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حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران باڵوی دەکاتەوە

پەیامی پیرۆزبایی «مستەفا هیجری»
لێپرسراوی گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران،
بە بۆنەی جێژنی «خاوەنکار»
جێژنی خاوەنکار پیرۆز بێت.
بە بۆنەی جێژنی خاوەنکارەوە پیرۆزبایی لە خوشک و براکانمان
لە پەیڕەوانی ئایینی یاری دەکەین و هیوادارین ڕۆژانی ئەو جێژنە و
هەموو ڕۆژانی ژیانیان بە خۆشی و شادی تێپەڕ بێت.
هەموو ڕۆژتان جێژن و جێژنتان پیرۆز.
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وشکاڕۆیی ژیان و هەرەسی خاک
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شینی بۆش
كەریم پەرویزی

کاتێــک وەکــوو هەمیشــە ،گۆپــاڵ
بەدەستانی چەواشەکار ویستیان دروشم
بــدەن و وادەری بخەن کە کۆبوونەوەکە
بــۆ ناڕەزایەتــی بــە وشکەســاڵی بــووە
و لەوێــدا بــە پێداهەڵگوتــن بــە وەلیــی
فەقیهـــ ،بڵێــن هەمــوو ئــەم خەڵکــە
وێڕای دژواریی ژیان ،هەر گوێڕایەڵی
ویالیەتــی فەقیهــن ،بــەاڵم خەڵکــی
ئامــادەی کۆڕەکــە بــە فیتــوو لێدان و
هەراکــردن ،دەنگــی چەواشــەکارییان
بــڕی و رووی وەلیــی فەقیهیان رەشــتر
کرد.
رۆژی هەینی٢٨ ،ی خەزەڵوەر هەزاران
کــەس لــە خەڵکــی شــاری ئیســفەهان
هاتبوونــە نێــو کۆبوونــەوەی جووتیــارە
ناڕازییــەکان و پشــتیوانییان لــەو
ناڕەزاییــەی وەرزێــر و جووتیارەکانــی
ئیســفەهان دەربــڕی .لەوێــدا چەندیــن
دروشــمیان بۆ هاواری ناڕەزاییان و زۆر
دروشــمیان بە دژی سیستمی ویالیەتی
فەقیهی بەرز کردەوە.
ناڕەزایــی جووتیــار و وەرزێرەکانــی
ئیســفەهان بەنیســبەت وشــکبوونی
چۆمــی زایەنــدەڕوود بــوو کــە لەگەڵ
وشــکبوونی چۆمەکە ،سەرچاوەکانی
ژیانــی خەڵکیش وشــک بــووە و دار و
بــاخ و زەوی و زاریــان لــە نێــو چــووە و
ئاژەڵدارییەکەیان بەتەواوی وێران بووە.
ژیانــی چەندیــن میلیــۆن کــەس لــە
نێوەڕاســتی ئێــران لەســەر چۆمــی
زاینــدەروودە و ئــەم چۆمە بە تێپەڕینی
لــە شــاری ئیســفەهاندا ببــووە هــۆی
گەشــانەوەی لەڕادەبــەدەری ئیســفەهان
و چەندیــن کارگا و شــوێنی پیشــەیی

گەورەشــیان لــە ســەر ڕێــی چۆمەکــە
دامەزراندبــوو و ســااڵنێکی زۆرە
میلیۆنان دۆالر داهاتی بۆ نێوەڕاســتی
ئێــران و بــە میلیاردیــش گەندەڵیــی بۆ
ڕێبــەری رێژیــم و ســپای پاســداران و
باندە جۆربەجۆرەکانی رێژیم هەبووە.
لــە پێنــاوی گەیاندنــی ئــاو بــە
پرۆژەکانــی دەســەاڵتدارانی رێژیمــدا،
ئــاوی چەندیــن شــوێن لــە کوردســتان
و لوڕســتانیان گێڕایــەوە و چەندیــن
ناوچەی ئەحوازیان وشــک کرد تاکوو
بەشکوو ئاو لە زانیدەڕوود بەردەوام بێ،
بــەاڵم پــرۆژە گەندەڵکارانەکانــی باندە
هەمەڕەنگەکانــی رێژیم بــە ڕادەیەک
فــراوان و بەڕادەیەک نەزانانە بوون کە
بــە گوتــەی خودی بەرپرســانی رێژیم،
مودیریەتــی هەڵــەی ئــاو وێرانیــی لێ
کەوتۆتــەوە و ئیــدی نــەک ئــاوەکان
وشک دەبن و چۆمەکان دەبنە کەویر،
بەڵکــوو ناوچەکانــی نێوەڕاســتی ئێران
بەتــەواوی تووشــی داتەپینــی خــاک
دەبــن و هەرەســهينانی جوغرافیایــی
دوورەدیمەنــی داهاتــووی نێوەڕاســتی
ئێرانە.
گرفتــی ســەرەکی لــە ئیســفەهان ئەوە
نییــە کــە بــە هــۆی وشکەســاڵیەوە
ئــاوی چۆمەکــە کەمــی کردبــێ.
هــەروەک رۆژنامەکانــی رێژیم وەکوو
رۆژنامــەی جمهــوری ئیســامی وای
ئیدیعــا کــردووە کــە جووتیارەکانــی
ئیســفەهان بۆیــە ناڕەزایــی دەردەبــڕن
تاکــوو لــەم وشکەســاڵیەدا دەوڵــەت
قەرەبوویــان بکاتەوە! لــە کاتێكدا ئەمە
رێــک بە الڕێــدا بردنــی بابەتەکەیە و

گرفتــی ســەرەکی وشکەســاڵی نییە.
چوونکە لە وشکەساڵیدا بە هۆی کەم
بارانیەوە ساڵێک ئاوی چۆمێک کەم
دەکا و لــە بەهــاری ســاڵی داهاتــوودا
دووبــارە کانیاو و چۆمەکان دەژیێنەوە،
بەڵکــوو گرفتی راســتەقینە ئەوەیە کە
ســەرچاوەی ژیــان لــە ئێرانــدا وشــک
کراوە.
راپۆرتــی ناوەندەکانــی نێــو ئێران دەری
دەخــەن کــە بــە هــۆی سیاســەتی پــڕ
لــە هەڵــە و نەزانانــەی رێژیمەوە نەک
تەنیــا وشــکبوونی چۆمــەکان بەڵکوو
وشــکبوونی ئــاوی ژێرزەوینی لە ئێران
بەتــەواوی پــەرەی ســەندووە و ئێســتە
ئیــدی ئێــران لــە ســەر خاکێکــی لــە
ژێــرەوە بــۆش ڕاوەســتاوە کــە بەرەبــەرە
بــە وشــکبوونی خاکەکــە دادەتەپــێ و
هــەرەس دێنــی و جوغرافیــای ئێرانــی
ژێر دەســتی کۆلۆنیاڵیزمــی ویالیەتی
فەقیهــی ،جوغرافیایەکــی کــەالوە
دەبێ.
بەپێــی ئــەو ڕاپۆرتانەی لــە ئێران باڵو
دەبنــەوە ،لــە چەنــد ســاڵی داهاتــوودا
نێوەڕاســتی ئێــران بــۆ ژیــان نابــێ و
ئیمکانی مانەوە و دەرەتانی ژیانی لێ
دەبــڕدرێ و بــە میلیۆنــان کــەس بەرەو
زاگــرۆس و پشــتەوەی ئەلبــۆرز کۆچ
دەکەن!
قەیرانــی بەردەوامــی ئــاو کــە لــە
قەیرانیــش تێپەڕیــوە و بۆتە نەهامەتیی
گــەورەی بێئــاوی لە ئێرانــدا ،بە هۆی
سیاســەتە نادروســتەکانی رێژیمــەوە
دروســت بــووە کــە لــە باتــی شــێوازی
زانســتی و دروســتی کەڵــک وەرگرتن

لــە ســەرچاوەکانی ئــاو ،بــەردەوام
دەربەنــد و بەنــداوی گــەورەی دروســت
کــردووە تاکــوو بەرپرســەکان لــە ژێــر
ناوی بەنداوســازیدا میلیاردها سامانی
ئــەم واڵتــە بــە گەندەڵــی و دزی بــە
تــااڵن ببــەن و لــە الیەکــی دیکــەوە بە
دەســکاریکردنی رێــڕەوی چۆمــەکان
ناوچەکەی وشک کردووە.
ســەدان هــەزای هێکتــار زەوی لــە
کوردســتان و ئەحــواز و لورســتان و
 ...وێــران کــراون تەنیــا لەبــەر ئــەوەی
رێژیم ویســتوویە رێگوزەری چۆمەکان
بگــۆڕی و ئــاو ببــا بــۆ ناوچــە
فارسنشینەکان .ئەم سیاسەتە هەڵەیەش
دوای چەنــد دەیە ئاکامەکەی نیشــان
دا و هــەم چۆمــەکان وشــک بــوون و
هــەم ســەدان هــەزار هێکتــار خاک لە
نێــو چــوون و هــەم ئــاوی ژێــرزەوی بە
بــێ ســنوور بــۆ کشــتوکاڵ دەرهێنــرا
و بەفیــڕۆ درا و هــەم خاکــی ناوچــە
فارسنشــینەکان بــوو بــە دەشــتێکی
جێگرتوو لەسەر بۆشایی و ئێستە ئیدی
بەرەبەرە دادەتەپێ و هەرەس دێنێ.
خۆپیشــانەدانی چەنــد مانــگ پێشــی
خەڵکــی ناوچەکانی ئەحواز هەرچەند
بەمەبســتی ناڕەزایــی دەربڕیــن بــە
نیســبەت بێ ئاوی دەســتیان پێ کرد،
بەاڵم بوون بە خۆپیشاندان دژی رێژیم.
کۆبوونــەوەی ناڕەزایــی ئیســفەهانیش
بەمەبەســتی ناڕەزایــی بەنیســبەت
دۆخــی ئــاو دەســتی پــێ کــرد و لــە
١٧ی خەزەڵــوەرەوە جووتیــاران لــە پەنــا
پردی بەناوبانگی ئیســفەهان و لەســەر
زەویــی وشــکی زاینــدەڕوود کۆبوونەوە

و چەندیــن رۆژە درێــژەی هەیــە ،ئــەم
کۆبوونەوەش دەبێتە کۆبوونەوەی دژی
رێژێم.
دیوی راســتەقینەی هەموو رووداوەکان
لە ئێراندا ئەوەیە کە سەرچاوەی هەموو
نەهامەتیەکان دەردەخەنەوە.
بەپێچەوانــەی رۆژنامەکانــی ڕێژیــم
کە وایان نیشــان داوە کە وشکەســاڵی
هۆکاری وشکبوونی چۆمەکە بێ ،نە
تەنیــا وەها نییە بەڵکوو خەڵک دەزانن
کــە تەنانــەت وشکەســاڵیش بەهــۆی
رێژیمــەوە ئــازاری زۆرتــرە لەســەریان.
کۆرۆنا و نەخۆشی و پەتای جۆربەجۆر
کەم نەبوون ،وشک بوونی سەرچاوەی
ژیان و داتەپینی خاک و هەرەسهێنانی
هیوا بە داهاتووشــی هاتە ســەر و هەر
هەموویــان لە ئاکامی سیاســەتەکانی
رێژیــم وســەرەرۆییەکانی خامنەیــی و
سوپای پاسداران بووە .تەنانەت هەندێ
جــار گــەر راســتەوخۆ ئــەوان هۆکاری
روودانــی ئەو گرفتانە نەبن ،سیاســەتە
چەوتەکانیــان گرفتەکانــی کــردووە
بــە قەیــران و لــە ئێســتەدا نەهامەتیــی
زۆرتری لێ کەوتۆتەوە.
بــە واتایکــی تــر کاتێــک لــە کۆڕی
ناڕەزاییەکانــی ئیســفەهاندا خەڵــک
هــەرا دەکــەن و بــە فیتــوو مۆرەکــەی
رێژیــم ریســوا دەکــەن ،لەوێــداو بــەو
کارە ،وا دەڵێــن کــە ســەرچاوەی
نەهامەتییەکانــی ئێران ناتوانێ چیدی
خۆڵــی خاکــی وشــکبووی ســینگی
زاینــدەڕوود لــە چــاوی خەڵــک بــکا!
خامنەیــی و رێژیمەکــەی هــۆکاری
هەموو نەهامتییەکانی خەڵکن.

رێژیمــه تۆتالیتــهرهكان لــه كاتــی
بهتاڵبوونهوهی سێحری بیری دژهمرۆیی
و دواكهوتووانهكهیانــدا پهنــا بــۆ زۆر
كــردهوهی ســهیر و ســهمهره دهبــهن كــه
تهنیا و تهنیا دهبێته هۆی ســووكبوونی
زیاتــری خۆیــان و گاڵتهجــاڕی بــه
بیرۆكه و ئیدئۆلۆژییهكهیان.
رێژیمــی خومهینی له ســهر ئهساســی
چهواشــهكردنی مێــژوو و بــه فۆرمــی
ههیئهتهكانی عهزاداری و نهوحهخوێنی
بیچمی گرتووه و تهواوی پێكهاتهكهی
لــه شــكڵی ههیئهتێكــی شــینگێڕیدا
چهند پاته دهبێتهوه.
شــینگێڕیی
نمایشــی
لــهم
سهرتاســهرییهدا ،وهلیــی فهقیــه وهكوو
ئاخونــدی كارگهردانــی ههمــوو
نمایشــهكه لــه ســهرهوی مهجلیســهكه
دادهنیشــێ و میدیــا و تیڤیــش دهبێتــه
مێنبــهری پڕوپاگهنده و باڵوكردنهوهی
دهنگوڕهنگی نهوحهخوێنی و شینگێڕی
و لــهو الشــهوه گۆپاڵبهدهســتێكی
مێشــکپووچهڵ كــه ســپای پاســداران
رۆڵهكــهی دهگێڕێ ،جارجار دهنگێكی
نهســاز هــاوار دهكا تاكــوو ســهرهڕای
فهزای شــین و ناڕهحهتی ،بهشــدارانی
نمایشــهكه و چاولێكهرانیــش بترســێنێ
كه نهكا گورزێك لهو خهڵكه بوهشێنێ!
لــهم جــۆره نمایشــی ههیئهتــی
شــینگێڕییه ،هــهزاران جاریــان دووپات
كردووهتــهوه و ســهرهتا خهڵكــی زۆریان
پــێ وه گریــان دهخســت ،بــهاڵم دوای
دهركهوتنی درۆكانیان و بهتاڵبوونهوهی
ســێحری نهوحهكانیــان ،ئیــدی خهڵــك
نــهك گریانــی بــهو شــینگێڕییه نایــه
بهڵكــوو گاڵتهی به نمایشــهكهیان دێ
و گریانــی بــه حاڵی خۆی دێ كه چ
كهســانێك حاكمــی ســامان و واڵتــن و
بڕیار لهسهر ژیانیان دهدهن!
هــهر كات كۆمــاری ئیســامی لــه
گۆشــهیهكهوه تووشــی الوازی و
كهموكورتییــهك هاتبێ ،بهپهله ئێســك
و پرووســكێكی نهدیــاری كۆكردوهتهوه
و لــه تابووتــی خســتووه و بــه نێــو
شــهقام و بــازاڕدا گێڕاویــه كــه گوایه
ئهمــه پاشــماوهی فــان كهســێكه وا
لــه بــهرهی شــهڕ یــان لــه رووداوێكــدا
كــوژراوه و دووبــاره پهنــای بردۆتــهوه
بــهر نهوحهخوێنــی و شــینگێڕی تاكوو
ههســتی خهڵك بجووڵێنێ و بهالڕێیاندا
ببــا و بــهم شــێوازه كهموكورتــی و
نههامهتییــه دهســكردهكانی خــۆی
بشارێتهوه.
لــهم جــۆره نمایشــانه كــه پێشــتر لــه
درێژە لە الپەڕەی ٣
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ژمارە ٣٠ ، ٨١١ی خەزەڵوەری ١٤٠٠

پەیامــی سەرەخۆشــیی «مســتەفا هیجــری»
بــۆ کۆچــی دوایــی «عوســمان ئۆجەالن»

مســتەفا هیجــری» لێپرســراوی گشــتیی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێران لە
پەیامێکــدا بــۆ کۆچی دوایی «عوســمان
ئۆجــەالن» ،سەرەخۆشــیی لــە بنەماڵــەی
ناوبراو و هاوسەنگەرانی کرد.
دەقی پەیامەکە بەم چەشنەیە:
هەواڵــی کۆچــی دوایــی تێکۆشــەر

«عوســمان ئۆجــەالن» لــە ڕۆژی ٢٤ی
خەزەڵــوەری ١٤٠٠ی هەتــاوی ،بەرابــەر
لەگــەڵ ١٥ی نوامبــری ٢٠٢١ی
زایینــی لــە شــاری هەولێر ،جێــگای داخ
و پەژارەمانە.
بەڕێز «عوسمان ئۆجەالن» خەباتکارێکی
ڕێــگای ئازادیــی گــەل و نیشــتمان بوو و

ســااڵنێکی زۆر لــەو پێناوەدا تێکۆشــانی
هەبــوو ،هــەر ئــەوەش بوو بەهــۆی ئەوەی
بــە ناچــاری زێدەکەی بەجێ بهێڵێت و لە
باشووری کوردستان نیشتەجێ بێت.
ئێمــە وێڕای دەربڕینی خــەم و پەژارەمان،
سەرەخۆشــیی خۆمان بــە بنەماڵەی بەڕێز
«عوســمان ئۆجــەالن» و هاوســەنگەرانی
ڕادەگەیەنیــن و لــەو ڕووداوە ماتەمینــەدا
خۆمان بە بەشدار دەزانین.
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
لێپرسراوی گشتی
مستەفا هیجری
٢٥ی خەزەڵوەری ١٤٠٠ی هەتاوی
١٦ی نوامبری ٢٠٢١ی زایینی

دەورەی ٢٥٣ی ســەرەتایی پێشــمەرگە لــە
چیاکانــی کوردســتان کۆتایــی پــێ هــات
پۆلێکــی دیکــە لــە الوانــی پڕهەســت و
تێکۆشەری کوردستان ،پاش تەواوکردنی
دەورەی سەرەتایی پێشمەرگەی کوردستان
پەیوەســت بــە ڕیــزی هێزی پێشــمەرگەی
کوردستانەوە بوون.
ڕۆژی شەممە ٢٢ی خەزەڵوەری ١٤٠٠ی
هەتــاوی ،دەورەی ٢٥٣ی ســەرەتایی
پێشــمەرگەی کوردســتان بــە بەشــداریی
بەشێک لە کادر ،پێشمەرگە ،بەرپرسانی
سیاســی و نیزامیــی حیزب لــە چیاکانی
کوردستان بەڕێوە چوو.
ســەرەتای ڕێوڕەســمەکە بــە ســروودی
نەتەوەیــی «ئــەی ڕەقیــب» و ڕاگرتنــی
خولەکێــک بێدەنگــی بــۆ ڕێزگرتــن
لــە گیانــی پاکــی شــەهیدانی کــورد و
کوردستان دەستی پێکرد.
دواتر بەشــداربووانی دەورە به ئەنجامدانی
ڕژەی نیزامی و پیشاندانی ڕاهێنانەکانی
خۆیــان لــە مــاوەی دەورەکــەدا ،ئامادەیی
جەستەیی و نیزامیی خۆیان خستە ڕوو.
پاشــان ‹›تاهیــر مەحمــوودی›› ئەندامی
دەســتەی کارگێڕی و بەرپرسی دەزگای
ڕێکخســتنی گشتیی حیزبی دێموکراتی
کوردســتانی ئێــران ،چەنــد وتەیەکی بەم
بۆنەوە پێشکەشی بەشداربووان کرد.
ناوبراو باســی لەوە کرد کە بەڕێوەچوونی
ئــەم دەورەیــە پەیامێکە بــۆ ڕێژیمی ئێران
کــە هەوڵــی زۆری دا هێــزی پێشــمەرگە

لەنێــو ببــات ،بــەاڵم بەدڵنیاییــەوە نــە
سەرکوتوو بوو نە سەرکەتووش دەبێت.
هەروەهــا ناوبــراو لە قســەکانیدا باســێکی
لەســەر دۆخــی سیاســی و ئابووریــی
ئێــران لــە ئاســتی نێوخــۆ ،ناوچەیــی و
نێونەتەوەیــی کــرد کــە ڕۆژ لەگەڵ ڕۆژ
ڕێژیمــی ئێــران الواتر دەبێــت و ئەمەی بە
قازانجــی بزووتنەوەی کورد زانی .پاشــان
لەالیەن ەشــداربووانی دەورەوە بە سرودێک
ڕێورەســمەکە ڕازێندرایــەوە .لە بەشــێکی
دیکــەی ڕێوڕەســمەکەدا ڕاپۆرتــی
پەروەردەیــی فێرگــە لەالیــەن ‹›ئەیــووب
فەتحوڵاڵیــی›› مامۆســتای فێرگــەوە
پێشــکەش کرا .لــە بڕگەیەکــی دیکەی
ڕێوڕەســەمەکەدا پەخشــانێک لەالیــەن
‹›ئێحسان ڕەستگار›› پێشکەش کرا.
دواتــر پەیامی دەورەی ٢٥٣ی ســەرەتایی
پێشمەرگە لەالیەن ‹›سروە پوور حوسێنی››

بەشداربووی دەورەوە خوێندرایەوە.
لــەو ڕێوڕەســمەدا کەســانی ســەرکەوتوو
لــە بەشــی سیاســی و نیزامیــدا کە پلەی
یەکــەم هەتا ســێهەمیان بەدەســت هێنابوو
لەالیــەن ‹›ناســر فەتحــی›› بەرپرســی
بەشی سیاسیی هێزی  ١٢٢خەاڵتەکانیان
پێشکەش کرا.
ئــەو کەســانە بریتــی بوون لــە «عەلیڕەزا
حەنیفــی ،بەهــارە وەیســی و نێعمــەت
ئەحمــەدزادە›› .هەروەهــا «عەلــی
بایەزیــدزادە ،کەمەنــد ئیبراهیمــی و
ســەمیع عەالیــی» لــە بەشــی نــەزم و
دیســیپلین کەســانی یەکــەم هەتا ســێهەم
بــوون و لەالیەن «ئەیــووب فەتحوڵاڵیی»
خەاڵتەکانیان پێشكەش کرا .ڕێوڕەسمەکە
بە گورانییەک لەالیەن دوو بەشــداربووی
دەورە بە ناوەکانی ‹›نێعمەت و ســەمیع››
کۆتایی پێهات.

