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دامهزرانی کۆماری کوردستان ل ه چوارچێوهی ئێرانێکی دێموکراتیکی فیدراڵدا

ڕێبەری ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی لە ساڵیادی شەڕی ئێران و عێڕاقدا گوتی کاری باشمان کرد بڕیارنامەی
٥٩٨ـمان ئیمزا کرد و جامە ژەهرەکەمان خواردەوە .خامنەیی دانی بەوە دانا کە «ملدانی ئێران بە کۆتایی هێنانی
شەڕ لەگەڵ عێڕاق لە ڕووی ناچاری بووە ،ئەگەرچی ئەم شەڕە بەرەکەتێکی زۆری بەسەر ئێراندا ڕژاند».
لە شەڕی  ٨ساڵەی ئێران و عێراق کە ڕێبەرانی کۆماری ئیسالمی بە نێعمەتی خودا و بەرەکەت ناوی دەبەن،
زیاتر لە  ٢٠٠هەزار کەس لە ئیران کوژران و پتر لە  ٧٠٠هەزار کەسیش بریندار بوون .هەروەها بەپێی بەراوردی
کارناسانی نەتەوە یەکگرتووەکان ئەم شەڕە زیاتر لە  ١٠٠میلیارد دۆالر زیانی ئابووریی بۆ ئێران هەبوو.
لەالیەکی دیکەوە شەڕ لەگەڵ عێراق کە لە سۆنگەی پێداگریی خومەینییەوە بۆ ماوەی  ٨ساڵ درێژ کرایەوە ،بوو بە
هۆی بنچداکوتانی نیزامی سیاسی و ئایدۆلۆژیی کۆماری ئیسالمی و سەرهەڵدانێکی بنیاتێکی وەک سپای پاسداران
کە لە ئیستادا دەستی بەسەر هەموو جومگەکانی ژیانی سیاسی و ئابووری و ئەمنیەتیی ئێراندا داگرتوە.
داناننی ئەمڕۆی خامنەیی بە عاقاڵنە بوونی خواردنەوەی جامی ژارەکە و پێداگریی لەسەر باشییەکانی ئەم شەڕە
لە کاتێکدایە کە بەهۆی پەرەسەندنی گرژییەکانی نێوان ئێران و ئەمریکا هەم ئەگەری ناچار بوونی ڕێژیم بە
ژارخواردنەوەیەکی دیکە لە ئارادایە و هەم توشبوونی بە شەڕێکی دیکەش.

میکانیزمی پەلەپیتکە و دۆمینیۆی قەیران لە ئێران
داهاتووی کۆماری ئیسالمی و
ئەرکی ئێمە

کەماڵ کەریمی
بــەرەبــەرە گ ــوم ــان ــەک ــان لەسەر
ئ ــەوەی ک ــۆم ــاری ئیسالمی بتوانێ
درێـــــژە ب ــە دەســـەاڵتـــی خـــۆی ب ــدا
دەڕەوێــــتــــەوە .ت ــەن ــان ــەت ئ ــەوان ــەش
ک ــە ب ــاوەڕی ــان وابــــوو ب ــە چەشنێ
چاکسازی و گۆڕینی ڕواڵەتی دەکرێ
کۆماری ئیسالمی لەو چارەنووسەی
کــە تــووشــی خ ــۆی کــــردوە ڕزگ ــار
بکەن ،ئێستا لە ئیمکانی مانەوەی
ڕێژیم نیگەرانن .ناڕەزایەتییەکانی
خەڵک بە هۆی بێکاری ،دواکەوتنی
پێدانی مووچەی مانگانە ،گ رانی و
کەمبوونی پێویستییەکانی ژیان
و بەگشتی گ ــی ــرۆدەب ــوون ــی ژیانی
خ ــەڵ ــک بــە ق ــەی ـران ــە ک ــۆم ــەاڵی ــەت ــی،
ئـــــابـــــووری و ئ ــەم ــن ــی ــەت ــی ــی ــەک ــان
بـــــەردەوام ل ــە پ ــەرەس ــەن ــدندان .لە
الیەن ڕێژیمیشەوە بێدەسەاڵتییان
بەرامبەر بە چارەسەری کێشەکان،
باڵوبوونەوەی ترس و نیگەرانی لە
داهاتوو لەنێو کاربەدەستانی ڕێژیم
و پاکانەکردن و هەاڵتنی بەشێکیان
کە ڕوو لە زیادبوونە ،وای کردوە
کە ئیتر لە دەرەوە نە کەس حیساب
بۆ هەڕەشەکانی کۆماری ئیسالمی
دەک ــا نە بۆ خۆیشیان ئەو توانایە
شک دەبەن کە وەک جاران پاڵەوانی
م ــەی ــدان بــن .ل ــە ن ــێ ــوخ ــۆی واڵتیش
بەئاشک را دیـــارە ک ــە بێمتمانەیی
بە دەس ــەاڵت ــداران ــی ڕێژیم گەیوەتە
ئاستێک ک ــە ک ــەس ف ــری ــوی درۆ و
بەڵێنەکانیان ناخوا .بەم پێوانە ئێ ران
کەوتووەتە هەلومەرجێکی تایبەت
و دەک ــرێ پێشبینی ئاڵوگۆڕێکی
قــــووڵ و ب ــن ــەڕەت ــی ل ــە شــێــوازی
ڕووب ــەڕووب ــوون ــەوەی خەڵک لەگەڵ
دەســــەاڵت و ت ــەن ــان ــەت هەنگاونان
ب ــەرەو شۆڕشێکی بەرینی خەڵکی
بکرێ .ئەگەرچی ...
درێژە لە الپەڕەی ٢

مستەفا مەولوودی:

ئەمریکا باش کۆماری ئیسالمی دەناسێ ،بۆیە میکانیزمی ماشەی کارا کرد
جێگری سکرتێری گشتیی حیزبی دێموک راتی کوردستان لە لێدوانێکدا بۆ
ڕۆژن ــام ــەی “کوردستان” ڕایگەیاند کە ک ــارا کردنی مکانیزمی ماشە ئاکامی
درێژنەکردنەوەی سزاکانی چەکۆچۆڵ لەدژی ئێ رانە ،چونکی ئەمریکا بە ناسینێک
کە لەسەر ڕێژیمی ئێرن هەیەتی ،حەقی بوو پێداگری لەسەر درێژکردنەوەی
سزاکانی ئێ ران بکا.
کاک مستەفا مەولوودی لەبارەی ناکۆکیی ئەمریکا و هاوبەشە ئورووپاییەکانی
لە بەرجام لەسەر کارا کردنی میکانیزمی پەالپیتکە لە الیەن ئەمریکاوە گوتی:
ئەگەر وا دابنێین هەڵوێستی ئورووپاییەکان لە باری حقووقییەوە کەمێک بە
هێزتر دەنوێنێ ،بەاڵم ئورووپاییەکان لە باری عەمەلی و جێبەجێ کردنەوە
زۆر دەس تک راوە نین ،بۆیە تەنانەت سکرتیری گشتیی نەتەوە یەکگرتووەکانیش
ئەو بەرچاوڕوونیە نادا کە لە بەرامبەر ئەو بڕیارەی ئەمریکادا وەاڵم و ڕێکاری

تایبەتمەندییەکانی

خەرمانانی خوێناوی و

تۆتالیتاریزم لە ڕێژیمی

تاوانه نێودەوڵەتییەكانی

سیاسیی ئێراندا

كۆماری ئیسالمی

دیالن هەردی
ل ()4

ئارەزوو نستانی
ل ()5

ب ــەک ــردەوە دەب ــێ چی بن؟ هەروەها ئەمریکا بە پێی توانا و دەرەت ــان ــی خۆی
دەتوانێ هەندێک کار بکا کە نە ڕێکخ راوی نەتەوە یەکگرتووەکان و شوڕای
ئەمنییەت و ،نە هاوبەشە ئورووپاییەکانی ناتوانن بەئاسانی پێشی پێ بگرن.
چونکی ئەمریکا لە غەیری ئەوەدا دەتوانێ بە پشتبەستن بە یاسای “داماتو”
سزایان بەسەردا بسەپینێ.
بەڕێزیان گوتی :ڕوون و ئاشک رایە کە کۆی سزاکان هیندەی دیکەش ئابووری
ئێ ران دادەتەپێنێ و سروشتییە کە ئەمە شوێنەواری لە سەر بازاڕ و ژیانی
خەڵکیش دەب ــێ ،بە تایبەت کە حکوومەتی ئێ ران لە کاتی وا دا قەی رانەکان
جۆرێک مودیرییەت دەکا کە دووکەڵەکەی زیاتر بچێتە چاوی خەڵک.
(ئەم لێدوانە لە الپەرە ٦دا بخوێنەوە)

تێرۆریزم وەک ماهییەت و

ئێران ل ه دۆخی شۆڕشدا

پێناسەی وجوودیی
ڕێژیمی ئێران

ڕەحمان سەلیمی
ل ()6

شاهۆ مەتین
ل ()9

پێویستیی بەرگری
لە بەرگریی ڕەوا
مەنسوور مروەتی
ل ()10
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درێژەی سەروتار

داهاتووی کۆماری ئیسالمی و
ئەرکی ئێمە

 ...دەسەاڵتدارانی حکوومەتی هەتا ئێستاش هەوڵیان داوە بە
گرتن و ئێعدام و باڵوکردنەوەی ترس لە نێو دڵی خەڵکدا پێش
بەم جوواڵنەوانە بگرن ،بەاڵم باش دیــارە کە هیچ کام لەم پێالنە
بەردەوامانەش کاریگەرییان لەسەر تۆقاندنی خەڵکی وەزاڵەهاتووی
ئێران نەبووە.
لە چوار دەیەی دەسەاڵتدارەتیی کۆماری ئیسالمیدا و بۆ پێشگیری
لە سەپاندنی دەسەاڵتی زۆرەملی دژ بە خەڵک بە شێوازی جۆراوجۆر
خۆڕاگری و ڕووبەڕووبوونەوە لە بەرامبەر ڕێژیمدا بەردەوام بووە.
ئەگەر لە دەیەی  ٦٠دا خۆڕاگریی چەکدارانە بەرامبەر بە بەکارهێنانی
هێزی نیزامی و کوشتن و وێرانکاری پێشی بە بااڵدەستی هێزەکانی
ڕێژیم گرت ،لە دەیەی ٧٠دا نووسین و باڵوکردنەوەی دەیان کتێب
و گۆڤار بۆ ماوەیەکی باش بێدەنگیی بەرامبەر بە دەســەاڵتــدارە
جنایەتکارەکانی ئەو ڕێژیمە شکاند و بە لەقاودانی کەسە دیارەکانیان
وەک ڕەفسەنجانی و دەستوپێوەندەکانی ،سیمای ڕاستەقینەی
جینایەتکارانی قازانجپەرستی ئەو ڕێژیمەیان نیشان دا .لە درێژەی
ڕەوتی خەبات لە دژی کۆماری ئیسالمی لە دەیەی ٨٠دا خەڵک بە
ئومێدی دیتنەوەی چارەسەرێک بۆ گرفتەکانیان ڕوویان لە سندووقی
هەڵبژاردن کرد .دواجار کاتێک کە زانییان لەوەشدا فێڵیان لێ دەکرێ
ڕژانــە سەر شەقام و خۆپیشاندانی میلیۆنییان لە تــاران و شارە
گەورەکان وەڕێ خست .شکستی ئەم ئەزموونەش دوای دووجار
ئومێدەواری بە بەڵێنەکانی ئیساڵح تەڵەبەکان و بەشداری کردنیان
لە هەڵبژاردندا خەڵکی هێنایە سەر ئەو بــاوەڕە کە هیچ ڕێگەیەک
لە بەردەمیاندا نەماوە جگە لە هەوڵدان بۆ شۆڕشێک و ڕویشتن
بەرەو ئاڵووگۆڕێکی بنەڕەتی .هەر بۆیە دروشمی خۆپیشاندەرانی
دەیەی  ،٩٠بووەتە مردن بۆ خامنەیی و نەمان بۆ کۆماری ئیسالمی.
بەمجۆرە دەکرێ چاوەڕوان بکرێ کە کۆماری ئیسالمی داهاتوویەکی
ڕوونی نیە و بەرەو هەڵدێری نەمان شۆڕ بووەتەوە.
لەو ماوەدا ئەوەی دەگەڕێتەوە بۆ خەڵک بەردەوامی لە خەبات
و بەکارهێنان و ئەزموون وەرگرتن لە هەموو شێوازەکانی خەبات
بووە بۆ پاشەکشەپێکردن بە ڕێژیم و لەم پێناوەشدا لە هیچ شتێک،
تەنانەت لە بەخشینی گیانیان درێغییان نــەکــردوە .بــەاڵم دیسان
کەلێنێک لە ئەسڵی بابەتەکەدا بووە و هەر ماوە .ئەویش بوون و
دەوری هێزی ڕێبەری کردنی ئەم بزووتنەوەیە کە هەردەم ڕوو لە
پەرەگرتنە .سااڵنێک بوو لە دیارنەبوونی هێزێک کە بوونی هەبێ و
متمانەی پێ بکرێ خەڵک بە ناچار شوێن کەسایەتییە ناڕازییەکانی
دەسەاڵت دەکەوتن .بەاڵم ئێستا ئیتر بۆیان دەرکەوتوە کە تەنانەت
ئەوانەش کە لە دەرەوەی «حصر خانگی» و زینداندان ناکرێ بۆ
ئەو کارە متمانەیان پێ بکرێ .کەوایە ئەو هێزەی کە دەبێ خەڵک
پشتی پێ ببەستێ حیزبەکانی ناسراوی نەتەوەکان و هێزەکانی چەپ
و دێموکراتی ئوپۆزیسیۆنی دژ بە ڕێژیمە کە بەداخەوە هەتا ئێستا
بەو جۆرەی کە پێویستە نە توانیویەتی خۆی ڕێک بخا و نە دەوری
ڕێبەری کردنی ئەم بزووتنەوەی لە ئاستی سەراسەریدا و بە تایبەت
لە شارە گەورەکان کە ناوەندی ئەم ناڕەزایەتییانەیە لە ئەستۆ گرتوە،
بگێڕێ .لە ڕاستیدا دەبێ بڵێین جگە لە کوردستان کە دێموکراتەکان
و حیزبە هاوپەیمانەکانیان دەوری سەرەکییان لە ڕێبەری کردنی
خەبات لە دژی کۆماری ئیسالمیدا گێڕاوە کە ئەویش بێ کەموکوڕی
نەبووە ،لە شوێنەکانی دیکەی ئێران خەڵک بە باڵوی و بێ ڕێبەرێکی
دیار سنگیان وەبەر گوللە داوە.
هەربۆیە ئەگەر درەنگیش بووبێ ئێستا کە دەسەاڵتی سەرەڕۆی
کۆماری ئیسالمی بە هۆی بــەردەوامــی قەیرانە جۆراوجۆرەکانی
نێوخۆیی و دەرەکی و ناکارامەیی و بێ تواناییان لە چارەسەری
کێشەکان زیاتر لە هەر کاتێک کەوتوونەتە تەنگانەوە ،پێویستە
هێزەکانی ئوپۆزیسیۆنی دژ بە ڕێژیم کە باوەڕیان بە حکوومەتێکی
ئازاد و دێموکراتیک کە سەلمێنەر و پارێزەری ماف و ئازادییەکانی
هەموو خەڵکی ئێران و بە تایبەت دابینکردنی مافی نەتەوەکانی
پێکهێنەری خەڵکی ئێران و هەموو کەمینە ئایینی و ئێتێنیکییەکان
بێ ،هەرچی زووتر بە دوور لە دەمارگرژی و ترس لە داهاتووی
ئێران و باوەڕهێنان بە بنەما دێموکراتیکەکانی پێکەوە ژیانی
داخوازانە و ئاشتیخوازانە بۆ دەستەبەرکردنی ئێرانێکی ئــازاد و
ئاوەدان ،هەوڵی بە یەکەوەبوون و خۆڕێکخستنی هەموو ئەو هێزانە
بــدەن کە کاریگەرییان لەسەرخستنی بزووتنەوەی مافخوازانەی
خەڵکی ئێران لە دژی ڕێژیمی کۆماری ئیسالمدا دەبێ .بێگومان لە
کوردستانیش ئەرکی هێز و الیەنەکان سووک نییە و لەگەڵ ئەوەی
ناوەندی هاوکاری حیزبەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان لە دوو ساڵی
ڕابردوودا چەند هەنگاوێکی باشی هەڵێناوەتەوە ،بەاڵم پێویستە زیاتر
لە جاران هەوڵ بدا بۆ کۆکردنەوەی هەموو تێکۆشەرانی کوردستان
لە دەوری خۆی و پالنی دیاریکراوی هەبێ بۆ ڕووبەڕووبوونەوە
لەگەڵ پێشهاتە نادیارەکانی داهاتوو .بێگومان لەم هەلومەرجەدا
ئەرکی هەر دوو حیزبی دێموکرات کە بە خۆشییەوە لێکتێگەیشتنی
هابەشی زۆریان لەسەر وەزعی ئێستا هەیە و هەنگاوی باشیان بۆ
یەکگرتنەوە ناوە قورسترە .ئێستا ئیتر دێموکراتەکان دەبێ لە ئاست
چاوەڕوانییەکانی خەڵکی کوردستان کە داهاتووی خۆیان لە گرەوی
یەکبوونی ئەواندا دەبینن ،بە چاوێکی کراوەتر و دڵێکی ئاواڵەترەوە
بیر لە چــارەســەری کێشەکان و خۆشکردنی ڕێگەی یەکبوونیان
بکەنەوە و هەوڵی بۆ بدەن.
***

دوكتور شەرهفكهندی سیاسهتی بۆ خزمهت ب ه كوردایهتی
بهكار دێنا ،نهك كوردایهتی بهكار بێنێ بۆ سیاسهت

ڕۆژی ٢٦ی خهرمانانی ساڵی ١٣٧١ی ههتاوی،
(١٧ی سیپتامری ١٩٩٢ی زایینی) دهستی ڕهشی
تــێــرۆری كــۆمــاری ئیسالمیی ئــێــران گهیشت ه
ڕێستوڕانتی میكۆنۆس له بهرلین ،پایتهختی واڵتی
ئاڵمان و ب ه شههید كردنی هاوڕێیان دوكتور
ســادق شهڕهفكهندی ،سكرتێری گشتیی حیزبی
دێموكراتی كوردستان ،فهتاح عهبدولی ،نوێنهری
حیزب له دهرهوهی واڵت ،هۆمایون ئــهردهاڵن،
بهرپرسی حیزب له ئاڵمان و نوری دێهكوردی،
دۆستی حیزب ،الپهڕهیهكی ڕهشی دیكهی خست ه
سهر كارنامهی پڕاوپڕ له جینایهتی ئهو ڕێژیم ه
دژی مرۆڤه.
دوكتور سادق شهڕهفكهندی یهكێك لهو ڕێبهر ه
بەوەجانەی حیزبی دێموكرات و گهلی كورد ل ه
ڕۆژههاڵتی كوردستان بوو كه زۆر تایبهتمهندیی
شۆڕشگێڕانه و مرۆڤدۆستانهی له خۆیدا كۆ
كــردبــوون ـهوه .دوكــتــور شهڕهفكهندی مرۆڤێكی
خوێندهوار ،وردبین ،خاکەڕایی و دڵسۆز بوو.
ئهو كهسێكی مودیر ،تهشكیالتی و جیددی بوو.
دوكتور شهڕهفكهندی ڕێبەرێکی ئەوتۆ بوو ك ه
دوای شههید كرانی ڕێــبـهری كاریزما ،شههید
دوكــتــور ع ـهبــدولــڕهحــمــان قــاســمــلــوو تــوانــی ب ه
لێوهشاوهیی كهلێنی ئهو ڕێبهره تا ڕاددهیهكی
بهرچاو پڕ بكاتهوه و ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی
بێهیوا بكا لـهوهی كه حیزبی دێموكڕات و گهلی
كورد بێڕێبهر بمێنێتەوە و خهباتی ڕزگاریخوازیی
خهڵكی ڕۆژه ـهاڵتــی كوردستان ل ه گهشهكردن
وبهرهوپێشچوون بكهوێ .ههر بۆیه دوای تیڕۆڕی
شههید دوكتور قاسملوو له ڕادهی ههره بهرزی
دهسهاڵتی ڕێژیمدا دهستیان كرد ب ه پیالندانان بۆ
تێرۆری دوكتور شهڕهفكهندی.
دووبارهكردنهوهی جینایهتی وییهن له بێرلین
دەرەنــجــامــی ئ ـهو بێدهنگییه پاساوهەڵنەگرەی
دهوڵهتی ئوتریش ،یهكیهتیی ئورووپا و كۆمهڵگەی
نێونهتهوهیی لـهسـهر كهیسی تــیــڕۆڕی شههید
دوكــتــور عهبدولڕهحمانی قاسملو بــوو کــە بە
هاوکاریی تێرۆریستەکانی حیزبوڵاڵی لوبنان
بــەڕێــوە چــوو .ڕێژیمی جینایهتكاری كۆماری
ئیسالمی توانیبووی لهنێو دڵــی دنیای ئــازاد و
بانگەشەکەری مافی مــرۆڤ ،عهداڵهتپهروهر و
قانوونمهنددا ،لهسهر مێزی وتووێژ ،ڕێبهرێكی
وهك دوكــتــور قاسملوق تــیــڕۆڕ بكا و بۆشی
بچێته سهر و تێرۆریستهكان بێئهوهی تهنانهت
لێکۆڵینەوەیان لێ بكرێ ،بۆی بنێردرێنهوه .بهاڵم
ئهو جارهیان خهیاڵی ڕێژیمی جینایهتكاری كۆماری
ئیسالمی خاو بوو .چونکی له سایهی ئازایهتی و
لێپرسراویی پۆلیس و قازییهكانی ئاڵمان ،ههروهها
ئەرکوەخۆگریی كۆمهڵێك كهسایهتی دهروهست و
دڵسۆز بۆ داهاتوی ئێران ،گوشار و لۆبیگەرییەکانی
كۆماری ئیسالمی بۆ شاردنهوهی ئهو جینایهتهش
وهك جینایهتی وییهن كاری نهكرد .دهمامكهكان
الدران و عهداڵهت ڕێڕهوی خۆی بڕی و كۆماری
ئیسالمی لـه ڕاددهی بهرپرسانی ه ـهرەبــەرزدا
مهحكوم كرا .جێبهجێكهرانی تێرۆرەکەش بەپێی
قانوونەکانی ئەڵمان سزا دران و گەاڵڵە داڕێژەرانی
ئەم جینایەتەش وهك تاوانباری سهرهكی ناسران.
ئهندامان و الیهنگرانی حیزبی دێموكراتی
كوردستان!
خهڵكی خهباتگێڕ و مافخوازی كوردستان!
بـــه تــێــپ ـهڕیــنــی ك ـهیــســی تـــیـــڕۆڕی دوك ــت ــور

شهڕهفكهندی و هاوڕێیانی به دهروازهی عهداڵهتدا
برینی لهدهستدانی بلیمهتێكی ئاوا بهتهواوی ساڕێژ
نهبوو و ساڕێژ نابێ .مهحكومكرانی ڕێژیمی
جینایهتكاری كۆماری ئیسالمی له دادگای بهرلیندا
ئهگهرچی ڕووی ڕاستهقینهی ئهو ڕێژیم ه دژی
ئینسانییهی نیشان دا و له الیهن واڵتانی ئورووپایی
و كۆمهڵگەی نێونهتهوهییشهوه كۆمهڵێك فشاری
خرایە سهر ئهم ڕێژیمه ،بهاڵم ههرگیز نهیتوانی
زیان ه ڕوحی ،مادی و مهعنهوییەکانی ئەم خەسارە
بــۆ بنەماڵەی شەهیدانی میکۆنووس و زیان ه
تهشكیالتی ،ڕوحی و كارگێڕییەکانی لە حیزبی
دێموكرات وگهلی كورد له ڕۆژههاڵتی كوردستان
قهرهبو بكاتهوه .چونكه دوكتور شهڕهفكهندی
له پانتایی خهباتی ڕزگاریخوازیی گهلی كورد ل ه
ڕۆژههاڵتی كوردستان ،ل ه گۆڕەپانی جوواڵنهوهی
ئــازادیــخــوازیــی گ ـهالنــی ئــێــران ب ـ ه گشتی و ،ل ه
لەئاستی بەڕێوەبەریی خهباتی حیزبی دێموكراتی
كوردستاندا بهتایبهتی زۆر بەجوانی درهوشابۆو ه
و به ههمان ڕێچكهی دوكتور قاسملوی ڕێبهردا
ب ـه تــونــدوتــۆڵــی ڕێــبــەرایــەتــیــی خـهبــاتــی حیزبی
دێموکراتی دەک ــرد .کــۆمــاری ئیسالمی زۆر به
تێبینییهوه قوربانیی دووهم ــی خــۆی له ڕادهی
سەرووی ڕێبهرانی حیزبدا ههڵبژاردبوو .دوكتور
شهڕهفكهندی هـهر له دوای ڕووخــانــی ڕێژیمی
پاشایهتی و دهســت پێكردنی خهباتی ئاشكرای
حیزبی دێموكڕاتی كــوردســتــان لـه ڕۆژه ـهاڵتــی
كوردستان و ئێراندا ،یهكێك له كهسایهتییه ههر ه
شوێندانهرهكانی نێو ڕیزهكانی حیزبی دێموكرات
و جوواڵنهوهی كورد له ڕۆژههاڵتی كوردستان
بوو .ئهو له ههوهڵین ڕۆژهكانی پهرهگرتنی خهباتی
حیزب و وهستانهوهی ڕێژیمی ئاخوندی له دژی
خهڵكی كوردستان ،ب ه ئیمانهوه هاته مهیدانی
خهبات و ژیانی ئاسایی خۆی وهال نا و ،ب ه وێنهی
ڕێبهرێكی خاكی و بێ چاوهڕوانی و بهبێ هیچ
داوایـهكــی شهخسی مهیدانی خهباتی ههڵبژارد،
كورسیی مامۆستایەتیی زانكۆی بهجێ هێشت
و ڕووی له چیاكانی كوردستان كــرد .دوكتور
شهڕهفكهندی ههر له یهكهم ڕۆژهكانی هاتن ه نێو
مهیدانی بهكردهوهی حیزبایهتی له سهرشاخانی
ناوچهی مهاباد له ژێر چادردا جێگیر بوو .ئیدی
ڕووی له ژیانی ئاسایی وهرگێڕا و بوو ب ه هاواڵی
ههڵۆ سهربهرزهكانی چیاكانی كوردستان و تا دوا
ههناسهی ژیانی ههر لهسهر ئهو ڕێبازه پیرۆز ه
مایهوه و له پێناوی ڕزگاری نهتهوهكهیدا گیان و
ژیانی خۆی لهسهر تهبهقی ئیخالس دانا.
دوكتور شهڕهفكهندی به ئاگادارییهكی باشهو ه
ل ـه ســهر مــێــژووی خـهبــاتــی گ ـهلــی كـــورد و ب ه
ناسینێكی قــووڵ ـهو ه لـه كۆمهڵگەی كوردستان
هاتبووە نێو سهنگهری خهبات .ئهو ڕووناكبیرێكی
نـهتـهوهیــی بــوو و بـه زانستێكی زۆرهوه و ب ه
ئ ــاگ ــاداری ل ـهس ـهر هـهمــو ج ــوواڵنــهوه سیاسی،
كۆمهاڵیهتی و ڕزگاریخوازییهكانی جیهان ،خهباتی
كوردایهتیی ههڵبژاردبوو .دەڕاستای سەرخستنی
ئــەو خــەبــاتــەشــدا ه ـهمــوو وزەی خەباتگێری و
توانای زانستی و مەیدانیی خۆی تهرخان كردبوو.
نووسینهكان ،ههڵسهنگاندنهكان و كردهوهكانی ئهو
ڕێبهره خاكی و بێ ئاالیشه ،سەلمێنهری ئهوهن
كه دوكتور شهڕهفكهندی سیاسهتی بۆ خزمهت ب ه
كوردایهتی بهكار دێنا ،نهك كوردایهتی بهكار بێنێ
بۆ سیاسهت.
دوكــتــور ش ـهڕهفــك ـهنــدی هــهر لــهو كــات ـهدا ك ه

حیزبییەکی زۆر بهدیسیپلین بوو ،باكیشی لهو ه
نهبوو ك ه به چاوی ڕهخنهگرانه بڕوانێت ه كار و
تێكۆشانی حیزبی و زۆرجار ڕهخنهشی لێ بگرێ
و ڕێگای چــارهسـهری گرفتهكانیش نیشان بدا.
ئهو حیزبی وهك ئامڕازێك دهدی بۆ وهدیهێنانی
ئامانجێكی گهورهتر له حیزب كه مافی دیاریكردنی
چــارهنــووس بــۆ ن ـهت ـهوهی كــورد بــوو .دوكتور
ش ـهڕهفــك ـهنــدی ســنــوور ه کــێــشــراوەکــانــی نێوان
بهشهكانی كوردستانی بە جەبری ژئوپۆلۆتیک و
بەدەر لە ئیرادەی سیاسی و نەتەوەیی کورد دادەنا.
ئەو ههرچهند خهباتی خۆی و حیزبی دێموكڕاتی
كوردستانی به ڕۆژههاڵتی كوردستانهو ه گرێ
دهدا ،بهاڵم له بهرامبهر پرسی کورد لە بهشهكانی
دیكهی كوردستانیشدا خهمسارد نهبوو .ئهو ه
وهك مێژوو تۆماركراوه كه له كاتی تهنگانهدا ،ههم
حیزبی دێموكڕاتی كوردستان و ههم ڕێبهرانی و
له نێویاندا دوكتور شهڕهفكهندی چهنده ههوڵیان
داوه یارمهتی به خۆشك و براكانیان له بهشهكانی
دیكهی كوردستان بكهن.
دوكــتــور شـهڕهفــكـهنــدی بـــاوهڕی بههێزی ب ه
سهربهخۆیی بڕیاردان ههبوو .ههم بۆ حیزبهكهی
و ههم بۆ نهتهوهكهی .ئهو پێی وابوو ك ه حیزب
و نهتهوهی كورد دهبێ ههلومهرجه ناوچهیی و
نێونهتهوهییهكان بەباشی بــقــۆزنــەوە ،ب ـهاڵم ل ه
كۆتاییدا پێویسته بۆخۆیان لهسهر چارهنووسی
خۆیان بڕیار بدهن .ل ه پهیوهندی لهگهڵ ئێران و
ڕێكخراوه سیاسییهكانی ئێراندا بۆچوونی ئهوه
بــوو ك ـه پێویست ه ك ــورد و حیزبی دێموكرات
شوێن لهسهر ئهوان دابنێ ،نهك به پێچهوانهوه.
لهو ماوهیهشدا كه ڕێبهرایهتیی حیزبی لە ئاستی
سەروودا ب ه دهستهوه بوو ،زۆر لهسهر ئهم بابهت ه
كاری كرد و بهداخهوه ههر له كۆبونهوهیهكیشدا
ك ه بۆ ئهم باس ه پێكی هێنابوو تێرۆر كرا.
كۆمهاڵنی خهڵكی كوردستان!
ئهندامان ،پێشمهرگهكان و الیهنگرانی حیزبی
دێموكراتی كوردستان!
له ســاڵــرۆژی تــیــڕۆڕی ڕێــبـهری لێوهشاو ه و
دڵسۆزی گهلهكهمان دوكتور سادق شهڕهفكهندی
و هاوڕێیانیدا ،پێویست ه خوو و ڕهوشت و تهوازوع
و وردبینیهكانی ئهو ڕێبهره مهزنه وهبیر خۆمان
بێنینهو ه و بیانكهینه مهشخهڵی ڕووناككهرهوهی
رێگای خهباتمان .پێویسته ههوڵ بدهین كهلێنی
ئهو ڕێبهره مهزنه و ڕێبهرانی دیكهی حیزب و
گهلهكهمان بە یەکگرتوویی و کاری بەکۆمەڵ پڕ
بكهینهوه و ڕێگا و ڕێبازهكهیان ب ه ئاوهدانی و
چاالكییهوه ڕابگرین و گهشهی پێ بدهین .تهنیا
ئــهوه داهــاتــووی ن ـهت ـهوهك ـهمــان دابــیــن دهك ــا و
ڕووحی شههیدانمان شاد دهكا.
سهركهوێ خهباتی مافخوازانهی نهتهوهكهمان،
نهمان بۆ ڕێژیمی تیڕۆڕیست پهروهری كۆماری
ئیسالمی،
ساڵو له ڕوحی پاكی شههیدان.
حیزبی دێموكراتی كوردستان
دهفتهری سیاسی
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خالید عەزیزی:

پشت بە ئیرادە و وزەی خەباتگێڕیمان و پشتقایم بە پاڵپشتیی
خەڵکی کوردستان ،خەبات و تێکۆشانمان هەتا وەدیهێنانی
ئامانجەکانی نەتەوەی کورد درێژەی دەبێ

سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان
لە دووهەمین ساڵیادی شەهیدانی مووشەکبارانی
قـــەاڵی دێــمــوکــرات ،لــەســەر مــــەزاری شــەهــیــدان
ڕایگەیاند :پشت بە ئیرادە و وزەی خەباتگێریمان و
پشتقایم بە پاڵپشتیی خەڵکی کوردستان ،خەبات و
تێکۆشانمان هەتا وەدیهێنانی ئامانجەکانی نەتەوەی
کــورد کە ئامانجی شەهیدانی ١٧ی خەرمانان و
سەرجەم شەهیدانی حیزب و کۆمەاڵنی خەڵکە،
درێژەی دەبێ.
ڕۆژی دووشــــەمــــمــــە١٧ ،ی خـــەرمـــانـــان
ڕێــوڕەســمــێــک بــەبــۆنــەی دووهــەمــیــن ســاڵــیــادی
شەهیدانی مووشەکبارانی قــەاڵی دێموکرات بە
بەشداریی ئەندامانی بنەماڵەی شەهیدان و کادر و
پێشمەرگەکانی حیزب بەڕێوە چوو.
لەو ڕێوڕەسمەدا تاجەگوڵی وەفا و بەردەوامیی
خەبات لەسەر مەزاری شەهیدان داندرا و سکرتێری
گشتیی حیزب وتارێکی پێشکێش کرد.
کــاک خالید عــەزیــزی وێــڕای نــاردنــی ســاو بۆ
شەهیدانی حیزب ڕایگەیاند خەباتی نەتەوەی کورد
بۆ ماف و داواکانی ڕەوایە و میللەتێک لە پشت ئەم
داوا و خەباتەیە ،بۆیە ئیرادەی خەباتگێڕانی حیزبی
دێموکرات بە مووشەک و کۆمەڵکوژی بەچۆکدا
نایە.
سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان
گوتی ئەگەر دوژمــن بــەو هێرشە تێرۆریستییە
سامناک و دوور لە هەموو عورفێکی دێپلۆماتیک و
پڕەنسیپێکی بەشەردۆستی توانی پۆلێک تێکۆشەری
ب ــەوەج لــە نــەتــەوەی کــورد و حیزبی دێموکرات
بستێنێ ،بەاڵم سەنگەری خەبات و تێکۆشانی ئەم
شەهیدانە ئاوەدانە و ڕێگای خەباتیان پڕ ڕێبوارە.
کاک خالید عەزیزی بە وەبیرهێنانەوەی مانگرتنە
بەشکۆکەی ٢١ی خەرمانان ،ساڵوی بۆ کۆمەاڵنی
خەڵکی کــوردســتــان نــارد کــە لــەو ڕیــفــڕانــدۆمــەدا
نیشانیان دایە کوردستان پشتی ڕۆڵەکانی خۆی
بــەرنــادا و هــەر بــەو پاڵپشتی و پشتیوانییەشە
خەباتی کورد لە ئێران سەر دەکەوێ.
لـــە بــڕگــەیــەکــی دیـــکـــەی ئــــەم ڕێـــوڕەســـمـــەدا
ئامادەبووان سەردانی مەزاری شەهیدانیان کرد و
بە دانانی چەپکەگوڵ لە سەر مــەزاری نەمران و
دڵنەوایی بنەماڵەی سەربەرزی شەهیدان ،پەیمانی
بەڵێن و وەفــای بــەردەوامــی لە ڕێگای خەباتیان
لەگەڵ نوێ کردنەوە.

