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دامهزرانی کۆماری کوردستان له چوارچێوهی ئێرانێکی دێموکراتیکی فیدراڵدا

کوردستان هەروا
ئاوەدانە

وەستاندنی تێرۆریزمی دەوڵەتیی کۆماری ئیسالمی
تاکەڕێگای سەقامگیریی ناوچەیە
سەروتار

ئێران و سەپاندنەوەی

تەحریمەکانی ئەمریکا

کەماڵ کەریمی
شــــەش مــانــگ ب ــەس ــەر ڕاگــەیــانــدنــی
کشانەوەی ئەمریکا لە ڕێککەوتنی بەرجام
بــۆ چـــارەســـەری کــێــشــەی دامـــــەزراوە
ناوکییەکانی ئێران تێ دەپەڕێ .لەم شەش
مانگەدا سەرۆککۆماری ئەمریکا بەردەوام
کــۆمــاری ئیسالمیی لە گێڕانەوەی ئەو
بەشە لە سزاکانی ئەمریکا لەسەر ئێران،
کــە لــە کاتی دەســەاڵتــدارەتــیــی ئۆبامادا
هەڵپەسێردرابوون ،لە ئەگەری جێبەجێ
نەکردنی مەرجەکانیان وریا کردوەتەوە.
لــە کــۆتــایــیــدا ڕۆژی ١٣ی خــەزەڵــوەر
بڕیاری گێرانەوە و جێبەجێکردنی هەموو
ئەو سزایانەی پێشتر کۆنگرە و مەجلیسی
سێنا پــەســەنــدیــان کــردبــوو ،دەرچـــوو.
دەسەاڵتدارانی کۆماری ئیسالمی کە لە
تــەواوی ماوەی دەسەاڵتدارەتیی ڕەشی
خۆیاندا السارانە و بێ گوێدان بە بەها
و پێوەرە نێودەوڵەتییەکان و بەدوور لە
لەبەرچاوگرتنی هەرچەشنە ئەخالقێکی
سیاسی هەوڵی پەرەپێدانی دەسەاڵتی
خۆیان بە شێوەی نــاڕەوا داوە ،لەدوای
بـــەردەوامـــی لــەســەر الســاریــیــەکــانــیــان،
ئەمجارە خــۆیــان لەبەرامبەر ئــیــرادەی
نــەگــۆڕی ئــیــدارەی تــڕامــپــدا دیــتــەوە کە
هەست دەکــرا دەیــانــەوێ سنوورێک بۆ
سیاسەتی دەستدرێژیکارانەی ڕێبەرانی
کۆماری ئیسالمیی ئێران دیــاری بکەن.
ئــەوان لە جیاتی بیرکردنەوە لە ژیانی
خــەڵــک و چـــارەســـەری کــێــشــەکــانــیــان،
لــــە بـــــازنـــــەی کــێــشــە و کــێــبــەرکــێــی
بەرژەوەندییەکانی ئورووپا ،ڕووسیە و
چین لەگەڵ ئەمریکا کەوتنە ملمالنێیەکی
نابەرابەر و نابەجێ لەگەڵ ئەو واڵتە ،کە
لە چەند مانگی ڕابردوودا بە کشانەوەی
یەک لەدوای یەکی کۆمپانیا زەبەالحەکانی
ئورووپایی و ئاسیا لە گرێبەستەکانیان
لــە ب ــوارە جــۆراوجــۆرەکــانــی بازرگانی
لەگەڵ ئێراندا ،دۆڕاویــی ئەم سیاسەتە
ب ــەڕوون ــی دیـــار بـــوو .سیاسەتێک کە
ه ــەر لــە ســـەرەتـــاوە ڕوون ب ــوو جگە
لــە زیــان پێگەیاندنی زیــاتــر بــە ژیــان و
داهــاتــووی خەڵکی ئێران دەسکەوتێکی
نــەدەبــوو .ئەمە جگە لــەوەی کە پێگەی
نــاوچــەیــی ئــێــران بــەهــۆی هەڵوێستی
شەڕەنگێزانەیان ڕۆژبەڕۆژ الوازتر بووە
و تەنانەت نزیکترین هاوپەیمانەکانیشیان
ل ــەو کــێــشــەدا خــۆیــان لــێ دەدزیـــیـــەوە.
هــەرچــەنــد ئیستا ئیتر وەک پێشوو
تەنیا کێشەی دامــــەزراوە ناوکییەکانی
نییە کــە ئەمریکا خــۆی پــێــوە ســەرقــاڵ
کــردبــێ ،بەڵکوو مەسەلەی تێرۆریزم،
ل٢

کرماشان دوای ساڵێک

دیمەنێکی دی لە هەاڵواردنی
سیستماتیکی کوردستان

سەردانی شاندێکی حیزبی سۆسیال دێموکراتی سوید
لە سکرتاریای حیزبی دێموکراتی کوردستان

ناوەندە ئەمنیەتییەکان ڕێگەیان نەدا
جێژنی هەنار لە پاوە بەڕێوە بچێ
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ئێران و سەپاندنەوەی
تەحریمەکانی ئەمریکا

دەخـــالـــەتـــەکـــانـــی ئـــێـــران لـــە واڵتــــانــــی نـــاوچـــە،
پشتیوانی لە گــرووپــە تێرۆریستییەکان ،مەسەلەی
تــاوانــەکــانــی شـــەڕ ،مــافــی مـــرۆڤ و هــتــد ،بەشێکن
لــەو بــابــەتــانــەی کــە پــەروەنــدەیــەکــی قــەبــەی لەسەر
کۆماری ئیسالمی لــەالی ئیدارەی تڕامپ درووســت
کـــــردووە و لــە ئ ــەگ ــەری دەســتــهــەڵــنــەگــرتــنــیــان ،بۆ
هــەرکــامــیــان ڕووبـــــەڕووی ســـزای نــوێ دەبــێــتــەوە.
بەپێی ئــەو بــڕیــارەی دەوڵــەتــی دۆنــاڵــد تــڕامــپ کە
سەنعەتی نــەوت و ســەرچــاوە بانکی و داراییەکانی
ئێرانی کردووەتە ئامانج ،کۆماری ئیسالمی بێبەری
دەبێ لە هەر چەشنە مامڵەیەکی بانکی و فرۆشتنی
نەوت کە بێگومان زیانێکی زۆر بە ئابووریی ئێران
دەگەیەنێ و دەبــێ چــاوەڕوانــی داڕمــانــی یەکجاریی
ئ ــاب ــووری واڵت بــکــرێ .ئــەمــەش لــە کــاتــێــکــدایــە کە
هــەاڵوســانــی دراوی و چوونەسەرێی بایی هەموو
پێداویستییەکی ڕۆژانـــەی ئاسایی کــە شوێنەواری
کــورتــمــاوەی فــشــارەکــانــی ئــەمــریــکــایــە ،نــەک ئێستا
بەڵکوو لە چەند مانگ لەمەوبەرەوە بەڕوونی خۆی
دەرخــســتــووە و ،درێژەکێشانی ئــەم وەزع ــە ژیانی
خەڵکی لە ئێران بـــەرەوڕووی مەترسییەکی گــەورە
کــردووەتــەوە .ڕێبەرانی کۆماری ئیسالمی کە هەتا
ئیستاش لووتبەرزانە قسە لە دۆڕاویی سیاسەتەکانی
ئەمریکا دەکــەن و خۆیان لە گوتنی ڕاستییەکان بە
خەڵک دەدزنەوە و بە بەرزکردنەوەی ئەو دروشمانەی
سااڵنێکە گــوێــی خەڵکی پــڕکــردووە و بــە ئیدیعای
تێپەڕاندنی قەیرانی تەحریمەکان و تێکشکاندنی ئەمریکا
دەیانەوێ داماوی خۆیان بشارنەوە ،بۆ خۆیان باش
دەزانــن کە ڕاوەستان لە وەها پێگەیەکدا چ زیانێکی
گەورە بە خەڵک و داهاتووی واڵت دەگەیەنێ .بەاڵم
باش دیارە کە ئەوان تەنیا بیر لە پاراستنی دەسەاڵتە
ڕەشەکەی خۆیان دەکەنەوە و لە پێناو ئەو مەسەلەدا
بۆیان گرینگ نییە کە چی بەسەر ژیانی خەڵکدا دێ.
بــەمــجــۆرە و بــە ڕاگــەیــانــدنــی ئــەم بــڕیــارە ،ئەگەر
چاوەڕوانییەکان لەسەر ئەوەی کە ئەمریکا لە بەرامبەر
داواک ــاری و فشاری زۆری واڵتانی هاوپەیمانی لە
ئاستی جیهانیدا و بە تایبەت واڵتانی ئورووپایی کە
کۆماری ئیسالمی بە بــەردەوامــی قسەی لە هەوڵی
ئەوان لە پێشگیری لە کاریگەری هەڵوێستی ئەمریکا لە
بەرامبەریاندا دەکرد ،چ گۆڕانێک بەسەر سیاسەتەکانیدا
دێنێ کۆتایی پێهات .بەمەش ڕێگەی چەواشەکاری
و فریودانی خەڵک لە بەرپرسانی کۆماری ئیسالمی
دەبەسترێ کە لەوە زیاتر نەتوانن بە ئومێدبەخشینی
خەیاڵی تــەنــانــەت هێزە فــریــودراوەکــانــی خۆیشیان
لەسەر پێ ڕابگرن .ڕێبەرانی کۆماری ئیسالمی بە
بەردەوامی هەوڵیان داوە بە گەورەکردنەوەی کێشە
دەرەکییەکان کە خۆیان خوڵقێنەری بوون و هەمیشە
حەزیان کردووە کە ئەو جۆرە کێشانە زیاتر لەوەی
هەیە بخەنە بەرچاوی خەڵک ،خۆ لە باس لە کێشە
و قەیرانە بنەڕەتییەکە کە چــاوەڕوانــی و داواکــاری
جۆراوجۆری خەڵک لە بواری سیاسی ،کۆمەاڵیەتی،
فەرهەنگی و ئابووریییەک کە پێوەندیی بە ژیانی
ئەوانەوە هەبووە ببوێرن .ئەوان بەم شێوە مەبەستیان
بوو کە بە نیشاندانی مەزڵوومییەتی خۆیان لە بەرامبەر
ئەوەی بە دوژمنکاری دەرەکییان ناو دەبرد و گۆیا
واڵت لەمەترسی دایــە ،خۆیان لە چارەسەری دەیان
قەیرانی خوڵقاوی دەستی خۆیان لە نێوخۆ بدزنەوە
و واڵمــی داواکــاریــی چاالکانی نێوخۆ بە تۆمەتلێدان
بــە پــێــوەنــدی لــەگــەڵ دەرەوە بــدەنــەوە .لــەوالشــەوە
کێشەکانی دەرەوە بــە هــۆکــاری وێــرانــیــی واڵت و
خراپبوونی ژیان و گوزەرانی خەڵک لە قەڵەم بدەن.
ئیستا گومان لەوەدا نەماوە کە خەڵک بە گشتی لە
سیاسەتی دووڕوویانە و درۆزنانەی ڕێژیمی کۆماری
ئیسالمی بــە باشی تێگەیشتوون و ئــەگــەر بەشێک
لــەو خەڵکەش لــە چــاوەڕوانــیــی چــارەســەری کێشە
درەکییەکاندا بۆ گۆڕانی وەزعــی واڵتــدا مابوونەوە،
دەبێ بۆیان دەرکەوتبێ کە ئەوە کۆماری ئیسالمییە
کــە هـــەر هــەمــوو ڕێــگــەکــانــی بـــــەردەم چــارەســەی
کێشەکانی ئەوانی بەستووە .بەم جــۆرە چــاوەڕوان
مــانــەوە نــە تەنیا یارمەتییەک بــە داهــاتــوویــان ناکا
بەڵکوو هۆکارێکی گرینگیشە بــۆ ئ ــەوەی سەرانی
ڕێــژیــم بتوانن ئــەو جـــۆرەی پێیان خــۆشــە و بەبێ
گوێدان بە ژیان و داهاتووی خەڵک و واڵت ،درێژە
بە دەسەاڵتدارەتیی خۆیان و مانەوەی ڕێژیمەکەیان
بدەن ،ڕێژیمێکی الواز کە هیچ داهاتوویەکی نەماوە.
بۆیە گرینگە کە هەرچی زیاتر بۆ ڕزگاربوون لە چنگ
زوڵم و زۆرداری ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی پەرە بە
ناڕەزایەتییە ڕەواکانی خەڵک بدرێ و نیشان بدەن کە
ئەوان بەشێک نین لەو دامودەزگا مافیاییەی کە سزا
دراوە و لەم ڕێگەوە بە خۆڕێکخستن و هاتنە مەیدان
ئەوانێش ببنە هۆکارێکی فشار بۆ پاشەکشە بەو ڕێژیمە
و گرتنەبەری ڕێگەی دیاریکردنی چارەنووسی خۆیان.

١٥ی خەزەڵوەری ٦ _ ١٣٩٧ی نوامربی ٢٠١٨

بەردەوامبوون لە سەر تێرۆری سیاسی لە نێوخۆ و دەرەوەی واڵت
«کوشتنی گوماناوی» و تێرۆری سیاسی ،دووانەی دەسەاڵتی مافیایی کۆماری ئیسالمی
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قادر وریا

دوو ڕووداو لەم دواییانەدا ،جارێکی دیکە سەرنجەکانیان بۆ
الی تێرۆری نەیاران و جیابیران بەهۆی کۆماری ئیسالمیی
ئێران لە نێوخۆ و دەرەوە ،ڕاکێشایەوە .لە نێوخۆی واڵت،
کوژرانی گوماناویی دوکتور فەرشید هەککی ،و لە دەرەوەی
واڵتیش ئاشکرابوونی پیالنی تێرۆریستیی ڕێژیمی ئێران بۆ
لەنێوبردنی بەرهەڵستکارێکی عەڕەبی ئێرانی لە دانمارک.
هیچ کام لەو دوو ڕووداوانە ،لە بەستێنی خۆیاندا
_نەک لە هەموو مێژووی کۆماری ئیسالمیدا_ ،بەڵکوو
هەر لەماوەی ئەم یەک دوو ساڵەی دواییشدا ،تاقانە
نین .واتە لە نێوخۆی واڵت تەنانەت هەر لەم یەک دوو
ساڵەدا ،بە دەیان چاالکی سیاسی و مەدەنیی ناڕازی و
نەیاری کۆماری ئیسالمی بە شێوەی گوماناوی گیانیان
لێ ئەستێندراوە .لە دەرەوەی واڵتیش ،لەم یەک دوو
ساڵەی دواییدا ،چەند کەس لە بەرهەڵستکارانی ئێرانیی
نەیاری کۆماری ئیسالمی ،بوون بە ئامانجی نەخشە
تێرۆریستییەکانی مرۆڤکوژانی سەر بەو ڕێژیمە و،
کۆمەڵێک پیالنی تێرۆریستی و ژمارەیەک لە مۆرەکانی
بەشدار لەو نەخشە و بەرنامە تێرۆریستیانەدا ئاشکرا بوون.
زستانی ساڵی ڕابردوو ،چەندین کەس لە پێشەنگان و
ڕێکخەرانی خۆپێشاندانە جەماوەری و سەرانسەرییەکانی
مانگەکانی بەفرانبار و ڕێبەندان ،دوای گیران ،لە ژێر
ئەشکەنجەدا گیانیان لێ ئەستێندرا .دەزگا پێوەندیدارەکانی
ڕێژیم بەو پەڕی ڕووهەڵمااڵوی ،ڕایانگەیاند کە ئەو کەسانە
بۆ خۆیان کۆتاییان بە ژیانی خۆیان هێناوە! الوی ئیالمیی
ئەندامی حیزبی دێموکراتی کوردستان تالب بەساتیوەند،
یەک لەو کەسانە بوو .هەر لە مانگی ڕێبەندانی ساڵی
ڕابردوودا ،دوکتور سەید کاووس ئیمامی ،مامۆستای زانکۆ
و چاالکی ژینگەپارێز ،لە ژێر ناوی «خۆکوژی» لە زینداندا
کوژرا .بەاڵم ئەوانە هیچیان «مەرگی گوماناوی» نەبوون،
چونکە کەس گومانی لەوەدا نەبوو کە ئەشکەنجەگەرانی
دامودەزگای سەرکوتی کۆماری ئیسالمی لەنێوی بردوون.
مەبەست لە مەرگی گوماناوی ،کوژرانی کۆمەڵێک کەسایەتیی
چاالکی مەدەنی و ڕەخنەگری سیاسەتەکانی ئەو ڕێژیمە لە
ڕووداوی تەماوی دایە .لە کۆتایی مانگی ڕێبەندانی ١٣٩٦
فڕۆکەی هەڵگری چەندین کەسایەتیی چاالکی ژینگەپارێز،
خۆی بە کێوی «دێنا»دا دا و هەر هەموو سەرنشینەکانی
کوژران« .ئەحمەد نەزەری ،دوکتورا و خاوەنی پسپۆڕی
و توێژینەوە لە بوارەکانی پیسبوونی ژینگە؛ غوالمعەلی

ئەحمەدی ،خوێندکاری دوکتورای فەلسەفەی پەروەردە
و فێرکردن و مامۆستا لە زانکۆی ئازادی بێهبەهان و
نووسەری وتاری بەرنامەڕێژی بۆ گۆڕینی ڕەفتار لەبارەی
پاراستنی ژینگە؛ سەلمان شەریف ئازەری ،توێژەری بواری
ژینگەپارێزی؛ مەهدی جاویدپوور ،ڕۆژنامهنووس و چاالکی
ژینگەپارێز؛ حامید ئەمیری ئەندازیاری کشتوکاڵ و توێژەری
زانستی لە بواری تێکنۆلۆژیی ژینگە؛ سەید بێهزاد سیادەتی،
پسپۆڕی بەرز لە بواری زەویناسیدا؛ ئەردەشیر ڕاد،
ئەندازیاری کشتوکاڵ و سەرچاوە سروشتییەکان؛ مستەفا
ڕەزایی ،پسپۆڕی کشتوکاڵ و سەرچاوە سروشتییەکان؛
عەلی زاریع ،توێژەری بواری کشتوکاڵ و سەرچاوە
سروشتییەکان؛ محەممەد فەهیمی ،عەلی فەرزانه ،سەید ڕەزا
فاتمیتەلەب ،ئەحمەد چەرمیان ،خەلیل ئاهەنگەران ،موژگان
نەزەری و بێهنام بەرزگەر لەو فڕۆکەیەدا بوون)١( ».
لە سەرەتای مانگی ڕەشەمەی ١٣٩٦یشدا دوو برای چاالکی
ژینگەپارێز به ناوەکانی محەممەد سادق و محەممەدباقر
یووسفی لە شاری «جەم»ی پارێزگەی بووشەهر بە
ڕووداوی پێکدادانی ماشێن کۆتایی بە ژیانیان هات.
لە پووشپەڕی ڕابردووشدا ،تەرمی مەریەم فەرەجی،
چاالکی مەدەنی و خوێندکاری خوێندنی بەرز لە
بواری بەڕێوەبەرێتیی نێودەوڵەتی کە ڕابردووی
گیران لە پێوەندی لە گەڵ خۆپێشاندانەکانی مانگی
بەفرانباریشیدا هەبوو ،بە بێگیانی لە کەرەج دۆزرایەوە)٢(.
هەر ئێستاش ژمارەیەکی بەرچاو لە کەسایەتییە
چاالکەکانی پێوەندیدار بە مانگرتن و ناڕەزایەتیدەربڕینە
مەدەنییەکانی مامۆستایان ،خاوەن کامیۆنەکان ،خوێندکاران،
ئەنجومەن و سەندیکا سەربەخۆ جۆراوجۆرەکان،
ژینگەپارێزان ،وەکیلەکان و چاالکانی بەرگری لە مافی
مرۆڤ ،لە بەندیخانەکان دان و دوور نییە ژمارەیەک لەوان
بە ناوی «خۆکوژی» یا ڕووداوی گوماناویی دیکە ،گیانیان
لێ نەستێندرێ .گرتنی «هاشم خواستار» لە ڕێکخەران و
پێشەنگانی مانگرتنی مامۆستایان و هێشتنەوەی لە یەکێک
لە شێتخانەکانی شاری مەشهەد لە کۆتایی مانگی ڕەزبەری
ئەمساڵدا ،دوایین نموونەی ڕفاندن و بێسەروشوێنکردنی
چاالکان و ناڕازییانی نێوخۆیە .سەرنجڕاکێش ئەوەیە کە
هاوکات لەگەڵ کوژرانی گوماناویی دوکتور فەرشید هەککی،
ژمارەیەکی بەرچاو لە کەسە چاالکەکانی نێوخۆ کە لە
بزووتنەوەی ناڕەزایەتیی نێوخۆدا دەنگ و کاریگەریی خۆیان

هەیە ،هەڕەشەیان لێ کراوە کە ئەمجار بە گیران دەستیان
لێ هەڵناگرن و دەبێ چاوەڕوانی چارەنووسێکی خراپتر بن.
ئەوە کە ئەو جۆرە مردنانە بە «گوماناوی» دادەنرێن
و دامودەزگا سەرکوتکەرەکانی ڕێژیمیان تێدا تاوانبار
دەکرێ ،لە خۆوە نییە .یەکەم هۆ دەگەڕێتەوە بۆ پێشینەی
دەستهەبوونی وەزارەتی ئیتالعات ،سوپای پاسداران و
دامەزراوە جۆراوجۆرەکانی نێو مافیای دەسەاڵت لەو
ڕێژیمە لە کوشتن و لە نێوبردنی نەیاران و ناڕازیاندا٢٠ .
ساڵ لەمەوبەر ،تووڕەیی نێو هەناوی کۆمەڵگە و گەشە و
پێشڕەویی بزووتنەوەی ئازادیخوازیی خەڵکی ئێران ،کەلێن و
ملمالنێی نێوان قۆڵەکانی ئەو ڕێژیمەیان بۆ دژایەتی لەگەڵ ئەم
جۆرە کوشتنانە ،قۆستەوە .دوای ئەوە پڕۆژەی چەند ساڵەی
وەزارەتی ئیتالعات بۆ لە نێوبردنی کەسایەتییە سیاسی و
فەرهەنگییە چاالک و جیابیرەکانی نێوخۆی واڵت ناسراو
بە قەتڵە «زنجیرەییەکان» لەم ساڵەدا گەیشتە چڵەپۆپە و
تێرۆری یەک بە دوای یەکی داریووش و پەروانەی فرووهەر،
محەممەد موختاری ،جەعفەر پوویەندە ،فیرووز دەوانی و
هتدی بە دوادا هات ،پەردەکان لە سەر سەرچاوەکانی ئەو
جۆرە تاوانانە الدران .دەرکەوت «ئاوەکە لە سەرچاوەوە
لێڵە» و سەری داوەکە ،دەچێتەوە الی شەخسی ڕێبەری
نیزام و دامەزراوەکانی ژێر ئەمر و فەرمانی جەنابیان.
تەنانەت لە هەڵگرتنی کۆسپ و سەرئێشەکانی بەردەم
دەسەاڵتدارێتیی خۆیاندا ،نەک هەر ئامادەن دەستی سەعید
ئیمامییەکان بۆ هەڵداشتنی ئوتووبووسێکی پڕ لە نووسەر،
شاعیر و هونەرمەندی جیابیر و ڕەخنەگر ئاوەاڵ بکەن،
بەزەییان بە «یادگاری ئیمامی ڕاحیل» (ئەحمەد خومەینی)
یش دانایە و بە «فتوای شەرعی» لە نێوی دەبەن .ئەوانەی
ئەمڕۆ لە ترۆپکی ئەو ڕێژیمە و لە ئاستی هەرە سەرووی
دامودەزگا مافیاییەکانیدا ،بڕیاریان بەدەستە ،هەر ئەوانەن
لە پشت «قەتڵە زنجیرەییەکان»بوون.
کە ئەو کات
دووهەم هۆ ،کە گومانێک نایەڵێتەوە ،کوژرانی گوماناویی
چاالکانی ناڕازی و ڕەخنەگر و ،ڕێکخەران و بەشدارانی
حەرەکەتە مەدەنییەکانی نێوخۆ ،شتێک نییە جگە لە تێرۆری
سیاسیی بەبەرنامەی بڕیاربەدەستانی ئەو ڕێژیمە ،ئەو
ڕقەیە کە سەرانی سوپا و شەریکەکانی دیکەیان لە مافیای
دەسەاڵت و سەروەت ،بەرامبەر بە دەنگە ناڕازییە بوێرەکانی
نێوخۆ و کەسایەتییە دیارەکانی بزووتنەوەی مەدەنیی
ڕوو لە گەشەی خەڵکی ئێران کۆیان کردووەتەوە .نابێ
ئەو ڕاستییە بە کەم بگرین کە هەر لەقاودانێکی دزی و
هەڵلووشینی سامانی واڵت و هەر تیشک خستنەسەر یەکێک
لە سیاسەتە چەوتەکانی دەسەاڵت _لە بە فیڕۆدانی سامانی
خەڵکی ئێران لە تەڕاتێنەکانی سوپای پاسداران لە سووریە
و یەمەن و لوبنان و عێڕاقەوە بگرە تا دەگاتە ئەو پڕۆژانەی
لە بواری ئاو و کشتوکاڵ و ژینگە گەورەترین و بێوێنەترین
قەیرانەکانیان لێ کەوتووەتەوە_ پێی سوپای پاسداران و
بەیتی ڕەهبەری دەگرێتەوە .بە دەربڕینێکی دیکە ،ئەمڕۆ
ئەوانەی نوێنەرایەتیی ئیرادە و بڕیاری ئەو ڕێژیمە دەکەن
و لە سیاسەت و بەرنامە وێرانکەر و تاوانبارانەکانی چەندین
ساڵەی ئەو ڕێژیمەدا بەرپرسیارن ،لە گەڵ ئەو کەسانەی
نوێنەرایەتیی ناڕەزایەتی و بێزاریی خەڵکی لە هەموو
ڕوویەکەوە وەزاڵەهاتوو دەکەن ،کەوتوونە بەرامبەر یەک .بەم
هۆیەشەوە کە لە توانایاندا نییە قەیرانەکان چارەسەر بکەن
و بەم جۆرە تووڕەیی و ناڕەزایەتیی خەڵک کەم بکەنەوە،
هەر وەها دەزانن کە مانەوە و لە مەیداندابوونی ئەو جۆرە
کەسایەتییانە ،ڕێخۆشکەر دەبێ بۆ درووستبوونی ڕێبەریی
خەبات لە نێوخۆ و ،دەبێتە مایەی دڵگەرمیی خەڵک و خۆگرتن
و بەردەوامیی بزووتنەوەی سەرانسەری و جەماوەری ،لە
نێوبردنی فیزیکیی ئەوان بۆ مانەوە و پاراستنی ڕێژیمەکەیان
_بە خەیاڵی خۆیان_ بە چارەسازترین ڕێگە دەزانن.
***
ئەم وتارە لە بەشی دووهەمی خۆیدا دەپڕژێتە سەر
هۆکارەکانی گەڕانەوەی ئەمجارەی کۆماری ئیسالمی
بۆ سەر تێرۆری نەیاران لە نێوخۆ و دەرەوەی واڵت.
پەراوێز:
( )١و ( )٢وەرگیراو لە :گزارش جامعهی دفاع از حقوق بشر در ایران
(عضو فدراسیون بینالمللی جامعههای حقوق بشر) ٢٥ ،اکتبر ٢٠١٨

سەردانی شاندێکی حیزبی سۆسیال دێموکراتی سوید لە سکرتاریای حیزبی دێموکراتی کوردستان

شاندێکی حیزبی سۆسیال دێموکراتی سوید
سەردانی سکرتاریای حیزبی دێموکراتی کرد
و دوای دانیشتن لەگەڵ هەیئەتێکی دەفتەری
سیاسیی حیزبی دێموکراتی کوردستان ڕایگەیاند
کە باسەکانی پێوەندیدار بەو سەردانەیان
دەبەنەوە کابینەی دەوڵەت و پاڕلمانی واڵتەکەیان.
دوانیوەڕۆی ڕۆژی شەممە٥ ،ی خەزەڵوەر (٢٧ی
ئۆکتۆبری  )٢٠١٨شاندێکی حیزبی سۆسیال
دێموکراتی سوید پێکهاتوو لە ئەڤین ئینجیر ،جێگری
بەرپرسی پێوەندییە نێودەوڵەتییەکانی سۆسیال
دێموکراتەکانی سوید؛ سامی میشال ،قسەکەری
وەزارەتی وزەی سوید و سانا ئیلیاسۆن ،بەرپرسی
پڕۆژەکانی دەزگای ئۆالف پالمە بۆ ڕۆژهەاڵتی
نێوەڕاست بە گشتی و عێڕاق و کوردستان
بەتایبەتی سەردانی سکرتاریای حیزبی دێموکراتی
کوردستانیان کرد و لەالیەن هەیئەتێکی دەفتەری
سیاسیی حیزبەوە بەسەرپەرستیی کاک مستەفا

مەلوودی ،سکرتێری گشتیی حیزبەوە پێشوازییان لێکرا.
لەو دانیشتنەدا شاندی حیزبی سۆسیال دێموکراتی
سوید سەرەتا هاوخەمیی خۆی سەبارەت بە هێرشی
مووشەکیی کۆماری ئیسالمی بۆ سەر بنکەی دەفتەری
سیاسیی حیزبی دێموکراتی کوردستان دەربڕی.
شاندی حیزبی دێموکراتی کوردستانیش بە ئاماژە
بە وردەکارییەکانی ئەم هێرشە و سنووربەزاندنەی
کۆماری ئیسالمی ،وێڕای سپاس لە هاوخەمیی سۆسیال
دێموکراتەکانی سوید تیشکی خستە سەر ئەوەی کە
هەڵوێست و کاردانەوەکان بەنیسبەت قەیرانخوڵقێنی و
سیاسەتی تێرۆر و سەرکوتی کۆماری ئیسالمی دەبێ
لە ئاستێکی دیکەدا بن بۆ ئەوەی بەربەستێک لەبەردەم
دەستدرێژییەکانی کۆماری ئیسالمیی ئێران دابندرێ.
لەو دانیشتنەدا پرسی پێوەندییەکانی حیزبی دێموکراتی
کوردستان و سۆسیال دێموکراتەکانی سوید ،پرسی
کورد لە ئێران و سیاسەتی کۆماری ئیسالمی لەهەمبەر
ماف و داواکانی کورد لەو واڵتە ،فاکتەری کورد لە

هاوکێشەکانی ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست و ئەم دەرفەت و
هەڕەشانەی لەم سۆنگەیەوە بۆ کورد درووست بوون،
خرانە بەرباس و ئاڵوگۆڕی بیروڕایان لەسەر کرا.
هەیئەتی سۆسیال دێموکراتەکانی سوید لەو دیدارەدا
ڕایانگەیاند کە کۆبەندی هەموو باسەکانی دانیشتنەکە
دەگەیەننەوە بەڕێوەبەریی حیزب و ،پارلمانی
واڵتەکەیان و هەروەها الیەنە پێوەندیدارەکانی دیکە.