پەیامــی ناوەنــدی هــاوکاری بەبۆنــەی شــەپۆلێکی نــوێ لــە
دەسبەســەرکردنی خەڵکــی کوردســتان
ناوەنــدی هاوکاریــی حیزبەکانــی
کوردستانی ئێران بەبۆنەی دەسبەسەرکردن
و گیرانــی خەڵکــی کوردســتان لەالیــەن
دامــودەزگا ئەمنییەتییەکانــی ڕێژیمــی
ئیســامیی ئێرانــەوە پەیامێکــی بــاو
کردەوە .دەقی پەیامەکە بەم چەشنەیە:
کۆڕ و کۆمەڵە جیهانییەکان!
ڕێکخراوەکانــی داکۆکــی لە مافەکانی
مرۆڤ!
کۆمەاڵنی خەڵکی کوردستان!
لــە پەالمارێکــی ســەرکوتکەرانەی
دامــودەزگا ئەمنییەتییەکانــی ڕێژیــم بۆ
ســەر چاالکانــی مەدەنی له کوردســتان،
بــه دەیــان کــەس دەسبەســەر و ڕاپێچــی
ناوەندە ئەمنییەتییەکان کران .لە ئێوارەی
ڕۆژی پێنجشــەممە ٢٠ی خەزەڵــوەری
١٤٠٠ی هەتاوییــەوە تا ئێســتا  ٢٨کەس
لــە چاالکانــی مەدەنــی کــە زۆربەیــان
چاالکــی فەرهەنگــی و ژینگەپارێــزن لە
شــارەکانی بانە ،مەریوان و ســەقز لەالیەن
هێــزە ئەمنییەتییەکانــی ســەر بە ئیدارەی
ئیتالعاتــی پارێزگای ســنەوە دەسبەســەر
و ڕاپێچــی ئیــدارەی ئیتالعاتــی ســپای
پاسدارانی ڕێژیم لە شاری سنە کراون.
ئــەم شــەپۆلە نوێیــە لــە ڕەشــبگیریی
چاالکانــی مەدەنــی لــە کوردســتان
کــە هاوکاتــە لەگــەڵ ئاڵوگــۆڕی هێــزە
ســەرکوتکەرەکانی ڕێژیــم لــە ناوەنــدە
ئەمنییەتییەکان و بەرپرسانی ئەم ڕێژیمە

دوای دەستبەکاربوونی دەوڵەتی ڕەئیسی،
دەرخــەر و ســەلمێنەری دوژمنایەتیــی
لەبڕاننەهاتــووی ئــەم نیزامــە لەگــەڵ
خــاک و خەڵکــی کوردســتانە .دەوڵەتی
تــازە خۆســەپێن کە لە ئێســتادا بــە دەیان
قەیرانــی چارەســەرنەکراوی سیاســی،
ئابــووری و کۆمەاڵیەتــی و پێوەندیــدار
بــە ژیــان و گوزەرانــی خەڵکــی واڵتــی
لــە ئەســتۆیە و لە ئاســتی نێونەتەوەیی و
ناوچەکــەدا لە هەمیشــە گۆشــەگیرتره و
لەگــەڵ ڕق و بێزاریــی پەنگخــواردووی
خەڵکی واڵت بەرەوڕوویە ،بەم پەالمارەی
بۆ سەر چاالکانی مەدەنی لە کوردستان،
خەریکــە هێزی خۆی بەرانبەر بە خەڵک
تاقی دەکاتەوە .غافڵ لەوەیکە دەوڵەتانی
پێــش ئــەو و ئــەم ڕێژیمــە لــە تەواوییەتی
خۆیدا زیاتر لە چل ساڵە هێزی سەرکوت
و دوژمنایەتیــی خۆیــان لەســەر خەڵکــی
کوردســتان تاقــی دەکەنــەوە و جیــا لــە
پەرەســەندنی ڕق و بێزاریــی خەڵــک و
لەســەر پێمانــەوەی ئــەم نەتــەوە مافخوازه
بەرهەمێکیان نەچنیوەتەوە.
ســەرکوتکەرە
هێــزە
پەالمــاری
ئەمنیەتییەکانــی کۆمــاری ئیســامیی
ئێــران لــە نیــوەی دووەمــی خەزەڵــوەری
ئەمســاڵدا لە کاتێکدایە کە دادگایەکی
نێونەتەوەیــی لــە واڵتــی بریتانیــا
وێــڕای ئامادەبوونــی ســەدان شــاهیت و
قوربانیــی دەســتی چاڵــە ڕەشــەکانی ئەم

ڕێژیمــە ،لێکۆڵینــەوە لــە جینایەتەکانــی
ڕێژیــم دەرحــەق بــە خۆپیشــاندەرانی
ناڕەزایەتییەکانــی خەزەڵــوەری ١٣٩٨ی
هەتــاوی دەکات .ناوەنــدی هاوکاریــی
حیزبەکانــی کوردســتانی ئێــران وێــڕای
مەحکوومکردنــی ئــەم شــەپۆلە لــە
ڕەشــبگیریی چاالکانــی مەدەنیــی
کوردســتان ،داوا لــە کــۆڕ و کۆمەڵــە
جیهانییــەکان و ناوەندەکانی داکۆکی لە
مافەکانی مرۆڤ و هەروەها کۆمەاڵنی
خەڵکــی کوردســتان و کۆمەڵگــەی
مەدەنــی دەکات ،بەرانبــەر بــەم
ســەرکوتکارییانەی ڕێژیم و چارەنووســی
چاالکانــی دەسبەســەرکراوی کــورد
بێهەڵوێست نەبن .هەروەها لەم دەرفەتەدا
وێــڕای هیواخواســتن بۆ بەرەوپێشــچوونی
کارەکانــی دادگای نێونەتەوەیــی لەنــدەن
کە بە دادگای ئابان ناسراوە و دەرچوونی
بڕیارێکــی ئازایانــە و دادپەروەرانــە،
ئاواتەخوازیــن لــە وەهــا دادگایەکــدا
ڕاشــکاوانە بڕیاردەرانــی ســەرکوت و
کوشــتاری خەڵکی کوردســتان دادگایی
و بــە ســزای جینایەتەکانیــان بگــەن و لە
بەرانبــەر ئــەم جینایەتانــەی ڕێژیــم بــێ
هەڵوێست نەبن.
ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی
کوردستانی ئێران
٢٣ی خەزەڵوەری ١٤٠٠
١٤ی نوامبری ٢٠٢١

شــاندێکی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران
ســەردانی «حیزبــی شــیوعیی کوردستانـ»ـــیان کــرد
شــاندێکی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێــران ڕۆژی پێنجشــەممە
٢٧ی خەزەڵــوەری ١٤٠٠ی هەتــاوی
بە سەرپەرەســتیی ‹›مستەفا هیجری››
لێپرســراوی گشــتیی حیــزب ســەردانی
«حیزبی شیوعی کوردستانـ»ـــیان کرد
و لەالیــەن وەفدێکــی حیزبــی شــیوعی
بــە سەرپەرەســتیی دوکتــور «کاوە
مەحمــوود» ســکرتێری کۆمیتــەی
ناوەندییەوە پێشوازییان لێ کرا.
بەڕێــز
دیدارەکــە
ســەرەتای
«هیجــری» پیرۆزبایــی کۆتاییهاتنــی

حەوتەمیــن
ســەرکەوتووانەی
کۆنگــرەی حیزبــی شــیوعی و دووبــارە
هەڵبژێردرانــەوەی بەڕێــز دوکتــور کاوە
بــە ســکرتێری حیزبــی شــیوعی کــرد
و هیــوای ســەرکەوتنی بــۆ بــە ئــاوات
خواستن.
پاشــان دوکتــور «کاوە مەحمــوود»
وێــڕای ســپاس لــە شــاندی حیزبــی
دێموکــرات پەیوەندیــی دۆســتانەی هەر
دوو الیەنــی بــەرز نرخانــد و ڕایگەیانــد
حیزبــی دێموکــرات وەک حیزبێکــی بە
پڕەنسیپ ڕۆڵی کاریگەری لە پێشهاتە

سیاســییەکانی کوردســتاندا هەبــووە و
هەیە.
لە دانیشــتنەکەدا هەر دوو الیەن دوایین
ئاڵوگۆڕە سیاســییەکانی ناوچەکە و بە
تایبەت لە هەر دوو بەشــی کوردســتانی
باشــوور و ڕۆژهەاڵتیــان تاوتوێ کرد و
پێویستیی یەکگوتاری و یەکڕیزی هێز
و الیەنە سیاسییەکانی کوردستانیان بە
ئەرکێکی هەنووکەیی زانی.
لــە کۆتاییــدا هــەر دوو الیــەن جەختیان
لەســەر پتەوترکــردن و بەهێزترکردنەوەی
پەیوەندیی دۆستانەی نێوانیان کردەوە.

دەزگای ڕێکخســتنی گشــتیی حیزبــی دێموکــرات
ڕاگەیەندراوێکــی بــاو کردەوە
دەزگای ڕێکخســتنی گشــتیی حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران لــە
ڕاگەیەندراوێکــدا بــاوی کردووەتەوە کە
ئەندامێکــی حیزبــی دێموکــرات بە ناوی
«داوود ڕەحیمی» دوای دەسبەســەرکردن
و ئەشکەنجە و ئازارێکی زۆر لە زیندانی
ڕێژیمــدا وێــڕای هاونیشــتمانییەک بــە
ناوی «ئەسعەد ڕامین›› ،شەهید کراون.
دەقی ڕاگەیەندراوەکە بەم چەشنەیە:
هاونیشتمانییانی بەڕێز!
خەڵکی خەباتکاری کوردستان!
جینایەتەکانــی کۆمــاری ئیســامی
لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان پەرەیــان
ئەســتاندووە و دزێوتریــن شــێوەی تێــرۆر
و تۆقانــدن و ڕەشــەکوژی لەالیــەن
دامودەزگاکانــی کۆمــاری ئیســامیی
ئێرانــەوە بەرامبــەر بە خەڵکی کوردســتان
بە بیانووی بەرەنگاربوونەوەی بزووتنەوەی
ڕەوای خەڵکی کوردستان لە خۆرهەاڵتی
کوردستان درێژەی هەیە.
دامــودەزگا دژی گەلییەکانــی
کۆمــاری ئیســامی ماوەیەک لەمەوبەر
ڕایانگەیاندبــوو کــە کۆمەڵە کەســێکیان
بــە تۆمەتــی پیالنگێــڕی دژی کۆماری
ئیســامی لە ناوچەی نەغەدە دەسبەســەر
کــردووە .ئــاگادار بوویــن کــە لەنێــو ئــەو
کۆمەڵــە هاونیشــتمانییەدا ئەندامێکــی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران
بــە نــاوی «داوود ڕەحیمــی» کە پێشــتر
پێشــمەرگەی حیــزب بــووە و کــوڕی
پێشــمەرگەی شــەهید «ئەبووبەکــر
ڕەحیمیـ»ـــیە دەسبەســەر و بە ئەشکەنجە
و ئازارێکی زۆرەوە ڕەوانەی زیندانەکانی
ڕێژیــم کــراوە .پــاش مــاوەی زیاتــر لــە
مانگێــک ،کاربەدەســتانی ڕێژیــم لــە

نەغــەدە ،بنەماڵــەی «شــەهید داوود» و
هاونیشــتمانییەکی تر بە ناوی» ئەسعەد
ڕامینـ»ـــیان ئــاگادار کردووەتــەوە کــە
کەســەکانتان لــە گرتووخانــە گیانیــان
لەدەست داوە .هاوکات پێیان ڕاگەیاندوون
کــە ڕێگە نــادەن پرســە و سەرەخۆشــییان
بــۆ دابنرێــت .ڕاگەیاندنــی هەواڵــی ئــەو
جینایەتــە لەالیــەن ڕێژیمەوە لە حاڵێکدایە
کــە شــەپۆلێکی نوێی دەسبەســەرکردنی
الوان و چاالکانی مەدەنی لە سەرتاسەری
کوردســتان دەســتی پێ کردووە .شــەهید
داوود ڕەحیمی کوڕی شــەهید ئەبووبەکر
ڕەحیمــی ،خەڵکــی ئاوایــی «چەقــەڵ
مســتەفا»ی ســەر بــە شــاری نەغــەدە،
١٣٦٥/٠٧/١٤ی هەتــاوی لەدایک بووە.
مــاوەی  ٢ســاڵ پێشــمەرگەی حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران بــووە و
پاشــان وەک ئەندامــی ڕێکخســتنی
نێوخــۆ لــە ڕیزەکانی حیزبــی دێموکراتدا
تێکۆشــاوە .هەروەهــا شــەهید ئەســعەد
ڕامیــن کــوڕی شــەهیدی ســەربەرزی
ڕێــگای ئــازادی ،کەریــم ڕامینــە و کە
جیــا لــەوەی ئەندامێکــی هەڵســووڕاوی
حیزبی دێموکرات بوو هەمیش بۆ ماوەی
ســاڵێک لــە ڕیــزی پێشــمەرگەکانی
حیزبــی دێموکراتــدا خزمەتــی بــە گەل و

نیشــتمانەکەی کــرد .بنەماڵــەی شــەهید
داوود وەک هەمــوو هاونیشــتمانییەکی
نەتەوەپەروەر بە بەردەوامی لەژێر گوشاری
هێــزە ســەرکوتکەرەکانی ڕێژیمــدا بــوون
کــە بنەماڵــەی «ئەســعەد ڕامینـ»ـــیش
یەکێک لەو بنەمااڵنە بوون.
دەزگای ڕێکخســتنی گشــتیی حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران وێــڕای
سەرەخۆشــی لە بنەماڵەی «شەهید داوود
ڕەحیمــی» و دڵســۆزی گــەل و نیشــتمان
«ئەســعەد ڕامیــن» ،دڵنیایــی دەداتــە
خەڵکی کوردستان کە خەبات و تێکۆشان
تا گەیشتن بە ئامانجەکانی شەهید داوود
و سەرجەم شەهیدانی کوردستان بەردەوامە
و سەربەســتی و ئازادی خەاڵتی خەڵکی
کوردستانە.
نەمان و سەرشۆڕی بۆ ڕێژیمی
جینایەتکار و دژەگەلی کۆماری
ئیسالمیی ئێران
سەرکەوێ بزووتنەوەی ڕەوای خەڵکی
کوردستان
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
دەزگای ڕێکخستنی گشتی
٢٥ی خەزەڵوەری ١٤٠٠ی هەتاوی
١٦ی نوامبری ٢٠٢١ی زائینی

پەیامــی پیرۆزبایــی حیزبــی دێموکــرات
بــۆ کۆنگــرەی سوســیال دێموکراتــەکان

حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران
نامەی پیرۆزبایی ئاراســتەی کۆنگرەی
سوســیال دێموکراتــەکان کــرد و لــەو
پەیامــەدا ،هەلومەرجــی کوردســتان و
قەیرانەکانی ئێرانی شی کردووەتەوە.
ڕۆژی چوارشــەممە ١٢ی خەزەڵــوەر،
سوســیال
کۆنگــرەی
٤١میــن
دێموکراتەکان لە شاری «گوتنبێرگ»
دەستی پێ کرد.
پێشتر «ستێفان لوێڤن» سەرۆکوەزیرانی
سوئید و ڕێبەری سوسیال دێموکراتەکان
ڕایگەیانــد کــە هــەم وەک بەرپرســی
سوســیال دێموکراتــەکان و هــەم وەک
سەرۆکوەزیران دەست لەکار دەکێشێتەوە.
ناوبــراو دواتر وەک جێگری «ماگدالێنا
ئاندرســۆن» کــە وەزیــری ئابــووری لــە
کابینەی «لوێڤن» بوو ،دەستنیشان کرا.
ڕێکەوتی١٣ی خەزەڵوەر لەو کۆنگرەیەدا
«ماگدالێنا ئاندرســۆن» وەک بەرپرسی
سوسیال دێموکراتەکان هەڵبژێردرا و لەوە
دەچــێ تا هەڵبژاردنی داهاتووی ســوئید
ببێتــە یەکــەم ســەرۆکوەزیری ژن لــەو
واڵتەدا .لەم واڵتەدا دەستاودەســتکردنی
دەســەاڵت زۆر بە ئاسانی ئەنجام دەدرێت
و بە بێ کێشــە و گرفت ســەر دەگرێت،
بەپێچەوانــەی واڵتانــی ڕۆژهەاڵتــی

نێوەڕاســت« .ســتێفان لوێڤن» دوای ١٠
ســاڵ لــە دەســەاڵت جێــگای خــۆی بــە
«ماگدالێنــا» دا و لــەو کۆنگرەیــەدا و
بــە گەرمــی پیرۆزبایــی گەرمــی خۆی
ئاراستەی ناوبراو کرد.
ئەمســاڵ سوســیال دێموکراتــەکان بــە
بێدەنگــی کۆنگرەی خۆیــان بەڕێوە برد.
بەبێ ئەوەیکه هیچ حیزب و ڕێکخراو و
دەوڵەتێک بۆ کۆنگرەکەیان بانگهێشــت
بکــەن .ئەم کۆنگرەیــە لە ١٢هەتا ١٦ی
خەزەڵــوەر درێــژەی دەبێــت .هــۆکاری
بانگهێشــتنەکردنی واڵتــان و حیزبــەکان
بــۆ ئــەو کۆنگرەیــە یەکــەم کێشــەی
کۆڤید  ١٩و دووەمیش قەیرانی سوسیال
دێموکراتــەکان بــووە .هاوکات کێشــەی
دیکــە وەک« :مافیابــازی و تاقــم و
ئیســامی سیاسی» بۆیان بووەتە گرفت
کــە خەڵکی ســوئید لــە دەســەاڵتدارییان
وەڕەز بوونــە و هــەر بۆیــە لــە بــواری
ئاسایشەوە سوئید بەرەو ئاڵۆزی دەچێت.
ئــەو دۆخــە وای کــردووە کــە حیزبــی
«ڕاسیســتی دێموکراتەکانـ»ـــی سوئید
خەریکــە دەنگــی زۆرینــە دەهێننــەوە و
ڕەنگــە لــە داهاتوودا دەســهاڵت بەدەســت
بگرن .سێ شاری گەورەی سوئید وەک
«ســتۆکهۆڵم ،ماڵمــۆ و گوتنبێــرگ»

ڕۆژ و شــەو نییە کوشــتنی تێدا ئەنجام
نەدرێت .هەر بۆیە دەســەاڵتی «لوێڤن»
لــەو  ١٠ســاڵەی دواییــدا زۆر لەســەر
مافیابــازی کاریگــەری و کۆنترۆڵــی
لەدەســت دا تــا بــووە هــۆی ئــەوەی
«لوێڤن» لە دەسەاڵت دەست بکێشێتەوە.
لــەو نێوانــەدا حیزبــی دێموکــرات نامەی
پیرۆزبایی ئاراستەی کۆنگرەی سوسیال
دێموکراتــەکان کــردووە و لــەو پەیامــەدا
هەلومەرجــی کوردســتان و قەیرانەکانی
ئێرانیان شی کردووەتەوە.
سوســیال
گشــتیی
ســەرۆکی
دێموکراتــەکان لــە ســوئید نــاوی «ئێڤا
ماگدالێنــا ئاندرســۆن» ( Eva
)Magdalena Andersson
و لەدایکبووی شاری «ئپساال»یە.
ناوبــراو لــە زانکــۆی بازرگانــی شــاری
«ســتۆکهۆڵم» کارناســیی بــااڵی لــە
بــواری ئابــووری وەرگرتووە و ســاڵێکیش
لــە زانکــۆی «هارڤــارد»ی ئامریــکا
ئابووریی خوێندووە.
لە ساڵی  ٢٠١٤هەتا ١٣ی خەزەڵوەری
وەزیــری
١٤٠٠ی هــــــــــــــــەتاوی
ئابووری بووە و لە ١٣ی خەزەڵوەر وەک
ســەرۆکی نوێی سوســیال دێموکراتەکان
هەڵبژێردرا.

ژمارە ٢١ ، ٨١١ی نۆڤامربی ٢٠٢١

پەیامــی پیرۆزبایــی حیزبــی
دێموکــرات بەبۆنــەی گرتنــی
دوازدەهەمیــن کۆنگــرەی پارتــی
دێموکراتــی کــورد لە ســووریە
حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئێران
لــە پەیامێکدا پیرۆزبایی دوازدەهەمین
کۆنگــرەی پارتــی دێموکراتــی کورد
لە ســووریەی (الپارتی) کرد و لەسەر
پەیوەندیی دۆســتانە و نیشــتمانیی ئەو
پارتە جەختی کردەوە.
دەقی پەیامەکە بەم چەشنەیە:
بەڕێزان ئەندامانی سەرکردایەتی!
بەڕێــزان ئەندامانــی تێکۆشــەری
کۆنگرە!
بــە ناوی ڕێبەریی حیزبی دێموکراتی
کوردســتانی ئێــران و لێپرســراوی
گشــتیی حیــزب کاک ‹›مســتەفا
هیجریـ››ـیــەوە پــڕ بــە دڵ پیرۆزبایــی
گرتنــی دوازدەهەمیــن کۆنگــرەی
حیزبــە تێکۆشــەرەکەتان لــێ دەکەیــن
و لــە ڕێگــەی ئێوەی بەڕێزیشــەوە ئەم
پیرۆزباییــە پێشــکەش بــە جەمــاوەری
حیزبەکەتــان لــە ڕۆژاوای کوردســتان
دەکەیــن و هیــوای ســەرکەوتنی
کۆنگرەکەتان بۆ بە ئاوات دەخوازین.
هەڤااڵنی هێژا! ئێوە لە هەلومەرجێکدا
دوازدەهەمیــن کۆنگــرەی پارتەکەتــان
دەگــرن کــە ڕۆژاوای کوردســتان
بــە دۆخێکــی سیاســیی هەســتیاردا
تێدەپەڕێــت و پرســی کــورد و خەبــات
و بەرخۆدانــی ڕۆڵەکانــی کــورد لــەو
بەشــەی کوردســتان بــە فیــداکاری و
خوێــن و خەباتــی کــوڕان و کچــان و
نیشــتمانپەروەرانی کــورد مێژوویەکی
پــڕ لــە حەماســە و ســەروەریی بــۆ
گەلــی کــورد تۆمــار کــردووە و بــە
پێشکەشــکردنی گیانــی پاکــی
هــەزاران شــەڕڤانی ئــەو نیشــتمانە چ

لــە بەرگــری لــە خاکــی کوردســتان
و پاراســتنی دەســتکەوتەکانی و چ
لــە ڕووبەڕووبوونــەوە لەگــەڵ هێــزی
داگیــرکار و تێرۆریســتی داعــش و
تاقمەکانــی دیکــە توانــا و لێهاتوویی
خۆتان بۆ ڕای گشتی سەلماندووە.
هەر ئەو بەرگرییە مێژووییە لە کۆڕ و
کۆمەڵە نێونەتەوەییەکان و سیاســەتی
نێودەوڵەتیــدا بــە بایەخــەوە وەرگیــراوە
و بووەتــە بناغەیــەک بــۆ پشــتیوانیی
نێودەوڵەتــی لــە پرســی ڕەوای کــورد
لــە کوردســتانی ســووریە .ئــەم دۆخە
هەســتیارە هەموو تێکۆشــەرانی کورد
لــە ڕۆژاوای کوردســتان ئەرکــدار
دەکات کە هەســت بە بەرپرسیاریەتیی
زیاتر بکەن بۆ پاراســتنی دەســتکەوتە
سیاسی و نەتەوەییەکان و بە یەکیەتی
و یەکڕیــزی لەگــەڵ هەمــوو پارتــە
سیاســییەکانی ڕۆژاوای کوردســتان،
مافــە ڕەواکانــی گەلــی کــورد لــەو
بەشەی کوردستاندا دەستەبەر بکەن.
حیزبــی دێموکــرات بــە چــاوی
هیــواوە پرســی کــورد بــە گشــتی و
هاونیشــتمانییانمان لــە ڕۆژاوای
کوردســتان دەبینێــت و پشــتیوانیی
سیاســیی خــۆی لە خەباتــە ڕەواکەی
ڕادەگەیەنێتــەوە و لەســەر پەیوەندیــی
دۆســتانە و نیشــتمانیش لەگەڵتــان
جەخت دەکاتەوە.
پیرۆز بێت دوازدەهەمین کۆنگرەی
حیزبە تێکۆشەرەکەتان
حیزبی دێموکراتی
کوردستانی ئێران
دەزگای پەیوەندییە گشتییەکان

