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مافی دەنگدانی ئێران لە ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان هەڵپەسێردرا
ــەوە  ــەت ــی دەنـــگـــدانـــی ئـــێـــران لـــە ڕێـــکـــخـــراوی ن ــاف م
ئەندامەتیی  حەقی  تێ نەکردنی  هۆی  بە  یەکگرتووەکان 

هەڵپەسێردرا. 
ئێران دوو ساڵە )٢٠١٩-٢٠٢٠( ئابوونەی ئەندامەتیی 
کە  نەداوە  یەکگرتووەکانی  نەتەوە  ڕێکخراوی  لە  خۆی 
مافی  بــەوەش  سەبارەت  هەر  دۆالرە.  میلیۆن   ١٦ بڕی 
پەسندکراوەکانی  و  بڕیارنامە  هەموو  لەسەر  دەنگدانی 

ئەم ڕێکخراوەیە هەتا تێ نەکردنی ئەو قەرزە ڕاگیراوە.
جەواد زەریف، وەزیری دەرەوەی ئێران لە نامەیەکی 
گشتیی  سکرتێری  گۆترێش،  ئانتۆنیۆ  بۆ  ســەرئــاوەاڵدا 
هەڵپەسێرانی  ــە  ل ــەی  ڕەخــن یــەکــگــرتــووەکــان  ــەوە  ــەت ن
سزا  گوتویەتی  و  گرتووە  ڕێژیمەکەی  دەنگدانی  مافی 
حەقی  تێ کردنی  لە  بووە  ڕێگر  ئەمریکا  ئابوورییەکانی 

ئەندامەتیی ئێران لەو ڕێکخراوەیەدا.

 ٨ تێکردنی  لە  خۆی  لەکاتێک دا  ئێران  ئیسالمیی  کۆماری 
میلیۆن دۆالر ئابوونەی ئەندامەتی دەدزێتەوە کە لە ساڵدا بۆ 
کاری تێکدەرانە بە میلیارد دۆالر خەرجی میلیشیا و ڕێکخراوە 

تێرۆریستییەکانی لە ناوچەدا دەکا.

ئێستاش  هەتا  ئەتومی  وزەی  نێودەوڵەتیی  ئاژانسی  گوشاری  ئێران سەرەڕای 
ئەتومییە  بنکە  لــە  دۆزراوە  ئــۆرانــیــۆمــی  ســەرچــاوەی  ئاشکراکردنی  بــۆ  ملی 
نایانەوێ  ڕۆژاوا  واڵتانی  ئەوەشدا  لەگەڵ  بەاڵم  ڕانەکێشاوە.  ڕانەگەیەندراوەکانی 

ئاژانس بڕیارنامەیەک لە دژی ئێران دەر بکەن.
ئاشکرای کردووە کە هۆی  دیپلۆماتێکەوە  لە زمان چەند  هەواڵدەریی ڕۆیتێرز 
ئێران  دژی  لە  نوێ  بڕیارنامەی  دەرکردنی  لە  ئورووپایی  واڵتانی  خۆبواردنی 
ئیسالمی  کۆماری  لەگەڵ  ئــەوان  ماوەیەی  ئەم  دانوستانەکانی  بەردەوامیی  بۆ 
دانوستانەکان  ڕەوتی  بڕیارنامەیەک  وەها  وایە  پێیان  ئەوەی  لەبەر  دەگەڕێتەوە؛ 

پەک دەخا.
ئاژانسی نێونەتەوەیی وزەی ئەتوم لە ڕاپۆرتێکدا دەڵێ ئێران هەتا ئێستاش لە 
ئەتومییە  بنکە  لە  ناوکی  چاالکی  لەبارەی  ئاژانس  پرسیارەکانی  بە  وەاڵمدانەوە 
نافەرمییەکانیدا خۆی بواردووە. ئەوەش لە کاتێک دایە کە پشکێنەرانی ئاژانس لەو 
بنکانەدا شوێنەواری ئۆرانیۆمیان دۆزیوەتەوە، کەچی ئێران نایەوێ لەو بارەیەوە 

هیچ بڵێ و ملی بۆ وەاڵمدانەوە بە پرسیارەکانی ئاژانس نەداوە.
دەوری نوێی وتووێژە ئەتومییەکانی نێوان ئێران و ئەندامانی بەرجام وا بڕیارە 

کە لە حەوتووی داهاتوودا دەست پێ بکەنەوە.

لە ماوەی دوو مانگ و نیوی سەرەتای ئەمساڵدا ١٠٥ چاالکی سیاسی و مەدەنیی 
کورد لەالیەن دەزگا ئەمنیەتییەکانەوە بە تۆمەتی چاالکی لەدژی کۆماری ئیسالمی 

و بەرژەوەندییەکانی ئەو ڕێژیمە گیراون. 
»چاو نیوز« لە ڕاپۆرتێکدا دەڵێ بەشێک لەو دەسبەسەرکراوانە دوای لێپێچینەوەی 
ناوەندە ئەمنیەتییەکان تا کاتی دادگایی کرانیان بە دانانی بارمتە ئازاد کراون و ٢٥ 
کەس لەوان سزای لە سێ مانگ هەتا ٤٠ ساڵ )سەرجەم ٢٧٢٨ مانگ، واتە ٢٢٧ 
لە  بەندکراوی کورد  بەسەردا سەپاوە. هەروەها سێ  زیندانیان  مانگ(  ساڵ و ٤ 
زیندانەکانی ورمێ، کرماشان و بۆکان بەهۆی پێڕانەگەیشتنی پزیشکی و ئەشکەنجە 

گیانیان لێ ئەستێندراوە.
ماوەی  لە  کورد  مەدەنیی  و  سیاسی  چاالکی   ١٠٥ النی کەم  دەسبەسەرکردنی 
دوو مانگ و نیوی سەرەتای ئەمساڵ لە حاڵێک دایە کە لە ساڵی ڕابردوو )١٣٩٩(
شدا هەرنەبێ ٦٤٠ چاالکی مەدەنی بەتۆمەتی چاالکیی ئەمنیەتی و سیاسی لە دژی 
کۆماری ئیسالمی گیرابوون و النیکەم ١٨٩ کەس لەون دادگایی و سزای لە سێ 
مانگ تا سزای درێژخایەنی ٢٥ ساڵ زیندان و تەنانەت سزای ئێعدامیان بەسەردا 
سەپابوو. هەروەها لەو بەندکراوانە سێ کەسیان بە تۆمەتی ئەندامەتی لە حیزبە 

سیاسییەکانی دژبەری ڕێژیم سزای ئێعدامیان بەسەردا سەپابوو.

عەلی بداغی

درێژە لە الپەڕەی ٢

باشییەکەی شوڕای 
نیگابان لە دەرخستنی 

ڕاستییەکان دا!

وەک  ــــان  ــــگــــاب ــــی ن شـــــــــــوڕای 
کــۆمــاری  ــی  ــاوڵ ت ئەستۆندەگێکی 
هەیە  ــەکــیــشــی  ــی ــاشــی ب ــی  ــســالم ــی ئ
ــێ  ــت ــی دەدرێ ــج ــەرن ــر س ــت ــەم کــە ک
ــەو  ـــە دەکـــــــرێ. هــــەر ئ ـــەڵ ـــەت و ت
ــی  ــێــوراوان ــاڵ ــەی پ ــگ دان ــن ــژی ــێ ــەب ل
هەڵبژاردنەکان لە ئێران کە هەموو 
ئەرکێکی  وەک  جارێک  ســاڵ  دوو 
ــە ســەر شانی  ــووەت ــەوت قـــورس! ک
حکوومەتی  بەهێزەی  ئۆڕگانە  ئەو 
وێناکردنێکە  ــن  ــری ــاشــت ب ـــران،  ـــێ ئ
نیزامی  پێکهاتەی  بۆ  ــرێ  دەک کە 
ئەویش  هەبێ.  ئێرانمان  سیاسیی 
نادێموکراتیک بوون  نائازادبوون، 
ــەت  ــەڕواڵ ــی ب ــوون ــک ب ــۆژی ــدۆل ــی و ئ
هەڵبژاردنەکان و مهەندیسی کردنی 
ــەن شـــوڕای  ـ ــەالی ـ ـــە ل ـــڕۆژەی ـــەم پ ئ
ڕاگرتنی  ــۆ  ب ــەویــش  ئ نیگابانەوە، 
بۆرانی  و  با  لە  ئیسالمی  کۆماری 

ڕووداوەکان.
ــەی شـــــــوڕای  ــ ــی ــ ــی ــ ــاش ــ ـــــــەو ب ئ
لە  گـــەڕە  ــەم  ل بەتایبەت  نیگابان 
لە  هەڵبژاردندا  بەناو  پڕۆژەکانی 
بخەینە  دەکـــرێ  ــدەوە  ــەن ڕەه زۆر 
ئەمە  گرینگترینیان  کە  ــاس  ــەرب ب
ــاســەواری  ئ نەهێشتنی  ــەک  ن ــوو:  ب
ــی لە  ــی حــکــوومــەت ــوازان ــخ ــۆڕم ــف ڕێ
ڕێژیم دا،  باوەڕپێکراوانی  بازنەی 
ــی  ــدن ــەڕان دەرپ و  ـــان  وەالن بەڵکوو 
بیەوێ  کە  الیەنێک  و  ــەس  ک ــەر  ه
چووبێ،  بەسەردا  ئەوانی  بۆنێکی 
عەلی الریجانی،  ئەو کەسە  با  جا 
ــاری  ــاروب ــۆ ک ــەر ب ــب ــاری ڕێ ــژک ڕاوێ
ساڵ   ١٢ سەرۆکی  و  نێودەوڵەتی 
ڕێژیمیش  ــی  ــوون دان ــان ق دەزگـــای 

بووبێ. شوڕای نیگابان ...

  سەروتار

بەستەڵەکی »هەڵبژاردن« و گەرم وگوڕیی »بایکۆت«

ڕۆژاوا نایەوێ ئاژانسی وزەی ئەتومی
 بڕیارنامەی نوێ لەدژی ئێران دەر بکا

لە نەورۆزی ئەمساڵەوە هەتا ئێستا
 ١٠٥ چاالکی مەدەنیی کورد گیراون

و  ناڕەزایەتی دەربرین  مانگرتن،  بایکۆت، 
کوردستان  ڕۆژهەاڵتی  لە  خۆپیشاندانەکان 
سەرەڕای  کوردستان  لە  کە  دەگەیەنن  ئەوە 
کۆماری  موتڵەقی  میلیتاریستیی  دەسەاڵتی 
ئیسالمی، بەاڵم خەبات و تێکۆشان و هەوڵدان 

بۆ دەستەبەری ماف درێژەی هەیە.
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 درێژەی سەروتار

 ... ئەگەرچی باش دەزانێ کە لە هەموو هەڵبژاردنەکانی بیست و چەند 
ساڵی ڕابــردوودا ئیسالح تەڵەبەکان یەکێک لە سەرچاوەکانی ڕاکێشانی 
خەڵک بۆ سەر سندووقەکانی دەنگدان بوون، بەاڵم ئەمجارەیان کاتەکە 
ئەوەندە هەستیارە کە کورد گوتەنی حاشا لە »گۆشتی کەروێشک و بۆ 

تسی تاژی....«.
بە  ــاداری  ئـ ئەمجارەیان  کــە  ــە  ــەوەدای ل نیگابان  شـــوڕای  باشییەکەی 
بە  پــاداری کڵێشە گشتییەکەی کۆماری ئیسالمییەوە نەهێشت و  سەر 
پێشگری  چارەنووسی  هەڵبژاردنەکان  بەتەواومانای  نێوبەتال کردنی 
کۆماریی لە ناونیشانی ئەم ڕێژیمە یەکال کردەوە. ئەمەش وای کردووە کە 
گەورەترین کەمپەینی بایکۆت و پشت کردن لە سندووقەکانی دەنگدان لە 
مێژووی هەڵبژاردنەکانی سەرۆک کۆماریدا بخرێتە گەڕ. شوڕای نیگابان بە 
ڕۆژی ڕوون هاوار دەکا کە پێکهاتەی ئۆتوریتەخوازی ڕێژیمی ئیسالمی 
و بەرژەوەندی و بااڵدەستیی دام ودەزگای ویالیەتی فەقیهـ ڕێگە بە هیچ 
هەڵبژاردنێکی ئازاد و هاوبەشیی سیاسیی خەڵک و ئیرادەنواندنیان نادا.

باشییەکەی شوڕای نیگابان بەتایبەت ئەمجارەیان ئەوەیە دەری خست کە 
نایەوێ وەک پێشوو ئەرک و زەحمەت و هەروەها سەرئێشەی دەسکاریی 
دەنگەکانی بکەوێتە ئەستۆ، بۆیە هەر لە هەنگاوی یەکەم دا ئەوەی دەبێ 
ڕوو بدا یەکالی کردووەتەوە. چونکی کەسێکی نەهێشتووەتەوە خەڵک 
ببینێتەوە.  لەسەر سندووقی دەنگدان دا  ئەو بخەڵەتێ و خۆی  بەتەمای 
باشییەکەی شوڕای نیگابان هەروەها ئەوەیە کە بەبێ هێچ پیچ و پەنایەک 
پەردە لە پڕۆژەی بە سەرکۆمارکردنی ڕەئیسی ال دەدا و، گوێی بە هیچ تانە 
و تەشەر و پەالمارێکیش نابزوێ. چونکی نایەوێ بە قەرا نووکەدەرزییەک 
هەڵەی پێشوویان لە مەیدان دان بە بەڕواڵەت میانەڕەوەکانیش دووپات 
لەبەرامبەر  »ڕەئیسی«  و شکانی  کورتی هێنان  هۆی  بووە  کە  کەنەوە 
لە  بەڵکوو  بڕیارەی،  بەو  نیگابان  شوڕای  نەک  هەڵبەت  »ڕوحانی« دا. 
هەموو چوار ساڵی ڕابردوودا تەواوەتیی ڕێژیم زۆر بەرنامە و شۆی 
تەبلیغاتیی بە مەبەستی بردنەسەرێی ئاستی خۆشەویستی و متمانەی 
کۆمەاڵیەتیی ڕەییسی وەڕێ خستووە. بۆ ئەوەی لە ئایەتوڵالی ئێعدام 
کەسێکی بەڕواڵەت خەڵکی و خاکەڕا، دەستپاک و دژی گەندەڵی، کارامە 

و شێلگیر! وێنا بکەن.
جۆرێک  سەرۆک  کۆماری  ئەمجارەی  هەڵبژاردنەکانی  بەناو  پــڕۆژەی 
مهەندیسی کراوە کە حەوجێ بە حەماسەی! بەشداریی خەڵکیش نەکا، 
کە  نیگابان دایە  شــوڕای  گیرفانی  لە  »کڕۆنا«ش  کارتی  کە  بەتایبەت 
ئەگەر پێویست بە پاساو و بیانوویەک بۆ کەمیی ئاستی بەشدارییەکان 
بوو، بیهێنێتە دەری و دەکاری بکا. بەاڵم لە ڕاستیدا ڕوو وەرسووڕانی 
ئەمجارەی خەڵک لە سندووقەکانی دەنگدان زۆر هۆکار و سەبەبی هەن 

کە دەکرێ هیندێکیان لەو خااڵنەدا کۆ بکرێنەوە:
هەموو کاتێک فاکتەری ئابووری یەکێک لەپاڵنەرە سەرەکییەکانی خەڵک 
بۆ بەشداری لە هەڵبژاردن بووە. دۆخی قەیران لێدراوی ئابووریی واڵت و 
گرانی و بێکاری و ئاوسانی هەوسارپچڕاو ئەگەر دەسمایەی بەربژێران 
بۆ پێدانی وادە و بەڵێن بووە، ڕۆڵی گرینگیشی لە ڕاکێشانی خەڵک بۆ 
سەر سندووقەکانی دەنگدان بووە. ٨ ساڵ سەرکۆماریی حەسەن ڕوحانی 
بەرهەمی ئەم هیوا زۆرە بوو کە خەڵک بە دەوڵەتی »هیوا و مشووری« 
ئەویان هەڵچنیبوو. بەاڵم بەردەوامی و خراپتربوونی چەند قاتی دۆخی 
ئابووری و ژیانی خەڵک ئەوانی لە هەر گۆڕانکارییەک بە قازانجی خەڵک 
تەمابڕاو کردووە. خەڵک ئیستا بە تەواوی بۆیان دەرکەوتووە کە کلیلی 
ئابووریی واڵت لە دەستی سەرکۆماردا نییە، بەاڵم دەکرێ سەرکۆمار 
هیندەی دیکەش نەهامەتیی نوێیان بۆ بەدیاری بێنێ. ئێستا ئیدی هەمووان 
دەزانن کە ئابووریی ئێران لە پاوانی سپای پاسداڕان و بنیاتەکانی ژێر 
دەسەاڵتی ڕێبەردایە و داهات و سامانی گشتیی واڵت لە پڕۆژە ئەمنیەتی 
ئیشتیای  تەنانەت  دەکرێ.  ناوچەدا خەرج  لە  ڕێژیم  و سەربازییەکانی 
ئەو مافیا ئابووری، سیاسی و ئەمنیەتییە هیندە زۆرە کە بە پاوان کردنی 
هەموو شادەمارە ئابوورییەکانی واڵتیش ئۆخژنیان نایە و بەشی زۆری 
بودجەی واڵتیش کە دەخرێتە بەر دەستی دەوڵەت، بۆ گیرفانی ئەوان 
دەڕوا. بۆیەشە خەڵک لە بانگەشەکانی هەڵبژاردنەکانی ئەمجارەدا زۆر 
و جۆراوجۆری  زۆر  بەڵێنی  و  وادە  تەنیشت  بە  و سڕی  ســاردی  بە 
ئابووریی بەربژێران دا تێدەپەڕن، چونکی دەزانن بێ دەسەاڵتتر لەوەن 

بتوانن هەنگاوێک لە بەرژەوەندیی خەڵک هەڵبێننەوە.
هەلومەرجی کۆمەاڵیەتی و بارودۆخی مافەکانی خەڵک لە بواری سیاسی، 
مەدەنی و کۆمەاڵیەتی و ئازادییەکانیش زۆر خراپتر لە دۆخی سااڵنی پێش 
٩٢یە. توندترین سەرکوت و خوێناوترین خۆپیشاندان و ناڕەزایەتییەکانی 
مێژووی کۆماری ئیسالمی لە چوار ساڵی ڕابردوودا کراون و ئەوەش 
ئاستی متمانە بە دەوڵەت و حکوومەتی بە تایبەت لە شارە بچووک و 
ناوچە سنوورییەکان کە پێشتر زۆرترین ئاستی بەشداریی خەڵکی تێدا 

دەبیندرا، بە یەکجاری دابەزاندووە.
خەڵکی ئێران هێشتا لە شۆکی سەرکوتە خوێناوییەکەی خۆپیشاندانەکانی 
بۆ  شەرعییەتێکی  هیچ  ناڕەزایەتییانەی  ئــەو  دان،   ٩٨ ــوەری  خــەزەڵ
دەسەاڵتی کۆماری ئیسالمی نەهێشتەوە. بزووتنەوە مەدەنییەکانی چەند 
ساڵی ڕابردووش پێمان دەڵێن کە ئاراستەی هێزەکانی کۆمەڵگەی مەدەنی 
پێچەوانەی پێشوو کە ئینتیمای چاکسازییان تێدا بەدی دەکــرا،  ئێستا 

خۆڕاگری و تێپەڕین لە تەواوەتیی کۆماری ئیسالمییە.
بەاڵم شوڕای نیگابان خۆ لەخۆڕا دەهۆڵی بۆ ڕیسوایی خۆی و ڕیژیم 
هەڵنەگرتووە. هەمووان دەزانن کە ئەو بەناوهەڵبژاردنە پڕۆژەیەکە کە 
دەتوانێ پرسی جێنشینیی خامنەیی، ڕێبەری ڕێژیمی تێدا یەکال بێتەوە. 
ســەرەڕای  ڕێژیم  دەســەاڵتــداری  سەرەکییەکانی  نوخبە  و  ئیلیت  بۆیە 
دەسەاڵتی سنوورداری سەرکۆمار و بێ گرینگیدان بە کەمی و زۆریی 
ئاستی بەشداریی خەڵک ئامادە نەبوون ڕیسک بکەن. چونکی لە ڕوانگەی 
ئەوانەوە ئێستا کاتی خۆنواندن و ڕواڵەتسازی بۆ هەڵبژاردنێکی ئەوتۆ نییە 
کە لە بنەڕەت ڕا ئاکامەکەی یەکال نەبووبێتەوە. ئەوەی بۆ ڕێژیم لە ئێستادا 
لە هەموو شتێک گرینگترە »بەقا« و مانەوە لە قۆناغی تێپەڕینی ڕێبەرییە، 
قۆناغێک بێ کەمترین و چووکەترین تێچوو کە وێناچێ سەرەڕای هەموو 
ئەو ئەندازیارییە، وەک بۆخۆیان دەیانەوێ، بۆیان بچێتە سەر. چونکی 
خەڵک ئەو بەناو هەڵبژاردنەی ٢٨ی جۆزەردان دەکەن بە ڕاپرسییەک بۆ 
تێپەڕین لە تەواوەتیی ئەم ڕێژیمە دواتریش بەدووی ڕێکاری بەکردەوە 

بۆ ئەو تێپەڕینەدا دەڕۆن.

سااڵنەی  پلینۆمی  کۆتایی  ڕاگەیاندنی  دوای 
خالید  کــاک  کوردستان،  دێموکراتی  حیزبی 
چەند  لە  حیزب  گشتیی  سکرتێری  عــەزیــزی، 
دیمانە و وتووێژێک دا لەگەڵ مێدیاکان سیاسەت 
کوردستانی  دێموکراتی  حیزبی  خوێندنەوەی  و 
بەنیسبەت پرسە سیاسییە ڕۆژەڤەکانی کوردستان 
پوختەی  هاتووە  لێرەدا  ئــەوەی  ــردەوە.  ک شی 
ئاسمانیی  کاناڵی  لەگەڵ  بەڕێزیانە  دیمانەیەکی 
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دۆخی سیاسیی ئێران و ڕۆژهەاڵتی کوردستان 
ڕۆژهــەاڵتــی  و  باسێکە  بەگشتی  ئــێــران  دۆخــی 
باسێکی  بۆخۆی  ئێراندا  چوارچێوی  لە  کوردستان 
سەرنجەکانی  پتر  ئێران  لە  ئێستا  ئــەوەی  دیکەیە. 
ــەوە، پــرســی هــەڵــبــژاردنــەکــانــە. لە  ــۆت لــەســەر کــۆ ب
ــەوەش کــاریــگــەریــی کـــۆڕۆنـــا لــەســەر  ــ تــەنــیــشــت ئ
گرفتی  و  کێشە  کۆمەڵێک  هاوکات  و  خەڵک  ژیانی 
دەسەاڵت  سۆنگەی  لە  کە  کۆمەاڵیەتی  و  ئابووری 
بە  بەربینگی  ئیسالمییەوە  کۆماری  مودیرییەتی  و 
لەنێو  کێشانەی  ئەو  لەوانە  بــەدەر  گرتووە.  خەڵک 
کۆمەڵگەدا هەیە بەجۆرێک هەڵگەڕاونەتەوە و لەنێو 
هەیە.  گــۆڕێــدا  لــە  زۆر  کێشەیەکی  دەسەاڵتیشدا 
کە  ئــەوەی  و  هەڵبژاردن دا  لەگەڵ  لەپێوەندی  هەر 
کۆمەڵە کەسێکی زۆر لە کاربەدەستانی ڕێژیم وەال 
دەکرێن،  پەسند  تایبەت  کەسێکی  چەند  و  دەندرێن 
الیەنەکانی  نێو  خستۆتە  کێشەی  بۆخۆی  ئــەوەش 
دامەزراوەکانی  و  ئیسالمی  کۆماری  جۆراوجۆری 
بەخۆیەوە  ئەم واڵتەی  ئێران و خەڵکی  مێدیای  کە 
خەریک کردووە. لە قوواڵیی کۆمەڵگەشدا باسم کرد 
کە خەڵک و ژیانی سیاسی و کۆمەاڵیەتیی خەڵکە کە 

زۆر خەراپ و نالەبارە.

کورد و هەڵبژاردنەکان لە ئێران
باسێک  ئــێــران دا  هەڵبژاردنەکانی  لــە  گشتی  بــە 
نییە.  گۆڕێدا  لە  بەتایبەتی  کــورد  پرسی  وەکــوو  و 
ــە ئــێــران  هــەڵــبــژاردنــەکــانــی کــۆتــایــی ئـــەم مــانــگــە ل
دووانن: یەکیان بۆ سەرکۆمارییە و ئەوی دیکە بۆ 
شۆڕاکانی شار و گوندە. تا ئەو جێگایەی پێوەندیی 
خۆجێییە،  شتێکی  تەبیعەتەن  هەیە  شۆڕاکانەوە  بە 
خەڵک بە شێوازی جۆڕاوجۆر، بۆچوونی خۆیانیان 
هەیە، چونکی پێوەندیی هەیە بە شارەکەی خۆیان. 
بەاڵم ئەوەندی پێوەندیی بە سەرۆک کۆماریی هەیە، 
کورد یەکەم بە حوکمی کورد بوون، دووهەم ئەو 
بەشە لە کورد کە سوونییە لە ڕاستیدا نە دەتوانن 
ببیننەوە.  لەوێدا  نە خۆیان  و  کەن  بەربژێر  خۆیان 
جا  کــەالن.  سیاسەتی  خانەی  دەکەوێتە  ئەوە  بۆیە 
کوردستان  ڕۆژهەاڵتی  حاڵەتدا،  دوو  هەر  لە  بۆیە 
لە ڕەهــەنــدە گشتییە  بە گشتی  کــورد  نــەتــەوەی  و 
هەڵبەت  نابیننەوە.  باسەدا  لەو  خۆ  سیاسییەکەدا 
ئێران  لە  جۆراوجۆر  هەڵبژاردنی  ڕابــردووشــدا،  لە 
کوردستان  ڕۆژهەاڵتی  لە  کورد  و  چوون  بەڕێوە 
هێزێکی  وەک  کوردستانیش  دێموکراتی  حیزبی  و 
سیاسیی شوێندانەر، بە تەبیعەتی هەر هەڵبژاردنێک 

هەڵوێست و بۆچوونی خۆی بووە. 
لێکدانەوەیەکی  بە  ئەمجارەدا  هەڵبژاردنەکانی  لە 
لە  کە  بۆچوونێک  لەبەرچاوگرتنی  بە  و  بەربەرین 
ڕۆژهەاڵتی کوردستانەوە بۆ ئێمە هاتووە و هەروەها 
هەڵبژاردنە  ئەو  ئێران؛  لە خەڵکی  زۆر  بۆچوونێکی 
پێشوو  جارانی  هەڵبژاردنەکانی  لەگەڵ  بەراورد  بە 
زۆر زیاتر موهەندیسی کراوە و زۆر زووتر بڕیار 
خۆیانی  خەڵک  بۆیە  دراوە.  ئاکامەکەشی  لەسەر 
کوردستانیش  دێموکراتی  حیزبی  و  نابیننەوە  تێدا 
بۆ  ڕێگایەکی  هیچ  ڕاستییە  ئەم  لەبەرچاوگرتنی  بە 
بڵێ  خەڵک  کۆمەاڵنی  بە  ــەوەی  ل جیا  نــەمــاوەتــەوە 

بەشداری لەو هەڵبژاردنانەدا مەکەن. 

ــزبــە ســیــاســیــیــەکــانــی کـــوردســـتـــان و  حــی
پــرســێــکــی وەک  ــان لــەســەر  ــی ــەری ــدان ــن شــوێ

هەلبژاردنەکان
ئەوەی پێوەندیی بە جموجۆڵی سیاسییەوە هەیە 

ڕۆژهەاڵتی  لە  سیاسییە  و  مێژوویی  دیاردەیەکی 
ڕۆژەوە  لــەو  ئێمەوە،  نیسبەت  بــە  و  کــوردســتــان 
ئەم  دامــەزراوە  کوردستان  دێموکراتی  حیزبی  کە 
حیزبە جموجۆڵ و شوێندانەریی خۆی لە کۆمەڵگەدا 
ــووە. حــیــزبــی ئــێــمــە کـــۆمـــاری کــوردســتــانــی  ــەبـ هـ
خەباتی  پاشایەتی  ڕێژیمی  بــەدژی  دامــەزرانــدووە، 
ئێران  گەالنی  دوای شۆڕشی  بەتایبەت  و  کــردووە 
دیکە  قۆناغێکی  دەست پێکردنی  و   ١٣٥٧ ساڵی  لە 
ئیسالمی  کۆماری  دژی  لە  ڕووبەڕووبوونەوە  بۆ 
سیاسی،  جــمــوجــۆڵــی  ــە  ل ئێمە  حــیــزبــی  هەمیشە 
کردنی  جــەمــاوری  بۆ  و  دیپلۆماسی  تەشکیالتی، 
بەرهەستە  ئێستا  ئەوەی  بووە.  مەیداندا  لە  خەبات 
بەتایبەتی  حیزبەکان  هەموو  هەوڵی  و  جموجۆڵێکە 
دێموکراتی  حیزبی  ــە  -ک ــاری  ــاوک ه ــدی  ــاوەن ن لــە 
ئــەوەیــە  ئــەنــدامــە-  نـــاوەنـــدەدا  ــەو  ل کوردستانیش 
پرسی  لە  دیکە  جارێکی  بۆ  بکۆشین  تێ  چۆن  کە 
و  تێگەیشتن  ــدەری  ــی ــەت ــارم ی ــدا  ــان ــەک ــژاردن ــب هــەڵ
کۆماری  دژی  لە  بین  تێکڕا  و  گشتی  هەڵوێستێکی 
ئیسالمی. بۆ ئەو بابەتە تایبەتەش هەوڵەکە ئەوەیە 
کە خەڵکی ڕۆژهەاڵتی کوردستان کەمتر بەشداری 

هەڵبژاردنەکان بن. 

ــی دێـــمـــوکـــرات لــەســەر  ــزب ڕوانـــگـــەی حــی
هەڵبژاردنەکانی جۆزەردان

ــەســەر ئــەو  ــان ل حــیــزبــی دێــمــوکــراتــی کــوردســت
باوەڕەیە کە ئەو هەڵبژاردنە هیچی بۆ کورد و بۆ 
نییە.  پێ  خەڵک  کۆمەاڵنی  مافی  بۆ  و  دێموکراسی 
ئەم هەڵبژاردنانە لەالیەن ڕێبەری ڕێژیمی ئێرانەوە 
ئەندازیاری  و  مودیرییەت  تایبەت  مەبەستی  بۆ 
کراوە و ئاکامەکشی لە ئیستاوە دیارە و بەرچاوە. 
خەڵک  بــە  بەربژێر  وەک  کەسانەی  ئــەو  چونکی 
ناسێندراون هەتا دەنگیان پێ بدەن، لەپێشدا دەنگی 
متمانەی ڕێبەری کۆماری ئیسالمییان پێدراوە. واتە 
لەسەر بڕیاری ڕێبەری کۆماری ئیسالمی کراون بە 
بەربژێر و چەند کەس لەوانیش بۆیە هێندراون هەتا 
کردبێ.  دروست  ڕەقابەتییان  کەشێکی  ڕواڵــەت  بە 
و  هەبێ  قسەیەکیان  پاڵێوراوان  لە  هەرکام  بۆوەی 
بەجۆرێک ڕەوتەکە بەرنە پێشێ کە ڕۆژی هەڵبژاردن 
و  بێ  دیار  پڕۆژەکەیانەوە  بە  گەرموگوڕی  بڕێک 
دەنگدان.  سندووقەکانی  بکێشنە سەر  پێ  خەڵکێکی 
بن. ئاکامی هەڵبژاردنەکان لە ئێستاوە دیارە و هەر 
کەس لەو کۆمەڵە ٧ کەسییەی بەربژێر کراون ببێتە 
سەرکۆمار، هەر لە چوارچێوی سیاسەتەکانی عەلی 

خامنەیی دا دەچێتە پێشێ. 

ئێران  کوردستانی  حیزبەکانی  شوێنی  و  پێگە 
لەسەر ڕووداوەکان

یەکەم ئەو حیزبانە جیاوازن و هەرکام ڕابردووی 
خۆی و، ڕەنگبێ لە زۆر بابەتدا بۆچوونی جیاوازی 
خۆشیان هەبێ. بەاڵم ئەوەندەی پێوەندیی بە حیزبی 
ژیانی  مــاوەی  لە  هەیە،  کوردستانەوە  دێموکراتی 
ئەم  کــردووە.  سیاسیی خۆیدا زۆر کاری گەورەی 
کردووە،  فەرهەنگ سازی  زۆر  بە  یارمەتیی  حیزبە 
لە  نەتەوایەتی  خەباتی  کـــردووە  ــەوە  ب یارمەتیی 
ڕۆژهەاڵتی کوردستان لە گەشەدا بێ، یارمەتی بەوە 
داوە خەڵک لە بواری سیاسی، لە بواری جۆراوجۆری 
مەدەنی و جەماوەریدا بێ تەفاوەت نەبەن و بۆ پرسە 
سیاسی و نەتەوەیی و مەدەنییەکانی کۆمەڵگە لەسەر 
هەمان  لە  کەن.  دروســت  کۆڕوکۆمەڵ  و  بن  خەت 
نێودەوڵەتیدا  ئاستی  لە  دێموکرات  حیزبی  کاتیشدا 
جۆراوجۆردا  بــواری  لە  کورد  پرسی  داوە  هەوڵێ 
لە  ئێمە  گشتی  بــە  بڵێین  ــرێ  دەکـ ــۆڕی.  گـ بێنێتە 
کۆماری  ئۆپۆزیسیونی  لەگەڵ  پێوەندییەکانمان 
ئیسالمیدا کە پێوەندیی باشیشمان لەگەڵ هەموویان 
لەو  و  کەوین  ڕێک  لەگەڵیان  دەدەیــن  هەوڵ  هەیە، 
داهاتووی  بۆ  کار  بتوانین  یەکەوە  بە  ڕێککەوتنەدا، 
ئێران بکەین. بگەین بە سازانێک کە ئێران بەجۆرێک، 
ئیدارە بکرێ و دێموکراسیی بەجۆرێک تێدا نەهادینە 
لەو  نەتەوەکان  هەموو  وەکــو  کوردیش  کە  بکرێ 

چوارچیوەیەدا بە مافەکانی خۆی بگا. 

سیاسیی  ژیانی  درێژایی  بە  دێموکرات  حیزبی 
خۆی، هەوڵی داوە لە دەرفەتەکان کەڵک وەرگرێ، 
هەوڵی داوە لەسەر خەت بێ، هەوڵی داوە پێوەندیی 
ــی خــۆی کــە لــەســەر ئــەســاســی ئــەوە  جــەمــاوەری
دامەزراوە، بەهێزتر بکا. ئەگەر بە ڕاشکاوی بڵێم لە 
ڕووداوی مووشەک بارانی قەاڵی دێموکرات دا دوای 
چوار ڕۆژ لەسەر بانگەوازی حیزبی دێموکرات و 
الیەنەکانی دیکە بۆ مانگرتن و مانەوە لە ماڵەوەدا، 
بینیمان خەڵک لە ماڵەکانیان مانەوە و ئەو ڕووداوە 
بوو بە ئیعتڕازێکی جیدی لەسەر کۆماری ئیسالمی. 
بۆیە پێوەندیی حیزبە کوردییەکان بەتایبەتی حیزبی 
خەک  کۆمەاڵنی  لــەگــەڵ  کــوردســتــان  دێموکراتی 
لەو  بەربەینە و حیزبی دێموکرات ڕیشەی قووڵی 
کۆمەڵگەیەدا هەیە و خەڵک بە سامانی مەعنەویی 

خۆیانی دەزانن.

و  مانگرتن  و  ــی  ــەت ــاڕەزای ن ــی  ــەوت دەســک
بایکۆتەکان لە کوردستان

مانگرتن،  ــۆ  ب ــایــەخــەوە  بــەب زۆر  ــێ  دەبـ ئێمە 
نـــاڕەزایـــەتـــی دەربـــریـــن و خــۆپــیــشــانــدانــەکــان لە 
جموجۆڵ  ئــەو  بڕوانین.  کوردستان  ڕۆژهــەاڵتــی 
و کـــردەوە و دژکـــردەوانـــە ئـــەوە دەگــەیــەنــێ کە 
ڕۆژهـــەاڵتـــی کــوردســتــان ســــەرەڕای دەســەاڵتــی 
بەاڵم  ئیسالمی،  کۆماری  موتڵەقی  میلیتاریستیی 
دەستەبەری  بۆ  هــەوڵــدان  و  تێکۆشان  و  خەبات 
لەو  دەبــێ  دەسکەوتەکان  هەیە.  گۆڕیدا  لە  مــاف 
ــەرەڕای ســەرکــوت و  کــە ســ ببیندرێ  خــانــەیــەدا 
زەبروزەنگ بەاڵم ئەو میللەتە کۆڵ نادا. دەسکەوتی 
ناڕەزایەتییە  و  بایکۆت  و  مانگرتن  دووهــەمــی 
ئەوە بووە کە خەڵک و حیزب و  جەماوەرییەکان 
کۆمەڵگ لەهەوڵ دایە بە شێوازی جۆراوجۆر خۆی 
جۆراوجۆرەکان  بەستێنە  و  هەل  لە  و  بخا  ڕێک 
ــەوە  ــرێ. دەســتــکــەوتــی دیــکــەشــی ئ ــ کــەڵــک وەرگـ
دروســت کــردن  کۆڕوکۆمەڵ  عەقڵییەتی  کە  بــووە 
قەدەغەیە،  ئیسالمیدا  کۆماری  سیستەمی  لە  کە 
ــە لــە کــوردســتــان بە  ــاردەی ــەاڵم دەبینین ئــەم دی ب
ئەمە دەسکەوتە  لە پەرەئەستاندن دایە.  خۆشییەوە 
پرسەکانی  بە  پێوەندیدار  کە هەوڵی کۆڕوکۆمەڵی 
ژینگەپارێزی، ئەدەبی، فەرهەنگی و هەوڵدان لەپێناو 
لە هەموو ناوچەکانی  بایەخدان بە زمانی کوردی 
دەبێ.  نیزیکتر  لێک  زیاتر و هەم  کوردستان هەم 
ئەمانە کاتێک پتر دەبن بە دەسکەوت کە دەبینین 
و  نیزامی  ڕەهــای  دەســەاڵتــی  ئیسالمی  کــۆمــاری 
بۆیە  سەپاندووە،  کوردستان دا  بەسەر  ئەمنیەتیی 
بەڕێوەبردنی ئەو ئەرک و مەئموورییەتانە کارێکی 
بۆ  قورسیشی  تێچووی  بەداخەوە  و،  نییە  ئاسان 

بزووتنەوەی سیاسی و مەدەنیی کورد بووە.