ژماره٧٣٧ :
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١٥ی خەزەڵوەری ٦ _ ١٣٩٧ی نوامربی ٢٠١٨

دهقی قسهکانی د .ئاسۆ حهسهن زاده ،جێگری سکرتێری گشتیی حیزب

کۆبوونەوەی سیاسی تەشکیالتیی سکرتێری
گشتیی حیزب لە ناوەندی ٣ی کوردستان

له ڕێوڕهسمی تهواوبوونی دهوری ٢٣٠ی سهرهتایی پێشمهرگه

پێشمهرگه خۆشهویستهکانی دهورهی ٢٣٠ی
سهرهتایی پێشمهرگه!
تهواوکردنی سهرکهوتووانهی دهورهی سهرهتایی
پێشمهرگه و لهبهرکردنی بهرگی پیرۆزی پێشمهرگانهتان
لێ پیرۆز بێ .هیوادارم ئهمڕۆ سهرفهسڵی ڕۆژگارێکی
بهردرێژ و بهبهرههمی خزمهت و تێکۆشانی ئێوه
لهپێناو مافه ڕهواکانی میللهتهکهماندا بێ .تهنانهت
ئهگهر ڕۆژی ڕزگاری و دهرهێنانی خاکی واڵت لهژێر
پۆتینی داگیرکهرانیش دوور نهبێ ،کاری ئێوه نهوهی
نوێ بۆ پاراستنی کوردستان و حهساندنهوهی دایکی
نیشتمان تازه ئهودهم دهست پێدهکا .دهمهوێ لێرهدا
سهبارهت به زهحمهت و ماندووبوونی بێوچانیان لهپێناو
پهروهردهکردن و ڕاهێنانی ئێوهدا ،ههروهها سوپاس
و ئهمهگناسیی خۆم و حیزب پێشکهش به بهرپرسی
فێرگه کاک برایم چووکهڵی و سهرجهم کارگێڕانی
فێرگه و مامۆستا بهڕێزهکانی ئهو دهورهیه بکهم.
مانگ و نیوێک پێش ئێستا قهاڵی دێموکڕات و پلینۆمی
کۆمیتهی ناوهندیی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان لهالیهن
سوپای پاسدارانی کۆماری ئیسالمییهوه مووشهکباران
کران که ههروهک دهزانن له ئاکامی ئهو هێرشه
بێوێنهیهدا پۆلێک له باشترین سهردار و سهربازانی
ڕێبازی دێموكڕات شههید بوون .بهاڵم ههروهک
ئهودهم بهڵێنمان دا ،حیزبی ئێمه لهژێر باری ئهو
زهبره قورسهش ههستایهوه و نهیهێشت ئااڵی دهستی
شههیدهکانمان له هیچکام له سهنگهرهکانی تێكۆشانی
ئهواندا بکهوێته سهر عهرز .ئهوه بێگومان بهرههمی
وره و ئیراده و مشوورخۆریی رێبهریی حیزبی ئێمه
و ئهندامانی ئهو حیزبه له کوردستان و له دهرهوهی
واڵت و پشتیوانیی کهموێنهی خهڵکی کوردستان له
حیزبی دێموکڕات بوو ،بهاڵم نهدهکرا ئهگهر دڵگهرم
و پشت ئهستوور به پێشمهرگه قهدیمی و الوهکانمان
نهباین .ئهوان ههر له یهکهم چرکهساتی ئهو جینایهتهوه
له ڕووبهڕووبوونهوهی دۆخهکهدا له هیچ ماندووبوون
و شهونخوونییهک درێغیان نهکرد و به ڕهفتاری
بهرپرسیارانه و قارهمانانهیان نیشانیان دا که ئهو
ئهمانهته که مامەقاله و مام شێرکۆ و هاوڕێ و پێشهوا
و جهماڵ و مهنسوور بۆ ههمیشه ئهرکی پاراستنهکهیان
بهوان سپاردبوو ،به باشترین شێوه دهپارێزن .ئهوهی
ئهوان دوابهدوای مووشهکبارانهکه و لهو ماوهیهدا
کردیان هیچی کهمتر نهبوو لهو قارهمانهتییه که دهکرا له
سهنگهری خۆڕاگریی چهکدارانهدا بیکهن .بوونی ئێوهش
ئهمڕۆ لێره به ژمارهیهکی زۆرتر و جۆراوجۆرییهکی
زیاترهوه به بهراورد لهگهڵ دهورهکانی پێشوو
سهلمێنهری ئهو ڕاستییهیهیه که وهك چۆن گوتمان
مووشهکباران ئیرادهمان ناشکێنێ ،مووشهكباران
ئاگردانی خهباتیشمانی دانهمرکاند .بهپێچهوانهوه ،ئهوهی
دیتمان بووژانهوه و گهشانهوهی کوانووی خهبات بوو.
پێشمهرگه خۆشهویستهکان!
دڵنیام ئهو دهورهیهی تێپهڕتان کردووه خاڵێکی
وهرچهرخانه لهسهر ڕێچکهی ژیان و گهشهکردنی
کهسایهتی و شکڵگرتنی ڕوانینتان بۆ وجوودی ئینسانی
و کوردانهتان له جیهانی ئاڵۆز و پێکهوه گرێدراوی
ئهمڕۆدا .ئێوه لهم دهورهیهدا زۆر شتی نوێ سهبارهت
به ڕابردووی بزوتنهوهی نهتهوایهتیی کورد و سروشتی
مهسهلهی کوردستان ،ڕێباز و ئامانجی حیزبی دێموکڕات
و ڕوانینی ئهو حیزبه بۆ چارهسهری پرسی کورد و
پرسهکانی دیکهی کۆمهڵگە ،ماهییهتی کۆماری ئیسالمی
و الیهنه جۆربهجۆرهکانی خهبات بهدژی ئهو ڕێژیمه،
ئهکتهرهکانی دیکه و دنیای دهرهوه ،ههروهها خیسلهت و
کهرهستهی شۆڕشگێڕی فێر بوون .بێگومان زۆر شتی
دیکهش ماوه فێری بن ،چونکه ئهساسهن زانین شتێكه
که مرۆڤ قهت به تهواوی پهیدای ناکا و ههمیشهش
دهکرێ لێی ببڕێ .ئهوه ئهرکی ئێمهیه که له پهروهردهی
بهردهوامی ئێو ه بۆ قۆناغهکانی دواتر غافڵ نهبین و
ڕێنوێن و هاوکارتان بین .بهاڵم بۆخۆشتان دهبێ لهگهڵ
خۆتان سهختگیر بن و ههردهم خهریکی فێربوون و
خۆپێگهیاندن بن ،ئهوه ههم ئێوه وهک تاک له کۆمهڵگەدا
متمانهبهخۆ و سهرکهوتوو دهکا ،ههم بۆ خزمهت به
دۆزی ڕهوای گهلهکهمان و بردنی ئهو گهله بۆ نێو ڕیزی

کاروانی پێشکهوتنی مرۆڤایهتی تهیارتان دهکا.
ئێوه لهو دهورهیهدا ئهگهر واڵمی زۆر پرسیارتان
وهرگرتهوه ،به دووری نازانم زۆر پرسیاری
تازهشتان بۆ دروست بووبێ .بهاڵم خهمتان نهبێ،
بۆ ئاڵوگۆڕی بیروبۆچوونهكان و تۆکمهکردنهوهی
باوهڕێکی هاوبهش که مهرج نییه باوهڕێکی وشک
و یهکدهست بێ ،کات و دهرفهت نابڕێن .به قهولی
ڕێبهری شههید دوکتور شهڕهفکهندی ،بۆ خهبات
چ زۆره ڕێگا .ئهوهی دهمهوێ بیزانن و ههمیشه
لهبیرتان بێ ئهوهیه که بوونی ئێوه لێره به ڕێکهوت
نییه ،ئهوه بهرههمی مێژوویهکه ،مێژووی ڕێگابڕینی
سهدان ساڵهی کاروانێک ،کاروانێک که له دهمی
پێگهیشتن و دهروهستیی ئێوهدا به قۆرتی زۆر
گهور ه و چارهنووسسازدا ڕادهبرێ ،کاروانێک
که لهدوای ئێمهش ههر لهسهر ڕێگابڕینی خۆی
بهردهوام دهبێ .ئهو کاروانه کاروانی ههنگاونانی
ئهگهرچی بهداخهوه ناڕێک ،بهاڵم شێلگیرانهی کۆی
میللهتێکه بۆ گهیشتن ب ه مهقسهدێکی مهوعوود و
مهشرووع .مهقسهدێک که لهودا گهلی کورد ههست
بکا چارهنووسی خۆی بهدهست خۆیهتی ،زمانی
قهدهغه نییه ،ناسنامهی ناشێوێندرێ ،خاکهکهی
جرجانخواردوو ناکهن ،سهروهت و سهرچاوهکانی
نادزن ،ڕۆڵهكانی دهستگیر و ئەشکهنجه و ئێعدام
ناکرێن ،خهڵکی دهستکورتی لهسهر پهیداکردنی
پارووه نانێک گیانیان لێ ناستێندرێ .مهقسهدێک که
ئینکار و تهبعیز و سهرکوتی فهرمانڕهوا یهک لهدوای
یهکهکانی کوردستان کۆتایی دێ و کوردیش وهک ههر
نهتهوهیهکی دیکهی دنیا به ئازادی و بهختیاریی دهگا.
ئهو ڕۆژهی من له یهكێک له کالسهکانی ئهم
دهورهیهدا له خزمهتتاندا بووم ،بۆم باس کردن
که چۆن دنیای ئهوڕۆ بۆ میللهتێکی وهک میللهتی
ئێمه و بۆ بزووتنهوهیهکی شۆڕشگێڕی وهک
بزوتنهوهکهی ئێمه پڕه له ئاستهنگ و بهربهست،
بهاڵم هاوکات پڕیشه له ئامراز و دهرفهت .ئهوه
ئێمهین که نابێ بهربهستهکانی بوارێک یان
سهختییهکانی قۆناغێک له بهردهوامبوون له خهبات
شلمان بکاتهوه .ئهوه ئێمهین که دهبێ دهرفهتهکان
زۆرتر و باشتر دهکار بخهین بۆ ئهوهی ئهو خهباته
به ئهنجام بگا و ئاواتی شههیدهكان وهدی بێ.
بۆ ئهو مهبهسته ئێمه وهك کورد بهگشتی و وهک
کوردی ڕۆژههاڵت بهتایبهتی پێویسته به زۆر شتدا
بچینهوه .پێداچوونهو ه بۆ میللهتێك که شهرم له
ڕابردووی خۆی نهکا و شانازی به مێژووی خۆیهوه
بکا ،قهت نابێ به مانای گهسک لێدان و ڕاماڵین بێ،
تهنانهت ئهگهر بهشێوهی بنهڕهتییش ئاڵوگۆڕ بهسهر
ڕوانینمان ل ه مهسهلهیهکدا بێنین .پێداچوونهوه دهبێ
به مانای پێداهاتنهوه و بژارکردن بێ .ئێمه کاتێک
دهڵێین دهبێ لهگهڵ ڕووحی عهسر بژین و رۆڵهی
سهردهمی خۆمان بین ،ئهوه بهو مانایه نییه که
پاشخانی خۆمان لهبیر بچێتهوه و لێگهڕێین سامانی
مێژوویی و مهعنهویمان ههڕاج بکرێ .ئهگهر
بێگومان باڵهکان پێویستن بۆ ئازاد فڕین ،ئهوه
ڕهگ و ڕیشهكانن که به خاکت دهبهستنهوه .ئهو
بهڕۆژکردنهوه و دووباره خوێندنهوهیه بێگومان
تهعامولمان لهگهڵ نهیارانی کۆن و نوێی کورد و
لهگهڵ هاوکێشه جیهانی و ناوچهییهکان و کارتێکهریی
بهرژهوهندییه بچووک و گهورهکان لهسهر ئێستا
و ئایندهی مهسهلهی کورد و خهباتی ئهو میللهته
دهگرێتهوه .بهاڵم بزوتنهوهی کورد پێش ههموو
شتێک دهبێ ئهولهوییهت بداته کارکردن لهسهر
خۆی ،ههم بۆ تۆکمەکردنهوهی ناسنامهی نهتهوهیی
و هاوبهشکردنی جۆراوجۆرییهکانی نێو کۆمهڵگەی
کوردهواری له یهک پرۆژهی گهورهی سیاسیدا،
ههم بۆ کهمکردنهوهی دابهشبوونه نێوخۆییهکان
و پڕکردنهوهی درزهکانی نێو ئهو کۆمهڵگەیه.
لێرهدا بۆ ئهوهی ئێوه پێشمهرگه الوهکان به چاوی
کراو ه و پشووی درێژهوه ملی ئهو رێگایه بگرن ک ه
لهمڕۆڕا دهست پێ دهكا ،ناچارم بڵێم که بهداخهوه
سهرباری پهرهگرتن و چڕبوونهوهی ههڕهشهکانی
سهر میللهتهکهمان ،ئهو میللهته هێشتا زۆر دابهش و

نایهكگرتوویه .ئهوه یهك له نهریت و شانازییهكانی
حیزبی دێموکڕاتی کوردستانه که وێڕای ئهو ه که ئهو
حیزبه ههوڵ دهدا خهباتگێڕان و نیشتمانپهروهرانی
کوردی ڕۆژههاڵت بهدهوری ئامانج و رێبازێکی
ڕوون و له سازوکارێکی مونسهجیمدا ڕێک بخا،
بهاڵم ئێمه ئازادیی بیرکردنهو ه له ئهندامهكانمان
ناستێنینهوه ،کۆیلهی فیکری پهروهرده ناکهین ،دژی
دهمارگرژیین ،حیزب وهك سهربازخانهیهک ئیداره
ناکهین ،ههڵگری دنیایهک زهرفییهتی سیاسی و
رێکخراوهیین .پشتقایم بهو خیسلهتهی حیزبهكهمان
پێم خۆشه بڵێم بێگومان چاوهڕوانیمان له ئێوهش
ئهوهیه که لهو کات و ساتهدا که بهتایبهتی پاش
ئهو مووشهکباران ه ههموو سهرنجهکان لهسهر
حیزبی دێموکڕاتی کوردستانن ،بۆ خۆتان و
ڕهفیقهکانتان بهتایبهتی ئهوانهی دوای ئێو ه دێن
بۆ پێشمهرگایهتی ،نموونهی نهزم و تێکۆشانی
شێلگیرانه له چوارچێوهی بهرنامه خهباتگێڕییهكانی
حیزبدا بن .بهاڵم ههر لهو کاتهدا دهبێ لهبیرتان
بێ که ئهگهر ههموومان بهسهریهكهوه حیزبێک
پێک دێنین ،ههر کامهشمان له شوێنی خۆی و له
جێگ ه و پێگهی خۆیهوه دهتوانێ بۆ کاری بهکۆمهڵی
میللهتهکهمان کارساز و شوێندانهر بێ ،چونکه به
ههموو سیستم و قهوارهیهكهوه که کۆمهڵگەیهک یا
پێکهاتهیهک دهتوانێ ههیبێ ،کۆمهڵگە و پێکهاتهکان
له ئاخیریدا شتێک نین جگه له ڕهنگدانهوهی
کۆی تاکهکان ،له جههانبینی و بههاکانیان ،له
نیاز و ئارهزووهکانیان ،له مهنێش و ڕهفتاریان.
بۆ دهرمانی ئهو دهرد ه بنهڕهتییهش که باسم
کرد واته دهردی دابهشبوون ،نایهكگرتوویی،
یهكتر قبووڵ نهکردن ،مهزنیخوازی ،تاکڕهوی و
ی دهبێ بزانن ههموو الیهک ههڵگری
تاکڕهههند 
بهرپرسیارێتیی گهورهیه .ئیدهئال ئهوهیه کۆمهڵگەی
سیاسیی ئێمه له ڕۆژههاڵتی کوردستان به ههموو
پێکهاته و جۆراوجۆریهكانیهوه به نهخشهڕێگا و
ئالیهتێكی هاوبهشهوه ڕووبهڕووی زهروورهتهکانی
ئێستا و ئاینده بێتهوه ،بهتایبهتی لهو ههلومهرجهدا
که کۆماری ئیسالمی بهشێوهی ههرگیز نهدیتراو
گڵۆڵهی کهوتۆته لێژی .ئهگهر ئهوهشمان ههر
ئێستا بۆ ناکرێ ،النیکهم دهتوانین له درز و
دابهشبوونهكان کهم بکهینهوه و نههێڵین ئهو درز
و دابهشبوونانه دهرفهتهکانی ئایند ه لهبار بهرن.
بهشێکی ئهو درز و دابهشبوونانه دهگهڕێتهوه
بۆ ڕوانینمان بۆ شێوهکانی خهبات و ڕابردووی
خۆمان و تهنانهت جێگ ه و پێگهی پێشمهرگه .ئێمه
بهدهر لهوه که الیهنهکانی دیکه چۆن دهجوڵێنهوه،
دهبێ ههمیشه حازر بین بۆ سالمسازیی کایهی
سیاسیی کوردی ڕۆژههاڵت و یهكخستنی ڕیزهکانی
گهلهکهمان خۆمان ئهرکدار بکهین .بۆ نموونه
بۆچوونمان لهبارهی ئاقار و تاکتیکهكانی ڕابردوو
و ئهمڕۆ و ئایندهی خهبات ههرچییهک بێ ،دروست
وایه لهو پرۆسهی بهخۆداچوونهوه و ڕهخن ه
لهخۆگرتنهدا که بێگومان پێویسته (بهتایبهتی بۆ ئهو
بهش ه که پێوهندیی به نێوان ناخۆشی و گرژی و
نایهكگرتوویی هێزهکانی کورد یان کهمتهرخهمی له
نوێبوونهوه و گونجان لهگهڵ سهردهمی نوێ ههیه)،
ههرگیز نابێ شکۆ و شهوکهتی میللهتهکهمان و
رابردووی ئهو میللهته بشکێنین؛ قهت نابێ فیداکاری
و قوربانیدانی گهلێک ببهینه ژێر پرسیار که جگه
له ههڵبژاردن له نێوان تهسلیمبوون و خۆڕاگریی
پێشمهرگهكان بژارێکی دیکهیان بۆ نههێشتبۆوه؛
تێبینیمان لهسهر بهکاربردنی شێوهیهکی خهبات بۆ
نموونه خهباتی چهکداری له قۆناغێکدا ههرچی بێ،
ههر حهرهکهتێک که شههید دهدا (جا هی خۆمان
بێ یا هی الیهنی دیکه) پێویسته به ئیحترامهوه
ناوی بێنین؛ لهگهڵ ئهوه که دهبێ پشتیوانی
بهكردهوهی بهستێنی مهدهنی و جهماوهریی خهبات
بین و شهخسیهت و متمانه به چاالکانی نێوخۆ
ببهخشین ،نابێ لێگهڕێین خیسڵهتی شۆڕشگێڕانهی
خهباتی ئێمه به فهڕزیهی بێجێی ئیحتمالی ئاڵوگۆڕ
له ماهییهت و ڕهفتاری کۆماری ئیسالمیدا
خهوشدار بێ ،ڕێژیمێک که تازهترین زمان که
فێری بووه و قسهشی پێ دهکا ،زمانی مووشهکه.
ئهوانه که لێرهدا دهڵێم لهبهر ئهوهیه که ههروهک ئهو
ڕۆژه عهرزم کردن ئێوه ههر له ڕهههنده نیزامییهكهیدا
پێشمهرگه نین .جیا لهوه که ئهرک و ڕیسالهتی
پێشمهرگه زۆر له کاری چهکدارانه فراوانتره،
وهک پێشمهرگه له حیزبی دێموکڕاتی کوردستاندا
پێشمهرگهی خهباتێکی فرهڕهههندیشن .ئهوهش
دهخوازێ که ئهوهندهی کاڵشینکۆفهکانتان حازر و
لهسهر پێن ،ئهوهندهش ئهقڵیهت و ڕوانین و کار و
کردهوهتان یارمهتیدهری دهکارخستن و یهكخستنی
ههموو زهرفیهتهکانی نێو کۆمهڵگای ڕۆژههاڵت بێ.
له کۆتاییدا وێڕای پیرۆزبایی دووباره ،سوپاسی
سهرنجتان دهکهم و به هیوای سهرکهوتن.

ڕۆژی چوارشەممە٩ ،ی خەزەڵوەری ١٣٩٧ی هەتاوی
کۆبوونەوەیەکی سیاسی تەشکیالتی بۆ کاک مستەفا
مەولوودی ،سکرتێری گشتیی حیزب ڕێک خرا .لەو
کۆبوونەوەیەدا کە کادر و پێشمەرگە و بنەماڵەکانی ناوەندی
٣ی کوردستان بەشداربوون ،بەڕێزیان باسێکی گشتیی لەسەر
هەلومەرجی ئێستای حیزبی دێموکرات و ئەرکی ئەندامانی
حیزب لەو قۆناغەدا پێشکەشی ئامادەبووانی کۆبوونەوەکە کرد.
باسکردن لە نەخش و کاریگەریی خەباتی سیاسیی حیزب
لە سەر جوواڵنەوەی گەلی کورد لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان،
خەباتی پێشمەرگانە و ڕەهەندەکانی دیکەی خەبات و
تێکۆشان لە دژی کۆماری ئیسالمی ،هێرشی مووشەکیی
ڕێژیم بۆ سەر پلینۆمی کۆمیتەی ناوەندیی حیزب لە قەاڵی
دێموکرات و لێکەوتەکانی ،سیاسەت و هەڵویستەکانی حیزب
و کاریگەری و شوێندانەریی حیزبی دێموکرات لە سەر
ڕەهەندە جۆراوجۆرەکانی خەبات چەند تەوەری سەرەکیی
باسەکەی بەڕێز سکرتێری گشتی لەو کۆبوونەوەیە بوون.
دوای باسەکەی بەڕێز سکرتێری گشتی ،بەشدارانی
کۆبوونەوەکە کۆمەڵیک بۆچوون و پێشنیاریان خستە
بەرباس و بە ڕوحێکی شۆڕشگێڕانە و دڵسۆزانەوە
ئامادەیی خۆیان بۆ تێکۆشانی زیاتر و بێوچان دەربڕی و،
دواتر سکرتێری گشتیی حیزب ڕاوبۆچوونی خۆی لە سەر
پێشنیاری بەشداران دەربڕی و وەاڵمی پرسیارەکانی دایەوە.

سەردانی شاندێکی حیزبی یەکیەتیی کورد لە
سووریە لە سکرتاریای حیزبی دێموکرات

دوانیوەڕۆی ڕۆژی چوارشەممە٩،ی خەزەڵوەر شاندێکی حیزبی
یەکیەتیی کورد لە سووریە بە سەرپەرستیی کاک ئیبراهیم برۆ،
سکرتێری ئەم حیزبە سەردانی حیزبی دێموکراتی کوردستانی
کرد و لەالیەن هەیئەتێکی ڕێبەریی حیزبەوە بە سەرپەرستیی
کاک مستەفا مەولوودی ،سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتەوە
پێشوازییان لێکرا .لەو دیدارەدا دووالیەن دواگۆڕانکارییەکانی
پرسی کورد لە ڕۆژاوا و ڕۆژهەاڵتی کوردستانیان تاوتوێ کرد.
بابەتی مووشەکبارانی قەاڵی دێموکرات و ئەنجام و لێکەوتەکانی
ئەم هێرشە تێرۆریستییەی کۆماری ئیسالمی ،پرسی کورد
لە ڕۆژاوای کوردستان و ئەو دەرفەت و هەڕەشانەی
لەسەر ڕێی وەدیهاتنی مافە نەتەوایەتییەکان لەو بەشەی
کوردستانن ،پڕکێشییەکانی کۆماری ئیسالمیی ئێران لە ناوچە
و ئەگەرەکانی بەردەم کورد لە گۆڕانکارییە سیاسییەکانی ئەم
واڵتەدا و ،پرسی سیاسەت و هەڵسوکەوتی هێزە سیاسییە
کوردییەکان لەگەڵ یەکتری لە هەر کام لە بەشەکانی
کوردستان تەوەرە سەرەکییەکانی ئەم دانیشتن و دیدارە بوون.
دوو الیەن لەسەر ئەو ڕایە هاوبەش بوون کە پرسی کورد لە
هەر کام لە بەشەکانی کوردستان بە قۆناغێکی زۆر هەستیاردا
تێ دەپەڕێ و ،تەنیا سیاسەتی دروست و ژیرانە لەسەر
بنەمای بەرژەوەندیی نەتەوەیی و ،وەالنانی ناکۆکیی نێوخۆیی
و بەرژەوەندیی حیزبییە کە دەتوانێ کورد بکاتە فاکتەر و
گەمەکەرێکی بەهێز لەو هاوکێشانەدا .وە ئەوەش ئەرک دەخاتە
سەر هەموو حیزب و الیەنە سیاسییەکان کە هەم دەرفەتەکانی
بەردەم بزووتنەوەی سیاسیی کورد بقۆزنەوە و هەم بە هێزی
هاوبەشیان بەرەوڕووی هەر ئەگەر و مەترسییەک ببنەوە
کە هەڕەشە لە پرسی کورد و داهاتووی ئەم نەتەوەیە دەکا.

سەردانی شاندێکی ڕێبەریی پژاک
ل ه حیزبی دیموکراتی کوردستان

شاندێکی ڕێبەریی پارتی ژیانی ئازادی کوردستان_
پژاک سەردانی حیزبی دێموکراتی کوردستانی کرد و
لە دیداری نێوان دوو الیەندا کۆمەڵە باسێکی پێوەندیدار
بە دۆزی کورد لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان تاوتوێ کران
ڕۆژی سێشهممه١ ،ی خەزەڵوەر شاندێکی پارتی ژیانی ئازادی
کوردستان (پژاک) به سهرپهرستیی کاک سیامهند موعینی،
هاوسهرۆکی پژاک سهردانی حیزبی دیموکراتی کوردستانی
کرد و لهالیهن شاندێکی حیزبهوه به سهرپهرستیی کاک
مستهفا مهولوودی ،سکرتێری گشتیی حیزب پێشوازییان لێکرا.
لەم دانیشتنەدا پرسی مووشەکبارانکرانی قەاڵی دێموکرات و
لێکەوتەکانی ،ڕەوتی گۆڕانکارییە سیاسییەکان لە ڕۆژهەاڵتی
نیوەڕاست و ئەگەرەکانی بەردەم بزووتنەوەی کورد و هەروەها
پرسی پێوندیی نێوان حیزبەکانی کوردستانی ئێران و چۆنیەتیی
تەعامولیان لەگەڵ یەکتر خرانە بەرباس و تاوتوێ کران.
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ژمارە ٧٣٧

١٥ی خەزەڵوەری ٦ _ ١٣٩٧ی نوامربی ٢٠١٨
د .ئاسۆ حەسەن زادە:

له بهرامبهر مهترسیی هێرشی ئاسمانیی کۆماری
ئیسالمیدا داوای ڕێکاری نێونهتهوهیی دەکەین
[دوای کاردانەوەی وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا بە چاالکییە
مووشەکییەکانی کۆماری ئیسالمی و وریاکردنەوەی ئێران سەبارەت
بە وەاڵمدانەوەی ئەمریکا ،د .ئاسۆ حەسەن زادە ،جێگری سکرتێری
گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان ڕایگەیاند کە حیزبی دێموکرات
پێشوازی لهو ههڵوێستهی ئهمریکا دهکا ،چونکه ئهمه دهبێته هۆی ئهوه
که سنوورێک بۆ مانۆڕهکانی کۆماری ئیسالمی له ناوچهدا دابنرێ].

دەقی لێدوانی د .ئاسۆ حەسەنزاد بۆ هێندێک ئاژانسی ههواڵی بیانی:
«مایک پۆمپێئۆ» ڕایگهیاندوه که پاش لێکۆڵینهوه بۆیان دهرکهوتووه
که تێکنۆلۆژیی نیزامیی ئێران لهپشت ئهو مووشهکانهوهیه که بۆ واڵتانی
کهنداو و ناوچه هاوێژراون .له کهیسی مووشهکبارانی دهفتهری سیاسیی
حیزبی دێموکراتی کوردستاندا وهها لێکۆڵینهوهیهک زۆر پێویست
نهبوو ،چونکه ههر پاش مووشهکبارانهکه کۆماری ئیسالمی بۆخۆی
ب ه فهرمی بهرپرسایهتیی ئهو دهستدرێژی و جینایهتهی گرته ئهستۆ.
ئهوه که ئهمریکا ڕایگهیاندووه که له بهرامبهر هێرشی مووشهکیی
ئێران بۆ سهر هاوپهیمانهکانی له ناوچهدا و یهک لهوان عهڕهبستانی
سعوودی دژکردهوهی دهبێ شتێکی موسبهته .ئێمه پێشوازی لهو
ههڵوێستهی ئهمریکا دهکهین چونکه ئهمه دهبێته هۆی ئهوه که
سنوورێک بۆ مانۆڕهکانی کۆماری ئیسالمی له ناوچهدا دابنرێ.
بهاڵم له ڕوانگهی ئێمهوه لێرهدا جیاوازییهک لهنێوان عهڕهبستان
و عێراق یا کوردستانی عێڕاق که ئێمه لهوێ بهردهوام لهژێر
مهترسیی هێرش و دهستدرێژیی ئێران داین ،نییه .بهپێچهوانهوه
عێڕاق و کوردستانی عێڕاق له سۆنگهی ملمالنهی ئێران و عێڕاقهوه
بایهخ و ههستیارییان زیاتریشه .ئهمریکا تێچووی یهکجار گهورهی
ماددی و ئینسانیی لهپێناو ئازادکردن و سەقامگیریی عێڕاقدا
داوه .بهرژهوهندییهکانی ئهمریکا له عێڕاق و کوردستانی عیراق
یهکجار زۆرن .لهالیهکی دیکهشهوه کۆماری ئیسالمی ،ئێمه وهک
هاوپهیمانێکی ئهمریکا چاو لێ دهکا .یهکێک له پاساوهکانی ئهو
ڕێژیمه بۆ هێرشی مووشهکی بۆ سهر ئێمه ئهوه بوو که ئیدیعای
کرد ئێمه به پشتیوانی و دنهدانی ئهمریکا چاالکییهکانمان بهدژی
کۆماری ئیسالمی پهر ه پێداوه .ههر لهم ڕۆژانهدا کاربهدهستانی
کۆماری ئیسالمی ههڕهشهیان له ئێمه کردوه که ئهگهر بێت
و بنکهی دهفتهری سیاسیمان چاک بکهینهوه ،سهرلهنوێ به
مووشهک له خۆمان و له ههر الیهنێک دهدهن که پشتیوانمان بێ.
زۆر گرینگه ئهمریکا ڕوانگهیهکی ههمهالگیر و گشتی بۆ چاالکیی
تێکدهرانهی کۆماری ئیسالمی له ناوچهدا ههبێ .ئهمریکا تهنیا دهوڵهته
که قابلییهتی سیاسی و نیزامی و تێکنۆلۆژیی چاوهدێری کردن و
لهنێو بردنی مووشهکهکانی ئێرانی له ئاسماندا ههیه .به ههمان
شێوه که ساڵی  ١٩٩١ئهمریکا و بریتانیا بۆ پاراستنی کوردهكانی
عێڕاق هەرێمی ههواییان دروست کرد ،ئێمهش مافی خۆمانه که
له بهرامبهر مهترسیی هێرشی ئاسمانیی کۆماری ئیسالمیدا داوای
ڕێکاری نێونهتهوهیی بکهین .ئهمه ههم لهالیهنی ئینسانییهوه زهرووره
چونکه ژیانی ئهندامانمان و بنهماڵهکانمان له کوردستانی عێڕاق له
مهترسی دایه و ههم لهالیهنی سیاسی و قانوونییهوه مهشرووعه.
شهڕی ئێران تهنیا لهگهڵ ئێمه نییه .ئێران بهگشتی لهگهڵ جیهانی
پێشکهوتوو له شهڕ دایه و بهتایبهتی ئامانجی ههره گهورهی لێدانی

بەڕێوەچوونی کۆڕیادی شەهیدانی
١٧ی خەرمانان لە واڵتی سوئید

ڕۆژی شەممە12 ،ی خەزەڵوەر کۆمیتەی حیزبی دێموکڕاتی
کورستان و یەکیەتی ژنانی دێموکڕاتی کوردستان لە شاری
ئۆرێبرو کۆڕیادێکیان بۆ ڕێزگرتن لە یاد و بیرەوەریی شەهێدانی
١٧ی خەرمانانی قەاڵی دێموکڕات بەڕێوە برد .ئەم کۆڕیادە بە
داگیرساندنی مۆمی یادەوەریی شەهیدان و الواندنەوەیەک لەژێر
ناوی» برینی ئەو جارە» دەستی پێکرد و پەیامی کۆمیتەی ئۆرێبروی
حیزبی دێموکڕاتی کوردستان لە الیەن کەریم بابەکری پێشکێش کرا.
خوێندنەوەی پەیامی کۆمیتەی سوئێدی یەکیەتی ژنان لەالیەن
خاتوو شیالن ساڵحی ،پەیامی یەکیەتیی الوانی دێموکڕاتی
ڕۆژهەاڵتی کوردستان لەالیەن خاتوو موژدە عەزیزی و
خوێندنەوەی پەخشانێک لەژێر ناوی «بزەی سەر لێوتان سیمبولی
نوێی بەرخودانە» چەند بڕگەیەکی دیکەی ئەم کۆڕیادە بوون.
لە بەشی پانێلی یادەکەدا کاک حەسەن حاتەمی ،ئەندامی رێبەریی
حیزبی دێموکڕاتی کوردستان ،باسێکی پێشکێش کرد لەژێر
ناوی «کارەساتی ١٧ی خەرمانان لە پێناوی ئازادی و مافی
نەتەوایەتیدا ».دواتر دوکتۆر خالید خەیاتی ،کەسایەتیی سیاسی
و مامۆستای زانکۆ لە شاری لینشۆپینگی واڵتی سوید ،باسێکی
ن
تێروتەسەلی لە ژێر سەردێڕی «عەقڵییەتی موشەک هاوێژی ئەوا 
و سەرگەردانیی ئێمە لەسەر دووڕێیانی شوناسدا» پێشکەش کرد.
دوابەشی بەرنامەکە چەند بەرهەمی هونەری بوو.

مافە نەتەوایەتییەکان لە بەرەی
هاوپەیمانییەکانی دژ بە ئێراندا
ئا :ئازاد مستۆفی

ئەم ڕۆژانە بە هۆی خۆپێشاندان و مانگرتنەکان کە لە سەرجەم شار و شارۆچکەکانی ئێران دەچتە قۆناخێکی جیددی
و ڕۆژانە دەبینین بە شکڵ و لەونی جۆراوجۆر مانگرتن و ناڕەزایەتیدەربڕین بە تایبەت لەالیەن ڕێکخراوەکان بەڕێوە دەچن،
هەروەها بە هۆی دۆخی نێونەتەوەیی کە بە دژی تێرۆریزمی دەوڵەتیی کۆماری ئیسالمیی ئێران دەستی پێکردووە ،جووڵە و
گۆڕانێکی ناوچەیی و نێونەتەوەیی هەست پێدەکرێ .لەو بارودۆخە نوێیەدا حیزبگەل و کەسایەتیی جۆراوجۆری ئوپۆزیسیۆنی
ئێرانی هەوڵ دەدەن بەرە پێک بێنن ،بەاڵم پرسیاری سەرەکی ئەوەیە کە لەم بەرە و ئیئتالفانەدا مافی نەتەوەیی گەالنی ئێران
بە کوێ دەگا؟ ئەو ڕەوت و کەسایەتی و الیەنانە چ جۆرە ڕوانگە و خوێندنەوەیەکیان بۆ مافی نەتەوەیی گەالنی ئێران هەیە و،
هەروەها ئەو حیزبانەی کە لە پێناو مافی نەتەوەیی گەلەکەیاندا خەبات دەکەن و تێ دەکۆشن ،ویست و داخوازیەکانیان چنە؟
متمانە و پشتبەستن بە گەالن و کۆنتڕۆلی
دەورانی تێپەڕ
بەڕێز ڕەئووف کەعبی ،ئەندامی کۆمیتەی ناوەندیی
ڕێکخراوی فیداییانی خەلقی ئێران دانیشتووی
فەڕانسە ،لەمەڕ دۆخی هەنووکەیی ئێران و ئەگەری
گۆڕان لە نیزامی سیاسیی ئەم واڵتەدا دەڵێ :دەکرێ
بڵێین ،بەپێی ئەو میناکە دیار و بەرچاوانە لە
کۆمەڵگەی و ناسینی شێوەی موباریزە و تێکۆشان
لە بەستێنە جۆراوجۆرەکان ،دۆخی سیاسیی واڵتی
ئێمە گەیشتۆتە قۆناخێک کە ئەگە بمانهەوێ بەپێی
وتەی بەناوبانگ حوکم بدەین ئەوهای لێ دێ:

کەماڵ کەریمی
گۆڕانی سیاسی کاتێکە کە «بەرزەکان» نەتوانن و
«نزمەکان»یش نەیانهەوێ .دەبێ بڵێین ئەوەی کە
ئێستا لە کۆمەڵگەدا دەیبینین یانی باری ئابووری،
بێکاری ،گرانی ،دەرکردنی بەرباڵو لە تەنیشت ئەو
هەمووە هەڕەج مەڕەجە هەمەالیەنە ،تەنیا ڕێگەچارەی
ڕێژیم ،سەرکوت و کوشتار و سێدارەیە .ئەوە پێشان
دەدا ڕێژیم بۆ چارەسەرکردنی ئەو گرفت و کێشانە
بەو هەمووە ئیمکاناتە زۆرە ،ئەگە نەڵێین هەر هیچ،
بەڵکوو زۆر کەمە ،لە الیەکی دی بە سەرنجدان بەو
پێواژۆ کۆمەاڵیەتییانەی ئەم دواییانە ،یانی ،ڕابوونی
بەفرانباری ڕابردوو ،مانگرتنی بەرباڵوی کوردستان،
مانگرتن و نارەزایەتیی بارهەڵگرەکان ،بزووتنەوەی
مامۆستایانی قوتابخانە و ...دەکرێ بڵێین بەڵێ ،ئێمە
لە گۆڕان و ئاڵوگۆڕێکی سیاسی لە کۆمەڵگەی ئێراندا
نزیک دەبینەوە .هەرچەندە ئەم حوکمە پێشمەرجی
هەیە ،چوونکە گۆڕان ،پێویستیی بە چەند هۆکار هەیە
کە دەکرێ لە جێگەی خۆیدا ئاماژەیان بۆ بکرێ .هەر
لەم بارەیەوە بەڕێز سەید حەسەن شەریعەتمەداری،
لە دامەزرێنەری یەکیەتیی کۆماریخوازانی ئێران
دانیشتووی ئاڵمان ،لەم باوەڕە دایە کە :لە ڕاستیا لە
ئێران نیزامێک بە مانا باوە نێونەتەوەییەکەی نەماوە،
ئەوەی کە هەیە بێ پڕەنسیپی و نەبوونی نەزم و
ڕێوجێیە کە ناوی نیزامی بە خۆیەوە ناوە و دوو
پاڵپشتی هەیە ،ڕمبێک بۆ سەرکوت و گەندەڵی کە
هەموو چین و توێژەکان و کاربەدەستانی نیزامی
بۆ قازانج پێگەیاندن لە ڕانت و سامانی نەتەوەیی
ئێران دەگەڵ یەکتر ،یەکگرتوو کردووە ،جا ئەمانەش
بەم هۆکارە دەخوازن هێز و دەسەاڵتیان بپاڕێزن.
ئەوانە لە قۆناخی یەکەمدا پارێزەری ڕێژیم نین و
زۆرتر دەیانەوێ بەرژەوەندییەکانی کەسیی خۆیان
بپاڕێزن .کاتێ لە نیزامێکی سیاسی قۆناخێک دەست
پێدەکا کە ئیتر باوەڕ بە نیزامی سیاسی و کارهانینی
ئەو بوونی نییە و زۆرتر بەرژەوەندییەکانە کە لە
دەوری یەکتر کۆیان دەکاتەوە ،لە وەها دۆخێکدا
داڕمانی مێشک و ئاوەز دەست پێدەکا کە لە ڕاستیدا
قۆناخی جیایی و تەواوکەری خەڵک لەو نیزامەیە.
باوەڕی خەڵک بەوەی کە ئەم ڕێژیمە هی خۆیان
نییە ماوەیەکی زۆرە گشتگیر بووە و ئێستا لە پلە
جۆراوجۆرەکانی نیزامیش ،هیچ کۆدەنگییەکیان
بۆ پاراستنی ڕێژیم و تەنانەت بەرەوپێشبردنی
پڕۆژەکانی خۆشیان نییە .الیەنەکانی نیزام نە
دەتوانن کۆدەنگ بن کە دەگەڵ ئەمریکا ئاشتی
ڕابگەیەنن یا لەبەرامبەر ئەمریکادا بوێرانە ڕاوەستن
و یان باری ئابووریی واڵت چارەسەر بکەن ،تەنانەت
ڕێک بکەون کە خەڵک سەرکوت بکەن یا بە پێچەوانە
بجوڵێنەوە هەتا بتوانن چاکسازیی بنەڕەتی دەست
پێبکەن و دەگەڵ خەڵک پێک بێن و داواکارییەکانیان