ناوەنــدی هــاوکاری :سیســتمی پــەروەردە و فێرکــردن دەبــێ لەژێــر ڕکێفــی کولتــووری
شۆڤینیســتی و کۆنەپەرســتی و توتالیتاریزمــی دەســەاڵتدار لــە ئێــران دەربهێنرێــت
ناوەنــدی هاوکاریــی حیزبەکانــی
بەبۆنــەی
ئێــران
کوردســتانی
ناڕەزایەتییەکانــی مامۆســتایان لــە
ئێــران و کوردســتان لــە ڕاگەیەندراوێکــدا
جەختی لەســەر ئەوە کردەوە کە سیســتمی
پــەروەردە و فێرکــردن دەبــێ لەژێر ڕکێفی
کولتووری شۆڤینیســتی و کۆنەپەرســتی
و توتالیتاریزمــی دەســەاڵتدار لــە ئێــران
دەربهێنرێــت و ببێتــە بناغــەی گەشــەی
تواناکان و پەرەپێدانی کولتوور و شوناسی
نەتــەوەکان و پێکهاتــە جۆراوجۆرەکانــی
کۆمەڵگەی ئێران.
دەقی ڕاگەیەندراوەکە بەم چەشنەیە:
هاونیشتمانییانی بەڕێز!
خەڵکی خۆڕاگری کوردستان!
کۆڕ و کۆمەڵە نێودەوڵەتییەکان!
بەپێــی هەواڵــی گەیشــتوو ،ڕۆژی
پێنجشــەممە ٢٠ی خەزەڵوەر ،مامۆستایان
لە  ٥٠شاری کوردستان و ئێران لەهەمبەر
پەســەندنەکرانی پــرۆژە یاســای پلەبەندی
لــە مەجلیســی ڕێژیــم و بــۆ هێنانەگۆڕی
داواکارییەکانــی دیکــەی پێوەندیــدار بــە
کەموکۆڕییەکانی سیســتمی پــەروەردە و
کەرامــەت و بژێویی ژیانیان کۆبوونەوەی
ناڕەزایەتییان بەڕێوە برد.
لــەو چاالکییــە ئیعترازییەدا مامۆســتایان
لــە بــەردەم ئیدارەی پــەروەردە و فێرکردنی
شــارەکانی ‹›کرماشان ،ســەقز ،مەریوان،
هەمــەدان ،خوڕەمــاوا ،ئیســفەهان ،تاران و

تەورێز و ››...کۆ بوونەوە.
لــە شــارەکانی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان
وەکــوو ســەقز و مەریــوان مامۆســتایان
ڕایانگەیانــدووە کە پەروەردەی بەخۆڕایی
و ســتاندارد مافــی هەمــوو منــدااڵن و
ئەرکێکــی بێ ئەمالوئەوالی حکوومەتە،
هەروەهــا مامۆســتایان لەســەر فێربــوون
بــە زمانــی دایکــی وەکــوو یەکێــک لــە
مافــە ســەرەتاییەکانی مــرۆڤ جەختیان
کردووەتەوە.
بێگومان لە سەردەمی ئەمڕۆدا سیستمی
پــەروەردە و فێرکردنــی مرۆڤتەوەرانــە،
بنچینەییتریــن پێداویســتیی بەڕێوەبــردن و
ڕێنوێنیکردنی کۆمەڵگە بەرەو پێشکەوتن
و دابینکردنــی ژیانــی بەختەوەرانــە و
تــەژی لــە کەرامەتــی مرۆیــی بۆ تاک
و کۆمەڵگەیە.
لەم نێوانەدا مامۆستایان وەکوو بزوێنەری
ســەرەکیی ڕەوتــی پــەروەردە ،ئەرکێکــی
زۆر گرینگیــان لەســەر شــانە کــە بــۆ
ڕاپەڕاندنی ئەو ئەرکە پیرۆزە پێویستە لە
پێــش هەموو شــتێکدا کەرامەت و ژیانی
شایســتەی مرۆیــی بــۆ خۆیــان پارێــزراو
بێــت کــە ئــەوە تەنیــا لــە سیســتمێکی
دێموکراتیــک و مرۆڤتــەوەر دەوەشــێتەوە
کە بناغەی پەروەردەی خۆی بۆ خزمەت
بــە مــرۆڤ دامەزراندبێــت نــەک بــۆ
خزمــەت بە ئیدئۆلــۆژی و هێژمونخوازی
و خۆسەپاندن و سڕینەوە.

بــۆ هەمــووان ئاشــکرایە کە مەبەســت لە
بنیاتنانــی سیســتمی پــەروەردەی ئێــران
لــە سەرەتاشــەوە پێگەیاندنــی مرۆڤــی
بەختــەوەر و ئــازاد و شــایی بەخــۆ نەبووە،
بەڵکــوو ئەرکی ســەرەکیی ئەو سیســتمە
یەکچەشــنکردن و تواندنەوە و ســڕینەوەی
شوناســە جیــاوازەکان و ســەپاندنی
شوناســێکی فەرمی بەسەر هەموواندا بوو
و ڕێژیمــی ئیســامی وەک درێــژەدەری
ئەو سیستمە ،تایبەتمەندیی بناژۆخوازیی
ئایینیشــی بــە ئەرکــە پێســپێردراوەکانی
سیســتمی پەروەردە زیاد کردووە کە تێیدا
نە مامۆستا و نە قوتابی خاوەنی پێگە و
مافی خۆیان نین.
ناوەنــدی هاوکاریــی حیزبەکانــی
کوردســتانی ئێــران وێــڕای پاڵپشــتی لــە
داواکارییــە ڕەوا و دێموکراتیکەکانــی
مامۆســتایان ،جەخــت لەســەر ئــەو
ڕاســتییە دەکاتــەوە کــە سیســتمی

ڕۆژی چوارشــەممە ڕێکەوتــی ٢٦ی
خەزەڵــوەر ،هەیئەتێکــی پەیوەندییەکانی
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران بە
سەرپەرســتیی «حەمید تەیمووری» بە
مەبەســتی دیدار و چاوپێکەوتن لەگەڵ
نوێنــەری پەیوەندییەکانــی حیزبــی
چەپی ســوید «هۆکان ســڤێنەلینگ»
و ســکرتێری ناوبــراو بــە نــاوی «نیلس
ســتوێبر» ســەردانی پارلمانــی ئــەو
واڵتەیــان کــرد و لــەو چاوپێکەوتنــەدا
هەلومەرجــی حیزبــی دێموکــرات،
کوردســتانی ئێــران و ئێران بەگشــتی و
ناوچەکە خرایە بەر باس و لێکدانەوە.
هەیئەتــی حیزبــی دێموکــرات لــەو
چاوپێکەوتنەدا داوای لە حیزبی چەپ
کــرد کــە وەک هەمیشــە هەڵوێســتی
جیددییان دژ بە ڕێژیمە داگیرکەرەکانی
کوردســتان هەبێــت و پشــتیوانی لــە
خەڵکــی کورد بکــەن ،هەروەها ڕوو لەو

شــنۆ :ئەندامانــی دڵســۆزی حیزبــی
دێموکــرات چوونەتــە ســەر گڵکــۆی
شــەهید ‹›محەممەد کورد نژاد›› ناسراو
بــە ‹›محەممــەدی عەلــی پیرێــژن›› و
بــە دانانــی ئــااڵی پیــرۆزی کوردســتان
و جامانــە و چەکــی بەرگــری ،لەســەر
درێژەدانــی ڕێبــازی شــەهیدان جەختیــان
کــردەوە .تێکۆشــەرانی دێموکــرات لــەو
چاالکییــەدا بــە دانانــی ســێ وێنــەی
شــەهیدان ‹›لوقمــان مێهفــەر ،عوســمان
مســتەفاپوور و ئــاکام دەریایــی›› ڕێــز
و وەفــای خۆیــان بــۆ شــەهیدانی نوێــی
گەلەکەمان دووپات کردەوە.
ئەندامانــی حیزبــی دێموکــرات لــە
شــاری شــنۆ ســەردانی گڵکۆی شــەهید
‹›ئیســماعیل ماملێـ››ـــیان کرد و ئااڵی
کوردستانیان هەڵ کرد.

ئەندامانــی حیزبــی دێموکــرات لــەو
چاالکییــەدا بــۆ جارێکــی دیکــە لەگەڵ
شــەهیدان پەیمانیان نوێ کردەوە کە هەتا
گەیشــتن بــە ئامانجــی گــەل و نیشــتمان
درێژەدەری ڕێبازی شەهیدان بن.

کاناڵــی هەواڵدەریــی دەنگوڕەنگــی
ڕێژیمــی ئێــران لــە نمایشــێکی درۆیین و
ســاختەدا وەکــوو هەمیشــە هــەوڵ دەدات
لــە پێگــەی بــەرزی حیزبــی دێموکــرات
لەنێــو کۆمەاڵنــی خەڵکــی کوردســتان
بــدات .ســپای پاســدارانی ڕێژیمــی ئێران

لــە ناوچــەی چلچەمــەی دیوانــدەرە،
شــوێنێکی هەڵ داوەتــەوە و ئیدعای ئەوە
دەکات کە  ٣٧ساڵ لەمەوبەر لەو شوێنە
ژنێک بە ناوی ‹›فاتمە ئەســەدی›› کە
هاوسەرەکەی لەالیەن حیزبی دێموکراتەوە
زیندانی کراوە ،دوای ئازار و ئەشــکەنجە

کــوژراوە .ئــەو هەوڵــەی ڕێژیمــی ئێــران
پــڕە لــە چەواشــەکاری و درۆ و تەنیــا بۆ
زەربەلێــدان لــە خۆشەویســتی و پێگــەی
بەرزی حیزبی دێموکرات لەنێو کۆمەاڵنی
خەڵکــی کوردســتانە .حیزبــی دێموکرات
لــە ڕەوتــی خەباتــی دەیان ســاڵەی خۆیدا

ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی
کوردستانی ئێران
٢١ی خەزەڵوەری ١٤٠٠ی هەتاوی

شــتێک نییــە کــە واڵتانــی ڕۆژاوایــی
و ئامریــکا بتوانــن قەبووڵــی بکــەن و
بــە جۆرێــک جارێــک ڕایانگرتــووە و
گەمارۆکانیــش بەردەوامــن .ڕێژیمــی
ئێران بــەردەوام خەریکــی ئاژاوەنانەوە لە
ناوچەدایــە و بایــەخ بــۆ هیــچ نەتــەوە،
ڕێکخــراو و حیزبێــک دانانێت و ئێمەش
ئەوە بە باشی دەزانین».
«هۆکان» دۆخی هەرێمی کوردســتان
و دەســدرێژییەکانی ئێــران و تورکیــە
بــۆ ســەر ناوچەکانــی باشــووری
کوردســتانی هێنایــە بەرباس و وتی کە
هەرێمــی کوردســتان نابــێ بەنیســبەت
بۆردومانەکانــی ئــەو واڵتانــە بێدەنــگ
بێت.
لەو دانیشــتنەدا لەســەر ســیخوڕیکردنی
ڕیژیمی ئێران قســە کرا و ناوبراو وتی:
«لــە کۆبوونەوەی دەوڵەت پێیان وتووین
کــە ئێــران ســیخوڕی زۆری ناردووەتــە

ســوید و دەبێ ئاگادار بیــن» .لەوبارەوە
هەیئەتی حیزب باسی لەوە کرد« :ئێمە
وەک حیزب ئەزموونمان لەگەڵ تێرۆردا
هەیە و هەر لە واڵتی سوید سێ ئەندامی
حیزب تێــرۆر کراون .یەکەمیان عیفەت
کچــی قــازی محەممــەدە و لە شــاری
ڤێســترۆس بەهۆی تەقینــەوەی بۆمبەوە
کــە لــە پۆســتەکەی بۆیــان دانابــووەوە
شــەهید کــرا .دووەم ،پێشــمەرگەیەکی
حیــزب بــە نــاوی کەریــم کە لە شــاری
نینەســهامن تێــرۆر کــرا و ســێهەمین
شــەهید کامــران هیدایەتــی کە بەهۆی
تەقینــەوەی نامــەی بۆمبڕێژکــراو لــە
ماڵەکەیــدا نابینــا بوو و پاشــان شــەهید
بــوو .ســەرەڕای ئەوەیکــە پۆلیــس و
ئاسایشــی ســوید لــە تــەواوی دۆخەکــە
ئــاگادارە بــەاڵم بەوپــەڕی حورمەتــەوە
تێروریســتەکانیان ڕادەســتی ڕێژیمــی
ئێران کردووەتــەوە .هەر لەو پەیوەندییەدا

و دەوروبــەری ،گۆڕســتانی مێژویــی
حەمامیان کە گڵکۆی شاعیری شێعری
نوێی کوردی سوارە ئیلخانیزادەی لێیە».
پێشــمەرگەکانی شــار لــەو چاالکییــەدا
ئامادەیــی خۆیــان بــۆ هــەر بڕیارێکــی
حیزبی دەربڕی .هەروەها پێشمەرگەکانی
شــار لــە ئاوایــی ‹›ڕەحیم خان›› ســەر بە
ناوچــەی ‹›ئاڵــە شینیـ››ـــی بــۆکان لــە
ســەردانێک بۆ ســەر گڵکۆی شەهیدانی
ڕێــگای ڕزگاریــی کوردســتان ،لەگــەڵ
ڕێبازی شــەهیدان پەیمانیــان نوێ کردەوە
و ئامادەیــی خۆیــان بــۆ هــەر چەشــنە
ئەرکێکی حیزبی دووپات کردەوە.
پێشــمەرگەکانی شــار لــە بــۆکان لــە
چاالکییەکــی بەربــاوی تەبلیغیــدا
بــە باڵوکردنــەوەی تراکتــی حیزبــی بــۆ
جاریکتــر پشــتیوانیی شــار لــە شــاخیان

ڕاگەیانــدووە و بــە ســەردانی گڵکــۆی
شــەهیدان پەیمانی وەفادارایان بە ڕێبازی
شەهیدان نوێ کردوە.
ئەو شوێنانەی کە تێکۆشەرانی دێموکرات
چاالکییــان بەڕێــوە بــردووە بریتیــن لــە:
«تابلۆکانــی ســەر ڕێــگای ئاواییەکانی
ســێڕێیانی ‹›قەرەکەنــد تــا ئاواییەکانــی
قۆڵغەتەپە ،باغچەی گەورە ،سەرباغچە،
ئاوایی تەرەغە ،کێوی میرقاز ،پاشــباڵغ،
نۆبــار ،ســەیداوا ،عەیزکەنــد و بەشــێک
لــە ڕێــگا ســەرەکییەکانی ئاواییەکانــی
چواردیوار و قادرئاوا و کۆکە››.
هەروەهــا پێشــمەرگانی شــار لــە بــۆکان
ســەردانی گڵکــۆی پیــرۆزی شــەهیدی
فەرمانــدە ‹›محەممــەد زەنگەنــە›› لــە
ئاوایــی ‹›قۆڵغەتەپــە›› و شــەهیدی
فەرمانــدە ‹›مەحمــوود ســولتانی›› لــە

ســەدان جاش و پاســداری ڕێژیمی ئێرانی
بــە دیل گرتووە و دواتــر ئازادی کردوون.
ڕێژیمــی ئێران بەردەوام بــۆ بەالڕێدابردنی
ڕای گشــتی و داپۆشــینی جینایەتە دژە
مرۆییەکانــی خــۆی دەســت بۆ نمایشــی
ساختەیی لەم چەشنە دەبات.

درێژەی پەیڤ

دوو کارناسی تێرۆر لە سوید فیلمێکیان
لەســەر ئــەو تێرۆرانە بەرهــەم هێناوە کە
لــە کاناڵــی تــی ڤــی ســویددا پیشــان
دراوە» .هەروەهــا هەیئەتــی حیــزب لــە
دانیشــتنەکەیاندا باســیان لــەوە کــرد
کــە لــە مانگــی  ٩و ڕێکەوتــی ٢٥ی
خەزەڵــوەری ئەمســاڵدا دوو کــەس کــە
یەکێکیــان بەرپرســێکی بااڵی ڕێژیمی
ئێران بووە و لە ئاسایشــی ســوید کاری
کــردووە بــە تاوانی ســیخوڕی بــۆ ئێران
لەالیەن پۆلیسەوە دەسبەسەر کراوە.
هەروەها ئاماژەیان بە گرتن و محاکمەی
«حەمیــد نــووری» لە «ســتۆکهۆڵم»
کــرد و وتیــان« :واڵتــی ســوید دەبــێ
لــە بەرانبــەر پیالنەکانــی ڕێژیمی ئێران
زۆر وریــا بێــت .ســیخوڕەکان بــەردەوام
چاویــان لەســەر دژبەرەکانــی ڕێژیمــە،
بەتایبەتی ئەندامانی حیزبە کوردیەکان
لە سوید».

چاالکیــی تەبلیغــی

بۆکان :پێشــمەرگەکانی شــار لە بۆکان
لــە ناوچــەی ‹›ئەحمــەدی کــۆڕ›› بــە
باڵوکردنــەوەی تراکتــی حیزبــی بــۆ
پشــتیوانی لە شــاخ و هێزی پێشمەرگەی
کوردســتان ،چاالکیی بەرینی تەبلیغییان
بەڕێوە برد .ئەو شــوێنانەی کە چاالکیی
تێــدا بەڕێــوە چــووە بریتیــن لــە« :جادەی
گەڕەکــی میراوای بۆکان تا ئەمیرئاباد،
تــاراوا ،حەمامیــان ،شــەقامی ســوارەی
ئیلخانیــزادە لــە حەمامیــان و زۆربــەی
تابلۆکانــی ڕێــگای گوندەکانــی بۆکان

پــەروەردە و فێرکردن دەبــێ لەژێر ڕکێفی
کولتووری شۆڤینیســتی و کۆنەپەرســتی
و توتالیتاریزمــی دەســەاڵتدار لــە ئێــران
دەربهێنرێــت و ببێتــە بناغــەی گەشــەی
تواناکان و پەرەپێدانی کولتوور و شوناسی
نەتــەوەکان و پێکهاتــە جۆراوجۆرەکانــی
کۆمەڵگــەی ئێــران .ئاشــکرایە کــە
وەهــا پێشــکەوتنێک بــە بوونــی ڕێژیمی
ئیسالمی ڕوو نادات و تەنیا لە سێبەری
سیســتمێکی دێموکراتیک و گەیشــتنی
گەالنــی ئێران بە مافە ڕەواکانیاندایە کە
دەکرێت لە دابینبوونی داواکاری و مافە
ڕەواکانــی مامۆســتایان و پێگەیاندنــی
ڕۆڵەکانــی واڵت بــۆ بنیاتنانــی
داهاتوویەکی ڕوون دڵنیا بین.

بەردەوامیــی چەواشــەکاری و شــەڕە تەبلیغاتییەکانــی ڕێژیــم بــە دژی حیزبــی دێموکــرات

هەیئەتێکــی پەیوەندییەکانــی حیزبــی دێموکــرات
ســەردانی پەیوەندییەکانــی حیزبــی چەپــی ســویدی کــرد
حیزبە باســیان لەوە کرد« :چاوەڕوانیی
ئێمە لە حیزبی چەپ ئەوەیە کە لەسەر
کوردســتانی ئێــران پــرۆژە بنووســن و
ڕادەســتی پارلمــان ،دەوڵــەت و وەزارەتی
دەرەوەی ســویدی بکــەن و تەنانــەت
داخوازیــی کــورد بگەیەننــە پارلمانــی
یەکیەتیــی ئورووپا و ڕێکخراوی نەتەوە
یەکگرتووەکان».
«هــۆکان» نوێنــەری حیزبــی چەپــی
ســوید وتی›‹ :ئێمە هەردەم پشتیوانیمان
لــە کــورد کــردووە و ڕەخنەمــان لــە
ڕێژیمی ئێران گرتووە ،ئێمە گرووپێکمان
هەیــە کــە لەگــەڵ نوێنەرانــی ئێــران
دانیشــتن دەکــەن و بەبێ پەردە ڕەخنەی
تونــدی خۆمــان ئاراســتەیان دەکەیــن،
بــەاڵم بەداخــەوە کــەم گــوێ دەگــرن و
هەلومەرجەکــەش جارێــک هەروایە››.
ناوبــراو زیــادی کــرد« :ڕێژیــم بەنیــازە
چەکی ناوکی دروست بکات و ئەمەش
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ئاوایــی ‹›عەزیزکەند››یــان کــرد و
بــە دانانــی جامانــە و ئــااڵی پیــرۆزی
کوردســتان بەڵێنیــان دا تــا وەدیهاتنــی
ئامانجــی پیــرۆزی شــەهیدانی حیــزب
وگەڵ دەست لە خەبات هەڵ ناگرن.
تەنگیســەر :ڕۆژی پێنجشــەممە
ڕێکەوتــی ٢٧ی خەزەڵــوەر ئەندامــان و
الیەنگرانــی حیزبی دێموکرات لە گوندی
«تەنگیســەر» ســەر بــە شــاری ســنە
بــۆ ڕێزگرتــن لــە شــەهیدانی ســەرکوتی
خوێناویــی خەزەڵــوەری  ٩٨لــە شــاری
مەریوان چاالکیی تەبلیغییان بەڕێوە برد.
لــەو چاالکییــەدا ڕۆڵەکانــی دێموکــرات
ســەردانی گلکۆی شەهیدانی خەزەڵوەری
٩٨یان لە شاری مەریوان کرد و یادی ئەو
شەهیدانەیان بەرز ڕاگرت.

