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ئێرانێکی دێموکراتیکی فیدراڵدا  دامه زرانی کۆماری کوردستان له  چوارچێوه ی 
ژمارە 76١

 سەروتار

کۆماری ئیسالمی لە 
گێژاوی سیاسەتی ناوچەییدا
کەماڵ کەریمی

ــی  ــردن ــاردەک ــەن شــەپــۆلــەکــانــی ســیــاســەتــی ه
بــەرەو  بــەرەبــەرە  ئیسالمی  کــۆمــاری  شۆڕشی 
ــردوودا  ــ ــی ڕابـ ــە ســااڵن ــران دەگـــەڕێـــتـــەوە. ل ــێ ئ
کۆماری ئیسالمی توانیبووی بەهۆی پشتیوانییە 
تایبەتەکانی  هێزە  بەکارهێنانی  و  ماڵییەکانی 
زۆربــەی  باوێتە  پەل  پــاســداران  قودسی  سپای 
نێوەڕاست  ڕۆژهــەاڵتــی  ناوچەی  واڵتانەی  ئەو 
کە شیعە مەزهەبەکانی لێ نیشتەجێن. ڕێبەرانی 
و  پــاوانــخــوازانــەیــان  سیاسەتی  بەپێی  ڕێــژیــم 
بەمەبەستی دروستکردنی هاوپەیمانییەکی شیعی 
لە ناوچەدا، جیاواز لە هەوڵی نائەمنکردنی هەموو 
ناوچەکە، توانییان لە لوبنان، سووریە و عێراق 
کە زۆرینەی خەڵکەکەیان ئایینزای شیعەیان هەیە 
بەڕێوەبردنی  و  سەپاندن  بۆ  باش  پێیەکی  جێ 
دوای  بــکــەنــەوە.  خــۆیــان  سیاسیی  ــی  دەســەاڵت
ئێستا  سووریە،  و  یەمەن  واڵتانی  وێرانبوونی 
دەردەکەوێ بەرەبەرە لەمیان بەهۆی فشارەکانی 
و  ئامریکا  سیاسەتی  و  عەرەبی  هاوپەیمانیی 
زاڵــبــوونــی هێژموونیی  بــەهــۆی  دیــکــەش  ــەوی  ل
ئێستا  بــووە.  لەق  پێ  پێی  ڕێژیم جێ  ڕووسیە، 
ــۆرە گــەیــوەتــە لــوبــنــان و عــێــراق کــە خەڵکی  نـ
نەبوونی  و  دەســەاڵتــداری  شێوازی  لە  ــاڕازی  ن
شارە  شەقامی   لە  ژیانیان  بۆ  خزمەتگوزاری 
داوای  و  ــەن  دەکـ خۆپیشاندان  گــەورەکــانــیــان 
گۆڕینی دەسەاڵتداران و شێوازی حوکمڕانی لە 
واڵتەکەیان دەکەن. دوو واڵتی گرینگ لە بازنەی 
هەر  کە  ئیسالمیدا،  کــۆمــاری  ستراتێژییەکانی 
ببێتە  دەتوانێ  قازانجی خەڵک  بە  گۆڕانکارییەک 
هۆی داڕمانی تەواوی ستراتێژییەکانی ڕێژیم لە 

ناوچەدا.
عــێــراق بــەهــۆی هــاوســنــووری لــەگــەڵ ئێران 
بیری  بە  تێکەڵ  شیعەی  زۆری  حەشیمەتی  و 
بــوون و  و  لــەو واڵتــە  عــەرەبــی  ناسیۆنالیستی 
زیاتری  گرینگییەکی  ــەوێ،  ل ئەمریکا  نــفــووزی 
ڕێبەرانی  بۆیە  هەر  هەیە.  ڕێژیم  ڕێبەرانی  بۆ 
سەرهەڵدانی  لە  بـــەردەوام  ئیسالمی  کــۆمــاری 
نائارامی لەو واڵتەدا نیگەران بوون و ئەگەر بۆ 
خۆیشیان وەک پێویست دەستیان لە وەڕیخستنی 
نائارامییەکیشدا بووبێ تەنیا بە شێوەی کاتی و 
بۆ فشار خستنەسەر دامودەزگایەکی حکوومەتی 
بەرامبەر بوونی هێزەکانی  بێدەنگی  و شکاندنی 
چــارەســەرکــردنــی  بــۆ  ــر  دواتـ و  بـــووە  ئامریکا 
ــان کـــردووەتـــە  ــان تـــێـــوەرداوە و خــۆی ــی دەســت

پیاوچاکی مەیدانەکە. ترسی ئێران...
درێژە بۆ ل 2

کورد له حاند پێکهاته کانی دراوسێی له نێو ئێراندا:

مه یدانداریی ڕه وا هاوکات له گه ڵ هه وڵدان بۆ لێکگه یشتن

هێرشی دەستدرێژیکەرانەی تورکیە بۆ سەر خاکی سووریە و 
بیانووی  بە  لە خاکی ڕۆژاوای کوردستان  بەشێک  داگیرکردنی 
دروستکردنی قەڵغان و ناوچەی ئەمنیەتی، کە بووە هۆی کارەساتی 
مرۆیی و سەدان کەسی بێتاوان تێیدا کوژران و بەدەیان هەزار 
ئاوارەی لێ کەوتووەتەوە؛ کاردانەوەی زۆری لە ئاستی ناوچە 
پارلمانی ئێران و بووە  بابەتە گەیشتە  لێکەوتەوە. ئەم  و دنیادا 
ئازەریی  نوێنەری  دواجار  بەاڵم  زۆر،  مشتومڕی  و  باس  هۆی 
و  بسەلمێنن  تورکیە  جینایەتانەی  ئەم  نەبوون  ئامادە  مەجلیس 
لەدژی کوردانی ڕۆژاوا هەڵویستیان گرت. ماوەیەک دواتر و لە 
تراکتۆرسازیی  تاران و  ئیستقاللی  یانەی  یاریی دوو  پەراوێزی 
تەورێزدا، بەدژی کورد دروشم درایەوە و بەوەش جارێکی دی 
پەردە لەسەر ئەو فاشیزمە تورکی و ڕەگەزپەرەستییە لە ئێران 

الدرا کە بەتایبەت لەدژی کورد خۆی دەنوێنێ.
د. ئاسۆ حەسەن زادە، وتەبێژی دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموکراتی 
کوردستان لە دیمانەیەکدا لەگەڵ »کوردستان« لەو پێوەندییەدا دەڵێ 
کورد دوو ئه زموونی مێژوویی هه یه، یه کیان هیی سمایل ئاغای شکاک 
ئەندامی  محه ممه ده.  قــازی  پێشه وا  هیی  دیکه ش  ئــه وی  )سکمۆ(یه، 
دەفتەری سیاسیی حیزب پێی وایه بۆ ئه مڕۆ و ئاینده  ده بێ ته لفیقێک 
و  بین  به هێز  بۆخۆمان  هــه م  واتــه  بکرێ؛  دروســت  هه ردووکیان  له 
مه یدانداریی ڕه وا بکه ین، هه م بۆ لێکگه  یشتن و پێکه وه ژیانی ئاشتییانه 

و پێوه ندیی بنیاتنه ری نێوانمان هه وڵ بده ین.

)دەقی ئەم دیمانەیە لە الپەڕەی ٢ و ٣دا بخوێننەوە(

ڕەحمان سەلیمید. ئاسۆ حەسەن زادە

 ڕێژیم هیچکام له وانه ی 
پــێ نــاخــۆش نــیــیــه، واتــه 
ئه وه که بژارده ی کوردی 
ــارچــه کــه ی  ڕۆژهــــــه اڵت پ
خۆی له بیر بچێته وه و هه ر 
دژه  عوسمانیدا  به ره ی  له 
ــێ؛ لـــه والشـــه وه  ــاالک بـ چــ
نه ته وه کانی  نێوان  گرژیی 
و  بستێنێ  ــه ره   ــ پ ئــێــران 
ــوونـــی کـــوردی لێ  الوازبـ

ئارەزوو نستانیبکه وێته وه.         )٢(

ــاری ســه ره كــیــی  ــ ــۆك ــ ه
وەاڵمنەدانەوەی سیاسه تی 
ئێران،  هه مبه ر  له   ئامریكا 
بــه هــه ڵــه  پــێــنــاســه كــردنــی 
كێشه كه یه ،  ســه رچــاوه ی 
لـــە ڕاســتــیــدا ســیــاســه تــی 
ــه ی کــۆمــاری  ــده خــوازان زێ
ــیــســالمــی؛ ده ره نــجــامــی  ئ
ڕێژیمێكی  ده ســه اڵتــداریــی 

دیكتاتۆریی نابه رپرسه .

)٤(

پێمان  نموونه   زۆر 
ــرداری  ــ ــه  كـ ــن كـ ــێـ دەڵـ
به كۆمه ڵی  كوشتاری 
ئامانجدار  و  پالنمه ند 
ــی  ــم ــژی ــە الیــــــەن ڕێ ــ ل
له نێو  بــۆ  ئـــێـــرانـــەوە، 
بـــردنـــی گــه لــی كـــورد 
ــوە چـــــوون، كه   ــەڕێـ بـ
ــاســای نــێــوده وڵــه تــی  ی
ئه و تاوانانه ی له  ڕیزی 

ژینۆساید داناوه .
)٧(

ڕەییسی،  ئیبراهیم  هــەروەهــا  دەزانـــێ.  ئیسالمییان 
خامنەیی،  موجتەبا  و  قــەزایــی  دەزگـــای  ســەرۆکــی 
کوڕی دووهەمی ڕێبەری ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی.

وەزارەتی خەزێنەدری ئامریکا سزای سەپاندوە بەسەر نۆ 
کەسدا کە پێوەندییان هەیە بە ڕێبەری کۆماری ئیسالمییەوە، 
لەوانەش بەڕێوبەری بەیتی رێبەری و یەکێک لە کوڕەکانی 
ئیسالمی.  کــۆمــاری  دادوەریــــی  ــی  و ســەرۆکــی دەســەاڵت
ئەو  دەڵێ  ئامریکا  خەزێنەی  وەزیــری  منووچێن،  ستیڤێن 
کەسانە پەیوەندییان هەیە بە کردەوەی تێکدەرانەی ڕێژێمی 
کۆماری ئیسالمیی ئێرانەوە، وەک تەقاندنەوەی سەربازگەی 
هێزی دەریایی ئامریکا لە بەیروت لە ساڵی ١٩٨٣ و بنکەی 
 ١٩٩٤ ساڵی  لە  ئیسڕائیل  و  ئارژانتین  هاوبەشی  پێوەندی 
بەڕێوبەری  ئامانج  کراونەتە  بەرپرسانەی  ئەو  نێو  لە  و... 
و  گوڵپایگانی«  محەمەدی  »محەمەد  خامنەیی،  بەیتی 
وەزارەتــی  کە  کەسانەی  لەو  حەقانیان”  وەحید  هەروەها” 
کۆماری  ڕێبەری  ڕاستی  دەستە  بە  ئامریکا  خەزێنەداریی 

بنەماڵەی خامنەییش کەوتنە بەر تیغی گەمارۆکان
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درێژەی سەروتار

کۆماری ئیسالمی لە 
گێژاوی سیاسەتی ناوچەییدا

لە عێراق  نائارامییەک  پەرەسەندنی هەر  لە بوون و   ...
نفووز  پەرەسەندنی  هۆی  ببێتە  کە  دەگەڕێتەوە  ئەوە  بۆ 
لە  و دەسەاڵتی ئامریکا و کورتکردنەوەی دەستی ئەوان 
لە  لەم واڵتەدا.  داڕشتنی سیاسەتەکانیان  لە  کاریگەرییان 
بۆ  نائارامییەکان  شەپۆلی  گەڕانەوەی  دیکەشەوە  الیەکی 
سەر  بۆ  گــەورە  مەترسییەکی  دەبێتە  کە  ئێران  نێوخوی 
نەتوانن  کە  دەبینن  خەتەرێک  وەک  خۆیان  دەسەاڵتەکەی 
پێشی پێ بگرن. بەاڵم ١٦ ساڵ لە دوای ڕووخانی دەسەاڵتی 
سەدام حوسەین و بەهۆی دەخالەتەکانی کۆماری ئیسالمی 
لەنێو  تایبەت  گرووپ گەلێکی  و  حیزب  لــە  پشتیوانی  و 
شیعەکاندا و، زیاتر لەوەش دروستکردنی گرووپی چەکداریی 
جیاجیای بەستراوە بەخۆیان، هێشتا ئەم واڵتە سەقامگیری 
بەخۆیەوە نەدیوە. جگە لە باڵوبوونەوەی نائەمنییەکی زۆر 
و سەرەڕای داهاتی زۆری واڵت، خەڵک هێشتا لە ژیانێکی 
سەردەمیانەی ئینسانیی بێبەشن. ئەمەش هۆکاری سەرەکیی 
ناڕەزایەتی و درێژەکێشانی خۆپیشاندانەکانە  سەرهەڵدانی 
لە ناوچە عەرەبییە شیعەکاندا و دەردەکەوێ بێمتمانەییەکی 
بە  یەک  کە  جۆراوجۆرەکان  دەســەاڵتــدارە  بەرامبەر  زۆر 
دوای یەک لەو سااڵنەدا کە بە دەنگی ئەوان گەیشتوونەتە 
لە نێو خەڵکدا دروست  دەسەاڵت و حوکمڕانییان کردووە 

بووە. 
لەم نێوەدا کۆماری ئیسالمی کە دەستی بااڵی لە دەخالەت 
کردن لە کاروباری عێراقدا هەیە و بە بەرچاوی خەڵکەوە 
ئێستا  هەر  قــودس  سپای  فەرماندەی  سولەیمانی،  قاسم 
چارەسەری  ئێران  ویستی  بەپێی  ــەوێ  دەی و  بەغدادە  لە 
کۆمەاڵنی  ڕقــی  بــەر  کــەوتــووەتــە  بــدۆزێــتــەوە،  کێشەکان 
تەواوی  بە  ئەو خەڵکە کە  خەڵکی ڕاپەڕیوی خۆپیشاندەر. 
و  کردووە  ئێران  ڕێژیمی  دەستێوەردانەکانی  بە  هەستیان 
دەزانن کە بوونی کۆماری ئیسالمی لە واڵتەکەیان یەکێکە 
بە  واڵتەکەیان،  ئاڵۆزییەکانی  سەرەکییەکانی  هۆکارە  لە 
دڕاندنی  و  دەرەوە  بۆ  ئێران  دروشمی  بــەرزکــردنــەوەی 
لەگەڵ  دژایەتیی خۆیان  ئیسالمی  ڕێبەری کۆماری  وێنەی 
بوون و دەخالەتەکانی ئەوان دەردەبڕن. ڕق و تووڕەییەک 
زیارەتکارانی  لە  داوا  کرد  ئیسالمی  کۆماری  لە  وای  کە 
ئێرانی کەربەال بکا کە واز لە سەفەری عێراق بێنن. بەمجۆرە 
نەیتوانیوە شیعەی  نەتەنیا  ئێران  ڕێژیمی  کە  دەردەکــەوێ 
عێراق بکاتە بەشێک لە لەشکری خۆی بۆ دوژمنایەتیی ئەو 
واڵتانەی مەبەستیانە بە گژیاندا بکەن، بەڵکوو بەپێچەوانەوە 
بەوان  بەرامبەر  عێراقی  شیعەی  وەک  خۆیان  ڕیزبەندیی 
سووتمانی  بکەنە  واڵتــەکــەیــان  نــایــانــەوێ  و  پــاراســتــووە 

فرەخوازییەکانی ئێران.
لە  حیزبی  دەسەاڵتی  پەرەپێدانی  بۆ  هەوڵدان  بێگومان 
سیاسەتمەدارە  لەنێو  دەستەبەندی  دروستکردنی  ڕێگەی 
حیزبییەکانی شیعەدا بە مەبەستی دەسەاڵتداریی زۆرینەی 
ئیسالمی  کۆماری  کە  الیەنانەوە  ئەو  ڕێگەی  لە  شیعەکان 
پشتگیرییان دەکا و خۆدزینەوە لە جێبەجێکردنی یاساکانی 
بەڕێوەبەریی واڵت کە هۆکاری دروستبوونی گەندەڵی و بە 
فیڕۆدانی سەروەت و سامانی گشتیی عێراقی بەدوای خۆیدا 
لەنێو  ناڕەزایەتییەکانە  پەرەگرتنی  ســەرچــاوەی  هێناوە، 
کۆماری  خۆپیشاندەران  کە  ئەوەی  بەاڵم  عێراقدا.  خەڵکی 
ئیسالمی بە سەرچاوەی ئەو کارەساتەی بەسەریان هاتوە 
کە  عێراق  ڕاپــەڕیــوی  خەڵکی  سەرنجە.  جێگەی  دەزانـــن 
بیر  شتێک  هەموو  پێش  ئازادیخواز  گەلێکی  هەموو  وەک 
لە سەربەخۆیی و سەربەستیی خۆیان دەکەنەوە بەڕوونی 
دەستێوەردانەکانی کۆماری ئیسالمی لە واڵتەکەیاندا دەبینن. 
پێتەختەکانی واڵتانی  ئیدعاکانی دەسەاڵتدارییان بەسەر  لە 
هەتا خۆڕانانی ڕاستەوخۆی  بەغدا  لەوان  یەک  عەرەبی و 
هێزەکانی سپای پاسداران لەنێو خاکی عێراقدا و پەیامەکانی 
لەسەر  کاریگەری  بۆ  هەوڵدانیان  هەتا  بگرە  خامنەیی ڕا 
دیاریکردنی بەرپرسانی حکوومەتیی عێراق لە ڕێگەی قاسم 
سەپاندنی  بۆ  ڕێخۆشکردن  مەبەستی  بە  سولەیمانییەوە 
بە  خەڵکی  تووڕەیی  کە  هۆکارانەن  ئەو  سیاسەتەکانیان، 
کۆماری  و  ئێران  دژبــە  دروشمی  و  هێناوە  خۆیدا  دوای 
ئیسالمی و چوونەدەریان لە واڵتەکەیان، لە بەغدا و کەربەال 
پێگەی  ئیسالمی سێ  کۆماری  ڕێبەرانی  بۆ  کە  نەجەف  و 
سەرەکیی  دروشمی  بووەتە  ئایینین،  و  سیاسی  گرینگی 

خۆپیشاندانەکان. 
بەمجۆرە دەبینین کە کۆماری ئیسالمیی ئێران لە دوای 
و  خوێنڕشتن  و  شەڕ  پڕلە  دەسەاڵتداریی  لە  دەیــە  چــوار 
لە  موسوڵماندا،  واڵتانی  سەر  بە  دەسەاڵتداری  بۆ  هەوڵی 
کاتێکدا لە نێوخۆی ئێرانیشدا لەگەڵ قەیرانە بەردەوامەکانی 
ڕووبەڕوو بووە، لەو واڵتانەش ڕۆژ بە ڕۆژ زیاتر پێگەی 
خۆی لەنێو خەڵکیدا لە دەست دەدا و ئێستا دەبێ چاوەڕوان 
بەرەو  لەو واڵتانەدا  کە شەپۆلی وەڕێخستنی شۆڕش  بن 

نێوخۆی ئێران بگەڕێتەوە. 

***

د. ئاسۆ حه سه ن زاده:

با جارێک بۆ هه میشه قبووڵی بکه ین که هه موو
 پارچه کانی کوردستان پێویستییان به  یه كتره

)وتووێژی ڕۆژنامه ی کوردستان له گه ڵ جێگری سکرتێری گشتی و وته بێژی ده فته ری سیاسیی حیزب(

ناوچه دا  له  چ  و  ــورد  ک بۆ  چ  مــاوه یــه  ئــه و 
کرد،  تێپەڕ  پێشهاتمان  و  ڕووداو  پڕ  مانگێکی 
کوردستان،  ڕۆژئـــاوای  مه سه له ی  نموونه  بۆ 
کێشه و ناڕەزایەتییەکان له هێندێک له واڵتانی 
ئاینده ی  له  سۆنگه ی  ئه گه ر  هتد.   ... ناوچه دا، 
دۆخه که  له  چــاو  ئێرانه وه  نەخشی  و  ــورد  ک
له  چه نده  گۆڕانکارییانە  ئه م  هه مووی  بکه ین، 
لە  خەڵک  تێکۆشانی  و  خەبات  بەرژەوەندیی 

ئێران و ڕۆژهه اڵتی کوردستانه؟
له گه ڵ ئه وه که گرینگترین ئاڵوگۆڕه کانی ئه و ماوه یه 
ئه وانه بوون که باست کرد به اڵم ئێمه پێویسته چ 
بۆ دۆخی خۆمان وه ک کورد و چ له ئاستی ناوچه دا 
ته نیا به دیدێكی محه للی بیر نه  که ینه وه. ڕۆژهه  اڵتی 
نێوه ڕاست بۆخۆی زۆر له مێژه ناوه ندی قورسایی 
پێوه ندییه نێوده وڵه تییه كانه. له سااڵنی ڕابردووشدا 
ملمالنه  تێئاتری  بــه  بــووه  کاتێک  هــه ر  لــه  زیــاتــر 
که  بڵێم  ده تــوانــم  دنــیــا.  زلهێزه کانی  ڕکــابــه ریــی  و 
دینامیزمێکی  هه ڵگری  ناوچه یه که  ئێمه  ده  وروبه ری 
ــه ری ســه رنــجــی ده ره کــــــی و  ــشـ ــێـ ــده ڕاکـ ــ ــه وه ن ــ ئ
به ریه ککه وتنی نێوخۆییه که هیچ ناوچه یه کی جیهان 
ئه مڕۆشدا  گــرێــدراوی  پێکه وه  جیهانی  له  نیه تی. 
پێویسته هه میشه ئاستی ئانالیزمان به ره و فاکتۆره 
له بیر  مانای  به  ئه وه  بکه ینه وه.  به رز  جیهانییه كان 
کردنی هۆکاره  لۆکاڵییه کانی کێشه و پێشوه چوونه کان 
بۆ  ده بــێ  ئێمه  کــاری  هه موو  به پێچه وانه وه  نییه، 
دینامیزمه  به  زیاتر  ئاقاربه خشیی  و  ناسین  باشتر 
ئه وه  له گه ڵ  ئێمه  دۆخی  چونکه  بێ،  نێوخۆییه کان 
که به رهه می ده ستێوه ردان و سیاسه تی ناعاداڵنه ی 
که  عــه رزه ی  ئه و  له سه ر  ته نیا  دنیایه،  زلهێزه کانی 
له گه ڵی  که  مه یدانییه دا  واقیعه   لــه و  و  ــن  ده ژی لێی 
به ره وڕووین قابیلی گۆڕانه. کورد له خه باتی خۆیدا 
ده بێ هه میشه پشت به هێز و توانای خۆی ببه ستێ 
و تێبکۆشێ بااڵنسی هێز له پێشدا له گه ڵ ده وڵه تانی 
محه للییه کانی  ڕکابه ره  و  کوردستان  به سه ر  حاكم 
خۆی بگۆڕێ. به اڵم هه ڵه ده بێ ئه گه ر زه رووره تی 
بخه ین.  پشتگوێ  نێوده وڵه تی  پشتیوانیی  و  سه رنج 
سه باره  ت به پێشهاته کانی ئه م دواییانه، نموونەکانی 
له جنسی جیاوازن و مه المح  ئیشارە پێ کردوون 
وه ک  کــورد  وه ک  ئێمەی  بۆ  لێکه وته کانیشیان  و 
یه ک نییه. له پێوه ندی له گه ڵ ڕۆژئاوای کوردستاندا 
ئه وه ی له و ماوه یه دا ڕووی دا بۆ هه موو کورد زۆر 

ــنــان و لــه نــمــوونــه کــه ی  ــوب ئــیــســالمــی لــه  عــێــراق و ل
پێشووشدا واته سووریه، له که س شاراوه نییه. له بیرمه 
سه رکرده یه کی  له  بیانی  ڕۆژنامه نووسێکی  جارێکیان 
پێشووی حیزبی ئێمه ی پرسی که ئایا ئێران له عێراقدا 
واڵمی  ته نز  زمانی  به  نــاوبــراو  ــا؟  ده ک ده ســتــێــوه ردان 
دایه وه و گوتی نه خێر نایکا، چونکه ئێره ماڵه خۆیه تی! 
دیاره له  پێوه ندی له گه ڵ به رژه وه ندیی ئێراندا زه مینه و 
زه رفیه تی ناڕه زایه تییه كانی ئێستای عیراق و لوبنان یه ک 
نین. به اڵم یه  ک شت له هه ردووکیاندا حازره و ده توانێ 
بۆ ئاینده ی کۆماری ئیسالمی و ناوچه به  گشتی گرینگ 
بێ. ئه ویش ئه وه  که له هه ردووکیان ده نگه کان به دژی 
تا  ئیسالمی  کۆماری  خراپکاریی  و  خۆتێهه ڵقورتاندن 
نییه که خامنه یی به و له حنه   دێ زه اڵڵتر ده بن. له خۆڕا 
هیچ  ئه من  کرد.  عێراقی  خۆپیشانده رانی  به  ئیشاره ی 
گومانم نییه که ئه و سنایپه رانه ی گیانی خۆپێشانده رانی 
ئێرانی  ئه گه ر  ئێرانن،  به کرێگیراوی  ده ستێنن،  عیراقی 

نه بن.

ڕه نگدانه وه ی  کوردستان  ڕۆژئــاوای  ڕووداوەکانی 
له فه زای سیاسیی نێوخۆی ئێرانیشدا هه بوو. یەک 
کرا.  ئێران  پاڕلمانی  لە  کە  بوو  باسانە  ئەو  لەوان 
لێکدانە وه تان بۆ ئەم باس و بابەتانە چین کە لە و 

پێوه ندییه دا پارلمانی ئێراندا هاتنە گۆڕێ؟
ده وڵه تێکی سه رکوتکه ری  پارلمانی  که  ئه وه  له پێشدا 
کورد دانیشتنی تایبه تی له سه ر دۆخی کورد له به شێكی 
هه رچه ند  ده زانــم.  باش  شتێکی  به  دابنێ،  کوردستاندا 
موشکلی کورد به وه حه ل نابێ، به اڵم ئه و جۆره شتانه 
فاکته ری کوردی له زێهنی سیاسیی بژارده  حاکمه کاندا 
زیاتر وه ك پرسێكی حاشاهه ڵنه گر لێ ده کا. له  و باس و 
به و  به اڵم  گوتراون.  باشیش  شتی  هێندێک  خواسانه دا 
سۆنگه ی  له  زۆرتــر  که  ده بینم  تێدا  ئیشکالیان  ده لیله 
دژایه تیی تورکیه یان گرژیی نێوان تورکه کانی ئێران و 
کورده کان  نوێنه ره  له  به شێك  پێش.  چوونه  کــورده وه 
کرد.  قسه یان  ئــه ردۆغــانــه وه  دژایه تیی  دیــدی  به  ته نیا 
وته و ڕه فتاری نوێنه ره تورکه کانیش به ئاشکرا ڕق و 
دژمنایه تی له گه ڵ هه موو کوردی لێ ده باری. ئه من پێم 
وایه ڕێژیم هیچکام له وانه ی پێ ناخۆش نییه، واته ئه وه 
که بژارده ی کوردی ڕۆژهه اڵت پارچه که ی خۆی له بیر 

بچێته وه و هه ر له به ره ی دژه  عوسمانیدا چاالک بێ؛ 
درێژە بۆ الپەرەی ٣

تاڵ بوو. به هۆی به ستێنێکی سیاسیی پێشووتر که 
له الیه ن ئه کته ره کوردییه كان خۆشیانه وه کۆمه ڵێك 
هه ڵه  و که مایه سیی تێدا بوو و به هۆی سیاسه تی 
ئێستای  ئیداره ی  قازانجپه رستانه ی  و  ده مده می 
ئامریکا، ئه وه ی لێی ده ترساین ڕووی  دا و مه یدان 
ئه زموونی  له نێوبردنی  پیالنی  جێبه جێکردنی  بۆ 
ڕۆژئاوا  خۆش بوو. ئه وه ی ڕووی  دا یان له حاڵی 
قازانجی  به  و  کــورد  هه  موو  زیانی  به  ڕوودانـــه، 
به  کوردستانه  به سه ر  حاکم  ده وڵه تی  چوار  هه ر 
نیم  ــه وه  ئ له گه ڵ  ئه من  ئیسالمیشه وه.  کــۆمــاری 
پشت تێکردنی  بــه  شه رعیه ت  خــۆمــان  به ده ستی 
ده وڵه تانی  مادام  بڵێین  و  بده ین  کورد  له  ئا مریکا 
دیکه بـــه دووی بــه رژه وه نــدیــی خــۆیــانــه وه ن، هه ر 
پێم  بــه اڵم  هه قیانه.  بجووڵێنه وه  له گه ڵمان  جــۆر 
کورد  بۆچی  بپرسین  خۆمان  له  پێویسته  ــه  وای
نه یتوانیوه  ئه وه نده یه کگرتوو بێ و خۆی ئه وه نده  
سه رنجڕاکێش بکا، که زلهێزه کان هه ر چه ند دهیه 
پشتی  جــار  چه ند  و  جارێک  ســاڵ  چه ند  هــه ر  و 
که هێرش و  ببینین  ئــه وه ش  با  دیــاره  به رنه ده ن. 
له  نوێ  ده رفه تێکی  ڕۆژئاڤا  سه ر  بۆ  داگیرکاری 
بێوێنه ی  هاتنی  وه ده نــگ  و  کــورد  خۆده رخستنی 
ته نانه ت  و  نێونه ته وه ییه کان  سیاسییه   نــاوه نــده 
هه مووی  کــرد.  دروســت  کــوردی  له  دنیا  خه ڵكی 
ئه مه بۆ ده کارخستنی زیاتر ده بێ و پێم وایه ئه گه ر 
له گه ڵ  ــاوا به هه ماهه نگی  بــژارده ی کــوردی ڕۆژئ
هێزی پارچه کانی دیکه ی کوردستان دانیشن بیرێک 
له و دۆخه بکه نه وه که کوردی تێدایه و مشوورێک 
ڕێکاره کانی  و  خۆیان  نێوان  پێوه ندییه کانی  له 
کورد  سه ر  مه ترسییه کانی  رووبه ڕووبوونه وه ی 
پێچه وانه  بۆ  باش  زه رفیه تی  ئێستاش  بکه نه وه، 
به ده سته وه یه.  رووداوه کـــان  ئاقاری  کــردنــه وه ی 
به اڵم شتی وا به رنامه ڕێژیی درێژخایه ن، پشووی 
پێبه ندیی  و  بــاوه ڕ  گرینگتر  هه  مووی  له  و  درێــژ 
بۆ  جــارێــک  ده بـــێ  پێویسته.  کـــورده کـــان  نــێــوان 
هه میشه ئه وه قبووڵ بکه ین که سه ره ڕای واقیعی 
سیاسی و ئاجێندای جیاوازیان، هه موو پارچه کانی 

کوردستان پێویستیان به یه كتره.

له پێوه ندی له گه ڵ خۆپێشاندنه کانی عێراق و 
لوبنان و پێوه ندیی به ڕۆڵی ئێرانه وه چ ده ڵێن؟
کۆماری  خراپکارانه ی  ڕۆڵــی  و  ده ستێوه ردان 

گۆڕانکارییەکان لە ئێستای ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاستدا زۆر خێرا و بەلەز ڕوو دەدەن و کورد بەشێکە لە ئەکتەرەکان و لە ئاڵوگۆڕەکانی 
ناوچەدا، بە تایبەت لە سووریە و ڕۆژاڤای کوردستان کە گۆڕانکارییەکان تا ڕادەیەک بە زیانی کورد شکاوەتەوە. ناڕەزایەتییەکان لە 
لوبنان و عیراق و لێکەوتەکانی کە تا ڕادەیەک پێی ئێرانی گرتووەتەوە و ئەم باس و خواسانەی ئەم دواییانە لەسەر پرسی نەتەوەیی لە 

ئێران هاتنە گۆڕی؛ هەمووی باس هەڵگرن.
»کوردستان« بۆ تاوتوێی ئەم بابەتانە و لێکدانەوەی چەند تەوەرێکی  تر وتووێژێکی لەگەڵ د. ئاسۆ حەسەن زادە، جێگری سکرتێری 

گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان پێک هێناوە.

 

دیمانە: عەلی بداغی
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په ره   ئێران  نه ته وه کانی  نێوان  گرژیی  لــه والشــه وه 
بستێنێ و الوازبوونی کوردی لێ بکه وێته وه.

نــه تــه وه   ــوو  هــه م وه ك  ــورک  تـ و  ــورد  کـ ــەاڵم  بـ
دراوسێشن،  که  به تایبه تی  ئێران  ژێرده سته كانی 
ده بوو هاوخه م و هاوخه بات بن. بۆ وا نییه؟ چەند 
ڕۆژ له مه وبه ر لە یاریگەی تەورێز دروشمی »مەرگ 
بەجێی  تورک  و  کورد  دەکا  وا  چی  درا.  کورد«  بۆ 
ڕکەبەر  بە  کــورد  تــورک  بــن،  هاوخەبات  ــەوەی  ئ
پەلوپۆ  مەترسییەکانی  دابنێ؟  خــۆی  نەیاری  و 
سیستماتیکه  دیاره  وا  که  گرژییانه  ئه م  هاویشتنی 
و ده ستی ڕێژیمیشی له پشته چین و رێگاچاره چیە؟ 

ڕوونــه:  شته که  رێژیم  سه ر  ده گه ڕێته وه  ئه وه نده ی 
و  ته نراوه  تورکان  به  ئێران  له  ده ســه اڵت  جومگه کانی 
ئێلیتی فارس له نێو ده سه اڵتیش پێی خۆشه بۆ دژایه تی و 
الوازکردنی کورد )چونکه هه میشه کورد بۆ مافی خۆی 
ترساندنی  بۆ  یان  بووه(  دیکتاتۆری مکوڕتر  به دژی  و 
بوونی  باڵکانیزه  له  ئۆپۆزیسیۆن  و  خه ڵک  سه رجه م 
ئێران، گرژییه قه ومییه كان به زیندوویی ڕابگرێ و به پێی 
له وه  بێخه به ر  بکا.  زیــادی  و  که م  هه لومه رج  و  شوێن 
چاوی  نێو  ده چێته وه  ئاخری  ئاگره  ئه و  دووکه ڵی  که 
ده سه اڵتی ناوه ندی و ته واوه تی ئه رزیی ئێران که گۆیا 
ئه مڕۆ  پرسیار.  ژێر  ده چێته  چاکتر  خه مدان  له  زۆری 
ئاسایی  خه ڵکی  ته نانه ت  و  نوخبه  له  گرینگ  به شێکی 
و  تورکیه   له  زۆرتــر  ــان  ڕووی ئێران  تورکه کانی  له نێو 
پان_تورکیسمه تا له تاران. سه باره ت به پێوه ندیی کورد 
له   بزانین که دۆخی کورد و تورک  تورکیش، ده بێ  و 
ئه وه نده ی  تورکه کان  نه بووه و  یه ک  قه ت وه ک  ئێراندا 
نه ته وه  و که مایه تییه کانی دیکه ژێرده سته نه بوون. دیاره 
ئه وه به و مانایه نییه که ئێمه  ش شۆڤێنیستانه بجووڵێینه وه 
بکه ین.  ئــه وان  مافه کانی  و  مه وجوودیه ت  له   حاشا  و 
پرسیار ئه وه یه چۆن ده كرێ مافه کانی هه مووان وه دی 
حیسابی  له سه ر  گه لێک  مافخوازیی  ئــه وه ی  به بێ  بێ، 
پێشگیری  بۆ  وایــه  پێم  ئه من  بێ.  دیکه  گه لێکی  هه قی 
بکه ین:  کــار  دوو  پێویسته  ئاینده،  کاره ساته کانی  له 
یه كگرتوویی و خه باتی  گرینگتر،  له هه مووی  و  یه که م 
هه مه الیه نه ی کورد بۆخۆیه تی. ئێمه به داخه وه ئێستاش 
به و جۆره ی پێویسته داتا و زانیاریمان له سه ر واقیعیه ته 
مێژوویی و جوغرافییه کان و ئاڵوگۆڕه کانی دێمۆگرافیی 
و  قه واره   بنه ما ستراتێژییه كانی  ورده کاریی  و  ئێتنیکی 
چڕوپڕ  به رنامه رێژی  نییه؛  خۆمان  ئاینده ی  نیهاده کانی 
ڕێکاره کانمان  نه کردوه؛  یه كگرتوومان  و  درێژخایه ن  و 
نیوه چڵ و پرشوباڵو و کاتین. ده بێ بزانین پرسی ئێمه 
نابێ.  ئــاره زوو و دروشمی قه به جێبه جێ  به خه ون و 
بۆخۆمان  ســه روه ریــخــوازانــه  دووره دیمه نێکی  ــێ  ده ب
هه نگاوی  بــواره کــانــدا  هه موو  له  ــه وه  ئ بــه اڵم  دابنێین، 
ورد و پالنمه ند و درێژخایه نی ده وێ. دووه م، له باره ی 
له گه ڵ ئه وه که  پێوه ندیی کورد و تورک، من پێم وایه 
بیر  که چیدیکه که س  بین  به هێز  وه ها  بۆخۆمان  ده بێ 
ناسنامه مان  و  خــاک  و  نــه کــاتــه وه  کۆمه ڵکوژیمان  لــه 
جرجان خواردوو نه كه ن، به اڵم گرژیی نێوان نه ته وه کان 
نییه.  که س  قازانجی  به  پاکتاوکردن  یه كتر  زه مینه ی  و 
ــورده، چونکه ئــه گــه ر ڕۆژێــک  زۆرتــریــش بــه زیــانــی کـ
کاره ساتی به رباڵو ڕوو بدا، ئه و نه ته وه یه ی بێکه ستره، 
وێڕای  ئێمه  هه ربۆیه  کــورده.  به ڵکوو  نین،  تورکه کان 
ساغکردنه وه ی خاک و نیشتمانی خۆمان و به هێزکردنی 
بنه ما سیاسی و ئیداری و فه رهه  نگی و ئابوورییه كانی 
دیالۆگ  له سه ر  کار  ده بــێ  خۆمان،  قه ومیی  ئه منیه تی 
ئێران  گرینگه ی  نه ته وه  دوو  ئه و  نێوان  لێکگه یشتنی  و 
بکه ینه وه و وا بکه ین که له موناسباتی ئێستا و ئاینده ی 
به رژه وه ندیی  و  عه داڵه ت  و  مه نتق  و  ئه قڵ  نێوانماندا 
ئه زموونی  دوو  ئێمه  ئه وه  بۆ  بن.  بااڵده  ست  هاوبه ش 
ئاغای شکاک  یه کیان هیی سمایل  مێژووییشمان هه یه، 
)سکمۆ(یه، ئه وی دیکه ش هیی پێشه وا قازی محه ممه ده. 
وه ک خۆم پێم وایه ده بێ بۆ ئه مڕۆ و ئاینده  ته لفیقێک له 
هه ردووکیان دروست بکه ین؛ واته هه م بۆخۆمان به هێز 
لێکگه  یشتن و  بۆ  هه م  بکه ین،  ڕه وا  مه یدانداریی  و  بین 
نێوانمان  بنیاتنه ری  پێوه ندیی  و  ئاشتییانه  پێکه وه ژیانی 

هه وڵ بده ین.

