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خەرجکردنی٦٠٠میلیۆندۆالریدیبۆواڵتێکیتر

کۆشکی  تەنیشت  لە  دامــەزراوەیــە.  واڵتی  ئەمریکا   -
کۆنگرێس  هەیە،  سەنا  سەرکۆمار،  دەسەاڵتی  و  سپی 
هەیە، ڕای گشتی هەیە و سەرکۆماری ئەمریکا ناتوانێ 
بێ سەرنجدان و گەڕانەوە بۆ ئەو شوێنانە سیاسەت بکا.
- ئێمە بــەردەوام بە دنیای دەرەوەمــان گوتووە یان 
دەبێ کۆماری ئیسالمی بڕوا بۆ ئەوەی کە بۆ هەمیشە 
و  نــاوکــی  کێشەی  و  تــێــرۆریــزم  کێشەی  و  شــەڕ  لــە 
نامەسئوول بوون لە حکوومەتێکی وا ڕزگاریتان بێ؛ یان 
دەبێ زەمینە خۆش بێ و یارمەتیدەر بن بۆوەی خەبات 
ڕێژێمێکی  و  بگا  ئاکام  بە  ئێران  خەڵکی  تێکۆشانی  و 

خەڵکی بێتە سەر کار. 
- کاتێک باسی ڕۆژهەاڵتی کوردستان دەکەین و تێکۆشان و فیداکاری و قوربانی دانی خەڵک دەبینین، تەبیعەتەن دەبێ 
هەموو حیزبەکانیش بە قەبارەی فیداکاری و، تێکۆشانی ئەوان لەسەر خەت بن و بە هەست بە بەرپرسیارەتییەوە بڕۆنە 

پێشێ. لێرە چارەسەرەکە دەبێتە یەکڕیزی و یەکگرتوویی.       )ئەم دیمانەیە لە الپەڕەکانی 2-3دا بخوێننەوە(

بۆ خەرج کردنی  ئێران  “ڕۆیتێرز”دا هاتووە کە  توێژینەوەیی  ڕاپۆرتێکی  لە 
بەهێز  لە عێڕاق هەوڵی  پیرۆزەکانی شیعە  لە شوێنە  سەدان میلیۆن دۆالر 
کردنی پێگەی خۆی لەو واڵتەدا دەدا. تازەترین پڕۆژەی ئێران بۆ ئەو ئامانجە 
پەرەپیدانی “گڵکۆی ئیمام حوسێن”ە کە زیاتر لە ٦٠٠ میلیۆن دۆالری تێ چووە. 
پەرەپێدانی  و  نۆژەن کردنەوە  سەرپەرستی  ڕۆیتێرز  ڕاپۆرتەی  ئەو  بەپێی 
گڵکۆی ئیمام حوسێن لە کەربەال لە ئەستۆی “حەسەن پەالرک”، فەرماندەی 
سپای پاسداران و سەرۆکی ستادی نۆژەن کردنەوە شوێنە پیرۆزە ئاینییەکانی 
شیعەکانە کە لەم دواییانەدا بە تاوانی قاچاغی چەک وچۆڵ و سپی کردنەی 

دراو کەوتە لیستی ڕەشی سزاکانی ئەمریکا دژی ئێرانەوە.
لە  واڵت  گشتیی  سامانی  لە  دۆالر  میلیۆن   ٦٠٠ لە  زیاتر  ــی  خــەرج کــردن
چەکدارەکانی  هێزە  ٥٨ی  سەتا  زیادکردنی  لەگەڵ  هاوکاتە  دیکەدا  واڵتێکی 
داهاتوودا. دەوڵەتی  بودجەی ساڵی  ئاشکراکەی  بەشە  لە  ئیسالمی  کۆماری 
هێزە  هەموو  بودجەی  ١٤٠٠دا  ساڵی  بودجەی  الیحەی  لە  ڕوحانی  حەسەن 
چەکدارەکانی ڕێژیمی بەشێوەی سەرسوڕهێنەر زیاد کردوە، بۆ نموونە بەشە 

بەشەبودجەیئاشکرایسپایپاسدارانسەتا٥٨زیادکرا
بودجەی سپای پاسداران لە ٢٤ هەزار و ٣٣٥ میلیارد تمەن ڕا بۆ ٣٨ هەزار 
و  هەزار   ١٣ لە  ئەڕتەشیش  بودجەی  کراوەتەوە.  بەرز  تمەن  میلیارد   ٥٦٤ و 
١٣٨ میلیارد تمەنی ئەمساڵ ڕا بۆ ٢٠ هەزار و ١١٥ میلیارد تمەن زیاد کراوە. 
بەشە بودجەی وەزارەتی بەرگری، وەزارەتی ئیتالعات، هێزە ئینتیزامییەکان، 
ستادی گشتیی هێزە چەکدارەکان، ڕێکخراوی توێژینەوە و داهێنانی وەزارەتی 
بەرگری و الیەنە جۆراوجۆرە سەربازی و ئیتالعاتییەکانی دیکەی ڕێژیمیش 
بە ڕێژەیەکی بەرچاو زیادی کردووە و ئەوەندەی بە ئاشكرا دیارە نیزیک بە 

١٢١ هەزار میلیارد تمەنە.
بەاڵم لەگەڵ ئەوانەدا، لە بودجەی ساڵی داهاتوودا هیچ بایەخێک بە بەشی 
ئاوەدان کردنەوەی واڵت، پەروەردە، لەشساغی و بژیوی ژیانی خەڵک نەدراوە. 
بڕە یارانەی خەڵک هەر هەمان ٤٠ هەزار و ٥٠٠ تمەنە کە لە کاتی بڕینەوەی 
یارانە )١٣٩٩(دا نیزیک بە ٤٠ دۆالر بوو، بەاڵم لە ئێستادا کەمتر لە ٢ دۆالرە. 
هەروەها هیچ بایەخێک بە پرسی بێکاری و هەژاری و بەش مەینەتیی نەدراوە.

سانسۆڕلەکۆماریئیسالمیدا ئەشکەنجەوجۆرەکانیمرۆڤومافەکانیلەئێرانداژنوبیرکردنەوە
دەنگێکلەگەرووی

ناڵەشکێنەوە

خالیدعەزیزیلەدیمانەیەکلەگەڵ»کوردستان«دا:

کەماڵ کەریمی

درێژە لە الپەڕەی 2

ئەگەرەکانیبەردەم
کۆماریئیسالمیو
ئەرکەکانیئێمە

ئیسالمی  ــاری  ــۆم ک دەکـــرێ  ئایا 
قەیرانە  چنگ  لە  خۆڕزگارکردن  بۆ 
ڕوو  ــان  ــەک ــی ــی دەرەک و  ــی  ــوخــۆی ــێ ن
ــکــا بکا؟  ــەمــری ــەڵ ئ ــەگ ــازان ل ــ ــە س ل
ــی  ــوون ــەب ــە ه ـ ـــد ب ــەن ـــەمـــە هـــەرچـ ئ
بێ  ــەری  ــب ڕێ وەک  خامنەیی  عەلی 
سیاسەتی  داڕشتنی  ئەمالوئەوالی 
بیری  و  ــمــەدا  ــژی ڕێ ــەو  ـ ل دەرەوە 
ــی  ــەت ــای ــن ــە دوژم ــەی ب ــدان ــەن ــاوەڕم ب
لەگەڵ ئەمریکا بە دروست نازاندرێ، 
و  ئەمریکا  ئەمجارە  ــەگــەر  ئ ــەاڵم  ب
هێزێکی  ــە  ب ــەکــەی  ــی ــوێ ن ــە  ــەرۆک س
ئابوورییەوە  دیپلۆماسی و  زیاتری 
بە پشت بەستن بە هاوپەیمانییەکی 
لە  ئەوجۆرەی  نێودەوڵەتی  بەرینی 
بەرنامەی کاری دا هەیە ڕووبەڕووی 
بۆ  کە  نابیندرێ  دوور  بە  ببنەوە، 
دیکەی  ڕێبەرێکی  و  دیکە  جارێکی 
ڕزگارکردنی  بۆ  ئیسالمی  کۆماری 
هەڵدێری  لە  ڕێژیمەکەی  خەیاڵیی 
ڕوو  و  بنۆشێ  ژەهر  جامی  نەمان 
لە سازشی قارەمانانە بکاتەوە، وەک 
قبووڵ کردنی  بۆ  ملی  کاتەی  ــەو  ئ

بەرجام ڕاکێشا. 
ئەوەی تا ئێستا هەست پێ دەکرێ 
ناچێ چاوەڕوانی چوار ساڵەی  وێ 
دەسەاڵتی  کۆتایی هاتنی  بۆ  ڕێژیم 
ئەمریکا  ــی  ــڕامــپ ســەرۆک ت ــد  ــاڵ دۆن
زۆرترین  ناوی  بە  و  تاکالیەنە  کە 
کردبوو  تەنگەتاو  ڕێژیمی  فشار، 
بووبێ.  دڵخۆشکەر  چاوەڕوانییەکی 
هەرچەند ئەگەر سیاسەتی زۆرترین 
بەچۆک دا  ئێسالمیی  فشار کۆماری 
تەنگەژەی  ــووشــی  ت ــەاڵم  ب ا،  نەهێن
وەهای کردوە کە دەربازبوون لێیان 
ڕاستە  ئەوە  ئێستاش  نییە.  ئاسان 

کە ...

٥٨911 ٦

  سەروتار
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 درێژەی سەروتار

ڕەنگە  و  دەکــاتــەوە  پڕ  تڕامپ  جێگەی  دێموکرات  سەرۆکێکی   ...
کۆماری ئیسالمی چاوەڕوانی گۆڕانکارییەک بێ لە سیاسەتی ئەمریکا 
بەرامبەر بە ڕێژیمەکەیان، بەاڵم لە ئێدارەی موئەسساتی ئەمریکا و 
بیرکردنەوەی گشتیی سیاسەتوانانی ئەو واڵتە لەسەر ئێران بە دوور 
چاوەڕوانی  ئێران  لە  جــۆرەی  ئەو  ڕەحمەت  دەرگایەکی  دەبیندرێ 
دەکرێ بە ڕووی دەسەاڵتدارانی تاران دا بکرێتەوە. هاوکات ئەگەرچی 
ئەگەری هێرشی ئەمریکا بۆ سەر ئێران بەدوور دەبینرێ بەاڵم گومان 
هۆی  دەبێتە  و  دەبــێ  زیاتر  لەسەریان  فشارەکان  کە  نییە  ــەوەدا  ل

زیاتربوونی کێشەکانی دەسەاڵت.
شاراوە نییە بارودۆخی ئێران بەرەو ئاقارێک ڕۆیشتووە کە ئێستا 
تەنانەت ئەوە بەرپرسان و کاربەدەستەکانی کۆماری ئیسالمیین کە 
گرفتەکانی  و  کێشە  لە  باس  دیکە  الیەکی  هەر  لە  ڕوونتر  و  زیاتر 
قورسایی  ئابوورییەکان  تەحریمە  هۆی  بە  کە  دەکــەن  بەردەمیان 
داهات  نەبوونی  ئێران.  ئیدارییەکانی  بەشە  هەموو  سەر  خستووەتە 
پێویست،  بەپێی  واڵت  سااڵنەی  بوودجەی  دابین کردنی  ئیمکانی  و 
قەیرانە  گەورەبوونەوەی  لەسەر  بەرچاو  ڕادەیەکی  تا  لەوەی  جگە 
ئابوورییەکان لە نێوخۆی واڵت کاریگەری هەبووە و دەمڕاستەکانیان 
کاریان  بە  بــوو  سااڵنێک  داراییانەی  ســەرچــاوە  لــەو  بــوون  بێبەش 
بەرژەوەندییەکانی  پێناو  لە  بەڵکوو  خەڵک  خزمەتی  بۆ  نەک  دێنا، 
دەستدرێژییە  سنووریی  دەرەوەی  بەرنامەکانی  تەنانەت  خۆیان دا، 
بەردەوامەکانی ئەوانی لە واڵتانی ناوچەدا و پشتیوانی ماڵی لە میلیشیا 
ڕێبەرانی  خستووە.  پــەک  واڵتــانــەش  لــەو  چەکدارەکانی  گرووپە  و 
بەناوی  کە  نەماوە  دەسەاڵتەیان  ئەو  ئیتر  ئیستا  ئیسالمی  کۆماری 
ناوچەدا  ستراتێژیی  قوواڵیی  لە  بیانەوێ  شۆڕش  دەرەوەی  ناردنە 
شەڕی پارێزگاری لە خۆیان لە دەرەوەی سنوورەکان بکەن. ئێستا 
لە  ئەمریکا  نەک شەڕی  ئەو شەڕەش  و  دەرگایان دایە  بەر  لە  شەڕ 
دژی ئێرانە کە بە بەردەوامی دەیانەوێ بۆ خۆحەشاردان و فریودانی 
لە  تەمەنیانە  کۆتایی  شــەڕی  بەڵکوو  بگرن،  لێوەر  کەڵکی  خەلک 
ڕووبەڕووبوونەوەی یەکجاری خەڵکی وەزاڵەهاتووی ئێران لە دژی 
ستەمی دژە مرۆڤانەی زیاتر لە چوار دەیە دەسەاڵتدارییان. بە تایبەت 
کە ئێستا جگە لە قەیرانەکانی پێشوو لە کۆشتنی زانای ناوکیی ئێران 
وەک  چ  جا  ــاران دا،  ت نزیک  ئەمنییەتی  ناوچەیەکی  لە  )فــەخــری زادە( 
دەستی  دەیڵێن  جــۆرەی  ئەو  یا  بیبینین  دەســەاڵت  نێوخۆیی  شەڕی 
و  ئەمنییەتی  کەلێنێکی  کە  دەرکــەوت  تێدابێ،  ئیسڕائیلی  و  دەرەکــی 

قەیرانێکی ئەمنیەتییش بەرۆکی گرتوون.
ئیسالمی  کۆماری  سەرکوتکەری  ڕێژیمی  ڕابـــردوودا  سااڵنی  لە 
بە  نەکردۆتەوە،  مافەکانی خەڵک  و  ژیان  لە  بیری  بۆ ڕۆژێکیش  کە 
ناڕەزایەتی خەڵکی  هەموو شێوەیەک هەوڵی سەرکوت کردنی دەنگی 
داوە. پێ بەپێی زیادبوونی ناڕەزایەتییەکان، ئەم سەرکوتە لە گرتن و 
داردانەوە گواستراوەتەوە بۆ سەرکوتی خیابانی و  لە  ئەشکەنجە و 
کوشتنی بەکۆمەڵی خۆپیشاندەران لە شارە جۆراوجۆرەکانی ئێران دا. 
هــەزاران  بە  خــەزەڵــوەردا  لە خۆپیشاندانەکانی  ڕابــردوو  هەر ساڵی 
کەسیان لەسەر شەقامەکانی شارە جیاجیاکانی ئێران خەڵتانی خوێن 
گرتەوە.  کوردستانیشی  شارەکانی  لە  بەشێک  جنایەتە  ئەم  کە  کرد 
چــاوەڕوانــی  کە  دواتــریــش  ناڕەزایەتییەکانی  و  خۆپیشاندانە  ئــەو 
ئەو  دیکەش  جارێکی  بۆ  دەکــرێ،  پەرەگرتنیشی  و  سەرهەڵدانەوە 
ڕێژیمە،  ئەو  کە  دادا  جیهان   هەموو  گوێی  بە  ڕوونــی  بە  پەیامەی 
سیستمی دەسەاڵتداری ئەم سەردەمە نییە و دەبێ کۆتایی بە تەمەنی 

سەرکوت کارانەی لە نێوخۆ و مەترسیدار بۆ ناوچەش بهێنرێ. 
ئیسالمیی دا،  کۆماری  دەسەاڵتداری  سااڵنی  هەموو  لە  بێ گومان 
چاو  ئەوانەوە  لەالیەن  ئەمنییەتی  ناوچەیەکی  وەک  کە  کوردستان 
لێ کراوە زۆرترین سەرکوتی تەنانەت بە شێوەی کوشتنی بەکۆمەڵی 
لەسەر بەڕێوە چوە. هەر بۆیە لە هەلومەرجێکی وەهادا کە ئەگەری 
ڕوودانی هەر پێشهات و ئاڵوگۆرێکی چاوەڕوان نەکراو هەیە و هەر 
بزووتنەوەی  داهاتووی  لەسەر  کاریگەری  دەتوانێ  گۆڕانکارییەک 
مافخوازانە خەڵکی کوردستان هەبێ، پێویستە زیاتر لە جاران و وردتر 
بڕوانینە گۆڕانکارییە سیاسییەکان و بە کردەوە و باشتر لە پێشوو بە 
مەبەستی بەهێزکردنی بزووتنەوەی کورد کە پشت بەستوو بەهێز و 
ئێرادەی خۆیەتی، و بۆ بەجەماوەری کردنی خەبات و بە پشت بەستن 
بە هەموو هێز و توانای تێکۆشەرانی کورد لە نێوخۆی واڵت هەنگاو 
هێزە  نێوان  یەکڕیزیی  ئەرکەش  ئەم  گەیاندنی  بەجێ  بۆ  هەڵێنینەوە. 
سیاسییەکانی بزووتنەوەی کورد مەرجی پێویست و سەرەکییە. لەم 
نێوان  بە هاوکاریی  پەرە  بدرێ  هەلومەرجە سیاسییەدا دەبێ هەوڵ 
کوردستانی  حیزبەکانی  هاوکاری  ناوەندی  پێکهێنەری  هێزەکانی 
و  بەرپرسیارییەتییەکانی  بە  بەرامبەر  ناوەندە  ئەم  و  بدرێ  ئێران 
ڕێبەری  و  پالندانان  بۆ  شانی  سەر  دەکەوێتە  گرینگەی  ئەرکە  ئەو 
بزووتنەوەی کورد لەم قۆناغەدا لەسەر هەست بێ. جگە لەوەش کار 
بۆ دروست کردنی پێوەندییەکی بەهێز و بە کردەوە لەگەڵ بزووتنەوەی 
سەرانسەری ئێران لە نێوخۆی واڵت بکرێ کە دەری خستوە دەتوانێ 
هەنووکەیی  ئەرکی  وەک  بــێ،  کاریگەر  و  بەهێز  بزووتنەوەیەکی 
یارمەتیدەرێک  وەک  بزووتنەوە  ئەو  بەهێزبوونی  و  لێ بکرێ  چاو 
هــاوبــەش دا،  داهاتوویەکی  لە  کە  ببیندرێ  کــورد  بــزووتــنــەوەی  بۆ 
پاڵپشتی وەدیهاتنی هەموو ماف و ئازادییەکانی تێکڕای خەڵکی ئێران 
بۆ  بین  یارمەتیدەر  دەبێ  هەروەها  بێ.  ئێران  لە  کورد  نەتەوەی  و 
یەک خستنی ڕیزەکانی هەموو هێزەکانی ئۆپۆزیسیۆنی دژ بە کۆماری 
ئیسالمی کە هەتا ئێستاش بەداخەوە بە هۆی جیاوازیی بۆچوون بە 

پرش و باڵوی ماوەتەوە. 
قۆناغی  بــەرەو  دەتــوانــێ  ئەرکانە  ئــەم  جێبەجێکردنی  بێ گومان 
مافە  دابینبوونی  و  ــازادی  ئـ ئامانجی  بــە  گەیشتن  و  ســەرکــەوتــن 

نەتەوەییەکانمان ببا.

کوێ  بەرەو  ئەمریکا  و  ئێران  پێوەندییەکانی 
هەمبەر  لە  ئەمریکا  نوێی  دەوڵــەتــی  دەچــن. 
ئێران دا چ سیاسەتێک دەگرێتە بەر؟ لەو ماوەیەدا 
بنکە  سەر  کراونەتە  سایبێری  هێرشێکی  چەند 
تەقینەوەیەکی  چەند  و  ئێران  ئەتومییەکانی 
گوماناوی لەو بنکە سەربازییانەی ڕێژیم ڕووی 
داوە، هەروەها لە پێتەختی ئێران کەسی دووهەمی 
و  ئەتومی  گەورەی  کاربەدەستێکی  و  ئەلقاعیدە 
پیشەسازیی مووشەکیی ڕێژیم دەکوژرێ، بۆشایی 
ئەمنیەتی لە ئێران دەرەنجامی چین؟ پرسی کورد 
هاوکێشەکان دایە.  کوێی  لە  ناوچە  و  ئێران  لە 
ئەمانە و چەند پرسیارێکی دی تەوەری سەرەکیی 
کاک  لەگەڵ  “کوردستان”ن  ڕۆژنامەی  وتووێژی 
حیزبی  گشتیی  سکرتێری  عــەزیــزی،  خالید 

دێموکراتی کوردستان.

کاک خالید لە واشنگتۆن چی ڕوو دەدا؟ میراتی 
تڕامپ چیی بەسەر دێ و ئایا شتی نوێ بەڕێوەیە 
لە  ئەمریکا  سیاسەتی  گشتییەکانی  هێلە  یان 
پێوەندی لەگەڵ ئێران دا لەجێی خۆیان دەمێننەوە؟
ئاساییەکانی  پێوەندییە  تێک چوونی  پێشێنەی 
سەر  هاتنە  سەرەتای  بۆ  ئێران  و  ئەمریکا  نیوان 
لەوساوە  و  دەگەڕێتەوە  ئیسالمی  کۆماری  کــاری 
هــەوراز و نشێوی  ئەم دوو واڵتە  نێوان  پێوەندیی 
متمانە  ئەمریکا  لە  بەگشتی  بــەاڵم  پــێــواوە.  زۆری 
ئیسالمی  کۆماری  و  ناکەن  ئیسالمی  کۆماری  بە 
و  نامەسئوول  تێرۆریست،  حکوومەتێکی  وەک 
بە  بــەرامــبــەر  کــە  دەکـــەن  لــێ  چــاو  نادێموکراتیک 
مافی  چارتێرەکانی  و  ڕێککەوتنەکان  و  بەڵێنەکان 
بۆچوونێکە  ئەوە  نییە.  وەاڵمدەر  دونیادا  لە  مرۆڤ 
کۆمارییەکان  هــەم  و  هەیانە  دێموکراتەکان  هــەم 
نییە.  نێویان دا  لە  جیاوازییەک  ــەوەدا  ل و  بوویانە 
جیاوازییەک کە هەبێ لە  خوێندنەوەیان بۆ ڕاگرتنی 
مەترسییەکانی  کەم کردنەوەی  و  ئیسالمی  کۆماری 
و  سەقامگیری  و  ئەمریکا  لەسەر  ئێرانە  ڕێژیمی 

ئارامییە لە ناوچەی ڕۆژهەاڵتی نیوەڕاست دا.
بە هاتنەسەرکاری بایدن تەبیعەتەن کۆمەڵێک شتی 
تازە دێتە گۆڕێ. بەاڵم ئەمریکا واڵتی دامەزراوەیە. 
لە تەنیشت کۆشکی سپی و دەسەاڵتی سەرکۆمار، 
و  هەیە  گشتی  ڕای  هەیە،  کۆنگرێس  هەیە،  سەنا 
و  سەرنجدان  بێ  ناتوانێ  ئەمریکا  ســەرکــۆمــاری 
گەڕانەوە بۆ ئەو شوێنانە سیاسەت بکا. لە هەمووی 
ئەوانە گرینگتر ئەگەر هەشتا میلیۆن کەس دەنگیان 
بە بایدن داوە، بەاڵم لە نیوان حەفتا و دوو تا حەفتا 
ئەگەر  جا  دراوە.  تڕامپ  بە  دەنــگ  میلیۆن  سێ  و 
وایە، کۆمەڵگەی ئەمریکا دوو جەمسەرییەک بە دوو 
خوێندنەوەی جیاوازی تێدا هەیە. بۆیە بایدن هەوڵ 
لەو  هاوبەشییەک  ئێران دا  لەگەڵ  پێوەندی  لە  دەدا 

جیاوازییانە دروست بکا.
تڕامپ لە پێوەندی لەگەڵ ئێران دا تەک ڕەهەندی 
بۆ مەسەلەکان چوو، و زۆرتر گرینگیی بەوە دا بە 
گوشاری ئابووری ئێران بەچۆک دا بێنێ و ناچار بە 
لە  لەگەڵ خۆی بکا و مەرجەکانی خۆی  دانوستان 
پێوەندی لەگەڵ بەرجام و پڕۆژەی ئەتۆمی بەسەردا 
سەپینێ. لەو بوارەدا لە ڕوانگەی منەوە رەخنەیەک 
کە  ئــەوەیــە  دەگــیــرێ  تڕامپ  سیاسەتەکانی  لە  کە 
نێودەوڵەتی  کۆدەنگیی  دروست کردنی  لە  ناوبراو 
ــەش و  ــوو. هــاوب ــەب لــە دژی ئــێــران ســەرکــەوتــو ن

هاوپەیمانەکانی خۆی لە ئورووپا لەدەست دا و تا 
و  کرد  ئــاوااڵ  ڕووسیە  بۆ  دەستی  زۆر  ڕادەیەکی 
ئابوورییەوە چاو  لە گۆشەنیگای  چینیش دیارە کە 

لە مەسەلەکە دەکا. 
بڕوا  ئەوەدا  بەدوای  بایدن  لەوانەیە  لێرەدا  بۆیە 
کە دۆستان و هاوپەیمانانی پێشووی ئەمریکا کە لە 
پڕۆژەکانی تڕامپ دا وەال نرابوون، بیانهێنێتەوە نێو 
گەمەکە و لەو ڕێگەیەوە ئێران ناچار بە دانوستان 
دەمهەوێ  لێرەدا  بکا.  بەرپرسانە  ڕێک کەوتنێکی  و 
بەپێی  دەوڵــەتــان  ئەوەیە،  ئەویش  بڵێیم  شت  یەک 
دەکەن.  هاوکێشەکان  لە  چاو  خۆیان  بەرژەوەندیی 
پاراستنی  و  بەڕژەوەندیی خۆی  بەپێی  واشینگتۆن 
ئەمنیەتی هاوپەیمانانی چاو لە مامەڵە لەگەڵ ئێران 
نێوەڕاست.  ڕۆژهەاڵتی  ناوچەی  لە  بەتایبەت  دەکا، 
بۆ  هەڵسەنگاندن  گۆشەنیگایەوە  لەو  دەبێ  ئێمەش 

ئەم بابەتە بکەین.

و  ئیسالمی  کۆماری  ــەوەش دا  ئ لەگەڵ  بــەاڵم 
باس  شێوەیەک  بە  ڕێژیمە  ئەم  کاربەدەستانی 
دەکــەن.   “بــەرجــام”  بۆ  بایدەن  گــەڕانــەوەی  لە 
ئابووری دا  بواری  لە  سەقامگیرییەک  پێتان وایە 

بۆ ئێران بگەڕێتەوە؟ 
بایدن  سەرۆکایەتیی  قۆناغی  ئەمریکای  ڕاستە 
قەتعەن  بــەاڵم  نابێ،  تڕامپ  ســەردەمــی  ئەمریکای 
ئێرانیش زۆر گۆڕاوە. لەڕاستی دا ئابڵۆقەی ئابووری 
ــران، ئــابــووریــی ئــەم واڵتـــەی تووشی  ــێ لــەســەر ئ
و  ئابووری  داڕمانێکی  کــردووە،  گــەورە  ڕووخانی 
کێشەی  کە  هەیە  گــۆڕێ دا  لە  گــەورە  کۆمەاڵیەتیی 
لەنێو دەسەاڵتیش دا دروست کردووە. جا ئەگەر وایە 
ئێران ئەمڕۆ ئێرانی سەردەمی ئۆباما نییە و لە کەوتنە 
سەودا لەگەڵ ئەمریکا زۆر زۆر الوازترە. ئێران لە 
لە  ناڕەزایەتییەکان  خراپ دایە،  زۆر  هەلومەرجێکی 
ئێران پەرەیان سەندوە، لەنێو خودی رێژیم دا کێشە 
لەگەڵ  مامەڵە  چۆنی  و  چەندی  لە  بــووە  دروســت 
ئێران زەریف  تەنانەت وەزیری دەرەوەی  ئەمریکا. 
دۆینێ بەجۆڕێک دانی بەوە دانا کە لە تاران کێبڕکێ 
هەیە کە کێ لە پێش دا پێوەندیی بە ئەمریکاوە بگرێ. 
ئەمنیەت  ناتوانێ  پێتەختەکەی خۆی  لە  کە  ئێرانێک 
کە  ئێرانێک  بکا.  دابــیــن  خــۆی  کاربەدەستانی  بــۆ 
بایەخی تمەن وەک دراوە نیشتمانییەکەی لەوپەڕی 
ــی خــۆی دایــە. جا ئەگەر وایــە با ئــەوە بڵێین  الوازی
بەتایبەت  ئێرانییەکان  بایدێن  کاری  سەر  هاتنە  بە 
ئەوانەی کە لە دەســەاڵت دان پێیان وانییە دونیا بە 
مەیلی ئەوان دەچێتە پێشێ، نەخێر. لە واشینگتۆنیش 
یان  بایدێن  ــرێ.  دەک ئێستا  ئێرانی  بۆ  خوێندنەوە 
ئیدارەی نوێی ئەمریکا چاو لەوە دەکا بزانێ ئێران 
ئێران  باوەڕەی من  بە  بۆیە  لە چ هەڵومەرجێک دایە. 
دانوستان  باشی  بارودۆخێکی  لە  بوارێک دا  لە هیچ 

لەگەڵ ئەمریکادا نییە، بە هیچ جۆر.

ئیسالمییە  کۆماری  ئەو  دەبینین  خالید  کاک 
کە بۆ وێنە کۆبوونەوەیەکی کۆمیتەی ناوەندیی 
لە  بالستیک  مووشەکی  بە  دێموکراتی  حیزبی 
واڵتێکی دیکەدا کردە ئامانج، ڕۆژ نییە زەبرێکی 
لەسەر  ڕێژیم  زەبروزەنگی  ڕاستە  نــەدرێ.  لێ 
لە  هێزەکانی  لە  بــەردەوام  بەاڵم  زۆرە،  خەڵک 
نێوخۆی  لە  ئەتومییەکانی  بنکە  لە  سووریە، 
جەنابت  دەدرێ.  کاربەدەستەکانی  لە  و  واڵت 
چۆنی لێک دەدەیتەوە، ئایا بۆشایەکی سیاسی و 

ئەمنیەتیی گەورە لە ئێران دا پێک هاتووە؟
ــایــی نــیــزامــیــی حــیــزبــی دێــمــوکــرات  ــەگــەر تــوان ئ
ڕاستە  بکەین،  ــەراورد  ب ئیسالمی  کۆماری  لەگەڵ 
ئێمە  لــە  ســەربــازیــی  ــای  ــوان ت ئیسالمی  ــاری  کــۆم
بوو  ئاسان  ئیسالمی  کۆماری  بۆ  بێ گومان  پترە. 
سەرکردایەتیی  ســەر  بکاتە  هێرش  مــووشــەک  بە 
ڕێژیمە  ئەو  بەاڵم  کوردستان،  دێموکراتی  حیزبی 
لە ڕەهەندی تیکنیکی، نیزامی و ئەمنیەتی لە کێشە 
نییە.  تواناییەی  ئەو  ناوچەکەدا  لە  ئەمریکا  لەگەڵ 
لێدان لە قاسم سولیمانی و ئەوەی لەو دواییانە لە 
بنکە ئەتومییەکانی ئێران و کوژرانی فەخری زاد لە 
تاران ڕووی دا ئەوە دەگەیەنێ کە کۆماری ئیسالمی 
نەک لە دۆخی هێرشبەری، بەڵکوو لە هەلومەرجێکی 
باشی بەرگریش دا نییە و لەڕاستیدا ئەگەر تووشی 
لە ڕەهەندی  لەگەڵ دونیای دەرەوە،  کێشەیەک بێ 
سەربازی و لۆجستیکییەوە شکێنەرە. دەمەوێ بڵێم 
کوژرانی قاسم سولەیمانی و هەموو ڕووداوەکانی 
یەک ساڵی ڕابردووی ئێران پرسیارێکی زۆر گەورە 
و جیدیی لەسەر ئەو سیستمە دروست کردووە و 

ئەوە هێز و ورەی داوەتە خەڵک.
ئێعدام  خەڵک،  سەرکوتی  لە  ڕێژیمە  ئەم  ڕاستە 
بەئەمنیەتی  و  کــردن  زیندانی  ئەشکەنجە،  کــردن، 
زاڵە  دیکەدا  بــواری  زۆر  لە  و  کوردستان  کردنی 
بەسەر خەڵک دا، بەاڵم لەو بوارانەدا زەربە پەزیرە و 
لە دۆخێکی زۆر نالەباردایە. ئەمن پێش بینی دەکەم 
ئەو دۆخە لەنێو خودی دەسەاڵت و، سیستەمیش دا 

تووشی کێشە و ناکۆکییان بکا.
کۆماری  کە  ئەوەیە  باسە  لــەو  من  ئاکامگیریی 
ئیسالمیی ئێستا کۆماری ئیسالمیی سەردەمی ئۆباما 
دەرەوە  دونیای  لەگەڵ  دۆخێکی خراپ د  لە  و  نییە 
دەدوێ و کۆمەڵگەی نێودەوڵەتییش هەمووی ئەوانە 

دەزانن. 

کــورد  ڕێــبــەرانــی  لــە  ــک  زۆرێـ ــاک خالید  ک
بەجۆرێک عەتفێکیان بۆ جۆ بایدن هەیە، پێیان 
ناوچەدا  لە  سیاسەتەکانی  تڕامپ  دۆناڵد  وایە 
بە نیسبەت کورد باش نەبوو. جیاواز لە پرسی 
ئێران جەنابیشت هەروا بیر دەکەیەوە؟ ئەوەی کە 
ئایا لە سیاسەتی نوێی کۆشکی سپی دا کورد وەک 

فاکتۆرێک سەیری دەکرێ؟
یەکەم، لە واشینگتۆن و لە چەقی هاوکێشەکانی 
دونیادا کورد وەک نەتەوەیەک یان وەک یەکەیەکی 
و  نێودەوڵەتی  کۆمەڵگەی  نویە.  بوونی  سیاسی 
و  یاسا  ئــەو  بەپێی  نێودەوڵەتییەکان  پێوەندییە 
و  هەیە ڕێک دەخرێن  لەنێو واڵتان دا  کە  ڕێسایانە 
واشینگتۆن  لە  دەکەن.  تەنزیمی ستراتیژیی خۆیان 
ــردرێ، پــرســی کـــورد لە  ــ کــە چــاو لــە عــێــراق دەکـ
ــران دا  ــێ ــە ئ ــدرێ. ل ــن ــی ــوەی عـــێـــراق دا دەب ــێ چــوارچ
پرسی کورد لە چوارچێوی ئێران و، لە تورکیە و 
سووریەش هەروەتر. بۆیە من دەستووری کارێک، 
لە  کورد  پرسی  بە  نیسبەت  گشتی  بە  پالنێک  یان 

هیج جێگایەکی دونیادا نابینم. 
پرسی  کە  نییە  مانایە  بەو  ئەوە  بەاڵم  دووهــەم، 
کورد لەئارادا نەبێ، کورد لە ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست 
نــاوچــەدا  ئەمنیەتی  پرسی  لــەگــەڵ  پێوەندی  لــە  و 
ناگیردرێ. بەاڵم  نادیدەش  فاکتەرێک هەیە و  وەک 
چارەسەرەکە  پرسەکە،  چارەسەری  نێو  دێیە  کە 
کە  دەبیندرێ  واڵتــانــەدا  ئەو  چوارچێوەی  لە  هەر 

خالید عەزیزی:

 کێشەی گەورەی کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی ئەوەیە
 هەتا ئێستا کێشەی ئێرانی لە »بەرجام«دا پێناسە کردووە

ڕێبەریی حیزبی دێموکراتی کوردستان بە مەبەستی لێکدانەوە و 
تاوتوێ کردنی کۆمەڵێک ڕووداو و پرسی سیاسی کۆبۆوە.

پێش نیوەڕۆی ڕۆژی شەممە، ڕێکەوتی ٨ی سەرماوەزی ١٣٩٩ی 
حیزبی  ناوەندیی  کۆمیتەی  کۆبوونەوەی  شەشەمین  هــەتــاوی، 
بە  کۆنگرەی ١٧ی حیزب  هەڵبژێردراوی  دێموکراتی کوردستان، 
کۆمیتەی  ڕاوێژکارانی  و  جێگران  ئەسڵی،  ئەندامانی  بەشداریی 
ناوەندی و بەرپرسی ناوەندەکانی حیزب دەستی بە کارەکانی کرد.
بێدەنگی  ساتێک  ڕاگرتنی  بە  کە  کۆبوونەوەکەدا  سەرەتای  لە 
بۆ ڕێزگرتن لە یاد و بیرەوەریی شەهیدانی کورد و کوردستان 
دەستی  پێ کرد، بەڕێز خالید عەزیزی ، سکرتێری گشتیی حیزب،  
لێکدانەوەی دەفتەری سیاسیی حیزبی لەسەر کۆمەڵێک ڕووداو و 
پرسی سیاسیی پێوەندیدار بە ئێران و کوردستان پێشکەش کرد.

