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دامه زرانی کۆماری کوردستان له  چوارچێوه ی ئێرانێکی دێموکراتیکی فیدراڵدا
ژمارە ٧٨٢

میکانیزمی پەلەپیتکە و دۆمینیۆی قەیران لە ئێران

مستەفا مەولوودی: 

ئەمریکا باش کۆماری ئیسالمی دەناسێ، بۆیە میکانیزمی ماشەی کارا کرد

بڕیارنامەی  باشمان کرد  ئێران و عێڕاقدا گوتی کاری  لە ساڵیادی شەڕی  ئیسالمی  ڕێبەری ڕێژیمی کۆماری 
٥٩٨ـمان ئیمزا کرد و جامە ژەهرەکەمان خواردەوە. خامنەیی دانی بەوە دانا کە »ملدانی ئێران بە کۆتایی هێنانی 

شەڕ لەگەڵ عێڕاق لە ڕووی ناچاری بووە، ئەگەرچی ئەم شەڕە بەرەکەتێکی زۆری بەسەر ئێراندا ڕژاند«.
لە شەڕی ٨ ساڵەی ئێران و عێراق کە ڕێبەرانی کۆماری ئیسالمی بە نێعمەتی خودا و بەرەکەت ناوی دەبەن، 
زیاتر لە ٢٠٠ هەزار کەس لە ئیران کوژران و پتر لە ٧٠٠ هەزار کەسیش بریندار بوون. هەروەها بەپێی بەراوردی 

کارناسانی نەتەوە یەکگرتووەکان ئەم شەڕە زیاتر لە ١٠٠ میلیارد دۆالر زیانی ئابووریی بۆ ئێران هەبوو.
لەالیەکی دیکەوە شەڕ لەگەڵ عێراق کە لە سۆنگەی پێداگریی خومەینییەوە بۆ ماوەی ٨ ساڵ درێژ کرایەوە، بوو بە 
هۆی بنچداکوتانی نیزامی سیاسی و ئایدۆلۆژیی کۆماری ئیسالمی و سەرهەڵدانێکی بنیاتێکی وەک سپای پاسداران 

کە لە ئیستادا دەستی بەسەر هەموو جومگەکانی ژیانی سیاسی و ئابووری و ئەمنیەتیی ئێراندا داگرتوە.
داناننی ئەمڕۆی خامنەیی بە عاقاڵنە بوونی خواردنەوەی جامی ژارەکە و پێداگریی لەسەر باشییەکانی ئەم شەڕە 
بە  ڕێژیم  بوونی  ناچار  ئەگەری  هەم  ئەمریکا  و  ئێران  نێوان  گرژییەکانی  پەرەسەندنی  بەهۆی  کە  کاتێک دایە  لە 

ژارخواردنەوەیەکی دیکە لە ئارادایە و هەم توشبوونی بە شەڕێکی دیکەش.

بۆ  لێدوانێکدا  لە  کوردستان  دێموکراتی  حیزبی  گشتیی  سکرتێری  جێگری 
ئاکامی  ماشە  مکانیزمی  کردنی  ــارا  ک کە  ڕایگەیاند  “کوردستان”  ــامــەی  ڕۆژن
درێژنەکردنەوەی سزاکانی چەکۆچۆڵ لەدژی ئێرانە، چونکی ئەمریکا بە ناسینێک 
کە لەسەر ڕێژیمی ئێرن هەیەتی،  حەقی بوو پێداگری لەسەر درێژکردنەوەی 

سزاکانی ئێران بکا.
کاک مستەفا مەولوودی لەبارەی ناکۆکیی ئەمریکا و هاوبەشە ئورووپاییەکانی 
لە بەرجام لەسەر کارا کردنی میکانیزمی پەالپیتکە لە الیەن ئەمریکاوە گوتی: 
ئەگەر وا دابنێین هەڵوێستی ئورووپاییەکان لە باری حقووقییەوە کەمێک بە 
باری عەمەلی و جێبەجێ کردنەوە  لە  بەاڵم ئورووپاییەکان  هێزتر دەنوێنێ،  
زۆر دەست کراوە نین، بۆیە تەنانەت سکرتیری گشتیی نەتەوە یەکگرتووەکانیش 
ئەو بەرچاوڕوونیە نادا کە لە بەرامبەر ئەو بڕیارەی ئەمریکادا وەاڵم و ڕێکاری 

ــانــی خۆی  دەرەت و  توانا  پێی  بە  ئەمریکا  هەروەها  بن؟  ــێ چی  دەب ــەکــردەوە  ب
شوڕای  و  یەکگرتووەکان  نەتەوە  ڕێکخراوی  نە  کە  بکا  کار  هەندێک  دەتوانێ 
ئەمنییەت و، نە هاوبەشە ئورووپاییەکانی ناتوانن بەئاسانی پێشی پێ بگرن. 
لە غەیری ئەوەدا دەتوانێ بە پشتبەستن بە یاسای “داماتو”  چونکی ئەمریکا 

سزایان بەسەردا بسەپینێ. 
بەڕێزیان گوتی: ڕوون و ئاشکرایە کە کۆی سزاکان هیندەی دیکەش ئابووری 
ژیانی  و  بازاڕ  لە سەر  ئەمە شوێنەواری  کە  و سروشتییە  دادەتەپێنێ  ئێران 
قەیرانەکان  دا  وا  کاتی  لە  ئێران  حکوومەتی  کە   تایبەت  بە  ــێ،  دەب خەڵکیش 

جۆرێک مودیرییەت دەکا کە دووکەڵەکەی زیاتر بچێتە چاوی خەڵک.

)ئەم لێدوانە لە الپەرە ٦دا بخوێنەوە(

خەرمانانی خوێناوی و 

تاوانه نێودەوڵەتییەكانی 

كۆماری ئیسالمی

تایبەتمەندییەکانی 

تۆتالیتاریزم لە ڕێژیمی 

سیاسیی ئێراندا

ئارەزوو نستانی دیالن هەردی
ل )5( ل )4(

ئێران له  دۆخی شۆڕشدا

ڕەحمان سەلیمی
ل )٦(

تێرۆریزم وەک ماهییەت و 

پێناسەی وجوودیی

ڕێژیمی ئێران 

شاهۆ مەتین
ل )9(

پێویستیی  بەرگری 
لە بەرگریی ڕەوا

مەنسوور مروەتی
ل )10(

داناننانی خامنەیی بە باشیی خواردنەوەی »جامی ژار« 

ــەکــان لەسەر  ــەرە گــومــان ــەرەب ب   
بتوانێ  ئیسالمی  ــاری  ــۆم ک ـــەوەی  ئ
ــدا  ـــی خـــۆی ب ـــە دەســـەاڵت ــژە ب ــ ـ درێ
ــەش  ــەوان ــەت ئ ــان ــەن ــەوە. ت ــ ــت ــ دەڕەوێ
ــە چەشنێ  ــوو ب ــ ـــان واب ـــاوەڕی ــە ب ک
چاکسازی و گۆڕینی ڕواڵەتی دەکرێ 
کۆماری ئیسالمی لەو چارەنووسەی 
ــردوە ڕزگـــار  ــ ــی خـــۆی ک ــووش ــە ت ک
مانەوەی  ئیمکانی  لە  ئێستا  بکەن، 
ناڕەزایەتییەکانی  نیگەرانن.  ڕێژیم 
خەڵک بە هۆی بێکاری، دواکەوتنی 
و  گرانی  مانگانە،  مووچەی  پێدانی 
ژیان  پێویستییەکانی  کەمبوونی 
ژیانی  ــی  ــوون ــرۆدەب ــی گ بەگشتی  و 
ــی،  ــەت ــەاڵی ــۆم ــە ک ــران ــەی ــە ق ــک ب ــەڵ خ
ــان  ــەک ــی ــی ــەت ــی ــن ــەم ئ و  ــووری  ــ ـ ــاب ــ ـ ئ
ـــدن دان. لە  ـــەرەســـەن ــە پ ــەردەوام ل ــ ـ ب
بێدەسەاڵتییان  ڕێژیمیشەوە  الیەن 
کێشەکان،  بە چارەسەری  بەرامبەر 
لە  نیگەرانی  و  ترس  باڵوبوونەوەی 
داهاتوو لەنێو کاربەدەستانی ڕێژیم 
و پاکانەکردن و هەاڵتنی بەشێکیان 
کردوە  وای  زیادبوونە،  لە  ڕوو  کە 
کە ئیتر لە دەرەوە نە کەس حیساب 
ئیسالمی  کۆماری  هەڕەشەکانی  بۆ 
توانایە  ئەو  خۆیشیان  بۆ  نە  دەکــا 
شک دەبەن کە وەک جاران پاڵەوانی 
ــێــوخــۆی واڵتیش  ــە ن ــن. ل ــدان ب ــەی م
بێمتمانەیی  ــە  ک ــارە  ـ دی بەئاشکرا 
گەیوەتە  ڕێژیم  ــی  ــداران دەســەاڵت بە 
و  درۆ  فــریــوی  ــەس  ک کــە  ئاستێک 
بەڵێنەکانیان ناخوا. بەم پێوانە ئێران 
تایبەت  هەلومەرجێکی  کەوتووەتە 
ئاڵوگۆڕێکی  پێشبینی  دەکـــرێ  و 
ـــە شــێــوازی  ـــی ل ـــەڕەت ـــن قــــووڵ و ب
لەگەڵ  خەڵک  ــەوەی  ــوون ــەڕووب ڕووب
هەنگاونان  ــەت  ــان ــەن ت و  ــەاڵت  ــ دەس
خەڵکی  بەرینی  شۆڕشێکی  ــەرەو  ب

بکرێ. ئەگەرچی ...

کەماڵ کەریمی

درێژە لە الپەڕەی ٢

داهاتووی کۆماری ئیسالمی و 
ئەرکی ئێمە
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 درێژەی سەروتار

بە  داوە  هەوڵیان  ئێستاش  هەتا  حکوومەتی  دەسەاڵتدارانی    ...
پێش  خەڵکدا  دڵی  نێو  لە  ترس  باڵوکردنەوەی  و  ئێعدام  و  گرتن 
پێالنە  لەم  کام  هیچ  کە  دیــارە  باش  بەاڵم  بگرن،  جوواڵنەوانە  بەم 
بەردەوامانەش کاریگەرییان لەسەر تۆقاندنی خەڵکی وەزاڵەهاتووی 

ئێران نەبووە. 
لە چوار دەیەی دەسەاڵتدارەتیی کۆماری ئیسالمیدا و بۆ پێشگیری 
لە سەپاندنی دەسەاڵتی زۆرەملی دژ بە خەڵک بە شێوازی جۆراوجۆر 
خۆڕاگری و ڕووبەڕووبوونەوە لە بەرامبەر ڕێژیمدا بەردەوام بووە. 
ئەگەر لە دەیەی ٦٠ دا خۆڕاگریی چەکدارانە بەرامبەر بە بەکارهێنانی 
هێزی نیزامی و کوشتن و وێرانکاری پێشی بە بااڵدەستی هێزەکانی 
ڕێژیم گرت، لە دەیەی ٧٠دا نووسین و باڵوکردنەوەی دەیان کتێب 
دەســەاڵتــدارە  بە  بەرامبەر  بێدەنگیی  باش  ماوەیەکی  بۆ  گۆڤار  و 
جنایەتکارەکانی ئەو ڕێژیمە شکاند و بە لەقاودانی کەسە دیارەکانیان 
ڕاستەقینەی  سیمای  دەستوپێوەندەکانی،  و  ڕەفسەنجانی  وەک 
جینایەتکارانی قازانج پەرستی ئەو ڕێژیمەیان نیشان دا. لە درێژەی 
ڕەوتی خەبات لە دژی کۆماری ئیسالمی لە دەیەی ٨٠دا خەڵک بە 
ئومێدی دیتنەوەی چارەسەرێک بۆ گرفتەکانیان ڕوویان لە سندووقی 
هەڵبژاردن کرد. دواجار کاتێک کە زانییان لەوەشدا فێڵیان لێ دەکرێ 
شارە  و  تــاران  لە  میلیۆنییان  خۆپیشاندانی  و  شەقام  سەر  ڕژانــە 
دوای دووجار  ئەزموونەش  ئەم  گەورەکان وەڕێ خست. شکستی 
تەڵەبەکان و بەشداری کردنیان  بەڵێنەکانی ئیساڵح  بە  ئومێدەواری 
ڕێگەیەک  هیچ  کە  بــاوەڕە  ئەو  سەر  هێنایە  خەڵکی  هەڵبژاردندا  لە 
ڕویشتن  و  شۆڕشێک  بۆ  هەوڵدان  لە  جگە  نەماوە  بەردەمیاندا  لە 
خۆپیشاندەرانی  دروشمی  بۆیە  هەر  بنەڕەتی.  ئاڵووگۆڕێکی  بەرەو 
دەیەی ٩٠، بووەتە مردن بۆ خامنەیی و نەمان بۆ کۆماری ئیسالمی. 
بەمجۆرە دەکرێ چاوەڕوان بکرێ کە کۆماری ئیسالمی داهاتوویەکی 

ڕوونی نیە و بەرەو هەڵدێری نەمان شۆڕ بووەتەوە.
خەبات  لە  بەردەوامی  خەڵک  بۆ  دەگەڕێتەوە  ئەوەی  ماوەدا  لەو 
و بەکارهێنان و ئەزموون وەرگرتن لە هەموو شێوازەکانی خەبات 
بووە بۆ پاشەکشەپێکردن بە ڕێژیم و لەم پێناوەشدا لە هیچ شتێک، 
دیسان  بــەاڵم  نــەکــردوە.  درێغییان  گیانیان  بەخشینی  لە  تەنانەت 
و  بوون  ئەویش  ماوە.  هەر  و  بووە  بابەتەکەدا  ئەسڵی  لە  کەلێنێک 
دەوری هێزی ڕێبەری کردنی ئەم بزووتنەوەیە کە هەردەم ڕوو لە 
پەرەگرتنە. سااڵنێک بوو لە دیارنەبوونی هێزێک کە بوونی هەبێ و 
متمانەی پێ بکرێ خەڵک بە ناچار شوێن کەسایەتییە ناڕازییەکانی 
دەسەاڵت دەکەوتن. بەاڵم ئێستا ئیتر بۆیان دەرکەوتوە کە تەنانەت 
ئەوانەش کە لە دەرەوەی »حصر خانگی« و زیندان دان ناکرێ بۆ 
ئەو کارە متمانەیان پێ بکرێ. کەوایە ئەو هێزەی کە دەبێ خەڵک 
پشتی پێ ببەستێ حیزبەکانی ناسراوی نەتەوەکان و هێزەکانی چەپ 
و دێموکراتی ئوپۆزیسیۆنی دژ بە ڕێژیمە کە بەداخەوە هەتا ئێستا 
بەو جۆرەی کە پێویستە نە توانیویەتی خۆی ڕێک بخا و نە دەوری 
ڕێبەری کردنی ئەم بزووتنەوەی لە ئاستی سەراسەریدا و بە تایبەت 
لە شارە گەورەکان کە ناوەندی ئەم ناڕەزایەتییانەیە لە ئەستۆ گرتوە، 
بگێڕێ. لە ڕاستیدا دەبێ بڵێین جگە لە کوردستان کە دێموکراتەکان 
کردنی  ڕێبەری  لە  سەرەکییان  دەوری  هاوپەیمانەکانیان  حیزبە  و 
خەبات لە دژی کۆماری ئیسالمیدا گێڕاوە کە ئەویش بێ کەم وکوڕی 
نەبووە، لە شوێنەکانی دیکەی ئێران خەڵک بە باڵوی و بێ ڕێبەرێکی 

دیار سنگیان وەبەر گوللە داوە. 
    هەربۆیە ئەگەر درەنگیش بووبێ ئێستا کە دەسەاڵتی سەرەڕۆی 
جۆراوجۆرەکانی  قەیرانە  بــەردەوامــی  هۆی  بە  ئیسالمی  کۆماری 
چارەسەری  لە  تواناییان  بێ  و  ناکارامەیی  و  دەرەکی  و  نێوخۆیی 
پێویستە  تەنگانەوە،  کەوتوونەتە  کاتێک  هەر  لە  زیاتر  کێشەکان 
هێزەکانی ئوپۆزیسیۆنی دژ بە ڕێژیم کە باوەڕیان بە حکوومەتێکی 
ئازاد و دێموکراتیک کە سەلمێنەر و پارێزەری ماف و ئازادییەکانی 
نەتەوەکانی  مافی  دابینکردنی  تایبەت  بە  و  ئێران  خەڵکی  هەموو 
ئێتێنیکییەکان  و  ئایینی  کەمینە  هەموو  و  ئێران  خەڵکی  پێکهێنەری 
بێ، هەرچی زووتر بە دوور لە دەمارگرژی و ترس لە داهاتووی 
ژیانی  پێکەوە  دێموکراتیکەکانی  بنەما  بە  باوەڕهێنان  و  ئێران 
و  ئــازاد  ئێرانێکی  دەستەبەرکردنی  بۆ  ئاشتیخوازانە  و  داخوازانە 
ئاوەدان، هەوڵی بە یەکەوەبوون و خۆڕێکخستنی هەموو ئەو هێزانە 
مافخوازانەی  بزووتنەوەی  لەسەرخستنی  کاریگەرییان  کە  بــدەن 
خەڵکی ئێران لە دژی ڕێژیمی کۆماری ئیسالمدا دەبێ. بێگومان لە 
کوردستانیش ئەرکی هێز و الیەنەکان سووک نییە و لەگەڵ ئەوەی 
ناوەندی هاوکاری حیزبەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان لە دوو ساڵی 
ڕابردوودا چەند هەنگاوێکی باشی هەڵێناوەتەوە، بەاڵم پێویستە زیاتر 
لە جاران هەوڵ بدا بۆ کۆکردنەوەی هەموو تێکۆشەرانی کوردستان 
لە دەوری خۆی و پالنی دیاریکراوی هەبێ بۆ ڕووبەڕووبوونەوە 
هەلومەرجەدا  لەم  بێگومان  داهاتوو.  نادیارەکانی  پێشهاتە  لەگەڵ 
ئەرکی هەر دوو حیزبی دێموکرات کە بە خۆشییەوە لێکتێگەیشتنی 
هابەشی زۆریان لەسەر وەزعی ئێستا هەیە و هەنگاوی باشیان بۆ 
یەکگرتنەوە ناوە قورسترە. ئێستا ئیتر دێموکراتەکان دەبێ لە ئاست 
چاوەڕوانییەکانی خەڵکی کوردستان کە داهاتووی خۆیان لە گرەوی 
یەکبوونی ئەواندا دەبینن، بە چاوێکی کراوەتر و دڵێکی ئاواڵەترەوە 
یەکبوونیان  ڕێگەی  خۆشکردنی  و  کێشەکان  چــارەســەری  لە  بیر 

بکەنەوە و هەوڵی بۆ بدەن.

***

ڕۆژی ٢٦ی خه رمانانی ساڵی ١٣٧١ی هه تاوی، 
)١٧ی سیپتامری ١٩٩٢ی زایینی( ده ستی ڕه شی 
گه یشته   ــران  ــێ ئ ئیسالمیی  كــۆمــاری  تــێــرۆری 
ڕێستوڕانتی میكۆنۆس له  به رلین، پایته ختی واڵتی 
دوكتور  هاوڕێیان  كردنی  شه هید  به   و  ئاڵمان 
حیزبی  گشتیی  سكرتێری  شه ڕه فكه ندی،  ســادق 
نوێنه ری  عه بدولی،  فه تاح  كوردستان،  دێموكراتی 
ــه رده اڵن،  ئ هۆمایون  واڵت،  ده ره وه ی  له   حیزب 
دێهكوردی،  نوری  و  ئاڵمان  له   حیزب  به رپرسی 
دۆستی حیزب، الپه ڕه یه كی ڕه شی دیكه ی خسته  
ڕێژیمه   ئه و  جینایه تی  له   پڕاوپڕ  كارنامه ی  سه ر 

دژی مرۆڤه  .
دوكتور سادق شه ڕه فكه ندی یه كێك له و ڕێبه ره  
له   كورد  گه لی  و  دێموكرات  حیزبی  بەوەجانەی 
ڕۆژهه اڵتی كوردستان بوو كه  زۆر تایبه تمه ندیی 
كۆ  خۆیدا  له   مرۆڤدۆستانه ی  و  شۆڕشگێڕانه  
مرۆڤێكی  شه ڕه فكه ندی  دوكــتــور  كــردبــوونــه وه . 
بوو.  دڵسۆز  و  خاکەڕایی  وردبین،  خوێنده وار، 
بوو.  جیددی  و  ته شكیالتی  مودیر،  كه سێكی  ئه و 
كه   بوو  ئەوتۆ  ڕێبەرێکی  شه ڕه فكه ندی  دوكتور 
شه هید  كاریزما،  ڕێــبــه ری  كرانی  شه هید  دوای 
ــوانــی به   ــور عــه بــدولــڕه حــمــان قــاســمــلــوو ت ــت دوك
ڕادده یه كی  تا  ڕێبه ره   ئه و  كه لێنی  لێوه شاوه یی 
به رچاو پڕ بكاته وه  و ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی 
گه لی  و  دێموكڕات  حیزبی  كه   لــه وه ی  بكا  بێهیوا 
كورد بێ ڕێبه ر بمێنێتەوە و خه باتی ڕزگاریخوازیی 
گه شه كردن  له   كوردستان  ڕۆژهــه اڵتــی  خه ڵكی 
وبه ره وپێشچوون بكه وێ. هه ر بۆیه  دوای تیڕۆڕی 
شه هید دوكتور قاسملوو له  ڕاده ی هه ره  به رزی 
ده سه اڵتی ڕێژیمدا ده ستیان كرد به  پیالن دانان بۆ 

تێرۆری دوكتور شه ڕه فكه ندی.
بێرلین  له   وییه ن  جینایه تی  دووباره كردنه وه ی 
پاساوهەڵنەگرەی  بێده نگییه   ــه و  ئ دەرەنــجــامــی 
ده وڵه تی ئوتریش، یه كیه تیی ئورووپا و كۆمه ڵگەی 
شه هید  تــیــڕۆڕی  كه یسی  لــه ســه ر  نێونه ته وه یی 
بە  کــە  ــوو  ب قاسملو  عه بدولڕه حمانی  دوكــتــور 
لوبنان  حیزبوڵاڵی  تێرۆریستەکانی  هاوکاریی 
كۆماری  جینایه تكاری  ڕێژیمی  چــوو.  بــەڕێــوە 
و  ــازاد  ئ دنیای  دڵــی  له نێو  توانیبووی  ئیسالمی 
و  عه داڵه ت په روه ر  مــرۆڤ،  مافی  بانگەشەکەری 
ڕێبه رێكی  وتووێژ،  مێزی  له سه ر  قانوونمه نددا، 
بۆشی  و  بكا  تــیــڕۆڕ  قاسملوق  ــور  دوكــت وه ك 
ته نانه ت  بێ ئه وه ی  تێرۆریسته كان  و  بچێته  سه ر 
بنێردرێنه وه . به اڵم  لێکۆڵینەوەیان لێ بكرێ، بۆی 
ئه و جاره یان خه یاڵی ڕێژیمی جینایه تكاری كۆماری 
ئیسالمی خاو بوو. چونکی له  سایه ی ئازایه تی و 
لێپرسراویی پۆلیس و قازییه كانی ئاڵمان، هه روه ها 
ئەرک وەخۆگریی كۆمه ڵێك كه سایه تی ده روه ست و 
دڵسۆز بۆ داهاتوی ئێران، گوشار و لۆبیگەرییەکانی 
كۆماری ئیسالمی بۆ شاردنه وه ی ئه و جینایه ته ش 
ده مامكه كان  نه كرد.  كاری  وییه ن  جینایه تی  وه ك 
الدران و عه داڵه ت ڕێڕه وی خۆی بڕی و كۆماری 
ــەرزدا  هــه رەب به رپرسانی  ڕادده ی  لــه   ئیسالمی 
بەپێی  تێرۆرەکەش  كرا. جێبه جێ كه رانی  مه حكوم 
قانوونەکانی ئەڵمان سزا دران و گەاڵڵە داڕێژەرانی 
ئەم جینایەتەش وه ك تاوانباری سه ره كی ناسران.

دێموكراتی  حیزبی  الیه نگرانی  و  ئه ندامان 
كوردستان!

خه ڵكی خه باتگێڕ و مافخوازی كوردستان!
ــســی تـــیـــڕۆڕی دوكـــتـــور  ــپــه ڕیــنــی كــه ی ــێ ــه  ت بـ

شه ڕه فكه ندی و هاوڕێیانی به  ده روازه ی عه داڵه تدا 
برینی له ده ستدانی بلیمه تێكی ئاوا به ته واوی ساڕێژ 
ڕێژیمی  مه حكوم كرانی  نابێ.  ساڕێژ  و  نه بوو 
جینایه تكاری كۆماری ئیسالمی له  دادگای به رلیندا 
دژی  ڕێژیمه   ئه و  ڕاسته قینه ی  ڕووی  ئه گه رچی 
ئینسانییه ی نیشان دا و له  الیه ن واڵتانی ئورووپایی 
نێونه ته وه ییشه وه  كۆمه ڵێك فشاری  و كۆمه ڵگەی 
نه یتوانی  هه رگیز  به اڵم  ڕێژیمه ،  ئه م  سه ر  خرایە 
زیانه  ڕوحی، مادی و مه عنه وییەکانی ئەم خەسارە 
زیانه   و  میکۆنووس  شەهیدانی  بنەماڵەی  بــۆ 
حیزبی  لە  كارگێڕییەکانی  و  ڕوحی  ته شكیالتی، 
دێموكرات وگه لی كورد له  ڕۆژهه اڵتی كوردستان 
شه ڕه فكه ندی  دوكتور  چونكه   بكاته وه .  قه ره بو 
له   پانتایی خه باتی ڕزگاریخوازیی گه لی كورد  له  
ڕۆژهه اڵتی كوردستان، له  گۆڕەپانی جوواڵنه وه ی 
له   بــه  گشتی و،  ئــێــران  گــه النــی  ئــازادیــخــوازیــی 
لەئاستی بەڕێوەبەریی خه باتی حیزبی دێموكراتی 
كوردستاندا به تایبه تی زۆر بەجوانی دره وشابۆوه  
ڕێبه ردا  قاسملوی  دوكتور  ڕێچكه ی  هه مان  به   و 
ــه  تــونــدوتــۆڵــی ڕێــبــەرایــەتــیــی خــه بــاتــی حیزبی  ب
به  زۆر  ئیسالمی  کــۆمــاری  دەکـــرد.  دێموکراتی 
ڕاده ی  له   خــۆی  دووه مـــی  قوربانیی  تێبینییه وه  
سەرووی ڕێبه رانی حیزبدا هه  ڵ بژاردبوو. دوكتور 
ڕێژیمی  ڕووخــانــی  دوای  له   هــه ر  شه ڕه فكه ندی 
ئاشكرای  خه باتی  پێكردنی  ده ســت  و  پاشایه تی 
ڕۆژهــه اڵتــی  لــه   كــوردســتــان  دێموكڕاتی  حیزبی 
كوردستان و ئێراندا، یه كێك له  كه سایه تییه  هه ره  
نێو ڕیزه كانی حیزبی دێموكرات  شوێندانه ره كانی 
كوردستان  ڕۆژهه اڵتی  له   كورد  جوواڵنه وه ی  و 
بوو. ئه و له  هه وه ڵین ڕۆژه كانی په ره گرتنی خه باتی 
حیزب و وه ستانه وه ی ڕێژیمی ئاخوندی له  دژی 
مه یدانی  هاته   ئیمانه وه   به   كوردستان،  خه ڵكی 
خه بات و ژیانی ئاسایی خۆی وه ال نا و، به  وێنه ی 
هیچ  به بێ  و  چاوه ڕوانی  بێ  و  خاكی  ڕێبه رێكی 
هه ڵبژارد،  خه باتی  مه یدانی  شه خسی  داوایــه كــی 
هێشت  به جێ  زانكۆی  مامۆستایەتیی  كورسیی 
دوكتور  كــرد.  كوردستان  چیاكانی  له   ڕووی  و 
شه ڕه فكه ندی هه ر له  یه كه م ڕۆژه كانی هاتنه  نێو 
سه رشاخانی  له   حیزبایه تی  به كرده وه ی  مه یدانی 
ناوچه ی مهاباد له  ژێر چادردا جێگیر بوو. ئیدی 
ڕووی له  ژیانی ئاسایی وه رگێڕا و بوو به  هاواڵی 
هه ڵۆ سه ربه رزه كانی چیاكانی كوردستان و تا دوا 
پیرۆزه   ڕێبازه   ئه و  له سه ر  هه ر  ژیانی  هه ناسه ی 
مایه وه  و له  پێناوی ڕزگاری نه ته وه كه یدا گیان و 

ژیانی خۆی له سه ر ته به قی ئیخالس دانا.
دوكتور شه ڕه فكه ندی به  ئاگادارییه كی باشه وه  
ــورد و به   ــژووی خــه بــاتــی گــه لــی كـ ــێ ــه  ســـه ر م ل
كوردستان  كۆمه ڵگەی  لــه   ــه وه   قــووڵ ناسینێكی 
هاتبووە نێو سه نگه ری خه بات. ئه و ڕووناكبیرێكی 
به   و  زۆره وه   زانستێكی  بــه   و  بــوو  نــه تــه وه یــی 
لــه ســه ر هــه مــو جـــوواڵنـــه وه  سیاسی،  ئـــاگـــاداری 
كۆمه اڵیه تی و ڕزگاریخوازییه كانی جیهان، خه باتی 
كوردایه تیی هه ڵبژاردبوو. دەڕاستای سەرخستنی 
و  خەباتگێری  وزەی  هــه مــوو  خــەبــاتــەشــدا  ــەو  ئ
توانای زانستی و مەیدانیی خۆی ته رخان كردبوو. 
نووسینه كان، هه ڵسه نگاندنه كان و كرده وه كانی ئه و 
ئه وه ن  سەلمێنه ری  ئاالیشه ،  بێ  و  خاكی  ڕێبه ره  
كه  دوكتور شه ڕه فكه ندی سیاسه تی بۆ خزمه ت به  
كوردایه تی به كار دێنا، نه ك كوردایه تی به كار بێنێ 

بۆ سیاسه ت. 
ــه دا كه   ــه و كــات ــه ر ل ــور شــه ڕه فــكــه نــدی ه دوكــت

له وه   باكیشی  بوو،  به دیسیپلین  زۆر  حیزبییەکی 
و  كار  بڕوانێته   ڕه خنه گرانه   چاوی  به   كه   نه بوو 
تێكۆشانی حیزبی و زۆرجار ڕه خنه شی لێ بگرێ 
بدا.  نیشان  گرفته كانیش  چــاره ســه ری  ڕێگای  و 
ئه و حیزبی وه ك ئامڕازێك ده دی بۆ وه دیهێنانی 
ئامانجێكی گه وره تر له  حیزب كه  مافی دیاریكردنی 
ــوو. دوكتور  ــورد ب ــووس بــۆ نــه تــه وه ی ك چــاره ن
ــووره  کــێــشــراوەکــانــی نێوان  شــه ڕه فــكــه نــدی ســن
به شه كانی كوردستانی بە جەبری ژئوپۆلۆتیک و 
بەدەر لە ئیرادەی سیاسی و نەتەوەیی کورد دادەنا. 
ئەو هه رچه ند خه باتی خۆی و حیزبی دێموكڕاتی 
گرێ  كوردستانه وه   ڕۆژهه اڵتی  به   كوردستانی 
ده دا، به اڵم له  به رامبه ر پرسی کورد لە به شه كانی 
ئه وه   نه بوو.  خه مسارد  كوردستانیشدا  دیكه ی 
وه ك مێژوو تۆماركراوه  كه  له  كاتی ته نگانه دا، هه م 
حیزبی دێموكڕاتی كوردستان و هه م ڕێبه رانی و 
له  نێویاندا دوكتور شه ڕه فكه ندی چه نده  هه وڵیان 
داوه  یارمه تی به  خۆشك و براكانیان له  به شه كانی 

دیكه ی كوردستان بكه ن.
به   به هێزی  ـــاوه ڕی  ب دوكــتــور شــه ڕه فــكــه نــدی 
سه ربه خۆیی بڕیاردان هه بوو. هه م بۆ حیزبه كه ی 
و هه م بۆ نه ته وه كه ی. ئه و پێی وابوو كه  حیزب 
و  ناوچه یی  هه لومه رجه   ده بێ  كورد  نه ته وه ی  و 
له   ــه اڵم  ب بــقــۆزنــەوە،  بەباشی  نێونه ته وه ییه كان 
چاره نووسی  له سه ر  بۆخۆیان  پێویسته   كۆتاییدا 
ئێران و  له گه ڵ  له  په یوه ندی  خۆیان بڕیار بده ن. 
ئه وه  بۆچوونی  ئێراندا  ڕێكخراوه  سیاسییه كانی 
دێموكرات  حیزبی  و  كـــورد  پێویسته   كــه   ــوو   ب
پێچه وانه وه .  به   نه ك  دابنێ،  ئه وان  له سه ر  شوێن 
له و ماوه یه شدا كه  ڕێبه رایه تیی حیزبی لە ئاستی 
سەروودا به  ده سته وه  بوو، زۆر له سه ر ئه م بابه ته  
كاری كرد و به داخه وه  هه ر له  كۆبونه وه یه كیشدا 

كه  بۆ ئه م باسه  پێكی هێنابوو تێرۆر كرا.

كۆمه اڵنی خه ڵكی كوردستان!
ئه ندامان، پێشمه رگه كان و الیه نگرانی حیزبی 

دێموكراتی كوردستان!
و  لێوه شاوه   ڕێــبــه ری  تــیــڕۆڕی  له  ســاڵــرۆژی 
دڵسۆزی گه له كه مان دوكتور سادق شه ڕه فكه ندی 
و هاوڕێیانیدا، پێویسته  خوو و ڕه وشت و ته وازوع 
و وردبینیه كانی ئه و ڕێبه ره  مه زنه  وه بیر خۆمان 
ڕووناككه ره وه ی  مه شخه ڵی  بیانكه ینه   و  بێنینه وه  
كه لێنی  بده ین  هه وڵ  پێویسته   خه باتمان.  رێگای 
و  حیزب  دیكه ی  ڕێبه رانی  و  مه زنه   ڕێبه ره   ئه و 
گه له كه مان بە یەکگرتوویی و کاری بەکۆمەڵ پڕ 
و  ئاوه دانی  به   ڕێبازه كه یان  و  ڕێگا  بكه ینه وه  و 
ته نیا  بده ین.  پێ  گه شه ی  و  ڕابگرین  چاالكییه وه  
ئـــه وه  داهــاتــووی نــه تــه وه كــه مــان دابــیــن ده كـــا و 

ڕووحی شه هیدانمان شاد ده كا.

سه ركه وێ خه باتی مافخوازانه ی نه ته وه كه مان،
نه مان بۆ ڕێژیمی تیڕۆڕیست په روه ری كۆماری 

ئیسالمی،
ساڵو له  ڕوحی پاكی شه هیدان.

حیزبی دێموكراتی كوردستان
ده فته ری سیاسی

)٢٥ی خه رمانانی ١٣٩٩- ١٥ی سێپتامبری ٢٠٢٠(
 

دوكتور شەره فكه ندی سیاسه تی بۆ خزمه ت به  كوردایه تی 
به كار دێنا، نه ك كوردایه تی به كار بێنێ بۆ سیاسه ت داهاتووی کۆماری ئیسالمی و 

ئەرکی ئێمە



ژماره : ٧٨٢ 3
3١ی خەرمانانی  ١399  _ ٢١ی سێپتامربی ٢0٢0

نامەیەکدا  لە  کوردستان  دێموکراتی  حیزبی  گشتیی  سکرتێری 
نــەتــەوە  ڕێــکــخــراوی  گشتیی  سکرتێری  گــوتــرێــش،  ئانتۆنیۆ  بــۆ 
لە  و  نــێــونــەتــەوەیــی  کۆمەڵگەی  ــردوە  کـ داوای  یــەکــگــرتــووەکــان 
و  دۆخ  له  ئــاوڕ  یەکگرتووەکان  نەتەوە  ڕێکخراوی  ســەروویــەوە 
خه باتی خه ڵکی کوردستانی ئێران و حیزبی دێموکڕات که زۆر جار 

چه کی کۆمه ڵکوژیان لەسەر تاقی کراوەتەوە، بده نه وه.