کوردەکانیش  غەیرە  نەتەوە  بژارده ی  هەڵوێستی 
هەموویان  ناسکەکاندا  کاتە  لە  تێڕامانە.  جێی 
بە  ڕوو  و  دەرێ  دێننە  کاالن  لە  و خەنجەر  شمشیر 
کورد  ده ڵێن  وه ك  ئه وه ی  له به ر  ڕایدەوەشێنن  کورد 
جیاییخوازه. له حاڵێکدا که کورد ئه وه نده ی بۆ مافی 
نه هێشتنی  بۆ  ئه وه نده ش  ــردوه،  ک خه باتی  خۆی 
ئه وه  کاتی  ئایا  تێکۆشاوه.  ناوه نددا  له  سه ره ڕۆیی 
وێژمانی  و  بکاته وه  یه کال  خۆی  کورد  که  نه هاتوه 

خۆی بگۆڕێ؟
له  ئێمه  نه خێر!  بڵێم  ئــه گــه ر  بــێ  سه یر  پێت  ڕه نــگــه 
سه رده مێکدا ده ژین که له گه ڵ بوونی ده رفه تی نوێ بۆ 
گه الن، به ربه ستی نوێش  له سه ر ڕێگایان زۆره. ناکرێ به 
فۆرمووله ساده کانی سه رده مانی پێشوو مامه ڵه له گه ڵ 
واقیعییه ته کانی دنیای ئه مڕۆ بکه ین. له بنه ڕه ت ڕا ئه مڕۆ 
ته نانه ت هیچ ده وڵه تێک بۆ هیچ پرسێك  هیچ گه لێک و 
به موتڵه قی و بۆ هه میشه خۆی یه کال ناکاته وه. به ڵکوو 
دیپڵۆماسیی هاوته ریب و جووڵه ی هه مه الیه نه و ئاڵۆز 

به اڵم ئاراسته کراو ده گرێته به ر. هێندێک که س له خۆڕا 
ئامانج و مێتۆد و به ستێن و پۆتانسیه له جیاوازه کان 
دابه ش ده كه ن و له به رامبه ر یه كتریان داده نێن. هه موو 
ئه وله ویه ت  و  ــمــه ن  دووره دی دیاریکردنی  به  شتێک 
شته کانه وه  ڕێکخستنی  و  یه کخستن   و  پۆلێن  و 
کورد  وه ک  ئێمه  خه باتی  مه علوومه  به ستراوه ته وه. 
پێش هه موو شتێک بۆ مافی خۆمان، بۆ خه ڵکی خۆمان 
که  نییه  مانایه  به و  ئــه وه  بــه اڵم  بۆ خاکی خۆمانه.  و 
خۆمان لێ ببێ به تاکه ئه کته ر و بڕیارده ری مه یدانه که 
نه یاران  و  یار  له گه ڵ  مــادام  نه بینین.  دیکه  که سی  و 
ڕووبه ڕووین، مادام ئه کته ری دیکه ی ته نانه ت له ئێمه 
به هێزتر له مه یداندان، ده بێ جۆری ڕوانین و ڕه فتاری 

له گه ڵ  وایه  پێم  که  لێره دایه  بێ.  گرینگ  بۆ  ئه وانمان 
ئه وه که ئه وله ویه تی ئێمه هه ر ده بێ مافه کانی کورد و 
یه كگرتوویی و به هێزبوونی خۆمان بێ، له گه ڵ ئه وه  که 
ئامانجی کۆتایی ئێمه سه ربه ستیی کورد وه ک نه ته وه 
و به ختیاریی کورد وه ک ئینسانه، به اڵم دێموکڕاسی له 
واڵتانی ناوچه دا و ڕه فتاری ئه قالنی ئه کته ره كانی دیکه 
هه رچه نده زه حمه ت و دووره ده ستیش بێ، هه ر ده بێ 
بۆمان گرینگ بێ و له هه وڵیدا بین. ئه وه ئه و کاته ی 
سه ربه خۆیی  بۆ  و  بکاته وه  جیا  خــۆی  خه تی  کــورد 
خه بات بکا، پێویستتریشه. له و شوێنه دا که ده وڵه تانی 
له  خۆیان  به هێزی  خاڵی  کوردستاندا  به سه ر  حاکم 
به هێزی  خاڵی  ده بینن،  ته یاره دا  و  تانک  و  مووشه ک 
ئێمه ئیراده یه، جه هانبینییه، باوه ڕ و به هایه. به قه ولی 
قانع »چه کی شۆڕشگێڕیی من نووسین و بیروباوه ڕه، 
ئه و دژمنه ی هیوای به به ندیخانه یه«. به دڵنیاییه وه ئه و 
هه  واڵنه که بۆ دێموکڕاتیزاسیۆنی به رامبه ره کانمان یان 
ده یده ین،  نێونه ته وه ییه كان  نیهاده  هاتنی  وه ده نــگ  بۆ 
له پێشدا له پێناو به رژه وه ندیی خۆماندا ده یده ین. ئه من 
قبووڵمه که نابێ وه کیلی خه ڵكانی دیکه و به اڵگێڕه وه ی 
ناوی  له ژێر  که  نه یه  لێ  واشــی  با  بــه اڵم  بین،  کــه س 
واقعبینیدا سه ره تاییترین چه مک و به هاکان بێنینه  ژێر 
پرسیار. کاری ئێمه له هه ر حاڵدا سه خته، بۆیه ده بێ 
له هه موو الیه که وه و به هه موو ڕێگایه کی مومکین و 

مه شرووع له فکری دابین.

دی.  بابەتێکی  و  باس  سەر  بێینە  با  ئاسۆ  د. 
لە  کورد  پرسی  نیسبەت  بە  کوردستان  ڕۆژهەاڵتی 
هەستە،  لەسەر  زۆر  کوردستان  دیکەی  بەشەکانی 
بەاڵم بە نیسبەت دۆخی خۆی لە بەستێنە گشتییەکەدا 
یا  کۆڵبه رکوژی  نموونه  بۆ  بێخەمە.  ڕادەیەک  تا 
له الی  »چیچه ک«  ئه وه نده ی  »زارا«  چاره نووسی 
بژارده کانی خۆشمان گرینگیی پێ نادرێ. هۆی ئه مه 

بۆ چی ده گه ڕێننه وه؟
پێویسته  و  کـــورده  چیچه کیش  بڵێین  بــا  له پێشدا 
ــا. کێشه  ــک ــاوه ن ب ــ ــورد خـــۆی لـــێ بـــه خـ ــ هـــه مـــوو ک
سه رنجدانی ڕۆژهه اڵتییه كان به چیچه که کان نییه، کێشه 
سه رنجنه دانی کوردی پارچه کانی دیکه و سه رنجدانی 
ئه وه ش  زاراکــانــه.  به  ڕۆژهه اڵتییه کان  خــودی  که می 
هۆکاری زۆره. له  بنه ڕه ت ڕا مادام له ئێراندا ده رفه تی 
ڕاسته قینه ی چاالکی بۆ کورده کان له  پێوه ندی له گه ڵ 
ماف و مژاره کانی خۆیان نیه، ئه و ئێنێرژی ییە ئینسانی 
و نه ته وایه تییه بۆ ماف و مژاری کورد له پارچه کانی 
دیکه دا ده کار ده خرێ، به تایبه تی ئه گه ر بێت و بابه ته که 
ئه من  جیهانی.  گشتیی  بــیــروڕای  ســووژه ی  بووبێته 
ئه وه م پێ ئاساییه، به مه رجێک کوردی ڕۆژهه اڵت ماف 
و مژاره کانی خۆی له بیر بن و ماف و مژاری پارچه کانی 
دیکه ش وه ک ده رفه ت و بیانوو بۆ خستنه ڕووی ماف 
دیکه ی  الیه نێکی  ببا.  به کار  خۆیشی  مــژاره کــانــی  و 
مه سه له که بۆ هاوده ستیی ناڕاسته وخۆی ده سه اڵت و 
پرسی  په راوێزخستنی  له  بۆ  کوردی  الیه نی  هێندێک 
لـــه وه ش گرینگتر  کـــوردی ڕۆژهـــه اڵت ده گــه ڕێــتــه وه. 
ده مه وێ  خۆمانه(  به ده ست  ئه وه یان  چونکه  )گرینگتر 
وه ره قه یه کی  نه بوونی  و  نایه كگرتوویی  به  ئیشاره 
له نێوان الیه نه سیاسییه کاندا و الیه نه  کاری هاوبه ش 
نه چێ  له بیرمان  بکه م.  کۆمه  ڵگە  له گه ڵ  سیاسییه کان 
ــه و هــاوپــێــوه نــدیــیــه ی کــۆمــه ڵــگــەی ڕۆژهــــه اڵت پاش  ئ
هیچ  بۆ  دا،  نیشانی  دێموکرات  قه اڵی  مووشه کبارانی 
نه کردوه.  کوردستانی  دیکه ی  پارچه یه کی  پرسێکی 
هونه رمه ندان،  شاعیران،  نــووســه ران،  وایــه  پێم  من 
نوێنه رانی پارلمان و ئۆرگانه محه للییه کان و به گشتی 
خۆمان  هه روه ک  کوردستان  ڕۆژهه اڵتی  بژارده کانی 
و  بــوێــرانــه تــر  پێویسته  و  لــه ســه ره  زۆر  ڕه خــنــه یــان 
شێلگیرانه تر دۆخی کوردی ڕۆژهه اڵت و خاوه ندارێتی 
له ڕۆڵه کانیان و له پرسی سیاسیی میلله ته که یان بکه نه  
سه ردێڕی کاره کانیان. به اڵم ئه وه تا ڕاده یه کی زۆر به 
یه كگرتووانه  که  به ستراوه ته وه  سیاسییه کانیش  هێزه  
و مه یدانیتر بجووڵێنه وه، ڕوانگه ی هاوبه ش و په یامی 
ڕوون و خۆراکی وێژمانی و که ره سته ی خه باتگێڕیی 
کاراتریان بده نێ. به کورتی هه ر خه ڵکی ناوخۆ نییه که 
پێویسته ڕۆژهه اڵتیان زیاتر له بیر بێ، ئێمه بۆخۆشمان 

ناوەندی هاوکاریی 
حیزبەکانی کوردستانی ئێران 

بڕیاری وەگەڕخستنی دیپلۆماسیی هاوبەشی دا

ڕۆژی پێنج شەممە ٩ی خەزەڵوەری ١٣٩٨ی هەتاوی 
کۆبوونەوەی ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی 
کــۆمــەڵــەی شۆڕشگێڕی  نــاوەنــدیــی  ــارەگــای  ــەب ل ئــێــران 

زەحمەتکێشانی کوردستانی ئێران بەڕێوە چوو.
بەسەر  چاوخشاندنێکی  ناوەند  كۆبوونەوەیەدا  لــەم 
و  دەرس  و  کوردستان  ڕۆژاوای  ڕووداوەکــانــی  دوایین 
بە  کورد  گەلی  خەباتی  لە  کاردانەوەی  و  ئەزموونەکان 
و  كــرد  ئێران  کوردستانی  لەسەر  بەتایبەتی  و  گشتیی 
لەسەر ئەم بابەتە ناوەندی هاوکاری هێرشی داگیراکارانەی 
تورکیە بۆ سەر خاک و خەڵکی ڕۆژاوای کوردستان بە 
لە  نێونەتەوەییەکان  یاسا  و  لەپرەنسیپ  دوور  و  نــاڕەوا 
بزووتنەوەی  لە  پشتیوانی  لەسەر  جەختی  و  دا  قەڵەم 
ڕزگاریخوازانەی گەلی کورد لە ڕۆژاوای کوردستان کرد 
و داوای لە کۆمەڵگەی نێونەتەوەیی کرد کە بۆ پاراستنی 
خەڵکی ڕۆژاوای کوردستان، هەوڵ بۆ پێکهێنانی ناوچەی 
ئەمن لەژێر چاودێریی ڕێکخراوەی نەتەوە یەکگرتووەکاندا 
پێویستیی  لەسەر  پێی  هاوکاری  ناوەندی  هاوكات  بدەن. 
سیاسییەکانی  الیــەنــە  و  حیزب  یەکیەتیی  و  یەکڕیزی 

ڕۆژاوای کوردستان داگرت.
کۆبوونەوەیەدا  ئەم  باسەکانی  دیکەی  تەوەرێكی  له 
هاوکاریی  ــدی  ــاوەن ن ــەوەی  کــۆبــوون گرتنی  پێشنیاری 
و  کــۆڕ  ئاشناکردنی  بۆ  ئێران  کوردستانی  حیزبەکانی 
ئۆپوزیسیۆنی  نوێنەرانی  و  کورد  سیاسییەکانی  کۆمەڵە 
ئێرانی لە سیاسەتەکانی ناوەندی هاوکاری و بزووتنەوەی 
مافخوازیی گەلی کورد لە کوردستانی ئێران و ڕوانگەی 
ناوەند لەسەر سیستمی داهاتووی ئێران درا و ڕاگەیەندرا 
کە ناوەند دەبێ بە گوتارێکی یەکگرتووانە و ئامانجدار و 

ستراتێژییەکی هاوبەش ئەم کۆبوونەوانە بەڕێوە ببا.
ســەردانــی  لــە  بــاس  دانیشتنه  ئــەم  سێهەمی  ــەوەری  تـ
کوردستانی  حیزبەکانی  هاوکاریی  ناوەندی  هەیئەتێکی 
وەگەڕخستنی  مەبەستی  بە  واڵت  دەرەوەی  بۆ  ئێران 
کرا  چاوخشاندنێک  هەروەها  بوو.  هاوبەش  دیپلۆماسیی 
بەسەر کۆبوونەوە و کۆنفڕانسەکانی دەرەوەی واڵت کە لە 
ماوەی یەک مانگی ڕابردوودا بەڕێوە چوون. لەم بەشەدا 
بڕیار درا ناوەند لە هەر کۆبوونەوە و کۆنفڕانسێکدا کە 
لە بەرژەوەندیی خەڵکی کوردستانی ئێران و لە ئاراستەی 

سیاسەت و ستراتێژی ناوەنددا بێ، پشتیوانی بکا.

شاندێکی بەڕێوەبەرایەتیی 
کاروباری کۆچ و کۆچبەرانی نۆروێژ 

سەردانی حیزبی دێموکراتی کرد

ڕۆژی هەینی، ١0ی خەزەڵوەر شاندێکی بەڕێوەبەرایەتیی 
بە  نۆروێژ  کۆچبەرانی  و  کۆچ  و  پەنابەران  کــاروبــاری 
بەشی  بەرپرسی  هــۆڤــدێــنــاک«،  »ئـــارێ  سەرپەرستیی 
دایک  زانیاریی واڵتی  ناوه ندی  له  نێوەڕاست  ڕۆژهەاڵتی 
)الیند ئینفۆ( وهاوڕێیەتیی ئاسالک واردوند، ڕاوێژکار له 
هه مان ده زگا و خاتوو هێلد هاوگمون کارلسن، ڕاوێژکاری 
بە  و  ســەردان  بە  کۆچبه ران  به هاناوه چوونی  کومیته ی 
حیزبی  سکرتاریای  گەیشتنە  کۆبوونەوەیەک  مەبەستی 
بە  حیزب  شاندێکی  لــەالیــەن  و  کوردستان  دێموکراتی 
سکرتێری  جێگری  حەسەن زادە،  ئاسۆ  د.  سەرپەرستیی 
گشتیی حیزبەوە وەرگیران. لەم دیدار و دانیشتنەدا باس 
لە ڕەهەندە جیاواز و جۆراوجۆرەکانی پێشێلکردنی مافی 
ئیسالمیی  کۆماری  سەرکوتی  ــای  دەزگ بەهۆی  مــرۆڤ 

ئێرانەوە کرا کە دەبنە هۆی بەردەوامیی کۆچ لە ئێران. 
ڕێکخراوە  بەرپرسانی  بەشداریی  بە  کە  دیــدارەدا  لەم 
سینفی و مەدەنییەکانی حیزب، یەکیەتیی الوان، یەکیەتیی 
کوردستان،  ڕۆژهــەاڵتــی  مرۆڤی  مافی  نــاوەنــدی  ژنــان، 
یەکیەتیی خوێندکاران و منداڵپارێزی بەڕێوەچوو؛ ڕەوشی 
پرسی  کوردستان،  ڕۆژهەاڵتی  و  ئێران  لە  مرۆڤ  مافی 
الوان، ژنان، مندااڵن و خوێندکارانی کورد لە ئێران خرایە 

بەرباس. 
هەیئەتی خانەخوێ لەسەر ئەم بابەتانە و چەند پرسێکی 
دیکەی وەک ئێعدامە سیاسییەکان، کۆڵبەرکوژی، تەقینەوەی 
لە کوردستان و ڕەوشی زیندانیانی سیاسیی کورد  مین 
هەیئەتی  بەردەستی  خستە  پێویستیان  زانیاریی  و  داتــا 
دێموکراتی  حیزبی  بۆچوونی  و  ڕوانگە  هەروەها  میوان. 
سەربە  سێنفییەکانی  و  مەدەنی  ڕێکخراوە  و  کوردستان 
ئەم حیزبەیان لەسەر هۆکار و چەندی  و چۆنی و ڕەهەندە 
مرۆڤ  مافی  پێشێلکردنی سیستماتیکی  جۆراوجۆرەکانی 
لە کوردستان بەهۆی دەسەاڵتی کۆماری ئیسالمی خستە 

بەرچاو.
پرسی پێڕاگەیشتن بە بارودۆخی پەناخوازانی سیاسیی 
سەرکوتی  دەسەاڵتی  سۆنگەی  لە  کە  نۆروێژ  لە  کــورد 
بوون،  واڵت  جێهێشتنی  بە  ناچار  ئیسالمییەوە  کۆماری 

تەوەرێکی دیکەی باسەکانی ئەم دیدارە بوون.

ده بێ زیاتر له خه می ڕۆژهه اڵتدا بین.

لە پێوەندی لەگەڵ حیزبە سیاسییەکاندا، وێ ناچێ 
لەمەوبەر  ساڵ  دوو  ڕۆژاوا،  ئێستای  ڕووداوەکانی 
لە  ئێستا  گۆڕانکارییەکانی  تەنانەت  و  کەرکووک 
به خۆداچوونه وه  لێکەوتەکانی بووبنه هۆی  بەغدا و 
و یه كگرتنی الیه نه کانی کورد. دەبێ چی ڕوو بدا کە 

ئێمە لەو قۆناغە دەرباز ببین؟
ــه وه ی ســێ ســه ت ســاڵــه بــه ســه ر گــه لــی کـــورد دێ  ئـ
به تایبه تی له سه ده ی بیسته مه وه ده بوو زۆر پێش ئه و 
ڕووداوانه ی باسیان ده که ی یه کیان خستباین. به داخه وه 
ئه وه  بــه اڵم  نایه كگرتووییه.  کــوردان  میللیی  وه رزشــی 
عه یبێکه که وه ک نه خۆشییه ک ده بێ هه م له گه ڵی بژین، 
هه م له گه ڵی شه ڕ بکه  ین. ئه گه ر پێنج ساڵ پێش ئێستا ئه و 
پرسیاره ت لێ کردبام، ده مگوت نا ئێستا شکور پێوه ندییه 
نێوخۆیییه کانی بزوتنه وه ی کورد زۆر له جاران باشتره 
و شتی ناخۆشی ڕابردوو دووباره نابێته وه. ئێستا له و 
بۆ  وایــه  پێم  من  کــه وتــووم.  گومان  وه  خــۆم  قسه یه ی 
هه ڕه شه  ژێر  میلله تێكی  هه ر  کاری  ساده ترین  ئــه وه ی 
بکه ین، واته یه كگرتوو بین، پێویسته هه موو تاکه کان و 
خه ونی  له  واز  و  هه بێ  ته وازوعیان  الیه نه کان  هه موو 
مه زنیخوازی  و  به رته سک  به رژه وه ندیی  و  تاکه که سی 
مه نزەله تی  له  نابێ  الیه نێک  هیچ  و  کــه س  هیچ  بێنن. 
 قه ییومیه تی هه موو ئه وانی دیکه  قه رار بگرێ. پێویستمان 
به کۆمه ڵگەیه کی هه میشه چاو دێر و له  مه یدان و له سه ر 
به رپرسیار  و  ژیر  بژارده ی  به  پێویستمان  هه یه؛  خه ت 
دیــدی  بــه  کــه  ــه  وایـ ــبــه رانــی  ڕێ بــه  پێویستمان  هــه یــه؛ 
نه خشه ڕێگایه ک  ئه مڕۆیی  به مه هاره تی  به اڵم  مێژوویی 
دابڕێژن و جێبه جێی بکه ن که هه موو ئاسته کانی کایه ی 
هه ر  له  و  جیاوازه کان  پارچه  له نێوان  کــورد  سیاسیی 
پارچه یه کدا ڕوو به خۆمان و ڕوو به نه یاران و دنیای 
ده ره وه هه ماهه  نگ بکا؛ پێویستمان به سیاسه تکردنێكی 
دابـــێـــژراو و دامـــاڵـــڕاو لــه پـــه راوێـــزی واریـــداتـــی و له 
سیاسه تکردنێکی  هه یه،  زیانبه خش  بچووکی  ئه قڵیه تی 
له سه ر  الق  نه ته وه ساز،  و  نه ته وه ویست  باوه ڕبه خۆ، 
خاوه ن  و  ڕابــردوو  له  ده رسوه رگر  فره ڕه هه ند،  عه رز، 
دوووره دیمه نی ڕوون و هیوابه خش. سیاسه تکردنێك که 
هه موو شتێک،  بخاته  سه رووی  کوردی  تاکی  متمانه ی 
هه موو فره چه شنییه كانی ده روونی خۆمان ببینێ، له درز 
و دابه شبوونه کان که م بکاته وه، بنه مای خاک و نیشتمان 
نه فه سی  و  توانا  و  بکا  پته و  نه ته وه ییمان  په رژینی  و 

تاودانی مێژووییمان چه ند قات بباته سه ر.

ده ره وه ی  سه فه ری  دواییانه دا  له م  ئێوه  دوکتور، 
واڵتتان کرد. ئایا ده سکه وته کانی ئه م جۆره سه فه رانه 
چین و به گشتی وه زعیه تی کار و تێکۆشانی ئه ندامان 
به گشتی  و  ده ره وه  واڵتانی  له  حیزب  الیه نگرانی  و 

کورده كان چۆن هه ڵده سه نگێنی؟
دژواری  هه لومه رجی  لــه  نــه  ئێمه  کــه  ئــه وه   لــه گــه ڵ 
و  ڕاده   لــه  نابێ  هه لومه رجێکدا  هیچ  لــه  نــه  و  ئێستا 
و  بین  ڕازی  خــۆمــان  تێکۆشانی  و  خــه بــات  ــۆری  جـ
باشتر  ده سکه وتی  و  زیاتر  کاری  بۆ  پێویسته  هه  رده م 
تێبکۆشین، له و باوه ڕه دام که پێویسته له هه  ڵسه نگاندنی 
کار و هه وڵه کانمان له هه ر به ستێنێکدا مومکیناتی هه ر 
قۆناغێکمان له به رچاو بێ. وه ک ده زانن به زۆر هۆکاری 
تایبه ت به دۆخ و  سیاسی و ژیۆپۆلیتیک و به ده الیلی 
خیسله تی کورده کان خۆیان، کاری ئێمه له  بواری لۆبی 
نێوده وڵه تی  بڕیاری  ناوه نده کانی  له سه ر  شوێندانان  و 
له و گه النه ی خاوه ن ده وڵه تن یان به هه رحاڵ جوغرافیا و 
مێژوو که متر غه دری لێ کردوون، سه ختتره. کورد به 
گشتی و کوردی ڕۆژهه اڵت به تایبه تی له ده ره وه ی واڵت 
هه روه ک له خودی کوردستان پێویستی به په سندکردنی 
یه كبوونی  و  ژیرانه تر  ڕێکاری  ستراتژیتر،  ڕوانــگــه ی 
واقعیتر هه یه. به اڵم ئه مڕۆ له چاو په نجا ساڵ و ته نانه ت 
پێگه یه کی  دنیادا جێگه و  له  ئێستا کورد  پێش  ده ساڵ 
خاوه ندارییەتییه كی  بۆ  به شێکی  ئــه وه ش  هه یه.  دیکه ی 
تۆکمه تر و به رچاوتر و به رباڵوتری دیاسپۆڕای کوردی 
دیاره  ده گه ڕێته وه.  نه ته وه كه ی  سیاسیی  مه سه له ی  له 
کــورد،  سیاسییه کانی  الیه نه   له  تابعیه ت  به  ئێستاش 
ده رفه ت  زۆر  ته سک بینی  و  پرشوباڵوی  و  که موکۆڕی 
ئومێده وه  به چاوی ڕێز و  ئه من  به اڵم  نه زۆک ده که ن، 
واڵت،  ده ره وه ی  کــورده کــانــی  پۆتانسیه لی  ــمــه  ده ڕوان
به تایبه تی کوردی ڕۆژهه اڵت. ئێمه له و ماوه یه دا ئه وه مان 
هه م له ساڵیادی مووشه کبارانی قه اڵی دێموکرات و هه م 
ڕۆژئاوای  سه ر  بۆ  تورکیه  هێرشی  کاتی  له  به تایبه تی 
کوردستان بەباشی بۆ وه ده رکــه وت. ئه گه ر ته نیا وه ك 
حیزبی دێموکڕاتی کوردستانیش چاو له مه سه له که بکه م، 
واڵتانی  له  حیزب  الیه نگرانی  و  ئه  ندامان  بڵێم  بده  ڕێم 
ده ره وه ی  له  حیزب  به ڕێوه به ریی  کۆمیته ی  و  ده ره وه 
که  زیــاتــر  ــه رده م  هـ چاوه ڕوانییه كی  هــه مــوو  بــه  واڵت 
لێمان هه ن، له نێو بژارده کانی گه النی هاوشێوه و له نێو 
لێهاتوویی  سه رتۆپی  کوردستاندا  سیاسییه کانی  الیه نه 
و دڵسۆزی و له خۆبوردوویی بێ چاوه ڕوانین، له کاته 
و  ده ست  و  پشتیوان  و  هانابه خش  سه خته کاندا  هه ره  

چاوی ئێمه بوون.

سپاس کە کاتت بۆ ئەم دیمانەیە دانا.
ئێوەش ماندوو نەبن.

)سکمۆ(یه،  شکاک  ئاغای  سمایل  هیی  یه کیان  هه یه،  مێژووییشمان  ئه زموونی  دوو  ئێمه 
ئه وی دیکه ش هیی پێشه وا قازی محه ممه ده. وه ک خۆم پێم وایه ده بێ بۆ ئه مڕۆ و ئاینده  ته لفیقێک 
له هه ردووکیان دروست بکه ین؛ واته هه م بۆخۆمان به هێز بین و مه یدانداریی ڕه وا بکه ین، هه م بۆ 

لێکگه  یشتن و پێکه وه ژیانی ئاشتییانه و پێوه ندیی بنیاتنه ری نێوانمان هه وڵ بده ین.

پرسی ئێمه به خه ون و ئاره زوو و دروشمی قه به جێبه جێ نابێ. ده بێ دووره دیمه نێکی 
سه روه ریخوازانه بۆخۆمان دابنێین، به اڵم ئه وه له هه موو بواره کاندا هه نگاوی ورد و پالنمه ند و 

درێژخایه نی ده وێ.
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سزای ئابووری و ملدان
 بۆ ڕێسا نێوده وڵه تییه كان

سیسته مێكی  وه ك  ئێران  ئیسالمیی  كۆماری 
سیاسیی ناته با له گه ڵ پڕه نسیپه  دێموكراتیكه كان له  
دژبه ری  هه روه ها  و  الیه ك  له   ئاست شارۆمه ندان 
نێوده وڵه تی  و  ناوچه یی  ئاسایشی  و  ته ناهی 
قه یرانی  تووشی  ساڵە  لەمێژ  دیكه ،  الیه كی  له  
نێوخۆدا  ئاستی  له   قه یرانه   ئه و  بۆته وه .  ڕه وایی 
له  هه م  توانجی جۆراوجۆر  ڕه خنه  و  به ره وڕووی 
الیه ن  له   ته نانه ت  هه م  و  بنده ست  گه النی   الیه ن 
ئه وه ی  بۆته وه .  سه رده ست  نه ته وه ی  جیابیرانی 
له و وتاره دا دەخرێتە بەرباس الیه نی ده ره كیی ئه و 
قه یرانه یه ، به و مانایه ی ڕوانینی ڕۆژئاواو به  تایبه ت 
ویالیەتە  یه كگرتووه كانی ئا مریكا له  سه ر سیاسه تی 
گرینگی  بێ ئه وه ی  ئیسالمییه ؛  كۆماری  ده ره وه ی 
بدرێ.  هاوواڵتیان  به   ده سه اڵت  پێوه ندییه كانی  به  
مرۆڤ  مافی  گوتاری  ونبوونی  دی   واتایەکی  به  
به رده وام  سه ره كیی  هۆكاری  كه مینه كان  مافی  و 
پێشێلكارییه   له   دیكتاتۆڕه كانه   ڕێژیمه   بوونی 
درێژەی  لە  و  دواتر  هه روه ك  نێوده وڵه تییه كان. 
ئه و  سه ره كیی  ئاسته نگی  دەکرێ  باس  وتارەکەدا 
شێوه  ڕوانینه ش گوێنه دانی ڕۆژئاوایه  به  خواستی 

هاوواڵتیان له  نێوخۆی ئێراندا.
زیاتر  ئه وه ی  کە  ئاشکرایە  الیەک  هەموو  بۆ 
نیگه ران  هاوپه یمانه كانیانی  و  ڕۆژئاوا  و   ئامریكا 
كردوه ، به رله  هه ر شتێك به رنامه ی ئه تۆمیی ئێرانه  
سه رهه ڵدانی  هۆی  بۆته   ساڵه   بیست  نزیك  كه  
و  ئێراندا  له گه ڵ  ڕووبه ڕووبوونه وه   و  ملمالنێ 
جووڵه   سه ره كیی  گرێ كوێره ی  بڵێین  ده كرێ 
دێمۆكراسیخواز و ئازادیخوازه كانی نێوخۆی ئێران 
پرسیاره   ئه و  واڵمی  ده دا  هه وڵ  وتاره   ئه و  بووه . 
ئامریكا  ده وڵه تی  ئێستای  سیاسه تی  ئاخۆ  بداته وه  
وه ك كاریگه رترین الیه نی ملمالنێ له گه ڵ ئێران بۆ 
ئه و  و  چییه   ئیسالمی  كۆماری  به ره نگاربوونه وه ی 
سیاسه ته  تا چ ڕاده یه ك توانیویه تی سه ركه وتوو بێ، 
یان له  داهاتوودا چه نده  شانسی سه ركه وتنی هه یه ؟
ئامانجه كانی  ئا مریكا  سه رۆكی  ترامپ،  دۆناڵد 
ده وڵه ته كه ی له  پێوه ندی له گه ڵ ئێران له  ڕێككه وتنێكی 
كورت  به رجام(  ئالترناتیڤی  )وه ك  نوێدا  گشتگیری 
سیاسه تی  گۆڕینی  نێوه ڕۆكه كه ی  كه   كردۆته وه  
ئێرانه  له  سێ ته وه ردا، كه  بریتین له : چاره سه ركردنی 
)به رجام(،  ئه تۆمی  ڕێككه وتنی  كه مایه سییه كانی 
به رنامه ی مووشه كی و گۆڕینی  سنووردار كردنی 
هه ڵسوكه وتی ئێران كه  هه ڕه شه یه  له سه ر ته ناهی و 

سه قامگیری لە ناوچه  و جیهاندا.
ستوونی سه ره كیی سیاسه تی ده وڵه تی ئا مریكا بۆ 
ئابوورییه   ئامانجانه  سه پاندنی سزای  گه یشتن به و 
به  سه ر ئێراندا، كه  به  باوه ڕی ترامپ ده بێته  هۆی 
ڕاكێش كردنی ئێران بۆ سه ر مێزی وتووێژ و پێمل 
كردنی به  ڕێسا نێوده وڵه تییه كان. ترامپ پێچه وانه ی 
بژارده ی  جار  زۆر  كه   خۆی  پێش  سه رۆكه كانی 
سه ربازییان وه ك هه ڕه شه  وه بیر ئێران ده هێنایه وه ، 
ئابووری  سزای  له   بیر  ته نیا  كه   سه لماندوویه تی 

ده كاته وه .
سزا ئابوورییه كان یه كێك له  شێوازه  كاریگه ره كانی 
ناسه ربازییان  سروشتی  كه   نێوده وڵه تین  سزای 
ملمالنێ  چاره سه ری  بۆ  دێن  به كار  و  هه یه  
هێمنایه تیی  و  ئاشتی  پاراستنی  و  نێوده وڵه تییه كان 
جیهانی و كۆتایی هێنان به  پیشێلی ڕێساكانی یاسای 
نێوده وڵه تی. ئه و سزایانه  پێگه یه كی گرینگیان هه یه  له  
سیسته می سزای نێوده وڵه تیدا به هۆی ئه وه ی پێش 
بە به كارهێنانی هێزی سه ربازی دەگرن و له  هه مان 
كاتدا زۆر جار بوونه ته  هۆی وه دیهێنانی ئه نجامی 
ویستراو. هه ڵبه ت سه ره ڕای ئه و الیه نه  ئه رێنیانه ی 
ئاماژه یان پێكرا، سزای ئابووری الیه نی نه رێنیشی 
كردنی  پێشێل  مایه ی  ده بێته   ئه وه ی  وه ك  هه یه . 
مافه كانی مرۆڤ و هه روه ها زیان به  واڵتانی تریش 
ده گه یه نن به هۆی پابه ندبوونیان به  جێبه جێ كردنی 
سزا  له   كه   نه رێنیانه ی  ده ره نجامه   ئه و  سزاكان. 
كۆمه ڵگەی  وایكردوه   ده كه وێته وه ،  ئابوورییه كان 

نێوده وڵه تی بكه وێته  به رده م دوو بژارده : 
و  ئاشتی  پاراستنی  سیاسه تی  له   گۆڕانكاری   _

