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فیدراڵدا دێموکراتیکی  ئێرانێکی  له  چوارچێوه ی  کوردستان  کۆماری  دامه زرانی   
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 سەروتار

کەماڵ کەریمی

کەمتر  تــا  و  ــەدا  ڕەشــەم مانگی  لــە 
ــە دوو مــانــگــی دیــکــە هــەڵــبــژاردنــی  ل
ــی  ــەم ــازدەه ی دەورەی  ــی  ــەران ــن ــوێ ن
ئێران  لە  ئیسالمی  شۆڕای  مەجلیسی 
بەڕێوە دەچێ. مەجلیسێک کە بە دوور 
چۆنیەتیی  بــۆ  ڕێــژیــم  هەوڵەکانی  لــە 
ئەندامەکانی  هەڵبژاردنی  ڕێکخستنی 
و بەکارهێنانیان بۆ مەبەستە سیاسییە 
هەمیشە  خەڵک  خۆیان،  تایبەتەکانی 
چــاوەڕوانــیــی ئــەوەیــان هــەبــووە هەتا 
مەجلیس  هەڵبژێردراویان،  نوێنەرانی 
بکەنە سەکۆی دەربڕینی هاواری پڕ لە 
دەرد و مەرگی ئەوان. دیارە هەڵبژاردن 
لەژێر دەسەاڵتی کۆماری  و  ئێران  لە 
ئیسالمیدا هەرگیز نەیتوانی شێوازێکی 
دێموکراتیک بۆ دیاریکردنی نوێنەرانی 
خەڵک بە خۆوە ببینێ، بەاڵم ئەوە بەو 
مانا نەبووە و نییە کە خەڵک تەسلیمی 
ــداران بووبن و بە  ئــیــرادەی دەســەاڵت
بڕواننە  ئەوان  بیرکردنەوەی  شێوەی 

هەڵبژاردن. 
هەروەک لە چەند قۆناغی جیاجیادا 
ــەی  ــ ــە زۆربـ ــە خـــەڵـــک لـ ــن کـ ــی ــن ــی دەب
ــێــران و بــەتــایــبــەت لە  شــوێــنــەکــانــی ئ
کــوردســتــان هــەڵــبــژاردنــیــان دەکـــردە 

بیانوویەک بۆ ...
درێژەی بابەت لە الپەڕەی ٢

زەبرێکی گورچووبڕ

هونه ر چه کی شۆڕشه 

)١١(

کوشتنی  بۆیە  کرد،  بەرباڵوتر  بەتەواوی  ناوچەدا  لە  ئێرانی  ئیسالمیی 
لە پەیکەری تێرۆریزمی دەوڵەتیی  ناوبراو زەبرێکی گورچووبڕ بوو کە 

کۆماری ئیسالمی و هەروەها هیاللی شیعی درا.
هەروەها کوژرانی قاسم سولێمانی ئەگەر پێگەی کۆماری ئیسالمی لە 
ڕێژیمی  هەیمەنەی  واڵتیشدا  نێوخۆی  لە  دەکا،  لەرزۆک  ناوچە  واڵتانی 
بزاوتە سیاسی و  لەسەر  کاریگەریی ڕاستەوخۆی  پرسیار و  بردە ژێر 

کۆمەاڵیەتییەکان لە واڵتدا دەبێ.
 کوژرانی فەرماندەی سپای قودسی کۆماری ئیسالمی، دەسپێکی زۆر 
گۆڕانکاری لە هاوکێشە نێوخۆیی و دەرەکییەکانی ئێران دەبێ، ئێستا تۆپ 

لە زەویی کۆماری ئیسالمیدایە و دەبێ چاوەڕوان بین.

و  سەربازی  باڵی  قــودس«،  »سپای  فەرماندەی  سولێمانی،  قاسم 
ئیدۆلۆژیکی ڕێژیم و سپای پاسداران لە ناوچەی ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست، 
ڕۆژی 13ی بەفرانبار لە فڕۆکەخانەی بەغدا و لە کاتێکدا لە سووریەوە 
چووبووە بەغدا، کەوتە بەر پەالماری فڕۆکەیەکی بێ فڕۆکەوانی ئەمریکا، 
لەم هێرشەدا جگە لە ناوبراو، ئەبوومەهدی موهەندیس، جێگری حەشدی 

شەعبیی عێراق و ٨ کەسی دیکەش کوژران.
هاوکێشەکانی  ســەرەکــیــی  هـــەرە  ئــەکــتــەری  بــە  سولێمانی  قــاســم 
ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست دادەنرا و یەکێک لە هۆکارەکانی درێژبوونەوەی 
شەڕی نێوخۆیی یەمەن و هەروەها قەیرانی سووریە بوو کە سەدان 
هەزار کوژراوی لێکەوتەوە. هەروەها لە ماوەی ٢٢ ساڵ سەرۆکایەتیی 
قاسم سولێمانی دا سپای قودس پانتایی دەسەاڵت و نفووزی کۆماری 

 لە پەیکەری تێرۆریزم و هیاللی شیعی شیعی

نیزامی حکوومەتی 
یان حکوومەتی نیزامی

)٦(

خۆدراماتیزە کردن 
وەک سیاسەت کردن

)٣(

کوژرانی قاسم سولێمانی و 
چڕژانی هیاللی شیعی

)2(

بۆچی بایکۆت و 
هەڵبژاردن لەپێناو 

چیدا؟

)٨(

سه رکوتی خەڵک له  به رده م
 به رپرسیاره تیی نێوخۆیی و 

نێوده وڵه تیدا

لە هەلومەرجی 
ئێستادا بایکۆتکردنی 

هەڵبژاردنەکانی مەجلیس 
زیاتر لە پێشوو بۆتە 

ئەرکێکی نیشتمانی و 
نەتەوەیی

ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێران:
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درێژەی سەروتار

بۆچی بایکۆت و
 هەڵبژاردن لەپێناو چیدا؟

کوژرانی قاسم سولێمانی و 
چڕژانی هیاللی شیعی ... دیتنەوەی مەیدانێک بۆ دەربڕینی ویست و داخوازییەکانی 

پڕۆپاگاندای  دەورەکــانــی  لە  زۆر  لە  کوردستان  لە  خۆیان. 
هەڵبژاردندا دیتوومانە کە سەکۆی تەبلیغاتیی کاندیداتۆرەکان 
شوێنی  کــراوەتــە  سەرۆککۆماریش  تەنانەت  و  مەجلیس  بۆ 
دەنگی  بەرزکردنەوەی  و  سیاسییەکان  دروشمە  دەربڕینی 
شێوە  بــەم  و،  کوردستان  خەڵکی  نەتەوەییەکانی  ــوازە  داخـ
دروست کردنی فەزای یەکدەنگ و یەکڕەنگی هەڵبژاردنیان کە 
ڕێژیم بە دوایەوە بوو دەشکاند. چاالکانی بەهەست و لەسەرپێ 
دەیانزانی کە لە کاتی هەڵبژاردندا کەمتر پەالماری خەڵک دەدرێ 
و ئەوەشیان بە دەرفەتێک دەزانی کە بۆ لەقاودانی سیاسەتی 
ڕێژیم بەرامبەر خەڵکی کوردستان بەباشی کەلکی لێ وەرگرن 
و ئەم شێوازە ڕووبەڕوو بوونەوەش لە بەرامبەر سیاسەتەکانی 
هێشتوە.  بەجێ  خــۆی  لــە  باشی  ئاکامی  جــار  زۆر  ڕێژیمدا 
هەتا  دەدا  خۆی  هەوڵی  هەموو  ڕێژیم  ئەگەر  کە  جۆرێک  بە 
مەجلیس وەک کۆڕێکی یەکدەنگ بۆ پشتیوانی سیاسەتەکانیان 
مەجلیسەدا  ئەو  جیاوازەکانی  دەورە  لە  هەر  بەاڵم  دەرکــەوێ 
کەم نەبوون لەو نوێنەرانەی کە پشتیان لە خەڵکەکەیان نەکرد 
پشتیان  هیوایەکەوە  بە  دەنگدەرانەی  ئەو  بۆ  خۆیان  وەفای  و 
گرتبوون دەربڕی. لە ڕاستیدا ئەگەر مەجلیسی شۆڕای ئیسالمی 
بۆ  بووە  شوێنێک  بەگشتی  یاسا،  دەرکردنی  دەسەاڵتی  وەک 
پشتگیری لە سیاسەتەکانی ڕێژیم بەاڵم ئەوە بەو مانا نەبووە کە 
تێکڕای نوێنەرانی هەڵبژێردراوی خەڵک بووبێتنە گۆپاڵی دەستی 
ئەو ڕێژیمە. هەر چۆنێک بێ ئێران زۆر قۆناغی جۆراوجۆری 
ئــاڵــووگــۆڕەی  هــەمــوو  ئــەو  دوای  ئێستا  داخــۆ  و  تێپەڕاندوە 
هاتووەتە پێش دیسان دەکرێ وەک قۆناغەکانی پێشوو چاو لە 

مەجلیس و هەڵبژاردن بکرێ؟ 
لە  ــوێ.  ن قۆناغێکی  نــاوەتــە  پێی  ئــێــران  لــە دوای چــل ســاڵ 
الیەکەوە بەهۆی سیاسەتی ناواقیعی ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی 
کە هەڵقواڵوی بیری تەسک و تێنەگەیشتنی دەمڕاستەکانی ئەو 
ڕێژیمە لە ڕاستییەکانی کۆمەڵگەیە، واڵت بەرەو نوقم بوون لە 
قەیرانگەلێکی وێرانکەر خزیوە و ئەمەش بووەتە هۆی زۆربوونی 
ناڕەزایەتی لەدژی دەسەاڵتدارانی ڕێژیم. لە الیەکی دیکەشەوە 
دەسەاڵتدارەکان  ئاخوندە  درۆزنــانــەی  سیمای  ئاشکرابوونی 
ڕێگەی فریودانی زیاتری خەڵکی بەستوە و دەردەکــەوێ چیی 
بە  قودسدا  و  کەربەال  دەشتی  لە  سەردەمە  ئەم  خەڵکی  دیکە 
کە  تێگەیشتوون  ــەوە  ل خەڵك  ناگەڕێن.  خۆیاندا  نانی  دوای 
هۆکاری  منداڵیان،  و  ژن  و  خۆیان  بوونی  برسی  هــۆکــاری 
دواکەوتوویی واڵت و لەبەر یەک هەڵوەشانی بنەماکانی ژیانی 
کۆمەڵگە، بوونی ئەو ڕێژیمە و سیاسەتی ئەو دەسەاڵتدارانەیە 
کە بۆ مانەوەیان لە دەسەاڵتدا جگە لە برسی کردنیان لە ڕشتنی 
خوێنیشیان ناپرینگێنەوە. جگە لەوە ئەمجار هەوڵی بە ئاشکرای 
دەیانویست  پێشتر  ئەگەر  کە  ــەاڵت،  دەسـ کردنی  یەکدەست 
بیشارنەوە و کۆکردنەوەی هەموو دەسەاڵتەکان لە چنگ یەک 
کە  دەدا  خەڵک  بە  پەیامە  ئەو  ڕێبەر  تەنیا  ئەویش  و  کەسدا 
دەسەاڵتەکان  دابەشکردنی  لە  باس  بنەڕەتیدا  یاسای  لە  ئەگەر 
دەبێ  دیکە  ئەوی  و  دەسەاڵتە  یەک  تەنیا  لەمەوبەدوا  دەکــرێ 
چاولێکەر بێ. دامەزرانی بنیادێکی کە لە هیچ شوێنێکی یاساکانی 
ئێراندا باسی لێوە نەکراوە بە ناوی شۆڕای بەرزی هاوئاهەنگیی 
داد و  لە الیەن سەرۆککۆمار، سەرۆکی دەزگای  ئابووری کە 
ڕێبەردا  ڕاستەوخۆی  چاودێریی  لەژێر  و  مەجلیس  سەرۆکی 
کردنی  بێ ئێعتبار  بــەرچــاوی  نموونەیەکی  ــرێ.  دەبـ بــەڕێــوە 

مەجلیس و ئەندامەکانیەتی. 
مەجلیسی  و  نیگەهبان  شـــۆڕای  پێشتر  ئــەگــەر  بــەمــجــۆرە 
لە سەروو  و  ئیستسوابی  نەزارەتی  و  تەشخیسی مەسڵەحەت 
ئەو  ڕێگەی  سەر  کۆسپی  حکوومەتی،  حوکمی  هەمووانەوە 
نوێنەرانەی مەجلیس بوون کە ئەگەر کەمیش بوون دەیانویست 
ببنە دەنگی ڕاستەقینەی خەڵک، ئێستا ئیتر ئەم دامەزراوە تازەیە 
کە ئێعتبارێکی بۆ مەجلیسی شۆڕای ئیسالمی نەهێشتووەتەوە، 
پاراستنی  دەســـەاڵتـــی  تــەنــانــەت  مەجلیس  کــە  ــێ  دەڵـ پــێــیــان 
مافەکانی خۆیشی نییە چ بگا بە مافەکانی خەڵک. جگە لەوەش 
سەرەڕای درێژەی وەزعی نالەباری ژیانی خەڵک، بەردەوامیی 
هەر چەشنە  بێبەزەییانەی  لە سەرکوتی  ڕێژیم  دەسەاڵتدارانی 
دوایین  کــە  سیاسەتەکانیان  لـــەدژی  خەڵک  ناڕەزایەتییەکی 
نموونەی ڕووبەڕووبوونەوەی جینایەتکارانەی خۆپیشاندانەکانی 
مانگی خەزەڵوەر بوو، دەریخست کە ڕێگەیەکی دیکە بۆ خەڵک 
بنەڕەتی  گۆڕانێکی  بۆ  بەربەرەکانی  و  خەبات  لە  جگە  نەماوە 
لە ئێراندا و لەنێو بردنی هەموو ئەو کۆت و بەندانەی لەسەر 

ڕێگەیان داندراوە. 
لە  و  ئێران  ســەرانــســەری  لە  خەڵک  تــووڕەیــی  ئیتر  ئێستا 
کوردستان لە ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی گەیشتوەتە ئاستێک کە 
بە دوور دەبینرێ خەڵک هیچ هیوایەکی بەو شێوە ئاڵوگۆڕانە 
پێویستە  بۆیە  هەر  بکرێ.  بەشداری  هەڵبژاردندا  لە  و  مابێ 
هەموو الیەک بە وردی بڕواننە وەزعی ئێستا و بۆ نیشاندانی 
لە  بیر  کــوردســتــان،  لــە  بەتایبەت  خــەڵــک  ــرادەی  ــی ئ بەهێزی 
چونیەتیی ڕووبەڕوو بوونەوە لەگەڵ پیالنەکانی ڕێژیم بکەنەوە 
و بۆ دەرخستنی ئاستی بەرزی ناڕەزایەتیی خەڵک لە ڕێژیم و 
مەجلیس  هەڵبژاردنی  دەورەی  ئەم  بایکۆتی  دەسەاڵتدارەکانی 
ئەو  دەبێ  دەورەدا  لەم  سەرەکییان.  ئەرکی  و  دروشــم  بکەنە 
پەیامە بە گوێی جیهان بگا کە ئەگەر ڕێژیم لە کاتی هاتنە سەر 
شەقامی خەڵک بو دەربڕینی داخوازییەکانیان بە گوللە واڵمیان 
لە  دەنگنەدان  و  نەچوونە سەر شەقام  بە  دەداتــەوە، خەڵکیش 
دەدەنــەوە.  نیشان  خۆیان  دووبــارەی  ناڕەزایەتیی  هەڵبژاردندا 
بــەردەم  لە  گرینگ  ئەرکێکی  وەک  ئەمە  الیــەک  هەموو  دەبــێ 
خۆیاندا ببینن کە هەوڵدان بۆ کەمکردنەوەی ئاستی بەشدارانی 
و  خەڵکە  ناڕەزایەتیی  بەرینی  ئاستی  نیشاندەری  هەڵبژاردن، 
ئەم جارە ئەمەش مەیدانێکە بۆ دەربڕینی ناڕەزایەتیی گشتی لە 

ڕێژیم و سیاسەتەکانی.

عەلی بداغی

فڕۆکەخانەی بەغدا دواوێستگەی ژیانی تێرۆریستێکی 
سپای  فەرماندەی  سولێمانی،  قاسم  بــوو.  نێودەوڵەتی 
لە  پــاســداران  سپای  و  ڕێژیم  سەربازیی  باڵی  ــودس،  ق
چاالکی  ســەدان  تێرۆری  لە  دەستی  کە  واڵت  دەرەوەی 
سیاسیی دژبەری ڕێژیم، هەڵگیرساندنی شەڕی نێوخۆیی 
هــەزار کەس  ناوچە و کوژرانی ســەدان  لە چەند واڵتی 
و  یەمەن  و  لە سووریە  بەمیلیۆن کەس  ئاوارەبوونی  و 
عێراق هەبوو؛ بەرەبەیانی ڕۆژی هەینی، 13ی بەفرانبار 
عێراق  شەعبیی  حەشدی  کاربەدەستی  کۆمەڵێک  لەگەڵ 

کرایە ئامانجی چەند ڕاکێتێکی پەهبادەکانی ئەمریکا.
ــەم کــەســی  ــ ــ ــی، دووهـ ــان ــم ــێ ــی قـــاســـم ســول ــ ــوژران ــ ک
ئیسالمیی  کــۆمــاری  لــە  ڕاستەقینە  دەســەاڵتــبــەدەســتــی 
ــردوو  ڕاب ساڵی  کە  خامنەیی  بینایی  ــووری  ن و  ئێراندا 
ئێرانی  سەربازیی  نیشانی  بەرزترین  زولفەقار،  میدالی 
ڕێژیم  هەیمەنەی  بۆ  هەم  و  گرینگە  هەم  دا،  سینگی  لە 
چارەنووسساز. گرینگە، چونکی پاش چوار دەیە تەڕاتێنی 
لە  دەوڵەتی،  تێرۆریزمی  بە  پەرەپێدان  لە  قودس  سپای 
نانەوەی  لە  نێوەڕاست،  ڕۆژهــەاڵتــی  لە  قەیرانخوڵقێنی 
شەڕ و ئاژاوەی ئێتینیکی و بەکوشت دانی سەدان هەزار 
کەس؛ یەکەم جارە کە شێلگیرانە هەس دەدرێتەوە و پێی 
دەگوترێ جارێ بوەستە. گرینگە، چونکی هیندەی گوشارە 
لەسەر  کاریگەریی  ئێران  لەدژی  ئەمریکا  النی زۆرەکەی 
بڕیاری ڕێژیم هەیە، کوژرانی بەم شێوەیەی سەردارەکەی 
هاوکێشەکانی  لە  ڕێژیم  بنەڕەتییەکەی  کاراکتێرە  و  سپا 
ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاستیشدا شوێنی لەسەر یەکالکردنەوەی 
بڕیارەکان دەبێ. وەک گوترا چارەنووسسازیشە، چونکی 
نوێی  ڕووکــاری  لەسەر  هەیە  ڕاستەوخۆی  کاریگەریی 
لە  ئەمریکا  مانەوەی  عێراق،  و  ئەمریکا  پێوەندییەکانی 
ملمالنێی  دەیە  چوار  هەروەها  و  نێوەڕاست  ڕۆژهەاڵتی 

نێوان ئێران و ویالیەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا. 
ئەمریکا  بــاڵــوێــزخــانــەی  ئێستا  لــە  پێش  دەیـــە  چـــوار 
و  سەر  کرایە  هێرشی  واڵتــە  ئەو  پێتەختی  لە  ئێران  لە 
ملمالنێ و دوژمنایەتیی  و  پێوەندییەکان  بەوەش گرژیی 
پێکرد. چوار  ئێران دەستی  نێوان ئەمریکا و  40 ساڵەی 
دەیە پاش ئەم ڕووداوە و لە ئاکامی هەوڵێکی هاوشێوە 
کە  بەغدا_  لە  ئەمریکا  باڵوێزخانەی  سەر  _هێرشکردنە 
بوون و کوژرانی  لەپشتی  ئیسالمی  الیەنگرانی کۆماری 
قاسم سولێمانیی لێ کەوتەوە، بەریەککەوتنی نێوان ئەم 

دوو واڵتە پتر لە هەموو کاتێک بەرهەستترە.
ــدە  هــەنــگــاوەکــانــی دواتــــری ئـــەم دوو واڵتـــە ڕەهــەن
جۆراوجۆرەکانی ئەم بەریەککەوتنە وێنا دەکەن. مەسەلە 
ئەوەیە کە سپای پاسداران کلیل واژەی مانەوە و ئەمنیەتی 
نــاوچــەدا.  لــە  ڕێژیمە  هێژمۆنیی  و  ئیسالمی  کــۆمــاری 
بەتایبەت کە سپای قودس لە دوو دەیەی ڕابردوودا کە 
هاوتەریب  ــردوە،  ک سولێمانی«  سەرۆکایەتیی  »قاسم 
سەرەکیی  ئەکتەری  ئێران،  دەرەوەی  سیاسەتی  لەگەڵ 
ڕووداوەکان لە عێراق، سووریە، لوبنان و یەمەن بووە. 
بە مەرگی قاسم سولێمانی ئەویش بەو خەسڵەتە  دیارە 
بە  سەر  میلیشیاکانی  و  هێز  ڕێکخستنی  لە  تایبەتییەی 
ئێران و دەستڕۆیشتوویی لەنێو کەسایەتی و پێکهاتەکانی 
ئەم واڵتانەدا هەیبوو، سپای قودس و بە تەبیعەتی ئەوەش 
پێشوو  لە  ناوچەدا جیاوازتر  لە  ئێران  هێز و دەسەاڵتی 
خۆی  بتوانێ  ئیسالمی  کۆماری  دەوێ  زۆری  و  دەبــێ 
ڕێک بخاتەوە و بگاتەوە ئەو ئاستەی کە پێش کوژرانی 

سولێمانی بووی. 
هەیە.  ڕەهــەنــدی  دوو  فــۆڕمــەدا  لــەم  بەرکەوتنە  ئــەم 
ئێسکانی  گەیوەتە  ئیدی  ئەمریکا  کە  ئــەوەی  یەکەمیان 
ملهوڕییەکانی  و  سەرەڕۆیی  تابشتی  چیدی  ــارە  وادی و 
تێکدەری  و،  ناهێنێ  بەرژەوەندییەکانی  ــەدژی  ل ئێران 
سەر  بۆ  مەترسیی  ئەوەندە  ڕێژیم  ئاژاوەگێڕییەکانی  و 

ئامادە بووە ڕیسکێکی  کۆشکی سپی دروست کردوە کە 
ئەکتەرە  سەرەکیترین  لە  ڕێــک  کە  بکا  ــەورە  گ ئــەوەنــدە 
قاسم  نــاوی  بــە  کەسێک  لــە  بــدا،  ڕێــژیــم  مەیدانییەکەی 
لە ڕاستیدا »وەزیری دەرەوەی خامنەیی«  سولێمانی کە 

بوو لە ناوچەی ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاستدا.
ــێــران و  ــان کـــاردانـــەوەی ئ ــەرەک ــەگ ــکــەی ئ ــەکــی دی الی
ئایا  عێراق.  لە  بەتایبەت  ڕێژیمە  بە  ســەر  میلیشیاکانی 
حەشدی  دووهەمی  کەسی  و  سولێمانی  قاسم  کوژرانی 
هێزەکانی  ســەر  بــۆ  پــەالمــار  نوێی  شەپۆلێکی  شەعبی 
ئەمریکا و ناوەندە و بنکەکانی ئەم واڵتە لە عێراقدا وەڕێ 
سیاسییەکانی  الیەنە  نیگەرانیی  سۆنگەی  لە  ئایا  دەخــا؟ 
ئیسالمی_  کــۆمــاری  ــەری  دژبـ چ  و  الیەنگر  _چ  عــێــراق 
واڵتــەدا  ئــەم  خاکی  لە  گــەورە  شەڕێکی  هەڵگیرسانی  لە 
مانەوەی هێزەکانی ئەمریکا لەم واڵتەدا پرسیاری دەخرێتە 
لە  تایبەت  بە  ئەمریکا  نیزامیی  سەرکەوتنی  ئاخۆ  سەر؟ 
ساڵی هەڵبژاردنەکانی سەرکۆماری لەم واڵتەدا لە ڕووی 
بەتایبەتیتر  ــە،  واڵت ئــەم  بــەرژەوەنــدەیــی  لە  سیاسیشەوە 
تــڕامــپ دەشــکــێــتــەوە؟ بــۆ واڵمــی هەندێک لەو  ــدارەی  ــی ئ
و  ڕۆژ  لــە  ــان  ــ ڕووداوەکـ ــی  چــاوەڕوان ــێ  دەب پرسیارانە 

مانگەکانی داهاتوو بین.
بـــەردەوام  ســاڵــە   40 کــە  ئەمریکایەی  ــەو  ئ ئێستا  لــە 
لەدەست  غەڵەتێکی  هیچ  دەڵــێــن  ئــێــران  کاربەدەستانی 
و  ئیسالمی  کــۆمــاری  بەهێزی  پــیــاوی  دووهــەمــیــن  نــایــە، 
ئیدۆلۆگی شەڕە نیابەتییەکانی ڕێژیم لە ناوچەی کوشتوە. 
ئاخۆ  کە  ئیسالمیدایە  کۆماری  مەیدانی  لە  تۆپەکە  ئێستا 
ڕێگەی  لە  دەتــوانــێ  ئاخۆ  کــوێ؟  دەگــاتــە  هەڕەشەکانی 
حیزبوڵاڵی لوبنانەوە زەبرێک لە ئیسڕائیل وەک هاوبەشی 
ــەدا  ســووری خــاکــی  لــە  یــان  ــدا،  بـ ئەمریکا  ستراتێژیکی 
بەرژەوەندییەکانی ئەم واڵتە بکاتە ئامانج؟ وێدەچێ لەبەر 
و  لوبناندا  ئێستای  لە  لەرزۆکی حیزبوڵاڵ  و  الواز  پێگەی 
سووریە  لە  خۆیشی  قایمی  نــەزۆر  مەوقعیەتی  هەروەها 
کە  عێراق  دەمێنێتەوە  دی.  نەیەتە  بۆ  مەبەستانەی  ئەو 
سیاسی  شپڕێوی  بارودۆخی  لە  کەلکوەرگرتن  بە  لەوێدا 
و ناسەقامگیری لە ناوەندی ئەم واڵتە، شەڕەکەی لەدژی 

ئەمریکا بباتە پێشێ.

لەگەڵ ئەمەشدا ئەم پرسیارەش کەم هێز نییە لە بنەڕەتدا 
ئاخۆ تۆڵەیەک لە گۆڕێدایە، یان وەک چۆن لە ماوەی چەند 
الیەنە  و  سووریە  لە  ڕێژیم  هێزەکانی  ــردوودا  ڕابـ ساڵی 
الیەن  لە  بــەبــەردەوامــی  ناوچە  واڵتانی  لە  نیابەتییەکانی 
دژکردەوەی  ڕێژیم  و  دراوە  لێیان  ئەمریکاوە  و  ئیسڕائیل 
هاوچەشنی نەبووە؛ ئەمجارەش ڕێژیم هەوڵ دەدا خۆی لە 
بەدوور  ئەمریکا  لەگەڵ  ڕاستەوخۆ  بوونەوەی  ڕووبــەڕوو 
بگرێ؟ ئاشکرایە کە کۆماری ئیسالمی لەسەر دووڕێیانییەکی 
کە  ڕایگەیاندبوو  پێشوو  سەختدایە. وەک چۆن حەوتووی 
هیچ ڕۆڵێکی لە هێرش کردنە سەر باڵوێزخانەی ئەمریکا لە 
بە غدا نەبووە و ئەوە لەم ترسەوە سەرچاوەی دەگرت کە 
نایهەوێ ڕاستەوخۆ لەگژ ئەمریکا ڕاچێ؛ ئێستاش نایهەوێ 
بەهێزترین واڵتی  لەگەڵ  بۆ الی شەڕ  کە  وابکا  ڕیسکێکی 
نیزامیی دنیای ببا. شەڕێک کە بەدڵنیاییەوە براوەکەی ئەو 
نابێ. بەاڵم بێتوو کاردانەوەشی نەبێ، لە نێوخۆی حاکمیەتدا 
ناوچەدا  لە  ڕێژیم  بە  ســەر  میلیشیاکانی  و  هێز  لەنێو  و 
تووشی هەڵوەرین دەبێ و ستاتۆی ئێستای لەدەست دەدا.

لــە الیــەک  نین.  یــەک و دوو  ــەاڵم دەردی ڕێــژیــم خــۆ  ب
گەمارۆ ئابوورییەکانی ئەمریکایە کە بڕستی لێ بڕیوە و، لە 
الیەک کەڵەکەبوونی ناڕەزایەتییەکانی خەڵکە کە هەر جارە 
و بە بیانوویەک دەتەقێتەوە و پاشان ئەو پێگە لەرزۆکەی 
گاردی  ڕابـــردوودا  ساڵی  یەک  لە  النیکەم  کە  ناوچەدا  لە 
بــەردەوام جێی پێ  هێرشبەرانەی بە ڕێژیم نەهیشتووە و 

لێژ کردوە.
هاوکێشەیە  ئەم  دیکەی  الیەنێکی  وەک  ئێرانیش  خەڵکی 
چونکی  دڵخۆشن،  سولێمانی  قاسم  دراماتیکی  مەرگی  بە 
کە  دەزانـــن  و  دەیناسن  الیەنێک  و  واڵت  هــەر  لە  باشتر 
هۆکاری سەرەکیی هەموو بەشمەینەتی و نەهامەتییەکانیان 
قاسم  وەک  کەسانی  کە  ڕێژیمێکە  چەوتەکانی  سیاسەتە 
سولێمانی بەڕێوەی دەبەن؛ بۆیە وەها مەرگ و کۆتاییەک 
مێژووەکەیان  هەموو  کە  ئــەوە  وەک  کەسانێکی  شایانی 
کوشتن و زەوتکردنی ماف و ئازادییەکانیان و، سەرکوتی 
باوەڕەن  ئەو  لەسەر  هەروەها  بووە؛  داواکانیان  و  ویست 
و  سولێمانی  قــاســم  دەردی  بــە  دەبـــێ  ڕێــژیــمــەکــەش  کــە 

چارەنووسی ئەو بچێ. 

چەخماغەی ڕاپەڕینێکی دی
 ئەمجارەیان لە بەستێنی نسکۆی ڕێژیم دا

عەلی لەیالخ

خەڵکی  خۆپیشاندانەکانی  ئەمساڵ  خــەزەڵــوەری  مانگی 
وەزاڵـــەهـــاتـــووی ئــێــران و کــوردســتــان بــۆ جــارێــکــی دیکە 
ئیدیعا  ڕێژیم  بااڵی  بەرپرسانی  وەک  ئێران  کە  دەریخست، 
ئەوپەڕی  لەگەڵ  بەڵکوو  نییە،  ئــارام  دوورگەیەکی  دەکــەن 
سەرکوتی  ڕووبــەڕوویــە.  مەشرووعیەت  و  متمانە  قەیرانی 
توندوتیژ و بێوێنەی خۆپیشاندانەکانیش دەری خستەوە کە 
ئەم ڕێژیمە ئامادە نییە گوێ لە هیچ داوا و ویستێکی خەڵک 

بگرێ.
ــچــووی هــاتــنــە ســـەرشـــەقـــام و  ــێ ــاوڕێـــک لـــە ت ئـــەگـــەر ئـ
لە   ــی کــەم  بــدەیــنــەوە الن ئــێــران  نــاڕەزایــەتــیــیــەکــانــی خەڵکی 
کۆتاییەکانی دەیەی هەفتای هەتاوی تا ناڕەزایەتییەکانی ساڵی 
٨٨ و بەفرانباری ساڵی ٩٦ی هەتاوی و مانگی خەزەڵوەری 
ئەمساڵ، ئەم دوو پرسیارە دەورووژێن کە هۆکاری بە کام 
بەئاسانی  هەم  چی  بۆ  و  چین  سەرهەڵدانەکان  نەگەیشتنی 
ــەم جــۆرە توندوتیژ کــپ و ســەرکــوت دەکــرێــن؟  ب و هــەم 
هەروەها بە سەرکوتی ناڕەزایەتییەکانی مانگی خەزەڵوەری  
چون  ئیسالمی  کۆماری  دەسەاڵتی  دوورەدیمەنی  ئەمساڵ، 
دەبێ و کپکردنی دەنگی خەڵک هەناسەی تازەی بە دەسەاڵت 

بەخشیوە یان نا؟
کــە هاتنە  ــاوەڕەن  ــ ب ــەم  ئ لــەســەر  ــانــی سیاسی  شــارەزای
لە  ئێران  خەڵکی  نــاوەنــاوەی  و  خۆڕسکانە  شەقامی  ســەر 
سیاسییەکاندا،  و  کۆمەاڵیەتی  ئــابــووری،  کێشە  هەمبەر  
دیــاریــکــراو  ــەکــی سیاسی و  ــڕۆژە«ی نــەبــوونــی »پ بــەهــۆی 
لە  هــەروەهــا  سەرناگرن.  و  پێدەکرێ  بــاڵوەیــان  بەئاسانی 
بەدی  سیاسی  ئاراستەیەکی  دروشمەکانیشدا،  ڕادیکاڵترین 
خەڵک  زۆرینەی  کە  ئــەوەی  هۆی  دەبێتە  ئەمەش  و  ناکرێ 
خەڵکیش  سەرکوتکردنی  و  خۆپیشاندانەکان  ڕیــزی  نەچنە 

لەالیەن دەسەاڵتەوە ئاسان دەبێ. گرفتێکی دیکە لە بەردەم 
خەڵکی   داوای  بەڕوونی  کە  ئەوەیە  ئێران  ناڕەزایەتییەکانی 
و  نادیار  ڕێکخەرەکانی  و  لیدەر  و  نییە  دیار  خۆپیشاندەر 

نەناسراون؛ هەروەها پێگەی بەهێز و شوێندانەریان نییە.
 بە لەبەرچاو گرتنی  هەردوو سەرهەڵدانەکەی بەفرانباری 
سەد  و  کــوژرا  تێدا  کەسی   ٦0 النیکەم  _کە  هەتاوی  ٩٦ی 
شاری ئێرانی گرتەوە_ و خۆپیشاندانەکانی مانگی ڕابردوو 
_کە باس لە کوژرانی نزیک بە ٢000 کەس دەکرێ_، خاڵی 
خراپی  دۆخی  هەمبەر  لە  ناڕەزایەتی دەربڕینە  هاوبەشیان 
ئابووریی واڵت و گرانیی هەوسارپچڕاو لە ئێران کە بەخێرایی 
و  گوازرایەوە  دەسەاڵت  بەدژی  بەرباڵو  ناڕەزایەتییەکی  بۆ 

دروشمەکان تەنانەت ڕێبەریی بااڵی نیزامیشی گرتەوە.
پرسیار ئەمەیە ئەو دوو ئەزموونە لە هاتنەسەر شەقامی 
خەڵک بەو تێچووە قورسەی بۆ خەڵک هەڵگری چ پەیامێکن؟ 
بۆوەی خۆپیشاندانە مەدەنییەکان لە داهاتوودا ئاوا پڕ تێچوو 
نەبن؟ دواجار کۆماری ئیسالمی  تا چەند و تا کەی دەتوانێ 
ئەو دۆخە مەترسیدارە بە سەرکوت و زەبر و زۆر کۆنتڕۆڵ 

بکا؟
مانگی  خۆپیشاندانەکانی  خوێناویی  سەرکوتی  دوای 
سەرماوەزی ئەمساڵ دیسان ئەم پرسیارە بوو بە ڕۆژەڤی 
دەرەوەی  و،  نێوخۆ  سیاسییەکانی  کــۆبــوونــەوە  و  کــۆڕ 

»گەاڵڵەکی  چ  خۆپیشاندەران  ئەساسەن  کە  واڵت  
و  ئیسالمی  کۆماری  جێگرەوەی  هەیە؟  سیاسییان« 
سیستمی ئابووری و سیاسیی ئەو واڵتە چی دەبێ؟  
کام ڕێکخراو یان ڕێبەر لە پێشەوەی خۆپیشاندانەکانە 

و زۆرینە قسەی لێوەردەگرن؟
نەرێنیی  شوێنی  پرسیارانە  ئەو  واڵمی  ناڕوونیی 
ــەســەر دڵــگــەرمــیــی خــەڵــک و مــانــەوەیــان لــەســەر  ل
ئەوە سەرکوت  لەگەڵ  هاتەریب  و  بووە  شەقامەکان 
و دەمکوتی دڕندانەی کۆماری ئیسالمیش خێرایی بە 

کپکردنی دەنگی شەقام بەخشیوە.
ئێران  نێوخۆی  خۆپیشاندانەکانی  لە  ڕاستیدا  لە 
چینی  ــوو  ــ وەک کـــەم  چینێکی  و  ــرووپ  ــ گ ســەرەتــا 
دێنە  کــراوان  خانەنشین  دووکــانــداران،  مامۆستایان، 
سەر شەقام و بەهۆی ئەوەی کە پالنێکی گشتگیر نییە 
کە ئەوان ڕێک بخا و خەڵکانی دیکە پاڵپشتیان بن، هەر 
سەرکوت  بەئاسانی  کە  سەرەکییە  هۆکاری  ئەمەش 

بکرێ ...
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پەیامی پیرۆزبایی سکرتێری گشتیی حیزب 
بۆ بەڕێز کۆسرەت ڕەسووڵ، سەرۆکی ئەنجومەنی 

سیاسیی یەکیەتیی نیشتمانیی کوردستان

بەڕێز کاک کۆسرەت ڕەسووڵ، سەرۆکی ئەنجومەنی 
سیاسیی یەکیەتیی نیشتمانیی کوردستان!

