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 سەروتار

کەماڵ کەریمی

 ٤١ یادی  ئەمساڵ  ڕێبەندانی   ٢٢ی 
گەالنی  شۆڕشی  سەرکەوتنی  ساڵەی 
پاشایەتی  ڕێــژیــمــی  دژی  ــە  ل ــران  ــێ ئ
حەمەڕەزاشا بوو. لەگەڵ ئەوەی هەموو 
ساڵێک خەڵکی ئێران یادی ئەم ڕۆژەیان 
ــدارانـــی  ــەاڵتـ ــەرز نـــرخـــانـــدوە، دەسـ ــ ب
داوە  هــەوڵــیــان  ئیسالمیش  کــۆمــاری 
خەڵک  هەڵوێستەی  و  هەست  ئەم  کە 
ــجــی خــۆیــان بــقــۆزنــەوە و  ــازان بــە ق
دابنێن.  ڕێژیمەکەیانی  ئێعتباری  بــە 
تێدەپەڕی  کە  ساڵێک  هــەر  هەرچەند 
ــی خــەڵــک لە  ــکــردن ــەشــداری ڕێــــژەی ب
رێوڕەسمەکان کەم دەبۆوە، ڕێژیمیش 
بەو ڕادە هەوڵی گەورەکردنەوەی دەدا 
دەبــرد.  ناو  میلیۆنی  بەشداریی  بە  و 
خۆپیشاندانی  دوای  بە  ئەمساڵ  بەاڵم 
لە  ــوو  ــات ــەه وەزاڵ خەڵکی  ــاوی  ــەرب ب
ــاری  ــۆم چــنــگ ســتــەمــکــاریــیــەکــانــی ک
و  ئێراندا  ســەرانــســەری  لە  ئیسالمی 
ڕاپەڕینە  ــەم  ئ خــوێــنــاوی  ســەرکــوتــی 
هێزە  لەالیەن  خــەزەڵــوەردا  مانگی  لە 
ســەرەڕای  ڕێژیم،  سەرکوتکەرەکانی 
هەوڵ و داواکاری و پاڕانەوەیەکی زۆر 
خەڵک  ڕێژیمەوە  ڕێبەرانی  الیــەن  لە 
سااڵنەیە  کردنە  بەشداری  لەم  خۆی 
بــوارد و بەم جــۆرە ڕیــزی خۆیان لە 
جیا  دەستوپێوەندەکانیان  و  دەسەاڵت 
کردەوە و هۆکارەکەشی ڕوونە. ئیستا 
خەڵک نایانەوێ دەسکەوتەکانی ئەوان 
لە شۆڕشدا بە ناوی ڕیژیمەوە تەواو 
بێ و تەنانەت شانازیی ئەم دەسکەوتە 
سەرکەوتنی  لە  کەسانەی  ئەو  لەگەڵ 
دەســەاڵت  لە  بیریان  تەنیا  شــۆڕشــدا 

کردوەتەوە...
         درێژەی بابەت لە الپەڕەی ٢

بێهیوایی ڕووحانی، 
سەرۆکی دەوڵەتی ئومێد

یەکیەتیی  پێنجەمی  کۆنگرەی 
ــی دێــمــوکــراتــی کــوردســتــان  ــان ژن
لــەژێــر نـــاوی »خــۆڕاگــریــمــان لە 
سەرکەوتنمانە«  ڕەمــزی  خەبات 
بــــەبــــەشــــداریــــی نـــوێـــنـــەرانـــی 
ژنــان  یەکیەتیی  هــەڵــبــژێــردراوی 
ئەم  پێکرد.  دەســتــی  کۆنگرە  بــۆ 
دوو  مــاوەی  لە  بڕیارە  کۆنگرەیە 
بباتە  بەرنامەکانی  و  کار  ڕۆژدا 

پێشێ.
دوای  کــــۆنــــگــــرەیــــە  ئـــــــەم 
خەرمانانی  ١7ی  مووشەکبارانی 
دەچێ  بەڕێوە  دێموکرات  قــەاڵی 

ــاری  شــ ــە  ــ ل ــدان  ــ ــەن ــ ــب ــ ڕێ ١٩ی  ــە،  ــمـ ــەمـ شـ ڕۆژی 
»ستۆکهۆڵم »ی پێتەختی سوئید، حیزبەکانی پێکهێنەری 
کۆنفڕانسی سێهەمی  ئێران  دیموکراسیخوازانی  شوڕای 

خۆیان بەڕێوە برد.
سکرتێری  عــەزیــزی،  خالید  کــاک  کۆنفڕانسەدا  لــەم 

نه خشی كاریگه ری دوكتور 
قاسملوو له  بووژاندنه وه ی حیزبی 

دێموكراتی كوردستاندا

م. عەبدوڵاڵ حەسەن زادە
)3(

 ئەگەر ڕاپەڕینەکەی ٥٧ ئیسالمی 
بوو، بەاڵم لە کوردستان لەسەر بنەمای 

ماف و ویستی نەتەوەیی بوو

د. سمایل بازیار
)٨ و ٩(

ژنان و پتر لە چل ساڵ 
دەسەاڵتی دژەژنی

            
کۆماری ئیسالمیی ئێران  

شەونم هەمزەیی
)٤(

بڕیار و هەڵوێستی خەڵکی کوردستان 
»نا«یەکی دی دەبێ بە کۆماری ئیسالمی

کۆنگرەی پێنجەمی یەکیەتیی ژنانی دێموکراتی کوردستان دەستی پێکرد

پێناسەی شۆڕش و
 چۆنیەتیی دروستبوونی

شاهۆ مەتین 
)10(

زمانی دایکی هەرهەمووی لە 
خاڵیگەی دایکەوە دەست  پێدەکا!

عەلی فەتحی
)11(

خالید عەزیزی:

 ئێرانی داهاتوو دەبێ لەسەر بنەمای سازان و تەوافوق دروست بکرێتەوە

کە  ڕایگەیاند  کوردستان  دێموکراتی  حیزبی  گشتیی 
سەر  ئەرکی  لە  ناتوانێ  بــوون  ئۆپۆزیسیۆن  خــودی 
شانی حیزب و ڕێکخراوە سیاسییەکان کەم بکاتەوە، 
بــەرەی  لــە  ئێستا  ئــێــران  خەڵکی  ــنــەی  زۆری چونکی 
پێویستە  بۆیە  هەر  دان،  ئیسالمی   کۆماری  دژبــەری 
بوون  ئۆپۆزیسیۆن  ئاستی  لە  سیاسییەکان  حیزبە 
کــۆمــاری  ئاڵتێرناتیڤی  بــە  بـــوون  لــە  بیر  و  تێپەڕن 

ئیسالمی بکەنەوە. 
کوردستان  دێموکراتی  حیزبی  گشتیی  سکرتێری 
بەشداریی  ڕایگەیاند  باسەکەیدا  دیکەی  بەشێکی  لە 
ئەم  ئیداریی  سیستمی  لە  ئێران  گەالنی  چاالکانەی 
واڵتە، یارمەتیدەری بەرەوپێشچوونی واڵت لە ڕووی 
سیاسی، ئابووری، ئەمنیەتی و کۆمەاڵیەتییە و، ئەوەی 
کە خەڵک لە دابەشبوونی ئێران دەترسێنێ؛ سیاسەتێکە 

بۆ ئەوەی حاشای لە نەتەوە بندەستەکان بکا و، دەبێ 
دێموکراسی  بە  گەیشتن  گرینگی  فاکتۆرێکی  وەکوو 
سەیری گەالنی ئێران و بەتایبەت گەلی کورد بکرێ.

لە  باسی  قسەکانیدا  کۆتایی  بەشی  لە  بەڕێزیان 
لە  دێموکراسی  دابینکەری  سەرەکیی  فاکتۆری  سێ 
یەکەم:  لە؛  بوون  بریتی  کە  کرد،  ئێراندا  داهاتووی 
ــەت  ــەوافــوق، دووهـــەم: بــە چــاوی دەرف ســـازان و ت
سەیری گەالن و کەمینەکانی ئێران بکرێ و، سێهەم: 
لەمپەر دروست نەکردن لەبەردەم گەیشتن بە مافی 
گەلی کورد لە داهاتوودا، لە بەر ئەوەی ئەگەری هەیە 

هەڵوێستی پەرچەکردارانەی لێ بکەوێتەوە.
)دەقی قسەکانی کاک خالید عەزیزی لە الپەڕەی ٢دا باو کراوتەوە.(

ژنانی  یەکیەتیی  سکرتێری  لــەودا  کە 
دێموکراتی کوردستان شەهید بوو. 

یەکیەتیی  پــێــنــجــەمــی  کــۆنــگــرەی 
ئەم  نوێنەرانی  بــەشــداریــی  بــە  ــان  ژن
ڕێکخراوەیە لە کوردستان و دەرەوەی 
واڵت دەگیرێ و دروشمی ستراتیژیی 
بۆ  »تێکۆشان  ــە:  ل بریتییە  کۆنگرە 
مافەکانی ژنان و خواستە سینفییەکانی 
تر باشترین بەستێن بۆ بەجەماوەری 
لەم  نەتەوایەتییە.«  خەباتی  کردنی 
کۆنگرەیەدا خالید عەزیزی، سکرتێری 
گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان 
حیزبی  سیاسیی  ــەری  ــت دەف پەیامی 

پێشکێش کرد و دوای کردنەوەی کۆنگرە 
مەعزووری؛  خەدیجە  خاتوو  لەالیەن 
ژنــان  یەکیەتیی  سیاسیی  ڕاپــۆرتــی 
سکرتێری  مەحموودی،  شلێر  لەالیەن 

ئەم ڕێکخراوەیە خوێندرایەوە.
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ژنان و پیاوانی بەڕێز!
سیاسییەکانی  حیزبە  و  ڕێکخراو  نوێنەری 
ئەم واڵتە و حیزبە  لە هەموو گەالنی  ئێران، 

سەراسەرییەکان!
هاوڕێیانی شۆڕای دێموکراسی خوازان!

کومیتەی بەڕێوەبەریی کۆبوونەوەی ئەمڕۆ!
هەموو الیەکتان بەخێر بێن و، خۆشحاڵم ئەمڕۆ 
داهاتووی  لەمەڕ  ئــەوەی  بۆ  لێرەین  هەموومان 
واڵتەمان  ئــەم  لەسەر  پێناسەیەی  ئــەو  و  ئێران 

هەیە، باس و وتووێژ دەکەین.
تەرکیز  پــێــشــووتــر  وەک  هـــەر  ئــاســانــە  زۆر 
ئەدەبیاتی  بە  و  باسە  و  پرس  ئەم  بخەینە سەر 
پێناسە  ئیسالمی  کۆماری  ساختاری  جیاوازەوە 
ڕێکخراوە  بــەڕوونــی  پێوەندییەدا،  لــەم  بکەین. 
پێم وایە  کوردستانییەکان؛  و  ئێرانی  سیاسییە 
زیاتر لە ڕادەی چاوەڕوانیش کاریان کردوە. من 
زۆر جاران لەسەر ئەم باسە جەختم کردوەتەوە 
کــۆمــاری ئیسالمی و هەر  لــەگــەڵ  کــە دژایــەتــی 
ــەڕەت ڕا دژبـــەر بـــوون؛ زۆریــنــەی خەڵکی  ــن لــە ب
خەڵکی  زۆربـــەی  چونکوو  گــرتــوەتــەوە،  ئێرانی 
ئەرکی  بەاڵم  نــاوێ.  ئیسالمییان  کۆماری  ئێران 
بەگشتی  و  سیاسییەکان  ڕێکخراوە  وەک  ئێمە 
کە  هــونــەرە  ئـــەوە  تـــرە.  شتێکی  سیاسەتوانان 
گشتییەکەی  واتا  گرتنی  لەبەرچاو  بە  ئێمە چۆن 
نێو  بچینە  دەناسرێین؛  دژبەر  وەک  کە  وشەکە، 
پێناسەی تایبەتیی ئەم چەمکە و ببینە جێگرەوە و 
ناونیشانێک. کەواتە دژبەر بوون و دژایەتی کردن 
گشتگیرە،  چەمکێکی  ئیسالمی  کۆماری  لەگەڵ 
کاری ئێمە وەک حیزبە سیاسییەکان دەگەڕێتەوە 
ئەویش  کە  بابەتەکە؛  تایبەتییەکەی  الیەنە  بۆ 
ئەوەیە بڕیار بدەین ببینە جێگرەوە و ئالتێرناتیڤ. 
ــەم جــێــگــرەوەیــە لــە هەموو  ــەو کــاتــەی ئ هــەتــا ئ
هەتا  نەبێ،  ئێران  گۆڕەپانی سیاسیی  الیەنەکانی 
ئەو کاتەی ئێمە نەتوانین ئەم ناونیشانە دروست 
بکەین، سروشتییە کە خەڵک دێنە سەر شەقام و 
ناڕەزایەتی دەردەبڕن و نرخی بۆ دەدەن؛ بەاڵم 
نــاوێ،  ئیسالمیمان  کۆماری  دەڵێن  کاتەی  ئــەو 
دەی کێ لە جیات کۆماری ئیسالمی بێ؟ پرسیار 
ئەمەیە و ئەم بەدیلە چۆن دروست دەبێ؟ ئەگەر 
ئێمە دەڵێین کەشوهەوای ئێران، کەشوهەوایەکی 
کۆماری  ڕووخانی  شۆڕشەش  ئەم  و  شۆڕشە 
وا  ئەوانەی  کێن  دەی  بکەوێتەوە؛  لێ  ئیسالمیی 
بێ ڕێبەر  شۆڕشی  شۆڕشە؟  ئەم  ڕێبەری  دەبنە 
ئەم  ــێ  دەب ئێمەش  و  هەیە  نەرێنیی  لێکەوتەی 
لێکەوتانە لەبەرچاو بگرین. کەواتە ئەو پێناسەیەی 
هەتا  و  دێموکراتەوە  حیزبی  نــاوی  بە  ئێمە  کە 
دێموکراسی خوازاندا  شۆڕای  لە  زۆر  ڕادەیەکی 
بۆ  بەستێنێک  ــوانــێ  دەت گــەاڵڵــەیــە  ــەم  ئ هــەمــانــە؛ 
پێکهێنانی وەها جێگرەوە و بەدیلێک دروست بکا. 
ئێران واڵتێکی فرەنەتەوەیە، ئەگەر لە سەد ساڵی 
ئێران  واڵتی  پێناسەیە  ئەم  پێی  بە  ڕابـــردووەوە 
پێک دەهێندرا، سیستمی برۆکراسی و گۆڕەپانی 
چەشنەی  لەم  پێناسەیەکی  واڵتــە  ئەم  سیاسیی 
لەگەڵ  ئێستا  ئێمە  سروشتییە  دەگــرت؛  بەخۆوە 
ئەم کێشانەی ئەمڕۆمان بەرەوڕوو نەدەبووینەوە. 
ئــەوەیــە،  ئێمە  سەرەکییەکەی  ئامانجە  کــەواتــە 
دروست  ئێرانێک  پێناسەیە،  ئەم  بنەمای  لەسەر 
بنەڕەتەوە  لە  هەر  ئێمە  نەبێ.  ناوەندگەرا  بکەین 
لەگەڵ ناوەندگەرایی دژایەتیمان هەیە، ئەزموونی 
سەد ساڵی ڕابردوو ئەوەمان پێ دەڵێ کە گەالنی 

خالید عەزیزی:

 ئێرانی داهاتوو لەسەر تەوافوقی پێکهاتەکانی ئەم واڵتە و 
پێبەندییەکان بەو تەوافوقانە دروست دەکرێتەوە

)دەقی قسەکانی سکرتێری گشتیی حیزب لە سێهەمین کۆنفڕانسی شوڕای دێموکراسیخوازانی ئێران/ ستۆکهۆلمی سۆئێد(

سیاسەتەوە  ئــەم  لــە سۆنگەی  ــە  واڵت ئــەم  دیــکــەی 
هاتوەتە  ئاپارتاید  و  هـــەاڵواردن  خــراون،  پەراوێز 
بێبەش  سیاسی  بەشداریی  لە  هەروەها  و،  ئــاراوە 
کراون. هەر بۆیە ناوەندگەرایی ناتوانێ چارەسەری 
پێناسەکەی  ئەگەر  بێ.  ئێران  کێشەکانی کۆمەڵگەی 
واڵتێکی  ئــێــران  کــە  ڕاستییەیە  ــەم  ئ لــەســەر  ئێمە 
بەشداریی  پێی  بە  دەبێ  سروشتییە  فرەنەتەوەیە، 
ئەم گەلە جیاوازانە ئێران دروست بکرێتەوە. ئەگەر 
لە گۆڕەپانی سیاسەتدا  ئەو کات هەموو الیەنەکان 
دەبێتە  ئــەوە  نەمێنێ،  هەاڵواردنێک  و  بن  بەشدار 

گاڕانتییەک بۆ پاراستنی داهاتووی سیاسیی ئێران.
ناوەندگەرایی  نەمانی  لە  بــاس  ئێمە  کە  کاتێک 
شۆڕای  سیاسەتەکانی  بەپێی  کە  کاتێک  و  دەکەین 
گرتوەتە  ئالتێرناتیڤەمان  ئەم  دێموکراسی خوازان 
بەر، بەشداریی هەموو الیەک باشترین شێوەیە بۆ 
بەرەوڕوو بوونەوە لەگەڵ ئەم “تجزیەهراسی”ـیە کە 
بەردەوام لە ئێران باسی لێ دەکرێ. دێموکراسی و 
بەشداریی هەموو الیەک لە چۆنیەتیی دروست بوونی 
هەڕەشە  نابێتە  هیچکات  ئێران  سیاسیی  داهاتووی 
تاران،  لە  دیکتاتۆری  واڵتــە.  ئەم  لەتبوونی  لەسەر 
کاتیش  زۆر  و  تــاران  ناوەندگەراکانی  دەســەاڵتــە 
لەبەرچاو نەگرتنی ڕاستیی فرەنەتەوە بوونی ئێران و 
بەشداری نەکردنی ئەم نەتەوانە لە ئیدارەی سیاسیی 
واڵتدا؛ قەبووڵ نەکردنی ئێران وەکوو واڵتێکی لەم 
واڵتــەیــە.  ئــەم  ســەر  هــەڕەشــەی  جدیترین  چەشنە 
بەلووچ،  لوڕ،  فــارس،  ئــازەری،  کــورد،  ئێمە  کەواتە 
عەرەب، تورکەمەن و ... بەدوای لەتکردنی ئێرانەوە 
کە  ڕاستییەیە  بەم  دانپێدانەنان  ئەمە  بەڵکوو  نین، 
داهاتووشدا  لە  ئێران  لەسەر  هەڕەشەیەک  وەکوو 
دەمێنێتەوە. کەواتە ئێمە هەموو پێکەوە گارانتییەکین 
بۆ دامەزرانی واڵتێک کە لەسەر بنەمای دێموکراسی، 
و؛  دێ  پێک  هەمووان  بەشداریی  و  هاوبەش  مافی 
لە داهاتوودا پاراستنی ئەمنیەتی حقووقی، سیاسی، 
ئێتنیکی، ئایینی و هتدی گشت الیەک مسۆگەر دەبێ.

بەڕێزان!
ــەو جــێــگــەی پــێــوەنــدیــی بــە ئــازمــوونــی  ــا ئـ هــەت
شۆڕش  دوای  لە  ڕاستیدا  لە  هەیە،  کوردستانەوە 
سەحنەی  سەرەکییەکانی  ڕۆڵگێڕە  لە  بەشێک  ئێمە 
سیاسیی ئێران بووین، چ ئەو کات کە وتووێژ کرا 
و  سەپاند  بەسەرماندا  شــەڕیــان  کە  کاتێک  چ  و، 
ئێمەش بەرگریمان کرد و درێژەی ئەم خۆڕاگرییە، 
کوردستانی کرد بە یەکێک لە فاکتۆرە گرینگەکانی 
و  فێدرالیزم  و  دێموکراسی  بە  گەیشتن  بۆ  هاندان 
ڕاستییە  ئەم  کە  جۆرێک  بە  ناوەندگەرایی؛  نەمانی 
نێونەتەوەییشدا  کۆمەڵگەی  و  ناوچە  لە  هیچکات 

حاشای لێ نەکراوە. 
کەواتە چونکوو شۆڕای دێموکراسی خوازان لێرە 
کۆ  چارەسەرێک  وەهــا  بە  گەیشتن  مەبەستی  بە 
بووەتە، لێرەدا لە پێوەندی لەگەڵ حیزبی دێموکراتی 
کوردستان و ڕۆژهەاڵتی کوردستان ئاماژە بە دوو 
_سێ فاکتۆر کە بەڕوونی کاریگەریی ڕاستەوخۆی 
سیاسیی  داهــاتــووی  شکڵگیریی  چۆنیەتیی  لەسەر 
ــازان و  ــێ، بــکــەم. فــاکــتــۆری یــەکــەم؛ سـ ئــێــران دەبـ
دێموکراسی  لــە  داکــۆکــی  هــەمــوومــان  ــە.  ــەوافــوق ت
دەکەین و، دێموکراسی تەوەری سەرەکیی چۆنیەتیی 
پێوەندیی حیزبە دێموکراتیکەکان و گشت حیزبەکان 
و هەموو پێکهاتەکانی نێو ئێرانە. ئێمە باوەڕمان وایە 
کاتێک کە بیر لە ئاڵوگۆڕی دەسەاڵت و تێپەڕین لە 
دۆخی ئارایی لە کۆمەڵگەی ئێران دەکەینەوە و، قسە 

مؤسسان(  )مجلس  دامــەزرێــنــەران  پارلمانی  لەسەر 
ئێتنیکییە  گرووپە  نێوان  لە  تەوافوق  دەبێ  دەکەین؛ 
جیاوازەکانی ئێران و ڕێکخراو و الیەنە سیاسییەکانی 
ئێران لە ئارادا بێ. ئەگەر ئەم تەوافوقە هەبێ پێبەندی 
کە  پێبەندییانەیە  ئەم  لەسەر  دێنێ؛  خۆیدا  ــەدوای  ب

دەتوانین واڵتی ئێران سەرلەنوێ دروست بکەینەوە.
بە  پێوەندیی  ئەو جێگەی  هەتا  دووهــەم؛  فاکتۆری 
فاکتۆری دووهەمەوە هەیە، من باسەکەم بە ڕێفراندۆمی 
ساڵ  پێدەکەم. سێ  دەست  کوردستانەوە  باشووری 
ڕێفراندۆمێک  کوردستان  بــاشــووری  لە  لەمەوبەر 
لەسەر  کوردستان  باشووری  خەڵکی  زۆرینەی  کرا. 
بەشدارییان  ڕێفراندۆمەدا  لەم  خۆیان  چارەنووسی 
کرد، ڕێفراندۆم بۆچی؟ دەسەاڵتی هەرێمی کوردستان 
و،  بوو  ناوچەییدا  باشی  بارودۆخێکی  لە  کاتدا  لەو 
عێراق  بوونی  یەکالکەرەوەکانی  فاکتۆرە  لە  یەکێک 
ئەگەر  بوو؛  بەعس  دەسەاڵتی  ڕووخانی  ــەدوای  دواب
کوردەکان نەبووایەن بەڕاشکاوییەوە دەڵێم عێراق لەت 
دەبوو. ئێمە چۆن دەتوانین لە کوردەکان لە ڕاستای 
سووریە  و  تورکیە  عێراق،  ئێران،  دروستکردنەوەی 
حیزبی  ناوی  بە  ئێمە  کاتێکدا  لە  بگرین؟  وەر  کەلک 
دێموکراتی کوردستان و هەموو حیزب و ڕێکخراوە 
عەرەب، تورکەمەن، ئازەری، بەلووچ و فارسەکان –
بکەن-  ئێران دروست  پێکەوە  هەموویان  دەیانهەوێ 
بەڵێنییانەی کە  بەو  بەڕاستی  بەغداد  ئەگەر دەوڵەتی 
لە نێوانیاندا لەگەڵ کوردستان هەیبوو، پێبەند دەبوو؛ 
پەنایان  ئاسانی  بە  وا  کوردستان  باشووری  خەڵکی 
باری  لە  بەغداد  دەوڵەتی  ڕێفراندۆم.  بەر  نەدەبردە 
کوردستان،  سەر  خستبووە  گەمارۆی  ئابوورییەوە 

ئەم دەوڵەتە بەکردەوە بەڵێنەکانی نەبردەسەر.
ئــەو  بــنــەمــای  ــەســەر  ل دەمــانــهــەوێ  ئێمە  ئێستا 
ئەزموونەی لەوێ وەرمان گرتوە، لە ڕێگەی چەسپاندنی 
دێموکراسی لە ئێران و یەکیەتیی گشتی بەکاری بێنین؛ 
کەواتە کوردەکان هەڕەشە نینا بەڵکوو کوردەکان و 
نەتەوەکانی تریش دەرفەتن، چۆن لەم دەرفەتە کەلک 
وەربگیرێ؟ لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان –هەندێک جار 
و  کوردستان  دێموکراتی  حیزبی  لە  بەڕاشکاوییەوە 
زۆربەی  لە  تەنانەت  دەگیردرێ،  ڕەخنە  خۆم  تاکی 
هەوڵمان  تریش-  ئێتنیکییەکانی  گرووپە  و  ڕێکخراو 
ڕێککەوتنێک  بە  ئێرانی  ئۆپۆزیسیۆنی  لەگەڵ  داوە 
بگەین، بەاڵم بەشێک لەوان واڵممان نادەنەوە و ئێمە 
دەیانهەوێ  ئەگەر  دەی  ــن.  دەزان ئێران  لەتکەری  بە 
واڵممان نەدەنەوە ئەم هەمووە دابەزینە لەبەر چی و 
لەپێناوی چیدا؟ ئەگەر هەموو هەوڵێکی ئێمە بۆ ئەوەیە 
بە ڕێککەوتنێک بگەین و ئەوان قەبووڵی ناکەن، دەی 
ڕەهای  مافی  بــەدوای  کوردستان  ڕۆژهەاڵتی  بۆچی 
نەتەوەیی خۆیدا نەبێ و بەدواداچوون بۆ پێکهێنان و 

دامەزراندنی دەوڵەتی کوردستان نەکا؟
دەمهەوێ بڵێم دژکردەوەی بەشێک لە ئۆپۆزیسیۆنی 
نێو  نەتەوەکانی  ڕەوای  مافی  بەرامبەر  لە  ئێرانی 
ئێراندا و، لە بەرامبەر چۆنیەتیی داکۆکی لە نەهێشتنی 
نوێ  پێناسەیەکی  باسی  بەر  هێنانە  و  ناوەندگەرایی 
هۆی  دەبێتە  کوردستاندا  لە  ئێران،  کۆمەڵگەی  بۆ 
پەرچەکردارانە.  هەڵوێستێکی  و  خەبات  سەرهەڵدانی 
ــرێ وەهــا  ــ ــژ و ئــەقــڵــیــەتــەوە دەک ــووێ ــگــەی وت ــە ڕێ ل
هەڕەشەگەلێک لەنێو بچێ و شانسی زیاتر بدەین بەم 

دەرفەتانە.
تریش،  هاوڕێیانی  بۆ  هەبێ  کــات  ئــەوەی  لەبەر 
لێرەدا هەوڵ دەدەم باسەکەم کورت بکەمەوە. شۆڕای 
نابێ  ئێرانی  ئۆپۆزیسیۆنی  و  دێموکراسی خوازان 
ئێراندا  لە  کاتێک  هەر  بن،  پەرچەکردارانە  ڕەوتێکی 
کــردەوەیــەک ڕوو بــدا، ئێمە بــەدوایــدا دژکـــردەوە لە 
خۆمان نیشان بدەین. هەمیشەش دەوترێ کات زۆر 
هەستیارە، چل ساڵە من بۆخۆم گوێم لەم قسەیەیە. 
ئەرکی ڕێکخراوێکی سیاسی کە دەیهەوێ بۆ داهاتووی 
بەرنامەکانیان  نابێ  هەبێ،  ڕێکوپێکی  پالنێکی  ئێران 
ئەگەری  دۆخــە  ئــەم  بکا،  ئارایی  دۆخــی  لە  پێڕەوی 
گۆڕانی هەیە. ئێمە نابێ بە دژکردەوە سیاسەت بکەین، 
سیاسەت  بەرنامە  ڕەچــاوکــردنــی  بە  پێویستە  ئێمە 
بەرینە پێش. هەر کات لە ئێران خۆپیشاندان دەکرێ، 
ئێمە لێرە کۆ دەبینەوە و باس لە ڕێگەچارەی جیاواز 
دەکەین و، لە دوای ئەوەی هەڕەشەکانی ئەمریکا کز 
بوو، خۆپیشاندان نیشتەوە؛ دیسان هەموو الیەک بە 
و  درێژخایەن  بەرنامەی  دەڕواتـــەوە.  خۆیدا  ڕێگەی 
پتر  لەوێدا  پێکەوە هەمانبێ،  پێویستە  کە  ستراتێژیک 

هەست بە نەبوونەکەی دەکەین.
ــە  ــردەوان دژک ئێمە  ــنــەوەی  بــزووت نابێ  پێیە  ــەم  ب
بنەما  لەسەر  ئێمە  کە  بێ  شێوەیەک  بە  دەبــێ  بــێ، 

جیاوازەکان بە ڕێککەوتن بگەین.
***گەلێک سپاس.  

   درێژەی سەروتار

بێهیوایی ڕووحانی، 
سەرۆکی دەوڵەتی ئومێد

ــەش بــکــەن. هــەرچــەنــد ســەرۆکــکــۆمــار گــەورەیــی کــرد و لە  ٠٠٠بـ
وتەیەکیدا بەم جۆرە لە ڕادەی ئازادی خەڵک دوا کە “خەڵک ئازادن 
تەنیا  بــەاڵم  بــکــەن”،  شۆڕشەکەیان  پشتگیری  و  شەقام  ســەر  بێنە 
دەستوپێوەندەکانی خۆیان لەو ئازادییەی سەرۆک کەڵکیان وەرگرت 

و لە دەوریان کۆبوونەوە.
دیارە یادی ٢٢ی ڕێبەندانی ئەمساڵ بە دوو هۆکاری تایبەت هەم 
هەبوو.  جیاوازی  پێشوو  لەگەڵ سااڵنی  خەڵک  بۆ  هەم  و  ڕێژیم  بۆ 
و  بێبەزەییانە  ســەرکــوتــی  و  ســاڵ  ــەم  ئ خۆپیشاندانەکانی  یــەکــەم 
لە  بریندارکردنی هەزاران کەس  جینایەتکارانەی خەڵک و کوشتن و 
سەر شەقامی شارەکانی ئێران دابڕانێکی یەکجاریی وەهای لە نێوان 
نەبوون  ئامادە  ئێران  خەڵکی  کە   کرد  دروست  دەسەاڵتدا  و  خەڵک 
لەگەڵ حکوومەتییەکان  هاوبەشی دەربڕینی خۆشیی ڕۆژی شوڕش 
بن، دووهەم نزیکبوونی ئەم یادە لە ڕۆژی هەڵبژاردنەکانی مەجلیسی 
شووڕای ئیسالمی کە دەسەاڵت مەبەستی بوو لەم یادە بۆ هاندانی 
خەڵک بۆ چوونە سەر سندووقەکانی دەنگدان کەڵک وەرگرن. دیارە 
بە پێچەوانەی هەوڵەکانی ڕێژیم خەڵک بە دەم بانگەوازی بکوژەکانی 
هاوواڵتیانیانەوە نەچوون و ئەمەش ئەو پەیامە دەدا کە بەو جۆرەی 
خراپتر  و  ناکرێ  گەرم  بۆ  هەڵبژاردنیان  بــازاڕی  چاوەڕوانە  ڕێژیم 
لەوەش بە قسەی سەرۆککۆمار ئاغای ڕووحانی بێ، دەبێ چاوەڕوانی 

ڕووداوی مژدەبەخشی ئینقالب بین.  
ئەگەر سەرنج بدەینە وتەکانی حەسەنی ڕووحانی کە لە ڕێوڕەسمی 
تاران و لە نێو ژمارەیەکی زۆر کەمتری خەڵک لەوەی چاوەڕوانییان 
خۆی  وەزعــی  لە  نەتەنیا  تــرس  و  بێهیوایی  دەکــرد،  قسەی  هەبوو 
هەموو  بــە  نیزامەکەشیان  داهــاتــووی  لــە  بەڵکوو  دەوڵــەتــەکــەی،  و 
قسەکانیەوە دیار بوو. ڕووحانی لە کاتێکدا داوای بەشداری هەڵبژاردن 
لە خەڵک دەکا کە بە هۆی شووڕای نیگەهبانەوە سەاڵحییەتی زۆرترین 
کاندیدەکانی ئیساڵحتەڵەب و نیزیک لە خۆی ڕەد کراوەتەوە، هەر بۆیە 
پێشتریش گوتوویەتی “دەترسێ ئینتخابات ببێ بە تەشریفات” و ئەوە 
بە گەورەترین مەترسی بۆ سەر دەسەاڵتی نەتەوەیی دەزانێ. زیاتر 
لەوەش رەدی سەاڵحییەتی دەیان کەس لە نوێنەرانی مەجلیسی دەیەم 
کە ئیستاش لە مەجلیسدان گاڵتەجاڕییەکە کە ڕووحانی ناتوانێ پاساوی 
ناوبراو  دانپێدانانی  سەرنجڕاکێشتر  هەموو  لە  بــەاڵم  بێنێتەوە.  بۆ 
فەرمایشییەکەی  هەڵبژاردنە  لە  ئــازاد  هەڵبژاردنی  نەبوونی  بە  بوو 
نیزامەکەیدا کاتێ دەڵێ، “ ئەگەر ڕێژیمی پێشوو ڕێگەی هەڵبژاردنیی 
حەسەنی  نەدەکرد”.  ئینقالب  بە  پێویستیی  بدایە  خەڵک  بە  ئازادیان 
ڕووحانی بەم وتەیەی دەیەوێ هەم گلە و گازەندەی خۆی لە ڕێبەر 
بە  و  استصوابی”  نظارت   “ بەکارهێنانی   ڕێگەی  لە  کە  دەرببڕێ 
تایبەت  بە  و  هەڵبژاردندا  کێبەرکێی  لە  بەربژێرەکان  زۆربەی  الدانی 
ڕێگەی  خۆی،  نیزیکەکانی  کەسە  و  حکوومەتییەکان  تەڵەبە  ئیساڵح 
پاڵپشتی  بیری جیاوازەوە  بە  لەو الیەنانە کە  ئازادیان  هەڵبژاردنێکی 
لە  ئینقالب  بەرپابوونی  مەترسی  هــەم  و  بەستووە  ــوون،  ب ڕێژیم 
ئێراندا بە هۆی دوورڕاگرتنی خەڵک لە دیاریکردنی چارەنووسیان و 
بەربەستکردنی ئازادیی، بە گوێی ڕێبەردا بدا. ڕووحانی باش دەزانێ 
ئەو ئازادییەی ئێستا بۆ سەرکوت و گرتن و پڕکردنی سندووقەکانی 
هەر  پێشووشدا  ڕێژیمی  لە  هەیە  نیزامەکەیان  الینگرانی  بۆ  دەنگدان 
بەو ڕادەیە هەبوو. کەوابوو جیاوازییەک لە نێوان شا و ڕێبەر و یاسا 
لە ڕادانی  نییە و دەردەکەوێ زۆرتر گلەیی ئەو  ئیستێبدادییەکانیاندا 
الینگرانی خۆیەتی نەک خەڵک و ئازادی بۆ ئەوان. سەرۆککۆمار باش 
دەزانێ کە خامنەیی لە مێژە هەستی بە وەڕێکەوتنی شۆڕش کردوە 
و  پێکردووە  دەستی  مەجلیسەوە  هەڵبژاردنی  لە  ئەمجارە  ئەوەی  و 
و  خۆپارێزی  بۆ  تەنیا  دەگرێتەوە  سەرۆککۆماریش  داهاتووشدا  لە 
لە  نیزامەکەیەتی  و  دەســەاڵت  تەمەنی  درێــژکــردنــەوەی  و  پاراستن 
بەرامبەر شەپۆلەکانی ئەو ناڕەزایەتییانەی کە لە هەموو واڵت وەڕێ 

کەوتوە. 
لە ڕاستیدا سەرەڕای ئەوەی قسەکانی ڕووحانی تێکەڵەیەک لە ترس 
و گلەیی و نائومێدی پێوە دیار بوو بەاڵم لەگەڵ ئەوەش هەوڵی دا، ئەرکی 
خۆی بۆ گەرمکردنی بازاڕی هەڵبژاردن بەجێ بگەیەنێ و ئەویش وەک 
خامنەیی داوای لە خەڵک دەکرد کە بۆ پاراستنی مەشرووعییەتی نیزام 
بچنە سەر سندووقەکانی دەنگدان. لە حالێکدا مەشرووعییەتی نیزام کە 
ئەوان تەنیا لە بەشداری خەڵک لە هەڵبژارنەکاندا دەیبینن و دەیانەوێ 
ئەوە بخەنە بەر چاوی واڵتانی جیهان کە بەوجۆرە پشتیوانی خەڵکیان 
هەیە، لە مێژە لە الیەن خەڵکەوە و بە هاتنە سەر شەقام و بەشدارییان 
لە خۆپیشاندانەکاندا و بە تایبەت بەم دروشمانە “ کۆماری ئیسالمیمان 
تەواوەتی  لەگەڵ  دژایەتی خۆیان  ویالیەتە”  ئەم  بۆ  “مردن  و  ناوێ” 
نیزام دەربڕیوە. ئەوەش ڕوونە کە خەڵک ئیستا نە بە هۆی وەالدانی 
بەربژێرە ئیساڵح تەڵەبەکان لە کێبەرکێی هەڵبژاردندا بەڵکوو بەهۆی 
نائومێدییان لە هاتنە ئارای هەر چەشنە گۆڕانکارییەک لە ساختاری 

کۆماری ئیسالمیدا بایکۆتی ئەو هەڵبژاردنە دەکەن. 
بێگومان ڕێژیم لە هەوڵدایە و دەتوانێ ڕێژەیەکی سەدی لە الینگران 
سندووقەکانی  سەر  بکێشێتە  ترسەنۆک  و  چاولەدەست  خەڵکی  و 
دەیانەوێ  ئەوان  کە  بەشدارییەی  ئەو  دیارە  ئەوەی  بەاڵم  دەنگدان، 
مەشرووعییەتی نیزامی پێ دەرخەن لێی بێبەش دەکرێن و بەمجۆرە 
شێوە  بەو  گوتن  نا  بۆ  خەڵک  ڕاستەقینەی  دەنگی  دیکەش  جارێکی 
دەسەاڵتدارییە دەردەکەوێ. ئیستا کە هەموو بەرنامەکان بۆ یەکدەست 
ڕێبەرانی  داخۆ  پێش،  دەچنە  یەکدەنگ  دەسەاڵتێکی  و  نیزام  کردنی 
بۆ  دەمدایە  لەبەر  دیکەیان  ڕێگەیەکی  ئیسالمی  کۆماری  سەرەکی 
خەڵکی  داواکارییەکانی  کردنی  دابین  ئاڕاستەی  بە  گۆڕانکارییەک 
ئیران و بە دەست هێنانەوەی دڵی ئەوان یا بەمجۆرە قەیرانێکی بێ 

چارەسەری نوێ بۆ ڕێژیمەکەیان دەخوڵقێنن؟
***
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نه خشی كاریگه ری دوكتور قاسملوو له  بووژاندنه وه ی 
حیزبی دێموكراتی كوردستاندا

)دەقی قسەکانی مامۆستا عەبدوڵاڵ حەسەن زادە  کە لە کۆڕیادی د. قاسملوو لە سێنای پاریس لە کۆشکی لۆکزامبۆرگ پێشکێشی کرد(

خوشكان و برایانی به ڕێز! 
یادی دوكتۆر قاسملوو.  به خێربێن بۆ كۆنفڕانسی 
پاریس  له   كــورد  ئه نستیتووی  سوپاسی  بــه دڵــه وه  
ڕێزگرتن  بۆ  به شكۆیه ی  كۆنفڕانسه   ئه م  كه   ده كه م 
له یادی دوكتۆر قاسملوو ڕێك خستوه  و سوپاسێكی 
له   كۆنفڕانسه كه ی  كه   فه ڕانسه   سێنای  بۆ  زۆریــش 
ئه نستیتووی  كه   سروشتییه   شتێكی  گرتوه .  باوه ش 
ڕێك بخا  قاسملوو  دوكــتــۆر  ــادی  ی له پاریس  كــورد 
دوكتۆر  بكا.  میوانداریی  فــه ڕانــســه-ش  سێنای  و 
ده گه ڵ  گه رمی  دۆستایه تییه كی  هه ر  نه ك   قاسملوو 
به ڕێز دوكتۆر كه نداڵ نه زان سه رۆكی ئه نستیتووی 
كورد هه بوو، به ڵكوو له  دانانی ئه نستیتووشدا هاوبیر 
ئه و واڵته یه   فه ڕانسه ش  بوو.  هاوكارێكی چاالكی  و 
هه ڵی  خوێندن  قۆناخه كانی  دوا  بۆ  قاسملوو  د.  كه  
به  مێژوو و  بێگانه   له  هه موو واڵتێكی  پتر  بژارد و 
فه رهه نگه كه ی ئاشنا بوو و له  میلله ته كه ی نزیك بوو. 