هێمنایه تی
_ گۆڕینی شێوازه كانی وه دیهێنانی ئه و ئامانجه 

 
سزا له  ساده ترین پێناسه دا بریتییه  له  گرتنه به ری 
كردنی  سنووردار  ئامانجی  به   ڕێوشوێن  هه ندێ 
هه ڵسوكه وتی ده وڵه تێك یان ڕێژێمێكی سیاسی، كه  له  
الیه ن ده وڵه تێك یان كۆمه ڵه  ده وڵه تێك یان شووڕای 
ده سه پێنرێ  یەکگرتووەکانەوە  نەتەوە  ئەمنیەتی 
بێنێ  پێشێلكارییانه   له و  واز  سزادراو  ده وڵه تی  تا 
نێوده وڵه تییه كان.  بنه ما  له   الدان  هۆی  بوونه ته   كه  
له  سزای  بریتییه   سزاكانیش  گرینگترین  له   یه كێك 

ئابووری، كه  دوو شێواز له خۆ ده گرێ:

له   بریتییه   کە  گشتگیر،  ئابووریی  سزای   _
سنووردار كردنی پێوه ندیی بازرگانی، دیپلۆماسی 
یان هه ر  پێوه ندییه كی تر كه  ببێته  هۆی زیان گه یاندن 
قه ده غه كراویان  كرداری  كه   به رپرسانه ی  به و 
ئه و  وه ك  هاوواڵتیان.  هه روه ها  و  داوه   ئه نجام 
20١٨دا  نۆڤامبری  له   ئا مریكا  ئابوورییانه ی  سزا 
سه پاندویه  به سه ر كه رتی وزه ی ئێراندا، هه روه ها 
نەتەەوە  ئەمنیەتی  ئه و سزا گشتگیره ی شوورای 
یەکگرتووەکان دژی عێراق ڕه چاوی كرد له دوای 

هێرشی ئەم واڵتە بۆ سه ر كوه یت.
_ سزای زیره ك، كه  ته نیا به  سه ر به رپرسان و 
ئه و كه سانه ی بڕیار دروست ده كه ن و هه روه ها 
كه رتی  ته نیا  و  ده سه پێنرێ  هاوپه یمانه كانیاندا، 
تایبه ت ده گرێته وه  و كاریگه ری له سه ر هاوواڵتیان 
سنووردار ده بێ. ئه و شێوازه  له  جێبه جێ كردنی 
سزای ئابووری  تا ڕاده یه كی زۆر نوێیه  و، پاش 
ئه وه  ده ركه وت كه  سزای گشتگیری ئابووری بۆ 
بەرباڵوی  بووه  هۆی برسی كردنی  سه ر عێراق 
پره نسیپه كانی  له گه ڵ  بوو  ناتەبا  كه   هاوواڵتیان 
ڕێكخراوی  هۆیه شه وه   به و  هه ر  و؛  مرۆڤ  مافی 
نه ته وه  یه كگرتووه كان ڕووبه ڕووی ڕه خنه  بۆوە. 
ئاماژه   ده توانین  زیره كه كاندا  سزا  له   هه روه ها 
بكه ین به  بڕیاری وه زاره تی خه زێنه ی ئا مریكا له  
ئه منی  داد و  به سه ر وه زیری  20١٨دا كه  سزای 
نێوخۆی توركیه دا سه پاند له  كه یسی ده سبه سه ر 

كردنی قه شه  بڕانسۆنی هاوواڵتیی ئا مریكایی.
سزای زیره ك یان ئامانج دیاریكراو ده ره نجامی 
پێكرد،  ئاماژه مان  كه   ئاسته نگانه یه   له و  تێپه ڕین 
هاته   كه مایه سییانه   ئه و  ده ركه وتنی  به دوای  واته  
گۆڕێ كه  له  سزا ئابوورییه  گشتگیره كاندا به دی 
ئامانج  به   دیاریكراو  نوخبه یه كی  لێره دا  كرا. 
بڕیاردا  كردنی  له  دروست  به شداره   كه   ده گیرێ 
نه ك  نێوده وڵه تییه كانه ،  ڕێسا  پێشێلكه ری  و 
له   گۆڕانكارییه   سزایه   جۆره   ئه و  هاوواڵتیان. 
ستڕاتیژیی سزا ئابوورییه كان سه ره ڕای پاراستنی 
كردنی  ملكه چ  هه مان  كه   یاساییه كه ی،  بنچینه  
نێوده وڵه تییه كان.  ڕێسا  به   سزادراوه   الیه نی 
سروشتێكی  زیره ك  سزای  تر  ده ربڕینێكی  به  
گشتگیر  ئابووریی  سزای  له   هه یه   ئامانجدارتری 
ده سه پێنرێ  الیه نانه دا  و  كه س  ئه و  سه ر  به   و 
به رپرسیارن  ناڕاسته وخۆ  و  ڕاسته وخۆ  كه  
زیره ك  سزای  هه روه ها  پێشێلكارییه كان.  له  
بڕیارده ر  و  هه یه   جیاكارییانه ی  سروشتێكی 
به و  و  ده كاته وه   جیا  لێك  له سه ردراو  بڕیار  و 

شێوه یه  ته بایه  له گه ڵ بنه ماكانی مافی مرۆڤدا. 
وه ك  جۆراوجۆری  شێوازی  زیره ك  سزای 
له  سه فه ری الیه ن و كه سانی دیاریكراو،  ڕێگری 
و  بازرگانیدا  له   ڕێگری  چه ك،  كڕینی  له   ڕێگری 
كاتێكدا  له   له خۆ ده گرێ،  دارایی  هه روه ها سزای 
په راوێز  له   بریتییه   گشتگیر  ئابووریی  سزای 
ئابووری.  ئابلۆقه ی  و  كردن  گۆشه گیر  خستن، 
سزای ئابووریی گشتگیر كاریگه ریی ڕاسته وخۆی 
گیراو،  به ئامانج  ده وڵه تی  ئابووریی  له سه ر  هه یه  
به  پێچه وانه ی سزای زیره ك كه  هه م كاریگه ریی 
و  بازرگانی  ڕێگری  وه ك  هه یه   ڕاسته وخۆی 
سزای دارایی، هه م به  شێوه ی ناڕاسته وخۆ كار له  
سه ر ئه و واڵته  ده كا وه ك ڕێگری له  كڕینی چه ك 

و ڕێگری له  سه فه ری كه سانی به ئامانج گیراو.
ئا مریكا  تاكالیه نه ی  هاتنه ده رێی  دوای  به  
ئیسالمی  كۆماری  به رجام،  ڕێككه وتنی  له  
به ره وڕووی سزای جۆراوجۆری ئابووری له  هه ر 
سه ره ڕای  بۆوه .  زیره ك  و  گشتگیر  جۆری  دوو 
ئه وه ی سزاكانی ئامریكا بۆ سه ر ئێران قورسن و 
بواری جۆراوجۆری وه ك كه رتی وزه  و بانك و ... 
له خۆ ده گرێ، به اڵم به  تێپه ڕبوونی زیاتر له  ساڵ 
به رجام(  له   ئه مریكا  ده رچوونی  )دوای  نیوێك  و 

لێ  ئه وتۆی  ئه نجامێكی  ئێستا  تا  سه ریاندا  به  
ئامریكا  كه   ئامانجانه ی  ئه و  واته   نه كه وتۆته وه . 
سه پاندوه   ئێراندا  به سه ر  سزای  پێناویاندا  له  
نوێی  ڕێككه وتنێكی  به   ئێران  كردنی  پێمل  وه ك 
واڵتانی  كاروباری  له   ده ستێوه رنه دان  ئه تۆمی، 
ناوچه ، وازهێنان لە پشتیوانیی تیرۆریزم، ڕێگری 
له  په ره دان به  پڕۆژه ی مووشه كی، نه هاتوونه ته  

دی.
لەسەر  ئامریكا  ستراتیژی  الوازیی 
ئێران هۆكاری جۆراوجۆری  فراوانخوازییه كانی 

هه یه،  له وانه :
له   تر  الیەنەکەی  پێنج  مانه وه ی  یەکەم، 
كشانه وه ی  سه ره ڕای  به رجام  ڕێككه وتننامه ی 
ئا مریكا بووه  هۆی دروستبوونی كه لێن له  نێوان 
فشاری  هۆیه وه   به و  تر.  زلهێزه كانی  و  ئا مریكا 
ئا مریكا بۆ سه ر ئێران له  شێوه ی سزای ئابووریدا، 
سزایه كی تاك الیه نه یه  و كۆمه ڵگەی نێوده وڵه تی 
ئه و  سه ره ڕای  نییه ،  پابه ند  پێوه ی  ته واوی  به  
ئا مریكا  زه به الحی  ئابووریی  كه  هێزی  واقیعه ی 
سزایانه   به و  پابه ندبوون  به   ناچار  الیه نی  زۆر 
كه لێنه   ئه و  بوونی  كاتدا  هه مان  له   كردوه . 
ئێران  هاوكاریی  واڵتان  له   هیندێك  وایكردوه  
بكه ن و بۆ وێنه  ئورووپاییه كان هه وڵیكی زۆریان 
مامه ڵه   بۆ  میكانیزمی جێگره وه ی سوئیفت  داوه  

داراییه كانیان له گه ڵ ئێران ده سته به ر بكه ن.
كه رتی  سه ر  له   ئه مریكا  سزاكانی  دووهەم، 
به رامبه ر  ئامریكا  ستراتیژیی  له   ئێران  وزه ی 
ئێراندا، گرینگیه كی زۆریان هه یه . له  به ر ئه وه ی 
نه وت و به رهه مه  نه وتییه كان 70 له  سه دی كۆی 
هه نارده ی ئێران پێك دێنن. له  كاتێكدا ئه مریكا له  
ڕێگری كردن له  هه نارده ی نه وتی ئێراندا تووشی 
ئاسته نگ بۆته وه  وه ك پێمل نه بوونی هێندێك له  
واڵتانی نه یاری ئه مریكا، فراوان بوونی سنووری 
ئاویی ئێران و گۆڕینی كه شتییه  نه وتهه ڵگره كان له  
ڕێڕه وه كاندا یان كه ڵك وه رگرتن له  ئااڵی واڵتانی 
سه ره نجام  و  هه ڵگره كانی  نه وت  سه ر  له   تر 
كاریگه ریی ئێران له  سه ر نرخی جیهانیی نه وت 
وایكردوه  ئا مریكا ئه ركێكی گه وره ی بۆ پێكهێنانی 

هاوسه نگی له  نرخی نه وت بكه وێته  ئه ستۆ.
بانگه شه ی  ئا مریكاییه كان  ئه وه ی  سه ره ڕای 
ئه وه  ده كه ن كه  سیاسه ته كانیان به رامبه ر ئێران 
توانیویه تی پاشه كشه  به  زێده ڕۆییه كانی ئێران له  
به اڵم  بكا،  ناوچه   واڵتانی  سووریه  و  و  لوبنان 
ئه وه   پێچه وانه ی  ناوچه   ڕووداوه كانی  ڕه وتی 
ده سه لمێنێ. هۆكاری سه ره كیی وەاڵم نەدانەوەی 
پێناسه كردنی  هه مبه ر  له   ئا مریكا  سیاسه تی 
سه رچاوه ی كێشه كه یه . سیاسه تی زێده خوازانه ی 
هه وڵدان  و  ناوچه   له   ئێران  ئیسالمیی  كۆماری 
بۆ خۆ پڕچه ك كردن و ده سڕاگه یشتن به  چه كه  
ده سه اڵتداریتیی  ده ره نجامی  قه ده غه كراوه كان، 
ڕێژیمێكی دیكتاتۆریی نابه رپرسه . واته  سروشتی 
سیستمی  جۆری  بنه ڕه تدا  له   كێشه یه   ئه و 
سیاسییه  له  ئێراندا كه  بۆته  مایه ی هه ڵسوكه وتی 
نابه رپرسانه  له  ده ره وه ی ڕێسا نێوده وڵه تییه كان 
چ له  ئاستی ناوخۆ و چ له  ئاستی ده ره كی. ئه گه ر 
بێتوو ئامانجی ئا مریكا و كۆمه ڵگەی نێوده وڵه تی 
بۆ  بگۆڕدرێ  ئه تۆمی  چه كی  به   بایه خدان  له  
گه النی  مافخوازانه ی  بزووتنه وه ی  به   بایه خدان 
ئێران له  پێناو گه یشتن به  ئازادی و دێمۆكراسی 
كاریگه ریی  ده توانرێ  ئه وا  مرۆڤ،  مافه كانی  و 

به رهه ستی لێ بكه وێته وه . 

بە  ناسراو  یەکگرتووەکان  نەتەوە  کولتووریی  و  زانستی  فێرکاری،  ڕێکخراوی 
یونێسکۆ )UNESCO( دوو شاری »سنە« و »سلێمانی«ـیان لە ڕیزی ٦٦ شاری 

جیهان وەک »شارە داهێنەرەکان« هەڵبژارد.
لە  داهێنەر  ئیران وەک شاری  یونێسکۆ شاری سنەی شۆڕشگێڕی کوردستانی 
بواری مووسیقیدا هەڵبژاردوە. سنەی سەربەرز و خۆڕاگر، شاری داهێنانی هونەری 
مووسیقی کە ئاوێتەی خەبات و مافخوازیی گەلەکەیەتی و هونەرمەندانێکی زۆری 
و؛  هەڵکەوتووە  لێ  هونەری  ئۆگری  هەزاران  کە  کردوە  پەروەردە  خۆیدا  دڵی  لە 
سیمایەکی بەرزی بە جێگە و پێگەی مووسیقا و هەڵپەڕکێ و شانۆ بەخشیوە، کە 
لە ژیانی دەروونیی مرۆڤدا، پێوەندییەکی قووڵ بۆ مانا بەخشین بە ژیانی شاد و 

زیندووی بەردەوام، پێک دێنێ.
ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێران ئەم دەسکەوتە و بەخشینی ئەم 
نازناوە بە هەموو خەڵکی خۆشەویستی شاری سنە و بەتایبەتی هونەرمەندانی ئەو 
بەرەنگاری  هونەری  و  بەرەنگاری  کە  نییە  لەوەدا  گومان  دەڵێ.  پیرۆزبایی  شارە 
بەشێکی سەرەکیی هونەری مووسیقی شاری سنە و هونەرمەندە بەڕێزەکانی بوونە 
هۆی ئەوە کە هونەرمەندانی زۆر بەرچاو لەو شارە و هەموو گوندەکانی کوردستان 
و  ببن  مافەکانیان  دەستەبەرکردنی  بۆ  نەتەوەکەماندا،  کاریگەری خەباتی  ڕیزی  لە 
هەن. هیواخوازین و دڵنیاشین کە هونەرمەندانی دڵسۆز و بەهەڵوێستی ئەو شارە لەم 
دەسکەوتە جیهانییە، کە دەرفەتێکی گەورە بۆ ئەم شارە دەڕەخسێنێ، بۆ ناساندنی 

هەرچی زۆرتری ماف و داواکارییەکانی گەلەکەمان کەڵک وەردەگرن.
مووسیقی  بواری  لە  داهێنەر  شاری  وەک  کە  سنە  شاری  لەگەڵ  هاوکات 
وەک  کوردستانیش  هەرێمی  ڕووناکبیریی  پێتەختی  سلێمانی،  شاری  ناسێندراوە، 
کراوە.  دەستنیشان  یونێسکۆوە  ڕێکخراوی  الیەن  لە  ئەدەبی«  »داهێنەری  شاری 
شاری هەڵمەت و قوربانی، شاری شاعیران و ئەدیبان و ڕۆشنبیران هەموو کات 
لە پێشەوەی داهێنانی ئەدەبیدا بووە و گەلێک ئەدیبی گەورەی بە کورد و جیهان 

ناساندوە.
شارەکانی سنە و سلێمانی، وەک دوو شاری دەستەخوشکی کورد ئەمڕۆ لە ئاسمانی 
هونەر و ئەدەبی جیهانیدا پێگەیەکیان بۆ خۆیان دەستەبەر کردوە. دەستنیشان کردنی 
ئەم دوو شارە بەو نازناوانە دەرخەری هونەردۆستی و هونەرمەندی و ئەدەب و 

داهێنانە لە الی نەتەوەی کورد و پێگەی هونەر و ئەدەبیات لە الی ئەم گەلە.
جارێکی دیکە پیرۆزبایی ئەم دەسکەوتە بە هەموو گەلی کورد و خەڵکی شارەکانی 
سنە و سلێمانی و بە تایبەتی هونەرمەندان و ئەدیبانی ئەو شارانە دەڵێین و هیوای 

بەردەوامی و سەرکەوتن و دەسکەوتی زیاتریان بۆ دەخوازین.

ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێران
١١ی خەزەڵوەری ١٣٩٨ی هەتاوی

١ی نوامبری ٢٠١٩ی زایینی
 

ئاره زوو نستانی

ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێران:
دەستنیشان کردنی شاری سنە و سلێمانی

 بە شاری مۆسیقی و ئەدەب نیشانەی پێگەی
 بەرزی هونەر و ئەدەبیاتە الی گەلی کورد

ڕۆژی پێنجشەممە ٩ی خەزەڵوەر شەش ڕێکخراوی تایبەت بە الوانی ڕۆژهەاڵتی 
کوردستان لە قەاڵی دێموکرات کۆبوونەوە.

ناساندنی  بەمەبەستی  یەکەمی کۆبوونەوەکەدا ڕێکخراوەکانی بەشدار  لە بڕگەی 
تێکۆشانی ڕێکخراوەییان و چاالکییەکانیان هەر کام ڕاپۆرتێکیان پێشکەش کرد و لە 
بڕگەی دووهەمی کاری کۆبونەوەکە هەر کام لە رێکخراوەکان ڕاوبۆچوونی خۆیان 
دۆخی  هەروەها  و؛  هاوکێشەکاندا  لە  ئێران  و  کورد  کوردستان،  باردۆخی  لەسەر 
ناوچە و جیهان هێنایە گۆڕێ و شێوەکانی خەبات و مێتۆدەکانی شوناسخوازی لە 
لەنێو الوانی کورد گەنگەشە  کۆمەڵگەی ڕۆژهەاڵت و گەشەی وشیاریی نەتەوەیی 

کران. 
باس لە دۆخی ئابووریی ئێران و باڵکشانی ئەو دۆخە بەسەر ژیان و داهاتووی 
گیرۆدە  بەسیستماتیک  بێکاریی الوان و سیاسەتی  و،  الوان و خوێندکارانی کورد 
کردنی الوان بە مادەی هۆشبەر لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان لە تەوەرەکانی دیکەی ئەم 
دانیشتنە بوون. بڕگەی کۆتایی دانیشتنەکەش تەرخان کرابوو بە شێوەی بەردەوامیی 
کاری هاوبەش لەنێو ڕێکخراوەکاندا کە بڕیار درا لێژنەی هاوئاهەنگیی ڕێکخراوەکانی 
دووهەمین  بەستنی  بۆ  ئامادەکاری  بەمەبەستی  بکرێتەوە  کارا  ڕۆژهەاڵت  الوانی 

کۆنفڕانسی الوانی ڕۆژهەاڵت.
ئەو ڕێکخراوانەی بەشداری کۆبوونەوەکە بوون بریتی بوون لە:

ڕێکخراوی  ڕۆژهەاڵت،  الوانی  کۆمەڵەی  ڕێکخراوی  پێشڕەو،  الوانی  ڕێکخراوی 
یەکیەتیی  ئێران،  ئازادی کوردستان، ڕێکخراوی الوانی خەباتی کوردستانی  الوانی 
ڕۆژهەاڵتی  دێموکراتی  الوانی  یەکیەتیی  و  ئێران  کوردستانی  دێموکراتی  الوانی 

کوردستان.

کۆبوونەوەی ڕێکخراوەکانی الوانی ڕۆژهەاڵت
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دۆخی کرێکاران و 
ترسی دەسەاڵت لە ڕابوونیان

هەردی سەلیمی

قسەکردن لەسەر چەمکی ژیان و بایەخەکانی ژین و بەهاکانی مانەوە و هەرمان، 
وەک ئازادی و سەربەستی بابەتێکی تازە نییە؛ ئەو باسە هەم لە ڕوانگەی فەلسەفی 
و هەم لە گۆشەنیگای کۆمەڵناسی و دەروونناسیشەوە شەن و کەوی زۆر کراوە. 

ئەوەی لەو نووسینەدا مەبەستە، ژنی کورد و چەمکی ژیان بە سەربەستییە.
ژنانی کورد و پێشەنگەکانی ئەم کاروانە پتر لە هەر کاتێکی دی بەدوای گەڕان و 
دۆزینەوەی بەشە بزربووەکانی شوناسی سیاسی و کۆمەاڵیەتیی خۆیانەوەن. ئەوان 
هەن و لە مەیداندان، بە هەڵگرتنی چەک و هاتنە ڕیزی تێکۆشانی سیاسی لە بەرگی 
بەستێنە جۆراوجۆرەکانی  لە  لە شێوەی چاالکیی مەدەنی  پێشمەرگە و شەڕڤاندا، 
ئامادەیی و  شوناسخوازیدا، لە خۆڕاگری و بەرخودانیان لە کونجی زینداندا؛ ئەو 
بەرحزوورییەش ئەوەندە تۆخ و بەرچاوە کە هیچ کەس و الیەنێک نەتوانێ نەیانبینێ 

یان پەراوێزیان بخا.
ئەگەر چاوێک بە مێژووی کورددا بخشێنین و گوێ لە سەربردە و داستانەکان 
بگرین، بۆمان دەردەکەوێ کە ژنی کورد وێڕای ئەوەی کە لە چەند بار و بواردا 
چەوساوەتەوە و دەچەوسێتەوە، بەاڵم لە خەبات بۆ مافی نەتەوایەتی شانبەشانی 
و  مێدیا  سەردەمەی  لەم  تایبەتی  بە  و  بووە  مەیداندا  لە  و  سەنگەر  لە  پیاوان 

ماستمێدیادا ڕەنگێکی دیکەی بە خەباتی کورد داوە.
لەم دوڕگە چەقبەستووە دواکەوتووە پیاوساالرانەی ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاستدا کە 
ژن بە ناوی دین و داب و نەریتەوە بە پەچە و ڕووبەندەوە ڕۆژی کردۆتە شەو، 
زۆر جاران ژنی کورد بۆتە پێشەنگ و سەرکردە و سەرکردایەتیی لەشکری پیاوانی 
کردوە و لە زۆنی میرنشینەکاندا و پێشتریش جێگەی باوک و برای گرتۆتەوە و بۆتە 

پێشەنگی کاروان و بەرەنگاری سپای دوژمن بۆتەوە.
ژنی کورد بەهۆی ستەمێک کە لە گەلەکەی کراوە، کەمتر پڕژاوەتە سەر خەباتی 
ژنان و زیاتر لە پەنا باوک و براکانی لە سەنگەری بەرگریدا بووە. لە کاتێکدا کە 
کوردستان کەوتۆتە بەر هێرشی دوژمن و لە الیەن داگیرکەرانی کوردستانەوە ماڵ 
گریانیش  فریای  لە  و شار و گوند و چیای سووتێنراوە، ژنی کورد زۆر جاران 
نەکەوتوە و بێشکە لە کۆڵ زۆرتر لەفکری ڕزگاریی خاک و نەتەوەکەیدا بووە و 
نەکرێ و شوناس  داگیر  ئەوەی خاک  بۆ  بێ  پیاوان  پەنای  و  ویستوویەتی پشت 
و پێناسەی کورد و کوردبوون نەسڕدرێتەوە و دەستاڕی مێژوو نەیهاڕێ و لەو 
و  فیدای خاک  گیانی خۆیان  و  قوربانی  بوونەتە  کورد  ژنانی  لە  ڕیگەیەشدا زۆر 

خەڵک و نیشتمانەکەیان کردوە.
ژنی کورد تەنیا یەک ئەرکی لەسەر شان نەبووە، ژنی کورد کابانی ماڵ، دایک، 
ئەوەی  لەگەڵ  و  هاوسەر  ئەنفالکراو،  ژنی  پێشمەرگە،  ژنی  ژنی شەهید،  خوشک، 
کە شانبەشانی پیاوان هەوڵی بژیوی ژیانی داوە، لە هەمان کاتدا بۆتە پێشەنگ و 
پێشمەرگە و »چیچەک« ئاسا لە سەنگەری بەرگریدا و »زارا« ئاسا لە سەنگەری 
پاراستنی زمان و کولتووری کوردیدا، لە پێناو پاراستنی خاک و زمان کەوتوونەتە 
شەهامەتەوە  بە  بەندیخانەدا  جەلالدەکانی  ئەشکەنجەی  لەژێر  و  زیندان  کونجی 
دەکەنەوە.  ڕۆژ  هیواوە  بە  و  دەکەن  تێپەڕ  ڕۆژ  ئازارەوە  بە  دەنوێنن،  خۆڕاگری 
ئەوان لەپێناو بەرگری لە پاراستنی سەنگەری خاک و زماندا بەندیخانەش دەکەنە 
قوتابخانەی خۆڕاگری و بە ئازایەتیی ژنانەیان غرووری پیاوی جەلالدی دژە کوردو 

دژە ئازادی تێکدەشکێنن و لەوێش وەرزێکی دیکەی خەبات دەست پێدەکەنەوە. 
لە  بەاڵم  لێداخراوە،  دەرگای  یەک  و  هەزار  دەژی،  کۆمەڵگەیەکدا  لە  کورد  ژنی 
پشت دەرگای داخراوی بەندیخانەشەوە وانەی خۆڕاگری و فیداکاری فێری کچان 
ئیفتخارەوە  بە  و  کورد  پیاوی  بۆ  شانازی  مایەی  دەبێتە  و  دەکا  کورد  ژنانی  و 
پیاوساالرانەدا  لە کۆمەڵگەیەکی دواکەوتووی  ئێمە  لەگەڵ ئەوەی کە  ناویان دێنن. 
دەژین، بەاڵم ژنی کورد خۆی بەستەڵەک و بەربەستەکانی شکاندوە و شانبەشانی 
زیاتر چەک  کاتێک  لەهەموو  ئێستاش  و  بووە  دیار  لەنێو سەراندا  پیاوان سەری 
دیارە.  بەرچاوی هەموو جیهانەوە  بە  نەخشی   بەدەست ڕۆڵ و  قەڵەم  و  لەشان 
مەستوورەی ئەردەاڵن و خانزادی سۆران و زۆر ژنی دیکەی کورد نموونەی ئەو 
ئەم  نموونەی  »زارا«کان  و  ئەمڕۆش »چیچەک«ـەکان   و  بوون  ناوبانگە  و  ناو 

بوێری و ئازایەتییەن.
پیاوان  لەگەڵ  پێنادرێ  ئیزنی  ژن  شوین  زۆر  لە  ناوچەیە  لەم  کە  کاتێکدا  لە 
لەسەر سفرەیەک دابنیشێ، بەاڵم ژنی کورد شانبەشانی پیاوان لە مەیدانی جەنگ 
و بەرەنگاریدایە. لەکاتێکدا کە لە ئێرانی بندەستی ڕێژیمی کۆماری ئیسالمیی ئێراندا 
سیاسییەکانی  حیزبە  لەنێو  کورد  ژنی  ئەوە  دەکرێ،  بۆ  دووی  پلە  حیسابی  ژن 
ڕۆژهەاڵتی کوردستاندا ئازایانە و بوێرانە لە مەیداندایە. لە کاتێکدا کە ژنی ناکوردی 
تەنگەبەردا  لە کۆاڵنێکی  بە ترسەوە  تازە خەریکی »آزادی یواشکی«ـیە و  ئێرانی 
بەنازەوە لەچکەکەی الدەدا و وێنەیەکی سێلفی! دەگرێ، ئەوە ژنان و کچانی کورد 
لەسەر لووتکەی چیا بەرزەکانی نیشتمانی کوردەوە، لە ژێر بۆمب و ناپاڵمدا داوای 
ئازادی دەکەن و چەک لەشان بەگژ لەشکری دوژمندا دەچنەوە؛ لە باشوور و ڕۆژاوا 
دەبنەوە  »داعش«  بەناوی  توندڕۆکان  گرووپە  دڕندەترین  لە  یەکێک  بەرەنگاری 
نووکی  لەژێر  کوردستاندا  باکووری  و  ڕۆژهەاڵت  نێوخۆی  لە  دەشکێنن؛  تێکی  و 
سەرنێزە و قامچی جەلالددا نووکی خامە بەگژ یاسا نایاسایی و نامرۆڤایەتییەکاندا 

دەکەنەوە. 
لە ڕۆژهەاڵت  ئاوابێ و  لە ڕۆژاوا ڕۆژ  ناهێڵن  ئەوە کچان و ژنانی کوردن کە 

لەپێناو دەرکەوتنی گزینگی خۆردا دڕ بە شەوەزەنگی ستەم و بێدادی دەدەن. 
ئەمڕۆ«چیچەک« و »زارا« دەبنە تابڵۆی ژیان و وێنەکانیان دەکرێنە میداڵی شانازی 
بەرەنگاربوونەوەی  ڕێگەی  ڕێگەکەیان  و  ژیان  فەلسەفەی  دەبنە  ئامانجەکانیان  و 
زوڵم و ستەمە. ئەمڕۆ ژنانی کورد دەبنە پێشەنگی ژنانی ئازادیخواز لە ناوچەیەکی 
و  ئازادی  لەڕیی  دەڕوخێنن  بەربەستەکان  و  سەدد  و  سەدەیەدا  لەم  دواکەوتوو 

ڕزگارییدا گیان دەبەخشن و خاکی پیرۆزی نیشتمان بەخوێن دەنەخشێنن. 

تابڵۆی ژیان
 بە وێنەکانی 
چیچەک و زارا

کەریم فەرخەپوور

کرێکارییە،  کۆمەڵگەیەکی  ئێران  کۆمەڵگەی 
ژماری  هاتوە  ئامارەکاندا  لە  جۆرەی  بەو 
 ١٤ بە  نیزیک  دەگاتە  واڵتە  ئەم  کرێکارانی 
میلیۆن کەس؛ ئەم ژمارەیەش تەنیا ئەو کەسانە 
لە کارگە  دەگرێتەوە کە کرێکاری ڕووتن واتە 
و  بیناسازی  بەشی  لە   و  بەرهەمهێنەرەکان 
بەپێی  کاتێکدایە  لە  ئەمە  بەکارن.  خەریک   ...
ئەو  هەموو  کۆمەڵناسان،  دیارترین  پێناسەی 
کەسانەی بۆ بژیوی ژیان ناچارن کار بکەن؛ بە 

کرێکار دەناسرێن.
کرێکاران لە ئێران سەرەڕای زۆربوونیان لە 
باری ڕێژەییەوە، کەمترین مافەکانی ژیانیشیان 
دابین ناکرێ، کە ئەمەش هۆکاری زۆری هەیە. 
نەبوونی  هۆکارەکەی  گرینگترین  و  دیارترین 
کرێکارییە  سەربەخۆی  یەکیەتیی  و  سەندیکا 
سەندیکا،  سەرەکیی  ڕۆڵی  واڵتەدا.  لەم 
و  ڕێکخراوە  یان  ئەنجومەن  یەکیەتییەکان، 
پاراستنی  جیهاندا  لە  کرێکارییەکان  پێکهاتە 
دەوڵەت  بازنەی  دەرەوەی  لە  کرێکارانە  مافی 
پاراستن  ڕێکخراوانە  ئەم  ئەرکی  دەسەاڵت؛  و 
و  کرێکاران  بەرژەوەندیی  لە  پشتیوانی  و 
ئابووری  دۆخی  کۆنتڕۆڵی  لە  بەشداریکردنیان 
ئیسالمی  کۆماری  کە  واڵتە،  کۆمەاڵیەتیی  و 
ڕێکخراوی لەم شێوەیە بە یەکێک لە گەورەترین 
مەترسییەکان بۆ سەر »ئەمنیەت«ی واڵت _لە 
کۆماری  دەزانێ.  خۆی_  دەسەاڵتی  ڕاستیدا 
شۆڕشەوە  سەرەتای  لە  هەر  ئێران  ئیسالمیی 
و تەنانەت پێش لە سەرکوتی هێزە سیاسییەکان 
پێچا  تێکەوە  خەڵکییەکانی  کرێکارییە  سەندیکا 
کەسان  بوارەکاندا  زۆربەی  لە  وەکوو  هەر  و، 
لەم  دادەنرێن؛  دەسەاڵت  سەربە  ڕێکخراوی  و 
اسالمی  بە جێگیرکردنی »شوراهای  بوارەشدا 
کار« بەتەواوی هەموو بزووتنەوە مافخوازییە 
ژێر  خستیە  و  کرد  پەرتەوازە  کرێکارییەکانی 
ڕادەیەک  هەتا  حاکمیەت،  بەشی  چاودێریی 
تووشی  کرێکاریی  چاالکیی  بڵێین  دەتوانین  کە 
نسکۆ و بێدەنگی کرد. یانی لە ڕاستیدا ئەرکی 
و  پاراستن  چەشنە  لەم  ڕێکخراوی  بنەڕەتیی 
خەڵکدا،  بەرامبەر  لە  دەسەاڵتە  لە  پارێزگاری 
و  خەڵکدا  خزمەتی  لە  بەڕواڵەت  ئەگەرچی 
یاساییشەوە  باری  لە  دامەزرابێتن.  خەڵک  بۆ 
ئەو  ئێستاش  بە  هەتا  ئیسالمی  کۆماری 
لە  باس  کەوا  نێودەوڵەتییانەی  ڕێککەوتننامە 
ئازادی و سەربەخۆیی سەندیکاکان دەکا، واژۆ 

نەکردوە.
لەوێ  بکرێ  کە  نەبوونی شوێنێک  هەرخۆی 
لە ڕاستیدا  و  بکرێ  مافی کرێکاران دەستەبەر 
زەحمەتکێشە  چینە  لەم  پشتیوانی  بەمەبەستی 
بنیاد نرابێ، کێشەی خولقاندوە، ئەمە لە کاتێکدایە 
ڕێکخراوێکی  بەپێچەوانەوە  و  بەرامبەردا  لە 
کار«  اسالمی  »شورای  وەک  دەوڵەتیی 
پارێزەری »مافی«! خاوەن کار و سەرمایەیە لە 
بەرامبەر و بەدژی کرێکاران؛ یەکیەتیی دەوڵەت 
و خاوەن سەرمایەکان و زۆر جاران معامەلە 
سەرهەڵدانی  کرێکاران،  دژبە  پێکەوە  کردنیان 
و  )تایبەت  »تایلەتی«  کەرتی  وەک  دیاردەی 

دەوڵەتی( لێ کەوتووەتەوە.
هەژاریی  و  بەدەر  لەڕادە  بێکاریی  بەهۆی 
پەرەگرتوو لە واڵت، هانا بردنە بەر هەر چەشنە 
کارێک لەالیەن خەڵکەوە بە شێوەیەکی بەرچاو 
زیادی کردوە، کەمیی کار و زۆریی هێزی مرۆیی 

دەستی خاوەن کارانی ئاوەاڵ کردوە لە هەمبەر 
نەبوونی  چەوساندنەوەیەک.  هەرچەشنە 
هێزی  لەنێوان  ڕێککەوتنێک  نەبوونی  بیمە، 
زۆربەی  کە  _بەجۆرێک  خاوەن کار  و  کار 
کەسێک  زارەکی،  شێوەی  بە  هەر  کاتەکان 
ماوەیەک  پاش  و  دادەمەزرێ  شوێنێک  لە 
الدەبردرێ_،  کار  لەسەر  شێوەیە  بەو  هەر 
دۆخی دژواری ژیان لەم واڵتە بووەتە هۆی 
ئەوەی ژمارەی کرێکارانی ژن و منداڵیش بە 
شێوەیەکی بەرچاو و کارک ئاسا ڕوو لە زیاد 
بوون بێ، هێزی مرۆیی و کرێکاری هەرزان 

خاوەن کارانی بێمنەت کردوە.
لە ئاکامی دوایین دانیشتنی »شورای عالی 
کار« لە بەهاری ساڵی ٩٨ی هەتاوی النیکەمی 
مووچەی کرێکاران ١٥00 هەزار تمەن دیاری 
کرا، ئەمە لە حاڵێکدایە هێڵی هەژاریی ڕەها ٣ 
دەدا  نیشان  کە  تمەنە  هەزار   7٥0 و  میلیۆن 
لە  هەاڵتن  بۆ  میلیۆنی   2 لە  پتر  مەودایەکی 