لەگەڵ ڕێز و ساڵو! 
یەکیەتیی  ــواری  چ کۆنگرەی  هاتنی  کۆتایی  به بۆنه ی 
نیشتمانیی کوردستان و هه ڵبژێرانی جه نابت به سه رۆکی 
ئەنجومەنی سیاسیی یەکیەتیی نیشتمانیی کوردستان، به  
دێموکراتی  حیزبی  رێبه ریی  له  هاوڕێیانم  و  خۆم  ناوی 

کوردستان گه رمترین پیرۆزباییت لێ ده که م.
هیوا ده خوازین له م هه لومه رجه گرینگ و هه ستیاره دا که 
گه لی کورد پێیدا تێده په ڕێ، خەڵک و هێزە سیاسییەکانی 
یه كگرتوویی  و  لێک تێگه یشتن  به  کوردستان  باشووری 
زیاتره وه ڕووبه ڕووی ئه گه ر و ئاسته نگه کانی ئه م قۆناغه 
ببنه وه و؛ یەکیەتیی نیشتمانیی کوردستان وەک هەمیشە 
دەوری کاریگەر و شوێندانەری لە ڕەوتی ڕووداوەکان لە 
داواکانی  و  ماف  و  کورد  پرسی  پێشبردنی  ــەرەو  ب پێناو 

خەڵکی کوردستان لە عێراقدا هەبێ.
ــی  ــەک ــژووی ــێ م ـــان  کـــوردســـت نیشتمانیی  ــی  ــی ــەت ــی ــەک ی
دەوڵەمەند و پڕبایەخی لە دەستەبەری ماف و پارێزگاری 
لە  نیشتمانییەکان  و  نەتەوەیی  بایەخە  و  دەستکەوت  لە 
کوردستاندا هەیە. هیوادارین لەم بڕگە نوێیەش لە ژیانی 
و  تێکۆشەر  حیزبە  ئەم  نیشتمانیدا،  یەکیەتیی  سیاسیی 
دیارەی  پێگە  ئەم زەرفییەت و جێگە و  بەپێی  خەباتکارە 
هەیەتی پتر لە پێناو پێشڤەچوونی بزووتنەوەی سیاسی 

و دەستەبەری مافە نەتەوایەتییەکانی کورد تێبکۆشێ. 
جارێکی دیکەش هیوای سەرکەوتن بۆ ئێوەی بەڕێز و 
کوردستان  نیشتمانیی  یەکیەتیی  لە  هەڤااڵنمان  هەموو 
پەرەپێدانی  و  ــەردەوامــی  ب لەسەر  پێداگری  و  دەخوازین 
پێوەندیی نێوان حیزبی دێموکراتی کوردستان و یەکیەتیی 

نیشتمانیی کوردستان دەکەینەوە.

خالید عەزیزی
سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان

2019/12/31

پەیامی پیرۆزبایی سکرتێری گشتیی حیزبی 
دێموکراتی کوردستان لە ئەمینداری گشتیی 

یەگکرتووی ئیسالمیی کوردستان

بەڕێز مامۆستا سەالحەدین بەهائەدین!

لەگەڵ ڕێز و ساڵو!
هەشتەمی  ــرەی  ــگ ــۆن ک کـــاروبـــاری  ــایــی  کــۆت ــەی  ــۆن ــەب ب
یەکگرتووی ئیسالمیی کوردستان و هەڵبژاردنەوەی جەنابت 
وەک ئەمینداری گشتیی یەکگرتوو، بە ناوی خۆم و هاوڕێیانم 
لێ  پیرۆزباییتان  کوردستان  دێموکراتی  حیزبی  ڕێبەریی  لە 

دەکەم. 
کە  بەسترا  تایبەتدا  هەلومەرجێکی  لە  ئێوە  ٨ی  کۆنگرەی 
سەر  بۆ  مەترسی  ئەگەری  هەم  ناوچەکەدایە،  و  عێراق  لە 
دەتوانێ  هەم  و  هەیە  کورد  سیاسیی  بزاڤی  دەسکەوتەکانی 
دەرفەت بۆ پێشخستنی پرسی کورد و مافەکانی ئەم نەتەوەیە 
لەو  دەخــوازیــن  دێموکرات  حیزبی  لە  ئێمە  بکا.  دەستەبەر 
قۆناغە هەستیارەی ئێستادا یەکگرتووی ئیسالمیی کوردستان 
بە هاوکاریی سەرجەم الیەنە سیاسییەکانی دیکەی هەرێمی 
یەکگرتوویی،  و  تەبایی  گیانی  بە  پشتەستوور  کوردستان و 
پتر لە پێناو سەرخستنی پرسی کورد لە باشووری کوردستان 

تێبکۆشن.
ئەم بۆنەیەش بە دەرفەت دەزانم کە پێ لەسەر بەردەوامی 
و پەرەپێدانی پێوەندیی نێوان حیزبی دێموکراتی کوردستان و 

یەکگرتووی ئیسالمیی کوردستان دابگرمەوە.
بەهیوای سەرکەوتنی هەرچی زیاتری جەنابت و خوشک و 

برایانمان لە یەکگرتووی ئیسالمیی کوردستان.

خالید عەزیزی
سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان

2019 /12 / 31

خۆدراماتیزە کردن 
وەک سیاسەت کردن

ڕزگار ئەمین نژاد

ڕەنگە ڕوانگەی ئێدمۆند هوسێرل  لەسەر بەرپرسایەتیی 
بۆ  بێ  گونجاو  دەسپێکێکی  کارەساتدا،  کاتی  لە  ئەخالقی 
بابەتێکی ڕەخنەگرانە لەمەڕ دیاردەی »خۆدراماتیزە کردن 
تەمەنی  لەگەڵ  و  کارەساتە  دراماتیکی  وێنەیەکی  کە   »
سیاسەت لە ئێراندا هاتووە. بەرپرسایەتی نواندنی ئەخالقی 
باشترین  هــوســێــرل،  بــۆچــوونــی  بــە  کــارەســاتــدا،  کاتی  لــە 
واقعانەی  ئــەو  لەگەڵ  ــەوە  ــوون ــەڕووب ڕووب بۆ  کــردەوەیــە 
کۆمەڵگە  کاتێ  سروشتییە  ــن.  دێ کــارەســاتــدا  بـــەدوای  کە 
کە  کارەساتەکەیە  دوای  جیهانی  دەبێ،  کارەسات  تووشی 
زۆرترین کاریگەریی بەسەر کۆمەڵگەوە دەبێ نەک خودی 
هەنووکەییەکان  واقــعــە  کــارەســات  چونکە  کــارەســاتــەکــە، 
دواتر  کە  دەسەپێنێ  واقعی خۆی  ئەنجامدا  لە  و  دەگــۆڕێ 
لەگەڵ ژینگەی  ئێمە  تەعامولی  لەسەر شێوازی  کاریگەریی 
تێرۆریستیی  ڕووداوی  نموونە  بۆ  دەبێ.  کارەسات  دوای 
یازدەی سێپتامبر لە ئەمریکا، کۆتایی بە واقعی »تەعامولی 
دێموکراتیک« هێنا و گشت نۆرمەکانی پێش ئەو کارەساتە 
تووشی بەرگژێکی جیدی هاتنەوە. ئەو شتەی بەدوای ئەو 
کارەساتەدا هات؛ واقعی »شەڕ بەدژی تێرۆریزم« بوو کە 
بیست ساڵە لە خزمەت خۆدراماتیزە کردنی بەشێک لەو هێز 
و دەسەاڵتانەیە کە لە ڕاستیدا خۆیان سەرچاوە و هۆکاری 
ناعەداڵەتی و تێرۆریزمن. چڕکردنەوەی سەرنجی ڕای گشتی 
بۆ سەر دیاردەی تێرۆریزم، کۆمەڵێک لێکەوتەی سیاسی و 
کۆمەاڵیەتی بەدوادا هات کە مرۆڤی پێش کارەساتی یازدەی 
سەدەی  کۆتایی  لەگەڵ  دیاردانە  ئەو  وابوو  پێی  سێپتامبر 
نموونە  بۆ  هەڵنادەنەوە،  تازە سەر  و  بیستەمدا ڕۆشتوون 
دیاردەی ڕاستگەرایی، پۆپۆلیزم، توندئاژۆیی، بونیادگەرایی، 

کولتوور سێنتەریزم و هەروەها فاشیزم.
تێگەیشتن لە ڕەهەندی ئەخالقگەرایانەی هوسێرل ئەرکی 
ئەرکی  چونکە  دەکــا،  ــر  دژوارت کارەسات  هەمبەر  لە  ئێمە 
بەرپرسیارەتیی ئێمە لەگەڵ کارەساتدا کۆتایی پێ نایە، بەڵکە 
کاردانەوە و هەڵوێستی ئێمە لەنێو جەرگەی کارەساتەکەدا 
واقع  بێ کە واڵمــدەری  بەرپرسانە  ئەخالقی و  دەبێ وەها 
لەم  تێگەیشتن  بۆ  بن.  کارەساتیش  دوای  ڕووداوەکانی  و 
بەرپرسایەتییەوە  پێناسەکردنی  لە  دەبێ  سەرەتا  ڕوانگەیە 
زمانێکی  بە  بەرپرسایەتی  لە  مەبەست  پێبکەین،  دەســت 
بم.  واڵمــدەر  کردەوەکانم  هەمبەر  لە  من  کە  ئەوەیە  سادە 
زۆر  ئەخالقی،  دەرکەوتەیەکی  وەک  بەرپرسایەتی  هەڵبەت 
لەوە ئاڵۆزتر و فرەڕەهەندترە و، بێگومان شرۆڤەکردنی لە 
کۆنتێکستی فەلسەفی و لە وتارێکی وەها کورتدا ناگونجێ. 
ئەرەستوویی  کانسێپتی  دوو  بە  کورت  ئاماژەیەکی  بەاڵم 
)ویژدان( و کانتی )ئەقڵ( یارمەتیمان دەدا لە مەبەستەکەی 
واڵمــدەر  کانسێپتدا  ــەردوو  ه لە  بینەوە.  نزیکتر  هوسێرل 
الی  واڵموەرگر  مەرجەعی  بەاڵم  خۆیدایە،  جێی  لە  بوون 
گشتییە،  ویژدانی  ئەرەستوو  عیلەت-مەعلوولیی  ڕوانگەی 
واتە واڵمدەر بوون لەهەمبەر کۆمەڵگە، یاسا، دین و گشت 
چونکە  دەکــا،  حوکم  تێیاندا  ویـــژدان  کە  پێکهاتانەی  ئــەو 
کە  تیۆریکانەیە  چوارچێوە  ئەو  بەرهەمی  لێرەدا  ــژدان  وی
کانت  ڕەخنەگەرایانەی  ڕوانگەی  دەکــەن.  پێناسە  ئەخالق 
لەمەڕ دیاردەکان ئەزموونێکی دیکە لە بەرپرسیارەتی دەدا 
بە دەستەوە و ڕەگی لە تیۆریی »ڕەخنە لە ئەقڵی مەحز«دا 
هەیە. مەرجەعی واڵموەرگر الی کانت ویژدانی گشتی نییە، 
و  بێ  واڵمــدەر  خۆیدا  ئەقڵی  لەهەمبەر  دەبێ  مرۆڤ  بەڵکە 
هەروەها بنەماکانی ڕاستی و چەوت بوونی ئەو ئەقڵیەتەش 
بە  دەبێ  دەکا،  بەرپرسیارەتیی خۆمان  لەسەر  داوەری  کە 
کانتەوە  بەالی  ئەقڵیەت  چونکە  بکرێتەوە،  تاقی  بەردەوامی 
مەرجەعی  دێ.  بــەســەردا  گــۆڕانــی  شوێن  و  کــات  بەپێی 
کارەساتدا الی هوسێرلیش -وەک  کاتی  لە  بەرپرسیارەتی 
من لێی تێگەیشتووم- ئەقڵییە، ئەقڵییەتێک کە سەربەخۆ بێ 

و پێشمەرجەکان کاری تێنەکەن.
سیاسەت  تەمەنی  لەگەڵ  کــردن،  خۆدراماتیزە  دیــاردەی 
ئەم  ئیسالمیدا  کــۆمــاری  لــە  و  هــەبــووە  ئێراندا  لــە  ــردن  ک
بــووە.  دیاریکەریش  قۆناغدا  زۆر  لە  و  تۆختر  دیــاردەیــە 
کە  دەکــەم  خوێنەرانە  ئەو  بۆ  کورت  پێناسەیەکی  سەرەتا 
لێکسیکاڵیی »خۆدراماتیزە  پێناسەی  نین.  تێرمە  بەم  ئاشنا 
خۆمان  پێناسەکردنی  یا  نواندن  »خۆ  لە؛  بریتییە  کــردن« 
لە  چەمکە  ئــەم  ســەرکــەوتــوو«.  و  گرنگ  کەسێکی  وەک 
بۆ  دەکرێ،  دەکار  ئاماژەیی  بەیسێکی  وەک  تێرمینۆلۆژیدا 
فیگۆراسیۆن  ڕێگای  لە  کە  دیــاردانــەی  ئەو  شرۆڤەکردنی 
بۆ  دەکــەن،  گشتی  ڕای  چــاوی  لە  خۆڵ  شانۆسازییەوە  و 
هێندێ  ئــارا،  هاتە  دژەتــێــرۆر  شــەڕی  پرسی  کاتێ  نموونە 
پێناسە  تێرۆر  قوربانیی  وەک  خۆیان  ناوچە  واڵتانی  لە 
ــرد و بــەم کــارە ڕەوایــیــان بە سیاسەتی ســەرکــوت و  دەک
هەاڵواردن لە چوارچێوەی سنوورەکانی خۆیان و زۆرجار 
خۆدراماتیزە  دەدا.  خۆیشیان  سنوورەکانی  دەرەوەی  لە 
کردن لە مێژووی سیاسیی ئێران بەگشتی و لە دەسەاڵتی 
کۆماری ئیسالمیدا بەتایبەتی، وەها عەینی کراوە کە خەڵک 
لە ئێراندا »خۆدراماتیزە کردن« و »سیاسەت کردن« وەک 
وەها  ڕەژدەکانی  خەسارە  لە  یەکێک  دەکــەن.  پێناسە  یەک 
کارەساتدا کەس خۆی  ــەدوای  ب کە  لــەوەدایــە  دیــاردەیــەک 
بە بەرپرس نازانێ و لەوەش ترسناکتر ئەوەیە کەم کەس 
کارەساتدا  کاتی  لە  ئەخالقی  بەرپرسیارەتیی  دەبن  ئامادە 

وەئەستۆ بگرن.
لەگەڵ  دەبوایە  جیهان  ئێران،  لە   135٧ ئینقالبی  دوای 
ئەزموونێکی سیاسی و هەروەها دیاردەیەکی ئاناکرۆنیستیک  
تەعامول بکا کە لەگەڵ ڕیتمی دیالێکتیکی مێژوودا ناتەبا بوو. 
نیشانەکانی ئەم جیاوازییە هەم ڕووکردی بوو هەم مەعریفی 
و لە دروشمی »ئیستقالل و ئــازادی«دا ڕەنگی دابــووەوە. 
ئێرانی  کۆمەڵگەی  سیستمە  ئــەم  ڕووکــردیــیــەوە  بــاری  لە 

بەرەو ترازان لە ڕیتمی مۆدێڕنیزاسیۆن پاڵ پێوەدەنا و 
ئامانجەکەی بادانەوە بوو بۆ بنەماکانی سوننەت و، دواتر 
دەرکەوت مەبەست لە »ئیستقالل« لە ڕاستیدا خۆ نەبان 
کردن لەگشت نۆرمە جیهانییەکانە کە لە مەنشووری مافی 
مرۆڤدا هاتوون. لەباری مەعریفیشەوە دەبوایە ئینقالب لە 
کەرامەتی  کە  بوایە  مەعنەویسازیدا  ڕەوەندێکی  خزمەت 
بەرهەمی  کە وەک  بکا،  ڕزگار  قەیرانە  لەو  ئێرانی  تاکی 
مۆدێڕنیتە پێناسە دەکرا و دواتر دەرکەوت مەبەست لە 
ئازادیش پشتکردن لە دنیا و قاڵبوونەوە لەنێو فۆرمێکی 
هەڵبەت  ــدەدا.  ــێ پ ـــاوەی  م حــکــومــەت  کــە  ــوو  ب عیرفانی 
ــەدا حوکمی  ــرۆژەی ئــەو مــەرجــەعــەی کــە دەبــوایــە لــەم پ
کاتالیزاتۆری هەبێ، »ویالیەتی فەقیهـ« بوو کە ئایەتوڵاڵ 
خومەینی ئیدەکەی داڕشت و دواتر ئایەتوڵاڵ مونتەزەری 
تیۆریی  لە  دیـــاردەی »زەمـــان«  بــەاڵم  کــرد.  تیۆریزەی 
هیچ  وەک  زەمان  نەکرابوو.  پێشبینی  فەقیهـدا  ویالیەتی 
دیاردەیەک نییە، بەنێو گشت پڕۆژەکاندا تێدەپەڕێ و دواتر 
ئەو سیستمانە لەگەڵ خۆیدا دەبا کە توانای خۆ تەتبیق 
زەمان  تێپەڕبوونی  بە  هەبێ.  »ئایەندە«  لەگەڵ  کردنیان 
ناکارایی سیستمی ویالیەتی فەقیهـ زیاتر دەر دەکەوت، بە 
چەشنێک کە گشت چاودێران و تەنانەت الیەنگرانی ئەم 
تیۆرییەش بەو ئاکامە گەیشتن کە ئەم سیستمە واڵمدەر 
نییە. بۆ دەرباز بوون لە قەیرانی زەمان، ڕێژیم دەبوایە 
شتێک لەگەڵ »ئایەندە« بکا و بۆ ئەم کارەش دوو ڕێگای 
لەگەڵ  خــۆی  سیاسیی  سیستمی  یا  بــوو:  ــدا  دەم لەبەر 
ڕێژیم  بکا.  زەماندا شەڕ  لەگەڵ  یا  بکا،  تەتبیق  ئایەندەدا 
دووهەمی  ڕێکاری  هەمیشە  ساڵەدا  چل  ئەم  مــاوەی  لە 
پەنای  زەمان،  مەنتقی  لە  قوتاربوون  بۆ  و  هەڵبژاردووە 
لە  مەبەست  ــردووە.  بـ زەمـــان  کــردنــی  موهەندیسی  بــۆ 
شێواندنی  ــارەدا  ــ وت ــەم  ل ــان  زەمـ کــردنــی  موهەندیسی 
شێواندنی  بۆ  ناوچەکەیە.  و  ئێران  لە  »ئایەندە«  وێنای 
کردۆتەوە:  تاقی  پــڕۆژەی  سێ  ئێستا  تا  ڕێژیم  ئایەندە، 
1- هاوتەریب سازی، ٢- قەیران سازی، 3- خۆدراماتیزە 
کردن کە مەبەستی سەرەکیی ئەم وتارەیە. بۆ ئەوەی لە 
ڕەهەندەکانی خۆدراماتیزە کردن تێبگەین، پێویست دەکا 
دەرکەوتەی  کە  بناسین  بەباشی  ڕێژیم  سێناریۆی  سێ 

سیاسەتی خۆدراماتیزە کردنە. 
ڕێــژیــم   :)13٧4-135٧( ــەت«  ــی ــۆوی »ه ســێــنــاریــۆی 
ــەی ئــێــرانــی وەک  ــگ ــەڵ ــۆم ــنــقــالبــدا ک ــی ــای ئ ــەرەتـ ــەسـ لـ
کۆمەڵگەیەکی دابڕاو لە مەعنەویات و ناسنامەی ئیسالمی 
کە  موستەزعەفین«  »ئینقالبی  دروشمی  دەکرد.  پێناسە 
ئێمپریالیزمی  دژی  سیاسەتی  شەپۆلی  سوار  بەخێرایی 
ڕۆژ دەبوو، وەک ڕێکار و بەستێنی زیندوو کردنەوەی 
ناسنامەی ئیسالمی هاتە ئاراوە. وەک دەرکەوت؛ ئینقالبی 
ئینقالبی  واتە  ئینقالب،  دووهەمی  فازی  موستەزعەفین 
گشت  سڕینەوەی  ئامانجەکەی  کە  لێکەوتەوە  فەرهەنگی 
فۆنداسیۆنی  داڕشتنی  و  کۆمەڵگە  مۆدێڕنەکانی  نمادە 
»حکوومەتی ویالیەتی موتڵەقەی فەقیهـ« بوو. لە دۆخی 
ئینقالبیدا زەمان ڕۆڵێکی سەرەکیی هەیە، چونکە خێرایی 
ڕووداوەکان کار لە ئاراستەی ئینقالب دەکەن و بێگومان 
بۆ  ئیسالمی  ناسنامەی  کردنی  نیهادینە  درێــژمــاوەدا  لە 
ئێران و  درێــژکــردنــەوەی شــەڕی  ــرد.  دەک ڕێژیم دژوار 
کە  بوو  زەمــان  کردنی  موهەندیسی  ڕاستای  لە  عێراق 
ڕۆمانتیکی  درامــای  بەهۆی  و  زەمانییەدا  بۆشاییە  لەو 
شەهادەت، هەوڵ بۆ چەسپاندنی ناسنامەی ئیسالمی بدا.

سێناریۆی »مەشرووعیەت« )13٧4- 13٨٨(: بەدوای 
سێ  لــە  لیبێرالیزم  دووجــەمــســەری،  سیستمی  نەمانی 
مەیدانی کردەوەییدا واتە؛ سیاسی، ئابووری و کولتوری، 
جیهان  لە  پەرەسەندن  دیــاردەی  بە  بێوێنەی  خێراییەکی 
دەدا. یەکێک لە بەرگژە جیدییەکان بۆ مەهەندیسی کردنی 
زەمان لەو سەردەمەدا دیاردەی ئینتێرنێت بوو کە جیهانی 
تا ڕادەی گوندێک بچووک کردبۆوە. گەشەکردنی چینی 
مامناوەندی، دیسکۆرسی کۆمەڵگەی مەدەنی و هەروەها 
پێوە  لیبێرالیزمیان  کارتێکەریی  کە  ڕێفۆرم  زەروورەتــی 
ژینگەی  پــوالریــزەبــوونــی  پێشمەرجەکانی  بـــوو،  دیـــار 
»ئیسالح  و  »ئوسوولگەرایی«  بەسەر  ئێران  سیاسیی 
مەشرووعیەت  سێناریۆی  کــرد.  هــەمــوار  تــەڵــەبــی«ـــدا 

تاکوو  داڕێـــژرا  جەمسەربەندییەکدا  وەهــا  بەستێنی  لە 
بکاتەوە.  تاقی  کردن  خۆدراماتیزە   لە  دیکە  شێوازێکی 
سێناریۆی مەشرووعیەت مەجالی بە دەرکەوتنی دیاردەی 
مەیدانی  لە  کە  »حکوومەت-دەوڵەت«ـدا  دایکۆتۆمیکی 
»مردم  بەناوی  و  سیاسییەکاندا  باڵە  نێوان  پێشبڕکێی 
ساالری دینی«ـیەوە لەشی بیماری حکوومەت )سیستمی 
ویالیەتی فەقیهـ( بە کۆڵی دەوڵەتەکاندا بدا )بنەماخواز و 
دەستی  حکوومەت  چەشنە  بەم  و  چاکسازیخوازەکان( 
ــیــەوە کە  ــەت دەســڕی ــ چـــەوری خــۆی بــە شــاقــەڵــی دەوڵ
هەڵبژێردراوی خەڵک بوون. لەهەمان کاتیشدا بە نواندنی 
واقعێکی وەهماوی، سیگناڵی بۆ کۆمەڵگە دەنارد کە لەم 
سیستمەدا ئیحتمالی ڕێفۆرم هەیە و لە ئەنجامدا شانسی 
دەکــردەوە.  کەمتر  ڕادیکاڵی  ئۆپۆزیسیۆنی  بەهێزبوونی 
ئەم سێناریۆیە ڕوو بە جیهانیش کارایی هەبوو، سیاسەتی 
دەرەوەی ڕێژیم لەو ماوەیەدا وەک باندۆڵ لە چەپەوە بۆ 
ڕاست و لە ڕاستەوە بۆ چەپ لە هاتوچۆدا بوو، وەها کە 
جیهان و بەتایبەتی واڵتانی ئورووپای سەرقاڵی گەمەیەکی 
دیپلۆماتیک کردبوو کە سێکانسەکانی خۆدرامەتیزە کردن 

بۆی ڕەخساندبوون.
ئاکامی   :)13٩٨-13٨٨( »مەقبوولیەت«  سێناریۆی 
کەم  کەم   ،13٨٨ ساڵی  هەڵبژاردنی  کراوی  موهەندیسی 
خەڵکی دڵنیا دەکردەوە کە چیدی دەنگدان وەک »ئیمکان« 
سەیر نەکا و، لە سندووقەکانی دەنگداندا لە دوای هومێد 
سیاسی،  چاودێرانی  لە  بەشێک  بۆچوونی  بە  نەگەڕێ. 
دەرفەتێک  وەک  سیاسییەکانی  الیەنە  ملمالنێی  ڕێژیم 
پاندۆڵی  ئیستبداد.  پایەی  کردنی  بەهێز  بۆ  دەقۆستەوە 
بەرجام  هەڵوەشانەوەی  دوای  بە  دەرەوەش  سیاسەتی 
پێگەی  و  تەنگتر  ئابوورییەکان  کار کەوت و گەمارۆ  لە 
خەڵک  ناڕازیی  دەنگی  لەرزۆکترە.  ناوچەشدا  لە  ڕێژیم 
ئێستا  و  ناکا  مەشرووعیەت  لە  بــاس  چیدی  ئێران  لە 
تەحریمە  لەسەرە.  هەڕەشەی  ڕێژیم  مەقبووڵیەتی  ئیتر 
کردنەوەی  ــەرەو  ب ڕێژیمی  ئەمریکا،  فرەڕەهەندەکانی 
کە  داوە  هان  کــردن  خۆدراماتیزە  لە  نوێ  پڕۆژەیەکی 
مودیریەتی  و  سیستماتیک  گەندەڵیی  و  سیستم  مەرگی 
خراپی ئابووریی پێ پەردەپۆش بکا و، درامایەکی دیکە 
بۆ  ــدا.  ب نێوخۆ  و  جیهان  پیشانی  نمایی  مــەزڵــووم  لــە 
گەڕاندنەوەی مەقبوولیەت لەم دۆخە بێمتمانەییەدا ڕێژیم 
پرسی »تەمامیەتی ئەرزی«ـی وەک شانتاژێکی سیاسی 
لە سەروەری  ڕێز  کاتێکا خۆی  لە  خستۆتە ڕۆژەڤــەوە، 
کاریگەریی  نییە  ناگرێ. ڕوون  و سنووری هیچ واڵتێک 
ئەم سێناریۆیە لەسەر مەقبوولیەتی ڕێژیم بەالی خەڵکی 
بەداخەوە  دیارە  کە  ئەوەی  بەاڵم  بێ،  چەند  تا  ئێرانەوە 
و  سیاسی  شرۆڤەکارانی  لە  بەشێک  لەسەر  کاریگەریی 
پێداگریی  بـــەردەوام  کە  هەبووە  ئێرانی  ئۆپۆزیسیۆنی 

لەسەر دەکەنەوە. 
وەک  چ  و  ئۆپۆزیسیۆن  وەک  چ  سیاسی،  چاالکانی   
واقعە  ئەو  چوارچێوەی  لە  ساڵەدا  چل  لەم  پۆزیسیۆن، 
خۆدراماتیزە  سیاسەتی  کە  خوالونەتەوە  مەجازییەدا 
لەم  هەرکام  دەرکەوتنی  لەگەڵ  داڕشتوون.  بۆی  کردن 
ئینتمای  و  شرۆڤە  پێدرا،  ئاماژەیان  کە  سێناریۆیانەی 
چاالکانی سیاسیش بەو ئاراستەیەدا ڕۆشتووە و ئەوەی 
بەپێی  کــە  حەقیقییە  واقعێکی  بــووە  بــزر  هەمیشە  کــە 
ئەقڵییەتی سیاسی کار بکا و، بەرچاوگەی ژیانێکی باشتر 
و فۆرمێکی دیکە لە سیاسەت کردن بدا بەدەستەوە کە 
جیاوازیی هەبێ لەگەڵ سیاسەت کردن وەک خۆدراماتیزە 
کردن. دۆخی ئەمڕۆی ئێران بە بۆچوونی زۆر کەس لە 
چاودێرانی سیاسی کارەساتاوییە و کەم کەس دەبینین کە 
بەرپرسانە بەرەوڕووی ئەو کارەساتە ببنەوە بۆ ئەوەی 
ئــارەزووی  کە  نەبێ  کارەساتە شتێک  ئەم  دوای  واقعی 
واقعەکانی پێش کارەسات بکەینەوە. کولتووری سیاسیی 
نۆستالۆژیادا  و  تەما  سیکلی  لەنێوان  هەمیشە  ئێران 
سووڕاوەتەوە و ڕەنگە باشترین چارەسەری بۆ کۆتایی 
بێ؛  هوسێرل  ڕوانــگــەکــەی  نــاســازە،  سیکلە  بــەم  هێنان 
کارەساتدا!  کاتی  لە  ئەخالقی  نواندنی  بەرپرسایەتی 
بەرپرسایەتییەک کە داوەرەکەی ئەقڵ بێ نەک واقعەکانی 

دوای خۆدراماتیزە کردن.
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هاونیشتمانییانی بەڕێز!
کۆمەاڵنی خەڵکی مافخوازی کوردستان!

و  مەرج  کۆمەڵێک  ڕیزکردنی  پاش  ئێران  ئیسالمیی  کۆماری  ڕێژیمی 
پێکهێنانی بەربەست بۆ کاندیداکانی خوازیاری نوێنەرایەتی لە مەجلیسی 
شۆڕای ئیسالمی، لە داهاتوویەکی نزیکدا شانۆی هەڵبژاردنەکانی بەڕێوە 

دەبا.
کە  ئەوەی  لەگەڵ  ئێران  کوردستانی  حیزبەکانی  هاوکاریی  ناوەندی 
باوەڕی وایە کە بە درێژایی تەمەنی کۆماری ئیسالمیی ئێران، مەجلیسی 
و،  کراوە  بەتاڵ  ڕاستەقینە  مەجلیسێکی  نێوەرۆکی  لە  ئیسالمی  شۆرای 
ئێراندا بڕیاردەر و  لە پرسە گرینگەکانی  هیچ کات نەک هەر نەیتوانیوە 
شوێندانەر بێ، بەڵکوو ئەم مەجلیسە بۆخۆی بەشێکی گرینگ لەم رێژیمەیە 
و وەک یەکێک لە ئۆرگانە سەرەکییەکانی ئەم نیزامە سەرکوتکەرە ڕۆڵی 
گێڕاوە. وێڕای ئەو ڕاستییەش، لە هەلومەرجی ئێستادا و بەتایبەت پاش 
و  ئێران  خەڵکی  ناڕەزایەتی دەربڕینەکانی  و  ئێعترازییەکان  حەرەکەتە 
کوردستان لە خەزەڵوەری ئەمساڵدا ڕوونتر و ئاشکراتر لە هەموو کات 
دەرکەوت کە نە مەجلیسی ڕێژیم پارلمانێکی ڕاستەقینەیە و نە نوێنەرانی 

ئەو مەجلیسە پارێزگاری لە خەڵک و ماف و ئازادییەکانیان دەکەن.
لەو حەرەکەتە ئێعترازییانەدا هێزە سەرکوتکەرەکانی کۆماری ئیسالمی 
دەستڕێژی چەک  بەر  دایە  خەڵکیان  خامنەیی  ڕاستەوخۆی  فەرمانی  بە 
و گیانیان لە سەدان کەس ئەستاند، بە هەزاران کەسیان بریندار کرد و 
هەزاران کەسی دیکەشیان ڕفاند و ڕەوانەی ئەشکەنجەگا و سیاچاڵەکانیان 
لەسەر  ڕوون  زانیارییەکی  هیچ  بێ  لەگەڵ  ئێستاشی  هەتا  کە  کردن، 
نە  و  گشتی  بە  مەجلیس  نە  بەاڵم  نییە.  بەردەستدا  لە  چارەنووسییان 
بەم  بەرامبەر  شیاویان  هەڵوێستێکی  تاک،  بە  مەجلیسە  ئەو  نوێنەرانی 

کردەوانەی کۆماری ئیسالمی نیشان نەدا.
ساڵی  چەند  و  ئەمساڵ  خۆپیشاندانەکانی  و  شەقام  سەر  هاتنە 
بەتایبەتی،  کوردستان  خەڵکی  و  بەگشتی  ئێران  گەالنی  ڕابردووی 
نێو  لە  ئێرانیان  ئیسالمیی  کۆماری  ڕێژیمی  بێزراوبوونی  و  بێ پێگەیی 
ئەنجام  سەرەڕای  ئیسالمی  کۆماری  دەرخستووە.  بەتەواوی  خەڵکدا 
دانی گەورەترین تاوانەکان بەرامبەر بە خەڵکی ڕاپەڕیو و وەزاڵەهاتوو، 
دەیەوێ بە وەڕێخستنەوەی شانۆسازیی هەڵبژاردن و هێنانی خەڵک بۆ 
سەر سندووقەکانی دەنگدان، لە بەرچاوی کۆمەڵگەی نیودەوڵەتی، هێندێک 
ئێعتبار بۆ خۆی دەستەبەر بکا و سەرپۆش لەسەر ڕیسوایی خۆی دابنێ.
بە لەبەرچاو گرتنی تێکڕای ئەم ڕاستییانە، ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی 
بەفرانباری  ٢ی  دووشەممە  ڕۆژی  کۆبوونەوەی  لە  ئێران  کوردستانی 
خۆیدا،  زایینیی  ٢01٩ی  دێسامبری  ٢3ی  بە  بەرامبەر  هەتاوی  13٩٨ی 
ئیسالمیی  شۆرای  مەجلیسی  هەڵبژاردنەکانی  فەعالی  بایکۆتی  بڕیاری 
ئێستای  بارودۆخەی  لەم  باوەڕەشداین کە  لەو  ڕێژیمی پەسەند کرد و، 
ئێران و کوردستاندا هەر کەس و تاکێک لەو بەناو هەڵبژاردنانەدا خۆی 
بەربژێر بکا یا بچێتە سەر سندووقی دەنگدانەکان، ڕاستەوخۆ خزمەتی بە 

مەشرووعییەت پێدان بە جینایەتەکانی کۆماری ئیسالمی کردوە.
لەو پێوەندییەدا ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێران ڕوو 
دەکاتە کۆمەاڵنی خەڵک لە ئێران بەگشتی و کوردستان بەتایبەتی کە لە 
چوون بۆ سەر سندووقەکانی شانۆی هەڵبژاردن خۆ ببوێرن و ڕێگاش 
نەدەن پیالنەکان و نەخشە دزێوەکانی ڕێژیم بۆ ڕاکێشانی خەڵک بۆ سەر 

سندووقەکان سەر بگرێ.
نوێنەرایەتی  بەناو  بۆ  خۆیان  نیازێک  هەر  بە  کە  ئەوانەی  هەروەها 
دەبێ  کە  بێ  لەبیر  ڕاستییەیان  ئەو  با  کردوە،  کاندید  مەجلیسەدا  لەو 
و  دابنێن  خۆیان  مەسڵەحەتی  سەرەوەی  لە  خەڵک  بەرژەوەندییەکانی 
بناغەی قازانج و ویستی خۆیان لەسەر مانەوەی کۆماری ئیسالمی بونیاد 

نەنێن .
لە کۆتاییدا جارێکی دیکە، جەخت لەسەر ئەو هەڵوێستە دەکەینەوە کە 
مەجلیس  نوێنەرانی  هەڵبژاردنی  کردنی  بایکۆت  ئێستادا  هەلومەرجی  لە 

زیاتر لە پێشوو بۆتە ئەرکێکی نیشتمانی و نەتەوەیی.
ڕێژیم و گوتنی »نا«یەکی  پیالنێکی  بەرپەرچدانەوەی هەر  هیوای  بە 
گەورەی دیکە بە ڕێژیم بە جۆرێک کە واڵمدەری حەرەکەتە ئێعترازییەکانی 
خەڵک و ڕێزدانان بۆ قوربانییان و بریندارانی سەرکوتەکانی ئەم دواییانەی 

خەڵکی ڕاپەڕیوی واڵتەکەمان بێ.

ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێران

139٨/10/٤
2019/12/2٥

ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێران:

هەڵبژاردنەکان بایکۆتن
))بەیاننامەی ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێران لەمەڕ 

تەحریمی گاڵتەجاڕێک بەناوی هەڵبژاردنی مەجلیس لە ئێراندا((

عومەر باڵەکی

پێگەی مەجلیسی شۆڕای ئیسالمی

مانگی  لە ماوەی دوو  ئێران  ئیسالمیی  کۆماری 
مەجلیسی  هەڵبژاردنی  ــاو  ــەن ب ـــەرەو  ب ــوودا  ــات داه
شۆڕای ئیسالمی دەچێ و، لە ئێستاوە دەرگای خۆ 
هەر  بە  خەڵکانێکیش  و،  ــەوە  کــردۆت پااڵوتنەکانی 
لە  ئەگەر  کە  کــردووە  ناونووسییان  بێ  هۆکارێک 
پاڵوێنی شۆڕای نیگەهبان دەر بچن لە کێبەرکێی 

هەڵبژاردندا بەشدار بن. 
قانوونی  بەپێی  ئیسالمی  شـــۆڕای  مەجلیسی 
سیستمی  یاسادانانی  ناوەندی  ئێران،  ئەساسیی 
بەسەر  ــری  چــاودێ ئەرکی  و  ئیسالمییە  کــۆمــاری 
کە  ئەستۆیە  لە  یاسایانەی  ــەو  ئ بەڕێوەچوونی 
ــەاڵم  بە  ــەوە جێبەجێ دەکــرێ. ب ــەت ــەن دەوڵ لە الی
ــەر و  ــب ــای ڕێ ــ ـــی ڕەه ــی دەســـەاڵت ــن ــاو گــرت ــەرچ ــەب ل
ئایا  ــە،  واڵت ئەم  بەڕێوەبەریی  سیستمی  ئاڵۆزیی 
مەجلیس لە ماوەی چل ساڵی ڕابردوودا توانیویەتی 
وەک پارلمانێکی  یاسادانەر ئەو ئەرکە یاساییانەی 
ــارە  ـــەم پــرســی ــی ئ ــۆ واڵمـ ــەرێ؟ ب ــ ــەڕێــوە ب خـــۆی ب
ئەم  پێکهاتنی  ــژووی  ــێ م ــە  ل ــک  ــاوڕێ ئ پێویستە 
مەجلیسە بدەینەوە و، بزانین بە تێپەڕبوونی کات 
و درێژ بوونەوەی تەمەنی کۆماری ئیسالمی، چۆن 
مەجلیس بوو بە ئامرازی دەسەاڵتداران بۆ ئەوەی 
لە  خۆیان  ئامانجەکانی  پەسەندکردنی  ڕێگای  لە 
دەسەاڵتداریی  بە  شەرعییەت  قانووندا  دووتوێی 

خۆیان بدەن. 
پێکهاتنی یەکەم خولی مەجلیس دوای ڕووخانی 
ــی  جــۆزەردان ٧ی  ڕێکەوتی  لە  پاشایەتی  ڕێژیمی 
گرینگ  ــی  ــک ــی ڕۆڵ ــی  ــوان ــت دەی ــدا،  ــاوی ــەت ه 135٩ی 
ــی دواڕۆژی  ــداری ــی ئ و  ــاســی  ــاری  ســی ــت ــاخ ــە س ل
الیەنە  ــەی  زۆرب هۆکارە  بەو  هەر  بگێڕێ.  ئێراندا 
سیاسییەکان بەپێی کەشوهەوای ئەوکات هەوڵیان 
جێگای  کەسانی  ــەوە  ــژاردن ــب ــەڵ ه ــگــای  ڕێ ــە  ل دەدا 
بەاڵم  بکەن.  مەجلیس  ــەی  ڕەوان خۆیان  متمانەی 
خاوەن  ڕێبەری  وەک  خومەینی  کە  لەوەی  بێ ئاگا 
لە  پێگە گرینگەی دەسەاڵت  ئەم  ناهێڵێ  دەسەاڵت 
بۆ  کە  پەیامێکدا  لە  بۆیە  هەر  بچێ.  دەر  دەستی 
یەکەم کۆبوونەوەی مەجلیس دەریکرد، ئامانجەکانی 
خۆی و نیزامەکەی دەستنیشان کرد و واجبی کرد 
کە پێویستە ئەندامانی مەجلیس ئەو خااڵنە کە لە 
پەیامەکەدا ئاماژەی پێ کراوە، بۆ پێشڤەوەچوون و 
سەرکەوتنی کۆماری ئیسالمی لە کار و تێکۆشان 
وەبەرچاو  قانوونییەکاندا  بڕگە  پەسەندکردنی  و 
بگرن. لێرەدا بەشێک لە نامەکەی خومەینی دێنین: 
»... لەو ڕۆژەدا مەجلیسی پیرۆزی شۆڕای ئیسالمی 
کە یەکەم مەجلیسی کۆماری ئیسالمییە کراوەتەوە، 
ئەم مەجلیسە لە ئاکامی هەڵبژاردنێکی ئازاددا پێک 
هاتووە. من ئومێد دەخوازم مەجلیسێکی دادپەروەر 
و  موسوڵمانان  قازانجی  بە  و  ئیسالم  پێڕەوی  و 
و  گەاڵڵە  ــەو  ئ پێویستە   ]...[ بێ  ئیسالمی  ــی  واڵت
تەرحانەی لە مەجلیس پەسەند دەکرێن دژایەتییان 
بە  و،  نەبێ  ئیسالم  پیرۆزەکانی  قانوونە  لەگەڵ 
بکەن  پێشنەهادانە  ئەو  دژایەتیی  تواناوە  هەموو 
کە دژایەتییان لەگەڵ شەرع هەیە ]...[.« نێوەرۆکی 
ڕەفسنجانی  هەڵبژاردنی  و  خومەینی  پەیامەکەی 
مەجلیس  ناوی  گۆڕینی  و  مەجلیس  بە سەرۆکی 
هەر  ئیسالمی،  ــۆڕای  ش بۆ  میللییەوە  ــۆڕای  ش لە 
کە  بــوو  ڕاستییە  ــەو  ئ دەرخــــەری  ــاوە  ــەرەت ــەس ل
مەجلیسی شۆڕای ئیسالمی ڕێگا و خەتی دیارە و 
دەڕوا کە خومەینی و دەسەاڵتدارانی  ئاقارەدا  بەو 

ڕێژیم دەیانهەوێ. 
سەرکەوتنی   دوای  ئێران  کۆمەڵگەی  ویستی   
پاشایەتی  ڕێژیمی  بەدژی  ئێران  گەالنی  شۆڕشی 
بێتە  خەڵکی  و  دێموکراتیک  نیزامێکی  بوو،  ئەوە 
خاوەن دەسەاڵت و پارلمانی ئەو نیزامە سیاسییە، 
ــی  ــداری دەســەاڵت و  جومهووریەت  لە  بێ  نمادێک 
ــەوەی ویــســتــی خەڵک  ــەوان ــچ ــێ ــەپ ــەاڵم ب ـ ــک، ب ــەڵ خ
دەسەاڵتی  مەزهەبی  و  خۆسەپێن  حکوومەتێکی 
ئێرانی گرتە دەست و، مەجلیسی شۆڕای ئیسالمیی 
ئەو نیزامە نە خەڵکییە و نە لە بەرامبەر خەڵکیشدا 
ــێ. خەڵک  ــ ــوە و دەزان ــی ــار زان ــرســی ــەرپ ــە ب ــۆی ب خ
لە  قانوونانەی  ئەو  هەبووە  ئەوەیان  چاوەڕوانیی 
مەجلیس پەسەند دەکرێن لە ڕاستای بەرژەوەندیی 
تەنیا  مەجلیس  پێچەوانەوە  بە  ــەاڵم  ب بێ،  ئەواندا 
ئەو قانوونانەی پەسەند کردوە کە لە بەرژەوەندیی 

حکوومەتدا بووە.
و  ـــی  ـــن خـــومـــەی ــــژاردن،  ــــب هــــەڵ ــەم  ــ ــەک ــ ی دوای 
بەو  هەستیان  ئیسالمی  کۆماری  دەسەاڵتدارانی 
دواییدا  هەڵبژاردنی  لە  ئەگەر  کە  کرد  مەترسییە 
خۆیان  سیاسییەکان  ــە  ــەن الی ــەرانــی  ــن ــوێ ن بهێڵن 
دەر  دەست  لە  مەجلیسیان  ڕەنگە  بکەن،  بەربژێر 
هــەروا  پێگەیە  ــەو  ئ نەتوانن  دواڕۆژدا  لە  و  بچێ 
بۆیە  هەر  خۆیان،  بەردەستی  بخەنەوە  بەئاسانی 

لە بازنەی دەسەاڵتی کۆماری ئیسالمیی ئێراندا

کەوتنە خۆ بۆ پێکهێنانی مەجلیسێکی دیکەی 
بەاڵم  ئیسالمی،  شۆڕای  مەجلیس  هاوتەریبی 
ئەویش  بە سەاڵحییەت و دەسەاڵتی زیاترەوە 
ڕاستیدا  لە  بوو.  نیگەهبان  مەجلیسی شۆڕای 
و بەپێی یاسا شۆڕای نیگەهبان سەاڵحییەتی 
زۆر زیاترە لە مەجلیسی شۆڕای ئیسالمی کە 
هەڵدەبژێردرێن  خەڵکەوە  الیەن  لە  بەڕواڵەت 
لەگەڵ  و  دواتر  ملت«.  دەڵێن »خانەی  پێی  و 
کۆماری  دەســەاڵتــدارانــی  خۆسەپاندنی  زیاتر 
چەندین  بە  ئێراندا،  گەالنی  بەسەر  ئیسالمی 
شــۆڕای  مەجلیسی  هاوشێوەی  ــای  ــودەزگ دام
ــوون  ــان ق ـــن  ـــوان دەت ــە  ک هـــات  ــک  ــێ پ ئیسالمی 
کۆڕی  نموونە  بۆ  بەرن،  بەڕێوەی  و  دابڕێژن 
شۆڕای  نیزام،  بەرژەوەندییەکانی  دیاریکردنی 
بەرزی کولتووری، دادگای ڕۆحانیەت، شۆڕای 
نیزامێکی  هیچ  لە  کە   ... و  میللی  ئەمنیەتی 
ــارە لە  ــت ــاخ ـــەم جـــۆرە س ـــادا ئ ـــی ــی دن ــاســی ســی

یاسادانان نییە.
نیزامی  لە  ئێران  بنەڕەتیی  قانوونی  بەپێی 
کۆماری ئیسالمیدا جیاکردنەوەی دەسەاڵتەکان 
یەکێک لە بنەما سەرەکییەکانی ئەو نیزامەیە، 
واتا هەرکام لە دەزگاکانی یاسادانان )مەجلیس(، 
ــی(  ــەزای )ق دادوەری  ــەت(،  ــ ـ )دوڵ ــەری  ــوەب ــەڕێ ب
هەماهەنگییان،  بۆ  و  ــەن  دەک کار  سەربەخۆ 
کۆمەڵێک یاسا و ڕێوشوێن دەسنیشان کراوە. 
بەاڵم ئەوە هەر لەسەر کاغەزە و لە دنیای واقعدا 
یەک  دەستی  لەژێر  نیزامەدا  ــەو  ل دەســـەاڵت 
کەسدایە ئەویش ڕێبەری کۆماری ئیسالمییە. 
ئەگەر وا نەبوایە و هەرکام لەو سێ دەزگایە لە 
وتێکۆشانی  کار  چاودێریی  قانوونەوە  ڕێگای 
سیاسیی  سیستمی  ڕەنگە  کردبایە  یەکتریان 
بۆ  نەبوایە.  ئیسالمی  کۆماری  نیزامی  ئێران 
ڕوون کردنەوەی زیاتری ئەم بابەتە و پێگەی 
مەجلیس لە نیزامی کۆماری ئیسالمیدا بێجگە 
بە  ئاماژە  دەتوانین  ــەرەوە،  س نموونانەی  لەو 
ئەساسی  ــی  ــوون ــان ق ئەسڵەکانی  ــی  ــوەرۆک ــێ ن
ــابــووریــی خەڵک  ئ و  ــانــی سیاسی  ژی ــەســەر  ل

بکەین. 
لە  »مەجلیس  هــاتــووە؛  ٧1دا  ئەسڵی  ــە  ل
قانوونی  لە  کە  ــە  ڕادەی ــەو  ل بوارێکدا  هەموو 
ــوون  ــان ــێ ق ــراوە، دەتــوان ــ ـــاری ک ــدا دی ــی ــەڕەت ــن ب
دابڕێژێ.« بەاڵم هەر بەدوای ئەو ئەسڵەدا واتا 
لە ئەسڵی ٧٢دا باس لەوە دەکا کە »مەجلیسی 
بکا  دەر  قانوونێک  ناتوانێ  ئیسالمی،  شۆڕای 
کە پێچەوانەی ئوسوول و ئەحکامی مەزهەبی 
ڕەسمیی واڵت بێ و لێکدانەوە و هەڵسەنگاندنی 
ئەو بابەتە لە ئەستۆی شۆڕای نیگەهبانە« و، 
لە ئەسڵی ٩3دا باس لەوە دەکا کە »مەجلیسی 
ـــی شـــۆڕای  ــێ بـــوون ــەب ــی ب ــســالم ــی شـــــۆڕای ئ
لە   ».  ... نییە  قانوونی  ئێعتباری  نیگەهبان  
لەوە دەکا »خوێندنەوە  ئەسڵی ٩٨ـیشدا باس 
ئەستۆی  لە  ئەساسی  قانوونی  لێکدانەوەی  و 
شۆڕای نیگەهبانە.« بەم جۆرە دەبینین بەپێی 
قانوونی بنەڕەتیی کۆماری ئیسالمی، مەجلیس 
هیچ  ناتوانێ  ئێراندا  خەڵکی  بەرژەوەندیی  لە 
ئەوەیە  کاری  تەنیا  و  بکا  پەسەند  قانوونێک 
بکا کە دەسەاڵتدارانی  ئەو گەاڵاڵنە  پەسەندی 
ــی  دەســەاڵت پێگەی  ــی  ــردن ک قائیم  ــۆ  ب ــم  ــژی ڕێ
نوێترین  ــە  ل و،  پێیە  پێویستیان  ــان  ــۆی خ
نموونەدا دەتوانین باس لە ناڕەزایەتی دەربڕینی 
کۆمەڵێک نوێنەری مەجلیس بکەین کە ناڕازی 

ــەوەی گەاڵڵەی  ئ ــەت بەبێ  ــەوە کە دەوڵ ل ــوون  ب
بردنە سەری نرخی بێنزین بباتە مەجلیس، یەک 
رێبەری  کاتێک  دەرکــردوە.  بڕیارەی  ئەو  الیەنە 
ڕەنگە  کە  کرد  بەوە  هەستی  ئیسالمی  کۆماری 
پاڵپشتی  ببێتە  مەجلیس  ئەندامانی  هەڵوێستی 
خۆپیشاندەران، هاتە مەیدان و گوتی من پاڵپشتی 
بە  ئەو قسەیە بوو  ــەم  و هەر  بڕیارە دەک ئەو 
گوتەی  لە  مەجلیس  ئەندامانی  ــەوە  ئ هۆکاری 
مەجلیس  ئاکامدا  لە  و،  ببنەوە  پەژیوان  خۆیان 
قازانجی خەڵک  بە  نەیتوانی هیچ دژکردەوەیەک 

لە خۆی نیشان بدا.
ــی  ــوون ــان ــی ق ــێ ــەپ ــەر ب ـــکـــەوە هـ ــی دی ــەک ــە الی ل
ــی  دەســەاڵتــدارەت سیستمی  ــران  ــێ ئ ــی  ــی ــەڕەت ــن ب
قانوون  داڕشتنی  لەگەڵ  پێوەندی  لە  بەتایبەتی 
مەجلیسی  ــەی،  ــەک ــوەچــوون ــەرێ ب ــی  ــری چــاودێ و 
توانایەی  و  دەســـەاڵت  ــەو  ئ ئیسالمی  ــۆڕای  شـ
و  بکا  پەسەند  ــوون  ــان ق ــەم  ه بتوانێ  کــە  نییە 
بێ،  قانوونە  ئەو  بەڕێوەچوونی  چاودێری  هەم 
مەجلیسی  ــرا  وت ــەرەوە  لە س ــی  وەک چونکە هەر 
شۆڕای ئیسالمی بەبێ بوونی شۆڕای نیگەهبان 
دەبوایە  حاڵێکدا  لە  نییە،  قانوونیی  ئێعتباری 
پێچەوانەکەی بوایە چونکە لە ڕواڵەتدا مەجلیس 
لە ڕێگای هەڵبژاردنی گشتییەوە پێک دێ؛ بەاڵم 
رێبەرەوە  لەالیەن  نیگەهبان  شــۆڕای  ئەندامانی 

ڕاستەوخۆ و ناڕاستەوخۆ دیاری دەکرێن. 
چاوەدێری  کە  نیگەهبان  ــۆڕای  ش لە  بێجگە 
ئۆرگانێکی  ــا،  دەک مەجلیسدا  کارەکانی  بەسەر 
کردنی  دەستنیشان  کـــۆڕی  ــاوی  ــەن ب ــەش  ــک دی
و  بڕیار  چاودێریی  نیزام  بەرژەوەندییەکانی 
ــی  وەک هـــەر  و،  ــا  دەکـ مەجلیس  ــی  ــان ــەک ــوون ــان ق
ــە لە  ــێــک ک ــانــوون ــەر ق ـــارە ه ــەوە دی ــەی ــاوەک ــە ن ل
ــۆڕە ماف  ک ــەو  ئ ــوو  ــەب ن نیزامدا  ــی  ــدی ــەرژەوەن ب
ڕەد  قانوونەکە  کە  هەیە  ــەوەی  ئ ــی  دەســەاڵت و 
دیفاع  ــای  ــوان ت مەجلیس  ــەوەی  ئ بەبێ  بکاتەوە 
ماوەی  لە  دەبینین  بۆیە  هەبێ.  خۆی  لە  کردن 
نزیک بە چل ساڵی ڕابردوودا مەجلیسی شۆڕای 
ئیسالمی نەیتوانیوە وەک دەزگایەکی سەربەخۆ 
کاتێکیش  ــەر  ه و،  ــەوێ  ــک ب دەر  ــەر  ــادان ــاس ی و 
بەشێک لە نوێنەرانی مەجلیس بەپێی هەلومەرج 
هەڵوێستیان  داوە  هەوڵیان  خەڵک  داوکاریی  و 
و  نیگەهبان  ــۆڕای  ــ ش ــەر  ــب ــەرام ب ــە  ل و،  ــێ  ــەب ه
دادوەری  دەزگـــای  ــا  ی و  ـــەت  دەوڵ هەیئەتی  ــا  ی
هاتۆتە  ئیسالمی  کۆماری  ڕێبەری  وەستاونەوە، 
مەیدان و بە حوکمی حکوومەتی ئەو بەشەی لە 

مەجلیس دەمکوت کردوە.
باسە  ــەم  ل ئاکام  ــاوا  ئ دەتوانین  کۆتاییدا  لە 

وەربگرین:
مەجلیسی شۆڕای ئیسالمی، لە ماوەی   •
چل ساڵی ڕابردوودا ناوەندێک بووە بۆ شەرعیەت 
کۆماری  نامرۆڤانەکانی  ــردەوە  ک و  کار  بە  دان 

ئیسالمی.
شــۆڕای  مەجلیسی  تەمەنی  ــاوەی  ــەم ل  •
ئیسالمیدا دەر کەوتووە کە حوکمی حکوومەتیی 
قانوونەکانی  لە  بەتواناترە  و  بە هێزتر  ڕێبەر 

مەجلیس.
ناوەندی  و  دامودەزگا  چەندین  بوونی   •
ئەو  مەجلیس،  لەگەڵ  هاوتەریب  یاسادانانی 
ئێعتبارە قانوونییەی لە مەجلیس ئەستاندۆتەوە 
کە وەک تاکە ناوەندی قانوون دانان لە نیزامی 

کۆماری ئیسالمیدا چاو لێ بکرێ. 
***
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ژیان لە ئامێزی دایکەوە 
هەتا مردن لە باوەشی بەفردا

کە  ئەوانەی  زۆرن  دەکــەی،  کــورد  مێژووی  و  سەربردە  سەیری  کە 
دوو و سێ و چوار برا و، خوشک و برا و زۆر زیاتریش لەوان لە یەک 
لەپێناو  خاکێ،  بستە  لەسەر  شارێکدا،  و  گوند  و  گــەڕەک  لە  بنەماڵەدا، 
دەکەن،  کۆچ  نانێ  لەتە  لەسەر  یان  ماف  لەسەر  و،  ئــازادی  شنەبایەکی 

کۆچیان پێدەکەن، دەیانکوژن یا بە کوشتیان دەدەن.
بــرای خەڵکی »نێ«ـی  دوو  خــوســرەوی،  ئـــازاد  و  فــەرهــاد  مــەرگــی 
مەریواندا لە ڕۆژێکدا و لە باوەشی بەفری ملەی تەتەی هەوراماندا یەکێک 
لەو چیرۆکە دڵهەژێنانەیە کە خەڵکی بێگانە و کوردستان نەدیو، زۆرتر 
واقعی  ژیانێکی  فیلمانە  ئەم  ئێمەدا  نیشتمانی  لە  بەاڵم  دەیبینن،  فیلم  بە 
مناڵەکان  باوکەوە  و  دایک  بەرچاوی  بە  ڕۆژانــە  کە  تاڵە  واقعیەتێکی  و 
بێ مااڵوایی لە سەفەری ئازادیدا یا لە سەفەری ناندا کۆچ دەکەن و ئیتر 

هەرگیز نایانبینینەوە.
لەتە  پەیدا کردنی  بە  لە چنگ دێوەزمەی مەرگ  یا ڕزگاری  کۆڵبەری 
نانێ، بۆتە دیاردەیەک لە کوردستانی بندەستی ڕێژیمی کۆماری ئیسالمیی 
ئێراندا و ڕۆژانە بە بەرچاوی هەموو خەڵکی ئێران، لە پەنا گوێی هەموو 
خەڵکی جیهان و لەبەردەم چاوی بەمۆڵەق وەستاوی ناوەندەکانی مافی 
لەسەر  کورد  تر  مانایەکی  بە  دەستێنن،  لێ  ڕۆحیان  نان  لەسەر  مرۆڤ 

خاک و ماف و نان و ئازادی هەر دەبێ خوێن بدا و خوێنی بڕژێ.
کوشتنی کوردان هەر لە بەرگی کۆڵبەریدا نییە، سەدان ساڵە کورد ئەوە 
چارەنووسیەتی و حاکمە یەک لە دوای یەکەکان، فەرمانی یەک لە دوای 
یەک دەردەکــەن و یەک لە دوای یەک کــوردان دەکــوژن، لە سێدارەیان 
دەدەن، ڕاویان دەنێن، دەربەدەریان دەکەن ، خاکیان داگیر و ماڵیان وێران 
نانێکیش  پارووە  لەسەر  مردنە،  هەموو  ئەو  دوای  و سەرەنجام  دەکەن 
هەر دەیانکوژن، کۆتایی فیلمەکە واتە کورد بوون بەرابەرە لەگەڵ مەرگ 
و سەدان ساڵە ئەو بەرگە بە بەری کورد بڕاوە. لەم واڵتە کورد لەپێناو 
هەموو شتێکدا هەر دەبێ بمرێ، لێرە ماندووبوون و زەحمەت و کێبڕکێ 
و  هــەوڵ  هەموو  بەڵکوو  بــردنــەوە،  و  سەرکەوتن  لەگەڵ  نییە  بــەرابــەر 
زەحمەتێک دیسان بەرابەرە لەگەڵ مردن و ئاکام و کۆتایی ڕێگەکە هەر  

مردنە، جا چ لەپێناو ناندا بێ چ لەپێناو ئازادیدا.
ئەگەر سەیری مێژووی ئەو چل ساڵەی کورد لەژێر دەستی ڕێژیمی 
ئاخوندەکاندا بکەین، دەبینین کە لەسەر دەریای نەوت مناڵ و پیری کورد 
لە سەرما ڕەق دەبنەوە و لەژێر تەزووی ساردی بەفر و ڕنوودا گیان 
پاروویێ  دەسپێرن. لەسەر خەرمانی زێڕ و زیو و گەنج، گەنجی کورد 
نان لە قوڕگی شێر دەردێنێ. لە حکوومەتی »عەدڵی عەلی«دا! عەداڵەت و 
ویژدان و یاسا واتە برسیەتی و کۆڵبەری و مەرگ. هاواری نان و ئازادی 
بەرابەرە لەگەڵ خنکاندن و دوای چل ساڵ ئەزموونی ئەم دەسەاڵتە ڕێگە 
نادرێ خەڵک لە چلەی ئازیزانیاندا بگرین و فرمێسک بڕێژن، ئەوان بەپێی 
یاسا ئایینییەکەی خۆیان پێکەنینیان قەدەغە کردوە بەاڵم ئیزنی گریانیش 
بە خەڵک نادەن. نان نادەنە خەڵکی برسی و هەر خۆیشیان برسییەکان 

لەسەر لەتە نانێ دەکوژن.  
تراژیدی مەگەر چۆنە کە الوێکی 14 ساڵەی کورد بە جێگەی ئەوەی لە 
خوێندنگە خەریکی خوێندن بێ و لەجیاتی ئەوەی لە کووچە و کۆاڵنەکانی 
و  ئــاوات  کۆڵێ  بە  کــۆڵ  لە  کــۆڵ  بەناچاری  بــێ،  ــاری  ی خەریکی  گوند 
ئارەزووەوە دڵی لە لێدان دەکەوێ. تۆ بڵێی کە جەرگی ئەو دایکە چۆن 
شەق نەبا کە دوو جگەرگۆشەی لە یەک کاتدا لە دەست دەدا، تراژیدیاکە 
لێرەش کۆتایی نایە، بەڵکوو یەکێک لە براکان کە شەختە و سەرما گیانی 
لێ ستاند، دوو جگەرگۆشەی برسیی خۆیشی بۆ دایکێکی ڕووسوور و 
بێ پەنا جێ دێڵێ. دوو مناڵی بێ نان ئێستا ئیتر بێ باوکیش بوون  و دوو 
مناڵی بێ باوک ئیتر لە چاوەڕوانیی پارووە نانێکدا لە حەسرەتی دیداری 
باوکیاندا تا ئەبەد دڵیان ئارام ناگرێ و ئیتر نە باوک و نە نانی دەستی 
باوک و نە مێهر و محەببەتی باوکیان نابیننەوە و تا ئەبەد ڕقیان لە بەفر 

و نان دەبێتەوە. 
بۆ  باڵەخانە  کوردانە  مناڵە  ئەو  پــارەی  بە  بەیرووت  شەقامەکانی  لە 
سەرکردەیەکی  میکۆنووس  لە  کە  دەکــرێ  دروســت  کەسانێک  منااڵنی 
کوردیان  لەسەر دیفاع لە منااڵنی کورد و داوای سەرپەنایەک بۆ منااڵنی 
بەرپرسان  مناڵی  برسییانە  مناڵە  ئەو  پارەی  بە  کرد. هەر  کورد شەهید 
یەکسانی!  و  ئــازادی  و  ماف  وانەی  واشینگتۆن  و  لەندەن  زانکۆکانی  لە 
دەخوێنن. هەر لە یەک جوغڕافیا و واڵتدا مناڵی کوردێک لە کوردستان 
کاربەدەستێک  مناڵی  تــاران  لە  و  دەبێتەوە  ڕەق  سەرمان  لە  برسان  لە 

لەسەرمان دەبێتە جەلالد و سەرمان بە سێدارەوە دەکا ...!
لە ئێرانی بندەستی کۆماری ئیسالمیدا خەڵک لەسەر ئازادی بەند دەکرێ 
و بۆ نان خوێن دەدا و لەسەر هەقی ڕەوا بە ناهەق لە سێدارە دەدرێ. 
کۆڵبەری کورد لە سۆنگەی قانوونەکانی ئەم ڕێژیمەوە لە ڕێگەکاندا ڕێگەی 
کوێرویژدانەکان  دەستی  بە  ڕێگاندا  کوێرە  لە  ناچاریدا  لە  و  لێدەگیرێ 
گیانیش و نانیشی لێ دەستێندرێ و لە دواپەردەی فیلمێکی تراژیدی بەاڵم 
واقعیدا کورد نەک هەر لەپێناو ماف و ئازادیدا، بەڵکوو لەسەر پەیدا کردنی 

لەتە نانێکیش هەر دەکوژرێ و دەمرێ. 

کەریم فەرخەپوور

ئەیوب شەهابی ڕاد
دوو پێناسەی سەرەکیی هەر دەسەاڵتێکی سیاسی 

لە سەردەمی مۆدێڕنی ئێستادا بریتین لە:
یەکەم: ئەرکی سەرەکیی دەسەاڵتێکی سیاسیی ڕەوا، 
دابینکردنی ئەمنیەت، ئاسایش و خۆشگوزەرانییە بۆ 
کۆمەڵگە. بەاڵم بە هەر هۆکارێک ئەگەر ئەم ئەرکانە 
جێبەجێ نەبوون، ئیتر ئەم دەسەاڵتە سیاسییە هەم 
ڕەوایی خۆی لە دەست دەدا و هەم هیچ هۆکارێک بۆ 

مانەوەی نامێنێ.
هیچ  کــە  سیاسییانەی  ــە  ــەاڵت دەس ــەو  ئ دووهـــەم: 
گومانێکیان لە ڕەوایی خۆیان نییە، هیچکات نەیارانی 
دەســەاڵت و  ــەدژی  ل پیالنگێڕی  بە  سیاسیی خۆیان 

سەر بە واڵتانی بێگانە تاوانبار ناکەن.
لە پێوەندی لەگەڵ جۆری دەسەاڵتە سیاسییەکان 
کۆمەڵگە،  بە  بەرامبەر  کارکردیان  و  ــەاڵت  دەس یان 
فەلسەفەی سیاسی هەم خاوەن مێژوویەکی دێرینە 
بۆ سەردەمی  توانیویەتی  ئەم ڕەوتە هزرییە  و هەم 
ئێستا بیرۆکەی یاساتەوەر و ماف تەوەری دەوڵەمەند 
پێشکەش بە مرۆڤایەتی بکا. بێگومان دەرئەنجام و 
لەسەر  سیاسی  فەلسەفەی  ـــی  ڕەوت ــەوەی  ــدان ــگ ڕەن
وەک  سیاسییەکان  دەسەاڵتە  کارکردی  و  نێوەرۆک 
سیاسییەکانی  دەسەاڵتە  ئەگەر  بەاڵم  نەبووە،  یەک 
ئەم سەردەمە بە دوو جۆری دێموکراتیک و دیکتاتۆر 
ــەروارد  ب بۆ  ــان  زۆرم نموونەگەلێکی  بکەین،  ــەش  داب

کردن لەگەڵ یەکتر هەیە.
دەسەاڵتە  لەو  یەکێک  ئیسالمی،  کۆماری  ڕێژیمی 
دوو  ــەو  ل ـــەوە  ـــاوڕدان ئ ــە  ب تەنیا  ــە  ک سیاسییانەیە 
پێناسە سەرەکییەی کە بۆ هەر دەسەاڵتێکی سیاسی 
باسمان کرد، دەچێتە خانەی سیستمێکی دیکتاتۆر 
و سەرکوتکەر کە هیچ ڕەواییەکی خەڵکی و یاسایی 
ناساندن و سەلماندنی  بۆ  بێگومان  نییە.  نەبووە و 
ــی  ــک ــێ ــیــســالمــی وەک دەســەاڵت ئ ــی کـــۆمـــاری  ــم ــژی ڕێ
ئەم  دەسەاڵتداریی  ساڵ  چل  بارتەقای  بە  دیکتاتۆر 
و  هەڵنەگر  حاشا  دۆکیۆمێنتی  و  بەڵگە  سیستمە 

زیندوو لەبەر دەستە.
و  ڕوون  ئەنجامگیرییەکی  مەبەستی  بە  لێرەدا 
ــاوەی  م لە  ڕێژیم  ــارکــردی  ک و  ــوەرۆک  ــێ ن لە  ئاشکرا 
گرینگ  فاکتی  دوو  بە  ئاماژە  خۆیدا  دەسەاڵتداریی 

دەکەین:
یەکەم: ئەم جۆرە سیستمە سیاسییە لە سەرەتای 
بە دەسەاڵت گەیشتنی خۆی بانگەشەی بۆ کۆمەڵێک 
دروشمی سەردەمیانەی وەک: دادپەروەری، ئازادی و 

ئەخالق تەوەری و هتد دەکرد.
دووهەم: ئەم ڕێژیمە لە ماوەی زیاتر لە 40 ساڵ 
دەســەاڵت  لە  هاوبەشێکی  نە  خۆیدا  دەسەاڵتداریی 
واتە  ــردوە.  ک قبووڵ  هاوبەشێکی  هیچ  نە  و  هەبووە 
بە شێوەیەکی موتڵەق تەنیا خۆی دەسەاڵتداری ئەم 

واڵتە بووە.
ساڵ   40 بە  سیاسی  ڕێژیمێکی  هەڵسەنگاندنی 
کران،  باس  پێوەرەی  دوو  ئەو  بەپێی  دەسەاڵتداریی 
واڵت  ئارایی  دۆخی  و  هەلومەرج  بۆ  پاساوێک  هیچ 
ئەنجام  ئەمە  ڕەنگە  ناهێڵنەوە.  ئێران  کۆمەڵگەی  و 
هەنووکەیی  ــی  دۆخ ــەاڵم  ب ــێ،  ب گشتگیر  گیرییەکی 
ــدا،  ــان ــوارەک ب هــەمــوو  ــە  ل ــران  ــێ ئ کۆمەڵگەی  پانتایی 
پێوە  گشتگیری  و  قووڵ  ئەوەندە  کارەساتبارییەکی 
دیارە کە پەنا بردنە بەر ئامار و داتا بۆ هەڵسەنگاندنی 
لەنێو  ــە  ــەوەی ــوالن خ تەنیا  ــە،  ــم ــژی ڕێ ــەم  ئ ــردی  ــارک ک

بازنەیەکی داخراودا.
دەسەاڵتداریی  ســاڵ   40 دەرئەنجامی  ئەگەرچی 
کۆی  ــەســەر  ب تراژیکە  کارەساتێکی  ڕێژیمە،  ــەم  ئ
دەرئەنجامە  ئەم  بێگومان  ــەاڵم  ب ئێران،  کۆمەڵگەی 
ڕەهەندی  دوو  بە  ئاماژە  لێرەدا  و  نییە  ڕەهەند  تاک 

دەرەنجامەکانی هەرەسهێنانی  زیاتری دیکتاتۆرێک

هاوکات ڕووخێنەر و هیوابەخشی دیکتاتۆرێک 
و کۆمەڵگەیەک دەکەین. 

ــاســی،  ــی ــــووری، س ــــاب ـــەکـــی ئ ـــڕۆژەی ــچ پ ــی ه
نەیتوانیوە  ڕێژیم  کۆمەاڵیەتیی  و  فەرهەنگی 
ــراوی نێو دەســەاڵت تێپەڕ بێ و  لە بازنەی داخ
اییان  گەشە بستێنێ. هۆکارەکەش ڕوونە، نە توان
لۆژیکی  و  ئەقڵییەت  هیچکات  ــە  ن و  ــووە  ــەب ه
ــەســەر  ب واڵت  ـــی  ـــدی ـــەرژەوەن ب بینینی  ــر  ــەرت س
بەرنامەدا هەبووە.  لە  بەرژەوەندیی دەسەاڵتیان 
دەیان  ڕێژیم  یەکەکانی  دوای  لە  یەک  دەوڵەتە 
بەرنامە و پڕۆژەی ئابوورییان تا ئێستا خستۆتە 
پڕۆژانە  ئەم  هەرە زۆری  ــەری  زۆرب بەاڵم  ڕوو، 
خودی کەسانی نێو دەسەاڵت قۆرغیان کردوون 
دامودەزگاکانی  ئاشکرای،  ــەرە  ه نموونەی  کە 
بە  کە  پاسدارانن  سپای  و  خامنەیی  بە  ســەر 
دیوێکی تردا ئابووریی ئێرانیان لە ئابوورییەکی 
ئابوورییەکی  بە  کردوە  دەوڵەتییەوە  یان  ئازاد 

مافیایی.
ــی  ـ ــی دەوران ــۆرمــخــوازی ــف ــاو ڕێ ــەن ــی ب ـ ــە ڕەوت ل
ــەر  ــدا، ب ــی ــەی ڕۆحــان ــان ــی ـــەم دوای ــی و ئ ــەم ــات خ
لە  کۆتایی  ــاری  ــزم ب خامنەیی  تاقمی  ــەوەی  ـ ل
ــودی  ــەوە خ ـ ــدەن ئ ـ ــوازی ب ــخ ــۆرم ــف ــی ڕێ ــووت ــاب ت
بە  ڕەوتەکەیان  کە  بوون  سەرۆککۆمارانە  ئەو 
بۆ  الیتێر  تۆت دەسەاڵتی  خزمەت  خستە  پانەوە 
خامنەیی  کە  بوو  پار  ساڵی  سەرکوتکردنیان. 
ــی  ــان ــاک ــامــۆســت ـــەگـــەڵ م ـــەک ل ـــەوەی ـــوون ـــە کـــۆب ل
تێگەیشتنی  و  بیر  ڕاستەقینەی  ڕووی  زانکۆ، 
بەڕوونی  زۆر  خۆی  فەرهەنگیی  و  کۆمەاڵیەتی 
ئاشکرا کرد. کاتێک داوای کرد »زانکۆکانی ئێمە 
فەلسەفییە  و  مرۆیی  زانستە  خوێندنی  بەجێی 
ــی و  ـــە شــەرع ــۆ وان ــەوە ب ــن ــگــەڕێ ــان، ب ــەک ــڕن ــۆدێ م

فێقهییەکانی حەوزە عێلمییەکان.
پێناو  ـــە  ل ــاســی  ــی ــی س ــک ــێ ــەاڵت ــک دەس ــێ ــات ک
کۆمەڵگەیەک  ڕادەیە  ئەم  تا  بەرژەوەندیی خۆی 
قڕ و وێران بکا، لێرەدایە کە خۆتەیار کردنی بە 
و چەک  پێوەندییەکان  تێکنۆلۆژیی  مۆدێڕنترین 
خولیایەکی  دەبێتە  ــکــوژەکــان،  کــۆمــەڵ چۆڵە  و 

هەمیشەیی. ئەمە سروشت و کارکردی سەرەکیی هەر 
گرووپی  و  هێز  ــان  دەی دروستکردنی  دیکتاتۆرێکە، 
هەبوونی  بە  شانازیکردنی  نهێنی،  و  فەرمی  نیزامیی 

چەک و چۆڵی پێشکەوتوو و کۆمەڵکوژ.
دواییانەی  ئەم  سەراسەرییەکانی  خۆپیشاندانە  لە 
شارەکانی ئێران و بەتایبەت کوردستان، کاتێک ڕێژیم 
بۆ ماوەی یەک حەوتوو هێڵی ئینتێرنێتی ڕاگرت، ڕەنگە 
کاتیی ڕێژیم  تەنیا دژکردەوەیەکی  ئەمە  لە ڕووکەشدا 
بێ بۆ کپکردنی دەنگی خۆپیشاندەران، بەاڵم لە ڕاستیدا 
ئەم کارەی ڕێژیم بناغەی دوو هێڵی فکریی تەواو لێک 
پتەوتر  ئێران،  گەالنی  خەباتی  داهاتووی  بۆ  جیاوازی 

کرد.
یەکەم: بە هەدەردانی 40 ساڵ سامان و دەرفەتەکانی 
ئەم واڵتە لە پێناو دروستکردنی دەیان هێزی نیزامی و 
ئەمنیەتیی پۆشتە، کڕینی ڕێژەیەکی زۆر چەک و چۆڵی 
جۆرەکانی  دڕندانەترین  بەر  بردنە  پەنا  پێشکەوتوو، 
سەرکوت و جینایەت، هیچکامیان نەبوونەتە فریاڕەسی. 
ــی  ــوون ــاڕەواب ن و  ـــی  الوازی ــات  ــووک ــەم ه ــە  ل ئیتر  ئێستا 
دەسەاڵتەکەی بۆ نێوخۆی ئێران و جیهان سەلمێنراوە.