ــە هــاوکــێــشــە  ــورد لـ ــ ــەی پـــرســـی کـ ــگ ــێ پ
نێودەوڵەتییەکان دا

نێودەوڵەتی،  کۆمەڵگەی  ــەداخــەوە  ب ئێستا  تــا 
ڕەخنە  کە  ئەمریکایی  و  ئورووپایی  الیەنەکانی 
لــە ئــێــران دەگـــرن، گلەیی و گــازنــدەیــان هــەر لە 
بە  زۆر  خــۆیــان  ئـــەوان  ئــێــرانــە.  سیاسەتەکانی 
کێشەیکێشەی ئەتۆمی بەرجامەوە سەرقاڵ کردووە. 
ئەوان زۆرتر بە دوای ئەوەدا دەڕۆن کە کۆماری 
پالتفۆڕمێک  و  ڕێوشوێن  بە  تێکەڵ  پتر  ئیسالمی 
نێودەوڵەتییەکان  یاسا  قانوون و  لە  بکەن کە ڕێز 
و  نێوخۆیی  دێموکراسیی  پرسی  کەمتر  بگرێ. 
ــە.  ــەوان دای ئ پــڕۆژەکــانــی  لــە  ئــێــران  خەڵکی  مافی 
ڕابـــردووی  لەبەرچاوگرتنی  بە  ئــەوەشــدا  لەگەڵ 
ڕۆژهەاڵتی  لە  کورد  خەڵکی  و،  خەڵک  تێکۆشانی 
کوردستان و ئەو دروشم و بۆچوونانەی کە ئێمە 
هەمانە، هەروەها سیاسەتەکانی حیزبی دێموکراتی 
نێودەوڵەتیدا  ئاستی  لە  بەخۆشییەوە  کوردستان 
خەباتەکەی  و  دێموکرات  حیزبی  لە  تێگەیشتنێک 
الی ئەو الیەنانە دروست بووە. ئێمە توانیومانە لەو 
بەئیعتیبار  و  متمانە  جێگای  ڕوخسارێکی  بــوارەدا 
لە خۆمان دروست بکەین. بەاڵم ئەوەی کە چەندە 
نێودەوڵەتییەکان  هاوکێشە  لە  فاکتۆرێک  بە  ببین 
بە  پێویستیی  ئــەوە  ئیسالمیدا،  کۆماری  دژی  لە 
لەسەر  هەموومان  ڕێککەوتنی  و  هەیە  یەکڕیزی 
میکانیزمێک هەیە کە پرسی کورد بە یەکگرتوویی 
ئێمە  گــۆڕێ.  بێتە  نێودەوڵەتییەکاندا  هاوکێشە  لە 
هــەوڵ  و  هەیە  الیــەن  زۆر  لــەگــەڵ  پێوەندییمان 
بەرباڵوتریش  و  باشتر  پێوەندییەکانمان  دەدەیــن 
بن. ئێمە هەوڵ دەدەین ئەو بۆچوونە لە کۆمەڵگەی 
دەرفەتێکدا  هەموو  لە  و  بخەین  جێ  نێودەوڵەتیدا 
پێیان دەڵێین، کە ئێوە ئەگەر بیر لە داهاتووی ئێران 
دەکەنەوە بە هەر شێوەیەک ئەگەر مەسەلەی کورد 
لە  ئاسایش  و  ئەمنییەت  ئارامی،  نەبێ،  چارەسەر 
نێودەوڵەتی  کۆمەڵگەی  بۆیە  نابێ.  جێگیر  ئێراندا 
لەو  کورد  پرسی  و  کورد  بەرژەوەندیی  پێویستە 
لەگەڵ  خۆیان  بەرنامەکانی  و  پێوەندی  لە  واڵتــە 

حکوومەتی ئێراندا لەبەرچاو بگرێ.

خالید عەزیزی:

مانگرتن و خۆپیشاندان و جموجۆڵە مەدەنییەکان 
بەشێکن لە دەسکەوتی بزووتنەوەی سیاسیی کورد

باشییەکەی شوڕای نیگابان لە 
دەرخستنی ڕاستییەکان دا!
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جار  زۆر  کــە  دەژی  نــاوچــەیــەکــدا  ــە  ل ــورد  کـ
ڕۆژەی  هەر  نەتەوە،  ئەم  ئێرادەی  لە  دوور  بە 
بە زۆری،  کە  چاوەڕوانی گۆڕانکارییەک دەکرێ 
ــوەی کــاتــیــش بــێ،  ــە شــێ ئـــەم گــۆڕانــکــاریــیــانــە ب
ژیان  دۆخی  لەسەر  خراپی  یا  باش  شوێنەواری 
ــاوە.  دان ئامانجەکانی  بە  گەیشتن  بۆ  خەبات  و 
جیاوازەکانی  بەشە  لە  کورد  نەتەوەی  هەرچەند 
و  نــەبــووە  دەستەوەستان  هەرگیز  کوردستان 
بەاڵم  ــەداوە،  ــەرن ب تێکۆشانی  و  خەبات  ڕێگەی 
هۆکارگەلی  بە  قوربانیدانە  و  هەوڵ  ئەو  هەموو 
ــاواز ڕیــگــەی خــەبــاتــی بـــەردەوامـــی درێــژتــر  جــی
ئەو  بۆ سەر  مەترسیی  زۆرجار  و  کردووەتەوە 
دروست  هاتوون،  دەست  بە  کە  دەسکەوتانەش 
دەگەڕێتەوە  بەشێکی  ئەمە  بێگومان  ــردووە.  کـ
خەباتگێڕانی  تێکۆشانی  ئاست  لە  کە  ئــەوەی  بۆ 
و  دانەنیشتوون  بێدەنگ  دوژمنەکانیشی  کورددا، 
جاریش  زۆر  و  بەجیا  هەرکام  و  بەردەوامی  بە 
نەتەوەیی کورد  ئامانجەکانی  لە دژی  یەکەوە  بە 

دەستیان داوەتە پیالنگێڕی. 
ــردووی  ڕاب ساڵەی  ســەد  خەباتی  کە  دەبینین 
بە  هەرکام  چــۆن  جیاجیاکاندا  قۆناغە  لە  کــورد 
شێوەیەک و لە ئەنجامی پیالن و پەالماری دەوڵەتی 
نــاوەنــدی و زۆرجــار بە هــۆی دەســتــێــوەردان و 
پیالنگێڕی هاوپەیمانە دەرەکییەکانیان و یارمەتی 
ــەڕووی  ڕووب بزووتنەوەکان  ناوچە،  دەوڵەتانی 
شکست هاتوون و سەرهەڵدانەوەیان لە شکڵێکی 
شۆڕشەکانی  خایاندووە.  ساڵی  چەندین  نوێدا 
حەفید،  مەحموودی  شیخ  ئـــاراڕات،  خۆییبوون، 
تەنیا  بــزووتــنــەوەی سمکۆ  ــی،  ــارزان ب شــۆڕشــی 
کە  کورد  لەو سەرهەڵدانانەی  نموونەیەکن  چەند 

بەداخەوە تووشی ئەم چارەنووسە بوون. 
ــک لــە ڕۆژهـــەاڵتـــی کــوردســتــان  ــاوڕێ ئــەگــەر ئ
ــی  ــات خــەب دەوری  نــوێــتــریــن  لـــە  بـــدەیـــنـــەوە 
ڕزگاریخوازانەی دا دیتمان کۆماری کوردستان کە 
بە دوای دامەزرانی حیزبی دێموکراتی کوردستان 
و بەپێی بەرنامەی ئەم حیزبە بوونی خۆی وەک 
یەکەم دەسەاڵتی مودێڕنی کوردی ڕاگەیاند چۆن 
دوای یازدە مانگ بە پیالنی هاوبەشی حکوومەتی 
شای ئێران و ئینگلیز و ئەمریکای ئاغایان کەوتە 
زیاتر  دوای  کاتێکیش  هەڵوەشا.  و  پەالمار  بەر 
لە سێ دەیە خەبات و تێکۆشان کاتێک بە دوای 
شۆڕشی ١٣٥٧دا جارێکی دیکە خەڵکی کوردستان 
لەسەر خاکی خۆیان هەوای ئازادییان هەڵدەمژی 
ئەمجارە لە ژێر پەردەی ئیسالم دا و بە حوکمی 
جیهاد دژی کوفر، کەوتنە بەر هێرشی دڕندانەی 
جێگرەوەی  پێگەیشتووەکانی  تازە  دەسەاڵتدارە 
ــی. بــەو  ــەت ــاشــای دەســــەاڵتــــداری حــکــوومــەتــی پ
جیاوازییەی کە ئەگەر شا بۆ پاراستنی جەزیرەی 
چەشنە  هەر  بەرهەڵستی  خۆی  خەیاڵی  ئارامی 
ئیسالمی  کۆماری  دەکــرد،  ئازادیخوازی  بیرێکی 
بۆ سەپاندنی بیری کۆنەپەرستانەی خۆی بەسەر 

ــی کــۆڵــبــەرانــی کـــورد بــە تــەقــەی هێزە  کــوژران
چەکدارەکانی کۆماری ئیسالمی و تەقینەوەی مین 
لە  ئێعدام  لە کوردستان و جێبەجی کردنی سزای 

کوردستان درێژەی هەیە. 
ئەمساڵدا  ــای  ســەرەت مانگی  دوو  ــاوەی  مـ لــە 
سنوورییەکانی  ناوچە  کاسبکاری  و  کۆڵبەر   ٤٠
چەکدارەکانی  هێزە  دەستڕێژی  بە  کوردستان 
بەرزایی  لە  بەربوونەوە  یان  ئیسالمی،  کۆماری 
هێزەکانی  لەالیەن  راوەدوونــانــیــان  سۆنگەی  لە 

ڕێژیمەوە کوژراون یان بریندار بوون. 
بەپێی ڕاپۆرتی “چاونیوز” لەو ٤٠ کۆڵبەرە ١٠ 
کەسیان کوژراون و ٣٠ کۆڵبەریش بریندار بوون. 
هەروەها چەند هاوواڵتیش لە ورمێ، ڕەبەت و شنۆ 
لەالیەن هێزە چەکدارەکانی ڕێژیمەوە سەرەڕۆیانە 
دراونەتە بەر دەستڕێژ و گیانیان لێ ئەستێندراوە 
کوژران یا برینداربوونی ٤٠ کۆڵبەر و کاسبکاری 
حاڵێک دایە  لە  ئەمساڵ  بەهاری  وەرزی  لە  کورد 
کۆڵبەر   ٢٢٦ ڕابـــردووش دا  ساڵی  مــاوەی  لە  کە 
ڕاستەوخۆ،  تەقەی  بەهۆی  کــورد  کاسبکاری  و 
ــی لە  ــەرزای ــەوە لــە ب ــوون ــەرب تــەقــیــنــەوەی مــیــن، ب
سۆنگەی ڕاوەدوونــان و هەروەها ڕەق هەاڵتن لە 
بەپێی  ببوون.  بریندار  یــان  کــوژرابــوون  سەرما 

خەڵکدا و لە کوردستان بۆ سڕینەوەی ناسنامەی 
کوردیی ناوچەکانی کوردستان و نەتەوەی کورد 
و  بــەردەوامــە  ساڵە   ٤٢ کە  هەاڵیساند  شەڕێکی 
بە  ڕەحــم  پیالنەکانیان  جێبەجێ کردنی  پێناو  لە 
ناکەن.  کوردستان  لە  شتێک  هیچ  و  کەس  هیچ 
گوندەکان  و  شار  وێران کردنی  و  سووتاندن  لە 
و  گرتن  هەتا  بگرە  شــەڕ  ســەرەتــای  سااڵنی  لە 
تێکدانی  و  سووتاندن  و  بەردەوامەکان  ئێعدامە 
ئـــاوارەکـــردنـــی خەڵک  ــان و  کــوردســت ژیــنــگــەی 
بەشێک لەم سیاسەتەیە کە بۆ لە نێوبردنی کورد 
هەڵبەت  دەڕوا؛  لەسەریشی  و  پێش  گرتوویەتییە 
لە کوردستان  هیچ سیاسەت و پیالنێکی ڕێژیم  
دەنگی  کپ کردنی  کــە  ئامانجەکەی  نەیتوانیوە 
بیری  گــەشــەی  ئێستا  دەبینین  بپێکێ.  خەڵکە 
سەرانسەری  لە  کورد  نەتەوەیی  شوناسخوازی 
نیشتمان و، تێکۆشان بۆ دەستەبەرکردنی ماف و 
ئازادییەکان لە هەموو بوارێکدا گەیوەتە ئاستێک 
کە سەرەڕای درێژەی هەوڵی سەرکوتکەرانەیان 
لێ  حاشایشی  بیانەوێ  نیزام  ڕێبەرانی  ئەگەر 

بکەن توانای لەنێوبردنیان نییە. 
و  ــورد  ک دژی  دوژمنکارییانەی  ئــەم  هــەمــوو 

بێ  مەسەلەکە  الیــەکــی  ــرێ  دەکـ نیشتمانەکەی 
هەڵنایەت  پێت  چــاوی  و  دوژمنە  دەڵێن  وەک  و 
لە  تایبەت  بە  دەیــکــا.  بێ  دەستی  لە  هەرچی  و 
بایەخ  کەمترین  کە  ئیسالمیدا  کۆماری  ڕێژیمی 
لە  بۆیە جگە  داناندرێ.  ئینسانی  مافێکی  بۆ هیچ 
لەنێوبردنی  بۆ  خەبات  و  بەرەنگاری  و  القاودان 
دیکەی  الیەکی  نــاکــرێ.  لەگەڵ  دیکەی  کارێکی 
بابەتەکە خۆمانین وەکوو کورد. هەتا بە مێژووی 
ئەزموونەکان  ڕۆدەچین  کــورددا  ڕزگاریخوازی 
لە  شانازییە  پــڕ  مــێــژووە  ئــەم  خوێندنەوەی  لــە 
دەخاتە  گرینگمان  خاڵێکی  قوربانیدان  و  خەبات 
لە  ــوردە  کـ نایەکگرتوویی  ئــەویــش  چـــاو،  پێش 
دەڵێ  پێمان  مێژوو  خەباتدا.  جیاجیاکانی  قۆناغە 
کە نەبوونی یەکگرتوویی گەورەترین شانسی لە 
کیس کورد داوە. سەیری هەرکام لە قۆناغەکانی 
ڕیزی  لە  ــەرەکــی  دووب دەبینین  بکەین  شــۆڕش 
ــورددا و نــەبــوونــی یــەکــگــرتــوویــی نــەتــەوەیــی  ــ ک
گەورەترین زیانی بە پێگەی کورد و شۆڕشەکانی 
گەیاندووە. ئێستاش کورد ڕاست بەو ئەزموونەدا 
قەیرانە  نوقمی  ئیسالمی  کۆماری  دەپــەڕێ.  تێ 
شــەڕ  ــە  ک دەبــیــنــیــن  ئێستا  جـــۆراوجـــۆرەکـــانـــە. 
کەوتووەتە نێوماڵی خۆی و بە تەواوی لەرزۆک 
لە  پێشوویان  شەریکەکانی  تــەنــانــەت  و  بـــووە 
دەسەاڵتدا ئومێدیان بە مانەوەی حکوومەتەکەیان 

ڕاپۆرتی “چاونیوز” لەو ٢٢٦ قوربانییەی دەستی 
غــەدر و تــاوان ٨٠ کەسیان کــوژرابــوون و ١٤٦ 
و  ٧ شوانکارە  هەروەها  بوون.  بریندار  کەسیش 
بەئانقەست  سنوورییەکان  ناوچە  لە  چۆداریش 
ــمــەوە درابـــوونـــە بــەر  ــژی ــەن هــێــزەکــانــی ڕێ ــەالی ل

دەستڕێژ و گیانیان لێ ئەستێندرابوو. 
هەر لە ماوەی ئەم دوو مانگ و نیوەی سەرەتای 

الواز بووە، بۆیە ئەگەری گۆڕانکارییەکان لە هەر 
زەمانێکیتر زیاتر جیددیترە. 

ئێستا کــورد کــە زیــاتــر لــە چــوار دەیــەیــە لە 
و  ــردووە  ک خــۆڕاگــری  ڕێژیمەدا  ئــەم  بەرامبەر 
وزەی خەباتگێڕی لە هەر سەردەمانێک زیاترە، 
لە هەر ئاڵوگۆڕێکدا کە بێتە پێش دەکەوێتە بەر 
تاقیکردنەوانەش  ئــەم  نــوێ.  تاقیکردنەوەیەکی 
ڕیسکێکن کە ئەگەر بەوەخت و بە جێ خۆی بۆ 
ئامادە نەکا دوور نییە ئەزموونە مێژووییەکانی 
ڕابردوو دووبارە ببنەوە و هەلومەرجی لە کیس 
چوو، هەلێکی دیکە لە دەست کورد بدا و دواتر 
مێژوو وەک شۆڕشەکانی پێشوو هەڵسەنگاندنی 

خراپی بۆ بکا. 
بە  پێویستی  کــورد  نەتەوەیی  بــزووتــنــەوەی 
دەبــێ  کــە  هەیە  نیشتمانی  و  نــەتــەوەیــی  بیری 
بەرنامە  و  بۆچوون  چوارچێوەی  لە  دوور  بە 
ببێتە  و  بکرێ  بۆ  هەڵسەنگاندنی  حیزبییەکان 
لە  کــورد  یەکڕیزی  و  یەکبوون  بۆ  بنەمایەک 
چوارچێوەی پالنێکی نیشتمانیدا. بە جۆرێک کە 
هەموو تاکێکی کورد خۆی بە هەر ڕوانگەیەکی 
سیاسی و حیزبییەوە خۆی تێدا ببینێتەوە. ئەمە 

وەک  دەبــێ  بــەاڵم  بێ  قــورس  کارێکی  لەوانەیە 
ئەرکێکی پیرۆز چاوی لێ بکرێ. 

بە ئاگابوون لەوەی کە بیری شوناسخوازانەی 
بوونی  کوردستاندا  پانتایی  لە  کورد  نەتەوەیی 
ــەری  پــەرەســەنــدنــە و دەرخــ ــە  ل هــەیــە و ڕوو 
یەکڕیزیی تێکۆشەرانی کوردە، ئەرکی حیزبەکان 
نەتەوەی  ڕزگاریی  لە  بیر  ئەوانەی  تایبەت  بە 
دەسەاڵتدارانی  مێژووی  ستەمی  چنگ  لە  کورد 
پێوەندییەدا وەک  لــەم  دەبــێ  دەکــەنــەوە،  ــاران  ت
پلۆرالیزم  بکرێ.  لێ  چاوی  مێژوویی  ئەرکێکی 
بکرێتە کۆسپ  نابێ  بیری سیاسی  و جیاوازیی 
ئاواتەی خەڵکی کوردستان کە  بۆ گەیشتن بەم 
تاکە ڕێگەی گەیشتنی ئەوانە بە ئامانجەکانیان. بە 
دڵنیاییەوە یەکگرتوویی یەکێک لە پێویستییەکانی 
یەکگرتووانە  ــێ  دەب و  خەباتە  لــە  قۆناغە  ئــەم 
تایبەت  بە  بچن.  گۆڕانکارییانەوە  ئــەم  پیر  بە 
خەباتی  خاوەنداریەتیی  کە  دێموکرات  حیزبی 
دێموکراتەکان  کە  ئێستا  و  کــردوە  نەتەوەیی 
بدەن  یەکگرتنەوە دەکەنەوە دەبێ هەوڵ  لە  بیر 
یەکگرتوویی  هەوێنی  ببێتە  یەکگرتنەوە  ئەم  کە 
ئاست  لە  کە  جۆرێک  بە  کــورد  بنەماڵەی  نێو 

چاوەڕوانییەکانی خەڵکدا بێ.

ساڵدا النی کەم ١٠ کەس لە ناوچە سنوورییەکانی 
کرماشان  و  کامیاران  مــەریــوان،  ســەردەشــت، 
بوونەتە قوربانیی تەقینەوەی مین کە “چاو نیوز” 

ناوی شەش کەس لەوانی ئاشکرا کردووە.
لەو  ئیسالمی  کۆماری  دادی  دەزگــا  هاوکات 
ماوەیە النی کەم ١٠ بەندکراوی کوردی لە ورمێ، 

دیواندەرە، شنۆ و ئیالم لەدار داوە.

کوردستان و پێویستیی یەکگرتوویی

کوژران و برینداربوونی ٤٠ کۆڵبەر و بەردەوامیی تەقینەوەی مین لە کوردستان

سەرۆکایەتیی  وەفدێکی  جـــۆزەردان  ١٢ی  چوارشەممە،  ڕۆژی 
خاتوو  سەرپەرستیی  بە  )کەنەکە(  کوردستان  نەتەوەیی  کۆنگرەی 
زەینەب موراد، هاوسەرۆکی کەنەکە و هەروەها بەڕێوەبەرانی ئۆفیسی 
سکرتاریای  سەردانی  کوردستان،  باشووری  لە  ڕێکخراوەیە  ئەو 
حیزبی دێموکراتی کوردستانیان کرد و لەالیەن هەیئەتێکی ڕێبەریی 
حیزب بە سەرپەرەستیی کاک مستەفا مەولوودی، جێگری سکرتێری 

گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان پێشوازییان لێکرا.
لێکدانەوەیەک  بە  لە سەرەتای دیدارەکەدا، خاتوو زەینەب موراد 
لەبارەی بارودۆخی نەتەوەی کورد لەهەر چوار پارچەی کوردستان، 
لەالیەن  کورد  نەتەوەیی  بزووتنەوەی  سەر  مەترسییەکانی  لەسەر 
کە،  ڕایــگــەیــانــد  و  کــرد  هەڵوێستەی  داگــیــرکــەرەکــانــەوە  ــە  ــەت دەوڵ
بەرژەوەندیی زلهێزەکان و واڵتانی ناوچە مەترسی و نیگەرانییەکانی 
بۆ سەر چارەنووسی نەتەوەی کورد لە هەموو بەشەکانی کوردستان 
هێزە  یەک هەڵوێستی  و  یــەکــڕیــزی  بــە  تەنیا  و  کـــردووە  زیــادتــر 
سیاسییەکانی هەر چوار پارچەی نیشتمان دەتوانین دەسکەوتەکانی 

گەلی کورد لە بەرامبەر هەڕەشەکاندا بپارێزین.
دواتر بەڕێز مستەفا مەلوودی، وێڕای بەخێرهاتنی وەفدی میوان، 
تایبەتمەندییەکانی مەسەلەی کورد لە پارچەکانی کوردستانی بەهۆی 
دابەشبوونی کوردستان بەسەر چوار واڵتی جیاوازدا، خستە بەر باس 
و پێداگری کردە سەر ئەوەی کە ڕەچاوکردنی سیاسەتێکی واقعبینانە 
لەالیەن سەرجەم هێزە کوردستانییەکان بۆ پاراستنی دەسکەوتەکانی 
گەلی کورد لە هەموو بەشەکانی کوردستان، پێویستییەکی مێژوویی 

ئەم قۆناخە هەستیارەیە.

خەڵکی  ژینگەپارێزی  چوار  هاتوچۆدا  ڕووداوێکی  لە  بەداخەوە 
ناوچەی مەریوان گیانیان لەدەست داوە و زیاتر لە ده کەسی دیکەش 

بە توندی بریندار بوون.
لە  پۆلێک  جــۆزەردان  ١٤ی  هەینی،  سەر  لە  پێنجشەممە  شــەوی 
ژینگەپارێزانی ئەندام لە ئەنجومەنی سەوزی چیای مەریوان، که بە 
ژینگەپارێزی  ئەنجومەنی  ئەندامانی  بە  پەیوەستبوونیان  مەبەستی 
چیای  لوتکەی  بــەرەو  هەڵکشانیان  پێکەوە  و  بانە  شاری  لە  پاژین 
ئاربابا، وەڕێ کەوتبوون، کاتژمێر ٤ی سەرلەبەیانی، لە نزیک ئاوایی 
ناخ  هەژێن  ڕووداوێکی  تووشی  ماشین  پێکدادانی  هۆی  به  سووتە 
دەبن. بەداخەوە لە ئاکام دا چوار ژینگەپارێزی نیشتمان خۆشەویست 
بە ناوەکانی: شۆعله قادری، داوود باخیش، ئارشام عەزیزی و کاوە 
خوسرەوزادە گیانیان لەدەست داوە و زیاتر لە دە کەسی دیکەشیان 

بە توندی بریندار بوون.
وێــڕای  کوردستان  دێموکراتی  حیزبی  تەشکیالتی  کۆمیسیۆنی 
سەرەخۆشی  گەورەیە،  خەسارە  لەم  خۆی  بەداخبوونی  دەربڕینی 
چیای  سەوزی  ئەنجومەنی  ئەندامانی  سەرجەم  و  بەڕێوەبەران  لە 
کەسوکاری  و  بنەماڵە  و  کوردستان  دۆستانی  ژینگە  مــەریــوان، 
ــەردەوامــی  ب و  چــاکــبــوونــەوە  هــەروەهــا  ــا.  دەکـ گیانبەختکردووان 
درێژەدانی ڕێبازی خۆشەویستیی نیشتمان بۆ بریندارەکان به ئاوات 

دەخوازێ.

حیزبی دێموکراتی کوردستان
کۆمیسیۆنی تەشکیالت
١٤ی جۆزەردانی ١٤٠٠

سەردانی وەفدێکی کۆنگرەی 
نەتەوەیی لە سکرتاریای حیزب

خەسارێکی گەورە

دێموکراتی  حیزبی  تەشکیالتی  کۆمیسیۆنی  ڕاگەیەندراوی 
کوردستان لەبارەی گیان لەدەست دانی چوار ژینگە پارێزی ئەندامی 

ئەنجومەنی سەوزی چیای مەریوان 

کەماڵ کەریمی
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هەڵبژاردنەکان 
لە سیستمی کۆماری ئیسالمیی ئێران دا

لە  یەکێک  ئـــازاد  هــەڵــبــژێــرانــی  و  ــژاردن  ــب هــەڵ
سیستمی  مانایە  بــەو  دێموکراسییە،  بنەماکانی 
بەرێوەبەریی هەر واڵتێک کە لە ڕێگای هەڵبژاردن 
و هەڵبژێرانی ئازادەوە بەڕێوە بچێ، ئەمە نیشانەی 
بنەماکانی  لەسەر  سیاسییە  سیستمە  ئەو  ئەوەیە 
دێموکراسی دامەزراوە و هێز و دەسەاڵتی خۆی 
خەڵکیشدا  لەبەرامبەر  و  وەرگــرتــووە  خەڵک  لە 

بەرپرسیار و وەاڵمدەرە.
مانگی  ٢٨ی  ــە  ل ــران  ــێ ئ ئیسالمیی  کــۆمــاری 
سێزدەهەمی  دەوری  بۆ  ئەمساڵدا  جــۆزەردانــی 
شوڕاکانی  شەشەمی  دەوری  و  ســەرکــۆمــاری 
بەڕێوە  هەڵبژاردنێک  بــەنــاو  گــونــدەکــان  و  شــار 
لــەوەی پڕۆسە بــێ، پــڕۆژەیــەکــە و  ــا کە پتر  دەب
تەنانەت  و  مەبەست  و  نیاز  هەموو  لەجێدا  هەر 
کە  ئەوەش  دەخوێندرێتەوە.  تێدا  میکانیزمەکانی 
ئەو هەڵبژاردنانەی جۆزەردان لە هەڵبژاردنەکانی 
خۆیدا  تەمەنی  ــاوەی  م لە  ڕێژیمە  ئــەم  کە  دیکە 
ــەوە ئــەوەیــە کــە،  ــاتـ بــەڕێــوە بــــردووە جــیــا دەکـ
الیەنگرانی تەحریم و بەشداری نەکردن لەو بەناو 
هەڵبژاردنانەدا ڕێژەکەی چ لە نێوخۆی واڵت و چ 
لە نێو ئۆپۆزیسیونی کۆماری ئیسالمی بە ڕادەیەک 
ڕێژیمی  ــدارانــی  دەســەاڵت تەنانەت  کــە  بــەرچــاوە 
بە  لەبەرامبەردا  ئەوان  کــردووە.  هەراسان  تەواو 
تەبلیغیی خۆیان هەوڵی  و  ماددی  توانای  هەموو 
دەنگداندا  ڕۆژی  لە  زیاتر  خەڵکێکی  دەدەن  ئەوە 
بکێشنە سەر سندووقەکانی دەنگدان. بەاڵم گەالنی 
وەزاڵەهاتوو لە دەست سیاسەتە هەڵە و چەوت و 
نیزامە ئێستا  ڕووخێنەرەکانی دەسەاڵتدارانی ئەو 
ئیدی باشتر لە هەموو کاتێک دەزانن کە چوونیان 
یارمەتی  تەنیا  دەنگدان  سندووقەکانی  سەر  بۆ 
هیچ  و  دەدا  سەرەڕۆیە  نیزامە  ئەو  مانەوەی  بە 
ئەوان  داهاتووی  و  ژیان  لەسەر  کاریگەرییەکی 

نابێ. 

و  ئیسالمی  ــاری  ــۆم ک حوکمڕانیی  ســاڵ   ٤٢
لەو ماوەیەدا جێی  بەناو هەڵبژاردنەکان  مێژووی 
نەهێشتووەتەوە  کەس  بۆ  گومانێکی  و  هیچ شک 
ژێردەسەاڵتی  ئێرانی  لە  هەڵبژاردن  پــڕۆژەی  کە 
کۆماری ئیسالمیدا لەبەر ئەوە کە هەڵبژاردنەکان 
بەتاڵن،  نێوەرۆک  لە  و  نین  دێموکراتێک  و  ئازاد 
ئاڵوگۆڕ بێ  ناتوانێ خاڵی گۆڕان و شوێنی  بۆیە 
لە کۆمەڵگەدا و لە بەرژەوەندیی کۆمەاڵنی خەڵک 

بشکێتەوە.
لــەو واڵتــانــەی کە بە  لە ســەردەمــی ئیستادا و 
لە  خەڵک  دەچــن،  بــەڕێــوە  دێمۆکراتێک  شێوەی 
ڕەوتی  لە  چاالکانە  بەشداریی  و  دەنگدان  ڕێگای 
و  دەدەن  نیشان  خــۆیــان  ئــیــرادەی  هــەڵــبــژاردنــدا 
ئــیــرادەیــە، نیشانەی هــاوبــەشــی و  ــەو  ئ نــوانــدنــی 
بەشداری کردنی خەڵکە لە بەڕێوەبردنی واڵتدا. بە 
واتایەکی دیکە لە هەڵبژاردنی ئازاددا خەڵکی زیاتر 
لە پرۆسەکەدا بەشداری دەبن و بەشداری کردنی 
خەڵکیش بەمانای ئەوەیە کە کۆمەڵگەکە زیندوویە 
خۆی  بەدەستی  خۆی  چارەنووسی  دەیهەوێ  و 
دەستاودەست کردنی  کۆمەڵگەیانەدا  لە جۆرە  بێ. 
دەسەاڵت بە ئارامی و لە ڕێگای دەنگی خەڵک و 

ئاکامی هەڵبژاردنەکانەوە دەکرێ.
ــاوی  ــە ن ــەک ب ــرۆســەی ــی پ ــردن ــوەب ــەڕێ بـــەاڵم ب
و  دێمۆکرات بوون  نیشانەی  ناتوانێ  هەڵبژاردن 

دەرخەری  ئەوی  بێ،  خەڵک  بەربەرینی  ئیرادەی 
شێوەی  هەڵبژاردنێکە،  هــەر  بوونی  دێمۆکرات 
ئەو  جێبەجێ کردنی  چۆنیەتیی  و  بەڕێوەچوون 
ئــازاددا،  هەڵبژاردنی  پرۆسەی  لە  هەڵبژاردنەیە. 
بیجگە لەو مەرجانەی بە قانوون بۆ هەر دەنگدەر 
ڕادەی  تەمەن،  کراوە وەک  دیاری  بەربژێریک  یا 
بابەتی  تاوان،  پێشینەی  نەبوونی  و  خوێندەواری 
دیکەی وەک دین، مەزهەب، بیروبۆچوونی سیاسی 
و ڕەگەز و... ناتوانی ڕێگر بن لە بەردەم دەنگدان 
ئازاددا  هەڵبژاردنی  پرۆسەی  لە  پااڵوتندا.  خۆ  یا 
دامەزراوە سەربەخۆیەکان، کۆمەڵگەی مەدەنی و 
هاوشان  و سەربەخۆکان  ئازاد  گشتییە  ڕاگەیەنە 
چاوەدێری  نێودەوڵەتییەکان  ــەزراوە  دامـ لەگەڵ 

پرۆسەی هەڵبژاردن دەکەن. 
دێمۆکراتیک  شــێــوەی  بــە  کــە  ــەش  ــان واڵت ــەو  ل
بەڕێوە دەچن، پرۆسەی هەڵبژاردن وەک یەکێک لە 
سەرەکیترین بنەماکانی دێموکراسی چاو لێ دەکەن 
ئیرادەی  شێوە  باشترین  بە  کە  گرینگە  بۆیان  و 
سیستمی  لــە  ببێتەوە.  بەرجەستە  تێدا  خەڵکی 
دێموکراسیدا ڕوانگەکە ئەوەیە کە بەو ڕادەیە کە 
ئازاد و دێموکراتێک بۆ سەقامگیریی  هەڵبژاردنی 
سیاسی و ئابووریی واڵت گرینگە، بەو ڕادەیەش 
واڵتە  ئەم  پێوەندییەکانی  لەسەر  هەیە  کاریگەری 
ــەگــەڵ کــۆمــەڵــگــەی جــیــهــانــی. چــونــکــە شــێــوازی  ل
پرۆسەیەکی  هــەر  دەرکــەوتــەی  و  بەڕێوەچوون 
هەڵبژاردن، سیستمی سیاسیی ئەو واڵتە نیشانی 
ئەو  کاتدا  هەمان  لە  و  دەدا  جیهانی  کۆمەڵگەی 
کە  حیزبەکان  نوێنەرانی  یــا  کەسانە،  یــا  کــەس 
ناویان لە سندووقەکانی دەنگدان هاتووەتە دەرێ 
بەڕێوەبەری  و بۆ ماوەیەک دەبنە دەسەاڵتدار و 
و  ڕۆڵ  خاریجیدا  سیاسەتی  داڕشتنی  لە  واڵت، 
نەقشی بەرچاویان دەبێ. لە سەردەمی ئیستاشدا 
و  ــووری  ــاب ئ بـــواری  لــە  جیهانی  کۆمەڵگەی  کــە 

و  یەکترە  ــدراوی  ــرێ گ تـــەواوی  بــە  سیاسییەوە 
بە  ڕاستەوخۆ  واڵتێک  هــەر  خاریجیی  پێوەندی 
الیەنی باش یا خراپدا کاریگەری هەیە لەسەر ژیان 
و پێوەندیە کۆمەاڵیەتیەکانی خەڵک، ئەمەش وەک 
نێودەوڵەتییەکاندا  پێوەندییە  لە  گرینگ  فاکتەری 

دەخوێندرێتەوە. 
هەڵبژاردنی  لــە  ســـەرەوە  خــوێــنــدنــەوەی  ــەو  ب
بە  کۆمەڵگە  لــەســەر  کاریگەرییەکانی  و  ــازاد  ئـ
گشتی و پێک گرتنی لەگەڵ هەڵبژاردن و شێوازی 
بەڕێوەچوونی لە نیزامی کۆماری ئیسالمیی ئێراندا 
بە ڕوونی بۆمان دەر دەکەوێ کە هەڵبژاردنەکان 
لــە ئــێــران و شــێــوەی بــەڕێــوەچــوون و جێگە و 
پێگەیان لە گۆڕانکارییە سیاسییەکاندا هیچ تەبایی 
ئازاد  هەڵبژاردنی  لەگەڵ  نییە  لێک چووییەکی  و 
بەرجەستە  تێدا  خۆی  خەڵک  ئیرادەی  لــەودا  کە 
بەشێکی  دەبــیــنــدرێ.  ئــاشــکــرا  وبـــە  ــەوە  ــاتـ دەکـ
بەرچاوی ئەو کەمایەسییە دەگەڕێتەوە بۆ شێوازی 
تێڕوانینی دامەزرێنەرانی کۆماری ئیسالمیی ئێران 
و بەتایبەتی داڕێژەرانی قانوونی بنەڕەتیی واڵت. 

چونکە کورد گوتەنی ئاو لە سەرچاوەکەی لێڵە.
قانوونی بنەڕەتیی کۆماری ئیسالمیی ئێران پڕە 
ناتەبایی لەگەڵ یەکتر، بۆ نموونە هەر لەسەر  لە 
بنەڕەتیدا  قانوونی  ٥٦ی  ئەسڵی  لە  هەڵبژاردن 
بەسەر  ئینسانی  خــوا   ...“ دەڵـــێ:  قــانــوونــدانــەر 

چارەنووسی کۆمەاڵیەتیی خۆیدا حاکم کردووە و 
هیچ کەس ناتوانێ ئەو مافە کە خوا پێی بەخشیووە 
بــەرژەوەنــدیــی  خــزمــەت  بینێتە  یــا  بستێنێ  لێی 
کەسێک یا تاقمێک.” بەاڵم دەبینین لەو جیگایە کە 
باس لە سەاڵحییەتەکانی شوڕای نیگابان دەکرێ 
ئەسلی  ڕوانــگــەی  لە  کە  مافانە  ئــەو  تـــەواوی  بە 
لێیان  ئاسانی  بە  زۆر  تاکەکان،  بە  دراوە  ٥٦وە 
دەستێندرێتەوە و پێچەوانە لەالیەن قانووندانەرەوە 
لە  کەسی  چەند  تاقمێکی  بە  دەدرێ  ڕەهــا  مافی 
شوڕای نیگەهبان. ئەو شوڕایە بەپێی ئەسڵەکانی 
٩٨ و ٩٩ی قانوونی بنەڕەتیی کۆماری ئیسالمیی 
ئێران هەم شیکردنەوە، واتا تەفسیری ئەسڵەکانی 
قانوونی بنەڕەتیی لە ئەستۆیە و هەم چاوەدێری 
مەجلیسی  )سەرکۆماری،  هەڵبژاردنەکانی  بەسەر 
شوڕای ئیسالمی، مەجلیسی خوبرەگانی ڕێبەری، 
گشتی(دا  ڕاپرسیی  و  گشتی  ڕای  بۆ  گــەڕانــەوە 
نیگابان  شوڕای  کە  خوێندنەوەیەک  بەپێی  دەکا. 
لە چاوەدێری بەسەر هەڵبژاردنەکاندا کردوویەتی، 
استصوابی(  )نــظــارت  ئیستسوابیی  چاوەدێریی 
بۆخۆی  ســەاڵحــیــیــەت  ــات  ــاوک ه و  ــەرک  ئـ وەک 
دەستنیشان کردووە و هەر ئەو شێوە چاوەدێرییە 
بۆ  نیگابان  شوڕای  بە  داوە  ڕەهای  دەسەاڵتێکی 
لە هەڵبژاردنەکاندا. چونکە  وەاڵنانی بەربژێرەکان 
مانای چاوەدێری ئیستسوابی ئەوەیە کە بڕیاری 
چــاوەدێــر هــەرچــی بــوو لــەســەر بــەربــژێــرەکــان 
نییە  دیکە  دام ودەزگایەکی  هیچ  و  قانوون  دەبێتە 
بــدا و هــەر ئــەوە خۆی  بــڕیــارە  لــەو  بتوانێ تانە 
واڵتە  بنەڕەتی  قانوونی  ٥٦ی  ئەسلی  پێچەوانەی 
کە لە ســەرەوە باسمان لێ کرد. لە هەمان کاتدا 
لە  سەرکۆماریدا،  هەڵبژاردنی  لەگەڵ  لەپێوەندی 
ئەسلی ١١٥ی قانوونی بنەڕەتی و ماددەی ٣٥ی 
قانوونی هەڵبژاردن دا دیسان ئەسلی ٥٦ی قانوونی 
بنەڕەتی هاتۆتە ژێر پرسیار. چونکە لە هەردوو لەو 
برگە قانوونییانەدا تەنیا مافی کەمینەیەکی بچووک 
لــە ئــێــران لــەبــەرچــاو گــیــراوە و مافی زۆریــنــەی 
خەڵکانی ئێران نەک لەبەرچاو نەگیراوە بەڵکوو بە 
قانوون پێشێل کراوە. ئەسلی ١١٥و ماددەی ٣٥ی 
دەکــەن  ئــەوە  دەستنیشانی  هەڵبژاردن  قانوونی 
تایبەتمەندییانەی هەبێ:  ئەو  کە سەرکۆمار دەبی 
پیاو بێ، لە هەمان کاتدا مەزهەبی و سیاسیی بێ 
ــی دوو توێژ  ئــەو برگەیە خــۆی بە ڕوون و هــەر 
بەربژێربوون  مافی  لە  ڕاستەوخۆ  کۆمەڵگەدا  لە 
بێبەش دەکا: ژنان و هەموو ئەوانەی باوەریان بە 
فەقیهـ  بەتایبەتی ویالتی ڕهای  مەزهەبی ڕەسمی 

نییە. 
سەرکۆماری  هەڵبژاردنەکانی  لە  دیکە  خاڵێکی 
تیشک  خستنەسەر ئەو ڕاستییەیە کە سەرکۆمار 
کە  نییە  سەاڵحییەتەش  ئــەو  خاوەنی  واڵتــە  لــەو 
بتوانێ لەسەر کێشە سەرەکییەکانی واڵت بڕیار بدا 
دەنگدەرانی  تەنانەت  بەرژەوەندیی  لە  بیەوێ  یان 
خۆیدا هەنگاوێک هەڵینێتەوە. سەرکۆمار لە ئێران 
بەڵکوو  نییە،  دەســتــەاڵت  هەرەمی  لوتکەی  نــەک 
دەتوانێ  گوتەنی  “خاتەمی”  حاڵەتدا  باشترین  لە 
ــاش بــێ و ئــەوە ڕێبەری  تــەداروکــات چــیــیــەکــی ب
بێ  کە  واڵتــەن  لەو  قانوون  دەرەوەی  بازنەی  و 
گەڕانەوە بۆ قانوون بەسەر چارەنووسی خەڵک و 

واڵتدا زاڵ کراون.
ئیسالمیی  کۆماری  بندەستی  ئێرانی  ساڵە   ٤٢
هەموو  لە  و  دەچــێ  بەڕێوە  شێوەیە  بــەو  ئێران 
کارتی  دەســەاڵتــی سیاسیی واڵت  مــاوەیــەدا  ئــەو 
بە  ڕواڵەتی  ڕەواییەت پێدانی  بۆ  هەڵبژاردنەکانی 
ڕەوتــی  ئێستا  ــەاڵم  ب هێناوە.  بــەکــار  حکوومەت 
ڕووداوەکان و سیاسەتی هەڵنەکردن و نەحەمڵینی 
دنیای دەرەوە و سووربوونی  لەگەڵ  نیزامە  ئەو 
نێوخۆی  لە  خەڵک  بەردەوامی  سەرکوتی  لەسەر 
واڵت، هەڵبژاردنەکانی ئەمجارەی -چ سەرکۆماری 
ئاقارێکی دی  بەرەو  و چ شوڕاکانی شاروگوند- 
ئۆپۆزیسیون و  نەک هەر  بەجۆرێک کە  بردووە. 
هەڵبژاردنەکانیان  بایکۆتی  نیزامە  ئەو  دژبەرانی 
کردووە، بەڵکوو بایکوت و دەنگی ناڕەزایەتیی لە 
شێوەی بەڕێوەچوونی هەڵبژاردن و هەڵسوکەوتی 
تەسکی  بــازنــەی  نێو  چۆتە  نیگەهبان،  شـــورای 
ــاری  ــۆم ــداران و کــاربــەڕێــکــارانــی ک ــ ــەاڵتـ ــ دەسـ

ئیسالمییش.   