هەژاری لەبەر دەم کرێکاراندایە.
لە کوردستان پرسی کرێکاری جیاوازترە لە 
بەشەکانی تری ئێران؛ ئەمەش دەگەڕێتەوە سەر 
ناوچەیەکی  کوردستان  هەرخۆی  کە  ئەوەی 
ناوچەکانی  لە  جیاوازترە  و  ئەمنیەتییە 
لە  دیکەی ئەم واڵتە. کرێکارانی کورد بێجگە 
نەتەوایەتیشیان  ستەمی  چینایەتی،  ستەمی 
سەردەمی  لە  هەر  کە  کوردستان  لەسەرە. 
و  پەراوێزخراو  ناوچە  ڕیزی  لە  پەهلەویشدا 
هاتنە  بە  ئەژمار،  دەهاتە  گەشەنەکردووەکان 
سەپاندنی  و  ئیسالمی  کۆماری  کاری  سەر 
شەڕ لەالیەن ئەم دەسەاڵتەوە بەسەر خەڵکدا 
هێندەی دیکە لەم بارەوە وەدوا کەوت. بەاڵم 
ئێستاشی  و  نەهات  پێ  کۆتایی  بەمەش  هەر 
ئەمنیەتییەوە  ڕوانگەیەکی  بە  بێ  لەگەڵدا 
ماوەی  لە  و  دەکرێ  کوردستان  سەیری 
ناوچەیەکی  بەردەوام  ڕابردوودا  ساڵی  چل 
سۆنگەیەوە  لەم  هەر  بووە.  کراو  میلیتاریزە 
گەشەی  خزمەتی  لە  کە  بنەڕەتی  هەنگاوێکی 

ئەم ناوچەیەدا بێ هەڵنەهێندراوەتەوە.
بەرهەمهێنەکان،  کارگە  نەبوونی  بێکاری، 
بووەتە   ... و  دامەزراندن  کاتی  لە  هەاڵواردن 
هەموو  بە  کوردستان  خەڵکی  ئەوەی  هۆی 
بکرێ  _ئەگەر  کاری  بکەنە  ڕوو  توێژێکیەوە 
ناوی کاری لەسەر بنرێ_ ئەستەم و کەم داهات 
مرۆیی؛  کەرامەتی  و  پرێستیژ  لە  بەدوور  و 
دەسفرۆشی،  وەک  درۆیینی  پیشەی  و  کار 
سۆنگەی  لە   ... و  کۆڵبەری  زبڵ گەڕان، 
دەستێنێ.  پەرە  ڕۆژ  لەگەڵ  ڕۆژ  بێکارییەوە 
ئەمە بێجگە لە خەسارگەلی کۆمەاڵیەتی وەک 
دزی، لەشفرۆشی، فرۆشتنی ئەندامانی لەش، 
تووشبوون بە مادە سڕکەرەکان و زۆر شتی 
لێکەوتەی  هەموویان  هەر  کە  چەشنەیە  لەو 

بێکارین.
ئارێشەکانی  و  کێشە  هەموو  سەرەڕای 
کرێکاران لە شوێنی کار و نەبوونی ئەمنیەتی 
پیشەیی و ترسی دەرکران لەسەر کار و نەدانی 
مانگانەیان؛  یارمەتیی  و  مووچە  بەوەختی 
کۆمەڵێک ترس و مەترسیی دیکەش هەن کە 
گرتوە؛  کوردستان  کرێکارانی  بە  بەربینگی 
گیانلەدەستدان بەهۆی ڕووداوی کار، کوژران 
دەسبەسەرکردنی  کۆڵبەران،  برینداربوونی  و 
بەردەوامی چاالکانی کرێکاری، بانگکردنی ئەم 

چاالکانە بۆ ناوەندە ئەمنیەتییەکان بەتایبەتی 
مامۆستایانی ناڕازی و ... تەنیا چەند نموونە 

لەو مەترسییانەن.
ئامارێکی دروست و ڕێک لەسەر قوربانیانی 
کرێکاران  زۆربەی  نییە،  دەستدا  لەبەر  کار 
ڕێکخراوی  ئاماری  لە  ناویان  و  نین  بیمە 
سەرەڕای  بەاڵم  نییە.  اجتماعی«دا  »تأمین 
ئەوەش ناوەندی مافی مرۆڤی کوردستان لە 
ڕاپۆرتی ٩ مانگی ڕابردووی ساڵی 20١٩ی 
زایینیدا ناو و شوناسی ٣٩ کرێکاری کوردی 
کار  ڕووداوی  قوربانیی  کە  کردوە  تۆمار 
شوێنی  لە  گونجاو  پێداویستیی  نەبوونی  و 
کەسە   ٣٩ ئەم  ئاماژەیە  جێگەی  بوون،  کار 
گیانی خۆیان لەدەست داوە و ئاماژەیەک بە 
بێگومان  هەروەها  و  نەکراوە  بریندارەکان 
میدیایی  بە  کە  هەیە  زۆرتریش  قوربانیی 
نەبوون. بێجگە لەوە ئەم ئامارانە بریتی لەو 
کەسانە نین کە لە کاتی چوونە سەر کار و لە 
ڕووداوی هاتوچوودا تێدا دەچن یان بریندار 
و  کرێکاران  بەداخەوە  باسە  شایانی  دەبن. 
بەهۆی  هەیە  زۆریشمان  کارێکی  هێزی 
بێکاری و بێدەرەتانی و هەژاری کۆتایی بە 

ژیانی خۆیان دێنن.
نێوخۆی  لە  کرێکاری  چاالکانی  بەوتەی 
کوردستان  خەڵکی  لە  کەس  هەزاران  واڵت 
لە ناوچە سنوورییەکانی ماکۆوە هەتا ئیالم، 
تاقەت پڕووکێنی  کاری  بە  خەریک  ڕۆژانە 
کاتی  لە  کورد  کۆڵبەرانی  کۆڵبەرین. 
مەترسیی  چەندین  بەرەوڕووی  کۆڵبەریدا 
گەورە دەبنەوە کە لەوانە دەتوانین ئاماژە بە 
وەرزە  لە  سەرما  لە  ڕەق هەاڵتن  هەڵدێران، 
کەوتنە  مین،  تەقینەوەی  ساڵدا،  ساردەکانی 
بەر دەسڕێژی هێزە چەکدارەکان و ... بکەین.
ناوەندی  لەالیەن  ئامارانەی کە  ئەو  بەپێی 
لە  کراوە  تۆمار  کوردستانەوە  مرۆڤی  مافی 
 ١٨0 زایینیدا  ئەمساڵی  ڕابردووی  مانگی   ٩
کۆڵبەر و کاسبکاری کورد بوونەتە قوربانیی 
ئەو کێشە و ئارێشانەی کە باس کرا، لەم ١٨0 
ڕاستەوخۆی  تەقەی  بە  کەسیان   ٥٩ کەسە 
و  داوە  لەدەست  گیانیان  چەکدارەکان  هێزە 

١2١ کەسی دیکەشیان بریندار بوون.
چاوپێداخشاندنێک  بە  کە  ئەمانەی 
لەو  بچووکن  نموونەگەلێکی  کرا  لێ  باسیان 
لەسەر  مەترسییانەی  و  کێشە  لە  بارستاییە 
لە  بەاڵم  کوردستاندایە.  کرێکارانی  ڕێگای 
هەر  بکرێ  لەوەش  باس  پێویستە  کۆتاییدا 
هەتاویدا  شەستی  دەیەی  لە  چۆن  وەکوو 
و لەو کەشە ترسێنەر و بکوژ و ببڕەدا، بۆ 
یەکەم جار لە ئێرانی کۆماری ئیسالمیدا و لە 
شارەکانی کوردستان بە تایبەت سەقز و سنە 
یادی ١ی مەی پیرۆز ڕاگیرا و ناڕەزایەتیی 
پاش  و  ئێستاش  هەڵداوە،  سەری  کرێکاری 
و  کرێکاران  بەتاڵی  سفرەی  دواتر  سااڵنێک 
بانە بووە سەرمەشق و  کاسبکارانی شاری 
شارەکانی  لە  کرێکاران  زۆربەی  ئۆلگووی 
ئەم  ماوەی  لە  و  ئێستادا  لە  ئێران،  دیکەی 
گرینگە  کە  ئەوەی  ڕابردوودا  ساڵەی  چەند 
ناڕەزایەتییە  ئەوەیە  بکرێ  پێ  ئاماژەی 
و  شێوە  باشترین  بە  ئێران،  لە  سێنفییەکان 
لەم شێوازە  بەڕێوە دەچێ؛ کە  یەکگرتووانە 
زۆر  کورد  نەتەوەی  جێپەنجەی  خەباتەشدا 
دەبنە  مامۆستایان  ڕۆژێک  زەقە.  و  دیار 
کامیۆنەکان،  تر شۆفیر  ڕۆژێکی  و  پێشەنگ 
بە  دێنن  وەلەرزە  واڵت  ئابووریی  بنەمای 
کە  جێگایەی  ئەو  هەتا  خۆیان  مانگرتنی 
دەکرێ،  لێ  کوشتنیان  و  ئێعدام  هەڕەشەی 
کرێکاری  چاالکیی  بەکۆمەڵ  لەوالترەوە 
دەکرێن؛  زیندان  ڕەوانەی  و  دەسبەسەر 
حیسابێکی  ئەوەیە  نیشانەی  ئەمانە  هەموو 
لەالیەن  کرێکاران  ڕابوونی  لەسەر  جدی 

دەسەاڵتەوە کراوە.
و  ستاندوە  پەرەی  کرێکار  چینی  لەمڕۆدا 
بیناسازی  بەتەنیا وەرزێر و کرێکاری  چیتر 
و ... بە کرێکار ناناسرێن بەڵکوو هەموو ئەو 
نانێکەوەن لەم  کەسانەی وا بەدوای پارووە 
کرێکار  وەک  ئابوورییەدا،  نالەبارە  دۆخە 
کە  داوە  نیشانی  چینەش  ئەم  و؛  دەناسرێن 
دەتوانێ مەترسییەکی گەورە بێ بۆ دەسەاڵت. 
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»ماوەی هەشت ساڵە لە زینداندام، تەنیا یەک جار و ئەویش لە دۆخێکی 
تەواو ئەمنیەتیدا چاوپێکەوتنێکم لەگەڵ دایکم و براکەم بووە. شەش مانگ لە 
سلوولەکانی ئیتالعاتی شاری سنە، لەژێر هەموو شێوازێک لە ئەشکەنجەی 
جەستەیی و ڕووحیدا بووم، لەم شەش مانگەدا لێپرسینەوەکانم شەو و ڕۆژی 
بۆ نەبوو، شکانی ددان و پەراسوو و، ٦٥ شەو و ڕۆژی تەواو کەلەپچە لە 

دەست مانەوە؛ تەنیا بەشێک لە ئەشکەنجەکانم بوون.
پێوەبوونی دەسبەند و پێبەند تەنانەت لە کاتی خەوتنیشدا و ئێش و ئازاری 
بێکۆتایی الق و چۆک هەتا نیزیک بوونەوە لە مەرگ، بەو مەبەستەی کە لەبەر 
کامێرادا دان بەو شتانەدا بنێم کە ئەوان لێیان دەویستم، هەڕەشەی ئێعدام، 
لەدوای شەش مانگی تەواو ئەشکەنجە و بەبێ ئەوەی دەموچاو و ڕوخساری 
هیچ بازجوویەک و تەنانەت زیندانییەکیش ببینم، نێردرامە دادگا و لە ئاکامی 
دادگاییەکی زارەکی و 20 خولەکیدا و، بەبێ ئەوەی مافی قسەکردن لەگەڵ 
پارێزەرەکەم »سەعید شێخی«ـم هەبێ و هەروەها هەڕەشەی ئەشکەنجە و 
ناردنەوەم بۆ ئیتالعات لە ئەگەری قسەکردنم لەگەڵ وەکیلی تری پەروەندەکەم 
»عەبدولفەتاح سوڵتانی«، حوکمی ٣0 ساڵ زیندان و دوورخستنەوە بۆ یەکێک 
لە شارەکانی باشووری ئێران، بەبێ مافی تێکەڵبوون و چاوپێکەوتن و نامە و 

نامە ناردن بۆ هیچ کەسێکم بەسەردا سەپا.
ژووری  لە  ڕۆژ   ٥٦ ئەوەی  سەرەڕای  ساڵەدا  هەشت  ئەم  ماوەی  لە 
تاکەکەسیدا مانگرتنم لە خواردن کرد و تووشبوونم بە نەخۆشیگەلی سەخت 
و دژوار و الوازیی جەستەیی و چاو و سەکتە لێدان و ماوەی چوار مانگ 
بێهەست بوونی الیەک لە لەشم؛ ئیزنی ئەوەم پێ نەدراوە کە بچمە دەرەوەی 
زیندان و لەوێ دەرمان بکرێم. لەو ماوەیەدا هەر بۆخۆم بە خواردنی حەبی 
وەک پرۆفێن، دیکلۆفناک و مێفنامیک ئەسید و کڕینی عەینەک لەالیەن بەندییە 
ئازادکراوەکانەوە؛ بەرەوڕووی نەخۆشییەکانم بوومەتەوە. هەشت ساڵ مانەوە 
لە زیندانێک کە زیاتر لە ٩00 کەسی تێدایە و لە بەندێکی ١٨0 کەسیدا و لە 
ژوورێکی ٥ لە ٦ کە ٣0 کەس لەوێ پەستێوتراون؛ کە بەداخەوە بە تاوانی 
جۆراوجۆری وەک کوشتنی بە ئەنقەست، دزی، قاچاخیی مادەی سڕکەر و 

مرۆڤدزی و ... گیراون، دۆخەکە دژوارتر کردووە.
بەپێی یاسای زیندانەکان لە ئەگەری مەرگی یەکێک لە ئەندامانی بنەماڵە، ئەو 
زیندانییە ئەگەر تەنانەت بەتاوانی کوشتنی بەئەنقەستیش گیرابێ و حوکمەکەی 
ئێعدامیش بێ دەتوانێ مەرەخەسی وەربگرێ و بەشداری لە ڕێوڕەسمەکەدا 
بکا. لەو کاتەیدا کە باوکم فەوتی کرد، داوای مەرەخەسیم کرد کە لە واڵمدا 

بەرەوڕووی سووکایەتی پێکردنی ڕەییسی زیندان بوومەوە.«
»کەماڵ  کورد  سیاسیی  زیندانیی  سەرئاوەاڵی  نامەی  لە  بەشێک  ئەمە 
شەریفی«ـیە، کە باس لە دۆخی نالەباری خۆی لە گرتووخانەکانی ڕێژیم دەکا.
بێ،  لەگەڵدا  ئێستاشی  بەاڵم  لەمەوبەرە  ساڵ  سێ  بە  تایبەت  نامەکە 
ئێستاش  بۆ  نامەکە  و  نەهاتووە  ئەودا  دۆخی  بەسەر  گۆڕانێک  بچووکترین 

هەر نوێیە.
کوڕی  کورد،  سیاسیی  زیندانیی  ڕۆژنامەنووسی  شەریفی«  »کەماڵ 
باوکی  سەقزە.  شاری  لە  هەتاوی  ١٣٥١ی  ساڵی  لەدایکبووی  »بایەزید« 
ناوبراو کارمەندی ئیدارەی پەروەردە بوو لە شاری سەقز، کەماڵ شەریفی 
هەتا وەرگرتنی بڕوانامەی دیپلۆم لە بەشی زانستە مرۆییەکان هەر لەو شارە 

درێژەی بە خوێندن دا.
سنوورییەکانی  ناوچە  لە  ١٣٦7دا  ساڵی  هاوینی  لە  شەریفی«  »کەماڵ 
سەردەشت دەسبەسەر کرا و بە تۆمەتی »بڕینی سنوور« و »هاوکاری لەگەڵ 
حیزبی دێموکراتی کوردستان« مەحکووم کرا و، ماوەیەک لە گرتووخانەی 
پیرانشار  و  سەردەشت  زیندانەکانی  و  سەقز«  شاری  ئیتالعاتی  »ئیدارەی 
بوو. ئەو هەروەها لە ساڵەکانی ٦٨ و ٦٩، چەندین جار بەتۆمەتی »الیەنگری 
لە و چاالکی بۆ حیزبی دێموکراتی کوردستان« لەالیەن هێزە ئەمنیەتییەکانی 
دەسبەسەر  سەقزەوە  شاری  ئیتالعات«ی  »ئیدارەی  و  پاسداران«  »سپای 
کراوە و، لە ئاکامدا لە کۆتایی بەهاری ساڵی ١٣٦٩دا، لەالیەن دادگای شۆڕشی 

سەقزەوە، حوکمی یەک ساڵ زیندان و ٤0 قامچی بەسەردا سەپاوە.
لەگەڵ  هاوکات  ١٣70دا،  ساڵی  بەهاری  لە  کوردە  ڕۆژنامەنووسە  ئەم 
ئازادبوونی بەشێکی زۆر لە ناوچەکانی باشووری کوردستان، بووە ئەندامی 

فەرمیی »حیزبی دێموکراتی کوردستان«.
ئەم کەماڵ شەریفی زیندانییە لە سەرەتای ساڵی ١٣٨0وە دەستی دایە کاری 
نووسین و وەرگێڕان و، بێجگە لە کار بۆ باڵڤۆکە حیزبییەکان هاوکارییەکی 
ڕۆژنامە  و  ڕۆژنامەنووسان  لە  هەندێک  لەگەڵ  نیزیکیشی  و  بەرچاو 
مەدەنییەکانی شارەکانی سلێمانی و هەولێر هەبوو و؛ ماوەیەکیش لە »ڕادیۆ 

دەنگی کوردستان«دا لە ئەندامانی دەستەی نووسەران بوو.
نووسەران،  ئەدیبان،  لەگەڵ  پێوەندی  بۆ   ١٣٨7 لە ساڵی  کەماڵ شەریفی، 
ڕۆشتەوە  هونەرییەکان  و  فەرهەنگی  کەسایەتییە  و  ئایینی  مامۆستایانی 
ماڵی  لە  ساڵەدا،  ئەو  جۆزەردانی  ٥ی  لە  کە  خۆی،  شاری  سەردانی 
کتێب فرۆشێکی خەڵکی سەقز، لەدوای گەمارۆی ماڵەکە و دەسڕێژی هێزەکانی 

سپای پاسداران و شەهید بوونی هاوڕێکەی دەسبەسەر دەکرێ.
لەو کاتەدا کە لە ئیتالعاتی سنە دەبێ لەگەڵ دوو زیندانیی سیاسیی تر بە 
ناوەکانی »شێرکۆ مەعارفی« و »ئێحسان فەتاحیان« لە یەک سلوولدا دەبێ. 
لەدوای ماوەیەک لەگەڵ شێرکۆ مەعارفی دەگوازرێنەوە بۆ سەقز کە لەوێ و 
لەالیەن »قازیی شایەق«ـەوە حوکمی ئێعدام بەسەر شێرکۆ و حوکمی سی 

ساڵ زیندان و دوورخرانەوەش بەسەر کەماڵ شەریفیدا دەسەپێ.
زیندانی شاری »میناب«  لە  دوازدە ساڵە  بە  نیزیک  ماوەی  بۆ  کە  ئێستا 
کە  نەداوە  پێ  ئەوەیان  ئیزنی  هێشتا  دەبا،  بەسەر  ناخۆشترین کەشدا  لە  و 
ئێستا ١٦ جار  بە  تەنانەت هەتا  بنەماڵەکەی چاوپێکەوتنێکی هەبێ و  لەگەڵ 
لە  نیزیک  سەرچاوەیەکی  وتەی  بەپێی  کردۆتەوە.  ڕەت  داواکارییەیان  ئەم 
لێپرسینەوەدا بەهۆی ئەشکەنجەی  لە کاتی  بنەماڵەی کەماڵ شەریفی؛ »ئەو 
دەتوانێ  تەنیا  کە  جۆرێک  بە  بوون  کێشە  تووشی  القەکانی  تاندۆنی  زۆر، 
پیادەڕۆیی بکا و لە ڕاکردن و وەرزش خۆ دەبوێرێ؛ ئەمە لە کاتێکدایە کە 
بەهۆی ئەوەی کە لە دەرەوەی زیندان دەرمان ناکرێ ئەم کێشەیە ڕۆژ لەگەڵ 

ڕۆژ پەرە دەستێنێ.« 

 

دیرۆکی خۆڕاگری
)لە دێکۆمێنتەکانی ئەنجوومەنی زیندانییە سیاسییەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان( 

لە  خۆپیشاندانەکان  نوێی  ڕەوتی  هەرچەند 
بەاڵم  بێ پالنە،  و  بێ ڕێبەر  ڕواڵەتدا  لە  عێراق 
ئەوەی ڕوونە نێوەرۆکی ئەم خۆپیشاندانانەیە 
دەربڕین  ناڕەزایەتی   لەگەڵ  هاوکات  کە 
سەبارەت بە دۆخی نالەباری ژیان و گوزەران 
خەڵکی  گەندەڵی،  دژایەتیکردنی  و  بێکاری  و 
پێوەندیدار  بابەتی  هێندێک  لە  باس  واڵتە  ئەم 
ئیسالمیی  کۆماری  ڕێژیمی  خراپی  ڕۆڵی  بە 
ئێران لە واڵتەکەیاندا دەکەن کە جێی تێڕامان و 
لێورد بوونەوەیە. خۆپیشاندەران لە شارەکانی 
سوننی   - بە  عێراق  خوارووی  و  نێوەڕاست 
گەڕانەوەی سەروەری  لە  باس  و شیعەوە – 
و  دەکەن  واڵتەکەیان  بۆ  سەربەخۆیی  و 
ڕاشکاوانە داوا لە ڕێژیمی کۆماری ئیسالمیی 
ئێران دەکەن کە لە واڵتەکەیان بچێتە دەرەوە. 
ئەوان بە بەرزکردنەوەی دروشمی » ئێران بۆ 
دەرەوە«، لە بەغدا و کەربەال وێنەی ڕێبەری 
کۆماری ئیسالمیی ئێران، عەلی خامنەیی و قاسم 
سولەیمانی، فەرماندەی گشتیی سپای قودسی 
سەربە سپای پاسدارانی ئەم ڕێژیمەیان خستە 
ژێر پێیان و دڕاندیان و ئاوریان تێبەردا. خەڵکی 
تووڕە و ناڕازیی عێراق کە بەسەدان کەسیان 
لەم خۆپیشاندانانەدا لێ کوژراوە و بەهەزاران 
باوەڕەدان  لەو  کراوە،  بریندار  لێ  کەسیشیان 
هێزی  سەر،  دەکەنە  هێرشیان  ئەوانەی  کە 
عێراقی نین و ئەو هێزە چەکدارانەن کە یان لە 
ئێرانەوە بۆ سەرکوتکردنیان نێردراون یان ئەو 
کۆماری  پشتیوانیی  و  دەست  بە  کە  هێزانەن 
پێوەندییەدا  لەم  کراون.  ئێران ساز  ئیسالمیی 
ئەمنیەتیی  بەرپرسانی  جارێک  چەند  ئێستا  تا 
عێراقی ڕایانگەیاندووە کە کەسانی جۆراوجۆر 
هەن کە سەربە هێزە چەکدارەکانی واڵتەکەیان 
نین و لەو الوە تەقە لە خۆپیشاندەران دەکەن.

عێراق  خۆپیشاندەرانی  هەڵوێستەی  ئەم 
بەرانبەر بە ئێران چ لە ڕووی جۆری دەربڕین 
لە  ناڕەزایەتییەکانەوە،  پانتایی  ڕووی  لە  چ  و 
نەوعی خۆ یدا النیکەم لە ماوەی ئەم نزیک بە 
١7 ساڵەدا – دوای ڕووخانی ڕێژیمی سەدام 
حسەین – بێوێنە و تازەیە. کۆماری ئیسالمیی 
نیزامی  لەگەڵ  ساڵ   ٨ ماوەی  بۆ  کە  ئێران 
بووە،  شەڕدا  لە  عێراق  پێشووی  سیاسیی 
»ناردنەدەرەوەی  ستراتێژیی  بنەمای  لەسەر 
ڕێگای  لە  قودس  بە  »گەیشتن  و  شۆڕش« 
کەربەالوە«، دوای ڕووخانی ڕێژیمی بەعسی 
پشتیوانیکردن  ڕێگای  لە  و  حسەین  سەدام 

لە »صدور انقالب«ـەوە تا 
»کردنە دەرەوەی ئێران«  لە واڵتانی ناوچە

میلی زیندان و 
بیری ئازادی

کەماڵ شەریفی

سمایل شەڕەفی

حەوشە  وەک  عێراقی  شێعە،  الیەنی  کۆمەڵێک  لە 
خەڵوەتی خۆی سەیر دەکرد. ئێران لە ڕێگای سپای 
لە  ماوەیەدا  لەو  سولەیمانییەوە  قاسم  و  قودس 
ڕێگای پشتیوانی لە کۆمەڵێک الیەنی شیعەی نزیک 
لە خۆی لە عێراق و دروستکردنی کۆمەڵێک هێزی 
ڕاستەوخۆ  کە  شەعبی  حەشدی  وەک  چەکداری 
فەرماندەرانی  چاودێریی  و  ڕێنمایی  لەژێر 
بکاتە  واڵتە  ئەم  بووە  ئەوە  هەوڵی  قودسدایە، 
پێگەیەکی قاییم و هەمیشەیی خۆی بۆ گەیشتن بەو 
خەونە لەمێژینەی کە پێکهێنانی »هیاللی شیعە«یە. 
لەم پێناوەدا بەمیلیاردها دۆالر پووڵی لە سەروەت 
و سامانی خەڵک و واڵتی هەزینە کرد و بەئاشکرا 
دەستێوەردانی لە پرۆسێسی سیاسیی ئەم واڵتەدا 
کە  نەخایاند  زۆری  کرا  باس  وەک  بەاڵم  کرد. 
خەڵکی عێراق، بە تایبەت پێکهاتەی شیعە مەزهەبی 
ئیسالمیی  کۆماری  کاربەدەستانی  کە  واڵتە  ئەم 
و  بکەن  دەستەمۆیان  دەتوانن  وابوو  پێیان  ئێران 
بڕووخێنن  تێک  نیشتمانییان  و  نەتەوەیی  ئیرادەی 
لەگەڵ  ناکۆکییەکانیان  گەورەکردنەوەی  بە  و 
لە  کورد،  و  سوننی  وەک  دیکەی  پێکهاتەکانی 
ئاوی لێڵ ماسی بگرن، یەکگرتووانە و ئاشکرا، لە 
ئاستێکی جەماوەریدا »نا«یەکی گەورە و پڕمانایان 
و  لەبەغدا  و  وت  ئیسالمی  کۆماری  ڕێژیمی  بە 

کەربەال هاواریان کرد: »ئێران بۆ دەرەوە«.
لە  و  ئێران  ئیسالمیی  کۆماری  کاربەدەستانی 
تا  کە  خامنەیی،  عەلی  هەمووانەوە،  سەرووی 
نەدەکردەوە  لەوە  بیریان  بڵێین  دەتوانین  ڕادەیەک 
کە النیکەم بەم زووانە لە عێراق تووشی ئەم دۆخە 
و  لۆمە  کەوتنە  دەستبەجێ  بڕاسێن،  لێیان  و  ببن 
مەحکوومکردنی خۆپیشاندەران و ناڕەزایەتییەکانی 
سرویسە  »پیالنی  بە  بەستەوە  عێراقیان  خەڵکی 
زایۆنیزم«!  و  ئامریکا  واڵتانی  ئەمنیەتییەکانی 
سرویسە  کە  ڕایگەیاند  خامنەیی  ئەوەی  دوای 
ئەمنیەتییەکانی چەند واڵتێکی دوژمن کە مەبەستی لە 
ئامریکا و ئیسڕاییل بوو، لە پشت خۆپیشاندانەکانی 
عێراقەوە هەن، چەند دەزگایەکی هەواڵگریی ناوچەکە 
باسیان لەوە کرد کە بە فەرمانی ناوبراو، شەوانە 
قاسمی سولەیمانی بە هێلیکۆپتێر سەفەری بەغدای 
کردوە و لەگەڵ هێزە ئەمنیەتییەکانی عێراق لەسەر 
چۆنیەتیی ڕووبەڕووبوونەوە لەگەڵ خۆپیشاندەران 
کۆ بۆتەوە و ڕایگەیاندووە کە: »ئێمە ئەزموونێکی 
دوای  هەر  هەیە«!  لەوبارەوە  سەرکەوتوومان 
سولەیمانی،  قاسم  کۆبوونەوانەی  و  سەفەر  ئەم 
ڕەوتی هێرش بۆسەر خۆپیشاندەران و تەقەلێکردن 
بۆیە  ئەستاند.  پەرەی  بێسەروشوێنکردنیان  و 
خۆپیشاندەران هەم لە کەربەال و هەم لە بەغدا و 
شارەکانی دیکەی عێراق، وێنەی قاسم سولەیمانیان 
و  پێ  ژێر  خستە  پێکەوە  خامنەیی  وێنەی  لەگەڵ 

ئاوریان تێبەردان.
بە  بەرامبەر  عێراق  خەڵکی  هەڵوێستی 
لەم  ئێران  ئیسالمیی  کۆماری  دەستێوەردانەکانی 
نیشتیمانیبوونی  و  وشیاری  ئەوەی  لەگەڵ  واڵتە، 
دەرخست،  سوننەوە  و  شیعە  بە  عێراقی  خەڵکی 
ستراتێژیی  کۆتاییدا  لە  کە  سەلماند  ئەوەشی 
ئیسالمیی  کۆماری  شۆڕش«ی  »ناردنەدەرەوەی 
ناوچەکەدا  واڵتانی  لە  دەستێوەردانەکانی  و  ئێران 
هەر  بیرۆکەیە  ئەم  چونکی  شکستە.  لە  ڕووی 

پشتیوانیی  لە  بێبەری  نەتەنیا  سەرەتاوە  لە 
دژبە  بەڵکوو  بوو،  ئێران  خەڵکی  کۆمەاڵنی 
بوو.  ئێران  بەرژەوەندییەکانی خەڵک و واڵتی 
بۆیە زۆر ڕاشکاوانە لە ڕەوتی خۆپیشاندان و 
ئێران  خەڵکی  جەماوەرییەکاندا،  ناڕەزایەتییە 
غەزە  »نە  دروشمەکانی:  بەرزکردنەوەی  بە 
لە  »واز  ئێران«  فیدای  بە  گیانم  لوبنان،  نە 
ئەم  بدەوە«،  ئێمە  لە  ئاوڕ  و  بێنە  فەلەستین 
ژێر  خستە  ئیسالمییان  کۆماری  سیاسەتەی 

پرسیار و ڕەتیان کردەوە.

بەرامبەر  عێراق  لە  ڕۆژانە  ئەم  ئەوەی 
پێشتریش  و  پێکردوە  دەستی  ئێران  بە 
خەڵکی  ئەویش  دوای  و  فەلەستینییەکان 
کۆماری  دەستێوەردانەکانی  دژبە  سووریە 
دێ  تا  برد،  بەڕێوە  واڵتەکانیان  لە  ئیسالمی 
کۆماری  دەستێنێ.  پەرە  ناوچەکەدا  لە  زیاتر 
و  نوێنەر  و  قەییوم  بە  خۆی  کە  ئیسالمی 
لەم  و  دەزانێ  دنیا  شیعەکانی  دەمڕاستی 
پێوەندییەدا چوار دەیەیە لە سەروەت و سامان 
و ئێعتباری خەڵک و واڵتی ئێران مایە دادەنێ و 
لەم پێناوەدا خەڵکی لە هەژاری و ڕۆژەڕەشی 
و واڵتی لە پاشکەوتوویی و لە پەراوێزبووندا 
ناوچەکە  خەڵکی  ناتوانێ  چیدیکە  ڕاگرتووە، 
ئەم ڕێژیمە کە  ئەوان باش دەزانن؛  بدا.  فریو 
قەیرانی  دەیان  تووشی  واڵتی خۆی  و  خەڵک 
کردۆتەوە  نێوخۆیی  و  دەرەکی  جۆراوجۆری 
ژیان  ئاستی  سەرەتاییترین  نەیتوانیوە  و 
چۆن  بکا،  دابین  خۆی  واڵتەکەی  خەڵکی  بۆ 
دەتوانێ »سەرفرازی و عیزەت« بۆ ئەوان بە 
دیاری بهێنێ. ئەوان زۆر باش لەوە گەیشتوون 
کە بەهۆی ڕێژیمێکەوە کە لە ئاستی ناوچەکە 
و  نەحەواوە  ڕێژیمێکی  بە  نێونەتەوەیدا،  و 
شەڕاژۆ و ماکەی تێرۆریزم ناسراوە، نەتەنیا 
تووشی ژیانێکی خۆش و واڵتێکی ئاوەدان و 
پێشکەوتوو نابن، بەڵکوو تا هەتایە لە شەڕ و 
پەلەقاژێ  جۆراوجۆردا  قەیرانی  و  ماڵوێرانی 
و  لوبنانییەکان  زوو  یا  درەنگ  بۆیە  دەکەن. 
یەمەنییەکان و تەواوی خەڵکی ئەو واڵتانەی کە 
ئیسالمیی  کۆماری  دەستێوەردانەکانی  بەهۆی 
ئێرانەوە واڵتەکەیان تووشی شەڕ، نائەمنی و 
عێراق  خەڵکی  ئێستای  وەک  بووە،  ماڵوێرانی 
دروشمی »ئێران بۆ دەرەوە« بەرز دەکەنەوە.