بەجێ بگەیەنن .بۆ هەموو ڕێگەچارەکان
دژبەرانێک هەن توند و قایم ڕاوەستاون و تەنیا
لە سەر مژارە ئاساییەکان پێکەوە یەکگرتوون،
ئەویش تااڵنکردنی خەڵکە .ئەم قۆناخە لە
زانستە سیاسییەکاندا بە داڕمان ناو دەبرێ.
ئەگە ئاڵتێرناتیوێکی بەهێزی جێ متمانەی خەڵک
هەبێ ،تێپەڕین بەم دۆخەدا کەم تێچووترە دەنا
داڕمانی ئەو ڕێژیم ه ڕەنگبێ ببێتە هۆی داڕمانی
کۆمەڵگەش و تێچوو و خەسارەی یەکجار زۆری
بەدوا دابێ ،کەوابوو دەبێ جێگرەوەیەکی وەها
بەهێز و جێ متمانە پێک بهێنرێ کە ڕاگواستن
لەم نیزامە بۆ سیستەمێکی دێموکراتیک لەسەر
بنەمای مافی مرۆڤ بە تێچووی کەمتر دابمەزرێ.
بەڕێز کەعبی لە تێکۆشەرانی چەپی ئێران
کە لەنێو کۆڕی سیاسیی دەرەوەی واڵت
کەسایەتییەکە کە هەوڵێکی زۆری داوە بەرەیەکی
یەکگرتوو لە نێوان هەموو حیزبە ئێرانییەکاندا
پێک بێنێ ،لەمەڕ ئەوەیکە دەبێ ئەو پالتفۆرمە
چ تایبەتمەندییەکی هەبێ بۆ کاریگەری لەسەر
نێوخۆی واڵت؛ بە ڕاشکاوی ڕای دەگەیەنێ:
«ڕەوتێکی سیاسی یا بەرەیەک لە کۆمەڵەیەک
لەو ڕەوتانە کاتێک دەتوانی کاریگەر و بەڕاستی
لەنێو کۆمەڵگەدا جێگەوپێگەی هەبێ ،کە یا لە
نێو کۆمەڵگەدا هەبێ ،یان دەنگی داخوازی و
ویستی سەرجەم بزووتنەوەکان دەنگدانەوەی
تایبەتی لەو کۆمەڵگەدا هەبێ .کەوابوو لە
قۆناخی یەکەمدا کاریگەرییەکی کە مەبەستی
ئێوەیە ،لە سەر ماک و میناکێکە کە بناخەی
نەزەری و فیکریی ئەو کاریگەرییە وێنا دەکا.
لە کۆمەڵگەدا شەبەنگ و چینی جۆراوجۆر لە
ڕاوبۆچوون و بیرۆکە هەیە ،بەاڵم هەتا ئەو
جێگەیەی پێوەندیی بە الیەنێکی سیاسی ،کە من
مەبەستمە دەگهڕێتەوە ،دەبێ بڵێم باوەڕبوون بە
چەند هۆکار و ماک دەتوانێ تەکویستی گشتیی
و شکانەوەی هەموو کۆمەڵگەی ئێمە کە بتوانێ
ئەو پرسیارە بەرسڤ بداتەوە بەم شێوازە دەبێ:
سەرەتا فەلسەفەی وجودیی ڕێژیمی کۆماری
ئیسالمی بە سەرجەم الیەنەکانییەوە ،تەنیا
هۆکاری دۆخی شێواوی هەنووکە و بە هۆکردی
ئەو گۆڕانە دەژمێردرێ .کەوابوو سنووربەندی
دەگەڵ بوونی ئەو ڕێژیمە و سەرتر لە ئەو ،بە
پێویستییەکانی بزووتنەوەی ئێستا دەژمێردرێ.
دواتر ،ماکی دێموکراسی و بە فەرمی ناسینی
ئیرادەی ڕاستەوخۆی کۆمەاڵنی خەڵک لە دە
دەستگرتنی دەسەاڵت و هێز ،ئەم بیرۆکەیە
هیچ دژوازییەکی دەگەڵ ڕێگەچارەکانی کە
ئیرادەی خەڵک وەالوە دەنێ و هێز و دەسەاڵتی
سیاسیی تایبەت بە دەستەیەک کە بە ناوی
ئایین و سەڵتەنەت دێن ،نییە .خۆیابوونی ئەو
بیرۆکەیە واتە حوکمەتێک لە سەر بنەمای جیایی
دین لە دەوڵەت بە پاڵپشتیی دەنگی ئازادانە و
ڕاستەوخۆی خەڵک .خاڵێکی تر ،فرەنەتەوەیی
بوونی ئێرانە کە بە ناسین و بوونی واقعی ئەو
ڕاستییە لە کۆمەڵگەی ئێران ،بەڵگەیە بۆ ئەوەی
کە ئێمە دەگەڵ کولتوورێکی هاوبەش یا تاقە
زمانێک بەرەوڕوو نین بەڵکوو جۆراوجۆری لەم
بەستێنەدا حاکمە .بە فەرمی ناسینی ئەو باسە
یەکێک لە پێویستییەکان و دواتر کاریگەری بۆ
سەر کۆمەڵگەی ئێرانە .خالێکی تر بە گشتیی
کە بە سەر دۆخی بەشی هەرە زۆری کۆمەڵگە
واتە کرێکارەکان و زەحمەتکێشان ،کارمەندان
و معاش وەرگران و هاوڕێیەکانیان ،نەبوونی
بەرابەری نێوان ژنان و پیاوان ،نەبوونی ماف
لەهەموو جومگەکان ،نەبوونی ئیمکانی دامەزراوە
و دیکە بیرۆکەی تر لە کۆمەڵگایەکی ئازادە ،کە
ئەمڕۆ لەناو بەشی هەرە زۆری هاونیشتمانیانی
ئێمە ڕەگی داکوتاوە ،لە کۆتاییا ئاماژە بەوەش
بکەم بەپێی ئەزمونی مێژوویی بە تایبەت ئەوەی
کە هەر لەو ئێرانە و واڵتانی ناوچەی هاوسێ،
هەتا ئێستا ڕووی داوە ،ئەگە کۆمەاڵنی خەڵک
و نوێنەرانی سیاسیی ئەوان ،خۆیان خولقێنەری
بیرۆکە و پالنی تایبەتیی خۆیان نەبن ،ئەوە لە
دەرەوەڕا بۆیان دادەنێن و دەشبێ قەناعەتی
پێ بکەی ،هێزە دەرەکییەکانیش هەرچەند

دژایەتیی ئەو ڕێژیمە بکەن دواجار بە دوای
بەرژەوەندییەکانی خۆیاندا دادەگەڕێن ،لە الیەکی تر
هانا بردن بۆ تێرمی شەڕ و کاری نیزامی لە نێوخۆ،
لە پلەی یەکەم بە زەرەری ئەو هێزانەیە کە دەخوازن
بە هێزی خەڵکی خۆیان ،دەستەاڵتی سیاسی
بگۆڕن .کەوابوو دژایەتی دەگەڵ ئەسلی هەرجۆرە
دەستێوەردانێکی دەرەکی و سیاسەت و ئالتێرناتیو
چێکردن ،لە کۆمەڵە هۆکردێکە کە ڕاستەوخۆ
کاریگەریی ئەرێنی یا نەرێنی لەسەر ئەم ڕەوتە
دادەنێ .متمانە بە کۆمەاڵنی خەڵک و پشتیوانییان،
یارمەتیدەرێکی گرینگە بۆ کۆمەڵگەی ئێرانی.
موهەندیس حەسەن شەریعەتمەداری لە
سەرکردەکانی پێشووی حیزبی کۆماریی گەلی
موسڵمان لە ئازەربایجان بە گرینگیدان بە
دامەزراندنی بەرە لە قۆناخی ئێستا بۆ تێپەڕین دەڵێ:
«بە باوەڕی من هەر جۆرە ڕێکخراو یا چەتری
هاوبەش لە ڕەوتەکان ،کەسایەتییەکان و ئەحزابی
سیاسی بە مەبەستی تێپەڕین لەو ڕێژیمە بە شێوەی
ئاشتیخوازانە و مەدەنی ئیشێکی گەلێک پیرۆزە ،لە
ڕاستیدا هیچ دێموکراسییەک بەبێ بوونی حیزبگەلی
بەهێز و سەربەخۆ ،تەمەندرێژ و ڕاوەستاو نییە،
ئێمە دەبێ هاندەری ئەو جۆرە بەرە و پالتفۆڕمانە
بین .کەشی لەبار بۆ گەشەی زیاتری ئەو حیزبانە
بخوڵقێنین بۆ بەڕمێن بوون و متمانەی زیاتری خەڵک.
لێبەلێ لە سەردەمی تێپەڕین بەر لەوەی حیزبەکان
بتوانن کارێک بکەن ،بە هۆی دەروونناسیی تایبەتیی
کۆمەڵگەی ئێران ،ئەوە ڕێبەرانی ڕێکخراوەکان و
بزووتنەوە کۆمەاڵیەتییەکانن دەگەڵ کەسایەتیی
سەرووحیزبی و بان گرووپی ،کە لە سەرەوەی
ڕکەبەری باوی حیزبەکان ،کاریگەرییان دەبێ.
لەم قۆناخەدا حیزبەکان دەبێ پەیوەندییان دەگەڵ
نەپچڕن و پشتیوانییان لێ بکەن ،هەتا ئێمە بتوانین
ناوەندێک بە ناوی (شووڕای کارگێڕیی دەورانی
تێپەڕ) ئامادە بکەین کە هەموو حیزبەکان نوێنەرانیان
تێدا هەبێ و پشتیوانی و یارمەتییان بکەن هەتا

حەسەن شەریعەتمەداری
بتوانین ئەو دەورانە بە بەرنامە تێپەڕێنین».
چەپ و کۆماریخواز و پەسنی فێدڕالیزم
ڕەئووف کەعبی کە خۆی «دەالقەیەک لەسەر
باسی فێدڕالیزم»ی نووسیوە ،لە واڵمی ئەو
پرسیارەدا کە وەک شۆڕشگێرێکی چەپ ،چ جۆرە
نیزامێک لەبۆ دواڕۆژی ئێران وێنا دەکا ،دەڵێ:
«هێزی چەپ یارمەتیدەر و پشتیوانی ڕەوتە
نەتەوەییەکانە بۆ وەدەستهێنانی مافی دێموکراتیک و
دادپەروەرانە ،هەڵبەت ئەم ڕوانینەش بە مانای ئەوە
نییە کە ئێمە دژایەتی ئەو بیرۆکانە نەکەین کە لە ژێر
ئااڵی هەوێتی و ناسنامەی نەتەوەیی ،بچتە بەستێنی
جۆرێک توندئاژۆیی و ڕادیکاڵ بوون ،سەت هەڵبەتە،
لە ئێرانی ئەمڕۆدا ،دەسەاڵتداری سیاسی دەبێ
ئاوێنەی واقعی کۆمەڵگەی ئێران بێ کە ڕەنگاڵەیەکی
ئاشکرا پێشان بدا .ئەم کارە بە هاوفکری و هاوکاریی
سەرجەم هێزە باوەڕمەندەکان بەو خاڵە ،دێتە ئاراوە،
کامەیان ڕێگاچارەیەکی سەرتر دەخوڵقێنێ ،ناکرێ
هەر لە ئێستاوە بڕیار بدەین بەاڵم دەکرێ ئەوە
بڵێین ،نیزامی داهاتووی ئێران بە لەبەرچاوگرتنی
ئەو مافە سەرەکییە و تەکزکرن بەو خاڵە بنەڕەتییە
لە کۆمەڵگە ،بە هیچ شێوەیەک جێگای باوەڕ نییە.
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ئەساسەن ئەم ڕێگەچارەیە ،دژی ناوەندگەرایی و
بەشداریپێکردنی گشت ئەو کۆمەاڵنە لە دەسەاڵتداری
سیاسییە کە دەتوانێ شێوازی جۆراوجۆری
هەبێ ،لە فێدڕالیزمەوە بگرە هەتا جۆرەکانی
تری ناموتەمهرکز» .بەڕێز شەریعەتمەداریش بە
شێوەیەکی تر خوازیاری فێدڕالیزمە و لەم بارەوە
دەڵێ« :من خۆم خوازیاری فێدڕالییەکی ناقەومی،
پارێزگایی و ئەیالەتی لە چوارچێوەی ئێرانێکی
یەکگرتوو دام ،خوازیاری یەکسانی و البردنی
هەموو جۆرە تەوفیر و جیاوازیی هەموو ئێرانیەکانم
بەتایبەت بۆ کوردەکان ،ئازەربایجانییەکان ،بلووچ،
تورکمەن ،عەڕەب و لوڕەکانم .هەروەها گرووپ و
الیەنەکانی ژێر ستەم وەک الوان و ژنان و چینی
هەژاری سەدەمەدیتوو .ئەوەی کە من دەمەوێ
نەمانی جیاوازی بە شێوەی ئاسۆیی ،واتە داڕشتنی
فێدڕالیزمێکی سەرتاسەری لە ئێرانە ،هەڵبەتە لەو
ڕێگاچارەیەدا هەرێمی کوردستانیش قازانجی لێ دەکا».
ڕەئووف کەعبی لەمەڕ جێگە و پێگەی خەباتی
کوردستاندا دەڵێ »:ئەگە نەڵێم کوردستان دڵی
گۆڕانکارییەکانە لە ئێران ،بەاڵم بێشک لە ئەندامانی

حافز فازیلی
سەرەکیی ئەو جەستەیەیە و ئەمە زێدەڕۆیی نییە.
چوار دەیەیە خەبات و خۆڕاگریی بێوچان هەروا
بەردەوامە .هەر ئەو میناکەی ئەم دواییانە ،واتە
مانگرتنی سەرانسەری و بەرباڵو ،هێمای پێگەیشتنی
ڕەوتێکە کە بەرفرەوان .سڤیل و مۆدێڕنە ،حیزبایەتی
لە ئێران بە دامەزراندنی حیزبە کوردییەکان دەستی
پێکرد ،ناو و ناوبانگی خۆڕاگریی کوردەکان سینگ
بە سینگ دەگێردڕاوە ،ئەمە بۆ بەرگری لەبەرامبەر
زوڵم و زۆری ڕێژیم دەگەڵ خەڵکی بێتاوانی خۆی
بووە ،گیانفیداکردنی بەشێک لە سەرکردەکانی هێزە
سەرەکییەکان ،بە جۆرێک لە پێوەندی دەگەڵ هەوڵ
و تێکۆشانیان بۆ بە ئامانج گەیاندنی ژیانی هاوبەش
و بەرامبەر لە چوارچێوەی ئێرانێکی دێموکراتیکدا
بووە و وەک نموونەیەک لە تەقەاڵ و فیداکاری لە
بۆ پێکگەیاندنی بزووتنەوە سیاسییە جۆراوجۆرەکان
لە کۆمەڵگە ،تۆمار کراوە .کوردستان بۆ دامەزراندنی
ئێرانێکی ئازاد و دێموکراتیک ،ڕۆلی خۆی دیاری
کردووە و باوەڕم وایە ئا بەم شێوەیە ،سەرەڕای
کێشە و گرفتی زۆر ،دەبێ درێژەی هەبێ ،لە
نەستی کۆمەاڵنی خەڵک ،کوردستان و بزووتنەوەی
نەتەوەیی_ دێموکراتیکی ئەو ،بەرگری و خەباتی
گەلەکەی ،جێگەی دیاریکراوی خۆی هەیە و متمانەی
پێ بەخشیوە و چاوەڕوانیی زۆری لێ دەکرێ،
خەڵکی کوردستان ڕۆلی خۆیان گێڕاوە و دەیگێڕن،
هێزە ڕەسەنە کوردییەکان لەسەریانە ئەو متمانە و
باوەڕ و نرخ و بەهایەی کە باس کرا ،وەک خۆی
ڕابگرن و بە هاوکاری و هاوئاهەنگی نێوان هێزە
ڕەسەن و خەڵکییەکان لە سەرتاسەری ئێران کە
باوەڕی پتەویان بە ئازادی هەیە ،مافی سروشتی
لە دیاریکردنی چارەنووسی گەالنی ئێران وەک
مافی خۆیان بە فەرمی بناسن و لە حاند وەدیهێنانی
ئامانجە مێژووییەکانی ئەو خەڵقە ،تێ بکۆشن».
لە هەرتک ڕێژیمی پاشایەتی و ئیسالمیی ئێراندا
پرسی کورد دانی پێدانەنڕاوە .بەپێی دۆخی
ئێران و کۆمەڵناسیی سیاسیی ئەو خەڵکە ،بەڕێز
شەریعەتمەداری لە سەر دواڕۆژی سیاسیی
کوردستانی ئێران دەڵێ« :ئەمن پێموایە بەشداریی
بەرینی خەڵک لە مانگرتنی ڕێکخراوەکان و
مامۆستایان نیشانی دا کە ئەوان هاوئاهەنگ و
هاودڵ دەگەڵ باقی خەڵکی ئێرانن و دەزانن کە
دواڕۆژیان لە نێوخۆی ئێرانە و دەگەڵ خەلقی ئێرانە.
لەسەر ئەو باوەڕەم کوردستان و ئازەربایجان دوو
ئەیالەتی مەزن و گەورەی ئێران دەبن لە فێدڕالیزمی
داهاتوودا کە دەبێ وەک جیرانێکی باش بە پێوەندییە
تایبەتییەکان دەگەڵ یەکتر بژین و بناخەی ئابووریی
ئێران بە تووریسم و سەنعەت و وەرزێری لەم
دوو ناوچەیە دەبێ خول بخوا .ئەمن وای بۆ دەچم
ڕێکخراوە مەدەنییەکانی کوردستان و ئازەربایجان و
گەالنی تری ئێران زۆر باش هەستییان بەو پرسە
کردووە و وێڕای حیزبە مەزنەکانیان هاوڕێی ئەو
هەواڵنە دەبن ،ئێمە دەست دەناو دەستی یەک ئەو
نیزامە بە مێژوو دەسپێرین و نیزامێک لە سەر
بناخەی دێموکراسی و مافی مرۆڤ پێک دێنین».

حیزبی «تضامن دمکراتیک»ی ئەهواز
دانیشتووی بریتانیا لە واڵمی پرسیاری
«زۆربەی کاتەکان دەبینرێ کە حاکمییەتی
ئێران و هەندێ لە کەسایەتییەکان و ڕەوتە
سیاسییەکان ،کە کار دەگاتە مافی نەتەوەکانی
ئێران ،گوتارێکی هاوبەشیان هەیە ،بۆچی؟»
ئەو ڕاشکاوانە دەڵێ« :چوونکە پرسەکە بە
تەواوی سیاسییە و ڕەوشتی تێدا نییە ،لە
ڕاستیدا بەرژەوەندیی گەلی بااڵدەست ئیزنی
خوڵقاندنی ئەو جۆرە گوتارانە نادا ،جا چ لە
دەسەاڵت بێ چ لە دەرەوەی ئەو بازنەیە.
دەگەڵ دانپێدانان بەو دیسکۆرسە ،دەبێ دەست
بە گۆڕانکاری بنەڕەتی بکەن و هەرچی هەیە
دەبێ دەگەڵ پەراوێزخراوەکان دابەش بکەن کە
ئەوان میراتگرانی ڕەسەنی ئەو واڵتەن .دابەش
کردنی هێز و دەستەاڵت و سەرچاوەکانی ماڵی
بەرامبەرە دەگەڵ لە دەستدانی سەرچاوەگەلی
مادی زۆر و باوەڕبوون بە کێبرکێیەکی پاقژی
زمانی و کولتووری کە لە ڕاستیدا سەدەیەکە
وەدەست ناوەندگەراکان لە ڕاستای پەرەپێدان
بە شیعەگەری و زمان و فەرهەنگی فارسی یەک
نەتەوە ،یەک هەڵوێست بوونە و ئەو پارێزگا و
شارانەی ناوەند کە بە هیچ شێوەیەک مەرجی
پێویست بۆ گەشەی تێدا نییە ،پەرە پێبدەن،
پێویستە چاوێک بە شارە گەشەکردووەکانی
ئێران بخشێنن ،هەڵبەت ئەوە بە مانای نەبوونی
مرۆڤی ئازادیخواز و بە ئینساف لە قەومی
بااڵدەست نییە ،بەداخەوە ئەو جۆرە بنیامانە زۆر
دەگمەنن و تەنانەت لەالیەن ناوەندگەراکانەوە
پەراوێز خراون و مەیدانیان پێ نادەن».
لەسەر ئەو باسە بەڕێز کاک کەماڵ کەریمی،
ئەندامی دەفتەری سیاسی حیزبی دێموکراتی
کوردستان دەڵێ« :ئەگە حاکمانی ناخەڵکی
کە هەمیشە دەسەاڵتیان هەبووە ،ئاکار و
ڕەوشتیان بە ئاقاری ئینکاری مافی نەتەوەکانی
ئێران بووە شتێکی سەیر و سەمەر نییە،
چوونکە ڕابردووی دیرۆکی ئێران نیشانی داوە
کە هیچ کام لەو دەسەاڵتدارانە لەبەر دڵی ئێران
و خەڵکەکەی بەرپرسیارەتییان وەرنەگرتووە.
بەاڵم باوەڕبوون بەم شێوە سیاسەتە
حکوومەتییە و پەسنی لەالیەن بیرمەندان و
ڕووناکبیران و سیاسەتمەدارانی ناحکوومی،
بە باوەڕی من بۆ هەڵسەنگاندنی غەڵەت لە
مافی مرۆڤ ،دێموکراسی ،ئازادی و دابینکردنی
درێژ ماوەی ئێران دەگەڕێتەوە ،هەوڵنەدان
بەالی دەرکی هاوبەش لە ڕاستییەکانی
مێژوویی و کۆمەاڵیەتیی ئێران و هەروەها
ترس لە لێکدانەوەی خەیاڵی و ڕەشۆکییانە
لە سیاسەتە کە دەبێتە هۆی سەرلێشێواویی
هیندێ حیزب و کەسایەتیی سیاسیی ئێران».

کورد و عەڕەبەکان بەرەیەکیان قبووڵە،
کە تێیدا مافی نەتەوەییان ڕوون کرابێتەوە
بەڕێز فازڵی کە نوێنەری عەڕەبەکان لە
ڕێکخراوی _ UNPOە ،لەمەڕ ویستی
ئۆپۆزیسیۆنی سەرتاسەری دەگەڵ حیزبەکانی
کە خوازیاری مافی نەتەوەیینە دەڵێ« :هیچ کات
ئۆپۆزیسیۆن ویستی هاوکاری لەتەک حیزبە
نەتەوەییەکانی نەبووە و نییە ،لە ڕاستییا هیندێ
لەو حیزبانە هەوڵ دەدەن بە شێوەی کەرەستەیی
و بۆرە و تۆرە ،لە هیندێک دانیشتنەکانیاندا
کەڵک وەرگرن هەتا بە قازانجی تراویلکەیی،
خۆیان پێ ڕابنێن .بەرە پێویستیی بە هیندێ
ڕێککەوتن و بەرنامەی کاری دیاریکراو هەیە کە
ئەو حیزبانە هیچ کات نایکەن ،غافڵ لەوەی کە
هیچ جێگرەوە و ئەلترناتیڤێک بەبێ پشتیوانیی
گەالنی تر لە دواڕۆژا ،جێگرەوەی نییە.
لەسەر جۆری داواکارییەکان لە کاتی ئێستادا
دەتوانین ئاماژە بە پرسێکی گرینگی وەک ،دژبە
ناوەندبوون و فێدڕالیزم بکەین ،بەڵکوو ئەوەی
بەسەر ئەو گەالنە لە سەدەکانی ڕابردوو
هاتووە تۆزێک قەرەبوو بکرێتەوە .بەڕێز
کەریمی لەمەڕ داواکارییەکانی گەلی کورد لەو
بەرانەدا بە ڕاشکاوی دەڵێ« :داواکاری گەالنی
ڕۆنیشتووی ئێران زۆر ڕوونە ،بۆ میناک
کوردەکان ،کە حیزبی دێموکراتی کوردستان
سەرکردایەتیی بەشی هەرە زۆری کۆمەاڵنی
خەڵک و خەبات و تێکۆشانی ئەو چەند دەیەی
وەئەستۆ گرتووە ،هەموو کات پێداگریی لەسەر
ژیانی ئاشتیخوازانەی خەڵکی ئێران و باوەڕ
بە مافی نەتەوەیی ئەوان لە چوارچێوەی
ئێرانێکی ئازاد و دێموکراتدا هەبووە و لەسەر
ئەو باوەڕەیە کە سیستەمێکی حکوومەتی
دێموکراتیکی فێدڕال کە ڕوانینێکی واقعبینانەی
بۆ ئازادی ،دێموکراسی و مافی خەڵکی ئێران
هەبێ ،یارمەتی بەو کێشە مێژووییانە دەدا.
ئەپێم وایە هەر بەرەیەکی یەکگرتوو کە
ئامانجەکەی دابینکردنی ویست و داخوازیی
درێژماوەی ئێران بێ ،دەبێ سرنج بداتە
ئەو خاڵە هەستیار و جیدییە ،ئەگینا لە هەر
گوزەرێکا بەرەو گۆڕان لە ڕێژیمی سیاسی
هیندێ لە حیزبەکانی ئوپۆزیسیۆن ،گەالن وەک ئێران ،بە تەواوەتی دەکەونە داوی ڕێژیمەکانی
کەرەسە بەکار دێنن
پێشوو کە جگە لە وێرانی ،بە کوشتدانی
بەڕێز حافز فازڵی ،ئەندامی دەفتەری سیاسیی خەڵکی ئێران و سەرئەنجام لە چارەسەری

کێشەکاندا هیچ ئاکامێکی نابێ ،بەپێی ئەو ئەزموونە
مێژووییانە ،کوردەکان هیچ بەرەیەک قبووڵ ناکەن
مەگەر پێشەکی چۆنیەتیی چارەسەری پرسی مافە
نەتەوایەتیەکانی تێدا باس و ڕوون نەکرابێتەوە».
کەماڵ کەریمی لەسەر ئەوەیکە ئایا گەالنی
نێشتەجێی ئێران کە ویست و داخوازیەکانیان
لەالیەن حیزبەکانیانەوە داوا دەکرێ هەتا ئێستا
توانیویانە ڕای ئەرێنیی حیزبەکان و ڕەوتە سیاسییە
سەراسەرییەکان بۆ الی خۆیان ڕابکێشن؛ دەڵێ:
«ئەو دەستە حیزبانە کە نوێنەرایەتیی گەالنی
جۆراوجۆری ئێران دەکەن لەم بەستێنەدا هەوڵی
زۆریان داوە و ،ئەگەرچی توانیویانە سەرنجی
هیندێ لە گرووپ و کەسایەتی سیاسی تێکۆشەری
ئێرانی بۆ الی ڕاستیی ئەو پرسەی خۆیان ڕابکێشن،
بەاڵم نەبوونی بەردەوام و حزووری ڕاستەوخۆ
لە کایەی خەباتی خەڵک و هیندێ بیرۆکەی
شۆڤینیستی لە هیندێکیان و دڵەڕاوکەی ناڕاست ،لە
هۆکاری قبووڵنەکردنی هێنانەبەرباسی ئەو بابەتەیە
لە نێوان گشت ڕەوتە سیاسییەکانا» .بەڕیز فازڵی
هەر لە وەاڵمی ئەم پرسیارەدا دەڵێ »:نەخێر ،هۆی
سەرەکی هەر ئەو ڕوانینە تەواوییەتخوازانەیە ،بەاڵم
لە ڕاستیدا حیزبە نەتەوەییەکان بە هاوفیکری بووتنە
الیەنی ئەو پرسە ،کۆنگرەی نەتەوەکانی ئێرانی
فێدڕال و شووڕای دێموکراسیخوازان و هەروەها
بەرەی نوێ دەگەڵ هیندێ ل ه هێزە چەپەکان باشترین
بەڵگەن_دەبێ ئەوەش بسەلمێنین کە ڕێگایەکی
دوور و درێژمان لەبەرە ،بە باوەڕی من تەنیا ڕێگای
سەرکەوتن ،یەکدەنگیی سەرجەم هێزە سیاسییەکانی
نەتەوەکانە_فێدڕالی و سەربەخۆخواز_ و
چاالکی لەژێر چەترێک ئەگە بەڕاستی باوەڕمان
بە دێموکراسی هەبێ ،ئەگە پێداگری و خەباتی
حیزبەکانی نەتەوەیی نەبا بەم جۆرە چەمکی فێدڕالیزم
نەدەبووە جێ باس و سەرنجی زۆران .بەڕێزیان
هەروەها لە مەڕ داخوازیی عەڕەبەکان دەڵێ :لە
ڕاستیدا لە ئێران عەڕەبەکان ،جیاواز لە گەالنی تری
ئێران نین ،عەڕەبەکانیش وەک کوردەکان ویست و
داخوازی وەک یەکیان نییە ،هەنێک خودموختاریان
دەوێ ،دەستەیەک تەنیا ڕێگەچارە لە فێدڕالیزمدا
دەبینن و هیندێکیش تەنیا ڕێگەی ڕزگاری دە
سەربەخۆییدا .هەر بۆیە لە وەاڵمی پرسیاری پێشوو
دا گوتم ،بەرە لە نێوان سەرجەم الیەنەکان زۆر
پێویستە چوونکە وزەیەکی زۆر لە گەالن تەرخان
دەکا ،بەاڵم بە سرنجدان بە دۆخی نێونەتەوەیی و
بە ئەزموون وەرگرتن لە شوێنی وەک کەتالۆنیا
و هەرێمی کوردستان تەنیا ڕێگەی چارەسەر،
گەیشتن بە ئێرانێکی دێموکرات و فێدراڵە».
حیزبی»تضامن دمکراتیک»ی ئەهواز باوەڕی
بە خەباتی مەدەنی و پشتیوانی لە بزووتنەوەکانی
نێوخۆیە و داخوازی نیزامێکی دێموکراتیک و فێدڕال
لە ئێرانە .وتەبێژی ئەو حیزبە لە واڵمی ئەو پرسیارەدا
کە ئەگە هەموو ئەو حیزبانەی گەالنی ئێران دەگەڵ

ڕەئوف کەعبی
یەک یەکگرتوو بن دیسانیش لە بەرەکان پێویستییان
بە ڕەوتە سەرتاسەرییەکان دەبێ؟ دەڵێ« :بەڕاستی
هیچ ڕەوتێک بە تاک و تەرا ناتوانێ ڕێژیم بڕووخێنێ
و نیزامی سیاسیی داهاتوو دابمەزرێنێ ،کەسێک لە
داهاتوو لە تاران دەسەاڵتی دەبێ کە ڕەزامەندی
گەالنی تری هەبێ و نەتەوەکان بە هاوپشکی
خۆیان بزانێ .لەکاتی ئێستادا حیزبە نەتەوەییەکان
تواناییەکی زۆریان هەیە و ئەو جۆرەی دەبینین
ئامادەن نرخی بۆ بدەن .باری جیهانی ،ناوچەیی و
نێوخۆ دەرخەری ئەوەیە کە ئێمە ڕێگای ڕاستمان
پێواوە و لە دواڕۆژێکی نەدوور بە ئاواتەکانمان
دەگەین» .بەڕێز کەماڵ کەریمی کە حیزبەکەی
(حیزبی دێموکراتی کوردستان) لە ڕۆژی 17ی
خەرماناندا ،لەالیەن سپای پاسدارانی تێرۆریستەوە
هێرشی مووشەکیی کرایە سەر و پلینۆمی ئەو
حیزبە لە خوێن وەردرا ،لەو بارەیەوە ڕایدەگەیەنێ:
«لەبۆ گۆڕان و تێپەڕین لە ڕێژیمی ئیسالمیی ئێران،
یەکگرتوویی و بەرە بۆ سەرجەم خەڵکی ئێران
بە تایبەت ئەو دەستە لەو ڕەوتە سیاسییانەی کە
دەبێ بۆ دواڕۆژی ئێران ،بەرنامەیەکی دیاریکراو
بخەنە ڕوو کە بریتی بێ لە ،دابینکردنی مافی هەموو
خەڵکی دانیشتووی ئێران ،زۆر پێویست و گرینگە.
هەرچەند یەکیەتیی گەالنی ئێران و حیزبەکانی
بەشدار لە مەیدانی تێکۆشان و خەبات دەبێ هەوڵ
بدەن لەسەر داخوازییەکانی هاوبەشیان پێداگر بن
و هاونیشتمانیانی تریش دەگەڵ خۆ هاوڕێ بکەن».