خنکاڵی،  محەممەد  کاک  جــۆزەردان،  ٨ی  شەممە،  ڕۆژی  ئێوارەی 
حیزبی  سەختەکانی  ڕۆژە  تێکۆشەری  و  دێرین  پێشمەرگەیەکی 

دێموکراتی کوردستان کۆڕی هاوسەنگەرانی بەجێ هێشت.
بنەماڵەیەکی  لە  هەتاوی  ١٣٣٦ی  ساڵی  خنکاڵی  محەممەد   کاک 
بە  پێوندیی  هەتاوی  ١٣٥٨ی  ساڵی  ببوو،  دایــک  لە  نیشتمانپەروەر 
بە  هەتاوی  و ساڵی ١٣٦١ی  گرت  کوردستانەوە  دێموکراتی  حیزبی 
ڕەسمی بووە پێشمەرگە و تا دواساتەکانی ژیانی لە ڕیزی تێکۆسەرانی 

دێموکراتدا خزمەتی بە حیزب و گەلەکەی کرد.
مێرگان،  بەری  کۆمیتەی  ئــاوارە،  شەهید  هێزی  لە  محەممەد  کاک 
هێزی  و  سپی سەنگ  نــاوەنــدی  زەینی،  محەممەد  شەهید  دەستەی 
پارێزگاری ئەرکە حیزبییەکانی بەجێ گەیاندووە. ناوبراو لە زۆر شەڕی 
بەری مێرگان  و  ئاڵیەمەران  خــدراوێ،  شەڕەکانی  وەک  قارەمانانەی 
نەڵێن، پیرانان، الجان، بەربنە، کانیەڕەشی شنۆ و شیمالی کوردستان دا 
بەشداریی قارەمانانەی کردووە و لە تەمەنی پێشمەرگایەتیی دا ٣ جار 
برینەکانی  ساڕێژبوونەوەی  دوای  جــارێ  هەموو  و  بــووە  بریندار 
و  خۆنەویستانە   و  پێشمەرگانە  خەباتی  سەنگەری  ــەوە  ــەڕاوەت گ

بەوپەڕی سەخاوەتەوە لە خزمەتی گەلەکەی بەردەوام بووە.
کاک محەممەد پێشمەرگەیەکی فیداکار، تێکۆشەرێکی ماندوویی نەناس 
و  خەباتکارێکی بەئەمەگ و دڵسۆزی حیزبی دێموکراتی کوردستان 
بە  خزمەت  بۆ  هات  دەستی  لە  ئــەوەی  تەمەنی  کۆتایی  تا  و،   بوو 
شەهیدانی  ڕێــی  ئەمەگی  بە  ڕێبوارێکی  و  نەکرد  درێغی  گەلەکەی 

سوورخەاڵتی گەلەکەمان بوو.
کاک محەممەد سەرەڕای برینەکانی سەرجەستەی، بەداخەوە ماوەی 
چەند ساڵێک بوو  تووشی نەخۆشیی شێرپەنجە ببوو و  لەگەڵ  ژان 
و ئازارێکی زۆر بەرەوڕوو بوو و ،دوای بەربەرەکانییەکی زۆر لەگەڵ 
کۆچی  هەتاوی  ١٤٠٠ی  جــۆزەردانــی  ٨ی  ڕۆژی  بەداخەوە  مــەرگ، 

دوایی کرد.
بەبۆنەی  کوردستان  دێموکراتی  حیزبی  پێشمەرگەی  کۆمیسیۆنی 
و  خزم  و  بنەماڵە  لە  سەرەخۆشی  خنکاڵی  محەممەد  کاک  مەرگی 
کەسوکار و هاوسەنگەرانی دەکا و خۆی بە شەریکی خەمیان دەزانێ.

ئەنجومەنی  و  کوردستان  ڕۆژهەاڵتی  دێموکراتی  الوانی  یەکیەتیی 
زیندانییە سیاسییەکانی ڕۆژهەاڵت ڕۆژی چوارشەممە ١٢ی جۆزەردان 
بەکۆمەڵی  ئێعدامی  ساڵیادی  بەبۆنەی سی وهەشتەمین  سیمینارێکیان 

٥٩ الوی مەهاباد پێک هێنا.
و  الوان  یەکیەتیی  هــاوبــەشــی  پەیامی  ســەرەتــا  سمینارەدا  ــەو  ل
ســەالح  ــەن  الی لــە  ــەاڵت  ڕۆژهـ سیاسییەکانی  زیندانییە  ئەنجومەنی 
ڕۆژهەاڵت  سیاسییەکانی  زیندانییە  ئەنجومەنی  بەرپرسی  خزرپوور، 
باسێکی  یەکیەتیی  ــادری  ک حوسێنی،  زانــیــار  ــر  دوات کــرا.  پێشکەش 
یاسایی و مرۆییەکانی  تاوتوێی ڕەهەندە  کە  پێشکێش کرد  سیاسیی 
ئەم کارەساتە بوو. لە بەشی کۆتایی ئەم پانێلەدا باسەکانی سمینارەکە 

بە سەرنج و تێبینیی بەشداران دەوڵەمەند کرا. 
لە بڕگەی کۆتایی سیمینارەکەشدا پۆلێک لە پێشمەرگە چاالکەکانی 
کەسانی  وەک  هێزەوە  بەرپرسانی  لەالیەن  کە  پارێزگاری  هێزی 

هەڵسووڕ و چاالک دیاری کرابوون، خەاڵت کران.

کۆچی دوایی پێشمەرگەیەکی 
دێرینی حیزبی دێموکرات

سیمیناری یادی 3٨ ساڵەی ئێعدامی 
بەکۆمەلی ٥٩ الوی مەهاباد

ناتوانێ  هەڵبژاردن  ناوی  بە  پرۆسەیەک  بەڕێوەبردنی  تەنیا  هەر 
بەربەرینی  ئیرادەی  و  سیاسی  نیزامێکی  دێمۆکرات بوونی  نیشانەی 
شێوەی  هەڵبژاردنێکە،  هەر  بوونی  دێمۆکرات  دەرخەری  ئەوی  بێ.  خەڵک 

بەڕێوەچوون و چۆنیەتیی جێبەجێ کردنی ئەو هەڵبژاردنەیە

عومەر باڵەکی
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خەڵکی تێکۆشەر و خۆڕاگری ڕۆژهەاڵتی کوردستان! 
مافی  و  زەوی  کێشەی  ــەســەر  ل ناکۆکییەک  ــــردوودا  ڕاب ــی  ـ ڕۆژان ــە  ل
دەستڕاگەیشتن بە ئاو بووەتە هۆی سەرهەڵدانی گرژی و تێکهەڵچوونی 
لێ  گیانی  ــی  ــان زی و  زەرەر  ــەوە  ــەداخ ب ــە  ک دااڵهـــۆ  ــەی  ــاوچ ن ــە  ل خەڵک 
کەوتووەتەوە و بووەتە هۆی دڵ نیگەرانیی کۆمەاڵنی خەڵکی کوردستان 

و ناوچەکە.  
سەرهەڵدانی  سەرەکیی  هۆکاری  ئاشکرایە،  و  ڕوون  هەموومان  بۆ 
و  دارستان  فەوتاندنی  و  ئاو  قەیرانی  لەوانە  سروشتییەکان  قەیرانە 
سیاسەتی  ڕاستەوخۆی  لێکەوتەی  و  دەرەنجام  ژینگە،  سەرچاوەکانی 
کۆماری  ــارامــەی  ــاک ن ــەری  ــوەب ــەڕێ ب و  ژینگەیی  تێکدەرانەی  و  ــەوت  چ
بەراوەرد  بە  کوردستان  نێوانەدا جوغرافیای ڕۆژهەاڵتی  لەم  ئیسالمییە. 
لەگەڵ شوێنەکانی دیکەی ئێران، وەکوو ناوچەیەکی دەوڵەمەند لەبواری 
ئاو و دارستان و کانگە سروشتییەکان هەژمار دەکرێ، بەاڵم بەداخەوە 
بەهۆی ڕوانینی  ئاماژەپێدراو،  لەگەڵ هۆکارگەلی  هاوکات و هاوئاراستە 
و  ــان  دارســت ئاگر تێبەردانی  ــاو،  ئ ئامانجداری  ڕاگواستنی  ئەمنییەتی، 
لە  ناوچەکە  درێژماوەی  ــدی  ــەرژەوەن ب پشتگوێ خستنی  و  لەوەڕگەکان 

بواری ژینگەییەوە بە دووقات چەوسێندراوەتەوە.  
لەمێژە دەیهەوێ بە دەستێوەردان و زەقکردنەوەی  کۆماری ئیسالمی 
ایینزایی و کەڵک وەرگرتنی پالن بۆ دارێژراو  جیاوازیی باوەڕی، ئایینی، ئ
نێو  تەبایی  و  یەکیەتی  سروشتیانە،  جیاوازییە  و  ڕەنگاوڕەنگی  لەم 
و  بکا  چەواشە  ــورد  ک نەتەوەیی  پرسی  و  کێشە  ــدا،  ب تێک   ــورد  ک ماڵی 
ئاژاوەنانەوە  و  دووبەرەکی  دروستکردنی  بۆ  ئامرازێک  وەکوو  هاوکات 
ــان لەڕێگای  ی ــەوخــۆ  ــم ڕاســت ــژی ــاری بێنێت. ڕێ ــەک ب ــک دا  ــەڵ ــوان خ ــێ ن ــە  ل
و  قۆستنەوە  ــە  ب داوە  ــی  ــەوڵ ه ــەردەوام  ــ ب ــەوە  ــی ــەکــان ــی ــدی ــەیــوەن دەســت وپ
بۆ  ــوێ  ن بیانوویەکی  ناکۆکییەک،  و  هــەل  ــۆرە  ج هــەر  قووڵکردنەوەی 
بە  بکا  ساختەیە  هۆکارە  ئەم  و  بدۆزێتەوە  دووبەرەکی  تۆوی  چاندنی 
پاساوێک بۆ لەشکەرکێشی و میلیتاریزەکردنی کوردستان و سەپاندنی 

کەش وهەوای ئەمنییەتی لە ناوچەکە. 

خەڵکی وشیاری کوردستان! 
هەزاران ساڵە خەڵکی کورد بە هەموو جۆرە جیاوازییەکی بیر و باوەڕ 
لە ئاشتی و ئاشتەوایی دا ژیاوە و  لە توندئاژۆیی  ایینیەوە، بەدوور  ئ و 
کوردستان هێمای پێکەوەژیان و پێکەوەبوونی ڕەنگ و دەنگە جیاوازەکان 
بووە. ئێمە وەکوو ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێران وێڕای 
دەربڕینی نیگەرانیی خۆمان لە قووڵبوونەوەی کێشەکان و سەرەخۆشی 
کوردستان  خەڵکی  باوەڕەداین  لەو  انە،  تێکهەڵچوون ئەم  قوربانیانی  لە 
ئاسایشی  و  ئەمنییەت  پاراستنی  و  شارستانیانە  پێکەوەژیانی  بۆ 
خۆی پێویستی بە هێزی ئەمنی و نیزامی هاوردەی ڕێژیم نییە و هەر 
و  مەدەنی  پێگەی  خــاوەن  کەسایەتییە  و  خەڵک  لە  داوا  بۆنەیەوە  بەم 
چارەسەرێکی  ــر  زووت هەرچی  دەکەین  ــۆ  دااڵه ناوچەی  ایینییەکانی  ئ
ئاسایش و  پێناو گەڕانەوەی  لە  ئاشتیخوازانە بدۆزنەوە و  مەدەنیانە و 
ئەهوەنی بۆ ناوچەکە کۆتایی بەم گرژیانە بێنن. درێژەدان بەم کێشە و 
ئاڵۆزییانە تەنیا لە بەرژەوەندیی دوژمنانی گەل و نیشتماندایەو دەستی 
تێکدەرانە  کاری  و  زیاتر  دەستێوەردانی  و  پیالن  بۆ  نەیاران  و  ڕێژیم 

ئاوەاڵ دەکا. 

ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێران 
١٣ی جۆزەردانی ١٤٠٠ی هەتاوی

ڕێژیم بەردەوام بەدوای
 چاندنی تۆوی دووبەرەکی دایە

مەترسییە ورد و درشتەکانی سەر کورد 
لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان

بەناو هەڵبژاردنی ئەم جارە بکەین بە ڕێفراندۆمی نا بۆ کۆماری ئیسالمی
)ڕاگەیاندنی ژمارە ٢ی ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێران لەسەر بەناو هەڵبژاردنەکانی کۆماری ئیسالمی ئێران(

لە  ئەرێنییەکان  و  بەهێز  خاڵە  و  ــەت  ـ دەرف
دەبنه  نایەکگرتوویی دا  و  ئیستراتێژی  نەبوونی 
مەترسی و، هەڕەشه لە شوناس و مەوجوودیەت 
ــان  ــت ــوردس ــی ک ــ ــەاڵت ــ ـــه ڕۆژه ــەن. کــــورد ل ــ ــ دەک
ــی  ــەت ــک درف ــێ ــەڵ ــۆم ــری ک ــگ ــەڵ و خــاکــەکــەی ه
جۆغرافیایی،  هەڵکەوتەی  وەک  ــۆری  ــۆراوج ج
و  ئایینی  و  نەتەوەیی  پێکهاتەی  لە  فرەجۆری 
زاراوەیی و ئاستێک لە گەشەسەندوویی وشیاری 
نەتەوەیی و کۆمەاڵیەتییە. چاوەڕوان دەکرێ ئەم 
لێ  نەتەوەییان  قازانجی  کۆتایی دا  لە  دەرفەتانە 
بکەوێتەوە و کورد وەک سامانێک، داهاتوویەکی 
تێدا  گومانی  ــەاڵم  ب بنێ.  بنیات  لەسەر  باشی 
نییە ئەم دەرفەتانه کاتێک بۆ کورد دەبنە بژیو 
ژێر  ــه  ل و  ــرێ  ــگ وەرب ــێ  ل کەڵکیان  بتوانێ  ــە  ک
هەمەالیەنەدا  ڕوونی  ستراتێژییەکی  ڕووناکایی 
ئەمەش  بێتوو  ئەگەر  خۆ  بکرێن.  مودیرییەت 
مەترسی  و  هەڕەشە  دەبنه  دەرفەتەکان  نەکرێ 
کە جیا لە تێکچوونی شیرازەی کۆمەڵگه ناکرێ 

چاوەڕوانیی دیکەی لێ بکرێ.
***

تا ئێستایشی لەگەڵ بێ، پێکهاتە جۆراوجۆر 
ــەت و  ــ ــه دەرف ــان ب ــم ــان ــەی کــوردســت ــەک ــی ــرەی و ف
ــان  ــم ــی زاراوەی فــرە  ــدوە؛  ــان ــه بەهێز شــوب ــی  خــاڵ
ــی  ــوون ــدب ــەن ــەم دەوڵ ــۆ  ب بەهێز  بنەمایەکی  ــه  ب
لەپێناو  ئایینیمان  ــرە  ف ــوە،  ــی زان ــوردی  ک زمانی 
مەعنەویەتی  و  ئەخالق  لە  پڕ  ژیانێکی  پێکەوە 
کۆمەڵگەکەمان  به دەرفەتێک زانیوە، بوونی تایفه 
و هۆز و عەشیرە جۆراوجۆرەکانمان لە کۆمەڵی 
ــوردەواری دا نە تەنیا به مەترسییەک بۆ سەر  ک
پێمان  بەڵکو  نەزانیوە،  نەتەوەسازی  پرۆسەی 
وپۆی  تان  دەتوانێ  وجوودیان  و  بوون  ــووە  واب
نەتەوەییمان ڕەنگین و ڕازاوە بکات. جێرانەتی و 
تێکەاڵوییمان لەگەڵ نەتەوەکانی دەورووبەر -بۆ 
نموونە لە گەڵ ئازەرییەکان- لە خانەی پێکەوە 
هەڵکردن و ئیدارەکردنی هاوبەش و ڕێزگرتن لە 

ئیرادەی یەکتر هەلسەنگاندوە.
بەاڵم بە سەرنجدان بە ڕووداوەکانی چەند ساڵی 
ڕابردوو لە هەموو ئەو بەستێنانەدا ئەم دەرفەت 
و خاڵە بەهێزانە دوێنێمان، خەریکە دەگۆڕدرێن 
سەر  بۆ  هەڕەشە  و،  مەترسی  لە  پڕ  خاڵی  به 
کۆمەڵگەی کوردستان. توندڕەوی ئایینی، شەڕی 
هەستی  و  توندڕەوی  پەرەسەندنی  عەشیرەیی، 

هاونیشتیمانیانی بەڕێز!
خەڵکی تێکۆشەری کوردستان!

هەر وەک دەزانن و لە ڕاگەیاندنی پێشوومان دا 
هاتبوو، بەناو هەڵبژاردنەکانی کۆماری ئیسالمی 
ئێران بەڕێوەیە و جارێکی تر کۆماری ئیسالمی 
لە  هەڵبژاردن  بەناو  بەڕێوەبردنی  بە  ــەوێ  دەی
کاتەوە  یەکدەست  خــۆی  ــی  دەســەاڵت ــەکــەوە  الی
سەر  بۆ  خەڵک  هێنانی  بە  الیەکیترەوە  لە  و 
خۆی  مەشرووعیەتی  دەنگدان  سندووقەکانی 
بە  هەم  و  ئێران  بەشمەینەتی  بە خەڵکی  هەم 

کۆمەڵگەی جیهانی نیشان بداتەوە.
دەورەش  ئەم  پێشوو  خولەکانی  نەریتی  بە 
سەاڵحییەتی  رەدی  ــە  ب ــان  ــگــەهــب ــی ن ــوڕای  ــ ش
بۆ  خۆیان  کە  کەسانەی  لەو  زۆر  کۆمەڵێکی 
ــوو،  ــردب ک ــر  ــژێ ــەرب ب ــاری  ــۆم ــەرۆک ک س پۆستی 
ڕاستییە  ــەو  ـ ل ــدی  ــی ــەئ ت ــۆری  ــ م ــر  ــی ت ــک ــارێ ج
ــی  ــر دەســەاڵت ــی ژێ ــەکــان ــژاردن ــب ــە هــەڵ ـــەوە ک دای
شانۆگەرییەکی  ــە   ل جیا  ئیسالمی  ــاری  ــۆم ک
سەاڵحییەتی  ڕەدی  نییە.  تر  هیچی  ــن  ــی درۆی
پێشووی  سەرۆکی  پێشوو،  ســەرۆک کــۆمــاری 
ــاری  ــۆم ســەرۆک ک جێگری  و  ــران  ــێ ئ پارڵمانی 
ئێستای کۆماری ئیسالمیی ئێران ئەم ڕاستییە 
ئاڵقەی  ڕۆژ  دوای  ــە  ل ڕۆژ  ــە  ک دەسەڵمێنێ 
نزیکانی ڕێبەری کۆماری ئیسالمی بەرتەسکتر 
ئەم  کەسانی  نزیکترین  بە  متمانە  دێ  تا  و 

بە  جێ  خەریکە  ــی،  ــەرای زاراوەگ و  شۆڤێنیستی 
برایەتی،  و  ئاشتەوایی  پەیامی  باڵوکردنەوەی 
ژیانی  پێکەوە  زەرورەتی  نەتەوەیی،  هەمگەرایی 
زمانی  دروست کردنی  بۆ  هەوڵدان  و  نەتەوەکان 

ستاندارد، لێژ دەکا.
ــه بکەین  ئەگەر هەر تەنیا باس لەو ڕووداوان
کە تەنیا لە ماوەی یک مانگی ڕابردوودا ڕوویان 
داوە و ئێستاش بەردەوامن و بە فاکتیان بگرین، 

دەبێ هەست به جۆرێک لە مەترسی بکەین:
سەر  توندڕەوی  ڕەوتێکی  کۆمەڵە  دەرکەوتنی 
بە الیەنێکی ئایینی لە شارەکانی کوردستان کە 
بە ڕۆژی ڕوون بانگەشەی جیهاد و هەڕەشەی 
کوشتن له دژی خەڵک دەکەن. گرژی و ئاڵۆزیی 
نێوان دوو عەشیرەی قەڵخانی و جاف لە دەشتی 
ــەوە  ــەداخ ــە ب ــاشــان ک ــرم ــای ک ــزگ ــارێ ــاوی پ ــ زەه
بێڕێزیی  و  هێرش  ــەوە.  کــەوت لێ  خوێن ڕشتنی 
ــێ و  ــزگــای ورم ــارێ ــە پ ــورد ل ــه ک ــەکــان ب ــی ــازەری ئ
کە  تورک  شۆڤێنیستیی  هەستی  پەرەسەندنی 
تەنیوەتەوە.  کۆمەاڵیەتییەکانی  توڕە  ئاشکرا  بە 
ئەمانه نمونەگەلێکی ئاشکران لەو مەترسییانەی 

کە باسمان کرد.
کە  ــەوەی  ئ و  هۆکارەکان  لەگەڵ  پێوەندی  لە 
ئەم ڕووداوانه چۆن لە حاڵەتەوە لە کۆمەڵگەی 
ئەمڕۆی کوردستان دا بوونەتە دیاردە، زۆر جار 
باس کراوە و زۆرترین ئاماژەکانیش ڕوویان لە 
ئیسالمیی  کۆماری  ڕێژیمی  پیالنگێڕییەکانی 
نییە  تێدا  گومانی  هێچ  ــە.  هــەی و  بــووە  ــران  ــێ ئ
کۆماری  ئەمنییەتییەکانی  و  فکری  ــا  دەزگ کە 
ئیسالمی به ئاشکرا و نهێنی له بڵێسەسەندنی 
ئاوری ئەم مەترسییەکان بۆ سەر کوردستان دا 
دەستیان هەیە و نەوت بە ئاورەکەدا دەکەن؛ بە 
هێندێک  ڕێگای  لە  و  سیستماتیک  شێوەیەکی 
ناوچەکەوە،  دەستڕۆیشتووی  و  ــدار  ــەاڵت دەس
ــان و  ــەک ــی ــازەری ئ لەنێو  ــی  ــەت ــای ــەرەک ــۆی دووب ت
کوردەکان دا دەچێنێ، سپای پاسداران لە ڕێگای 
و  قەڵخانییەکان  ــەوە  خــۆی پێوەندی  و  ــت  دەس
جافەکان لێک هان دەدا و النیکەم بە چاوپۆشی لە 
جموجۆڵی تاقم و گرووپە توندڕەوە ئایینییەکان 
پەیامی ڕەشی هەڕەشە بۆ سەر تەبایی کۆمەڵی 
کوردەواری باڵو دەکاتەوە و لە رێگای دەزگاکانی 
ناوچە  و  پارێزگا  بۆ  کە  ــەوە  خــۆی ڕاگەیاندنی 
کوردستانییەکانی داناوە، هەوڵی شێواندنی زمان 

و زاراوەکانی کوردی دەدا.
ــم لە  ـ ــژی ـ ــی ڕێ ــان ــەک ــی ــڕی ــێ ــگ ــالن ــی ــوو پ ــ ــەواب ــ ک
مەترسییەکانی  بە  پەرەپێدان  لەگەڵ  پێوەندی 
ــاراوە نییە.  ــ ــ ـــە کـــەس ش ل ـــان  ســـەر کـــوردســـت
لە  تەنیا  ــان  ــارەک ــۆک ه ــەوەی  کــورت کــردن ـــەاڵم  ب
دیکەی  دوژمنانی  و  ڕێژیم  پیالنگێڕییەکانی 
کورد دا، دەتوانێ لە نەوعی خۆی دا مەترسییەکەی 
پڕخەساری دیکەی سەر کورد و کوردستان بێت. 
با دان بەو ڕاستییەدا بنێین کە خۆێشمان وەک 

ئەو  پانتایی  دێ  تا  دەبێتەوە.  کەمتر  نیزامە 
ئێران  هەڵبژاردنەکانی  پێی وایە  کە  بازنەیەی 
لەپێشدا  شانۆگەرییەکی  بەرێوەبردنی  لە  جیا 
نییە  تر  هیچی  مۆهەندیسی کراو  و  داڕێـــژراو 
ڕۆیشتووە  ئاستە  ئەو  تا  و  دەبێتەوە  بەرینتر 
کە تەنانەت دام و دەزگا تەبلیغییەکانی کۆماری 
سەدیی  لە   ٢٥ بەشداریی  لە  ــاس  ب ئیسالمی 
خەڵک لە هەڵبژاردنەکانی ئەم دورەیەدا دەکەن 
بۆ  تر  گــەورەی  ڕیسواییەکی  دەبێتە  ئەمە  و 

کۆماری ئیسالمی.  
لە الیەکی ترەوە نیگەرانی لە نەمانی ڕێبەری 
ئەم  ــاش  پ ــی  ــەگــەرەکــان ئ و  ئیسالمی  ــاری  ــۆم ک
ڕووداوە، بە تەواوی بازنەی دەسەاڵتی کۆماری 
ئاشکرا  ــە  ب و  ــردووە  ــ ک ــشــان  ــەرێ پ ئیسالمیی 
لە  حاکم  ــی  ــەاڵت دەس تەحلیلی  بناغەی  بۆتە 
ئەم  ڕاستیدا  لە  کە  دەکرێ  لەوە  باس  و  ئێران 
بەڵکوو  نییە،  کۆماری  ســەرک  بۆ  هەڵبژاردنە 
ڕێگەخۆش کردن و چنینی مۆرەی پێویستە بۆ 

جێگرەوەی  ڕێبەری کۆماری ئیسالمی.

خەڵکی شۆڕشگێری کوردستان!
کوردستانی  حیزبەکانی  هاوکاریی  ناوەندی 
هەمبەر  لە  هەڵوێستی خۆی  جارێکی تر  ئێران 
ــی  ــان ــەک ــژاردن ــب ــاو هــەڵ ــەن ــی ب ــال ــەع ــەحــریــمــی ف ت
کۆماری ئیسالمی دووپات دەکاتەوە و جەخت 

کورد بە هەموو ڕەوت و ڕەهەندێکەوە هۆکار و 
خەتابارین. 

ــوردەواری  ک کۆمەڵی  گشتیی  ئاستی  لەسەر 
ــان دا،  ـ ــت ــوردسـ ــی کـ ــاســی ـــەوەی ســی ـــن ـــزووت و ب
ــدەر  واڵمـ گشتگیری  و  ڕوون  ــی  ــەک ــەی ــام ــەرن ب
)ستراتێژیی نەتەوەیی( بوونی نییە. بە خوالنەوە 
بەرتەسکی  ــی  ــەک ــەی ــازن ب ــە  ل ــردن  ــم ک ــوق ــۆ ن خ و 
بە  ــەکــان  ــەن ــم دی دوورە  ڕۆژ دا،  ــی  ـ ــان ڕووداوەکـ
ــارن. بۆیە بە قووڵی  ــاڕوون دی ــەواوی لێڵ و ن ت
و  ناکرێ  ــان  ــ ڕووداوەک کاریگەریی  بە  هەست 
پێشهاتەکانی  به  واڵمدانەوە  بۆ  ئیرادەیەک  هیچ 

دواڕۆژ بوونی نییە.
ــی دا؛  ـ ــەوەی ـ ــەت ـ ــی  ن ــژی ــی ــرات ــت ـــی س ـــوون ـــەب ــە ن ـ ل
بەرژەوەندیی گشتی به لەت و پەتی مانا دەکرێ، 
و  نابێ  دروست  گشتگیر  و  نەتەوەیی  گوتاری 
سەر  ــی  ڕووت درووشمێکی  تەنیا  یەکگرتوویی 
دیکەی  هیچی  خۆپێوەڕانان  لە  جیا  و  ـــە  زاران
بەبێ  کۆمەڵگە  کۆتایی دا  لە  و  نابێ  شین  لێ 
ــەرەشــە و،  ـــەردەم ه ــە ب ــت ــەوێ ــی دەک ــت ــدارێ خــاوەن

مەترسییەکانی لە سەر زیاد دەبن.
ئەم  ــە  ک مەترسییانەی  وردە  ــەم  ئ ــوو  ــەواب ک
کردەوە  کوردستان  خەڵکی  لە  ــان  ڕووی ــە  ڕۆژان
مەترسییە  ــەو  ـ ئ ــی  ــەم ــەره ب ـــــان  زۆری ــێ  ــەش ب
ــۆی  ـــە ســـەر خ ــورد خـــۆی ل ــ ــەن کـــە ک ــ ــەوران ــ گ
یەکگرتوویی  نەبوونی  لە  ــردوون.  ک درووستی 
لە  بەهایە   پڕ  ــە  زەروورەت ئەم  دەرک نەکردنی  و 
کە  نەتەوەیی  دایە  شوناسخوازیی  چوارچێوەی 
ــوردەواری  ک کۆمەڵی  جۆراوجۆرەکانی  پێکهاتە 
وەک  شوناسەکانی  وردە  چوارچێوە  لە  خۆیان 
ناوچە و عەشیرە و زاراوەدا پێناسە دەکەن. ئەوە 
بۆشایی دەرک پێ نەکردنی بەرژەوەندی گشتی و 
نەتەوەییە کە ئینسانی کورد لە چوارچێوەیەکی 
بەرژەوەنییە  دوای  بە  کۆمەاڵیەتی دا  بەرتەسکی 
نەبوونی  ــەوە  ئ وێڵە.  خــۆی دا  بەرتەسکەکانی 
جەسارەتی  لە  پڕ  شوناسخوازانەی  گوتارێکی 
گەالنی  به  ئەوەی  بوێریی  کە  کوردە  نەتەوەیی  
دراوسێی کورد داوە تا داوای به جێهێشتنی خاک 
توندڕەوی  تاقمێکی  ئەوەیکە  و  بکەن  کورد  لە 
ڕۆژی  ــە  ب ــان  ــوردســت ک ــە  ل ئایینی  ــشــەی  ــێ ڕی ب
کورد  موتەدەینی  خەڵکی  لە  هەڕەشە  ــاک  ڕوون
پێشەنگە  ــزە  ــێ ه ــە  ک ــە  ــەوەی ئ نیشانەی  دەکـــا، 

خۆماڵییەکان بێ هەڵوێست و دەستەوەستانن.
بۆیە پێویستە کورد لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان 
ــکــی  ــژی ــرات ــەکـــی ســت ـ ــێـــوەی پـــرۆژەی ـــە چـــوارچـ ل
نەتەوەیی دا، وێڕای بینین و دەرک پێکردنی تەواوی 
کۆمەڵگەی  ســەر  لە  ــەی  ـ وردان مەترسییە  ــەو  ئ
ئەمڕۆی کوردستان هەن، هەوڵ بدا چارەسەری 
نەبوونی  )نایەکگرتوویی،  گەورەکان  مەترسییە 
گوتارێکی  ــی  ــوون ــەب ن ــی،  گــشــت ـــی  ـــدی ـــەرژەوەن ب

گشتگیری نەتەوەیی خاوەن جەسارەت( بکا.

لە سەر ئەم بابەتە دەکاتەوە کە بەشداری هەر 
تاکێکی کورد بە تایبەتی و ئێرانی بە گشتیی 
بە  ڕاستەوخۆیە  خزمەتی  هەڵبژاردنانەدا  لەو 
ئەم  نەجاتی  بۆ  هەوڵە  و  ئیسالمی  ــاری  کــۆم

ڕێژیمە جینایەتکارە لە ڕووخانی یەکجاری.
ــە کە  ــەوەی ئ ئێمەیە  ــی  ــی ــەوەی کە چــاوەڕوان ئ
نەکردنیان  ــەشــداری  ب بە  کوردستان  خەڵکی 
ـــەوە و  ــردن ــارکـ ـ ــی ــــەک و هــــەوڵ بـــۆ وشـ ـــە الی ل
بەشداری نەکردنی خەڵکی دەوروبەری خۆشیان 
لە  ــگــدان  دەن سندووقەکانی  تــرەوە،  الیەکی  لە 
هەڵبژاردنی  ــاو  ــەن ب و  بێت  ــۆل  چ ــان  کــوردســت
بۆ کۆماری  نا  ڕێفراندۆمی  بە  بکەن  ئەم جارە 

ئیسالمیی ئێران.
کورد  ئێمەی  جارەی  ئەم  ناڕەزایەتی  دەنگی 
دەبێ لە هەمیشە بەرزتر و ورەی بەرەنگاریمان 
قایمتر بێت و بۆ چەندەمین جار  لە هەمیشە 
خۆڕاگڕی  ــەاڵی  ق کوردستان  کە  بیسەلمێنین 
هەموو  ئاستی  لە  شۆڕشگێرییە  پێشڕەوی  و 

ئێراندا.

ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێران
١٣ی جۆزەردانی  ١٤٠٠ هەتاوی

٣ی ژوئەنی  ٢٠٢١ زایینی

سمایل شەرەفی

دوو تێرۆریستی نێردراوی ئێران 
لە سۆئێد دەسبەسەر کران

دوو تیرۆریست کە لە الیەن کۆماری ئیسالمیی ئێرانەوە لە بەرگی پەنابەر 
بۆ واڵتی سوئێد نێردرابوون ، لە الیەن پۆلیسی سوئێدەوە ناویان ئاشکرا کرا.
بەپێی ڕاپۆرتی مێدیاکانی سۆئێد ئەو دوو تیرۆریستە پێش ئەوەی بکەونە 
واڵتە  لــەو  ئیسالمی  کۆماری  دژبــەرانــی  ــوو  داب هەوڵیان  پۆلیس،  دەستی 
کردەوەی  ئامانجی  بکەنە  دژبەران  کۆبوونەوەی  شوێنی  یان  بکەن،  تیرۆر 

تێرۆریستی.
ئیسالمی  کۆماری  الیــەن  لە  مێرد  و  ژن  وەک  کە  تیرۆریستە  دوو  ئەو 
لە  نیشتەجێ  ئۆپۆزیسیۆنی ڕێژیم  ئەندامانی  لە  بە مەبەستی زەربەلێدان  و 
ئامانجە  ئەوەی  پێش  نێردراون،  واڵتە  ئەم  بۆ  تیرۆریستی  کاری  و  سۆئێد 

تیرۆریستییەکانی خۆیان بپێکن لە الیەن پۆلیسی سوئێدەوە گیراون.
ئەو  دراوسێیەکانی  سۆئێد  »ئێکسپرێسن«  ڕۆژنامەی  ڕاپۆرتی  پێی  بە 
لە هەڵسوکەوتی تیرۆریستەکان بەگومان دەبن و  ژن و مێردە تیرۆریستە 
لە ئاکامی بەدواداچوونی پۆلیس دا شوناسی ڕاستەقینە و نیاز و مەبەستی 

سەرەکییان ئاشکرا بووە.
لە  مێردە  و  ژن  ئەو  کە  ڕایگەیاندووە  سوئێد  واڵتــی  ئەمنییەتیی  بەشی 
مانگی ی ٢٠٢١ی زایینی دا پیالنیان بۆ هێرشێک بۆ سەر دژبەرانی کۆماری 

ئیسالمی داڕشتووە کە سەرکەوتوو نەبووە.
ــردووی  ڕاب حــەوتــووی  ڕاپــۆرتــی  لە  ڕۆژنــامــەی »بۆڵتن«ی سۆئێدیش   
توانیویەتی دوو  ئاپریل دا  لە مانگی  ئەمنییەتیی سوئێد  خۆیدا دەڵێ پۆلیسی 
کاری  بوون  نیاز  بە  کە  م«  »فوئاد.  و  ک«  »سەلما.  ناوەکانی  بە  کەسی 
تیرۆریستی لە واڵتی سۆئێددا بکەن، دەستبەسەر بکەن. لە کاتی گیرانی ئەو 
دوو تیرۆریستەدا پۆلیس ڕایگەیاند کە ئەوان هاوواڵتی ئەفغانین، بەاڵم دواتر 

دەرکەوت کە ئەوان ئێرانین و بە ناوی خوازیار نێردراونەتە واڵتی سۆئێد.
لــە سۆئێد  تیرۆریستی  کـــاری  کــارنــاســانــی  زمـــان  لــە  ــەو ڕۆژنــامــەیــە  ئ
نووسیویەتی کە ئەرکی ئەو دوو کەسە دروست کردنی کەرەستەی تەقینەوە 

و بۆمب بۆ کردەوەی تێرۆریستی بووە.
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یاسای سزادانی ئیسالمی
 لە خزمەت بەرژەوەندیی نیزامی سیاسی دا

)لە تاڵیادی 3٨ ساڵەی ئێعدامی بەکۆمەڵی ٥٩ الوی مەهاباددا(

ئیدئۆلۆژیی  ــە  ب ــڕان  ــی ئ ئیسالمیی  ــاری  ــۆم ک
ــی  ــەت ــالی ــی وی ــن ــوری ــت ــی دوک ــێ ــەپ ــیــســالمــی و ب ئ
لە  نامرۆڤانەی  ڕێوشوێنێکی  چەندین  فەقیهـ 
کە  هێناوە  واڵت دا  ئیسالمیی  سزادانی  یاسای 
هەمووی بە مەبەستی تاوانبارکردنی دژبەرانی، 
چاوترسێن کردنی خەڵک، سەرکوت و کپ كردنی 
ــرێ.  وەردەگـ لێ  کەڵکیان  ــان  ــاوازەک جــی ــروڕا  ــی ب
بۆ  “محارب” و “مفسد فی االرض” کە دەسەاڵت 
حەزفی فیزکیی دژبەرانی خۆی لە قانوونەکانی 
مەبەستی  ــێ  ــەســت دەب ــێ  پ پشتیان  ــدا  ســزادان
کێیە؟  موحارب  ئەوەیە:  پرسیار  باسەیە.  ئەو 
چییە  ــەرز  ع لەسەر  فەساد  چییە؟  موحاریبە 
بەپێی  ئەوانە هەر  ــرێ؟  دەک کــارە چۆن  ئەو  و 
قانوونەکانی سزادانی ئیسالمیی ڕێژیم تاوتوێ 

دەکەین،
لە ماددەی ١٨٣ی یاسای سزادانی ئیسالمیدا 
ــە  دەدات دەســت  کە  کەسێکە  “موحارب  هاتووە 
یانی هەرئەوەندەی  تۆقاندنی خەڵک.”  بۆ  چەک 
ــشــی لێ  ــی ــک ــەڵ ـــەت ک ـــان ـــەن ــێ، ت ــ ــێ ب ـ چـــەکـــی پ
تۆقاندنی  و  ترساندن  محاربە.  وەرنەگرتبێ، 
ماددەی  لە  خۆیانە.  الی  شرۆڤەکەی  خەڵکیش 
ــەر  ــووە: “ه ــات ــەشــدا ه ــاســای ــەو ی ــەر ئ ١٨٦ی ه
حکومەتی  ــەدژی  ل کە  گروپێک  ــان  ی ڕێکخراو 
ئیسالمی ڕاپەرێ، هەموو ئەندامان و الیەنگرانی 
چاالکییان  ــە  ک ــە  ــخــراوەی ــک ڕێ و  گـــرووپ  ــەو  ئ

بەشی سەربازییشدا  لە  ئەگەر  تەنانەت  هەیە، 
نەبووبن موحاریبن”. بەاڵم لە هیچ کوێی یاسای 
کە  ــراوە  ــەک ن ــەوە  ل باسی  ئیسالمیدا  ــی  ســزادان
زاڵم و دژی ماف و ژیان و  ئەگەر حکوومەت 

گیانی خەڵک بوو چار چییە؟
جۆر  پێنج  ئیسالمیدا  ــاری  ــۆم ک ــاســای  ی ــە  ل
موحاربەمان هەیە کە ئێمە لەو باسەدا کارمان 

بە دوو جۆر لەو پێنجەیە.
ڕووداوی  ــە  ل ئیسالم  ــاری  ــۆم ک ــە  ک ـــەوەی  ئ
پشتی  مەهاباد  الوی   ٥٩ بەکۆمەڵی  کوشتنی 
پێ بەستووە، ماددەکانی ١٨٣ و ١٨٨ی یاسای 
لە موحارب  باس  تێیدا  کە  ئیسالمین  سزادانی 
و موحاربە کراوە. لەو پێوەندییە سەرەتا دەبێ 

بگوترێ:
یەکەم، موحاربە لە شەرع وەرگیراوە و قانوون 
نەداوەتە  ــەوە  ل دەقیقی  و  ڕوون  پێناسەیەکی 
ئیسالمییەکانی  دەسەاڵتە  بەتایبەتی  دەســت. 
ــەک  ــان -ی ــی ــی ــدارەت ــوازی دەســەاڵت ـــەوڕۆ و شــێ ئ
لەوان ئێران- لە هیچ کوێی ماف و کولتووری 
ئایینیدا نەهاتووە و جۆرێکی نوێ لە پێناسەی 
ئاغای  تێوریی  بەپێی  کە  ئیسالمیە  حکومەتی 

خومەینی داڕێژراوە. 
ــە مــوحــارب و  ــە ل ــە ک ــف ــاری ـــەو ت دووهـــــەم، ئ
ــان  ــاوازەک جــی بیروبۆچوونە  ــە  ب ــی  ــددان ــوەن ــەی پ
ــەواو  ــ ــی ت ــک ــرێ ــســی ــەف ــە و ت ــاس ــن ــێ دەکــــــرێ، پ
لە  یانی  ــەاڵت،  بۆ دەسـ ــە  ــەی ــدیــخــوازان ــەرژەوەن ب
بۆ  ناڕەزایەتیی  دەرفەتی  هەلومەرجێکدا  هیچ 
ــازی  ق ــە  ک مانایە  ــەو  ب نەهێشتۆتەوە.  خەڵک 
بەپێی هەلومەرج دەتوانێ ئەو یاسایە بۆ هەر 
چەشنە ناڕەزایەتییەک و دژی هەر تۆمەتبارێک 
بەکار بێنێ. لێرەدا ناڕوونیی یاسا بە قازانجی 

دەسەاڵت و بە زەرەری خەڵک و کۆمەڵگەیە.
“مفسد  کە  باسە  ــەو  ئ ســەر  دێینە  ئەمجار 

عــەزر  ــەســەر  ل ــە  ک کەسێک  کێیە؟  ــــی االرض”  ف
یاسایە  ئەو  چییە؟  فەساد  بەاڵم  دەکــا.  فەساد 
لە یاسای پێشوویە و  لێڵ تر  زۆر ناڕوونتر و 
تەنانەت بازنەی پێناسە و شرۆڤەکردنیشی زۆر 
بەرباڵوە، بەشێوەیەک کە دەسەاڵت دەتوانێ بە 
پشتبەستن بە یاسایە هەموو کەس و الیەن و 
ڕێیان  لەسەر  و  بدا  پێ سزا  نەیاری  ڕەوتێکی 
چەند  ئیسالمی  ــی  ســزادان ــاســای  ی هەڵبگرێ. 
پێناسە  بەمجۆرە  ــەســاد”ە  “ف ــەو  ل نموونەیەک 
نێوخۆیی  ئەمنییەتی  سەر  بۆ  هەڕەشە  ــا:  دەک
واڵت  گشتیی  نەزمی  بەرباڵوی  تێکدانی  واڵت، 
- هەڵبەت بەو پێناسەیەی بۆخۆیان بۆ نەزمی 
و  گشتی  موڵکی  ــە  ب گەیاندن  ــان  زی ــەن-  دەکـ
لە  دەوڵەت، پەرەپێدان بە فەساد لەسەر عەرز 

هەر جۆر و نەوعێک. 
ئەو  خاڵەکانی  نێوەرۆکی  بچینە  ئەگەر  خۆ 
یاسایە، وشەکانی “بەرباڵو”، “گشتی”، “فەساد” 
تاریفێکی  کە  بەرچاو  دێتە  “توندوتیژ”مان  و 
حاڵەتێک  هەر  هیچ،  نییە  دەقیقی  و  گشتگیر 
و ڕەفتارێکیش بەپێی ئەو نالێکی و ناڕوونیی 
پێوەند  دادوەرەوە  الیەن  لە  دەکری  یاساییەوە، 
تۆمەتباری  حوکمی  و  یاسایە  ــەو  ب بدرێتەوە 
لەسەر بدرێ. ئێستا هەر بەپێی ئەو یاسا دژە 
باسی  ســەر  دێینە  ناسەردەمیانە  و  مرۆڤانە 

جینایەتەکەی ١٢٦ جۆزەردانی ١٣٦٢.

گیران  ــل  دی بە  مەهاباد  لە  کە  ـــەی  الوان ــەو  ئ
گیران  دیل  بە  لە  بۆیە  نەکران.  و دەستبەسەر 
بۆ  کردن  دەستبەسەر  کەڵک وەردەگرم چونکە 
گیرانێکی یاساییە نەک ڕەشبگیری و گرتنی بێ 
هۆ و بێ دەلیلی کۆمەڵێک کەس. ئەو الوانەی 
نیزامییەکانی  و  ئەمنیەتی  هێزە  ــەن  ــەالی ل کە 
ڕێژیمەوە بە دیل گیران هیچکامیان هیچ جۆرە 
کەچی  پێ  نەبووە،  گەرمیان  و  سارد  چەکێکی 
بە حوکمی موعارب سزا دراون. دووهەم ئەوەی 
هیچ بەڵگەیەک بە دەستەوە نەدراوە کە ئەوانە 
سیاسیی  ڕیکخراوێکی  ــان  ی حیزب  ــە  ب ــەر  س
هیچ  ڕاستیدا  لە  و  بووبن  دەســەاڵت  ــەری  دژب
تاوانێکیشیان نەبووە کە بە “مفسد فی االرض” 
لە ئەموالی  ــان  دابندرێن. بەو مانایە نە زەرەری
ئەمنییەتی  ــە  ن و  داوە  شــەخــســی  و  گشتی 
ئەوە  بەپێچەوانە  بەڵکوو  داوە.  تێک  شاریان 
جیهادی  فتوای  بە  کە  بوون  ڕێژیم  هێزەکانی 
کوردستان  لە  ئەمنییەتیان  خومەینی  ئاغای 
هەڵگرت و لە خۆڵ و خوێنیان وەر دا. بۆیە بە 
مەهاباد  شاری  لە  کورد  الوی   ٥٩ گرتنی  دیل 
دەسبەسەر  چونکی  نییە.  ــردن  ک دەسبەسەر 
کردن واتا و مانای یاسایی خۆی هەیە. ئەوان 
لە  ئەمنییەتی  و  سیاسی  مەبەستی  بە  تەنیا 
الیەن دەسەاڵتەوە گیراون و گواستراونەتەوە بۆ 
تەورێز کە ئەمەش پێچەوانەی قانوونە. چونکی 
زیندانی  بۆ  دەبوا  گیراوانە  ئەو  قانوون  بەپێی 
یاساکانی  بەپێی  چونکی  ــان،  ــردراب ــێ ن ورمــێ 
“دادگای  کە  پارێزگایەک  ناوەندی هەر  سزادان 
ئیقالب”ی هەبێ، ئەوێ مەرجەعی بەدواداچوون 
بۆ پەروەندەی ئەم جۆرە گیراوانەیە. بەاڵم بۆچی 
ڕایانگوازتنەوە تەورێز و لە کوردستان دووریان 
کردنەوە؟ هۆکارەکانی چ بوون کە حازر بوون 
تەنانەت یاسا دژەمرۆییەکانی خۆشیان پێشێل 

بکەن و ئەو الوانە لە بێ دادگایەکدا سزا بدرێن و 
لەبەرچاوگرتنی مافێک بۆ ئەوان کۆمەڵکوژیان 

بکەن.
بانەمەڕی  و  خاکەلێوە  مانگی  لە  الوانە  ئەو 
لە  و،  دەگیرێن  دیل  بە  هەتاوی  ١٣٦٢ی  ساڵی 
لەگەڵ  هــاوکــاری  تۆمەتی  بە  تەورێز  دادگــای 
حیزبی دێموکرات دادگایی دەکرێن، بەبێ مافی 
پێداچوونەوە  مافی  بەبێ  و  پارێزەر  هەبوونی 
و تانەلێدان لە حوکمی داسەپاو و بەبێ مافی 
بەرگری لە خۆیان لە دادگایەکی چەند چرکەییدا 
تاوانی نەکردوویان بەسەردا ساغ کردوونەوە و 
بە تاوانی “محارب” و “مفسد فی االرض” حوکمی 
کوشتنیان بەسەردا دەسەپێ. تەنانەت لە کاتی 
مافە  ناقانوونییەشدا  سزا  ئەو  جێبەجێکردنی 
سەرەتاییەکانی بەندکراوێکی مەحکووم کراو بە 
ئێعدامیان لەبەر چاو نەگرتووە، وەک نووسینی 
وەسییەتنامە و ئاگادارکردنەوەی بنەماڵەکانیان 
بۆ دوادیدار. هەروەها لە هەموو ئەو پڕۆسەیەدا 
ــم دران و  ــ ــوک ــ ــا ح ــەت ـــران ه ــاوەی گـــی ــ ـــە مـ کـــە ل
دوو  لە  کەمتر  کە  سزاکەش  جێبەجێ کردنی 

مانگی خایاندووە،
ــەرچــاو  ــەب ل ــۆ  ب ــان  ــشــی ــی ــوژران ــی دوای ک ــاف م
بۆ  بنەماڵەکانیان  کە  مانایە  بەو  نەگرتوون. 
نیایی  پشتڕاست کردنەوەی تەرمی ڕۆڵەکانیان و دڵ
ــەوە.  ــەت ــەکــردوون ن ــادار  ــاگ ئ داوە  ڕووی  ـــەوەی  ل
کــــردوون و هەتا  ــان  ــشــی ــزری ــۆڕب گ هـــەروەهـــا 
نازانێ.  ناشتنیان  شوێنی  بە  کەس  ئێستاش 
لە  هــەر  بەخاک سپاردنیش  و  ناشتن  شێوەی 
قانووندا بە ڕوونی دیاری کراوە کە لێرەشدا دیار 
سپاردەی  قانوون  و  عورف  بەپێی  ئاخۆ  نییە 
ناشتوویانن؟  بەکۆمەڵیش  ــان  ی کــراون  ــاک  خ
دوای تێپەڕینی ٣٨ ساڵ بەسەر ئەو جینایەت و 
کاربەدەستانی حکومەتی  ئێستاش   کارەساتە 
کۆماری ئیسالمی ئامادە نین هیچ زانیارییەک 

لەو پێوەندییەدا بە بنەماڵەکانیان بدەن. 
دیل گیراو  بە  الوی   ٥٩ کوشتنی  پەروەندەی 
و کوژراوی کورد لە مەهاباد چەند پەیامی بۆ 

کورد و شۆڕشگێڕانی کورد تێدا بوو:
ــەوەی  ــن ــزووت ــە ب ـــدن ل ــر وەشـــان یــەکــەم، زەبـ
سیاسیی کورد و حیزبی دێموکرات و پەنابردن 
ئەوەی  بۆ  ئەگەر  تەنانەت  جینایەتێک  هەر  بۆ 
هەموو قانوونەکانی خۆشیانی بۆ پێشێل بکەن.
ــک بە  ــەڵ ــی خ ــدن ــرســان ــدن ت ــان ــۆق ــەم، ت دووهـ
مەبەستی وازهێنان لە پشتیوانی لە جوواڵنەوەی 

نەتەوەیی و لەبیرکردنی مافەکانیان.
کوشتنی  و  قەاڵچۆکردن  ترساندن،  سێیەم، 
هێزی  الوازکردنی  مەبەستی  بە  گەل  الوەکانی 
ــەروەت  س کە  کۆمەڵگە  تێکۆشەری  و  ــاالک  چ
بە  ــە  ک ــن  ــان ــی ــان ــەر گەلێک الوەک ــی ه و ســامــان

خۆشییەوە لە هیچیاندا سەرکەتوو نەبوون.
بەردەوامیی شۆڕشی ڕەوای کورد و پەیوەست 
ڕیزەکانی  بە  ــورد  ک ــی  الوان ــی  ــەردەوام ب بوونی 
نەتەویەتییەکانی  مافە  وەدیهاتنی  بۆ  خەبات 
ــک لە  ـــی خــەڵ ــی کـــۆمـــەاڵن ــی ــوان ــی ــشــت ــەل و پ ــ گ
نە  کە  ــە  ــەوەی ئ نیشاندەری  ــان،  خــۆی شۆڕشی 
بەڵکوو  نەبووە،  الواز  بزووتنەوەیە  ئەو  تەنیا 
دادگایی کردنی  و  عەداڵەت  جێبەجێکردنی  بۆ 
بڕین  و  کوشتن  لە  کە  کەسانە  ــەو  ئ هەموو 
کوردستان  ڕۆڵەکانی  بێسەروشوێن کردنی  و 
ــەکــردووە،  ن کۆتاییان  جینایەتێک  هیچ  لە  کە 
ــە ڕۆژ  ب ــات  ڕۆژ  ــاوک ه ــن.  ــاران ج ــە  ل بەهێزتر 
تەنیا  کە  دەبنەوە  نزیک  واقعییەتە  لەو  زیاتر 
ڕێگای وەدیهاتنی ئانامجەکانی گەل بەردەوامی 
و  گەل  و  خاک  لە  بەرگری کردن  و  خەبات  لە 
دیکتاتۆردا.  حکومەتی  بەرامبەر  لە  نیشتمانە 
ــداری و  ــەش ب ــی و  ــادەی ــام ئ ــان،  ــێ وچ ب خەباتی 
مەدەنی   ــە  ــزاوت ب هــەمــوو  ــە  ل الوان  هاوبەشیی 
ــورد  ک پێشمەرگانەی  خەباتی  و  سیاسی  و 
وەاڵمدانەوە بەو واقعەیە کە کۆماری ئیسالمیی 
بە  مەنتیقی  وەاڵمی  و  کــردووە  دروستی  ئێران 

سیاسەتەکانی ڕێژیم خۆیەتی.

زانیار حوسێنی

لە ساڵی ١٩٤٩ی زایینی دا بە هەوڵ و کۆششی 
“یەکیەتیی  و  ژن”  نێونەتەوەیی  “فێدراسیۆنی 
وەک  ــەن  ـ ژوئ ١ی  ڕۆژی  الوان”  نێونەتەویی 
زۆری  کــرا.  ــاری  دی مندااڵن”  جیهانیی  “ڕۆژی 
نەکێشا زۆر لە واڵتانی دنیا پشتیوانییان لەو 
ڕۆژە کرد و بەمجۆرە ئەم ڕۆژە وەک ڕۆژێکی 
بە  نێونەتەوەیی جێی گرت. ڕۆژی ١ی ژوئەن 

سێ مەبەست دامەزرا:
١- بۆ ی پتری واڵتان بە مافی مندااڵن.

لەشساغی،  بارهێنان،  ـــەروەردە،  پ بوارەکانی  لە  یارمەتیدان   -٢
لە  مندااڵن  تیگەیشتنی  و  فکری  ئاستی  بردنەسەری  ــووری،  ــاب ئ

سەرانسەری دنیادا.
٣- بۆوەی ئەو ڕۆژە هەلێک بێ بۆ دەرخستن و نیشاندانی توانا و 

داهێنان و مرخ و ئیستعداد و ویست و نیازەکانی مندااڵن. 

“یونیسێف” کە سەر بە رێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکانە، هەموو 
ساڵێ  ڕاپۆرتێک لەسەر بارودۆخی مندااڵن لە سەرانسەری دنیادا 
باڵو دەکاتەوە و بەو پێیە بە تێپەربوونی پتر لە ٧٠ ساڵ بە سەر 
ئەو  ڕاپۆرتی سااڵنەی  باڵوبوونەوەی  بە  و  ڕۆژە  ئەم  دیاری کردنی 
ڕێکخراوەیە دەزانین کە لە واڵتانی گەشەنەسەندوو و نادێموکراتیک دا 
کردن  هەڵسوکەوت  و  ــار  ــت ڕەف شێوەی  لە  بنەڕەتی  ئاڵوگۆڕێکی 
لە  کە  بڕیارانەی  ئەو  تەنانەت  و  نەهاتووە  پێک  مندااڵن دا  لەگەڵ 
منداڵەوە  بەرانبەر  نادروست  ــردەوەی  ک سەر  لە  یونیسفەوە  الیەن 
نەتەوە  ڕێکخراوی  هەڵبەت  نییە.  ئیجراییان  زەمانەتی  دەدرێـــن، 
ــدااڵن  مــن مــافــی  پێشێلکەری  ــی  ــان واڵت ــە  ســااڵن یەکگرتووەکانیش 
مەحکووم دەکا و ئەمەش لەجێ دا کارێکی باشە، چونکە دزیویی ئەو 
مندااڵن  بەرانبەر  ڕێژیمانە  ئەم  نابەرپرسایەتیی  و  ڕەفتارانە  جۆرە 
نیشان دەدا، بەاڵم هەڵوێستەکان لەو ئاستە سنووردارەدا ماهییەتی 

ڕێژیمە سەرەڕۆکان لە پێوەندی لەگەڵ مافی مندااڵنی نەگۆڕیوە.
توانای  کــە  پێنەگەیشتوویەیە  جەستە  ــە  ب ــە  مــرۆڤ ــەو  ئ ــداڵ  ــن م
پارێزگاریی سەربەخۆ لە خۆی نییە و لەسەر خێزان، کۆمەڵگە و 
نیزامی سیاسیی واڵتە بەرنامەی بۆ وەخۆگرتن، بارهێنان و پەرورەدە 
و ڕەچاوکردنی مافەکانی دیکەی ئەوان هەبێ. بەاڵم ئەوە لە هەموو 
شوێنێکی ئەم دنیایە وەک یەک نییە. لەو واڵتانەی کە دێمۆکراسی 
مافەکانی  لە  ڕێز  کــراوە،  جێگیر  تێدا  مرۆڤی  مافی  بایەخەکانی  و 
مافانەن  ئەو  خاوەنی  زۆر  ڕادەیەکی  تا  مندااڵن  و  دەگیرێ  منداڵ 
کە دەبێ هەیانبێ. بەو حاڵەش کۆمەڵگەی مرۆیی هەتا وەدیهاتنی 
واڵتە  لە  تەنانەت  مندااڵن  مافی  جیهانیی  کۆنڤانسیۆنی  نێوەرۆکی 

دێموکراتیکەکانیش مەودایەکی زۆری هەیە. 
 ٣٠ نیزیک  کە  واڵتانەیە  ــەو  ل یەکێک  ئێران  ئیسالمیی  کۆماری 
ساڵە کۆنڤانسیۆنی جیهانیی مافی مندااڵنی پەسند کردووە، بەاڵم 
هەركاتێكدا  لە  كۆنڤانسیۆنەكە  “نێوەرۆكی  كە  مەرجەی  پێش  ئەو 
و لە هەر بوارێكدا دژایەتیی لەگەڵ یاسا و رێسا ئیسالمییەكان و 
یاسای نێوخۆیی واڵت بێ، ئێران لە جێبەجێ كردنی خۆ دەبوێرێ” 
بەندەكانی  لە  كام  هیچ  بەرامبەر  لە  رێژیم خۆی  كە  كــردووە  وای 
كۆنڤانسیۆنەكەدا بە دەروەست و بەرپرسیار نەزانێ. هەر بۆیەش لە 
واڵتێکی دەوڵەمەندی وەک ئێران دا لەباتی ئەوەی هەلومەرجی باش 
لەشساغی،  خوێندن،  پێویستییەکانی  دابین کردنی  و  ــەروەردە  پ بۆ 
ژینگەیی  و  ــی  دەروون ئەمنییەتی  و  ڕاهێنان  و  بارهێنان  ــۆراک،  خ
ئیسالمیدا  کۆماری  دەسەاڵتی  سایەی  لە  هاتبێ،  پێک  منداڵ  بۆ 
ئەوەی لە ئاستێکی بەرفراواندا خۆی دەرەخا منداڵی کار، مندااڵنی 
سەرشەقام و پەرەسەندنی دیاردەکانی وەک سواڵکەری، دزی کردن 
و  بەجێمان  مندااڵن دایە.  لەنێو  هۆشبەر  مادەی  بە  گیرۆدەبوون  و 
و  و مووچە  کارخانە  و  کارگە  لە  وەبەرکارنان  لە خوێندن،  ــڕان  داب
مەزراکان بە حەقدەستی کەم و... بەشێکی دیکە لە کێشەکانی منداڵ 

لە کۆمەڵگەی ئێرانن. 
منداڵیدا  تەمەنی  لە  کە  ــدکــراوان  ــەن ب ئێعدام کردنی  ــی  ــەردەوام ب
ــەوەی  ــاردان ک کە  بابەتانەیە  ــەو  ل دیکە  یەکێکی  کـــردووە،  تاوانیان 
نێودەوڵەتیی بەدووی خۆیدا هێناوە. هەر لەو پێوەندییەدا کۆمیتەی 
سێهەمی شوڕای گشتیی ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان کۆمەڵە 
تایبەت  بە  بە پێشێل کردنی مافی مرۆڤ  بڕیارنامەیەکی سەبارەت 
ئێعدامی مێرمندااڵن لە دژی ئێران دەرکــردووە و ڕەفتاری ڕێژیمی 

ئیسالمیی بە توندی مەحکووم کردووە.
ئەم بارودۆخە گشتییە لە ئێران لە کوردستان چەند تایبەتمەندیی 
دیکەشی هەیە. مندااڵنی کورد سەرباری هەموو ئەو بێ مافییە، لە 
بە  خوێندن  کە  بێبەشن  خۆیان  دیکەی  بنەڕەتیی  مافێکی  کۆمەڵە 

زمانی زگماک یەک لەوانە.
بەهۆی  سنوورییەکان  ــاوچــە  ن ــە  ل تایبەت  ــە  ب کــورد  مندااڵنی 
پڕ  کەشێکی  لە  زاڵ کــراو  میلیتاریستیی  و  ئەمنیەتی  سیاسەتی 
لە  مین  تەقینەوەی  ئامارەکانی  ــن.  ـ دەژی ــدا  ــێ ــەڕاوک دڵ و  سترێس 
کوردستان پێمان دەڵێن ئێستاش بەشێکی بەرچاو لە قوربانییەکانی 
تەقینەوەی مینڕێژکردنی کوردستان لە الیەن کۆماری ئیسالمییەوە 
لە مندااڵنن. مندااڵنی کورد بەهۆی بارودۆخی نالەباری ئابوورییەوە 
لەشی شلک و ناسکیان دەدەنە بەر کاری قورس و تاقەت پڕووکێن 
و، کاروانچیەتی و کۆڵبەری دەبێتە پیشەیان و بۆ وەدەست هێنانی 
پارووەنانێک گیانیان دەکەوێتە مەترسییەوە و کەم نەبوون و نین 
ڕێژیمەوە  چەکدارەکانی  هێزە  لەالیەن  ڕاستەوخۆ  مندااڵنەی  ئەو 

دراونەتە بەر دەستڕێژ و گیانیان لێ ئەستێندراوە.
ئەزموونی چوار دەیەی ڕابردوو پێمان دەڵێ مندااڵن وەک بەشێک 
دەسەاڵتی  قوربانییانی  سەرەکیترین  لە  یەک  ئێران  کۆمەڵگەی  لە 
هیچ  بێت،  لەسەرکار  ڕێژیمەش  ئەم  هەتا  و  ئیسالمین  کۆماری 
ــدااڵن و  ــن ـــەوان م ــەک ل ــازانــجــی کۆمەڵگە و ی ــە ق ــیــەک ب ــکــاری گــۆڕان

مافەکانیان ڕوو نادات.

مندااڵن و مافەکانیان
 لە نیشتمانی ئێمەدا

خەج مەعزووری
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ــی  ــەکــان ــبــژاردن ــاو هــەڵ ــەن ـــەری ب ـــەرەرب ــە ب ل
ـــدا و دروشـــمـــە پڕ  ـــران ـــێ ئ ـــی  ســـەرکـــۆمـــاری
ــت و  ــی ــڵ ــت وپ ــی ــەڵ ــە ه ــس ــە و ق ــق ــری ــەوب ــق زری
ئەو  بۆ  خۆیان  کەسانەی  ئەو  بێ بنەماکانی 
وەک  و  کـــردووە  ــر  ــژێ ــەرب ب بەرپرسایەتییە 
هەمیشە وادە و بەڵێنی نێوبەتاڵ و درۆیین 
کوردستان  و  گشتیی  بە  ئێران  خەڵکی  بە 
لە  داوا  ڕووهەڵمااڵوانە  و  دەدەن  تایبەتی  بە 

خەڵک دەکەن بچنە سەر سندووقەکانی دەنگدان و لە هەڵبژاردنە 
دۆخێکدا  لەوەها  بکەن؛  بەشداری  ڕێژیمەدا  ئەو  ڕواڵەتییەکانی 
لەو  بیر  ئێران  زۆر سەیر و جێی سەرسووڕمان دەبێ کە ژنانی 
هەڵبژاردنانە بکەنەوە. بە واتایەکی دی ژنان لە ئێران پاش زیاتر 
لە چل ساڵ بێبەشی و زەوتکردنی هەموو ئازادییەکانیان لە الیەن 
ڕێگە  ملی  دیسانەکەش  ئاخوندییەوە،  حکوومەتی  دەسەاڵتدارانی 

بگرنە بەر و بچنە سەر سندووقەکانی دەنگدان!
 ئەگەر بمانەوێ لەسەر ژنانی ئێران بەگشتی و ژنانی کوردستان 
سەر  بەربەستەکانی  و  کێشە  لە  باس  و  بنووسین  تایبەتی  بە 
ژێر  ئێرانی  لە  ژن  کە  نییە  شـــاراوە  ــەس  ک بۆ  بکەین،  ڕێگایان 
ــاوســاالری دا  ــی پ یاسای  لەژێر  و  ئیسالمیدا  ــاری  کــۆم ــی  دەســەاڵت
سەرەکیترین مافەکانی لێ زەوت کراوە و ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی 
شێوەی سیستماتیک  بە  کارییەوە  هاتنە سەر  لە سەرەتای  هەر 
ژنانی ئێرانی چەوساندۆتەوە و لە زۆر بواردا پەراوێزی خستوون و 

لە کونجی ماڵەکانی پەستاوتوون و ... .
بۆ  بانگەشە  کە  ژنانەیە  ــەو  ل زیاتر  لێرەدا  من  قسەی  ڕووی 
دەنگدان،  سندووقەکانی  ســەر  دەچنە  و  ــەن  دەک هەڵبژاردنەکان 
دووش  پلە  هاوواڵتیی  وەک  خۆیان  واڵتەکەی  لە  کە  ژنانێک  لە 
حیسابیان بۆ ناکری، لەو ژنانەی کە تەنانەت ئیزنی ئەوەیان نییە 
حەساویان  مرۆڤێک  نیوە  وەک  کە  ژنانێک  بکەن،  پاسکیل سواری 
نیوەی  ماڵ  بەشە  و  میرات  وەرگرتنی  بۆ  کە  ژنانێک  ــرێ،  دەک بۆ 
شایەتیدان  بۆ  کە  ژنانەیە  لەو  قسەم  ڕووی  هەروەها  براکەیانن. 
لە دادگاکان وەریان ناگرن، یان بە دوو ژن حسێبی شایەتێکیان 
بۆ دەکرێ. ئەو ژنانەی مافی ئەوەیان نییە بچنە یاریگاکان و لە 
زۆربەی بەشە وەرزشییەکاندا لە بەر پۆشینی جۆری جلوبەرگی 
بەشداری  نێونەتەوەییەکاندا  کێبەڕکێ  لە  ناتوانن  وەرزشانە  ئەو 
بەبێ  واڵتیان  و  ماڵ  لە  دەرەوە  چوونە  مافی  ژنانەی  ئەو  بکەن، 
ئیزنی پیاو نییە، ئەو ژنانەی کە تا شوو دەکەن بۆ سەفەرکردن 
و چونە دەرەوە لە ماڵ دەبێ ئیزن لە باوک و برا وەرگرن و دوای 
پێکهێنانی ژیانی هاوبەشیش دەبێ بۆ ئەمانە ئیزنی مێردکەیان پی 
بێ و؛ بۆ وەرگرتنی پاسپۆرتیش دەبێ حەتمەن باوک یا مێردەکەیان 
کە  ژنێک  ئەوانە،  هەمووی  لە  جیا  دەربڕیبێ.  خۆی  ڕەزامەندیی 
پێوە  ــازاری  ئ و  ئەزیەت  و  هەڵدەگری  زگیدا  لە  منداڵێک  مانگ   ٩
دەکێشێ کەچی کە بە دنیای هێنا، باوکی دەبێتە خاوەنی.، کەسێک 
کە دوای جیا بوونەوە لە هاوژینەکەی تەنیا بۆ ماوەیەکی دیاریکراو 

دەتوانێ ئاگای لە منداڵەکەی بێ.
سەیرە، ژنێک کە هەقی هەڵبژاردنی شێوەی لەبەرکردنی جلوبەرگی 
خۆی نەبێ و ڕۆژانە بەبەرچاوی خۆیان کچان و ژنان بە تاوانی! 
ڕەچاونەکردنی ڕێوشوێنەکانی حیجابی زۆرەملێ دەگیرێن و لێیان 
دەدرێ و لە الیەن دەزگای قەزایی ئەو ڕێژیمەوە حوکمی جۆراوجۆر 
لەالیەن  هاوکات  ــێ؛  دادەســەپ ســەر  بە  ــان  ــژمــاوەی درێ زیندانیی  و 
بەرپرسانی بەندیخانە و لێپێچەر و ئەشکەنجەدەرەکانەوە ئەوپەڕی 
؛  و...  تەنانەت دەستدرێژیشیان دەکرێتەسەر  سووکایەتییان   و 
سەیرە کە ژنان بەو حاڵەشەوە خۆیان لە پڕۆسەی هەڵبژاردنەکانی 

کۆماری ئیسالمیدا ببیننەوە.
ماومەوە کە لە سایەی ڕێژیمێکی ئاوا دژەژندا، ژنان بە چ غوروور 
و کەرامەتێکەوە دەیانەوێ بچنە سەر سندووقەکانی دەنگدان!؟ بە 
بدەن،  کێ  بە  و  چی  بە  دەنگ  دەیانەوێ  واڵتەکەم  ژنانی  ڕاستی 
و  پێگە  و  شکۆ  کام  و  بگۆڕن  چی  دەنگدانیان  بە  گەرەکیانە  و 

کەرامەت بۆ خۆیان بگەڕێننەوە!
و  هـــەاڵواردن  ــژەی  ڕێ  ،۵٧ شۆڕشی  پاش  کە  دەزانین  هەمووان 
جیاکاریی یاسایی و فەرمی زۆرتر بووە، توندوتیژیی بنەماڵەیی، 
لێدان و داپڵۆسینی ژنان، دەستدرێژی ڕەگەزی، قەتڵە نامووسییەکان، 
ئیزندانی چەند هاوسەری بە پیاوان، بە زۆر بەشوودانی مندااڵن و 
منداڵ هاوسەری، لەشفرۆشی، مندااڵنی کار، بەکرێدانی کچانی ژێر 
تەمەن ١٨ ساڵ، فرۆشتنی کچ لەالیەن بنەماڵەوە، تووشبوون بە 
ماددەی هۆشبەر و ... گەیشتۆتە چڵەپۆپە و ئەمانە ئەو دیارییانەن 
هێناوە.  دیاری  بە  ئێرانی  ژنانی  بۆ  ئێران  ئیسالمیی  کۆماری  کە 
و  ئینقالب  سەرەکیی  ـــی  دۆڕاوان وەک  خۆیان  ــێ  دەب ــان  ژن کەواتە 
و  مــۆرە  ببنە  هیچکات  نابێ  و  بزانن  ئیسالمی  کۆماری  نیزامی 

ئامرازێک بۆ ڕەواییدان بەو سیستم و حکوومەتە دواکەوتووە.
بۆچی  کە  ناگەم  تێ  ژنانە  لەو  کات  هیچ  بۆیە  پێیە،  بەم  هەر 

دەچنە سەر سندووقەکانی دەنگدان؟!

پرسی ژن لە ئێران و 
سندووقەکانی دەنگدان

ژنان و ماددەی هۆشبەر
لە ئاماری دژبەیەک  ڕا هەتا ژنانەکردنی گیرۆدەبوون

ئاماری سەر سووڕهێنەری ئینتیما و ڕاکێشرانی 
ــاددەی  ــۆ الی مـ ــچ ب ــی ک ــاران ــدک ــن ــی و خــوێ ــاب ــوت ق
هۆشبەر، لەدایکبوونی ساوا توشبووەکان، ڕێژەی 
سەرێی ژنان تووشبوو بە ئایدز، هۆکاری گیرانی 
نیوە بە نیوەی ژنانی بەندکراو لە ئێران بە ماددەی 
کارناسانی  بەردەوامی  وریاکردنەوەی  هۆشبەر، 
بواری ئێعتیاد و زۆر نیشانە و بەڵگەی دی باس 
ماددەی  بە  تووشبوون  ئاماری  کە  دەکــەن  لەوە 
هۆشبەر لەنێو ژنان لە ئێراندا بەرزبوونەوەیەکی 
هاوکات  بەڵگەکان  بینیوە.  خۆیەوە  بە  بەرچاوی 
ڕاستەقینەی  حەشیمەتی  کە  دەسەلمێنن  ــەوە  ئ
گیرۆدەبووان بەو ماددە ماڵوێرانکەرە چەند قاتی 
ئەو ئامارەیە کە بە شێوەی فەرمی باڵو دەبێتەوە.
ـــادی  ــی ســـت ــرسـ ـ ــەرپ ـ ــدا ب ــ ــەش ــ ــەوان ــ ــەڵ ئ ــ ــەگ ــ ل
بەرنگاربوونەوە دژ بە ماددە هۆشبەرەکان ئیدیعا 
گشتی  ــۆی  ک ٥ی  هەتا   ٤ ــەدا  س ــە  ل تەنیا  ــا  دەک
تووشبووانی واڵت ژنان بن و ڕەوتی پەرەسەندنی 
لە  ــاددەی هۆشبەر  م بە  ــان  ژن گیرۆدەیی  ــژەی  ڕێ
پاڵی  بە  پاڵ  ڕاوەستاوە.  هەتاوییەوە  ٩٠ی  ساڵی 
هەندێکی  ڕاستەقینەکان،  ــارە  ــام ئ ــەوەی  شــاردن
ــی  ــەبــوون ــان ـــەواژەی “ژن ــرســان دەســـت ــەرپ ــە ب دی ل
وەکوو  هۆشبەرەکان”یان  ماددە  بە  گیرۆدەبوون 
بەکار  کۆمەڵگە  بۆ  مەترسیدار  ئاگاکەرەوەیەکی 
دواییدا  سااڵنی  ــەم  ل کە  ــەک  ــەواژەی ــت دەس دێنن. 
زۆر بە کار هاتووە و لە ڕوانینێکی ڕەگەزی بۆ 
هۆشبەرەکانەوە  ــاددە  م بە  تووشبوون  کێشەی 
ــوارە  ــەم ب ــەاڵم کارناسانی ئ ســەرچــاوە دەگــرێ. ب
ــاوەڕەن کە  ــ ــەم ب ــەســەر ئ ــی ل ــەدەن ــی م و چــاالکــان
حاشاکردن لە ئاماری ڕاستەقینە و بەکارهێنانی 
دەستەواژەی “ژنانەبوونی گیرۆدەبوون بە ماددە 
پشتە  لە  زاڵکەرانەی  بیرۆکەیەکی  هۆشبەرەکان” 
دەکاتەوە  زەق  ڕەگەزایەتییەکان  جیاوازییە  کە 
و  ــان  ژن تووشبوونی  ــە  ل پێشگرتن  ــە  ب ڕێگە  و 
دەگرێ.  کۆمەاڵیەتییە  خەسارە  لەو  گەڕانەوەیان 
بیروبۆچوونی  ــە  ل ــە  ــن ــی ڕوان ــوە  شــێ ــەم  ئ چونکە 
گیرۆدە  کەسی  و  هەڵدەقوڵێ  ــەوە  ــاالران ــاوس ــی پ
قوربانیی  ــە  دەکــات وێرانبوونیش دا  ــاوی  ــک زەل لە 
هەاڵواردن و دەرفەتی چاک بوونەوە و گەڕانەوەی 

بۆ نێو کۆمەڵگە و بنەماڵەکەی لێ زەوت دەکا.