***

دیمەنێک لە پەالماری خۆپیشاندەران بۆ سەر کۆنسوولخانەی ئێران لە کەربەال

“کۆماری ئیسالمی کە خۆی بە قەییوم 
دنیا  شیعەکانی  دەمڕاستی  و  نوێنەر  و 
دەزانێ و لەم پێوەندییەدا چوار دەیەیە 
لە سەروەت و سامان و ئێعتباری خەڵک 
و واڵتی ئێران مایە دادەنێ و لەم پێناوەدا 
خەڵکی لە هەژاری و ڕۆژەڕەشی و واڵتی 
پەراوێزبووندا  لە  و  پاشکەوتوویی  لە 
خەڵکی  ناتوانێ  چیدیکە  ڕاگرتووە، 

”
ناوچەکە فریو بدا

کە  ڕێژیمە  ئەم  دەزانن؛  باش  “ئەوان 
دەیان  تووشی  خۆی  واڵتی  و  خەڵک 
قەیرانی جۆراوجۆری دەرەکی و نێوخۆیی 
سەرەتاییترین  نەیتوانیوە  و  کردۆتەوە 
ئاستی ژیان بۆ خەڵکی واڵتەکەی خۆی 
دابین بکا، چۆن دەتوانێ »سەرفرازی و 

”
عیزەت« بۆ ئەوان بە دیاری بهێنێ
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بۆ ڕێژیمە دیکتاتۆرەکان زۆر ئاسانتر دەبوو ئەگەر هەموو جینایەت 
و سەرکوتکارییەکانیان لە کەشێکی بێدەنگ و دوورلە دەنگ و هاواری 
بەرژەوەندییەکانی  و  سیاسی  دەسەاڵتی  پاراستنی  دابــا.  میدیاییدا 
سروشتی  لە  بوە  دانەبڕاو  بەشێکی  هەمووکات  دەسەاڵتدار،  تاقمی 
وشیاریی  و  میدیا  نەبوونی  بەهۆی  پێشتر  ستەمکارەکان.  ڕێژیمە 
پێویستی کۆمەڵگەکان، خۆیان بەردەوام دەکردەوە و ئێستاش هەوڵ 
بەاڵم  بگونجێنن.  نوێ  ئیمکاناتی  و  هەلومەرج  لەگەڵ  دەدەن خۆیان 
ئەم خۆ گونجاندنەی ئێستایان کە بە سەردەمی شۆڕشی تێکنۆلۆژیی 
زانیاری و پێوەندییەکان ناوی دەرکردوە، دوو دیوی هەیە. دیوێکی 
تاریک و لە هەمان کاتدا ئاشکرا کە ڕۆژانە وێنا دزێوەکانی دەبینرێ 
و دیوەکەی تری کە شاراوەیە و پێی دەڵین شەڕی نەرم و بەشێکی 

زۆری هێز و وزەی ئەمجۆرە شەڕە لەنێو فەزای مەجازیدایە. 
بۆ  زۆر  ئیمکاناتێکی  و  وزە  کە  ئەوەی  لەگەڵ  ئیسالمی  کۆماری 
چاالکیی جۆراوجۆری خۆی لەنێو دنیای مەجازیدا بەکار دێنێ، بەاڵم 
هیچکات نەیشاردۆتەوە کە ترسێکی گەورەی لەم بوارە لە خەباتی 

مافخوازانەی نەتەوەکانی ئێران هەیە.
بۆ سەلماندنی ترسی ڕێژیم لە فەزای مەجازی و لە هەمان کاتدا 
لەم  پالنی خامنەیی  و  لێدوان  بە چەند  ئاماژە  فەزایە،  ئەم  گرینگیی 
»فــەزای  کە:  گوتوویەتی  ئاشکرا  بە  ناوبراو  دەکەین.  پێوەندییەدا 
بڕیاردانی  یان  گرینگە«.  ئیسالمی  شۆڕشی  ئەندازەی  بە  مەجازی 
ڕاستەوخۆی ناوبراو بۆ پێکهێنانی »شۆڕای عالیی فەزای مەجازی« 
و پاشان دیاریکردنی ئەرکی ئەم شۆڕایە بۆ دروستکردنی »ناوەندی 

میللیی فەزای مەجازیی واڵت«.
دەسپێکی  خامنەیی،  بڕیارانەی  و  لێدوان  ئەم  کە  بڵێین  پێویستە 
هەموو پالن و بەرنامەکانی دواتری ناوەندە ئەمنییەتییەکانی ڕێژیم لە 

فەزای مەجازیدا بوون.
کۆماری  بە  تایبەت  تەنیا  شــەڕە،  ئەم  جۆرەکانی  و  نەرم  شەڕی 
هەر  پرۆپاگانداوە،  و  ڕاگەیان  بــواری  لە  النیکەم  و  نییە  ئیسالمی 
شەڕی  جۆرێک  لە  هێزەکی  بەشێوەیەکی  بــوارە،  ئەم  خاوەندارێکی 
ئامانجەکانی  و  مێتۆد  ڕوونتر  و  باشتر  ئەوەی  بۆ  بەاڵم  نەرمدایە. 
کۆماری ئیسالمی لە شەڕی نەرم لە فەزای مەجازی دا بناسین، ئەم 

پرسە لە دوو ڕەهەندەوە شی دەکەینەوە.
توانا  و  ئامێر  ئەو  هەموو  واتە  سەخت ئامێری،  ڕەهەندی  یەکەم، 

تێکنۆلۆژیکانەی لەم بوارەدا بەکار دێن.
بوارەدا  لەم  ڕێژیم  چاالکییەکانی  لە  نموونە  بە چەند  ئاماژە  لێرە 

دەکەین:
دروست کردنی دەیان ناوەندی فەرمی و نافەرمیی پێوەندیدار بە 
فەزای مەجازی و ئەرتەشی سایبێری بە مەبەستی پێکهێنانی تۆڕێکی 
بەرینی سیخوڕی و درزکردنە نێو هەژماری هاوواڵتییان و بەتایبەت 
چاالکانی مەدەنی و شۆڕشگێڕان. دەرکردنی یاسای تایبەت بە فەزای 
مەجازی بە مەبەستی بە یاسایی کردنی گرتن و سەرکوتی چاالکانی 
خزمەتگوزاریی  پییەکانی(  ئێس  )ئای  هەموو  کۆنتڕۆڵی  بــوارە.  ئەم 
ئینتەرنێت لە ئێراندا بە مەبەستی چاودێری و فیلتێرینگی سیستماتیک. 
زانیاریی  پێگەی  و  کاناڵ  هەژمار،  ماڵپەر،  هــەزاران  دروستکردنی 
ئامێر،  کڕینی  خوێنەرانیان.  خستنی  داو  لە  مەبەستی  بە  ساختە 
پرۆگرام و سیستەم گەلێکی پێشکەوتوو لە واڵتانی دەرەوە بەتایبەت 
پسپۆر.  کەسی  زۆر  ژمــارەیــەکــی  دامــەزرانــدنــی  ڕووســیــە.  و  چین 
کۆنترۆڵ و چاودێری کردنی هاوردەکردنی ئامێرە زیرەکان، بەتایبەت 
گووشییەکانی مۆبایل. دروستکردنی کۆمەڵێکی زۆر لە پرۆگرامەکانی 

تایبەت بە تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان لە نێو خۆی واڵت.
ڕەهەندی دووهەمی شەڕی نەرمی ڕێژیم کە الیەنی نەرم ئامێرییە 
و  ــۆ  رادی رۆژنــامــە،  وەک  راگەیەندنەکانی  هەموو  قۆرغکردنی  بە 
تەلەڤزیۆن دەستی پێکردوە. واتە پاشخانی شەڕی نەرمی ڕێژیم بۆ 
ئێراندا  سیاسیی  دەسەاڵتی  بەسەر  داگیرکارییەکانیان  سەرەتاکانی 

دەگەڕێتەوە.
بۆ تێگەیشتنی وردتر لە ئامانجەکان و مێتۆدی کارکردی ڕێژیم لە 

شەڕی نەرمدا، پێویستە ئاماژە بە دوو خاڵی سەرەکی بکەین:
ڕێژیم  ئەمنییەتییەی  بەرفراوانە  دامودەزگا  ئەم  تــەواوی  یەکەم، 
ناتوانین  ئامار،  نەبوونی  بەهۆی  دێنێ،  بەکاریان  نــەرم  شــەڕی  بۆ 
تێچووەکەی بە وردی بخەمڵێنین، بەاڵم بێگومان بارگرانییەکی زۆری 
مادی  زۆرە  ئیمکاناتە  ئەم  واڵت.  گشتیی  بوودجەی  سەر  خستۆتە 
و مرۆییەی کە ڕێژیم لەم پێناوەدا بەکاریان دێنێ، تەنیا لە خزمەت 

پاراستنی دەسەاڵتی سیاسی و بەرژەوەندیی خۆیدایە. 
دووهەم، ٤0 ساڵە بە  قۆرغ کردنی تەواوی دامودەزگا ڕاگەیەندنە 
کالسیکەکانی وەک ڕادیۆ، تەلەڤزیۆن و ڕۆژنامە بانگەشەی ڕەوایی 
دان بە خۆی دەکا. ئایدیا و ئادیۆلۆژییەکانی خۆی دەرخوادی کۆمەڵگە 
دەدا. بەاڵم لەالیەکی ترەوە بەردەوام هاواری ئەوە دەکا کە خەڵک 
چاو و گوێیان هەر لەالی ڕاگەیەندنەکانی دەرەوەی واڵتە. بەتایبەت 
پاش پەرەسەندنی ئینتەرنێت و تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان، خەڵکی ئێران 
بێ گوێدانە تۆڕی بەرفراوانی سیخوڕی و ئەمنیەتیی ڕێژیم، بەلێشاو 
بەشدارییان تێدا کرد و ئێستا یەکێک لە چاالکترین کۆمەڵگەکانن لە 

فەزای مەجازیدا.
هەیەتی،  کە  ئیمکاناتێک  و  تایبەتمەندی  پێی  بە  مەجازی  فــەزای 
هەم  و  فێربوون  و  ــیــاری  زان بــۆ  بێ کۆتایە  ســەرچــاوەیــەکــی  هــەم 
مەیدانێکی بەرفراوانە بۆ ئاڵوگۆڕی بیروڕا، شکڵ گرتنی ڕای گشتی 
و ڕێکخراوبوونی زیاتری کۆمەڵگە. بەاڵم ئەم مەیدانە بەرفراوانە بە 
هەمان ئەندازە کە ڕێژیم الوازتر دەکا، هەوڵ و پەلەقاژەکانیشی بۆ 

کۆنتڕۆڵ کردنی ئەم فەزایە زیاتر دەکا.
بەئەفیوون  لە هەوڵی  ڕێژیم  کۆمەڵگەدا،  هەقیقیی  ژیانی  لە  ئەگەر 
ئێعدامی  و  زیندان  سەرکوت،  ڕێگەی  لە  و،  دایــە  کۆمەڵگە  کردنی 
بەردەوامی مافخوازان، توانیویەتی تا ڕادەیەک شەقام کۆنترۆڵ بکا، 
بەاڵم هەموو ئامانجەکانی لە بواری شەڕی نەرم  لە فەزای مەجازیدا 
باڵوکردنەوەی  خــۆی،  بە  دان  ــی  ڕەوای بۆ  بانگەشە  لە:  بریتین  کە 
گشتی  ڕای  سەر هەڵدانی  لە  ڕێگرتن  فــەزایــەدا،  لەم  خۆف  و  ترس 
چونکە  مــاوەتــەوە.  ئەنجام  بێ  کۆمەڵگە،  زیاتر  ڕێکخراوبوونی  و 
بەشداریی بەردەوام و ڕوو لە گەشەی زیاتری خەڵک لەم فەزایەدا، 
ئەوەندەی هیوا بەخشە بۆ داهاتوو، بە هەمان ئەندازە لێدانی مۆرێکی 
ڕەش و بێ ئاکامە لە کۆی ئەم سیستمە و دامودەزگا ئەمنییەتییەکانی. 

مێژوو پڕه  له  كاره ساتی گه وره ی مرۆڤه كان دژی 
یه كتر. دابه شبوونی دانیشتووانی گۆی زه وی به سه ر 
به   جیاوازدا  عه شیره ی  و  عێل  نه ته وه  و  و  ڕه گه ز 
لێ  گه وره ی  كوشتاری  و  شه ڕ  مێژوو  درێژایی 
به  هه زاران كه س  تیایاندا زۆر جار  كه   كه وتۆته وه  
مرۆییه   گرووپه   مه زنیخوازیی  قوربانیی  بوونه ته  
كۆمه ڵكوژیی  یان  ژینۆساید  هه رچه ند  جیاوازه كان. 
له   مافه كی  ده سته واژه یه كی  وه ك  ئامانجدار 
و  هه ڵدا  سه ری  بیسته مدا  سه ده ی  نێوه ڕاسته كانی 
و  پێدرا  بایه خی  نێوده وڵه تیدا  كۆمه ڵگەی  ئاستی  له  
گونجێنرا،  یاساییدا  چوارچێوه یه كی  له   سه ره نجام 
به اڵم له  كرده وه دا مێژوویه كی زۆر دوورتری هه یه . 
لێره دا گرووپێكی مرۆیی به هۆی ناسنامه ی ڕه گه زی، 
ده كه ونه   جیاوازه وه   ئیتنیكیی  ئایینزایی،  ئایینی، 
تر.  گرووپێكی  چوونی  له نێو  هه وڵی  و  هێرش  به ر 
هه ره   هۆكاره   له   یه ك  بڵێین  ئه گه ر  نییه   زێده ڕۆیی 
سه ره كییه كانی شه ڕی جیهانیی دووه م سه رهه ڵدانی 
پله ی دواتر  له   ئاڵمانییانه  و  مه زنیخوازییه كی زیاتر 
گه وره ترین  له   یه كێك  كه   بوو،  ژاپۆنی  و  ئیتالیایی 

كاره ساته كانی مێژووی مرۆیی لێ كه وته وه .
سه ده ی  گه وره كانی  كۆمه ڵكوژییه   له   یه كێك   
ڕاگواستنی  و  ئه رمه نییه كان  كۆمه ڵكوژیی  بیسته م، 
له   كه   بوو  بردنیان  له نێو  ئامانجی  به   زۆره ملییان 
یه ك  نزیكه ی  تیایدا  و  کرا  عوسمانییه كانه وه   الیه ن 

میلیۆن و نیو ئه رمه نی قڕ كران. 
ئه رمه نییه كان  ژینۆسایدی  ناسینی  به فه رمی 
پاش  ئامریكاوه   نوێنه رانی  ئه نجومه نی  الیه ن  له  
ئاماژه ی  كۆمه ڵێك  ڕووداوه ،  له و  ساڵ  سه د  نزیك 
گرینگی تێدایه  كه  ده توانێ بۆ گه لی كورد له  هه موو 
به شه كانی كوردستان سه رنجڕاكێش و ڕێنوێن بێ، 
له به ر ئه وه ی كورد له  هه موو به شه كان له  قۆناغی 
جیاوازدا ڕووبه ڕووی كۆمه ڵكوژی له  الیه ن گه النی 
هه موو  له   ئامانج  هۆیه ی  به و  بۆته وه .  ده وروبه ری 
و  كورد  گه لی  بردنی  له نێو  كۆمه ڵكوژییانه   ئه و 
سڕینه وه ی فیزیكی و ناسنامه یی بووه  و له  هه مان 
كاتدا به  شێوه یه كی ڕێكخراو و پالن بۆ داڕێژراو له  
الیه ن دامه زراوه  فه رمییه كانی ئه و واڵتانه وه  کراوه ، 
ئه ژمار  ژینۆساید  به   كۆمه ڵكوژییانه   ئه و  هه موو 
ده كرێن. ئه وه ی لێره دا مه به ستمه  باسی بكه م ئه وه یه  
الیه ن  له   كوردستان  ڕۆژهه اڵتی  كۆمه ڵكوژییه كانی 
دوای  سااڵنی  له   تایبه ت  به   ئیسالمییه وه   كۆماری 
شۆڕشی ٥7 نموونه یه كی به رهه ستی ژینۆسایدن كه  
كردوه   گێل  لێ  خۆی  نێوده وڵه تی،  كۆمه ڵگەی  هه م 
كه متر  كوردستان  به شه ی  له و  كورد  گه لی  هه م  و 
هه وڵی به ڵگه مه ند كردنی داوه  كه  بشێ له  داهاتوودا 

بۆ سه لماندنی مافه كانی كه لكی لێ وه ربگرێ. 
كوشتاره كانی  ئایا  كه   ئه وه ی  سه لماندنی  بۆ 
ئیسالمی  كۆماری  كاری  سه ر  هاتنه   سه ره تای 
ژینۆسایده وه ،  خانه ی  ده چنه   كوردستان  له  
حقووقییه   پێوه ره   به وه یه   پێویستیمان  ته نیا 

ژینۆسایدی ئه رمه نییه كان، 
ژینۆسایدی كورده كان

ڕەحمان سەلیمی

له   كه   بگرین  كاره ساتانه   به و  نێوده وڵه تییه كان 
ناوچه  جۆراوجۆره كانی كوردستان ڕوویان داوه . 
هه روه ك ڕێبه رانی كۆماری ئیسالمی و له  سه روو 
فه رمان  وتاره كانیاندا  له   خومه ینی  هه موویانه وه  
به  هێزه  چه كداره كانیان ده كه ن بچنه  كوردستان 
و كورده كان )كه  به  كافریان ناو ده بردن( له نێو 
ڕوودانی  له سه ر  حاشاهه ڵنه گرن  به ڵگه ی  به رن، 
كوردستان.  ڕۆژهه اڵتی  له   ژینۆساید  كاره ساتی 
له   سااڵنه دا  له و  كاره ساتانه ی  ئه و  هه موو  له  
قاڕنێ  دا وه ك كۆمه ڵكوژیی  كوردستان ڕوویان 
و قه اڵتان و ئیندرقاش و سه وزی و قه ره گۆل و 
له  سنه   مه ده نی  خه ڵكی  بۆردومانی  هه روه ها   ...
ڕاستییه   ئه و  تر  نموونه ی  زۆر   ... و  مه هاباد  و 
به كۆمه ڵی  كوشتاری  كرداری  كه   ده رده كه وێ 
گه لی  بردنی  له نێو  بۆ  ئامانجدار  و  پالنمه ند 
كورد بەڕێوە چوون، كه  یاسای نێوده وڵه تی ئه و 

تاوانانه ی له  ڕیزی ژینۆساید داناوه .
ئه وه ی لێره دا مه به ستمه  ئه وه یه  به فه رمی ناسینی 
بۆ  بیانوویه ك  بكه مه   ئه رمه نییه كان  ژینۆسایدی 
چۆن  داهاتوودا  له   كورد  گه لی  بزانین  ئه وه ی 
ده توانێ وه ك ئه رمه نییه كان كه یسی ژینۆسایدی 
كه لكی  و  نێوده وڵه تییه وه   كۆمه ڵگەی  بباته   خۆی 
لێ وه رگرێ. هه روه ك چۆن جووله كه كان به دوای 
ناساندنی  ژینۆساید  به   و  هۆلۆكاست  ڕووداوی 
توانیان  نێوده وڵه تییه وه   كۆمه ڵگەی  له الیه ن 
دامه زرانی  پرسی  به ره و  نێوده وڵه تی  سۆزێكی 
ده وڵه تی جووله كه  ڕابكێشن و وه ك گه وره ترین 
هۆكاری به هێز بوونی خۆیان كه لكی لێ وه رگرن 

و تا ئێستاش به رهه مه كانی هه ڵگرنه وه .
ژینۆسایدی  ناسینی  به فه رمی  ده ره نجامی  له    
هه ر گرووپێكی ئینسانی، به رپرسیاره تییه ك بۆ ئه و 
ئه و  تاوانه كه ی کردوە.  الیه نه  دروست ده بێ كه  
به رپرسیاره تییه  به  دوو شێوه  بۆ الیه نی تاوانبار 
دروست ده بێ. یه كه م ئه وه ی كه  تاكه كانی بکەر و 
بڕیارده ری تاوانه كه  به ره وڕووی به رپرسیاره تیی 
تاوانی ده بنه وه  و سزا ده درێن وه ك سزادراوانی 
دادگای نۆرێنبێرگ و تۆكیۆ به  مه به ستی سزادانی 
دووهه می  شه ڕی  له   ژاپۆنیانه ی  و  ئاڵمانی  ئه و 
جیهانیدا تووشی تاوانی جه نگی ببوون و الیه نی 
دووهه م كه  گرینگتره  ئه وه یه  كه  الیه نی تاوانبار 
كه  له  باسه كه ی ئێمه دا كۆماری ئیسالمییه ، ناچار 
قه ره بوویه ی  ئه و  وه ك  ده كرێته وه ،  قه ره بوو  به  
تا ئێستاش واڵتی ئاڵمان ده یداته وه  به  ئیسڕاییل 
الیه نێكی  هه روه ها  هۆلۆكاست.  بە  به رامبه ر 
ده كه وێته   به رپرسیاره تییه   ئه و  دیكه ی  گرینگی 
پێویسته   كه   نێوده وڵه تی  كۆمه ڵگەی  سه رشانی 
پێشگرتن  بۆ  به ر  بگرنه   پێویست  ڕێكاری 
ترسی  تاوانه .  ئه و  بوونه وه ی  دووباره   له  
ناسینی  به فه رمی  كردنی  قه بووڵ  له   توركه كان 
ژینۆسایدی ئه رمه نییه كان، ڕاده ی قورسایی ئه و 

بۆ  شانیان  ده كه وێته  سه ر  كه   به رپرسیاره تییه یه  
قه ره بوو كردنه وه ی ئه رمه نییه كان.

ئاست  له   نێوده وڵه تی  كۆمه ڵگەی  بێده نگیی 
به سه ر  زاڵ  ده وڵه تانی  ژینۆسایدی  تاوانی 
بوونی  به رژه وه ندته وه ر  نیشانه ی  كوردستاندا 
گشتگیر  به ها  كه   نێوده وڵه تییه كانه   په یوه ندییه  
په ڕاوێز  به ته واوی  نێوده وڵه تییه كانی  یاسا  و 
دیاری  ئابوورییه كانیان  به رژه وه ندییه   خستوه . 
پێشێلكه ری  تاوانباری  واڵتی  كام  كه   ده كه ن 
مافه كانی مرۆڤ چاوپۆشی لێ بكرێ یان فشاری 
په یوه ندییه   ئه وه ی  سه ره ڕای  سه ر.  بخرێته  
یاسا  ڕه چاوی  ڕاده یه ك  تا  نێوده وڵه تییه كان 
نابێ  كاتدا  هه مان  له   ناكه ن،  نێوده وڵه تییه كان 
ئه وه  له بیر بكه ین كه  ئه وه  پره نسیپه  په سندكراوه  
دووهه می  شه ڕی  دوای  له   كه   نێوده وڵه تییه كانن 
جیهانییه وه  سه قامگیرییه كی ڕێژه ییان به  به راورد 
هێناوه ،  به دی  جیهانییه كان  شه ڕه   سه رده می  به  
په ره یان به  پرسی مافی مرۆڤ و مافی كه مینه كان 
ده كه وێته   كه متر  كه   كورد  گه لی  بۆیه   هه ر  داوه . 
و  پێویست  زلهێزه كانه وه ،  به رژه وه ندیی  خانه ی 
له  هه مان كاتدا ناچاره  ده ست به و پره نسیپانەوە  

بگرێ.
هه ر  نزیك  یان  دوور  داهاتووی  له   ئێران  له    
ژینۆسایدی  به رامبه ر  بێ،  كار  له سه ر  ده وڵه تێك 
به رپرسیارەتییه   ئه و  به رپرسیاره  و  كورد  گه لی 
بووژانه وه ی  له سه ر  گه وره   كاریگه ریی  ده توانێ 
دابنێ.  ئابووری و سیاسی  بواری  له   كوردستان 
ده وڵه تان  سیاسه تی  له   گۆڕانكاری  ئه گه ری  له  
به رامبه ر ئێران له  ئاست پرسی كورددا، الپه ڕه ی 
كوردستان  له   ئیسالمی  كۆماری  جینایه ته كانی 
قه ناعه تێكی  بتوانین  ئێمه   ئه گه ر  هه ڵده درێته وه . 
گشتی له و كۆمه ڵكوژییانه  سه ره تا له نێو خۆماندا و 
دواتر ڕوو به  جیهان دروست بكه ین و ئارشیوێكی 
بكه ینه وه ،  كۆ  به ڵگه كان  هه موو  له   ده وڵه مه ند 
ده رفه تێكی باشمان ڕه خساندووه  بۆ بردنە پێشی 
ئه و  بۆ  نێوده وڵه تیدا.  ئاستی  له   كورد  پرسی 
بده ن  هه وڵ  ده بێ  كورد  لێكۆڵه رانی  مه به سته  
زیندووه كانی  زمانه   به   جۆراوجۆر  لێكۆڵینه وه ی 
جیهان له سه ر ئه و تاوانانه ئه نجام بده ن و باڵوی 
بكه نه وه .  ژینۆساید له و تاوانانه یه  كه  به پێی ڕێسا 
نێوده وڵه تییه كان به  تێپه ڕینی كات گۆڕان به سه ر 
به رپرسیاره تیی بکەرانی نایه  و له  الیه كی تریشه وه  
هه موو واڵتانی جیهان ئه ركدارن كه  بۆ پێشگرتن 
گه ڕ.  بخه نه   هه وڵه كانیان  دووباره بوونه وه ی،  له  
گه لی كورد ته نیا كاتێك ده توانێ دڵنیا بێ له وه ی 
كاره ساتی ژینۆسایدی له سه ر دووباره  نه كرێته وه  
خۆبه ڕێوه به ریی  كیانێكی  خاوه ن  ببێته   كه  

دانپیانراوی نێوده وڵه تی. 
***

مێتۆدەکانی شەڕی
 نەرمی ڕێژیم

 لە فەزای مەجازیدا
ئەیوب شەهابی ڕاد

خاتوونێکی کرماشانی بوو به باشترین ئەکتەری فیستیڤاڵی شانۆی سەرشەقام
لە  ژن  ئەکتەری  باشترین  خەاڵتی  کرماشان  خەڵکی  کــوردی  کچە  جەوادنیا،  نەستەرەن 

فستیڤاڵێکی نێونەتەوەیی شانۆی سەرشەقامی وەرگرت
نەستەرەن جەوادنیا کە لە فستیڤاڵی نێونەتەوەیی شانۆی دەربەندیخان بەشداریی کردبوو، 
بەهۆی سەرکەوتن لە ڕۆڵگێڕانی لە شانۆی »دەکرێت گورگ نەبین« لە بەرهەمەکانی مورتەزا 

ئەسەدی، وەک باشترین ئەکتەری ژن خەاڵتی زیڕی ئەم فستیڤاڵەی بردەوە.
شانۆی »دەکرێ گورگ نەبین« لە نووسینی وەحید خەسرەوی و دەرهێنانی مورتەزا ئەسەدی، 
وەک نوێنەری شانۆی ئێرانییەکان لە شەشەمین فستیڤاڵی نێونەتەوەیی شانۆی دەربەندیخان 
بەشداربوو. ئەم فستیڤاڵە لە ڕۆژانی 2٩ی ڕەزبەر هەتا ٣ی خەزەڵوەر بە بەشداریی هونەرمەندانی 
ئیتالیا، ئیسپانیا، شیلی، توونێس، لوبنان، عێراق، ئێران و هەرێمی کوردستان بەڕێوە  واڵتانی 

چوو.
 نەستەرەن جەوادنیا 22 ساڵی تەمەنە و خوێندکاری فیزیک لە زانکۆی سەنعەتیی کرماشانە 

و پێشتر لە چەند فستیڤاڵی دیکەدا بەشداریی کردوە.
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لە سەرەتای مانگی خەزەڵوەردا ڕێژیمی کۆماری 
تاوانی  بە  دیکەش  جارێکی  بۆ  ئێران  ئیسالمیی 
مەحکووم  ئێراندا  لــە  ــرۆڤ  م مافی  لەژێرپێنانی 

کرایەوە.
جاوید ڕەحمان، ڕاپۆرتنێری شۆرای مافی مرۆڤی 
ڕاپۆرتێکی  لە  یەکگرتووەکان  نەتەوە  ڕێکخراوی 
بەڵگە و  بە  بەپشتبەستن  بەوردی و  تێروتەسەلدا، 
دەسەاڵتی  پێشێلکارییەکانی  حاشاهەڵنەگر،  ئاماری 
کۆماری ئیسالمی لە بوارە جۆراوجۆرەکانی مافی 
ڕاپۆرتەدا  لەو  بەشێک  لە  کــردوە.  ئاشکرا  مرۆڤدا 
جاوید ڕەحمان باس لە دۆخی نالەباری کەمایەتییە 
کرێکارانی  ســەرکــوتــی  دینییەکان،  و  نــەتــەوەیــی 
ناڕازی و ڕخنەگران لە حیجابی زۆرەملی دەکا و 
بەندکراوە  ڕەوشی  سەر  دەخاتە  تیشک  هەروەها 

سیاسی و مەدەنییەکان.
ــی ڕەشــی  ــەاڵتـ ــە دەسـ ــ ــوار دەی ــ  لــە مــــاوەی چ
کۆماری ئیسالمیی ئێراندا ئەم ڕێژیمە سەرکوتکەر 
بـــــــەردەوام  و  هـــەمـــوو ســـاڵـــێ  ــە  ــی ــی ــەل ــگ دژی و 
مــرۆڤــی  مــافــی  ــۆڕای  شــ و  کۆمیسیۆن  لــەالیــەن 
ڕێکخراوە  و  یەکگرتووەکان  نەتەوە  ڕێکخراوی 
نێودەوڵەتییەکانی دیکەی پارێزەری مافی مرۆڤ بە 
تاوانی پێشێلکردنی سەرەتاییترین مافەکانی مرۆڤ 
و  جارێک  بۆ  تەنیا  ڕێژیمە  ئەو  کــراوە.  سەرکۆنە 
ئەویش لەسەردەمی گالین دۆپۆل، وەک ڕاپۆرتنێری 
یەکگرتووەکان  نەتەوە  مرۆڤی  مافی  کۆمیسیۆنی 
توانی  ناوبراو  کە  نەبێ  هەتاوی  ٦0ی  دەیــەی  لە 
مافی  ڕەوشی  نیزیکەوە  لە  و  بکا  ئێران  سەردانی 
مرۆڤ لەم واڵتە هەڵسەنگێنێ، ئیزن بە هیچکام لە 
ڕاپۆرتنێرەکانی ئەو ڕێکخراوە نەدراوە کە سەردانی 
بواری  لە  بەهیچ  شێوەیەک  ئێران  و  بکەن  ئێران 
هاوکاریی  مرۆڤ  مافی  بارودۆخی  لە  لێکۆڵینەوە 
ــردوە. هــەربــۆیــەش  ــەکـ ــی نـ ــرۆڤ ــۆڕای مــافــی م شــ
ڕاپۆرتنێرەکانی ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان و 
ڕێکخراوەکانی دیکەی پارێزەری مافی مرۆڤ وەک 
بێسنوور،  هەواڵنێرانی  و  نێونەتەوەیی  لێبوردنی 
ڕێژیم  کــە  ــا  ڕادەگـ هــەوااڵنــە  بــەو  دەستیان  تەنیا 
باڵویان دەکاتەوە یان ئەو هەوااڵنەی لە الیەن کۆڕ 
کۆمەاڵیەتییەکانی  ڕێکخراوە  و  مەدەنی  کۆمەڵە  و 
ناتوانێ  دیــارە  ئــەوەش  دەرێ.  دەدرێنە  ئێرانەوە 
مافی  لەژێرپێنانی  حاڵەتەکانی  هەموو  دەربـــڕی 
سەرکوتگەرەکانی  دامـــودەزگـــا  ــەالیــەن  ل مـــرۆڤ 
کۆماری ئیسالمی بێ و لەو بوارەدا کەموکووڕیی 

بەرچاو بە ڕاپۆرتەکانەوە دیارە.
بەپێچەوانەی  ئێران  دەسەاڵتدارەکانی  ئاخوندە   
ســەرەڕۆیــەکــان  دەســەاڵتــە  و  دیکتاتۆر  زۆربـــەی 
قیزەونەکانیان  ــردەوە  ــ ک و  ــار  ک تێدەکۆشن  کــە 
نیشاندانی  بۆ  هەرنەبێ  یــان  بکەن  پووشبەسەر 
بە  پێوەندیدار  یاساکانی  سەردەمیانە  ڕواڵەتێکی 
واڵتەکانیاندا  بنەڕەتی  یاسای  لە  مرۆڤ  مافەکانی 
دەگونجێنن، نەک تەنیا هیچ ترس و دوودڵییەکیان 
سەرکوتی  و  تــاوان  و  جینایەت  بۆ  دەستبردن  لە 
ــە، بــەڵــکــوو بە  ــی ــی ــران ن ــێـ ــکــی ئـ کـــۆمـــەاڵنـــی خــەڵ
چەسپاندنی یاسا دواکەوتووەکانی چاخەڕەشەکان، 
مــرۆڤ  مــافــەکــانــی  ســەرەتــایــیــتــریــن  پێشێلکردنی 
جومگەکانی  هەموو  بۆ  پێشێلکردنە  ئەم  و  دەکەن 
بە  و  کراوەتەوە  شۆڕ  خەڵک  کۆمەاڵیەتیی  ژیانی 
سیستماتیک بووە. هەر لە یاسای هەڵبژاردنەکانەوە 
یاساکانی  هەتا  هەڵبژاردنن،  بەناو  هەر  کە  بگرە 

ڕێکخراوە سیاسی  و  داد  دەزگــای  بە  پێوەندیدار 
و  نــەتــەوەیــی  کەمایەتییە  مافی  سێنفییەکان،  و 
دیکە  ڕێسای  و  یاسا  زۆر  و  ــان  ژن ئاینییەکان، 
لەگەڵ  و  جیهانە  لە  باو  یاساکانی  بەپێچەوانەی 
جاڕنامەی جیهانیی مافی مرۆڤ ناتەبایە. لەڕاستیدا 
کارنامەی ڕەشی ئەو ڕێژیمە لەماوەی چوار دەیەی 
مانەوەیان  بۆ  ئاخوندەکان  دەدا  نیشان  ڕابــردوو 
لە هیچ کردەوەیەکی سەرکوتکەرانە،  لەدەسەاڵتدا 
تەنانەت ئەگەر بەقیمەتی کوژران و برینداربوونی 
هەزاران کەسیش بێ، سڵ ناکەن و بگرە پاساوی 
دینی و یاساییشی بۆ دێننەوە. یاسایەک کە نەک 
هەڵقواڵوی بیری مۆدێڕن لە جیهانی پێشکەوتووی 
ئێستادا، بەڵکوو لە خوێندنەوەیەکە کە ئاخوندەکان 
شیعەی  ئیسالمی  ئەویش  ئیسالم،  شەریعەتی  لە 
دوازدەئــیــمــامــی دەیــکــەن کــە بــە تـــەواوی لەگەڵ 

سەردەمی ئێستا ناتەبایە.
مافی  ــواری  ب لە  ئیسالمی  کۆماری  کارنامەی 
و  بکەین  باسی  بمانەوێ  لەوەیە  ڕەشتر  مــرۆڤ 
و  بێبەزەییانە  سەرکوتی  بدەینەوە.  لێ  ئاوڕێکی 
و  سیاسییەکان  ڕێکخراوە  و  حیزب  خوێناویی 
لە  سیاسییەکان  زیندانییە  بەکۆمەڵی  کوشتاری 
گەیشتە  جینایەتەکانیان  کە  هەتاوی  ٦0ی  دەیەی 
بەندکراوی  هەزار  چەند  کۆمەڵکوژیی  و  چڵەپۆپە 
بوو؛  عێراق  و  ئێران  شــەڕی  دوای  لە  سیاسی 
کۆمەڵکوژیی  و  کوردستان  بۆ  دڕندانە  هێرشی 
خەڵکی گوند و شارەکان و لەسێدارەدانی سەدان 
کوردستان  کاولکردنی  و  کــورد  الوانــی  لە  کەس 
و  دەبــیــنــدرێــن  ــەی  ــاســەوارەک ئ هەرئێستاش  کــە 
گەلی  هەاڵواردنی  سیاسەتی  لە  بوون  ــەردەوام  ب
سەرکوتی  ڕەواکانی؛  مافە  پێشێلکردنی  و  کورد 
زانکۆکان  بۆ  هێرش  و  خوێندکاران  جوواڵنەوەی 
تەڵەکە  و  فێڵ  هەتاوی،  7٨ی  ساڵی  لە  بەتایبەت 
و   ٨٨ ساڵی  لە  سەرۆککۆماری  هەڵبژاردنی  لە 
و  ئێران  خەڵکی  کۆمەاڵنی  خوێناویی  سەرکوتی 
جینایەتەکانی بەندیخانەی »کەهریزەک«، سەرکوتی 
ڕاپەڕینی بەربەرینی خەڵکی وەزاڵەهاتوو لە ساڵی 
گــەورە و  لە ١00 شاری  لە زیاتر  ٩٦ی هەتاوی 
بچووکی ئێران و کوشتن و بریندار کردنی سەدان 
کوشتنی  ئەشکەنجەدا،  لەژێر  هەروەها  و  کەس 
کە ١0  ڕاپەڕینە  ئەو  بەندکراوەکانی  لە  ٣0 کەس 
کەسیان لە شارەکانی کوردستان بوون و گرتنی 
لە  ئێستاش ســەدان کەسیان  کە  کــەس  هـــەزاران 
داپڵۆسینی  سیاسەتی  بڕەوپێدانی  بەندیخانەدان؛ 
بنکە  مایەپۆچکراوەکانی  کرێکاران،  ناڕەزایەتیی 
هەروەها  و  ڕێژیم  سەربە  داراییەکانی  بونیاتە  و 
سیاسییەکانی  و  مــەدەنــی  چاالکە  زیندانیکردنی 
دژی سیاسەتی هەاڵواردنی ژنان، هەر هەموویان 
بەشێک لە کاروکردەوە دژە ئینسانییەکانی کۆماری 
مافیای  و  دەسەاڵتدارەکان  ئاخوندە  و  ئیسالمی 

سپای پاسداران لەو ماوەیەدا بوون.
 لە کوردستانیش پێشێلکردنی مافی مرۆڤ زۆر 
تەمەنی  مــاوەی  لە  و  بــووە  خوێناویتر  و  زەقتر 
نگریسی ئەو ڕێژیمەدا بە هەزاران هەزار حاڵەتی 
پێشێلکردنی مافی مرۆڤ لەالیەن سەرکوتکەرانی 
گەلەکەمان ڕووی داوە و ئێستاش لێی بەردەوامن. 
لە  ڕێژیم  کە  جینایەتانەی  و  کوشتار  لــەو  جگە 
لەکوردستان  خــۆیــدا  ڕەشــی  دەســەاڵتــی  مـــاوەی 
ــەی  ــمــوون ــە دەیـــــان ن ــی و دەکـــــرێ بـ ــ ــردوون ــ ک

ڕابردووشدا  ساڵی  چەند  لەماوەی  بێنینەبەرباس، 
پەالماردانی خەڵکی ناڕازیی کوردستان و زیندان 
و  زیــنــدان  حوکمی  سەپاندنی  و  ئەشکەنجە  و 
داوە  ڕووی  سیاسی  زیندانییانی  لەسێدارەدانی 
نگریسەکەی،  دەسەاڵتە  داسەپاندنی  بۆ  ڕێژیم  و 
الوەکانی کوردستان دەکاتە سووتمانی سیاسەتە 
دژیگەلییەکانی خۆی. هەر ئێستا سەدان کەس لە 
چاالکە سیاسی و ژینگەپارێز و ئەندامانی ناوەندە 
ئەشکەنجە  لــەژێــر  زیندانەکان  لــە  ئەدەبییەکان 
ــەڕاوی قــەزایــیــان  ــ و ئــــازاردا دەســبــەســەرن و پ
زیندانیانی  نیوەی  ئەوەیکە  هەر  کــراوەتــەوە.  بۆ 
لەالیەک  کــوردن  نەتەوەی  لە  ئێراندا  لە  سیاسی 
نیشاندەری دڵڕەقی و دژایەتیی کۆماری ئیسالمییە 
لەگەڵ گەلی کورد و پێشێلکردنی ئاشکرای مافی 
گەلی  دەدا  نیشان  دیکەش  لەالیەکی  و؛  مرۆڤە 
خوێناویی  سەرکوتی  سیاسەتی  سەرەڕای  کورد 
و  نەتەوایەتی  هەستی  نەیتوانیوە  گەلەکەمان، 

