دابینكردنی مافە نەتەوایەتییەكانی گەلی كورد لە چوارچێوەی ئێرانێكی دێموكراتیكی فێدراڵدا

پەیامی پیرۆزبایی «مستەفا هیجری» بەبۆنەی ڕۆژی جیهانیی مندااڵن
لە ڕۆژی جیهانیی مندااڵندا ،وێڕای پیرۆزبایی ئەم ڕۆژە لە مندااڵنی کوردستان و ئێران،
هیوا دەخوازین کە دونیایەکی ئازاد و ژیانێکی شاد بۆ مندااڵن وەدی بێت.
کۆمەڵگا ،بە پەروەردەیەکی دێموکراتیک و دڵنیایی لە داهاتوویەکی گەش بۆ مندااڵن،
ژیانێکی ئاسوودەتری دەبێت.
ڕۆژتان پیرۆز مندااڵنی نیشتمان.
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
لێپرسراوی گشتی
مستەفا هیجری
١ی ژوئەنی ٢٠٢٠ی زایینی

حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران باڵوی دەکاتەوە
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«عوســمان مســتەفاپوور» پاش  ٢٨ساڵ
بەندکران و خۆڕاگری له چاڵەڕهشــهكانی
كۆمــاری ئیســامیدا ،گەڕایــەوە باوەشــی
بنەماڵەکــەی و لەالیــەن هەیئەتێکــی
پایەبەرزی حیزبی دێموکراتەوە پێشــوازیی
لێکرا.
ڕۆژی پێنجشــەممە ڕێکەوتــی ٨ی
جۆزەردانی ١٣٩٩ی هەتاوی« ،عوســمان
مســتەفاپوور» زیندانیــی دێرینــی کــورد
کــە مــاوەی زیاتــر لــە  ٢٨ســاڵ لــە
بەندیخانەکانی ڕێژیمی ئیسالمیی ئێراندا
بــوو ،ســەربەرزانە گەڕایەوە نێــو هاوڕێ و
هاوســەنگەرانی و لەالیــەن هەیئەتێکــی
پایەبــەرزی حیــزب بــە سەرپەرەســتیی
«مســتەفا هیجری» لێپرســراوی گشتیی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێرانەوە
پێشــوازیی لێکــرا .لــەو دانیشــتنەدا
«مســتەفا هیجری» ڕێزی لە خۆڕاگری
و خەباتی «عوسمان مستەفاپوور» گرت
کە لە ماوەی زیندانیبوونیدا هەمیشــە بە
سەربەرزی مایەوە.
ناوبــراو لــە مــاوەی زیاتــر لــە  ٢٨ســاڵ
زیندانیــدا بۆ یەک ڕۆژیش مەرەخەســیی
پێنــەدرا و تەنانــەت ئیزنــی پێنــەدرا لــە
سەرەخۆشــیی دایــک و باوکیشــیدا
بەشداری بکات.
«عوســمان مســتەفاپوور» وێــڕای
خۆشــحاڵیی خۆی بــۆ گەڕانەوەی بۆ ناو
حیزبــی دێموکــرات باســی لــەوە کرد« :
من وەک پێشــمەرگەیەک لە ســەنگەری
خەبــات دا بوومــە و لێــرە هاتوومەتــەوە
نــاو حیزبــی دێموکــرات هەتــا بەوپــەڕی
شانازییەوە درێژە بە خەبات بدەم».
«عوســمان مســتەفا پــوور» ،مانگــی
پووشــپەڕی ســاڵی ٧٠ی هەتــاوی ،لــە
ناوچەی «تەرگەوەڕ»ی ورمێ دەسبەسەر
و دواتــر بــە تۆمەتــی «ئەندامەتــی لــە
حیزبی دێموکرات و شەڕ بە دژی ڕێژیم»

بۆچی ڕێژیمی ئاخوندی
پێشوازی لە ڤایرۆسی
کۆرۆنا دەکات؟
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گەڕانەوەیەکی سەرفرازانە

پـەیــڤ

ئاساییکردنەوەی مەرگ
كەریم پەرویزی

بــە ئێعــدام مەحکووم کرا کــە ئەو حوکمە
لــە دیوانــی بــااڵی واڵت ،بە دوو حوکمی
 ٢٥ســاڵ و  ١٠ســاڵ زیندانی گۆڕدرا و
دواجار لە تەمەنی  ٥٣ساڵیدا و پاش زیاتر
لە  ٢٨ساڵ زیندانیبوون ،ئازاد کرا.
ئازادبوون و گەڕانەوەی بەڕێز مستەفاپوور
بۆ نێو بنەماڵەکەی خوشــحاڵیی بیوێنەی
ئەندامــان و تێکۆشــەرانی دێموکــرات
و خەڵکــی کوردســتانی لێکەوتــەوە؛
کۆمهڵێــک لــه زیندانییانــی سیاســیی
کوردســتانی ڕۆژهــهاڵت ،بەبۆنــەی
گەڕانــەوەی زیندانیــی سیاســیی کــورد
«عوســمان مســتەفاپوور» بــۆ نێــو
ڕیزەکانی شۆڕش ،پەیامێکی پیرۆزباییان
بــاو کردەوە کــە تێیدا وێــڕای پیرۆزبایی
وتــن بــە بەڕێزیــان ڕایانگەیانــدووە:
«ئێمــهش لــهو ڕۆژه خۆشــهدا ،لهگــهڵ
ڕێبــازه پیرۆزهکهمــان لــه حیزبــی پێشــڕهو
و شۆڕشــگێڕ و خۆشهویســتی کۆمهاڵنی
خهڵکــی کوردســتان ،حیزبــی دێموکراتی

کوردســتانی ئێــران و ڕێبهرانــی شــههید و
هــهزاران شــههیدی پێشــمهرگه و خهڵکــی
کوردســتان پهیمان نــوێ دهکهینهوه که تا
دوادڵۆپی خوێنمان بۆ ساتێکیش دهست له
خهبات و تێکۆشــان له پێناو مافی ڕهوای
کورد ههڵنەگرین .به خهڵکی کوردستانی
ڕۆژههاڵتیش بهڵێن دهدهین ،چ له شار بین
یــان له شــاخ یان له ســهنگهری بهندیخانه
تاریکهکانــی ڕێژیمــی ئیســامی ،لــه
تێکۆشان و خهبات بهردهوام دهبین».
لەالیەکــی دیکەشــەوە ئەندامــان و
الیەنگرانــی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێــران لــە شــاری ســەقز لــە
دووتوێــی پەیامێکــدا وێــڕای پیرۆزبایــی
لــە عوســمان مســتەفاپوور ڕایانگەیانــد:
«حیزبــی دێموکــرات لــە چوارچێــوەی
خەبــات و بەرەنگاریــی ڕەوادا ڕێبەرایەتیی
بزاڤــی ڕزگاریخوازانەی نەتەوەی کوردی
لــە کوردســتانی ڕۆژهەاڵتــدا کــردووە.
هێــزی پێشــمەرگەی کوردســتان لــە

بەرانبــەر دوژمنــی تەیار بــە چەکوچۆڵی
پێشــکەوتوو و دەزگای زەبــەالح و پــڕ لــە
درۆ و پڕوپاگانــدای چەواشــەکارانەی
ڕێژیمــدا قارەمانانــە خاوەنداریەتیــی لــە
شــۆڕش و مانــەوەی کوردســتان و کــورد
کردووە و لە شەڕی زبر و نەرمدا بەردەوام
شکســتی بــە ڕێژیمــی ئاخونــدی هێناوە.
ئــەو ســەنگەرە بــە کەســانی وەک کاک
«عوســمان مســتەفاپوور» ئاوەدانتــر و
قایمتر بووەتەوە».
هەروەهــا ئەندامانــی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێران لە بۆکان ،بە نووسینی
پەیامێــک پیرۆزبایــی گەڕانــەوەی
«عوســمان مســتەفاپوور» بۆ نێو حیزب و
هاوســەنگەرانیان کــرد و ڕایانگەیانــد« :
هەموومــان بــۆ بەرزیــی خاکی نیشــتمان،
ســەر و ماڵمــان بــۆ ئــازادی دەکەیــن بــە
قوربــان ،جەالدانــی کۆمــاری ســێدارە بــە
بیری تەســک و چەقبەستوویان وایانزانی
دوای  ٢٨ساڵ بەندکردن و ئەشکەنجەدان

چۆکیان بە قوتابییانی «قازی ،قاســملوو
و شەرفکەندی» داداوە و لە بیر و باوەڕی
کوردایەتــی پاشــگەز بوونەتــەوە .پێیــان
وایــە گرتــن و لێدان ،زیندان و ئەشــکەنجە
هەنگاومــان بــۆ ئــازادی و ســەربەخۆیی
بێهێــز دەکات ،بەڵکــوو بەپێچەوانــەوە،
چەوســانەوەم بەهێزترم دەکات بۆ گەیشــتن
بــە ئامانجــی بــەرزی ڕزگاریــی خاک و
خەڵکەکــەم .دوای  ٢٨ســاڵ ناحەقــی و
دڵڕەقــی کە بەرانبەرم کــرا ،زۆر لە جاران
بەگوڕتــر گەڕامــەوە نێــو بنەماڵەکــەم کە
پێتــان بڵێــم ،تــاک بــە تاکــی خەڵکــی
کوردســتان لە بنەماڵەی منە و بنەماڵەی
من حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێرانە.
هاتــووم هەتــا خەباتــی شــاخ و شــار گەرم
و گوڕتــر بکــەم ،شــان بە شــانی هاوڕێ
و هاوســەنگەرانم ڕاســان بــەرەو لووتکــە
ببەیــن بــۆ وەدیهێنانــی ئامانجــی پیرۆزی
شەهیدان و زیندانییانی سیاسی و خەڵکی
بەئەمەگ و خۆشەویستی کوردستان».

داهاتوو هەڵمەقرچێنن!
ڕۆژانــی ڕابردوو هەر وەک پێشــبینی بۆ
دەکرا ،ڕۆژانێکی ســەخت و دژوار بوو بۆ
زاگڕۆس و دانیشتووان و گیانلەبەرەکانی.
سەدان هێکتار لە دارستانەکانی زاگڕۆس
ئەمســاڵیش هاوشێوەی ســااڵنی ڕابردوو و
زیاتــر لــە جــاران کەوتنە بۆســەی ئاگر و
بێبەزەییانــە ســووتێندران و جیــا لە ســەدان
بــن دار کــە بوونە خەڵــووز ،هەزاران ئاژەڵ
و گیانلەبەریــش یــان لەنێوچــوون یــان
هێالنەکانیان خاپوور کرا!
ئاگرگرتنەکانــی ئەمســاڵ کــە لــە
کۆتاییەکانــی بانەمەڕەوە دەســتیان پێکرد
زۆربــەی هــەرەزۆری دارســتانەکانی لــە
ئیــام و کرماشــان و خوزســتانەوە بگــرە
تــا دەگاتــە پارێــزگای ســنەی گرتــەوە و
خەســارێکی قــورس و قەرەبوونەکراوی بە
ژینگەی زاگڕۆس گەیاند.
درەخــت و دارســتان هێمــای جوانــی و
ژیــن و ژیانــە و ئێمــە بــۆ درێــژەدان بــە
بــوون و مانــی خۆمــان قــەرزداری دار و

دارســتانەکانین .گرنگــی دارســتان بــۆ
هەماراوکردنی ئاو،دابینکردن ئۆکســیژێن
و نەهێشــتنی گازە خەســارهێنەرەکانی
وەک دیئۆکســیدی کەربــۆن ،مێــوە،
خواردنــەکان ،کاروبــاری پزیشــکی و
کۆمەڵێــک بەرهەمــی بەنرخــی تــر و
هەروەهــا ڕێگــری کــردن لــە الفــاو و
پاراســتنی خــاک ئەمڕۆکــە شــتێکی
زانستی و ڕوون و ئاشکرایە.
بەاڵم الی ئێمە بەلەبەرچاونەگرتنی هەموو
پێوەرێکــی زانســتی و عەقاڵنی،زۆربــەی
دارستانەکانی زاگڕۆس کە دەکرێ وەک
بەشــێک لە ناســنامە و شوناســی خۆمان
ســەیری بکەین کەوتوونەتە بەر هەڕەشەی
ســووتاندن و لەناوچوون،وە شااڵوی پاکتاو
لەکۆڵیــان نابێتــەوە و کەســیش جگــە لــە
چەنــد گرووپێکــی خەڵکیــی دڵســۆز بــە
هانایانەوە ناچێ.
ئەوەیکە لە ڕووداوەکانی ئەم چەند ڕۆژەدا
بینــراوە لەڕاســتیدا «بەئەنقەســت»بوونی

ئاگرکەوتنەوەکانــە کــە دۆخەکــەی لــە
هەندێ ناوچــەدا لە قۆناغی نیگەرانییەوە
گواستووەتەوە بۆ حاڵەتی قەیران.
بەوتــەی شــایەتحااڵنیش ئەوەیکــە زیاتــر
پەرەی داوە بە ئەم دۆخە نەخوازراوە بریتی
بووە لە کەمیی هێزی ئینسانی و تەنانەت
نەبوونی هێزی ئینســانی شــارەزا ،کەمیی
کەلوپەلــی ســتاندارد بــۆ کۆنتــڕۆڵ یــان
کوژانــەوەی ئاگرەکە و گوێنەدانی الیەنە
پیوەندیدارەکان.
لەم پێوەندییەدا پێویستە ئاماژە بە زەعفێکی
سیســتماتیکی رێژیــم بکــرێ کــە زۆر
گرینگــە ئەویــش ئەو کەتوارەیە کە بەپێی
بڕیاراتی خودی ڕێژیم ســپای پاســداران و
وەزارەتــی بەرگری بەهۆی ئەوەیکە خاوەن
چەندیــن جۆر هێلیکۆپتێرن دەبێ لە کاتی
ئاگرگرتنــی لێــڕەوار و دارســتانەکاندا
یارمەتیــدەری هێــزە خەڵکییــەکان و
ئۆرگانەکانــی پاراســتنی ژینگە بن بەاڵم
ئەوەیکــە لــە کــردەوەدا بینــراوە نەتەنیــا

هاوکاری کردن نەبووە بەڵکوو کارشکێنی
و ئەنجامنەدانی مەئمورییەتەکان بووە؛ بۆ
نموونــە بەپێــی هەواڵــی هەواڵدەرییەکانــی
خــودی ڕێژیــم ڕێکەوتــی ١٠ی جۆزەردان
ســەرۆکی دەزگای بەرنامــە و بودجــە
بــڕی  ١٥میلیارد تمەنــی بۆ دابینکردنی
کەلوپەلی کوژاندنەوەی ئاگرەکان تەرخان
کرد و رادەســتی سپای پاسدارانی کردووە
بەاڵم ســپا لەجیاتی دابینکردنی  ٣٠هێلی
کۆپتێــر بۆ کوژاندنــەوەی ئاگرەکان تەنیا
 ٢هێلی کۆپتێری تەرخان کردووە.
ئەمــە تەنیــا نموونەیەکــی زۆر بچووکــە
ولــەو دەیــان و ســەدان حاڵەتــەی تــر کــە
ئۆرگانەکانی وەک ســپا دارســتانەکانیان
کردووەتــە قوربانــی لەپینــاو قازانجەکانی
خۆیــان کــە رەنگــە بــۆ خــودی ســپاش
نەبووبــێ و تەنیــا لــە گیرفانــی هەنــدێ
بەرپرسی پایەبەرزی سپادا بتوانی ئەو پارە
کەاڵنە بدۆزیتەوە!
بەپێــی ئــەو وەزعیەتــەی کــە شــڕۆڤەی

بــۆ کــرا ڕوون دەبێتــەوە کــە دانیشــتووانی
زاگــڕۆس و خەمخۆرانــی ئــەم نیشــتمانە
نابــێ بە هیچ شــێوەیەک چاوەڕوانی ئەوە
بن کە ڕێژیم هەوڵ بۆ پارێزگاری کردنی
دارســتان و ژینگــەی زاگــڕۆس بــدات
بەڵکوو بەپێچەوانەوە خەڵک تەنیا خۆیانن
کــە دەبــێ لــەم هەلومەرجــە هەســتیارەدا
ڕێگایەکــی تــر و ئاڵتێرناتیڤێکــی دیکــە
بدۆزنــەوە بــۆ پەیوەنــدی ڕەوا و لۆژیکــی
لەگــەڵ دارســتانەکان و چاالکــی
خۆڕســک ڕێک خەن بــۆ چاندنی نەمام
و خاوێنکردنــەوەی سروشــت و ژیانــەوەی
ژینگە؛
هەروەهــا هــەوڵ بــدەن بــۆ بەخێوکــردن و
پاراســتنی ئەم نەمامانە کــە لە داهاتوودا
دەبنە دار و دارستان کە ئێمە و نەسڵەکانی
دوای ئێمــە لەبــەر ســێبەرەکانیان پشــوو
دەدەین و دەحەسێینەوە و لە بەرهەمەکانیان
قازانج وەردەگرین.

کاتێــک شــتێک ئاســایی دەبێتــەوە،
هەســتیاریی بینەر بەرامبــەر بەو ئۆبژەیە،
کــەم و کەمتر دەبێتەوە ،تا ئەو جێگەیەی
کــە گەر ڕۆژێــک ئەو دیاردەیــە نەبینێ
الی ســەیر دەبێ و مێشکی پێی هەستیار
دەبــێ کــە ئــەوە بۆچــی نەمــاوە و دیاری
نییە!
هەڵهاتنــی خۆر و بەخشــینەوەی تیشــکی
ئافرێنــەر ،شــتێکی ئاســاییە و کزبوونــی
تیشــکەکانی لــە ڕۆژێکــی هەتاویــی
هاوینیــدا وەکوو ڕووداوێکی دەگمەن جێی
پرسیار دەبێ.
ئەمــە الی دەســەاڵتداری ســەرەڕۆ کــراوە
بــە بنەما و ئەســڵێک بۆ ئەوەی خەڵک،
ناڕەزایــی بەرامبــەر بە شــتێک دەرنەبڕن،
ئەوەنــدە دووپاتی دەکەنــەوە تاکوو خەڵک
بە ئاسایی وەریبگرن و پێی ڕابێن.
لــە واڵتــی ئامریــکادا کــە لــە ئاســتی
جیهانــدا بــە نوێنــەری دێموکراســی و
ئازادیی خۆی دەناســێنێ ،ڕۆژانە ســەدان
کــەس بــە نەخۆشــیی کۆرۆنــا دەمــرن و
هەرچەنــد خەڵکــی نیگــەران کــردووە و
ترســی نەخۆشــی و مــەرگ ،خەڵکــی لە
ژیانی ئاســایی دوور خســتۆتەوە ،مەرگی
زیاتــر لە ســەد هەزار کــەس نەبۆتە هۆی
تووڕەیــی کۆمەڵگا ،بەاڵم کە کەســيک
بــە بێتــاوان بەبەرچــاوی کۆمەڵــگاوە لــە
ژێر پێی پۆلیســێکدا دەکوژرێ ،تووڕەیی
ســەرتاپای کۆمەڵگا دەگرێ و دەســت بۆ
ئاگرتێبەردانی ســەمبۆلەکانی ئەو کەسە
مرۆڤکــوژە دەبــەن .چوونکــە کۆمەڵــگا
کوشــتنی کەســانی بێتاوانی لەال ئاسایی
نییــە و بــەوە ڕاهاتــووە کــە پۆلیــس دەبێ
گیانــی کۆمەڵگا بپارێزێ نەک گیانیان
لێ بستێنێ.
ئەمــە لەکاتێکدایە کە گیانی مرۆڤەکان
الی کۆمەڵــگای دیکــە و سیســتمی
دیکــە بــە جــۆری دیکەیــە! سیســتمی
کۆلۆنیالیســتیی حاکــم لە ســەر ئێرانیش
لــەو سیســتمانەیە کــە بــەردەوام تــاوان
دەخوڵقێنــێ تاکــوو بوونــی تاوانەکانی بە
ئاســایی وەربگیــرێ و نەبوونی تاوان ببێ
بە ڕووداوێکی جێی سەرسووڕمان!
زیاتــر لــە چــوار دەیەیە ،کــە ئیدئۆلۆژیی
چەقبەســتووی ویالیەتــی فەقیهــی،
پڕوپاگانــدەی ئــەوە دەکا کــە مــرۆڤ لە
بەرامبــەر نیزامــی حاکمــدا هیــچ نییــە و
گیانــی مــرۆڤ دەبــێ ببــێ بــە قوربانی
تاکوو سیستم بەردەوام بێ.
ئــەم ڕوانیــن و ڕوانگەیــە بــۆ مــرۆڤ،
بــە برســیکردن و نەبوونــی ئیمکاناتــی
پزیشــکی و رێگاوبانی خــراپ و نەبوونی
بیمــەی دەرمانــی و بیمــەی کرێــکاران و
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پەیامــی پیرۆزبایــی
«مســتەفا هیجــری» بەبۆنــەی جێژنــی
پیــرۆزی ڕەمەزانەوە

«مستەفا هیجری» ،لێپرسراوی گشتیی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران،
بەبۆنــەی جێژنــی پیــرۆزی ڕەمەزانــەوە،
پەیامێکی پیرۆزبایی باڵو کردەوە.
دەقی پەیامەکە بەم چەشنەیە:
جێژنــی ڕەمــەزان لــە هەموو موســڵمانان،
بەتایبەت لە هاونیشتمانییانی کوردستانی
ڕۆژهــەاڵت ،بنەماڵــەی شــەهیدان و
زیندانییانی سیاسی پیرۆز بێت.

بــە هیوای جێژنــی ئازادی و ڕزگاری لە
چنگــی ڕێژیمی دژی ئازادیی کۆماری
ئیسالمیی ئێران.
هەموو ڕۆژێکتان جێژن بێت.
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
لێپرسراوی گشتی
مستەفا هیجری
٣ی جۆزەردانی ١٣٩٩ی هەتاوی

پەیامــی پیرۆزبایــی حیزبــی دێموکــرات
بەبۆنــەی ســاڵڕۆژی دامەزراندنــی
یەکیەتیــی نیشــتمانیی کوردســتان

بەڕێــز ،مەکتەبــی سیاســیی یەکیەتیــی
نیشتمانیی کوردستان
وێڕای ساڵوێکی خەباتگێڕانە
بە ناوی حیزبی دێموکراتی کوردســتانی
ئێرانەوە بەبۆنەی ٤٥ـــەمین ســاڵڤەگەڕی
دامەزرانــی یەکیەتیــی نیشــتمانیی
کوردســتان کە لە ڕۆژی ١ی حوزەیرانی
ســاڵی ١٩٧٥ی زایینی لەالیەن سەرۆک
مــام جــەالل تاڵەبانــی و پۆلێــک لــە
هاوبیرانــی لــە ڕۆڵــە تێکۆشــەرەکانی
یەکیەتیــی نیشــتمانیی کوردســتان
دامــەزرا ،پــڕ بــە دڵ پیرۆزبایی لە ئێوەی
بەڕێــز و ســەرکردایەتیی یەکیەتــی و
هەموو ئەندامان و جەماوەری تێکۆشەری
یەکیەتیی نیشتمانیی کوردستان دەکەین
و ســاو دەنێریــن بــۆ گیانــی پاکــی
شەهیدانی ئەو ڕێبازە و هەموو شەهیدانی
کورد و کوردستان.
بەڕێزان!
دامەزرانــی یەکیەتیــی نیشــتمانیی
کوردســتان لــە بارودۆخێکــی هەســتیار و
مێژوویــی گەلەکەمانــدا بــوو .هاتنــەوە
گۆڕەپانــی خەبــات لەالیــەن ڕۆڵــە
تێکۆشــەرەکانی یەکیەتیــی نیشــتمانیی
کوردســتان ،ئیرادەی خەباتگێڕانی گەلی
کــوردی لــە بەرامبــەر داگیرکەرانــی
کوردســتان و ڕێژیمــە فاشیســتەکانی
ناوچەی دەرخســت کە بە درێژایی مێژوو
نکۆڵییــان لــە بوونــی نەتــەوەی کــورد و
مافە ڕەواکانی کردووە.
لــەم ڕێبازەشــدا بــە دەیــان هــەزار کادر
و پێشــمەرگە و ئەنــدام و خەڵکــی
نیشــتمانپەروەری کوردســتان گیانیــان لــە
پێنــاو ئامانجەکانــی گەلدا بەخت کردووە

و مێژوویەکــی پــڕ لــە ســەروەرییان بــۆ
گەلــی کورد تۆمار کــردووە .لەم خەباتە
شۆڕشــگێڕانە و پــڕ لــە ســەروەرییەدا
یەکیەتیــی نیشــتمانیی کوردســتان
ڕۆڵێکــی خەباتگێڕانــەی گێــڕاوە و لــە
دەســتەبەربوونی بەشــێک لــە مافەکانی
گەلــی کــورد و بنیاتنانــی پارلمــان
و حکوومەتــی هەرێمــی کوردســتان
لــە باشــووری کوردســتاندا دەورێکــی
کاریگەری بووە و هەیە.
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێران و
ڕێبــەری مەزنمان دوکتــور عەبدولڕەحمان
قاســملوو ،بــە درێژایــی مێــژووی پــڕ
هەوراز و نشــێوی یەکیەتیی نیشــتمانیی
کوردســتان بــە ســەرکردایەتیی ڕێــزدار
مــام جــەالل تاڵەبانــی و ڕێبوارانــی
ڕێبازەکــەی ،بنیاتنــەری پێوەندییەکــی
سیاســی ،نەتەوەیــی و نیشــتمانی بــووە
و لــە زۆر قۆناغــی خەباتــدا لــە یــەک
مەتەرێزدا دژی داگیرکەرانی کوردستان
خەباتیــان کردووە و الپەڕەکانی مێژوویان
بــە خوێنــی پێشــمەرگە قارەمانەکانــی
هــەر دوو ال ڕازاندووەتــەوە .هــەر بۆیــە بە
ئەرکــی سیاســی و نەتەوەییمــان دەزانیــن
کــە لەم بۆنە مێژووییەدا پیرۆزباییتان لێ
بکەین و لە بە ئەنجام گەیاندنی ئامانجە
سیاســییەکانتاندا ئاواتــی ســەرکەوتنی
زیاترتان بۆ بخوازین.
بەرز و پیرۆز بێت ساڵڕۆژی دامەزرانی
یەکیەتیی نیشتمانیی کوردستان
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
دەزگای پێوەندییە گشتییەکان
محەممەدنەزیف قادری

ڕێبەرایەتیــی حیزبــی دێموکــرات
لەبــارەی هەندێــک پرســی سیاســی و حیزبــی کۆبوویــەوە

ڕێبەرایەتیــی حیزبــی دێموکراتــی
کوردستانی ئێران لەبارەی چەندین پرسی
سیاســی و تەشــکیالتی کۆبوویــەوە و
ڕاگەیەندراوێکی لەمبارەوە باڵو کردەوە.
دەقی ڕاگەیەندراوەکە بەم چەشنەیە:
ڕاگەیەنــدراو بەنیســبەت کۆبوونــەوەی
ڕێبەرایەتیــی حیزبــی دێموکراتــی
کوردستانی ئێران
هاونیشتمانیانی بەڕێز
کادر و پێشمەرگەکان،
ئەندام و الیەنگرانی حیزبی دێموکرات
بــە ئاگاداریتــان دەگەیەنین کــە کاتژمێر
٩ی بەیانیــی ڕۆژی یەکشــەممە،
ڕێکەوتــی ١١ی جۆزەردانــی ١٣٩٩ی
هەتاوی ،بەرامبەر بە ٣١ی مەی ٢٠٢٠ی
زایینــی ،کۆبوونــەوەی ڕێبەرایەتیــی
حیزبــی دێموکراتی کوردســتانی ئێران بۆ
باس لەســەر هەندێک پرســی سیاســی و

حیزبی پێک هات.
لــەو کۆبوونەوەیــەدا ســەرەتا چەنــد بابەت
و پرســی سیاســی و تەشــکیالتی لەالیەن
لێپرســراوی گشــتیی حیزبــەوە خرانــە بــەر
بــاس و دواتر بەشــدارانی کۆبوونەوەکە بە
تێروتەسەلی لە سەر هەر یەک لە باس و
بابەتەکان ڕاو بۆچوونی خۆیان دەربڕی.
هەندێــک لــە باســەکانی کۆبوونەوەکــە
بریتی بوون لە:
یەکــەم :گرفتێکــی تەشــکیالتی کــە
لــە مــاوەی ڕابــردوودا هاتبــووە ئــاراوە و
ڕاوبۆچوونــی جیــاوازی لــە نێــو حیزبــدا
لەســەر هەبــوو ،بــە وردی خرایــە بــەر
بــاس و تاوتــوێ کــرا و کۆبوونەکــە لــەو
پێوەندیــەدا بڕیــاری دا کە ئــەو بابەتانەی
لە دەســەاڵتی کۆنگرە دایە بۆ کۆنگرەی
بەجــێ دێڵــێ و ئــەو بەشــەی کــە لــە
ســەالحیەت و دەســەاڵتی ڕێبەریدایــە،

بەپێی یاســا حیزبییەکان و ڕێنوێنیەکانی
کۆبوونەوەکــە بە دەزگا پێوەندیدارەکان بۆ
چارەسەرکردن ئەسپێردران.
دووهــەم :لــە مــاوەی ڕابــردوودا کــە ئــەو
باســانە لــە نێو حیزبــدا هەبــوون ،بەداخەوە
ڕەنگدانــەوەی خراپــی لــە نێــو تــۆڕە
کۆمەاڵیەتییەکاندا بە شــێوەی ناشیرین و
هەروەهــا بــە ناوی خوازراو و جەعلییەوە،
هەبوو.
ڕێبەرایەتیــی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێــران ،وێــڕای پێداگــری لە
ســەر دەربڕینــی بیــروڕای ئــازاد لــە نێــو
حیزبدا ،ئەو جۆرە سووکایەتی و دەربڕینە
ناشــیرینانە مەحکــووم دەکا و بــە زیانی
حیزبــی دێموکــرات و بزووتنــەوەی کــورد
دەزانــێ و داواکارە کــە هەموو ئەندامانی
حیــزب لــەو شــێوە دەربڕیــن و باســانە خــۆ
ببوێرن.

