی  کە  خامنەیی  لێدوانەکانی 

ناوکی  چەکی  بەرهەم  هێنانی  زانینی  حــەرام  بە 
و  موتەهەری  قسەکانی  دوای  لە  وەرگرتبوو، 
و  تاڵ  تڕاژیدییەکی  ڕەنگی  دی،  وەالنراوەکانی 
ئێراندا   ئێستای  چارەنووسی  لە  کارەساتباریان 

بە خۆیانەوە گرتوە.
بە فیڕۆدانی چەندین میلیارد دۆالر لە گیرفانی 
کەوتوونەتە  سۆنگەیەوە  لەو  کە  ئێران  خەڵکی 
ژیانیانەوە،  ئــابــووریــی  دۆخــی  قەیراناویترین 
نییە و شــوێــنــەونــکــەی پێ  کـــەس شــــاراوە  ــە  ل
وتە  بە  ــردوو  ڕاب وەکــوو  هەر  خامنەیی  ناکرێ. 
بەالڕێدابەرەکانی خۆی کە بە حاشا کردن لێیان  
هەموو کات سووک وچرووکیان دەکا، بێ گومان 
چــواردەوری  ئاڵۆزییەکانی  لە  و  دۆخــەدا   لەم 
پــیــارە‹‹کــەی  ــاوە  ›‹بـ قــاوغــی  خــۆیــدا پتر چۆتە 
فیلمی کاپۆال.لەم نێوانەدا ئەوەی وەبەر چاو نایا 
و  ئێرانە   خەڵکی  بژێوی  و  ژیان  چارەنووسی 
کۆماری ئیسالمی لێ  براوە کە باشتر وایە چیدی 
چاوی  لەبەر  خۆی  ناکارامەییەکانی  و  گەندەڵی 

خەڵک نەشارێتەوە.
دەکرێ  تردا  دیوێکی  بە  قسەکانی موتەهەری 
کایەیەکی بێ سوود و بێ بەرەنجامی تر بێ کە 
گوێی  بە  بەرجامدا  چەق وەستانی  لە  دەســەاڵت 
هەرچەند  موتەهەری  هەڵدێنێ.  تری  الیەنەکانی 
ڕۆژێک دوای باڵوبوونەوەی وتووێژەکەی لەگەڵ 
قسەکەی  ڕێبەرەکەی،  وەکــوو  ›‹ئیسکانیووز‹‹ 
خۆی خواردەوە و پینەوپەڕۆی کرد، بەاڵم ئەو 
هەواڵە دە میدیاکان  گەڕابوو و کاریگەریی خۆی 

دانابوو.
لە  خۆی  موتەهەری  کە  وتووێژە  ئەو  کاکڵی 
تویتێرەکەشیدا باڵوی کردبۆوە ئەوە بوو ›‹ئێمە 
هەر لە سەرەتاوە بە دوای بەرهەم هێنانی چەکی 
منافقین  لــەقــاودانــەکــەی  ــەاڵم  ب بــوویــن،  ناوکیدا 
ئیتر  دایـــن.«  لەهەڵاڵ  لێی  خەڵق[  ]موجاهیدنی 
حاشاکردن و پینەوپەڕۆ چار نەبوو، چونکی لە 
دونیای سۆشیال میدیای ئەمڕۆدا ناکرێ پێش بە 

خێرایی باڵوبوونەوەی هەواڵ بگیرێ.
سەنگی ئەم لەقاودانە کاتێک زیاتر دەردەکەوێ 
کە ئەمریکا وەکوو الیەنی سەرەکیی بەرجام لە 
هەموو ئاستەکانی کارگێڕیی خۆیدا ئاماژەی بەوە 
کردوە کە بە گرتنەبەری هەر شێوازێک بووبێ 
ئیسالمی  کــۆمــاری  مەبەستەکانی  بــەرەنــگــاری 
دەبــێــتــەوە.  ــاوکــی  ن چــەکــی  بەرهەمهێنانی  بــۆ 
لەمێژینەی  هاوپەیمانێکی  وەک  ئیسرائیلیش 
ڕاڕایی  و  لەرزۆکی  ئــەوەی  ســەرەڕای  ئەمریکا 
بایدێن لەسۆنگەی بەسااڵچووییەکەی بۆتە جێی 