لێره له خزمهت ئازیزانی ئێوهدا لهسهر گڵکۆی
ئێوهن بریندار بوون ،ئهومڕۆ ئێمه لێرهین یهکه م
یــادی ئێوه دهکهینهوه و لەو یادکردنەوەیەدا ب ه
ئێوه هاوڕێیانی شههید ،به بنهماڵهی شههیدان و
به ئازیزانی ئهو هاوڕێیانه ک ه گڵکۆکهیان لێرهی ه
دهڵێین ئێوە بە یاد و بــاوەڕ زیندوون و ئێمەش
پهیمان لهگهڵ ئێو ه و لهگهڵ ههموو الیهک و ،لهگهڵ
ڕێبازی حیزبی دێموکراتی کوردستان و سهرجهم
شههیدان نوێ دهکهینهوه کە دەرێژەدەری خەبات
بۆ وەدیهێنانین ئامانجەکانتان بین و ئهو ڕێبازهی
ک ه ئێوه لهسهری شههید بوون بهردهوام دهچێت ه
پێشێ.
بەڕێزان!
ئـــهو م ــووشــهکب ــارانــهش ڕاســتــه پــۆلــێــک ل ه
تێکۆشهرانی حیزبی دێموکراتی له ئێمه ئهستاند،
بهاڵم ئیرادهی حیزبی دێموکرات که ئیرادهی ههموو
الیهکمانه پێکهوه ،ئهو ئیرادهیه بهچۆکدا نههات.
یهکهم ڕیزهکانی حیزبی دێموکراتی کوردستان ل ه
نێوخۆی واڵت ،لێرە و له ههندهران شانیان وهبهر
کار و تێکۆشان دا .ڕاسته جێگای شەهیدانمان بەتاڵە،
بهاڵم کار و کارنامەی شەهیدانمان له ڕابــردوودا
ئهوهند ه پڕ ئاکام بووه و لەسۆنگەی فیداکارییەکانی
ئێوە حیزبی دێموکرات ڕێبهر و کادر و پێشمهرگ ه
و ئهندام و خهڵکی ههیه ،چۆنکی حیزبی دێموکرات
حیزبی کۆمهاڵنی خهڵکی ڕۆژههاڵتی کوردستانه.
ئــەمــڕۆ هــاوکــات یــادی ڕێــبـهر و س ـهرکــردهی
لــێــوهشــاوهمــان ،دوکــتــور ســـادق شـهڕهفــکـهنــدی
دهکهینهوه که ل ه ٢٦ی خهرمانان له بێرلین پێتهختی
ئاڵمان له الیهن تێرۆریستانی کۆماری ئیسالمیهو ه
تێرۆرکرا.

بوون و ئهوڕۆش ئێم ه لهگهڵیانداین .ئهو پهیامه له
ڕاستیدا له الیهن خهڵکی ڕۆژههاڵتی کوردستانهو ه
لهدژی کۆماری ئیسالمی و هاودهردی و هاوخهمی
لهگهڵ حیزبهکهی خۆیان ،ڕووداوێکی مێژووییه،
بەڵگەیەکی گهورهیه ،بۆی ه لهو ڕۆژهدا ههر لێرهو ه
له گڵکۆی شههیدانی دێموکراتەوە ،جارێکی دی
سپاس و پێزانینی خۆمان بۆ خهڵکی ڕۆژههاڵتی
کوردستان ڕادهگهیهنین که تهنیایان نههێشتینهوه.
دڵنیاین ههتا ئێو ه ههبن ،ههتا ئێم ه ههبین و ههتا
حیزبی دێموکرات ههبێ؛ ب ـهردهوام ئهو خهبات و
تێکۆشانه دهچێت ه پێشه.
ههروهها پهیامێکمان بۆ دهسهاڵتدارانه ،بۆ نهیارانی
مافهکانی خۆمان چ ئهوانەی ئێستا له دهسهاڵتدان
و چ ئهوانەش کە لە دەرەوەی بازنەی دەسەاڵتن.
له نێوان شهڕی یهکهم و دووههمی جیهانیدا سمایل
ئاغای سمکۆ ک ه جوواڵنهوه نەتەوەییەکی له دهوری
ورمێ تەنگی بە دەسەاڵت هەڵچنیبوو ،ب ه بیانووی
وتووێژ بانگیان کردە شاری شنۆ و ،شههیدیان کرد،
دوایی ڕووخانی کۆماری کوردستان ،پێشهوا قازی
محهممهد ک ه کهسایهتییەکی جێگای ڕێز و ئێحترامی
خهڵکهکهی خۆی بوو ،تهنانهت له ئاستی ئێران و
کۆمهڵگهی نێو دهوڵهتیدا خاوەن پێگە بوو ،له جیات
ئهوهی بە پرەنسیپ و شارستانییانە لەگەڵی ڕەفتار
بکەن ،لەگەڵ چەند ڕێبەرییەکی دیکەی کۆمار لەدار
دران .ب ـهاڵم حیزبی دێموکرات ن ـهک ـهوت ،دوایــی
ئینقالبی ئێرانیش دهیــان و سـهدان کهس ل ه کادر
و ڕێبهرانی حیزبی دێموکراتی کوردستان تێرۆر
و شههید کــران ،یهکێک لهوان ه گـهوره پیاوی ئهو
مهیدان ه دوکتور قاسملوو بوو ک ه له ڤییهن ،پایتهختی
ئۆتریش تــێــرۆر ک ــرا ،دواتــریــش دوکــتــور ســادق
شهڕهفکهندی ،ههمووی ئهوانە پێمان دەڵێن ههموو
سیاسهت و کردهو ه و تێڕوانینی دهسهاڵتداران ل ه
تاران چ له ڕابردوو و چ له ئێستادا ک ه سیاسهتی
کوشتار و ئێعدام و تێرۆریان ههڵبژاردوه ،ههرگیز
نهتیجه نادا .لەگەڵ هەموو ئهوانهدا کۆڕی خهبات و
تێکۆشانی حیزبی دێموکرات و کوردی ڕۆژههاڵتی
کوردستان زۆرتر و زۆرتر بووه ،هەروەها بازنەی
جوغرافیایی تێکۆشانی شوناسخوازیی ئێمە و

شعوری نهتهوایەتیی خەڵکی ئێم ه ڕۆژ له
گەڵ
ڕۆژ له حاڵی پهرهستاندن دایه .خهڵکی ڕۆژههاڵتی
کوردستان بڕیاریان داو ه تا گهیشتن ب ه مافهکانیان
خهباتی خۆیان بهردهوام ببەنە پێشهێ و ههر ئهو
بڕیارهی ئهوانیش ئهرکی لهسهر حیزبی دێموکراتی
کوردستان دروست کردوه.
هیوادارم الیهنه ئێرانیهکان باش ئهو پهیامانەیان
وەرگرتبێ .ئەمن هــیــوادارم ههموو الیەنەکان و
ئۆپۆزیسیۆنی کۆماری ئیسالمییش جوواڵنهوهی

دەقــی قسەکانی سکرتێری گشتیی حیزبی
دیموکراتی کوردستان لەو ڕێوڕەسمەدا
هاوڕێیانی خۆشهویست!
کــادر و پێشمهرگ ه و ئهندامانی حیزبی
دێموکراتی کوردستان!
خوشک و برایانی ئازیز!
هـهروههــا ئازیزانی بنەماڵەی هاوڕێیانی
شههیدمان که ئهمڕۆ لێرهن! هاوڕێیانی شههید،
شههیدانی ١٧ی خهرمانان!
ڕێک دوو ساڵ پێش ئێستا کۆماری ئیسالمیی
ئێران کــۆبــوونـهوهی کۆمیتهی نــاوهنــدی حیزبی
دێموکراتی کوردستانی کە ئێمە و ئێوەی لە دەوری
یەک میز کۆ کردبۆوە ،کردە ئامانجی مووشهک.
لهو مووشهکبارانهدا ئێوە پۆلێک له هاوڕێیانی
کۆمیتهی نــاوهنــدی لهگهڵ کادرهکانی سکرتاریا
و جهمعێک له پێشمهرگهکانی دهوروبـــهری ئهو
کۆبوونهوهیه شههید بــوون ،پۆلیکیش ک ه ئێستا

ڕاستە مانگی خهرمانان بۆ ئێم ه نههامهتی و
تراژیدیی زۆر تێدایه ،بهاڵم ههمووی ئهوانه ئهرکی
ئێمه قورستر دهک ــا و بــۆ ئێمەش پهیمان نوێ
کردنهوهیه .لێره له حزووری شەهیدانمان ڕهنگ ه زۆر
پهیاممان ههبێ ،بهاڵم دوو پهیام لێره له الیهن حیزبی
دێموکراتی کوردستانهوه باشه یادیان بکهینهو ه و
تهئکیدیان لهسهر بکهینهوه؛ پهیامی یهکهممان بۆ
خهڵکی تێکۆشهری ڕۆژههاڵتی کوردستانه .خهڵکی
کوردستانی ئێران بهگشتی چوار ڕۆژ دوای ئهو
ڕووداو ه ناخۆشه به مانهوهیان له ماڵهکانیان ب ه
یهکگرتوویی خۆیان به کۆماری ئیسالمیان گوت
ڕاسته ئێوه ڕێبهرانی ئێمەتان کردە ئامانج و پۆلێک
ڕێبەر و کادر و پێشمهرگهکان لێ شههید کردین،
بهاڵم ئهوان لهوێ تهنیا نین و به میلیۆنها خهڵک
له کوردستانی ئێران بهدرێژایی مێژوو لهگهڵیاندا

کورد و مافهکانی ئێم ه بهو جۆرهی که ههی ه ببینن؛
و بەدڵنیاییەوە ک ــوردی ڕۆژه ـهاڵتــی کوردستان
و حیزبی دێــمــوکــراتــی کــوردســتــان ل ـه خ ـهبــات و
تێکۆشانی خــۆیــان بـــــەردەوام دەب ــن و؛ لەپێناو
یهکڕیزی و یهکدهنگیی پتردا لە هیچ کۆتایی ناکهن.
هاوڕێیانی شههید!
جارێکی دیکهش ،ڕێگاتان بهردهوامه .ڕوحتان
شادبێ .خۆشحاڵ و سهربهرزین کە ئــازیــزان و
بنەماڵەی شەهیدانمان لهو ماوهیهدا بەرگەی ئهو
ئــازارهیــان گــرت و ه ــەروا پشتیوانێکی گ ـهورهی
حیزبی دێموکراتی کوردستانن.
بژی حیزبی دێموکراتی کوردستان و،
سهرکهوتووبێ جوواڵنهوهی نهتهوایەتیی ئێمه ل ه
ڕۆژههاڵتی کوردستان له پێناو مافهکانماندا.

نامەی سکرتێری گشتیی حیزبی
دێموکراتی کوردستان بۆ ئانتۆنیۆ
گوترێش ،سکرتێری گشتیی
ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان

سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان لە نامەیەکدا
بــۆ ئانتۆنیۆ گــوتــرێــش ،سکرتێری گشتیی ڕێــکــخــراوی نــەتــەوە
یــەکــگــرتــووەکــان داوای کـــردوە کۆمەڵگەی نــێــونــەتــەوەیــی و لە
ســەروویــەوە ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان ئــاوڕ له دۆخ و
خهباتی خهڵکی کوردستانی ئێران و حیزبی دێموکڕات که زۆر جار
چهکی کۆمهڵکوژیان لەسەر تاقی کراوەتەوە ،بدهنهوه.
دەقی نامەی کاک خالید عەزیزی بۆ ئانتۆنیۆ گوترێش:
بەڕێز ئانتۆنیۆ گوترێش ،سکرتێری گشتیی ڕێکخراوی نەتەوە
یەکگرتووەکان!
دوو ســاڵ پێش ئێستا لــە ٨ی سێپتامبری ٢٠١٨دا کۆماری
ئیسالمیی ئــێــران هێرشێکی مووشەکیی ک ــردە ســەر نــاوەنــدی
بەڕێوەبەریی حیزبی دێموکراتی کوردستان ل ه قوواڵیی خاکی
کوردستانی عیراقدا .لهئاکامی ئەو کردەوە تێرۆریستییەدا  ١٦کەس
شههید و زیاتر له  ٤٠کهس بریندار بوون.
سوپای پاسدارانی ئێران هـهر ئـهو کاته بهرپرسیارێتیی ئهو
هێرشهی گرته ئهستۆ و وهک نیشانهیهکی توانای مانۆڕدانی خۆی له
ناوچهدا له قهڵهمی دا .ئهو هێرشه ههروهها کۆمهڵێک دژکردهوهی له
ئاستی نێودهوڵهتیدا بهدووی خۆیدا هێنا که گرینگترینیان باسکردنی
ئهو هێرشه و مهحکومکردنی لهالیهن نوێنهری دهوڵهتی ئهمریکا له
کۆبوونهوهی شوڕای ئەمنیەتی ڕێکخراوی نهتهوه یهکگرتووهکاندا
بوو.
کۆماری ئیسالمیی ئێران بەم کــردەوە تێرۆریستییه سهرجهم
پــەســنــدکــراوەکــانــی ڕێــکــخــراوی ن ــەت ــەوە یــەکــگــرتــووەکــانــی له
بــواری ڕێزگرتن له س ـهروهریــی دهوڵهتانی دراوس ــێ و یاسای
بهشهردۆستیدا پێشێل کرد .ئهو هێرشه بهئامانجگرتنی حیزبێک
بوو که حـهوت دههـ ه و نیوه لهپێناو وهدیهێنانی مافه ڕهواکانی
گهلی کورد و سهقامگیرکردنی دێموکڕاسی له ئێراندا خهبات دهکا.
حیزبی ئێمه حیزبێکی ئاشتیخوازه که له خهباتی خۆیدا ههمیشه
پرهنسیپه ئینسانی و شارستانییهكانی لهبهرچاو گرتوه .ههربۆیهش
ئهو حیزبه ل ه ڕێکخراوی ئهنترناسیۆنال سۆسیالیستدا که جهنابت
سااڵنێک سهرۆکی بووی ،ئهندامه.
بەڕێز سکرتێری گشتی!
گهلی کورد له ئێران ههمیشه خۆی له بهرهی دژی تێرۆریزمدا
پێناسه کــردوه و بــهردهوام قوربانیی دهستی تێرۆریزم بووه.
ئێمە لهکاتێکدا یادی قوربانیانی جینایهتی ٨ی سێپتامبر دهکهینهوه
کە لە ئاستی نێونەتەوەییدا قسە لە کۆنتڕۆڵکردنی کۆماری
ئیسالمی ئێران لە ڕووی دەستپێڕاگەیشتن و بهکاربردنی چەکی
کۆمەڵکوژ لەئارادایە .ئێمه پێمانوایه که باشترین ڕێگا بۆ پابهند
کردنی دهوڵهتێک به خۆبواردن له پهرهپێدان و بهکاربردنی چهکه
کۆمهڵکوژهکان ،کارکردن لهگهڵ ئهو پێکهاته و الیهنانهیه که له
بهرامبهر وهها دهوڵهتێکدا خهبات دهکهن.
لهو چوارچێوهیهدا جێی خۆیهتی کۆمەڵگەی نێونەتەوەیی و لە
سەروویەوە ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان ئاوڕێک له دۆخ و
خهباتی خهڵکی کوردستانی ئێران و حیزبی دێموکڕات که زۆر جار
چهکی کۆمهڵکوژیان لەسەر تاقی کراوەتەوە ،بدهنهوه .ئێمه دهتوانین
بۆ بنیاتنانی ئایندهیهکی باشتر له ناوچهدا و لهو پرسانهدا که له
ئهولهویهتی ئامانجهکانی نهتهو ه یهکگرتووهکاندان ،ڕۆڵی بنیاتنهر
بگێڕین.
بــه ئــــارهزووی ئــهوه کــه ڕێــکــخــراوی ن ـهت ـهوه یهكگرتووهکان
لهپێوهندی لهگهڵ ئایندهی واڵت و گهلی ئێمهدا زیاتر بێته سهر
خهت ،ساڵو و ڕێزی ئێمه قبووڵ بکهن.
خالید عەزیزی
سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان
١٧ی خەرمانانی ٨( ١٣٩٩ی سێپتامبری )٢٠٢٠
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ڕێژیمی سیاسیی ئێران لەنێوان ئۆتۆریتاریز م و تۆتالیتاریزمدا
(تایبەتمەندییەکانی تۆتالیتاریزم لە ڕێژیمی سیاسیی ئێراندا)
ژوان لەنز لە کتێبەکەیدا (تۆتالیتاریز م و
ئۆتۆریتاریزم) ،بەو ئەنجامە گەیشتوە کە سێ
تایبەتمەندیی ســەرەکــی هــەن ،کە ڕێژیمێکی
تۆتالیتەر لە ڕێژیمە نادێمۆکراتەکانی دیکە
جیا دەکەنەوە ،ئەویش بریتین لە ئایدۆلۆژیا،
تاکحیزب 
ی و سەرۆکێکی بەهێز ،بــەاڵم بۆ
ئ ــەوەی ڕێژیمێک وەک ــوو تۆتالیتەر ئەژمار
بــکــرێ ،دەبــــێ هـــەر ســێ تایبەتمەندییەکە
پێکەوە لەنێو ڕێژیمەکەدا هەبن ،لەبەر ئەوەی
هەر کام لەو سێ تایبەتمەندییانە بە جیا لە
ڕێژیمی دیکەی نادێمۆکراتدا هەن .هانا ئارێنت
پێیوایە کە ڕێژیمی تۆتالیتەر ،هەموو نەریتە
سیاسی و یاسایی و کۆمەاڵیەتییەکان لەنێو
دەب ـاو دامـــەزراوەی نوێ دروســت دەکاتەوە
و سیاسەتێکی دەرەکــی بۆ زاڵبوون بە سەر
جیهاندا دەگرێتە بەر .ڕێژیمی تۆتالیتەر هەوڵ
دەدا لە ڕێگەی “هێنانە کایەی دادوەری لە
جیهاندا “ ،ڕەوایی بە خۆی ببەخشێ .ئارێنت
پێداگرییەکی زۆر لە ســەر مــۆدێــڕن بوونی
تۆتالیتاریزم دەکاتەوە و پێیوایە کە نابێ و
ناشێ تۆتالیتاریزم لەگەڵ ڕێژیمە دیکتاتۆرەکانی
پێشوودا تێکەڵ بکرێ .لــەو دیــاردە نوێیەدا،
چینەکانی کۆمەڵگە دەگوازرێنەوە بۆ جەماوەر
و هەوڵ دەدرێ هەر جۆرە بەستراوەییەکی
سیاسی لە تاکەکان دابماڵدرێ و هەموویان
لە دەوری ئایدۆلۆژیای دەوڵەتی کۆ ببنەوە.
ڕێژیمی تۆتالیتەر دەیهەوێ کۆنتڕۆڵی تەواوی
بە سەر ژیانی کەسیی تاکەکانەوە هەبێ .بۆ
ت و ڕێگەکانی هێز
ئەو مەبەستەش ،دەســەاڵ 
و زۆرەمــلــێ لــە ئــەرتــەشــەوە دەگــوازرێــتــەوە
بــۆ نێو پــۆلــیــس .بــۆ ئــارێــنــت ،تۆتالیتاریزم
پەیوەندییەکی بەهێزی لەگەڵ تۆقاندن هەیە.
یــەکــێــک لــە تایبەتمەندییە سەرەکییەکانی
تۆتالیتاریزم ،هەبوونی ئایدۆلۆژیای دەوڵەتییە
کە تۆتالیتاریزم بە شێوەی تیۆریو کردەیی
پاساو دەدا .ئایدۆلۆژیا ،ڕابردووو داهاتوو بۆ
الیەنگرا 
ن و شوێنکەوتووانی ڕوون دەکاتەوە.
لە ڕێژیمی تۆتالیتەردا ،سەرۆک هەم کەسێکی
پڕوپاگەندایی ە و هەم کەسێکی کردەییە ،چونکە
“هەم دەبێ پەرە بە ترسو تۆقاندن بدا ،هەم
بە ئایدۆلۆژیا”.
کۆماری ئیسالمیی ئێران لەسەر بنەمای
ئایدۆلۆژیای ویالیەتی فەقیهـ دامـــەزراوە کە
هەڵقواڵوی شیعەگەریی دوازدە ئیمامییە و
دوو قۆناغی مێژوویی لەخۆ دەگرێ  :قۆناغی
یــەکــەم ،بەسیاسی کــردنــی ئیسالم بــەر لە
شۆڕشی  ،١٣٥٧قۆناغی دووهەم ،بەئیسالمی
کردنی سیاسەت دوای شۆڕشی  .١٣٥٧قۆناغی
دووهەم لە الیەک ،ئاوێتەیە لەگەڵ تەیار کردنی
جــەمــاوەر لە دەوری ئایدۆلۆژیای ویالیەتی
فەقیهـ و لە الیەکیتریش ،لەگەڵ ترسو تۆقاندن،

سەرکوتی ناڕازییانو گوشار بۆ سەر کۆمەڵگە،
بە مەبەستی هەبوونی کۆنتڕۆڵی تەواو بە سەر
کۆمەڵگەدا .ئایدۆلۆژیای ویالیەتی فەقیهـ کە
لە الیەن وەلی فەقیهەوە نوێنەرایەتی دەکرێ،
تەنیا بۆ نێو سنوورەکانی ئێران دانەڕێژراوە،
بەڵکوو جیهانگیرەو هەوڵ دەدا جیهان بگۆڕێ
و دادەوریـــی ئاسمانی لەسەر زەوی جێگیر
بکا .بۆ ئەو مەبەستەش هێزێکی ئایدۆلۆژیکی
بە ناوی سوپای پاسدارانی شۆڕشی ئیسالمی
پێک هــێــنــدراوە کــە جگە لــە نێوخۆی ئێران،
چاالکییەکانی لــە دەرەوەی ســنــوورەکــانــی
ئێرانیش پەرە پێدەدا .لەو بەشەدا هەوڵ دەدرێ
تایبەتمەندییەکانی تۆتالیتاریزم لەنێو ڕێژیمی
سیاسیی ئێران ،بــەوردی شیکردنەوەیان بۆ
بکرێ.
 .١ئایدۆلۆژیای ویالیەتی فەقیهـ
تۆتالیتاریزم ،لە ئایدۆلۆژیا ،دەسەاڵتێکی
تاکڕە و و تەیارکردنی جەماوەرەوە چەکەرە
دەکا .ئایدۆلۆژیا یەکێک لە سێ تایبەتمەندییە
سەرەکییەکەی تۆتالیتاریزمە کە پاوانخوا ز و
سەربەخۆیەو بەشێوەی هزری پەرەی پێدراوە.
الیەنی دەســەاڵتــدار ئایدۆلۆژیا بە مەبەستی
پاساودانو ڕەوایی سیاسەتەکانی بەکار دێنێ
و هــەر جــۆرە تێپەڕ بــوون یــان ترازانێک لە
سنوورەکانی ئایدۆلۆژیا ،وەکوو الدان سەیر
یو
دەکرێ .الیەنی دەسەاڵتدار ،بناغەی ڕەوای 
سیاسەتی خۆی لە سەر بنەمای تێگەیشتنێکی
هۆلیستی لە مرۆڤو لە کۆمەڵگە داناوە و بەبێ
مانا کردنەوە و شیکردنەوەی بەردەوامی میراتە
ئایدۆلۆژیکییەکەی ،سیستەمی تۆتالیتەر ناتوانێ
بوونی هەبێ .چوار مێکانیزمی ئایدۆلۆژیکی

کە الیەنی دەسەاڵتدار کەڵکیان لێ وەردەگرێ
ئەوانەن  )١ :بەسیاسیکردنی جــەمــاوەر)٢ ،
دامــەزرانــدنــی نوخبەی ن ــوێ )٣ ،کۆنتڕۆڵی
ئەو دامــەزراوانــەی کە لەوانەیە لە داهاتوودا
سەربەخۆ بن ،وەکوو هێزی نیزامیی واڵت)٤ ،
کۆنتڕۆڵی ڕێکخراوەکانی کۆمەڵگەی مەدەنی لە
ڕێگەی بەشداریکردنەوە.
پــڕەنــســیــپــی وی ــای ــەت ــی فــەقــیــهـــ وەکــــوو
ئایدۆلۆژیای دەوڵەتیی کۆماری ئیسالمی ئێران،
هەڵقواڵوی بەسیاسیکردنی مەزهەبی شیعەی
دوازدە ئیمامییە کە لە الیەن خومەینییەوەو بە
کەلک وەرگرتن لە شارەزایانی ئایینیی پێش
خۆی داڕێژراوەتەوە .ئەو ئایدۆلۆژیایە لە دوای
ساڵی ١٣٥٧ەوە بەتەواوەتی چووەتە نێو یاسای
بنەڕەتیی ئێرانەوە .هــەروەهــا ،چوارچێوەی
سەرەکیی سیاسەتەکانی دەوڵەت ،یاسا ،ڕێسا،
کۆمەڵگە ،تــاک و هــەروەهــا سیاسەتەکانی
دەرەوەی پێک هێناوە.

هەتا گەڕانەوەی مەهدی نوێنەرایەتیی ئایینی
شیعە لە نێو کۆمەڵگەدا بکەن ،بــەاڵم بۆیان
نییە حکوومەت بکەن ،چونکە ئــەوان ڕەوایی
ئاسمانی یــان خوداییان بۆ حکوومەتکردن
پــێ نـــــەدراوە .بـــەدامـــەزراوەیـــی کــردنــەوەی
شیعەگەری دەگەڕێتەوە بۆ ساڵی  ،١٥٠١کاتێک
شا ئیسماعیلی سەفەوی ،خانەدانی سەفەویی
دامەزراند و ئایینی شیعەی وەکوو پێناسەی
ئایینیی ئیمپڕاتۆریی سەفەوی دیاری کرد ،بۆ
ئەوەی کاریگەرییەکانی ئیمپڕاتۆریی عوسمانی
بەسەر کۆمەڵگەی زۆرینە سوننەی ئەوکاتی نیو
سنوورەکانی ئیمپڕاتۆر کەم بکاتەوە.
بــە گــوتــەی جــاک الگـــرۆی ،لــە دامــــەزراوە
ئــایــیــنــیــیــەکــانــدا ،هـــەر الیــەنــێــک هــــەوڵ دەدا
ڕوانگەیەکی شەرعیت ر و دروستتر لەوانیتر ،لە
خودا پێشان بدا ،چونکە هەر کامیان لێکدانەوەی
جیاوازی هەی ە و چەشنێک لە ملمالنێ لەنێو
هەر دامەزراوەیەکی ئایینی بوونی هەیە .بەپێی
پۆلێنبەندیی نەریتیی ئایینی شیعەی دوازدە

کەسی دیکە بیرۆکەکەیان داڕشتۆتەوە ،بەاڵم
تا هاتنە سەر کاری کۆماری ئیسالمیی ئێران،
نــەک هــەر الیەنگرێکی ئەوتۆی نەبوو ،بگرە
دژبەریشی زۆر بــوو .بیرۆکە سیاسییەکانی
خومەینی دەرئەنجامی کاریگەرییەکانی دوو
بیرمەندی ئایینین :یەکەمیان ،نەواب سەفەوی
کە یەکەم کەس بوو بیرۆکەی دروست کردنی
دەوڵەتێکی ئیسالمیی لــە شــێــوەی کۆماری
هێنایە ئــاراوە .دووهەمیان ،سەید ئەبو عەال
مــــەودوودی بیرمەندی ئایینیی پاکستانییە
کە پێیوابوو ئیسالم هــەر تەنیا ئایین نییە،
بەڵکوو ئایدۆلۆژیاشە ،هەر بۆیەش پێیوابوو
کــە دروســـت کــردنــی دەوڵــەتــێــکــی ئیسالمیی
سەردەمیانە ،واتە تێئۆ-دێمۆکراسی شەشەمین
کۆڵەکەی ئیسالمە .خومەینی لە ساڵی ١٣٤٢ی
هەتاویدا چاوی بە مەودوودی دەکەو 
ێ و دواتر
بیرۆکەی هــەردوو بیرمەند تێکەڵ بە یەکتر
دەک ـا و ویالیەتی فەقیهی لێ بەرهەم دێنێ،
واتە بیرۆکەی کۆمارە ئیسالمییەکەی نەواب

لە “بەسیاسی کردنی ئیسالمەوە” هەتا
“بەئیسالمی کردنی سیاسەت”
ئـ .شیعەگەری
شیعە (بــە عــەرەبــی :شــوێــنــکــەوتــووەکــان،
هاوڕێیان) یەکێک لە دوو لقە سەرەکییەکەی
ئایینی ئیسالمە (سوننەو شیعە) کە لە مێژوودا
زیاتر لەوەی لقێکی ئیسالم بێ ،وەکوو ڕەوتێکی
دژ بە زۆرینەی سوننە دەرکەوتوە ،بەاڵم وردە
وردە خۆی وەکــوو لقێکی سەرەکیی ئیسالم
نیشان داوە .دووبەرەکیی نێوان شیع ە و سوننە
دەگەڕێتەوە بۆ یەکەم ڕۆژەکانی دوای کۆچی
دوایــی پێغەمبەری ئیسالم ،کاتێک بەشێک لە
موسوڵمانان وەفــاداریــی خۆیان بۆ تایفەی
پێغەمبەر نیشان دا و لەگەڵ ئـــەوەدا بوون
کە عەلیی ئامۆزای پێغەمبەر ببێتە خەلیفەی
موسوڵمانان ،لە کاتێکدا کە بەشێکی دیکە لە
موسوڵمانان ئەبووبەکری هاوڕێی پێغەمبەریان
وەکوو خەلیفە دەستنیشان کرد .ملمالنێی نێوان
ئەو دوو بەرەیە تا ئێستاش هەر بەردەوام ە و
زۆر شەڕی خوێناوی لێ کەوتونەتەوە و تا دێ
گەورەتر دەبێتەوە .بەگوێرەی ڕێسای مەزهەبی
شیعە ،بنەماڵەی پێغەمبەری ئیسالم ،ڕەوایییەکی
ئاسمانییان هــەیــە و تەنیا ئـــەوان دەتــوانــن
جێنشینی ڕاستەقینەی پێغەمبەر بن .شیعەکان
وەکوو سوننەکان ،بە سەر چەندین لقی دیکەدا
ن و هــەر لقێک شوێنکەوتووی
دابـــەش دەبــ 
ژمارەیەکی دیاریکراو لە ئیمامەکانی دوای
پێغەمبەرە :شیعەی زەیــدی (چــوار ئیمام)،
شیعەی ئیسماعیلی (حــەوت ئیمام) ،شیعەی
عەلەوی (یازدە ئیمام) ،شیعەی دوازدە ئیمامی
(دوازدە ئیمام) .شیعەکانی واڵتانی ئیران ،عێراق،
لوبنان و واڵتــانــی کــەنــداو ،شیعەی دوازدە
ئیمامین .بەپێی ئایینی شیعەی دوازدە ئیمامی،
مەهدی ،ئیمامی دوازدەه ــەم ،ماوەیەک دوای
لەدایکبوونی ،لەبەر چاوان ون بووە و ڕۆژێک
دەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی جیهان لە زوڵم ڕزگار بکا.
کەوابوو تا ئەو ڕۆژەی دووبارە دەگەڕێتەوە،
کەس بۆی نییە جێگەی ئەو بگرێتەوە .بەاڵم
فەقیهـ یان مەرجەعەکانی شیعە بۆیان هەیە

ئیمامی ،ئایەتوڵاڵ لە پلە هەرە بەرزەکانی ئەو
ئایینەیە کە بۆی هەیە ببێ بە مەرجەعی تەقلید،
واتە لێکدانەوەی تایبەت بە خۆی لە ئایین هەبێ.
هــەر کــام لــە مەرجەعەکان بــەهــۆی شێوەی
لێکدانەوەکەیان ،کۆمەڵێک شوێنکەوتوویان
لەنێو کۆمەڵگەدا هەیە .جیاوازیی تێگەیشتن
و لێکدانەوەی مەرجەعەکان لەسەر هەندێک
بابەت ،زۆر جار بووە بە هۆی کێشەو ملمالنێ
لە نێوانیاندا .یەکێک لەو بابەتە گرینگانەی کە
بووە بە هۆی کێشە ،پڕەنسیپی ویالیەتی فەقیهـ
کە بەشێک لە مەرجەعەکان پێیانوابوو دژایەتیی
لەگەڵ بنەماکانی ئایینی شیعەی دوازدە ئیمامی
هەیە .لەبەر ئەوەی پڕەنسیپی ویالیەتی فەقیهـ
ڕێگە دەدا کە ئیمامی دوازدەهەم جێنشینی هەبێ
و حکوومەتیش بکا .تا شۆڕشی  ،١٣٥٧زۆرینە
یان نزیک بە تەواوی مەرجەعەکان دژایەتیی
ویالیەتی فەقیهیان دەکــرد ،بەاڵم دوای هاتنە
سەر کاری کۆماری ئیسالمی لە ژێر گوشاری
دەوڵەت ،دەنگی دژبەرانی ویالیەتی فەقیهـ بەرە
بــەرە کپ کــرا .بیرۆکەی ویالیەتی فەقیهـ ،لە
ساڵەکانی ١٣٥٠_١٣٤٠ی لە الیەن خومەینی،
دامــەزرێــنــەری کــۆمــاری ئیسالمیی ئێرانەوە
داڕێــژراوەتــەوە ،لەکاتێکدا ،لەو سەردەمە لە
نێو شیعەکاندا کەم کەس هەبوو کە بڕوای بە
ویالیەتی فەقیهـ هەبێ.