جۆرە  هەموو  تاقیکردنەوەی  ــە  دەی ــوار  چ ــەم:  دووهـ
سیاسەتێکی سەرکوتکەرانە،  ئەنجامە هەنووکەییەکەی 
کۆمەڵگەیەکە کە النیکەم دوو هێڵی گرینگی ترس لەم 
بەناو چاکسازییەکانی  دەرفەتە  لە  دەسەاڵتە و گومان 
تێپەڕ کردوە. کۆمەڵگەی  ئەم سیستمە  لە چوارچێوەی 
بە  ــە  ڕۆژان کوردستان،  کۆمەڵگەی  بەتایبەت  و  ئێران 
دەست ئەم ڕیژیمەوە ئازار دەچێژن. تەرمی ڕۆڵەکانیان، 
و،  ڕووبارەکاندا  لەنێو  مافخوازییە،  تاوانیان  تەنیا  کە 
تەرمی ڕەق هەاڵتووی مێرمندااڵنی هەڵوەدای نان لەنێو 

بەفر و بەستەڵەکدا دەدۆزنەوە.
سەرکوت و قڕکردن نە تەنیا نەیتوانیوە گەالنی ئێران 
بەڵکوو  بکا،  چەقبەستوویی  و  بــوون  ســڕ  ــووشــی  ت
کۆمەڵگەی ئێران بە پشتبەستن بە هێزی بیر و ئیرادەی 
کە  ڕێکخراو  و  بەرین  تۆڕێکی  بوونەتە  مافخوازییان، 
سیستمە،  ئەم  زیاتری  هەرەسی  نیشانەکانی  دوایین 
واتە سەرکوت و دڕندەیی زیاتر و پەنابردنە بەر بڕینی 
هیچکات  خەڵک،  نێوان  پێوەندیی  نوێیەکانی  ئامرازە 
ناتوانن دەنگی جەماوەریی سەر شەقامەکان کپ بکەن.

... بەکورتی ناڕەزایەتی و هاتنەسەر شەقامی چین و 
توێژەکان لە ئاستی کۆمەڵگە دا کەمینەن و، پێویستیان بە 
پشتیوانی چینی مامناوەندیی کۆمەڵگە و خڕبوونەوە بە 

دەوری »پڕۆژەی سیاسی«ـیە.
خەڵک  نــاڕەزایــەتــی دەربــریــنــی  و  شــەقــام  هاتنەسەر 
تەنانەت ئەگەر ڕێژەشیان کەم بێ دەتوانێ ببێتە بزاڤێکی 
بەرباڵوی مەدەنی، بەو مەرجەی لە قاوغی خواستێکی 
سینفی و پیشەیی بێتە دەرێ و ببێتە ویستێکی گشتی و 
بەرباڵو، بەو مەرجەی بەشێکی بەرچاوی خەڵک خۆیان 
ناڕەزایەتییەکان.  سەیرکەری  نەبنە  و  نەگرن  بــەدوور 
بەاڵم لەگەڵ هەموو ئەوانەشدا ئەمە بەو مانایە نییە کە 
ناڕەزایەتییەکانی تا ئێستا هیچ دەسکەوتێکی نەبووە و  
دوورگەی بەڕواڵەت ئارام و مەندی دەسەاڵتی کۆماری 

ئیسالمیی ئێرانی نەشڵەقاندوە.
لە الیەکی دیکەوە سەرکوتی دڕندانەی خۆپیشاندانەکان 
بە  ســـەرەڕای  پادگانییە  ڕێژیمە  ئــەو  کە  دەڵێن  پێمان 
ئەمنیەتییەوە،  ئابووری و  باری  لە  بارمتەگرتنی خەڵک 
و  کۆمەڵکوژی  جــۆری  لە  و،  هەناسەبڕکێ  کەوتۆتە 
ڕەشبگیریی خەڵک بەڕوونی دیار بوو کە چ دەسەاڵتێکی 
قەیرانەکان  چارەسەری  لە  دەستەوەستانە  و  لەرزۆک 
و؛ تەنیا بە زمانی چەک و وەقسەهێنانی باتۆمە دەتوانێ 

چەخماغەی ڕاپەڕینێکی دی 
ئەمجارەیان لە بەستێنی نسکۆی ڕێژیم دا

درێژەی الپەڕەی 2

لەگەڵ خەڵکی ناڕازی و دەسبەتاڵ و مافخوراو بدوێ.
ئەوە ڕاستە کە هیچ دیکتاتۆرێک خۆی پێ دیکتاتۆر 
نییە و پاش تێپەڕینی زیاتر لە چل ڕۆژ لە سەرکوتی 
ڕێگای  لــە  ــەاڵت  دەســ کــوردســتــان،  و  ئــێــران  خەڵکی 
لە  بــەردەوامــە  حکوومەتییەوە  دەنگوڕەنگی  و  میدیا 
و  درۆ  هەڵبەستنی  و  چــەواشــەکــارانــە  پــرۆپــاگــانــدای 
دەلەسە هەتا ئەوەندەی دەکرێ ڕووی ناشیرینی خۆی 
و خۆی  بشارێتەوە  نێونەتەوەیی  کۆمەڵگەی  بەرامبەر 
بکەری  نــەک  بناسێنێ،  ڕووداوەکـــان  قوربانیی  وەک 
جینایەت و تاوانەکان! بۆ ئەوەش لە هیچ شتێک کەمیان 
دانەناوە، لەوە کە بڵێن زۆربەی کوژراوەکان لە هێزە 
ئەمنیەتییەکان بوون هەتا لێدانەوەی قەوانە کۆنەکە کە 

خۆپیشاندانەکان دەستی دەرەکییان لەپشت بوو.
»کوی  خۆپیشاندانەکەی  سەرکوتی  دوای  لە  هەر 
قەتڵە  پاش  و  هەتاوی  ٧٨ی  پووشپەڕی  لە  دانشگاە« 
ئیساڵحات،   ــەتــی  دەوڵ ســەردەمــی  لــە  زنجیرەییەکان 
بەئاسانی  ناڕەزایەتییانە  ئــەو  ئاگری  کە  بــوو  ڕوون 
ئێران  لە  پۆلیسی  و  ئیستالینی  و سیستمی  دانامرکێن 
هەتا سەر ناتوانێ بە دادی ڕێژیم بگا. چونکی بن پێی 
دەسەاڵتی ڕێژیم هوڵۆڵ بووە و ڕۆژ بە ڕۆژ ئەگەری 
خۆپیشاندانەکان  سەرکوتی  هەروەها  زیاترە.  داڕمانی 
لە سااڵنی ٨٨ تا ٩٨ـیش ئەو ڕاستییەی سەلماندەوە کە 
کۆماری ئیسالمی بە زەبروزەنگ و توندوتیژیی زیاتر  
نواندنی  هەتا  شکاندوە  خۆی  هەیبەتی  و  »هەیمەنە« 

ئەم شکۆیە.
کۆتایی  خۆپیشاندانەکانی  دوای  مانگ  دوو  نیزیک 

خەڵک  دۆخی  و  گوشارەکان  بەردەوامیی  خەزەڵوەر، 
نوێی  شەپۆلێکی  کە  دەدەن  بــەوە  ئاماژە  کۆمەڵگە  و 
لە  ڕێژیم  کە  کاتێکدا  لە  ئەویش  بەڕێوەیە،  سەرهەڵدان 
نوێ  قەیرانێکی  و  ژان  خۆی  سنوورەکانی  دەرەوەی 
قاسم  کوژرانی  لێکەوتەکانی  ئەویش  دەکــا،  ئەزموون 

سولێمانی، فەرماندەی »سپای قودس«ـی ڕێژیمە.
بۆ  بــەدواداچــوون  ئەوانەی  بەتایبەتی  هەمووان  بۆ 
کــۆمــاری ئیسالمی دەکــەن  شــێــوەی حــکــوومــەتــداریــی 
فەرماندەیەکی  تەنیا  سولێمانی  قاسم  کــە  ئاشکرایە 
بەڵکوو  کــوژرا،  کە  نەبوو  ڕێژیم  سەربازیی  پلەبەرزی 
ــم لە  ــژی ــە نــەمــانــی نـــاوبـــراو بــەهــێــزتــریــن بــاســکــی ڕێ ب
بزووتنەوە  سەرکوتی  دەستێوەردان،  قەیرانخوڵقێنی، 
لە  ئیسالمی  کۆماری  کێشەنانەوەی  و  مافخوازەکان 
چونکی  گرینگە  ڕووداوە  ئەم  کرایەوە.  لێ  ناوچەکەدا 
ــەو دیـــوی ســنــوورەکــانــی ئــێــران بــەتــایــبــەت واڵتــانــی  ئ
و  بەحرەین«  و  فەلەستین  لوبنان،  یەمەن،  »عــێــراق، 
ئاژاوەگێڕییەکانی ڕێژیم، لەو واڵتانەدا هەمیشە بیانوویەک 
هەم  و  نێوخۆیی  کێشەکانی  بۆ دوورخستنەوەی  بووە 
کورتیهێنانی  بۆیە  ڕێژیم؛  سیاسیی  و  نیزامی  تەڕاتێنی 
ڕێژیم لەم مەیدانە و قەیرانی متمانە و مەشرووعیەتی 
ڕێژیم لە نێوخۆی واڵت بەستێنێکی لەبارە بۆ تەقینەوە 
جەماوەرییەکان و کۆتایی هێمنییەکەی پێش تۆفان. ئەم 
ئۆپۆزیسیۆنی  شانی  دەخاتە سەر  ئەرک  بارودۆخەش 
سەرهەڵدانە  بۆ  خۆیان  باشتر  کە  ئیسالمی  کۆماری 
ئامادە  شەقام  ناڕەزایەتییەکی  هەرچەشنە  و  نوێیەکان 

بکەن.
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مەنگوڕ  ئەحمەد  بە   ناسراو  ئەحمەد  وەستا  کوڕی  باختە  سەعید  ئەمن 
ساڵی 134٧ لە گەڕەکی سێ ئاشان لەدایک بووم. سەرەتای شۆڕشی 135٧ لە 
مەدرەسەی جامی دەمخوێند. لە گەڕەکی باغی سیسە یەکێک لە مامۆستاکانمان 
کاک عەلی حەسەنپوور ناسراو بە کاک شوان  بوو. ئەو دواتر بوو بە فەرماندە 
تێکەڵ  کە  دەداین  هان  زۆری  شوان  کاک  بوو.  شەهید  زوو  بەداخەوە  و  لک 
مەدرەسە  لە  کە  بوو  پێخۆش  زۆرمان  لە سەرێکەوە  بین،  بە خۆپیشاندانەکان 
دوور دەکەوینەوە و لە سەرێکیشەوە نەماندەزانی بۆ وا دەکەین و وەدوای چی 

کەوتووین، چاومان لە خەڵکی دەکرد و جنێومان بە شا دەدا و ...  
شۆڕش سەرکەوت و وردە وردە خەڵک چەکدار بوون. بابیشم بە پووڵی خۆی 
کاڵشینکۆف و دەمانچە و مەخزەنی کڕین و، ئەمنیش هەستم زیاتر دەبزووت و 
پتر تێکەڵ بەو جۆش و خرۆشە دەبووم و لە دەورەی دووی هێزی بەرگریدا 
بەشداریم کرد. دوایەش بوومە ئەندامی یەکیەتیی الوان کە یەکەم بەرپرسی ئەو 
کاتی کاک کەریم ئەڵاڵوەیسی بوو. ئەو کات ئەمن بە ڕۆژ دەمخوێند و شەوانەش 
بە کاری تەبلیغی و کۆکردنەوەی یارمەتی و داو و دەرمان بۆ پێشمەرگەکان 
خەریک دەبووین. جاروبارەش کۆبوونەوەی ئەندامانی یەکیەتیی الوان دەبوو کە 
بەرپرسی ئەوکاتی نێو شار کاک خوسرەو خوسرەوی بوو بە ناوی خوازراوی 
بەداخەوە  کە  بوو  باوەڕ  بە  و  ئیمان  بە  سەربەست، کاک سەربەست کوڕێکی 
لە  ئێڤین  بەندیخانەی  لە  زینداندا  لە  بەربەرەکانی  و  خۆڕاگری  بەهۆی  و  گیرا 
تاران لە حەوشەی زیندان بە نارنجۆک دەیتەقێننەوە و شەهیدی دەکەن. ڕۆژێک 
ڕایسپاردبوو  بوو  الوان  یەکیەتیی  بەرپرسی  ئەوکاتی  کە  ئەفسەر  عەزیم  کاک 
کە پێویستیان بە دەزگای چاپ و تەکسیرە. تیمەکانی دیکە نەیانتوانیبوو پەیدای 
دا  خۆمان  لە  هەڕوگیفمان  و  گرتینی  غروور  بیست  ئەوەمان  کە  ئێمە  بکەن. 
و دەگەڵ دوو لە هاوڕێیەکانم مەدرەسەیەکمان دەستنیشان کرد. تەرحەکەمان 
داڕشت و شەوێ بۆی چووین و بەهەزار زەحمەت توانیمان دوو دەزگای چاپ 
سێ تەگەری  پشتی  لە  تێکۆشەر  ژنێکی  هاوکاریی  بە  و  دەر  بێنینە  تەکسیر  و 
بازڕەسیی  بازگەکانی  بە  ژنە  ئەو  غیرەتی  بە  و  دا  بەسەردا  گڵمان  و  دانێین 
سپای پاسداراندا ڕەتمان کرد و گەیاندمانە بنکەی یەکیەتیی الوان کە ئەوکات لە 
گیادرووان بوو. کاک عەزیم کە چاوی پێی کەوت زۆر خۆشحاڵ بوو و گوتی ئەو 
کارەی ئێوەمان لەبیر ناچێتەوە و وەک تەشویق تفەنگێکی تامسۆنی ئاڵمانییان 
داینێ کە پێمان وابوو دنیایان داوینێ، بێخەبەر لەوەی کە ئەو تفەنگە دەبێتە هۆی 

گۆڕانی ژیانمان لە داهاتوودا.
بووین. کەیفمان  لەنێو شار  یەکیەتیی الوان  یەکەم هەستەی چەکداریی  ئێمە 
ساز بوو و غروورێکی تایبەتیمان هەبوو. ئەو تفەنگە لەخۆبایی کردین و کەمتر 
نهێنی پارێزیمان دەکرد. لەو سەردەمەدا ڕێژیم زۆر لە الوانی مەهابادی ئێعدام 
دەکرد و تەرمەکانیانی لە قەبرستانی شار فڕێ دەدا. جەوێکی ناخۆش بەسەر 
مەهاباددا زاڵ ببوو، ناخۆشتر لەوانەش بۆ وەرگرتنەوەی جەنازەی هەندێک لە 
ئێعدام کراوەکان داوای قدوویەک شیرینی و پووڵی فیشەکیان لە بنەماڵەکانیان 
دەکرد. ڕۆژێک خەبەرمان پێگەیشت کە چەند جەنازە لە قەبرستان فڕێ دراون 
و ئێمەش چووین و دیتمان کە هەموو گیانیان شکاوە. یەکیانم ناسی کە شەهابی 
سازواری بوو. دیار بوو لەژێر شکەنجەدا شەهیدیان کردبوون. ئەو کردەوانەی 
ڕێژیم ئێمەی لەسەر تێکۆشانمان زیاتر سوور کرد و زیاتر لەو ڕێژیمە بێزار 

بووین. 
دوو کادری یەکیەتیی الوان بە ناوی خالید شاتری و ڕەزا کەریمی لە مەهاباد 
ئێعدام کرابوون. کاک عەزیم ڕایسپاردبوو کە بچین بۆ دیتنی. ئەمن و ئەمیری 
هاوڕێ و هاوشانەم چووین. داوای لێ کردین کە لە هەموو گەڕەکەکان وێنەی 
یەکەم  شەوی  بدەین.  دیوار  و  دار  لە  الوان  یەکیەتیی  شەهیدەی  دوو  ئەو 
ئێعالمییەی زۆرمان باڵو کردەوە و لە کەمینێکیش نەجاتیمان بوو، بەاڵم شەوی 
دوایە کەوتینەوە بۆسە و بەر ڕەگباریان داین. گوللە بەر الق و پشتم کەوت و 
پاسدارەکە  کە  بوو  لێ  گوێم  تەقەکە  ڕاوەستانی  دوای  ببووم.  عەرزی  تەختی 
گوتی بچۆ تفەنگەکەی هەڵگرەوە و گوللەی خەاڵسی لێدە. منیش کە ئەوەم بیست 
خۆم مراند. خوێن بەزارمدا دەهاتە خوار. هەستم لە خۆم بڕی بۆوەی نەزانێ 
ماوم. پاسدارەکە هاتە سەرم و چەکەکەی لە گوێم نا و یەک دوو نووکە پۆتینی 
لە کەلەکەم دا، بەاڵم نەجوواڵم. چاوم زەق کرد و خوێنیش بە زارمدا دەهات و 
هەر کەس با دەیگوت مردووم، بەخۆشییەوە لێی نەدام. تفەنگەکەی هەڵگرت و 
ڕۆیشتن. منیش دوای دڵنیابوون لەوەی کە لەوێ نەماون بە قوونەخشکە خۆم 
گەیاندە ماڵێک کە لێی نزیک بووم. بە الق لە دەرکەم دا. دەرکەیان کردەوە و 
گوتیان ئەوە بۆ وات لێ هاتوە؟ گوتم قوتابیم و بێرەدا دەڕۆیشتم کە تەقەیان 
لێ کردم. بردیانمە ژوورێ.  خوێنم لەبەر دەڕۆیشت. گوتیان مادام دوێنێ شەو 
پێشمەرگەش لەنێو شار بووە، دەیبەینە نەخۆشخانە و دەڵێین نازانین کێ بەر 
دەسبەجێ  و  بیمارستان  بردیانمە  نەمرم  بۆوەی  ناعیالج  داوە.  دەستڕێژی 
زوو  بەیانیی  هەر  پاسدارەکان  کە  نییە  لێ  ئاگام  ئەوە  منیش  کردم.  عەمەلیان 
چووبوونەوە شوێنی تەقەکە و بە شوێن خوێنەکەمدا ڕۆیشتبوون و ماڵەکەیان 
بردوویانەتە  گوتبوویان  ئەوانیش  کوڕە،  ئەو  کوا  پرسیبوون  لێیان  و  دیتبۆوە 
بیمارستان. دوای عەمەلەکەم وەهۆش هاتمەوە دیتم پاسدارێکی ناحەز و خێچ و 
خوار لەسەر سەرم ڕاوەستاوە و خەریکە کەلەپچەم دەکا. دوایە دایکمیان وەدەر 
لەبەر چاو گرتنی وەزعی من و داوای دوکتورەکان پێچایانمەوە و  نا و بەبێ 

سواری ماشێنیان کردم و بردیانم بۆ زیندانی مەهاباد.
پێوە  تەقەڵی   1٨ پشتیشم  کەوتبوو،  وەچۆکم  گوللە  نەدەگرت  عەرزی  القم 
ئینفرادی.  بردیانمە  حاڵەش  بەو  کەچی  بجووڵێم  بەئاستەم  نەمدەتوانی  بوو. 
چەند جاران بەهۆی ژانی زۆر بێهۆش دەبووم و دەیانبردمە بێهداریی ئیتالعات 
ناعیالج وا ساغ بوونەوە کە هەتا بڕێک خۆدەگرم و چاک دەبمەوە هەر لەوێ 
ڕامگرن و بازجووییم بکەن. هەرچی هێنایان و بردیان گوتم محەسیلم و شەوێ 
بە کووچەیدا دەڕۆیشتم و تەقەیان لێ کردم. ئەوانیش گاڵتەیان پێ دەکردم و 
دەیانگوت بەو حەقایەتانە نەجاتت نابێ و ڕاستییەکان بڵێ ... ئەو کات کە ئەمن 
گیرام تەمەنم 15ساڵ بوو، دەیانگوت هێشتا زارت بۆنی شیری لێ دێ بۆ تفەنگت 

هەڵگرتوە و دەگەڵ ئەو دەوڵەتە زەالمەی بەشەڕ دێی؟ 
درێژەی هەیە...

دیرۆکی خۆڕاگری
)لە دێکۆمێنتەکانی ئەنجوومەنی زیندانییە سیاسییەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان( 

تازەالوەکەی
 گەڕەکی سێ ئاشان

سەعید باختە 

نیزامی حکوومەتی 
یان حکوومەتی نیزامی

ڕەزا محەممەدئەمینی

ژێــر  ئــێــرانــی  ــە  ل ــداری  ــ ــەاڵت دەســ سیستمی 
لە  تێکهەڵکێشێکە  ــدا  ــدی ــاخــون ئ دەســـەاڵتـــی 
کە  فەقیهـ  موتڵەقەی  ویالیەتی  توخمی  دوو 
ئەو  ناناسێ.  سنوورێک  هیچ  دەســەاڵتــەکــەی 
کۆمارییەکان،  نیزامە  هەموو  وەک  دەسەاڵتە 
مەجلیس  و  هەیە  سەرۆککۆماری  و  ــەت  دەوڵ
هەموو  وەک  بــەڕواڵــەت  ــش  دادیـ ــای  ــ دەزگ و 
جیا  لێک  دەبێ  کۆمارییەکان  نیزامە  و  سیستم 
بن و سەربەخۆییان لە بڕیارداندا هەبێ، کە لە 
دیاردەیە  ئەو  بەڕواڵەتیش  ئیسالمیدا  کۆماری 
ڕەچــاو نــاکــرێ. بــەاڵم لــەو نیزامەدا هــەروەک 
لەماوەی تەمەنی ڕێژیمی ئاخوندەکاندا دیتراوە 
ــەت  ئــەوەیــە کە ئــەو دامــودەزگــایــانــەی بە ڕواڵ
لــە ڕێــگــەی خــەڵــکــەوە هــەڵــدەبــژێــردرێــن، وەک 
سەرۆککۆمار و نوێنەرانی مەجلیس و شۆڕای 
شارەوانییەکان، بەهێند وەرناگیرێن و لە ڕاستیدا 
وەک پاشکۆ و کاربەڕێکەری ویالیەتی موتڵەقە 
و لەژێر ڕێنوێنی و فەرمانی ڕێبەردا کار دەکەن 
و، ناتوانن بۆخۆیان لە ئاستی سیاسەتی بااڵدا 
نیزامە  ئەو  دەبینین  بەرامبەردا  لە  بدەن.  بڕیار 
ڕێبەر  لەدەست  دەسەاڵتی  زیاتر  هاتووە  هەتا 
کەڵەکە  ئــەو،  بە  نزیک  تاقمەکانی  و  دەستە  و 
هەڵبژێردراوی  بــەڕواڵــەت  دەوڵەتی  و  کــردوە 
خەڵک و مەجلیس لە نیزامی کۆماری ئیسالمی 
لە دەوڵەتی سێبەردا، واتە لە دەسەاڵتی ڕێبەر 
و  جــومــعــەکــان  ئیمام  و  پـــاســـداران  ســپــای  و 
بەگشتی باڵی زاڵ بەسەر دەسەاڵتدا، ئیزۆلە و 

بێدەسەاڵت کراون.
دیتوومانە  ئیسالمیدا  کــۆمــاری  تەمەنی  لــە 
پاشان  و  نیزام  دامەزرێنەری  وەک  خومەینی 
خامنەیی بەتایبەتی، دەسەاڵتی ڕەهایان هەبووە 
و خۆیان بە نوێنەری خودا لەسەر زەوی داناوە 
بەخۆشی  ئیسالمیش  »ئۆممەت«ـی  بەناو  و، 
خۆیان یــان بە زەبــری دەزگـــای ســەرکــوت و 
داپڵۆسین بێ، دەبێ هەمیشە گوێڕایەڵیان بن و 
دەنگێکی  هەر  سۆنگەیەوە  لەو  سەرکوتکەران 
دژبەریان بە هەر نرخێک بووبێ بێدەنگ کردوە. 
لەڕاستیدا ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی لە جیهاندا 
لە  بڵێین  ــرێ  دەک و  بێوێنەیە  بـــارەوە  زۆر  لە 
ڕێژیمێکی  نییە.  نموونەی  هەر  خۆیدا  شێوەی 
باوەڕی  کە  فاشیستی  دواکەوتووی  مەزهەبی 
ڕاستەقینەی بە هیچکام لە یاسا و ڕێساکانی باو 
لە جیهاندا نییە و لە ماوەی زیاتر لە چوار دەیە 
و کردەوەکانی  دەسەاڵتداریی خۆیدا سیاسەت 
نێونەتەوەییەکان  یاسا  بەپێچەوانەی  بەتەواوی 

لەهەموو بوارەکاندا بەڕێوە بردووە.
ــەپــاش مــەرگــی خــومــەیــنــی و بــەدەســتــەوە  ل
ڕەوتی  خامنەییەوە،  لەالیەن  دەســەاڵت  گرتنی 
خامنەیی  دەستی  لە  دەســـەاڵت  ئیزۆلەبوونی 
ئەگەر  بووە.  خێراتر  زۆر  پاسداراندا  سپای  و 
بونیاتنانی  لــە  خــۆی  شەرعییەتی  خومەینی 
کاریزمای  کەسایەتیی  و  ئیسالمی  کــۆمــاری 
خۆی وەک ئیمامی شوێنکەوتووانی وەردەگرت، 
ئەو  نــە  و  پێگەیە  و  جێگە  ئــەو  نــە  خامنەیی، 
کاریزماتیکەی هەبووە و  ئایینی و  کەسایەتییە 
دەزگاکانی  پشتیوانی  بەبێ  بتوانێ  کە  هەیەتی، 
دارایی  تێچووی  بەبێ  و  تۆقاندن  و  سەرکوت 
ســـەروەت  لــە  میلیاردی  ــەزاران  ــ ه و  ــەدان  سـ
ئــێــران، جــڵــەوی دەســەاڵت  و سامانی گــەالنــی 
بــە دڕنــدانــەتــریــن شێوە  بــەدەســتــەوە بگرێ و 

دەسەاڵتەکەی بەڕێوە بەرێ.
هەموو حکوومەت و نیزامێکی پێشکەوتوو لە 
جیهاندا دەسەاڵتی خۆی لە کۆمەاڵنی خەڵک و 
لە ڕێگەی سندووقەکانی دەنگدانەوە وەردەگرێ 
بۆ  خــۆی  بەرنامەکانی  و  سیاسەت  و  کــار  و 
خەڵکەکەیدا  خزمەت  لە  دیاریکراو  ماوەیەکی 
بەڕێوە دەبا. دیارە پاش دەورەیەکی دیاریکراو، 
خەڵک لە هەڵبژاردندا بەشدار دەبنەوە و مافی 
بە دەسەاڵت و دەوڵەتی  خۆیانە دیسان دەنگ 
پێشوو بدەنەوە یان دەنگ بدەن بە ئۆپۆزیسیۆن 
ــاودەســت  ــەاڵت دەســت ــ ــەم  چــەشــنــە دەسـ و، بـ
ئەمنیەت  و  ئاسایش  نیزامانەدا  لــەو  دەکـــرێ. 
خەڵکدایە  کۆمەاڵنی  لەخزمەت  جیاوازی  بەبێ 
و لەڕاستیدا دەسەاڵتەکان پارێزەری ئەمنیەتن؛ 
و  نۆڕماڵ  نیزامێکی  ئیسالمی  کۆماری  بــەاڵم 
سەردەمیانە نییە کە لەڕێی هەڵبژاردنێکی ئازاد 
و بێ فرتوفێڵەوە هاتبێتە سەرکار و خەڵک بتوانن 
لەڕێی سندووقەکانی دەنگدان، دەنگی پێبدەنەوە، 

یان ئەگەر بەدڵیان نەبوو، لەسەر کار الیبەن. 
ڕەشــی  دیکتاتۆریی  نیزامێکی  نیزامە،  ئــەم 
خوێندنەوەی  لە  دینی  ئیدئۆلۆژیی  ئاوێتەی 
دوازدە  شێعەی  مەزهەبی  لــە  ئاخوندەکان 
دەنگی  لە  خۆی  مەشرووعییەتی  کە  ئیمامییە 
بەدەنگی  و،  وەرنــاگــرێ  خەڵکەوە  کۆمەاڵنی 
نەرێنیی خەڵک واز لە دەسەاڵت ناهێنێ. نەک 
دەسەاڵتدا،  لە  مانەوە  بۆ  دەبینین  ئەوە،  هەر 
خوڵقاندنی  لە  پەروایەکیان  هیچ  ئاخوندەکان 
جینایەت و کوشتنی بەکۆمەڵی خەڵکی بێتاوان 
نییە و، نایشارنەوە کە ئەوان بەهیچ شێوەیەک 
ئامادە نین لە دەسەاڵت بکشێنەوە و بگەڕێنەوە 
مزگەوت و حوجرە و خانەقاکانیان. هەرچەند 
سەرکوتکەران  خومەینیشدا  ســەردەمــی  لــە 
بــەدەیــان  ئیسالمی  کــۆمــاری  جــەالدەکــانــی  و 
کۆمارە  پاراستنی  بۆ  جینایەتیان  ســەدان  و 
گەندەڵەکەیان خوڵقاند و لە ئێران و ڕۆژهەاڵتی 
و  نامرۆڤانە  کردەوەیەکی  هیچ  کوردستاندا 
نەبەن،  بۆ  دەستی  کە  نەبوو  جینایەتکارانە 
بەاڵم لەپاش نەمانی خومەینی، لەالیەک، ڕادەی 
ناڕەزایەتیی خەڵکی ئێران هەتا هاتووە زیاتر 
ناڕەزایەتییانە  ئــەو  و  بــووەتــەوە  بەرینتر  و 
شۆڕ بوونەتەوە نێو پێکهاتەی هەموو چین و 
دیکەش  لەالیەکی  و  ئێران  خەڵکی  توێژەکانی 
گەالنی  کوشتاری  و  داپڵۆسین  و  سەرکوت 
و خوێناویتر  بەرباڵوتر  ئێران  وەزاڵەهاتووی 
بووە و، کۆماری ئیسالمی بە ناوی سەرکوتی 
بەناو دژەشۆڕش و دەستە و تاقمی سەر بە 
ئێران  خەڵکی  کۆمەاڵنی  دەرەکــی،  دوژمنانی 

زۆر دڕندانە قەاڵچۆ دەکات.
و   ٩٦ بــەفــرانــبــاری  ڕاپــەڕیــنــی   سەرکوتی 
کۆتاییەکانی خەزەڵوەر  لە  ئەمجارە  ڕاپەڕینی 
نیشانی دا نیزامی حکوومەتی لە ئێراندا تەنیا 
لەسەر کۆڵەکە و، ئەستوونێک ڕاوەستاوە کە 
کۆمەاڵنی  قەاڵچۆکردنی  و  سەرکوت  ئەویش 
خەڵکی ئێرانە بەهەر تێچوویەک بێ. لە ڕاستیدا 
لە ئێران نیزامی سیاسی و حکومەتی بەشێوەی 
نیزامەکانی واڵتانی تەنانەت دیکتاتۆرلێدراویش 
نییە کە ڕواڵەتێکی پێشکەوتنخوازانەیان هەیە، 
شێوەی  لە  نیزامی  حکوومەتی  ئەوە  بەڵکوو 
کە  نێوەڕاستە  سەدەکانی  چاخەکانی  ڕەشی 
خەڵکی ئێران تووشی بوون و، لە خوڵقاندنی 
هیچ  سەرکوتدا  و  کۆمەڵکوژی  و  جینایەت 
ــەو ڕێژیمە  نــانــاســێ. ئ پــێــوەرێــک  ســنــوور و 
ــوەردا  و ڕێــبــەرەکــەی وەک چــۆن لــە خــەزەڵ
ــی هـــەزاران  ــ بــەبــێ دوودڵ زۆر دڵــڕەقــانــە و 
و  کوشت  ئێرانیان  ناڕازیی  خەڵکی  لە  کەس 
دەهەزار کەسیشیان  نیزیکەی  بریندار کرد و 
چــاوی  ــەر  ــەب ل ئێستاش  ــرد،  کـ ــەســەر  دەســب
خەڵکی  سڵکردنەوە  بەبێ  و  گشتی  بیروڕای 
ناڕازی و وەزاڵەهاتوو لە ستەم و دیکتاتۆری 
»ئاژاوەگێڕ«  و  »ئەشرار«  بە  برسییەتی  و 
و دەست و پێوەندەکانی بێگانە ناو دەبەن و 
بەوپەڕی بێشەرمییەوە بە پاسداران و بەسیج 
لەو  هەر  »خەڵک«.  دەڵێن  سەرکوتکەران  و 
ڕێژیم  کاربەدەستانی  و  خامنەیی  مــاوەیــەدا 
بەدەیان جار باسیان لە بەناو »خەڵک« کردوە 

کە »ئاژاوەگێڕ«ەکانیان سەرکوت کردوە!
 کۆماری ئیسالمی پاش نیزیکەی دوو مانگ 
لە سەرهەڵدانی خەزەڵوەر تا ئێستاشی لەگەڵ 
گیانبەختکردووانی  تەرمی  بەتەواوی  نە  بێ 
نە  و  کردوەتەوە  کەسوکارەکانیان  ڕادەستی 
ئامار و ڕێژەی کوژراوەکانی باڵو کردوەتەوە. 

ئەوە لەالیەک نیشان دەدا کوشتاری کۆمەاڵنی 
بووە  دڕندانە  و  زۆر  ئەوەندە  ئێران  خەڵکی 
ترسی  ئیسالمیش  کـــۆمـــاری  ــەت  ــان ــەن ت ــە  ک
بــیــروڕای  بــۆ  کــارەســاتــە  ئــەو  ڕاستیی  هەیە 
دەرەوە  جیهانی  و  ئــێــران  خەڵکی  گشتیی 
لــەبــەرەبــەری  دیــکــەش  لەالیەکی  و  بدرکێنێ 
ڕێژیم  ڕێــبــەرانــی   ،٩٦ ڕێبەندانی  ڕاپــەڕیــنــی 
بەرینتر  سەرهەڵدانێکی  بەستێنی  نایانهەوێ 
ــە گــەالنــی  خـــۆش بــکــەن و بــیــانــوو بـــدەن ک
هەربۆیەش  شەقامەکان.  سەر  بێنەوە  ئێران 
کەشوهەوای ئەمنیەتی بەتەواوی بەسەر شار 
ئێراندا  خەڵکی  سەرهەڵدانی  ناوەندەکانی  و 
زاڵە و دەکرێ بڵێین ئێران لەگەڵ حکوومەتی 
هەر  بـــەرەوڕوویـــە؛  ڕانــەگــەیــەنــدراو  نیزامی 
ئەوەیکە هێزەکانی سپا و بەسیج ڕوو دەکەنە 
هەژارنشینەکان  و  کرێکاری  ناوەندە  و  شار 
شیراز  و  خووزستان  و  ــاران  ت لە  بەتایبەت 
بە  لە  باس  ڕێژیم  ڕێبەرانی  و  کوردستان  و 
و  بەسیج  سازماندانی  و  ــردن  ک ڕێــکــخــراوە 
ئیختیارەکان« دەکەن،  بە  بەناو«ئاتەش  هێزە 
نیشان دەدا تەنیا ڕێگەیەک کە خامنەیی و باڵی 
کۆماری  بەگشتی  و  دەســـەاڵت  بەسەر  زاڵ 
بەر  گرتوویەتە  خۆی  پاراستنی  بۆ  ئیسالمی 
ئەمنیەتییە«.  »پشتێنەی  کردنی  توندوتۆڵ 
الوازترین  لە  ئیسالمی  کۆماری  بەوحاڵەش 
دەرەوە  لــە  ڕێژیمە  ئــەو  و  خۆیدایە  دۆخــی 
و  ئامریکا  گــەمــارۆکــانــی  تــونــدتــریــن  لــەگــەڵ 
بەتەواوی  کە  بــەرەوڕوویــە  هاوپەیمانەکانی 
داراییەکانی  ســەرچــاوە  و  ئێران  ئابووریی 
کۆماری ئیسالمی تووشی قەیران و وشکبوون 
کردوە و، لە نێوخۆی واڵتیش ئەودۆخە بەرەو 
تێکچوونی زیاتری ژیان و گوزەرانی خەڵکی 
لە  نییە  بــەدوور  هیچ  و،  دەچێ  وەزاڵەهاتوو 
دەرەکییەکان  گوشارە  بەردەوامیی  ئەگەری 
بەتایبەت  ناڕەزایەتییەکان،  سەرهەڵدانی  و 
بەرەبەری  یەکەم:  جیاوازدا،  بۆنەی  چوار  لە 
ــە لــەشــێــوەی  ــاری ٩٦ ک ــب ــران ــەف ــی ب ــن ــەڕی ڕاپ
خۆیدا بێوێنە بوو و توانی کۆماری ئیسالمی 
پرسیار،  ژێــر  بخاتە  خــۆیــدا  تەواوییەتی  لــە 
ڕووخانی  و  بەفرانبار  ساڵوەگەڕی  دووهــەم: 
ڕێژیمی پاشایەتی و هاتنە سەرکاری ڕێژیمی 
لە چارەڕەشی  ئاخوندەکان کە جگە  نگریسی 
ڕابردوو  چاخەکانی  ژیانی  و  بەشمەینەتی  و 
هیچ دەسکەوتێکی نەبوو، سێهەم: هەڵبژاردنی 
مەجلیسی ڕێژیم لە مانگی  ڕەشەمەی داهاتوو 
دەتوانێ  و  چــارەنــووس ســازە  ڕێژیم  بۆ  کە 
کۆمەاڵنی  نــەکــردنــی  بــەشــداری  لــەئــەگــەری 
مانادار  و  بەهێز  »نا«یەکی  ئــێــران،  خەڵکی 
چـــوارەم:  و  نیزامەکەی  و  خامنەیی  بــۆ  بــێ 
چوارشەممەسووری و نەوڕۆز و ساڵی تازەی 
هەتاوی و هاتنی خەڵکی بۆ سەرشەقامەکان؛ 
ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی لەگەڵ گەورەترین 
قەیرانی  کە  ــردوو  ڕابـ ــەی  چــواردەی قەیرانی 
مان  و نەمان بــەڕەوڕوو بکا. بەدڵنیاییەوە لە 
ئەگەری هاتنە سەرشەقامی کۆمەاڵنی خەڵکی 
ــای ســەرکــوتــی ڕێــژیــم الوازتـــر  ــ ئــێــران دەزگ
کۆمەاڵنی  لــەبــەرانــبــەردا  دەبـــێ،  بــێــورەتــر  و 
ڕقێکی  و  گوڕوتین  بە  وەزاڵەهاتوو  خەڵکی 
بەگژ  ــردوو  ڕاب چــواردەیــەی  پەنگخواردووی 
جەالد و سەرکوتکەراندا دێنەوە و چارەنووسی 
ئێران و کۆمەاڵنی خەڵکی و کۆماری پەت و 

سێدارە بە ئاقارێکی دیکەدا دەڕوا.