هەڵبژاردنەکانی  سۆنگەی  لە  سیاسی  دەفتەری  لێکدانەوەکەی 
ــەکــان و  ــرات ــمــوک ــی دێ ــن ــی ئــامــریــکــا و ســەرکــەوت ــاری ــۆم ســەرک
ــەواری  ــن ــەر شــوێ ــدەن، پـــڕژایـــە سـ ــایـ ــەوەی جــۆ بـ ــان ــن ــێ ــگ ه دەن
نێوان  پێوەندییەکانی  ســەر  لە  سپی  کۆشکی  گۆڕانکارییەکانی 
هەردوو واڵتی ئێران و ئامریکا. لەم پێوەندییەدا بە ئاوڕدانەوەیەک 
لە سیاسەتی “ئەوپەڕی گوشار” کابینەی ترامپ بۆ سەر ڕێژیمی 
سەر  لە  گــەمــارۆکــان  کاریگەریی  و  ئێران  ئیسالمیی  کــۆمــاری 
ڕێژیم و کۆمەڵگەی ئێران بە گشتی، باس لە تێڕوانین و ڕێکارە 
بۆ  ئامریکا  دەوڵــەتــی  نوێی  کابینەی  ئابوورییەکانی  و  سیاسی 

ڕووبەڕووبوونەوە لەگەڵ ڕێژیمی ئێران کرا.
حیزب،  گشتیی  سکرتێری  بەڕێز  لێکدانەوەکەدا  درێــژەی  لە 
ئێران  ئەمڕۆی  ئەمنیەتیی  و  ئابووری  سیاسی،  دۆخی  لە  باسی 
ویست  بەرانبەر  ڕێژیم  سیستماتیکی  سەرکوتی  سیاسەتی  و 
خەباتی  داهاتووی  هەروەها  و،  ئێران  خەڵکی  داخوازییەکانی  و 
وێڕای  پێوەندییەدا  لەم  کــرد.  کوردستان  خەڵکی  مافخوازانەی 
دێموکراتی  حیزبی  هەڵوێستەکانی  و  سیاسەت  لــە  پــێــداگــری 
کوردستان و پشت بەستنی بزووتنەوەی کورد بە هێز و ئیرادەی 
خۆی، بە مەبەستی خۆ ئامادەکردن بۆ ڕووبەڕووبوونەوە لەگەڵ 
هەر ئەگەر و پێشهاتێک، باس لە چەند زەروورەتی هەرە پێشەوەی 
یەکڕیزیی  واتــە؛  کوردستان،  ڕۆژهەاڵتی  لە  کورد  بزووتنەوەی 
نێوان هێز و الیەنە سیاسییەکانی کوردستان، هاوپێوەندیی لەگەڵ 
بزووتنەوەی سەرانسەری خەڵکی ئێران و ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانی و 
لە نێوخۆی واڵت کرا. هەر  بە جەماوەری کردنی زیاتری خەبات 
وەک لە لێکدانەوەکەی دەفتەری سیاسیی حیزب دا ئاماژەی پێکرا 
وێڕای  زەروورەتــانــە،  بەم  هەست کردن  ئەساسی  سەر  لە  بوو، 
جەخت کردنەوە لەسەر هەوڵ دانی زیاتر بۆ بەئاکام گەیاندنی پرسی 
هاوکاریی  ناوەندی  بەهێزکردنی  و  دێموکراتەکان  یەکگرتنەوەی 
بابەتەکانی  و  باس  ــژەی  درێ لە  ئێران،  کوردستانی  حیزبەکانی 
کۆبوونەوەکە دا، کۆمیتەی ناوەندی، دەفتەری سیاسیی ڕاسپارد بە 
هاوکاریی ئۆرگانە پێوەندیدارەکانی حیزب، زیاتر لە جاران کار لە 

سەر خەبات و تێکۆشانی خەڵک لە نێوخۆی واڵت بکرێ.
بەشدارانی کۆمیتەی ناوەندی دواتر سەرنج و بۆچوونی خۆیان 
دەفتەری  لێکدانەوە گشتییەکەی  ڕەهەندە جۆراجۆرەکانی  لەسەر 

سیاسی دەربڕی.
دێموکراتی  حیزبی  ڕێبەریی  کۆبوونەوەی  دیکەی  بەشێکی  لە 
کوردستان دا لە پێوەندی لەگەڵ پرسی یەکگرتنەوەی دێموکراتەکان 
و چۆنیەتیی بەرەپێشچوونی ڕەوتی وتوێژ و دانیشتنی هەیئەتەکان، 
بەرپرسی  و  سیاسی  دەفتەری  ئەندامی  کەریمی،  کەماڵ  بەڕێز 
بە  پێشکەش  ڕاپۆرتێکی  یەکگرتنەوە،  پرسی  بۆ  حیزب  هەیئەتی 
حیزبەوە  ڕێبەریی  الیەن  لە  کە  کرد  حیزب  ناوەندیی  کۆمیتەی 
تەئییدی  نــاوەنــدی  کۆمیتەی  و  کــرا  لەسەر  باسی  و  پێشوازی 
هەوڵەکانی دەفتەری سیاسی و هەیئەتی  حیزبی لەو پێوەندییەدا 

کردەوە.
کۆمیتەی  ــەوەی  ــوون کــۆب شەشەمین  دیــکــەی  بەشەکانی  لــە 
کە  بەرباس  هاتنە  تەشکیالتیی  پرسێکی  چەند  حیزب دا  ناوەندیی 
بۆ  حیزب  سیاسیی  دەفتەری  و  درا  لەسەر  پێویستیان  بڕیاری 

جێبەجێکردنیان ئەرکدار کرا.

حیزبی دێموکراتی کوردستان
دەفتەری سیاسی

٩ی سەرماوەزی ١٣٩٩

بەڕێوەچوونی کۆبوونەوەی 
کۆمیتەی ناوەندیی حیزبی 

دێموکراتی کوردستان

واشینگتۆن  بۆیە  بووە.  دابەش  بەسەردا  کوردیان 
پێوەندییەکانی  و  بـــەرژەوەنـــدی  بەپێی  ــاران  تـ لــە 
ئێران  لە  کــورد  پرسی  لە  چاو  تــاران  لەگەڵ  خۆی 
سەیری  بەرژەوەندییە  ئەو  بەپێی  هەر  یان  دەکــا. 
پێوەندییەکانی لەگەڵ حیزبی دێموکراتی کوردستان 
دەکا.  دیکە  الیەنەکانی  و  ئێرانی  ئۆپۆزیسیۆنی  یان 
یان  کــرد  باست  جەنابت  کە  چــاوەڕوانــیــیــەش  ئــەو 
بایدن  ئەوەی ڕێبەڕانی کورد هێندێکیان لەگەڵ جۆ 
یان الیەنەکانی دیکە پێوەندییان هەیە و پێی دڵخۆش 
پرسی  کە  ئەوەیە  هۆکارەکەی  ئەوەش سروشتییە. 
نۆ  هەشت  لە  سووریە  و  عێراق  واڵتانی  لە  کــورد 
مامەلە  نێو  کــەوتــە  هێندێک  ــردوودا  ــ ڕاب ساڵی  دە 
ئەمریکا  و  بایدن  لەوێ  ڕەنگە  و  نێودەوڵەتییەکان 
بگەڕێن.  خۆیان  بە  تایبەت  چــارەســەری  بــەدووی 
ئەرکی  ــەوە  ئ ئێران  ســەر  دێتە  باسەکە  کە  ــەاڵم  ب
لە  کوردستان  دێموکراتی  حیزبی  وەک  کە  ئێمەیە 
چــوارچــێــوەی، بــەرنــامــەمــان بــۆ داهــاتــووی ئێران 
ئۆپۆزیسیۆنی  لەگەڵ  هەماهەنگی  و  هاوکاری  بە 
ئێرانی و، دەرکی خەباتی مەدەنی لە نێوخۆی واڵت 
بەتایبەت کوردستانی ئێران و لە ڕەهەندی کرداری 
حیزبەکانی  لەگەڵ  دێموکرات  حیزبی  مەیدانی  و 
بکەین و،  بەجۆرێک هەماهەنگی  دیکەی کوردستان 
پرسی خۆمان بۆ ئیدارەی نوێی ئەمریکا و جۆ بایدن 
لە  دێموکراتەکان  ئەوەیە  هۆکارەکشی  بکەین.  باس 
ئەمریکا بەرینتر چاو لە دونیا دەکەن و پێچەوانەی 
تڕامپ تەک ڕەهەندی سەیری دیاردە سیاسییەکان 

ناکەن.
ئەمن الم وایە لەوێ دەرفەتی زۆرترمان هەبێ بۆ 
قسەکردن و بڵێین ئێوە کە ئاوڕ لە کێشەی نێودەوڵەتی 
دەدەنەوە، کێشەی ئێران خۆ هەر کێشەی “بەرجام” 
نییە، هەر کێشەی ناوکی و مووشەکیی ئەم رێژیمە 
ئیسالمی  کۆماری  لەڕاستیدا  “بەرجام”یش  و  نییە 
بڵێین  پێیان  ــرێ.  وەردەگـ لێ  کەڵکی  کارتێک  وەک 
بابەتانە،  ئەم  تەنیشت  لە  کە  ئەوەیە  ڕێگا  باشترین 
نێوخۆی  لە  تێکۆشانی خەڵک  و  بە خەبات  سەرنج 
و  مــەدەنــی  جموجۆڵی  و  خــەبــات  بەتایبەت  واڵت 

مافخوازی لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان بدەن. 

ئۆباماش دا  لەسەردەمی  خالید  کــاک  بــەاڵم 
ناڕەزایەتییەکان و جوواڵنەوەکان لە ئێران هەر 
هەبوون. هەر لەجێ دا، ئەم جموجۆڵە مەدەنییانە 
دەرەوەدا  دنیای  لە  کوردستان  لە  و  ئێران  لە 
دەبیندرێ؟ کوا وەکوو فاکتەرێک حیسابی لەسەر 

دەکرێ؟ 
مادام واشینگتۆن بە تەبیعەتی بەرژەوەندیی خۆی 
ئۆباماش  دەکا،  تاران  لەگەڵ  پێوەندییەکانی  لە  چاو 
خۆیان  بەخوێندنەوەی  کە  کـــردووە  ــەوەی  ئ ڕێــک 
بەرژەوەندیی بۆ ئەمریکا بووە. هەر سەرکۆمارێک 
ڕیزبەندیی  ــار،  کـ ســەر  دێــتــە  واشینگتۆن  لــە  کــە 
ئێران  لە  ئەمنیەتی  مەسەلەی  بۆیە  دەکا،  پرسەکان 
ئەولەوییەت دا  لە  ناوچە  لە  ڕێژیم  هەڵسوکەوتی 
دونیادا  لە  دیکەش  واڵتی  زۆر  دەبینین  ئێمە  دەبێ. 
هەیە دیکتاتۆرین. لەو واڵتانەدا مافی ژنان نییە، مافی 
خەڵک نییە، دێموکراسی نییە، هەڵبژاردنی ئازاد نییە، 
لەگەڵیان  باشیشی  زۆر  پێوەندیی  ئەمریکا  کەچی 
هەیە، بەتایبەت لە ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست. ئەگەر وایە 
مادام ئەوان ئەولەوییەتەکەیان مامەڵە لەگەڵ ئێران و 
کۆنتڕۆڵی ڕەفتاری ئێرانە، کەم زەرەر کردنە، زۆر 
بەداخەوە پرسی مافی مرۆڤ دەخرێتە پەراوێزەوە. 
بەاڵم ئەوە ئەرکی ئێمەیە کە لەو بەشەدا چاالک بین.
ئێمە وەک حیزبی دێموکراتی کوردستان هەمیشە 
و  بەرپرس  ئێران  دەتانەوێ  ئەگەر  گوتوون  پێمان 
ئیسالمی جێگای  کۆماری  بێ،  وەاڵمــدەر  رێژیمێکی 
متمانە نییە. یان دەبێ ئەو حکوومەتە بڕوا بۆ ئەوەی 
تــێــرۆریــزم و  لــە شــەڕ و کێشەی  بــۆ هەمیشە  کــە 
کێشەی ناوکی و نامەسئوول بوون لە حکوومەتێکی 
و  بێ  خۆش  زەمینە  دەبــێ  یان  بێ؛  ڕزگاریتان  وا 
یارمەتیدەر بن بۆوەی خەبات و تێکۆشانی خەڵکی 
سەر  بێتە  خەڵکی  ڕێژێمێکی  و  بگا  ئاکام  بە  ئێران 
بە  بەرامبەر  نەبێ  مەسئوول  کە  حکوومەتێک  کار. 
خەڵکەکەی خۆی، ناشتوانێ بەرپرس بێ بەرامبەر بە 
دنیای دەرەوە. بۆیە ئێمە چ وەک حیزبی دێموکراتی 
کوردستان و چ وەک ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانی لەڕاستی دا 
ئەوە ئەرکمانە و هەر ئەوەشمان بە دەستەوەیە. ئێمە 
لە پرسی بەرجام و لە کێشەی ناوکیی  ئێران لەگەڵ 
بەاڵم  نادرێتێ،  قسەمان  مەجالی  دەرەوەدا  دونیای 
تاقیتان  ساڵە  چل  کە  بڵێین  پێیان  پەیتا  پەیتا  دەبێ 
کۆماری  کە  دەرکــەوتــووە  بۆشتان  و  کــردوونــەوە 
باشترین  بڵێین  پێیان  نییە.  متمانە  جێگای  ئیسالمی 
ئەهرۆمی گوشار بۆ سەر کۆماری ئیسالمیی ئێران 
خەڵک  تێکۆشانی  و  خەبات  بۆ  خوێندنەوە  ئەوەیە 
کۆماری  دژی  خــەبــات  لــە  ئـــەوان  مەوقعییەتی  و 
و  هیوا  خەڵک  پێوەندییەدا  لەو  و  بکەن  ئیسالمییدا 
ئومێدی ئەوەی پێ بدرێ کە دنیای دەرەوە کۆماری 

ئیسالمی تەنیا بە کێشەی “بەرجام” پێناسە ناکا. 
ئەوە ئیشکالێکی زۆر گەورە و بەهێزی کۆمەڵگەی 
لە سەردەمی  بەتایبەت  ئێستا،  تا  بووە  نێودەوڵەتی 

دۆناڵد تڕامپ دا.
 

کۆمەڵگەی  کەمتەرخەمییەی  ئەو  ســەرەڕای 
کۆڵیان  خەڵک  کە  دەبینین  بەاڵم  نێودەوڵەتی، 
ڕۆژانە  بەردەوامن،  ناڕەزایەتییەکان  نــەداوە، 
بەسەر  ئێعدام  قورسی  سزای  و  دەگیرێ  خەڵک 
حیزبەکان،  دەسەپێندرێ.  سیاسی دا  چاالکانی 

بەتایبەتی حیزبی دێموکرات هێشتا هەر ئامانجە 
و لێی دەدرێ، تێرۆری لێ دەکرێ، مووشەکباران 
دەکرێ بەاڵم کۆڵی نەداوە، پێتان وایە ئەم دۆخە 

دەگاتە کوێ؟
ــان و  ــەک ــام یەکێک لــەو پــرســانــەی کــە لــە ڕۆژن
و  خەبات  دەبیندرێ  دەرەوەدا  مێدیای  سۆشیال 
تێکۆشانی خەڵکی ئێرانە. ئەوان دەبینن لە ئێران کە 
حکوومەتی موتڵەقی نیزامی کۆماری ئیسالمی زۆر 
بە توندی لە دژی خەڵکەکەی کار دەکا و هیچ مەجالی 
پشوودانێکیان پێ نادا؛ بەاڵم، ئەو خەبات و تێکۆشانە 
هەیە بۆ نموونە ئەوەی خەزەڵوەری ساڵی ڕابردوو 
گۆڕانێکی زۆر گەورە بوو کە دنیا بینیی. هەروەها 
پرسی هەڵبژاردنەکان بوو کە خەڵک بەشدارییەکی 
گوتومە  پێشووتریش  وەک  بــەاڵم  نەکرد.  ئەوتۆی 
پەتای  بەداخەوە  ــردوودا  ڕاب مــاوەی یەک ساڵی  لە 
ــات. دەنــا  کــۆڕۆنــا لــە فــریــای کــۆمــاری ئیسالمی ه
ئێران  خەڵکی  ناڕەزایەتیی  و  تێکۆشان  و  خەبات 
دروســت  نوێی  هەڵومەرجێکی  و  دۆخ  لەڕاستی دا 
ئێران  لە  تایبەت  زۆر  سیاسیی  کەشی  کــردبــوو، 
خستبۆوە،  تەریک  ئیسالمیی  کۆماری  و  خوڵقابوو 
فڕۆکە  ــەوەی  ــەردانـ بـ ڕیــســوایــی  دوای  بــەتــایــبــەت 
هەموو  و  گەیشتێ  کــۆڕۆنــا  کەچی  ئۆکراینییەکە. 
شتێکی خستە ژێر سێبەری قورسی خۆیەوە و ئەم 
پرسەی بە جۆرێک وەپاش خست. لە ئێستادا خەڵک 
لە کەمتەرخەم و خەمساردیی ڕێژیم دا بەجۆرێک بیر 
لە ژیان و سەاڵمەتی خۆیان دەکەنەوە، بەاڵم نیزامی 
ڕزگاریی  هەر  ئەولەوییەتەکەی  ئیسالمی  کۆماری 
ڕێژیمەکەیانە و ئەسڵەن خەڵکی بەالوە گرینگ نییە. 
دوو وێنەی تەواو دیار و جیاواز و بەرچاو. جا ئەگەر 
وایە لە دونیای دەرەوە تێگەیشتن هەیە بۆ خەبات 
و تێکۆشانی خەڵکی ئێران. خەباتی ژنان و بەتایبەت 
ئەو خەبات و جموجۆڵە مەدەنییە کە لە ڕۆژهەاڵتی 
کوردستان هەیە لە بواری ژینگەپارێزی دا، لە بۆنە 
سیاسییەکان دا، لە بۆنە نیشتمانی و نەتەوەییەکان دا، 
ئــەدەبــی دا و بە بۆنەی جــۆراوجــۆر کە  ــواری  ب لە 
دنیا  دەبینێ.  ئەوانە  دنیا  شەقام،  سەر  دێنە  خەڵک 
دەبینێ لە دەورانی کۆڕۆنادا کە کۆماری ئیسالمی 
بەرپرسانە هەڵسوکەوتی نەدەکرد، خەڵک لە خۆیان 
مایەیان دادەنا، یارمەتییان بە خەستەخانەکان کرد، 
پێشتریش  خەڵکە  ئــەو  دەدا.  یەکتریان  یارمەتیی 
لەسەر  دێموکرات  قەاڵی  سەر  بۆ  هێرش  کاتی  لە 
کۆڵبەران  پرسی  لــەگــەڵ  لەپێوەندی  بـــوون،  هێڵ 
کە  ئــاوا  بــواری  دنیایەک  یانی  بــوون،  هێڵ  لەسەر 
دنیای  کــراوە.  ئەزموون  کوردستان  ڕۆژهەاڵتی  لە 
لە  دەرەوە تێ دەگا کە شعوورێکی سیاسیی بەرز 
پێناسەی  لەسەر  و،  هەیە  کوردستان  ڕۆژهــەاڵتــی 
کۆڵ  خۆیان  شوناس خوازیی  لەسەر  و  نەتەوایەتی 
بەردەوامیی  لە  ئەوانە  لە مەیدان دان.  نادەن و هەر 
کە  دەکەن  دروست  بەردەوامیش  ئەرکی  خۆیان دا 
لە  ئەوەی  بــوارەدا  لەو  ئێمە  بە خۆشییەوە حیزبی 
توانایدا بێ کردوویەتی و هەمیشە پشتیوانی خەبات 
بەاڵم  بووە.  واڵت  نێوخۆی  لە  خەڵک  تێکۆشانی  و 
و،  گەورەتر  ئاستێکی  بۆ  بگوازرێتەوە  دەبێ  ئەوە 
لە ڕەهەندێکی گەورەتردا ئێمە ڕای گشتی باشمان 

لەسەری هەبێ. 

بەهێزانە  خاڵە  ــەم  ئ هــەمــوو  خالید  ــاک  ک
حیزبی  کە  کوردستان  ڕۆژهەاڵتی  بزووتنەوەی 
دێموکرات و بەڕێزتان زۆر پێداگریی لەسەر دەکەن 
ئیزن  من  کە  خاڵێکیش  بەاڵم  خۆی دایە،  لەجێی 
ئەویش  هەیە،  الواز  خاڵی  بڵێم  نادەم  خۆم  بە 
کوردستان  بزووتنەوەی  لەنێو  یەکڕیزی  کێشەی 
و  پێویستی  وەک  حیزبەکان دا  لەنێو  بەتایبەت 
پێش مەرج بۆ گۆڕانکارییەکان. ئەم کێشانە چۆن 

چارەسەر دەبن؟ کەی چارەسەر دەبن؟
کە  حیزب دا  ناوەندیی  کۆمیتەی  کۆبوونەوەی  لە 
لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا گیرا، ئێمە لێکدانەوەیەکی 
نێودەوڵەتی،  دۆخــی  لە  کرد  بەرباڵومان  و  گشتی 
ڕۆژهەاڵتی  لە  کــورد  پرسی  و  ئێران  هەلومەرجی 
بۆ  هەر  لێکدانەوە  نەفسی  تەبیعەتەن  کوردستان. 
باس و  لێکۆڵینەوە نەبوو. بۆ ئەوە بوو کە بزانین 
ئێمە وەک حیزبی دێموکراتی کوردستان دەتوانین چ 
ڕێکارێک و چارەسەرێکمان هەبێ. بۆیە لە قۆناغی 
بواری  لە  گشتییەکە  دۆخە  تاوتوێی  ئێمە  یەکەم دا 
زەرفییەتی  و  توانا  ئێران،  و  ناوچە  هەلومەرجی 
و  دیکە  بوارەکانی  لە  تواناکانمان  و  دیپڵۆماسی 
دەرفەت و هەڕەشە و مەترسییەکانمان کرد. کاتێکیش 
ئاکامە گەیشتین - دیارە  سەر ڕێگا چارەکان، بەو 
ئەوە هەمیشە باوەڕی حیزبی دێموکرات بووە- کە 
بڕوا  قسەمان  بوارانەدا  ئەم  تــەواوی  لە  ئەوەی  بۆ 
و لە هەمووی ئەم بوارانەدا بە دەنگێکی یەکگرتوو 
بێینە گۆڕێ و یەک دەنگێکمان هەبێ و کاتێک باسی 
ڕۆژهەاڵتی کوردستان دەکەین کە خەڵک لەوێ هێندە 
فیداکاری دەکا و، هێندە تێکۆشانیان هەیە و، هێندە 
تەبیعەتەن  خەتن؛  لەسەر  هێندە  و  دەدەن  قوربانی 
دەبێ هەموو حیزبەکانیش بە قەبارەی فیداکاری و، 
تێکۆشانی ئەوان لەسەر خەت بین و بە هەست بە 
بەرپرسیارەتییەوە بڕۆینە پێشێ. لێرە چارەسەرەکە 

دەبێتە یەکڕیزی و یەکگرتوویی.
هەیە،  ئێمەوە  بــە  پێوەندیی  جێگایەی  ئــەو  تــا   
بوارێکدا  هیچ  لە  کوردستان  دێموکراتی  حیزبی 
هۆی  نییە،  تـــەواو  ــەوە  ئ ــەاڵم  ب ــەکــردوە،  ن کۆتایی 
جۆراوجۆر  سیاسیی  الیەنی  و  حیزب  کە  ئەوەیە 
لە  کاتێک  بۆیە  هــەیــە.  جــیــاواز  بیروبۆچوونی  و 

تەواوەتیی خۆی دا باس لەو بابەتە دەکەین، یەکێک 
لە چارەکان ئەوەیە حیزبی ئێمە چۆن بە هەست بە 
بەرپرسیارەتییەوە  هەر وەکوو ڕابردوو کار بکا و، 
لەگەڵ حیزب و الیەن سیاسییەکانی دیکە هاوکاری 
ناوەندی  لەنێو  نموونە  بۆ  هەبێ.  هەماهەنگیی  و 
هاوکاری دا تێ بکۆشین پڕۆژە و بەرنامەمان هەبێ 
و ئەو ناوەندە چاالکتر بێ و لە بواری جۆراوجۆردا 
هەموومان بەیەکەوە کۆدەنگییەکی کوردیمان هەبێ 
و ئەو کۆدەنگییە کوردییە لە زۆر بواردا بۆ ئێمە بە 

کار دێ. 
حیزبی  چۆن  کرا  لەوە  باس  هەروەها  دووهــەم، 
ئێمە تێ بکۆشی لەگەڵ الیەنە ئێرانییەکان یارمەتیدەر 
لەسەر  هــاوبــەش  تێگەیشتنی  دروســت کــردنــی  بــێ 
پرسە گشتییەکانی ئێران و بە هاتنە سەرکاری بایدن 
و دێموکراتەکان دەبێ بزانین چ مەجاڵێکی دیکە بۆ 

ئێمە دروست دەبێ. 
ئەو  بکەین  چ  بوارانەدا  لەو  هەر  دیسان  سێهەم 
هاوبەشی  پەیامێکی  ئیجماعە  ئــەو  و  کۆدەنگییە 
خۆپیشاندان  خەڵک  واڵت  نێوخۆی  لە  کە  بێ  تێدا 
لە  ناڕەزایەتیی دەردەبــڕن و دێنە سەر خەت و  و 
سەر  بە  دروشمانە  ئــەو  دەدەن،  دروشــم  شەقام 
لەو  وایە  ئەگەر  جا  نەبێتەوە.  باڵو  حیزب دا  دەیــان 
لە  پەیامی  ناوەندی  کۆمیتە  بەخۆشییەوە  ــوارەدا  ب
هەمووی ئەو بوارانەدا هەبوو و، دەفتەری سیاسیی 
تێ بکۆشی  و  بچێ  ئــەوانــەدا  بـــەدوای  ــاردوە  ڕاســپ

جێبەجێیان بکا. 

کاک خالید کە باس لە یەکڕیزی دەکرێ خەڵک 
نەک هەر لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان لە بەشەکانی 
دەچێتە  زوو  زوومەکان  کوردستانیش،  دیکەی 
سەر واقعی دوو الیەنیی حیزبی دێموکرات. ڕوونە 
کوردستان  ڕۆژهەاڵتی  لە  یەکەم  ئەولەوییەتی 
یەکڕیزی و یەکگرتوویی دوو الیەنی دێموکراتە و 
دەشزانم لە کۆبوونەوەی کۆمیتەی ناوەندی دا زۆر 
ئێستاش  کراوە و،  ئەوە  باس لەسەر  بە جیدی 
دێموکرات  الیەنی  دوو  هەیئەتەکانی  دانیشتنی 
هیوا  و  تازە  شتێکی  بارەوە  لەو  ئاخۆ  دەکرێن. 

بەخش هەیە باسی بکەن؟
ئەو چاوەڕوانییانەی خەڵکی ڕۆژهەاڵتی کوردستان، 
خۆم  بەش بەحاڵی  من  خۆی دایە.  جێگای  لە  تــەواو 
دەرکی  کوردستانەوە  دێموکراتی  حیزبی  الیەن  لە 
دەکەین و، بە ڕێزەوە لێی دەروانین. تا ئەو جێگایەی 
پێوەندیی بە حیزبی دێموکراتی کوردستانەوە هەیە 
لە چەند ساڵی ڕابردوودا هەمیشە ئەو هەواڵنەمان 
داوە و پێمان وایە پەنجەرەی بەهێزکردنی یەکڕیزیی 
حیزبەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان ئەوەیە کە کێشەی 
ڕابــردووشــدا  لە  بکرێ.  چــارەســەر  دێموکراتەکان 
هەوڵمان داوە، ئەم پڕۆسەیە هەوراز و نشێوی بووە 
و تەبیعەتەن دەبێ پشوودرێژ بین. بۆیە لە درێژەی 
یــەک گــرتــنــەوەی  پــرســی  کــە  بــابــەتــە  ــەو  ئ گرینگیی 
حیزبە  دوو  ئەم  یەک بوونەوەی  و  دێموکراتەکان 
و  نیشتمانی  ــەورەی  گ زەروورەتێکی  و  پێویستی 
سیاسییە و دەبێ ئاوا چاوی لێ بکەین. ئێمە گوتمان 
یەکگرتوویی  دەبینین  لــەوەدا  چارەکان  هەموو  کە 
و  دوایــیــانــەدا  لــەو  بۆیە  هەبێ.  بەهێز  دەنگێکی  و 
پێکەوە  ال  دوو  هــەر  ڕێبەریی  ئــەوەدا  ــژەی  درێ لە 
دانیشتنمان هەبووە و ئێستا هەیئەتەکانمان پێکەوە 
لە  ئەوەمان کردووە کە  کار دەکەن. خەسارناسیی 
یەک گرتنەوەیە  ئەو  نەماتوانیوە  بۆچی  ڕابــردوودا 
باس.  بەر  هێناوەتە  ئەوانەشمان  و  بکەین  جێبەجێ 
خەتین  لەسەر  ال  دوو  هــەر  ڕێبەریی  ئێستادا  لە 
الیەنی  تــاوتــۆی  و  دادەنــیــشــن  هەیئەتەکانمان  و 
کە چۆن دوو الیەنی  دەکــەن  پرسە  جــۆراوجــۆری 
حیزبی دێموکراتی کوردستان و حیزبی دێموکراتی 
سەر  کۆسپانەدا  ئــەم  بەسەر  ئێرانن  کوردستانی 
ئیرادەیەک دەبینم  لەهەرحاڵدا بەخۆشییەوە  بکەون. 
لە ڕێبەری هەردوو الدا و مادام ئەو ئیرادەیە هەیە، 
ئەرکی کۆمەاڵنی خەڵکە کە چاوەڕوانییەکانیان بەهێز 
بکەن و، ئەرکی ئەندامانی هەر دوو الی دێموکراتە 
لەسەر خەت بن. ئەرکی ئەندامانی ڕێبەریی هەر دوو 
لەهەرحاڵدا  و  بێ  زۆرتر  ئیرادەیان  دێموکراتە  الی 
ئێمە بە هاوکاریی یەکتر ئەو بەرپرساییەتیە جێبەجێ 
دەبێ  کــرد،  جێبەجێ  ئەوەشمان  مــادام  و  دەکەین 
و  ئیلزامات  دێموکرات دا  یەکگرتووی  حیزبێکی  لە 
دەتوانێ  ئــەوە  و  دەبــێ  بەهێزیشمان  بەڵێنمەندیی 
ــووی خــەبــات و  ــات بــۆ داه بــاشــی هــەبــێ  پەیامێکی 

تێکۆشانی ئێمە لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان.
ــووە و لە  ــ ــۆی ب ــارە گــرفــتــی خـ ــ ــەو ک ڕاســتــە ئـ
ئەسڵ  بەاڵم  هەیە،  نشێو  و  هەوراز  دانوستانیش دا 
ئەو  بەرپرسیارەتییەوە  بە  هەست  بە  کە  ئەوەیە 
ئەوە  مادام  بەاڵم  بکەین.  تێپەڕ  نشێوانە  و  هەوراز 
چاوەڕوانی و داوای خەڵکە و ئێمە دەبێ جێبەجێی 
داوایــەم  و  چاوەڕوانی  ئەو  منیش  هاوکات  بکەین، 
و  خــەبــات  لــە  واڵت  نیوخۆی  لــە  خەڵک  کــە  هەیە 
ئیسالمییدا  کــۆمــاری  دژی  لــە  خــۆیــان  تێکۆشانی 
یەکڕیزی و هەماهەنگیتان لەبیر نەچێ. ئەوە بەردی 
بۆ  هــەر  سەرکەوتنیش  و  سەرکەوتنمانە  بناغەی 

ئێمەیە.

کاک خالید سپاس بۆ کات تەرخان کردنت بۆ 
ئەم دیمانەیە.

سپاس بۆ ئێوەش. ماندوو نەبن

ئەگەرەکانی بەردەم کۆماری 
ئیسالمی و ئەرکەکانی ئێمە
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شاهۆ مەتین

دێــمــوکــراتــی  حــیــزبــی  ــزی، ســکــرتــێــری گشتیی  ــەزیـ عـ خــالــیــد 
نۆڤامبر، ڕۆژی جیهانیی  بەبۆنەی ٢٥ی  پەیامێک دا  لە  کوردستان 
بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژی دژی ژنان، تیشکی خستووەتە سەر 
ئەوە کە کۆماری ئیسالمیی ئێران و قانوونە پڕ هەاڵواردنەکانی ئەم 
ڕێژیمە کۆسپی سەرەکیی بەردەم بزووتنەوەی مافخوازیی ژنانن 

لە ئێران دا.

دەقی پەیامی سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان 
بەرەنگاربوونەوەی  جیهانیی  ڕۆژی  نۆڤامبر،  ٢٥ی  بەبۆنەی 

توندوتیژی دژی ژنان:

ــورد لە  ئــێــران و ژنــانــی ک لــە  ــان  بــزووتــنــەوەی مافخوازیی ژن
زۆر  بــە  و  هەیە  درێـــژی  مێژوویەکی  کــوردســتــان  ــی  ــەاڵت ڕۆژه
قۆناغ و وێستگەدا تێ پەڕیوە، بەاڵم سەرباری زۆر دەسکەوت و 
هاوکات نسکۆ، ئێستاش ژنان لە ئێران قوربانیی ڕیزی پێشەوەی 
چ  تــونــدوتــیــژی،  نــێــوەدا  ــەو  ل و  مــرۆڤــن،  مافەکانی  پێشێل کرانی 
لە کۆمەڵگە و کەشی  حکوومەتی و سیستماتیک، یان توندوتیژی 

خێزانی دا، پانتاییەکی بەرفراوان لە ژیانی ژنانی داگیر کردووە.
ــەدا کــە خــەبــات و  ــ ــەو مانگ و ڕۆژان ــەوە پێش و ل ٤٢ ســاڵ ل
گوڕوتینێکی  شا  حەمەڕەزا  دەسەاڵتی  بــەدژی  خۆپیشاندانەکان 
لە  بەڵکوو  پیاوان،  شان بەشانی  هەر  نەک  ژنــان  گرتبوو،  زۆری 
بوون.  ناڕەزایەتییەکان دا  پێشەوەی  ڕیزەکانی  لە  بواردا  هەندێک 
ژنان لەپێناو بنیاتنانی حکوومەتێکی نوێ دا کە کە مافە مرۆییەکانیان 
بەڕەسمی بناسێ، سێبەری نگریسی هەاڵواردن و وەالنانیان لەسەر 
و  سیاسی  کایە  بەشداری  یەکسان دا  کۆمەڵگەیەکی  لە  و  البەرێ 
کۆمەاڵیەتییەکان بن؛ بەشداریی هەراویان لە شۆڕش دا کرد. بەاڵم 
دوای سەرکەوتنی شۆڕش و هاتنە سەر کاری کۆماری ئیسالمی 
تیغی  بــەر  کەوتنە  کە  بــوون  کۆمەڵ  توێژەکانی  و  چین  یەکەم 

سیاسەتی سەرکوت و هەاڵواردنی ڕێژیمی نوێ.
ژنان لە ئێران بەپێی قانوونەکانی کۆماری ئیسالمی سیستماتیک 
دەکــرێ.  پێشێل  کۆمەاڵیەتییەکانیان  و  مــەدەنــی  سیاسی،  مافە 
پەروەردەی ئایدۆلۆژیکی ڕێژیم بە مەبەستی هەاڵواردنی ژنان و 
لە بەشدارییان  ئامانجی ڕێگری  بۆ  لە سووچی ماڵ  پەستاوتنیان 
ژنان  بە  تەنگی  ئەگەرچی  کۆمەاڵیەتییەکان  و  سیاسی  کایە  لە 
هەڵچنیوە، بەاڵم کۆڵی پێ نەداون و؛ دوای چوار دەیە هەمدیسان 
دەبینین ژنان لە ڕیزی پێشەوەی ناڕەزایەتییەکان لەدژی دەسەاڵتی 

کۆماری ئیسالمیین.
بەدەر لە هەاڵواردن و توندوتیژیی سیستماتیکی حکوومەتی لە 
دژی ژنان، ژنان ئێستاش بەهۆی نۆڕمەکانی کۆمەڵگەی نەریتی ئازار 
دەچێژن. نەهیشتنی ئەم دۆخەش پەرورەدە و هەڵمەتێکی گشتی و 
قورسایی  و،  گەرەکە  کۆمەڵگەی  پێکهاتەکانی  هەموو  بەردەوامی 
سیاسییەکان،  کۆمەڵە  و  کۆڕ  سەر  دەکەوێتە  پتر  ئەرکەش  ئەو 

توێژی ڕووناکبیر و ڕێکخراوە مەدەنییەکانی کۆمەڵگە.
یەکسانیی  بــە  ــاوەڕی  ــ ب کــە  کــوردســتــان  دێــمــوکــراتــی  حیزبی 
“به  هاتووە:  بەرنامەکەی دا  لە  وەک  هەیە،  پیاوان  و  ژنــان  مافی 
 له به ر چاوگرتنی به نده کانی په یمانی نێونه ته وه یی بۆ نه هێشتنی هه ر 
جۆره هه اڵواردنێک به دژی ژنان، دابین کردنی یه کسانیی نێوان ژن  
و پیاو له  نێو خێزان  و له کۆمه ڵ دا و، له  مه یدانی کار  و ده سه اڵت 
کۆمه اڵیه تی  سیاسی  و  ژیانی  بواره کانی  هه موو  له  به گشتی   و 
داده نێ  و  گرینگی خۆی  ئه رکێکی  به   ئابووری دا،  فه رهه نگی  و   و 

به رنامه ی چڕ وپڕ له و پێوه ندی یه دا داده ڕێژێ  و به ڕێوه ی ده با. 
بۆ  نیشتمانەکەم  ژنانی  و  کچان  هان دانی  وێــڕای  کۆتایی دا  لە 
خەباتی مافخوازی و وێڕای پێداگری لەسەر پشتیوانیی حیزبەکەم، 
ڕەوایــە؛  و  بەرحەق  خەباتە  لەو  کوردستان  دێموکراتی  حیزبی 
دەڵێم: بەڵێ بۆ چێ کردنی کۆمەڵگەیەکی یەکسان بەبێ هیچ چەشنە 

هەاڵواردن و توندوتیژییەک.

سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان
خالید عەزیزی
٢٠٢٠/١١/٢٥

هەڕەشەی دەوڵەتی تێرۆریست 
بە دروشمی بریقەدار

لە  هەر  ئێران  ئیسالمیی  کۆماری  ڕێژیمی 
سەرەتای بە دەستەوە گرتنی جڵەوی دەسەاڵتی 
هێژمونیی  و  ئۆتۆریتە  سەپاندنی  بۆ  ــەوە  واڵت
بە  سنوورەکانی  دەرەوەی  و  نێوخۆ  لە  خۆی 
نانەوەی  و  تێرۆر  ناوچە،  واڵتانی  لە  تایبەت 
و  نێوخۆیی  ئاستی  ــە  ل بشێویی  و  ــاژاوە  ــ ئ
ــەوە و  ــاری ــووری ک ــت دەرەکـــی دا خستۆتە دەس
جێبەجێی  جۆربەجۆر  بیانووی  و  شێوە  بە 
کردوە. لەم ڕووەوە هەر لە سەرەتاوە تێرۆریزم 
وجــوویــی  فەلسەفەی  و  پێناسە  ماهییەت، 

ڕێژیمی مەالکان بووە لە ئێران دا.
“تێرۆر” وەک وشە لە زمانی فەرانسەوی دا بە 
مانای ترس و دڵەڕاوکێ دێ و لە سیاسەتیش دا 
ــی  ــاســای ــای ــن و ن ــێ ــق ــوڵ ــرس خ ـــە کــــــردەوەی ت ب
خۆیان  نەیارانی  سەرکوتی  بۆ  حکوومەتەکان 
و ترساندنیان پێناسە دەکڕێ و بە کار دێت. 
لە سەر ئەم ئەساسە تێرۆریزم وەک ترس و 
چەکێکی  کات  هەموو  نەیاران  دژی  دڵەراوکێ 
ــاری  ــۆم ک ــی  حــکــوومــەت ــەری  ــگ ــاری ک و  بەهێز 
)قەتڵە  واڵت  ــی  ــوازان ــخ ــازادی ئ دژی  ئیسالمی 
زنجیرەییەکان و تێرۆرە سیاسییەکانی دەرەوەی 
مافخوازیی  بزووتنەوی  تایبەت  بە  و  واڵت( 
سکرتێری  هــــەردوو  ـــێـــرۆری  )ت ــان  ــت ــوردس ک
ــان  ــت ــوردس ــی ک ــرات ــوک ــم ــی دێ ــزب ــی ــی ح ــی گــشــت
ــور  ــت دوک و  ــریــش  ــۆت ئ ــە  ل قاسملوو  ــور  ــت دوک
شەرەفکەندی لە ئالمان، تێرۆری زیاتر لە ٤٠٠ 
ــەاڵری  ڕۆژه حیزبەکانی  پێشمەرگەی  و  کادر 
کوردستان لە هەرێمی کوردستان، تەقینەوەی 
ــەری  ــت ــەڕی دەف ــەق ــەردەم م ــ ــدای ب ــەل شـــەوی ی
سیاسی و هێرشی مووشەکی بۆ سەر قەاڵی 
دێموکرات( بووە. حاشا هەڵنەگرە کە کۆماری 
ئیسالمیی ئێران لە ڕێگەی تێرۆرەوە زۆرترین 
و قورسترین زیانی ئینسانیی بە بزووتنەوەی 
و  کورد  دێموکراسی خوازیی  و  ڕزگاریخوازی  

ئۆپۆزیسیۆنەکانی دیکەی خۆی گەیاندوە.