دۆستانی به ڕێز! 
ئه من ئه و شانازییه م هه یه  كه  ماوه ی ١٩ ساڵ له  
نیزیكه وه  هاوكار و هاوبیر، یان باشتر بڵێم قوتابیی 
تــاڵ و  بــیــره وه ریــی  بۆیه   بــووم.  قاسملوو  دوكــتــۆر 
شیرینم له  هه موو قۆناخه كانی ئه و ١٩ ساڵه ی ژیان 
بزووتنه وه ی  له دستچووه ی  ڕێبه ره   ئه و  خه باتی  و 
كوردی ئێران هه یه . به اڵم له سه ر پێشنیاری ئه نستیتوو 
له  وتاری خۆمدا ته نیا باس له و قۆناخه  ده كه م كه  له  
به غدای پێته ختی عێڕاق پێكه وه  كارمان كردوه. ئیزن 
ده خوازم كاریگه ریی قاسملوو له سه ر ژیان و خه باتی 
حیزبی دێمو كڕاتی كوردستان به  دوو به شی نێوخۆ 

و ده ره وه ی حیزب دابه ش بكه م:

یه كه م، باری نێوخۆی حیزب:
دامــه زرێــنــه ری  موحه ممه د  قــازی  پێشه وا  ئه گه ر 
حیزبی دێموكڕاتی كوردستان بوو، دوكتۆر قاسملوو 
زیندووكه ره وه و بووژێنه ره وه  ی ئه م حیزبه  بوو. ئه و 
له كاتێكدا كه  حیزبی دێموكڕات له  مه یدانی كرده وه دا 
بیره وه ریی  له   پتر  و  پاسیڤه وه   حاڵه تێكی  كه وتبووه  
ئه ندامانی و ڕۆڵه كانی خه ڵكی كوردستاندا ما بوو، به  
گرتنه ده ستی نه خشی ڕێبه ری گیانێكی تازه ی به به ر 
ئه م حیزبه دا كرده وه . پێش هه موو شتێك به هاوكاری 
به شه   توانی  دیكه   تێكۆشه ری  چه ند  هاوفكریی  و 
و  بخاته وه   یه ك  وه ســه ر  حیزب  په رش وباڵوه كانی 
كاری  به   دواتــر  و  ڕێكخراوه یی  یه كیه تیی  له پێشدا 
بۆ  یه كیه تیی سیاسی  فێركاری  و  فكری  به رده وامی 

ئه م حیزبه بگێڕێته وه .
به   حــیــزب  كــادره كــانــی  و  ئــه نــدامــان  پێگه یاندنی 
ڕێگای  ــه   ل نــاوه نــدیــیــشــه وه ،  كۆمیته ی  ئــه نــدامــانــی 
كردنه وه ی ده وره ی ڕاهێنان و فێركردن و ڕێنوێنی 
و ئامۆژگاریی به رده وامه وه  یه كی دیكه  له و خزمه ته  
به نرخانه  بوو كه  قاسملوو به  حیزبه كه ی و له ڕێگای 
خه ڵكی  مافخوازانه ی  بــزووتــنــه وه ی  به   ئه ویشه وه  

خۆرهه اڵتی كوردستانی كرد.
تاكپه رستی  كه   كرد  فێر  هاوڕێیه كانیی  قاسملوو، 
بناخه ی  و  بكه نه وه   ڕه ت  حیزبدا  لــه   تــه كــڕه وی  و 
به  كۆمه ڵ و  له سه ر فكری  ڕێباز و سیاسه ته كانیان 
بڕیاری به  كۆمه ڵ دابڕێژن، ئه و تێی گه یاندین كه  ده بێ 
قازانجی  وه پێش  كۆمه ڵ  و  حیزب  گشتیی  قازانجی 
خۆمان بخه ین و به ر له وه ی بیر بكه ینه وه  كه  حیزب 
چیی پێ به خشیوین، بیر له وه  بكه ینه وه  كه  چیمان بۆ 

حیزبه كه مان كردوه .
ئه و مامۆستا مه زنه  بناخه ی سه ربه خۆیی فكری و 
سیاسیی بۆ داڕشتین و فێری كردین كه  سه ربه خۆیی 
و  عه زیزتر  له ال  شتێك  هه موو  له   حیزبه كه مانمان 
سیاسییش  سه ربه خۆیی  ده یگوت:  ئه و  بێ.  به نرختر 
ئێمه  گرنگه  و بوونی دۆست و هاوپه یمانیشمان  بۆ 
بۆ گرنگه ، به اڵم ئه گه ر ڕۆژێك ناچار بین یه كێك له م 
دووانه  بۆ ئه وی دیكه  وه ال بنێین، سه ربه خۆییه كەمان  

ده پارێزین، چونكه ئه گه ر سه ربه خۆیی و كه سایه تیمان 
ڕابگرین دۆستمان هه ر بۆ په یدا ده بێ. ئه م باوه ڕه  ی 
خۆ ماندا  حــیــزبــه كــه ی  ــه   ل هــه ر  ــار  ــ زۆرج قاسملوو 

دروست بوونی خۆی نیشان دا.
كه   بــوو  سه ربه خۆییه دا  ئــه و  پاراستنی  پێناو  له  
ده گه ڵ  پێوه ندیی  دێموكڕات  حیزبی  ئــه وه ی  ده گــه ڵ 
باری  ژێر  نه چووه   هه رگیز  هه بوو،  عێڕاق  ده وڵه تی 
ته نانه ت  و  ده وڵــه تــه   ئــه و  نـــاڕه وای  داخوازێكی  هیچ 
كاربه ده ستانی عێڕاق و خودی سه ددام حوسێن چه ند 
جاریان داوا كرد دوكتۆر قاسملوو له سه ر ته له ڤیزیۆن 
ده گه ڵ سه ركۆماری عێڕاق ده ركه وێ، قبووڵی نه كرد. 
كوردستان  باشووری  له   وه ختێك  ده یگوت  چونكه  
هه موو ڕۆژێ كورد ده گیرێ و ده كوژرێ و ماڵوێران 
ده كرێ، ئه گه ر له گه ڵ سه رۆكی عێڕاق له  ته له ڤیزیۆن 
گشتیی  بیروڕای  و  هه ست  بۆ  چ جوابێكم  ده ركــه وم، 
خه ڵكی ئه م به شه ی كوردستان ده بێ. هه ر ئه و میراته  
كه   بوو  هاو سه نگه ره كانی  بۆ  قاسملوو  د.  به نرخه ی 
ده گـــه ڵ هــه مــوو دژواریــیــه كــانــی ســه ر ڕێــگــا، حیزبی 
ته نانه ت  و  كارێك  هه رگیز  كوردستان  دێموكڕاتی 
و  باشوور  به  كوردی  زیان  كه   نه كرد،  قسه یه كیشی 

گه النی دیكه ی عێڕاق بگه یه نێ.
ــمــوكــڕات  ــه پ و دێ قــاســمــلــوو تــێــكــۆشــه رێــكــی چـ
ــۆ دوو ئــامــانــجــی بـــه رزی  ــه  ب ــی بـــوو ك ــه وه ی ــه ت و ن
ئــابــووری  مافه   به دیهێنانی  و  نــه تــه وه یــی  ڕزگــاریــی 
كوردستان  خه ڵكی  كۆمه اڵنی  كۆمه اڵیه تییه كانی  و 
تێده كۆشا. بۆیه  له  به رنامه ی حیزبه كه شیدا گونجاندی 
ده بــێ  چینایه تی  خه باتی  و  نــه تــه وه یــی  خه باتی  كــه  
به و  نابێ  هه رگیز  و  پێش  بچنه   یه كتر  شانبه شانی 
له پێشتره ،  بیانووه  كه  ڕزگاریی نه ته وه یی ئامانجێكی 
گوێ  پشت  كۆمه اڵیه تییه كانی خه ڵك  مافه   بۆ  خه بات 

بخرێ.
بوون  كــورد  نێوان  ناته بایی  قاسملوو  دوكــتــۆر   
حه ل  كه س  هێندێ  بۆ  ئێستاش  كه   ئێرانی بوونی  و 
نه بووه ، به  باشی چاره سه ر كردبوو. ئه و نه  هیچكات 
شه رمی له  ئێرانی بوون ده كــرده وه  و نه  هیچ  وه خت 
هه موو  له   جیا  نه ته وه یه كی  كورد  بڵێ  ده ترسا  له وه  
میلله تانه  و مافی خۆیه تی بیر له  واڵتی سه ربه خۆ و 
ده وڵه تی سه ربه خۆ بكاته وه  و ته نانه ت به ده ستیشیان 

بێنێ.

دووه م بۆ ده ره وه ی حیزب:
ــه وه ی دوكــتــۆر قــاســمــلــوو ڕێــبــه رایــه تــیــی  ــ پــێــش ئ
حیزبه   ئــه م  بــگــرێ،  وه ئــه ســتــۆ  دێــمــوكــڕات  حیزبی 
دوو  یه ك  ده گه ڵ  نابه رامبه ر  پێوه ندییه كی  له   بێجگه  
سیاسی  پێوه ندییه كی  هیچ  ئێرانی  و  كوردی  حیزبی 
نه بوو.  خۆی  ده ره وه ی  دنیای  ده گــه ڵ  دۆستانه ی  و 
شه هیدمان  ڕێــبــه ری  شــاره زایــی  و  قورسایی  بــه اڵم 
هه ر  له   و  ــده وه   گــه ڕان حیزب  بۆ  ئیعتیباری  و  ڕێــز 
كردیه   ده ره وه دا  و  ئێرانی  و  كــوردی  بــواری  سێ 
خاوه نی پێوه ندییه كی به رینی سیاسی، له سه ر بناخه ی 
ڕێزگرتنی به رامبه ر و پاراستنی سه ربه خۆیی سیاسی 

و ڕێكخراوه یی.
توانی  حیزب  ئێرانیدا  و  كوردستانی  مه یدانی  له  
ڕێــزی  بــه   تێكه ڵ  و  سیاسی  به رینی  پێوه ندییه كی 
زۆری حیزب  هـــه ره   زۆربـــه ی  ــه ڵ  ده گـ الیــه نــه   دوو 
پێگه  كان  و  جێگه   خـــاوه ن  و  نــاســراو  ڕێــكــخــراوه   و 
دامه زرێنێ به جۆرێك كه  له  هه ردوو بواره كه دا وه ك 
نفووز  خــاوه ن  و  موعته به ر  سیاسیی  ڕێكخراوێكی 

حیسابی بۆ بكرێ.
ــدا حــیــزبــه كــه مــان  ــی ــان ــی زه م ــورت ــه كــی ك ــاوه ی ــه  م ل
ڕێكخراوه   و  حیزب  ده گــه ڵ  به رباڵوی  پێوه ندییه كی 
واڵتانی  و  نــێــوه ڕاســت  خــۆرهــه اڵتــی  سیاسییه كانی 
ناوه ندی  ئه وه ی  به حوكمی  و  دامه زراند  ئورووپاییدا 
بوو،  عێڕاق  پێته ختی  به غدا  له   حیزبه   ئه م  بڕیاری 
ــه ڵ به شێكی  ــ ــۆ ڕه خــســا كــه  ده گ ئـــه و ده رفـــه تـــه ی ب
واڵتانی  به تایبه تی  واڵتــان  باڵیۆزخانه كانی  زۆری 

ئــه وده م  كه   دامه زرێنێ  پێوه ندی  سۆسیالیستی 
بۆ  سیاسی  ــه وره ی  ــ گ ده سكه وتێكی  بــه   ئــه مــه  
بزووتنه وه ی  و  ئێرانییه كان  و  كــوردی  حیزبه  

ڕزگاریخوازانه ی گه النی بنده ست ده ژمێردرا.

له  پێوه ندی ده گه ڵ هێزه  كوردستانییه كاندا
جێگه  و پێگه ی د. قاسملوو هه ر له نێو حیزبه كه ی 
سیاسییه كانی  كۆڕوكۆمه ڵه   له نێو  نه بوو.  خۆیدا 
ده كرا  له سه ر  حیسابی  عێڕاقیشدا  و  كوردستان 
ده وڵــه ت  نێوان  پێوه ندییه كانی  له   تایبه تی  به   و 
به عس  حیزبی  بڵێین  یان  كورد  بزووتنه وه ی  و 
بۆ  زۆرجــار  كوردستاندا  دێموكراتی  پارتی  و 
چاری گیروگرفته كان داوای هاوفكریی لێ ده كرا. 
نموونه ی هه ره  به رچاوی ئه م بواره ، دواسه فه ری 
به   به غدا  بۆ  بــارزانــی  ئیدریس  خوالێخۆشبوو 
هه وڵی  و  كێشه كان  چاره سه ركردنی  مه به ستی 
له سه ر  بوو.  هه ڵگیرسانه وه ی شه ڕ  له   پێشگرتن 
داوای كاك ئیدریس و ڕه زامه ندیی كاربه ده ستانی 
مــاوه ی  هه موو  له   قاسملوو  دوكــتــۆر  ده وڵـــه ت، 
ئیدریس  كاك  ده گــه ڵ  پارتیدا  شاندی  مانه وه ی 
لــه  كــۆبــونــه وه كــانــدا بــه شــدار بــوو. تــه نــانــه ت بۆ 
گه ڕانه وه ش له به ر ئه وه ی كاك ئیدریس هه ستی 
هه تا  قاسملوو  دوكــتــۆر  ــرد  ده كـ نیگه رانی  بــه  
ئه وه ی  دوای  ته نیا  و  چوو  ده گــه ڵ  كه ركووكی 
كرده وه ،  پارتی  پێشمه رگه كانی  ته سلیمی  ئه وی 

بۆخۆی گه ڕایه وه  به غدا. 
له  دواهه وڵیشدا بۆ چاره سه ری گیروگرفت و 
لیژنه یه كی سێ  الیه ن،  دوو  نێوان  ناكۆكییه كانی 
ڕێگاچاره یه كی  ئـــه وه ی  بــۆ  كــرا  دیـــاری  كه سی 
كه ركووك  كێشه ی  چاره سه ری  بۆ  مامناوه ندی 
ئاماده  بكه ن. ئه ندامانی ئه و لیژنه یه  بریتی بوون 
پارتی  له   تۆفیق  خــوســره و  خوالێخۆشبوو  لــه : 
دێموكڕاتی كوردستان، غانم عبدالجلیل له  حیزبی 
به عس و دوكتۆر قاسملوو له  حیزبی دێموكڕاتی 
سێ  لیژنه یه   ئه و  كه   ئاماژه یه   جێی  كوردستان. 
ئاڵته ڕناتیڤی بۆ چاره سه ری كێشه كه  ئاماده  كرد 
به اڵم  ال.  دوو  هــه ر  سه ركردایه تیی  به   دای  و 
و  نه بوون  ڕازی  پێی  كامێكیان  هیچ  به داخه وه  
زیانه كانی  كه   هه ڵگیرسایه وه   ئاكامدا شه ڕێك  له  
قۆناخه كانی  هه موو  له   عێڕاق  و  كوردستان  بۆ 
شه ڕی نۆساڵه ی نێوان ئه م دوو هێزه  زیاتر بوو.
ــی دوكـــــتـــــۆر قـــاســـمـــلـــوو بــۆ  ــانـ ــۆشـ ــكـ ــێـ تـ
لێك نزیككردنه وه ی به شه كانی بزووتنه وه ی كورد 
هه وڵێكی  له   و  تێپه ڕاند  چوارچێوه یه شی  ئــه و 
له   كه لكوه رگرتن  به    ١٩٧٢ ساڵی  كوردستانیدا، 
پێوه ندیی به رینی ده گه ڵ حیزب و ڕێكخراوه كانی 
ــه شــی كــوردســتــان هــه نــگــاوێــكــی  ــوار ب ــه ر چــ هـ
به   كه    بوو  ئه وه   ئه ویش  هه ڵێنایه وه .  مێژوویی 
ڕێكخستنی كۆبوونه وه یه ك به  به شداریی به شێكی 
كوردستانییه كان  خه باتگێڕه   هێزه   له   به رچاو 
بناخه ی  بــه ردی  لوبنان،  پێته ختی  به یڕووتی  له  
دانــا.  كوردستانیی  هاوپێوه ندییه  كی  پێكهێنانی 
به ره ی  به رنامه ی  گه اڵڵه ی  كۆبوونه وه یه دا  له و 
كوردستانی كه  دوكتۆر ئاماده ی كردبوو، په سند 
دێموكڕاتی  حیزبی  به   درا  به رپرسایه تی  و  كرا 
كوردستان كه  له ماوه ی سێ مانگدا ڕێبه رایه تیی 
ئه و حیزبانه  كه  له  كۆبوونه وه ی به یڕووت ئاماده  
نه بوون ببینێ و وێڕای شیكردنه وه ی به رنامه ی 
په سندكراوی كۆبوونه وه ی به یڕووت، هه مووانیان 
بانگهێشتن بكا كه  له  دووه م كۆبوونه وه ی حیزبه  
كوردستانییه كاندا به شدار بن و دوای وه رگرتنی 
به رنامه كه،   گــه اڵڵــه ی  لــه ســه ر  بیروبۆچوونیان 
ــه ون و بــۆ یه كه م  هــه مــوویــان لــه ســه ری ڕێــك ك
به رنامه یه كی  بــه   كوردستانی  بــه ره یــه كــی  جــار 
واقیعبینانه وه  دابمه زرێ. به داخه وه  ئاڵوگۆڕه كانی 
پێوه ندیی  ڕووله گرژی نانی  به تایبه تی  و  ناوچه  
بزووتنه وه ی كوردی عێڕاق ده گه ڵ ده وڵه تی ئه و 
كۆبوونه وه ی  پێكهێنانی  كۆسپی  بوونه   ــه ،  واڵت
دووه م و به وجۆره  ئه و هه وڵه  پیرۆزه  به  ناكامی 

مایه وه .

دۆستانی گرانقه در! 
نه خشی ڕێبه ریی دوكتۆر قاسملوو له  هه موو 
بواره كانی خه باتی سیاسیدا بۆ حیزبه كه ی، حیزبی 
دێموكراتی كوردستان هه ر له و ماوه یه دا كه  جێی 
باسه كه ی ئێمه یه  زۆر به رباڵوتر و هه مه الیه نه تره . 
به اڵم كه میی ده رفه ته كه  ڕێگا نادا له مه  زیاتر لێی 
زۆر  قسه كانم  تــه واوكــردنــی  ده گــه ڵ  و  بدوێین 
گوێتان  حه وسه له وه   به   كه   ده كــه م  سوپاستان 

لێ گرتم.
قاسملوو  د.  نه مری  گیانی  و  یــاد  له   ســاڵو   
به ڕێز.  ئــێــوه ی  بــۆ  ســه ر كــه وتــن  و  ساڵمه تی  و 

هه ربژین.

پەیامی ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی 
کوردستانی ئێران بەبۆنەی 22ی 

ڕێبەندان، ساڵوەگەڕی سەرکەوتنی 
شۆڕشی گەالنی ئێران

هاونیشتمانیانی خۆشەویست!
گەالنی ئازادیخوازی ئێران!

خەڵکی خەباتگێڕ و مافخوازی کورد!
گەالنی  پەنگخواردووی  ناڕەزایەتیی  دەنگی   ١٣٥٧ ڕێبەندانی  شۆڕشی 
ئێران لە بەرانبەر دیکتاتۆریی پاشایەتیی بنەماڵەی پەهلەوی و درێژەی 
ــە چنگ  ل ــوون  ــارب ــازادی و دێموکراسی و ڕزگ ـ ئ ــۆ  ب ــات  ــرۆســەی خــەب پ

دیکتاتۆری بوو.
بەها  باڵوبوونەوەی  بە  و  ڕابــردوودا  لە سەد ساڵی  زیاتر  ــاوەی  م لە 
مرۆییەکانی وەک ئازادی، دادپەروەری و دێموکراسی بە هەموو جیهاندا، 
گــەورە،  شۆڕشی  و  بزووتنەوە  چەندین  وەڕێخستنی  بە  ئێران  گەالنی 
چەمکە  ــەو  ئ جێگیرکردنی  بۆ  وێنەیان  کــەم  قوربانیدانێکی  و  خەبات 
دەسەاڵتدارە  و  دیکتاتۆرەکان  ڕژێمە  چنگ  لە  ڕزگاربوون  و  مرۆییانە 
مخابن  بەاڵم  ــردوە،  ب بەڕێوە  چارەنووسیاندا  سەر  بە  زاڵ  سەرەڕۆکانی 
تێکڕای ئەو هەموو هەوڵ و خەبات و قوربانیدانە تا ئێستا نەیتوانیوە 
لە ڕێبەندانی ٥٧ و چەندین  ئێران  ئامانجە بەرزەکانی شۆڕشی گەالنی 
و  ــازادی  ئ و  بکات  دەستەبەر  ــەدا  واڵت لەو  دیکە  ڕاپەڕینی  و  بزووتنەوە 
ئێران  نەتەوەکانی  دیکەی  ڕەواکانی  مافە  و  ــەروەری  دادپ و  دێموکراسی 
لە الیەن کۆمەڵێک دەسەاڵتداری سەرەڕۆی هەڵگری بیری شۆڤینیزم و 
کۆنەپەرەستی و دیکتاتۆرییەوە زەوت کراون و بەرهەمی خوێن و خەباتی 
هەزاران مرۆڤی تێکۆشەر و ئازادیخواز بۆتە قوربانیی پیالنە نگریسەکانی 

دەسەاڵتدارانی هەردوو ڕێژیمی پاشایەتی و کۆماری ئیسالمی.
٢٢ی  سەرکەوتنی  لوتکەی  کە  ئێران  گەالنی  ٥٧ی  ساڵی  شۆڕشی 
پێشیلکراوی  ماف  گەالنی  ناڕەزایەتیی  گڕکانی  تەقینەوەی  ڕێبەندانە، 
ئێران لە بەرانبەر زوڵم و دیکتاتۆریی بنەماڵەی پەهلەوی بوو، هەر بۆیە 
ئامانجی ئەو خەڵکە ڕاپەڕیوە لە شۆڕش و ڕاپەڕین نەیدەتوانی شتێک 
بەاڵم  بێت.  ــەروەری  دادپ ــازادی و دێموکراسی و  ئ بەدیهێنانی  لە  بەدەر 
مخابن لە نیوەی ڕێگای شۆڕشدا خومەینی و هاوبیرانی بە پیالنێکی ورد 
دێموکراتیکی  ڕێبەرایەتییەکی  نەبوونی  لە  کەڵکی خراپیان  ئامانجدار  و 
شۆڕش  بەهاکانی  و  ئامانج  هەڵگری  بەهێزی  اتیڤێکی  اڵترن ئ و  تۆکمە 
بە ســەر شۆڕشێکدا  ڕەشــی خۆیان  دەســەاڵتــی  و  هێژمۆنی  و  ــرت  وەرگ
سەپاند کە بەرهەمی ماندووبوون و بەرامەی ڕەنج و خەباتی خەڵک و 

هەموو چین و توێژە ئازاردیتووەکانی کۆمەڵگەی ئێران بوو.
ڕێژیمە  ــەو  ئ ــەری  ــن دامــەزرێ و  ڕێبەر  ــوو  وەک خومەینی  کەسایەتیی 
ئاوێنەی   ،١٣٥٧ شۆڕشی  بەرزەکانی  ئامانجە  و  بەهاکان  تااڵنکەری  و 
ویالیەتی  سیستمی  دژەمرۆییەکانی  ئامانجە  و  ئیدئۆلۆژی  بااڵنوێنی 
فەقیه و هێمای ڕق لە دڵی و کۆنەپەرەستیی هەڵگرانی ئەو بیروباوەڕە 
و  کوێرەوەری  و  مەرگ  پەیامهێنەری  ئێران  گەالنی  بۆ  کە  بوو  شوومە 

بەجێمان لە کاروانی پێشکەوتن و شارستانیەتی سەردەم بوو.
هەر بۆیە لە ماوەی زیاتر لە چوار دەیە دەسەاڵتداریی ئەو ڕیژیمەدا 
تایبەتی  بە  کورد  نەتەوەی  و  بەگشتی  ئێران  گەالنی  مێژوویی  حافزەی 
بە کۆمەڵیک بیرەوەریی تاڵی وەک هێرشی دڕندانە بۆ سەر کوردستان، 
ئەهواز، بەلووچستان، تورکەمەنسەحرا، هێرش بۆ سەر باڵوێزخانەکان، 
خەڵک  کۆمەڵکوژیی  واڵت،  دەرەوەی  و  نێوخۆ  لە  دەوڵەتی  تیرۆریزمی 
ئاژاوەگێڕی  و  کاولکاری  جیابیران،  کوشتاری  سیاسی،  زیندانیانی  و 
تااڵنکردنی  کاولکەری ٨ ساڵە، دزین و  ــەردا، شەڕی  لە واڵتانی دەوروب
سامانە گشتییەکانی واڵت، گەندەڵیی بەرباڵو، هەژاری، بێکاری، پاکتاوی 
فەرهەنگی و ئاسیمیالسیۆن، تەریککەوتنەوە لە کۆمەڵگای نێودەوڵەتیدا، 
سەرکوت و داپڵۆسین و هەاڵواردنی سیستماتیک، ستەم و چەوسانەوەی 
نەتەوایەتی و ڕەگەزی و چینایەتی، سووکایەتی بە کەسایەتی و کەرامەتی 
ژن، پەرەدان بە کولتووری مەرگخوازی، گەمارۆی ئابووری و گرانی و 
بێ داهاتی، کاولکردنی ژینگە و دەیان خەساری کۆمەاڵیەتی و خەفەقانی 

سیاسیی تاقەتپڕووکێن ئاخنراوە.
ئەوانە تەنیا مشتێک لە خەرمانی دیارییەکانی ئەو ڕێژیمە ئازادیکوژە 

بۆ گەالنی ئێران بەگشتی و گەلی کورد بە تایبەتی بووە.
لە ماوەی ئەو سااڵنەدا خەڵکی کوردستان هەمیشە لە ڕیزی پێشەوەی 
خەبات بۆ دابینبوونی ئازادی و دادپەروەری و مافە نەتەوایەتییەکانیان 
وەکوو قەاڵیەکی لەگیراننەهاتوو دژ بە تەوژمی سەرکوت و دیکتاتۆری 
قوربانییان  زۆرترین  و  ڕاوەستاون  تاران  دەسەاڵتدارانی  داگیرکاریی  و 
لە سەنگەری خەبات بۆ بەچۆکداهێنانی ڕێژیمدا پێشکەش بە بارەگای 

ئازادی و سەروەریی نیشتمانی کردوە.
بە جۆرێک  ڕێژیم  ــژەی سیاسەتەکانی  درێ ــردوودا  ڕاب لە چەند ساڵی 
تەنگی بە هەموو چین و توێژەکانی دیکەی کۆمەڵگەی ئێرانیش هەڵچنیوە 
وەالنانی  و  ڕێژیم  ــی  ــدن ڕووخــان بۆ  خەبات  بڵێین  دەتوانین  ئیدی  کە 
گەالنی  داخوازیی  بۆتە  نێوەڕاستییەکەی  سەدە  ئیدئۆلۆژییە  یەکجاریی 
دیکەی ئێرانیش و دروشمەکانی خۆپیشاندەرانی خەزەڵوەری خوێناوی 
و  بیر  نێو  لە  ڕێژیم  کە  ڕاستییەن  ئەو  دەربڕی  ئەمساڵ  بەفرانباری  و 
بۆ  مانەوەی  ئاسۆیەکی  و  ڕەوایی  هیچ  و  باوەڕەکانی خەڵکدا ڕووخــاوە 
بەدی ناکرێ. چل و یەک ساڵ پاش ئەو شۆڕشە، پێداگریی خەڵک لەسەر 
ئامانجە بە تااڵنبراوەکانی شۆڕش ئەوەمان پێ دەڵێ کە شۆڕش بە الڕێدا 
ڕاستیدا  لە  و  بپێکێت  خۆی  ڕاستەقینەی  ئامانجی  نەیتوانیوە  و  ــراوە  ب
خەبات بۆ بەدیهێنانی ئەو ئامانجانە بە گوڕوتێنێکی زیاترەوە بەردەوامە.
بەرەبەری ٢٢ی  لە  ئێران  هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی  ناوەندی 
بە  ئێران  گەالنی  شۆڕشی  سەرکەوتنی  ساڵوەگەڕی  ٤١ەمین  ڕێبەندان، 
و  ڕەوا  ئامانجە  و  دروشم  دیکە  جارێکی  پەهلەویدا،  دیکتاتۆریی  سەر 
دێموکراتیکەکانی هەڵقواڵوی ناخی ئەو شۆڕشە واتە ئازادی، دێموکراسی، 
هەموان  بیر  وە  ئێران  گەالنی  نەتەوایەتییەکانی  مافە  و  ـــەروەری  دادپ
دێنێتەوە و جەخت لەسەر ئەو ڕاستییە دەکاتەوە کە تا کاتی دابینبوونی 
ئەو ئامانجانە تێکۆشان و خەباتی بێ پسانەوەی گەالنی ئێران بە گشتی 
انیان بەردەوام  و بزووتنەوە و خەڵکی کوردستان بەتایبەتی بۆ بەدیهێن
دەبێت و شانبەشانی هێزە سیاسی و پێشکەوتنخوازەکانی سەرانسەری 

ئێران بۆ بەدیهێنانی ئەو ئامانجە بەرزانە لە خەبات بەردەوام دەبێت.
سەرکەوێ خەباتی گەالنی ئێران دژ بە دیکتاتۆری و ستەم و 

کۆنەپەرەستی،
سەرکەوێ خەباتی مافخوازانەی گەلی کورد لە پێناوی 

وەدیهێنانی ئامانجە سیاسی و نەتەوەییەکانی،
بڕووخێ ڕێژیمی کۆنەپەرەستی کۆماری ئیسالمی.

ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێران
٢١ی رێبەندانی ١٣٩٨ی هەتاوی
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سمایل شەرەفی

نیزامی تەوافقی وەک گەرەنتیی مانەوە و لێک باڵونەبوونی ئێران 

بە  و  ــراوە  ــ ک بـــاس  ــاران  جــ زۆر  وەک 
بزووتنەوەی  کەمایەسییەکانی  لە  یەکێک 
بە ڕێژیمی  ئێران دژ  مافخوازانەی گەالنی 
بەدیل  دادەنــرێ، پرسی  کۆماری ئیسالمی 
ئێرانی  بــەڕێــوەبــردنــی  بــۆ  ئاڵترناتیڤ  و 
ــرس و  ــەم ڕێــژیــمــە، پ داهــاتــووی دوای ئ
لەگەڵ  ئێستایشی  تا  کە  گرینگ  بابەتێکی 
بێ نەتەنیا هیوابەخش نییە، بەڵکوو هەروا 
قسە  ئەگەر  مەترسییە.  و  نیگەرانی  جێی 
تەنیا  ئێران  ئیسالمیی  کۆماری  دۆخی  لە 
لەم یەک ساڵە )١٣٩٨ی هەتاوی(دا بکەین 
یەکێک  بپەرژێینە سەر  لەم سۆنگەیەوە  و 
بەردەوامیی  هۆکارەکانی  سەرەکیترین  لە 
ئەم نیزامە کە بەتەواوەتی لە بارودۆخێکی 
ــە،  ــ ــاســی دای ــووری و ســی ــ ــاب ــ ــپـــرزی ئ شـ
ئۆپۆزیسیۆنێکی  نەبوونی  کە  دەردەکــەوێ 
بۆ  خەڵک  متمانەی  بتوانێ  کە  یەکگرتوو 
ئاڵترناتیڤی  وەک  و  ڕابکێشیت  خۆی  الی 
گەورەترین  بــڕوانــدرێ،  لێی  ڕێژیمە  ئــەم 
مافخوازانەی  بــزووتــنــەوەی  کەمایەسیی 

گەالنی ئێرانە. 
حیزبی دێموکراتی کوردستان و هێز و 
الیەنەکانی دیکەی کوردستان کە مێژوویەکی 
لێبڕاو  و  جیدی  خەباتێکی  لــە  تایبەتیان 
نەتەوایەتییەکانی  مافە  وەدەستهێنانی  بۆ 
ــان لـــەم چـــوار دەیـــەی  خــەڵــکــی کــوردســت
هەیە،  ئیسالمیدا  کۆماری  دەسەاڵتداریی 
چۆنیەتیی داڕشتنەوەی قەوارەی سیاسیی 
ــان لە  ــی ــوودا و ڕۆڵ ــاتـ ــە داهـ ــە ل ئـــەم واڵتـ
هەمووی  لە  و،  ئێران  دروستکردنەوەی 
ماف  دەستەبەرکردنی  چۆنیەتیی  گرینگتر 
و  باس  جێی  نەتەوایەتییەکاندا  ئازادییە  و 
لێکدانەوەیە و پێیانەوە ماندوو و نیگەرانن. 
لە کار و  لە هێز و وزەیــان  بۆیە بەشێک 
تێکۆشانی سیاسی و دیپلۆماسی لە ماوەی 
چوار دەیەی ڕابردوودا – لە  وتوێژ لە گەڵ 
کاربەدەستانی تارانەوە بگرە تا نزیکایەتی و 
دۆستایەتی لەگەڵ هێزە سەرانسەرییەکانی 
ئۆپۆزیسیۆن لە دەرەوەی واڵت – بۆ ئەم 
ســەرەڕای  بــەاڵم  کــردوە.  تەرخان  بابەتە 

پڕتێچوو،  زۆری  کۆششێکی  و  ــەوڵ  هـ
جیا لــە دروســتــبــوونــی چــەنــد بــەرەیــەکــی 
ئێستاشی  تــا  کــاریــگــەر،  و  بەهێز  نـــەزۆر 
بــەخــۆشــیــیــەوە خەباتی  ــە  ک بــێــت  ــەگــەڵ  ل
قۆناغێکی  لە  ڕێژیم  بە  دژ  ئێران  گەالنی 
و  ئاڵترناتیڤ  دایــە،  یەکالکەرەوە  و  جدی 
بە  کە  خەڵک  بۆ  متمانەپێکراو  ئادرەسێکی 
ڕێبەر و رێنیشاندەری خۆی بزانێت، بوونی 
و  لێبڕاوترین  کە  کوردییەکان  هێزە  نییە. 
ڕێکخراوترین بەشی ئۆپۆزیسیۆنی کۆماری 
ئیسالمی ئێرانن، دیسان لە پێوەندی لەگەڵ 
کۆکردنەوەی بەرەی ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانی 
ئێران،  نەتەوەکانی  بە  سەر  الیەنەکانی  و 
چاالکترین و بەمشورترینن. لە هەموو ئەو 
نــاو و  بە  کە  بــەرەیــانــەدا  و  ئێتالف  وردە 
هێزە  پێکهاتوون،  پێناسەی جۆراوجۆرەوە 
دێموکراتی  حیزبی  کوردییەکان-بەتایبەت 
کوردستان – ڕۆڵی سەرەکییان تێدا گێڕاوە 

و دەگێڕن.
ــە “شــــــوورای  ــان ــالف ــت ــی یــەکــێــک لــــەم ئ
الیەنی  دە  کە  ئێران”ە  دێموکراسیخوازانی 
سەرانسەری و الیەنی سەر بە نەتەوەکانی 
لە  ئــەم شــوورایــە  بــەشــدارن.  تیایدا  ئێران 
ڕۆژی  کە  دا  خۆی  کۆنفرانسی  سێهەمین 
ڕێبەندانی ١٣٩٨ی  ڕێکەوتی ١٩ی  شەممە 
فێورییەی  ٨ی  ــە  ب ــەر  ــب ــەرام ب هـــەتـــاوی، 
ستۆکهۆڵم،  ــاری  شـ لــە  زایــیــنــی  ٢٠٢٠ی 
بە  بــەڕێــوەچــوو،  سوئید  ــی  واڵت پێتەختی 
گرینگییەوە پەرژایە سەر داهاتووی ئێرانی 
چۆنیەتی  و  ئــیــســالمــی  کـــۆمـــاری  دوای 
ئەم  لە سەرەتای  ئەم واڵتە.  بەڕێوەبردنی 
حیزبی  گشیی  سکرتێری  کــۆنــفــڕانــســەدا 
ــز خالید  ــەڕێ ب ــان،  ــوردســت ک دێــمــوکــراتــی 
عەزیزی لە پێوەندی لە گەڵ ئەرک و ڕۆڵی 
ئۆپۆزیسیۆن، چۆنیەتیی درووستکردنەوەی 
ــی ســیــاســی لە  ــزام ــی ئـــێـــران و جــــۆری ن
ــاران، خــوێــنــدنــەوەی “فــرەنــەتــەوەبــوونــی  تـ
مافە  دەستەبەرکردنی  چۆنیەتی  و  ئێران” 
کــوردســتــان،  خەڵکی  نــەتــەوایــەتــیــیــەکــانــی 
ڕوانگە و بۆچوونەکانی حیزبی بۆ جارێکی 

لە  خۆیەتی  جێی  کە  ڕوو  خستنەوە  دیکە 
و  ئاڵترناتیڤسازی  پرسی  گەڵ  لە  پێوەندی 
متمانەپێکراودا  ئادرەسێکی  درووستکردنی 
بۆ چۆنیەتیی ڕێبەریکردنی خەباتی گەالنی 
ئــێــران،  ئیسالمی  کــۆمــاری  بــە  دژ  ئــێــران 

زیاتری سەرنج بدرێتێ.
سکرتێری حیزبی دێموکرات لە قسەکانیدا 
ئاڵترناتیڤ  نەبوونی  بە  ئــامــاژەدان  وێــڕای 
کۆماری  ئۆپۆزیسیۆنی  بــەرەی  الوازیــی  و 
هێزەکانی  وابـــوو  پێی  ــران،  ــێ ئ ئیسالمی 
ئەرکی  بە شێوەیەک  ئۆپۆزیسیۆن هەرکام 
خۆیان بەرانبەر بە خەڵک و ناڕەزایەتییەکانی 
دژ بــە کـــۆمـــاری ئــیــســالمــی، لــە کــۆمــەڵــە 
هەڵوێستێکی دژکردەوەیی ڕۆژانەدا کورت 
کردۆتەوە و ئەوەندەی دەرگیری کردوەی 
تاکتیکین، زۆر کەمتر بیر لە ئیستراتیژی  و 
ئەساس  کەوابوو  دەکەنەوە.  رێبەریکردن 
توانایی  بــەئــالــتــرنــاتــیــڤ بــوون،  بــنــەمــای  و 
ڕێبەریکردن و بوونی پالنی ئیستراتژیکییە. 
کە  ڕەسالەتێک  و  ئەرکی  پێچەوانەی  بە 
ــە  ــەمــڕۆژان ــەوەی ئ ــ ــە ســـەر شــانــیــەتــی، ئ ل
دەیکا،  ڕێژیم  بە  بەرانبەر  ئۆپۆزیسیۆن 
ڕۆژانەیە  ڕووتی  “دژایەتیکردن”ێکی  تەنیا 
کــە گــەالنــی ئــێــران بــە شــێــوەی مەیدانی و 
ڕاستەوخۆ لە شەقامەکاندا خەریکن بەرانبەر 
بە ڕێژیم بەڕێوەی دەبەن. کەمایەسییەک کە 
لەم نێوەدا هەیە و ئۆپۆزیسیۆن لێی غافڵە 
ڕێبەریکردنی  نییە،  ئەنجامدانی  توانای  یان 
پێش  کەوابوو  خەڵکە.  دژایەتیی  و  ڕەفتار 
هەموو شتێک حیزب و الیەنە سیاسییەکان 
ــە  ــەر ئـــەســـاســـی کــۆمــەڵ ــەسـ پــێــویــســتــە لـ
یــەکــگــرتــوو،  ئیستراتژیکی  ڕوانــگــەیــەکــی 
بــزووتــنــەوەی  رێبەریکردنی  بــە  بــەرانــبــەر 
ڕێژیمی  بە  دژ  ئێران  گەالنی  مافخوازانەی 
کۆماری ئیسالمی خۆیان بەئەرکدار بزانن.