)بەشی یەکەم(
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لەوەتەی بەرەبەیانی ڕۆژی هەینی 13ی بەفرانبارەوە بەسەر خاڵ 
و پیت و وشە و ڕستە و دێڕی ئەم ستوونە نووسراوەی بەرچاوتاندا 
»قوندە قوندە«مە و کلکم هەڵدەتەکێنم. بەاڵم لێتان تێک نەچێت، من 
کلک هەڵتەکێنە نیم و هەمان »دارسمە«کەی جارانم. ئەو دارسمەیەی 
بەردەوام دەنووکی بۆ هەڵکۆڵینی نێوقەدی دارە ئەستوور و بەقەوەکان 
هەڵبەزینە  لە  ئاشی  چەقەنەی  وەک  دەنووکی  و  سەر  و  لەکاردایە 
و، سەرەڕای ئەمەش مێشکی لە کارکردن ناوەستێ. ڕەببی دوژمنی 
حەوت پشتتان وەک بەشێکی زۆری ئەم هینانەی خۆمان مێشکی لە 

کارکردن نەوەستێت و نازناوی بێ دەماخی بەسەردا نەبڕێ. 
دەنــووکــم.  و  ســەر  جیات  لــە  هەینییەوە  ڕۆژی  بــەرەبــەیــانــی  لــە 
دڵم  دڵەکوتەمە.  ــم  وادەزان خۆشم  زۆرجــار  و  لێدان  کەوتووەتە  دڵم 
بە  پێلەقە  جــووت پــێ،  کــەس  چەند  دەڵێی  دێــت  تەپەی  چەشنێک  بە 
ــدا دەدەن. منیش هەر هەڵبەز و دابەزمە و کلکم  دیــواری ژوورەوەی
هەڵدەتەکێنم. نازانم ئەم کلک هەڵتەکاندنەم لە چییەوە؟ قسەی خۆمان 

بێ، دڵەکوتەکەشم وەک دڵەکوتەی شاعیر نییە کە دەڵێ:

»دڵەکوتەم نییە و دڵم جێی کیژێکی خانومانە
منداڵە ئۆقرە ناگرێ، بۆم دروست کردوە جۆالنە ...«

جۆالنە بە ئارامی ڕادەژێت. ئەویش ئەگەر کیژی خانومانی لەسەر 
پێچەوانەی  من  ناکرێ.  وەسفی  نەبێ  لێهاتووش  شاعیرێکی  بە  بێ، 
شاعیر: ئەم دڵەم دەکا جۆالنێ/ هیچ کەس وەک خۆم نازانێ/ بۆچ وا 

کەوتە ڕاژانێ ...
دەکا  دڵــەم  ئەم  بڵێم  نەمدەویست  نەکەنەوە،  لێ  بیر  خراپی  نانا، 
بڵێم،  جۆلالنێ/ بۆ بەزمی فاتمە سوڵتانێ. دەمهەویست شتێکی دیکە 
بە  داردەستێکم  لێقەوماوە.  کوردم  وەک سیاسەتمەداری  منیش  بڵێم 
دەستەوەیە هەردوو سەری شتێکی بۆگەنی پێوەیە و ناوێرم دەستی 
کەمێ. ناچارم ناوەندی دارەکە بە دوو پەنجە بگرم و وەک تەرازوو 
لە دەستمدا لەنگەر بگرێ و ئەمسەر و ئەوسەری بەرز و نزم بێتەوە.
وەرن خۆتان لە جیات من دابنێن و بهێننە بەرچاوی خۆتان کە بە 
دەم کلک هەڵتەکاندنەوە، دڵتان بەتوندی لێ بدات و دارێکیشتان پێبێ، 
ال  هــەردوو  لەنگەری  بن  ناچار  و  بێ  بۆگەن  ئەوسەری  و  ئەمسەر 

بۆگەنەکە ڕابگرن. 
هەروا لەگەڵ دڵەکوتەکەمدا کلکی خۆمی بۆ هەڵدەتەکێنم و خەریکی 
هەڵپەڕکێ و شایی و لۆغانەکە دەبم. بەاڵم ئەم دارە لەکۆڵم نابێتەوە. 
ئەو دارەی هەردوو سەری بە شتێکی بۆگەن پیس  بووە، ناتوانم فڕێی 
بدەم و ئەگەر بەدەستیشمەوە بێ، خۆ بەدڵی خۆم چێژ لە شایی و 
هەڵپەڕکێکە وەرناگرم. تۆ بڵێی هەتا ئەو کاتەی بارانێکی بەڕەحمەت 
دواتر  و  دەشواتەوە  پیسەکە  دارە  ئەوسەری  و  ئەمسەر  و  دەبارێ 
خۆرەتاو بۆنی ناخۆشی پاشماوەی پیساییەکە لەنێو دەبا، ئەم شایی و 
کلک هەڵتەکاندنەم بەردەوام بێ؟ ئەو کات بە دڵی خۆم سەرێکی دارەکە 
دەگرم و سەرەکەی دیکەی لە زەوی دەدەم و دەیکەمە ئەستووندەگ 
دەنگ  دەمــم  بە  یەک  و  خۆم  هاوسەنگیی  ڕاگرتنی  یارمەتیدەری  و 

هەڵدەبڕم و هاوار دەکەم. 
ئەم دارە بۆگەنەم لەکۆڵ بێتەوە، هەر ئەستووندەگ و یارمەتیدەریشم 
زۆربای  وەک  و  بوەستم  پێی خۆم  لەسەر  ڕادەبینم  دەخــۆم  نــاوێ. 
و  ئەمسەر  بۆگەنی  ئەگەر  هەڵپەڕكێ.  و  شایی  بە  بیکەم  یۆنانی 
ئەوسەری ئەم دارەپیسە نەبێ، گوێ بە کەس نادەم با هەر پێم بڵێن 
دارسمە، کەندەسمە یان کلک هەڵتەکێنە، خۆ دەتوانم ببم بە بولبولیش. 
ئەگەر بۆنی پیسی ئەمسەر و ئەوسەری ئەم دارە لێم بگەڕێ، وەک 
بولبول دەچریکێنم. تۆڵەی سیاسییە کوردەکانیش دەکەمەوە. لە جیات 
ئەوان دێمە دەنگ و شێعر و گۆرانی دەڵێم و شانی سەرچۆپی کێشی 
شایی و هەڵپەڕكێی نێو دڵم دەگرم و ڕایدەکێشمە سەر گۆڕەپانێکی 
گەورە و شاییەکە ئەوەندە گەورە دەکەم، هەموو خەڵکی شاروگوند 
بەخۆم  یەک  بگرن.  بەندانم  لە  گوێ  و  سەیری  بێنە  کۆمەڵگەکان  و 
کلک  نە  و  کەندەسمە  نە  و  دارسمەم  نە  من  دەڵێم  و  هــاواردەکــەم 
هەڵتەکێنە و تەنانات نە بولبولیش. دەبمە مرۆڤ و لەنێو باڵندەکان ڕوو 
دەکەمە بولبول و دەڵێم من مرۆڤم و پەندی زمانە وای لێ کردووم 

بڵێم: 

»منیش ئەی بولبولی شـەیـدا وەکـوو تـۆم
وەهـا دوورم لـە هێالنە و گوڵی خـۆم  

منیش وەک تۆ لەکیسم چوو گوڵی سوور
مـنـیـش هـێـالنـەکـەم لـێکراوە خـاپـوور

هـەتـا دوژمـن نـەگـەوزێـنـێ دە خـوێـنـم
دەخوێنم بۆ گەلی خۆم، هـەر دەخوێنـم ...«

نانا، ڕوودەکەمە مرۆڤەکان و دەڵێم ئەم هەموو شایی و لۆغان و 
هەڵپەڕکێیە بۆ ئەمەیە لە بەرەبەیانی ڕۆژی 13ی بەفرانباری ٢٧1٩ه وە 
و  کــوردان  خوێنی  تینووی  دوژمنێکی  پارچەبوونی  پارچە  هۆی  بە 
نێوەڕاست، شایی و  خوێنڕێژی خوێنی هەزاران ڕۆڵەی خۆرهەاڵتی 

گەڕیان و ڕۆینە و سێ پێیی و سوێچکەیی و شێخانی دەکەم. 
دووســـەری  بــە  دارەکـــە  و  دەگـــرێ  بــەرلــووتــم  بۆگەنێک  یەکجێ 
جەڕاحەت  و  کێم  ئەوسەری  ئەمسەر  و  بەدەستمەوەیە  بۆگەنیوەوە 
لێ  پیالنی ژێربەژێر و خۆفرۆشی  بوغزاندن و  یەکتر  و زووخــاوی 
درەختێکی  نێوقەدی  بەرەو  و  دەدەم  فڕێ  پیسەکە  دارە  دەتکێتەوە. 
ئەستوور دەچم. پەنجەکانم لە تەاڵشە گڕەکەی قایم دەکەم و سەر و 
دەنووکم دەکەمەوە چەکوشی دارسمین و، بۆ تێرکردنی سکی برسیم 

بەدوای وردە زیندەوەرەکانی نێو کۆتەرە دارکەدا دەگەڕێم. 

هەواڵێکی خۆش لە دارسمینی خستم

)ڕاپۆرتی پێشێلکردنی مافی مرۆڤ لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان 
له  سێ مانگی پاییزی ١3٩٨ی هەتاویدا(

]ڕاپۆرتی بەشێک لە پێشێلکاریی مافی مرۆڤ لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان بەهۆی دەزگای قەزایی، هێزە چەکدارەکان و ناوەندە ئەمنیەتییەکانی کۆماری ئیسالمیی ئێرانەوە[

کوردستانی ئێران لە سێ مانگی پاییزی 13٩٨ 
و لە وەرزی سێهەمی ئەمساڵیشدا سەرکوتکاریی 
لە  کۆماری ئیسالمی و پێشێلکردنی مافی مرۆڤ 
و  کۆمەاڵیەتی  مەدەنی،  سیاسی،  بەستێنە  هەموو 

ئابوورییەکانی ئەزموون کردەوە.
مافی  ناوەندی  زانیار ییانەی  و  داتا  ئەو  بەپێی 
مـــرۆڤ بــۆ ڕۆژهـــەاڵتـــی کــوردســتــان الی خۆی 
پاییزدا  مانگی  مــاوەی سێ  لە  کــردوون،  تۆماری 
مافی  زبری  پێشێلکردنی  حاڵەتی  هەزار  لە  زیاتر 
مرۆڤ لە کوردستان ڕووی داوە کە ئەم ناوەندە 

٦30 حاڵەتی تۆمار کردوە.
ــی کـــۆمـــاری ئــیــســالمــی  ــانـ ــدارەکـ ــەکـ هـــێـــزە چـ
ــوەری  خــەزەڵ کۆتایی  هێمنانەی  خۆپیشاندانی 
بەتوندی سەرکوت کرد، کە بەهۆی کەڵەکەبوونی 
سێ  گرانکردنی  بەبیانووی  و  ناڕەزایەتییەکان 
هێندەی نرخی بێنزین لە زۆربەی شارەکانی ئێران 

و ڕۆژهەاڵتی کوردستان وەڕێ کەوتبوو.
لە  مرۆڤ  مافی  سەرچاوەکانی  ڕاپۆرتی  بەپێی 
لە ڕەوتی سەرکوتی خۆپیشاندانەکان  کوردستان 
ناوەندی  کە  کــوژران  دەیــان کەس  لە کوردستان 
مافی مرۆڤی ڕۆژهەاڵتی کوردستان ناو و نیشانی 

النیکەم 45 کەس لەوانی تۆمار کردوە.
ــوت و پــاشــان  ــەرکـ ــی ئـــەم سـ ــ هـــەر لـــە ڕەوتـ
لە الوان و چاالکانی مەدەنیی کورد  ڕەشبگیرەی 
کرا، سەدان کەس لە زۆربەی شار و ناوچەکانی 
مافی  ناوەندی  کە  کراون  دەسبەسەر  کوردستان 
لەوانی  کەس   1٦٩ النیکەم  نیشانی  و  ناو  مرۆڤ 

تۆمار کردوە.
ــاوەی ئـــەم ســێ مــانــگــەدا ٦4 کــۆڵــبــەر و  ــ ــە م ل
کوردستان  سنوورییەکانی  نــاوچــە  کاسبکاری 
پەرەنەسەندنی  سیاسەتی  قوربانیی  بــوونــەتــە 
ــاری  ــت ڕەف و،  ئـــابـــووری   ڕووی  ــە  ل ــان  کــوردســت
ئێران دەرحەق  ئیسالمیی  دوژمنکارانەی کۆماری 
کەسیان   1٨ کــەســە   ٦4 لـــەو  ــورد.  ــ ک گــەلــی  ــە  ب
له و 1٨  بــوون.  کــوژراون و 4٦ کەسیش بریندار 
کۆڵبەر و کاسبکاره  کە کوژراون، 15 کەسیان بە 
کۆماری  چەکدارەکانی  هێزە  ڕاستەوخۆی  تەقەی 
ئیسالمیی ئێران گیانیان لێ ئەستێندراوە، 3 کۆڵبەر 
لە  دڵ  جەڵتەی  بەهۆی  یەکیان   _ کاسبکاریش  و 
دوو  و  چەکدارەکان  هێزە  ڕاوەدوونــانــی  ئاکامی 
بەهۆی سەرمابردوویی و  برابوون(  )کە  کەسیان 

کەوتنەژێر ڕنوو_ گیانیان لەدەست داوە.
کوژران و برینداربوونی ٦4 کۆڵبەر و کاسبکاری 
حاڵێکدایە  لە  ئەمساڵ  پاییزی  وەرزی  لە  کــورد 
كۆڵبه ر   ٦٦ النیکەم  هاوینیشدا  مانگی  سێ  له   کە 
کاسبکار  و  کۆڵبەر   5٦ بەهاریشدا  وەرزی  لە  و 
ئیسالمی  کۆماری  چەکدارەکانی  هێزە  تەقەی  بە 
ژمــارەی  بــەوەش  ببوون؛  بریندار  و  کــوژرابــوون 
بەهۆی  ئەمساڵەوە  سەرەتای  لە  کەسانەی  ئەو 
سیاسەتی دوژمنکارانەی کۆماری ئیسالمی گیانیان 
لە پێناو پارووە نانێک داناوە، گەیوەتە 1٨٦ کەس 
کە ٦1کەسیان کوژراون و 1٢5 کەسیش بریندار 

بوون.
ــاوەی ئـــەم ســێ مــانــگــەدا جــیــا لــەو  ــ ــە م هـــەر ل
کــۆتــایــی  ڕەشـــبـــگـــیـــرەکـــەی  ــە  لـ ــەی  ــەسـ کـ  1٦٩
بۆ  ناوەکانیان  و  گیرابوون  خــەزەڵــوەردا  مانگی 
ناوەندەکانی مافی مرۆڤ ئاشکرا ببوو، 1٧٦ کەس 
لە شار و ناوچە جیاوازەکانی کوردستان لەالیەن 
چاالکیی  تۆمەتی  بــە  ئەمنیەتییەکانەوە  ــا  دەزگـ
و  ئیسالمی  کۆماری  لەدژی  سیاسی  و  ئەمنیەتی 
بەرژەوەندییەکانی ئەو ڕێژیمە گیراون. ژمارەیەک 
لەوان دوای لێکۆڵینەوە و لێپێچینەوەکانی ناوەندە 
دانانی  بە  دادگاییکرانیان  کاتی  تا  ئەمنیەتییەکان 
لــەوان حوکمی  کــراون و 3٦ کەس  ئــازاد  بارمتە 
و  33٦ ساڵ  )سەرجەم  11٨ ساڵ  تا  مانگ   4 لە 
بە واتایەکی دی 4040 مانگ( زیندانیان  ٨ مانگ، 

بەسەردا سەپاوە. 
کــەس   3٦ حــوکــمــدانــی  و  کـــەس   1٧٦ گــرتــنــی 
لە  ئەمساڵ  پاییزی  مانگی  مــاوەی سێ  لە  لــەوان 
هاویندا  مانگەی  سێ  مــاوه ی  له   کە  حاڵێکدایە، 
النیکه م ٢1٦ که س و، لە وەرزی بەهاریشدا 10٦ 
چاالکی سیاسی و مەدەنی لە کوردستان لەالیەن 
کرابوون  دەسبەسەر  ئەمنیەتییەکانەوە  ناوەندە 
و، بە لەبەرچاو گرتنی ئاماری ئەو 1٦٩ کەسەی 
خەزەڵوەردا  مانگی  ناڕەزایەتییەکانی  ڕەوتــی  لە 
گیرابوون و ناوەکانیان ئاشکرا ببوو، ژمارەی ئەو 
ئەمساڵەوە  لە سەرەتای  کوردستان  لە  کەسانەی 
کۆماری  دژی  لە  ئەمنیەتی  چاالکیی  تۆمەتی  بە 

ئیسالمی گیراون، لە ٦٦٧ کەس تێپەڕیوە.
هەروەها لە ماوەی سێ مانگی پاییزدا النیکەم 
کوشتنی  تاوانی  بە  کە  کــورد  بەندکراوی   1٧
هۆشبەر  مـــادەی  بــازرگــانــیــی  و  بەئانقەست 
دار  لە  سەپابوو،  بەسەردا  ئێعدامیان  حوکمی 
ئیسالمی  کــۆمــاری  قــەزایــی  دەزگـــای  دراون. 
النیکەم  ئەمساڵیشدا  یەکەمی  مانگی  شەش  لە 
تاوانی کوشتنی  بە  کە  بەندکراوی کوردی   ٢1
ــەســەردا  بــەئــانــقــەســت حــوکــمــی ئــێــعــدامــیــان ب
دابــوو. بەوەش ژمــارەی ئەم  لە دار  سەپابوو، 
زیندانییە کوردانەی لە سەرەتای ئەمساڵەوە تا 

ئێستا لە دار دراون، گەیوەتە 3٨ کەس. 
کۆماری  دادی  دەزگــای  بیرهێنانەوەیە  جێی 
ــکــەم 4٩  ــی ــی ڕابـــــــردووش الن ئــیــســالمــی ســاڵ
زیندانیی کوردی لە دار دابوو کە  به پێی ڕێژه ی 
حه شیمه تی کورد له  ئێران و ئاماری ئێعدامه کان 
له و واڵته ، دەبینین له و بوارەی پێشێلکردنی مافی 
مرۆڤیشدا، کورد بەشی بەرچاوی به رکه وتووه . 
لە ماوەی سێ مانگی پاییزدا تەقینەوەی مینە 
لەکارنەخراوەکانیش لە کوردستان زیاتر لە 13 
قوربانیی وەرگرتوە، کە ناوەندی مافی مرۆڤی 
ڕۆژهەاڵتی کوردستان شوناسی 5 کەس لەوانی 
ئاشکرا کردوە. بەوەش ژمارەی ئەو کەسانەی 
لە سەرەتای ئەمساڵەوە لە کوردستان بەهۆی 
تەقینەوەی مین کوژراون و بریندار بوون و بە 
ناو و شوناسیان زاندراوە، گەیوەتە 15 کەس. 
جێی بیرهێنانەوەیە کە تەقینەوەی مین لە ساڵی 
وەرگرتبوو  قوربانیی   4٨ النیکەم  ڕابردووشدا 
کە لەو 4٨ کەسە 3٧ کەسیان بریندار و نقوستان 
ببوون و 11 کەسیشیان گیانیان لەدەست دابوو.
کرێکاری   ٢٩ لە  زیاتر  مــاوەیــەدا  لــەو  هــەر 
کورد لە کوردستان و ناوچەکانی دیکەی ئێران 
کە شوناسی  کار  ڕووداوی  قوربانیی  بوونەتە 
مرۆڤی  مافی  ناوەندی  لەالی  لــەوان  کەس   1٧
 1٧ ئەو  کــراوە.  تۆمار  کوردستان  ڕۆژهەاڵتی 
بەربوونەوە  وەک  بەهۆی جۆراوجۆری  کەسە 
لە بەرزایی، برق  گرتوویی و خنکان گیانیان لە 
دەست داوە و بەوەش ژمارەی ئەو کەسانەی 

لە سەرەتای ئەمساڵەوە بەهۆی ڕووداوی کار 
گیانیان لەدەست داوە گەیشتووەتە 45 کەس.

کوردستان  لــە  خۆکوژییەکانیش  ئــامــاری   
قەیرانەکانی  و  خەمۆکی  پەرەسەندنی  بەهۆی 
بێکاری و ئابووری و هەروەها؛ کەمتەرخەمیی 
لە  حکوومییەکانەوە  و  دەوڵــەتــی   ــا  دامــودەزگ
ماوەی ئەم سێ مانگەی پاییزدا دیار و بەرچاو 
نەبێ  هەر  پاییزدا  مانگی  مــاوەی سێ  لە  بوو. 
کە  کوشتوە  خۆیان  کوردستان  لە  کــەس   ٦٨
کوردستان  ڕۆژهەاڵتی  مرۆڤی  مافی  ناوەندی 
تۆمار  بــەڕوونــی  لــەوانــی  کــەس   54 شوناسی 
یەکەمی  مانگی  لە شەش  ناوەندە  ئەم  کــردوە. 
ئەمساڵیشدا ئاماری گیانلەدەستدانی 14٩ کەس 
ــەوەش  ب و  ڕاگــەیــانــدبــوو  خۆکوشتن  بــەهــۆی 
مانگی   ٩ مـــاوەی  لــە  کەسانەی  ئــەم  ــارەی  ژمـ
ئەمساڵدا خۆیان کوشتووە، النیکەم ٢1٧ کەس 
بووە. جێی بیرهێنانەوەیە لە ساڵی ڕابردووشدا 
النیکەم 1٧0 کەس لەو سەدان کەسەی هەوڵی 
هەوڵەکانیان  بــەداخــەوە  ــوو،  داب خۆکوشتنیان 
سەرکەوتوو ببوو کە ٦٢ کەسیان پیاو و 10٨ 

کەسیان ژن بوون.
مافی  نــاوەنــدی  زانیارییانەی  و  ئــامــار  ئــەو 
ــان لــەســەر  ــرۆڤ بــۆ ڕۆژهـــەاڵتـــی کــوردســت مـ
پێشێلکردنی مافی مرۆڤ لە  کوردستانی ئێران 
باڵوی کردۆتەوە تەنیا ئەو بەشە لەو حاڵەتانە 
ــەواڵ و زانــیــاریــیــەکــان بە  ــ ــەوە کــە ه ــت ــرێ دەگ
ئاشکرا بەمیدیایی کراون و لە الیەن سەرچاوە 
ئەگینا  ئاماژەیان دراوەتێ،  باوەڕپێکراوەکانەوە 
ئەو ناوەندە پێی وایە کە ئاماری ورد و دروستی 
پێشێلکاریی مافی مرۆڤ لە کوردستان بەهۆی 
لەو  ــاتــر  زی زۆر  ــێــران  ئ ئیسالمیی  ــاری  ــۆم ک

ئامارەیە کە ده خرێته  به رچاو.
وردەکاریی زیاتر و خشتەی پێشێلکردنەکانی 
مافی مرۆڤ لە کوردستان لە سێ مانگی پاییزی 
خراوەتە  لینکەدا  لەو  هەتاویدا  13٩٨ی  ساڵی 

بەرچاو:

http://chawnews.com/?p=2960
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پاراستنی  واڵتان  لە  دادگاکان  ئەرکی 
چه مک و به هاکان و هه روه ها پاراستنی 
نیشتمان له  تاوان و پاراستنی مافی مرۆڤ 
و، ئه و ئازادییه  بنچینه ییانه یە که  له  یاسای 
نێوده وڵه تییه کاندا  به ڵگه نامه   و  بنه ڕه تی 
نیشتمانی  یاسای  ئه گه ر  هاتوون. 
ئه و  بێنێته  دی،  پاراستنه   ئه و  نه یتوانی 
کاته  بوار بۆ یاسای نێوده وڵه تی دروست 
کۆمه ڵگەی  پاراستنی  پێناو  له   که   ده بێ 
نێوده وڵه تی و ئاشتی و ئاسایشی جیهانی 
تاوانه  قورسه کانی وه ک  له   پاراستنی  و 
و  دژه مرۆییه کان  تاوانه   و  ژینۆساید 
دوژمنکارانه   تاوانی  و  جه نگ  تاوانی 
ده ستوه ردان بکا. ئه و تاوانانه  که سه کان 
ئه نجامی ناده ن به  سیفه تی که سی یان بۆ 
به رژه وه ندیی تاکه که سی یان به  پاڵنه ری 
له   زۆرێک  هاوشێوه ی  تۆڵه کردنه وه  
تاوانه  نێوخۆییه کان، به ڵکوو به  ئامانجی 
یان  ده وڵه ت  سیاسه تی  بردنه پێشی 
ئه نجام ده درێن.  دیاریکراو  ڕێکخراوێکی 
نادێموکراتیک  ده وڵه تانی  زۆری  به  
دادگای  چوارچێوه ی  له   ناخه ڵکی  و 
نیشتمانیدا ئه و هاوواڵتییانه یان ده پارێزن 
ئه نجام  مه ترسیدارانه یان  تاوانه   که  ئه و 
نێوده وڵه تی  کۆمه ڵگەی  بۆیه   هه ر  داوه . 
بۆ به ره وڕووبوونه وه ی ئه و که مایه سییه  
هیچ ده ریچه یه کی نه بوو جگه  له  بنیادنانی 
ئه و دادگایه   نێوده وڵه تی.  تاوانی  دادگای 
نێوخۆیی  دادگای  بۆ  ته واوکه رێک  وه ک 
کاتێک  ده کا  ده ستێوه ردان  و   ده کا  کار 
هه ست بکا ڕێوشوێنه کان و ڕێکاره کانی 
دادگایی  تاوان ناسین و  به   لێکۆڵینه وه  و 
بۆ  هه ڕه شه ن   که   تاوانانه ی  ئه و  کردنی 
سه ر ئاشتی و ئاسایشی جیهانی و کار 
به ره و  ده که ن،  مرۆڤایه تی  ویژدانی  له  
ئاراسته  یه ک ده ڕۆن که  ببنه  پارێزه ر بۆ 

تاوانباران. 
ڕۆژنامه وانییه کان  ڕاپۆرته   به پێی 
له   که   به ڵگه نامانه ی  ئه و  هه روه ها  و 
ناوچه  جۆراوجۆره کانی ئێران به شێوه ی 
و  خۆپیشاندان  له   ویدیۆ  و  وێنه  
دواییه ی  ئه م  ناڕه زایه تی ده ربڕینه کانی 
پێشێلکاریی  بوونه وه ،  باڵو  ئێران 
ئازادییه   و  مرۆڤ  مافه کانی  گه وره ی 
بنچینه ییه کان دژبه  خۆپیشانده ران ڕووی 
به   یا  پێشێلکارییانه   ئه و  ئاشکرایه   داوه . 
له   ڕاسته وخۆ  و  ڕێکخراو  شێوه یه کی 
الیه ن ناوه نده  ده سه اڵتداره کانی ده وڵه ت 
ئیسالمی  کۆماری  کاربه ده ستانی  و 
و  ڕه زامه ندی  به   یا  چوون،  بەڕێوە 
ناوه ندانه دا جێبەجێ  ئه و  له ژێر فه رمانی 
سێبه ری  له ژێر  بمانه وێ  ئه گه ر  کراون. 
به رپرسیاریه تیی  ڕووداوانه دا  ئه و 
ئه و  ئیسالمی و  کاربه ده ستانی کۆماری 
بکه ینه وه ،  شی  کردوویانە  تاوانانه ی 
بۆ  بگه ڕێینه وه   سه ره تا  پێویسته   ئه وا 
ئه و  شه رعیه تی  له سه ر  کردن  باس 
بۆ  هاوواڵتییان  مافی  و  ناڕه زایه تییانه  

سه رکوتی خۆپیشانده ران له  به رده م
 به رپرسیاره تیی نێوخۆیی و نێوده وڵه تیدا

ئارەزوو نستانی

یاسای  چوارچێوه ی  له   هه م  خۆپیشاندان 
یاسای  له  چوارچێوه ی  نێوده وڵه تی و هه م 

نێوخۆیی ئێراندا. 
یه کێکه   ئاشتییانه   کۆبوونه وه ی  ئازادیی 
ده کرێ  که   مرۆڤ  بنچینه ییه کانی  مافه   له  
کیانه   و  کۆمه ڵه کان  و  تاکه کان  الیه ن  له  
کۆمه ڵه   له الیه ن  ته نانه ت  و  قانوونییه کان 
مافی  بدرێ.  ئه نجام  نه کراوه کان  تۆمار 
گرینگی  ده ورێکی  ئاشتییانه   کۆبوونه وه ی 
و  ڕۆشنبیری  ئاستی  گه شه کردنی  له   هه یه  
پاراستنی بنه ما شارستانییه کان و له  هه مان 
کاتدا مه سه له یه کی جه وهه رییه  بۆ بنیادنانی 
پێکه وه ژیانی   و  مه ده نی  کۆمه ڵگەیه کی 

ئاشتییانه .
نێوده وڵه تی،  یاسای  ئاستی  له سه ر 
پایه یه کی  ڕاده ربڕین  ئازادیی  پاراستنی 
کۆمه ڵگەی  له   داوا  و  دانپیانراوه   گرینگی 
ڕێکخراوه   و  ده وڵه ت  واته   نێوده وڵه تی 
له   ڕێز  کراوه ،  جیهانییه کان  و  نێوده وڵه تی 
ئازادیی بیرو بۆچوون و ڕاده ربڕین بگرن. 
بۆ نموونه  جاڕنامه ی جیهانیی مافی مرۆڤ 
سه نه دێکی  که   داوه،   بابه ته   به و  گرینگیی 
ئه وه ی  له گه ڵ  و  نێو نه ته وه ییه   گرینگی 
سیفه تی پێبه ندکه ری نییه  بۆ ده وڵه تان، به اڵم 
ده ده ن  هه وڵ  ده وڵه تان  جیهانیدا  ئاستی  له  
به  ڕێزگرتن له  نێوه رۆکی و جێبه جێکردنی 
و  شارستانیه ت  پێگه ی  ماده کانی، 

دێموکراسیی خۆیان بپارێزن. 
 له  ماده ی )1٨(ی ئه و جاڕنامه یه دا هاتووه: 
“هه موو که سێک مافی ئازادیی بیر و ویژدان 
)1٩( ماده ی  له   هه روه ها  هه یه. “  ئایینی  و 
هه یه   مافی  که سێک  “هه موو  هاتووه:  دا 
ئه م  ده رببڕێ.  خۆی  بیروڕای  به ئازادی 
مافه ش پێویستی به وه  هه یه  که  هیچ که س 
و  نه ترسێ  هه بێ  بیروڕایه کی  که   له وه ی 
نیگه ران نه بێ و، له  وه دیهێنان و وه رگرتن 
و باڵوکردنه وه ی زانیاری و بیروبۆچووندا، 
تێبینییه   گرتنی  له به رچاو  بێ  ئازادانه  و 
سنوورییه کان ده ستی به  هه موو ئامرازێکی 
باڵوکردنه وه   و  ده ربڕین  بیروڕا  گونجاوی 

ڕابگا.”  
له   پێکرا  ئاماژه یان  مافانه ی  ئه و  هه موو 
ڕێککه وتننامه ی مافه  مه ده نی و سیاسییه کانی 
کۆڕی گشتیی نه ته وه  یه کگرتووه کان که  له  
بۆته وه .  دووباره   ده رچووه    1٩٦٦ ساڵی 
ڕێککه وتننامه یه   ئه و  که   جیاوازییه ی  به و 
پێبه ندکه ری  سیفه تی  جاڕنامه ،  پێچه وانه ی 
بوونه ته   واڵتانه ی  ئه و  هه موو  بۆ  هه یه  
له   ئێرانیش  کردوه .  واژۆیان  و  ئه ندامی 
ڕێکه وتننامه یه یه   و  ئه و  واژۆکه ری  واڵتانی 
هه ر بۆیه  ئه رکداره  به  ڕێزگرتن و پاراستن 
له و  هاتووه   وا  مافانه ی  به و  کارکردن  و 
به   تایبه ت  ڕێکه وتننامه ی  ڕێکه وتننامه یه دا. 
له   جه خت  سیاسییه کان  و  مه ده نی  مافه  
و  تاکه کان  بۆ  ژیان  مافی  پاراستنی  سه ر 
له گه ڵ ئه شکه نجه دان  به ره وڕوو نه بوونه وه  
یان هه ڵسوکه وتی نامرۆڤانه  و سزای توند 
ده کاته وه  و هه روه ها مافی  ئازادیی که سی و 

ئه منیه ت و به ره نگاربوونه وه ی ده ستبه سه ر 
و  بێ ئه مال  مافێکی  به   زێده ڕۆیانه   کردنی 
ئه وال ده زانێ. هه روه ها ئه و ڕێکه وتننامه یه  
په یوه ست  مافی  کۆمه ڵێک  بۆ  پارێزه ره  
له وانه ش  بنچیینه ییه کان،  ئازادییه   به  
ئاشتیخوازانه   کۆبوونه وه ی  ئازادیی 
دروستکردنی  و  بیروڕا  ده ربڕینی  بۆ 
ماده ی  له   سیاسی.  به شداریی  و  کۆمه ڵه  
“مافی  هاتووه:  ئه و ڕێکه وتننامه یه دا  ٢1ی 
و  دانپیانراوه   ئاشتییانه   کۆبوونه وه ی 
ئه و  پیاده  کردنی  بۆ  دابنرێ  ناکرێ کۆت 
به پێی  که   نه بێ  کۆتانه   ئه و  ته نیا  مافه،  
یاسا ده سه پێنرێ و به شێکه  له  ڕێوشوێنی 
له  کۆمه ڵگه یه کی دێموکراتیک بۆ  پێویست 
پاراستنی ئاسایشی نه ته وه یی و، ساڵمه تی 
پاراستنی  و  گشتی  سیستمی  و  گشتی 
گشتی  دابونه ریتی  و  گشتی  ته ندروستیی 
و  تر  که سانی  مافی  پاراستنی  یان  و 

ئازادییه کانیان.” 
که واته  ده توانین بڵێین مافی خۆپیشاندانی 
ئاشتییانه  و ده ربڕینی بیروبۆچوون مافێکی 
به ڵگه نامه   له   دانپێدانراوه   و  بنچینه یی 
مرۆڤ  مافی  به   تایبه ت  نێوده وڵه تییه کانی 
مافی  له   ڕێزگرتن  له   ده الله ته   ئه وه ش  و 
مرۆڤ و له  تەعبیرکردن له  خۆ و ڕوویه که  
موماره سه کردنی  دروستی  له  ڕوویه کانی 

سیاسی. 
کۆمه ڵگەی  له نێو  ده وڵه تێک  وه ک  ئێران 
به   خۆی  پێبه ندیی  که   نێوده وڵه تی، 
مه ده نی  مافه   نێوده وڵه تیی  ڕێکه وتننامه ی 
ده که وێته   ده ربڕیوه ،  سیاسییه کان  و 
ڕێککه وتننامه یه   ئه و  ئاسه واره کانی  ژێر 
نێوه ڕۆکی  به   بوون  پێبه ند  له   بریتین  که  
له   گرتنیان  له به رچاو  و  ڕێکه وتننامه که  
داڕشتنی یاسا نێوخۆییه کان. که  ئه وه ش له  
یاسای بنه ڕه تیی ئێراندا ڕه نگی داوه ته وه ، 
“ئه نجامدانی  ده ڵێ:  ٢٧دا  ماده ی  له   که  
چه ک  به بێ  ڕێپێوان  و  کۆبوونه وه  
ڕێگه پێدراوه ، به و مه رجه ی که  پێچه وانه ی 

بنه ماکانی ئیسالم نه بێ.”
گرینگه کانی  تایبه تمه ندییه   له   یه ک 
ئازادیی ڕاده ربڕین به پێی بنه ماکانی یاسای 
نێوده وڵه تی ئه وه یه  که  ڕێسا پارێزه ره کانی 
هیچ  به   و  “امره “ن  ڕێسای  مافانه   ئه و 
یان  بکرێن  ده ستکاری  ناکرێ  شێوه یه ک 
سنووریان بۆ دابنرێ و هیچ ڕێککه وتنێک 
بە پێچەوانەی ئەوان بێ له  الیه ن واڵتانه وه . 
هه ر  ڕێسایانه   ئه و  تایبه تمه ندیی  به پێی 
ده قێک له  یاسا نێوخۆییه کاندا پێچه وانه یان 
ئاسه وارێکی  هیچ  و  پووچه ڵه   ئه وا  بێ، 
غه یری  ناکه وێته وه  و  لێ  یاسایی 
به رپرسیاره تیی  تووشی  ده وڵه ت  ئه وه  

نێوده وڵه تی ده کاته وه .
له   پێکرا  ئاماژه ی  پێشتر  هه روه ک 
خه زه ڵوه ری  مانگی  خۆپیشاندانه کانی 
زۆربه ی  له   ئێران  خه ڵکی  که   ئه مساڵدا 
کردنی  گران  بڕیاری  دژی  پارێزگاکان 
چه وسێنه ره کانی  سیاسه ته   و  بێنزین 