دەقی نامەی کاک خالید عەزیزی بۆ ئانتۆنیۆ گوترێش:

بەڕێز ئانتۆنیۆ گوترێش، سکرتێری گشتیی ڕێکخراوی نەتەوە 
یەکگرتووەکان!

کۆماری  ٢٠١٨ دا  سێپتامبری  ٨ی  لــە  ئێستا  پێش  ســاڵ  دوو 
نــاوەنــدی  ســەر  کـــردە  مووشەکیی  هێرشێکی  ئــێــران  ئیسالمیی 
خاکی  قوواڵیی  له   کوردستان  دێموکراتی  حیزبی  بەڕێوەبەریی 
کوردستانی عیراقدا. له ئاکامی ئەو کردەوە تێرۆریستییە دا ١٦ کەس 

شه هید و زیاتر له ٤٠ که س بریندار بوون. 
ئه و  به رپرسیارێتیی  کاته  ئــه و  هــه ر  ئێران  پاسدارانی  سوپای 
هێرشه ی گرته ئه ستۆ و وه ک نیشانه یه کی توانای مانۆڕدانی خۆی له 
ناوچه  دا له قه ڵه می دا. ئه و هێرشه هه روه ها کۆمه ڵێک دژکرده وه ی له 
ئاستی نێوده وڵه تیدا به دووی خۆیدا هێنا که گرینگترینیان باسکردنی 
ئه و هێرشه و مه حکومکردنی له الیه ن نوێنه ری ده وڵه تی ئه مریکا له 
کۆبوونه وه ی شوڕای ئەمنیەتی ڕێکخراوی نه ته وه یه کگرتووه کاندا 

بوو.
سه رجه م  تێرۆریستییه  کــردەوە  بەم  ئێران  ئیسالمیی  کۆماری 
ــدکــراوەکــانــی ڕێــکــخــراوی نـــەتـــەوە یــەکــگــرتــووەکــانــی له  ــەســن پ
یاسای  و  دراوســـێ  ده وڵه تانی  ســه روه ریــی  له  ڕێزگرتن  ــواری   ب
حیزبێک  به ئامانجگرتنی  هێرشه  ئه و  کرد.  پێشێل  به شه ردۆستی دا 
ڕه واکانی  مافه  وه دیهێنانی  له پێناو  نیوه  و  ده هــه   حــه وت  که  بوو 
گه لی کورد و سه قامگیرکردنی دێموکڕاسی له ئێراندا خه بات ده کا. 
هه میشه  خۆیدا  خه باتی  له  که  ئاشتیخوازه  حیزبێکی  ئێمه  حیزبی 
پره نسیپه ئینسانی و شارستانییه كانی له به رچاو گرتوه. هه ربۆیه ش 
ئه  و حیزبه له  ڕێکخراوی ئه نترناسیۆنال سۆسیالیست دا که جه نابت 

سااڵنێک سه رۆکی بووی، ئه ندامه.

بەڕێز سکرتێری گشتی!
گه لی کورد له ئێران هه میشه  خۆی له به ره ی دژی تێرۆریزمدا 
بووه.  تێرۆریزم  ده ستی  قوربانیی  بـــه رده وام  و   کــردوه  پێناسه 
ئێمە له کاتێکدا یادی قوربانیانی جینایه تی ٨ی سێپتامبر ده که ینه وه 
کۆماری  کۆنتڕۆڵ کردنی  لە  قسە  نێونەتەوەیی دا  ئاستی  لە  کە 
ئیسالمی ئێران لە ڕووی دەست پێڕاگەیشتن و به کاربردنی چەکی 
پابه ند  بۆ  ڕێگا  باشترین  که  پێمان وایه  ئێمه  لەئارادایە.  کۆمەڵکوژ 
کردنی ده وڵه تێک به خۆبواردن له په ره پێدان و به کاربردنی چه که 
له  که  الیه نانه یه  و  پێکهاته  ئه و  له گه ڵ  کارکردن  کۆمه ڵکوژه کان، 

به رامبه ر وه ها ده وڵه تێک دا خه بات ده که ن. 
لە  و  نێونەتەوەیی  کۆمەڵگەی  خۆیه تی  جێی  چوارچێوه یه دا  له و 
له دۆخ و  ئاوڕێک  نەتەوە یەکگرتووەکان  سەروویەوە ڕێکخراوی 
خه باتی خه ڵکی کوردستانی ئێران و حیزبی دێموکڕات که زۆر جار 
چه کی کۆمه ڵکوژیان لەسەر تاقی کراوەتەوە، بده نه وه. ئێمه ده توانین 
له  له و پرسانه دا که  ناوچه دا و  له  باشتر  ئاینده یه کی  بنیاتنانی  بۆ 
بنیاتنه  ر  ڕۆڵی  یه کگرتووه کاندان،  نه ته وه   ئامانجه کانی  ئه وله ویه تی 

بگێڕین. 
یه كگرتووه کان  نــه تــه وه  ڕێــکــخــراوی  کــه  ئـــه وه  ئــــاره زووی  بــه 
سه ر  بێته  زیاتر  ئێمه دا  گه لی  و  واڵت  ئاینده ی  له گه ڵ  له پێوه ندی 

خه ت، ساڵو و ڕێزی ئێمه قبووڵ بکه ن.

خالید عەزیزی
سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان
١٧ی خەرمانانی ١٣٩٩ )٨ی سێپتامبری ٢٠٢٠(

نامەی سکرتێری گشتیی حیزبی 
دێموکراتی کوردستان بۆ ئانتۆنیۆ 

گوترێش، سکرتێری گشتیی 
ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان 

سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان 
لە دووهەمین ساڵیادی شەهیدانی مووشەک بارانی 
ــەزاری شــەهــیــدان  ــ ــەســەر م ــرات، ل ــوک ــم ــەاڵی دێ قـ
ڕایگەیاند: پشت بە ئیرادە و وزەی خەباتگێریمان و 
پشت قایم بە پاڵپشتیی خەڵکی کوردستان، خەبات و 
تێکۆشانمان هەتا وەدیهێنانی ئامانجەکانی نەتەوەی 
و  خەرمانان  ١٧ی  شەهیدانی  ئامانجی  کە  کــورد 
خەڵکە،  کۆمەاڵنی  و  حیزب  شەهیدانی  سەرجەم 

درێژەی دەبێ.
خـــەرمـــانـــان  ١٧ی  دووشــــەمــــمــــە،  ڕۆژی 
ــن ســاڵــیــادی  ــی ــەم ــۆنــەی دووه ــەب ڕێــوڕەســمــێــک ب
بە  دێموکرات  قــەاڵی  مووشەک بارانی  شەهیدانی 
بەشداریی ئەندامانی بنەماڵەی شەهیدان و کادر و 

پێشمەرگەکانی حیزب بەڕێوە چوو.
لەو ڕێوڕەسمەدا تاجەگوڵی وەفا و بەردەوامیی 
خەبات لەسەر مەزاری شەهیدان داندرا و سکرتێری 

گشتیی حیزب وتارێکی پێشکێش کرد.
ــڕای نــاردنــی ســاڵو بۆ  کــاک خالید عــەزیــزی وێ
شەهیدانی حیزب ڕایگەیاند خەباتی نەتەوەی کورد 
بۆ ماف و داواکانی ڕەوایە و میللەتێک لە پشت ئەم 
داوا و خەباتەیە، بۆیە ئیرادەی خەباتگێڕانی حیزبی 
بەچۆکدا  کۆمەڵکوژی  و  مووشەک  بە  دێموکرات 

نایە.
سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان 
تێرۆریستییە  هێرشە  بــەو  دوژمــن  ئەگەر  گوتی 
سامناک و دوور لە هەموو عورفێکی دێپلۆماتیک و 
پڕەنسیپێکی بەشەردۆستی توانی پۆلێک تێکۆشەری 
دێموکرات  حیزبی  و  کــورد  نــەتــەوەی  لــە  بـــەوەج 
بستێنێ، بەاڵم سەنگەری خەبات و تێکۆشانی ئەم 

شەهیدانە ئاوەدانە و ڕێگای خەباتیان پڕ ڕێبوارە.
کاک خالید عەزیزی بە وەبیرهێنانەوەی مانگرتنە 
بەشکۆکەی ٢١ی خەرمانان، ساڵوی بۆ کۆمەاڵنی 
ــەو ڕیــفــڕانــدۆمــەدا  خەڵکی کــوردســتــان نــارد کــە ل
خۆی  ڕۆڵەکانی  پشتی  کوردستان  دایە  نیشانیان 
پشتیوانییەشە  و  پاڵپشتی  ــەو  ب هــەر  و  ــادا  ــەرن ب

خەباتی کورد لە ئێران سەر دەکەوێ.
ــمـــەدا  ــەم ڕێـــوڕەسـ ــ ــکـــەی ئ ــی دیـ ــەک ــەی ــڕگ ــە ب لـ
ئامادەبووان سەردانی مەزاری شەهیدانیان کرد و 
و  نەمران  مــەزاری  لە سەر  چەپکەگوڵ  دانانی  بە 
پەیمانی  بنەماڵەی سەربەرزی شەهیدان،  دڵنەوایی 
خەباتیان  ڕێگای  لە  بــەردەوامــی  ــای  وەف و  بەڵێن 

لەگەڵ نوێ کردنەوە. 

حیزبی  گشتیی  سکرتێری  قسەکانی  دەقــی 
دیموکراتی کوردستان لەو ڕێوڕەسمەدا

هاوڕێیانی خۆشه ویست!
حیزبی  ئه ندامانی  و  پێشمه رگه   و  کــادر 

دێموکراتی کوردستان!
خوشک و برایانی ئازیز!

هاوڕێیانی  بنەماڵەی  ئازیزانی  هــه روه هــا 
شه هیدمان که  ئه مڕۆ لێره ن! هاوڕێیانی شه هید، 

شه هیدانی ١٧ی خه رمانان!

ئیسالمیی  کۆماری  ئێستا  پێش  ساڵ  دوو  ڕێک 
حیزبی  نــاوه نــدی  کۆمیته ی  کــۆبــوونــه وه ی  ئێران 
دێموکراتی کوردستانی کە ئێمە و ئێوەی لە دەوری 
مووشه ک.  ئامانجی   کردە  کردبۆوە،  کۆ  میز  یەک 
هاوڕێیانی  له   پۆلێک  ئێوە  مووشه ک بارانه دا  له و 
سکرتاریا  کادره کانی  له گه ڵ  نــاوه نــدی  کۆمیته ی 
ئه و  ــه ری  ده وروبـ پێشمه رگه کانی  له   جه معێک  و 
ئێستا  که   پۆلیکیش  بــوون،  شه هید  کۆبوونه وه یه  

گڵکۆی  له سه ر  ئێوه دا  ئازیزانی  خزمه ت  له   لێره  
یه که م   لێره ین   ئێمه   ئه ومڕۆ  بوون،  بریندار  ئێوه ن 
به   یادکردنەوەیەدا  لەو  و  ده که ینه وه   ئێوه   یــادی 
و  شه هیدان  بنه ماڵه ی  به   شه هید،  هاوڕێیانی  ئێوه  
لێره یه   گڵکۆکه یان  که   هاوڕێیانه   ئه و  ئازیزانی  به  
ئێمەش  و  زیندوون  بــاوەڕ  و  یاد  بە  ئێوە  ده ڵێین 
په یمان له گه ڵ ئێوه  و له گه ڵ هه موو الیه ک و، له گه ڵ 
ڕێبازی حیزبی دێموکراتی کوردستان و سه رجه م 
شه هیدان نوێ ده که ینه وه کە دەرێژەدەری خەبات 
بۆ وەدیهێنانین ئامانجەکانتان بین  و ئه و ڕێبازه ی 
به رده وام ده چێته   له سه ری شه هید بوون  ئێوه   که  

پێشێ .

بەڕێزان!
ــه  پــۆلــێــک له   ــه و مـــووشـــه ک بـــارانـــه ش ڕاســت  ئـ
ئه ستاند،  ئێمه   له   دێموکراتی  حیزبی  تێکۆشه رانی 
به اڵم ئیراده ی حیزبی دێموکرات که  ئیراده ی هه موو 
نه هات.  به چۆکدا  ئیراده یه   ئه و  پێکه وه ،  الیه کمانه  
یه که م ڕیزه کانی حیزبی دێموکراتی کوردستان له  
نێوخۆی واڵت، لێرە و له  هه نده ران شانیان وه به ر 
کار و تێکۆشان دا. ڕاسته  جێگای شەهیدانمان بەتاڵە، 
ڕابــردوودا  له   کارنامەی شەهیدانمان  کار و  به اڵم 
ئه وه نده  پڕ ئاکام بووه  و لەسۆنگەی فیداکارییەکانی 
ئێوە حیزبی دێموکرات ڕێبه ر و کادر و پێشمه رگه  
و ئه ندام و خه ڵکی هه یه،  چۆنکی حیزبی دێموکرات 

حیزبی کۆمه اڵنی خه ڵکی ڕۆژهه اڵتی کوردستانه .
 ئــەمــڕۆ هــاوکــات یــادی ڕێــبــه ر و ســه رکــرده ی 
ــادق شــه ڕه فــکــه نــدی  ــور سـ ــت ــان، دوک ــوه شــاوه م ــێ ل
ده که ینه وه  که  له  ٢٦ی خه رمانان له  بێرلین پێته ختی 
ئاڵمان له  الیه ن تێرۆریستانی کۆماری ئیسالمیه وه  

تێرۆرکرا.

و  نه هامه تی  ئێمه   بۆ  خه رمانان  مانگی  ڕاستە 
تراژیدیی زۆر تێدایه،  به اڵم هه مووی ئه وانه  ئه رکی 
نوێ  په یمان  ئێمەش  بــۆ  و  ده کـــا  قورستر  ئێمه  
کردنه وه یه . لێره  له  حزووری شەهیدانمان ڕه نگه  زۆر 
په یاممان هه بێ، به اڵم دوو په یام لێره  له  الیه ن حیزبی 
دێموکراتی کوردستانه وه  باشه  یادیان بکه ینه وه  و 
بۆ  یه که ممان  په یامی  بکه ینه وه ؛  له سه ر  ته ئکیدیان 
خه ڵکی تێکۆشه ری ڕۆژهه اڵتی کوردستانه. خه ڵکی 
ئه و  دوای  ڕۆژ  چوار  به گشتی  ئێران  کوردستانی 
به   ماڵه کانیان  له   مانه وه یان  به   ناخۆشه   ڕووداوه  
گوت  ئیسالمیان  کۆماری  به   خۆیان  یه کگرتوویی 
ڕاسته  ئێوه  ڕێبه رانی ئێمەتان کردە ئامانج و پۆلێک 
ڕێبەر و کادر و پێشمه رگه کان لێ شه هید کردین، 
خه ڵک  میلیۆنها  به   و  نین  ته نیا  له وێ  ئه وان  به اڵم 
له گه ڵیاندا  مێژوو  به درێژایی  ئێران  کوردستانی  له  

بوون  و ئه وڕۆش ئێمه  له گه ڵیان داین. ئه و په یامه له 
 ڕاستیدا له  الیه ن خه ڵکی ڕۆژهه اڵتی کوردستانه وه  
له دژی کۆماری ئیسالمی و هاوده ردی و هاوخه می 
مێژووییه ،  ڕووداوێکی  خۆیان،  حیزبه که ی  له گه ڵ 
بەڵگەیەکی گه وره یه ، بۆیه  له و ڕۆژه دا هه ر لێره وه  
دی  جارێکی  دێموکراتەوە،  شه هیدانی  گڵکۆی  له  
ڕۆژهه اڵتی  خه ڵکی  بۆ  خۆمان  پێزانینی  و  سپاس 
نه هێشتینه وه .  ته نیایان  که   ڕاده گه یه نین  کوردستان 
هه تا  و  هه بین  ئێمه   هه تا  هه بن،  ئێوه   هه تا  دڵنیاین 
و  ئه و خه بات  بــه رده وام  هه بێ؛  دێموکرات  حیزبی 

تێکۆشانه   ده چێته  پێشه .
هه روه ها په یامێکمان بۆ ده سه اڵتدارانه ، بۆ نه یارانی 
مافه کانی خۆمان  چ ئه وانە ی ئێستا له  ده سه اڵت دان 
بازنەی دەسەاڵتن.  لە دەرەوەی  ئه وانەش کە  و چ 
له  نێوان شه ڕی یه که م و دووهه می جیهانیدا سمایل 
ئاغای سمکۆ که  جوواڵنه وه  نەتەوەییەکی له ده وری 
ورمێ تەنگی بە دەسەاڵت هەڵچنیبوو، به  بیانووی 
وتووێژ بانگیان کردە شاری شنۆ و، شه هیدیان کرد، 
دوایی ڕووخانی کۆماری کوردستان، پێشه وا قازی 
محه ممه د که  که سایه تییەکی جێگای ڕێز و ئێحترامی 
ئێران و  ئاستی  له   ته نانه ت  بوو،   خه ڵکه که ی خۆی 
کۆمه ڵگه ی نێو ده وڵه تیدا خاوەن پێگە بوو، له  جیات 
ئه وه ی بە پرەنسیپ و شارستانییانە لەگەڵی ڕەفتار 
بکەن، لەگەڵ چەند ڕێبەرییەکی دیکەی کۆمار لەدار 
دوایــی  نــه کــه وت،  دێموکرات  حیزبی  ــه اڵم  ب دران. 
کادر  له   که س  و ســه دان  ده یــان  ئێرانیش  ئینقالبی 
تێرۆر  کوردستان  دێموکراتی  حیزبی  ڕێبه رانی  و 
ئه و  پیاوی  گــه وره   له وانه   یه کێک  کــران،  و شه هید 
مه یدانه  دوکتور قاسملوو بوو که  له  ڤییه ن، پایته ختی 
ــریــش دوکــتــور ســادق  تــێــرۆر کـــرا، دوات ئۆتریش 
شه ڕه فکه ندی، هه مووی ئه وانە پێمان دەڵێن  هه موو 
له   تێڕوانینی ده سه اڵتداران  سیاسه ت و کرده وه  و 
تاران چ له  ڕابردوو و چ له  ئێستادا که  سیاسه تی 
کوشتار و ئێعدام و تێرۆریان هه ڵبژاردوه،  هه رگیز 
نه تیجه  نادا.  لەگەڵ هەموو ئه وانه دا کۆڕی خه بات و 
تێکۆشانی حیزبی دێموکرات و کوردی ڕۆژهه اڵتی 
کوردستان زۆرتر و زۆرتر بووه، هەروەها  بازنەی 
و  ئێمە  شوناس خوازیی  تێکۆشانی  جوغرافیایی 
گەڵ    له  ڕۆژ  ئێمه   خەڵکی  نه ته وایەتیی  شعوری 
ڕۆژ له  حاڵی په ره ستاندن دایه . خه ڵکی ڕۆژهه اڵتی 
کوردستان بڕیاریان داوه  تا گه یشتن به  مافه کانیان 
خه باتی خۆیان به رده وام ببەنە پێشهێ و هه ر ئه و 
بڕیارهی  ئه وانیش ئه رکی له سه ر حیزبی دێموکراتی 

کوردستان دروست کردوه .
هیوادارم الیه نه ئێرانیه کان باش ئه و په یامانەیان 
و  الیەنەکان  هه موو  هــیــوادارم  ئەمن  وەرگرتبێ . 
جوواڵنه وه ی  ئیسالمییش  کۆماری  ئۆپۆزیسیۆنی 

کورد و مافه کانی ئێمه  به و جۆره ی که  هه یه  ببینن؛ 
کوردستان  ڕۆژهــه اڵتــی  کـــوردی  بەدڵنیاییەوە  و 
لــه  خــه بــات و  و حیزبی دێــمــوکــراتــی کــوردســتــان 
لەپێناو  و؛  دەبـــن  ــەردەوام  ــ بـ خــۆیــان  تێکۆشانی 
یه کڕیزی و یه کده نگیی پتردا  لە هیچ کۆتایی ناکه ن.

هاوڕێیانی شه هید!
ڕوحتان  به رده وامه.   ڕێگاتان  دیکه ش،  جارێکی   
و  ئــازیــزان  کە  سه ربه رزین  و  خۆشحاڵ  شادبێ. 
ئه و  بەرگەی  ماوه یه دا  له و  شەهیدانمان  بنەماڵەی 
ــه وره ی  گ پشتیوانێکی  هـــەروا  و  گــرت  ــان  ــازاره ی ئ

حیزبی دێموکراتی کوردستانن.
بژی حیزبی دێموکراتی کوردستان و،

 سه رکه وتووبێ جوواڵنه وه ی نه ته وایەتیی ئێمه  له  
ڕۆژهه اڵتی کوردستان له  پێناو مافه کانماندا.

خالید عەزیزی:

پشت بە ئیرادە و وزەی خەباتگێڕیمان و پشت قایم بە پاڵپشتیی 
خەڵکی کوردستان، خەبات و تێکۆشانمان هەتا وەدیهێنانی 

ئامانجەکانی نەتەوەی کورد درێژەی دەبێ
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ڕێژیمی سیاسیی ئێران لەنێوان ئۆتۆریتاریزم  و تۆتالیتاریزم دا
)تایبەتمەندییەکانی تۆتالیتاریزم لە ڕێژیمی سیاسیی ئێراندا(

دیالن هەردی

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

عەال  تێئۆ-دێمۆکراسی یەکەی  ســەفــەوی  و 
فەقیهـ، دوو  پڕەنسیپی ویالیەتی  ــەودوودی.  م
دەسەاڵتێکی  دەبەخشێ:  فەقیهـ  بە  دەســەاڵت 
و  موسوڵماناندا   کۆمەڵگەی  ســەر  بە  ئایینی 
دەسەاڵتێکی سیاسی بە سەر دەوڵەتدا. خومەینی 
کە بیرۆکەکەی لە تاراوگە  و بەر لە گەیشتنی بە 
دەسەاڵت پەرە پێدا، دەیویست ئەو کێشە کۆنەی 
ئایینی شیعەی دوازدە ئیمامی چارەسەر بکا، کە 
دوای ونبوونی ئیمام مەهدی، ڕێگە لە دروست 
بوونی هەر چەشنە حکوومەتێکی ئایینی دەگرێ 
 و بە نـــاڕەوای دەزانــێ  و ڕێگە نــادا کەسیش 
ئیمامەت  چونکە  بگرێتەوە،  مەهدی   جێگەی 
بەپێی  پێدێ.  کۆتایی  مەهدی  ونبوونی  لەگەڵ 
دوای  ئیمامی،  دوازدە  ئایینی شیعەی  نەریتی 
سیاسی  ڕەهەندی  دوو  لە  مەهدی،  ونبوونی 
 و ئایینی، تەنیا ڕەهەندی ئایینی ئیمام مەهدی 
لە کۆمەڵگەدا بوونی، ئەویش خۆی  لە کۆی 
مەالکاندا دەبینێتەوە. خومەینی وەکوو واڵمێک 
سیاسی  دەســەاڵتــی  نــێــوان  دووفاقییەتی  بــۆ 
پڕەنسیپی  بــە  پـــەرەی  ئایینی،  دەســەاڵتــی   و 
ویالیەتی  کردنی  تیۆریزە  دا.  فەقیهـ  ویالیەتی 
فەقیهـ، بە چەندین تیۆریی ئایینی پاساو دراوە 
بنیات  سیاسی  دەسەاڵتێکی  دەدەن  هەوڵ  کە 
بنێن  و ڕێبەرێکی ئایینی دروست بکەنەوە کە 
تا بکرێ لە تایبەتمەندییەکانی ئیمام مەهدییەوە 
کــردنــەوە و   تیۆریزە  لە  خومەینی  بــێ.  نزیک 
مەبەستی  دوو  فەقیهـ  ویالیەتی  داڕشتنەوەی 
سەرەکی هەبوو: یەکەمیان، پێکهێنانی مۆدێلێکی 
و  یاسا  بنەمای  لەسەر  حکوومەت  لە  نــوێ 
ڕێسا ئیسالمییەکان. دووهەم، دروست کردنی 
کردنی  سێکۆالریزە  بەرامبەر  لە  بەربەست 
کۆمەڵگە  و لە بەرامبەر پڕاوێز خستنی مەالکان 

لە الیەن ڕێژیمی پاشایەتییەوە.
خومەینی، کەسایەتیی خۆی وەکوو ڕێبەرێکی 
ئایینی، لە دوای ساڵەکانی ١٣٤٠ەوە بە چوونە 
کــرد.  دروســـت  سیاسییەکان  چاالکییە  نێو 
وێنەیەکی  دروستکردنی  بە  دەدا  هەوڵی  ئەو 
ئایدۆلۆژیایەکی  شیعە،  ئایینی  لە  سیاسییانە 
ئەحمەد  گــوتــەی  بــە  بکا.  تیۆریزە  تــەیــارکــەر 

پێشووی خومەینی(،  )ڕاوێژکاری  سەالمەتیان 
ئایینی  کەسایەتییەکی  ــەوەی  ل بەر  خومەینی 
بێ، ڕێبەرێکی سیاسی بوو، چونکە لە ڕێگەی 
ئایینییەکانی  پلە  سیاس ییەکانیەوە  چاالکییە 
بەرز کردەوە. لە کۆتایی ساڵەکانی ١٣٤٠ەوە، 
پێگەی  ئێران  لە  ئیسالمییەکان  چەپە  ــە  ڕەوت
نێو  لە  بەتایبەت  ــوو،  ب بەهێز  جەماوەرییان 
دژی  لە  خەباتیان  ڕەوتانە  ئەو  خوێندکاراندا. 
محەممەد ڕەزا شا وەکوو ڕێژیمێکی پاشایەتی  
ــرد. یــەکــێــک لە  ــ ــاوا دەکـ ــ ــ ــگــری ڕۆژئ ــەن و الی
تیۆریسیەنەکانی ڕەوتی چەپی ئیسالمی، “عەلی 
شەریعەتی” یە کە مارکسیزمی شۆڕشگێڕانەی 
کــردوە. هەرچەندە ئەو  تێکەڵ بە شیعەگەری 
بناژووخوازەکانی  مەزهەبییە  الیەن  لە  ڕەوتە 
ــرا، بـــەاڵم خومەینی  ــ ئــەوکــات دژایــەتــیــی دەک
لە  تایبەت  بە  ــرت،  ــە وەرگـ لــەو ڕەوت ئیلهامی 
ڕەهەندە دژە ئیمڕیالیستییەکەی. ئایینی شیعە 
لە ئێران لە ڕێگەی ڕەوتی چەپی ئیسالمییەوە 
بەسیاسی کرا  و ڕێژیمی پاشەیەتیش لە الیەن 
ئیمپڕیالیزم   الیەنگری  وەکــوو  ڕەوتانەوە  ئەو 
ئــەوەش بوو  کــرا.  پێناسە  و دوژمنی ئیسالم 
جەماوەر.  تەیارکردنی  گرینگی  فاکتەرێکی  بە 
لەگەڵ   ،١٣٥٧ شۆڕشی  سەرکەوتنی  دوای 
ڕاست  حیزبی  زۆر  ژمارەیەکی  کە  ئەوەشدا 
 و چەپ لە ئێران هەبوون، بەاڵم خومەینی  و 
ئایدۆلۆژیکیی  ڕوانگەی  توانییان  الیەنگرانی 
خۆیان بەسەر یاسای بنەڕەتیی نوێ  و واڵتدا 
سێ  ئەرجومەند،  ئەمیر  گوتەی  بە  بسەپێنن. 
فاکتەری گرینگ هەن کە ڕۆڵێکی گرینگیان لە 
 ١٣٥٧ شۆڕشی  و  شا   دژی  بزووتنەوەکانی 
فاکتەرەش  ئەو سێ  مەزهەبییەکان.  بەخشییە 
بریتین لە “پلەبەندیی ئایینی، دوکترینی ئایینی 
 و هەروەها، سەربەخۆیی ئابووری  و سیاسیی 

ڕووحانیەتی شیعە لە ئێران”.
لە دژی ئەو ملمالنێیە  و ڕوانگە جیاوازانەی 
لە نێو ئایینی شیعەی دوازدە ئیمامیدا لەسەر 
ــی  ــداران جــێــگــرەوەی مــەهــدی هــەیــە، دەســەاڵت
شۆڕشەوە  دوای  لە  هەر  ئیسالمی  کۆماری 
جیاوازانە  ڕوانگە  و  الیەن   ئەو  دەدەن  هەوڵ 
ڕێک بخەن  و بیرۆکراتیزەی بکەن. دەوڵەت لە 
وێنە  یەک  تەنیا  دەدا  هەڵ  جیاوازەوە  ڕێگەی 
بەرامبەر  لە  تایبەت  بە  بــدا،  نیشان  شیعە  لە 
دیکەی  ئایینییەکانی  کەمینە  و  سوننەکان  
ئێراندا. بۆ ئەو مەبەستەش، تۆڕێکی گەورەی 
خوێندنگەی نوێی ئایینیی لە سەرانسەری ئێران 
هــەردوو  ڕکەبەریکردنی  بۆ  کــردوە  دروســت 
)حەوزە  قوم  مەشهەد  و  نەریتی  خوێندنگەی 
یان ناوەندی ئایینی شاری قوم کە بە پێتەختی 
ئایینیی ئێران ناسراوە، لە الیەن عەبدولکەریم 
بنیات  شیعەوە  ئایینی  کەسایەتیی  حائێری، 
توندی  بە  کە  ناسراوە  بــەوە  حائێری  ــراوە.  ن
دژی ئەوە بووە کە کەسانی ئایینی لە سیاسەتدا 
بەشداری بکەن(. لەگەڵ ئەوەشدا کە حکوومەت 
ڕۆڵی  ڕێگەی جۆراوجۆرەوە،  لە  داوە  هەوڵی 
 ١٣٥٧ شۆڕشی  دوای  ئایینییەکانی  خوێندنگە 
نەریتییەکان  ڕۆڵی خوێندنگە  و  بکا   پڕڕەنگتر 
کەمڕەنگتر بکاتەوە، بەاڵم خوێندکارە نوێیەکان 
ئایینییەکانی  سەرچاوە  گرێدراوی  بەتەواوی 
قوم  و مەشهەدن. لە دوای ساڵی ١٣٥٧ـــەوە، 
ئایینییەکانی  کەسایەتییە  لە  زۆر  ژمارەیەکی 
ویالیەتی  کــردنــی  ــی  ــەت دژای ــۆی  ه بــە  شیعە 
فەقیهەوە لە الیەن دەوڵەتەوە پەڕاوێز خراون 
کــراون.  تێرۆریش  تەنانەت  زیندانی  و  یــان 
بابەتێکی دیکەی گرنگ کە لەنێو ئایدۆلۆژیای 
“پــان  ــراوە،  ــ ک تــیــۆریــزە  فەقیهەوە  ویــالیــەتــی 
ئیسالمیزم” یان جیهانگیر بوونی شیعەگەرییە. 
بۆ گەیشتن بەو ئامانجەش، خومەینی پێشنیاری 
هەناردە کردنی شۆڕشی ئیسالمی دەکا کە ڕێگە 
خۆشکەرە بۆ ئەنجامدانی هێرش لە دەرەوەی 
سنوورەکانی ئێران. یەکەم هەنگاو بۆ کردەیی 
کردنی ئەو ئامانجە، دروست کردنی سوپایەکی 
ئایدۆلۆژیکی بەهیزە کە سەربەخۆیی تەواوی 
لە بواری نیزامی  و دارایی  و تەنانەت سیاسیش 
هەبێ. ئەو سوپایە، لە الیەکەوە دەبێ بەرگری 
لە کۆماری ئیسالمی بکا  و لە الیەیەکیترەوە، 
شۆڕشی ئیسالمی بۆ تەواوی جیهان هەناردە 

بکا.

***

و  )تۆتالیتاریزم   کتێبەکەیدا  لە  لەنز  ژوان 
ئۆتۆریتاریزم(، بەو ئەنجامە گەیشتوە کە سێ 
ڕێژیمێکی  کە  هــەن،  ســەرەکــی  تایبەتمەندیی 
دیکە  نادێمۆکراتەکانی  ڕێژیمە  لە  تۆتالیتەر 
ئایدۆلۆژیا،  لە  بریتین  ئەویش  دەکەنەوە،  جیا 
بۆ  ــەاڵم  ب بەهێز،  سەرۆکێکی  و  تاک حیزبی  
ئەژمار  تۆتالیتەر  وەکـــوو  ڕێژیمێک  ئـــەوەی 
تایبەتمەندییەکە  ســێ  ــەر  هـ ــێ  ــ دەب ــرێ،  ــک ب
پێکەوە لەنێو ڕێژیمەکەدا هەبن، لەبەر ئەوەی 
لە  جیا  بە  تایبەتمەندییانە  سێ  لەو  کام  هەر 
ڕێژیمی دیکەی نادێمۆکراتدا هەن. هانا ئارێنت 
نەریتە  تۆتالیتەر، هەموو  پێی  وایە کە ڕێژیمی 
لەنێو  کۆمەاڵیەتییەکان  یاسایی  و  سیاسی  و 
ــەزراوەی نوێ دروســت دەکاتەوە  دەبــا و  دامـ
 و سیاسەتێکی دەرەکــی بۆ زاڵبوون بە سەر 
جیهاندا دەگرێتە بەر. ڕێژیمی تۆتالیتەر هەوڵ 
لە  دادوەری  کایەی  “هێنانە  ڕێگەی  لە  دەدا 
جیهاندا، “ ڕەوایی بە خۆی ببەخشێ. ئارێنت 
بوونی  مــۆدێــڕن  ســەر  لە  زۆر  پێداگرییەکی 
نابێ  و  کە  پێی وایە  دەکاتەوە  و  تۆتالیتاریزم 
ناشێ تۆتالیتاریزم لەگەڵ ڕێژیمە دیکتاتۆرەکانی 
نوێیەدا،  دیــاردە  لــەو  بکرێ.  تێکەڵ  پێشوودا 
چینەکانی کۆمەڵگە دەگوازرێنەوە بۆ جەماوەر  
بەستراوەییەکی  جۆرە  هەر  دەدرێ  هەوڵ  و 
هەموویان  دابماڵدرێ  و  تاکەکان  لە  سیاسی 
ببنەوە.  کۆ  دەوڵەتی  ئایدۆلۆژیای  دەوری  لە 
ڕێژیمی تۆتالیتەر دەیهەوێ کۆنتڕۆڵی تەواوی 
بۆ  هەبێ.  تاکەکانەوە  کەسیی  ژیانی  بە سەر 
هێز   ڕێگەکانی  و  دەســەاڵت   مەبەستەش،  ئەو 
و زۆرەمــلــێ لــە ئــەرتــەشــەوە دەگــوازرێــتــەوە 
تۆتالیتاریزم  ئــارێــنــت،  بــۆ  پــۆلــیــس.  نێو  بــۆ 
هەیە.  تۆقاندن  لەگەڵ  بەهێزی  پەیوەند ییەکی 
سەرەکییەکانی  تایبەتمەند ییە  ــە  ل یــەکــێــک 
تۆتالیتاریزم، هەبوونی ئایدۆلۆژیای دەوڵەتییە 
کە تۆتالیتاریزم بە شێوەی تیۆری  و کردەیی 
پاساو دەدا. ئایدۆلۆژیا، ڕابردو و  و داهاتوو بۆ 
الیەنگران  و شوێنکەوتووانی ڕوون دەکاتەوە. 
لە ڕێژیمی تۆتالیتەردا، سەرۆک هەم کەسێکی 
پڕوپاگەنداییە  و هەم کەسێکی کردەییە، چونکە 
“هەم دەبێ پەرە بە ترس  و تۆقاندن بدا، هەم 

بە ئایدۆلۆژیا”.
بنەمای  لەسەر  ئێران  ئیسالمیی  کۆماری 
کە  ــەزراوە  دامـ فەقیهـ  ویالیەتی  ئایدۆلۆژیای 
ئیمامییە  و  دوازدە  شیعەگەریی  هەڵقواڵوی 
دوو قۆناغی مێژوویی لەخۆ دەگرێ : قۆناغی 
لە  بــەر  ئیسالم  بەسیاسی  کــردنــی  ــەم،  ــەک ی
شۆڕشی ١٣٥٧، قۆناغی دووهەم، بەئیسالمی 
 کردنی سیاسەت دوای شۆڕشی ١٣٥٧. قۆناغی 
دووهەم لە الیەک، ئاوێتەیە لەگەڵ تەیار کردنی 
ویالیەتی  ئایدۆلۆژیای  دەوری  لە  جــەمــاوەر 
فەقیهـ   و لە الیەکیتریش، لەگەڵ ترس  و تۆقاندن، 
سەرکوتی ناڕازییان  و گوشار بۆ سەر کۆمەڵگە، 
بە مەبەستی هەبوونی کۆنتڕۆڵی تەواو بە سەر 
کە  فەقیهـ  ویالیەتی  ئایدۆلۆژیای  کۆمەڵگەدا. 
لە الیەن وەلی فەقیهەوە نوێنەرایەتی دەکرێ، 
تەنیا بۆ نێو سنوورەکانی ئێران دانەڕێژراوە، 
بەڵکوو جیهانگیرە  و هەوڵ دەدا جیهان بگۆڕێ 
جێگیر  زەوی  لەسەر  ئاسمانی  ــی  دادەوریـ  و 
بکا. بۆ ئەو مەبەستەش هێزێکی ئایدۆلۆژیکی 
بە ناوی سوپای پاسدارانی شۆڕشی ئیسالمی 
ئێران،  نێوخۆی  لــە  جگە  کــە  هــێــنــدراوە  پێک 
ســنــوورەکــانــی  دەرەوەی  لــە  چاالکییەکانی 
ئێرانیش پەرە پێدەدا. لەو بەشەدا هەوڵ دەدرێ 
ڕێژیمی  لەنێو  تۆتالیتاریزم  تایبەتمەندییەکانی 
بۆ  شیکردنەوەیان  ــەوردی  ب ئێران،  سیاسیی 

بکرێ.