ســێهەم :لــە کۆبوونــەوەی ڕێبەرایەتیــی
حیزبــدا پرســی یەکگرتنــەوە لەگــەڵ
هاوڕێیانــی پێشــوو خرایــە بەربــاس و پــێ
لەســەر بڕیــاری کۆنگرەی شــانزدەهەمی
حیزبی دێموکرات و بەجیددی هەوڵدان بۆ
یەکگرتنەوە داگیرایەوە.
لــە کۆتایــی کۆبوونەوەکــەدا بــە بڕیاری
جەمعیــی ڕێبەرایەتیی حیــزب ،پێداگری
لەســەر دۆزینــەوەی ڕێگاچــارەکان بــە
گیانــی هاوڕێیانە و لە ڕێگای دیالۆگی
بۆنیاتنەرەوە جەخت کرایەوە.
ڕێبەرایەتیی حیزبی دێموکراتی
کوردستانی ئێران
١١ی جۆزەردانی ١٣٩٩ی هەتاوی
٣١ی مەی ٢٠٢٠ی زایینی

پەیامــی ناوەنــدی هاوکاری
بەبۆنــەی ســاڵڕۆژی ئێعدامــی  ٥٩الوی مهابــادی لەالیــەن ڕێژیمــی ئێرانــەوە

نلــە ١٢ی جۆزەردانی ١٣٦٢ی هەتاویدا،
 ٥٩الوی شــاری مهاباد لەالیەن ڕێژیمی
تــازە بەدەسەاڵتگەیشــتووی کۆمــاری
ئیسالمیی ئێرانەوە ئێعدام کران .ڕێبەرانی
ئــەم ڕێژیمە دوای ئەوەی واڵمی پەیامی
ئاشــتیخوازانەی بزووتنــەوەی سیاســیی
کوردستانیان بە دەرکردنی فەرمانی جیهاد
و هێرشــی سەرتاســەری بۆ ســەر خاک و
خەڵکــی کوردســتان دایــەوە ،ڕووبەڕووی
بەرەنگاریــی خەڵک و هێزە سیاســییەکان
و هەروەهــا ئیــرادەی قارەمانانــەی هێــزی
پێشــمەرگەی کوردســتان بوونــەوە.
ئــەوان کــە بــە خەیــاڵ هیــوا و هۆمێدیان
لەســەر بەچوکداهێنانــی بزووتنــەوەی
مافخوازانــەی کوردســتان هەڵچنیبوو ،لە
بەرانبــەر داخوازییــە ڕەواکانــی خەڵکــی
کوردستان و بەرەنگاری و ئازایەتیی هێزی
پێشــمەرگەدا دۆشداماو و سەرکز مانەوە.
بۆیــە بۆ قەرەبووکردنەوەی شکســتەکانی

خۆیــان قیــن لەداڵنــە پەالمــاری خەڵکی
بێدیفاعــی کوردســتانیان دا و تەنیــا لــە
یەک ڕۆژدا  ٥٩الوی شــاری مهابادیان
بەبــێ ئــەوەی دادگایــی بکرێــن و هیــچ
تاوانێکیان لەســەر ســاغ بووبێتــەوە ،ئێعدام
کرد.
ڕەوتی گرتن ،ئەشکەنجە ،دادگاییکردن و
لە کۆتاییدا سەپاندنی سزای قورس بەسەر
تێکۆشــەرانی کوردستان و لەسێدارەدانیان
لە چوار دەیەی دەســەاڵتدارێتیی ڕێژیمی
کۆماری ئیســامیی ئێــران ،الپەڕەیەکی
ڕەش و پــڕ لــە تــاوان و جینایەتــی ئــەم
ڕێژیمەیــە .ڕەشــەکوژیی زیندانییانــی
سیاســی تەنیــا بە تاوانی کــورد بوون ،لە
چەنــد بڕگەیەکــی ئــەم مێــژووە ڕەشــەدا
دووبــارە و چەنــد بارە بووەتەوە .ســەپاندنی
حوکمی قورس بەســەر زیندانییانی کورد
و لەسێدارەدانیان ،بەشێکە لەو شەڕە ناڕەوا
و دژیگەلییەی کە کۆماری ئیســامیی

ئێــران بەرانبــەر بــە خەڵکی کوردســتان و
مافــە ڕەواکانــی زیاتــر لــە چــل ســاڵە
بەڕێــوەی دەبــات و تــا ئێســتاش درێــژەی
هەیە .بەشی زۆری زیندانییانی سیاسیی
ئێران کە لە بەندیخانەکانی ئەم ڕێژیمەدا
ســزای قــورس و نــاڕەوای لەســێدارەدانیان
بەســەردا ســەپێندراوە کــوردن کــە جیا لە
مافخوازی هیچ تاوانێکی دیکەیان نییە.
ئامانج و مەبەستی ڕێژیم لە ئێعدامی ٥٩
الوی مهابادی لە ١٢ی جۆزردانی ساڵی
 ١٣٦٢و درێژەدان بەم ڕەفتار و سیاســەتە
چاوترســێنکردنی
جینایەتکارانــەی،
خەڵکــی کوردســتان و تێکشــکاندنی
بزووتنــەوەی نەتەوەیــی لــە کوردســتانی
ئێران بووە .بەاڵم وەک تا ئێســتا خەڵکی
کوردســتان و حیزبــە سیاســییەکانی
ســەلماندوویانە ،لــەم پێوەندییــەدا ئــەوەی
بــۆ ڕێژیــم ماوەتــەوە کارنامەیەکــی پــڕ
لــە غــەدر و جینایەتــە و هیچــی دیکــە.

چونکــی خەباتــی مافخوازانەی خەڵکی
کوردســتان نەتەنیا بە لەســێدارەدانی الوان
و تێکۆشەرانی پەکی نەکەوتووە ،بەڵکوو
ڕۆژلەگــەڵ رۆژ لــە پەرەئەســتاندندایە
و ئێعــدام و ســێدارە بــەالی خەڵکــی
کوردســتانەوە وەک بەشــێکی دانەبڕاو لە
ماهییەتــی وجوودیی ئەم ڕێژیمە پێناســە
دەکرێــت« .کۆمــاری ســێدارە» ،ئــەو
تەعبیر و تاریفە بەجێ و چەسپاوە بوو کە
هــەر زوو خەڵکی کوردســتان بۆ ڕێژیمی
ئیسالمیی ئێرانیان بەکار هێنا.
لــە یاد و بیرەوەریی  ٣٧ســاڵەی ئێعدامی
بەکۆمەڵــی  ٥٩کــەس لــە الوانــی
شۆڕشــگێڕی شــاری مهابــاددا ،ســاو
دەنێرین بۆ یاد و ئامانجە بەرزەکانیان.
ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی
کوردستانی ئێران
١٢ی جۆزەردانی ١٣٩٩

ژمارە ٤ ، ٧٧٥ی ژوئەنی ٢٠٢٠

بانگــەوازی ناوەنــدی هــاوکاری ســەبارەت بە ســووتانی
دارســتانەکانی کوردســتان

خەڵکــی بەهەڵوێســتی کوردســتان،
ڕێکخــراوە سیاســی و مەدەنییــەکان،
تێکۆشەرانی ژینگەپارێز!
هــەر وەک هەمــوو الیــەک ئــاگادارن،
ماوەی چەند ڕۆژێکە دیســان جەنگەڵ و
دارستانەکانی زاگرۆس لەالیەن دوژمنانی
ژینگەی کوردستانەوە ئاگریان تێبەردراوە
و هەتا ئێستا سەدان هێکتار لەو لێڕەوارانە
لــە ناوچەکانــی مەریــوان ،باینــگان،
مەرەخێــڵ ،هەجیج ،داریان ،دااڵهۆ و پاوە
و زۆر ناوچــەی دیکــەی کوردســتان لــە
ئاگردا سووتاون .ئەوە یەکەمجار نییە کە
ژینگــەی کوردســتان و بەتایبــەت لێڕەوار
و دارســتانەکانی لەالیــەن دوژمنانــی
واڵتەکەمانــەوە بــە مەبەســتی لەنێوبــردن
ئاگریــان تــێ بەردەدرێــت و بەشــێکی
زۆریان دەســووتێن و لەنێو دەچن .ســااڵنی
ڕابــردووش لەگەڵ هاتنی وەرزی بەهار و
هاوین لە سەرانســەری کوردســتان هەر لە
ماکــۆوە بگــرە هەتا ئیالم و لوڕســتان ئەو
ڕووداوانە دووپاتە و چەند پاتە بوونەتەوە و
لەم ســااڵنەدا بەداخەوە بە هەزاران هێکتار
لــەو ســەرمایە نەتەوەییانــەی واڵتەکەمان
لەنێو چوون و تێک دراون.
دیــارە ڕووداوی ئاگرکەوتنــەوە لــە وەرزی
گەرمــادا ڕەنگــە لــە زۆر واڵتــی دیکــە
لــە جیهانــدا ڕووبــدات ،بــەاڵم ئــەوەی ئەم
ڕووداوانەی کوردستان لە هەموو شوێنک
جــودا دەکاتــەوە ئەوەیــە کــە لــە واڵتانــی
دیکــە لــە ئەگەری هــەر ڕووداوێکی لەو
چەشــنە دەوڵەت و الیەنە بەرپرسیارەکانی
ئــەو واڵتــە دەســتبەجێ دەکەونــە هەوڵــی
بێوچــان بۆ کۆنترۆڵکردن و کوژاندنەوەی
ئاگرەکــە ،بــەاڵم لە کوردســتان دەوڵەت و
شــوێنە فریاگوزارییــەکان نەتەنیــا هیــچ
هەنگاوێک بۆ کوژاندنەوە و ڕزگارکردنی
ژینگــە و دارســتانەکانی کوردســتان
هەڵناگرن بەڵکوو زۆر بە ئاشکرا ڕێگری
دەکــەن لە هەوڵی خۆبەخشــانەی خەڵک
و چــاالکان و خەمخۆرانی ژینگەپارێزی

کوردســتان کە بە دەســتی بەتاڵ و بەبێ
هیــچ کەرەســتەیەکی ئاگرکوژاندنــەوە
ڕووبەڕووی دۆخەکە دەبنەوە و دەیانهەوێت
ژینگــەی واڵتەکەیــان لــە ســووتان و
لەنێوچوون بپارێزن.
چاالکانــی مەدەنــی و ژینگەپارێزانــی
کوردســتان لــە زۆربــەی شــارەکاندا
ســااڵنێکە ڕێکخــراوی جۆربەجۆریــان بــە
مەبەســتی وشــیارکردنەوەی گشــتیی
خەڵک و هەوڵی بێوچان بۆ کوژاندنەوەی
ئــەو ئاگرانــەی کــە لــە دارســتانەکانی
کوردســتان ڕوو دەدەن ،پێــک هێنــاوە،
بــەاڵم دەوڵــەت و بەتایبەتــی الیەنــە
ئەمنییەتییەکانــی ســەر بــە وەزارەتــی
ئیتالعــات و ســپای پاســدارانی ڕێژیمــی
ئیســامی نەتەنیــا هیــچ هاوکارییەکــی
ئــەو ڕێکخراوانەیــان نەکــردووە بەڵکــوو
بەردەوام تەنگوچەڵەمەیــان لە بەردەمیاندا
دروست کردووە و جاریش وایە بە تۆمەتی
جۆربەجــۆر لەالیــەن ئیالعــات و ســپای
پاســدارانەوە دەسبەســەر کراون و حوکمی
قورســیان بەســەردا ســەپاندوون .تەنانــەت
لە ڕووداوێکــی گوماناویی ئاگرتێبەردان
بــە دەســتی ســپای پاســداران و هەوڵــی
ژینگەپارێزانــی خەمخــۆری واڵتەکەمان
بــۆ کوژاندنــەوەی ئاگرەکــە ،دوو ســاڵ
لەوەپێش لە ناوچەی مەریوان چوار کەس
لەو تێکۆشــەرانە کە دیارترینیان چاالکی
بەناوبانگــی ئەو بوارە «شــەریف باجوەر»
بوو لە ئاگردا سووتان و شەهید بوون.
ئێســتاش هەر وەکوو ســااڵنی پێشــوو ئەو
ئاگــر تێبەردانانــە لەالیــەن دوژمنانــی
واڵتەکەمانــەوە بەردەوامــە و لــەم چەنــد
ڕۆژەدا کە دارستانی ناوچەکانی دااڵهۆ
و پــاوە و مەریــوان لــە ئاگردا دەســووتێن،
الیەنــە بەرپــرس و پێوەندیدارەکانــی
حکوومــەت هیــچ هەوڵێکیــان بــۆ
کۆنترۆڵکردنــی ئــەو دارســتانانە نــەداوە
و ســەرەڕای هەوڵــی بێوچانــی خەڵک و
بەتایبــەت ژینگەپارێزانــی ئــەو ناوچانــە،

بەداخــەوە ئاگرەکــە لە تەشــەنەکردندایە و
تــا دێ زەرەر و زیانــی زیاتــر لەو ســامانە
نەتەوەییەی واڵتەکەمان دەدرێت.
ناوەنــدی هاوکاریــی حیزبەکانــی
کوردستانی ئێران وێڕای سپاس و ماندوو
نەبوونــی لــە هــەوڵ و هیممەتی چاالکان
و ژینگەپارێزانــی دەروەســتی واڵتەکەمان
بــۆ کوژاندنــەوە و کۆنترۆڵکردنیــی
ئــەو ئاگرانــە داوا لــە هەمــوو الیەنــە
بەرپرســەکانی بــواری پاراســتنی ژینگــە
لــە ئێــران و ناوچەکە و لــە جیهان دەکات
کە فریای ژینگەی کوردســتان بکەون و
نەهێڵن دارستان و لێڕەوارەکان و بەگشتی
ژینگــەی کوردســتان لــە ئاگــری ڕقــی
ڕێژیمی ئیسالمیدا بسووتێن و لەنێو بچن.
داوا لــە ناوەنــدە جۆربەجۆرەکانــی
کوردســتانی لــە دەرەوەی واڵت دەکەیــن
کــە ئــەوەی لــە دەســتیان دێــت بــۆ
ئاگادارکردنەوەی ڕێکخراوە جیهانییەکان
و بەتایبەتــی ڕێکخراوەکانــی ســەر بــە
نەتەوەیەکگرتــووەکان بــۆ ڕاکێشــانی
سەرنجیان لەسەر سووتمانەکانی ژینگە و
دارســتانەکانی کوردســتان درێغی نەکەن
و هەموو الیەک لەو کارەساتە ژینگەییە
ئــاگادار بکەنەوە کە بەرپرســایەتییەکەی
لە ئەستۆی ڕێژیمی ئیسالمیی ئێرانە.
لە کۆتاییدا داوا لە خەڵکی بەهەڵوێستی
کوردســتان دەکەیــن کــە لــە ئەگــەری
هەرچەشــنە ڕووداوێکــی هاوشــێوەدا بــە
هانــای خەمخــۆران و ژینگەپارێزانــی
واڵتەکەمانــەوە بچــن و ڕێــگا نــەدەن
ژینگەی کوردستان و سەروەت و سامانی
نەتەوەییمان وا بە ئاسانی لەالیەن ڕێژیمی
ئیســامی و ناوەنــدە ئەمنییەتییەکانیــەوە
بسووتێن و لەنێو بچن.
ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی
کوردستانی ئێران
١٤ی خەزەڵوەری ١٣٩٩

دەزگای ڕێکخســتنی گشــتی ئاگادارییەکــی بــاو کــردەوە

دەزگای رێكخســتنی گشــتیی حیزبــی
دێموكراتــی كوردســتانی ئێــران لــە
ڕاگەیەندراوێکدا باڵوی کردەوە ،ســەرجەم
ئــەو گــرووپ و الیەنانــەی کە بــە ناوی
حیزبــی دێموکراتــەوە چاالکــی دەکــەن
ســەر بــە حیزبــی دێموکــرات نیــن و لــە
هاوکاریکردنیان خۆ بپارێزن.
دەقی ڕاگەیەندراوەکە بەم چەشنەیە:
ئەندامان و الیەنگرانی حیزبی دێموكراتی
كوردستانی ئێران!
دۆســتان و ئۆگرانــی بزووتنــەوەی
ڕزگاریخوازیی كوردستان!
ســەرەڕای ڕاگەیەنــدراوی پێشــووتری
دەزگای ڕێكخســتنی گشــتی و
ڕوونكردنەوەكانمــان لەمــەڕ ڕێكخســتنی
حیزبــی دێموكراتــی كوردســتانی ئێــران
بەتایبەتــی كانــاڵ و ماڵپــەڕ و دەزگا
فەرمییەكانی حیزبەكەمان ،هەتا ئێستاش
جاروبــار دەبینرێــت كــە هێندێــک كــەس
و الیــەن بــە كەڵــكاژۆ وەرگرتــن لــە ناوی
پیرۆزی حیزبی دێموکراتی کوردســتانی
ئێــران و ڕاســانی رۆژهــەاڵت ،بــە نــاوی
جۆراوجــۆر و لێدوانــی چەواشــەكارانە

هەوڵــی بەالڕێدابردنــی هەســت و هێــزی
الوانــی خەباتــکاری گەلەكەمــان دەدەن و
بــە پەالماردانــی مەبەســتدارانە ،هەوڵــی
خەوشــداركردنی تێكۆشــەرانی دەروەســتی
حیزبەكەمان دەدەن.
بەم هۆیەوە جارێکی دیکە ڕادەگەیەنین كە
وێڕای پێداگری لەسەر ڕاگەیەندراوەكانی
پێشــووی دەزگای ڕێكخســتنی گشــتیی
حیزب و دەزگای ڕاگەیاندنی حیزبەكەمان
لــەو پێوەندییــەدا ،هیــچ گرووپێــک بــە
ناوی ڕێكخســتنی نیزامی وەک «هەڵۆ
ســەربەخۆكانی دێموكــرات» یــان بــە هەر

جوانڕۆ:
ئەندامان و الیەنگرانی حیزبی دێموکراتی
کوردســتانی ئێــران لــە قــەاڵی جوانڕۆوە
پشــتیوانیی خۆیــان لــە حیزبەکەیــان
ڕاگەیاند.
قارەمانانــی دێموکرات لە قەاڵی جوانڕۆ
بــە باڵوکردنــەوەی نووســراوە و دروشــمی
حیزبی ،چاالکیی تەبلیغییان بەڕێوە برد.
لــەو چاالکییــەدا ،بــە نووســینی دروشــم
و نووســراوەی وەک« :بــژی حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئیــران ،بــژی
پێشــمەرگە و وتــە بەنرخەکانــی دوکتــور
قاســملووی ڕێبــەر» شــاری جوانڕۆیــان
ڕازاندەوە.
لــە قــەاڵی لەگیراننەهاتــووی جوانــڕۆوە
ئەندامــان و الیەنگرانی حیــزب ئامادەیی
خۆیان بۆ هەر ئەرکێکی حیزبی دەربڕی.
کەالرئاباد:
لــە شــاری «کەالرئابــاد»ی پارێــزگای
گیــان ،قارەمانانــی دێموکــرات بــە
هەڵکردنــی ئــااڵی پیــرۆزی کوردســتان
چاالکیــی تەبلیغییــان بەڕێــوە بــرد.
ئەندامــان و الیەنگرانــی دڵســۆزی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی
ئێــران لــە گۆڕەپانــی ســەرەکیی شــاری

«کەالرئابــاد»ی پارێــزگای گیــان،
ئااڵی پیرۆزی کوردستانیان هەڵ کرد و
هەست و سۆزی خۆیان بەرامبەر بە هێزی
پێشمەرگەی کوردستان دەربڕی.
هەروەهــا تێکۆشــەرانی دێموکــرات لــەو
چاالکییــەدا ،ڕێــز و وەفــای خۆیــان
بەنیسبەت بنەماڵەی سربەرزی شەهیدانی
حیزبی دێموکرات نیشان دا.
بۆکان:
قارەمانانــی دێموکــرات لــە بــۆکان بــە
چاالکیی تەبلیغی ،پشــتیوانیی خۆیان لە
حیزبی دێموکرات دووپات کردەووە.
ئەو شــوێنانەی کە لە بــۆکان چاالکییان
تێــدا کــراوە بریتیــن لــە« :چۆمــی
مەجیدخــان ،کێــوی قۆژاغڵــوو لــە نێــوان
گوندەکانی ســەرچنار ،قەرەگۆل و حاجی
لەک».
پێشــمەرگەکانی شــار لە بــۆکان بە هەڵ
کردنــی ئــااڵی پیــرۆزی کوردســتان و
نیشــاندانی چەکــی پــڕ لــە شــانازی و
بەرگری لە نەتەوە و نیشــتمان ،وەفاداریی
خۆیان بە ڕێبازی پڕسەروەریی شەهیدانی
ســوورخەاڵتی ڕێــگای ڕزگاریــی
کوردستان ،نیشان دا.
هەروەهــا تێکۆشــەرانی دێموکــرات

تاران و کەرەج:
ئەندامان و الیەنگرانی حیزبی دێموکراتی
کوردســتانی ئێــران لــە «ڕەزی ئابــاد»
و مەیــدان «ئــازادی»ی تــاران و شــاری
کەرەج بە باڵوکردنەوەی تراکت و پۆستێر
پشــتیوانی خۆیــان لــە حیزبــی دێموکرات
دووپات کردەوە.

ناوێکــی دیکــەوە هیــچ پێوەندییەکیان بە
حیزبــی دێموكراتــی كوردســتانی ئێرانــەوە
نییــە ،هــەر بۆیــە داواكاریــن هــەر كەس و
الیەنێک بەو ناوانەوە پێوەندییان پێوە گرتن
و داوای هاوكارییان لێكردن ڕاستەوخۆ بە
دەزگای ڕێكخستنی گشتییان بناسێنن و
لە واڵمدانەوەیان خۆ ببوێرن.
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران
ڕێكخستنی گشتی
١٣ی جۆزەردانی ١٣٩٩ی هەتاوی

هێرشــە ســایبێرییەکانی ڕێژیمــی ئێــران بــۆ ســەر
«تیشــک» بــێ ئــاکام مایەوە

ڕێژیمــی ئیســامیی ئێــران لــە هێرشــە
ســایبێرییەکانی بــۆ ســەر ڕاگەیاندنــه
کوردییهکانــی دژبــهری سیاســتهکانی
ئــهو ڕێژیمــه بەردەوامــە و هــەوڵ دەدات
کاناڵهکانــی ئــهو ڕاگەیاندنانــه لــه تۆڕە
کۆمەاڵیەتییەکان هەک بکات.
ڕێژیمــی ئێــران لــە نوێتریــن هەوڵیــدا
هێرشــێکی ســایبێریی کردووەتــە ســەر
تــۆڕی کۆمەاڵیەتیــی ئینســتاگرامی
تیشــک تــی وی ()TISHKTV

و هەوڵــی داوە الپەڕەیــەی تایبــەت بــەو
دەزگای ڕاگەیاندنــه هــەک و ناچاالک
بــکات .ڕێژیمــی ئێران بــە کەڵکوەرگرتن
لە ڕۆبات و ئێکانتی ساخته ویستوویەتی
ئینستاگرامی «تیشک» هەک بکات.
لــە مــاوەی چەنــد مانگــی ڕابــردوو ،بــۆ
چەندهمین جارە کە ڕێژیمی ئێران هێرشی
ســایبێریی کردووەتــە ســەر ڕاگهیاندنــه
کوردییــهکان ،بهتایبــهت دەزگای
ڕاگەیاندنی حیزبی دێموکرات.

چاالکییە تەبلیغییەکان لە کوردستان بۆ پشتیوانی لە بزووتنەوەی رزگاریخوازی کوردستان بەردەوامن
ئامادەیــی خۆیــان بــۆ بەجێگەیاندنی هەر
ئەرکێکــی حیزبــی دەربــڕی و خۆیــان بە
درێژەدەری ڕێگای شەهیدان زانیوە.
هەر لە بۆکان تێکۆشەرانی دێموکرات لە
گوندی «برایم ئاوا»ـی ناوچەی چۆمی
مەجیدخانــی بــۆکان بــۆ پشــتیوانی لــە
حیزبــی دێموکــرات چاالکیــی تەبلیغییان
بەڕێوە برد.
ئۆگرانــی ڕێبــازی دێموکــرات لــە
بەڵندگــۆی مزگەوتــی ئــەو گونــدەوە
ســروودی شۆڕشــگێڕانەیان بــاو
کردووەتــەوە .هەروەهــا ڕایانگەیانــدووە:
«هەتا گەیشتن بە ئامانجە پیرۆزەکانمان
لــە تێکۆشــان بــەردەوام دەبین و دەســت لە
خەبات دژی داگیرکەران هەڵناگرین».
ئــەو کارەی قارەمانانی دێموکرات بووەتە
هــۆی دڵخۆشــیی خەڵکی «برایــم ئاوا»
و ناوچەکە.
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قارەمانانــی دێموکــرات لــەو چاالکیانەدا
بەبۆنــەی گەڕانــەوەی «عوســمان
مســتەفاپوور» زیندانیی سیاســیی کورد
بــۆ باوەشــی حیزب پیرۆزباییــان لە ناوبراو
و حیزبــی دێموکــرات کــرد و پۆســتێری
تایبــەت بــە گەڕانــەوەی ناوبراویــان بــاو
کردووەتەوە .لە درێژەی ئەو چاالکیانەدا
تراکتــی تایبەتــی دەزگای ڕێکخســتنی
گشــتیی حیزبی دێموکــرات لەهەمبەر بە
تێرۆریســت ناســاندنی ســپای تێرۆریستی
پاســدارانیان لە نێو هەندێک لە کوچە و
شەقامە سەرەکییەکانی ئەو دوو شوێنەدا
باڵو کردووەتەوە.
هەروەهــا ڕێــز و ئەمەگــداری خۆیــان بــە
هێــزی پێشــمەرگەی کوردســتان دەربڕیوە
و خۆیــان بە پشــتیوانی هێزی پێشــمەرگە
زانی.
مەهاباد:
لــە یــادی ئێعدامکردنــی  ٥٩الوی
شــاری مەهابــاد کە لــە ڕێکەوتی ١٢ی
جۆزەردانــی ١٣٦٢ی هەتــاوی لەالیــەن
ڕێژیمــی تــازە بــە دەسەاڵتگەیشــتووی
کۆمــاری ئیســامیی ئێرانەوە بەبێ تاوان
لەســێدارە دران ،تێکۆشــەرانی دێموکــرات
لــە شــاری گوێکتەپە چاالکیــی بەرینی

تەبلیغییان بەڕێوە برد.
ئەندامانــی حیزبــی دێموکــرات لــە
شــاری گوێکتەپــە ،بــەم بۆنــەوە کوچە و
کۆاڵنەکانــی ئــەو شــارەیان بە نووســینی
دروشمی حیزبی ڕازاندەوە و ئەو پەیامەیان
بــە ڕێژیمــی ئێران گەیاند کــە خوێنی بە
ناحــەق ڕژاوی خەڵکــی مافخــوازی
کوردستان هیچ کات لەبیر ناکرێت.
دروشــمەکانی ئەم چاالکییــە بریتی بوون
لە« :بەرز بێت یادی  ٥٩الوی مەهاباد،
بــژی حیزبــی دێموکــرات ،ڕاســان دژی
داگیرکــەر بەردەوامە و قاســملوو ڕێگات
درێژەی هەیە».
سەقز:
تێکۆشــەرانی دێموکــرات لــە شــاری
ســەقز بەمەبەســتی پشــتیوانی لە حیزبی
دێموکــرات لــە شــاخەکانی ســیادەرە و
سەرتوون و قەلەڕەشە بە نووسینی درووشم
پشــتیوانیان لە راســانی ڕۆژهــەاڵت کرد
و بە ئامادەبوون لەســەر گڵکۆی شــەهید
عەلی شەهابی ناسراو بە عەلی چاوڕەش
کــە لــە شــەڕی ســەختی شــێخ چۆپــان
تێکەڵ بە کاروانی نەمران بوو ،وەفاداری
خۆیــان بــە ریبــازی شــەهیدانی حیــزب و
گەل دووپات کردەوە.

بەپێی ڕاپۆرتەکان ،ئەو هێرشــە سایبێرییە
لــە ڕێــگای «فیشــێنگ» (هەوڵــدان
بــۆ بەدەســتهێنانی ناورۆکــی تۆڕێکــی
کۆمەاڵیەتــی لــە ڕێــگای ڕۆبــات و
نەرمەئامێری ساختە) ئەنجام دراوە.
جیــا لــە هێــرش بــۆ ســەر تــۆڕە
ههژمارهکانــی
کۆمەاڵیەتییــەکان،
پێرسۆنێلی «تیشک تی ویـ»ـشله تۆڕه
کۆمهاڵیهتییــهکان ،هێرشــی ســایبێرییان
کراوەتە سەر.

درێژەی پەیڤ
وگیرۆدەبوون بە ماددە سڕکەرەکان و دەیان
دیــاردەی دیکــە ،ڕۆژانــە هــەزاران کەس
لــە کۆمەڵــگا دەکوژێ و کــەس بەالیەوە
گرنگ نییە و هەموویان پێ ئاساییە.
هــەرکات ڕێژیــم لــە کەســێک و لــە
کەســانێک بەگومــان بــوو دەیانگرێ یان
ئەشــکەنجەیان دەکا و زۆرجاریــش بــە
بەرچاوی هەموو دونیاوە تەقە لە کورد و
بەلووچ و عەرەب و خۆپیشاندەر و الوێکی
مۆتۆرسوار یان دەیان نموونەی دیکە دەکا
و هەمــووی بە الی کۆمەڵگاوە ئاســایی
بۆتەوە.
ئێســتە گــەر چەنــد کەســێک ناڕەزایــی
دەرببــڕن و ڕێژیمــی کۆلۆنیالیســتیی
حاکم دەسبەســەریان نەکا یان تەقەیان لێ
نــەکا ،کۆمەڵــگا تووشــی سەرســووڕمان
دەبــێ و دەچێتــە نێو فیکــرەوە کە بۆچی
نایانکوژێ .بەتایبەت کۆمەڵگای فارس
و ناوەندنشین ،کوژران و کوشتاری نەتەوە
بندەســتەکانیان لــە ال ئاســاییە و ڕەنگــە
هەندێکیان لە دڵیشەوە پێی خۆشحاڵ بن.
نەتــەوەی بااڵدەســت لــە ئێــران ناتوانــێ
مەرگی نەتەوە بندەستەکانی پێ ئاسایی
بێ و کۆمەڵگایەکی ئاســوودەی بەئاوات
بخــوازێ .مــەرگ لــە ئێرانی ژێردەســتی
ویالیەتی فەقیهدا ئاسایی کراوەتەوە و بۆ
ڕاماڵینی سیستمی حاکم دەبێ کۆمەڵگا
مەرگی پێ نائاسایی بێ نەک نەمردن!
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پاش  ٢٨ســاڵ دێرینترین زیندانی سیاســی کورد،
بەڕێز عوســمان مســتەفاپوور لە زیندان ئازاد کرا و جارێکی تر
گەڕایەوە بۆ باوەشــی بنەماڵەکەی و دەســلەمالنی پێشــمەرگەکانی کوردســتان بوویەوە.
تێلێڤیزیۆنی تیشــک پاش گەڕانەوەی بەڕێزیان بۆ ســەنگەرەکانی شــاخ
دیمانەیەکــی لەگەڵیــان پێکهێنا
کــە لێــرەدا دەقــی پرســیار و واڵمەکانــی ئــەم دیمانەیەتان دەخەینە بەر چاو:
شــەهیدکرانی مەالجاســم چەنــدە
کاریگەری لەســەر تۆ دانا؟ لەســەر باوەر
و ئیرادەت؟
زۆرم پــێ ناخــۆش بــوو؛ شــتەکە زۆر بــۆ
من ناخۆش بوو بەاڵم من چاوم لەوە نەبوو
بڵێــم وەاڵ مــن دەبێ بچم لە بەر کۆماری
ئیســامی بپاڕێمــەوە ،ئیلتمــاس بکەم یان
خۆم تەسلیمی کۆماری ئیسالمی بکەم،
بەڵکــوو ســوورتر بــووم بــۆ ئامانجەکــەم،
بڕیــارم دا خۆڕاگرتــر بــم و وەفادارتر بمبە
ڕێگاکە و بە بیرو باوەڕەکەم.
بــۆ ئــەوەی مــەال جاســم بترســێنن لــە
پێشــدا حوکمەکەیــان بــە مــن ئیبــاغ
کرد ،بە مەالجاســمیان ئیبــاغ نەکردبوو،
مەالجاســمیان بــردە ســەڵماس دوو مانگ
لــەوێ بمێنێتــەوە و داوای هاوکارییان لێ
کردبــوو ،ئەویــش هــاوکاری نەکردبــوون،
هێنایانــەوە و حوکمــی ئێعدامەکەیــان پێ
ئیبالغ کرد و بردیانە بەند.

کاک عوسمانی مستەفا پوور لە کەیەوە
پێشمەرگەیە؟
ســاڵی  1364بوومەتــە پێشــمەرگەی
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران.
چەند ســاڵ تەمەنت بوو کاک عوســمان
کە بوویە پێشمەرگە؟
 17ســاڵ ،دواتــر لــە  1364بوومەتــە
پێشمەرگە و دەورەی سەرەتاییم لە فێرگەی
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران دیوە
و لە لکی یەکی هێزی قەندیلی ئەوکات
سازمان درام کە ئەوکات سەرلک شەهید
حەسۆ بوو.
جەنابــت تــا چەنــدەت دەرس خوێند کاک
عوسمان؟
سێهەمی ناوەندی.
لە کوێت خوێندووە؟
لە ماڵی خۆمان لە کاسەکەرانی پیرانشار
خوێندومــە بــەاڵم لــە زیندانیش دیســان لە
یەکەمی سەرەتاییەوە تا سێهەمی ناوەندیم
خوێنــدووە .هەڵبەت لە گوند تا دووهەمی
ســەرەتاییم خوێنــدووە لــە نێــو حیزبیــش
خوێندن و نووســینی کوردیم خوێندووەتەوە
و فێر بوومە.
کاک عوسمان بۆ وازت لە خوێندن هێنا؟
هەلومەرجــی ناوچــەی ئێمــە ئــەو کاتــە
وابوو؛ ســێ مانگی زســتان لــە قوتابخانە
بوویــن و باقیەکــەی دەبــا بچواینــە بــەر
مەڕومــااڵت و وەرزێــڕی ،هەلومەرجــی
ژیانی ئێمە وابوو کە نەماندەتوانی بچینە
شــار ،ڕێگای شــار زۆر زۆر ســەخت بوو.
باب و دایکم بارودۆخی ئەوەیان نەبوو کە
کوڕەکانیان هەموو بنێرنە بەر خوێندن.
کاک عوسمان چۆن بوو بڕیارت دا ببیتە
پێشمەرگە؟
پێشــمەرگە لــە ناوچــەدا بــوون و مەقــەڕ
لــە گوندی ئێمــەدا بــوو ،چوونکە مەقەڕ
لــە نیزیــک گونــدی ئێمــە بــوو زۆربــەی
بەرپرســانی حیزبی دەهاتنــە گوندی ئێمە
و دەهاتنــە دووکانــی ئێمــە؛ ئــەوە بــوو بە
هۆکاری ئەوەیکە بە دوای حیزب بکەوین
و حیزبمان خۆش بوێت و پێشــمەرگەکانی
حیزبــی دێموکراتی کوردســتانی ئێرانمان
خۆش بوێت.
لــە دوای فێرگــە هەتــا پێــش لــە گیرانت
چەنێ پیشمەرگە بووی؟
لــە 64ەوە هەتــا  ،70واتــە شــەش ســاڵ
پێشمەرگە بووم.
ئەدی چۆن دەسبەسەر کرای؟
ئێمــە ئــەو وەختــە لە هێزی ئاگــری بووین
لــە مەنتەقــەی ورمــێ ،کاک تەیمــوور
و کاک ســەید ڕەســووڵ کــە مەســئولی
ئێمــە بــوون بە بۆنەی ســاڵڕۆژی شــەهید
بوونــی دوکتــور قاســملوو بڕیاریــان دا
عەمەلیــات بکــەن و ســێ تیمیان نــاردەوە
بۆ مەنتەقە .تیمێکیان نارد بۆ تەرگەوەڕ،
تیمێکیــان نارد بــۆ مەرگەوەڕ و تیمێکیان
نــارد بــۆ نێو شــار؛ ئێمەیش کــە لە تیمی
شــاربووین چوویــن عەمەلیاتەکەمان کرد
و گەڕاینــەوە ،لــە کاتــی گەڕانــەوەدا

بە گشتی ڕەوتی دادگایی ئێوە چەندی
کێشا کە حۆکمی ئێعدامتان پێدرا؟
شــایەد شــەش خولــەک یــان حــەوت
خولەک.
لــە مەنتەقــەی تەرگــەوەڕ یــان دەڕەی
ئاســینگەران لەوێ لەگەڵ هێزی دەوڵەت
دەرگیر بووین .کاتژمێر  12دەرگیر بووین
تا کاتژمێر  5و نیوی ئێوارە ،لەوێدا دوو
نەفەر لە هاوڕێکانم شەهید بوون.