کۆماری ئیسالمی ڕژانه  سه ر شه قامه کان، 
به توندی سه رکوت کران. به  شێوه یه ک که  
و  ئه ستێنرا  لێ  گیانیان  هاوواڵتی  سه دان 
به  هه زاران که س ده ستبه سه ر کران و تا 
ئێستاش به شی زۆریان له  گرتووخانه کان 
ئه و  ده کرێن.  شکه نجه   و  ڕاگیراون 
پێشێلکارییانه  سه ره ڕای ئه وه ی پێچه وانه ی 
نێوده وڵه تییه ،  یاسای  بنه ماکانی  ئاشکرای 
له  هه مان کاتدا پێچه وانه ی یاسای بنه ڕه تی 
ئێرانیشه .  ئیسالمیی  سزادانی  یاسای  و 
دژه   تاوانی  له گه ڵ  هه م  لێره دا  واته  
یاسای  بابه تی  که   به ره وڕووین  مرۆیی 
نێوده وڵه تییه  و هه م له گه ڵ تاوانی کوشتنی 
به   بێڕێزی  و  ئه شکه نجه دان  ئانقه ست،  به  
یاسای  بابه تی  که   ئینسانه کان  که رامه تی 
سزادانی  یاسای  هه مان  یان  نێوخۆیی 
ئیسالمیه . )ماده ی ٢٩0ی یاسای سزادانی 

ئیسالمی(.
به رپرسیاریه تیی  لێره دا  که واته  
دێته   تاوانانه   ئه و  بکه رانی  بۆ  تاوانکاری 
نێوده وڵه تی  یاسای  به پێی  هه م  کایه وه،  
تایبه تمه ندیی  له   و  دژه مرۆییه   تاوانی  که  
دادگای تاوانی نێوده وڵه تییه  و، له  الیه کی 
یاسا  نێوه رۆکی  پێشێلکردنی  تریشه وه  
نێوخۆییه کانه  له وانه ش ئه و ڕێکه وتننامه  ی 
په سه ندکردنیان  دوای  که   پێدا  ئاماژه مان 
و،  نێوخۆیی  یاسای  له   به شێک  ده بنه  
یاسای  به رزترین  نێوه رۆکی  هه روه ها 
واڵت واتە یاسای بنه ڕه تی پێشیل کراوه ، 
قه ده غه ی  3٨دا   ئه سڵی  له   ئه وه ی  وه ک 
هه ر جۆره  شکه نجه یه ک ده کا و هه روه ها 
ئه و  ئیسالمی،  سزادانی  یاسای  به پێی 
و  داده نرێن  تاوان  به   کراون  کردارانه ی 
سزایان له سه ره  وه ک کوشتنی به ئه نقه ست 
که رامه تی  به   بێڕێزی  و  ئه شکه نجه دان  و 
تر  تاوانانه ی  له و  زۆریک  و   ئینسانه کان 
له   به رپرسیاره تییه   ئه و  داوه .  ڕوویان  که  
پێده کا  ده ست  جێبه جێکەره وه   له   تاوان 
فه رمانده ی  و  کاربه ده ستان  ده گاته   تا 
سه ره نجام  و  چه کداره کان  هێزه   گشتیی 
دابێ  فه رمانی  چ  جا  سیستم،  ڕێبه ری 
به رامبه ر  ده رنه بڕیبێ  ناڕه زایی  یان 
نیشانه ی  به   ئه وه ش  که   کرده وانه ،  به و 
ئه و  هه روه ها  وه رده گیرێ.  ڕه زامه ندی 
خوپیشانده ران  به   ده رحه ق  تاوانانه ی 
ده چێته   نێوده وڵه تی  یاسای  به پێی  کراون 
خانه ی تاوانی دژه مرۆیی. به پێی پێناسه ی 
بنچینه یی  نیزامی  له   دژه مرۆیی  تاوانی 
)ئه ساسنامه ی  نێوده وڵه تی  تاوانی  دادگای 
شێوه ی  به   که   کردارێک  هه ر  ڕۆم(، 
ڕێکخراو،  و  فراوان  چوارچێوه   هێرشێکی 
تاوانی  بوونی  دروست  مایه ی  ده بێته  
وه ک  کرداره کانی  ئه ویش  دژه مرۆیی. 
یان  کردن  زیندانی  به ئه نقه ست،  )کوشتنی 
بێبه شکردن له  ئازادیی جه سته یی به  هه ر 
شێوازێکی تر، ئه شکه نجه دان، ده ستدرێژی 
تری  کرده وه یه کی  هه ر  یان  کردن، 
مایه ی  ببێته   که   به ئه نقه ست  نامرۆڤانه ی 
به  جه سته   بگات  ئازارێکی مه ترسیدار که  
و  یان جه سته یی  ئه قڵی  ته ندروستیی  یان 
بکا  ئه وه   ئینکاری  ناتوانێ  که س  هیچ   .)...
که  ئه و تاوانانه ی به رامبه ر خۆپیشانده ران 
هه ر  بووه ،  پالنمه ند  و  ڕێکخراو  کراون، 
بۆیه  ناکرێ وه ک تاوانێک که  له  ناکاو و له  
ئه نجامی هه ڵچوونێک ڕووی داوه  مامه ڵه ی 
ناڕه زایه تییه کانی  له   چ  بکرێ.  له گه ڵ 
شاهیدی  پێشووشدا  له   چ  ئه مجاره  و 
بووین  سیتماتیک  و  ناڕه وا  هێرشی 
فه رمییه کانی  و  ئه منی  هێزه   الیه ن  له  
ناڕه وایان  هێرشی  که   حکوومه ت،  تری 
کردۆته  سه ر خۆپیشانده ران، که  شێوازی 
پێچه وانه یه   هێزانه   ئه و  به کارهێنانی 
به   تایبه ت  نێوده وڵه تییه کانی  بنه ما  له گه ڵ 
هه ڵسوکه وتی پۆلیس له گه ڵ به شداربووانی 
یاسای  خۆپیشاندانه کان.  و  کۆبوونه وه  
نادا  رێگه   مرۆڤ  مافه کانی  نێوده وڵه تیی 
الیه نه کانی  الیه ن  له   هێز  به کارهێنانی  به  
جێبه جێکردنی یاسا له نێو واڵتێکدا، ته نیا له  
حاڵه تی پێویستیی زۆر نه بێ و له  سنووری 
پێویستیی جێبه جێکردنی ئه رکه کانیان نه بێ 
و ئه وه ش به  پشت به ستن به  ده قی ماده ی 

هه ڵسوکه وتی  ڕێسای  ڕاگه یه نراوی  له    3
جێبه جێکردنی  به   ئه رکدار  فه رمانبه رانی 
کراوه ته وه   باڵو  و  په سەند  که   یاسا، 
ڕێکخراوی  گشتیی  کۆڕی  بڕیاری  به پێی 
 .1٩٧٩ ساڵی  له   یه کگرتووه کان  نه ته وه  
هێز  به کارهێنانی  به ڵگه نامه یه   ئه و  به پێی 
له  حاڵه تێکدا پێویسته  که  مه ترسیی گه وره  
و  خۆیان  گیانیی  ئه منیه تی  له سه ر  هه بێ 
خه ڵک و یان ئاسایشی نیشتمانی. ئه وه  له  
بوونیان  هیچیان  مه رجانه   ئه و  کاتێکدایه  
زۆربه ی  ناڕه زایه تییه کاندا.  له   نه بووه  
له   پێشێلکاری  ڕوودانی  کاتی  له   واڵتان 
کۆبوونه وه  و ناڕه زایه تی ده ربڕینی خه ڵکدا، 
واڵت  دادگای  به ره وڕووی  پێشێلکه ران 
ده که نه وه  و سزایان ده ده ن. به اڵم ئه وه ی 
خه ڵک  بکوژانی  ته نیا  نه   دیتمان  ئێران  له  
به   به ڵکو  نه دراون،  سزا  به رپرسانیان  و 
و  ئاژاوه گێڕ  به   قوربانیان  پێچه وانه وه  

تێکده ر ناو ده برێن. 
له  وه ها دۆخێکدا که  تاوانباران له  الیه ن 
لێپرسینه وه یان  و  ده پارێزرێن  ده وڵه ته وه  
سزادانی  بۆ  پێویسته   ئه وا  ناکرێ،  له گه ڵ 
تاوانی  دادگای  مێکانیزمی  تاوانباران 
ڕێوشوێنه کانی  به ر.   بگیرێته   نێوده وڵه تی 
له   بریتییه   دادگا  به رده م  بۆ  داوا  بردنی 
ده وڵه تی  له الیه ن  داوا  به رزکردنه وه ی 
ئه ساسنامه ی  له    14 ماده ی  به پێی  ئه ندام 
ماده ی  به پێی  ئاراسته کردن  یان  ڕۆم 
الیه ن  له   ئه ساسنامه که ،  له    13
نه ته وه  ڕێکخراوی  ئاسایشی  ئه نجومه نی 
له   حه وته م  فه سڵی  به پێی   یه کگرتووه کان 
میساقی ڕێکخراوی نه ته وه  یه کگرتووه کان. 
الیه ن  له   داوا  به رزکردنه وه ی  گرینگیی 
ئه ندام  ئه وه یه   ئاسایشه وه   ئه نجومه نی 
بوونی ئه و ده وڵه ته  له  ئه ساسنامه ی ڕۆم 
که  تاوانه کانی تێدا ڕووی داوه  مه رج نییه. 
که یسی  له   دا  ڕووی  حاڵه ته ی  ئه و  وه ک 
عومەر به شیر سه رۆکی پێشووی سوودان 
له  مه سه له ی دارفووری سوودان. ئه وه ی 
به رزکردنه وه ی  که   ئه وه یه   ده کرێ  تێبینی 
داوا به پێی ماده ی 13 و 14ی ئه ساسنامه  
کاریگه ریی  ژێر  ده که وێته   به ته واوی 
مرۆڤ  مافه کانی  و  واڵتان  به رژه وه ندیی 
ده بنه  قوربانیی پێوه ندییه  نێوده وڵه تییه کان. 
وه ک  ده مێنێته وه   ئه وه ی  بۆیه   هه ر 
ده ریچه یه ک که  بکرێ پشتی پێ ببه سترێ، 
گشتی  داواکاری  سه اڵحیه تی  له   بریتییه  
په روه ندانه   جۆره   ئه و  وه گه ڕخستنی  له  
ڕۆم،  ئه ساسنامه ی  له    15 ماده ی  به پێی 
بۆ  ڕێوشوێنه کانی  ئاڵۆزیی  سه ره ڕای  که  
قه بووڵ کردنی زانیارییه کان، به اڵم ده کرێ 
له  ڕێگه ی کۆکردنه وه ی به ڵگه ی سه لمێنراو 
قوربانیان  شاهیدی  و  ئێعتبار  جێگه ی  و 
بۆ  کردنی  پێشکه ش  و  تاوانلێکراوان  و 
ناحکوومییه کانی  نێوده وڵه تییه   ڕێکخراوه  
ڕایتس  هیوومەن  وه ک  موعته به ره کانی 
نێوده وڵه تی  لێبوردنی  ڕێکخراوی  و  وۆچ 
بدرێنه   تاوانانه   ئه و  پێشێلکه رانی   ،... و 
به رده م دادگا. لێره دا به رپرسیاره تی، ته نیا 
به ڵکوو  ناگرێته وه   تاوانانه   ئه و  بکه رانی 
هه موو ئه وانه ش ده گرێته وه  که  فه رمانیان 
به   ده ربڕیوه   ڕه زامه ندییان  یان  کردوه  
ناتوانن  شێوه یه ک  به  هیچ  و  ئه نجامدانی 
یان  بدزنه وه   به رپرسیاره تی  له   خۆیان 
شێوه یه ی  به و  بهێننه وه   بۆ  بیانووی 
ماده ی ٢٨ له  ئه ساسنامه ی ڕۆم ئاماژه ی 
کاتیش  تێپه ڕبوونی  هه روه ها  پێداوه . 
کاریگه ریی نییه  له سه ر کۆتایی هاتنی ئه و 
تاوانانه ی  به و  سه باره ت  به رپرسیاره تییه  
هاتوون که  له  ماده ی ٢٩ له  ئه ساسنامه ی 

ڕۆم ئاماژه ی پێدراوه .
له   ئێران  له   ئه وه ی ڕووی داوه   که واته  
له   بریتین  که   خۆپیشاندانه کان  سه رکوتی 
ده ستبه سه رکردن  و  کوشتن  تاوانه کانی 
ئازادییه   سه رکوتی  و  ئه شکه نجه دان  و 
به کارهێنانی  و  مرۆڤ  بنچیینه ییه کانی 
دژبه   هێز  به کارهێنانی  له   زیاده ڕۆیی 
گه النی ئێران، هه موویان تاوانن و سزایان 
هه یه  به پێی یاسای نیشتمانی و نێوده وڵه تی 

و گرینگه  بکه رانی سزا بدرێن.
***
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دیمانە: شەونم هەمزەیی

)لە4٠ ساڵەی پێشمەرگایەتیی شەنگەکچێکی نیشتمان دا(

ئەمساڵدا حیزبی  لە ٢٦ی سەرماوەزی 
نەریتی  وەک  کوردستان  دێموکراتی 
ڕێزی  ڕێزنامە  بەپێدانی  ڕابردوو  سااڵنی 
بەڕابردووی  پێشمەرگەی  پۆلێک  لە  گرت 
باوەڕی چیایی  و  بیر  بە  کە  خۆنەویست 
زیاتر  ماوەی  بەردەوام  کۆڵنەدانی  و 
حیزبی  ڕیزەکانی  لە  ساڵە  بیست  لە 
دەکەن  خەبات  کوردستاندا  دێموکڕاتی 
و  بەرز  نەتەوەکەیان  ئااڵی خۆڕاگریی  و 

شەکاوە ڕاگرتوە.
لەنێو ئەو پۆلە شۆڕشگێڕەی دێموکراتدا 
و  سەربەرزی  تاجی  ئەمساڵ  کە 
بە  نرا، خاتوونێکی  لە سەر  سەروەرییان 
بیروباوەڕ هەبوو کە زیاتر لە چوار دەیەیە 
یەکێک  بووەتە  و  بەردەوامە  ڕێبازە  لەو 
خەباتگێڕیی  و  خەبات  سیمبولەکانی  لە 

حیزبی دێموکراتی کوردستان. 
سیما  مەعزووری،  خەج  خاتوونە،  ئەم 
کوردستان  دەنگی  ڕادیۆ  ناسراوەکەی 
و،  کوردە  گەلی  شۆڕشی  دەنگی  و 
“کوردستان” پێی باش بوو لە دیمانەیەکدا 
و  تایبەتی  ژیانی  ڕەهەندێکی  چەند 

خەباتگیڕیی بەڕێزیان هەڵداتەوە.

26ی  لە  جەنابت  خەج  یای 
 40 ڕێزنامەی  ئەمساڵدا،  سەرماوەزی 
ساڵ پێشمەرگایەتیت وەرگرت. سەرەتا 
“کوردستان”ەوە  بەڕێوەبەریی  لەالیەن 
لەو  بفەرموو  پێدەڵێین.  پیرۆزباییت 
ئەو  بەرانبەر  لە  دەکرد  حەزت  ڕۆژەدا 

ڕێزگرتنەدا چیت گوتبا؟
 چ هەستێک لەوە خۆشتر کە منی خەج، 
بڕوانامەی 40 ساڵ بەردەوامی و خەبات 
لە پێناو ئازادیم بدرێتێ و ڕێکوردی زۆر 
گۆڕەپانی  لە  مانەوە  بەردەوام  و  مانەوە 
بکەم.  تۆمار  خۆم  ناوی  بە  بزووتنەوەدا 
درا،  بەرۆکم  لە  ڕۆژەدا  لەو  ئەوەی 
بەنرخترین میدالیای خۆڕاگری، شێلگیری، 
و  ڕێگا  بە  وەفاداری  و   پشوودرێژی 

ڕێبازی شەهیدان بوو.
دانا،  تەمەنی جوانیم  ڕێیەدا  لەم  ڕاستە 
وەک  هۆنیەوە،  سپی  سپی   کەزیەکانم 
پێناو  لە  و  سووتام  وەردە  وردە  مۆم 
هەر  و  توامەوە  گەلەکەمدا  ئامانجەکانی 
لەگەڵ گەلێک چەرمەسەری  لەو ڕێگایەدا 
بێبەشی  و  نەهامەتی  ناخۆشی،  و 
شانازییەی  ئەو  بەاڵم  بووم؛  بەرەوڕوو 
زیاتر  گەلێ  بڕاوە  پێم  سۆنگەیەوە  لەم 
دەکەم  ئارەزووش  لەوەندەیە.  زۆرتر  و 
بێ  گەشەکردندا  لە  بەردەوام  حیزبەکەم 
ڕێبازە  ئەم  ئامانجی شەهیدانی  بتوانێ  و 

وەدی بێ.

لەوە  دەیە  چوار  بۆ  بگەڕێینەوە  با 
پێش، چۆن بوو هاتیتە ڕیزی شۆڕش؟ 
چۆن بوو حیزبی دێموکراتی کوردستانت 

هەڵبژارد؟
هاتنی من بۆ ڕیزی شۆڕش بە تایبەت 
نەبوو،  هەڵکەوت  بە  دێموکرات  حیزبی 
پشت  لە  بنەماڵەیی  ڕابردوویەکی  بەڵکوو 
بوو.  باب و خاڵم لە سەردەمی کۆماری 
و  بوون  الوان  دەستەی  کوردستاندا 
ژمارەیەک لە خزمەکانمان لە دامودەزگای 
کۆماری کوردستاندا کاریان دەکرد، کاتێک 

خزم و کەس شەوانی سەختی زستان 
لە دەوری یەک کۆ دەبوونەوە، خەریکی 
سەربردە  گێڕانەوەی  و  قسەوباس 
بابم  قسەوباسانەدا  لەو  هەر  دەبوون. 
و خاڵم بە حەسرەتەوە باسی کۆماری 
کوردستان و شوێنەواری کۆمار لەسەر 
خەڵک و لەسەر ناوچەکانی کوردستان، 
کۆمار  سەردەمی  سروودەکانی  باسی 
 ) ئاواکەی  وەتەن  )خوایە  بەتایبەت 
شانۆ و پیشمەرگەیان دەکرد. هەر ئەو 
قسەوباسانە گەرای نەتەوەخۆشەویستی 
لە مێشکی منی مێرمنداڵدا دروست کرد، 
بڕگەیەک  لە  کورد  بوو  سەیر  من  بۆ 
لە  پارچەیەک  لە  و  خۆیدا  مێژووی  لە 
کوردستان خاوەنی کیان و دامودەزگای 
بووە،  پێشمەرگە  هێزی  و  ئیداری 
ئەوانە  بووە.  خۆی  سەرکۆماری 
بوون.  نامۆ  و  سەیر  من  بۆ  هەمووی 
لە  هەمیشە  بابم  سەیرتر  هەمووی  لە 
بن گوێی دەچرپاندم ڕۆڵە! ئەو شتانەی 
دەرەوەی  بە  پێوەندییان  دەکەین  باسی 
کردنەوانەی  تەئکید  ئەو  نییە،  ماڵەوە 
زیاتر سەرنجی منی ڕادەکێشا و بۆ من 

ببوون بە پرسیار. 
پاش چەند ساڵ دەرگای دانیشسەرای 
بەسەر  مەهاباد  کچانی  بنەڕەتیی 
ئێعتراز  کە  بووم  لەوێ  و  کراوە  مندا 
ڕێژیمی  دژی  خۆپێشاندانەکان  و 
وێڕای  ئەمن  پێکرد.  دەستی  پەهلەوی 
لە خۆپێشاندانەکاندا  دانیشسەرا  کچانی 
خۆپێشانداندا  یەکەم  لە  کرد.  بەشداریم 
مەیدانی  بەرەو  دروشمدان  بە  کە 
لە  گوێم  ناکاو  لە  دەڕۆیشتین  چواچرا 
دروشمێک بوو: “بژی حیزبی دێموکرات، 
بیستنی  بە  خەبات”.  ڕێی  نیشاندەری 
ئەم دروشمە سەرسام بووم و خۆم پێ  
ڕانەگیرا بۆالی ئەو پۆلە کچە ڕاکێشرام 

کە ئەو دروشمەیان دەدا .
لەو ڕۆژ و  بڵێم  بەڕاشکاوی دەتوانم 
لەو ساڵەوە دێموکرات لە دڵمدا هێالنەی 
خرا  هێالنەیە  ئەو  نەمتوانی  و  کرد 
و  ئاوێتە  ئێستا  تا  کاتەوە  لەو  و،  کەم 

دەستەمالنی حیزبی دێموکرات بووم .

ناوی جەنابت و دەنگە بالوێنەکەت 
کە ئاوێتەی مێژووی ڕادیۆی شۆڕش، 
ئێستاش  کوردستانە،  دەنگی  ڕادیۆی 
و  گوێگران  بە  ئارامی  و  هێمنی 
حیزبی  ئەویندارانی  و  ناسیاوانت 
دێموکراتی کوردستان دەدا. چۆن بوو 

چوویە ڕادیۆ؟
کوردستان  دەنگی  بۆ  من  چوونی 
دڵخواز نەبوو، چیرۆکێکی دوورودرێژی 
هەیە. بە کورتی من لە یەکەم دەورەی 
لە  حیزب  کە  بووم  بەشدار  سیاسیدا 
خڕەجۆ،  گوندی  لە  مەهاباد  ناوچەی 
خێر  بە  یادی  کردیەوە.  گوێزان  دۆڵی 
بەشدارانی  لەنێو  عەتیقی  تەها  کاک 
من  گەڵ  لە  دەگەڕا.  وێژەر  لە  دەورە 
لە  گوێی  تەنیا  ئەوەی  بۆ  کرد  قسەی 
تۆنی دەنگەم بێ. وا دیار بوو بەالیەوە 
خۆش بوو. کاک تەها جارێکی دیکەش 
لە  ئەویش  بۆوە،  من  دەەنگی  لە  گوێی 
یەکیەتیی  پەیامی  خوێندنەوەی  کاتی 

بێسیم  بە  کە  ڕێبەندان  2ی  بەبۆنەی  ژنان 
دەنگی  ڕادیو  دەنێردرایە  زیندوویی  بە 
باڵوبوونەوەی  دوای  هەر  کوردستان. 
بەاڵم  ڕادیۆ،  بچمە  کرد  داوایان  من  دەنگی 

من واڵمی رەدم داوە .
و  هیجری  مستەفا  کاک  ماوەیەک  پاش 
مەئمووریەتێکی  بۆ  مەدەنی  حوسێن  کاک 
بەرەو  لەوێ ڕا  تا  شنۆ  هاتنە  مانگە  یەک 
بانگیان کردم و  شیمالی کوردستان بڕۆن. 
داوایان کرد تا گەڕانەوەیان بابەتێک بە دوو 
کاسێتێک  لەسەر  فارسی  و  کوردی  زمانی 
زەبت بکەم تا لەگەڵ خۆیان بیبەنەوە دەنگی 
کوردستان. کاسێتەکان بە دەنگی کوردستان 
پێخۆش  منیان  گەیشتن. وادیار بوو دەنگی 
ببوو، ئەوە بوو کە دواتر لە ڕێگای کۆمیتەی 

شارستانەوە داوایان کردم و چووم .

دەنگی  ڕادیۆ  لە  بەرنامانەی  ئەو 
کوردستان بەڕێوەت بردوون و بە دەنگی 

جەنابت باڵو بوونەتەوە چی بوون؟
وێژەرییم  تەنیا  ئەمن  دیارە سەرەتاکان   
دەکرد، بەاڵم پاشان هەم دەمنووسی و هەم 
ژیاننامەی  وەک:  دەکرد  وێژەریەکەشەم 
وەاڵمی  کۆمەڵ،  بەختیاری  بۆ  شەهیدان، 
نامەی گوێگرەکان، وتووێژ لەگەڵ بەرپرسی 
لەگەڵ  وتووێژ  حیزب،  ئۆرگانەکانی 
لەم  بێجگە  ڕێژیم.  فریوخواردووەکانی 
بەرنامانە وێژەریم بۆ بەرنامەی کۆلکەزێڕینە 
دەکرد کە بەرنامەیەکی ئەدەبی و هونەری 
بوو؛ هەروەها تەفسیری سیاسی کە هەموو 
باڵو  هەینی  ڕۆژانی  لە  بێجگە  ڕۆژێ 
بەیاننامەکانیشم  و  ڕاگەیاندراو  و  دەبۆوە 

دەخوێندەوە.

سەرەتاوە  لە  بوون  کەسانە  لەو  ئێوە 
ئەم  بوون،  کوردستان  دەنگی  ڕادیۆ  لە 
کوردستان  خەڵکی  خۆشەویستی  ڕادیۆیە 
زمان کەسایەتییە  لە  پێمان خۆشە  بوو. 
و  بناسین  ڕادیۆ  بەرچاوەکانی  و  دیار 
لەو  ئێوە  پێشمەرگانەی  ژیانی  بفەرموو 

ژینگەیەدا چۆن بوو؟
“دەنگی  لەگەڵ  بەرز  زۆر  کەسایەتیی 
کوردستان” و لە پشت ئەم مێدیایەی حیزب 
قاسملوو،  دوکتۆر  وەک  کەسایەتیی  بوون، 
عەبدوڵاڵ  مامۆستا  شەرەفکەندی،  دوکتۆر 
کاک  شەلماشی،  مستەفا  کاک  حەسەنزادە، 
کاک  و  عەتیقی  تەها  کاک  کاویان،  فەتاح 
حەسەن شەرەفی. کەسێکی وەک کاک تەها 
ئەو  هەر  و  دەبرد  بەڕێوە  ڕادیۆی  عەتیقی 
بۆخۆی کۆڵەکەی بەهێزی ڕادیۆ بوو. ڕادیۆ 
دەنگی کوردستان هەروەها کەسانێکی وەک 
ئەحمەد شێربەگی، بێهروز کورد ئەحمەدی، 
سیامەک  شیرازی،  ڕەزا  کاردۆ،  هەیاس 
دوکتۆر  حیجاب،  عەبدوڵال  قەوی پەنجە، 
بەرجەستەی  کادری  دەیان  و  خەلیقی 
هەم  و  دەیانووسی  هەم  کە  هەبوو  دیکەی 
بەڕێوەبەر  هەم  و  دەکرد  تەرجوومەیان 
کە  سەردەمە  ئەو  ئی  ئەوە  هەڵبەت  بوون؛ 

بنکەی ڕادیۆ لە شاخ بوو.
ئێمە ژیانێکی زۆر ئاسوودە و دڵخوازی 
و  ستریس  هەمووی  نەبوو.  خۆمان 
بەرنامەمان  و  کار  زۆر  بوو،  نیگەرانی 
لە  بوو.  جێکەوتوو  ڕیتمێکی  لەسەر 
کۆ  یەک  دەوری  لە  یەک ڕۆژ  حەوتوودا 
دەبووینەوە و کەشێکی خۆش و دۆستانە 
ژیانمان  دەهێنا.  پێک  هاوڕێیانەمان  و 
خۆش نەبوو، بەاڵم ئەوەی ئێمەی بەورە 
و  بەهێز  باوەڕێکی  و  ئیمان  ڕاگرتبوو، 

پۆاڵیین بوو بە خەبات و نیشتمان .

لە  ڕادیۆ  نیزیکایەتی  بەهۆی  جەنابت 
نیزیکەوە  لە  سیاسی  دەفتەری  بنکەی 
کورد،  بلیمەتی  ڕێبەری  دوو  لەگەڵ 
شەهیدان د. قاسملوو و د. شەرەفکەندی 
ئەم  هاوسەنگەریی  و  هاوڕێیەتی  ژیاوی. 
لە ژیانی سیاسیی  دوو زاتە چ شوێنێکی 

جەنابتدا دانا؟
بلیمەتانە  ڕێبەرە  ئەو  بوونی  بێگومان 
بە  تایبەت  ڕەفتاری  و  هەڵسوکەوت  بە 
خۆیان لە نزیک ئێمە، نەک هەر کاریگەریی 
ئەرێنیی لەسەر ژیانی ئاسایی و سیاسیی 
ئێمە هەبووە، بەڵکوو دڵگەرمییەکی زیاتر 
بووە بۆ مانەوە و خۆڕاگری و فێربوون. 
گەورەی  قوتابخانەی  ڕێبەرانە  ئەو 
بوارێکدا.  هەموو  لە  بوون  لێفێربوون 
و  ئینسانی  هەڵسوکەوتیان  و  ڕەفتار 
و  مانەوە  ڕازی  بوون.  پێشکەوتوانە 
و  کردەوە  لە  ئێمەمانان  بەردەوامیی 
بۆچوونەکانی ئەو ڕێبەرانەوە سەرچاوەی 
گرتبوو. ئەوان دەسمایەی فیکری و شتی 
و  ڕادەگواست  ئێمە  بۆ  باشیان  و  بەنرخ 
بە  ئێمەش وەرمان دەگرت و دەمانکردن 

توێشووی بەردەوامیی کار و تێکۆشان.

دەنگی جەنابت دەنگی شۆڕش و دەنگی 
بزووتنەوەیەک بوو. بزووتنەوەیەک کە 
حەماسەی دەخوڵقاند و شەهیدی دەدا. 
کە  بدوێ  بۆمان  ڕۆژانە  لەو  کەمێک 
ڕووداوە گرینگەکانی شۆڕش دەهاتنەوە 

الی ئێوە. شتی خۆش و ناخۆش.
نابەشنەوە،  نەبات  نوقل و  لە شۆرشدا 
شۆڕشە و ناوی خۆی بەخۆوەیە. کاتێک 
لە شۆڕشدا بەشداری دەکەی و دەتهەوێ 
گەلەکەت  و  بێنی  پێک  واڵتدا  لە  ئاڵوگۆڕ 
بە  هاسان  و  سووک  بێ،  بەختەوەر 
ئاکامی دڵخواز ناگەی. ئێمە ئەوە 40 ساڵە 
ئێمە  دەدەین.  قوربانی  ئازادیدا  پێناو  لە 
بووین  کوردستان  دەنگی  لە  کە  ئەوکات 
ناخۆش  هەواڵی  چاوەڕوانی  بەردەوام 
لە  خۆش.  هەواڵی  تا  بووین  دڵتەزێن  و 
بیرمە هەر کە کاکی بێسیمچی مان دەهات، 
دەبووین  نیگەران  دادەخورپا،  دڵمان 
بەسەر  چیی  ناوچەدا  لە  پێشمەرگە  کە 
لە  زۆری  بە  پێشمەرگە  دیارە  هاتوە. 
هێزەکانی  لەگەڵ  ڕووبەڕووبوونەوە 
رێژیمدا شانازییان دەخوڵقاند، بەاڵم چەند 
یان  دەبوون  شەهید  یا  پێشمەرگەیەک 
دیارە  دەشلەژاند.  ئێمەی  ئەوە  بریندار، 
زۆر  بۆسەی  لە  پیشمەرگە  جاریش  زۆر 

مەترسیدار ڕزگاری دەبوو و بەو بۆنەوە 
دەمانکردە خۆشی و شادی.

یان قەتم لەبیر ناچێ کە کاتێک کەرکوک 
کرا،  ڕزگار  پێشمەرگەوە  هێزی  الیەن  لە 
کرد  خۆشیی  تەقەی  سەعید  دکتۆر  کاک 
بوو؟  چۆن  ئەوە  پرسی  لێمان  کاتێک  و 
لە چەشنی  بۆ ڕۆژێکی  ناکرێ  فەرمووی 

ئەمڕۆ تەقەی خۆشی نەکەین. 

کەم نەبوون و نین ئەو کچ و ژنانەی 
تا  بەاڵم  شۆڕشە،  ڕیزی  هاتوونەتە 
نەیتوانیوە  جەنابت  وەک  کەس  ئێستا 
ڕیزی  لە  ساڵ   40 ماوەی  دابڕان  بێ 
بێ.  بەردەوام  و  بمێنێتەوە  شۆڕش دا 

ڕازی ئەم مانەوەیە چییە؟
قایم  باوەڕی  و  ئیمان  مانەوەم  ڕازی 
ڕێز  بژاردووە،  هەڵم  کە  ڕێبازەیە  بەو 
و  پێشمەرگە  بەو  دانان  حورمەت  و 
هاوسەنگەرانەیە کە بۆ ئەو ڕێبازە شەهید 
سووربوونم  داناوە.  سەریان  و  بوون 
لەسەر ئەو مافانەیە کە هەوڵی بۆ دەدەم 
وەک مافی نەتەوایەتی و مافی خۆم وەک 
هەوڵ  وەدەستهێنانیان  بۆ  دەمێنم  تا  ژن، 
و  دەمێنمەوە  قایم  و  قورس  و  دەدەم 

مەیدان چۆل ناکەم. 

ڕوانگەی جەنابت بۆ بەشداریی ژنان، 
بۆ جێگە و پێگەی ژنان لە بزووتنەوەی 

سیاسیی کورد لە ئێراندا چییە؟
لەو هەلومەرجە حەساسەدا بەو جۆرەی 
پێگەی  و  جێگە  دەکرێ  چاوەڕوان  کە 
و  یەکسانیخوازی  بزووتنەوەی  لە  ژنان 
بزووتنەوەی نەتەوایەتی دیار نین بەداخەوە 
بەشێکی زۆر لە ژنان بەرامبەر کێشەکانیان 
ئەو  بەرانبەر  الپرەسەنن.  و  کەمتەرخەم 
ڕووداوە ناخۆش و دڵتەزێنانەی ڕۆژانە لە 
پەنایان دا ڕوودەدەن وەک ئیعدام، گرتن 
کۆمەڵێک  کردنی  دەسبەسەر  تایبەت  بە 
شێوەی  بە  و  کۆڵبەر  کوشتنی  و  ژن 
جۆراوجۆر بێ حورمەتی کردن بە ژنان و 
بە نەتەوەکەیان هەڵوێستیان نییە و چاالک 

و لەسەر خەت نین.
مەسەلەی  دەبێ  تەنیا  نە  کورد  ژنانی 
شوناسی  و  هۆوییەت  و  نەتەوایەتی 
نەتەوایەتی بەهێز بکەن و بۆی تێبکۆشن ، 
دەبێ بۆ کێشەکانی خۆشیان هەوڵ بدەن.

ژنان دەبێ لەو هەلومەرجەدا کە ئێران 
لەسەر  بن،  دیار  شلەژاوە  کوردستان  و 
و  هەبێ  کاریگەرییان  ڕووداوەکان 
هەلەکان بقۆزنەوە، ئەگەر بە وشیاری و 
ئاگاهی لەگەڵ بەرامبەرەکەیان بێنە مەیدان 
هەم شۆڕشێک دەخوڵقێنن هەم بزووتنەوە 

سەر دەخەن.  

ئەم  بۆ  پێداین  کاتت  لەوەی  سپاس 
دیمانە کورتە

بەسەر  منتان  کە  ئێوەش  بۆ  سپاس 
کردەوە.