ئاماری ناڕوون و دژبەیەکی ژنانی توشبوو
بەپێی توێژینەوەیەک لە ستادی بەربەرەکانی دژ 
بە ماددە هۆشبەرەکان لە ساڵی ١٣٩٠ کردوویەتی، 
نزیک بە ٤ میلیۆن کەس لە خەڵکی نێوخۆی واڵت 
ئالوودە بە ماددەی هۆشبەرن کە بەشێک لەوان 
بەردەوام و بەشێکیشیان جارجارە و بۆ ڕابواردن 
سەرۆک کۆماری  هۆشبەر.  ــاددەی  م دەکەنە  ڕوو 
بەرپرسایەتییەکەی  بەپێی  کە  ئێران  ئەوکاتی 
ماددە  بە  دژ  بەرەنگاربوونەوە  ستادی  سەرۆکی 
هۆشبەرەکانیشە، ئیزنی نەدا ئامارە ڕاستەقینەکە 
ئەوەندە  تەنیا  ڕاگەیەندرا  ئەوەی  و  ببێتەوە  باڵو 
 ٨٠٠ تا   ٧٥٠ بە  نیزیک  حەشیمەتە  ئەو  کە  بوو 

هەزار کەسن.
گەرچی لە سااڵنی دوایی دا ئامارسازیی دەوڵەتی 
گیرۆدەبووان  حەشیمەتی  بە  ــارەت  ســەب نۆیەم 
ئاماری  ــەوەی  ــوون ــاڵوب ب ــی  ڕەوت ــەاڵم  ب درا،  لەقاو 
ــژەی  درێ هەر  ــریــش دا  دوات دەوڵەتەکانی  لە  هەڵە 
ساڵ   ١٠ تێپەڕینی  دوای  کە  جۆرێک  بە  هەبوو، 
لەو کاتەوە ئاماری ئەوانەی هەمیشەیی ماددەی 
هۆشبەر دەکێشن لەگەڵ ئەوانەی جاروبار ڕووی 
تێ دەکەن، هەر لە دەوروبەری ٤ میلیون کەسە.

ئیدیعای بەرپرسان سەبارەت بە جێگیربوونی 
ــووری ٤ میلیون  ــن ــە س ل ــووان  ــب ــووش ت ــاری  ــام ئ
لە  ــاس  ب توێژینەوەکان  کە  لەحاڵێک دایە  کــەس  
بەرزبوونەوەی لە سەتا ٨ی تووشبووان دەکەن و 
بەرپرسانی ڕێژیمیش بۆخۆیان دان بە هەڵکشانی 

لە سەدا ٤ تا ٥ی گیرۆدەبوواندا دەنێن.
ــاری  ــام ـــارەی ئ ـــەب ــان ل ــرس ــەرپ ــی ب ــردن ــاک ــاش ح
قات  دوو  ــان  ژن دەگاتە  کە  کاتێک  گیرۆدەبووان 
تەنانەت  ــاســان و  ــارن ک ــەوەی  ـ ئ ــەڵ  ــەگ ل و  ـــێ  دەب
هەندێک لە نوێنەرانی مەجلیس نیگەرانیی خۆیان 
ژنانی  بەرزبوونەوەی حەشیمەتی  هیندە  دوو  لە 
موعتاد دەربڕیوە، بەاڵم ستادی بەرەنگاربوونەوەی 
ماددە هۆشبەرەکان سوورە لەسەر ئەوەی ڕەوتی 
ڕاوەستاوە.  توشبوو  ژنانی  ئاماری  پەرەسەندنی 
ــاوەی  م ــە  ل توێژینەوانەی  ــەو  ئ ئەنجامی  ــەاڵم  ب
دەر  ڕاستییە  ــەو  ئ کـــراون،  ــردوودا  ــ ڕاب ساڵی   ١٥
کەمی  تەنیا  نە  گیرۆدە  ژنانی  ئاماری  کە  دەخا 
ــووە.  ب ــر  ــەرزت ب قاتیش  دوو  بەڵکوو  ــردووە  ــەک ن
“خوێندنەوەی  ناوی  لەژێر  توێژینەوانە  لەم  یەک 
ژنان  تووشبوونی  بەستێنەکانی  دیاردەناسانەی 
بە ماددەی هۆشبەر” کە لە ساڵی ٩٨ی هەتاویدا 
ڕاپۆرتێکی  ــە  ب پشتبەستن  ــە  ب ــەوە،  ــووەت ب ــاڵو  ب
هۆشبەرەکان  مــاددە  بەرەنگاربوونەوەی  ستادی 
ــوو ســـەدا ١٠ی  ــووشــب ــی ت ــان ــە ژن دەری دەخـــا ک

حەشیمەتی گیرۆدەبووانی واڵت پێک دێنن.
ــاری تــووشــبــووانــی ژن و  ــام ــی ئ چــەواشــەکــردن
ژن  ــی  ــووان ــرۆدەب ــی گ هەڵکشانی  ــە  ل حــاشــاکــردن 
زۆر  ــەوەی  کــاردان ــەوە  ـ واڵت بەرپرسانی  ــەن  ــەالی ل
بۆ  کەوتووەتەوە.  لێ  کارناسانی  و  نوێنەران  لە 
نموونە ساڵی ٩٦ی هەتاوی زارا ساعی، نوێنەری 
ناشیرینیی  ــەوەی  ــ ئ ــەر  ــەب “ل ــی:  ــوت گ مەجلیس 
تووشبوونی ژنان بە ئێعتیاد لە کۆمەڵگەدا زەق و 
بەرچاوە نەک ئامارێکی دروست لە گیرۆدەبووان 
چــارەســەر  کەمپەکانی  بەڵکوو  نابێتەوە،  ــاڵو  ب
گرینگییەکی  ئێعتیادیش  لە  ــان  ژن وازهێنانی  و 
ئەوتۆ بە ژنان نادەن و لە گەڕاندنەوەی ئەوان بۆ 
کۆمەڵگەدا سەرکەوتوو نەبوون. هەربۆیەش بڕی 
بەکارهێنانی ماددەی هۆشبەر لەنێو ئەو ژنانەدا 
و دیسان تێوەگالنەوەیان ڕوو لە هەڵکشان بووە.”

کۆمەڵگەی  ــەی  ــگ ڕوان و  ــرۆدە  ــی گ ــی  ــان ژن
پیاوساالر

یک لە هۆکارەکانی شاردنەوە و چەواشەکردنی 
ــاددەی  ــی مـ ــان ــی ــی ــان ــورب ــەی ق ــن ــی ــەق ــامــاری ڕاســت ئ
چەوت،  سیاسەتی  کە  ئەوەیە  واڵت   لە  هۆشبەر 
بە  حکوومەت  ــەی  ــارام ــاک ن و  شــکــســت خــواردوو، 
سەرکەوتوو پیشان بدەن. بەاڵم بەراوەژوونیشاندنی 
ئاماری ژنانی تووشبو هۆکاری گرینگتری هەیە 
و ئەویش ئەو ڕۆڵ و ئەرکە ڕۆتینە کە کۆمەڵگە 
ژن  پێکهاتەیەدا  ــەو  ل کـــردووە.  ـــاری  دی ــی  ژن ــۆ  ب
کەسایەتیی سەربەخۆ و خاوەن مافی مرۆیی نییە 
و بە لەبەرچاوگرتنی پێ سپاردنی ڕۆڵی دووهەمی 
ژیان بەو، ئەو دەبێ داوێن پاک و، کچ و دایک و 
گیرۆدەیی  هەروەها چونکی  بێت.  نموونە  ژنێکی 
ــی  ــان ــی هێڵە ســوورەک ــدن ــەزان ــای ب ــان ــە م ــان ب ـ ژن
ــن و دەســـەاڵت خـــوازی  ــی ــاوەن زان ــەخ ــۆب ــری خ ــی ب
ئامارە  داوێن پاکییە،  قۆناغی  ــە  ل دەرچـــوون  و 
باڵوکردنەوەی  دەمێننەوە.  شاراوە  ڕاستەقینەکان 
ــاواز و جــۆراوجــۆریــش  ــەک و جــی ــەی ــاری دژب ــام ئ
ــا  دام ودەزگ ناکارامەی  بەرپرسایەتیی  لە  تەعبیر 
حکوومەتییەکان دەدا، بەاڵم سەرەڕای سیاسەتی 
بەدواداچوونە  و  توێژینەوە  ــەوە  شــاردن و  حاشا 
ژنانی  ــامــاری  ئ کە  دەیسەلمێنن  مەیدانییەکان 
ــردوو  ڕاب سااڵنی  لەگەڵ  ــەراوەرد  ـ ب بە  تووشبوو 
ئەگەر  ئەگەر  خۆ  زیادبوونە.  لە  ڕوو  ـــەردەوام  ب
کە  وەرگرین  بنەما  بە   ٩٠ ساڵی  توێژینەوەکانی 
ماددەی  گیرۆدەبووی  میلیۆن   ٤ بوونی  لە  باس 
ــەدا ٨ی کە  ــەشــە سـ ــەو گ ــەر دەکـــەن و ئ هــۆشــب
بگرین،  بەرچاو  لە  ــەن  دەک لێ  باسی  کارناسان 
کەس  میلیۆن  حــەوت  لە  زیاتر  ئێستا  پێیە  بەو 
لە ئێران تووشبووی جۆرەها ماددەی هۆشبەرن 
ــەوەڕا کە گوترا ژنان سەدا ١٠ی حەشیمەتی  ل و، 
موعتادەکانی واڵت پێک دێنن، کەوابوو بەو ئاکامە 
ژنانی  لە  هەزار کەس  بە ٧٠٠  نزیک  کە  دەگەین 
واڵت گیرۆددەی ڕاستەوخۆی ماددە هۆشبەرەکانن.
ــاڵ ڕا  ــە م ــەو کچانەی ل ــاری ئ ــام ــی ئ ــوون زۆرب
دەکەن، هاتنە دنیای هەزاران منداڵی ساوا کە بە 
گیرۆدەیی لەدایک  دەبن، ئینتیمای کچانی قوتابی 
وەکوو  هۆشبەری  ــاددەی  م الی  بۆ  خوێندکار  و 
ژنانی  ٥٠ی  سەتا  پێوەندیی  “شیشە”،  و  ــوڵ”  “گ
ژنانی  زیادبوونی  هۆشبەر،  ماددەی  بە  بەندکراو 
بێ خانەوالن و کارتۆن خەو لەو سااڵنی دواییدا 
هەموو  ئایدز،  بە  تووشبوو  ژنانی  ــا  هــەروەه و 
ئاماژەیەکن بە زیادبوونی ئاماری ژنانی گیرۆدە 

بە ماددەی هۆشبەر.
قەیرانێکی  هۆشبەر  ــاددەی  م بە  گیرۆدەبوون 
ــۆری هەیە و  ــۆراوج ــدی ج ــەن فــرەهــۆکــارە کە ڕەه
دی  کەسێکی  ــۆ  ب کەسێکەوە  ــە  ل ــی  ــان ــارەک هــۆک
جیاوازە. لە هەژاری و نەدارییەوە بگرە تا کێشە 
کارتێکەریی  و  ــەری  ــگ ــاری ک و  ــان  ــەک ــی ــی دەروون
ــک بۆ  ــەســێ ــی ک ــران ــش ــێ ــە ڕاک ــە ل ـــــــەر ک دەورووب
ئاکامی  دەبینن.  دەور  هۆشبەردا  مـــاددەی  الی 
ــان  دەری ــەدا  ســااڵن ــەو  ل زانستییەکان  توێژینەوە 
خستووە کە مەیلی ژنان بۆ کێشان و بەکارهێنانی 

ماددەی هۆشبەری سەنعەتی ڕوو لە هەڵکشانە. 
ئەو ژنانەی کە گیرۆدەی ماددەی هۆشبەر دەبن 
بە بەراوەرد لەگەڵ پیاوان  لە تەمەنێکی کەمترەوە 
دەکەونە  وا  کچانەی  ــەو  ئ و  دەکــەن  پێ  ــت  دەس
تاقیکەرەوە”  “تێستێر=  ــوو  وەک سەرەتا  داوەوە 
دەست پێ دەکەن و لە الیەکی دیکەشەوە خێرایی 
الیەنی وێرانی و داڕماندنی ئێعتیاد لە ژناندا چەند 

هێندەی پیاوانە.

زەلکاوی  لە  هـــەاڵواردن  قوربانییەکانی 
وێرانی دا

ــەر،  هــۆشــب ــاددەی  ــ مـ داوی  ـــرۆدەی  ــی گـ ــی  ــان ژن
ڕەگەزایەتین  نایەکسانیی  ڕاستەقینەی  قوربانیی 
و  چابوونەوە  ــر  دوات و  تووشبوونیان  دۆخــی  کە 
جینسییەتییەکان  کڵێشە  هۆی  بە  گەڕانەوەیان 
سەرکەوتن  بازنەی  لە  سیاسی  دەمارگرژیی  و 
دەترازێ. یەکێک لەو دەستەواژانەی کە لە سااڵنی 
“ژنانەبوونی  ــراوە،  ــی وەرگ لێ  زۆرکەڵکی  دواییدا 
هەڵقواڵوی  کە  ــەک  ــەواژەی دەســت گیرۆدەیی”ییە. 
بیری پیاوساالرانەیە و وەک چۆن “ڕۆیا نووری”، 
کۆمەڵناس دەڵێ، ئاوێتەی ڕوانگەیەکی سیاسییە: 
چاو  سیاسی  ڕوانینێکی  ــە  ب بمانەوێ  ــەر  ــەگ “ئ
ــی  ــک ــارەســەرێ ــن چ ــی ــوان ــات ــن ن ــەی ــک ــە ب ــەت ــاب ـــەم ب ل
ــراپ  ــەوە. زۆر  خ ــن ــۆ بــدۆزی ـــاش ب ــاوی ب ــج ــون گ
ــەر خــەســار و  ــب ــۆش ــی مـــــاددەی ه ــان ــن ــێ ــاره ــەک ب
قەیرانێکی نێونەتەوەییە کە دانان و جێکردنەوەی 
“تەنیا  ــەوەی  ئ وەک  ڕەگــەزی  کڵێشەگەلیکی  لە 
پیاوەکان گیرۆدەی ماددەی هۆشبەر دەبن” دەبێتە 
لەو داوە بۆ  ئاڵۆزتربوونی ڕێگای ڕزگاری  هۆی 
دیکەش  کارناسانی  و  کۆمەڵناسە  ــەم  ئ ــان.”  ـ ژن
بە  ــان  ژن تووشبوونی  لە  حاشاکردن  پێیان وایە 
ماددەی هۆشبەر ناتوانێ ڕێگا چارەیەکی باش بۆ 

چارەسەری ئەم کێشەیە بێت.
لەگەڵ ئەوەی کە گیرۆدە بوونی ژنان دەتوانێ 
دەرگای زۆر خەساری کۆمەاڵیەتیی دیکە وەکوو 
گرینگە  و  ــەوە  ــات ــک ب ـــەردەم دا  ـــەب ل لەشفرۆشیی 
بنیاتنەرانە  و  ــاز  ــارس ک ــی  ــەوڵ ه ــاوەدا  ــن ــێ پ ــەو  ل
ــدرێ؛  ــی ب ــاســای ــی ئ ــان ــۆ ژی ــان ب ــەوەی ــدن ــەڕان ــۆ گ ب
بۆ  ژنان  ئینتیما  لە  ئێستاس حاشا  هەتا  کەچی 
بەرنامەیەکی  و  دەکــرێ  هۆشبەر  مـــاددەی  الی 
بەڕێ وجێ بۆ پێشگرتن لە گیرۆدەبوون و دەرمانی 
ژنانی تووشبو لەئارادا نییە و کەڵک وەرگرتن لەو 
چارەسەرانەی بۆ پیاوان ڕەچاو دەکرێ بە هۆکاری 
لە  بیۆلۆژیکیە،  یەکیان جیاوازیی  جۆراوجۆر کە 

ژناندا کاریگەر نییە.
هەمیشە  برینێکی  وەک  ڕەگــەزی  ــی  ــەاڵواردن ه
ڕوحی  وێرانیدا  ــاوی  ــک زەل لە  کە  تەشەنابوویە 
ــاڕێ.  دەه هۆشبەر  ــاددەی  م گیرۆدەبووی  ژنانی 
ئەو هەاڵواردنانەی بە حاشاکردن لە تووشبوونی 
ــاو و ناونیتکەدا  ــەوان دەســت پێ دەکــا و بە الت ئ
تێ دەپەڕێ و هەتا کۆتایی تەمەن درێژەی دەبێ 
بۆ  ــەوە  گــەڕان و  توانای چابوونەوە  و  ــەت  دەرف و 

کۆمەڵگەیان لێ زەوت دەکا.
و  ــە  ــگ ڕوان ئایینییەکان،  و  ــووری  ــت ــول ک ــۆ  ــاب ت
بیری چەقبەستوو، نەبوونی پەروەردەی گونجاو 
بەسیاسی کردنی  و  ــگــە  کــۆمــەڵ ــی  ــاری ــاوشــی ن و 
بابەتەکە پرسی دەرمان و چارەسەری گیرۆدەیی 
ــردووە و  ــاددەی هۆشبەری ئەستەم ک م بە  ــان  ژن
دوای  تەنانەت  گیرۆدەبوو  ژنانی  کە  ــردووە  وای ک
کەشی  بۆ  گەڕانەوە  دەرفەتی  چاکبوونەوەشیان 
ناو  و  تەشەر  و  تانە  ئەو  نەمێنێ.  خێزانیشیان 
گیرۆدە  ژنانی  نێوچاوانی  دەدرێتە  ناتۆرانەی  و 
نابەرپرسیارەتیی  و  خــەمــســاردی  تەنیشت  ــە  ل
کاربەدەستان نایەڵێ ئەم زامە لە ژنانی موعتاددا 
خــەســاری  هــۆی  ــە  ــت ــێ دەب و  ببەستێ  قەتماغە 
چەندقات کە کۆمەڵگە لەگەڵ خۆی بەرەو هەڵدێر 

و لێک ترازان دەبات.

* هیوا سەلیمی کردوویەتی بە کوردی

سۆما ناسری

سایە ڕەحیمی*
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نیشتمان دا  لــە  پــارێــزگــاری  ســەنــگــەری  لەنێو 
قەڵەم  و  بە  هــەم  کە  پێشمەرگانەی  ئــەو  زۆرن 
چرایەک  کە  تێکۆشاون  نووسین  خوێندن  و  بە 
لەبەردەم نەوەکانی داهاتووی گەل دا هەڵگیرسێنن 
خوێن  بــە  بەگیان  و  و  شانیان   بەچەکی  هــەم 
بەگژ  و  بکەن  نیشتمانەکەیان  لە  پارێزگارییان 
»هەگبەی  الپەڕەی  لەنێو  بچنەوە.  داگیرکەران دا 
کەسانە  لەو  یەکێک  لە  ڕێز  شــۆڕش«دا  و  شاخ 

دەگرین و ئەویش شەهید سمایل سەمەدی لە ناوچەی نەغەدەیە.
شەهید سمایل سەمەدی لە ساڵی ١٣٣٧   هه تاوی  له  گوندی  زەلیالن 
هــه ژار  بنه ماڵه یه كی   له   نەغەدە   شــاری  بە  ســەر  قەاڵتانی  ناوچەی  لە 
به و  سمایل  كرا.  قوتابخانه   بەرێی  ساڵی دا  ته مه نی  ٧  له   بوو.  له دایك 
په ڕی  عه القه وه  ده رسی   خوێند  و پۆله كانی  سه ره تایی  یه ك به دوای  یه كدا 
له  شاری  نەغەدە كرد و پاشان  بڕی   و بۆ درێژه دانی  خوێندن ڕووی  
دوای تەواوکردنی وانەکانی خوێندن، وەک مامۆستا خزمەتی بە مندااڵنی 
عەالقەیەکی  بە  خەڵک  خزمەت کردنی  بۆ  سمایل  دەکــرد.  ناوچەیە  ئەو 
تەواو دەستی بە کاری مامۆستایی کرد و وەک مامۆستای قۆتابخانە لە 
گوندی قۆجەی هەوشار دەرسی بە مندااڵنی ئەو دەڤەرە دەگوتەوە و 
تا سەرکەوتنی شۆڕشی گەالنی ئێران خزمەتی بە قوتابیانی ئەو گوندە 

کرد.
له  ته مه نی  بیست ساڵی دا بوو كه  شۆڕشی  گه النی  ئێران دژی  ڕێژیمی  
له شكری   گه یشتوو  ده ســه اڵت  به   تازه   ڕێژیمی   سه ركه وت.  پاشایه تی  
نه خوازراویان  شه ڕێكی   و  كرد   وه ر  كوردستان  به   نه زانی   جه هل  و 
مانگه ،  كورددا سه پاند. ڕووداوه كانی  ساڵی  ١٣٥٨ شه ڕی  سێ   به سه ر 
كوشتاری  زه حمه تكێشان  و وێران كردنی  شار  و گونده كانی  كوردستان 
سمایلی سەمەدی ڕاپه ڕاند  و ساڵی  ١٣٥٨ بۆ دیفاع له  گه له كه ی  چه كی  
شه ره فی  هه ڵگرت  و هاته  نێو ڕیزی  پێشمه رگه كانی  حیزبی  دێموكرات  و 

له  ناوچەی  هەوشار دەستی بە تێکۆشانی سیاسی کرد.
ــووك بـــوو. ســه رتــاســه ری  وجــودی   ــر و ڕوح ســ سمایل الوێــكــی  ژی
بــوو ،  نــه تــرس  بــه جــه رگ  و  و  ئـــازا  بـــوو،  شۆڕشگێرانه   ئێحساساتی  
بــزووتــنــه وه ی   ڕێــبــازی   حیزب  و  سیاسه ته كانی   بــه   قــووڵــی   ئیمانێكی  
گه له كه ی  هەبوو. سمایل له  ماوه یه كی  زۆر كورت دا جێگای  خۆی  له نێو 
دڵسۆز  و  ئیمان  به   پێشمه رگه یه كی   وه ك  و   كــرده وه  هاوسه نگه رانی دا 
حیزبی  مه ئموورییه ته كانی   هه موو  بۆ  ناسرا.  هاوسه نگه رانی دا  نێو  له  
ئاماده  بوو. وه ك پێشمه رگه یه كی  ئازا  و قاره مان له  شه ڕه كانی  ناوچه ی  
هەوشار و بۆکان  و نەغەدەدا به شداریی  چاالكانه ی  كرد. به  تایبه تی  له  
شه ڕی  نێوشاری  نەغەدەدا نیشانی  دا ڕۆڵه یه كی  قاره مانی  ڕێگای  ئامانجه  
نه ته وایه تییه كانی  گه له كه یه تی . هه ر مه ئمووریه تێكی  پێیان ده سپارد به بێ  

ڕاوه ستان به ڕێوه ی  ده برد. 
ئەو له گه ڵ  هاوسه نگه رانی  ڕووخۆش  و له سه رەخۆ بوو. لێوه شاوه یی 
  و چاالكیی  ئه و ڕۆڵه  به  بیروباوه ڕه ی  دێموكرات زۆر زوو ده ركه وت، 
پاش ماوه یه كی  كه م به  فه رمانده ری  لک   دیاری  كرا  و له  چه ندین ناوچه ی  
به ڕێوه   به چاكی   به رپرسایه تییه ی   ئه م  هەوشار  ناوچەی  تا  كوردستان 
برد، به  جۆرێك كه  له  ماوه یه كی  كورت دا به شداری  به ربه ره كانی یه كانی  
له   قاره مانه تیع   حه ماسه   و  حه ق  به   و  كرد   ڕێژیمی   هێزه كانی   به   دژ 

ده فته ری  بیره وه ری  پێشمه رگه ی  كوردستان دا تۆمار كرد.
فەرماندەیەکی  و  ئازا  پێشمەرگەیەکی  تەنیا  شەهید سمایل سەمەدی 
کۆمەاڵنی  نێو  تیکۆشەری  و  سیاسی  کادرێکی  بەڵکوو  نەبوو  فیداکار 
خەڵکی کوردستان بوو و لە هەموو بارێکەوە لە نێو خەڵک دا سیاسەتی 
حیزبی شی دەکردەوە. تێ ده كۆشا زیاتر پله ی  زانیاریی  خۆی  به ڕێته  
وردی   به   حیزبی   نووسراوه كانی   پێ بگه یه نێ .  خۆی   باشتر  ســه رێ   و 
ده خوێنده وه   و له گه ڵ  هاوسه نگه رانی  دا باس  و ڕاوێژی  له سه ر ده كردن. 
بوو. شەهید  هەوشار  و  نەغەدە  ناوچەکانی  ئەو خۆشەویستی خەڵکی 
لە دووبــارەوە خزمەتی بە خەلكی ناوچەی هەوشار کرد. هەم  سمایل 
دواتریش  و  دەکرد  پەوەردە  مندااڵنی  پاشایەتی  دەورانی حکومەتی  لە 
دیفاعی لە خەڵكی ناوچەی هەوشار دەکرد و بە گیان وخوێن پارێزگاری 

لێ  دەکردن.
هەموو  بۆ  لـێوه شاوه   ــه وه ج  و  ب فــه رمــانــده ری   قــاره مــان  و  سمایلی 
خزمه تێکی پیرۆزی  پێشمه رگایه تی  لەناوچەی هەوشار ئامادە بوو. سمایل 
لەگەڵ پێشمەرگەکانی لکەکەی دەچووە هەر جێگایەک لەو ناوچەیە له گه ڵ  
شادی   و خۆشحاڵیی  خەڵك كه  ئه ویان باش ده ناسی ، به ره وروو دەبوو. 
چونكه  سه داقەت  و ئیمان، قاره مانه تی   و هه ڵسووڕی   و ده ست وبردی  بۆ 
هه موو خەڵك  و پێشمه رگه كان ناسرابوو. سمایل وه ك پێشمه رگه یه كی  
به   خــزمــه ت  بــۆ  قۆڵی   خه باتگێر  شۆڕشگێڕ  و  الوێــكــی   وه ك  دڵــســۆز 
نه ته وه كه ی  هه ڵماڵیبو  و، لەچەندین بەرەبەرەکانی دا قارەمانەتیی نواند. له  
شەڕەکانی ناوچه ی  هەوشار فیداكارییەکی گەورەی  له  خۆی  نیشان دا  
و سه لماندی  كه  له  هه موو شوێنێك دژی  زۆرداران به  وره یه   و ئازایانه  
ئازا و قاره مان،  به گژ داگیركه ران دا ده چێته وه . پێشمه رگه یه كی  بوێر و 

پارتیزانێكی  هه ڵسووڕ و كوڕی  ڕۆژی  ته نگانه  بوو.
لە مانگی سەرماوەزی ساڵی١٣٥٩ ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی  هێرشی 
سمایلی  ــا.  دان لێ  مۆڵگەی  و  ســووروســات  بەرزا ییەکانی  ســەر  کــردە 
ئەو   ١٣٥٩ بەفرانباری  ٢ی  شەوی  دا  بڕیاریان  هاوڕێیانی  و  قارەمان 
بەرزاییە لە هێزی دوژمن پاک بکاتەوە و بە هەڵمەتی شێرانەیان   هێرشیان 
بە  ناچار  ڕێژیمیان  هیزی  پێ کرد و  موڵگەی دوژمن دەست  بۆ سەر 
پاشەکشە کرد به اڵم به داخێكی  گرانه وه  سمایلی الو  و شۆڕشگێڕ لە دوا 
سەنگەرەکانی کە مابوون دەستیان بە سەردا بگیرێ کەوتە بەر گوللەی 
 هێزی کۆنەپەرەستی  و گیانی بە ئاو و خاک  و نیشتمان بەخشی  و بەدانی 
خوێن بۆ ڕزگاریی نەتەوەکەی، ڕێبوارانی لەسەر ڕێبازەکەیان سوورتر 

کرد و درێژەدانی خەباتی تا سەرکەوتن بە هاوسەنگەرانی سپارد.  

برایم چووکەڵی

فاکس نیوز – کێڵی الکۆ، هیوستۆن کین

ئێران  دواییانەی  ئەو  ئاکارە شەڕفرۆشانەکانی 
هاوپەیمانەکانی  و  یەکگرتووەکان  ــە  واڵت دژی 
ئــەو  درێــــژی  و  دوور  ــەکــی  ــژووی مــێ ــژەی  ــ درێـ
کە  تاکتیکان  نوێکردنەوەی  لەنێویاندا  دەوڵەتەیە، 
هاک کردنی سایبەری و کەمپەینی باڵوکردنەوەی 
زانیاریی هەڵە دەگرێتەوە. وێنەی تازە باڵوکراوەی 
دەریــایــی  هــێــزی  ــەن   ــەالی ل ڕۆژی ســێ شەممە 
پاسدارانی  سوپای  بەلەمی  یەکگرتووەکان،  واڵتە 
کە  دەدەن  نیشان  ئــێــران  ئیسالمیی  شــۆڕشــی 
لە  کاڵفامانە”  و  “مەترسیدار  مانۆڕی  خەریکی 
دەوری پاپۆڕە ئەمریکاییەکان لە کەنداوی فارسن. 
ــەن ئــێــران،  ــەالی ــەم ورووژانـــــدن ل ــ ئـــەوە دووه
دووهــەمــیــن واڵتـــی خــۆرهــەاڵتــی نــێــوەڕاســت لە 
ڕوانگەی قەوارەوە، بوو، ئەوە لە کاتێک دایە کە ئەو 
واڵتە خۆی بۆ وتووێژ لەگەڵ واڵتە یەکگرتووەکان 
ڕێککەوتنی  ــارەی  ب لە  دنیا  دیکەی  ڕێبەرانی  و 

ئەتۆمیی ٢٠١٥ی ئێران ئامادە دەکا.
لە  ١٩٧٩  ئەو واڵتە  ڕێژیمی  کە  کاتییەوە  لەو 
ئیسالمیی  کــۆمــاری  بە  بــوو  هــەتــاوی(  )١٣٥٧ی 
لە  ئەو واڵتە مێژوویەکی دوور و درێژی  ئێران، 
تێرۆر و ئاکاری شەڕفرۆشانەی دیکە بۆ گەیشتن 
 ٤٢ رێژیمە  ئەم  هەیە.  سیاسییەکانی  ئامانجە  بە 
خاوەن   و  یەکگرتووەکان  واڵتــە  الیــەن  لە  ساڵە، 
سەرەکیترین  وەک  دنــیــا  دیــکــەی  ــی  ــان دەســەاڵت
پشتیوانی تێرۆریزم لە سەرانسەری دنیا ناسراوە. 
ئەو ڕێژیمە بۆ گەیشتن بە ئامانجەکانی پشتگیریی 
و  تالیبان  وەک  تێرۆریستیی،  ڕێــکــخــراوی  لــە 

حیزبوڵاڵ، دەکا.

مێژووی تێرۆر
ــە لــە الیــەن  بــەر لــە شــۆڕشــی ئــێــران، ئــەو واڵت
کە  دەچـــوو،  بــەڕێــوە  پەهلەوی  ڕەزا  موحەممەد 
بنەماڵەکەی لە ١٩٢٥ )١٣٠٤ی هەتاوی( بەو الوە 
دەسەاڵتیان بەدەستەوە بوو. بەاڵم، لە پەنجاکانی 
زایینی بەوالوە حکومەتی ڕەزا شا، بە پشتیوانیی 
واڵتە یەکگرتووەکان، هەر دەهات و زۆرتر بەرەو 
وەک  ئێران  دا  هەوڵی  شا  دەچــوو.  دیکتاتۆریی 
زۆرتری  دەرفەتی  و  بکا  لێ  ڕۆژئاوایی  واڵتێکی 
بازرگانی  لە  تا  ئێران ڕەخساند  بۆ شارۆمەندانی 
و خوێندندا سەرکەون. بەاڵم، لە   ١٩٧٩ )١٣٥٧(، 
هۆی  بـــووە  پــەهــلــەوی  دیکتاتۆریی  ــی  دەســەاڵت
لەسەر  ناوبراو  وەالنانی  ئاکامەکەی  کە  شۆڕش 

دەسەاڵت بوو.
ئایەتوڵاڵ ڕوحوڵاڵ خومەینی و سوپای پاسدارانی 
دەوڵەتی  ]سەربازیی[  لقێکی  ئیسالمیی،  شۆڕشی 
ئێران کە دەیان ساڵ خەریکی چاالکیی تێرۆریستی 
دژی واڵتە یەکگرتووەکان و هاوپەیمانەکانی بووە، 
دوای  مانگ  حەوت  گرتەوە.  پەهلەوییان  جێگای 
کۆماری  بە  بوو  فەرمی  بە  ئێران  ڕووداوە  ئەو 
تاکتیکێک  وەک  تێرۆریزمی  ڕێبازی  و،  ئیسالمی 
و  سیاسییەکانی  ئامانجە  کردنی  دەستەبەر  بۆ 

ترساندنی دوژمنانی دەست پێ کرد. 
لە ٤ی نۆڤامبری ١٩٧٩ )١٣ی خەزەڵوەری ١٣٥٨( 
هێرشیان  ئێرانی  توندئاژۆی  خوێندکاری  تاقمێک 
لە  یەکگرتووەکان  واڵتە  باڵوێزخانەی  کردە سەر 
یەکگرتووەکان  واڵتە  شارۆمەندی  پەنجا  تــاران. 
لە  ــان  ــ داوای گــیــران. خــوێــنــدکــارەکــان  بارمتە  بــە 
کرد  کارتێر،  ئەمریکا،  ئەوکاتی  سەرۆک کۆماری 
ڕادەستی  کــردبــوو،  ڕای  لە واڵتــی خــۆی  کە  شا 
هەر  خومەینی  بکرێ.  دادگایی  تا  بکاتەوە  ئێران 
لە سەرجەم  دەوڵەت  کە  دابوو  فەرمانی  ئەوکات 
ئەو  کە  بکاتەوە،  پاک  الیەنگری شا  کاربەدەستی 

بڕیارە بووە هۆی ئیعدامی هەزاران کەس.
بوارد.  ڕادەست کردنەوەی شا  لە  کارتێر خۆی 
هۆی  بــوونــە  و  ــران  ڕاگــی ڕۆژ   ٤٤٤ بارمتەکان 
سەرکۆماریی  هەڵبژاردنی  لە  کارتێر  دۆڕانــدنــی 

ئێران  بــەاڵم  ڕەیگان.  ڕۆناڵد  بەرانبەر  لە   ١٩٨٠
بە  کردبوو.  پتەو  خۆی  تێرۆریستییەکەی  بناغە 
پشتیوانیی ئێران، تاقمی تێرۆریستیی حیزبوڵاڵ لە 
نێوان ١٩٨٢ تا ١٩٩٢  )١٣٦١- ١٣٧١(دا نزیکەی 
بارمتە  بە  لوبنان  لە  بیانیی  شــارۆمــەنــدی   ١٠٠
ئەمریکایی.  زۆر  ژمارەیەکی  نێویاندا  لە  گرتن، 
چەند  بارمتەگیراوەکان  بە  ئەمریکاییە  لە  هێندێک 
ساڵ زیندانی بوون لە کاتێکدا هی دیکە، لە نێویاندا 
لە  باکلی،  ویلیام  ئەی  ئای  بنکەی سی  بەرپرسی 

ژێر ئەشکەنجەدا کوژران.
و  شیعە  ئیسالمیی  حیزبێکی  کــە  حیزبوڵاڵ، 
گرووپێکی چەکدارە لە لوبنان، لە ١٩٨٣ )١٣٦٢ی 
لە  یەکگرتووەکانی  واڵتە  باڵوێزخانەی  هەتاویدا( 
 ٦٣ کوژرانی  هۆی  بووە  کە  تەقاندەوە  بەیرووت 
ئای  سی  ئەندامانی  “سەرجەم  نێویاندا  لە  کەس، 

ئەی لە خۆرهەاڵتی نێوەڕاست.”
ئێران هەروەها پشتگیریی لە تەقاندنەوەی بنکەی 
سەربازانی هێزی دەریایی واڵتە یەکگرتووەکان لە 
فڕۆکەخانەی نێونەتەوەیی بەیروت کرد کە بووە 
هۆی کوژرانی نزیکەی ٢٥٠ کەس لە هێزی مارینز و 
١٠٠ کەسی دیکەش بریندار بوون. ئێران بە هەمان 
شێوە لە پشت تەقاندنەوەی باڵوێزخانەکانی واڵتە 
حیزبوڵاڵوە  الیەن  لە  کووەیت  لە  یەکگرتووەکان 
بوو. هەروەها ئێران دەستی لە کوشتنی چەندین 
سیاسی  بەرهەڵستکاری  زۆر  نێویاندا  لە  کــەس، 
هەبووە. شاپور بەختیار، دوایین سەرۆک وەزیرانی 
ــەوەی  ــبــەری جــوواڵن ئــێــران پێش شـــۆڕش و ڕێ
بەرخۆدانی نەتەوەیی ئێران لە تاراوگە لە فەڕانسە 
بوو. لە گەڕەکێکی قەراخ شاری پاریس لە ١٩٩١ 

ئێران  مرۆڤکوژانی  دەست  بە  هەتاوی(  )١٣٧٠ی 
کوژرا. کاتێک یەکێک لە بکووژەکان دوای ٢٠ ساڵ 
ئازاد کرا، لە الیەن کاربەدەستانی ئێرانییەوە وەک 

قارەمانێک پێشوازیی لێکرا.
هەتاوی(  )١٣٥٨ی   ١٩٧٩ لە  هــەروەهــا  ئێران 
بەوالوە، پێوەندییەکی پڕ لە کەند و کۆسپی لەگەڵ 
ئەنستیتۆی  هەبووە.  ئەفغانستان  خۆی  دراوسێی 
ئێران  کە  ڕایگەیاندووە  نێوەڕاست  خۆرهەاڵتی 
ئەفغانستان  ــەتــی  دەوڵ لــە  پشتیوانیی  “هــاوکــات 
ئەوان  بتوانێ  کە  هیوایە  بەو  کــردووە  تالیبان  و 
ڕووداوە  سەر  بخاتە  کاریگەریی  و  دابــڕێ  لێک 
واڵتە  هێزەکانی  کشانەوەی  دوای  سیاسییەکان 
یەکگرتووەکان.” لە ئاکامدا، لە درێژەی هەوڵەکانی 
ئاستی  لە  یەکگرتووەکان  واڵتــە  الوازکــردنــی  بۆ 
دارایــی  یارمەتیت  و  چەکوچۆڵ  ئێران  جیهانیدا، 
گەیاندۆتە تالیبان تا لە ئەو گرووپە دژی هێزەکانی 
لە  یەکگرتووەکان  واڵتە  ڕێبەریی  بە  هاوپەیمان 

ئەفغانستان کەڵک وەرگرێ.
هاوپەیمانانی  نزیکترین  لە  یەکێک  ئیسڕائیل 
واڵتە یەکگرتووەکان، بە هەمان شێوە ئامانجێکی 
ئاسایی تێرۆریزمی ئاراستەکراو لە الیەن ئێرانەوە 
بووە.  ئێران بەردەوام هەوڵی بنکۆڵ کردنی پێگەی 
ئیسڕائیل لە خۆرهەاڵتی نێوەڕاست بە پشتگیریی 
ناوچە  لە  ئاشتی  بە  پێش  تا  داوە  توندوتیژی  لە 

بگرێ. 
 ١٩٧٩ چاو  لە  ئێران  تێرۆریستییەکانی  تاکتیکە 
هاتووە  بەسەردا  ئاڵوگۆڕیان  هەتاوی(  )١٣٥٧ی 
باڵوکردنەوەی  فیزیکی،  توندوتیژیی  لە  ئێستا  و 
هــەروەهــا  و  بۆمب  تــەقــانــدنــەوەی  و  چەکوچۆڵ 
بتوانێ حاشایان  کە  تێرۆر  مودێرنەکانی  شێوازە 

لێ بکا، تێپەڕ بووە.