ــن  ــوحــســی م ــی  ــن ــت ــوش ک ڕووداوی  دوای 
مووشەکیی  و  ئەتومی  ـــای  زان ـــەخـــری زادە،  ف
زەریف،  جواد  ــردوودا،  ڕاب حەوتووی  لە  ڕێژیم 
وەزیری دەرەوەی ڕێژیمی ئێران وەک نوێنەری 
کاتێک دا  لە  ڕێژیمیش  دیپڵۆماسیی  ــای  دەزگ
داوای لە کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی و ڕێکخڕاوی 
هەڵوێستیان  کــە  ــرد  ک یەکگرتوەکان  ــەوە  ــەت ن
ــێ؛ کە  ــەب ـــەخـــری زادە ه ــی ف ــوژران ــەر ک ــب ــەرام ب
ــی  ــاوان ت ــە  ل ـــەک  ــای دادگـ بێلژیک  ــە  ل هــاوکــات 
بۆ  ئیسالمی  کۆماری  تێرۆریستیی  کــردەوەی 
ئۆپۆزیسیۆنی  کۆبوونەوەیەکی  تەقاندنەوەی 
ــوو دنیا  ــەم ــا ه ــەروەه ــەوە. ه ــت ــێ ــۆڵ ــم دەک ــژی ڕێ
ــانــدن  ــت ــی ـــــن کـــە پ ـــاش دەزان ــان ب ــی ــۆش ــۆخ و ب
ــەن  ــەالی ــی ل ــۆم ــەت ــی ئ ــی چــەک ــان ــن ــەرهــەم هــێ و ب
ڕێژیمەوە نەک لە پێناو ئامانجی مرۆڤدۆستانە 
بگرە  نییە؛  ــران  ــێ ئ خەڵکی  ــی  ــدی ــەرژەوەن ب و 
و  واڵت  خەڵکی  زیاتری  گرتنی  بەبارمتە  بۆ 
خۆیان  سەربازیی  توانای  پتری  بردنەسەرێی 

بۆ پڕکێشییەکانیان لە ناوچە و جیهان دایە. 
ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی دوای چوار دەیە 
لە دەسەاڵتدارەتیی داسەپاوی خۆیان بە سەر 
گەاڵنی ئێران دا و لە کاتێک دا کە دنیا بە هۆی 
سیاسی،  ڕووی  لە  ــد  ــڕەڕەهــەن ف پێشکەوتنی 
و  ـــی  ـــاوەدان ئ هتد  و  تێکنۆلۆژی  ـــابـــووری،  ئ
بینیوە، بەاڵم  بە خۆیەوە  خۆش بژیویی زۆری 

عەقڵییەتی  ــە  ب ــم  ــژی ڕێ ــی  ــان ــەدەســت دەســەاڵت ب
نەحاوانەیان  و  شەڕەنگێزی  ــەردیــن،  ب چاخی 
لە سەر  پێداگرییان  و  دنیای ســەردەم  لەگەڵ 
پڕوپاگەندەکانی سەرەتای شۆڕش -هەناردەی 
ئادرەسی  بە  ــوون  ب ــودس،  ق ئازادیی  شــۆڕش، 
ــەدا-   ــاوچ ن ــە  ل ــی  ــت ــااڵدەس ــا، ب ــی ــە دن ل ئیسالم 
ئێرانیان لە هەموو بوارێک دا تەریک خستۆتەوە 
و لەپێناو ڕاگرتنی هێز و حکوومەتەکەیان هەم 
پشتیوانی  هەم  و  تێرۆریزم  بەرهەم هێنەری 
سەرەکیی تێرۆریزم بوون. لەو سۆنگەیەشەوە 
ــوو دنیا  ــەم ــەڵ ه ــەگ ــان ل ــۆی ــە خ ــن ک ــی ــن ــی دەب
ــەی ئەو  ــای ــە س ــەوە و ل ـ ــردووەت ــەرەوڕوو کـ ــ ـ ب
چ  تووشی  واڵتیان  خەڵکی  ڕوانینەیان  جــۆرە 

بەش مەینەتییەک کردووە.

وەاڵمی کوشتنی فەخری زادە چۆن دەبێ؟
کۆماری ئیسالمیی ئێران دوای هاتنە سەرکار 
و دەست بەسەر داگرتنی دەسکەوتی شۆڕشی 
ــۆل  ــۆپ ــۆن ــران و م ــێ ــی ئ ــەالن ــی گ ــازادیــخــوازی ئ
خۆی  ـــی  ڕەوای دەســـەاڵت،  جومگەکانی  کردنی 
و  ــان(  ــەالک )م هەڵخەلەتێنەری  هێزی  دوو  بە 
ــە  ــڕێ داوە، وات ـــاســـداران( گ )پ ــاری  ــوت ک ــەرک س
ئاخوندیزم و پاسداریزم لە ڕێگای چەواشەکاری 
و دڕۆ، لە پشت مینبەر و بە ناوی خوا و قورئان 
و بە ڕێگای ئەو تەونە جاڵجاڵۆکەیەی بە ناوی 
جۆربەجۆری ئایینی و دەزگای دینی دروستیان 
کردووە، و بە ناوی گوناح و شەرعەوە پێشیان 
تاکی  ــزری  ه و  گرتووە  ئەندێشە  ــی  ــازادی ئ بە 
هاوکات  داخستوو.  بە چەواشەکاری  ئێرانییان 
وەک  سەرکوت کار  هێزێکی  وەک  پاسداریزم 
دەوڵەت لە سێبەردا لە نێو حکوومەتی کۆماری 
ستراتیژیی  پێگەی  و  شوێن  ئێران  ئیسالمیی 
هەیە و ئێستا لە ڕێگای ئابووری و ئایدۆڵۆژی 
دەستی بە سەر سیاسەتی دەرەوە و نێوخۆی 
سیاسەتەکانی  ــووە.  ــرت داگ ئیسالمی  کۆماری 

توتالیتاریزم  ــەڕەو  ب ئێرانی  ــاســداران  پ سپای 
و  مــافــخــوازی  ــگــی  دەن بچووکترین  و  بـــردووە 
لەالیەن  وەاڵمەکەی  ئێران  ئازادیخوازی خەڵکی 
ــدام و  ــع ــێ ـــەوە ســەرکــوت ، ئ ـــاســـداران ــای پ ســپ

کوشت وبڕە.
سنوورەکانی  دەرەوەی  لە  پاسداران  سپای 
واڵتیش لەسەر هەمان ڕێچکە دەڕۆیشت و بە 
سولێمانی  قاسم  وەک  کەسێکی  فەرماندەیی 
داپڵۆسێنەرە  هێزە  ئەم  یەکی  ژماڕە  پیاوی  کە 
بوو، ڕۆڵی بنەڕەتیی لە تێکدان و نائەمن کردنی 
سەقامگیریی ناوچە و بەشێکی زۆر لە جیهان دا 
هەبوو، و بە ئاشکرا دەستێوەردانی بڕیارەکان 
لە ناوەندی دەسەاڵتی بەغدا، سووریە، بەحرین 
و لوبنانی دەکرد و ئەو واڵتانەی وەک قەڵغانی 
بۆ  مەترسییەکان  خستنەوەی  دوور  بۆ  شەڕ 

سەر ڕێژیمەکەیان بەکار دێنا.
قاسم سولێمانی وەک  کوژرانی  ڕووەوە  لەم 
پیاوی ژمارە یەک و سندووقی ڕەشی هێژمۆنیی 
سپای پاسداران و ڕێژیم لە ناوچەدا و دواتریش، 
کوژرانی کەسی یەکەم و تەختە کلیلی بەرنامەی 
ــاران،  ت نیزیک  لە  ــژم  ڕێ مووشەکیی  و  ناوکی 
دەکرێ بە لێدان لە ئوتوریتەی ئەم ڕێژیمە و 
دەست درێژییەکانی  لە  ڕێژیم  کەوتنی  هەتیو 
لە ناوچە و پەرەپێدانی پیشەسازیی ئەتومی و 

مووشەکیی لێک بدرێتەوە.

و  سولێمانی  ــاســم  ق کوشتنی  ــان  ــوم ــێ گ ب
گرینگی  کاراکتێری  دوو  وەک  ــەخــری زادە  ف
ڕێژیم هەم کەلێنی قووڵی لە ڕێژیم خستووە و 
هەمیش لە نێوخۆی هێزەکانی ڕێژیم دا خواستی 
تۆڵەکردنەوە بۆ وەدەست هێنانەوەی پڕستیژی 
لە  ــەدەســت چــووی  ل ــی  ــازی ســەرب و  ئەمنیەتی 
ڕێگەی  ڕێژیم سێ  ــەدا  ــارودۆخ ب لە  ــە،  ــارادای ئ

واڵمدانەوەی لە بەردەم دایە: 

١- وەاڵمدانەوە لە ڕێگای درووشمی باق و 
بریقەدار: ماوەی چل ساڵە حکومەت لە ڕێگەی 
ئەمریکا  ــۆ  ب ــان  ــەم ن وەک  ــەی  ــەب ق ــی  ــم دروش
هەوڵی  و...  فەلەستین  ئازادیی   ، ئیسرائیل  و 
چەواشەکردنی خەڵک دەدا و ڕێژیم توانیویەتی 
دڵی  بەهێز  چەکێکی  وەک  هەڵخەڵەتاندن  بە 

بەشێکی زۆر لە الیەنگرانی ئاڕام بکا .

هێرشی  ــــە  وات ــۆ:  ــەوخ ــت ڕاس ــەی  ــۆڵ ت  -٢
مووشەکی بۆ سەر بنکە و بەرژەوەندییەکانی 
ئەمریکا و ئیسڕائیل. بەاڵم ئێستا ئێران بە هۆی 
پێشێل کردنی ڕێککەوتننامەی ناوکی گوشاری 
هەرە زۆری ئەمریکا بەهۆی سزای ئابووری، 
چەک وچۆڵ و دیپڵۆماسی لە دۆخێکی سەخت 
دایە و ناتوانێ هێرشی ئەم جۆرە بکا. هاوکات 
دەسەاڵتی  لە  نیوێک  و  مانگ  نیزیک  هێشتا 
بداتە  بیانوو  نایهەوێ  ئێران  و  ــاوە  م تڕامپ 
پەرچەکرداریان  هێرشی  ــۆوەی  ب تڕامپ  تیمی 
هیوایان  هاوکات کۆشکی  هەبێ.  ئێران  لەدژی 
ــە سۆنگەی  ل ــە  ــیــوە ک ــچــن ــە هــەڵ ــەم ئ ــەر  ــەس ل
گوشاری  دێموکراتەکانەوە  جیاوازی  ڕوانگەی 
و  ئێران  و  بێتەوە  ــەم  ک لەسەر  گەمارۆکانی 
ــژە  ــەرجــام”دا درێ “ب ــوەی  ــە چــوارچــێ ل ئەمریکا 
ــە لەگەڵ  ــۆی ـــدەن. ب ــان ب ــی ــوان ــێ ــەی ن ــەڵ ــام ــە م ب
چوار  گۆڕانکارییەکانی  بەپێی  کە  ـــەوەش دا  ئ
بەرجام  ــی  بــۆ دۆخ ــەوە  ــەڕان گ ـــردوو  ڕاب ساڵی 
زاتی  ئێران  ـــەوەش دا  ئ لەگەڵ  ئەستەمە،  زۆر 
ئەمریکا  لەگەڵ  ڕاستەوخۆ  بیەوێ  ناکا  ئەوە 
کوشتنەدا  لەو  کە  ــەوەش  ئ لەبەر  تێک گیرێ. 
لە  لێدان  لەگۆڕێ دایە،  “مووساد”  ناوی  زۆرتر 
هەمان  هەر  ئیسڕائیلیش  بەرژەوەندییەکانی 
بۆ  ئەمریکای  ــەگــەڵ  ل ــەڕ  ش مەترسییەکانی 
تۆڵەی  تەکلیفی  بەم جۆرە  و  هەیە  ئێران  سەر 

ڕاستەوخۆ ڕوونە کە ڕوو نادا.

بەکارهێنانی  ناڕاستەوخۆ:  تۆڵەی   )٣
حەشدی شەعبی، حوسییەکان و حیزبوڵاڵ بۆ 
شەڕی نیابەتی. تۆڵەی ناڕاستەوخۆی ڕێژیمی 
ئێران لە ڕێگای بریکارەکانی لە ناوچە یەکێک 
هەتا  ئیسالمی  کۆماری  بەاڵم  ئەگەڕەکانە،  لە 
ئێستاش نەیتوانیوە کەلێنی قاسم سولێمانی و 
کاریگەریی ئەو لەسەر ئەم هێزانە پڕ بکاتەوە؛ 
هاوکات هێرش و گورزە کوشندەکانی ئەمریکا 
لە دوو ساڵی ڕابردوودا لەو هێزانە ئەوانی تا 
ئیسڕائیلیش  ــردوە.  ک الواز  بەرچاو  ــەکــی  ڕادەی
بەهۆی ڕەوتی ئاسایی کردنەوەی پێوەندییەکانی 
ــیــدی ئەم  ــاوچــە ئ ــی ن ــی ــی عــەرەب ــان ــەڵ واڵت ــەگ ل
دێوزمەیە نییە کە ئێران بتوانێ بە هەڵخڕاندنی 
موسوڵمانی  ــکــی  خــەڵ ــی  ــۆزی ــاوس ه ــی  هــەســت
بۆخۆی  ئیدۆلۆژی  و  سیاسی  بژیوی  ناوچە 
عەرەبیی  واڵتانی  ئێستادا  لە  بگرە  بکا،  دابین 
ژمارە  دوژمنی  بە  ئیسالمی  کۆماری  کەنداو 
لەو  لوبنانیش  ١ی خۆیان دەزانن. حیزبوڵاڵی 
مەوقعییەتەدا نییە بتوانێ بە فیتی ئێران خۆی 

تێکەڵ بە شەڕ لەگەڵ ئیسڕائیل بکات.
گریمانە  و  فەکت  ئەو  گرتنی  لەبەرچاو  بە 
ئیسالمی  کۆماری  گوڕەشەکانی  و  هەڕەشە 
قسەدا  چــوارچــێــوەی  لە  ــەر  ه تۆڵەستێنی  بۆ 
دەمێننەوە و ڕێژیم ئەم هەڵە ستراتیژییە ناکا 
خۆی بخاتە دۆخێکی دژوارتر لە ئێستاوە کە 

داهاتووی دەسەاڵتەکەی بەرەو نادیار ببات.

***

 بەڵێ بۆ چێ کردنی 
کۆمەڵگەیەکی یەکسان بەبێ 
هیچ چەشنە هەاڵواردن و 

توندوتیژییەک
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دیالن هەردی

لەیال قادری

بیرکردنەوە  ڕەوتــی  کە  وابــێ  پێمان  ئەگەر 
ــه نــەک  ــژی-ی ــرداڕێ ــی ــای ب ــ ــە وات )تــێــفــکــریــن( ب
لەکارکردنی ئەقڵ، ئەوکات تێ دەگەین کە ئەقڵ، 
ڕەگــەزێــک  بــە  تایبەت  تەنیا  کــە  کۆچەمکێکە 
جنسییەت  بە  تایبەت  خـــۆی دا،  لە  ئەقڵ  نییە. 
کردنی  لەکار  لە  مرۆڤە  توانایی  بەڵکوو  نییە، 
لێی  تواناییە زەینییەکانی و هەموو مرۆڤێکیش 

بەهرەمەندە. بەاڵم مەرجی بەهرەمەندی لە ئەقڵ، کارامەیی ئەوە. بەو 
بەشەردا  زەینییەتی  لە  کۆنەوە  لە  گەاڵاڵنەی  و  تەرح  ئەو  هۆیەوە 
ئــاوەز و الواز و ساویلکەیە،  ئــەوەی کە ژن کەم  مــاون وەک  جێ 
ئەوانە هەمووی لەو بارودۆخە نالەبارانە سەرچاوە دەگرن کە تێیان دا 
دەرفەتی “بیرکردنەوە” بە ژن نەدراوە و پیاوان لەجێی ژنان بیریان 

کردۆتەوە.
بارودۆخێکەوە،  وەها  کەوتبایەتە  پیاویش  ئەگەر  کە  ئاساییە  زۆر 
دەرفەتی کارامەییی ئەقڵی پەیدا نەدەکرد و لە ئاکام دا نەیدەتوانی ئیدە 
و بیرۆکە داڕێژێ و ناو دەر بکا. ڕاستییەکەی ئەوەیە کە “کارامەیی 
ئەقڵی” لە ئاکامی هەڵسوکەوت و ئاڵووێڕ و دانوستانە کۆمەاڵیەتییەکان 

دەستەبەر دەبێ.
مابێ،  قەتیس  بــەرتــەســک دا  چــوارچــێــوەیــەکــی  لــە  کەسێک  کاتێ 
و  دانیشێ  و  هەستێ  کــەم،  کەسانێکی  لەگەڵ  تەنیا  کە  جۆرێک  بە 
نەبێتەوە و ئەزموونی  بابەت و پرسە جیدییەکان ڕووبەڕوو  لەگەڵ 
ئەقڵی  ئاوەزی و  تواناییی  ئاساییە کە  نەبێ،  جۆراوجۆر و دژواری 

لەودا بەرەو الوازی دەچێ.
دەرفەتی  کە  بــووە  جۆرێک  بە  مێژوو  سەرەکییەکانی  ئاراستە 
بە  کۆمەاڵیەتی  و  فکری  ســەودای  و  و سات  کۆکردنەوە  ئەزموون 
ژنان نەداوە. کەوایه هۆکاری ئەوەی کە ژنان لە بواری” فکر” دەر 
لە مێژووی  بە دەربڕینێکی سادە،  نەبوون و  ئاشکرا  نەکەوتوون و 
“بیرکردنەوە” بزر و ونن، دەگەڕێتەوە سەر ئەو بارودۆخ و قۆناغانەی 
ژنان بە درێژایی مێژوو لێی تێپەڕیون و هیچ پێوەندیی بە جەوهەر 
و هەقیقەتی زاتی ئەوانەوە نییه. هەرکاتێکێش نەتوانین جەوهەری ژن 
وەک مرۆڤێک لەو دۆخە جیا بکەینەوە کە تێیدا ژیاوە، بەدڵنیاییەوە 

سەبارەت بەوان تووشی هەڵەی تێگەیشتن دەبین.

و  ئــاراوە  بێننە  جیدییەکان  بیروڕا  و  تیۆری  نەیانتوانیوە،  ژنان   
بڵیمەتیی ژن بە نیسبەتی پیاو کەمترە، هۆکار ئەوەیە کە دەرفەت بۆ 
تەجروبە وەرگرتن و پراکتیزە کردنی هێز و توانایی ئاوەزی کەمتر 
بۆ ڕەخساوە و زاڵ بوونی ڕوانگە پیاوانەکان، بۆتە هۆی بەردەوامیی 

وردە گەاڵڵە کلیشەییەکان لە کۆمەڵگەدا.
لە کۆنەوە هەتا ئێستاشی لەگەڵ بێ، ژنان بە بەردەوامی کەڵکیان 
لە بەرهەمی فکریی پیاوان وەرگرتووە، هەر بۆیە خۆیان لە قەرەی 
لە گۆشەنیگای  تەنانەت ژنان  نەداوە.  بیرکردنەوە  پڕۆسە و ڕەوتی 
ئەو  چون  دەڕوانــن،  خۆیان  تواناییەکانی  لە  و  خۆیان  لە  پیاوانەوە 
هەڵسەنگاندنەی بۆخۆیانی دەکەن، ئاکام و بەرهەمی بیرکردنەوەیەکی 
پیاوانەیە و بۆخۆیان هیچ ڕۆڵ و نەخشێکیان لە بەرهەمهێنانی ئەو 

فکرانەدا نەبووە و نییە.
ــردوو دەرفـــەت و هەلی ئــەزمــوون  ــ ئـــەوڕۆ کــە ژنــان لــەچــاو ڕاب
کەوتوونەتە  دەڕەخسێ،  بۆ  زیاتریان  تاقی کردنەوەی  و  کۆکردنەوە 
بــەاڵم  تیۆرییەوە،  و  فکر  و  بــیــروڕا  بەرهەمهێنانی  پــڕۆســەی  نــاو 
لێرەش دا، کاتی پەخش و باڵوبوونەوەی تیۆرییەکانیان، بەرەوڕووی 
ڕوانگەی  کۆمەڵگەیەکدا،  لە  کاتێک  چونکە  دەبنەوە.  سنووردارێتی 
پیاوانە زاڵ و حاکمە، هەروا بێ بڕوایی و بێ متمانەیی بە ڕەسەنایەتی 
بیروبۆچوونی ژنان وەک ڕەگەزی پلە دوو، لەژێر کاریگەریی گەاڵڵە 

دەق گرتوو و کلیشەییەکان دا دەمێنێتەوە.
بەداخەوە پیاوان، بەقا و باوەڕیان بەوە نییە کە ژن دەتوانێ فکر و 

تیۆرییەک بەرهەم بهێنێ.
هەتا پیاوانیش خاوەنی ئەو بێ باوەڕییە بن، زۆر ئاساییە کە لە کاتی 
باڵوبوونەوەی تیۆرییەکانی ژنان، سەقیلی و چاوچنۆکی دەنوێنن و 
بەرهەڵستی بیروڕای ژنان دەبنەوە. دیارە حاشا لەوەش ناکرێ کە 
بووه،  کەم ڕەنگ  ڕامــان”  “بیرکردنەوە/  مێژووی  لە  ژنان  حــزووری 

بەاڵم هۆکار؟
ئاماژەی پێ کرا، دەگەڕێتەوە سەر بێ بڕوایی و بێ  یەکەم، وەک 

باوەڕیی پیاوان بە نیسبەتی بەرهەمە فکرییەکانی ژنان.
بەرهەمە  بــۆ  پانتاییەک  و  بەستێن  نەبوونی  ئــامــادە   دووهـــەم، 

فکرییەکانی ژنان بە هۆی تەرحە هەڵە و کۆنەکانەوە.
و  فکر  بڕەوپێدانی  هەمبەر  لە  لەمپەڕسازی  و  پێشگیری  سێهەم، 
ڕای ژنان و لە کۆتایی دا هەڵسەنگاندنی ڕەگەزی بۆ نووسراوەکانیان.
درێژایی  بە  و  مێژوویین  ــی  زۆرداری ئەوانە  کە  ئەمەیە  حەقیقەت 

مێژوو بەسەر ژنان دا سەپاون.

)ژنانی بیرمەند کە ناتۆرەی جادووگەر و سێحربازیان دەدانە 
پاڵ و سزا دەدران(

ڕێژیمی سیاسیی ئێران لەنێوان ئۆتۆریتاریزم  و تۆتالیتاریزم دا

)کەمینە ئایینییەکان لەژێر دەسەاڵتێکی شیعەگەریی دەوڵەتی دا(

کەمینە  لەسەر  بڕواپێکراو  و  ورد   ئامارێکی 
ئایینییەکان لە ئێران باڵو نەکراوەتەوە، بەاڵم بەپێی 
ناحکوومییەکان،  و  حکوومی   ئامارە  لە  هەندێک 
دوای شۆڕشی ١٣٥٧، ئاماری حەشیمەتیی کەمینە 
ــەواوی  ت ــژەی  ڕێ لەگەڵ  ـــەراورد  ب بە  ئایینییەکان 
دانیشتووانی ئێران، بە شێوەیەکی بەرچاو کەمی 
کردووە  و زۆرینەی دانیشتووانی ئێران لە ئایینی 
لە  جگە  ــووە.  ــات ــک ه ــێ پ ئیمامی  دوازدە  شیعەی 
سوننەکان کە بە کەمینەیەکی موسوڵمان دادەنرێن، 
وەکوو  ناموسوڵمانیش  ئایینی  کەمینەی  چەندین 
مەسیحی، زەردەشتی، جوولەکە، بەهایی  و یارسان 
لە ئێران بوونیان هەیە. بەپێی ئامارە دەوڵەتییەکان، 
ئاماری   ،١٣٩٦ ساڵی  هەتا  ـــەوە  ١٣٧٦ـ ساڵی  لە 
کــردووە.  ــادی  زی هێندە   ٢/٥ ئێران،  موسوڵمانانی 
ناموسوڵمانەکان  ــژەی  ـ ڕێ ــە  ــێــک دای حــاڵ ــە  ل ـــەوە  ئ
بەسەردا  ئەوتۆی  گۆڕانکارییەکی  ــەدا  مــاوەی لەو 
کەمینە  دۆخی  کە،  ئەوەیە  پرسیارەکە  نەهاتووە. 
لەسەر  کە  ئیسالمیدا  کــۆمــاری  لە  ئایینییەکان 
ئێران،  لە  ــەزراوە، چلۆنە؟  دام بنەمای شیعەگەری 
کەمینە ئایینییەکان بەسەر دوو دەستەدا دابەش 
دەبن: یەکەمیان، ئەو ئایینانەی لە الیەن دەوڵەتەوە 
بە فەرمی ناسراون، دووهەمیان، ئەو ئایینانەی کە 

لە الیەن دەوڵەتەوە بە فەرمی نەناسراون.

یاسای  ــە  ل ناسراوەکان:  فەرمی  بە  ئایینە 
ــان، سێ  ــەک ــن ــە ســون ـــران دا، جــگــە ل ــێ ـ ــی ئ ــی ــەڕەت ــن ب
مەسیحی،  ــی  ــمــان ــامــوســوڵ ن ئایینیی  ــەی  ــن کــەمــی
ــاســراون  و  ن ــەرمــی  ف ــە  ب ــی  ــت جوولەکە  و زەردەش
سەمبۆلیک  شێوەی  بە  پاڕلمانیان  کورسیی  دوو 
الیەن  لە  ناسینیان  فەرمی  بە  ــراوە.  ک تەرخان  بۆ 
تەواویان  ئازادیی  کە  نییە  واتایە  بەو  دەوڵەتەوە 
هەیە،  ئایینییەکانیان  ئەرکە  گەیاندنی  بەجێ  لە 
چوارچێوەیەکی  ئایینییەکانیان  چاالکییە  بەڵکوو 
ــراوە. بەپێی  ــ ـــاری ک ــۆ دی ـــەوە ب ـــەت ـــەن دەوڵ ــە الی ل
ــە نێوان  ــران، ل ــێ ــاری ئ ــام ــدی ئ ــاوەن ــی ن ــان ــامــارەک ئ
تا ١٣٩٦دا، ژمارەی دانیشتووانی  ساڵەکانی ١٣٣٦  
ئایینە ناموسوڵمانەکان بەو شێوە کەمی کردووە: 
مەسیحی ٪٧٣، جوولەکە ٪٩٧، زەردەشتی ٪٧٠  و 

ئەوانیتر بە ڕێژەی ٪٦١ کەمیان کردووە)1(.

بەپێی ئەو گڕافیکەی سەرەوە، لە دوای شۆڕشی 
١٣٥٧ـەوە، ژمارەی دانیشتووانی ناموسوڵمان کەمی 
کردووە، لە کاتێکدا، ژمارەی تەواوی دانیشتووانی 
ــاری  ــۆک ــردووە. ه ــ ــادی کـ ــ ــدە زی ــن ــران، دوو هــێ ــێ ئ
ڕێژەی  بەرزنەبوونەوەی  یان  دابەزین  سەرەکیی 
دەگەڕێتەوە  ئایینییەکان  کەمینە  دانیشتووانی 
و  ــێ   ــۆی سیاسەتی زۆرەمــل ــەه ب کــۆچ کــردن  ــۆ  ب
ئیسالمی  ــاری  ــۆم ک ـــی  ـــداران دەســـەاڵت ــی  ــوت ســەرک
دەرهەق بە کەمینە ئایینییەکان. هەر لە سەرەتای 
ئایینیی  ــاوی  ــی )پ ــەشــە  ق ـــەک  ــەوە ژمـــارەی ــۆڕش ش
هووسپیان  نموونە  بۆ  ــران.  ک تیرۆر  مەسیحی( 
تیرۆر کرا(، مێهدی دیباج   لە کەرەج  مێهر )١٣٧٢ 
کران   تیرۆر  )ساڵی ١٣٧٣  میکائیلیان  تەتهیس  و 
بەفرگردا  لەنێو  کــراوی  ورد  بە  تەرمەکانیان  و 
دۆزرایەوە(. هەروەها بە سەدان مەسیحی ڕەوانەی 

زیندانەکان کران  و ژمارەیەکی زۆر کتێبی ئینجیل 
ئایینی سووتێندران.  بەڵگەنامەی  و  نووسراوە    و 
بەشی  و  کران   قەدەغە  مەسیحییەکان  باڵوکراوە 
هەرچەندە  داخــران.  کەنیسەکان  خزمەتگوزاریی 
دەرگایان  ئێران  لە  کەنیسە  ژمارەیەک  ئەمڕۆکە 
الیەن  لە  چاالکییەکانیان  کار  و  ــەاڵم  ب ــە،  کــراوەی
ــەو  ــەی ئ ــ ـ ــراوە. زۆرب ــ ــووردار کـ ـ ــن ـــەوە سـ ـــەت دەوڵ
ئێرانییانەی ئایینی خۆیان لە ئیسالمەوە گۆڕیوە 
توندترین سزا  بەرەوڕووی  دیکە،  ئایینەکانی  بۆ 
لەسێدارەدان  ســزای  بە  زۆربەیان  و  بوونەتەوە  
حکوومەتەوە  ڕوانگەی  لە  چونکە  دراون،  حوکم 
دیکە  ئایینێکی  بۆ  ئیسالمەوە  لە  ئایین  گۆڕینی 
ئایین  گۆڕینی  ــەاڵم  ب ـــرێ،  دادەن هەڵگەڕانەوە  بە 
لەوانیترەوە بۆ ئیسالم، بە کارێکی پیرۆز دادەنرێ. 
دوای گوتاری خامنەیی ڕێبەری کۆماری ئیسالمی 
لە  و  دەستگیرکراوان   ــارەی  ژم ١٣٧٩دا،  ساڵی  لە 
سێدارە دراوانی کەمینە ئایینییەکان بەرز بوویەوە. 
بە گوتەی خامنەیی، “دوژمنی ئیسالم هەوڵ دەدا 
و  خۆماڵییەکان  کەنیسە  ــارەی  ژم زیادبوونی  بە 
الواز  ئیسالم  ئایینی  دەستکرد،  ئایینی  هەندێک 
ڕێکخراوی  سااڵنەی  ڕاپۆرتی  گوێرەی  بە  بکا”. 
لێبوردنی نێونەتەوەیی بۆ ساڵی ١٣٩٨، زیاتر لە 
لە ئیسالمەوە  )ئەوانەی  ١٧١ نوێ دینی مەسیحی 
لە   ١٣٩٧ ساڵی  مەسیح(،  ئایینی  سەر  چوونەتە 
الیەن حکوومەتی ئێرانەوە دەستبەسەر کراون  و 

سزا دراون.
لە  زیاتر  ئێران  جوولەکەکانی  ــارەی  ژم  
عەڕەبی  واڵتانی  جوولەکەکانی  هەموو  ــارەی  ژم
جگە لە ئیسڕائیل  و فەلەستینە، چونکە مێژووی 
ــەوە  ــت ــێــران دەگــەڕێ ــە ئ ــە ل ــەک ــوول ــی ج ــوون ــەب ه
ــەاڵم  ب ئێستا،  پێش  ــاڵ  س  ٢٧٠٠ ــە   ل ــر  ــات زی ــۆ  ب
دوای  بەتایبەت  ئێران  لە  ڕۆژ  بە  ڕۆژ  ژمارەیان 
ئیسالمی،  کۆماری  کەمبوونەوە دایە.  لە  شۆڕش 
ــوە بۆ  ـ ــۆڕی ــودی گـ ــەهـ ـ ـــان ی ــەکــە ی ــــاوی جــوول ن
دەهێنێ.  ناویان  “کەلیمی “یەکان  بە  و  کەلیمی  
ویالیەتە  ــەرەو  ب ئێران،  جوولەکەکانی  زۆرینەی 
کۆچیان  ئیسڕائیل  و  ئەمریکا   یەکگرتووەکانی 
کردووە. لە ئێران جوولەکەکان بوونەتە قوربانیی 
دەوڵەتی  و  ئیسالمی   کۆماری  نێوان  کێشەکانی 
پەیوەندییەکی  چەشنە  هــەر  چونکە  ئیسڕائیل، 
ئەو جوولەکانە لەگەڵ دەوڵەتی ئیسڕائیل، سزای 
ئەنجومەنی  بە گوتەی  ــە.  بە دواوەی زۆر قورسی 
ــدە  ــەن ــەرچ ــە، “ه ــڕۆک ــەم ــاران، ئ ــ ــی ت ــان ــەک ــەک جــوول
ــدی  ــون ــە ت ــێــران ب ــە ئ ــادا ل ــســت ــێ ــە ئ ــان ل ــووەکـ جـ
سەرکوت ناکرێن، بەاڵم لەگەڵ هەندێک بەربەست 

بەرەوڕوون”.
دەبێ  ساڵ   ٣٠٠٠ بە  نزیک  زەردەشتی،  ئایینی 

لە نێو ئێرانییەکاندا دەرکەوتووە  و بەر لە هاتنی 
حەوتەمی  ــەدەی  س لە  ئێران  بۆ  ئیسالم  ئایینی 
ــووە.  ب ئێرانییەکان  ــی  ــی ســەرەک ئایینی  ــن،  ــی زای
زەردەشتییەکان  کۆمەڵگەی  کە  ئەوەشدا  لەگەڵ 
ـــەاڵم   ـــە، ب ــەری هـــەی ــن ــوێ ـــران ن ـــێ ــی ئ ــان ــم ــاڕل ـــە پ ل
زەردەشتییەکان لە ژیانی ڕۆژانەیان دا، بەرەوڕووی 
هێرش  و سووکایەتی  و ئازار دەبنەوە. جیاوازی 
لەو کێشانەیە کە  یەکێک  یاسایی،   و هەاڵواردنی 
دەبنەوە.  ــەرەوڕووی  ب ئێران  لە  زەردەشتییەکان 
بنەماڵەیەکی زەردەشتی دا،  لە  ئەگەر  نموونە،  بۆ 
یەک کەس ئایینی خۆی بگۆڕێ بۆ ئیسالم، مافی 
ئەوەی هەیە بە تەنیا ببێتە خاوەنی هەموو میراتی 
بنەماڵەکە. هەروەها، ئەگەر کەسێکی زەردەشتی 
بدرێ،  حوکم  موسوڵمانێک  کوشتنی  تۆمەتی  بە 
وەربگرێ،  قەساس  ــێ  دەب ئێران،  یاسای  بەپێی 

بە  موسوڵمانێک  ئەگەر  بەاڵم  مــردن،  سزای  واتە 
تومەتی کوشتنی زەردەشتییەک حوکم بدرێ، بە 
کە  شیعە  ئایینی  ڕێساکانی  ــادرێ.  ن سزا  مردن 
دەخەن   ڕێک  پیاو  ژن  و  نێوان  پەیوەندییەکانی 
کە  ڕێسایانە  ــەو  ئ توندوتیژییەکانی  کــردەوە  و 
ئاسایشی کۆماری  پۆلیس  و  لە الیەن هێزەکانی 
ــەی  ــگ ڕوان ــە  ل ــن،  ــرێ دەک جێبەجێ  ئیسالمییەوە 
پێشێل کردنی  ئیران،  زەردەشتییەکانی  ــەی  زۆرب
زۆر  بە  ــەوەی  ئ بۆ  ئەوانە،  بنەڕەتییەکانی  مافە 
بەسەردا  ئیسالمیان  ئایینی  ڕێساکانی  نەریت  و 

بسەپێ.
هەاڵواردنی ئایینی، تەنیا ناموسوڵمانان   
ــەو کەمینە  ــوو ئ ــەم ــکــوو ه ــەڵ ــج، ب ــان ــام ــە ئ ــات ــاک ن
موسوڵمانانەش دەکاتە ئامانج کە شیعەی دوازدە 
ئیمامی نین. سیاسەتە کولتوورییەکانی دەوڵەت 
وەکوو بەربەستێکن لە بەرامبەر هەموو ئەوانەی 

لەگەڵ شیعەی دوازدە ئیمامی سازگار نین.