١. ئایدۆلۆژیای ویالیەتی فەقیهـ
دەسەاڵتێکی  ئایدۆلۆژیا ،  لە  تۆتالیتاریزم، 
چەکەرە  جەماوەرەوە  تەیار کردنی  و  تاکڕەو  
تایبەتمەندییە  ئایدۆلۆژیا یەکێک لە سێ  دەکا. 
و  پاوانخواز   کە  تۆتالیتاریزمە  سەرەکییەکەی 
سەربەخۆیە  و بەشێوەی هزری پەرەی پێدراوە. 
مەبەستی  بە  ئایدۆلۆژیا  دەســەاڵتــدار  الیەنی 
پاساودان  و ڕەوایی سیاسەتەکانی بەکار دێنێ  
یــان ترازانێک لە  و هــەر جــۆرە تێپەڕ بــوون 
سەیر  الدان  وەکوو  ئایدۆلۆژیا،  سنوورەکانی 
دەکرێ. الیەنی دەسەاڵتدار، بناغەی ڕەوایی  و 
سیاسەتی خۆی لە سەر بنەمای تێگەیشتنێکی 
هۆلیستی لە مرۆڤ  و لە کۆمەڵگە داناوە  و بەبێ 
مانا کردنەوە  و شیکردنەوەی بەردەوامی میراتە 
ئایدۆلۆژیکییەکەی، سیستەمی تۆتالیتەر ناتوانێ 
ئایدۆلۆژیکی  مێکانیزمی  چوار  هەبێ.  بوونی 

کە الیەنی دەسەاڵتدار کەڵکیان لێ وەردەگرێ 
 )٢ جــەمــاوەر،  بەسیاسی کردنی   )١  : ئەوانەن 
کۆنتڕۆڵی   )٣ نـــوێ،  نوخبەی  ــی  ــدن دامــەزران
داهاتوودا  لە  لەوانەیە  کە  دامــەزراوانــەی  ئەو 
سەربەخۆ بن، وەکوو هێزی نیزامیی واڵت، ٤( 
کۆنتڕۆڵی ڕێکخراوەکانی کۆمەڵگەی مەدەنی لە 

ڕێگەی بەشداری کردنەوە.
ــوو  ــ پــڕەنــســیــپــی ویـــالیـــەتـــی فــەقــیــهـــ وەک
ئایدۆلۆژیای دەوڵەتیی کۆماری ئیسالمی ئێران، 
هەڵقواڵوی بەسیاسی  کردنی مەزهەبی شیعەی 
دوازدە ئیمامییە کە لە الیەن خومەینییەوە  و بە 
پێش  ئایینیی  شارەزایانی  لە  وەرگرتن  کەلک 
خۆی داڕێژراوەتەوە. ئەو ئایدۆلۆژیایە لە دوای 
ساڵی ١٣٥٧ەوە بەتەواوەتی چووەتە نێو یاسای 
چوارچێوەی  هــەروەهــا،  ئێرانەوە.  بنەڕەتیی 
سەرەکیی سیاسەتەکانی دەوڵەت، یاسا، ڕێسا، 
سیاسەتەکانی  ــا  هــەروەه ــاک  و  ت کۆمەڵگە ، 

دەرەوەی پێک هێناوە.

هەتا  ئیسالمەوە”  کردنی  “بەسیاسی  لە 
“بەئیسالمی کردنی سیاسەت”

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

ئایینی  نوێنەرایەتیی  مەهدی  گەڕانەوەی  هەتا 
بۆیان  بــەاڵم  بکەن،  کۆمەڵگەدا  نێو  لە  شیعە 
ڕەوایی  ئــەوان  چونکە  بکەن،  حکوومەت  نییە 
حکوومەت کردن  بۆ  خوداییان  یــان  ئاسمانی 
ــەوەی  ــردن ــی ک ــەزراوەیـ ــەدامـ پــێ نـــــەدراوە. بـ
شیعەگەری دەگەڕێتەوە بۆ ساڵی ١٥٠١، کاتێک 
شا ئیسماعیلی سەفەوی، خانەدانی سەفەویی 
پێناسەی  وەکوو  ئایینی شیعەی  دامەزراند  و 
ئایینیی ئیمپڕاتۆریی سەفەوی دیاری کرد، بۆ 
ئەوەی کاریگەرییەکانی ئیمپڕاتۆریی عوسمانی 
بەسەر کۆمەڵگەی زۆرینە سوننەی ئەوکاتی نیو 

سنوورەکانی ئیمپڕاتۆر کەم بکاتەوە.
ــەزراوە  ــ بــە گــوتــەی جــاک الگـــرۆی، لــە دام
ــەوڵ دەدا  ــ ــەر الیــەنــێــک ه ئــایــیــنــیــیــەکــانــدا، هـ
ڕوانگەیەکی شەرعیتر  و دروستتر لەوانیتر، لە 
خودا پێشان بدا، چونکە هەر کامیان لێکدانەوەی 
لەنێو  ملمالنێ  لە  و چەشنێک  هەیە   جیاوازی 
هەر دامەزراوەیەکی ئایینی بوونی هەیە. بەپێی 
دوازدە  شیعەی  ئایینی  نەریتیی  پۆلێنبەندیی 

ئیمامی، ئایەتوڵاڵ لە پلە هەرە بەرزەکانی ئەو 
ئایینەیە کە بۆی هەیە ببێ بە مەرجەعی تەقلید، 
واتە لێکدانەوەی تایبەت بە خۆی لە ئایین هەبێ. 
شێوەی  بــەهــۆی  مەرجەعەکان  لــە  کــام  هــەر 
شوێنکەوتوویان  کۆمەڵێک  لێکدانەوەکەیان، 
تێگەیشتن  جیاوازیی  هەیە.  کۆمەڵگەدا  لەنێو 
هەندێک  لەسەر  مەرجەعەکان  لێکدانەوەی   و 
بابەت، زۆر جار بووە بە هۆی کێشە  و ملمالنێ 
لە نێوانیاندا. یەکێک لەو بابەتە گرینگانەی کە 
بووە بە هۆی کێشە، پڕەنسیپی ویالیەتی فەقیهـ 
کە بەشێک لە مەرجەعەکان پێیان وابوو دژایەتیی 
لەگەڵ بنەماکانی ئایینی شیعەی دوازدە ئیمامی 
هەیە. لەبەر ئەوەی پڕەنسیپی ویالیەتی فەقیهـ 
ڕێگە دەدا کە ئیمامی دوازدەهەم جێنشینی هەبێ 
 و حکوومەتیش بکا. تا شۆڕشی ١٣٥٧، زۆرینە 
دژایەتیی  تەواوی مەرجەعەکان  بە  نزیک  یان 
هاتنە  دوای  بەاڵم  دەکــرد،  فەقیهیان  ویالیەتی 
سەر کاری کۆماری ئیسالمی لە ژێر گوشاری 
دەوڵەت، دەنگی دژبەرانی ویالیەتی فەقیهـ بەرە 
لە  فەقیهـ،  ویالیەتی  بیرۆکەی  کــرا.  کپ  بــەرە 
لە الیەن خومەینی،  ساڵەکانی ١٣٤٠_١٣٥٠ی 
ئێرانەوە  ئیسالمیی  کــۆمــاری  دامــەزرێــنــەری 
لە  سەردەمە  لەو  لەکاتێکدا،  داڕێــژراوەتــەوە، 
نێو شیعەکاندا کەم کەس هەبوو کە بڕوای بە 

ویالیەتی فەقیهـ هەبێ.

بـ. ویالیەتی فەقیهـ 
فریدبێرگ  ئــێــرهــارد  و  ــێ   ــرۆزی ک میشێل 
پێیان وایە کە، هەرچەندە نۆڕمەکان  و ڕێساکانی 
هەر کۆمەڵگەیەک زۆر پێشتر بۆ ئەو کۆمەڵگە 
داڕێــژراون  و چوارچێوەیان بۆ دیاری کراوە، 
و  وەرگــر   تەنیا  کۆمەڵگە  ئەکتەرەکانی  بــەاڵم 
ئەو  فەرمانەکانی  ناچاالکی  شوێنکەوتوویەکی 
ستراتێژیی  بەڵکوو  نین،  ڕێسایانە  و  ــۆڕم   ن
تایبەت بــە خــۆیــان هــەیــە  و لــەگــەڵ ڕێــســا  و 
نۆڕمەکان کایە دەکەن. ئەحمەد نەڕاقی یەکەم 
لە  کە  نوێیە  ســەردەمــی  ئایینیی  کەسایەتیی 
پڕەنسیپی  األیــام”  ایــاد  ــاوی”  ن بە  کتیبەکەیدا 
ویالیەتی فەقیهی تیۆریزە کردوە. دواتر چەندین 
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خه رمانانی خوێناوی و تاوانه  نێوده وڵه تییه كانی كۆماری ئیسالمی

ئارەزوو نستانی

یه كه م: دانپیانانی ڕه سمیی كۆماری ئیسالمی 
به  هێرشه كه  

ئه و  دووه م: شاهیدیی كۆمه ڵێك كه س وه ك 
ئاماده بوون،  ــه   ــ ڕووداوه ك كاتی  له   كه سانه ی 

ئه ندامانی خێزانی قوربانییان... هتد
سییه م: به ڵگه ی په سه ند كراوی الیه نی ڕه سمی 
وه ك به ڵگه ی پزیشكی دادوه ری، به ڵگه ی الیه نی 
ــه  پشتڕاست  ئه منی و سه ربازی كه  ڕووداوه ك

بكاته وه .

كۆماری  تیرۆریستییه كانی  ــرده وه     كـ  
ئیسالمی، تیرۆری میكۆنووس وه ك نموونه  

له سه ر  جیهانیی  کۆمەڵگەی  نه بوونی  كۆك 
پێناسه یه كی گشتگیر و یه كگرتوو بۆ تیرۆر كه  
بتوانێ ئه و كرده وه ی پێ ده ستنیشان بكرێ كه  
به  كرده وه یه كی تیرۆریستی داده نرێ، یه كێكه  له  
گرفته  هه ره  گه وره كانی ڕووبه روو بوونه وه ی 
تیرۆر. چونكه  هه ر ده وڵه تێك و الیه نێك به  پێی 
الیه كی  له   ده كــا.  پێناسه ی  خۆی  به رژوه ندیی 
تریشه وه  تا ئێستا ئه وه ی كه  له  دونیادا كاری 
و  هاوكاری  ڕووی  ده رخستنی  كــراوه   له سه ر 
سپۆنسه ریی ده وڵه تانه  بۆ كرده  تیرۆریستیه كان 
واته   ده وڵه تێك،  ناسینی  تێرۆریست  به   نــه ك 
سیاسیی  سیسته می  ناسینی  تێرۆریست  بــه  
ده وڵه تێك. هه ر بۆیه  كه  باس له  تیرۆر ده كرێ 
تاقمێك ده چێ،  بیر بۆ الی گــروپ و  یه كسه ر 

ــووه  كــه  ئێران  ــه وره ی هــه ب ــ ئـــه وه ش ڕۆڵـــی گ
به ئاسانی ڕزگاری بێ له  به رپرسیاریه تیی كرده  

تیرۆرستییه كانی .
كه   چوارچێوه یه ك  ــه وه ی  ــن دۆزی بۆیه   هــه ر 
بتوانین هه ردوو كرده وه ی  تیرۆریستی  ڤییه ن 
كارێكی  هه ڵسه نگێنین  تێدا  میكۆنووسی   و 
دژواره . یه كیك له و پێناسانه ی بۆ تیرۆر كراوه  و 
ده توانین پشتی پێ ببه ستین ده ڵێ: “تیرۆر بریتیه  
له و كرده وه  توندوتیژ و كرداره  سه ركوتكارانه ی 
لــه  الیـــه ن سیسته مه   ــن  ــ ئه نجام ده درێ كــه   تــر 
داگیركاری و فاشییه كانه وه  دژی ئه و گه النه ی  به 
 مه به ستی به دیهێنانی ئازادی و ده سكه وتنی مافی 
ڕه وای خۆیان له  دیاری كردنی چاره نووس و 
سه ربه خۆییان و مافیان له  گه یشتن به  مافه كانی 
مرۆڤ و ئازادییه  بنچیینه ییه كان هه وڵ ده ده ن به  
مه به  ستی   كوشتنی ڕوحی به رهه ڵستی تێیاندا و 

بێده نگ كردنیان”.
له   تیرۆریستییه   كــرده وه   ئه و دوو  ده توانین 
كۆنتێكستی ئه و پێناسه یه دا  شی بكه ینه وه . به پێی 
ئه و  سه ره كی  ئامانجی  ده بینین  پێناسه یه   ئه و 
دوو كرده وه  تیرۆریستییه  وه دیهێنانی  مه به ستی 
سیاسیی دیاریكراو بوو. وه ك كوشتنی ڕوحی 
ــه  كــۆمــاری  ــوردا دژ ب ــ بــه رهــه ڵــســتــی لــه نــێــو ك
ئیسالمی، نه ك ده سكه وتی ماددی و كه سی. كه  
ئه وه  له  بریاری دادگای میكۆنووس دا به روونی 

ئاماژه ی پێدراوه . 
ــاالی تــاوانــی ئه ڵماندا  ــای ب لــه بــریــاری دادگـ
هـــاتـــووه  تـــێـــرۆری مــیــكــۆنــووس ده ســه اڵتــی 
ئیسالمی  كــۆمــاری  ــااڵی  ب به رپرسانی  و  بــااڵ 
به رپرسن لێی و  پالن دارێژه ر و پاڵنه ر بوون بۆ 
جێبه جێكردنی و، ئه و گریمانه یه ی ڕه د كرده وه  
له  الیه ن كه سیك  تیرۆریستیه   ئه و هێرشه   كه  

یان چه ند كه سانێك بۆ مه به ستێكی دیاریكراوی 
وه ك ده سكه وتی كه سی یان ماددی تایبه ت به 
 خۆیان کرابێ. ئه و حوكمه  به ڕوونی سه لماندی 
كه ده وڵه تی  ئێران ته نیا پشتیوانیی تیرۆر ناكا 
به ڵكوو ڕاسته وخۆ خۆی دەیکا به مه به ستی له نێو 

بردنی ناڕازییه  سیاسییه كانی.
دادگــای  بــریــاری  گرنگی  ئه نجامی  كــه واتــه  
كۆماری  ناسینی  تاوانبار  به   له   میكونووس 
ئیسالمی وه ك  بكه ری ئه و كرده وه  تیرۆریستییه   
له   ڕێژیمه   ئه و  له گه ڵ  په یوه ندی  پچڕاندنی  و 
الیه ن ده وڵه تانی ئو رووپایی ئاماژه یه كی ڕوونه  
ده وڵه تێك  وه ك  ئیسالمی  كۆماری  ئــه وه ی  بۆ 
به  هه ڕه شه  داده نرێ بۆ سه ر ئه منیه تی جیهانی 
و پێشێلكاره  بۆ ڕێساكانی یاسای نێوده وڵه تی. 
ده سكه وتێكی  بە  میكۆنووس  دادگــای  بڕیاری 
تێرۆریزمی  له  ڕووبــه روو بوونه وه وی  گرینگ 
كۆماری ئیسالمی دادەنرێ و بەڵگەیەکی گرینگی 
تیرۆری  له   ئیسالمییه   مه حكوومیه تی كۆماری 
ــه وره ی هــه بــووه   ــ ــی گ نــه یــارانــی خــۆی و ڕۆڵـ
نێوده وڵه تیدا  ئاستی  له   ئێستا  جوواڵنه ی  له و 
ــران  وه ك  ــێ ــه  مــەحــکــووم کــردنــی ئ ده بــیــنــرێ ل
ده وڵه تێكی ئه نجامده ر و سپۆنسه ری تیرۆریزمی 

نێوده وڵه تی.
ده توانین بڵێین دادگــای میكۆنووس حوكمی 
ئــازاد و دێمۆكڕاتیك  ده زگــای قه زایی واڵتێكی 
پله به رزی  ڕێــبــه رانــی  ناسینی  تــاوانــبــار  بــه   لــه  
كۆماری ئیسالمی، حوكمێكی بێوێنه  و مێژوویی 
پێشێلكاریی مافی  ــده ی  ــه روه ن پ هــه م  كــه   بــوو 
مرۆڤی ڕێژیمی قورستر كرد و هه م حه قانیه تی 
بزووتنه وه ی نه ته وه یی كوردستان و به  تایبه ت 
حیزبی دێمۆكراتی زیاتر له  پێشوو به  کۆمەڵگەی 

نێوده وڵه تی ناساند.

كه یسی  كردنی  پێشكه ش  ڕێكاره كانی 
تاوانی مووشه ك بارانی قه اڵ به  دادگای تاوانی 

نێوده وڵه تی
ده كرێ ئه و داوایه  بدرێته  هه ریه ك له  دادگای 
ئه و  دادگـــای  هــه روه هــا  و  نێوده وڵه تی  تاوانی 
واڵتانه ی كه  به  پێی یاسای نێوخۆی واڵته كه یان 
سه الحییه تی  خــاوه نــی  قــه زایــیــان  سیسته می 
جیهانیه . هه رچه نده  ئێران ئه ندام نییه  له  نیزامی 
دادگای تاوانی نێوده وڵه تی، _ئیمزای كردوه  به اڵم 
به  په سه ندی په رله مان نه گه یشتوه_  تا ئیلتزامی 
بۆ دروست بكا و تایبه تمه ندی دادگای له سه ر 
جێبه جێ بێت؛  به اڵم له گه ڵ ئه وه شدا ڕێگه ی تر 
هه یه.  به  پێی مادده ی سێزده یه م له  نیزامی دادگای 
تاوانی نێوده وڵه تی ده كری داواكه  ئاراسته  بكری 
نیزامی  له   ئه ندامه   كه   تر  ده وڵه تێكی  الیه ن  له  
دادگا بۆ داواكاری گشتی تا لێكۆلینه وه ی لەسەر 
بكا. یان له  ڕێگه ی ئه نجوومه نی ئاسایش به  پێی 
فه سڵی حه وته م له  میساقی ڕێكخراوی نه ته وه  
ئه ندامانی  ڕه زامه ندیی  دیــاره   یه كگرتووه كان، 
هه میشه یی شووڕای ئەمنییەت بۆ ئه و مه به سته  
پێویسته . كه  سه ره ڕای دژوارییه كانی، ئه گه ری 
حەسەن  عومەر  حاڵه تی  وه ك  هه یه   هاتنه دیی 
ناحكو٢میه كان  ڕێكخراوه   ڕۆڵی  كه   ئەلبەشیر 
به رچاو بوو له و باره وه . یان داواكــاری گشتی 
خۆی ده توانێ ڕاسته وخۆ لێكۆلینه وه  بكا ئه گه ر 
ده تــوانــێ  داوه  و  ڕووی  تـــاوان  كــرد  هه ستی 
لــه  ڕێــگــه ی جــۆراوجــۆر كۆبكاته وه،   زانــیــاری 
و  یه كگرتووه كان  نه ته وه   ڕێكخراوی  له وانه ش 
ڕێكخراوه  نێوده وڵه تییه  حكومی و ناحكومیه كانی 
تر و ته نانه ت ده وڵه تانیش. یان له  ڕێگه ی په نا 
بردن بۆ دادگای ئه و واڵتانه ی كه  به  پێی یاسای 
نێوخۆی واڵته كه یان سیسته می قه زاییان خاوه نی 
و  مرۆیی  دژه   تاوانی  بۆ  جیهانیه   سه الحیه تی 
تاوانی جه نگ. هه روه ك ئه وه ی به ریتانیا كردی 
ده كــرێ  ــاوه ڕوان  چـ كه   پینوشه دا،  قه زیه ی  له  
ئیراده یه كی  كــه   واڵتــێــك  هــه ر  لــه   بكرێ  ئه مه  
سیاسی و قه زایی سه ربه خۆی تیادابێ و ڕێز له  
دێموكراسی و مافی مرۆڤ بگری. ده ستبه سه ر 
كردنی حمید نوری له  ٩ نوامبری ٢٠١٩ له  الیه ن 
دژه   تاوانی  تۆمه تی  به   سوئێده وه   ده سه اڵتی 

مرۆیی كاركردن بوو به  سه اڵحییه تی جیهانی. 
كۆماری ئیسالمی ده وڵه تێكه  كه  مێژوویه كی 
پێشێل  و  نێوده وڵه تی  تاوانی  له   هه یه   درێــژی 
کردن و پابه ند نه بوون بۆ بنه ما نێوده وڵه تییه كان 
و ڕێژیمی ویالیه تی فه قیهـ هه رچی له  ده ستی 
هاتوه  له  تاوان و كرده ی نائینسانیانه  کردوویەتی، 
چ له نێو چوارچێوه ی سنووره كانی خۆی و چی 
له  ده ره وه ی سنووره كانی به رامبه ر به  نارازیانی 
و ئومێد ده كرێ ڕێكاره  نێوده وڵه تییه كان بگه نه  
ئه و ئاسته ی به رپرسانی ئه و ڕێژیمه  وەاڵمدەری 

تاوانەکانیان بن.

مانگی خه رمانان بۆ گه لی كورد له  ڕۆژهه اڵتی 
دیمۆكراتی  حیزبی  بۆ  به تایبه ت  و  كوردستان 
له   كه   دڵته زێن،  كاره ساتی  له   پڕه   كوردستان 
دیارترین ئه و كاره ساتانه  تاوانی مووشه ك بارانی 
 ١٣٩٧ خه رمانانی  له   ١٧ی  دێموكرات  قــه اڵی 
خه رمانانی  ٢٦ی  لــه   میكۆنووس  ــی  ــاوان ت و 
له  سه ره تای هاتنه  ١٣٧٣ن. كۆماری ئیسالمی 
مافی  ــه وره ی  ــ گ پێشێلكاریی   ســه ركــاریــیــه وه  
گه لی  به   به رامبه ر  به تایبه تی  كــردوه   مرۆڤی 
كــرده وانــه  ده چنه   لــه و  به شێكی زۆر  كــورد و 
نێوده وڵه تییه كان  تاوانه   بۆ  پێناسه ی  ئه و  ژێر 
كراوه  له  سه ر ئاستی نێوده وڵه تیدا. تا ئێستا نه  
ئێراندا  نێوخۆی  له   تاوانانه   ئه و  بكه رانی  ته نیا 
ســزا نــــه دراون، كــه  هه ڵبه ت لــه  چــوارچــێــوه ی 
ئه و سیستمه دا دوور لە چاوه ڕوانییه، له  سه ر 
ئاستی كۆمه ڵگەی نێوده وڵه تییشدا كاریان له سه ر 
نێوده وڵه تی  دادگایه كی  له رێگه ی  تا  نــه كــراوه  
به دواداچوونیان بۆ بكرێ. له  ڕاستیدا کۆمەڵگەی 
مرۆڤ  مافی  پرسی  به   سه باره ت  نێوده وڵه تی 
هه ڵوێست  بێ  زۆر  ســارد  جه نگی  كۆتایی  تا 
بنه مای  هــه نــدێ  لــە سۆنگەی  ــه وه ش  ئـ ــووه .  بـ
یاسای نێوده وڵه تی  وه ك پاراستنی سه روه ریی 
ده وڵه ت و ده ستوه رنه دان له  كاروباری نێوخۆیی 
ده وڵه تان بووە. به  شێوه یه ك كه  مه سه له ی مافی 
ده وڵــه ت  نێوخویی  مه سه له یه كی  وه ك  مــرۆڤ 
هه لوێستی  پــاش جه نگی ســارد  ده كـــرا.  سه یر 
گۆڕانی  ــه ك  ڕاده یـ تا  نێوده وڵه تی  کۆمەڵگەی 
مافی مرۆڤ  کردنی  پێشێل  و   هاتوه   به سه ردا 
وه ك هه ڕه شه یه ك سه یر كراوه  بۆ سه ر ئه منیه تی 
ئــه و كاته ی  ته نیا  ــه وه ش  ئ جیهانی. ســـه ره ڕای 
پێشێلكارییه كان گه یشتبنه  ئاستێكی مه ترسیدار 
و یه ك له  تاوانه كانی ژینۆساید، دژەمرۆیی یان 
جه نگیان لێ كه وتبێته وه ، کۆمەڵگەی نێوده وڵه تی 
دارفــۆری  كه یسی  وه ك  كه یسدا  هیندێك  )لــه  
و  مرۆیی  ده ستوه ردانی  ڕێگه ی  له   ســوودان(، 

دادگایی كردنی تاوانباراندا هه ڵویستی بووە. 
و  كــردن  پێویستیی    به ڵگه مه ند   كه   لێره وه یه  
ژینۆساید  تاوانه كانی  كردنی  دۆكیومێنت  به  
به   كــه   ــه وه ،  كــای ــی و جه نگ  دێته   ــرۆی و دژه م
پاڵنه ر  ده كرێ  و  داده نرێن  نێوده وڵه تی  تاوانی 
و  بێ  وه ده نــگ  نێوده وڵه تی  کۆمەڵگەی  تا  بن 
ئیمكانی ڕه وانــه  كردنی ئه و كه یسانه  بۆ دادگا 

نێوده وڵه تییه كان فه راهه م ببێ.
لەبارەی كه یسی ١٧ی خه رمانان، له  دادگای 
تاوانباران  ناتوانرێ  ئێراندا  واڵتــی  نێوخۆیی 
ــا بــكــرێــنــه وه  و كــۆمــاری  ــ بــــــه ره وڕووی دادگ
بكه رانی  له  سزادانی  ده بوێری  ئیسالمی خۆی 
و ده یانپارێزێ، چونكه  له  بنه ڕه تدا ئه وه  خودی 
بكه ر  داموده زگاكانیه وه یه   هه موو  به   ده وڵــه ت 
جینایه ته یه .  ئه و  به ڕێوه به ری  و  فه رمانده ر  و 
نێوده وڵه تی  تاوانی  دادگــای  بزانین  ئه وه   ده بێ 
و  نییه   نیشتمانی  تاوانی  دادگــای  جێگره وه ی 
تایبه تمه ندیی  به   كار  و  ته واوكه ریه تی،  به ڵكوو 
قه زایی  ئه گه ر سیسته می  ده كــرێ  دادگایه   ئه و 
له  واڵت تووشی گرفت بێ، یان ده وڵه ت ڕه دی 
بكاته وه  تۆمه تباران ده سبه سه ر بكا و سزایان 
بدا، و ئێمه ش هه موومان شاهیدن كه  كۆماری 
تۆمه تباران  به ڵكوو  ناكا  ئــه وە  نــه ك  ئیسالمی 
لێره دا  پارێزراون.  سیسته مه دا  ئه و  سایه ی  له  
مه به ستم ئه و تاوانانه یه  كه  دوای سالی ٢٠٠٢ 
ــای  دادگ كه   كاته ی  لــه و  ــه   وات دراون،  ئه نجام 
تاوانی نێوده وڵه تی ده ست به كار بووه . چونكه  
به  پێی مادده ی )١١(ی نیزامی دادگا، سه یری ئه و 
به كاربوونی  ده ست  دوای  له   كه   ده كا  تاوانانه  
ئه نجام دراون. ئه وه  به و مانایه  نییه  كه  سه رانی 
كۆماری ئیسالمی ڕزگاریان بێ له و تاوانانه ی 
كه  پێش ساڵی ٢٠٠٢ش ئه نجامیان داوه،  وه ك 
نموونه  ژینۆسایدی قارنێ. بۆ ئه و كه یسانه ش 
ده كــرێ دادگــا پێك بهێنری هاوشێوه ی عێراق 
ــای  دادگ به عس  ڕێژیمی  ڕووخــانــی  دوای  كه  
بۆ  هێنرا  پێك  له  سالی ٢٠٠٣   تایبه ت  تاوانی 
ئه و تاوانانه ی كه  ئه نجامیان دابوون، وه ك تاوانی 

ژینۆساید و دژه  مرۆیی و تاوانی جه نگ. 

كــۆمــاری  نێوده وڵه تییه كانی  ــه   ــاوان ت
دێموكرات  قه اڵی  مووشه ك بارانی  ئیسالمی، 

وه ك نموونه 
پێناسه یدا   ساده ترین  له   نێوده وڵه تی  تاوانی 
بێت  پێشێلكاری  كــه   ــه ك  ــرده وه ی ك لــه   بریتییه  

و  ئاشتی  و،  نێوده وڵه تی  یاسای  بنه ماكانی  بۆ 
ئاسایشی نێوده وڵه تی بخاته  مه ترسییه وه .

چوار  ئــه و  نێوده وڵه تی  تــاوانــی  له   مه به ست 
تاوانه یه  كه  له  نیزامی بنچینه یی دادگــای تاوانی 
نێوده وڵه تی له  مادده ی )٥( به و شێوه ی خواره وه  

ڕیزبه ندی كراون:
 ا( ژینۆساید، ٢( تاوانی دژه مرۆیی، ٣( تاوانی 

جه نگ و ٤( تاوانی ده ستدرێژی كاری
زیاتر،  به رچاوڕوونیی  بۆ  پێویسته   بۆیه   هه ر 
به ر له  باس كردنی مووشه ك بارانی قه اڵ وه ك 
بكه ین  به وه   ئاماژه   به كورتی  جه نگی ،  تاوانێكی 
كه  كۆماری ئیسالمی له  ماوه ی ده سه اڵتدارەتیی 
خۆیدا هه موو ئه و تاوانانه ی ئه نجام داوه  كه  له  
چوارچێوه ی نیزامی دادگای تاوانی نێوده وڵه تیدا 

هاتوون.  

ژینۆساید
به پێی مــادده ی )٦( له  نیزامی دادگــای تاوانی 
دانی  ئه نجام  له   بریتییه   ژینۆساید  نێوده وڵه تیدا، 
بردنى  له نێو  مه به ستی  بــه   ــرده وه   كـ كۆمه ڵیك 
كۆمه ڵه یه كی قه ومی یان ئیتنیكی یان عیرقی یان 
ئایینی، چ له  نێوبردنی ته واوه تی یان به شێكی  بێ.

فه رمانی جیهادی خومه ینی و كوشتاری گه لی 
وێنه یه كی  فه توایه،   ئه و  ده ره نجامی  وه ك  كورد 

ڕاسته قینه ی ژینۆسایدی گه لی كورد بوو.

تاوانی دژه  مرۆیی
بنچینه یی  نــیــزامــی  لــه    )٧( ــادده ی  ــ م پیی  بــه  
ــراوان  ف هێرشی  نێوده وڵه تیدا،  تــاوانــی  دادگـــای 
له   و ڕێكخراو دژی كۆمه ڵه یه كی ناسەربازی و 
ده وڵــه ت  سیاسه تی  بردنی  به ره وپێش  ڕاستای 
وه ك ئه نجام دانی قه تڵ و له  نێوبردن و ئازار و 
ئه زیه ت دان به  هۆكاری سیاسی و یان نه ته وه یی 
یان ئایینی و ڕووناکبیری و له به رچاو نه گرتنی 
مافه  ئینسانییه كان و ئازادییه  بنچینه ییه كان وهه ر 

كرده وه یه كی نامرۆڤانه ی تر، تاوانی دژه مرۆییه .
ئیعدامه كانی ساڵی ١٣٦٧ كۆمه ڵێك ئیعدامی له  
ده ره وه ی چوارچێوه ی قانون و دادگا بوون کە 
ئه و  كه   دران،  ئه نجام  مه رگ  لیژنه ی  ڕێگه ی  له  
لێژنه یه  له سه ر بنه مای فتوای خومه ینی دامه زرا 
و ئیبراهیم ڕه ئیسی سه روكایه تیی ئه و لێژنه یەی 
ده كرد كه  ئیستا سه رۆكی ده زگای قه زاییی ئیرانه . 
ئیسالمی  كــۆمــاری  پشتیوانیی  و  ویست  ــه وه   ئ
ده رده خا بۆ ئه و كرده وه یه ، كه واته  سه راپای نیزام 
له   هاوبه شی  چونكه   تاوانانه .  له و  به رپرسیاره  
تاوان دێته  كایه وه  به  ڕاسپاردن بۆ ئه نجام دانی 
تاوان و یان بێده نگ بوون له  ئاست كرده وه كه ، کە 
هه موو ئه وانه  ده بنه  شەریك له  تاواندا. ڕێكخراوی 
لێبوردنی نێوده وڵه تی سه باره ت به  تاوانی ئێعدامی 
دوای  ده ڵـــێ:  هــه تــاوی  ٦٧ی  ساڵی  كۆمه ڵی  به  
تاوانی دژه   جه نگی جیهانیی دووه م گه وره ترین 

مرۆییه  كه  بێ سزا ماوه ته وه .
تــۆمــاره  ده نــگــیــیــه ی ئایه توڵاڵ  ئـــه و  پــێــی  ــه   ب
ئه و  کرایەوە ،  باڵو   ١٣٩٥ ساڵی  كه    مونته زیری 
مێژووی  لــه   تـــاوان  ترسناكترین  بــه   ئێعدامانه  
كۆماری ئیسالمی ناو دەبا و ده ڵێ ئه وه ی کردتان 

له  الپه ره كانی مێژوودا ده نوسرێته وه .