سەرنجی میدیاکان، لە هەڕەشە سەربازییەکانی 
بــەردەوامــە و بە کــردەوەش  ئێران  خــۆی دژی 

لێرەولەوێ جێبەجێی کردوون.
لە  بۆ  ئێران  ڕێژیمی  تەخشان پەخشانەکانی 
دەچێ  تەشییەک  وەکــوو  ئیسرائیل  نێوبردنی 
لەم  هــەر  و  نایە  پــێ  کۆتایی  ڕێستنەکەی  کــە 
داوای  نەسڕواڵ  حەسەن  کە  بوو  دواییانەشدا 
میلیۆن دۆالری  پێنج  لە خامنەیی کرد بیست و 
زێدەیارمەتی بداتێ بەشکوو بتوانێ هەر وەکوو 
کاراکتەری  لوبناندا  لە  ئاژاوەنانەوە  لە  پێشوو 

سەرەکی بێت.
تێکچوونی بااڵنسی هێز لە نێوان دەسەاڵتدارانی 
ڕێژیمی ئێران بە هۆی ئەو ناکۆکیە یەک لە دوای 
سیاسی  کارناسانی  پێشتر  کە  دۆخێکە  یەکانە 
خوێندنەوەیان بۆ کردبوو و ئێستاش ئاماژەگەلی 
مــۆرەکــانــی خــۆیــان پــشــتــڕاســت کــەرەوەی ئەو 

بارودۆخەن.
هەڵسوکەوتی ئێران لە هاوکێشە جیهانییەکاندا 
و نیازی بۆ دەستڕاگەیشتن بە بۆمبی ئەتوم وەک 
قولەڕەشی  دەست  دابێتە  شمشێرت  وایە  ئەوە 
نێودەوڵەتی  کۆمەڵگەی  هەربۆیەشە  و،  مەست 
خۆی  پالنی  و  بەرنامە  بەرەنگاربوونەوەی  بۆ 
دەگرێتە بەر. هەڕەشە بۆ سەر ئاسایشی ناوچە 
خۆی  سەربازیی  تەیارکردنی  لە  زێــدەڕۆیــی  و 
پێ  ئێرانیشی  خەڵکی  گیرفانی  کە  جۆرێک  بە 
خەڵکی  برسیکردنی  نرخی  بە  کـــردووە،  تــااڵن 
واڵت  سیستمی کۆماری ئیسالمی بەرەوڕووی 

دۆخێکی ناهاوسەنگ کردوە.
بەرزبوونەوەی نرخی نەوت لە بازاڕی جیهانیدا 
بە  ڕادەبەدەریشی  لە  فرۆشی  و  خستنەڕوو  و 
واڵتی چین نەیتوانیوە  گرێ پوچکەی کێشەکانی 
کۆماری ئیسالمی بکاتەوە و ڕێژیم بەهەر جۆرێک 
بەرژەوەندیی  لە  بەرجام  ژیاندنەوەی  تەمایەتی 

ئەودا بشکێتەوە.
داگیرکردنی  لە  کە  ڕووسییەش  نێوەدا  لــەو 
ــدا بـــەهـــۆی لــێــکــدانــەوەی چــــەوت و  ــن ــرای ــۆک ئ
بــنــەوە بــەرجــام و باسە  لــە  هەڵە دۆشــدامــاوە، 
نوشتووی  و  گرتووە  بەبارمتە  پەراوێزەکانی 
داویەتە  و  پێچاوەتەوە  ئێران  بۆ  بان بەرجامی 
الیەنی  کــە  پڕکێشییەک  واڵتـــە.  ئــەو  ڕێــبــەرانــی 
چاوەڕوانی  و  نیگەرانە  لەئاستیان  ئەمریکاییش 
ڕەواندنەوەی نیگەرانییەکان لە هەمبەر نوشتووی 

تازە پێچراوی بەرجامی هەیە.
 ئێستا کۆماری ئیسالمی تووشی دووڕێیانی 
چارەسەر  تــوانــای  و  بــووە  سەرلێشێواوییەک 