شــینگێڕی دهچوون و ئێســته بوون ب ه
گاڵتهجاڕی ،ســااڵنه چهندین نموونه
بهڕێــوه دهبا و گوایه ئهوه پاشــماوهی
كوژراوی شــهڕی ئێــران و عێراق یان
كوژراوانــی شــهڕی دژی داعش یان
پارێزهرانــی حــهرهم بــوون! زۆربــهی
هــهره زۆری ئــهو تابووتانــهش بهتاڵ
بــوون! تهنانــه بــه ڤیدیــۆش دهركهوت
كــه تابووتهكــهی قاســم ســولهیمانی
كــه بردیانــهوه بهرهو ئێــران ،بهتاڵ بوو
و هیچــی تێــدا نهبــوو! بــۆ ڕێژیمــی
ههیئهتی شــینگێڕی ئهوه گرنگه كه
نمایشێكی نهوحهخوێنی وهڕێ بخا و
گهندكارییهكانی پێ داپۆشێ.
چهنــد رۆژێكــه لــه كوردســتانیش
خهریكــی نمایشــی پــڕ لــه گاڵتــهن
كــه گوایه لــه چۆڵهوانییهكــدا له نێو
دۆڵێكدا له دیواندهره ،چهند ئێســك و
پرووسكیان دۆزیوهتهوه و له تابووتیان
خســتووه و وهك ئیدیعــا دهكــهن هــی
ژنێكــه كــه زیاتر له ســی ســاڵ پێش
ئێســتا كــوژراوه! رهنگه هــهر ئهو ژنه
به دهســتی خودی پاسدارهكانی رێژیم
كوژرابــێ و تهرمهكــهی لــهو شــوێنه
فــڕێ درابــێ ،ئێســته دوای ســی
ســاڵ دهڵێن ئێســكهكهیان هێناوه و له
تابووتیــان خســتووه و بــه دیوانــدهره و
سنهدا نهوحهی بۆ دهگرن!
تابووتــه بهتاڵهكانــی رێژیــم كــه
دهیانگێــڕێ و كهســێكی وهكــوو
پاشــماوهی قاســم ســولهیمانیش دێ
نومایشــهكه گهرمتر بكا ،لهراســتیدا
نومایشــی بهتاڵبوونهوەیــی خــودی
رێژیم و دهركهوتنی بۆشایی مێشكی
گۆپــاڵ بهدهســتانیانه كــه بــهدهوری
تابووتێكــی داپۆشــراوی بهتاڵــدا،
شــینی بــۆش دهگێــڕن و زیاتــر لــه
ههمــووكات ،داڕمانــی ههمــوو ئیــده
دواكهوتووانهكانیــان و داتهپینــی
پڕوپاگهنــدهی بێ نێوهڕۆكیان نمایش
دهكــهن .شــینی بۆشــی شــینگێڕانی
ههیئهتــی نهوحهخوێنیــی ویالیهتــی
فهقیهــی ،بۆشــایی مێشــكی
ئــهم رێژیمــه و دارودهســتهكهیان
دهسهلمێنێتهوه.
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خوێنەرانی خۆشەویستی «ڕۆژنامەی کوردستان» ،لە ماوەی ڕۆژانی ڕابردوودا،
تەلەفزیۆنی تیشــک ،دیمانەیەکی تایبەتی لەگەڵ بەڕێز مســتەفا هیجری ،لێپرســراوی
گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران سەبارەت بە پرسە ناوچەییەکانی پێوەندیدار
بە ئێران و هەروەها کوردستانی ئێران رێکخست کە بەهۆی گرینگ بوونی مژارەکە
دەقی تەواوی وتووێژەکە دەخەینە بەر دیدی ئێوەی خۆشەویست.
ـ لــە ماوەکانــی ڕابــردوودا کۆمەڵێــک
ڕووداوی گرینــگ لــە ئاســتی ناوچەیی،
پێوەندیــدار بــە ئێــران و کۆمــاری
ئیســامیی ئێــران هاتنە ئاراوە ،یەکێک
لــەو باســانە کــە مشــتومڕێکی زۆریشــی
لێکەوتــەوە لە راســتیدا بریتــی بوو لە
ملمالنــێ و جۆرێــک لــە مشــتومڕی نێوان
دوو واڵتــی جیــران ،واتــە ئێــران و
کۆمــاری ئازەربایجــان کە لــەو نێوانەدا
جۆرێــک لە جبهەبەندیش هاتە ئاراوە،
بــۆ نموونــە ،تورکیــە و بەشــێک لــە
واڵتانی ناوچەیی پاڵپشــتیی خۆیان لە
کۆمــاری ئازەربایجــان دەربــڕی ،پێتان
وایــە داهاتــووی سیاســەتی دەرەکیــی
ئێــران بەتایبەتی بەنیســبەت واڵتانی
جیرانی خــۆی و جیرانە باکوورییەکانی
چۆن دەبێت و داهاتووی ئەم ڕەوشــە لە
چ ئاستێکدا دەبینن؟
ئەگــەر سیاســەتی دەرەکیــی کۆمــاری
ئیســامیی ئێــران لــە هەناردەکردنــی
شــۆڕش بــۆ دەرەوە لــە بەرچــاو بگریــن
کــە واقعیەتەکەشــی هــەر ئەوەیــە و
جەوهەرەکــەی هەناردەکردنــی شۆڕشــە،
لــە هەموو واڵتەکانــی ناوچە ،هەر وەک
یــەک دەچێتە پێشــێ بــەاڵم جیاوازییەکە
لەوەدایــە کــە لــە چ واڵتێکــدا ئاســانتر
بــۆی دەگونجــێ و دەتوانــێ بــە قەولــی
خۆیــان شۆڕشــەکەی هەنــاردە بــکا ،لــە
چ واڵتێکــدا لەگــەڵ گرفــت و کێشــە
ڕووبــەڕوو دەبێتــەوە ،لــە ئازەربایجانیشــدا
هــەر عەینــی ئــەو سیاســەتەی هەیــە،
هەناردەکردنی شــۆڕش بۆ ئازەربایجان ،وە
لە ئازەربایجان هێندێک خاڵی موسبەتیش
بە نەزەری خۆیان دەبینن ،یەکەم ئەوە کە
تورکەکانــی ئازەربایجانــی باکــوور لــە
راســتیدا ،لــە بنەڕەتدا ئێرانیــن ،دووهەم لە
بــاری ئایینییــەوە زۆربەیان شــیعەن ،بۆیە
کۆمــاری ئیســامیی ئێــران بــەو چــاوە
چــاو لــێ دەکا کــە وەکــوو بەشــێک لــە
واڵتەکــەی خــۆی بــێ ،بــەاڵم گرفتێک
کــە لێــرەدا هاتووەتــە پێشــێ ،لــە مــاوەی
ئەو دەیان ســاڵەی کــە ڕێژیمی کۆماری
ئیســامیی ئێــران هاتووەتــە ســەر کار،
لــە نێــو تورکەکانــی ئێرانــدا نەوعێــک
هەســتی نەتەوەیــی زۆر بەهێزتــر بــووە لــە
چاو ســااڵنی ســەرەتای هاتنە ســەرکاری
کۆماری ئیســامیی ئێــران و لە پێوەندی
لەگــەڵ ئەو مەســەلەیەدا ،خــودی واڵتی
تورکیــە و دەوڵەتــی ئازەربایجان ،ئەوانیش
هێندێــک لــە پەرەپێدانــی ئــەو هەســتی
نەتەوەییــە ،کار و ئەرکەکانیــان بــێ
بانــدۆر نەبــووە ،بۆیــە ئێمــە لــە زۆر جێگا
دەبینیــن ،لــە مەراســم و بۆنەکانــدا کــە
تورکەکانی ئێران بەنیســبەتی واڵتەکانی
دەرەوە ،هــەم تورکیــە و هــەم ئازەربایجــان
هەســت و سۆزێکی تایبەتی نیشان دەدەن،
تەنانــەت لە هێندێک لە کێبەرکێیەکانی
فووتبــاڵ کە لــە تەورێز هاتووەتە پێشــێ،
بــە هــەزاران کــەس دروشــمیان داوە بــە
پشــتیوانی کــردن لە تورکــەکان ،تەنانەت
ئــااڵی تورکیەیــان بــەرز کردووەتــەوە،
وێنــەی ئاتاتورکیــان بــەرز کردووەتــەوە،
بەتایبــەت لــەو شــەڕەی ئــەم کۆتاییانەدا
کــە هاتــە پێشــێ لــە نێــوان ئازەربایجان و
ئەرمەنســتان ،تورکەکانــی ئیران ،تورکی
ئازەربایجانــی ئێــران ،هــەم خەڵکەکــەی
هــەم بەشــێک لــە ئاخوندەکانیــان زۆر
تەبلیغیان کرد و ئامادەیی خۆیان دەربڕی
کــە ئیجازەیــان بــدەن بچــن و ئەوانیــش بە
دیفــاع لــە هاوزمانەکانــی خۆیــان لــە
دژی ئەرمەنســتان شــەڕ بکــەن ،ئەوانــە
گرینگییەکی تایبەتی هەیە بۆ ئێران لەو
ڕووەوە کــە مەســەلەی هەســتی نەتەوەیی
بــۆ ئێــران زۆر زۆر جێــگای نیگەرانییــە،
بەتایبەتــی لــە هەلومەرجــی ئێســتادا کە
چاو لێ دەکەی ئێران بەنیسبەت واڵتانی
خەلیــج کــە بەشــێک لــە ســنوورەکانی
ئێــران دەگرێتەوە ،ئەوانــە خەریکن لەگەڵ
ئیســرائیل پێوەندییەکی نوێ دادەمەزرێنن

و ئەو پێوەندییە خەریکە وردە وردە دەگاتە
هاوپەیمانــی لــە بەشــێکی زۆریــان ،ئــەوە
کۆمــاری ئیســامیی نیگــەران کــردووە،
لــە الیەکــی دیکــەوە ئازەربایجــان بــەو
نزیکایەتییەی کــە بە قەولی ئێرانییەکان
دەڵێــن لەگــەل ئیســرائیل هەیەتــی و
ئیســرائیل دەتوانێ لە ســەر ســنوورەکانی
ئازەربایجانــی ئێران و واڵتی ئازەربایجانی
باکوور بتوانێ کاریگەریی خۆی لە سەر
ئێــران دابنێ ،ئەوانــە هەموویان کۆماری
ئیســامی ئێرانیان زۆر نیگــەران کردووە،
بۆیــە دەبینیــن ســەرکەوتنی ئەوجــارەی
ئازەربایجــان بــە ســەر ئەرمەنســتاندا
نیگەرانییەکــی زۆر گــەورەی بــۆ ئێــران
پێکهێنــا و زۆری پــێ ناڕەحــەت بــوون و
دەستیان کرد بە هێندێک هەڕەشەکردن و
هێندێک مانۆڕدان لە ســەر سنوورەکانی
ئازەربایجــان بــۆ ئەوەیکــە ناڕەزایەتیــی
خۆیان لە پێوەندی لەگەڵ ئەو مەســەلەیە
دەرببــڕن ،بــەو بیانــووەی کــە لەگــەڵ
ئیســرائیل پێوەنــدی هەیە ،ئیســرائیل دێتە
نزیک ســنوورەکانی ئێران و دەســتێوەردان
دەکا ،ئــەوە دۆخێکــە کــە بەینــی ئێــران
و ئازەربایجــان دەچێتــە پێشــێ ،بــەاڵم
مەســەلەیکی دیکــە هەر لــەو پێوەندییەدا
پێویســتە باســی بکەین ئەویش ئەوەیە کە
تورکیە لە واقیعدا زۆر وریاتر و خێرا هاتە
نێو مەســەلەی شــەڕەکە ،پشــتیوانییەکی
ئاشــکرای بــە هەمــوو شــێوەیەک لــە
ئازەربایجــان کــرد بــۆ ئەوەی کــە ئەوجار
ئــەوان شــەڕەکە ببەنــەوە ،لــە راســتیدا
تورکیــە بــوو بــە هــۆکاری ســەرکەوتنی
ئازەربایجــان و لێــرەدا کۆماری ئیســامی
جێــگای خــۆی بە خاڵــی دەدیــت ،ئەوانە
هەموویــان هــۆکار بوون ،دیــارە هۆکاری
دیکــەش زۆرن کــە کۆماری ئیســامی
نیگەرانە ،بۆیە ئەو سیاســەتەی کۆماری
ئیســامیی ئێــران لەگــەڵ ئازەربایجان پێم
وابــێ کــە لە پێوەندی لەگەڵ مەســەلەی
ئابــووری و بازرگانــی و ئەوانــە وردە
وردە بــە تەفاهــۆم دەگەن ،بــەاڵم لە باری
ســتراتێژییەوە کۆمــاری ئیســامیی ئێران
هەمیشــە بە چــاوی نیگەرانییەوە چاو لە
ئازەربایجــان دەکا ،دەوڵەتی ئازەربایجانیش
بــە نیســبەتی ئێرانــەوە دڵنیــا نییــە بۆیــە
بەســتێنی تێکچوونــی پێوەندییەکانیــان
هەر بەردەوامە ،بەاڵم ناکرێ وای دابنێێن
کــە ئەگــەری هەیــە کارەکەیــان بــگات
بــە شــەڕێکی فەرمــی لەگــەڵ یەکتــر،
بەڵکوو بە جۆرێک مودارا دەکەن لەگەڵ
یەکتری.
ـ بەپێــی ئــەو وتانــەی جەنابتــان لــە
پێوەنــدی لەگــەڵ ئــەوەی کــە کۆمــاری
ئیســامی بــەردەوام لــە چوارچێــوەی
سیاسەتی هەناردەکردنی شۆڕش هەوڵی
داوە لەگــەڵ دەر و جیرانی خۆی ،بەاڵم
ئەتوانیــن بڵێیــن ئاکامــی پێچەوانەمان
بینیوەتــەوە ،چونکــە ئێســتا هەســتی
نەتەوایەتــی لــە نێــو تورکەکانــی
ئازەربایجانــی ئێــران بەهێزتــرە
تاکــوو ئــەو سیاســەتەی کــە ئێــران
بەدواداچووونی بۆ کردووە لە ماوەی چل
و چەنــد ســاڵی رابردوودا بــۆ پەرەدان
بــە هێژموونی و ئیدئۆلۆژی خۆی ،یانی
ئــەم سیاســەتەی کــە کۆماری ئیســامی
گرتوویەتیە بەر ئاکامی پۆزەتیڤی بۆی
نەبــووە بــە پێچەوانەکــەی  ،ئەتوانین
ئەو ئاکامە وەرگرین؟
بەڵێ شــتێکی زۆر سروشــتییە ،کۆماری
ئیســامیی ئێــران لــە بــاری سیاســەتی
دەرەکــی هــەر وەکوو سیاســەتی ناوخۆیی
سیاســەتێکی شکســتخواردووی هەبــووە،
تێچوویەکــی زۆری لــە ســەر دانــاوە و
ئاکامــی ناکامییەکانــی ئێســتا وردە
وردە دەردەکــەون ،ئەوەی کە باســمان کرد
لــە پێوەنــدی لەگــەڵ نەتــەوەی تورکــی
ئازەربایجانــی ئێــران وە تورکــی واڵتــی
ئازەربایجــان یا ئازەربایجانی باکوور و ئەو

زەبروزەنگــەی کــە کۆمــاری ئیســامیی
ئێــران بــە گشــتی هەیەتــی لــە بــاری
ئابــووری ،لــە باری سیاســی لــە نێوخۆدا
خەڵكــی زیاتر لە ڕابردوو نیگەران کردووە
و خەڵكــی تورکــی ئازەربایجانیــش هــەر
بەو شــێوە ،ســەرنج بدەن تورکەکانی ئێران
دروشــمێکیان هەیە ئێســتا لــە زۆر بۆنەدا
دەیڵێنــەوە ،دەڵێــن « :ئازەربایجــان بیــر
ئوسوون ،مەرکەزن تەبریزن ئوسوون» ،یانی
ئازەربایجان ببێتەوە یەک  ،ناوەندەکەشــی
ببێتە تەورێز ،ئەو دروشمە یانی تەورێزیش
بلکــێ بە ئازەربایجانــی باکوورییەوە و لە
ئێــران جــودا بێتــەوە ،کەوابــوو کۆمــاری
ئیســامیی ئێــران لــەو سیاســەتەی کــە
گردوویەتیــە پێــش لــە ســەرەتاوە هیــچ
قازانجێکــی نەکــردووە بەڵکــوو ئێســتا
وردە وردە هــەر ئــەو خەڵکانــەی کــە ئــەو
هەزینەی زۆری لە سەر داون لە واڵتانی
دراوســێ بۆیــان دەرکەوتووە کە کۆماری
ئیســامیی ئێــران دەســتێوەردانەکانی و
بەنــاو یارمەتییەکانــی کە بۆ ئەو واڵتانە
دەیکا بە مەبەســتی دەست بەسەرداگرتن،
نفــووز کــردن و پێکهێنانــی ئــاژاوە و
لەبەینبردنی ســەقامگیری و ئارامییە لەو
واڵتانــەدا ،ئازەربایجانیــش هــەر بەو شــێوە
بڕوای بە نیســبەتی کۆماری ئیسالمیی
ئێــران نەمــاوە و خەڵکەکــەش بەتایبەتــی
لە شــەقامدا ئیدی پشــتیوانی لە رێژیمی
کۆماری ئیسالمیی ئێران ناکەن.
ـ یەکێــک لــەو بابەتــە هــەرە
گرینگانــەی کــە النیکــەم لە  ١٥ســاڵی
رابــردوودا ئەتوانیــن بڵێیــن یەکێــک
لــە درێژمەوداتریــن و پڕتێچووتریــن
بابەتــەکان بــووە لــە ئاســتی هــەم
ناوچەیــی و هــەم جیهانــی و هەزینــە
و تێچووەکــەی ئەتوانیــن بڵێیــن بەشــی
زۆری وە بــەر خەڵکانی ئێران کەوتووە
مەســەلەی ناوکیی ئێــران یا هەوڵدانی
کۆماری ئیســامی بۆ دەسپێڕاگەیشتن بە
وزەی ئەتــۆم و لــە تەنیشــت ئەویشــدا
ســازکردنی بۆمبــی ناوکییــە ،شــتێک
کــە کۆمەڵــگای جیهانــی تا ئێســتا لێی
قەبــووڵ نەکــردووە ،بەپێــی دواییــن
راپۆرتەکانــی ئاژانســی وزەی ناوکیــش
کۆمــاری ئیســامی النیکــەم لــە دوای
هاتنەســەرکاری ئیبراهیم ڕەئیسی لە
چەنــد مانگی رابردوودا نەتەنیا ئامادە
نەبووە هاوکاریی پێویســت بکا بەڵکوو
بــە پێچەوانەی ئــەو ڕێککەوتنانەی کە
لــە نێــوان ئێــران و ئاژانســدا هەبــووە
جووالوەتــەوە ،شــرۆڤەی ئێــوە چییــە،
ئەوەشــمان لــە بیر نەچێ کــە ئێران لە
ماوەکانــی ڕابــردوودا ڕایگەیانــد کە تا
کۆتایی ئەم مانگە واتە مانگی نۆڤامبر
دانیشــتنەکان لــە پێوەنــدی لەگــەڵ
یەکالییکردنەوەی پرســی بەرجام دەست
پێدەکاتەوە ،شرۆڤەی ئێوە چییە ،ئایا
کۆماری ئیسالمی ئەیهەوێ کات بکوژێ،
وەکــوو لــە  ١٥ ،١٠ســاڵی ڕابــردوودا
ئەنجامــی داوە یــا لە کۆتاییــدا ناچار
ئەبــێ ملکەچــی ویســت و بڕیارەکانــی
کۆمەڵگای جیهانی بێت؟
مــن پێــم وابــێ کــە ڕێژیمــی کۆمــاری
ئیســامی ،بەنیســبەت لێدوانەکانــی
بایــدن یــا حکوومەتــی تــازەی ئەمریــکا
نەوعێــک هەڵــەی وەرگرتــووە ،چونکــە
لێدوانەکانــی بایــدن بــە پێچەوانــەی
ترامــپ زۆر لــە ســەرەخۆ ،ئــارام ونەرمــە
و هەمــوو هــەوڵ و تەقاالکــەی ئەوەیــە
کــە لەگــەڵ هاوپەیمانەکانــی خــۆی
بەتایبــەت ئورووپاییــەکان مەســەلەی
کێشــەی ئەتۆمیی کۆماری ئیســامیی
ئێــران بــە وتووێــژ چارەســەر بکــەن ،بۆیە
ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامیی ئێرانیــش
ئــەو نەرمییــەی ڕەنگــە وا وەرگرتبێ کە
ئەمریــکا لــە موقابلی ئێرانــدا بە چۆکدا
هاتــووە وەکــوو زۆرجــار باســی دەکــەن
کەوابوو ئەوان دەتوانن پێداگری بکەن

بــۆ ئــەوەی کــە ویســت و داخوزاییەکانی
خۆیــان لــەو وتووێــژەدا بــە دەســت بێنــن،
ئێمــە لە شــەڕی ئێــران وعێراقدا هەموو لە
بیرمانــە کاتێک ڕەفســەنجانی ئەودەمی
فەرمانــدەی شــەڕ بــوو لــە ئــەو مــاوەی
شــەڕی ئێــران و عێراقدا ،کاتێ گەیشــت
بــەو نوقتەیــەی کــە ئیدی ڕێژیــم توانای
بەربەرەکانێــی نەماوە لەگــەڵ عێراق چوو
بــۆ الی خومەینــی و بــۆی تەوزیــح دا،
حاڵــی کرد کە درێژەدانی ئەو شــەڕە زۆر
بە زەرەری ئێران تەواو دەبێ ڕەنگە تووشی
دۆخێک بن کە بۆیان قەرەبوو نەکرێتەوە،
خومەینی حاڵی بوو و وەکوو خۆی باسی
کــرد ئامادە بوو جامی ژەهر بخواتەوە کە
بە مانای قەبووڵکردنی ئاگربەست لەگەڵ
عێراق بوو ،ئێستا لە دامودەزگای ئێستای
حکوومەتــی کۆماری ئیســامیی ئێراندا
ڕەفســەنجانییەک نییــە کــە خامنەیــی
حاڵــی بــکا کــە وەزعییەتەکــە چۆنــە،
ئێــران لــە بەرانبەر ئامریــکادا ،لە بەرانبەر
ئورووپا و ئیسرائیلدا چۆنە بەتایبەتی ئەو
هەڕەشــە و خۆهەڵکێشــانانەی کە ڕۆژانە
فەرماندەکانــی ســپای پاســداران دەیکــەن
بــەدژی ئەمریــکا و بــەدژی ئەمالوئــەوال
مــن پێم وایە کــە خامنەییان خراپ حاڵی
کــردووە لەو کێبەرکێیــەی کە بەینی ئەو
دوو الیەنــە هەیــە ،بۆیــە بــە دووری نابینم
نەتیجــەی ئــەو کارە بگاتــە ئەو شــوێنەی
کــە ئەوەی کــە ئێســتا ئەمریکاییەکان و
ئورووپاییەکانیش باســی دەکــەن بژاردەی
« »Bبەکاربێنن.
ـ بژاردەی « »Bچییە؟
بژاردەی» »Bئێمە بە درووســتی نازانین
چییــە بــەاڵم مــن وای لێکدەدەمــەوە کــە
پرسەکە بە گەمارۆی زیاتری نێودەوڵەتی
بیبەنە شۆرای ئەمنییەت و لەوێ پەسەند
بکــرێ ،گەمارۆی نێودەوڵەتی بگەڕێتەوە
ســەر ئێران ،ئــەو گەمارۆیانە توندتر بن لە
پێشــوو و ئەگــەر هــەر بەوانــەش جێبەجــێ
نەبوو ئەودەم ڕەنگە هێندێک هێرشی زۆر
بەهێــز بکــرێ بــۆ ســەر ئەو دامــودەزگا و
ناوەنــدە ئەتۆمییانــەی ئێــران کــە تاکــوو
ئێســتا شناســایی کــراون ،ئــەو داهاتوویــە
لەبەرچــاوە ،بەتایبەتــی لــە بیرمــان نەچێ
کــە ئیســرائیل هەروەکوو تاکوو ئێســتاش
گووتوویەتــی بــۆی قەبــووڵ ناکــرێ کە
کۆمــاری ئیســامی دەســتی بــە چەکی
ناوکــی بــگات ،چونکــە دروشــمی
لەنێوبردنــی ئیســرائیلیان داوە ،و ئەوانیــش
بۆ خۆیان مەترسییەکە بە جیددی دەبینن،
بۆیــە ئەوانیــش کاریگەریی خۆیــان هەیە
لە پێوەندی لەگەڵ هەڵبژاردەی «»Bدا،
بابەتی دیکە ئەوەیە کە ئێستا لە راستیدا
دەســپێکردنەوەی وتووێژەکانیــان زۆر
زۆر بــە زەحمــەت کــردووە هــەردووک ال،
بــەاڵم ئــەوەش بــە دوور نابینم کــە ئەگەر
خامنەیی حاڵی بێ لە وەزعییەتەکە وردە
وردە کارەکە وا لێ بکەن کە هەردووکیان
هەمزەمــان هێندێــک تەعەهــودات بــە
نیســبەتی یەکتــری ئەنجام بــدە بۆ نموونە
ئەمریــکا بەشــێک لــە گەمــارۆکان
هەڵگــرێ ،هــاوکات ڕێژیمــی کۆمــاری
ئیسالمیی ئێرانیش هێندێک لەو چاالکییە
نوێیانــەی کــە دوای پچڕانی وتووێژەکان
دەســتی پێکردبوو ،پێی گەیشــتووە ئەوانە
وردە وردە کەم بکاتەوە ،بەو شــێوەیە بچنە
پێشــێ ئــەو ئەگــەرەش دەبــێ لەبەرچــاو
بگریــن ،یانــی ئەگــەر رێژیمــی کۆماری
ئیســامی زۆر هەستی بە مەترسی کرد،
لــە ئاکامدا بــۆ ڕزگارکردنی واڵتەکەی
خــۆی دەبێ شــتێک بکا ،ئــەوە یەکێک
لە بژاردەکانە ،بەاڵم ئەوەی کە کۆماری
ئیســامی دەیــەوێ وەخت بکــڕێ من پێم
وابــێ کۆمــاری ئیســامیی ئێــران لــەو
قۆناغەدا و لەو یەک دوو ســاڵەدا کە لە
سەر مەسەلەی پیتاندنی یۆرانیۆم دەستی
بەکار کردووەتەوە باشــتر لە ڕابردوو حاڵی
بــووە کــە نیگەرانییەکانــی ئەمریــکا و