تاوانی جه نگ
له  ماوه ی چوار ده یه ی  ئیسالمی  كۆماری 
له گه ڵ پرسی كورد  په یوه ندی  له   ڕابــردوودا 
یاسای  به   نه بووه   پابه ند  ته نیا  نه   ئێراندا  له  
له هه مان  مـــرۆڤ،  مافه كانی  نــێــوده وڵــه تــیــی 
كاتدا پێشیلكاری گــه وره ی كردوه  بۆ یاسای 
پاراستنی  به   تایبه ته   كه   مرۆیی،  نێوده وڵه تی 
مافی مرۆڤ له  كاتی شەڕدا و ئێرانیش بۆته  
ئه ندامیان و پێویسته  پێیان پابه ند بێ. ته نانه ت 
ئه گه ر ئێران ئه ندامیش نه با له و كۆنوانسێونانه دا، 
ده بوایه  پابه ند بێ پێیان، چونكه  به شێكی زۆری 
ئه و ڕێسایانه بوونه ته  عورفی نێوده وڵه تی و 

سیفه تی ئیلزامییان وه رگرتوه  بۆ واڵتان.
 مووشه ك بارانی قه ال پێشێلی كۆنوانسیۆنی 
پاراستنی  بــه   تایبه ته   كــه   ژنێفه    ــی  چــواره م
کردنی  پێشێل  هــه روه هــا  و  مــه ده نــی  خه ڵكی 
به   ئاماژه   كه   ١٩٧٧ه  ساڵی  پرۆتۆكۆله كانی 
كاتی  له   ده كــه ن  مه ده نی  خه ڵكانی  پاراستنی 

شەڕدا. 
 مادده ی )٥٠(ی پرۆتۆكۆلی یه كه می ١٩٧٧دا 
پێناسه ی خه ڵكی مه ده نی ده كا و ده ڵێ: “خه ڵكی 
كه   ده گرێته وه   كه سانه   ئــه و  هه موو  مه ده نی 
یه كه   له   یان  نین،  هێزه  چه كداره كان  ئه ندامی 
خۆبه خشه كان و میلیشیاكان یان ئه و گرووپانه  
نین كه  چه كیان هه ڵگرتوه “. به  پێی هه مان مادده  
له  حاڵه تی بوونی گومان له  سه ر ئه وه ی كه  ئایا 

خه ڵكی مه ده نین یان نامه ده نی، ئه و گومانه  له  
به رژه وه ندیی خه ڵكی مه ده نی ته فسیر ده كرێ. 
ئه وه ی كه  هێزی پێشمه رگه  له  نێو قه اڵدا بووه ، 
نابێته  بیانوو بۆ ئه وه ی سیفه تی مه ده نی له و 
خه ڵكه  مه ده نییه  دابماڵرێ و هێرشێكی ناڕه وای 

ئه وتۆی بكرێته  سه ر. 
هه روه ها له  بڕگه ی )٤( مادده ی )٥١( هه موو 
جۆره  هێرشێكی كوێركوێرانه  قه ده غه  كراوه . 
شوێنی  ته نیا  ــه ی  ــاســه واره ك ئ كــه   هێرشێك 
نیزامی نه گرێته وه  و نه توانرێ جیاوازیی نێوان 
شوێنی مه ده نی و نیزامی بكا و خه ڵكی مه ده نی 
و سه ربازی پێکەوە بكاته  ئامانج. ده بینین له  
ڕووی  مه ترسییه كه   ــه اڵدا  ق مووشه ك بارانی 
له  خه ڵكی مه ده نی بوو، چ له  نێو قه اڵ و چ له  
بوونی  نیشته جێ  شوێنی  كه   قه اڵ  ده ره وه ی 

هاوواڵتیانی باشووری كوردستانه  .
ئه و تاوانه  جگه  له  تاوانی جه نگ ده چێته  ژێر 
پێناسه ی تاوانی دژه  مرۆییش، بۆ نموونه  له  
مــادده ی )٧( له  ئه  ساسنامه ی دادگــای تاوانی 
گرووپێكی  ــۆ ســـه ر  ب هــێــرش  ــه تــی  ــێــوده وڵ ن
ناسه ربازی یان مه ده نی به  مه به ستی كوشتن 
یان له نێو بردنیان به  شێوه ی فراوان و ڕێكخراو 

ده چێته  خانه ی تاوانی دژه مرۆییه وه .
ــه اڵی دێــمــۆكــڕات جگه   مــووشــه كــبــارانــی قـ
پێشێلی  مایه ی  ده بێته   تاوانی جه نگه ،  لــه وه ی 
له وانه ش  و  نێوده وڵه تی  پڕەنسیپی  كۆمه ڵێك 
له گه ڵ  بــاش  دراوسێیه تیی  بنه مای  پێشێلی 
و  عێراق  واڵتی  سه ره وه ریی  پێشێلی  عێراق، 
ده ستێوه ردان له  كاروباری نێوخۆیی ئه و واڵته .
بۆ  گرینگن  كه یسه دا  ــه و  ل به ڵگانه ی  ئــه و 
به ڵگه مه ند كردنی مووشه كبارانی قه اڵ، بریتین 

له : 
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جێگری سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان لە لێدوانێکدا 
کوردستان،  دێموکراتی  حیزبی  زمانحاڵی  “کوردستان”،  ڕۆژنامەی  بۆ 
درێژنەکردنەوەی  ئاکامی  ماشە  مکانیزمی  کردنی  کــارا  کە  ڕایگەیاند 
لە کۆبوونەوەی مانگی ئاگوستی  ئێرانە کە  سزاکانی چەکۆچۆڵ لەدژی 

رابردوودا شوڕای ئەمنیەتدا بڕیاری لەسەر درا.
بۆ چاالک  ئەمریکا  بڕیاری حکومەتی  گوتی  مەولوودی  مستەفا  کاک 
شوڕای  سزاکانی  گەڕاندنەوەی  مەبەستی  بە  ماشە  میکانیزمی  کردنی 
و  سیاسی  جۆراوجۆری  لێکدانەوەی  ئێران  ڕێژیمی  سەر  بۆ  ئەمنیەت 
بە تایبەت حقووقیی تایبەت هەڵدەگرێ. ڕاستە کە لە باری قانوونییەوە 
ئەمریکا لە ڕێککەوتنی بەرجام کشاوەتەوە، بەاڵم لە ڕووی حقووقی و 
ئیجرایی  ئەمنیەت کە زەمانەتی  بڕیارنامەی ٢٢٣١ی شوڕای  یاساییەوە 
بەشداری  واڵتانی  مافی  باسی  لەودا  بەرجام،  کردنی  جێبەجێ  بە  داوە 
کردوە. لەوێ بەڕوونی دەڵێ هەرکام لە واڵتانی بەشدار ئەگەر تەنەخی 
یان الدانێک لە ئێران و بەڵێنەکانی ببینێ، دەتوانێ یەک الیەنە لەو پەیمانە 
بێتە دەرێ و لە ماوەی سی ڕۆژدا سزا هەڵپەسێردراوەکانی دژی ئیران 
بگەڕێنێتەوە جێی خۆیان؛ بێ ئەوەی ئەندامانی خاوەن مافی ڤێتۆ بتوانن 
ڤێتۆی بڕیارەکە بکەن. بەاڵم بەم حاڵەش ئەم بڕیارەی ئامریکا لە باری 
قانوونییەوە ئاڵۆزی و لە بواری سیاسییەوە گرفتی خۆی هەیە، چونکی 

هاوبەشەکانی دیکەی لە بەرجام لەگەڵی کۆک نین.
واڵتی  سێ  کــاردانــەوەی  لەبارەی  حیزب  گشتیی  سکرتێری  جێگری 
هەڵوێستی  دابنێین  وا  ئەگەر  گوتی:  بــەرجــام  لە  بــەشــدار  ئورووپایی 
بەاڵم  بە هێزتر دەنوێنێ،   باری حقووقییەوە کەمێک  لە  ئورووپاییەکان 
ئورووپاییەکان لە باری عەمەلی و جێبەجێ کردنەوە زۆر دەست کراوە 
ئەو  یەکگرتووەکانیش  نەتەوە  گشتیی  سکرتیری  تەنانەت  بۆیە  نین، 
و  وەاڵم  ئەمریکادا  بڕیارەی  ئەو  بەرامبەر  لە  کە  نــادا  بەرچاوڕوونیە 

ڕێکاری بەکردەوە دەبێ چی بن؟
و  توانا  پێی  بە  ئەمریکا  کە  ئــەوە  سەر  خستە  تیشکی  مستەفا  کاک 
نەتەوە  ڕێکخراوی  نە  کە  بکا  کــار  هەندێک  دەتــوانــێ  خــۆی  دەرەتــانــی 
ئورووپاییەکانی  هاوبەشە  نە  و،  ئەمنییەت  شــوڕای  و  یەکگرتووەکان 
ئەوەدا  غەیری  لە  ئەمریکا  چونکی  بگرن.  پێ  پێشی  بەئاسانی  ناتوانن 

دەتوانێ بە پشتبەستن بە یاسای “داماتو” سزایان بەسەردا بسەپینێ. 
جێگری سکرتێری گشتیی حیزب لەبارەی هۆکارەکانی دەست بردنی 
و  ــردوودا  ڕاب ئاگۆستی  مانگی  لە  ئەگەر  گوتی:  بریارە  ئەو  بۆ  ئەمریکا 
لەسەر  ئەمنیەت  شوڕای  ئەندامانی  ئەمنیەتدا،  شوڕای  کۆبوونەوەی  لە 
درێژکردنەوەی ماوەی سزادانی چەکوچۆڵ بەسەر ئێراندا هاوڕا بان، ئەو 
ڕێژیمی  لەسەر  کە  ناسینێک  بە  ئەمریکا  بۆیە  پێش.  نەدەهاتە  بەرگژەیە 
ئێرن هەیەتی،  حەقی بوو پێداگری لەسەر درێژکردنەوەی سزاکانی ئێران 
بە  سەرنجدان  بە  و  ئێران  کۆنتڕۆڵی  گۆشەنیگای  لە  کە  بەتایبەت  بکا. 
هەڕەشە و مەترسییەکانی ئێران لەسەر سەقامگیری و ئاشتی ناوچەیی 
و جیهانی، هاوبەشە ئورووپاییەکانی ئەمریکاش بۆچوونیان لە بۆچوونی 

ئەمریکا نیزیکە.
کاک مستەفا مەولوودی لەسەر کاریگەریی ئەم بڕیارە ئەمریکا لەسەر 
وایــە:  ڕای  نێوخۆ  لە  واڵت  بــارودۆخــی  و  دەرەوە  لە  ئێران  ستاتوی 
قەیران  ئەمریکا هیندەی دیکەش تووشی  بڕیارەی  بەو  ئێران  حکومەتی 
دابەزینی  بە  بڕیارە  ئەم  دوای  ساتەکانی  یەکەم  لە  هەر  ئەوە  و  دەبێ 
ئێران و بورسی واڵتەوە دیار  زیاتری نرخی بەهای دراوی نیشتمانیی 
بوو. لەالیەکی دیکەوە پێوەندییە ئابووری و بازرگانییەکان لەگەڵ ئەمریکا 
بە جۆرێکە کە کۆمپانیا زەبەلەحەکان مەرج نیە بە مەیل و دڵی واڵتانی 
بەرژەوەندیی  و  قازانج  پاراستنی  بۆ  ئەوان  و  بجووڵێنەوە  ئورووپایی 
خۆیان ناچارن سیلەی چاوێکیان لە پێگەی ئەمریکا لە ئابووریی جیهاندا 
بێت. ئەوەی هەموومان دەیزانین ئەوەیە سزا تاکالیەنەکانی هەتا ئێستای 
ئەمریکا لە دژی ئێران نیزامی سیاسی و واڵتی ئێرانی بەرەوڕووی زۆر 
گەڕانەوەی  و  کردوە  جۆراوجۆر  ژینگەیی  ئابووری،  سیاسی،  قەیرانی 
سزاکانی شوڕای ئەمنییەت یان قورستر کردنی سزا تاکالیەنەکان هیندەی 

دیکە ئەم ڕێژیمە دەخاتە تەنگانەوە.
بڕیارەکەی  لێکەوتەکانی  لەبارەی  حیزب  گشتیی  سکرتێری  جێگری 
ئەمریکا لەسەر خەڵکی ئێران تیشکی خستە سەر سیاسەتەکانی کۆماری 
ئیسالمی بۆ دروست کردنی ناڕەزایەتیی خەڵک لە دژی ئەمریکا. بەڕێزیان 
ئابووری  دیکەش  هیندەی  سزاکان  کۆی  کە  ئاشکرایە  و  ڕوون  گوتی 
و  بازاڕ  سەر  لە  شوێنەواری  ئەمە  کە  سروشتییە  و  دادەتەپێنێ  ئێران 
دا  وا  کاتی  لە  ئێران  کە  حکوومەتی  تایبەت  بە  دەبێ،  خەڵکیش  ژیانی 
قەیرانەکان جۆرێک مودیرییەت دەکا کە دووکەڵەکەی زیاتر بچێتە چاوی 
بــەدژی سەرچاوەکانی  خەڵکە  لەالیەن  دژ  کــاردانــەوەی  بــۆوەی  خەڵک، 
ئەم بڕیارە دروست بکا، لە حاڵێکدا خەڵکی ئێران ئەگەرچی بەهۆی ئەم 
بارودۆخەوە دەکەونە ژێر گوشاری زیاترەوە، بەاڵم بەرپرسایەتیی ئەو 
دۆخە و تاوانەکەی دەخەنە ئەستۆی کۆماری ئیسالمی و سیاسەتەکانی 

حکوومەت.
کاک مستەفا مەولوودی دواجار ڕای وایە کە حکومەتی ئێران توانای 
بۆچوونی  وانییە  و  نییە  ئەمریکای  بــڕیــارەی  ئــەم  بــەگــژداچــوونــەوەی 

جیاوازی ئورووپاییەکانیش دەفریای بێت.

ئێران له  دۆخی شۆڕشدا

ــدارده   ــان ـــی ســت ـــدوتـــۆڵ بـــوون ـــون ـــه دوای ت ــ ـ ب
هه ڵسه نگاندنی  مه به ستی  به   نێوده وڵه تییه كان 
ده وڵه تان،  ڕه وایه تیی  و  بوون  واڵمــده ر  ئاستی 
ــدار  ــه اڵت ــی و ده س ــاوواڵت ــوان ه ــێ ــی ن ــدی ــوه ن ــه ی پ
گرینگییه كی زیاتری په یدا كرد. به شێوه یه ك كه  
خواست و چاوه ڕوانیی هاوواڵتیان بوو به  ده قی 
سه ره كیی  بابه تی  و  سیاسه ت  گرینگیدانی 
تایبه ت  پالنداڕێژیی ده وڵه ت بۆ حوكمڕانی. به  
بلۆكبه ندیی  و  ــارد  س جەنگی  هاتنی  كۆتایی 
كۆمه ڵێك  ــاوا،  ــ ـ ڕۆژئ و  ڕۆژهــــه اڵت  سیاسیی 
بنه مای ئه رزشی و مافی مرۆڤی جێ كه وتن یان 
باشتره  بگوترێ پێگه یه كی باشتریان وه رگرت.

ده ره نجامی  له   هه رچه ند  ئیسالمی  كۆماری 
شۆڕشێكی گه لیدا هاته  سه ر كار، شۆڕشێك كه  
شۆڕشگێڕان به مه به ستی داهاتوویه كی باشتر 
له ڕووی ئابووری و سیاسی و كۆمه اڵیه تییه وه  
دڵخوازیی  ده ره نجامێكی  دا،  ــۆ  ب قوربانیان 
ڕه تكردنه وه ی  نه كه وته وه .  لێ  ئێرانی  گه النی 
له گه ڵ سه رده م  ناته با  سیاسیی  سیسته مێكی 
خه ڵكی  سیسته مێكی  ــی  ــه زران دام خولیای  و 
ــی له   ــران ــێ ــی ئ ــه الن ــڕات و واڵمــــده ر، گ ــۆك ــم و دی
مێژوو  ئاراسته ی  كه   سه رخست  شۆڕشێكدا 
تڕاژیك  به شێوه یه كی  نه وه ی  چه ند  ته مه نی  و 
ــه ر خه ڵك  ــه س ــه  ل ــك ك ــێ ــوون ــه زم ــه وه، ئ ـ ــت داڕشـ
قوربانی .  كرده   نه سلی  كه وت و چه ندین  گران 
به رهه می  سیاسی  ڕێژیمێكی  هه ر  له ڕاستیدا 
تێگه یشتوویی  و  ــاری  وشــی ڕاده ی  و  ئاست 
ده كا.  به سه ردا  حوكمڕانییان  كه   خه ڵكه یه   ئه و 
چاكسازی  ــان  ی هاوكێشه یه   ــه و  ئ تێكچوونی 
ده كه وێته وه .  لێ  شۆڕشی  یان  و  دێ  ــه دوادا  ب
و  ــازادی  ئ ده توانێ  كاتێك  ته نیا  به اڵم شۆڕش 
كه   بێنێ  به رهه م  ـــه روه ری  دادپ و  دیمۆكڕاسی 
گه شه ی  له   ئاسته   ئه و  گه یشتبێته   كۆمه ڵگە 
له   به هایانه ی  ــه و  ئ كه   كۆمه اڵیه تی  و  فكری 
گشت تاكه كان یان زۆربه یان نه هادینه  كردبێ. 
به  ده ربڕینێكی دیكه  گۆڕینی ڕێژێمی سیاسی 
كۆمه ڵگە  سیاسیی  فه رهه نگی  گۆڕینی  به بێ 
ڕوو نادا. تا ئه و كاته ی خه ڵك به  ته واوی به و 
قه ناعه ته  نه گه ن كه  ڕژیمی سیاسیی ئاراییان 
ناوێ و جۆرێكی دیكه  له  دنیابینی له  هه ست و 
نه ستی هاوبه شی تاكه كانی كۆمه ڵگەدا دروست 
نه بێ و سه ره نجام ئه و ئاماده ییه  دروست نه بێ 
بنێن،  لێبڕاو  هه نگاوی  پێناوه دا  له و  ده بێ  كه  

گۆڕانكاریی گه وره  ڕوو نادا. 

شۆڕشی ٥٧ له  ئێران ئه و ساته  مێژووییه یه  
ــه وره ی  گ به شێكی  له   گۆڕانكاری  ویستی  كه  
و  سیاسی  به ها  ئاوێته ی  ئێراندا  كۆمه ڵگای 
كۆمه اڵیه تی و ئابوورییه كان نه بوو. ڕێكخستنی 
ــه رهــه مــی  ــه وه ی ب ــ ــر ل ــات ــی زی ــزب ــی حــی ــڕن ــۆدێ م
تێڕوانینی كۆمه ڵگا بۆ كێشه كان بێ، به رهه می 
به مال  ئیدئۆلۆژی  به ستراوه یی  و  چاولێكه ری 
گشتی  ڕای  نه بوو  حیزب  ــه وه   ئ ــوو.  ب ــه وال  ئ و 

و  ــژێ  ــڕێ داب حوكمڕانی  پالنی  و  بكا  ئاراسته  
داهاتووی  بۆ  خۆی  ستڕاتیژیی  بۆ  بانگه شه  
واڵت بكا، به ڵكوو تاقمێك هه لپه ره ستی ئایینی 
كۆمه ڵگە  ئایینیی  هه ستی  هه ڵخڕاندنی  ــه   ب

توانییان ده سه اڵت بگرنه  ده ست. 
ملمالنێی  ــاغــی  ــۆن ق ــران  ــێ ئ ئێستای  دۆخـــی 
نه وه ی نوێی فكریی كۆمه ڵگەیه  بۆ سڕینه وه ی 
ئایینی.  ــی  ــی ــڕان ــم حــوك ــاڵ  سـ  ٤٠ ـــاســـه واری  ئ
وه به رهێنانێكی  بۆ  ئێران  كۆمه ڵگەی  ئاماده یی 
ڕێزیان  ــرۆڤ  م مافه كانی  تێیدا  كه   سیاسی 
دیمۆكڕاتیزه   سیاسی  ده سه اڵتی  و  بگیرێ  لێ 
بكری، تا ڕاده یه ك هه ستی پێ ده كرێ. له  ئێراندا 

ده سه اڵتی  له   به رته سكه كه ی  واتا  به   سیاست 
سیاسیدا به  ته واوی شكستی هێناوه . شكست 
به و مانایه ی چ له  ئاستی ده ره وه و چ له  ئاستی 
ناوخۆ ڕه واییی كۆماری ئیسالمی كه وتۆته  ژێر 

پرسیاره وه . 

له   كه   ئیسالمی  كۆماری  ئامانجانه ی  ــه و  ئ
ده ره وه ی نۆڕمه كانی كۆمه ڵگەی نێوده وڵه تین و 
له  ژێر ناوی په ره پێدان به  شۆڕشی ئیسالمی 
له   ــه ر  ه ــران و  ــێ ئ ــی  ــان ــووره ك ــه  ده ره وه ی ســن ل
ئاستی  سه ر  له   شۆڕشه وه   سه ركه وتنی  دوای 
سیاسه تی ده ره وه دا بانگه شه ی بۆ ده كا، نه ته نیا 
به ستێنه كانی  ــه ت  ــان ــه ن ت ــوون،  ــات ــه ه ن وه دی 
وه دیهاتنیان له بار براون. كۆماری ئیسالمی كه  
بانگه شه ی هه ڵكردنی ئااڵی شۆڕشی ئیسالمی 
له  جیهانی ئیسالمدا به رز كردبۆوه ، له  ئێستادا 
له   به ڵكوو  ڕۆژئاواییه كانه وه   الیه ن  له   نه ته نیا 
الیه ن واڵتانی ئیسالمیشه وه  ته ریك خراوه ته وه . 
ــی  ــه  دوژمــن ــران ب ــێ ــی، ئ ــه ڕه ب ــی ع ــان ئێستا واڵت
ئیسڕائیل.  ــه ك  ن ــن  ــ ده زان ــان  ــۆی خ ــی  ــی ســه ره ك
په یماننامه ی  شاهیدی  ــردوودا  ــ ڕاب مــاوه ی  له  
واڵتانی  له   به شێك  و  ئیسڕائیل  ڕێككه وتنی 
كه   ڕێككه وتنێك  بووین.  ئێران  دژی  عه ڕه بی 
شكستی گه وره ی سیاسه تی پێكهێنانی “به ره ی 
بانگه شه ی  ئیسالمی  كۆماری  كه   به رگری”یه  

پێناوه دا  ــه و  ل زۆری  تێچوویه كی  و  ــا  ده ك بۆ 
ــنــن  ــوێ ــه وه  ده ن ـ ــان ئ ــاژه ك ــام ــردوه . ئ ــ ــان ك ــه رخ ت
واڵتانی  و  هه بێ  درێــژه ی  ئاشتیه   ــه   ڕه وت ــه و  ئ
ئیسالمیی دیكه ش په یوه ست به و ڕه وته وه  بن. 
ده ستێوه ردانه كانی كۆماری ئیسالمی له  واڵتانی 
له و  نه فره تی  و  تووڕه یی  له   شه پۆلێك  ناوچه  
دیتمان  كه   لێكه وتۆته وه ،  ئێران  دژی  واڵتانه  
ساڵی  دوو  ــه ك  ی ناڕه زایه تییه كانی  له   چــۆن 

به ئاشكرا دروشم  لوبناندا  و  عێڕاق  ــردووی  ڕاب
كه   ئێران  شۆڕشی  ــه وه .  ــران ــوت ده گ ئێران  دژی 
بكرێ  ده وروبه ر  هه نارده ی واڵتانی  بوو  قه رار 
جووله كه ی  دژی  ــراوان  فـ به رگریی  ـــه ره ی  ب و 
ئاكامی  ــه وه  و  ــۆت ب پێچه وانه   بكه وێته وه ،  لێ 
بۆ  كۆمه اڵیه تیی  و  ــووری  ــاب ئ ــاری  ــب كــاره ســات

گه النی ئێران لێ كه وتۆته وه . 
ناوكی  تێكنۆلۆژیی  په ره پێدانی  سیاسه تی 
گه وره ی  بوودجه یه كی  ده یه یه   سێ  نزیك  كه  
بۆ ته رخان كراوه ، نه  توانیویه تی ـ وه ك ئه وه ی 
له  سه ره تاوه  بانگه شه ی بۆ ده كراـ وزه ی كاره با 
به رهه م بێنێ و نه  توانیویه تی توانای به رگریی 
ده ره نجامی  سه ر.  به رێته   ئێران  بۆ  سه ربازی 
كاتدا  هه مان  له   و  ــی  ــگ دڕدۆن سیاسه ته ،  ــه و  ئ
دژی  نێوده وڵه تی  كۆمه ڵگای  هاوهه ڵوێستیی 
ئه نجامی  له   هێناوه و  خۆیدا  دوای  به   ئێرانی 
ئابڵۆقه كانی سه ر ئێران، هه ژاری و بێ ده ره تانی 
بێ  دابه زینی  كه وتۆته وه .  لێ  ئێران  گه النی  بۆ 
گرێژنه   له   هه اڵوسانی  و  تمه ن  نرخی  وێنه ی 
ــه واوی  ــه ت ب ئێران  له   دواییانه   ــه و  ئ ده رچـــووی 
ته نگی به  خه ڵك هه ڵچنیوه  و چینی ناوه ڕاستی 
به رته سكتر كردۆته وه . به  جۆرێك كه  ئێستا له  
ده وڵه مه ند  ده ستڕۆیشتووی  چینیێكی  ئێراندا 
به  كه ڵك وه رگرتن له  ڕانتی ده وڵه تی توانیویانه  
ده ســت به  ســه ر به شی هـــه ره زۆری ســه روه ت 
زۆربه ی  له والشه وه   و  بگرن  واڵتدا  سامانی  و 
هه ژارییه وه و  هێڵی  خــوار  كه وتوونه ته   خه ڵك 
پێداویستییه   كردنی  دابین  ــای  ــوان ت ته نانه ت 

جیاوازییه   ئه و  نییه .  ژیانیان  سه ره تاییه كانی 
و  كۆمه اڵیه تی  ئارامیی  و  ئاشتی  چینایه تیه،  
داڕمــان  ــه ره و  ب كۆمه اڵیه تی  ئه خالقی  ته نانه ت 

بردوه .
ـــوه ڕۆكـــی  ـــێ ــدا ن ـ ــی ـ ــۆی ــوخـ ــێـ ـ ــی ن ـ ــت ــاسـ ـ ــــه  ئ ل
نادیمۆكڕاتیكی سیسته می سیاسی له  ئێراندا و 
په یڕه و كردنی سیاسه تی سه ركوت و سانسۆڕ 
ــــه ت له   ــی ده وڵ ــوون ــه ب و هـــه روه هـــا واڵمــــده ر ن
جۆراوجۆره كانی  توێژه   داواكارییه كانی  ئاست 
دروست  ناڕازیانی  به رینی  ڕه وتێكی  كۆمه ڵگە، 
كردوه  كه  ڕۆژ به  ڕۆژ به رفراوانتر و ڕێكخراوتر 
ــه وه .  ــن ــت ده وه س ــم  ــژی ڕێ ــر دژی  ــجــدارت ــان ــام ئ و 
ئێران  ورده   ورده   ناڕه زایه تییانه   به و  درێژه دان 
به ره و دۆخی شۆڕش ده با. دۆخی شۆڕش ئه و 
ساته وه خته یه  له  ژیانی كۆمه ڵگەدا كه  كه لێنی 
نێوان خه ڵك و حاكمییه ت به  ڕێژه یه ك فراوان 
ده بێ كه  كۆی ڕایه ڵه كانی به ستنه وه ی گه ل به  
سیسته می سیاسی ده پچڕێن و هه ر به و پێیه  
ــه ڕێ و  ده گ ئه ساسیدا  ــه دوای گۆڕانێكی  ب گه ل 
زه مینه كانی ڕووخانی نه زمی كۆن و هێنانه دیی 
نه زمی نوێ ده ڕه خسێنێ. دۆخی شۆڕش دۆخی 
سیسته می  كۆی  كردنه وه ی  پێناسه   ــاره   دووب

به ها و نۆڕمه كانی كۆمه ڵگەیه .
به رۆكی  قه یرانانه ی  له و  ئاوڕدانه وه یه ك  به  
له   ــه ت  ــب ــای ت ــه   ب گــرتــووە   ئیسالمی  كــۆمــاری 
ــی  دۆخ بڵێین  ــن  ــی ــوان ده ت ــردوودا  ــ ــ ڕاب ــی  ــااڵن س
ــران  ــێ ـــه  ئ ــدا ل ــك ــزی ــووی ن ــ ــات ــ ـــه  داه شــــۆڕش ل
سه راسه رییه كانی  ناڕه زایه تییه   چاوه ڕوانكراوه . 
ناڕه زایه تیی  به فرانباری ٩٦ و خه زه ڵوه ری ٩٨، 
و   ... و  ــیــشــه وه ران  پ مامۆستایان،  ــكــاران،  كــرێ
سیسته می  كۆی  كه   خۆپێشانده ران  دروشمی 
سیاسییان ڕه ت كرده وه ، سه لمێنه ری ئه وه ن كه  
لێكترازانێكی قووڵ له  نێوان خه ڵك و ده سه اڵتدا 

دروست بووه .  
***

ڕەحمان سەلیمی

لە ئێرانی ئێستادا ئاماده یی كۆمه ڵگە بۆ وه به رهێنانێكی سیاسی كه  
تێیدا مافه كانی مرۆڤ ڕێزیان لێ بگیرێ و ده سه اڵتی سیاسی دیمۆكڕاتیزه  
واتا  به   سیاست  ئێراندا  له   ــرێ.  ده ك پێ  هه ستی  ڕاده یـــه ك  تا  بكری، 
به رته سكه كه ی له  ده سه اڵتی سیاسیدا به ته واوی شكستی هێناوه . شكست 
كۆماری  ڕه واییی  ناوخۆ  ئاستی  له   ده ره وه و چ  ئاستی  له   مانایه ی چ  به و 

ئیسالمی كه وتۆته  ژێر پرسیاره وه 

ئیسالمی  ئااڵی شۆڕشی  هه ڵكردنی  بانگه شه ی  كه   ئیسالمی  كۆماری 
الیه ن  له   نه ته نیا  ئێستادا  له   كــردبــۆوه ،  ــه رز  ب ئیسالمدا  جیهانی  له  
ڕۆژئاواییه كانه وه  به ڵكوو له  الیه ن واڵتانی ئیسالمیشه وه  ته ریك خراوه ته وه . 
نه ك  ده زانن  خۆیان  سه ره كیی  دوژمنی  به   ئێران  عه ڕه بی،  واڵتانی  ئێستا 

ئیسڕائیل.

مستەفا مەولوودی:

 چاالک کردنی مکانیزمی ماشە ئاکامی 
درێژنەکردنەوەی سزاکانی چەکۆچۆڵ 

لەدژی ئێرانە
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سمینی جەمسەری 
تێک گیرانی دوو هیالالن

دەدا،  جارانی  ســەردەمــی  پیاوی  و  ژن  کەللـەی  لە  ئەگەر  ئەوین 
تاسەبار  فۆلکلۆر و کوڵی خەمی دڵی  بە هاودەمی شێعر و  دەبوون 
هەتا  کە  گۆرانیبێژانیش  و  شاعیران  دادەمرکاند.  پێ  ئەویندارییان  و 
پیاوان زیاتر چاپ و باڵو  پیاوان بوون و یان شێعری  ئەم دواییانە 
هەڵوێنیەوە  قەیسیی  پاینیەی  لە  دەهاتن.  پێدا  لەبەرڕا  دەکــرایــەوە،  
و  هەڵدەگوت  ژنیان  لەشی  ئەندامی  بە  ڕەشمار،  وەک  زولفی  هەتا 
ئەندامانی لەشیان یەک بە یەک بە شتی دیکە دەشوبهاند. لێرەدا لە بەر 
“ضیق وقت” )کەمیی کات( تەنیا ئەماژە بە چەند خاڵێک لە خشتەی 
دوورودرێژی ئەم شوبهاندانە دەکەین. بۆ وێنە خاڵی گۆنایان دەکردە، 

مێش و دەیانفەرموو:
مێشی خاڵت نافڕێ، بەس باوەشێنی  کە بە ناز/ چونکە پابەندە 

بە شەهدی ڕوومەتی زیباتەوە

یان قووڵکی بەرگەردنیان دەکردە حەوزی بە “چیم”ان و بە خەیاڵی 
خاوی خۆیان دەمیان تێ دەنا و ئاویان لێوە دەخواردەوە: 

بە  “حەوزی  بەرگەردنێی  قوڵکێ  حەلیمە/  ناوی  یارم  هاتەوە 
“چیم”ـە/حەوت بێنم لێ دا، هێشتا تینیمە

ــمــان بـــێ دەســـتـــکـــاری کـــردن وەک  ــرۆی خــان ــ ــەرێ، ب ــ ســـااڵنـــی بـ
شوبهاندنی  بۆ  شاعیرانیش  و  دەچوو  مانگ  هیاللی  بچووک کراوەی 

ئەبرۆ بە هیالل بەردەوام لە کێبڕكێدا بوون. “نالی” دەیگوت:
هەرکەسێ ڕووی تۆ دەبینێ، خۆی بە قوربانت دەکا
چونکە ئەبرۆی تۆ “هیالل”ی عەیدە، قوربانی دەوێ

ئەدیب هەموو ڕوخساری یاری بە مانگ دەشوبهاند و دەیگوت:
دڵئاراما! “هیالل”ی نەو بەدیدارت موبارەک بێ

بە دیدارت مەهی وەک مە گرفتارت موبارەک بێ

بە هاتن و دەرکەوتنی جەنابی حەزرەتی ئینترنێت و موبایلی زیرەک 
و ئەپڵیکەیشن و مەپڵیکەیشن و تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان مەودای نیوان 
دڵدارانیش ئەوەندە کەم بووەتەوە، ئیدی پێویست بەم شوبهاندنە ناکا 
و ئاخری وای لێ هات دڵداران لە جیات بەیت وباوی دڵدارانە دەتوانن 
لەژێر پێخەفدا بە دەنگ و ڕەنگ دەگەڵ یەکتر تێکەڵ بن. دیارە هەتا 
ئێستا من شتی وام بە چاوی خۆم نەدیتووە و هەر شک و گومانی 

خۆمە. دیار منیش “شکی خۆم بە یەقینی کەسانی دیکە نادەم.”
لە وەها دۆخێکدا کەس بیر لە هیاللی یەکشەوە ناکاتەوە و کیژانیش 
حەز ناکەن برۆیان وەک هیالل بێت و زیاتر برۆکانیان بە تاتۆ و ماتۆ 
وەک کلکی ڕەپ کراوی بێچووماسییە وردەکان لێ دەکەن و ئەمسەر و 
ئەوسەریان وەک درێژووکەی “دومارەکوڵە”ی تووڕە بەرز دەکەنەوە. 
دیارە ئەم دووپشک ئاساکردنەی برۆی خانمان هەستی هیالل پارێزانی 
هیالل  کاتێک  کـــردەوە  لــەوە  بیریان  و  ــد  ورووژانـ سیاسەت  ــەرەو  ب
لەسەر الجانگی ژنی شۆخ و شەنگ بار دەکا، پێویستە هاوشێوەکەی 
لەسەر گۆی زەوەی دروست بکرێ. بۆ ئەم مەبەستەش جوغرافیای 
جوغرافیای  دڵی  ناوین  خۆرهەاڵتی  هەڵبژارد.  ناوینیان  خۆرهەاڵتی 
سیاسی و ئابووریی جیهانە و کانگای سەرەکیی سەرهەڵدانی ئایین و 
ئایینزای گەورە گەورە و زنەترین شوێنی هەڵقوڵێنی بەلێشاوی نەوتی 
جیهانه. هەر بەم دوو هۆیەوە بووەتە مەیدانی ملمالنێی هەموو الیەک. 
لە ئەمریکای ئەوپەڕی ئاوە زۆرەکان و ئەورووپای هێروەترەوە هەتا 
دەگاتە چین و ماچینێ، خەریکی هەڵشێالنی ئەم زنە نەوتانە و ئایینە 

تێکبەزیوانەن. 
لە وەها بارودۆخێکدا هاوکات لەگەڵ گۆڕینی شێوازی برۆی خانمان 
لە برۆی شێوە هیاللی بۆ شێوەی دووپشكی کلک ڕەپ، دەسەاڵتدارانی 
خاوەنی واڵتە شێوە پشیلەکە، هەوڵیان دا نەخشەپشیلە بکەنە هیالل و 
بە خاکی عێراق و سوریا و لوبناندا جەمسەرێکی بگەیننە سەر دەریای 

نێوەڕاست. 
سەرەتای دروست كردنی ئەم هیاللە ئەوانەی بیرۆکەکەیان دانابوو، 
و  دۆســت  بـــەڕووی  و  بناگوێیان  گەیشتە  اللــغــاوەیــان  خۆشیان  لە 
دوژمندا گڕ بوونەوە. گڕبوونەوەکەش لە بەر ئەوەبوو وەک زۆربەی 

سیاسەتچیان بە شێوازی سروشتی پێکەنینیان نەدەهات. 
بە  هیاللێیان  گەاڵڵەی  جەماعەتی جوولەکەش  نەچوو  پێ  ئەوەندی 
بەرزگی هیاللەکەی ئەواندا داڕشت و بێ ئەوەی لەشکری فاتمیوون و 
زەینەبیون و “مدافعانی حەرەم “بخەنە کار، بە سواری فڕۆکە گەیشتنە 
“ئیمارات” و “بەحرێن” و جەمسەری هیالکەی خۆیان هەتا بن گوانی 
چڕ  تێکبەزیو  هیاللی  دوو  لەسەر  جیهانیان  ڕوانینی  و  دانــا  پشیلە 
کردەوە. دوای ئەم کارەساتە شیری پشیلەکە بەتەواوی وشکی دەکات. 
تڵپاتی تەڕی دەگواناندا نامێنێ و بێچووکانی لە نێو هیاللی گۆرین قڕ 

دەبن و بەشێ ئێمەش نزا و پاڕاەنەوە و دروشم دانە: 
نزایەکی گەنجانە: کوڕانی گەنج لە خوا دەپاڕێنەوە دوای شێوانی 
ــە چــوونــی ڕەنــجــی شــاعــێــران و  ــەزای ــەبــرۆی خــانــمــان و ب هیاللی ئ

هونەرمەندان بۆ شوبهاندنەکە، هەرچی هیاللە سەر نەگرێ. 
سەر  دەخەنە  خۆیان  دیکەش  واڵتی  پێنج  ترامپانە:  مزگێنییەکی 

هیاللی جوولەکە.
دروشمێکی هاندەرانە: “ای لشکر صاحب زمان آماده  باش آمادە 

باش، بهر نبرد بی امان آماده باش آماده باش”...