ســەفــەوی و تێئۆ-دێمۆکراسییەکەی عەال
مــەودوودی .پڕەنسیپی ویالیەتی فەقیهـ ،دوو
دەســەاڵت بە فەقیهـ دەبەخشێ :دەسەاڵتێکی
ئایینی بە ســەر کۆمەڵگەی موسوڵماناندا و
دەسەاڵتێکی سیاسی بە سەر دەوڵەتدا .خومەینی
کە بیرۆکەکەی لە تاراوگەو بەر لە گەیشتنی بە
دەسەاڵت پەرە پێدا ،دەیویست ئەو کێشە کۆنەی
ئایینی شیعەی دوازدە ئیمامی چارەسەر بکا ،کە
دوای ونبوونی ئیمام مەهدی ،ڕێگە لە دروست
بوونی هەر چەشنە حکوومەتێکی ئایینی دەگرێ
و بە ن ــاڕەوای دەزانــێ و ڕێگە نــادا کەسیش
جێگەی مەهدی بگرێتەوە ،چونکە ئیمامەت
لەگەڵ ونبوونی مەهدی کۆتایی پێدێ .بەپێی
نەریتی ئایینی شیعەی دوازدە ئیمامی ،دوای
ونبوونی مەهدی ،لە دوو ڕەهەندی سیاسی
و ئایینی ،تەنیا ڕەهەندی ئایینی ئیمام مەهدی
لە کۆمەڵگەدا بوونی ،ئەویش خۆی لە کۆی
مەالکاندا دەبینێتەوە .خومەینی وەکوو واڵمێک
بــۆ دووفاقییەتی نــێــوان دەســەاڵتــی سیاسی
و دەســەاڵتــی ئایینی ،پـــەرەی بــە پڕەنسیپی
ویالیەتی فەقیهـ دا .تیۆریزە کردنی ویالیەتی
فەقیهـ ،بە چەندین تیۆریی ئایینی پاساو دراوە
کە هەوڵ دەدەن دەسەاڵتێکی سیاسی بنیات
ن و ڕێبەرێکی ئایینی دروست بکەنەوە کە
بنێ 
تا بکرێ لە تایبەتمەندییەکانی ئیمام مەهدییەوە
نزیک بــێ .خومەینی لە تیۆریزە کــردنــەوەو
داڕشتنەوەی ویالیەتی فەقیهـ دوو مەبەستی
سەرەکی هەبوو :یەکەمیان ،پێکهێنانی مۆدێلێکی
نــوێ لە حکوومەت لەسەر بنەمای یاسا و
ڕێسا ئیسالمییەکان .دووهەم ،دروست کردنی
بەربەست لە بەرامبەر سێکۆالریزە کردنی
کۆمەڵگەو لە بەرامبەر پڕاوێز خستنی مەالکان
لە الیەن ڕێژیمی پاشایەتییەوە.
خومەینی ،کەسایەتیی خۆی وەکوو ڕێبەرێکی
ئایینی ،لە دوای ساڵەکانی ١٣٤٠ەوە بە چوونە
نێو چاالکییە سیاسییەکان دروســـت کــرد.
ئەو هەوڵی دەدا بە دروستکردنی وێنەیەکی
سیاسییانە لە ئایینی شیعە ،ئایدۆلۆژیایەکی
تــەیــارکــەر تیۆریزە بکا .بــە گــوتــەی ئەحمەد

بـ .ویالیەتی فەقیهـ
ێ و ئــێــرهــارد فریدبێرگ
میشێل کــرۆزیــ 
ن و ڕێساکانی
پێیانوایە کە ،هەرچەندە نۆڕمەکا 
هەر کۆمەڵگەیەک زۆر پێشتر بۆ ئەو کۆمەڵگە
داڕێــژراون و چوارچێوەیان بۆ دیاری کراوە،
بــەاڵم ئەکتەرەکانی کۆمەڵگە تەنیا وەرگ ـ ر و
شوێنکەوتوویەکی ناچاالکی فەرمانەکانی ئەو
نــۆڕ م و ڕێسایانە نین ،بەڵکوو ستراتێژیی
تایبەت بــە خــۆیــان هــەیـ ە و لــەگــەڵ ڕێــســا و
نۆڕمەکان کایە دەکەن .ئەحمەد نەڕاقی یەکەم
کەسایەتیی ئایینیی ســەردەمــی نوێیە کە لە
کتیبەکەیدا بە نــاوی” ایــاد األیــام” پڕەنسیپی
ویالیەتی فەقیهی تیۆریزە کردوە .دواتر چەندین

دیالن هەردی

سەالمەتیان (ڕاوێژکاری پێشووی خومەینی)،
خومەینی بەر لــەوەی کەسایەتییەکی ئایینی
بێ ،ڕێبەرێکی سیاسی بوو ،چونکە لە ڕێگەی
چاالکییە سیاسییەکانیەوە پلە ئایینییەکانی
بەرز کردەوە .لە کۆتایی ساڵەکانی ١٣٤٠ەوە،
ڕەوتــە چەپە ئیسالمییەکان لە ئێران پێگەی
جەماوەرییان بەهێز بــوو ،بەتایبەت لە نێو
خوێندکاراندا .ئەو ڕەوتانە خەباتیان لە دژی
محەممەد ڕەزا شا وەکوو ڕێژیمێکی پاشایەتی
و الیــەنــگــری ڕۆژئــــــاوا دەکـــــرد .یــەکــێــک لە
تیۆریسیەنەکانی ڕەوتی چەپی ئیسالمی“ ،عەلی
شەریعەتی”یە کە مارکسیزمی شۆڕشگێڕانەی
تێکەڵ بە شیعەگەری کــردوە .هەرچەندە ئەو
ڕەوتە لە الیەن مەزهەبییە بناژووخوازەکانی
ئــەوکــات دژایــەتــیــی دەکــــرا ،ب ــەاڵم خومەینی
ئیلهامی لــەو ڕەوتــە وەرگـــرت ،بە تایبەت لە
ڕەهەندە دژە ئیمڕیالیستییەکەی .ئایینی شیعە
لە ئێران لە ڕێگەی ڕەوتی چەپی ئیسالمییەوە
بەسیاسی کرا و ڕێژیمی پاشەیەتیش لە الیەن
ئەو ڕەوتانەوە وەکــوو الیەنگری ئیمپڕیالیزم
و دوژمنی ئیسالم پێناسە کــرا .ئــەوەش بوو
بە فاکتەرێکی گرینگی تەیارکردنی جەماوەر.
دوای سەرکەوتنی شۆڕشی  ،١٣٥٧لەگەڵ
ئەوەشدا کە ژمارەیەکی زۆر حیزبی ڕاست
یو
و چەپ لە ئێران هەبوون ،بەاڵم خومەین 
الیەنگرانی توانییان ڕوانگەی ئایدۆلۆژیکیی
خۆیان بەسەر یاسای بنەڕەتیی نوێو واڵتدا
بسەپێنن .بە گوتەی ئەمیر ئەرجومەند ،سێ
فاکتەری گرینگ هەن کە ڕۆڵێکی گرینگیان لە
بزووتنەوەکانی دژی شا و شۆڕشی ١٣٥٧
بەخشییە مەزهەبییەکان .ئەو سێ فاکتەرەش
بریتین لە “پلەبەندیی ئایینی ،دوکترینی ئایینی
ی و سیاسیی
و هەروەها ،سەربەخۆیی ئابوور 
ڕووحانیەتی شیعە لە ئێران”.
لە دژی ئەو ملمالنێیەو ڕوانگە جیاوازانەی
لە نێو ئایینی شیعەی دوازدە ئیمامیدا لەسەر
جــێــگــرەوەی مــەهــدی هــەیــە ،دەســەاڵتــدارانــی
کۆماری ئیسالمی هەر لە دوای شۆڕشەوە
ن و ڕوانگە جیاوازانە
هەوڵ دەدەن ئەو الیە 
ڕێک بخەنو بیرۆکراتیزەی بکەن .دەوڵەت لە
ڕێگەی جیاوازەوە هەڵ دەدا تەنیا یەک وێنە
لە شیعە نیشان بــدا ،بە تایبەت لە بەرامبەر
ن و کەمینە ئایینییەکانی دیکەی
سوننەکا 
ئێراندا .بۆ ئەو مەبەستەش ،تۆڕێکی گەورەی
خوێندنگەی نوێی ئایینیی لە سەرانسەری ئێران
دروســت کــردوە بۆ ڕکەبەریکردنی هــەردوو
خوێندنگەی نەریتی مەشهەد و قوم (حەوزە
یان ناوەندی ئایینی شاری قوم کە بە پێتەختی
ئایینیی ئێران ناسراوە ،لە الیەن عەبدولکەریم
حائێری ،کەسایەتیی ئایینی شیعەوە بنیات
نــراوە .حائێری بــەوە ناسراوە کە بە توندی
دژی ئەوە بووە کە کەسانی ئایینی لە سیاسەتدا
بەشداری بکەن) .لەگەڵ ئەوەشدا کە حکوومەت
هەوڵی داوە لە ڕێگەی جۆراوجۆرەوە ،ڕۆڵی
خوێندنگە ئایینییەکانی دوای شۆڕشی ١٣٥٧
پڕڕەنگتر بکا و ڕۆڵی خوێندنگە نەریتییەکان
کەمڕەنگتر بکاتەوە ،بەاڵم خوێندکارە نوێیەکان
بەتەواوی گرێدراوی سەرچاوە ئایینییەکانی
قو م و مەشهەدن .لە دوای ساڵی ١٣٥٧ـــەوە،
ژمارەیەکی زۆر لە کەسایەتییە ئایینییەکانی
شیعە بــە هــۆی دژایــەتــی کــردنــی ویالیەتی
فەقیهەوە لە الیەن دەوڵەتەوە پەڕاوێز خراون
یــان زیندانی و تەنانەت تێرۆریش کــراون.
بابەتێکی دیکەی گرنگ کە لەنێو ئایدۆلۆژیای
ویــایــەتــی فەقیهەوە تــیــۆریــزە کــــراوە“ ،پــان
ئیسالمیزم” یان جیهانگیر بوونی شیعەگەرییە.
بۆ گەیشتن بەو ئامانجەش ،خومەینی پێشنیاری
هەناردە کردنی شۆڕشی ئیسالمی دەکا کە ڕێگە
خۆشکەرە بۆ ئەنجامدانی هێرش لە دەرەوەی
سنوورەکانی ئێران .یەکەم هەنگاو بۆ کردەیی
کردنی ئەو ئامانجە ،دروست کردنی سوپایەکی
ئایدۆلۆژیکی بەهیزە کە سەربەخۆیی تەواوی
لە بواری نیزامیو داراییو تەنانەت سیاسیش
هەبێ .ئەو سوپایە ،لە الیەکەوە دەبێ بەرگری
لە کۆماری ئیسالمی بکا و لە الیەیەکیترەوە،
شۆڕشی ئیسالمی بۆ تەواوی جیهان هەناردە
بکا.
***
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خهرمانانی خوێناوی و تاوان ه نێودهوڵهتییهكانی كۆماری ئیسالمی

ئارەزوو نستانی

مانگی خهرمانان بۆ گهلی كورد ل ه ڕۆژههاڵتی
كوردستان و بهتایبهت بۆ حیزبی دیمۆكراتی
كوردستان پڕه ل ه كارهساتی دڵتهزێن ،ك ه ل ه
دیارترین ئهو كارهساتان ه تاوانی مووش هكبارانی
قـهاڵی دێموكرات ل ه ١٧ی خهرمانانی ١٣٩٧
و تــاوانــی میكۆنووس ل ـ ه ٢٦ی خهرمانانی
١٣٧٣ن .كۆماری ئیسالمی ل ه سهرهتای هاتنه
س ـهركــاریــی ـهوه پێشێلكاریی گــــهورهی مافی
مرۆڤی كــردوه بهتایبهتی بهرامبهر ب ه گهلی
كــورد و بهشێكی زۆر ل ـهو كــردهوان ـ ه دهچن ه
ژێر ئهو پێناسهی بۆ تاوان ه نێودهوڵهتییهكان
كراوه ل ه سهر ئاستی نێودهوڵهتیدا .تا ئێستا ن ه
تهنیا بكهرانی ئهو تاوانان ه ل ه نێوخۆی ئێراندا
ســزا نــــهدراون ،كـ ه ههڵبهت لـ ه چــوارچــێــوهی
ئهو سیستمهدا دوور لە چاوهڕوانییه ،ل ه سهر
ئاستی كۆمهڵگەی نێودهوڵهتییشدا كاریان لهسهر
نـهكــراوه تا لهرێگهی دادگایهكی نێودهوڵهتی
بهدواداچوونیان بۆ بكرێ .ل ه ڕاستیدا کۆمەڵگەی
نێودهوڵهتی سهبارهت ب ه پرسی مافی مرۆڤ
تا كۆتایی جهنگی ســارد زۆر بێ ههڵوێست
بـــووه .ئـــهوهش لــە سۆنگەی هـهنــدێ بنهمای
ی وهك پاراستنی سهروهریی
یاسای نێودهوڵهت 
دهوڵهت و دهستوهرنهدان ل ه كاروباری نێوخۆیی
دهوڵهتان بووە .ب ه شێوهیهك ك ه مهسهلهی مافی
مــرۆڤ وهك مهسهلهیهكی نێوخویی دهوڵـهت
سهیر دهك ــرا .پــاش جهنگی ســارد ههلوێستی
کۆمەڵگەی نێودهوڵهتی تا ڕادهیـــهك گۆڕانی
بهسهردا هاتوه و پێشێل کردنی مافی مرۆڤ
وهك ههڕهشهیهك سهیر كراوه بۆ سهر ئهمنیهتی
جیهانی .ســهرهڕای ئ ـهوهش تهنیا ئـهو كاتهی
پێشێلكارییهكان گهیشتبن ه ئاستێكی مهترسیدار
و یهك ل ه تاوانهكانی ژینۆساید ،دژەمرۆیی یان
جهنگیان لێ كهوتبێتهوه ،کۆمەڵگەی نێودهوڵهتی
(ل ـ ه هیندێك كهیسدا وهك كهیسی دارفــۆری
ســوودان) ،ل ه ڕێگهی دهستوهردانی مرۆیی و
دادگایی كردنی تاوانباراندا ههڵویستی بووە.
لێرهوهی ه ك ه
پێویستیی بهڵگهمهن د كــردن و

ب ه دۆكیومێنت كردنی تاوانهكانی ژینۆساید
گ دێت ه كــای ـهوه ،كـ ه ب ه
و دژهمــرۆیــی و جهن 
تاوانی نێودهوڵهتی دادهنرێن و دهكرێ پاڵنهر
بن تا کۆمەڵگەی نێودهوڵهتی وهدهنــگ بێ و
ئیمكانی ڕهوان ـ ه كردنی ئهو كهیسان ه بۆ دادگا
نێودهوڵهتییهكان فهراههم ببێ.
لەبارەی كهیسی ١٧ی خهرمانان ،ل ه دادگای
نێوخۆیی واڵتــی ئێراندا ناتوانرێ تاوانباران
بــــــهرهوڕووی دادگــــا بــكــرێــن ـهوه و كــۆمــاری
ئیسالمی خۆی دهبوێری ل ه سزادانی بكهرانی
و دهیانپارێزێ ،چونك ه ل ه بنهڕهتدا ئهوه خودی
دهوڵ ـهت ب ه ههموو دامودهزگاكانیهوهی ه بكهر
و فهرماندهر و بهڕێوهبهری ئهو جینایهتهیه.
دهبێ ئهوه بزانین دادگــای تاوانی نێودهوڵهتی
جێگرهوهی دادگــای تاوانی نیشتمانی نیی ه و
بهڵكوو تهواوكهریهتی ،و كار ب ه تایبهتمهندیی
ئهو دادگای ه دهكــرێ ئهگهر سیستهمی قهزایی
ل ه واڵت تووشی گرفت بێ ،یان دهوڵهت ڕهدی
بكاتهوه تۆمهتباران دهسبهسهر بكا و سزایان
بدا ،و ئێمهش ههموومان شاهیدن ك ه كۆماری
ئیسالمی نـهك ئ ـهوە ناكا بهڵكوو تۆمهتباران
ل ه سایهی ئهو سیستهمهدا پارێزراون .لێرهدا
مهبهستم ئهو تاوانانهی ه ك ه دوای سالی ٢٠٠٢
ئهنجام دراون ،واتــ ه ل ـهو كاتهی ك ه دادگــای
تاوانی نێودهوڵهتی دهست بهكار بووه .چونك ه
بهپێی ماددهی ()١١ی نیزامی دادگا ،سهیری ئهو
تاوانان ه دهكا ك ه ل ه دوای دهست بهكاربوونی
ئهنجام دراون .ئهوه بهو مانای ه نیی ه ك ه سهرانی
كۆماری ئیسالمی ڕزگاریان بێ لهو تاوانانهی
ك ه پێش ساڵی ٢٠٠٢ش ئهنجامیان داوه ،وهك
نموون ه ژینۆسایدی قارنێ .بۆ ئهو كهیسانهش
دهكــرێ دادگــا پێك بهێنری هاوشێوهی عێراق
ك ه دوای ڕووخــانــی ڕێژیمی بهعس دادگــای
تاوانی تایبهت ل ه سالی  ٢٠٠٣پێك هێنرا بۆ
ئهو تاوانانهی ك ه ئهنجامیان دابوون ،وهك تاوانی
ژینۆساید و دژه مرۆیی و تاوانی جهنگ.
تــاوانــ ه نێودهوڵهتییهكانی كــۆمــاری
ئیسالمی ،مووش هكبارانی قهاڵی دێموكرات
وهك نموونه
تاوانی نێودهوڵهتی ل ه سادهترین پێناسهیدا
بریتیی ه لـ ه كــردهوهیــهك كـ ه پێشێلكاری بێت

بۆ بنهماكانی یاسای نێودهوڵهتی و ،ئاشتی و
ئاسایشی نێودهوڵهتی بخات ه مهترسییهوه.
مهبهست ل ه تــاوانــی نێودهوڵهتی ئ ـهو چوار
تاوانهی ه ك ه ل ه نیزامی بنچینهیی دادگــای تاوانی
نێودهوڵهتی ل ه ماددهی ( )٥بهو شێوهی خوارهوه
ڕیزبهندی كراون:
ا) ژینۆساید )٢ ،تاوانی دژهمرۆیی )٣ ،تاوانی
جهنگ و  )٤تاوانی دهستدرێژیكاری
ههر بۆی ه پێویست ه بۆ بهرچاوڕوونیی زیاتر،
بهر ل ه باس كردنی مووشهك بارانی قهاڵ وهك
تاوانێكی جهنگی ،بهكورتی ئاماژه بهوه بكهین
ك ه كۆماری ئیسالمی ل ه ماوهی دهسهاڵتدارەتیی
خۆیدا ههموو ئهو تاوانانهی ئهنجام داوه ك ه ل ه
چوارچێوهی نیزامی دادگای تاوانی نێودهوڵهتیدا
هاتوون.
ژینۆساید
بهپێی مــاددهی ( )٦ل ه نیزامی دادگــای تاوانی
نێودهوڵهتیدا ،ژینۆساید بریتیی ه ل ه ئهنجام دانی
كۆمهڵیك كـــردهوه بـ ه مهبهستی لهنێو بردنى
كۆمهڵهیهكی قهومی یان ئیتنیكی یان عیرقی یان
ئایینی ،چ ل ه نێوبردنی تهواوهتی یان بهشێك 
ی بێ.
فهرمانی جیهادی خومهینی و كوشتاری گهلی
كورد وهك دهرهنجامی ئهو فهتوایه ،وێنهیهكی
ڕاستهقینهی ژینۆسایدی گهلی كورد بوو.

تاوانی دژ ه مرۆیی
ب ـ ه پیی مــــاددهی ( )٧ل ـ ه نــیــزامــی بنچینهیی
دادگ ــای تــاوانــی نێودهوڵهتیدا ،هێرشی فــراوان
و ڕێكخراو دژی كۆمهڵهیهكی ناسەربازی و له
ڕاستای بهرهوپێش بردنی سیاسهتی دهوڵ ـهت
وهك ئهنجام دانی قهتڵ و لهنێوبردن و ئازار و
ئهزیهت دان ب ه هۆكاری سیاسی و یان نهتهوهیی
یان ئایینی و ڕووناکبیری و لهبهرچاو نهگرتنی
ماف ه ئینسانییهكان و ئازادیی ه بنچینهییهكان وههر
كردهوهیهكی نامرۆڤانهی تر ،تاوانی دژهمرۆییه.
ئیعدامهكانی ساڵی  ١٣٦٧كۆمهڵێك ئیعدامی ل ه
دهرهوهی چوارچێوهی قانون و دادگا بوون کە
ل ه ڕێگهی لیژنهی مهرگ ئهنجام دران ،ك ه ئهو
لێژنهی ه لهسهر بنهمای فتوای خومهینی دامهزرا
و ئیبراهیم ڕهئیسی سهروكایهتیی ئهو لێژنهیەی
دهكرد ك ه ئیستا سهرۆكی دهزگای قهزاییی ئیرانه.
ئــهوه ویست و پشتیوانیی كــۆمــاری ئیسالمی
دهردهخا بۆ ئهو كردهوهیه ،كهوات ه سهراپای نیزام
بهرپرسیاره لهو تاوانانه .چونك ه هاوبهشی ل ه
تاوان دێت ه كایهوه ب ه ڕاسپاردن بۆ ئهنجام دانی
تاوان و یان بێدهنگ بوون ل ه ئاست كردهوهكه ،کە
ههموو ئهوان ه دهبن ه شەریك ل ه تاواندا .ڕێكخراوی
لێبوردنی نێودهوڵهتی سهبارهت ب ه تاوانی ئێعدامی
ب ه كۆمهڵی ساڵی ٦٧ی هـهتــاوی دهڵ ــێ :دوای
جهنگی جیهانیی دووهم گهورهترین تاوانی دژ ه
مرۆیی ه ك ه بێ سزا ماوهتهوه.
ب ـ ه پــێــی ئـ ـهو تــۆمــاره دهنــگــیــیـهی ئایهتوڵاڵ
كه ساڵی  ١٣٩٥باڵو کرایەوە ،ئهو
مونتهزیری 
ئێعدامان ه بـ ه ترسناكترین ت ــاوان لـ ه مێژووی
كۆماری ئیسالمی ناو دەبا و دهڵێ ئهوهی کردتان
ل ه الپهرهكانی مێژوودا دهنوسرێتهوه.

تاوانی جهنگ
كۆماری ئیسالمی ل ه ماوهی چوار دهیهی
ڕابــردوودا ل ه پهیوهندی لهگهڵ پرسی كورد
ل ه ئێراندا ن ه تهنیا پابهند نهبووه ب ه یاسای
نــێــودهوڵـهتــیــی مافهكانی مـــرۆڤ ،لهههمان
كاتدا پێشیلكاری گـهورهی كردوه بۆ یاسای
نێودهوڵهتی مرۆیی ،ك ه تایبهت ه ب ه پاراستنی
مافی مرۆڤ ل ه كاتی شەڕدا و ئێرانیش بۆته
ئهندامیان و پێویست ه پێیان پابهند بێ .تهنانهت
ئهگهر ئێران ئهندامیش نهبا لهو كۆنوانسێونانهدا،
دهبوای ه پابهند بێ پێیان ،چونك ه بهشێكی زۆری
ئهو ڕێسایانه بوونهت ه عورفی نێودهوڵهتی و
سیفهتی ئیلزامییان وهرگرتوه بۆ واڵتان.
مووشهك بارانی قهال پێشێلی كۆنوانسیۆنی
ژنێفه ك ـ ه تایبهت ه ب ـ ه پاراستنی

چــوارهمــی
خهڵكی مـهدهنــی و ه ـهروههــا پێشێل کردنی
پرۆتۆكۆلهكانی ساڵی ١٩٧٧ه ك ه ئاماژه ب ه
پاراستنی خهڵكانی مهدهنی دهك ـهن ل ه كاتی
شەڕدا.
ماددهی ()٥٠ی پرۆتۆكۆلی یهكهمی ١٩٧٧دا
پێناسهی خهڵكی مهدهنی دهكا و دهڵێ“ :خهڵكی
مهدهنی ههموو ئـهو كهسان ه دهگرێتهوه ك ه
ئهندامی هێزه چهكدارهكان نین ،یان ل ه یهك ه
خۆبهخشهكان و میلیشیاكان یان ئهو گرووپان ه
نین ك ه چهكیان ههڵگرتوه“ .ب ه پێی ههمان مادد ه
ل ه حاڵهتی بوونی گومان ل ه سهر ئهوهی ك ه ئایا

وه تیرۆریستییهكانی كۆماری
كـــرده 
ئیسالمی ،تیرۆری میكۆنووس وهك نموونه
كۆك نهبوونی کۆمەڵگەی جیهانیی لهسهر
پێناسهیهكی گشتگیر و یهكگرتوو بۆ تیرۆر ك ه
بتوانێ ئهو كردهوهی پێ دهستنیشان بكرێ ك ه
ب ه كردهوهیهكی تیرۆریستی دادهنرێ ،یهكێك ه ل ه
گرفت ه ههره گهورهكانی ڕووبهروو بوونهوهی
تیرۆر .چونك ه ههر دهوڵهتێك و الیهنێك ب ه پێی
بهرژوهندیی خۆی پێناسهی دهكــا .ل ه الیهكی
تریشهوه تا ئێستا ئهوهی ك ه له دونیادا كاری
لهسهر كــراوه دهرخستنی ڕووی هاوكاری و
سپۆنسهریی دهوڵهتان ه بۆ كرده تیرۆریستیهكان
نـهك ب ه تێرۆریست ناسینی دهوڵهتێك ،وات ه
بـ ه تێرۆریست ناسینی سیستهمی سیاسیی
دهوڵهتێك .ههر بۆی ه ك ه باس ل ه تیرۆر دهكرێ
یهكسهر بیر بۆ الی گــروپ و تاقمێك دهچێ،

خهڵكی مهدهنین یان نامهدهنی ،ئهو گومان ه ل ه
بهرژهوهندیی خهڵكی مهدهنی تهفسیر دهكرێ.
ئهوهی ك ه هێزی پێشمهرگ ه ل ه نێو قهاڵدا بووه،
نابێت ه بیانوو بۆ ئهوهی سیفهتی مهدهنی لهو
خهڵك ه مهدهنیی ه دابماڵرێ و هێرشێكی ناڕهوای
ئهوتۆی بكرێت ه سهر.
ههروهها ل ه بڕگهی ( )٤ماددهی ( )٥١ههموو
جۆره هێرشێكی كوێركوێران ه قهدهغ ه كراوه.
هێرشێك ك ـ ه ئــاس ـهوارهك ـهی تهنیا شوێنی
نیزامی نهگرێتهوه و نهتوانرێ جیاوازیی نێوان
شوێنی مهدهنی و نیزامی بكا و خهڵكی مهدهنی
و سهربازی پێکەوە بكات ه ئامانج .دهبینین ل ه
مووش هكبارانی ق ـهاڵدا مهترسییهك ه ڕووی
ل ه خهڵكی مهدهنی بوو ،چ ل ه نێو قهاڵ و چ ل ه
دهرهوهی قهاڵ ك ه شوێنی نیشتهجێ بوونی
هاوواڵتیانی باشووری كوردستانه.
ئهو تاوان ه جگ ه ل ه تاوانی جهنگ دهچێت ه ژێر
پێناسهی تاوانی دژه مرۆییش ،بۆ نموون ه ل ه
مــاددهی ( )٧ل ه ئهساسنامهی دادگــای تاوانی
نــێــودهوڵ ـهتــی هــێــرش بــۆ سـ ـهر گرووپێكی
ناسهربازی یان مهدهنی ب ه مهبهستی كوشتن
یان لهنێو بردنیان ب ه شێوهی فراوان و ڕێكخراو
دهچێت ه خانهی تاوانی دژهمرۆییهوه.
مــووشـهكــبــارانــی قـــهاڵی دێــمــۆكــڕات جگ ه
لـهوهی تاوانی جهنگه ،دهبێت ه مایهی پێشێلی
كۆمهڵێك پڕەنسیپی نێودهوڵهتی و لهوانهش
پێشێلی بنهمای دراوسێیهتیی بــاش لهگهڵ
عێراق ،پێشێلی سهرهوهریی واڵتی عێراق و
دهستێوهردان ل ه كاروباری نێوخۆیی ئهو واڵته.
ئ ـهو بهڵگانهی ل ـهو كهیسهدا گرینگن بۆ
بهڵگهمهند كردنی مووشهكبارانی قهاڵ ،بریتین
له:

ئـــهوهش ڕۆڵ ــی گــــهورهی ه ـهبــووه ك ـ ه ئێران
بهئاسانی ڕزگاری بێ ل ه بهرپرسیاریهتیی كرد ه
تیرۆرستییهكانی .
ه ـهر بۆی ه دۆزیــن ـهوهی چوارچێوهیهك ك ه
ی تیرۆریستی ڤییهن
بتوانین ههردوو كردهوه 
و میكۆنووسی تێدا ههڵسهنگێنین كارێكی
دژواره .یهكیك لهو پێناسانهی بۆ تیرۆر كراوه و
دهتوانین پشتی پێ ببهستین دهڵێ“ :تیرۆر بریتی ه
لهو كردهوه توندوتیژ و كرداره سهركوتكارانهی
تــر ك ـ ه ئهنجام دهدرێـ ــن ل ـ ه الیــهن سیستهم ه
داگیركاری و فاشییهكانهوه دژی ئهو گهالنهی به
مهبهستی بهدیهێنانی ئازادی و دهسكهوتنی مافی
ڕهوای خۆیان ل ه دیاری كردنی چارهنووس و
سهربهخۆییان و مافیان ل ه گهیشتن ب ه مافهكانی
مرۆڤ و ئازادیی ه بنچیینهییهكان ههوڵ دهدهن ب ه
مهبهستی كوشتنی ڕوحی بهرههڵستی تێیاندا و
بێدهنگ كردنیان”.
دهتوانین ئهو دوو كــردهوه تیرۆریستیی ه ل ه
كۆنتێكستی ئهو پێناسهیهدا شی بكهینهوه .بهپێی
ئهو پێناسهی ه دهبینین ئامانجی سهرهكی ئهو
دوو كردهوه تیرۆریستیی ه وهدیهێنانیمهبهستی
سیاسیی دیاریكراو بوو .وهك كوشتنی ڕوحی
بـهرهـهڵــســتــی لـهنــێــو كــــوردا دژ ب ـ ه كــۆمــاری
ئیسالمی ،نهك دهسكهوتی ماددی و كهسی .ك ه
ئهوه ل ه بریاری دادگای میكۆنووس دا بهروونی
ئاماژهی پێدراوه.
لــه بــریــاری دادگـــای بــاالی تــاوانــی ئهڵماندا
ه ــات ــووه ت ــێ ــرۆری مــیــكــۆنــووس دهســهاڵتــی
بــااڵ و بهرپرسانی بــااڵی كــۆمــاری ئیسالمی
بهرپرسن لێی وپالندارێژهر و پاڵنهر بوون بۆ
جێبهجێكردنی و ،ئهو گریمانهیهی ڕهد كردهو ه
ك ه ئهو هێرش ه تیرۆریستی ه ل ه الیهن كهسیك

یهكهم :دانپیانانی ڕهسمیی كۆماری ئیسالمی
ب ه هێرشهك ه
دووهم :شاهیدیی كۆمهڵێك كهس وهك ئهو
كهسانهی ل ه كاتی ڕووداوهكــــ ه ئامادهبوون،
ئهندامانی خێزانی قوربانییان ...هتد
سییهم :بهڵگهی پهسهند كراوی الیهنی ڕهسمی
وهك بهڵگهی پزیشكی دادوهری ،بهڵگهی الیهنی
ئهمنی و سهربازی ك ه ڕووداوهكــ ه پشتڕاست
بكاتهوه.