دەبێ  تۆ  نابا.  شک  لەخۆیدا  لێ  دەربــازبــوو  و 
بۆ  خۆی  وەدەستهێنانی  کە  شتەی  ئەو  نرخی 
کە  خاڵەیە  ئەو  ئەوەش  بدەی،  هەڵدەسووڕێنی، 
لەگەڵ  کـــردوە.  ئاڵۆز  ئێران  بۆ  هاوکێشەکەی 
ماوەیەکی  پــاش  مــوتــەهــەری  عەلی  کــە  ئـــەوەدا 
ــواردە و گــوتــی: ›‹بــە  کـــورت قــســەی خــۆی خــ
کــۆتــایــی قسەکانم  و  ــا  بــە ســەرەت ســەرنــجــدان 
وەک  بابەتەکە  کــراون،  لێم  پرسیارانەی  ئەو  و 
لە  کە  گوتراوە  لەوێ  نەکراوەتەوە؛  باڵو  خۆی 
سەرەتاوە کەسانێک هەبوون کە بڕوایان وابوو 
بەرهەم هێنانی ئەو چەکە بۆ تۆقاندنی دوژمنانی 
دەڵێ  قورئان  چۆن  وەک  هەر  پێویستە،  خــودا 
و  بەکارهێنان  بـــەاڵم  الــلــە(  ــدو  ع بــە  )تــرهــبــون 

کەڵک وەرگرت لێیی کێشەی خۆی هەیە.
منافقین  کە  ئــەوەی  هۆی  بە  بوو  بابەتە  ئەو 
]مجاهیدن[ چاالکیی ناوکیی کۆماری ئیسالمی بە 
بەرهەمهێنانی چەکی ناوکی ناو ببەن و لەقاوی 
قەت  نیزام  ئامانجی  و  سیاسیەت  بــەاڵم  بــدەن. 
بەو  هەر  نەبووە.  ناوکی  چەکی  بەرهەم هێنانی 
جۆرەی کە ڕێبەری)خامنەیی( بەرهەم هێنانەکەی 

بە حەرام زانیوە!‹‹
ــمــان بە  ــەهــەری هــەمــوو نــووســیــنــەکــەی مــوت
مەگەر  کە  بڵێین  بــۆوەی  هێنایەوە  ئەمانەتەوە 
قوڕێکیان  چ  بزانن  بۆخۆیان  ڕێژیم  بەرپرسانی 
مەبەست  و  گرتۆتەوە  یەکتری  بۆ  و  بۆ خۆیان 
چییە  هێنانەوەیە  ــوی  ڕێ و  شێر  هــەمــووە  لــەو 
ئەو  و  هەبێ  وان  بۆ  قازانجێکی  چ  دەتوانێ  و 

سەفسەتانە چییان لێ شین دەبێت!
بە هەرحاڵ عەلی موتەهەری وەبیر ڕستەیەکی 
راستان‹‹دا  ›‹داستان  لە  کە  دێنینەوە   باوکی 
باشیان  ناسیاریی  پێشوو  نەوەی  دەکا و  باسی 
هەیە.  مــەالیــە  ئــەو  دروشــمــەی  پــڕ  کتێبە  لــەو 
کات  هــەمــوو  ئێمە  دەیــگــوت:  کــە  شوێنەدا  لــەو 
هیچ  بــەاڵم  بماندەیە،  خــودایــە  کە  دەپاڕێینەوە 
کات ناپاڕێینەوە کە خودایە لێمانی بستێنەوە، لە 
حاڵێکدا ئێمە زیاتر پێویستیمان بەو دوعایە هەیە 
بستێنێتەوە  لێمانی  دەبێ  کە  ئەوانەی  هەتاکوو 

نەیباتەوە، چونکی هیچ شتێک بۆ پێدان نییە...
ناپاکی و  بێگومان خامنەیی دەبێ بەهای ئەو 
نیازپیسییانەی خۆی لە ناوچە و لە جیهاندا بدات. 

»داستانی ڕاستان«

بابەک ناسری
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