“درووستکردنی ئادرەسێکی متمانەپێکراو 
لەالیەن بەرەی ئۆپۆزیسیۆنەوە بۆ خەڵک”، 
کاک  قسەکانی  دیکەی  بەشێکی  تـــەوەری 
کۆنفڕانسی  “سێهەمین  لە  عەزیزی  خالید 
بوو.  ئێران”  دێموکراسیخوازانی  شووڕای 

ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی له  ئێران لەگەڵ 
دەسکەوتەکانی  پاوانکردنی  و  دامـــەزران 
سیاسییە  حیزبە  قەڵتوبڕی  کەوتە  شۆڕش 
زاڵکردنی کەشی سەرکوت و  و  نەیارەکان 
خەفەقان بەسەر هەموو جومگەکانی ژیانی 
سیاسی، مەدەنی، فەرهەنگی و کۆمەاڵیەتیی 
خەڵک. ئێستا و پاش تێپه ڕینی زیاتر لە ٤٠ 
ساڵ دەسەاڵتی ڕێژیمی کۆماری ئیسالمیی 
ــە سیاسەتی  ل جــیــا  ڕێــژیــمــە  ئـــەم  ئـــێـــران، 
دیارییەکی  هیچ  ــەاڵواردن  ــ ه و  ســەرکــوت 
بە  ئێرانی  ژنانی  بۆ  تایبەت  بە  خەڵک  بۆ 
بــەپــێــی سیاسەتی  پــێ  نــەهــێــنــاوە.  ــاری  ــ دی
مافەکانی  لە  رێژیم  حاشای  و  ســەرکــوت 
بۆ  دەســەاڵت  سیستماتیکی  پالنی  و  ژنــان 
بەاڵم  ماڵێ،  کونجی  بۆ  ژنــان  پاڵپێوەنانی 
سیاسەتە  ــیــی  بــەربــەرەکــان و  خـــۆڕاگـــری 
لەالیەن  ئیسالمی  کۆماری  دژەژنییەکانی 

ژنانی ئازادیخوازەوە بەردەوام بووە.
هێزه کانی  بەرینی  هێرشی  لەگەڵ   هــه ر 
ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی بۆ سه ر خاک و 
خه ڵکی کوردستان، به  سه دان ژنی کورد بۆ 
به رگی  نیشتمانه که یان  و  خاک  له   بەرگری 
پێشمه رگایه تییان له به ر کرد و، له م ڕێگایه شدا 
که م نه بوون ئه و کچ و ژنانه ی گیانی خۆیان 
کرد.  نه ته وه که یان  ئازادیی  ڕێگای  به ختی 
خه باتی  له   بــه شــداری  که   کاتدا  هه مان  له  
ــه ن،  ــ حـــه قـــخـــوازانـــه ی نـــه تـــه وه کـــه یـــان ده ک
و  داب  زۆر  له گه ڵ  ئــه وان  به  ربه ره کانیی 
بەردەوامە  کۆمه ڵگەش  نادروستی  نه ریتی 
و له م ڕێگایه شدا هه م له  الیه ن کۆمه ڵگە و 
سه رکوتکه ری  ده سه اڵتی  له  الیه ن  هه میش 
بۆ  گرفتیان  ــه رده وام  ب ئێرانه وه،   ئیسالمیی 

ژنان و پتر لە چل ساڵ دەسەاڵتی دژەژنی کۆماری ئیسالمی   
شەونم هەمزەیی

ــرێ.  داده ن بۆ  له مپه ریان  و  دەبــێ  دروســت 
له و ماوه یەدا به  سەدان ژنی کورد له  الیه ن 
ده زگا ئه منیه تییه کانی کۆماری ئیسالمییه وه  
بۆ  چاالکی  و  یه کسانیخوازی  تۆمه تی  به  
و،  گیراون  مافه کانیان  کردنی  ده سته به ر 
بــه ســه ردا  درێــژمــاوەیــان  زیندانی  حوکمی 
سێداره ی  په تی  هێندێکیشیان  و  ســه پــاوه  

زوڵم و نابه رابه ری گیانی لێ ستاندوون.
ڕۆژی   له  یه كه م  هه ر  ئیسالمی   كۆماری  
هاتنه  سه ركاریه وه  به  سیاسه تی  هەاڵواردن 
دژی  ژنان ده ستی  پێکرد. کاتێک لە  ڕێبه ندانی  
ساڵی ١٣٥٧ ده سه اڵتیان به  ده سته وه  گرت، 
ــه  مــانــگــی  ڕه شـــه مـــه ی  ئـــەو ســاڵــه دا  هـــه ر ل
كۆمه ڵێك بڕیاریان دا کە هەموو پێچەوانەی 
ئامانجەکانی شۆڕش  و تێکڕای لە دژی  دژە  
ژنان بوو. ڕێژیم لە ٦ی ڕەشەمەدا یاسای 
لە  هەڵوەشاندەوە،  بنەماڵەی  لە  پشتیوانی 
بڕیارێک  بە  ساڵدا  هەمان  ڕەشەمەی  ١٢ی 
مافی دادوەری لە ژنان ستێندرا و لە ١٥ی 
ڕەشەمەشدا یاسای چوونە سەربازیی ژنان 
و چەندین ئەرک و چاالکیی تریان لە الیەن 
دەرکرا.  بۆ  ڕاگیرانی  فەرمانی  دەسەاڵتەوە 
هەروەها لە ١٦ی ڕەشەمەدا بە دەستووری 
ــی کــۆمــاری  ــات ــەوک خــومــەیــنــی ڕێـــبـــەری ئ
زۆرەملی  حیجابی  یاسای  ئێران  ئیسالمیی 
چەندین  و  ئه مانه   سەپێنرا.  ژناندا  بەسەر 
تـــری دژە ژن   كــۆنــه پــه رســتــانــه ی   ــاســای   ی
لەگەڵ  ئێستاشی  تاوەکوو  و  كران  په سەند 
ــەاڵواردن  ه کە  دیكه   یاسای   دانانی  لە  بێ 
ــەم دوو ڕەگــــەزەدا دەردەخـــا،  لــە نــێــوان ئ

بەردەوامن.
بۆ نموونه  بە ڕەگەزی کردنی ناوه نده کانی 

په روه رده  و فێرگەکان و بێبەشکردنی ژنان 
خوێندن  ــه ی  ڕشــت زۆر  ــە  ل بـــەشـــداری  ــه   ل
قەبووڵیی  ڕاده ی  به رزبوونه وه ی  -چونکە 
کچان له  زانستگەکان له  الیه ن ده سه اڵتدارانی 
کۆماری ئیسالمیی ئێران وه کوو مه ترسییه ک 
ساڵی  چه ند  له   بۆیه    هــه ر  دەکــرێ-  سەیر 
رابڕدوودا لە ڕێگەی  گه اڵڵەی  جیاکردنه وه ی 
هێندێک  له   کچان  بێبه شکردنی  و  ڕه گــه زی 
له  ڕشته کان هه وڵ ده ده ن پێش به  چوونی 
هێندێک  و  بــگــرن  زانستگەکان  بــۆ  کــچــان 
ڕشته ی خۆیندن، تا ک ڕه گه زی ده که ن به م 
واتایه  که  له م بوارانەدا ژنان ناتوانن درێژه  

به  خوێندن بده ن.
له گه ڵ  شێوه یه ک  هه موو  به   ده ســـه اڵت 
به ربه ره کانیی  خه ڵک  باشه کانی  فه رهه نگه  
ــه ی  ــ ــووان ــ ــه وت ــ کـــــردوه  و ڕوانـــیـــنـــی دواک
ده سه اڵتدارانی کۆماری ئیسالمی لەمەڕ  ژن 
هۆی  بووه ته   ئیجباری،  حیجابی  یاسای  و 
ئه وه ی که  چاالکی نواندنی ژنان له  زۆربه ی 
ڕه نگه   بــکــه وێ،  تێ  ئاسته نگی  بــواره کــانــدا 
به رچاوترینیان بواری وه رزش بێ کە کچان 
وه رزشگەکان  له   ناتوانن  ئێران  له   ژنان  و 
وه کوو  وه رزشییه کان  کێبه رکێ   دیتنی  بۆ 
پیاوان به شدار بن، له  به شداری له  زۆربه ی 
ڕشته  وه رزشییه کانیش له  ئاستی نێوخۆ و 
کران  باس  کە  ئەمانەی  بێ به شن.  جیهانیدا 
ڕێی  ــەســەر  ل کــە  کێشانەیە  لــەو  بەشێک 
وەرزشی ژناندایە، دەنا لە بوارەکانی تریشدا 
لەمپەر  زۆر  ــەرەوڕووی  ــ بـ ئــێــران  ژانــانــی 
له   کۆمەاڵیەتییەکانیشدا  بوارە  لە  دەبنەوە؛ 
له ژێر  پۆلیس  ڕابــردوو  ماوه ی چەند ساڵی 
پۆل  ئه خالقی”!  “ئه منیه تی  ته رحی  سێبه ری 

لەم پێوەندییەدا قسە لە یەکگرتوویی نێوان 
بە  بەڕێزیان  و،  کرا  ئۆپۆزیسیۆن  بــەرەی 
درووستی ئاماژەیان بە تایبەتمەندیی ئێران 
وێڕای  و  کرد  “فرەنەتەوە”  واڵتێکی  وەک 
“نیزامی  ڕەتــکــردنــەوەی  ســەر  لە  پێداگری 
ئێران  پێناسەکردنەوەی  و  ناوەندگەرایی” 
وەک؛  نەتەوەی  چەند  لە  کە  واڵتێک  وەک 
ــەرەب، بــلــووچ و  کـــورد، تـــورک، فـــارس، عـ
تورکمەن پێک هاتوە، باسی لە بەڕێوەبردنی 
ــی داهـــاتـــوو لـــە ســـەر ئـــەســـاس و  ــران ــێ ئ
ــەوەســازان  ــک ــێ ــوق” و پ ــ ــەواف ــ ــەمــای “ت ــن ب
کـــرد. بــەپــێــچــەوانــەی ئــەوەیــکــە دەســەاڵتــە 
مێژوو  درێژایی  بە  ئێرانی  ناوەندگەراکانی 
ویــســتــوویــانــە جــۆراوجــۆریــی نــەتــەوەیــی 
یەکپارچەیی  ســەر  بۆ  هەڕەشەیەک  وەک 
پاساوەدا  ئەم  ژێر  لە  و  دابنێن  واڵتــە  ئەم 
ناوەند چێ  لە  بەڕێوەبردنی واڵت  شێوەی 
بکەنەوە، ئەوەی دەتوانێ لە داهاتوودا پێش 
بە لێکباڵوبوونەوەی ئێران بگرێ، نیزامێکی 
بەشداریی  ئەساسی  ســەر  لە  تەوافوقییە 
سەرجەم نەتەوەکانی ئەم واڵتە لە شێوەی 
سکرتێری  پێوەندییە  لــەم  بەرێوەبردنیدا. 
کــوردســتــان  دێــمــوکــراتــی  حیزبی  گشتیی 
ــدا  ــخــوازان ــراســی ــوک ــم ــفــڕانــســی دێ لـــە کــۆن
دەخاتە  ئێران  یەکپارچەیی  ئــەوەی  گوتی: 
ــەوەکــان لە  ــەت مــەتــرســیــیــەوە، پــێــداگــریــی ن
ســـەر داخــوازیــیــەکــانــیــان و بــەشــداریــیــان 
ــدارەی واڵت دا نــیــە، بــەڵــکــوو ئــەوە  ــی لــە ئ
عاشاکردن  و  نــاوەنــدگــەرایــانــە  تێفکرینی 
لــە بــوونــی ئــەم نــەتــەوانــەیــە کــە دەتــوانــێ 
داهــاتــوو.  ئێرانی  ســەر  بــۆ  بێت  هــەڕەشــە 
بۆیە کوردەکان و نەتەوەکانی دیکەی ئێران 
دەرفــەتــن.  بەڵکوو  نین،  هــەڕەشــە  نەتەنیا 
ئێرانی  بەڕێوەبردنی  سەر  لە  ساغبوونەوە 
داهــاتــوو لــە ســەر ئــەســاســی تــەوافــوق و 
دەبێتە هۆی دەروەستبوونی  پێکەوەسازان 
نەتەوەکان  و  واڵت  بــەریــوەبــەری  نیزامی 
لە  ئێران  بە یەکتری و داهاتووی  بەرانبەر 
درێژخایەندا دەبەسترێتەوە بەو تەعەهود و 

دەروەستبوونە.

خالید  کاک  قسەکانیدا  دیکە  بەشێکی  لە 
ــەڵ ئــەگــەری  ــەگ ــدی ل ــوەن ــێ ــە پ عـــەزیـــزی ل
دەروەســتــنــەبــوونــی دەوڵــەتــی نــاوەنــدی لە 
بەڵێنی  قـــەول و  بــەو  ــاتـــوودا  داهـ ئــێــرانــی 
خەڵکی  ــە  ب ــەر  ــب ــەران ب ــەی  ــودان ــەه ــەع ت و 
لە  باسی  ڕاشکاوانە  دەدات،  کوردستانی 
پەنابردن بۆ ڕێفراندۆم و “گەڕان بە دوای 
نەتەوەیی و  دەستەبەرکردنی مافی ڕەهای 
نیشتمانیی خەڵکی کوردستان” لە پرۆسەی 
ــرد. بــەڕێــزیــان  ــران کـ ــێ ــە ئ جــیــابــوونــەوە ل
وێڕای ئاماژەدان بە ڕێفراندۆم لە هەرێمی 
باشووری کوردستان بۆ سەربەخۆیی ئەم 
ڕەفتاری  بە  بەرانبەر  کوردستان  لە  بەشە 
نادەروەستانەی دەوڵەتی فیداڵی عێراق، بە 
حیزبی  ڕەسمیی  بڕێارێکی  بە  پشتبەستن 
کۆنگرەی  لــە  کــە  کــوردســتــان  دێموکراتی 
مافی  کــراوە،  پەسەند  حیزبدا  شازدەهەمی 
بۆ  داهاتوودا  لە  ڕێفراندۆمی  بۆ  پەنابردن 

ڕۆژهەاڵتی کوردستان بە ڕەوا زانی.
ڕێژیمی  کە  ئێراندا  ئێستای  قۆناغی  لە 
کۆماری ئیسالمی ئێران لەوپەڕی بێزراوی 
گەالنی  و خەباتی  دایە  ڕەوایــی   قەیرانی  و 
هەمیشە  لە  زیاتر  ڕیژیمە  بــەم  دژ  ئێران 
یەکگرتووی  بەرەیەکی  بوونی  بەرچاوتر، 
ئاڵترناتیڤ  وەک  بتوانێ  کە  ئۆپۆزیسیۆن 
نیزامە  بــەم  دژ  خەڵک  خەباتی  ڕێبەریی 
لە  متمانەپێکراو،  ئادرەسێکی  ببێتە  و  بکا 
هــەمــوو شتێک زەرووریـــتـــرە. هــاوکــات لە 
گەڵ هەوڵدان بۆ پێکهێنانی ئەم ئاڵترناتیڤە، 
ڕێکەوتن لە سەر شێواز و جۆری دەسەاڵتی 
لە  یەکێک  داهــاتــوودا  ئێرانی  لە  سیاسیی 
ئەولەویەتە هەرە جەوهەرییەکانە کە کورد 
دەبێ  دیکە  گەالنی  وێڕای  پێوەندییەدا  لەم 
ئەوەی  بۆ  بگێرن  خۆیان  بەرچاوی  ڕۆڵی 
جارێکی دیکە عەقڵییەتی ناوەندگەرایی وەک 
داهاتووی  سەر  بە  دژی گەلی  عەقلییەتێکی 

ئەم واڵتەدا زاڵ نەبێ.

***

و  ــا  دەک ده ستبه سه ر  کچان  و  ــان  ژن پــۆل 
بەڕێ ده کرێنە گرتنگەکان. 

ئاستەنگانەی  ئــەو  تریشەوە  الیەکی  لە 
بەتایبەت  ــان  ژن هــونــەری  ڕێــی  لەسەر  کە 
ــتـــەران دانــــــدراون  ــژان و ئـــەکـ ــۆرانــیــبــێ گ
ــری  ــگ ڕێ نـــمـــوونـــە  بـــۆ  ــاوە.  ــ ــەرچـ ــ بـ زۆر 
کۆنسێرتەکان  ــی  ــردن ــوەب ــەڕێ ب ــە  ل کـــردن 
لە  زۆر  ــەشــی  ب هـــەڵـــوەشـــانـــدەنـــەوەی  و 
نەکردنیان  ــاری  ــاوک ه و  چاالکییەکانیان 
ژنان  هونەریی  چاالکیی  کە  بــووە  هۆکار 
لە  تــر  چاالکییەکانی  لــە  ــەک  ی زۆر  وەک 
زۆریان  بەشی  و  ببێتەوە  سنوردار  نێوخۆ 
دەسبەرداری خولیا و ئارەزووەکانیان بن و 
بە دەیان ژنی هونەرمەند و دیار بەناچاری 
واڵتی خۆیان جێ بهێڵن. هەروەها له  ئاستی 
ساڵی  چه ند  له   ــان،  ژن ڕێکخراوه یی  کــاری 
ڕابــــردوودا ده ســـه اڵت لــه  هیچ کــارێــک بۆ 
داخستن و لەکارخستنیان خۆی نه پاراستوه ، 
ئێران  نێوخۆی  له   ده بینین  ئێستا  به داخه وه  
له   چــاالک  ڕێکخراوه کانی  ــاری  ژم و  ڕاده  
بواری ژنان له  قامکه کانی ده ست تێپەڕ نابن 
و، گۆڤاره کانی تایبه ت به  ژنان که  له  الیه ن 
ده کرانه وه   باڵو  و  چاپ  ڕێکخراوانەوە   ئه و 

تووشی داخران بوون.
ئیسالمیی  ــاری  ــۆم ک دەســەاڵتــی  ــه ژێــر  ل
ئێراندا پێگه ی  ژن له  مەیدانی  سیاسیشدا له  
مافی  ژنان  ڕاستە  نزم دایه ،  زۆر  ئاستێكی  
خۆپااڵوتنیان هەیە، بەاڵم دەبێ بە ژێر تیغی 
کەمترین  کــە  تێپەڕن  نیگەهباندا  شـــۆڕای 
هــەیــە و بەشی  ــای ژن  ــوان ت ــە  ب بــــاوەڕی 
لەوەش  بێجگە  و،  دەکرێن  زۆریــان حەزف 
ژنان بە پێی یاساکانی ئەو ڕێژیمە ناتوانن 

سەرکۆمار، ڕێبەر و تەنانەت وەزیریش بن.
ژنان  که   ئاشکرایه   تریشەوە  الیەکی  لە 
له ژێر دەسەاڵت و پەروەردەی ئەو ڕێژیمەدا 
وه ک چه کێکی ده ستی پیاوان به کار هێنراون 
ڕێگرییان  پێشکه وتنێک  چه شنه   هه ر  له   و 
چوارچێوه ی  له   پیشه یان  و  کــار  لێکراوه ، 
مــاڵــدا بــۆ خــزمــه ت کــردنــی پــیــاو و وه چــه  
ــاری  دی ــاڵ  م نێو  کــاروبــاری  و  خستنه وه  
کراوە و توندوتیژییان دەرهەق کراوە، هیچ 
لێ  بارەوە  لەم  قانوونیشیان  پشتیوانییەکی 
نەکراوە و تەنانەت بەپێچەوانەوە توندوتیژی 
ــدراوە، ئــەم لــە ژوور  ــێ ــان ڕێگە پ ــە ژن دژب
بەشداریی  ڕێژەی  کردوە  وای  دابەستنەش 
ژنان لە کارکردن لە کۆمەڵگەدا کەم بێ و لە 
بن  سەربەخۆ  نەتوانن  ئابوورییەوە  ڕووی 
نەرێنی  کاریگەریی  دەشزانین  هــەروەک  و 
لە ڕووی  ئــەوانــی  و،  دانـــاوە  ژنــان  لەسەر 
ــشــەوە بە  ــی ــووری و تــەنــانــەت دەروون ــاب ئ
پیاوان بەستۆتەوە و؛ له  هه مان کاتیشدا له  
هه ر  لە  ده چه وسێنه وه  و  الیه که وه   هه موو 
چه شنه  مافێکی بیمه  و پشتیوانیی قانوونیی 

دوای ڕووداوه کان بێبەشن.
پــێــشــێــلــکــاریــی تر  ــن  ــدی ــە و چــەن ــان ــەم ئ
کۆماری  دەسەاڵتی  ساڵ   ٤٠ دیارییەکانی 
لەژێر  کە  بــووە،  ژنــان  بۆ  ئێران  ئیسالمیی 
هه نگاوێكی   هه ر  ڕێژیمه دا  ئه م  ده سه اڵتی  
به ربه ستێكی   لــه گــه ڵ   هێناوه ته وه   هه ڵیان 
بووە  لەمپەر  کە  بۆتەوە  ڕووبــەڕوو  به هێز 
پێشکەوتن و گەشە و گەیشتن  بــەردەم  لە 

بە مافەکانیان.
***
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ـــی نێو  ـــدڕەوەکـــان ـــون ــە ت ــــک ل ـــران، زۆرێ ـــێ ئ
دەسەاڵت هێرشیان کردە سەر شیرکەتەکانی 
خزمەتگوزاریی ئینتێرنێت کە بۆ پێشگیری 
)باندی  نابێ  ئینتێرنێت  خێراتربوونی  لە 

پانی( زیاتر باڵو بکەنەوە. 
تەنیا  ئێراندا  لە  ئینتێرنێت  دۆخی خراپی 
نین.  تێکنۆلۆژییەکان  و  ــی  ــن ــەن ف ــە  ــت گــرف
 ٢٠ مــاوەی  لە  کە  پاسیڤە  بیرکردنەوەیەکی 
گەیشتۆتە  ئینتێرنێت  کە  ڕابــردوودا  ساڵی 
مرۆییەکانی  و  مادی  توانا  ــەی  زۆرب ئێران، 
خۆی بۆ سیستم و تێکنۆلۆژییە سیخوڕی 

و چاودێرییەکان تەرخان کردوە.
ئینتێرنێت لە ئێراندا، کۆنترۆڵ و چاودیریی 
لە  ــا  ــەروەه ه و  ــە  ــەرەوەی ــەس ب ئەمنیەتیی 
تێکنۆلۆژیکەوە زۆر الوازە،  بواری فەننی و 
نرخەکەی زۆر گرانە. بەاڵم  سەرەڕای هەموو 
ئەم کەموکووڕییانە، ئینتێرنێت و بە تایبەت 
تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان، لە ئێستادا بوونەتە 
جەماوەریی  خەباتی  بۆ  ــازاد  ئ سەکۆیەکی 

خەڵکی ئێران.   

ڕێـــبـــەنـــدانـــی  ٢٢ی 
بوو  هــاوکــات  ئەمساڵ 
ســـاڵـــەی   ٤١ ــەڵ  ــ ــەگ ــ ل
تــەمــەنــی ســەرکــەوتــنــی 
ــی  ــ ــەالن ــ ــی گ ــ ــۆڕشــ ــ شــ
ئــــــــێــــــــران بـــــەســـــەر 
ڕێــژیــمــی پــاشــایــەتــیــدا. 
ــی  ــ ــەالنـ ــ ــی گـ ــ ــ ــۆڕشـ ــ ــ شـ
لــە ڕیــزی  لــە ساڵی ١٣٥٧ی هــەتــاوی  ئــێــران 
بیستەمە  ســەدەی  شۆڕشەکانی  گرینگترین 
ڕووخانی  چاوەڕاننەکراو  شێوەیەکی  بە  کە 
ئێستا  بەاڵم  لێکەوتەوە.  پاشایەتی  دەسەاڵتی 
کۆماری  دەسەاڵتی  کە  ساڵ   ٤١ دوای  لە  و 
دۆخەکە  بــوو،  جێگیر  کاتەوە  لــەو  ئیسالمی 
پێچەوانە بووەتەوە و خەڵک و هەموو الیەنە 
ئەم  ڕووخــانــی  ــی  ــاوەڕوانـ چـ سیاسییەکان 
خەزەڵوەری  ناڕەزایەتییەکانی  و،  ڕێژیمەن 

ئەمساڵ شایەدی ئەم ئیدیعایەیە.
لە  کۆمەڵێک  بــە  ــامــاژە  ئ نــووســیــنــەدا  ــەم  ل
پاشایەتی  ڕێژیمی  ڕووخــانــی  هۆکارەکانی 
شۆڕشە،  ئــەم  ئاکامی  و  لێکەوت  و  دەکەین 
و  ئێستا  هەلومەرجی  لەگەڵ  هاوبەشی  خاڵی 
دەبێ.  و  هەیە  ئێراندا  کۆمەڵگەی  داهاتووی 
کە  ئامانجەکانی  لە  یەکێک  بە  شۆڕشە  ئــەم 
بەاڵم  گەیشت،  بــوو  شا  ڕێژیمی  ڕووخــانــی 
و  دێموکراسی  و  ئازادی  کە  تر  ئامانجەکانی 
هێشتاکەش  بوو   ... و  خۆشبژیوانە  ژیانێکی 
زیاتریش  هیچ،  کە  نەبوون  دەستەبەر  هــەر 
هــەوڵ و  ئەم  بۆیە  و، هەر  پشتگوێ خــراون 

خەباتانە هەر بەردەوامە.  

و  نێوخۆیی  ــارە  ــۆک ه لــە  کۆمەڵێک 
دەرەکییەکان 

هۆکارە نێوخۆییەکان:
لەو  یەکێک  ئەخالقی  و  ئابووری  گەندەڵیی 
تانوپۆی سیستمی  هەموو  کە  بوو؛  هۆکارانە 
گەندەڵییانە  ئەم  و،  داگرتبوو  واڵتی  ئیداریی 
بە شێوەیەکی بەرچاو و زەق خودی دەربار 
هەر  گرتبۆوە.  شای  بنەماڵەی  تایبەت  بە  و 
ببوە هۆی سەرهەڵدان و پەرەگرتنی  ئەمەش 
جیاوازیی چینایەتی لە ئێران. ئەمە لە کاتێکدا 
باسیان  ــار  دەرب و  شا  پرۆپاگاندای  کە  بــوو 
بۆ  پێشکەوتن  و  شارستانیەت  هێنانی  لــە 
ئەم واڵتە دەکرد و؛ بۆمان دەرکەوت هێنانی 
شارستانیەت نەک پیشەسازی و پێشکەوتنی 
مادی بەڵکوو هێنانی بێ بەرنامەی کولتووری 
مەزهەبیی  و  کۆمەڵگەی سوننەتی  بۆ  ڕۆژاوا 
هۆکارەکانی  لە  یەکێک  خۆی  کە  بوو،  ئێران 

سەرهەڵدانی شۆڕش بوو. 

ــا  دەزگ و  دەســـەاڵت  مــەزهــەب:   گەشەی 
مەزهەبیان  گەشەی  مەترسیی  ئەمنییەکانی 

ئینتێرنێت لە ئێران،
 لە نێوان بەربەستە ئەمنیەتی و تێکنۆلۆژییەکاندا

زانیارییەکانی  و  ئامار  دوایین  پێی  بە 
بە  تایبەت  زانیاریی  و  تێکنۆلۆژی  بەشی 
ئینتێرنێتی  کاربەرانی  ــارەی  ژم  ،٩٨ ساڵی 
 ٥١٨ و  میلیۆن   ٧٤ گەیشتۆتە  پان(  )باندی 
باڵوبوونەوەی  ئاستی  کەس.   ٥٩٥ و  هەزار 
ئینتێرنێت لە واڵت  ٩٠.٧٨٪ە. لەم ڕێژەیە ٨٦٪ 
G(ـی   ٤( و   )G  ٣( ــۆری  ج ئینتێرنێتی  لە 
مۆبایل، ١٢٪ لە ئینتێرنێتی )ADSL( و ٢٪ 
لە ئینتێرنێتی )TD-LTE( کەلک وەردەگرن.
ـــدە، ٦٤  ـــاوەن ــەم ن ــی ئ ــان ــارەک ــام ــە پێی ئ ب
لە  کـــەس   ١١٢ و  ــەزار  ــ ه  ١٣٧ و  میلیۆن 
زیرەکەوە  تەلەفوونی  و  سیم کارت  ڕێگەی 
میلیۆن   ١٠ و  پەیوەستن  ئینتێرنێتەوە  بە 
و ٣٨١ هەزار و ٤٨٣ کەس کاربەری )باندی 
ئێران  خەڵکی  ٧٨٪ی  نزیکەی  ــە  وات پانن(. 
سیم کارت  و  گەڕۆک  جۆری  ئینتێرنێتی  لە 

کەلک وەردەگرن. 
ڕێــژەی  جیهانییەکان،  ــارە  ــام ئ پێی  ــە  ب
باڵوبوونەوەی ئینتێرنێت لە جیهاندا ٥٧٪ـه. 
ئورووپا  باکووری  و  ئەمریکا  واڵتانی  لە 
 ٧ حەشیمەتی  لە  لەسەدە.   ٩٥ ڕێژەیە  ئەم 
کەس  میلیارد   ٥ جیهان،  کەسیی  میلیارد 
میلیارد   ٤ لە  زیاتر  و  دێنن  بەکار  مۆبایل 

کەسیش لەم ڕێژەیە کاربەری ئینتێرنێتن.
جۆری  ئینتێرنێتی  بەکارهێنانی  ــژەی  ڕی
زۆر  تر  واڵتانی  چاو  لە  ئێراندا  لە  مۆبایل 
ئەو  بەهۆی  بەشێکی  ئەمەش  کە  ــاتــرە.  زی
مۆبایلە  کە  ئاسانکارییانەیە  و  ئیمکانات 
پێوەندییەکان  هەروەها  هەیانە.  زیرەکەکان 

ڕێژیمی پاشایەتی
 بۆ ڕووخا؟

عومەر باڵەکی

بەهەند نەدەگرت و تەنانەت زۆر جاران ئەگەر 
ڕێگەی بۆ خۆش نەدەکردن النی کەم کەمترین 
نەدەکرد؛  دروست  بۆ  لەمپەریشیان  و  کێشە 
ڕێژیم  پەیکانی سەرکوتی  نووکی  ڕاستیدا  لە 
بۆ پێکانی ڕێکخراوە چەپ و کۆمۆنیستەکان، 

نەتەوەییەکان بوو. 
ــۆ ئـــــەوەی هــەنــدێــک لە  ــەم بـــەشـــەدا بـ ــ ل
کاتەدا  لەو  مەزهەب  گەشەی  وردەکارییەکان 
بڕێک  بە  ئاماری  ئاماژەیەکی  بەرچاو،  بێتە 
ــەو ســەردەمــە  ئ دیـــاردانـــەی  و  ــەو ڕووداو  ل
نەبیسترا”  کە  “دەنگێک  کتێبی  لە  کە  دەکەین 
عەبدی،  “عــەبــاس  ــووســەران:  ن نووسینی  لە 
موحسین  تارانیان،  مەجید  ئــەســەدی،  عەلی 
لە  ــوودەرزی”دا هــاتــوە. مــزگــەوت یەکێک  ــ گـ
پێی  بە  بوو،  ئیسالمییەکان  گرینگەکانی  پێگە 
ئەوقاف،  ئیدارەی  ١٣٤١ی  ساڵی  ئامارەکانی 
کە  بــووە  ئێراندا  هەموو  لە  مزگەوت   ٣٦٥٣
پاش ١١ ساڵ و تەنیا لە بژاردنی ٢٣٣ شاردا 
٥٣٨٩ مزگەوت دروست کراوە. لەسەر چاپی 
-١٣٣٣ ساڵەکانی  نێوان  لە  مەزهەبی  کتێبی 
ئێران  لە  مەزهەبی  کتێبی   ٥٦٧ ڕادەی   ١٣٤٢
بە ساڵیش  و ســاڵ  بوونەتەوە  بــاڵو  و  چــاپ 
لە  کە  بە جۆرێک  بووە.  زیادبوون  لە  ڕووی 
ساڵەکانی ١٣٥١-١٣٥٣ ئەو ڕادەیە گەیشتۆتە 
هەستی  پەرەگرتنی  جۆرە  بەم  کتێب.   ١٦٩٥
ــەک لە  ــ ــردەوەی ــ ــە دژک مــەزهــەبــیــی خــەڵــک ک
بوو،  ڕۆژاوا  کولتووری  هــاوردەی  بەرامبەر 
توانی ڕێخۆشکەر بێ بۆ بەدەسەاڵت گەیشتنی 

ڕۆحانیەت.

ــەرانـــی  ــا: دژبـ ســەربــەخــۆ نــەبــوونــی ش
بوون  کۆک  ئــەوە  لەسەر  پاشایەتی  رێژیمی 
لە  و  دەوڵەتانی ڕۆژئــاوایــی  مــۆرەی  کە شا، 
سەرووی هەمووانەوە ئەمریکای چاودێریەتی. 
لە  رێژیمیان  بــەدژی  خەبات  کۆمۆنیستەکان 
دادەنا  ئێمپریالیزم  بەدژی  خەبات  سەنگەری 
و میللییەکان بە دوای سەربەخۆیی سیاسی و 
ئابوورییەوە بوون و، ئیسالمییە شێعەکانیش 
لە  ئیسالم  شەریعەت  دابەزاندنی  خوازیاری 
هەر  ئیسالمییەکان  دیــارە  بــوون.  کۆمەڵگەدا 
ئێران  مۆدێرنیزاسیۆنی  لەگەڵ  سەرەتاوە  لە 
شای  کاتێک  نموونە  بــۆ  هــەبــوو،  کێشەیان 
بۆ  دەنگدانی  مافی  ١٣٤١دا  ساڵی  لە  ئێران 
دژایەتیی  بــەرەوڕووی  گرت؛  لەبەرچاو  ژنان 
نیشانەی  بە  خومەینی  و  ــووەوە  ب خومەینی 
ساڵەی  ئــەو  نـــەورۆزی  ناڕەزایەتی دەربڕین 
گۆڕانی  لە  ڕاگەیاند.  ماتەمین  نــەورۆزی  بە 
ــەوە بۆ  ــی ــاوی ــەت ــە کــۆچــی ه ڕۆژژمـــێـــریـــش ل
دروست  هەڵاڵیانە  ئەم  دیسان  شاهەنشاهی، 
ــن کــێــشــەی  ــریـ ــەورەتـ بــــوو. لـــە ڕاســـتـــیـــدا گـ
مۆدێرنیزاسیۆن  ڕەوتی  لەگەڵ  ئیسالمییەکان 

و هێرشی کولتووریی ڕۆژاوایی بوو.

نەبوونی ئازادیی سیاسی: محەممەدڕەزاشا 
حیزب  بوونی  کردبوو  ڕاستییە  بەو  هەستی 
جێگای  بە  بــەاڵم  پێویستە،  کۆمەڵگەدا  لەنێو 
ئەوە ئیزنی کێبەرکێیەکی ئازادانە بدا، لە ڕێگای 
دامودەزگای دەسەاڵتداریی خۆیەوە بە تایبەتی 
ئێران  خەڵکی  دەدا  ئـــەوەی  هــەوڵــی  ســـاواک 
“رستاخیز”  حیزبی  ناوی  بە  حیزبدا  یەک  لە 
حیزبی  یــەک  بـــەرەو  کۆمەڵگە  و،  بخا  ڕێــک 
بە  کەسانێک  هۆکارێک  بە  بوو  ئــەوە  بــەرێ، 
تایبەتی بازاڕیان و توێژی بازرگانان کە هیچ 
فشاری  لەژێر  نەبوو  سیاسییان  پێشینەیەکی 
“رستاخیز”.  حیزبی  ئەندامی  ببنە  ســـاواک 
ئەمەش هۆکارێکی سەرەکی بوو بۆ ئەوەی ئەم 
چینەش بکەونە بەرەی دوژمنانی ڕێژیمەوە و 

لە سەرهەڵدانەکاندا ڕۆڵی چاالکیان هەبێ. 

هۆکارە دەرەکییەکان:
دنیای  لە  جوغرافیایی:  تایبەتمەندیی   
ــی ئـــێـــران بـــە هــۆی  ــ دووجـــەمـــســـەریـــدا واڵت
گرینگییەکی  جوغرافیاییەکەی  هەڵکەوتەی 
ــەرەی ڕۆژهــــــەاڵت بە  ــ ــەبـــوو، بـ تــایــبــەتــی هـ
سەرکردایەتیی یەکیەتیی سۆڤیەت هەوڵی دەدا 
لە ڕێگای هەناردەکردنی بیری کۆمۆنیستی و 
پاڵپشتی لە چەپەکان جێ پێی خۆی لە ئێران 
بکاتەوە و، بەرەی ڕۆژاواش لە هەوڵی ئەوەدا 
بوو کە پێش بە نفوزی ئەوان بگرێ. بۆیە هەر 
هەڵسوکەوتێکی شا و دەوڵەتەکەی لەبەرچاوی 
لە  نەدەبوو.  ون  هاوپەیمانەکانی  و  ئەمریکا 
دەیەی پەنجادا شای ئێران بۆ ئەوەی نیشان 
بدا کە لە بڕیاردان و سیاسەتدا سەربەخۆیە 
یەکیەتیی  لەگەڵ  ئابووریی  مامەڵەی  هێندێک 
سۆڤیەت کرد کە ئەمە بۆ ئەمریکا و، بەرەی 
ڕۆژئاوا نیشانەیەکی باش نەبوو، بۆیە کەوتنە 
کارشکێنیی لەسەر ڕێی حکوومەتی پاشایەتی 
و بەتایبەتی لەژێر بە بیانووی نەبوونی کەشی 
ئازادیی سیاسی؛ شایان خستە ژێر فشارەوە.

بەرەبەری  لە  ناوچە:  سیاسیی  ئاڵوگۆڕی 
ئێران  گەالنی  ناڕەزایەتییەکانی  شکڵگرتنی 
واتا  ئێران  دراوســێــی ڕۆژهــەاڵتــی  لە واڵتــی 
الیەنگری  کۆمۆنیستی  حیزبی  ئەفغانستان، 
واڵتــەی  ئــەو  دەســەاڵتــی  سۆڤیەت  یەکیەتیی 
بۆ  مـــاوەیـــەک  دوای  و،  گـــرت  ــەوە  ــەدەســت ب

یەکیەتیی  حکوومەتە  ئــەو  سەقامگیرکردنی 
بڕیو  نێودەوڵەتییەکانی  ســنــوورە  سۆڤیەت 
خاکی  نێو  هــاتــە  جــبــەخــانــەوە  و  لەشکر  بــە 
ئەفغانستان چوو و، ئەوەش هۆکارێکی دیکە 
ترسیان  ــاوا  بــەرەی ڕۆژئ و  ئەمریکا  کە  بوو 
ــەرەدی  ــ ڕێــنــیــشــت، لــــەوەی ئــێــرانــیــش بــە م

ئەفغانستان بچێ.

 نەخۆشیی شا: ماوەی چەند ساڵێک بوو شا 
تووشی نەخۆشیی شێرپەنجە بوو و ئەوەشی 
دەوروبەرییەکانیشی،  هەموو  لە  شاردبۆوە 
ماندوو  و  زەردهەڵگەڕاو  ڕوخسارێکی  بەاڵم 
ــت و کــەمــتــر  ــســ ــ ــەی دەردەخ ــی ــی ــەم ڕاســت ــ ئ
دەرکەوتنەکەی و لەو الشەوە سەردانی شاژن 
هەندێک  هەروەها  و،  شوێنەکان  زۆربەی  بۆ 
زانیاریی ئیتالعاتی ئەمریکا گومانی نەخۆشیی 
ئامادە  بۆیەش  هــەر  و،  کــرد  بەهێزتر  شــای 
مردنی  ئەگەری  کە  کەسێک  لەسەر  نەبوون 

هەیە حیساب بکەن.  