مەینەتیی کوردبوون

(ساڵێک دوای بوومەلەرزەکەی پارێزگای کرماشان)

عەلی لەیالخ

لە مێژووی کارەساتەکانی
٢١ی خەزڵوەری ٩٦ی هەتاوی
مرۆڤایەتی و بەتایبەتی کورد ،ڕێکەوتە لەگەڵ تاڵیادی کارەساتباری
بوومەلەرزەی پارێزگای کرماشان ،کە لەچەند چرکەسات گیانی
سەدان کەسی ئەستاند و بەهەزاران کەسی بریندراو و بێ
خانەوالن کران و دەیان گوند بە تەواوی بوون بە کاوالش.
شەوی ٢١ی خەزەڵوەری ساڵی ١٣٩٦ی هەتاوی مەرگهێنەرترین
بوومەلەرزەی ئەو ساڵە لە پارێزگای کرماشان و بەتایبەتی لە ناوچەی
سەرپێڵزەهاوی دا .بەاڵم لەوە کارەساتبارتر ئەمە کە لە یەکەم ڕۆژانی
ئەو ڕووادەوە دڵتەزینەوە تا کوو ئەمرۆ پاش ساڵێک دەبینرێ ئەوەیە
کە لە بەتااڵیی هەبوونی دەوڵەتێکی بەرپرسیار و خەمخۆر ،لێقەوماوانی
بوومەلەرزە لێدراو لە دۆخێکی زۆر خراپدا بەسەردەبەن و وادوە و
بەڵینییەکانی دەوڵەتیش زۆربەی زۆریان هەر لە ئاستی قسەدا ماونەتەوە.
ساڵی ڕابردوو بە هۆی بوولەرزەیەکی  ٧.٣ڕیشتەری بە ناوندێتی
ئەزگەلە لە نێوان سنوورەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان و باشوور لە
پارێزگای کرماشان نیزیک بە  ٧٠٠کەس گیانیان لەدەستدا و زیاتر لە ٩
هەزار کەسیش بریندار و پتر لە  ٧٠هەزار کەسیش بێ خانەوالن مانەوە.
ڕاستە هەر لە یەکەم ڕۆژەکانی ئەم کارەساتە هەرەوەزێکی بێوێنە
لە کوردستان و ئێران بۆ یارمەتیدانی لێقەوماوان دەستی پێکرد و
چاالکانی مەدەنی و کەسانی خۆبەخش و خێرخواز دەوری بەرچاویان
هەبوو ،بەالم بەهۆی قووڵیی کارەساتەکە و سستی و کەمتەرخەمیی
دامودەزگا حکوومییەکان ،دوای ساڵێکیش زۆر لە گرفتی خەڵکی
لێقەوماو چارەسەر نەکراون و ئێستاش بەشی هەرەزۆری خەڵکی
سەرپێڵیزەهاو کە زیاترین خەساریان لێکەوتووە ،لەنێو کانێکس و
خێوەتی ناستاندارد لە وەرزی گەرمادا بەگەرمای سوورەتاو و لە وەرزی
سارد و تووشیشدا لەژێر ڕهێڵەی باران و سۆزی سەرمادا دەژین.
وەک هەواڵنێرێک باسی دەکا ،زۆر لە کانێکسەکان کە دەوڵەت وەکوو
خزمەتکردن و پێڕاگەیشتن بە خەڵکی داوە ،ناستاندارد و بەرگەی سووکترین
با و سەرماش ناگرن هەربۆیە خەڵکی ماڵ و حاڵ شێواوی بوومەلەرزەلێدراو
لە دۆخێکی نالەباردا دەژین و نەبوونی دەسەاڵتێکی خەڵکی و خزمەتگوزار،
بۆتە حەسرەتی سەر دڵی دڵسۆزان و چاالکانی مەدەنیی کورد.
لێکەوتەکانی بوومەلەرزەی کرماشان زۆر خاڵی نیگەتیڤی هەبوو
کە یەک لەوان پەرەسەندنی خەمۆکی و مەلوولیی خەڵکی لێقەوماو
بوو لەنێو دوو بەڕداشی ماڵوێرانی و نەبوونی دەوڵەتێکی کارا و
خەمخۆر ،ئەوەش گەیشتە ڕادەیەک کە دەیان حاڵەتی پەنابردن بۆ
خوکوشتن لەو ناوچە ڕوو بدا .هەر چەند حەوتوو دوای ئەم کارەساتە
بوو کە شەهاب نادری ،نوێنەری هەورامانات ڕایگەیاند زیاتر لە ٢٠
حاڵەتی خۆکوشتن لە نێو خەڵکی بوومەلەرزە لێدراو ڕووی داوە ،کە
دڵتەزێنترینی خوکوشتنی پیاوێکی تەمەن  ٧٨ساڵ بە ناوی «موراد
بووچانی» ،خەڵکی سەرپێڵی زەهاو بوو؛ کە دوای تێپەڕبوونی زیاتر
لە حەوت مانگ لە کارەساتی بوومەلەرزەکە ،بەهۆی ئاوارەی و
دەربەدەری و خەمساردییەکانی حوکمەت ،کۆتایی بە ژیانی هێنا.
هەر لەو یەک ساڵەدا باڵوبوونەوەی نەخۆشییەکان گیانی چەند منداڵی
و سەرەڕای ئەو هەمووە گیر و گرفتە دامودەزگا حکوومییەکان تەنیا
سەیرکەری خەڵکی کارەساتلێدراون و لە جیاتی خزمەتکردن و پێڕاگەیشتن
کە ئەرکیانە ،کێشە و گرفتیش بۆ خەڵکی خێرخواز و یارمەتیدەر ساز دەکەن.
هەرەوەزیی
پەرەسەندنی
دوای
ئەمنیەتییەکان
ناوەندە
یارمەتیگەیاندن بە پارێزگای کرماشان کە هەستێکی مرۆڤدۆستانە
و کوردانەی گەشە پێدا ،دەستان کرد بە دەسبەسەرکردنی
چاالکان و ڕێکخەرانی کەمپەین و ئەنجوومەنەکانی تایبەت
بە یارمەتیگەیاندن بە خەڵکی زیاندیتووی بوومەلەرزەکە.
وەک شایەتحااڵن باسی دەکەن دوای ساڵێک لەو ڕووداوە
نە تەنیا ناوەندە دەوڵەتییەکان ئەرکی خۆیانیان بە جێ
نەگەیاندوە ،بەڵکوو دەستیان بەسەر کەلوپەلی کۆکراوەی خەڵکی
یارمەتیدەریش داگرتووە و بەشێکی هەرەزۆریشی دزراون.
کارەساتی بومەلەرزەی کرماشان و ڕەفتاری دەوڵەت ئەوەی ئاشکرا
کرد کە لە ئێران و بەتایبەت کوردستان هیچ متمانەیەک لەنێوان خەڵک و
دەسەاڵتدا نەماوە ،هەربۆیە خەڵک لە کاتی کۆکردنەوەی یارمەتییەکاندا
کەسانی خۆبەخش و ناسراویان لەو بارەوە بە «ئەمین» دەزانی تا
ناوەندە دەوڵەتییەکان ،هەر ئەمەش بۆتە هۆی تووڕەیی ناوەندە
ئەمنیەتییەکان و دامودەزگا حکوومییەکان و تەنانەت کەسانێکی
وەکوو «عەلی دایی» و سادق زیباکەالم» کە ڕۆڵی گرینگیان لە
کۆکردنەوەی یارمەتییەکان و گەیاندنیان هەبوو ،بانگ کرانە دادگا.
بوومەلەرزەی
کارەساتی
بەسەر
ساڵیک
دوای
ئێستا
پارێزگای کرماشان ناوەندە حکومییەکانیش نایشارنەوە کە
خەڵکی لێقەوماو و ماڵوێران دوای ساڵێک لەگەڵ دەیان گرفتی
چارەسەر نەکراو ڕووبەڕوون و لە دۆخێکی دژواردا دەژین.
بۆ نموونە ماڵپەڕی «ئیرنا» دەڵێ ژنان و مندااڵن بەهۆی سەرما و
نەبوونی شوێنی حەسانەوە و ژیان لە نێو کانێکسدا تووشی نەخۆشی بوون
و پێوەندیی بنەماڵەیی دابەزیوە و ئەندامانی بنەماڵەکان بەچووکەترین شت
تووڕە دەبن و بە سەدان مندااڵن وێڵ و وەیالنن و کەس ئاگای لێیان نیە.
ئەو دۆخە نالەبارە لە کاتێكدایە کە دوای ساڵێک دەوڵەت و بەرپرسانی رێژیم
بۆ ئاوەدانکردنەوەی ناوچە ڕووخاوەکان دارێکیان لەسەر بەردێک دانەناوە
و هەر ئۆرگانێک ئەوی دیکە بۆ کردنەکەی بە ئەرکدار و بۆ نەکردنەکەی
بە تاوانبار دەزانێ و لەو نێوەشدا هەر خەڵکی لێقەوماون کە زەرەرمەندن.
ئەگەرچی بە پێی ڕاپۆڕتی «پێگەی پێوەندییەکانی هەیئەتی دەوڵەت»
بڕیاری ئاوەدانکردنەوەی ناوچە بوومەلەرزەلێدراوەکانی کرماشان و
دابینکردنی کەلوپەل و پێداویستییەکانی خەڵکی لێقەوماو پەسند کراوە،
بەاڵم وێنە و گرتە ڤیدیۆیەکانی باڵوکراو باس لەوە دەکەن کە ئەوەش
کە کراوە بە هۆی هاتنە مەیدانی کەسانی خۆبەخش و مرۆڤدۆست
بووە و دەنا سەرقاڵیی کۆماری ئیسالمی بە خزمەتکردنی خەڵکی
سووریە و ئاژاوەنانەوە لە ناوچەکە مەجالی بۆ ئەوە نەهێشتووەتەوە
کە بەگوێرەی پێویست خزمەتێ خەڵکی لێقەوماو بکا .ڕاستە دەنگ
و ڕەنگی کۆماری ئیسالمی و هەواڵدەرییە حکوومییەکان لەهەوڵ
دان ڕاستییەکانی ناوچە بوومەلەرزە لێداروەکان چەواشە بکەن،
بەاڵم هەموو خەڵکی کوردستان و بە تایبەت ئەوانەی سەردانی
ناوچەکانی سەرپێڵزەهاو دەکەن ،دەزانن کە واقعییەتەکان چۆنن.
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دیرۆکی خۆڕاگری
(لە دێکۆمێنتەکانی ئەنجوومەنی زیندانییە سیاسییەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان)

زیندانی پادگانی وەلیعەسر

یاسای بنەڕەتی یان گۆڤاری گاڵتەوگەپ!
سام یارسان

(بەشی )2

دوای ماوەیەک لە زیندانی ئێڤینهو ه بردیانین بۆ
زیندانێک لە پادگانی ولیعەسر کە کەس پێی نەدەزانی
و شاربوویانەوە .ئەو زیندانە هەمووی تاکەکەسی و
زۆر ترسناک و ناخۆش بوو .ئەو ڕۆژەی بردیانین
خەڵکێکی زۆری لێ بوو و لە بەیانییەوە هەتا ئێوارێ
عومەر شاداب
چاویان بەستین و لە ساڵۆنێکدا ڕایان گرتین بەبێ
ئەوەی خواردنمان بدەنێ ،ئەمن و شەهید کەماڵ یەکترمان بەر نەدەدا .کاک
کەماڵ دەگەڵ ئەوەی تەنیشت خۆی بەسرتە قسەی دەکرد و پاشان سەری
هێنا بن گوێی من و گوتی ئەوە سکرتێری نێوخۆی ڕێکخراوی تووفانە...
بەرەبەری ڕۆژاوا بوون سواری چەند ئوتوبووسیان کردین .چەند پاسداری
چەکداریان لەسەر سەری ڕاگرتبووین و سەریان پێ داناینە سەر سەندەڵی
هەتا گەیشتینێ .دایان بەزاندین و دوو دوو و سێ سێ لە سللولێکیان ئاخنین.
ئەمن و شەهید کەماڵ کەوتینە سللولێک ،کوڕێکی تازەالوی تەقریبەن تەمەن
 ١٨سااڵنەی موجاهدینمان لەگەڵ بوو .پێشتر پێیان گوتین نابێ بڵێن تاوانتان
چییە .کە ساڵو و چاک و چۆنیمان کرد کوڕەکە لێێ پرسین :لەسەرچی
گیراون؟ ئەمنیش چاوم لە کاک کەماڵ بوو کە قسە بکا .هیچم نەگوت کاک
کەماڵیش ڕاستییەکەی نەدرکاند ،بەاڵم کە خەوی لێ کەوت پێمگوت و
داوام لێکرد کە باسی نەکا چونکی پاسدارەکان هەڕەشەیان لێ کردووین.
ژوورەکە نیزیک دوو لە یەک بوو .لوولەیەکی ئاوی گەرمیشی پێدا
دەهات .کاتیش مانگی کۆتایی بەهار و سەرەتای هاوین بوو و زۆر
گەرم بوو .هیچ پەنجەرەشی تێدا نەبوو و زۆر جار وەختابوو پشوومان
ڕاوەستێ .بە نۆبە دەممان بەبن دەرگاوە دەنا هەناسەیەک نوێ بکەینەوە.
ڕۆژێک هەینی بوو .شەهید کەماڵیان بانگ کردە کۆریدۆری شوێنەکە و
ناردیانەوە ژوورێ .چەند وەرەقەیان دابوویە .نامەیەکی چەند الپەڕەیی بوو
بە ئیمزا و ناوی مام جەالل تاڵەبابی کە بۆ یەکێک لە هاوڕێیانی نووسیبوو.
داوایان کردبوو بۆیان بکاتە فارسی .خوێندمانەوە و پاشان کە بۆی هاتن وێی
دانەوە بەبێ ئەوەی تەرجەمەی بکاتەوە .گوتی ئەوە زاراوەی عێڕاقییە و من
نایزانم .بیانوویان پێگرتین و بۆ بەیانی کە شەممە بوو بردیانینە دەرێ بە
بیانووی هەواخۆری .ئەوکات چەندین مانگ بوو تاوم وێ نەکەوتبوو ،کاک
کەماڵیان لە من جیا کردەوە و بردیان .ئەمنیشیان لەسەر بەردێکی چووکە
دانیشاند .کە سەرم هەڵ دەهێنا دەمتوانی لەژێر چاوبەندەکەوە شتێک ببینم.
دەمدی وەک دەعبایان تێی وەرهاتبوون لێیاندەدا ،هاتن بۆ الی من و گوتیان
هەوا خۆریت دەوێ؟! تێم وەرهاتن و منیش لەوە بێ نەسیب نەبووم...
کە بردیانینەوە بۆ سللول کوڕە موجاهیدەکە لەوێ نەمابوو .دیکۆڕمان
تەواو تێک چووبوو .بۆ خۆمان چاومان لە یەکتری دەکرد و بە یەکتری
پێدەکەنین .کە کوڕە موجاهیدەکەیان هێنایەوە ئەویش هیچ سەر و چاوی
نەمابوو ،پرسی و گوتی لە کوێ بوون؟ گوتمان لە هەواخۆری بووین.
گوتی« :آرە جون شما .از اون هوایی کە شما خوردید منم خوردم».
ئەوە بەشێکی زۆر کورت بوو لە جۆری ئەشکەنجە و مەبەستەکانیان.
لە نێو بەندەکان:
دوای ساڵێک لە سللولی تاکە کەسی هێنایانمە بەندی بازداشتگا لە زیندانی
«دەریا»ی ورمێ و دوای دوو مانگ بردیانمە بەندی  ٧و  ٨کە بەندی
گشتی بوون .هێندە لەوێ نەمامەوە کە ئاڵوگۆڕێکی بنەڕەتییان لە بەندەکان
پێك هێنا و زیندانییە سیاسییەکانیان خستە  ٤بەندی تایبەت و لە سیستمی
پێشووی زیندانییان جیا کردینەوە .بەندەکانی  ،١٤ ،١٣ ،١٢و  ١٥بوونە
بەندی سیاسی و جەوێکی بە تەواوی پۆلیسی بەسەر زینداندا زاڵ کرا .هەموو
شەوان دوای کاتی خەو خەڵکانێکیان دەبرد بۆ ژوورێک و بە ئارەزووی
خۆیان لێیان دەدان .شەوێک منیان برد .مەالیەکی لێ بوو .گوتی «جواهیری»م
و حاکمی شەرعی نوێ بوو .ئەو لەبارەی کوردستان و مەزهەبی سوننی
هێندێک پرسیاری لێ کردم و قسەی بۆ کردم و ڕۆیشت ،بەاڵم پاسدارەکان
دوای وی هێندەیان لێدام چڕ و چاوی خۆم نەدەناسییەوە .ڕێگری لە دیدار
و چاپێکەوتن لەگەڵ کەسوکار ،بایکۆتکردنی زیندانییەکان لەنێو یەکتردا و
بڕەودان بە سیخوڕی لەسەر یەکتری کردن لە ڕێگەی هەڕەشە و هاندان
جۆرێکی دیکە لە ئەشکەنجەدانی بەندیی سیاسی بوو .بەرپرسانی بەندیخانە
کەشێکی تەواو بێ متمانەییان لە نێو بەندییەکاندا درووست کردبوو.
ئەو کاتەی من لە زیندان بووم سەردەمی شەڕی نێوان ئێران و عێڕاق بوو .بۆ
ماوەی زیاتر لە دوو سااڵن برینجێکیان دەداینێ دیار بوو زۆر لەمێژ بوو لە
ئەنبارەکاندا مابۆوە و بەتەواوی بۆن برش و کەڕووی لێ دەهات .دەبا دەممان
گرتبا و خواردبامان ،دیارە حەوتووانە جارێک گۆشتیان دەداینێ و ئەویش
زۆرکەم و ،زیاتریش چەرمەچەقاڵتە بوو .ڕۆژانە هەر زیندانییەی لەتکێک
سەموونی پێ دەدرا .جار و بار مەالیەک دەهات و پرسیاری لە وەزعی زیندان
دەکرد .کە دەمانگوت خواردنمان کەمە و تێر ناخۆین ،دەیگوت لە شەڕ داین و باشە
ئەوەندە خواردنەشتان دەدەنێ .جارێکی بۆ دوو ڕۆژان هیچیان نەداینێ .چووینە
سەر سەتڵی ئاشغاڵ کە بەرمیلێکی سەر ئاواڵەکراو بوو .دووکەس داندران بۆ
ئەوەی هەر کۆپەیەی دوو سەتڵ ئاشغاڵی بداتێ بۆ خۆیان خواردنی لێ ببژێرن...
وەک باسم کرد بەندییە سیاسییەکان لە چوار بەند بوون .بەندی ١٥
چوارسەد و سی و دوو کەسی تێدا بوو .حیسابمان کردبوو هەر
زیندانییەک سێ موزائیک و نیوی وەبەر دەکەوت .تەختی خەوەکان
سێ تەبەقە بوون و عەرزەکەش هەموو خەڵکی لێ دەنووست.
قسەیەکی خۆش :پێش ئەوەی بدرێینە بەندی  ١٥لە بەندی  ٧و  ٨بەیانی
وەستا مینە (خەڵکی مهابادێ بوو ،لە زیندان ناسرابوو بە خەلەبان) هەڵدەستێ،
دەسنوێژ دەگرێ ،بەرماڵی لەسەر شانی دادەنێ و بۆ شوێنێک دەگەڕێ نوێژێ
بکا؛ بەاڵم هیچ شوێنێک نابێ ،چونکە هەموو شوێنێک تەنانەت راهڕەوەکانیش
خەڵکیان لێ نووستبوون .ڕادەوەستێ و ڕووی لە خوا دەکا و دەڵێ :خوایە
ئەوە بۆ خۆت دەزانی ،هەستاوم دەسنوێژم شوشتووە ،بەڕماڵیشم پێیە ،کەچی
هیچ شوێنێک نییە نوێژی لێ بکەم ،دەزانم ئەو مەالئیکانەی سەر شانم ڕاپۆرتت
پێ دەدەن ،خۆ ئەوانیش کوێر نین ئەوە وەزعەکەی بە چاوی خۆیان دەبینن.
جا بڵێ بۆ پێیان دەگوت خەلەبان!؟ پێیان گوتبوو تۆ تەیارەت ڕفاندووە و پێمان
بڵێ چۆنت برد؟ زۆریان ئەشکەنجە کردبوو بە ناچاری گوتبووی بردوومە.
گوتبوویان ئاها جا پێمان بڵێ چۆنت برد؟ گوتبووی لە تەورێزێ سوار بووم
و لە ئاسمانێ دیتم سووتەمەنی کەمە ،لە پۆمپی بێنزینی مهابادێ دابەزیم
و گازۆڵم تێکرد و ڕۆیشتم .لێی تووڕە ببوون گوتبوویان جا چۆن تەیارە
گازۆڵی تێ دەکرێت؟! گوتبووی ئەگەر من بردبێتم ئاوام کردووە .پاشان
حوکمیان دابوویە و هەر بەم هۆیەوە زیندانییەکانیش پێیان دەگوت خەلەبان.

سروشتییە کە یاسای بنەڕەتی یان ئەساسنامە
بەپێی پێناسەکان بەرزترین بەڵگەنامەی حقووقیی
هەر واڵتێک و سەرچاوەی بنەڕەتییە بۆ کۆمەڵە
یاساکانی دیی ئەو واڵت و کۆمەڵگەیە .لە یاسای
بنەڕەتیی واڵتدایە کە بنەما سیاسییەکان ،پێکهاتەی
دەسەاڵت ،مافی خەڵک ،جێگەوپێگە و شوێنی
دەسەاڵتی سیاسی ڕەنگ دەداتەوە و شوێن و
سنوور و بڕی هەر کام لەوانە دیاری دەکرێ.
هیچ یاسایەک نابێ ناتەبا بێ لەگەڵ یاسای
بنەڕەتیی واڵت ،بە واتایەکی دی یاسای
بنەڕەتیی واڵت دەربڕی نیزامی سیاسیی زاڵە
بەسەر واڵتدا و ،یاسایەکە ڕوونی دەکاتەوە
کە دەسەاڵتەکان لەکوێ کۆ دەبنەوە و چۆن
دابەش دەبن؛ پێوەندیی نێوان دەسەاڵت
لەگەڵ خەڵک و ماف و ئازادییەکانیان چۆنە،
دەسەاڵتە لێک جیاکانی وەک دەوڵەت ،پارلمان
و دەزگای داد دەسەاڵتیان چەندە و ئەرک و

بەرپرسایەتییەکانیان لەبەرامبەر خەڵکدا چییە و
چۆنە .یاسای بنەڕەتیی هەر واڵتێک هەروەها
دەستنیشانی ئەوە دەکا کە ئااڵی ئەو واڵتە چۆنە،
سیمبول و نیشانە نیشتمانییەکەی چییە ،بنەمای
سیاسەتە ئابووری و پالنە فەرهەنگی و پێوەندییە
بیانییەکانی چۆنن و چۆن دەبرێن بەڕێوە.
بەو پێیە قانوونی بنەڕەتیی واڵتی ئێمەش دەبێ
خاوەنی وەها تایبەتمەندییەک بێ ،بەاڵم ئاخۆ
ئەو یاسا بنچینەییەی واڵتی ئێمە القی لەسەر
کام عەرزە و نێوەرۆکی کۆمەڵە یاساکە چەندە
لەگەڵ واقعییەتەکانی کۆمەڵ و واڵت دێنەوە.
چاوخشاندنێک بەسەر  177ئەسڵی ئەو یاسا
بنەڕەتییە هەر لەیەکەم خوێندنەوەدا پێمان دەڵێ
کە ئەم قانوونە بەجێی ئەوەی دایکی یاساکان
بێ ،زیاتر لە گۆڤارێکی گاڵتەوگەپ دەچێ.
لەم قانوونەدا هەندێ پڕەنسیپ و بایەخ ڕەنگیان
داوەتەوه ،وەک :درووستکردنی بەستێنێک بۆ
پەرەسەندنی فەزیلەتە ئەخالقی و مرۆییەکان
و بەگژداچوونەوەی هەر چەشنە گەندەڵییەک
(ئەسڵی سێهەم) ،یەکسانیی هەموو خەڵک چ
ژن چ پیاو لەبەرامبەر یاسادا (ئەسڵی بیستەم)،
قەدەغەبوونی لێپرسینەوە لە بیروباوەڕی خەڵک
(ئەسڵی بیست و سێهەم) ،خوێندنی بەخۆڕایی
هەتا زانکۆ بۆ هەمووان (ئەسڵی سییەم)،
ئەرکوەخۆگریی دەوڵەت بۆ کارخوڵقێنی و
دابینکردنی ژیانێکی ئاسوودە بۆ خەڵک (ئەسڵی
سی و یەک)؛ بەاڵم کێیە نەزانێ لەسەر ئەرزی
واقع لەم کۆمەڵگەیەدا چ ڕادەبرێ و پێوەندی
خەڵک لەگەڵ دەسەاڵت و ماف و ئازادییەکانیان
چۆنە .زۆر بەشی دیکەی ئەم قانوونەش

بەتەواوی لەگەڵ یەک ناتەبان و هەروەها لە زۆر
شوێندا بەجێی ئەوەی لە سەرەکیترین بەڵگەنامەی
حقووقیی واڵتێک بچێ ،وێنەی گۆڤارێکی گاڵتەوگەپە.
لەم دەرفەتەدا کورتە ئاوڕێک لە تەنیا ئەسڵێکی قانوونی
بنەڕەتیی کۆماری ئیسالمیی ئێران دەدەینەوە:
ئەسڵی 177ی پێداچوونەوە بە یاسای بنەڕەتیدا
لەو ئەسڵەدا هاتووە کە قانوونی بنەڕەتیی کۆماری
ئیسالمیی ئێران کاتێک دەستکاری دەکرێ
و گۆڕانی بەسەردا دێ کە ڕێبەری کۆماری
ئیسالمی دوای ڕاوڕاوێژ لەگەڵ کۆڕی دیاریکردنی
بەرژەوەندییەکانی نیزام فەرمان بە سەرۆککۆمار
دەکا سەرنج و خاڵە پێشنیارکراوەکان بۆ گۆڕینی
قانوونی بنەڕەتی بداتە شووڕای پێداچوونەوە
بە یاسای بنەڕەتی کە ئەندامەکانی ئەمانەن:
ئەندامانی شووڕای نیگابان ،سەرۆککۆمار،
سەرۆکی مەجلیس ،سەرۆکی دەزگای قەزایی،
دیاریکردنی
کۆڕی
هەمیشەیی
ئەندامانی

بەرژەوەندییەکانی نیزام ،پێنج کەس لە ئەندامانی
مەجلیسی خیبرەگانی ڕێبەری ،دە کەس کە
ڕێبەر دەستنیشانیان دەکا ،سێ کەس لە هەیئەتی
وەزیران ،سێ کەس لە دەزگای قەزایی ،دە کەس
لە نوێنەرانی مەجلیس و سێ کەسی ئاکادیمی.
چۆنیەتیی کارەکە و شێوەی هەڵبژاردنەکە و
هەلومەرجەکەش یاسا دیاریی دەکا و پەسندکراوی
ئەم شووڕایە دوای ئەوەی لەالیەن ڕێبەری
نیزامەوە پشتڕاست کرایەوە ،جا دەدرێتە دەرێ

حەزرەتی سوڵتانە .بۆ نموونە دیاریکردنی
ئەندامانی شووڕای پێداچوونەوەی قانوونی
بنچینەیی ،هەڵبژاردنی سەرۆکی دەزگای
قەزایی ،شەش کەس لە ئەندامانی شووڕای
نیگابان کە ئەرکیان پەسندکردنی هەموو
پەسندکراوەکانی مەجلیسە؛ ڕاستەوخۆ بە
دەست خۆیەتی و لە دەسەاڵتی ئەودایە .ئەو
شەش کەسەی دیکەی شووڕای نیگابانیش
لەالیەن دەزگای قەزاییەوە دیاری دەکرێن
و دەدرێنە مەجلیس ،کە سەرۆکەکەی
لەالیەن خودی خامنەییەوە دیاری دەکرێ.
هەروەها هەموو ئەندامانی هەمیشەیی
کۆڕی دیاریکردنی بەرژەوەندییەکانی
نیزامیش کە ژمارەیان  44کەس بوو و
ئێستا بۆ  49کەس زیاد کراوە ،ڕاستەوخۆ
لەالیەن خودی خامنەییەوە دیاری دەکرێن.
ــ شووڕای نیگابان بە پشتبەستن بە
قانوونی نیزارەتی ئیستسوابی تەنیا ڕێگە بە
کەسانێک دەدا بۆ هەڵبژاردنەکانی مەجلیس
و مەجلیسی خیبرەگان بخرێنە بەردەم
هەڵبژاردنی خەڵک ،کە ئەو کەسانە لە هەموو
پاڵوێنەکانی کۆماری ئیسالمی تێپەڕیبن.
بۆیە دەکرێ بڵێین هەموو ئەندامانی
مەجلیسی شووڕای ئیسالمی و مەجلیسی
حەزرەتی
دەستەبژێری
خیبرەگانیش
سوڵتان ،یان نوێنەرانی دڵخوازی ئەون.
 ...ئێستا بگەڕێینەوە سەر باسەکەمان
و تیشک دەخەینە سەر ئەو مەرج
و ڕێوشوێنانەی لە ئەسڵی 177ی
قانوونی بنەرەتیدا ،بۆ پێداچوونەوە و
گۆڕانکاری لە قانوونی بنەڕەتی داندراون:
یەکەم؛ بەر لە هەموو شتێک دەبێ حەزرەتی
سوڵتان بیهەوێ و مەیلی لەسەر بێ.
دووهەم؛ کۆڕی دیاریکردنی بەرژەوەندییەکانی
نیزام دەبێ پرسی پێ بکرێ و ڕای وەربگیرێ.
سێهەم؛ ئەو تیمەی لەو پێکهاتەیە درووست
دەبێ بریتین لە  98کەس کە لەوەندە کەسە
 66کەسیان ڕاستەوخۆ لەالیەن حەزرەتی
سوڵتانەوە هەڵ دەبژێردرێن و  26کەسەکەی
دیکەی لە ڕێگەی دەستنیشانکراوەکانی
دیکەی سوڵتانەوە دەستچن دەکرێن و،
خۆ ئەگەر وای دابنێین سێ وەزیر و
سێ ئاکادیمییەکەش ڕاستەوخۆ سەر
بە جەنابیان نەبن؛ دەمێنێتەوە تەنیا
 6کەسی سەربەخۆ لەو شووڕایەدا!
جا دوایە تازە دەگەینە بەشی گاڵتەجاڕی
چیرۆکەکە ،ئەویش ئەوەی دواجار
گۆڕانکارییە
و
پێداچوونەوە
ئەو
دەبێ بێتەوە بەردەستی حەزرەتی
سوڵتان و ئەگەر ئەو مەیلی لێ بوو،
جا خەڵکیش بتوانن دەنگی بۆ بدەن.
وەک دەبینین ئەسڵی 59ی قانوونی بنەڕەتیی
واڵت کە گەڕانەوە بۆ دەنگی خەڵکە ،بە
هیچ کلوجێک لەگەڵ ئەسڵی  177کە پرسی
قانوونی بنچینەیی واڵتە نایەتەوە .بەو
مانایە کە خەڵک بەهیچ جۆرێک ناتوانن
بەڕەسمی قسە لە پێداچوونەوە بە قانوونی
بنەڕەتیدا بکەن و باس لە گۆڕانکاریی تێدا
بکەن .سەیر ئەوەیە خەڵک وەک چۆن
ناتوانن شیکردنەوە و لێکدانەوەی خۆیان
لەسەر شان و شکۆی قوڕئانی پیرۆز
هەبێ ،ئاواش ناتوانن شیکردنەوەیان لەسەر

خەڵک بەهیچ جۆرێک ناتوانن بەڕەسمی قسە لە پێداچوونەوە بە قانوونی
بنەڕەتیدا بکەن و باس لە گۆڕانکاریی تێدا بکەن .سەیر ئەوەیە خەڵک وەک
چۆن ناتوانن شیکردنەوە و لێکدانەوەی خۆیان لەسەر شان و شکۆی
قوڕئانی پیرۆز هەبێ ،ئاواش ناتوانن شیکردنەوەیان لەسەر قانوونی
بنەڕەتی واڵت هەبێ؛ چونکی بەپێی ئەو قانوونە _ئەسڵی نەود و هەشت_
تەنیا مەرجەعی تەفسیر و لێکدانەوەی قانوونی بنەڕەتی؛ شووڕای نیگابانە!
هەتا خەڵک لە ڕاپرسییەکدا دەنگی بۆ بدا.
نێوەرۆکی هەندێ لە ئەسڵەکانی پێوەندیدار بە
ئیسالمیبوونی نیزامی سیاسی و گەڕانەوەی هەموو
یاسا و ڕێساکانی واڵت بۆ بنەما ئیسالمییەکان _
شیعەی دوازدە ئیمامی_ و ئامانجەکانی کۆماری
ئیسالمی و ویالیەتی ئەمر و ئیمامەتی ئوممەتیش
کە لە ئەسڵە نەگۆڕەکانی قانوونی بنەڕەتیی ئێرانن.
واڵت
بنچینەیی
قانوونی
ئەوەی
دەردەکەوێ:
بۆی
بخوێنێتەوە،
ــ تێگەیشتنی درووستی سیاسی ،بوێری و ئیمانداری
بۆ ڕیز دەکرێ ،بەاڵم بەپێی ئەسەڵەکانی قانوونی
بنەڕەتی و لەسەر ئەرزی واقع نەک ڕێبەر ،بەڵکوو

قانوونی بنەڕەتی واڵت هەبێ؛ چونکی بەپێی
ئەو قانوونە _ئەسڵی نەوهد و هەشت_
تەنیا مەرجەعی تەفسیر و لێکدانەوەی
قانوونی بنەڕەتی؛ شووڕای نیگابانە!
جا ئەوەش کە چۆن دەکرێ باس لە
کۆماریبوونی ئەم نیزامە سیاسییە بکرێ
و پاساوی بۆ بهێندرێتەوە ،باسێکی دیکەیە
و نە لەو نووسینەدا جێی دەبێتەوە و
نە نووسەری ئەم دێڕانە خۆی لێ دەدا.
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ل ه سیسڕۆو ه تا سیستهمی وهالیی
ئازاد شنۆیی

(کورتهمێژوو و نهخشی تێرۆریزم ل ه دهسهاڵته سهرهڕۆکان)

سیسڕۆ (وتاربێژ و سیاسهتمهداری ڕومی ل ه
سهدهی یهکی پێش زایین) کوشتنی ئهو کهسانهی
که ناوی لێنابوون ههیووال ب ه دهمامکی مرۆڤ ،ب ه
بڕینی ئهندامی لهکارکهوتووی لهشی دهشوبهاندن
ک ه پێش به باڵوبوونهوهی گهندهڵی و ڕزان ل ه
تهواوی لهشی مرۆڤهکان یان کۆمهڵگە دهگرن.
دهتوانین ئهو بۆچوونه وهک یهکهم دهربڕینی
ئاشکراو لێبڕاو لهالیهن فیلسوف و وتاربێژێکهو ه
ببینین ب ه مهبهستی پاساوهێنانهو ه بۆ لهنێو بردنی
دژبهران ،ک ه بهدرێژایی مێژوو لهالیهن دهسهاڵتدار و
ڕابهرانی سیاسی و ئایینی بۆ مهبهستی پتهوکردنی
بناغهکانی دهسهاڵت و پهرهدان ب ه ئیدئۆلۆژیی
تایبهت ،ب ه شێوهیهکی بهرچاو کهڵکی لێ وهرگیراوه.
له سهردهمی سهرهتای ئیسالمدا ژمارهیهکی
زۆر ل ه دژبهران و شاعیران وهک "سالم ابن
ابی حقیق" و "عصما بنت مروان" و "ابو عفک"
و  ...له الیهن موجاهیدانی ئیسالمهو ه کوژران.
ل ه زمانی ئینگلیسیدا دهستهواژهیهک که بۆ ئهو
شێواز ه بهکار هاتوه " "assassinه ک ه ل ه وشهی
"حشاشین" وهرگیراوه ،واته فیداییهکانی حهسهنی
سهباح ،ڕێبهری بزووتنهوهی ئیسماعیلی ه له ئێران،
و یهکهم جار ل ه شانۆنامهی "مهکبێس"ی شێکسپیردا
بهکار هاتوه .ههڵبهت ئهو ناونانه بهو هۆکارهی ک ه
ئهو کهسان ه پێش بهڕێوهبردنی کارهکه حهشیشیان
پێدراوه تا دهست ب ه سهر ڕوحیاندا بگرن و بهههشت
و خۆشییهکانی بخهن ه مێشکیانهوه ،دووره ل ه ڕاستی
و زیاتر له ئهفسانهکانی مارکۆپۆلۆ و سهلیبییهکان
وهرگیراوه" .خواج ه نظام الملک" وهزیری بهدهسهاڵتی
سهردهمی سهلجووقیهکان و دانهری "سیاسهت نامه"
ل ه بهناوبانگترین قوربانییهکانی فیدائیانی ئیسماعیلیهیه.
دهستهواژهیهک که ئێستا باوه بریتیی ه له "تێرۆر" ،ب ه
واتای "باڵوکردنهوهی ترس" دێ ل ه زمانی فهڕانسهویدا
و ل ه سهردهمی شۆڕشی فهڕانسه له کۆتاییهکانی
سهدهی ههژدهیهم بۆ لهنێو بردنی "ژیرۆندن"هکان
ل ه الیهن "ژاکۆبن"ه توندڕۆکان هات ه نێو ئهدهبیاتی
سیاسییهوه .لهو سهردهمهدا ب ه ئامانجی سیاسی و
ئیدئۆلۆژیکی ژمارهیهکی زۆر له کهسایهتیی بهناوبانگ
بوون ه قوربانیی تیرۆریزم .بۆ وێن ه ئابراهام لینکۆڵن،
سیمبۆلی خهبات دژی ههاڵواردنی ڕهگهزی ک ه یاسای
ئازادیی کۆیلهکانی ئیمزا کرد ،لهالیهن سپی پێستێکی
ڕهگهزپهرهستهو ه به ناوی "جان ویکلس بوس" کوژرا.
ههروهها ژمارهیهک سهرۆککۆماریوهک گارفیلد ،مهک
کینلی و جان ئێف کێنێدی ل ه ئامریکا ،ئهنوهر سادات
ل ه میسر ،بینهزیر بۆتۆ ل ه پاکستان ،گاندی ل ه هیند و
مارتین لۆتێرکینگ له ئهمریکا بوونهته قوربانیی تیرۆر.
له بنهڕهتدا تیرۆر و تیرۆریزم له تایبهتمهندییهکانی
ئهو سیستهمه دیکتاتۆر و تۆتالیتێرانهیه که ههوڵ
دهدەن تهنانهت نزمترین دهنگه ناڕازییهکانیش بخنکێنن.
الیهنی جێبهجێکاری ئهو پاکسازییانه ل ه سیستهم ه
سهرهڕۆکاندا بریتیه ل ه ڕێکخراوگهلی ئهمنیهتی و
ئیتالعاتی ک ه دهتوانین دامهزراوهی "بایستار" (یان
چکا) ک ه له سهرهتای سهدهی بیستهم له الیهن لێنینهو ه
دامهزرا به یهکهمین ئهو دامهزراوانه دابنێین ک ه ل ه
سهردهمی لێنین و به تایبهت له سهردهمی ستالین
ب ه شێوهیهکی پالنمهند کهڵکیان ل ه تێرۆر وهرگرتووه.
ههر چهند ئهو دامهزراوان ه تهنیا تایبهت نهبوون و نین
ب ه سیستهمگهلی وهک یهکیەتیی سۆڤییهت ،ب ه ههمان
شێوه ڕێکخراوی "سیا" له ئهمریکا زۆر جاران بۆ بهرهو
پێشبردنی ئامانجهکانیان پهنایان بۆ تێرۆر بردووە.
ب ه گشتی تیرۆریزم ههم لهالیهن دهوڵهتان و ڕێکخراوگهلی
گهورهی سیاسی سوودی لێ وهرگیراوه و ههم لهالیهن
پارت و گرووپه ئیدئۆلۆژیکهکانی وهک فیداییانی ئیسالم
ب ه ڕابهرایهتیی نهوابی سهفهوی ،ک ه ئهحمهدی کهسرهوی
لێکۆڵهری مێژوویی و ڕهزمارای سیاسهتمهداریان تیرۆر
کرد و ههروهها ئهنوهر سادات لهالیهن خالید ئیسالمبوڵی
تیرۆر کرا که ئهندامی ڕێکخراوی جههادی ئیسالمی بوو.
ب ه ئاوڕدانهوهیهک ل ه مێژووی ئێراندا ل ه سهردهمی
ڕهزا شا تا شۆڕشی  ،57بهردهوام شایهدی سڕینهوهی
چاالکان و ڕۆژنامهنووسان و شاعیرانی ناڕازی و
ی
سیاسی دهبین ،کهسانێکی وهک تهقی ئهرانی ،میرزادە 
عیشقی ،تهیمورتاش ،فهڕوخی یهزدی ،ڕهزمارا،