ــەو  ئ ــان:  ــراوەک ــاس ــەن ن ــی  ــەرم ف ــە  ب ئایینە 
فەرمی  بە  ئێران  بنەڕەتیی  قانوونی  ئایینانەی 
چاالکییەکانیان  ــار و  ک تەنیا  ــەک  ن نایانناسێ، 
دەکرێن.  سەرکوت  ــەردەوام  ب بەڵکوو  قەدەغەیە، 
ئایینە بە فەرمی نەناسراوەکانی وەکوو بەهایی  و 
یارسان  و ژمارەیەک کەمینەی دیکە، لە ڕوانگەی 
دەکرێن  و  سەیر  هەڵگەڕاوە  وەکوو  دەسەاڵتەوە 
دەوڵەتییەکانەوە  دامودەزگا  الیەن  لە  تەنیا  نەک 
ــێ هیچ  ــەب ــەشــەوە ب ــگ ــەڵ ــۆم ــەن ک ـ ــە الی ــوو ل ــک ــەڵ ب
توندوتیژی  و  هــەاڵواردن   ـــەرەوڕووی  ب هۆکارێک 
ایینانە لە زۆربەی  دەبنەوە. شوێنکەوتووانی ئەو ئ
خزمەتگوزاری یە حکوومی یەکانی وەکوو خوێندن  
بەهایی  ئایینی  دەکرێن.  بێبەش  ــدن  ــەزران دام و 
چڕ  شێوەیەکی  ــە  ب کــە  ئایینانەیە  ــەو  ل یەکێک 
زۆرەملێیەکانی  سیاسەتە  ئامانجی  ــە  ــراوەت ک
ــی  ــک ــارێ ــام ـــدە ئ ــی. هـــەرچـــەن ــالم ــس ــی ــاری ئ ــۆمـ کـ
ئایینی  شوێنکەوتووانی  ــارەی  ژم لەسەر  فەرمی 
ئامارە  پێی  بە  بەاڵم  نییە،  لەبەردەست دا  بەهایی 
نافەرمییەکان، ژمارەی شوێنکەوتوانی ئەو ئایینە 
بە ٣٥٠ هەزار کەس بەراورد دەکرێ. دەستبەسەر 
ــەک بەهایی لە  ــارەی ــی ژم ــدارەدان ــە ســێ ل ــران  و  ک
ــەورەی  گ هــۆی شەپۆلێکی  ــووە  ب ــۆڕش،  دوای ش
کردنی  دەستبەسەر  بەهاییەکان.  کۆچکردنی 
ئەشکەنجە  زیندان،  قورسی  ســزای  خۆسەرانە، 
ــە  و  ــارگ ــی ک ــن ــســت، داخــســت ــاشــای ـــاری ن ــت ـ  و ڕەف
مــاڵ  و  گرتنی  ــەســەردا  ب دەســت  کارخانەکانیان، 
کەرتی  ــە  ل ــردن  ــارک ک ــی  ــەدەغــەکــردن ق سامانیان، 
گشتی  و بێبەش کردنیان لە خوێندنی زانکۆ، لەو 
لەسەر  حکوومەتەوە  الیەن  لە  کە  سیاسەتانەن 
ــی  ــداران دەســەاڵت دەکـــرێ.  جێبەجێ  بەهاییەکان 
دادەنێن.  “پیس”  بە خەڵکێکی  بەهاییەکان  ئێران، 
و  خوێندکار   ــەواوی  ـ ت ــە  ب نزیک  شـــۆڕش،  دوای 
دەر  ئێران  زانکۆکانی  لە  بەهایی  مامۆستایانی 
نوێیەکانیش  مامۆستا  ــدکــار  و  ــن خــوێ کـــران  و 
حوکمێکی  بەپێی  وەرنەگیران.  زانکۆکان  لە  ئیتر 
کولتووری،  بااڵی شۆڕشی  ئەنجومەنی  نەهێنیی 
بۆ ڕووبەڕوو بوونەوەی بەهاییەکان، “نیزام دەبێ 
کە  بکا،  بەهاییەکان  لەگەڵ  ڕەفتار  بە شێوەیەک 
کاتی  ــە  “ل و  بگیرێ”   لێ  گەشەکردنیان  ڕێگەی 
ماوەی خوێندن دا،  لە  زانکۆکان  و  لە  ناونووسین 
کاتێک دەرکەوت کە ئەو کەسانە بەهایین، دەبێ 
لە خوێندن بێبەش بکرێن. جگە لە بەهایی یەکان، 
ــوو  وەک ئایینی  کەمینەی  ــەی  ــک دی ــی  ــەک ــارەی ژم
یارسان )ئەهلی هەق(، دەروێشە گۆنابادیی یەکان 
کە لقێکی شیعەن  و بێ بڕواکان لە ئێران بوونیان 
هەیە  و بە هەمان شێوەی بەهایییەکان بوونە بە 
سیستەماتیکی  هەاڵواردنی  سیاسەتی  قوربانیی 
ــە ســـەردەمـــی ڕێژیمی  ل ــدە  ــەن ــەرچ ـــی. ه ـــەت دەوڵ
ایینیانە  ئ کەمینە  ــەو  ل زۆرێـــک  پاشایەتییش، 
ئەمڕۆدا  ــی  دۆخ هەمان  لە  بەهاییەکان،  ــوو  وەک
شێوەیەکی  بە  ئیسالمی  کــۆمــاری  ــەاڵم  ب ــوون،  ب
ئایینییەکانی  کەمینە  سیستەماتیک تر  جدیتر  و 
کردووەتە ئامانج، بە تایبەت لە بواری خوێندن  و 
ئایینییەکان بە هۆی بەجێ  کار کردن دا. کەمینە 
بەردەوام  ئایینییەکانیانەوە،  مەڕاسمە  گەیاندنی 
کارەکانیان  لەسەر  ــەوە،  ــن دەب ســزا  ـــەرەوڕووی  ب
بێبەش  لە خوێندن  منداڵەکانیان  و  دەکرێن   دەر 
دەکرێن. بێ بڕواکان کە بڕوایان بە هیچ ئایینێک 
ڕایبگەیەنن کە بێ بڕوان،  ئاشکرا  بە  ئەگەر  نییە، 
بە توندترین شێوە سزا دەدرێن. بە پێی ڕاپۆرتی 
بێ بڕوایان  نێونەتەوەیی،  لێبوردنی  ڕێکخراوی 
ــە بە  ــەســەرە ک ـــان ل ـــەوەی ــرســی ئ ــەت ـــــەردەوام م ب
بیانووی هەڵگەڕانەوە بگیرن، ئەشکەنجە بکرێن 

 و بە توندترین شێوە سزا بدرێن.
***

ــووان  و  ــشــت ــی دان گشتیی  ــی  ــری ســەرژمــێ ئەنجامی   )١
نیشتەجێ بوونی ساڵی ١٣٩٥، ناوەندی ئاماری ئێران، 

 www.amar.org.ir

ژن و بیرکردنەوە

)ژمارەی دانیشتووانی ناموسوڵمان لە ئێران، لە نێوان ساڵەکانی ١٣٣٦ - ١٣٩٦دا( 
سەرچاوه: ناوەندی ئاماری ئێران
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قه یرانێکی  و  مه ترسی  ئه گه ر کۆڕۆنا وه کوو 
بۆ  کۆڕۆنا  کە  ــە  ڕوون بــەاڵم  دابنێین،  جیهانی 
باشی  دەرفەتێکی  ئێران  ئیسالمیی  کــۆمــاری 
ئەگەر  خوڵقاند.  خۆ  هاتنەوە  بەر  هەناسە  بۆ 
واڵتان و دەوڵەتان لە قەیرانی کۆڕۆنادا خەمی 
خەڵکەکەیان لە سەرووی هەموو شتێک بوو، بۆ 
کۆماری ئیسالمی کۆڕۆنا نێعمەتێک بوو کە بۆ 

ماوەیەکیش بێ گوشاری خەڵکی لەسەر کەم بێتەوە.
هاوکات بەاڵم کۆڕۆنا الیەنێکی دیکەی لە جەوهەری ئەم ڕێژیمە 
ئاشکرا کرد، ئەویش بێ کیفایەتییەکی دی لە چارەسەری قەیرانێکی 
سروشتی. هەموو دەزانین کە ئەم ڕێژیمە هەر لە سەرەتاوە قەیرانی 
بۆ  قەیران  دروست کردنی  بە  مانەوەی  و  تێ پەڕاندوە  قەیران  بە 
بەرهەمی  قەیرانەکانیش  دراوە.  گرێ  دی  قەیرانێکی  جێ هێشتنی 
ناکارامەیی ڕێژیم لە ئیدارەی واڵت، سیاسەتی چەوتی قەیران خوڵقینی 
لە ناوچە، گەندەڵیی ئیداری و سیستماتیکی حکوومەتی و هتد بووە کە 
باجە قورسەکەی خەڵک داویانە. ئەو خەڵکەی سەرباری سیاسەتی 
چینایه تی  و  ڕه گــه زی  مه زهه بی،  نه ته وایه تی،  سته می  ــه اڵواردن،  ه
قەیرانی بێکاری و گرانی و خەسارە کۆمەاڵیەتییەکانیش  هاڕیونی. 
خۆیان  بە  پشت  بە  تەنیا  ڕێژیم دا  بێ بەرپرسایەتیی  لە  کە  خەڵک 
و  لوڕستان  الفاوه که ی  و  کرماشان  بوومەله رزه  که ی  و  دەبەستن 
لەم چەند ساڵەی دواییدا دەتوانن چەند نموونەی بچووک  کۆڕۆنا 

بن.
نەبێ  گرینگ  بــۆی  ــەوەی  ئ ڕێژیمە  ئــەم  کە  سەلماندی  کــۆڕۆنــا 
ساڵمەتی و ژیانی خەڵکە، بەڵکوو لە پێناو مانەوەی خۆی دا ئامادەیە 
ڕاستییەکان  ــەوەی  شــاردن بگرێ.  بەبارمتە  خەڵکەکەش  هەموو 
ئەمنیەتی،  و  سیاسی  ئامانجی  هیندێک  بۆ  سەرەتادا  لە  خەڵک  لە 
بە  پێکردن  پاشەکشە  بۆ  پەتا  لەو  پاشان کەڵکی ئاوەژوو وەرگرتن 
ناڕەزایەتییەکانی خەڵک، هه وڵی په رده پۆش کردنی که مته رخه مییه کانی 
و  دیکه   واڵتانی  له   کۆڕۆنا  خه ساره کانی  زه ق کــردنــه وه ی  و  خۆی 
چەندی وچۆنیی  ڕەهەندێکی  چەند  بابەتە  ئــەو  سیاسی کردنی  بە 

بەرەوڕوو بوونەوەی ڕێژیم لەگەڵ کۆڕۆنا بوو.
ئێستاش لە کاتێک دا هه وڵی  چڕوپڕی حکوومه ته کان و ڕێکخراوه  
و کۆمپانیا تەندروستی و دەرمانییەکان بۆ دۆزینه وه ی چارەسەر و 
که م کردنه وه ی ئاستی خه ساره  گیانی و ده روونییه کان له  دۆزینه وه ی 
پێکوتە و ده رزیی دژه  کۆڕۆنا؛ بەاڵم لە ئێران خەزەڵوەری ژیان و 
سەرکوتی  بۆ  کە  ئیسالمی  کۆماری  سەلماندی  کۆڕۆنا  گیانەکانە. 
مەدەنییانەترین داخوازی و خۆپێشاندانێک لە ئان و ساتێک دا هەموو 
هێز و توانای خۆی دەخاتە گەڕ و تێچوویەکی زۆریشی بۆ دادەنێ، 

بەاڵم بۆ پاراستنی خەڵک هیچی لە توانادا نییە و دەستەوەستانە.
و  ڕایانگه یاند  کۆڕۆنا  دۆزینه وه ی  بۆ  که   سپا  ساجه که ی  پاش 
تازه ترین  له   ــوارە،  ب ئەم  پسپۆڕانی  و  زانایان  گاڵته جاڕی  بوونه  
لە  کۆڕۆنای  چــارەســەری  ڕێژیم  ئەمجارەیان  شانازییه کانیان دا! 
هه موو  ئــه م  له گه ڵ  هــاوکــات  دیــوەتــەوە.  کـــازم دا  ئیمام  شه ربه تی 
که  بۆته وه   باڵو  ئێران دا  له   ئه وه ش  ده نگۆی  ڕێژیم  گاڵته جاڕییه ی 
خه ڵکیان  بۆ  دۆخــه ی  ئه و  و  کۆڕۆنا  په تای  له   که ڵک وه رگرتن   به  
خوڵقاندووه ، بازرگانی به  ئه ندامانی جه سته ی مرۆڤه کانه وه  ده کرێ و 
ته نانه ت پاکتاوکردنی سیاسی و کوشتن و له  نێوبردنی ئه و که سانه ی 
که  خۆیان مه به ستیانه  به  تایبه ت له  به ندیخانه  و نه خۆشخانه کان دا 
له ژێر پاساوی کۆڕۆنادا بۆته  ڕۆژه ڤ و قه یرانێکی دیکه  له و واڵته دا.
له   ئه مریکا وه  گــه مــارۆکــانــی  هــۆی  بــه   کــه   ئــابــووریــش  قه یرانی 
هه ڵچنیوه   ئێران  خه ڵکی  به   ته نگی  ڕێژیم دا   به رانبه ر سیاسه ته کانی 
تمه نی  به های  و  بۆته وه   به رز  ئێران دا  له   شتێک  هه موو  نرخی  و 
ئێرانی له وپه ڕی نزمی و بێ بایه خیی خۆی دایه،  هۆکاریکی دیکه یه  بۆ 
بێ هیوایی و یەکێک لەو کێشە و گرفت و سەرلێشێواوییانەی دیکەیە 
کە لەم کاتەدا و بە نیسبەت ژیانی خەڵک و کورۆناوە بەرۆکی خەڵکی 
گرتووە کە کۆماری ئیسالمی نە مودیرییەتێکی ئەوتۆ،و نە توانای 
چارەسەرکردنی هەیە و نە دەشیهەوێ هەنگاوێک بۆ چارەسەرکردنی 
هەڵگرێ و ئەمیشی کەڵەکە کردۆتە سەر قەیرانەکانی دیکە و پشتی 

خەڵکی ئەوەندەی دیکە پێی نەوی کردووە.
که میی  و  نــه بــوون  کــوردســتــان  خەڵکی  بــۆ  گرینگتر  ــه وانــه ش  ل
و  نه خۆشخانه   و  پزیشکی  ته ندروستی،  که ره سته ی  و  ئیمکانات 
و  ئێران  دیکه ی  نیسبه ت شوێنەکانی  به   پێویست   ده رمانی  و  ده وا 
ده یان ساڵ  ماوه ی  له   ناوچانه   ئه م  هــه اڵواردن و پشتگوێ خستنی 
و  ئیسالمی  کــۆمــاری  پاشان  و  شا  حــه مــه ڕه زا  ده ســه اڵتــدارەتــیــی 
که   وای کــردووه   کورددا  گه لی  له گه ڵ  ئه و حکوومه ته   دوژمنایه تیی 
وەکوو  ناکاوەکانیش  لە  و  ڕووداوە سروشتیی  و  قەیران  تەنانەت 
کوردستان.  کۆمەڵگەی  و  کــورد  لە  لێدان  زەربــە  بۆ  ببینن  هەلێک 
ئاوڕێک  هیچ  هەر  نەک  ئیسالمی  کۆماری  حکوومەتی  بۆیە  هەر 
پەرە  بکرێ  بۆشی  تا  بەڵکوو  ناداتەوە  کوردستان  پارێزگاکانی  لە 
بە شێوەی  دەیان ساڵەی  قینەی  و  ئەو ڕق  و  دەدا  نەخۆشییە  بەو 

جۆراوجۆر بە خەڵکی کورد دەڕێژێ.
لێرەدا دیسان ئەمە خەڵکی کوردستانن کە تاقی کارییەکی دیکەیان 
لە بەردەم دایە و   پیویستە خەڵک، کۆمەڵگەی مەدەنی، فەرهەنگی 
وەک  توێژەکانیەوە  و  چین  هــەمــوو  بــە  کــوردســتــان  سیاسیی  و 
جاران کە سەلماندوویانە سەرەڕای کەمترین ئیمکاناتێکیش توانای 
بەڕێوەبردنی کۆمەڵگەی خۆیان هەیە، بەگژ پەتای کۆرۆنا و بەاڵی 

کۆماری ئیسالمیی دا بچنەوە.

تیغی سانسۆڕ بە درێژایی تەمەنی
 ڕێژیمی ناوەندگەرا لە ئێران

کانوونی  لەالیەن  سەرماوەز  سێزدەی  ڕۆژی 
نووسەرانی ئێرانەوە وەک ڕۆژی بەرەنگاربوونەوە 
ــی  ــوون ــان ــاری کــــراوە. ک ــ ــســۆڕ دی ــە دژی ســان ل
کوشتاری  و  ــانــدن  ڕف جەنگەی  لە  ــەران،  ــووس ن
ــەران  ــووس ن و  ــان  ــراوەک ــاس ن سیاسییە  سیما 
ــە “قەتڵە  ب ــراو  ــاس ن ــەاڵت،  ــ ــی دەس ــەگــران و ڕخــن
محەممەدی  کوشتنی  ــاش  پ و  زنجیرەییەکان” 
موختاری و محەممەدجەعفەری پوویەندە، دوو 
نووسەر و ئەندامی ئەو کانوونە، لەالیەن هێزە 
ئەمنی و ئیتالعاتییەکان لە ١٢ و ١٨ سەرماوەزی 
ــەو  ب ــاوەزی  ــ ــەرم ــ س ســـێـــزدەی  رۆژی   ،١٣٧٧
ناونیشانە ناودێر کرد. لەم ڕۆژەوە نووسەران و 
ئازادیخوازان گرینگی بەو ڕۆژە دەدەن و هەموو 
سەرکەتکەرەکانی  هێزە  ــەوەی  ئ لەگەڵ  ساڵێ 
ڕێژیم پێشی پێ دەگرن، نووسەران و چاالکانی 
ــی  ــەتــی ســەردان ــی کــۆمــەاڵی ــان ــوارەک ــی و ب ــەدەب ئ
زنجیرەییەکان  قەتڵە  قوربانییەکانی  گلکۆی 
دەکەن و ئەم بۆنەیە دەبێتە بیانوویەک بۆ باس 

لە سانسۆڕ لە کۆماری ئیسالمیی دا. 

 سروشتییە دیاردەی سانسۆڕ تەنیا تایبەت 
ئیسالمی   ــاری  ــۆم ک ــی  ــەاڵت ــردەس ژێ ئێرانی  ــە  ب
ــی  ــان ــــــەی هـــــــەرەزۆری واڵت ـــە زۆرب ــە و ل ــی ــی ن
هەیە  چڕی  بە  سانسۆڕ  دیکتاتۆڕلێدراوەکان 
نووسین  باجی  هونەرمەندان  و  ــووســەران  ن و 
ــۆری  ــۆراوج ج ــوەی  شــێ ــە  ب بەرهەمەکانیان  و 
بابەتەکانیان،  باڵوبوونەوەی  لە  ڕێگرتن  وەک 
نووسراوەکانیان  بێ نێوەڕۆک کردنی  و  سانسۆڕ 
و هەروەها هەڕەشە و گیران و زیندان دەدەنەوە. 
ــــاردەی سانسۆڕ  ــژووی دی ــێ ــش دا م ــی ــران ــێ ئ ــە  ل
ــن شــای  ــاســرەدی ــۆ ســەردەمــی ن ــەوە ب ــت ــەڕێ دەگ
قاجاڕ و ڕێک ٢٨ سال پاش دەرچوونی یەکەم 
یەکەم  ــراو  ــاوب ن ئەمری  بە  ئێران،  لە  ــە  ــام ڕۆژن
ــەزرا.  دام چاپەمەنییەکان  سانسۆڕی  ئیدارەی 
کەوتووەتە  ئێران  کە  ئێستا  تا  لەوکاتەوە  هەر 
ئیسالمی هونەرمەندان  ژێر دەسەاڵتی کۆماری 
ـــووســـەر و  ــڕای ن ــ ـ ــدا وێ ـ ــان ــوارەکـ ـ ـــە هـــەمـــوو ب ل
لەسەر  سانسۆڕیان  تیغی  ــان  ــەدەســت ــەم ب ــەڵ ق
بووە و کەم و زۆر لەژێر گوشاری دەسەاڵت دا 
پەهلەوییەکان دا  دەسەاڵتی  لەسەردەمی  بوون. 
زۆر لە گۆڤارو ڕۆژنامەکان داخران و نووسەر 
فەڕۆخیی  کران،  بەندیخانە  لە  بەڕێوەبەرانی  و 
یەزدی، حوسین خانی سەبا و مەلیکوشوعەرای 
کە  بوون  بەڕێوەبەرانە  و  نووسەر  لەو  بەهار 
ڕۆژنامەکانیان داخران و بۆخۆشیان بۆ ماوەیەک 
سانسۆڕ  واتە  ــە،  ڕەوت ئەو  بەندیخانەوە.  خرانە 
و  ــەاڵت  دەس نەیارانی  لە  چاوسوورکردنەوە  و 
جگە  نووسەران  و  هونەرمەندان  زیندانی کردنی 
لە چەند ساڵ پێش لە کودەتای ٢٨ی گەالوێژی 
ــوو  ــەب ن بـــۆی  کـــەس  بـــوو و  ــــــەردەوام  ب  ١٣٣٢
سانسۆڕی  بەشی  ڕەزامەندیی  و  ئیزن  بەبێ 
وەزاڕەتی فەرهەنگ کتیب لە چاپ بدا. هەروەها 
ڕەچاوی  دەبا  ڕۆژنامەکانیش  و  گۆڤار  هەموو 
ڕاسپاردەکانی دەسەاڵتیان کردبایە، بەپێچەوانە 
و  ــەرپــرســان  ب و  دەدرا  ــە  ــاڵ گ ــان  ــی دەرگــاکــان

نووسەرەکانیش لێپێچینەوەیان لێ دەکرا.
لە سەردەمی کۆماری ئیسالمییش دا، سەرەڕای 
یەکەم  لە  هەر  خومەینی،  بەڵێنییەکانی  و  وادە 
ساڵی دەسەاڵتەوە داخرانی ڕۆژنامەکان و گیران 
پێ  دەستی  ڕۆژنامەنووسان  زیندانی کرانی  و 
دەســەاڵت  بە  ســەر  تاقمەکانی  و  دەستە  ــرد.  ک
هێرشیان  دەکردە سەر چاپەمەنی و ڕۆژنامەکان 
و  ڕۆژنامە  ئاگرتێبەردانی  و  کتێب سووتان  و 
و  حیزب  بەینەدا  لەو  سەند.  پەرەی  گۆڤارەکان 
ــەوە  دەســەاڵت لەالیەن  سیاسییەکان  ڕێکخراوە 

ــەر و  ــووس ن ــەدان  ــەر و سـ ــە س ــرای ک هێرشیان 
گیران  تەنزنووس  و  شاعیر  و  ڕۆژنامەنووس 
و زۆریان بە تاوانی سیاسی و دژایەتی لەگەڵ 
و  ئەشکەنجە  ــان  ــەک ــخــان ــدی ــەن ب ــە  ل دەســــەاڵت 
لە  ئەگەر  لەڕاستی دا  دران.  سێدارە  لە  تەنانەت 
پتر  سانسۆڕ  تیغی  پەهلەوییەکان  سەردەمی 
لە  بوو،  کتێبەکان  و  گۆڤار  و  ڕۆژنامە  لەسەر 
سەردەمی کۆماری ئیسالمیی دا ئەو تیغە لەسەر 
نووسەران  ــە  وات ــوو؛  ب قەڵەم بەدەستانیش  ملی 
و  بەرهەمەکانیان  باجی  ــووســان  ــەن ــام ڕۆژن و 
ناکۆک بوون لەگەڵ دەسەاڵتی کۆماری ئیسالمی 
بە زیندان و کوژران لەژێر ئەشکەنجە دەدایەوە. 
کۆماری  ڕەشی  دەسەاڵتدارەتیی  ماوەی  لە    
و  ــەران  ــووس ن ــە  ل ــەس  ک ــەزاران  ــ ه ئیسالمیی دا 
هونەرمەندان تامی تاڵی زیندان و ئەشکەنجەیان 
بەشێوەی  لەوانیش  کەس  ــان  دەی و  چێشتووە 
ـــاوە  ــە ســـەرەت ــەر ل جـــۆراوجـــۆر کــــــوژراون. هـ
قەڵەمەکانمان  ــەر  ــەگ ئ ــد  ــان ــەی ــگ ڕای خومەینی 
شکاندبا و ڕۆژنامە و گۆڤارەکانمان داخستبا و 

لە مەیدانەکان سیدارەمان هەڵ خستبا دۆخەکە 
بەو جۆرە نەدەبوو کە ئێستا هەیە. هەربۆیەش 
ـــی  ــەزران ــی دامـ ــای ــەرەت ــی س ــان ــەک ــاڵ ــە س ــەر ل هـ
خومەینی  ڕێنوێنیی  لەژێر  ئیسالمی  کۆماری 
ـــامـــە و  ــی ڕۆژن ــن ــی داخــســت ــووان ــەوت ــن ک ــوێ و ش
ئێعدامی  و  ئەشکەنجە  و  گرتن  و  گۆڤارەکان 
لەڕاستی دا  و  کرد  پێ  دەستی  قەڵەم بەدەستان 
لە جەرگەی  کــرا.   ــازادی جوانەمەرگ  ئ بەهاری 
سیاسییەکان  ــکــخــراوە  ڕێ و  حیزب  سەرکوتی 
ــی و  ــگ ــەن ــەره ــی ف ــۆڕش ــاو ش ــەن ــا ب ــەروەهـ و هـ
داخستنی زانکۆکان، زۆرێک لە قەڵەم بەدەستان 
گیران  خوێندکارەکان  و  زانکۆ  مامۆستایانی  و 
لە  هــەروەهــا  دران،  ــدارە  ــێ ــەس ل بەشێکیان  و 
و  عێراق  و  ئێران  ساڵەی  هەشت  شــەڕی  پاش 
زیندانییانی  کەسی  هەزار  چەند  کوشتاری  لە 
و  وەبەرهاتن  شاعیر  و  نووسەر  زۆر  سیاسی 
هاتنە  و   ٧٦ ساڵی  لە  هەرچەند  کران.  بێ گیان  
کــەش وهــەوای  خاتەمی  محەممەد  ــاری  ک ســەر 

بەخۆیەوە  کراوەیی  ڕادەیەک  تا  ئێران  سیاسیی 
دران،  لەچاپ  گۆڤار  و  ــە  ــام ڕۆژن زۆر  و  بینی 
بەاڵم دیسانیش تیغی سانسۆڕ لەکار نەوەستا 
بەتایبەت  و  ــم  ــژی رێ دادی  ــاو  ــەن ب ــای  ــ دەزگ و 
ڕەمەکی  بەشێوەی  ــەزەوی  مــوڕت سەعید  ــازی  ق
دەیان ڕۆژنامە و گۆڤاریان داخست و نووسەر 
ــی و مــەحــکــووم بە  ــای ــان دادگ ــی ــەران ــوەب ــەڕێ و ب
بوو کە زۆر  لەو سەردەمەدا  زیندان کرد. هەر 
ــوون  ــازب ــۆ دەرب ــوون ب ــاچــارب ــووس ن ــەن ــام ڕۆژن
و  بەجێ هێڵن  ــران  ــێ ئ ئەشکەنجە  و  گــرتــن  ــە  ل
ڕوو لە هەندەران بکەن. جگە لەوەش هەر لەو 
بە  زنجیرەییەکان  قەتڵە  کە  بوو  سەروبەندەدا 
ڕەبیعی  محەممەدی  ــەال  م مامۆستا  ــڕۆری  ــێ ت
ــە چاالکانی  ل ــەس  ــرد و چەند ک ک ــێ  پ ــی  دەســت
ــرووهــەر  ف ــە  ــروان پ و  ـــووش  داری وەک  سیاسی 
دەستی  بە  ــووســەران  ن کانوونی  ئەندامانی  و 

ــە  ــدان دڕن ــەکــی  شــێــوەی ــە  ب ئیتالعات  ــی  ــ ـ وەزاڕەت
نووسەران  بۆ  گوشار  واتە  ڕەوتە  ئەو  ــوژران.  ک
زیاتر  هاتووە  هەتا  ــەدا  مــاوەی لەو  سانسۆڕ  و 
بووەتە  کردن  خۆسانسۆڕ  و  سانسۆڕ  و  بووە 
ژێردەسەاڵتی  کۆمەڵگەی  لە  ــاو  ب دیاردەیەکی 
ــاش   ــســت ــێ ــەر ئ ــ ـــی دا. هـ ــی ــیـــســـالمـ ـ کــــۆمــــاری ئ
و  مەدەنی  چاالکانی  لە  ڕێژیم  بەندیخانەکانی 
سیاسیی و جودابیران ئاخێندراون و لەو بەینەدا 
نووسەرانی  کانوونی  ئەندامی  نووسەری  چوار 
ئێران بە ناوەکانی بەکتاش ئابتین، کەیوان باژن 
و گیتی پوورفازل و ڕەزا خەندان مەهابادی کە 
١٣ی  ڕۆژی  واتە  ڕۆژە  ئەو  کردبوو  پێشنیاری 
سەرماورز بکرێ بە ڕۆژی بەرەنگاربوونەوە لە 
دژی سانسۆڕ، لە بەندیخانە و لەژێر گوشاردان.   
ــان دا  ــ ــراوەک ــ ــووس ــ ــە ن ـ ــا ل ــی ــەن   ســانــســۆڕ ت
ــەران و  ــووسـ ـ ـــەوە هـــەر ن ــەوە و ئ ــت ــێ ــن ــی ــاب ــۆ ن خ
چاپەمەنییەکان نین کە سانسۆڕ دەکرێن، یان 
خۆیان  بەرهەمەکانیان  لەچاپ دانی  بۆ  ناچارن 
لە  بەڵکوو  ــکــەن،  ب سانسۆڕ  بەرهەمەکانیان 
فیلم و شانۆ و کونسێرت و گۆرانی و تەنانەت 
دەکرێ  و  بەرچاوە  و  ــار  دی ـــەش دا  ڕۆژان ژیانی 
یاسا  و  ــت  ــەری ن ــە  ب ئیسالمی  ــاری  ــۆم ک بڵێین 
سانسۆڕ  ئێرانی  کۆمەڵگەی  دواکەوتووەکانی 
کردووە. هەر لەو سۆنگەیە دەبینین ئینتێرنێت 
ـــەردەوام  ب و  ــرێ  دەکـ فیلتێرینگ  و  ــڕۆڵ  ــت کــۆن
و  دەگیرێن  کۆمەاڵیەتییەکان  ــۆڕە  ت چاالکانی 

زیندانی دەکرێن.
 لەالیەکی دیکە سانسۆڕ و گوشار بۆ سەر 
زەقترە  زۆر  ــان  کــوردســت ــە  ل ــان  ــەدەســت ــەم ب ــەڵ ق
تیغی  ــەگــەڵ  ل ــەر  ه ــەک  ن ــی  ــەدەب ئ چاالکانی  و 
ــەوەی  ــردن چــاوســوورک و  ــەڕەشــە  ه و  سانسۆڕ 
بە  سەبارەت  ڕێژیم  سەرکوتکەرەکانی  ئۆرگانە 
بەرهەم و  بۆچوونەکانیان بەرەوڕوون، بەڵکوو 
ــان و  ــەرە بە زم ــوردن و پ ــەوەی کە ک بەهۆی ئ
ئەدەبیاتی کوردی دەدەن و لەو دەالقەیەوە بیر و 
هزری نەتەوایەتی و هەستی کوردبوون گەشە 

دەستێنێ، زۆر دڵ ڕەقانەتر سەرکوت دەکرێن. 
زۆر  چاپەمەنییەکان  ــی  دۆخ کوردستان  لە 
نالەبارە و نووسەرانی کورد و چاپەمەنییەکان 
لەبەر سانسۆڕ ناتوانن بابەتەکان لەچاپ بدەن، 
هەربۆیەش زۆرێک لە نووسەران بۆ لەچاپ دانی 
ــی  ــم ــەرێ ه ـــە  ل ڕوو  ــان  ــی ــان ــەک ــەت ــاب ب و  ــب  ــێ ــت ک
کوردستان دەکەن و لە کەشی ئازادی ئەم  بەشە 
هەربۆیەش  ــرن.  ــ کەڵک  وەردەگ کوردستان  لە 
باشووری  گۆڤار  و  ڕۆژنامە  زۆر  لە  دەبینین 
نووسەرانی  نــووســراوەی  و  بابەت  کوردستان، 

ڕۆژهەاڵت چاپ و باڵو دەبنەوە.

ــە  ــم ــژی ڕێ ــەو  ــ ئ ــە  کـ ــە  ــاشــکــرای ئ و  ڕوون   
دژی گەلی و جینایەتکارە هیچ دەنگ و ڕەنگ و 
لەگەڵ بۆچوون و سیاسەتە  ناکۆک  قەڵەمێکی 
دواکەوتووەکانی خۆی قەبووڵ ناکا و هەروەک 
ــردوودا  ــ ــەی ڕاب ـ ــە چـــوار دەی ــر ل ــات ــاوەی زی ــە مـ ل
و  ــە  ــان ــەزەی ــێ ب ب ــی  ــوت تەنیا ســەرک ــە  ــان ــووم ــت دی
کاربەدەستانی  ــی  وەاڵم زیندان،  و  ئەشکەنجە 
ـــووســـەران و  ــووە بــۆ ن ــ ــیــســالمــی ب کـــۆمـــاری ئ
هونەرمەندان بە گشتی بۆ هەموو ئازادیخوازانی 
ڕێژیمە  ئەو  تەنیا ڕووخانی  هەربۆیەش  ئێران. 
هاتنەسەرکاری  و  جینایەتکارە  و  سەرکوتکەر 
دەسەاڵتێکی هەڵقواڵو لە ناخی کۆمەاڵنی خەڵکی 
ئێرانە کە دەتوانی دیاردەی سانسۆڕ و سەرکوتی 
نووسەر و هونەرمەندان بسرێتەوە و ئازادی و 

سەربەستی گەالنی ئێران مسۆگەر بکا.
  

پێویستیی بەگژداچوونەوەی 
»پەتای کۆڕۆنا« و

 »بەاڵی کۆماری ئیسالمی« 

ڕەزا محەممەدئەمینی
جەمیل سەرمەستی

زۆر  کوردستان  لە  قەڵەم بەدەستان  بۆ سەر  گوشار  و  سانسۆڕ 
زەقترە و چاالکانی ئەدەبی نەک هەر لەگەڵ تیغی سانسۆر و هەڕەشە 
بە  سەبارەت  ڕێژیم  سەرکوتکەرەکانی  ئۆرگانە  چاوسوورکردنەوەی  و 
کە  ئەوەی  بەهۆی  بەڵکوو  ــەرەوڕوون،  ب بۆچوونەکانیان  و   بەرهەم 
دەالقەیەوە  لەو  و  دەدەن  کوردی  ئەدەبیاتی  و  زمان  بە  پەرە  و  کوردن 
بیر و هزری نەتەوایەتی و هەستی کوردبوون گەشە دەستێنێ، زۆر 

دڵ ڕەقانەتر سەرکوت دەکرێن
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ئەو کەندەی بەردەوام دەسمێ 
سەری کۆماری ئیسالمیی 

بێ کاڵو هێشتەوە
گەلی بێ دەوڵەت وەک سەری تاسی تاوبردووی بێ کاڵوە. سەرێک تاس 
بێ، تاو بیبا، کاڵوی دەست نەکەوێ و لەناکاو هەڵی بکاتە با و باسریشک 
و کڕێوە و سەرما هێرشی بۆ بهێنێ، چۆن بەرگە دەگرێ. بەاڵم نەتەوە و 
واڵتی خاوەن دەوڵەت وەک ئەو سەرە بەکاڵوەیە، نە تاو دەیسووتێنێ و 
نە سەرما هەڵی دەتەکێنێ. سەری بە کاڵو ئەگەر کەچەڵیش بێ و خوێناو و 
زنچکاوی لێ بتکێتەوە، بە لەفافە و لۆکە و پێچان پێش بە ڕژانی خوێناو و 
زنچکاوەکەی دەگیرێ و لە ژێر کاڵودا هەموو عەیب و عار و نەخۆشی و 

پەتاکانی دەشاردرێنەوە. 
کاڵویش، بە درێژایی مێژووی گێڕانەوەی مرۆڤ زۆر کەوتووەتە سەر 
بە  دەستیان  ئەوانەی  زیاتر  و  زمانزان  و  قسەخۆش  کەسانی  و  کەڵپان 
کاڵوی خۆیان نەگرتووە با بیبا، بەردەوام بە زمان خەریکی کاڵو بازین. 
دەڵێن  واشە  جاری  سەر.  چووەتە  کاڵوی  کەس  فاڵن  دەڵێن  هێندێک جار 

دوای کاڵوی الر کەوتووە. 
کاڵو  مــاوەتــەوە.  بێ کاڵو  ســەری  کەس  فیسار  دەڵێن  جاریش  هێندێک 
دروست کردن یان کاڵو چاک کردنیش هەیە و ئەویان لە ڕواڵەتدا بە دوو 
کەس کاڵو بۆ کەس یان کەسانێکی دیکە دروست دەکەن و ناهێڵن ئاگاداری 

وردەکارییەکانی بن. 
لە ڕاستیش دا گەورە و مەترسیدارە.  بەناو گچکە و  جاری واشە کاڵو 
 “ یــان  “کاڵڤۆکە”  مانای  هەمان  کــاڵوە  ــارە  دی ئەتۆمی”.  “کــاڵوەی  وەک 
کاڵڤۆچکە” دەداتەوە کە بە مانای کاڵوی بچووکە، بەاڵم ئەمەیان کاڵوی 
سەری مرۆڤ نییە و بەو بەشەی مووشکی دوورهاوێژ دەگوترێ کە لە 
بۆمبی ئەتۆم دروست دەکرێ و دەنرێتە سەری مووشەکەکە و لە هەموو 

کاڵوێک مەترسیدارترە.
لێرەدا بۆ ئەوەی ئەم هەموو ڕۆڵە جودا و تەنانەت دژ بە یەکانەی كاڵو 
بۆ خوێنەر شی بکەینەوە ئەم ئێدیۆمانەی لەم نووسراوەیەدا بە کاڵوەوە 
ڕستەیەکی  دەخرێنە  تێگەیشتن  زیاتر  مەبەستی  بە  هەرکامیان  بەندن، 

دیکەوە. 
بە  دەستم  بفەرموون،  بڕوا  بەاڵم  درێژدادڕیم،  خەریکی  نییە  بەوە    -١

کاڵوی خۆم گرتووە، “با” نەیبا.
نییە،  کۆلکە خوێندەوارییەکیشی  تەنانەت  کە خۆی  میرزا ڕەسووڵ    -٢

کاڵوی خستۆتە سەری زۆر کەسەوە.
٣-  میرزا عەبە دوای کاڵوی الر کەوت و وەک پشیلەی ڕەجەبە شێت 

گەڕەکە ماڵێکی بەخۆیەوە سووتاند. 
سەری  ئورووپایی  واڵتانی  و  ڕووسیە  و  ئەمریکا  و  ئیسرائیل  بە    -٤

کۆماری ئیسالمیی ئێرانیان بێ کاڵو هێشتەوە. 
ڕاستە منیش وەک زۆر کەسی ئەم واڵتە پان و بەرینە، دەستم بە کاڵوی 
خۆم گرتووە “با “ نەیبا، بەاڵم کاتێک ناوی ئیسرائیل و ئەمریکا و رووسیە 

و ئورووپا و ئەم شتانە هات، منیش ناچارم هێندێک لەسەری بڕۆم. 
واڵت”م  باسی”  ببوورن  بــدەم،  درێژدادڕییەکەم  بە  درێــژە  بەرلەوەی 
کرد. دیارە داوای لێبووردنەکە بۆ واڵتانی کەڵەگای دراوسێ نییە، بەڵکوو 
و  شــەڕەگــەڕەک  الیەنگرانی  و  کوردستان  چەپەکانی  هــاوڕێ  مەبەستم 
شارشارێن و ئەم شتانەیە و قسەی خۆمان بێت و نەگاتە گوێی چەپ و 
مەپەکانی خۆمان و ئەوانەی ئەوەندە “فشە”ن خەباتی نەتەوایەتی و مافی 
نەتەوەییان پێ “فشە”یە. بە هێنانی ناوی ئەمریکا و ئیسرائیل و ڕووسیە 
و ئورووپا، پامان بەرەو سیاسەت دەخزێ و ناچارین کاڵو و سیاسەت 
تێکەڵ بکەین. وەک لە سەرەتادا گوتم، گەلی بێ دەوڵەت وەک سەری تاسی 
هەموو  لەسەرە  کاڵویان  سەرانەی  ئەو  جۆرە  بەم  بێ کاڵوە.  تاوبردووی 
عەیب و کەم وکورتی و کەچەڵی و مەچەڵییەکەیان پێوە دیارە. دوای ئەوەی 
گەورە بەرپرسێکی کاروباری مووشەکی و ئەتۆمیی ئێران بە ناوی میرزا 
“موحسین فەخری زادە” لە باکووری پڕ لە پاسداری تاران کوژرا و چاوی 
سەرسوڕمانی بە هەموو الیەک زەق کردنەوە و هەموو کۆلکە ئاخوند و 
مەرجەعه گەورەکانیان گوێیان دەمووچەوە برد، هەموویان بە چاودێرانی 
سیاسیی دەرەوەش باسیان لە هەبوونی “حفره” یان “کەندەاڵن”ی ئەمنییەتی 
کرد. دیارە کەندەاڵنە ئەمنیەتییەکە لە کاتێکدا لە تاران دەرکەوتووە کە لە 
الیەک سوپای پاسداران و الیەنگرانی نەخشە پشیلەئاساکەی ئێران هەروا 
لەسەر لەیەکتر دروونەوەی زۆرەملیی جەندەکی ئەم پشیلەیە بەردەوامن 
دەسمێ  زیاتر  هەروا  ئەمنیەتییەکە  قووڵه  کەندەاڵنه  دیکەوە  الیەکی  لە  و 
و قووڵ و بەرین دەبێتەوە و سەرەڕای هەمووی ئەوانە واڵتانی زلهێز و 
لێ  داوای  و  هێشتووەتەوە  بێ کاڵو  ئێرانیان  دەسەاڵتداری جیهان سەری 

دەکەن ددانیش بە خۆی دا بگرێ.   