نوێکردنەوەی تاکتیکەکانی تێرۆر
لەو سااڵنەی دواییدا، توانایی ئێران بۆ بەڕێوە 
دنیا  دەوری  لە  تــرس  نــانــەوەی  و  تێرۆر  بردنی 
هێرشی  تەنیا  و  بینیوە  بەخۆیەوە  ورســووڕانــی 
بەرچاو  ڕێژەیەکی  بەڵکوو  ناگرن،  لەخۆ  فیزیکی 

باڵوکردنەوە  کەمپەینی  تا  سایبەری  هێرشی  لە 
هەواڵی درۆ و دزینی زانیاریی دەگرنە خۆ.

لە چەند ساڵی ڕابردوودا، شارۆمەندانی ئێرانی 
لە  دەستیان  ــەن  دەک ئێران  دەوڵــەتــی  بۆ  کــار  کە 
دژی  سایبەری  هێرشی  ئاراستەکراوی  کەمپەینی 
لە  واڵتە یەکگرتووەکان و هاوپەیمانان دا هەبووە. 
٢٠١٦ )١٣٩٥ی هەتاوی(، حەوت ئێرانیی داواکراو، 
ئەمریکا  داراییەکانی  دامەزراوە  هەوڵی سابۆتاژی 
لە ڕێگای بەدەستەوە گرتنی کۆنتڕۆڵی بەنداوێکی 
سوپای  بۆ  کاریان  هاک کەرەکان  دا.  نیویۆرکیان 

پاسداران دەکرد.
ئەمریکا  دادوەری  وەزارەتــی  دواتــر،  دوو ساڵ 
ڕایگەیاند کە نۆ داواکراو، کە ئەوانیش کاریان بۆ 
سیستەمی  دەکــرد،  پاسداران  سوپای  و  دەوڵــەت 
کامپیوتێریی ٣٢٠ زانکۆ و ٢٢ واڵتیان هاک کردبوو 
و توێژینەوەی تایبەتیان دزی کە نرخی دەگەیشتە 

چەند میلیارد دۆاڵر.    
لە سێپتامبری ڕابردوودا، سێ هاک کەری دیکەی 
ئێرانی لەبەر دزینی زانیاریی تەکنەلۆژی پیشەسازیی 
فڕۆکە و ساتەالیتی واڵتە یەکگرتووەکان، دادگایی 
واڵتە  نێوخۆی  لە  کۆمپانیایان  زۆر  ئــەوان  کــران. 
بە  و  ئــامــانــج  کـــردە  دەرەوە  و  یــەکــگــرتــووەکــان 
سەرکەوتووییەوە دەستیان بە ڕایەڵەکان ڕاگەیشت 

و زانیاریی هەستیاریان دزین.
ــی تــاقــمــە ئــێــرانــیــیــەکــان لە  جــگــە لــــەوە، دەســت
لە نزیک سەردەمی  باڵوکردنەوەی زانیاریی هەڵە 
هەڵبژاردنی سەرۆک کۆماریی ٢٠٢٠ ئاشکرا بوو. 
وەها  هەر  یەکگرتووەکان  واڵتە  دارایی  وەزارەتی 
ئابلۆقەی نوێی خستوونە سەر سوپای پاسداران، 
رەســانــە  بــەیــان  ئەنستیتۆی  و  قـــودس  ســوپــای 
گوستەر، لەبەر ئەوە کە ڕاستەوخۆ، ناڕاستەوخۆ 
یان بە شێوەی دیکە لە دەستێوەردانی دەرەکی” لە 

هەڵبژاردنەکەدا دەستیان هەبووە.
پشتیوانیی  بە  سایبەریی  دزەکردنی  هەڕەشەی 
ــە  ــۆ واڵتـ ــە بـ ــی ــگــاری ــن ــال دەوڵـــــــەت، بــــــــەردەوام ئ
سەرانسەری  لە  هاوپەیمانانی  و  یەکگرتووەکان 

دنیا. 

بەڕێوەبەرایەتیی بایدن و ئێران
لە  ئێران  درێــژی  و  دوور  مێژووی  ســەرەڕای 
سەرۆک کۆمار  سایبەری،  و  فیزیکی  تێرۆریزمی 
بەڕێوەبەرایەتییەکەی  کــە  ڕایــگــەیــانــدووە  بــایــدن 
هەڵوێستێکی کراوەتر بەرەو دیپلۆماسی لەگەڵ ئەو 
نێویاندا ئەگەری هەڵگرتنی  لە  واڵتە دەگرێتە بەر، 
ڕێکەوتنی  بۆ  فەرمی  گــەڕانــەوەی  و  ئابلۆقەکان 

ئەتۆمی ئێران هەن.
سەرۆک کۆماری  بەڕێوەبەرایەتیی  بەپێچەوانە، 
ئەوپەڕی زەختی” دژی  “کەمپەینی  ترامپ  پێشوو 
ئێران دەست پێ کرد، لەنێویاندا بە پەسەندکردنی 
١٥٠٠ ئابلۆقە بۆ سەر ئەو واڵتە و لە ڕێککەوتنی 

ئەتۆمی ئێران هاتە دەر.
ئەندامانی نیگەرانی کۆماریخواز لە کۆنگرە هەر 
ئێستا ڕێکاری ئەوتۆیان گرتوونە بەر تا دڵنیا بن 
بەرانبەر  لە  نەتوانێ  بایدن  بەڕێوەبەرایەتیی  کە 

داواکانی ئێران خۆ بەدەستەوە بدا.
مانگی ڕابردوو، ئەندامی دیاری کۆمیتەی کارو 
کۆماریخواز  حیزبی  لە  کۆنگرە  دەرەوەی  بــاەی 
ئەندامی   ٢٠ لەگەڵ  مەککاڵ،  مایکڵ  تێکزاس،  لە 
٢٠٢١ی  یـــاســـای  کــۆمــیــتــەکــە،  کـــۆمـــاریـــخـــوازی 
ئابلۆقەکانی  ــی  ــردن ســووک ک ــە  ب ــەوە  ــداچــوون ــێ پ
یاساکە  پــێــشــنــیــاری  کـــرد.  پــێــشــکــەش  ئــێــرانــیــان 
هاگێرتی،  بــیــڵ  ســێــنــاتــۆر  دەستپێشخەریی  ــە  ب
کۆماریخواز لە ویالیەتی تێنێسی، پێشکەش کرد تا 
پەسەند بکرێ، کە ئەگەر پەسەند بکرێ دەسەاڵت 
دەداتە کۆنگرە تا هەوڵەکانی بەرێوەبەرایەتی بایدن 
بۆ هەڵگرتنی ئابلۆقە لەسەر ڕێژیمی ئێران پووچەڵ 

دەکاتەوە. 
جگە لەوە، وەزیری کاروباری دەرەوەی پێشوو، 
مایک پۆمێئۆ، حەوتووی ڕابردوو بووە هاودەنگی 
شەش نوێنەری کۆنگرە لە حیزبی کۆماریخواز بۆ 
یاسایەکی  زەخت،  ئەوپەڕی  یاسای  ئاشکراکردنی 
نوێ کە کەمپەینی ئەوپەڕی زەخت وەها قفڵ دەکا 
بتوانێ  دەبــێ  نامومکین  تەقریبەن  بایدن  بۆ  کە 

ئابلۆقەکانی سەر ئێران سووک بکا.

مێژووی دوورودرێژی تێرۆر و
 شەڕفرۆشیی ئێران

و: کەماڵ حەسەن پوور

سووروسات و پەیمانەکەی
سمایل سەمەدی
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سەرۆک  »کۆ-مار«ی باش
 هەمیشە مێهرەبانه

دەزانـــی،  خۆتی  نیشتمانی  بــە  تــۆش  و  ئێرانە  ــاوی  ن واڵتـــەی  ئــەم 
خەڵکەکەی لە نێو پەند و ئیدیۆماندا دەژین. پەند زۆرن، بەاڵم لێرەدا 
یک دوویەکیان لێ شی  دەکەینەوە. با ئەم پەندە لێک بدەینەوە کە دەڵێ: 
“منداڵ ئەگەر بژێت بە گووکردنیەوە دیارە”. ئەم پەندە بۆ ئەم سەردەمە 
گەورەترین  دواییدا  ڕۆژەی  چەند  لەم  چونکە  نییە،  لەبەرداڵن  زۆر 
کەشتیی جەنگی لە تاوی نیشتمان ئاگر کەوتە دەروونی و لە دەریادا 
نوقم بوو. هیشتا هەواڵی نوقم بوونی کەشتیی “خارک” بە تەواوی باڵو 
نەکرابۆوە، لەوالوە پااڵوگەی نەوتی “توندگوویان”یش لە نزیک شاری 
بۆسۆی  و  دەروونی  کڵپەی خستە  نیشتمان  لە خۆشەویستیی  تاران 
ئاسمانی تارانی داگرت. ئەم ڕووداوانەش لەگەڵ بانگەشەی بەربژێرانی 
بەربژێرانی  هاوکاتن.  پااڵوتەی سیزدەهەمین خولی سەرۆک کۆماریدا 
دەڵێن  هەموویان  سەرۆک کۆماری  هەڵبژاردنی  خولی  سێزدەهەمین 
نیشتمان  ڕزگارکردنی  بۆ  و  گــەنــدەاڵن دایــە  لەبەردەستی  دەســەاڵت 
لەدەست گەندەاڵن دەیانەوێ ببنە سەرۆک کۆمار. سێزدەهەمین خولی 

سەرۆک کۆ-ماریش ژمارەی ١٣ی خستووە سەر ئەم ڕووداوانە. 
لێرەدا وەک نێوبڕی بەرنامەی تەلەفیزیۆن و ڕادیۆ دەچمەوە سەر 
“ڕەیحانە،  نەمابێ:  لەبیر  تــەواوی  بە  دەقەکەیم  ڕەنگە  کە  گۆرانییەک 

ڕەیحانە ڕەیحانەی جوانم/ دەرگاکەم بۆ بکەرۆ ئەمشەو میوانم”.
بۆ  کــردم  لێ  وای  بــرد.  دیکەدا  بەالیەکی  منی  هۆشی  نێوبڕە  ئەم 
لێدانەوەی ئەم بەیتە شیعرەی گۆرانیی ڕەیحانە، الساییەکی ماموستا 
ئەوان  بکەمەوە.  کــوڕی  ماموستاکانی  و  مودەڕیس  عەبدولکەریمی 
چۆن دیوانی “نالی”یان شەرح کرد و لێکیان  دایەوە، منیش ئەوا ئەم 
تاکە شیعرە لێک بدمەوە. بەم جیاوازییە وە کاری ماموستایان کارێکی 

ئەدەبی بوو و ئەوەی منیش بێ ئەدەبی نەبێ، سیاسییە.
لە ال  بەیتی یەکەمی ئەم شیعرەدا، “ڕەیحانە” ناوی کچە و لە ال بەیتی 
دەکرێتەوە  درێــژ  مەجازی  شێوەی  بە  “شــەو”  وشــەی  دووهەمیشدا 
تێدەپەڕێ و ڕەنگە زۆر زیاتر  نیوەی ٢٤کاتژمێرە کە  لە  و کاتەکەی 
بخایەنێ. دەتوانین بڵێین نزیکەی چل ساڵ لەمەوبەر دەستی پێ کردووە 

و هەتا داهاتووی نادیار بەردەوام دەبێ. 
گووران  بە  دەستی  لەوکاتەوە  گۆرانییە  ئەم  لێکدانەوەی  بیرۆکەی 
سەرۆک- کۆماری  ڕەییسی  ئیبراهمی  سەید  کچی  ڕەیحانەی  کە  کرد 
دەرکــەوت.  ئیسالمی  کــۆ-مــاری  تەلەفیزیۆنی  لە  ئێران  لــەمــەودوای 
ڕەیحانە کە قەاڵفەتی لەباری لەژێر چارشێوە ڕەشەکەشی دا بە جوانی 
تەلەفیزیۆن  بەرنامەی  میوانی  باوکی  نوێنەرایەتیی  بە  دەنواند،  خۆی 
بوو. دیارە ئاغای ڕەییسی بە دوو هۆ بۆ ناساندنی خۆی بە بینەرانی 
ویستوویەتی  لەالیەک  نــاردووە.  ڕەیحانەی  موحتەڕم  گوێ لەمستی 
ڕیکالمی سەر  وەک  لەالیەکیش  و  دەگــرێ  ژنــان  لە  ڕێز  بدا  پیشانی 
سابوون و هەویری دەدان و سپیاو وێنەی کچی بۆ ئەم کارە بە باش 
بێ کوڕی  لەبەر  بنەڕەت ڕا  لە  ڕەنگە  تاریکین،  لە  ئێمە  لێرەدا  زانیوە. 
وای کردبێ. هیچ پێویستیش ناکا تۆی خوێنەری ئەم چەند دێڕە خۆت 
ڕەیحانە  چاوپێکەوتنی  بەرنامەی  ئەرشیڤی  لە  چاو  و  بدەی  ئەزیەت 
تەنیا  بەرنامەکەدا  لە  ببینی،  قەاڵفەتی  دەتهەوێ  ئەگەر  بکەی.  خانم 
الچاوێکی دیارە و بۆ ئەندامی لەشیشی ئەوە بۆم گێڕایەوە، هی ئەوە 
نییە بەم چارشێوە ڕەشە دایپۆشن. ئەلحەق ئەگەر کچی ئاخوند نەبوایە 

دەمگوت:
“الدە چارشێوی ڕەشت، با دەرکەوێ کوڵمی گەشت/ چون لە قەڕنی 

)بیست و یەکەما( زۆر عەیبە ئەو ڕوو گرتنە...”
 ئەگەر بشت هەوێ فەرمایشتەکانی لەبارەی باوکیەوە ببیستی، دەڵێن 
“قسە بیست و چوارە و یەکی بەکارە” قسەی بەکاری ڕەیحانە خانمیش 
ئەمە بوو: “ئاغای ڕەییسی مێهرەبانـه”. پیشکەشکار لێی پرسی الیەنی 
پیكشەشکارەکە  “مێهرەبانە”.  گوتی:  ڕەیحانە  ڕەییسی؟  ئاغای  باشی 

گوتی ئەدی بۆ الیەنی خراپی چی دەڵێی؟ دیسان گوتی: مێهرەبانە.
مێهرەبانە.  بــەردەوام  ڕەییسی  ئاغای  دەفەرموێ  ئەم خانمە ڕاست 
هەر بە مێهرەبانی لەدایک بووە. ئەو بەردەوام دڵسۆزە. سەرۆک کۆ_
بوو  هەمەدان  ئینقالبی  دادگای  حاکمی  لەوکاتەوە  ئێران،  نوێی  ماری 
و هەتا ئەو کاتەی لە دادگای تاران بوو بە دادئەستین و لە مەشهەد 
کرا بە بەرپرسی “ئاستانی قودسی ڕەزەوی” و ئێستاشی لەگەڵدا بێ 
کە کراوەتە سەرۆک -کۆمار هەر دڵسۆز و مێهرەبان بووە. ئەوکاتەی 
یەکێک لە دەمڕاستانی دەسەاڵتی دادوری بوو، هەوڵی دەدا بە دادی 
بوون  دەســەاڵت  دژی  ئەوانەی  ئەوکات  بگا.  ڕا  سیاسی  زیندانیانی 
چەرمەسەریی  و  کێشە  و  گێرە  لەکۆڵ  خێرا  بوو،  دڵسۆزیان  ئەوندە 
جەهەندەمی  و  بەهشت  دیــوی  ئاودیوی  و  دەکــردنــەوە  دنیایەی  ئەم 
دەسەاڵت،  لەگەڵ  هەم  و  بوو  میهرەبان  ئەوان  دەگەڵ  هەم  دەکــردن. 
بەم کارەی هەردوو الی دەحەساندنەوە. ئەوکاتەی بەسەر سەروەت و 
سامانی ئاستانی قودسی ڕەزەوی ڕادەگەیشت و داهاتی “ماڵی ئیمام 
ڕەزا”ی لەبەر دەست بوو، دیسان میهرەبانانە دەیخستە ئیختیار وەلیی 
بۆ حەماس و حیزبوڵاڵ و حوسیی  مێهرەبانانە  ئەویش  و  موسلیمین 

یەمەن و شوێنی تریشی بەڕێ دەکرد.
ئاغای ڕییسی چونکە خۆی ڕاستەوخۆ دەستی لە کاری دڵسۆزی و 
مێهرەبانی دا هەبووە، دانانی وەک سەرۆک  کۆ-مار لەالیەن وەلیی ئەمری 
موسلمینەوە کارێکی زۆر بەجێیە و تۆش زۆر بیری لێ مەکەوە. دیارە 
دەنگەکان دراون و تۆش لە ڕۆژی هەڵبژاردندا بۆ تەییدی ئەو هەموو 
دەنگەی ڕێبەر لەجیاتی هەموومان داویەتی، بچۆرە ڕیزی دەنگدان و 
دوای ئەوەی وێنەتیان بۆ باڵوکردنەوە لە تەلەفیزیۆندا گرت، دەتوانی 
بەتەنیشت سندووقی دەنگدان دا بەرەوماڵ بسووڕێیەوە. بێ ئەوەی بیر 
لە “کۆ-مار” و “کۆی ماران” بکەیەوە، هەتا دەگەیەوە لەبەر خۆتەوە 

گۆرانیی ڕەیحانە ڕەیحانە بڵێیەوە.

هەڵبژاردنەکان لە ئێران
 بایکۆت و دەرئەنجامەکانی!

جیهانی  تایبەتمەندییەکانی  لە  یەکێک  هەڵبژاردن 
مۆدێرن دا  جیهانی  لە  و  دێمۆکڕاسییه  و  مۆدێرن 
ــن لە  ــک  وەرگــرت ــە کــەڵ گــواســتــنــەوەی دەســــەاڵت ب
هەڵبژاردن و پەناهێنان بۆ ڕای گشتی سەر دەگرێ. 
ئۆتۆریتە،  واتــە  ڕەوا  دەسەاڵتی  باسەکانی  یەکەم 
و  هابز  لە  هەر  و  هابز  دەقەکانی  بۆ  دەگەڕێتەوە 
وەک  و  دەردەکـــــەوێ  کــۆمــەاڵیــەتــیــیــەوە  پەیمانی 
پێ  پشتی  دەســەاڵت  مەشروع بوونی  ســەرچــاوەی 
دەبەسترێ. لە درێژەدا دەقەکانی هابز ڕووبەڕووی 
جان  و  بـــۆوە  خــۆی  دوای  بیرمەندانی  ڕەخــنــەی 
لە  شارومەندییان  ڕۆڵــی  ڕوســۆ  ژاک  ژان  و  الک 
هەڵبژاردنی حاکم دا وەک ڕۆڵێکی ئەکتیڤ و زیندوو 
پەیمانی  نوێ کردنەوەی  مافی  و  باس  بەر  هێنایە 
کۆمەاڵیەتییان بۆ تاک و شارومەندان پاراست. ئەم 
پەرەگرتنی  کانسێپی  دەقەکانی  یەکەم  وەک  دەقانە 
وەک  مــرۆڤ  ناوەندی  هاتنە  و  دێموکراسی  بیری 
ــەاڵت لــە دوای  ســەرچــاوەی مــەشــروع بــوونــی دەسـ
دەسەاڵتی  پەراوێزخستنی  و  ڕێنسانس  شۆڕشی 
کلیسا، دادەندرێ. هەرچەند دوای تێپەربوونی چەند 
دێموکراسی  چەمکی  بەسەر  زۆر  گۆڕانێکی  سەدە 
سۆنگەی  لە  هــەروەهــا  و  فکری  سۆنگەی  لە  هــەم 
گرینگ ترین  وەک  بـــەاڵم  داهـــاتـــووه،  ــیــەوە  کــردەی
بکەین  بابەتە  بــەم  ئــامــاژە  دەکــرێ  بــەرچــاو  خاڵی 
سەرچاوەکانی  لە  هیچ کام  ــوێ دا  ن ســەدەی  لە  کە 
خوێنی،  خــودا،  )کلیسا،  دەســەاڵت  مەشروع بوونی 
کاریزما و ... ( کە لە سەدەکانی پێشتردا سەرچاوەی 
پێگەیان  و  جێگە  بــوون  دەســەاڵت  مەشروع بوونی 
لەنێو فکر و زەینی مرۆڤی سەردەم دا نەماوە و تاکە 
دەگەڕێتەوە  دەسەاڵت  مەشروع بوونی  سەرچاوەی 
بۆ خەڵک، ئەم بابەتە بۆتە هۆکار که حکوومەتەکان 
نوێنەری  وەک  خۆیان  جۆراوجۆر  شێوازگەلی  بە 

خەڵک پێناسە دەکەن.
مێژوویی  بواری  لە  گرینگ  واڵتێکی  وەک  ئێران 
ــەت، ژێــئــۆپــۆلــیــتــیــک، ســەرچــاوەکــانــی  ــی ــی و مــەدەن
و  ئــاو  ســەرچــاوەی  نەوتی،  ســەرچــاوەی  کانزایی، 
ــەڕووی  ڕووب قاجاردا  پاشاکانی  سەردەمی  لە   ....
ــۆوه، بـــەدوای  ــ ــی ب ــان ــەک ــەوت مــۆدێــرنــیــســم و دەرک
دەورانی عەباس میرزا لە شەڕی دژ به ڕووسەکان 
ڕووبــەڕووی  کــردەوە  بە  ئێران  و عووسمانییەکان 
مۆدێرنیتە دەبێتەوە و دواتر به کردنەوەی دارۆلفنون 
چەمکەکانی  ڕووبـــــەڕووی  فــکــریــیــەوە  بـــواری  لــە 
دەسەاڵتی  مەشروع بوونی  و  دەبنەوە  مۆدێرنیسم 
پاشایەتی تووشی خەوش و قەیران دەبێ و شۆڕشی 
مەشرووتە سەر هەڵ دەدا، بەاڵم ئێران لە سەرەتاوە 
لە دامەزراندنی دێمۆکڕاسی دا تووشی شکست دێ 
ڕەزا  دیکتاتۆریی  به  خــۆی  جێگای  مەشرووتە  و 
کردەوە  بە  ناوەند  ڕووناکبیرانی  و  دەدا  پەهلەوی 
دیکتاتۆرییە  ئەم  پشتیوانی  دەق  بەرهەم هێنانی  و 
دەکەن، بیست  و چوار ساڵ دوایە لە بەشێکی دیکەی 
دامەزراندن  بۆ  دەدرێ  حەول  دیسان  ئێران  واڵتی 
و جێگیربوونی دێموکراسی و مافەکانی سەرەتایی 
کوردستان  کۆماری  نــاوی  بە  کۆمارێک  و  مــرۆڤ 
دادەمەزرێ که لە ڕاستیدا ئەو ئامانجانەی شۆڕشی 
لەم  نەگەیشت  پێی  و  بــوو  بــەدوایــەوە  مەشرووتە 
ــەدا جـــێ دەگـــرێ بـــەاڵم دیــســان  ــی ــوردی دەوڵـــەتـــە ک
وەرسووڕانە  ئەم  دەڕوانێتە  ترسێک  وەک  ناوەند 
دیسان  دێنێ.  دەســەاڵتــە  بــەم  کۆتایی  و  ئەرێنییه 
هەل ومەرجی  بیستەم دا  دەیــەی  ساڵەکانی  کۆتا  لە 
جێگیربوونی دێموکراسی لە ناوەند دەڕەخسێ بەاڵم 
حەولەش  ئەم   ٣٢ ساڵی  گەالوێژی  ٢٨ی  کودێتای 
حەولی  کــۆتــا  ــاتـــەوە.  دەکـ بنبەست  بـــــەرەوڕووی 
ئێرانییەکان بۆ گەیشتن بە دێمۆکڕاسی لە شۆڕشی 
دەســەاڵتــی  بــە  دژ  شۆڕشێک  ــەوێ،  ــ دەردەکـ ٥٧دا 
دێمۆکڕاسی،  بــە  گەیشتن  بەهیوای  و  پاشایەتی 
ناوەند  دیسان هەڵەی جەریانەکان و ڕووناکبیرانی 
ئەم حەولەش بێ سوود دێڵێتەوە و دەسەاڵت لەالیەن 
و  دەکـــرێ  قــۆڕغ  ئایینییەوە  و  سوننەتی  بـــەرەی 
سیستمێکی دەسەاڵتداری ئیدیۆلۆژیک جێگیر دەبێ. 
ئەوەی جێگای ئاماژەیە مەسەلەی مەشروع بوون و 
کە  دەسەاڵتەیە  ئەم  بوونی  مەشروع  سەرچاوەی 
لە  ئەگەرچی  ئیسالمی،  کۆماری  نــاوە  خۆی  نــاوی 
یاسای بنەڕەتیی واڵتدا سەرچاوەی مەشروع بوونی 
ــەوە، بــەاڵم بە  ــدراوەت ــن دەســـەاڵت بــۆ خەڵک گــەڕێ
هێنانەگۆڕێی چەمکێک بە ناوی ویالیەتی موتڵەقەی 
مەشروع بوونی  ســەرچــاوەی  وەک  خەڵک  فەقیهـ، 
ــە پـــەراوێـــزەوە و ســەرچــاوەی  دەســـەاڵت دەکــەون

و  موتڵەقە  ویالیەتی  دەبێتە  دەسەاڵتێک  هەموو 
موتڵەقەش  ویالیەتی  مەشروع بوونی  سەرچاوەی 
لێرە  تــر  واتــایــەکــی  بــە  ئەڵاڵیه،  و  زەمـــان  ئیمامی 
لوویی  کــە  دەبــیــنــەوە  چەمکە  ــەم  ئ ــەڕووی  ــ ڕووبـ
ئاڵتووسێر ناوی ناوە سوژەی گەورە)سوژە اعظم(. 
ئایینییەکان  ئیدئۆلۆژییە  بە  سەبارەت  ئاڵتووسێر 
تاکێک  هەر  ئیدیۆلۆژیکەکان دا  دەسەاڵتە  لە  دەڵێ 
سوژەیەکە کە دەسەاڵتی ئایینی کردوویە بە سوژە 
دەســەاڵت سوژەیەکی  دەڵێ سەرچاوەی  دواتــر  و 
بە ناوی سوژەی گەورە کە ئەویش خۆی بە  ترە 
ناوی  کە  ــێ  دادەن گــەورەتــر  سوژەیەکی  نوێنەری 
بۆ هەر جۆرە  دەکا  پاکانە  بەم شێوەیە  خودایە و 
ئیدیۆلۆژیکی  و سەرکوتێک، حکوومەتی  ڕەفتارێک 
کۆماری ئیسالمیش سەرچاوەی بڕیاری خۆی دەقی 
ســەڕەڕای  بــەاڵم  دەناسێنێ.  شەریعەت  و  ئیسالم 
ئەو ئیدیعایه بۆ نیشاندانی مەشروع بوونی خۆی لە 
نێوخۆ و دەرەوە پرۆسەی هەڵبژاردن بەڕێوە دەبا، 
هەرچەند درووستتر وایه بڵێین پرۆژەی هەڵبژاردن! 
چۆن لە ئێران هەڵبژاردن وەک پرۆژەیەکی بەرنامە  
ئەم  ئامانجی  تەنیا  و  دەبــێ  جێبەجێ  بــۆداڕێــژراو 
و  دێمۆکڕاسی  بە  خۆهەاڵوەسینە  هەڵبژاردنانە 

بەالڕیدا بردنی ڕای گشتییە.
لە هەمبەر بابەتی هەڵبژاردن لە سیستمی کۆماری 
ئیسالمییەوە پێویستە ئاماژه بەوە بکرێ که ڕەوتی 
هەڵبژاردن لە ئێران دا دەبێ بە سێ دەورە دا دابەش 

بکرێ:
دەورەی یەکەم: ئەو دەورەیە حکومەتی کۆماری 
ئیسالمی پشتیوانەی خەڵکی هەیە جگە لە کوردەکان. 
لە یەکەم دەنگ دانەوە کە ڕێفراندۆمی پەسەندکردنی 
کۆماری ئیسالمی بوو، کوردستان و ڕووناکبیرانی 
کورد ئەو جۆرە هەڵبژاردنە بایکۆت دەکەن، بەاڵم 
لە  زۆر  بەشێکی  و  شیعەکان  ناوچە  نــاوەنــد،  لە 
ئیعتباری  هەڵبژاردن  ئیران،  دیکەی  نەتەوەکانی 
و  دەنگدان  سندووقی  سەر  دەچنە  خەڵک  و  هەیە 
مەشروع بوونی سیستمی کۆماری ئیسالمی پەسەند 
دەکەن، ئەم پرۆسەیە تا ساڵی ٨٨ درێژەی دەبێ و 
کۆماری ئیسالمی لە الیەن ڕای  گشتیی فارسەکان 

و شیعەکان مەشڕوع بوونی پەسەند دەکرێتەوە.
دەوری دوهەم: ئەم دەورە لە دوای ساڵی ٨٨ و 
بزووتنەوەی سەوز دەست پێ  دەکا، ئەم دەورەیە 
سیستمی  مەشروعیەتی  دووفاقە بوونی  دەورەی 
کۆماری ئیسالمییه، بەاڵم مەبەست لە دووفاقەبوون 

یا دوو لەت بوون چییه؟
کۆماری  لە  هەڵبژاردن  پرسی  دەورەیـــەدا  لــەم 
دەگەنە  خەڵک  دەبــێ،  قەیران  تووشی  ئیسالمی دا 
هەڵبژاردن  ناوی  بە  پرۆسەیەک  کە  ئاگاهییە  ئەو 
لە ئێران بوونی نییه و ئەمە پرۆژەیەکە کە پێشتر 
بەرنامەی بۆ داڕێژراوە و جەماوەر تەنیا ئامرازێکن 
کۆماری  دەسەاڵتی  مەشروع بوونی  نیشاندانی  بۆ 
ڕێفۆڕمخوازەکان  ــەدا  دەورەی لەو  بەاڵم  ئیسالمی، 
پێک هێنانی  بۆ  خەڵک  هیوای  ســەرچــاوەی  دەبنە 
کردنەوەی  کەمڕەنگ  و  دەســـەاڵت دا  لە  ئــاڵ وگــۆڕ 
یاسای  لە  گــۆڕان  و  موتڵەقە  ویالیەتی   دەسەاڵتی 
ــی دا. ئــەم دەورەیــــە تــا ســاڵــی ٩٧ درێــژە  ــەڕەت ــن ب
دەکێشێ و لووتکەی ئەو دەورەیە هەڵبژاردنەکانی 
دەرئەنجامەکەی  کە  سەرۆک کۆمارییه  ٩٦ی  ساڵی 
درێژبوونەوەی سەرۆک کۆماریی ڕووحانی  دەبێتە 

بۆ چوار ساڵی تر.
دوەری سێهەم: ئەو دەورەیە بە ناڕەزایەتییەکانی 
ــەم دەورەیـــە  بــەفــرانــبــاری ٩٧ دەســت   پــێ  دەکـــا. ئ
ــســالمــی واتـــە  ــی ــاری ئ ــ ــۆم ــ ــاڵـــی ک هــــــــەردووک بـ
تووشی  ــاژۆخــوازەکــان  ــن ب و  ڕێــفــۆڕمــخــوازەکــان 
خەڵک  هیوای  و  دەبنەوە  مەشڕووعیەت  قەیرانی 
بۆ هەر جۆرە ڕێفۆرمێک کۆتایی پێ  دێ، لووتکەی 
ناڕەزایەتییەکانی  مشڕوعییەتە  ئەو  چوونی  لەناو 
لەژێر  لە ١٥٠٠ کەس  زیاتر  کە  ٩٨ـه  خەزەڵوەری 
لە  گیانیان  ڕێفۆڕمخوازدا  حکومەتی  سەیتەرەی 
دەست دا. دەرئەنجامی ئەو قەیرانی مەشروع بوونە 
لە هەڵبژاردنەکانی ڕەشەمەی ٩٨دا خۆ نیشان  دەدا 
هەڵبژاردنی  لە  بەشداربوون  ڕێــژەی  کەمترین  و 
ویالیەتی  و  دەکــرێ  تۆمار  پارلەمان  نوێنەرەکانی 
موتڵەقە ناچار دەبێ دان بەو دۆڕانە گەورەیەدا بێنێ 

و پاکانەی بۆ بکا.
بەپێی ئەم دابەش کردنە هەڵبژاردنەکانی ١٤٠٠ی 
ــەڕووی  ڕووب شار  شوڕاکانی  و  سەرۆک کۆماری 
شارومەندی  کێشەی  دەبێتەوە،  گشتی  بایکۆتێکی 
ئێرانی وێڕای نەبوونی ئازادی و مافەکانی سەرەتایی 
و  سفرەکانیان  بــەتــاڵ بــوونــی  مــرۆڤــانــە،  ژیانێکی 
قەیرانی ئابووریشه کە تاوانباری سەرەکی پێکهاتنی 
ئەو دوخە دەسەاڵتی کۆماری ئیسالمییه بۆیه هەر 
ڕێــژەی  کـــردووە  پێشبینییان  ڕاپرسییەکان  وەک 
و  سەرۆک کۆماری  هەڵبژاردنەکانی  لە  بەشداری 

شۆڕاکان دا ژێر سی لەسەدی خەڵکی ئێرانێ دەبێ 
کۆماری  دەستی  چەکی  تەنیا  دەکــرێ  پێش بینی  و 
هێنانی  بەکار  بایکۆتە  بەو  پێشگرتن  بۆ  ئیسالمی 
وێژمانی  بەاڵم  بێت،  شار  شوڕاکانی  هەڵبژاردنی 
ئیرادەیەکی  لە  نیشان  ئــێــران دا  لەنێو  جــەمــاوەری 
ئەوەیکە  هەڵبژاردنەکان.  بایکۆت کردنی  بۆ  بەهێزە 
بەشداربوون یا نەبوونی خەڵک لەو هەڵبژاردنانە دا 
لێک  بەش  دوو  پێویستە  دەبێ  کاریگەرییەکیان  چ 

جیا کەینەوە:
ــا بــەشــداربــوون یــا نــەبــوونــی خــەڵــک لە  ســەرەت
هەڵبژاردنەکان دا چ کاریگەرییەکی لەسەر بارودۆخی 
ئەگەر  دەبــێ؟  خەڵک  ئابووریی  و  سیاسی  ژیانی 
ئاوڕێک لە فایلی دەنگیی جەوادی زەریف بدەینەوە 
کە لەو ماوەیەدا باڵو کرایەوە، ڕوون و ئاشکرایە 
تەنیا  ئێران دا  لە  وەزیرەکانی  و  کە سەرۆک کۆمار 
و  پاسداران  سپای  جینایەتەکانی  داپۆشینی  ڕۆڵی 
بەراوەردکردنی  بە  و  دەگێڕن  موتڵەقە  ویالیەتی 
کە  کەسێک  وەک  ڕوحانی  دەسەاڵتداری  دەورەی 
مەتڵوب و پەسەندی ڕای گشتی بوو لەگەڵ کەسێک 
ڕای گشتییەوە  ــەن  الی لە  کە  ئەحمەدی نژاد  وەک 
ــارودۆخ لە  ــ ــ ــد نــەکــرابــوو دەبــیــنــیــن کــە ب پــەســەن
سەردەمی  لە  خراپتر  زۆر  ڕووحانی دا  سەردەمی 
کە  ئەوەیە  سەرنج  جێگای  خاڵی  ئەحمەدی نژادە. 
کە  ناوە  بــەوەدا  دانیان  هــەردووک سەرۆک کۆمار 
بڕیار  ئەوانەوە  ئیرادەی  لە سەرەوەی  دەسەاڵتێک 
بەشداربوون  کەواتە  دەدا.  شتێک  هەموو  لەسەر 
سیستمی  لە  ئاڵوگۆڕێک  هیچ  خەڵک  نەبوونی  یا 
ئیسالمی دا  کــۆمــاری  حــکــومــەتــی  ــی  ــدارە کــردن ــی ئ

پێک ناهێنێت.
دووهەم ڕووبەڕووی ئەو پرسیارە دەبینەوە کە 
بەشداربوون یا نەبوونی خەڵک لە هەڵبژاردنەکان دا 
ــان لـــەســـەر ســیــاســەتــەکــانــی  ــی ــەک ــی ــەری ــگ ــاری چ ک
لەگەڵ  دەرەوە  واڵتانی  پێوەندیی  و  نێونەتەوەیی 

کۆماری ئیسالمی دەبێ؟
ئەوە کە لەو چەند ساڵە دا ڕووی داوە ئەوە بووه 
کە کۆماری ئیسالمی ڕێژەی زۆری بەشداربووانی 
دێنێ  بەکار  فشار  کارتێکی  وەک  هەڵبژاردنەکان 
ــۆ بــەرەوپــێــشــبــردنــی ســیــاســەتــەکــانــی خـــۆی لە  ب
هەرجۆرە  شێوەیە  بەم  و  نێونەتەوەیی دا  ئاستی 
مافی  پێشێل کردنی  و  نێوخۆیی  ناڕەزایەتییەکی 
ــەوە و دەســەاڵتــی خــۆی وەک  ــات ــرۆڤ ڕەد دەک م
ئیرادەی گشتی پێناسە دەکا، بەاڵم بەشدار نەبوون 
گرینگە  پرسیارێکی  ئەوە  دەبێت؟  لێکەوتەیەکی  چ 
بگوترێ  دەکــرێ  نییه،  تەکڕەهەندی  واڵمەکەی  کە 
کە بایکۆت کردنی دەبێتە هۆی کەمڕەنگ بوونەوەی 
دەرەوەی  لــە  ئیسالمی  کــۆمــاری  مەشروعیەتی 
واڵت، بەاڵم دیسان ڕووبەڕووی پرسیار دەبینەوە 
تــا چ ئاستێکە؟ ڕۆڵــی  بــوونــە  ــەم کــەمــڕەنــگ  ئ کــە 
پرسەدا  لەم  ئیسالمی  کۆماری  ئۆپۆزیسیۆنەکانی 
گشتییه  گوفتمانی  بایکۆت  گوفتمانی  ئەگەر  چییه؟ 
ئەگەر  دەکــەن  لێ  پشتیوانی  ئۆپۆزیسۆنەکان  و 
بە  ــی خــۆیــان  گــرت و خەڵک ڕۆڵ بایکۆت ســەری 
باشی گێڕا پرسیار ئەوەیە کە ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانی 
کۆڕوکۆبوونەوەکانی  لە  بەنرخە  کارتە  ئەم  چۆن 
بایکۆتی  دوای  بــە  دێــنــن؟  بــەکــار  نــێــونــەتــەوەیــی دا 
ــەو جــــۆرەی کە  ــی ٩٨ ئـ ــی ســاڵ ــان ــەک ــژاردن ــب هــەڵ
هیچ  ئۆپۆزیسیۆن  هەبوو  چــاوەڕوانــیــیــان  خەڵک 
و  نەبوو  هەڵبژاردنەکان  دوای  بۆ  بەرنامەیەکیان 
کارتی بایکۆتی بەرباڵوی خەڵکیان بە شێوەی گونجاو 
ئوپوزیسیۆن  بەشەدا  لەم  پێویستە  نەهێنا.  بەکار 
چ  بایکۆت کردنە  ئــەو  کە  خەڵک  بە  بــدەن  دڵنیایی 
نێونەتەوەییەکان  پێوەندییە  لە  دەبێ  کاریگەرییەکی 
کۆماری  گوشار خستنەسەر  هۆی  دەبێتە  و چۆن 
ئیسالمی؟ هەروەها پرۆژەی تایبەتیان هەبێ کە لە 
ڕێفراندۆمێکی  وەک  بایکۆتە  ئەو  جیهانی دا  ئاستی 
نا  دەنگی  کە  هەبێ  پــرۆژەیــان  بناسێنن،  نافەرمی 
دوای  دەنــگ دانــەکــان  سندووقی  بە  خەڵک  گوتنی 
بــەردەوام ئەو نا گوتنە  مانگێک لە یاد نەچنەوە و 
نامەکانی  و  بەیاننامەکان  گوفتمان،  تەحلیل،  لە 
هەروەها  هەبێ،  ڕەنگدانەوەی  ئوپۆزیسیونەکان دا 
بگوازنەوە  نا گوتنە  ئەم  ئوپۆزیسیۆن  کە  پێویستە 
بۆ ڕای گشتی جیهانی، بۆ ڕاگەیاندنە جیهانییەکان و 
تەواوی حەولی خۆیان لە هەمبەر بەکارهێنانی ئەو 
نافەرمانیی مەدەنییە بخەنە گەڕ و بیکەن به چەکێکی 
ئەگەر  ئیسالمی.  لەدژی سیستمی کۆماری  خەبات 
مەیدان  لە  شێوەیە  بــەو  بتوانن  ئۆپۆزیسۆنەکان 
دابن کاریگەریی ئەو بایکۆتە لەسەر سیاسەتەکانی 
ئاستێکی  لە  دەتوانێ  ئیسالمی  کۆماری  دەرەوەی 
ــاوەڕوان بین کــە خەڵک  ــێ چــ ــا دەب بـــااڵدا بــێ، دەن
هەم لە بایکۆت نائومید بن و هەم لە ئۆپۆزیسۆنی 

دژبەری کۆماری ئیسالمی!