تێچووی بژیوی هەر
خێزانێک لە ئێران پتر لە دوو
هێندەی داهاتی کرێکارێکە
سامڕەند عەتری

تهیمور بهختیار ،حهسهنعهلی مهنسوور و ...
بهاڵم ئهوهی ڕوون ه تا ئێستا هیچ واڵت ،حیزب یان
ڕێکخراوێک له مێژوودا نهیتوانیو ه خۆ له قهرهی
کۆماری ئیسالمیی بدا له پهنابردن بۆ تیرۆر و
کهڵکوهرگرتن له تیرۆریزم .ئهو سیستهم ه بهو
هۆیهی ههر له سهرهتاوه له سهر بنهمای درۆ و فێڵ
و تهڵهکه دهسهاڵتی بهدهستهو ه گرت و ب ه کوشتار
و سهرکوت حکومهتی کرد ،مانهوه و پتهوکردنی
پایهکانی دهسهاڵتهکهی ل ه تیرۆردا دیتۆتهوه و لهو
پێناوهدا دهستی ل ه خۆیی و ناخۆیی نهپاراستووه.
دهیهی شهست و حهفتا خوێناویترین و ترسناکترین
دهورانی ئهو دهسهاڵته خوێنمژهیه .سهرهڕای
کوشتار و ئیعدامی بهکۆمهڵ ،دهستدرێژی و
ئەشکهنجهی زیندانییان ،ههروهها کهسایهتی و
ڕێبهرانی ناسراویان له نێوخۆ و دهرهوهی واڵت
تیرۆر کرد .دوکتور عهبدولڕهحمانی قاسملوو،
شاپووری بهختیار ،فهرهیدونی فهڕوخزاد ،دوکتور
سادق شهڕهفکهندی و  ...ل ه قوربانییهکانی
قهتڵ ه سیاسی و یهک به دوای یهکهکاندا بوون.
بهاڵم ئهو جینایهتانه ل ه نێوخۆش درێژهی ههبوو.
تهنیا ل ه ساڵی  1377جگه له پهروان ه ئهسکهندهری
و داریووش فرووههر ئهندامانی حیزبی میللهت،
نووسهرانی وهک محهممهدجهعفهر پوویهند ه و
محهممهد موختاریش تێرۆر کران و ههروهها
مهعسووم ه موسهدیق ،نهوهی دوکتور محهممهدی
موسهدیق ک ه تاز ه گهڕابۆوه ئێران ،تێرۆر کرا.
کارهساتبارتر ئهوهی ه ک ه ل ه هیندێک حاڵهتدا کۆماری
ئیسالمی تهنیا به کوشتنی قوربانییان ناوهستێ،
بهڵکوو "ئەنجن ئەنجن"یان دهکا تا ترس و دڵهڕاوکێ
بخاته دڵی دژبهرهکانییهوه"( .لینچ" کردن (ئەنجن
ئەنجن کردن) ل ه نیوهی دووههمی سهدهی نۆزد ه
لهالیهن گرووپی "کۆکالس کالن"هکانهو ه ک ه سپی
پێستانی ڕهگهزپهرست بوون و بهرامبهر ڕهش
پێستان ،بهکاریان دێنا و ئهندامانی لهشیان دهبڕین و
تهرمهکانیان تیک ه تیک ه دهکردن) .کۆماری ئیسالمیش
هەر هەمان شتی کرد لهگهڵ فهرهیدوون فهڕوخزاد
و لووت و گوێیان بڕیبوو .مهمکهکانی پهروان ه
ئهسکهندهریشیان بڕیبوو .تهرمی زهبیحوڵاڵ بهدیعی
(گۆرانیبێژ و مهداح) تیک ه تیک ه کرابوو .ئهو سیاسهت ه
ئێستاش له سیستهمی ویالیهتی فهقیهی ئێراندا
بهردهوامه .دیار ه له کۆتاییهکانی دهیهی حهفتاو ه
دهسهاڵت تا ڕادهیهک گۆڕانی بهسهردا هات ،بهاڵم
دیسانهوه دهستی داوهتهو ه ههمان سیاسهتی کوشتن
و پهرهدان ب ه ترس و دڵهڕاوکێ .ههڵبهت پێویست ه
سهرنجی ئهو ه بدهین که تێرۆرهکانی ئێستای کۆماری
ئیسالمی کۆمهڵێک جیاوازیی لهگهڵ دهیهی شهست
و حهفتا ههیه .ئهوکات ه ئامانجی ڕێژیم لهو جینایهتان ه
لهالیهک سڕینهوهی دژبهران له نێوخۆ و دهرهو ه بوو،
لهالیهکی دیکهش الوازکردنی ورەی خهڵکی ناڕازی
ل ه نێوخۆ .بهاڵم تێرۆرهکانی ئێستای ڕێژیم سهرهڕای
ئهو ئامانجانه ،هۆکارگهلی دیکهشی له پشته.
کۆماری ئیسالمی ل ه خراپترین دۆخی دیپلۆماسیی
سیاسی ل ه جیهان دایه و زۆرینهی ڕای گشتیی
جیهان دژی وهستاونهتهوه .تهنانهت پشتگیریی
الوازی یهکیهتیی ئوڕووپا و موگرینیش بهر ه بهر ه
ڕووی له کهمی داوه .ک ه وات ه زۆر ئاساییه ک ه
ڕێژیمێک ک ه ل ه سهرهتای هاتنهسهر کارییهوه ترس
و تۆقانی لهگهڵ خۆی هێناوه ،له کاتی پێویستدا چ
له نێوخۆ و چ ل ه دهرهوه پهنای بۆ ببا و ئهو پهیام ه
به تایبهت بگهیهنێته گوێی ئوڕووپاییهکان ک ه ئهگهر
بێتوو داخوازییهکانی جێبهجێ نهکرێن ئهوا ههر
کاتێک بۆی بلوێ تهکوزی و ئهمنیهتییان دهشێوێنێ.
ههوڵی تێرۆری "حهبیب جهبر" ل ه ڕێبهرانی عهڕهبی
دژبهری کۆماری ئیسالمی ل ه دانمارک ،لهو پێناو ه
دای ه و ههڵبهت هۆکارێکی دهرهکیشی ههبووه.
ب ه دوای هێرشی تێرۆریستهکان (ب ه وتهی خۆیان)
بۆ سهر نمایشی سهربازی له ئههواز ،که بوو
بههۆی کوژرانی ژمارهیهکی زۆر چهکداری ڕێژیم،
بهرپرسایهتیی ئهو هێرشهیان خست ه ئهستۆی
عهڕهبه جیاییخوازهکانهوه .ههر ئهوکات زۆرێک
له پارت و چاالکانی سیاسی باسیان لهوه کرد ک ه

لهوانهیه ڕێژیم خۆی دهستی لهو کردهوهیهدا بووبێ.
سهرهڕای ئهوه ،ل ه ههوڵی تێرۆری یهکێک ل ه ڕێبهرانی
بزووتنهوهی ئهلئهحوازیه ڕێژیم دهتوانێ لهالیهک ڕای
گشتیی خهڵک ل ه بهرژهوهندیی خۆی ئاراست ه بکا و
وا بنوێنێ نه تهنیا دهستی له سیناریۆی هێرشهکهدا
نهبووه بهڵکوو ههوڵی سزادانی ئهنجامدهرانی دهدا و
لهالیهکی ترهو ه دژبهرانی خۆی ل ه دهرهو ه لهنێو ببا.
ل ه ماوهی ئهو چهند ڕۆژهی ک ه ب ه سهر ئهو ڕووداو ه
تێپهڕیو ه تۆمهتی تێرۆر له دانماڕک ل ه الیهن
بهرپرسانی کۆماری ئیسالمییهو ه ڕهت کراوهتهو ه
ک ه ههڵبهت زۆر ئاسایی ه و ل ه ماوهی چوار دهی ه
دهسهاڵتدارێتیی خۆیدا ،ڕێژیم ههرگیز بهرپرسایهتیی
هیچکام له تێرۆرهکانی وهئهستۆ نهگرتووه ،ههر
چهند ژمارهیهک لهو تێرۆران ه وهک تێرۆری
میکۆنووس و ڤییهن ک ه لهالیهن دادگا و بیروڕای
وه سهلمێنراون .به ههر حاڵ کۆماری
گشتییه 
ئیسالمی ،پارت یان گرووپێکی وهک داعیش نیی ه ک ه
له ئاست کۆمهڵگهی نێودهوڵهتیدا واڵمدهر نهبێ و ب ه
ڕواڵهتیش ک ه بووبێ پێویست ه وهدرۆیان بخاتهوه.
خاڵێکی جێگای سهرنج ئهوهیه چاالکانی دژبهری
ڕێژیم ک ه لهژێر ناوی ڕیفۆرمخواز خۆیان پێناس ه
دهکهن سیمای ڕاستهقینهی خۆیان دهرخستوو ه و
سهلماندوویان ه ک ه بهکرێگیراوی ئهو سیستهمهن و
ل ه ههلومهرجی قهیراناویدا ئامانجیان تهنیا و تهنیا
بهردهوامیدان و پشتیوانی لهو ڕێژیمهیه .لهو چهند
ڕۆژهی دواییدا به تایبهت ل ه کاناڵی بی بی سی
کهسانێک بانگهێشت کراون و لێدوانیان داوه ک ه
وێڕای وهدرۆ خستنهوهی ئهو تۆمهته ب ه دهسهاڵتی
ویالیهتی فهقیهـ ،ههوڵیان داو ه سیاسهتهکانی ڕێژیم
ب ه عهقاڵنی وهسف بکهن و دیپلۆماسیی ئێرانی ل ه
سیاسهتی دهرهوهدا به سهرکهوتوو ل ه قهڵهم بدهن.
ئهوان ئیدیعا دهکهن که ههوڵی تێرۆر ل ه خاکی
ئوڕووپا هاوکات لهگهڵ ئهوهی کۆماری ئیسالمی ل ه
دۆخێکی ههستیار دایه ناعهقاڵنیی ه و دهبێت ه هۆی
مهرگی سیاسیی حاکمییهت و ههر بۆیه ئهو ههنگاوان ه
پیالنی ئیسڕائیل و ئهمریکایه ب ه مهبهستی تێکدانی
پهیوهندیی سالم و دۆستانهی ئوڕووپا لهگهڵ ئێران.
ئێستا پرسیار ئهوهی ه ک ه کام سیاسهتی ئهو ڕێژیم ه
لهو چوار دهیهیهدا عهقاڵنی بووه ،ئایا ئهگهر عهقاڵنی
بوو ه بۆچی ئهو دۆخ ه قهیراناوییه سهری ههڵداوه؟
ئهو ڕێژیم ه ههرگیز خاوهنی عهقاڵنییهتی سیاسی چ
له نێوخۆ و چ ل ه دهرهو ه نهبووه ،بهڵکوو سهرهڕۆیی
و داخراویی سیاسی پهر ه پێداوه .ههڵبهت لهوانهی ه
بۆ ئهو گرووپه ل ه خهمخۆرانی ڕێژیم ل ه دهرهو ه
دهسکهوتگهلێکی ههبووه بۆ حیساب ه بانکییهکانیان،
بهاڵم چ کرانهوهیهک ل ه دۆخی واڵت پێکهاتووه ،ل ه
کاتێکدا ئێران ل ه ههموو بوارهکاندا بهرهو دواو ه
گهڕاوهتهوه .خاڵێکی تر ئهوهی ک ه مهگهر ههر ئێستا
ههمان ئهو سیستهم ه عهقاڵنییه چهند مانگ لهمهوبهر
له واڵتی فهڕانسهش ههوڵی هێرشی بۆ موجاهیدینی
خهلقی نهدا ک ه پێش جێبهجێکردنی تێرۆرک ه
دهسبهسهر کران؟ یان ههر لهم ساڵدا ئهو دهسهاڵت ه
عهقاڵنیی ه ل ه خاکی ههرێمی کوردستان چهند جار
ههوڵی تێرۆری ئهندامانی حیزبی دێموکراتی داوه؟
ئهو ڕێژیم ه هیچ چهشن ه ڕهگهزی عهقاڵنی تێدا نیی ه
و ئهوهی ک ه ئیدیعا دهکهن کهوات ه چۆن ه کۆماری
ئیسالمی چل ساڵ ه دهوامی هێناوه .دهکرێ بڵێین ههر
لهو سهدهی بیستهمهدا تا ئێستا زۆرێک ل ه سیستهم ه
دیکتاتۆر و سهرهڕۆکان بوون و ههن ک ه تهنانهت
زیاتر ل ه کۆماری ئیسالمی تهمهنیان کردووه و ئهوهش
هیچ پهیوهندییهکی ب ه عهقاڵنییهت یان سهرکهوتنی
ئهو ڕێژیمان ه ل ه پهیوهندیی دیپلۆماسیدا نییه ،بهڵکوو
بهرژهوهندیی ئابووری و سیاسیی نێونهتهوهیی و
واڵتانی هاوبهش گرینگترین هۆکاره لهو بهستێنهدا.
مانهوهی ئهو ڕێژیم ه هیچ پهیوهندییهکی به عهقاڵنییهت
نیی ه بهاڵم ل ه ڕاستیدا تهنانهت ههم بۆ دژبهران و
ههم بۆ دۆستان و هاوپهیمانانی کۆتایی پێهاتوو ه
و بهو هۆیهوه دهست بۆ ههموو کارێک دهبا بۆ
ئهوهی ڕووخانی وهدوا بخا ،بهاڵم مێژوو ل ه هیندێک
وێستگهدا فریای کۆمهاڵنی ستهملێدراو دهکهوێ.

ناوەندی ئاماری ڕێژیمی ئیسالمیی ئێران تێکڕای تێچووی بژیوی خێزانێکی شارنشینی
ئێرانی  ٣میلیۆن و  ٥١٠هەزار تمەن ڕاگەیاندووە .لە کاتێکدا کە ههر لەو ڕاگەیەندراوەدا
داهاتی لەسەدا ٩٠ی کرێکارانی ئێرانی ،لە سێ میلیۆن تمەن کەمتر خەمڵێندراوە.
بە پێی ڕاپۆرتی ناوەندی ئاماری ئێران تێکڕای تێچووی بژیوی خێزانێکی شارنشینی
ئێرانی بۆ ساڵی ڕابردوو نیزیکەی سێ هێندەی النیکەمی داهاتی ئەو خێزانانە
بووە .ئەو ناوەندە ڕەسمییەی ئامار لە ئێران ڕایگەیاندووە ،دەبوو لە ساڵی ١٣٩٦دا
تێکڕای داهاتی مانگانەی خێزانی ئێرانی سێ میلیۆن و  ٦٦٤هەزار تمەن بووایە،
کەچی النیکەمی حەقدەستی کرێکاری ئێرانی بە  ٩٣٠هەزار تمەن دیاری کراوە.
ساڵی ڕابردوو ئەنجومەنی بااڵی کاری ئێران زیادکردنی حەقدەستی بە پێی بەستەی
بژیوی خێزان ڕەت کردەوە ،لە کاتێکدا کە کۆمیتەی مز و دەستهەقی ئەو ئەنجوومەنە
بەستەی بژیوی بە نیزیکەی دوو میلیۆن و  ٦٠٠هەزار تمەن بەراورد کردبوو.
عەلی خودایی ،ئەندامی شووڕای بااڵی کاری ئێران بە هەواڵدەرییەکانی ڕاگەیاندوە
کە« ،داهاتی مانگانەی سەدا ٩٠ی کرێکارانی ئێرانی لە سێ میلیۆن تمەن کەمترە».
ڕەحمەتوڵاڵ پوورمووسا ،چاالکی کرێکاری٢٩ ،ی مانگی ڕەزبەر گوتبووی« ،سەدا
٩٥ی کرێکارانی ئێران بە پێی گڕیبەستی کاتی و بە النیکەمی حەقدەست کار دەکەن».
بۆ نموونە دوو ڕۆژ پێش ئێستا ناوەندی کرێکاریی تەشکیالتی «ساوە» و
«زەڕندیە» ڕایەگەیاند گەمارۆ و گەندەڵیی ئابووری لە نێوخۆی واڵت بە گرفتی
کێشە ئابوورییەکانی ئێران دەزانێ و دەڵێ دابەزینی نرخی دراو و مووچە و
هەقدەست ،توانای کڕینی بۆ توێژی کرێکار تا  ٨٠لەسەد هێناوەتە خوارێ.
داود میرزایی ،بەرپرسی ناوەندی کرێکاریی تەشکیالتی «ساوە» و «زڕندیە»
ڕۆژی چوارشەممە ٩ی خەزڵوەر لە وتووێژێکدا لەگەڵ هەوڵدەریی ئیرنا
ڕایگەیاند کە چوونەسەری مووچەی کرێکاران لە مانگی خاکەلێوەی  ١٣٩٧تا
 ١٩.٥لەسەد ،هیوا و ئومێدی دا بە کرێکاران و پێیانوابوو کە هەقی خۆیان
پێدراوە ،بەاڵم بەداخەوە گەمارۆکان و کردەوەی گەندەڵکارانی ئابووریی
نێوخۆیی ،هەلومەرجی ئابووریی واڵتی تووشی گرفت کردووە وچوونەسەری
هەقدەستی کرێکاران نەک هەرهیچ کاریگەرییەکی ئەرێنیی لە سەر ژیانی
کریکاران دانەنا ،بەڵکوو بەهۆی هاتنەخواری نرخی دراو ،کرێکاران ژیانیان
لەڕابردووش خرابتر بووە و توانای کڕینیان تا  8٠لە سەد هاتۆتە خوارێ.
ئەنجوومەنی بااڵی کاری ڕێژیمی ئیسالمی النیکەمی حەقدەست بۆ ئەمساڵی
هەییی بە یەک میلیۆن و  ١١٣هەزار تمەن داناوە ،کە بە دەرماڵە و زیادەکارەوە
نیزیک دەبێتەوە لە یەک میلیۆن و  ٦٠٠هەزار تمەن .ئەمە لە کاتێکدایە هەاڵوسانی
ئابووری کە ڕۆژ بە ڕۆژ لە هەڵچوون دایە ،ئەو کەمە زیادکردنەی حەقدەستیشی
بێبایەخ کردووە ،بە چەشنێک کە حەمیدڕەزا ئیمامقولیتەبار ،پشکێنەری
ئەنجوومەنی نوێنەرانی کرێکاران ،کە لەنێو نوێنەرانی سەندیکا کرێکارییەکانی
سەر بە ڕێژیمدا هەڵدەبژێردرێ ،گوتوویەتی« :ئەمساڵ توانای کڕینی کرێکاران
لەسەدا  ٥٠و ڕاست نیوە بە نیوە دابەزیوە» .عەلی خودایی ،ئەندامی ئەنجوومەنی
بااڵی کاریش ئەوەی پشتڕاست کردووەتەوە ،کە توانای کڕینی کڕێکاران لە مانگی
پووشپەڕی ئەمساڵدا لەچاو مانگی بەفرانباری ساڵی ڕابردوو ـــ کە خەڵکی ئێران
دژی گرانی لە زیاتر لە  ١٠٠شاری ئێران خۆپێشاندانی ناڕەزایەتییان بەڕێوە برد
ـــ لە سەرووی سەدا ٤٨ـ دابەزیوە ،ئەوەش بووەتە هۆی ئەوەی کە زیادبوونی
 ١٩.٥لەسەدیی حەقدەست نەتوانێ وەاڵمدەری تێچووی بژیوی کرێکاران بێت.
خودایی ،ئەندامەکەی ئەنجوومەنی بااڵی کرێکاران گوتوویەتی« ،حەقدەستی
کرێکارانی سەرپەرستی خێزان تەنیا یەک لەسەر سێی تێچوونی
مانگانەی خێزانەکەی پێ دابین دەکرێ» .خودایی گوتوویەتی« ،بەپێی
ئاماری ڕێکخراوی دابینی کۆمەاڵیەتی ،داهاتی مانگانەی زیاتر لە سەدا
٨٠ی کرێکاران لە یەک میلیۆن و  ٤٠٠هەزار تمەن کەمترە و لەسەدا
٩٠ی کرێکارانیش مانگانە کەمتر لە سێ میلیۆن تمەن داهاتیان هەیە».
ڕاپۆرتی ناوەندی ئاماری ئێران لەبارەی تێچوو و داهاتی خێزانی
ئێرانییەوە نیشانی دەدا کە خێزانی شارنشینی ئێرانی زیاتر لە یەک
لەسەر سێی داهاتەکەی بۆ کرێی شوێنی نیشتەجێبوون خەرج دەکا و
تەنیا نیزیکەی یەک لەسەر چواری داهاتەکەی دەمێنێتەوە بۆ ئەوەی
بژیوی خێزانەکەی (خۆراک و پۆشاک و هاتوچۆ و )...پێ دابین بکا.
ناوەندی ئاماری ئێران نرخی هەاڵوسانی زۆر کەمتر لە ڕێژەی ڕاستەقینەی
خۆی ڕاگەیاندووە و بە لەسەدا ١٣.٤ی خەماڵندووە .نرخی هەاڵوسانی خاڵ بە
خاڵیشی بە لەسەدا  ٣٢.٨داناوە .ئیمامقولیتەبار ئەو ژمارەیە بە ڕاست نازانێ
و پێی وایە دەبوو کاربەدەستان نرخی ڕاستیی هەاڵوسانیان بە لەسەدا ٣٠٠
ڕابگەیاندایە .کەچی ڕاپۆرتەکەی ناوەندی ئاماری ڕێژیمیش نیشانی دەدا کە
هەاڵوسانی خۆراک و خواردنەوە لە مانگی ڕەزبەری ئەمساڵدا لەچاو مانگی
ڕەزبەری ساڵی ڕابردوو لەسەدا  ٤٥بەرز بووەتەوە .ئەو ناوەندی ئامارەی
ڕێژیم هەاڵوسانی شوێنی نیشتەجێبوون و کرێی خانووی بە لەسەدا ٢١
ڕاگەیاندووە ،کەچی جێگری سەرۆکی سەندیکای ڕاوێژکارانی مڵک لە تاران
دەڵێ ،نرخی خانوو لەسەدا  ٣٣و نرخی کرێی خانوو لەسەدا  ٥٠بەرز بووەتەوە.
سەرباری ئەوانەش ،ئابووریناسی ناسراو و نیزیک لە دەسەاڵتی ئێرانی،
حوسێن ڕاغفەر پێی وایە« ،هەڵچوونی نرخی هەاڵوسان لە شەش
مانگی دووەمی ئەمساڵدا لە قەیران دەردەچێ و دەبێت بە کارەسات».
ڕاغفەر دەڵێت« ،قاتوقڕی و شۆڕش لە ئێراندا بەڕێوەیە و پێی وایە گەورەترین
هۆکاری ئەو دۆخەش سیستەمی بڕیاردانی ئابوورییە لە واڵتدا ،کە بە قسەی ئەو
«سیستەمی ئابووریی ڕهفیقایەتی و خزمخزمێنە» لە لووتکەی دەسەاڵت دایە».
ڕاغفەر دەڵێ :زۆربوونی خۆکوژی ،خۆسووتاندن ،خەمۆکی و بەرزبوونەوە
و گەشەی هەوسارپچڕاوی تاوان و تێکچوونی باری ئاسایشی گشتی
و ئاسایشی ئابووری و کۆچکردنی مێشکە بەتواناکانی واڵت نیشانەی
شۆڕشێکی گشتییە .ئهو لە درێژەدا نهیشاردهوه «ئەو کرێکارەی
حەقدەستەکەی خۆی پێ نادرێ ،هیچ ڕێیەکی بێجگە لە شۆڕش بۆ نامێنێتەوە».
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١٥ی خەزەڵوەری ٦ _ ١٣٩٧ی نوامربی ٢٠١٨

پردی بولیوار و
دەربەندی کەوشەن

٢2ی ڕێبەندانی ساڵی ١٣٥٧ی هەتاوی خەڵقی وەزاڵەهاتووی ئێران لەچنگ
سیستەمی پاشایەتی ،بەشێوەیەکی مەدەنییانە و لە ڕێی مانگرتن و ڕێپێوانە
سەرتاسەرییەکان توانیان ئەو نیزامە دیکتاتۆرە سەرەوژێر بکەن .لە دەرفەتی
پێکهاتوودا و بە پیالنی پێشتر بۆداڕێژراو خومەینی وەک ڕێبەری سەرجەم ئەو
بزووتنەوانە پێناسەی بۆ کرا و هێنایانە سەرتەختی خونکاری! دوای ماوەیەکی کورت
لە دەسەاڵتدارەتی و شێوە ڕوانینی حاکمانی ڕێژیمی ئیسالمیی ئێران بۆ حوکمەت
و خەڵک ،هەم واڵتی بریتانیا و هەمیش ئەمەریکا وەک دوو دەسەاڵتی الیەنگری
ئەم گۆڕانکارییە لە حوکمەتی ئێراندا دەگەڵ ئەم خەڵکە کە بە گڕوتینەوە دەسەاڵتی
پێشوویان لەسەرکار البردبوو ئاوی ساردیان بەسەر داکرا و پەژیوان بوون!
خوڵقاندنی شەڕی ماڵوێرانکەر و دوور و درێژی  ٨ساڵەی ئێران و عێڕاق بە قەولی
مۆحسین ڕهزایی ،فەرماندەی سپای پاسدارانی ئەو کات ئەم ڕێژیمەی بیمە کرد،
ئەو شەڕە شەڕێکی جیا لەوەی لەسەر هیندێ کێشە و پرسی ڕابردوو بوو ،لە هەمان
کاتدا جەنگێکی ئۆلی و مەزهەبیش بوو کە بەسیج و پاسداری ئێرانی چاوەڕێی
گەیشتن بە کەربەال و نەجەف بوون و دەیانویست هەیڤی شیعی پەرە پێبدەن.
دوای کۆتاییهاتنی سەرۆککۆماریی هاشمیی ڕەفسەنجانی و هاتنی خاتەمی
بە جێگەی ئەو ،بۆشاییەکی دژواز لە بیرۆکەکان ساز بوو ،هاوکات بەهۆی
ئاڵوگۆڕەکانی جیهانی و پەرەسەندنی گەشەی شعووری کۆمەاڵنی خەڵک و
پێگەشتنی نەوەی نوێ ،یەکەم ڕاپەڕینی خوێندکاری (کوی دانشگاه) ساڵی ١٣٧٨
سەری هەڵدا ،کە بە توندترین شێوەی مومکین (بە قەولی قاڵیباف»گاز انبری»)
سەرکوت کرا .ئەمە قۆناخێکی نوێ بوو لە دەستپێکردنی خەباتی مەدەنی و
ناڕەزایەتیی کۆمەاڵنی خەڵک بە دژی دەستەاڵتدارانی پاوانخوازی ئێران.
دە ساڵ دواتر بە هۆی فرت و فێڵی بەربەرین لە هەڵبژاردنەکانی خولی دەهەمی
سەرۆککۆماری لە ئێران جارێکیتر خەڵک ڕژانە سەر شەقام و بە دروشمی
ناڕەزایەتیی وەک»دەنگی من کوا؟» و «دەنگی خۆم دەوێتەوە» ڕەوتێکی
جیاوازایان بە ناوی «بزووتنەوەی سەوز» خوڵقاند کە ئەم ناڕەزایەتییانەش
لەالیەن هێزە ئەمنیەتییە سەرکوتگەرەکانی ڕێژیمەوە بە گرتن و کوشتن
و ئەشکەنجەدان کۆتایی پێهات .ئەو ناڕەزایەتییانەی چەند مانگ لەمەوبەر
(بەفرانباری  )٩٦دەستی پێکردووە دەگەڵ ڕابوونەکانی پێشوو کە هەر دەساڵ
جارێک ( )٨٨-٧٨بۆ ماوەیەکی کورت درێژەیان دەکێشا گەلێک تەوفیر و
جوداوازی هەیە .ئەوەی  ٧٨خوێندکارانی زانکۆکان بە تایبەت تاران کە بە (کوی
دانشگاه) ناوبانگی دەرکرد لە سەر داخستنی ڕۆژنامەی «سەالم» بوو و ئەوەی
٨٨یش وەک باس کرا بە فرت و فێڵی هەڵبژاردنەکان دەستی پێکرد .لێ ،هی ئەم
جارە زۆر جیاواترە و بۆنی ڕووخانێکی یەکجارەکیی ڕێژیمی کۆماری ئیسالمیی
لێوە دێ ،کۆمەڵێک پرس و کێشەی جیدی وەک»بێکاری ،گرانی ،گەندەڵی و ڕانتی
بەرپرسانی بااڵی ڕێژیم ،گوێنەدان بە ویست و داخوازییەکانی کۆمەاڵنی خەڵک،
نەبوونی هیچ جۆرە ئازادییەکی کۆمەاڵیەتی ،ڕادەربڕین ،ئایینی ،دەستێوەردان و
ئاژاوەنانەوە لە واڵتانی سووریە ،عێڕاق ،یەمەن ،لوبنان و  ...لەسەر گیرفانی ئەو
خەڵکە هەژارە ،گرتن و ئازاردانی خەڵکی ناوچە جۆراوجۆرەکانی ئێران بە تایبەت
جیابیران ،ڕووناکبیران و زەخت و هەاڵتنی ئێلیت و نوخبەکان بەرەو واڵتانی
تر ،سەرەڕۆیی بنیاتە ئەمنیەتییەکان و لەسەرەوەی هەمووان سپای تێرۆریستی
پاسداران دەست و پێوەندیەکانی و »...ئەو ناڕەزایەتییەی ئەمجارەی لەگەڵ
هاوشێوەکانی پێشوو فرە جیاواز دەکا! شتەکە ڕوونە :تەمەنی ڕێژیمی ئیسالمیی
ئێران زۆر درێژ بووهتەوە و سیاسەتەکانی لە نێوخۆ و دەرەوەی بۆ خەڵک و
جیهانی دەرەوە قەیرانخوڵقێنە ،دڕاندنی بەرجام لەالیەن ترامپ و وەگەڕخستنەوەی
گەمارۆکانی پێشوو بە ئیزافەی سەختترین و دیرۆکیترین گەمارۆکانی مێژوویی
ئەمەریکا بۆ سەر واڵتێک (ئێران) نیزامی کۆماری ئیسالمیی بەرەوڕووی کێشەی
زۆر چارەنووسساز کردووەتەوە ،جیدیبوونی خەڵک و ئەو دروشمانەی ڕێک
ئەسڵی نیزام و کەسی یەکەمی ئەو ڕێژیمە واتە خامنەییان داوەتە بەر پلالری
مەدەنییانە و (مرگ بر اصل والیت فقیە) ،پشتیوانیی بێپەردەی ئەمەریکا بە
سەرۆکایەتیی ترامپ و سەرجەم تیمی هاوکاری لە خەبات و ناڕەزایەتییەکانی
خەڵکی ئێران چەند دیمەنێکی دیکەی گۆڕانکارییەکانی ئێرانی ئەمڕۆن.
خەڵک ڕەنگبێ چاوپۆشی لە زۆر زوڵم و ستەمکاری بکەن بەاڵم کێشەی ئابووریی
خەڵکی ئێران پرسێک نییە چین و شەبەنگی هەژار و کەم دەراماتی ئێرانی بتوانێ
وا بە سانایی چاوی لەسەر بنووقێنێ و هەڵوێست نەگرن .ئەو واڵتانەی سیستەمی
ئابوورییان بە شێوەی ئیدۆلۆژی (کۆمۆنیستی) و ئایینی هەڵ دەسووڕێن،
ئابورییەکەی دەدەست تاقمێکی حکوومەتی دایە ،ئاکامی ئەم جۆرە ئابووری و
بازاڕەش جگە لە گەندەڵی و ڕانت و دزی هیچ شتێکی تری لێ شین نابێتەوە .میناکی
هەرە بەرچاوی ئەم جۆرە واڵتانە ،ڤێنێزۆئێالیە ،ئابووریی ئەو واڵتە بە حوکمی
تەکڕەهەندیی داهاتەکەی (نەوت) و پاوانکردنی سامان و سەروەتی نەتەوەیی
ئاکامەکەی بە شێوەی ئەستوونی ئەوهای لێ دێ :پووڵی زۆر لەناو بازاڕ/
نەغدینەیی /زۆربوونی داوا (تقاضا) /چوونە سەرێی نرخەکان /هەڵئاوەسان (تورم).
بەپێی سەرچاوەکان ڕادەی هەڵئاوەسان لەو واڵتە گەیشتووهتە چەند هەزار
لەسەد ،سندووقی نێودەوڵەتیی دراو پێشبینی دەکا ئەو تەوەڕومە بۆ کۆتایی ساڵی
 ٢٠١٨خۆی لە یەک میلیۆن لەسەد بدا .بۆ تێگێشتنی ئەم کارەساتە دەبێ بڵێین١٢ ،
میلیۆن بۆلیوار (دراوی ڤێنێزۆئێال) بۆ کڕینی یەک مریشکی دوو کیلۆیی پێویستە،
تازە ئەگەر وەگیریش کەوێ .کە ئەمە بە دراوی یۆرۆ دەکاتە  ٢یۆرۆ ،واتە هەر
شەش میلیۆن بۆلیوار دەبێتە یەک یۆرۆ! ئەمە ئابووریی ئاڵمانی دوای شەڕی
جیهانیی دووهەممان وەبیر دێنیتەوە بەو جیاوازییەی ئەوکات شەڕێکی جیهانی
گەورە ڕووی دابوو ،ئێستاش لەو واڵتانەی بەو سیاسەتە ئابوورییە فەشەلە تەنیا
شێوازی سەقەتی بەڕێوەبەریی حکوومەتی وای کردووە ئەو کارەساتانە بخوڵقێن.
هەر ئەم داڕمانە ئابوورییە وای کردووە ڕۆژانە سەدان و بگرە هەزاران
کەس لە خەڵکی ڤێنێزۆئێال (ئەو واڵتەی ئەحمەدینیژاد هەزاران میلیاردی بە
ناوی پرۆژەی جۆراوجۆر لە سامانی گەالنی ئێران بۆ خەرج کرد) بە سەر
پردی بۆلیوار بەرەو کولومبیا هەڵبێن ،جا لەوێش ڕا بۆ واڵتی سێهەم .لە
الی خۆیشمان هەر ئێستاش خەڵکێکی زۆری کورد و ئێرانی بە دەربەند و
ڕێڕەوە سنوورییەکانی واڵتی ئێران بە شێوەی قاچاخ خۆیان لەو نەهامەتییەی
بەسەریان هاتووە بە هیوای ژیانێکی ئاسوودە دەرباز دەکەن ،ئەمە لە
جێی خۆیدا کارێکی زۆر خراپە و مەیدان چۆڵکردنە بۆ گەندەڵیی زیاتر و
پاوانخوازانی حاکم .دەستەاڵتدارانی ئەو واڵتانە مەحکوومن بە لەنێوچوون.
ڕووداوەکانی ئێستای بازاڕ و دۆخی نالەباری ژیانی خەڵک لەو تێزە ترسناکەی
ڤێنێزۆئێال نزیکمان دەکاتەوە ،جا بۆیە خەڵکی ئێمە دەبێ خۆی ساغ بکاتەوە
یا دەبێ چاوەڕوانی ئەو جۆرە ژیانە بێ و قبووڵی بکا یا بێنە مەیدان و بە
ڕابوون و هەستانەوەی بوێرانە شۆڕشێکی تر بەرپا بکەن ،هەتا لەو دۆخەی
ئێستا تێیدا دەژین نەجاتیان بێ و ئەو هەمووە زوڵم و زۆری و ستەمە بنگۆم
بکەن ،ئەمە ڕێک ئەو خواستەی واڵتانی ڕۆژئاواییشە ،ئەوان ناخوازن ئێران
بەشەڕ و تێکهەڵچوون واز لە سەرەڕۆییەکانی بێنێ و سێناریۆی سووریە و
ئەفغانستان و عێڕاق دووپاتە بکەنەوە .ترامپ بە گەمارۆ سەختەکانی کە هەموو
جومگە و ژێرخانی ئابووری ئێران دەپێکێ ،تۆپەکەی دە زەمینی گەالنی ئێران
هاویشتووە ،هەتا ئەو زەخت و فشارە هەمە الیەنە بکەنە هەوێنی ناڕەزایەتی و
مانگرتنەکان کە ئەمە باشترین و شیاوترین مۆدێلی گۆڕانکاری لە ئێران دایە.