پێی  بــە  کێنێدی:  و  خومەینی  پێوەندیی   
خومەینی  ئــەمــریــکــا،  “ســـیـــا”ی  بــەڵــگــەکــانــی 
ڕێــگــای  ــە  ل ســاڵــی ١٣٤٢دا  خــەرمــانــانــی  ــە  ل
سەرکۆماریی  ســەردەمــی  لــە  ئاخوندێکەوە 
سازمانی  بــە  پێوەندیی  کێنێدی،  جــان ئــێــف 
باسی  لەوێدا  و،  گرتوە  ئەمریکاوە  ئەمنیەتی 
ــە بــەرژەوەنــدیــیــەکــانــی  ــردوە کــە دژبـ ــ لـــەە ک
درێـــژەی  خومەینی  نــانــێ.  هەنگاو  ئەمریکا 
بە  گەیشتن  هەتا  دا  خــۆی  سیاسەتەی  بــەم 
دەسەاڵت. بەم کارەش دوو مەبەستی دەپێکا، 
یەکالکەرەوە  هێزێکی  وەکــوو  ئەمریکا  یەک 
ئێران  نەبووە دوژمنی و دواتریش ئەرتەشی 
کە لەژێر کاریگەریی فەرماندە ئەمریکاییەکان 
ــان لە  ــاوی ــوو؛ دیــســان وەک دوژمــنــێــک چ بـ
خومەینی نەکرد و، خۆی وەک کەسێک ناساند 
و  نییە  ڕۆژاوادا  بــەرەی  لەگەڵ  دژایەتیی  کە 

سەربە بلووکی کۆمۆنیزمیش نییە.

هەندێک  پێی  بە  هایزێر:  ژێنێڕاڵ  ڕۆڵی   
بەختیار  شاپوور  کە  ســەردەمــەدا  لەو  بەڵگە 
بووە سەرۆک وەزیران، ژێنەراڵ هایزێر وەک 
کۆماری  ســەرۆک  کارتێر،  جیمی  نــێــردراوی 
هان  ئێران  ئەرتەشی  ئێران  چووەتە  ئەمریکا 
بدا یا پشتیوانی لە بەختیار بکا و یا کوودەتا 

بکەن و شا لە سەر تەخت البەرن و خۆیان 
نوێنەرانی  ــەاڵم  بـ بــگــرنــەدەســت.  ــەاڵت  دەســ
خۆپیشاندەران کە بە هایزێریان گوتوە ئەگەر 
ئێران  نیشتەجێی  ئەمریکاییەکانی  دەیانهەوێ 
کە بە ٦٠ هەزار کەس مەزەندە دەکران زیان 
خۆی  بــدرێ  هان  ئەرتەش  باشە  وا  نەبینن، 
ڕادەستی خەڵکی ناڕازی بکا. لە ئاکامدا دەبینین 
ئەرتەشێک کە بە ژاندارمی ناوچە دەناسرا و 
یەکێک لە ئەرتەشە بەهێزەکانی جیهان بوو؛ بە 
پێی بەرژەوەندیی ئەمریکاییەکان تەسلیم بوو. 
ــەرەوە دەتــوانــیــن  ــ ــەوەی سـ ــدن ــن ــەو خــۆی بـ
و  نێوخۆیی  هــۆکــارە  کە  بگەین  ئاکامە  بــەو 
دەرەکییەکان لە ساڵی ٥٧ی هەتاوی بە دژی 
ئەم  و  گــرتــەوە  یەکیان  پاشایەتی،  ڕێژیمی 
نەبوونی  بــەاڵم  پێچا.  تێکەوە  دەســەاڵتــەیــان 
ئامانج  یــەک  و  یەکگرتوو  ئۆپۆزیسیۆنێکی 
ــی شــۆڕشــی گــەالنــی ئێرانی گـــۆڕی و  ڕەوتـ
نیزامێکی  دەســەاڵتــی  ســەر  هاتنە  جێگای  بە 
ئینسانی  کەرامەتی  و  ماف  کە  دێموکراتیک 
دەسەاڵتی  ئاشتییانەی  دەستاودەستکردنی  و 
پاوانخواز  دەستەیەکی  بــێ،  ــزراو  ــارێ پ تێدا 
ســواری  ئینسانییەکان  بەها  لــە  بـــەدوور  و 
و،  بــوون  خەڵک  ناڕەزایەتییەکانی  شەپۆلی 
لەگەڵ  جیاوازییەکیان  هیچ  نــێــوەرۆکــدا  لــە 
سیستمی پێشوو نەبوو و نییە. هۆکارەکەشی 
نــەبــوونــی  کـــرا  بـــاس  پێشتریش  هـــەروەکـــی 
یەک گوتاری و یەک هەڵوێستیی ئۆپۆزیسیۆنی 
باشترین  ــەوە  ــ ئ کــە  ــوو  بـ پــێــشــکــەوتــنــخــواز 
خولقاندبوو  خومەینی  الیەنگرانی  بۆ  مەجالی 
بە  خەڵک  خۆپیشاندانەکانی  فــەزای  هەم  کە 
ئارام  هەم  و  بکەن  پڕ  خۆیان  شوعارەکانی 
باڵو  خەڵکدا  لەنێو  بــیــروبــاوەڕە  ــەو  ئ ئـــارام 
ئەوە  کە  واقــع،  ئەمری  بە  بیکەن  و  بکەنەوە 
گەالنی  ڕێبەریی شۆڕشی  تەنیا خومەینییەکە 

ئێران بەدژی دەسەاڵتی شا دەکا.
ئۆپۆزیسیۆنی  ئــەگــەر  ئێرانیش  ئێستای 
بـــاوەڕدار  و  دێــمــوکــرات  و  پێشکەوتنخواز 
یەک  ئێران  نەتەوەکانی  و  مــرۆڤ  مافی  بە 
نەگرن و یەک گوتار و یەک هەڵویست نەبن بە 
مەرەدی شۆڕشی ساڵی ٥٧ دەچن و الیەنی 
لە دوای  ئێرانچییەتی  پاساوی  بە  هەلپەرست 
بەسەر  دەســت  ئیسالمی  کۆماری  ڕووخانی 

دەسەاڵتدا دەگرن.

ئەییوب شەهابی راد

لە سەردەمی نوێدا زیاتر پێوەندیی وێنەیین 
تا تەلەفوونی.

بە پێی ئەو ئامارانەی باس کران، لە ئێراندا 
ئینتێرنێت،  ــی  ــەران ــارب ک ــژەی  ـ ڕێ ــن  ــری زۆرت
 )G & ADSL ٤ ,G ئینتێرنێتی جۆری )٣
ئینتێرنێتی جۆری  بەکار دێنن. لە حاڵێکدا 
چۆنایەتیی  و  خێرایی  ـــواری  ب ــە  ل  ،)LTE(
زۆر  تر  جۆرەکانی  لە  ئاستی  گەیاندنەوە، 
باشترە. بەاڵم لە ئێراندا ئەمجۆرە ئینتێرنێتە 
یان زۆر گرانە یان خزمەتگوزارییەکەی زۆر 

کەم و الوازە.
کێشە و گرفتەکانی ئینتێرنێت لە ئێراندا

ــە ٢٠ ســاڵ  ــر ل ــات ــی زی ــوون ــەڕب ــپ ــێ ـــاش ت پ
دەسڕاگەیشتنی ئێران بە ئینتێرنێت، هێشتا 
خستنەڕوو  ــوان  ــێ ن ــە  ل زۆر  ــی  ــەک ــەودای م
ــە.  ــەی ه ئینتێرنێت  ــەر  ــەس ل داواکــــــاری  و 
لە  جیا  ئینتێرنێت،  خزمەتگوزارییەکانی 
خێراییان،  و  پێوەندی  ئاستی  بوونی  ــزم  ن
سەر  خستۆتە  ــان  ــشــی زۆری هەزینەیەکی 
ساڵی  ــی  ــۆرت ڕاپ پێی  ــە  ب ــەران.  ــارب ک شانی 
ئیندێکس(،  )نێت  جیهانیی  ــۆڕی  ت ١٣٩٤ی 
ئێران لە ڕووی خێرایی ئینتێرنێت لە نێوان 
ڕووی  لە  و   ١٤٧ پلەی  جیهاندا  واڵتی   ٢٠٠
نرخی ئینتێرنێت لە نێوان ١٩٢ واڵتدا، پلەی 

١٦٩ی هەبووە.
لە ماوەی سااڵنی ڕابردوودا بەکارهێنەران 
ــی  ـ ــوزاری ــگـ ـ ــەت ــزمـ خـ ـــی  ـــەکـــان ـــرکـــەت شـــی و 
هەمیشە  ــان،  ــەک ــی )ISP(ـ ــە  وات ئینتێرنێت 
)ژێربینای  شیرکەتی  قۆرغاکارییەکانی 

ـــی  )وەزارەت بە  ســەر  کە  پێوەندییەکانیان( 
بە  زانیارییە(  تێکنۆلۆژیی  و  پێوەندییەکان 
زانیوە.  ئینتێرنێت  خراپی  دۆخــی  هۆکاری 
شیرکەتی ناوبراو بە تەواوەتی هاوردەکردن 
هەموو  ــە  ل ئینتێرنێتی  ــەوەی  ــردن ــاڵوک ب و 
کە  بڵێین  پێویستە  کـــردوە.  ــۆرغ  ق ئێراندا 
هەموو سێرڤیزەکانی ئینتێرنێت و پێوەندییە 
و  کۆنترۆڵ  لەژێر  ڕاستەوخۆ  ڕادیۆییەکان 
ئێران دان.  چاودێریی شیرکەتی موخابەراتی 
ئەحمەدینژاددا  سەردەمی  لە  شیرکەتە  ئەم 
سپای  ــە  ب ــرۆشــرا  ف ــەم  ک زۆر  نرخێکی  ــە  ب
و  )پێوەندییەکان  ــی  وەزارەت واتە  پاسداران. 
لەژێر  ناڕاستەوخۆ  زانیاریش(  تێکنۆلۆژیی 
نەک  ــە  ــەرات دای مــوخــاب شیرکەتی  فەرمانی 

کابینەی دەوڵەت.
ـــەران،  ـــن ـــەکـــارهـــێ ــە ب ـ ــا ل ــی ــا ج ــســت ــێ ــا ئ ـ ت
جاریش  چەندین  و   )ISP( شیرکەتەکانی 
و  ڕەخنە  مەجلیس  نوێنەرانی  لە  هێندێک 
ئینتێرنێت  گلەیی توندیان لە دۆخی خراپی 
ــران  گ ــی و  ــت ــێ ــوال ک ــە ڕووی  ل ــەت  ــب ــای ت ــە  ب
ــەک جاریش  ــۆ ی ــەاڵم ب ــوە، ب ــەب ــەوە ه ــی ــوون ب

کران،  باس  کە  شیرکەتانەی  لەم  هیچکام 
واڵمیان نەداوەتەوە.

ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی تەنیا لە بواری 
پارادۆکسدا  لە  کۆمەاڵیەتییەوە  و  سیاسی 
تێکنۆلۆژیکیشەوە  ــواری  ب لە  بەڵکوو  نییە 
ــەدا  گــەپــجــاڕان پارادۆکسێکی  ــە  ل هەمیشە 
زانیارییەکان  میللیی  تۆڕی  پڕۆژەی  بووە. 
لە چەندین  میللی(  )ئینتێرنێتی  یان هەمان 
ساڵ بەر لە پەسەند کردنی لە ساڵی ١٣٨٥، 
تایبەت  بە  و  بەرپرسان  لەالیەن  ــەردەوام  ب
بۆ  بانگەشەی  و  باس  خامنەییەوە  خودی 
تا  ــەوە  لە ساڵی ١٣٨٥ـ ــرا. ئەم پڕۆژەیە  دەک
ساڵی ١٣٨٨ جیا لە نووسراێکی سەر کاغەز 
هیچی تر نەبوو. لە ساڵی ١٣٨٩ بۆ ئەوەی بە 
شێوەیەکی جیدیتر کاری بۆ بکرێ ناوی بۆ 
)تۆڕی میللیی پێوەندییەکان( گۆڕا و پاشان 
لە دەورانی حەسەن ڕۆحانیدا بەڵێن درا تا 
گەشەسەندن  پێنجەمی  بەرنامەی  کۆتایی 
پیادە بکرێ کە تا ئێستاش هیچ ئەنجامێکی 
نەبووە. هەر لە دەورانی حەسەن ڕۆحانیدا 
گەیشتە  و٤ـیش   ٣ جیلی  ئینتێرنێتی  کە 
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بە هۆی وەیکە خەڵک زۆر گیرابوون و ش»بەناوی شەهیدانی سورخەاڵتی 
گەل و بەناوی خۆڕاگرانی شێلگیر و فیداکار

بۆ برای زۆر بەڕێز کاک مستەفا، وێڕای ساڵوی گەرم و شۆڕشگێڕانە
ساخی و سەرکەوتن و سەرفرازیت ئومێد و هیوای منە و... ساڵو ڕێزم هەیە 

بۆ بنەماڵە و تەواوی دۆست و ڕەفیق و نزیکان.
زۆر دەمێکە لەفکری نووسینی نامەیەکدا بووم بۆ ئەوەی بتوانم لە حاڵ و 
نیام بەدوای گیرانی من و بەنیسبەت  وەزعی خۆم ئاگادارتان بکەم، چونکە دڵ
واتای  بە  بەاڵم  بووە،  نیگەرانیەکتان  نەوعە  من  هەڵوێستی  و  بەرخورد 
فرسەتم  چووکترین  نە  و  بووە  مەالقاتم  نە  ڕۆژانە،  چەند  ئەو  تا  حەقیقی 
بووە. ئیستا لەو وەزعەدا زۆر لە ترسدا ئەو چەند دێرە دەنووسم و دەینێرمە 
دەرێ. هەرچەندە ئەو جەریانەی من بەرەوڕووی بوومەوە بەشێکی زۆری 
دەگێڕمەوە بۆ بێ لوتفی و کەمتەرخەمیی ئێوە لەگەڵ مندا بە تایبەت شاهۆی 
بەڕێز کە نامهەوێ درێژدادڕی بکەم چونکە لە نامەیەکدا بە دووروودرێژی 
لەو  زۆر  من  باوەڕی  و  بیر  بەهەرحاڵ  بەاڵم  نووسیوە،  حەسەنم  کاک  بۆ 
من  ئیعتقادی  و  بیر  لەسەر  ناتوانن  جۆر  بەهیچ  کە  بەهێزترە  بێ لوتفیانە 
تەئسیری مەنفی یان هەبێ، چون الم زۆر موقەدەس و بەڕێزە و هیوادارم وەک 

هەمیشە تەجروبەکان دووبارە تەجروبە نەکەنەوە.
لەسەر شێوەی گیرانەکەم پێویستە عەرزتان بکەم لەمانگیی ٢دا un منیان 
بانگ کرد و گوتیان دەمانەوێ بەمەبەستی بەڕێ کردن، موشکیلەی )خروجی(
مەرکەزی  ئەمنیەتی  بۆ  برد  منیان  مەبەستە  ئەو  بۆ  بکەین.  حەل  بۆ  ت 
ئەو  هەر  گوتم  پێیان  و  کردم  مەعەڕەفییان  پۆلیس  بە  لەوێ  ئەنکارا،  لە 
ئەدرەسەی داوتە هەرکات بەو ئادرەسەی داوتە پۆلیس، ئەگەر پۆلیس لەدوای 
نییەتی  بە  منیش  و  کرد  بینینی  داوای  پۆلیس  مانگێک  دوای  بچۆ.  ناردی 
ئیحتیات کردن لەگەڵ un مەوزوعەکەم باس کرد بە تەلەفوون، گوتیان هیچ 
نیایەوە چووم هەر کە گەیشتمە ئەوێ پۆلیس  نیگەرانیت نەبێ. منیش بە دڵ
بە  ڕشوەدان  و  هاوار  و  دیتەوە  خۆم  ئێران  مەرزی  ولە  بەستم  دەستیان 
هیچ کوێ نەگەیشت. کە بردیانم بۆ مەرز مەئمووری ئێران لەوێ چاوەڕوان 
بوون و لە مەئموورانی تورکیەیان تەحویل وەرگرتم و یەکسەر بردیانم بۆ 
»خۆی«یە، پاش چەند ڕۆژ هێشتنەوە و بازجوویی هێنایانم بۆ ئیتالعاتی 
ئوستان. لەوێ حاجی قودرەت ئەسلی مەسەلەکەی بۆ باس کردم و گوتی 
ئێستا کەوتوویەتە داوی  تۆداین، بەخۆشییەوە  تەعقیبی  لە  ئێمە  پارەوە  لە 
سرویسە ئیتالعاتییەکانی ئێمە و هیچ کەس نییە تۆ نەجات بدا، حەتا مەال 
لە  بەهەرحاڵ  هەیە.  خۆتت  بوونی  ڕزگار  توانای  کە  خۆتی  تەنیا  عەواڵش، 
سەرەتایەکاندا زۆر ڕێز و ئێحتڕامیان گرتم، منیش لە مەبەستی ئەوان حاڵی 
هەربۆیە  بدات.  فریو  من  نەیتوانی  ئەوان  ڕواڵەتیی  تەشریفاتی  بۆیە  بووم. 
لەباس کردن و  باراندم کە  ئیالهییان بەسەردا  نیعمەتی  پاش چەند ڕۆژان 
گێڕانەوە نایەت. نامهەوێ ئەوەتان بە ڕۆخ بکێشم، تەنیا ئەوەندە نەبێ کە 
بردیانم بۆ ژێرزەمینێک کە وەک دیوی عەمەلی جەڕاحی دەچوو کە چەند جار 
لەژێر تەوژمی پرۆژکتۆردا سەریان لەدەزگایەکی بەرقی دام کە ئەو دەزگایە 
ئینسانی نیوە بێهۆش دەکرد و دەزگای زەبەت گیری پێوەبوو. زۆریان هەوڵ 
دا، ئەوەی مەبەستیان بوو پێی نەگەیشتن، بۆیە پاش چەند ڕۆژان ڕەوانەی 
سەردەشتیان کردمەوە و لەوێش پاش سێ مانگ ئازار و ئەشکەنجە و لێدان 
مهابادیان کردمەوە.  ئیتالعاتی  ئیدارەی  بازداشتگای  بازجوویی ڕەوانەیی  و 
لەو ماوەیەدا کە لە سەردەشت بووم لە ئیدارەی ئیتالعات زیاتر هیچ کەس لە 
بوونی من ئاگادار نەبوو و بەشێوەیەکی زۆر مەخفی هێشتبوویانمەوە کە 

دیارە مەبەستی خۆیان هەبوو.
و  پیالن  و  دا  زۆریان  هەوڵێکی  من  لەڕەسمەبردنی  بۆ  سەردەشت  لە 
کە  هەبوو  تەجروبە  ئەوەندەم  بەشی  بەاڵم  گیرا  زۆریان  عەوامفەریبیی 
لەبەرامبەر ئەشکەنجەی ئەواندا خۆم ڕابگرم و فریوی ئەوان نەخۆم. هەربۆیە 
کە لەو تاقیکارییانەیان شتی ویستی خۆیان دەست نەکەوت، چەند داوایەکی 
تەلەفزیۆن قسەکردن، کە  لەسەر  لە  بریتی بوون  دیکەیان هێنا گۆڕێ کە 
بکە،  قسە  سەردەشت  لە  جومعەدا  نوێژی  لە  گوتیان  کردەوە.  ڕەت  ئەوەم 
گوتم توانام نییە. پاشان گوتیان شووڕا و ڕیش سپیی گوندەکانی بڵفەت کۆ 
دەکەینەوە لە مزگەوتی میراوێ قسەیان بۆ بکە، کە ئەوەش وەاڵمی ڕەددی 
هەبوو. ئاخرین داواکارییان ئەوە بوو کە بەشێوەی نهێنی بمێنمەوە. چەند 
لەسەر  کاریان  کە  کردم  دەستنیشان  بۆ  ئێوە  لە دۆستانی الی  کەسێکیان 
بکەم و بیانکەم بە عوامیلی نفووزی کە ئەوەش هەر وەاڵمی ڕەدی هەبوو. 
دیارە بە ڕواڵەت دەیانگوت ئەگەر یەکێک لەو کارانە بکەی ئێمە ئیمکاناتێکی 
زۆرت پێ دەدەین و ئازادت دەکەین. بەاڵم نییەت و هەدەفی ئەوان زۆر باش 
الی من ڕوون بوو، بۆیە ئەو داواکارییانە هەر واڵمی ئاوایان پێویست بوو. 
بەو مەوزەعگیریانەی من زۆر ڕەق و تووڕە بوون. هەربۆیە لەوێ سوێندیان 
لێ خواردم کە ئەگەر ئەوا بڕۆیە پێش ئێعدامت دەکەین. پاشان هێنایانم بۆ 
مەهاباد و بردیانم بۆ دادگای ئیتالعات و پاش چەند ڕۆژان لە دادگایەکی 

تەشریفاتیدا، حوکمی ئێعدامیان بەسەردا سەپاندم.
هەرچەندە ئێستا حوکمی ئێعدامم خواردوە بەاڵم بۆمن مایەی شانازی و 
سەربەرزییە، کە بۆماوەی چەند مانگێکە گیراوم و کەسێک لە سیاچاڵەکانی 
ئەویش  کە  نەبێ  تەنیا کەسێک  گیرابێ،  ئیعترافی من  بە  کە  نابینم  رێژێم 
لەو  بۆیە  بووە.  ئازاد  ئەویش  و  کردەوە  ڕەتم  گوتبووم  هەرچی  لەدادگا 
نیاتان دەکەم من ئیعترافم  لەسەر کەسێک نەکردووە کە حوکم  بارەیەوە دڵ
بخوات. لەتەواوی ئەو کەسانەی کە لەژێر ئەشکەنجەدا ئیعترافم کردوە چوار 
پێنج کەسی دۆستی ئێوەیان تێدایە کە ئەوانیش ئەندام نین و بە عینوانی 
فشارێکی  هەرچەند  ببوو.  قەتع  ئیرتباتیان  زۆر  ماوەیەکی  الیەنگریش 
ئەگەر  چونکە  نەدا،  بەخۆم  ئیجازەم  هەرگیز  من  بەاڵم  هێنام  بۆ  زۆریان 
لەباری حیزبییشەوە نەبێ، لە بواری ئەخالقی و ویژدانیەوە لە مقابیل ئەو 
کەسانەدا تەعەهودم هەیە و بۆیە ئامادەم و ئامادە دەبم بۆ پاراستنی گیان و 
مەوجودییەتی ئەوان خۆم بەپەتی سێدارە وە بکەم. دیارە ناوی چەند ماڵێکم 

گوتوە ئەویش »مەزرایی« زۆری...

دیرۆکی خۆڕاگری
)لە دێکۆمێنتەکانی ئەنجوومەنی زیندانییە سیاسییەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان( 

لەبن پەتی
 سێدارەوە

شەهید کەریم تووژەڵی

وه گۆڕینی زۆرینه ی پاسیڤ به  چاالک

و  ڕه وت  ئــه و  مێژوو،  به درێژایی  ــه رده وام  بـ
الیه نه  شارستانیه ت سازانه  له  ئاکامی به شداریی 
ــه شــی هـــــه ره زۆری  ــووان یــا النـــی کـــه م ب ــه مـ هـ
و،  ــاراوه   ئـ هــاتــووەتــه   کۆمه ڵگەکان  شه به نگی 
و  ــه رووز  گـ هێرشانه ی  لــه و  به شێک  ته نانه ت 
ساڵ   ١٤٠٠ له   عەره ب  هێرشی  وه ک  گزمییه ی 
له م  مه غوول  دڕندانه ی  هێرشی  یان  له مه وبه ر 
پارادایمه  بێبه ش نه بوونه  و، هیچ کاتێکیش وێنا 
له   بتوانێ  بــچــووک  که مینه یه کی  کــه   نــه کــراوه  
ڕه وتی گه شه سه ندنی شارستانییه ت و کولتوور 
بینیومانه   جــار  زۆر  ئه گه رچی  هه بێ،  ده نگی 
گرووپێکی بچووک ده سه اڵتی به سه ر زۆرینه دا 
هه بووه  و هه موو ژین و ژیانی خه ڵکیان ڕه وگیر 
ئه مه   نییه   ته وفیرێکی  هیچ  ئه مه ش  که   کــردوه،  
له الیه ن دوژمنێکی غه واره  بووبێ یا خه ڵکانێکی 
سه ربه و کۆمه ڵگەیه . به اڵم ئه وه ی که  جێگای هیچ 
ده سه اڵتێکی  که   ئه وه یه   نییه   گومانێک  و  شک 
و  بخولقێنێ  شارستانییه ت  ناتوانێ  قه ت  وه ها 
مه گه ر  ناکرێ  ده سنیشان  بۆ  ڕه سه نایه تیشی 
هێدی  بخوازێ  که   هه بێ  قه ناعه تێک  ئه وه ی که  
خۆی،  هــاوڕێــی  بکاته   خه ڵک  کۆمه اڵنی  هێدی 
به  هۆکاری  ڕه نگبێ سه ره تا  که   ئه و خه ڵکانه ی 
ئه وه ی که  هیچ ده سه اڵتی به سه ره وه  نییه؛  به اڵم 
هه ست  بــه   خه ڵکانه   ئــه و  زه مـــه ن  تێپه ڕینی  بــه  

پێکردنی، ببنه  هاوڕێی و له ته کیدا بن.
خه ڵکی ئێرانیش، هه ر زۆر زوو به وه  گەیشتن 
پێکهاته   له   دوورخستنه وه یه    و  الدان  ئه و  که ، 
وه ده ستیان  که   سه ڵته نه تی  ڕێژیمی  بنه مای  و 
هێنابوو ده گه ڵ ئه و شارستانییه ت و مه ده نییه ته ی 
سه رنجیان دابوویێ گه لێک مه ودای هه یه ، به اڵم 
حاکمیه ت باوه ڕی وابوو که  ئه مه  گرنگیی هه یه  
پێی  هێشتا  خــه ڵــک  کــه   ــه وه ی  ئـ هێورهێور  و، 
نیشان ده دا و خه ڵک ده بنه   پێیان  نه گەیشتوون 
هاوڕێ و پشتیوانیان. ئاکامه که ی ئه وه  بوو که  
و  نه بینرا  خێر  به رچاوڕوونییه کی  جــۆره   هیچ 
بڵقی  بوونه   دروشمانه ش  له و  هەندێک  ته نانه ت 
بــرده وه ، هه ر ده تگوت  له بیر خۆیان  سه رئاو و 
ــازادی،  ئ نــه ک  ئه مانه   که ڵکه ڵه ی  ســه ره تــاوه   له  
هێمنایه تی، ته ناهی و دادپه روه ریی کۆمه اڵیه تی و 
به شداریی خه ڵک بووه ، به ڵکوو ته نیا سه رکوت و 
چه وساندنه وه  و درۆ و بڕه و دان به و کولتووره  

سه قه ت و نه شیاوه  بووه  و هیچی تر.
ئه مڕۆکه  بۆ هه موو ئه و که سانه ی که  ده توانن 
بیر بکه نه وه  و مێشکێکی پرسۆکیان بۆ ماویته وه ، 
ئه م باسه  بۆته  مه ته ڵێکی پارادۆکسیکاڵ و ئیتر 
هیچ به ڵگه  و لۆژیکێک بۆ سه لماندنی ئه و ڕاستییه  
پێویست نییه . به اڵم ئاخۆ چۆنه  هه تا ئێستاشی 
ده گه ڵ بێ ئه و گرووپه  تاسه فرۆشه  به و چیرۆکه  
دۆڕاوانه ی خۆیان که  ده سه اڵتی پێ ده گێڕن و 
ئه و الیه نه ی تر که  زۆرینه ن و ئیدی هیچ باوه ڕ 
هه روا  نه ماوه ،  چیرۆکانه   به و  متمانه یه کیان  و 

مه حکوومن؟
ڕه نگبێ هاسانترین به ڵگه  ئه مه  بێ که  سه رجه م 
ئــێــمــه مــانــان وه هـــا ڕۆچــووبــێــتــیــنــه  نــێــو ژیــانــی 
ڕۆژانه مان و نوقم بووینه  که  له بیرمان چوویته وه  
چه واشه کارانه   و  درۆزن  خه یاڵ فرۆشه   ئــه و 
مانایه   بــه و  بن  کاڵوچی  و  ڕیــابــاز  هه رچه نده  
که   ده یانزانی  ئێمه   پێش  ئه وان  نه زانن!  که   نییه  
هه ڵبه ستراوه   و  گه مه   هه مووی  چیرۆکانه   ئه و 

خۆی  درۆی  که   که سه   یه که م  درۆزنیش  و، 
ناس ده کا. به اڵم ده بێ ئه وه شمان له بیر بێ که  
ئه مانه  النی که م ئه وه نده  کارزان و به ته گبیرن 
که  ده گه ڵ درۆ و گزمی هه ڵبه ستراوی خۆیان، 
بۆیان  خه ڵک  دوایــی  که   ڕێکارێکن  بیری  ده  

ده رکه وت، بۆیان نه بێته  کێشه .
زۆر و زێڕ و زوڵم، که ره سته ی ئه م گرووپه  
بوو که  برینی ئه مڕۆمان و ترسی سبه ینێمان 
ئه وه ی که   لــه وەوە  سه رچاوه  ده گــرێ، به اڵم 
ئه و  که ،  بوو  ئه وه   دراویتێ  که متر سه رنجی 
چاندن و داڕشتنه وه ی شوناسی ئێمه  بوو که  

بۆیان وێنا کردووین.
و  ئێش  و  برین  هه موو  په نا  له   هه نووکه  
ئازارێک، به شی هه ره  زۆرمان ئه و ڕه وشه ی 
ئه تنیک، ڕه گه ز و هۆکاری  به رهۆده ی  ئێستا 
دۆخێکی  له   ئه گه   من  ده زانــیــن!  چه شنه   له م 
که   ئه مه یه   هۆکاره که ی  هه ڵکه وتبم،  ناله باردا 
که مینه یه کی  که   ئــه وه یــه   هۆیه که ی  کـــوردم، 
لە  واتـــه    ... و  الوم  ــرم،  ــی پ ژنـــم،  ئــایــیــنــیــم، 
له و  هه ڵکه وتن  بــۆ  ئێمه   لــه   هــه رکــام  نــزیــک 
ده سته یه مان  له و  هۆکارێکی  چه ند  ڕه وشــه دا 
نه رێنی،  شێوه یه کی  به   ده توانین  که   هه یه  
له کۆڵ  ئه مڕۆمان  و  ئێستا  به رپرسیاره تیی 
خۆمان بکه ینه وه  و بیخه ینه  ئه ستۆی هه ستی 

زوڵم لێکراوه یی و سه ده مه  دیتووییمان.
ئه گه   کــه   بده ینێ  ده بــێ ســه رنــج  ســه ره تــا 
هه ستێکی وامان هه بێ یا نا، ئه وه ی که  ئایا ئه م 
بۆ  نا؛ هیچ جیاوازییه کی  یا  به رحه قه   هه سته  
ڕه وشی ئه مڕۆمان نابێ و هیچ ده ردێکیشمان 
ناکا و دڵ پێخۆش بوونمان به و  بۆ ده رمان 
که وابوو  خۆمان.  به   کردنه   یــاری  پاساوانه  
و  هه ڵگرین  خۆفریودانانه   له و  ده ست  ده بێ 
ده وروپشتمان.  بڕوانینه   وردتــر  و  جوانتر 
له   تێگەیشتنمان  سه ره تاییترین  و  یه که مین 
هه بوونی ئه و که مینه  درۆزنانه  چییه ؟ زه خت 
و زۆری ته نیا بۆ بڕه ودان به  ئیدئۆلۆژییه ک 
ئه گه   و  دراوه   ــان  ــواردمـ ده رخـ زۆر  بــه   کــه  
له ده ستیشیان بێ ده خوازن ئه و بیرۆکه یه یان 
ئه وه یش  دنیا؛  هه موو  ده مـــاری  نێو  بخه نه  

ئه سڵی والیه تی فه قیهه  و به س.
ته نانه ت باسی ئیسالم و شه رعیاتی شێعه ش 
دیــاره  . خه لیفه   و  ئه مر و حوکم ڕوون  نییه ، 
قوژبنێکدا  و  کــون  له هه موو  که   سوڵتانه   یا 
به رژه وه ندیی  و  ده دا  حوکم  و  ده خــوا  خول 
و  داڵغه   سوڵتانیش  ده وروبــه ری  چێرومێری 
ختووره ی ئۆل و ئایین نییه  و ته نیا حه زی زێڕ 
و زۆره . جا له  هه مووی سه یرتر ئه مه یه  که  
ئه وه یان هه موومان ده زانین و باس لێکردنی 
که متر  که   ئــه وه ی  بــه اڵم  چه ندپاته یه !  بۆمان 
ڕوانینی  به   که ،  ئه وه یه   داویتێ  سه رنجمان 
تاکیمان  شــونــاســی  و  هــه وێــتــی  ده ســــه اڵت 
من  ئه گه   و  نییه   گرنگیی  و  جێ بایه خ  هیچ 
من  بوونی  کورد  له به ر  ئه وه   ده چه وسێمه وه  
نییه  یا له  هه مبه ر ئایینه که م نییه  به ڵکوو ئه وه  
ئه و خه یاڵه یه  که  ئێمه  بۆخۆمان دامانتاشیوه  
کــورد  ئه گه   میناک  بــۆ  ئه گینا  تــر،  هیچی  و 
نه بام و تورکێک بام ئایا ڕه وشه که  ده گۆڕا؟ 
ئێمه   به سه ر  که   ئــه وه ی  به ڵێ،  بڵێم  ڕه نگبێ 
هات به سه ر  ئه وان نه هاتوه ! به اڵم ئه وه شمان 

له   به جۆرێک  ئه وانیش  کــه   ده چــێــتــه وه   له بیر 
تفتیان  و  تاڵ  ئه زموونێکی  ئه وانیش  و  ئێمه ن 
هه یه ، ئه وانیش زۆریان زوڵم لێکراوه  به اڵم به  
له ونێکی تر و به  ئاقارێکی تر. ئه وه  ڕێک ئه و 
دروست  له مپه ڕێک  ئێمه   له نێوان  که   جێگایه یه  
ده کا و “ئێمه “ له و زۆرینه یه  ده کاته  “ئێمه “یه کی 
بچووک و ده بینه  ڕاده یه کی زۆر له  “ئه وان”، که  
ده چه وسێنه وه   ئێمه   وه ک  ئه وانیش  هه رچه نده  

به اڵم له  ئێمه  نین! بۆچی؟
ئه و  ئه مه یه   که ،  لێره دایه   ئا  چاره ڕه شییه ک  
یارییه  تاڵه  وا  سااڵنێکه  له ته کمانه  و خه ڵکانێکی 
زۆر که م گرنگییان پێداوه . ده بینم که  زوڵمێکی 
زۆر له  ژنان ده کرێ به اڵم به  نێرینی من، به من 
چی؟ خۆ من ژن نیم! ئه وه ی که  دایک و خوشک 
کاریگه رییه کی  ژنــن،  منیش  خێزانی  و  کچ  و 
ئه وتۆم له سه ر دانانێ!، ئه و “منه “ کێشه ی خۆی 
هه یه  که  ده بێ چاره سه ری بکا! من ده بینم که،  
به لووچێک، تورکه مه نێک یا عەره بێک له م واڵته  
ده چــه وســێــتــه وه  و زوڵــمــی لــێ ده کـــرێ، بــه اڵم 
پێوه ندیی به  منه وه  نییه ! چونکه  من کوردم و 
به من چی، “ئه وان” چیان به سه ر دێ؟! من کێشه ی 
خۆم هه یه . من ده بینم دزێک، یا تاوانبارێک که  
ده بێ به سزای خۆی بگا، له  ده ره وه ی عیداڵه ت 
و دادپه روه ری یه کجار زۆر زوڵمی لێ ده کرێ، 
هه میسان به  من چی؟! باشه  ده بێ سزا بدرێ 
ئیدی! و ته نانه ت ئه گه  له  ده ره وه ی ئینسافیش 

بێ هه ر به  من چی؟! من گرفتی خۆم هه یه !
سااڵنێکه  که   گه مژانه یه   و  ناخهه ژێن  زۆر 
و  ده کــه ن  “ئـــه وان”  و  “مــن “  یاریی  ده گه ڵمان 
ئێستاش که  ئێستایه  ته نانه ت ئه گه  هه ستیشمان 
به و یارییه  کردبێ، ئه و جۆره ی که  ده بێ ببێ 
ده بێ  نه نواندوه .  ئه وتۆمان  هه ڵوێستێکی  هیچ 
بزانین و وریا بین که  خانی کۆتایی ئه و یارییه ی 
“منیه ت” زۆر تاک الیه نانه  ده بێ، که  بێ ده نگی 
ده بێ  بــه دواوه   ئێمه ی  تاقی  به   تاق  ته نیایی  و 
و هێنده ی پێناچێ که  برا له  خه می برادا نابێ 
به یه کدی  گوێیان  باوکیش  و  دایــک  و  مناڵ  و 
ناچێ، چ بگا به  قه وم و نه ته وه  و نیشتمانمان! 
باڵو  و  ئاڵۆز  گرووپێکی  ده بینه   ڕۆژه ش  ئه و 
و هه روه ک مسافیرانی گه راجێکمان لێ دێ که  
هه رچه نده  هه اڵهه اڵ هه یه  به اڵم که سمان که س 
له ده ست  بــاوه ڕمــان  و  بیر  نزیکیی  و  ناناسێ 
ده ده ین. ته نیا له  به رامبه ردا مرۆڤێک که  ده توانێ 
بــێ، هه مه ن ئه و  ــده ری هــه مــووالیــه ک  ــاری ڕزگ
ژانی  و  ناسۆری  به   هه ست  ده توانێ  که سه ی 
ئه و یتر بکا، نه ک هه ر له به ر ئه وه ی که  تشتێکی 
له م  به ڵکوو  هه یه ،  ئێمه دا  ناخی  له   یا  پیرۆزه  
ڕووه وه  که  ده زانین لە ئاکامی ئه م یارییەدا  چی 
و چمان به سه ر دێ. ئه گه  من ده ردی ئه ویتر 
هیوایه ک  چ  نه که م،  ده رکی  و  پێنه که م  هه ست 
و  هه بێ  هه سته یان  ــه و  ئ ئه وانیتر  کــه   هه یه  
و  زوڵم  دیتنی  و  ته نیایی  ده بێته    ئاکامه که شی 

زۆری!
له   خــۆیــدایــه   ده ردی  فکری  لــه   هــه رکــه ســێ 
حاڵێکدا ئازارمان یه که  و ده رمانی ئه م ده رده ش 

یه کبوون و یه کیەتیمانه .
***

سام یارسان

)نامەیەکی شەهید کەریم تووژەڵی لە 
زیندانەوە بۆ هاوڕێیەکی بەرپرسی حیزب(
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و  داپیرە  باوک  و  دایک  لە  ئاکارێکە  و  نییە  لەزیرەکی خۆمەوە  ئەمەیان 
باپیرە گەورەکانمەوە بۆم ماوەتەوە. مەبەستم سماندنە. 