مافخوازی لەنێو کورددا الواز بکا.
خوێناوییەکانی  و  بەرچاو  و  زەق  حاڵەتە  لە   
جێی  کوردستاندا  لە  مــرۆڤ  مافی  پێشێلکردنی 
خۆیەتی ئاماژە بە کوشتاری بەردەوامی کۆڵبەران 
بژیوی  دابینکردنی  بۆ  کە  بکەین  کاسبکاران  و 
ناوچە  لە  ڕوویان  بنەماڵەکانیان  و  خۆیان  ژیانی 
هێزە  لــەالیــەن  ڕۆژانـــە  و  کــردوە  سنوورییەکان 
چــەکــدارەکــانــی ڕێــژیــمــەوە تــەقــەیــان لــێــدەکــرێ و 
دەکوژرێن و بریندار دەکرێن. ئەوە لەحالێکدایە کە 
ڕاپۆرتنێری  و  مرۆڤدۆستەکان  ڕێکخراوە  هەموو 
یەکگرتووەکان  نەتەوە  ڕێکخراوی  مرۆڤی  مافی 
هەموو  کوڵبەرانیان  قەاڵچۆکردنی  و  کوشتار 
ئەو  ڕاگرتنی  داوای  و  کــردوە  مەحکووم  ساڵێ 
پاسداران  سپای  کردوە.  ڕێژیم  لە  جینایەتانەیان 
بەناوی بەربەرەکانی لەگەڵ دیاردەی قاچاغ تەقە 
و  نــاچــاری  لـــەڕووی  کە  دەکــەن  کۆڵبەرانێک  لە 
لەبەر نەبوونی هەلی کار لە ناوچەکانیان ڕوویان 
نەزانێ  کێیە  بەاڵم  کــردوە.  کێشەیە  پڕ  پیشە  لەو 
و  ئابووریی  مافیای  وەک  پــاســداران  سپای  کە 
ئابووری  زیاتری  نیوەی  بەسەر  دەستی  نیزامی 
وەک  جــوڕاوجــۆری  ڕێگەی  لە  و  گرتوە  ئێراندا 
سنوورە ئاوی و ویشکانییەکان خەریکی هاوردە 
کەلوپەل  دۆالر  میلیارد  دەیــان  هەناردەکردنی  و 
ئەوەیکە  هــەر  نایاساییە.  و  قــاچــاغ  بــە  ئــەویــش 
مەحموود ئەحمەدینەژاد سەرۆککۆماری پێشووی 
ڕێژیم بە ڕاشکاوی باس لە »برایانی قاچاقچی« 
)برادران قاچاقچی( دەکا و دەڵێ سپای پاسداران 
دەدا  نیشان  هەیە  میلیاردیدا  قاچاغی  لە  دەستی 
ئاستی  لە  ئیسالمیدا  کۆماری  لە  قاچاغ  دیــاردەی 
وەک  پــاســداران  سپای  مافیای  لەالیەن  و  بــەرز 
»دەوڵەتی سێبەر« دەکرێ و کوشتاری کۆڵبەر و 
کاسبکاران تەنیا دوژمنایەتیی ڕووت و هەڵڕشتنی 

ڕق و کینەی سەرکوتکەرانی نەتەوەکەمانە. 
ئیسالمی  کــۆمــاری  ڕێــژیــمــی  هــەتــا  بێگومان   
ــداران و نــاوەنــدەکــانــی  ــەاڵتـ لــەســەرکــار بــێ دەسـ
مافی  ڕێژیم  دادی  بەناو  دەزگـــای  و  ســەرکــوت 
دەکەن  پێشێل  بێبەزەییانە  بەشێوەی زۆر  مرۆڤ 
و محکوومکرانی ئەو ڕێژیمە لەالیەن ڕاپۆرتنێری 
ــەوەی  ــەت ــخــراوی ن ــک ــی ڕێ ــرۆڤ ــۆڕای مــافــی م شــ
مافی  دیکەی  ڕێکخراوەکانی  و  یەکگرتووەکان 
بەجێیە،  و  باش  کارێکی  ئەوەیدا  لەگەڵ  مــرۆڤ، 
ڕێژیم  کردەوەکانی  و  سیاسەت  بە  بەر  ناتوانێ 
بــگــرێ و هــــەروەک ئـــامـــاژەی پــێــدرا، کــۆمــاری 
لە هیچ  مــانــەوەی دەســەاڵتــی خــۆی  ئیسالمی بۆ 
ئاستی  دەتوانێ  ئەوەی  خۆناپارێزێ.  جینایەتێک 
دەســەاڵتــەوە  لەالیەن  مــرۆڤ  مافی  پێشێلکردنی 
ئەگەر نە خاشەبڕ، بەڵکوو کەم بکاتەوە، لەالیەک 
ــی بــوێــرانــەی کــەســایــەتــی و بـــژاردە  ــی ــەردەوام ب
پارێزەرانی  و  کۆمەڵ  دیــارەکــانــی  و  سەربەخۆ 
ــی خەڵکی  ــەاڵن ــۆم ک بــەگــشــتــی  و  ــرۆڤ  ــ م مــافــی 
و  دەســەاڵت  لە  ناڕەزایەتی  پەرەپێدانی  لە  ئێرانە 
بەردەوامیی  دیکەش  لەالیەکی  و  سیاسەتەکانی 
ــەوە  ــەت ــردەوەی ڕێـــکـــخـــراوی ن ــ ــەک ــ ــاری ب گـــوشـ
پێشکەوتووی  و  زلهێز  واڵتانی  و  یەکگرتووەکان 
جیهانە کە چیدی پێشێلکردنی مافی مرۆف لەالیەن 
نەمانی  و  نەکەن  قبووڵ  ئیسالمییەوە  کۆماری 
مەرجەکانی  لە  یەکێک  بخەنە  دزێوە  دیــاردە  ئەو 
ئــاســایــیــکــردنــەوەی پــێــوەنــدیــیــەکــان و البــردنــی 
البردنی  چۆن  هــەروەک  ئابوورییەکان،  گەمارۆ 
چاالکییە  نەمانی  بە  بەستووەتەوە  گەمارۆکانیان 
ناوکی و مووشەکییەکان و دەستێوەردانی ڕێژیم 

لە واڵتانی ناوچە و ئاژاوەگێڕییەکانی.

ماف و مرۆڤ لە ئاوێنەی 
بیرکردنەەوی کۆماری ئیسالمیدا

ڕەزا محەممەدئەمینی

ئاوابوونی خۆری 
تێرۆریستێکی نێودەوڵەتی

عێراق  ئیسالمیی  »دەوڵەتی  خەلیفەی  بەغدادی،  ئەبووبەکر 
و شام« لە عەمەلیاتێکی هاوبەشی ئامریکی_ کوردی وێڕای 
چەند کەس لە ئەندامانی بنەماڵە و کەسانی نیزیکی لە سووریە 

کوژرا.
بەڕەسمی  زایینییەوە  200٣ی  ساڵی  لە  بەغدادی  ئەبوبەکر 
لەو  و  جیهان  توندڕۆکانی  ئیسالمییە  هێزە  ڕیزی  نێو  چۆتە 
کاتەوە تا کاتی کوژرانی دەستی بە خوێنی دەیان هەزار کەس 
لە ژن و مناڵ و پیر و گەنج سوور بووە و ببوو بە یەکێک 
گرووپەی  ئەو  ناوی  و  جیهان  جیناتەکارەکانی  سەرکردە  لە 
کە ناوبراو ڕێبەرایەتی دەکرد و بە “داعش” ناسراوە، یەکێک 
لە گرووپە قیزەون و ئینسانکوژەکانی ئەم سەردەمەیە کە لە 

مێژوودا کەم وێنەیە.
بە  دەستیان  هاوکات  گرووپەکەی  و  بەغدادی  ئەبووبەکر 
کوردستان  بــاشــووری  و  ڕۆژاوا  لە  کــورد  هـــەزاران  خوێنی 
ســــوورە. کــۆبــانــێ و شــەنــگــال نــمــوونــەیــەکــی بـــەرچـــاون لە 
ئەو  بــەدەســت  ــوردان  کـ ــی  ــاوارەی ئ و  وێــرانــی  و  خوێنڕشتن 
گرووپە جینایەتکارەوە. بەاڵم لەگەڵ ئەوەی کە کورد زیانێکی 
گەورەی لەسەر دەستی ئەو هێزە تێرۆریستییە بەرکەوت، لە 
هەمان کاتدا لە سەر دەستی ژنان و پیاوانی خەباتکاری کورد 
بوو  کــورد  و  شکا  تێک  کوردستان  باشووری  و  ڕۆژاوا  لە 
هەموو  کە  ئینسانکوژەی  هێزە  ئەو  تێکشکاندنی  قارەمانی  بە 

جیهانی بەخۆیەوە خەریک کردبوو.
ئەبووبەکر بەغدادی ناوی ته وای ئیبڕاهیم عەواد محەممەد 
ئیبڕاهیم عەلی محەممەد بەدری یە. لە 2٨.٦.١٩7١ی زایینی لە 
سپای  بە  سەر   200٦ بۆ   200٣ ساڵی  دایکبووە.  لە  سامەڕا 
ئەهلی سوننە و جەماعە بووە. له  ٤.١١.20١١ به غدادی وه ک 
ده وڵه تی  نێوان  له   بەغدادی  ناسێنرا.  جیهانی  تێرۆریستێكی 
له  سووریە  ئه هلی شام  به ره ی نوسره  و  ئیسالمی عێراق و 
بەرەیەکی پێکهێنا و ڕێكخراوی “ده وڵه تی ئیسالمیی عێراق و 

شام”ی ڕاگه یاند.
ڕۆژی 27.١0.20١٩ هەواڵی كوژرانی به غدادی له  باكووری 
تــڕامــپ  دۆنــاڵــد  الیـــەن  ــە  ل بــەڕەســمــی  ڕۆژاوای ســووریــە 

سەرۆککۆماری ئەمریکا ڕاگه یەندرا .

بەشداریی هەیئەتێکی 
حیزبی دێموکراتی کوردستان

 لە پرسەی مامۆستا حەمید دەروێش دا

ڕۆژی دووشەممە، ١٣ی خەزەڵوەر هەیئەتێکی حیزبی 
مامۆستا  بەڕێزان  لە  پێکهاتوو  کوردستان  دێموکراتی 
ناسراوی  لەمێژینە و سیمای  تێکۆشەری  حەسەن زادە، 
و  سیاسی  دەفــتــەری  ئەندامی  ــا،  وری قــادر  دێموکرات، 
سۆران نۆری، نوێنەری حیزبی دێموکراتی کوردستان لە 
سلێمانی بەمەبەستی بەشداری لە پرسە و سەرەخۆشیی 
کــورد  ــاســراوی  ن کەسایەتیی  و  دێــریــن  خــەبــاتــکــاری 
پێشڤەرۆی  پارتی  مامۆستا حەمید دەروێش، سەرۆکی 
لە  پارتەیان  ئەو  بارەگای  لە سووریە، سەردانی  کورد 

شاری سلێمانی کرد. 
هەیئەتی حیزبی دێموکراتی کوردستان کە لە الیەن هێژا 
عەلی شەمدین، ئەندامی سەرکردایەتیی پارتی پێشڤەرۆ 
و هەڤااڵنی پێشوازییان لێ کرا، لە نزیکەوە هاوخەمیی 
دێموکراتی  حیزبی  تێکۆشەرانی  سەرجەم  و  ڕێبەری 
کوردستانیان بەبۆنەی کۆچی دوایی مامۆستا حەمید بە 
تێکۆشەرانی ئەو پارتە و گەلی کورد لە ڕۆژاوا ڕاگەیاند 
و ڕێز و ئەمەگناسیی خۆیان لە ئاست ڕابردووی پڕ لە 
تێکۆشان و بێ ماندووبوونی ئەو کەسایەتییە خەباتکارە 
ــات  دووپ دێــمــوکــرات  حیزبی  دێرینەی  دۆســتــە  ئــەم  و 

کردەوە.
دامەزرێنەرانی  لە  یەکێک  دەروێـــش  حاجی  حەمید 
لە واڵتی سووریە، بەرەبەیانی  پارتی کوردی  یەکەمین 
ڕۆژی 2ی خەزەڵوەری ١٣٩٨ی هەتاوی کۆچی دوایی 

کرد.
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کوژرانی پەیمان یووسفی، کۆڵبەرێکی خەڵکی سەردەشت لە تۆڕە 
یووسفی،  پەیمان  هەبوو.  دەنگدانەوەیەکی زۆری  کۆمەاڵیەتییەکاندا 
ڕۆژی  کە  سەردەشت  شاری  ئاوێـ«ـی  »دەرمان  گوندی  خەڵکی 
هەینی، ١0ی خەزەڵوەر لە یەکێک لە نەخۆشخانەکانی شاری ورمێدا 
تەقەی  بەهۆی  ڕەزبەر(  )١2ی  پێشتر  مانگێک  دا،  لەدەست  گیانی 
ڕاستەوخۆی هێزە چەکدارەکانی کۆماری ئیسالمی بەتوندی بریندار 

ببوو.
لەژێر  نووسینێکدا  لە  کوردی  پارێزەری  موزەیەن«،  »عوسمان 
لە  باسی  دانا«،  کۆڵبەری  لەسەر  گیانیان  کە  کوڕ  و  »باوک  ناوی 
مەینەتییەکانی ئەم بنەماڵەیە کردوە و دەڵێ: »ئەو کۆڵبەر بوو، چونکە 
هیچ ڕێگایەکی بۆ دابینکردنی بژیویی ژیانی شک نەدەبرد و ناچار 
وەکوو خەڵکی دیکەی ئەو ناوچەیە ڕێگای کۆڵبەریی لە پێش گرت و 
لەو ڕێگایەشەوە گیانی لەدەست دا.« ئەو لە درێژەدا نووسیویەتی: 
چ  »پەیمان«  باوکی  بزانین  و  بگەڕێینەوە  پێش  ساڵ   ٣0 بۆ  »با 
و  سەرپەرست  بەبێ  ساواکانی  منداڵە  چۆن  و  هەبووە  پیشەیەکی 
تەنیا بەجێ هێشت. باوکی »پەیمان« ناوی »یووسف« بوو کە لە 
دوو  لەگەڵ  بوو.  کۆڵبەری  خەریکی  ناوچە  هەمان  لە  و   ٦٨ ساڵی 
دیکە،  کۆڵبەری   ١٨ و  محەممەد«  و  »ساڵح  ناوەکانی  بە  براکەی 
بەهۆی هاتنی ڕنوو گیانی  لەدەست دا. هەر لەو ڕۆژەدا 2١ کۆڵبەری 

خەڵکی دەرمانئاوێ، گیانیان لەدەست دا.«
ئەو پارێزەرە لە کۆتایی نووسینەکەیدا باس لەوە دەکا »کەسانێک 
کە ڕوو لە پیشەی کۆڵبەری دەکەن، چارەنووسێکیان بێجگە لە مردن 
نییە، مردن بەهۆی تەقەی هێزە نیزامییەکان، بەربوونەوە لە بەرزایی، 
هۆکارانە  لەو  هیچ کام  ئەگەر  و،  دوایی  هەتا  و  مین  تەقینەوەی 
چەند  دوای  بەدڵنیاییەوە،  نەبن،  کۆڵبەران  گیانلەدەستدانی  هۆکاری 
ساڵ کارکردن هێز و توانای کارکردنیان نامێنێ، یان کەمئەندام دەبن 
و لە سووچێکی ماڵ یان نەخۆشخانە ژیان تێدەپەڕێنن. بەڵێ، پەیمان 
چارەنووسی  ئەمەیە  و،  بردبوو  میرات  بە  باوکییەوە  لە  کۆڵبەری 

کۆڵبەران.«
دەڵێن  کوردستان  ڕۆژهەاڵتی  مرۆڤی  مافی  ناوەندی  ئامارەکانی 
و  کۆڵبەر   ٦٦ هاوینیشدا  وەرزی  لە  و   ٥٦ بەهاردا  مانگی  لە سێ 
بوون.  بریندار  و  کوژرابوون  نانێکدا  پارووە  پێناو  لە  کاسبکار 
کاسبکار  و  کۆڵبەر   ٤٥ پاییزیشدا  نیوی  و  مانگ  یەک  ماوەی  لە 
بەوەش  و  ڕێژیم  چەکدارەکانی  هێزە  دەستڕێژی  بەر  کەوتوونەتە 
ژمارەی ئەو کۆڵبەرانەی لە سەرەتای ئەمساڵەوە تا ئێستا کوژراون 
ساڵی  ماوەی  لە  هەروەها  کەس.   ١٦7 گەیوەتە  بوون،  بریندار  و 
ڕابردوو )٩7ی هەتاوی(دا النیکەم 2٤2 کۆڵبەر و کاسبکاری کورد 
بەهۆی تەقەی ڕاستەوخۆ، تەقینەوەی مین، بەربوونەوە لە بەرزایی 
لە سۆنگەی ڕاوەدوونان و هەروەها ڕەق هەاڵتن لە سەرما گیانیان 
لەدەست داوە و بریندار بوون. وردەکارییەکان دەریدەخەن کە لەو 
2٤2 قوربانییەی ئەمساڵ ٨0 کەسیان کوژراون و گیانیان لە دەست 

داوە، هەروەها ١٦2 کەسیش بریندار بوون.
بێ تەفاوەتیی  و  خەمساردی  داخە  جێی  پێوەندییەدا  لەو  ئەوەی 
کورد  مەدەنیی  چاالکی  کەبوودوەند،  سدیق  محەممەد  کۆمەڵگەیە. 
بەندیخانەوە،  خرایە  ساڵ   ١١ مرۆڤدا  مافی  لە  بەرگری  لەپێناو  کە 
لە پێوەندی لەگەڵ بەردەوامیی کوژران و بریندار بوونی کۆڵبەران 
بەداخبوونی قووڵی خۆی ڕاگەیاندوە. ئەو دەڵێ کوشتنی کەسانێک 
کە کەرامەت و شەڕافەتی خۆیان لە کۆڵ  ناوە و بۆ بەدەست هێنانی 
النیکەمی بژیوی ژیانیان دەکوژرێن، زۆر جێی  داخ و کارەساتبارە، 
لە  بەرچاو  بەشێکی  خەمساردیی  و  بێدەنگی  ناخۆشتر  لەوە  بەاڵم 

داکۆکیکارانی مافی مرۆڤە بە نیسبەت کوژرانی کۆڵبەرانی کورد.
هەر لە پێوەندی لەگەڵ کارەساتی کۆڵبەرکوشتن حوسێن ئەحمەدی 
کە  ڕایگەیاند؛  کوردکاناڵ  تەلەڤزیۆنی  لەگەڵ  دیمانەیەکدا  لە  نیاز 
بێهەڵوێستیی پارێزەران و نوێنەرانی مەجلیس و نەبوونی یەکیەتی 
لە بەرگری لە کۆڵبەران هۆی سەرەکیی بەردەوامیی کۆڵبەرکوژییە 

لە کوردستان.
ئێستا قسە ئەوەیە: لە کاتێکدا ئێستاش بەشی کورد لە عەداڵەت 
و ماف لە کۆماری ئیسالمی کوشت  وبڕ و سەرکوت و یەک لەوان 
ئابووریی  بووژاندنەوەی  پرسی  کاتێکدا  لە  کۆڵبەرانە،  قڕکردنی 
کوردستان هەمیسان پشتگوێ خراوە و هەناسەی کۆڵبەران هەروا 
سوارە، با بە هاناوەچوونی کۆڵبەران خەمی گشتی و ئەرکی هەموو 

الیەک بێ.
وەدەنگهاتن لە تەقەکردن لە کۆڵبەران و کردنی بە پرسێکی گشتیی 
کۆمەڵگە دەتوانێ فشارێک بێ کە ڕێگە نەدا هێزە چەکدارەکان بێ 
چەک  بەکارهێنانی  قانوونەکانی  بە  گوێدان  تەنانەت  و  سڵکردنەوە 
کردنەوە و  داوای  هەرووەها  بدەن.  کۆڵبەران  بە کوشتاری  درێژە 
بۆ  کارئاسانی  و  ڕەسمییەکان  سنوورییە  دەروازە  بە  پەرەپێدان 
هاتوچۆی کۆڵبەران دەتوانێ کەمێک لە قورسایی خەمەکانیان کەم 

کاتەوە.

میراتێک
 لە باوکەوە بۆ کوڕ

سەرهەڵدان دژی »سیستمی« 
ئێران لە عێراق و سووریە*

و: کەماڵ حەسەن پوور

هەنووکە ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست شاهیدی یەکەم 
واڵتانێکە  لە  جەماوەری  سەرهەڵدانی  نموونەکانی 
گەلێک  بە شێوەیەکی  زاڵە.  بە سەریاندا  ئێران  کە 
نامۆ بۆ عێراق و لوبنان، ئەو ناڕەزایەتییانەی ئێستا 
و  سیاسی  گەندەڵیی  لەسەر  جەخت  ئارادان  لە 
بەڕێوەبەریی خراپ و سنوورداربوونی  ئابووری، 
سەرچاوەکانی  بە  جەماوەر  دەستڕاگەیشتنی 
دەسەاڵت دەکەن. لە هەردوو شوێن، سەرەڕای ئەو 
زاڵبوونی  بەرەوڕووی  خۆپیشاندەران  پێداگرییە، 
سیستمێک لە واڵتەکەیان بوونەوە کە لە دەرەوەڕا 

بەسەریاندا سەپاوە.
مانگی  یەکی  لە  خۆپیشاندانەکان  عێراق  لە 
لە  خۆپیشاندانانە  ئەو  پێکرد.  دەستی  ئۆکتۆبر 
بەغدا سەری هەڵدا و خێرا بۆ چەند شاری دیکە لە 
باشووری واڵت باڵو بۆوە، لە نێویاندا پارێزگاکانی 
زیقار.  و  موسەننا  واست،  بابل،  دیوانیە،  ناسریە، 
ژێنێڕاڵی  البردنی  هۆی سەرەکیی سەرهەڵدانەکان 
عەبدولوەهاب  عەبدولمەهدی،  عادل  خۆشەویستی 
هێزی  فەرماندەی  جێگری  پۆستی  لە  ئەلساعدی 
دژەتێرۆر بوو. بەاڵم، وەالنانی ئەلساعدی نیشانەی 
بۆخۆی  کە  ئەلساعدی  بوو.  قووڵتر  مەسەلەیەکی 
و  ناتایفەیی  هەڵوێستە  بە  بەغدایە  شیعەالنی  لە 
هێزی  دەرکردبوو.  ناوبانگی  پرۆفێشنالیزمەکانی 
هێزێک  دەکرد،  خزمەتی  تێیدا  ئەو  کە  دژەتێرۆر، 
و  کردبوو  دروستیان  ئەمریکاییەکان  کە  بوو 
لە  ناوبراو  البردنی  دەکردن.  پێ  ڕا هێنانیان 
لێکدرایەوە  وا  بەرباڵو  شێوەیەکی  بە  پۆستەکەی 
کە  ئەوەی  بۆ  بێ،  شەعبی  حەشدی  کاری  کە 
لە  کەوابوو،  بکەنەوە.  خۆیان  لەکۆڵ  ڕکەبەرێک 
کاتێکدا کە ئاراستەی خۆپیشاندانەکان بەخێرایی بۆ 
پرسە ئابووری و کۆمەاڵیەتییەکان گۆڕا، بە تایبەتی 
هەرزان،  خانووی  بە  الوان  دەستوێڕانەگەیشتنی 
و  ناهەڵبژێراو  دەسەاڵتی  پرسی  سەرەتاوە  لە 
عێراقدا  دەوڵەتداریی  دڵی  لە  ئێران  ناواڵمدەری 

هەبوو.
بەغدادی،  ڕەحمەتوڵاڵی  مووسا  خۆپیشاندەر، 
ناوەندی  لەگەڵ  وتووێژێکدا  لە  ساڵ،   2٨ تەمەن 
ڕاپۆرت و لێکۆڵینەوەی ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست بەو 
شێوە باسی ئەو پرۆسەیەی کرد: »گیروگرفتەکان 
گەورەتر  ئێستا  بەاڵم  ئابوورین،  و  کۆمەاڵیەتی 
ویستی  و  سەرەکی  داوای  ئێستا،  بوونەوە. 
خۆپیشاندەران ئەوەیە کە ئەوان دەیانهەوێ ڕێژیم 

بڕووخێ.«
هەڵبەت ئەوە، دروشمێکی کۆنە کە لە گۆڕەپانە 
گشتییەکانی واڵتانی عەڕەب لە کاتی ماوەی کورتی 
20١١_20١0دا  بەهاری  لە  عەڕەبی«  »بەهاری 
بنەڕەتی  جیاوازییەکی  لێرە  بەاڵم  دەداوە.  دەنگی 
موبارەک،  میسری  عەلی،  بین  توونسی  لە  هەیە. 
سووریەی ئەسەد و هتد، ئەوە شتێکی ئاشکرا بوو 
کە ڕێژیم چییە. بەاڵم لە عێراق، بەفەرمی سیستمی 
دێموکراسی لەسەر کارە، بە پارلمان و هەڵبژاردنی 
کە  »ڕێژیمە«  کام  ئەوە  کەوابوو  ئاساییەوە. 
پێ  ئاماژەی  دیکە  خۆپیشاندەرانی  و  ڕەحموتەڵاڵ 

دەکەن؟
بەو  فەیسبووکدا  پۆستێکی  لە  خۆپیشاندەرێک 
شێوەیە شی کردۆتەوە: »لە کاتێکدا کە واڵت تااڵن 
دەکرێ، دێموکراسی بە تەنیا بەس نییە! بەشداری 
لە هەڵبژاردندا بەکەلکی چی دێ، لە کاتێکدا ببینی 
هەڵبژاردن  براوەی  لە  هەڕەشە  میلیشیاکان  کە 
نێوخۆیی  شەڕی  هەاڵیساندنی  هەڕەشەی  بکەن، 
بدرێ  پێ  ڕێگایان  پاشان  و،  بکەن  دیکە  شتی  و 
دەوڵەتەوە  بەسەر  زیاتریان  زۆر  دەسەاڵتی  کە 

هەبێ؟!«
ئێران و هاوپەیمانەکانی وێدەچی گومانیان لەوەدا 
نەبێ کە ئەو »ڕێژیم«ـەی کە باسی دەکرێ )لە زمانی 
»سیستم«ـیش  مانای  »نیزام«  وشەی  عەڕەبیدا 
کە  ئەوەیە  بێ(  شیاوتر  لێرەدا  ڕەنگبێ  کە  دەدا 
لەنێو دامەزراوە فەرمییە دێموکراسییەکاندا، تاران 
خۆی  سەربازیی  و  سیاسی  دەسەاڵتی  پێکهاتەی 
دروست کردوە، کە هیچ ڕێگایەک بۆ سکااڵ کردن 

لە بڕیارەکانی ئەوان نییە.   
ئەوەی کە ئێرانییەکان لەو بارەوە دڵنیان ڕەنگبێ 
نەکرێ لە لێدوانەکانیان ڕا، بەڵکوو، لە ئاکارەکانیاندا 

ببینرێ. 
میلیشیا  سەربازیی  دەسەاڵتی  سەرەتاوە،  لە 
شیعەکان، هاوتەریب و بە هاوکاریی هێزە ئەمنیەتییە 
مەبەستە  بەو  بزوێنران،  دەوڵەت  فەرمییەکانی 
بکەن.  سەرکوت  خۆپیشاندەران  بێبەزەییانە  کە 
بەگوێرەی هەواڵێکی ئەسۆشیتد پرێس، فەرماندەی 

2ی  لە  سولەیمانی  قاسم  ئێران  قودسی  سپای 
ئۆکتۆبر بۆ ڕێکخستنی ئۆپەراسیۆنەکە چوو بۆ 

عێراق. 
ئاکامەکەی ئەوە بوو کە تەنیا لە ٤ حەوتووی 
خۆپیشاندەر   2٥0 لە  زیاتر  خۆپیشاندانەکاندا، 
باسی  ڕۆیتەرز  ئۆکتۆبر  ١7ی  لە  کوژران. 
کە  کرد  پرۆسەیەی  ئەو  وردەکارییەکانی 
میلیشیاکانی  تاک تیرهاوێژی  باسی  لەوێدا 
شوێنی  سەربانی  لە  کە  کردبوو  ئێرانی  سەربە 
مەبەستی  بە  تەقە  فەرمانی  خۆپیشاندانەکان ڕا 
بە  پێدرابوو.  خۆپیشاندەرەکانیان  کوشتنی 
گوێرەی ڕۆیتەرز، ئۆپەراسیۆنەکە لەالیەن کەسێک 
کاربەدەستێکی  ئەلـالمی،  زەینەب  ئەبوو  بەناوی 
زۆر  پێوەندیی  کە  شەعبی  حەشدی  پلەبەرزی 
نیزیکی لەگەڵ ئێران هەیە، بەڕێوە چووبوو. هێزە 
ئەمنییەکانی عێراق کە ڕۆیتەرز لە زمانی ئەوانەوە 
کە  کردوە  ئیدیعایان  کردووە،  شتەکەی  باسی 
بە  پێوەندیکردن  جیات  »لە  تاک تیرهاوێژەکان 
فەرماندەکانی هێزە سەربازییەکانەوە ڕاستەوخۆ 
گوزارشیان داوەتە فەرماندەکەیان ]وێدەچێ المی 

یا سولەیمانی بێ[.«
و  فەرماندەیی  زنجیرەی  وردەکارییەکانی 
دوو  ئەو  نێوان  لەبنەوەی  هاوکاریی  ڕێژەی 
الیەنە جێگای مشتومڕە. بەاڵم دەوری هێزەکانی 
سەربە سپای پاسداران وەک بکەری سەرەکیی 

سەرکوتی خۆپیشاندەران، ئاشکرایە. 
دۆخەکە هەر دێ و خراپتر دەبێ و کۆتاییەکەی 
ناڕوونە. ڕۆژی چوارشەممە، تەقەی ڕاستەوخۆ 
لە خۆپیشاندەرانی شاری ناسراوی شیعە، واتە 
کەربەال، کرا. لە ئاکامدا ١٨ کەس کوژران. هێزە 
عەسائیب  میلیشیاکانی  کە  دەڵێن  عێراقییەکان 
شارەدا  لەو  حیزبوڵاڵ  کەتائیبی  و  ئەهلەلحەق 
مەیدانی  لە  خۆپیشاندانەکان  مەزنترین  چاالکن. 

تەحریری بەغدا بەڕێوە دەچن.
دینامیزمێکی  لوبناندا،  جیاوازەکەی  دۆخە  لە 
هاوشێوە بەڕێوەیە. ناڕەزایەتییەک کە لەسەرەتادا 
دژی باجی نوێ بۆ سەر تووتنەوات، سووتەمەنی 
و خزمەتگوزاریی تەلەفۆنی ئینتەرنێتی بوو، خێرا 
بۆ  گشتی  ئالنگارییەکی  بووە  و  کرد  تەشەنەی 

سەر سیستمی سیاسیی گەندەڵی واڵت.
و  ئابووری  خۆپیشاندەران  ناڕەزایەتیی  هۆی 
حیزبوڵاڵ  دژی  ڕاستەوخۆ  ئەوان  کۆمەاڵیەتین. 
خۆپیشاندەران  نین.  ئێرانییەکانیان  ئاغا  و 
دەیانهەوێ کە هاوپەیمانیی هەنووکەیی لە نێوان 
جێگای  تایفەیەکان  و  گەندەڵ  بەرژەوەندییە 
خۆی بدا بە دەوڵەتێک پێکهاتوو لە تەکنۆکراتان. 
واڵت،  ئابووریی  خراپی  دۆخی  ئەوان  هاندەری 
قەرزەکانی  بوونی  قورستر  و  بەرباڵو  بێکاریی 

واڵتە. 
هەنووکەیی  دۆخی  بووە،  ئاشکرا  وەک  بەاڵم 
کە  هەیە،  ئێرانییەوە  ساختاری  بە  پێوەندی 

دەسەاڵتداری ڕاستەقینەی لوبنانە. ئەو ڕووکەشێکی 
دڵخوازی بەڕێوەبەرایەتی دەستەبەر دەکا تا حیزبوڵاڵ 
بتوانێ لەژێر ئەو ڕووکەشەدا دەسەاڵتی قۆرخکراوی 
ئۆکتۆبر،  20ی  دوای  لە  ئاکامدا،  لە  بپارێزێ.  خۆی 
دژی  جار  یەکەم  بۆ  نەسڕوڵاڵ  حەسەن  کە  کاتێک 
خۆپیشاندانەکان قسەی کرد و، بە  هێزێکی زیاترەوە 
ئەمەل  و  حیزبوڵاڵ  التەکانی  ئۆکتۆبر،  2٥ی  دوای 
دەستیان کردوە بە ئازار و ئەزیەتی خۆپیشاندەران 

تا ئاراستەکە بەرەو توندوتیژیی بەرن.
حەریری  سەعد  وەزیران  سەرۆک  ئێستاوە،  لە 
کردوە.  پێشکەش  خۆی  دەستلەکارکێشانەوەی 
بەڵێنیان داوە کە لەسەر شەقامەکان  خۆپیشاندەران 
و  »پسپۆڕان«  دەوڵەتی  داوای  ئەوان  بمێننەوە. 
لوبنان  تایفەگەرانەی  سیاسیی  سیستمی  وەالنانی 
دەکەن، کە ڕێگا بە ئێلیتێک دەدا خۆ بسەپێنن، کە بە 
بۆچوونی خۆپیشاندەران ئەو ئێلیتە بەرپرسی دۆخی 
خراپی ئابووریی ئێستان. وەک بڕیاردەری ڕاستەقینە، 
ئێستا نۆرەی حیزبوڵاڵیە کە دەوڵەتی نوێ پێک بێنێ. 
عێراق  مەسەلەی  هەردوو  لە  سەرەکی،  خاڵی 
یا  ناڕەزایەتییەک  هەر  کە  ئەوەیە  لوبنان،  و 
پرسی  دەبێ  کۆتاییدا  لە  جەماوەری  خۆپیشاندانی 
گەلۆ  و  بڕیاردەرە؟  کێ  واتە  بگرێتەوە،  دەسەاڵت 
مافی سکااڵ کردن، هەیە؟ لە هەردوو دۆخی لوبنان و 
عێراقدا،  کاتێک کە ڕازاندنەوەکان، شتە خەیاڵییەکان 
خۆپیشاندەران  نران،  وەال  ڕووکەشییەکان  شتە  و 
سەربازیی  سیاسی_  پێکهاتەیەکی  بەرەوڕووی 
هەڵنەبژێراو، چەکدار و گەلێک بێبەزەیی دەبنەوە کە 
واڵتن.  لە  دەسەاڵت  خاوەنی  و  کۆتایی  بڕیاردەری 
ئەو پێکهاتەیە، بە نۆرەی خۆی، لە ڕێگای مێکانیزمی 

سپای پاسدارانەوە، لەژێر کۆنتڕۆڵی ئێراندایە.
ئێران، لە لێدوانەکانیدا، پێی خۆشە کاتێک کە باسی 
ناوی  بەرخۆدان«  »تەوەری  بە  دەکا  خۆی  بەرەی 
بێنێ. مەبەستیشی ئەوەیە کە ئەو، هێزە سەرکوتکراو 
واڵتە  پیالنەکانی  دژی  لە  ناوچە  ڕاستەقینەکانی  و 
بەکرێگیراوەکانیان،  و  ئیسڕاییل  یەکگرتووەکان، 
ڕووداوەکانی  وەک  کردەوە،  بە  دەکاتەوە.  کۆ 
دەکەن،  ئاشکرای  لوبنان  و  عێراق  هەنووکەیی 
سیستەمێکی  وەبیرهێنەوەرەی  ئێرانی  سیستمی 
دانیشتووانی  تواناییەکانی  لەسوێدا  کە  کۆلۆنیالییە، 
پێکهاتەیەکی  و  دەچێ،  لەنێو  بڕیاردان  بۆ  خۆجێیی 
بەسەریاندا.  دەسەپێنێ  خۆی  ئێران  کۆنتڕۆڵی  ژێر 
دەچێ  بەڕێوە  شێوەیەک  بە  دەسەاڵتە  ئەو  پاشان 
کە لە بەرژەوەندیی تاراندابێ، بەبێ لەبەرچاو گرتنی 
ئابووری و بەرژەوەندییەکانی دیکەی  بەرژەوەندییە 

خەڵکی ژێر دەسەاڵت. 
ئێستا خەڵکی ژێر دەسەاڵتی عێراق و لوبنان دژی 
سیستم سەریان هەڵداوە. بەاڵم، جارێ دیار نییە کە 
ئاخۆ ئەوان ئەو ئامرازە پێویستەیان هەبێ کە بتوانێ 

ببێتە ئالنگارییەکی جیدی. 
 