ئورووپــا لــە دەسپێراگەیشــتنی کۆمــاری
ئیســامی بەچەکی ناوکی چەندە زۆرە،
بۆیــە ئەگەری هەیە بگاتە ئەو ئاکامەی
کــە دەبــێ ئیمتیــازی زۆر وەرگــرێ بــۆ
ئەوەی کــە بگەڕێتەوە ئەو تەعەهوداتەی
کــە لــە ســەرەتاوە لــە بەرجامــدا هەبــوو
ئەویــش بگەرێتــەوە ئــەو تەعەهوداتــەی،
ئەوەش دەبێ لە بەرچاو بگرین ،یانی ئەو
ئەگەرەش هەیە.
ـ باســتان لــە ئیســرائیل کــرد و ڕۆڵــی
ئیســرائیل ،بەشــێک لــە شــرۆڤەکاران
پێیــان وایــە کــە ئەگەرچــی ئیســرائیل
راســتەوخۆ لــە جەریانی دانیشــتنەکان
و دانوســتانەکاندا لەگــەڵ ئێرانــدا
حوزووری نییە بەاڵم لە ســەر ئەنجامی
دانیشــتنەکان چ لــە ڕابــردوودا و چ لە
داهاتــوودا ناراســتەوخۆ کاریگەریــی
هەیــە ،ڕەنگــە ئەمــەش بــە هــۆی
پێوەندییــە نزیکەکانــی ئیســرائیل بــێ
بەتایبــەت لەگــەڵ ئامریــکا و باقــی
واڵتانــی ڕۆژاوایــی ،پرســیاری من لەم
پێوەندییــەدا ئەوەیە کە لە چوارچێوەی
ئــەو باســەی کــە ئێــوە ئاماژەتــان پێ
کــرد ،ئــەو هەڕەشــانەی کــە کۆمــاری
ئیســامی لــە ئیســرائیلی کــردووە و
هەســت بــە نائەمنبوونێــک کــە لــە
الیەن ئیســرائیلەوە هەیــە لە ماوەکانی
رابــردوودا تاقیکارییەکانــی خــۆی بــۆ
لێدانــی بنکــە ناوکییەکانــی ئێــران
دەســت پێکردووەتەوە ،تێچوویەکی زۆر
و بوودجەیەکــی زۆریشــی بــۆ تەرخــان
کــرا ،ئەمــە وای کردووە کە بەشــێک لە
سیاسییەکان باس لەوە بکەن کە دواجار
ئــەوە ئیســرائیلە کــە ئەبێتــە هــۆکاری
لەنێوچوونــی کۆمــاری ئیســامی ،ئێــوە
چەندە لەگەڵ ئەم بابەتە هاوڕان؟
لــە ئــەوەی کــە وتمــان بــژاردەی «»B
وتــم کــە ئەگەری هەیــە دامودەزگاکانی
ڕێژیمی کۆماری ئیســامی ،دامودەزگا
ئەتۆمییەکانــی و هێندێــک شــوێنی
دیکــەش کــە گرینگ و ســتراتێژیکن بۆ
ئەمریکاییــەکان ،بکەونــە ژێــر هێــرش و
لــەو هێرشــەدا بێگومان ئیســرائیل دەوری
سەرەکیی دەبێ ،بەاڵم ئەوە بەو مانایە نییە
کە ئیســرائیل بە تەنیــا بێ ،بە بۆچوونی
مــن ئەگــەر بگەنــە ئەو خاڵــە ئەمریکاش
چ بــە شــێوەی راســتەوخۆ چ بــە شــێوەی
ناڕاســتەوخۆ لــەو بۆمبارانــەدا بەشــدار
دەبــێ بەاڵم ڕەنگە دەورە ســەرەکییەکە بە
ئیسرائیل بسپێرن بۆ ئەو کارە.
ـ ئەفغانســتان یەکێک لەو واڵتانە بووە
کە لە دوای هێرشەکانی ١١ی سێپتامبر،
ئەگــەر نەڵێیــن بــەردەوام النیکــەم
یەکێــک لــە ڕۆژەڤە ســەرەکییەکان بووە
لــە ئاســتی میدیــا جیهانییەکانــدا ،لە
ماوەکانــی ڕابــردوودا دیتمــان کە هێزە
ئامریکاییــەکان بەپێــی ڕێککەوتنێکــی
پێشووتر کە هەیانبوو لەگەڵ دەوڵەتی
ئەفغانستان ئەم واڵتەیان بە جێهێشت،
بــەاڵم بە شــێوازێک کــە وەک زۆر کەس
دەڵێن زۆر ناتەندرووســت بوو ،هۆکاری
ئەم شێوازە بە جێهێشتنەی ئامریکا بۆ
چــێ ئەگەڕێننــەوە و هاتنــە ســەرکاری
تاڵیبــان لە واڵتی جیرانی ئێران واتە
ئەفغانستان چۆن لێکدەدەنەوە و چەندە
ئەتوانــێ بانــدۆر و کاریگەریــی هەبــێ
لــە ســەر پێوەندیی نێــوان دوو واڵت وە
هەروەها پارسەنگێک کە لە ناوچەکەدا
هەبووە پێشتر؟
لــە راســتیدا ئــەوەی کــە ئەمریــکا
هێزەکانی خۆی لە ئەفغانســتان کشاندەوە
سیاســەتێک بــوو کــە لــە کاتــی ترامپدا
راگەیەنــدرا ،مــن بەش بە حاڵی خۆم  ،بە
لێکدانــەوەی خۆم کارەکەیان بە درووســت
دەزانــم یانی کشــانەوەیان لە ئەفغانســتان،
چونکە ئەمریکا لە ماوەی نزیک بە ٢٠
ساڵ مانەوەی لە ئەفغانستان ژمارەیەکی

زۆر لــە نزیکەی  ٤٠٠تا  ٥٠٠ســەربازی
کــوژران و نزیکــەی  ٥٠هــەزار نەفــەر
برینــداری هەبــوو و ئــەو ژمــارە بریندارانە
تێچوویەکــی مەعنــەوی و ماددیی زۆرە
کــە بــۆ ئەمریــکای بەرهەم هێنــاوە ،ئەوە
لەحاڵێکدایە کە پیشــکەوتنێکی ئەوتۆی
بە دەست نەهێنا لەگەڵ ئەوەی کە ئەویش
زەربەی زۆری لە تاڵێبان و باقی هێزەکانی
دژی ئەفغانســتان وەشاند بەاڵم بە ئەنجام
نەگەیشــت و لەوە زیاتــر خەڵكی ئەمریکا
قەبووڵیان نەدەکرد کە ئەو هەموو تێچوویە
هــەروا بدا ،بۆیە کشــانەوەکەی مەنتیقی
تێــدا هەبــوو بەاڵم شــێوەی کشــانەوەکەی
بــوو کە کەوتە ژێــر ڕەخنە و ناڕەزایەتیی
خەڵکــی دونیــا و تەنانــەت بەشــێکی زۆر
لــە ئەمریکاییەکانیــش ،بەو شــێوە کتوپڕ
کشــانەوە و ئــەو هەمــوو ئیمکاناتــی
سەربازییە کە ئەمریکا بردبووی بکەوێتە
دەســتی تاڵیبــان ئەوانە هەموویــان ئەگەر
نەڵێیــن ســازانێکی ژێربــە ژێــر بەینــی
ئەمریــکا و تاڵیبــان بووبــێ هەڵەیەکــی
یەکجار زۆر گەورە بوو کە کردیان .
ـ یانــی ئەو ئەگــەرە دائەنێین کە ئەمە
سازانێکی ژێر بە ژێر بووبێ بۆ هەندێک
ئەگەری دواتر؟
بــاس لــەوە دەکەن کە ئــەو ئەگەرە هەبێ،
چونکــە مــن پێــم وابــێ ئەمریکاییــەکان
کاتــێ مــاوەی  ٢٠ســاڵ لــەوێ بــوون،
ئــەوان لــە راســتیدا دەوری ســەرەکییان
هەبــوو لــە پەروەردەکــردن و پێگەیاندنــی
ئەو ئەرتەشــەی کە ئەودەمی ئەفغانستان
هەیبــوو ،تێگەیشــتبوون کــە ڕەنگــە
حکوومەتــی ئەفغانســتان خۆ ڕانەگرێ و
ئەوانیش نەیاندەویست بۆ هەمیشە بمێننەوە،
هێزێکــی دیکەی بەرهەڵســتکاریش نەبوو
کــە ئــەوان ڕووی تێ کــەن ئاکامەکەی
ئەوە بوو کە جۆرێک سازان بکەن لەگەڵ
تاڵیبــان و واڵتــی بــۆ بــە جێ بێڵــن بەاڵم
لــە هــەر حاڵــدا بــە جێهێشــتنەکەیان لــە
شکڵێکی زۆر خراپدا دەست پێ کرد و لە
باری بیروڕای گشتییەوە ئاکامێکی زۆر
خراپی بۆ ئەمریکا بار هێناوە.
ـ کەواتــە ئێســتا پێتــان وایــە هاتنــە
ســەرکاری تاڵیبــان لــە ئەفغانســتان
چ کاریگەرییــەک دادەنێــت لــە ســەر
پێوەندیــی نێــوان ئێران و ئەفغانســتان
و بــۆ تێکدانــی ئــەو هاوســەنگییەی کە
ئێران مەبەستیەتی؟
ئێــران دیــارە لــە مێــژە لەگــەڵ تاڵیبــان
لــە پێوەندیدایــە ،بەرپرســانی تاڵیبــان
هاتوچۆیــان کــردووە بــۆ ئێــران ،لــەوێ
ماونەتــەوە ،تەنانــەت ئامووزشــیان دیــوە و
لــەو کۆتاییانەشــدا یــەک دوو مانــگ
لــەوە پێــش هەیئەتێکــی تاڵیبــان هاتن بۆ
تــاران بــە ئاشــکرا پێشــوازییان لــێ کرا و
لەگەڵیــان دانوســتانیان کــرد ،کۆمــاری
ئیســامیی ئێــران بــە بۆچوونــی مــن لــە
سەرەتادا لە هەوڵی ئەوەدا بوو کە بتوانێ
بە دەستەمۆکردنی تاڵیبان و ئیمتیازدان و
یارمەتیدانیان بتوانێ کارێکی وا بکا کە
خۆی لەو زەرەرانەی کە تاڵیبان ڕەنگە بۆ
ئێرانی هەبێ خۆی بدزێتەوە یا ئەو زەرەرە
کــەم بکاتەوە بــەاڵم من پێم وابێ کە لەو
سیاســەتەدا ســەرکەوتوو نەبــووە هەرچەند
ئێســتاش هــەر هــەوڵ دەدا مەســەلەن لــە
ئەفغانســتاندا ئێــوە دەزانــن گــرووپ یــا
جەماعەتێكــی زۆری هــەزارە هــەن کــە
ئەوانە شیعەن و ئێران دەیەوێ ئەوان بەهێز
بــکا بــۆ دانانــی ئــاژاوە و بەربەرەکانــێ
کــردن لەگــەڵ حکوومەتــی تاڵیبــان
بــەاڵم تێێــدا ســەرکەوتوو نەبــووە تاکــوو
ئێســتا؛ بــەاڵم لە داهاتوودا مــن پێم وابێ
زەرەرەکانــی تاڵیبان بۆ رێژیمی کۆماری
ئیســامیی ئێــران زۆر زیاتــر دەبێ لەوەی
کــە ئێســتا بیــری لــێ دەکاتــەوە چونکە
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تاڵیبــان لــە ئەســڵدا دژی حکوومەتــی
شــیعەیە وە هــەر ئێســتاش وەکــوو باســم
کرد لەو کاتەوە ئەوان هاتوونەتە ســەرکار
ئــەوە دوو جــار کوشــتارێکی زۆر بەرچاو
لــە هــەزارەکان کــرا ولــە داهاتــوودا ئــەو
کێشــە و گرفتە بۆ کۆماری ئیســامیی
ئێرانیــش دەبــێ ،تەنانــەت هێندێــک لــە
فەرماندەکانیــان لە ســەرەتای گەڕانەوەی
هێزەکانــی تاڵیبان بۆ ئەفغانســتان زۆر بە
ئاشــکرا هەڕەشەیان لە ڕێژیمی کۆماری
ئیســامیی ئێران کرد ،بۆیە لەو ڕووەشەوە
ئەگەر پێشتر سنووری بەینی ئەفغانستان
بە حکوومەتی پێشــوو ئەمنییەتێکی تێدا
هەبــوو ئــەو ئەمنییەتەش ئێســتا نەماوە یا
زۆر زۆر الواز بــووە و چــاوەڕوان دەکــرێ
کە تووشــی کێشــە بن ،بەاڵم دیارە ئێستا
تاڵیبــان زۆرتــر دەیــەوێ پێوەندییەکانــی
ئەگــەر بتوانــێ لەگــەڵ واڵتانــی دنیــا
دابمەزرێنــێ متمانــەی ئــەو واڵتانــە
بەتایبەت واڵتانی دراوسێ و هاوسنووری
خــۆی بــۆ الی خــۆی ڕابکێشــی تاکــوو
حکوومەتەکــەی جێگیــر دەبــێ بەاڵم من
پێــم وانییــە کــە کۆمــاری ئیســامی لە
دەســتی ئــەو کێشــە و گرفتەکانــەی کە
ئەفغانســتان بۆی پێکدێنێ بتوانێ هەروا
بە ئاسانی ڕزگاری بێ.
ـ یانــی ئەگــەری ئــەوە لــێ ئــەدەن کــە
تاڵیبان بە دنەدانی سونی مەزهەبەکان
لە ئێراندا بشــێوی بۆ کۆماری ئیســامی
درووست بکا؟
بەڵــێ ،بــەاڵم گرینگتر لــەوە ئیدئۆلۆژی
و بۆچوونــی تاڵیبانــە کــە ئــەوان لــە
ڕاســتیدا ســونییەکی توندئــاژۆن و
نــەک هــەر شــیعە بەڵکــوو هێندێــک لە
حکوومەتــە سونییەکانیشــیان قەبــووڵ
نییــە ،بۆیــە ئێســتا واڵتانــی ناوچــەی
کەنداویــش بەشــێکی زۆریان نیگەرانن لە
هاتنەســەرکاری تاڵیبــان لە ئەفغانســتان،
ئەوانیــش ئیســامێکی رادیکاڵــن لــە
بێجگــە لــە بیروبۆچوونەکانــی خۆیــان
کەســیان پــێ ئیســام نییــە و بۆیــە پێیان
وایــە کە مەســەلەی جیهاد و خۆکوشــتن
و ئەوانە لە ڕاســتای بردنەپێشــی ئامانجە
ئیســامییەکانیان بــە قەولــی خۆیــان
ئەرکیان هەیە دەبێ جێبەجێی بکەن.
ـ لــە چوارچێــوەی سیاســەتی
دەســتێوەردانەکانی کۆماری ئیسالمی کە
هەر لە ســەرەتاوە باســمان کرد کە لە
کاروبــاری واڵتانی بەتایبەت ناوچەیی
دەیــکات ،ئێمە لە ماوەکانــی رابردوودا
شــاهیدی بەڕێوەچوونــی خولێکــی دیکە
لــە هەڵبژاردنەکانــی پارلمانی عێراق
بووین کە تێێدا ئەو جۆرەی کە ئاکامی
هەڵبژاردنــەکان دەریخســت دەرکــەوت
کــە کۆمــاری ئیســامی نەیتوانیــوە
بــەو شــێوازەی کــە پالنــی بــۆ دانابــوو
ســەرکەوتوو بــێ تێێــدا ئــەم مەســەلە
چەنــدە ئەتوانێ هاندەر بــێ بۆ ئەوەی
کــە کۆماری ئیســامی زیاتر لە ڕابردوو
گوشــار بخاتە ســەر دەوڵەتی مەرکەزی
لە عێراق؟
گومانی تێدا نییە کە ڕێژیمی کۆماری
ئیســامی هەرچی بتوانێ گوشار دەخاتە
ســەر دەوڵەتــی عێــراق ،بەتایبەتــی دوای
ئــەو هەمــوو هەزینە کــە داویەتی ئێســتا
کۆمــاری ئیســامی وردە وردە نفــووز و
دەســەاڵتەکەی بــەرەو کاڵبوونەوە دەچێت،
دیــارە ئــەوە هــەر ئێســتا نــا بەڵکــوو لــە
دوو ســێ ســاڵ لەوەپێشــەوە کاتێــک کە
خەڵک و بەتایبەت خەڵكی شــیعە زۆرتر
لە شــەقامەکانی عێراق هاتن و دەســتیان
کــرد بــە ناەزایەتــی و دروشــم دان دژی
ڕێژیمــی کۆماری ئیســامی ،لە بەســرە
کونسوولگەری ئێرانیان سووتاند ،پرۆسەی
کەمڕەنگبــوون یــا الوازبوونــی نفــووزی
ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامی دەســتی
پێکردبــوو ،بەاڵم ئێســتا لــەو هەڵبژاردنەدا
بــە شــێوەی دیپلۆماتیــک یــان بڵێیــن لــە
شــکڵی دێموکراتیکەکەشــیدا خەڵکەکــە
دەنگیان نەدا بە ئەو گرووپانەی کە ســەر
بە ڕێژیمی کۆماری ئیسالمیی ئێرانن و
کۆماری ئیســامی لەوە زۆر زۆر ترساوە
و زۆر نیگەرانە بۆیە ئێســتا ئەو گرووپانە
کــە لــە ژێــر ئەمــر و فەرمانــی ڕیژیمی
کۆمــاری ئیســامیی ئێرانــن ڕێپێوانیــان

دەســت پــێ کــردووە ،مانگرتنیــان دەســت
پێ کردووە و خەریکی کێشــە ســازکردن
و ئاژاوە ســازکردنن لــە عێراقدا ،ئاکامی
هەڵبژاردنەکانیــان قەبــووڵ نییــە چونکــە
ئەوان بەشیان زۆر کەم بووەتەوە بۆیە ئێستا
ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامی خەریکــی
پیالنگێڕانــە بەڵکــوو بــە هەرشــێوەیەک
بــۆی دەکــرێ نەتیجــەی هەڵبژاردنەکــە
بــە قازانجــی خــۆی بگــۆڕێ بــەاڵم وا
دیــارە دوای ناڕەزایەتیگەلێــک کــە بــە
نووســین بە دەســتی کومیتەی هەڵبژاردن
گەیشــتبوو بەشێکی زۆر لەو شوێنانە کە
دەنگدانــی تێــدا کرابــوو دەنگەکانــی نێو
ســندووقەکانیان ژمــاردەوە بــەاڵم لەگــەڵ
ئــەوەی کــە بەشــێوەی ئێلێکترۆنیکــی
رایانگەیاندبــوو جیاوازییەکــی نەبــوو و
کۆمــاری ئیســامیی ئێــران زۆر بــەوە
نیگەرانــە؛ بــەاڵم بــە بۆچوونــی مــن هەر
بــەوە دانامرکێتــەوە بەڵکوو هەموو هەوڵی
خۆی دەدا بەڵکوو بتوانێ النیکەم ئەگەر
ئاکامــی هەڵبژاردنەکە بە قازانجی نەبوو
بەڵکــوو بــە گوشــار بتوانێ بەشــی خۆی
لــە پارلمانــی عێراقــدا زیاتر بــکا .ئەوەی
کــە ئایــا پێــی دەگا یان پێی نــاگا دەبێ
چــاوەڕوان بیــن بزانینــن ئاکامــی چییــە
تەنانــەت ئــەوەی کــە ئــەو دڕۆنانەی کە
هاتــن ماڵــی ســەرۆکوەزیرانیان بۆمبــاران
کــرد ئێســتا هێندێــک لێکۆڵینــەوە و
هێندێــک ســەرچاوە بــاس لــەوە دەکــەن
کــە ئەوانــە هــی ئێرانــن و ئــەو بۆمبانــە
کە ئــەوان بەکاریان هێنــاوە ئەو بۆمبانەن
کــە کۆمــاری ئیســامیی ئێــران پێشــتر
لــە عێراقــدا بــە دژی ئەمریکاییــەکان و
باقــی الیەنەکانــی دیکــە کەڵکــی لــێ
وەرگرتوون.
ـ باستان لە هێرش بۆ سەر ماڵی مستەفا
ئەلکازمــی کرد ،هەر لــەو پێوەندییەدا
پێم خۆشــە شــرۆڤەیەک بکرێــت ،کاتی
خــۆی کــە تیــرۆری ڕەفیــق حەریــری لە
لوبنــان ڕووی دا ،دواتــر دەرکــەوت کــە
ســووریە دەســتێوەردانی راســتەوخۆی
هەبــووە لەم بابەتەدا و تیرۆری ڕەفیق
حەریــری بــووە هۆکارێکــی ســەرەکی بۆ
وەدەرنانــی ســووریە لە واڵتــی لوبنان،
چەنــدە پێتان وایە کە ئەو ســێناریۆیە
ئەمجــارە لە عێراق دووپات بێتەوە بەو
مانایــە کــە بــە تــەواوی ڕوون ببێتەوە
ئــەم هێرشــەی بــۆ ســەر ماڵی مســتەفا
ئەلکازمــی کــراوە لــە الیــەن ئێــران یا
بــە بڕیاری ئێران ئەنجــام دراوە و ئەم
مەسەلە ببێتە سەرەتایەک بۆ ئەوەی کە
لە دواجاردا کۆماری ئیسالمی لە عێراق
وەدەر بنرێت؛ بــە لەبەرچاوگرتنی ئەو
راســتییەش کــە ئێوەش باســتان کرد لە
واڵمــی پرســیاری پێشــوودا کــە خەڵکی
عێــراق و بەتایبەتــی خەڵکــی ســونە
مەزهەب و بەشــێک لە شــیعەکانیش لە
دژی تــاران و زێدەخوازییەکانــی تاران
لە واڵتی خۆیاندان؟
ئەمن باســم کرد کە لە راستیدا پرۆسەی
کەمبوونەوەی نفووزی رێژیمی کۆماری
ئیسالمیی ئێران دوو سێ ساڵە دەستی پێ
کردووە و ڕۆژ بە ڕۆژ زیاتر خێرا دەبێتەوە،
هەم لە عێراق و هەم لە واڵتەکانی دیکە
وەکــوو لوبنــان ،بــەاڵم ئــەوە بــەو مانایــە
نییــە کە ڕێژیمــی کۆماری ئیســامیی
ئێــران هــەروا بــە زوویی دەســت لــە عێراق
هەڵدەگرێ و لەوێ پاشەکشــە دەکا ،ئەو
ڕەوتــە ئەمــن پێــم وابێ ماوەیەکــی زۆرتر
دەکێشــێ بــەاڵم کەنگــێ وای لــێ دێ
کــە کۆمــاری ئیســامی نفووزەکــەی
لــە عێراقــدا نەمێنــێ بەســراوەتەوە بــە ئەو
ئاڵوگۆڕانــەی کــە لــە پێوەنــدی لەگــەڵ
عێراقــدا هــەم لــە خــودی عێراق ،هــەم لە
دراوسێکان و سیاسەتیی جیهانی بە کاری
دێنــن چونکە ئێســتا نابێ لەبیرمان بچێ
کــە ئەو هێــزە چەکدارانــەی کە ڕێژیمی
کۆمــاری ئیســامیی ئێــران درووســتی
کردوون بە ژمارە لە ئەرتەشەکەی عێراق
زیاترن ،ئێســتا ڕەنگە لە باری چۆنییەتی
چەکوچۆڵــەوە وەکــوو ئەرتەشــی عێــراق
نەبــن بــەاڵم خەڵکێکــی زۆرن و دەتوانــن
کێشــيگەلێکی گەورە بۆ عێراق درووست
بکەن ،دەبێ چاوەڕوان بین کە بڕێک لە
درێــژەی زەمانــدا ئەو ڕەوتە بچێتە پێشــێ
و ئــەو ئامانجــە هەمووی جێبەجێ بکرێ
دەنــا ئێســتا کۆمــاری ئیســامیی ئێــران
بــەو زووانــە نفــووزی لە عێــراق ناپچڕی،