جووت  لینگان  دەبێ  و  دەوەستێت  ژیانیشم  بوەستم،  سماندن  لە  ئەگەر 
بە  من  بۆ  لەکاری سماندن  بەشێک  بسپێرم.  گیان ئەستێن  بە  گیان  و  بکەم 
تەمام  بە  کە  جوجەڵەکانمە  و  خۆم  ژیانی  بژێوی  بەدەست هێنانی  مانای 
دەرنگانی پاییزێکی دیکە بیانئەژمێرم. بەشەکەی دیکەیشی ئەو درێژ دادڕێیە 
بۆ من بووە بە »فەرهەنگ« و ئەوانەی دەیخوێننەوە و گوێی بۆ شل دەکەن، 
ڕەنگە ژانەسەرێکی سووک بیانگرێ و تاقەتی خوێندنەوە و بیستنیان نەمێنێ. 
دیارە لەنێو ئەوانیشدا کەسانی جۆراوجۆر هەن. هەندێکیان بە بێدنگی پشتم 
تێدەکەن و وازم لێدێنن وهەندێکش لە دڵی خۆیاندا یان بە دەنگ سێ چوار 
سووکە جێنوم رێدەهاڵێنن. بۆ ئەوەی ئەم پێشەکییە دابخەم، دەڵێم گەردنی 
خۆتان و باب و باپێرتان ئازاد بێت، چۆنی پێتان  خۆشە وابکەن. بەاڵم قسەی 
خۆمان بێت ئەگەر گەردنم ئازاد نەکردن، چی ڕوو دەدات و کێ هەرامە بە 

کاڵوی من دەپێوێت؟
با لەبابەتەکە دوور نەکەوینەوە و بچینەوە سەر سماندنەکە: سندووقی فرۆکە 
فرۆکەشکێنەکانی  بە هێزی  دەستی  بە  لەمەوبەر  هەفتە  چەند  ئۆکرانییەکەی 
سوپای پاسداران بە ئاسمانی شینی بە دووکەڵ چڵکن کراوی تارانەوە کەوتە 
بە  ئەم واڵتانەیە کە خۆیان  بەرپرسانی  خوارەوە، هەروا جێی مشت ومڕی 

میراتگری ١٧٦ گیان بەختکردووی نێو فڕۆکە پێکراوەکە دەزانن. 
نێوقەدی  کوتانی  کاتی  لە  ــووک ڕەق  دەن منی سەربچووکی  جــۆرەی  ئەو 
ئەم  دەنگەبەری  توێکڵی  بێ سانسۆڕی  هــازەهــازی  لە  دارەئەستوورەکان 
بەر  دەکەوێتە  ئێران  ئاسمانی  لە  فڕۆکەکە  کاتەی  ئەو  بیستومە،  دارانــەوە 
زەبری دوو مووشەکی سوپای پاسداران و بە ١٧٦ سەرنشینەوە لە ئاسماندا 
پارچە پارچە دەبێت، هەموو ڕووداوەکە لەژێرسەری گای پیردا ڕوو دەدا. 
مووشەکی  تەقاندنی  فەرمانی  خامنەیی  دەیگوت،  دارەکە  توێکڵە  هازەهازی 
دژە فڕۆکەی بە سوپای پاسداران داوە و بەپێی ئەزموونەکانی پێشوویەوە 
بێ تاوان  سەرنشینانی  کوشتنی  و  فڕۆکەکە  تەقاندنەوەی  ویستوویەتی 
پرسەیان  کۆڕی  و  تازیە  ڕۆژان  چەند  مــاوەی  و  ئەمریکا  ئەستۆی  بخاتە 
بەالچاویەوە  دەست  و  بێت  بەشدار  شینگێڕیدا  لە  و خۆشی  ڕابگەیەنێ  بۆ 
بگرێت و فرمێسکی سەگاوییان بۆ هەڵبڕێژێ. هەر بۆیەشە کاتێک مووشەکی 
یەکەم باش فڕۆکەکە ناپێکت و چاوەڕوان دەکرێت فڕۆکەوانەکە بە جۆرێک 
نایبی  و  شوڕش  موعەزەمی  ڕەهبەری  زەوەی،  بگەیەنێتەوە  سەرنشینان 
دەدا،  دووهــەم  مووشەکی  تەقاندی  دەستووری  زەمــان  ئیمامی  بەرحەقی 
فڕۆکەکە هەموو ئەوانی تێدابوون پارچە پارچە دەبن. هەتا ئێرە کارەکە بۆ 

ئەوان بەباشی دەچێتە پێش هەموو شتێک بە مەرامی دڵی ئاغایە. 
دوای ئەوەی فیلمی تەقاندنی مووشەکی دووهەم باڵو دەبێتەوە و کافرانی 
ئەوروپایی پێی دەزانن، ئەمجارە سندووقە ڕەشەکان لە ڕێبەری کز و چرچ و 

گۆج و زمان  شڕ و جنێوفرۆش دەبن بە گونی قۆڕ. 
لە  ئورووپاییش  واڵتــانــی  دارســمــان،  دە  خێڵی  و  دەدۆســتــان  گەلی  جا 

دەسەاڵتی ئێران دێنە هەنجەتان و دەڵێن ئەم سندووقانەمان دەوێ.
ئەگەر ڕاستیتان دەوێ، کۆماری ئیسالمی کۆڵێک سندووقی رەشی جۆراو 
بەاڵم  الیە،  شێستەکانی  سااڵنی  ئیعدامەکانی  سندووقی  وەک  جۆاوجۆری 
فەرمانگەی  ژووری  رەشی  سندووقی  دەیانشارێتەوە.  خەڵک  لەبەرچاوی 
کە  سندووقانەیە  لەو  یەکێک  ئێرانیش  نێوخۆی  وەزارەتــی  هەڵبژاردنەکانی 
ماوەی زیاتر لە چل ساڵە زانیاریی هەڵبژارنەکانی کۆماری ئیسالمی لە خۆیدا 

کۆدەکاتەوە. 
تاران  لەدەستەاڵتی  نزیک  پیاوی  دوو  تەنیا  ساڵەدا  چل  ئەم  مــاوەی  لە 
واتە میرحوسێن مووسەوی و مەهدی کەرووبی وەغیرەت دەکەون و داوای 
زانیارییەکانی نێو ئەم سندووقە دەکەن و هەر ئەوا ڕەشاوێژ و لە دوورەوە 
کەمێک لە زانیارییەکان دەخوێننەوە. هەر بەهۆی ئەم کارەیانەوە نیزیکەی دە 

ساڵی ڕەبەقە بە فەرمانی کابرا یەک دەستەکە هان لە کونە ڕەشا.
دەترسم هەرچی دارسمەی ئەم واڵتەیە بە مەردی چاالکانی ژینگەپارێزی 
ئێران بچن و بە بیانووی هاوکاری کردنی ڕێکخراوە هەواڵگرییەکانی بێگانه و 
سیخوڕی کردن بۆ دوژمن دەست بەسەر بکرێن و پاشان بە کۆمەڵ بیانخەنە 
بە  و  ئێران  تەلەڤیزیۆنەی  کاناڵە  سەت و چەند  ئەو  هەموو  ڕووبــەری  سەر 
کراون  لێیان  تەڵکە  و  فێڵ  زەبری  بە  کە  دابنێن  تۆمەتانە  بەو  ددان  گشتی 
ئیسالمییەوە وەک »گەنیوی  دادی  لە الیەن دەستەاڵتی  پاشان  تاوان و  بە 
با خدا( حوکمی  فــی االرض و محارب  دژبــەری خوا«)مفسد  ســەرزەوی و 
لەسێدارەدانیان بۆ دربچێت و تەرمەکانیان لەوالتری گۆڕستانی »خاوەران« 

بە کۆمەڵ بخرێنە ژێر خاکەوە. 
باسی  منیش  و  ئیسقانم  ســەر  گەیشتووەتە  کێرد  ئیدی  جەهەننەم!  بە 
نێوخۆ  وەزارەتـــی  هەڵبژاردنەکانی  فەرمانگەی  ژووری  ڕەشــی  سندووقە 
چەند  ئۆکرانییەکە  فرۆکە  ڕەشــی  سندووقی  لەگەڵ  سندووقە  ئەم  دەکــەم. 
جیاوازی و وێکچوونێکی هەیە کە من بەپێی توانا و تێگەشتنی خۆم هەندێک 

لەم جوداوازی و وێکچوونانە دەخەمە ڕوو: 
هەیە.  موهەندیس  واتە  ئەندازیار  بە  پێویستیان  سندووکە  هــەردوو   - ١
کەس  هەموو  و  دەکا  دروستی  ئەندازیار  هەڵبژاردنەکان  ڕەشی  سندووقی 
هەم  ئەندازیار  فرۆکە  سندوقی  و  بخوێنێتەوە  نێوەرۆکەکەی  دەتوانێت 

دروستی دەکا و هەم دەیخوێنەتەوە.
سندووقە  لە  بەاڵم  نییە،  ڕەش  ئەگەرچی  هەڵبژاردنەکان  ٢-  سندووقی 

ڕەشی فرۆکەکە زیاتر دەپارێزرێ.
٣- ئەوانەی داوای دابەزاندنی نێوەرۆکی سندووقە ڕەشی هەڵبژارنەکان 
دەکرێن؛  گوم  و  و شرت  دەکورژێن  دەکرێن،  ئەشکەنجە  دەگیرێن،  دەکەن 
بەاڵم ئەوانەی لە دەرەوەی ئێرانەوە داوای سندووقی ڕەشی فرۆکەکە دەکەن، 

دەسەاڵتی ئێران لەبەریان دەپاڕێتەوە و ئەمڕۆ بۆ سبەی تەفرەیان دەدا. 
فڕۆکە  ڕەشــەکــەی  سندووقه  نــێــوەرۆکــی  دابــەزانــدنــی  ئەنجامی  لــە   -٤
دەردەکــەوێ ١٧٦ کەس بە فەرمانی بەئەنقەستی کەسێک گیانیان لەدەست 
داوە و لە ئەنجامی پشکنین سندووقی هەڵبژاردنیش دەردەکەوێت ٨٠ ملیۆن 
زیندووی  چاوانیانەوە،  زەقــی  زەقــە  بە  کەسەوە  هەمان  دەستی  بە  کەس 

مـــــــــردوون.
٥ -  نێوەرۆکی سندووقە ڕەشەکەی هەڵبژاردن ڕاستییەکیش ئاشکرا دەکا 
کە ناوێرم بیڵێم ناوەکەی/ کوشتوومی هەناوەکەی/ شلوێیە سەرچاوەکەی....  

سماندنی سندووقی ڕەشی فەرمانگەی 
هەڵبژاردنەکانی وەزارەتی نێوخۆ

کاتی کۆتایی هێنان بە مۆتەکەی 
دیکتاتۆریی دڕندەی ئێران هاتوە

و: کەماڵ حەسەن پوور

لەگەڵ  ئێرانی  خوێندکارانی   ،١٩٧٩ لــە 
ــەســەر  ــان ل ــی ــان ــەک ــی ــای ــک ــەمــری الیـــەنـــگـــرە ئ
خۆپیشاندانیان  واشینگتۆن  شەقامەکانی 
دەکرد، ئەوان دژی “سەرکوت” لە واڵتەکەیان 
ناڕەزایەتییان دەردەبڕی و دروشمی “بمرێ 
کــورت،  مــاوەیــەکــی  دوای  دەدا.  ــان  شــا”ی
کاتێک سەرۆک کۆمار جیمی کارتێر پشتی 
کرد،  ئەمریکا  لەمێژینەکەی  هاوپەیمانە  لە 
ئایەتوڵاڵ خومەینی لە پاریس ڕا گەڕایەوە و 
دەستی بە لێکهەڵوەشاندنی ئێرانی شا کرد و 

ڕێژیمێکی ئیسالمیی نوێی دامەزراند.
ئەوە ڕۆژێکی نوێ بوو. ڕۆژێکی ڕەشی 

نوێ.
تووشی  ــەکــان  ــی ــاوای ڕۆژئ ســیــاســەتــوانــە 
ئەمریکا  کە  دڵنیان  و  بوون  سەرلێشێواوی 
جیهانە  لە  خــراپ  شتی  هەرچی  خەتاباری 
لەوانەیە هەوڵ بدەن خۆیان ڕازی بکەن  و 
تاران  ئایینییەکەی  دیکتاتۆرییە  ڕەنگبێ  کە 
لەوە  بیر  ئــەوان  ئێرانە.  خەڵکی  نوێنەری 
خۆش  ئایەتوڵاڵکان  بۆ  ڕێگا  کە  دەکەنەوە 
خــاوەن  نــەتــەوە  کــۆڕی  نێو  بێنە  کە  بکەن 
شارستانییەکان. ئەوە نابێتە هۆی وەڕاست 

گەڕانی ئەو بیرۆکەیە.
دیکتاتۆرییەکی  ئێران  ئیسالمیی  کۆماری 
ــە، کە  ــوەڕاســت ــێ ــی ن ــان ــی ســەدەک ــەزەی ــێ ب ب
لە  هێزی  بەکارهێنانی  مــانــەوەکــەی  هــۆی 

ڕادەبەدەری سەرکوت و دڕندەییە.
ــژەی  ــ ــەڵ ڕێ ــەگـ ــە بـــــــەراورد لـ ــران بـ ــێـ ئـ
حەشیمەتەکەی پتر لە هەر واڵتێکی دیکەی 
ئەو  ڕێژەی  دەکا.  ئێعدام  خەڵک  دنیایە  ئەم 
کەسانەی کە سااڵنە لە ئێران ئێعدام دەکرێن 
لە هیی گشت واڵتێک جگە لە چین، کە ڕێژەی 
دانیشتووانی حەڤدە هێندەی ئێرانە، زیاترە. 
حوکمی ئێعدام بەسەر تاوانی بێ توندوتیژی 
دەسەپێ و بە گوێرەی یاسای سزای ئێران 
کچی ٩ ساڵە و کوڕی ١٥ ساڵە بۆ ئێعدام 

کردن دەبن.
الیەن  لە  کە  حوکمانەی  ئەو  گوێرەی  بە 
ئیسالمییەوە  کۆماری  دادوەریــی  سیستمی 
تاوانی  تۆمەتی  بە  دەتوانن  خەڵک  دەدرێن، 
ناڕوونی وەک “شەڕ لەدژی خودا” یا ڕەخنە 
گرتن لە ڕێبەری گەورە ئێعدام بکرێن. ئەوان 
هــاوڕەگــەزخــوازی  لەبەر  شێوە  هەمان  بە 
ئــەوەی  بــۆ  تەنیا  بکرێن.  ئێعدام  لــەوانــەیــە 
لە  ئێعدام  بــە  مــەحــکــوومــکــراو  خەڵکی  کــە 
بکەنەوە،  ئاگادار  تاوانکارییەکەیان  ئاستی 
دەدرێ.  لێیان  قامچی  بە  کران  ئێعدام  پێش 
شێوازی  چەندین  ئێران  ســزای  سیستمی 
ــی هــەیــە وەک هــەڵــواســیــن،  ــردن ئــێــعــدام ک

تیرباران، لە سێدارەدان و بەردباران.
بەرز و  لە ڕێــژەی  پەیدا کردن  بۆ پووڵ 
دواییانەدا  لەم  تاران  ئێعدامەکان،  سامناکی 
بە  ئیجازە  کە  کــردوە  پەسەند  یاسایەکی 
دەدا  زیندانییانە  ئــەو  ئەندامی  فرۆشتنی 
ــان ئێستا  ــارەک ــڕی ئــێــعــدام دەکـــرێـــن. ک ــە  ک
بکەن  رێزێرڤ  نوێکانیان  ئەندامە  دەتوانن 
و دەسبەجێ دوای جێبەجێ کردنی حوکمی 

ئێعدام وەریگرن.
تەنیا  کوشندە  هێزی  کردنی  لەکار  بەاڵم 
الیــەن  لــە  کــە  نییە  ئێعدامانە  ئــەو  تایبەتی 
لەسەر  بــڕیــاریــان  دادوەریـــیـــەوە  سیستمی 
ئەم  ناڕەزایەتییەکانی  مـــاوەی  لــە  دراوە. 
دواییانەدا کە ئێرانیان هەژاند، خۆپیشاندەران 
لە  نەنواندبوو  توندوتیژییەکیان  هیچ  کــە 

تەقەیان  پاسدارانەوە  سپای  تاک تیرهاوێژانی  الیەن 
شوێنی  نزیک  سەربانەکانی  لە  کە  کــرا  ســەری  لە 
کە  کاتێک  دابــوو.  مــەاڵس  خۆیان  خۆپیشاندانەکان 
لەم بارەوە لە وەزیری نێوخۆ، عەبدولڕەزا ڕەحمانی 
فەزڵی،  پرسیار کرا ئەو جوابی داوە: “ئێمە تەقەمان 
ئێمە  نــەبــوو.  ســەریــان  تەنیا  کــرد،  القانیشیان  لــە 

القانیشمان هەنگاوت.”
ئاشکرا بووە کە بەکارهێنانی هێزی کوشندە دژی 
ئایەتوڵاڵ  گەورە  ڕێبەری  ئەمری  بە  خۆپیشاندەران 
عەلی خامەنەیی بووە. بە گوتەی بەرپرسێکی پلەبەرز 
گوتوویەتی:  گــەورە  ڕیبەری   ،٢٠١٩ نۆڤامبری  لە 

“هەرچی پێویستە بیکەن، ئەوە ئەمری منە.”
ــە بــەدەســت  ــە هــەنــدێــک ڕوانـــگـــەوە، ئــەوانــی ک ل
ــێ لە  ــب ــگ مــرۆڤــکــوژەکــانــی ڕێـــژیـــم کــــــوژران ڕەن
شێوە  هەمان  بە  ئایەتوڵاڵکان  بن.  بەختەوەرەکان 
نەهێشتنی  بۆ  بەکار دێنن  ئەشکەنجەی سسیتماتیک 
خۆیان.  دەســەاڵتــی  پاراستنی  و  ناڕەزایەتییەکان 
لە دنیای دەرەوە دادەبڕێن و ڕێگایان  زیندانییەکان 
پێ نادرێ بنەماڵە و هەڤاڵەکانیان ببینن، لێیان دەدرێ، 
لە برق دەدرێن، بە قامچییان لێیان دەدەن و بێکۆتایی 
بنێن  تا ددان بە هەموو شتێکدا  ئەشکەنجە دەکرێن 
لەژێر  ددانپێدانانی  بێنن.  ئازارەکەیان  بە  کۆتایی  تا 
مەحکووم  بۆ  بەڵگەن  تەنیا  جــار  زۆر  ئەشکەنجە 

کردن.
ئێعدامیش  تەنانەت ئەگەر  کاتێک کە حوکم دران، 
ــە ژێــر  ــکــەون ــیــیــەکــان لــەوانــەیــە ب ــەکــرێــن زیــنــدان ن
یا  قامک  بڕینی  ئێران  لە  ســزا.  بێ بەزەییانەترین 
دەست بۆ هەندێک تاوان شتێکی ئاساییە. لە ٢٠١٨، 
سیستمی دادوەریی ئێران حوکمی بڕینەوەی دەستی 
مەڕی  گۆیا  کە  کــرد  پەسند  ساڵە   ٣٤ پیاوێکی  بۆ 

دزیبوو.
تــارانــە.  ڕێژیمی  ڕاستەقینەی  ڕوخــســاری  ــەوە  ئ
لەگەڵی  ئێران  بوێری  خەڵکی  کە  شتەیە  ئەو  ئــەوە 
کە چاوەکانی خۆمان  دەمێکە  زۆر  ئێمە  دەجەنگێن. 
لە خەڵکی  نووقاندوون. کاتی ئەوە هاتوە پشتیوانی 

ئێران بکەین و ببینە هۆی گۆڕانی ڕێژیم.
مەبەست لەوە دەلیل هێنانەوە بۆ شەڕی ئاسایی 
و دوژمنکاریی ئاشکرا نییە. مەبەست ڕەچاو کردنی 
سیاسەتێکە کە ئایەتوڵاڵکان و دەستوپێوەندییەکانیان 

فڕێ بدرێنە نێو زبڵدانی مێژووەوە.
الیەن  لە  کە  یەکگرتووەکان،  واڵتــە  ئابلۆقەکانی 
ســـەرۆک کــۆمــار تــرامــپ ســەپــێــنــرانــەوە، خەریکن 
ئابووریی ئێران لێک هەڵدەتەکێنن، دەزگای تێرۆری 
ــە هــۆی  ــن ــەن و دەب ــ ــەپــووچ دەک ئــایــەتــوڵــاڵکــان مــای
سەرهەڵدانی ناڕەزایەتی لە نێوخۆ. کاردانەوەیان لە 
بەیرووت، ئەو شوێنەی کە حیزبوڵاڵی لێیە، هەستی 

ئێرانەوە  پــارەی  بە  خۆ  ناتوانێ  چیدیکە  و  پێدەکرێ 
ڕانێ و لە حەولی ئەوەدایە خۆی نەجات بدا.

بە  و  بپارێزە  زەختەکە  مــەدە،  بــەر  ڕێچکەیە  ئــەو 
شێوەیەکی سیستماتیک زەختەکە زیاتر بکە.

بەرەوڕووی بەکرێگیراوەکانی ئێران لە سەرانسەری 
پێویست  کارە  ئەو  بۆ  ببەوە.  نێوەڕاست  خۆرهەاڵتی 
بە کەلکوەرگرتن لە هێزی ئاسایی ئەمریکا ناکا. ئەوە 
و  هاوپەیمانەکانمان  دارایــی  و  ئابووری  پشتیوانیی 
هێزەکانی  و  هەواڵگرییەکانمان  نــاوەنــدە  هەنگاوی 
ئۆپەراسیۆنە تایبەتەکان دەخوازێ. ئێستا، کە ڕێژیمی 
نەقەی  ئیفلیجکەرەکاندا  ئابلۆقە  زەختی  لەژێر  ئێران 
میلیشیاکانی  تێکشکاندنی حوسییەکان،  کاتی  لێبڕاوە، 

عێراق و بەکرێگراوەکانی دیکەی ئێران هاتوە. 
ئێران  نێوخۆی  لە  مێدیاییمان  سۆشیال  کەمپەینی 
ــیــانــەی ڕێژیمی  ــەو دوای پـــەرە پــێــبــدەن. هــەنــگــاوی ئ
واڵت،  نێوخۆی  لــە  ئینتێرنێت  داخستنی  بــۆ  ئــێــران 
ڕاستییەکان  لە  چەندە  ئایەتوڵاڵکان  کە  دەدا  نیشانی 
پشتیوانی  دنیا  کە  بزانن  خۆیان  خەڵکی  کە  لــەوە  و 
ئێران  خەڵکی  تا  بدەن  هەوڵ  دەترسن.  خەباتەکەیانە 
لە  هاوپەیمانەکانی  و  یەکگرتووەکان  واڵتە  کە  بزانێ 
خۆرهەاڵتی نێوەڕاست پشتیوانیانن و داهاتووی ئەوان 

داهاتوویەکی ئازاد و دوور لە سەرکوت و ترسە.
ــتــەوی هــێــزی ســەبــازیــی ئــاســایــی لە  ــزووری پ ــ ح
لەگەڵ  پێوەندی  لەسەر  کە  نێوەڕاست،  خۆرهەاڵتی 
ئیسڕائیل،  وەک  ســەرەکــیــیــەکــانــمــان  هــاوپــەیــمــانــە 
ــوودی، کـــووەیـــت و ئــیــمــاڕاتــی  ــعـ عــەرەبــســتــانــی سـ
یەکگرتووی عەرەبی دامەزراوە بپارێزن. لەگەڵ ئەوەی 
توندتر دەبن،  تاران  لە  کە گەمارۆکان دژی مەالکان 
لەوە  تــەواوی  بە  ئــەوان  کە  بکەن  دڵنیا  لەوە  خۆتان 
لە  سەربازی  ئۆپەراسیۆنی  شێوە  هەر  کە  تێدەگەن 
الیەن ئەوانەوە دەبێتە هۆی تێکشکانی ئەوان. خۆتان 
لەوە دڵنیا بکەن کە هاوپەیمانەکانمان تێدەگەن کە ئێمە 
پێداگرین و ئەگەر ئەوان پێویستییان بە ئێمە بێ؛ ئێمە 

پشتیوانییان دەکەین.
ئــێــران، کــە ســەردەمــێــک بە  چــل ســاڵ لەمە پێش، 
شێوەی گشتیی سێکۆالر بوو و یەکێک لە نەتەوەکانی 
ــە الیـــەن ئــەم  ــاوەن شــارســتــانــیــی مـــەزن بـــوو، ل ــ خ
دڕندانەوە ]ڕێژیمەکەی[ ڕووخا، تاکوو بۆ شێوەیەکی 
لە  بگەڕێننەوە.  تاریکی  سەردەمی  سەیروسەمەرەی 
هەموو ئەو کاتەدا،  پتر لە جیلێک، خەڵکی ئێران لەژێر 
مۆتەکەیەکدا ژیاوە شتی وەها مەترسیداری ئەزموون 
تەنانەت  ناتوانن  ئەمریکا  خەڵکی  زۆربەی  کە  کردوە 
کاتی  گونجاوە.  کاتێکی  ئێستا  بکەنەوە.  لێ  بیریشی 

ئەوە هاتوە کە ئەو مۆتەکەیە کۆتایی پێ بێ.
***

لەبن پەتی سێدارەوە
درێژەی دیرۆکی خۆڕاگری

ئیعترافی  ڕووبــەڕوو  و  کردم  لەگەڵ  ...نامەردی 
بێ  هێندێک شت  لەوانەیە  بۆیە  هەر  کردم.  لەسەر 
ئەو گوتبێتی، بەاڵم لەو کاتە بە حیسابی من تەواو 
زۆریان  ئیتالعاتێکی  و  گــوزارش  چەندە  هەر   ، بێ 
لەپەیوەندی لەگەڵ مندا هەبوو، بەاڵم من هەموویانم 
ڕەت کردەوە. بۆیە جارێکی دیکەش ئێوە و هەموو 
دۆستان دڵنیا دەکەم کە من ئێعترافم لەسەر کەس 
نەکردوە کە بەڕاستی حیزبی بێ و حوکم بخوات. 
پێوەندی  و  دەست  تێدان  کەسێکیان  چەند  ئەسلەن 
خۆیانن. هەر بۆیە خەبەرم هەیە کە چەند کەسێک 

لەسەر  ئیعتیرافم  جــۆر  هیچ  بە  من  کە  هــەاڵتــوون 
نەکردوون. لەوانەیە ڕیژێم هەڵال وهەنگامێکی زۆری 
ساز کردبێ. بەاڵم داوام ئەوەیە لەمەو بەدوا ئەگەر 
نیگەرانییان  بــارەیــەوە  لــەو  کەسانێک  یــان  کەسێک 

هەبوو بەتەواوی دڵنیایان بکەن.
لەڕاستیدا  بێ  تاڵیش  حەقیقەتێکی  هەرچەند  بەاڵم 
کە  بوون  مەسەلەدا  هەندێک  جەریانی  لە  ئیتالعات 
تا من لەوێ بووم کادرەکانیش لە جەریاندا نەبوون، 
هەربۆیە هەرچەندە من تازە ئیعدامم خواردوە بەاڵم 
بۆ ئەوەی جانبی ئیحتیاتمان گرتبێ داوام ئەوەیە کە 

ئەو نووسراوە نەکەوێتە سەر زار و زمانان و ئەو 
محافلی  شابەیتی  نەبنە  کردوون  باسم  مەسەالنەی 
لەو  ئەوەی  بۆ  زانی  مناسب  بە  ئەوێ. من جەنابتم 
پارەکە  ئــەوانــەی  ــارە  دی بکەم.  ئــاگــادار  جەریانەت 
کە  کردبوو  لەسەر من  ئیعترافی زۆریان  گیرابوون 
شتەکەیان  »مەزرایی«  هەم  ئــەوان،  ئیعترافی  هەم 

زیاتر لەمن خراپ کرد.
لە کۆتاییدا با بڵێم کە شاروێرانیش لەالی منە و 
فرسەتی  شایەد  داین.  مهاباد  زیندانی  لە  بەیەکەوە 
زۆر باش بێ بۆ ئەوەی مااڵواییتان لێ بکەم وگەردەن 
ئازایەتیتان لێ وەربگرم، کە هیوادارم گەردنم ئازاد 

بکەن و گەردنی هەمووالیەکتان ئازاد بێت.

زیندانی مەهاباد
کەریم

»٧٧/٨/١٥
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ــی  ــداریـ ــەاڵتـ ـــــــی دەسـ ــە دەوران لـ
سەفەوییەوە شێعە بووە بە مەزهەبی 
ڕەسمی لە واڵتی ئێران، کەسایەتییە 
پێیان  کە  _ئــەوەی  مەزهەبییەکان 
دەڵێن ڕۆحانییەت_ زیاتر لە هەوڵدان 
کە  سیاسی  بــەشــداریــی  ئـــەوەی  بــۆ 
بەجێی خۆی تەنانەت دەسەاڵتداریش 
ڕۆحانییەتی  پێگەی  و  جێگە  ــن؛  ب

شێعە لە ئێران چۆن دەبینن؟
پاشخانێکی  ــعــە  شــێ ــی  ــەت ــی ــی ــان ڕۆح
ــەد  ــد س ــەن ــی چ ــی ــەت ــەاڵی ــۆم ــی-ک ــاس ــی س
بە  بڵێم  دەقیقتر  ئەگەر  هەیە  ساڵەی 
ــەوی  ســەف ــی  ــەت دەوڵ ــاری  ــەرک س هاتنە 
شێعە؛  مەزهەبی  کــردنــی  بەڕەسمی  و 
ــی  ــاشــخــان ـــەم پ ـــای ئ ـــێ ســـەرەت ـــوان دەت
کاتەوە  لەو  بێ.  سیاسی-کۆمەاڵیەتییە 
هەتا ڕۆژی سەرکەوتنی شۆڕش لە ٢٢ی 
دوو  هەتاوی،  ١٣٥٧ی  ساڵی  ڕێبەندانی 
سیاسیی  کولتووری  گرینگی  کۆڵەکەی 
یا  ــەت  )دەوڵ ــەاڵت  دەس لە؛  بریتی  ئێران 
مەزهەب  دووهەمیشیان  و  سەڵتەنەت( 
-کە  کۆڵەکە  دوو  ــەم  ئ پێوەندیی  ــوو.  ب
چەندسەد  ئەم  ماوەی  لە  دووکیان  هەر 
ــوون  ــووز ب ــف ن ــاوەن پێگە و  ــەدا خـ ــاڵ س
ــووە-، چۆن  ــەب ه ــاوەری خۆیان  ــەم ج و 
ــی  ــەوازات م ــە  ب کــە  پێوەندییە  ــەم  ئ ــوو؟  ب
یەکتر هاتوون زۆر جار دۆستانە بووە 
زۆر  ــووە؛  ب خەسمانە  جاریش  زۆر  و، 
جاریش  زۆر  و  ــازاون  سـ پێکەوە  ــار  ج
ــاون و  ـ ــت ــردا ڕاوەسـ ــت ــەک ــەر ی ــب ــەرام ــە ب ل
تەقابولەش  ــەم  ئ ــووە.  ــەب ه تەقابولیان 
واتە  بووە،  بەرژەوەندییەکانیان  لەسەر 
بەرژەوەندییەکانیان دەبووە هۆی ئەوەی 
ئەو  ڕابوەستن.  یەکدا  بەرامبەر  لە  کە 
ســـەروەری  کێشەی  ــە  ــان ــی ــدی ــەرژەوەن ب
یا  و  ــەرع  ــورف و ش ع ملمالنێی  بـــووە، 
بە گشتی  بووە،  ئابووری  بەرژەوەندیی 
لەسەر ئەمانە پێکەوە ملمالنێیان هەبووە. 
ڕێککەوتوون،  پێکەوە  جاریش  زۆر  یا 
ــەوی  ــەف ــە ســـەردەمـــی س ــە ل ــوون ــم ــۆ ن ب
دۆستانە بووە بە ڕێکەوت نییە کە عەلی 
شەریعەتی کە خوێندنەوەیەکی نوێی لە 
دەیگوت:  ڕوو  خستە  شێعە  مەزهەبی 
مزگەوتی  ــە  ل ــەوی  ــەف س “تەشەییوعی 
ــردە  ــی ب ــزڵ ــەن ــەاڵم م ـ ــەوت ب ــ ــع دەرکـ ــام ج
عالی قاپوو.”  تەنیشت  لە  شا  مزگەوتی 
بەدوای  بیستیشدا  ــەی  دەی لە  هەروەها 
نەمانی دەسەاڵتی ڕەزاشادا _دوای ئەوەی 
ئەو   _)١٣٢٠( هاتن  هاوپەیمانەکان  کە 
دوازدە ساڵە بەناوبانگە واتە تا کوودتای 
لە  ڕێژەیی  دێموکراسییەکی  کە   ١٣٣٢
کەشوهەوای سیاسیی ئێراندا حاکم بوو، 
ئەوکات پێکەوە ڕێک کەوتبوون، ئەمەش 
لە ترسی نفووزی کۆمۆنیزم بوو، لەبەر 
ــەدا  ــەو ســەردەم ــوودە ل ــەوەی حیزبی ت ئ

حیزبێکی بەهێز و بەنفووز بوو.
ساڵی   ٢٠٠ بە  نزیک  لە  بڵێم  دەتوانم 
و  یەکەم  لە شەڕەکانی  واتە  ڕابـــردوودا، 
دووهەمی قاجارەکان لەگەڵ ڕووسیە، لە 
نۆزدەیەم  سەدەی  یەکەمی  دەیەی  دوو 
ــۆی ئەم  ــە ه ــدا ب ــی ــە ڕاســت ــە ل ـــەم الوە ک ب
ڕاگەیاندنی  ڕێگای  لە  واتە  بوو  شەڕانە 

د. سمایل بازیار:

 ئەگەر لە ئێران ڕاپەڕینەکەی 57 ئیسالمی بوو، بەاڵم لە 
کوردستان لەسەر بنەمای ماف و ویستی نەتەوەیی بوو

جەهاد بەدژی ڕووسەکان پێگەی خۆیان لە 
ڕووداوێکی  هیچ  کرد؛  پتەو  دەسەاڵتدا  نێو 
نییە کە مۆرک و نیشان  سیاسیی گرینگ 
بەسەر  شێعە  ڕۆحانییەتی  کاریگەریی  یا 
ــەوە  ئ هەڵبەت  ــێ.  ــەبــووب ن ــەوە  ـ ــەی ڕووداوەکـ
ــەری و  ــگ ــاری ــەم ک ــە ئ ــە نییە ک ــای ــان ــەم م ب
بەڵکوو  ــێ،  ب پۆزێتیڤ  نیشانە  و  مــۆرک 
و  ـــە  دواکـــەوتـــووان ــا  ی و  نێگەتیڤ  ـــر  زۆرت
ــەاڵم  ــووە؛ ب ــ ــدا ب ــان ــۆی ـــی خ ـــدی ـــەرژەوەن ــە ب ل
ــەرێــک  ــەکــت ــــــــەدا هــەمــیــشــە ئ ــەم ڕووداوان ـ ل
لە  دەرەوە،  واڵتانی  لەگەڵ  شەڕ  لە  ــوون.  ب
هەڵوەشاننەوەی  لە  ڕێککەوتن نامەکاندا، 
ــووری، لە  ــ ــاب ــ ــاســی و ئ ــی ســی ــازات ــی ــت ــم ــی ئ
ــدا. لێرە  ــان ــەوەک ــن ــزووت ــە ب ــدا، ل ــان ــاک ــوودت ک
بێنینەوە،  نمونەی زۆر  نییە  ئەوە  دەرفەتی 
پێبکەم؛  ئاماژە  گرینگترینیان  ئەگەر  بەاڵم 
ڕێژی  ڕووداوی  یا  تووتن  بزاڤی  لە  هــەر 
)١٨٨٠( کە یەکەم بزاڤی سیاسیی مێژووی 
میرزای  ناوی  بە  ڕۆحانییەک  هاوچەرخە، 
شیرازی بە حەرام ڕاگەیاندنی بەکارهێنانی 
ــار بە  ــاچ ـــی ن ـــەت ــاکــۆ دەوڵ ــب ــەن ــن و ت ــووت ت
ــەڵ  ــەگ ــن ل ــەوت ــک ــک ـــەوەی ڕێ ـــدن ـــوەشـــان هـــەڵ

کۆمپانیای تاڵبۆتی بریتانیا کرد.
ڕۆحانییەت لە بزاڤی مەشرووتەشدا ڕۆڵی 
بەرچاویان بینی، وەک ئەوەی شێخ فەزڵوڵاڵ 
ــەی  ــەشــرووت “م ــارای  ـ ئ هێنانە  ــە  ب ـــووری  ن
هاتە گۆڕەپانەکە. ڕۆحانییەت  مەشرووعە” 
ــوو کە  ــ ــــەوە ب ــان ئ ــی ــت ــەس ــەب ــات م ــ ــەو ک ــ ئ
یاساکانی شەرع لەنێو کۆمەڵگەدا جێبەجێ 
بکرێ، کە بە هۆی وشیاریی ڕووناکبیرانی 
ڕێکەوت  بە  نەگرت.  ســەری  ســەردەم  ــەو  ئ
نەبوو خومەینی دەیگوت “شۆڕش” عولەما 
کردیان و ڕووناکبیران لێیان دزین! لە ساڵی 
١٣٠٣دا، ئەم واڵتە لە یەک هەنگاویی گۆڕینی 
ــوو،  ب کـــۆمـــاری  ــۆ  ب ــی  ــای ــادش پ سیستمی 
لەگەڵ  شێعە  ڕۆحانییەتی  دژایەتیی  بەاڵم 
تورکیە  ــە  ل _چونکە  ــاری  ــۆم ک سیستمی 
ڕۆحانییەت لە سیستمی کۆماریدا زەرەرمەند 
ــەاڵم  ــدەوار ب ــن ــوێ ــەخ ـــی ن ــوون_ ڕەزاخـــان ــب ب
زیرەکی لە هەڵگرتنی ئەم دروشمە پاشگەز 
قۆناغی  ــە  ل شێعە  ڕۆحانییەتی  ــردەوە.  ــ ک
“ڕێکخراوی  پەردەی  پشتی  لە   ١٣٢٠-١٣٣٢
فیداییانی ئیسالم” بوون، ئەو گرووپەی کە 
بزاڤی  لە  ــرد.  دەک سیاسییەکانیان  تێرۆرە 
لە  حەمەڕەزاشا  نەوتیشدا،  خۆماڵی کردنی 
ڕێکەوتی ٩ی ڕەشەمەی ١٣٣١ ئێرانی بەجێ 
قەناعەتی  مــوســەدیــق  چونکی  دەهــێــشــت، 
بەجێ  ئێران  ماوەیەک  بۆ  کە  هێنابوو  پێ 
بێڵێ؛ بەاڵم ئایەتوڵاڵ بێهبەهانی و کاشانی 
ــاغــەدا  ــۆن ق ــەو  ل ــدا  ــی ڕاســت ــە  ل نەیانهێشت. 
و  ــەت  ــی ــی ڕۆحــان ــدیــی  ــێــوەن پ  )١٣٢٠-١٣٣٢(
سەڵتەنەت کەمتر گرژیی تێکەوتوە، چونکە 
بۆ  دەدا  هان  ئەوانی  کۆمۆنیزم،  مەترسیی 
ڕاپەڕینی  بۆ  خەڵک  هاندانی  ــکــدان.  ــاڵ وێ پ
لە  پشتیوانی  و   ١٣٣١ ــەڕی  ــووشــپ پ ٣٠ی 
کوودتای حەمەڕەزاشا لەدژی موسەدیق و 
دواجار ڕاپەڕینی ١٥ی جۆزەردانی ١٣٤٢ کە 
ئیتر بۆخۆیان بەتەنیا ڕێبەرایەتییان کرد و 
بەدوای  و  کەوتەوە  لێ  خومەینی  ــاردەی  دی
ــەورەی  گ مەرجەعی  برووجێردیدا  مردنی 
“مودەڕڕس”  پێچەوانەی  بە  _کە  شێعەکان 
ــوو_  ــەب ــشــە ن ــی ــاســەت پ ــی” ســی و “کــاشــان

ئەستێرەی بەختی خومەینی درەوشایەوە. 
تووتن”  “ڕووداوی  چۆن  وەک  ڕاستیدا  لە 
ــە،  مــەشــرووت ــی  ــزاڤ ب ــۆ  ب ــوو  ب تەمرینێک 
ــادە کردنێکی  ــام ئ ــۆ  ــەش خ ــن ــەڕی راپ ــەم  ئ

ڕۆحانییەت بوو بۆ شۆڕشی ١٣٥٧. 
سیاسی- پاشخانێکی  ئەمانە  کەوابوو 
ــە دەســـەاڵت  ــە و، ب ــەی ــان ه ــی ــی ــەت ــەاڵی ــۆم ک
گەیشتنی ئەوان لە ساڵی ٥٧دا ڕووداوێکی 
شەپۆلی  ســواری  ــەوان  ئ نییە.  تەسادوفی 
پێوەندییەدا  ــەو  ل ــەبــوون.  ن شــۆڕشــیــش 
ــرەوی  ــەس ــەد ک ــەحــم ــەکــی ئ ــر قــســەی ــی وەب
کەوتمەوە کە بۆخۆیشی بوو بە قوربانیی 
کە  شێعە  ڕۆحانییەتی  ــرۆری  ــێ ت فتوای 
دەیگوت: “ئێمە دەسەاڵتێک بە ڕۆحانییەت 
نرخێکی  بە  کە  دەسەاڵتێک  ــن.”  ــەرزداری ق

گران بۆ گەالنی ئێران تەواو بوو.

ئایا ڕۆحانییەتی شێعە لە پشتگیری 
بۆ  پاشایەتی  سیستمی  ئاڵۆگۆڕی  لە 

کۆماری یەکدەست بوون؟
وێنە  ــۆ  ب ــوون.  ــەب ن ــەکــدەســت  ی نەخێر 
ــەدژی ڕەزاشــــا و  ــ ــس ل ــودەڕڕیـ ــەر مـ ــەگ ئ
سیستمی کۆماری بوو، ئایەتوڵاڵ کاشانی 
و،  ــوو  ب کۆماری  سیستمی  موافقانی  لە 
زەنجانی:  ڕەزا  سەید  ــەی  وت بە  تەنانەت 
کۆماریخوازی  قازانجی  بە  “میتینگیشی 
ــرد و لە  ــوە ب ــەڕێ ــس ب ــودەڕڕی ـــەدژی م و ل
مەجلیسی موئەسسان دەنگی بە گۆڕینی 
اجارەوە بۆ ڕەزاشا  ̀ق دەسەاڵت لە بنەماڵەی 
دا و، وتارێکی ئاگرینیشی لەم بارەوە دا.” 
حوسێن مەککی، نووسەری “تاریخ بیست 
سالەی ایران”؛ بەوردی ئاوڕی لەم بارەوە 

داوەتەوە. 