* ئورشەلیم پۆست_جاناتان سپایەر
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مێژووی  حیزبی  دێموكرات پڕاوپڕه  له  فیداكاریی  ڕۆڵه كانی  و له مباره وه  
و،  کردوە  پارێزگاریی  کوردستان  پیرۆزی  خاکی  بستی  بە  بست  لە 
بەهایان بۆ داوه ؛ بەاڵم ئێمه  نابێ  ته نیا چاو له  شانازییه كان بكه ین چونكە 
ئه گه ر هه ر ئه وان ببینین و چاو به  خاڵه  الوازەكاندا نه خشێنین ئەگەری 
دێموكرات  حیزبی   مێژووی   دەبێ.  زۆر  هەڵەکان  بوونەوەی  دووپات 
ته نیا سه ركه وتنه كان نییه  به ڵكوو ئه وە نزیک بە سێ چارەگە سەدەیە، 
گۆڕینی   هه ستانه وه  و  و  پاشه كشه   و  تێپەڕیوە  نشێودا  و  هه وراز  به  
ناخۆشییه کانییەوه   به  خۆشی  و  ئه وانه   ... هه موو  شێوه كانی  خه بات و 

پێكهێنه ری  ڕاستیی مێژووی  حیزبن. 
مێژوویی  پێشینەی  بەهۆی  کوردستان  ڕۆژهەاڵتی  لە  کورد  گەلی   
ئێران،  دیکەی  لەبەشەکانی  زووتر  زۆر  سیاسی  تێگەیشتوویی  و 
ئیسالمی  کۆماری  ڕێژیمی  فاشیستیی  ونێوەرۆکی  چەپەڵ  ماهییەتی 
حیزبەو  بانگەوازی  بە  کوردستان  لە سەرتاسەری  هەربۆیەش  بناسن. 
بۆ پاراستنی خاکی نیشتمان هاتن و دەستە دەستە چەکی خۆڕاگرییان 
خەباتی  تایبەتی  بە  خەبات  شێوەیەکی  هەموو  لە  و،  شان  دەکردە 
چەکداری لە بەرامبەر ئەو ڕێژیمە دڕندەیە وەستانەوە، هەرئەوەش بووە 

هۆی ئەوەی بەرپرسایەتیی دوو ئەرکی گرینگیان بکەوێتە سەرشان.
چوونە  و  کورد  گەلی  مافەکانی  لە  دیفاع  چەکی  هەڵگرتنی  یەکەم، 
سەنگەری پێشەوەی خەبات. دووهەم: ئەو خەبات و گیانبازییە هەستی 
ئێرانی  دیکەی  بەشەکانی  ئازادیخوازانی  هەموو  الیەنگریی  و  دلسۆزی 
تێکۆشەری  خەڵکی  دیکەش  لەالیەکی  ڕاکێشابوو.  کورد  گەلی  الی  بۆ 
خۆیان،  مێژووییەکەی  قورسە  ئەرکە  بە  کردن  هەست  بە  کوردستان 
بوونە قەاڵیەک بۆ قارەمانانی دێموکرات کە لەپشت ئەو قەاڵیە زەبری 
هێزی  تێکۆشانی  و  خەبات  بۆیەش  دەوەشاند.  دوژمن  لە  کاریگەریان 
پێشمەرگەی کوردستان لە دەیەی ٦0 و70 نەک یەکێک لە شانازییەکانی 
حیزبی دێموکراتی کوردستان، بەڵكوو وەک ئاماژەم پێدا لەالیەن هەموو 
لەدوای  یەک  کاریگەرە  زەبرە  بوو.  هیوا  نیشانەی  ئێرانەوە  گەالنی 

یەکەکانی پێشمەرگە دوژمنی سەرسام دەکرد.
پێشمەرگەی  هێزی  قارەمانەتیی  لە  باس  شۆڕش  شاخ  و  هەگبەی 
دەکا.  دەچوون،  کوردستانەوە  داگیرکەرانی  بەدژی  کە  کوردستان 
ئەوەی لێرە باسی دەکەین تەنیا الپەڕەیەکە لە الپەڕە زێڕینەکانی هێزی 
سەربەرزانەی  عەمەلیاتی  سەدان  و  بەدەیان  کە  قارەمان  »ئاگری«ی 
لە ناوچەی شومالی کوردستان بەدژی هێزەکانی کۆماری تێرۆریزمی 

ئیسالمی بەڕێوە بردوە.
باسکردن لە هێزی »ئاگری«ی قارەمان لەو چەند الپەڕەیەدا ناکرێ، 
و  بەرخۆدان  لە  چووکە  گۆشەیەکی  تەنیا  دەکرێ  باس  لێرە  ئەوەی 
فیداکاریی ڕۆڵەکانی ئەم هێزەیە. چونکی قارەمانانی هێزی ئاگری ڕۆژ 
نەبوو کە سەری دوژمن لە تاشەبەردەکانی ئەو مەڵبەندە نەدەن و هەر 
ڕۆژێ لە گۆشەیەکی ئەو دەڤەرە بە نانەوەی کەمین و بەرپەرچدانەوەی 
هێزی پەالماردەر و بە هێرش کردنە سەر پایەگاکانی دوژمن و دەست 
بەسەردا گرتنیان، شانازی بۆ خۆیان و سەربەرزیی حیزب و گەلەکەیان 

بە دیاری دەهێنا.
ناوچەیە  لەو  تێکۆشەرانە  ئەو  ساڵ  مانگەکانی  و  ڕۆژ  تەواوی  لە 
لەنێو خەڵکی خۆیان  مانەوە  بۆ  تەنانەت زۆر جار  و  بووە  حزووریان 
مایەی زۆریان داناوە. هەر کۆڕی ئەو تێکۆشەرانە کە تەژی لە پێشمەرگە 
دوژمنیان  ڕێکوپێک  گەاڵڵەی  بە  بوو  بەتوانا  فەرماندەی  و  قارەمان 

دەتەزاند.
ئەوەی باسی دەکەین ڕۆژی 7ی گەالوێژی ساڵی ١٣70ڕووی دا.

پێشمەرگە  هێزی  پارتیزانی،  شەڕی  ئوسوولێکی  هەموو  بەپێی 
لەژێر  سەرنجەوە  بەوپەڕی  شناساییەوە  بە  پێوەندیدار  کاروباری 
فەرمانی فەرماندەدا بەڕێوە برد و، دواتر نهێنییەکانی عەمەلیات، پاراستن 
و دابەشکردنی ئەرکی هەرکام لە دەستەکان بۆ شوێنی خۆی دیاری کرا 
و، بەپێی ئوسوولی شەڕ هەرکەس لە کاتی خۆی و لە وجێگەی خۆی 
ئامادە بوو. کاتژمێری ٤ی دوانیوەڕۆی ڕۆژی 7ی گەالوێژ، بە مەبەستی 
زەبرلێدان لە هێزی دوژمن لە نزیک ئاوایی »سوڵتانی« لە ناوچەی سۆما 
چوونە کەمینەوە و چاوەڕوانی هێزی دوژمن مانەوە، تەنیا نیو سەعات 
لە کەمیندا بوون کە گرووهێکی زەربەتی دوژمن کەوتە داو. ئەو هێزە 
هیچکات چاوەڕوانی ئەوەی نەدەکرد کە لە شوێنێکی ئەوتۆ و لە کاتێکی 

ئاوادا، بکەوێتە بۆسەی هێزی دێموکراتەوە.
لەپڕ دەنگی تفەنگی تێکۆشەرانی دێموکرات لە ناوچەی سۆما دڵی هێزی 
دوژمنی داخورپاند. هێزی دوژمن هەر کە کەوتە بەر دەسڕێژی هێزی 
پێشمەرگە وەک پیشەی هەمیشەیی خۆیان سەریان لێ شێوا و توانای 
»ئاگری«ی  هێزی  قارەمانانی  چەکی  ئاگری  بڕا.  لێ  دەسکردنەوەیان 
دێموکرات ئەوەندە توند بوو کە لەماوەیەکی زۆر کەم گرووهی زەربەتی 

دوژمنی لێک هەڵتەکاند و دەرفەتی دەست کردنەوەیان پێ نەدان. 
لەو کەمینەدا کە الپەڕەیەکی پڕلە شانازیی دیکەیان بۆ هێزی »ئاگری« 
تۆمار کرد، نزیک بە ٤0 کەس لە بەکرێگیراوانی سپای پاسدارانی ڕێژیم 
کوژران و چەند کەسیش بەدیل گیران، هەر لەو عەمەلیاتەدا دەسکەوتی 
جۆراوجۆر  چەکی  قەبزە  دەیان  مەیدانەدا  لەو  دێموکرات  پارتیزانانی 
کە  داڕێژرا  بەجۆرێک  عەمەلیات  گەاڵڵەی  بوو.  فیشەک  هەزاران  بە  و، 
دەستەیەکی دیکە بۆ ئەوەی پایەگای دوژمن لە ئاوایی سوڵتانی نەتوانێ 
بکا؛  تۆپباران  ناوچە  یان  و،  بێ  کەوتووەکانەوە  لەداو  یارمەتیی  بە 
دایانە بەر دەسڕێژی ئاوری چەکەکانیان و بۆ ماوی پتر لە سەعاتێک 
ئەو مۆڵگەیان ئاگرباران کرد. ئەوەی گرینگە و جێگای ئاماژەیە کە لە 
پەیکەری  لە  باش  زەبرێکی  توانیان  میلیتاریزە  و  سەخت  ناوچەیەکی 
هێزی کۆماری ئیسالمی بدەن و قارەمانانی دوژمن شکێنی »ئاگری« لە 
کۆتاییدا بۆخۆیان هەموو ساڵمەت بوون، گرینگتر لەوانە ئەو ناوچەیە 
بە چەندین پایەگا و گرووهی زەربەتی هێزی داگیرکەر تەنرابوو، بەاڵم 
دەڤەرە  لەو  خۆیان  شۆڕشگێڕانەی  ئەرکی  توانیان  دێموکرات  کوڕانی 
مە«  پێشمەرگەی  هاتن  »وا  سروودی  بە  هەموویان  و،  بەرن  بەڕێوە 
تێکەڵ بە خۆشحاڵیی خەڵکی ناوچە، هاتنەوە بەرەو سەنگەرەکانی خۆیان.

ئەو ئاگرەی هێزی 
»ئاگری« لەسەر پشتی 

دوژمن کردیەوە برایم چووکەڵی

»نقاشی قهوەخانە«

بەری خۆر بە بێژینگ ناگیرێ
هاتوهووتەی  هەموو  ئەو  دوای  دارابی  کازم 
»نەقاشیی  کتێبی  لە  خۆی  بێتاوانیی  سەلماندنی  بۆ 
قاوەخانە«دا دەیکا، ئەمجار ڕووکاری بابەتە دەگۆڕێ 
تێرۆرە  ئەو  ئەگەر  تەنانەت  کە  دەکا  لەوە  باس  و 
کۆماری  لە  کە  کەسانێک  بە  بووبێ  پێوەندیشی 
ئیسالمیدا بەرپرسایەتییان هەیە، کاری خودی نیزام و 
دەسەاڵتدارەتیی کۆماری ئیسالمی نەبووە و لەوانەیە 
سەلماندنی  بۆ  ئەو  کردبێتیان.  خۆسەر  کەسانی 
لە  باس  کتێبەکەیدا  ٣٣٩ی  الپەڕەی  لە  قسەیە  ئەم 
لەسەر  دەکا  ڕەفسنجانی  هاشمیی  گێڕانەوەیەکی 
فەالحیان  ئاغای   }...{ میکوونوس:  تێرۆری  ڕوودای 
ئاغای  دامێ.  خەبەرەکەی  و  هات  جومعە  ڕۆژی 
ڕاپۆرتی  و  هات  شەممە  ڕۆژی  پوورمحەممەدیش 
هێزە  کاری  تێرۆرە  ئەم  کە  دیارە  دا}...{  خۆی 

خۆسەرەکان بووە}...{
لە  هەتاوی  ١٣٩١ی  ساڵی  ڕەفسنجانی 
لەو  کاتێ  ڕۆژنامەنووسان  لەگەڵ  چاوپێکەوتنێکدا 
دابنێین  وای   }...{ دەڵێ:  لێدەکەن،  پرسیاری  بارەوە 
خەڵکی  دەکرێ}...{  تێرۆرێک  واڵتەکان  لە  یەکێک  لە 
توندئاژۆ هەبوون و هەن، ئەو مێکۆنووسەی ئێوەش 
لەو  ڕووداوی  مایەدا.  لەو  شتێکە  دەکەن  باسی 
سەردەمی  لە  و  داوە  ڕووی  کات  هەموو  چەشنە 
ئێستاش  هەبوون}...{  کەسانە  جۆرە  ئەو  ئیمامیشدا 
ئەم  لە هێنانەوەی  دارابی  کەسانی خۆسەر هەن}...{ 
الی  کورد  ڕێبەرانی  تێرۆری  بڵێ  دەیەوێ  باسە 
ئەوان گرینگیی نەبووە و تەنانەت سەرکۆمار هەواڵی 
تێرۆرەکەی بە ئاسایی وەرگرتوە و، وەک ڕووداوێکی 
سادە بینیویەتی. بەاڵم هەر ئەم قسانەی ڕەفسنجانی 
بە  ساڵ  بیست  تێپەڕبوونی  دوای  وتووێژەکەدا  لە 
ڕاشکاوانەیە  داننانێکی  میکۆنووس،  تێرۆری  سەر 
کردوویانە  خۆیان  میکۆنووس  تێرۆری  کە  بەوەی 
بەسەر  بەرپرسایەتییەکان  لە  خۆدزینەوە  بۆ  و 
باشە  ناڵێن  ئیدی  دێنن.  دا  »خۆسەر«ی  کەسانی 
دەستیان  ئێران  دەرەوی  لە  کەسانەی  ئەو  هەموو 
لە تێرۆری دژبەرانی ڕێژیمدا بووە و گیراون، چۆنە 
وەک  ئێران  بۆ  گەڕانەوەیان  و  ئازادبوونیان  دوای 
دوایە  و  دەکەن  لێ  پێشوازییان  میللی«  »قارەمانی 
بۆ  جێگایان  دەسەاڵتدا  پۆستەکانی  بەرزترین  لە 
دەکەنەوە. یانی ئەوەیە وەاڵمی کەسانی خۆسەر کە 
لە کۆمەڵگەی جیهانیدا ڕوخساری ڕێژیمیان ناشیرین 
کردوە و وەک ڕێژیمێکی تێرۆریست ناساندوویانە؟!

یەکێکی دی لە بەڵگەکان کە دادگا بۆ دەستتێدابوونی 
تیرۆری مێکۆنووس پشتی پێ  لە  کۆماری ئیسالمی 
وەزیری  فەالحیان،  عەلی  لێدوانەکانی خودی  بەست 
ئیتالعاتی کۆماری ئیسالمی بوو. دادگای میکۆنووس 
دەستبەسەر  بڕیاری   ١٩٩٦ مارسی  ١٤ی  ڕۆژی 
 }...{ دەرکرد:  شێوەیە  بەو  فەالحیانی  عەلی  کردنی 
کاروباری  و  ئیتالعات  ڕێکخراوەکانی  وەزیری 
فالحیان،  عەلی  ئێران،  ئیسالمیی  کۆماری  ئەمنیەتیی 
و  خزمەت  شوێنی  ئێران،  نەجەف ئاوا/  لەدایکبووی 
دانیشتن ڕەنگە تاران/ ئێران، وردەکاریی زیاتر لەسەر 
ئەم تاوانبارە لەبەردەستدا نییە، دەبێ بەشێوەی کاتی 
دەستبەسەر بکرێ. ناوبراو گومانی بەهێزی لەسەرە 
کە لە ڕێکەوتی ١٩٩2/٩/١7 بە هاودەستیی کەسانی 
فریودەرانە  و  شەرئەنگێزانە  بنەمای  لەسەر  دیکە 
چوار  مەترسیدار  کەرەستەی  لە  کەلک وەرگرتن  بە 
کوشتنی  بۆ  داوە  هەوڵیان  و  کوشتوە  ئینسانیان 
کەسێکی دی}...{ تاوانبار عەلی فالحیان بەو شێوەیەی 
سێپتامبری  ١7ی  ڕۆژی  تێرۆری  لە  خوارەوە 
و  پالندانان  کاتی  لە  ناوبراو  بووە.  بەشدار  ١٩٩2دا 
بەڕێوەبردنی تێرۆرەکە سەرۆکی وەزارەتی ئیتالعات 
بووە و هەیە.  ئێران  ئیسالمیی  ئەمنیەتی کۆماری  و 
ئەم وەزارەتە پێوەندییەکانی لەگەڵ ناوەندێکی دیکەی 
ئەمنیەتی بەناوی سپای بەڕواڵەت پارێزەرانی شۆڕش 
کە  »قودس«  هێزی  لەگەڵ  بەتایبەتی  )پاسداران( 
ئێران  لە دەرەوەی سنوورەکانی  بۆ چاالکی  هێزێکە 
وەزارتخانەیە  ئەو  هاڵۆزن.  و  تێکەڵ  پێکەوە  زۆر 
و  جیابیرەکان  گرووپە  بەرەوڕووی  بەتوندی 
بەچەشنێک  دەبێتەوە،  ئیسالمی  کۆماری  دژبەرانی 
گرووپانە  و  ڕێکخراو  ئەم  چاالکییەکانی  هەر  نەک 
سنوورەکانی  دەرەوەی  لە  بەڵکوو  دەکا،  قەدەغە 
هەڵدەگرێ}...{  نوێنەرەکانیان  پێ وشوێنی  ئێرانیش 
تاوانبار فەالحیان لە ڕێکەوتی ٣0ی ئووتی ١٩٩2 و 
لە چاوپێکەوتنێکی تەلەڤزیۆنی لەگەڵ کاناڵێکی ئێراندا 
و لە نێوان قسەکانیدا حیزبی دێموکراتی کوردستانی 
وەزارەتەکەی  کە  دێنێ  ناو  گروپێک  بە  ئێران 
بەدوایانەوەیە}...{ دەقی قسەکانی عەلی فەالحیان لەو 
ئەمنیەتیمان  بەشی  ئێمە  بەمجۆرەیە:  چاوپێکەوتنەدا 
کۆماری  دژبەری  گرۆپەکانی  کە چاالکییەکانی  هەیە 
توانیومانە  ئێمە  چاودێری،  ژێر  خستۆتە  ئیسالمیی 
دزە بکەینە نێو ڕێکخراوەکانیان و}...{ ئەگەر لەسەر 
گرووپی  و  تاقم  ئیستادا  لە  بکەین،  لێ  چاو  یەک 

عومەر باڵەکی

چاالک لەدژی ئێمە نەماون، ئەوان ناچار بوون واڵت 
بەجێ بێڵن، ئێمە لە کارکردنمان لەسەریان بەردەوام 
دەرەوی  لە  و  ئەوانەوەین  بەدوای  ئێستا  دەبین}...{ 
لەدژی  ئێمە  دان}...{  چاودێری  لەژێر  هەر  واڵتیش 
توانیومانە  و  هێناوە  بەدەست  سەرکەوتنمان  ئەوان 
لە دەرەوی سنوورەکانی ئێرانیش زەبری کاریگەریان 
لەو گرووپانە حیزبی دێموکراتی  لێ بدەین... یەکێک 
توانیمان  ڕابردوودا  ساڵی  لە  ئێرانە}...{  کوردستانی 

زەبری قورس لە ئەندامانی ئەو حیزبە بدەین}...{
حاشاهەڵنەگر  بەڵگەیەکی  فەالحیان  قسانەی  ئەو 
بەدوای  هاتن.  بەکار  لەدژی  دادگا  لە  کە  بوون 
عەلی  کردنی  دەستبەسەر  حوکمی  دەرچوونی 
لە  ئێران  کاربەدەستانی  دادگاوە،  الیەن  لە  فەالحیان 
هەر  ئیتالعات  وەزیری  هەتا  بگرە  سەرۆککۆمارەوە 
دایەوە  لێ  کۆنەکەیان  قەوانە  نۆرەی خۆیان  بە  کام 
کاریگەریی  لەژێر  دادگا  حوکمەی  ئەو  گوتیان  و 
هاتوهوریای  و  ئیسرائیل«  سەهیونیستیی  »ڕێژیمی 
ناناسین  بەڕەسمی  بڕیارەکەی  و  دراوە  دژەشۆرش 

و}...{
سەرنجە  جێگای  کە  کتێبەدا  لەو  دیکە  بابەتێکی 
دە  ماوەی  کە  دەکا  لەوە  باس  دارابی خۆی  ئەوەیە 
سااڵن لە ئاڵمان لەژێر چاودێری پۆلیسی ئەو واڵتەدا 
دە  ئەوان  کە  بوو  سەیر  پێم  }...{بۆخۆشم  بووە. 
ژێر  مەترسیدار خستۆتە  منیان وەک کەسێکی  ساڵ 
چاودێری}...{ ڕاستە من لە ڕووداوی هێرش بۆ سەر 
ساڵی  لە  ماینتس  شاری  زانکۆی  ی  »خەوتنگەی« 
١٩٨2 بەپێچەوانەی قانوونی ئاڵمان جوواڵمەوە، بەاڵم 

سزای خۆم وەرگرتبوو}...{
دارابی  میکۆنووس  دادگای  بەڵگەکانی  بەپێی 
بەنهێنی  پۆلیس  دایمە  کە  بووە  کەسانە  دەستە  لەو 
و  بیستن  بڕیاری  تەنانەت  و  کردوە  چاوەدێریی 
الیەن  لە  تەلەفونییەکانیشی  پێوەندییە  تۆمارکردنی 
دەزگای قەزاییەوە دراوە، بەاڵم لە ڕەوتی لێکۆڵینەوە 
لەسەر تێرۆری میکۆنووس بۆ دادوەرەکانی لێکۆڵینەوە 
دەرکەوت کە دامودەزگای پێوەندیدار کەمتەرخەمییان 
نەکراون.  شنوود  دارابی  تەلەفوونەکانی  و  کردوە 
کرابا،  شنوود  دارابی  تەلەفوونەکانی  ئەگەر  ڕەنگبێ 

کارەساتی تێرۆری میکۆنووس ڕووی نەدابا. 
کارەساتی  ڕوودانی  دوای  ساڵێک  و   ١٩٩٣ ساڵی 
لەسەر  لێکۆڵینەوە  کۆمێسیۆنێکی  میکۆنووس 
کە  ورووژا  پرسیارە  ئەم  و  هات  پێک  ڕووداوەکە 
نەیانتوانیوە  ئاڵمان  ئەمنیەتیی  دامودەزگای  چۆنە 
کومیسیونە  ئەو  کاتێک  بگرن.  ڕووداوە  بەو  پێش 
 /٦ ڕێکەوتی  لە  ڕاپۆرتێکدا  لە  دەبێ  دەستبەکار 
}کۆمیسیۆنی  دەنووسێ:  ئاوا   munter  ١٩٩٣/٩
بەکارکرد،  دەستی  ئەمڕۆ  میکۆنووس  لێکۆڵینەوەی 
شاهیدەکان،  لە  لێکۆڵینەوە  دەستپێکردنی  پێش 
دەمەچەقەیەکی توند لە نێوان ئەندامانی کۆمیسیۆندا 
دروست بوو. ئیدارەی ئەیالەتی پارێزگاری لە قانوونی 
یەکتریان  سەنا  نێوخۆی  ئیداری  بەشی  و  ئەساسی 
کوشتاری  لە  پێش  کەمتەرخەمی  بە  دەکرد  تاوانبار 
ئێرانی  ئۆپۆزیسیونی  کوردی  سیاسەتمەداری  چوار 

لە مانگی سێپتامبری١٩٩2 لە شاری بێرلین.{
دارابی  کازم  دراوە،  ڕاپۆرتەی  ئەو  بەپێی   
ماوەی  توانیویەتی  هێرشە  ئەو  ئیحتمالیی  سەرۆکی 
چاودێریدا  لەژێر  بێئەوەی  و  ئازادانە  مانگ  حەوت 
لە  »ئیشپری«  ڕووباری  دەورووبەری  لە  بێ، 
دەزگاکانی  کە  ئەوەدا  لەگەڵ  بکا.  هاتوچۆ  بێڕلین 
سەرکردەیەکی  وەک  ناوبراویان  ڕۆژئاوا  ئەمنیەتیی 
و  ناسیوە  تێرۆریستی  ڕێکخراوێکی  مەترسیداری 
ویستوویانە لەژێر چاوەدێری بگیرێ، بەو حاڵە ئەو 
لە  پاریزگاری  ئیدارەی  چونکە  مایەوە؛  بێئاکام  کارە 

قانوونی ئەساسی کە بەرپرسایەتیی ئەو کارەی 
لە ئەستۆ بووە لە ساڵی ١٩٩١ بەدواوە هێزی 

پێویستی لە ئیختیاردا نەبووە.(
لەو ڕاپۆرتە کورتەدا دووشت بەڕوونی دیارە. 
یەکەم، لەسەر ئەوە کە کازم دارابی پێش تێرۆری 
ئەمنیەتیی  دەزگای  و  پۆلیس  بۆ  میکۆنووس 
ئەمنیەتیی  دەزگاکانی  بۆ  تەنانەت  و  ئاڵمان 
ڕۆژئاواش ناسیاو بووە و گوتراوە کە ناوبراو 
توندڕەوەکانی  گرووپە  لە  کارایە  کەسێکی 
بەئاشکرا  دووهەم،  ئیسالمی.  کۆماری  سەربە 
دەردەکەوێ کە دەزگا ئەمنیەتییەکانی ئاڵمان لە 
چاالک  زۆر  میکۆنووس  تێرۆری  پێش  ماوەی 
ڕەنگە  بوایەن  چاالک  ئەگەر  چونکە  نەبوون، 

کارەساتی میکۆنووس ڕووی نەدابا.
ئەوکاتی  ڕۆژنامەکانی  زانیاریی  بەپێی 
پاوک«،  »ڕاینهاد  لێدوانەکانی  بەپێی  و  ئاڵمان 
کۆنفڕانسی  ئەمنیەتی  کاروباری  بەرپرسی 
ئیمکانی  سۆسیالیست،  ئینتێرناسیۆنال 
سەردانی  لە  کرابێتەوە  ئاگادار  پۆلیس  هەیە 
بە  پاوک  کوردەکان.  ڕێبەری  شەڕەفکەندی، 
کۆمیسیۆنی لێکۆڵینەوەی میکۆنووسی گوت کە 
شەرەفکەندی(  )د.  دوورخراوە  سیاستمەداری 
ئینترناسیۆنال سۆسیالیست  بۆ کۆنفڕانسی  کە 
هاتبوو، لە لیستی بەشدارانی ئەو کۆنفڕانسەدا 
بوو کە دەبوا ئەمنیەتی پارێزراو با. پاوک دەڵێ 
ئەو هەشت ڕۆژ پێش لە هێرشەکە ئەو لیستەی 
بەاڵم  سەاڵحییەت،  خاوەن  پۆلیسێکی  بە  داوە 
وەرنەگرتوە.  تەحویل  لیستەکەی  پۆلیسە  ئەو 
بەمجۆرە پاوک قسەکانی پۆلیس و هێکل مان، 
 CDU سێناتۆری کاروباری نێوخۆیی لە حیزبی
کە لە بەڕێوەبەرانی کۆنفڕانسی ئینتێرناسیۆنال 
سەبارەت  دەکاتەوە  ڕەت  بوو  سۆسیالیست 
پاراستنی  بابەتی  لە  پۆلیس  گوترابوو  بەوەی 
قوربانییەکانی  و  نەکراوەتەوە  ئاگادار  ئەوان 
تێرۆری میکونووس ناویان لە لیستی بەشدارانی 

کۆنفڕانسەکەدا نەبووە.
کەمتەرخەمیانەی  ئەو  هەموو  لەگەڵ  بەاڵم 
سەرەوە  ئاڵمان  پۆلیسی  و  ئەمنیەتی  دەزگای 
باس کران، دیسان جێگای دەستخۆشی گوتنە بە 
پۆلیس و دەزگای قەزایی ئالمان کە توانیان لە 
ماوەیەکی کەمدا تێرۆریستەکان دەستبەسەر و 
دادگاییان بکەن. دوای ئەمەش بڕیاری دەزگایی 
دادگایە  ئەم  بوو.  بوێرانە  و  ڕوون  قەزایی 
ڕوخساری ڕاستەقینەی ڕێژیم و کاربەدەستانی 
بڕیاردەر بۆ تێرۆریزمی دەوڵەتیی ئەم ڕێژیمەی 
ئاشکرا کرد و دەسەاڵتدارانی کۆماری ئیسالم 
تاوانبار  بە  دەسەاڵتدا  پلەی  بەرزترین  لە  ی 
ناساند. هەروەها تەواوی هەوڵ و هەڕەشەکانی 
کردە  دادگای  ڕاگرتنی  بۆ  ئیسالمی  کۆماری 
بەڵگەی بەهێز بۆ دەست تێدابوون و بڕیاردان 
لەسەر تێرۆری میکۆنووس و بووە هۆی ئەوەی 
کە ڕێژیم لە درێژەدان بە تێرۆری دژبەرانی لە 

واڵتانی ئورووپا دەست بپارێزێ.
هەموو  دارابی  کازم  چەند  هەر  کۆتاییدا  لە 
لە  بسەلمێنێ  خوێنەر  بە  کە  ئەوەیە  هەوڵی 
خۆی  بەاڵم  بێتاوانە،  مێکۆنووسدا  تێرۆری 
خۆیەوە  زاری  لە  و  کتێبەکەیدا  لە  هەر 
خۆی  تاوانباربوونی  لە  حاشاهەڵنەگر  بە ڵگەی 

بەدەستەوەدەدا.
کۆتایی
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مارف 
و  شنگ  و  بووم  بەگوڕ  و  خورت  هەتا 
پێم  نەما  دنیا  بێگاریی  بوو،  تێدا  قەوەتم 

نەکەن.
دەبوو،  گوڵپەڕ  دان  و  دەغڵ  و  دەوەڵک 
و  گەنم  دروێنەی  هەرەوەزی  دەچوومە 
جۆ، ئەویش بە داس و مەڵەغان. براژنەکانم 
لە  ئاو  مەتارەیەکیان  و  جۆ  کولێرەی  دوو 
تووربێنەکەم دەخست، جا هەتا پاش بانگی 

شێوان لەکاریان وەردەدام.
دوو  و  برا  سێ  پاش  بووم،  پاشەبەره 

خوشک لەدایک ببووم.
کاتێ دایکم ڕەدووی »حەسەن«ی مامەڵاڵ 
کەوت، هەرزەکار بووم و بە ئیشتیای خۆم 
بە  ئێوارێ  دەکرد،  ئاغام  ماڵی  مەیتەری 
شەش حەوت پاڵەنگەوە )قامچی( گەڕامەوە 

ماڵێ.
بابم بەسەر دمدا کەوتبوو، برا و خوشک 
دەوری  لە  دەستەوئەژنۆ  زاواکانم،  و 
دانیشتبوون و هەر لێک مۆن دەبوونەوە و 

سەریان دەلەقاند.
نە مااڵت تاقەت کرابوو، نە حەسار گسک 
چوومە  کرابوو...  گەرم  ئاوێک  نە  درابوو، 
ژوورێ و ڕێ و ڕێ، پێ و سۆراغی دایکمم 

گرت.
لە  پانە،  مل  »هەتیوە  گوتی:  کاکم 
دایکت  دەبی.  گەواد  تۆ  دەمزانی  منداڵییەوە 
لە کۆشی کەڵەگاکەی  ئەوە  وەکەڵ هاتبوو، 
دایه... سبەینێ بچۆ دەرێ، بزانم لەنێو جیران 
و ئاوماڵدا سەرت هەڵدێ، بزانە ئەو خەڵکە 
چۆن  ئای  ئای  دەگرن!  تێ  پلالر  چیهات 
سەرکۆنەی  بووینە  و  کردین  سەرنەوی 
بوو...  خۆش  پێ  خەڵکمان  چۆن  عالەمێ! 
ناگرم  بەرگە  قەت  سەرشۆڕییە،  لەو  ئەی 
قەت  هەستێتەوە،  بابم  ناهێنم،  تابشت  و 
بە  هەر  نابم،  وێرانبووەدا  لەو  سەعاتێک 

شەو بار دەکەم«.
و  نێو  و  قسەی خەڵکی  لە حەیبەت  بابم 
بەسەر  ئەو  هەر  خزموکەس،  نێونیتکەی 
کەس  گرت،  پەتایەکی  بوو،  دمداکەوتنە 
ئازاره  دەگوت«  پێیان  چییه،  نەیزانی 
باریکە«، وەک بەردەمووکانە ویشک ویشک 

هەاڵتبوو...
زەواد  نێوی  ئەوەی  ڕەبەق،  مانگێکی 
دەروونییەوە... دیوی  نەچووبووە  بوو، 
ئازووقە  و  حاساڵت  کردنی  گردوکۆ  پاش 
نانەوەی پاییزێ، بابیشم کەوتە گیانەڵاڵوە.. 
هەر  دایکم  ناشتمان،  گۆپاڵ بارانێک  بە 
بابم  تەرمەکەی  نەدا،  ال  وەتاغێی  پەردەی 
ببینێ کە چەندی لێ هاتبۆوە و چۆن وەک 

بەزی سەر ئاور توابۆوە...
جارێک  بە  نەمرێ،  کەس  لە  باب  ڕەببی 
شکا...  پشتمان  و  داڕمی  ماڵمان  کۆڵەکەی 
لێ  نەختێکت  تاقە  هەر  گیان،  بابه  خۆزگە 
و  دانیشتبای  سووچێک  لە  و  مابایەوە 

چاودێریت کردباین.
و  دەویست  دایکم  جامینی  زۆری  بابم 
ماڵێکی زۆر و زەوەند هەمووی لە ئیختیار 
دەیگوت:  جارێ  هەموو  نابوو...  دایکم 
»ژنەکە من و تۆ وەک ڕێحانە و جلە واین، 

لە  هەتاوی  ١٣٣٩ی  ساڵی  کورد،  نووسەری  و  شاعیر  لوقمانی  ڕەحیم 
شاری سەقز لەدایک بووە؛ هەر لەو شارە پەیمانگەی فێرکاریی مامۆستایان 
واتە دانشسەرای تەواو کردووە و لە قوتابخانەی ئاواییەکانی ئەو مەڵبەندە 
ئەرکی پیرۆزی مامۆستایەتی، بەوپەڕی دڵسۆزییەوە وەئەستۆ گرتووە. دوای 
شۆڕشی گەالنی ئێران دێتە گۆڕەپانی خەباتەوە و لە سەنگەری ئەدەبیاتەوە 
لەو  بەچەن شێعرێکی وەک »من پشکۆیەک  دواتر  هەڵدەکا،  بەیداخی شێعر 
هونەرمەندی  بەدەنگی  ئەداتەوە،  شەوق  سوور  ئاسۆی  لە  ڕۆژ  ئاگرەم، 
پشکۆی  و  هونەری  خەباتی  بەرەکانی  دێنە  غواڵمی  نەجمەدین  شۆڕشگێڕ 

ئاگری بەرخۆدان دەگەشێنێتەوە.
لەگەڵ سەرهەڵدانی ئەم سروودانە، واتە ساڵی ١٣٦٤ لە شاری سەقز لەالیەن 
پیرۆزی  ئەرکی  لە  ساڵ  پێنج  ماوەی  بۆ  و  دەگیرێ  ئەمنیەتییەکانەوە  هێزە 
مامۆستایەتی دوور دەخرێتەوە، پاشان بە مەحکوومیەتی کەمکردنەوەی یەک 
لە سێی مووچەی مامۆستایەتی دەچێتەوە سەر کارەکەی، ئینجا بە ژیانێکی 
درێژە  حاڵەشەوە  بەو  بەاڵم  دەکا،  تێپەڕ  تەمەن  ڕۆژەکانی  دژوار  یەکجار 
هێزە  کەچی  زانکۆ،  تاقیکاریی  کورسی  سەر  دەچێتەوە  و  دەدا  خوێندن  بە 
دەرفەتەشی  ئەم  و  پێدەگرن  بەربینگی  هەستیارەدا  کاتە  لەو  ئەمنیەتییەکان 
و  زمان  کارناسیی  مەدرەکی  نوور  پەیام  زانکۆی  لە  دواتر  لێدەستێننەوە. 
ئەدەبی فارسی وەردەگرێ و ساڵی١٣٨0ی هەتاوی دەچێتە شاری سنە و لە 

دەبیرستانەکانی ئەم شارە وانە دڵێتەوە.                              
ڕووداوە  لەگەڵ  الوەتییەوە  دەورانی  لە  کورد  دڵسۆزەی  ڕۆڵە  ئەم   
مێژووییەکانا نەشونەمای کردووە و، بەشێک لە ژیانی خۆی تەرخانی بابەتە 
فولکلۆری و دراما زارەکییەکان کردوە و لە ماوەی سااڵنی مامۆستایەتیدا لە 
ناوچەی سەقز بە پەرۆشەوە هەگبەی ئەم خۆشەویستییەی دێ بە دێ گێڕاوە 
و کۆمەڵێک چیرۆک و ئەفسانەی کوردی بۆ کۆ کردۆتەوە کە ئامادەی چاپ 
و باڵوکردنەوەن. لەدرێژەی ئەم ڕێگەیەشدا لێکۆڵینەوەی لە زمان و ئەدەبیاتی 
گەلەکەی کردوە و گەلێک وتار و بابەتی زانستی لەسەر ئەم زمانە نووسیوە 
وتار  لەم  بەشێک  کە  داوەتەوە،  دەستەواژەش  و  چەمک  زۆر  لە  ئاوڕی  و 
باڵو  کوردستان  ڕۆژهەالتی  و  باشوور  گۆڤارەکانی  لە  زانستییانە  بابەتە  و 
کراونەتەوە، کە ڕەنگاڵەی ئەم سروشتە دیمەنی وەرزێکی کەسکی تێدا بەرهەم 
شێعرەکانیەوە  الوالوی  بااڵی  بە  ڕەنگین  خەیاڵی  و  ناسک  هەستی  و  دێنن 
وەگەڕ  قەڵەمی  ئەدەبییەدا  ژانرە  ئەم  شێوازێکی  هەموو  لە  و،  دەبووژێتەوە 
گەلەکەی  مافی  و  نیشتمان  خۆشەویستیی  لەسەر  بەپێز  بەرهەمی  و  دەخا 