یان چهند كهسانێك بۆ مهبهستێكی دیاریكراوی
وهك دهسكهوتی كهسی یان ماددی تایبهت به
خۆیان کرابێ .ئهو حوكم ه بهڕوونی سهلماندی
ی ئێران تهنیا پشتیوانیی تیرۆر ناكا
كه دهوڵهت 
بهڵكوو ڕاستهوخۆ خۆی دەیکا بهمهبهستی لهنێو
بردنی ناڕازیی ه سیاسییهكانی.
ك ـهوات ـ ه ئهنجامی گرنگی بــریــاری دادگــای
میكونووس ل ه ب ه تاوانبار ناسینی كۆماری
تیرۆریستییه
ئیسالمی وهكبكهری ئهو كردهوه

و پچڕاندنی پهیوهندی لهگهڵ ئهو ڕێژیم ه ل ه
الیهن دهوڵهتانی ئورووپایی ئاماژهیهكی ڕوون ه
بۆ ئ ـهوهی كۆماری ئیسالمی وهك دهوڵهتێك
بهههڕهش ه دادهنرێ بۆ سهر ئهمنیهتی جیهانی
و پێشێلكاره بۆ ڕێساكانی یاسای نێودهوڵهتی.
بڕیاری دادگــای میكۆنووس بە دهسكهوتێكی
گرینگ ل ه ڕووب ـهروو بوونهوهوی تێرۆریزمی
كۆماری ئیسالمی دادەنرێ و بەڵگەیەکی گرینگی
مهحكوومیهتی كۆماری ئیسالمیی ه ل ه تیرۆری
ن ـهیــارانــی خــۆی و ڕۆڵـــی گــــهورهی هـهبــوو ه
لهو جوواڵنهی ئێستا ل ه ئاستی نێودهوڵهتیدا
ن وهك
دهبــیــنــرێ ل ـ ه مــەحــکــوومکــردنــی ئــێــرا 
دهوڵهتێكی ئهنجامدهر و سپۆنسهری تیرۆریزمی
نێودهوڵهتی.
دهتوانین بڵێین دادگــای میكۆنووس حوكمی
دهزگــای قهزایی واڵتێكی ئــازاد و دێمۆكڕاتیك
لـ ه بـ ه تــاوانــبــار ناسینی ڕێــبـهرانــی پلهبهرزی
كۆماری ئیسالمی ،حوكمێكی بێوێن ه و مێژوویی
بــوو كـ ه ه ـهم پــهروهنــدهی پێشێلكاریی مافی
مرۆڤی ڕێژیمی قورستر كرد و ههم حهقانیهتی
بزووتنهوهی نهتهوهیی كوردستان و ب ه تایبهت
حیزبی دێمۆكراتی زیاتر ل ه پێشوو ب ه کۆمەڵگەی
نێودهوڵهتی ناساند.
ڕێكارهكانی پێشكهش كردنی كهیسی
تاوانی مووش هكبارانی قهاڵ ب ه دادگای تاوانی
نێودهوڵهتی
دهكرێ ئهو داوای ه بدرێت ه ههریهك ل ه دادگای
تاوانی نێودهوڵهتی و هـهروههــا دادگ ــای ئهو
واڵتانهی ك ه ب ه پێی یاسای نێوخۆی واڵتهكهیان
سیستهمی ق ـهزایــیــان خــاوهنــی سهالحییهتی
جیهانیه .ههرچهنده ئێران ئهندام نیی ه ل ه نیزامی
دادگای تاوانی نێودهوڵهتی_ ،ئیمزای كردوه بهاڵم
_ تا ئیلتزامی
ب ه پهسهندی پهرلهمان نهگهیشتوه 
بۆ دروست بكا و تایبهتمهندی دادگای لهسهر
جێبهجێ بێت؛ بهاڵم لهگهڵ ئهوهشدا ڕێگهی تر
ههیه .ب ه پێی ماددهی سێزدهیهم ل ه نیزامی دادگای
تاوانی نێودهوڵهتی دهكری داواك ه ئاراست ه بكری
ل ه الیهن دهوڵهتێكی تر ك ه ئهندام ه ل ه نیزامی
دادگا بۆ داواكاری گشتی تا لێكۆلینهوهی لەسەر
بكا .یان ل ه ڕێگهی ئهنجوومهنی ئاسایش ب ه پێی
فهسڵی حهوتهم ل ه میساقی ڕێكخراوی نهتهو ه
یهكگرتووهكان ،دیــاره ڕهزامهندیی ئهندامانی
ههمیشهیی شووڕای ئەمنییەت بۆ ئهو مهبهست ه
پێویسته .ك ه سهرهڕای دژوارییهكانی ،ئهگهری
هاتنهدیی ههی ه وهك حاڵهتی عومەر حەسەن
ئەلبەشیر ك ه ڕۆڵی ڕێكخراوه ناحكو٢میهكان
بهرچاو بوو لهو بارهوه .یان داواكــاری گشتی
خۆی دهتوانێ ڕاستهوخۆ لێكۆلینهوه بكا ئهگهر
ههستی كــرد ت ــاوان ڕووی داوه و دهتــوانــێ
زانــیــاری لـ ه ڕێــگـهی جــۆراوجــۆر كۆبكاتهوه،
لهوانهش ڕێكخراوی نهتهوه یهكگرتووهكان و
ڕێكخراوه نێودهوڵهتیی ه حكومی و ناحكومیهكانی
تر و تهنانهت دهوڵهتانیش .یان ل ه ڕێگهی پهنا
بردن بۆ دادگای ئهو واڵتانهی ك ه ب ه پێی یاسای
نێوخۆی واڵتهكهیان سیستهمی قهزاییان خاوهنی
سهالحیهتی جیهانی ه بۆ تاوانی دژه مرۆیی و
تاوانی جهنگ .ههروهك ئهوهی بهریتانیا كردی
ل ه قهزیهی پینوشهدا ،ك ه چـــاوهڕوان دهكــرێ
ئهم ه بكرێ لـ ه ه ـهر واڵتــێــك كـ ه ئیرادهیهكی
سیاسی و قهزایی سهربهخۆی تیادابێ و ڕێز ل ه
دێموكراسی و مافی مرۆڤ بگری .دهستبهسهر
كردنی حمید نوری ل ه  ٩نوامبری  ٢٠١٩ل ه الیهن
دهسهاڵتی سوئێدهوه ب ه تۆمهتی تاوانی دژ ه
مرۆیی كاركردن بوو ب ه سهاڵحییهتی جیهانی.
كۆماری ئیسالمی دهوڵهتێك ه ك ه مێژوویهكی
درێــژی ههی ه ل ه تاوانی نێودهوڵهتی و پێشێل
کردن و پابهند نهبوون بۆ بنهما نێودهوڵهتییهكان
و ڕێژیمی ویالیهتی فهقیهـ ههرچی ل ه دهستی
هاتوه ل ه تاوان و كردهی نائینسانیان ه کردوویەتی،
چ لهنێو چوارچێوهی سنوورهكانی خۆی و چی
ل ه دهرهوهی سنوورهكانی بهرامبهر ب ه نارازیانی
و ئومێد دهكرێ ڕێكاره نێودهوڵهتییهكان بگهن ه
ئهو ئاستهی بهرپرسانی ئهو ڕێژیم ه وەاڵمدەری
تاوانەکانیان بن.
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مستەفا مەولوودی:

چاالک کردنی مکانیزمی ماشە ئاکامی

درێژنەکردنەوەی سزاکانی چەکۆچۆڵ
لەدژی ئێرانە

جێگری سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان لە لێدوانێکدا
بۆ ڕۆژنامەی “کوردستان” ،زمانحاڵی حیزبی دێموکراتی کوردستان،
ڕایگەیاند کە کــارا کردنی مکانیزمی ماشە ئاکامی درێژنەکردنەوەی
سزاکانی چەکۆچۆڵ لەدژی ئێرانە کە لە کۆبوونەوەی مانگی ئاگوستی
رابردوودا شوڕای ئەمنیەتدا بڕیاری لەسەر درا.
کاک مستەفا مەولوودی گوتی بڕیاری حکومەتی ئەمریکا بۆ چاالک
کردنی میکانیزمی ماشە بە مەبەستی گەڕاندنەوەی سزاکانی شوڕای
ئەمنیەت بۆ سەر ڕێژیمی ئێران لێکدانەوەی جۆراوجۆری سیاسی و
بە تایبەت حقووقیی تایبەت هەڵدەگرێ .ڕاستە کە لە باری قانوونییەوە
ئەمریکا لە ڕێککەوتنی بەرجام کشاوەتەوە ،بەاڵم لە ڕووی حقووقی و
یاساییەوە بڕیارنامەی ٢٢٣١ی شوڕای ئەمنیەت کە زەمانەتی ئیجرایی
داوە بە جێبەجێ کردنی بەرجام ،لەودا باسی مافی واڵتانی بەشداری
کردوە .لەوێ بەڕوونی دەڵێ هەرکام لە واڵتانی بەشدار ئەگەر تەنەخی
یان الدانێک لە ئێران و بەڵێنەکانی ببینێ ،دەتوانێ یەک الیەنە لەو پەیمانە
بێتە دەرێ و لە ماوەی سی ڕۆژدا سزا هەڵپەسێردراوەکانی دژی ئیران
بگەڕێنێتەوە جێی خۆیان؛ بێ ئەوەی ئەندامانی خاوەن مافی ڤێتۆ بتوانن
ڤێتۆی بڕیارەکە بکەن .بەاڵم بەم حاڵەش ئەم بڕیارەی ئامریکا لە باری
قانوونییەوە ئاڵۆزی و لە بواری سیاسییەوە گرفتی خۆی هەیە ،چونکی
هاوبەشەکانی دیکەی لە بەرجام لەگەڵی کۆک نین.
جێگری سکرتێری گشتیی حیزب لەبارەی کــاردانــەوەی سێ واڵتی
ئورووپایی بــەشــدار لە بــەرجــام گوتی :ئەگەر وا دابنێین هەڵوێستی
ئورووپاییەکان لە باری حقووقییەوە کەمێک بە هێزتر دەنوێنێ ،بەاڵم
ئورووپاییەکان لە باری عەمەلی و جێبەجێ کردنەوە زۆر دەستکراوە
نین ،بۆیە تەنانەت سکرتیری گشتیی نەتەوە یەکگرتووەکانیش ئەو
بەرچاوڕوونیە نــادا کە لە بەرامبەر ئەو بڕیارەی ئەمریکادا وەاڵم و
ڕێکاری بەکردەوە دەبێ چی بن؟
کاک مستەفا تیشکی خستە سەر ئــەوە کە ئەمریکا بە پێی توانا و
دەرەتــانــی خــۆی دەتــوانــێ هەندێک کــار بکا کە نە ڕێکخراوی نەتەوە
یەکگرتووەکان و شــوڕای ئەمنییەت و ،نە هاوبەشە ئورووپاییەکانی
ناتوانن بەئاسانی پێشی پێ بگرن .چونکی ئەمریکا لە غەیری ئەوەدا
دەتوانێ بە پشتبەستن بە یاسای “داماتو” سزایان بەسەردا بسەپینێ.
جێگری سکرتێری گشتیی حیزب لەبارەی هۆکارەکانی دەست بردنی
ئەمریکا بۆ ئەو بریارە گوتی :ئەگەر لە مانگی ئاگۆستی ڕابــردوودا و
لە کۆبوونەوەی شوڕای ئەمنیەتدا ،ئەندامانی شوڕای ئەمنیەت لەسەر
درێژکردنەوەی ماوەی سزادانی چەکوچۆڵ بەسەر ئێراندا هاوڕا بان ،ئەو
بەرگژەیە نەدەهاتە پێش .بۆیە ئەمریکا بە ناسینێک کە لەسەر ڕێژیمی
ئێرن هەیەتی ،حەقی بوو پێداگری لەسەر درێژکردنەوەی سزاکانی ئێران
بکا .بەتایبەت کە لە گۆشەنیگای کۆنتڕۆڵی ئێران و بە سەرنجدان بە
هەڕەشە و مەترسییەکانی ئێران لەسەر سەقامگیری و ئاشتی ناوچەیی
و جیهانی ،هاوبەشە ئورووپاییەکانی ئەمریکاش بۆچوونیان لە بۆچوونی
ئەمریکا نیزیکە.
کاک مستەفا مەولوودی لەسەر کاریگەریی ئەم بڕیارە ئەمریکا لەسەر
ستاتوی ئێران لە دەرەوە و بــارودۆخــی واڵت لە نێوخۆ ڕای وایــە:
حکومەتی ئێران بەو بڕیارەی ئەمریکا هیندەی دیکەش تووشی قەیران
دەبێ و ئەوە هەر لە یەکەم ساتەکانی دوای ئەم بڕیارە بە دابەزینی
زیاتری نرخی بەهای دراوی نیشتمانیی ئێران و بورسی واڵتەوە دیار
بوو .لەالیەکی دیکەوە پێوەندییە ئابووری و بازرگانییەکان لەگەڵ ئەمریکا
بە جۆرێکە کە کۆمپانیا زەبەلەحەکان مەرج نیە بە مەیل و دڵی واڵتانی
ئورووپایی بجووڵێنەوە و ئەوان بۆ پاراستنی قازانج و بەرژەوەندیی
خۆیان ناچارن سیلەی چاوێکیان لە پێگەی ئەمریکا لە ئابووریی جیهاندا
بێت .ئەوەی هەموومان دەیزانین ئەوەیە سزا تاکالیەنەکانی هەتا ئێستای
ئەمریکا لە دژی ئێران نیزامی سیاسی و واڵتی ئێرانی بەرەوڕووی زۆر
قەیرانی سیاسی ،ئابووری ،ژینگەیی جۆراوجۆر کردوە و گەڕانەوەی
سزاکانی شوڕای ئەمنییەت یان قورستر کردنی سزا تاکالیەنەکان هیندەی
دیکە ئەم ڕێژیمە دەخاتە تەنگانەوە.
جێگری سکرتێری گشتیی حیزب لەبارەی لێکەوتەکانی بڕیارەکەی
ئەمریکا لەسەر خەڵکی ئێران تیشکی خستە سەر سیاسەتەکانی کۆماری
ئیسالمی بۆ دروست کردنی ناڕەزایەتیی خەڵک لە دژی ئەمریکا .بەڕێزیان
گوتی ڕوون و ئاشکرایە کە کۆی سزاکان هیندەی دیکەش ئابووری
ئێران دادەتەپێنێ و سروشتییە کە ئەمە شوێنەواری لە سەر بازاڕ و
ژیانی خەڵکیش دەبێ ،بە تایبەت کە حکوومەتی ئێران لە کاتی وا دا
قەیرانەکان جۆرێک مودیرییەت دەکا کە دووکەڵەکەی زیاتر بچێتە چاوی
خەڵک ،بــۆوەی کــاردانــەوەی دژ لەالیەن خەڵکە بــەدژی سەرچاوەکانی
ئەم بڕیارە دروست بکا ،لە حاڵێکدا خەڵکی ئێران ئەگەرچی بەهۆی ئەم
بارودۆخەوە دەکەونە ژێر گوشاری زیاترەوە ،بەاڵم بەرپرسایەتیی ئەو
دۆخە و تاوانەکەی دەخەنە ئەستۆی کۆماری ئیسالمی و سیاسەتەکانی
حکوومەت.
کاک مستەفا مەولوودی دواجار ڕای وایە کە حکومەتی ئێران توانای
بــەگــژداچــوونــەوەی ئــەم بــڕیــارەی ئەمریکای نییە و وانییە بۆچوونی
جیاوازی ئورووپاییەکانیش دەفریای بێت.

ئێران ل ه دۆخی شۆڕشدا
بــــــهدوای ت ــون ــدوت ــۆڵ ب ــوون ــی ســتــانــدارد ه
نێودهوڵ هتیی هكان ب ه م هب هستی ه هڵس هنگاندنی
ئاستی واڵم ــدهر بوون و ڕهوای هتیی دهوڵ هتان،
پ ـهی ــوهن ــدی ــی ن ــێ ــوان هــاوواڵتــی و دهســهاڵتــدار
گرینگیی هكی زیاتری پ هیدا كرد .ب هشێوهی هك ك ه
خواست و چاوهڕوانیی هاوواڵتیان بوو ب ه دهقی
گرینگیدانی سیاس هت و باب هتی س هرهكیی
پالنداڕێژیی دهوڵ هت بۆ حوكم ڕانی .ب ه تایب هت
كۆتایی هاتنی جەنگی س ــارد و بلۆكب هندیی
سیاسیی ڕۆژهــــهاڵت و ڕۆژئـــــاوا ،كۆم هڵێك
بن همای ئ هرزشی و مافی مرۆڤی جێ ك هوتن یان
باشتره بگوترێ پێگ هی هكی باشتریان وهرگرت.

ئاراست ه بكا و پالنی حوكم ڕانی داب ــڕێ ــژێ و
بانگ هش ه بۆ ست ڕاتیژیی خۆی بۆ داهاتووی
واڵت بكا ،ب هڵكوو تاقمێك ه هلپ هرهستی ئایینی
ب ـ ه ه هڵخ ڕاندنی ه هستی ئایینیی كۆم هڵگە
توانییان دهس هاڵت بگرن ه دهست.
دۆخ ــی ئێستای ئ ــێ ـران ق ــۆن ــاغ ــی ملمالنێی
ن هوهی نوێی فكریی كۆم هڵگەی ه بۆ سڕین هوهی
ئـــاســـهواری  ٤٠ســـاڵ ح ــوك ــم ـڕان ــی ــی ئایینی.
ئامادهیی كۆم هڵگەی ئێ ران بۆ وهب هرهێنانێكی
سیاسی ك ه تێیدا ماف هكانی م ــرۆڤ ڕێزیان
لێ بگیرێ و دهس هاڵتی سیاسی دیمۆك ڕاتیزه
بكری ،تا ڕادهی هك ه هستی پێ دهكرێ .ل ه ئێ راندا

كۆماری ئیسالمی ه هرچ هند ل ه دهرهنجامی
شۆڕشێكی گ هلیدا هات ه س هر كار ،شۆڕشێك ك ه
شۆڕشگێ ڕان ب هم هب هستی داهاتووی هكی باشتر
ل هڕووی ئابووری و سیاسی و كۆم هاڵی هتیی هوه
قوربانیان ب ــۆ دا ،دهرهنجامێكی دڵخوازیی
گ هالنی ئێ رانی لێ ن هك هوت هوه .ڕهتكردن هوهی
سیست همێكی سیاسیی نات هبا ل هگ هڵ س هردهم
و خولیای دام ـهزران ــی سیست همێكی خ هڵكی
و دی ــم ــۆك ـڕات و واڵمــــد هر ،گ ـهالن ــی ئ ــێ ـران ــی ل ه
شۆڕشێكدا س هرخست ك ه ئاراست هی مێژوو
و ت هم هنی چ هند ن هوهی ب هشێوهی هكی ت ڕاژیك
داڕشـــتـــهوه ،ئ ـهزم ــوون ــێ ــك ك ـ ه ل ـهس ـهر خ هڵك
گ ران ك هوت و چ هندین ن هسلی كرد ه قوربان ی.
ل هڕاستیدا ه هر ڕێژیمێكی سیاسی ب هره همی
ئاست و ڕادهی وش ــی ــاری و تێگ هیشتوویی
ئ هو خ هڵك هی ه ك ه حوكم ڕانییان ب هس هردا دهكا.
تێكچوونی ئ ـهو هاوكێش هی ه ی ــان چاكسازی
بــهدوادا دێ و یان شۆڕشی لێ دهك هوێت هوه.
ب هاڵم شۆڕش ت هنیا كاتێك دهتوانێ ئ ــازادی و
دیمۆك ڕاسی و دادپ ـ ـهروهری ب هره هم بێنێ ك ه
كۆم هڵگە گ هیشتبێت ه ئ هو ئاست ه ل ه گ هش هی
فكری و كۆم هاڵی هتی ك ه ئ ـهو ب ههایان هی ل ه
گشت تاك هكان یان زۆرب هیان ن ههادین ه كردبێ.
ب ه دهربڕینێكی دیك ه گۆڕینی ڕێژێمی سیاسی
ب هبێ گۆڕینی ف هره هنگی سیاسیی كۆم هڵگە
ڕوو نادا .تا ئ هو كات هی خ هڵك ب ه ت هواوی ب هو
ق هناع هت ه ن هگ هن ك ه ڕژیمی سیاسیی ئاراییان
ناوێ و جۆرێكی دیك ه ل ه دنیابینی ل ه ه هست و
ن هستی هاوب هشی تاك هكانی كۆم هڵگەدا دروست
ن هبێ و س هرهنجام ئ هو ئامادهیی ه دروست ن هبێ
ك ه دهبێ ل هو پێناوهدا ه هنگاوی لێب ڕاو بنێن،
گۆڕانكاریی گ هوره ڕوو نادا.

سیاست ب ه واتا ب هرت هسك هك هی ل ه دهس هاڵتی
سیاسیدا ب ه ت هواوی شكستی هێناوه .شكست
ب هو مانای هی چ ل ه ئاستی دهرهوهو چ ل ه ئاستی
ناوخۆ ڕهواییی كۆماری ئیسالمی ك هوتۆت ه ژێر
پرسیارهوه.

ڕاب ــردووی عێ ڕاق و لوبناندا ب هئاشك را دروشم
دژی ئێ ران دهگ ــوت ـران ـهوه .شۆڕشی ئێ ران ك ه
ق هرار بوو ه هناردهی واڵتانی دهوروب هر بكرێ
و ب ــهرهی ب هرگریی فـــراوان دژی جوول هك هی
لێ بك هوێت هوه ،پێچ هوان ه ب ــۆت ـهوه و ئاكامی
ك ــارهس ــات ــب ــاری ئ ــاب ــووری و كۆم هاڵی هتیی بۆ
گ هالنی ئێ ران لێ ك هوتۆت هوه.
سیاس هتی پ هرهپێدانی تێكنۆلۆژیی ناوكی
ك ه نزیك سێ دهی هی ه بوودج هی هكی گ هورهی
بۆ ت هرخان ك راوه ،ن ه توانیوی هتی ـ وهك ئ هوهی
ل ه س هرهتاوه بانگ هش هی بۆ دهك راـ وزهی كارهبا
ب هره هم بێنێ و ن ه توانیوی هتی توانای ب هرگریی
س هربازی بۆ ئێ ران ب هرێت ه س هر .دهرهنجامی
ئ ـهو سیاس هت ه ،دڕدۆن ــگ ــی و ل ه ه همان كاتدا
هاوه هڵوێستیی كۆم هڵگای نێودهوڵ هتی دژی
ئێ رانی ب ه دوای خۆیدا هێناوهو ل ه ئ هنجامی
ئابڵۆق هكانی س هر ئێ ران ،ه هژاری و بێ دهرهتانی
بۆ گ هالنی ئێ ران لێ ك هوتۆت هوه .داب هزینی بێ
وێن هی نرخی تم هن و ه هاڵوسانی ل ه گرێژن ه
دهرچ ــووی ئ ـهو دواییان ه ل ه ئێ ران ب ـهت ـهواوی
ت هنگی ب ه خ هڵك ه هڵچنیوه و چینی ناوهڕاستی
ب هرت هسكتر كردۆت هوه .ب ه جۆرێك ك ه ئێستا ل ه
ئێ راندا چینیێكی دهستڕۆیشتووی دهوڵ هم هند
ب ه ك هڵك وهرگرتن ل ه ڕانتی دهوڵ هتی توانیویان ه
دهس ــت ب ه س ـهر ب هشی ه ـ ـهرهزۆری س ـهروهت
و سامانی واڵتدا بگرن و ل هوالش هوه زۆرب هی
خ هڵك ك هوتوون هت ه خ ــوار هێڵی ه هژاریی هوهو
ت هنان هت ت ــوان ــای دابین كردنی پێداویستیی ه

كۆماری ئیسالم ی ك ه بانگ هش هی ه هڵ كردن ی ئااڵی شۆڕش ی ئیسالم ی
ل ه جیهان ی ئیسالمدا ب ـهرز ك ــردب ــۆوه ،ل ه ئێستادا ن هت هنیا ل ه الی هن
ڕۆژئاوایی هكان هو ه ب هڵ كوو ل ه الی هن واڵتان ی ئیسالمیش هو ه ت هریك خراوهت هوه.
ئێستا واڵتان ی ع هڕهبی ،ئێران ب ه دوژمن ی س هرهكیی خۆیان دهزانن ن هك
ئیسڕائیل.
ئ ـهو ئامانجان هی كۆماری ئیسالمی ك ه ل ه
دهرهوهی نۆڕم هكانی كۆم هڵگەی نێودهوڵ هتین و
ل ه ژێر ناوی پ هرهپێدان ب ه شۆڕشی ئیسالمی
ل ـ ه دهرهوهی س ــن ــوورهك ــان ــی ئ ــێ ـران و ه ـهر ل ه
دوای س هرك هوتنی شۆڕش هوه ل ه س هر ئاستی
سیاس هتی دهرهوهدا بانگ هش هی بۆ دهكا ،ن هت هنیا
وهدی ن ـهه ــات ــوون ،ت ـهن ــان ـهت ب هستێن هكانی
وهدیهاتنیان ل هبار ب راون .كۆماری ئیسالمی ك ه
بانگ هش هی ه هڵكردنی ئااڵی شۆڕشی ئیسالمی
ل ه جیهانی ئیسالمدا ب هرز كردبۆوه ،ل ه ئێستادا
ن هت هنیا ل ه الی هن ڕۆژئاوایی هكان هوه ب هڵكوو ل ه
الی هن واڵتانی ئیسالمیش هوه ت هریك خ راوهت هوه.
ئێستا واڵت ــان ــی عــهڕهبــی ،ئ ــێ ـران ب ـ ه دوژم ــن ــی
س ـهرهك ــی ــی خ ــۆی ــان دهزانــــن نــهك ئیس ڕائیل.
ل ه مــاوهی ڕابــــردوودا شاهیدی پ هیماننام هی
ڕێكك هوتنی ئیس ڕائیل و ب هشێك ل ه واڵتانی
ع هڕهبی دژی ئێ ران بووین .ڕێكك هوتنێك ك ه
شكستی گ هورهی سیاس هتی پێكهێنانی “ب هرهی
ب هرگری”ی ه ك ه كۆماری ئیسالمی بانگ هش هی

لە ئێران ی ئێستادا ئامادهیی كۆم هڵ گە بۆ وهب هرهێنانێكی سیاس ی ك ه
تێیدا ماف هكان ی مرۆڤ ڕێزیان ل ێ بگیرێ و دهس هاڵتی سیاس ی دیمۆكڕاتیزه
بكری ،تا ڕادهیـــهك ه هست ی پێ دهكــرێ .ل ه ئێراندا سیاست ب ه واتا
ب هرت هسك هك هی ل ه دهس هاڵتی سیاسیدا ب هت هواوی شكست ی هێناوه .شكست
ب هو مانای هی چ ل ه ئاست ی دهرهوهو چ ل ه ئاست ی ناوخۆ ڕهواییی كۆماری
ئیسالم ی ك هوتۆت ه ژێر پرسیارهوه
شۆڕشی  ٥٧ل ه ئێ ران ئ هو سات ه مێژوویی هی ه
ك ه ویستی گۆڕانكاری ل ه ب هشێكی گ ـهورهی
كۆم هڵگای ئێ راندا ئاوێت هی ب هها سیاسی و
كۆم هاڵی هتی و ئابووریی هكان ن هبوو .ڕێكخستنی
م ــۆدێ ــڕن ــی ح ــی ــزب ــی زی ــات ــر لــــهوهی ب ـهره ـهم ــی
تێڕوانینی كۆم هڵگا بۆ كێش هكان بێ ،ب هره همی
چاولێك هری و ب هست راوهیی ئیدئۆلۆژی ب همال
و ئ ـهوال ب ــوو .ئ ـهوه حیزب ن هبوو ڕای گشتی

ڕەحمان سەلیمی

بۆ دهك ــا و تێچووی هكی زۆری ل ـهو پێناوهدا
تــهرخــان كــــردوه .ئ ــام ــاژهك ــان ئـــهوه دهن ــوێ ــن ــن
ئ ـهو ڕهوت ـ ه ئاشتی ه درێــژهی ه هبێ و واڵتانی
ئیسالمیی دیك هش پ هیوهست ب هو ڕهوت هوه بن.
دهستێوهردان هكانی كۆماری ئیسالمی ل ه واڵتانی
ناوچ ه ش هپۆلێك ل ه تووڕهیی و ن هفرهتی ل هو
واڵتان ه دژی ئێ ران لێك هوتۆت هوه ،ك ه دیتمان
چ ــۆن ل ه ناڕهزای هتیی هكانی ی ـهك دوو ساڵی

س هرهتایی هكانی ژیانیان نیی ه .ئ هو جیاوازیی ه
چینای هتیه ،ئاشتی و ئارامیی كۆم هاڵی هتی و
ت هنان هت ئ هخالقی كۆم هاڵی هتی ب ـهرهو داڕم ــان
بردوه.
لــــ ه ئـــاســـتـــی نـــێـــوخـــۆیـــیـــدا نـــێـــوهڕۆكـــی
نادیمۆك ڕاتیكی سیست همی سیاسی ل ه ئێ راندا و
پ هیڕهو كردنی سیاس هتی س هركوت و سانسۆڕ
و ه ــهروهه ــا واڵمــــدهر ن ـهب ــوون ــی دهوڵــــهت ل ه
ئاست داواكاریی هكانی توێژه جۆراوجۆرهكانی
كۆم هڵگە ،ڕهوتێكی ب هرینی ناڕازیانی دروست
كردوه ك ه ڕۆژ ب ه ڕۆژ ب هرف راوانتر و ڕێكخ راوتر
و ئ ــام ــان ــج ــدارت ــر دژی ڕێ ــژی ــم دهوهســتــنــهوه.
درێژهدان ب هو ناڕهزای هتییان ه ورد ه ورد ه ئێ ران
ب هرهو دۆخی شۆڕش دهبا .دۆخی شۆڕش ئ هو
سات هوهخت هی ه ل ه ژیانی كۆم هڵگەدا ك ه ك هلێنی
نێوان خ هڵك و حاكمیی هت ب ه ڕێژهی هك ف راوان
دهبێ ك ه كۆی ڕای هڵ هكانی ب هستن هوهی گ هل ب ه
سیست همی سیاسی دهپچڕێن و ه هر ب هو پێی ه
گ هل ب ـهدوای گۆڕانێكی ئ هساسیدا دهگ ـهڕێ و
زهمین هكانی ڕووخانی ن هزمی كۆن و هێنان هدیی
ن هزمی نوێ دهڕهخسێنێ .دۆخی شۆڕش دۆخی
دووبــاره پێناس ه كردن هوهی كۆی سیست همی
ب هها و نۆڕم هكانی كۆم هڵگەی ه.
ب ه ئاوڕدان هوهی هك ل هو ق هی رانان هی ب هرۆكی
كــۆمــاری ئیسالمی گــرتــووە ب ـه ت ــای ــب ـهت ل ه
س ــااڵن ــی ڕابــــــردوودا دهت ــوان ــی ــن بڵێین دۆخ ــی
شــــۆڕش ل ـ ـه داهــــاتــــووی نــزیــكــدا ل ـ ـ ه ئ ــێ ـران
چاوهڕوانك راوه .ناڕهزای هتیی ه س هراس هریی هكانی
ب هف رانباری  ٩٦و خ هزهڵوهری  ،٩٨ناڕهزای هتیی
ك ــرێ ــك ــاران ،مامۆستایان ،پ ــی ــش ـهوهران و  ...و
دروشمی خۆپێشاند هران ك ه كۆی سیست همی
سیاسییان ڕهت كردهوه ،س هلمێن هری ئ هوهن ك ه
لێكت رازانێكی قووڵ ل ه نێوان خ هڵك و دهس هاڵتدا
دروست بووه.
***
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عومەر باڵەکی

لە ماوەی نزیک بە سەد ساڵی ڕابردوودا بە
هۆی خەباتی بێوەچانی خەڵکی کوردستان
بۆ وەدەس ــت هێنانی مافە نەتەوایەتییەکانی
هەموو ڕۆژ و مانگەکانی ئەو سااڵنە پڕن لە
کارەساتی سامناک و دڵهەژێن و خوێناوی کە
بەدەستی دوژمنانی خاک و خەڵکی کوردستان
خ ــوڵ ــق ــێ ــن ــدراوەن .هێندێک ل ــەو ڕووداوانــــە بە
ڕادەیــــەک زاڵ ــم ــان ــەو خ ــوێ ــن ــاوی ب ــوون ک ــە لە
بیروزینی خەڵکی ک ــوردس ــت ــان ــدا نەخشیان
ب ــەس ــت ــوە ،ب ــە چەشنێک ک ــە بەتێپەربوونی
س ــااڵن ــی زۆریـــش ل ــە ی ــادەوەری ــی ــەک ــان ــدا هەر
زیندوون.
یەکێک ل ــەو مانگانەی س ــاڵ ک ــە هەڵگری
ک ــۆم ــەڵ ــێ ــک ک ــارەس ــات و ڕووداوی ن ــاخ ــۆش
وج ــەرگ ــب ــڕە ،م ــان ــگ ــی خ ــەرم ــان ــان ــە و ئ ــەگ ــەر
بمانەوێ هەموو تاوانەکانی النی کەم چل ساڵ
دەس ــەاڵت ــدارەت ــی ــی ک ــۆم ــاری ئیسالمی کە لەو
مانگەدا دەرحەق بە گەلی کورد و خەباتگێ رانی
ئ ــەو گەلە ک ــردوون ــی کۆیان بکەینەوە خۆی
لە س ــەدان الپ ــەرە نووسین دەدا ،ب ــەاڵم ڕەنگە
لە نووسینێکی ئ ــاوادا نەتوانرێ هەموو ئەو
ڕوداوانە بێنە بەرباس ،تەنیا بەهێنانەوەی سێ
نموونە لە جینایەت و تاوانەکانی کۆماری
ئیسالمی لە م ــاوەی ئەو چل ساڵە لە مانگی
خەرماناندا دەتوانین وەک ئاوینەی بااڵنوێن،
شەرئەنگێزیی کۆماری ئیسالمی لە ڕۆژهەاڵتی
کوردستان و قوواڵیی هەستی دوژمنکارانەی
دەسەاڵتدارانی ئەو نیزامە دەربخەین .
هــەر ل ــەس ــەرەت ــای ب ــەدەس ــەاڵت گەیشتنی
نیزامی کۆماری ئیسالمی ،دەسەاڵتدارانی ئەو
نیزامە چ بە لێدوان و نووسین و چ بە کردە
و ک ــردەوە بەئاشک را دژایەتیی خۆیان لەگەڵ
م ــاف ــەک ــان ــی خەڵکی ک ــوردس ــت ــان ڕاگ ــەی ــان ــدوە
و ب ــەڕێ ــوەی ــان ب ــردوە .باشترین بەڵگەش بۆ
سەڵماندنی ئ ــەو بابەتە فیتوای ڕاگەیاندنی
جیهاد بە دژی خەڵکی کوردستان لە الیەن
ئایەتوڵاڵ خومەینی لە ڕۆژی ٢٨ی گەاڵوێژی
١٣٥٨ی هەتاوی بوو .ئەوە سەرەتایەک بوو ،بۆ
بەشەرعی کردنی کوشتاری خەڵکی کوردستان،
چونکە هەر  ١٥ڕۆژ دوای دەرچوونی فتوای
جیهادی خومەینی بەدژی خەڵکی کوردستان
لە ١١ی خەرمانانی ١٣٥٨ی هەتاویدا هێزە
دژی ئینسانییەکانی ک ــۆم ــاری ئیسالمی لە
ئ ــاوای ــی قاڕنێ جینایەتی ش ــەڕی ــان خوڵقاند.
لە ت ــاوان ــی گوندی قاڕنێ خەڵکی بێتاوان و
بێدیفاعی ئەو ئاواییە بێ جیاوازیی تەمەن و
ڕەگەز کەوتنە بەر شااڵوی هێزە چەکدارەکانی
کۆماری ئیسالمی و نیزیک بە  ٧٠کەس بوونە
قوربانیی سیاسەت و ڕەفتاری دوژمنکارانەی
دەسەاڵتدارانی ت ــازە بەدەسەاڵت گەیشتووی
کۆماری ئیسالمی .

دەس ــت ــی تیرۆریستانی ک ــۆم ــاری ئیسالمی
تیرۆر ک ران .واتا  ١٣ساڵ دوای تاوانی گوندی
قاڕنی پیاوکوژانی کۆماری ئیسالمی تاوانی
میکۆنووسیان ئەنجام دام بەاڵم بەو جیاوازییە
ئەگەر لە ت ــاوان و جینایەتی گوندی قاڕن ێدا
غەیری خۆمان کەس بەدەنگمانەوە نەهات ،لە
تاوانەکەی مێکونووسدا بۆ دنیا ڕوون بۆوە کە
کۆماری ئیسالمی چ ڕێژیمێکی جینایەتکارە
و لە دادگای مێکۆنووسی شدا ئەرکانی نیزامی
کۆماری ئیسالمی بە جینایەتکار ناس ران لە
ڕادەی هــەرە ســـەرووی دەس ــەاڵت ــی کۆماری
ئیسالمیدا بە تاوانبار داندران.