کراوە چۆن بوو؟
ئەوە مەعلوومە خۆ ئەوان هیچ قانوونێک
ناناسن ،تا بڵێی بێ ئێحترامی دەکەن؛ تا
بڵێــی لە دەورانی بازجوویی لێیان دەداین،
بــە ئیســتالح ئەشــکەنجەیان دەکردیــن،
ئەوانــە هەمــووی بە جێگای خۆی ئەوان
دەیانهەویســت لــە ســەرت شــتی زیاتــر
کــۆ بکەنــەوە بۆ ئــەوەی بتوانــن چاکتر
بتبەنە ژێر پرســیار و شــتی سەختترت بە
ســەردا بســەپێنن .لەو کاتەیدا من گیرام
کەســانێک هەبــوون ئێعترافیــان کردبــوو
لــە ســەر مــن ئەگەرنا من بــۆ خۆم هیچ
شتێکم ئێعتراف نەکرد بەاڵم ئەو کەسانە
کــە لەگەڵم پێشــمەرگە بوون و هاتوونەوە
خۆیــان تەحویــل دابــوو ئەوانــە ئێعترافــی
زۆریــان لە ســەر ئێمە کردبــوو ،هەر بۆیە
بوو بە هۆی ئەوەیکە پەروەندەی من زۆر
زۆر قورس بێت .بەاڵم ئەمن هیچ شتێکم
قبــووڵ نەکــرد بەاڵم ئەوان دەیانگوت کە
دوای عەمەلیاتەکــە ،چوویتــە گلوولەی
خەالســیت لە ســەری کێهایان داوە ،دەبێ
بڵێــی ،من دەمگوت ئەســڵەن نەچوومەتە
عەمەلیاتــێ ،ئەیانگــوت ئــەوە نییــە
هاتوویتــەوە بــۆ ورمــێ ،چــۆن نەچوویتە
عەمەلیاتــێ مــن دەمگــوت زۆرتــر لــە
گــەڵ کاک ســەید ڕەســووڵ ماومەتەوە
و نیگابــان بوومــە یــان ئیســکۆرتی
ئــەو بوومــە ،لــە کــن ئــەو ماومەتــەوە و
نەهاتوومەتــەوە بــۆ عەمەلیــات و ئەمــە
ئەوەڵین عەمەلیاتمە.

چەندە لە ئیتالعاتی سپای ورمێدا بوون؟
سێ مانگ لە سپا بووین ،سێ مانگیش
لە ئیتالعاتی سپا بووین.

زیاتــر لــە کام شــێوازی ئەشــکەنجە
کەڵکیــان وەردەگــرت کە ئــەو کات ئێوە
لە ئیتالعاتی سپادا بوون؟
ئێمــە ئەســڵەن نەدەبــوو کــە ئەشــکەنجە
بکرێیــن چــوون ئێمــە شــتێکی مەعلــووم
بــوو پێشــمەرگە بوویــن و گیرابووین و لە
شەڕدا گیرابووین و هەموو شتێکی ئێمە
مەعلووم بوو؛ بەاڵم لێیان دەداین بە شەالق
و شتێکی وەک خەرەزەن ،لێیان دەداین بە

ناوەکانیان؟
شــەهید حسەین ســتوەت و محەممەدساڵح
شــاهینی ،چــوار نەفەریــش گیرایــن لــەو
دەرگیرییەدا تا ئاخری وەخت شــەڕم کرد
و ئاخری وەخت فیشەکم پێ نەما و تەنیا
نارنجۆکــم پــێ مابــوو .بیــرم کــردەوە یان
دەبــێ خۆم بکوژم یان دەبێ خۆم تەســلیم
کــەم ،چونکــە کادر نەبــووم و گیانــی
ئەندامانی حیزبیم نەدەخســتە مەترسییەوە
وتــم النیکەم ئۆمیدێــک هەیە کە دوای
ئەوەیکــە زینــدان کــرام و حوکــم درام یان
دێمە مەرەخەسی یان شایەد دەوڵەت تێک
بچێــت یــان موشــکالتێک بێتــە پێش بۆ
دەوڵــەت ،ئێمــە بتوانیــن ڕزگارمان بێت و
هــەر ئەوەش بووە هــۆی ئەوەیکە نائۆمێد
نەبم و خۆم نەکوژم.
ڕێکەوتی دەقیقی دەسبەسەرکران؟
24ی پووشپەڕ
ئێوە گواسترانەوە بۆ کوێ دوای ئەوەیکە
دەسبەسەر کران؟
گواســتراینەوە بــۆ ئیــدارەی ئیتالعاتــی
سپای ورمێ

لە تاکەکەسیدا بوون جەنابت؟
بەڵێ
شــێوەی بەرخــوردی ئــەوان لەگــەل
کەســێکی دیل کە لە شــەڕدا دەسبەسەر

دارێکــی میتریک ،نیــم میترێک دەبوو
بەوە لێیان دەداین ،لەو چۆکانەیان دەداین،
لــەو ئێســکە ڕەقانەیان دەدایــن دەیانگوت
ئیعتــراف کــەن ،بــەاڵم بڵێم هەاڵوەســراوم
و ســێ چــوار ڕۆژ هەاڵوەســراوم نــا مــن
ئەوەنــدە هەڵنەوەســراوم بەاڵم لێــدان و زۆر
بێ ئیحترامییان پێ کردوین.
هیــچ جیاوازیێــک هەبــوو لــە نێــوان
ئیتالعاتی سپا و ئیالعاتدا؟
هیچ فەرقێکییان نییە
هیچ شێوەی ئازار و ئەشکەنجەکانیشیان
فەرقی نەبوو؟
هیچ
لێپرسینەوەیشیان؟
لێپرســینەوەکەیان هــەر ئەوەیکــە لــە
ئیتالعات لێیان پرســیبووم ،پەروەندەکەی
کــە لــە ســپا تەکمیــل بــوو تەحویلــی
ئیتالعاتیان دا دیســان مرووریان دەکردەوە
و دیســان ئــەو شــتانەیان لێم دەپرســییەوە،
ئەشــکەنجە و بێ ئیحترامی هەر هەبوو،
لە سپاش هەر هەبوو ،لە ئیتالعاتیش هەر
هەبوو؛ هیچ فەرقێکیان نەبوو.
پەروەندەکەت دوای چەند مانگ ئامادە
بوو هەتا گەیشتە دادگا؟
پەروەنــدەی مــن تەقریبــەن 6ی ڕێبەنــدان
ئێمــە چووینــە دادگا ،تەحویــل دادگایان
داین؛ من و مەال جاسم.
کام دادگا؟
دادگای ئینقالبــی ورمێ .ئــەو وەختەی
پێیــان دەگــوت حاکــم شــەرع ،مەالیەکی
زەالم بوو لەوێ بوو ئەو ئێمەی دادگایی
کرد؛ ڕەوتی دادگاییەکە دەستی پێکرد.
ئێمە وەکیلی شەخســیمان بوو ،ماڵەوەمان
هاتــن وەکیلی شەخســییان بــۆ گرتین بە
نــاوی فەریدوون قەنبــەری بەاڵم ئیدارەی

ئیتالعــات و ســپا نەیاندەهێشــت بێــت بــۆ
دادگا ،بــە جێــگای ئەوەیکــە وەکیلەکان
بێــن ،ئــەو کەســانەی کە بازجــووی ئێمە
بــوون و بازجووییان لــە ئێمە کردبوو ئەوان
لــەوێ بــوون ،هــەم نوێنــەری ئیتالعــات
لەوێ بوو هەم نوێنەری سپا.
ئەوکەســانەی کــە بازجووییــان لــە ئێمــە
کردبوو لە کن حاکم شەرع بوون ،ئیدارەی
ئیتالعــات لــە دەســتی ڕاســت ئەویدیکــە
لــە دەســتی چــەپ؛ یانــی دوو نوێنــەری
ئیتالعــات لــە دەســتی ڕاســت و چەپــی
قازی بوون و هەر شتێک ئێمە دەمانگوت
ئەوان دەیانگوت ئەوانە درۆ دەکەن.
کەواتــە بڕیــاردەر قازییەکــەی دادگا
نەبووە؟
نەوەڵاڵ
دوای چەنــد مــاوە بــۆ هاتووچوونتــان لــە
دادگا و ئیتالعــات و ئەوانــە ئێــوە حوکــم
دران؟
24ی پووشــپەڕ گیراین5 ،ی ڕێبەندانیش
دادگایــی کرایــن8 ،ی ڕێبەندانیــش
حوکمــی ئیعدامەکەیــان ئیبــاغ کــرد
و مەالجاســمیان بــرد بــۆ ســەڵماس ،مــەال
جاســمی هاوتاوانــی مــن کــە پێکــەو
دادگاهی کرابووین بردیان بۆ سەڵماس بۆ
ئەوەیک فشــار بۆ مەال جاســم بێرن و ئەو
ئێعتــراف کات ،دوای دوو مانــگ مــەال
جاســم کە لە ســەڵماس بــوو هێنایانەوە بۆ
کــن ئێمە .کە لەوێ هیچ هاوکارییەکی
نەکردبــوو هێنایانــەوە کــن ئێمــە ،بردیانــە
دادگا و حوکمــی ئێعدامەکەیــان پــێ
ئیبــاغ کــرد و هێنایانــەوە بەنــدی ئێمــە،
حەفتەیــەک لــە کن ئێمــە بــوو بردیانەوە
زینــدان ،بە ئیســتاڵح لــە قەرەنتینەدا بوو؛
لــە زیندانیــش لــە قەرەنتینــەدا بووین واتە
تــەک ســلوولی .جارێکــی دیکــە مــەال
جاسمیان بردە بەند و دوایی مەال جاسمیان
ئێعدام کرد.

قازی چی لە ئێوە دەپرسی؟
دەیگوت ئێوە دژەشۆڕشــن؛ بازجووەکانیش
دەیانگــوت ئەوانــە بــە پشــتیوانی تــورک
عەمەلیاتییان لە ســەر ســنوور کردووە ،بە
پشــتیوانی تورک  75نەفەریان لە هێزی
دەوڵەت کوشتووە ،لە چەند عەمەلیاتێک
کــە کرابــوون ئەوانە دیفاعیان لە دەوڵەت
دەکــرد ،دەیانگــوت ئــەوان درۆ دەکــەن،
ئەوانــە دژەشۆڕشــن و لــەوێ ئەوەندەیــان
کوشتووە و دیفاعیان لە دەوڵەت دەکرد.
جەنابــت یــەک ســاڵ بوو کــە گیرابووی
کاک دوکتور سەعید شەهید کرا؛ چۆن
ئەو هەواڵەت بیست لە نێو زینداندا؟
ئێمــە ڕۆژنامەمــان هەبــوو ،ڕۆژنامــەی
«جمهــوری ئیســامی» بۆمــان دەهــات،
خۆیندمــەوە لــەوێ نووســرابوو کاک
دوکتــور ســەعید لــە ئاڵمــان تێــرۆر کراوە
لە گــەڵ چەند نەفەری دیکە ،ڕۆژێکی
زۆر زۆر ناخــۆش بــوو بــەاڵم لەگــەڵ
ئەوەیکــە بــۆ ئێمە ڕۆژێکــی زۆر ناخۆش
بــوو ،بیــر دوکتــور قاســملوو کەوتینــەوە
کــە پێشــمەرگە بوویــن و لە شــاخ بووین،
شــەهید بوونــی کاک دوکتــور قاســملوو
بــۆ ئێمــە کە لــە مەنتەقــەدا بووین بۆمان
ناخــۆش بوو ،دیســان ڕۆژی شــەهیدبونی
دوکتور قاســملووی بۆمان زیندوو کردەوە
و خەبەرێکی زۆر زۆر ناخۆش بوو بۆمان.
کاک عوســمان ئەگــەر لــە بیرت مابێت
ئــەو کات کــە هەواڵــی شــەهید بوونــی
کاک دوکتــور ســەعیدتان بۆ هات ،ئێوە
چەنــد زیندانی سیاســی بــوون لە زیندانی
ورمێ؟
ئەمن چوونکە لە بەند نەبووم و لە سلوول
بــووم ،تەنیــا ئەمــن و ئەیــووب و میــرزا
محەممەد مابووینەوە ،مەالجاســم نەمابوو
بردوویــان بــۆ بەند ،لە کن ئێمــە نەمابوو.
تەنیــا ئەم ســێ کەســە بووین ،لــە بەندی

درێژە لە الپەڕەی ٥

ژمارە ٤ ، ٧٧٥ی ژوئەنی ٢٠٢٠

درێژەی الپەڕەی ٤
گشــتیش خەڵکی زۆری لێ بوو لەوانەیە
ئەو کاتە  ٨٠کەسێکی لێ بوایە زیندانی
سیاسی ،بەاڵم ئەوان لە بەند بوون ئێمە لە
سلوولی تاکەکەسیدا بووین.
چەنــدە لــە ســلوولی تاکەکەســیدا بــووی
دوایی چوویتەوە بەندی عمومی؟
ئەمــن تەقریبــەن لــە 24ی پووشــپەڕ لــە
ســلوولدا بــووم هەتــا ئاخرەکانــی بەهاری
 .72پێم وایە نزیک بە دوو ساڵ دەکات.

من ئێستا دەقێق ناوەکانم لە بیر نین.
وێنــەت لــە گــەڵ کاک والــی دروودیش
هەیە .ئایا پێکەوە بوون؟
بەڵــێ ،کاک والــی دروودی .هەڵبەتــە
مــن لەگــەڵ کاک والــی دروودی لــە
زیندانێــک نەبوویــن ،کاک والــی لــە
زیندانێکــی دیکــە بوو ،لــە زیندانی یەزد
بووە من لە زیندانی ورمێ ،زۆر کەسانی
دیکە ئێســتا لێرە هەن دەقێقەن ناوەکەم لە

نەدەکرد ،ئەبێ بچوایەتم بۆ پارێزگایەکی
تر ،بەو هۆیەوە منیان برد بۆ تەورێز ،دوو
ساڵ لە زیندانی ناوەندیی تەورێز مامەوە.
هەڵسووکەوتی ئەو زیندانبان و کادرانەی
ئەوێ بۆ کەســێکی سیاســی و کوردیش
نیســبەت بەوانــەی کــە لــە ورمــێ بــوون
و بــە ئیســتاڵح زیندانبــان و کادر و
ســەربازی زینــدان بــوون چۆن بــوو؟ هیچ
جیاوازییەکی هەبوو؟

تاوانــی قەتــڵ و لــە دادگای ئینقالبیــش
بــە تاوانــی هــاوکاری لــە گــەڵ حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێران  25ســاڵ
حوکــم درام ،تەبعید لــە زیندانی ناوەندیی
ورمێ.
لە ماوەی ئەو 25ســاڵەیە دا جیا لەو دوو
ســاڵەی کــە لە زیندانــی تەورێز بووی بۆ
هیچ زیندانێکی دیکە ڕانەگواسترای؟
نەخێــر .هەمــووی لەزیندانــی ورمــێ

هاتەوە مەنتەقە و هەم خەڵک خۆشــحاڵ
بــوون هــەم بنەماڵــەی شــەهیدان و هــەم
زیندانییە سیاسییەکان.
ئەگــەر هــەر تا کاتی ئازاد بوونەکەت و
لــە ماوەی زیندانــی بوونەکەتدا بمێنینەوە
و پرســیار بکەیــن کە لە مــاوەی زیندانی
بوونتدا چ هەواڵێک خوشحاڵی کرد و چ
هەواڵێــک زۆر زۆر ناڕاحەتــی کــردووی
لــە مــاوەی ئــەو  28ســاڵەدا ،چیمــان پێ

هەڵســووکەوتی ســەربازەکان ،کادرەکان
و بەرپرســانی زینــدان لــە گــەڵ ئــەو
کەســانەی کە سیاســی بــوون و لە ژوورە
تاکەکەســییەکاندا بــوون چۆن بــوو؟ ئایا
وەک زیندانییــە عموومییەکانــی دیکــە
سەیریان دەکردن ،ڕەفتار و هەڵسووکەوتیان
لەگەڵ ئەکردن؟
نەوەڵــا ،لــە نێــو ئەوانیشــدا کەســانێک
هەبــوون کــە زۆر ئێحترامــی ئێمەیــان
دەگــرت بەاڵم لەو کادرانە کەســانێکیش
هەبــوون کــە بــێ ئێحترامییــان دەکــرد؛
مەســەلەن نوێنــەری حیفازەتــی ســپا
یــان حیفازەتــی ســازمانی زیندانــەکان،
ئەوانــە دەهاتــن بــێ ئیحترامییــان دەکرد،
جنێویــان دەدا ئەیانگــوت بــۆ واز ناهێنــن،
خودمۆختاری چی؟ حەقی کورد چییە؟
ئەو قسانەیان دەکرد.
دوای دوو ســاڵ لــە ژووری تاکەکەســی
درایــە بەنــدی عموومــی ،چویــە زینــدان،
درایە کام بەند؟
بەنــدی 15ی زیندانی ورمێ کە تایبەت
بە زیندانییە سیاسییەکان بوو.
چەند کەسی زیندانی سیاسی تێدا بوو؟
ئەوکاتەی ئێمە چووین  75نەفەر بووین.
دێرینترین زیندانی سیاســی ئەوکات کێ
بــوو کە جەنابت چوویتە بەندی عموومی
و بەندی سیاسییەکان؟
دێرینتریــن زیندانــی سیاســی کاک
حۆســەین مەولــوودی بــوو ،خەڵکــی
دێهاتێکی مەهابادە .
لــەو کاتــەوە کــە جەنابت چوویتــە بەندی
سیاســییەکان لە زیندانی ورمێ تا کاتی
ئازاد بوونت ئایا ڕێژەیەکت لە بەردەستدایە
لــەو هــاوڕێ و هاوســەنگەرانەی کــە
سیاســی بوونە و لەوێ شەهید بوون؟ ئایا
ڕێژەکــەت لــە بەردەســتدایە چەنــد کەس
بوون؟
تەقریبەن  52نەفەر ئێعدام کراون.
ئەوانە زیاتر سەر بە کام الیەن بوونە؟
زۆربــەی هــەرە زۆریــان ســەر بــە حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران بــوون.
 35کەســیان ســەر بە حیزبی دێموکراتی
کوردستانی ئێران بوون ،باقیەکان سەر بە
الیەنەکانــی تــر بوون مەســەلەن کۆمەڵە،
پژاک ،مۆجاهێدین ،بەاڵم زۆرینەیان سەر
بــە حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئێران
بوون .هەڵبەت ئاگرەسوورەیشیان تێدا بوون
و مۆوەحێدینیشیان تێدا بوو.
لە گشتییەتدا هەڵسووکەوتی زیندانییە
سیاســییەکان پێکــەوە چــۆن بــوو ،لــە
بەنــددا بــوون ،پێکەوە بوون و بەشــی هەرە
زۆریشــتان لــە ســەر یــەک بیــر و بــاوەڕ
گیرابوون ،ورەیان چۆن بوو؟
زیندانییــە سیاســییەکان ورەیــان بــاش
بــوو ،پێکــەوە بــاش بوون ،بــێ ئێحترامیان
بــە یەکتــر نەدەکــرد ،جگــە لــە حیزبــی
دێموکــرات حیزبەکانــی دیکەشــمان
لەگــەڵ بــوون قەت بــێ ئێحترامیمان پێ
نەدەکــردن .ڕەنگە ئەوان بــێ ئێحترامییان
بــە ئێمــە کردبێــت بــەاڵم ئێمــە قــەت بــێ
ئێحترامیمان بەوان نەکردووە.
لــەو زیندانیــە سیاســییانەی کــە ئــەو
کات لــە زیندانــی ورمــێ لــە گەڵت بوون
چ کەســانێک ئێســتا هــەر لــە ڕیــزی
پێشمەرگەکانی شاخدان؟ لێرە؟
کاک ســۆران مەحموودی ،کاک ناســر
ساڵحیئەســڵ ،زۆری دیکەش هەن بەاڵم

بیر نییە.
چ هەستێکت بوو کاتێک ئەو دۆستانەی
زیندانــت لێرە بینییــەوە؟ ئەوەیکە ئەوکات
لە زینداندا هاوسەنگەر بوون و ئێستاش لە
سەنگەرەکانی شاخدا هاوسەنگەرن؟
زۆر خۆشحاڵم
لــە مــاوەی ئــەو دوو ســێ ڕۆژەدا کــە
لەگەڵیــان بــووی باســی چیتیــان کردووە
پێکەوە؟
هــەر باســی زینــدان بــوو ،مەســەلەن کێ
پیــاوی چــاک بووە ،کێ پیــاوی خراپ
بووە ،فەقەت باسی ئەوەی بووە ،کێ براوە
ئێعدام کراوە و ئەوانەی کە ئینسانی باش
بوونــە و ئێســتا شــەهید بوونــە ،بەڕاســتی
ئینســان بــە ڕێــز و ئێحترامــەوە هەمیشــە
سەیری ئەو کەسانە دەکات کە باش بوون
و چــوون شــەهید بــوون لــەو ڕێگایــەدا بۆ
ئێمە جێگای ئیفتخارن ئەو ئینسانانە.
لــە قســەکانتدا زیاتر وشــەی ئێعــدام دێتە
بــەر گــوێ ،ئــەوە شــتێکی ئاســاییە ئێوە
زیندانــی سیاســی بــوون ،ئێوە پێشــمەرگە
بــوون و گیرابــوون و زەمزەمــەی ئێعــدام
دایمە لە مێشکتاندا هاتووچووی کردووە،
ئەو زیندانییە سیاســییانەی بەر لە ئێعدام
دەبــردران بــۆ ئێعــدام ورەیــان چــۆن بــوو؟
ئەیــا ئــەو جۆرێکە باســی دەکــەن و ئێمە
گوێمان لێ بووە هەر قارەمانانە دەڕۆیشتن
بــۆ ئێعــدام یــان نەخەیــر ئەوانیــش ورەیــان
دادەبەزی پێش ئێعدام؟
نەوەڵــا ،زۆر زۆربــە قارەمانانــە دەچوون،
بــۆ نموونــە مەســەلەن ڕەشــید بابەکــری،
خەڵکــی «کانــی ڕەش»ی شــنۆیە،
جەماعــەت لێــی خــڕ ببوونــەوە ،وتی ئەوە
مــن دەبــەن ئێعدامــم دەکــەن بــەاڵم ئێــوە
ئەوەیکە لە سەری گیراون ئەو ڕێبازە کە
هەڵتانبــژاردووە وەفــادار بــن پێی ،ڕەشــید
بابەکری ،ئەحمەد خزری ،خالید شەوقی،
ئەنــوەر جەوانمەرد ،خەڵکی ســەقز ،ئەوانە
ئەوەنــدە ورەیــان بــوو توانیان قســە بکەن و
بڵێــن ئێمــە دەڕۆین بــەاڵم ئێوە بەو ڕێگایە
وەفادار بن.
لــە مــاوەی ئەو  28ســاڵ زیندانییەدا ئایا
هیچ دادگاییەکی دیکە کرایتەوە؟
نەخەیر
حوکمەکــەت کەی لە ئێعدامەوە گۆڕدرا
بۆ زیندانی؟
ئاخــری بەهــاری  .72لــە ئێعدامەوە دەبوا
دادگاییــم بکەنــەوە؛ چوونکــە ئــەو حاکم
شــەرعە کــە لــە پارێــزگای ورمــێ بــوو
یــەک نەفەر بوو .چــوون منیش ئێعترازم
لــەو حوکمــە دابوو ،ئــەو منــی دادگایی

هیچ جیاوازییەکیــان نەبوو ،کە بردیانیان
بــۆ زیندانــی تەورێــز لــەوێ قــەرار بــوو
دادگاییم کەن ،چوون لە ورمێ ئێعترازم
لــە حوکمــی قــازی لێدابــوو .دەبوایــە
بچوینایەتــە پارێزگایەکــی دیکــە ،ئــەو
ڕۆژەی کــە دەبــوو دادگایــی بکرێیــن
لێکۆڵەرەکانم لە ورمێوە هاتن بۆ زیندانی
تەورێــز ،خــۆم بینیــم چوونکــە لــە گــەڵ
قازییەکە قســەیان کرد و دواتر یەکێکیان
هاتە دەرەوە و بە ســەربازەکەی وت لەوێ
بیبەن؛ ئەوەبوو کە نەیانهێشــت من لەوێدا
دادگایــی بکرێــم و دواتر لە پاییزی 73دا
دەبــوا بمهێننــەوە بۆ ورمێ و لە دادگای
عموومــی حوکمــی ئێعدامەکــەم شــکا.
ئــەو جــار لەالیــەن ســکااڵکەری تایبــەت
بــە جورمــی قەتــڵ حوکمــی قەساســیان
پــێ دام ،نەیانهێنامــەوە .لە بەهاری 74دا
دیســان هاتــن بــە دوامــدا و هێنامیانــەوە
بــۆ زیندانــی ورمــێ .دوای چــوار ســاڵ
زیندانــی کێشــان ئەمجــارە بــە جورمــی
قەتــڵ ،ئیــدارەی ئیتالعــات لــە ســەرم
سکااڵی تۆمار کردبوو بەجورمی قەتڵ.
یانی لەو شــەڕەیدا کە نازانم چەند کەس
کــوژراون ،بــۆ خۆیــان فەقــەت ئامــاری
دووکەسیان دا ،کە گوایە ئەو دوو کەسە
ئەمــن کوشــتوومە و لەســەر ئەوانــە بوون
بە شــاکی کە بنەماڵــەی یەکێکیان هەر
نەهاتــن بــەاڵم عەلیــڕەزا مەلەکــی کــە
خەڵکی «قەرەباغ»ی دێهاتێکی ورمێیە،
ئەوان هاتبوون لەسەر من شاکی بوون کە
بە قەساس من ئێعدام بکەن.
چۆن بوو بۆیان نەسەلمێندرا؟
 ٩ســاڵی پــێ چــوو .ئەو پەروەنــدە لە 74
ەوە دەســتی پێکــرد تــا  ،79لــەو کاتــەدا
هیــچ بەڵگــە و دێکۆمێنتێکیــان لە ســەر
من نەبوو ،تەنیا ئەیانزانی من لەو شەڕەدا
بوومــە ،بەاڵم ئێمە هەشــت نەفەر بووین و
مــن تەنیــا نەبووم ،ئەوان دەیانهەویســت بە
جورمــی قەتڵ مــن دادگایی بکەن بەاڵم
هیــچ مەدرەکێکیــان پــێ نەبوو ،دە ســاڵ
حوکمیــان پێــدام بە تاوانــی «معاونت در
قتــل» .ئیتــر حوکمــی ئێعدامەکــەم لــە
تاران هەڵوەشایەوە  ،ئەو جار ئیتالعات لە
سەرم شاکی بوو کە من ئەبێ حەتمەن لە
بەین بچم ،ئەوجا ئەو شاکییانەیان هێنا،
لــەو شــاکییانەیش بە ئاکامــی دڵخوازیان
نەگەیشــتن ،بۆیــە بردمیانــە دادگای
ئینقــاب ،لە لقی 3ی دادگای ئینقالب،
قازییەکــە« ،غەفــارزادە» بــوو ،ئەویــش
بــە تاوانــی هــاوکاری لــە گــەڵ حیزبــی
دێموکــرات  25ســاڵ زیندانی بەســەرمدا
سەپاند
لە ساڵی  79دا  25ساڵ حوکم درای؟
بەڵــێ10 ،ســاڵ لــە دادگای عموومی بە

مامەوە.
جگــە لــەو دادگاییانە کە لە ســەر تاوانی
«قتل» و «معاونت در قتل» بەڕێوەچوو
و حوکمت بەســەردا ســەپا ئایــا دادگایی
دیکە کرایتەوە؟
نەخەیر
کاک عوســمان بــا بینــە بەرەبــەرەی
ئازادی ،زیندان پڕە لە چەرمەسەری و لە
بەرنامەیەکی تێلێویزیۆنیدا ناکرێ باســی
هەمــووی ئەوانــە بکەین .ئەو حوکمە کە
پێیــان دابــووی هەمــووت کێشــا و ئــازاد
کرای؟
نەخەیر ،من تەقریبەن  28ساڵ و هەشت
مانگــم کێشــا بــە ســاڵ و ڕۆژ بــەاڵم بە
کامپیۆتێــر دەوڵــەت کــە ئــەوان ســاڵێک
 365ڕۆژە ،ئــەو پێنــج ڕۆژە بە قازانجی
خۆیــان کــەم دەکەنەوە بوو بە  28ســاڵ و
هەشت مانگ.
ڕێکەوتی دەقێقی ئازادیت کەی بوو؟
٨ی سەرماوەزی .98
دوای  ٢٨ســاڵ و  ٨مانــگ زیندانیبوون
چــی وای کرد کە بتوانی ئەو  28ســاڵ
و هەشــت مانگە بە هەموو چەرمەسەری
و ئازار و ئەشــکەنجە و تاکەکەســییەکان
تەحەمول کەیت؟
بیــر و بــاوەڕ بــەو ڕێگایــە کە لە ســەری
گیرابــووم تەنیــا ئــەوە بــوو بە هــۆکار کە
بتوانم تەحەممولی ئەو هەموو ســەختییانە
بکــەم و شــەهیدەکانمان لــە بیــر نەچێتەوە
و بزانیــن ئێمــە کێیــن و بــە دوای کێــدا
ڕۆیشــتوویین ،ئــەوە بــوو بــە هــۆکار کــە
بتوانیــن ڕێگای شــەهیدان درێــژە بدەین و
سەر دانەنەوێنین.
لە زینداندا بووی کە ڕاسانی ڕۆژهەاڵت
ڕاگەیەندرا ،ئاگادار بوویت؟
بەڵێ
خوێندنەوەتــان بــۆ ئــەوە چــی بــوو ،پێتــان
چۆن بوو ،چ هەســتێک دەســتی پێتان دا
کە دوای ســااڵنێکی زۆر دووبارە حیزبی
دێموکــرات بڕیارێکــی لــەو چەشــنەی
داوەتەوە؟
من وەک شەخســێک بــۆ خۆم زۆر زۆرم
پــێ خــۆش بــوو؛ وا بیرم کــردەوە کە ئیتر
بەســە و لــە بێدەنگیــدا نەبیــن ،بەڕاســتی
وەختــی ئــەوە نییــە کــە لــە بێدەنگیــدا
دانیشــین ،ئەو ماوەیەش کە بەڕاســتی بۆ
ئێمە زۆر ناخۆش بوو خەڵکی حیزبەکانی
دیکــە قوماریــان بــە ئێمــە دەکــرد ،بــەاڵم
ڕاســان کــە ڕاگەیەندرا ئیدی قســەکانی
ئەوانیــش هەمووی بوونە بڵقی ســەر ئەو،
حیزبی دێموکرات وەک ســاڵەکانی پێش