و: کەماڵ حەسەن پوور

دادگای تێرۆری ئانتوەڕپ 
تاقیکارییەک بۆ پێوەندییەکانی یەکیەتیی ئورووپا-ئێران

پۆلیتیکۆ- دەیڤید م. هەرزەنهۆرن

بە  دیکە  کەسی  سێ  و  ئێرانی  دیپلۆماتێکی 
کۆبوونەوەیەکی  لە  بۆمب  دانانی  پیالنی  تاوانی 
ئۆپۆزیسیۆن لە ساڵی ٢٠١٨ بەرەوڕووی دادگایی 
ــەی  ــل ــە “پ ــرەک ــێ ــام ــوازراوی ئ ــ ــ ـــاوی خ ــەوە. ن ـ ــن ـ دەب
ستەیشن” بوو، بەاڵم بە گوێرەی دادئەستێنەکان و 

ئەفسەرانی هەواڵگری، ئەوە کایە نەبوو.
هاتێکی  پیتزا  ــە  ل ــە  ک تەقەمەنییەکە،  ــن  ــێ دەڵ
لە  جێگیر  دیپلۆماتێکی  ــەن  الی ــە  ل لوکزامبورگ 
و  ژن  بە  ـــوو  دراب ڤییەن  لە  ئێران  باڵوێزخانەی 
بووە  بەهێز  بۆمبێکی  ئێرانی-بێلژیکی،  مێردێکی 
و ئامانج ئەوە بووە کە بە بۆمبەکە هێرش بکەنە 
سەر کۆبوونەوەیەکی هەزاران کەسی لە دژبەرانی 
دواتــر  ڕۆژ  چەند  ــووە  ب ــەرار  ق کە  ئێران  ڕێژیمی 
هۆشدارییەک  بچێ.  بەڕێوە  پاریس  دەرەوەی  لە 
کاربەدەستانی  بە  ئیسڕائیل  هەواڵگریی  الیەن  لە 

ئەورووپایی هێرشەکەی وەستاند.
و  ژن  ئێرانییەکە،  دیپلۆماتە  هەینی،  ڕۆژی 
مێردەکە و کەسی چوارەم کە هاوکاریان بووە، دوای 
بەڵگەی  زۆر  ژمارەیەکی  کۆکردنەوەی  ساڵ  دوو 
لە  تاوانکاری  دژی  کاربەدەستانی  الیەن  لە  ورد 
بە  کە  پیالنەکە  بارەی  لە  ئەورووپا  سەرانسەری 
گوتەی ئەوان لە الیەن پلەبەرزترین کاربەدەستانی 
دەوڵەت لە تاران بڕیاری لەسەر دراوە، بە تۆمەتی 
دادگایی  بێلژیک  ئانتوەرپی  شاری  لە  تێرۆریزم 

کران. 
دۆسیەکە وێدەچێ کاردانەوەی بەرچاوی لەسەر 
هەبێ،  ئەورووپا-ئێران  یەکیەتیی  پێوەندییەکانی 
سەرنج  ڕاکێشانی  هۆی  بۆتە  دیکە  جارێکی  کە 
لە  ــاران  ت دەوڵەتیی  تێرۆریزمی  مێژووی  ــەرەو  ب
بوون  هیوادار  ــا  ــەورووپ ئ ڕێبەرانی  کە  کاتێک دا 
یەکگرتووەکان  واڵتە  بەڕێوەبەرایەتیی  ئاڵوگۆڕی 
بوونەوەی  زیندوو  ــارە  دووب هۆی  ببێتە  لەوانەیە 
ــەوەی  کــشــان دوای  ــران.  ــێ ئ ــی  ــی ــاوک ن ڕێککەوتنی 
مانگ  دوو  ــە  ل کەمتر  ــپ،  ــرام ت ــار  ــۆم ک ســـەرۆک 
پێش هێرشەکەی ڤیلوپانت، لە باکووری پاریس، 

ڕێککەوتنەکە نیزیک لێک هەڵوەشان بۆتەوە. 
دادگاییەکە بە هەمان شێوە هێندێک پرسیاری 
و  بێلژیکی  ــی  ــان ــت ــەدەس ــارب ک ــۆ  ب ــەر  ــک ــەران ــگ ــی ن
ئەورووپا  سەرانسەری  لە  دیکە  کاربەدەستانی 
هەواڵگری  ژمارەیەک شکستی  ئەگەری  بارەی  لە 
ناکاریگەریی  هەروەها  و  ئەمنییەتی  بۆشایی  و 

سیستەمی پەنابەری، دروست دەکا.
ــاڵ  ــەســەدوڵ ــە، ئ ــەک ــی ــی ــران ــێ ــە ئ ــات ــۆم ــل ــپ ــن دی ــێ دەڵ
پیالنەکەی  ــەری  ــدان ــالن پ تۆمەتی  ــە  ک ــەدی،  ــەس ئ
دراوەتە پاڵ، کاربەدەستی نهێنیی هەوڵگری بووە 
هێڵی  فڕۆکەیەکی  بە  ــەوە  ــاران ت لە  بۆمبەکەی  و 
ئاسمانیی ئوتریش لەگەڵ خۆی هێناوەتە ڤییەن، 
پێش ئەوەی کە ئەو بۆمبە بە ئوتومبێلێکی کرێکراو 
لە جۆری فۆرد هاچبەک ببا بۆ لوکزامبورگ. دوایە 
ئەسەدی لە بەنزینخانەیەکی ئاڵمان، پێش ئەوەی 

کە بگەڕێتەوە ئوتریش، دەسبەسەر کراوە.
لە هەمان کاتدا، ژن و مێردەکە، ئەمیر سەعدونی، 
تەمەن ٤٠ ساڵ و هاوسەرەکەی نەسیمە نەعامی، 
تەمەن ٣٦ ساڵ، لە دەرەوەی بروکسێل، لە کاتێک دا 
هێرشەکە  ــا  ت فەڕانسە  بچنە  ــوون  ب ــوە  ــەڕێ ب کــە 
ــی  ــەری ــاب ــەن پ ــەوان  ــ ئ ــراون.  ــن ــی ب ــەن،  ــک ب جێبەجێ 
سیاسییان لە بێلژیک پێ درابوو. بەاڵم لە کاتێکدا 
کە ئیددیعایان کردبوو پێویستیان بە پارێزگاری 
بە  ــە،  هــەی ــران  ــێ ئ ـــی ڕێژیمی  ـــان ــە دژی ڕاوەدوون ل
گوێرەی بەڵگە لە چەند ساڵی ڕابردوودا سەعدونی 
کردووە،  ئێرانیان  جار سەردانی  چەند  نەعامی  و 
وێدەچێ ئەو سەفەرانە کاربەدەستانی بێلژیکیان 

وشیار نەکردبێتەوە.
کەسێکی خاوەن زانیاریی ورد لەسەر دۆسیەی 
ــشــدا داوای  ــێ ــراو پ ـ ــاوب ـ ــە ن ــی ک ــوت ــی، گ ــدون ــەع س
پەنابەریی لە واڵتی سوێد کردووە و ڕەت بۆتەوە. 
سەعدونی  هاتووە،  لێکۆڵەرەوەکاندا  لێدوانێکی  لە 
بێلژیک  ــە  ل ــەوالوە  ــ ب ــە ١٣٨٢  ل ــەو  ئ ــی  ــەت ــووی گــوت
ئێران  لە  ناعەمی  لەگەڵ  یا ١٣٨٥  لە ١٣٨٤  ژیاوە، 
 ٢٠٠٧ لە  ئەویش  و  پێک هێناوە  هاوبەشی  ژیانی 
کە  ــەن  دەک ئاشکرای  بەڵگەکان  بێلژیک.  هاتۆتە 
لە  ناعەمی  و   ١٣٩٥ گەالوێژی  ٦ی  لە  سەعدونی 
١٢ی خەزەڵوەری ١٣٩٦ بوونە هاوواڵتیی بێلژیک. 

ــەن  ــ ــە الی ــ ــێــشــکــەش کــــــراو ل ـــی پ ـــگـــەکـــان ـــەڵ ب
کاربەدەستانی بێلژیک ئاشکرای دەکەن ئەسەدی 
ڤییەنە،  باڵوێزخانەی  لە  سێهەم  کۆنسولی  کە 
کارمەندی وەزارەتی هەواڵگری و ئەمنییەتی ئێرانە 
ـــی  وەزارەت سیخوڕی  ناعەمیش  و  سەعدونی  و 

چەند  کە  ــوون  ب ئێران  ئەمنییەتی  و  هەواڵگری 
ڕاهێنان  و  کۆبوونەوە  بۆ  ــەوالوە  ب  ١٣٧٩ لە  جار 
بۆ  سەفەرانە  ئەو  ــردووە،  ک ئێران  بۆ  سەفەریان 

چاوپێکەوتن لەگەڵ بنەماڵەکانیان نەبووە. 
ــە پیالنی  ــەکــی ب ــی ــدی ــێــوەن ــوە پ ــران هـــەر شــێ ــێ ئ
کردۆتەوە  ڕەت  دانانەوە  بۆمب  بۆکراوی  بانگەشە 
کردنە  ــەر  ــەس ــب دەس دوای  کـــورت  ــی  ــەک ــاوەی م و 
سەرەکییەکان، وەزیری کاروباری دەرەوەی ئێران، 
جەواد زەریف، ئەو پیالنەی بە عەمەلیاتی “ئااڵی 

ساختە” ناو بردووە. 
دیمیتری  ــەســەدی،  ئ بێلژیکییەکەی  ــزەرە  ــارێ پ
پارێزراویی  مشتەرییەکەی  گوتوویەتی  بێکۆ،  دۆ 
کرابا.  دەسبەسەر  نەدەبوو  و  هەیە  دیپلۆماتیکی 
ڕائێس،  ژاک  بێلژیک،  هەواڵگریی  بەرپرسی  بەاڵم 
ئاکامە  بەو  هەواڵگرییەکان  کاربەدەستە  گوتی 
ئۆپەراسیۆنێکی  بۆمبەکە  پیالنی  کە  گەیشتوون 
تێرۆریزمی دەوڵەتییە کە تاران پەسندی کردووە.

ــی  ــان ــت ــەدەس ــارب ــدا بــۆ ک ــەک ــەی ــام ــە ن ــێــس ل ڕائ
فێدڕاڵی  دادئەستێنی  ناویاندا  لە  یاساپارێزیی، 
ــی،  ــەت ــوی ــو، نــووســی ــی ــی ـــان ل ــک ڤ ــدری ــرێ ــژیــک، ف ــل ــێ ب
لە  و  ئێران  نوێنەرایەتیی  بە  هێرشەکە  “پیالنی 
ئەوە  ــووە.  چ بەڕێوە  ــەوە  ــەوان ئ ڕێبەرایەتیی  ــر  ژێ
ــەســەدی  ئ ــی  ــەکــەســی ــاک ت دەستپێشخەرییەکی 

نەبووە.”

ــەی  ــەوەی ســااڵن ــەکــە کــۆبــوون ــالن ــی ــجــی پ ــامــان ئ
یەکێک  ـــووە،  ب خەلق  موجاهیدینی  ــکــخــراوی  ڕێ
و  ئێران  دەوڵەتی  بەرهەڵستکارەکانی  گروپە  لە 
پێشدا  موجاهیدین  خامنەیی.  عەلی  ڕێبەرەکەی، 
یەکیەتی  تێرۆریستی  ڕێکخراوەکانی  لیستەی  لە 
)یەکیەتیی  بــووە  ــەدا  ــک دی شوێنی  و  ــا  ــەورووپ ئ
لیستەی  لە   ٢٠٠٩ لە  ڕێکخراوەی  ئەو  ئەورووپا 
ئەوان  دەڵێن  بەشێک  دەر(.  هێنایە  تێرۆریستی 
تاقمێکی تاک پەرستی مارکسیست-ئیسالمیستن.

سەرەکیی  ئامانجی  ــن  ــێ دەڵ ــان  ــەرەوەک ــۆڵ ــک ــێ ل
بۆمبەکە کوشتنی مریەم ڕەجەوی، ڕێبەری شوڕای 
بەرگریی نیشتمانیی ئێران بووە، کە باڵی سیاسیی 
ئێران  دەڵێن  دیکە  بەشێکی  خەلقە.  موجاهیدینی 
ژمارەیەک هۆی بۆ ئەو هێرشە هەبووە، لە ناویاندا 
ڕێک کەوتنی  لە  یەکگرتووەکان  واڵتە  کشانەوەی 
ناوکی. لە ڕەزبەری ١٣٩٧، دەوڵەتی دانمارک ئێرانی 
بەوە تاوانبار کرد کە پیالنێکی کوشتنی لە خاکی 

ئەو واڵتە هەبووە.
هــەزاران  موجاهیدین  ــەی  ســااڵن ــەوەی  ــوون ــۆب ک
بەشداری هەیە، کە زۆر جار خەڵکی بەناوبانگی 
بیانییشیان تێدایە. لە نێو ئەوانی کە لە کۆبوونەوەی 
١٣٩٧دا بەشدار بوون پارێزگاری تایبەتیی ترامپ، 
شارەداری پێشووی نیویۆرک ڕودی جولیانی، -کە 
لە کۆبوونەوەکدا وتاری پێشکەش کرد-، سەرۆکی 
گینگریچ  ــیــوت  ن ئەمریکا،  ــگــرەی  کــۆن پێشووی 
ستێفێن  ــادا  ــان ک پێشووی  ــی  ــران وەزی ســەرۆک  و 

هارپەریش بەشدار بوون.
ـــووە بۆمبەکە  ــەرار ب ـ ــن ق ــێ ــە دەڵ ــی، ک ــدون ســەع
ــووە،  ب خەلق  موجاهیدینی  ئەندامی  ــەوە،  ــت ــێ دان
لەوانەیە بەو مەبەستە کە بتوانێ لە ڕۆژاوا مافی 
پەنابەریی پێ بدرێ. بە گوێرەی لێکۆڵەرەوەکانی 
ئێرانەوە  ــی  ــەت دەوڵ ــەن  الی لە  ــر  دوات ــەو  ئ بێلژیک، 
ڕاکیشراوە و ئەگەری ئەوە هەیە کە زەختی خرابێتە 
بەرهەڵستکارە  ڕێکخراوە  ــەو  ئ دژی  لە  تا  ســەر 
پێوەندیی  ناعەمی  و  سەعدونی  بکا.  سیخوڕی 
کە  کردۆتەوە،  پشتڕاست  ئەسەدی  لەگەڵ  خۆیان 
ئەوان بە ناوی دانیەل دەیانناسی. بەاڵم ئەوان ئەوە 
ڕەت دەکەنەوە کە زانیبێتیان ئەو ئامێرەی پێیان 
تەقەمەنیی  کیلۆ  نیو  و  تەقێنەرێک  لە  کە  دراوە، 

TATP پێک هاتبوو، بۆمب بووە.

دادگا،  کرانەوەی  کاتی  لە  شەممە  پێنج  ڕۆژی 
نیشتمانی،  بەرگریی  ــوڕای  ش ــەری  ــب ڕێ ڕەجـــوی، 
ــکــی کـــرد و  ــژی ــل ــێ ــی ب ــان ــت ــەدەس ــارب ــشــی ک ــای ســت
کردنی  بەرپرسیار  بۆ  هەلێک  وەک  دۆسیەکەی 

ڕێژیمی ئێران ناو برد.
و  پرۆفیشناڵ  “لێکۆڵینەوە  ــی،  گــوت ــەوی  ڕەجـ
بێلژیک  ــی  ــ دادوەری سیستەمی  سەربەخۆکانی 
لێکۆڵینەوانە  ـــەو  ئ ــکــە  چــون ــن.  ــن ــی ــزان ــێ پ ــگــای  جــێ
ــــــەرەوڕووی  ــە ب ــم ــێ ــردووە کـــە ئ ــ ــ ــان ک ــرای ــک ــاش ئ
ــەن  ــە الی ــی ڕێــک خــراو ل ــزم ــرۆری ــێ ــی ت ــەک ــەی دۆســی

دەوڵەتەوە بووینەوە.”
ڕەجەوی ئەوەشی زیاد کرد، “ئەنجومەنی بااڵی 
ئێران،  کۆماری  ســەرۆک  و  نەتەوەیی  ئاسایشی 
لە  بۆمب  ــەوەی  ــان دان ــاری  ــڕی ب ــی  ڕوحــان حەسەن 
کۆبوونەوەی سااڵنەی بەرگریی ئێران لە ڤیلوپانتی 
خامنەیی  عەلی  ڕێژیم  مەزنی  ــەری  ــب ڕێ و،  داوە 
زۆر  ڕێژیم،  تەواوەتی  ئەمڕۆ  کــردووە.  پەسەندی 
لەوالی تەنیا ئەو دادگایە بەڵکو لە پێش ویژدانی 
دنیا، بە تایبەتی هی خەڵکی ئەورووپا، مەحکەمە 

دەکرێ.”
دوای ئەوەی ئیسڕائیلییان بە نهێنی ئاگاداریان 
بێلژیک  هەواڵگریی  ــی  ــان ــەدەســت کــارب ــەوە،  ــردن ک
گواستنەوەی بۆمبەکەیان خستبوو ژێر چاودێری، 
کە لە پیتزا هاتێکی لوکزامبورگ لە پالستیکێکەوە 

جوانکردن  خۆ  شتی  قوتوویەکی  لە  و  پێچرابوو 
ــۆوە.  ــراب ــۆ ک ــاعــەمــی دا جێی ب ــی ن ــە کیفی دەســت ل
تەقێنەرەوەیەکی کۆنتڕۆڵ لە ڕێگای دووریش لە 

کیفەکەیدا دیترابۆوە.
لە  ــەر،  ــی ــی ــت-پ ــان ــو-س ــە وۆل ل ــە  ــردەک ــێ م ژن و 
ــدەرز، لە  ــ ــالن ــ ــل و ف ــســێ ــورک ـــووری ب ــن ــک سـ ــزی ن
و  بوو  پێ  بۆریان  مەرسیدەسێکی  کە  کاتێک دا 
ئانتوەرپ،  دەرەوەی  ویلریک،  لە  ماڵەکەیانەوە  لە 
لە  ــران.  ــت دی ــوون،  ب ــوە  ــەڕێ ب کۆبوونەوەکە  ــەرەو  ب
کاتێک دا کە تیمی پووچەڵکەرەوەی بۆمب خەریکی 
بەشێکی  ــوون،  بـ بۆمبەکە  ــەوەی  ــردن ــەڵ ک ــووچ پ

بۆمبەکە تەقییەوە و ڕۆبۆتی پۆلیسی لەنێو برد.
بەنزینخانەیەک  ــە  ل کــران  ــەســەر  دەســب دوای 
بێلژیک،  ــۆ  ب ـــەوەی  ڕادەســـت کـــردن ــا و  ــاری ــاڤ ب ــە  ل
ــەکــێــک لە  ــە ی ــەدی ل ــەس ــۆرت، ئ ــ ـ ــرەی ڕاپ ــوێ ــە گ ب
ــەرەوان  ــکــۆڵ ــێ ــە ل ــەی ل ــەڕەش ــەوەکــان دا، ه ــن ــی ــکــۆڵ ــێ ل
ئەو  ئەگەر  گوتبووی  پێداگرییەوە  بە  و  کردبوو 
مەحکوم بکرێ، تاقمی چەکداری پشتیوانی ئێران 

تۆڵە دەکەنەوە.
عارێفانی،  ــهــرداد  مــێ ــوارەم،  ــ چ گومانلێکراوی 
دانیشتوویەکی بروکسێل، لە ڤیلوپانت، شوێنێک 
کە کۆنفڕانسەکە لەوێ بەرێوە دەچوو دەستبەسەر 
فەڕانسەیی  کاربەدەستانی  لێکۆڵینەوەیەکی  کرا. 
بە هەمان شێوە گەیشتە ئەو ئاکامە کە دەوڵەتی 

ئێران لە پشت پیالنی ئەو هێرشەوە بووە. 
لە دژکردەوەیەکدا، فەڕانسە ڕایگەیاند کە دەستی 
بەسەر هێندێک سامان داگرتووە کە هی ئەسەدی 
و ئێرانییەکی دیکە، سەید هاشمی موقەددەم، کە 
سەرۆک  بەاڵم  هەبووە.  پیالنەکەوە  بە  پێوەندیی 
بە  درێژەی  ماکرۆن  ئێمانوێل  فەڕانسە،  کۆماری 
هەوڵەکانی بۆ پێوەندیی لە گەڵ ئێرانییان داوە، لە 
بۆ  بانگهێشت کردنی زەریف  لە ڕێگای  ناویان دا 
لە  کۆبوونەوەیەکی ڕێبەرانی جی ٧، کە فەڕانسە 

بیاریتز خانەخوێی بوو. 
ــی  ــن، وەاڵم ــێ ــران دەڵ ــێ ــمــی ئ ــژی ــی ڕێ ــران ــەگ ڕەخــن
شلوێی فەڕانسە بە هێرشە پالن بۆ داڕێژراوەکە، 
کە دەیتوانی ببێتە هۆی کوژراو و بریندارێکی زۆر 
لە خاکی فەڕانسە، بەڵگەیەکە بۆ ئەو بۆچوونە کە 
یەکیەتی ئەورووپا بە گشتی لە بەرانبەر ڕێژیمی 

تێئۆکراتیکی تاران دا دەستەوەستانە. 
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هەیئەتێکی ڕێبەریی حیزبی دێموکراتی کوردستان سەردانی کۆمەڵە، 
ڕێکخراوی کوردستانیی حیزبی کۆمونیستی ئێرانی کرد.

ڕۆژی شەممە ١ی سەرماوەزی ١٣٩٩ی هەتاوی، هەیئەتێکی حیزبی 
مەولوودی،  مستەفا  بەڕێز  سەرپەرستی  بە  کوردستان  دێموکڕاتی 
سەردانی  کوردستان  دێموکڕاتی  حیزبی  گشتیی  سکرتێری  جێگری 
کۆمەڵە ڕێکخراوی کوردستانیی حیزبی کومونیستی ئێرانی کرد و لە 
الیەن هەیئەتێکی کۆمەڵە بە سەرپەرستی بەڕێز سەید برایم عەلیزادە، 

دەبیر ئەوەڵی کۆمەڵەوە پێشوازییان لێ کرا.
لە سەرەتای دیدارەکەدا بەڕێز سەید برایم عەلیزادە باسێکی لەسەر 
کۆڕۆنا  پەتای  خەڵک،  سەختی  ژیانی  و  ئێران  ئێستای  بارودۆخی 
وێــڕای  نــاوبــراو  کــرد.  ئێران  نێوخۆی  جۆراوجۆرەکانی  قەیرانە  و 
لە کاریگەرییەکانی  هەڵسەنگاندنی دۆخی خراپی ژیانی خەڵک باسی 
لە  عەلیزادە  بەڕێز  کرد.  خەڵک  دەروونیی  باری  لەسەر  پەتایە  ئەو 
درێژەی وتەکانیدا باسێکی لەسەر نەهامەتییەکانی خەڵک کرد و الیەنە 
ئێرانی باس کرد و هەروەها  ئێستای  ئەم دۆخەی  جۆراوجۆرەکانی 
باسی لەوە کرد کە ڕێژیم چۆن بە قازانجی خۆی کەڵک لەو قەیرانانە 
وەردەگرێ و بەپێی ئەو دۆخە ستراتیژی خۆی دادەڕێژێ. لە الیەک 
ڕێژیم هەوڵ دەدا کە خەڵک موحتاجی خۆی بکا و لەالیەکی دیکەش 

هێزە بەکرێگیراوەکانی بۆ سەرکوتی خەڵک ئامادە دەکا.
دواتر بەڕێز مستەفا مەولوودی باسی دۆخی ئاڵۆزی نێوخۆی ئێران 
و ژیانی خەڵک و پالن و پیالنەکانی ڕێژیمی کۆماری ئیسالمیی ئێرانی 
ئێران هاتوونە گۆڕێ و  لە  ئاماژەی بەو قەیرانانەی کرد کە  کرد و 
قەیران  و  دەیانخوڵقێنێ  خۆی  ڕێژیم  کە  قەیرانانەش  ئەو  هەروەها 
بە  دەیهەوێ  ڕێگای جۆراوجۆرەوە  لە  و  دەکا  قەیران چارەسەر  بە 

قازانجی خۆی کەڵکیان لێ وەرگرێ.
بــەڕێــز مــەولــوودی باسێکی لــەســەر گــوشــارە دەرەکــیــیــەکــان و 
کاریگەرییەکانی ئەو گوشارانە کرد کە ڕێژیمی تووشی قەیران کردووە 
و لە ڕووی ماڵی و لۆجستیکییەوە ناتوانێ بە هێز و میلیشیاکانی لە 
واڵتانی ناوچەکە ڕابگا و ئەوەش بۆتە هۆی ئەوەی کە ڕێژیم تووشی 

گرفتی گەورە بێتەوە.
هەمبەر  لە  ــەردووال  ه هەیئەتی  ئەندامانی  باسەکاندا  ــژەی  درێ لە 
و  ئەمریکا  هەڵبژاردنەکانی  بە  پێوەندیدار  جۆراوجۆرەکانی  مەسەلە 
هاتنە سەرکاری دێموکڕاتەکان، قەیرانە نێوخۆییەکانی ڕێژیم، دۆخی 
بەرنامەی  و  پرۆژە  و  هەمەالیەنە  هاوکاری  و  ئێرانی  ئۆپۆزیسیۆنی 
بیروڕایان  ئاڵوگۆڕی  کوردستان  ڕۆژهەاڵتی  حیزبەکانی  داهاتووی 

کرد.
لە کۆتاییدا هەردووال جەختیان لەسەر پێوەندی و هاوکاری و دیدار 
و چاوپێکەوتنەکان کردەوە و بڕیاریاندا کە ئەم دیدار و کۆبوونەوانە 

درێژە پێ بدەن.

پاشنیوەڕۆی ڕۆژی سێشەممە، ١١ی سەرماوەزی ١٣٩٩ حیزبەكانی 
ئەندام لە ناوەندی هاوكاریی حیزبەكانی كوردستانی ئێران بە شێوەی 

ئۆنالین كۆبوونەوەیەكیان بەڕێوە برد.
لە كۆبوونەوەكەدا كە بە بەشداریی بەرپرسانی یەكەمی هەر چوار 
حیزبی ئەندام لە ناوەندی هاوکاری بەڕێوە چوو، چەند پرس  و بابەتی 
جۆراوجۆر لەبارەی کاروباری سیاسی، پێوەندی و ڕۆتینی ناوەندەوە 

قسە و باسیان لەسەر كرا.
بابەتی  كــۆبــوونــەوەكــە  ــەم  ئ باسەکانی  تــەوەرەكــانــی  لــە  یەكێك 
كاروچاالكیی ناوەندی هاوكاری بوو لە بواری پێوەندیی نێودەوڵەتی 
و  پێوەندییانە  ئەو  كاراتركردنی  لەسەر  بوون  هــاوڕا  الیەنەكان  كە 
دۆزینەوەی میکانزیمی گونجاو بۆ بردنە پێشێی کاروباری پێوەندییەکان 

لە هەلومەرجە نەخوازراوەکانی وەک بارودۆخی کۆڕۆنادا.
چەندی وچۆنیی كار و پێوەندیی ناوەندی هاوكاری لەگەڵ ئۆپۆزسیۆنی 
ئەم كۆبوونەوەكە بوو  باسە سەرەکییەکانی  لە  یەكێكی دیكە  ئێرانی 
كە بەشداران تێبینی  و بۆچوونی خۆیان لەسەر ئەم بابەتە خستەڕوو 
خەڵكی  بەرژەوەندییەكانی  لەبەرچاوگرتنی  بە  هاوكاری  ناوەندی  تا 
كوردستان بە یەكدەنگی و هاوڕایی زیاترەوە وەك نوێنەری خەڵكی 
بکەوێتە  ئۆپۆزسیۆن  الیەنەكانی  لــەگــەڵ  كــوردســتــان  ڕۆژهــەاڵتــی 

دانوستانەوە یان هاوپەیمانییان لەگەڵ پێک بێنی.
ئێران  کوردستانی  حیزبەکانی  هاوكاری  ناوەندی  كۆبوونەوەی 
پاش نزیكەی سێ كاتژمێر قسەوباس لەسەر چەندین مژاری كاریی 

پەیوەندیدار بە ناوەند، كۆتایی پێ هات.

مافی مرۆڤ لە ئێران لە دەیەی هەشتەمی 
پەسندکرانی جاڕنامەی گەردوونیی مافی مرۆڤ دا

ــە و  ــاس ــن ــێ ــە پ ــ ــگ ــ ــە ڕەن ــ ــــــــەوەدا ک ــەل ئ ــ ــ دەگـ
ــەن  ــە الی ــرۆڤ ل ــی مـ ــاف ــی م ــردن ــشــان ک ــی دەســت ن
شارەزایانەوە جیاواز بێ، بەاڵم هەموو بە گشتی 
مرۆڤ/مافەکانی  ماڤی  کە  کۆکن  ــەوە  ئ لەسەر 
گەل  ــە  ل ــە  ک ــاف  م هیندێک  ــە  ل بریتین  مـــرۆڤ 
لەدایک بوونی مرۆڤ هەیەتی و تا کاتی کۆتایی 
ژیانیشی خاوەنێتی. ئەم مافانە ڕیشەیەکی قول 
و هاوکات گرێدراوی بە مرۆڤەکانەوە هەیە بەبێ 
ــەک، شوێنی  ــەل ڕەچ ڕەگـــەز،  گرتنی  ــەرچــاو  ب لە 
نیشتەجێ بوون، زمان و ئایین. مافەکانی مرۆڤ 
پێدراوێکی سروشتییە و لە ڕێگای یاسای واڵتان 
دەکرێن  نێودەوڵەتییەکان چاوەدێری  پەیمانە  و 
ــاکــی مـــرۆڤ لە  ــەوەی ت ـ ــۆ ئ ــوە دەچـــن ب ــەڕێ و ب
خۆی  مافەکانی  دەستەبەرکردنی  لە  کۆمەڵگەدا 

بەهرەمەند بێت.
قۆناغی  چەندین  مــرۆڤ  مافەکانی  مێژووی 
ـــواری  ــە ب ــی ل ــەت ــب ــای ــە ت ــدوە و ب ــەران ــپ ــێ خـــۆی ت
هاتووە.  بەسەردا  گۆرانی  سیاسی  و  ئابووری 
جیاواز،  هەلومەرجی  بەپێی  قوناغێکدا  هەر  لە 
گەشەی کردووە، لە زۆر شوێن جێبەجی کراون، 

لە هیندێک شوێن پێشێل کراون.
 مێژووی مافەکانی مرۆڤ دەکرێ بە شیوەی 
بکەین:  پۆلێن  ــاغ دا  ــۆن ق پێنچ  ــەر  س ــە  ب گشتی 
ئاسمانییەکان،  ئایینە  و  کتێب  ــۆن،  ک یونانی 
ڕاگەیاندنی   ،)١٧٧٦( لە  ئامریکا  سەربەخۆیی 
 )١٧٨٩( فەرانسە  هاونیشتمانیانی  مرۆڤی  ماڤی 
و جارنامەی جیهانیی مافەکانی مرۆڤ لە ساڵی 
گەردوونیی  جاڕنامەی  دەکرێ  دیارە  کە  ١٩٤٨؛ 
ــز و نوختە  ــەهــێ ــکــی  ب ــێ ــە خــال ــرۆڤ ب ــی مـ ــاف م

وەرچەرخانی مێژوویی مرۆڤایەتی دابنێین. 
دێسامبر،  ١٠ی  بیانووی  بە  نووسینەدا  لەم 
لە  مــرۆڤ  مافی  پەسندکرانی  جیهانیی  ڕۆژی 
پرسی  لە  ــک  ــاوڕێ ئ خــۆی دا  هەشتەمی  ــەی  دەی

مافی مرۆڤ لە ئێران و کوردستان دا بدەینەوە.
مافە  و  ــەکــان  ــی ــی ــەڕەت ــن ب ــە  ــاف م تەنیا  ــەر  ــەگ ئ
لە  ــی  ــورت ــە ک ب ــە گشتی و  ب ــەکــان  ــی ــی ــەڕەت ــن ــاب ن
ـــران دا چــاو  ـــێ ـــی ئ ــە واڵت ــی ل ــردن ــوب ــەڕێ ــاســت ب ئ
بەشەدا  ــەم  ل ــام  ک هیچ  ــە  ل دەبینین  لێ بکەین، 
ــۆی وەاڵمـــدەر  ــەی خ ــەک ــردن ــران بەپێی واژۆک ــێ ئ
باکگراوندی  بەپێی  ئێران  دانیشتووانی  نەبووە. 
و  ئایینی  بــوون،  نیشتەجێ  شوێنی  مێژوویی، 

ئێتنیکی و زمان واڵتێکی فرەنەتەوە پێک دێنن. 
ئەگەرچی ئێران هەر بە هۆی ئەم فرە نەتەوەیی 
دێموکراتیک دا  ئەگەری سیستمێکی  لە  بوونەوە 
ڕێژیمە  بەاڵم  نموونە،  واڵتێکی  ببێتە  دەتواندرا 
نیزامی سیاسیی  دوو  لە  ئێران  ناوەندگەراکانی 
پاشایەتی و کۆماری ئیسالمی دا و لە ٧ دەیەی 
مافە  ــەک دژی  ــوەی ــوو شــێ ــەم ه ــە  ب ـــــردوودا  ڕاب
وەستاونەتەوە.  ئێران  خەڵکی  بنەڕەتییەکانی 
مافی  ــی  ــان ــخــراوەک ــک ڕێ نییە  ڕۆژ  ــە  ــمــوون ن ــۆ  ب
بە  سەبارەت  ئێران  ئیسالمیی  کۆماری  مــرۆڤ 
پێشێل کردنی مافی مرۆڤ مەحکووم نەکەن کە 
بە  کوردستان  ڕۆژهەاڵتی  لە  پێشێل کردنە  ئەم 

چەند قات زیاترە.
سەرکوتی مافەکانی خەڵکی کوردستان چەند 
ــرە. لە  ــات ــێــران زی ئ ــکــەی  ــە ناوچەکانی دی ل ــات  ق
و  سیاسی  مافێکی  هەرچەشنە  لە  حاشاکردن 
نەتەوەیی، لە ژمارەی زۆری  ئیعدام و شااڵوی  گرتن 
و به ندكردنی  چاالكانی  سیاسی  و كۆمه اڵیه تی  و 
بزاوته   توندوتیژانه ی   سه ركوتی   لە  كولتووری. 
زمانی  بە  خوێندن  لە  ڕێگری  لە  مه دەنییه كان، 
لە بەشداری  بارهێنان دا،  ــەروەردە و  پ لە  دایکی 
بەڕێوەبەریی  و  ــدارە  ــی ئ ــە  ل کــورد  پێنەکردنی 
ناوچەکانی خۆیان، هەروەها لە پەراوێزداڕاگرتنی 

ئاوەدانی و زۆر  و  لە ڕەوتی گەشە  کوردستان 
سیاسی،  ــی  ــان ــوارەک ب هەموو  لە  دی  ــدی  ــەن ڕەه

ئابووری و کۆمەاڵیەتی دا.
ــەن  ــ دەری دەخ بەیاننامانە  ــەم  ئ ــی  ــوەرۆک ــێ ن  
ــام  ــچ ک ــی ــی ه ــرن ــوب ــەڕێ ــە ب ــد ب ــەن ــاب ــران پ ــێ ــە ئ ک
نییە  ڕێککەوتننامەیانە  و  کۆنڤانسیۆن  ــەو  ل
ــەت  ــب ــەڵ ــزای کــــــردوون، ه ــم ــی ــی ئ ــم ــەڕەس کـــە ب
لە  هیندێک  بەرژەوەندخوازیی  و  چاونووقاندن 
واڵتانیش ئەم ئاسان کارییانەی بۆ ڕێژیم کردوە 
کە بێ پەروا درێژە بە سیاسەتەکانی خۆی لەمەڕ 