ئاسۆ عەزیزی
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»سروە«ی هێمن، قوتابخانەیەک بە پانتایی کوردستان
)بەشی دووهه م و كۆتایی: له  شاخه وه  به ره و شار(

ناسر باباخانی

ـــامـــاژە  ــدا ئ ـ ــاڵ ـــد خـ ــە چـــەن ـ دەمــــــەوێ ل
چۆن  و  کــرد  چیی  هێمن  کە  بکەم  ــەوە  ب
کرد  ــوردی  کـ ــاری  ــۆڤ گ بێ ناسنامەترین 
ـــی  ـــاری ڕۆژهـــەاڵت ــن گـــۆڤ ــری ــراوت ــاس ــە ن ب
دەزانین  باش  بۆخۆمان  کوردستان. چون 
ـــەدا  ـــەم واڵت ـــەک ل ـــامـــەی ــوو ڕۆژن ــەم ــە ه ل
بەشێکی ناسنامەیی هەیە کە تێیدا مودیر 
و  سەرنووسەر  و  بەرپرس  و  مەسئوول 
ناونیشانی باڵڤۆكه كه   شوڕای نووسەران، 
ــروە هیچ  ــن، كه چی س ــرێ دەک ــاری  دی و... 
ــەو گۆڤارە  ــەاڵم ئ ــوو. ب ــەب ــەی ن ــەوان ــام ل ك
ــک لە  ــێ ــەک ـــە ی ـــوو ب ــە، ب ــەی ــام ــن ــاس ـــێ ن ب
کەرەستەکانی ناسنامەی نەتەوه یی کورد 

لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان. 

لە  ــا  ــەرەت س هێمن  ــرد؟  ک چیی  هێمن 
ساز  نەتەوەیی  بەرەیەکی  هــات  ــروەدا  س
لەگەڵی  کە  کەسانه ی  ئەو  وتەی  بە  کرد. 
ڕا  ــێ  ــە ورم ل بـــوون، هەڵده ستن  ــار  ــاوک ه
سەفەرێک دەکەن، لە باکووری ڕۆژهەاڵتی 
کوردستانەوە بەرەو موكریان و مەهاباد و 
بۆكان و دواتر ئەردەاڵن و سنە و کرماشان. 
لەوێ چاوپێکەوتن لەگەڵ كێ دەکا؟ لەگەڵ 
سیاسییەوە،  باری  لە  کە  کەسانه ی  ئەو 
ئەگەر  هەبوو.  نەتەوەییان  پاشخانێکی 
واته   “تحلیل محتوایی”  بە شێوەیەکی  تۆ 
چوار  ــه و  ئ سەیری  نێوەرۆکی  ــه ی  شــرۆڤ
ژماره یه  و ئه و ناوانه  بكه ی كه  له  سروەدا 
ده نووسن بۆت ده رده كه وێ كه  هێمن هه ر 
له سه ر به ڵێنی خۆی وه فاداری نیشتمانه !

مامۆستا  ــه :  ــك ب ــه   ــاوان ن ـــه م  ئ ــری  ــه ی س
هاشمی  تاهیر  سەید  مامۆستا  و  ــەژار  ه
مامۆستا  شەهید  ژێکاف،  ئەندامانی  لە 
مەال محەممەد ڕەبیعی، مامۆستا حەقیقی، 
مامۆستا  ــی،  ــۆاڵن ــڵ گ ــری  ــه ت ع ــا  ــامــۆســت م
مامۆستا  قازی،  ئەحمەد  مامۆستا  هێدی، 
کامیل  مامۆستا  قەرەنیزادە،  ڕەشید  مەال 
ئیمامی و لە جیلی دوای ئەوان یەکی وەک 
مامۆستا  حەسەنیانی،  عەلی  مامۆستا 

جەاللی مەله کشا و...  
ــەری  ــووسـ ـ ــب و ن ــەدیـ ـ ــە ئ ــم ــێ ـــــارە ئ دی
نیشتەجێ  ــاران  ت لە  هەبووە،  دیکەشمان 
ــوون،  ب نیشتەجێ  کــرمــاشــان  ــە  ل ــوون،  بـ
لەگەڵ ڕادیۆ تەلویزیۆنی کرماشان کاریان 
ــەو  ئ الی  ــە  ــت دەچــێ هێمن  ــەاڵم  ـ ب دەکــــرد، 
زۆر  شێوازێکی  بە  بۆخۆیان  کە  کەسانە 
جیددی کەڵکەڵەی سەرەکییان مەسەلەی 
دێنێ  بۆیه   ناسیۆنالیزمە.  و  نەتەوایەتی 
لە  کەسانە  ــەو  ئ کــردەیــی  شێوەیەکی  بە 
ئه و  وه ك  کە  دەکاتەوە  کۆ  خۆی  دەوری 
مەجالی  تەمەن  ئەگەر  ڕەنگە  ـــن،  ده ڕوان
دابا بازنەی ئەو کەسایەتییە نەتەوه ییانه  

یەکجار بەرباڵوتر بوایە. 

پێ  ئاماژەی  دەبێ  کە  دووهەم  خاڵی 
بکەم به زاندنی سنووری جوغرافیاییه . 
بە چ مانا؟ به  الی هێمن زمان بوونەوەرێکی 
زیندوویه ، زمانی كوردی الی هێمن وه ك 
ڕوحی نه ته وه یه كی سه رگه ردانه . بۆیه  پێی 
وابوو زمان ده بێ ببێته  هۆكاری سه ره كی 
قالبی  له   ئه و  كه   نه ته وه یی  یه كگرتوویی 
زمانی یه كگرتووی ئه ده بیدا باسی لێ ده كا. 
بۆیه  ئه م حه وله  له  باشووری ڕۆژهه اڵته وه  
تا باكووری ڕۆژهه اڵتی كوردستان خۆی 
ــه شــداری نــووســه رانــی ئه م  ــا به  ب ده رده خـ
جوغرافیایه . ته نانه ت كاتێ دێنێ شیعری 
خۆراسان  ــوردی  ك زه نگڵی  جه عفه رقوڵی 
چاپ ده كا له  ڕاستیدا عه وداڵی ئه وه یه  كه  
ڕوحی نه ته وه  واته  زمان بخاته  به ر له شی 
ئێرانه   شوێنێكی  ــه ر  ه ــه   ل ــورده ی  كـ ــه و  ئ

ته نانه ت له  خۆراسان. 

خاڵی سێهه م دێنێ هه ر له  سه ره تاوه  
کەلک  ــان  ــوەزارەکـ ــێـ شـ ــوو  ــەم ه ــە  ل
به   ته نانه ت  لەنێو ســروەدا.  ــرێ  وەردەگ
باڵو كردنه وه ی تاقه  شیعرێك. یانی تۆ لە 

سروەی ژمارە یەک و دوو و سێ و چوار 
هه موو شێوەزارەکانی سۆرانی، کرمانجی، 
ــی. ئیدی  ــن ــی ــوڕی ده ب ــه ــەڵ هـــەورامـــی و ک
مرۆڤی سیاسی، مرۆڤێکی کە ستراتیژیی 
زمانی  دێنێ  چۆناوچۆن  نەبێ،  سیاسی 
كوردی دەکاتە ئەو ئامرازە بۆ سازكردنی 
زمانێكی  سازكردنی  دواجــار  و  په یوه ندی 
ــی  ــێ ــه ڕاوك ــەواوی دڵ ــ ـ ــه  ت ــۆی ــوو؛ ب ــرت ــگ ــه ك ی
ــوو  وەک زمانیش  ــە.  ــان زم هێمن  ســەرەکــی 

سیاسیترین توخمی پێناسەی نەتەوه یی.
دێنێتەوە  بەڵگەکانی  ــر  دوات هه رچه ند 
ــێـــوەزاری  ــە شـ ــم ــێ ــی ئ ــۆچ ــێ کـــە ب ــ و دەڵ
کە  ئەوەی  بۆ  هەڵبژاردووە  موکریانیمان 
ئیستدالالتی  بنووسرێ.  پێی  “ســـروە”ی 
فاڵنه   سەردەمێکدا  لە  كه   دێنێتەوه   خۆی 
شێوەزار به  فاڵنه  هۆكار زاڵتر بووە. بەاڵم 
ــوەزاره ی کە ئێمە  ــەم شــێ ــێ: ئ ــار دەڵ دواج
هۆکارەکه ی  هەڵبژاردووە  “سروە”مان  بۆ 
پێ  زۆرتری  کە  ئەوەی  دەگەڕێتەوه  سه ر 
ــەوە  ــاری وش ــەب ــا ل ــه روه ه نــووســراوه  و ه

دەوڵەمەندتره .
ــە،  ــی ــی ــژی ســەرەک ــی ــرات ــت ــەوە س ــ ــی ئ ــان ی
ــەوە  ئ ــارە  ـ دی سیاسییه .  ستراتیژییه كی 
ئه م  بۆ  منه   شرۆڤه ی  منه ،  خوێندنه وه ی 
ده قه ، كه  ڕەنگە تەنانەت هێمنیش بۆخۆی 
ــه ی  ــارەک ک ــەســەر  ل منی  تەعبیره ی  ــەو  ئ
ئه مه  شرۆڤه ییه كی  بەاڵم  نەبووبێ،  خۆی 
بۆ منێکی  هێرمێنۆتیكییه  و دەرئەنجامی 
هەبێ،  لەسەری  لێکدانەوەم  ــەوێ  دەم کە 

بەم شێوەیەیە.

چوناوچۆن  ئه وه یه   ــواره م  چ خاڵی 
توانیوێتی ئەم په یوەندییە لە سروەدا 
لەگەڵ خەڵک ساز بکا. ئه گه رچی هەره  
شێعرە سەرکەوتووه کانی هێمن بەرهەمی 
هێمن  ــەاڵم  ب تۆخن  زۆر  نائومیدییەکی 
له   پڕ  دۆخێکی  لە  “ســروە”  دەرکردنی  به  
ناهومێدیدا، هیوا و ئومێدی خستە نێو دڵی 
ئەو کەسانه ی کە بە جۆرێک لە جۆرەکان 
دڵەڕاوکێی زمانی کوردی و ناسیۆنالیزمی 

کوردییان هەبوو. 
لێ هاتبوو،  ئەو تروسکەی هیوایە وای 
بوونی  “ســـروە”  ماڵێکدا  ــەمــوو  ه ــە  ل ــە  ک
هەبێ. یانی “سروە” کە چاپ دەبوو، خەڵک 
پێشوازیان لێ دەکرد. لەگەڵ ئەوەدا کە بۆ 
خەڵک یەکجار سەرسوڕهێنەر بوو، بەاڵم 
وردەوردە ئەو تابۆیە شکا. زمانی كوردی 
به  ڕاشكاوی ببوو به  میوانی مااڵن! “سروە” 
ماڵە  ــەو  ئ ـــڕاوی  ـــەب دان بەشێکی  ــە  ب ــوو  ب
کوردانه ی کە بەرهەرحاڵ وەکوو مەبەست 

ــەوەی کە  ئ بۆ  بــوون  لە مێشکی هێمن دا 
کە  بزووتنەوەیه ی  بەو  بکا  په یوه ستیان 
بۆخۆی ڕێکی خستبوو. بۆ وێنه  بۆ ئەو 

کارە هات چیی کرد؟
ئەدەبیاتی  کەلالکانی  شێعری  ــات  ه
کوردی وەک شاعیرانی کالسیکی هەموو 
پارچەکانی له  “سروه “دا باڵو كرده وه ، یانی 
دیکەش.  پارچەکانی  بۆ  کرد  پەلهاوێژیی 
سالم،  مەولەوی،  قادر،  حاجی  نالی،  وه ك 
مستەفا بەگی کوردی، مەالی جەزیری و... 
یانی گەنجێکی ئەو سەردەم، ئیتر دەزانێ 
کە لە باشوور و لە باکوور زمانی کوردی 
وه ك ڕۆژهه اڵت شێعری پێ دەهۆنرێتەوە 
و ئەوە بەشێکە لە ئەدەبی کوردی، به اڵم 
هۆی  ــە  ــه ت ــوون ب سیاسییەکان،  ــارە  ــۆک ه
بە  ئەوە  و  یەکتر  لە  نەتەوە  ئەم  دابڕانی 
باوەڕی من یەکێک لەو بوێرییانەی هێمن 
نیام دەسەاڵتی سیاسی لەگەڵ  بووه  کە دڵ
هەبووە؛  گرفتی  و  کێشە  مەسەلەیە  ئەو 
تێپەڕیوە  لێی  هــەروا  نەشیبووبێ  ئەگەر 
کتێبی  هێمن  تەنانەت  نەزانیوە.  پێی  و 
دەکا،  چاپ  دیکە  پارچه كانی  شاعیرانی 
مەحوی  دیوانی  دەکــا،  چاپ  نالی  دیوانی 
شاعیرانی  کتێبی  مەبەستم  ــا،  دەک چــاپ 
دیوانی  هــەروەهــا  و  ــاكــووره   ب و  باشوور 

وەفایی و شاری وێران و... 

زارەکییە،  ئەدەبی  پێنجه م  خاڵی 
هێمن  ــۆ  ب ــی  ــ زارەک ــی  ــەدەب ئ فۆلكلۆره . 
هەیە،  تایبەتیی  زۆر  زۆر  پێگەیەکی 
به   ــی  ــ زاره ك ــی  ــه ده ب ئ ــه ری خه ستی  ــب ســێ
ــان  ی ــاره .  ــ دی هێمندا  ــعــره كــانــی  شــی ســـه ر 
ده بێته   موزەففەرییه “  “توحفه ی  كتێبی 
ــی  زاره ك ــی  ــه ده ب ئ گرینگی  ڕێفرێنسێكی 
لێکۆڵینەوە  کـــاری  ــە  ک کەسانە  ــه و  ئ ــۆ  ب
لە  ــەر  ه بۆیە  دەکـــه ن.  فۆلكلۆر  ــەســەر  ل
ــی  زارەک ئەدەبی  دەبینین  ژمــارەڕا  یەکەم 
وه ك بەیت و حەیران، بەشێکی سەرەکیی 
ــــه ی  زۆرب وه ك  ــن  ــم ــێ ه ــون  ــ چ ــاره .  ــ ــۆڤ ــ گ
كــوردی  زمانی  پسپۆڕانی  و  زمانناسان 
و  خاوێن بوون  و  پاقژبوون  كه   وایه   ڕای 
ئەو  و  موكریان  له   زمان  بوونی  خۆماڵی 
پتانسییه لە بەهێزەی کە هەیەتی، بەشێکی 
پشت ئه ستوور  سەر  دەگەڕێتەوە  زۆری 
زارەکییەوه   ئەدەبی  به   زمانه   ئه م  بوونی 
و  به ند  و  و  ــران  ــەی ح و  بەیت  قالبی  ــە  ل
دێنێ  تەنانەت  بۆیە  شتانەدا.  جۆرە  ئەم 
مێشکم  ئەگەر  نەچووبم،  هەڵە  بە  ئەگەر 
یارمەتی بدا، لە ژمارە یەكدا سەرەخۆشی 
له  گه لی كورد ده كا به  بۆنه ی كۆچی دوایی 

ناسراو،  بێژی  به یت  بەیتان”  “حــەمــەدی 
ئه مه  واته  بایخدان به  ئه ده بی زاره كی! 

ــرۆكــی  ـــرا چــی ــه وه ی كـــوت ــ ـ ــره  ئ ــێ ــا ئ ــه ت ه
مرۆڤێكی سیاسییه ، هێمن وه ك مرۆڤێكی 
ــی  ــان ــه گــه ڵ زم ــه وت ل ــوك ــس ــه ڵ ــاســی ه ســی
كوردی ده كا و “سروه” ش بۆته  كه ره سه ی 
سه ره كی ئه م شۆڕشه  و ڕۆژ له گه ڵ ڕۆژ 
شۆڕشه   به م  په یوه ست  زۆرتر  خه ڵكێكی 
ده بن! کام سیاسیی کورد توانیویەتی وەک 
هەبێ  شوێندانەری  شێوەیە  ــەو  ب هێمن 
جیلی  چوار  سێ  پەروه ردەکردنی  لەسەر 
لە  بەجۆرێک  هەموویان  کە  خۆی،  دوای 
جۆرەکان ڕاستەوخۆ یان ناڕاستەوخۆ، له م 

قوتابخانەیەدا پەروه ردە بوون.

پێ  ئاماژەی  دەبێ  کە  خاڵی شه شه م 
له   وەرگرتن  کەلک  لە  بریتییە  بکەم، 
ژینگه ی  النیکەمییەکانی  پتانسییه لە 
شێوازەکانی  ــی  ــزان ده ی هێمن  سیاسی. 
ــك  ــی ــت ــراك ــه  پ ـ ــات جـــــۆراوجـــــۆرن. ب ـ ــەب خـ
ته جره به   ــاری  شـ و  شــاخ  ــەواژەی  ـ ــت دەسـ
ــار و  ــاتــی ش ــی خــەب ــدان ــرێ ــاره  “گ ـ كـــرد، دی
سەرەتای  سەردەمی  دەگەڕێتەوە  شــاخ”  
مامۆستا  شه هید  ــەن  الی ــە  ل ــە  ک شــۆڕش 
یه كه م  بۆ  شاریکەندییەوە  کەریمی  مەال 
ــه  هێمن ژینگەی  ــرێ. وات ــار ده ك جار ده ك
ئه و  ــاســی.  دەن ــاش  ب سیاسی خــۆی زۆر 
چ  سیاسییەدا  ژینگە  ــەم  ل ــە  ک ــی  ــزان دەی
کەلێنێک لەنێوان شاخ بە تەعبیری ئەمڕۆ، 
هات  ئەو  بۆیە  هەیە.  بوونی  شار  لەگەڵ 
لە  کــە  النیکەمییانەی  پتانسییەلە  ــەو  ل
لێ  كه لكی  ئه وپه ڕی  نابوو،  ئیختیاریان 
ژماره دا  له  چوار  بناخه یه ی  ئه م  وه رگــرت. 
وه ك قۆناغی یه كه می “سروه “ دایمه زراند 
ــازی  ــب ــه  ڕێچكه  و ڕێ ب ــوو  ب ــار  ــ ــه  دواج ك

“سروه” .
سیاسی،  ــی  ــەاڵت دەس بێگومان  ـــاره   دی
بۆ  بۆ ورمێ  هێمن  هێنانی  لە  مەبەستی 
ئەوەی سروە و ئینتشاراتی سەالحەددینی 
شک  هیچ  ــێ  ب بسپێرێ،  ــێ  پ ئەییووبی 
ده وری  ــه وه ی  ــ ــردن ــ ــاڵ ك ــ ك ــک  ــێ ــان ــوم گ و 
بە  یا  بــوو،  کــورد  نه ته وه یی  بزووتنەوەی 
جۆرێک لێدان له م بزووتنه وه یه  و له  هه مان 
كاتیشدا نیشاندانی “هێمن” وەک سیمبول 
شکستخواردوو،  حیزبییه كی  هێمای  و 
و  تــۆراوه   نەتەوەیی  ــەوەی  ــن بــزووت لە  كه  
هاتۆتەوە نێو باوه شی کۆماری ئیسالمی! 
بۆ  پێداوە  گۆڤارێکی  ئیسالمیش  کۆماری 
تێدا  ــەوەی کە شێعر و ئەدەبی کــوردی  ئ
باڵو بکاتەوە. بەاڵم هێمن ئه م هه ڕه شه یه ی 
ئەو  بەپێچەوانە،  ــه ت و ڕێک  ده رف به   كرد 
ــەروه ردە کرد كه  بوو بە مار و  جیلێكی پ
چووە نێو ده لینگی کۆماری ئیسالمییەوە. 
ئاوا داخراودا کە  لە کەشوهەوایەکی  بۆیە 
هێزی  ــوان  ــێ ن ــە  ل هەیە  ــورس  ق شەڕێكی 
دێنێ  ئیسالمی،  ــاری  ــۆم ک و  پێشمەرگە 
زه ق  ئێران  بنەڕەتیی  یاسای   ١٥ ئەسڵی 
یەکگرتووی  ــی  ــان زم ــە  ل ــاس  ب ــه وه ،  ده كــات
نەتەوە  فرە  واڵتێکی  باسی  دەکا،  ئەدەبی 
دەکا، باس لە جیاوازیی زمانەکان دەکا و... 

ئه مه  قۆستنه وه ی هه له كان بوو!
شێعرەکانی  ــە  ل ــە  جــگ ــەر  ــەگ ئ هێمن 
شتێکی تری جیای هەبێ لەچاو شاعیرانی 
ــە زۆر جـــاران بە  ــۆی، ک ــی خـ ــەرخ ــاوچ ه
وەک  دەکرێن  ناودێر  زێڕین  وەچەیەکی 
گڵۆاڵنی،  عەتری  حەقیقی،  هێدی،  ــەژار،  ه
با  تاقمه ی  ئەو  و...  خاڵه مین  شا،  كامیل 
بوون،  کوردستان  کۆماری  ده نگی  بڵێین 
کە وەچەیەکی زێڕینی ئەدەبی به رگریشن 
ئاڕمانخواز  وەچەیەکی  کاتدا،  هەمان  لە 
الیەن  لە  کاتێک  بۆیە  ڕۆمانتیکیشن.  و 
پێشەوا قازی محەممەدەوە، وەک “شاعیری 
میللی” ناودێر دەکرێ و ئەو نازناوه ی پێ 
دەبه خشرێ لە تەمەنی گەنجیدا، لە دوای 
ــی سیاسی،  ــان ژی ــڕۆســەی  پ کــامــڵ بــوونــی 
هێمن لە الیەن شەهید دوکتور قاسملووە، 

وەک “شاعیری گەل” دەناسرێ. 
یانی مەبەستم ئەوەیە بڵێم لە الیەن دوو 
سەرکردە، دوو ڕێبەری سیاسیی کوردەوە 
“شاعیری  دەبه خشرێ،  پێ  نازناوی  دوو 
میللی و شاعیری گەل” کە هەرکام لەوانە 
ــی هێمنه  كه   ــردن ک ـــەرکـــدار  ئ ــۆرێ  ــه  جـ ب
بازنەی  لە  تەنیا  کە  شاعیرێ  قاڵبی  لە 
و  دەرێ  بێتە  هەیە،  چاالکیی  نووسیندا 
نەتەوەیی  بزووتنەوەی  ڕەگەڵ  ڕاستەوخۆ 
بکەوێ. بەتایبەتی بە دەرکردنی گۆڤارێکی 
په یوەندییە  ــەو  ئ ــی  ــوان ت “ســــروە”،  وەک 
ڕاستەوخۆیە لەگەڵ خەڵکەکه ی خۆی ساز 
بکا، كه  ئه مه  هه مان ده وری شوێندانه ری 
باسم  پێشتر  كه   ئۆڕگانیكه   ڕووناكبیری 

كرد.
لە  هێمن  مامۆستا  ــردن  ک ــەرزم  ع وەک 
سه رده می ژێکاف ئەندامێکی هەڵسوور و 
کوردستان  کۆماری  سەردەمی  لە  کارایه ، 
کۆماری  دوای  لە  چــاالكــه ،  نووسه رێكی 
ــوون،  ب ــدەران  ــەن ه ـــاوارەی  ئ و  کوردستان 
و  واڵت  نێوخۆی  ــۆ  ب ــەوە  ــت ــەڕێ دەگ ــا  هــەت
ــی  ــه ت ــه رای ــب ــااڵی ڕێ ـ ــی ب ــدام ــه ن ــه  ئ ــوون ب بـ
حیزبی دێموكرات، لە تەواوی ئەو سااڵنەدا 
هێمن، وەک مرۆڤێکی سیاسی بە باوەڕی 
من بەوپەڕی عەشق و خۆشەویستییەوە، 
بۆ  کـــــردووە.  نیشتمانه که ی  ــی  ــەت ــزم خ
ته نیا  هێمن  بوونی  سیاسی  سه لماندنی 
كیفایه ت  شیعره كانی  له   هه ندێ  ته نیا  و 

ده كا.
دێموکراتدا  لەگەڵ حیزبی  په یوەندی  لە 
دەبێ،  ــە  زاوی تووشی  لەگەڵی  ــار  دواج كه  
بۆچی  کە  ــەوەی  ئ نێو  بچمەوە  ــامــەوێ  ن
کەوتە بەر ڕەخنە توندی حیزب كه  ڕەنگە  
تر  دەرفەتێکی  و  مــەجــال  ــە  ب پێویستی 
شێوه یه كی  به   نامه وێ  هه روه ها  هەبێ، 
حیزبی  ڕه خنه كه ی  سه یری  بایخدارانه  
دێموكرات یان په رچه كرداره كه ی مامۆستا 

هێمن بكه م، له وه  ده گه ڕێم.
ئەگەر  ــە  ک بڵێم  ـــەوە  ئ دەمـــەوێ  ـــەاڵم  ب
بەهەرحاڵ  دێموکرات  حیزبی  سەردەمێک 
هەبوو  بەهێزی  یەکجار  پتانسییه لێکی 
زۆری  بەشێکی  و  ــدا  ــ واڵت ــوخــۆی  ــێ ن ــە  ل
ڕیزەکانی  بە  په یوه ست  واڵت  گەنجەکانی 
ئەم  بۆچوونەکانی  و  ـــوون  ده ب شــۆڕش 
جۆراوجۆرەکانی  ــاردە  دی لەسەر  حیزبە 
کۆمەاڵیەتی و سیاسی له  الیه ن خەڵکه وه  
و  دەکـــرا  ــێ  ل پشتیوانیی  ــێ ودوو  ــ س ــێ  ب
چەند  ئەم  ڕووداوی  هێندێ  بۆ  تەنانەت 
ساڵەی ڕابردوودا ده بینین كه  دژكرده وه ی 
ــی  ســااڵن پشیتوانییه كه ی  هـــه ر  ــك  ــه ڵ خ

ڕابردوویه .
بەاڵم بە باوەڕی من ئه و بڕیاره ی له سه ر 
مامۆستا هێمن ده ركرا، ئه و ڕه خنەیەی کە 
بوو  بڕیارێک  تەنیا  گیرا،  هێمن  لەسەر 
کە خەڵک لەگەڵ ئەو حیزبه ی کە باوەڕی 
پێی هەبوو هاودەنگیی لەگەڵ نەکرد. یانی 
له بری هێمن ئەگەر کەسێکی دیکە بوایە 
بێگومان  بە  گیرابا،  لێ  ڕه خنەیەی  ئەو  و 
دژکردەوەی خەڵک بە نیسبەت ئەو کەسە 
زۆر زۆر جیاوازتر دەبوو، بەاڵم بە حوکمی 
ئەو کاریزما ئه ده بییه ی کە هێمن هەیبوو، 
مێژوویه كی  خاوه نی  ــه وه ی  ئ حوكمی  به  
حوكمی  به   بــوو،  بێگه رد  و  پاك  سیاسی 
شاعیری  ــاوی  ــازن ن دوو  هه ڵگری  ــه وه ی  ئ
میللی و شاعیری گه ل بوو له  الیه ن دوو 
سه ركرده ی كاریزماوه ، به  حوكمی ئه وه ی 
گۆڤاری “سروە”ی کردە قوتابخانەیه ک بۆ 
بوونە  دواجار  کە  کەسانه ی  ئەو  تەواوی 
کوردستان  ــی  ــەاڵت ڕۆژه جیددی  قەڵەمی 
ئه م بڕیاره ی حیزب بۆ هێمن جێ نه كه وت! 
سیاسییەکان  حیزبە  پێموایە  من  بۆیە 
ئەگەر ڕاستەوخۆش نەیانکرد بە دڵدانەوەی 
هێمن، بەاڵم ئێستا، ئەو بابەتانه ی کە لە 
باڵو  هێمن  لەسەر  حیزبەکاندا  مێدیای 
مامۆستا  ئەوەیە  نیشاندەری  دەبێتەوە 
زیاتریش  بگره   و  پێشوو  هێمن هەروەک 

خۆشەویستی حیزبەکه ی خۆیه تی!

ئاماژە:
ئه م وتاره  به شی دووهه می ده قی قسه كانی كاك “ناسر باباخانی”یه  كه  له  وێبیناری یادی سه د ساڵه ی “مامۆستا هێمن”دا پێشكه ش كراوه . به  حوكمی ئه وه ی 
كه  ده قی وتاره كه مان ڕاسته وخۆ دابه زاندووه ، ده سكارییه كی ئه وتۆ له  قسه كاندا نه كراوه . به شی یه كه م “گه ڕان به دووی ناسنامه دا: له  نیشتمانه وه  بۆ سروه “ له  
ژماره ی پێشوودا باڵو بۆوه  و ئه مه ش بەشی دووهه م و كۆتاییه  له  ژێڕ سه ردێڕی “له  شاخه وه  به ره و شار”. شایانی باسه  ئه م وێبیناره  له  الیه ن ڕێكخراوی جیهانی 

كورد له  سه ره تای مانگی بانه مه ڕی ئه م ساڵدا به ڕێوه چووه . 
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)الیەنی دڵداری و ڕەگەزی ستاتیكی و شێعری لە بەیتی سوارۆدا(

ڕۆڵی ئافرەت لە گوتنەوەی بەیتە فۆلكلۆرییەكاندا

سابات حەمید

به یتی  ــی  ڕوون و  بەرچاو  هــه ره   الیەنی 
دوكتۆر  دڵدارییەكەیەتی.  الیەنی  ســوارۆ، 
وتارێكیدا  ــە  ل زادە  ــوود  ــەحــم م ــەر  ــب ڕەه
بەناوی “ بەیتی كوردی لە خوێندنەوەیەكی 
كالسیك دا”  ئەدەبی  لەگەڵ  بەراوردكارانە 
هەندێك  ــە  ل بەیت  ـــێ:  دەڵ ــەوە  ــارەی ب ــەو  ل
ئەویندارانە  و  ناسك  بە وەسفی  بەشی دا 
بەخۆیەوە  غینایی  و  لیریك  شێوازێكی 
ـــر وەســف  ــەدا زۆرت ــان ــەش ــەم ب ــرێ. ل ــ دەگ
پاڕانەوەیەكی  و  ئەویندارانە  نزایەكی  و 
بەدی  دا  مۆنۆلۆگ  قاڵبی  لە  دڵسووتاوانە 

دەكرێن.   
دڵی  ــەوەی  ئ دوای  ســوارۆ  گراوییەكەی 
دڵدارەكەی دەشكێنێ و لەو كات و ساتە 
ناسكەدا كە سوارەكەی دەچێتە سەفەری 
ــر  دوات ــێ،  ــادات ن ماچێكی  نەهاتێ،  و  هــات 
ــڕێ و مەمكی  ــێ ــەر دەگ ــەب ــفــی خــۆی ل زول
خۆی لێ دەكاتە تكاكار بۆ ئەوەی سوارۆ 
نەبێ.  ناهومێد  لێی  و  نەیەشێ  لێی  دڵی 
بۆ  هەڵدەگرێ،  خۆشییەكان  هەموو  ئەو 
ئەوەی دواتر وەك دیاری و پێشكەشییەكی 
سەركەوتن، بیداتە دڵدارەكەی. لێرەدا ئەو 
پەڕی جوانی و ناسكێتیی دەقەكەمان بۆ 

دەردەكەوێ. 
ــە ئاخۆ  ــەوەی ــار ئ ــرســی ــێــرەدا پ خـــۆی ل
ئەگەر سوارۆ لە سەفەرەكەی گەڕابایەوە، 
بەڵێنانەی  و  قەول  ئەو  كچەحەیرانەكەی 
ــا؟ ئەگەرچی  ــان ن ــردە ســەرێ ی خــۆی دەب
ئەوە پرسیارێكە و لەوانەیە بۆ هەموومان 
بێتە پێشێ، بەاڵم كەس ناتوانێ وەاڵمێكی 
ــا و بە  ــك ــشــان ب ــی ــن ـــی بــۆ دەســت دروســـت
لەبەر  بڵێ،  بۆ  ــا”ی  “ن یان  “ئا”  نیایەوە  دڵ
ــەی  ــگ ــر ڕێ ــت ــی ــوارۆ ئ ــ ــەوەی مـــەرگـــی سـ ــ ـ ئ
ئەزموون و تاقیكردنەوە و هەڵسەنگاندنی 
لێ گرتووین. ئەوەی لێرەدا ڕوونە ئەوەیە 
سوارۆ  مەرگی  دوای  كچەحەیرانیش  كە 
لەقاوی  و  دەكا  ئاشكرا  ژوانە  كورتە  ئەو 
دەدا كە سوارۆ بەر لەوەی وەڕێ بكەوێ 
بۆ شەڕگە، دەگەڕێتەوە و دەچێتە الی و 
ئەوەش كە كچەحەیرانەكەی ئەو قەول و 
بەڵێنە شیرینانەی پێ دەدا كە بەداخەوە 
داخ  و  گڵ  بن  دەباتە  ئاواتەكانی  ســوارۆ 
و كەسەریش بۆ نازدارحەیرانەكەی بەجێ 

دەمێنێ. 

لە  شێعری  و  ستاتیكی  ــەزی  ڕەگـ
بەیتی سوارۆدا

فاكتەرانە  ــەو  ئ باسی  زۆر  ئێستا  ــا  ت
جیا  ئاسایی  قسەی  لە  كە شێعر  ــراوە،  ك
ــانــەش لە  ــەو شــت ــووی ئ ــەم ـــەوە. ه دەكـــەن
هاتوونەتە  زماندا  پێكهاتەی  چوارچێوەی 
ئاراوە. یەكێك لە خاڵە هەرە گرنگەكان كە 
پێوەرەكان  لە  یەكێك  وەك  ئێستایش  تا 
ــی  ــەری كـــۆكـــن، زمــان ــ ــەس ــ هــــەمــــووان ل
خۆیدا  لەنێو  كە  زمانێك  ناڕاستەوخۆیە. 

مانایەكی زۆری هەڵگرتووە. 
ــەردەوام  ب ــدا  ــان ــەم ڕۆژان ژیانی  لە  ئێمە 
تەنیشت هەموو شتێكدا تێ دەپەڕین  بە 
بەبێ  دێنین  شتەكان  ــوو  ــەم ه ـــاوی  ن و 
ــی  ــان ــەوە. زم ــن ــەی ــك ــێ ب ــان ل ــری ــی ــەوەی ب ــ ئ
ــەی  ــان ــەو زم ـــە ئ ــمــان، وات ــان ــەك ــی ــدی ــوەن ــەی پ
خزمەتی  ــە  ل تەنیا  ــن  ــەی دەك ــێ  پ ــســەی  ق
مەبەستەكەمان دایە.  و  پەیام  گەیاندنی 
واتای  لە  بیر  قسەكردندا  كاتی  لە  كەس 
بە  كاتێ  ناكاتەوە.  وشەكان  جۆراوجۆری 
یەكێك دەڵێی: كتێبەكەم بزر كردووە، ئیتر 
بیر لەوە ناكاتەوە، تۆ بڵێی وشەی “كتێب” 
هەبێ؟  دیكەشی  واتایەكی  لە خۆی  جگە 
دەكاتەوە  كتێبەكە  بزربوونی  لە  بیر  ئەو 
و بەس. بەاڵم كە بڵێین: “من كتێبێكم پڕ 
و  بمخوێنێتەوە  نییە  لە خەفەت، چاوێك 
نییە ڕاڤەم بكات”... بیسەر یان  مێشكێك 
دیكە  شتێكی  لە  بیر  یەكسەر  خوێنەر 
ناخم  كە  دەكاتەوە  من  لە  بیر  دەكاتەوە. 
هەزار توێژ و الیەن و دەرووی تێدایە و 
پڕ پڕە لە ڕاز و نهێنی و كەس لێم تێ ناگا. 