دەهۆنێتەوە.
ئەگەر لە نێوەرۆکی شێعرەکانی ورد بینەوە، ئینجا الیەنێکی تری گەورەیی و 
خاوەندارێتیی ئەم ڕووحە لەسەرپێ و بەخەبەرەی واڵتەکەمان بۆ دەردەکەوێ، 
با لە شێعری یادی دەی خاکەلێوەدا ڕووماڵی هەستی نیشتمانپەروەریی ئەم 

هۆزانە واڵتپارێزە بیربێنینەوە؛
هێندێ ئایین هەن/ چ بە بزەی خاچ، چ گەڤی شمشێر
قەت لە ناو داڵ جێ ناگرنەوە/ هەندێ سەرۆک هەن،

چ بە بانگەشە، چ زەخت و دۆالر/ قەت ڕێ نابەنە ناو ناخی هەژار
هەندێ تاپۆ هەن، پاشی سەدان ساڵ/ نە لەبەر چاون، نە پیرۆز ماون

بەاڵم چەند ناو و دیاردەی تر هەن/ هەتاهەتایە دەرناچن لە دڵ
چون خوێن و عەشقی گەلیان واپێوە/ وەکوو هەڵەبجە، وەکوو پێشەوا

وەکوو چوارچرا و دەی خاکەلێوە...
ئەرخەوانێکە سێبەری  و،  بەهاری خاک  لە سروەی  بڵێین شنەیەکە  دەبێ 
ئامانجیدا  لە  سروشتی  و  دیارە  لێوە  نیشتمانی  هەموو  ڕەنگی  حەسانەوە؛ 
باران،  پاش  کۆلکەزێڕینەی  ڕەنگی  بە  هاوشانە  زەنگینە  هێندە  ڕادەژێنێ، 
لە  بڕگەکانی  شێعرێکە  نووساوە،  زێدەوە  تاڤگەی  کەسکی  بە  هەناسەی 
ڕووحی  جریوەی  مەلەیە،  ئەو  ناکرێتەوە،  جیا  نیشتمان  دایکی  قامووسی 
ئەم  گریان  قوڵپەی  و  دڵ  کوڵی  و  ژان  تراژیدیای  بەاڵم  ڕادەژێنێ،  ئارامی 
ساتەوەختانەی پێ ڕەوا نابینێ و هەردەمەی لەتێک لە دڵی واڵتی هەڵدەقرچێ 
نیشتمانی هەر ڕۆژە و  ئاخر سنەی  ئەوینی هەڵدەپڕووزێن.  پەپوولەکانی  و 
گڕکانێکی توانەوەی لێهەڵدەستێ و ڕووگەی کەسکی شێعرەکانی دەشێوێنێ؛ 

سنەم ئەمڕۆ چەمی خوێنی گرینە/ بە کۆستی ئاویەر ناخی برینە
بەخوڕ سێاڵوی سوورچۆمن لەچاوان/ نەما ئەسرین کە شینم ئاگرینە
وەرە ئەشکاوی، سەد تۆ بێرە فریام/ گوڵم سووتاو، دڵم گڕکانی شینە

پەری ئازادی تۆ بدڕە یەخەی خوا/ سکااڵی ئەم گەلە ماتەم نشینە
خەمێ ناچێ سەدان زام و ستەم دێ/ دەبن سەرباری ئەم خاکە خەمینە

هەڵوێستی  واڵتەکەی  ڕووداوێکی  هەر  ئاستی  لە  دڵسۆزە  شاعێرە  ئەم 
گرتووە و بوێرانە بەگژ هەڵە و خەتاکاندا هاتۆتەوە، بەو مانایەی بەرژەوەندیی 
لە  ڕەحیم  ئاخر  بووە،  مەزنتر  پێ  بۆچوونێک  و  مەرام  هەر  لە  خاکەکەی 
نێو خەونە گەورەکەی گەلیدا دەژی و دوورە لە چاوچنۆکی و خۆپەرستی، 
تاکڕەوییەکان  و  دەڕوانێ  کورد  سیاسەتی  لە  فراوانەوە  دیدە  بەو  هەربۆیە 
وەک شکستی سیاسی ناوزەد دەکا و، شێعری زریانی کۆچ باس لە کۆچی 
نیشتمان دەکا و شکۆی فەرهادی تەمی غوربەتی لێدەنیشێ و، هەموو ڕۆژێ 
لە دووی شیرین و جێژوانی بێستوون لە واڵتانی غەریبستان دەخولێتەوە و، 

پاپۆڕە سەرگەردانەکەی ئازادیی واڵتی لە گێژاوی زەریای خەما نوقم دەبێ.
لەو کاتەوە زریانی کۆچ/ پێی ناوەتە ئەم نیشتمانەی لەشمەوە

فەرهادی ڕووحی تەنیاییم غوربەتپۆشەو/ هەموو ڕۆژێ لەدووی شیرین
سەرگەردانی شەقامانی ئەمریکایە./ کۆترەکەی دڵ،

قەفەس قەفەس بۆ النەیەکی ئازادی/ هەموو رۆژێ ناو تەلبەند و پارکەکانی.
گشت ئورووپا دەپشکنێ،/ گەمیی خەیاڵ،

شەپۆل شەپۆل بۆ لەنگەری ژیانی ئارام/ هەموو ڕۆژێ لە کەناری ئوسترالیا 
نوقم دەبێ،/ جەستەی تەنیام لەناو سنە

بێ دڵ، بێ ڕۆح و بێ خەیاڵ، هەموو ڕۆژێ / بە دەوری زنجیری پەیکەری 
ئازادیدا،/ هەڵدەسووڕێ...

سروەی  هەڵقواڵوە،  سیروانەوە  هەیبەتی  لە  کەسکە  هیوا  شەپۆلە  ئەو 
گۆلی  لێوبەباری  زرێبارەوە  خوڕەی  لە  دەشنێتەوە،  ڕووحیدا  لە  ئاویەر 
ورمێ ئەسڕێتەوە و موژدەی بووژانەوەی تاڤگە و سەرهەڵدانی بەهار ئەدا، 
ئێستا سنەی قارەمان و مەشخەڵی شاخ بە ناخی ئەم شەپۆلە ڕادەژێن و، لە 

سەنگەری ئازادیدا بااڵ ئەکەن.

حەماسەبێژی
ئەدەبی بەرگری

ئەنوەر عەزیزیان

تۆ ڕێحانەکەی، منیش جلەم.«
ئێمەش دەمانگوت: »پیاوی چاک بە بابە، بۆ وا خۆت 

دەتلیسێنییەوە، دایکیشم هەر لیچت لێ بادەدا«!
دەیگوت: »ڕۆڵە، ڕێحانەکەم بەو قسانە دەگەشێتەوە، 

دەبێ پیاو بەسەر ژنەکەیدا هەڵبڵێ.«
ئەخە بەدڵی خۆی لە گەورکایەتی ڕا بە تەپڵ و زوڕنا 

هێنابووی.
کەچی دایکم، جاری وا دەستی لە کەلەکەی دەنا و به 

گژیدا دەهات و دەیگوت:
_ »ئەو کەف و کوڵە چییە کردووتە! سەفی بووی 
پیاوەکە، چاک حەیات تکاوە... شەرم لەو کوڕە جحێاڵنە 
بکە، تازە ئێمە لە ڕێزەی چین؟ ئەو قسانە بۆ عاشقە و 
ماشقە دەبن، نەک بۆ من و تۆ، ئەوە کچمان له مااڵنە و 

کچی خەڵکیمان لەپاڵ دایه.«
_ »کچێ ژنەکە، ماڵ چۆڵ و هۆڵیش بووە، تخوونم 

نەکەوتووی و بیانوویەکت هێناوەتەوە...
باشه بەڕاست ژنەکە بەینێکە چاک خۆت تاس و لووس 
دەکەی و هەر ڕۆژێ بە جۆرێ خۆت تیف تیفە دەدەی. 
دەستت لە »زێنەب«ی حەسەنی مامەڵاڵی ئەستاندوه. 
ئەڵبەت ژنی من، سەد سەگی هەیه، یەکیان زێنەبە. دەبێ 

سەتی وەک زێنێ، ئاوت بە دەست داکەن.«
_ »جا تۆ چیت لە ژنی خەڵکی داوە؟ سوور سوور 
لەو  بۆیه  دیتبوو  قوون خڕت  ڕۆژێش،  ئەوی  دەزانم 
بۆ  کردەوە...  قڵپ  مانگادۆشەت،  ئەو  ڕێگایه  ڕاستە 
پێت وایە زێنەب به پیاوت دەزانێ، خۆ میز بکا لەبەرت 

هەڵناستێ.«
_« باشه لەوەی گەڕێ گەڕ، گەوی ئەو گۆرەوییەم 

ڕەویوەتەوە، بۆم بچنەوە.«
_ »بەدی، چاوم نەماوە، بۆ ناچی بیدەی به زێنەبی 
مامەڵاڵی بۆت بچنێتەوە ئەو دەست و گۆلەپ ڕەنگینە. 
دەشکێنییەوە.  پێ  منی  و  کەحالن  ماینی  بۆتە  ئەوەنێ 
ئەوە ڕۆژەکەیە، ئەگەر پاتۆڵەکەیان بەسەر شانتدا نەدا، 

بزانە هیچ نازانم.«
ئەو  سەری  شێتەڵبان،  بلەیە.  بەیتی  »نەخێر،   _
ڕەببی  نەهێشت.  واڵتی  هیچ  کە،  کەال  ئاوەڕوونکەیە 
بوو،  چ  شەڕە  ئەو  نازانێ  کەس  بێ،  زمانم  لە  موو 
لەو  وەتەڵاڵهی،  وەبیلالهی  وەڵاڵهی  هەڵمئاویساند. 
ڕۆژەی تۆ هاتووی لەو ماڵەوە، ئیشتیام نەچۆتە سەر 
هیچ ئافرەتێک. هەر پێموابووە کەس لەو دنیایەدا نییە 
پەڕوپۆم  دەبێ،  تاڵ  دمت  ئەگەر  تۆش  زیاتر،  تۆ  لە 
ماڵی  دەیبەیەوە  بنەوان  و  سەرەوان  و  دەکەیەوە  لێ 

حەمەی گاوان.«

وەک  دانیشی  بەجێی  پەحایە.  تەحا،  »جوابی   _
دوو قسەی  و  بێی  منداڵەکانتدا  بەسەر  پیاوی خەڵکی، 
جا  کەوتوە  قوونت  کەلکەی  کەوی،  وەپێش  حیسابیان 

وەخۆ کەوتووی و خەریکی ترووکە ترووکی.«
ناکا...  وەخۆت  قەبریش  خۆ  ژنەکە،  »کچێ   _
کفرم  خۆ  کردوە،  خۆم  ژنی  لەگەڵ  چاوبڕکێنم 
تۆ  ناوەڵاڵهی  نەداوە.  کابە دا  بە  بەردم  خۆ  نەکردوە، 
نێی.  من  ملی  لەبەر  مل  و  هەڵپڕژێی  پێم  دەزانی  هەر 
ئەوەتا دەستەخوشکەکانی خۆت، پەڕۆیەکیان لێ دادڕە، 
بزانە کێهایان حەمامیان بۆ چاک کراوە و عەالدین و 
تێکڕا لەسەر شۆرکە خۆیان  عەمباراویان بۆ دانراوە؟ 
دوور  کراوە.  بۆیان  ئاغاکانیش  ژنە  بزانە  دەشۆن... 
دوو  جاو،  میتر  دوو  بۆ  خۆت،  براژنەکانی  ناڕۆین، 
تاڵیشە  و  سوێر  قسەی  ئەوەی  دەکڕووزێتەوە،  مانگ 
پێیان دەگۆترێ، سەگەل و گورگی براکانیشت وەک زێڕ 

بەخێو دەکەن.«

_ » تۆ لەمێژە لەبراکانم ئاوسی، دەنا ئەو باسەت 
بۆ بردەوە بەیرەم و بەرەجۆیە!«

_ »گورگەبۆر ئەوە ئەو بزە بزەت لە چییە دەڵێی 
بگره،  کارێکی  ملی  بڕۆ  هەستە  خراپی،  کەڵیچەی 
ئەخە کوڕی ئەو بابه نین!! شاییی چیم پێتان بێ!«

ماڵوێران  _ »ژنەکە! هەدا دە، کچێ هەر ڕقێکە 
دەکا، هەر پیش دەبەمەوە بەرە خۆم، بەڵکم زمانت 
گرێ دەی... ئەننەهوو، حەیا ناتگرێ. دیارە شکور 
تۆ وەک دار حەیزەرانی و منیش داچەکاوم بە دەم 
بەعومرتر  و  ڕۆژگارەوە  قەرقەشیی  و  مەینەتی 
و  بی  کەس  بەرمنەتی  نەمهێشت  چونکە  دەنوێنم، 
ئەستۆ بۆ کەس کەچ کەی... بەاڵم لەو تاریخە بەو 
الوە، گەر ماعبەینمان هەر ئاوا بێ و هەر لێم نەبان 
تا  من  بەردەدەین.  لێک  دەست  شەرع  بەپێی  بی، 
ئەوڕۆ بە سەربەرزی ژیاوم و پیاوێکی نێوبەدەرەوە 
و سەربڵیندم، نانی پاڵەیی و جووتیاریم خواردوە و 

منەتی نامەردم نەکێشاوە.
_ »ئەوە پاکانە بۆ خۆت دەکەی، دەزانم هەمووی 
ڕێ خۆشکەرەن و دەتهەوێ پیاوخراپم کەی و سبەی 
ڕۆژێ ئابڕووی من بەری و بڵێی: » ژنەکەم پێم 
ڕازی نەبوو«، ئیدی ناڵێی، بۆخۆم ئاورم کردبۆوە. 
بۆ الی  گامێشێ،  بە  بدەی  دەڵێن سەرچۆپی  بۆیه 
چۆمی دەکێشێ... تۆش لەو بنەپاڵەوە بۆ الی خات 
»زێنەب«ت ڕاست کردۆتەوە.... ئەوە بۆیه ئەو دێڵە 
دەگاتە  داوودەرمانەوە،  هەمۆ  بەو  بەینێکە  بەبایە، 

حاندی من، خۆی ڕەپ دەکا«.
_ »حەک ژنەکە، ڕەببی نەحەسێیەوە.«

پێش  لەبیرە، ڕێک ڕۆژێک  ئەوانەم وەک خەون 
ڕەدوو کەوتنی دایکم...

لەو کاتەوە، خورپەیەک کەوتۆتە دڵمەوە، هەموو 
جارێ ئەو کەشکە ئەژنۆیانم دەلەرزێنێتەوە... بۆیە 
پەڵپێکم  کچێک،  هەر  داواکاری  دەچووە  بۆم  کاکم 
پێ دەگرت و بیانوویەکم لێ دەدیتەوە و هەر زاتم 

نەکرد ژن بێنم و تا ئەوڕۆ بوخچەم نەکراوەتەوە.
مۆڵگە  لە  تەنێ  بە  کەوتبێ،  مەڕ  ڕانە  هەتا 
ماومەتەوە، هەتا بێستان کرابێ، لەسەری نوستووم، 

هەتا خەرمان هەڵدرابێتەوە، نیگابانیم داوە.
بن کورسی  و  دیوەخان  له  قەت  کێویلە،  وەک 
نەکرد.  چێژ  گەرموگوڕم  چێشتێکی  و  دانەنیشتم 
چڵکی  کەمرە  وەک  کەوام،  و  پاتۆڵ  هەمیشە 
گرتبوو... ئەو بەره دەستانەم دافەتابوو، بەو حاڵەوە 
هەر فزەم لێ هاتبایه، کاکم دەیگوت: » مارف گیان، 
لە کاکی خۆت کەوێ، تۆ سەڵت و سپاتی، کار بکە 
کار، ئەو لەش و بەندەنەت ڕاوەشێنە، ئاخری هەر 
ماڵێتە،  پەلەپەلی  بۆ  ئیدی  دەیخوا،  مار  و  مشک 
کێ چاوەڕێتە؟! دێیەوە ماڵێ دەڵێی چی! ئەو ژنانە 
بەرۆکیان  و  سینگ  لە  چاو  دێیەوە  منداڵەبەرن، 

دەبڕی؟«
یاریدەم،  بێنە  کچەکانیشیان  نەیاندەهێشت 
دەیانگوت: »چۆن دێڵین کچی جوان و جحێڵ لەگەڵ 
بی،  مامیشیان  با  بێ،  مەزرایه  لە  ڕەبەن،  پیاوێکی 

خەڵک چیی چاکمان ناڵێ؟«
کرد.  بەڕێ  پەنجام  تا  نانەزگی  بە  نەزمە،  بەو 
پیری(،  )خەڵوەتگەی  ئەلێرە  ساڵیشە  پازدە  ئەوە 
خەڵک بە خێری خۆیان، بەخێوم دەکەن و سەری 
کەوت،  خۆی  حەزی  دوای  دایکم،  ڕاگرتوە.  خۆم 

بەاڵم هەموومانی لە حەز و ژین بێبەش کرد.

لەیال قادری 

غەریبی
من زۆر لە غەریبی دەترسم
وەرە با باوەشت بکەم بە 

نیشتمان
بە وەرزی زریاندا ڕەت 

دەبم
هەتا دێم هەستمەوە،

شەپۆلێ بەسەرما 
دەڕووخێ

ئەمخاتە گێژەنی بێئامان
هەتا چاو بڕ ئەکات

شەپۆل و گێژاوە
دەست کورتتر لەوەم کە،

لە پاپۆڕ دانیشم
بەلەمی هیواشم شکاوە

وەرە وەک بەندەرێ
ئامێزت بکە بە لەنگەرم

تەنیایی دەستڕێژم لێ ئەکات
من زۆر لە غەریبی دەترسم

بانگم کە...
با ئەوین بکەم بەسەنگەرم

شکاوە، شکاوە
بەلەمی نەجاتم شکاوە

من بۆنی هەڵۆ،
لەهەناسەی بای زریان 

دەبیسم
وا دیارە بۆ کۆتر دەرفەتێ 

نەماوە...

"جەالل مەلەکشا"

)کورتە چیرۆک(
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قسەیان  بارهێنان  و  ــەروەردە  پـ لەسەر  کە  بیرمەندانێک  یەکەمین 
کردووە، فیلسووفانی یۆنان )ئەرەستوو و ئەفالتوون( بوون.

لە چاخی سەردەمیش دەتوانین بە بیرمەندانێکی وەک جان دیویی و 
ژان ژاک ڕۆسۆ ئاماژە بکەین کە پێیان وایە:

لێهاتوویی  و  سروشتی  بەپشتیوانیی  کــە  هونەرێکە  پــــەروەردە 
پەرەگرتوو، وێڕای پاراستنی گەشەی سروشتی و بەهاوکاریی تاک بۆ 

ژیان کردن وەدەست دێ.
کە  هەیە  تر  گیاندارانی  لەگەڵ  جیاوازی  بۆیە  مرۆڤەکان  سروشتی 
خوای گەورە کردووتیە خاوەن ئەقڵ و شعوور؛ پەروەردە و بارهێنان 

وەک پڕۆسەیەک، پێناسەیەکە لە شعووری مرۆڤ بوون.
ئینسانە جیاوازەکان  بە  ئاماژە  پیرۆزیشدا خوای گەورە  لە قورئانی 
لە هەموو ڕوویەکەوە )ڕەنگ، ڕەگەز، زمان و ...( دەکا و لە هەڵبژاردنی 
بیروڕای ئازاددا موختاری کردوون. هەر لە سەر ئەم ئەساسە لە یاسای 
نەتەوە یەکگرتووەکان وەک ئەسڵێکی بنەڕەتی بەفەرمی ناسێندراوە و 
ئەساسدا  لە  بەاڵم  پێداناوە.  دانیان  ڕێکخراوەکان  و  دەوڵەت  سەرجەم 
سیستمە دیکتاتۆرەکان )ئێران( گەر بۆ میناک بڵێین ئەوەی لە بەرامبەر 
لەگەڵ  ناکۆکی و دژوازی  بەڕێوە دەچێ  ئێران  نێو واڵتی  نەتەوەکانی 
هەردوو یاسای گەردوونی و ئینسانیی هەیە . بۆ وێنە گەر ئاماژە بە 
کۆماری ئیسالمیی ئێران وەک ڕێژیمێکی دیکتاتۆر بکەین، دەزانین کە 
چەندە حەولی ئاسیمیالسیۆنی نەتەوە بندەستەکانی داوە و، بە پالن و 
و  بتوێنێتەوە  نەتەوەیەک  هەر  ناسنامەی  وەک  زمان  دەیهەوێ  پیالن 
شوناسی نەتەوەکان نەهێڵێ و ئەو سیاسەتەی لە سەردەمی پەهلەوی 
)یەک زمان، یەک نەتەوە و یەک دەوڵەت( لە ڕوخساری ئیسالمیبووندا 
جێبەجێ بکا، بۆیە لە هەموو ڕێگایەکەوە هەوڵی سڕینەوەی شوناسەکان 
منااڵن  کە  قوتابخانە  و  تەلەویزیۆن  ئامرازی  لە دوو  بەتایبەت  و  دەدا 
دەبنە مەبەست، وەک وەچەی دواڕۆژی هەر نەتەوەیەک بەالڕێدا دەبەن.
یاسای  بە  ئاماژە  دەتوانین  بۆچوونەکەمان  کردنی  بەڵگەمەند  بۆ 
بنەڕەتیی کۆماری ئیسالمی لەسەر زمان بکەین، کە لە ئەسڵی پازدەدا 
دەڵێ: زمان و خەتی ڕەسمیی ئێرانییەکان )نەتەوەکانی نێو خاکی ئێران( 
و نووسراوەی فەرمی بە زمانی فارسی دەبێ و، هەرچەند بەکارهێنانی 
ڕاگەیەنە  و  چاپەمەنی  لە  )نەتەوەکان(  قەومییەکان  و  ناوچەیی  زمانە 
گشتییەکان و خوێندنی زمانی دایک لە قوتابخانە و لەگەڵ زمانی فارسی 

ئازادە.
بەاڵم ئەوەی لەم نێوەدا ڕێزی ناگیرێ، تەنانەت یاساکانی خۆیشیانە، 
بۆ  بکرێ،  ــردوو  ڕاب ساڵی  چل  دەسەاڵتی  سەیری  ئینسافەوە  بە  گەر 
هیچکام لە نەتەوەکانی ئێران هەوڵی پاراستنی زمان نەدراوە، کەمیش نین 
ئەو مامۆستایانەی وەک زارا محەممەدی کە بەهۆی هەوڵەکانیان لەپێناو 
پاراستنی زمان تووشی زیندان و لێپرسینەوە نەبووبێتنەوە، تەنانەت لە 
پاراستنی  داکۆکیکارانی  نەکرابێ،  پێ  بێڕێزیشیان  ڕاگەیەنە گشتییەکان 
زمان بە ئاژاوەچی و تەجزیەتەڵەب دەناسێنن و لەالیەن خودی دادگاکان 
بن،  بنەڕەتی  یاسای  جێبەجێکەری  و  خەڵک  مافی  پارێزەری  دەبێ  کە 

تووشی لێپرسین و گیران دەبنەوە.
یاسای  لە  مرۆڤایەتییەکانە،  بەها  و  ئــازادی  بە  نامۆ  ئەوەندە  ڕێژیم 
دەڵــێ:  دووهــەمــدا  فەسڵی  لە  ــازدە  پ ئەسڵی  بەپێی  و  ــدا  واڵت بنەڕەتیی 
-یاسادانەران  دەژین  جیاواز  نەتەوەی  ئێراندا  لە  ئەوەیکە  »ســەرەڕای 
وێڕای ئاماژە بەم بابەتە کەلکوەرگرتن لە زمانە ناوچەیەکان لە ڕاگەیەنە 
گشتییەکان ئازادە-« لە ئەسڵی نۆزدەی یاسای واڵت پێداگری دەکاتەوە 
کە: »خەڵکی ئێران بە هەر تایەفە و قەوم )نەتەوە(یەکەوە مافی یەکسانیان 

هەیە؛ ڕەنگ، ڕەچەلەک و زمان نابێتە هۆی جیاوازی.
بەاڵم لە ئەساسدا وانییە و نەتەوەکانی وەک کورد، عەرەب و بەلووچ 
دوو  پلە  شــارۆمــەنــدی  وەک  بەڵکوو  ناکا،  سەیر  نــەتــەوە  وەک  نــەک 
سەیریان دەکا. ئەوەندە ئەم نەتەوانە بەنامۆیی سەیر دەکرێن، تەنانەت 
ئیزنی دامەزراندن لە شوێنە هەستیار و گرینگەکانی ناوچەکەی خۆشیان 
پێ ڕەوا نازانن. لەهەر ناوچەیەکی ئێران هەوڵ دەدرێ بە جێگیرکردنی 
خەڵکی ناخۆجێیی لەگەڵ نەتەوەی ئەسڵی کێشە دروست بکا. بۆ نموونە 
لە  نەتەوەی تورک  بە  ئیمتیازدان  بە  گەر سەیری کوردستان دەکەین، 
بەرامبەر کورد و دامەزراندنیان لە دامودەزگا گرینگ و بایەخدارەکان لە 
ئیدارە و بەڕێوەبەرییەکانی کوردستان هەست دەکەی سیستمی حاکم 
هیی تورکەکان بێ و کوردیش ژێرچەپۆکەی تورک بێ نەک هیی فارس !
هەر دیسان لە ئەسڵی بیستی یاسای بنەڕەتیی واڵتدا دەڵێ: »هەموو 
تاکەکانی ئێران چ ژن چ پیاو -هەموو نەتەوەکانی ئێران و پەیڕەوانی 
مەزهەبە دانپێدانراوەکان- لەژێر پشتیوانیی یاسادان و لە هەموو مافە 
مەرجی  بە  کولتوورییەکان  و  کۆمەاڵیەتی  ئابوری،  سیاسی،  ئینسانی، 

پاراستنی ڕێساکانی ئیسالم بەهرەمەندن.
با کوردستان وەک میناک بخەینە بەرچاو، لەژێر سێبەری ئەم یاسایەدا 
لەگەڵ  بەراوردی دۆخی سیاسیی کوردستان  ئەگەر  بیستەم(.  )ئەسڵی 
ناوچەکانی تر بکەین؛ کوردستان وەک واڵتێکی داگیرکراو دێتە بەرچاو؛ 
پادگانەکانەوە  بەهۆی  میلیتاریزەکراو  ناوچەیەکی  سیمای  ئەوەندەی 
دەنوێنێ، زیاتر وا نیشان دەدا کە شەڕێکی قورس و گەرم لەنێوان دوو 
کێشە  باسی  بۆ  تەنانەت  کۆڕوکۆبوونەوە  ئازادیی  ئارادایە.  لە  واڵتدا 
کۆمەاڵیەتییەکان نادرێ، چ بگا بە باس و شرۆڤەی پرسگەلی سیاسی کە 
باسی چارەنووسی نەتەوەیەک بێ. ڕۆژ نییە لە سنوورەکانی کوردستان 
کۆڵبەران بە چەکی پاسدارانی ئێران نەکوژرێن، ڕێژەی تەاڵق، بێکاری 
میکانیزمی  بە  کولتوورییەوە  ــەڕووی  ل بــەرچــاوە،  زۆر  خۆکوشتن  و 

جۆراوجۆر دەیانهەوێ بەها و ڕەوشتیان لێ بێبایەخ کەن. 
بیرمەندێکی سوێدی دەڵێ: »بۆ ئەوەی نەتەوەیەک بتوێتەوە پێویست 
بە چەکی کۆمەڵکوژ نییە، بەڵکوو پێویستە زمانی لێ بستێندرێ، بە زمانی 
خۆی نەخوێنێ، مێژووی لێ چەواشە بکرێ، فێری ئەوە بکرێ بێڕێزی 
بە زمان و مێژووی خۆی بکا.« لەسەر ئەم ئەساسانە ئەوەی کۆماری 
ئیسالمی لە ماوەی چوار دەیە لە تەمەنی خۆی بەرامبەر بە نەتەوەکانی 
ئێران و بەتایبەت کورد جێبەجێی کردوە و دەیکا ژینۆسایدی نەتەوەییە.

به ر له  مااڵوایی
نامۆ بە ئازادی و بەها مرۆییەکان

بووە.
ناوبراو لە کەمپی »مانووس«ی ئوستڕالیا کاری ڕۆژنامه نووسی و مافی مرۆڤی 
کردوه و لە ڕۆژنامه بەناوبانگەکانی وەک ڕۆژنامەی »گاردیه ن« و »هافینگتون 

پۆست«دا بابەتی باڵو کردۆتەوە.

کۆڕی ناساندنی کتێبی
 »هیچ دۆستێک جگە لە چیاکان« لە مەریوان

مەریوان  ئەدەبیی  فەرهەنگی  ئەنجومەنی 
خـــەزەڵـــوەر  ٩ی  پــێــنــجــشــەمــمــە،  ڕۆژی 
»هیچ  ڕۆمانی  ناساندنی  بۆ  ڕێوڕەسمێکی 
دۆستێک جگە لە چیاکان«، بەرهەمی بێهروز 
بــووچــانــی، نــووســەر و ڕۆژنــامــەنــووســی 

کوردی خەڵکی ئیالم بەڕێوە برد.
بێهرووز بووچانی لە پەیامێکی ڤیدیۆییدا، 
ڕاگەیاند  کۆڕیادەکەی  بەشداربووانی  بە 
لە  نییە.  خۆی  ژیاننامەی  ڕۆمانە  ئەم  کە 
درێژەی ئەم ڕێوڕەسمەدا، دوکتور بێهرووز 
چەمەن ئارا و دوکتور ئومید وەرزەندە، لە 
وتاریان  ڕۆمــانــەدا،  ئەم  لەگەڵ  پەیوەندی 

پێشکەش کرد.
ــچ هـــاوڕێـــیـــەک جــگــە لە  ــی ــی »ه ــانـ ڕۆمـ
بووچانی،  بێهروز  نووسینی  لە  چیاکان« 
لە  ئیالمی،  نــووســەری  و  ڕۆژنــامــەنــووس 
لێکۆڵەر  ئەحمەدزادە،  دوکتور هاشم  الیەن 
و وەرگێڕی کورد، بە زمانی کوردی چاپ 
هەتا  بووچانی  بێهروز  کــرایــەوە.  بــاڵو  و 
ئێستا براوەی خەاڵتی ئەدەبیی جۆراوجۆر، 
بە تایبەتی خەاڵتی »ڤیکتۆریا« بۆ ئەدەبیات 

ئیرشادی ئیسالمیی ئەو شارە بە بیانووی ئەمنییەتی، مۆڵەتنامەی 
ئەو ئەنجومەنەی هەڵوەشاندۆتەوە.

ئەم ئەنجومەنە تۆمەتی ئەوەی دراوەتە پاڵ کە »ئەندامەکانی 
لە خۆپێشاندانەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان بەشدارییان کردوە و، 
هەروەها پێشوازییان لە بەیاننامەی حیزبەکانی کوردستان کردوە 
و خەڵکیان هان داوە کە بێنە سەر شەقام.« هەروەها یەکێک لە 
و  ژنان  بە  بێڕیزی  بەتوندی  زۆر  ئیرشاد  ئیدارەی  بەرپرسانی 
کچانی چاالکی ئەو ئەنجومەنە کردوە و دەڵێ ئەنجومەنی قەڵەمی 
کەسانی  پـــەروەردەی  و  کۆبوونەوە  جێگای  بووەتە  هاوچەرخ 

دژبەری ڕێژیم.
بنکەی فەرهەنگی و هونەریی »قەڵەمی هاوچەرخی کورد«ی 
شاری پاوە، لە ئەنجومەنە هەرە چاالک و ناسراوەکانی ڕۆژهەاڵتی 
کوردستانە کە بە کردنەوەی خولی فێرکاریی زمانی کوردی و 
کۆمەلێک چاالکیی دیکە، خزمەتی بەرچاوی بە فەرهەنگ و ئەدەبی 

کوردی کردوە.

بە  پێشیان  کــرمــاشــان  پــارێــزگــای  ئەمنیەتییەکانی  ــدە  ــاوەن ن
»قەڵەمی  ئــەدەبــیــی  و  فــەرهــەنــگــی  ئەنجومەنی  چاالکییەکانی 
هاوچەرخی کورد« لە شاری پاوە گرتوە و ئیدارەی فەرهەنگ و 

خەاڵتێکی  کرماشانی،  نــاســراوی  هونەرمەندی  کەلهوڕ،  کەیهان 
جیهانیی بەناوی »ڤۆمێکس« لە فیستیڤاڵی جیهانیی مووسیقی لە واڵتی 

فینالند وەرگرت.
خــەاڵتــی  هـــەتـــاوی  ٩٨ی  خـــەزەڵـــوەری  ٥ی  یــەکــشــەمــمــە  ڕۆژی 
»ڤۆمێکس« بەخشرا بە کەیهان کەلهوڕ، هونەرمەندی ناوداری کورد. 
ئەو خەاڵتە بۆ ڕێزلێنان و بایەخدان بە مووسیقییە دیارەکانی جیهان و 
بەرزنرخاندنیان لە ئاستی نێونەتەوەییدا لە ساڵی 2٠٠٨ـەوە هەر ساڵێ 

بە کەسێکی شیاو و لێهاتوو دەدرێ.
کەیهان کەلهوڕ تەمەنی ٥٥ ساڵە و تا ئێستا خاوەنی 2٣ بەرهەمی 
بەناوبانگی ناوچەیی و جیهانییە و چەند خەاڵتی دیکەشی وەرگرتوە. 
ناوبراو بە »سوڵتانی کەمانچە« لە جیهاندا ناسراوە و لەگەڵ هونەرمەندانێکی 
مــورادی«، »شارام  ئەکبەر  »عەلی  نــازری«،  پوور  »کەیخوسرەو  وەک 
نازری«، »شوجاعەت حوسێن خان« لە واڵتی هیند، »یویوما« لە واڵتی 
لە  دیکە  هونەرمەندێکی  چەند  لەگەڵ  هەروەها  و  »ژائۆژێپێنگ«  چین، 

واڵتانی ئامریکا، کۆماری ئازەربایجان و هۆلەند، هاوکاریی کردوە.

ڕێگری لە چاالکییەکانی ئەنجومەنی
 »قەڵەمی هاوچەرخی کورد« لە شاری پاوە

خەاڵتی »ڤۆمێکس«ی 2019 بە هونەرمەندێکی کورد درا

خەاڵتی جیهانیی پێ  بەخشرا.
ژاڵە یووسفی نژاد لەدایکبووی ساڵی ١٣٦٦ی هەتاوی خەڵکی شاری 
سنە لە چوارەمین کێبەرکێی نێونەتەوەیی »کارتۆنی ئاژەاڵن« کە لە 
واڵتی سێبریا بەڕێوەچوو، دیپلۆمی شانازی پێ بەخشرا و وەکوو 
ژنە هونەرمەندێکی لێهاتوو ناسرا. ژاڵە یووسفی نژاد کاریکاتۆریست 
و نێگارکێشی بواری چیرۆکی مندااڵن تا ئێستا لە چەندین فستیڤاڵی 

نێوخۆ و دەرەشوەی واڵتدا بەشداریی کردوە.
١٣٩٠ی  ساڵی  لە  و  گرافیکە  بــااڵی  بڕاونامەی  خــاوەن  ناوبراو 
لە  و  دەسپێکردوە  هونەرییەکانی  چاالکییە  بەجیدی  هەتاوییەوە 
دیزاین و ڕازاندنەوەی کتێبی مندااڵن و ئەنیمەیشن سازیدا خاوەنی 

بەرهەمی بەرچاو و جۆراوجۆرە.
کێبەرکێیەکی  لە  کارتۆنیست  و  نێگارکێش  خاتوونێکی 
نێونەتەوەییدا لە بواری گرافیکی کارتۆنی و نیگارکێشیدا 

خاتوونێکی نیگارکێشی کورد خەاڵتێکی جیهانیی بردەوە

شاهۆ مەتین
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