هەژاری و داڕمانی
بنەماکانی کۆمەڵگەی ئێران
ئاستی هەژاری و برسییەتی لە ئێرانی
ژێردەسەاڵتی کۆماری ئیسالمیدا هیچ کات
نەگەیشتووەتە ئەو ڕادەیە کە ئێستا چین
و توێژە هەژارەکان لەگەڵی بەرەوڕوون و
لەبەری دەناڵێنن .زیاتر لە سەدا هەشتای
خەڵکی ئێران لەژێر هێڵی هەژاری دان و
ناتوانن بژیوی ژیانیان ئەوجۆرەی کە پێویستە
دابین بکەن .هەروەها بە داننانی نوێنەرانی
مەجلیس و تەنانەت کاربەدەستانی دەوڵەتی
ڕووحانیش ،نیزیکەی پێنج میلیۆن کەس لە
کۆمەاڵنی خەڵکی ئێران لەژێر هێڵی برسێتی
دان و ناتوانن ژەمەنانی خۆیان و منداڵەکانیان
دابین بکەن و شەوانە بە زگی برسی سەر
دەنێنەوە .ئەو کارەساتە لە حاڵێکدایە کە بەهۆی
سیاسەتە دژی گەلییەکانی کۆماری ئیسالمیی
ئێران لە نێوخۆ و دەرەوەی واڵت بۆ جارێکی
دیکە گەمارۆ ئابوورییەکان بەسەر ڕێژیم و
ئابووریی داڕماوی ئێراندا سەپاوەتەوە و لەو
بەینەدا ئەوەی تێچووەکەی دەدا کۆمەاڵنی
هەژار و برسی و بێدەرەتانیی خەڵکی ئێرانە.
داتەپینی ئابووری ،چوونەسەرێی نرخیی
پێداویستییە سەرەتاییەکانی بنەماڵە ،بێکاری
و نەبوونی داهاتی سەقامگیر و متمانەپێکراو
و لە ئاکامدا پێوەستبوونی میلیۆنان کەس
لە چین و توێژەکانی مامناوەندی بە هەژار
و دەسکورتەکان ،کۆمەڵگەی ئێرانی تووشی
شڵەژان و زۆر نەخۆشیی کۆمەاڵیەتی
کردووە کە ڕەنگە ئێرانی ئێستا هەر لەگەڵ
واڵتە هەژارەکانی ئەفریقا و یەمەن و
ئەفغانستان و بەنگالدێش بەراورد بکرێ .ئەو
دۆخە نالەبارە بووەتە هۆی بەرزبوونەوەی
تاوانە کۆمەاڵیەتییەکانی وەک دزی و
کوشتن ،لەشفرۆشی و تووشبوون بە ماددە
هۆشبەرەکان و گۆڕخەوی و دیاردەی
مندااڵنی سەرشەقام و هەروەها فرۆشتنی
منداڵی ساوا ،تەنانەت بەر لەدایکبوون و
قاچاغکردنیان بۆ واڵتانی کەنداو و زۆر
دیاردەی دزێوی دیکە کە بەرهەمی چوار
دەیە دەسەاڵتداری ڕێژیمی گەندەڵی کۆماری
ئیسالمییە .بۆ دەرکی ئەو کارەساتەی لە
ئێرانی کۆماری ئیسالمیدا ڕوو دەدا و خەریکە
بەخێرایی تەواوی بنەماکانی کۆمەڵگەی
ئێران کرمۆڵ دەکا ،چەند نموونەی بچووک
دەتوانێ قوواڵیی کارەساتەکە نیشان بدا.
ــ هێڵی هەژاری بەرز بووەتەوە و لە ئێستادا
بەپێی دابەزینی نرخی بەرانبەری تمەن لە چاو
دراوە دەرەکییەکان و هەروەها چوونەسەری
نرخی پێداویستییەکان و تەنانەت بەرهەمە
خۆماڵییەکان ،هێڵی هەژاری پێنج میلیۆن
تمەنە .واتە بنەماڵەیەکی چوار پێنج کەسی لە
شارەگەورەکان ئەگەر داهاتی مانگانەی لەو
بڕە پارەیە کەمتر بێ ئەوە دەکەوێتە ژێر هێڵی
هەژاری .ئەوە لە حاڵێکدایە داهاتی کرێکارێک
و بنەماڵەیەکی چوارکەسی ،دیارە ئەگەر
کاری بەردەوامی هەبێ ،شتێکە لە دەوری
میلیۆنێک هەتا میلیۆن و نیوێک لە مانگدا،
لە شارە بچووکەکان ئەو داهاتە کەمتر لە
میلیۆنێکە .جگە لەوەش هەروەک دەبینین زۆر
لە کارخانە و ناوەندە پیشەسازییەکان بەهۆی
قەیرانی ئابووری ،ناکارامەیی کەرتی تایبەت
لە بەڕێوەبردن و ڕاگرتنی ئاستی بەرهەمهێنان
و زۆر هۆکاری دیکە کە سەرەداوەکەیان
دەگەڕێتەوە بۆ دەسەاڵت دادەخرێن و
کرێکاران یان لە کارەکانیان دەردەکرێن یان
حەقدەستەکانیان پێ نادەن .هەر ئەوەش بووەتە
هۆی بەرزبوونەوەی ناڕەزایەتی و مانگرتنی
بەرباڵوی کرێکاران لە زۆربەی شارەکاندا.
دۆخی کارمەندانی دەوڵەتی و ئەوانەی
داهاتی مانگانەیان دیاریکراوە ،زۆر باشتر لە
کرێکاران نییە و بە پێی گرانی و چوونەسەری
نرخی پێداویستییەکان ،ڕۆژ لە ڕۆژ زیاتر
هێزی کڕینیان دادەبەزێ ،لەبەرامبەردا داهاتی
مانگانەیان هەروەک خۆیەتی و بەدەگمەن
لەئاست نرخی بازاڕ و ئاوسانی ئابووری
زیاد دەکا .مانگرتنی بەرباڵوی مامۆستایان لە
زیاتر لە  ٥٠شاری ئێران و کوردستان بۆ
دەربڕینی ناڕەزایەتی لە ژیان و گوزەرانیان
لەم دواییانەدا ،سەلمێنەری ئەو ڕاستییەیە.
ــ ڕێژەی تاوانە کۆمەاڵیەتییەکان وەک دزی
و کوشتن بۆ پارە و هێرش بۆ سەر ماڵی
خەڵکی و بانک و ناوەندە ئابوورییەکان لە

ڕەزا محەممەدئەمینی

بەراورد لەگەڵ سااڵنی ڕابردوو زۆر زیادی
کردووە و ئەوەش بووەتە هۆی نائەمنی
و ترس و دڵەڕاوکێی خەڵکی .جگە لەوەش
خەڵک بەهۆی مایەپووچبوونی بانک و ناوەندە
ماڵییەکانی نێوخۆیی کە زۆربەیان سەر بە
دەستە و تاقمەکانی نیزیک لە دەسەاڵتن ،متمانە
و باوەڕیان بۆ ئەسپاردنی سەرمایەکانیان
نەماوە و ناچارن ئەوەی هەیانە بیکەنە زێڕ و
دۆاڵر و دراوی جێباوەڕی دیکە .بە پێی ئاماری
ڕێکخراوی بەندیخانەکان هەتا ساڵێک لەمەوبەر
زیاتر لە  ٢٠٠هەزار تاوانبار لە بەندیخانەکان
دان کە تاوانەکانیان زیاتر لەپێوەندی
لەگەڵ بازرگانیی ماددە بێهۆشکەرەکان
و هەروەها دزی و کوشتنی بەئانقەستە.
هەروەها لەو پارێزگا و ناوچانەی کە لە زۆر
بارەوە لە ئاست ناوچە پیشەسازییەکانی دیکە
بێبەش کراون و پەراوێز خراون ،وەک چوار
پارێزگاکەی کوردستان ،بەلووچستان و...

بەستراوەبوون بەناو دوژمنانی دەرەکی! و...
لێ دەدا ،سروشتی ئەو ناڕەزایەتییانە تەنیا لە
چوارچێوەی ویست و داخوازە سیاسییەکانی وەک
ئازادیی ڕادەربڕین و ئازادیی ژنان و جلوبەرگ
و دژایەتیی لەگەڵ لەژێرپێنانی یاساکان لەالیەن
کاربەدەستانەوە نییە کە بە هێزی سەرکوتکەری
بەسیج و سپا و دەزگا ئەمنیەتییەکانەوە دامرکێتەوە؛
سروشتی ئەو ناڕەزایەتییە کە خەریکە وەک گڕکان
خۆی دەخواتەوە ،ئابوورییە و نانە و گازەندە لە
برسیەتییە کە ئەگەر بتەقێتەوە ،دەبێتە «ڕاپەڕینی
هەژارەکان» و ئەو هێزەی هەیە کە چارەنووسی
ڕێژیم بە ئاقارێکی دیکەدا بەرێ و یەکالیی بکاتەوە.
بەدڵنیاییەوە کۆمەاڵنی هەژار و برسیی خەڵکی
ئێران هیچ ترسێکیان لە ئاکامی وەها ڕاپەڕینێک
نییە ،چونکە ئاستی نەهامەتی و تووڕەیی خەڵکی
داماوی ئێران لەو دۆزەخە گەیوەتە ڕادەیەک کە
تەنانەت ئەگەر گرتن و ئەشکەنجە و کوژرانیشی تێدا
بێ ،ئەوا لە مەرگ لە برسییەتی و ڕووزەردبوون

هەژاری و برسییەتی تەنگی بە خەڵکی هەڵچنیوە
و دۆخەکە زۆر خراپتر لە شوێنەکانی دیکەیە .لە
کوردستان خەڵکی شار و ناوچە سنوورییەکان
ناچارن بۆ بژیوی ژیان ڕوو لە کاری مەترسیدار
و تاقەتپڕووکێنی کۆڵبەری بکەن و بەبێ لەبەرچاو
گرتنی هەموو مەترسییەکانی وەک ،تەقەی هێزە
چەکدارەکانی ڕێژیم و کەوتنە نێو مەیدانی
مین و هەڵدێران لە بەرزایی و زۆر مەترسیی
دیکە ،ژەمە نانێک بۆ بنەماڵەکەیان پەیدا بکەن.
تەنانەت لەو نێوەدا پیرەپیاو و ژنانی بەسااڵچوو
و خوێندکاران و کەسانی خاوەن بڕوانامەی
بااڵی خوێندنیش ناچارن ڕوو لەکۆڵبەری
بکەن .ئەوه لە کاتێکدایە کە هەر لە سەرەتای
ڕەزبەری ڕابردووهوه تا نیوەی یەکەمی مانگی
خەزەڵوەر نیزیکەی  ٣٠کۆڵبەری کورد لە ناوچە
سنوورییەکان بە هۆی تەقەی هێزە چەکدارەکانی
ڕێژیم و مەیدانی مین و هەڵدێران لە بەرزاییەکان
کوژراو و بریندار بوون .جگە لەوەش بێکاری
و هەژاری بۆتە هۆی کۆچی خەڵک بۆ شارە
گەورەکان و ناوەندە پیشەسازییەکان و
کوورەخانەکانی خشتبڕی لە پارێزگاکانی دیکە
کە ئەوەش زۆر لێکهوتهی کۆمەاڵیەتی وەک
نەخۆشی و تێکچوونی تەندرووستی و «زوو
پیربوون»ی لەش و تەنانەت پڕووکانەوەی
مندااڵن و نەخوێندەواریی لێ کەوتووەتەوە.
ئێستا لەکۆمەڵگەی نەخۆش و لەهەمان کاتدا
ئاوسانی ڕاپەڕینی ئێراندا متمانە بە ژیان و داهاتوو،
ئومێد بە باشبوونی دۆخەکە و ڕزگاربوون لە
دۆزەخی بێکاری و برسییەتی و دەیان دیاردەی
دیکە لە نێو کۆمەاڵنی خەڵکی ئێراندا نەماوە و
هەموو الیەک تەنانەت کاربەدەستانی ڕێژیمیش
دەزانن مەترسیی «ڕاپەڕینی هەژاران» و خێڵی
دەیان میلیۆنیی برسییەکان زۆر جیددییە .لە
ئەگەری وەڕێکەوتنی وەها ڕاپەڕینێکدا کۆماری
ئیسالمی بە هەموو هێزە سەرکوتکەرەکانیەوە
ناتوانێ بەر بەو ڕاپەڕینە بگرێ کە خوازیاری
پارووە نانێک و تێرکردنی زگی قوپاوی
منداڵەکانیەتی .سروشتی ئەو ناڕەزایەتییە
تەنیا ناڕازیبوون لە سیستەمی دەسەاڵتداری
و دیکتاتۆڕی و سەرەڕۆیی دەسەاڵتداران نییە
کە کۆماری ئیسالمی مۆرکی دژی شۆڕش و

لە ئاست بنەماڵەی چاولەدەست زۆر باشترە و
کورد گوتەنی مردن جارێک و شیوەنیش جارێک!
کۆمەاڵنی خەڵکی ئێران باش دەزانن ئەو نیزامە
گەندەڵە چ لە سەرمایەکانی ئێران دەکا و چۆن بۆ
درێژەدانی سیاسەتەکانیی خۆی لە نێوخۆ و لە
دەرەوە ،بەفیڕۆی دەدا .ئەوان باش دەزانن سپای
پاسداران چنگی بەسەر ئابووریی ئێراندا گرتووە
و بووەتە دەوڵەتی هاوتەریب و لەگەڵ بنکە و
بنیاتە زۆر و زەبەالحەکانی سەر بە ڕێبەری ڕێژیم
وەک زەروو خەریکی مژینی خوێنی کۆمەاڵنی
خەڵکی ئێران و زیادکردنی هەژار و برسیییەکانن.
ئێستا پرسیار ئەوەیە ئایا کۆماری ئیسالمی
توانای چارەسەری کێشەی هەژاری و برسییەتی،
لە نێو لەسەدا هەشتای خەڵکی ئێراندا هەیە؟ ئایا ئەو
ڕێژیمە لەبری بەرنامە مووشەکییەکانی ،هەوڵدان
بۆ دەستڕاگەیشتن بە چەکە کۆمەڵکوژەکان،
دەستێوەردان لە کاروباری واڵتانی ناوچە و
ئاژاوەنانەوە و هەروەها یارمەتیدانی دەستە و
تاقمە تێرۆریستییەکان کە دەیان میلیارد دۆاڵر
تێچووی سااڵنەی لەسەر دەستی خەڵکی ئێران
داناوە ،ئاوڕێک لە «خێڵی برسییەکان» دەداتەوە؟
بۆ وەاڵمی ئەو پرسیارانە دەبێ چاوێک بە
کارنامەی کۆماری ئیسالمی بخشێنینەوە کە لە
ماوەی چوار دەیەی ڕابردوودا تۆماری کردووە!
ئەو ڕێژیمە دژی گەلییە و سپای پاسداران
ئامادە نین واز لە سیاسەتەکانی خۆیان بێنن
و ڕێگایەک بگرنە بەر کە لەوە زیاتر کۆمەاڵنی
خەڵکی ئێران تووشی داماوی و نەهامەتی نەبن.
ئەو ڕێژیمە گەندەڵە لە تەواوەتیی خۆیدا بەرەو
داڕمان دەڕوا و ڕووداوەکانی داهاتوو لە ناوچە
و لە نێوخۆدا بەقازانجی تەواو نابن .گومان لەوەدا
نییە لە ماوەی چەند مانگی داهاتوودا و بەتایبەت
پاش تەواوبوونی پاشکەوتی دراویی دەوڵەت و
ویشکبوون یان کەمبوونەوەی داهاتەکانیی ڕێژیم
لە فرۆشی نەوت و سەرچاوەکانی دیکەی داهات،
کۆماری ئیسالمی لەگەڵ قەیرانی زۆر قووڵتر
لەوەی کە تا ئێستا خوڵقاندوویەتی بەرەوڕوو
دەبێتەوە و لە وەها دۆخێکدا هیچ دوور نییە ئێران
و جیهان شاهیدی «ڕاپەڕینی هەژاران» بن .ئەو
دەیان میلیۆن هەژار و برسییەی کە هیچیان نییە
لە دەستی بدەن ،جگە لە هەژاری و برسییەتی.
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کاربەدەستێکی پێشووی سی ئای ئەی:
ئێران داینامۆی سەرەکیی ناسەقامگیرکردنی ناوچەیە
جێروزاڵم پۆست – یوسی مێلمەن
و :کەماڵ حەسەنپوور
لە یەکەم وتووێژیدا لەگەڵ ڕۆژنامەنووسێکی ئیسڕائیلی،
کاربەدەستێکی پایەبەرزی پێشووی سی ئای ئەی پێشبینیی
ئ ــەوە دەک ــا کــە ڕێــژیــمــی ئــێــران لــە کــۆتــایــیــدا دەڕووخــــێ.
پۆلێنکردنی نۆرمەن ڕائول شتێکی دژوارە .هەندێک جار ئەو
وەک لیبڕاڵێک قسە دەکا و هەندێک جار وەک کۆنەپارێزێک.
لەگەڵ ئەوەشدا هیچ ناتەباییەک لەنێوان ئەو دوو بەرداشتە
دژ بە یەکانەدا نییە .بەرداشتی ساکار ڕووڕاستییە و بۆ
مرۆڤێکی ڕاستەقینەی نێو دەزگای هەواڵگریی هیچ سامانێک
لــە پیشەی ئ ــەودا بەنرختر لــە ڕووڕاســتــی نییە .ڕەنگبێ
باشترین شێوە بۆ باس لە دیمەنی پیشەیی ئەو ،قەرزکردنی
ئــەو دەســتــەواژە عیبرییە بــێ ،کــە هــەر دوو خــووخــدەی
کۆتر و باشووی هــەن .ڕەنگبێ شتێک وەک «کۆشوو».
ڕائول  ٣٤ساڵ لە بەڕێوەبەرایەتیی ئۆپەراسیۆنەکانی سی
ئای ئەی (کە ل ه پێشدا بە ناوی خزمەتگوزاریی شاراوەی
بەرگریی دەناسرا) بە ئەرکی جیاواز لە مەیداندا و لە ئاستی
بنکەی سەرەکیدا کاری کردووە ،لە پەیوەندی لەگەڵ ڕۆژهەاڵتی
نــێــوەڕاســتــدا ،لــە نــاویــانــدا ئــەرکــی بــەڕێــوەبــەریــی چەندین
بەرنامەی پەیوەندیدار بە ئێرانی ڕاپەڕاندووە .لەو سااڵنەدا،
ئــەو وەک «بــەڕێــوەبــەری هەواڵگریی نەتەوەیی لەبارەی
ئێران» لە بنکەی بەڕێوەبەریی هەواڵگریی نەتەوەیی خزمەتی
کردووە .کۆی لێکدانەوەی وردی ئەو لەبارەی ڕێککەوتنی
ئەتۆمیی لەگەڵ ئێران ،کە لەو دواییانەدا واڵتە یەکگرتووەکان
جێی هێشت ،باشترین پێناسەکەی دەتوانین بڵێین ئەوەیە کە
هەر کەسەو لە ڕوانگەی خۆیەوە بەرداشتی لەبارەیدا هەیە.
بە هۆی ئەزموونی بەرباڵوی لە سەر ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست،
ئــەو زانیارییەکی باشی لــەبــارەی کۆمەڵگەی هەواڵگریی
ئیسڕائیل هەیە و زۆر لە کاربەدەستە پایەبەرزەکانی پێشوو
و ئێستای ،لە نێویاندا بەرپرسی مووساد مەئیر داگــان،
تامیر پــاردۆ و یوسی کۆهێن و سەرۆکەکانی هەواڵگریی
ســەربــازیــی وەک ئــامــۆن یادلینی لــە نیزیکەوە دیــتــووە.
ئ ــەوە یــەکــەم وتــووێــژیــەتــی لــەگــەڵ ڕۆژنــامــەنــووســێــکــی
ئیسڕائیلی .ئێمە مانگی ڕابـــردوو لە هۆتێلێک لە شاری
نیۆیۆرک چاوپێکەوتنمان هــەبــوو .ئــەو بۆ بەڕێوەبردنی
پانێلێک لە کۆنفڕانسێکدا کە لەالیەن «یەکگرتوو دژی ئێرانی
ئەتۆمی» ،ڕێکخراوێکی مەدەنی دووالیــەنــە پێکهاتوو لە
سێناتۆرەکانی پێشووی واڵتە یەکگرتووەکان ،سیاسەتوان و
کاربەدەستانی هەواڵگریی ،هەروەها کەسایەتیی ئوڕووپایی
و ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاستی ،لەناویاندا کۆچکردوو مەئیر داگان
و سەرۆکی دەزگای هەواڵگریی ئاڵمان بی ئێن دی (سرویسی
هەواڵگریی فێدڕاڵ) ئاگوست هەنینگ ،هاتبووە ئەم شارە.
ڕێکخراوی «یەکگرتوو دژی ئێرانی ئەتۆمی» دە ساڵی پڕ
دەکرد و بۆ ڕێزگرتن لەو یادە ،چەند میوانی پایەبەرز لە
کۆنفرانسەکەدا وتاریان پێشکەش کرد .لەنێویاندا سەرۆکی
ئێستای مووساد یوسی کۆهێن ،وەزیری کاروباری دەرەوەی
عەڕەبستانی سعوودی عادڵ ئەلجوبەیر ،جێگری وەزیری
کــاروبــاری دەرەوەی یەمەن خالید ئەلیەمەنی ،باڵوێزانی
بەحرەین و ئیماڕات لە واڵتە یەکگرتووەکان ،سێناتۆرانی
پێشووی واڵتە یەکگرتووەکان جۆزێف لیبێرمەن و برایان
هووک نوێنەری وەزارەتی کاروباری دەرەوە بۆ پرسی ئێران.
ڕائـــول گــوتــی« ،ڕێککەوتنە ئەتۆمییەکەی ئــێــران هیچ
دوورە دیــمــەنــێــکــی نــیــیــە ،لــە ڕوان ــگ ــەی الیــەنــگــرانــیــیــەوە
ڕێککەوتنەکە ئامانجی خۆی پێکا :ئێرانییەکان ڕێئاکتۆری
بەرهەمهێنانی پلۆتۆنیۆم لە ئەراکیان لێک هەڵوەشاند،
بەشێکی بــەرچــاوی سانتریفیووژەکانیان کــۆ کــردنــەوە
و ئۆرانیۆمە پیتێنراوەکەیان هــەنــاردەی دەرەوە کــرد.
بەرنامەی ئەتۆمیی ئێران لە ژێر چاودێریی پشکنێنەرترین
بەرنامەی لێکۆڵینەوەی نێونەتەوەیی دایە و هیچ بەڵگەیەک
لەبارەی دوایین هەنگاو بۆ درووستکردنی بۆمبی ناوەکی
نییە .بــەو پێناسەیە ،ڕێککەوتنەکە ســەرکــەوتــوو بــووە.
ئــەوانــی کــە دژی ڕێککەوتنەکەن هەندێک جــار وێدەچێ
نەیانهەوێ ددان بــەو دەستکەوتە ڕاستەقینانە دابنێن».
ڕوانگەکەی دیکە چییە؟
ئــەوانــەی کە پێیان وابــوو ڕێککەوتنەکە دەرگ ــای دونیا
بـــەرەوڕووی ئێران دەکــاتــەوە و ئــەو هــان دەدا کە ببێتە
ئەکتەرێکی بەرپرسیارتر ،هەڵە بوون .ئەوان دەڵێن ئێران
پێویستی بە کاتی زۆرترە بۆ ئاڵوگۆڕ .ڕەنگبێ وابێ ،بەاڵم
دەبێ چەند ساڵ ڕاوەستین تا ئێران دەست لە پشتگیریکردنی
تێرۆریزم هەڵگرێ؟ ئەگەر تۆ لەو ناوچەیە بژی و قوربانیی
ڕۆژ لە دوای ڕۆژی تێرۆریزم و هێرشی مووشەکیی بێ،
شتێکی ئاساییە کە ناتوانی ئەو هەڕەشانە دژی خەڵکەکەت
تــەحــەمــمــول بــکــەی ،ب ــەو هــیــوایــە کــە ئــێــران دەگــــۆڕێ»!
هەڵوێستی دڵــخــواز کە دەبــێ بگیرێتە بــەر چییە؟
ئەگەر ئێران دەیهەوێ یارمەتیی حوسییەکان بکا ،دەبێ
یارمەتیی مــرۆیــی لــە ڕێــگــای نــەتــەوە یەکگرتووەکانەوە
بنێرێ نــەوەک مــووشــەک .ئاکارەکانی ئێران کێشەکەیان
قــووڵــتــر کــــردووەتــــەوە و بــۆتــە ه ــۆی ئازارچێشتنێکی
مەترسیدار بۆ خەڵکی یەمەن .ئێران پشتگیریی زیاتر لە
جینێک میلیشیای شیعە و سوننی و تاقمی تێرۆریستیی لە
ناوچەدا دەکا .ئەو تێکنۆلۆژیی پێشکەوتووی مووشەکیی
بــاو کــردۆتــەوە .هیچ شــک و گومانێک لـــەوەدا نییە کە
ئــێــران دایــنــامــۆی ســەرەکــیــی ناسەقامگیر کــردنــی ناوچە
و کۆمەڵگەی نــێــونــەتــەوەیــیــە .ئ ــەوە دەب ــێ کــۆتــایــی پێبێ
و ئــێــران دەب ــێ نــاچــار بــکــرێ کــە ئــاکــاری خــۆی بــگــۆڕێ.
ڕائول لەسهر باسکردن لە مهڕ خۆی دوو دڵە و پێی ناخۆشە
کە من لە بارەی پێشینەی بنەماڵەیی ئەو پرسیار دەکەم .بە

کورتی ،ئەو لە شارێکی بچووکی کانزایی لە باشووری ئێران دەدا کە بە خێرایی جووڵە بکا ،بە پێچەوانەی
ڕۆژهەاڵتی پێنسیلڤانیا لە بنەماڵەیەک ،کە هەمیشە هەستی ڕۆژئــاوا کە هەر هەنگاوێک دبێ زۆر بە وریاییەوە لە
خزمەتکردن بە کۆمەڵگە و واڵتیان هەبووە ،لەدایک بووە .الیــەن سیاسەتوانەکان و کۆنگرەوە چاودێریی بکرێ.
ئەندامانی بنەماڵەکەی لە شــەڕە مەزنەکانی ئامریکا لە
ســەدەی ڕابـــردوودا جەنگاون :دوو شــەڕی جیهانیی و مۆدێلێکی ئەوتۆ بە کردەوە چۆن لە مەیداندا
شەڕەکانی کۆرە و ڤییەتنام .لە بنەماڵەکەیدا فێر کراوە جێبەجێ دەکرێ؟
کە ئەو دەبێ هەمیشە دژی مرۆڤە شەیتانی و خراپەکان ئێران بە قووڵی لە عێڕاق ،سووریە ،لوبنان و یەمەن
بجەنگێ .ئەو لە کالێجێکی بچووک بەدوای خولیای خۆی چــاالکــە .وا دێتە بــەرچــاو کە ئــاکــارە شەڕئەنگێزەکانی
بۆ مووزیک دەستی بە خوێندن کرد بەاڵم مێژووی دیتەوە ئێران لە ناوچەدا شەڕێکی ئاسایی کردووهتە دووبەش:
و جیهان ب ــەرەو ڕووی کــرایــەوە .کاتێک کــە لــە کالێج ئۆپەراسیۆنی زەمینی و ئۆپەراسیۆنی هەوایی فڕۆکەی
بوو سی ئای ئەی پێی زانی و کردیانە ئەندامی خۆیان .بێ فــڕۆکــەوان لە هەندێک واڵت ،ئۆپەراسیۆنی هێزی
ئەو خۆی لە باس لەبارەی کۆمەڵگەی هەواڵگریی بوارد ،دەریایی لە دەریــای سوور ،هێرشی سایبری دەورەیــی.
بەاڵم لە سەرچاوەی دیکەوە بۆم دەرکــەوت کە لەکاتی چونکە ئــەو ئــاکــارانــە بــەســەر هێند ه شوێناندا دابــەش