دەڵێیت؟
خۆشــترین هــەواڵ الی مــن ئــەوە بوو کە
ڕاســان ڕاگەیەنــدرا؛ هەڵبەت ســاڵەکانی
پێشــی خۆشــترین خەبــەر ئــەوە بــوو کــە
مەســەلەن حیزبی دێموکراتی کوردســتان
کــە لەگــەڵ ئەوانــەی کــە جــودا بوونەوە
لــە حیزب ،ســاڵی  75یەکتریــان گرتەوە،
ئێمــە زۆر زۆر خۆشــحاڵ بوویــن لــەوالش
کە ڕاســان ڕاگەیەندرا دیســان بەڕاســتی
خۆشحاڵ بووین.
بەاڵم هەر لە زینداندا بوون کە ئینشعابی
دیکەش حیزبی گرتەوە؟
بەڵــی ئــەوە بۆ ئێمە زۆر زۆر ناخۆش بوو؛
زۆر بیرەوەرییەکــی ناخــۆش بــوو ،دوای
 74تێکــەڵ بووینــەوە و دوای  10ســاڵی
دیکــەش جــودا بینــەوە بۆمــان زۆر زۆر
ناخۆش بوو.
ئێــوە بــە هــۆی ئەوەیکــە لــە زیندانــدا
خۆڕاگــری زۆرتــان هەبــوو ،بــە هــۆی
ئەوەیکە یەکێــک لە دێرینترین زیندانییە
سیاســییەکانی ئێــران بــوون نازنــاوی
«ماندێالی کوردســتان»تان پێ بەخشرا،
چ هەستێکتان هەبوو لەو کاتەدا کە ئەو
ناوەیان پێ بەخشین و ئەو ناوە گەورەیان لە
جەنابت نا؟ لەوانەیــە قارەمانییەتییەکانت
لە سەرەوەی ماندێالیش بووبێت.
خۆشــحاڵ بــووم ،زۆر زۆر؛ بــەاڵم ئەمــن
زیاتــر پێم خۆش بوو بڵێن عوســمان وەکوو
مامــە غەنــی خۆڕاگــر بــووە یــان وەک
شــەهید عەزیــز یوســفی خۆڕاگر بــووە تا
نێلســۆن ماندێــا .نیلســۆن ماندێالیــش
ئینســانێکی زۆر گــەورە بــووە بەڕاســتی
خۆشــحاڵ بــووم کــە ئــەو ناوەم بە ســەردا
بــڕاوە ئێمەیــش هــەر هیواداریــن النیکەم،
ناتوانــم بڵێم ببمە ڕەیس جمهووری ئافریقا
یــان ڕەیــس جمهــووری کوردســتان ،بەاڵم
النیکــەم بتوانیــن وەک پێشــمەرگەیەکی
وەفادار بە خەڵک و بە ڕێگای شەهیدان
وەفادار بین.
بــەاڵم دڵنیــام لەوەیکــە کاک عوســمان
مســتەفا پــوور وەک ماندێــا ناوێکــی
گــەورە دەبێت بــۆ کۆی ئەو زیندانییانەی
کە ئێستا لە زینداندان و چاوەڕێی ئازادی
دەکــەن ،بــەاڵم کاک عوســمان هێندێکم
باســی ئازادییەکــەت بــۆ بکــە باســی
هەســتەکانت لە کاتی ئازادییەکەتدا بۆم
بکــە ،زیندانییەک لــە کاتی ئازادیدا چ
جۆرە هەستێکی هەیە؟
مــن بەڕاســتی خوشــحاڵ بــووم؛ دوای
ئەوەیکــە چەندین ســاڵ ئــارەزووم بوو ئەو
ڕۆژە بێــت ،ئەو ڕۆژە کە هات بەڕاســتی
خوشــحاڵ بــووم ،ڕەفیقەکانــم مــاچ کرد
و مااڵواییــم لێکــردن و هاتمــە دەرەوە ،لــە
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دەرەوە خەڵکێکــی زۆر بــە پێشــوازیمەوە
هاتــن ،هەڵبــەت هــەم لــە ســێڕای شــنۆدا
زۆر زۆر ڕێــز و ئێحترامــم بــۆ هەمــوو
خەڵکــی کوردســتان بــە تایبــەت خەڵکی
شــنۆ و پیرانشــاریش بۆ ئەوەیکە خەڵکی
شــنۆ هاتنە ســێڕای شــاروانی بە پیرمەوە
و خەڵکــی پیرانشــاریش هاتنــە ســێڕای
زەڕدیانێ.
دەگەینــە ئەو قۆناغەی کە جەنابت ئازاد
کرای و هاتیتەوە زێدی خۆت و هاتیتەوە
نێو باوەشــی بنەماڵە ،حوکمەکەشــت 28
ســاڵ و هەشــت مانــگ کێشــا و ئــازاد
بــووی .دەتتوانی بمێنیتــەوە ،چی وایکرد
کە جەنابت نەمایتەوە لە زێد و نیشتمانی
خۆت؟
مــن پێشــمەرگەی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێــران بووم ،ئــەو ئامانجەی
کــە بــە دوای کەوتوومــە نەگەیشــتووەتە
ئامانــج کــە مــن بتوانــم لــەوێ بمێنمەوە،
کەواتــە ئــەو ئامانجــەی کــە بــە دوای
کەوتوویــن و ئــەو ڕێگایە و ڕێبازە کە بە
دوای کەوتینــە هەر لــە جێگای خۆیەتی
و ئێمەیــش دەبــێ بینــەوە شــاخ و کاری
بــۆ بکەیــن و لە هەوڵ و تێکۆشــاندا بین
بــە دوای خەڵکەکــە لــەو بەدبەختــی و
چەرمەســەرییەی کــە تێدایــە ڕزگار بێت
و حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێران
کە وەسیلەیەکە بۆ گەیشتن بەو ئامانجە،
ئێمەیش بینــەوە ڕیزی حیزبی دێموکراتی
کوردســتانی ئێــران و لەوێــدا تێکۆشــانی
خۆمان بکەین.
ڕێکەوتــی 8ی جــۆزەردان جەنابــت
گەڕایتــەوە بنکــەکان و ســەنگەرەکانی
پێشــمەرگە ،گەرچــی زیندانیش یەکێک
لــەو ســەنگەرانە بوو کە کاک عوســمان
مســتەفا پــوورەکان زۆرتریــن بەرخۆدانیان
دژ بــە کۆمــاری پــەت و ســێدارە تێیــدا
کــردووە ،بــەاڵم ئەو هەســتە کــە هەیە لە
کاتــی پەیوەســت بوونــەوە و هاتنــەوە نێــو
سەنگەر چ جۆرە هەستێک بوو؟
دوای  28ســاڵ دووربــوون لــە حیزبــی
دێموکــرات ،کــە هاتــم لەوێ ئــەو هەموو
کــچ وکــوڕە شۆڕشــگێڕانەم بینــی کــە
لــە ســەنگەری خۆڕاگریــدان ،منیش زۆر
خۆشــحاڵ بــووم ،لــە نزیکــەوە لــە باوەشــم
گرتن و ماچم کردن.
وەک ئــاوات ئەگــەر چــاوی لێبکەیــن،
گەورەتریــن ئاواتــی کاک عوســمان
مستەفا پوور لە ژیانیدا چییە؟
ڕزگاری کوردستان و بچینە بەر دەرگای
بنەماڵــەی شــەهیدان و بــە بنەماڵــەی
شــەهیدان بڵێیــن ئێمەیــش کوڕەکانــی
ئێوەیــن کە شــەهید بوونــە و هاتووینە بەر
دەرگای ئێوە دەســتی ئێوە ماچ بکەین و
هەر ماڵێک دەستە گوڵێکی پێ بدەین و
بڵێین بنەماڵەی بەڕێزی شەهیدان ،خوێنی
کوڕەکانــی ئێــوە بە هەدەر نەڕۆیشــتووە و
ئێمــە گەیشــتووینەتە ئامانجــەکان کــە
کوڕەکانی ئێوە لە سەری شەهید بوونە.
وەکوو دوایین قسە لە وتووێژی ئەمڕۆدا
و لــە ماڵی خۆتــدا ئێمە لە خزمەتتاندایان
ڕوو لــە بینــەران و خەڵکــی کوردســتان
چییە؟
زۆر زۆر خۆشحاڵم کە پێشمەرگەی حیزبی
دێموکراتی کوردســتانی ئێرانم ،خۆشحاڵم
کە لێرە لە ڕیزی پێشمەرگەکانی حیزبی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێراندام و ئاواتم
ئەوەیــە هەرچــی زووتر کوردســتان ڕزگار
بێــت و ئەو کێشــانەی کە هەنــە ،بتوانین
چارەســەریان بکەین و لــە نزیکەوە حیزبی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران وەک
یەک حیزب بێت نەک وەک دوو حیزب
و دابڕان ،بەڕاستی خەڵکی کوردستانیش
ئەمــڕۆ ئــەوەی دەوێــت کــە حیزبــی
دێموکرات یەک بێت و یەک بگرنەوە.
بــە هیــوای یەکگرتنــەوە و یەکڕیــزی و
ئێمەیش خۆشحاڵین و ئێمەیش پشتمان بە
ئێوە کاک عوسمانەکان لە سەنگەرەکانی
بەرخودانــدا قــورس و قایمتــرە ،خۆشــحاڵ
بوویــن لــە خزمەتتــدا بوویــن و زۆر زۆر
سپاس کە کاتت پێداین.
قوربانــت چــاوت مــاچ دەکــەم دەســت و
چاوی ئێوە خۆش بێت.
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«ناتوانم هەناسە بکێشم!

شەماڵ تەرغیبی
ڕێکەوتــی ٢٥ی مانگــی مــەی ،٢٠٢٠
هاوواڵتییەکــی ڕەشپێســت لــە ئامریــکا
بەنــاوی «جــۆرج فلۆیــد» لەالیــەن
مەئمورێکــی پۆلیســی ئــەم واڵتــەوە لــە
هەرێمــی «مینــێ ســووتا» کــوژرا.
دوابەدوای ئەم ڕووداوە بەشــی زۆری شــار
و هەرێمەکانــی ئامریــکا بوونە گۆڕەپانی
ئێعتــراز و ناڕەزایەتی دەربڕین کە تەنانەت
لە هەندێک شوێندا توندوتیژی لێکەوتەوە
و خەڵکــی نــاڕازی بــە ســووتاندنی
بنکەکانــی پۆلیس،نووســینگەی هەنــدێ
لــە کۆمپانیــا بازرگانییەکان و هەندێ لە
بنکــە دەوڵەتییــەکان ئەوپــەڕی ئێعتــرازی
خۆیان دەربڕی.
دوابــەدوای ئــەم ڕووداوە ،کۆمــاری
ئیسالمی ئێران بە فەرمی هاتە سەر هێڵ
و جــەواد زەریــف ڕوو لــە کاربەدەســتانی
ئامریکایــی ڕایگەیانــد« :هەنــدێ کەس
گیانی ڕەشپێستەکانیان بۆ گرینگ نییە؛
بــۆ ئەوانەی کە گیانی ڕەشپێســتەکانیان
بــۆ گرینگە دەبێ بڵێم :کاتی ئەوە هاتووە
کە دنیا دژ بە ڕەگەزپەرستی بوەستێتەوە.
جیهانی دژ بە ڕەگەزپەرەســتی!» .وەکوو
پێشنیاریش باسیان لەوە کردووە کە ڕۆژاوا
و بەتایبەت ئامریکا دەتوانن ئێران لەبواری
مافەکانــی مرۆڤــەوە بکەنــە ئۆلگــوو بــۆ
خۆیان!
مافــی مرۆڤــی ئێرانــی – ئیســامی یان
مافی مرۆڤی ئامریکایی – ڕۆژاوایی؟
بۆ واڵمدانەوە بەم پرسیارە پێویستە سەرەتا
باســێک بکرێت ســەبارەت بــە مافەکانی
مرۆڤ! مافی مرۆڤ چییە؟ پێوەرەکانی
مافی مرۆڤ چین و چۆناوچۆن دەخرێنە
بواری جێبەجێکردنەوە؟
ســادەترین پێناســەیەک کە بــۆ چەمکی
مافەکانــی مــرۆڤ کــراوە بریتییــە
لــە« :مافــی مــرۆڤ بنەڕەتیتریــن
و ســەرەتاییترین مافەکانــن کــە هــەر
تاکێــک تەنیــا لەبــەر مرۆڤبوونــی
بەشــێوەی خۆڕســک خاوەنیەتــی و
هەڵگــری کۆمەڵێــک تایبەتمەندییــە کە
دەکــرێ ئامــاژە بەمانــە بکرێــت :جیهانی
و بێســنووربوون ،یەکســانی ،دوور لــە
هەاڵواردن ،نەگوازراوەیی ،پێکەوەلکاوبوون
و لێکئااڵوبــوون .بــەم پێیــەش تــەواوی
تاکەکانــی جیهــان بــێ لەبەرچاوگرتنــی

ڕەگــەز ،دیــن ،نەژاد ،ڕەنگ ،زمان و ...
خاوەنی ئەم مافانەن و هیچ کەســێک لە
هیچ شــوێنێکی دنیا بۆی نییە خۆی بە
سەرتر ،باشتر و گرینگتر لەویتر ببینێت و
هاوچەشــنەکانی خۆی بچەوسێنێتەوە یان
لەم مافانە بێبەشیان بکات.
بــەم پێشــەکییەوە دەمانهــەوێ بچینــە
نێــو ئەســڵی بابەتەکــە و هەڵســەنگاندنی
بارودۆخــی هــەر دوو واڵتــی ئێــران و
ئامریــکا و شــەڕە تویتێرییەکانــی نێــوان
کاربەدەســتانی ئــەم دوو واڵتــە کــە لــە
ڕۆژانی ڕابردوودا وەک ئاماژەیان پێکرا،
دنیای مەجازی تەنیوەتەوە.
گومــان لــەوەدا نییــە کــە لــە ناخــی
بەڕۆژتریــن دێموکراســییەکانی جیهــان و
پێشــکەوتووترین واڵتانی جیهانیشــدا هەن
کــەس یــان کەســانێک کــە لــە ناخــەوە
باوەڕیــان بــە مافەکانــی مــرۆڤ نییــە و
زیاتر وەک گاڵتەجاڕێک یان ئامرازێک
بۆ پڕوپاگەندای سیاســی خۆیان کەڵکی
لێوەردەگــرن؛ تەنانــەت لەو واڵتانەشــدا کە
وەک ئارامتریــن واڵتانــی دنیــا ناســراون

ئایینزایەکــی دیــار ،پێــڕەوی باوەڕێکــی
سیاســی و  )...لەالیەن کەســانێکەوە کە
بەپێچەوانــەی ئــەو تاکــە بیــر دەکەنــەوە،
دەکەوێتــە بــەر پەالمــار و هێــرش؛ ڕەنگە
ئــەو هێرشــە تەنیــا بەشــێوەی زارەکیــش
بێــت بــەاڵم لــە ناخــی خۆیــدا جۆرێــک
لــە شــکاندنی کەرامەتــی ئینســانە و لە
خانەی پێشێلکردنی مافی مرۆڤدا خۆی
دەبینێتەوە؛ بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا حاڵەتی
لەو چەشــنە ناچێتە خانەی پێشــێلکردنی
مافــی مــرۆڤ بەشــێوەی سیســتماتیک
و بەرنامەبۆداڕێــژراو! مەبەســت لــە
پێشــێلکاری سیستماتیک چییە؟ ئەوەی
ڕوونــە لــە هەنــدێ لــە واڵتانــی جیهانــدا
کــە هێشــتا کۆمەڵێک یاســا و ڕێســای
سەدەنێوەڕاســتی و ســواو یــان هەندێــک
نەریتــی داڕزیــو بوونیان هەیــە کە ڕێگە
بــۆ کەســانی هەلپەرەســت خــۆش دەکات
تاکــوو وەک ئامرازێــک بۆ گەیشــتنیان
بــە ئامانجــی کەســۆکی یــان بــۆ
دامرکاندنەوەی هەستە سادیسمییەکانیان
کەڵکــی لێوەربگــرن و ســواری شــەپۆلی

ئــوون ،ســووریەی بەاڵلێــدراوی دەســتی
بنەماڵــەی ئەســەد ،ڤێنزۆئێــا ،کووبــا و
دەیــان واڵتــی دیکــەی لــەو چەشــنە لــە
ئێســتەدا بوونیــان هەیــە کــە لە شــێوازی
حوکمڕانییەکانیانــدا تەنیا پرســێک کە
گرینگــی پێنادەن مەســەلەی مافەکانی
مرۆڤە.
بــۆ ڕوونبوونــەوەی زیاتــر ئێرانــی
ژێردەســەاڵتی کۆمــاری ئیســامی
وەک نموونەیەکــی بەرچــاو و
بەرهەســت دەهێنینــەوە؛ لە ســااڵنی پاش
هاتنەسەرکاری کۆماری ئیسالمی و لە
چوارچێــوەی گەیشــتن بــەو ئامانجانەی
کــە خومەینــی مەبەســتی بــوو ،ســپای
پاسداران و کۆمیتە و دامەزراوە سەربازی
و ئەمنیەتییەکانــی ڕێژیــم دەســتیان
ئاوەاڵ کرا تاکوو لەڕاســتای ســەپاندن و
چەسپاندنی دەسەاڵتی نوێ هەر چەشنە
جینایەتێــک کــە دەیانهــەوێ ئەنجامــی
بــدەن؛ ئەمەش بووە هۆی ئەوەیکە وەک
بینیمان و لە مێژوودا نووسراوە کوشتاری
زیندانیانی سیاسی لە دەیەی  ،٦٠هێرش

هەر لە نەورۆزی خوێناوی سنەوە بگرە تا
دەگاتە جینایەتەکانی قاڕنێ و قەاڵتان و
دواکوشــتار و قەتڵوعامەکانــی ڕێژیــم لە
کوردستان لە سااڵنی ڕابردوودا.
ئەمە ڕێچکەی ســەرەکی سیاسەتەکانی
ڕێژیــم بــووە و هەیــە؛ بەچەشــنێک
کــە لــە ســااڵنی ڕابــردوودا ئەوپــەڕی
جینایەتکاربوونــی خــۆی ســەلماند و لــە
خەزەڵــوەری ٩٨دا چەنــد ســەد کــەس لــە
ناڕازییــان بــە گرانکردنی نرخــی بێنزینی
دایــە بەر دەســرێژی گووللــە و بێبەزەییانە
کوشــتاری خەزەڵــوەری لــە کارنامــەی
خۆیــدا تۆمــار کــرد .ئەوەیکــە جیگــەی
سەرنجە چەند مانگ دوای ئەم کارەساتە
و لــە ڕێکەوتــی ١٢ی جۆزەردانــی ٩٩
سەرۆکی کۆمیسیۆنی ئەمنیەتی میللی
مەجلیســی ڕێژیــم واتە موجتەبــا زولنوور
بەوپــەڕی ڕووهەڵمالراوییــەوە ڕایگەیانــد:
ئەوەیکــە لــە خەزەڵــوەردا ڕووی دا
ڕووداوێکی «سروشتی» بوو و «تەنیا»
 ٢٠٠تا  ٢٢٥کەس تێیدا کوژران!
ئەمــە ئەوپــەڕی «قەبێحبوونــی»

لە سااڵنی پاش هاتنەسەرکاری کۆماری ئیسالمی و لە چوارچێوەی گەیشتن بەو ئامانجانەی کە
خومەینی مەبەستی بوو ،سپای پاسداران و کۆمیتە و دامەزراوە سەربازی و ئەمنیەتییەکانی ڕێژیم
دەستیان ئاوەاڵ کرا تاکوو لەڕاستای سەپاندن و چەسپاندنی دەسەاڵتی نوێ هەر چەشنە جینایەتێک
کە دەیانهەوێ ئەنجامی بدەن؛
ئەمەش بووە هۆی ئەوەیکە وەک بینیمان و لە مێژوودا نووسراوە کوشتاری زیندانیانی سیاسی لە دەیەی
 ،٦٠هێرش بۆ سەر بزووتنەوە مافخوازانەکانی گەالنی بەلوچ ،تورکمان ،عەرەب و لەسەرووی هەمووان
کورد دەستی پێ بکات.
کوردستان سەرەکیترین ئامانجی ڕێژیم بوو بۆ لەنێوبردن و پاکتاوی ڕەگەزی و لە ماوەیەکی زەمەنی
کورتدا سەدان هاوواڵتی بێتاوانی کورد شەهید کران و هەزاران کەس لە سەربازە فریوخواردووەکانی
دەستی خومەینیش بوونە قوربانی ئەم سیاسەتە چەپەڵە
کــە گوایــە دێموکراســی لە هەمــوو کون
و قوژبنێکــی ژیانــدا بەرجەســتە بووەتــەوە
و مەســەلەی ڕێزگرتــن لــە کەرامەتــی
مرۆڤــەکان مەســەلەیەکی ڕۆتینی نییە،
حاڵەتــی پێشــێلکردنی مافەکانی مرۆڤ
دەبینرێت.
بۆ نموونە زۆر جاران لە واڵتانی ئورووپایی
و ئامریکایی یان بەگشــتی ئەو واڵتانەی
کــە بە پێشــکەوتوو ناســراون دەبینرێ کە
تاکێــک (ژن ،پیــاو ،منــداڵ ،پێڕەوێکی

هەستەکان ببن و ئەسپی خۆیان ئەو جۆرە
کــە دەیانهــەوێ تــاو بــدەن تاکــوو بگەنە
نوختەیــەک کــە ئایدیۆلۆژیکەکەیانــی
پــێ قایــم بکــەن! ئەمــە پێناســەیەکی
بەرچــاوە بــۆ هەمــوو ئــەو واڵتانــەی کــە
لەالیــەن سیســتمێک یــان تاکێکــی
دیکتاتــۆرەوە بەڕێوە دەچێ و بەداخەوە لە
ئێســتادا نموونەیان کــەم نییە؛ ئێرانی ژێر
دەســەاڵتی کۆماری ئیســامی ،کۆرەی
باکــووری ژێــر دەســەاڵتی کیــم جونــگ

بــۆ ســەر بزووتنــەوە مافخوازانەکانــی
گەالنــی بەلــوچ ،تورکمــان ،عــەرەب و
لەســەرووی هەمــووان کورد دەســتی پێ
بکات .کوردستان سەرەکیترین ئامانجی
ڕێژیــم بــوو بــۆ لەنێوبــردن و پاکتــاوی
ڕەگــەزی و لــە ماوەیەکــی زەمەنــی
کورتدا ســەدان هاوواڵتی بێتاوانی کورد
شەهید کران و هەزاران کەس لە سەربازە
فریوخواردووەکانــی دەســتی خومەینیــش
بوونــە قوربانــی ئــەم سیاســەتە چەپەڵــە؛

سیســتمێکی حوکمڕانی نیشان دەدات کە
نەتەنیا ئامادە نییە ئامارێکی ڕاســتەقینە
لەسەر جینایەتەکانی باڵو بکاتەوە بەڵکوو
لەوپــەڕی بێشــەرمیدا بڵێ «تەنیا» ٢٠٠
کــەس کوژران کــە مێشــکی هەندێکیان
لــە « ٣میتری»یــەوە کراوەتــە ئامانــج!
وەک بڵێــی بــاس لــە کەوتنــە خــوارەوەی
چەنــد تاشــەبەردێک لــە شــاخەوە بــکات
کە بەخۆشــییەوە خەســاری گیان و ماڵی
نەبووە! یان چەند ســەر ئاژەڵ لەنیو چوون

کە هەڵگری ڤایرۆسێکی مەترسیدار بوون
و ئەگــەر وامان نەکردبایــە ئەوا ئەگەری
لەنیوبردنی ژیانی هاوچەشنەکانی خۆیان
و بوونەوەرەکانی تریشی لێدەکەوتەوە!
ڕێژیمێــک بــە وەهــا عەقڵیــەت و
تێگەیشــتنێکەوە ئێســتە بووەتە داشــداری
داکۆکیکــردن لە گیانــی هاوواڵتییەکی
ڕەشپێســت و داوای مافــی مــرۆڤ بــۆ
واڵتێکــی تــر دەکات و نوســخەیان بــۆ
دەپێچێتەوە.
لەوالتریشــەوە ئــەم بەنــاو نوێنــەری ڕێژیم
وتوویەتــی« :نارەزایەتییــەکان ئــارام بوون
بــەاڵم میدیــاکان و دەوڵەتــە بێگانــەکان
دەســتێوەردانیان لــە ڕووداوەکــەدا کــرد و
کارێکیــان کــرد کــە خەســاری ماڵــی
زۆرمــان پێگەیشــت!» بەاڵم ئەو پرســیارە
لــە خــۆی نــاکات کــە بۆچــی دەرزی لە
چــاوی خەڵکــدا دەبینێ بەاڵم ســووژن لە
چاوی خۆیدا نا؟!
یــان کاتێک مەئمورەکانی شــارەداری لە
کرماشــان هێــرش دەکەنە ســەر «عاســیە
پەناهی» پیرەژنی  ٦١ساڵەی کرماشانی
و دەیکــوژن و ماڵەکــەی بەســەریدا
دەڕووخێنــن بۆچــی پرســی مافەکانــی
مــرۆڤ گرینگی نییە و وەها کردارێکی
قێزەونــی چەنــد مەئموورێــک ناچێتــە
خانەی پێشــێلکردنی مافەکانی مرۆڤەوە
بــەاڵم کەیســی «جــۆرج فلۆیــد» دەبــێ
بــە پێشــێلکاری مافی مــرۆڤ بەئەژمار
بێت؟
ئەوەیکــە ڕوونــە و حاشــای لێناکرێت ئەو
ڕاســتییەیە کــە ڕێژیمی تــاران نەک بۆ
داکۆکیکــردن و لــەڕووی خەمخۆری بۆ
مرۆڤێــک بیهــەوێ دژ بــە پێشــێلکارانی
مافــی مــرۆڤ هەڵوێســت بگــرێ و
مرۆڤایەتــی ڕزگار بــکات بەڵکــوو ئــەم
کــردارەی ڕێژیــم لــە چەنــد ڕەهەنــدەوە بە
چەنــد ئامانجــی نادیــارەوە خوێندنــەوەی
بــۆ دەکریــت :یەکــەم ڕێژیــم لەڕێگــەی
دەزگا تەبلیغــی و پروپاگەنداییەکانییــەوە
لــە هەوڵدایــە کــە بــە «ڕەپاڵنــان» و
«دیترهاوێــژی» ئــەو ڕووداوە بکاتــە
کارەســاتێکی جیهانــی و ناڕاســتەوخۆ
ئــەو زەینییەتە ســاز بکات کــە ئەگەر لە
ئێرانــدا خەڵکانیکــی نــاڕازی دەکوژرێــن
یان کوژراون ئەوە ڕووداوێکی ئاســاییە و
لــە هەمــوو جیهاندا حاڵەتــی وا دێتە پیش
تەنانەت لە ئامریکا!
دووهــەم ،هەوڵــدان بــۆ قێــزەون پیشــاندانی
ئامریــکا و سیســتمی بەڕێوەبەریــی ئــەو
واڵتــە الی بیــروڕای گشــتی لە ئاســتی
جیهانــی و بەتایبــەت الی خەڵکانی ئێران
و ناساندنی وەک سیستمێکی فاشیستی
دڵڕەقــە کــە بەزەیــی بــە هیچ کەســێکدا
نایەتەوە.
ســێهەم ،پێداگــری کردنــەوە لەســەر
دوژمنایەتــی چەندیــن و چەنــد ســاڵەی
خــۆی لەگــەڵ ئامریکایــە کــە بــە
«شــەیتانی گــەورە» وەســفی کــردووە و
سااڵنێکە نانی لێ دەخوات.
چــوارەم ،بەگشــتی لــەو واڵتانــەدا کــە
«تێئــۆری پیالنداڕێــژی» بوونــی
هەیــە (یــەک لــەوان ئێــران) هەمیشــە
هــەوڵ دەدرێــت بــێ گوێــدان بــە بەڵگە و
داکیۆمینــت پــەرە بــە هەنــدێ فــەڕز و
ســیناریۆی زەینی بدرێت و بە سازکردنی
ئاوی لێڵ ماسی بگیردرێ.
هــەر لەم ڕوانینەشــەوە دەکــرێ خوێندنەوە
بــۆ کوشــتارەکان لە ســااڵنی ڕابــردوو لە
ئێرانــدا بکــرێ؛ کۆمــاری ئیســامی
لەڕێگــەی ئەم بیــردۆزەوە (واتە ڕەپاڵدان)
ڕووداوەکانــی کوردســتان و کوشــتارەکان
لــە ناوچە عەرەبنشــینەکانی ئێران دەخاتە
ئەســتۆی واڵتانــی بێگانــە و حیزبــە
دژبەرەکانــی ڕێژیــم کــە وەک ئــەوان
دەڵێــن و وتوویانــە ســەرقاڵی ســازکردنی
بشــێوی و ئــاژاوە و نائەمــن کردنــی
ئێرانــن؛ کەواتــە ئەوەیکــە کاربەدەســتانی
ڕێژیــم دەیکــەن نــەک داکۆکیکــردن
لــە مافــی پێشــێلکراوی کەســێکی
ئامریکایی بەڵکوو سەرپۆشــدانانە لەســەر
جینایەتەکانــی ڕابــردووی خــۆی کــە
هەناســەی لــە مرۆڤەکان بڕیــوە و ناهێڵێ
هەناسە بکێشن!
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وێــــــــــستگە

هاوســەرگیریی پێشــوەختە و
چەواشــەکارییەکانی ڕێژیــم

نووسین :هێــــمۆ

سۆران شەمسی

کوشــتنی  19کــەس لــە
ناوچــەی
کارمەندانــی
کنــارەک بــە هــۆی لێدانــی
موشــەک ،جارێکــی تــر باســی
گیانبەختکردنی ئاگریی خۆیی
لــە ناوەنــدی پاســاوی کۆمەاڵن
«دای نــا» ئەمە لــە حاڵێکدایە
کــە لــە ســەردەمی شــەڕی
هەشــت ساڵە تا ئێســتا ،زۆربەی
دۆســییەکان بەتایبــەت بــە
ئاگری خۆیی لە هێڵی ســووری
مێژوونووســی
نەنووســراوی
ڕەسمی لە ئێران ئەژمار نەکراوە.
لــە  27ی ڕەزبــەری 1359
ناوچــەی مێهــران لە کەنداو بووە
ئامانجــی فانتۆمێکــی ئێرانی و
نوقم بوو .لە دوای ئەم ڕووداوە کە
بــووە هۆی کوژرانــی  31کەس
ناوچەیەکــی تــر بــە نــاوی تێران
بــۆ یارمەتی بــۆ کارمەندەکانی
مێهــران بۆ ناوچەکە چوو ،بەاڵم
تێرانیــش بــووە ئامانجــی لێدانی
فانتۆمێکی خۆیی و بووە هۆی
لە کارکەوتنی ،هەرچەندە ئەوی
دیکەیان نوقم نەکرد.
لــە 15ی گەالوێــژی 1366
لــە دوای هەڵمەتێکــی هەســتیار
بــۆ دەستنیشــانکردن لــە خاکــی
عێــراق لــە کاتــی گەڕانــەوە بۆ
ئێــران ،لــە ناوچــەی چاالکــی
سەردەشت فڕۆکەیەکی ئەرتەش
بووە ئامانجی لێدانی پەدافەندی
خۆیــی و کــوژرا؛ هەرچەنــدە
تــا ســااڵنێک دوای ئــەوە
الیەنگرانــی ڕاگەیاندنەکانــی
ئێــران لە شــێوە ئاگری خۆیی لە
ئــەم ڕووداوە بــێ هــەواڵ بــوون،
بــەاڵم حەســەن ڕوحانــی کە لەو
قۆناغــەدا بەرپرســی پەدافەندی
ئاســمانیی ئێرانی لە ئەستۆ بوو،
لــە 19ی بانەمــەڕی  1392لــە
وەاڵمی پرســیارێک سەبارەت بە
چارەنووسی فڕۆکەوانەکە وتی:
ئامانجگیریــی تەیارەکــە لەالیەن
پەدافەنــدی ئاســمانییەوە نەبــووە
بەڵکــوو لەالیــەن ســەربازێکی
بەســیجی لــە نزیک ســنوور بوو
کە پێی وابووە هێرشــی ئاسمانی
ڕووی داوە بە تۆپی عەرزی لێی
داوە ،زۆربــەی فڕۆکەوانەکانــی
ئێرانیش ،بە تایبەت لە ســەرەتای
شــەڕ بوونەتــە ئامانجــی لێدانی