كاتێ كیژ بە سوارەكەی دەڵێ:

“زوڵفی خۆمم لەبەر دەگێڕا
مەمكی خۆمم بۆ دەبردەوە تكایە

شەرت بێ بە شەرتی خودا و ڕەسوواڵن 
لەوێ  بێتەوە  سوارەكەم  چووكەڵە 

شەڕێ هەرامەتە لەوێ هەاڵیە
دەكەمە  ــۆ  ب خۆمی  سینگی  ئەمن 

كاغەزەكەی مەرجان و 
مەمكی خۆمی بۆ دەكەم بە قەڵەمەكی 

فەڕەنگی 
شەوتا  دوازدەعیلم  مەالی  هەروەكوو 

ڕۆژی لێ بكا موتااڵیە”

كۆمەڵێك  نییە،  خــۆت  دەســـت  ــە  ب ــۆ  ت
تابلۆی  وێنەت دێنە پێش چاو. كۆمەڵێك 
جوان و ڕۆمانسی. زولف و مەمكی كیژێ 
لەوێدا دەبێتە تكاكار. وەك چۆن لە كاتی 
نایە  لەدەست  هەڵەكردنێكدا خۆت هیچت 
كەسێك  ــرێ،  ــاگ وەرن لێ  قسەت  ــەس  ك و 
بەرامبەرت  ــەنــی  الی كــە  تكاكار  دەكەیتە 
لەو  ناشكێنێ.  قسەی  و  دەگـــرێ  ــزی  ڕێ
دڵی  ــێ ســوارۆ  دەزان كە  كیژێ  بەیتەشدا 
ــی  ــوارۆ وەاڵم ــێ س لێی شكاوە و دەشــزان
نیایە كە سوارۆ  ناداتەوە، بەاڵم لەوەش دڵ
ڕێز لە زولف و مەمكانی دەگرێ و ئەگەر 
لە  ــەوا  ئ تكاكار،  بكاتە  لێ  جووتەی  ــەو  ئ
ئاشت  لەگەڵی  ــێ،  ب ئەوانیش  ــزی  ڕێ ــەر  ب
دەبێتەوە. لێرەدا ئیتر مەمك ئەو جەستەیە 
نییە كە هەوەسی پیاو ببزوێنێ و تەزویی 
لەگیانی بگێڕێ. مەمك لەو دیمەنەدا جێی 
ڕاسپاردە و كەسێكی ماقووڵ دەگرێتەوە. 
ــدا سینگی خۆی  ــری دوات ــی  ــان ــڕەك دێ ــە  ل
دەكاتەوە بە كاغەزێكی مەرجان و مەمكی 
و  فەڕەنگی  قەڵەمێكی  بە  دەكا  بۆ  خۆی 
دەگــەڕێ سوارۆ شەوێ هەتا ڕۆژێ  لێی 

لەسەری بكاتەوە موتااڵیە...
لەو چەند دیمەنە شاعیرانە و ناسكەشدا 
ئەگەر  سوارۆ  بڵێ:  ڕاستەخۆ  نایە  كیژێ 
خۆشە  پێ  چیت  هاتیتەوە  ساڵمەتی  بە 
وای  ڕاستەوخۆ  ئەگەر  خــۆی  ــێ.  ــدەم دەت
لە  ئەفسووناوییە  ــزە  هــێ ــەو  ئ گوتبایە، 
ــەوەی  ئ ـــەدەبـــوو.  ن قسەكانیدا  و  ــڤ  ــەی پ
كـــردووە و  ــەمــەنــد  ــرەدا دەوڵ ــێ ل زمانەكەی 
ناسكێتییەكەی،  ئەوپەڕی  گەیاندوویەتە 
ــە كە  ــەی ــران ــە شــاعــی ــن ــڕی ــوە دەرب ـــەو شــێ ئ
كاغەز  وەك  سپییەكەی  و  ناسك  سینگە 
و مەرجانی بۆ دەكاتەوە. مەمكیشی وەك 
قەڵەمێك دەخاتە نێوان پەنجەكانیەوە. با 

لە دیمەنەكە وردتر ببینەوە.
وێكچوویی نێوان كاغەز و سینگ: هەر 
هەردووكیان  ناسكن.  و  سپی  ــان  ــی دووك

ڕێك و لووسن. 
مەمك:  و  قەڵەم  نێوان  وێكچوویی 
شیر.  مەمك  و  تێدایە  مەرەكەبی  قەڵەم 
مەرەكەبی  و  دەكا  ــەروەردە  پ منداڵ  شیر 

قەڵەم دێڕەكانی نووسین. 
موتااڵكردن: لە كۆندا چینی خوێندەواری 
ــوو.  ــان ب ــرەك ــوج ــێــو ح ــی ن ــان ــەالك ــورد م كـ
بەسەر  خوێندنێدا  ــی  ــات ك ــە  ل ــش  ــی ــەوان ئ
وەك  خۆ  دەنووشتانەوە.  كتێبەكانیاندا 
تایبەتیان  نەبووە مێز و كورسیی  ئێستا 
قنج  و  قیت  كۆمپیتەر  پشت  لە  و  هەبێ 
دانیشن. ئەوان كتێبەكەیان دادەنا و لەسەر 
زگ ڕادەكشان و بەسەریدا دەنوشتانەوە و 

دەیانخوێندەوە. 
ناڵێ،  ڕاستەوخۆ  لێرەدا  كێژێ  دەبینین 
بیت  ــژ  درێ سینگم  لەسەر  دەگەڕێم  لێت 
و بنووی. دەڵێ، وەك مەالی دوازدە عیلم 

لەسەری بكەیتەوە موتااڵیە. 
موتااڵ، الیەنێكی دیكەشمان بۆ دەخاتە 
ڕوو. ئەویش ئەوەیكە، ئەو كەسەی شتێك 
دەخوێنێتەوە، دێڕ بە دێڕ لە نهێنییەكانی 
دەگا.  تێ  لێیان  و  دەگا  نووسراوەكە  نێو 
بۆ  سینگمت  ناڵێ  كچە  ــە  ــەوەدای ل سەیر 
دەكەم بە كتێب و بیخوێنەوە. دەڵێ: بۆت 
دەكەم بە كاغەزێكی مەرجان. نازانین ئەو 
بەاڵم  نا،  یان  نووسراوە  لەسەری  كاغەزە 
دیكەی  شتێكی  ــەوە،  ــان ــەك وش ــەری  ــەوب ل

تێدایە، ئەویش ئەوەیە. دەڵێ:
سینەم پڕە لە ڕاز و نهێنی و بە هەزاران 
بووینە  و  ــەوە  ــت ــی ــات ه ــە  ك ــە.  ــی ــێ پ ــەم  ــس ق
هاوسەری ژیان، جا پریاسكەی دڵمت بۆ 
هەتا  دەبــێ شەو  كاتەیە  ئەو  دەكــەمــەوە. 

ڕۆژێ كاغەزی پڕ لە ڕاز و نهێنیی سینەم 
كامڵ  عیلمەكانت  ئەوەی  بۆ  بخوێنیتەوە 

بن. 
بۆ  دیكەشمان  شتێكی  ــەدا  ــڕان دێ ــەو  ل
دەردەكەوێ، كیژێ، ناڕاستەوخۆ بە سوارۆ 
دەڵێ، هێشتا كرچ و كاڵی و دەبێ بێیتەوە 

لەسەر سینگ و مەمكی من پێ بگەی. 

ڕەگەزێكی دیكەی شێعری لەو بەیتەدا 
موبالەغە  موبالەغەیە.  ــان  ی زێدەبێژیی 
یەكێكە لە ڕەگەزەكانی شێعر كە شاعیر لە 
پێداهەڵگوتن  پلەی  شاعیرانەدا  وەسفێكی 
بەرز  ئەوەندە  تاریفەكە  و  تەوسیف  یان 
لە  دادەبەزێنێ  ــدەی  ــەوەن ئ یان  ــەوە  ــات دەك
ئەقڵ دەترازێ. لێرەشدا یاركۆڵێ كە باسی 
ئاخ  و  شیوەنەكانی  و  ــان  ــری گ و  ناڵین 
هەڵكێشانی خۆی دەكا لە دوای ڕۆیشتنی 

سوارۆ دەڵێ:
“ئەوە كیژ دەرێ لە چرقەی دەروونی 

منی 
قەلەندەری بابان ویران ئەوە ماسیان 

دەعبایان 
لە  دەرێ  دێنا  سەریان  نەهەنگان 

گۆمی لەیل و پەڕێ
لەی  ــا  ــۆق دەچ ــان  ــی جــەرگ ــن  م وەك 

دەدانەوە شیددەتێ وێ گەرمایێ”

ــێ  دەب ــان،  خــۆت ــاوی  ــەرچ ب بیهێننە  جــا 
قرچە و شیوەنی دڵی ئەو كیژۆڵەیە چەندە 
و  ماسی  تاوانی  لە  كە  بووبێ  ــەوژم  ت بە 
ــان  ــەری ــە گـــۆم س ــان ل ــگ ــەن ــەه ــا و ن ــب دەع
بە  خستبێتە  خۆیان  و  دەرێ  هێنابێتە 
و  هەڵچۆقابێن  و  ـــاوێ  خـــۆرەت ــەی  ــرچ ق

برژابێن. 
بەو  دەیەوێ  تەنیا  بەیتبێژ  ڕاستیدا  لە 
ڕادەی  و  ــەی  ــەك خــەم ئاستی  ــە  ــن ــڕی دەرب
بۆ  خۆیمان  دەروونییەكەی  ژانە  و  ئازار 
ئەو  ئەگەر  بڵێین  بخاتە ڕوو، كە دەكرێ 
موبالەغەیەی نەكردبایە، ئێمە نەماندەزانی 
و  چەندەیە  خەمەكەی  ــای  دەری قوواڵیی 
دەوڵەمەندییەی  و  هێز  ــەو  ئ ــەش  ــەك دەق

نەدەبوو.

لەگەڵ  سوارۆ  بەیتی  بەراوردكردنی 
سوارۆی ئایشێ گوڵ

بەیتی سوارۆ بە دوو شێوە گوتراوەتەوە. 
عەلی  مامۆستا  كە  ئەوەیانە  یەكێكیان 
دیكەیان  ـــەوی  ئ و  ــی  ــەت ــووی گــوت ــەردار  ــ ك
ئایشەگوڵ  ســوارۆی  بە  كە  بەیتەیە  ئەو 
بەناوبانگە و من لە زمانی مامۆستا خدری 
بیستوومە.  بە خلەدەرزی  ناسراو  قادری 
ئەو دوو بەیتە زۆر بەشی وەك یەك و لە 
هەمان كاتدا زۆر الیەنی لێك جیاوازیشیان 
ــەوێ  ــەدا دەم ــردن ــەراوردك ــەم ب هەیە كــە ل
یەك  وەك  الیەنی  دوو  ئەو  لەسەر  پەردە 
و لێك جیاوازەیان هەڵ بدەمەوە. سوارۆی 
ســوارۆی  پێچەوانەی  ــە  ب ــەردار  كـ عەلی 
چونكە  نییە.  دیار  بێژەرەكەی  ئایشەگوڵ 
دەیڵێتەوە  خلەدەرزی  كە  بەیتەیاندا  لەو 

ــە كەسێكە  ـــارە ك ــەی دی ــەرەك ــۆن ــاوی ه ـ ن
یەك  بەیتە  دوو  ئەو  ئایشەگوڵ.  بەناوی 
ــێــك خاڵی  ــەڵ ــە كــۆم ــە، ب ــەی ــان ه ــی ــن ــەوێ ه
لەپێشدا  كە  ــاوازەوە  ــی ج لێك  و  هاوبەش 
خاڵە هاوبەشەكانیان دەسنیشان دەكەین:

خاڵە هاوبەشەكانیان
 هەر دووكیان سوارچاكێكە و دەچێتە 
ــەر  ـــە ه ــێ. ل ــای ــس ــەح ـــە ل ــەری كـــاول ـ ــەف سـ
ــەوەی بكەوێتە  ــەر ل ــدا ســوارۆ ب ــان ــی دووك
بۆ  حەیرانەكەی  ــازدار  ن الی  دەچێتە  ڕێ، 
بەاڵم  ــا،  دەك لێ  ماچی  داوای  و  ــی  مــااڵوای
ــدا  ــان ــی ــەردووك ــە ه ــێ و ل ــادات ــەی ن ــاچــەك م
نازدار حەیرانەكەی سوارۆ قەول و بەڵێن 
دەدا ئەگەر سوارەكەیان بە سەركەوتوویی 
بۆ  مەمانی  و  سینگ  ــەی  ــم دوگ بێتەوە، 
دەترازێنن و لە بەهەشتی سینگ و مەماندا 
دەكەن.  میوانی  بەرگێڕەوەیەك  هیچ  بەبێ 
سوارۆی هەردووكیان دواجار دەپێكرێ و 
ناگەڕێتەوە  ساڵمەتی  بە  سەفەرەیدا  لەو 
ــۆر و  ــێــرێ دوكــت ــران ڕادەســپ ــەی ــازدارح و ن
هەتا  نەكەنێ  لوقمانان دەستی  و  حەكیم 
و  گەرمەبرینێ  ــەر  س ــە  ــات دەگ ــۆی  خ ــۆ  ب
ــا.  بــۆ دروســـت دەك دەرمـــان و مەڵحەمی 
ــەی  ــەرەســت ــوە و ك ــان شــێ ــشــی ــی ــەردووك ه
یەكتری  لە  دروستكردنەكەیان  دەرمـــان 
دەچن. بە گشتی هەوێنەكەیان یەك شتە 
بەرچاوترن.  زۆر  جیاوازییەكانیان  بەاڵم 
گێڕانەوەی  شێوەی  لە  جیاوازییەكانیش 
و  سەفەرەكە  چۆنیەتیی  و  ــان  ــ ڕووداوەك

برینداربوونەكەدا بە زەقی خۆ دەنوێنن. 

خاڵە جیاوازەكانیان
بڵێم  پێویستە  شتێك  هـــەر  ــە  ل ـــەر  ب
واتە  گوتنەوە  شێوەی  لە  بەیتە  ــەودوو  ئ
مامۆستا  جیاوازن.  لێك  ئاوازەكەیاندا  لە 
لە  زۆر  گوتنەكەی  هــەوای  دەرزی  خلە 
ئاوازەی عەلی  ئەو  بەاڵم  نزیكترە  ئازیزێ 
و  دەڵێتەوە، شێواز  پێ  ــەردار ســوارۆی  ك
ئاوازێكی دەگمەن و تایبەتە و تەنانەت لە 
گوتنەوەی سەربەندەكانیدا كە دەیانڵێتەوە 

و دووبارەیان دەكاتەوە و دەڵێ:
“هەی سوار...هەر...هەر...هەر...هەر...

وەرە سوار ئەمن بەتەنێم
 ئۆهۆ...هۆ...هۆ...هۆ...هۆیش”

لە شێوەی گوتنەكەیدا تۆ هەست دەكەی 
هاوریتم  و  ئەسپ  پێی  زرمــەی  پێی  بە 
ــدا  ــەی ئەسپی ســوارەكــەی ــاڵ ــەگــەڵ چــوارن ل
بە  و  دەبنەوە  نزم  و  ــەرز  ب هەناسەكانی 
تۆزێك وردبوونەوە لێی وا هەست دەكەی 
ئەسپێك  ســـواری  ــە  ب دەیڵێتەوە  ـــەوەی  ئ
دەیڵێتەوە كە لە حاڵی چوارناڵە دایە. بەاڵم 
ئایشەگوڵدا  سوارۆی  لە  جوانكارییە  ئەو 

نییە. 
سەربازێك  وەك  ئایشەگوڵ  ــوارۆی  س
ــەزۆری  ـ ب ــە  ـ وات ــێ  دەچـ ــــەدوودا  ب جەلبی 
ــەاڵم ســـوارۆی عەلی  ــە شـــەڕێ، ب ــەن ــب دەی
كەردار وەك فەرماندەیەك دەچێتە شەڕێ. 

دەكات  پێ  دەست  ئاوا  ئایشەگوڵ  ئەوەتا 
و دەڵێ:

“ئایشەگوڵم دەگوت خۆ من نەمدەزانی 
کە چووكەلە سواری من

هەر جەلبی بەدوودا دێ کە بڕواتەوە لە 
بۆ سەفەری دەكاولە لەحسایێ”

لە  ئێمە  توێژینەوەكەی  سوارۆی  بەاڵم 
دەچێتە  كە  فەرماندەیەك  وەك  دەسپێكدا 
غەززە بە فەرمانی وەزیری ماڵ لەبەغدایێ 
دیكەشەوە  الیەكی  لە  و  دەكــەوێ  وەڕێ 

كیژ دەڵێ:
بۆ  تۆم  خەبەری  ئەمن  سوار  “بریا 

هاتبا كوژرابایەی
و  شیر  وەدای  ــەر  ب ــە  ــای دراب ئــەوە 

خەنجەر و قەناران
ســەرێ  و  هــەاڵتــبــای  ئەتۆ  نـــەوەك 

كەحێلێ خۆت وەرگێڕابا 
سواران  سەد  پێنج  و  ــەزار  ه بەر  لە 

چونكە ئەمنت خەجاڵەت 
و  شلومل  و  شل  شەدە  كن  لە  دەكرد 

چاوبەكل و ناسك و نازداران
مانگ  مانگێ  هەتا سەری  بێ  شەرت 

نوێ دەبێتەوە
ئەمن نەتدەمێ یا لێت قەردێ دەكەم 

ماچ دمی دە زەرد هەناران”

لێرەدا كە ورد دەبینەوە لەو داوایەی كە 
پێی وایە ئەگەر سوار سەری كەحێلەكەی 
پێنسەد  و  هەزار  لەبەر  وەربگێڕێ  خۆی 
ــێ و  ــەشــكــرەكــەش دەشــك ـــەوا ل ــواران، ئ ــ س
شەدەشل  كن  لە  ــێ  دەب خەجاڵەت  كیژێ 
و شلومل و چاوبەكل و ناسك و نازداران. 
ڕوون  ــان  ــەم ــەك ــەســت ــەب م ــك  ــارێ ــرســی پ
دەكاتەوە. ئاخۆ لە نێو سوپایەكدا ئەگەر 
لەشكرەكە  بكا،  ڕا  و  ببەزێ  سەربازێك 
فەرماندەكە  ئەگەر  بەاڵم  نەخێر،  دەشكێ؟ 
و  وەربگێڕێ  خــۆی  كەحێلەكەی  ســەری 
بەدووی  لەشكریش  ئەوا  بكا،  پاشەكشە 

ئەودا تێك دەشكێت. 
ــەڵ خــۆی  ــەگ ـــدەی ل ـــەوەن ــشــەگــوڵ ئ ــای ئ
دەدوێ هیچ لەگەڵ سوارۆی نادوێ. بەاڵم 
كیژێ واتە سوارۆی عەلی كەردار هەر لە 
ناداتێ،  ماچی  ئەوەی  دوای  كە  سەرەتاوە 
و  ســوارەكــەی  چووكەلە  پێش  دەچێتەوە 
ــڕێ و مەمكی  ــێ ــەر دەگ ــەب ــفــی خــۆی ل زول
لەوێوە  ئیتر  و  تكایێ  دەباتەوە  بۆ  خۆی 
لەو گفت  لەگەڵیدا و جیا  دەكەوێتە قسە 
ئامۆژگارییشی  دەدات،  پێی  بەڵێنانەی  و 
ــێ دەكــا  ل هــەڕەشــەشــی  تەنانەت  ــا و  دەك
كە ئەگەر بێت و ببەزێ و سەر نەكەوێ 
ئەوا بێبەشی دەكا و تەنانەت ماچێكیشی 
ناداتێ. لەگەڵ ئەوەشدا بۆشی دەپاڕێتەوە 
لە  و  ئەجەلێ  ئەسپی  ــە  ل ــێ  ب دوور  كــە 

تیری پاژنوێژان و.. 
ــەوەكــەی  ــن ــژی ــوێ ت ــوارۆی  ــ س گشتی  ــە  ب
بەپێچەوانەی  تێدایە.  زۆر  جووڵەی  ئێمە 
ــەرە  ــەشــی ه ــە ب ــشــەگــوڵ ك ــای ســــوارۆی ئ
لەگەڵ  قسەكردنە  ــە  وات مۆنۆلۆگە  زۆری 
ــەی ئێمە  ــەوەك ــن ــژی ــوێ ــوارۆی ت ــ ــۆی، س خـ
بەشێكیان  دەكـــرێ  و  ــە  ــدای ــێ ت ــی  ــۆگ ــال دی
بەشێوەی دراماتیكیش نماییش بكرێتەوە. 
ئەوەش الیەنێكی دیكەی بەهێزبوونی ئەو 

بەیتەیە.  
ئایشەگوڵ  ــوارۆی  س بەیتی  گشتی  بە 
لەهجە و شێوەزاری ئەو ناوچەیەی زۆر 
ــاوە  ژی ــێ  ل بەیتبێژەكەی  كــە  ـــارە  دی پێوە 
شێوەیە  ـــەو  ب جــومــعــە  ڕۆژی  ــە  ــن وێ ــۆ  ب

دەڵێتەوە:”جوحمە”. 
سوارۆی ئایشەگوڵ دەڵێ ئەمن ئاشقم 
مـــرادی دڵی  ــە  ــاگــەن ن ــم  ب ــر  كــوێ زۆرن و 

خۆیان: 
ــەم  ــای ــی ــەدن ــی دەل ــق ــاش “ئـــەمـــن ئ

گەلەگەلێكی دەزۆرن
دەگ ڕەبی سەت هەزار جارانم كوێرایی 

بەچاوی دەئایشێ گوڵێ دا
شتەقیان بە دڵێكە خۆ ناگەنێ و...”

بەاڵم كیژێ واتە سوارۆی عەلی كەردار 
هەر سوارۆی هەیە و لەوی زیاتر كەسی 
بە دەورەوە نییە یان النیكەم باسیان ناكا. 
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عەلی ئــەشــرەف نــۆبــەتــی، نــاســراو بــە »پــەڕتــەو 
کــرمــاشــانــی«، ســاڵــی ١٣١٠ی هــەتــاوی لــە شــاری 
تەمەنی  لە  کــردەوە. هەر  بۆ ژیان  کرماشان چاوی 
دەگمەنی  مرۆڤێکی  توانای  و  زیرەکی  منداڵییەوە 
بــەهــرە و  ئــەم  ــرا؛  ــاوەڕوان دەکـ لــێ چــ هەڵکەوتەی 
لێهاتووییە لە قۆناغەکانی سەرەتایی خوێندنی دا پتر 
بوونە  قەڵەم  و  کتێب  خۆشەویستیی  و  دەرکــەوت 
ئاوەڵدوانەی ڕۆژ و شەوانی و حەز و خولیاکانی لە 

خوێندنەوە و نووسیندا دیتەوە. بەهۆی هەستی ناسکی زۆر زوو دەچێتە 
ناخی زمانی ئەدەبیاتەوە و خەیاڵ و بیری دەستەمالنی  شێعری حافز و 
و  زیاتر  ئاستێکی  بەرەو  ئەم حەز و خولیایە  دەبێ،  سائیب و شەهریار 
شارەزایی پتر پەلکێشی دەکا. سەرەنجام هەستی ناسکی شێعر بەربینگی 
دەگرێ و سکااڵی دەروونی تێدا هەڵدەبڕێ. ئەو هەستە دەروەستەی کورد 
کە بە هیچ سەبک و فۆڕمێکەوە شێعری دیل نەکردووە و لە هەر قاڵب و 
لە  ئەگەر  دیارە.  پێوە  لێدابێ شاکار و خۆتەرخانیی  قەڵەمی  قەوارەیەکدا 
بلیمەتە بدوێین بە تەنیا شێوازی وەزنی عەرووزی  وەزنی شێعریی ئەم 
لە  بەپێز  شێعری  پێناسەی  کە  نییە  لــەوەدا  گومان  دەکــا.  حاڵ  کیفایەتی 
لە  جوانیان  سیمایەکی  و  دەکــەوێ  دەر  پەرتەو  مامۆستا  غەزەڵەکانی 
ئەدەبیات وێناکردووە، هەر بۆیە ئەمرۆکەش بە قەڵەمێکی دیاری گۆڕەپانی 

ئەدەبیاتی کورد و فارس دادەنرێ.
زمانی   دوو  توانایەوە وشەکانی  بەوپەڕی  و شارەزا  لێزان  پەرتەوی   
کوردی و فارسیی ڕیز کردوون و شێعری لە هەموو شێوەو سەبکێکدا 
خەماڵندوون،  پێ  ناسکەی  هۆنەرە  ئەم  نێوەرۆکی  و  ڕازانــدوونــەوە  پێ 
هەرچەندە زمانی شێعری پەرتەو کوردی کەڵهوڕیە، بەاڵم لە تایبەتمەندی 
زمانەکانیتری ئەم ناوچەیەش کەڵکی وەرگرتووە و دەوڵەمەندیی وشەدان 

و قاموسی کوردی لە دیالێکتە گەورە و بچووکەکانا پێناسە کردووە. 
قەڵەمەکەی  ئــەوەی  گەڵ  لە  کــوردان  نیشتمانی  مەزنەی  شاعیرە  ئەم 
خەیاڵە  پشتی  لــە  جوانەکانی  هەستە  و  پڕۆفیشناڵە  بیرێکی  هەڵگری 
قووڵەکانەوە سەرچاوە دەگرێ، بەاڵم زینەتی زمانی نەشێواندووە و ئەم 
ژانرە ئەدەبویە لە نووسینەکانی ئەودا ئۆخەی لە گیانی خۆی کردووە و 
دەسەاڵتێکی بەرباڵوی پێ بەخشراوە. ئەگەرچی بڕگە ئەستەمەکانی زمانی 
شێعری پەرتەو لە بوارە ناسیۆنالیستەکەیدا دەردەکەوێ و تەقەلالو هەوڵی 
ناوبراو بە ئەدەبی کردنی ئیستراتیژی ئەم ڕێبازەیە، بەاڵم بە بیری تەسک 
و خۆسەپاندنەوە نەنووساوە و مەجالی بۆ داهێنانی بیری نوێ کردۆتەوە 
هێشتۆتەوە؛  ــوارەدا  ب لەم  بێمەرجی  و  قــوەت  بە  هەڵکردنی  زەمینەی  و 
بۆیە لە ماوەی تەمەنی پڕ بەهرەی هەر چەشنە ئافاتێک گوڵی ئاواتەکانی 
هەڵپرووزاندبێ لە سۆنگەی شێعرەوە بەرەنگاری بۆتەوەو لە دەمی تیغی 
تاشیوە و ڕواڵەتی  بۆ  بابەتی  بڕگە و  ئیستعارەدا  یان  تەشبیهـ و خوازە 

تەواوی دەرخستووە. 
هەوران  لە  سەری  یاغیە  هێندە  نازانێ،  دادان  چۆک  پەڕتەو  شێعری 
دەسوێ، چەندی تێڕامێنی پتر ڕەوایی ئارەزووە ڕەنگینەکانی تێدا دەبینیەوە 
شاخ  لوتکەی  لە  نــاوە،  بنیات  ئومیدەوە  ڕوحــی  لە  ــاوەڕی  ب ژێرخانی  و 
سەرهەڵدانی  ئاماژەی  دەیناسیەوە،  کانیاودا  چاوی  ڕووبــارو  خوڕەی  و 
عەسری مۆدێرنە، هەراسانی لە زمان و کرداری هێز و وزەی دا نابیندرێ، 
و  ڕۆیشتن  ناکەوی،  پەکی  بەیانیش  سپێدەی  بۆ  ساماڵ  پڕی  ئاسمانێکە 
لێکۆڵینەوە باکی نییە، هەر  شێوەی لە شێعرەوە هەڵقۆاڵون، لە ڕەخنە و 
هیوایە.  ڕێنیشاندەری  پەرتەو  شێعری  بپشکنی  دادپــەروەری  سنوورێکی 
لە  ناشکێنێ،  بەاڵم دڵی کەس  ناگوترێ،  نەبێ  بە هونەر  پەرتەو  هونەری 
کۆاڵنەکانی تەنیاییەوە تا چاوبڕکێنەی دوو دڵدار و چپەی ژوان و تریفەی 
ئەستێرە و گزنگی خۆر دەدوێ، دەڵێن شێعری چاک وەک منداڵ وایە الق 
دەگرێ و بۆ خۆی دێتە نێو کۆمەڵگەوە، بەاڵم ئەرمەنیی سنوورە دەسکرد 
و ئیقلیمیەکان دەبڕێ و شان لە شانی شاکارەکانی دنیا دەدا و لە شەنگ 
و شۆخیی کچە کوردێکەوە خۆشەویستییەکی بێ کۆتایی ڕووماڵ دەکا و 

نەخشەی جیهانێکی پشت گوێخراو دەکێشێتەوە. 
هەستەوە  لە  شێعری  دەگمەنانەیە  هەڵبەستوانە  لەو  یەک  شاعیرە  ئەم 
سەرچاوە دەگرێ، لەگەڵ بە ئامرازکردنی شێعر نییە، بەاڵم شیرین لە کەالم 
و سەربەست لە زمان دا، ڕێگەی نووسینی لە هەر چەشنە بیر و باوەڕێکدا 
بۆ خۆش کردووە و زۆر بە سانایی خۆ لە قەرەی هەر بابەتێک دەدا و 
نیازی بە داتاشینی وشە نییە و مەیدان لە قەڵەمبازی خۆی دایە و داهێنەر 
زستاندا،  لە سڕی  بەهارێکە  و  هاویندا  چلەی  لە  خوڵقێنەرە، شنەیەکە  و 
شێعر دەنووسێ بۆ هونەر و نەوای ساز و جریوەی مەل لە پەنجەکانی 

دێتە دەر.
دیوانی »کوچە باغی ها«، کۆی بەرهەمەکانی پەرتەو لەخۆدەگرێ، هەر 
کەسێ شارەزایی لە زماندا هەبێ و الپەڕێکی لە »کوچەباغی ها« هەڵدابێتەوە، 
بێگومان گێرایی و جەزبی شێعرەکانی پەرتەو مەجالی خۆدەربازکردنی پێ 
و  کــردووە  بن  و  جیهانەی سەر  ئەم  ئیقلیمی  لەگەڵیاندا چوار  و  نــەداوە 
لە چەرخشی زەوی  و  هەڵداوەتەوە  دیزەبەدەرخۆنە  لەسەر زۆر  سەری 
و مەودای ئاسمان تێڕاماوە و ڕازی فەلسەفە و گەلێک زانیاریی ئینسانی 
دەست کەوتووە و کورد و واڵتی لە باری سیاسی و سروشتیەوە ناسیوە 
و مافی زەوتکراوی وردتر لێکداوەتەوە. بۆیە پەرتەو دەسەاڵتێکی ڕەهای 
لەو بارەوە هەیە و لە سنووری چوارمێخەکێشراو دەرچووە و سروشتی 
مرۆڤی ئازادی بە بارتەقای گەورەیی ئینسان خوڵقاندووە، ئەم جیهانبینیە 
وای کـــردووە کە پــەرتــەو لە کــۆڕ و کــۆبــوونــەوەی دەســەاڵتــی دوگــم و 
داخراوی کۆماری ئیسالمی خۆ ببوێری و ئێمەی تینووی تاڤگەی پەرتەو 

چاوەڕوانی خرۆشانی سەرچاوە بین. 

به ر له  مااڵوایی

سۆزە بالوێنەکەی کرماشان
پەتی ئێعدام و میلی زیندان الوانی کوردی چاوترسێن نەکردووە

بەختیار سەجادی خەاڵتی فێستێڤاڵی گەالوێژی وەدەست هێنا

فێستیڤاڵی فەرهەنگی ــ هونەریی 
مامۆستایانی هونەرمەندی ئێران

»ئیمپراتۆر پەتاتەی چوارەم«

ڕۆژهەاڵتی  دێموکراتی  الوانی  »یەکیەتیی  هاوبەشی  پەیامی 
کوردستان« و »ئەنجومەنی زیندانییە سیاسییەکانی ڕۆژهەاڵتی 
کوردستان« لە یادی ٣٨ ساڵەی ئێعدامی بە کۆمەڵی ٥٩ الوی 

کورد لەشاری مەهاباد

خەڵکی خۆڕاگری کوردستان!
الوانی ئازا و بە هەڵوێست!

نزیک بە چوار دەیە لەمەوبەر و لە ڕۆژێکی وەک ئەمڕۆدا، ڕێژیمی 
چەسپاندنی  بۆ  ئیسالمی،  کۆماری  بەدەسەاڵت گەیشتووی  تــازە 
هێژموونی و دەسەاڵتی سەرەڕۆیانەی خۆی، لە شاری مەهاباد ٥٩ 
ئیعدام کردن کە بەشێکیان تەمەنیان  بێتاوانی دەسبەسەر و  الوی 

ژێر ١٨ ساڵ بوو و بەتەمەنترینیان ٣١ ساڵی تەمەن بوو.
ئەو ڕەشبگیری و گۆڕوەشارکردنە ئەمڕۆکە لە ناوەندەکانی مافی 
مرۆڤی جیهانیدا ڕەهەندێکی یاسایی و نوێی بەخۆیەوە گرتووە و 
پێویستە بنەماڵەی قوربانیانی ئەم کارەساتە و هەروەها شاهیدەکانی 
ئەم کارەساتە، بە هێنانەگۆڕی بەڵگە و دێکۆمێنتی زیاتر ئەم کەیسە 
کۆماری  جینایەتکارانەی  ڕووخساری  کە  ئەنجامێک  بە  بگەیەنن 

ئیسالمی زیاتر بە جیهان بناسێنێت.
لەسێدارەدانی ئەو ٥٩ الوەی مەهاباد، لەگەڵ ئەوەی کە بۆ هەموو 
بوو،  قورس  کۆستێکی  ئێران  ئازادیخوازانی  و  کوردستان  خەڵکی 
ساتەکانی  یەکەم  لە  ئیسالمیی  کۆماری  ڕاستەقینەی  ڕووی  بەاڵم 
دەسپێکی تەمەنی، بە خەڵکی ئێران و جیهان نیشان دا و لە هەمان 
کاتدا تۆوی ڕقی پیرۆزی تۆڵەی لە دڵی تێکۆشەران و الوانی کورددا 
پێشمەرگەی  ڕیزی  بە  بوونیان  پەیوەست  بە  کورد  الوانــی  چاند. 
و  تۆقاندن  و  چاوسوورکردنەوە  بە  کە  دا  نیشانیان  کوردستان 
ئێعدامی ڕۆڵەکانی کورد، نە تەنیا خەبات بۆ ڕزگاری کۆتایی نایەت 
و بزووتنەوەی کورد هەرەس ناهێنێ، بەڵکوو بەگوڕتر لە هەمیشە 
مافەکانی نەتەوەکەمان لە سەنگەری خۆڕاگری و بەرگریدا بەرەو 
بەندیخانەکان و چاڵە ڕەشەکانی ڕێژیمی  پێش دەبەن و هەروەها 
دەکەنە  تۆقاندنن،  و  ترساندن  ئــامــرازی  کە  ئیسالمیش  کۆماری 

سەنگەرێکی دیکەی بەرئەنگار بوونەوە لەگەڵ ئەم ڕێژیمە.

الوانی شۆڕشگێڕ و میراتگرانی ڕێبازی شەهیدان!
بەرەنگاربوونەوەی  لە  درێژتان  و  دوور  مێژوویەکی  کە  ئێوە 
زۆر  لە  و  نــوێ  قۆناغێ  لە  خۆشییەوە  بە  هەیە،  ستەم  و  ــم  زوڵ
پرسی نەتەوەیی دیکەشدا دەوری پێشەنگتان هەبووە و بە بۆنەی 
پێداوە،  ــژە  درێ نیشتمانیتان  و  نەتەوەیی  تێکۆشانی  جــۆراوجــۆر 
سەرۆک کۆماری  ئەمجارەی  هەڵبژاردنەکانی  لە  پێویستە  هەنووکە 

ئێران دا پەیامی خۆتان بەگوێی تاران و جیهان بگەیەنن.
بێگومان بایکۆتی هەڵبژاردنەکانی سەرۆک کۆماری لەو قۆناغەدا 
کە رێژیم بۆ یەکدەست کردنی سیستمی ئیدارەی ئێران، دەستی لە 
سڕینەوەی مۆهرەکانی نزیکی خۆشی نەپاراستووە، پەیامێکی بەهێز 

و کاریگەرە بۆ تاران و کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی.
بیرهێنانەوەی جینایەتەکانی  بە  پێویستە الوانی کورد  بۆیە  هەر 
قاڕنێ  کارەساتەکانی  و  مەهاباد  ئێعدامی ٥٩ الوی  وەکوو  ڕێژیم، 
و قەاڵتان و تێرۆری ڕێبەرانی کورد و، هەروەها بەبیرهێنانەوەی 
ــوو کێشە  ــەمـ ئـــەوەیـــکـــە کـــۆمـــاری ئــیــســالمــی ســــەرچــــاوەی هـ
بۆ  دەنگدان  سندووقەکانی  کوردستانە،  و  ئێران  کۆمەاڵیەتییەکانی 
شانۆی هەڵبژاردن بەتاڵ بکەنەوە و بەشداری لەو دەستنیشانکردنە 

پێشوەختەدا نەکەن.

ئەنوەر عەزیزیان

ئەدەبیاتی  و  زمــان  مامۆستای  ســەجــادی،  بەختیار  دوکــتــور 
زمانناسی  گرووپی  ئەندامی  و  کوردستان  زانکۆی  ئینگلیزیی 
ئەمساڵی  خەاڵتی  کوردستان،  توێژینگە  کوردیی  ئەدەبیاتی  و 

فێستێڤاڵی گەالوێژی بەدەست هێنا.
شاری  لە  ›‹گــەالوێــژ‹‹  ئەدەبیی  فێستیڤاڵی  تایبەتی  خەاڵتی 
زمانی  لێکۆڵەری  باشترین  بە  دەدرێ  ساڵێک  هەموو  سلێمانی 

کوردی.
لە  کوردستان  زانکۆی  کوردی  ئەدەبیاتی  و  زمان  توێژینگەی 
فێستیڤاڵی  بــااڵی  شــورای  کە  کــردووە  لــەوە  باسی  ڕاپۆرتێک دا 
نێونەتەوەیی گەالوێژ لە سلێمانی خەاڵتی تایبەتی سااڵنەی خۆی 
لە ساڵی ٢٠٢١ی ئەمساڵ بە ناوی لێکۆڵەری کورد ›‹ عەبدولخالق 
مەعروف‹‹ ناودێر کردووە. هاوکات بەهۆی خزمەت و توێژینەوە 
پڕبایەخەکانی دوکتور بەختیار سەجادی کە بە کۆمەڵگەی زانستی 
٢٤مین  تایبەتی  بەشی  لە  کــردووە  کوردستانی  ڕووناکبیری  و 

فیستیڤاڵی گەالوێژ پێشکەش بە ناوبراو کرا.
هەموو  ئێستا  هەتا  ١٣٧٥وە  ساڵی  لــە  گــەالوێــژ  فێستیڤاڵی 

ڕەخنەگرانی  و  وەرگێران  شاعیران،  وێژەوانان،  بەشداریی  بە  ساڵێک 
واڵتانی جیهان و هەرێمی کوردستان، دانانی پیشانگای هۆنەری وێنایی، 
باشووری  لە  سلێمانی  شاری  لە  ئەدەبی  گۆڤاری  و  کتێب  پێشانگای 

کوردستان بەڕێوە دەچێ.

فەرهەنگی  فێستڤاڵی  یەکەم  لە  ڕوانسەر  مامۆستای خەڵکی  سێ 
ــ هونەریی مامۆستایانی هونەرمەندی ئێران دا، پلەکانی یەکەم هەتا 

دووهەمیان وەدەست هێنا.
لە  هەروەها  و  دەنگییەکان  هونەرە  بەشی  لە  و  فێستیڤاڵەدا  لەو 
و »سەجاد  یەکەم   پلەی  ئیمامی«  »مەسعوود  تاک بێژی دا  بەشی 
بەشی  لە  هەروەها  هێناوە.  بەدەست  دووهەمیان  پلەی  ئەمینی« 
توانیویەتی  لە بەشی »نــەی«،  نــووری«،  »تــەک نــەوازی«، »ستار 

پلەی دووهەمی ئەو فێستیڤاڵە، بۆ خۆی مسۆگەر بکا.
مامۆستایانی  بەشداریی  بە  فــارس  پارێزگای  لە  کێبڕکێیە  ئەو 

هونەرمەندی سەرتاسەری ئێران، بەرێوە چوو.

ناسری  ئەنوەر  لەالیەن  چــوارەم«  پەتاتەی  »ئیمپراتۆر  ڕۆمانی 
و  لە سنە چاپ  و  کوردی  زمانی  وەرگێڕادراوەتە سەر  )ئاسۆ(وە 
بالو کراوەتەوە. چیرۆکی ئەم ڕۆمانە خەیاڵییە و لە دنیای سەوزە و 

میوەکاندا ڕوو دەدا و بۆ مێرمندااڵن نووسراوە.
»ئیمپراتۆر پەتاتەی چوارەم« یەکێ لە ئاشقانی نیشتمان بوو و 
گیانی لەپێناوی مانەوەی ژیاری سەوزدا بەخت کرد. چیرۆکەکە لە 
مشکەکان  و  مێشەکان  قالۆنچەکان،  و  دەدا  ڕوو  چێشتخانەیەک دا 
هەڵدەکوتنە سەر سەوزەکان. سەوزەکان بە سەرۆکایەتیی ئیمپراتۆر 
پەتاتەی چوارەم بەرگریی لە خۆیان دەکەن، بەاڵم لە دواییدا ئەدۆڕێن.
چیرۆکی خەیاڵیی »ئیمپراتۆر پەتاتەی چوارەم« چیرۆکی شەڕی 
هێزە چێشتخانەییەکان لەگەڵ هێزە پیسەکانە کە خەریکی لەناوبردنی 

ژینگەن. 
دواییدا،  لە  و  ژینگەپارێزی  بابەتی  سەر  دەپەرژێتە  کتێبە  ئەم 

خوێنەران بانگهێشت دەکا بۆ بیرکردنەوە لە ژینگە و پاراستنی.
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