*** 

مانگی خەرمانان و خەرمانی خەمان

لە ماوەی نزیک بە سەد ساڵی ڕابردوودا بە 
کوردستان  خەڵکی  بێوەچانی  خەباتی  هۆی 
نەتەوایەتییەکانی  مافە  هێنانی  وەدەســت  بۆ 
هەموو ڕۆژ و مانگەکانی ئەو سااڵنە پڕن لە 
کارەساتی سامناک و دڵهەژێن و خوێناوی کە 
بەدەستی دوژمنانی خاک و خەڵکی کوردستان 
بە  ــــە  ــەو ڕووداوان ل هێندێک  ــدراوەن.  ــن ــێ ــق خــوڵ
ــە لە  ــاوی بـــوون ک ــن ــەو خــوێ ــان ــم ــەک زاڵ ــ ڕادەی
نەخشیان  ــدا  ــان کــوردســت خەڵکی  بیروزینی 
بەتێپەربوونی  ــە  ک چەشنێک  ــە  ب ــوە،   ــەســت ب
ــدا هەر  ــان ــەک ــی ــادەوەری ــە ی ــش ل ــی زۆریـ ســااڵن

زیندوون.
هەڵگری  کــە  ــاڵ  س مانگانەی  ــەو  ل یەکێک 
ــاخــۆش  ن ڕووداوی  و  کـــارەســـات  ــێــک  کــۆمــەڵ
ــەر  ــەگ ــە و ئ ــان ــان ــەرم ــی خ ــگ ــان وجـــەرگـــبـــڕە، م
بمانەوێ هەموو تاوانەکانی النی کەم چل ساڵ 
لەو  کە  ئیسالمی  کــۆمــاری  ــی  ــی ــدارەت دەســەاڵت
مانگەدا دەرحەق بە گەلی کورد و خەباتگێرانی 
خۆی  بکەینەوە  کۆیان  ــی  ــردوون ک گەلە  ــەو  ئ
بــەاڵم ڕەنگە  ــەرە نووسین دەدا،  لە ســەدان الپ
ئەو  هەموو  نەتوانرێ  ــاوادا  ئ نووسینێکی  لە 
ڕوداوانە بێنە بەرباس، تەنیا بەهێنانەوەی سێ 
کۆماری  تاوانەکانی  و  جینایەت  لە  نموونە 
مانگی  لە  ئەو چل ساڵە  مــاوەی  لە  ئیسالمی 
بااڵنوێن،  ئاوینەی  وەک  دەتوانین  خەرماناندا 
شەرئەنگێزیی کۆماری ئیسالمی لە ڕۆژهەاڵتی 
دوژمنکارانەی  هەستی  قوواڵیی  و  کوردستان 

دەسەاڵتدارانی ئەو نیزامە دەربخەین .
گەیشتنی  ـــەدەســـەاڵت  ب ــای  ــەرەت ــەس ل ــەر  ه
نیزامی کۆماری ئیسالمی، دەسەاڵتدارانی ئەو 
بە کردە  لێدوان و نووسین و چ  بە  نیزامە چ 
لەگەڵ  خۆیان  دژایەتیی  بەئاشکرا  ــردەوە  ک و 
ــدوە  ــان ــەی ڕاگ ــان  ــوردســت ک خەڵکی  ــەکــانــی  مــاف
بۆ  بەڵگەش  باشترین  بـــردوە.  ــان  ــوەی ــەڕێ ب و 
ڕاگەیاندنی  فیتوای  بابەتە  ــەو  ئ سەڵماندنی 
الیەن  لە  کوردستان  خەڵکی  دژی  بە  جیهاد 
گەاڵوێژی  ٢٨ی  ڕۆژی  لە  خومەینی  ئایەتوڵاڵ 
١٣٥٨ی هەتاوی بوو. ئەوە سەرەتایەک بوو، بۆ 
بەشەرعی کردنی کوشتاری خەڵکی کوردستان، 
فتوای  دەرچوونی  دوای  ڕۆژ   ١٥ هەر  چونکە 
جیهادی خومەینی بەدژی خەڵکی کوردستان 
هێزە  هەتاویدا  ١٣٥٨ی  خەرمانانی  ١١ی  لە 
لە  ئیسالمی  کــۆمــاری  ئینسانییەکانی  دژی 
خوڵقاند.  ــان  شــەڕی جینایەتی  قاڕنێ  ــی  ــاوای ئ
و  بێتاوان  خەڵکی  قاڕنێ  گوندی  ــی  ــاوان ت لە 
بێدیفاعی ئەو ئاواییە بێ جیاوازیی تەمەن و 
ڕەگەز کەوتنە بەر شااڵوی هێزە چەکدارەکانی 
کۆماری ئیسالمی و نیزیک بە ٧٠ کەس بوونە 
قوربانیی سیاسەت و ڕەفتاری دوژمنکارانەی 
گەیشتووی  بەدەسەاڵت  ــازە  ت دەسەاڵتدارانی 

کۆماری ئیسالمی . 

ــە  ــەی ل ــ ــان ــ ــات ــ ــارەس ــ ــەو ک ــ ـ ــە ل ــکـ ـ ــی دی ــەکـ ـ ی
ـــەوەی  ــی جـــوواڵن ــووش ــدا ت ــان ــان ــەرم ــگــی خ ــان م
دێموکراتی  حیزبی  و  ــورد  ک ــی  ڕزگــاریــخــوازی
ــی ساڵی  ــان ــان خــەرم ٢٦ی  هـــات،  ــان  ــت ــوردس ک
ــی  ــەک ــردەوەی ــە ک ل ــە  ــوو ک ــاوی ب ــەت ١٣٧١ی ه
شەرەفکەندی  ــادق  س دوکــتــور  تیرۆریستیدا 
لە  میکۆنووس  ڕیستورانتی  لە  هاوڕێیانی  و 
بە  ئاڵمان  دەوڵەتی  پێتەختی  بێرلین،  شاری 

ئیسالمی  ــاری  ــۆم ک تیرۆریستانی  ــی  دەســت
تیرۆر کران. واتا ١٣ ساڵ دوای تاوانی گوندی 
تاوانی  ئیسالمی  کۆماری  پیاوکوژانی  قاڕنی 
میکۆنووسیان ئەنجام دام بەاڵم بەو جیاوازییە 
قاڕنێ دا  گوندی  جینایەتی  و  ــاوان  ت لە  ئەگەر 
غەیری خۆمان کەس بەدەنگمانەوە نەهات، لە 
تاوانەکەی مێکونووسدا بۆ دنیا ڕوون بۆوە کە 
جینایەتکارە  ڕێژیمێکی  چ  ئیسالمی  کۆماری 
و لە دادگای مێکۆنووسیش دا ئەرکانی نیزامی 
لە  ناسران  جینایەتکار  بە  ئیسالمی  کۆماری 
کۆماری  ــی  ــەاڵت دەس ــەرووی  سـ هــەرە  ڕادەی 

ئیسالمیدا بە تاوانبار داندران.

ــی  ــان ــان خــەرم ١٧ی  ــا  ــ وات ـــــر،  دوات ــاڵ  سـ  ٢٦
کۆماری  دوژمنکاریی  هەتاوی  ١٣٩٧ی  ساڵی 
و  سیاسیی  بێ ئەخالقی  پەڕی  لەو  ئیسالمی 
بە  ــەق  دەرح دیکە  جارێکی  بۆ  نێونەتەوەیی 
کوردستان  دێموکراتی  حیزبی  تیکۆشەرانی 
خۆی نواندەوە و بنکە و بارەگای ئەو حیزبە 
کەوتە  کوردستان  هەرێمی  خاکی  قواڵیی  لە 
هاوێژەکانی  دوور  ــە  مــووشــەک ــاوری  ـ ئ ــەر  ب
 ١٦ ئاکامدا  لە  ڕێژیمە.  ئەو  پاسدارانی  سپای 
کادر و پێشمەرگە و ئەندامی ڕێبەریی حیزبی 
دێموکرات شەهید و زیاتر لە ٧٠ کەس بریندار 
بوون، کە لە نێویاندا ژن و منداڵیش دەبیندران 

.
ئەگەر هەر ئەو سێ نموونەیە کە ناومان بردن 
مەودای  لە  بەاڵم  خەرمانان  لەمانگی  تەنیا  و 
بە  بکەین  داوە  ــان  ـ ڕووی ــاوازدا  ــی ج زەمەنیی 
پێوانەی هەڵسەنگاندنی خەباتی مافخوازانەی 
ــگــی بێ  ــەک و زەبــروزەن ـ ــە الی ــورد ل ــی کـ ــەل گ
بەزەییانەی کۆماری ئیسالمی لە الیەکی دیکە؛ 
دژ  هەڵویستی  دوو  بە  ــن  ــەی دەگ ئاکامدا  لە 
کۆماری  دەسەاڵتدارانی  هەڵویستی  یەک.  بە 
ڕوون  ساڵە  چل  لە  زیاتر  ــاوەی  م ئیسالمی  
کورد  گەلی  دوژمنایەتیی  ئەوان  ئاشکرایە،  و 
هەموو  لە  بنەما  بێ  ــاســاوی  پ بە  و  دەکــەن 
کەرەسەیەکی سەرکوت و کوشتار بۆ بەچوک 
ــە کەلک  ــەل ــەو گ ــی ئ ــران ــی شــۆڕشــگــێ ــان ــن داهــێ

دەرحــەق  جینایەتێک  هیچ  ــە  ل و  ــرن  ــ وەردەگ
هەڵویستی  نەپارێزن.  دەست  کورد  گەلی  بە 
کوردستانیش  ـــی  ڕۆژهـــەاڵت ــە  ل کـــورد  ــی  ــەل گ
کوشتار  و  زەبروزەنگ  هەموو  ئەو  ســەرەڕای 
سروشتی  و  ـــان  ژی ــکــاریــی  کــاول و  ئیعدام  و 
کوردستان بە دەستی سپای دڵڕەقی کۆماری 
ئیسالمی ڕوون و ئاشکرایە، کە هەر لە سەر 
داوا ڕەواکەی سوورە و ڕۆژ بە ڕۆژ بە کردار 

دەبینین کە هەست و شعووری نەتەوەیی لە 
و  کردن دایە  گەشە  لە  کوردستان  ڕۆژهەاڵتی 
و  ئیعدام  و  کوشتن  بە  کە  سەڵمێندراوە  ئەو 
ئەو گەلە  زیندان، گەلی کورد و خەباتکارانی 
کۆماری  دەسەاڵتدارانی  بۆ  خەبات  مەیدانی 

ئیسالمی چۆل ناکەن.
ئیسالمی  کــۆمــاری  ــی  ــداران دەســەاڵت کاتێک 
فیتوای جیهادیان بە دژی خەڵکی کوردستان 
هاندانی  بە  بوو  ــەوە  ئ مەبەستیان  ڕاگەیاند، 
ــاوی  ن ــە  ب ــان  خــۆی نەفامی  و  ــەزان  ـ ن خەڵکی 
حەاڵڵ  کوردستان  خەڵکی  کوشتاری  دینەوە 
تاوانی  و  جینایەت  خوڵقاندنی  ــە  ب و  بکەن 

گوندی قاڕنێ و دەیان شوێنی تر؛ خەڵک و هێزە 
حیزبی  بەتایبەتی  کوردستان  سیاسییەکانی 
بەدەریان  مەیدان  لە  و  چاوترسین  دیموکرات 
چل  ماوەی  لە  سیاسەتەی  ئەو  رێژیم  بکەن. 
ساڵی ڕابردوودا و بە شێوازی جۆراوجۆر درێژە 
پێی داوە؛ وەک کوشتاری بەکۆمەڵ لە شار و 
و  ــەران  ــب ڕێ تیرۆری  کوردستان،  گوندەکانی 
تێکۆشەران لە دەرەوەی سنوورەکانی ئێران بێ 
لەبەرچاوگرتنی پێوەندییە نێودەوڵەتییەکان و 
فرۆکەی شەڕکەر  و  پیادە  هێزی  بە  تەنانەت 
بۆ  بالستیک  مــووشــەکــی  و  ــژ  ــۆمــب هــاوێ ب و 
سنوورە  ــازادی  ئ ڕێی  تێکۆشەرانی  سەرکوتی 
هێزی  ــەاڵم  ب ــدوە.  ــەزان ب دەوڵەتییەکانی  نێو 
ـــمـــوکـــرات کە  ــی دێ ــزب ــی ــووی ح ــات ــەه ــن ــڕان ــەب ل
سەرچاوەکەی خەڵکی ڕۆژهەاڵتی کوردستانە 
ــدا قــورس و قایم  ــات ــی خــەب ــدان ــە مــەی هـــەروا ل

ماوەتەوە.
خەرماندا  ١٧ی  لە  لەمەوبەریش  ــاڵ  دووس  
کردنی  پاکتاو  ــازی  ــی ن ــە  ب ــاســداران  پ ــای  ســپ
بە  کوردستان  دێموکراتی  حیزبی  ڕێبەریی 
بالستیک قەاڵی دیموکراتی  حەوت مووشەکی 
ـــەو هێرشە  ــەوەی ئ ــ ــەڵ ئ ــەگ ــج. ل ــان ــام ــردە ئ کـ
نابەرابەر و دوور لە هەموو پرەنسیپی سیاسی 
دێموکراتی  حیزبی  ــۆ  ب نیزامی  ــەت  ــان ــەن ت و 
کەوتەوە،  لێ  ــەورەی  گ خەساری  کوردستان 
بەاڵم دیتمان دوای چوار ڕۆژ خەڵکی کوردستان 
بەو مانگرتنە سەرانسەرییەی وەڕێیان خست؛ 
بوونە وزە و توانا بۆ شۆڕشگیرانی دێموکرات 
ــی کۆماری  ــداران ــەاڵت ــە هــەمــان کــاتــدا دەس و ل
کە  کرد  سەرسووڕمان  تووشی  ئیسالمییان 
کۆمەڵگەی  لەنێو  دێموکرات  حیزبی  پێگەی 
بەڵکوو  ـــەداوە،  ن ــە کەمی  ل ــەک  ن ــان  کــوردســت
بەهێزتر  پێشووتر  ــی  ســاڵ ــە  ل زۆر  پێگەی 
کە  ڕاستیییە  ــەو  ئ نیشاندەری  ــەو  ئ و  ــووە  ب
جوواڵنەوەی نەتەوایەتی کە حیزبی دێموکرات 
ڕێبەریی کردوە و دەیکا؛ هەڵقواڵو لە ویست و 

ئیرادەی خەڵکی کوردستانە.
ئاکامگیرییەکی کورت لەو باسە دەژرێ ئەوە 
خەباتگێرانی  بۆ  خەرمانان  مانگی  ئەگەر  بێ 
ــان خەرمانی  ــوردســت ــی ک ــەاڵت ــە ڕۆژه ل کـــورد 
ــە مـــاوەی چل  ــدا ل ــات ــە هــەمــان ک ــەم بـــووە، ل خ
ساڵی ڕابردوودا خەرمانان مانگی سەلماندنی 
گەلی  خەباتگێرانی  بەربەرەکانی  و  خۆڕاگری 
کۆماری  ــەرەڕۆی  سـ ڕێژیمی  ــەدژی  ب کــوردە 

ئیسالمی.
***

عومەر باڵەکی

کۆماری ئیسالمی ماوەی زیاتر لە چل ساڵە دوژمنایەتیی گەلی کورد 
داهێنانی  بۆ بەچوک  دەکا و لە هەموو کەرەسەیەکی سەرکوت و کوشتار 
دەرحەق  جینایەتێک  هیچ  لە  و  وەردەگرێ  کەلک  گەلە  ئەو  شۆڕشگێرانی 
بە گەلی کورد دەست ناپارێزێ، بەاڵم گەلی کورد لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان 
سەرەڕای ئەو هەموو زەبروزەنگ و کوشتار و ئیعدام و کاولکاریی ژیان و 
سروشتی کوردستان بە دەستی سپای دڵڕەقی کۆماری ئیسالمی هەر لە سەر 
داوا ڕەواکەی سوورە پێداگرە لەسەر ئەوەی کە بە کوشتن و ئیعدام و زیندان، 
دەسەاڵتدارانی  بۆ  خەبات  مەیدانی  گەلە  ئەو  خەباتکارانی  و  کورد  گەلی 

کۆماری ئیسالمی چۆل ناکەن
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و: کەماڵ حەسەنپوور

خالید عەزیزی: 
ڕۆڵ و قورساییمان لە هەر ئاڵۆگۆڕێکی 

داهاتوودا بەستراوەتەوە بە فاکتەری 
یەكگرتوویی و یەکڕیزیی نێوخۆییمان

گۆشەنیگای  ــە  ل ــان  کــوردســت دێموکراتی  حیزبی  گشتیی  سکرتێری 
هاوکێشە سیاسییەکانی  لە  کورد  ڕۆڵی  و  ئێران  داهاتووی  بۆ  لێکدانەوە 
هێزە  نێوان  یەکڕیزیی  و  یەکگرتوویی  ســەر  لە  پێداگریی  ــاوچــەکــەدا،  ن

سیاسییەکان و نێوماڵی کورد بە گشتی کردەوە.
کاک خالید عەزیزی، سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان 
لە کۆنفڕانسی ڕێکەوتی ٢٩ی خەرمانانی ١٣٩٩ی هەتاوی بەڕێوە چوو، لە 
پێوەندی لەگەڵ “ڕۆڵ و پێگەی ئێران و ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی ئێران لە  

کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی”دا باسێکی پێشکەش کرد.
لەم کۆنفڕانسەدا کە بە دەیان کەس لە ئەندامانی حیزب نیشتەجێ لە 
شاری هەولێری تێیدا بەشدار بوون، سکرتێری گشتیی حیزب بە ئاوڕدانەوە 
لە نێوەرۆک و ماهییەتی سیاسەتی دەروەی ڕێژیمی پێشووی پاشایەتی لە 
ئێران لە گەڵ واڵتانی ناوچەکە و عەرەبی و هەوەها کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی، 
کۆماری  ڕێژیمی  ــاری  ک هاتنەسەر  دوای  ئێرانی  ــی  واڵت پێگەی  سەر  لە 
ئیسالمی ئێران قسەی بۆ بەشدارانی کۆنفڕانس کرد. لەم پێوەندییەدا کاک 
خالید عەزیزی بە ئاماژەدان بە ماهییەتی ئیدئۆلۆژیی ڕێژیم و دیاردەی 
تێرۆریزمی دەوڵەتیی کۆماری ئیسالمی ئێران، باسی لە بێ ئێعتباربوونی 
پێگەی ئێران لە سەر ئاستی واڵتانی ناوچەکە و کۆمەڵگەی نێونەتەوەیی 

و نێودەوڵەتیدا کرد.
لە بەشێکی دیکەی قسەکانیدا، سکرتێری گشتیی حیزب پەرژایە سەر 
و،  کوردستان  سیاسییەکانی  حیزبە  و  ــورد  ک ــی  ڕۆڵ و  ئێران  ــووی  ــات داه
ئاڵۆگۆڕەکان لەسەر ئەساسی  لەم بارەوە بۆ جۆری ڕوبەڕوو بوونەوەی 
و  یەکڕیزی  کوردستان،  خەڵکی  ئازادییەکانی  و  ماف  دەستەبەرکردنی 
یەکگرتوویی نێوان هێزە سیاسییەکانی کوردستان و بە گشتی کۆمەڵگەی 

کوردستانی بە زەرووری و پێویست لەقەڵەم دا.
شایانی ئاماژەپێدانە کە بەشی دووهەمی کۆنفڕانسی ئەندامانی حیزب 
لە شاری هەوڵێر بۆ هەڵبژاردنی ئەندامانی کۆمیتەی نوێ تەرخان کرابوو 
پێڕەوی  لە  پارێزگاری  کۆمیسیۆنی  نوێنەری  ئامادەبوونی  ــڕای  وێ کە 
نێوخۆ، نوێنەری کۆمیسیۆنی تەشکیالت و بەرپرسی کۆمیتەی تەشکیالتی 

ئاشکرای حیزب، بە شێوەیەکی دێموکراتێک بەڕێوەچوو.

ڕۆژی سێشەممە ٢٥ی خەرمانانی ٩٩ی هەتاوی کۆمیسیونی تەشکیالتی 
حیزبی دێموکراتی کوردستان کۆبوونەوەیەکی سیاسی- تەشکیالتیی بۆ 
بەڕێز خالید عەزیزی سکرتێری گشتی حیزبی دێموکراتی کوردستان پێک 

ا.  هێن
کۆمیسیۆنی  ئەندامی  مروەتی،  مەنسوور  کۆبوونەوەکەدا  سەرەتای  لە 
لە  تەشکیالت  چاالکییەکانی  لەسەر  بابەتێکی  چەند  حیزب  تەشکیالتی 
نێوخۆ و دەرەوەی واڵت  باس کرد. پاشان کاک خالید عەزیزی قسەکانی بە 
بە یادکردنەوە لە ڕێبەری سەرکردەمان و تیشک خستنە سەر تواناییەکان 

و ئەزموون و بوێریی دوکتورڤ شەرەفکەندی دەست پێکرد. 
بەڕێزیان بە تیشک خستنە سەر ئەو خاڵە بەهێزانەی دوکتور سادق 
شەرەفکەندیی کردبووە ڕێبەرێکی خەڵکی و خۆشەویستی حیزب و گەل 
و  خەبات  سەرەکییەکانی  بنەما  سەر  لە  ســادق  دوکتور  کاریگەریی  و 
تێکۆشانی حیزبی دێموکرات، تێرۆری ڕێبەرانی کوردی بە خەیاڵێکی خاوی 
لەسێدارەدانی  لە  هەر  کە  برد  ناو  کورد  دوژمنانی  و  ئیسالمی  کۆماری 
پێشەوای نەمرەوە تا دوکتور سادق شەرەفکەندی و لەم دواییانەشدا پۆلێک 
ناتوانن حیزبی  و  نەیانتوانیوە  ڕێبەریی حیزبەکەمان  کادری  ئەندامان و 
دێموکرات و ئیرادەی مافخوازی خەڵکی کوردستان لە نێوبەرن یان کپ و 

بێدەنگی بکەن.
بە  دێموکرات  حیزبی  تەشکیالتی  بەوەیکە  ئاماژە  بە  عەزیزی  بەڕێز 
ــار و چاالکییە  ک ــا  ــوون و خەڵکی بوونی و هــەروەه ب ــاوەری  هــۆی جــەم
ڕۆژهەاڵتی  نێوخۆی  لە  حیزب  گرینگەی  بەشە  ئەو  خۆنەویستانەکانی 
کوردستان و دەرەوەی واڵت و لە نێو خودی حیزبیش کۆڵەکەیەکی سەرەکی و 
بناغەیەکی حاشاهەڵنەگری مانەوەی حیزبی دێموکراتە، زەحمەت و ماندوو 
خاڵێکی  بە  واڵت  نێوخۆی  لە  تایبەتی  بە  تەشکیالت  هاوڕییانی  بوونی 
ئەرێنی و گرینگ ناوی برد و گوتی: ئەگەر تەشکیالت و ڕێخستنەکانی 
نێوخۆ ئەو هەموو قارەمانی و حەماسە دەخولقێنن و سەرمایەی ماددی و 
مەعنەوی حیزبەکەمانن و لە هیچ چەشنە فیداکارییەک لە ڕێگای حیزب و 
گەلدا دریغی ناکەن، ئەوە ئەرکی ئێمەشە کە گوێ بۆ داواکارییە ڕەواکانی 
خەڵکەکەمان ڕاگرین و ئەرک و داواکاری و ڕێنمایی ئەوان و ئێمەش دەبێتە 

هۆکاری سەرکەوتن و سەربەرزی حیزبی دێموکرات و خەڵکی کورد.
و  ــادر  ک هەموو  ــەو  ئ بوونی  مەیداندا  لە  عەزیزی  بەڕیز  کۆتاییدا  لە 
پێشمەرگە و ئەندامانی نهێنی و ئاشکرای حیزبی دێموکراتی سەرەڕای ئەو 
هەموو کەند و کۆسپانەی سەر ڕێگای ئەو حیزبەی بە دڵخۆشی وەسف 
بێگومان  کارکردنمام  پێکەوە  و  هاودڵی  و  تێکۆشان  کە  ڕایگەیاند  و  کرد 

سەرکەوتنمان مسۆگەر دەکا.
لە کۆتایی ڕێوڕەسمەکەدا خەاڵتی ڕیزلێنان بەسەر نوێنەرانی ناوەند و 
هەرێمەکانی ئەندامی تەشکیالتدا دابەش کرا و ڕێز لە تێکۆشان و ماندوو 

بوونی ئەو بەڕیزانە گیرا.

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

نیویۆرک پۆست_کینێت ر. تیمێرمەن

خەزێنەیەکی  یەکگرتووەکان  واڵتە  هەواڵگریی 
تێوەگالنی  کە  بەدەستەوەن  بەڵگەی  بەرچاوی 
ڕاستەوخۆی ئێران لە هێرشەکانی ١١ی سێپتامبری 
٢٠١٢ لە بینغازی، لیبی، کە بوونە هۆی کوژرانی 
دەکەنەوە.  پشتڕاست  ئەمریکا،  هاوواڵتیی  چوار 
شاراوە  دەوڵەتی  بیرۆکراتەکانی  ئێستا،  تا  بەاڵم 
ئەو بەڵگانەیان لەژێر چەند توێژی پۆلێن کردن 

کە زۆر جار بێ پاساون شاردوونەوە.
ــــەی،  ــای ئ ــ ــ ــی ســــی ئ ــ ــەران ــ ــس ــ ــەف ــ ــــە ئ مــــن ل
دیکە  ــاوەی  ســەرچ و  سوپا،  گرێبەست کراوانی 
یەکگرتووەکاندا  تایبەتییەکانی واڵتە  لەنێو هێزە 
کە  هــەن  بەڵگە  النیکەم ٥٠  کە  ــوە  ــەوت دەرک ــۆم  ب
لە  ئێران  هەواڵگرییەکانی  ئۆپەراسیۆنە  لەبارەی 
بینغازی هۆشدارییان داوە. هێندێکیان بە تایبەتی 
دیپلۆمات  ــەر  س ــۆ  ب ــران  ــێ ئ هێرشی  پێشبینیی 
کردبوو.  یەکگرتووەکانیان  ــە  واڵت بنکەکانی  و 
پێڕانەگەیشتراوی  دەست  بە  هەروا  بەڵگانە  ئەو 
کۆمیتەی  سەرۆکی  بۆ   نێویاندا  لە  ماونەتەوە، 
بینغازی،  ڕووداوی  لە  لێکۆڵینەوە  هەڵبژێراوی 

ئەندام کۆنگرەی پێشوو، تێری گاودی.
ئەندامانی  و  ــەی  ئ ئێس  ئێن  ــەی،  ئ ــای  ئ سی 
تایبەتییە  ــزە  ــێ ه ــی  ــدەی ــان ــەرم ف ــی  ــەری ــوەب ــەڕێ ب
چاالکانە  تریپۆلی  و  بینغازی  لە  هاوبەشەکان 
پێش  مانگەکانی  لە  ئێرانیان  ئۆپەراسیۆنەکانی 
ڕاستی،  بە  چاودێریی.  ــر  ژێ گرتبوو  هێرشەکە 
کۆمپانیایەکی  گرێبەست کراوێکی  گوێرەی  بە 
بینغازییەوە  لە  کە  تایبەت  کەرتی  سەربازیی 
گوتی  گرتم،  پێوە  پێوەندیی   ٢٠١١ فێورییەی  لە 
سەرەتاکانی  لە  ــودس،  ق سوپای  ئەندامانی  کە 
لە  ــاشــکــرا  ــەئ ب ــی،  ــ ــەزاف ــ ق دژی  ـــدان  ســـەرهـــەڵ
شەقامەکانی بینغازیدا دەسووڕانەوە. لەو کاتیدا، 

بوونی ئەوان لەوێ شتێکی نهێنی نەبوو.
لە هاوینی ٢٠١٢، هەواڵگریی واڵتە یەکگرتووەکان 
تریپۆلی  و  بینغازی  لە  ئاسایش  ئەفسەرانی  و 
هۆشدارییان دا بە فەرماندەکانی سەرووی خۆیان، 
ستیڤێنس،  کریستۆفێر  جەی  باڵوێز  لەنێویاندا 
کە ئێرانییەکان خەریکی ئامادەکاری بۆ هێرشی 
تێرۆریستی بۆ سەر کامپی واڵتە یەکگرتووەکان 
لە بینغازین. ئەو ئامادەکارییە پەرەئەستێنانەی 
پاراستنی  بەرپرسی  کە  ــەوە  ئ هۆی  بــووە  ئێران 
وود،  ئەندی  ستیڤێنس، سەرهەنگی کاڵو سەوز 
لە ژوئەنی  فەرماندە  ئەفسەری  بۆ  بنێرێ  پەیام 
٢٠١٢ کە میلیشیای بەکرێگیراوی ئێران، ئەنسار 
و  گەیشتوە  پێ  ئێرانەوە  لە  ــارەی  پ ئەلشەریعە، 
ئێستا خەریکی بەڕێکردنی ژن ومنداڵەکانیانن بۆ 
باسم  پێشوودا  بابەتی  لە  چۆن  وەک  بینغازی، 

کرد.

تا ئێستا، دەوڵەت تەنیا ژمارەیکی کەم بەڵگەی 
لە بارەی ئۆپەراسیۆنەکانی ئێران لە بینغازی باڵو 
کردوونەوە کە ئەوانیش تا ڕاددەیەکی زۆر ئێدیت 
کراون ]بەشێک لە زانیارییەکان ڕەش کراونەوە[. 
ــامــادا،  ــۆب ــی ئ ــی ــەت ــەرای ــەڕیــوەب ــەواوی کاتی ب ـ ــە ت ل
ئاگادار لە بوونی سوپای قودس  کاربەدەستانی 
گرێبەست کراوەکانی  لەنێویاندا  بینغازی،  لە 
ئای  سی  بنکەی  لە  پارێزگارییان  کە  ئاسایش 
لەگەڵ  بەربەرەکانی  کاتژمێر   ١٣ ماوەی  لە  ئەی 
لێ دەکرا  پەیتا هەڕەشەیان  پەیتا  جیهادییەکان، 
کە ئەگەر ئەوەی دەیزانن بیدرکێنن بەرەوڕووی 
ــەوان،  ل یەکێک  ــەوە.  ــن دەب یاسایی  لێپرسینەوەی 
ژەنڕال  هەواڵگری،  پاراستنی  ئاژانسی  سەرۆکی 

مایکڵ فلین بوو.
ــەن  ــە الی ــێــشــکــەشــکــراو ل ــی پ ــان ــەک ــگ ــەڵ ـــەاڵم ب ب
کردنی  دابین  ــارەی  ــەب ل ئێرانی  سەرچاوەیەکی 
واڵتە  ــەن  الی لە  کە  تێرۆریستەکان[  ]بۆ  ــی  دارای
بە  هەڵمەتی  ــر  ژێ نەکەوتە  یەکگرتووەکانەوە 
لەبارەی  باشی  گەلێک  زانیارییەکی  نهێنیکردن، 
تێوەگالنی دەوڵەتی ئێران لەو هێرشانەدا تێدابوو.

بەڵگەکان لەنێویاندا بەڵگەی گواستنەوەی ١،٩ 
ناوەندێکی  بۆ  بانکەوە  ڕێگای  لە  یورۆ  میلیۆن 
ــە مالێزی  ــای قـــودس ل ـــەوەی ســوپ ـــارە شـــۆردن پ
دەگرێتە خۆ کە هەرگیز پێش ئێستا بە میدیایی 
نەکراوە. تەنیا لەو دواییانەدا سەرچاوە ئێرانییەکە 
کە  بکەم،  ئاشکرا  بەڵگانە  ئەو  کە  پێدام  ئیزنی 
لە  ــران کەڵکی  ــێ ئ ــرای دەکـــەن  ــاشــک ئ ــی  ــەڕوون ب
سیستەمی دارایی جیهانیی بۆ دابین کردنی پارە 

بۆ ئۆپەراسیۆنەکانی بینغازی وەرگرتوە.
ئەندام،  ڕاکێشانی  بۆ  ئێرانییەکان  کە  کەسێک 
ئەنسار  میلیشیای  کردنی  چەکدار  و  ڕاهێنان 
کەسێکی  ــوە،  ــرت وەرگ ــێ  ل کەلکیان  ئەلشەریعە 
نابراو  ـــووە.  ب ــەرب  ح خەلیل  ــاوی  ن ــە  ب لوبنانی 
لە  و  ــووە  ب حیزبوڵاڵ  پلەبەرزی  فەرماندەیەکی 
زۆر  خۆرئاوایی  هەواڵگرییەکانی  ئاژانسە  الیەن 
باش ناسراوە. ماوەیکی کورت دوای هێرشەکانی 
میلیۆن   ٥ دەرەوە  کاروباری  وەزارەتی  بینغازی، 
کە  زانیارییەک  ــی  دان بۆ  دەستخۆشانە  دۆالری 
نەوەک  کرد،  تەرخان  ناوبراو  گیرانی  ببێتە هۆی 
لەبەر دەوری ئەو لە بینغازی، بەڵکو بۆ دەوری 
ناوبراو لە بە ڕواڵەت ئۆپەراسیۆنی تێرۆریستیی 

ئاسایی لە لوبنان.
ــاری  ــاروب ک ــی  ــ وەزارەت پێدانانی  ددان  چونکە 
و  کلینتۆن  ــالری  هــی ــەریــی  ــب ڕێ ــر  ژێ ــە  ل دەرەوە 
ــران لە  ــێ ــراوەی ئ ــی ــگ ــرێ ــەک ــەو ب ــە ئ ــری ک ــان کــێ ج
هێرشەکانی بینغازیدا بەشدار بووە دەبووە هۆی 
کوشندەکانی  شــاراوە  فێڵبازییە  ئاشکرابوونی 
ئێران، کە هێشتا لە الیەن دەوڵەتی شاراوە درێژەی 
هەیە و چەند داواکاریی بە گوێرەی یاسای ئازادی 
لەبارەی   )FOIA( زانیاریی  بە  دەستڕاگەیشتن 
ئێران-بینغازییان  بەڵگەنامەکانی  کردنی  ئاشکرا 

بێ ئاکام هێشتۆتەوە.
سەرەتا، حەرب دەستی بە دیتنەوە و بەئەندام 
ــرد. ســەرچــاوە  ــ ــی ک ــای ــی ــب ــی ــی ل ــادی ــه ــی ــی ج کــردن
بەر  ــوو  ــەوت ح ســێ  ــە  ک ــێ  دەڵ مــن  ئێرانییەکەی 
بینغازی  گەیشتە  ــک  ــردراوێ ــێ ن هێرشەکان،  ــە  ل
کە  ــۆرۆ  یـ میلیۆن   ١٠ و  دۆالر  میلیۆن   ٨ ــە  ب
لە  پارەکە  بوون.  یورۆیی   ٥٠٠ کاغەزیی  دراوی 
لە  مالێزییەوە  لە  قــودس  سوپای  حیسابەکانی 
بانک،  ئینڤیستمێنت  ئیسالمیک  فیرست  بانکی 
کە بانکێکی سوپای پاسدارانە و لە الیەن بابەک 
بە  خۆی  کە  ساڵە،   ٤١ میلیاردێرێکی  زەنجانی، 
“بەسیجی دارایی” پێناسە دەکرد، بەڕێوە دەچوو.