خۆیی.
هێزەکانــی ســپا و بەســیج بــە
چەندیــن جار تەقەیان لە تەیارەی
خۆیــی ئەکــرد ،ئاگــری خۆیی،
بــووە هــۆی کوژرانــی دەیــان
فڕۆکەوانــی ئێرانــی لــە شــەڕدا
بەچەشــنێک کــە ئەوترێــت لــە
شــەش مانگی سەرەتای شەڕدا،
ڕێــژەی فڕۆکەوانــەکان کــە
لــە خاکی ئێــران گیانــی خۆیان
لــە دەســت داوە ،لــە ڕێــژەی
هاوڕێبوارانیــان کــە لــە خاکــی
عێراق کوژراون زیاتر بووە.
بــە پێــی ئامارەکانی بەر دەســت
لــە کــۆی  105فڕۆکەوانــی
هێــزی
گیانبەختکــردووی
ئاســمانیی ئەرتەشــی ئێــران
لــە شــەش مانگــی ســەرەتای
شــەڕی ئێــران و عێــراق واتــە لە
 31بانەمــەڕەوە هەتا ڕەشــەمەی
 61 ، 1359کــەس بــە هــۆی
لێدانــی پەدافەنــدەوە لــە خاکــی
ئێــران بوونەتــە ئامانــج .تەنیــا
لــە یــەک مانگــی ســەرەتای
شــەڕ واتــە تــا کۆتایــی مانگی
ڕەزبەڕی ساڵی  59تا ڕادەیەک
بەشــێک لەناوچوونــی هێــزی
ئاســمانیی ئەرتەشــی ئێــران بــە
هــۆی لێدانــی پەدافەنــد لــە ناو
خاکــی خۆیــی بــووە ،تەنیــا لــە
14ی ســەرماوەزی ساڵی 1359
لە یەک ڕۆژدا  3دانە تەیارەی
فانتــۆم بە هــۆی لێدانی هەڵەی
پەدافەنــدی خۆیــی بوونە ئامانج
و شــەش فڕۆکــەوان کوژران کە
زۆربــەی ئــەم هەاڵنــە لەالیــەن
سپاوە ڕوی داوە.
هــۆکاری ئــەم هەاڵنــە جگە لە
نەبوونــی فەرماندەیی یەکپارچە
و نەبوونــی هاوئاهەنگــی ئەبێــت
بــە فەزا پەرێشــانیی واڵت دوای
شۆڕشــی ئایینــی پێوەنــدی پێوە
زانــی بــە شــێوەیەک زۆربــەی
ئــەو کەســانەی کــە لــە بابەتــی
ئاگــری پەدافەنــد قەراریــان
ئەگــرت زۆربەیــان هێزەکانــی
بەســیج یان ســپای پاسداران بوون
کــە لە بارودۆخی ئاگر بەدەســت
لــە هەبوونــی قۆناغــی ســوور،
بەبــێ ڕەچــاوی ســیگناڵەکانی
یاریکردن لەســەر ئەسکوپ بەس
بــە نێوەندگیری بینینی تەیارە لە
ئاسمان هەڵساون بە لێدانی قورس
و ڕێژەیەکــی زۆری تەیــارەی
خۆییــش بــەو بۆنەیەوە بــەر لێدان

کەوتوون.
کەوتنــە خــوارەوەی تەیــارەی
بۆئینــگ  737کــە پەیوەســت
بــوو بــە کۆمپانیــای تەیــارەی
ئۆکراینــی کــە ڕۆژی  18ی
بەفرانباری  98لە سەر ئاسمانی
ئێــران لــە الیــەن پەدافەنــدی
ئاســمانیی TOR M1ســپای
پاســداران ئەنجــام درا ،ناتوانــرێ
تەنیــا وەکــوو یــەک دیــاردە
پێچاندراو بە خۆی سەیر بکرێت؛
ئــەو ڕووداوە کــە بــووە هــۆی
کوژرانــی  176کــەس ،دەبێــت
لە ڕوانگەی ڕووداوی سیاســیی
کۆمەاڵیەتیی ئێران و بە شێوەی
چەنــد الیەنــە ســەیر بکرێــت تــا
بتوانیــن شــێوەیەکی ڕوونتــر بــە
دەست بهێنین.
جوواڵنــەوەی خەزەڵــوەری 98
ژمارەیەکی تا ڕادەیەک نزیک
بــە  1500کــوژراو و هــەزاران
برینــدار و دەستبەســەر ،برینێکی
قووڵ بــە جەســتەی کۆمەڵگاوە
بــە جــێ هێشــت و مــەودای
نێــوان حکوومــەت و نەتــەوە
جۆراوجۆرەکانــی زیاتــر لــە هــەر
کاتێکــی تــر قــووڵ و پڕ کێشــە
کرد ،کوژرانی تیرۆریســت قاسم
ســلێمانی ،فەرمانــدەی هێــزی
تیرۆریستی سپای قودس لەالیەن
هێزەکانی ئەمریکاوە ئەو کاتەی
بــە حکوومــەت بەخشــی تــا بــە
ناشــتنی بــە ڕواڵــەت شــکۆمەند
کــە بووە هــۆی کوشــتنی دەیان
کەس ،برینــی جووڵەی خەزەڵوەر
تــا ڕادەیەک ســاڕێژ بــکات یان
النیکــەم بە جۆرێکــی پێچاندراو
بکات.
ڕێژیــم کە ئەیزانی ئەو ڕۆحیەتە
تێدەپەڕێــت ،هــەر زوو لــە هەوڵی
تۆڵــەدا بــوو تــا ئاگــری ئــەو
گەرمیــە دانەمرکــێ و بیــری
هەمــووان لــە کێشــەی ناوخۆ بە
دەرەکــی جێگیــر بمێنێتــەوە .ئەو
هەڵەشەیە ببێتە هۆی لێدانی 22
موشــەک لە سنووری ڕۆژاوای
واڵت بــە مەقــەڕی ئەلئەســەد و
ئەمریکاییــەکان لــە عێــراق بوو،
ئەگەرچی بــە ئاگادارکردنەوەی
پێشــوەختە لــە ڕێــگای چــوار
واڵتــەوە ئەنجــام درا ،هــەر بــەو
هۆیەشــەوە لــە هێڵــی ســووری
ئەمریکاییــەکان تێنەپــەڕی و
تەنیا  11زەربەی لێ درا.
دواییــن دایــرەی ئــەم لــە

ڕێگەبەدەرکردنــی بیــروڕای
گشــتی لە هەراو بگرەی ناوخۆ،
کەوتنــە خــوارەوەی تەیــارەی
ئۆکراینــی بــە دوو موشــەک
 TOR M1لــە نێــوان 30
چرکــەدا بــوو ،لەگــەڵ ئــەوەی
ســپا ناچــار بە وتنی ڕاســتی بە
لێدانــی ئــەو مووشــەکانە بــووە،
بەاڵم پرســیارێکی زۆر ئێســتاش
لە دەرەوەی ئەم ڕووداوە ماوەتەوە؛
لێــدان لە چ بارودۆخێکدا ئەنجام
دراوە؟ ئایــا لێــدان بــە بەرنامــە
و پــان بــووە یــان لــە نەزانیــن
بــووە؟ و پرســیاری ســەرەکی
ئەوەیــە؛ بۆچــی لــە قۆناغــی
شــەڕ ئاســمانی واڵت بــە ڕووی
موســافیربەری
تەیارەکانــی
و غەیرەنیزامــی کــراوە بــووە؟
بەپێــی لێکۆڵینەوەی کارناســان،
ئێــران بە  9ناوچــەی پەدافەندی
ئاســمانی دابەش بووە ،بەرپرســی
هاوئاهەنگــی چاالکییەکانــی
پەدافەنــدی ئاســمانی و ســپا،
لــە ئەســتۆی قــەرارگای
خاتەمولئەنبیایــە ،چەنــد ڕۆژ
پێش کوشــتنی تیرۆریســت قاسم
ســلێمانی ،ڕێژیــم لــە بەرانبــەر
تۆڵەکردنــەوە ،تۆڵەیــەک کــە
بــە پەشــۆکاری ،ناڕێکــی و
هەڵوەشــاوەیی ئەنجــام دراوە،
ئەمــە لــە کاتێکدایە کــە وەکوو
نموونــە ،ڕووداوی مەرگەســاتی
بوویینــگ  737ئۆکراینــی،
بــە ســزای فەرماندەکانــی
تاوانبــار لــە کەوتنەخــوارەوەی
تەیارەکــە نەبــوو ،تەنانــەت
هــاوکات بــە زۆری ئەمنیەتــی
لەســەر بنەماڵــەکان ،بەشــێک
لــە چاالکوانانــی کۆمەاڵیەتــی
تەنانەت دەستبەسەرکران.
گەورەتریــن زەربەیــەک کــە
ڕێژیمــی ئێــران لــەم ڕووداوە لێی
ئەدرێــت ،لەدەســتدانی متمانەیە،
لەبــەر ئــەوەی بــۆ دووهەمیــن
جــار لــە مــاوەی کەمتــر لــە
شــەش مانــگ کــە مووشــەکی
بــە ئامانجــی خۆیی لــێ ئەدات
و ڕێژەیەکــی زۆر کــوژراوی
ئەبێــت ،ئەمــە هەمان سیاســەتی
درۆیــە کــە خەڵکانــی ئێــران لــە
ڕووداوی کەوتنــە خــوارەوەی
تەیــارەی ئۆکراینی و لە ماوەی
 40ســاڵی ڕابــردوو ئــاگاداری
ئەوە بوون.

ڕۆژی ١٢ی جــۆزەردان ،بەهمــەن مورادنیــا پارێــزگاری ســنە لــە کۆبوونەوەیەکــدا
باســی لەوە کرد کە لە هۆکارە ســەرەکییەکانی زۆربوونەوەی ڕێژەی جیابوونەوە ،بۆ
هاوسەرگیریی پێشوەختەی کچان دەگەڕێتەوە کە لە خوێندنیش دادەبڕێن.
ئــەم بەرپرســەی ڕێژیــم باســی لــەوە کردووە کــە دەبێ لــە کەســایەتییە ئایینییەکان،
کەســانی جێگای متمانە و کەســایەتییە ناســراوەکانی زانکۆکان وەکوو کەســانێک
کەڵک وەربگیردرێت تاکوو دیاردەی منداڵ هاوسەری لە کچاندا بنبڕ بکرێت.
ئەمە لەحاڵێکدایە کە خودی ڕێژیمی ئێران لە ڕێگای یاسا و شەرعەوە سەرەکیترین
هۆکار بۆ زۆربوونەوەی ئەم دیاردەیە بە ئەژمار دێت و لە ڕاستیدا قسەکانی مورادنیا
هیچ لە بابەتە ناگۆڕێت جگە لەوەی کە چەواشەکارییەکی ئاشکرا نیشان بدات.
هاوسەرگیریی پێشوەختە یەکێک لەو دیاردانەیە کە لە کۆمەڵگای ئێراندا بە زەقی
دەبیندرێت و لەم جۆرە هاوســەرگیرییەدا کچ یان کوڕ پێش لە گەیشــتن بە تەمەنی
 ١٨ساڵ دەچنە نێو ژیانی هاوبەشەوە.
بەگوێــرەی مــاددەی ١ی کۆنوانســیۆنی مافــی منــدااڵن ،کەســانی خــوارەوەی
تەمەنی  ١٨ســاڵ ،وەک منداڵ پێناســە دەکرێن و هاوســەرگیریی ئەو کەســانە ،بە
هاوســەرگیریی پێشــوەختە ناوزەد دەکرێت ،چونکە کچ پێش لە گەیشــتن بە تەمەنی
 ١٨سااڵن ،لە بواری فیزیکی ،فیزیۆلۆژیکی و دەروونییەوە ئامادەی قەبووڵ کردنی
بەرپرســایەتیی هاوســەرگیری و درووســتکردنی منداڵ نییە و کوڕیش لەو تەمەنەدا
ناتوانێ بەرپرسایەتیی ژیان و دابینکردنی بژێوی ژیان لە ئەستۆ بگرێت.
هاوسەرگیریی پێشوەختە یان منداڵ هاوسەری ،بە شێوەی ڕاستەوخۆ یان ناڕاستەوخۆ
لەســەر ســامەتی منــدااڵن کاریگــەری هەیە و ئەتوانــێ نەخۆشــیگەلی فیزیکی و
دەروونــی بــۆ هــەر دوو ڕەگــەز بــە دوای خۆیــدا بێنێت کە لەم بــوارەدا کچان بەهۆی
هەستیاربوونی باری فیزیۆلۆژیکی زۆرتر مەترسییان لە سەر دەبێت.
چاالکانــی بــواری منــدااڵن و ژنان ســااڵنێکە لــە هەوڵدان کە بە گۆڕینی یاســاکان
لە مەجلیســی شــۆرای ئیسالمیی ڕێژیمی ئێراندا ،النیکەمی تەمەنی هاوسەرگیری
بــۆ کچــان ،بگەیێننــە  ١٦ســاڵ و بــۆ کوڕانیــش  ١٨ســاڵ و هەروەهــا بەگشــتیش
هاوسەرگیریی کچانی خوارەوەی تەمەنی  ١٣ساڵ قەدەغە بکەن.
ئــەم گەاڵڵەیــە کــە بە گەاڵڵەی «منداڵ هاوســەری» ناســراوە ،لە ســاڵی ١٣٩٥ەوە،
دەســتی پێکرد؛ دواتر لە ســەرماوەزی ١٣٩٦دا ،کەوتە بەر دیدی مەجلیســی ڕێژیمی
ئێــران و لــە کۆتاییشــدا ســەرەڕای گۆڕینی مــاددەی ١٠٤١ی یاســای مەدەنی ،بەو
شێوەیە کە هاوسەرگیریی کچانی خوارەوەی تەمەنی  ١٣ساڵ و کوڕانی خوارەوەی
تەمەنــی  ١٦ســاڵ قەدەغــە بکرێــت و هەروەها هاوســەرگیریی کچانی نێوان تەمەنی
 ١٣هەتا  ١٦ساڵ و کوڕانی نێوان تەمەنی  ١٦هەتا  ١٨ساڵ بە ئیزنی سەرپەرست
بکرێت ،لە الیەن کۆمیسیۆنی حقوقی و دادوەریی مەجلیسی ڕێژیمەوە ڕەت کرایەوە.
ئــەو کچانــەی کــە لــە تەمەنی خــوارەوەدا هاوســەرگیری دەکەن زۆرتــر دەکەونە بەر
توندوتیژییــە بنەماڵەییــەکان و کەڵكئاوەژووی جنســیان لێدەکرێت و تەنانەت تووشــی
پێوەندیی سێکسیی زۆرەملێش لە الیەن هاوسەرەکانیانەوە دەبن.
لە الیەکی دیکەشــەوە ،هاوســەرگیریی پێشــوەختە ،لە بواری دەروونییەوە ،ئاســەواری
نەرێنی بەتایبەت لە کچدا بەجێدەهێڵێت.
لــە تەمەنــی خــوارەوەدا ،کــچ لــە دنیــای منداڵــی دوور دەبێتــەوە ،پێوەندیــی لەگــەڵ
بنەماڵەکەی و هاوڕێکانی دەپچڕێت ،بەرپرسایەتییەکی قورس دەکەوێتە سەر شانی
و کار و چاالکییەکانیشــی تەنیــا دەچێتــە قاڵبــی مــاڵ و منداڵدارییــەوە کە ئەمەش
ڕێگەخۆشکەر دەبێت بۆ نەخۆشییە دەروونییەکانی وەک خەمۆکی و سترێس.
ئــەوەی کــە بەرپرســێکی ڕێژیــم ســەرەکیترین هــۆکاری جیابوونــەوەی کچــان پــاش
هاوســەرگیری دەگەڕێنێتەوە ســەر دیاردەی منداڵ هاوســەری لە دوو ڕووەوە دەکرێ
باســی لێ بکرێت .ســەرەتا ئەوە خودی ڕێژیمە کە ئیزن بەم شــێوازە لە هاوسەرگیری
دەدات و هیچ بەربەســتێکی یاســایی یان ســزایەکی بۆ دانەناوە تاکوو بتوانێ ڕۆڵی
پێشگیریکارانە بگێڕێ ،لە الیەکی دیکەشەوە بە سەرنجدان بە ئاماری جیابوونەوە و
ئامــاری دیــاردە کۆمەاڵیەتییەکانی دیکە ،دەردەکەوێ کە هۆکارە ســەرەکییەکانی
زۆربوونــەوەی ڕێــژەی جیابوونــەوە زۆر زیاتــر لــەوەن کــە تەنیــا لــە هاوســەرگیریی
پێشوەختەی کچاندا و بە هۆی دابڕان لە خوێندن بەم هۆیەوە کورت بکرێتەوە.
کێشەگەلی وەک :بێکاری ،نەبوونی داهاتی نەگۆڕ ،نەبوونی کار و پیشەی گونجاو،
نەبوونی دەرفەتی خوێندن بەتایبەت بۆ کچان ،ئاسان بوونەوەی وەدەستخستنی ماددە
هۆشــبەرەکان و نەبوونی بنچینەی پەروەردەیی درووســت لە کۆمەڵگا لە سەرەکیترین
هۆکارەکانی هاوســەرگیریی پێشــوەختەن کە ڕەنگە زۆر کەســیش لە سەر ئەو بڕوایە
بــن کــە هــەژاری و بێدەرەتانییــە کــە وەک ئەکتــەری ســەرەکی ڕۆڵ ئەگێــڕێ،
بنەماڵەیەکــی هــەژار ناتوانــێ تێچــووی خوێنــدن و پێگەیاندنــی منداڵەکــەی دابین
بــکات ،هــەر بۆیــە لــە جیاتی ناچارکردنی کچەکەی بە لەشفرۆشــی و ســواڵکەری
و زۆر کاری دیکــە ،هاوســەرگیری بــە باشــترین ڕێگەچارە بــۆ ڕزگارکردنی ژیانی
کچەکەی لە نەهامەتی دەزانێت .
منداڵ هاوســەری کۆمەڵێک ئاســەواری فیزیکی و دەروونیی خراپی بەدواوە دەبێت
کــە ئەویــش جیا لــە جیابوونەوە دیاردەگەلێکی دیکــەی وەک :خەمۆکی و تەنانەت
خۆکــوژی بــەدوای خۆیــدا دێنێــت و لــە ئاکامــدا جگە لــە دووپاتبوونەوەی ســووڕی
هەژاریی فەرهەنگی و ئابووریی هیچ دەسکەوتێکی ئەرێنیی بەدواوە نابێت.
کەوایــە بەرپرســانی کۆمــاری ئیســامیی ئێــران باشــترە لــە جیاتــی باس کــردن لەو
کێشــانەی کــە ڕوون و ئاشــکرا لــە کۆمەڵگادا هــەن ،بیر لە چارەســەرێکی گونجاو
بکەنەوە چونکە چەواشــەکارییەکان جیا لە قووڵکردنەوەی کێشــەکان هیچی بەدواوە
نابێت.
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بۆچی ڕێژیمی ئاخوندی پێشوازی لە ڤایرۆسی کۆرۆنا دەکات؟
سندووس
هــهر لــه ســهرووبهندی دهنگــۆی
باڵوبوونــهوهی ڤایرۆســی کۆڕۆنــا لــ ه
شــاری «ووهــان»ی واڵتــی «چیــن» و
مهترســییهکانیی ،زۆر زوو باڵوبوونــهوهی
ئــهم پهتایه ،بهشــی هــهره زۆری واڵتانی
جیهــان هاتوچــۆی زهوی و ئاســمانی
خۆیان لهگهڵ چین ڕاگرت و ههوڵیان دا
نههێڵــن ئهو پهتایه لــه واڵتی ئهواندا باڵو
ببێتــهوه و گیانــی هاوواڵتیانیــان بکهوێته
مهترسییهوه.
پرسیارێک که دێته ئاراوه ئهوهیه:
ئــهی ڕێژیمــی ئاخوندیــی بۆچــی لــه
ڕێگــهی فڕۆکــهی «ماهــان ئێــڕە»هوه
نــهک هــهر هاتوچــۆی ڕانهگــرت ،بگره
ئــهو تهلهبانــهی «حــوزهی علمیهی قم»
کــه لــه بەڕەچەڵــەک چینــی بــوون و له
چوارچێــوهی ڕێکخــراوی پاشــڤهخوازی
«جامعــه المصطفــی»دا ڕێکخــراون،
ســهفهر و هاتوچۆیــان بــۆ چین چهندقات
کرا؟
ڕێژیمــی ئاخوندیــی چ پیــان و
بهرنامهیهکــی لــه بــن ســهردایه لــه هێنان
و باڵوکردنــهوهی ئــهو پهتایــهدا و بۆچــی
تــا ئێســتا نهیهێشــتووه ڕادهی درووســتی
قوربانیانــی ڕابگهیهنــدرێ و بۆچــی
دهیهــهوێ بــه دزی و دوور لــه ڕای
گشــتی جیهانی ئهم پهتایه باڵوبکاتهوه و
بهگشــتی کۆمهاڵنی خهڵک تێوهگلێنێ
و فــارس وتهنــی «همهگیــر»ی بکات و
هیچ هاوکارییەکــی نێودهوڵهتیش قهبوول
ناکات و وهری ناگرێ؟
ئــهو سیســتمه گهنــدهڵ و ئاژاوهگێــڕه لــه
مــاوهی تهمهنــی خۆیــدا ســهلماندوویهتی
کــه بــۆ دهربازبــوون لــه قهیرانێــک ،لــه
ههمــوو قۆناغهکانــدا قهیرانــی قووڵتــری
خوڵقانــدووه و بــه هیچ شــێوهیهک ژیانی
تــاک و کۆمهڵــگای ئێرانــی بــهالوه
گرینگ نهبووه و ههموو شتێکی کردووه
به پردهبازی دهربازبوونی خۆی و سیستمه
گهندهڵهکهی.
بهبــڕوای مــن کۆمــاری ئاخونــدی لــه

باڵوکردنــهوه و تهنهوهپێدانــی پهتــای
کۆرۆنــا ،له ههمــوو پارێزگاکانی ئێراندا
چهندیــن مهبهســتی ســهرهکی ههبــووه.
دهنــا زۆر هاســان بــه بــێ تێچوویهکــی
زۆر دهیتوانــی هــهر له کاتــی پهیدابوونی
نیشــانهکانی ئــهم پهتایــه له شــاری قۆم،
ئهم شاره قهرهنتینه بکات و نههێڵێ وهک
ئــاوری نــاو پووشــی بــه
چــوار قولینچکی واڵتدا
بــاو ببێتــهوه و وهکــوو
ههڕهشــه ،بــۆ واڵتانی تر
ههناردهی بکات.
ههواڵــی
بهپێــی
باوهڕپێکــراو لــه ڕۆژی
بهفرانبــاری
٢١ی
ســاڵی ڕابــردووەوە ،نیــزام
زانیویــه کــه ئــهم پهتایــه
شــاری
گهیشــتووهته
«قــۆم» و بهڵگــهش بــۆ
ئــهم ڕاســتییه ئهوهیــه که
«مجتبــی خامنــهای»
ڕێبــهری
کــوڕی
کۆمــاری ئاخونــدی
کــه لــ ه جێگــهی باوکی
لــه «حــوزهی علمیــه«
دهرســی «خــارج فقه«ی
وتووهتهوه ،نهیانهێشتووه بێته ئهو شاره و له
ڕاستیدا بهبێ ئهوهیکه له هیچ شوێنێک
باسی کرابێ ،پێشگیری له حازربوونی له
کالسهکانی دهرسیدا کراوه.
خاڵــی دووهــهم بــۆ ســهلماندنی ئهوهیکــه
ڕێژیم دهیزانی و بە ئەنقەست شاردوویهتهوه
ئهوهیــهکــه بــۆ ڕێپێوانــی ٢٢ی ڕێبهندان
قاپهلێس و چڵکاوخۆرهکانی ڕێژیم دهبرێنه
ڕێپێوان و دروشــمی نهمان و فهوتانی ئهم
و ئهویــان پــێ دهوترێتــهوه« .ئیســمایل
قائانــی» جێگــرهوهی قاســم ســولهیمانی
بۆ ســپای قودس ،له فهزایهکی گشــتیدا
دهردهکــهوێ و دهبینــرێ کــه ههمــوو
دهموچــاوی داپۆشــیوه .ئــهوکات بــاوهڕ
وابــوو کــه لهبــهر هــۆکاری تهناهیی ئهم
کارهی کــردووه کــه دواتــر دهرکــهوت
فهرماندهی تازهی ســوپای قودس ئاگای
لــه ههبوونی ڤایرۆســی کۆرۆنــا ههبووه و
بــۆ خۆپارێــزی له بن شــاڵی دهموچاوی،

دهمامکیشی لێداوه.
بهاڵم مهبهســتهکانی کۆماری ئیسالمی
لــه باڵوکردنــهوهی ئــهم پهتایــه و ئــهو
بێدهنگییهی لهو ماوه زهمانییهدا ڕهچاوی
کردووه دهتوانن ئهمانه بن:
 . 1ســهرهکیترین مهبهســتی ڕێژیــم لــه
باڵوهپێکردنــی ئــهو پهتایــه ئهوهیــه که به

زیاتــر ،بــۆ خۆیــان بکهنــهوه .دهمێکــ ه
کۆمــاری ئاخونــدی لــه ڕێگــهی چیــن
و وهزارهتخانــهی کاروبــاری دهرهوهی ئــهم
واڵتــه و هێندێک میدیــای جیهانیی بێ
مێــزهر و مهندیــل و قۆڵهچۆماغهکانــی
خــۆی لــه فــهزای مهجازیــدا کهوتوونهته
جموجۆڵهوهو پهیامی سهرهکیشیان ئهوهیه

بێدهنگــی ،جهماوهرێکــی زۆر تێوهگلێنــێ
و بــه ســازکردنی قهیرانێکی لهڕادهبهدهر
گــهورهی مرۆیــی ،لــه ڕێگــهی «مظلوم
نمایی» و ڕای گشــتییهوه گوشار بخهنه
ســهر ئامریــکا تا بهڵکــوو گهمارۆکانیان
لهســهر البهرێ و بۆ جارێکی تر دهســتیان
وهپــوڵ و پــارهی نهوت و فرۆشــی کانگا
ژێرزهوییهکانــی تر ڕابگا و ههم خزمهتی
مهرامــه چهپــهڵ و پاشــڤهخوازهکانی
خۆیانــی پێبکــهن و هــهم لــه ڕێگــهی
دابینکردنــی پێداویســتی ماڵیــی گرووپه
تیرۆریســتییهکانی وهک حهشــدی
شهعبی ،ڕێژیمی بهشار ئهسهد ،جیهادی
ئیســامی و حهماســی فهلهســتین،
ئهنساڕواڵی یهمهن و حیزبواڵی لوبنان و
ئهلقاعیده و تالیبان و تهنانهت داعشــیش،
ئــاژاوهی زیاتری له جیهان و ڕۆژههاڵتی
ناڤینــدا پــێ بنێنــهوه و ههمیــش بتوانــن
دهرووی دزی و گهندهڵــی و ئیختالســی

کــ ه ئامریکا گهر دهیهــهوێ ئێران بتوانێ
ڤایرۆســی کۆرۆنــا بنەبــڕ بــکات ،دهبــێ
گهمارۆکانی لهسهر البهرێ.
دیــاره نیشــانه ڕهفتارییهکانــی کۆمــاری
ئیســامی ئهوهمان پێ دهڵێ که ئهوان له
بیری ژیان و ساڵمهتی ژیانی کۆمهاڵنی
خهڵک دانێن ،ئهوان یارمەتی و هاوکاری
جیهانیــان بــه مهبهســتی ههوڵــدان بــۆ
بنهبڕکردنــی ئــهو پهتایەیــان ناوێ و بگرە
ئــەوەی واڵتی فەڕانســە لــە چوارچێوەی
کەلوپەلــی ســەرەتایی بــۆی ناردبوون ،بە
بــێ چووکەتریــن دەســتکاری کردنێک،
ســەریان لە بنکەکانی حەشــدی شــەعبی
و حیزبــواڵی لوبنــان وەدەرخســت و بــۆی
ناردوون .ئەوان هیچکام لەو شتانەیان کە
ببنــە هــۆی پاکپارێزی کۆمەڵــگا بەالوە
گرینــگ نییــە ،بهڵکــوو پــوڵ و پارهیــان
پێویســته ،چوونکــه بــه گهمــارۆکان،
ڕێگــهی دزی و ئاژاوهیــان لێ بهربهســت

کــراوه .دهنا تا ئێســتا هــهم «تڕامپ» و
ههم «پۆمپێئۆ» و ههم «برایان هوک»
و چهندین کاربهدهســتی تر ،به دهیان جار
ئهوهیان پاته کردۆتهوه که:
یهکــهم ،گهمــارۆ لهســهر دهوا و دهرمــان
و شــتومهکی پزیشــکی دانهنــراوه و
دووهــهم ئامــادهی هــاوکاری ئێرانــن بــۆ
خهبــات لــه دژی
ئــهم پهتایــه .دیــاره
تیمــی مافیایــی
ئاخونــدی چهنــد
ڕۆژ پێــش ئێســتا
تهنانــهت پێشــیان
بــه هاوکاریــی
ڕ ێکخــر ا و ی
«دکتۆرانــی بــێ
ســنوور»یش گــرت
کــه بڕیــار بــوو
نهخۆ شــخا نهی
«صحرایــی» لــه
نیزیــک ئیســفههان
مهبهســتی
بــه
هاوکاری خهڵکانی
ئێــران چــێ بکهن و
پاســاوی خوڕافــی
و بــێ بنهمــای
زانستیشــیان بــۆ ئــهم کارهی خۆیــان
دەهێنایــەوه کــه گۆیــا ئهوان بهمهبهســتی
هــاوکاری نایــهن و بــە پشــت بەســتن بــە
قســەکانی خامنەیــی ،ئەوەیــان کاوێــژ
دەکــردەوە کــە گۆیــا دێــن تــا بەڵکــوو
ڕادەی تێــوەگالوی جەماوەر و چۆنییەتی
کارتێکردنــی ئــەم ڤایرۆســەیان لــە ســەر
تاکــی ئێرانی بــۆ دەرکەوێ و «ژێن»ی
ئێرانیان له البراتۆرهکانیاندا تاقی بکهنهوه
و پیالنی دژایەتییەکی تری بۆ دابڕێژن!!
لــه بابــهت ســهلماندنی ئــهو ڕاســتییهی
کــه کۆمــاری ئاخونــدی پێویســتی بــه
پارهیــه ،نهک هــاوکاری مرۆڤدۆســتانه،
وتهکانی حهســهن ڕووحانی ،جهواد زهریف
و بەرپرســی بانکــی ناوهنــدی واتــه ناســر
هیممهتی ،ئهم ڕاستییه دهردهخهن.
ڕووحانــی ڕاســتهوخۆ لــه کۆبوونــهوهی
دهوڵهتهکهیــدا دهڵــێ :هــاوکاری ئێوهمــان