پێشێل کردنی مافی مرۆڤ بدا.
ــەم  ــە ئ ـــوە مــامــەڵ ــەم شـــێ ــ ــی ئ ــان ــەک ــەوت ــک ــێ ل
ــەگــەر  ــە ئ ـــەوە ک ــە دەســـت ــە دەدا ب ــی ــری ــام گــی ــاک ئ
سەرەکیی  ــاری  ــب ــاوان ت ڕاستەوخۆ  ئێران  ــی  واڵت
پێشێل کردنی مافی مرۆڤە لە ئێران، ئەوە واڵتانی 
ــەوە  ــاش ل ــی ــە دن ــن ل ــاوەن شــوێ ــرات و خـ ــوک ــم دێ
نیاییەوە  دڵ بە  چونکی  ــڕێ؛  دەب پێ  پشکێکیان 
ــەرەوڕووی کۆماری  ــ ب ــە ڕژدی  ب ـــەوان  ئ ــەگــەر  ئ
ــی  ــان ــردەوەک ک ــچــووی  ــێ ت و  ــەوە  ــان ــب ب ئیسالمی 
ڕێژیم  کردبا،  لەسەر زۆر  ئیسالمییان  کۆماری 
هەموو  بە  گاڵتە  نەدەلوا  بۆی  ئاسانی  بە  ئاوا 
پەسندکراوەکانی جیهان داگری مافی مرۆڤ بکا. 
ڕەچاوکرانی  کە  نییە  مانایە  بەو  ئەوە  هەڵبەت 
لە  تەنیا  ئێران  لە  مرۆڤ  مافی  پڕەنسیپەکانی 
واڵتە  قورسایی  و  ــی  دەرەک پشتیوانیی  ــرەوی  گ
بەهێز و دەسەاڵتدارەکان دا بێ، بەڵکوو گوشاری 
ببێ.  دروست  واڵت  نێوخۆی  لە  دەبێ  سەرەکی 
ئاشکرا و ژێربەژێری  چونکی سات و سەودای 
ــکــردن لە  ــێ ــە ل ــگ ــێ دەن ــران و ب ــێ ــەڵ ئ ــەگ ــان ل ـ واڵت
هەتا  ــە  ـ واڵت ــەو  ل ــرۆڤ  مـ ــی  ــاف م پێشێل کردنی 
ڕەگ داکوتانی  هۆکارەکانی  لە  یەکێک  ئێستاش 
زەوت کرانی  بەردەوامیی  و  ئێران  لە  توندوتیژی 

مافی مرۆڤ لەو واڵتەن.
مرۆڤی  مافی  شـــوڕای  ــاری  ک ــی  ـ ڕەواڵ بەپێی 
نەتەوە یەکگرتووەکان ساڵێ دوو ڕاپۆرت لەسەر 
تایبەتیی  ڕێپۆرتنێری  و  ــرێ  دەک ئامادە  ئێران 
)لە  ئێران  ــاری  ــاروب ک بۆ  ــرۆڤ  م مافی  ــوڕای  ش
ئێستادا جاوید ڕەحمان( بە وردی بەدواداچوون 
تازەترین  لە  ــەن.  دەک ــەدا  لەم واڵت ئەم پرسە  بۆ 

ڕاپۆرتیش دا
کرا  خااڵنە  ئەم  ــەرەزۆری  ه بەشی  بە  ئاماژە 

پشتی  دەکــرێ  بەهێز  بەڵگەنامەیەکی  وەک  کە 
پێ ببەسترێ و هەر لە چوارچێوەی پەسندکراوە 
ــە  ــوون ــم ـــۆ ن ـــــدرێ. ب ــزا ب ــ ــان دا س ــەک ــی ــی ــان ــه ــی ج
کۆڵبەرکوژی، ڕەشبگیر و گرتنە سەرەڕۆیەکان، 
دەربرین،  بیروڕا  ئازادیی  نەبوونی  ئێعدامەکان، 
مین  ــەوەی  ــن ــی ــەق ت ـــان،  ژن ــی  ــێ ــل زۆرەم حیجابی 
ــەوەی  ــن ــگــرت ــەڵ ــە ه ــم ل ــژی ــی ڕێ ــی ــەرخــەم ــت ــەم و ک
خۆکوژییە  نەکردنی  چێندراوەکان،چارە  مینە 
ئەمنیەتی  نەبوونی  ــزراو  ــارێ پ ــان،  ــەک ــەردەوام ب

ژیانی خەڵک لە شوێنی کار و....
سروشتییە ئەگەر دنیای دەرەوە ئەوانە نادیدە 
تەنیشتیان  لە  ــەوە  ــەداخ ب ئیستا  تا  کە  بگرێ 
ئێرانی  پــرســی  و  کێشە  ــوو  ــەم ه و  ــوە  ــەڕی ــێ پ ت
ڕێگا  و  ــەدا  ــم ــژی ڕێ ــەم  ئ ئەتومیی  چاالکیی  ــە  ل
ــەوە،  ــوەت دۆزی ــەرجــام”دا  “ب لە  تەنیا  چارەکەشی 
لە  ئێرانیش  ئیسالمیی  ــاری  ــۆم ک کــە  ئاساییە 
بەردەوام  ئێستای  کردەوکانی  و  ڕەفتار  شێوەی 

بێت.
ــە  ـــە ٢٠ ســاڵ ــک ب ــزی ــی ــی ن ــســالم ــی ــاری ئ ــۆمـ کـ
ڕێپۆرتێرێکی  و  کۆمیسێر  هیچ  ــەداوە  ن ڕێگەی 
ــەوە  ــەت ن ــی  ــرۆڤ م ــی  مــاف ــوڕای  شـ و  کۆمیسیۆن 
لە  و  بکا  ــە  واڵت ــەم  ئ ــی  ســەردان یەکگرتووەکان 
بۆ پرسی  بەدواداچوون  نیزیکەوە و ڕاستەوخۆ 

مافی مرۆڤ لە ئێران بکەن. لە دوای “گالیندۆپۆل” 
کە لە ساڵی ١٣٧٠ دا توانیی سەردانی ئێران بکا، 
لەو کاتەوە ڕێژیم ڕێگەی بە هیچ چاودێرێک و 
پێ  ــەداوە  ن یەکگرتووەکان  نەتەوە  نێردراوێکی 
بنێنە خاکی ئەم واڵتەوە. لەو کاتەوەش ڕاپۆرتی 
ڕێپۆرتنێرە تایبەتەکان بۆ پرسی مافی مرۆڤ لە 
ئێران بە پشت بەستن بە ئامار و داتا و ڕاپۆرتی 
ڕێکخراوە بێ الیەنەکانی مافی مرۆڤ لە نێوخۆی 
ئێران و دەرەوەی واڵت ئامادە دەکرێ و، هەموو 
ــە  دەدات سیاسی بوون  ئەنگی  ئێران  جارێکیش 
میدیا  سۆسیال  بوونی  هاوکات  ڕاپۆرتانە.  ئەم 
یارمەتیدەر بووە کە کۆماری ئیسالمی نەتوانێ 
لە  پێشل کارییەکانی  و  جینایەت  پێشوو  وەک 

بواری مافی مرۆڤ دا بشارێتەوە.
ئاندرێس ئاگوئیالری یەکەم ڕێپۆرتنیر بوو کە 
سااڵنی  لە  مرۆڤەوە  مافی  کۆمیسیۆنی  لەالیەن 
)١٩٨٤-١٩٨٦( بۆ ئەم کارە دیاری کرا. زۆری پێ 
بۆ  ناوبراو  و  گرت  پێ  بیانووی  ئێران  نەچوو 
وازی  ئێران  ڕەفتارەکانی  بە  ناڕەزایەتی دەربڕین 
ا. ڕینالدو گالیندۆپۆل  لە بەرپرسایەتییەکەی هێن
)١٩٨٦-١٩٩٥( کە دواتر ئەو ئەرکەی پێ سپێردرا، 
بەختی ئەوەی هەبوو سێ جار سەردانی ئێران 
بکا، بەاڵم دواجار ئەویش لەوە زیاتر ڕێگەی پێ 
کاپیتورن  دنبی  موریس  ــەودا  ئ دوای  بە  ــەدرا.  ن
( وەک سێهەم ڕێپۆرتنێر درێژەی   ١٩٩٥-٢٠٠٢ (
مەئموورییەتی  ــاوەی  مـ ـــەاڵم  ب دا،  ــە  ــەرک ئ ــەم  ب
ناوبراو درێژ نەکرایەوە و بۆ ماوەی ١٠ ساڵ هیچ 
ڕێپۆرتنەرێک بۆ ئێران دیاری نەکرا. ئەم قۆناغە 
دەســەاڵت دا  لە  ڕێفۆڕم خوازەکان  و  خاتەمی  کە 
ــە هــەمــوو  ــەورەی ل ــ ــی گ ــک ــاڵوێ ــران ک ــێ ــوون، ئ ــ ب
هەر  کاتێک دا  لە  دنیا،  سەر  خستە  بوارەکان دا 
مرۆڤ  مافی  پێشێل کاریی  زۆرترین  کاتدا  لەو 
لە ئێران )ئێعدامی زیندانییە سیاسییەکان، قەتڵە 
زنجیرەییەکان، داخستنی ڕۆژنامە و باڵڤۆکان و 

...( کرا.
ڕەفتاری  ــەوەی  ــوون زەق ب بەهۆی  کە  ــەش  دوای
مافی  ئیسالمی شوڕای  کۆماری  مرۆڤانەی  دژە 
بۆ  ڕێپۆرتنیر  ــی  ــردن ــاری ک دی ــاری  ــڕی ب مـــرۆڤ 
ئێرانی دەرکرد، لە ماوەی کاری سێ ڕێپۆرتنیری 
 )٢٠١١-٢٠١٦( شەهید  ئەحمەد  ــەدا  ــان ــی دوای ــەم  ئ
ئیستاش  و   )٢٠١٦-٢٠١٨( جەهانگیر  ئاسمە 
ســەردان  ئیزنی  ئێران   )-٢٠١٨( ڕەحمان  جاوید 
ئەم  لەژێر ڕۆشنایی  پێ نەداون.  ئەم واڵتەی  بۆ 
حسێبی  ئێران  ئەگەر  کە  ــەوێ  دەردەکـ باسەدا 
پاکە و مافەکانی مرۆڤ پیشێل ناکا، لەبەرچی 
ئێران قەدەغە دەکا.  سەفەری ئەم نوێنەرانە بۆ 
نێودەوڵەتییەکانی  ڕێکخراوە  و  دنیا  مادام  یان 
نەتەوە  ــا  ــەروەه ه و  مــرۆڤ  مافی  ــە  ل ــی  ــۆک داک
ــە  ــاردەر -ک ــ ــڕی ــ ـــی ب ــان ـ ــان و واڵت ــووەک ــرت ــگ ــەک ی
مرۆڤ  مافی  بەهاکانی  پاراستنی  بانگەشەی 
دەکەن- بە پێشێل کارییەکانی کۆماری ئیسالمی 
لە  چۆنە  ــن؛  دەزان ڕێژیمە  ئەم  جینایەتەکانی  و 
ڕێگەی زەبروزۆر و سەپاندنی سزای قورسەوە 
ئیسالمییان  کۆماری  ڕەفتارانەی  ئەم  تێچووی 

لەسەر زۆر ناکەن؟
بێ گومان مافی مرۆڤ ئەرزشێک و بایەخێکی 
بەند  زۆر،  و  کـــەم  ــــان  واڵت و  ــە  ــی ــەوەی ــەت ــون ــێ ن
بوونیان  ــیــک  ــمــوکــرات دێ چۆنیی  و  ــدی  ــەن چ ــە  ب
لەبەرچاوی دەگرن. لە زۆر واڵتانی ئورووپایی 
هەیە  چاالک  لۆبیی  و  ڕێکخراو  ئەمریکاش دا  و 
کە کار لەسەر هەڵوێستی دەوڵەتەکانیان دەکەن 
حاشا  ـــارە  دی گرینگە.  ــۆ  ب بابەتانەیان  ــەو  ئ و 
لەوەش ناکرێ کە لە هەر حاڵ دا و لە گشتییەتی 
خۆی دا »مافی مرۆڤ«، تابعێکە لە بەرژەوەندیی 
بێ  ئابوورییەوە  ڕووی  لە  جا  ــان  واڵت گشتیی 
گشتیش  بیروڕای  ناکرێ  بەاڵم  ئەمنیەتی،  یان 
لەبەرچاو نەگیرێ کەو بەو بابەتە حەسساسە 
و  سیاسی  ــەی  ــاراســت ئ ــەســەر  ل شوێنکاری  و 
ده کــرێ  ــه   ــۆی ب ــە.  ــەی ه ـــان  واڵت هەڵوێستەکانی 
ڕۆژاوا  گشتیی  ــیــروڕای  ب ــی  ــردن حــه ســســاس ک
وه ک  ــران،  ــێ ئ له   ــرۆڤ  م مافی  پێشێلکردنی  به  
ده وڵه تانی  بۆ  فشارهێنان  بۆ  باش  به ستێنێکی 

حاکم به سه ر ئه و واڵتانه دا چاوی لێ بکرێ. 

دیداری دوو هەیئەتی ڕێبەریی 
حیزبی دێموکرات و کۆمەڵە

كۆبوونەوەی ناوەندی هاوكاریی 
حیزبەكانی كوردستانی ئێران

د. کوێستان گادانی
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تاوان لە سێبەری 
دیپلۆماسی دا

ئارەزوو نستانی

كۆماری ئیسالمی لە ماوەی دەسەاڵتی ٤٠ ساڵەی خۆی دا بەردەوام بە ئامانجی 
بیرۆکەی  باڵوكردنه وه ی  و  شۆڕش  كردنی  هه نارده   سیاسەتی  پێشی  بردنە 
ویالیه تی فه قیهـ و هەروەها رووبه ڕووبوونه وه  و سڕینەوەی دژبه رانی، ڕێسای 
پارێزراویی دیپۆماتیکی به كارهێناوه  بۆ گه یشتن به  ئامانجه  زێدەخوازییەکانی 
تیرۆر  ــردەوەی  کـ دەیــان  ڕێژیم  دیپلۆماتکارانی  ٥٧ەوە.  شۆرشی  لـــه دوای 
بە  زۆربەشیان دا  لە  و  داوە  ئەنجام  جیهان  سەرتاسەری  لە  تەقینەوەیان  و 

پشت بەستن بە پارێزراویی دیپلۆماتیک قوتار بوون.
ئەسەدی،  ئەسەدوڵاڵ  دادگایی  باڵوبوونەوەی هەواڵی  ڕابردوودا  لە ڕۆژانی 
دیپڵۆماتی کۆماری ئیسالمی لە واڵتی بێلژیک بە تاوانی هەوڵدان بۆ ئەنجامدانی 
کردەوەی تیرۆریستی دژی کۆبوونەوەی موجاهیدینی خەڵق لە شاری پاریس، 
و  ناوەند  لە  ئێرانی  ڕێژیمی  تیرۆری  دیپڵۆماسیی  دەزگــای  دیکە  جارێکی  بۆ 

کۆبوونەوە جیهانییەکان خستەوە ڕۆژەڤ. 
ئەوە یەکەم جار نییە تیرۆریستانی کۆماری ئیسالمی پارێزراویی دیپلۆماسی 
لە سەرەتای  ئێران  دێنن. دەسەاڵتدارێتیی سەرەڕۆی  بەکار  ئامانجەکانیان  بۆ 
لە  ئێران و چ  نێوخۆی  ئاستی  لە  پێشێلکاریی زۆری چ  کارییەوە  هاتنە سەر 
دەرەوە ئەنجام داوە و وەک سیستەمێکی نابەرپرس بەرامبەر خەڵکی نێوخۆ و 
کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی کردەوەی جۆراوجۆری ئەنجام داوە. چاالکییە نایاسایی 
و دژە نەریتییەکانی ڕێژیم لە واڵتانی جۆراوجۆر چ لە ئورووپا و چ لە ئەفریقا 
لە  نــاوەاڵمــدەری  سیمایەکی  ئەمریکاش  تەنانەت  و  نێوەڕاست  ڕۆژهەاڵتی  و 
حاکمییەتی ئێران خستۆتە ڕوو. بە جۆرێک کە لە چوار دەیەی ڕابردوودا بە 
نێودەوڵەتییەکانی پێشێل کردوە. کاتێک  دەیان جار ڕێککەوتننامە و پڕەنسیپە 
باڵوێزخانەی  دیوارەکانی  لە  ئیمام  خەتی  الیەنگری  بە  و  ناسرا  خوێندکارانی 
ئەمریکا چوونە سەرێ و ٥٢ دیپلۆماتی ئەمریکاییان دەستبەسەر کرد، جیهان 
کە  پێش  بگرێتە  ڕێچکە سیاسییە  ئەو  ئێران  نوێی  دەوڵەتی  نەدەکرد  باوەڕی 
تەنانەت بەرژەوەندیی هاوواڵتیانی خۆی پشتگوێ بخا. ئەو ڕووداوە سەرەتای 
دەرکەوتنی نەشازییەکی نێودەوڵەتی بوو کە قوربانییە سەرەکییەکەی، گەالنی 

ئێران بوون.
دەزگای  گرتنی  بەدەستەوە  و  پاسداران  سوپای  بەهێزبوونی  و  دامــەزران 
لە  واڵتان  بۆ  باڵوێز  وەک  پاسداران  ئەندامانی سوپای  ناردنی  و  دیپلۆماسی 
پێناو ئامانجە سەرەکییە ڕاگەیەنراوەکەی ڕێژیم واتە هەناردە کردنی شۆڕشی 
کۆماری  دەرەوەی  سیاسەتی  بنەمای  بە  بوو  واڵت،  دەرەوەی  بۆ  ئیسالمی 
بوونە  جیهان  لە سەراسەری  ئێران  باڵوێزخانەکانی  کە  بە جۆرێک  ئیسالمی. 
تیرۆری  لە کاروباری نێوخۆی واڵتان و  بنکەی جاسووسی و دەستێوەردان 
جیابیران و نەیارانی ڕێژیم و تەنانەت سپی کردنەوەی پووڵ بۆ بەدەست هێنانی 

پاڵپشتی دارایی بۆ کردەوەکانیان. 
دادگایەکی ئاڕژانتین باڵوێزی ئێرانی لە تەقینەوەی ناوەندی جوولەکەی ئامیا 
لە شاری بوینۆس ئایرێسی ئەو واڵتەی بە تاوانبار ناساند. بەپێی حوکمی ئەو 
دادگایە، سولەیمانپوور لە پالنداڕێژەرانی ئەو تەقینەوەیە بووە لە ساڵی ١٣٧٣ 
هەرچەند  بــوون.  بریندار  کەس   ٢٠٠ لە  زیاتر  و  کــوژران  کەس   ٨٥ تێیدا  کە 
ناوبراو ساڵی ١٣٨٣ لە بریتانیا بەو تۆمەتە دەسبەسەر و دادگایی کرا، بەاڵم 
لە  واڵتــە،  ئەو  بۆ  ڕادەست کردنی  لە  ئاڕژانتین  دەوڵەتی  پێداگریی  ســەرەڕای 
ئەنجامی ساتوسەودای کاربەدەستانی ئێران لەگەڵ دەوڵەتی بریتانیا، نێردرایەوە 
و  ئێران  دیپلۆماتەکانی  الیەن  لە  ڤییەن  لە  قاسملوو  دوکتور  تێرۆری  ئێران. 
ڕادەست کردنەوەی تاوانباران لە الیەن دەوڵەتی ئوتریشەوە نموونەیەکی دیکەی 

جینایەتەکانی کۆماری ئیسالمی لەژێر پۆششی دیپلۆماسی دابوو. 
کۆماری  ریسوایی  سەنەدی  گرینگترین  بە  میکۆنووس  دادگــای  دەتوانین 
ئیسالمی و تیرۆری حکوومەتی لە ماوەی حوکمداریی ڕێژیم دابنێین. بکوژانی 
ئەندامانی  و  ــاران  ت نێردراوانی  لە  کە  هاوڕێیانی  و  شەڕەفکەندی  دوکتور 
حیزبوڵاڵی سر بە ئێران بوون، لەو داگایەدا بە تاوانبار ناسران و سزا دران. 
ئەو  بڕیاردەرانی  بە  ئێرانی  بااڵی  ڕێبەرانی  حوکمەکەی دا  لە  هەروەها  دادگا 
تیرۆرە ناساند. ئەو حوکمەی دادگای بێرلین کە لە کاتی خۆی دا و تا ئێستاش 
و  ئیسالمی  کۆماری  پەیوەندییەکانی  لە  گــەورەی  ئاڵۆزییەکی  بــووە،  بێ وێنە 

واڵتانی ئورووپایی دا دروست کرد.
کردەوەکانی  لە  بوون  نموونەیەک  پێکردن چەند  ئاماژەمان  کەیسانەی  ئەو 
دەزگای دیپلۆماسیی ئێران کە لە بەرامبەر هەموو پڕەنسیپە نێودەوڵەتییەکان دا 
وەستاوەتەوەو بێ باکانە سیاسەتی سڕینەوەو دەستێوەردان دەباتە پێش. ئەوە 
پارێزراویی  ناوی  بە  ئەمن  جەغزێکی  پەنای  لە  تاوانباران  کە  کاتێک دایە  لە 
دیپلۆماتیک دا خۆیان حەشار دەدەن و زۆربەی ئەو واڵتانەی تاوانەکانیان تێدا 
ئەنجام دراوە، پرسی مافی مرۆڤ دەکەنە قوربانیی بەرژەوەندییە ئابووری و 

بازرگانییەکانیان لەگەڵ کۆماری ئیسالمی.
پارێزراویی دیپلۆماتیک وەک پڕەنسیپێکی نێودەوڵەتی یارمەتیی دیپلۆماتکارانی 
ئێرانی داوە تا بتوانن ئامانجەکانیان بپێکن و لە هەمان کات دا بەرامبەر دادگا و 
یاسای واڵتان پارێزراو بن. بەپێی کۆنڤانسیۆنی ڤییەن کە ساڵی ١٩٦١ پەسند 
لەو  هەیە  دادوەریــیــان  پارێزراویی  دیپلۆماسی  نێردراوانی  و  باڵوێز  کــراوە، 
واتە  دەکەن.  تێدا  دیپلۆماسی  کاری  واڵتانەی  لەو  دەدەن  ئەنجامی  تاوانانەی 
ڕاکێشی  بیانی  والتانی  دیپلۆماتکارانی  نییە  بۆیان  واڵتان  داوەریی  سیستەمی 

دادگای واڵتەکەیان بکەن، مەگەر لە کەیسی مەدەنی و بازرگانی دا. 
لە سیستەمی یاسایی نێودەوڵەتی دا کۆمەڵێک پڕەنسیپ هەیە کە لە بەرامبەر 
ڕێسا  ئەو  گرینگترین  لە  نموونە  بۆ  دەگــرن.  قەرار  دیپلۆماتیک دا  پارێزراویی 
پاراستنی  واڵتان،  سەروەریی  پڕەنسیپی  بە  ئاماژە  دەتوانین  نێودەوڵەتیانەدا 
ئاشتی و ئارامیی نێودەوڵەتی و هەروەها پڕەنسیپی دەستوەرنەدان لە کاروباری 
بە  دیپلۆماتیک  پارێزراویی  مافی  پێدانی  بنەڕەتدا  لە  بکەین.  واڵتان  نێوخۆیی 
مەبەستی باشتر بەڕێوەبردنی کاروبارەکان و هەروەها پتەو کردنی پەیوەندییە 
بۆیە  هەر  تێکدانیان.  نەک  کۆمەاڵیەتییەکانە  و  فەرهەنگی  ئابووری،  سیاسی، 
کە  نەدایەوە  ئەسەدی  ئەسەدوڵاڵی  بانگەشەیەی  ئەو  واڵمی  بێلژیک  دادگــای 
نییە  ئەوەی  سەاڵحیەتی  دادگا  و  هەیە  دیپلۆماتیکی  پارێزراویی  ڕایگەیاندوە 
بێلژیک دەڵێ بە هۆی ئەوەی شوێنی  بکا. داواکــاری گشتیی  ناوبراو دادگایی 
کراوە،  دەستبەسەر  ئاڵمان  لە  ناوبراو  بەاڵم  ئوتریشە،  واڵتی  ئەسەدی  کاری 
هەر بۆیە ناتوانێ لە مافی پارێزراویی دیپلۆماتیک کەڵک وەرگرێ. کۆنڤانسیۆنی 
ڤییەن سەبارەت بە پەیوەندییە دیپلۆماتیکەکان مافی پارێزراوی دەداتە نێردراوە 
دیپلۆماتیکەکان تەنیا لەو واڵتانەی ئەرک بەڕێوە دەبەن و لە الیەکی دیکەشەوە 
نەتەوە  مەنشووری  ڕێساکانی  دژایەتیی  نابێ  ڕێککەوتننامەیە  ئەو  ماددەکانی 
نێودەوڵەتی  ئاسایشی  و  ئاشتی  تێکدانی  ڕوونــی  بە  کە  بن  یەکگرتووەکان 
مەحکووم دەکا. ئەوە لە کاتێک دایە بەڵگەی بەهێز لەسەر پەیوەندیی ناوبراو 
بەو ڕووداوەوە هەیە و تەنانەت دادگای بێلژیک سوورە لە سەر ئەوەی ناوبراو 

رێکخەری سەرەکیی کردەوە تیرۆریستییەکە بووە. 
ئەوە یەکەم جارە دیپلۆماتێکی ئێران لەو ئاستەدا بە تاوانی تیرۆر دەسبەسەر 
و دادگایی دەکرێ. نەبوونی هەڵوێستێکی جیددی و پێشگیرانە لە الیەن کۆمەڵگەی 
نێودەوڵەتی هۆکاری سەرەکیی بەردەوام بوونی تیرۆریزمی کۆماری ئیسالمییە 
کە هەم گەالنی ئێرانی کردۆتە قوربانی و هەم ئاسایشی نێودەوڵەتیی خستۆتە 

مەترسییەوە. 

ئەحەدڕەزا بابایی

بەشێک لە جۆرەکانی ئەشکەنجە 
لە بەندیخانەکانی ڕێژیم دا

بە پێی بڕگەی ٣٨ی یاسای بنەڕەتیی کۆماریی 
ئیسالمی هەرجۆرە ئەشکەنجەیەک قەدەغەیە، بەاڵم 
لە الیەکەوە بەپێی هێندێک فتوا و وتەی گێڕدراوە 
“پاراستنی  گوتویەتی:  کە  خومەینی  ئایەتوڵال  لە 
نیزام لە هەرە پێویستییەکانە” و لەالیەکی دی کە 
درۆکردن، بەدرۆ خستنەوە و حاشا کردن بەپێی 
تەقیە بۆ پاراستنی ڕێژیمی حەاڵڵ کردوە؛ ئەمانە 
دەستیان  ئەمنیەتییەکان  ناوەندە  کە  کردوە  وای 
لە ئەشکەنجەدان دا ئاوەاڵ بێ  و لەالیەکی دیکەوە 
لەبەر  شاردنەوەیان  و  حاشاکردن  بە  سەبارەت 
هێنانەگۆڕیی پرسی مافەکانی مرۆڤ و هەستیاریی 

دونیای دەرەوە، هەنگاو هەڵگرنەوە. 
بەپێی  بەندیخانە  کە  ئــەوەیــە  گرینگ  خاڵێکی 
و  تاوانبار  هێشتنەوەی  شوێنی  عــورف،  و  ڕێسا 
بەندکراوانی  لە  زۆر  بەشێکی  بەاڵم  خەتاکارانە، 
ــەســەر پرسی  کــۆمــاریــی ئــیــســالمــی، ئـــەوانـــەی ل
مرۆڤ  مافەکانی  سیاسی،  عەقیدەتی،  نەتەوەیی، 
جــۆرەهــا  بــــــەرەوڕووی  ــن،  ــرێ ــی دەگ پیشەیی  و 
ئــەشــکــەنــجــەی جــەســتــەیــی و دەروونـــــی بـــاو و 
ئــەوەی جێی  ــنــەوە.  ئــەم ڕێژیمە دەب داهــێــنــراوی 
ئاماژەیە کە زۆرێک لە ئەشکەنجەکان جەستەیی و 
دەروونیین کە بە گشتی مەبەست لێیان وەرگرتنی 
دانپێدانان و درکاندنی هەڵبەستراو یان وردکردنی 

کەسایەتی و دەروونیی بەندکراوەکەیە.
  

سیستمی  لە  ئەشکەنجەکان  گرینگترینی 
کۆماری ئیسالمیی ئێران  دا بریتین لە:

سیاسییەـــــ  ــراوە  ــدک ــەن ب تــێــکــەاڵوکــردنــی   )١
پێشینەدارەکان  تاوانبارە  دەگــەڵ  عەقیدەتییەکان 
هۆشبەرەکان،  ماددە  قاچاخچیی  پیاوکوژ،  )وەک 
کەسانی موعتاد، دز و جەردە و ... هتد( بۆ شکان 
و وردکردنی کەسایەتی و تێک ڕووخانی ڕوحی و 

دەروونیی بەندکراوانی سیاسی.
ــی بــەنــدیــیــە قـــەومـــی، ســیــاســی و  ــردن ــاوب ٢( ن

عەقیدەتییەکان بە تاوانباری ئەمنیەتی. 
٣( قەدەغەی چاوپێکەوتن یان سنووردارکردنی 
دنیای  بە  دەست ڕاگەیشتن  لە  ئەوان  بەردەوامی 

دەرەوە.
بە  زیندانەکان دا  لە  گیراوەکان  جێ گۆڕکێی   )٤

مەبەستی: 
ئەلف( نیشتەجێ کردنیان لە شوێنێکی نادیار و 

خستنە ژێر گوشاری دەروونی. 
بنەماڵەکانیان  ئاگاداریی  بەبێ  ڕاگواستنیان  ب( 
مەبەستی  بە  بۆیان  نیگەرانی  دروست کردنی  و 

گوشاری دەروونی.
بۆ  هــەواخــۆری  تەنانەت  سنووردارکردنی   )٥

ئەشکەنجەی جەستەیی و دەروونی
بە  هەڵبەستراو  و  ناڕاست  هەواڵی  پێدانی   )٦
زیندانییەکان وەک یەکێک لە شێوازەکانی گوشاری 
ــەم مەبەستە هیچ  ئ بــۆ  تــەنــانــەت  کــە  ــی  ــ دەروون
نوسخەی ساختەکراوی  ئامادەکردنی  لە  گوێ یان 
ڕۆژنامە ڕەسمییەکان نەبووە وەکوو ئەم بەشانەی 

خوارەوە:
هەڵبەستراو  پڕوپاگەندەی  و  لەقاودان  ئەلف( 
ئەندامانی  لە  یەکێک  کردنی  دەست بەسەر  وەک 

بنەماڵەی زیندانییەکان.
ب( پڕوپاگەندەی خۆکوژیی یەکێک لە ئەندامانی 

بنەماڵە بە تایبەت منداڵەکانیان.
ژن  کەوتنی  ڕەدوو  هەواڵی  پڕوپاگەندەی  ج( 
ڕاگەیاندنی  و  پیاوێک  دەگــەڵ  زیندانی  کچی  یان 
چەند  کە  ئامادەکراو  ساختەی  ڕۆژنامەیەکی  لە 
کەس لە زیندانییە سیاسییەکان وەئاگایان هێناون 
لێ  داوایــان  و  بەکارهێناوە  تاکتیکێکیان  وەها  کە 
ــردوون کــە دانــپــێــدانــانــەکــە واژۆ بــکــەن کــە لە  ــ  ک

بەرامبەردا ئازادیان بکەن. 
٧( بەپێی یاسا، ماوەی قۆڵبەست کردن کاتییە، لە 
کاتێک دا زۆریان بۆ ماوەیەکی دوورودرێژ و بەبێ 
دەست بەسەر  بنەماڵەکانیان  ئــاگــادارکــردنــەوەی 
ــەو کــەســە هیچ  ــک دا ئـ ــێ ــات ــن، لـــەوەهـــا ک ــرێـ دەکـ
پێوەندییەکی بە دونیای دەرەوە نییە و لە ژوورێک 
گەلێ  کاتییە  دەست بەسەرکرانە  ئەم  ڕادەگــیــرێ. 
دەخایەنێ  ساڵ  چەندین  یان  مانگ  چەندین  جار 
ڕوون  گرتنەکەی  هۆکاری  دادگا  لە  ئەوەی  بەبێ 

کرابێتەوە.

کەسی  بۆ  ــدارەدان  ســێ لە  مێشکی  خستنە   )٨
سێدارەدانی  لە  ئەنجامدانی  تەنانەت  و  زیندانی 

ڕواڵەتی و بردنی کەسەکە تا بن پەتی سێدارە.
کـــەســـی  ــی  ــنـ ــتـ ــشـ ــەیـ ــەگـ ــڕانـ ــێـ پـ دەســـــــت   )٩
دەست  هەروەها  پارێزەر،  بە  دەست بەسەرکراو 
پــێــڕانــەگــەیــشــتــنــی پـــارێـــزەریـــش بــە نــێــوەڕۆکــی 

پەروەندەکەی.
بۆ  زیندانی  کەسی  بــەردەوامــی  نــاردنــی   )١٠
جۆراوجۆر  بیانووگەلی  بە  تاکەکەسی  ژووری 
و  ویست  لــەبــەر  ــواردا  بـ هێندێک  لــە  تەنانەت  و 

داخوازیی زیندانییەکان بە مافەکانیان. 
و  خزمەت گوزاریی  لە  تاک  بێبەش کردنی   )١١
کەل وپەلی پاک پارێزی و خاوێن کەرەوە بە تایبەت 

لە بەندی ئافرەتان دا.
١٢( ئەوپەڕی ئیمکاناتێکی کەمی زیندانییەکان بۆ 
ژوورێــک دا  لە  زۆر  ژمارەیەکی  تێ خزاندنی  وێنە 
و  نییە  تێدا  خەویان  تەختی  زۆریــان  بەشی  کە 
هێندێک جار بە ناچاری لە حەمام و ڕاڕەوەکان دا 
و  ڕوحی  گوشاری  کە  دەبینی  لێرەدا  دەمێننەوە، 
بواردا  لە زۆر  کە  دەگا  ئاستێک  چ  بە  دەروونــی 
دەبێتە هۆی خۆکوژی و لەخۆدانی کەسی زیندانی 
بابەت گەلێکی  شاهێدی  زیندانی یەکان  لە  هەرکام 

لەو جۆرەن.
ــان  ــەک ئــەشــکــەنــجــە رووحــی ی ــەی  ــن ــە وێ ل  )١٣
٥ی  کاتژمێر  لــە  هەستانیان  لــەخــەو  گشتی،  بــە 
بەیانیەوەو ئەنجامدانی کارگەلێکی وەک خوێندنی 

سروودی کۆماریی ئیسالمی!
ڕێوڕەسمە  ئەنجامدانی  بە  ناچارکردنیان   )١٤
بــاوی  ــەوەی  ئـ بەپێی  عــیــبــادەت  و  ئایینی یەکان 
لە  ــک  ــ زۆرێ لــەکــاتــێــک دا  ئیسالمی یە  کــۆمــاریــی 
بە  و  سێکۆالر  الیــک،  بناغەڕا  لە  زیندانی یەکان، 

تایبەت ئایین گەلێکی جیا لە شیعەیان هەیە.
سیخوڕ  ڕاهێنانی  و  دووبــەرەکــی نــانــەوە   )١٥
پــێــدانــی بەڵێنی  ــە  ب ــوان زیــنــدانــیــیــەکــان دا  ــێ ن ــە  ل
یان  تایبەتی  مافی  هێندێک  دابین کردنی  ــازادی،  ئ
کە  زیندانییەکان  بەندی  بەرپرسایەتیی  پێدانی 
ئــەوە خــۆی بۆتە هــۆی کێشە و ناکۆکی و  هــەر 

توندوتیژی گەلێکی زۆر. 

بێزارکەر  و  ناخۆش  ئاوازگەلێکی  پەخشی   )١٦
بە بەردەوامی کە لە بواری ڕوحی و دەروونییەوە 
شێوازە  ئــەم  مۆدێڕنەکانە.  هــەرە  ئەشکەنجە  لە 
زیاتر بۆ زیندانییە نوێ و گیراوە کاتییەکان ئەنجام 

دەدرێ.
١٧( پاش تووشبوونی زیندانییەکان بە خەمۆکی 
ڕام کــردنــی  زیــنــدان  بەرپرسانی  قــەولــی  بــە  ــان  ی
لــێ دەدەن بۆ  ئــاوازی دڵتەنگ و خەمبار  زیندانی، 
ئەو زیندانیانەی کە حەپسی درێژماوەیان هەیە و 

تووشی خەمۆکی بوون بۆ شکانی زیاتریان.
بە  دەست ڕاگەیشتن  کــردنــی  ــووردار  ســن  )١٨

تەلەفوون و پێوەندی کردن.
١٩( بوونی باندگەلێکی خراپکار و چەقاوەسوو 
ــی بــەکــۆمــەڵــی  ــک ــێ ــەل ــرووپ گ و فــۆڕم گــرتــنــی گ
بەرپرسەکانیشیان  کە  زیندان دا  لە  شەڕهەاڵیسێن 
ــەم بــانــدانــە زۆر جــار دەبــنــە هۆی  ئـــاگـــادارن، ئ

تێکهەڵچوون و کوشتن لەنێو بەندیخانەدا.
٢٠( باج وەرگرتن و بە تایبەتی دەست درێژیی 
بە  شەڕهەاڵیسێن  زیندانی  هێندێک  بــەردەوامــی 
گەنج  زیندانی یە  تایبەتی  بە  و  دیکە  زیندانیەکانی 
و گیراوە عەقیدەتی و سیاسی یەکان کە زۆر جار 

بەرپرسانی زیندان سەریان بۆ لەقاندوون.
سەر  بۆ  مەبەستدارەکان  دەست درێژییە   )٢١
ئەمنیەتیی  سیستمی  لەحاڵێک دا  زیندانییەکان 

زیندان فیلمیان لێ  هەڵدەگرنەوە و لەو فیلمانە بۆ 
درکاندن و دەمکوت کردن کەڵک  وەردەگرن.

لە  بـــەر  پــیــاو  و  ــە ژن  ب دەســت درێــژیــی   )٢٢
سێدارەدان.

جــــۆراوجــــۆری  ــەبـــی  حـ ڕێـــگـــەپـــێـــدانـــی   )٢٣
کە  خەوهێنەر  حەبی  تایبەتی  بە  و  دەروون گــۆڕ 
پایەدار  و  درێژخایەن  دەرەنجامی  و  ئــاســەوار 
دەخاتە سەر زیندانی و زۆر جار ڕوح و دەروونی 

تێک دەڕووخێنێ.
٢٤( بــوونــی مـــاددەی هــۆشــبــەری بــەربــاڵو لە 
تێدابوونی  دەســت  کە  جۆرێک  بە  زیندانەکان دا 
بازرگانییە چەپەڵەدا زۆر  لەم  بەرپرسانی زیندان 

جار لەقاودراوە.
تایبەتی  بــە  ئەشکەنجەکان  لــە  نموونەگەلێک 
 ٦٠ دەیــەی  نێوان  لە  ڕەجایی شار  زیندانی  لە  کە 
ئەوە  بۆ  ئاماژەیەکە  بینراوە،  هەتاوی  ٨٠ی  هەتا 
ئەنجام  جۆرێک  بە  جەستەییەکان  ئەشکەنجە  کە 

بدرێن کە ئاسەوارێکی لێ نەمێنێتەوە. وەک:
- سووکایەتی و بێ حورمەتی کردنی نامووسی 

بە زیندانییەکان.
- لێدان و کوتان و جوێن پێدان بە زیندانییەکان 
بە تایبەتی لەکاتی هەواخۆری دا بۆ ترس و تۆقاندن 
پیاسەکردنی  و  قسەکردن  کاتی  لە  جار  زۆر  کە 

زیندانییەکان پێکەوە ئەم کارە دەکەن.
- هەڵکوتانە سەر بەندی زیندانییەکان لە شیرینە 
خەودا لەالیەن گاردی زیندانەوە و لیدان و کوتان 

و سووکایەتی پێ کردنیان.
- ئەشکەنجە بە شێوازی جووچکەی بەراوەژوو 
واتە دەستی کەسەکەیان لە پشتەوە دەبەستەوە و 
هەر بەو دەستانەوە بەبن میچەوە هەڵیان دەواسی.