ــی و  ــران ــێ ــری ئ ــێ ــن ــەواڵ ــەگــەڵ ه ـــژ ل ـــووێ ــە وت ل
ــەوە کە  ــای ــدەن ــەڵ ــۆی ه ــی خ ــجــان ــی، زەن ــاوای ــۆرئ خ
دەستی  تا  دەشواتەوە  ڕێژیم  نەوتی  ــارەی  پ ئەو 
بانگەشەی  ئەو  ــەوان.  ئ نەگاتە  ــی  دارای گەمارۆی 

ئەوەی دەکرد کە خاوەنی ١٣،٥ میلیارد دۆالرە، و 
هی  لەگەڵ  ئێران  نەوتی  کە  هەڵدەنایەوە  خۆی 
نەوتێک  وەک  و  ــا  دەک تێکەڵ  ئیمارات  و  عێراق 

دەیفرۆشێ کە سەرچاوەکەی لە ئێرانەوە نییە.
ئەو لە وتووێژێکدا گوتی واڵتە یەکگرتووەکان 
ئەویان بە ٢٧٢ جار پێشێلکاریی شۆردنەوەی پارە 
میدالیای  وەک  ئەوانە  ناوبراو  و  کردوە،  تاوانبار 
شانازیی سەیر دەکا، و نزیکەی ٢ میلیارد دۆالر 
پارەی نەغد هی فرۆشتنی نەوتی ئێران لە دەروەی 
واڵتە کە لەبەر ئابلۆقەکانی واڵتە یەکگرتووەکان  
“گیری” کردوە. لە کۆتاییەکانی دێسامبری ٢٠١٣، 
بۆ  کرد  دەستبەسەر  ناوبراویان  ئێران  ڕێژیمی 
ئەوەی کە پارەکە بگەڕێنێتەوە نێوخۆ و ئەویش 

بێدەنگ بکا.
سۆرینێت  سەرەکییەکانی  الیەنە  لە  یەکێک 
ــە لە  ـــوو ک ــەک ب ــای ــی ــان ـــراو، کــۆمــپ ـــاوب ــی ن ــرووپ گ
کوااللومپور و البوان، مالێزی، چاالک بوو و ناوی 
ئینتێرناشنال سەیف ئۆیل )ISO( بوو، تا زەنجانی 
ئێرانی بوونی ئەو نەوتە بشارێتەوە کە لە بازاڕە 
لە  نابراو  پێوەندی  دەیفرۆشت.  جیهانییەکاندا 

لە  دەستوپێوەند  خاوەن  دیکەی  کەسێکی   ISO
مۆنفەرید  حالەت  زیبا  عەلیڕەزا  ناوی  بە  ئێران 
بوو، کە براکەی جێگری وەزیری هەواڵگریی ئێران 

بوو.  
پێشووی  بازرگانی  هاوبەشێکی  گوتەی  بە 
ــی  ــان ــەک ــی وردەکــاری و  بەڵگەکان  ــە  ک ــد،  ــەری ــف مــۆن
سوپای  ئۆپەراسیۆنی  ــە  ل ــراو  ــاوب ن تێوەگالنی 
بە   ٢٠٠٩ لە  مونفرید  پێدام،  بینغازی  لە  ــودس  ق
بیانووی دامەزراندنی کۆمپانیایەکی وەبەر هێنان 
بۆ  قودسی  سوپای  ــارەی  پ “توریسم”  کەرتی  لە 
باکووری ئەفریقا، مەراکش، گواستەوە. مەنفەرید 
حەرب  خەلیل  لەگەڵ  پێوندیی  شێوە  هەمان  بە 
هەبوو، کە لە مالێزی  و پێش ئۆپەراسیۆنەکانی 
بینغازی سەردانی کردبوو تا بزانێ چۆن پارە بە 

نهێنی دەگوێزێتەوە.
و  مونفەرید  قودسی  سوپای  ڕایەڵەی  کاتێک 
زەنجانی لە ٢٠١١ دەستیان بە گواستنەوەی پارە 
بۆ بینغازی کرد، کەلكیان لە سیستەمی بانکیی 
بیانووی  بە  پارەکەیان  و  وەرگــرت  نێونەتەوەیی 
گواستەوە،  ــاڵ  م و  مڵک  کەرتی  لە  وەبەرهێنان 
لە ترۆپکی سەرهەڵدانی دژی قەزافی کاتێک کە 

زۆربەی واڵت وێران ببوو!
بەڵگەی ناردنی ١،٩ میلیۆن یورۆ، لە بەرواری 
ئەو  ــە  ک دەکــا  ــاشــکــرای  ئ  ،٢٠١١ ئاگوستی  ١٤ی 

ڕایەڵەیە چۆن کاری کردوە.
ئیسالمیک  فیرست  ــە  ل ــە،  ــارەک پ ــاوەی  ــەرچ س
کە  مالێزییە،  ــی  ــوان الب ــە  ل بانک  ئینڤێستمێنت 
ــە  واڵت ــی  ـ دارای ــی  ــ وەزارەت  ٢٠١١ ئاپریلی  ١١ی  ــە  ل
ــەوەی  ــۆردن ش ناوەندێکی  وەک  یەکگرتووەکان 

پارەی ئێران پێناسەی کرد.
لە مالێزیییەوە، لە ژێر چاودێریی یاریدەدەرێکی 
بانکی  بۆ  کرا  بەڕێ  پارە  مۆنفەرید،  و  زەنجانی 
وەرگـــری  ــس.  ــاری پ ــە  ل ــەرەب  عـ ئینتێرناسیۆنال 
بینغازی  لە  بیناسازیی  کۆمپانیایەکی  کۆتایی، 
بانکی  بینغازی  لقی  ــە  ل حیسابێکی  ــە  ک ــوو  ب

ئەلجەماعەی ئەلعەڕەبیدا هەبوو.
کە  دەکا  ئاشکرای  پارەکە  بەڕێکردنی  بەڵگەی 
قۆنتەراتێک  تایبەتی  ژمارەیەکی  بۆ  پارەیە  ئەو 
دروستکردنی  بۆ  وێنە  بۆ  دەشێ  و  کراوە  بەڕێ 
کە  لێوەرگیرابێ  کەڵکی  کەسانە  ــەو  ئ مۆڵگەی 

خەلیل حەرب کردبوونیە ئەندام.
ــی  ــۆن ــەراســی ــۆپ ــی ئ ــان ــەک ــالن ــی ــە پ ــکــدا ک ــێ ــات ــە ک ل
ئێران  ــران،  ک خێراتر   ٢٠١٢ هاوینی  لە  بینغازی 
پاسداران، ساالر  پلەبەرزی سوپای  بەرپرسێکی 
پزیشکی  تیمی  ــاوی  ن ــر  ژێ لە  ڕەببانی  مێهدی 
بینغازی، وەک  ناردە  هیاللی سووری ئیسالمیی 
چۆن لە کتێبی من لە مانگی مای ٢٠١٤ بە نێوی 
“هێزە ڕەشەکان: ڕاستییەکان لە بارەی ئەوەی لە 
بینغازی ڕووی دا.” باس کراوە. ئەوان بە هەمان 
شێوە بە شێوەی فیزیکی دەستیان کرد بە ناردنی 

پارە بۆ تیمەکانی بەشدار لە ئۆپەراسیۆنەکەدا.
ــەن  ــە الی ـــەوە ل ــادار کـــردن ــاگـ ـ ــی ئ ــک ــدێ ــە ســالی ل
AF- )فەرماندەیی ئەفریقای واڵتە یەکگرتووەکان 
RICOM( لە هاوینی ٢٠١٢ دەردەکەوێ کە پارە و 
چەکی ئێرانی بە لێشاو دەچێ بۆ میسر و لیبی، 
 AFRICOM ــکــەی  دی بەڵگەکانی  و  ــەو  ئ ــەاڵم  ب
بینغازی،  لە  ئێران  بوونی  لەگەڵ  پپوەندیی  لە 
گرووپە  و  نێران  هەواڵ بە  بەرانبەر  ئانقەست  بە 
ــــی لە  ــی دادوەری ــری ــی وەک چــاودێ ــان ــەک ــی دەرەکــی

ڕێگای پرۆسەی FOIA حاشایان کراوە.
بەڵگەکان ئێستا دەیسەلمێنن کە هێرشەکانی 
دژی  ــی  ــەت دەوڵ ــزمــی  ــێــرۆری ت ــاری  ــاک ئ بینغازی 
ــی  ــاســت ـــن ئ ـــری ـــەرزت ـــە ب ــــوون کـــە ل ــا ب ــک ــری ــەم ئ
بڕیاری  ئێران  ئیسالمیی  دەسەاڵتدارانی کۆماری 
ئێرانی  ــی  ــەوت ن فرۆشتنی  ــە  ب و  دراوە  ــەســەر  ل
پشتگیریی دارایی لێ کراوە کە چەند دامودەزگای 
دەوڵەتی ئێران و یەکەکانی بارزگانی و بانک لە 

مالێزی، فەڕانسە و لیبی تێیدا بەشدار بوون. 
نەتەوەیی،  هەواڵگریی  هەنووکەیی  سەرۆکی 
ئەندام کۆنگرەی پێشوو جان ڕاتکلیف، ناوبانگێکی 
شایستەی لە بارەی ڕاستوێژیی و مافی جەماوەر 
بۆ زانینی ڕاستییەکان لە بارەی حەشاردانەکانی 

سیاسییەکانی هەیە. 
ئێرانیان  تێوەگالنی  هەواڵگریی  کاربەدەستانی 
لە بینغازی لە دەستپێکەوە شاردۆتەوە. بەڕێوەبەر 
راتکلیف: بەڵگەکانی ئێران-بینغازی باڵو بکەوە! 

کۆبوونەوەی سیاسی- تەشکیالتیی
 سکرتێری گشتیی حیزب
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تێرۆریزم وەک ماهییەت و پێناسەی 
وجوودیی ڕێژیمی ئێران

پێی  بە  پاشایەتیدا،  ڕێژیمی  ســەڕدەمــی  لە 
و  ــۆاڵر  ــک ســێ سیاسییە  ــە  ــزب حــی ـــەم  ئ ــی  ــوون ب
بەڕەنگاریی  ــان  کــوردســت و  ــێــڕان  ئ دینیاینەی 
پێی  ــە  ب و  ــرد  ــ دەک ــان  ــی ــی ــەت ــاشــای پ سیستمی 
سیاسەتی  دواڕۆژی  ــان  ــۆی خ جیهانبینیی 
وێنا  کۆمەڵگە  بۆ  ئێڕانیان  ژێۆپۆلۆتیکی  نێو 
دەکڕد، هەر کام لەم ڕەوتە سیاسییانە سەر بە 
قووتابخانەیەکی هزری و  فەلسەفی بوون کە 
ڕابردوو  سەدەکانی  بۆ  هاوچەشنیان  مێژووی 
ئەزموونی دەوڵەتداری کەم  دەگەڕایەوە و وەک 

تا زۆر تاقی کرابوونەوە.
و  پاشایەتی  ڕێژیمی  ــی  ڕووخــان ــەدوای  ـ دواب
ئەو گەلەکۆمەکێیەی حیزبی کۆماری ئیسالمی 
ــی  ــرکــردن ــی، داگــی ــاران ــەی ــڕۆری ن ــێ ــای ت ــگ ــە ڕێ ل
و  هێشتنەوە  ڕۆل  بێ  ئەمریکا،  باڵوێزخانەی 
نێو  سێکۆاڵری  و  نیشتمانی  بەڕەی  دەرکردنی 
هاوکات  و  ــێــڕان  ئ ــەزڕاوی  ــ دام ــازە  ت سیستمی 
گرینگی  ــەی  ــگ ــوم ج ســێ  ــی  کــردن ــۆڵ  ــۆپ ــۆن م
حکوومەتی وەک میدیا، هێزە سەربازییەکان و 
ڕێگای  لە  فریودەڕانە  شێوەیەکی  بە  ئابووری 
شوعارگەلی وەک خۆشبژێوی، گەڕانەوەی شکۆ 
بۆ ئێڕانییەکان، عەداڵەت و  بە هەڵخەلەتاندنی 
موتلەقەی  ویالیەتی  سیستمی  دەڕەوە؛  دنیای 
فەقیهی کردە دامەزراویەکی سیاسی و یاسایی 
بەجۆرە  ئێڕاندا.  گەاڵنی  سەر  بە  حکومەتداری 
دیکتاتۆرییەتی مەزهەبی _ سیاسی و نیزامی 
سێبەری بە سەر ئامانجەکانی گەاڵنی ڕاپەریوی 
ئێڕان کە داخوازی ئازادی، عەداڵەت و یەکسانی 

بوون کێشا.
ــی  ــدان ــەی ــەرە م ــ ــەرە ب ــ ــســالمــی ب ــی کـــۆمـــاری ئ
سیاسەت کردنی بۆ حیزبە سیاسی و نەتەوەیی 
و سێکۆالرەکان کە دژیایەتییان لەگەڵ سیستمی 
ناوەندی و تیۆڵۆژیکی بەڕەی ڕاستڕەوە هەبوو، 
یا  گرتن و کوشتنیان،  زەبری  بە  و  کرد  تەنگ 
و  فرۆشتن  پێ  شەڕیان  یان  کردن،  بێدەنگیان 
یان لە مەیان وەدەریان نان. دواتریش خولیای 
بە دروشمی ڕزگاریی  هەناردە کردنی شۆڕش 
بووە  هیاللی شیعی  کردنی  دروســت  و  قودس 
ساڵ  هەشت  کە  شەڕێک  هەڵگیرسانی  هــۆی 

گیان و ژیانی لە خەڵکی ئێران ستاند.
لە  ئیران  لە  ــورد  ک کوردستان،  نیسبەت  بە 
دەیەی بیستی هەتاوی یەکەم حیزبی مۆدێڕنی 
سیاسیی کوردی لە ساڵی ١٣٢٤ لەسەر دەستی 
حیزبی  دامەزراندبوو.  محەممەد  قازی  پێشەوا 
دامەزڕێنەری  حیزبی  کوردستان  دێموکراتی 
سەروەریی  لە  ڕێزگرتن  کوردستان  کۆماری 
ــاســی و مافە  ــە ســی ــی ــازادی ــی ئ ــن ــاراســت ــاک، پ ـ ت
کەشێکی  ــی  ــردن ک ــت  دروسـ و  ئیتنیکییەکان 
سیاسیی ئازاد بۆ سەقامگیر کردنی تۆلێڕانس، 
کە هەموو نەتەوە و ئیتنیکە جیاوازەکان بتوانن 
بکەن،  تێدا  خۆیانی  بەهاکانی  ــاڕەســەی  مــوم

بەشێک لە ئامانج و پڕەنسیپەکانی بوون.
ئەم  کەوتنی  ــەک  ی ـــەر  وەب نەخایاند  زۆری 
دیکتاتۆریەت(  و  )دێموکراسی  دنیابینیە  دوو 
گـــەالوێـــژی ١٣٥٨  ــە ٢٨ی  ل ــدا،  ــان ــت ــوردس ک ــە  ل
فەڕمانی  ـر”  “نەسـ سووڕەتی  سێبەری  لەژێر 
دێموکراسی  و  ئازادیخواز  گەلی  ژێنۆسایدی 
بە دەستووری خومەینیی  ویستی کوردستان، 
گزیرەکانی  و  ــر  وەزی و  خومەینی  دەڕکـــرا.  بۆ 
)ئەڕتەش،  سەربازییەکان  هێزە  بە  فەرمانیان 
ــان  ــوو کــوردســت ــاک ت ــە  ــرد ک ــا( ک بەسیج و ســپ
پاک  ــار”  کــوف و  ــەشــڕار  “ئ لە  خۆیان  قەولی  بە 

نەکەنەوە، بەندی پۆتینەکانیشیان نەکەنەوە .
خومەینی  ــی  ــان ــەڕم ف ــی  ــدن ــان ــەی ــگ ــەجــێ ب بــۆ 
مــاوەی  بۆ  میلیتاریزم  و  تیڕۆر  پاکتاوکردن، 
ــی  ــی ــە مـــاکـــەی ســەڕەک ـ ــووەت ــە بـ ـ ــەی ـ ــوار دەی ــ چ
بە  ــان دەڕحـــەق  ــوردســت ــە ک ل کـــردن  سیاسەت 
نەتەوەی کورد. بەمجۆرە ڕێژیمی مەالکان دوای 
ئێڕان و جێگیر کردنی سیستمە  داگیر کردنی 
و  ــی  ڕەوای ــۆوەی  ب نیزامییەکەیان  و  مەزهەبی 
هێژمۆنییان بە سەر گەلی کوردا بسەپێنن، بە 
پاکتاو  پیالنگێڕی  تێۆریی  و  خومەینی  فتوای 
زمانی،  کولتووری،  ئابووری،  سیاسی،  کردنی 
کردنیان  سیاسەت  یاسای  کردە  و...  ژینگەیی 

ئەمنیەتی  ناوی مەترسیی  بە  لە کوردستان و 
مەدەنییانەی  و  سیاسی  جووڵەی  بچووکرین 
خەڵکی کوردستان تاوانی دژایەتی لەگەڵ خوا و 
تێکدانی یەکپارچەیی خاکی ئێڕانی درایە پاڵ و 

بەرەوڕووی سزایان کردنەوە.
ــراوە  ک میلیتارزە  کوردستان  ــە  ــەی دەی ــوار  چ
ــی هێزە  ــە دەســت ـ ــان دراوت ــدارەی کــوردســت ــی و ئ
ئەمنیەتی و سەربازییەکان و بە مانای وشە بە 
ڕوانگەی “ئەمنیەت تەوەرانە” سیاسەتی ئیداری، 
یاسایی و مەدەنی بۆ کوردستان دادەڕێژرێ و 

بەڕێوەدەبڕێ.
دەوڵەمەندی  ژینگەی  خاونی  کە  کوردستان 
ــاو،  ــەوت( و ســەر زەوی )ئ ــاز و ن ژێــڕ زەوی )گ
ڕووبەری سەوزایی، دارستان و..(ـە، بە هەمان 
ــەژار  ه مەبەستی  بە  ئەمنیەتییەوە  ــەی  ــگ ڕوان
کردنی  دروست  و  کوردستان  خەڵکی  ڕاگرتنی 
بە  ــۆوەی  ب ــرێ  دەک سەیری  ژینگەیی  قەیرانی 
پیالنێکی نەرم کولتوور و زمان و شۆناسەکەی 

لە چنگ دەربهێندرێ یان لێی بشێوێندرێ.
سیاسەتی کۆماری لە کوردستان بە شێوازێکە 
کە هەستی کۆڵۆنیالیزمی سەدەکانی نێوەڕاست 
الی هەر تاکێکی کورد بە نیسبەت حاکمیەتی 
تاران دروست دەبێ و لە نەستی هەر مڕۆڤێکی 
لە ژیان و  نائاسوودەیی  بێزاری و  ڕۆژهەاڵتدا 
دوژمنکارانەیەی  سیاسەتە  ئەم  بەڕامبەر  کار 
ــەم ئەساسە  ــەر ئ ـــە س ــۆالن دەدا.ل ــم شــەپ ــژی ڕێ
وەک  میلیتاریستی  و  ــازی  ـ ــەرب سـ ــی  ــم حــوک
کوردستان  لە  ــی  ڕەوای و  ئەمنیەت  سەرچاوەی 
بۆتە سیاسەت و یاسا دەرحەق بە کوردستان 
ئارامییە  و  ــاهــی  ــەن ت ــەم  ئ بەدیهێنانی  ــۆ  ب و 
ڕێژیمی  پێناسەی  و  ــەک  چ ــە  بــۆت ــڕۆریــش  ــی ت
جۆربەجۆڕەکانی  سێکتەڕە  لە  ڕۆژانە  و؛  تاران 
مڕۆییدا  و  ــی  ــەڕوەردەی پ ــووری،  ــاب ئ ژینگەیی، 

بەڕێوەی دەبەن. 

ــە  ــەت ــاس ــی ــەم س ــ ـ ــــی ئ ــــەردەوامــــی ــەڵ ب ــ ــەگ ــ ل
لە  ــخــوازی  ــاف م ــەوەی  ــن ســڕی ــۆ  ب شوینیستییە 
خاوەنی  کوردستان  چونکی  بەاڵم  کوردستان، 
بزووتنەوەیەکی جەماوەری بەهێز وەک حیزبی 
دێموکراتی کوردستانە، حیزبێک کە بە دڕێژایی 
بەدەستهێنانی  ــۆ  ب ـــە  دەی حـــەوت  ــە  ل ــر  ــات زی
دەکۆشێ  تێ  گەلەکەی  ئازادییەکانی  و  مــاف 
ــاوەدان  ـ ئ تێکۆشانی  و  ــات  خــەب ــگــەری  ســەن و 
کــوردان  قاڵچۆی  سیاسەتی  دژی  لە  ــوە،  ڕاگــرت
کە  سەردەمیانەکەی  ئەندێشە  و  ــاوە  ــت ڕاوەس
یەکسانی  و  ــازادی  ـ ئ بەدیهێنانی  ــە  ل بریتین 
ــی سیستمی  ــردن ک ــۆن  ــزاســی ــی ــمــوکــرات دێ ــە  ب و 
رێژیمە  ئەم  لەسەر  ترسی  دی  هیندەی  ئێران 
دروست کردوە. بۆیە بۆ کپ کردنی ئەم دەنگە 
مافخوازانەیەی گەلی کورد حکوومەتە یەک لە 
دوای یەکەکانی تاران )خامنەیی، ڕەفسەنجانی، 
خاتەمی، ئەحمەدی نژاد و ڕوحانیەوە( سیاسەتی 
لە  کوردستاندا  ئاستی  لە  مرۆیی  تیڕۆریزمی 
سنووری نێوخۆ )چاالکانی مەدەنی ( و دەرەوە 
وەک  ــان  کــوردســت سیاسیەکانی  )کەسایەتیە 
ســەدان  و  شەڕەفکەندی  و  قاسملوو  دوکتۆر 
کادر و پێشمەڕکەی حیزب(یان وەک ستراتیژی 
وەک  و  دیکتاتۆریان  دەسەاڵتی  پاڕاستنی  بۆ 
لە  هەر  هێناوە.  بەکار  زاڵ  پارادایمی  و  مێتۆد 
لە  ــەدا  ــەی ــاران ــک ــن دوژم ــەم سیاسەتە  ئ ــژەی  درێـ
مووشەکە  ــە  ب ــاوی  ــەت ه  ١٣٩٧ خەڕمانانی   ١٧
ئەم  سەرکردایەتیی  بنکەی  دووڕهاوێژەکانی 
مەبەستەکانیشی  ــج.  ــان ــام ئ کـــردە  ــەی  ــزب ــی ح
چاوترسێن  ــران  ــێ ئ نێوخۆی  ــە  ل ــوون:  بـ ــەمــە  ئ

کــردن  پاشەکشە  و  خەڵک  کۆمەاڵنی  ــی  کــردن
هۆی  بە  کە  ناڕەزایەتییەکان  بزوووتنەوە  بە 
گەشە  لە  ـــەردەوام  ب ڕێژیم  چەوتی  سیاسەتی 
کردن و پەرەسەندن دان، بێدەنگ کردنی گوتاری 
ڕۆژهەاڵت مێحوەری و، تەکاندنەوەی ڕێکخراوە 
مەدەنییەکان لە بزووتنەوەی سیاسی و  پچڕانی 
هاوپێوەندیی هزری لە نێوان حیزبی دێموکراتی 
کوردستان و ئازادیخوازانی سەرتاسەری ئێڕان. 
لە بواری ناوچەیی و نێودەوڵەتیشدا ئامانجەکە 
هێژمۆنیی  پاڕاستنی   و  سەپاندن  بوو:  ڕوون 
و  نەیاڕانیدا  بەڕامبەر  لە  خۆی  تێرۆریستیی 
نیزامیی  توانای  و  پیشاندانی هێزی سەربازی 
تێکدەرانە و تێکنۆلۆژیی  شەڕی پێشکەوتووی. 
ــەاڵی  ق ــجــەش  ــان ــام ئ ــە  ــەڵ ــۆم ک ـــەم  ئ پێکانی  ــۆ  ب
ــی  ــادڕەس ــمــوکــرات، ئ ــی دێ ــزب ــی حــی ــەرخــودان ب
ناسۆنالیزمی ڕۆژهەاڵت وەک ئادڕەسی تێکۆشان 
و مودیرییەتی تەوژمی هەماهەنگ و هاودەنگ  
کردنی هێزە کوردستانی و ئێڕانییەکان بەڕامبەر 
ڕێژیمی تاران هەڵدەبژێری. رێژیم بۆ ئەو تاوانە 
و بۆ ئەوە ئەو زەبرە لە بزووتنەوەی مافخوازیی 
کورد بدا و بۆ ئەوەی ئەم پەیام و سیگنااڵنە بۆ 
یاسای  زۆر  دەبوا  بنێرێ،  ناوچە  لە  دژبەرانی 
نێونەتەوەیی و کۆنڤانسیۆن و پرەنسیپی لەژێر 
بەاڵم  کــردن.  پێخوست  هــەمــووی  کە  نابا  پێ 

ئەوەی بەتەمای بوو بۆی نەچووە سەر.
ــی  ــان ــن ــێ ــۆک داه ــەچ ــک و ب ــی خــەڵ ــدن ــان ــرس ت
لە  یەکێک  وەک  خەڵک  شۆڕشگێڕیی  ــی  ڕوح
ئامانجەکانی ئەم هێرشە ئاکامی پێچەوانەی لێ 
کەوتەوە. چوار ڕۆژ دواتر لە سەر داوای ناوەندی 
کوردستان  ڕۆژهەاڵتی  حیزبەکانی  هاوکاریی 
پشتیوانی  و  ــی  ــەم ــاوخ ه بــۆ  ــەت  ــب ــای ت ــە  ب و 
هەڵوێستەکانی  و  ــاســەت  ســی ــە  ل ــەوی  ــن ــەع م
ــی  ــان، کــۆمــەالن ــت ــوردس ــی ک ــرات ــوک ــم ــی دێ ــزب حــی
ڕاستەقینەی  پشتیوانانی  و  بەئەمەگ  خەلکی 

و  مەدەنی  تێکۆشانێکی  لە  دێموکرات  حیزبی 
شارستانیدا بۆ مەحکووم و ڕیسوا کردنی ئەم 
مانگرتنێکی  بە  ئیساڵمی  کۆماری  جینایەتەی 
ــەوە  دای ڕێژیمیان  وەاڵمـــی  خوڵقێن  حەماسە 
خۆڕاگری  ــەاڵی  ق کە  گــوت  نەیاریان  و  ــار  ی بە 
ـــاشـــووری  ـــەی ب ـــە شــــاری کـــۆی ـــمـــوکـــرات ل دێ
کورد  پرسی  بەڕپرسی،  و  ــادڕەس  ئ کوردستان 
بەو  نامۆ  ئەوەی  و  کوردستانە  ڕۆژهەاڵتی  لە 
خەڵکەیە ڕێژیم و دەسەاڵتەکەیەتی. ئەوان لەو 
خەڵک  قسەی  ــەوە  دای پیشانیان  ڕێفڕاندۆمەدا 
هەر ئەو “نا”یەیە کە چوار دەیە پێش ئێستا لە 

کوردستان بەو ڕێژیمە گوترا.

دەرەنجام
ساڵە  چل  ئێڕان  ئیسالمیی  ڕێژیمی  ڕاستە 
دژی گەلی کورد و بزووتنەوە ماف ویستەکەی 
شەڕدایە  لە  کوردستان(  دێموکراتی  )حیزبی 
کردنی  ــپ  ک ــۆ  ب جـــۆڕاوجـــۆری  میکانیزمی  و 
پاکتاو  ڕێگای  بە  ــورد  ک ــخــوازی  ــازادی ئ دەنگی 
کردن، تێرۆر و میلیتاریزم دەکار کردوە، بەاڵم 
خاوەنی  ــەی  ڕەواک بزووتنەوە  و  کــورد  چونکی 
ــی چــاخــەکــانــن و  ــژای ــە دڕێ ــن ب ــری ــژووی دێ ــێ م
مڕۆڤی  و،  هەیە  ئینسانییان  ــەڕزی  ب ویستی 
خۆنەویستن و بۆ دەستەبەر کردنی مافەکانیان 
چونکی  دەکەن؛  خەبات  چیایی  ئیرادەیەکی  بە 
هەر  مانیفێستی  بۆتە  پیڕۆزەکانیان  ئاڕمانجە 
مڕۆڤێکی ئازادیخوازی کورد؛ ئەم بزووتنەوەیە 

بەچۆکدانایە و سەرکەوتن هەر بۆ ئەوە.

شاهـــۆ مەتین

تەنگاوی و بیری ژەنگاویی
ڕێژیم لە پەروەردەدا

هەر لە سەرەتای ژیانی مرۆڤەوە، داگیرکاری 
ــەک و ژێــردەســتــی و  ــ و پـــاوانـــخـــوازی لــە الی
قۆناغ  پێی  بــە  دیــکــەوە  الیــەکــی  لــە  کۆیالیەتی 
شێوازی  و  ئاست  لە  و،  هەلومەرج  و  کــات  و 
جیادا گۆڕانکاریی ئەرێنی و نەرێنییان بەسەردا 
قۆناغی  لە  هەر  بەسەریاندا سەپاوە.  یان  هاتوە 
ــڕن کــەس نــە مافی  ــەوە تــا پێش مــودێ ــن ــەردی ب
و  ئــابــووری  کۆمەاڵیەتی،  ــواری  ب لە  پرسیاری 

فەرهەنگیدا هەبووە و، نە وەاڵمێکی ژیرانەش بۆ پرسیارەکان بووە. 
نەبوو  ئــەوەی  مافی  و  بمێنێتەوە  کۆیلە  دەبوایە  بوو  کۆیلە  ئــەوەی 
تەنانەت بیر لەوە بکاتەوە کە دەکرێ کۆیلە نەبێ؛ هەربۆیە نە هەوڵی 
بۆ پێشکەوتن دەدا و، نە دەبوایە بیری لێ بکاتەوە، یاسایە و بڕایەوە.
بەاڵم لەگەڵ دەورانی وگزار وردە وردە شێوەی ژیان دەگۆڕدرێ 
تا دەگاتە ئەمڕۆ کە مرۆڤ  و پرسیار بۆ خەڵک درووست دەبێ و 
سەرەڕای سەرکوت و هەوڵی چڕوپڕی داپلۆسینی گەالنی ژێردەست 
و  تێکنۆلۆژی  لەنێو  مــرۆڤ  گیرسانەوەی  و  داگــیــرکــەران  لەالیەن 
کە  دەگـــەڕێ  بنەڕەتیدا  و  ــووڵ  ق خۆناسینێکی  دوای  بــە  زانــســتــدا، 
سەرەتای ئەم خۆناسینە یان دەسپێکی هەنگاوەکان کە پەروەردە و 
بارهێنانە، پرسیار بۆ مرۆڤ دەخوڵقێنێ و دەالقەی ڕوانینی کەسەکانە 

بە بنەڕەتی خۆیاندا.
سیاسەتی یەک زمانی و هەاڵواردنی ڕەگەزی و ئایینی و نەتەوەیی 
دەسەاڵت  سەرەکیی  توخمێکی  وەک  ئێراندا  ئیسالمیی  کۆماری  لە 
بیرکردنەوەی  هاوکات  مرۆڤەکان.  بیرکردنەوەی  هەرێزی  بوونەتە 
سیاسی  نیزامی  گوشاری  و  سەرکوت  هەموو  ســەرەڕای  خەڵکیش 
گۆڕاوە و لەگەڵ شوناس و فەرهەنگ و خواستی نەتەوەیی بێژەرانی 
لێک ئااڵون. پێوەندییە تایبەتەکانی ئەوڕۆ کە دنیای پێکەوە گرێداوە 
بیری  کردنی  دەسبەسەر  و  خەڵەتاندن  سەردەمی  و  ناشاردرێنەوە 
دەســەاڵتــخــوازە  بــۆ  ئــەمــانــەش  و  دێ  کۆتایی  خەریکە  مــرۆڤــەکــان 
توتالیتێرەکان، شووینیستەکان و ڕەگەزپەرەستەکان بڤەیە، یان دەبێ 
دنیای پێشکەوتوو لە ئامێز گرن، یان بەگژیدا بچنەوە کە هەرکامیان 

تێچووی خۆی هەیە.
ئامانجەکانی  و  بنەڕەتی و هەڵسوکەوت  یاسای  بە  بە سەرنجدان 
دونیای  پانتایی  لە  ئــەوەدا  لەگەڵ  ئێران  ئیسالمیی  کۆماری  ڕێژیمی 
پێشکەوتوودا جێی خۆش کردوە و قازانجەکانیشی لێ هەڵدەکڕێنێ، 
پرتووکاوەوە  و  کــۆن  هزرێکی  و  بیر  بە  ســەرەتــاوە  هەرلە  بــەاڵم 
و  زانست  چــاوی  بە  قامک  ــاران  ج زۆر  و  دەچێتەوە  گژیشیدا  بە 

ڕاستییەکاندا دەچەقێنێ.
سیستمی حکوومەتیی ئێران لەسەر بناغەیەک داندراوە کە نە کەسی 
نە جێگاشی دەبێتەوە، هەر بۆیە  زانستی و پسپۆڕ لەخۆ دەگرێ و 

چاوەڕوانییەکانیش دەبێ لە ئاستی قەبارەی ئەو سیستمەدا بێ .
ئەو  بواری خوێندن و  پــەروەردە و  لەسەر  زیاتر  ئێمە  باسەکەی 
هەلومەرجەیە کە بەرپرسە نابەرپرسەکانی ڕێژیم هەرساڵ قەیرانێک 
و  خوێندن  بــواری  لە  تایبەت  بە  کۆمەڵگە  کێشەکانی  و  قەیران  بە 
پــەروەردەوە زیاد دەکەن. ئێستا چەند ڕۆژێکە سەرەڕای مەترسیی 
ئەو  و  ڕێژیم  کەمتەرخەمتی  هۆی  بە  کە  ئەوکێشەگەلەی  و  کۆرۆنا 
هۆشداریی  ســـەرەڕای  و  گرتوە  ئێرانی  خەڵکی  بەرۆکی  پەتایەوە 
کەوتنەوەی کارەساتێکی مرۆیی لە ئەگەری کرانەوەی قوتابخانەکاندا، 
و  حکوومەتی  بەرپرسانی  بۆ  قازانجدار  هۆکارێکی  چەند  بــەر  لە 
پڕوپاگەندەی تایبەت بە خۆیان و بە بێ گوێدان بە ئەو مەترسییانەی 
لە سەر ژیانی قوتابیان و خەڵک دروست دەبێ؛ دەرگای قوتابخانەکان 

کراوەتەوە.
ئەوەی جێگای سەرنجە و لە ڕاستیدا مەترسیی لێ دەبارێ ئەوەیە 
واڵتی  لە  خوێندن  بارودۆخی  پێشوو  سااڵنی  زۆرترلە  ئەمساڵ  کە 
لە  بێجگە  و  ئاڵۆزترە  ئیسالمیدا  کــۆمــاری  ڕەشــی  دەســەاڵتــی  ژێــر 
کەڵەکە بوونی کێشەکانی پێشوو وەکوو هەاڵواردنی زمانی، ئایینی و 
ڕەگەزی و مەترسی کۆرۆناش هەاڵواردنێکی بەرچاو و سووکایەتی 
و بێڕێزییەکی دیکەی بەرپرسانی نەزان و دواکەوتووی ئەو ڕێژیمەیە 

کە بەردەوام هەنگاوەکانیان بەرەو دوایە و چاویان لە ڕابردوویە.
داهێنانە نوێیەکەی وەزیری پەروەردەی ڕێژیم البردنی وێنەی کچان 
سەدەی  لە  سەرەتایی  سێهەمی  پۆلی  بیرکاریی  کتێبی  لەسەر  بوو 
بیست و یەکدا کە بەئاشکرا بێڕێزی بە ئاوەز و بیری خەڵکی ئێران و 
جیهانیشە و هەتا دێ ئەم گۆمە لێڵتر دەبێ و شەپۆلەکانی نەزانی و 
دواکەوتوویی زیاتر هزرەکان نوقم دەکا و وەکوو ئەوەیە کە دەڵێن 
بازنەی  بچووککردنەوەی  لە  ئیسالمیی  کۆماری  بەرپرسانی  نانی 
بیرکردنەوەی خەڵک دایە؛ بەاڵم پێموایە مشتەرییەکانی ئەو بیرۆکەیە 
لە کزییان داوە و ئەو کۆمارە لێل و تاریکە چیدیکە ناتوانێ وەکوو 
جاران بیرەکان بە الڕێدا بەرێ و سەردەمی کۆت و بەندکردنی هزر و 
بیرەکان بەسەر چووە. کۆماری ئیسالمییش وای لێ هاتووە کە دەبێ 

پێی بڵێین چاکی مەکە با خراپتر نەبێ.
و  هـــەاڵواردن  جــۆرە  ئــەو  نەمانی  بۆ  چــارە  ڕێگا  تەنیا  هەرچەند 
سووکایەتییانە نەمانی کۆماری ئیسالمییە، بەاڵم لێرەدا وەکوو هەمیشە 
ڕۆڵی دایک و باوکان و بە تایبەت مامۆستایانی قوتابخانەکان دەبێ 
بیرۆکەیەکی  هەر  بدەن  ئیزن  نابێ  ئەوان  بێ.  ڕوونتر  و  بەرچاوتر 
چڵکن و دواکەوتوو دەرخواردی منداڵەکانیان بدڕێ و دەبێ ئەوەیان 
لە بەرچاو بێ کە تەنانەت یەک وێنە، یەک وشە، یەک ڕشتە، ڕەنگی 
و  ژینگە  و  مامۆستا  و  منداڵ  جلوبەرگی  خوێندن،  ژووری  کتێب، 
سیستمیی  گشتی  بە  و  مامۆستا  وانەوتنەوەی  شێوەی  و  فەرهەنگ 
پەروەردە دەتوانێ داهاتووی منداڵەکانیان دیاری بکا. هەربۆیە دەبێ 
خۆیان بە بەرپرس بزانن لە ئاست هەر گۆڕانکارییەکی پەروەردەییدا 

و بێ هەڵوێست نەبن.