پێویســت نییــه ،ڕێگــهی فرۆشــی نــهوت
و ئاڵووێــری بازرگانیمــان پــێ بــدهن؛ یــان
جهواد زهریف دهڵێ :ئهگهر ڕاســت دهکهن
گهمــارۆکان البــهرن و هیممهتیش داوای
وامــی پێنــج میلیارد دۆالری بێ ســوود،
له ســندووقی نێونهتهوهیــی دراو دهکات و
 ...هتد.
 . 2قهیرانــی ڤایرۆســی کۆرۆنــا ،بــه
شێوهیهکی گشتی ههموو ئەو قهیرانانەی
بەرهەمــی سیاســەتی چــەوت و پــڕ لــە
هەڵــەی کۆمــاری ئاخوندییــە ،وهک
گرانــی ،ئاوســانی دراویــی ،ههڵکشــانی
لــه ڕادهبــهدهری نرخــی پێداویســتییه
ســهرهکییهکانی ژیــان ،بێــکاری ،دزی
و گهندهڵــی ســهرانی ڕێژیــم و تهنانــهت
پێکانــی فڕۆکــه موســافیرهەڵگرە
ئۆکڕاینییهکــه و ئــهو ههمــوو شــههیده
ههڵکهوتهیــهی – کــه هەموویــان بــە
گشــتی گهیشــتبوونه ئاســتی تهقینهوهی
جهمــاوهری  -ئهگــهر به شــێوهی کاتیش
بــێ ،لهبیــر کۆمهاڵنی خهڵــک بهرێتهوه
و ئێســتا خهڵــک لــه بیــری خۆپاراســتن
و ئاگامبێــن وتهنــی ژیانــی ڕووتــی
خۆیانــدا بــن تا ههوڵدان بــۆ گۆڕینی ئەو
سیســتمە داخــراو و تۆتالیتێــرەی ئاخونــدە
کۆنەپەرەستەکان.
 . 3به باوهڕی من به بیانووی ڤایرۆسی
کۆرۆنــاوه ،کۆماری ئاخوندی بهشــێکی
زۆر لــه زیندانیانی سیاســی لــه ناودهبات
و دواجار به پاســاوی ئهم پهتایه خۆی له
واڵمدانــهوه بــه ڕای گشــتی دهدزێتهوه و
پێــش به ناڕهزایهتی کۆمهاڵنی خهڵک و
ڕێکخــراوه جیهانییهکانــی مافی مرۆڤ
دهگــرێ ،هــهر بۆیــه پێویســته هــهر لــه
ئێســتاوه کــۆڕ و کۆمهڵــه جیهانییــهکان
و پارێزهرانــی مافــی مــرۆڤ ،لــه فێــڵ
و تهڵهکانــی ئــهم ڕێژیمــه کۆنهپهرســته
ئــاگادار بکرێنهوه و ڕێگــه نهدرێ ڕێژیم
بهم کاره ههڵسێ.
ئــهو خااڵنهی ســهروو «مشــتێ بــوون له
ههشــتێ» بــۆ واڵمدانــهوه به پرســیاری:
بۆچــی کۆمــاری ئاخوندی پێشــوازی له
ڤایرۆسی کۆرۆنا دهکات؟

ڕانت و پرسی دەوڵەتی ڕانتی
ئاژوان مەریوان
ڕەنگە پرســیارێک بێتە ئاراوە کە بۆچی
واڵتگەلێک کە نەوت هەناردە دەکەن یان
پشــکی ســەرەکیی دابینکردنی داهاتیان
لە ڕێگەی نەوتەوەیە ،لە ڕیزی واڵتگەلی
پێشکەوتوودا نین؟
وێدەچێت کە لە زۆربەی واڵتگەلی نەوتی
هەرچەنــدە نرخــی نــەوت هەڵدەکشــێت،
ئاســتی خۆشــگوزەرانیی ژیانــی خەڵــک
دادەکشــێت و کێشــە و ئاڵۆزیی سیاسیی
نێوخۆیــی ئــەو واڵتــە زێدەتــر دەبێــت .لەم
واڵتگەلــەدا «ڕانت» دەبێتە هۆی ئەوەی
کــە چینــی لێهاتوو و نوخبەی کۆمەڵگە
لەدوای ســەرمایەگوزاری و بەرهەمهێنان
نەکەون ،ئاســتی بەرهەمهێنان دادەبەزێت،
بێــکاری پــەرە دەســتێنێت و سیســتمی
دابەشــکردنی داهــات ناکارامــە دەبێــت.
لــەو حاڵەتــەدا دۆخێــک دێتــە ئــاراوە کە
خەڵکانێــک دەبنــە خاوەنــی داهاتێکــی
زۆر کــە لــە ڕێگــەی کارەوە بەدەســت
نەهاتــووە و ئــەم ناعەداڵەتــی و گەندەڵییە
کــۆی سیســتمەکانی ئــەو واڵتــە لێــک
هەڵدەپســێنێت و بەشــێکی زۆر لــە
کۆمەڵگەی ناڕازی پێک دەهێنێت.
لــە واڵتگەلــی پێشــکەوتوودا ،دەوڵــەت
ڕۆڵــی کارفەرمایــەک دەگێڕێــت،
کارفەرمایــەک کــە بــە وەرگرتنــی بــاج
(ماڵیــات) لــە خەڵــک پــارە دەســتێنێت و
تەناهــی دەپارێزێت و واڵت بەڕێوە دەبات،
بــە پێچەوانەشــەوە خەڵکیــش چاوەڕوانــی
و خواســتی خۆیــان لــە دەوڵــەت دەبێــت و

بــە شــێوەیەکی ناڕاســتەوخۆ کۆنترۆڵــی
دەکــەن ،خــودی ئــەم مێکانیزمــە دەبێتــە
هۆی پێشــکەوتن و گەشەی دێموکراسی
لەو واڵتەدا.
لە واڵتگەلی نەوتی ،پاڵپشــتی سەرەکیی
داهاتــی دەوڵــەت ،نەوتە و هەر ئەوە دەبێتە
هــۆی کەمتــر بایەخــدان بــە وەرگرتنــی
بــاج لــە هاوواڵتیــان؛ هــەر بــەم هۆیــەوە
پێویســتیی دەوڵــەت بــە هاوواڵتییــان
کەمتــر دەبێت و بەپێچەوانــەوە هاوواڵتیان
بــە دەوڵــەت گرێــدراو دەبن کە ئــەم ڕەوتە
ڕێگەی دێموکراســی خاو دەکات و بەرەو
بونبەستی دەبات.
پێناسەی ڕانت:
ڕانــت دەســتەواژەیەکە کــە لــە زانســتی
ئابوورییەوە هاتووەتە نێو جیهانی سیاسەت
و ئابووریــی سیاســی .بەگشــتی ڕانت لە
ڕوانگــەی ئابوورییــەوە بــە داهاتگەلێک
ئامــاژە دەکات کــە بەبــێ ماندووبــوون
و زەحمەتــی فیزیکــی و هــزری وەدەســت
هاتوون ،واتە لە ڕێگەی کار و چاالکیی
بەرهەمهێنانەوە نییە.
داهاتێــک کــە دەوڵەتێــک لــە فرۆشــی
ســەرچاوە کانزانییــە ژێرزەوییــەکان و
نــەوت لــە دەرەوەی واڵتەکەیدا وەدەســتی
دەهێنێــت و ڕاســتەوخۆ دەخرێتــە خەزانەی
دەوڵەتــەوە کە هیــچ پێوەندییەکی لەگەڵ
بەرهەمهێنــان و چاالکیــی ئابووریــی
نێوخۆیــی واڵتــەوە نییــە ،لــە ئابووریــدا
بــەم داهاتگەلــە دەڵێــن ســەرەکیترین
ســەرچاوەکانی ڕانت .نموونەی بەرچاوی
ئــەم داهاتگەلــە دەکرێــت بە نــەوت ،گاز،
ئۆرانیۆم و گوگرد و. ...
بــە واتایەکــی ڕوونتر ڕانــت ئیمتیازێکی

پاوانکــراوە کــە بــە دوور لــە هــەر شــێوە
ڕکەبەرایەتــی و ملمالنێــی ئابــووری
نەســیبی گرووپ یا کەســانێکی تایبەت
دەبێت.
سیســتمی ڕانتــی کــە ڕەهەندێکــی
ئابووریــی دەســەاڵتی نادێموکراتیکــە،
قازانج و ئیمتیازی خاوەن ڕانت نە لەالیەن
ڕکەبەرەکانییەوە دەکەوێتە ژێر هەڕەشەوە
و نــە لەالیــەن کڕیــاران لــە بــازاڕدا؛ لــەم
سیســتمە ئابوورییــەدا کەمینەیەکــی
تایبــەت لــە ســەرچاوە و قازانجــە
ئابوورییــەکان بەهــرەوەر دەبــن و زۆرینەی
هاوواڵتیان بێبەش.
تایبەتمەندییەکانی دەوڵەتی ڕانتی:
لــە ڕوانگــەی ئابووریناســانەوە ســێ
تایبەتمەنــدی بــۆ دەوڵەتی ڕانتی پێناســە
کراوە؛
یەکــەم :دەوڵەتــی ڕانتــی بــە دەوڵەتێــک
دەوترێت کە زۆرینەی داهاتی واڵتەکەی
لە ڕێگەی ڕانتەوە دابین کرابێت ،واتە لە
ڕێگەی فرۆشــتنی یەک یا چەند ماددە
و ســەرچاوەی کانزایی و نەوتەوە بەدەست
هێنرابێت.
دووەم :ئــەم داهاتــە دەبــێ لــە دەرەوەی
واڵتەکەوە دابین کرابێت ،واتە فرۆشــتنی
سەرچاوەکان بە دەرەوی واڵت.
سێیەم :دەوڵەتی ڕانتی پشکی سەرەکیی
ئــەم داهاتگەلــە وەربگرێــت و بڕواتــە
خەزێنەیەوە.
واڵتگەلێــک کــە ئابوورییــان لەســەر دوو
بنەمــای نــەوت و ئابووریــی دەوڵەتییــەوە
بەڕێــوە دەچێــت زۆرتریــن تایبەتمەندیــی

بــه ڕانتــی بوونیــان تێدایــە ،لــە بــەر ئــەو
هــۆکارەی کە مالکییەتی ئەو ســەرچاوە
سروشتیگەلە بەگشتی ڕوون نییە.
تیۆریــی دەوڵەتــی ڕانتــی هەوڵێکــە بــۆ
تەبینی ئەم پرسە کە بۆچی واڵتگەلێک
کــە ئاســتێکی بەرچــاو لــە داهاتیــان لــە
واڵتگەلی دیکەوە دابین دەکرێت ،دەوڵەت
مەیلی بەرەو سەربەخۆبوون لە هاوواڵتییان
و ڕۆیشــتن بەرەو ڕێــڕەوی خودمێحوەریی
هەیە .هەروەها دەوڵەت و ئابووریی ڕانتی،
هــزر و ڕەفتــاری ڕانتــی پێــک دەهێنێــت
کــە لــە درێژماوەدا ئابووریــی واڵت بەرەو
داڕمان دەکشێنێت.
دەوڵەتــی ڕانتــی بایەخێکــی ئەوتــۆ بــە
داهاتــی بــاج و بەشــداریی هاوواڵتیــان لە
پرۆســەی بەرهەمهێنــان نــادات و وەکــوو
دەســەاڵتێکی ملهــۆڕ لــە ئاســتێکی
بــااڵدا لــە هەمــوو بوارەکانــی ئابــووری،
کۆمەاڵیەتــی و فەرهەنگــی واڵتەکەیــدا
دەستێوەردان دەکات.
دەوڵەتــی بەرهەمهێنــەر بــۆ دابینکردنــی
داهاتەکانــی لــە وەرگرتنــی بــاج لەســەر
ئابووریــی نێوخۆییــی خــۆی کەڵــک
وەردەگرێــت و ناچــار دەبێــت ڕەچــاوی
هەڵوێســت و بڕیارەکانــی هاوواڵتییانــی
لە پرۆســەی سیاســیدا بکات و بەم شــێوە
پرۆســەی دێموکراســی لــە واڵتــدا بــەرەو
پێش بــڕوات ،لەبەر ئەوەی هاوواڵتییان بە
دانی باجی قورس پاڵپشتیی دەوڵەتەکەیان
دەکەن.
ڕەنگــە وەهــا وێنــا بکرێــت کــە دەوڵەتــی
ڕانتــی بــە خەرجکردنــی داهاتــی ڕانــت
لــە پرۆژەگەلــی مەزنــی ئاوەدانکردنەوە و
ژێرخانــی وەکــوو بەنداو و ڕێگەوبان بەبێ

کەڵــک وەرگرتــن لــە باجــی هاوواڵتیــان
ڕێگــەی گەیشــتن بە ئاســۆی گەشــەی
ئابــووری و دەوڵەتــی پێشــکەوتوو خێراتــر
بپێوێت؛ بەاڵم ئەزموون نیشانی داوە کە لە
کردەوەدا هیچ کام له واڵتانی ڕانتی لەم
ڕێگەیەدا ســەرکەوتوو نەبوونــە و بوونەتە
جێگەی سەرسووڕمانی خەڵکەکەیان.
ئابووریناســان وەاڵمێــک کــە بــەم
کێشــەیەیان داوەتــەوە ،پێیــان وایــە کــە
ڕانت ،وەکوو مشــەخۆر ،پیرۆزترین بنەما
لــە هــزری کۆمەاڵیەتــی کــە «کاری
ســەختە» لــە بنــج و بنەوایــەوە لەنێــو
دەبــات و کۆمەڵگەیەکــی مەعاشــخۆر،
بەرهەمنەهێنــەر و چاو لەدەســتی دەوڵەت
پێک دەهێنێت.
زۆرینــەی سیســتمی ئابووریــی واڵتانــی
ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت و باکــووری
ئەفریقــا لەســەر مۆدێلــی دەوڵەتی ڕانتی
دامــەزراون؛ بەتایبــەت بــە ئامــاژەدان بەو
پێناسەگەلەی سەرەوە ،واڵتی ئێران هەموو
پێناســەکانی دەوڵەتــی ڕانتیی تێدا بەدی
دەکرێــت ،بەپێــی ئەزمــوون لــە سروشــتی
واڵتانی مۆدێلی ڕانتیدا دەرفەتی گۆڕان
و ڕێفۆرمــی سیاســی پێــک نایــەت و لە
ئاکامــدا لــە ڕێگەی شۆڕشــەوە تووشــی
گۆڕانکاریی سیاسی و بنچینەیی دەبن.
هەندێــک لــەو واڵتانــەی کــە لەســەر
بنەمــای مۆدێلــی ڕانتیــن ،بــە حوکمــی
گۆڕانکاریی فەرهەنگی و کۆمەاڵیەتی،
گۆڕینــی ئۆلگووی بەکاربردن ،تەوژمی
گۆڵۆبالیزاســیۆن ،چوونــە ســەرەوەی
هەژمــاری دانیشــتووانی ،پێشــکەوتنی
کەرەســتەکانی پێوەنــدی و تێکنۆلۆژیــا،
هەندێــک گۆڕانکاریــی فەرهەنگــی و

کۆمەاڵیەتییــان پێــک هێنــاوە وەکــوو،
کردنــەوەی دەروازەی ســەرمایەگوزاری
بــەرەو واڵتانــی دەرەوە ،چکۆلەکردنەوەی
دەوڵــەت ،وەرگرتنــی بــاج ،البردنــی
سووبســیدەکان ،دەرچــوون لــە ئابووریــی
تاکبەرهەمــی و گرینگیدان بە بەرهەمی
نێوخۆیی توانراوە بەرەو شکڵێکی نوێ لە
سیســتمی ئابووری بــڕۆن کە بە قۆناخی
دوایــی و کۆتایــی لــە دەوڵەتــی ڕانتــی
ناودێر دەکرێت؛ بۆ نموونە دەکرێت ئاماژە
بە واڵتانی ئیمارات و قەتەر بکەین.
بــەاڵم لــە واڵتگەلێکدا کــە نەتوانراوە ئەم
چەشــنە گۆڕانکارییــە پێــک بهێنن و لە
سیســتمی ڕانتــی بترازێن و ئەم واڵتگەلە
چیتر توانایی دابینکردنی بژێویی ژیانی
هاوواڵتییــان و داواکارییەکانیان نامێنێت،
پەنــا دەبەنــە بــەر ڕێگەگەلێــک وەکــوو
هەوڵــدان بــۆ دابینکردنــی بژێویی ژیانی
هاوواڵتیانیــان بــە کەڵــک وەرگرتــن لــە
داهاتی بەشــێکی دیکــەی هاوواڵتیانیان
و چیتــر ئابووریی ڕانتی دابینی داهاتیان
نــاکات و بــە چارەنووســی شــۆڕش و
گۆڕانــی بنچینەیــی سیاســییەوە تــووش
دەبــن و هیــچ دەرفــەت و ڕێگایەکــی
ڕێفۆرمــی ئابــووری و سیاســی لــەو
واڵتگەلەدا بوونی نامێنێت ،ئەم واڵتگەلە
چیتــر نــە توانــای دابینکردنــی داهاتــی
خۆیــان دەبێــت و نــە دەتوانــن بگەڕێنــەوە
لەســەر شکڵی سەرەتایی مۆدێلی ڕانتیان
و دەبنــە دەوڵەتــی مشــەخۆر و تێکڕووخاو
و شۆڕشــێکی بنچینەیــی چارەنووســیان
یەکالیی دەکاتەوە.
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کێ تاوانباری سەرەکییە؟
ئاسۆ مێنبەری

کچێکــی  ١٣ســااڵن بــە دەســتی باوکی
کوژرا
باوكێــک بە ناوی نامووســەوە کچەکەی
خۆی کوشت
ڕۆمینا بە تاوانی خۆشویستن کوژرا
باوکی ڕۆمینا پێش لە کوشتنی سەبارەت
بە یاساکان پرسیاری کردبوو
ئەمانە تەنیا چەند سەردێڕێک لە سەدان
ســەردێڕی هەواڵەکانــی پێوەندیــدار بــە
مەرگی ڕۆمینای  ١٣سااڵنن.
١ی جۆزەردانــی  ٩٩بــوو کــە هەواڵــی
کوژرانی کچێکی مێرمنداڵ لە تاڵش بە
دەستی باوکی و لە کاتی خەودا ،بوو بە
پڕ بینەرترین هەواڵی نێو سوشــیاڵ میدیا
و ماڵپەڕە جۆراوجۆرەکان.
کوشــتنێک کــە بــە نــاوی قەتڵــی
نامووســییەوە ســااڵنێکی زۆرە کــە
کۆمەڵــگای ئێرانــی گرتووەتــەوە و
هەمــوو ســاڵێک ڕووداوێکــی لــەو
چەشــنە کۆمەڵگای مرۆڤایەتی تووشــی
ئازارێکی قووڵ دەکات.
بــەاڵم ئــەی بــۆ کۆتایــی پــێ نایــەت؟
بــۆ هیــچ کــەس ئەزمــوون وەرناگرێــت و
هەســت بــەوە نــاکات کە مافی کوشــتن
و ئەســتاندنی گیانی هیــچ بوونەوەرێکی
نییە ؟ کێ تاوانباری سەرەکییە؟
کوشــتنی ژنــان بــە نــاوی نامووســەوە
یەکێــک لــە دڵتەزێنتریــن توندوتیــژی و
کردەوەکانــی بەرانبــەر بە ژنــان بەئەژمار
دێــت ،لــە ڕاســتیدا ئــەو ژنانــەی کــە
لــە الیــەن پیاوانــەوە و بــە نــاوی قەتڵــی
نامووسییەوە دەکوژرێن ،تەنیا بە بیانووی
لەکەدارکردنی شــەرافەتی بنەماڵەکانیان
سزا دەدرێن.
بــەاڵم ئایــا کەســێک هەیــە کــە بتوانێ
نامووس و شەرافەت پێناسە بکات؟
لــە هــۆکارە ســەرەکییەکانی قەتڵــە
نامووسییەکان لە ئێراندا ئەمانەن:
پێشــگرتنی بنەماڵەکان لە هاوسەرگیریی
کچەکانیان لەگەڵ کەســێک کە بەدڵی
ئــەوان نییــە کــە لە ئاکامدا سەرکێشــیی
کچەکە قەتڵێکی نامووسیی لێ دەبێتەوە
قوربانــی بوونــی ژنــان و کچــان بەهــۆی
دەســتدرێژیی جنســی کــە لــەم حاڵەتــەدا
بنەماڵەکان جیا لە ڕێنوێنی و ئاگاداربوون
لــە دۆخــی دەروونیــی کچەکەیان دەســت
دەبەن بۆ کوشتنی جیابوونەوە کە لە زۆر
حاڵەتــدا بنەماڵــەکان ئەمە بە شــکاندنی
تابــۆ دەبینیــن و لە ســەر ئەو بــڕوا هەڵەیە
کــە کــچ بە جلی ســپییەوە دەچێتە ماڵی
مێرد و بە کەفەنی ســپییەوە دێتە دەرەوە،
دەست بۆ کوشتنی کچەکانیان دەبەن یان
پیاوانێــک کــە لــە بەرانبــەر تێکچوونــی
ژیانیــان لــە گــەڵ هاوســەرەکانیان و
جیابوونــەوە رێگــە چــارەی کڕینــەوەی
ئابڕووی خۆیان ـ کە لە الیەن کۆمەڵگاوە
ـ پێناســە کراوە قەتڵی نامووســی ئەنجام
دەدەن؛ هەروەهــا پێوەندیــی ناشــەرعی و
نایاســایی لەگــەڵ ڕەگــەزی بەرانبەر کە
لەم حاڵەتەشدا زۆربەی جارەکان لە ڕووی
شــک و گومــان و بــە گوێــدان بــە قســە
و قســەڵۆک ،پیاوانــی بنەماڵــە بــە بــێ
هیــچ ڕەوتێکــی یاســایی و مرۆیــی ،لــە
دادگاییەکــی عەشــیرەتیدا ژنــان بە مردن
مەحکووم دەکەن و قەتڵی نامووســی ڕوو
دەدات
بــەالم ئایــا تاکــوو ئێســتا هیــچ پیاوێک
لــەو کۆمەڵــگا نەریتییــەدا تووشــی تاوان
نەبووە؟
ئایــا پیاوانیــش بــە هەمان شــێوە بە قەتڵ
و کوشــتن لــە الیــەن ژنــان یــان پیاوانــەوە
مەحکووم کراون؟
لە راســتیدا الیەنی بەرانبەری هەموو ئەم
حاڵەتانە ،پیاوێکی لێیە ،بەالم کێ مافی
بەو پیاوە داوە کە ژن بە تاوانبار بناسێت و
بە بێ ئەوەی هیچ لێپرسینەوە و سزایەک
دواتــر چاوەرێــی بــکات ،رێــژەی ژنانــی
قوربانیــی پیاوســاالری لــە کۆمەڵــگادا
بەرز دەکاتەوە.

ســااڵنە نزیــک بــە  ٥٠٠٠ژن لــە
سەرتاســەری جیهانــدا بەنــاوی شــەرەف،
ئابڕوو و نامووسەوە دەکوژرێن.
ســندووقی جەمعییەتی ڕێکخراوی نەتەوە
یەکگرتــووەکان ڕایگەیانــدووە کە لە ١٠
قەتڵدا ،یەکیان بەناوی قەتڵی نامووسیەوە
ئەنجام دەدرێت.
بەردەوامیی دیاردەی قەتڵە نامووسییەکان
لە ڕاستیدا بۆ چی دەگەڕێتەوە؟
ئەگــەر ســەرنجێکی کۆمەڵــگا بدەیــن
دەبینیــن کــە لــە کۆمەڵگایەکــی
پیاوســاالردا کــە دەســەاڵت بە پێی یاســا
و عــورف هەمــوو شــتێکی بــۆ ژنــان بــە
بڤــە وەســف کــردووە ،بەداخــەوە ڕوودانــی
حاڵەتگەلێکــی لەو چەشــنە زۆر ئاســایی

لەو چەشنەیە.
لــە مــاوەی ڕابــردوودا کوژرانــی ڕۆمینا
لــە سۆشــیاڵ میدیــادا کاردانــەوەی
زۆری لێکەوتــەوە ،خەڵــک بە نووســینی
بابــەت و بیــرورای خۆیــان لــە دوو بەرەی
جیــاوازدا بەرانبــەر بــە یــەک وەســتانەوە،
هەندێــک کــەس وەکوو باوکــی ڕۆمینا
پشــتیوانییەکان لــەم کردەوەیــە کــرد کــە
بەداخــەوە ئەمــە ترســی دووبارەبوونــەوەی
ڕووداوی لــەو چەشــنەی زیاتــر کردەوە و
زۆربەی خەڵکیش بە پێی ڕوانینی خۆیان
ڕەخنەیان لەم کردەوەیە گرت.
ڕەنگــە زۆر کــەس تاوانبــاری ســەرەکیی
ئــەم بابەتەیــان باوکــی ڕۆمینــا زانیبێــت
و زۆر کەســیش خۆشەویســتەکەی

باوکــە لــە کۆمەڵگایەکدا پــەروەردە بووە
کە کوشــتن لە ســەر نامووس بە باشترین
کار و بە شــیاوترین کردەوە بۆ پێشــگرتن
لــە سەرشــۆڕیی خــۆی دەزانــێ ،کەوابوو
باوکــی ڕۆمینا پێش لــەوەی کە تاوانبار
بێت ،قوربانییەکی گەورەی کۆمەڵگایە.
هیــچ کام لــە تاکەکانــی کۆمەڵــگا لــە
کاتی مەحکوومکردنی باوکی ڕۆمینادا
بیریان لەوە نەکردەوە کە ئەو باوکە لە ژێر
چ جــۆرە گوشــارێکدا بــووە ،لــە الیەکەوە
کۆمەڵگا بەرەو کردەوەیەک هانی دەدات
کــە ڕەنگــە لــە کاتــی ئەنجامدانیشــیدا
بــە ڕێــژەی  ١٠لەســەد خــۆی لەگەڵــی
نەبووبێــت ،لــە الیەکــی دیکەشــەوە
دەبــا بڕیــاری لــە ســەر ئــەوە بدایــە کــە

لــە  ١٦ســاڵ جیــاوازی تەمەنی لەگەڵ
ڕۆمینــا هەبــوو ،ئەگەر بــاری گوزەران و
دەرفەتــی پێگەیشــتن و پەروەردەی باشــی
هەبواییە ،دیســانەوە ئەو ڕۆڵەی لە ژیانی
ئەو کچەدا دەگێڕا؟
زۆربەمان لە دوورەوە داوەریی بابەتەکەمان
کــرد بــە بێ ئــەوەی بیر لــەو کۆمەڵگایە
بکەینــەوە کــە ژینگەی ژیانی ڕۆمینا و
ئەکتەرەکانــی نێــو داســتانی ژیانی بوو،
کوڕێک لە تەمەنی  ٣٠سااڵندا بەهۆی
دەیــان کیشــەی وەک بێــکاری ،نەبوونی
پاڵپشــتی ماڵی بۆ خوێندن و کار کردن،
نەبوونــی بــاری خۆشــبژێوی و هەبوونــی
دەیان دیاردەی دزێوی وەک خووگری بە
ماددە هۆشــبەرەکان و دزی و  ...ڕوو لە

باوکی ڕۆمینا کچەکەی خۆی کوشت تاکوو پێش بەو ئابڕووچوونە بگرێت کە خەڵک لە دەوروبەرەوە
پێناسەیان بۆ کردووە ،ئەو باوکە لە کۆمەڵگایەکدا پەروەردە بووە کە کوشتن لە سەر نامووس بە
باشترین کار و بە شیاوترین کردەوە بۆ پێشگرتن لە سەرشۆڕیی خۆی دەزانێ،
کەوابوو باوکی ڕۆمینا پێش لەوەی کە تاوانبار بێت ،قوربانییەکی گەورەی کۆمەڵگایە
دەبێتــەوە ،تــا ڕادەیــەک کــە زۆربــەی
کاتــەکان تەنانــەت خــودی ژنانیــش بــە
کاریگــەری وەرگرتــن لــە بیرۆکــەی
پیاوســاالری و ســەپاندنی باوەڕە هەڵەکان
بــە ســەریاندا ،پشــتیوانی لــەو کردەوەیــە
دەکــەن و تەنانــەت لە جیاتی پێداگری لە
ســەر مافــی ژنــان و پشــتیوانی لــە ئەوان
بــە الیەنگری لە بکــوژ و تاوانبارەکە ،بە

ڕۆمینایــان بەتاوانبــار ناســیبێت ،هەندێ
کەســیش خــودی ئــەم کچــە ،بــەاڵم لــە
ڕاستیدا تاوانبارە سەرەکییەکە کێ بوو؟
خەسارناسییەکی بابەتەکە ئەوە دەردەخات
کــە لــەم نێوانــەدا هەمــوو تاکــەکان بــە
جۆرێ لە جۆرەکان تاوانبار بوون.
هیــچ شــک و گومانێــک لــە
نامرۆڤانەبوونــی کردەوەکــەی باوکــی

خۆشویســتنی کچەکــەی زیاتــر گرینگە
یــان نــا ئــەو قســانەی کــە لــە داهاتــوودا
ســەبارەت بــە خــۆی و بنەماڵەکــەی
دەکرێــت؟ کەوابــوو لــە ڕاســتیدا بکوژی
سەرەکیی ڕۆمینا کۆمێنتەکانی خەڵک
بوون نەک باوکی!
لــە الیەکــی دیکــەوە بــاس لــە کوڕێک
دەکرێت کە بە وتەی زۆر کەس ڕۆمینای

کجێــک دەکات کــە زیاتــر لە  ١٦ســاڵ
لە خۆی بچووکترە ،ئایا ئەمە بەڕاســتی
تاوانــی ئــەوە یــان نــا ئەویــش نموونــەی
هــەزاران هــەزاری الوی بــێ داهاتــووی
کۆمەڵگایە کە گوشــاری دەروونی بەرەو
الی هەر کردەوەیەک پاڵی پێوە دەنێت؟
بــەالم گرینگتر لە هەمووی ڕۆمینا بوو.
کچێکــی  ١٣ســااڵن کــە لــە تەمەنــی

کەسێکی «بەغیرەت « ناوی دەبەن.
هەربۆیــە لە گرینگتریــن هەنگاوەکان کە
دەبــێ هەڵبگیردرێــت گۆڕینــی ڕوانینــی

ئــەم کچەدا نییــە ،بەالم باوکــی ڕۆمینا
کچەکــەی خــۆی کوشــت تاکــوو پێــش
بــەو ئابڕووچوونــە بگرێت کــە خەڵک لە

هەڵخەڵەتاندووە ،بەالم ئایا بەڕاستی وابوو؟
ئایا ئەو کوڕەش بە جۆرێک لە جۆرەکان
قوربانــی بێ مێهریــی کۆمەڵگا بەرانبەر

پێگەیشــتنی فیزیکــی و عاتفیــدا بــوو،
ئاڵــۆزی لــە هەســتەکان و بڕیــارەکان
تایبەتمەندیــی تەمەنەکەی بــوو ،هەزاران

کۆماری ئیسالمیی ئێران نەک تەنیا لەم حاڵەتەدا بەڵکوو سەبارەت بە هەموو تاوان و کێشەکانی
نێو کۆمەڵگای ئێران تاوانباری یەکەمە ،چونکە بە پیادەکردنی یاسای نادرووست و دوور لە
مرۆڤایەتی ،دەرفەتی خولقاندنی تاوانی زیاد کردووە و هەر لە ڕێگەی ئیدئۆلۆژییەکەیەوە ڕەوایی بە
کارە هەڵەکانی خۆی دەدات

پاش مەرگی ڕۆمینا ،ڕۆژنامەی «جام جەم» ،لە بالوکردنەوەی وێنەی دوای مەرگیشیدا دەستی لە
سانسۆر هەڵنەگرت ،ئەمە کۆماری ئیسالمی بوو کە بە شاردنەوەی قژەکانی کچێکی تەمەن  ١٣سااڵن و
درێژکردنەوەی مانتۆکەی و درێژکردنەوەی گۆرەوییەکانی
لە جیاتی زووم کردن لە سەر بنەڕەتی کێشەکە بیری لەوە دەکردەوە کە چۆن ئیدئۆلۆژییەکەی خۆی
ڕزگار بکات و ڕەواییەکی درۆیی پێ ببەخشێ
بیــری گشــتیی کۆمەڵــگا بــۆ تاوانێکی