دەبینین کە هەست و شعووری نەتەوەیی لە
ڕۆژهەاڵتی کوردستان لە گەشە کردندایە و
ئەو سەڵمێندراوە کە بە کوشتن و ئیعدام و
زیندان ،گەلی کورد و خەباتکارانی ئەو گەلە
مەیدانی خەبات بۆ دەسەاڵتدارانی کۆماری
ئیسالمی چۆل ناکەن.
کاتێک دەس ــەاڵت ــداران ــی ک ــۆم ــاری ئیسالمی
فیتوای جیهادیان بە دژی خەڵکی کوردستان
ڕاگەیاند ،مەبەستیان ئ ــەوە بوو بە هاندانی
خەڵکی نـــەزان و نەفامی خ ــۆی ــان ب ــە ن ــاوی
دینەوە کوشتاری خەڵکی کوردستان حەاڵڵ
بکەن و ب ــە خوڵقاندنی جینایەت و تاوانی

 ٢٦ســـاڵ دواتـــــر ،واتــــا ١٧ی خ ــەرم ــان ــان ــی
ساڵی ١٣٩٧ی هەتاوی دوژمنکاریی کۆماری
ئیسالمی لەو پەڕی ب ێئەخالقی سیاسیی و
نێونەتەوەیی بۆ جارێکی دیکە دەرحــەق بە
تیکۆشەرانی حیزبی دێموک راتی کوردستان
خۆی نواندەوە و بنکە و بارەگای ئەو حیزبە
لە قواڵیی خاکی هەرێمی کوردستان کەوتە
بــەر ئـــاوری م ــووش ــەک ــە دوور هاوێژەکانی
سپای پاسدارانی ئەو ڕێژیمە .لە ئاکامدا ١٦
کادر و پێشمەرگە و ئەندامی ڕێبەریی حیزبی
دێموک رات شەهید و زیاتر لە  ٧٠کەس بریندار
بوون ،کە لە نێویاندا ژن و منداڵیش دەبیندران
.
ئەگەر هەر ئەو سێ نموونەیە کە ناومان بردن
و تەنیا لەمانگی خەرمانان بەاڵم لە مەودای
زەمەنیی ج ــی ــاوازدا ڕوویـــان داوە بکەین بە
پێوانەی هەڵسەنگاندنی خەباتی مافخوازانەی
گ ــەل ــی کـــورد ل ــە الیـــەک و زەبــروزەنــگــی بێ
بەزەییانەی کۆماری ئیسالمی لە الیەکی دیکە؛
لە ئاکامدا دەگ ــەی ــن بە دوو هەڵویستی دژ
بە یەک .هەڵویستی دەسەاڵتدارانی کۆماری
ئیسالمی م ــاوەی زیاتر لە چل ساڵە ڕوون
و ئاشک رایە ،ئەوان دوژمنایەتیی گەلی کورد
دەکــەن و بە پ ــاس ــاوی بێ بنەما لە هەموو
کەرەسەیەکی سەرکوت و کوشتار بۆ بەچوک
داه ــێ ــن ــان ــی ش ــۆڕش ــگ ــێ ـران ــی ئــەو گ ــەل ــە کەلک

گوندی قاڕنێ و دەیان شوێن یت ر؛ خەڵک و هێزە
سیاسییەکانی کوردستان بەتایبەتی حیزبی
دیموک رات چاوترسین و لە مەیدان بەدەریان
بکەن .رێژیم ئەو سیاسەتەی لە ماوەی چل
ساڵی ڕابردوودا و بە شێوازی جۆراوجۆر درێژە
پێی داوە؛ وەک کوشتاری بەکۆمەڵ لە شار و
گوندەکانی کوردستان ،تیرۆری ڕێ ــب ــەران و
تێکۆشەران لە دەرەوەی سنوورەکانی ئێ ران بێ
لەبەرچاوگرتنی پێوەندییە نێودەوڵەتییەکان و
تەنانەت بە هێزی پیادە و فرۆکەی شەڕکەر
و ب ــۆم ـبه ــاوێ ــژ و م ــووش ــەک ــی بالستیک بۆ
سەرکوتی تێکۆشەرانی ڕێی ئ ــازادی سنوورە
نێو دەوڵەتییەکانی بــەزانــدوە .بــەاڵم هێزی
ل ــەب ـڕان ــن ــەه ــات ــووی ح ــی ــزب ــی دێ ــم ــوک ــرات کە
سەرچاوەکەی خەڵکی ڕۆژهەاڵتی کوردستانە
ه ــەروا ل ــە م ــەی ــدان ــی خ ــەب ــات ــدا قــورس و قایم
ماوەتەوە.
دووس ــاڵ لەمەوبەریش لە ١٧ی خەرماندا
س ــپ ــای پــاســداران ب ــە ن ــی ــازی پاکتاو کردنی
ڕێبەریی حیزبی دێموک راتی کوردستان بە
حەوت مووشەکی بالستیک قەاڵی دیموک راتی
کـــردە ئ ــام ــان ــج .ل ــەگ ــەڵ ئــــەوەی ئ ــەو هێرشە
نابەرابەر و دوور لە هەموو پرەنسیپی سیاسی
و ت ــەن ــان ــەت نیزامی ب ــۆ حیزبی دێموک راتی
کوردستان خەساری گــەورەی لێ کەوتەوە،
بەاڵم دیتمان دوای چوار ڕۆژ خەڵکی کوردستان
بەو مانگرتنە سەرانسەرییەی وەڕێیان خست؛
بوونە وزە و توانا بۆ شۆڕشگی رانی دێموک رات
و ل ــە ه ــەم ــان ک ــات ــدا دەس ــەاڵت ــداران ــی کۆماری
ئیسالمییان تووشی سەرسووڕمان کرد کە
پێگەی حیزبی دێموک رات لەنێو کۆمەڵگەی
ک ــوردس ــت ــان ن ــەک ل ــە کەمی نـــەداوە ،بەڵکوو
پێگەی زۆر ل ــە س ــاڵ ــی پێشووتر بەهێزتر
ب ــووە و ئ ــەو نیشاندەری ئ ــەو ڕاستیییە کە
جوواڵنەوەی نەتەوایەتی کە حیزبی دێموک رات
ڕێبەریی کردوە و دەیکا؛ هەڵقواڵو لە ویست و
ئی رادەی خەڵکی کوردستانە.
ئاکامگیرییەکی کورت لەو باسە دەژرێ ئەوە
بێ ئەگەر مانگی خەرمانان بۆ خەباتگێ رانی
ک ــورد ل ــە ڕۆژهــەاڵتــی ک ــوردس ــت ــان خەرمانی
خ ــەم ب ــووە ،ل ــە ه ــەم ــان ک ــات ــدا ل ــە م ــاوەی چل
ساڵی ڕابردوودا خەرمانان مانگی سەلماندنی
خۆڕاگری و بەربەرەکانی خەباتگێ رانی گەلی
کــوردە بــەدژی ڕێژیمی ســـەرەڕۆی کۆماری
ئیسالمی.
***

تێکگیرانی دوو هیالالن
ئەوین ئەگەر لە کەللـەی ژن و پیاوی ســەردەمــی جارانی دەدا،
دەبوون بە هاودەمی شێعر و فۆلکلۆر و کوڵی خەمی دڵی تاسەبار
و ئەویندارییان پێ دادەمرکاند .شاعیران و گۆرانیبێژانیش کە هەتا
ئەم دواییانە پیاوان بوون و یان شێعری پیاوان زیاتر چاپ و باڵو
دەکــرایــەوە ،لەبەرڕا پێدا دەهاتن .لە پاینیەی قەیسیی هەڵوێنیەوە
هەتا زولفی وەک ڕەشمار ،بە ئەندامی لەشی ژنیان هەڵدەگوت و
ئەندامانی لەشیان یەک بە یەک بە شتی دیکە دەشوبهاند .لێرەدا لە بەر
“ضیق وقت” (کەمیی کات) تەنیا ئەماژە بە چەند خاڵێک لە خشتەی
دوورودرێژی ئەم شوبهاندانە دەکەین .بۆ وێنە خاڵی گۆنایان دەکردە،
مێش و دەیانفەرموو:
ی کە بە ناز /چونکە پابەندە
مێشی خاڵت نافڕێ ،بەس باوەشێن 
بە شەهدی ڕوومەتی زیباتەوە
یان قووڵکی بەرگەردنیان دەکردە حەوزی بە “چیم”ان و بە خەیاڵی
خاوی خۆیان دەمیان تێ دەنا و ئاویان لێوە دەخواردەوە:
هاتەوە یارم ناوی حەلیمە /قوڵکێ بەرگەردنێی “حەوزی بە
“چیم”ـە/حەوت بێنم لێ دا ،هێشتا تینیمە
س ــااڵن ــی بـــــەرێ ،بــــرۆی خــانــمــان ب ــێ دەس ــت ــک ــاریک ــردن وەک
بچووککراوەی هیاللی مانگ دەچوو و شاعیرانیش بۆ شوبهاندنی
ئەبرۆ بە هیالل بەردەوام لە کێبڕكێدا بوون“ .نالی” دەیگوت:
هەرکەسێ ڕووی تۆ دەبینێ ،خۆی بە قوربانت دەکا
چونکە ئەبرۆی تۆ “هیالل”ی عەیدە ،قوربانی دەوێ
ئەدیب هەموو ڕوخساری یاری بە مانگ دەشوبهاند و دەیگوت:
دڵئاراما! “هیالل”ی نەو بەدیدارت موبارەک بێ
بە دیدارت مەهی وەک مە گرفتارت موبارەک بێ

کۆماری ئیسالم ی ماوەی زیاتر لە چل ساڵە دوژمنایەتیی گەل ی کورد
دەکا و لە هەموو کەرەسەیەک ی سەرکوت و کوشتار بۆ بەچوک داهێنان ی
شۆڕشگێران ی ئەو گەلە کەلک وەردەگرێ و لە هیچ جینایەتێک دەرحەق
بە گەل ی کورد دەست ناپارێزێ ،بەاڵم گەل ی کورد لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان
سەرەڕای ئەو هەموو زەبروزەنگ و کوشتار و ئیعدام و کاول کاریی ژیان و
سروشت ی کوردستان بە دەست ی سپای دڵڕەق ی کۆماری ئیسالم ی هەر لە سەر
داوا ڕەواکەی سوورە پێداگرە لەسەر ئەوەی کە بە کوشتن و ئیعدام و زیندان،
گەل ی کورد و خەباتکاران ی ئەو گەلە مەیدان ی خەبات بۆ دەسەاڵتداران ی
کۆماری ئیسالم ی چۆل ناکەن
یـــەکـــی دیـــکـــە لـــــەو کــــارەســــاتــــانــــەی ل ــە
م ــان ــگ ــی خ ــەرم ــان ــان ــدا ت ــووش ــی ج ــوواڵن ــەوەی
ڕزگ ــاری ــخ ــوازی ــی ک ــورد و حیزبی دێموک راتی
ک ــوردس ــت ــان هـــات٢٦ ،ی خ ــەرم ــان ــان ــی ساڵی
١٣٧١ی ه ــەت ــاوی بــوو ک ــە ل ــە ک ــردەوەی ــەک ــی
تیرۆریستیدا دوک ــت ــور س ــادق شەرەفکەندی
و هاوڕێیانی لە ڕیستورانتی میکۆنووس لە
شاری بێرلین ،پێتەختی دەوڵەتی ئاڵمان بە

سمینی جەمسەری

وەردەگــــرن و ل ــە هیچ جینایەتێک دەرحــەق
بە گەلی کورد دەست نەپارێزن .هەڵویستی
گ ــەل ــی ک ـــورد ل ــە ڕۆژه ــەاڵت ــی کوردستانیش
س ــەرەڕای ئەو هەموو زەبروزەنگ و کوشتار
و ئیعدام و ک ــاول ــک ــاری ــی ژی ــان و سروشتی
کوردستان بە دەستی سپای دڵڕەقی کۆماری
ئیسالمی ڕوون و ئاشک رایە ،کە هەر لە سەر
داوا ڕەواکەی سوورە و ڕۆژ بە ڕۆژ بە کردار

بە هاتن و دەرکەوتنی جەنابی حەزرەتی ئینترنێت و موبایلی زیرەک
و ئەپڵیکەیشن و مەپڵیکەیشن و تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان مەودای نیوان
دڵدارانیش ئەوەندە کەم بووەتەوە ،ئیدی پێویست بەم شوبهاندنە ناکا
و ئاخری وای لێ هات دڵداران لە جیات بەیتوباوی دڵدارانە دەتوانن
لەژێر پێخەفدا بە دەنگ و ڕەنگ دەگەڵ یەکتر تێکەڵ بن .دیارە هەتا
ئێستا من شتی وام بە چاوی خۆم نەدیتووە و هەر شک و گومانی
خۆمە .دیار منیش “شکی خۆم بە یەقینی کەسانی دیکە نادەم”.
لە وەها دۆخێکدا کەس بیر لە هیاللی یەکشەوە ناکاتەوە و کیژانیش
حەز ناکەن برۆیان وەک هیالل بێت و زیاتر برۆکانیان بە تاتۆ و ماتۆ
وەک کلکی ڕەپکراوی بێچووماسییە وردەکان لێ دەکەن و ئەمسەر و
ئەوسەریان وەک درێژووکەی “دومارەکوڵە”ی تووڕە بەرز دەکەنەوە.
دیارە ئەم دووپشکئاساکردنەی برۆی خانمان هەستی هیاللپارێزانی
بــەرەو سیاسەت ورووژانـــد و بیریان لــەوە ک ــردەوە کاتێک هیالل
لەسەر الجانگی ژنی شۆخ و شەنگ بار دەکا ،پێویستە هاوشێوەکەی
لەسەر گۆی زەوەی دروست بکرێ .بۆ ئەم مەبەستەش جوغرافیای
خۆرهەاڵتی ناوینیان هەڵبژارد .خۆرهەاڵتی ناوین دڵی جوغرافیای
سیاسی و ئابووریی جیهانە و کانگای سەرەکیی سەرهەڵدانی ئایین و
ئایینزای گەورە گەورە و زنەترین شوێنی هەڵقوڵێنی بەلێشاوی نەوتی
جیهانه .هەر بەم دوو هۆیەوە بووەتە مەیدانی ملمالنێی هەموو الیەک.
لە ئەمریکای ئەوپەڕی ئاوە زۆرەکان و ئەورووپای هێروەترەوە هەتا
دەگاتە چین و ماچینێ ،خەریکی هەڵشێالنی ئەم زنە نەوتانە و ئایینە
تێکبەزیوانەن.
لە وەها بارودۆخێکدا هاوکات لەگەڵ گۆڕینی شێوازی برۆی خانمان
لە برۆی شێوە هیاللی بۆ شێوەی دووپشكی کلکڕەپ ،دەسەاڵتدارانی
خاوەنی واڵتە شێوە پشیلەکە ،هەوڵیان دا نەخشەپشیلە بکەنە هیالل و
بە خاکی عێراق و سوریا و لوبناندا جەمسەرێکی بگەیننە سەر دەریای
نێوەڕاست.
سەرەتای دروستكردنی ئەم هیاللە ئەوانەی بیرۆکەکەیان دانابوو،
لە خۆشیان اللــغــاوەیــان گەیشتە بناگوێیان و ب ــەڕووی دۆســت و
دوژمندا گڕ بوونەوە .گڕبوونەوەکەش لە بەر ئەوەبوو وەک زۆربەی
سیاسەتچیان بە شێوازی سروشتی پێکەنینیان نەدەهات.
ئەوەندی پێ نەچوو جەماعەتی جوولەکەش گەاڵڵەی هیاللێیان بە
بەرزگی هیاللەکەی ئەواندا داڕشت و بێ ئەوەی لەشکری فاتمیوون و
زەینەبیون و “مدافعانی حەرەم “بخەنە کار ،بە سواری فڕۆکە گەیشتنە
“ئیمارات” و “بەحرێن” و جەمسەری هیالکەی خۆیان هەتا بن گوانی
پشیلە دانــا و ڕوانینی جیهانیان لەسەر دوو هیاللی تێکبەزیو چڕ
کردەوە .دوای ئەم کارەساتە شیری پشیلەکە بەتەواوی وشکی دەکات.
تڵپاتی تەڕی دەگواناندا نامێنێ و بێچووکانی لە نێو هیاللی گۆرین قڕ
دەبن و بەشێ ئێمەش نزا و پاڕاەنەوە و دروشم دانە:
نزایەکی گەنجانە :کوڕانی گەنج لە خوا دەپاڕێنەوە دوای شێوانی
هیاللی ئــەبــرۆی خــانــمــان و بــەزایــە چــوونــی ڕەنــجــی شــاعــێــران و
هونەرمەندان بۆ شوبهاندنەکە ،هەرچی هیاللە سەر نەگرێ.
مزگێنییەکی ترامپانە :پێنج واڵتی دیکەش خۆیان دەخەنە سەر
هیاللی جوولەکە.
دروشمێکی هاندەرانە“ :ای لشکر صاحب زمان آماده باش آمادە
باش ،بهر نبرد بی امان آماده باش آماده باش”...
***
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خالید عەزیزی:

ڕۆڵ و قورساییمان لە هەر ئاڵۆگۆڕێکی
داهاتوودا بەستراوەتەوە بە فاکتەری
یەكگرتوویی و یەکڕیزیی نێوخۆییمان

سکرتێری گشتیی حیزبی دێموک راتی ک ــوردس ــت ــان ل ــە گۆشەنیگای
لێکدانەوە بۆ داهاتووی ئێ ران و ڕۆڵی کورد لە هاوکێشە سیاسییەکانی
ن ــاوچ ــەک ــەدا ،پێداگریی لە س ــەر یەکگرتوویی و یەکڕیزیی نێوان هێزە
سیاسییەکان و نێوماڵی کورد بە گشتی کردەوە.
کاک خالید عەزیزی ،سکرتێری گشتیی حیزبی دێموک راتی کوردستان
لە کۆنف ڕانسی ڕێکەوتی ٢٩ی خەرمانانی ١٣٩٩ی هەتاوی بەڕێوە چوو ،لە
پێوەندی لەگەڵ “ڕۆڵ و پێگەی ئێ ران و ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی ئێ ران لە
کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی”دا باسێکی پێشکەش کرد.
لەم کۆنف ڕانسەدا کە بە دەیان کەس لە ئەندامانی حیزب نیشتەجێ لە
شاری هەولێری تێیدا بەشدار بوون ،سکرتێری گشتیی حیزب بە ئاوڕدانەوە
لە نێوەرۆک و ماهییەتی سیاسەتی دەروەی ڕێژیمی پێشووی پاشایەتی لە
ئێ ران لە گەڵ واڵتانی ناوچەکە و عەرەبی و هەوەها کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی،
لە سەر پێگەی واڵت ــی ئێ رانی دوای هاتنەسەر ک ــاری ڕێژیمی کۆماری
ئیسالمی ئێ ران قسەی بۆ بەشدارانی کۆنف ڕانس کرد .لەم پێوەندییەدا کاک
خالید عەزیزی بە ئاماژەدان بە ماهییەتی ئیدئۆلۆژیی ڕێژیم و دیاردەی
تێرۆریزمی دەوڵەتیی کۆماری ئیسالمی ئێ ران ،باسی لە ب ێئێعتباربوونی
پێگەی ئێ ران لە سەر ئاستی واڵتانی ناوچەکە و کۆمەڵگەی نێونەتەوەیی
و نێودەوڵەتیدا کرد.
لە بەشێکی دیکەی قسەکانیدا ،سکرتێری گشتیی حیزب پەرژایە سەر
داه ــات ــووی ئێ ران و ڕۆڵ ــی ک ــورد و حیزبە سیاسییەکانی کوردستان و،
لەم بارەوە بۆ جۆری ڕوبەڕوو بوونەوەی ئاڵۆگۆڕەکان لەسەر ئەساسی
دەستەبەرکردنی ماف و ئازادییەکانی خەڵکی کوردستان ،یەکڕیزی و
یەکگرتوویی نێوان هێزە سیاسییەکانی کوردستان و بە گشتی کۆمەڵگەی
کوردستانی بە زەرووری و پێویست لەقەڵەم دا.
شایانی ئاماژەپێدانە کە بەشی دووهەمی کۆنف ڕانسی ئەندامانی حیزب
لە شاری هەوڵێر بۆ هەڵبژاردنی ئەندامانی کۆمیتەی نوێ تەرخان ک رابوو
کە وێ ـڕای ئامادەبوونی نوێنەری کۆمیسیۆنی پارێزگاری لە پێڕەوی
نێوخۆ ،نوێنەری کۆمیسیۆنی تەشکیالت و بەرپرسی کۆمیتەی تەشکیالتی
ئاشک رای حیزب ،بە شێوەیەکی دێموک راتێک بەڕێوەچوو.

کۆبوونەوەی سیاسی -تەشکیالتیی
سکرتێری گشتیی حیزب

ڕۆژی سێشەممە ٢٥ی خەرمانانی ٩٩ی هەتاوی کۆمیسیونی تەشکیالتی
حیزبی دێموک راتی کوردستان کۆبوونەوەیەکی سیاسی -تەشکیالتیی بۆ
بەڕێز خالید عەزیزی سکرتێری گشتی حیزبی دێموک راتی کوردستان پێک
هێنا.
لە سەرەتای کۆبوونەوەکەدا مەنسوور مروەتی ،ئەندامی کۆمیسیۆنی
تەشکیالتی حیزب چەند بابەتێکی لەسەر چاالکییەکانی تەشکیالت لە
نێوخۆ و دەرەوەی واڵت باس کرد .پاشان کاک خالید عەزیزی قسەکانی بە
بە یادکردنەوە لە ڕێبەری سەرکردەمان و تیشک خستنە سەر تواناییەکان
و ئەزموون و بوێریی دوکتورڤ شەرەفکەندی دەست پێکرد.
بەڕێزیان بە تیشک خستنە سەر ئەو خاڵە بەهێزانەی دوکتور سادق
شەرەفکەندیی کردبووە ڕێبەرێکی خەڵکی و خۆشەویستی حیزب و گەل
و کاریگەریی دوکتور س ــادق لە سەر بنەما سەرەکییەکانی خەبات و
تێکۆشانی حیزبی دێموک رات ،تێرۆری ڕێبەرانی کوردی بە خەیاڵێکی خاوی
کۆماری ئیسالمی و دوژمنانی کورد ناو برد کە هەر لە لەسێدارەدانی
پێشەوای نەمرەوە تا دوکتور سادق شەرەفکەندی و لەم دواییانەشدا پۆلێک
ئەندامان و کادری ڕێبەریی حیزبەکەمان نەیانتوانیوە و ناتوانن حیزبی
دێموک رات و ئی رادەی مافخوازی خەڵکی کوردستان لە نێوبەرن یان کپ و
بێدەنگی بکەن.
بەڕێز عەزیزی بە ئاماژە بەوەیکە تەشکیالتی حیزبی دێموک رات بە
ه ــۆی ج ــەم ــاوەری ب ــوون و خەڵکی بوونی و ه ــەروەه ــا ک ــار و چاالکییە
خۆنەویستانەکانی ئەو بەشە گرینگەی حیزب لە نێوخۆی ڕۆژهەاڵتی
کوردستان و دەرەوەی واڵت و لە نێو خودی حیزبیش کۆڵەکەیەکی سەرەکی و
بناغەیەکی حاشاهەڵنەگری مانەوەی حیزبی دێموک راتە ،زەحمەت و ماندوو
بوونی هاوڕییانی تەشکیالت بە تایبەتی لە نێوخۆی واڵت بە خاڵێکی
ئەرێنی و گرینگ ناوی برد و گوتی :ئەگەر تەشکیالت و ڕێخستنەکانی
نێوخۆ ئەو هەموو قارەمانی و حەماسە دەخولقێنن و سەرمایەی ماددی و
مەعنەوی حیزبەکەمانن و لە هیچ چەشنە فیداکارییەک لە ڕێگای حیزب و
گەلدا دریغی ناکەن ،ئەوە ئەرکی ئێمەشە کە گوێ بۆ داواکارییە ڕەواکانی
خەڵکەکەمان ڕاگرین و ئەرک و داواکاری و ڕێنمایی ئەوان و ئێمەش دەبێتە
هۆکاری سەرکەوتن و سەربەرزی حیزبی دێموک رات و خەڵکی کورد.
لە کۆتاییدا بەڕیز عەزیزی لە مەیداندا بوونی ئ ــەو هەموو ک ــادر و
پێشمەرگە و ئەندامانی نهێنی و ئاشک رای حیزبی دێموک راتی سەرەڕای ئەو
هەموو کەند و کۆسپانەی سەر ڕێگای ئەو حیزبەی بە دڵخۆشی وەسف
کرد و ڕایگەیاند کە تێکۆشان و هاودڵی و پێکەوە کارکردنمام بێگومان
سەرکەوتنمان مسۆگەر دەکا.
لە کۆتایی ڕێوڕەسمەکەدا خەاڵتی ڕیزلێنان بەسەر نوێنەرانی ناوەند و
هەرێمەکانی ئەندامی تەشکیالتدا دابەش ک را و ڕێز لە تێکۆشان و ماندوو
بوونی ئەو بەڕیزانە گی را.

بۆچی دەوڵەتی ئەمریکا ددان بە هێرشەکانی
بینغازی کە دەستی ئێرانی لە پشتە دانانێ؟

نیویۆرک پۆست_کینێت ر .تیمێرمەن

هەواڵگریی واڵتە یەکگرتووەکان خەزێنەیەکی
بەرچاوی بەڵگەی بەدەستەوەن کە تێوەگالنی
ڕاستەوخۆی ئێ ران لە هێرشەکانی ١١ی سێپتامبری
 ٢٠١٢لە بینغازی ،لیبی ،کە بوونە هۆی کوژرانی
چوار هاوواڵتیی ئەمریکا ،پشت ڕاست دەکەنەوە.
بەاڵم تا ئێستا ،بیرۆک راتەکانی دەوڵەتی شاراوە
ئەو بەڵگانەیان لەژێر چەند توێژی پۆلێن کردن
کە زۆر جار بێ پاساون شاردوونەوە.
مــــن لــــە ئــــەفــــســــەرانــــی ســــی ئــــــای ئــــەی،
گرێبەس تک راوانی سوپا ،و س ــەرچ ــاوەی دیکە
لەنێو هێزە تایبەتییەکانی واڵتە یەکگرتووەکاندا
ب ــۆم دەرک ــەوت ــوە کە النیکەم  ٥٠بەڵگە ه ــەن کە
لەبارەی ئۆپەراسیۆنە هەواڵگرییەکانی ئێ ران لە
بینغازی هۆشدارییان داوە .هێندێکیان بە تایبەتی
پێشبینیی هێرشی ئ ــێ ـران ب ــۆ س ــەر دیپلۆمات
و بنکەکانی واڵت ــە یەکگرتووەکانیان کردبوو.
ئەو بەڵگانە هەروا بە دەست پێ ڕانەگەیشت راوی
ماونەتەوە ،لە نێویاندا بۆ سەرۆکی کۆمیتەی
هەڵبژێ راوی لێکۆڵینەوە لە ڕووداوی بینغازی،
ئەندام کۆنگرەی پێشوو ،تێری گاودی.
سی ئ ــای ئ ــەی ،ئێن ئێس ئ ــەی و ئەندامانی
ب ــەڕێ ــوەب ــەری ــی ف ــەرم ــان ــدەی ــی ه ــێ ــزە تایبەتییە
هاوبەشەکان لە بینغازی و تریپۆلی چاالکانە
ئۆپەراسیۆنەکانی ئێ رانیان لە مانگەکانی پێش
هێرشەکە گرتبوو ژێ ــر چاودێریی .بە ڕاستی،
بە گوێرەی گرێبەس تک راوێکی کۆمپانیایەکی
سەربازیی کەرتی تایبەت کە لە بینغازییەوە
لە فێورییەی  ٢٠١١پێوەندیی پێوە گرتم ،گوتی
کە ئەندامانی سوپای ق ــودس ،لە سەرەتاکانی
ســـەرهـــەڵـــدان دژی قــــەزافــــی ،بــەئــاشــکــرا لە
شەقامەکانی بینغازیدا دەسووڕانەوە .لەو کاتیدا،
بوونی ئەوان لەوێ شتێکی نهێنی نەبوو.
لە هاوینی  ،٢٠١٢هەواڵگریی واڵتە یەکگرتووەکان
و ئەفسەرانی ئاسایش لە بینغازی و تریپۆلی
هۆشدارییان دا بە فەرماندەکانی سەرووی خۆیان،
لەنێویاندا باڵوێز جەی کریستۆفێر ستیڤێنس،
کە ئێ رانییەکان خەریکی ئامادەکاری بۆ هێرشی
تێرۆریستی بۆ سەر کامپی واڵتە یەکگرتووەکان
لە بینغازین .ئەو ئامادەکارییە پەرەئەستێنانەی
ئێ ران ب ــووە هۆی ئ ــەوە کە بەرپرسی پاراستنی
ستیڤێنس ،سەرهەنگی کاڵو سەوز ئەندی وود،
پەیام بنێرێ بۆ ئەفسەری فەرماندە لە ژوئەنی
 ٢٠١٢کە میلیشیای بەکرێگی راوی ئێ ران ،ئەنسار
ئەلشەریعە ،پ ــارەی لە ئێ رانەوە پێ گەیشتوە و
ئێستا خەریکی بەڕێکردنی ژن ومنداڵەکانیانن بۆ
بینغازی ،وەک چۆن لە بابەتی پێشوودا باسم
کرد.

بەڵگەکان لەنێویاندا بەڵگەی گواستنەوەی ١،٩
میلیۆن یورۆ لە ڕێگای بانکەوە بۆ ناوەندێکی
پ ــارە ش ــۆردن ــەوەی س ــوپ ــای ق ــودس ل ــە مالێزی
دەگرێتە خۆ کە هەرگیز پێش ئێستا بە میدیایی
نەک راوە .تەنیا لەو دواییانەدا سەرچاوە ئێ رانییەکە
ئیزنی پێدام کە ئەو بەڵگانە ئاشک را بکەم ،کە
بــەڕوونــی ئ ــاش ــک ـرای دەکـــەن ئ ــێ ـران کەڵکی لە
سیستەمی دارایی جیهانیی بۆ دابین کردنی پارە
بۆ ئۆپەراسیۆنەکانی بینغازی وەرگرتوە.
کەسێک کە ئێ رانییەکان بۆ ڕاکێشانی ئەندام،
ڕاهێنان و چەکدار کردنی میلیشیای ئەنسار
ئەلشەریعە کەلکیان ل ــێ وەرگ ــرت ــوە ،کەسێکی
لوبنانی ب ــە نــاوی خەلیل حــەرب ب ــووە .ناب راو
فەرماندەیەکی پلەبەرزی حیزبوڵاڵ ب ــووە و لە
الیەن ئاژانسە هەواڵگرییەکانی خۆرئاوایی زۆر
باش ناس راوە .ماوەیکی کورت دوای هێرشەکانی
بینغازی ،وەزارەتی کاروباری دەرەوە  ٥میلیۆن
دۆالری دەستخۆشانە بۆ دان ــی زانیارییەک کە
ببێتە هۆی گی رانی ناوب راو تەرخان کرد ،نەوەک
لەبەر دەوری ئەو لە بینغازی ،بەڵکو بۆ دەوری
ناوب راو لە بە ڕواڵەت ئۆپەراسیۆنی تێرۆریستیی
ئاسایی لە لوبنان.
چونکە ددان پێدانانی وەزارەتــــی ک ــاروب ــاری
دەرەوە ل ــە ژێ ــر ڕێ ــب ــەری ــی ه ــی ــاری کلینتۆن و
جــان ک ــێ ــری ک ــە ئــەو ب ــەک ــرێ ــگ ــی ـراوەی ئ ــێ ـران لە
هێرشەکانی بینغازیدا بەشدار بووە دەبووە هۆی
ئاشک رابوونی فێڵبازییە شــاراوە کوشندەکانی
ئێ ران ،کە هێشتا لە الیەن دەوڵەتی شاراوە درێژەی
هەیە و چەند داواکاریی بە گوێرەی یاسای ئازادی
دەست ڕاگەیشتن بە زانیاریی ( )FOIAلەبارەی
ئاشک را کردنی بەڵگەنامەکانی ئێ ران-بینغازییان
بێ ئاکام هێشتۆتەوە.
سەرەتا ،حەرب دەستی بە دیتنەوە و بەئەندام
کــردنــی ج ــی ــه ــادی ــی ل ــی ــب ــی ــای ــی کــــرد .ســەرچــاوە
ئێ رانییەکەی م ــن دەڵــێ ک ــە س ــێ ح ــەوت ــوو بەر
ل ــە هێرشەکان ،ن ــێ ــردراوێ ــک گەیشتە بینغازی
ب ــە  ٨میلیۆن دۆالر و  ١٠میلیۆن یـــۆرۆ کە
دراوی کاغەزیی  ٥٠٠یورۆیی بوون .پارەکە لە
حیسابەکانی سوپای ق ــودس لە مالێزییەوە لە
بانکی فیرست ئیسالمیک ئینڤیستمێنت بانک،
کە بانکێکی سوپای پاسدارانە و لە الیەن بابەک
زەنجانی ،میلیاردێرێکی  ٤١ساڵە ،کە خۆی بە
“بەسیجی دارایی” پێناسە دەکرد ،بەڕێوە دەچوو.
لــە وت ــووێ ــژ لــەگــەڵ ه ــەواڵ ــن ــێ ــری ئ ــێ ـران ــی و
خ ــۆرئ ــاوای ــی ،زەن ــج ــان ــی خ ــۆی ه ــەڵ ــدەن ــای ــەوە کە
ئەو پ ــارەی نەوتی ڕێژیم دەشواتەوە تا دەستی
گەمارۆی دارای ــی نەگاتە ئ ــەوان .ئەو بانگەشەی

تا ئێستا ،دەوڵەت تەنیا ژمارەیکی کەم بەڵگەی
لە بارەی ئۆپەراسیۆنەکانی ئێ ران لە بینغازی باڵو
کردوونەوە کە ئەوانیش تا ڕاددەیەکی زۆر ئێدیت
ک راون [بەشێک لە زانیارییەکان ڕەش ک راونەوە].
ل ــە تـــەواوی کاتی ب ــەڕی ــوەب ــەرای ــەت ــی ــی ئ ــۆب ــام ــادا،
کاربەدەستانی ئاگادار لە بوونی سوپای قودس
لە بینغازی ،لەنێویاندا گرێبەس تک راوەکانی
ئاسایش کە پارێزگارییان لە بنکەی سی ئای
ئەی لە ماوەی  ١٣کاتژمێر بەربەرەکانی لەگەڵ
جیهادییەکان ،پەیتا پەیتا هەڕەشەیان لێ دەک را
کە ئەگەر ئەوەی دەیزانن بیدرکێنن بەرەوڕووی
لێپرسینەوەی یاسایی دەب ــن ــەوە .یەکێک ل ــەوان،
سەرۆکی ئاژانسی پاراستنی هەواڵگری ،ژەن ڕال
مایکڵ فلین بوو.
بـــەاڵم ب ــەڵ ــگ ــەک ــان ــی پ ــێ ــش ــک ــەش ــک ـراو ل ــە الی ــەن
سەرچاوەیەکی ئێ رانی ل ــەب ــارەی دابین کردنی
دارایــی [بۆ تێرۆریستەکان] کە لە الی ــەن واڵتە
یەکگرتووەکانەوە نەکەوتە ژێ ــر هەڵمەتی بە
نهێنیکردن ،زانیارییەکی گەلێک باشی لەبارەی
تێوەگالنی دەوڵەتی ئێ ران لەو هێرشانەدا تێدابوو.