جەمیل سەرمەستی
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داخوازەکانی  سەرەتاییترین  وەاڵمــی  کاتێک 
هەر نەتەوەیەک بە ئاگروئاسن دەدرێتەوە، کاتێک 
جیگای  زەبروزەنگ  ڕەشەکوژی  و  سەرکوت  و 
ناچار  نەتەوەیە  ئەو  دەگرێتەوە،  ئازادی  و  ماف 
ئازادییەکانی  لە خۆی و ماف  و  دیفاع  بۆ  دەبێ 
وەدەست هێنان  و  بۆ  بــەرێ  و  بۆ چەک  دەســت 

پاراستنی ئازادی چەک لەشان بێ. 
ــەتــەوەی کــورد پــڕە لــە چیرۆکی  مــێــژووی ن

حەماسە و حەماسەخوڵقێنیی ڕۆڵەکانی.
گۆشەی »هەگبەی شاخ و شۆڕش«ی ئەم ژمارەیە تەرخان کراوە بۆ 

باس لە یاد و بیروەریی شەهید محەممەدئەمین سولێمانپوور.
شه هید حه مه ده مین سولێمان پوور ناسراو بە حەمەدەمینی مەال عەزیزی 
له  گوندی بێوارنی خوارێ له   بنه ماڵه یه کی ئایینی و شوڕشگێردا چاوی 
بە دنیای پڕ له  کویرەوەری کردەوە. به  هۆی هه ژاری و ده سکورتیی 
ئەوکاتی  چه وساوه ی  خه ڵکی  زۆری  هه ره   زۆربه ی  وه ک  بنه ماڵه که ی 
و  ڕۆژگــار  به اڵم  مایه وه ،  بێبه ش  قوتابخانه   بۆ  چوون  له   کوردستان 
مەینەتییەکان کەسێکی زیرەک و تێگەیشتووی لە ناوبراو دروست کرد. 
له  کاتێکدا ته مه نی گه یشته  ١٨ ساڵی، له  الیه ن ڕیژێمی په هله وییەوە ناوی 
به   خزمه ت  نه بوو  ئاماده   ئەو  به اڵم  هاته وه،   )سه ربازی(  ئیجباری  بۆ 
داگیرکه رانی کوردستان بکا؛ هه ر بۆیه  به ره و کوردستانی عێڕاق که وته  

ڕێ و لە گوندی هێرۆ و شاری قه اڵدزێ ملی لە کار و کاسبی نا.
کوردستان  نیشتمانی  یه کیه تیی  پێشمەرگەی  دەبێتە  ماوه یه ک  پاش 
و به  هۆی ئازایه تی و لێوه شاوه یی جێگای خۆی لەنێو پێشمەرگەکانی 
ناوچه کانی  شه ڕه کانی  به شداریی  چاالکانه   زۆر  و  کــردەوە  یه کیه تیدا 

پشده ر و بیتوێنی کرد لەدژی ڕێژیمی بەعس.
بوو  یه کێک  حه مه ده مین  ئێران  گه النی  شۆڕشی  هه ڵگیرسانی  دوای 
له و تێکۆشه رانه ی دوای سااڵنێکی زۆر دابڕان له  بنه ماڵه کەی گەڕایەوە 
دێموکراتدا  حیزبی  پێشمەرگەکانی  ڕیزی  لە  و  کوردستان  ڕۆژهەاڵتی 
ئه وکاتدا سازمان  موعینی  ١١ی  هێزی  له   و  دەدا  تێکۆشان  بە  درێژە 
به شداریی  هاوسه نگه رانی  وێرای  لێهاتوویی  به   حه مه ده مین  کاک  درا. 
له  زۆر شه ڕی گه وره ی وه ک شه ڕه کانی نه غه ده ، بێ هه نگوین، ڕێگای 
بانه  سه رده شت، پیرانشار سه رده شت، شنۆ، شیمالی کوردستان و زۆر 
شوێنی تردا کرد. که م شه ڕ هه بوون که  قاره مانه کانی ده سته ی زه ڕبه ت 

به  فه رمانده یی شه هید حه مه ده مین زه بری له  دوژمن نه وه شاندبێ.
شه هید حه مه ده مین تێکۆشه رێکی نه به ز و چاونه ترس بوو، له  کۆڕ و 
کۆبوونه وه کاندا بەئاشکرا بیروبۆچوونی خۆی ده رده بری و سه ره ڕۆیی 
و زوڵمی له  که س قه بووڵ نه ده کرد و وه فادار بوو به  ڕێبازی کۆماری 
کوردستان. حەمەدەمینی مەالعەزیز له  ڕه فتار له گه ڵ خه ڵکدا زۆر خاکەڕا 
بوو. ئەو به  زمانی ساکار و به  دڵێکی پاک و هه ستێکی شۆڕشگێرانه  
بۆ  به ربه ره کانی  و  خه بات  رێگای  و  بکا  ڕێنوێنی  خه ڵک  ده دا  هه وڵی 

وه ده ست هێنانی ئازادیی پیشان دەدان.
شه ڕدا  له   بــوو،  دڵسۆز  و  ئــازا  فه رمانده رێکی  حەمەدەمین  شەهید 
و  بیر  به   و  دڵسۆز  و  پێشمه رگه یه کی سادق  بوو.  وره   به   و  نه ترس 
باوه ر بوو. هه ر ئه و تایبه تمه ندییانه  ئەویان له  نێو هاوسه نگه رانی دازۆر 
خۆشه ویست کردبوو وه ک پێشمه رگه یه کی به  جه رگ سه یریان ده کرد 

و رێزیان بۆ داده نا.
ڕێژیمی ئیسالمیی ئێران هێرشی خۆی بۆ سه ر ناوچه  ئازادکراوەکان 
ده سه اڵتی  ژێــر  ناوچه کانی  گرتنی  بۆ  جــار  چەند  پێکردبوو.  ده ســت 
به اڵم  کــرد،  هێرشی  ــه ری  ــ ده وروب و  بــێــوران  نــاوچــه ی  له   پێشمه رگه  
هه موو جارێک به  هۆی ئازایه تی و فەرماندەیی ژیرانەی حەمەدەمینی 
مەالعەزیز، وەک فەرماندەی ده سته ی زه ڕبه ت و پێشمه رگه کانی دیکه  
تێک ده شکا و به  تێکشکاوی و  کوژرا و بریندارێکی زۆره وه  شەڕگەیان 

جێ دەهێشت.
ده یگووت:«  هاوڕێیانیدا  کۆڕی  نێو  له   زۆرجار  حه مه ده مین  شه هید 
ناوچه یه   ئــه م  ناتوانێ  ئه گینا  بــڕوا،  الشه مدا  ســه ر  به   دوژمــن  مه گه ر 
بگرێته وه  و ئاماده م له  سه ر پاراستنی ئه م ناوچه یه  و خاکی کوردستان 

گیانی خۆم فیدا بکه م.« 
چەند  یارمەتیی  به   ڕێژێم   ١٣٦٢ ساڵی  جــۆزەردانــی  ٢٨ی  شــه وی 
بە  و  کەسی  هەزار  چەند  بەهێزێکی  نیوه شه ودا  کاتی  له   خۆفرۆشێک 
سه ر  کردە  هێرشی  توپخانه   توندی  ئاگری  و  هه لیکۆپته ر  پشتیوانیی 
هه روه ها  و  کونه مشکێ  و  زوران  قــه ڵــه ڕه شــێ،  بــێــوران،  گونده کانی 
به رزاییه کانی بوڵفه ت و شاخه  خواره ، گردی ئاغایان، تۆپه  سوتاوێ له  

پشتی نێشکۆاڵن و مه الزادان و ده وروبه ری.
له   سەخت  شه ڕێکی  ڕۆژەدا  ئەو  به ره به یانیی  چــواری  کاتژمێر  له    
له گه ڵ  و  پێکرد  ده ستی  ڕێژیم  هێزی  و  کوردستان  پارێزه رانی  نێوان 
سه رده شت  جاده ی  ڕێگای  له   دوژمن  به یان  ڕووناکیی  و  خۆڕهه اڵت 
به   به  هێزێکی زۆرتــره وه  هاته  مه یدانی شه ڕه که  و زۆر  بێورانه وه    _
ماڵی  و  مــه زرا  و  مووچه   و  پێشمه رگه   هێزی  سه نگه ره کانی  خه ستی 

خه ڵکی  تۆپ  و خومپاره  و کاتیۆشاباران  کرد.
بۆڵدزێر و ٣  ده زگــا ماشێن، ٢  له  ١٠  زیاتر  قــورســه دا  لــه م شــه ڕه  
مۆتۆرسیکلت به  ده ستی قاره مانه کانی ده سته ی زه ڕبه ت و پێشمه رگه کانی  
سوتێندران. ژمارەیەکی زۆر له  کوژراوانی ڕێژیم له  شەڕگە که وتبوون 
و دوژمن زەبرێکی قورسی وێکەوت کە لە مێژوودا دەبێ بنووسرێ.  
به داخێکی گرانه وه  له م شه ڕه  سه خت و نابه رانبه ره دا، ڕۆڵه ی قاره مان، 
تێکۆشه ری مه یدانی خه بات و خۆشه ویستی کۆمه اڵنی خه ڵکی کوردستان 
و، فه ره مانده ی به وه ج کاک حه مه ده مین مه ال عه زیزی به  پریشکی تۆپ 
زۆر به سه ختی بریندار بوو، و دوای خوێن  له به ر ڕۆیشتنێکی زۆر و 

پاش چه ند کاتژمێر به ربه ره کانی له گه ڵ مه رگ، شه هید بوو.

برایم چووکەڵی

لەم چەند ڕۆژەی ڕابردوودا هەر دوو بەڕێزان 
لە  فەرەهمەند  ڕەحــیــم  و  ئەبریشەمی  عەبدوڵاڵ 
ژێــر  ــە  ــردن ب ــڕای  ــ وێ نووسینێکدا  ــە  کــورت چــەنــد 
پرسیار و بەهەڵە زانینی خەباتی چەکداریی هێزی 
پێشمەرگەی کوردستان، داواشیان کردبوو کە ئەم 
سەر  لە  زیاتری  قسەی  و  پتر  لێکدانەوەی  باسە 

بکرێ. 
باسێکی  بابەتە  ئەم  ورووژاندنی  ئەوەی  لەگەڵ 
وەک  پــڕۆژەی  فۆڕمی  لە  پێشتریش  و  نییە  نوێ 
مەیسەمیش دا خراوەتە  لوتفوڵاڵ  “چشم انداز”ەکەی 
بێگومان  دێموکراتدا  حیزبی  لەنێو  و  بــاس  بــەر 
قسەی زۆری لەسەر کراوە، بەاڵم دەبێ لە پێشدا 
دەستیان  دیسان  کە  بکرێ  بەڕێزانە  ئەم  سپاسی 
بەاڵم  ــردوە؛  ب گرینگە  و  هەستیار  بابەتە  ئەم  بۆ 
بۆ؟ چونکە بەداخەوە ڕوو بە دەرەوە چ خاوەنانی 
ــەو مــێــژوە پــڕســەروەریــیــە و چ نــووســەران و  ئ
قۆناغە هەرە  لەو  باسیان  قەڵەمەبەدەستان کەمتر 
هەستیارەی بزووتنەوەی کوردستان کردوە. جگە 
ڕابـــردوودا  ــەی  لــەم دوو دەی تایبەتی  بە  ــەوەش  ل
پێوەندیدار  باسی  هەندێ  نەزانستە  یا  بەئانقەست 
حیزبی  تایبەتی  بە  و  کوردستان  بزووتنەوەی  بە 
هەوڵ  تێیاندا  کە  کــراون  کوردستان  دێموکراتی 
دراوە بزووتنەوەی کورد و ڕوانگە و سیاسەتەکانی 
حیزبی دێموکرات لە سەر الیەنە جۆربەجۆرەکانی 
دوای شۆڕشی ٥٧ بە هەڵە و بــەراوەژوو نیشان 
ئەو  هەموو  بەرپرسیاریەتی  کۆتاییدا  لە  و،  بدرێ 
سیاسەتە  سۆنگەی  لە  کارەساتانەی  و  نەهامەتی 
کوردستان  خەڵکی  بەسەر  ڕێژیمەوە  چەوتەکانی 
هاتوە؛ بیخەنە ئەستۆی حیزبی دێموکرات و بە تاقە 
جینایەتەکانی  و  شەڕانخێوی  باسی  ڕستەیەکیش 
بەرانبەری  الیەنی  وەک  ئێران  ئیسالمیی  کۆماری 
داخی  هاوکات  ناکرێ.  کوردستان  بزووتنەوەی 
ــەو کــەســانــەی لە  ــەری ئ ــ گـــران ئــەوەیــە کــە زۆرب
ئەمەیان  کــوردن.  چەواشەکارییانەن،  ئــەم  پشت 
گوتنەکەی بۆیە گرینگە، چونکی بە درێژایی چوار 
بەرفراوانی  بە  ئیسالمی  ڕابردوو کۆماری  دەیەی 
و  سینەما  _تەنانەت  ڕەهەندەکانەوە  هەموو  لە  و 
بردوە  ئەو چەواشەکارییانە  بۆ  شانۆوە_ دەستی 
کوردستان  بیروڕای  سەر  لە  کار  بتوانێ  بەشکم 
بە  دێموکرات  حیزبی  و  پێشمەرگە  هێزی  و  بکا 
سوچبار و خۆیان بە فریشتە و دڵسۆزی خەڵکی 

و  بەڵگە  هیچ  بــە  پێویست  بـــدەن.  نیشان  کــورد 
سەر  کە  هیچ  کــارەدا  لەو  کە  ناکا  لێکدانەوەیەک 
کــردوون،  پێ  گاڵتەشی  خەڵک  بگرە  نەکەوتوون 
ئــەوە  ڕووداوەکــــان  ڕاستیی  کــە  ــن  دەزانـ چونکە 
دەرخــواردی  دەیــەوێ  ئیسالمی  کۆماری  کە  نییە 
خەڵک بەتایبەت نەوەی نوێی بدا. ئێستاش داخەکە 
لە الیەن خودی کوردەوە  باسە  ئەم  کە  لەوەدایە 
بێتە بەرباس و لۆمە و سەرزنشی هێزی پێشمەرگە 

بکرێ کە بۆ چەکیان هەڵگرت و دایان نەناوە؟!
ــاش شـــۆڕشـــی ٥٧  ــ بــاســی ڕووداوەکـــــانـــــی پ
مێژوویەکی کۆن و دوور نییە کە نەکرێ بەباشی 
لێکدانەوەی بۆ بکرێ و ڕێگا بدرێ کە بە ئاسانی 
ئێمەش  نەسلی  بــۆ  تەنانەت  بــکــرێ.  ــەراوەژوو  ــ ب
ــووە، هەر  ــەب ن تەمەنێکی واشــمــان  کــات  ــەو  ئ کــە 
کەسە و چەند دیمەن و وێنەیەکی لە دڕندەیی و 
جینایەتەکانی هێزەکانی کۆماری ئیسالمی لە شار 
و گەڕەک و گوندەکەی خۆی لەبیرە و دواتریش 
بوو  بۆ خۆی  ئێمەش  نەسلی  کە  نەخایاند  زۆری 
بە بەشێک لەم مێژووە کە ڕووداوەکانی بە چاوی 

خۆی بینی!
لە دوای سەرکەوتنی شۆڕشی ٥٧ زۆر ڕووداو 
زیاتر  ئەوەی  ڕەنگە  کە  هات  پێش  کوردستان  لە 
فۆکۆسی لە سەر دەکرێ باسی خەباتی چەکداریی 
هێزە  و  ئیسالمی  کــۆمــاری  بە  بەرانبەر  کــوردە 

ئەوەی  سەر  ناپڕژێنە  لەوەشدا  هەمەچەشنەکەی. 
کۆماری ئیسالمی چۆن و بە چ شێوەیەک شااڵوی 
بۆ کوردستان هێنا، بەڵکوو چاوەکان لەسەر ئەوەن 
کە هێزە کوردییەکان بۆچی دەستیان دابووە چەک؟ 
بە جۆرێک کە خوێنەری نائاشنا بە ڕووداوەکانی 
نووسراوانە  و  قسە  بــەم  چــاوی  ئەگەر  ئــەوکــات 
کە  بەرچاو  دێتە  وای  ڕوانیندا  یەکەم  لە  دەکەوێ 
هەر دەڵێی هێزەکانی کۆماری ئیسالمی بە دەستە 
ــەرەو  ــەوە بــۆ چــارەســەریــی پــرســی کـــورد ب گــوڵ
پێشمەرگەیە  هێزی  ئــەوە  و  هاتوون  کوردستان 
فــرۆشــتــوون. هەر  پێشی گــرتــوون و شــەڕی پێ 
دژی  بــە  جیهادی  فەرمانی  کـــوردە  ــەوە  ئ دەڵــێــی 
پەالماری  کــوردە  ئەوە  و  ــردوە  دەرک ئێرانییەکان 
ئیسفەهان و تاران و شارە غەیرە کوردەکانی داوە 
و ئەوە کوردە چووەتە سەر ماڵ و حاڵی وان و 
ڕەحمی بە منداڵی نێو النکەش نەکردوە! یان ئەوە 
کوردە دادگــای چەند دەقیقەیی دانــاوە و شار بە 
شار گەڕاوە و خەڵکی تیرباران و ئیعدام کردوە! 
یان چما ئەوە کوردە هەتا ئێستاش کار بەو فتوایە 
دەکا و تەنانەت بەزەیی بە مرۆڤ کە نا، ڕەحم بە 
ژینگەی واڵتەکەش ناکا و ئەوانە کە خەمیشی لێ 
دەخۆن لە ئاگری ڕق و قینی ئەواندا دەسووتێنێ! 
بەو حاڵەش هەر لەسەر ئیزنی ئەو بەڕێزانە و 
هاوبیرەکانان، با بگەڕێینەوە بۆ سەرەتاکانی دوای 
سەرکەوتنی شۆڕش و هەڵوێستی دەسەاڵتی تازە 

بەرانبەر بە کورد و خواستەکانی.
لە ڕاستیدا بە وتەی هاشم سەباغیان، وەزیری 
نێوخۆی ئەوکاتی ئێران و بەرپرسی هەیئەتی تاران 
بۆ وتووێژ )وتووێژێک کە هیچ کات نەکرا( ئەوان 
چارەسەریی  بۆ  بەرنامەیەکیان  هیچ  کــات  هیچ 
پرسی کورد لە ئێران نەبوو، بەڵکوو هاتبوون تا بە 
هەرشێوەیەک کە دەکرێ بزووتنەوەی کوردستان 
دەنا  بێنن.  بابەتە  بەو  کۆتایی  و  بێنن  چۆکدا  بە 
لــێــزانــی  کــورد  ــر و  خــۆ هەوڵەکانی ڕێــبــەری ژی
شۆڕشیش  سەرکەوتنی  پێش  قاسملوو  دوکتور 
لە  ــورد  کـ پــرســی  ئاشتییانەی  چـــارەســـەری  بــۆ 
ــوو، بــەاڵم  ــردب ئــێــرانــی داهـــاتـــوودا دەســتــی پــێ ک
چارەسەریی  بۆ  هەوڵەکانی  لە  هیچکام  بەداخەوە 
بۆچی؟  نەگرت،  ســەری  کــورد  پرسی  ئاشتیانەی 
چونکە دەسەاڵتی تازە هیچ باوەڕی بەو پرسە و 

چارەسەر کردنەکەی نەبووە و نییشە.

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

هێزە کوردییەکانی دیکەوە بە “سازشکار” تاوانبار 
دەکرا و دروشمی مەرگ بۆ سازشکاریشی بە دژ 

گوترایەوە.
پرسی  واقعی  ئەمری  درێــژەی  لە  کە  دواتریش 
بۆ  هــەوڵــدان  و  ڕێژیم  دەستەوەستانیی  و  کــورد 
خودموختاریی  پێدانی  لە  باس  کاتدا،  مودیرییەتی 
گوتی  کە  بوو  قاسملوو  هەر  ئــەوە  کــرا،  ئیسالمی 
ئێمە موسوڵمانە و ئەوەشمان هەر قەبووڵە.  گەلی 
بەاڵم کوا ئەو وادە و بەڵێنیە درۆیینانەی کە تەنانەت 
موفتیزادەشی  ئەحمەدی  خوالێخۆشبوو  ســەری 

خوارد کە باوەڕی پێیان کردبوو.
دەی مادام دەسەاڵتێک باوەڕی بە هیچکام لەوانە 
و  نەبێ  بابەتە  بەو  بــاوەڕی  بنەڕەت ڕا  لە  و  نەبێ 
گەلێکی  ڕێبەرەکەی  جیهادی  فەرمانی  بە  تا  هاتبێ 
کافر لەنێو ببا، دەبێ لە بەرانبەریدا چی بکرێ؟ ئایا 
جگە لە دەست بردن بۆ چەک و بەرگرییەکی ڕەوای 
لەو  دەمێنێتەوە؟  کورد  بۆ  دیکە  ڕێگایەکی  پیرۆز 
حاڵەتەدا ئەگەر پێت وابێ کە دەست بردن بۆ چەک 
ناڕەوایە،  و خەبات و بەرگریی چەکدارانە هەڵە و 
هیچ زیادەڕەوی نییە کە بڵێی ئەو قسەیە ڕێک لەوە 
دەچێ کە بڵێی ئەگەر داعش پەالماری کوردستانی 
دا هەڵەیە دەست بۆ چەک ببەی و بەرگری لە خاک 

و خەڵکی خۆت بکەی.
چەندە  شــەڕ  کە  دەزانــن  هەموان  و  ڕاستە  خۆ 
ئــەوەیــان  ئێمەش  خەڵکی  و  ڕێــبــەران  و  خــراپــە 
نەویستوە بەاڵم بەڕاستی ئەگەر هەموو ڕێگایەکت 
لێ گیرا، بەرگری کردن و گیان بەختکردن هەزار 
جار لەوە باشتر نییە کە سەرت شۆڕ کەی و خاک 
ئاسای  داعــش  هێزی  تەسلیمی  خــۆت  خەڵکی  و 

کۆماری ئیسالمی ئێران بکەی؟
خــۆ حیزبی تـــوودەی ئــێــران بــەو پــاســاوەی کە 
پێکەوە خەبات بە دژی ئیمپریالیزمی ئامریکا دەکەن 
هەموو  دەی خۆ  دا،  ئیسالمیەوە  کۆماری  بە  پاڵی 
الیەک دیتمان ئەو ڕێژیمە چیی لێ نەکردن. گرتن 
زۆرە  ئیعترافە  و  شکەنجە  و  ــردن  ک زیندانی  و 
ملێیەکانی ڕێبەرانی حیزبی توودە و پاشان لە بەین 
بردنی حیزبێک کە تا ئەو کات گەورەترین حیزبی 

گۆڕەپانی سیاسی ئێران بوو. 
کەواتە بەرگریی هێزی پێشمەرگەی کوردستان و 
ئەو هەموو حەماسە و قارەمانەتییە کەم وێنەیەی 
بزووتنەوەی  خەباتی  دەورانـــی  زێڕینترین  وان، 
کوردە، کە مان و مەوجوودیەتی ئێستای گەلی ئێمە 
تێکۆشان و عارەقە و خوێن و چەکی  ــەرزداری  ق

شانی ئەوانە. 
بزووتنەوەی  سەر  بە  شەڕ  کە  ئــەوەی  گەڵ  لە 
کــوردســتــان و هــێــزی پــێــشــمــەرگــەدا ســەپــا بــەاڵم 
یاسا  بە  کوردستان  دێموکراتی  حیزبی  پابەندی 
و ڕێــســا نــێــودەوڵــەتــیــەکــانــیــش دیــســان بــۆ خــۆی 
پێی  بە  ماوەیەدا  لەو  سەربەرزانەیە.  کارنامەیەکی 
بەڵگەکانی ئەو کات بە هەزاران دیلی شەڕ لە سپای 
کران  ئازاد  دێموکراتەوە  حیزبی  الیەن  لە  دوژمن 
بەاڵم زۆر بە دەگمن دەبینرێ کە پێشمەرگەیەک بە 
دیل گیرابێ و لە دەستی ئیعدام و تیرباران و دواتر 
بێ ڕێزی بە تەرمەکەی لە الیەن سپای پاسدارانەوە 
ڕزگاری بووبێ. خۆ هەر لەو سااڵنەدا دەیان الوی 
ئەم نیشتمانە تەنیا بە تاوانی ئەندامەتیی حیزبێکی 
تەرمی  کوا  دراون،  لــەدار  زیندانەکاندا  لە  کــوردی 
و  دراوەتـــەوە  بنەماڵەکانیان  بە  کەسانە  لەو  یەک 

کەس بە کێل و گۆڕیشیان دەزانێ؟
لەو  کــردن  باس  کــرا،  باس  پێشدا  لە  وەک  هەر 
دەورانە مێژوویەکی دوور نییە کە توانا و بەڵگەی 
لە  لێکدانەوە و قسە لە سەر کردن  پێویستمان بۆ 
بەردەستدا نەبێ. لە الیەکی دیکەشەوە زۆر ئاساییە 
کە هەموان بیروڕای خۆیان لەو پێوەندییەدا بخەنە 
نەبن.  چەکداریش  خەباتی  لەگەڵ  تەنانەت  و  ڕوو 
بەاڵم ئەگەر دە جار ڕوانگە و سیاسەت و بەرگریی 
هێزە سیاسیەکانی کوردستان  پێشمەرگە و  هێزی 
بوێریی  جارێکیش  با  دەی  پرسیار،  ژێــر  دەبــەنــە 
ئەوەتان هەبێ کە بە کۆماری ئیسالمی بڵێن بەسە و 
چیدیکە ڕۆڵەی کورد مەکوژن، بڵێن ڕێبەرانی کورد 
لە سەر مێزی وتووێژەوە تیرۆر مەکەن. بڵێن تێرۆر 
و تەقینەوە و مووشەکباران و بۆمباران بوەستێن. 
مەکەن.  ئیعدام  زیندان  لە  ڕۆڵەکانمان  بەسە  بڵێن 
بڵێن بەسە پاشی چوار دەیە کۆتایی بەو فەرمان و 

فتوا بەدناوە بهێنن. 
***

 مەنسوور مروەتی

پێویستیی بەرگری لە بەرگریی ڕەوا
لە بێورانەوە
 تا پشدەر
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پەیامی ناوەندی هاوكاریی حیزبەكانی كوردستانی ئێران 
بەبۆنەی دووهەمین ساڵیادی تاوانەكانی 17ی خەرمانان

شکستی ستراتێژیی کۆماری ئیسالمی 

خەڵكی ئازادیخوازی كوردستان!
حیزب و الیەنە سیاسیییەكانی كوردستان و 

ئێران!

دوو ساڵ لەوەپێش و له وه ها ڕۆژێکدا سوپای 
و  بنکە  ــران  ــێ ئ ئیسالمیی  ــاری  ــۆم ک ــی  ــاســداران پ
کوردستانیان  دێموکڕاتی  حیزبی  بارەگاکانی 
مووشه که  ئامانجی  ــرده  ک دێموکڕات  ــه اڵی  ق له 
هێرشه   ئه و  ئاکامی  له  خــۆی.  بالیستیکه کانی 
له  ده یان که س  برینداربوونی  وێڕای  سامناکەدا 
له نێوانیاندا  که  دێموکرات  حیزبی  تێکۆشه رانی 
ژماره یه ک ژن و منداڵ ده بینران، چواردە  که س له 
ئه ندامانی ڕێبه رایه تی و کادر و پێشمه رگه کانی 
حیزبی دێموکڕاتی کوردستان شه هید بوون. هەر 
لە ئاکامی ئه و مووشه کبارانه دا دوو مامۆستای 
فێرگەی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئیرانیش 
زیندانیی  سێ  ڕۆژەدا  لەو  هەر  ــوون.  ب شه هید 
سیاسیی كۆمەڵەش بە ناوەكانی “رامین حوسەین 
ــورادی”  ــار مـ ــی ــورادی  و زان ــ ــمــان م ــوق ــی، ل ــاه ــەن پ
لەالیەن جەالدەكانی كۆماری ئیسالمی لە زیندان 

لەسێدارەدران.
كردەوەی تیرۆریستی  و سەركوتی بیرجیاوازان 
لە سیاسەتی كۆماری ئیسالمیدا بابەتێكی نوێ 
ــی  دەســەاڵت ـــەی  دەی  ٤ ــاوەی  ــەم ل و،  نیە   نامۆ   و 
ڕەشی خۆی بە سەر ئێران و كوردستان یەكێك 
لە بنەما سەرەكییەكانی پاراستن  و شەرعییەت 
ـــووە. هێرشی  ـ ــم ب ــژی ـــی ڕێ ــە دەســـەاڵت ــدان ب ــێ پ
تیرۆریستی بۆ سەر بنكەكانی حیزبی دێموكرات  
و لەسێدارەدانی سێ زیندانی سیاسیی كوردیش 
هەر  ئیسالمییەوە  كۆماری  لەالیەن  ڕۆژێكدا  لە 
بە  نامرۆڤانەیە  و  سیاسەتە  ئەو  ئاراستەی  بە 
كوردستان  و  خەڵكی  چاوترساندنی  ئامانجی 
تیرۆریستی  سوپای  سەربازیی  هێزی  نمایشی 

لەوەتی کۆماری ئیسالمی 
ــەخــشــەی  ــەر ن ــە سـ ــوەت ــات ه
سەرەکی  هۆکاری  سیاسی، 
بگرە  و  ناوچە  قەیرانەکانی 
جیهانیەکانیش  ــە  ــران ــەی ق
ــوەی  ـــەوە بــۆ شــێ ــت ـ دەگـــەرێ
ــاســەت  ـــی ســی ـــردن ـــوەب ـــەرێ ب
ــەم  ئ ــی  ــان ــەک ــژی ــێ ــرات ــت س و 
بردنی  پێش  ــەرەو  ــۆب ب تێروانینیان  و  رێژیمە 
کۆڵەکەی  ــەن.  دەک ــەیــڕەوی  پ سیاسەتانەی  ــەم  ئ
لە  ــوەردان  ــێ دەســت سیاسەتەش  ــەم  ئ سەرەکیی 
ـــەوەی بــشــێــوی و  ـــان ــی و ن ــێــوخــۆی ـــاری ن کـــاروب
پۆی سەربازی  و  لق  کردنی  و ساز  ڕێکخستن 
بووە  )نیابەتی(  پرۆکسی  هێزی  و  میلیشیای  و 
ــاشــکــراش  ــەئ ــە ب ــۆڕش ک ــی شـ ــردن ــاردەک ــەن ــۆ ه ب
وەدیهێنانی  پێناو  لە  کـــردوە.  بۆ  بانگەشەیان 
ئەم خەونەشیان لە هیچ شتێک نەپریگاونەتەوە 
ـــوە و  ــان ڕشـــت ــی ــک ــەڵ ــی خ ــن ــوێ ــەک خ ــ ــای ــ و دەری
دەستنوێژیان بە خوێنی خەڵکی بێتاوانی خۆیان 

و خەڵکی ناوچەش شۆردوە.
لەوەتی کۆماری ئیسالمی هاتووەتە سەر کار، 
هەرە  شانازیی  غربی”  نە  شرقی،  “نە  دروشمی 
گەورەی ئەم ڕێژیمە بووە، کۆماری ئیسالمی کە 
ئیسرائیلی  و  ئامریکا  ئێستا  هەتا  لە سەرەتاوە 
ــردوە  ب ــاو  ن قەیرانەکان  سەرەکیی  ــاری  هــۆک بە 
داوای  ــێ  ب ــە درووشــمــیــش  ب ــەگــەر  ئ و هەمیشە 
ئەم  هەڵگرتنی  ــەاڵم  ب کـــردوون،  سڕینەوەیانی 
ئەم  توشبوونی  بۆ  هۆکارێک  بۆتە  دروشمانە 
لە نێوخۆ و دەرەوەی  واڵتە بە کۆمەڵێک قەیران 

سنوورەکانی واڵتیش.
هۆکارێکی  بۆتە  سیاسەتە  بەم  بوون  پابەند 
لە  ــە  واڵت ــەم  ئ خستنەوەی  تەریک  لە  ســەرەکــی 
ڕێژیمەی  ــەم  ئ و  نێودەوڵەتیدا  کۆمەڵگەی  نێو 
ــران و  ــەی ــوو ق ــەم ــە ه ــە ل ــردوە ک ــاو کـ ــەدن وەهـــا ب
کارەساتەکاندا شوێن پێی ببیندرێ و ناوی بێت.  
کە  ــەی  ــەاڵن ه سیاسەتە  ــەم  ئ ــی  ــردن ــوەب ــەرێ ب
کاربەدەستانی ئەم ڕێژیمە پەیڕەوەی لێ دەکەن 
ــەن  ــە الی ـــە ل ــە ڕۆژان ــی ک ــەرەک ــاری س ــۆک ــە ه ــۆت ب
کۆمەڵگەی نێودەوڵەتییەوە ئیدانە بکرێ و تانەی 

لێ بدرێ.
ــۆ سەر  ــان ب ــارەک ــوش ــە گ ــەدا ک ــی ــدی ــوەن ــێ ــەم پ ل
ــادی  زی ــێــران  ئ ئیسالمیی  ــاری  ــۆم ک حکوومەتی 
ژێرخانی  دەوڵەتییەکان  نێو  گەمارۆ  و  ــردوە  ک
زیاتر  تیکڕمانی  ــەرەو  ب ــەی  واڵت ــەم  ئ ــووری  ــاب ئ
ــوون  ــار ب ــاچ ــم ن ــژی ــی ڕێ ــان ــەدەســت ــارب ــردوە، ک ــ ب
غربی”ـی  نە  “نە شرقی،  دروشمی  لە  پاشەکشە 
ڕۆژهەاڵتی  واڵتانی  لە  خۆیان  و  بکەن  خۆیان 
نیزیک  بەتایبەتی  بە گشتی و ڕووسیە و چین 
ــی ئەم  ــن ــرت ــۆ دروســـت کـــردن و ڕاگ ــەوە. ب ــەن ــک ب
پێوەندییانە و دەکار کردنی کارتی ئەم دوو واڵتە 
لە هاوکێشە نێونەتەوەییەکان بە تایبەت شوڕای 

بەرپرسانی  ئەوەی  بەاڵم  درا؛  ئەنجام  پاسداران 
بەرینی  دەنگی  ــرد،  ــەدەك ن چاوەڕوانییان  ــم  رژی
بەرامبەر  بوو  كورستان  لە  خەڵكی  ناڕەزایەتیی 

بەم تاوانە.
بەدوای ئەو تاوانە تیرۆریستییە،لەسەر داوای 
كوردستانی  حیزبەكانی  ــی  ــاری هــاوك ــدی  ــاوەن ن
ئێران ڕۆژی ٢١ی خەرمانانی ١٣٩٧، مانگرتنێكی 
سەرتاسەری لە ڕۆژهەاڵتی كوردستان ڕاگەیەندرا  
داوای  بەدەم  كوردستان  ئازادیخوازی  خەڵكی  و 
حیزبەكانی خۆیانەوە هاتن  و بۆ جارێكی دیكە 

تاوانەكانی كۆماری ئیسالمییان مەحكوم كرد.
كوردستانی  حیزبەكانی  هاوكاریی  ناوەندی 
ــی ١٧ی  ــاوان ــادی ت ــی ــن ســاڵ ــی ــەم ــە دووه ــران ل ــێ ئ
ــی پاكی  ــان ــۆ گــی ــرێ ب ــێ ــدا ســـاڵو دەن ــان ــان ــەرم خ
گیان بەختكردووانی ئەو ڕۆژە و هاوخەمی خۆی 
لەگەڵ بنەماڵ ە و هاوسەنگەرانی ئەو شەهیدانە 
ئەو  ــكــەش  دی ــۆ جارێكی  ب ــەوە.  ــات دەكــات ـ دووپ

ئەمنییەتدا، لە سەروەریی نیشتمانی دابەزیون و 
خاک و واڵتیشیان پێشکەش کردوون.