باست لە پێگەی ڕۆحانییەتی شێعە 
بەهێزن  کاراکتێرێکی  کە  ئەوەی   و  کرد 
و، بەشێکی حاشا هەڵنەگر و گرینگن 
لە  کــە  سیاسییانەی  ڕووداوە  ــەو  ل
ئێران ڕوویان داوە. بەستێن یا هۆکارە 
بەشێکی  سەرهەڵدان،  مێژووییەکانی 
بڕوای  بە  ڕۆحانییەت،  بۆ  دەگەڕێتەوە 
جەنابت ئەی ئەو هۆکارانەی دیکە چی 

بوون کە شۆڕشی ٥٧ـی لێکەتەوە؟
ــن هـــۆکـــاری جــــۆراوجــــۆر بۆ  ــدی ــەن چ
ــە ساڵی  ــران ل ــێ ــی شــۆڕشــی ئ ــوون ــاب ــەرپ ب
خاوەن ڕایان  و  لێکۆڵەران  ــەن  الی لە   ١٣٥٧
ــی  ــدن ــەرەســەن ــاس، وەک پ ـ ـــەر ب ــە ب ــۆت ــات ه
ــەبــوونــی  ــی، ن ــەوت ــبــدادی ن ــیــســت ــک، ئ ــاڕێ ن
ــە  ب و  ـــی  ـــەت کـــۆمـــەاڵی ـــــــی  ـــــــەروەری دادپ
پیالنی  سەڵتەنەت تەڵەبەکان  بۆچوونی 
بەهۆی  ــۆپ(  ــوادل گ )کۆنفرانسی  دەرەکـــی 
گرتنەبەری سیاسەتی سەربەخۆخوازانەی 
ــان کــەمــتــر لە  ــەی ــەم ــە ئ حـــەمـــەڕەزاشـــا، ک

شۆڕشێکی  بێگومان  دەگونجێ.  ئەقڵدا 
ــاوەری  ــەم ج و  ــن  ــەری ــەرب ب ــەم چەشنە  ل
وەک هەر دیاردەیەکی دیکەی مێژوویی 
هەموو  و،  بێ  سەبەبی”  ــەک  “ت ناتوانێ 
و  کەم  پێکرا  ئاماژەیان  کە  هۆکارەکانی 
زۆر ڕۆڵیان هەبووە لە بەرپابوونی ئەم 

شۆڕشەدا.
فاکتۆری  ــەدا،  ــۆران ــت ــاک ف ــەم  ئ لەنێو 
ــە لە  ــت ــی ــڕن ــەت و مــۆدێ ــن ــەزادی ســون ــ ـ ت
هۆکارە  لە  یەکێک  ئێراندا  کۆمەڵگەی 
پرۆژەی  کە  چەشنە  بەم  گرینگەکانە، 
ــی  ــرای ـــە خــێ ــی شـــا ب ــۆن ــی ــزاس ــی ــڕن ــۆدێ م
واال  ــە ڕووی  ب ــــەواوی  ت ــە  ب دەرگــــای 
لەگەڵ  ــەت،  ـ زەراف و  دیقەت  بەبێ  ــرا،  ک
کۆمەڵگەی  نەریتییەکانی  ستراکتۆرە 
پێک  ــە  ک )ئیسالمی_شێعە(  ئێرانیی 
ــشــەی گــــەورەی  ــێ ــە ک ــەم کـــەوتـــن و ئ
تەزادە  لەم  ڕۆحانییەتی شێعە  نایەوە. 
ــرت و بە  ــ ــی وەرگـ ــک ــەل ـــریـــن ک گـــەورەت
پێکدادانەی  ــەم  ئ لێزانانە  شێوەیەکی 
قۆستەوە و لە هەستی ئایینیی خەڵک 
ــۆی  ــی خ ــان ــەک ــی ــاســی ــە ســی ــەرامـ ـــۆ مـ ب
بێ  لەبیرمان  ئەگەر  وەرگـــرت.  کەلکی 
خۆپیشاندەران  ــدا  ــۆڕش ش ــی  ـ ڕەوت ــە  ل
هێرشیان  شوێنێک  هــەمــوو  ــە  ل پێش 
مەشرووب  سینەماکان،  سەر  ــردە  دەک
ـــارەکـــان، وەک  کـــاب و  ـــاڕ  ب ــی،  ــرۆشـ فـ
بۆ  ــوون  ب ــەڕەشــە  ه کــە  شوێن گەلێک 
لە  ئیسالمی.  فەرهەنگی  و  کولتوور 
تەزادی  بێ  لەگەڵ  ئێستاشی  راستیدا 
ــی  ڕۆژهــەاڵت کۆمەڵگەکانی  سەرەکیی 
“ئیسالمی  و  ئەمەیە  هــەر  نێوەڕاست 

تەزادەیە.  ئەم  بەرهەمی  سیاسی”ـش 
بە  دژکردەوەیەکە  سیاسی”  “ئیسالمی 
ڕۆژاوا  فەرهەنگی  و  کولتوور  هاتنی 
ــی  ــعــەش دروشــم ــی شــێ ــەت ــی ــی و ڕۆحــان
کە  ئیسالمی  ــووری  ــت ــول ک ــی  ــن ــاراســت پ
کولتووری  هێرشی  ــەر  ب ــە  ــووەت ــەوت ک
ــەوە،  ــردۆت ک ـــەرز  ب ــی  ــران ــاف ک و  بێگانە 
هەروەک ڕەوتەکانی ئیسالمی سیاسی 
ئەرکی  بە  ئەمە  کە  دیکە  ــی  ــان واڵت لە 

خۆیان دەزانن.

بکەم،  نموونەیەک  بە  ئاماژە  با  ئەمن 
فێستیڤاڵێکی هونەری لە شیراز بەڕێوە 
ــی و  ــت ــەرەس ــەرپ ــر س ــەژێ ــە ل دەچــــوو، ک
بوو.  شاژندا  دیبای  فەرەحی  چاودێریی 
لە یەکێک لە خولەکانیدا لە ساڵی ١٣٥٦دا 
ــەکــی  ــۆی ــی شــان ــای ــک ــری ــەم ــی ئ ــک ــێ ــرووپ گ
ئانتۆنی  کرد،  پێشکەش  سەرشەقامیان 
لە  بریتانیا  باڵوێزی  دوایین  پارسۆنز 
شا  لەگەڵ  ڕووداوەم  ــەم  ئ ــێ:  دەڵ ئێران 
ــەر شانۆی  ــەگ ئ ــوت  پێم گ ــرد و  ــاس ک ب
ئینگلیس  وینچێستێری  ــاری  ش ــە  ل وا 
بەڕێوە دەچوو؛ دەرهێنەر و ئەکتەرەکانی 
سەریان تێدا دەچوو. شا هیچی نەگوت 

و بەمە پێکەنی.
بۆخۆی  ڕۆحانییەت  لەمانەش  بێجگە 
هەندێک ئیمتیازی تایبەت بە خۆی هەبوو، 

بۆ نموونە، ئەمەش خۆی لە دروشمەکانیان 
ــە بــوو وەک  ــام ــەرن ــە ب ــوو و ب ــەکــگــرت ــە ی ک
ــی”،  ــالم اس ــوری  ــه جــم آزادی،  ــالل،  ــق ــت “اس
خمینیە”دا  ما  رهبر  حسینیە،  ما  “نهضت 
ڕێبەریشیان  ــەک  ی کۆمەڵە  ــەم  ئ ــرا؛  ــت دەدی
هەبوو ئەویش خومەینی بوو هەر، بۆیەش 
پڕشوباڵو نەبوون و ڕێبەرەکەشیان لێبڕاو 
نیشتمانی  ــەرەی  ب نەکرد.  سازشی  و  بــوو 
و  هەبایە  دەسەاڵتی  ئەگەر  ملی(  )جبهەی 
دەکرد  سازشی  هەبا  یەکالکەرەوەی  ڕۆڵی 
بەاڵم  هەبوو؛  ئامادەگییەیان  ــەم  ئ چونکە 
لەگەڵیان  ــەک  ــوەی شــێ هیچ  ــە  ب خومەینی 
نەسازا و مەبەستی ڕووخانی ڕێژیمی شا 
بوو. هەروەها ئیمکاناتی ماڵیی بەرفراوانیان 
بە  شێعە  ڕۆحانییەتی  بوو.  بەردەستدا  لە 
“سهم  وەک  داهاتی  لە  کەلکوەرگرتن  هۆی 
امام” یا “وجوهات شرعی” هەمیشە بێ نیاز 
پێ  هیچ حەوجێیەکی  و  ــەت  دەوڵ لە  ــووە  ب
وەک  گەورەکانیش  ــارە  ش ـــازاڕی  ب ــوو.  ــەب ن
تاران، تەورێز، ئیسفەهان و ... پشتیوانێکی 
بەهێزی ئابووری بوون بۆیان و، ڕۆحانییەت 
ــردووەوە  ــ ــە ڕاب ــەر ل ـــازاڕ ه ــی ب و بــۆرژوازی
و  ژن  پاراستوە،  یەکتریان  ــی  ــدی ــەرژەوەن ب

ژنخوازییان لە نێواندا هەبووە.
هەروەها تۆڕێکی پێوەندیی بەرباڵویان لە 
بەردەستدا بوو و قسە و گوتاریان بە هۆی 
هەموو  دەگەیشتە  کە  مەالکان  و  مزگەوت 
بە  گوندەکانیش،  کوێرە  تەنانەت  شوێنێک 
سەرتاسەری ئێراندا باڵو دەبۆوە. لە شوێنە 
یاساییەکانی وەک مزگەوت، حوسەینییەکان 
و دامەزراوە خێرخوازییەکان، بۆ ڕێکخستن 
وەردەگـــرت.  کەلکیان  کۆبوونەوەکانیان  و 
ــی  ــان جــۆراوجــۆرەک بۆنە  ــە  ل کەلکوەرگرتن 
ــوورە و  ــ ــت ــ ــۆس ــ ــا ئ ــ ــەروەهـ ــ ــی و هـ ــن ــی ــای ئ
فاکتۆرێکی  شێعە،  ئایینی  سیمبولەکانی 
ــوو. لە  ــ ــــەوان ب ــی ئ ــز بــوون ــێ ــەه ــکــەی ب دی
پرشوباڵو  دیکەش  گرووپەکانی  بەرامبەردا 
و بە دروشمی جیاواز و تەنانەت دژبە یەک 

بوون.

ــی  ــۆن ــســی ــۆزی ــۆپ ــە دەزانـــیـــن ئ ــم ــێ ئ
نەبوو؛  ڕۆحانییەت  تەنیا  شا  ڕێژیمی 
کامانە  ئۆپۆزیسیۆنەکان  بەرچاوترین 
بوون و دەور و کاریگەریی ئەوان هەتا چ 

ڕادەیەک بوو؟ 
ــەوی  ــل ــەه ــمــی پ ــی ڕێــژی ــۆن ــی ــس ــۆزی ــۆپ ئ
بکەین؛  ــەش  داب دەستە  سێ  بە  دەتوانین 
دەستەی یەکەم لیبێڕاڵ یا نەتەوەییەکان کە 
ملی( )جبهەی  نیشتمانی  ــەرەی  ب لە  خۆی 
چەپەکان  ــەم  دووه دەستەی  دەدیتەوە.  ـدا 
بوون، کە حیزبی توودە و ڕەوتی چەپی نوێ 
نوێنەرایەتیی دەکرد و دەستەی سێهەمیش 

ڕۆحانییەتی شێعە بوو.
توانا  ئەو  ڕاستیدا  لە  نیشتمانی  ــەرەی  ب
جاریش  دوو  هەرچەند  نەمابوو  هێزەی  و 
ــک لە  ــارێ ــۆوە، ج ــردبـ ــی خـــۆی کـ ــازی ــازس ب
ــەرەی  ب دەگــوت  پێیان  کە   ٤٢ ساڵی  دوای 
ــش  ــی دووەم جـــاری  و  دووەم  نیشتمانیی 
ــەرەی  ب خۆپیشاندانەکان  لەگەڵ  هــاوکــات 
بەاڵم  هێنا.  پێک  سێهەمیان  نیشتمانیی 
سەردەمی  لە  کە  پێگەیەی  و  نفووز  ــەو  ئ
نیشتمانی  بە  ساڵەکانی  لە  و  موسەدیق 
نەمابۆوە.  بۆیان  هەیانبوو؛  نەوتدا  کردنی 
کێشەی  نیشتمانی  ـــەرەی  ب ــدا  ــی ڕاســت ــە  ل
بەڵکوو....  نەبوو،  سەڵتەنەت  مانی  لەگەڵ 

دیمانە: هەردی سەلیمی

ڕاستە چەندین هێزی کۆمەاڵیەتیی جۆراوجۆر و هێزی سیاسیی 
دیکەش بەشداری شۆڕش بوون، بەاڵم ڕۆڵ و نەقشی ڕۆحانیەتی شێعە 
و شەخسی خومەینی و جەماوەرێکی زۆری پشتیوانیان بەرچاوتر بوو.

لە  بەاڵم  بوو،  ئیسالمی  ئینقالبی  ئێران  لە  ئەگەر  دەڵێم  بۆیە  جا 
نەکرد  شۆڕشی  کوردستان  بوو؛  جیاواز  کوردستان  وانەبوو؛  کوردستان 
کە خومەینی و ڕۆحانییەتی شێعە دەسەاڵت بەدەستەوە بگرن، بەڵکوو 

لەدژی ڕێژیمی پاشایەتی شۆڕشی کرد.

ئێران، جیا  ڕێبەندانی ئەمساڵ هاوکاتە لەگەڵ چل ویەکەمین ساڵوەگەڕی سەرکەوتنی شۆڕشی گەالنی 
لەوەی کە ئاکامی ئەم شۆڕشە چی بووە و چ دەسکەوتێکی بۆ خەڵکانی بەشدار لە سەرکەوتنەکەیدا هەبووە و، 
ئێستا بە چ ئاقارێکدا ڕۆیشتوە؛ ئاوڕدانەوە لە مێژووی سەرهەڵدانەکە و بەستێنەکانی خوڵقاندنی ئەم ڕووداوە 

گرینگ و پێویستە.
ئەم مشتومڕە هەمیشە لە نێوان خاوەن ڕایاندا بووە کە چ پاشگر و ئاوەڵناوێک بۆ شۆڕشی ساڵی ١٣٥٧ لە 
ئێران هەڵبژێردرێ، کە پێناسەیەکی دروست بێ. ئەوەی کە ڕوون و حاشاهەڵنەگرە ئەوەیە کە زۆرینەی چین و 
توێژ و بیرۆکەکانی نێو کۆمەڵگەی ئەو کاتی ئێران ئامادەییی شۆڕشیان هەبوو و، بە تایبەتی لە نیزیکە و 

کۆتاییەکانی ڕێژیمی پاشایەتی داوای ڕووخانی ئەم سیستمەیان دەکرد.
شۆڕش  داینەمۆی  سیاسییەکانی  ڕێکخراوە  و  الیەن  دزرا؟  شۆڕشە  ئەم  ئایا  ئەمانەن،  پرسیارەکان  ئێستا 
کامانە بوون؟ زۆرینەی خەڵک لە بەرەی کام یەک لەم ڕەوتە سیاسییانەدا جێیان دەگرت؟ ڕەنگە بنەڕەتیترین 
پرسیاریش ئەمە بێ کە خاوەنە سەرەکییەکەی کێ بوو و کێیە؟ کوردستان چ ڕۆڵێکی هەبوو و چ ڕوانگەیەکی 
سیاسی ڕێبەرایەتیی ویست و داخوازییەکانی ئەوێی دەکرد؟ وە کۆمەڵێک پرسیاری تر. “کوردستان” بۆ باس و 
تەتەڵەی ئەم بابەتە دیمانەیەکی لەگەڵ دوکتور سمایل بازیار، مامۆستای مێژوو لە زانکۆی کۆیە پێک هێناوە.

 

ڕەوتی چەپی نوێ بەدوای نسکۆی حیزبی توودەدا دروست بوو و، 
بە پێچەوانەی چەپەکانی پێش لە خۆیان؛ ڕادیکاڵتر بوون و بڕوایان بە 
ڕەوتە  ئەم  بوو.  توندوتیژییەوە  ڕێگەی  لە  پاشایەتی  ڕێژیمی  ڕووخانی 
لە سەنگەری یەکەمی خەباتدا بوو و، بەڕاستی کایەی بە مەرگ کرد و 
خۆی لە ئاو و ئاگر دا؛ هەروەها خەسارلێکەوتنی ئەم چەپە نوێیە لە 
چاو ئیسالمییەکان یەک بە دە بوو؛ بەاڵم پێگە و نفووزیان زۆرتر لەنێو 

کۆڕوکۆبوونەوە ڕووناکبیری و زانستگەکاندا بوو.

درێژە بۆ الپەڕەی ٩
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ــی شـــا لە  ــارات ــی ــت ــخ ــی ــەویـــســـت ئ ــهـ ـ دەی
و  بێ  ئەساسیدا  قانوونی  چوارچێوەی 
وەک  ــێ  ب نمادین  ــر  ــات زی ــەی  ــەک دەســەالت

سیستمە سەڵتەنەتییەکانی ئورووپا. 
وەک  تـــوودە  حیزبی  ــەکــان:  چــەپ هێزە 
ئێران  ــە  ل چــەپ  حیزبی  بەتەمەنترین 
تەقریبەن   ٣٢ ساڵی  ــای  ــوودت ک ـــەدوای  ل
پشتی ڕاست نەبووەوە و وەکوو تارماییەک 
وابوو، لە ڕاستیدا سەرکردایەتیی حیزبی 
ئێرانیان  وردە  وردە  سااڵنەدا  لەو  توودە 
ئاڵمانی  لە  الیپزیک  لە  و  هێشت  بەجێ 
دابــوو  ــەعــەرزدا  ب باروبنەیان  ڕۆژهـــەاڵت 
ــوون،  ب تەماشاوان  دوورڕا  لە  ــر  زۆرت و 
چەپێکی  بەاڵم  نەبوو.  ئەوتۆیان  ڕۆڵێکی 
ــدا،  ــەی چــل ــ ــە دەی ــوو ل ــب ـــەدایـــک ب نـــوێ ل
چەپێکی نوێ کە جیاواز بوو لە حیزبی 
توودە. شێوازی خەباتی ئەم چەپە نوێیە 
زۆر جیاواز بوو لەگەڵ شێوازی حیزبی 
بەدەستەوە  بە  ــان  ــاوەڕی ب ــەوان  ئ تــوودە، 
و  پارلمان  ڕێگەی  لە  دەســـەاڵت  گرتنی 
ــان شێوە  ــەم ــوو _ه ــەب ــەوە ن ــژاردن ــب ــەڵ ه
ڕەچاوی  تــوودە  حیزبی  کە  بۆلشویکییە 
لە ڕێگەی  ــوو  پێیان واب ــەوان  ئ دەکـــرد_، 
ڕووناکبیری  کۆمەڵێک  و  ــیــژی  ــدوت ــون ت
ــەو  ــی ئ ــەی ــگ ــاری ــر ک ــەژێ ــاردەوە، ل ــگـ ـ ــاوان ـ ئ
فۆرموالنەی لە تێزەکانی “ڕێژێ دێبری”ـیان 
بــچــووک  ــی  ــک ــۆڕێ ــۆت م ــوو وەک  ــب ــرت وەرگ
ــە  ــووڵ ــکــی گـــەورە وەج ــۆڕێ ــێ مــۆت دەتــوان
ئینقالبی  لە  ئۆلگووبەرداری  بە  و،  بێنێ 
واڵتی  لە  پارتیزانیی  شەڕی  لە  و  کووبا 
چین شێوازێکی نوێیان لە خەبات خستە 
ڕوو. ئەم چەپە نوێیە لە ڕاستیدا گاڵتەی 
ــاو و ئاگر دا،  ــرد، خــۆی لە ئ ــەرگ ک بە م
زۆرتریش ڕووناکبیر و خوێندکار بوون. 
چەپەکان  خەسارلێکەوتنی  ڕاستیدا  لە 
لە چاو هێزی سێهەم )ڕۆحانییەت( یەک 
ئەگەر  ــی سێهەم  ڕەوت لە  یانی  ــە.  دەی بە 
کەسێک لە خەبات بەدژی ڕێژیم کوژرابێ، 
دە کەس لە چەپەکان کوژراوە، ئەوان لە 
خاکریزی یەکەمی خەبات لەدژی ڕێژیمی 
ــووز و  ــف ـــەاڵم ن ــوون؛ ب ــادا بـ ــەڕەزاش ــەم ح
کارتێکەریی ئەوان زیاتر لە زانستگەکان 
ڕووناکبیرییەکاندا  کۆبوونەوە  و  کۆڕ  و 
بوو و ئێمە دەزانین کە کۆمەڵگەی ئێران 
بە  نەهاتبوو؛  پێک  زانستگەکان  لە  تەنیا 
پێکهاتەی  کە  ــەدا  ــەردەم س ــەو  ل تایبەت 
جەماوەریی خەڵکی ئێران زۆرتر لە دێهات 
بوون نەک لە شار. سەرەڕای ئەمانە، ئەو 
کە  حەمەڕەزاشا  توندوتیژانەی  کاردانەوە 
لە خۆی  بەرامبەر بە ڕەوتی چەپی نوێ 
نواند، زۆر کاریگەر بوو. لە ساڵی ١٣٥٥ 
)چەپی  چەپانە  گرووپە  ــەم  ئ تەقریبەن 
خەباتیان  چریکی  شێوازی  بە  کە  نوێ( 
دەکرد؛ پتر لە ٩٠ لە سەدی ڕێبەرەکانیان 
بوون  زیندانەکاندا  لە  یا  کوژرابوون،  یا 
ڕێژیمی  بڵێین  دەتوانین  هەاڵتبوون،  یا 
زۆر  ــوون.  ــردب ب لەنێوی  تەقریبەن  شــا 
لەگەڵیان  ڕووت  ــەکــی  ــی ــژی ــی ــدوت ــون ت ــە  ب
ڕەوتی  نیگەرانی  شا  بوونەوە،  بەرەوڕوو 
مەترسیی  ــوو  واب پێی  و  نەبوو  سێهەم 
سەرەکی کۆمۆنیستەکان و چەپی نوێیە. 
بە  مارکس  وتەیەکی  خۆشە  پێم  لێرەدا 
وەکوو  “شۆڕش  دەڵێ:  بێنمەوە،  نموونە 
لێدەدا ئەگەر کونێکی  مشک وایە، تونێل 
ــەوە ســەر  ــک دی ــە کونێکی  ل ــەی  ــ داخ ــێ  ل
دەردێنێتەوە.” شا ڕێگای لە چەپی نوێ و 
بە چەپی چریکی و ڕادیکاڵ داخست، بە 
تەفروتوونای  بڵێین  دەکرێ  کە  جۆرێک 
لێدەدا  تونێلی  مشکەی  ئەو  بەاڵم  کردن؛ 
شا  دەرهێنا.  ســەری  مزگەوتەکانەوە  لە 
ترسێکی وای لەوان نەبوو و پێی وا نەبوو 

کە هێزێکی وەها کاریگەرن.
بوو  ــەت  ــی ــی ڕۆحــان ــە  ک ــی سێهەم  ـ ڕەوت
_ئەڵبەت ئەوەش بڵێم کە ڕۆحانییەتیش 
تەنانەت  ــوو_  ــەب ن یەکدەست  ڕەوتێکی 
بەشێکیان لەگەڵ ڕێژیم بوون، بەشێکیش 
کاری بە ڕێژیم نەبوو و لە کاری سیاسیدا 
هیچ دەور و دەستێوەردانێکی نەبوو. ئەو 
شتانەی بۆ ئەوان لە سیاسەت گرینگتر 
بوو بریتی بوون لە ئەخالق لە کۆمەڵگە، 
بەجێ هێنانی فەرزیاتی دینی و شەرعی 
بەشێکیش  ــەاڵم  ب چەشنە.  ــەم  ل شتی  و 
١٥ی  ــەدوای  ل تایبەت  بە  ڕۆحانییەت  لە 
خومەینی  ــە  ک ــەوەی  ــ ئ  ٤٢ ــی  ـ ــۆزەردان جـ
ڕێبەرایەتیی دەکردن، ئەوان لە سەنگەری 
خەبات بەدژی ڕێژیمدا هەبوون، زیندانی 
ــران. کە وابوو  تەبعیدیش دەک ــران و  دەک
ئەم سێ بەشە لە ئۆپۆزیسیۆن هەبوو. 

ئیسالمی  ــی  ــۆڕش ش ــە  ل بـــاس  ــە  ک
دێتە  شەریعەتیش  عەلی  دەکـــرێ، 

مامۆستای  بە  تەنانەت  و  بەرباس 
نەقشی  و  دەور  دەناسرێ؛  شــۆڕش 

ئەو لەم شۆڕشەدا چی بوو؟
لە ڕاستیدا ئەمن پێم وایە، شەریعەتی 
ئاوی لە ئاشی ڕۆحانییەتی شێعە کرد، 
ڕۆحانییەتی  لەگەڵ  بۆخۆی  هەرچەند 
بڵێین  دەتوانین  ــازا.  ــەدەس ن سوننەتی 
ــۆ خــۆی  ـــەکـــە، ب ـــاردەی ــی دی ــەت ــع شــەری
ــە لە  ــەک ــەی ــت ــاوێ ــەوە ئ ــی ــری ــک ــاری ف ـ ــە ب ل
ئێگزیستانسیالیزم،  ــســزم،  ــارکــســی م
کاریگەریی فرانتس فانۆنی فەڕانسەوی 
زمانی بەسەرەوە، لە تێکەڵکردنی ئەمانە 
بە خوێندنەوەیەکی نوێی شۆڕشگێڕی 
ئیسالمی شێعە  تایبەتی  بە  و  دین  لە 
سوخەنڕانییە  ــە  ب ـــەو  ئ ــوو.  ــب ــشــت ــەی گ
حوسەینییەی  ــە  ل ــی  ــان ــەک ــگ ــان ــاوب ــەن ب
ــەواژەی  ــت دەس بەکاربردنی  و  ئیرشاد 
صفوی”،  “تشیع  علوی”،  “تشیع  وەک 
“مذهب  سیاه”،  تشیع  و  ســرخ  “تشیع 
شهادت و مذهب ماتم” و بە باسکردن 
لە ملمالنێی چینەکان _ڕوون و دیارە 
کە لە مارکسیزمی بە قەرز وەرگرتبوو 
ــی  ــەب ــەزه ــی م ــک ــێ ــات ــی ــەدەب ـــە ئ ــــەاڵم ب ب
بەرباڵوی  کاریگەرییەکی  دەیگوتەوە_، 
ئێران  لەسەر چینی خوێندکار و الوی 
نوێیە  خوێندنەوە  ئەم  گشتی  بە  ــا.  دان
ــەکــی  ــە شــێــوەی ــەت ب ــب ــای ــە ت ــە دیـــن ب ل
ــی  ــوان ــی، ت ــالب ــق ــن ــی ئ ــڕی و  ــێ ــگ ــۆڕش ش
لەنێو  سوننەتی  ڕۆحانییەتی  بۆشایی 
ڕووناکبیرەکاندا  لەنێو  و  زانستگەکان 
پڕ بکاتەوە. بەمەش یارمەتییەکی زۆری 
بە ڕەوتی ڕۆحانییەت کرد و ئەوەیە کە 
دەڵێم شەریعەتی بەبێ ئەوەی بیهەوێ 

ئاوی لە ئاشی ئەوان کرد.
لە  یەکێک  وتووێژی  لە  گوێم  ئەمن 

دەگــرت،  فیداییەکان  چریکە  ڕێبەرانی 
دەیگوت: “ساڵی ١٣٥٠ لە زانستگەکاندا 
ــاری پێگە و  ب ــە  ل نــوێ[  ــی  ئێمە ]چــەپ
نفووزەوە بااڵدەست بووین، بەاڵم دوای 
چەند ساڵ و لە ساڵی ٥٥ کە لە زیندان 
مەزهەبییەکان  هێزە  نا  دیتم  بەربووم، 
ئەوانە  ــەن.”  دەک بەرابەری  ئێمە  لەگەڵ 
بوو،  شەریعەتی  کاریگەریی  هەموو 
لەنێو  و  ــەوێ  ـ ل شێعە  ــی  ــەت ــی ــی ڕۆحــان
ــدەواردا  ــن ــوێ خ چینی  و  ــران  ــی ــب ــاک ڕوون
ئەو  شەریعەتی  بەاڵم  نەبوو؛  نفووزی 
بۆخۆی  و  ــەوە  کــردن پڕ  بۆ  بۆشاییەی 
ناڕاستەوخۆ  بەاڵم  نەدەسازا  لەگەڵیان 

خزمەتی پێکردن.

وایە  پێی  کە  هەیە  ــگــەیــەک  ڕوان
دەچنەوە  ئاکامدا  لە  شۆڕشەکان 
نموونە  بۆ  دیکتاتۆرییەت،  ســەر 
شۆڕشی فەڕانسە کە ناپێلئۆن بووە 
 ١٩١٧ ئۆکتۆبری  شۆڕشی  میراتگری، 
کۆمۆنیستیی  دیکتاتۆرییەکی  کە 
لێ کەوتەوە و شۆڕشی ١٣٥٧ی ئێران؛ 

ئایا ئێوەش لەسەر ئەم باوەڕەن؟
شۆڕشێک  هەموو  پێم وایە  ئەمن  نا 

سێ  ئەم  و  ناگا  دیکتاتۆری  بە  ئیلزامەن 
زۆرتریش  نموونەی  تەنانەت  و  نموونەیە 
هەن بەاڵم ناتوانین بیانکەینە پێوەرێک بۆ 
پێناسەی هەموو شۆڕشێک کە سەرەنجام 
بەرەو دیکتاتۆری دەڕۆا. بۆ وێنە شۆڕشی 
ئەمریکا )١٧٧٦(، شۆڕشی پورتەغال )١٩٧٤( 
کە بە شۆڕشی مێخەک ناسراوە و کۆتایی 
لە  ــۆری  ــات ــت ــک دی کۆنترین  ــی  دەســەاڵت ــە  ب
 ،)١٩٨٦( فیلیپین  شۆڕشی  هێنا،  ئورووپا 
هەروەها ئەو شۆڕشانەی کە دژی ڕێژیمی 
ــەاڵت  ــ ڕۆژه ــای  ـ ــورووپ ـ ئ ــە  ل کۆمۆنیستی 
ــان وە  ــاک ــەشــت ــی ه ــای ــۆت ـــە ک ــــان دا )ل ڕووی
سەرەتای نەوەدەکان(. ئاکامی هیچ کام لەم 

شۆڕشانە دیکتاتۆری لێ نەکەوتەوە.
لە ڕاستیدا کێشەکە لە نەفسی شۆڕشدا 
نییە بەڵکوو لە ڕێبەرانی شۆڕشە کە دوای 
بەڵێنەکانیان  لە  گەیشتنیان  ــەدەســەاڵت  ب
نابینن  واقعییەتەکان  ــەوە.  ــن دەب پاشگەز 
خولیای  ـــن،  دەب ــی  ــزان ــەزل خــۆب ــووشــی  ت و 
لێ  وازی  و  ــن  دەبـ دەســــەاڵت  و  ــی  ــورس ک
خومەینیی  چـــۆن  ــوو  ــ وەک هـــەر  ــن.  ــن ــاهــێ ن
بەڵێنانەی  ــەو  ل ــەواوی  ــەت ب ــاش شــۆڕش  پ
خەڵکی  بە  پاریس  نۆفل لۆشاتۆی  لە  کە 
ــوم و بە  ــەوە ق ــت ــێ ــۆخــۆی دەچ ــە ب ــوو ک دابـ
ــا  ــەروەه ـــێ، ه ــاڵ دەب ــەوە ســەرق ــن دەرس وت
ــەشــدار  ــدا ب ـ ــدارەی واڵت ــی ــە ئ ــەت ل ــی ــی ڕۆحــان
ئەگەر  ڕێبەرانی شۆڕش  بەپێچەوانە  نابن. 
کەسێکی وەک ماندێلال بکەن بە ئۆلگوو کە 
وازی  ئارەزوومەندانە  سەرکەوتن  پاش  لە 
لە دەسەاڵت هێنا و، یا لە دوو جار زیاتر 
نەتوانن ببنە ڕێبەر و سەرۆک؛ ئاکامی ئەو 

شۆڕشە بەرەو دیکتاتۆرییەت ناچێ.
بە  ئاوێتە  شــۆڕش  ــە  وای پێشمان  ئەگەر 
لە  هەندێک  لە  هەروەک  دەبێ،  توندوتیژی 
نموونەی  دیتراوە؛  کالسیکەکاندا  شۆڕشە 

پێچەوانە ئەمانەش هەیە. هەروەک لە دوو 
دەیەی ڕابردوودا کۆمەڵێک شۆڕشمان بینی 
)چێکسلڤاکیا،  مەخمەلی  شۆڕشی  بە  کە 
١٩٨٩؛ گورجستان، ٢٠٠٣؛ قرقیزستان، ٢٠٠٥( 
... ناسراون؛ کە  نارنجی )ئۆکراین، ٢٠٠٤( و 
لە هیچ کام لەم شۆڕشانەدا توندوتیژییەک 
شێوەیەکی  ــە  ب ــەاڵت  ــ دەس و  ـــەدا  ن ڕووی 

ئاشتییانە دەستاودەست بوو.
ئەگەر لە بنەڕەت ڕا باوەڕمان بە شۆڕش 
گوناح  ئەمەش  بین،  ڕێفۆرمیست  و  نەبێ 
ڕۆژهەاڵتی  لە  ئەوەیە  پرسیار  بەاڵم  نییە؛ 
دیکتاتۆرانەی  دەسەاڵتە  بەو  و  نێوەڕاست 
ــۆڕی  ــوگ ــاڵ ــە ئ ــەک ب ــوای ــی ــا ه ــای ــە هـــەن، ئ ک
ــۆرم و  ــفـ ـ ـــگـــای ڕێ ـــە ڕێ ــە ل ــان ــم ــژی ــەو ڕێ ــ ئ
چاکسازییەوە هەیە؟ ئەوە نییە هەندێک لە 
چاکسازیخوازەکانی نێو کۆماری ئیسالمی 
کە سااڵنێک بانگەشەی ڕێفۆرمیان دەکرد، 
ئێستا هیوایەکیان بە ڕێفۆرم و چاکسازی 

نەماوە.    

ــاس لە  ــەوێ ب ــه ــان ــەدا دەم ــەش ــەم ب ل
ــەدا،  ــەردەم س ــەو  ل بکەین  ــان  کــوردســت
لە  یووسفی  عەزیز  کاک  ئازادبوونی 
و  دواییەکەی  کۆچی  ــر  دوات و  زیــنــدان 

هۆی  بـــووە  ماتەمینی  ســــێ ڕۆژەی 
شاری  لە  خۆپیشاندان  سەرهەڵدانی 
مەهاباد؛ ئایا بە ڕای بەڕێزتان خاڵی 
دەسپێکی ناڕەزایەتییەکانی کوردستان 
لەوێوە بوو یان نا؟ بەگشتی باسێکمان 

لە کوردستان بۆ بکە.
کە باسی کوردستان هاتە پێش ئەمن 
دیکە  بابەتێکی  باسی  هــەر  خۆشە  پێم 
خۆپیشاندانەکان  جار  یەکەم  بۆ  بکەم. 
بە  دا،  ڕووی  قوم  لە  بەفرانبار  ١٩ی  لە 
“استعمار  وتاری  بە  ناڕەزایەتی دەربڕین 
“احمد رشیدی مطلق”  کە  سرخ و سیاه” 
نەیوێرا  کەسیش  و  نووسیبووی  ناوێک 
بە  بێڕێزی  تێیدا  کە  بگرێ  وەئەستۆی 
“داریــوش  هەرچەند  ــوو،  ــراب ک خومەینی 
گرینگ  ـــەاڵم  ب کـــرا؛  تۆمەتبار  ــون”  ــای هــم
ــەی  ــەوەک ــوون ــاڵوب ــە چــراســەوزی ب ــەوەی ئ
ــوو بە  ـــەوە ب ــوو. ئ ــدراب ــێ ــارەوە ل ــ ـ ــە دەرب ل
بیانوویەک بۆ دەسپێکی ناڕەزایەتییەکان 
ــی پێکرد  ــەوە دەســت ــوم ــە ق ــا ل ــە ســەرەت ک
حکوومەتەوە  ـــەن  الی ــە  ل ــەس  ک ــد  چــەن و 
بوون،  لەبار  بەستێنەکان  دەنا  ــوژران،  ک
لێکردن  باسمان  هــۆکــارەی  کۆمەڵە  ــەو  ئ
دەستیان دابووە دەستی یەک کە شۆڕش 
ــی  ــەی کــوژراوان ــە چــل ـــر ل ــدا. دوات ـ ڕوو ب
٢٩ی  لە  تەورێز  لە  خۆپیشاندانەدا  ئەم 
لەوێش  و  کــرا  خۆپیشاندان  ڕێبەنداندا 
ــەم  ئ ــی  ــ دوای کـــــوژران،  ــر  ت خەڵکانێکی 
ماتەمینی  چلەی  بە  چلە  ناڕەزایەتییانە 
کوژراوەکان بەردەوام بوو. لە کوردستان 
و لە شاری مەهاباد یەکەم خۆپیشاندان 
لە  و   ٥٧ ــی  ــاڵ س ـــی  جـــۆزەردان ١٥ی  ــە  ل
ــی  ــاک عــەزیــز یــووســف ــەی کـ ــ ــێ ڕۆژان ــ س

دەستی پێکرد.