ئەوەی دەکرد کە خاوەنی  ١٣،٥میلیارد دۆالرە ،و
خۆی هەڵدەنایەوە کە نەوتی ئێ ران لەگەڵ هی
عێ راق و ئیمارات تێکەڵ دەک ــا و وەک نەوتێک
دەیفرۆشێ کە سەرچاوەکەی لە ئێ رانەوە نییە.
ئەو لە وتووێژێکدا گوتی واڵتە یەکگرتووەکان
ئەویان بە  ٢٧٢جار پێشێلکاریی شۆردنەوەی پارە
تاوانبار کردوە ،و ناوب راو ئەوانە وەک میدالیای
شانازیی سەیر دەکا ،و نزیکەی  ٢میلیارد دۆالر
پارەی نەغد هی فرۆشتنی نەوتی ئێ ران لە دەروەی
واڵتە کە لەبەر ئابلۆقەکانی واڵتە یەکگرتووەکان
“گیری” کردوە .لە کۆتاییەکانی دێسامبری ،٢٠١٣
ڕێژیمی ئێ ران ناوب راویان دەستبەسەر کرد بۆ
ئەوەی کە پارەکە بگەڕێنێتەوە نێوخۆ و ئەویش
بێدەنگ بکا.
یەکێک لە الیەنە سەرەکییەکانی سۆرینێت
گــرووپــی ن ــاوب ـ ـراو ،ک ــۆم ــپ ــان ــی ــای ــەک ب ــوو ک ــە لە
کوااللومپور و البوان ،مالێزی ،چاالک بوو و ناوی
ئینتێرناشنال سەیف ئۆیل ( )ISOبوو ،تا زەنجانی
ئێ رانی بوونی ئەو نەوتە بشارێتەوە کە لە بازاڕە
جیهانییەکاندا دەیفرۆشت .پێوەندی ناب راو لە

و :کەماڵ حەسەنپوور

 ISOکەسێکی دیکەی خاوەن دەستوپێوەند لە
ئێ ران بە ناوی عەلیڕەزا زیبا حالەت مۆنفەرید
بوو ،کە ب راکەی جێگری وەزیری هەواڵگریی ئێ ران
بوو.
بە گوتەی هاوبەشێکی بازرگانی پێشووی
م ــۆن ــف ــەری ــد ،ک ــە بەڵگەکان و وردەک ــاری ــی ــەک ــان ــی
تێوەگالنی ن ــاوب ـراو ل ــە ئۆپەراسیۆنی سوپای
ق ــودس لە بینغازی پێدام ،مونفرید لە  ٢٠٠٩بە
بیانووی دامەزراندنی کۆمپانیایەکی وەبەر هێنان
لە کەرتی “توریسم” پ ــارەی سوپای قودسی بۆ
باکووری ئەفریقا ،مەراکش ،گواستەوە .مەنفەرید
بە هەمان شێوە پێوندیی لەگەڵ خەلیل حەرب
هەبوو ،کە لە مالێزی و پێش ئۆپەراسیۆنەکانی
بینغازی سەردانی کردبوو تا بزانێ چۆن پارە بە
نهێنی دەگوێزێتەوە.
کاتێک ڕایەڵەی سوپای قودسی مونفەرید و
زەنجانی لە  ٢٠١١دەستیان بە گواستنەوەی پارە
بۆ بینغازی کرد ،کەلكیان لە سیستەمی بانکیی
نێونەتەوەیی وەرگ ــرت و پارەکەیان بە بیانووی
وەبەرهێنان لە کەرتی مڵک و م ــاڵ گواستەوە،
لە ترۆپکی سەرهەڵدانی دژی قەزافی کاتێک کە
زۆربەی واڵت وێ ران ببوو!
بەڵگەی ناردنی  ١،٩میلیۆن یورۆ ،لە بەرواری
١٤ی ئاگوستی  ،٢٠١١ئ ــاش ــک ـرای دەکــا ک ــە ئەو
ڕایەڵەیە چۆن کاری کردوە.
ســەرچــاوەی پ ــارەک ــە ،ل ــە فیرست ئیسالمیک
ئینڤێستمێنت بانک ل ــە الب ــوان ــی مالێزییە ،کە
ل ــە ١١ی ئاپریلی  ٢٠١١وەزارەتــــی دارایـــی واڵت ــە
یەکگرتووەکان وەک ناوەندێکی ش ــۆردن ــەوەی
پارەی ئێ ران پێناسەی کرد.
لە مالێزیییەوە ،لە ژێر چاودێریی یاریدەدەرێکی
زەنجانی و مۆنفەرید ،پارە بەڕێ ک را بۆ بانکی
ئینتێرناسیۆنال عـــەرەب ل ــە پ ــاری ــس .وەرگ ــری
کۆتایی ،کۆمپانیایەکی بیناسازیی لە بینغازی
بــوو ک ــە حیسابێکی ل ــە لقی بینغازی بانکی
ئەلجەماعەی ئەلعەڕەبیدا هەبوو.
بەڵگەی بەڕێکردنی پارەکە ئاشک رای دەکا کە
ئەو پارەیە بۆ ژمارەیەکی تایبەتی قۆنتەراتێک
بەڕێ ک راوە و دەشێ بۆ وێنە بۆ دروستکردنی
مۆڵگەی ئ ــەو کەسانە کەڵکی لێوەرگی رابێ کە
خەلیل حەرب کردبوونیە ئەندام.
ل ــە ک ــات ــێ ــک ــدا ک ــە پ ــی ــان ــەک ــان ــی ئ ــۆپ ــەراس ــی ــۆن ــی
بینغازی لە هاوینی  ٢٠١٢خێ راتر ک ـران ،ئێ ران
بەرپرسێکی پلەبەرزی سوپای پاسداران ،ساالر
مێهدی ڕەببانی لە ژێ ــر ن ــاوی تیمی پزیشکی
هیاللی سووری ئیسالمیی ناردە بینغازی ،وەک
چۆن لە کتێبی من لە مانگی مای  ٢٠١٤بە نێوی
“هێزە ڕەشەکان :ڕاستییەکان لە بارەی ئەوەی لە
بینغازی ڕووی دا ”.باس ک راوە .ئەوان بە هەمان
شێوە بە شێوەی فیزیکی دەستیان کرد بە ناردنی
پارە بۆ تیمەکانی بەشدار لە ئۆپەراسیۆنەکەدا.
لــە س ــای ــدێ ــک ــی ئ ــاگ ــادار ک ــردن ــەوە لــە الیــەن
فەرماندەیی ئەفریقای واڵتە یەکگرتووەکان( (�AF
 )RICOMلە هاوینی  ٢٠١٢دەردەکەوێ کە پارە و
چەکی ئێ رانی بە لێشاو دەچێ بۆ میسر و لیبی،
بــەاڵم ئ ــەو و بەڵگەکانی دی ــک ــەی AFRICOM
لە پپوەندیی لەگەڵ بوونی ئێ ران لە بینغازی،
بە ئانقەست بەرانبەر بە هەواڵنێ ران و گرووپە
دەرەک ــی ــی ــەک ــان ــی وەک چ ــاودێ ــری ــی دادوەریــــی لە
ڕێگای پرۆسەی  FOIAحاشایان ک راوە.
بەڵگەکان ئێستا دەیسەلمێنن کە هێرشەکانی
بینغازی ئ ــاک ــاری ت ــێ ــرۆری ــزم ــی دەوڵ ــەتــی دژی
ئ ــەم ــری ــک ــا بــــوون ک ــە ل ــە ب ــەرزت ــری ــن ئ ــاس ــت ــی
دەسەاڵتدارانی کۆماری ئیسالمیی ئێ ران بڕیاری
ل ــەس ــەر دراوە و ب ــە فرۆشتنی ن ــەوت ــی ئێ رانی
پشتگیریی دارایی لێ ک راوە کە چەند دامودەزگای
دەوڵەتی ئێ ران و یەکەکانی بارزگانی و بانک لە
مالێزی ،فەڕانسە و لیبی تێیدا بەشدار بوون.
سەرۆکی هەنووکەیی هەواڵگریی نەتەوەیی،
ئەندام کۆنگرەی پێشوو جان ڕاتکلیف ،ناوبانگێکی
شایستەی لە بارەی ڕاستوێژیی و مافی جەماوەر
بۆ زانینی ڕاستییەکان لە بارەی حەشاردانەکانی
سیاسییەکانی هەیە.
کاربەدەستانی هەواڵگریی تێوەگالنی ئێ رانیان
لە بینغازی لە دەستپێکەوە شاردۆتەوە .بەڕێوەبەر
راتکلیف :بەڵگەکانی ئێ ران-بینغازی باڵو بکەوە!
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تێرۆریزم وەک ماهییەت و پێناسەی
وجوودیی ڕێژیمی ئێران
شاهـــۆ مەتین

لە س ــەڕدەم ــی ڕێژیمی پاشایەتیدا ،بە پێی
بــوونــی ئـــەم ح ــی ــزب ــە سیاسییە س ــێ ــک ــۆاڵر و
دینیاینەی ئ ــێ ـڕان و ک ــوردس ــت ــان بەڕەنگاریی
سیستمی پ ــاش ــای ــەت ــی ــی ــان دەکــــرد و بــە پێی
جیهانبینیی خ ــۆی ــان دواڕۆژی سیاسەتی
نێو ژێۆپۆلۆتیکی ئێ ڕانیان بۆ کۆمەڵگە وێنا
دەکڕد ،هەر کام لەم ڕەوتە سیاسییانە سەر بە
قووتابخانەیەکی هزری و فەلسەفی بوون کە
مێژووی هاوچەشنیان بۆ سەدەکانی ڕابردوو
دەگەڕایەوە و وەک ئەزموونی دەوڵەتداری کەم
تا زۆر تاقی ک رابوونەوە.
دوابـــەدوای ڕووخ ــان ــی ڕێژیمی پاشایەتی و
ئەو گەلەکۆمەکێیەی حیزبی کۆماری ئیسالمی
ل ــە ڕێ ــگ ــای تــێــڕۆری ن ــەی ــاران ــی ،داگ ــی ــرک ــردن ــی
باڵوێزخانەی ئەمریکا ،بێ ڕۆل هێشتنەوە و
دەرکردنی بەڕەی نیشتمانی و سێکۆاڵری نێو
سیستمی تــازە دامــــەزڕاوی ئ ــێ ـڕان و هاوکات
مــۆنــۆپــۆڵ کــردنــی ســێ ج ــوم ــگ ــەی گرینگی
حکوومەتی وەک میدیا ،هێزە سەربازییەکان و
ئابووری بە شێوەیەکی فریودەڕانە لە ڕێگای
شوعارگەلی وەک خۆشبژێوی ،گەڕانەوەی شکۆ
بۆ ئێ ڕانییەکان ،عەداڵەت و بە هەڵخەلەتاندنی
دنیای دەڕەوە؛ سیستمی ویالیەتی موتلەقەی
فەقیهی کردە دامەزراویەکی سیاسی و یاسایی
حکومەتداری بە سەر گەاڵنی ئێ ڕاندا .بەجۆرە
دیکتاتۆرییەتی مەزهەبی _ سیاسی و نیزامی
سێبەری بە سەر ئامانجەکانی گەاڵنی ڕاپەریوی
ئێ ڕان کە داخوازی ئازادی ،عەداڵەت و یەکسانی
بوون کێشا.
ک ــۆم ــاری ئ ــی ــس ــام ــی بــــەرە بــــەرە م ــەی ــدان ــی
سیاسەت کردنی بۆ حیزبە سیاسی و نەتەوەیی
و سێکۆالرەکان کە دژیایەتییان لەگەڵ سیستمی
ناوەندی و تیۆڵۆژیکی بەڕەی ڕاستڕەوە هەبوو،
تەنگ کرد و بە زەبری گرتن و کوشتنیان ،یا
بێدەنگیان کردن ،یان شەڕیان پێ فرۆشتن و
یان لە مەیان وەدەریان نان .دواتریش خولیای
هەناردە کردنی شۆڕش بە دروشمی ڕزگاریی
قودس و دروس ــت کردنی هیاللی شیعی بووە
ه ــۆی هەڵگیرسانی شەڕێک کە هەشت ساڵ
گیان و ژیانی لە خەڵکی ئێ ران ستاند.
بە نیسبەت کوردستان ،ک ــورد لە ئی ران لە
دەیەی بیستی هەتاوی یەکەم حیزبی مۆدێڕنی
سیاسیی کوردی لە ساڵی  ١٣٢٤لەسەر دەستی
پێشەوا قازی محەممەد دامەزراندبوو .حیزبی
دێموک راتی کوردستان حیزبی دامەزڕێنەری
کۆماری کوردستان ڕێزگرتن لە سەروەریی
تـــاک ،پ ــاراس ــت ــن ــی ئ ــازادی ــی ــە س ــی ــاس ــی و مافە
ئیتنیکییەکان و دروســـت ک ــردن ــی کەشێکی
سیاسیی ئازاد بۆ سەقامگیر کردنی تۆلێ ڕانس،
کە هەموو نەتەوە و ئیتنیکە جیاوازەکان بتوانن
م ــوم ــاڕەس ــەی بەهاکانی خۆیانی تێدا بکەن،
بەشێک لە ئامانج و پڕەنسیپەکانی بوون.
زۆری نەخایاند وەب ــەر ی ــەک کەوتنی ئەم
دوو دنیابینیە (دێموک راسی و دیکتاتۆریەت)
ل ــە ک ــوردس ــت ــان ــدا ،ل ــە ٢٨ی گ ــەالوێ ــژی ١٣٥٨
لەژێر سێبەری سووڕەتی “نەســر” فەڕمانی
ژێنۆسایدی گەلی ئازادیخواز و دێموک راسی
ویستی کوردستان ،بە دەستووری خومەینیی
بۆ دەڕک ـ ـرا .خومەینی و وەزیــر و گزیرەکانی
فەرمانیان بە هێزە سەربازییەکان (ئەڕتەش،
بەسیج و س ــپ ــا) کــرد ک ــە ت ــاک ــوو ک ــوردس ــت ــان
بە قەولی خۆیان لە “ئ ــەش ـڕار و ک ــوف ــار” پاک
نەکەنەوە ،بەندی پۆتینەکانیشیان نەکەنەوە .
بــۆ ب ــەج ــێ ــگ ــەی ــان ــدن ــی فــەڕمــانــی خومەینی
پاکتاوکردن ،تیڕۆر و میلیتاریزم بۆ م ــاوەی
چــــوار دەیـــەیـــە بـــووەتـــە م ــاک ــەی س ــەڕەک ــی ــی
سیاسەت ک ــردن ل ــە ک ــوردس ــت ــان دەڕحـــەق بە
نەتەوەی کورد .بەمجۆرە ڕێژیمی مەالکان دوای
داگیر کردنی ئێ ڕان و جێگیر کردنی سیستمە
مەزهەبی و نیزامییەکەیان ب ــۆوەی ڕەوایــی و
هێژمۆنییان بە سەر گەلی کوردا بسەپێنن ،بە
فتوای خومەینی و تێۆریی پیالنگێڕی پاکتاو
کردنی سیاسی ،ئابووری ،کولتووری ،زمانی،
ژینگەیی و ...کردە یاسای سیاسەت کردنیان

لە کوردستان و بە ناوی مەترسیی ئەمنیەتی
بچووکرین جووڵەی سیاسی و مەدەنییانەی
خەڵکی کوردستان تاوانی دژایەتی لەگەڵ خوا و
تێکدانی یەکپارچەیی خاکی ئێ ڕانی درایە پاڵ و
بەرەوڕووی سزایان کردنەوە.
چ ــوار دەی ــەی ــە کوردستان میلیتارزە ک ـراوە
و ئ ــی ــدارەی ک ــوردس ــت ــان دراوتـــە دەس ــت ــی هێزە
ئەمنیەتی و سەربازییەکان و بە مانای وشە بە
ڕوانگەی “ئەمنیەت تەوەرانە” سیاسەتی ئیداری،
یاسایی و مەدەنی بۆ کوردستان دادەڕێژرێ و
بەڕێوەدەبڕێ.
کوردستان کە خاونی ژینگەی دەوڵەمەندی
ژێ ــڕ زەوی (گ ــاز و ن ــەوت) و س ــەر زەوی (ئ ــاو،
ڕووبەری سەوزایی ،دارستان و)..ـە ،بە هەمان
ڕوان ــگ ــەی ئەمنیەتییەوە بە مەبەستی ه ــەژار
ڕاگرتنی خەڵکی کوردستان و دروست کردنی
قەی رانی ژینگەیی سەیری دەک ــرێ ب ــۆوەی بە
پیالنێکی نەرم کولتوور و زمان و شۆناسەکەی
لە چنگ دەربهێندرێ یان لێی بشێوێندرێ.
سیاسەتی کۆماری لە کوردستان بە شێوازێکە
کە هەستی کۆڵۆنیالیزمی سەدەکانی نێوەڕاست
الی هەر تاکێکی کورد بە نیسبەت حاکمیەتی
تاران دروست دەبێ و لە نەستی هەر مڕۆڤێکی
ڕۆژهەاڵتدا بێزاری و نائاسوودەیی لە ژیان و
کار بەڕامبەر ئەم سیاسەتە دوژمنکارانەیەی
ڕێ ــژی ــم ش ــەپ ــۆالن دەدا.لـــە س ــەر ئ ــەم ئەساسە
ح ــوک ــم ــی ســـەربـــازی و میلیتاریستی وەک
سەرچاوەی ئەمنیەت و ڕەوای ــی لە کوردستان
بۆتە سیاسەت و یاسا دەرحەق بە کوردستان
و ب ــۆ بەدیهێنانی ئــەم ت ــەن ــاه ــی و ئارامییە
ت ــی ــڕۆری ــش ب ــۆت ــە چ ــەک و پێناسەی ڕێژیمی
تاران و؛ ڕۆژانە لە سێکتەڕە جۆربەجۆڕەکانی
ژینگەیی ،ئ ــاب ــووری ،پ ــەڕوەردەی ــی و مڕۆییدا
بەڕێوەی دەبەن.

ک ــردن ــی کۆمەاڵنی خەڵک و پاشەکشە ک ــردن
بە بزوووتنەوە ناڕەزایەتییەکان کە بە هۆی
سیاسەتی چەوتی ڕێژیم ب ــەردەوام لە گەشە
کردن و پەرەسەندندان ،بێدەنگ کردنی گوتاری
ڕۆژهەاڵت مێحوەری و ،تەکاندنەوەی ڕێکخ راوە
مەدەنییەکان لە بزووتنەوەی سیاسی و پچ ڕانی
هاوپێوەندیی هزری لە نێوان حیزبی دێموک راتی
کوردستان و ئازادیخوازانی سەرتاسەری ئێ ڕان.
لە بواری ناوچەیی و نێودەوڵەتیشدا ئامانجەکە
ڕوون بوو :سەپاندن و پاڕاستنی هێژمۆنیی
تێرۆریستیی خۆی لە بەڕامبەر نەیاڕانیدا و
پیشاندانی هێزی سەربازی و توانای نیزامیی
تێکدەرانە و تێکنۆلۆژیی شەڕی پێشکەوتووی.
ب ــۆ پێکانی ئ ــەم ک ــۆم ــەڵ ــە ئ ــام ــان ــج ــەش ق ــەاڵی
بــەرخــودانــی ح ــی ــزب ــی دێــمــوکــرات ،ئــادڕەســی
ناسۆنالیزمی ڕۆژهەاڵت وەک ئادڕەسی تێکۆشان
و مودیرییەتی تەوژمی هەماهەنگ و هاودەنگ
کردنی هێزە کوردستانی و ئێ ڕانییەکان بەڕامبەر
ڕێژیمی تاران هەڵدەبژێری .رێژیم بۆ ئەو تاوانە
و بۆ ئەوە ئەو زەبرە لە بزووتنەوەی مافخوازیی
کورد بدا و بۆ ئەوەی ئەم پەیام و سیگنااڵنە بۆ
دژبەرانی لە ناوچە بنێرێ ،دەبوا زۆر یاسای
نێونەتەوەیی و کۆنڤانسیۆن و پرەنسیپی لەژێر
پێ نابا کە ه ــەم ــووی پێخوست کــردن .بەاڵم
ئەوەی بەتەمای بوو بۆی نەچووە سەر.
تــرســانــدنــی خــەڵــک و ب ــەچ ــۆکداه ــێ ــن ــان ــی
ڕوحــی شۆڕشگێڕیی خەڵک وەک یەکێک لە
ئامانجەکانی ئەم هێرشە ئاکامی پێچەوانەی لێ
کەوتەوە .چوار ڕۆژ دواتر لە سەر داوای ناوەندی
هاوکاریی حیزبەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان
و بــە ت ــای ــب ــەت بــۆ ه ــاوخ ــەم ــی و پشتیوانی
م ــەع ــن ــەوی ل ــە س ــی ــاس ــەت و هەڵوێستەکانی
ح ــی ــزب ــی دێ ــم ــوک ـرات ــی کــوردســتــان ،ک ــۆم ــەالن ــی
خەلکی بەئەمەگ و پشتیوانانی ڕاستەقینەی

لــــەگــــەڵ بــــەردەوامــــیــــی ئـــــەم س ــی ــاس ــەت ــە
شوینیستییە ب ــۆ س ــڕی ــن ــەوەی م ــاف ــخ ــوازی لە
کوردستان ،بەاڵم چونکی کوردستان خاوەنی
بزووتنەوەیەکی جەماوەری بەهێز وەک حیزبی
دێموک راتی کوردستانە ،حیزبێک کە بە دڕێژایی
زیــاتــر لــە حـــەوت دەیـــە بــۆ بەدەستهێنانی
م ــاف و ئازادییەکانی گەلەکەی تێ دەکۆشێ
و س ــەن ــگ ــەری خ ــەب ــات و تێکۆشانی ئـــاوەدان
ڕاگ ــرت ــوە ،لە دژی سیاسەتی قاڵچۆی ک ــوردان
ڕاوەس ــت ــاوە و ئەندێشە سەردەمیانەکەی کە
بریتین ل ــە بەدیهێنانی ئـــازادی و یەکسانی
و ب ــە دێ ــم ــوک ـرات ــی ــزاس ــی ــۆن ک ــردن ــی سیستمی
ئێ ران هیندەی دی ترسی لەسەر ئەم رێژیمە
دروست کردوە .بۆیە بۆ کپ کردنی ئەم دەنگە
مافخوازانەیەی گەلی کورد حکوومەتە یەک لە
دوای یەکەکانی تاران (خامنەیی ،ڕەفسەنجانی،
خاتەمی ،ئەحمەدی نژاد و ڕوحانیەوە) سیاسەتی
تیڕۆریزمی مرۆیی لە ئاستی کوردستاندا لە
سنووری نێوخۆ (چاالکانی مەدەنی ) و دەرەوە
(کەسایەتیە سیاسیەکانی ک ــوردس ــت ــان وەک
دوکتۆر قاسملوو و شەڕەفکەندی و س ــەدان
کادر و پێشمەڕکەی حیزب)یان وەک ست راتیژی
بۆ پاڕاستنی دەسەاڵتی دیکتاتۆریان و وەک
مێتۆد و پارادایمی زاڵ بەکار هێناوە .هەر لە
درێـــژەی ئ ــەم سیاسەتە دوژم ــن ــک ــاران ــەی ــەدا لە
 ١٧خەڕمانانی  ١٣٩٧ه ــەت ــاوی ب ــە مووشەکە
دووڕهاوێژەکانی بنکەی سەرکردایەتیی ئەم
ح ــی ــزب ــەی کـــردە ئ ــام ــان ــج .مەبەستەکانیشی
ئ ــەم ــە بـــوون :ل ــە نێوخۆی ئ ــێ ـران چاوترسێن

حیزبی دێموک رات لە تێکۆشانێکی مەدەنی و
شارستانیدا بۆ مەحکووم و ڕیسوا کردنی ئەم
جینایەتەی کۆماری ئیساڵمی بە مانگرتنێکی
حەماسە خوڵقێن وەاڵم ــی ڕێژیمیان دایــەوە
بە ی ــار و نەیاریان گ ــوت کە ق ــەاڵی خۆڕاگری
دێ ــم ــوک ـ ـرات ل ــە شــــاری ک ــۆی ــەی ب ــاش ــووری
کوردستان ئ ــادڕەس و بەڕپرسی ،پرسی کورد
لە ڕۆژهەاڵتی کوردستانە و ئەوەی نامۆ بەو
خەڵکەیە ڕێژیم و دەسەاڵتەکەیەتی .ئەوان لەو
ڕێف ڕاندۆمەدا پیشانیان دای ــەوە قسەی خەڵک
هەر ئەو “نا”یەیە کە چوار دەیە پێش ئێستا لە
کوردستان بەو ڕێژیمە گوت را.
دەرەنجام
ڕاستە ڕێژیمی ئیسالمیی ئێ ڕان چل ساڵە
دژی گەلی کورد و بزووتنەوە مافویستەکەی
(حیزبی دێموک راتی کوردستان) لە شەڕدایە
و میکانیزمی ج ــۆڕاوج ــۆری ب ــۆ ک ــپ کردنی
دەنگی ئ ــازادی ــخ ــوازی ک ــورد بە ڕێگای پاکتاو
کردن ،تێرۆر و میلیتاریزم دەکار کردوە ،بەاڵم
چونکی ک ــورد و بزووتنەوە ڕەواکــەی خاوەنی
م ــێ ــژووی دێ ــری ــن ب ــە دڕێــژایــی چ ــاخ ــەک ــان ــن و
ویستی بــەڕزی ئینسانییان هەیە و ،مڕۆڤی
خۆنەویستن و بۆ دەستەبەر کردنی مافەکانیان
بە ئی رادەیەکی چیایی خەبات دەکەن؛ چونکی
ئاڕمانجە پیڕۆزەکانیان بۆتە مانیفێستی هەر
مڕۆڤێکی ئازادیخوازی کورد؛ ئەم بزووتنەوەیە
بەچۆکدانایە و سەرکەوتن هەر بۆ ئەوە.