سااڵنی دوور و درێژی خزمەتکردندا ئەو وەک جاسووسی بـــوون ،ڕۆژئــــاوا و نــەتــەوە یــەکــگــرتــووەکــان کێشەکە
نهێنی ،بەرپرسی وێستگە و تا پلەی بەرز وەک بەڕێوەبەری پاشگوێ دەخــەن .بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا خەڵک دەمرن.
بەشی ڕۆژهەاڵتی ناوین کــاری کــردووە .لە  ،٢٠٠٨ئەو
پێشنیاری پێ کرا کە لە بەڕێوەبەریی هەواڵگریی نەتەوەییدا بەاڵم ئەوە نییە کۆمەڵگەی نێونەتەوەیی گەمارۆی
کار بکا ،کە لە  ٢٠٠٥لە الیەن جۆرج دەبلیوو بووش بۆ خستوونە سەر ئێران؟
باشترکردنی هاوکاریی لە نێوان ئۆرگانە جیاجیاکانی وی ــای ــەت ــە ی ــەک ــگ ــرت ــووەک ــان و ڕۆژئـــــــاوا چــەنــدیــن
کۆمەڵگای هەواڵگریی واڵتــە یەکگرتووەکان ،دام ــەزرا .گــەمــارۆیــان خستوونە ســەر ئــێــران لــەبــەر تێوەگالنی
دووبارە ڕێکخستنەوەکە ئاکامی ڕووداوی کارەساتباری لــە تــێــرۆریــزم ،تــەقــانــدنــەوەی چـــوار بــاڵــوێــزخــانــە [لــە
یــازدەی سێپتامبر بوو ،کە دەزگــا هەواڵگرییەکانی واڵتە بــەیــروت] ،و هێرشی مووشەکیی دژی عەڕەبستانی
یەکگرتووەکان لە دیتنەوە و پێشگرتن بە ڕووداوەکــەدا ســعــوودی .بــەاڵم ئــەو گەمارۆیانە هێشتا لــەو ئاستەدا
ناسەرکەوتوو بوون .بە واتایەکی کرداریی ،ئەو کاربەدەستی نین کە شوێن دانێنە ســەر بڕیاردانی ئێران .لەوانەیە
پایەبەرزی بەرپرس بۆ ئیدارەکردنی پالنە هەواڵگری و ئێمە ئۆپەراسیۆنەکانی ئێران و حیزبوڵاڵمان هێواش
ئۆپەراسیۆنەکانی واڵتە یەکگرتووەکان دژی ئێران بوو .کــردبــنــەوە ،ب ــەاڵم هێشتا مــاویــەتــی تــا بیانوەستێنین.
لە مــاوەی  ٩ساڵ خزمەت لەو بەرپرسایەتییەدا ،ئەو
شاهیدی پتەوتر بوونی پەیوەندیی و هاوکارییەکانی ڕەنگبێ دیپلۆماسی لە گەمارۆیان باشتر بێ؟
ن ــێ ــوان کــۆمــەڵــگــای هــەواڵــگــریــی ئــیــســڕائــیــل و واڵت ــە لە کاتی مشتومڕ لــەبــارەی داهــاتــووی ڕێککەوتنەکە،
یەکگرتووەکان بوو بۆ پلەیەک کە تا ئێستا نەدیتراوە .مــن الم وابـــوو کــە دەبـــوو ڕێککەتنەکە جــێ نەهێڵین
دەکــرێ شیمانەی ئــەوە بکرێ کە ئەو لەو کاتەدا ئاگای و ل ــەگ ــەڵ هــاوپــەیــمــانــەکــانــمــان کـــار ب ــۆ فــشــارهــێــنــان
لــە گــشــت نهێنییەکانی نــێــوان ه ــەر دوو واڵت ب ــووە .ب ــۆ ســـەر ئ ــێ ــران بــکــەیــن .ویــایــەتــە یــەکــگــرتــووەکــان
هەواڵنێرییە نێونەتەوەییەکان باسیان کــردووە کە سی نــابــێ وا بێتە ب ــەرچ ــاو کــە دژی ئــێــران بــە تــەنــیــایــە.
ئای ئەی و مووساد ئۆپەراسیۆنی هاوبەشیان بەڕێوە
بــــردوون ،لــەنــاویــانــدا کوشتنی عیماد موغنیە ،گــەورە کەوابوو سیاسەتی ترامپ هەڵەیە؟
تێرۆریستی حیزبوڵاڵ ،و دەزگــای هەواڵگریی ئەو دوو من باسی سیاسەت نــاکــەم .ئێمە دەبــێ لەبیرمان بێ
واڵتــە ئەو ماڵوێرەیان [بەرنامەی کامپیۆتێر کە ئەرکی کــە ناڕەزایەتییەکانی سەرۆککۆمار تــرامــپ بەرامبەر
سیخوڕیی و خرابکاریی بەڕێوە دەبــا] بەرهەم هێنا و بــە ڕێککەوتنەکە شتێکی دەگــمــەن نین .بەشێکی زۆر
خستیانە نێو کامپیۆتێرەکانی پەیوەندیدار بە پیتاندنی لە ئەندامانی کۆنگرە ،لە نێویاندا دێموکراتەکان ،ئەو
ئۆرانیۆم لە ئێران و هەروەها ئۆپەراسیۆنی بوێرانەی بۆچوونانەیان لــە کاتی مشتومڕ لــە ســەر ڕێککەوتنە
دیــکــەیــان لــە چـــوار دەورەی دونــیــا بــەڕێــوە بـــردوون .ئەتۆمییەکە هەبوو .من پێموایە کە ئێمە پێویستە لەگەڵ
کـــاتـــێـــک کــــە هــــەوڵــــم دا لـــــەبـــــارەی ئـــــەو جــــۆرە ئوڕووپا و هاوپەیمانەکانی دیکە کار بکەین ،بەاڵم ئەوە
ئــۆپــەراســیــۆنــانــە پ ــرس ــی ــاری ل ــێ ب ــک ــەم ،جــوابــەکــەی شتێکی عەقاڵنی نییە ڕێگا بە ئوڕووپا بدرێ فشارخستنە
بــەئــەدەبــانــە بـــەاڵم قــایــم بـــوو .ئ ــەو گــوتــی «م ــن باسی سەر ئێران وەدوا بخا .گەمارۆ تازەکان زەخت لەسەر
کــاری ڕابـــردوو لەنێو کۆمەڵگەی هەواڵگریدا نــاکــەم» .ئێران زیاد دەکەن .ئێران شوێنێکی هێندە پڕ دەسکەوت
سەرۆکی پێشووی مــووســاد ،تامیر پــاردۆ ،کە ڕائــول نییە بۆ مامەڵەی مەزن و ،کۆمپانیا گەورەکان ناتوانن
زۆر بــاش دەنــاســێ ،پێی گوتم کــە «نــۆرمــەن کوڕێکی ڕەوایــــی بــە هــەڵــبــژاردنــی بــــازاڕی ســەخــت ،نــاخــۆش و
گەلێک ژیـــرە .ئــەو ڕۆژهــەاڵتــی نــێــوەڕاســت زۆر چاک گەمارۆلێدراوی ئێران لە جیات واڵتە یەکگرتووەکان بدەن.
دەنــاســێ .ئــەو شیکاریکەرێکی زۆر لێهاتوویە و ئهمن
ئــەوی وەک دۆستێکی ڕاستەقینەی ئیسڕائیل دەناسم .کاردانەوەی گەمارۆکان بۆ سەر ئێران چی دەبێ؟
هــەمــوو چاوپێکەوتنەکان لــەگــەڵ ئــەو لــە ڕاددەبـــــەدەر ئێران بــەرەوڕووی چالشی هاوکاتی وەها بۆتەوە کە
ســەرنــجــڕاکــێــش بــــوون» .دوای خــانــەنــشــیــن بـــوون لە لە ڕاب ــردوودا وێنەیان نەبووە .ئەو چالشانە لە ئاستی
سێپتامبری  ،٢٠١٧ڕائول لە کەرتی تایبەتدا دەستی بەکار دێموگرافی ،ئابووری ،ژینگەیی ،کۆمەاڵیەتی و سیاسین.
کــرد و چــووە نێو «یەکگرتوو دژی ئێرانی ئەتۆمیی» .تووشی بێ ئاوییەکی مەزن بۆتەوە ،و دۆخی ڕێگاوبانەکان
زۆر خــراپــن .بــەاڵم ئــێــران بــۆخــۆی خــۆی تــووشــی ئەو
بــۆچــوونــت لــە بــــارەی دەســتــبــەســەر داگــرتــنــی گیروگرفتانە کــردووە .ئەو بڕیاری دا کە نەوتەکەی لە
ئارشیوی ئەتۆمیی ئێران لەالیەن مووسادەوە چییە؟ جیات بەکارهێنان بۆ ڕێگاوبان و یارمەتیدانی خەڵکی
«مـــن تــەنــیــا ئـــەو شــتــانــە دەزانـــــم کــە لــە مــێــدیــاکــانــدا مەدەنیی خــۆی ،بنێرێ بۆ ســووریــە .بە گشتی نــەوەی
خــوێــنــدوومــنــەوە .بـــەاڵم بــێــگــومــان شــتــەکــان وێــدەچــێ الوی ئێران متمانەیان بە دەوڵ ــەت نــەمــاوە و زۆریــان
بیسەلمێنن کە ئێران لە کۆتاییدا بـــژاردەی پڕۆگرامی واڵت جێ دەهێڵن .کۆچی مێشکەکان چالشێکی دیکەیە.
چــەکــی ئەتۆمیی لــە داه ــات ــوودا بــۆخــۆی پــاراســتــووە».
هۆی هاتنی ئێران بۆ سەر مێزی وتووێژ ئەوە بوو
بـــە ئـــەزمـــوونـــی بــــەربــــاوی خــــۆت ،شــێــوەی کە خەریک بوو هەرەس بێنێ؟
کـــار و ئــۆپــەراســیــۆنــەکــانــی ئــێــران کــامــانــەن؟ هیچ بەڵگەیەک لەبەر دەستدا نییە کە ئێران لە کاتی
ئێران کەڵک لەو شتە وەردەگرێ کە پێی دەڵێن شەڕی هاتنە ســەر مێزی وتووێژ خەریک بــوو هــەرەس بێنێ.
هایبرید یا تاکتیکی زۆنــی بــۆر .لە ئــێــران ،لەوانەیە کە ئــەوان لە ژێــر زەختێکی گ ــەورەدا بــوون و بۆیە هاتنە
ڕێبەری گەورە بە ئەوانی ژێردەستی بڵێ ڕیسکی تێوەگالن سەر مێزی وتووێژ تا بزانن دەتوانن چ مامەڵەیەک بکەن.
لە کێشەی مەزن مەکەن ،بەاڵم لەژێر ئەو ئاستەدا دەتوانن
بە شێوەیەکی شەڕئەنگێزانە وەجووڵێن .ئــەوە ڕێگا بە
درێژە ل١٠
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ژیـــانـــی مــنــداڵــیــی
مــــەال کـــەریـــم بە
پێچەوانەی ژیانی
مــــنــــدااڵنــــی ئـــەو
ســــەردەمــــە بـــوو.
ن
هـــەلـــی خــوێــنــد 
ت و
و فێربوونی بۆ ڕەخسا و لە حوجرەی فەقێیاندا هەس 
ێ
بیری بە چــرای عیلم و زانین ڕوون بــوونــەوە .دێ بە د 
و ناوچە بە ناوچە وەدوای فێربوونی زانستە ئایینییەکان
ت و ڕادەی زانیاریی خۆی پێ بردە سەرێ .ئەو گەڕان
کەو 
و ئاشنابوونەی بە ژیانی نابەرابەر و پڕ لە چەوسانەوەی
گەلەکەی هەستێکی تایبەتی لە ناخی مەال کەریمدا ورووژاند.
دیارە هەروەک زۆر جارانیش باس کراوە ،حوجرەی فەقێیان
ن و لەبارترین شوێنی تێکۆشانی
لــەو ســەردەمــدا ئەمینتری 
سیاسی بەدژی ڕێژیمی سەرەڕۆی پاشایەتی بوو .کەوابوو
زۆر ئاسایی بوو الوێکی خوێنگەر م و تێگەیشتووی وەک
مــەال کەریمیش هەستی ئــازادیــخــوازی و گـــەڕان بــەدوای
ڕێگای ڕزگاربوون لە ستەمی نەتەوایەتی لە ناخیدا جێگیر
ببێ .هەربۆیە لەگەڵ بەڕێوەبردنی ئەرکە ئایینییەکاندا لە
ڕوونکردنەوەی خەڵکی ناوچەکە وەدوانەکەوت و بە نهێنی
ڕێگای دژایــەتــی لەگەڵ مــاف پێشێلکەرانی بۆ دەستنیشان
دەکردن .ئەو بیروباوڕە پاکە و ئەو هەڵوێستە جوانمێرانەیە،
مەال کەریمیان لە ناوچەکەدا کردبووە سیمایەکی ناسراو و
بڕوا و متمانەی خەڵکی ناوچەکەی بۆ خۆی مسۆگەر کردبوو.
هەڵسووڕان و چاالکییەکانی مەال کەریم لەبەرچاوی ساواک
و ناوەندە ئەمنیەتییەکانی ڕێژیمی پاشایەتی ون نەبوو ،بۆیەش
لە ماوەی  10سااڵندا چوار جار گیرا و خرایە ژێر ئەشکەنجە و
کەوتە بەندیخانەوە ،بەاڵم بە ئەشکەنجە و نە گرتووخانە چۆکیان
پێدا نەدا و هەموو جارێ کە لە زیندان بەردەبوو ،شێلگیرتر لە
جاران لە کاری سیاسی و چاالکییە حیزبییەکانی تێ هەڵدەچۆوە.
بـــەدوای ســەرکــەوتــنــی راپــەڕیــنــی گــەالنــی وەزاڵــەهــاتــووی
ئێران لە ساڵی  ١٣٥٧
ی هەتاوی بەسەر ڕێژیمی دوو هەزار
و پێنج سەد ساڵەی پاشایەتیدا ،مەال کەریم کە ئەو ڕۆژەی
ت و بە
بــە ئـــاوات خــواســتــبــوو ،بــێڕاوەســتــان وەخ ــۆ ک ــەو 
ئاشکرا لە چاالکی و تێکۆشانی سیاسیی حیزبی دێموکراتی
کوردستاندا بەشداری کرد و وەک کادرێکی هەڵسووڕ ئەرک و
بەرپرسایەتیی وەئەستۆ گرت .مەال کەریم کە وەدیهاتنی ئاوا 
ت
و ئامانجەکانی گەلەکەی لەو ڕێبازەدا بەدی کردبوون .لەخۆڕا
نەبوو کە چەکی بەرگریی بۆ لە شان کرد و ئامادیی خۆی
بۆ وەئەستۆگرتنی هەر ئەرک و بەرپرسایەتییەک دەربڕی.
مەال کەریم بەهۆی ئەو ئەزموونە بەنرخانەی لە ڕابردوودا
پاشەکەوتی کــردبــوون ،زۆر زوو متمانەی هاوسەنگەرانی
وەدەست هێنا و گەشەی کرد و گەیشتە پلەی کادری سیاسی.
وەک کادرێکی خاراو و لە کڵ دەرهاتوو ئەرکی ڕوونکردنەوی
خەڵکی ناوچەکە و گەشەپێدانی تەشکیالتیی حیزبەکەی
وەئەستۆ گرتو ماندوویینەناسانە شەویشی بە دەم ڕۆژەوە
دەدا و لە کارکردن ماندوو نەدەبوو .چ لە باری سیاسی و چ
لە بواری نیزامیدا یەکێک لەو کادرانە بوو کە چاوەڕوان دەکرا
لە داهاتوویەکی نێزیکدا ئەرکی قورستریش وەئەستۆ بگرێ و
خزمەتی زۆرتر بە بزووتنەوەی میللی دێمۆکڕاتیکی گەلەکەمان
بکا .بیروباوەڕی پتەو بە ڕێبازەکەی ،سەداقەتو ڕاستیو پاکی،
ن و غیرەتو جوانمێری ،تایبەتمەندیی شۆڕشگێڕانە،
ورە و ئیما 
لەخۆڕادیوی و باوەڕ بەخۆبوون ،هەستی بێخەوشی کوردان ە
و حیزبییانە ،نەز م و دیسپلین و بــاوەڕ بە سەرکەوتن ،لەو
تایبەتمەندییانە ب ــوون کــە نــاوبــراویــان پــێ دەنــاســرایــەوە.
لە خۆڕا نەبوو کە هاوسەنگەرانی لەنێو دڵی خۆیاندا جێگایان
بــۆ تــەرخــان کــردبــوو .وەک مامۆستایەکی شـــارەزا لێیان
دەڕوانی و دەرسی کۆڵنەدان و کردەوەی شۆڕشگێڕانەی لێ
فێر دەبوون .لە یەک قسەدا یەکێک لەو کادرە پێگەیشتووانە
بــوو کە هیوای دواڕۆژی حیزب و بزووتنەوە ڕەواکــەمــان
بــوو .بــەاڵم ب ـەداخــەوە مەرگی نــاوەخــت مــاوەی نــەدا بگاتە
ئ ــەو قــۆنــاغــە و دەســتــی تــــاوان لــە گــەلــی کــــوردی ستاند.
م ـهال كـهریــم دادیــلــی ڕۆژی 2ی بــانــەمــەڕ و لــە پــەالمــاری
ه ــێ ــزە داگـــیـــرکـــەرەکـــانـــی کـ ــۆمـ ــاری ئــیــســامــی بـــۆ ســەر
کوردستان لە قاڕنێ لە نەغەدە سینگی کەوتە بەر گوللەی
دوژمـــن و دڵــە گ ــەورەک ــەی بــۆ هەمیشە لــە لــێــدان کــەوت.
بـــە شــەهــیــدبــوونــی مــــەال کـــەریـــم حــیــزبــی دێــمــۆکــڕاتــی
کــــوردســــتــــان کـــادرێـــکـــی بـــــــەوەج و خ ــەڵ ــک ــی نـــاوچـــەی
پــیــرانــشــار گــــەورە پــیــاوێــکــی نـــاوداریـــان لــە دەســـت چــوو.
ڕووحی شاد و جێگای بەهەشتی بەرین بێ!
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«وەلفەجری  »٩و تاکتیکی
برایم چووکەڵی

نوێی پێشمەرگەکانی بانە

کۆتایی زستانی ساڵی  1364بوو .ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی لە
بەرەبەری عەمەلیاتی «وەلفەجری »٩دا بوو کە هێزێکی بەرچاوی
لە ناوچە سنوورییەکانی کوردستان و بەتایبەتی لە ناوچەی بانە
کۆ کردبۆوە و لە زۆر لە پایەگاکانی ئەو ناوچەیە هێزەکانی زیاد
کردبوو .ڕێژیم نەک بەنهێنی بەڵکوو بە ئاشکرا باسی عەمەلیاتی
«وەلفەجری »٩ی دەکرد و لە ناوچە ،ئامادەکاریی بۆ دەکرد.
ئەوەش بۆ خەڵکی بانە و دەوروبەر و بەتایبەتی ناوچەی خێڵەڕەش
و پشتی ئاربابا دۆخێکی تایبەتیی خوڵقاندبوو .خەڵک کەوتبوونە نێو
بەرداشی شەڕی ئێران و عێڕاق و بەو زستانە سەخت و تووشە تەنیا
ڕێگەیەک شکیان دەبرد چۆلکردنی ماڵ و حاڵیان بوو .بەم زستانە
وێرانکردنی ماڵەکانیان و چۆلکردنی بۆ ئەوان کارێکی ئاسان نەبوو
هیچ ڕێگایەک بێجگە لە چۆلکردنی ماڵەکانیان بەدی نەدەکرا چونکی
شەڕ لە نێوان دوو دەوڵەتی داگیرکەر لە خاکی کوردستاندا ڕووی دەدا.
لەو سەروبەندەدا پێشمەرگەکانی حیزبی دێموکرات لە ناوچەی
خێڵەڕەش دوور کەوتبوونەوە و لە نەبوونی ئەواندا هێزەکانی دوژمن
توانیبوویان چەند پایەگا و بنکەی نیزامی نوێی لێ دابمەزرێنن و
دەسەاڵتی نگریسی خۆیان بەسەر خەڵکی ئەو ناوچەیەدا بسەپێنێن .ئەو
ناوچە لەسەر سنوور هەڵکەوتووە و زیاتر لە دە گوندی لە خۆ دەگرت.
بە نیزیکبوونەوە لە دەسپێکی عەمەلیاتی بەناو «وەلفەجری »٩
کۆبوونەوەی فەرماندەرانی ڕێژیم لە هەموو نیهادە نیزامییەکان و
تەنانەت جاشەکان بۆ بەشداریی لەو عەمەلیاتەدا کرا .لەو کاتەدا حیزبی
دێموکراتی کوردستان تازە کۆنگرەی 7ی خۆی گرتبوو و ڕێژیم هەستی
بە لەکەمیدانی هێزی پێشمەرگە لە ناوچەدا کردبوو .وەک باس دەکرا لەو
کۆبوونەوەی فەرماندەرانی هێزەکانی ڕێژیمدا فەرماندەری جاشەکان
گوتبووی ئامادەن بۆ کۆتاییهێنان! بە حزووری پێشمەرگە لە ناوچە ،بەاڵم
بەو مەرجەی لە عەمەلیاتەکەی وەلفەجری 9دا بەشدار نەبن و دەرفەتیان
بۆ پاکسازیی ناوچەی بانە لە هێزەکانی حیزبی دێموکرات هەبێ!
لە وەها بارودۆخێکدا پێشمەرگەکانی ناوچەی بانە گەڕانەوە و
بە سەر وەزعێکی زۆر نالەباردا کەوتن و دیتیان کە خەڵکێکی
زۆر لە ترسی ئەوەی شەڕێکی گەورە بەڕێوەیە لە ماڵ و حاڵی
خۆیان ئاوارە بوون .لەو کاتەدا بێجگە لە حیزبی دێموکرات
هیچ هێزێکی دیکەی دژبەری ڕێژیم لەو ناوچەیهدا نەبوو.
ڕۆژی ٢٧ی ڕەشەمە بوو .پێشمەرگەکان پاش گەڕانێکی باش لە
ناوچە و لەقاودانی سیاسەتەکانی ڕێژیم لە گوندەکانی «واژە»،
«کەندەڵ» و «گوێزلێ» دەمێننەوە .لە دەوروبەری شوێنی مانەوەی
پێشمەرگەکان و لە چەند «کۆخ» و ئاواییەکی نیزیکیش هێزی دوژمن
بە تەواوی جێگیر ببوون .دیارە گرینگترینی ئەو شوێنانە بەرزایی
«گردی گۆیل» بوو کە دەڕوانێتە سەر گوندەکانی «ساڵۆک»ی
سەرێ و خوارێ و شوێنێکی ستراتیژیک بوو .پێشمەرگەکان تازە
گەیشتبوونە ئەو ناوچەیە کە هێزەکانی دوژمن لە ئاواییەکانی
«سپیدارێ»« ،بەردەڕەش»و «هەالسبار» و ،هەروەها لە کۆخەکانی
«قولینگ»« ،سێکانیان»« ،بۆکز» و «عەبەشەریف» جێگیر بوون.
ئامانجی ڕێژیم لەو عەمەلیاتەدا گۆڕینی تاکتیکی نیزامیش بۆ بهرهوڕوو
بوونهوه لهگهڵ هێزی پێشمهرگه بوو .چونکی تا ئەوکاتە دوژمن هەر
شەڕی جیبهەیی لەگەڵ پێشمەرگە کردبوو ،بەاڵم کاتێک پیشمەرگە تاکتیکی
گۆڕی بۆ شەڕی پارتیزانی؛ ئەمجارەیان فەرماندەرانی هێزی چەکداری
ڕێژیم ڕێگەچارەی بەربەرەکانی لەگەڵ جووڵەی پێشمەرگەیان تەنیا لە
چەند تاکتیکی نیزامیدا دەدیتەوە کە بریتی بوون لە« :کەروێشکەڕاو»،
«چەکوچ و سندان»« ،ڕاوەدوونانو زەبرلێدان» و «هێرشو گەمارۆ».
ڕێژیم ئەو ڕۆژە تاکتیکی «چەکوچ و سندان»ی گرتبووە بەر کە
بریتی بوو لە یەکەم هێزی «چەکوچ»؛ واتە کێن ئەوانەی هێرش
دەکەن .دووهەم« ،سندان»؛ واتە پێش بە پاشەکشەی پێشمەرگە
بگیرێ .سێهەم ،هێزی یارمەتیدەر کە هەر کات پێویست بوو بە
هانای هەرکام لە الیەنەکانی دیکە ،واتە چەکوچ یا سندان بکەوێ.
لەو تاکتیکەدا ئامانجی هێزی چەکوچ پاشەکشەکردن بە هێزی
پێشمەرگەیە کە خۆی بە الی هێزی سنداندا بکا و لەوێ پرێس ببێ
و ئیدی بە قەولی خۆیان جووقەواری پێشمەرگە لە ناوچەکەدا ببڕن...
بەاڵم  7ساڵ شەڕی پڕ دەسکەوتی هێزی پێشمەرگە لەگەڵ دوژمن
ئەوانی خاوەنی گەلێک ئەزموون و ڕۆڵەی لە کڵ دەرهاتوو کردبوو.
بەرەبەیانی ڕۆژی ٢٨ی ڕەشەمە کاتژمێر ٦ی بەیانی تەقە لە کۆخی
«عەبەشەریف» دەستی پێکرد .زۆربەی شوێنە ئەستەمەکان لە پاوانی
هێزی دوژمندا بوون .بۆیە دەستەیەک لە پێشمەرگەکان ئەرکیان بۆ دیاری
دەکرێ کە لە هێزی چەکوچی ڕێژیم بدەن ،چونکی بە شکانی هێزی چەکوچ
لە بنەڕەتدا هێزی «سندان»یش شکاوە .دوای ئەو بڕیارە پێشمەرگەکان
هەموو توانای خۆیان وەگەڕ خست و گرینگترین نوقتەی ستراتیژیی
شەڕگەیان گرت .بەگرتنی بەرزاییەکانی شەڕگە پێوەندیی بەشێکی زۆری
هێزی ڕێژیم کە خۆیان بۆ ڕووناکی هەوا ئامادە کردبوو پچڕا و ،تووشی
سەرلێشیواوی هاتن؛ بەتایبەت بەگیرانی چەند بێسیمی هێزەکانی ڕێژیم
هێزی چەکوچ بە تەواوی تووشی سەرلێشیواوی و پەڕشوباڵوی بوو.
شەڕ لە هەموو شەڕگەکان دەستی پێکرد و .دەستەیەکی دیکە لە
پێشمەرگەکان خۆیان لە هێزی «سندان» نیزیک کردەوە و بە گورجی
لێیان دان .ڕێژیم لە ماوەیەکی کەمدا کە هەر بە خەیاڵیشیدا نەدەهات
شکستی خوارد و هێزی پێشمەرگە لە ماوەی  ٥سەعات شەڕدا هەموو
شوێنێکیان لە هێزی داگیرکەر پاک کردەوە .پاشان هێزی یارمەتیدەر کە
ئەویش چاوەڕوانی ئەو شکانە نەبوو بە چەکی قورس و نیوە قورس
دەستبەکار بوون و سەنگەری پێشمەرگەیان ئاورباران کرد ،کەچی
بەو حاڵەش هێزەکانی دوژمن ورەی هاتنە پێشیان نەبوو ...ئەوەش
لە خۆڕا نەبوو ،چونکی لە ماوەی ئەو چەند سەعاتەی یەکەمی شەڕدا
زیاتر لە  100کەسیان لێ کوژرابوو و بریندار ببوون .هەروەها چەند
کەسیشیان لەالیەن هێزی پێشمەرگەوە بە دیل گیرابوو و بەدەیان
قەبزە چەکی جۆراوجۆریان کەوتبووە بەر دەستی هێزی پێشمەرگە.
سەرکەوتن لەو شەڕە بۆ پێشمەرگە بوو ،بەاڵم خوێنبایی ئەو
سەربەرزییە گیانی پاکی  ٣قارەمان بە ناوەکانی عەبدول فاتحی،
کەریم قادری و عەبدوڵال ڕەحیمی بوو .دیارە شەهیدبوونی سێ
ڕۆڵەی نیشتمان ئازارێکی بەژان بوو ،بەاڵم مایەپووچکردنەوەی
تاکتیکی نیزامیی دوژمن بۆ پێشمەرگە دەسکەوتێکی گەورە بوو.

زیندانیانی نوێی کتێب لە ئێراندا
حەسەن حاتەمی

سەرەتای ئەم مانگە لە زمانی سەرۆکی پۆلیسی
تارانەوە باڵو کرایەوە کە ،عەمەلیاتێک بۆ گیران و
دەستبەسەر داگرتنی کتێب گەلێکی «غیرە مجاز»
ئەنجام دراوە و  ١٥کەس لەو پێوەندییەدا ،گیراون.
لەو عەمەلیاتەدا ،ڕادەی  ٣٣٣هەزار بەرگ
کتێبی قاچاغ و بەکارنەهاتوو -لە ڕوانگەی ئەو
بەرپرسە -لە  ١٦عەمباردا بەشێوەی هاوئاهەنگ
دەستی بەسەردا گیرا .وترا کە ئەو کتێبانە ،لە ٩٠٠
شوێنی «غیرە مجاز»دا دەفرۆشران .نێوەرۆکی ٢٠
هەزار بەرگی ئەو کتێبانە بەپێی بۆچوونی بەشی
بازڕەسیی پۆلیس ،سیاسی و دژی دەسەاڵتی
حاکم بەسەر ئێراندا بوون .هەروەها ،پێشتریش لە
جۆزەردانی ئەمساڵدا ،لە عەمەلیاتێکی دیکەدا١٠ ،
وانێت کتێب _ لەو جۆرەی باسیان کرا_ دەستیان
بەسەردا گیرا و  ٣کەس لەو پێوەندییەدا ،گیران.
پۆلیس بۆ پاساو هێنانەوە بۆ ئەو کارەیان دەڵێ
«بۆ پشتیوانی لە چاپ و باڵوکردەونەوەی کتێب
بە شێوەی ئاشکرا و بە نێوەرۆکی گونجاو و
هاوکاری لەگەڵ دەزگاکانی چاپ و باڵوکردنەوەی
کتێب ئەو عەمەلیاتانەیان کردووە)١( .
دەسەاڵتی سەرەڕۆیی نزیک  ٤٠ساڵەی ئیسالمی
سیاسی لە ئێراندا کە بە شێوەیەکی تایبەت ،دەسەاڵتی
تەنانەت سەقەتی کۆماریی خۆی بە بارمتە گرتووە و
لە ئەسڵی ١١٠ی یاسای بنچینەییدا ،وەلی موتڵەقەی
فەقیهـ بە شێوەیەکی بەرفراوان دەستی ئاوهاڵیە،
چەوت و ئیدۆلۆژیک ڕوانیویەتە کتێب و کتێب
خوێنان .بەتایبەتی ئارامی ،بایهخی زانیاری ،عادهت
گرتن بە خوێندنەوەی کتێب لە سەرەتای ژیان و لە
منداڵیدا _ ٤هەتا  ١٠ساڵی_ خوێندن بە زمانی دایک،
یەکێک لە پێویستییەکانی شکڵگرتنی کەسایەتییەکانی
مرۆڤە کە ،لەگەڵ قامووسی ڕێژیمی دژی زانستی
و دژی مرۆڤایەتیی ئازاد و ماف تەوەردا ،ناگونجێ.
ئەوە لە حاڵێکدایە کە لە پێکهاتەی حەشیمەتیی
ئێراندا کە لە شەش نەتەوەی سەرەکی پێک دێن
و هەر نەتەوەیهک بۆ خۆی زمانی تایبەتیی خۆی
هەیە و پێویستە بە ڕەسمی بناسرێن و ئازاد بن و
هەر یەکەی لەو زمانانەش زاراوە گەلێکیان هەیە
کە ئاخاوتنیان پێ دەکرێ و بەشێکێش کتێب و
مەتڵەبیان پێ دەنووسرێ و باڵو دەکرێنەوە .کەچی
ڕێژیمی ئیسالمی _ خەڵکانی ئێران موکهللەف
بە جێبەجێکردنی بڕیارە دژی گەلییەکانییان
دەزانن ،نەک ئەوەی خۆیان بە بەرپرسی ویست
و داخوازییە ڕەواکانی گەالنی ئێران بزانن!
بۆیە ،کتێبەکانی مێژوویی ،چیرۆک ،شێعر،
پەخشان ،ڕۆمان ،کورتە چیرۆک و ...بەشێکی
بەناچاری و بەنهێنی یا بە قەولی ئەمڕۆیی
«ژێر عەرزی» بەرهەم دەهێنرێن .چونکە
فەرهەنگ و فولکلۆری نووسراو و بەرهەمێنراو،
زۆرترین تیغ و چەقۆی سانسۆڕی لەسەرە.
لەو پێوەندییەدا پێویستە ئاماژە بە دیاردەی
درێژەی:

«شۆڕشی فەرهەنگی» بکرێ کە لە ساڵی ١٣٥٩
هێنرایە نێو زانستگەکان و دواتر ڕێکخراوە گەلێکی
پشتیوانی بۆ درووست کرا .سەرەڕای دەرکردنی
سەدان مامۆستا و پسپۆڕ لە زانستگەکان،
بە تاوانی بیری ڕۆژئاوایی هەم دەستییان لە
نێوەرۆکی کتێبە زانستگەیی و دواتر لە ڕەدەی
قۆناغی دوا ناوەندیی خوێندندا وەردا و هەم بە
ناوی ئیسالمیکردن و گونجاندنیان لەگەڵ وەزعی
سەردەم بە شێوەی ئیسالمی و پێکهێنانی یەکیەتیی
حەوزەی عیلمییەی قوم و زانستگەکان ،زۆربەی
کتێبەکانیان لە نێوەرۆک بەتاڵ کرد .زۆرترین فشار
لەو بوارەدا ،بۆ بەشی زانستە ئینسانییەکان هێنرا.
لەو بوارەدا ،دکتور سادق زیباکەالم دەڵێ« :زەمان
سەلماندی کە ئامانجەکانی کۆماری ئیسالمی
نەهاتنە دی .بەتایبەتی لە بواری زانستە مرۆییەکاندا
کە بڕوایان وابوو ،وانەکانی ئەو زانستە کە لەسەر
فەلسەفەی ڕۆژئاوایی بونیاد نراوە ،سێکۆالریسم
لە زانستگەکاندا پەرە پێدەدەن و لە کۆمەڵگەیەکدا
کە ٪٩٨ ،ی خەڵکەکەی دەنگیان بە نیزامێکی
ئیسالمی داوە نابێ ڕوانگەی ڕۆژئاوایی تەوهری
باسەکان و نێورۆکی کتێبەکانی بێ و)٢( »...
بە گشتیی وەزعییەتی بازاڕی کتێب لە ئێراندا،
زۆر کەساد و وەرشکستەیە و کەم نێوەرۆک یا
بەتاڵ کراوە لە نێوەرۆکی باش ،هەرچەند ،بۆتە
هۆی زێدەخۆریی (رانت خواری) کەسانی پشتیوان
و دەهۆڵکوتی ڕێژیم لە الیەک .لە الیەکی دیکەش
جگە لە وەی زۆر نووسەر و وەرگێڕی بەتوانا
لەنێو نەتەوەکانی واڵتدا ،هەن کتێب گەلی زۆر جێی
سەرنج دەنووسن یا تەرجەمەی دەکەنەوە ،کەچی
بەشی سانسۆڕ ئیزنی باڵو کرانەوەیان پێ نادا و
ناچارن بەنهێنی بەرهەم بهێندرێن .یا لە دەرەوە لە
چاپ بدرێن و بۆ نێوخۆ بەڕێ بکرێن .لەو حاڵەتە
دایە ،خەڵکانی کتێب خوێن یا کتێب خۆشەویست
پێشوازیی گەرمی لێ دەکەن .لەو بوارەشدا ،ڕۆڵی
«وزارەتی ئیڕشاد»ی ڕێژیم ،یەکێک لە شوێنە
پڕکێشەکانی ئەو نیزامە سەرەڕۆیەیە .بەاڵم بە
هەموو دەسەاڵت و دامودەزگاکانی ئەو شوێنە
نەیتوانیوە ،بە مەبەستەکانی بگا .بۆیە لەو ساتەدا
پرسیار ئەوەیە لە کاتێکدا کە گەالنی بەرایی لە
ئێران ،لەژێر باری قورسی نالەباری ئابووری و
گیرۆدەی گەمارۆیەکی زۆر سەخت و دژوار و
کەم وێنە دان ،مەترسی گرانی و ئاوسان ،بێکاریی
پتر و دابەزینی زیاتری نرخی دراو ،ترس لە
شۆڕشی برسییەکان ،سێبەری شەڕێکی زۆر
مەترسیدار ،کە جگە لە دەسەاڵتداران لێی بەرپرس
نین ،هێزە ئینتیزامییەکانی ڕێژیم بۆ هێرش بۆ
کتێب و کتێب فرۆشانی ئازا و بوێر دەکەن؟
ڕێژێم ئێستا کەوتووەتە بارودۆخێکەوە هەر کار
و جووڵەیەکی خەڵکی کە گەشە بە مەدەنییەت
و شارستانییەت و عەقاڵنییەت بدا ،وەک

مەسەلەیەکی ئەمنییەتی و زیان بۆ سەر دەسەاڵتە
نگریسەکەی سەیری دەکا و هێرشی دەکاتە
سەر و تێکۆشەرانی ئەو بوارانە دەستبەسەر و
زیندانی دەکا .کتێبخانەی دەستفرۆشەکانی تاران
لە سێ مانگی ڕابردوودا ،دوو جار ،لەالیەن بەشی
بەناو ئەمنییەت _بخوێنەوە بەشی سەرکوت و
تەپەسەری_ هێرشی کراوەتە سەر و ،خراوەتە
خانەی ئەمنییەتی و جێی مەترسی .هەروەها،
دەکرێ کتێبی ئازاد ،لە خانەی ترس لە زانیاریی
خەڵک پەسند و بێبڕوایی بە کتێب و باڵوکراوەکانی
بێ نێوەرۆکی ڕێژیمش خوێندنەوەی بۆ بکرێ.
جێی سەرنجە ئەو ڕێژێمە سەرکوتگەرە لە کاتێکدا
دژی کتێب و کتێبخانەی پڕ لە زانیاری و عەقاڵنییە کە
هەم ئۆگر و خوێنەریان زۆرە و هەم جێی مەترسین
بۆ فێڵ و تەڵەکەکانی ڕێژێم و دواکەوتوویی فیکری،
کە جیهانی پێشکەتوو خەریکی شەپۆلێکی نوێی
تێکنۆلۆژییە کە بە «شۆڕشی ماشێنیی دوویەم»
( )٣ناوی دەبرێ و بە خێراترین کات مەسەلەکان،
لە ڕێگەی تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکانەوە بە گوێ ،زار و
چاوهکانی بە میلیارد خەڵکی دنیای دەگەیهنن .لەو
دۆخەدا نە سانسۆڕ باوی دەمێنێ و دادیان دەدا
و نە بە هێرش بۆسەر کۆگاکانی کتێب و کتێبخانە
دەستفرۆشییەکان دەتوانێ پێشی پێ بگرێ.
دوکتور عەبباس میالنی لە کۆبووەوەیەکدا کە بۆ
باس لەسەر پێکهاتەی کۆماری ئیسالمی و ناکارامەیی
و شکستی بێ ئەمالوالی گرتبوو ،باسی لەوە دەکرد
کە« :دەرکەوتووە هەتا دوو ساڵ لەمەوبەر پتر لە
 ٪٦٠ی نووسەرانی کتێب لە ئێران ژن بوون...
خەباتی مەدەنیی ژنان هەر لە ڕۆژانی سەرەتای
بەدەسەاڵت گەیشتنی ئەو رێژیمە لە ئارادا بووە و
لەو  ٤٠ساڵەدا ،سەرکەوتنی زۆری وەدست هێناوە
و زۆرترین چالنجی بۆ ڕێژیم درووست کردوە»)٤(.
لە هێرشی تێرۆریستیی  ١٧ی خەرمانان بۆ
قەاڵی دێموکراتیشدا ،یەکێک لەو شوێنانەی
پێکرا ،کتێبخانەی گشتیی و بهنێوەرۆکی حیزبی
دێموکراتی کوردستان بوو و دوو پێشمەرگەی
خەباتکاری بەڕابردووش ،خەدیجە پوورمەند
و گواڵڵە محەممەدزادە بریندار بوون .ئەو
کتێبخانەیە بە دروشمی «کتێب باشترین دۆستی
مرۆڤە» ،خزمەتێکی زۆری بە پێگەیاندنی کادر
و پێشمەرگەکانی حیزب کردووە ،و بەردەوام
دەبێ لە ڕێی زانیاری گەیاندن بە تێکۆشەران
و ئۆگرانی خوێندنەوە و لێکۆڵینەوە دابێ.
بە ڕوانیینێکی سەرەتایی لە ئاکار ه ناکارەمەییەکانی
دەسەاڵتی ڕێژیمی ئیسالمیی ئێران لەو بوارەدا ،بەو
ئاکامە دەگەین کە ،کتێبی بەنێوەرۆک و بەرهەمی
بیری ژیربێژی و مەنیتقی ،وەک دوژمنێکی پڕ
مەترسی سەیر دەکرێ و خەڵكانی ئۆگری کتێب
و کتێب خوێندەوە کە سەرچاوە جێی متمانەکەیان
پتر شوێنە دەستفرۆشەکانە ،بەو جۆرەی باسی
کرا هێرشیان دەکرێتە سەر .کتێبەکان دەستیان
بەسەردا دەگیرێ و کتێب فرۆشەکانیش بەداخەوە
زیندانی دەکرێن .بۆیە پێویستە لەمەو بەدواوە،
لە کارنامەی پڕ لە پێشێلکاریی مافی مرۆڤ _لە
زۆربەی بوارەکانی ژیانی ئینسانی لە ئێراندا_
کە هەموو ساڵێ مەحکووم دەکرێ ،ئەمساڵ
هێرش بۆ سەر کتێب و کتێبخانەشی لێ زیاد
کرێ و گوشار بۆ ئازادکردنی زیندانییانی کتێب
لە ئێراندا ،بە زیندانیانی سیاسیی زیاد کرێ و
لە کۆڕ و کۆمەڵە نێوخۆیی و نێونەتەوەییەکان
لە چوارچێوەی مافی کتێب وەخوێناندا ،وەک
فایلێکی نوێ و جیاواز ،گرینگی پێ بدرێ.
سەرچاوەکان:
 -١سایت ،اخبار روز ١ ،آبان  ٢٣( ١٣٩٧اکتبر )٢٠١٨
 -٢ویکی پدیا
 ٣و  -٤یوتیوب ،دکتر عباس میالنی ،بحران ساختار کنونی ایران و
چشم انداز آیندە.
***

ئێران داینامۆی سەرەکیی ناسەقامگیرکردنی ناوچەیە

هەواڵگریی ئیسڕائیل ئیددیعا دەکا کە ئێران ٣-٦
مانگ لە بەرهەمهێنانی بۆمب دوور بوو؟
بە گوێرەی گەلێک ڕاپۆرتی مێدیاکان ،ئەوە درووستترە
کە بڵێین ئێران تەنیا چەند مانگ لەوە دوور بوو کە هێندە
ئۆرانیۆمی زۆر پیتێندراوی هەبێ کە بەشی بۆمبێک بکا.
کاری زۆرتر پێویست بوو تا خودی بۆمبەکە درووست بکەن.
دەتوانی ئامانجەکانی گەمارۆکان پێناسە بکەی؟
گەمارۆکان دەبێ ببنە هۆی یەکالبوونەوەی ڕێبەرانی

ئێران .کامیان پێ باشترە :دەستێوەردان لە ناوچە یا
سەقامگیریی ئابووری و سیاسی لە نێوخۆ .لەبەر ئەو هۆیە،
من پشتگیریی لە سیاسەتی گەمارۆی بەهێزتر دەکەم.
ئ ــێ ــران بــەهــەمــان شــێــوە ڕووبـــــــەڕووی کێشەی
جێنشینیی خامنەییش بــۆتــەوە .کێ جێگای ڕیبەری
گــەورە بگرێتەوە و کــام شــۆڕش بۆ ئــەو بە میرات
بەجێ دەمێنێ؟ ئــەو پرسە دەبــێ ڕێــبــەری گــەورەی
ئێستا زۆر نــیــگــەران بــکــا .ئــێــرانــیــیــەکــان هــەروەهــا
بــەرەو هەڵبژاردنی پاڕلمان لە  ٢٠٢٠و هەڵبژاردنی