کاک سماییل بۆخۆت لەوێ بەشداریت 
دروشمەکان  بزانم  دەمهەوێ  ــردوە،  ک
یاخود  نەتەوەیی  یا  بوون  ئیسالمی 

چینایەتی؟
ــردوە، لەم  ــ ــم ک ــەشــداری ـــەوێ ب ــێ ل ــەڵ ب
ــا ٢٢ی  ــەت ــەوە ه ــدان ــان ــش ــی ــۆپ ــەکــەم خ ی
ــەک  ــە ی ــی ــی ــم وان ــێ ـــەمـــن پ ــدان ئ ـ ــەن ـ ــب ـ ڕێ
تێیدا  و  چووبێ  لەکیس  خۆپیشاندانم 
جیاواز  کوردستان  نەبووبێم.  بەشدار 
ئێران  دیکەی  شارەکانی  لە  ئەگەر  بوو، 
وەک تاران، تەورێز، مەشهەد، ئیسفەهان، 
دروشــمــی   ... و  ڕەشــــت  ـــــەزد،  ی قــــوم، 
خمینیە”  ما  رهبر  ما حسینیە،  “نهضت 
اسالمی”  جمهوری  آزادی،  “استقالل،  یا 
دەگوترایەوە؛ ئەمن لە یەک خۆپیشاندانی 
شاری مەهاباددا هەرگیز یەک دروشمی 
ــدا  ــی ــە ڕاســت ــوە. ل ــســت ــی ــەب ـــەم جــــۆرەم ن ل
ئازادیی  داوای  دروشمەکاندا  لە  سەرەتا 
ــر  دوات دەکـــرا،  سیاسییەکان  زیندانییە 
ئاراوە  هاتە  مەسکەن  و  نان  مەسەلەی 
ڕێژیمی  ــەدژی  ب دروشمەکان  ــی  دوای و 
شا ڕادیکاڵتر بوو. ئەوەش بڵێم زۆر جار 
نموونە  بــۆ  ــوون  ب چەپی  ــان  ــەک دروشــم
مەحکووم  سەرنێزە  ــوچ،  چــەک و  “داس 

با بڕووخێ  دەکا”، “بژی هێزی کرێکار، 
ئیستعمار”؛ ئەمانە ئەو دروشمانە بوون 
کوردستاندا  خۆپیشاندانەکانی  لە  کە 
هیچ  لە  ئیسالمی  دروشمی  ــراوە.  ــوت دەگ
خۆپیشاندانێک نەدراوە، لەم پێوەندییەدا 
بکەم،  مێژوویی  خاڵێکی  بە  ئاماژە  با 
ئێمە زیندانیی سیاسیی ئیسالمیمان لە 
سیاسی  زیندانیانی  نەبووە؛  کوردستان 
یا  بەربوون  زیندان  لە  لە ساڵی ٥٧  کە 
هەر  ــوون.  ب چەپی  یا  ــوون  ب نیشتمانی 
خودی ئیسالمی سیاسی بەهۆی ڕەوانشاد 
“ئەحمەد موفتی زادە”وە لە کوردستان لە 
دامەزرانی  بە  و   ٥٦ هەتا   ٥٤ ساڵەکانی 
مەکتەبی قورئان سەری هەڵدا. ئەحمەد 
ــای  ــە ســەرەت ــۆخــۆی ل ــە ب ــی زادە ک ــت ــوف م
لەسەر  بووە،  زیندان  لە  چل  ساڵەکانی 
حیزبی دێموکرات کە حیزبێکی نەتەوەییە 
ــەوە  ــی ــی ــەت ــەرپــرســای ــە ب ــن ب ــەم ـــراوە. ئ گـــی
بیری  کە  زیندانیی سیاسی  یەک  دەڵێم 
بەڵکوو  موسوڵمان  ــەک  –ن ئیسالمیی 
سیاسیی-  ئیسالمی  بیرۆکەی  خاوەنی 
بووبێ لە کوردستان نەمانبووە. هەموو 
زیندانییەکان یا نەتەوەیی بوون یا چەپ 
ڕۆحانیی  گرینگترین  تەنانەت  بــوون. 
شاری مەهاباد مامۆستا شێخ عیزەددین 
ــەکــانــدا  ــدان ــیــشــان خــۆپ ــە  ل ــە  ک حوسێنی 
ڕۆحانییەکی  هەبوو،  بەرچاوی  دەوری 
باوەڕی  و  بوو  سێکۆالر  و  پێشکەوتوو 
بە مافی یەکسانیی ژن و پیاو هەبوو و، 
تەنانەت زۆر جاریش نیسبەتی هۆگری 

بە بیرۆکەی چەپی لێ دەدرا.
خۆپیشاندانەکان  لە  جاریش  یەک  بۆ 
کازینۆیەک  و  ــار  ب ســەر  کــرا  هێرش  نە 
لە  شــۆڕش  دەڵێم  بۆیە  سینەمایەک،  و 
بیژەن  تەنانەت  بوو.  جیاواز  کوردستان 
مێژووی سی ساڵەی  کتێبی  لە  جەزەنی 
کاتێک  ــووســی،  ن ــدان  ــن زی لە  کە  ئێراندا 
ــۆزەردان دەکا،  کە باسی هــەرای ١٥ی ج
ئەو  و  خومەینی  دوورخستنەوەی  دەڵێ 
هەرایەی لێی کەوتەوە هیچ کاردانەوەیەکی 
لە کوردستان نەبووە. ئەوە کەسێکە کە 
لەو  ــەر  ه ــی  جــوان زۆر  پێشگووییەکی 
ئێستا  ــەر  ــەگ “ئ ــێ:  ـ دەڵ و  ــرد  ک کتێبەدا 
ئازاد  هەلومەرجێکی  هەبێ،  دەرفەتێک 
ــک بکرێ  ــێ ــژاردن ــب ــەڵ ــن ه ــوان ــت ب ــێ،  ــەب ه
بێ وێنە  پێشوازییەکی  لەگەڵ  خومەینی 
ــەی هیی  ــەی ــەم وت ــێ.” ئ ــ ــەرەوڕوو دەب ــ ـ ب
شەش-حەوت ساڵ پێش لە سەرکەوتنی 
پیوەندییەدا  لەم  باسە  ئینقالبە. شایانی 
کاک هێمن سەیدی چەند ساڵە خەریکی 
تێزی  بارەوە،  لەم  وردە  توێژینەوەیەکی 
دوکتوراکەشی هەر لەسەر ئەم مژارەیە.

نێوەدا  لەم  دێموکرات  حیزبی  ڕۆڵی 
چی بوو؟

 کومیتەی زاگرۆس کە هاتەوە شاری 
مەهاباد لەوێ کار و بەرپرسایەتییەکانیان 
ناوی  بە  قاسملوو  دابەش کرد، دوکتور 
ــاڵ  ــدوڵ ــەب ــا ع ــت ــۆس ــام ــف، م ــەریـ کـــاک شـ
حەسەن زادە کە بەرپرسی مەهاباد بوو. 
دروشمە  کومیتەیە  ــەم  ئ هاتنەوەی  بە 
نەتەوەییەکان ئیدی وردە وردە هاتنە نێو 

خۆپیشاندانەکانەوە.
کرد  ــاســم  ب پێشتر  ــە  ک ــان  ــەک دروشــم
هاتنەوەی  بە  ــوون،  ب چوارچێوانەدا  لەو 
ڕەنگی  دروشمەکان  زاگــرۆس  کومیتەی 
نەتەوەییان بە خۆیانەوە گرت، سروودی 
ڕووی  گۆڕانە  ئەم  دەگوترا،  ڕەقیب  ئەی 

دا.
کۆمەاڵیەتیی  هێزی  چەندین  ڕاستە 
دیکەش  سیاسیی  هێزی  و  جــۆراوجــۆر 
ــەاڵم ڕۆڵ و  ــوون، ب بەشداری شــۆڕش ب
شەخسی  و  شێعە  ڕۆحانیەتی  نەقشی 
زۆری  ـــکـــی  جـــەمـــاوەرێ و  ــی  ــن ــەی ــوم خ

پشتیوانیان بەرچاوتر بوو.
ــران  ــێ ـــە ئ ـــەگـــەر ل ـــێـــم ئ ــە دەڵ ــۆی جـــا ب
ــــەاڵم لە  ــــوو، ب ــی ب ــســالم ــی ــی ئ ــالب ــق ــن ــی ئ
جیاواز  کوردستان  وانەبوو؛  کوردستان 
ــرد کە  ــەک ــان شــۆڕشــی ن ــت ــوردس بـــوو؛ ک
خومەینی و ڕۆحانییەتی شێعە دەسەاڵت 
ــەدژی  ـ ــوو ل ــک ــەڵ ـــەوە بــگــرن، ب ـــەدەســـت ب

ڕێژیمی پاشایەتی شۆڕشی کرد.

بەشدار  وتووێژەدا  لەم  کە  سپاس 
بوون.

سپاس بۆ ئێوەش. 
  

***
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ئەگەر باسی هەموو الیەنەکانی هێزەکانی حیزبی 
دێموکراتی کوردستان لە  ڕابردوودا بەوردی وەرد 
بدەینەوە دەبێ زۆر قووڵ و هەمەالیەنە الپەڕەکانی 
هــەڵــدەیــنــەوە،  پێشمەرگە  هــێــزی  قــارەمــانــەتــیــی 
لە  بەرخۆدان  و  عەمەلیات  هــەزاران  و  بەسەدان 
مێشک و بیری ئینسان خول دەخۆن و دادەمێنی 
کام یەک لەوان باس بکەی. کاتیک سەر هەڵدەبڕم 
و لەهەر گۆشەیەکی ئەم کوردستانە ناوی بەرزی 
هێزی پێشمەرگە خۆی نیشان دەدا، لە کرماشانەوە 
تا خۆی وسەڵماس، خەبات وفیداکارییان لە بست بە بستی ئەم کوردستانە 
نەخشاوە و الپەڕەکانی زێڕینی حەماسەکانی کوردستانیان پێ رازاوەتەوە 
، ئەو پێشمەرگانەی لەگەڵ لێدانی باڵی هەڵۆ خۆیان ڕێک دەخست و لە چیا 

ڕژد و هەڵەموتەکان لەنگەریان دەگرت. 
لەنێو هێزەکانی دێموکرات دەنگ و سازی زۆر  هێز، لەنێو کوردستاندا 
دەنگی دەدایەوە. یەک لەوانە کە درەنگیش درووست بوو، هێزی قارەمانی 
»دااڵهۆ« بوو کە لەساڵی ١٣٦٢ی هەتاوی مەیدانی شەڕی خۆی لە دژی 
داگیرکەر  هێزی  دەرپەڕاندنی  بۆ  و  داگیرکەرانی کوردستان ڕێک خست 
هاتە مەیدان. کاتێک دوژمنی ماڵوێران تەپڵی شەڕی دەست دایە و ویستی 
تاقی بکاتەوە، خۆی  تازە دامەزراوی دێموکرات  لە مەیدانی هێزی  خۆی 
مەڵبەندەش  لــەو  و  دیتەوە  ســەربــەرزدا  »دااڵهـــۆ«ی  کێوی  لەبەرامبەر 
کوڕانی وەک خەلیل خەلەبان و دەیانی دیکە لمبۆزی داگیرکەرانیان لە قوڕ 

و چڵپاوی ئەو دەڤەرە وەردا.
هه موو کاتێ که  ئاوڕێک بۆ ڕابردووی حەماسەکانی هێزی پێشمەرگە 
لە ناوچە جۆربەجۆرەکانی کوردستان ده ده مه وه ، خەم  و خەفەت هه موو 
له   فه رامۆشی  تــۆزی  نیشتنی  خه فه تی  داده گـــرێ.  ئینسان  له شی  ئــازای 
حه ماسه ی هێزی پێشمه رگه ، تۆمار نه کرانی هه موو ڕووپه ڕه کانی خه باتی 
هێزی پێشمه  رگه  و زۆر جار ونبوونی ناو و بیره وه ریی ئه و قارەمانەتییەی 
هێزەکانی حیزب خوڵقێنه ری ئه و شانازییانه  بوون. هه رچی بێ مێژووی 
جوواڵنه وه ی کورد له  ده یه کانی ڕابردوودا له  سات  به  ساتی ئه و ساتانه 
 و ئه و ڕۆژه  سه خت  و ناهه موارانه  و له و حه ماسه  و سه رکه وتنه  شیرین 
 و شکسته  تاڵ  و ناخۆشانه  پێک دێ. که واته  ئه و مێژوویه  خۆی به  خۆی 
به رگریی خوێناوی  و چه کداریدا  له  ڕۆژانی سه ختی  ئه گه ر  قــه رزداره  و 
ڕۆژانه مان  ئه و  کردنی  تۆمار  ئیمکاناتی  و  بوار  و  ــان   ده ره ت و  ده رفــه ت  
نه بووه ، ئەمڕۆ ئەگەر دەرفەت هەیە نەیان نووسینەوە غەدرێکی گەورەمان 
بۆ  ناتوانێ  ماندوو  مێشکی  ئەگەرچی  کــردوە.  حیزبەکەمان  و  لەخۆمان 
کە  وەرگــرێ  کەلک  رەستەیەک  لە  پێشمەرگە  هێزی  بوێری  و  فیداکاری 
لێرەدا »هەگبەی  بدا.  لێهاتووییان  فیداکاریی  و  بەو  بتوانی حەقی خۆیان 
شاخ  و شۆڕش« جێگەی هێزی قارەمانی دااڵهۆ دەکاتەوە باس لە فیداکاری 

ئەو هێزە دەکەین.
پاییزی ١٣٦٤ تەنیا سێ ڕۆژ بوو سەری بەمااڵندا کردبوو کە دەنگوباسی 
و  دایەوە  دەنگی  ناوچە  هەموو  لە  ناوچەی  ئەو  قارەمانانەی  عەمەلیاتی 

شادی خستە دڵی خەڵکی ڕۆژهەالتی کوردستان.
٣ی  ئیوارێی  ــژراو،  داڕێ ڕێکوپێکی  گەاڵڵەی  بەپێی  دێموکرات  کوڕانی 
ڕەزبەری ١٣٦٤ی هەتاوی تەقسیم کار دەکەن و بە بڕیاری فەرماندەری 
کاتژمێر  دااڵهۆ  پارتیزانەکانی  لە  عەمەلیات دەستبەکار دەبن. دەستەیەک 
١١ی شەو بە شێوەیەکی زیرەکانە لە پایەگای رێژیم لە »امام  حسن ازگلە« 
لە ناوچەی سەالسی باوەجانی نزیک دەبنەوە و لەکاتی دیاریکراودا قرمەی 
چەکی دەستی پێشـمەرگە و موشەکی ئارپیجی بێدەنگی شەو دەشکێنێ و 
تاریک پەرەستان ئەوانەی لە نێو پایەگادا جیگیر بوون بەتەواوی دەکوژێن 

و پایەگا بەتەواوی ئاگر دەگرێ.
هاوکات بەپێی دەستوری کاری خۆیان دەستەیەکی دیکە لە تێکۆشەرانی 
لە  پێرسینلی  و  فەرماندەیی  بــەنــاوی  کە  دیکە  پایەگایەکی  دێموکرات 
دەورووبــەری ئەوێ دانرا هێرشیان کردە سەر و قارەمانانی دێموکرات 
لەگەڵ یەکەم تەقەی پێشمەرگە سەنگەرەکانی پێشەوەی دوژمنیان دەست 
بەسەرداگرت و شەڕێکی دەستەویەخە لەنێو پایەگا دەستی پێکرد، ئەوە 
لەکاتیکدایە کە پایەگای یەکەم بە تەواوی ئاگری گرتوە هیچ چاوەڕوانییەک 

بۆ یارمەتی نەماوە.
 پێشـمەرگەی قارەمانی هێزی دااڵهۆ لە شەڕێکی حەماسیی ٥ سەعاتە دا 
بکوژن،  کــەس   ٥٠ لە  زیاتر  و  دابــگــرن  پایەگا  بەسەر  دەســت  توانییان 
ژمارەیەکی بەر چاو بەدیل بگرن و ژمارەیەکی زۆر چەکوچۆڵ و ماشێن و 
لۆدێر ئاگر بدەن. خوێنبایی ئەو سەرکەوتنە کادرێکی تێکۆشەر و خەباتگێڕ 
دااڵهۆ  شارستانی  کۆمیتەی  ئەندامی  مێحرابی«،  »موحەبیتولال  ناوی  بە 

بوو.
»خورنوک«  نیوان  لە  عەمەلیات  دوای  دااڵهۆ  هێزی  پێشمـەرگەکانی 
لەوێش ژمارەیەکیتر  و »امام حسن« تووشی تێک هەڵچوون بوونەوە و 
زانی  کاتێک  نەوەستا  بەوەندە  هەر  ڕێژیم  هێزەکانی دوژمن کوژران.  لە 
نێوان  لە  پێشمەرگەکان  ڕێگای  لەسەر  خـــواردوە  کاریگەری  زەبرێکی 
بەاڵم  نــایــەوە،  کەمینیان  »کـــورەی«  ئــاوایــی  و  حسن«  ــام   »ام پایەگای 
هەڵۆ  و  کرد  دوژمن  بۆسەی  بوونی  بە  هەستیان  دێموکرات  قارەمانانی 
ئاسا لە دوژمن ڕاپەڕین و کەمینیان تێک شکاند و بەسەربەرزی ناوچەیان 

بەجێ هێشت.
زۆری  کاریگەریی  دااڵهـــۆ  وەک  ناوچەیەکی  لــە  ئەتۆ  عەمەلیاتێكی 
کــرد، و هــەروەهــا  دڵــخــۆش  نــاوچــەکــەی  دانــا و خەڵکی  لــەســەر خەڵک 
دیکەوە شوێنی  لەالیەکی  نێو هێزی دوژمن .  دڵەخورپەی خستە  ترس و 
عەمەلیاتەکە بوو کە هێزێکی زۆری دوژمنی بۆ پشتی بەرەی شەڕی ئێران 
و عێراقی لێ جێگیر کرابوو، بۆیە دوژمن چاوەڕوانیی ئەوەی نەدەکرد کە 
لەوە خەڵکێکی  بدا، جیا  ئاوا گاریگەری لێ  قارەمانانی دێموکرات زەبری 
ئەگەرچی  کــردبــوو.  چەکدار  کــورد  جــوواڵنــەوەی  دژی  ناوچەی  زۆری 
هەرسەرکەوتنێک خوێنی کوری کوردی پێویست بووە لەو عەمەلیاتەش دا 
هێزی  هەرچەند  دوژمــن  سەلماند  رێژیمیان  بە  کورد  الوێکی  خوێنی  بە 
کە  دێموکرات  قارەمانانی  بکا  جێگیری  لەناوچەدا   بۆر  زۆرو  و  ڕەش 
گەلی  لەدوژمنی  خۆیان  زەبــری  دەتوانن  تێکۆشانن  و  خەبات  سیمبولی 
کورد بوەشین وسوکنایی بخەنە نێو دڵی خەڵکی کوردستان و بنەماڵەی 

شەهیدانی کوردستان. 

دااڵهۆ، مەیدانێکی 
نوێ دژی داگیرکەران

برایم چووکەڵی

پێناسەی شۆڕش و چۆنیەتیی دروستبوونی
شاهۆ مەتین

ئاوڕێک  ڕێبەنداندا  مانگی  لە  بمانهەوێ  گەر 
لە شۆڕشی ساڵی ٥٧ و دامەزرانی حکوومەتی 
پێویستە جارێکی  بدەینەوە،  ئیسالمی  کۆماری 
تر لە مانا و پێناسەی وشەی شۆڕش )انقالب( 

بۆ چوونە نێو باسەکە ورد بینەوە.
ــەوە بە  ــی ــاســی ــەک ن ــواری ڕەچــەل ــه بـ شـــۆڕش ل
وەرچەرخان، سەرەونخوونی  گۆڕانکاری،  مانای 
ڕوانگەی  لە  هەروەها،  و  پێکردن  جێگۆڕکێ  و 
سیاسییەوە بە مانای هەوڵ و تێکۆشانی خەڵک 
بۆ ڕووخاندن و دامەزراندنی حکوومەتێکی نوێ 

دێ.

ــا  ــان ــەی “ه ــ ــگ ــ ــە ڕوان ـ ــۆڕش ل ــ ــەی شـ ــاس ــن ــێ پ
لە ئەسڵدا  ئینقالب  ئارێنت”ـەوە ئەوەیە، وشەی 
ڕێگای  لە  و  هەیە  ئەستێرەناسیی  پێشینەی 
زانستی  ــە  ل ــەوە”  ــک ــی ــرن ــێ ــۆپ “ک ــی  ــان ــەک ــان ــن ــێ داه

سروشتیدا شوێن و پێگەی تایبەتی پێدراوە .
وەک  جــار  یەکەمین  ــۆ  ب 17دا  ســـەدەی  ــە  ل
زاراوەیەکی سیاسی و پاشان لە ساڵی 1960ی 
زایینیدا، پاش ئاڵوگۆڕی سیاسی لە یەکێک لەو 
واڵتانە کەلکی سیاسیی لێوەرگیرا. هەر بۆیەش 
لە  بریتی  دەڵێ: شۆڕش  هانتینگتۆن  ساموئێل 
توندوتیژانەی  و  ڕیشەیی  خێرا،  ئاڵوگۆڕێکی 
ــی  ــان ــەک زاڵ هێما  و  ــان  ــەخــەک ــای ب ــە  ل نێوخۆیی 
ساختاری  سیاسییەکان،  دامــەزراوە  کۆمەڵگە، 
و  حکوومەتی  چاالکیی  ڕێبەری،  کۆمەاڵیەتی، 

سیاسەتەکانی نێو واڵتێکە.
لەسەر بنەمای ئەم پێناسەیەی هانتینگتۆن، 
ئینقالبێکی  پێوانەی  پێوەر و  لە الیەک  شۆڕش 
لە الیەکی  نیشان دەدا و،  سیاسی/ کۆمەاڵیەتی 
تریشەوە ئەم دیاردەیە لە کوودتا، بزووتنەوە و 

ڕێفۆرم جیا دەکاتەوە.
مێژوویی،  سیاسی،  پێناسە  ــەو  ل گشتی  بە 
کۆمەاڵیەتی و ئابوورییانەی  کە لەسەر شۆڕش 
هەیە، دەتوانین شۆڕش بە ئاڵوگۆڕ لە ساختاری 
سەروەریی حکوومەت و پێکهاتەی کۆمەاڵیەتی 

ببینین.
لە  ئاڵوگۆڕ  بەبێ  دەتوانێ  سیاسی  شۆڕشی 
پێکهاتەی کۆمەاڵیەتیی واڵتێکدا پێک بێنێ بێتە 
لە شۆڕش،  جــۆرە  لەم  تر  واتایەکی  بە  ــاراوە،  ئ
دێ  بەسەردا  گۆڕانی  کە  حکوومەتە  ساختاری 
نەوەک پێکهاتەی کۆمەاڵیەتی. بەاڵم لە شۆڕشی 
لە  بنەڕەتی  و  خێرا  ــوگــۆڕی  ــاڵ ئ کۆمەاڵیەتیدا 
کۆمەاڵیەتیی  و  ئابووری  سیاسی،  پێکهاتەی 
پێک  خەڵک  گشتیی  ڕاپەڕینی  بە  کۆمەڵگەیەک 
کەمتر  کۆمەاڵیەتی  شۆڕشی  هەرچەندە  دێ. 
ڕوو دەدا، بەاڵم بە ڕووداوی گرینگ دەژمێردرێ 
و  نێوخۆیی  ئاستی  ــە  ل زۆری  کاریگەریی  و 
لە  تەنیا  ـــەوەی  ئ ــەر  ــەب ل ـــێ،  دەب نێونەتەوەییدا 
چوارچێوەی واڵتێکدا شوێندانەر نین، بەڵکوو بە 
گشتی دەبێتە هۆی گەشەی هزر و ئەندێشە و 
نێونەتەوەیی.  گەورەی  داواکاریی  و  مۆدێلەکان 
بە تایبەت ئەگەر ئەم ئاڵوگۆڕە لە واڵتێک بێتە 
و،  گرینگ  ژێئۆپۆلیتیکەوە  بواری  لە  کە  ئاراوە 
باری  لە  و  دەوڵەمەند  کولتوورییەوە  بواری  لە 
کاریگەرتر  ئەوە  بێ؛  گەورە  ئەرزییەوە  پانتایی 

دەبێ.
شۆڕشی  کە  گرینگییەی  بەو  سەرنجدان  بە 
هەیەتی،  واڵتێک  پێکهاتەی  لەسەر  کۆمەاڵیەتی 
ئێمە بۆ بەرچاوڕوونیی زیاتر دەبێ بارودۆخی 
ــەی  ــان ــاس ــن دەروون بەستێنی  و  ــی  ــەت ــەاڵی ــۆم ک

دروستبوونی شۆڕش بناسین.

هەر بۆیە شۆڕش لە شوێن و کاتێک ئەگەری 
دووجەمسەری  ــی  دۆخ کە  هەیە  سەرکەوتنی 
هەبێ،  کارکردی  و  بێ  زاڵ  کۆمەڵگەدا  بە سەر 
لە  کۆمەاڵیەتییەکان  هێزە  تێیدا  ــە  ک دۆخــێــک 
لە  و  ــەوە  ــووەت ب جیا  واڵت  سیاسیی  سیستمی 
کۆمەڵگەیە  ـــەم  .ئ ــەوە  ــاوەت ــت وەس ــدا  ــەری ــب ــەرام ب
لەگەڵ پارادۆکسی هێز ڕووبەڕوو دەبێتەوە، بە 
جۆرێک کە سەرەتا ڕەوایی دەسەاڵت دەچێتە ژێر 
پاشان  و،  لەنێو چوونەوە  مەترسیی  و  پرسیار 
سیستمی  بەرامبەر  لە  کۆمەاڵیەتییەکان  هێزە 

سیاسیدا دەوەستنەوە .

ــە هــۆی  ــت ــێ ــارە هــۆکــاری جـــۆراوجـــۆر دەب ــ دی
دروستبوونی دۆخی لێکترازان و وەستاندنەوەی 
ــەر  ــەرامــب ب ــە  ل کۆمەاڵیەتییەکان  ــزە  ــک/هــێ خــەڵ

سیستمی زاڵدا.
ـــی لە  ـــارای ــە دۆخـــی ئ ــی قـــووڵ ل ــی ــەت ــاڕەزای ن
و  سەرهەڵدان  بەستێنی  کە  ــوارەکــان  ب هەموو 
شۆڕش  بۆ  تر  هۆکارەکانی  ــەی  زۆرب گەشەی 
ــە هــۆی  ــت ــێ ــت دەکـــا و، دەب ــ ـــەڕیـــن دروس و ڕاپ
جێگرەوەی  و  ــوێ  ن ئیدئۆلۆژیی  سەرهەڵدانی 
ــان  ڕای .خـــاوەن  پێشوو  ئامانجەکانی  و  بـــڕوا 
و  نوێ  ئیدئۆلۆژیی  کاتەی  ئەو  تا  ــە  وای پێیان 
شیاو بۆ سیستمی حکوومەتی دواڕۆژ لە ئارادا 
لەرزۆکی  بە  شــۆڕش  ـــی  ڕوودان خێرایی  نەبێ، 

دەمێنێتەوە .
“برینتۆن”  ئیدئۆلۆژیی  گرینگیی  ــەســەر  ل
هیچ  پێی وایە،  شــۆڕش  بیرمەندانی  لە  یەکێک 
ئامانجی  و  ئەندێشە  گەشەی  بەبێ  شۆڕشێک 
ئیدئۆلۆژی  وایە  پێی  نابێ، چون  نوێ دروست 
سەرکەوتنی  چۆنیەتیی  لە  شۆڕشێک  هــەر  لە 
ــاغ و  ــۆن ق ــوێ و  ن ــی  ــەاڵت ئینقالب، جــۆری دەس
ڕۆڵی  شۆڕش  سەرکەوتنی  پاش  ئاڵوگۆڕەکانی 
بەهێز دەگێڕێ و، لە ڕاستیدا ئاوێنەی نیشاندانی 

دواڕۆژە.
کاتی شۆڕشدا  لە  ــەی  ــان واڵت ــەو  ئ بۆیە  ــەر  ه
ئامانجێکی دروست و ئاوێتە بە تایبەتمەندیی 
پێدا  گەشە  کۆمەڵگەیەیان  ــەو  ئ کولتووریی 
سیستمی  دواڕۆژی  ئیدئۆلۆژیی  کردیانە  و 
و  دەستێنێ  ــەرە  پ خێراتر  خۆیان،  حاکمیەتی 
ـــەدوادا دێ و لە الیەکی  ــاوەری ب ــرادەی جــەم ــی ئ
لە  ــر  زووت شــۆڕش  لە  مۆدێالنە  ــەم  ئ تریشەوە 
سەرکەوتن  بە  )بێ ئیدئۆلۆژی(  دی  مۆدێلەکانی 
بێ سەروبەرەیی  دامەزراندنیش  پاش  و  دەگەن 

کەمتر بەرۆکی دەسەاڵتی نوێ دەگرێ .
الیەنەکانی  زیاتر،  کاریگەریی  مەبەستی  بە 
ــدەن بە  ــەرە ب ــێ پ هەڵگری پەیامی شــۆڕش دەب
ورەی شۆڕشگێڕی و، هەستی بەرهەڵستخوازی 
دژی  جڤاکی  ژیانی  سێکتەرەکانی  هەموو  لە 
سیستمی سیاسیی زاڵ دروست بکەن. لە وەها 
دۆخێکدا کە تاکەکان بڕوایان بە خۆیان بێ و، لە 
بەرامبەر ڕێگە چارەی ڕێفۆرمیستی و سیاسەتی 
ئەم  و،  وەستانەوە  حکوومەت  سەرکوتکەرانەی 
ورە شۆڕشگێڕانەیە لە نێو هێزەکان، ڕۆشنبیرانی 
کۆمەڵگە و نێو جەماوەردا سەری هەڵدا، شۆڕش 

گڕوتینێکی زیاتر بە خۆیەوە دەگرێ .
ورە  ــا  وەه بکەین  لەبیر  ــەوەش  ئ نابێ  ــەاڵم  ب
بە  پێویستی  شۆڕشگێڕانە  هەڵوێستێکی  و 
مێژووییەکان،  و  ــتــووری  کــول تایبەتمەندییە 
هەروەها  و  شۆڕشگێڕانە  ئیدئۆلۆژیی  جــۆری 
دژکردەوە لە بەرامبەر هەڵسوکەوتی حکوومەت 
بە نیسبەتی خەڵک هەیە؛ کە ئەم تایبەتمەندییانە 

دەبێ لەبەرچاو بگیردرێن. 
کە  بگرین  لەبەرچاو  ڕاستییەش  ئەم  دەبێ 
بن،  ئارادا  لە  تایبەتمەندییانەش  لەم  هەرکام 
بەاڵم ڕێبەری و دامەزراوەیەکی چاودێر نەبێ، 
شۆڕش ئەستەمە سەرکەوتن بەدەست بێنێ. 
پێویستی  شــۆڕش  سەرکەوتنی  ڕووەوە  لەم 
بە ڕێبەرییە، هەتا جوواڵنەوەیەکی ناڕازی لە 
دۆخی ئارایی و خاوەنی ئیدئۆلۆژیی دروستە 
و تاکەکانیشی بە هەستی شۆڕشگێڕانە تەیار 

بن، بە سەرەنجامی دڵخواز بگەیەنێ.
ــی،  ــژووی ــێ ــواری م ــ ــە ب ــەی ل ــاســەی ــن ــێ ـــەم پ ب
سیاسی و کۆمەڵناسی بۆ شۆڕش کرا، لێرەدا 
ئیسالمی  ــاری  ــۆم ک ــەســەر  ــۆل ب ــەک  ــەی ــرۆڤ ش
تەمەنی چل ساڵەی  لە  ئەم ڕێژیمە  دەکەین. 
قەیرانێکی  بەرەو  نێوخۆیی  بواری  لە  خۆیدا 
قووڵ بووەتەوە. ئەو کولتوور و وێژمانەی لە 
چەترێکی  ببێتە  توانی  هەتاویدا  57ی  ساڵی 
کۆکەرەوەی هێزە کۆمەاڵیەتییەکان کە خۆی لە 
ئیسالمی بوون و عەداڵەتخواز بوون بۆ خەڵک 
پێناسە دەکرد، تووشی داڕمانی قووڵی مانایی 
لە  کە  تێگەیشتوە  خەڵک  و  هاتوە  واتایی  و 
سایەی ئەم سیستمە دیکتاتۆر و پاوانخوازەدا 
ـــووری و  ـــاب ــی، ئ ــەت ــی کــۆمــەاڵی ــی ــەت ــەداڵ ــاع ن
سیاسی لە لووتکەدایە و ئازادییە سیاسی و 
کولتوورییەکان هەتا ڕادەیەکی زۆر بەرتەسک 

کراوەتەوە و پێشیان پێ گیراوە.
ــی  ــەزران ــنــی شـــۆڕش و دام ــاش ســەرکــەوت پ
قازانجی  لە  ئاخوندی  تۆتالیتێری  سیستمی 
نەتەوەی فارسدا بەسەر واڵت و خەڵکی ئێراندا 
و بە درێژە دان بە شەڕی ماڵوێرانکەری ئێران 
و عێراق لەژێر ئیدئۆلۆژیی هەناردەی شۆڕش 
ــاوی  ــە ن ــە، ب ــک ــی دی ــان ــۆ واڵت ــالب ب ــق صــدور ان
فەزایەکی  هەر چەشنە  لێدراو؛  واڵتێکی شەڕ 

ئازادیخوازانە لە خەڵکی ئێران داخرا.
بە  ئیسالمی  کــۆمــاری  ڕوانینی  هەرچەند 
خاوەنی  چون  کوردستان  و  ــورد  ک نیسبەت 
لە  هــەر  و  بــوو  ــاوەری  جــەم بزووتنەوەیەکی 
نەکەوت؛  لەگەڵ پرۆژەی خومەینی  سەرەتاوە 
کەوتە بەر ڕق و فەرمانی جیهادی لەدژ دەرکرا. 
دیارییەکانی  ــن  ــری ــارت دی ــە  ل بەشێک  ئێستا 
ــە پاش  ل ــان  کــوردســت ــۆ  ب ــاری ئیسالمی  ــۆم ک
بوون؛  ئەمانە  دەسەاڵتەکەی  لە  ــە  دەی چــوار 
میلیتاریزە کردنی کوردستان، ئاسیمیالسیۆنی 
ئەم نەتەوەیە، دواخستنی کوردستان لە ڕووی 
پەروەردەی  سەپاندنی  ئابوورییەوە،  گەشەی 
ئایینی، سەپاندنی دۆخی ئەمنیەتی، هەوڵی بە 
شیعە کردنی تاکی کورد و پەرەپێدانی زمان و 

ئەدەبی فارس و ... 
بە  ــم  ــژی ڕێ نێودەوڵەتیشدا،  بەستێنی  ــە  ل
هۆی سیاسەتە چەوتەکانی -دەستوەردان لە 
کاروباری واڵتانی ناوچە و پێکهێنانی دەستە 
بە  ڕۆژ  خۆیان-  سەربە  چەکداری  تاقمی  و 
و  سیاسی  ــووری،  ــاب ئ گوشاری  لەگەڵ  ڕۆژ 
ئەم  و،  دەبێتەوە  ــەڕوو  ڕووب ــر  زۆرت نیزامیی 
ــۆ سەر  ــەوە ب ــم ــژی ـــەن ڕێ ــە الی ــەش ل ــاران ــوش گ

خەڵک دەگوازرێتەوە.
بەم چەشنە سەڕەرای ئەوەی کە لە مەیدانی 
تووشی  بەستێنەکاندا  هەموو  لە  نێوخۆیی 
قەیران هاتوە و لە دنیای نێودەوڵەتیش لەگەڵ 

گوشاری هەرە زۆر ڕووبەڕووە .
چون واڵتی ئێران واڵتێکی موزاییکییە )فرە 
هاوکات  و  کولتوورە(  فرە  زمان،  فرە  نەتەوە، 
نەتەوەکان  هەموو  لە  ئێرانی  ئازادیخوازانی 
دواڕۆژی  بۆ  یەکانگیر  ــاوەڕی  ب یەک  لەسەر 
ــێــران هـــاوڕا نین -جیا لە  ئ ــی  ــێــران و گــەالن ئ
نەمانی  ــاش  پ دواڕۆژی  ــۆ  ب ــە  ک ــان  کــوردســت
وەک  )فێدرالیزم(  لەسەر  ئیسالمی  کۆماری 
سیستمێکی واڵمدەر و گونجاو ڕێککەوتوون- 
یەکگرتووییە  ــەم  ئ ــر  ت ــی  ــان ــەوەک ــەت ن نێو  ــە  ل
نییە و، لە الیەکی تر حکوومەتی دیکتاتۆری 
ــاســی و  ـــی ســی ــی هـــەژاری ــردن ــت ک ــ ــە دروس ب
ئابووری، خەڵکی گەمارۆ داوە و بچووکترین 
ناڕەزایەتییەکان -لە دەیەی چوارەمی تەمەنیدا 
ــنــی خەڵک بــۆ مافە  ــەڕی ــن ڕاپ ــری ــەگــەڵ زۆرت ل

ڕەواکانیان ڕووبەڕوو بووەتەوە-.
لە بواری دەرەکیشدا پرسی گۆڕینی ڕێژیم 
ڕێژیمی  ــەری  ـ دژب ــی  ــان واڵت دوکتورینی  الی 
سیاسەتی  مێزی  لەسەر  هێشتاکەش  ئێران 
ــاری  ــت ڕەف گۆڕینی  ــەاڵم  ب نییە،  ـــدا  ـــان دەرەوەی

ڕێژیم پرس و مەسەلەیە.
***
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 )human rights( مــرۆڤ  مافی  چه مکی 
دوای شه ڕی  و  نوێیه   ڕاده یــه ک  هه تا  پرسێکی 
ڕێکخراوی  دامــه زرانــی  و  ــه م  دووهـ جیهانیی 
نێو وێژمانی ڕۆژانه مان.  نێوده وڵه تی هاتووەته  
ــه واژه   ــتـ ــه  جــێــگــره وه ی ده سـ ــۆت ــه م تــێــرمــه  ب ئـ
و چــه مــکــی »مـــافـــی ســروشــتــی« و »مــافــی 
هه یه .  زۆرتــریــان  ڕابردوویه کی  که   ئینسانی« 

پرسی  کانسێپته ،  ئه م  بوونی  نوێ  ده گــه ڵ  به اڵم 
مافه کانی مرۆڤ له  ئاستی جیهانیدا به رز بۆته وه  و حکوومه ته کان، 
ڕێکخراوه  ده وڵه تی و ناحکوومییه کانی به  خۆوه  سه رقاڵ کردوه ؛ به  
جۆرێک ئێستا مرۆڤه کان هاتوونەتە سەر ئەم باوەڕە که  کۆمه ڵگەی 
و  بن  مافانه   ئه و  پارێزه ری  ده بێ  و حکوومه ته کانیش  نێونه ته وه یی 
و  ماف  سه رجه م  وه ده ستهێنانی  بۆ  بن  یارمه تیده ریان  و  هاوکار 
داخوازییه کانیان. که وابوو ئه مڕۆکه  بابه تی پاراستنی مافه کانی مرۆڤ 
له  سنووری پێوه ندیی نێوان ده سته اڵتداران و شارۆمه ندان تێپه ڕیوه  
و، بۆته  بابه تێکی نێوده وڵه تی. له  ڕاستیدا نیزامی نێوده وڵه تیی مافی 
مرۆڤ، ده سه اڵتی ده وڵه تانی به  کۆمه ڵێک په یمان نامه ی چه ند الیه نه ، 
له  بواری سیاسی و حقووقییه وه  به رته سک کردۆته وه  و بۆته  یه کێک 

له  خاڵه  به هێزه  کاریگه رەکان له سه ر ئاشتی و ته ناهیی نێوده وڵه تی.
له  ئه ساسدا یه که م پرسیارێک که  ده بێ به رسڤی بدرێته وه  ئه مه یه  
که  مافی مرۆڤ چییه  و به  چ مانایه که ؟ سه ره تا بۆ واڵم دانه وه ی ئه م 
پرسیاره ، مانای ماف )حق( ڕوون ده که ینه وه  و دواتر الیه نە ڕه وشتی 
و ئاکارییەکەی تاوتوێ ده که ین هه تا دواجار مانا و پێناسه ی مافه کانی 

مرۆڤمان بۆ ڕوون ببێته وه ،

چه مکی ماف:
له ته ک  نزیکی  پێوه ندییه کی  که   ماف  بۆ چه مکی  باشترین شرۆڤه  
بۆچوونی  پێی  به   »هۆفیڵد«ە .  شیکراوه ی  ئه م  هه یه ،  مرۆڤدا  مافی 
ناوبراو، کاتێک که  ده ڵێین که سێک به  نیسبه ت تشتێک مافێکی هه یه  له  

چوار شێوه  به ده ر نییه :
١. به و مانایه یه  که  ئه ویتر ئه رکداره  ئه و شته ی که  به  قازانجی ئه وه  
بیکات؛ بۆ میناک له  ماڵه وه ی بچته  ده ره وه . ئه م جۆره  له  ماف، تاک؛ 
مافی داواکاری له  ئه ویتر هه یه  و ئه و که سه ی تریش ده بێ ئه و مافه ی 

پێبدا و به  ڕه وای بزانێ.
تاک  مافه ،  ئه م  پێی  به   که سه یه .  ئه و  ئازادیی  مافی  مانای  به    .٢
ده توانێ کارێک بکا یا نه یکا و ئه ویتر هیچ ئه رکێکی له  به رامبه ر ئه ودا 
نییه ، بۆ میناک ده توانێ بۆ هه ر کوێیه ک بخوازێ بڕوا و سه فه ر بکا، 
ئه و بۆ ئه م شێوه  له  کرده وانه  ئازاد و موختاره ، ئه م جۆره  له  ماف، 

به  مافی ئازادی ناسراوه .
له  به رامبه ر  ٣. ده سه اڵتی به سه ر پێگه ی حقووقیی خۆی هه یه  و 
ئه م مافه ، جێگای حقووقیی ئه وانیتر له  به رامبه ر ئه و ده گۆڕدرێن، بۆ 
میناک ده توانێ دسه اڵتی به سه ر مڵک و ماڵی خۆیدا هه بێ، بۆ وێنه  به  
وه سیه تێک ئه و جۆره ی که  بۆخۆی ده خوازێ ماڵی خۆی دابه ش بکا 

و ئه م جۆره  مافه ، به  مافی ده سه اڵت ناسراوه .
٤. به  مانای پاراستنێکه  که ، که س به  نیسبه ت تشتێک هه یەتی؛ واتا 
تاک  میناک  بۆ  وه ربــده ن،  ئه و  بڕیاراتی  له   ده ست  ناتوانن  ئه وانیتر 

ده توانێ چ حیزبێکی پێی خۆشه  تێیدا ئه ندام بێ.
ده الله ت  »ماف«  واژه ی  شیکارییه   ئه م  پێی  به   تر  ڕوانینێکی  به  
لــه  چــوار که وشه نی  و  ده کــا  مــاف  پێوه ندیی  لــه ســه ر چــوار جــۆر 
ئازادی، ده سه اڵت و  جۆربه جۆری ماف به کار ده برێ: »داواکــاری، 
پاراستن«. له  ژێره وه  به  مه به ستی زانیاریی وردتر ده گه ڵ ئه م چوار 

الیه نه  مافییە، هه رکام به  جیا کورته یه کی لێ باس ده که ین.