تەنگاوی و بیری ژەنگاویی
ڕێژیم لە پەروەردەدا

هەر لە سەرەتای ژیانی مرۆڤەوە ،داگیرکاری
و پ ــاوان ــخ ــوازی لــە الیــــەک و ژێــردەســتــی و
کۆیالیەتی لــە الیــەکــی دیــکــەوە بــە پێی قۆناغ
و کــات و هەلومەرج و ،لە ئاست و شێوازی
جیادا گۆڕانکاریی ئەرێنی و نەرێنییان بەسەردا
هاتوە یان بەسەریاندا سەپاوە .هەر لە قۆناغی
جەمیل سەرمەستی
بــەردیــنــەوە تــا پێش مــودێــڕن کــەس نــە مافی
پرسیاری لە بــواری کۆمەاڵیەتی ،ئــابــووری و
فەرهەنگیدا هەبووە و ،نە وەاڵمێکی ژیرانەش بۆ پرسیارەکان بووە.
ئــەوەی کۆیلە بوو دەبوایە کۆیلە بمێنێتەوە و مافی ئــەوەی نەبوو
تەنانەت بیر لەوە بکاتەوە کە دەکرێ کۆیلە نەبێ؛ هەربۆیە نە هەوڵی
بۆ پێشکەوتن دەدا و ،نە دەبوایە بیری لێ بکاتەوە ،یاسایە و بڕایەوە.
بەاڵم لەگەڵ دەورانی وگزار وردە وردە شێوەی ژیان دەگۆڕدرێ
و پرسیار بۆ خەڵک درووست دەبێ و تا دەگاتە ئەمڕۆ کە مرۆڤ
سەرەڕای سەرکوت و هەوڵی چڕوپڕی داپلۆسینی گەالنی ژێردەست
لەالیەن داگــیــرکــەران و گیرسانەوەی مــرۆڤ لەنێو تێکنۆلۆژی و
زانــســتــدا ،بــە دوای خۆناسینێکی قــووڵ و بنەڕەتیدا دەگ ــەڕێ کە
سەرەتای ئەم خۆناسینە یان دەسپێکی هەنگاوەکان کە پەروەردە و
بارهێنانە ،پرسیار بۆ مرۆڤ دەخوڵقێنێ و دەالقەی ڕوانینی کەسەکانە
بە بنەڕەتی خۆیاندا.
سیاسەتی یەک زمانی و هەاڵواردنی ڕەگەزی و ئایینی و نەتەوەیی
لە کۆماری ئیسالمیی ئێراندا وەک توخمێکی سەرەکیی دەسەاڵت
بوونەتە هەرێزی بیرکردنەوەی مرۆڤەکان .هاوکات بیرکردنەوەی
خەڵکیش ســەرەڕای هەموو سەرکوت و گوشاری نیزامی سیاسی
گۆڕاوە و لەگەڵ شوناس و فەرهەنگ و خواستی نەتەوەیی بێژەرانی
لێک ئااڵون .پێوەندییە تایبەتەکانی ئەوڕۆ کە دنیای پێکەوە گرێداوە
ناشاردرێنەوە و سەردەمی خەڵەتاندن و دەسبەسەر کردنی بیری
مــرۆڤــەکــان خەریکە کۆتایی دێ و ئــەمــانــەش بــۆ دەســەاڵتــخــوازە
توتالیتێرەکان ،شووینیستەکان و ڕەگەزپەرەستەکان بڤەیە ،یان دەبێ
دنیای پێشکەوتوو لە ئامێز گرن ،یان بەگژیدا بچنەوە کە هەرکامیان
تێچووی خۆی هەیە.
بە سەرنجدان بە یاسای بنەڕەتی و هەڵسوکەوت و ئامانجەکانی
ڕێژیمی کۆماری ئیسالمیی ئێران لەگەڵ ئــەوەدا لە پانتایی دونیای
پێشکەوتوودا جێی خۆش کردوە و قازانجەکانیشی لێ هەڵدەکڕێنێ،
بــەاڵم هەرلە ســەرەتــاوە بە بیر و هزرێکی کــۆن و پرتووکاوەوە
بە گژیشیدا دەچێتەوە و زۆر جــاران قامک بە چــاوی زانست و
ڕاستییەکاندا دەچەقێنێ.
سیستمی حکوومەتیی ئێران لەسەر بناغەیەک داندراوە کە نە کەسی
زانستی و پسپۆڕ لەخۆ دەگرێ و نە جێگاشی دەبێتەوە ،هەر بۆیە
چاوەڕوانییەکانیش دەبێ لە ئاستی قەبارەی ئەو سیستمەدا بێ .
باسەکەی ئێمە زیاتر لەسەر پــەروەردە و بواری خوێندن و ئەو
هەلومەرجەیە کە بەرپرسە نابەرپرسەکانی ڕێژیم هەرساڵ قەیرانێک
بە قەیران و کێشەکانی کۆمەڵگە بە تایبەت لە بــواری خوێندن و
پــەروەردەوە زیاد دەکەن .ئێستا چەند ڕۆژێکە سەرەڕای مەترسیی
کۆرۆنا و ئەوکێشەگەلەی کە بە هۆی کەمتەرخەمتی ڕێژیم و ئەو
پەتایەوە بەرۆکی خەڵکی ئێرانی گرتوە و س ــەرەڕای هۆشداریی
کەوتنەوەی کارەساتێکی مرۆیی لە ئەگەری کرانەوەی قوتابخانەکاندا،
لە بــەر چەند هۆکارێکی قازانجدار بۆ بەرپرسانی حکوومەتی و
پڕوپاگەندەی تایبەت بە خۆیان و بە بێ گوێدان بە ئەو مەترسییانەی
لە سەر ژیانی قوتابیان و خەڵک دروست دەبێ؛ دەرگای قوتابخانەکان
کراوەتەوە.
ئەوەی جێگای سەرنجە و لە ڕاستیدا مەترسیی لێ دەبارێ ئەوەیە
کە ئەمساڵ زۆرترلە سااڵنی پێشوو بارودۆخی خوێندن لە واڵتی
ژێــر دەســەاڵتــی ڕەشــی کــۆمــاری ئیسالمیدا ئاڵۆزترە و بێجگە لە
کەڵەکە بوونی کێشەکانی پێشوو وەکوو هەاڵواردنی زمانی ،ئایینی و
ڕەگەزی و مەترسی کۆرۆناش هەاڵواردنێکی بەرچاو و سووکایەتی
و بێڕێزییەکی دیکەی بەرپرسانی نەزان و دواکەوتووی ئەو ڕێژیمەیە
کە بەردەوام هەنگاوەکانیان بەرەو دوایە و چاویان لە ڕابردوویە.
داهێنانە نوێیەکەی وەزیری پەروەردەی ڕێژیم البردنی وێنەی کچان
بوو لەسەر کتێبی بیرکاریی پۆلی سێهەمی سەرەتایی لە سەدەی
بیست و یەکدا کە بەئاشکرا بێڕێزی بە ئاوەز و بیری خەڵکی ئێران و
جیهانیشە و هەتا دێ ئەم گۆمە لێڵتر دەبێ و شەپۆلەکانی نەزانی و
دواکەوتوویی زیاتر هزرەکان نوقم دەکا و وەکوو ئەوەیە کە دەڵێن
نانی بەرپرسانی کۆماری ئیسالمیی لە بچووککردنەوەی بازنەی
بیرکردنەوەی خەڵکدایە؛ بەاڵم پێموایە مشتەرییەکانی ئەو بیرۆکەیە
لە کزییان داوە و ئەو کۆمارە لێل و تاریکە چیدیکە ناتوانێ وەکوو
جاران بیرەکان بە الڕێدا بەرێ و سەردەمی کۆت و بەندکردنی هزر و
بیرەکان بەسەر چووە .کۆماری ئیسالمییش وای لێ هاتووە کە دەبێ
پێی بڵێین چاکی مەکە با خراپتر نەبێ.
هەرچەند تەنیا ڕێگا چــارە بۆ نەمانی ئــەو جــۆرە هـــەاڵواردن و
سووکایەتییانە نەمانی کۆماری ئیسالمییە ،بەاڵم لێرەدا وەکوو هەمیشە
ڕۆڵی دایک و باوکان و بە تایبەت مامۆستایانی قوتابخانەکان دەبێ
بەرچاوتر و ڕوونتر بێ .ئەوان نابێ ئیزن بدەن هەر بیرۆکەیەکی
چڵکن و دواکەوتوو دەرخواردی منداڵەکانیان بدڕێ و دەبێ ئەوەیان
لە بەرچاو بێ کە تەنانەت یەک وێنە ،یەک وشە ،یەک ڕشتە ،ڕەنگی
کتێب ،ژووری خوێندن ،جلوبەرگی منداڵ و مامۆستا و ژینگە و
فەرهەنگ و شێوەی وانەوتنەوەی مامۆستا و بە گشتی سیستمیی
پەروەردە دەتوانێ داهاتووی منداڵەکانیان دیاری بکا .هەربۆیە دەبێ
خۆیان بە بەرپرس بزانن لە ئاست هەر گۆڕانکارییەکی پەروەردەییدا
و بێهەڵوێست نەبن.
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لە بێورانەوە
تا پشدەر
کاتێک وەاڵمــی سەرەتاییترین داخوازەکانی
هەر نەتەوەیەک بە ئاگروئاسن دەدرێتەوە ،کاتێک
سەرکوت و ڕەشەکوژی و زەبروزەنگ جیگای
ماف و ئازادی دەگرێتەوە ،ئەو نەتەوەیە ناچار
ف و ئازادییەکانی
دەبێ بۆ دیفاع لە خۆی و ما 
دەســت بۆ چەک بــەرێ و بۆ وەدەستهێنان و
پاراستنی ئازادی چەک لەشان بێ.
برایم چووکەڵی
مــێــژووی نــەتــەوەی کــورد پــڕە لــە چیرۆکی
حەماسە و حەماسەخوڵقێنیی ڕۆڵەکانی.
گۆشەی «هەگبەی شاخ و شۆڕش»ی ئەم ژمارەیە تەرخان کراوە بۆ
باس لە یاد و بیروەریی شەهید محەممەدئەمین سولێمانپوور.
شههید حهمهدهمین سولێمانپوور ناسراو بە حەمەدەمینی مەال عەزیزی
ل ه گوندی بێوارنی خوارێ ل ه بنهماڵهیهکی ئایینی و شوڕشگێردا چاوی
بە دنیای پڕ له کویرەوەری کردەوە .به هۆی ههژاری و دهسکورتیی
بنهماڵهکهی وهک زۆربهی ههره زۆری خهڵکی چهوساوهی ئەوکاتی
کوردستان له چوون بۆ قوتابخانه بێبهش مایهوه ،بهاڵم ڕۆژگــار و
مەینەتییەکان کەسێکی زیرەک و تێگەیشتووی لە ناوبراو دروست کرد.
له کاتێکدا تهمهنی گهیشت ه  18ساڵی ،له الیهن ڕیژێمی پههلهوییەوە ناوی
بۆ ئیجباری (سهربازی) هاتهوه ،بهاڵم ئەو ئاماده نهبوو خزمهت ب ه
داگیرکهرانی کوردستان بکا؛ ههر بۆیه بهرهو کوردستانی عێڕاق کهوت ه
ڕێ و لە گوندی هێرۆ و شاری قهاڵدزێ ملی لە کار و کاسبی نا.
پاش ماوهیهک دەبێتە پێشمەرگەی یهکیهتیی نیشتمانی کوردستان
و به هۆی ئازایهتی و لێوهشاوهیی جێگای خۆی لەنێو پێشمەرگەکانی
یهکیهتیدا کــردەوە و زۆر چاالکانه بهشداریی شهڕهکانی ناوچهکانی
پشدهر و بیتوێنی کرد لەدژی ڕێژیمی بەعس.
دوای ههڵگیرسانی شۆڕشی گهالنی ئێران حهمهدهمین یهکێک بوو
لهو تێکۆشهرانهی دوای سااڵنێکی زۆر دابڕان ل ه بنهماڵهکەی گەڕایەوە
ڕۆژهەاڵتی کوردستان و لە ڕیزی پێشمەرگەکانی حیزبی دێموکراتدا
درێژە بە تێکۆشان دەدا و له هێزی 11ی موعینی ئهوکاتدا سازمان
درا .کاک حهمهدهمین به لێهاتوویی وێرای هاوسهنگهرانی بهشداریی
له زۆر شهڕی گهورهی وهک شهڕهکانی نهغهده ،بێههنگوین ،ڕێگای
بانه سهردهشت ،پیرانشار سهردهشت ،شنۆ ،شیمالی کوردستان و زۆر
شوێنیتردا کرد .کهم شهڕ ههبوون که قارهمانهکانی دهستهی زهڕبهت
به فهرماندهیی شههید حهمهدهمین زهبری له دوژمن نهوهشاندبێ.
شههید حهمهدهمین تێکۆشهرێکی نهبهز و چاونهترس بوو ،ل ه کۆڕ و
کۆبوونهوهکاندا بەئاشکرا بیروبۆچوونی خۆی دهردهبری و سهرهڕۆیی
و زوڵمی له کهس قهبووڵ نهدهکرد و وهفادار بوو به ڕێبازی کۆماری
کوردستان .حەمەدەمینی مەالعەزیز ل ه ڕهفتار لهگهڵ خهڵکدا زۆر خاکەڕا
بوو .ئەو ب ه زمانی ساکار و به دڵێکی پاک و ههستێکی شۆڕشگێران ه
ههوڵی دهدا خهڵک ڕێنوێنی بکا و رێگای خهبات و بهربهرهکانی بۆ
وهدهست هێنانی ئازادیی پیشان دەدان.
شەهید حەمەدەمین فهرماندهرێکی ئــازا و دڵسۆز بــوو ،ل ه شهڕدا
نهترس و به وره بوو .پێشمهرگهیهکی سادق و دڵسۆز و ب ه بیر و
باوهر بوو .ههر ئهو تایبهتمهندییانه ئەویان ل ه نێو هاوسهنگهرانی دازۆر
خۆشهویست کردبوو وهک پێشمهرگهیهکی به جهرگ سهیریان دهکرد
و رێزیان بۆ دادهنا.
ڕێژیمی ئیسالمیی ئێران هێرشی خۆی بۆ سهر ناوچ ه ئازادکراوەکان
دهســت پێکردبوو .چەند جــار بۆ گرتنی ناوچهکانی ژێــر دهسهاڵتی
پێشمهرگه له نــاوچـهی بــێــوران و دهوروبــــهری هێرشی کــرد ،بهاڵم
ههموو جارێک به هۆی ئازایهتی و فەرماندەیی ژیرانەی حەمەدەمینی
مەالعەزیز ،وەک فەرماندەی دهستهی زهڕبهت و پێشمهرگهکانی دیک ه
تێک دهشکا و ب ه تێکشکاوی و کوژرا و بریندارێکی زۆرهو ه شەڕگەیان
جێ دەهێشت.
شههید حهمهدهمین زۆرجار له نێو کۆڕی هاوڕێیانیدا دهیگووت»:
مهگهر دوژمــن ب ه سـهر الشهمدا بــڕوا ،ئهگینا ناتوانێ ئـهم ناوچهی ه
بگرێتهوه و ئامادهم له سهر پاراستنی ئهم ناوچهیه و خاکی کوردستان
گیانی خۆم فیدا بکهم».
ش ـهوی ٢٨ی جــۆزەردانــی ساڵی  ١٣٦٢ڕێژێم به یارمەتیی چەند
خۆفرۆشێک ل ه کاتی نیوهشهودا بەهێزێکی چەند هەزار کەسی و بە
پشتیوانیی ههلیکۆپتهر و ئاگری توندی توپخانه هێرشی کردە سهر
گوندهکانی بــێــوران ،قـهڵـهڕهشــێ ،زوران و کونهمشکێ و ههروهها
بهرزاییهکانی بوڵفهت و شاخه خواره ،گردی ئاغایان ،تۆپه سوتاوێ ل ه
پشتی نێشکۆاڵن و مهالزادان و دهوروبهری.
له کاتژمێر چــواری بهرهبهیانیی ئەو ڕۆژەدا شهڕێکی سەخت ل ه
نێوان پارێزهرانی کوردستان و هێزی ڕێژیم دهستی پێکرد و لهگهڵ
خۆڕههاڵت و ڕووناکیی بهیان دوژمن له ڕێگای جادهی سهردهشت
_ بێورانهوه به هێزێکی زۆرتــرهوه هاته مهیدانی شهڕهک ه و زۆر ب ه
خهستی سهنگهرهکانی هێزی پێشمهرگه و مووچه و مـهزرا و ماڵی
خهڵکی تۆپ و خومپاره و کاتیۆشابارانکرد.
لـهم ش ـهڕ ه قــورسـهدا زیاتر ل ه  10دهزگــا ماشێن 2 ،بۆڵدزێر و 3
ی
مۆتۆرسیکلت ب ه دهستی قارهمانهکانی دهستهی زهڕبهت و پێشمهرگهکان 
سوتێندران .ژمارەیەکی زۆر له کوژراوانی ڕێژیم له شەڕگە کهوتبوون
و دوژمن زەبرێکی قورسی وێکەوت کە لە مێژوودا دەبێ بنووسرێ.
بهداخێکی گرانهوه لهم شهڕه سهخت و نابهرانبهرهدا ،ڕۆڵهی قارهمان،
تێکۆشهری مهیدانی خهبات و خۆشهویستی کۆمهاڵنی خهڵکی کوردستان
و ،فهرهماندهی بهوهج کاک حهمهدهمین مهال عهزیزی به پریشکی تۆپ
زۆر بهسهختی بریندار بوو ،و دوای خوێن لهبهر ڕۆیشتنێکی زۆر و
پاش چهند کاتژمێر بهربهرهکانی لهگهڵ مهرگ ،شههید بوو.
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پێویستیی بەرگری لە بەرگریی ڕەوا
لەم چەند ڕۆژەی ڕابردوودا هەر دوو بەڕێزان
عەبدوڵاڵ ئەبریشەمی و ڕەحــیــم فەرەهمەند لە
چــەنــد کــورتــە نووسینێکدا وێــــڕای بــردنــە ژێــر
پرسیار و بەهەڵە زانینی خەباتی چەکداریی هێزی
پێشمەرگەی کوردستان ،داواشیان کردبوو کە ئەم
باسە لێکدانەوەی پتر و قسەی زیاتری لە سەر
بکرێ.
لەگەڵ ئەوەی ورووژاندنی ئەم بابەتە باسێکی
نوێ نییە و پێشتریش لە فۆڕمی پــڕۆژەی وەک
“چشمانداز”ەکەی لوتفوڵاڵ مەیسەمیشدا خراوەتە
بــەر بــاس و لەنێو حیزبی دێموکراتدا بێگومان
قسەی زۆری لەسەر کراوە ،بەاڵم دەبێ لە پێشدا
سپاسی ئەم بەڕێزانە بکرێ کە دیسان دەستیان
بۆ ئەم بابەتە هەستیار و گرینگە بــردوە؛ بەاڵم
بۆ؟ چونکە بەداخەوە ڕوو بە دەرەوە چ خاوەنانی
ئــەو مــێــژوە پــڕســەروەریــیــە و چ نــووســەران و
قەڵەمەبەدەستان کەمتر باسیان لەو قۆناغە هەرە
هەستیارەی بزووتنەوەی کوردستان کردوە .جگە
لــەوەش بە تایبەتی لــەم دوو دەیــەی ڕاب ــردوودا
بەئانقەست یا نەزانستە هەندێ باسی پێوەندیدار
بە بزووتنەوەی کوردستان و بە تایبەتی حیزبی
دێموکراتی کوردستان کــراون کە تێیاندا هەوڵ
دراوە بزووتنەوەی کورد و ڕوانگە و سیاسەتەکانی
حیزبی دێموکرات لە سەر الیەنە جۆربەجۆرەکانی
دوای شۆڕشی  ٥٧بە هەڵە و بــەراوەژوو نیشان
بدرێ و ،لە کۆتاییدا بەرپرسیاریەتی هەموو ئەو
نەهامەتی و کارەساتانەی لە سۆنگەی سیاسەتە
چەوتەکانی ڕێژیمەوە بەسەر خەڵکی کوردستان
هاتوە؛ بیخەنە ئەستۆی حیزبی دێموکرات و بە تاقە
ڕستەیەکیش باسی شەڕانخێوی و جینایەتەکانی
کۆماری ئیسالمیی ئێران وەک الیەنی بەرانبەری
بزووتنەوەی کوردستان ناکرێ .هاوکات داخی
گ ــران ئــەوەیــە کــە زۆربــــەری ئــەو کــەســانــەی لە
پشت ئــەم چەواشەکارییانەن ،کــوردن .ئەمەیان
گوتنەکەی بۆیە گرینگە ،چونکی بە درێژایی چوار
دەیەی ڕابردوو کۆماری ئیسالمی بە بەرفراوانی
و لە هەموو ڕەهەندەکانەوە _تەنانەت سینەما و
شانۆوە_ دەستی بۆ ئەو چەواشەکارییانە بردوە
بەشکم بتوانێ کار لە سەر بیروڕای کوردستان
بکا و هێزی پێشمەرگە و حیزبی دێموکرات بە
سوچبار و خۆیان بە فریشتە و دڵسۆزی خەڵکی

هەمەچەشنەکەی .لەوەشدا ناپڕژێنە سەر ئەوەی
کۆماری ئیسالمی چۆن و بە چ شێوەیەک شااڵوی
بۆ کوردستان هێنا ،بەڵکوو چاوەکان لەسەر ئەوەن
کە هێزە کوردییەکان بۆچی دەستیان دابووە چەک؟
بە جۆرێک کە خوێنەری نائاشنا بە ڕووداوەکانی
ئــەوکــات ئەگەر چــاوی بــەم قسە و نووسراوانە
دەکەوێ لە یەکەم ڕوانیندا وای دێتە بەرچاو کە
هەر دەڵێی هێزەکانی کۆماری ئیسالمی بە دەستە
گــوڵــەوە بــۆ چــارەســەریــی پــرســی ک ــورد بــەرەو
کوردستان هاتوون و ئــەوە هێزی پێشمەرگەیە
پێشی گــرتــوون و شــەڕی پێ فــرۆشــتــوون .هەر
دەڵــێــی ئــەوە ک ــوردە فەرمانی جیهادی بــە دژی
ئێرانییەکان دەرکــردوە و ئەوە کــوردە پەالماری
ئیسفەهان و تاران و شارە غەیرە کوردەکانی داوە
و ئەوە کوردە چووەتە سەر ماڵ و حاڵی وان و
ڕەحمی بە منداڵی نێو النکەش نەکردوە! یان ئەوە
کوردە دادگــای چەند دەقیقەیی دانــاوە و شار بە
شار گەڕاوە و خەڵکی تیرباران و ئیعدام کردوە!
یان چما ئەوە کوردە هەتا ئێستاش کار بەو فتوایە
دەکا و تەنانەت بەزەیی بە مرۆڤ کە نا ،ڕەحم بە
ژینگەی واڵتەکەش ناکا و ئەوانە کە خەمیشی لێ
دەخۆن لە ئاگری ڕق و قینی ئەواندا دەسووتێنێ!
بەو حاڵەش هەر لەسەر ئیزنی ئەو بەڕێزانە و
هاوبیرەکانان ،با بگەڕێینەوە بۆ سەرەتاکانی دوای
سەرکەوتنی شۆڕش و هەڵوێستی دەسەاڵتی تازە
بەرانبەر بە کورد و خواستەکانی.
لە ڕاستیدا بە وتەی هاشم سەباغیان ،وەزیری
نێوخۆی ئەوکاتی ئێران و بەرپرسی هەیئەتی تاران
بۆ وتووێژ (وتووێژێک کە هیچ کات نەکرا) ئەوان
هیچ کــات هیچ بەرنامەیەکیان بۆ چارەسەریی
پرسی کورد لە ئێران نەبوو ،بەڵکوو هاتبوون تا بە
هەرشێوەیەک کە دەکرێ بزووتنەوەی کوردستان
بە چۆکدا بێنن و کۆتایی بەو بابەتە بێنن .دەنا
خــۆ هەوڵەکانی ڕێــبــەری ژیــر و لــێــزانــی کــورد
دوکتور قاسملوو پێش سەرکەوتنی شۆڕشیش
بــۆ چ ــارەس ــەری ئاشتییانەی پــرســی کـــورد لە
ئــێــرانــی داه ــات ــوودا دەســتــی پــێ کــردبــوو ،بــەاڵم
بەداخەوە هیچکام لە هەوڵەکانی بۆ چارەسەریی
ئاشتیانەی پرسی کــورد ســەری نەگرت ،بۆچی؟
چونکە دەسەاڵتی تازە هیچ باوەڕی بەو پرسە و
چارەسەر کردنەکەی نەبووە و نییشە.

کــورد نیشان ب ــدەن .پێویست بــە هیچ بەڵگە و
لێکدانەوەیەک ناکا کە لەو کــارەدا هیچ کە سەر
نەکەوتوون بگرە خەڵک گاڵتەشی پێ کــردوون،
چونکە دەزانـــن کــە ڕاستیی ڕووداوەکــــان ئــەوە
نییە کە کۆماری ئیسالمی دەیــەوێ دەرخــواردی
خەڵک بەتایبەت نەوەی نوێی بدا .ئێستاش داخەکە
لەوەدایە کە ئەم باسە لە الیەن خودی کوردەوە
بێتە بەرباس و لۆمە و سەرزنشی هێزی پێشمەرگە
بکرێ کە بۆ چەکیان هەڵگرت و دایان نەناوە؟!
بــاســی ڕووداوەکـــــانـــــی پــــاش ش ــۆڕش ــی ٥٧
مێژوویەکی کۆن و دوور نییە کە نەکرێ بەباشی
لێکدانەوەی بۆ بکرێ و ڕێگا بدرێ کە بە ئاسانی
بــــەراوەژوو بــکــرێ .تەنانەت بــۆ نەسلی ئێمەش
کــە ئــەو کــات تەمەنێکی واشــمــان نــەبــووە ،هەر
کەسە و چەند دیمەن و وێنەیەکی لە دڕندەیی و
جینایەتەکانی هێزەکانی کۆماری ئیسالمی لە شار
و گەڕەک و گوندەکەی خۆی لەبیرە و دواتریش
زۆری نەخایاند کە نەسلی ئێمەش بۆ خۆی بوو
بە بەشێک لەم مێژووە کە ڕووداوەکانی بە چاوی
خۆی بینی!
لە دوای سەرکەوتنی شۆڕشی  ٥٧زۆر ڕووداو
لە کوردستان پێش هات کە ڕەنگە ئەوەی زیاتر
فۆکۆسی لە سەر دەکرێ باسی خەباتی چەکداریی
کــوردە بەرانبەر بە کــۆمــاری ئیسالمی و هێزە

دوکــتــور قــاســمــلــوو لــە پــاریــس دوو ج ــار بە
مەبەستی دیتنی خومەینی دەچێتە نوفل لوشاتوو،
بــەاڵم خومەینی ئــامــادە نییە چــاوی پێی بکەوێ
(بڕوانە بیرەوەرییەکانی نەسرین قاسملوو) .پاش
سەرکەوتنی شــۆڕش چەند جار لەالیەن حیزبی
دێــمــوکــراتــەوە هەیئەت ســەردانــی قــوم و تــاران
دەکــا بــەاڵم دەسەاڵتی تــازە هیچ کات بە جیددی
گــوێ بۆ داواکــانــیــان ناگرێ و ئــامــادە نییە هیچ
چارەسەرییەک بۆ ئەو پرسە ببینێتەوە .سەرەتا
پاش فتوای جیهادی خومەینی و شەڕی سێ مانگە
و ستۆپ پێکردنی هێزەکانی ڕژیم لە کوردستان
و پاشان پەیامە زەبوونانەکەی خومەینی لە ٢٦ی
خەزەڵوەر ،کە گوایە خراپ حاڵییان کردوە! ئەوە
قاسملووی بە بیروباوەڕ چەپی خوێندەوار و لێزانە
کە لەببەیک بە پەیامی ئاخوندێکی چەقبەستووی
دەمارگرژ دەڵــێ ،بەڵکوو بکرێ پێش بە درێژەی
ئــەو شــەڕە وێــرانــکــەرە بگرێ .ئــەوە قاسملووی
خەمخۆری خەڵکە کە هەوڵ دەدا بەڵکوو ئەگەر
بکرێ تەنانەت بۆ یەک ڕۆژیش بووبێ شەڕ وەدوا
بــکــەوێ .خــۆ قسە بــە ناوبانگەکەی هێشتا هەر
دەوترێتەوە کە :ئەگەر تەنیا یەک ڕۆژیــش شەڕ
وەدوا بکەوێ بە قازانجی خەڵکی کوردستانە .بە
جۆرێک کە هێندەی پێداگریی بۆ دوورخستنەوەی
شەڕ لە کوردستان دەکــرد ،کە تەنانەت لە الیەن

مەنسوور مروەتی

هێزە کوردییەکانی دیکەوە بە “سازشکار” تاوانبار
دەکرا و دروشمی مەرگ بۆ سازشکاریشی بە دژ
گوترایەوە.
دواتریش کە لە درێــژەی ئەمری واقعی پرسی
کــورد و دەستەوەستانیی ڕێژیم و هــەوڵــدان بۆ
مودیرییەتی کاتدا ،باس لە پێدانی خودموختاریی
ئیسالمی کــرا ،ئــەوە هەر قاسملوو بوو کە گوتی
گەلی ئێمە موسوڵمانە و ئەوەشمان هەر قەبووڵە.
بەاڵم کوا ئەو وادە و بەڵێنیە درۆیینانەی کە تەنانەت
ســەری خوالێخۆشبوو ئەحمەدی موفتیزادەشی
خوارد کە باوەڕی پێیان کردبوو.
دەی مادام دەسەاڵتێک باوەڕی بە هیچکام لەوانە
نەبێ و لە بنەڕەتڕا بــاوەڕی بەو بابەتە نەبێ و
هاتبێ تا بە فەرمانی جیهادی ڕێبەرەکەی گەلێکی
کافر لەنێو ببا ،دەبێ لە بەرانبەریدا چی بکرێ؟ ئایا
جگە لە دەست بردن بۆ چەک و بەرگرییەکی ڕەوای
پیرۆز ڕێگایەکی دیکە بۆ کورد دەمێنێتەوە؟ لەو
حاڵەتەدا ئەگەر پێت وابێ کە دەست بردن بۆ چەک
و خەبات و بەرگریی چەکدارانە هەڵە و ناڕەوایە،
هیچ زیادەڕەوی نییە کە بڵێی ئەو قسەیە ڕێک لەوە
دەچێ کە بڵێی ئەگەر داعش پەالماری کوردستانی
دا هەڵەیە دەست بۆ چەک ببەی و بەرگری لە خاک
و خەڵکی خۆت بکەی.
خۆ ڕاستە و هەموان دەزانــن کە شــەڕ چەندە
خــراپــە و ڕێــبــەران و خەڵکی ئێمەش ئــەوەیــان
نەویستوە بەاڵم بەڕاستی ئەگەر هەموو ڕێگایەکت
لێ گیرا ،بەرگری کردن و گیان بەختکردن هەزار
جار لەوە باشتر نییە کە سەرت شۆڕ کەی و خاک
و خەڵکی خــۆت تەسلیمی هێزی داعــش ئاسای
کۆماری ئیسالمی ئێران بکەی؟
خــۆ حیزبی ت ــوودەی ئــێــران بــەو پــاســاوەی کە
پێکەوە خەبات بە دژی ئیمپریالیزمی ئامریکا دەکەن
پاڵی بە کۆماری ئیسالمیەوە دا ،دەی خۆ هەموو
الیەک دیتمان ئەو ڕێژیمە چیی لێ نەکردن .گرتن
و زیندانی کــردن و شکەنجە و ئیعترافە زۆرە
ملێیەکانی ڕێبەرانی حیزبی توودە و پاشان لە بەین
بردنی حیزبێک کە تا ئەو کات گەورەترین حیزبی
گۆڕەپانی سیاسی ئێران بوو.
کەواتە بەرگریی هێزی پێشمەرگەی کوردستان و
ئەو هەموو حەماسە و قارەمانەتییە کەم وێنەیەی
وان ،زێڕینترین دەورانـــی خەباتی بزووتنەوەی
کوردە ،کە مان و مەوجوودیەتی ئێستای گەلی ئێمە
قــەرزداری تێکۆشان و عارەقە و خوێن و چەکی
شانی ئەوانە.
لە گەڵ ئــەوەی کە شەڕ بە سەر بزووتنەوەی
کــوردســتــان و هــێــزی پــێــشــمــەرگــەدا ســەپــا بــەاڵم
پابەندی حیزبی دێموکراتی کوردستان بە یاسا
و ڕێــســا نــێــودەوڵــەتــیــەکــانــیــش دیــســان بــۆ خــۆی
کارنامەیەکی سەربەرزانەیە .لەو ماوەیەدا بە پێی
بەڵگەکانی ئەو کات بە هەزاران دیلی شەڕ لە سپای
دوژمن لە الیەن حیزبی دێموکراتەوە ئازاد کران
بەاڵم زۆر بە دەگمن دەبینرێ کە پێشمەرگەیەک بە
دیل گیرابێ و لە دەستی ئیعدام و تیرباران و دواتر
بێ ڕێزی بە تەرمەکەی لە الیەن سپای پاسدارانەوە
ڕزگاری بووبێ .خۆ هەر لەو سااڵنەدا دەیان الوی
ئەم نیشتمانە تەنیا بە تاوانی ئەندامەتیی حیزبێکی
کــوردی لە زیندانەکاندا لــەدار دراون ،کوا تەرمی
یەک لەو کەسانە بە بنەماڵەکانیان دراوەت ــەوە و
کەس بە کێل و گۆڕیشیان دەزانێ؟
هەر وەک لە پێشدا باس کــرا ،باس کــردن لەو
دەورانە مێژوویەکی دوور نییە کە توانا و بەڵگەی
پێویستمان بۆ لێکدانەوە و قسە لە سەر کردن لە
بەردەستدا نەبێ .لە الیەکی دیکەشەوە زۆر ئاساییە
کە هەموان بیروڕای خۆیان لەو پێوەندییەدا بخەنە
ڕوو و تەنانەت لەگەڵ خەباتی چەکداریش نەبن.
بەاڵم ئەگەر دە جار ڕوانگە و سیاسەت و بەرگریی
هێزی پێشمەرگە و هێزە سیاسیەکانی کوردستان
دەبــەنــە ژێــر پرسیار ،دەی با جارێکیش بوێریی
ئەوەتان هەبێ کە بە کۆماری ئیسالمی بڵێن بەسە و
چیدیکە ڕۆڵەی کورد مەکوژن ،بڵێن ڕێبەرانی کورد
لە سەر مێزی وتووێژەوە تیرۆر مەکەن .بڵێن تێرۆر
و تەقینەوە و مووشەکباران و بۆمباران بوەستێن.
بڵێن بەسە ڕۆڵەکانمان لە زیندان ئیعدام مەکەن.
بڵێن بەسە پاشی چوار دەیە کۆتایی بەو فەرمان و
فتوا بەدناوە بهێنن.
***
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پەیامی ناوەندی هاوكاریی حیزبەكانی كوردستانی ئێران
بەبۆنەی دووهەمین ساڵیادی تاوانەكانی ١٧ی خەرمانان
خەڵ ك ی ئازادیخوازی كوردستان!
حیزبو الیەنە سیاسیییەكان ی كوردستانو
ئێران!
دوو ساڵ لەوەپێش و له وهها ڕۆژێکدا سوپای
پ ــاس ــداران ــی ک ــۆم ــاری ئیسالمیی ئ ــێ ـران بنکە و
بارەگاکانی حیزبی دێموک ڕاتی کوردستانیان
له ق ـهاڵی دێموک ڕات ک ــرده ئامانجی مووش هکه
بالیستیک هکانی خ ــۆی .له ئاکامی ئ هو هێرش ه
سامناکەدا وێ ڕای برینداربوونی دهیان ک هس له
تێکۆش هرانی حیزبی دێموک رات که ل هنێوانیاندا
ژمارهی هک ژن و منداڵ دهبین ران ،چواردەک هس له
ئ هندامانی ڕێب هرای هتی و کادر و پێشم هرگ هکانی
حیزبی دێموک ڕاتی کوردستان ش ههید بوون .هەر
لە ئاکامی ئ هو مووش هکباران هدا دوو مامۆستای
فێرگەی حیزبی دێموک راتی کوردستانی ئی رانیش
ش ههید ب ــوون .هەر لەو ڕۆژەدا سێ زیندانیی
سیاسیی كۆمەڵەش بە ناوەكانی “رامین حوسەین
پ ــەن ــاه ــی ،ل ــوق ــم ــان مــــورادیو زان ــی ــار مـــورادی”
لەالیەن جەالدەكانی كۆماری ئیسالمی لە زیندان
لەسێدارەدران.
كردەوەی تیرۆریستیو سەركوتی بیرجیاوازان
لە سیاسەتی كۆماری ئیسالمیدا بابەتێكی نوێ
و نامۆ نی ە و ،ل ــەم ــاوەی  ٤دەی ــەی دەس ــەاڵت ــی
ڕەشی خۆی بە سەر ئێ رانو كوردستان یەكێك
لە بنەما سەرەكییەكانی پاراست ن و شەرعییەت
پــێــدان بــە دەســـەاڵتـــی ڕێــژیــم بــــووە .هێرشی
ت
تیرۆریستی بۆ سەر بنكەكانی حیزبی دێموك را 
و لەسێدارەدانی سێ زیندانی سیاسیی كوردیش
لە ڕۆژێكدا لەالیەن كۆماری ئیسالمییەوە هەر
بە ئاراستەی ئەو سیاسەتە نامرۆڤانەیە و بە
ئامانجی چاوترساندنی خەڵكی كوردستان و
نمایشی هێزی سەربازیی سوپای تیرۆریستی

مێژووی ڕەوتی نووسینەوەی
یاساکانی مافی مرۆڤ

پاسداران ئەنجام درا؛ بەاڵم ئەوەی بەرپرسانی
رژی ــم چاوەڕوانییان ن ــەدەك ــرد ،دەنگی بەرینی
ناڕەزایەتیی خەڵكی لە كورستان بوو بەرامبەر
بەم تاوانە.
بەدوای ئەو تاوانە تیرۆریستییە،لەسەر داوای
ن ــاوەن ــدی ه ــاوك ــاری ــی حیزبەكانی كوردستانی
ئێ ران ڕۆژی ٢١ی خەرمانانی  ،١٣٩٧مانگرتنێكی
سەرتاسەری لە ڕۆژهەاڵتی كوردستان ڕاگەیەندرا
و خەڵكی ئازادیخوازی كوردستان بەدەم داوای
حیزبەكانی خۆیانەوە هات ن و بۆ جارێكی دیكە
تاوانەكانی كۆماری ئیسالمییان مەحكوم كرد.
ناوەندی هاوكاریی حیزبەكانی كوردستانی
ئ ــێ ـران ل ــە دووه ــەم ــی ــن س ــاڵ ــی ــادی تــاوانــی ١٧ی
خ ــەرم ــان ــان ــدا س ــاو دەنــێــرێ ب ــۆ گ ــی ــان ــی پاكی
گیانبەختكردووانی ئەو ڕۆژە و هاوخەمی خۆی
لەگەڵ بنەماڵ ەو هاوسەنگەرانی ئەو شەهیدانە
دووپـــات دەكــاتــەوە .ب ــۆ جارێكی دی ــك ــەش ئەو

ن و
تاوانەی كۆماری ئیسالمی مەحكوم دەكەی 
پێزانینی خۆمان ئاراستەی خەڵكی وشیار و
خەباتكاری ڕۆژهەالتی كوردستان
دەكەین كە هەمیشە خاوەندارێتی ڕۆڵەكانی
خۆیان كردوە و دژی داگیركاری و سیاسەتەكانی
ن و قوربانییان داوە.
كۆماری ئیسالمی تێكۆشاو 
جارێكی دیكە ی ــادی شەهیدانی ڕۆژی ١٧ی
خەرمانانی  ١٣٩٧و سەرجەم گیانبەختكردوانی
بزووتنەوەی حەقخوازانەی خەڵكی كوردستان
ن و پەیمان ت ــازە دەكەینەوە كە
ب ــەرز ڕادەگ ــری ـ 
درێژەدەری رێگای پڕ لە شانازییان دەبین.
ناوەندیی هاوكاریی حیزبەكان ی
كوردستان ی ئێران
١٦ی خەرمانان ی ١٣٩٩ی هەتاوی
٦ی سێپتامبری ٢٠٢٠ی زایین ی