سەرۆککۆماریی لە  ٢٠٢١دەچن .خەڵکی ئێران دەتوانن
کەڵک لــەو دەرفــەتــانــە بــۆ گۆڕینی دەوڵـــەت وەرگ ــرن.
م ــن پــێــمــوایــە ک ــە ڕێ ــژی ــم ل ــە کــۆتــایــیــدا دەڕووخـــــێ
بــەاڵم توانایی کەڵکوەرگرتنی لــە توندوتیژیی کــاری
پێشبینیکردنی کاتی ڕووخــان دژوار دەکــا .من دەزانــم
کــە کاتێک ئــەوە قــەومــا ،هیچ کــەس پێی سەیر نابێ.
***
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چپەت لە گوێی جـ جەنازەمدا

هەواڵێکی کتوپڕ و خەمێکی گورچووبڕ

قەڵەشی ئاوێنەکانی زەوی زیاد دەکا
هەاڵڵە سۆهرابی
ئەمڕۆ وەک هەموو ڕۆژەکانیتر کاتژمێر ٦و نیو وەخەبەر هاتم پێش ئەوەی بچم
سەبا وەخەبەر بێنم و بەڕێیکەمەوە بۆ قوتابخانە دەستم برد بۆ موبایلەکەم و وەک
عادەتی هەمیشەییم خێرا چوومە نێو فایلی یادداشتەکانی ڕۆژانەوە و بێ ئەوەی
بیر لە ڕووداو یان شتێکی ناخۆش بکەمەوە ئەم ڕستەیەم یاداشت کرد:
« چپەت لە گوێی جـ جەنازەمدا قەڵەشی ئاوێنەکانی زەوی زیاد دەکا «
 ...هەموو ئەوانە نیو سەعاتی خایاند هاتمەوە سەر موبایلەکەم و یەکەم هەواڵم
بینی ،تاسام .گریام
نەمدەزانی چی بکەم
ئەو کاتانەی ژان گوشارم بۆ دێنێ
پەنا دەبەم بۆ نووسین
ئێش و ئازار تلم دەدا پەنا دەبەم بۆ نووسین
تانە و تۆمەت و تەشەر دەمتاسێنێ ،پەنا دەبەم بۆ نووسین
الی چەپم دەست دەکا بە زریکە
پەنا دەبەم بۆ نووسین
دڵم دەبێتە بەرد
دڵت دەبێتە بەرد
دڵمان دەبێتە بەرد
پەنا دەبەم بۆ نووسین
گریان چارەسەرم ناکا پەنا دەبەم بۆ نووسین
فەرمێسکەکانم ویشک دەبن پەنا دەبەم بۆ نووسین
تووڕە دەبم
تووڕەم دەکەن
پەنا دەبەم بۆ نووسین.
لە هیچ شوێنێک ئۆقرە ناگرم پەنا دەبەم بۆ نووسین
ئێستا کە بیر دەکەمەوە هەتااااااا هەر پەنامان بردووە بۆ نووسین
شک نابەم لەبێکاری و بێتاقەتیدا شێعر و چیرۆکمان نووسیبێ،
هەمیشە ڕەنجەکان بێ دەرەتان بوون

عەبدوڵاڵ حەسەنزادە

شێعر سەبووریی نایا
نووسین سەبووریی نایا
ڕۆژێک نەبین وشە بیرمان دەکا
چیرۆک بیرمان دەکا
شیعر بیرمان دەکا
نووسین بیرمان دەکا
مەرگ نەبێ
کێ دەتوانێ وشەمان لێ بستێنێتەوە و دابڕاومان کا لە نووسین ...ها خاتوون؟
ئێمە کە تەنیا کەسمان وشەیە و وشەیە و وشە
ئێستا خاتوون گیان ئەوە منم
ئەو ژنەی لە مێژ بوو دڵی ببوو بە بەرد
لەمێژ بوو پڕ ببوو لە پارادۆکس
لەمێژ بوو گەندەڵییەکانی دەسەاڵتداران و کارەساتە بەردەوامەکانی ئەم ڕۆژانە
ڕێی خەمگینی بۆ نەهێشتبۆوە غەیری تووڕەیی و ڕقئەستووری نەبێ .ئێستا
ئەوە منم دڵم توواوەتەوە و خەریکم دوای کۆچی تۆ بۆ تۆ دەنووسم بۆ
هەموو ژنانی ڕووناکبیر و تێکۆشەر وا هەست بە ئازاری مرۆڤ دەکەن وا لە
بەرانبەر چەوساوەیی و زوڵمدا بێ هەڵوێست نین و پێنووسیان چەکیانە.
کە یادت دەدرەوشێتەوە ئازیز!
* لە فەیسبووکی شاعیر وەرگیراوە
١٣٩٧/٨/١٤

بەاڵم مەخابن
ڕۆژێک دێت کە ئیتر تۆ نیت بنووسی
قامکەکانت بێدەنگ دەبن
سەرت لە لێدان دەکەوێ
ڕەنجەکان لە ناختدا دەنێژرێن
الی مرۆڤەکان دەبیتە یادەوەری
هەستەکانی ئەم واڵتە دوای تۆ سەبووریی نایا
وشە سەبووریی نایا
چیرۆک سەبووریی نایا

ئەحمەد قادری

ئهی شههیدانی سهربهرزی ڕۆژی حهڤدهی خهرمانانی قهاڵی بەرزی دێموکراتم!
ئهی مهشخهڵی داگیرساوی ڕێگای ئهستهمی خهباتم
نازانم چۆن ،بهکام زمان ،کهسایهتیی بهرزی ئێو ه بنرخێنم؟
ب ه چ وشهو ڕست ه و دێڕێک ،ڕووحی مهزنتان بدوێنم؟
تاوانی مووشهکبارانی قهاڵی دێموکرات ل ه کۆیه ،ب ه کام جینایهتی ڕێژیم بشوبهێنم؟
ئهو کارهسات ه سامناکه ،بهکام تهرازووی کام ویژدان ههڵسهنگێنم؟
ب ه چ هێزێك تۆڵهی خوێنی به ناحهق ڕژاوی ئێوه ل ه دوژمنی کورد وهستێنم؟
نازانم ب ه چ ئاههنگێک ،سهردوولکانهو بۆ هەڵدە م و ،چهمهرچۆپی وهڕێ خهم و کوڵی
دڵم دامرکێنم؟
بهکام سۆز و نهوای شمشاڵ ،گهرم ه شینتان وەالوێنم؟
ههستی دهروونی گڕگرتووم ب ه چ لهونێک بدرکێنم ؟
سههۆڵبهندانی پهژارهی شههید بوونتان ب ه کام تیشکی خۆری ئازادیی وهتوێنم؟
چۆن بتوانم ناوی ههرمان و زیندووتان بۆ مێژووی گهلم تۆمار کهم؟
ب ه چ هێزێک چیای ههزار به ههزاری کهسایهتیتان ههموار کهم؟
ئاخر قهندیل و ههڵگورد تاقۆسان چیای ژیلوان
نهکهرۆز و گیاڕهنگ و چیای زمزیران
کهلیخان و شاهۆ و ئاربابا و کێلهشین
داشامهجید و شانشین
ل ه کام دێڕی هۆنراوهمدا بگونجێنم ؟
چۆمی گادهر و زرێوار ،ل ه کۆجهڵهی شیعرمدا چۆن بحهجمێنم؟
ئهو ڕووداو ه جهرگبڕ و خهمێنهر و دڵتهزێن ه
ک و ،ویژدانی زیندوو ههژین ه
ئهو کارهسات ه سامنا 
کوردستانی زام ههڵگرتووی ههژاندەو ه
گهلی کوردی خاوهن مێژووی بۆ خهباتی جهماوهری ههستاندو ه
جۆشدانهوهی هاو پهیوهندیی ،هێز ه خهباتگێڕهکانی ڕۆژههاڵت بوو قۆناغێکی ل ه نوێی
شۆڕش و خهبات بووئهو ههڵوێسته بوێرانهی خۆڕاگرانی ڕۆژههاڵت

گوڕوتینێکی ل ه نوێ بوو ،بۆ ڕهوتی داهاتووی خهبات
هاوپێوهندی و هاوخهمیی ئهو خهڵک ه دڵپڕ ئازار ه
ئهو یهکدهنگی و یهک ههڵویستی و یهک وتاره
مستهکۆڵی جهرگبڕ بوو ،لەگورچووی دوژمنان درا
بۆ خهبات و خۆڕاگریی داهاتوومان ،بوو ب ه مهشخهڵ و شهوچرا
هێز و گوڕی پێداینهو ه بۆ گیانبازی
هانی داین توندوتۆتر بپێوین ڕێی سهرفیرازی
ئهو ههڵچوون و خڕۆشان ه
ئهو ههڵوێسته جوامێران ه
سهلماندیەو ە کورد یهک گهلهو ،کوردستان یهک نیشتمان ه
خاوهنی مێژووی هاوبهشو تێکۆشانی بێوچان ه
ل ه ڕۆژی ترس و تهنگانه ،کۆسپ و لهمپهر نای وهستێنێ
ب ه هێزی باوهڕ و ئیمان ،سنووران تێک دهبهزێنێ
له باشوور و له ڕۆژههاڵت نیشانیدا
دوژمن ههرچهند خاوهن هێز بێ ،ئیرادهی گهل تێک ناشکێنێ
بهزهبرو زۆر وکۆشتوبڕ ،خهباتگێڕان نابهزێنێ
ئااڵی خهبات شهکاوهی ه و ،حیزبی پێشهوا ههرماو ه
لهبهر زهبری داگیرکهران ،هیچکات چۆکی دانهداوه
تۆڵهی خوێنی شههیدانی ڕۆژی حهڤدهی خهرمانانی ،تێکۆشان و نهوهستان ه
خۆڕاگری و نهسرهوتن و ڕاپهڕین و بهرخۆدانه
ههدا نادا تا ئهو ڕۆژهی ،ئاواتی بهرزی شههیدان وهدی دێنێ
باخچهی ئاوات و خۆزیاکان ،دهخهمڵێنێ
تا ئهو ڕۆژهی( ،زوڵم ئهستووریی دهپسێ
زستان دهڕوا و ،ڕووڕهشیی ب ه خهلووز دهبڕێ)
***

بەیانیی ڕۆژی دووشەممە ١٤ی خەزەڵوەری
 ١٣٩٧بەرامبەری ٥ی نۆڤامبری  ٢٠١٨بە
عادەتی ڕۆژانە ئینتەڕنێتم کردەوە و چاوێکم بە
هەواڵ و ڕوداوەکاندا گێڕا .هێشتا پێنج دەقیقە
تێ نەپەڕیبوو بەرەوڕووی خەبەرێکی بەڕاستی
دڵتەزێن بوومەوە کە ئیدی نەمتوانی درێژە بدەم
و الپتاپەکەمم وێک نا .دوکتۆر سەعدی قازی لە
مەتنێکی کورتی هەشت نۆ دە خەتیدا بە زمانێکی
ئەدەبی و پڕهەست کە دەکرێ بڵێم زووخاوی
ژان و خەفەتی لێ دەچۆڕا هەواڵی مەرگی ژنە
نووسەر و تێکۆشەری کورد و ،خوشکی خۆی
مریەم خانمی قازیی ڕاگەیاندبوو ،بێ ئەوەش
کە ئاماژەیەک بە پێوەندیی خوشک و برایەتیی
خۆیان بکا .ناڵێم باوەڕم نەکرد ،بەاڵم بەڕاستی
نەمدەویست قبووڵ بکەم کە دێوەزمەی مەرگ
جارێکی دیکە شااڵوی هێناوە و خەسارێکی وا
قورسی لە بنەماڵەی قازی ،لە کۆڕی ئەدیبان و
قەڵەمبەدەستان ،لە بزووتنەوەی مافخوازانەی
کورد و بەگشتی لە خەڵکی شارە جوانیپەروەر و
قارەمانپەروەرەکەی مەهاباد و گەلی کورد داوە.
مریەم خانمی جوانەمەرگ کچی بەڕێز کاک
مستەفای قازی و یەکێک لە ئەندامانی بنەماڵە
ناودار و بەبەهرەکەی قازی کەریم بوو کە «گیا
لەسەر پنجی خۆی دەڕوێتەوە» ئەدەب و هونەر
و جوانی و شۆرشگێری و ئازایەتی لە هەناویدا
مۆنجی دەدا .ئەوانەی بەرهەمی فکر و قەڵەمی
مریەمی قازییان دیوە و خوێندۆتەوە دەزانن کە ئەو
خانمە بەڕێزە چ بەهرەیەکی بەرفرەوانی لە بواری
ئەدەبی کوردیدا پێ بڕابوو ،و ئەوانەش کە لە کۆڕ
و کۆبوونەوەکاندا دەگەڵی بوون شاهیدی دەدەن
کە خاوەنی چ هەستێکی ئاگرینی نەتەوەپەرستی
و چ غیرەت و ئازایەتییەکی کوردانە بوو.
دوژمنانی ئازادی لە دامودەزگای کۆماری
ئیسالمیدا زۆریان هەوڵ دا مریەمی قازی بێدەنگ
بکەن و نەهێڵن بیروباوەڕی ئازادیخوازانەی
خۆی لەنێو کیژ و الوانی کورددا باڵو بکاتەوە.
چەندین جاریان پەلکێشی دەزگا ئیتتیالعاتییەکان
کرد و خستیانە بەر لێکۆڵینەوە و تەنانەت
ڕەوانەی زیندانیان کرد ،بەاڵم ئاگرێک لە هەستی
نیشتمانپەروەری کە لە دەروونی ئەو شێرەژنەدا
داییسا لەوانە نەبوو کە بەالفاوی ڕق و قینی
کۆنەپەرستان بکوژێتەوە و هەرجارەی شێلگیرتر
لە جاری پێشتر دەهاتەوە مەیدان و زمان و
قەڵەمی بۆ خزمەت بە باڵوکردنەوەی هەست و
هۆشیاریی نەتەوەیی و نیشتمانی دەکەوتنەوە
گەڕ .هەر بۆیەش ئەو خانمە هەر لەتەمەنێکی زۆر
کەمەوە جێگای خۆی لەنێو کۆڕوکۆمەڵە ئەدەبی و
کۆمەاڵیەتییەکاندا کردەوە و چ جێگەوپێگەیەکیش؟
تا ئەو جێگایە کە بۆخۆم بزانم مریەمی قازی
ئەندامی هیچ حیزب و ڕێکخراوێکی سیاسی
نەبوو .بەاڵم چەندی بتەوێ بەرامبەر بەمەسەلەی
ماف و ئازادییەکانی کورد دەروەست و بەرپرس
بوو .هەربۆیەش پێوەندییەکی ڕووحی و ڕەوانیی
دەگەڵ تێکۆشەرانی ڕێگای ڕزگاریی کورد
و بەتایبەتی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان،
حیزبەکەی قازی محەممەدی «مام»یدا هەبوو.
ئەو پێوەندییە نەک هەر پێوندییەکی مەعنەوی
بەڵکوو پێوەندیی هاوفیکری و هاوکاری بە
ڕادەی گونجاویش بوو .هەر ئەوەندە بەسە
کە بزانین دەگەڵ هەموو چاوەدێرییەکی دەزگا
جاسووسییەکانی کۆماری ئیسالمی کە لەسەر
ئەو و کەسانی وەک ئەو هەبوو ،لە هاتوچۆیەکانی
بۆ هەرێمی کوردستاندا تێکۆشەرانی حیزبی
دێموکڕاتی دەدیت و تەنانەت دەهاتە سەردانیشیان
و ئاڵوگۆڕی بیروڕای دەگەڵ دەکردن.
لەبەر هەمووی ئەمانە ئەمن جوانەمەرگبوونی
مریەم خانمی قازی بە خەسارێکی گەورە بۆ
هەموو میللەتی کورد ،بەتایبەتی کۆڕوکۆمەڵە
ئەدەبی و کۆمەاڵیەتییەکان و بۆ بزووتنەوەی
ڕزگاریخوازانەی خەڵکی کوردستان دەزانم.
بەبۆنەی ئەو خەسارە مەزنەوە پڕبەدڵ
سەرەخۆشی لە بنەماڵەی بەڕێزی کاک مستەفای
قازی و تێکڕای بنەماڵەی گەورەی قازییەکان
و سەرجەم خەڵکی کوردستان بەتایبەتی
کۆڕوکۆمەڵە ئەدەبی و ڕووناکبیرییەکان دەکەم.
ئاواتەخوازم گیانی مریەم خانم بە بەهەشتی بەرین
شاد بێ ،ئەو ئاواتە پیرۆزانەی بە جوانەمەرگی
بردنیە بن گڵ وەدی بێن و کەسوکار و نیزیکانی
ساڵمەت بن .ڕووحی شاد و ئاواتەکانی بەرقەرار.

ه تۆڕی جیهانیی ئینتێرنێت دا:
ماڵپهڕی ناوهندیی حیزبی دێموکراتی کوردستان ،رۆژنامهی «کوردستان» ل 
ئیمەیل و تهلهفوونی تهشکیالتی نهێنی:
+9647507548621
Tashkilat.kdp92@gmail.com

www.kurdistanukurd.com
info@kurdistanukurd.org
info@kurdistanukurd.com
www.kurdch.tv: Yahsat 1A @ 52.5° East MHz 11958
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تەواوبوونی دەورەی 230ی پێشمەرگە
دەیان الوی کورد بە هاتنە ڕیزی پێشمەرگەکانی حیزبی دێموکراتی کوردستان
پەیمانی وەفا و درێژەدانی ڕێگەیان لەگەڵ شەهیدانی 17ی خەرمانان نوێ کردەوە.
لە ڕێوڕەسمێکدا کە بەیانیی ڕۆژی سێشەممە15 ،ی خەزەڵوەر لە بنکەی
دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموکراتی کوردستان بەڕیوەچوو ،کۆتایی
دەورەی 230ی پێشمەرگە ڕاگەیەندرا و پۆلێکی دی لە الوانی کورد بەرگی
پیرۆزی پێشمەرگایەتی و بەرگرییان لە خاک و نیشتمانی کوردان پۆشی.
ئــەم ڕێــوڕەســمــە بــە ســــروودی «ئـــەی ڕەقــیــب» و جــووڵــەی نیزامی
و ڕەزمـــیـــی ب ــەش ــداران ــی دەورە دەس ــت ــی پــێــکــرد و دواتـــــر دوکــتــور
ئــاســۆ ح ــەس ــەن زادە ،ئ ــەن ــدام ــی دەفــــتــــەری ســیــاســی و بــەرپــرســی
کۆمیسیۆنی پــــەروەردەی حیزب وت ــاری ئــەم بۆنەیەی پێشکێش کــرد.
لەبەشێکی دیــکــەی ڕێــوڕەســمــەکــەدا ســروودێــک لــەالیــەن بــەشــدارانــی
دەورەوە پێشکەش کرا و دواتر پەیامی بەشدارانی دەورە لەالیەن ئەمیر
محەممەدپوور خوێندراوە .خوێندنەوەی شێعرێک لەالیەن سەرگوڵ شەهابی
و چەند ســروود و گۆرانییەک بڕگەکانی دیکەی ئەم ڕێوڕەسمە بوون.

«قەاڵی دێموکرات» یان
«قەاڵی دمدم»ی سەدەی 21

گ ــۆڤ ــاری «ک ــەک ــۆن» کــە لــە شـــاری کــۆیــە دەردەچــــــێ ،لــە ژمـــارەی
نوێی خــۆیــدا ئـــاوڕی لــە مــووشــەکــبــارانــی قــەاڵی دێــمــوکــرات داوەتـــەوە
و ســـەروتـــاری خ ــۆی لــە ژێ ــرن ــاوی «قــــەاڵی دێــمــوکــرات ی ــان قــەاڵی
دمــدمــی ســـەدەی بیست و یـــەک» بــۆ ئــەم بــابــەتــە تــەرخــان کـــردووە.
لە بەشێکی «کەکۆن»دا ئاوا هاتووە:
ڕۆژی 8ی سێتامبری  2018رێژنه مووشهکێکی دهستی غهدر و تاوان
لهالیهن کۆماری ئیسالمیی ئێرانهوه قـهاڵی دێموکڕاتی لهنزیک گوندی
ههرمۆتهی شــاری کۆیه له خوێن و فرمێسک نغرۆ کــرد .کوردکوژ و
ئهنفالچی و ڕهگهزپهرسته داخ لهدڵهکان وایان زانی ڕهچهڵهکی نهتهوهی
کوردیان قڕ کرد و تا ههتا ههتایه مهحفیان کردنهوه .رێژیم ستهم و
خوێن و سێداره له تــاران نهیانزانی که ق ـهاڵی دێموکرات ئیمڕۆ بۆته
«قـهاڵی دمــدم»ی سـهدهی بیست و یهکهمی  50میلیۆن کــورد .قهاڵیهک
باخی منداڵپارێزانه ،بـهاڵم له قوللهی قاف عاسێتره .قهاڵیهک بارهگای
ژنانی دێموکراته ،لێ له قهندیل و سهفین سهرسهختتره .قهاڵیهک ههر
بهردێکی س ـهری شههیدێکه و ههر تۆزقاڵه خۆڵێکی ماڵی جووتیار و
پاڵه و کرێکارێکی ڕهنجدهره .پۆله شههیدهکهی قهاڵ و برینی جهستهی
زامــدارهکــانــی ئهستێرهی درهوشــــاوهی ئاسمانی خـهبــات و ئـــازادی و
سهرفیرازیی نهتهوهیهکن که جگه له ئاشتی و ئاشتهوایی و جوانی و
خۆشهویستی ق ـهت هیچ شتێکی دیــکـهیــان گـــهرهک نییه .زیــنــدوون و
مێژوومان له ڕووسوورترین الپ ـهڕهی خۆیدا به نهمری ناویان تۆمار
دهكا .نهمری بۆ شههیدان و سهرشۆڕی بۆ دوژمنانی کورد و مرۆڤایهتی.

نووسەرێکی بەمی بەرهەمەکانی بۆ بوومەلەرزەلێدراوەکانی کرماشان هەراج دەکا
محەممەدعەلی عــلــوومــی ،نــووســەر و تــەنــزنــووســی خەڵکی شــاری
«بــەم» لە چوارچێوەی پێشانگایەکدا بەرهەمە وێنەییەکانی خــۆی بۆ
لێقەوماوانی بوومەلەرزەلێدراوی پارێزگای کرماشان هەڕاج فرۆش دەکا.
ئ ــەو پێشانگایە لــە ١٩هــەتــا ٢٤ی خـــەزەڵـــوەر ،لــە شــوێــنــی پێشانگا
نێونەتەوەییەکان لە شاری کرمان دەکرێتەوە و بڕیارە داهاتی فرۆشتنی
وێنەکانی ئەو نووسەر و تەنزنووسە بۆ ئاوەدانکردنەوەی شوێنە بوومەلەرزە
لــێــدراوەکــانــی کرماشان و لێقەوماوانی ئــەم ناوچەیە تــەرخــان بکرێ.
ئەو نووسەرە بە هەڵوێستە دەڵێ :داوا لە کەسانی خێرخواز دەکەم کە
لەو کارە مرۆییەدا بەشداریی چاالکانەیان هەبێ ،هەتا لە زستانی سەخت
و بێڕەحمدا بتوانین بە هەناردەکردنی نــان ،سووتەمەنی و جلوبەرگ
دڵــی خەڵکی بــێ ئــەنــوای نــاوچــە بــوومــەلــەرزەلــێــدراوەکــان شــاد بکەین.
دەروەس ــت ــی ــی ئـــەم هــونــەرمــەنــدە لــە حــاڵــێــکــدایــە کــە ســاڵــێــک دوای
بــــوومــــەلــــەرزەکــــەی کـــرمـــاشـــان ئــێــســتــاش ح ــوک ــم ــەت و نـــاوەنـــدە
بەرپرسیارە دەوڵەتییەکان ئــاوڕیــان لــەو خەڵکە نــەداوەتــەوە و کێشە
و گرفتەکانی خەڵکی زیاندیتووی کرماشان ه ــەروا لەجێی خۆیانن.

ڕێگە نەدرا جێژنی هەنار لە پاوە بەڕێوە بچێ
بـــەرپـــرســـانـــی شــــــاری پــــــاوە مـــوڵـــەتـــیـــان بــــە بـــەڕێـــوەچـــوونـــی
ڕێـ ــوڕەسـ ــمـ ــی ج ــی ــژن ــی هـ ــەنـ ــار ل ـــە گــــونــــدی «ســــاتــــیــــاری» س ــەر
بـــە بــەخــشــی بــایــنــگــان و هــــەروەهــــا گـــونـــدی «داریـــــــــان» نــــەدا.
ڕێوڕەسمی جێژنی هەنار لە گوندی «ساتیاری» سەر بە بەخشی باینگان،
کە بڕیار بوو ڕۆژی ١٨ی خەزەڵوەر لەو گوندە بەڕێوەبچێ ،بەهۆی دژایەتیی
بەرپرسانی حکوومەتیی شــاری پــاوە هەڵوەشایەوە .ڕێوەرەسمەکەی
گوندی «داریان»یش بڕیاربوو ،ڕۆژی هەینی ١٥ی خەزەڵوەر بەڕێوە بچێ.
بەپێی بەدواداچوونی پەیامنێری کوردستان و کورد ئەم ڕێوڕەسمانە
بەهۆی دژایەتیی مەال قادر قادری ،پێشنوێژی هەینیی شاری پاوە و لەژێر
گوشاری سپای پاسداراندا هەڵوەشاوەتەوە .مەال قادر لە خوتبەی نوێژی
هەینیدا گوتبووی« :جیژنی شوکرانەی هەنار ئەگەر بڕیارە شوکرانە
بــێ ،پێویستی بەبەشداریی ژنانی نــیــوەڕووت و سەمای جۆراوجۆر
نییە ،ئەگەریش بە شوێن سەمای جــۆراوجــۆر دان ،شوێن زۆرە».
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بهر له مااڵوایی

تێرۆریزمی دەوڵەتی و
سەری مارەکە!

عەلی بداغی

هێشتا چەند ڕۆژێک لە کاردانەوەی کۆماری ئیسالمیی ئێران بە تێرۆری خاشقچی
و مەحکوومکردنی عەڕەبستانی سعوودی سەبارەت بەو کوشتنە سیاسییە لەالیەن
دەمڕاستەکانی ڕێژیمەوە تێ نەپەڕیبوو کە دەزگا ئەمنیەتییەکانی واڵتی دانماڕک ڕایانگەیاند
پیالنێکی تێرۆریستییان لە واڵتەکەیان پووچەڵ کردووەتەوە کە بڕیارەکەی لە ئێرانەوە دراوە.
وەزارەتی دەرەوەی دانمارک دەسبەجێ باڵوێزی کۆماری ئیسالمیی ئێرانی بانگ
کرد و بڕیاری دا باڵوێزی خۆی لەو واڵتە بکێشێتەوە .هەروەها دەوڵەتی دانماڕک
داوای لە یەکیەتیی ئوڕووپا کردووە کە سەبارەت بەو کردەوانەی کۆماری
ئیسالمی لە خاکی ئوڕووپادا سزا و گەمارۆ بخاتە سەر ئێران .ئاشکرابوونی ئەم
پیالنە تێرۆریستییەی کۆماری ئیسالمی لە حاڵێکدایە کە ڕێژیم هێشتا ژانەسەری
دەسبەسەرکرانی ئەسەدوڵاڵ ئەسەدی ،دیپلۆمات تێرۆریستەکەی لە کۆڵ نەبووەتەوە
کە سەبارەت بە هەوڵێکی تێرۆریستیی بێئەنجام بۆ سەر کۆبوونەوەیەکی
ئۆپۆزیسیونی کۆماری ئیسالمی لە فەڕانسە لە بێلژیک دەسبەسەر کراوە.
پێش ئەوەش لە ھولەند شوێنپێی تێرۆریستەکانی کۆماری ئیسالمی لە
تێرۆری دوو کەس لە ئەندامانی ئۆپۆزیسۆنی ئێراندا هەڵ گیرابوو .لە ئاڵمان
و بێلژیکیش چەند تیمێکی تێرۆریستیی سەر بە کۆماری ئیسالمی پێش
ئەوەی بتوانن پیالنەکانیان سەر بخەن؛ ئاشکرا بوون و پێشیان پێ گیرا.
***
پێشینەی کردەوەی تێرۆریستیی کۆماری ئیسالمی وەک نیزام و دەسەاڵتێکی
سیاسی بۆ پێش دامەزرانی ئەم ڕێژیمەش دەگەڕێتەوە ،ئەو کاتەی کە ڕێبەرانی
ئێستای ڕێژیم و هێزی دژبەری ڕێژیمی پاشایەتیی پێشوو لە چەکی تێرۆر هەم بۆ
تێرۆری دژبەرانی فیکریی خۆیان _وەک ئەحمەد کەسرەوی_ و؛ هەم بۆ تێرۆری
کاربەدەستانی سەرووی حوکمەت _وەک عەلی ڕەزمئارا ،عەبدولحوسێن هەژیر،
حەسەنعەلی مەنسوور ،سێ سەرۆک وەزیرانی ڕێژیمی پاشایەتیی پەهلەوی_ کەلکیان
وەردەگرت .لە دوای شۆڕشی ساڵی  57و هاتنە سەر کاری کۆماری ئیسالمی سیاسەتی
تێرۆر و تۆقاندن هەم بۆ نەهێشتنی دژبەران و هەم بۆ زاڵکردنی کەشی سەرکوت
و ،هەم لەپێناو جێبەجێکردنی سیاسەت و وێژمانی «ناردنە دەرەوە»ی شۆڕش!
بوو بە نێوەرۆک و بەشی جیانەکراوە لە پێناسە و جەوهەری کۆماری ئیسالمی.
لەو کاتەوە تا ئێستا چوار دەیەیە باڵوێزخانە و نووسینگەکانی نوێنەرایەتیی
کۆماری ئیسالمی لە واڵتان شوێنی داڕشتن و جێبەجێکردنی پیالنە تێرۆریستییەکانی
ڕێژیمن .بە درێژایی ئەم سااڵنە زیاتر لە 250چاالکی سیاسی و دژبەری نیزام لە
واڵتانی ئوڕووپایی و زیاتر لە  400تێکۆشەری سیاسیی کوردی دژبەری ڕێژیم لە
هەرێمی کوردستان لە ڕێگەی تۆڕ و تیمە تێرۆریستییەکانی کۆماری ئیسالمییەوە
کوژراون و بە سەدان کەسیش بریندار بوون .ئەوەی لەو نێوەدا بارتەقای
تاوانەکانی کۆماری ئیسالمی گرینگە سیاسەتی هەڵکردنی واڵتانی ئوڕووپاییە لەگەڵ
کۆماری ئیسالمیدا ،کە لەپێناو پاراستنی بەرژەوەندییە ئابوورییەکانیان چاویان لە
تەڕاتێنی تیمە تێرۆریستییەکانی کۆماری ئیسالمی نووقاندوە و ،ئەوەش بووەتە
هۆی ئەوەی ئەم عەمەلیاتە تێرۆریستییانە تێچوویەکی ئەوتۆی بۆ ڕێژیم نەبێ و
بە بەردەوامی دەستی بۆ کوشتن و لەنێوبردنی دژبەرە سیاسییەکانی ئاوەاڵ بێ.
ئێستا پرسیار ئەوەیە ئاخۆ ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی پشت لە
تێرۆر دەکا؟ چی وای کردبوو کە ڕێژیم ماوەیەک دەستی لە کردەوە
تێرۆریستییەکانی لە ئوڕووپادا پاراستبوو و ئێستا چۆنە بێ هیچ داڵغە و
حاشا و شاردنەوەیەک و بە بەرچاوی دنیا تیر و شیر لە دژبەرانی دەسوێ؟
تێرۆر بۆ کۆماری ئیسالمی تەنیا چەکێک بۆ لەنێوبردنی دژبەرانی نییە ،بەڵکوو
جەوهەرێکی پیرۆزی بۆیان هەیە و بەپێی خوێندەوە ئیدۆلۆژیکییەکانیان ڕەوایی پیرۆز و
ئامانجداری هەیە .بۆیە لەهەر جێیەک و لەهەر هەلومەرجێکدا بواری لەبار بۆ سەرکەوتنی
تیمە تێرۆریستییەکانی خۆش بێ ،بە تامەزرۆییەوە بەرەو پیلی دەچن .بۆیە ئەگەر لە
چەند بڕگە و قۆناغێکی تەمەنی ئەم ڕێژیمەدا مەودای کورتماوەیان لەگەڵ کردهوەی
تێرۆریستی گرتبێ _ کە ئەوەش دواخستنی تێرۆر نەک ڕاگرتنی بووە_ ،هۆکارەکەی
نەک بۆ گۆڕانکاری لەو خوێندنەوەیە ،بەڵکوو تەنیا بۆ تێکچوونی بااڵنسی دەسکەوت
و تێچووی قورسی کردەوە تێرۆریستییەکانیان لەو کاتە تایبەتییانەدا دەگەڕێتەوە.
ڕووداوەکانی ئەم دواییانە وەک ،تێرۆری شەوی یەلدای بەر بنکەی دەفتەری سیاسیی
حیزبی دێموکراتی کوردستان لە نیزیک کۆیە ،تێرۆری چەند کادر و ئەندامی حیزبی
دێموکرات لە چەند شارێکی هەرێمی کوردستان ،تێرۆر و کوشتنی چەند زانایەکی بوارە
جۆراوجۆرەکان لە نێوخۆی واڵت ،مووشەکباران کردنی قەاڵی دێموکرات ،مووشەک
تێگرتن لە ناوچەیەکی بندەسەاڵتی دژبەری بەشار ئەسەد لە سووریە ،شوێنهەڵگرتنی
تیمە تێرۆریستییەکانی سەر بە کۆماری ئیسالمی لە چەند واڵتێکی ئوڕووپایی دەری
دەخەن کە ئەم ڕێژیمە ئیدی گوێی لە بەدناوی و مەحکوومکردن و ڕیسواییەکان لە
دنیای دەرەوە نییە .وا وێدەچێ ئەم ڕێژیمە ئیدی نیگەرانی کاردانەوەی ئەم سیاسەتەی
لەسەر دیپلۆماسیی بیانیی واڵتەکەی نەبێ و بێتوو کۆمەڵگەی جیهانی و واڵتانی زلهێزی
بیانی نەیانەوێ بەرەوڕووی ئەم کارانەی کۆماری ئیسالمی ببنەوە ،لە نێوخۆی واڵت
و دەرەوەی واڵت کردەوەی تێرۆریستیی زۆر و زیاتر لە کۆماری ئیسالمی دەبینین.
چونکی سیاسەتی هەڵکردن و بێدەنگیی هەندێ واڵتی شەریکە سیاسی و بازرگانی لەگەڵ
ئێران وای کردووە کە ئەم ڕێژیمە چیدی هەوڵ و بەرنامەکانی خۆی لە چوارچێوەی
سەرکوتی توندی دژبەران و پێشێلکردنی سیستماتیکی مافی مرۆڤ لە نێوخۆی واڵتدا
قەتیس نەکا و؛ لە دەرەوەی سنوورەکانیش بەدوای نێچیرەکانییەوە بێ« .تۆقاندن» و
«باجوەرگرتن» و ئاوێتەکردنیان وەک سیاسەتێک لەبەرامبەر واڵتانی ئوڕووپایی تا
ئێستا بۆ کۆماری ئیسالمی دەسکەوتێکی زۆری بووە ،و ئێستاش کۆمەڵگەی جیهانی
و بەتایبەت واڵتانی ئوڕووپایی لەبەردەم تاقیکردنەوەیەکی سەخت و یەکالکەرەوە دان.
واڵتانی ئوڕووپایی کە بەربەرەکانی لەگەڵ تێرۆریزم وەک بنەما و پڕەنسیپێک بۆ
خۆیان پێناسە دەکەن و هاوپێوەندیی جیهانیی بۆ پێک دێنن و لە واڵتانی وەک سووریە
و عێڕاق و ئەفغانستاندا شەڕی تێرۆر دەکەن و بە گیانی سەربازەکانیان و هەروەها
خەرجکردنی ماددی تێچووی بۆ دەدەن ،ئێستا لە بەرامبەر گیانگرتنەوەی تێرۆریسمی
دەوڵەتیی ئێراندا هەڵوێستیان چی دەبێ؟ ئەویش لە بەرامبەر ڕێژیمێکدا کە ڕۆژ بە
ڕۆژ زیاتر دەکەوێتە بەر ڕق و بێزاریی خەڵکەکەی و نە لە نێوخۆی واڵتدا هیچ
ڕەواییەکی هەیە و نە لە نێو هاوکێشەکانی کۆمەڵگەی جیهانیدا نەک هیچ ڕۆڵێکی بۆ
سەقامگیری و ئاشتی نییە ،بەڵکوو ماکە و هۆکاری زۆربەی قەیران و نائارامییەکانە.