هەڵوێستە  جێگەی  پێوەندییەدا  ــەم  ل ــەوەی  ئ
کۆماری  نوێی  ستراتێژیی  کە  ــە  ــەوەی ئ ــە،  کــردن
ئیسالمیی ئێران و وەرچەرخانی بەرەو ڕۆژهەاڵت 
ــووە،  ــەب ــران ن ــێ ئ ــی دەرەوەی  ــ ــگــەی وەزارەت ــە ڕێ ل
عەلی  کارە  ئەم  بۆ  خامنەیی  نوێنەری  بەڵکوو 
و  ــووە  ب خــۆی  ــاری  ــژک ڕاوێ ویالیەتی،  ئەکبەری 
بۆ  خامنەی  پەیامەکەی  ــی  ــوەرۆک ــێ ن ــەت  ــان ــەن ت
بە  ئێستاش  ــا  هــەت پینگ  جــن  شــی  و  پووتین 
چاوپێکەوتنانە  ئەم  ــەدوای  ل ــەوە.  مــاوەت نەهێنی 
نوێیە  ستراتێژییە  بەم  کە  ڕایگەیاند  ویالیەتی 
گەمارۆکانیش  بوونی  ــەرەڕای  س دەتوانێ  ئێران 
هەر وەکوو جاری جاران نەوتی خۆی بفرۆشێت! 

بەاڵم هەلومەرجەکە شپرزەتر لەوەیە.
لە  ــەوت  ن کرین  ٨٠ی  سەتا  ــژەی  ڕێ دابەزینی 
بۆ  نەوت  هەناردەکردنی  ڕاگیرانی  و  چین  الیەن 
هیند و بلۆکە کرانی پارەی فرۆشتنی نەوتی ئێران 
کرینی  ڕاگیرانی  و  باشوور  کۆرەی  و  ژاپۆن  لە 
نەوت و گازی سرووشتیی ئێران لە الیەن تورکیە 
ــکــخــراوی  ــی ڕێ ــن ــکــەوت ــەوەی ڕێ ــردن ــەک ــژ ن ـ و درێ
سووئاپی رووسی بۆ هەڵهێنجان وکرینی گازی 
کۆماری ئیسالمی باقی نیشانەکانی ئەم خەون 
ــێــران بۆ  ئ ــاری ئیسالمی  ــۆم ــەن کــە ک ــااڵن و خــەی
بەرنگار بوونەوەی ڕۆژئاوا و ئامریکا دیبووی و 

بەسەریدا ڕووخا.
ئیسالمی  کۆماری  ستراتێژییەکانی  شکستە 
نییە  ــدا  ــووری ــاب ئ سیاسەتی  ـــواری  ب ــە  ل تەنیا 
جومگەکانی  ــوو  ــەم ه و  دەرەوە  سیاسەتی  و 

دەسەاڵتی ڕێژیم دەگرێتەوە.
ــەی  زۆرب ــەن  الی لە  ئێران  ئیسالمیی  کۆماری 
ــاری ســەرەکــی  ــۆک ــە ه ــەوە ب ــان هـــەرە زۆری واڵت
و  دەکرێ  ناوچەدا سەیر  لە  ئاڵۆزی  و  بشێوی 
دادەنرێ کە  ناسەقامگیری  بە هۆکاری  ئەوەندە 
دراوە  بڕیار  بووژاندنەوەی سووریەدا  پرسی  لە 
لەو  بمێنێ،  ــەدا  واڵت ــەم  ئ خاکی  لە  ڕێژیم  هەتا 
یارمەتی و قەرزانەی بۆ ئەو مەبەستە لەبەرچاو 

گیراوە بێبەش دەبێت.
لەالیەکی دیکەوە گەمارۆکانی ئامریکا لەسەر 
لە  جگە  ــاســرێ  دەن “قەیسەر”  بە  کە  ــە  ســووری
بەشار ئەسەد و بنەماڵەکەی بەرۆکی حیزبواڵی 
ئیسالمی  ــاری  ــۆم ک ــی  ــان ــەدەســت ــارب ک و  لوبنان 
ــەی  ــ ڕووداوەکـ دوای  ــە  ل ــەوە.  ــۆت ــرت گ ئێرانیشی 
چەک  داوای  لوبنانی  خۆپێشاندەرانی  بەیرووت 
دەستی  ــەوەی  ــردن ک کــورت  و  حیزبوڵاڵ  ــی  ــران ک
ناڕەزایەتییەکانی ئەم  کۆماری ئیسالمی دەکەن. 
دواییانەی خەڵکی عێراق بە تایبەت الوانی شیعە 
ڕێژەیەک  بە  ئێران  دەستێوەردانەکانی  ــەدژی  ب
زیادی کردوە کە زۆربەی هەرە زۆری هێزەکانی 
دامودەزگاکانی  ــوون  ب ناچار  ئێران  لە  نێزیک 

خۆیان لە شارەکانی باشووری ئێراق دابخەن.

و  دەكەین   مەحكوم  ئیسالمی  كۆماری  تاوانەی 
و  وشیار   خەڵكی  ئاراستەی  خۆمان  پێزانینی 

خەباتكاری ڕۆژهەالتی كوردستان
ڕۆڵەكانی  خاوەندارێتی  هەمیشە  كە  دەكەین 
خۆیان كردوە  و دژی داگیركاری  و سیاسەتەكانی 
كۆماری ئیسالمی تێكۆشاون  و قوربانییان داوە.

١٧ی  ڕۆژی  شەهیدانی  ــادی  ی دیكە  جارێكی 
گیانبەختكردوانی  سەرجەم  و   ١٣٩٧ خەرمانانی 
كوردستان  خەڵكی  حەقخوازانەی  بزووتنەوەی 
كە  دەكەینەوە  ــازە  ت پەیمان  و  ــن   ــری ڕادەگ ــەرز  ب

درێژەدەری رێگای پڕ لە شانازییان دەبین.

ناوەندیی هاوكاریی حیزبەكانی 
كوردستانی ئێران

١٦ی خەرمانانی ١٣٩٩ی هەتاوی
٦ی سێپتامبری ٢٠٢٠ی زایینی

بە کورتی سیاسەتەکانی کۆماری ئیسالمی لە 
ناوچەکەدا بەرەو هەرەسهێنان دەچێ و کوژرانی 
و  سولیمانی  قاسم  ئێرانی  تیرۆریستی  ــەورە  گ
گەمارۆکانی سەر ئێران بڕستی لە ڕێژیم بڕیوە.  
لەو بارودۆخەدا ناکرێ ئاسایی کردنەوە و دەست 
عەرەبیی  واڵتانی  نێوان  پێوەندییەکانی  پێکردنی 
کەم بایەخ  بە  ئیسرائیل  لەگەڵ  کەنداو  واڵتانی 
هاتنەوە  مایەپووچ  بە  ئەساسدا  لە  کە  دابندرێ 
سیاسەتی دەرەوە و ستراتێژییە درێژخایەنەکانی 

کۆماری ئیسالمیی ئێران دێ.
ــی  عــەرەب ــی  ــان واڵت پێوەندییەکانی  ــی  ــدان ــرێ گ
ــکــی  ــد هــۆکــارێ ــەن ــەر چ ــەگ ــل ئ ــی ــســڕائ ــی ــەڵ ئ ــەگ ل
ــدی  ــاوەن ــە ن ل ــران  ــێ ئ ــاری ئیسالمیی  ــۆم ــێ، ک هــەب
بیر  عەرەبی  واڵتانی  سروشتییە  باسەکەدایە. 
داهاتووی سەرۆک کۆماریی  لە هەڵبژاردنەکانی 
ئامریکا بکەنەوە کە بێتوو ترامپ دەنگ نهێنێتەوە 
_کە کۆماری ئیسالمی هەموو هیوا و ئومێدەکانی 
لەسەر ئەمە هەڵچنیوە_ چارەنووسیان بەدەست 
ئەم  ئەوەیە  ڕاستییەکەی  لێدێ.  چیی  ئێرانەوە 
واڵتانە چیدی ئیسرائیل بە دوژمنی ژمارە یەکی 
خۆیان نازانن و سەرەرۆییەکانی کاربەدەستانی 
عەرەبی  واڵتانی  سەرەکیی  هۆکاری  بۆتە  ئێران 
ئیسڕائیل.   لە  واڵتانە  ئەم  بوونەوەی  نیزیک  بۆ 
ــی  ـــە دڵ ــی ل ــرس ــەش ت ــان ــی ــوێ ــە ن ــی ــدی ــوەن ــێ ـــەم پ ئ
ناوە  ئێران  ئیسالمیی  کۆماری  کاربەدەستانی 
نێودەوڵەتییەکان  یاسا  کە  ــردون  ک ــاچــاری  ن و 
شێوەیەی  بە  و  بکەن  پێشێل  ــاران  ج لە  زیاتر 
ــان  خــۆی ــەی  ــن ــی ــەق ڕاســت ڕووی  ــراو  ــکـ ـ ــاوەڕوان چـ
نیشان بدەن و بەئاشکرا هەڕەشە و گوڕەشە لە 
ئەم  بکەن.  عەرەبی  واڵتانی  و  دراوسێیەکانیان 
هەڵوێستەی ئێران جارێکی دیکە سەلماندی کە 
بە چەکی  ئیسالمی  ڕاگەیشتنی کۆماری  دەست 
بوونی چەک  و  مەترسیدارە  چەندە  پێشکەوتوو 
لە دەستی ئەم دەسەاڵتە سەرەڕۆیەدا نەک هەر 
بەڵکوو  دەگـــۆڕێ؛  ناچەکە  لە  هێز  هاوسەنگی 
توندوتیژیی  بە  پەرەپێدان  بۆ  هوکارێک  دەبێتە 
بووژانەوەی  و  نێوەراست  ڕۆژهەاڵتی  لە  زیاتر 

گرووپە تێرۆریستییەکانی نیزیک لە ئێران.
لە ئێستاشدا کە کۆتا ستراتێژیی ئێران شکستی 
ترامپە لە هەڵبژاردنەکانی ئامریکا، ئەمەش گرێو 
سەرکۆماری  چونکی  تۆپیوە،  ئەسپی  لەسەر 
داهاتووی ئامریکا هەر کەسێک بێت سیاسەتی 
ــدە  ــەوەن ئ ــی  ــک ــۆرێ ــوگ ــاڵ ئ ــە  ــ واڵت ــەم  ـ ئ دەرەوەی 
کاربەدەستانی  کە  نایەت  ــەســەردا  ب ــەرچــاوی  ب
ئەوەی  بەر.  بێتەوە  هەناسەیەکیان  بتوانن  ئێران 
دنیابینیی  ــێــت  ب ــەردا  ــ س ــە  ب ــۆڕی  ــوگ ــاڵ ئ ــێ  ـ دەب
گۆڕینی سەرۆک  نەک  ئێرانە  ڕێژیمی  سیاسیی 
سەرچاوەی  ــەوەی  ئ چونکی  ئامریکا؛  کۆماریی 
کۆماری  سیاسەتەکانی  هەمووی   دۆخەیە  ئەم 
ئیسالمییە کە هۆکاری سەرەکیی گشت شەڕ و 

ناسەقامگیرییەکانی ناوچەیە.

ئامانج زیبایی

مافەکانی مرۆڤ چەمکێکە کە تەمەنی بە درێژایی 
مافەکان  لــە  بەشێک  هــەبــوونــی  مــرۆڤــە.  ژیــانــی 
لەهەمبەر مرۆڤ بوون، لە بەشی هەرەزۆری ژیار 
و شارستانییەتەکان، ئایدیا و باوەڕە مێژووییەکاندا 
بەڕەسمی ناسراوە و لە چوارچێوەی پەروەردەی 
ئۆلی و کۆمەاڵیەتی )دەسەاڵت و هێز( ئاماژەیان 
مێژوودا  بە  بە چاوخشاندنێکی خێرا  کراوە.  پێ 
ئەو  جار  زۆر  ئینسان  زێدەڕۆییەکانی  دەبینین 

مافانەی فەوتاندوە و لەبەرچاوی نەگرتوون، مرۆڤ بۆ دەسەاڵت و هێز 
و مانەوەی خۆی، پێی ڕێ خشاندوە و تەپەیانی لێ هێناوە! لەئالییەکی 
دیکەوەش بەهۆی ئەو هەمووە ڕاڤە و بۆچوونانە، کانسێپتی مافەکانی 
کولتوور  لەنێو  زۆر  باس وخواستێکی  و  مشتومڕ  هۆی  بۆتە  مــرۆڤ 
سەردەم  لەسەدەی  هەربۆیە  جیاوازەکان،  ئایینە  و  نەتەوە  باوەڕی  و 
یاسا  ئەم  کە  دراوە  زۆر  هەوڵێکی  جیهانییەکانەوە  ڕێکخراوە  لەالیەن 
بێ.  لێ  جیهان داگریان  یاسایەکی  وەک  و  بخرێنەوە  ڕێک  ڕێسایانە  و 
هەرچۆنێک بێت هەتا ئێستا چەمک و پرسی مافەکانی مرۆڤ کۆمەڵێک 
قۆناخ و چاخی بڕیوە و بۆ مانەوە، بەهێز بوون و بەرحەق بوونی خۆی 
بەردەوام  بلوێ  بەدڵنیاییەوەش هەتا بۆی  تێکۆشاوە و  داوە و  هەوڵی 
دەبێ. ڕۆژگارێک مافی مرۆڤ تەنیا بەمانای »مافی ژیان«)حق حیات( 
پێناسە دەکرا، ئێستا ئیتر الیەنی شاراوە و ئاشکرای ژیانی ئینسان وەک، 
یەکسانی و بەرامبەری ڕەگەزی، مافی فراژ )گەشە و پێشکەوتن(، مافی 
هەبوونی ژینگەیەکی پاقژ و خاوێن، مافی کاری شیاو و... لەخۆ دەگرێ 

و توێکڵی پێناسەی کالسیکی خۆی هاویشتوە!

ڕەوتی گۆڕانی چەمکی مافەکانی مرۆڤ
هەتا ئێستا دەستەبەندی جۆربەجۆر لەمەڕ ڕەوتی گەشەی مافەکانی 
مرۆڤ کراوە کە گرینگترینیان دابەشکاریی دیرۆکی و بەپێی جیلەکانی 
مافی مرۆڤە. لەم بەشەدا چاو بەسەر ئەم ڕەوتانەدا دەخشێنین، چونکە 
زانیاری لەسەر چۆنیەتیی گووران، شەقڵ گرتن و گەشە و پەرەسەندنی، 

یارمەتیی باشمان دەکا هەتا باشتر لێی تێ بگەین.

دابەشکاریی دیرۆکی
١. لەسەرەتاوە هەتا دەسپێکی سەدەکانی نێوەڕاست

٢. لە سەرەتای سەدەکانی نێوەڕاست هەتا سەرهەڵدانی ڕێنسانس
٣. چاخی ڕێنسانس هەتا شۆڕشی مەزنی فەڕانسە

٤. لە شۆڕشی فەرانسەوە هەتا سەرەتای سەدەی بیستەم
٥. لە دەسپێکی سەدەی بیستەم هەتا ١٩٤٨

٦. لە ١٩٤٨ەوە هەتا ئێستا.

١. لەسەرەتاوە هەتا دەسپێکی سەدەکانی نێوەڕاست.
ئەم خولە درێژترین و لە هەمان کاتدا سەرەکیترین دەورانی مێژوو 
زۆرێک  ناسراوە.  مرۆڤایەتیش  چاخی  سەرەتای  بە  کە  دەگــرێ  لەخۆ 
لە ڕەگ و بنجی مێژووی مافەکانی مرۆڤ لەم سەردەمەدا دەست پێ 
دەکا و دەگوورێ و، دەرکەوتن و خولقاندنی یەکەم دەستنووسەکانی 
ئایینە خواییەکان  پەروەردەی مافی مرۆڤی  پەنا دەرخستنی  لە  مرۆڤ 

لەم چاخەدا بەرچاو دەکەوێ.
وەک لە سەرچاوەکانی مێژوودا باس دەکرێ یەکەم کەس »حاموڕابی« 
خونکاری مەزنی بابیلۆنییەکان )١٧٩٢-١٧٥٠پ.ز( بوو کە لە ساڵی ١٧٣٠ی 
بەرلە زایین لە ٢٨٢ بڕگەدا یەکەم دەقی حقوقی و یاسایی نووسیوە. ئەم 
نووسراوەیە بە پێی ئەوەیکە لە چوراچێوەی داب ودەستوور و ڕێسای 
دەگــەڵ  دەکــرێ  نــووســراوە  مرۆڤییەکان  پێوەندییە  بەسەر  دەســەاڵت 
مافەکانی مرۆڤی ئەمڕۆ پێک بگرین. بەتایبەت لە ٦١٣  بڕگەی تایبەت بە 
الیەنی حقووقی و پشتیوان لە مافی مرۆڤ باسی کۆمەڵیک شت کراوە، 
کۆی گشتی ئەم یاسایانە بریتین لە ڕێساگەلێک بۆ پاراستنی مافی وەک 
بازرگانی، سامان و ماڵ، پیشە، کار، بنەماڵە و ئەشکەنجەی جەستەییە 
کە هەرکام لەوانە بە جیا باس دەکا. پێشگرتن بە چەوساندنەوەی ژن 
لەالیەن پیاو و مێتۆدی قەزایی تەکووزمەند و ورد لە تایبەتمەندییەکانی 
ڕەخنە  مێژوو  بــواری  زانایایی  لە  هەندێک  هەرچەند  یاسایانەن،  ئەم 
لەم بۆچوونە دەگرن و پێیا ن وایە کە ئەمە مانۆڕێکی شاهانە بووە بۆ 
خۆ  بەاڵم  خونکارەیە،  ئەم  دەسەاڵتی  جوانی  جیلوەی  و  خۆنیشاندان 
هەرنەبێ نووسینەوە و هێنانە بەرباسی ئەم پرسە لە کۆمەڵگەی چەند 
هەزار ساڵ پێش وەک کردەوەیەکی ناوازە سەیر دەکرێ و دەبێ باسی 

بکرێ.
و  مــاف  هەندێک  لە  باسی  ئایینییەوە  ڕوانــگــەی  بە  کــەس  دووهـــەم 
هاڤی مووسا- کــردوە،  کۆمەڵگە  و  بنەماڵە  و  ژیان  بە  تایبەت  ڕێسای 
هەڵقواڵوی  کە  مووسا   ،)١١٥٠( دووهەم  هەزارەی  کۆتاییەکانی  لە  یە. 
کۆمەڵگەیەکی نەریتیی جوولەکە بوو، کۆمەڵێک یاسای لە دە بڕگە )دە 
فەرمان( بۆ خەڵکی خۆی نووسییەوە کە کاریگەرییەکی زۆری لەسەر 
پێوەندییەکان و ژیانی کۆمەڵگە دانا. بەشێک لەو ڕێسایانەی هاڤی مووسا 
مەکوژن،  کەس  مەدەن،  بەدرۆ  شایەتیی  مەکەن،  دزی  لەوەی:  بریتین 
زینا مەکەن، چاوتان لە ماڵی کەس نەبێ و نامووسی هاوسێ بپارێزن، 
... هەرچەند ئەم ڕێسایانە بە ڕوانگەی  ڕێزی دایک و باوکان بگرن و 
ئایینی هاتە نێو کۆمەڵگە، بەاڵم بۆ پێشگرتن و ڕێزلێنان لە مافی مرۆڤ 

کاریگەری خۆی هەبووە.
مێژووی  جاڕنامەیەک  نووسینەوەی  بە  دەگوترێ  کە  کەس  سێهەم 
بەناوی کوروش  بووە  کردوە، کەسێک  تۆمار  نەتەوەکەی  و  بۆ خۆی 
)سایرووس(، بەاڵم بە هۆی ئەوەیکە شک و گومانی زۆر لەسەر ئەم 
دیار  قەومێکی  قازانجی  بە  مێژوویان  و چەواشەکاران  هەیە  بۆچوونە 

شێواندوە، ئێمە خۆ لەو باسە کە قسەی زۆر لەسەرە دەبوێرین.

مێژووی ڕەوتی نووسینەوەی 
یاساکانی مافی مرۆڤ

شاڕۆخ حەسەن زادە
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لێرەوە لە یەکێک لە سەنگەرەکانی  دێموکراتەوە 
پاش دووساڵ لە هەڵگرتنی کۆڵەخەمی ناخهەژێنی 
١٧ی خەرمانان و تاسەباری یادی یارانی شەهیدمان 

هەر لە قەاڵیەک
ــە مــۆتــەکــەی ســەر خــەونــی گەنیوی   ــووەت کــە ب

نەیاران،
پێکەوە لە قەراخی ڕووباری هاوڕێیەتی و،

لە تەنیشت تەشایی شایی بەخۆکردن و لە بناری 
فێنک و دڵڕفێنی کتێبخانەکەی قەاڵدا

یادێک دەکەین لە سەرجەم هەڤااڵنی خەرمانانی شەهید و، شەهیدانی 
خەرمانان.

ئەم کتێبخانەی ئێمە وەکوو قارەمانەکانی ئێمە 
هەر لە قارەمان و کتێبخانەی ئێمە دەچن!

 بە قەت الپەڕەی کتێبەکانی بریندار بووە و، 
بە ئەژماری پەڕتووکەکانی تەپ وتۆزی تۆپببارانی لەیادە و،

بە کۆڵێ کوێرەوەرییەوە گەیشتۆتە کەناری ئێستاکە...
ئێستاکە کە لە داوێنی سوکنایی بەخشی کتێبخانەدا

یادی خەرمانانی لێوڕێژ لە زام دەکەینەوە، 
شۆڕشگێرانە زات دەکەین کە بڵێین

حەددتان چییە لێتان بترسین و چیتر لە ئازادی نەخوێنین و نەنووسین!
لەم کتێبخانەیەدا

کتێب هەیە تووکی سەری وەکوو »حەسەن زادە« لە زایەڵەکوژراوی 
و دەربەدەریدا چەرمۆ کردوە

فەرهەنگێکی کوردایەتی تێ دایە کە لە هەمبەر مانای جوواڵنەوە، ناوی 
جەلیل گادانی دانراوە و

»فەتاح  بەشێوەزاری  هەر  کە  تێ دایە  نامیلکەییەکی  بێ  بــاوەڕتــان 
کاویان« باسی سەخاوەت و سەربەرزی دەکا و،

کە الپەڕەکانی هەڵدەدەیەوە، بەدەم پێشمەرگەوە پێدەکەنێ.
قرمژنی  و  بۆڵێ  بناری  بەیانیانی  چایی  بۆنی  هێشتا  هەیە  کتێب 
لە  »گــەورەدێ«ی  ویستی  گەاڵڕێزانی خۆزگە  و  قەندیل  فیشەکبارانی 

بیرە
پەڕتووک هەیە پڕیەتی لە پرمەی گریانی ژنانی دێموکرات و پەڵپ و 

بیانووی نەنووسراوی مندااڵنی قەاڵسەیدە
کتێب هەیە، تامی زاری زانستی قاسملوو دەدا و دیوانە شێعری تێ دایە 

وەکوو شەرەفکەندی موحتەڕەمە
لەگەڵ ئێوەمە دەوڵەتی بێوڵەتی »ئازادیی بەیان »!

لەم کتێبخانەیەدا  تەنانەت نووسراوە بزمارڕێژەکەی ئێوەشمان هەیە
بۆ تیرۆری هزرو بنبڕکردنی چرۆی ئازادی نووسیوتانە

ئەوە ئێوەن کە دەالقەی »کەرامەت« دەکوژن و
دەرگا لە ڕووی میوانی دیالۆگ دادەخەن و 
بەرانبەر بە چووکەترین پرسیار چوولەکەش

دواێکتان هەیە، و پتکێکتان هەیە و ئەوپەڕەکەی بەندیخانە
خۆتان ئاسایی هەموو گیانتان بووەتە تەلبەندی سانسۆر

بە بیستنی بەیانی باش و کوردستان خوش و سروودی ئەی ڕەقیب
»دەماوەند«ی دەماری بەرزییتان پەست دەبێ 

دەمارەکانی ئێوە خوێنی خوشەویستی هەڵناگری و
بە  سەیر کردنی قامەتی قەاڵی خۆڕاگرییمان قوڵنج دەکەن!

ئێمە بە دیتنی لووتکەی سەربەزری  شاگەشکە و 
ئێوە هەناسەبڕکێتانە!

لە کۆتاییدا
ساڵو بۆ ئەوانەی کۆاڵنی مانگرتووی ٢١ی خەرمانانیان بە هەڵوێست 

نووسی
التاوێکیش لە ئێوە

النیکەم لە خەرمانان لۆمەی کاڵشینکۆفەکەی ئێمە مەکەن!
کۆیلەتیدا  قیزەونی  لە  »قــاڕنــێ«  با  و  نەیشێ  ســەری  »سنە«  با 

نەڕشێتەوە و 
با موکریان  سەری خۆی هەڵنەگرێ و، دایکانی »منبەر«یش مەلوولتر 

نەبن.
ئێوە نازانن لە ترسی گیان، کەرامەت، سوخمەی شەرەف

باوەش بە کاڵشینکۆف کردن چ توقێنەرە؟
هەر نەبێ دەیان شوڕەسوار لە سەر قونداخەکەی 

 خەونی ئازادی و ڕوچنە و دیتنی »دایک«یان بینیوە!
با لەسەر دڵم نەبێتە گرێ

گالراومە بۆ هەڵوەرینی کۆبوونەوەی پەرەپێدان بە ئازادی لە ١٧ی 
خەرمانان و

لە سەنگەری ویست و هەڵوێست و کتێبەوە
دەڵێین فەرموون: خۆ نامرن

الپەڕەیەک لە کورتەباسی سەربەستیمان بخوێننەوە!
هەرالپەڕەیەک

الپەڕەیەک...

به ر له  مااڵوایی

عەلی لەیالخ

زامی کتێب و کتێبی زامدار ــان و کــۆمــاری  ــتـ ــوردسـ کــتــێــبــی »کـ
کاک سەید سەالم  بەرهەمی  ئیسالمی« 
دەفتەری  پێشووی  ئەندامی  عــەزیــزی، 
کوردستان  دێموکڕاتی  حیزبی  سیاسیی 
نوسخەیەکی  و  کــرایــەوە  بــاڵو  و  چــاپ 
ــەی  بـــەدیـــاری بـــە کــتــێــبــخــانــەی دەســت

نووسەرانی »کوردستان« دراوە.
ــە وتــارێــکــی  ــەڵ ئـــەم کــتــێــبــە کـــە کــۆم
نووسرانی  پــاش  ســاڵ  ســی  سیاسییە، 
ئازاد  دەکرێتەوە.  باڵو  و  چاپ  کتێبەکە 
کە  سەالم  سەید  کاک  کوڕی  عەزیزی، 
گەیاندنی  بەچاپ  و  ڕێکخستن  ئەرکی 
لەو  بووە،  لەسەر شان  بەرهەمەی  ئەم 
بــارەیــەوە دەڵـــێ کــاتــی خــۆی و ساڵی 
باسی  بەهۆی  بەغدا  چاپخانەی   ١٣٧٠
ئەلجەزایر  ڕێککەتننامەی  بە  پێوەندیدار 
ــەدا. لە  ــ ــێ ن ــیــان پ مــۆڵــەتــی چـــاپ کــردن
باشووری کوردستانیش چاپی کتێب بە 
کەسایەتییەکانی  بۆ  سیاسی  نێوەرۆکی 
دواتریش  بــوو؛  دژوار  زۆر  ڕۆژهــەاڵت 
و  ــووس  ــون ــک مــێ تـــێـــرۆری  دوای  ــە  بـ

)کوردستان و کۆماری ئیسالمی(

لە سکرتاریای حیزب ڕێز لە بەڕێوەبەرانی نەخۆشخانەی ٢٥ی گەالوێژ نرا
 ڕۆژی یەکشەممە، ٢٣ی خەرمانان، بە 
سیاسیی  دەفتەری  ئەندامانی  بەشداریی 
کــادری  و  ستاف  ئامادەبوونی  و  حیزب 
گەالوێژ،  ٢٥ی  نەخۆشخانەی  دەرمانیی 
ڕێــز لە زەحــمــەت و دڵــســۆزی و ماندوو 
ئەم  ستاڤی  و  پێشمەرگە  و  کــادر  بوونی 
نەخۆشخانەیە لە پێراگەیشتنی پزیشکی و 
لە  بەتایبەت  بنکەکانی حیزب  بە  دەرمانی 

بارودۆخی ئێستای کۆرۆنادا گیرا.
لەم کۆبوونەوەیەدا کاک خالید عەزیزی، 
بەو  ئاماژە  بە  حیزب  گشتیی  سکرتێری 
دنیا  بەسەر  کۆرۆنا  تایبەتەی  بارودۆخە 
سەپاندوویەتی،  مرۆییەکاندا  کۆمەلگە  و 
ــە پــزیــشــکــی و دەرمــانــیــیــەکــانــی  خــزمــەت
حیزبی  گــەالوێــژی  ٢٥ی  نەخۆشخانەی 
دێموکراتی کوردستانی لە کۆنتڕۆڵ کردنی 
بەو  توشبووان  چــارەســەری  و،  کۆرۆنا 
بنکەکانی  ــوەی  چــوارچــێ ــە  ل نەخۆشییە 

حیزبدا بەرز نرخاند.

فەرهەنگی »ڕێژنە«ش هاتە سەر 
ڕەفحەی کتێبخانەی کوردی

»فەرهەنگی ڕێژنە« تایبەت بە دەنگ و دەنگەناوی کوردی 
تەوەکولی  عەبدولخالق  چەندساڵەی  تێکۆشانی  و  هەوڵ  بە 

چاپ و باڵو کرایەوە.
لە چوار هەزار  لە کۆکردنەوەی زیاتر  ئەم فەرهەنگە جیا 
دەنگەناوی کوردی کە دەیکاتە یەکێک لەو کتێبە دەگمانانەی 
تایبەتمەندیی  هەندێ  کــراون،  چاپ  بــوارەدا  لەم  ئێستا  هەتا 

تریشی هەیە کە بایەخ و گرینگایەتییەکەی زیاتر دەکا. 
هەندێک لەم تایبەتمەندییانە ئەمانەن:

 )IPA( نێونەتەوەیی  دەنگناسیی  ئەلفوبێی  بەپێی  یەکەم، 
دەنگ نووسیی بۆ کــراوە. دووهــەم، هەر لەم بــوارەدا، بەپێی 
نێوانی  لە  جیهاندا،  لە  فەرهەنگ نووسی  نوێباوی  شێوەیەکی 
وشەیەک  هــەر  بــزانــرێ  هەتا  دانـــراون  »خـــاڵ«  بڕگەکاندا 
پێی  بە  ئەلف وبێ،  ڕیزبەندیی  لە  جیا  سێهەم،  بڕگەیە.  چەند 

»بابەت«یش پۆلێن بەندی کراوە.
ئامادە کردنی ئەو کتێبە حەوت ساڵی خایاندوە و لە سەر 

ئەرکی بەشی توێژینەوەی زانکۆی کوردستان چاپ کراوە.

سەرکەوتنی کچێکی کورد لە 
کێبەرکێیە نێونەتەوەییەکاندا

کــچــێــکــی خــەڵــکــی 
کێبەرکێی  ــە  ل ــاوە  پـ
نێو  لـــە  ــاری  ــرکـ ــیـ بـ
 ٤٣ بـــــەشـــــدارانـــــی 
یەکەمی  پلەی  واڵتدا 

وەدەست هێنا.
عەبدوڵاڵهی  کیانا 
سەرەتایییە  قوتابی 
ــی  ــێ ــەرک ــب ــێ ک ــە  ــ ل و 
نــــێــــونــــەتــــەوەیــــی 
کە  مالیزی  بیرکاری 
٤٣ واڵت و زیاتر لە 
تێیدا  قوتابی   ٣٠٠٠
پلەی  بوون،  بەشدار 
ــت  یــەکــەمــی وەدەســ

هێنا و خەاڵتی باشترین بیرکاریی قوتابی ساڵی پێ بەخشرا. 
سەرکەوتنی کیانا لە حاڵێک دایە کە چەند ڕۆژ پێشتریش سێ 
نیگارکێشی،  کێبەرکێی  لە  کچی خەڵکی کرماشان و ورمی 
یەکەمیان  پلەی  بەڕێوەچوو؛   بولغارستاندا  واڵتــی  لە  کە 

وەدەست هێنابوو.
ــدااڵن و الوانـــــی کــــورد و  ــنـ ئـــەم ســەرکــەوتــنــانــەی مـ
درەوشانەوەیان لە گۆڕەپانە نێونەتەوەییەکان لەحاڵێک دایە 
لەبەردەستە  فێرکارییان  و  پێڕاگەیشتن  ئیمکاناتی  کەمترین 
و بــەردەوام بەهۆی هــەاڵواردنــی ڕەگــەزی و مەزهەبی و 

نەتەوەییەوە پشتگوێ خراون.

دەست پێکردنی دادگا؛ نووسەری ئەم کتیبە هەموو قورسایی کاری خۆی خستە سەر 
بێ  ناوی »سەفەری  ژێر  لە  کە  تێرۆری شەهید شەرەفکەندی  کەیسی  بەدواداچوونی 

گەڕانەوەدا« چاپ و باڵو بۆوە.
لە کتێبی »کوردستان و کۆماری ئیسالمی«دا، کێشەی نێوان بزووتنەوەی کورد لە 
لەسەرەتای شۆڕشی گەالنی  ئێران، هەر  ڕۆژهەاڵتی کوردستان و کۆماری ئیسالمیی 
ئێرانەوە تا کۆتایی هاتنی شەڕی نێوان ئێران و عێراق باس کراو و هەروەها بەشێک 
کورد«، وەک  و خەباتی  مافی مرۆڤ  لەسەر »پرسی  نووسەر،  ناتەواوی  کتێبێکی  لە 

بەشێکی جیاواز لە کۆتاییی ئەم کتێبەدا چاپ کراوە.

لە بڕگەیەکی دیکەی 
ئــەم کــۆبــوونــەوەیــەدا 
کــــــــــاک مـــســـتـــەفـــا 
جێگری  ــوودی،  ــەول م
گشتیی  ــێــری  ســکــرت
حـــیـــزب ڕێـــزنـــامـــەی 
سیاسیی  ــتـــەری  دەفـ
حــیــزبــی دێــمــوکــراتــی 
لە ستاڤی   کوردستان 
٢٥ی  نەخۆشخانەی 
پێشکێش  گــەالوێــژی 

بە کاک ڕەحمان مەحموودی، بەڕێوەبەری 
نەخۆشخانە کرد.

هاتوە  ڕێــزنــامــەیــەدا  ــەم  ئ بەشێکی  لــە 
ماندووبوون و هەوڵی دڵسۆزانەی کادری 
دەرمانیی نەخۆشخانەی ٢٥ی گەالوێژ، لە 
لەبارەی  ڕێنوێنییەکان  و  زانیاری  پێدانی 
بەرگرتن لە باڵبوونەوەی زیاتری کۆرۆنا 
و  چـــارەســـەر  و؛  حــیــزبــدا  بنکەکانی  ــە  ل

و  بــاش  شوێنی  توشبووان  بە  پێڕاگەیشتن 
کــاریــگــەری لــەســەر کــەمــکــردنــەوەی زیــان و 
دانا.  کوشندەیە  نەخۆشییە  ئەم  خەسارەکانی 
هەر بۆیە دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموکراتی 
زەحمەت،  لە  ڕێـــزەوە  چــاوی  بە  کوردستان 
ئەرک وەخۆگری، ماندوویی نەناسی و هیممەتی 
ئینسانی و پێشمەرگانەی سەرجەم پێرسۆنێلی 
ــژ دەڕوانــــی و  ــەالوێ نــەخــۆشــخــانــەی ٢٥ی گ

بەهۆی ئەم نووسراوەیە، ڕێزتان لێ دەگرێ.
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