دەوروبــەرەوە پێناســەیان بــۆ کــردووە ،ئــەو

بە خۆی نەبوو؟ ئایا ئەو کەسە کە زیاتر

ئاواتــی لە دڵدا بــوو ،ڕۆمینا پێش لەوەی

کە بە دەســتی بــێ مێهریی بنەماڵە و بە
داســی تیژی باوک و بە هەڵخەڵەتاندنی
خۆشەویســتەکەی گیانــی لــە دەســت
بــدات ،بە دەســتی کۆمەڵگایەک کوژرا
کــە هیــچ بنچینەیەکــی پەروەردەیــی
ڕێکوپێکــی بۆ ئەو و بۆ هاوتەمەنەکانی
پــێ نەبــوو .ڕۆمینــا وەک هەزارانــی
کچــی دیکە قوربانــی قەزاوەتی خەڵکی
ئــەو کۆمەڵگایــە بــوو کە ڕەنگــە ئێمەش
بەشێک لەو کۆمەڵگایە بین.
کچێکــی تــازەالو کــە لــە چرکــەدا
هەســتەکانی گۆڕانیــان بەســەردا دێــت،
لــە زۆر شــت دڵگــران دەبێــت و زۆر جــار
بڕیاری بەپەلە و نادرووســت دەدات .با وا
بیــر بکەینــەوە کــە ڕۆمینا لــە دۆخێکی
باشــدا ژیانی کردبا و ژیانێکی ئیدەئاڵی
هەبایە ،دەرفەتی پەروەردەی باشی هەبایە
و لە جیاتی هەندێ شتی الوەکی خوێندن
وەکــوو ئەولەوییــەت جێگای گرتبایە  ،بە
دڵنیاییــەوە هیــچ کات جارەنووســی وەهــا
تاڵی نەدەبوو.
ڕۆمینــا و ڕۆمیناکان گیانیان لە دەســت
دا بــەاڵم بڵێــی لــە داهاتــودا بــە ســەدان
ڕۆمینــای دیکــە تووشــی ئــەم ڕووداوە
نەبن؟
جیــا لــە هەمــوو هــۆکارەکان ،ئــەوە
کۆماری ئیسالمیی ئێرانە کە تاوانباری
سەرەکییە.
ڕێژیمیك کە لە یاساکانی خۆیدا رێگە بە
دووبارەبوونەوەی ئەم فەرهەنگە نادرووست
و ناشیرینە دەدات.
رێژیمی ئیسالمیی ئێران بە پەسەندکردنی
یاســا دژە مرۆییەکانــی خــۆی لەمێــژە
داســێکی تیــژی لــە گــەڕووی خەڵکانی
ئێــران نــاوە ،لــە مێــژە کــە لــە خــەودا
دەیانکوژێــت و کەســیش وەک تاوانبــار
ناوی لێ نابات.
لــە مــاددەی ٦٣٠ی یاســای ســزای
ئیسالمیدا هاتووە:
ئەگــەر پیاوێــک هاوســەرەکی خــۆی
لەگــەڵ کەســێکی دیکــە لــە جێــگادا
ببینێت و بیانکوژێت ،سزا نادرێت .ئەگەر
لە بنەماڵەیەکیشــدا کچی بنەماڵەکە بە
دەســتی بــاوک یــان براکــەی بکوژرێــت
تەنیــا ســزایەک کــە وەری دەگرێــت ٦
مانــگ زیندانــی بوونــە .لــە مــاددەی
٢٢٠یشــدا هاتــووە :ئەگــەر بــاوک یــان
باپیر ،منداڵەکەی خۆی بکوژێت ،قساس
ناکرێــت و تەنیــا بــە دانــی دیــە و ســزای
تەعزیری مەحکووم دەکرێت.
کۆمــاری ئیســامیی ئێــران نــەک تەنیا
لــەم حاڵەتەدا بەڵکوو ســەبارەت بە هەموو
تــاوان و کێشــەکانی نێــو کۆمەڵــگای
ئێــران تاوانبــاری یەکەمــە ،چونکــە بــە
پیادەکردنــی یاســای نادرووســت و دوور
لــە مرۆڤایەتــی ،دەرفەتــی خولقاندنــی
تاوانــی زیــاد کــردووە و هەر لــە ڕێگەی
ئیدئۆلۆژییەکەیــەوە ڕەوایــی بــە کارە
هەڵەکانی خۆی دەدات.
پــاش مەرگــی ڕۆمینــا ،ڕۆژنامــەی
«جــام جــەم» ،لــە بالوکردنــەوەی وێنەی
دوای مەرگیشــیدا دەســتی لــە سانســۆر
هەڵنەگــرت ،ئەمــە کۆمــاری ئیســامی
بوو کە بە شاردنەوەی قژەکانی کچێکی
تەمــەن  ١٣ســااڵن و درێژکردنــەوەی
درێژکردنــەوەی
و
مانتۆکــەی
گۆرەوییەکانــی لــە جیاتــی زووم کــردن
لــە ســەر بنەڕەتــی کێشــەکە بیــری لــەوە
دەکــردەوە کــە چــۆن ئیدئۆلۆژییەکــەی
خۆی ڕزگار بکات و ڕەواییەکی درۆیی
پێ ببەخشێ.
ئەمانــە نموونــەی ڕوون و بەرچــاوی ئــەم
کەتــوارەن کە کۆماری ئیســامیی ئێران
بکوژیــی ڕۆمیناکانی ئێمەیە ،کۆماری
ئیســامیی ئێرانە کە لە ڕێگەی یاســاوە
ئیــزن بــە مــرۆڤ دەدات کــە مرۆڤکــوژ
بێــت ،ئیــزن بــە تاکــەکان دەدات کــە
کەرامەتــی مرۆیــی ژێــر پێ بخــەن و بە
دڵخــوازی خۆیان و لــە پێناو ئیدئۆلۆژیی
ئەم دەســەاڵتە نگریســەدا ،ئــەوەی تاوان و
جینایەت هەیە بیخولقێنن.
با دەرس وەربگرین و چیدیکە کچەکانمان
نەکەین بە قوربانی بیرتەســکی خۆمان و
ژیان و سەرکەوتنیان بۆ مسۆگەر بکەین.
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لە زاری پارێزەرانی واڵتەوە
دیمانەیەک لەگەڵ
«هەڵکەوت ئازادینیا»،
پێشمەرگەی هێزی پێشمەرگەی کوردستان
دیمانە :کوردستان

پارێزەرانــی نیشــتمان ئــەو توێژە گیان
لەســەر دەســتەی نیشــتمانن کــە
خۆنەویســتانە و تەنیــا لــە پێنــاو ئازادی
و ئاوەدانــی نیشــتمانەکەیان ئامــادە
بــوون خۆیــان بکەنــە قۆچــی قوربانــی
گەل و وەفاداری و ئەمەگناســییان بە
کوردســتان و خوێنــی بەناحــەقڕژاوی
ڕۆڵەکانی ئەم خاکە بسەلمینن .چەکی
داکۆکــی لــە کەرامەتــی نەتەوەکەیان
لــە شــان کــردووە و ئامــادە نەبــوون
چەکــی زۆردار بەســەر خۆیانــەوە قبــووڵ
بکــەن .یەکێــک لــەو خورتــە گیانبازانە
پیشمەرگەی کوردســتان «هەڵکەوت
ئازادینیا»یــە کــە دەبێتــە میوانــی
ئەمجارەی «لە زاری پارێزەرانەوە».

ـ هەرکەسێک کۆمەڵێک ئاوات و
ئامانجــی هەیە لــە ژیانیدا ،بۆچی
ئــەم ڕێبــازەت هەڵبــژارد لەحاڵێکدا
کــە دەزانیــت ڕەنگــە لەم پێناوەشــدا
گیانت لە دەست بدەیت؟
ڕاســتە کە هەر کەسێک کۆمەڵێک
ئاوات و ئامانجی هەیە بەاڵم لە پێناو
ئــەم ڕێبازەدا گیانم کــە هیچ بەڵکوو
بــە نرخترین شتەکانیشــم لــە پێناو ئەو
ڕێبــازە و کــورد و کوردســتان دادەنێم؛
ئەوە گەورەترین ئاواتی ژیانی من بووە
و هەیە.

 ئێســتا کــە خۆت پێشــمەرگەیت،چ هەســتێکت هەیــە و هەســتت بۆ
کوردستان چۆنە؟
ئێستا کە خۆم پیشمەرگەم بێگومان
زیاتــر هەســت بــە بەشــخوراوی و
داگیرکــراوی کوردســتان دەکــەم؛
ئەمــەش بەبــەراورد لەگــەڵ ئــەو
 بــەر لەوەی بێیتە ڕیزی شۆڕشــەوە ،کاتــەی کــە لــە ڕۆژهــەاڵت بــوومهەســت و بیــر و بــاوەڕت ســەبارەت بە چونکــە بــە ڕاســتی ئــەو شــتانەی
کوردستان و پێشمەرگە چۆن بوو؟
کــە لێرە فێری بــووم لە ڕۆژهەاڵت
بەڕاستی هەستێکی زۆر شۆڕشگێرانە نەمدەزانی.
و بەهێز و باوەڕێکی زۆرم بە کودستان
و پێشمەرگە هەیە ،هەر لە منداڵییەوە  -هــەر کام لــەم وشــانە (نیشــتمان،
پێمخۆشبووە تاکێک بم لە کوردستان پێشــمەرگە ،شــۆڕش و خەبــات،
کــە ببــم بــە پێشــمەرگە و لــەم ڕێبازە نەتــەوە و ڕاســان) لــە ڕوانگــەی
پیــرۆزەدا بەشــدار بــم و بەگوێــرەی خۆتەوە پێناسە بکە:
تواناییەکانی خۆم خزمەت بکەم.
نیشــتمان مــاڵ و موڵکــی منــە و

بێگومــان هــەر کەســێک لــە ماڵ
وموڵکــی خۆی پارێزگاری دەکات
منیــش لە پێناوی نیشــتمان هەموو
ســەروماڵم دادەنێم و شــان بە شــانی
کچان و کوڕانی نیشتمانپەروەر لەم
ڕێگایەدا خەبات دەکەم.
پێشــمەرگە ئــەو کەســەیە کــە زوڵم
و زۆری پــێ قەبــووڵ ناکرێــت و
پارێزگاری لە گەل و نیشتمانەکەی
دەکات و چەکی شــەرەفی لە شانە
دژ بە دوژمنان.
ئێمــە شــۆڕش و خەبــات دەکەیــن
لە پێنــاو ئامانجــی دواڕۆژمان کە
ئازادی و سەربەستییە.
نەتــەوە ،ئــەو کۆمەڵــە مرۆڤــەن کە
لــە دەوری یــەک کۆبوونەتەوە کە
زمــان ،خــاک ،مێــژوو ،کولتوور و
فەرهەنگی هاوبەشیان پێکهێناوە.
راسان ڕاپەڕینێک بوو کە بە راستی
هەســتی شــۆڕش و شۆرشگێڕی لە
نێو دڵی خەڵکدا زیندوو کردەوە.
 گەورەتریــن ئاواتــی ژیانــت چییەو بۆچــی ئــەو ئاواتــە ،گەورەتریــن
ئاواتی ژیانتە؟
گەورەتریــن ئاواتــی ژیانــم ئــازادی
ڕۆژهــەاڵت و ســەربەخۆیی کــوردە
چــون ئــەو ئاواتــە بە تەنیــا هی من
نییــە بەڵکوو ئاواتــی هەموو خەڵی
کوردە بە تایبەت پێشمەرگە.

 بــە بۆچوونــی تــۆ ،چ شــتێکدەتوانێــت واتــا بــە ژیانــی مرۆڤــی
کورد ببەخشێت؟
بە بۆچوونی من سەربەخۆیی کورد
و ڕووخانــی کۆمــاری ئیســامی
واتایەکی بەنرخ و بە ژیانی مرۆڤی
کورد دەبەخشیت.
 وەک پێشمەرگەیەک ،چقسەیەکت بۆ هاوواڵتییانت لە
کوردستانی ڕۆژهەاڵتدا هەیە؟
وەک پێشــمەرگەیەک بــە تایبــەت
لــەو بارودۆخــەی ئێســتادا بــە
هاواڵتیانــی ڕۆژهــەاڵت دەڵێــم:
دژ بــە کۆمــاری ئیســامی ئێــران
راوەســتن چۆن بەرەبــەرەی کۆتایی
هاتن بــەم حکوومەتــە دیکتاتۆرەیە
هیــوادارم کــە لــە ناڕەزایەتــی
دەربڕینەکانــدا بەشــدار بن و هەموو
تێکــرا دەنگــی نەخێریــان هەبێت بۆ
ڕێژیــم .پەیامێکــی دیکــەم هەیــە
بــۆ گەنجانــی ڕۆژهــەاڵت کــوڕ و
کچــان کــە پۆل بــە پۆل پەیوەســت
بــن بە ڕیزی شۆڕەســوارانی حیزبی
دێموکراتی کوردستانی ئێرانەوە .
 وەک شۆڕشــگێڕێک ،چوتەیەکت بۆ هاوســەنگەر و هاوڕێ
پێشمەرگەکانت هەیە؟
پێیــان دەڵێــم کــە ئــەو هەســتە
شۆڕشــگێڕانەی کــە ئێســتا هەتانە
زیاتــر و زیاتــر بێــت تــا بتوانیــن

تاهیر مەحموودی:
ئەوەی بۆ ڕێژیم گرینگ نییە مەسەلەی کۆمەڵگای نێونەتەوەیی و
مافی مرۆڤ و پێوانە نێونەتەوەییەکانییەتی

دیمانە :ڕەحمان سەلیمی

دۆخــی نالەبــاری زیندانییــە
سیاسیەكان و بەتایبەتی زیندانیانی
سیاســیی كــورد ،هەروەهــا ناڕوونیــی
چارەنووسیان نیگەرانییەکی زۆری لە
نێوخــۆ و دەرەوەی ئێــران پێکهیناوە.
زیاتــر لــە  ٣حەوتوویــە بەســەر
ناڕوونیــی چارەنووســی «هیدایــەت
عەبدوڵاڵپــوور» ،زیندانیــی سیاســیی
کــوردی مەحکــووم بــە ئێعــدام لــە
گرتووخانــەی ورمــێ ،تێدەپەرێــت.
لــەو پەیوەندییــەدا ،ڕێکخــراوی
لێبووردنــی نێونەتەوەیــی بــە
باڵوکردنەوەی بەیاننامەیەک داوایان

لــە بەرپرســانی ڕێژیمــی ئێــران
کــردووە هەرچــی زووتــر چارەنــووس
و شــوێنی ڕاگیرانــی «هیدایــەت
عەبدوڵاڵپــوور» ،ڕوون بکاتــەوە.
هەروەهــا ٦ ،کــەس لــە نوێنەرانــی
پارلمانــی ئورووپــا و دیپلۆماتەکانــی
بێلژیک ،لە نامەیەکدا بۆ باڵوێزخانەی
ڕێژیمی ئێران لە بروکسێل ،خوازیاری
ڕوونبوونەوەی بارودۆخی «هیدایەت
عەبدوڵاڵپــوور» ،زیندانیی سیاســیی
کــوردی مەحکووم بــە ئێعدام بوون.
هەتــا ئێســتا بەدواداچوونەکانــی
بنەماڵــەی ئــەو زیندانییــە
سیاســییە کــوردە ،و هەروەهــا
داواکاریــی کەســایەتییە سیاســییە
ئورووپاییــەکان بــۆ ئاگاداربــوون لــە

چارەنــووس و شــوێنی ڕاگیــران و
ڕوونبوونەوەی بارودۆخی «هیدایەت
عەبدوڵاڵپــوور» بێ ئــاکام ماوەتەوە.
ئــەم بابەتەمــان لەگــەڵ بەڕێــز
«تاهیــر مەحمــوودی›› بەرپرســی
دەزگای ڕێکخســتنی گشتیی حیزبی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران،
خســتووەتە بەربــاس کە ســەرنجتانی
بــۆ خوێندنــەوەی ڕادەکێشــن.
ئامانجــی ڕێژیمــی ئێــران
لــە بــێ سەروشــوێنکردنی
‹›هیدایــت عەبدووڵاڵپــوور›› و
زیندانیانــی سیاســی دیکە چییە؟
ئامانجــی ڕێژیمــی ئێــران لــە
بــێ سەروشــوێنکردنی ‹›هیدایــت

عەبدووڵاڵپــوور›› و زۆرێــک لــەو
زیندانییانــەی کــە چارەنووســی وەک
ئەویــان هەبــووە یان لە داهاتــوودا دەیانبێ،
ئەویــە کــە نیشــان بــدات هێزێکــە کــە
کــەس مافــی لێپرســینەوەی نییــە.
بــەو کارە دڵەڕاوکــێ لە نێو زیندانییەکان
درووســت دەکات و بە خەڵکی کوردســتان
و هێــزە بیانییــەکان دەڵــێ ڕێژیمــی
ســەرەڕۆ و دیکتاتــۆر ئــەوەی مەبەســتی
بــێ ئەنجامــی دەدا .ئــەو کارەی ڕێژیــم
بــە هەمــوو پێوانــە نێونەتەوەییــەکان
مەحکوومــە و ناکــرێ کەســێک کــە
بــە دەســتی کەلەبچەکــراو ڕەفتارێکــی
ئــاوا نامرۆڤانــەی بەرامبەر ئەنجــام بدەی،
ئــەوە دەرخەری ئەو ڕاســتییەیە کە ترســی
ڕێژیم لە رۆڵەکانی کورد تا ئەو ئاســتەیە
کــە هەمــوو شــتێکی بــە نهێنــی بمێنێتەو

 ئایــا لە ئێران هیــچ ڕێگایەکییاســایی بــۆ ئــاگادار بــوون لــە
چارەنووســی ئــەو زیندانیانــەی
کە بێسەروشــوێنن بوونــی هەیە؟

هەر لە سەرەتای هاتنە سەرکاری ڕێژیمەوە
ئــەو ڕێگایــە بەســتراوە و ئــەوەی کاری
پــێ نەکرێــت یاســا و ســەروەری یاســایە،
هەموومــان لە بیرمانــە کە بە ناو حاکمی
شــەرع لە کوردســتان چۆن جێگای قازی
و دادگا و هەمــوو یاســایەکی گرتبــووە و
ئێستاش بە شکڵ و شێوازی تر بەردەوامە.
کاتێــک زیندانــی مافــی بەرگریکردنــی
لــە خــۆی نییە  ،مافی گرتنــی پارێزەری
نییــە ،ئەگەر پارێزەریش بگرێت گوێی لێ

کوردستانیش هەر هەیە و هەستی
شــۆڕش لــە نێو دڵــی خەڵکدا هەر
زینــدووە ،نامــرێ و ئێــوە قــەت
سەرناکەون.

دوژمنانــی کــورد و کوردســتان بە
چۆکــدا بێنیــن و نەهێڵیــن مافمــان
بخــورێ و نەچەوســینەوە چونکــە
ناوی خۆمان بە خۆمانەوەیە ،یەکەم
کوردیــن پاشــان پێشــمەرگەین کــە
حکوومەتی ئیســامی ئێــران لێمان  -ئەگــەر کوردســتان ئازاد بکرێت
و بگەڕێیتــەوە کوردســتان ،چ
ترساوە.
بەرنامەیەکت بۆ ژیانت هەیە؟
ـ وەک نیشــتمانپەروەرێک ،چ ئەگــەر کوردســتان ئــازاد بێــت و
پەیامێکــت بــۆ خۆفرۆشــان و بگەڕێینــەوە ڕۆژهــەاڵت هــەر
پێشمەرگەم و پێشمەرگە دەمێنمەوە
خائینانی خاک و گەل هەیە؟
لێــرەوە پێیــان دەڵێم کە ئەو چەکەی منیــش هاوشــانی هــاوڕێ و
دژ بــە کوردســتان و کوردتــان هاوڕێبازەکانــم تــا ڕۆژێــک کــە
هەڵگرتووە داینێن و هاوشانی کوردە هــەم ،پارێــزگاری لــە کــورد و
شۆڕشــگێڕەکانی کوردســتان بــن؛ کوردســتان و گــەل و نیشــتمان
بەســە خۆفرۆشــی ،بەســە خائێنی ،دەکەم.بگەن.
چــون هەتاکــوو کوردێــک مابێــت
ناگرێــت و دادگایەکــی ئاشــکرا بوونــی
نییــە ڕوونە کە لە چوارچێوەی دامودەزگا
ســەرکوتکەرەکاندا کارەکانیــان دابــەش
کــردووە و بــە ناو هێندێ ئــۆرگان بوونیان
هەیــە ،بــەاڵم ئامانجەکــە ســەرکوت و
تۆقاندنە و هیچی تر.

گوشــاری ناوەندەکانــی
مافــی مرۆیــی و داواکارییەکانــی
کەســایەتیی و ئەندامانــی
پارڵمانــی ئورووپــا هەتــا چەند
کاریگەری لەسەر چارەنووسی ئەو
زیندانییە سیاسییانە دادەنێت؟

ئەو گوشــارانەی کە بەهۆی پێشــێلکاری
مافەکانــی مرۆڤ لە ئێــران دێنە گۆڕێ
و دژکردەوەیهەندێــک لــە کەســایەتییە
سیاســییە بیانییەکانــی لێدەکەوێتــەوە
بەگشــتی باشــن و هــەوڵ و ماندووبوونیان
جێگای ڕێز و پێزانینە؛
بێگومــان ئەگــەر ئێســتاش ڕێژیــم بــە
ســەرەڕۆیی خــۆی مل نــەدات و واڵمێک
بــە داوای ڕەوایــان نەداتــەوە لــە داهاتــوودا
کە ڕێژیم دەســەاڵتی جەهەننەمی تێکەوە
دەپێچێــت تەئییــدی بــاش لــە ڕەوتــی بــە
دواداچوونــی دۆســیە ئەمنییەتــی و
سیاســییەکان و سەرجەم ئەو پێشێلکارییانە
هەیــە کــە بــە ئاشــکرا و لــە بەرچــاوی
بیــروڕای گشــتی بــە پێچەوانــەی هەموو
ڕێوشوێنە نێونەتەوەییەکان کار دەکات.
نابــێ لــە بیرمــان بچێــت ئەوەی بــۆ ڕێژیم
گرینــگ نییــە مەســەلەی کۆمەڵــگای
نێونەتەوەیــی و مافــی مرۆڤ و پێوانە نێو
نەتەوەییەکانییەتی.

 -ڕێژیمــی ئێــران هەتــا چەنــدە
گوێ بــە قســە و داواکارییەکانی
ناوەنــدە مافی مرۆییەکان دەدات؟
لە پرســیاری پێشــوو عەرزم کــردن ،ئەگەر
مــل بــەو داوایانــە بــدات ،بــە شــێوەیەک

کــە واڵتانــی پێبەنــد بــە یاســا و ڕێســا
نێونەتەوەییەکان کاردەکەن ئەویش ئاوا کار
بکا ،بێگومان شــتێک بە ناوی کۆماری
ئیســامی نامێنێ ،فەلســەفەی ڕێژیم لە
سەرەتاوە ڕوونە؛
ئەساســەن باوەڕێکی بە مەســەلەی مافی
مــرۆڤ نییە وهەموو کار و کردەوەکانیان
لە چوارچێوەی یاساکانی تایبەت بە ڕێژیم
دەبینن و لەوێشــدا شــتێک بە ناوی مافی
مــرۆڤ بوونــی نییــە و دەقــە ئاســمانی و
ئایینییــەکان و فتــوای ڕێبەرانــی ڕێژیــم
لــە ســەرەوەی هەمــوو یاســاکانە؛ بــۆ ئــەم
مەبەســتەش جینایەتەکانــی  ٤٠ســاڵی
ڕابــردوو ئــەو ڕاســتییەی ســەلماندووە کــە
کۆمەڵگای نێونەتەوەییــش لەگەڵ ئەوەی
ســاڵ نییە ڕێژیــم مەحکووم نەکــەن بەاڵم
لێبڕاوانــە بڕیارێــک بــۆ هەوســارکردنی
نادرێ.

بێدەنگــی خەڵکــی ئێــرانبەگشــتی و خەڵکــی کوردســتان
بــە تایبەتــی ،بەنیســبەت بــێ
سەروشــوێنکردن و ئێعدامــی
زیندانیانی سیاســی هەتا چەندە
دەســتی ڕێژیمــی ئاوەڵە کــردووە
کــە هــەر درێــژە بەو دۆخــە بدا؟

بێگومــان ئەو بــێ دەنگییە  ،ڕێژیمی زۆر
چاوقایمتــر کــردووە و هــەر ئەوەشــە کە لە
هیچ سەرکوت و لە هیچ کارێکی دڕندانە
نەک درێغ ناکات بەڵکوو شانازیشی پێوە
دەکا .قبووڵکردنی ئەو زوڵمە کە ڕێژیمی
وا لــێ کــردووه پێــی وایــە بــە چاوترســێن
کــردن و بــێ دەنگــی خەڵــک دەتوانێــت
بــە هەمــوو هەدەفەکانی بــگات ،خەڵکی
ئێــران و کوردســتانیش تــا ئــەو کاتەی بە
یەکگرتوویــی ،یەکدەنگــی و نەترســانە
ڕووبــەڕووی ئــەو ڕێژیمــە ملهــۆڕە نەبنەوە
بێگومــان دەبــێ هــەر شــاهیدی مەرگــی
ئازیزانیان بن.
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کیــژی الدێ
عە بــاس کەمە نــدی
کیــژی الدێ هــام بــه تا ســەی
پەلکــەڕەش سەر شــانەکەت
هــام بــە تا ســەی دەم بەیا نــی
بــۆی تە نــووری نانە کــەت
هــام بــە تا ســەی بۆ نــی مێخــەک
تــۆی تورەنجــی شــاڵەکەت
ڕەنگــی ســوخمە و ســینەپۆش و
باز نــە و خڕخاڵە کــەت
ســەردەمێکە دوور لــە بــااڵت
وام لــە شــارانا ئەژ یــم
ژ یــن چ ژینــێ چاوەکا نــم
گیــرۆدەی ئا خــر شــەڕیم
جــار بــه جــارێ دێتــه بیــرم
ژینــی ڕا بــردووم لــه دێ
ســێبەری دار و تــەالن و
خەیزەال نــی دەوری ڕێ
خــوڕ خــوڕی فرمێســکی حە ســرەت
جــا لــه چــاوم دێتــە خــوار
بــۆ خــۆم و بــۆ بەختــی ســەرگەردانم
ئەگر یــم زاری زار
دڵتەنگــم بــۆ لێــوی ئــاڵ و
دوو دییــە شــەرمینەکەت
بــۆ دەم ئێوارا نــی حــەوش و
ســۆزی مەڕدۆ شــینەکەت
کیــژی الدێ ســەختە دوور یــت
تا ڵــە ڕەنجــی ڕۆژگار
نا حــەزە دووری واڵت و
ناخۆ شــە ژینــم لــە شــار
کیــژی الدێ وەختــە جەر گــم
پــڕ بــە دڵ بــێ بــە کەواو
هێنــدە تینــووی ئــاوی کێــوم
پــڕ بــە تا ســەی کانیــاو

عەباس کەمەندی ،هونەرمەندی حەوت هونەر

«عەبــاس کەمەنــدی» ،ســاڵی ١٩٥٢ی
زایینــی (١٣٣١ی هەتاوی) لە گەڕەکی
جــهوراوای شــاری ســنە لەدایــک بــووە.
کەمەنــدی جیــا لــە ھونــەری مۆســیقا،
شارەزاییەکی زۆری لە بواری وێنەکێشان،
شــانۆ ،ســینەما و ئەدەبیاتــی کــوردی و
بەتایبەت ئەدەبی زارەکی و فەرهەنگ و
گۆرانیی هەوراماندا هەبووە و لەم بوارەدا
بە دەیان توێژینەوەی ئەنجام داوە .ماوەی
 ٣٥ســاڵ لە ڕادیۆی شــاری ســنە کاری
کــردووە و بــە دەیــان چیــرۆک و بەیتــی
کوردیــی لــە ڕادیــۆ بە شــێوەی شــانۆی
دەنگــی دەرهێناوە« .عەباس کەمەندی»
هونەرمەندێکــی فــرە بەرهەمــە و خــاوەن
ڕێچکــە و دەنــگ و لەحنــی تایبــەت
بــە خۆیــە و پــاش خــۆی ئــەم ئەلبۆمــە
گۆرانییانــەی لــێ بەجێ مــاوە کە وەک
سەرتۆپی گۆرانیی ڕەسەنی کوردی دێنە
ئەژمار« :گەالوێژ ،ھەورامان ،پرشــنگ،
کیژی کورد (« .»)٢٠١٢کەمەندی»
لە بواری نووســینی ئهدهبیات ،فۆلکلۆر،
فەرهەنگ و مێژووی کورددا زیاتر لە ٦
هــهزار الپــهڕه لێکۆڵینەوەی کــردووە و له
کتێبخانهی فهرههنگی لهتارانە.

بەرهەمەکانــی هونەرمەنــد عەبــاس
کەمەنــدی« :نووســینی  ٤ڕۆمــان،
نووســینی ســیناریۆی  ٣٠فیلمی درێژ و
کورت .نووســینی  ٢کتێبی شــێعری به
فارســی وکــوردی و کێشــانی نزیکــهی

 ١٠٠تابلــۆی هونــەری و خاوهنــی ٦٠
گۆرانییــه و .»...کەمەنــدی پــاش
تەمەنێــک خزمــەت بــە بــواری هونــەر،
مۆســیقا و هونــەری ڕەســەنی کــوردی،
لــە بەرەبەیانــی ڕۆژی ١ی جۆزەردانــی

١٣٩٣ی هەتــاوی ،لــە تەمەنــی ٦٢
ســاڵیدا ،بەهۆی ڕاوەستانی دڵەوه کۆچی
دوایــی کــرد و لــە گۆڕســتانی ئاســاوڵە
(بەهەشــتی محەممــەدی) بــە خاکــی
پیرۆزی نیشتمان سپێردرا.

یەکەمین ژمارەی گۆڤارى
«گڕوگاڵی نوێ»
له مەهاباد باڵو بووەوە
ژمــارەی یەکەمی گۆڤاری «گڕوگاڵی
نــوێ» کــە  ١٦الپــەڕەی ڕەنگــی لەخۆ
دەگرێت ،لە مەهاباد باڵو بوویەوە.
ژمــارەی یەکەمی ئەم گۆڤارە بەخۆڕایی
دەکەوێتە بەردەستی مندااڵن.
ئــەم گۆڤاره لەاليەن دوکتور››ئیســماعیل
مستەفازاده››وە سەرپەرستی دەكرێت.
دوکتــور «ئیســماعیل مســتەفازادە» لەم
بــارەوە وتوویەتــی« :ئهدهبیاتــی منــدااڵن
لهم ســااڵنهدا ڕۆڵێکی بەرچاوی ههیه لە
پەروەردەکــردن و خوڵقاندنی بیری نوێ لە
مندااڵنــدا؛ بــهاڵم هــهر لــه چهندایهتــی و
چۆنایهتی لهبیر کراوه.
ئهم بهشــه له ئهدهبیــات و وێژهی کوردی
گهشهی باشی نهکردووه و پێویسته زیاتر
ئاوڕی لێ بدرێتهوه››.
ناوبــراو تایبهتمهندییەکانــی ئهدهبــی
مندااڵنــی بــەم چەشــنە خســتووەتە ڕوو:

«زمانهکهی ڕوون و پاراو بێت؛
لــه چوارچێــوهی ئــاکار و ڕهوشــت
ێکردنهوه
پێشــکهوتن و نو 

دهرنهچێــت؛ بــۆ
بێت؛
شیاو بێت و له ئهدهبی مندااڵندا بگونجێت
و لهم ئهدهبه دانهبڕێت؛
بایهخی عاتفی و سۆزداری و جوانیناسیی
ههبێت؛
بایهخــی عهقاڵنــی و لۆژیکیی ههبێت و
جوانی و ڕازاوهیی تێدا بێت».
دوکتــور «ئیســماعیل مســتەفازاده»
هەروەهــا وتــی« :پێویســته بهرههمــی
منــدااڵن لهگــهڵ فهرههنگــی کۆمهڵگا،
زهیــن ،زمــان و تهمهنــی منــدااڵن،
هاوئاههنگ بێت.
گۆڤــاری گڕوگاڵــی نوێش بە بەردەوامی
دهیههوێت ئهم کاره بکات».