چونکــە ڕاســتە لە بــاری سیاســییەوە ،لە
بــاری فکرییــەوە ئێســتا خەڵکــی عێــراق
بــە ســونی و شــیعەوە بەگشــتی ناڵیــم
هەموویــان ،بەاڵم بەو ئاکامە گەیشــتوون
کــە کۆماری ئیســامیی ئێــران ناوەندی
ئــاژاوە و تیــرۆر و ناســەقامگیرییە بۆیــان
و بەشــێکی زۆری گیروگرفتەکانیــان
لەوێــوە ســەرچاوە دەگــرێ بەاڵم ئــەو هێزە
چەکدارانــەی کە پێکــی هێناوە ئەوانەش
گوشــارن ،تــا ئــەو هێــزەی هەیــە دەتوانێ
گوشــارەکانی خــۆی لە رێگــەی ئەوانەوە
هــەروا پــەرە پــێ بدا ،بــەاڵم بێگومــان لە
داهاتــوودا هــەم سیاســەتی حکوومەتــی
عێــراق جــا بــە هــەر شــکڵێک بــێ هــەم
سیاســەتی حکوومەتەکانــی ناوچەیــی
بەتایبەتــی ئەوانــەی کــە عەرەبــن لــە
پێوەنــدی لەگــەڵ کەمکردنەوەی نفووزی
رێژیمــی کۆمــاری ئیســامیی ئێــران لە
عێــراق و لــە لوبنــان بەتایبەتــی کــە دوو
واڵتی عەرەبن زۆرتر کاریگەر دەبێ.
ـ لە وتەکانتاندا باستان لە هێرشەکانی
یا هێرشە دڕۆنییەکانی کۆماری ئیسالمی
کــرد بــۆ ســەر بنکــە و بارەگاکانــی
ئەمریــکا وە هەندێــک الیەنــی دیکــە
کرد ،بەشــێک لەو الیەنانە لە راستیدا
بنکــە و بارەگاکانی هێزی پێشــمەرگەی
کوردســتان بــوون کــە لــە شــاخەکانی
کوردســتاندا جێگیــرن پێــم خۆشــە لــە
زاری جەنابتــەوە باســێک ســەبارەت بە
خەســارەکانی ئــەو پەالمار و هێرشــانە
بکرێــت و پاشــانیش پێتان وایە ئەمەی
کــە کۆمــاری ئیســامی بــە ڕوونــی لــە
ســەر هێــزی کــوردی کوردســتانی ئێران
کــردی جۆرێک دژکردەوەی هیســتریاییە
بەرانبــەر بە ئــەو ناڕەزایەتییانەی کە
لــە ناوخۆ هەیــە و بــۆ دامرکاندنەوەی
داواکاری و ویســتی الیەنەکانی سەر بە
خۆی یا نا هەوڵێک بوو بۆ لەنێوبردنی
بزووتنەوەی کورد؟
باســی ئەوەمــان کــرد کــە کۆمــاری
ئیســامیی ئێران لە باری سنوورەکانییەوە
ئێســتا زۆر زوو خەســاری بــەر دەکــەوێ
و زۆر نیگەرانــە ،بەتایبەتــی لــەو
ئاڵوگۆڕانــەی کــە لە واڵتــی ئازەربایجان
هاتــە پێشــێ و ئەفغانســتان ئاڵوگــۆڕی
بەســەردا هات ،سنوورەکانی ئێران نائەمن
بوو؛ یەکێک لەو شوێنانەش کە کۆماری
ئیســامیی ئێران ترســی لێێ هەیە کە لە
ئاڵوگۆڕەکانــی داهاتوودا شــوێندانەر بێ
مەسەلەی کوردستانە ،کوردستانی ئێران.
لە کوردســتانی ئێرانیــش هێزەکانی کورد
کاریگەرییــان هەیــە و دەتوانــن لە هەموو
کاتێکــدا شــوێندانەریی خۆیــان هەبــێ لە
ســەر ئاڵوگۆڕەکانــی کوردســتان لەگەڵ
ئێــران لــە کاتێکــدا کــە ئاڵوگــۆڕ پێــک
دێ لــە حکوومەتــدا یــا لە دامــودەزگای
حکوومەتیــدا؛ بۆیــە ڕێژیمــی کۆماری
ئیســامیی ئێــران ســەرەڕای ئــەوەی کــە
پێشتر تەبلیغ زۆری کردبوو کە ئەو هێزانە
نەمــاون ،تەنانەت لە نێوخۆی ڕۆژهەاڵتدا
دەچــوون بنەماڵــەی پێشــمەرگەیان دەدیت
کــە بــڕۆن منداڵەکانتــان بێننــەوە ئــەوە
هەموو لە برسان دەمرن و ئەوانە ،بەاڵم بە
پێچەوانەی ئەو سیاســەتەی خۆی ،خۆی
بۆ نەگیرا یانی ئەو مەسەلەی زۆر گەورە
کــردەوە هــەر ڕۆژەی لــە الیــەن یەکێک
لە فەرماندە هەرە پایەبەرزەکانی ڕێژیمەوە
هەڕەشــە دەکرا؛ تۆپبــاران و بۆمبارانێک
کــە تاکــوو ئێســتا کــەم وێنــە بــوو بــۆ
مــاوەی یــەک حەوتوو بۆ ئەو شــوێانەی
کە پێشــمەرگەکانی لێ نیشــتەجێن کرا،
بــەاڵم بــە خۆشــییەوە چونکە پێشــمەرگە
ئامادەیی هەبوو خەسارەتی وێ نەکەوت،
ئــەوە من لــە چوارچێوەی ئــەو نیگەرانی
و سەرلێشــیواوییەی رێژیمــی کۆمــاری
ئیســامیدا دەبینم کــە وردە وردە خەریکە
دۆخەکــەی لــە دەرەوەی واڵت یانــی
لــە ئاســتی نێونەتەوەیــی و ناوچەییــدا بە
تــەواوی الواز دەبێ و بێ ئیعتبار دەبێ و
نیگەرانــە لە داهاتــووی خۆی ،کۆماری
ئیســامیی ئێرانیــش بــۆ خۆمــان دەزانین
کە عەقڵییەتەکەیان و ئیدئۆلۆژییەکەیان
ئەوەیە کە تەنها شتێک کە دەیکەن و لە
دەستیان هاتووە تاکوو ئێستا هەڕەشەکردن
و هێــرش کــردن و کوشــتن و بڕیــن و
زینــدان و ئیعــدام و ئەوانەیــە ،بۆیــە لــە
جیاتــی ئــەوەی کە بیر لــەوە بکەنەوە کە
ڕیگاجارەیەکی درووســت بۆ کێشــەکانی

خۆیــان لــە هەمــوو بەشــەکاندا ببیننەوە و
چاوێــک بــە سیاســەتەکانی دەرەکیــی
خۆیــان و نێوخۆیــی خۆیانــدا بخشــێننەوە
ئەوەی کە دەیکەن تەنیا ئەوەیە کە هێرش
دەکــەن ،بۆیە مــن ئەو هێرشــەی رێژیمی
کۆماری ئیسالمی و ئەو هەڕەشانەی کە
کــردی لە جۆرێک ســەرگەردانی خۆیدا
دەیبینــم ،جۆرێــک تــرس و نیگەرانــی لە
مەســەلەی کــورد کە کوردیــش خەریکە
دەبێتە مەترســییەک لە بەشێکی دیکەی
ســنوورەکانی بــۆ ڕێژیمــی کۆمــاری
ئیسالمیی ئێران.
ـ مەســەلەی ئەمنییەت لە هەموو دنیا و
لە نێو هەموو سازمان و دەزگا و حیزب و
ڕێکخراو و تەنانەت دەوڵەتێکدا یەکێک
لــە کۆڵەکــە گرینــگ ســەرەکییەکانی
بەڕێوەچوونــی ژیانــی ڕۆژانــەی ئــەو
ناوەندەیــە ،لــە ماوەکانــی ڕابــردوودا
کۆمەڵێــک ڕووداو لــە نێو ئێران ڕوویان
دا بەشــێکی زۆر یا بەشــێکی بەرچاو لە
ئەسناد و مەدارک و بەڵگە نهێنییەکانی
پێوەندیدار بە بەرنامەی ناوکیی ئێران
لــە الیــەن ئیســرائیلەوە لــە تارانــەوە
ڕفێنــدران ،موحســن فەخریــزادە کــە
یەکێک لە ناودارترین کارناسانی بواری
ناوکیی ئێران بوو لە بن گوێی جەماران
لێی درا و کوژرا ،قاســم سولەیمانی بە
هەمان شــێوە و کۆمەڵێک ڕووداوی دیکە
کــە کۆمەڵێک تەقینەوەی مەشــکووک و
گوماناوی کە هیچکات کۆماری ئیســامی
دانــی بــە واقعییەتەکانیانــدا نەنــا،
پێتــان وایــە ئەمانــە تەنیــا کۆمەڵێک
کەلێنــی ئەمنییەتیــن کــە لە سیســتمی
کۆمــاری ئیســامیدا درووســت بــوون یــا
نــا بەڕاســتی ســازمانە ئیتالعاتــی و
ئەمنییەتییەکانــی کۆمــاری ئیســامی
خۆیان ئیتالعات زەدە بوون؟
مــن پێــم وابــێ کــە مەســەلەکەیان لــەوە
تێپەڕیوە لە بواری ئەمنیەتییەوە کە بڵێین
هێندێک ڕووداو ڕوو دەدەن ،بەڵکوو ئەوەی
کــە ئاماژەتان پێ کرد ئیتالعات زەدگی
لــە نێویاندا دەبینرێ ،یانــی گەندەڵییەکە
و بــێ باوەڕییەکــە بە رێژیمــی کۆماری
ئیسالمیی ئێران گەیشتووەتە ئەو ئاستەی
کــە ئیتالعاتییــەکان ،ئەوانیــش وەکــوو
کەســانی خائین بــۆ واڵتەکەیانــن ،ئەمن
هەر لەو کاتەیدا ئەوەی کە ئاماژەتان پێ
کرد ئیســرائیل ســەرکەتوو بوو کە لە نێو
قەلبی تاراندا بتوانێ ئەو هەموو مەدارکە
بــار بــکا و بیبــا بــۆ ئیســرائیل لــەوێ
مەتاڵعــەی لــە ســەر بکەن ئــەو کات ڕام
وابوو کە ئەوە کارێک نییە کە مەسەلەن
بــە نیگابانێکــی بــەر دەرکی ئەو شــوێنە
جێبەجــێ بێ بەڵکوو ئەوە دەســتی خودی
ئیتالعــات لــە سەرســەرەوەی تێــدا هەیە و
شــتێکی زۆر ڕوونــە ،ئــەو ڕەوتــە لە مێژە
دەستی پێ کردووە تەنانەت ئەگەر پێشتر
حاشــایان لێ دەکرد ئێستا سەرانی خودی
رێژیــم باســی لە ســەر دەکەن ،بــۆ نموونە
ئەحمــەدی نــژاد یەکێــک لە قســەکانی
کــە لــەو دواییانــەدا کــردی قســەیەکی
زۆر گرینــگ بــوو ،وتــی ئــەوەی کــە لە
ئیتالعاتــدا کراوەتە بەرپرســی ئەوەی کە
لە نفووز و دەســەاڵتی ئیســرائیل بەرگری
بــکا بــۆ خــۆی جاسووســی ئیســرائیلە،
یەکێــک لــە ئاخونــدەکان لــە مــاوەی
یەک دوو مانگ لەوەپێش لە مەجلیســی
شــۆرای ئیســامی باســی ئــەوەی کــرد
کــە بەرپرســەکان دەبــێ هەمــوو ئاگایــان
لــە خۆیــان بێ بــۆ ئەوەی کە بە دەســتی

ئیسرائیل یا بە دەسیسەی ئیسرائیل تیرۆر
نەکرێــن ،ئەوانە یانی یەکجار زۆر پەرەی
ســەندووە و ڕۆژ بــە ڕۆژ زیاتــر دەبــێ
چونکــە ئــەوەی کە ئێســتا لە ســەر کارە
لــە ڕێژیمی کۆماری ئیســامیدا وەزعی
رێژیمەکــە لــە نزیکەوە دەبینن ،ســەرەڕای
ئــەو هەڕەشــانەی کــە دەیکــەن بــەاڵم بۆ
خۆیــان دەیناســن دەزانــن حکوومەتێکــە
کــە نابــێ پشــتی پــێ ببەســتی ،بۆیــە
خەریکــن بــە جۆرێــک داهاتــووی خۆیان
دابیــن دەکــەن ،جــا ئــەو داهاتوویــە بــە
یارمەتیــدان بە ئیســرائیل یا بە دوژمنانی
دیکــەی بــە قەولی ئــەوەی کە کۆماری
ئیســامی دەڵێ بــە دوژمنانی جمهووری
ئیســامیی ئێــران ئــەو کارە دەکــەن و
ئــەو خەڵکــەش کــە دامــەزراون و کار و
بەرپرسایەتییان پێ ســپێردراوە کەسانێک
نیــن کــە نــە لــە ڕووی لێهاتوویــی و
کارزانییــەوە دیاری کرابێتن ،نە لە ڕووی
ئــەوەی کــە بتوانن لــە داهاتــوودا لەگەڵ
ئاڵوگۆڕەکانــی مەنتەقــە و دنیــا خۆیــان
ســاز بدەن بەڵکوو کەســانێکن کە فەقەت
گــوێ لــە مســتی رێژیــم بوونە ئێســتاش
بــە هەڵبژاردنــی یــا بــە هاتنەســەرکاری
رەئیســی وەکــوو ســەرکۆمار لە ڕاســتیدا
ڕێژیمەکــە زیاتــر لــە ڕابــردوو یەکدەســت
بووەتــەوە ،دەترســێن بۆیەش ئەو کابرایەیان
هێنــا بۆ ســەرکۆماری ،چــاو لێ بکە لە
کوردســتاندا چــوار ئوســتاندار کە دیاری
کراون هەموویان پاســدارن ،دەترســێن بۆیە
دەیانــەوێ ئەوانەی کە دایاندەنێن ،کاریان
پــێ دەســپێرن کەســانێک بــن کــە دیفــاع
بکــەن لــە رێژیمــی کۆماری ئیســامیی
ئێــران و ئــەو ڕەوتــە ڕۆژ بــە ڕۆژ زیاتــر
پــەرە دەگرێ تــا ئەو کاتەی کە ڕێژیمی
کۆمــاری ئیســامیی ئێران لە ســەر کار
بێ هەروا دەبێ.
لــە ئێســتادا وەزعیەتــی بژێویــی ژیان
لــە ئێران و لە کوردســتان لــە دۆخێکی
زۆر زۆر ناخــۆش و ئاڵۆزدا تێئەپەڕی،
خەڵکانێــک هەن کە ڕۆژانە هاوشــێوەی
واڵتــە هــەرە هەژارەکانــی دنیــا ڕۆژانە
بــە هــۆی برســێتییەوە گیــان لە دەســت
ئەدەن ،خەڵکانێک هەن بۆ دابینکردنی
پێداویســتییەکانی
ســەرەتاییترین
ژیانیان دۆش داماون ،بێکاری ،هەژاری،
هەاڵوســان هەمــوو ئەمانــە ئەگــەر لــە
ئێــران و لــە نێــوان ئێرانیشــدا لــە
کوردستان سەیری بکەین بە چەند قات
زیاتــر بووەتــەوە و پێشــبینییەکانیش
ئــەوە دەڵێــن کــە لــە داهاتــوودا ئــەم
ڕەوشە نە تەنیا بەردەوام دەبێ بەڵکوو
قووڵتریــش ئەبێتــەوە ،چەنــدە لەگەڵ
ئــەو باوەڕە هەن کە ئەگەر ناڕەزایەتی
یــا راپەڕینێــک لــە داهاتــووی ئێراندا
ڕوو بــدات ،ناڕەزایەتیــی خەڵكــی
هەژار ئەبێ ،پێشــتر ئەو پرسیارەم بە
جۆرێکی دیکە ئاراستەی ئێوە کرد ،ئێوە
باســتان لەوە کرد کە ئینقالب و شۆڕش
کاتێــک ڕوو ئــەدات خەڵــک النیکــەم
پێداویســتییە ســەرەتاییەکانی ژیانــی
تەئمین بێت جا ئەو کاتە ئەتوانێ بیر
لــە ئــازادی بکاتەوە ،بیر لە مەســائلی
دیکــە بکاتــەوە ئێســتاش هەر لە ســەر
ئــەو بــاوەڕەن یــا نــا پێتــان وایــە کە
شۆڕشی هەژاران بەڕێوەیە لە ئێراندا؟
شۆڕشی هەژاران لەمێژە دەستی پێکردووە
لــە ئێرانــدا ،چونکــە ئەگەر ســەرنج بدەین
ئەگــەر زۆر نەگەڕێینــەوە دواوە هــەر لــە
مــاوەی دوو ســێ ســاڵی رابــردوودا ڕۆژ
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نییە لە ئێراندا ئەو خەبەرانە نەبیســین کە
لــە گۆشــە و کەناری ئێرانــدا گرووپێکی
جیــاواز خەریکی دەربڕینی ناڕەزایەتین لە
ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامی ،کەوابــوو
ئەو شۆڕشە دەستی پێ کردووە بەاڵم ئایا
بــە ئاکام دەگا یــا ناگا لێرەدا دوو حاڵەت
هەیە کە دەبێ حیســابی بۆ بکەین ،ئێمە
هــەم نموونــەی ئــەو واڵتانەمــان هەیە کە
شۆڕشــی هەژاران حکوومەتــی ڕووخاند،
دەســەاڵتدارەکانی لــە تەختــی دەســەاڵت
هێنــا خــوارێ و حکوومەتــی دیکەیــان
درووس کــرد کــە ئێســتا ناچمــە ســەر
باســی ئــەو حکوومەتانــەی درووســتیان
کــردووە چــۆن بووە ،ئەوانەمــان دیوە بەاڵم
لە الیەکی دیکەشــەوە ئەوەشمان دیوە کە
خەڵکی هەژار هاتوونەتە سەر شەقامەکان
قوربانیان داوە ،فیداکاریی زۆریان کردووە
بــەاڵم چونکە دیکتاتــۆرەکان چەکیان بە
دەستەوە بووە سەرکوت دەکەن ،زەبروزەنگ
دەنوێنــن و دەتوانــن بــۆ ماوەیەکــی
درێژخایەنتــر بمێننــەوە مەســەلەن تــۆ
حیســابی کە لە ڤێنێزۆئێال لەگەڵ ئەوەی
کــە گوایــدۆ وەکوو رێبەری ئۆپۆزســیۆن
زۆر خۆشەویســتە ،خەڵکــی زۆری بــە
دەورەوەیــە ناڕەزایەتییەکــی بەربەریــن لــە
واڵتەکەدا کرا تەنانەت واڵتانی دەرەوە بە
فەرمییان ناسی ،بەاڵم هێشتا حکوومەتی
دیکتاتۆریی ڤێنێزۆئێال هەر لە سەر کارە؛
لــە شــوێنی دیکــەش ئەوانەمــان دیــوە،
ئــەوەی کــە لــە ئێرانــدا چ شــتێک دەبێ
و چ شــتێک ڕوو دەدا ڕەنگــە پێشــبێنی
کردنەکــەی زۆر بــە زەحمــەت بــێ بــەاڵم
زەحمەتەکــەی بەشــێکی لەوەدایــە کە لە
ئێرانــدا ئێســتا ئۆپۆزســیۆنێکی واش نییە
کــە خەڵکەکــە هیــوای پــێ ببەســتێ
و ئەگــەر الیەنێکــی دەرەکیــش بیــەوێ
یارمەتیــی بدا بچێتــە ژێر باری یارمەتی
کردنەکــەی ،چونکــە ئۆپۆزســیۆنێکی
پرشــوباڵوە و ئــەوە بەداخــەوە بۆتــە هــۆی
ئــەوەی کــە هەرچەنــد کــە خەڵکەکە لە
شــەقامدا دەکوژرێــن ،دەخرێنــە زینــدان،
ئیعــدام دەکرێــن ،ســەرکوت دەکرێــن و
لــە هەمــوو شــتێکی ژیــان تەنانــەت بــۆ
پەیداکردنی نانی ڕۆژانە موحتاجن ،بەاڵم
هیچ پاڵپشــتێکیان نییــە ،ئومێدێک نییە
کە کەســێک بێت پشــتیوانییان لێ بکا،
ئــەوەش لــە بەرچــاو بگریــن کە ســەرنجام
ڕۆژێــک هەروای لێ دێ کە خەڵکەکە
ئیــدی هیچــی بــۆ نەمێنێتــەوە ،هەمووی
وەک دەڵێــن ملــی خــۆی لە چەقۆ بخا و
بێتە سەرشەقام و حکوومەتیش بڕووخێنێ
بــەاڵم ئەوەی کە باســت کــرد ئەوە کە لە
قەولی خۆم پێشــتر باســم کردووە ،ئەوەش
گرینگــە کــە ئــەو خەڵکــە کــە ئەگــەر
حکوومەتیش بڕووخێنێ ئۆپۆزســیۆنێکی
دێموکــرات کــە بتوانــێ حکوومەتێــک
لــە ســەر داخوازیــی خەڵكەکــە بینــا بنێ
ئــەوە تاکــوو ئێســتا لــە ئــارادا نییــە ،ئایا
لــە پرۆســەی ئــەو ناڕەزایەتییانــەدا پێک
دێ یــا پێــک نایــە ،چونکــە ئــەوەی کە
باســم کرد لــە هێندێک واڵت ،بۆ نموونە
لــە بەهــاری عەرەبــی زۆر حکوومەتیــان
ڕوووخانــد خەڵكی فەقیــر و هەژار ،بەاڵم
ئــەوەی کــە درووســت کــراوە لە ڕاســتیدا
دووبــارە لەوان نەبــوو ،خەڵک لە گرووپی
دیکــە هاتنــەوە ســەر کار و حکوومەتیان
پێــک هێنــاوە ،بۆیە ئەوان دەســکەوتێکی
ئەوتۆیان نەبوو کە چاوەڕوانی بوون.
زۆر سپاس بۆ بەشداریتان
سپاس بۆ ئێوەش ،ماندوو نەبن.
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دوکتور شەرەفکەندی :ئینتلێکتوێلێکی خەباتگێڕ
ئیبراهیم الجانی
بەشی پێنجەم و کۆتایی
بەڵــێ دوکتــور شــەرەفکەندی و کاک
فەتاح و کاک هومایوون شــەهیدبوون،
دەیــان و ســەدان تێکۆشــەری دیکــەی
میللەتەکەمان لەو ڕێگایەدا شەهیدبوون
و بــە خوێنــی خۆیان ئــەو بزووتنەوە ،ئەو
جواڵنەوەیان بیمە و تەسبیت کردووە.
مێــژووی پێوەندیەکانــی نێــوان کــورد و
دەوڵەتــی مەرکــەزی لــە ئێرانــدا یەک
دەرســی گــەورەی بۆ ئێمــە و نەوەکانی
داهاتوومــان تێدایــە .ئەویــش ئەوەیە کە
دەبــێ جارێکــی دیکــە ڕێــگا نــەدرێ
دەوڵەتی مەرکەزی لە نیەتپاکیی کورد
کەڵکــی خــراپ وەرگــرێ و ڕێبەرانمان
ئاوا بە ئاســانی شــەهید بکا .تازە دەبێ
لە مەوزعی قودرەتەوە دەگەڵ تاران قسە
بکەیــن .یانی دەبــێ ببینە فاکتۆرێکی
هێنــدە گــەورە لە ســەر سیاســەتی ئێران
و ناوچــە کــە دەوڵەتــی مەرکــەزی بــۆ
دەربازبــوون لــە کێشــەکانی ناچــار بێت
بــدە و بســتانمان دەگــەڵ بــکات .ئــەوە
کارێکی مومکینە .دەبێ گەلی کورد
و گەالنــی دیکــەی بندەســتی ئێــران وا
ڕێکخەین کە ئێمە کلیلی داڕشتنەوەی
جوگرافیای سیاسی ئیرانمان بەدەستەوە
بێت .ئێمە دەتوانین ئەوکارەبکەین.
لەالیەکــی دیکەشــەوە ئەرکێکــی
نیشــتیمانیی گەورەش دەخاتە سەرشانی
ئێمە کە بریتییە لە پاراستنی رێبەرانمان
لە بەرانبەر دوژمندا .لە سەرمانە وەک
گلێنــەی چاومان دیفاع لە رێبەرایەتیی
خۆمــان و بزووتنــەوە بکەیــن .یەکێــک
لــە باشــترین ڕێگاکانی پارێــزگاری لە
رێبــەران و ڕێبەرایەتیمــان ئەوەیــە کــە
تێکۆشــین لــە خەباتــدا موئەســیر بین و
هەمــوو ئەرکێــک بــەوان نەســپێرین و
لەو شــوێنەش کــە پێویســتە بەرانبەریان
ڕاوەســتین .رێبــەری حیزبــی ئێمــە
و بزووتنەیەکــی گــەورەی وەک
بزووتنــەوەی کــورد دەبــێ کاری
ســتراتێژیک و سیاســەتگوزاری بکات
و ســەمبولی خەبــات و ئیــرادەی گەل و
بزووتنــەوە بێت و نابــێ بیهێنینە خوارەوە
تا ئاستی مەئمورێکی ئیجرایی.
لەســەرمانە لــە خســڵەت و تایبەتمەندیە
ئینســانی و شۆڕشــگێڕییەکانی کاک
سەعید و ڕێبەرانی دیکەمان فێر بین.
سروشتە بەرز و ئینسانییەکانیان بکەینە
ســەرچاوەی ئیلهــام و سەرمەشــقی
تێکۆشــانی حیزبــی و تەشــکیالتی و
سیاســیمان لەســەرمانە حیزبیەکەمــان،
بزووتنەوەکەمــان ،بەرهەمــی کار و
تێکۆشــانی ئــەوان ،بناخــە فکــری و
سیاســی و تیئورییەکانــی ئەندێشــە و
ڕێبــازی سیاســیی ئــەوان دەوڵەمەندترو
بەهێزتــر کەیــن  .تێکۆشــین وەک
ئــەوان ببینــە کــچ و کوڕی ســەردەمی
خۆمــان .واتــە لــە هەلومەرجــی تــازەی
خەباتدا چاک بازی بکەین ،بۆ خۆمان
ســەرمایەی مــادی و مەعنــەوی و
سیاســی و ئیعتیبــاری خەباتگێڕانــە بە
خەزێنەی لەبن نەهاتــووی حیزبەکەمان
و بزووتنەوەکەمانــەوە زیاد کەین .نەک
بێین شەهیدەکانمان دە کفنی کەربەالوە
وەرپێچیــن ،تاســووعا و عاشــوورای
حیزبــی و تەشــکیالتیان بۆ وەڕێ خەین
و ئــەوان و بەرهەمــی کار و رەنــج و
خەباتی نەســڵەکانی پێشــووی حیزب و
میللەتەکان بکەینە مایەی کێشە.
رێــی خەباتــی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێــران روون و ئاشــکرایە.
هیــچ تەمومژێکــی سیاســیی تێدا نیە.
دەبێ بەو رێیەدا بڕۆینە پێش و النەدەین.
دەبێ سەربەخۆیی سیاسی و تەشکیالتی
و فکــری حیزبەکەمــان وەک گلێنەی
چــاو بپارێزیــن .ئەگــەر کەســێک بــە
ئەنقەست لەخۆی نەگۆڕی ،ئەو ڕێیەی
لی ون نابێ .ئەودەم شایســتەین کە ئەو
دەســکەوتانەمان پاراســتبن و پێمانــەوە