***

کیژی شۆڕش، گوڵی سەنگەر
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نێوەڕاستی دەیەی 13٦0ی هەتاوی لە باری نیزامییەوە سااڵنێکی پڕ 
لە سەروەری و فیداکاریی پێشمەرگە ماندوویی نەناسەکانی دێموکراتە، 
هەم  هاتبوو  بار  پارتیزانی  بەتەواوی  پێشمەرگە  هەم  ئەوەی  لەبەر 
زەبری کاریگەر لە دوژمن دەدرا و شەهیدی پێشمەرگەش کەم ببۆوە. 
تەنیا لە سێ مانگی هاوینی 13٦5 ئەگەر بەراوردێک بکەین بۆ ڕاستیی 
ئەو قسەیە دەتوانین بڵێین تەنیا لەو سێ مانگەدا، زیاتر لە ٧00 کەس 
لە هێزی دوژمن کوژرا و، 150 کەس ئەسیر و بە سەدان قەبزە چەکی 
جۆراوجۆر و بە دەیان هەزار فیشەکیش دەسکەوتی پێشمەرگە بووە. 
لە  پێشمەرگە  عەمەلیاتەکانی  لە  زۆر  ڕێژەیەکی  کاتێکدایە  لە  ئەمە 
لە  نییە. هەروەها  لەبەر دەستدا  ئامارەکانی  و  نەکراون  باس  شوێنێک 
لێوەشاوەی حیزب شەهید بوون.  بەرامبەریشدا ٧0 کوڕی قارەمان و 
ناوچەی  لە  پێشمەرگەیە  هێزی  عەمەلیاتی  یەک  تەنیا  من  مەبەستی 
مەهاباد و لە مانگی خەرمانانی ساڵی 13٦5ی هەتاویدا کە پێشمەرگە 

چۆن لە قۆناغە سەختەکانی خەباتدا بەربەرەکانیی کردوە.
ساڵی 13٦5ی هەتاوی هێزەکانی حیزبی دێموکرات لە کاتێکدا دەستیان 
بە زەبر وەشاندن لە هێزی داگیرکەر کرد، کە ڕێژیم زۆری هەوڵ دا پێش 
بە هەڵسووڕان و چاالکیی پێشمەرگە بگرێ  و، بەبەردەوامی هێزی لە 
کوردستان زیاد دەکرد و بەدەیان و سەدان پایەگا و گرووهی زەربەتی لە 
ناوچە جۆراوجۆرەکانی کوردستان، لە پشت ئاواییەکان و سەر تەپۆڵکە 
و ڕێگا و جادەکان و هەموو شوێنە ستراتێژی و ئەستەمەکان، هەم پێش 
بە هێزی پێشمەرگە بگرێ هەم خەڵکی پێ چاوترسێن بکا کە نەتوانن 
لە  وێدەکەوت،  زەبرێکی  کات  هەر  دیارە  بکەن.  رۆڵەکانیان  هاوکاریی 
هەر ناوچەیەک زەربەتی لێ زیاد دەکرد و تەنانەت لە هەندێک ناوچە و 
بەتایبەتی لە ناوچەی مەهاباد قەرارگای »سیدالشهدا«ی جێگیر کردبوو. 
کە  ئەوەی  بۆ  بستێنێ  پەرە  کوردستان  دەدا شەڕی  هەوڵی  هەروەها 

سەربازە کوردەکانیش زیاتر تێوە بگلێن. 
لە الیەکی دیکەوە بۆ ترساندنی پێشمەرگە، سیاسەتی ئازار و ئەزیەتی 
بنەماڵەکەیانی گرتبوە بەر بۆ ئەوەی ڕۆڵەکانیان لە خەبات و تێکۆشان 
ڕێژیم  نیزامیی  و  بیرۆکەیە سەرانی سیاسی  ئەو  بەپێی  بکاتەوە.  شل 
پێیان وابوو، دەتوانن هێزەکانیان لە دەستی زەبری کاریگەری پێشمەرگە 
ڕزگار بکەن، کەچی لەگەڵ هەموو ئەو پیالنانەی کە ڕێژیم دایڕشتبوو 
سەرانسەری  لە  توانیان  تەواوە،  لێزانیی  بە  دێموکرات  تێکۆشەرانی 

کوردستان زەبری کوشندە لە هێزی کۆماری ئیسالمی بدەن. 
لێرەدا باس لە ڕۆژی 5ی خەرمانانی ساڵی 13٦5 دەکەین کە هێزەکانی 

کۆماری ئیسالمی بەدەستی ڕۆڵەکانی هێزی »پێشەوا«وە دامابوون.
بەپێی گەاڵڵەیەکی لە پێشدا داڕێژراو، بۆ پێکانی مەبەستی شۆڕشگێڕانەی 
و  گوندەکانی »گاگەشی سەرێ«  نێوان  خۆیان ڕۆژی 5ی خەرمانان 
»گاگەشی خوارێ« و »شەگربەگ« و »میرەسێ«ـیان دیاری کرد و، 
پاش نیوەڕۆی هەمان ڕۆژ بۆ کەمینێکی چەند الیەنە خۆیان ئامادە کرد و 
لە شوێنی مەبەست چاوەڕوانی هێزی ڕەشی ڕێژیم مانەوە. پێشمەرگە 
قامک لەسەر ماشەی تفەنگ ئامادە بوون بۆ ئەوەی بە داگیرکەران بڵێن 
ئێوە خاوەن ماڵ نین و بڕۆنەوە ماڵی خۆتان. لەو کاتەدا کاتژمێر 5ی 
گوندەکانی  نێوان  لە  دوژمن  نەفەراتی  لە  پڕ  تویوتای  دوو  دوانیوەڕۆ 
»گاگەشی سەرێ« و »گاگەشی خوارێ«، کەوتنە داوی تێکۆشەرانی 
و  ڕاپەڕین  لێیان  جەسوورانە  زۆر  کە  خۆڕاگر  پێشەوای  مەڵبەندی 
ژمارەیەکیان کوشتن و ژمارەیەکیش ڕایان کرد. هاوکات دوو دەستەی 
دیکە بۆ ئەوەی دوژمن نەتوانن شوێنی کەمینی پێشمەرگەکان ئاورباران 
دەسڕێژی  بەر  دایە  گاگەشیان  هەردوو  گوندەکانی  پایەگای  بکەن، 
قارەمانانی  لە  دیکە  دەستەیەکی  کاتدا  هەمان  لە  قورسەکانیان.  چەکە 
هێزی پێشەوا لە نێوان گوندەکانی »گاگەشی سەرێ« و »شەکربەگ« 
لە  خۆیان  دیکە  دەستەیەکی  هاوکات  و  نایەوە  دوژمن  بۆ  کەمینیان 
پایەگای »شەکربەگ« نزیک کردەوە هەتا زەبرێکی کاریگەر لە دوژمن 
بدەن. لەسەعاتی 5:30ی خولەکی ئێوارێ تویوتایەکی دیکە کەوتە کەمین 
و، هەموو سەرنشینەکانی کوژران و هاوسەنگەرانی دیکەشیان پایەگای 

»شەکربەگ »ـیان بە چەکی جۆراوجۆر ئاگر باران کرد.
لەگەڵ بەرزبوونەوەی دەنگی چەکی پێشمەرگە، هێزی دوژمن وەک 
یارمەتیدەریش  هێزی  و  کرد  ناوچە  تۆپبارانی  بە  دەستی  هەمیشە 
گرووهی  لە  یارمەتیدەر  هێزی  هێشتا  کردوە.  شەڕ  مەیدانی  ڕەوانەی 
زەربەتەکەی دوور نەکەوتۆتەوە کە لە نێوان گوندەکانی » شەکربەگ« 
و  سەر  دەکرێتە  هێرشی  پێشمەرگەوە  الیەن  لە  »میرەسێ«،  و 
بە  پێش  بەم شێوەیە  لەوێ دەکوژرێن و  لە هێزی دوژمن  ژمارەیەک 

هێزی یارمەتیددەری ڕێژیم دەگرن. 
هێزی دوژمن پاش ئەو شکستە لە هەموو شەڕگەکان بۆ سەعاتی ٧ی 
قورس  تۆپخانەیەکی  ئاوری  لەژێر  و  دەداتەوە  ئێوارێ خۆی سازمان 
پێشی  پێشمەرگە  هێزی  ڕێگا  لەسەر  دیسان  بەاڵم  دەکاتەوە،  هێرش 
پێدەگرێ و شەڕێکی گەرم دەست پێدەکا. سەرەنجام پاش 3 سەعات 
شەڕ و بەربەرکانیی خۆڕاگرانە توانیان هێزی دوژمن تێک بشکێنن و 
لەسەریەک نزیک بە 50 کەس لە هێزی دوژمن کوژرا و، ژمارەیەکی 
بەرچاویش بریندار و دیل لە مەیدانی شەڕ بەجێ ما و، هەروەها چەک 

و چۆڵی بەرچاو دەسکەوتی تێکۆشەرانی مەیدانی خەبات بوو.
کە  دەبینرا  لەوەدا  عەمەلیاتە  ئەو  گەورەی  هەرە  و  سەرەکی  خاڵی 
هەموو  کە  لە شوێنێک  ئەویش  دەستەویەخە،  3 سەعات شەڕی  پاش 
و  هەموو ساغ  پێشمەرگە  هێزی  تەنرابوو،  دوژمن  هێزی  و  پایەگا  بە 
و  شۆڕشگێڕی  سروودی  بە  تاریکان  پاش  ئێواری  بوون.  ساڵمەت 
دیل  و دەسکەوتەوە مەیدانی شەڕیان بەجێ هێشت. ئەمە لە کاتێکدایە 
ناوچەیە هێزی دوژمنی لێ جێگیر بووە و  ئەو  کە هەموو گوندەکانی 
خاڵێکی  هەڵداوە.  ئاواییەکان  لەدەوروبەری  یا  ئاوایی  لەنێو  پایەگایان 
دیکە کە زۆر گرینگ بوو شوێنی عەمەلیات و گەاڵڵەی عەمەلیات بوو، 
بە خۆرێک کە هەموو فەرماندەکانی دوژمن لە دوای عەمەلیات سەریان 
سووڕ مابوو کە تێکۆشەرانی دێموکرات لە چ شوێنێکی ئاستەم زەبریان 

لێداون. 

گەاڵڵەی جوان و 
سەرکەوتنی بەنرخ

برایم چووکەڵی

بۆچی ئاکادێمیسیەنەکان
 کۆلۆنیالیزمی ئێران پاشگوێ دەخەن؟

سەرسامی  ســەردەمــە  ئــەو  ئاکادێمیسیەنی 
هێژمۆنیی  و  ئیمپراتوری  ــردن،  ک کۆلۆنیالیزە 
کولتووری لەگەڵ سەردەمی دوای کولۆنیالیزم، 
کەرتەکانن.  تێکەاڵویی  و  ئەتنیکی  توێژینەوەی 
کەوتۆتە  بـــواردا  زۆر  لە  خوێندن  بوورسیەی 
پشتیوانی  هێژمۆنیخواز،  دژە  دەســەاڵتــی  ژێــر 
ئیمپریالیستانە  دژە  و  ڕەسەنەکان  دانیشتووە 
ــەر کــەســێــک کە  ــەر هـ ــرش دەکـــەنـــە سـ کــە هــێ
ناوی  بە  گۆڤارێک  کاتێک  نییە.  هاوڕا  لەگەڵیان 
لە ٢01٧ وتارێکی  مانگەی جیهانی سێهەم  سێ 
لەبارەی سوودەکانی کۆلۆنیالیزم باڵو کردەوە، 
دژکــــــردەوەی پــرۆفــیــســۆرانــی دادپـــەروەریـــی 
و 15  وتارەکە  بووە هۆی البردنی  کۆمەاڵیەتی 
هەڕەشە  دوای  نــووســەران  دەســتــەی  ئەندامی 
کێشانەوە  کــار  لە  دەســت  بە  ناچار  لێکردنیان 

کران.
کــەوابــوو ئــەگــەر زانــایــانــی ئــەو بـــوارە هێندە 
لەسەر خراپییەکانی کۆلۆنیالیزم پێداگرن، بۆچی 

ئێران پاشگوێ دەخەن؟
ــراپ )کــە  کــاتــێــک واڵتــانــی بــەهــێــز کــەلــکــی خـ
نادادپەروەرانەیە( لە واڵتانی بێهێزتر وەردەگرن، 
بــایــەخ و کــولــتــووری خــۆیــان دەســەپــێــنــن و 
وەردەدەن،  ڕەسەنەکان  ئابوورییە  لە  دەســت 
ئاکادێمیسیەنەکان دەنگ بەرزترین و داهێنەرترین 
نگوزی  بێزەڕترین  تەنانەت  ڕەخــنــەگــرەکــانــن. 
واڵتێکی بەهێز لە واڵتێکی الوازتردا بەرەوڕووی 
ناڕەزایەتیی توند دەبێتەوە، بۆیە ماوەیەکی دوور 
»کۆلۆنیالیزمی  ــاوی  ن بە  شتێک  کە  درێــژە  و 
کۆکاکۆال« بۆتە وێردی زمان. لەشکری توێژەر- 
بۆ  مێژوو  لە  بەڵگە  هێنانەوە  سەرقاڵی  چــاالک 
سەردەمی  ئێستان،  ســەردەمــی  شیکردنەوەی 
هیی  لەگەڵ  ئورووپایی  ]کۆلۆنیالیزمی[  ڕەشی 
و  ــەن  دەکـ ــەراورد  ــ ب ئیسڕائیلی  و  ئەمریکایی 
هەموو کون و قوژبنێک بۆ دیتنەوەی ئاسەواری 
سەرکوتکەریی ڕۆژئاوایی، ئەمریکایی و ترامپی 
ئەمریکایی  نوێی  ئیمپراتۆرییەکی  و  دەگــەڕێــن 
ڕادەگەیەنن. کێشە نییە، بەاڵم بۆ ئەوان هەوڵەکانی 
ئێران بۆ ئەنجامدانی هەمان کار پاشگوێ دەخەن 
کە الیەنی دیکە بە ئەنجامی ئەو شتانە بەرامبەر 

بە ئێران تاوانبار دەکەن؟
ڕۆژنامەوان و توێژەری وەک جاناتان سپایەر 
دەستدرێژییە  ساڵە  چەند  فراتنتزمەن،  سێت  و 
بــەاڵم  ــەن.  دەکـ تــۆمــار  ئــێــران  کۆلۆنیالییەکانی 
هێنانی  بــەکــار  لــە  ئاکادێمیسیەنەکان  لــە  زۆر 
تواناییەکانیان دژی ئێران دوو دڵن. زۆر لەوان 
ئامانجی ساکارتریان پێ باشترە، وەک ئیسڕائیل 
و ئەمریکا، لە سەرەتای مانگی ڕابردوو کومیتەی 
دژە کۆلۆنیالیزمی نەتەوە یەکگرتووەکان هەشت 
هەڵوێستی دژی ئیسڕائیل لە ئەنجومەنی گشتی، 
پەسەند کرد و نیشانی دا کە پێشترێتی بە کام 

شت دەدا.
سەربەخۆیی  کردنی  پێشێل  بەبێ  تەنانەت 
ئیمپریالیستییە،  بۆخۆی  ئێران  دیکە،  واڵتانی 
کـــە فـــارســـەکـــان دەســـەاڵتـــی خـــۆیـــان بــەســەر 
ــان، بـــەلـــووچـــەکـــان،  ــ ــوردەکـ ــ ــان، کـ ــ ــەک ــ ــەڕەب ــ ع
ئازەرییەکان، تورکمەنەکان، لۆرەکان، گیلەکەکان 
و مازەندەرانییەکاندا دەسەپێنن. تەنیا چەند کەس 
شۆشانا  و  بەرمەن  ئیالن  پیپس،  دانیەل  وەک، 

برییەن، سەرنجیان داوەتە ئەو ڕاستییە.
سەرەتاوە  لە  خومەینی  ئیسالمیی  شۆڕشی 
یــەکــەم  کــە  ــوو،  بـ ئیمپریالیستی  ــەکــی  ــرۆژەی پ
دەســەاڵت  گرتنی  بەدەستەوە  دوای  کــارەکــەی 
کاتیی  دەوڵــەتــی  هەرەسهێنانی  پێش  )تەنانەت 
دوای سەرکەوتنی شۆڕش لە نۆڤامبری 1٩٧٩( 
دامەزراندنی سپای پاسدارانی شۆڕشی ئیسالمی 
بۆ باڵو کردنەوەی ئەو بیرۆکانە بوو. ماوەیەکی 
کارێکیان  لوبنان  لە  ڕووداوە  ئەو  دوای  کورت 
کرد، وەک ماتیو لەڤیت دەڵێ: »1500 پاسداری 
ڕاوێــژکــار بــەڕێ کــران تا لە دۆڵــی بیقاع وەک 
شۆڕشی  کردنی  هەناردە  ئامانجی  لە  بەشێک 
ئیسالمی بۆ دنیای عەڕەب مۆڵگەیەک بکەنەوە.« 
لە  ــان  ــی ــی ســەرەک دەوری  ــە  ــارانـ ــژکـ ڕاوێـ ــەو  ئـ
درووستکردنی حیزبوڵاڵدا هەبوو کە لە خزمەت 
ئێراندا بووە بۆ باڵوکردنەوەی دەستڕۆیشتوویی 

ئێران لە دنیادا.
فەرماندەی  وەک  قاسم سولەیمانی   ،1٩٩٨ لە 
سولەیمانی  کــرا.  دیـــاری  قــودس  سپای  نوێی 
بە کەلکوەرگرتن  ئێرانی،  هەوڵە کۆلۆنیالییەکانی 
واڵتە  الیەن  لە  حوسێن  ســەدام  ڕووخاندنی  لە 
دەستبەسەر  بۆ   ،٢003 لە  یەکگرتووەکانەوە 
داگرتنی عێراق بە شێوەیەک کە هەرگیز بە تەنیا 
نەیدەتوانی ئەو کارە بکا، پەرە پێداون. ڕاپەڕینی 

سولەیمانی  بۆ  دەرفــەتــی  عــەڕەبــی،  بەهاری  بەناو 
ــە بــە کــەلــکــوەرگــرتــن لە  ڕەخــســانــد کــە لــە ســووری
لە  یەمەن  لە  و  کــردەوە  خــۆی  پێی  جێ  حیزبوڵاڵ 
بە  گەیشتن  لە  سەرکەوتن  بۆ  شیعەکان  حوسییە 
دەریای  تا  کەنداو  لە  کە  »هیاللی شیعە«  ئامانجی 

نێوەڕاست دەگرێتەوە، کەلکی وەرگرتووە.
ئیمپریالیزمی  بـــارەی  لــە  کتێب  ساڵێک  هــەمــوو 
ناڤین  خۆرهەاڵتی  و  ئێران  لە  ئەمریکا  و  بریتانیا 
کەس  زۆر  کە  بۆتە شتێک  بابەتەکە  دەکرێن.  چاپ 
بریتانیا  بە خستنە ڕووی دێوەزمەی هەڵسوکەوتی 
و ئەمریکا لە خۆرهەاڵتی ناڤین لە بارەگای ئێدوارد 
نزیکەی  ئــەوەشــدا  لەگەڵ  دادەدەن.  چــۆک  سەعید 
بــارەی  لــە  شتێک  ئاکادێمیسیەنەکان  لــە  هیچکام 
ئاشکراترین و خوێناویترین پرۆژەکانی کۆلۆنیالیزم، 
دەقەومێ،  ئــەوان  چــاوی  لەبەر  کە  کاتێک  تەنانەت 

نانووسن. 
ئیمپریالیزمی  هەن.  بــارەدا  لەو  ڕیزپەڕ  بێگومان 
 )٢00٦( کـــارش  ئــەفــرەیــم  نـــووســـراوەی  ئیسالمی 
ناڤین  خۆرهەاڵتی  کە  هێناوە  کەسی  هەموو  وەبیر 
ئیمپریالیستی نە تەنیا  »شوێنێکە کە دامــەزراوەی  
کە  شوێنەیە  ئــەو  بەڵکوو   ... پێکرد  دەستی  لــەوێ 
ژیان  بە  درێژەی  لەوێ  ئوروپاییەکەی  هاوشێوەی 

داوە.«
ڕیزپەڕێکی دیکە تەلحە عبدولڕەززاقە، توێژەرێکی 
ئەنستیتۆی ستراتێژی و ئاسایشی زانکۆی ئێکزێتەر، 
بەاڵم سەرنجی ناوبراو لەبارەی کۆلۆنیالیزمی ئێرانی 
دژە  هەڵوێستە  و،  بکا  بڕ  عێراق  تا  تەنیا  وێدەچێ 
ئەمریکایی و دژە ئیسڕائیلییەکانی ئەو لە ئەلجەزیرە 
و میدڵ ئیست ئای دەرخەری نەبوونی مەیلی ناوبراو 
بۆ باسکردن لەبارەی کۆی ئیمپریالیزمی ئێرانن. ئەو 
هەڵوێستانە بێگومان بۆ دانی خەاڵتی توێژەری الو 
لە الیەن ئەلجەزیرە لە ساڵی ٢015 بڕیاردەر بوون.

لــەبــارەی  ــاس  ب لــە  تینک–تانکەکان  تــوێــژەرانــی 
دەســتــێــوەردانــی ئــێــران لــە واڵتــانــی دیــکــەدا سڵیان 
ئەمەریکەن  ئەنستیتۆی  لە  ڕوبین  مایکل  نەکردوە. 
ئینترپرایز دەنووسێ »جگە لە ڕووسیە، ئەمڕۆ ئێران 
ئیمپریالیستیترین واڵتی جیهانە ... جیاوازییەکی زۆر 
کەم لە نێوان هەڵسوکەوتی ئەو بۆ بەدەستەوە گرتنی 
دەسەاڵتی سیاسی و ئابووریی واڵتانی هەژارتر و 

جەلالدەکانی خۆی لە سەدەی نۆزدەدا هەیە.«
زۆرتر  شێوە  هەمان  بە  ئیسڕائیلیش  توێژەرانی 
تا  هەیە  ئێستا  ئێرانی  بە  سەرنجدان  لە  حــەزیــان 
زانستە  پرۆفیسۆری  فریش،  هیلەل  ڕابردوو.  ئەوی 
بار  زانکۆی  لە  ناڤین  خۆرهەاڵتی  و  سیاسییەکان 
توێژینەوەکانی  پــلــەبــەرزی  تــوێــژەری  و  ئیالن   –
ستراتێژیک لە ناوەندی بەگین – سادات، دەڵێ ئێران 
دەستێوەردانی  لەسەر  جەخت  کە  واڵتێکە  »تەنیا 
دەرەوەی  لــە  تێرۆریستیی  و  ــابــوری  ئ ســیــاســی، 
کە  دەکــا  دەوڵەتانە  ئەو  دژی  خۆی  سنوورەکانی 

هێرشیان نەکردۆتە سەری.«
ــەن ئــەو  ــەالی ــاواری دژکـــــردەوە ل ــ ــەاڵم کـــوا ه  بـ
سەرجەم  ئاخۆ  عاجن؟  بورجی  لە  کە  کەسانەی 
کردنی  مەحکووم  سەرقاڵی  ئیمپریالیستەکان  دژە 
ڕۆژئاوان، پێشترێتی بە قوربانی بوون لە بەرامبەر 
هێنانی  بەکار  بۆ  تــازە  ڕێگای  و  دەدەن  تێکۆشان 
)ڕەنگبێ  ]فــعــل[  ــردارن  ــ ک وەک  دیــکــە«  ــی  ــەوان »ئ
زانــکــۆی  هــاوبــەشــیــی   & نــامــۆیــی  ئەنستیتۆی  ــە  ل
ژمــارەی  و  سەمپۆزیۆم  کۆنفرانس،  کوا  بێرکلی(؟ 
ئێرانی؟  ئیمپریالیزمی  لەبارەی  گۆڤارەکان  تایبەتی 
فێورییە  مانگی  لە  دەرەوە  سیاسەتی  ئەنجومەنی 
بــارەی سیاسەتی  لە  کــۆبــوونــەوەیــەک  مــیــوانــداری 
ئەگەر  بــەاڵم  بــوو،  ئێران  دەرەوەی  ئیمپریالیستیی 
هەر ڕووداوێکی لەو چەشنە لە زانکۆیەکی ئەمریکا 
لە ٢01٩ هاتبێتە ئاراوە، بانگەشەی بۆ نەکراوە و بە 

باشی شاردوویانەتەوە.

سەدەی ٢1 بە لێشاوی سەرکێشی وتار و کتێب 
کە »ئیمپریالیزمی« نوێی ئەمریکایان لە خۆرهەاڵتی 
]هێرشەکانی  سێپتامبر  ــازدەی  ی دوای  لە  ناوڤین 
ئەلقاعیدە لە واڵتە یەکگرتووەکان لە ساڵی ٢001[ 
مەحکووم دەکرد دەستی پێکرد. بەاڵم کتێب لەبارەی 
مەحکووم کردنی سەرهەڵدانی ئیمپریالیزمی ئێرانی 

بە دڵۆپەش نەهاتوونە دەر.
خۆرهەاڵتی  پسپۆڕانی  ڕاستی  بە  بــوو،  وا  کە 

ناڤین خەریکی چین؟
لە دەرەوەی پیشەکە، ئەو شوێنەی کە چاالکان 
خۆیان مەاڵس داوە، دژە هێرشێک دەستی پێکردوە. 
لە ٧ی دێسامبر الیەنگرێکی ئێران بە ناوی حەمید 
دەباشی لە زانکۆی کۆلومبیا شتێکی بە ناوی »نامە 
باڵوی  و  نووسی  ئەمریکا«  ئیمپریالیزمی  دژی 
ئیمپریالیستیی  لەوێدا دژی »پــڕۆژەی  و   کردەوە 
واڵتە یەکگرتووەکان« بە یارمەتی ڕێکخراوی دراوی 
گەڕاندنەوەی  تەمای  »بە  کە   ]IMF[ نێونەتەوەیی 
ڕێژیمی  شێوەی  بە  نوێ  کۆلۆنیالیی  دەوڵەتداریی 
سەربە واڵتە یەکگرتووەکانە« هەڵوێستی گرتووە. 
ڕازی  ئاکادێمیسیەنی   3٨ شێوەیەک  بە  دەباشی 
کردن )1٢ لە وان لە خوێندنگەی بااڵی کالیفۆرنیان( 
هــونــەرمــەنــدان،  لــە  نــاجــۆر  تێکەاڵوێکی  لــەگــەڵ  تــا 
پادکەست  بــاڵوکــەرەوەی  و  یاساناسان  چاالکان، 
نامەیەکی سەیروسەمەرە واژۆ بکەن کە بە تەواوی 
لە سەرهەڵدانەکانی مانگی نۆڤامبر لە ئێران ناحاڵییە.
نیوو  گـــۆڤـــاری  سۆسیالیستەکانی  ــانــەت  ــەن ت
باس  ــە  »ل دەباشییان  نــامــەی  هــەڵــەی  پاڵیتیکس، 
نەکردن لە نفووزی سەرکوتکەرانە و توندوتیژانەی 
ــە، لــوبــنــان و عــێــراق« دیــتــووە  ئــێــران لــە ســووری
شێوە  کــە  ئیمپریالیزم،  »بــیــرۆکــەی  ئیدیعای  و 
ئیمپریالیزمی ئێران ناگرێتەوە و مەحکوومی ناکا« 

بەبێ بنەما دەزانێ.
پێیان  ناڤین  خۆرهەاڵتی  ئاساییەکانی  پسپۆڕە 
باشترە وا بنوێنن کە ئیمپریالیزمی ئێرانی هەر نییە، 
جا »شێوە« بێ یا ئیی دیکە. کاتێک کە سەدان و 
ڕەنگبێ هەزاران لەوان لە گردبوونەوەی سااڵنەی 
لە  ناڤین  خۆرهەاڵتی  توێژینەوەکانی  ئەنجومەنی 
بوون،  بەشدار  ڕابــردوودا  مانگی  لە  نیووئۆرلینز 
وێدەچوو کە باسەکە لەبیر کرابێ. لە ماوەی چوار 
ڕۆژ، ٢0 کۆبوونەوەی ئاکادێمیکی بەڕێوە چوون، 
تێدا  بابەتیان   ٢4 تــا   1٨ باسی  کامیان  هــەر  کــە 
لەخۆ  دانیشتنی   304 هەمووان  کۆی  کە  کردبوو، 
گرت: پانێل، دانیشتن، ئاخاوتنی بابەتییانە، وتار و 
کۆبوونەوە لە بارەی پرسی هەنووکەیی. لە هەرکام 
لەو پێشهاتانەدا النیکەم نیو دەرزەنێک پسپۆڕ تیایدا 
بەشدار، بەڕێوەبەر یا چاودێر بوون و، تەنانەت تاکە 
یەک دانەش بۆ باس لەسەر نفووزی کۆلۆنیالیستیی 
ئێران لە لوبنان، عێراق، سووریە و یەمەن تەرخان 
ســەرهــەڵــدانــی  لــەبــارەی  شتێک  هیچ  ــوو.  ــەکــراب ن
ئیمپراتۆریی ئێران نەگوترا. بەاڵم ئیمپراتۆریی قاجار 
چەند  هەروەها  کــرا.  باس  کۆبوونەوەدا  چەند  لە 
کۆبوونەوە لە بارەی شوێنێک بە ناوی »فەلەستین/
ئیسڕائیل« یا »ئیسڕائیل/فەلەستین« بەستراوە بە 

حەزی چاودێری کۆبوونەوەکە پێکهاتن. 
لە  یــەکــێــک  ئــێــران  ئیمپریالیستیی  پـــــڕۆژەی 
هێڵە  و،  سەردەمە  مێژووی  گرینگەکانی  ڕووداوە 
ــاوەڕی  ب و  ــدی  ــەرژەوەن ب لــەگــەڵ  سەرەکییەکانی 
قووڵی کۆڕی پرۆفیسۆرەکان ]بواری توێژینەوەی 
خۆرهەاڵتی ناڤین[ یەک دەگرێتەوە. بەاڵم زۆربەی 
سەرنج  جێگای  شێوەیەکی  بە  ئاکادێمیسیەنەکان 
لە بارەی کۆلۆنیالیزمی ئێران ناکونجکۆڵن. ئەوەیە 

بەفیڕۆ دانی هەل.
***

* نەیشناڵ ڕیڤیوو – ئەی جەی کاشێتا

و: کەماڵ حەسەن پوور*



ژماره : 765 ١١
١5ی بەفرانباری ١٣٩٨  _  5ی ژانوییەی 2020

هونه ر چه کی شۆڕشه 

د. ئاسۆ حەسەن زادە

»له واڵتی من به گوڵێ به هار، زستانی 
ال داوه

ئه و  ده بێته  و  ده بــێ  دایــک  له  منداڵێک 
گه وره پیاوه«*

ــه ئـــێـــواره ی یــه لــدای  ــه ی ل ــوڕه ســم ئـــه و ڕێ
یه که م  قه اڵی دێموکرات ڕێکخرا،  له  ئه مساڵدا 
به رنامه ی له م چه شنه بوو که له دوای کرده وه 
لــه مــه وبــه ری  ســـاڵ  ســێ  تێرۆریستییه که ی 
ــمــوکــرات بـــه و بــۆنــه یــه وه  ــه اڵی دێ ــه رده م قـ ــ ب
ــا ســێ ســاڵ  بـــه ڕێـــوه ده چـــــوو. ئــه گــه ر هــه ت
گه وره ی  بنه ماڵه ی  له  شه وزستان  له مه وبه ر 
بۆ  گێڕان  شــادی  بۆنه ی  ببووه  دێموکراتدا 
ئه م  ــه دوای  ل قاسملوو،  دوکتور  دنیای  هاتنه 
وه ک  بۆنه یه ش  ئه و  تێرۆریستییه وه  کــرده وه  
زۆری دیکه  بۆ ئێمه ئاوێته ی خوێن و خه م و 
فرمێسک ببوو. به و هۆیه و له به ر به شداریی 
به تایبه تی  یه لدا  شه وی  شه هیدانی  بنه ماڵه ی 
ــه رســه الن  دایـــک و خــوشــکــه کــانــی شــه هــیــد ئ
هاتبوون،  کوردستانه وه  ڕۆژهــه اڵتــی  له  که 
ــه م ڕێوڕه سمه  ئ بــوونــی  هــاوکــات  هــه روه هــا 
له گه ڵ جوانه مه رگ کرانی دوو کۆڵبه ری کورد 
له مه ریوان، ده بوو جێژنه که مان سه نگین بێ، 
نێواخن  پێیه  به و  بێ.  ماته مین  ئــه وه ی  به بێ 
جۆرێک  به  ڕێوڕه سمه که ش  نیشانه کانی  و 
ــه ردوو دیـــوی تــاریــک و  ــ ــوون کــه ه ــدرابـ دانـ
تاریکی  بدا؛  نیشان  خه بات  و  ژیان  ڕووناکی 
نه یناسین؛  و  نه یبینین  ئــه گــه ر  ناچێ  له نێو 
ئــاره زووی  به  مه گه ر  نایه   وه  دی  ڕووناکیش 
ده خا.  وه ده ریـــان  که  بژین  جوانییانه وه  ئه و 
دوکتور  دۆستێكی  زمان  له  دیکه   جێیه کی  له 
»ڕێگای  ده ڵێ:  که  گێڕاومه ته وه  قاسملووه وه 
ئازادی به خۆشەویستیی جوانیدا تێده په ڕێ.« 
ئێمه ش له په نا په رده ی شینی ڕازاوه به گوڵی 
وێنه ی  پۆستێری  لــه ســه ر  ــوور،  سـ و  سپی 
»یــه لــدا  نــووســیــبــوومــان:  قاسملوو  دوکــتــور 
هێمای هه رمان و هه ستانه وه مانه.« ده مانزانی 
ــۆڕه دا ده نــگــی شــیــوه نــی کــه ســوکــاری  ــ لــه و ک
ده مانویست  به اڵم  ده بیسرێ،  هه ر  شه هیدێك 
ئه و شوێنه پڕ بکه ین له ترووسکه ی مۆمه کان، 
و  نان برینجی  به ڵێنی  له  و  الله نگی  بۆنی  له 

ده نکه هه ناران ...
به کۆترێكی سپیم گوت تۆش به ره و کوێ 

ده فڕی؟

 مانا و هێماکانی ڕێوڕه سمی ئه مساڵی شه وزستان له قه اڵی دێموکرات

من  بۆ  شوێنێ  فراوانه  ئاسمانه  له م  وتی 
نه ماوه!

کۆتران  ئه که ی،  هه ست  وا  خــۆت  تۆ  وتــم 
هه موو وه ک تۆ وان؟

به جێ  مه ینه تیدا هه رگیز  له  شوێنی خۆیان 
ناهێڵن ...

وتم  گه ر هه موو کۆترێ له کاتی مه ینه تیدا
ئاسمانی جوان به جێ هێڵێ، ئه بێ له ئاسمان 

کێ بفڕێ؟
ئــه م  دڵنشینی  و  ئــارامــبــه خــش  ئــاهــه نــگــی 
چۆڕێک  پرێستیژی  بۆ  میوانه کانی  گۆرانییه 
ده کــرد.  ــوه ت  ده ع ئینسانی  و  ئاسایی  ژیانی 
که  گه یشتووم  ئه نجامه   بــه و  له مێژه  ئه من 
نێوه رۆک ناگۆڕێ ئه گه ر حازر نه بین ده ست 
له فۆڕمه کان بده ین. هۆڵه كه مان پڕ کردبوو له 
له به ر  ته نیا  نه ک  به ڕه نگی جیاوازه  وه،  نوور 
ئێستێتیک و هه ست خولقێنی، به ڵکوو بۆ ئه وه ی 
بایه خی دیتن و ده رخستنی هه موو ڕه نگه کان 
به شداران  دانیشتنی  شێوه ی  بده ین.  نیشان 
که  نه بوو  ڕه سمییانه  کۆبوونه وه  ئه و  وه ك 
ئــه وانــه ی  پــێــڕه وی  و  پاشکۆ  ده کــه نــه  خه ڵک 
چنینی  بازنه یی  نێو  فۆڕمی  به ڵکوو  پێشه وه، 
به شداران  به  ئــه وه ی  ده رفه تی  کورسییه کان 
دەدا کە له هه ر جێگایه ک دابنیشن هه ست به 
له  به شێكن  بکه ن  هه ست  بکه ن؛  ئاسووده یی 
و  پێشه وه  پیاوان  دانیشتنی  شوێنی  کاره که. 
هیی ژنان دواوه نه بوو، به ڵكوو ژنان هێنده ی 
پیاوان و بگره زیاتریش له ڕیزه کانی پێشه وه 
دیار بوون و فره چه شنی و جیانه کردنه وه که 
دێموکراتیشه،  حیزبی  خــودی  تایبه تمه ندیی 
له و کۆڕه دا به رجه سته بوو. مه به ستمان بوو 
بڵێین هه ر سه حنه نییه که ده بێ چاو لێ بکرێ، 
ته ماشاچییه کانیش که متر شایانی ته ماشاکران 

نین.
حزووری  له  بێگومان  مه راسمه که  شکۆی 
شکۆیه  ئــه و  بــوو.  شه هیده کاندا  که سوکاری 
ئــه وان بۆ  نــه دره وشــایــه وه که  ئه و کاته  هه ر 
له وحی  به رزیان  وره ی  و  خۆڕاگری  خاتری 
ئازیزی  و  قاسملوو  د.  وێنه ی  به  نه خشاو 
شه هیدیان وه رگرت، به ڵکوو ئه و کاتانه ش که 
دایکی شه هید ئه رسه الن دڵخۆشیی هاوسه ری 
شه هید وه هابی ده دایه وه و ئارامی ده کرده وه، 
یان ئه و کاته ی باوکی شه هید ناسر بە گۆرانیی 

دیواره کانی  به  تـــەزووی  گیانم«  »ئارامیی 
هۆڵه که و به ڕووحه کاندا ده هێنا. هێشتا نسار 

له حه سره تی »کاکه جوانه که ی« ده گریا ...
بــه رنــامــه كــه مــان لــه گــه ڵ ئـــه وه  کــه بڕگه ی 
سیاسی و هونه ریی زۆر بوون، پێشکه شکاری 
نه بوو. هه ر که سه له کۆتایی بڕگه  که ی خۆیدا 
بڕگه ی دواتری ده ناساند. ده مانویست نیشانی 
بــده یــن ئــه گــه ر تــاکــه کــان پــێــکــه وه هــاوکــار و 
به ڕێبه ر و ڕێکخه ر  پێویست  بن،  هه ماهه نگ 
نـــۆره ی خــۆیــان ده تــوانــن  بــه  نییه. هــه مــوو 
سه رکرده  بن، به مه رجێک بزانن بۆچی له وێن، 
پێش  و  هاتوون  پاش کێ  بزانن  مه رجێک  به 
کێ ده بێ بڕۆن، به  مه رجێک ناسنامه ی »کۆ« 
له  به ر  و  نــه ده ن  »تــاک«  تایبه تمه ندیی  وه بــن 

خۆیان ئه وانی دیکه یان له بیر نه چێته وه.
فه ردپه رستی  شــه واهــه نــگــی  یــه لــدایــه  ــه و  ئ
و  وتار  ئاسۆی  هه بوو.  نێوه رۆکیشی  نه بوو. 
شێعر و کارە هونه رییه کان به ئه نقه ست فراوان 
هه ڵبژێردرابوو. بۆ خۆشی و به مه به ست، شتی 
چاوه ڕواننه کراویشی تێدا بوو. ئەمن یه ك له و 
شتانه ی له سایه ی بابم و حیزبی دێموکراته وه  
پاش  بڕێک مۆسیقایه.  بووم  فێری  منداڵی  به 
بۆنه  لــه و  ده مــویــســت  ســاڵ  پێنج  و  بیست 
ده  مزانی  بــده م.  لێ  پیانۆ  بۆخۆم  تایبه تییه دا 
و  ئاسایی  به  زۆر  ئێمه دا  له نێو  شتانه  ئــه و 
پیانۆژه نه   شوێنی  کاتێك  تێناپه ڕن.  ئاسانی 
هه میشه ییه كه مانم گرته وه بە دەنگی بەرز بە 
شۆخی پێم گوت: »پێت وا نه بێ ئه گه ر ئه تۆ 
لێی نه ده ی، که س نییه بزانێ لێی بدا. ئێستاش 
ئه تۆش  فــه رمــوو  گــرتــۆتــه وه،  ــۆم  ت کــه جێی 
له  ڕێزگرتن  بــۆ  ئینجا  بـــده !«  لــێ  له گه ڵمان 
خزمه ته کانی، به شدارانم بۆ چه پڵه ڕێزانی هان 
دا. ئه و بڕه پیانۆ لێدانه ی من هه ر ئاره زووی 
ڕێزگرتنی ئه مساڵ جیاوازیی من له بیره وه ریی 
د. قاسملوو و شه هیدانی دیکه نه بوو، به ڵکوو 
بۆ  شۆڕشه،  چه کی  هونه ر  بڵێم  ده شمویست 
بێین.  »گۆبلس«ـه کان**  ده ره قه تی  ئــه وه ی 
هه لومه رجی  لــه  تــه نــانــه ت  بڵێم  ده مــویــســت 
بژین،  سیاسه تدا  لــه  هــه ر  نابێ  خه باتیشدا 
به ڵکوو ده بێ له ژیاندا سیاسه ت بکه ین. ئه وه  
دیکه ی  ڕه هه نده کانی  که  ناگرێ  لــه وه  پێش 
گه وره  ئامانجه  خزمه ت  بخه ینه  ژیانیشمان 

سیاسییه که مان.