کورد و فۆلکلۆر
کورد لە بواری فۆلکلۆرەوە خاوەن پاشخان و خەرمانێکی بەپێز و دەوڵەمەندە
فۆلکلــۆر بــە بەشــێک لــە کولتــووری
ھەر نەتەوەیــەک دەڵێــن کــە بەشــێک لــە
فەرھەنگــی ئــەو نەتەوەیەیــە .فۆلکلــۆر،
وشــەیەکی لێکــدراوە لــە دوو وشــەی
«فۆلــک  +لــۆر»ی ئینگلیزییــەوە
ھاتــووە کــە یەکمیان مانــای «خەڵک»
یان «گەل» دەگرێتەوە و دووەمیان مانای
«چیــرۆک ،ژیــری ،ھونــەر و زانســت»
دەگرێتــەوە ،واتە ســامان یــان کەلەپووری
خەڵــک .بەم پێیە فۆلکلۆر بە ھەموو ئەو
ســامان و کەلەپــوورە کۆنانە دەڵێن کە بە
درێژایــی مێــژوو دەســتکرد و بەرھەمــی
خەڵــک بــوون و ماونەتــەوە ،وەک:
«پاشــماوەکانی جلوبەرگی میللیی کۆن
و ئێســتا و گەلێک چەشــنی پیشەسازی
و نەخــش و نیــگار و جــۆری خواردەمەنی
و گەلێک شــتی تر کە شــەقڵی تایبەتی
کۆنــی نەتەوەیــەک لــە بەرھەمێکــی
دەستکرد یان بەرھەمی بیردا بھێڵێتەوە.
ھەندێــک جــار لەنێــو فۆلکلــۆردا بەشــی
بیــر یــان بەشــی ئــەدەب جیــا دەکەنــەوە
و پێــی دەڵێــن «بەرھەمــی ســەرزاریی
خەڵــک» ،ئــەو بەرھەمــەش ئەوەیــە کــە
بەســەر زارەوەیــە ،دەمــاودەم و پشتاوپشــت
 ،کــوڕ لــە باوکــەوە ،منــداڵ لــە دایکەوە
دەیبیســتێت و دەمێنێتــەوە ،لەبــەر ئەمــە
ئەدەبــی فۆلکلــۆر بــە بەرھەمــی تاکــە

کەســێک دانانرێت ،بەڵکــوو دەدرێتە پاڵ
ھەموو نەتەوە ،بەرھەمێکە کە ھەموو گەل
خوڵقاندوویەتــی .بەرھەمــی فۆلکلــۆری
شــێوەیەکی ســادەی وای ھەیە کە ھەموو
گەل تێی بگات.
بەرھەمــی فۆلکلــۆر ئێجــگار زۆر لەنێــو
خەڵکــدا بــاوە؛ تــا کاتــی باڵوبوونەوەی
خوێنــدەواری و شــارەزابوونی خەڵــک و
ڕاھێنانیــان لەگەڵ ئەدەبیاتی نووســراودا،
کــەم کەس ھەیە شــتێک لــە فۆلکلۆری
گەلەکەی خۆی نەزانێت و لەبەری نەبێت
و بە وتن و گێڕانەوە دەرینەبڕێت.
ئەدەبیاتی فۆلکلۆر لەنێو ھەر نەتەوەیەکدا
چەنــد بــەش و جۆری ھەیــە و ئەم بەش و
جۆرانــە ڕەنگە ھەندێکیــان لە فۆلکلۆری
ھەمــوو نەتەوەدا یان لــە فۆلکلۆری چەند
نەتــەوەدا یــەک بــن و ڕەنگــە ھەندێکیــان
جیــا بــن ،لەبــەر ئەمــە ھەر نەتەوەیــەک
دەتوانێــت چەشــنەکانی بەرھەمی ئەدەبی
فۆلکلۆری خۆی دەستنیشان بکات.
مامۆســتا «شــەریف فەالح» ،نووســەر و
وەرگێــڕی کــورد ،لــە واڵمی پرســیاری:
«فۆلکلــۆر چ ڕۆڵێکــی لــە پرۆســەی
نەتەوەسازیدا هەیە؟» ،دەڵێت:
فۆلکلــۆر و بەگشــتی ئەدەبــی زارەکــی
پاژێکــی ئێجــگار گرنــگ و بنەچــە و
هەوێنی ئەندێشە و ئایدیای هاوبەشی هەر

نەتەوەیەکە کە پاراستنی ئەم گەنجینە و
ســامانە گەلەرییــە ،دەبێتە کۆڵەکەیەکی
گرنــگ بــۆ هەرمانــی نەتــەوە .نەتەوەی
کوردیــش لەمبــارەوە ،خــاوەن پاشــخان و
خەرمانێکی بەپێز و دەوڵەمەندە و هەرکام
لە لق و بەشــە جیاکانی ئەدەبی زارەکیی
کــورد بــۆ خۆیــان تژیــن لــە ئەندێشــە و
تێڕوانینــی سیاســی ،کۆمەاڵیەتــی،
فەرهەنگــی و ئۆلیــی نەتەوەکەمــان .من
لــەو بــاوەڕەدام یــەک لــەو بوارانــەی کــە
کــورد دەبــێ زۆر بــە جیــدی و بنەڕەتــی
و بــە پــان و باببەتیانە ئاوڕی لێ بداتەوە
و توێژینەوەی هەمەالیەنی لەســەر بکات،
فۆلکلــۆرە ،چونکە ســەرلەبەری مێژووی
کــۆن و هاوچەرخــی ڕامیاریمــان یــان
لەالیــەن داگیرکەرانــی کوردســتان ،یــان
لەالیــەن ڕۆژهەاڵتناســانەوە نووســراوە،
داگیرکــەران ئامانجــدار و پیالنگێڕانە بۆ
تواندنەوەمــان شــێواندوویانە و بەالڕێیانــدا
بــردووە ،یــان دەســتیان بەســەردا گرتــووە
و بەنــاوی خۆیانــەوە تۆماریــان کــردووە.
لەالیەکــی دیکەشــەوە ڕۆژهەاڵتناســە
مێژوونووســەکانیش لەپێنــاو بەرژەوەندیــی
واڵتــی خۆیــان ،یــان هەندێجاریــش
لەپێنــاو پاراســتنی پێوەندیــی سیاســی و
بەرژەوەندیــی ئابووریــی واڵتــی خۆیــان
دەســتکاریی مێژوومانیــان کــردووە.

هەرچەنــد مینۆرســکی و چەنــد
توێژەرێکــی دیکــەی ئەورووپــی کــە لــە
فۆلکلــۆری کوردیــان کۆڵیوەتــەوە ،بــە
ئەمانەتــەوە کاریــان کــردووە .کەواتــە
تاقــە بوار و پاژێکــی کورد کە دوژمنی
داگیرکەر دەســتکاریی نەکردووە و وەک
خــۆی ماوەتــە و لەڕاســتیدا ئاوێنــەی
بااڵنوێنــی گەوهــەری نەتەوەیــە ،هەمــان
فۆلکلــۆر و ئەدەبــی زارەکییــە ،چونکــە
خەون و خەیاڵ و سەرلەبەری جیهانبینیی
مرۆڤــی کوردی تێدایە .بۆیە گەر بێت و
لە ســۆنگەی ئەم گەنجینە ســەربەمۆرەوە
و لــە نــاخ و کاکڵــەی ئــەم پاشــخانە
هەرمــان و زینــدووەی فۆلکلــۆرەوە بــۆ
پرۆســەی نەتەوەســازی بڕوانین ،بێگومان
بنیاتــی قۆناغێکــی گرنــگ دادەنێیــن.
وەلــێ ئەم ئامانجــە نایەتە بەرهەم ،ئەگەر
بــە شــێوەیەکی زانســتی و مێتۆدیــک و
هەمەالیــەن توێژینــەوەی کۆمەڵناســانە،
دەروونناســانە و فەرهەنگــی لــە لقــە
جۆربەجۆرەکانی فۆلکلۆر نەکەین .تەنیا
پاراســتن و ڕزگارکردنیان لە فەوتان بەس
نییە ،بەڵکوو بە شەنوکەو و شرۆڤەکردنیان
دەبینــە خاوەنی ڕاســتەقینەی ئەو گەنجە
ســەربەمۆرە .ئەگــەر بــە چاوێکــی
ئەمڕۆیــی و لــە دووتوێی دەقی هاوچەرخ
(ڕۆمان ،چیرۆک و ســینەما و شــانۆ و

شــیوەکاری و)...دا ئــاوڕ لــە فۆلکلــۆر
بدەینــەوە و دیســان دایــان بڕێژینــەوە،
ئــەوکات دەتوانیــن بێژیــن ،هەنگاوێکــی
ئەرێنی و باشمان بۆ پێناسەی گەوهەری
خۆمان بەدەســتی هەڵگرتووە .لە زۆرێک
لــە واڵتــان ،فۆلکلــۆر و ئەدەبی گەلەری
وەک لقێــک لە خوێندنگــە و زانکۆکان
دەخوێندرێ .هەرکام لە بەیتە ئەڤینداری،
حیماســی ،مێژوویــی و تراژیکەکانــی
کــورد ســەرچاوەی چەندیــن ســووژەی
سینەمایی و شانۆیین کە سینەماکارانی
کورد دەتوانین بە ئەندێشــەی ئەمڕۆییەوە
کاریــان لەســەر بکەن و ئەگەر دڵســۆزی

ڕاســتەقینە هەبێــت ،دەتوانن ببنە هەوێنی
فیلمەکانــی هالیــوود .یــان لــە ڕەهەندی
مۆســیقییەوە کارکــردن لەســەر بەیتەکان
و داڕشــتنەوەیان لــە چوارچێــوەی ئۆپێرا،
دەبنە مۆڵکی هاوچەرخ بۆ نەتەوەکەمان.
هــەرکام لە لقەکانی فۆلکلۆر ،یان بەیت
و باو و مۆسیقای ڕەسەن ،هەڵگری دەیان
ســووژەی توێــژەوەی زانســتین لــە بــواری
جیاجیــادا ،هەرچەنــد لەمبارانــەوە کار
کراوە ،بەاڵم لە ئاستی پێویستدا نین و بە
ئەرشیڤکردن و ڕێکخستن و پۆلێنکردنیان
ئەرکی دەوڵەت و دامەزراوەی فەرهەنگی
و نیشتمانییە.
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ڕۆژنامەی کوردستان بە مەبەستی هەرچی زیاتر ئاشکراکردنی پێشێلکارییەکانی مافی مرۆڤ لە ناوچەکانی
کوردستانی ڕۆژهەاڵت ،هەر دوو حەوتوو جارێک ڕاپۆرتێک لە سەر بارودۆخی مافەکانی مرۆڤ لە
کوردستانی ڕۆژهەاڵت باڵو و دەیخاتە بەردیدی خوێنەرانی ڕۆژنامە.
ئەم ڕاپۆرت و ئامارانە باس لە حاڵەتەکانی پێشێلکردنی مافی مرۆڤ لە ماوەی دوو حەوتووی سەرەتای
مانگی جۆزەردانی ساڵی ٩٩ی هەتاوی ،لە شار و ناوچە کوردنشینەکانی کوردستانی ڕۆژهەاڵت دەکەن
کە بریتییە لە حاڵەتەکانی دەستبەسەرکردن ،بانگهێشت ،ئێعدام ،کوژران و برینداربوونی کۆڵبەران،
کرێکاران ،خۆکوشتن ،زیندانیان و مەحکووم کردنی هاوواڵتییان لە کوردستانی ئێران.
ئەم ڕاپۆرتە لە ناوەندی ئاماری ئاژانسی هەواڵدەریی کوردپا ،تۆمار کراوە.
گواستنەوەی هاوواڵتییان بۆ
زیندان:
ڕۆژی یەکشــەممە ٤ی جــۆزەردان،
«ســۆهەیال حیجــاب» ،چاالکــی
مەدەنیــی کرماشــانی ،بــۆ تێپەڕاندنــی
مــاوەی زیندانییەکــەی ڕەوانــەی زیندانی
قەرچەکی وەرامین کرا.
ڕۆژی چوارشــەممە ٧ی جــۆزەردان،
«کەژوان ئازادیان» خوێندکاری زانکۆی
پەیام نووری مەریوان و چاالکی ژینگەیی
خەڵکی گونــدی «یەنگیجە»ی مەریوان
بــۆ تێپەڕاندنــی مــاوەی زیندانییەکــی
ڕەوانەی زیندانی ئەو شارە کرا.
هاوواڵتییەکــی کــورد بە ناوی «حوســێن
عەبدوڵاڵزادە» تەمەن  ٢٦ســاڵ و خەڵکی
شــاری شــنۆ ،پــاش تەواوبوونــی قۆناغــی
لێپرســینەوەکەی ،ڕەوانــەی زیندانــی
ناوەندیی ورمێ کرا.

دەسبەسەر کردنی
هاوواڵتییان :
لــە مــاوەی ڕۆژانــی ڕابــردوودا ،الوێکی
کــورد بــە نــاوی «یووســف (فــەرزاد)
ئیبراهیمزادە» کوڕی «محەممەدخالید»
خەڵکی گوندی «کانی ڕەشـ»ـــی شــنۆ،
لەالیــەن هێــزە ئەمنیەتییەکانــەوە لە تەورێز
دەسبەســەر کــرا و بــۆ شــوێنێکی نادیــار
ڕاگوێزرا.
ڕۆژی چوارشــەممە ٣١ی بانەمــەڕ،
الوێکــی کــورد بــە نــاوی «شــەهاب
ئاجــی» کــوڕی «حوســێن» ،تەمەن ٢٣
ســاڵ و خەڵکــی گونــدی «گەرگــول» و
دانیشتووی نەغەدە ،پاش بانگهێشتکردنی
بــۆ ئیدارەی ئیتالعاتی ورمێ ،دەسبەســەر
کرا.
ڕۆژی پێنجشــەممە ١ی جــۆزەردان،
هاوواڵتییەکــی کــورد بــە ناوی «ئیســام
ئەنباخوون» خەڵکی گوندی «کوڕانە»ی
ناوچــەی تەرگــەوڕی ورمێ ،لەالیەن هێزە
لیباس شەخسییەکانەوە دەسبەسەر کرا.
بەرپرســی پۆلیســی ئاگایــی هێــزە
ئینتزامییەکانی پارێزگای ئیالم باســی لە
دەسبەســەریی دوو کەس کە بەڕێوەبەرانی
پەیجــی ‹›ئینیســتاگرام» لە شــاری ئیالم
بوون ،کرد.
لــە ســەرەتای مانگــی ڕەمەزانــەوە٦ ،
چاالکــی ئایینــی بــە ناوەکانــی «پەیمان
و محەممەدعەلــی ئێــران پەنــا ،فوئــاد
زارعی ،ڕەزا تەلیوار ،مامۆســتا محەممەد
ســۆهەیب عەلیمۆرادی و ســەید محەممەد
حوســێنی» ،لــە قوتابخانــەی ئایینیــی
مزگەوتــی «ئیبراهیــم خەلیلوڵــا» لــە
گەڕەکــی «کانــی کوزەڵــە»ی ســنە،
لەالیەن هێزە ئەمنییەتییەکانەوە دەسبەســەر
کراون.
ڕۆژی پێنجشــەممە ٨ی جــۆزەردان،
هاوواڵتییەکــی کــورد بــە نــاوی «شــارام
مســتەفاپوور» خەڵکــی گونــدی

«ماوانــە»ی ناوچەی تەرگەوەڕی ورمێ
کرایە ئامانجی تەقەی ڕاســتەوخۆی هێزە
نیزامییەکانی حکوومەتی ئێران.
بــە وتــەی ســەرچاوەیەکی ئــاگادار ،هێزە
نیزامییــەکان پــاش بریندارکردنــی ئــەو
هاوواڵتییــە کــوردە ،ناوبراویان دەسبەســەر
کردووە.
ڕۆژی یەکشــەممە ١١ی جــۆزەردان،
چاالکێکــی کــورد بــە نــاوی «ســەعید
ئیقباڵــی» خەڵکــی کرماشــان ،پــاش
سەردانی لە لقی ١ی جێبەجێکردنی تاوانە
کەیفەرییەکانــی دادســەرای ئەمنییەتیــی
تــاران ،بــۆ تێپەڕاندنــی مــاوەی  ٥ســاڵ
زیندانییەکــەی ڕەوانەی بەندی دابڕگەی
زیندانی ئێڤین کرا.
ڕۆژی یەکشــەممە ١١ی جــۆزەردان،
هاوواڵتییەکــی کــورد بە نــاوی «عومەر
خاکــزاد» کــوڕی «حاســڵ» ،خەڵکــی
گوندی «شێلم جاڕانـ»ـی شاری پیرانشار
لەالیــەن هێزە ئەمنیەتییەکانەوە دەسبەســەر
کرا و بۆ شوێنێکی نادیار ڕاگوێزرا.

داسەپاندنی حوکمی
زیندان بە سەر
هاوواڵتییان:

هاوواڵتییەکــی کــورد بــە نــاوی «ئیــرەج
ســۆفی محەممەد» کــوڕی «ئیبراهیم»
و خەڵکــی مەهابــاد ،لەالیــەن لقــی ٢ی
دادگای ئینقالبی ورمێ بە سەرۆکایەتیی
«شــێخلوو» ،بــە  ١٥ســاڵ زیندانیــی
تەعزیری مەحکووم کرا.
لــە مــاوەی ڕۆژانی ڕابردوودا ،حوکمی ٥
ســاڵ زیندانیــی تەعزیــری هاوواڵتییەکی
کورد بە ناوی «ســدیق سەیفی» خەڵکی
شاری دیواندەرە لە دادگای پێداچوونەوەی
سنە ،پشتڕاست کرایەوە.
لقــی ٢ی دادگای ئینقالبــی شــاری
کرماشــان ،چــوار چاالکــی فەرهەنگیــی
کــوردی بــە ناوەکانــی «شــەهریار
تەهماسبی و ئەردەشیر مووسەوی خەڵکی
کرماشــان ،مســتەفا باقری ئاشنا خەڵکی
کەنــگاوەر و ئەرســەالن هیدایەتی خەڵکی
قــوروە» ،هــەر کامەیانــی بــە  ٩مانــگ
زیندانیی تەعزیری مەحکووم کرد.
لقــی ٢٦ی دادگای ئینقالبــی تــاران،
حوکمــی  ٥ســاڵ زیندانیــی تەعزیــری و
دوو ســاڵ قەدەغەکــردن لــە ئەندامیەتــی
لــە گرووپە سیاســییەکانی بۆ «ســەکینە
پەروانــە» هاوواڵتیــی کــوردی خەڵکــی
خۆراسان بڕییەوە.
ڕۆژی پێنجشــەممە ٨ی جــۆزەردان،
الوێکــی کــورد بە ناوی «ئاالن بەنگین»
تەمــەن  ٢١ســاڵ و خەڵکــی گونــدی
«کانــی ڕەشـ»ـــی شــاری شــنۆ ،لەالیەن
دادســەرای نیزامیــی شــاری تەورێــزەوە بە
 ٥مانــگ زیندانیــی تەعزیــری مەحکووم
کرا.
لقی یەکی دادگای ئینقالبی کرماشــان،
حوکمــی  ٥ســاڵ زیندانیــی تەعزیــری
بــۆ «ڕەســووڵ کەریمــی» ،یەکێــک لــە
دەسبەســەرکراوانی ناڕەزایەتییەکانــی

مانگی خەزەڵوەری ساڵی  ،٩٨بڕییەوە.

کوژران و برینداربوونی
کۆڵبەران و کاسبکاران:
ڕۆژی پێنجشــەممە ١ی جــۆزەردان،
هێــزە نیزامییەکانــی حکوومەتــی جێگیــر
لــە پایــگای «بێتــووش» ژمارەیــەک
لــە کۆڵبەرانــی کــورد لــە ســنووری ئــەو
شــارەیان دایــە بــەر دەســڕێژی گولـــلە.
لــە ئەنجامــی تەقەی هێــزە نیزامییەکانی
حکوومەتــی ،دوو کۆڵبــەری کــورد بــە
ناوەکانــی «مەنســوور ئیســماعیلی»
تەمــەن  ٣٠ســاڵ خەڵکــی گونــدی
«باغــی» و «بەختیــار حەســەننژاد»
تەمــەن  ٣٢ســاڵ خەڵکــی گونــدی
«شــەڵماش»ی شــاری سەردەشت پێکران.
ڕۆژی چوارشــەممە ٣١ی بانەمــەڕ،
هێزەکانــی ئەرتەشــی تورکیــە لــە
بەرزاییەکانــی «خەجــێ خاتــوون»
دەســتڕێژییان لە ژمارەیەک کاســبکاری
کــورد کرد و لە ئاکامدا ،کاســبکارێکی
کورد بە ناوی «قادر یادسار» تەمەن ٢٢
ســاڵ خەڵکی گوندی «دێم قشاڵـق»ـــی
شــاری ماکۆ ،گیانی لەدەســت دا و ســێ
کاســبکاری دیکە لــەو ڕووداوەدا پێکران.
ڕۆژی یەکشــەممە ٤ی جــۆزەردان،
هێــزە نیزامییەکانــی حکوومەتــی ئێــران
ژمارەیــەک لــە کۆڵبەرانیان لە ســنووری
ســۆما و برادۆســتی ورمــێ کــردە ئامانج
و بەهــۆی تەقــەی هێــزە نیزامییــەکان،
کۆڵبەرێکــی کــورد بە ناوی «ئەرســەالن
ئەحمــەدی» کــوڕی «حاکــم» گیانــی
لەدەســت دا و هەروەهــا دوو کۆڵبــەری
دیکــە بــە ناوەکانــی «تــوران و ڕەدوان
ئەحمــەدی» کــوڕی «عەبدولخالــق»،
بەســەختی لــەو ڕووداوەدا پێکــران.
ئێوارەی ڕۆژی سێشــەممە ٦ی جۆزەردان،
کۆڵبەرێکــی کــورد بــە نــاوی «فیــاد
ئەحمــەدی» کــوڕی ســادق خەڵکــی
گونــدی «کــوران»ی ناوچــەی ســۆما و
برادۆســت ،بە تەقەی هێزەکانی ئەرتەشــی
تورکیــە لــە ســنووری ورمــێ پێکــرا.
ڕۆژی پێنجشــەممە ٨ی جــۆزەردان،
ژمارەیــەک لــە کۆڵبەرانــی کــورد لــە
نزیک گوندی «کەرکوشـ»ـــی بەخشــی
«سەفاییە»ی شاری خۆی ،لەالیەن هێزە
نیزامییەکانــی حکوومەتــەوە دەســڕێژییان
لــێ کــرا و لــە ئەنجامــی تەقــەی ئــەو
هێزانــەدا« ،موحســێن دروێــش زادە و
ئیبراهیم جوردیزەج» گیانیان لەدەســت دا.
ئێــوارەی ڕۆژی پێنجشــەممە ٨ی
جــۆزەردان ،ســێ کاســبکاری کــورد لــە
ئەنجامــی تەقــەی هێــزە نیزامییەکانــی
حکوومــەت لــە بەرزاییەکانــی ســنووری
پیرانشــار ،بەســەختی برینــدار بــوون.
شوناســی ئەو ســێ کاســبکارە« ،کامیل
قــادری ،کەمــاڵ گەوهــەری تەمــەن
 ٢٣ســاڵ و ڕەســووڵ چەپلــەک»
و خەڵکــی پیرانشــار ڕاگەیەنــدراوە.

ڕۆژی هەینی ١٠ی جۆزەردان ،ژمارەیەک
لــە کۆڵبەرانــی کــورد لــە ســنووری
«چۆمانـ»ـــی بانە کەوتنە بۆســەی هێزە
نیزامییەکانــی حکوومەتــی ئێــران و لــە
ئەنجامــی تەقــەی هێــزە نیزامییــەکان،
کۆڵبەرێکــی کــورد بــە نــاوی «عەلــی
خدرزادە» خەڵکی گوندی «کۆڵکەڕەشی
سەرێـ»ـــی شاری سەردەشــت بریندار بوو.

گیان لە دەستدان و
برینداربوونی کرێکاران:
چەند ڕۆژ پێش ،کرێکارێکی کوردی
خەڵکی سەقز ،لە تاران تووشی ڕووداوی
کار بوو و بەو هۆیەوە گیانی لەدەست
دا .شوناسی ئەو کرێکارە کوردە،
«محەممەد فەیزپوور» خەڵکی سەقز
ڕاگەیەندراوە.

بێبەریکردنی زیندانییانی
سیاسیی لە مافی
مۆرەخەسی:
دوو زیندانیــی سیاســیی کــورد لــە
گرتووخانــەی ئەردەبێــڵ بــە ناوەکانــی
«حەســەن جووجەگەڵوانــی» کــوڕی
«ئەحمــەد» و «واحیــد بێهبەهانــی» ،لە
مــاوەی زیندانیکرانیــان هەتــا ئێســتا ،لــە
مافی مۆرەخەسی وەرگرتن بێبەشن.
بــە وتــەی ســەرچاوەیەکی ئــاگادار،
بەرپرســانی زیندانــی ئەردەبێڵ بە شــێوەی
بــەردەوام داخوازیــی مۆرەخەســیی ئەو دوو
زیندانییە سیاسییە کوردە ڕەت دەکەنەوە.

خۆکوژی ژنان و پیاوان:
ڕۆژی شەممە ٣ی جۆزەردان ،کچێکی
تەمەن  ١٧ساڵ بە ناوی «موفیدە
حەسەن نژاد» کچی «حەسەن»،
خەڵکی گوندی «قەبەغلوو»ی شاری
سەقز ،کۆتایی بە ژیانی خۆی هێنا.
ڕۆژی یەکشەممە ٤ی جۆزەردان،
الوێک بە ناوی «محەممەد گەڕاڤەند»
کوڕی «عەباسعەلی» ،تەمەن ١٨
ساڵ و خەڵکی گوندی «شێخماخۆ»ی
شاری دەڕەشاری پارێزگای ئیالم ،لە
ڕێگای خۆسووتاندنەوە کۆتایی بە
ژیانی خۆی هێنا.
لەالیەکی دیکەوە ڕۆژی دووشەممە،
الوێک بە ناوی «حاسڵ ئاڵتوون»
کوڕی «جەالل» ،تەمەن  ١٩ساڵ
و خەڵکی پیرانشار ،بەهۆی کێشەی
خەمۆکییەوە کۆتایی بە ژیانی خۆی
هێنا.
ڕۆژی دووشەممە ٥ی جۆزەردان،
کچێکی الو خەڵکی گوندی «سیاقۆڵی
سەرێ»سەر به شاری مەهاباد بەهۆی
کێشەی بنەماڵەییەوە ،کۆتایی بە ژیانی
خۆی هێنا.

بانگهێشت کردنی
هاوواڵتییان بۆ ناوەندە
ئیتالعاتییەکان:
ڕۆژی چوارشەممە ٣١ی بانەمەڕ،
چاالکێکی کۆمەاڵیەتیی خەڵکی سنە
بە ناوی «سامان قادرنژاد» ،لەالیەن
ستادی خەبەری ئیتالعاتی شاری سنەوە
بانگهێشت و لێپرسینەوەی لێکرا.
هەروەها مامۆستا «حوسێن
عەلیمورادی» ،بەڕێوەبەری قوتابخانەی
ئایینیی مزگەوتی «ئیبراهیم
خەلیلوڵاڵ» لە سەرەتای مانگی
ڕەمەزاندا بانگهێشتی ئیدارەی ئیتالعاتی
سنە کراوە و لەالیەن مەئموورانی ئەو
ناوەندە ئیتالعاتییە لێپرسینەوەی لەگەڵ
کرا.
لقی ٥ی دادوەریی لێکۆڵینەوەی
دادسەرای گشتی و ئینقالبی سەقز،
هەڵگرتنی بڕیاری داواکردنی «منع
تعقیبـ»ـی بۆ «مەحموود ساڵحی و
عوسمان ئیسماعیلی» لە چاالکانی
کرێکاری ئەو شارە دەر کرد.
پۆلیسی ئەمنییەتیی سەقز بە تۆمەتی
«تێکدانی نەزم و ئاسایشی گشتی و
تێکدانی بێروڕای گشتی» ،سکااڵی
لەسەر ئەو دوو چاالکە کرێکارییە تۆمار
کردووە.
ڕۆژی چوارشەممە ٧ی جۆزەردان،
سێ هاوواڵتیی کورد بە ناوەکانی
«خوسرەو فەرەهمەند ،محەممەد پەروازە
کوڕی ڕەشید و محەممەد ئەفرا کوڕی
ئەحمەد» خەڵکی گوندی «نێـ»ـی
مەریوان بانگهێشتی ئیدارەی ئیتالعاتی
مەریوان کران.

لە ساڵی  ٧٠هەتا ،٩٨
 ٥٢زیندانیی سیاسی لە
زیندانی ناوەندیی ورمێ
ئێعدام کراون
بەرپرســانی زیندانــی ناوەندیــی شــاری
ورمــێ لــە ســاڵی  ٧٠هەتــا  ،٩٨حوکمی
ئێعدامکردنــی  ٥٢زیندانیــی سیاســییان
جێبەجێ کردووە.
عوسمان مســتەفاپوور؛ زیندانیی سیاسیی
کــورد لــە وتووژێکــدا لەگــەڵ ئاژانســی
کوردپــا لــەو بارەیــەوە ڕایگەیانــد« :لــە
مــاوەی زیندانیبوونــی منــدا لــە زیندانــی
ناوەندیــی شــاری ورمــێ ٥٢ ،زیندانیــی
سیاسی ئێعدام کراون».
ئــەو زیندانییــە سیاســییە هەروەهــا دەڵێت:
«ئــەو زیندانییــە سیاســییانە بــە تۆمەتی
«ئەندامبــوون لــە یەکێــک لــە حیزبــە
کوردییەکانی ئۆپوزیســیۆنی حکوومەتی
ئێــران و پەیوەندیــی لەگــەڵ دەوڵەتــە
دوژمنــکارەکان لەالیەن دادگای ئینقالبی
ورمێ بە ئێعدام مەحکووم کرابوون».
عوســمان مســتەفاپوور لــەو وتووژێکــدا،
لەگەڵ کوردپــا ڕایگەیاند« :زیندانییانی
سیاســی لــە دادگای ئینقالبــی ورمــێ لە

دادگایەکــی چەنــد خولەکیدا ،بــە ئێعدام
مەحکــووم و لــە کۆی ئــەو  ٥٢زیندانییە
سیاســییە ٣٣ ،زیندانیــی سیاســی بــە
تۆمەتــی هــاوکاری و ئەندامبــوون لــە
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران،
ئێعدام کراون».
مانگــی بانەمــەڕی ئەمســاڵ ،عوســمان
مســتەفاپوور» ،زیندانیی سیاسیی کورد،
بەهــۆی گوشــاری ئیــدارەی ئیتالعاتــی
پیرانشار ،زێدی خۆی بەجێ هێشت.
«عوســمان مســتەفاپوور» ،پووشــپەڕی
ســاڵی ١٣٧٠ی هەتــاوی لــە ناوچــەی
«تەرگــەوەڕ»ی ورمــێ دەسبەســەر کــرا
و دواتــر بــە تۆمەتــی «ئەندامبوونــی
لــە یەکێــک لــە حیزبــە کوردییەکانــی
ئۆپۆزســیۆنی حکوومەتــی ئیســامیی
ئێــران» بــە  ٢٥ســاڵ زیندانیــی تەعزیری
مەحکووم کرا.
کۆتاییەکانــی ســاڵی ٩٢ی هەتــاوی
پاش  ٢٣ســاڵ دەسبەســەری ،لقی یەکی
دادگای ئینقالبی ورمێ بە سەرۆکایەتیی
دادوەر «چابــۆک» ،حوکمــی زیندانیــی
«عوســمان مســتەفاپوور»ی بۆ  ٣٥ساڵ
زیندانیی تەعزیری گۆڕی.
دەزگای دادوەریی حکوومەتی ئیسالمیی
ئێــران ،حوکمــی  ١٠ســاڵ زیندانیــی بــۆ
ئــەو هاوواڵتییە کوردە بەهۆی شــەڕکردن
لەگەڵ سپای پاسداران بڕییەوە.
ڕۆژی پێنجشەممە ٣٠ی خەزەڵوەری ،٩٨
«عوســمان مســتەفاپوور» و «محەممەد
نــەزەری» ،پــاش  ٥٣ســاڵ زیندانــی ،لــە
گرتنگــەی ناوەندیی شــاری ورمــێ ئازاد
کران.
عوســمان مســتەفاپوور نــاوی زیندانییانی
سیاســیی ئێعدام کراو لە ســاڵی  ٧٠هەتا
 ،٩٨بۆ ئاژانسی کوردپا ئاشکرا کرد کە
بەم چەشنەیە:
ئەحمــەد ڕەســووڵی ،مەالجاســم دڵنشــین،
ئەیــووب جەهانگیــری ،ئەبووبەکر خدری،
سەالم قاسمی ،شەهابدین یارمحەممەدی،
عــەوەز ،ڕەحیــم ،محەممەدئەمین ،ســەنار،
حوســێن قولیــزادە ،خالیــد بایەزیــدی،
مەدەنی ئیمامی ،ڕەشــید بابەکری ،سەید
ئیبراهیــم تاهێــری ،عەبدوڵــا ئەمینــی،
ســەید کەریم ڕاج ،ئەحمەد خدری ،مەجید
ســڵدوزی ،ڕەحمان ڕەجەبی ،سەید جەماڵ
قورەیشــی ،خالید شەوقی ،حەمزە قادری،
ئەنــوور جەوانمەردی ،جەلیل زیوەیی ،قادر
شــەهامەت ،کەریــم عەبدوڵاڵپــوور ،کازم
میرزایی ،حەســەن ســوڵتە ،عومەر سوڵتە،
حوســێن تــورک زبــان ،پەرویــز تــورک
زبان ،مەنســوور ئاروەند ،ســەلیم ســابیرنیا،
مســتەفا قادری ،ئیسماعیل محەممەدی،
عەلی ئەفشار ،ڕزگار ئەفشار ،محەممەد
عەبدوڵاڵهی ،حەســەن حیکمــەت جەمیل،
حوســێن خــدری ،حەبیــب گوڵپەریپــوور،
سیروان نژاوی ،بێهروز ئاڵخانی ،محەممەد
پەنجوێنــی ،ئەرســەالن چەمچەماڵــی،
ڕەســووڵ باوەند ،خدر مەحموودی ،مێهدی
قاسمزادە ،یووسف عەزیز فەتاح ،مەحموود
زەڵفەقاری و زاهیر مستەفا.