زیادکردبــن و بەشانازیشــەوە بــە کار و
خەباتی نەســڵەکانی پێشــووی حیزب و
گەلەکەمانــەوە ،ئیفتیخــار بکەین و ئەو
حیزب و خەباتە بە قودرەتەوە بەرینەپێش.
لــە کاتی شــەهیدبوونی کاک دوکتۆر
قاســملوودا ،کاتێــک لەســەر گــۆڕی
شەهیدانی دیکە قسەدەکات ،لەو لەحزە
ســەخت و دژوارەدا ،لــە قســەکانیدا،
بانگەواز لە خەڵکی کوردســتان دەکات
کــوڕ و کچەکانیــان بنێرنــە ریزەکانــی
خەبــات و تێکۆشــان و بەربەرەکانــێ و
نــاوی قاســملوو و شــەهیدانی دیکــەی
گــەل دە گوێی مندااڵنی کوردســتاندا
بخوێینــن تــا بۆیــان ببنــە سەرمەشــقی
خەبــات و بەناوی ئــەوان بێنە گڕوگاڵ.
ئێمــەش دەبێ ئەوە بکەین ،ناوی کاک
ســەعید و دوکتــور قاســملوو و کاک
فەتاح و هومایوون و شەهیدانی دیکەی
نەتەوەکەمــان ،دەبــێ بکەینــە رەمــزی
خەبــات و قوربانیــدان و گیانبــازی لــە
پێناوی گەل و نیشتیماندا و بەو ئامانج
و ئیــدە و رێبــازە وەفاداربیــن کــە ئــەوان
گیانیان لە پێناویدا دانا .کاک سەعید
لەو بانگەوازەیدا دەڵێ الوانی کوردستان
بێنــە ریــزی خەبــات و ببنــە جێــگای
ئومێــدی میللەتەکەیان .دەبا تێکۆشــین
ببینە جێگای ئومیدی گەلەکەمان.
خەباتــی ئێمــە خەباتێکــی رەوایــە و
خەبــات بــۆ ئــازادی میللەتێکــە .ئــەو
خەباتــە بــە هەمــووان دەچێتــە پێــش .با
تێکۆشــین ریزەکانــی خەبــات بەریــن
کەینــەوە ،رێز لــە کاروزەحمەتی هەموو
ئەوکەســانە بگریــن کــە لــەو بزووتنەودا
باشــداربوون و بەشــدارن .کــەس حەقــی
نیــە حیزب و خەبات و ســەروەرییەکانی
گــەل و بزووتنەوە لە ســەرخۆی تاپۆبکا
و خەلكــی تــر و کار و خەباتــی
تێکۆشــەرانی حیــزب و گــەل بــه هیــچ
بگــرێ و وەالیــان بنــێ .خەباتــی ئێمــە
گەلــی و جەماوەرییــە و نابــێ بێڵیــن
حیزبەکەمــان ببێتــە فیرقەیەکی جیا لە
کۆمەاڵنی خەڵک.
لەســەرمانە خۆمــان و گەلەکەمــان
و تێکۆشــەرانی حیــزب بەرینــە پێــش
و پەروەردەیــان بکەیــن .بــۆ بردنەپێــش
و درێژەدانــی خەبــات دەبــێ حیزبــی
دێموکرات بەهێز و مۆدێڕن و هاوچەرخ
دەربێنین.
پێویســتە نــەوەی تــازەی کوردســتان
بکێشــینە نێــو جەرگــەی خەبــات و
تێکۆشــان و کاریــان پــێ بســپێرین و
بەرپرســایەتیی کاروخەباتیــان بدەینــێ.
دەبێ ســنگمان فراوان کەین و دیدگای
حیــزب بــۆ دیتنــی دونیــای دەوروبــەر
گــەورە کەینــەوە .با تێکۆشــین مەیدان
بــۆ هەمــوو ئەوکەســانە بکەینــەوە کــە
دەیانــەوێ لــەو خەباتــەدا بەشــدار بــن و
لەگەڵماندا بن و هاوکار و هاوڕێمان بن.
حیزبــی دێموکــرات و بزووتنەوەی کورد
و کوردایەتــی و خەبــات بــۆ ئــازادی و
ڕزگاری لــە پــاوان و قۆڕخــی کەســدا
نین و هەموو ڕۆڵەکانی میللەتی کورد
حەقیانە لەو خەباتە بەشــدار بن و کەس
مافی ئــەوەی نییە خەڵکانی تر وەالنێ
و کوردایەتــی و حیزبایەتــی لــە خۆیــدا
ببینێ.
بــا تێکۆشــین حیزبــی دێموکــرات
بەهێزکەیــن ،پــەرەی پــێ بدەیــن،
تەشــکیالتەکەی مونســەجم کەیــن
و لــە دابڕدابــڕ دەری بێنیــن .بــا ئــەو
حیزبــە و ســەروەری و پرنســیپ و نــرخ
و ئەرزشــەکانی بپارێزیــن .بــا حیــزب
مۆدێڕنیــزە بکەیــن .بــا ئیمکانــات و
پــووڵ و ســەروەت و هێــز و شــارەزایی
تەکنیکــی و ئینســانیی زیاتــر بخەینــە
خزمەتی حیزب و خەبات.
بــا دۆســت و ئەلیانــس ،لــە ئێــران
و کوردســتان و ناوچــە و دونیــادا
بــۆ حیزبەکەمــان و بزووتنەوەکەمــان
پەیداکەیــن .تاقانــە بــوون و خۆدیتــن
و کــەس نەدیتــن نــەک هــەر گــەورە و
بەهێزمــان نــاکات بەڵکــو لــە نێومــان
دەبــات .کــورد و کوردســتانمان
خۆشــبوێ ،هەســتی نیشتمانپەرســتی،

نیشــتمانپەروەری لەخۆمان و ڕۆڵەکانی
میللەتەکەماندا بەهێزبکەین .شوناســی
کوردایەتی و کوردســتانی بوون جێگیر
کەین .واڵت و خاک و ئاو و ئەدەبیات
و شــیعر و فەرهەنــگ و مۆســیقا و
گۆرانی میللەتی خۆمانمان خۆشبوێ.
کاک ســەعید کوردســتانی بــە هەموو
وجــوودەوە خۆشدەویســت .ئــەو رۆژەی
کەرکــووک ئازاد کرا تەقەی خۆشــی
کــرد ،لــە بیرمە وتی لە سێســەد ســاڵی
رابــردوودا ئــەوە یەکەمجارە کەرکوک،
بەدەســتی کورد خۆیەوە بێ .بۆیە حەقە
ئــەو ئێوارەیە بەو بۆنەوە شــادی بکەین.
کاک ســەعید بەڕاســتی کوردپــەروەر
و کوردســتانی بــوو .ناسیۆنالیســتێکی
کوردی ڕووناکبیر و خەباتگێر بوو.
لەســەرمانە بەرپرســایەتی قبــووڵ
کەیــن .واتــە بەرپرســایەتیی ئــەوە کــە
بەشــێکی زۆری ئــەو وەزعــەی خۆمــان
و خەباتەکەمــان و حیزبەکەمــان و
میللەتەکەمــان تێدایــە ،ئاکامی کار و
ڕەفتار و چۆنیەتیی کار و هەڵسوڕانی
ئێمەیــە .نابێ هیچی تر هەر دوژمنانی
کورد و ناحەزانی گەل و میللەتەکەمان
لەو پێوەندیەدا بە گوناهبار بزانین ،دەبێ
ســەهمی خۆشــمان لــەو بــارەوە ببینیــن
و وەخــۆ بێینــەوە .مەســئوولیەتی ئــەوە
قبــوول کەیــن کە نابــی لــەو پێوەندیەدا
هــەر دوژمن بە گوناهبــار بزانین ،دەبێ
ســەهمی خۆشمان ببینین .دەبێ خۆمان
تێکۆشــین لــەو هەلومەرجــە بێینــە دەر.
تــا خۆمــان نەمانــەوێ کــەس ناتوانــی
هیچمــان بۆ بکات .خۆمــان فاکتۆری
ئەســلی پێکهاتنــی ئــەو وەزعەیــن ،بــۆ
هاتنــەدەر لەوهەلومەرجە دژوارەش دەبێ
خۆمان هەر فاکتۆری ئەسڵی بین .دەبێ
خۆمان کۆمەک بەخۆمان بکەین ،دەنا
کەس ئامادە نیە کۆمەکمان بکات.
ـ ئــەو خەباتە پێویســتی بــە هەموومانە،
لەوەزیاتریش ئێمە هێشتاش کەمین ،کار
بــۆ ئــازادی میللەتێکــی ژێرچەپۆکــە،
کارێکــی قــورس و مەئمورییەتێکــی
گرانــە و دەبێ خەڵکانــی دیکە لەگەڵ
خۆمــان بخەیــن .پێویســتە ڕێــگا و
مێتــۆدی ســەردەمیانە و تازە بۆ خەبات
و بەربەرەکانــێ بدۆزینــەوە .بــا رێــگا و
مێتــۆدی دیکــە بــۆ کاری سیاســی و
حیزبی و هاوئاهەنگی پێکهێنان لە نێو
ڕیزەکانی میللەتەکەماندا بدۆزینەوە.
بــۆ بردنەپێشــی ڕێبــازی حیزبــی
دێموکــرات و ئامانجەکانــی کاک
سەعید دەبێ خۆمان لە داوی تەعەسوب
و دەمارگرژیــی حیزبــی و سیاســی و
تەشــکیالتی ڕزگارکەین .دەبێ خۆمان
لە دەســتی خۆمــان رزگار کەین .دەبێ
خۆمــان بگۆڕیــن .ئەگــەر دەمانــەوێ
وەزعەکە بگۆڕین و بەرەو باشی بەرین،
تەنیــا یــەک رێگامــان هەیــە ،ئەویــش
ئەوەیــە دەبــێ خۆمان بگۆڕین ،شــێوەی
بیرکردنــەوە و گۆشــەنیگای ڕوانینمــان
بگۆڕیــن .ئــەودەم ئاڵوگــۆڕ درووســت
دەبێت.
دەبــێ دەگــەڵ کەمووکوڕییەکانــی
خۆمــان خەبات و بەربەرەکانێ بکەین و
بەسەریاندا زاڵ بین.
دەبێ تێکۆشــین لە خۆمان و چوارچێوە
و سنووری ئێستامان تێپەرێن.
بــا لــە هەمــوو زەرفیەتــی خۆمــان و
میللەتەکەمــان بــۆ بردنەپێشــی خەبــات
کەڵک وەرگرین.
ـ دەبــێ دونیا بکەینــە مەیدانی خەبات.
ئەگەر جاران خەباتمان لە ساباڵخ و سنە
و بانە و ورمێ و ڕەوانســەر و کامیاران
و قەندیــل بەڕێوە دەبرد ،بەو تەشــکیالتە
کــە هەمانــە ،بەو هەمــوو ئینێرژییە کە
لــە تەشــکیالت و میللەتەکەمانداهەیــە
دەتوانیــن سەرتاســەری دونیــا بکەینــە
مەیدانــی خەبــات بــۆ ئــازادی
میللەتەکەمــان .بــەاڵم دەبــێ فێربیــن
لــە ئیمکانــات و هەلومەرجــی ســەردەم
کەڵــک وەرگریــن و خۆشــمان لــە گەڵ
دونیای نوێ هاوئاهەنگ کەین.
سەردەمی گلۆباڵیزاسێۆنە.
هەمــوو بــازار و فەرهەنــگ و واڵت و

گەل و دین و مەزهەب و شێوەژیانەکان،
نەتــەوەکان ،قــاڕڕەکان ،دەشــت و
کێــو وبیابانــەکان ،دەریــا و چــۆم و
ئۆقیانوســەکان ،لەیــەک کاتــدا بــەرەو
الی یەکتــر دەڕۆن و تێکــەڵ دەبــن
و پتریــش خۆیــان دەناســن و شــوناس
وناســنامەی خۆیان لەال تۆختر دەبێتەوە.
واتــە الیەنێکی زۆرگرنگــی گلۆباڵیزم،
دەرکەوتــن و بەهێزبوونــی شــوناس و
سیاســەتە شوناســخوازانەکانە کــە پێــی
دەوتــرێ گلۆکالیــزم .تەرکیبێکــە لــە
گلۆباڵیــزم و لۆکاڵیزم .ئەوە دەری دەخا
کــە دەرفەتێکــی زۆر بــاش بــۆ خەبــات
و تێکۆشــانی ئێمــە و بردنەپێشــی ئــەو
خەباتــە پێــک هاتــووە کــە حیزبی ئێمە
وەک ریســالەتی خۆی دیاری کردووە.
بــەاڵم دەبــێ توانــای کەڵکوەرگرتــن
لــەو ئیمکاناتەمــان بــە قازانجــی گــەل
و میللەتەکەمــان هەبێــت کــە دونیــای
هاوچــەخ پێکــی هێنــاون .وەک
فڕۆکــە ،کەشــتی ،قەتــار ،ئینتێرنێت،
یووتیــووب ،تویتــر ،فەیســبووک،
کۆمیونیکاشۆنی سەردەم ،کۆمەڵگای
مەدەنیــی جیهانــی ،کۆنڤانســیۆن و
پەیماننامــە نێونەتەوەییــەکان ،بیــروڕای
گشــتیی جیهانــی ،کۆریدۆرەکانــی
ناوەندەکانــی بڕیاردانــی سیاســی لــە
ژنێــف ،ســتۆکهۆڵم ،ئۆســلۆ ،لەنــدەن،
پاریــس ،نیۆیــۆرک و پەکیــن و قەتــەر
و ئەســتانبول و  . ...مەبەســتم ئەوەیــە
قــەت هەلومەرجــی نێونەتەوەیــی بــۆ
بردنەپێشــی خەبــات بــۆ ڕزگاری کورد
وەک ئێســتا ئامادەنەبــووە .ئێســتا
دەورانــی گلۆباڵیزمــە و الیەنێکــی زۆر
زەقــی گلۆباڵیزمیــش گەشەســەندنی
شوناســخوازی ،خودموختــاری خوازی،
دیســانتراڵیزەخوازی ،فیدڕاڵیــزم خوازی
و پێداگرتن لەســەر مافــی دیاریکردنی
چارەنوســی گــەالن بەدەســتی خۆیانــە.
واتــە لۆکاڵیــزم خــوازی .کــە واتــە
ئاســۆی خەباتمــان روونــە ،قەزیــەی
ئێمــە و میللەتەکەمــان ڕەوایــە ،لەگــەل
شــەپۆلی سیاســەتی شوناســخوازی
لــە دونیــادا دێتــەوە و وەردەگیــرێ و
پشــتیوانی لێدەکرێ .ئــەوە ماوە خۆمان
لــە مەیدانــدا بیــن و خۆمان بۆ ســواری
شــەپۆلە گــەورەکان ئامادەکەیــن بــە
هیــوا و هومێــدەوە خەبات بکەین و دڵی
یەکتر بدەینەوە ،پشتی ڕێبەری بگرین
و لــەو شــوێنەش کە پێویســتە ڕەخنەیان
لێبگرین.
ـ دونیــا جۆرێکی لێهاتــووە و هەر لەحزە
ئیمکانــی هەیــە مەســەلەیەکی تــەواو
لۆکاڵ و مەحەلی ،ببێتە مەسەلەیەکی
گەورەی نێونەتەوەیی .ئیدی مەسافەت
بەمانای فاسیلە نییە.
درەنگ خەریکە لــە فەرهەنگی زماندا
واتاکــەی جارانــی نامێنــێ .من دوێنێ
لــە ئوســتانی ئۆســتفۆلد کارم کــردووە
تــا ســەعاتی چــوار ،شــەو لــە ماڵێ لە
ئۆســلۆ خەوتــووم ،بەیانــی هاتوومــە
ســتۆکهۆڵم و ئەوەتــا لە خزمــەت ئێوەدا
لــەو کــۆڕەدام و قســەو باســەکانمان لــە
رێگای ســەتەالیتەوە لەو ســاڵۆنەدا پاش
چەند ســەعاتی تر راستەوخۆ بۆ هەموو
دونیــا و خەڵکــی کوردســتان دەنێریــن.
بــەاڵم یــەک شــت موســەلەمە ،ئەویش
ئەوەیــە دەبێ خۆمان لە خەباتدا بین .لە
مەیدانەکەدا بین.
واتــە ئیمکانــی خەبــات و بەربەرەکانــێ
زۆرە بــەاڵم دەبێــت بتوانیــن کەڵکــی
لێوەرگرین.
فەرهەنگــی خەباتگێڕانە ،ڕۆمانتیزمی
ئینقالبی ،پێداگۆگی ئازادیخوازیانەمان
پێویســتن ،پێویســتە مەســەلەی
میللەتەکەمــان لــە چوارچیــوەی
ئەســڵەکانی مافــی مــرۆڤ و یاســا
نێونەتەوەییەکانــدا بەرینــە پێــش .بۆیــە
دەبــێ مافــی مــرۆڤ و فەرهەنگــی
مافــی مــرۆڤ ببێتــە بەشــێکی
هەرەگەورەی ســیمانی کاری سیاسی و
جەوهەری داخوازەکانمان.
ـ ڕاســتە فەعالیەتــی نیزامیــی ئێمــە
وەســتاوە ،بــەاڵم خەباتــی سیاســیی