مافی داواکاری:
وای دابنێن که  ئێوه  کتێبێکتان به  عه لی فرۆشتوه ، به و پێیه  عه لی 
له   پووڵه   بڕه   ئه و  داوای  ده توانن  ئێوه   بداتێ،  پووڵێکتان  بڕه   ده بێ 
بدا.  پاره یه   ئه و  ده بێ  ئێوه دا  به رامبه ر  له   ئه ویش  و  بکه ن  ئه حمه د 
مافه ش  ئه م  هه وێتیی  و  حه قن  له سه ر  ئێوه   مافییه دا  پێوه ندییه   له م 

داواکارییه .
داواکارییانه ،  مافه   ئه و  که   ئه وه یه   جێ سه رنج  خاڵی  بــواره دا  له م 
هه میشه  له ته ک ئه رکێکدا هاوڕێیه  به و مانایه  که  چونکه  ئه م مۆدێله  له  
ماف، له  ڕاستیدا بانگه شه ی بۆ  ئه و یتره  که  به و پێیه ، ئه ویتر یا هه مه ن 
ئه و که سه  که  ئه و مافه ی له سه ر شانه  )به ڵێنده ر(، ئه رکداره  که  ئه و 

مافه  به ڕێوه  به رێ.

مافی ئازادی، مافی هه ڤیازی )ئیمتیاز(:
تایبه ت  ئازادیگه لێکی  یا  پوان  هەندێک  حقوقی  نیزامێکی  ڕه نگبێ 
تایبه ته ی  قــه راره   و  به ڵێنی  له و  تاک  که   جۆره   به م  تاکه کان؛  بداته  
بۆ  بکرێ.  عه فوو  بێ،  لێی خۆش  بکرێ،  ئه و  ئاراسته ی  ده کرێ  که  
میناک به شێک له  سیست مه  حقووقییه کان ئه و که سه ی که  له  ڕه وتی 
مه حکه مه دا ده توانێ به دژی هاوسه ره که ی شایەدی بدا، عه فوو ده کا. 
که   ئه رکه   و  به ڵێنی  له   بوون  ئــازاد  مانای  به   مافه   ئه م  ڕاستیدا  له  
موختاری  و  ئازاد  یاسادانه ر  به اڵم  ببێته وه ،  ــه ره وڕووی  ب ده توانرا 

کردوه  و هیچ ئه رکێکی له سه ر شان دانه ناوه .
***

ڕۆژهه اڵتی  بۆ  مــرۆڤ  مافی  ناوه ندی  باڵوکردنەوەی  لە   *
کوردستان

چه مک و بنه ماکانی مافی مرۆڤ

شاڕۆخ حەسەن زادە

زمانی دایکی هەرهەمووی لە 
خاڵیگەی دایکەوە دەست  پێدەکا!

زمانی دایکی،    زیادتر لەو زمانەیە کە فێری بووینە 
کام  خەڵکی  پێمان  دەڵــێ  زمانێکە  پێ بکەین.  قسەی 
لەدایک بووینە.  لێی  و  دیاریکراوین  واڵتــی  و  شوێن 
زمانی دایکە و لە سەرەتاوە بیستوومانە ئەو قسەی 
پێ دەکا، وەختێک هێشتا لەنێو مناڵدانی ئەودا بووینە. 
زمانێکە، هەر ئەو دایکە دواتر بەخێرهاتنی پێکردووین 
و هەستە جوانەکانی بەو دەربڕیوە، وەختێک چاومان 

بە دنیا پشکووتوە.
بە  ــکــدا،  دای مناڵدانی  لــە  کــۆرپــەیــەکــی ســـاوا  هــەر 
دەبــێ.  دایــکــی  دەنــگــی  لــە  گوێی  تایبەت  شێوەیەکی 
»هەناوی«.  بیستنی  بە  ناسراوە  تایبەتە  شێوە  ئەو 
بــەواتــایــەک، ڕاســت لــەو کاتەدا کە دایــک دەخــوازێ 
بۆوەی  کارادەکا  دیافراگمی  پــەردەی  بڵێ،  گوتەیەک 
دەنگی جۆراوجۆر بخوڵقێنێ، کۆرپە خوو بەو جووڵە 
جیاوازانەی دیافراگمی دایک دەگرێ. وەختێک لەدایک 
دەبێ و ڕاستەوخۆ گوێی لە قسەکردنی دایکی دەبێ، 
زەینی  بۆ  ئاخاوتنەکە  ڕیتمی  و  دایــک  دەنگی  تۆنی 
لەگەڵی  مناڵداندا  لەنێو  پێشتر  و  ئاشنایە  مناڵەکە 

ڕاهاتوە.
شێوەی  دەپشکوێ،  دنیا  بە  چاوی  مناڵ  وەختێک 
قسەکردنی دایک و باب لەگەڵ ئەو مناڵە تەواو جیاواز 
و تایبەتە. ئەوان زۆر لەسەرەخۆ و ئارام، زۆر خاوێن 
قسەی  خۆشەویستی  لە  تــەژی  و  شیرین  ڕوون،  و 
دەنگی  دەربڕینی  لە  بۆڵە  و  گنی  و  ــەن  دەک لەگەڵ 
لە  کەسێک  ــن  دەزان چونکە  بــەدی  ناکرێ.  پیتەکاندا 
گرتوە  ئەوان  قسەی  لە  گوێی  و  هەیە  بەرامبەریاندا 
هەوڵ  دەدەن،  هەروەها  خۆیانە.  زارۆکــی  ئەویش  و 
و  بیڵێتەوە  لەگەڵیان  و  وەرگرێ  وشەکان  مناڵە  ئەو 
تۆن  و  بێ  پیتەکان  دەنگی  فێری  الساییکردنەوە  بە 
تۆمار  خۆیدا  زەینی  لە  گوتەکە  ئــاوازی  و  ڕیتم  و 
دەری   واشنگتۆن  دانیشگای  لە  لێکۆڵینەوەیەک  بکا. 
خستووە کە ئەگەر هەر هەمان قسەکردنی دایکوباب 
لــەگــەڵ مــنــاڵ بــەشــێــوەی تــۆمــارکــراوی بــۆ مناڵەکە 
وەری  ناگرێ،  و  لێ فێرنابێ  ئەوتۆی  شتێکی  دانێین، 
تەنانەت ئەگەر دەنگەکە بەشێوەیەکی زۆر تایبەت و 

پرۆفێشناڵیش تۆمارکرابێ. 
کۆرپە ساواکان جیا لە چاوەکان، بەردەوام سەیری 
دێــت.  ــەوێــوە  ل دەنـــگ  ــەن، چونکە  ــ دەک دایـــک  زاری 
کۆرپەکان سەرنج دەدەن بە جوڵەی لێوەکان و بەرز 
و نزمکردنی دەنگی دایک لە کاتی گوتنی وشەدا. مناڵ 
خاوەن هێزێکی لەڕادەبەدەری السایی کردنەوەی ئەو 
وشانەیە کە لە زاری دایک دێنەدەر. ئەوەش بەتایبەت 
دوای پڕکردنی تەمەنی یەک ساڵی دەقەومێ و یەکەم 
هەڵبەت  کۆرپەکان،  دەڵێنەوە.  تەمەنەدا  لەو  وشەکان 
وشەکان  لە  ئاخاوتن،  دەستپێکردنی  لە  پێشتر  زۆر 
دەربڕینە  و  قسەکردن  شێوە  لەو  وێنەی  تێدەگەن. 
فێربوونی  سەرقاڵی  وەختێک  دەقەومێ  ئێمەش  بۆ 
زمانێکی بیانی دەبین. ئێمەش لە سەرەتادا لە زمانەکە 

تێدەگەین، بەاڵم لە ئاخاوتندا گرفتمان هەیە.
هەموو دایکێک کاتی قسەکردن لەگەڵ کۆرپەکەی، 
دەکار  شیرن  و  ناسک  و  ڕوون  تایبەتی  شێوازێکی 
کە  دەدوێ  منااڵنە  زمانێکی  بە  بەواتایەک  و  دەکــا 
تایبەتمەند ییانە  ئەو  بگونجێ.  کۆرپەکە  لەگەڵ ڕوحی 
جیاوازی  دەتوانین  وێنە  بۆ  جیاوازن.  زمانەکاندا  لە 
ئاڵمانی  دایکانی  الیەالیەی  و  الواندنەوە  و  ئاخاوتن 
گریانی  بە  هەڵبەت،  ببینین.  ئاشکرا  بە  کــوردی  و 
زمانی  جیاوازی  دەتوانین  تازەلەدایکبووش  منااڵنی 
تەمەنی  لە  خۆیشیان  منااڵن  ببینین.  مناڵەکان  دایکی  
١٢ مانگیدا بەئاشکرا هەست بە جیاوازی زمانەکانیتر 

لەگەڵ زمانی دایکی خۆ یان دەکەن.  
بوو  ئەوە  لەبەر  ئێستا  تا  باسەمان  ئەو  هەمووی 
دەستەواژەیەک  وەکــوو  دایکی«،  »زمانی  بڵێین  کە 
زمانێکە  کە  گوتمان  ئاخر  بەنرخە.  و  گرینگ  چەندە 
کاتێک  و  پێدەگرێ  دایکییەوە خووی  زگی  لە  کۆرپە 
چاویشی بە دنیا دەپشکوێ، هەر بەو زمانە لە جیهانی 
»زمانی  ــەواژەی  دەســت تێدەگا.  خــۆی  ــەری  ــ دەوروب
دایکی« بۆ یەکەمجار لە سەدەی ٦ی زایینیەوە لەالیەن 
ئەوانە  هاتەگۆڕێ.  »گــۆرزە«  کلیسای  ڕاهیبەکانی 
ناچارکرد  »کلۆنی«یان  ڕۆمانی  کلیسای  ڕاهیبەکانی 
زاراوەی  لە  کەڵک  خوتبەکانیاندا  لە  پێ بدەن  ئیزنیان 
ئەوەندەمان  زانیارییەکان،  بەپێی  وەرگــرن.  فرانسی 
لێ ڕوونە کە ژنانی دەڤەری »گۆرزە« بە زاراوەی 
پیاوەکانیان  و  کـــردووە  قسەیان  خــۆیــان  تایبەتی 
کە  کــردووە  دیالێکتی ڕۆمانی  فێربوونی  لە  ڕوویــان 

زمانی ئاخاوتنی کلیسا بووە.

ئەگەر قبوڵی ئەو خاڵە بنەڕەتییە بکەین کە زمان 
بەڵکوو  نییە،  گرتن  پەیوەندی  ئــامــرازی  هەرتەنیا 
هەست  دنیای  ــەری  دەرخـ و  هــزر  و  بیر  ئاوێنەی 
تــێــدەگــەیــن کــە وەختێک  ئــەوســا  و ســۆزیــشــمــانــە، 
و  کسێنۆس  وەک   کێین.  بەڕاستی  دەکەین،  قسە 
زمان  دەڵێن:  ئیفالتوونییەکان  فیلسۆفە  تێئایتیتۆس، 
و فکر یەک شتن. کسێنۆس دەڵێ: گوتە و فکر یەک 
دیالۆگێکی  فکر  کە  لــەوەدا  جیاوازییان  تەنیا  شتن، 
هاتبێتە  ئــەوەی  بێ  ڕوح،  لەگەڵ  مرۆڤە  دەروونــی 

سەر زار و دەنگی لێوە هاتبێ.
ئەگەر  ئاخاوتنە،  زمــانــی  ئــەگــەر  دایــکــی  زمــانــی 
ئەو  یارمەتیی  بــە  و  گرتنە  پــەیــوەنــدی  ــرازی  ــام ئ
دەتوانین بەیانی هەستە ڕوحییەکانی خۆمان بکەین، 
نەتەوەیی  پێناسێکی  وەکـــوو  کاتیشدا  هــەمــان  لــە 
دەدرێ  پێ  تایبەتی  گرینگی  سەیردەکرێت.  مرۆڤ 
ــەروەردەی  پ و  گەشە  لە  بنەڕەتی  نەخشی  چونکە 
مناڵدا هەیە. واڵتانی پێشکەوتوو، یەک لەوان سوئێد، 
بەپێێ ئاکامی لێکۆڵینەوەکان، سااڵنێکە بەو قەناعەتە 
گەیشتوە کە دەبێ ئیمکاناتی تەواو بۆ پەروەردەی 
باشتر  بتوانن  بۆوەی  تەرخان  بکا  بیانییەکان  مناڵە 
و زانستیانەتر ڕابێن و زمانی دایکیی ئەو منااڵنەش 
کۆمەڵگای  لە  سەرکەوتنیانە  مەحکەمی  پێپلەکانی 

سوئێدی دا.
پێناسە   دووهەمی  ناوی  بە  ئەگەر  دایکی  زمانی 
بکرێت، »زمانی  نەتەوەیی« باشترین و گونجاوترین 
پێناسەیە بۆی. چونکە گرینگترین ئامرازی پەیوەندی 
کۆمەاڵیەتییە، ئامرازێک کە دەتوانێ بەیانی فەلسەفەی 
بکا. زمان  لە کۆمەڵگەدا  تاکێک  ژیانی هەر  تایبەتی 
بنیاتێکی کۆمەاڵیەییە و فەلسەفە و شێواز و ئەخالقی 
بەیانی  و  پــاراســتــوە  کۆمەڵگەی  ژیــانــی  تایبەتی 
ئەرزیشەکان،  و  بەها  ئەزموونەکان،  گشت  دەکــا. 
ئەوانەی  هەرهەمووی  فکرەکان،  و  بیروبۆچوون 
کراون  پەسند  کۆمەڵگەیەکدا  لە  مێژوو  بەدرێژایی 
نەتەوەیەدا  ئەو  زمانی  لە  و،  نەتەوەیەکن  مڵکی  و 
تۆمارکراون. تەواوی ئەوانەش بە یارمەتیی ڕێزمان، 
ئیستعارە  و  مانا  و  وشــە  شێواز،  و  مۆرفۆلۆژی 
سیاسی  کلتووری  مێژووی  مەبەست  و  چەمک  و 

نەتەوەکە پێک  دێنن.
ــای ئــەو  ــی ــکــی هــــەروەک گــوتــمــان دن ــی دای زمــان
فەرهەنگییەوە  لــەبــاری  چــی  هـــەر  ــە،  ــەی ــەوەی ــەت ن
ــێ، لــە زانــســت و پــــــەروەردەدا  دەوڵــەمــەنــدتــر بـ
ئــابــووری  و  ــەت  دەوڵـ خـــاوەن  بــێ،  پێشکەوتووتر 
سەربەخۆی بەهێزتر بێ، زمانەکەشی دەوڵەمەندتر، 
زیندووتر و قابیلتر دەبێ. ئاڵفۆنس دوودە، نووسەری 
دەڵێ:  و  هەیە  زۆر جوانی  فەڕانسەوی ڕستەیەکی 
»هەر نەتەوەیەک زمانی دایکیی خۆی فەرامۆش بکا، 
ڕاست وەکوو ئەوە وایە یەخسیرێکی زیندانی کلیلی 

ژووری زیندانەکەی ون کردبێ.«
دایکی  زمانی  گرینگی  و  مانا  لە  کە  ئێستا  ئێمە 
بەدڵنیاییشەوە  تێگەیشتین،  نەتەوەیی  وەکوو زمانی 
پاشگوێ  و  کــزکــردن  مەترسی  بــە  هەست  دەبــێ 
 خــســتــن و لـــەپـــەراوێـــز هــاویــشــتــن و فــەوتــانــدنــی 
زمانەکەمان لەالیەن نەفام و نەیاران بکەین. زمانی 
ئێمەیە  بااڵنوێنی شارستانیەتی  ئاوێنەی  کوردیمان، 
و مەرگی ئەو نەک بە مانای مەرگی گۆشەیەک لە 

توانەوەی  و  فەوتان  بەڵکوو  جیهانە،  شارستانییەتی 
بەرامبەر  لە  دنیا  زمانەکانی  هەموو  نەتەوەکەشمانە. 
و  دەکارنەکرێن  بەشێوەی کردەیی  ئەگەر  مەترسیدان، 
نەپارێزرێن. بەپێی ئاماری ڕێکخراوی یۆنسکۆ کە دەڵێ 
٦٥٠٠ زمان لە دنیا هەیە و نیوەیان مەترسی فەوتانیان 
لەسەرە و لەگەڵ ئەو تێداچوونەش جیهانێک لە کەلتوور 
و شارستانییەت و میراتی فەرهەنگی و فکری  دەفەوتێ. 
تەنیا لە ٣٠٠ ساڵی دواییدا، ژمارەیەکی سەرسوڕهێنەر 
لە زمانەکان بەتایبەتی لە ئوسترالیا و ئامریکای التین 
یۆنسکۆ،  ئامارەکانی  بەپێی  هەر  نەماون.  و  فەوتاون 
زمان  چوار  و  بیست  لێدراودا،  مەال  و  بەاڵ  ئێرانی  لە 
زمان  دوو  لەسەرە،  فەوتانیان  و  فەرامۆشی  مەترسی 
هەر بە تەواوی تێداچوونە و پێنج زمانیش کەس قسەیان 
 ٢١ ڕۆژی  یۆنسکۆ  ڕێکخراوی  نییە  لەخۆڕا  پێ  ناکا. 
فێورییەی وەکوو ڕۆژی جیهانی زمانی دایکی بەشێوەی 
سیمبۆلیک پەسند و دیاری کردوە. ئەو دەخوازێ گشت 
وشیار  جیهانی  بــیــروڕای  هــەم  ڕۆژەدا،  لــەو  ساڵێک 
بەمەبەستی  هان بدا  دەوڵەتان  و  خەڵک  هەم  بکاتەوە 
پاراستنی زمانەکانی دنیا ڕێوشوێنی پێویست و خێرا و 
گونجاو بگرنەبەر. یۆنسکۆ هەوڵ  دەدا پێش بە فەوتانی 
بگرێ،  بێدەرەتان  میللەتانی  کولتوور و شارستانییەتی 

چونکە باش دەزانێ مەترسیی تێداچوونیان لەسەرە. 
دیاریکردنی ڕۆژی ٢١ی فێورییە لەالیەن یۆنسکۆوە 
هەروا لەخۆڕا نەبووە. ئەو ڕۆژە پێشینەیەکی مێژوویی 
خوێناوی هەیە. لەو ڕۆژەدا خوێندکارانی دانیشگاکانی 
ئەو  کە  ئەمڕۆ  بەنگالدێشی  پێتەختی  داکــای  شــاری 
و  نەکردبوو  دەستەبەر  سەربەخۆیی  هێشتا  ســەردەم 
ڕێپێوانیان ڕێک  دەناسرا  پاکستانی ڕۆژهەاڵت  بەناوی 
دانیشگای  و  داکا  دانیشگای  خوێندکارەکانی  خستوە. 
هــەبــووە.  بــنــەڕەتــیــیــان  نــەخــشــی  بــەتــایــبــەت  پزیشکی 
وەکوو  )بنگالی(  دایکی  زمانی  کــردوە  ــان  داوای ئەوانە 
بخوێندرێ.  ئۆردوو  زمانی  لەتەنیشت  دووهەم  زمانی 
ژمارەیەکی  و  لێکردوون  دەستڕێژی  پۆلیس  مەخابن 
بەنگالدش  لەو خوێندکارانە کوشتوە. دواتر کە  زۆری 
سەربەخۆیی دەستەبەرکرد، داوا لە ڕێکخراوی یۆنسکۆ 
کرا بەیادی ڕێزگرتن لەو قوربانییانە ئەو ڕۆژە وەکوو 
لە  یۆنسکۆ  دیــاری  بکا.  دایکی  زمانی  جیهانیی  ڕۆژی 
فێورییەی  ٢١ی  ڕۆژی  ١٩٩٩دا  ساڵی  نوامبری  ١٧ی 
پەسندکرد و لەوساوە ئیدی ئەو ڕۆژە هەموو ساڵێک 

ڕێزی لێ دەگیرێ.
زمانی  کە  بڵێین  دەبێ  بــارەوە،  لەو  وتەمان  دوایین 
چۆنیەتی  کەپۆ،  قــەوارەی  چاو،  ڕەنگی  شێوەی  دایکی 
زێهنی  و  عەینی  تایبەتمەندی  گەلێک  و  برۆ  هێمای  و 
دیاریکردن و هەڵبژاردنیاندا  لە  ئێمە خۆمان  مرۆڤن و 
نەخشمان نەبووە و بوونەتە بەشێک لە پێناسەی ئێمە. 
بۆیە لەهەر جێگایەک بژین، یا بۆ هەر شوێنێ سەفەر 
دایکی  زمانی  بە  مناڵەکانمان  لەگەڵ  پێویستە  بکەین، 
زمانی  بکەین  فێریان  و  هان  بدەین  ئــەوان  و  بدوێین 
یارمەتیان  دەبــێ  لێی تێبگەن.  و  فێربن  بەچاکی  دایکی 
بــەردەوام داستان و شێعریان بۆ بخوێننەوە  بدەین و 
و باسی کولتوور و شارستانیەتی خۆمانیان بۆ بکەین 
و هەوڵ بدەین گوێیان بە مۆسیقا و چاویان بە فیلم و 
ڕوحیان بە شانازی و سەرکەوتنەکانی نەتەویی خۆمان 

ئاشنا بکەین.

عەلی فەتحی
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به ر له  مااڵوایی

ماملێ  هونەریی  مەڵبەندی  خەاڵتی 
ــد  ــەن ــەرم هــون ــە  بـ  ٢0٢0 ســـاڵـــی  ــۆ  بـ
ــی بــەخــشــرا. لە  ــ مــحــەمــمــەدڕەزا داراب
ڕێوڕەسمێکدا کە شەوی ٢٥ی ڕێبەندان 
ــاران بـــەڕێـــوەچـــوو، ئــەنــدامــانــی  ــ ــە ت ل
بنەماڵەی ماملێ بە نوێنەرایەتی لەالیەن 
ئەم  مــامــلــێ وە،  هــونــەریــی  مەڵبەندی 
هونەرمەندی  بە  پێشکەش  خەاڵتەیان 
دارابــی«  »محەممەدڕەزا  کرماشانی، 

کرد.
ڕەزازی،  ناسر  ڕێــوڕەســمــەدا،  لــەو 

دوو ڕۆژی دی و جارێکی دی هەڵبژاردنەکانی مەجلیس 
لە ئێراندا بەڕێوە دەچن. ئەو هەڵبژاردنانەی ڕێژیمی کۆماری 
بێ،  پێکهاتەکەی  خەمی  ــەوەی  ل پتر  ئێستادا  لە  ئیسالمی 
لە پڕۆسەی دەنگدانەکەدا. ئەو  نیگەرانی بەشداریی خەڵکە 
خەڵکیان  ئامرازێکەوە  و  ڕێگە  هەموو  بە  هەڵبژاردنانەی 
ئەوانەی  بەاڵم  دەکەن،  دەنگدان  سندووقەکانی  ڕەکێشی  بۆ 
الیەن  لە  خۆیان  دەنگی  پێشدا  لە  بدرێتێ  دەنگیان  ــێ  دەب
دەسەاڵتی سیاسیی واڵتەوە وەرگرتوە و دەنگی خەڵک تەنیا 

ئەمجارەیان زۆری  بەاڵم  پڕۆسەکەیە؛  ڕوتووش کردنی  الیەنە 
هەڵبژاردنەکانی  لە  هەیە.  حەیسییەتیی  ــاری  ب ڕێژیم  بۆ  ــگــدەران  دەن کەمیی  و 
سەرۆک کۆماریشدا خۆ ئەگەر لە هەموو ئەو مەهەندیسی کردن و فرت و فێانە 
و تەنانەت دزیی چەند میلیونیی دەنگەکانی خەڵک بە قازانجی کەسی مەبەستی 
سەرۆک کۆماری/  دەهەمی  خولی  هەلبژاردنەکانی  لە  _ئەحمەدی نژاد  ڕێبەری 
١٣٨٨ی هەتاوی_ بگوزرێین؛ ئەوە خامنەیی وەک کەسی یەکەمی نیزامی سیاسییە 
کە دەبێ جەنابی سەرۆک کۆمار لە شوێنی خۆی دابنێ و بۆمان ڕوون بێتەوە کە 

هەڵبژاردن و دەنگی خەڵک پووڵێکی قەڵب ناهێنێ.
بەاڵم هەڵبژاردنەکانی ئەمجارە دیارە مەبەست تەنیا بەشی بەشداریی خەڵک 
لە دەنگدان، نەک مهەندیسی ڕەوت و ئاکامەکانی هەڵبژاردن لەبەرچی بۆ ڕێژیم 
لەبەر  ڕوحانی  و  ــێ  دادەن موسوڵمانێتیی  ئەرکی  بە  خامنەیی  بۆچی  گرینگە؟ 
دەیەی  چوار  ــاوەی  م لە  کە  ئاشکرایە  و  ڕوون  وەاڵمەکەی  دەپاڕێتەوە؟  خەڵکی 
الی  لە  ئیسالمیی  کۆماری  بۆ  نەبووی  ئابڕوویەکی  تۆسقالە  ئەوەی  ــردوودا  ڕاب
بیروڕای گشتیی جیهان دروست دەکرد، پیشاندانی ئەو سەتا چەندە لە خەڵکی 
هەڵبژاردنە  لە  و  حکومەتییەکان  بۆنە  لە  شەقام  ســەر  هێنانە  لە  ــووە  ب واڵت 
مهەندیسی کراوەکاندا. بەاڵم نیزامی سیاسی باشتر لە هەموو کەس و الیەنێک 
دەزانێ کە ئیدی ناتوانێ خاوەنێتیی بەدرۆش لەم ئابڕووە نەبووەی بکا. ئەمەش 
کاتێک پتر دەردەکەوێ کە هەواڵدەریی فارس، میدیای نیزیک لە سپای پاسداران 
ئاکامی ڕاپرسییەکی دامەزراوەی توێژینەوە کۆمەاڵیەتییەکانی زانکۆی تارانی باو 
کردۆتەوە کە تێیدا هاتوە سەتا ٢٥ خەڵکی ئێران لەم هەڵبژاردنانەدا دەنگ دەدەن. 
ڤێنێزۆال  لە  نموونەکەی  پێشتر  چۆن  وەک  هەڵبژاردنەکان  بایکۆتی  بۆیە  هەر 
دەسەاڵتێکی  لە  ڕەواییەت  سڕینەوەی  کارامەکانی  میکانیزمە  لە  یەکێک  بیندرا، 
گەندەڵ و سەرکوتگەر و دیکتاتۆرییە و دەتوانێ وەک پاڕامێترێک لە ڕاکێشانی 

پشتیوانیی کۆمەڵگەی جیهانی لە بەرژەوەندەیی خەڵکدا دەور ببینێ.
هۆکارەکانی پشت تێکردنی خەڵک لە سندووقەکانی دەنگدان چی بێهیوایی ئەوان 
لە نیزامی سیاسیی واڵت بێ، یان ناکارامەیی مەجلیس لە پێکهاتەی دەسەاڵتی 
بەرهەمی  کۆمەڵگە؛  کۆمەاڵیەتییەکانی  و  ئابووری  قەیرانە  لێکەوتەی  چ  و،  واڵت 
عەقڵییەتێکی گشتیگرە کە مەجلیس خۆی دەرەنجامی ڕانت و گەندەڵی حکومەتی 
و هەاڵواردنە. لەم سۆنگەیەشەوە هەرچەشنە دەنگدانێک بەوانەی دوای قەڵتوبڕی 
هەزاران پالێوراو بە پاکراوی خراونەتە بەر دەمی خەڵکی دەنگدەر، خۆی دەنگدان 

بەو حەقکوژی و هەاڵواردنەیە.
پرۆسەی  و  هەڵبژاردن  لەسەر  هیوا  نادا  ڕێگە  تێگەیشتنە  و  عەقڵییەت  ئەم 
چوارچیوەی  لە  پێشتر  پڕۆسەکە  هەڵبژێراوانی  کە  هەڵبچندرێ  بەشدارییەک 
وەزارەتــی  الیەی  چەند  پاڵوێنەی  لە  و  نیگابان  شــووڕای  ئیستسوابیی  نیزارەتی 

نێوخۆ، سپای پاسداران، وەزارەتی ئیتالعات و هێزە ئینتیزامییەکان دراون.
لە کاتێکدا بەڕێوە دەچن کە بەشداریی زۆر کەمی  هەڵبژاردنەکانی مەجلیس 
خەڵک لە ڕێوڕەسمی حکومەتیی ٢٢ی ڕێبەندان، ٤١ ساڵەی سەرکەوتنی شۆڕشی 
خەڵک  بەشداریی  چەندی وچۆنیی  بەسەر  خۆی  قورسی  سێبەری  ئێران  گەالنی 

ئەمجارەیان لە دەنگدانەکەی ٢ی ڕەشەمەدا باو کردۆتەوە. 
بارودۆخی کارەساتباری ژیان و بژیوی خەڵک، قووڵبوونەوە و کەڵەکەبوونی 
ناڕەزایەتییەکانی  لە  خەڵک  خوێناویی  سەرکوتی  یەکتری،  لەسەر  قەیرانەکان 
خەزەڵوەر، بەردانەوەی فڕۆکە نەفەرهەڵگرەکەی ئۆکراین لەالیەن سپای پاسداران و 
درۆ و چەواشەکارییەکانی کۆماری ئیسالمی بۆ هەڵخەڵەتاندنی بیروڕای گشتی 
خەڵک  ــەالی  ل و  نێوخۆ  لە  ئیسالمیی  کۆماری  دەسەاڵتی  کاتێک  هەر  لە  زیاتر 

بێ متمانە و، لە دەرەوەی و الی واڵتان بێ ئیعتبار کردوە.
لە   )FATF( تایبەتیی  لەگەڵ هەڵبژاردنەکان کۆبوونەوەی کارگرووپی  هاوکات 
حەوتووی داهاتوودا دەگیرێ و دوادەرفەتی ئێران بۆ جێبەجێکردنی کۆنڤانسیۆنی 
کۆماری  وێناچێ  و  دێ  کۆتایی  تێرۆریزم  لەگەڵ  بەربەرەکانی  و  »پالێرمۆ« 
لەگەڵ  خۆی  هەنگاوەکانی  و  بکا  ئیمزایان  کەمەدا  مــاوە  لەم  بتوانێ  ئیسالمی 
ئیسالمی  کۆماری  کە  تەنیا شتێک  بۆیە  بخا.  کۆمەڵگەی جیهانی ڕێک  ویستی 
بەدەستیەوە ماوە ئەوەیە بەشداری و دەنگدانی خەڵک بکاتە کارتێک بۆ متمانەی 
خەڵک لە نێوخۆ و، بۆ چوونە شەڕ و بەربەرەکانیی کۆمەڵگەی جیهانی لە دەرەوەی 
سنوورەکانیدا. لێرەدایە کە خەڵک جارێکی دی چەکی سپی بۆ ئەم ڕێژیمە ئیمزا  

ناکەنەوە.
کۆماری  لە  کە  ئەمەیە  دەیزانن  کاتێک  هەموو  لە  پتر  ئێستا  خەڵک  ــەوەی  ئ
ــزام و کۆمەڵگە  ــی ن ــە  ل ـــاوەی  ب ــا  ــان م ــەو  ب ــژاردن  ــب ــەڵ ه ــەت  ق ــدا  ــران ــێ ئ ئیسالمیی 
کۆماری  قامووسی  لە  و  نەبووە  ئێراندا  لە  ــرێ،  دەک پێناسە  دێموکراتیکەکاندا 
ئیسالمیشدا جێی نابێتەوە. لە کۆماری ئیسالمیی ئێراندا هەڵبژاردنەکان نە ئازاد 
مافی  ــەاڵم  ب ــووە،  ب هەڵبژاردنیان  مافی  عام  بە  خەڵک  دێموکراتیک.  نە  و  بــوون 
هەڵبژێران تەنیا بە کەمایەتییەکی زۆر بچووک دراوە. لە هەموو ماوەی تەمەنی 
کۆماری ئیسالمیدا حیزبە سیاسییەکانی ڕەخنەگری حکومەت و ئۆپۆزیسیونی 
مافخواز سەرکوت کراون و دەسەاڵتی کۆماری ئیسالمی دۆزەخێکی گەورەی لە 

ئێران بۆ خەڵکی ئەم واڵتە دروست کردوە. 
خەڵکی ئێران وەک لە ڕابردوودا نیشانیان داوە ئامادەن باجی دەربازبوون لەو 
لە  دی  دەسکەوتێکی  دەکەنە  هەلبژاردنەکان  بایکۆتی  بێگومان  و  بدەن  دۆزەخە 

خەباتی مافخوازانەیان بەدژی  دەسەاڵتی کۆماری ئیسالمی.

گرینگیی هەڵبژاردنەکان بۆ ڕێژیم 
لەنێوان پێگەی مەجلیس و 

چەندی و چۆنیی بەشداریی خەڵکدا

عەلی بداغی

خەاڵتی ماملێ بۆ ساڵی ٢0٢0 
بە محەممەدڕەزا دارابی درا

گەورە هونەرمەندی کورد، بە کورتە 
و  ــرد  ک تــێــدا  بــەشــداریــی  ڤیدیۆیەک 
ــش  ــی«ڕەزازی«ـ ــان ــن ــێ ــزل ــەوحــی ڕێ ل

پێشکەش بەو هونەرمەندە کرا.
ــێ، وەک  ــل ــام ــی م ــن ــڕی خـــەاڵتـــی زێ
لە هونەرمەندانی  هێمایەکی ڕێزلێنان 
کــورد، مــاوەی ١١ ساڵە بــەردەوامــە 
و لــەالیــەن »مــەڵــبــەنــدی هــونــەریــی 
بــەو  پێشکەش  ــە  ســااڵن ــێ »وە  مــامــل
تێکۆشەرانە  و  ماندوو  هونەرمەندە 
لــە خــزمــەتــی هونەریی  کــە  دەکـــرێ 

کـــوردیـــدا تــێــکــۆشــاون و گــەشــەیــان پێ 
بەخشیوە.

قــادر عــەبــدوڵــازادە نــاســراو بە »قالە 
خەمۆ«  ئیسرائیل  »ئەندریۆس   ، مــەڕە« 
ناسراو بە »باكووری، عەباس کەمەندی، 
سەفایی مەنش  حوسێن  شــارۆخ،  عەزیز 
ئێستا  تا  کە  دیکەن  هونەرمەندێکی  چەند 

خەاڵتی ئەو مەڵبەندەیان پێ دراوە.

کۆنفڕانسی »شێعری نالی، شێوە و ناوەڕۆک« لە مەهاباد

ڕۆژی پێنجشەممە، ٢٤ی ڕێبەندان، بنکەی فەرهەنگی 
ــە درێــــژەی کـــار و  ــاد، ل ــاب ــەه ــیــی مــوکــریــانــی م ــەدەب ئ
چاالکییەکانی خۆیدا کۆنفڕانسێکی لەژێر ناوی »شێعری 

نالی، شێوە و ناوەڕۆک« بەڕێوە برد.
لە  ڕێبەندان،  ٢٤ی  ڕۆژی  ئێوارەی  کۆنفڕانسە  ئەو 
ساڵۆنی »ئامفی تەئاتر«ی شاری مەهابد دەستی پێکرد 

و پاش چەند کاتژمێر کاری بەردەوام کۆتایی پێهات.
ــی  و کــۆمــەڵــێــک لە  ــاڵ ــز ئ لـــەو کــۆنــفــڕانــســەدا عــەزی
ئەدەبییەکانی کوردستان باس و  شاعیر و کەسایەتییە 

کوردستانییەکان باس و وتاریان پێشکێش کرد.

سمیناری یادی شەهید دوکتور قاسملوو لە سێنای فەڕانسە

ــورد لـــە فــەڕانــســە  ــ ئــەنــســتــیــتــۆی ک
بە  ڕێبەندان  ٢7ی  دوشەممە  ڕۆژی 
ڕێبەری  یادی  لە  ڕێزگرتن  مەبەستی 
ناودار و زانای کورد دوکتور قاسملوو 
هۆڵەکانی  لــە  یەکێک  لــە  سمینارێکی 

مەجلیسی سێنای فەرانسە پێک هێنا.
لــەســەر  فیلمێک  ــارەدا  ــن ســمــی ــەو  لـ
دێموکراتی  حیزبی  خەباتی  مێژووی 
لە  قاسملوو  د.  ــی  ڕۆڵ و  کــوردســتــان 
بووژاندنەوەی حیزبی دێموکرات پیشان 
درا. لە بڕگەکانی دیگەی سمینارەکەدا  
مینا قاسملوو کچی دوکتور قاسملوو؛ 
مامۆستا عبدوڵا حەسەن زادە؛ دوکتور 
ــازی؛  ــەوی؛ ئــەمــیــر قـ ــەتـ حـــەســـەن شـ
موهتەدی؛  عەبدوڵا  موفتی؛  عەدنان 
عەبدوڵا  جوانڕۆیی؛  محەممەد  مــەال 
حەسەن  ماملێ؛  عەزیر  عیزەتپوور؛ 
خوسرەو  ــەک؛  ت مەسعود  شــەرەفــی؛ 
خێزانی  گۆنەی،  فاتۆس  عەبدوڵاهی؛ 
ئەسکەندەری؛  ئەحمەد  گۆنەی؛  یەلماز 
هیدایەت مەتین دەفتەری، ڕەزا دیقەتی؛ 

جیاوازەکانی  ڕەهەندە  لەسەر  دی  کەسایەتییەکی  چەند  و  الهیجی  عەبدولکەریم 
کەسایەتیی دوکتور قاسملوو باس و وتاریان پێشکێش کرد.

شالیان،  ژێرار  شانێل،  ئالێن  وەک  بیانیی  کەسایەتییەکی  چەند  سمینارەدا  لەو 
بێرنار کووشنێر، جاناتان ڕانداڵ، مارک کرۆڤێتز، ئالێن فرۆشۆن، کارۆڵ پرۆنهۆبێر، 
دوکتور فلۆرانس وێبێر و چەند کەسایەتیی دیکەش لەسەر ڕۆڵ و کەسایەتیی د. 
قاسملوو لە ناساندنی پرسی کورد بە دنیای دەرەوە و خەبات و تێکۆشانی ئەو بۆ 

ئازادی و دێموکراسی قسەیان کرد.

کۆچی دوایی هونەرمەند جەعفەر ماملێ
شاری  لە  ڕێبەندان  ٢٨ی  دووشەممە،  ڕۆژی  مامل  جەعفەر  هونەرمەند 

مەهاباد کۆچی دوایی کرد.
جەعفەر ماملێ بچووکترین کوڕی سەعید ماملێ، لە ساڵی ١٣١٩ هەتاوی 
لە شاری مەهاباد لەدایک بووە. لە سەرەتای منداڵییەوە باوکی  کۆچی  دوایی 
باوکانە  نازی  لە  بلوێ  بۆیان  جێیەی  ئەو  تا  دەدەن  هەوڵ  براکانی  کــردوە. 

بێبەش نەبێ و  کەلێنی گەورەی بێباوکی بۆ پڕ بکەنەوە. 
دۆخی نالەباری ژیانی ئەو بنەماڵەیە وا لە هونەرمەند جەعفەر ماملێ دەکا 
کە پۆلەکانی سەرەتایی خوێندنگە جێ بهێڵێت و کار بکا، تا بتوانن یاریدەدەر 

بێت بۆ وەدەستهێنانی بژێوی ژیانی خۆی و بنەماڵەکەی.
حیزبی  ئەندامی  و  کــورد  گـــەورەی  هونەرمەندی  ــرای  ب ماملێ  جەعفەر 
ماملێ،  بنەماڵەی  ــوو.  ب ماملێ  محەممەدی  نەمر  کــوردســتــان،  دێموکڕاتی 
بنەماڵەیەکی دڵسۆز و نیشتمانپەروەر و جێگەی ڕێزی خەڵکی کوردن و لە 
هەر بوارێکەوە کە بۆیان لوابێ خزمەتیان بە کورد و کوردستان کردووە و بە 
تایبەت لە بواری هونەریدا خزمەتێکی بەرچاویان بە فەرهەنگی کورد کردوە.
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