قه سه م به   گڵکۆی پێشه وای نه مر
بۆ ئاواتی کورد ته یار و خوێنگر

ده ست ده ده مه چه ک ده ڕۆم بۆ کێوان
تاریکیی شه وێ ده که م به به  یان

و  من  منداڵیی  نۆستالژیی  ســـرووده  ئــه و 
به اڵم  بــه ڕابــردووه کــانــه.  پێشمه رگه  الوه تــیــی 
ده زانــم  نه  ئێستاش  نه مابوو.  له بیری  کــه س 
ــه ده زانـــم  ــاوه و ن ــنـ ــێ دایـ مــێــلــۆدیــیــه كــه ی ک
شێعره که ی هیی کێیه. هه ردووکیانم ده سکاری 
نــاوی  هــه تــا  شێعره كه  به تایبه تی  ــوو.  ــردب ک
قاسملوو و باسی مووشه ک و هاریی دوژمنی 
بوو  الو  پێشمه رگه یه کی  بکه مه وه.  جێ  تێدا 
گیانبه خشین  ئاماده ی  کورددا  ئاواتی  له پێناو 
بوو. براکه ی تریشی قه ڵه م به ده ست بوو. به 
 هه ردووکیان له شه ڕدا وه ک هه ڵۆ به سام بوون 
و بۆ ئاشتی به  وێنه ی کۆتر بوون. سه نتێزه 
حه یاته که ی خۆم که سێ ساڵ هاوارم بۆ کرد 

و نازانم که س گوێی لێ بوو یا نا.
له شانۆکه شدا قسه م لێ وه رگیرابوو. له وێدا 
هه رسێکیان  قاسملوو  و  پێشه وا  و  سمکۆ 
له  ئــه وه ی  پاش  پێشه وا  هه بوو.  کاراکتێریان 
کردبوو،  ئااڵکه ی  و  کۆمار  له  دیفاعی  دادگــا 
نــه بــوو و  پــه تــی ســێــداره دا په شیمان  لــه ژێــر 
د.  ده کــرد.  یه  کگرتنی  و  فیداکاری  وه سیه تی 
قاسملوو له سه ر مێزی وتووێژ ده یگوت ئه گه ر 
داواکانی نه سلی ئێمه نادیده بگیرێ، نه سله کانی 

ڕازی  سه ربه خۆیی  له  که متر  به  ئێمه  دوای 
دەیگوت  ڕەفیقەکانی  بە  ڕوو  پاشان  نابن. 
ــرخــی ئــەو  ــێ ن ــ گــەلــێــک ئـــازادیـــی بـــوێ دەب
ئازادییەش بدا. نیشتمان کاتی مه رگی پێشه وا 
سێ گوڵ و کاتی مه رگی قاسملوو دوو گوڵی 
خۆر  و  مانگ  وه رپێچابوو.  جه مه دانییه ک  له 
بوو،  چاوێنیان  چاو  به درێژایی شانۆیه که  که 
دواوه  بــۆ  زه مـــان  ــه وه ی  ــه ڕان گ نیشانه ی  بــه 
هه تا  ده کـــرده وه  پێچه وانه  خۆیان  ســووڕی 
سمکۆ  شه هیدکردنی  بوونی  هاوکات  بینه ر 
چاو.  پێش  بێته  قاسملووی  له دایکبوونی  و 
تازه که ی  کۆرپه   ئــه وه ی  پاش  خۆر  هه ربۆیه 
ده یگوت  داده نـــا،  ســه ری  لــه ســه ر  نیشتمانی 
پـــاش هــه ر  ــه  ــه ک ــه وه دایـ لـ ــه وه ی  ــانـ ڕازی مـ
ڕۆژئاوابوونێك ڕۆژهه اڵتنێك دێ. گوتنه وه ی 
»ئه ی ڕه قیب«ـیش له الیه ن ڕاوییه کانه وه به ده م 
ڕێگا ڕۆیشتنه وه ده رخه ری داستانی میلله تێک 
بوو که به رده وامه. ڕاوییەکان هاوکات ڕۆڵی 
کە  میللەتێک  ــڕا.  ــێ دەگ کاراکتێرەکانیشیان 

بۆخۆی داستانی خۆی دەگێڕێتەوە.
***

*شێعری کاک جه میل سه رمه ستی که بۆخۆم 
به جه میل سه ربه ستی بانگی ده که م.

**گۆبلس وه زیری پڕۆپاگه ندای هیتلێر بوو.

ڕەسووڵ سوڵتانی

مەگری مۆنا،
 چیرۆکت بۆ دەگێڕمەوە

کـــێ مــــــردووە؟ مـــن؟ ئـــەی ئــــەوە نییە 
و  شیوەن  ئــەو  چــی؟  مردنی  لێتانە،  ئاگام 
گریانەتان لە چییە؟ بۆ دەگرین؟ مەالی چی 
و تەڵقینی چی؟ من خۆم یاسین و تەڵقینی 
ئێوە  ئێستا  و  خــوێــنــدووە  کــەســم  ــەدان  سـ
و  ســەرم  ژوور  بێننە  مەالیەک  گەرەکتانە 
بڵێ: یااااااااااااسین ... نەمگەرەک، نامەوێ نا 
و  باوکەڕۆ  ئەو  نــەمــردووم.  من  بێنن،  واز 
بێنە.  واز  لە چییە کچم؟ مۆنا،  شینگێڕانەت 
مەرگی چی و شتی چی؟ ئەوە حەکایەتێکی 
ئەو  ئا،  دایکت،  گێڕاویتەوە.  بۆیان  و  کۆنە 
کات دایکت نەبوو، هێشتا نەببوو بە دایکت، 
تۆزێک  ئەمن  بێ،  دایکت  بوو  لێ  حەزیشی 
ترسام،  پێشدا  لــە  بۆچی  نــازانــم  شــڵــەژام، 
گوتم دایکی مەبە، نا پێم وابێ گوتم مەبە بە 
دایک، نەمگوت دایکی مەبە، خۆ تۆ لە هیچ 
کوێوە دیار نەبووی، کێ چووزانێ. دایکت، 
کە ئەو کات هێشتا دایکی تۆ نەبوو، یانی تۆ 
نەببووی تا ببێتە دایکت، گوتی ناوی دەنێم 
... گوتم واز لەو قسانە بێنە. گوتی، تۆ حەز 
ناکەیت؟ گوتم نەک کیژۆڵەیەکی نەشمیالنە، 
بەربێتەوە  تۆ  داوێــنــی  لە  دێوەزمەیەکیش 
بڕییە  ـــاوی  چ و  پێکەنی  دەوێ.  خــۆشــم 
کردبوو  پڕیشکەیەکی  ــاران  ب پەنجەرەکە. 
تۆزاوییەکەوە  جامە  بەسەر  دڵۆپ  دڵۆپ  و 
نا  گوتی،  و  هەڵکێشا  ئاخێکی  گیرسابۆوە. 
ئەو هیچی نەگوت لە بیرمە من شیعرێکم بۆ 
لەمەوبەر  ساڵ  سی  بزانم  وەک  خوێندەوە 

خوێندبوومەوە:

خۆزگە ئەمشەو، شەو بەیانی هەر نەدیبا 
بێ وچان

کیژی  هەیلکەلی  نەگرتبا  ئامێزی  لە  قەت 
بەیان ...

لە گۆشەی چاوییەوە سەیرێکی کردم و 
گوتی: ئەو شیعرە زۆر خۆشە، هەر دەڵێی 
بــۆ ئــەمــشــەوی ئێمە نـــووســـراوە. ئــەوجــار 
کە  خوێندمەوە  بۆ  خــۆی  چیرۆکێکی  ئــەو 
جارەکەی  بەاڵم  خوێندبوومەوە،  پێشتریش 
هاتەران  و  وڕێنە  وەک  زیاتر  من  پێشوو 
پــاتــەرانــێــک هــاتــە پێش چـــاوم، کــەچــی کە 
خوێندییەوە دیتم رێک باسی ئەمشەومانە و، 
لە  نووسیویەتی.  لەمەوبەر  ئەو چوار ساڵ 
بەدفەڕیم.  ئەمن هەر خەریکی  چیرۆکەکەدا 
گوتی: تۆ دەزانی ئەدەبیات زۆر شت پێشبینی 
دەکات؟ گوتم، وایە، ئیمانم پێ هێنا ... ئیمانی 
چی؟ ئەو خۆی بەشێک بوو لە ئیمانی من 
فریای  بوو  دڵدا  لە  هێندەم  نەگوت.  وام   ...
ئەوە نەکەوتم. گوتت، نا تۆ نەببوویت، هەر 
نەبوو،  نەبوونیشت  و  بــوون  لە  خەبەرێک 
چیرۆکی  لــە  بەشێک  مــۆنــا  گــوتــی،  کــەچــی 
مۆنا  گوتم  من  دەنووسێتەوە.  داهاتوومان 
دەنێم  نــاوی  بوو  دایــک  لە  کە  گوتی  کێیە؟ 
ــاوە هــەرچــی نهێنیی  ن ئــەو  نــا  مــۆنــا. گوتم 
ژیانمانە ئاشکرای دەکات. گوتی ئیتر کە ئەو 
نهێنی  باسی  و  بمریت  دەبێ  بوو،  دایک  لە 

نەکەی.
ــردووم و  مـ ــە  وای پێت  تــۆ  کــە  ئێستایش 
ــەم چیرۆکە  ــاوەاڵ نــامــرم تــا ئ مــن دەڵــێــم نـ

نهێنییەکم  باسی  نییە  ئەوە  ئیی  نەگێڕمەوە، 
کردبێ، نا نهێنیی چی و حاڵی چی. مەگری، 
مەگری. با پێت بڵێم کەی زانیم تۆ هاتوویت. 
نامەیەکم  بــوو،  سێشەممەیەک  ئێوارەی 
کــردمــەوە.  پەلەپەل  بە  گەیشت.  بــەدەســت 
نووسیبووی: »کاتێ ئەم نامەیەت بە دەست 
ــا، تــۆ وەجــاغــت رۆشـــن بـــووەتـــەوە«.  دەگـ
نەمدەزانی  هاتوویت.  تۆ  زانیم  دەسبەجێ 
ــاری  رووب لــەوبــەری  ئەمن  ئاخر  بکەم؟  چ 
ئاگرەکە.  سنووری  بڵێ  تۆ  بــووم.  ئاگرەکە 
دایکیشت لەوبەری بوو. ئیتر ئەمجارە دایکت 
بوو. ئەو شەوە کە ناوی نایت، هێشتا دایکت 
نەبوو. هەر بە دەم پێکەنین و بەدفەڕییەکی 
مندااڵنەوە ناوی هێنایت. جا بە رێکەوت ئەو 
رۆژەیش سێشەممە بوو، ئەو هاتبوو بۆنی 
فێستیڤاڵی  بۆ  هێنابوو  شێعری  و  چیرۆک 
بۆنی  جانتاکەی  گوڵەشێعر،  و  گوڵەچیرۆک 
هەرچی وشەی نێو چیرۆکەکانی دنیای لێ 
دەهات، بەاڵم هێندە شەکەت و برسی بوو، 
فریای ئەوە نەکەوتم تێر ماچی بکەم. خێرا 
پەلەی ئەوەم بوو نانێک بخوات و بحەسێتەوە. 
حەسانەوەی چی؟ چما یەکێک لەالی من بێ 
ئەو  لەبری  بپرسە.  لێی  دە  دەحەسێتەوە؟ 
گریان و نووزەنووزە، لێی بپرسە بڵێ باوکم 
ئەو شەوە چیی کرد، نا ئەو شەوە من هێشتا 
هاتبوومەوە  بیابانێکەوە  لە  نەبووم،  باوکت 
کانیاوێکی  ســەر  کــەوتــبــوومــە  کــوتــوپــڕ  و 
دەمم  جــاران  دوو سێ  بێ  ــڕوات  ب زواڵڵ. 
نەدەشکا.  تینوێتیم  چۆڕاند  هەڵم  و  نا  پێوە 

چاوگی  دەیحیالند.  یەکبەخۆی  دەشتەکە 
من  بوو،  پەیدا  لێ  قــووڕەقــووڕی  کانییەکە 
پاراو نەدەبووم. من دەمم پێوە نابوو و ئەو 
نەدەهات،  سوکناییم  دەیگرماند.  دەیحیالند، 
ناشکێ.  دەی  نەشکا.  هەر  تینوێتییەکەم  نا 
دەکـــەم.  تینوێتییەک  چ  بــاســی  ــازانــی  ن تــۆ 
سەرگەردان  و  شەکەت  رۆحێکی  تینوێتیی 
بیابانەکاندا  و  شــۆرەکــات  لە  سااڵنێک  کە 
وەک  کوتوپڕ  و  بووبێت  هەتڵە  لــێ  ــی  ڕێ
موعجیزەیەک کرابێ، ئاوا بەسەر کانیاوێکدا 
نازانم  و  سروشت  کە  کانیاوێک  کەوتبێ. 
تۆ بڵێ خودا تایبەت بۆ ئەویان خوڵقاندبێ. 
بمنێژن،  لەوێدا  و  بم  نوقم  بوو  لێ  حــەزم 
کانیاوێکدا  لە  کەس  هیچ  ئێستا  تا  گوتیان 
نەخنکاوە و نەنێژراوە، ئەو بەزمەشمان بۆ 
کانیاوەکان هەموو  دامەهێنە. سبەی رۆژێ 
کەس  من  کانیاوەکەی  دەکــرێــنــەوە.  کوێر 
چی؟  کوێرکردنەوەی  نەدەکردەوە.  کوێری 
ئەو  زوو  زۆر  تینوو.  من  بوو،  برسی  ئەو 
تێری خوارد و تەنانەت بێزیشی لە خواردن 
هەستا. کە دیسان خوڵقم کردەوە تەنیا یەک 
پارووی دیکە بخوات، هەموو خواردنەکەی 
بە سەروچاومدا دا. دڵم پڕ بوو. گریام. ئا، جا 
تۆ پیاوت نەدیتووە کە دەگری چ ناشیرینە، 
چەندە رەزاگرانە، چەندە قێزەون و دزێوە. 
کە  پیاو  دەشمزانی  خۆ  گــریــام.  من  بــەاڵم 
دەگری ئاوای لێ دێ، بۆیە لە ژیانمدا کەس 
کەس  نەدیتبوو.  چــاومــەوە  بــە  فرمێسکی 
بگریم،  نەیدیتبووم  ژنێک  هیچ  بەتایبەتی 
کەچی ئەو شەوە گریام. گریام و گرێی دەیان 
کرانەوە.  یەک  بە  یەک  رۆحــم  نێو  ساڵەی 
ئەوە گریان  زانیم  دوایــی  بــووم.  هەال هەال 
نەبوو. گریانی چی؟ ئەوە قرچەی هەرەسی 
بــوو. چەند رۆژێــک دواتــر کە وەخۆ  ناخم 
هاتمەوە زانیم ئەوە ڕووخان و هەرەسێکی 
ــەورە بــوو. خــۆم نــەدەگــرت. ڕووخانەکە  گ
نەمزانیبوو  من  نەمزانیبوو.  بــوو.  لەناکاو 
کەچی  ڕووخام،  ئیتر  بەاڵم  چییە.  رووخان 
و  خەیاڵ  هەم  داروپەردووەکەشیدا  بن  لە 
هیوای گەیشتنەوە بە کانیاوەکە نەیدەهێشت 
ڕووخــان  چــی.  شتی  و  چی  مردنی  بمرم. 

مەرگەوەیە. من  لە سەرووی  پلەیەک  سەد 
نا  پێکێک،  و  بووم  تۆ  هاتنەوەی  چاوەڕێی 
ئەرێ  خــۆم.  کانیاوەکەی  ئــاوی  لە  قومێک 
نازانی من باسی چیت بۆ  خۆ بەڕاست تۆ 
ئــەوەیــە سبەی رۆژێ  ــۆرەی  ن دەکـــەم. جا 
ڕاڤە  وشانە  ئەم  بێن  وا  شتی  و  ڕەخنەگر 
بۆ هەڵبەستن و  بوختانمان  بکەن و هەزار 
بڵێن مەرگ و رووخان و کانیاو و تینوێتی 
ئەوە  بێکارانە  ئەو  بکەن.  وا  با  دەی   ... و 
نەکەن چ بکەن؟ خۆ هەر نازانن مەرگ چییە. 
دەزانن؟ نا بە گیانی تۆ کچم، ئەو رۆژەیش 
لە  بیریشی  دایکت هات و هێشتا کەس  کە 
هاتنی تۆ نەکردبۆوە و تەنانەت سروشتیش 
من  رۆژەیــش  ئــەو  دێیت،  ئەتۆ  نەیدەزانی 
ــرد، گــوتــم زۆر  ــک بــاســی مــەرگــم کـ ــۆزێ ت
کەس هەر بەسەر زیندوون. دایکت کە ئەو 
شەوە بڕیاری دابوو ئیتر دایکت بێ، گوتی: 

مەبەست؟
تەنیا  سااڵنێک  ژنومێردانەی  ئــەو  گوتم 
دەژیــن،  پێکەوە  سەرشانیان  ئەرکی  وەک 
ــنــدوون و هیچی  مــردوویــەکــن، بــەســەر زی
بە  بێنە. مەرگ  فەلسەفە  لە  دی. گوتی واز 
هیچ فەلسەفەیەک لێک نادرێتەوە. جا ئەمن 
ــەوە ئێستا دەزانـــم ئــەو کــات ئــەو چەندە  ئ
فەیلەسووفێکی گەورە بوو و ئەمنیش چەندە 
نەخوێندەوارێکی تینوو. نەخوێندەوارێک، کە 
تەنیا دەمزانی پەڕ پەڕ دەفتەری جەستەیەک 
گــوتــی،  ــەو  ئـ هــیــچــی دی.  و  هـــەڵـــدەمـــەوە 
بوویتە  ئەگەر  بە.  مرۆڤ  مەبە،  خوێندەوار 
مرۆڤ، دەتوانیت پەڕ پەڕ دەفتەری رۆحی 
پێ  ئەوەی  پیاوێک  هەر  هەڵدەیتەوە.  ژنێک 
نەکرێ نەبووەتە مرۆڤ. هێشتا ئاژەڵێکە و 
مێشکی لەنێو گەڵیدایە. ئەو شەوە کردمی بە 
مرۆڤ. گوتی ئیتر تۆ نامریت. بۆیە مەگری 
ئیتر  کە  کــردوومــەوە  دڵنیای  دایکت  کچم، 
پیاوانە  بەو  بێنن.  مەال  لە  واز  نامرم.  من 
تابووتە  ئــەو  شانیان.  ســەر  مەمخەنە  بڵێ 
پێیان  چییە دایانناوە؟ بڵێ بۆ کوێم دەبەن. 
نییە چیرۆک  ئەوە  نەمردووم  بڵێ من  بڵێ، 

دەگێڕمەوە ...
***
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»هیوادارم بە ڕق و قینی شۆڕشگێڕانەی خۆتان دەر حەق بە دوژمنانی ئیسالم 
دیاریکردنی  وا  برادەرانەی  ئەو  گەورە،  ڕەزایەتی خوای  بەەستهێنانی  هۆی  ببنە 
بابەتەکەیان ]مەبەست لە دیاریکردنی کافر و کافر نەبوونی بەندییە سیاسییەکانە[ 
تێبکۆشن »لە  بە دڵیاندا و  لە ئەستۆیە، چکۆلەترین گومان و دڕدۆنگییەک نەیێ 
بەرامبەر کافرەکاندا بەتوندی هەڵسوکەوت بکەن«. دوودڵی لەمەڕ پرسە قەزاییەکانی 

ئیسالمی شۆڕشگێڕانە، لەبەرچاو نەگرتنی خوێنی پاک و پیرۆزی شەهیدانە.«
ئەمەی نووسراوە بەشێکە لە نامەی خومەینی بۆ کاربەدەستانی دەزگای دادوەری 
لەسەر  بەڵگە  گەورەترین  و،  هەتاوی  شەستی  دەیــەی  لە  ئێران  زیندانەکانی  و 
دەستاوەاڵیی ئەو کەسانەیە لە ئەشکەنجە و ئەزیەت و ئازاری زیندانییانی سیاسیی 
ئێران. کاتێک کە حکوومەتێکی مەکتەبی دێتە مەیدانی بەڕێوەبەریی واڵتێکەوە، بۆ 
پاساوی هەر جینایەتێک کە دەیکا پێویستی بە کۆمەڵێک دەستەواژەیە کە بتوانێ 
لەوانەوە ڕەواییەتێکی ڕواڵەتی بۆخۆی چێ بکا؛ »کفار«، »منافقین«، »دوژمنان« 
و ... لەم جۆرە دەستەواژەن کە لە یەکەم ڕۆژی هاتنە سەر کاری ئەم ڕێژیمەوە و 

لەالیەن دەزگای پروپاگانداکەیەوە نیسبەت دراون بە دژبەرەکانی.
ئەوەی کە بزانین کێ کافرە و بە چی کافرە و کێ ئیماندارە و ئیمانی بە چییە، 
خۆی باسێکی جەوهەرییە و نە لێرەدا دەکرێ بکرێتەوە و نە مەبەستی باسەکەی 
ئێمەشە؛ بەاڵم ئەوە گرینگە کە بێتوو ئیدیعای ئەوانیش دروست بێ، چۆن دەکرێ 
مرۆڤ گەلێک سەلالخی بکرێن لەسەر ئەوەی باوەڕیان بە دەسەاڵتی ئارایی نییە؟ 
ئەم ڕەواییەتە لە کوێوە وەر گیراوە؟ کێ پێیانی داوە؟ ئەمانەش کۆمەڵێک پرسیاری 
بنەڕەتین کە هەر کام لەوانە دەتوانێ هەوێنی باسێکی تێروتەسەل بێ لە بابەتەکانی 
دادێدا. بەاڵم ئەوەی لێرەدا جێگەی ئاماژەیە ئەم ڕەواییەتە تیۆریکەی کە باسی لێ 
دەکرێ، دەستی ڕێژیمی لە بەرامبەر هەر کردەوەیەکدا لەدژی دژەکانی بە کراوەیی 

هێشتووەتەوە.
لە ئێرانی سەردەمدا زیندانی سیاسی و ئەشکەنجە دووانەی لێک جیا نەکراون، 
کاتێکیش  بێگومان ئەشکەنجەش هەیە و هەر  زیندانی سیاسی هەبێ  کاتێک  هەر 
ئەشکەنجە هەبوو بزانن ناوی زیندانییەکی سیاسی لەو نێوەدایە. ئەشکەنجەکان فرە 
شێوەن، لە ئەشکەنجەی ڕووتی لێدانەوە بگرە هەتا ئەشکەنجەی سپی، هەموو لە 

جێگەی خۆی و بۆ کەسانی تایبەت بە خۆی بەکار هێنراون و دێن.
بێوێنەبوونی  لە  ئەشکەنجانەی کە دیوی ڕاستەقینەی ڕێژیم  لەو شێوە  یەکێک 
لە دڕندەییدا دەردەخا، ئەشکەنجە و دەستدرێژیی سێکسییە بۆ سەر زیندانییانی 
سیاسی بە مەبەستی ئێعتراف وەرگرتن و یا تێک  شکاندنی شان و شکۆ و هەستی 
شکاندنی  مەبەستی  بە  تەنیا  جاریش  زۆر  و  سیاسییانە  بەندییە  ئەو  خۆڕاگریی 

توونیەتیی بازجووە نانۆرماڵەکانی زیندان و گرتنگەکان، بەکار دێ.
کۆماری ئیسالمی هەر لە یەکەم ساتەکانی دەست بەسەر دەسەاڵتدا گرتنەکەی، 
ڕووی کردە بەکار هێنانی ئەم شێوە لە ئەشکەنجە، بەاڵم لەو سەردەمەدا لەبەر 
ترسی  و  شەرم  دواتــر  و  دەرەوە  لەگەڵ  زیندانییەکان  نێوان  پێوەندیی  الوازیــی 
بە  تاریکە  بەشە  ئەم  کەسانە،  ئەو  مەرگی  گرینگتر  لــەوەش  و  قوربانییانە  ئەو 
شاردراوەیی دەماوە. لە یەکێک لە گرینگترین دژکردەوەکان بەم ڕووداوە دڵتەزێنانە 
و  نارد  خومەینی  بۆ  کە  بکەین  مونتەزیری  ئایەتوڵاڵ  نامەی  بە  ئاماژە  دەتوانین 
لەوێدا بە ڕاوێژی پرسیاری و، بە بەردەنگ دانانی خومەینی باسی لەوە کردبوو 
کە هیچ ئاگاداری ئەوە هەیە »کۆمەڵێک ژن و کچ لە زیندانەکاندا داگیر کراون و 
بە پیسترین شێوە و بە جنێوی زۆر قیزەونانە لەگەڵیان هەڵسوکەوت دەکرێ؟«. 
ئەم بەڵگەیە لەگەڵ ڕاپۆرتی گالیندۆپۆل ڕاپۆرتنێری تایبەتی نەتەوە یەکگرتووەکان 
لەسەر پرسی مافی مرۆڤ لە ئێران لە ساڵەکانی ٦٥ هەتا ٧3، کە لەوێدا ئاماژە 
بەو کچانە دەکا کە پێش لە ئێعدام کردنیان لەالیەن مەئموورەکانەوە دەستدرێژییان 
لە  بارەوە  لەم  کە  بەڵگەکانن  یەکەمین  دەستێندراوە؛  لێ  کچێنییان  و  دەکرا سەر 
بەردەستدا هەن. ئەمە بێجگە لە شایەدیی سەدان قوربانی و زیندانیی پێشووە کە 

دواتر ئازاد و لە بێسەر و شوێن بوون ڕزگاریان بووە. 
کاتێک کە دڕندەیی دەگاتە ئەو پەڕی خۆی و بە مەبەستی دوژمنایەتی لەگەڵ 
دژبەرانی ڕێژیم، کچانی تەمەن کەمتر لە پازدە ساڵ و خوارتریش، پێش لە ئێعدام 
کردنیان کچێنییان لەسەر الدەبردرێ تەنیا بەو ئامانجەی لە دوای مردنیان نەتوانن 
دەکەنە  دوژمنانیان  دنیای  دوو  هەر  خۆیان  بــڕوای  بەپێی  واتە  بەهەشت!  بچنە 
جەهەندەم! لە ڕاستیدا ئەم کردارانە دەچێتە ئەو بەری نامرۆڤایەتی و هیچ مێشکێک 

ناتوانێ ئەم بارستاییە لە وەحشیگەری هەڵبگرێ.
دوای  لە  ــووە،  ب بـــەردەوام  ــەردەم  ه ئیسالمی  دزێــوانــەی کۆماری  ئــەم هەوڵە 
)ئیسالمی(  ئیمامی  کردنی سەعید  تۆمەتبار  و  زنجیرەییەکان  قەتڵە  ئاشکرابوونی 
کە بۆخۆی جێگری عەلی فەلالحیان وەزیری پێشووتری وەزارەتی ئیتالعات بوو، 
هاوسەری ناوبراو بووە قوربانیی ئەم سیاسەتی ئێعتراف وەرگرتنە و ناچار کرا 
لە بەرامبەر کامێرادا بوختانی سێکسی بۆ خۆی و مێردەکەی هەڵببەستێ. دواتریش 
و لە ئاکامی بەردەوامیی ئەم ڕووکردەدا کەسانێکی وەک »زارا بەنی یەعقووب«، 
»ڕۆئیا تولووعی«، »زارا کازمی«، »تەرانە مووسەوی« و زۆر کەسانی تریش 
بوونە قوربانیی دەستدرێژکەرانی گرتنگەکانی کۆماری ئیسالمیی ئێران و لە هەموو 

دنیادا دەنگی دایەوە.
و   ٨٨ ساڵی  خۆپیشاندانەکانی  دوای  بە  دوا  و  هەبوو  درێـــژەی  ــە  ڕەوت ئــەم 
گرتنگەی کەهریزەک، کە دەنگدانەوەیەکی بەرباڵوی هەبوو، مێهدیی مەحموودیان 
ڕۆژنامەنووس لە نامەیەکدا کە لەسەر دۆخی ئەو گرتنگەیە بۆ خامنەیی نووسیبوو، 
لەوێدا بەڕاشکاوی ئاماژەی بەوە کردبوو، »کوڕە منداڵێکی زیندانی لە یەک شەودا 
زیندانەکانی  لە  ئەشکەنجەی سێکسی  بەڵێ  کراوەتە سەر«!  دەستدرێژیی  ٧ جار 
ڕێژیمدا بە شێوەی سیستماتیک بەڕێوە دەچێ و، بۆ ئەمەش فتوای شەرعیی تەقی 
میسباحی لەسەرە و تەنانەت هەر خوێندنەوەی وردەکارییەکانی شەرمی لەگەڵە، چ 

بگا بە هێنانەوە و نووسینەوەیان.
لەدوای خۆپیشاندانەکانی خەزەڵوەر و ڕەشبگیرییەک کە بەو بۆنەیەوە بوو و 
ئێستاش بەردەوامە، هەواڵی دەسدرێژی کردنە سەر 3 مێرمنداڵی مەریوانی لەالیەن 
قوربانییان  بێ  لەگەڵدا  ئێستاشی  بەداخەوە  بووەوە،  باڵو  ئەمنیەتییەکانی  ناوەندە 
پێش  لە  پتر  و  بدرکێنن  ــان  ــ ڕووداوەک ڕاستیی  نــاوێــرن  پێویستە  جــۆرەی  بــەو 
دەسدرێژکەران ڕووڕەش بکەن. پێویستە و دەبێ قوربانییانی ئەم جۆرە تاوان و 
ئەشکەنجانە بەو پەڕی بوێرییەوە دەنگ هەڵبڕن و هەموو الیەک لەو ستەمەی لێیان 

کراوە ئاگادار بکەنەوە؛ هەتا چیتر گوێبیستی شتی لەم چەشنە نەبین.   

به ر له  مااڵوایی
چەکی چەپەڵ

بۆ مەبەستی چەپەڵتر
هەردی سەلیمی 

کۆمیسیۆنی پێشمەرگە ڕێزی لە پێشمەرگە دێرینەکانی حیزب گرت
کــۆمــیــســیــۆنــی پــێــشــمــەرگــەی حــیــزبــی دێــمــوکــراتــی 
ڕۆژی  ــاوەز،  ــ ــەرم ســ ٢٦ی  بــەبــۆنــەی  کـــوردســـتـــان 
شایاندا  ڕێوڕەسمێکی  لە  و  کوردستان  پێشمەرگەی 
لەم  پۆلێک پێشمەرگەی دێرینی حیزب گرت.  لە  ڕێزی 
ڕێوڕەسمەدا کە ڕۆژی سێشەممە 3ی بەفرانبار بەڕێوە 
 ،30  ،٢٥  ،٢0 کە  حیزب  دێرینەکانی  پێشمەرگە  چــوو، 
3٥، 40 ساڵ و زیاتر لەوەندە پێشمەرگایەتییان کردوە، 

ڕێزنامەی پێدرا.
مستەفا  کــاک  ڕیزنامەکان  پێشکێشکردنی  لــە  بــەر 
مەولوودی، جێگری سکرتێری گشتیی حیزب پیرۆزبایی 
لەو پێشمەرگە فیداکارانە کرد کە تەمەنێکە لە خزمەت 
ئەوانی  گیانفیدایی  و  فیداکاری  و  و شۆڕشدان  حیزب 
لە ڕەوتی بزووتنەوەی کورد لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان 

ڕێزگرتنی حیزبی دێموکرات لە ئەبووتارا، تێکۆشەری دێرینی کورد

بەرز نرخاند. دواتر پێشمەرگە دێرینەکانی حیزب خەاڵتی سەروەریی 
ئەندامانی  و  حیزب  گشتیی  سکرتێری  جێگری  دەستی  لە  خۆیان 

دەفتەری سیاسیی حیزب وەرگرت.

لە ڕێوڕەسمێکدا کە بۆ ڕێزگرتن لە پێشمەرگە دێرینەکانی 
حیزب ڕێک خرابوو، مەال محەممەد جوانڕۆیی ناسراو بە ئەبوو 
تارا، تێکۆشەری دێرینی کورد لە ڕیزەکانی حیزبی شیوعی کە 
لە بڕگەیەکی مێژووییدا خزمەتی شایانی بە حیزبی دێموکرات 
و جوواڵنەوەی کورد لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان کردبوو، ڕێزی 

لێگیرا.
تێکۆشەری  حەسەنزادە،  عەبدوڵاڵ  مامۆستا  بۆنەیەدا  لەو 
گەلەکەمان  ناسراوی  سیمای  و  دێموکرات  حیزبی  دێرینی 
وتەیەکی بەنرخی لەسەر پێوەندییەکانی نێوان حیزبی شیوعیی 
کوردستان و حیزبی دێموکراتی کوردستان پێشکەش کرد و، 
دواتر لە وەسفی مامۆستا مەال محەممەد جوانڕۆییدا باسی لە 
قارەمانەتی و هاوکاریی ناوبراو کرد کە لە کاتێکی پێویست 
ڕۆژهەاڵتی  لە  پێشمەرگەیەک  وەک  هەستیاردا  و  و سەخت 
کوردستان، ئامادەی فیداکاری و هاوکاریی بووە لەگەڵ حیزبی 
دێموکرات و شۆڕشی گەلی کورد و؛ هەر لەو ڕێگایەشدا بە 

سەختی بریندار بووە.
لەوحی ڕێزلێنانی حیزبی دێموکراتی کوردستان لە ئەبووتارا 
لە الیەن کاک جەلیل گادانی، تێکۆشەری دێرینی نێو ڕیزەکانی 

حیزبی دێموکرات پێشکەش بە بەڕێزیان کرا .
لەسەر  محەممەد  مەال  ڕێوڕەسمەکەدا  دواتــری  بڕگەی  لە 
چۆنیەتیی بەشداربوونی لە شۆڕشی گەلی کورددا و پێوەندیی 
لەگەڵ حیزبی دێموکراتی کوردستان چەند وتەیەکی پێشکەش 

کرد.

بەڕێوەچوونی وەرزانە چیرۆکی ئەنجومەنی ئەدەبیی بۆکان
کۆڕێک بۆ خوێندنەوەی وەرزانەی 
ئەنجومەنی  ئــەنــدامــانــی  چــیــرۆکــی 
ــەری _ئــەدەبــیــی  فــەرهــەنــگــی_ هــون

بۆکان بەڕێوە چوو.
11ی  چـــوارشـــەمـــمـــە  ڕۆژی 
بەپێی  هــەتــاوی،  ٩٨ی  بەفرانباری 
ــەوازی پــێــشــووی  ــگـ ــانـ بـــڕیـــار و بـ
ئەنجومەنی ئەدەبیی بۆکان، وەرزانە 
کتێبخانەی  هۆڵی  لــە   ،٢ چیرۆکی 
لە  ئـــەردەاڵن  مەستوورەی  گشتیی 
پارکی میللەت بە بەشداریی ئەدیبان 

و الیەنگرانی ئەدەبی بەڕێوە چوو.
ــەو کــــــۆڕەدا حــــەوت چــیــرۆک  ــ ل
ــەن لــێــژنــەی چــیــرۆکــەوە  ــە الیـ کــە ل
ــبــژێــردرابــوون، خــوێــنــدرانــەوە.  هــەڵ
ــا ئـــیـــبـــراهـــیـــم زادە، هــاشــم  ــۆمـ سـ
ــەالم  ــخ ئـــەحـــمـــەد )بــــــــڕوا(، سـ شــێ
عەبدوڵاڵپوور،  هێمن  ئیبراهیم زادە، 

گەالوێژعوسمان زادە، ئەیوب مەریوانی و مونیرە فەیزی ئەم حەوت چیرۆکنووسە 
بوون کە لەو وەرزانە چیرۆکەدا بەرهەمەکانیان خوێندەوە. دواتر خاتوو گواڵڵە 
ئیبراهیمی و سولێمان عەبدولڕەحیم زادە، باسێکی زانستییان پێشکەش کرد و 

هەڵسەنگاندنیان بۆ چیرۆکەکان کرد.
شایانی باسە کە ئێوارە چیرۆکی 1 پێشتر و ڕۆژی 4ی بەفرانبار لە هەمان 

شوێن گیرابوو.

مێهدی خوسرەوی، بۆکسێری مەریوانی کۆڵبەری دەکا

ــوانــی بــەهــۆی   مــێــهــدی خـــوســـرەوی، وەرزشـــکـــار و بــۆکــســێــری مــەری
پێڕانەگەیشتن و پشتگوێ خرانی لەالیەن دامودەزگا ئیدارییە وەرزشییەکانەوە 

لە سنوورەکانی کوردستان خەریکی کاری کۆڵبەرییە.
لەو  یەکێک  و،  واڵتە  ئومیدی  میللیی  تیمی  ئەندامی  خوسرەوی  مێهدی 
کەسانەیە کە لە یاری بۆکس )مشتێن(دا پێشکەوتنێکی بەرچاوی لە ئاستی 

ئێراندا بووە. ناوبراو لە تیمی میللیی 
یاریزانێکی سەرکەوتوویە،  ئومیددا 
بەاڵم بەهۆی دۆخی نالەباری ژیانی 
خـــۆی و بــنــەمــاڵــەکــەی و بــەهــۆی 
ئەوەی کە هیچ الیەنێکی حکوومەتی 
هــاوکــاریــی نــاکــەن، بــە نــاچــاری لە 
لەنێو  کــوردســتــان  ســنــوورەکــانــی 
کاری  خەریکی  ســەرمــادا  و  بەفر 

کۆڵبەرییە.
ــوردە  ــ ــەو کــــــوڕە کـ ــ ــوای ئـ ــ ــی ــ ه
یاریی  بگاتە  کە  ئەوەیە  مەریوانییە 
هاوکاری  بەهۆی  بەاڵم  ئۆلەمپیک، 
پێوەندیدارەکانی  دەزگــا  نەکردنی 
ــەبــەردەوامــی  دەوڵــــەت، نــاتــوانــێ ب

بەشداری لە یارییەکاندا بکا.
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