ــە شـــێـــوازی جــووجــەکــەبــاب  - ئــەشــکــەنــجــە ب
پێکەوە  قاچەکان  ــەردووک  هـ بەستنەوەی  ــە  وات
ــەکــان دا و  نــێــوان الق لــە  ــی میلەیەک  و ڕەت کــردن
هەڵواسینی بە قاچەکانی و لێدان بە باتۆم لە بنی 

پێ  و سمت و القوونان.
بنی پێ  لە  لێدان  واتە  فەلالقەکردن  - شێوازی 

لەگەڵ جنێو و سووکایەتی کردن.
مەسەلەن  ــەوالوە  بـ نیوەشەو  لــە  عــادەتــەن   -

سەعات ٢ی پاش نیوەشەو هەڵیان دەکوتایە سەر 
و  دەکردنەوە  ڕاست  خەویان  لە  و  زیندانییەکان  
دەیان هێننە بەر ئەو سەرمایەی زستان و هەردووک 
هەڵترووشکانەوە  بە  و  قوفڵ  پشتەمل  لە  دەست 
مریشکی  بــازدانــی  یانی  پــێ دەکــەن  بازبازێنیان 

)پامرغی(.
بۆ  زیــنــدانــیــیــەکــان  هێشتنەوەی  وەخــەبــەر   -
لەکاتی  تــایــبــەتــی  ــە  ب ــی دوورودرێــــــژ  ــەک ــاوەی م
قەولی  بە  دانپێدانانی  بە  ناچار  و  لێپرسینەوە 

خۆیان ڕاستییەکان. 
- خوێ کردنە سەر برینی زیندانییەکان.

مەنجەڵی  نێو  دەخستنە  زیندانییەکانیان   -
گەورەی چێشت لێنان و پاشان کوتانی مەنجەڵەکان 

بە باتۆم و میلە ئاسن.
بــۆ ژووری  زیــنــدانــیــیــەکــان  ڕەوانـــەکـــردنـــی   -

تاکەکەسی بە هەر بیانوویەک.
وێڵ  و  کــورســی  و  مێز  بــە  بــەســتــنــەوەیــان   -

کردنیان بۆ کاتێکی نادیار.
- تێ خستنی شیالنگی ئاو لە کۆمی زیندانییەکان 
ــۆی “ئــیــبــراهــیــمــی زەڕگـــــەر” لە  ــەه ــەن ب مــەســەل
کەسە  ئەم  هەنووکە  کە  “کچویی”،  بەندیخانەی 

سەرۆکی ئیتالعاتی بۆکانە.
***

 و: باوکی ژیار
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مــێــژووی  ــە  ل تایبەتیی  پێگەیەکی  هـــەورامـــان 
مێژوو  درێژایی  بە  ناوچەیە  ئەو  و  هەیە  کــورددا 
هەتا سەردەمی کۆماری ئیسالمی شوێنی ملمالنێ 
و  شاخ  »هەگبەی  لە  بــووە.  بەربەرەکانییەکان  و 
ئەنوەر  شەهید  یادێک  ژمارەیەدا  ئەم  شــۆڕش«ی 
ئەمینی یەک لە فەرماندە قارەمانەکانی هێزی شاهۆ 

دەکەینەوە.
هاوینی ساڵی ١٣٣٣ منداڵێک لە نێو بنەماڵەییەکی 
هەژار و کەم دەرامەت لە دایکێک بەناوی کافیە و 
باوکێک بەناوی ئەحمەد لە ئاوای دەرەوەیانی( هەورامان لە دایک دەبێ. 

ئەو بنەماڵەیە ناوی ئەنوەریان لە سەر منداڵەکەیان دانا.
ئەنوەر ئەمینی لە باوەشی دایک و باوکێکی دڵسۆزدا گەورە بوو، بە هۆی 
هەژاری و هەلومەرجی ژیانی ئەودەم و نەبوونی قوتابخانە لە گوندەکەیان 
لە خوێندن بێ بەش بوو. ئەو لە تەمەنی هەشت ساڵی دا دەبێتە یاریدەری 

بنەماڵەکەی لە ئەرکی باخەوانی و دروێنە و کشتوکاڵ و ئاژەڵداری دا. 
بە کردەوە  بەش مەینەتی دا  پڕ کوێرەوەری و  ژیانی  لە ڕەوتی  ئەنوەر 
هەستی بە ژێردەستی و بێ مافی کردبوو ، هەر بۆیە پاش ڕاپەڕینی گەالنی 
سیاسی  کــاری  لە  ڕووی  پاشایەتی  ســـەرەڕۆی  دەســەاڵتــی  دژی  ئێران 
بۆ  هــەورامــان  لە  دیموکرات  حیزبی  تەشکیالتی  دامــەزرانــی  پــاش  کــرد، 
چڕکردنەوەی کار و تێکۆشانی دژی زۆرداری و بێ مافی پێوەندیی کرد بە 
تەشکیالتی حیزبەوە، لە کاتی داسەپاندنی شەڕی پاوە و فەرمانی خومەینی 
بۆ سەر کوردستان دەستی دایە چەك و لە ڕیزی تێکۆشەرانی دیموکرات 

لە هەورامان سازمان درا.
لەژێر  زوو  زۆر  شەڕ،  فنونی  و  فەن  ئەزموونی  کەم  و  الو  ئەنوەری 
و  پێگەیاند  خۆی  )حەملەڕوش(دا  نادری  محەممەدئەمین  شەهید  دەستی 
بووە یەکێک لە باشترین پێشمەرگە و پارتیزانەکانی بە هەڵمەت و دوژمن 

تۆقێن.
لە شەڕی سێ مانگەدا لە مەفرەزەیەکی بچووکی چەند کەسی دا لەژێر 
مەالندەریان  و  دووئاو  و  نەوسوود  ناوچەی  حەملەڕوش دا  فەرماندەری 
دووئاو  پاسگای  گرتنی  بە  خۆفرۆشان.  و  داگیرکەران  گۆڕستانی  کردە 
دوژمن وەها تاسا بوو کە لە ناوچە دوورەکانی وەک باینگان و جوانڕۆ 
خۆیان پێ ڕانەگیرا و بە گشتی خۆیان لە شاری پاوە و جوانڕۆ خزاند. 
ئەم سەرکەوتنانە بوو بەهۆی بەرز بوونەوەی ورەی خەڵک و پێشمەرگە. 

ئەنوەر ئەمینی لەم سەرکەوتنانەدا ڕۆڵی بەرچاوی هەبوو.
زیاتر  ئەنوەر  توانای  و  ڕوخسار  حەملەروش،  بوونی  شەهید  پــاش 
و  پڕ کردەوە  بەتاڵی شەهید محەممەدئەمینی  دواتر جێگای  دەرکەوت و 

بوو بە فەرماندەی لکی شەهید محەممەدئەمین نادری )حەملە ڕوش(. 
پیرۆزی  نــاوی  شایستەی  ئەنوەر  پێداهەڵگوتن  و  ــادەڕەوی  زیـ بەبێ 
هەڵمەتبەر  ورە،  بە  خۆنەویست،  کەسێکی  ئەنوەر  کاک  بوو.  پێشمەرگە 
و دڵپاک، خۆشەویستی خەڵک و پێشمەرگە بوو کە لەبەشی هەرەزۆری 
چاالکییەکانی هێزی شاهۆدا ماندوونەناسانە دەور و نەقشی تایبەتی خۆی 
گێڕا. ئەو چەندین ساڵ و لە دەیان و بگرە سەدان عەمەلیات و شەڕ و 
و  حەماسە  هەورامان  ناوچەی  لە  دوژمــن دا  هێرشی سەختی  و  گەمارۆ 
شانازیی خوڵقاند و هێزی پۆشتە و پەرداخی سپای داگیرکەر و خۆفرۆشانی 
ئەنوەر  جۆراجۆری خۆماڵی، زەلیل و زەبوونی هەڵمەت و پەالمارەکانی 
ئەمینی بوون. با لە بیرەوەرییەکی کاک مەنسوور ئیراندووست بڕوانین و 

بزانین چۆن باسی شەهید ئەنوەر ئەمینی دەکا:
پێشمەرگە  دوانیوەڕۆ دەستەیەکی چەند کەسیی  »کاتژمێر الی دووی 
لە چەند میترییەوە کەوتبوینە گەمارۆی جاشەکانەوە. تەنیا شارەزای ئەو 
ناوچەیە من بووم، هەستم دەکرد دەرباز بوون ئاستەمە و هەر ئەوەندەم بۆ 
هات کە بڵێم هاوڕێیان ئەگەر زەبری گورچوبڕیان لێ نەدەین دەربازبوون 
مەحاڵە. قرمەی چەک و نەعرەتەی شێرانەی ئەنوەر تیکەڵ بە داوای تەسلیم 
چاوەڕوان نەکراو  و  زەبــر  بە  هێندە  هەڵمەتەکە  بــوو.  جاشەکانی  بوونی 
بوو کە جاشەکان پڕژ و باڵو بوون و هاواری زەبوونانەیان بەرز بۆوە. 

بەمجۆرە پێشمەرگەکان هەلیان دەست کەوت بۆ دەرباز بوون.
ئەمن و ئەنوەر تاک بووینەوە و داوتر لە یەک دابڕاین. من کە شارەزای 
ئەو ناوچەیە بووم لەگەڵ تاریک بوونی هەوا خۆم دەرباز کرد بەاڵم ئەنوەر 
مایەوە و تا سەعات دوازدەی شەو لە گەمارۆدا بوو. ئەمن سێ سەعات 
لە  پارێزەوە  لە ئەنوەر دەربــاز ببووم و الی سەعات ٣ی شەو بە  پێش 
شوێنی دیاری کراوی یەک گرتنەوە نیزیک بومەوە لە نەکاو کەسێک دەنگی 
دام و دای لە میلی کاڵشینکۆفەکەی، بەڵێ ئەنوەر بوو کە پێش من خۆی 
ئەو  گرتبۆوە.  یەکیان  هاوڕییان  لەگەڵ  و  دیاری کراو  گەیاندبووە شوێنی 
کە دەبینێ هاوڕییانی بریندار و هیالک و شەکەت و ماندوون، بۆ خۆی 
سەرەڕای ١٠ سەعات شەڕی دەستەویەخە و بڕینی ڕێگایەکی زۆر دەبێتە 
کێشکی هاوڕییان. مەبەست لە گێڕانەوەی ئەم بەسەرهاتە ئەوەیە کە ئەو 
هەڵمەتە پڵنگ ئاسایە و دەرباز بوون لە توانا و ورەی هەموو کەس دا نییە، 

بۆیە دەکرێ ئەنوەر وەک پڵنگی هەورامان ناو ببەم.«
ــاو، مــەالنــدەریــان،  ــ ــوەر لــە شــەڕەکــانــی نــەوســوود، دووئ ــەن شەهید ئ
پەروینی،  بەرزاییەکانی  دووئــاو،  تونیلی  ئەوڕەحمان،  حاجی  ئەشکەوتی 
شاهۆ  هێزی  بنکەکانی  سەر  بۆ  دوژمــن  هێرشەکانی  بەرپەرچدانەوەی 
زۆربەی  فەرماندەیی  و  گێڕا  سەرەکیی  دەوری  دەرەتــوو  و  ئاوەزنێ  لە 
ئەم شەڕانە کرد.  دام ودەزگا و ڕایەڵە جۆراجۆرەکانی کۆماری ئیسالمی 
لە  توانای  بەربەرەکانی دا  و  شەڕ  میدانی  لە  کە  دەرکەوتبوو  بۆیان  کە 
بەر  بردە  پەنایان  نییە،  قارەمانیان  ئەنوەری  بردنی  نێو  لە  و  داو خستن 
دەیان پیالنی ترسنۆکانە و بێ ڕەوشتانە، دواجار پاش کارەساتی هەڵەبجە 
کۆماری ئیسالمی توانی بە هاوکاریی چەند خۆفرۆشێک پیالنە شوومەکەی 
جێبەجێ بکا و لە دەورووبەری گوندی بۆیەن لە ساڵی ١٣٦٧ی هەتاوی 
لە کردەیەکی نهێنی و بێ ڕەوشتانەدا لە داوی بخا و بێ سەروشوێنی بکا.

بەم جۆرە ڕۆڵەیەکی شۆڕشگێڕ و ماندویی نەناس گیانی شیرینی کردە 
فیدای ئازادیی نەتەوەیەکی زوڵم لێکراو و خاک داگیرکراو. 

دیکتاتۆری، برایم چووکەڵی دژی  ســەرکــەوتــوو  خەباتی  بــۆ 
ــیــرۆکــەی  ــەواوی لـــە ب ــ ــ پــێــویــســتــە خــەڵــک بـــە ت
»هاوکاری نەکردن« تێ بگەن و کاری پێ بکەن. 
مەیموونەکان دا  ئەربابی  چیرۆکی  لە  کە  هــەروا 
ــردەوە، ئــیــدەی ســەرەکــی ســادەیــە:  ــ ــمــان ک ڕوون
ژێردەستان سەرەڕای  لە  باش  ڕێژەیەکی  ئەگەر 
سەرکوتەکان بۆ ماوەیەکی باش خۆ لە هاوکاری 
کردنی دیکتاتۆر ببوێرن، سیستمی ستەمگەر الواز 

دەبێ و لە کۆتایی دا دەڕووخێ. 
دیکتاتۆرەکان دا  ژێردەستیی  لە  کە  خەڵکێک 
لە  چیرۆکەیان  ئەم  پێشتریش  لەوانەیە  ــن،  دەژی
شوێنی دیکەش بیستبێ. بەوحاڵەشەوە دەبێ هێزە 
داڕێــژراو  بۆ  پالن  شێوەیەکی  بە  دێموکراتەکان 
بدەن.  پێ  پــەرە  نەکردن«  »هاوکاری  بیرۆکەی 
چیرۆکی  یان  مەیموونەکان«  ئەربابی  چیرۆکی 
باڵو  کۆمەڵگاکان دا  هەموو  لە  دبێ  هاوشێوەی 
بکرێنەوە. مرۆڤ لەم چیرۆکە بە ئاسانی تێ دەگا. 
»هــاوکــاری  لە  باشی  بە  یەکجار  ئەگەر  خەڵک 
بە  لەوەبەدوا  دەتوانن  ئیتر  تێگەیشتن،  نەکردن« 
بە  خۆیان دا  خەباتی  درێــژەی  لە  دیکتاتۆر  دژی 
کاری بێنن. ئەوان هەروەها دەتوانن لە هەلومەرجی 
دیکەدا، بە هەزاران شێوە لە »هاوکاری نەکردن« 

دابهێنن.
ــرســی و کــێــشــەکــان لە  لـــەگـــەڵ هـــەمـــوو مــەت
باڵوکردنەوەی بیرۆکە و پەروەردە و هەواڵەکانی 
خەبات لە حکوومەتی ژێر دەسەاڵتی دیکتاتۆری دا، 
دەتوانن  کە  سەلماندوویانە  ئازادیخوازان  بەاڵم 
ئەم کارە جێبەجێ بکەن. تەنانەت لە حکوومەتی 
کۆمۆنیستەکان  ســۆڤــیــەتــی  و  نـــازی  ئــاڵــمــانــی 
لە  وەرگــرتــن  کەڵک  بە  دەیانتوانی  خەباتگێڕان 
باڵوکردنەوەی ڕۆژنامە نایاسایەکان، نامیلکەکان، 
کتێبەکان و لەم سااڵنەی دوایی لە ڕێگای دەنگ و 
وێنەوەوە، پێوەندییەکی باش لە نێو هەموو خەڵکدا 

ساز بکەن.
ــی ســتــراتــیــژیــکــی پێشتر  ــالن پ ــیــی  ــارمــەت ی بــە 
ئامادەکراو، دەکرێ ڕێنوێنییە گشتییەکانی خەبات 
ئامادە و باڵو بکرێنەوە. ئەم رێنوێنیانە بە خەڵک 
دەڵێن کە لە سەر چ شتێک و لە چ کاتێک دەبێ 
خەبات بکەن و خۆ لە هاوکاری کردن ببوێرن و 

ئەم کارانە چۆن جێبەجێ بکەن.
خەڵک  نێوان  پێوەندیی  تەنانەت  ئەگەر  ئێستا 
بپچڕێ  دێموکراتەکان  هێزە  سەرکردایەتیی  و 
نتوانن  خــەڵــک  یـــان  دەرنـــەچـــن  فــرمــانــەکــان  و 

ڕۆژی دووشەممە ١٠ی سەرماوەز دوای تێپەڕ 
و  سیاسی  ڕاهێنانی  ســەرکــەوتــووانــەی  کردنی 
پێشمەرگەی  سەرەتایی  ٢٣٩ی  دەورەی  نیزامیی 
لە  دیکە  پۆلێکی  کوردستان،  دێموکراتی  حیزبی 
پێشمەرگایەتییان  پیرۆزی  بەرگی  کورد  الوانــی 

لەبەر کرد.
بەڕێوەچوو،  بۆنەیە  بەو  کە  ڕێوڕەسمێک دا  لە 
ئەم  ــدرا.  ــەن ــەی ڕاگ ــە  ــ دەورەی ــەم  ئ کۆتایی هاتنی 
ڕێژەی  و  ڕەقیب  ئەی  ســروودی  بە  ڕێوڕەسمە 
پێشمەرگەکانی بەشداری دەورە دەستی پێ  کرد 
دەفتەری  ئەندامی  کەریمی،  کەماڵ  کاک  دواتر  و 
بەم  کــوردســتــان،  دێموکراتی  حیزبی  سیاسیی 
بەڕێزیان  کــرد.  پێشکەش  وتــارێــکــی  بــۆنــەیــەوە 
دەورەی  بــەشــداربــووانــی  لە  پیرۆزبایی  وێــڕای 
دا  بەوە  ئاماژەی  پێشمەرگە،  سەرەتایی  ٢٣٩ی 
کۆیلەیی  نەیانتوانیوە شاهیدی  پۆلە الوە  ئەم  کە 
زۆری  و  زوڵــم  و  بن  گەلەکەیان  ژێردەستیی  و 
بۆیە  هـــەر  ــکــەن،  ب ــووڵ  ــب ق ئیسالمی  کــۆمــاری 
ڕێگەی خەباتیان گرتووەتە بەر و ئەو ڕێبازەیان 

هەڵبژاردووە.
بە  ئاماژەدان  بە  لە قسەکانی دا  کەریمی  بەڕێز 
و  دێموکرات  قۆناغەکانی خەباتی حیزبی  هەموو 
بەرز نرخاندنیان، باسی لەوە کرد کە ئەم حیزبە بە 

بە  کە  دەبن  فێر  خۆیان  بۆ  خەڵک  وەریان بگرن، 
چ شێوەیەک لە سەر بابەتە گرینگەکان هەڵویست 
وەکوو  دەتوانن  تەنانەت  ڕێنوێنییانە  ئەم  بگرن. 
فەرمانە  ــەو  ئ لــەگــەڵ  پــێــوەنــدی  لــە  ئەزموونێک 
مەبەستی  بــە  سیاسی  پۆلیسی  کــە  ــەی  ــان درۆی
هەڵخڕاندنی خەڵک بۆ کاری خراپ باڵو دەبنەوە، 

کەڵکی لێ وەربگیرێ.

سەرکوت و واڵمدانەوەی هاوشێوە
و  دژکـــردەوە  ــێ  دەب ــی ستراتیژیک  ــژەران داڕێ
توندوتیژی  ڕادەی  بەتایبەتی  و  سەرکوتەکان 
خەباتگێڕان  ــبــەر  ــەران ب ــە  ل دیــکــتــاتــۆر  نــوانــدنــی 
هەڵ بسەنگێنن. پێویستە بڕیار لە سەر ئەوە بدرێ 
کە چۆن دەبێ خۆڕاگری بکرێ. چۆن دژکردەوە 
بە  خــۆ  کرانیش  ســەرکــوت  لــە  و  بــدرێ  نیشان 
باری  لە  ببن.  تەسلیم  ئــەوەی  بەبێ  بگرن  دوور 
پێویستە  تایبەتی دا  کاتی  هەندێ  لە  تاکتیکیەوە 
و  خەڵک  بە  سەرکوتەکان  لەسەر  تەواو  وریایی 
شۆڕشگێڕان بدرێ تا ئەوان لە ڕیسکی کارەکەی 
خۆیان ئاگادار بن. ئەگەر لەوانەبوو کە بە توندی 
کەلوپەلی  و  کەرەستە  ــێ  دەب بکرێن  ســەرکــوت 
دەرمانی و پزیشکی بۆ یارمەتیی برینداران ئامادە 

بکرێ.
بە پێشبینی کردنی سەرکوت، ستراتیژیستەکان 
تا  بــدن  خۆیان  هەوڵێ  هەموو  پێشدا  لە  ــێ  دەب
ــگــرن کە  تاکتیک و شــێــوازانــە وەرب ــەو  ل کــەڵــک 
ــردن بــۆ گەیشتن  ــەگــەڵ یــارمــەتــی کـ ــات ل ــاوک ه
بگاتە  دڕنــدەکــان  سەرکوتە  ئەگەری  ئامانج،  بە 
النیکەمی خۆی. بۆ وێنە، خۆپیشاندان و نمایشی 
خەڵک لە شەقامەکان بە دژی دیکتاتۆری، ڕەنگە 
خۆش و سەرنجڕاکێش بێ بەاڵم گیانی هەزاران 

خۆپیشاندەر دەخاتە مەترسییەوە. 
تێچووی زۆر بۆ ئازادیخوازەکان بە مانای ئەوە 
نییە کە دەبێ حەتمەن فشارێکی زۆرتر بخەنە سەر 
بە نیسبەت کاتێک کە هەر ئەم خەڵکە  دیکتاتۆر، 
کارمەندەکانی  و  دەمانەوە  خۆیان  ماڵەکانی  لە 
دەوڵەت مانگرتن یان هاوکاری نەکردنیان ڕەچاو 

دەکرد.
ئەگەر پێشنیار کرا کە کارێکی شۆڕشگێڕانەی 
بۆ  بـــەدواوەیـــە،  زۆری  مەترسیی  کــە  بــزوێــنــەر 
ئامانجێکی ستراتیژیک پێویستە، ئەوکات دەبێ بە 
وردی بیر لە تێچوو و قازانجەکانی ئەم پێشنیارە 
ڕەوتی  لە  شۆڕشگێڕان  و  خەڵک  ئایا  بکرێتەوە. 

ئیرادەی پتەوەوە لە پێناو ماف ویستیی نەتەوەی 
کورد هەمیشە بۆ سەر دەسەاڵتی ناوەندیی ئێران 
لە  پێشمەرگەی  ڕۆڵی  بەڕێزیان  بووە.  مەترسی 
خەبات و پشتیوانیی خەڵک لە نێوخۆی واڵت بە 
دانا  ڕێبازە  ئەو  بەردەوامیی  سەرەکیی  هۆکاری 
کۆیلەتی  لە  پەڕینەوە  پردی  ببێتە  توانیویەتی  کە 

بەرەو ئازادی.
بە  ئــامــاژەدان  بە  ناوبراو  کۆتایی دا  بەشی  لە 
کۆماری  نیگەرانییەکانی  و  فەخریزادە  کوژرانی 
لە  باسی  هــەروەهــا  پێوەندییەدا،  لــەم  ئیسالمی 
هــەڵــبــژاردنــی ئــەم دوایــیــەی ســەرۆک کــۆمــاریــی 

لە  دوور  و  ڕێکوپێک  هەڵسوکەوتیان  خــەبــات دا 
توندوتیژی دەبێ؟ ئایا دەتوانن نەکەونە داوی ئەو 
توندوتیژییەی کە دیکتاتۆر دەیهەوێ؟ پالندانەران 
هەم  کە  بکەن  چی  کە  بکەنەوە  ــەوە  ل بیر  دەبــێ 
ڕێکوپێکییەکە بپارێزن و هەم خۆیان لە توندوتیژی 
بە  پابەندی  وەکــوو  کــاری  هەندێ  ئایا  بپارێزن. 
بە  ڕاگــەیــانــدراو  بــاڵوکــردنــەوەی  و  ناتوندوتیژی 
پاراستنی  و  خەڵک  کــردنــی  ڕێنوێنی  مەبەستی 
خستنە  گەمارۆ  و  خۆپیشاندانەکان  ڕێکوپێکیی 
باش و  توندوتیژەکان  سەر گرووپە شەڕخواز و 

بەکەڵکە؟
ڕێبەران دەبێ هەمیشە ئاگایان لە هەڵسوکەوتی 
ئەو کەسانە ببێ کە ڕاسپێردراون خۆپیشاندانەکان 

بەرەو توندوتیژی بەرن.

وەفاداری بە پالنی ستراتیژیک
بەڕێوە  باش  ستراتیژیک  پالنی  جارێک  ئەگەر 
دەبێ  ئازادیخوازەکان  و  دێموکرات  هێزە  چــوو، 
وریا بن نەکەونە داوی هەندێ جموجۆڵی الوەکیی 
دیکتاتۆر کە لەوانەیە ستراتیژییە گەورەکە بەالڕێ دا 
بە  گەورەکان  کــارە  کە  ئــەوەی  ببێتە هۆی  و  ببا 
کـــاری چــووکــە و نــاگــریــنــگــەوە بــــەالڕێ دا بچن. 
هەروەها نابێ ڕێگا بدرێ هەندێ ئیحساساتی کاتی 
ئامانجە  و  گەورە  ستراتیژیی  لە  ئازادیخوازەکان 

گەورەکانیان دوور بخاتەوە و بەالڕێ دا بچن. 
ــە الیــەن  ــدن ل ــوان ــەزەیــی و تــونــدوتــیــژی ن بــێ ب
دەسەاڵتەوە ڕەنگە بە ئەنقەسەت بۆ ئەوە بکرێ تا 
هێزە ئازادیخوازەکان تووڕە بکا و هانیان بدا واز 
لە پالن و نەخشەی خۆیان بهێنن و تەنانەت دەست 
بۆ توندوتیژی ببەن، واتە بیان کێشێتە مەیدانێک کە 

دیکتاتۆر دەتوانێ بە ئاسانی شکستیان بدا.
ــەو کــاتــەی کــە لــێــکــدانــەوەی ســەرەکــی بە  تــا ئ
ئەوەیە  ئــازادیــخــوازان  ئەرکی  بــزانــرێ،  دروســت 
لەو  بێ گومان  پێشەوە.  بچنە  قۆناغ  بە  قۆناغ  کە 
ڕەوتەدا هەندێ ئاڵوگۆڕ لە تاکتیک و ئامانجدا ڕوو 
دەدا و ڕێبەرانی باش هەمیشە بۆ کەڵک وەرگرتن 

لە دەرفەتەکان ئامادەییان دەبێت.
ستراتیژیکە  ئامانجە  بۆ  کە  ڕیکخستنانە  ئــەم 
گەورەکان دانراوە، نابێ تووشی بێ سەروبەرەیی 

ببن. 
جێبەجێ کردنی دروست و دەقیقی ستراتیژییە 
ــۆ گــەیــشــتــن بە  ــێــکــی گــــەورە ب گـــەورەکـــان، ڕۆڵ

سەرکەوتن دەگێڕێ.

بۆ  ئیسالمی  ــاری  ــۆم ک هــەوڵــەکــانــی  و  ئەمریکا 
دەرچوون لە قەیرانەکان کرد و گوتی: هیچ الیەنێک 
ناتوانێ کەلێنی نێوان خەڵک و ڕێبەرانی کۆماری 
لەگەڵ هەموو گوشارەکانی  بکاتەوە،  پڕ  ئیسالمی 
گەل  هێزی  بەرامبەر  کۆتاییدا  لە  خەڵک  سەر  بۆ 

دەستەوەستان دەبێ.
پەیامی  فێرگە،  فێرکاریی  ڕاپۆرتی  خوێندنەوەی 
نیشتانی  سروودێکی  چەند  دەورە،  بەشداربوانی 
و حــەمــاســی و دابـــەش کـــردنـــی خـــەاڵت بــەســەر 
سەرکەوتووانی خولی پەروەردەیی فێرگەدا چەند 

بڕگەیەکی دیکەی ئەم ڕێورەسمە بوون.

لە دیکتاتۆرییەوە تا دێموکراسی
)پەرەپێدانی بیرۆکەی هاوکاری نەکردن (

کۆتایی دەورەی 239ی فێرگەی سیاسی-نیزامیی حیزبی دێموکرات

هەر وەک لە ژمارەکانی پێشدا باس کرا و لە ژمارەکانی داهاتووشدا وەک زنجیرە باس بەرچاوتان دەکەوێ، 
مەدەنی  بواری خەباتی  ناوداری  بیرمەندی  “جین شارپ”،  توێژینەوەیەکی  ناوی  دێموکراسی  تا  دیکتاتۆرییەوە  لە 
و ناتوندوتیژە. شارپ ساڵی ١٩٢٨ لە ئۆهایۆی ئامریکا لەدایک بووە، دوکتۆرای فەلسەفەی سیاسیی بووە و جیا 
ئامریکا، بۆ لێکۆڵینەوە لە سەر خەباتی ناتوندوتیژ سەردانی زۆر واڵتی کردوە  زانکۆکانی  لە مامۆستایەتی لە 
گرینگتر  لەوە  و  هەڵێناوە  دیکتاتۆرلێدراو  واڵتانی  لە  سەری  خەڵک  پەروەردەکردنی  بۆ  جاریش  زۆر  تەنانەت  و 
لە چەند واڵتێک خۆی گەیاندووەتە ریزی پێشەوەی ناڕازییان و تێکەڵ بە خەڵکی ئازادیخوازی ئەو واڵتانە بووە. 
کاکڵی ئیدەکانی جین شارپ ئەوەیە کە ‘’دیکتاتۆرەکان هێزی سەرەکیی خۆیان لە گوێڕایەڵی و ملکەچیی خەڵکەوە 
وەدەست دێنن، ئەگەر خەڵک ئاوا ملکەچ و گوێڕایەڵی دەسەاڵتداران نەبن دەتوانن دیکتاتۆرەکان بە چۆکدا بێنن یا 

دەنا مەجبوور بە ئاڵوگۆڕیان بکەن.’’
لەم زنجیرە باسەدا باس لە بنەما فیکرییەکانی “جین شارپ” بۆ خەبات دژی دیکتاتۆری دەکرێ:

و:مەنسوور مروەتی

ئەنوەر ئەمینی

پڵنگەکەی هەورامان
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دوای ئــەوەی لە نــۆزدە بــەش دا باسمان لە ڕوانینە 
و  مێژوویی  ڕەوتـــی  هــەروەهــا  و  حقوقی  و  یاسایی 
چۆنیەتیی گووران و نووسینەوەی جاڕنامەی مافەکانی 
نووسینەدا  زنجیرە  ئــەم  دوابــەشــی  لــە  ــرد،  ک ــرۆڤ  م

کۆبەندێکی باسەکەمان دەکەین.
داخۆیانی  ماددەکانی  و  بڕگە  سەرجەم  گشتی  بە 
نامەی مافەکانی مرۆڤ بەرهەمی وەرددانەوەی دەیان 
بیرمەند و کەسایەتی مێژوویی جیهانە کە لە سەدان و 
هەزاران ساڵ پێشتر لە ئاکام ئەزموون و هەڵسەنگاندن، 

توێژینەوە و لەبەریەک گرتنی یاسا جۆراوجۆرەکان نووسرایەوە و دواترش دوای 
پەسند کردنی جاڕنامەی مافەکانی مرۆڤ کۆمەڵەی گشتی نەتەوە یەکگرتووەکان 
دوو پەیماننامەی نێودەوڵەتی کە لە خۆگری مافە مەدەنی و سیاسی هەروەها 
ئەمەیان  کە  کرد  ئامادە  و  شرۆڤە  بوون  فەرهەنگی  و  کۆمەاڵیەتی  ئابووری، 
 )human rights( مرۆڤ  مافی  چه مکی  بوو.  مرۆڤ  مافەکانی  تەواوکەری 
پرسێکی هه تا ڕاده یه ک نوێ یه  و دوای شه ڕی جیهانیی دووهه م و دامه زرانی 
ڕێکخراوی نێوده وڵه تی هاتۆته  نێو وێژمانی ڕۆژانه . ئه م تێرمه  بۆته  جێگره وه ی 
ده سته واژه  و چه مکی »مافی سرووشتی« و »مافی ئینسانی« که  ڕابردوویه کی 
زۆر کۆنتریان هه یه . به اڵم ده گه ڵ نوێ بوونەوەی ئه م کانسێپته ، پرسی مافه کانی 
مرۆڤ له  ئاستی جیهان دا به رز بۆته وه  و حکومه ته کان، ڕێکخراوه  ده وڵه تی و 
ناحکومییه کانی به  خۆوه  سه رقاڵ کردووه ؛ به  جۆرێک ئێستا مرۆڤه کان به و باوه ڕه  
گەیشتوون که  کۆمه ڵگەی نێونه ته وه یی و حکومه ته کانیش ده بێ پارێزه ری ئه و 
مافانه  بن و هاوکار و یارمه تیده ریان بن بۆ وه ده ست هێنانی سه رجه م مافەکانیان. 
که وابوو ئه مڕۆکه  بابه تی پاراستنی مافه کانی مرۆڤ له  سنووری پێوه ندیی نێوان 
ده سه اڵتداران و شارۆمه ندان تێپه ڕیوه  و، بۆته  بابه تێکی نێوده وڵه تی. له  ڕاستی دا 
نیزامی نێوده وڵه تیی مافی مرۆڤ، ده سه اڵتی ده وڵه تانی به  کۆمه ڵێک په یمان نامه ی 
چه ند الیه نه ، له  بواری سیاسی و حقوقییه وه  به رته سک کردۆته وه  و بۆته  یه کێک 
له  خاڵه  به هێزه کانی کاریگه ر له سه ر ئاشتی و ته ناهی نێوده وڵه تی. ئەگەرچی لە 
سەرەتاوە چەمکی مافەیلی مرۆڤ بە بەشێک لە دێموکراسی نەدەژمێردرا، لێبەلێ 
دواتر وەک یەکەم هەنگاو بۆ پێکهاتنی سیستەمی دێموکراسی وەک شێوازێکی 

سیاسی بوو بە کۆڵەکە.
گرنگترین تایبەتمەندیی بەیاننامەی مافەکانی مرۆڤ، زەوینی بوون و ئینسانی 
جۆرە  هیچ  گرتنی  لەبەرچاو  بەبێ  بەڵگەنامەیە  ئەم  کە  مانایە  بەو  بوونیەتی، 
ئایدۆلۆژی ئۆلی یان سیاسی تەنیا بە تەکز کردن بە ویستی سەرەکی و پێویستیی 

مرۆڤەکان لەوانە ئابووری، کۆمەاڵیەتی و سیاسی نووسراوە.
دوای نزیک بە ٤٢ ساڵ لە تەمەنی کۆماری ئیسالمیی ئێران بەپێی ڕاپۆڕتی 
نێونەتەوەیی،  )لێبوردنی  مرۆڤ  مافی  لە  داکۆکیکار  جیهانییەکانی  ڕێکخراوە 
کومیسیۆنی مافەکانی مرۆڤ، چاودێری مافی مرۆڤ و...(ی ڕێکخراوی نەتەوە 
یەکگرتووەکان، ڕەوشی مافی مرۆڤ لە واڵتی ئێران کارەساتبارە و هەتا تەمەنی 
کۆماری ئیسالمی هەڵ دەکشێ زیاتر پەرە بە دژایەتیی چەمکی مافەکانی مرۆڤ 
ئاڵۆزی  و  نالەبار  ڕەوشی  دەسبەسەرکردنەکان،  سێدارە،  زۆری  ڕادەی  دەدا! 
ئابووری و کۆمەاڵیەتی، بایەخ نەدانی حکومەت بە دۆخی خەڵکی هەژار، خۆکوژی، 
نەبوونی ئازادیی بەیان، پەڕاوێز خستنی مافی منااڵن، سەرکوت و پیشێل کردنی 
مافی ژنان، کرێکاران، ماموستایان، خوێندکاران و بە گشتی کۆمەڵگەی مەدەنی 
و... هەر هەمووی دەتوانین بە دەیان میناک لە پیشێلکارییەکانی مافی مرۆڤ 

لەالیەن کۆماری ئیسالمییەوە بێ کە بەردەوام و بێ پسانەوە درێژەی هەیە. 
یاسای بنەڕەتیی کۆماری ئیسالمی لەسەر پێڕی حکومەتێکی ئۆلی ڕاخراوە، 
ئایینی  و  ئیسالم  ئێران،  فەرمیی  »دینی  بنەڕەتی  یاسای   ١٢ بنەمای  بەپێی 
لە  ئامانج  نەگۆڕە«.  و  هەتاهەتایی  بنەمایە  ئەم  و  ئەسناعەشەرییە  جەعفەری 
بناخەی  لەسەر  ئیسالمی  ئیسالمی »گەاڵڵەی حکومەتی  دامەزراندنی کۆماری 
ویالیەتی فەقیهە«، هەر ڕێک ئەو بنەمایە لە یاسای بنەڕەتی ئێران، بەردی بناغەی 
بێ بایەخی و گوێ نەدانی حکومەت بە پرەنسیپە جیهانییەکانی مافی مرۆڤە و 

یەک بەخۆی دژایەتیی ئەو چەمک و دەستەواژە جیهان داگرانە دەکا.
لە سەردەمی دەسەاڵتداری کۆماری ئیسالمیی ئێران، کۆڕی گشتی نەتەوە 
یەکگرتووەکان جگە لە دووساڵ نەبێ،  ئەم رێژیمەی سەبارەت بە پێشێل کردنی 
واڵتانی  گەمارۆیانەی  لــەو  زۆر  بەشێکی  و  کــردوە  مەحکووم  مــرۆڤ  مافی 
ئەو  بۆ  ئێران  دەگەڵ  واڵتان  دیپلۆماتیکەکانی  پێوەندییە  الوازی  و  ڕۆژئاوایی 

پرسە دەگەڕێتەوە. 
بەنیسبەت ڕۆژهەاڵتی کوردستان، ئەو بەشە لە کوردستان کە لەالیەن کۆماری 
ئیسالمیی ئێرانەوە داگیرکراوە و خەڵکەکەی لە سەرەتایی ترین مافەکانی خۆی 
بێ بەشە، دەکرێ بڵێین بەپێی جوگرافیا و ڕادەی حەشیمەتەوە بەقەرا هەموو 
نەتەوەکانی دیکەی نیشتەجێ لە ئێران و بەتایبەت ناوەند پێشێل کردنی ئاشکرای 
مافەکانی مرۆڤی تێدا ڕوو دەدا. بە ئاماژەکردن بە بەشێک لە ئاماری پێشێلکردنی 

مافەکانی مرۆڤ لە کوردستان کۆتایی بە باسەکەمان دێنین.
بەپێی ئامارەکانی ناوەندی مافی مرۆڤ بۆ ڕۆژهەاڵتی کوردستان )چاونیوز(، 

لەماوەی
نێوان ساڵەکانی ١٣٦٧ هەتا ١٣٩٦ زیاتر لە ٣٥٩ کەس لە ئەندامانی حیزبە 
کوردییەکان لە نێوخۆ و دەرەوەی کوردستانی ئێران لەالیەن تیرۆریستانی سەربە 
ڕێژیمەوە تیرۆر کراون. ٤٤٤ کەس ئەندام و پێشمەرگەی حیزبی دێموکرات کە 
لە سەرەتای شۆرشەەوە هەتا ساڵی ١٣٩٧  تۆمارکراوە  ناویان الی چاونیوز 
بەتاوانی کورد بوون لە زیندانەکانی کۆماری ئیسالمیی ئێران دا لەسێدارە دراون.
لەساڵی ١٣٩٠ هەتا سێپتامبری ٢٠٢٠ )١٣٩٩( ناوەندە مافی مرۆڤییەکانی کورد
توانیویانە هەوێتیی ٥١٤ کەسی مەدەنی کورد بە ناو و نیشانەوە تۆمار بکەن 

کە
بەهۆکاری جۆراوجۆر لەسێدارە دروان. هەر لە ماوەی ئەو دە ساڵەدا ٦٩٦٦ 

کەس
لەالیەن هێزە ئیتالعاتییەکانەوە بە تۆمەتی جۆراوجۆری وەک چاالکی ژینگەیی، 
ئەدەبی، سیاسی، مەدەنی، مەزهەبی، ئەندامەتی لە حیزبە کوردییەکانی دژبەری 
نیزام و... دەسبەسەر کراون. لە کۆی گشتی ئەمانە ١٣٣٧ کەسیان زیاتر لە ٥ 

هەزار ساڵ زیندانیان بەسەردا سەپاوە.
یان  بریندار  مین  تەقینەوەی  هۆکاری  بە  کەس   ٣٧٦ ساڵەدا  دە  لەو  هەر 

کوژراون،
کۆڵبەر   ٤٨٥( بــوون  بریندار  یان  کـــوژراون  ساڵەدا  دە  لەو  کۆڵبەر   ١٣٨٤
کوژراون و ٨٩٩ کەسیشیان بریندار بوون( کە ٢٢ کەس لەو کۆڵبەرانە تەمەنیان 

ژێر ١٨ ساڵ بووە.
مرۆڤی  مافی  لە  داکۆکاری  ناوەندەکانی  کە  ئاشکران  بەشێکێ  ئامارانە  ئەم 

کوردستان
توانیویانە تۆماریان بکەن، چەندی دیکەش بە نهێنی و دیزەبەدەرخونە کراوە، 

نازانرێ.