شکستی ستراتێژیی کۆماری ئیسالمی
لەوەتی کۆماری ئیسالمی
ه ــات ــوەت ــە ســـەر ن ــەخ ــش ــەی
سیاسی ،هۆکاری سەرەکی
قەی رانەکانی ناوچە و بگرە
ق ــەی ـران ــە جیهانیەکانیش
دەگ ــەرێ ــت ــەوە بــۆ ش ــێ ــوەی
ب ــەرێ ــوەب ــردن ــی س ــی ــاس ــەت
ئامانج زیبایی
و س ــت ـرات ــێ ــژی ــەک ــان ــی ئ ــەم
رێژیمە و تێروانینیان ب ــۆب ــەرەو پێش بردنی
ئ ــەم سیاسەتانەی پ ــەی ــڕەوی دەکــەن .کۆڵەکەی
سەرەکیی ئ ــەم سیاسەتەش دەس ــت ــێ ــوەردان لە
ک ــاروب ــاری ن ــێ ــوخ ــۆی ــی و ن ــان ــەوەی ب ــش ــێ ــوی و
ڕێکخستن و ساز کردنی لق و پۆی سەربازی
و میلیشیای و هێزی پرۆکسی (نیابەتی) بووە
ب ــۆ ه ــەن ــاردەک ــردن ــی شـــۆڕش ک ــە ب ــەئ ــاش ــک ـراش
بانگەشەیان بۆ ک ــردوە .لە پێناو وەدیهێنانی
ئەم خەونەشیان لە هیچ شتێک نەپریگاونەتەوە
و دەریــــایــــەک خ ــوێ ــن ــی خ ــەڵ ــک ــی ــان ڕش ــت ــوە و
دەستنوێژیان بە خوێنی خەڵکی بێتاوانی خۆیان
و خەڵکی ناوچەش شۆردوە.
لەوەتی کۆماری ئیسالمی هاتووەتە سەر کار،
دروشمی “نە شرقی ،نە غربی” شانازیی هەرە
گەورەی ئەم ڕێژیمە بووە ،کۆماری ئیسالمی کە
لە سەرەتاوە هەتا ئێستا ئامریکا و ئیس رائیلی
بە ه ــۆک ــاری سەرەکیی قەی رانەکان ن ــاو ب ــردوە
و هەمیشە ئ ــەگ ــەر ب ــە درووش ــم ــی ــش ب ــێ داوای
سڕینەوەیانی کـــردوون ،بــەاڵم هەڵگرتنی ئەم
دروشمانە بۆتە هۆکارێک بۆ توشبوونی ئەم
واڵتە بە کۆمەڵێک قەی ران لە نێوخۆ و دەرەوەی
سنوورەکانی واڵتیش.
پابەند بوون بەم سیاسەتە بۆتە هۆکارێکی
س ــەرەک ــی لە تەریک خستنەوەی ئ ــەم واڵت ــە لە
نێو کۆمەڵگەی نێودەوڵەتیدا و ئ ــەم ڕێژیمەی
وەه ــا ب ــەدن ــاو کـــردوە ک ــە ل ــە ه ــەم ــوو ق ــەی ـران و
کارەساتەکاندا شوێ نپێی ببیندرێ و ناوی بێت.
ب ــەرێ ــوەب ــردن ــی ئــەم سیاسەتە هــەاڵنــەی کە
کاربەدەستانی ئەم ڕێژیمە پەیڕەوەی لێ دەکەن
ب ــۆت ــە ه ــۆک ــاری س ــەرەک ــی ک ــە ڕۆژانـــە ل ــە الی ــەن
کۆمەڵگەی نێودەوڵەتییەوە ئیدانە بکرێ و تانەی
لێ بدرێ.
لــەم پ ــێ ــوەن ــدی ــی ــەدا ک ــە گ ــوش ــارەک ــان ب ــۆ سەر
حکوومەتی ک ــۆم ــاری ئیسالمیی ئ ــێ ـران زی ــادی
ک ــردوە و گەمارۆ نێو دەوڵەتییەکان ژێرخانی
ئ ــاب ــووری ئ ــەم واڵتــەی بــەرەو تیکڕمانی زیاتر
بــــردوە ،ک ــارب ــەدەس ــت ــان ــی ڕێ ــژی ــم ن ــاچ ــار ب ــوون
پاشەکشە لە دروشمی “نە شرقی ،نە غربی”ـی
خۆیان بکەن و خۆیان لە واڵتانی ڕۆژهەاڵتی
بە گشتی و ڕووسیە و چین بەتایبەتی نیزیک
ب ــک ــەن ــەوە .ب ــۆ دروســـت کـــردن و ڕاگ ــرت ــن ــی ئەم
پێوەندییانە و دەکار کردنی کارتی ئەم دوو واڵتە
لە هاوکێشە نێونەتەوەییەکان بە تایبەت شوڕای
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ئەمنییەتدا ،لە سەروەریی نیشتمانی دابەزیون و
خاک و واڵتیشیان پێشکەش کردوون.
ئــەوەی ل ــەم پێوەندییەدا جێگەی هەڵوێستە
ک ــردن ــە ،ئ ــەوەی ــە کە ست راتێژیی نوێی کۆماری
ئیسالمیی ئێ ران و وەرچەرخانی بەرەو ڕۆژهەاڵت
ل ــە ڕێ ــگ ــەی وەزارەتــــی دەرەوەی ئ ــێ ـران ن ــەب ــووە،
بەڵکوو نوێنەری خامنەیی بۆ ئەم کارە عەلی
ئەکبەری ویالیەتی ،ڕاوێ ــژک ــاری خ ــۆی ب ــووە و
ت ــەن ــان ــەت ن ــێ ــوەرۆک ــی پەیامەکەی خامنەی بۆ
پووتین و ش ــی ج ــن پینگ ه ــەت ــا ئێستاش بە
نەهێنی م ــاوەت ــەوە .ل ــەدوای ئەم چاوپێکەوتنانە
ویالیەتی ڕایگەیاند کە بەم ست راتێژییە نوێیە
ئێ ران دەتوانێ س ــەرەڕای بوونی گەمارۆکانیش
هەر وەکوو جاری جاران نەوتی خۆی بفرۆشێت!
بەاڵم هەلومەرجەکە شپرزەتر لەوەیە.
دابەزینی ڕێ ــژەی سەتا ٨٠ی کرین ن ــەوت لە
الیەن چین و ڕاگی رانی هەناردەکردنی نەوت بۆ
هیند و بلۆکە ک رانی پارەی فرۆشتنی نەوتی ئێ ران
لە ژاپۆن و کۆرەی باشوور و ڕاگی رانی کرینی
نەوت و گازی سرووشتیی ئێ ران لە الیەن تورکیە
و درێـــژ نــەکــردنــەوەی ڕێ ــک ــەوت ــن ــی ڕێ ــک ــخ ـراوی
سووئاپی رووسی بۆ هەڵهێنجان وکرینی گازی
کۆماری ئیسالمی باقی نیشانەکانی ئەم خەون
و خ ــەی ــااڵن ــەن ک ــە ک ــۆم ــاری ئیسالمی ئ ــێ ـران بۆ
بەرنگار بوونەوەی ڕۆژئاوا و ئامریکا دیبووی و
بەسەریدا ڕووخا.
شکستە ست راتێژییەکانی کۆماری ئیسالمی
تەنیا ل ــە بـــواری سیاسەتی ئ ــاب ــووری ــدا نییە
و سیاسەتی دەرەوە و ه ــەم ــوو جومگەکانی
دەسەاڵتی ڕێژیم دەگرێتەوە.
کۆماری ئیسالمیی ئێ ران لە الی ــەن زۆرب ــەی
ه ــەرە زۆری واڵتــانــەوە ب ــە ه ــۆک ــاری س ــەرەک ــی
بشێوی و ئاڵۆزی لە ناوچەدا سەیر دەکرێ و
ئەوەندە بە هۆکاری ناسەقامگیری دادەنرێ کە
لە پرسی بووژاندنەوەی سووریەدا بڕیار دراوە
هەتا ڕێژیم لە خاکی ئ ــەم واڵتــەدا بمێنێ ،لەو
یارمەتی و قەرزانەی بۆ ئەو مەبەستە لەبەرچاو
گی راوە بێبەش دەبێت.
لەالیەکی دیکەوە گەمارۆکانی ئامریکا لەسەر
س ــووری ــە کە بە “قەیسەر” دەن ــاس ــرێ جگە لە
بەشار ئەسەد و بنەماڵەکەی بەرۆکی حیزبواڵی
لوبنان و ک ــارب ــەدەس ــت ــان ــی ک ــۆم ــاری ئیسالمی
ئێ رانیشی گ ــرت ــۆت ــەوە .ل ــە دوای ڕووداوەکـــــەی
بەیرووت خۆپێشاندەرانی لوبنانی داوای چەک
ک ـران ــی حیزبوڵاڵ و کــورت کــردنــەوەی دەستی
کۆماری ئیسالمی دەکەن .ناڕەزایەتییەکانی ئەم
دواییانەی خەڵکی عێ راق بە تایبەت الوانی شیعە
ب ــەدژی دەستێوەردانەکانی ئێ ران بە ڕێژەیەک
زیادی کردوە کە زۆربەی هەرە زۆری هێزەکانی
نێزیک لە ئێ ران ناچار ب ــوون دامودەزگاکانی
خۆیان لە شارەکانی باشووری ئێ راق دابخەن.

بە کورتی سیاسەتەکانی کۆماری ئیسالمی لە
ناوچەکەدا بەرەو هەرەسهێنان دەچێ و کوژرانی
گ ــەورە تیرۆریستی ئێ رانی قاسم سولیمانی و
گەمارۆکانی سەر ئێ ران بڕستی لە ڕێژیم بڕیوە.
لەو بارودۆخەدا ناکرێ ئاسایی کردنەوە و دەست
پێکردنی پێوەندییەکانی نێوان واڵتانی عەرەبیی
واڵتانی کەنداو لەگەڵ ئیس رائیل بە کەمبایەخ
دابندرێ کە لە ئەساسدا بە مایەپووچ هاتنەوە
سیاسەتی دەرەوە و ست راتێژییە درێژخایەنەکانی
کۆماری ئیسالمیی ئێ ران دێ.
گ ــرێ ــدان ــی پێوەندییەکانی واڵت ــان ــی ع ــەرەب ــی
لــەگــەڵ ئ ــی ــس ـڕائ ــی ــل ئــەگــەر چ ــەن ــد ه ــۆک ــارێ ــک ــی
ه ــەب ــێ ،ک ــۆم ــاری ئیسالمیی ئ ــێ ـران ل ــە ن ــاوەن ــدی
باسەکەدایە .سروشتییە واڵتانی عەرەبی بیر
لە هەڵبژاردنەکانی داهاتووی سەرۆک کۆماریی
ئامریکا بکەنەوە کە بێتوو ت رامپ دەنگ نهێنێتەوە
_کە کۆماری ئیسالمی هەموو هیوا و ئومێدەکانی
لەسەر ئەمە هەڵچنیوە_ چارەنووسیان بەدەست
ئێ رانەوە چیی لێدێ .ڕاستییەکەی ئەوەیە ئەم
واڵتانە چیدی ئیس رائیل بە دوژمنی ژمارە یەکی
خۆیان نازانن و سەرەرۆییەکانی کاربەدەستانی
ئێ ران بۆتە هۆکاری سەرەکیی واڵتانی عەرەبی
بۆ نیزیک بوونەوەی ئەم واڵتانە لە ئیس ڕائیل.
ئـــەم پ ــێ ــوەن ــدی ــی ــە ن ــوێ ــی ــان ــەش تــرســی ل ــە دڵ ــی
کاربەدەستانی کۆماری ئیسالمیی ئێ ران ناوە
و ن ــاچ ــاری کــردون کە یاسا نێودەوڵەتییەکان
زیاتر لە ج ــاران پێشێل بکەن و بە شێوەیەی
چـــاوەڕوانـــکـــراو ڕووی ڕاس ــت ــەق ــی ــن ــەی خ ــۆی ــان
نیشان بدەن و بەئاشک را هەڕەشە و گوڕەشە لە
دراوسێیەکانیان و واڵتانی عەرەبی بکەن .ئەم
هەڵوێستەی ئێ ران جارێکی دیکە سەلماندی کە
دەست ڕاگەیشتنی کۆماری ئیسالمی بە چەکی
پێشکەوتوو چەندە مەترسیدارە و بوونی چەک
لە دەستی ئەم دەسەاڵتە سەرەڕۆیەدا نەک هەر
هاوسەنگی هێز لە ناچەکە دەگ ــۆڕێ؛ بەڵکوو
دەبێتە هوکارێک بۆ پەرەپێدان بە توندوتیژیی
زیاتر لە ڕۆژهەاڵتی نێوەراست و بووژانەوەی
گرووپە تێرۆریستییەکانی نیزیک لە ئێ ران.
لە ئێستاشدا کە کۆتا ست راتێژیی ئێ ران شکستی
ت رامپە لە هەڵبژاردنەکانی ئامریکا ،ئەمەش گرێو
لەسەر ئەسپی تۆپیوە ،چونکی سەرکۆماری
داهاتووی ئامریکا هەر کەسێک بێت سیاسەتی
دەرەوەی ئـــەم واڵتــــە ئ ــاڵ ــوگ ــۆرێ ــک ــی ئــەوەنــدە
ب ــەرچ ــاوی ب ــەس ــەردا نایەت کە کاربەدەستانی
ئێ ران بتوانن هەناسەیەکیان بێتەوە بەر .ئەوەی
دەبـــێ ئ ــاڵ ــوگ ــۆڕی ب ــە س ـ ــەردا ب ــێ ــت دنیابینیی
سیاسیی ڕێژیمی ئێ رانە نەک گۆڕینی سەرۆک
کۆماریی ئامریکا؛ چونکی ئ ــەوەی سەرچاوەی
ئەم دۆخەیە هەمووی سیاسەتەکانی کۆماری
ئیسالمییە کە هۆکاری سەرەکیی گشت شەڕ و
ناسەقامگیرییەکانی ناوچەیە.

مافەکانی مرۆڤ چەمکێکە کە تەمەنی بە درێژایی
ژیــانــی مــرۆڤــە .هــەبــوونــی بەشێک لــە مافەکان
لەهەمبەر مرۆڤبوون ،لە بەشی هەرەزۆری ژیار
و شارستانییەتەکان ،ئایدیا و باوەڕە مێژووییەکاندا
بەڕەسمی ناسراوە و لە چوارچێوەی پەروەردەی
ئۆلی و کۆمەاڵیەتی (دەسەاڵت و هێز) ئاماژەیان
پێ کراوە .بە چاوخشاندنێکی خێرا بە مێژوودا شاڕۆخ حەسەنزادە
دەبینین زێدەڕۆییەکانی ئینسان زۆر جار ئەو
مافانەی فەوتاندوە و لەبەرچاوی نەگرتوون ،مرۆڤ بۆ دەسەاڵت و هێز
و مانەوەی خۆی ،پێی ڕێ خشاندوە و تەپەیانی لێ هێناوە! لەئالییەکی
دیکەوەش بەهۆی ئەو هەمووە ڕاڤە و بۆچوونانە ،کانسێپتی مافەکانی
مــرۆڤ بۆتە هۆی مشتومڕ و باسوخواستێکی زۆر لەنێو کولتوور
و باوەڕی نەتەوە و ئایینە جیاوازەکان ،هەربۆیە لەسەدەی سەردەم
لەالیەن ڕێکخراوە جیهانییەکانەوە هەوڵێکی زۆر دراوە کە ئەم یاسا
و ڕێسایانە ڕێک بخرێنەوە و وەک یاسایەکی جیهانداگریان لێ بێ.
هەرچۆنێک بێت هەتا ئێستا چەمک و پرسی مافەکانی مرۆڤ کۆمەڵێک
قۆناخ و چاخی بڕیوە و بۆ مانەوە ،بەهێز بوون و بەرحەقبوونی خۆی
هەوڵی داوە و تێکۆشاوە و بەدڵنیاییەوەش هەتا بۆی بلوێ بەردەوام
دەبێ .ڕۆژگارێک مافی مرۆڤ تەنیا بەمانای «مافی ژیان»(حق حیات)
پێناسە دەکرا ،ئێستا ئیتر الیەنی شاراوە و ئاشکرای ژیانی ئینسان وەک،
یەکسانی و بەرامبەری ڕەگەزی ،مافی فراژ (گەشە و پێشکەوتن) ،مافی
هەبوونی ژینگەیەکی پاقژ و خاوێن ،مافی کاری شیاو و ...لەخۆ دەگرێ
و توێکڵی پێناسەی کالسیکی خۆی هاویشتوە!
ڕەوتی گۆڕانی چەمکی مافەکانی مرۆڤ
هەتا ئێستا دەستەبەندی جۆربەجۆر لەمەڕ ڕەوتی گەشەی مافەکانی
مرۆڤ کراوە کە گرینگترینیان دابەشکاریی دیرۆکی و بەپێی جیلەکانی
مافی مرۆڤە .لەم بەشەدا چاو بەسەر ئەم ڕەوتانەدا دەخشێنین ،چونکە
زانیاری لەسەر چۆنیەتیی گووران ،شەقڵ گرتن و گەشە و پەرەسەندنی،
یارمەتیی باشمان دەکا هەتا باشتر لێی تێ بگەین.
دابەشکاریی دیرۆکی
 .١لەسەرەتاوە هەتا دەسپێکی سەدەکانی نێوەڕاست
 .٢لە سەرەتای سەدەکانی نێوەڕاست هەتا سەرهەڵدانی ڕێنسانس
 .٣چاخی ڕێنسانس هەتا شۆڕشی مەزنی فەڕانسە
 .٤لە شۆڕشی فەرانسەوە هەتا سەرەتای سەدەی بیستەم
 .٥لە دەسپێکی سەدەی بیستەم هەتا ١٩٤٨
 .٦لە ١٩٤٨ەوە هەتا ئێستا.
 .١لەسەرەتاوە هەتا دەسپێکی سەدەکانی نێوەڕاست.
ئەم خولە درێژترین و لە هەمان کاتدا سەرەکیترین دەورانی مێژوو
لەخۆ دەگــرێ کە بە سەرەتای چاخی مرۆڤایەتیش ناسراوە .زۆرێک
لە ڕەگ و بنجی مێژووی مافەکانی مرۆڤ لەم سەردەمەدا دەست پێ
دەکا و دەگوورێ و ،دەرکەوتن و خولقاندنی یەکەم دەستنووسەکانی
مرۆڤ لە پەنا دەرخستنی پەروەردەی مافی مرۆڤی ئایینە خواییەکان
لەم چاخەدا بەرچاو دەکەوێ.
وەک لە سەرچاوەکانی مێژوودا باس دەکرێ یەکەم کەس «حاموڕابی»
خونکاری مەزنی بابیلۆنییەکان (١٧٥٠-١٧٩٢پ.ز) بوو کە لە ساڵی ١٧٣٠ی
بەرلە زایین لە  ٢٨٢بڕگەدا یەکەم دەقی حقوقی و یاسایی نووسیوە .ئەم
نووسراوەیە بە پێی ئەوەیکە لە چوراچێوەی دابودەستوور و ڕێسای
دەســەاڵت بەسەر پێوەندییە مرۆڤییەکان نــووســراوە دەکــرێ دەگــەڵ
مافەکانی مرۆڤی ئەمڕۆ پێک بگرین .بەتایبەت لە  ٦١٣بڕگەی تایبەت بە
الیەنی حقووقی و پشتیوان لە مافی مرۆڤ باسی کۆمەڵیک شت کراوە،
کۆی گشتی ئەم یاسایانە بریتین لە ڕێساگەلێک بۆ پاراستنی مافی وەک
بازرگانی ،سامان و ماڵ ،پیشە ،کار ،بنەماڵە و ئەشکەنجەی جەستەییە
کە هەرکام لەوانە بە جیا باس دەکا .پێشگرتن بە چەوساندنەوەی ژن
لەالیەن پیاو و مێتۆدی قەزایی تەکووزمەند و ورد لە تایبەتمەندییەکانی
ئەم یاسایانەن ،هەرچەند هەندێک لە زانایایی بــواری مێژوو ڕەخنە
لەم بۆچوونە دەگرن و پێیانوایە کە ئەمە مانۆڕێکی شاهانە بووە بۆ
خۆنیشاندان و جیلوەی جوانی دەسەاڵتی ئەم خونکارەیە ،بەاڵم خۆ
هەرنەبێ نووسینەوە و هێنانە بەرباسی ئەم پرسە لە کۆمەڵگەی چەند
هەزار ساڵ پێش وەک کردەوەیەکی ناوازە سەیر دەکرێ و دەبێ باسی
بکرێ.
دووه ــەم کــەس بە ڕوانــگــەی ئایینییەوە باسی لە هەندێک مــاف و
ڕێسای تایبەت بە ژیان و بنەماڵە و کۆمەڵگە کــردوە ،هاڤی مووسا-
یە .لە کۆتاییەکانی هەزارەی دووهەم ( ،)١١٥٠مووسا کە هەڵقواڵوی
کۆمەڵگەیەکی نەریتیی جوولەکە بوو ،کۆمەڵێک یاسای لە دە بڕگە (دە
فەرمان) بۆ خەڵکی خۆی نووسییەوە کە کاریگەرییەکی زۆری لەسەر
پێوەندییەکان و ژیانی کۆمەڵگە دانا .بەشێک لەو ڕێسایانەی هاڤی مووسا
بریتین لەوەی :دزی مەکەن ،شایەتیی بەدرۆ مەدەن ،کەس مەکوژن،
زینا مەکەن ،چاوتان لە ماڵی کەس نەبێ و نامووسی هاوسێ بپارێزن،
ڕێزی دایک و باوکان بگرن و  ...هەرچەند ئەم ڕێسایانە بە ڕوانگەی
ئایینی هاتە نێو کۆمەڵگە ،بەاڵم بۆ پێشگرتن و ڕێزلێنان لە مافی مرۆڤ
کاریگەری خۆی هەبووە.
سێهەم کەس کە دەگوترێ بە نووسینەوەی جاڕنامەیەک مێژووی
بۆ خۆی و نەتەوەکەی تۆمار کردوە ،کەسێک بووە بەناوی کوروش
(سایرووس) ،بەاڵم بە هۆی ئەوەیکە شک و گومانی زۆر لەسەر ئەم
بۆچوونە هەیە و چەواشەکاران مێژوویان بە قازانجی قەومێکی دیار
شێواندوە ،ئێمە خۆ لەو باسە کە قسەی زۆر لەسەرە دەبوێرین.

ه تۆڕی جیهانیی ئینتێرنێتدا:
ماڵپهڕی ناوهندیی حیزبی دێموکراتی کوردستان ،ڕۆژنامهی «کوردستان» ل 
www.kurdistanukurd.com
info@kurdistanukurd.org
info@kurdistanukurd.com
www.kurdch.tv: Yahsat 1A @ 52.5° East MHz 11958

ئیمەیل و تهلهفوونی ڕۆژنامەی کوردستان:
+9647501771202
info@kurdistanukurd.org
ئیمەیل و تهلهفوونی تهشکیالتی نهێنی:
+9647508483312
Tashkilat.kdp92@gmail.com

polarization: Vertical -27500 FEc : 7/8
Radiodk59@gmail.com

(کوردستان و کۆماری ئیسالمی)
کــتــێــبــی «کـــوردســـتـــان و کــۆمــاری
ئیسالمی» بەرهەمی کاک سەید سەالم
عــەزیــزی ،ئەندامی پێشووی دەفتەری
سیاسیی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان
چــاپ و بــاو کــرایــەوە و نوسخەیەکی
بـــەدیـــاری ب ــە کــتــێــبــخــانــەی دەســتــەی
نووسەرانی «کوردستان» دراوە.
ئـــەم کــتــێــبــە ک ــە کــۆمــەڵــە وتــارێــکــی
سیاسییە ،ســی ســاڵ پــاش نووسرانی
کتێبەکە چاپ و باڵو دەکرێتەوە .ئازاد
عەزیزی ،کوڕی کاک سەید سەالم کە
ئەرکی ڕێکخستن و بەچاپ گەیاندنی
ئەم بەرهەمەی لەسەر شان بووە ،لەو
بــارەیــەوە دەڵ ــێ کــاتــی خــۆی و ساڵی
 ١٣٧٠چاپخانەی بەغدا بەهۆی باسی
پێوەندیدار بە ڕێککەتننامەی ئەلجەزایر
مــۆڵــەتــی چ ــاپ کــردنــیــان پــێ نــــەدا .لە
باشووری کوردستانیش چاپی کتێب بە
نێوەرۆکی سیاسی بۆ کەسایەتییەکانی
ڕۆژهــەاڵت زۆر دژوار بــوو؛ دواتریش
بـــە دوای تـــێـــرۆری مــێــکــونــووس و

دەست پێکردنی دادگا؛ نووسەری ئەم کتیبە هەموو قورسایی کاری خۆی خستە سەر
بەدواداچوونی کەیسی تێرۆری شەهید شەرەفکەندی کە لە ژێر ناوی «سەفەری بێ
گەڕانەوەدا» چاپ و باڵو بۆوە.
لە کتێبی «کوردستان و کۆماری ئیسالمی»دا ،کێشەی نێوان بزووتنەوەی کورد لە
ڕۆژهەاڵتی کوردستان و کۆماری ئیسالمیی ئێران ،هەر لەسەرەتای شۆڕشی گەالنی
ئێرانەوە تا کۆتایی هاتنی شەڕی نێوان ئێران و عێراق باس کراو و هەروەها بەشێک
لە کتێبێکی ناتەواوی نووسەر ،لەسەر «پرسی مافی مرۆڤ و خەباتی کورد» ،وەک
بەشێکی جیاواز لە کۆتاییی ئەم کتێبەدا چاپ کراوە.

فەرهەنگی «ڕێژنە»ش هاتە سەر
ڕەفحەی کتێبخانەی کوردی

«فەرهەنگی ڕێژنە» تایبەت بە دەنگ و دەنگەناوی کوردی
بە هەوڵ و تێکۆشانی چەندساڵەی عەبدولخالق تەوەکولی
چاپ و باڵو کرایەوە.
ئەم فەرهەنگە جیا لە کۆکردنەوەی زیاتر لە چوار هەزار
دەنگەناوی کوردی کە دەیکاتە یەکێک لەو کتێبە دەگمانانەی
هەتا ئێستا لەم بــوارەدا چاپ کــراون ،هەندێ تایبەتمەندیی
تریشی هەیە کە بایەخ و گرینگایەتییەکەی زیاتر دەکا.
هەندێک لەم تایبەتمەندییانە ئەمانەن:
یەکەم ،بەپێی ئەلفوبێی دەنگناسیی نێونەتەوەیی ()IPA
دەنگنووسیی بۆ کــراوە .دووهــەم ،هەر لەم بــوارەدا ،بەپێی
شێوەیەکی نوێباوی فەرهەنگنووسی لە جیهاندا ،لە نێوانی
بڕگەکاندا «خ ــاڵ» دانـــراون هەتا بــزانــرێ هــەر وشەیەک
چەند بڕگەیە .سێهەم ،جیا لە ڕیزبەندیی ئەلفوبێ ،بە پێی
«بابەت»یش پۆلێنبەندی کراوە.
ئامادە کردنی ئەو کتێبە حەوت ساڵی خایاندوە و لە سەر
ئەرکی بەشی توێژینەوەی زانکۆی کوردستان چاپ کراوە.

سەرکەوتنی کچێکی کورد لە
کێبەرکێیەنێونەتەوەییەکاندا
کــچــێــکــی خــەڵــکــی
پـــاوە لــە کێبەرکێی
بـــیـــرکـــاری لـــە نێو
بـــــەشـــــدارانـــــی ٤٣
واڵتدا پلەی یەکەمی
وەدەست هێنا.
کیانا عەبدوڵاڵهی
قوتابی سەرەتایییە
و لــــە کــێــبــەرکــێــی
نــــێــــونــــەتــــەوەیــــی
بیرکاری مالیزی کە
 ٤٣واڵت و زیاتر لە
 ٣٠٠٠قوتابی تێیدا
بەشدار بوون ،پلەی
یــەکــەمــی وەدەســــت
هێنا و خەاڵتی باشترین بیرکاریی قوتابی ساڵی پێ بەخشرا.
سەرکەوتنی کیانا لە حاڵێکدایە کە چەند ڕۆژ پێشتریش سێ
کچی خەڵکی کرماشان و ورمی لە کێبەرکێی نیگارکێشی،
کە لە واڵتــی بولغارستاندا بەڕێوەچوو؛ پلەی یەکەمیان
وەدەست هێنابوو.
ئـــەم ســەرکــەوتــنــانــەی مـــنـــدااڵن و الوانـــــی کــــورد و
درەوشانەوەیان لە گۆڕەپانە نێونەتەوەییەکان لەحاڵێکدایە
کەمترین ئیمکاناتی پێڕاگەیشتن و فێرکارییان لەبەردەستە
و بــەردەوام بەهۆی هــەاڵواردنــی ڕەگــەزی و مەزهەبی و
نەتەوەییەوە پشتگوێ خراون.

لە سکرتاریای حیزب ڕێز لە بەڕێوەبەرانی نەخۆشخانەی ٢٥ی گەالوێژ نرا
ڕۆژی یەکشەممە٢٣ ،ی خەرمانان ،بە
بەشداریی ئەندامانی دەفتەری سیاسیی
حیزب و ئامادەبوونی ستاف و کــادری
دەرمانیی نەخۆشخانەی ٢٥ی گەالوێژ،
ڕێــز لە زەحــمــەت و دڵــســۆزی و ماندوو
بوونی کــادر و پێشمەرگە و ستاڤی ئەم
نەخۆشخانەیە لە پێراگەیشتنی پزیشکی و
دەرمانی بە بنکەکانی حیزب بەتایبەت لە
بارودۆخی ئێستای کۆرۆنادا گیرا.
لەم کۆبوونەوەیەدا کاک خالید عەزیزی،
سکرتێری گشتیی حیزب بە ئاماژە بەو
بارودۆخە تایبەتەی کۆرۆنا بەسەر دنیا
و کۆمەلگە مرۆییەکاندا سەپاندوویەتی،
خــزمــەتــە پــزیــشــکــی و دەرمــانــیــیــەکــانــی
نەخۆشخانەی ٢٥ی گــەالوێــژی حیزبی
دێموکراتی کوردستانی لە کۆنتڕۆڵکردنی
کۆرۆنا و ،چــارەســەری توشبووان بەو
نەخۆشییە لــە چــوارچــێــوەی بنکەکانی
حیزبدا بەرز نرخاند.

لە بڕگەیەکی دیکەی
ئــەم کــۆبــوونــەوەیــەدا
کــــــــــاک مـــســـتـــەفـــا
مــەولــوودی ،جێگری
ســکــرتــێــری گشتیی
ح ــی ــزب ڕێ ــزن ــام ــەی
دەف ــت ــەری سیاسیی
حــیــزبــی دێــمــوکــراتــی
کوردستان لە ستاڤی
نەخۆشخانەی ٢٥ی
گــەالوێــژی پێشکێش
بە کاک ڕەحمان مەحموودی ،بەڕێوەبەری
نەخۆشخانە کرد.
لــە بەشێکی ئــەم ڕێــزنــامــەیــەدا هاتوە
ماندووبوون و هەوڵی دڵسۆزانەی کادری
دەرمانیی نەخۆشخانەی ٢٥ی گەالوێژ ،لە
پێدانی زانیاری و ڕێنوێنییەکان لەبارەی
بەرگرتن لە باڵبوونەوەی زیاتری کۆرۆنا
لــە بنکەکانی حــیــزبــدا و؛ چ ــارەس ــەر و

پێڕاگەیشتن بە توشبووان شوێنی بــاش و
کــاریــگــەری لــەســەر کــەمــکــردنــەوەی زیــان و
خەسارەکانی ئەم نەخۆشییە کوشندەیە دانا.
هەر بۆیە دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموکراتی
کوردستان بە چــاوی ڕێ ــزەوە لە زەحمەت،
ئەرکوەخۆگری ،ماندوویینەناسی و هیممەتی
ئینسانی و پێشمەرگانەی سەرجەم پێرسۆنێلی
نــەخــۆشــخــانــەی ٢٥ی گــەالوێــژ دەڕوانــــی و
بەهۆی ئەم نووسراوەیە ،ڕێزتان لێ دەگرێ.
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ه مااڵوایی
بهر ل 

زامی کتێب و کتێبی زامدار
لێرەوە لە یەکێک لە سەنگەرەکانی دێموکراتەوە
پاش دووساڵ لە هەڵگرتنی کۆڵەخەمی ناخهەژێنی
١٧ی خەرمانان و تاسەباری یادی یارانی شەهیدمان
هەر لە قەاڵیەک
کــە بــووەتــە مــۆتــەکــەی ســەر خــەونــی گەنیوی
نەیاران،
و،
هاوڕێیەتی
ڕووباری
قەراخی
لە
پێکەوە
عەلی لەیالخ
لە تەنیشت تەشایی شایی بەخۆکردن و لە بناری
فێنک و دڵڕفێنی کتێبخانەکەی قەاڵدا
یادێک دەکەین لە سەرجەم هەڤااڵنی خەرمانانی شەهید و ،شەهیدانی
خەرمانان.
ئەم کتێبخانەی ئێمە وەکوو قارەمانەکانی ئێمە
هەر لە قارەمان و کتێبخانەی ئێمە دەچن!
بە قەت الپەڕەی کتێبەکانی بریندار بووە و،
بە ئەژماری پەڕتووکەکانی تەپوتۆزی تۆپببارانی لەیادە و،
بە کۆڵێ کوێرەوەرییەوە گەیشتۆتە کەناری ئێستاکە...
ئێستاکە کە لە داوێنی سوکنایی بەخشی کتێبخانەدا
یادی خەرمانانی لێوڕێژ لە زام دەکەینەوە،
شۆڕشگێرانە زات دەکەین کە بڵێین
حەددتان چییە لێتان بترسین و چیتر لە ئازادی نەخوێنین و نەنووسین!
لەم کتێبخانەیەدا
کتێب هەیە تووکی سەری وەکوو «حەسەنزادە» لە زایەڵەکوژراوی
و دەربەدەریدا چەرمۆ کردوە
فەرهەنگێکی کوردایەتی تێدایە کە لە هەمبەر مانای جوواڵنەوە ،ناوی
جەلیل گادانی دانراوە و
بــاوەڕتــان بێ نامیلکەییەکی تێدایە کە هەر بەشێوەزاری «فەتاح
کاویان» باسی سەخاوەت و سەربەرزی دەکا و،
کە الپەڕەکانی هەڵدەدەیەوە ،بەدەم پێشمەرگەوە پێدەکەنێ.
کتێب هەیە هێشتا بۆنی چایی بەیانیانی بناری بۆڵێ و قرمژنی
فیشەکبارانی قەندیل و گەاڵڕێزانی خۆزگە ویستی «گــەورەدێ»ی لە
بیرە
پەڕتووک هەیە پڕیەتی لە پرمەی گریانی ژنانی دێموکرات و پەڵپ و
بیانووی نەنووسراوی مندااڵنی قەاڵسەیدە
کتێب هەیە ،تامی زاری زانستی قاسملوو دەدا و دیوانە شێعری تێدایە
وەکوو شەرەفکەندی موحتەڕەمە
لەگەڵ ئێوەمە دەوڵەتی بێوڵەتی «ئازادیی بەیان «!
لەم کتێبخانەیەدا تەنانەت نووسراوە بزمارڕێژەکەی ئێوەشمان هەیە
بۆ تیرۆری هزرو بنبڕکردنی چرۆی ئازادی نووسیوتانە
ئەوە ئێوەن کە دەالقەی «کەرامەت» دەکوژن و
دەرگا لە ڕووی میوانی دیالۆگ دادەخەن و
بەرانبەر بە چووکەترین پرسیار چوولەکەش
دواێکتان هەیە ،و پتکێکتان هەیە و ئەوپەڕەکەی بەندیخانە
خۆتان ئاسایی هەموو گیانتان بووەتە تەلبەندی سانسۆر
بە بیستنی بەیانی باش و کوردستان خوش و سروودی ئەی ڕەقیب
«دەماوەند»ی دەماری بەرزییتان پەست دەبێ
دەمارەکانی ئێوە خوێنی خوشەویستی هەڵناگری و
بە سەیر کردنی قامەتی قەاڵی خۆڕاگرییمان قوڵنج دەکەن!
ئێمە بە دیتنی لووتکەی سەربەزری شاگەشکە و
ئێوە هەناسەبڕکێتانە!
لە کۆتاییدا
ساڵو بۆ ئەوانەی کۆاڵنی مانگرتووی ٢١ی خەرمانانیان بە هەڵوێست
نووسی
التاوێکیش لە ئێوە
النیکەم لە خەرمانان لۆمەی کاڵشینکۆفەکەی ئێمە مەکەن!
با «سنە» ســەری نەیشێ و با «قــاڕنــێ» لە قیزەونی کۆیلەتیدا
نەڕشێتەوە و
با موکریان سەری خۆی هەڵنەگرێ و ،دایکانی «منبەر»یش مەلوولتر
نەبن.
ئێوە نازانن لە ترسی گیان ،کەرامەت ،سوخمەی شەرەف
باوەش بە کاڵشینکۆف کردن چ توقێنەرە؟
هەر نەبێ دەیان شوڕەسوار لە سەر قونداخەکەی
خەونی ئازادی و ڕوچنە و دیتنی «دایک»یان بینیوە!
با لەسەر دڵم نەبێتە گرێ
گالراومە بۆ هەڵوەرینی کۆبوونەوەی پەرەپێدان بە ئازادی لە ١٧ی
خەرمانان و
لە سەنگەری ویست و هەڵوێست و کتێبەوە
دەڵێین فەرموون :خۆ نامرن
الپەڕەیەک لە کورتەباسی سەربەستیمان بخوێننەوە!
هەرالپەڕەیەک
الپەڕەیەک...