کۆبەندی دۆخی مافی مرۆڤ لە ئێران

شاڕۆخ حەسەن زادە

)20(
دەنگێک لە گەرووی ناڵەشکێنەوە

بگەڕێیتەوە،  مێژوو  بۆ  خەوێک  کورتە  بەقەرا 
جوغرافیای  لە  واڵتێک  ــراوی  ــەش ک داب جەستەی 
بە  ئارامی  کە  دەبینی  دنیایەدا  ئەم  ڕۆژهەاڵتی 
خۆوە نەبینیوە و دەسەاڵتی زاڵ چاوی لە داهاتی 
ــە ناو  ــەم ســـەدەی ب ــەم خاکە بــووە و غــەدر ل ئ

پێشکەوتنخوازییەدا هەروا بەردەوامە.
 ئەگەر بەڵگەمەندانە ئاوڕ لە ڕابردووی نەتەوەی 
بە  تەمەنی  زۆری  هــەرە  بەشی  بدرێتەوە  کــورد 
ئەدەبیاتیشی  و  هونەر  و  تێپەڕیوە  کارەسات دا 
لەم غەدرەدا پشکی شێری بەر کەوتووە کە حەق 
و  هونەرمەندان  ــاوی  ڕاوەســت و  خەمخۆری  ــە  وای
نووسەرانی لە بەرچاو و بیرمان ون نەکەین کە 
پاراستنی شوناسی  لە  ڕۆڵی کاریگەریان گێڕاوە 
نەتەوەکەیان. یەک لەم زاتە ناوازانەی دەنگی بوو 
بە ئاوێنەیەک بۆ هونەر و کولتووری نەتەوەکەی 
ــەوە،  ــای م ــدا  ــوی ــێ ن ــە  ل ــەک  ــەی ــســان ــەف ئ و چەشنی 

مامۆستای گەورە، حەسەن زیرەکی نەمرە. 
زیرەک  حەسەن  ــورد  ک ــاوداری  ن هونەرمەندی 
خانەقای  گەڕەکی  ــە   ل هەتاوی  ی   ١٣٥٠ ساڵی 
شاری بۆکان چاوی بۆ ژیان کردەوە. دیارە ناوی 
لە خۆی  هەر  پیاهەڵگوتن  و  تاریف  بێ  ــرەک  زی
بەختی  و  شانس  زیــرەکــی  کەچی  ــەوە  ــت دەوەشــێ
دنیای خوێندنی پێ نەبەخشی و بێسەواد مایەوە. 
بەاڵم کورد گوتەنی خەنجەری جەوهەردار خۆی 
لە کاالن دا ڕاناگرێ. هەربۆیە ئەم مرۆڤە بلیمەتە 
بێ بەختی  بە  چۆکی  و  ئەژنۆیان  سەر  نەکەوتە 
تەمەنی دا  هەستیاری  کاتێکی  لە  گەرچی  دادا. 
گەردوون لە نازی باوکی بێبەش کرد و دایکیشی 
ــی خۆی  ــەرم ــی گ ــاوەش ــۆش و ب ــە ک ــەر زوو ل ه
دووری خستەوە. بەم جۆرە خەمی دووخەمی بە 
سەر شانان داباری و سەری تەنیایی بە سینگی 
پیاوە  ــۆڕە  ش ــەم  ئ ــردەی  ســەرب ــا.  ن بێ کەسییەوە 
گەلێک کتێب، نامیلکە و داستان، دەر و ژووری 
خۆیان پێ ڕازاندەوە و کۆمەڵێک لە دەنگ خۆشان 
و هونەرمەندانیش بەرنامەی ڕادیۆ و میدیاکانیان 
پێ پڕ کردەوە. بەاڵم زیرەکی دەربەدەر و هەگبە 
لە کۆڵ هەر بە بلیمەتی مایەوە و هەتا ئێستاش 
وەک چۆڕچۆڕەی ئاوی باران، دیمەنی هەر چوار 
ــەم و  ــەڕێ و خ ــۆی دەگـ ــد و واری خ وەرزی زێ
ــاڵ و  بە الپ لێیە کە  ــەوە چاویان  لە ڕۆح شــادی 
کەوشەنان دا دێتەخوار و خەلەی کاکی جووتیاری 
ڕێبواریش  کاکی  ــی  دووری ــەودای  م و  ناچێ  بیر 
بێ کەسیی  ــی  ــان ژی ــی  ــەرچ گ ــەوە.  ـ ــات دەکـ ــک  ــزی ن
زیرەک لە سەردەمی شلکی دا بەرۆکی گرت و لە 
مەیتەری ئاغاکانی هەرمێلەوە تا دەگا بە قاوەچی 
و کرێکاری لە ڕۆژهەاڵت و باشووری کوردستان 
نەکردە سەر  بە حەساوەیی سەری  ــان  دەم چ  و 
ــازەی  ت خەمی  ــۆن،  ک خەمێ  کــە  ــک  ــەردێ ب گاشە 
ڕۆحی  بایەک  شنە  کزەی  بەاڵم  بەرێتەوە.  لەبیر 
پەپوولەی ئەنا بە گوڵی هەردانەوە و ئەو خەمەی 
ئاوازێک دا  چریکەی  لە  دەدا  جینگڵی  ناخی دا  لە 
میلۆدییەکەوە  ڕایەڵی  بە  کەنەفتی  دەیخوڵقاند و 
دەبەستەوە کە ئاستەمە دەوری زەمانیش لەبیری 

ئەویندارانی بباتەوە. 
ئازارێکی،  ــاوازە  ن ئەم  چەرمەسەری  پڕ  ژیانی 
نەهۆ،  و  ــەوە  ــان زەم ــۆزاخــەی  ق بە  تووشە  گەلێ 
ــەبــووبــێ جا  ــە دایــک ن ــدا ل ــەزەل ــە ئ ــەر ل ــک ه ــێ ژان
ئەم  ــووە.  ــشــت ــەی چــێ ن ـــرەک  زی ــەی  جــەســت بڵێین 
ڕۆژگارەی دەستی خەمەکانی لە ئەژنۆ دەگرت و 
لووتکەی  بەرەو  هونەر  خەیاڵی  شەوگارەی  ئەم 
هەمبەر  لە  گومانی  ئەمڕۆکە  وا  دەبرد.  هەرمانی 
وەستای وەستایانی زیرەک نەهێشتۆتەوە و هەر 
سەرچاوەی  وەک  موزیک  زانستی  ماوە  ئەوەندە 
سەدان  و  بڕوانێ  لێی  ــورد   ک ڕەسەنی  هونەری 
ــە وەرگــــرێ.   ــان ــخ ــاب ــوت ــەم ق ـ ــی ل ــت ــس ــەی زان ــگ ــەڵ ب
ژیانی  بەسەرهاتی  شوێن  بە  زۆرن  ــەش  ــەوان ئ
ــرەک دا دەگەڕێن کە چی  ــەی زی هونەری و ڕۆژان
هەر کەس و جۆرێک لە بەسەرهاتەکانی دەدوێ. 
بەو حاڵەش تا ئێستا بەشێکی گۆرانییەکانی ونن 
کەچی هونەری زیرەک لە ڕابردوو و ئێستاشدا بە 

دەرفەت بۆ دنیای هونەر دادەندرێ. 
نێوەرۆکی گۆرانییەکانی  لە  مەبەستی ڕوونتر 
ــە.  ــاکــری جوانیی ژن ــێ ن ـــرەک دا کــە حــاشــای ل زی
و  دڵێک  کە  دەڕەنگێنێ  لەنجەوالری  بەجۆرێک 
هەستی  وێنایەوە  لەم  دەبێ.  شەیدای  دڵ  هەزار 
دڵداران گڕ دەدا و دەچێتە ناخی خۆشەویستییەوە، 

ــاوارە  ه ــەم  ئ ئەوینی  لە  خۆزگەیەک  چ  بڵێی  تۆ 
دەبڕێ  لێ  هۆشی  هەستی  کە  بێ  بێ پەردەیەدا 
شاکاری  و  ــاواز  ئ دەبێتە  جەستەی  سەراپای  و 
شەقامی  حــەزەوە  لەم  ئینجا  دەخوڵقێنێ،  زەمان 
شار و کۆاڵنی الدێ بە کورتە هەنگاوێ دەبڕێ و 
تووران چاوڕەشی موکریان و سەیزادەی بازیان 
دەکێشێ  ــەردان  ب و  زمانەوە  قامووسی  دەخاتە 
بە کۆڵێ و بەگیان منەت دەبا بەشکە ئامین لە 
ببنە  چــاوێ  سیلە  بۆکانی  مریم  و  سەنگەسەر 

میوانی گۆرانی. 
ڕەنگە دەگمەن بن ئەو کەسانەی نەزانن زیرەک 
خۆیان  ـــەوەی  ـــدان دڵ گۆرانییەکانی  ــە  ب و  کێیە 
گشتگیری  و  خۆش  دەنگی  چونکە  نەدابێتەوە، 
بە  ــگــی  ڕەن کـــردوە  وای  زیـــرەک  هونەریی  ــاری  ب
دیمەنی واڵتیەوە نووساوە کە بەشێک لە هۆنراوە و 
ئاوازەکانی فولکلۆرین کە ڕۆحێکی تازەی بەبەردا 
کردوون. گەر لە ئاوازەکانی خۆشی ورد دەبینەوە 
دەربەدەری زیرەکیان پێوە دیارە. وەک شارەزایانی 
چەرمەسەرییەکان  دەکــەن  لێوە  باسی  هونەر 
هێندەش  چێشتووە  ــێ  پ ـــان  ـــازاری ئ ـــدەی  ـــەوەن ئ
ــردوە.  ک ــد  ــەن ــەم دەوڵ ــان  ــەری هــون ــای  ــی دن ڕوانینی 
دەکەن  وەسف  بەدەرفەت  گەڕانە  ئەم  لێکۆڵەران 
ئەم  ئاوازەکانی. ڕەنگە  تۆکمە کردنی  لە هەمبەر 
سەربردەیە بەشێکی دەوڵەمەندی زمانی وشەکان 
کاتەوە.  پشتڕاست  بۆچوونانە  ئەم  و  بێنێ  پێک 
گۆرانییەکانی  ــە  ل ــوێ  گ کاتێک  بۆیەشە  ــەر  ه
ــرێ و  ــەدی دەک ب تێدا  ئەم شوبهاندنەی  ــری  دەگ
بە  دیارن  نموونەیەکی  ئاوازەکانی  لە  کۆمەڵێک 

شاکارەکانیەوە. 

ــەدا  ــەو ســەردەم ل کە  زیــرەک  ــری  ت هەستێکی 
دادەندرێ خۆشەویستیی  دەگمەن  کردەیەکی  بە 
گەلەکەی بووە. دوای دەربەدەریی زۆر و گەڕان 
هێندەی  غوربەتی  عێراقدا  و  ئێران  واڵتانی  بە 
ئەم  کواڵندوو  نیشتمانپەروەری دا  بیری  لە  تری 
ئەو  ــارە  دی ــەشــاردەوە،  ن دوژمنانیش  لە  واقعەی 
سەردەمە کەرەسەی تۆماری هونەرێکی باش لە 
دەستی نەیارانی زمان و هونەری گەلەکەی دابووە 
و ئیزگەی ڕادیۆ تەنیا شوێنێک بوو هونەرئارایی 
لێ بکرێ و دەنگی زمانی نەتەوە ژێردەستەکان 
بە واڵت دا باڵو بکاتەوە، لەم هەل و بردانە کەڵکی 
بەغدا  و  تاران  گەیاندیە  دەنگ خۆشی  و  وەرگرت 
نیشتمان  خۆشەویستیی  و  ــان  زمـ ــۆزی  سـ و 
زیرەک  هونەریی  ڕۆحــی  لە  و  ــەک  ــەی دوان بوونە 
ئاوازی بۆ خوێند  جیا نەبوونەوە. لەم سۆنگەوە 
بە ناسنامەی سەری  ــەورۆز بوو  ن و ســروودی 
دەنگی  گەورەدا  لە کوردستانی  و  ساڵی کوردی 
دایەوە. گەرچی لەو زەمان دا دەسەاڵتی پاشایەتی 
ــاوی  ــە ن ـــەوە بــوو شتێک ب ــی ئ ــەوڵ ــریــن ه زۆرت
نەتەوەی کورد بوونی دەرەکی و نێوخۆیی نەبێ 
و بەهایەکیش لە کولتوور و ڕێڕەوی فەرهەنگی 
ئاوڕدانەوەیەکی  بە  ــەوت،  ــەدەک ن بەرچاو  ــارس  ف
بچووک ناوزەدی کەی کە تۆزێک مەیلی خزمەتی 
بە  تێدابێ  بندەستەکانی  گەلە  زمانی  و  هونەر 
ناوچەی خوارووی  پتر  لەوەش  تایبەیی کورد و 
ــالم و  ــی ــان، ئ ــت ــوڕس ــان )ل ــت ــوردس ــی ک ـ ــەاڵت ڕۆژهـ
کرماشان( بەاڵم لە سەردەمی شۆڕشی ئەیلوول دا 
مەیلێکی فێڵبازانەی سیاسی واڵتی ئێران و ئێراق 
کە  تایبەت  مەبەستێکی  بە  کرد  قەڵەمبازەیەکی 
لەودا دەرفەتێک بۆ هونەری کوردی هاتە پێش و 
هونەرمەندانی باشوور و ڕۆژهەاڵت لە پێتەختی 
ئێران و عێراق یەکیان گرتەوە و چوونە ئیزگەی 
ڕادیۆکان و بە مووسیقایەکی پڕی ئورکێسترایی 
بەرهەم گەلێکی ناوازەیان تۆمار کرد و ئارشیڤێکی 
و  ئەمڕۆ  شانازی  بۆ  هونەرییان  دەوڵەمەندی 

داهاتوو بەجێ هێشت. 
خاوەن ڕایانی هونەری کوردی دەڵێن جوانترین 
گۆرانییەکانی زیرەک ئەمانەن ئورکێسترای ڕادیۆ 

کرماشان تۆماری کردوون و میرزادە، سەمەدی، 
هونەرمەندیتر  کۆمەڵێک  و  ــی  ــان زەم ــووســف  ی
هونەری  لووتکەی  بە  کە  ژەنیوە  بۆ  میوزیکیان 
پڕن  زیرەک  دەنگی  دادەنێن. سیماکانی  زیرەکی 
لە ڕۆحی هونەری و لێکدانەوە زانستییەکان وەک 

ئیلهامێکی گەردوونی ناوی دەبەن.
 وا نیو سەدە لە کۆچی دوایی تێپەڕی کەچی 
خۆشەویستی دا  ڕۆحــی  ــە  ل ــە  ــەوای ن ــەم  ئ چێژی 
کەسایەتیی  و  سەرچاوە  زۆر  ڕەنگە  ماوەتەوە، 
ــوردەواری  ــ ــی کـ ــەڵ ــۆم ــە ک ــن ل ــدب ــەن ــم ــەری دڵ ــون ه
خۆیان  خەم خۆرانی  ــزی  ڕێ ــاون  م تا  بۆچی  کە 
ناگرن کە ئەم دڵمەندییە لە تۆمارە دەنگییەکانی 
ــی  ــان ــە ژی ــۆی ــەر ب ــرێ، هـ ــت ــس ــی ـــرەکـــیـــش دا دەب زی
پەیکەری  بە  ئازارەکانی  لەگەڵ  هونەریی زیرەک 
خەمەکانی  چەندە  ــەاڵم  ب ــارە.  دی هونەرەکەیەوە 
بااڵی کرد هونەری زیرەکیش پتر هەڵکشا، دەبێ 
مرۆڤێک چلۆن گیان سەخت بێ کە شەڕی ئەم 
هەموو نەدامەتییە بکا و هاوکاتیش بە خەیاڵی 
هۆنراوەدا بڕوا و دەست لە کارێک هەڵنەگرێ کە 
ــەوە  لەم هەموو دەردان ئاو.  نە  تێدایە و  نانی  نە 
بۆ  ئازارەکانی  و  هەڵنەڵێ  پیای  نەما  شوێنێک 
باس نەکا. کەچی کەسێ نەبوو بە فریادڕەسی. 
و  ــە  ــی ــەک ت و  ــەرە  ــ ب ــی  ـ دڵ دەردی  ــام  ــج ــەن ــەرئ س
لە  ــۆزێ  ت زەنبیل  بەشکە  ڕاکێشا  بارەگاکانیش 

مەراقی دوور خاتەوە کە دەڵێ:
تو  دەدەم  ــدت  ــن ــوێ س ــان  ــی گ ــی  ـ ــووران ـ “ن
محەممەدەل موستەفا تو عەلی شاهی نەجەف
مورشیدم،  وەرمەگێڕە  لێ  خۆتم  ڕووی   

نەمکەی خەلەف.”

 ئەم هەموو خۆزگە و ئارەزووانەی لە خەیاڵی 
هونەرمەندی ئوستوورەی کورددا وەخڕ بوون تاقە 
ساتێک لە بەریان نەحەساوە. تۆ بڵێی گەوهەرێ 
ــاوی  ئ ــە  ب ــە سینگی  ــەوە ک ــت ــێ ــدەی دڵ داب ــەوەن ئ
کەوسەر دەشوبهێنێ. بڵێی ئامینێ چەند برینی 
دڵی تیمار کردبێ. ئاخۆ مریەم بۆکانی تروسکەی 
کە  نابێ  ــەوە  ــرەک زی نیگای  ــە  ب ئەستێرەی  ــام  ک
جوانییەکانی  شەڕی  بۆ  هونەر  هێمای  باڵی  بە 
ڕێگای  ئەسمەرێ  و  فاتم  یان  ــا.  دەب گەردوونی 
مەڕدۆشینێ بە نارەی یادی بەرنە سەرێ. ئەرێ 
هۆ لەیلی، مەیلی جارانت بە کێ داوە و وەنەوشەی 
مێرگۆاڵن دەچنی بۆ کێ؟ زمزیران ڕازێکی قووڵت 
و  نەم کوژێ  بێدەرمان  دەردی  با  دەبڵێ  الیە  لە 
لەبەر  پووشپەڕی  گەرمای  بە  ئامینێ  خاڵەکەی 
چــاوی  توبا  ــەی  ئ هەڵنەقرچێ.  ــاوێ  ــەت ه ــەوێ  ئ
ڕەشی کاڵ نەبوونەوە و چۆن بەرایی دەدا چاوی 
ــەوە  ــی ببینی. دیــســان ــە چــۆڵ ب ــاران  ــی جـ ــژوان جــێ
دێتەوە  ــی  ــەزەی ب و  حوکمێ  ــەوە  ــات دەک شـــەدەالر 
براینە  هۆ  غوربەتێ.  وێ  لە  یەخسیران  ــەوان  ب
برادەرینە چ قەوماوە لە کوێستان و لە گەرمێنم 
کە پۆلی چاوبازان ڕەشپۆش، وێکڕا دەڵێن دەوارت 
لە بەر بێ سەاڵ قەت کەسم نەمێنی کاکی ڕێبوار 
شەکەت لە لەندی شێخان دێتە خوار و دەچێتە 
هەرایە  وێ  لە  ــە  ڕۆڕۆی وێ   لە  وەی  سەفەرێ، 
مخابن  ئازیزە،  بم شینی  الڵ  الوە  هەر چوار  لە 
ــڕی و  ــە ئاشقەی ســنــووری دەســکــردی ب ــەم دڵ ئ
سەدان ئاوات و ئامانج چاو لەڕێی بوون باوەشی 
ئەژنۆ  لە  خەمیان  دەستی  بکاتەوە،  بۆ  هیوایان 
گرت و خەیاڵی کەسکیان لە بەربەیانێکی هاوینی 
موکریان هەڵقرچا و لە ڕێکەوتی ٥ی پووشپەڕی 
ــی  ــن ــڕی زێ ــەی  ــک ــری چ ـــاوی  هـــەت ی   ١٣٥١ ــی  ــاڵ س
هونەرمەندی گەورەی کورد لە چڕین کەوت و بۆ 
ڕەسەنی  هونەری  هۆگرانی  لە  مااڵوایی  ــار  دواج
ڕۆژهەاڵتی  بۆکانی  شــاری  لە  و  کرد  گەلەکەی 
کرا  ئەسپاردە  نیشتمان  خاکی  بە  کوردستان 
ــی  ڕۆژان و  شەو  هەتایەی  تا  میوانی  بە  بوو  و 

ناڵەشکێنە.

ئەنوەر عەزیزیان
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مانگێک بە سەر کۆچی دوایی شاعیر و ئەدیبی ناودار و بەهەڵوێستی کورد 
دواییەکەشی  کۆچی  هەم  و  ژیانەکەی  هەم  کە  تــێ دەپــەڕێ،  مەلەکشا  جــەالل 

جیاوازییەکی بەرچاوی لەگەڵ هاوقەتارەکانی خۆی هەبوو. 
جەالل مەلەکشا بە وشە سادە و ساکار و لە هەمان  کات دا پڕ نێوەرۆکەکانی 
خۆی لە ڕاستی دا یەکێک لە کۆڵەکە قایمەکانی ئەدەبیاتی بەرگریی کورد بوو 
کە سەرەڕای کێشە و تەنگ وچەڵەمەکانی ژیان، هیچ کات لە بەرانبەر داگیرکەردا 

سەری نەچەماند و بە سەربەرزی سەری نایەوە.
هیچ  بەندی  لە  کە  بــوو  شاعیرانە  ئــەو  ڕیــزی  لە  کــوردی  شێعری  جەاللی 
ئیدئۆلۆژییەکی تایبەت دا نەبوو و ئەوەی ئامانجی بوو تەنیا ڕزگاریی گەلەکەی 

بوو لە ژێردەستی.
ئەو وەک خۆی ئەیوت: 

خوا ئەزانێ 
 من حەز ناکەم، وەک ئەشقیا 

سەرگەردان بم لەم کوێستانە
ڕێگام بدەن بێمە خوارێ 

هیچم نـــاوێ لەم جیهانە 
جگە نەختێ سەربەستی و

بستێ خاک و
ئااڵیەک و

ڕەشماڵێکی قەرەجانە!

دوکتور  کورد  ناوداری  ڕێبەری  تیرۆرکرانی  کاتی  لە  هەڵوێست  بە  جەاللی 
نیشتمان  تەنیا شاعیرێکی  ڕەنگە  ئەنگوستەچاوەدا  ڕۆژگارە  لەو  و  قاسملوودا 
بوو کە لە نێو جەرگەی داگیرکەردا وەدەنگ هات و شێعری بەناوبانگی »هاتن 

سینگتیان هەڵدڕی«ی نووسی.

 کاتێ زانییان،
دڵت پاپۆڕی ئەوینە و

بۆ گەیشتن بە بەندەری خۆشەویستی،
دەریای شەختە و سەهۆڵ ئەبڕی

هاتن سینگتیان هەڵدڕی... 

ئەو دوو بابەتە وەکوو نموونەیەک لە دەیان شیعری ڕووسوور و بەهەڵوێستی 
بۆ  هێمایەک  تەنانەت  و  قایم  کۆڵەکەیەکی  ببێتە  ئــەو  کــردبــوو  وای  جــەالل، 
شێعری بەرگریی کورد و ئەلحەق بە باشی ئەرکی خۆی بەجێ هێنا و تەنانەت 
کۆچەکەشی هەر تایبەتی بوو و هەر نەبێ ئەو لە کاتی کۆچەکەی بە هەندێ لە 

ئاواتەکانی گەیشت.
بە  تەنگی  کرۆنا  پەتای  کە  بوو  کاتێک دا  لە  مەلەکشا  جەالل  دوایــی  کۆچی 
بۆ  سەرەخۆشی  و  پرسە  کۆڕی  تەنانەت  و  هەڵچنیوە  مرۆڤەکان  بە  و  ژیان 
ئازیزانی لە دەستچوو زەحمەتە، بەاڵم خەڵکی کوردستان و بەتایبەتی شاری 
سنە نەیانهێشت ئەم قەڵەمە بەهەڵوێستە و ئەم سەرمایە نەتەوەییە هەروا بە 

بێ نازی بەجێیان بهێڵێ.
بەو  کرد،  بەڕێ  بەرەو هەرمان  مەلەکشایان  کە جەاللی  ئەو کۆمەڵە کەسە 
و  ئــاوات  جــەالل  کە  شێوازەی  بەو  هەم  کردیان  کە  گەورەیە  و  بەپێز  کــارە 
دەیهەویست.  نیشتمان  کە  بەو شکۆیەی  کرد،هەم  لێ  مااڵواییان  بوو  ئارمانی 
ئەوان جەاللی شیعری کوردییان بە سروودی نەتەوەیی کوردان بەڕێ کرد و 

تەنانەت تەڵقینەکەشیان بە کوردی دادا. 
لەم ڕۆژگارە کە هەر ئان و ساتێک ڕووداوێکی گرینگی سیاسی و کۆمەاڵیەتی 
ڕوو دەدا و زۆر ڕووداوی دیکە دەچنە پەراوێزەوە، ئەم خەڵکە وەفادارەی ڕێگا 
و ڕێبازەکەی مەلەکشا بەو کارە گرینگە پەیامێکی گەورەشیان بە هەموو الیەک 

دا:
یەکەم ئەوەی کە کۆمەڵگەی کوردستان و بزووتنەوە زیندووەکەی سەرەڕای 
هەموو تەنگوچەڵەمەکان و بە تایبەتی کێشەکانی سەردەمی کۆڕۆنا، بە کردوە و 
بە ورەیەکی بەهێزتر لە هەموو کاتێک درێژە بە ئەرکی خۆیان دەدەن و ناهێڵن 

سەرمایە نەتەوەییەکانیان بە بێ نازی و بێ دەنگی بە جێیان بهێڵن.
داگیر  زەبــری چەک  بە  مەلەکشا  نیشتمانەکەی  ڕاستە  کە  ئــەوەی  دووهــەم 
کراوە، بەاڵم خۆ ناتوانن زمانەکەیان و جامانەکە و ورە و ئیرادەیان لێ بستێنن. 
نیشتمانەکەی  سەربەرزیی  بۆ  ــەوەی  ئ گــوت،  الیەکیان  هەموو  بە  ــەوان  ئ

تێ بکۆشێ هەروەکوو جەاللی مەلەکشا جێگای لەسەر سەرانە. 
تەنانەت مردنەکەشی  ئەو وتەیەی دوکتور قاسملوو کە؛ مرۆڤی شۆڕشگێڕ 
شۆڕشگێڕانەیە ڕاست لە مردنەکەی جەالل دا دەبینرا. ئەو شاعیرە شۆڕشگێڕە 

کۆچەکەشی کارێکی شۆڕشگێڕانەی لێ کەوتەوە.
جەاللی دڵپڕ لە داگیرکاریی واڵتەکەی بە تووڕەییەوە ئەیگوت:

بە هەر شەقامێکدا تێ دەپەڕم، تەپۆڵکەیەک کاڵوێکی سەربازانەی لە سەر ناوە، 
بەڵگەی خواشم لەگەڵ دا بێ ڕێگەم دەگرن.

بەاڵم وەفاداران و خۆشەویستانی قەدرزانی جەالل لە کاتی مااڵواییەکەی دا 
بەویان گوت، خەمت نەبێ لە کۆچت دا کوێستان دەستی ڕێز بە سینگەوە دەنێ 
بەرەو  و  دەمێنێتەوە  هەر  کە  ئەوەش  هەڵوێستەکانت،  و  خزمەت  بەرانبەر  لە 
ئامانج ڕێ دەپێوێ هەر ڕێبوارانی ڕێگای ئااڵ و ڕەشماڵەکەی تۆن، ئەوەش کە 
دەبێ بڕوا و واڵتەکەت بە جێ بهێڵێ ئەو تەپۆڵکانەی کە کاڵوێکی سەربازانەیان 

لەسەر ناوە.

به ر له  مااڵوایی

جەاللیشێعرو
جەاللیکورد

چاندنینەماموبەڕوولە»هەڵمەتیزاگڕۆسانە«دا

هونەرمەندێکیکوردخەاڵتی
نێودەوڵەتییمەجارستانیبردەوە

کورتەفیلمی»هیوا«،بەرهەمی
زیندانییەکیسیاسییکورد

ــەری خەڵکی  ــن ــێ فــــــەرەج زادە، وێــنــەگــر و دەره خــالــیــد 
لە  وێنەی  نێودەوڵەتیی  فێستیڤاڵی  یەکەمی  خەاڵتی  سەقز 

مەجارستان وەدەست هێنا.
وێنەی  نێودەوڵەتیی  فێستیڤاڵی  خولی  بیست وسێهەمین 
مەجارستان بە بەشداریی ٢٩٨ بەرهەم لە ٥٣ واڵت بەڕێوە 

چوو، و ١٩ وێنەگر توانیبوویان بگەنە بەشی سەرەکی.
فەرهەنگی  ــنــەی  وێ کۆمەڵێک  بــە  فـــــەرەج زادە  خالید 
کوردستان و وێنەی شوێنی ژیانی مندااڵن، پلەی یەکەم و 

خەاڵتی تایبەتیی فێستیڤاڵەکەی بردەوە.
زانا  و  وەرزشکاران  و  هونەرمەندان  کە  باسە  شایانی 
کوردەکان لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان سەرەڕای هەاڵواردن 
و  چاالکییەکانیان  لە  ڕێژیم  ڕێگریی  و  زۆر  و  زوڵــم  و 
نەبوونی هیچ کەرەستە و ئیمکاناتێک لە بوارە جۆراوجۆر 
جیهان دا  ئاستی  لــە  ــەردەوام  ــ ب ــەاڵم  ب پیویستەکان دا،  و 

دەدرەوشێنەوە و سەرکەوتنی مەزن تۆمار دەکەن.

کورتە فیلمی »هیوا« لە دەرهێنانی »موژگان کاووسی«، 
»ئێڤین«  زیــنــدانــی  لــە  کــە  کــورد  لێکۆڵەری  و  نــووســەر 
موڵەتی  پێشتر،  کــراوە.  پیشان دان  ئامادەی  دەسبەسەرە، 
پەروانەی  بەاڵم  درابوو،  فیلمە  کورتە  ئەو  باڵوکردنەوەی 

پیشان دانەکەی هەتا ئێستا نەدراوە.
فیلمسازیی  ئەزموونی  یەکەمین  »هیوا«  فیلمی  کورتە 
کوردیی  زاراوەی  بە  فیلمە  ئەو  کاووسیـ«ـیە.  »موژگان 
ناوچەی کەالردەشت بەرهەم هاتووە و لە کورت کراوەی 
کورتە  »دێکیومێنتاریی  هــاتــووە:  فیلمەدا،  ئــەو  چیرۆکی 
زمانی  لەنێوچوونی  ئــەگــەری  لــەمــەڕ  »هــیــوا«  چیرۆکی 
ــە کــە لــە چــەنــد ســەدەی  ــەی کـــوردی لــە نێو ئــەو کــوردان
ــە پــارێــزگــای  ــت ل ــەالردەشـ ــۆ نــاوچــەی کـ ڕابـــــــردوودا، ب

مازەندەران ڕاگوێزراون«.
وەبیرهێنەرەوەی  فیلمە،  ئــەو  دروستکردنی  هۆکاری 
لە  پێشگرتن  بۆ  فەرهەنگ سازی  و  لەنێوچوون  مەترسیی 

هەڕەشەی زمانی_شوناسییە.

ڕێگریلەباڵوبوونەوەیکتێبەکوردییەکانلەکرماشان

هەڵمەتێکی  لە  ســەرمــاوەز  ١١ی  سێشەممە  ڕۆژی 
شار  هەموو  لە  »زاگڕۆسانە«  ناوی  ژێر  لە  گشتی دا 

و ناوچەکانی بناری زاگڕۆس نەمام و بەڕوو چێندرا.
»ژیـــوای«،  ئەنجومەنی  ــان،  هــەورام ژنــانــی  یــانــەی 
پاوە«  »شاخەوانی  و  کــورد«  هاوچەرخی  »قەڵەمی 
لە  بەشدارییان  کــە  ــوون  ب ڕێکخراوانە  لــەو  بەشێک 
چاندنی بەڕوو لە »هامنە هەوار« و »ویمیر«ی پاوە 

کرد.
هاوکات گروپی شاخەوانی هێالنە داڵی مەریوانیش 
لەو هەڵمەتەدا بەشدار بوون و ڕووبەرێکی زۆریان بە 
لە زۆربەی  هەروەها  چاند.  بەڕوو  هەروەها  و  نەمام 
هەڵمەتە  ئەو  کوردستان  دیکەی  ناوچەکانی  و  شار 

بەڕێوە چوو.
لە بانگەوازی ئەم هەڵمەتەدا هاتووە کە هەمووان لە 
پانتای  لە  بناری زاگــرۆس دا، سەمای بوون دەگێڕێن، 
پێدەشتەوە چاو لە هەتاوی بەیان دەکەین و بۆ ترۆپکی 
لووتکە بە چرۆی هێماکەی دا داکۆکی لە قەزوانی بەزەزوان دەکەین، ڕیشەی هەزاران ساڵەی ناخمان لە ڕەگ و هەناوی بەڕوو 

دەئاڵێنین و بە گەرووی خاک دا دەچینە ڕوانگەی تروپک و سروودی ڕسکان تۆمار دەکەین.
هەڵمەتی زاگڕۆسانە ماوەی ٣ ساڵە لە ناوچەکانی بناری زاگڕۆس بەڕێوە دەچێ و چاالکانی مەدەنی و گرووپەکانی ژینگەپارێزی 

تێیدا بەشدارن.

سەرەڕای نووسین، چاپ و باڵوکردنەوەی کتێب بە زمانی 
کورد لە شاری کرماشان لە چەند ساڵی ڕابردوودا، هەتا ئێستا 
ئەو کتێبە کوردییانەی چاپ و باڵو کراونەتەوە، ویزای چوونە 
ویترینی کتێبخانە گشتییەکان و زانکۆکانی ئەو شارەیان، پێ 

نەدراوە.
دەنگی  سەروتاری  لە  بارەیەوە  لەو  ئاهەنگەرنژاد  جەلیل 
کورد  زمانی  بە  کتێب   ١٠٠ لە  »زیاتر  نووسیەتی:  ئــازادی دا 
لــەو شــارە چــاپ کــراوە، بــاڵم بە هۆکاری دیــار و شــاراوە، 
ئیزنی دانانی ئەو کتێبە ئەدەبییانە لە زانکۆی ڕازی و کتێبخانە 
گشتییەکان نەدراوە و وا دێتە پێش چاو کە ئەو کتێبە ئەدەبییانە 

لە سەرزەوییەکی دیکەوە هاتبێتنە ئەم شارە«.
کەسانەی  ئــەو  نییەن  »کــەم  ــێ:  دەڵ ئاهەنگەرنژاد  جەلیل 
تەمەنی خۆیان لە ڕێگای دیوانەکانی ئەسیرەدین ئەخسیکتی و 

بوخارایی تێپەڕاندووە، کە چی لە ڕووباری خرۆشانی ئەدەبیاتی کوردی لە کرماشان بیئاگان، یان خۆیان لە گێل دەکەن، من بە 
دڵنیاییەوە دەڵێم: ئەم ڕۆژانە؛ هەتاوی ئەدەبیاتی کوردی لە کرماشان لە کاتی تێشکدان دایە و دەتوانێ زیاتر لە ناوچەکانی دیکەی 

کوردستان، پرشنگ باوێژێ و پێگەی مێژووی خۆی لە زمانی کوردی قایمتر بکاتەوە«.
ئەگەرچی ئەو چاالکە فەرهەنگییە، ئاماژەی بە هیچ ناوەندێکی حکوومەتی نەکردووە کە ئیزن نادەن کتێبە چاپ کراوەکانی کوردی 
لە کتێبخانە تایبەتییەکان و زانکۆکان باڵو بکرێنەوە، بەاڵم ناوەندە ئیتالعاتی و ئەمنییەتییەکانی حکوومەتی دەستێکی بااڵیان هەیە 

لە کۆنتڕۆڵ کردنی ناوەندە فەرهەنگی و ئاکادیمییەکان دا.

مەنسوور مروەتی
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