میللەتــی ئێمــە زۆر چووەتــە ســەرتر.
بــە گشــتی خەڵکەکەمــان وشــیارترە،
خوێندەوارتــر  ،وشــیارتر و سیاســیتر
و چاوکراوەتــرە .ئاشــناترە لــە ڕابــردوو
زیاتــر ئاشــناترە بــە مافەکانــی ،بــە
داخوازەکانــی ،چاونەترســترە ،ئــەوە
دەسکەوتێکی گەورەیە.
بــە هــەزاران تێکۆشــەری مەدەنــی و
فەرهەنگــی و ئەدەبــی و سیاســی و
مافــی مرۆیــی لــە مەیدانــی خەبات و
بەربەرەکانێدان ،بە هەزاران مامۆســتای
زانکــۆ و موعەلیــم و خوێنــدکار لــە
قوتابخانە و زانکۆکاندا ،لەسەرتاسەری
شــارەکانی کوردســتاندا ،تەنانــەت لــە
تاران و زانکۆکانی دیکەی ئێرانیشــدا،
پەیامــی بزووتنــەوەی کــورد و پەیامــی
حیزبی ئێمە دەبەنە پێش.
ئەوانــە ســەرمایەی گــەورەی حیــزب و
بزووتنــەوەن و لێــرەوە دەســتی هەموویــان
دەگوشین و ساڵویان لێ دەکەین و توند
دە ئامێزیــان دەگریــن .ئەوانــە هەموویان
بەشــێکی گــەورەی بزووتنــەوەی
نەتەوەکەمانــن و حیزبی ئێمە هەموویان
بــە کــوڕ و کچــی خــۆی دەزانــێ و
چاویان ماچ دەکات.
لەالیەکــی دیکــەوە کێشــەی کــورد
لــە ئاســتی ناوچەکــەدا دەڕواتــە پێش و
بۆتــە کێشــەیەکی نێونەتەوەیی ،ئەوە بە
نۆرەی خۆی شــوێنەواری موســبەت لە
سەر خەباتی حیزب و بزووتنەوی ئێمەش
دادەنــێ و گەشــبینی و ئۆپتیمیزمــان
دەداتێ.
پشــتگەرمیمان دەداتــێ .بەهــاری
ناوچەکــە جارێ هێشــتا لە ســەرەتادایە
و دەگاتــە واڵتــی ئێمــەش .هیــچ
دەلیلێــک نییە ئێران ببێتە جەزیرەیەکی
دوورەپەرێــز و ســەرەنجام نەکەوێتــە نێــو
ئــەو گێژەڵووکــەوە .بــەاڵم دەبێ خۆمان
پارامیتر بین و بەهێز بین و لە مەیداندا
بیــن حــازر بیــن بــۆ گێڕانــی ئــەو ڕۆڵە
مێژووییــەی کەوتۆتــە سەرشــانی
حیزبەکەمان و خۆمانە.
ئێمە حیزبێکی ئێرانی و کوردستانین
و دەتوانیــن لــە هــەر دوو مەیدانــدا
چــاالک بیــن .هــەم مەســەلەی ئێران و
هەم مەســەلەی کوردســتانیش ئاکتوێل
و چاالکــن و بۆیــە خەباتــی ئێمــە بــێ
ڕەبــت نییــە .مەوزووعیەتــی لەدەســت
نــەداوە .حیزبــی ئێمــە چ لــە خەبــات
بــۆ دێموکراســی و چ لــە خەبــات بــۆ
مافەکانــی کــورد دەتوانــێ نەخشــی

گــەورەی هەبێــت .دەبــێ خۆمــان بــۆ
گێڕانی وەها نەخشێک ئامادەبکەین.
ئەگــەر ســااڵنێکی زۆر حیزبــی ئێمــە
بەتەنیــا لەمەیدانــدا بــوو ،ئێســتا بــە
خۆشــیەوە ،بــە گەشــەکردنی سیاســیی
کۆمەڵگای کوردســتان گەلێک هێز و
الیەنی دیکــەش لە گۆڕەپانەکەدان کە
حیزبی ئێمە لە نێو هەموویاندا خاوەنی
رێــز و پرســتیژێکی بــەرزە و جێــگای
متمانــەی ئــەوان و کۆمەاڵنی خەڵکی
کوردســتانە .بۆیــە ئەگــەر وەزعێکــی
لەبــار بێتــە پێــش ،حیزبی ئێمــە دەتوانی
ببێتــە هەوێــن و چەتــری ئیئتالفێکــی
بەرینی سیاســی ،کە بکرێ بەقازانجی
میللەتەکەمــان کار بــکات .ئەوە نوختە
قوەتێکــی گــەورەی حیزبــی ئێمەیــە و
دەبــێ بیپارێزیــن .واتــە دەبێ تێکۆشــین
هەروا حیزبی خۆشەویســتی کۆمەاڵنی
خەڵکی کوردستان بمێنینەوە.
دونیــا و مێــژوو شــاهیدە کــە ئیمــە
لــە خەبــات و بەربەرەکانــێ دەگــەڵ
دوژمنانــی میللەتەکەمــان و خەبات لە
ڕێی ئازادیدا چەندە ئازا و جەســوورین،
دەبــێ لــە بەرخــورد دەگــەڵ خۆمــان
و کەمووکۆڕییەکانــی خۆشــماندا،
شــەهامەتی سیاســی و ئەخالقــی
لەخۆمــان نیشــان دەین .بەڕاســتی دەبێ
بزانیــن لــەو بــارەوە جــارێ ماومانــە لــە
خۆمان رازی بین.
لــەو خەباتــەدا ،لەو ملمالنێیەدا ،قەت
وەک دوژمن پووڵ و چەک و ئەسلەحە
و هێزی مادی و نیزامیمان نابێ ،بەاڵم
بایەخــە بــەرزە ئینســانییەکان ،ئەخالقی
بــەرزی سیاســی و شــەرافەتمەندانە،
بایەخە بــەرزە دیموکراتیەکان ،ئەخالقی
بــەرزی خەباتگێڕانــە و داخوازیــی
عاداڵنــە ،هــی ئێمەن و دوژمن ئەوانەی
نییــە ،واتــە هیــچ مەشــروەعیەتێکی
نییــە .بــەو بایەخــە بەرزانــە و پاراســتن
و بەهێزکردنیــان دەتوانیــن حیزبەکەمــان
بــە بەرزایی ئاســمانی مەیدانی خەباتدا
وەباڵ لێدان بخەین.
ئــەو خەباتــە ســەردەکەوێ .لــەو شــەڕ
و بەربەرەکانێیــەدا ئێمــە دەیبەینــەوە.
گرنــگ ئەوەیــە ئەرکــی خۆمــان
بەڕێوەبەریــن و هەرکاممان بە ئەندازەی
توانا و زەرفیەتی خۆمان وزە و ئینێرژی
بخەینــە خزمــەت خەبــات و بزووتنــەوە و
حیزبەکەمان.
بۆخەباتیش وەک کاک ســەعید دەڵێ
چ زۆرن ڕێگا.

ژمارە ٢١ ، ٨١١ی نۆڤامربی ٢٠٢١

7

وێــــــــــستگە

دیپلۆماسیی تێرۆر و
دیپلۆماتی تێرۆریست

پۆششــی ئیســامی یــا
لەمپەرێــک بــۆ ئازادی؟

نووسین :هێمۆ

شاهۆ حوسێنی

رێژێمــە ئایدولۆژیکــەکان فــۆرم
و تایبەمەنــدی جیاوازیــان هەیــە،
تاقمێــک لــەوان ڕێژێمگەلێکــی
تۆتالیتێــری حیزبیــن بــۆ وێنــە
ســۆڤییەتی پێشــوو و چینی ئێســتا،
تاقمێــک لــەوان ڕێژێمگەلێکــی
دەروەســت بــە تاکــن ،واتــە ئەگــەر
حیزبیــش هەبێــت ،ئــەوا لەژێر نســێی
قورســی هێژمۆنیــی کەســایەتی
و شــێوە کاریزمایــی تاکــدا تەنیــا
فۆرمێکــی ڕواڵەتییــە ،عێراقــی
سەردەمی ســەدام حوسێن ،سووریەی
ئەســەدەکان ،کۆریــای باکــوور
و ....لــەو دەســتەیەن ،تاقمێــک لــە
ڕێژێمــە ئایدولۆژیکــەکان بە ئامانج
و مەبەســتی دیمۆکراتیزاســیۆن و

نەهاتــووە تا عەداڵەتی کۆمەاڵیەتی
و ئابــووری دەســتەبەر بــکات ،ئــەو
هاتــووە تــا مرۆڤی عەبد ،یەخســیر و
گوێڕایەڵ بۆ بەرەی ئیســام و شیعە
پەروەردە بکات ،ئەو باوەڕی بە هیچ
ســنوورێکی ژێئۆپۆلتیکی ڕواڵەتی
نییــە و هەمــوو جیهــان بــە مەکۆی
پــەرەی هێژمۆنیــی خــۆی دەزانێــت
و شــەرعییەت بەخــۆی دەدات لــە
هەموو شوێنێکی ئەم جیهانە لەگەڵ
دژبەرانــی بــە شــەڕ بێــت ،لەمــەڕ
دژبەریــش ئــەو ڕوانگەیەکــی زۆر
ســادە و ئاشــکرای هەیە ،هەر کەس
لــە خزمــەت بەرژەوەنــدی و پــەرەی
هێژمۆنیی ئەودا بێت بە هەر ئایین و
مەســلەکێک ئەوا لە بەرەی ئەودایە
و هــەر کــەس جیــاواز بێــت لەگــەڵ
بەرژەوەنــدی و خوێندنەوەکانــی ئــەو
ئــەوا بە هــەر مەرام و مەســلەکێک

ئەمــەش فتوایــەک بوو بۆ هێرشــی
جینایەتکارانەی کۆماری ئیسالمی
بۆ ســەر کوردســتان و دواییش تێرۆر
کردنــی دکتــۆر قاســملوو و دکتــۆر
شەرەفکەندی لە ڤییەن و بێرلین.
بێگومــان بەرباڵوتریــن پێکهاتە لەناو
دەســەاڵتی کۆمــاری ئیســامیدا
پیکهاتــەی نیزامــی و ئەمنیــن کــە
ســپای پاسداران و وزارەتی ئیتالعات
و حیفــازەت ئیتالعاتــی ســپای
پاســدارن گرینگترین دەور دەگێڕن بۆ
هێژمۆنیــی ئایدۆلــۆژی حکوومەت
لە دەرەوە و ناوخۆ.
کۆمــاری ئیســامی هەمــوو
بەجۆرێــک
پێکهاتەکانیتــری
کردووەتــە ژێرمەجمووعەیەکــی
پێکهاتــەی نیزامــی و ئەمنــی.
یەکێــک لــەو پێکهاتانــە وزارەتــی
دەرەوە و دەزگای دیپڵۆماســی و

تەمای کــردەوەی تێرۆریســتی بووە،
بەشــێک لــەم کردەوانــە ڕاســتەوخۆ
بــە سەرپەرەشــتیی دیپڵۆماتەکانــی
کۆماری ئیســامین بۆ وینە هەوڵی
ئێــران بــۆ تەقاندنــەوەی کۆبوونەوەی
موجاهیدنــی خەلــق لــە پاریــس لــە
ســاڵی  ٢٠١٨کــە ڕاســتەوخۆ بــە
سەرپەرەشــتی ئەســەدوڵاڵ ئەســەدی
دەبیــری ســێهەمی باڵوێزخانــەی
ئێــران لــە ئوتریــش گەاڵڵــە کرابوو و
بەشــێک لــەوان کــە دەســتی باڵوێــز
و باڵوێزخانــەی تێدایــە بــەاڵم تیمــی
عەمەلیــات ڕاســتەوخۆ لــە ئێرانــەوە
دێن ،بۆ وێنە تێرۆری شەهید دکتۆر
قاســملوو و دکتــۆر شــەرەفکەندی.
یــان ئەوەیکــە ئێــران کەڵــک لــە
تێرۆریزمــی نێودەوڵەتــی وەردەگرێــت
کــە ســەرەداوی هەمــوو ئــەو کردوە
تێرۆریســتیانەش هــەر دەگەڕێتــەوە

بەهۆی شوناسی تایبەتیی کۆماری ئیسالمی و ڕوانگەی ئایدۆلۆژیکی ئەم دەسەاڵتە،
تێرۆر بەشیکی دانەبڕاو لە دیپۆڵۆماسیی ئەو ڕێژێمە بووە لە دەرەوە و دیپلۆمات تێرۆریستەکانی کۆماری ئیسالمی
هێزی جێگای متمانە و باوەڕی کۆماری ئیسالمی بوون بۆ ئەم ئەرکە
تاقمێــک بەمەبەســتی عەداڵەتــی
کۆمەاڵیەتی و ئابووری دەردەکەون.
ئــەوەی ڕوون و ئاشــکرایە بــەاڵم
کۆمــاری ئیســامی بــە هیــچ
شــێوەیەک وەک فۆرمێــک
دەســەاڵتی ئایدۆلۆژیکــی تۆتالیتێر
لــە هیچــکام لــەو چوارچێــوە و
فۆرمــە نــەزەری و ڕواڵەتیانــەدا
جێــگا ناگرێت .کۆماری ئیســامی
وەک دەســەاڵتێکی ئادیۆلۆژیــک
سەرەتا بەرهەمی بازێکی ژێنێتیکی
لــە خوێندنــەوەی ئایینــی لەنــاو
قوتابخانــەی ئایینــی ئێراندایــە کــە
تێکــەڵ بــە دوو دیــاردەی تــەواو
لــە ڕواڵەتــدا دژ بــە یــەک و لــە
ئامانجــدا تەواوکــەری یەکتــر بووە،
یەکەمیان شۆڕشــگێڕی لێنینیستی
و دووهەمیــان فۆندامێنتالیزمــی
ســوونە کــە لە الیــەن ســەید قوتبەوە
ئایدۆلۆژیــزە کــراوە ،ئــەو بــازە
ژێنێتیکیــە تایبەتمەنــدی زۆر
جیــاوازی بــە کۆمــاری ئیســامی
بەخشیوە ،گرینگترینیان بێسنووری
جینایەتکاربوونــی ئــەو سیســتمە و
تایبەمەنــدی دووهــەم ئەختەبوونــی
ئــەو سیســتمەیە لــە دەرکەوتنــی
تێرمیدۆریــک و گنخانێتــی.
کۆمــاری ئیســامی نەهاتــووە تــا
مــرۆڤ بــە ئــازادی بگەیەنێــت،

دژبــەر و دوژمنــی ئــەوە و دەبێــت
لەنــاو بچێــت .ئــەم لەنــاو چوونــەش
بــە دوو شــێوەیە هــەم لەناوچوونــی
زەینی و هــەم لەناوچوونی ڕواڵەتی،
گرینگتریــن شــێوازی لەناوچوونــی
زەینــی و ڕواڵەتیی تێــرۆری دژبەرە،
ئــەم تێــرۆرە ســەرەتا بــە تێــرۆری
کەســایەتی دەســت پــێدەکات و
دوایــی دەگاتە تێرۆری فیزیکی ،بۆ
وێنە ســەرەتا تانــەی کۆفر ،مورتەد،
بــێ ئیمــان ،بــێ ئەخــاق و بــێ
بەندوبــاری لە دژبەر دەدەن و دواییش
ئەمــە دەبێتــە شــەرعییەت و حوکــم
بــۆ لەناوبــردن و تێــرۆری فیزیکــی،
بــۆ وێنــە کۆمــاری ئیســامی لــە
ڕەوتی تێرۆری ســەعیدی ســیرجانی
ســەرەتا ئــەوی وەک کەســیکی
مۆرتــەد ،بێبەندوبــار ،بــە ئەخــاق
و موعتــاد لــە پڕوپاگەندەکانــیدا
پێناسە کرد و دواییش بە کەپسووڵی
پێتاســیوم تێرۆریان کــرد ،یان لەمەڕ
تێرۆری ســەرکردەی شــەهید دکتۆر
قاســملوو ،دەشــێ ئاماژە بــە لێدوانی
خومەینــی بکرێــت لــە  ١٧ئووتــی
ســاڵی  ١٩٧٩کــە کــوردەکان بــە
کافــر نــاو دەبــات و ئەمــەش ڕێگــر
دەبێــت لە بەشــداریی شــەهید دکتۆر
قاســملوو لە کۆبوونــەوەی نوێنەرانی
مەجلســی خوبــرەگان و هــەر

دیپڵۆماتەکانی کۆماری ئیسالمین.
لەڕاســتیدا ئــەم وەزارەتخانەیە دەشــێ
وەک باڵــی دیپلۆماتیکــی ســپای
پاســداران پێناسە بکرێت کە ئەرکی
تێــرۆری دژبەرانــی کۆمــاری
ئیســامیی لە دەرەوە لە ئەســتۆ بووە
و بــۆ ئــەم مەبەســتەش کەڵکــی لــە
دیپلۆماتەکانی وەرگرتووە.
بەپێــی ئامارێــک کــە وزارەتــی
دەرەوەی ئەمریکا باڵوی کردووەتەوە
لــە ســەرەتای هاتنەســەرکاری
کۆماری ئیســامی ،ئەم ڕێژێمە لە
زیاتر لە  ٤٠واڵتی جیهاندا کردوەی
تێرۆریســتیی بەڕێــوە بــردووە و زیاتر
لــە  ٣٦٠کەســی تێــرۆر کــردووە.
هەڵبەتــە ئەمــە ئەوانەن کا تا ئێســتا
ئاشــکرا بــووە و ڕوون بووەتــەوە کــە
دەســتی ئێرانــی ڕاســتەوخۆ تێدایــە،
دەنــا ئەم ئامارە دەبێت زۆر لەوە زیاتر
بێــت ،بەهــۆی ئەوە کە بەشــێک لە
واڵتــان دۆســتایەتی ســتراتێژیکیان
لەگــەڵ ئێــران هەیــە ،بەرژەوەندیــی
ڕاســتەوخۆیان هەیە و ساتوســەودای
بەرباڵویــان لەگــەڵ ئێــران هەیــە
ڕەنگــە زۆرجــار لەمــەڕ کــرەدوە
تێرۆریســتییەکانی ئێــران بێدەنگەیان
کردبێت.
بێگومــان ئێســتاش رۆژانــە لــە
هەواڵــەکادا دەبیســرێت کــە ئێران بە

بــۆ باڵوێزخانــەی ئێــران و ئــەوان
هاوکاریــان دەکــەن ،ئــەم هاوکاریــە
دەکرێ بە شــێوەی پێدانی پاسپۆرتی
دیپلۆماتیــک لەالیــەن وزارەتــی
دەرەوە بێــت ،یــان هاوکاریــی دارایی
و دابینکردنــی زانیــاری لە شــوێن و
مەبەستی تێرۆر بێت.
دیــارە لەپــاش هاتنــی ئەمریــکا بــۆ
ڕۆژهەاڵتــی ناویــن و ڕووخانــی
ســەدام ،سیاســەتی دەرەوەی ئیران لە
ڕۆژهەاڵتــی ناویــن لەالیەن ســوپای
قودســەوە ڕاستەوخۆ بەڕێوە دەبرێت و
بــۆ وێنــە باڵوێــزی ئێران لــە عێراق و
بەشــێکی زۆری واڵتانــی ناوچەکــە
ئەندامانی فەرمیی ســپای قودسن و
دیــارە جەواد زەریــف وەزیری دەرەوەی
پێشووی ئێرانیش بە فەرمی ئاماژەی
بــە هەواهەنگیــی ئــەو وزارەتخانەیــە
لەگەڵ سپای قودس کردبوو.
بــە کورتــی دەشــێ بگوتــرێ کــە
بەهۆی شوناسی تایبەتیی کۆماری
ئیسالمی و ڕوانگەی ئایدۆلۆژیکی
ئــەم دەســەاڵتە ،تێــرۆر بەشــیکی
دانەبــڕاو لــە دیپۆڵۆماســیی ئــەو
ڕێژێمــە بــووە لــە دەرەوە و دیپلۆمات
تێرۆریستەکانی کۆماری ئیسالمی
هێــزی جێــگای متمانــە و بــاوەڕی
کۆمــاری ئیســامی بــوون بــۆ ئــەم
ئەرکە.

لــە ڕۆژانــی ڕابــردوودا لــە یەکێک لــە بەرنامەکانی کاناڵی ٥ی ئێــران ،بەناو
کارناســێکی بــواری ژنــان باســی لە بابەتێکــی گرینگ و هەســتیار کرد .ئەم
بەناو کارناسە لە قسەکانیدا کە سەبارەت بە پەرەپێدانی «امر بە معروف» بوو،
ئامــاژەی بــەوە کــرد کە دەبێ ئەم «امر بە معــروف»ە ،بە میهرەبانییەوە ئەنجام
بدرێت تاکوو خەڵک گوێگر و گوێڕایەڵی بن ،بۆیە لە قسەکانیدا پەرژایە سەر
بابەتی پۆشش و وتی پۆششێک کە باش نەبێت ،خۆی پەیامێکە بۆ کەسانی
نەخۆش کە بتوانن دەست بدەنە ئازاری خەڵکەوە!
لە قســەکانیدا نموونەیەک دێنێتەوە کە گوایە کچێک بە پۆششــێکی بە دوور
لــە عورفــی کۆمەڵــگای ئیســامییەوە کە ئەوان پێناســەی بۆ دەکەن ،لە ســەر
شەقام راوەستاوە و چەند پیاوێکیش ئەمەیان کردووە بە دەرفەتێک بۆ ئازاردانی
ئــەو کچــە .هــەر بۆیــە ئەم بەنــاو کارناســە وێڕای دوورخســتنەوەی ئــازاردەران،
رێنوێنی کچەکەی کردووە کە ئەگەر تۆ لەم کاتە لە شەودا و بەم جلوبەرگەوە
لێرە نەبای ،ئەوان نەیاندەتوانی ئازارت بدەن و لە راســتیدا کچەکەی بە تاوانبار
زانیــوە و پێــێ وتــووە کــە تــۆ بــە لەبەرکردنی ئــەم جلوبەرگە ئــەو پەیامەت بەم
کەسانە داوە کە دەتوانن ئازارت بدەن!
هەموومان باش دەزانین کە ئەو جۆرە ئازارانە کە دەچنە چوارجێوەی ئازارەکانی
سەرشــەقامەوە ،جۆرێکــی دیــار و باو لــە توندوتیژییەکانی بەرانبــەر بە ژنان بە
ئەژمار دێن ،لە راستیدا جۆرێک لە توندوتیژییەکانە کە زۆریش لە سەری باس
کراوە و دەبێ گرینگییەکی تایبەتی پێ بدرێت ،بەالم ئەوەی کە ژنێک وەکوو
کارناســێکی بواری ژنان ســەرەڕای زانینی ئەم بابەتە هەستیارە و دەرک کردن
بە واقعییەتی کۆمەڵگاکەش دێت و لە بەرنامەیەکی تەلەفزیۆنیدا بەم شــێوازە
تاک الیەنە و بێڕەحمانە ژنان و پۆششی ژنان بە هۆکار بۆ قوربانی بوونیان ناو
دەبات بەڕاستی جێگای داخە.
هەموومــان بــاش ئاگاداریــن کــە لە هەمــوو جیهانــدا و بەتایبەتیش لــە والتانی
دواکەوتــووی بــە چەشــنی ئێرانــدا ،ڕێــژەی هەمــوو جــۆرە تــاوان و خەســارە
کۆمەاڵیەتییەکان زۆرە ،هەر لە ئێرانی ژێر دەســەاڵتی کۆماری ئیســامیدا بە
هەزاران ژن بوونەتە قوربانیی سیستەمی پیاوساالریی ئایینی و لە دەیان رێگای
جیاوازەوە غەدریان لێ ئەکرێت و ئازار دەدرێن.
بەاڵم لە ڕاستیدا کێشەکە لە کوێیە؟ تاوانبار کێیە و دەبێ بۆ چارەسەرکردنی
ئەم کێشەیە چی بکەین؟
ئەگــەر هــەر کام لــە بەنــاو پســپۆڕان ،کارناســان و شــارەزایانی بــواری ژنان لە
کۆمەڵگای ئێراندا ،بە چاوێکی واقعبینانەوە چاویان لە کێشەکان کردبایە و لە
جیاتی نوقم بوون لە دنیای بەرژەوەندی خوازی و چاو نوقاندن ،راســتییەکانیان
بــاس بکردایــە؛ بە دڵنیاییەوە زۆربەی کێشــەکان چارەســەر دەبوون .لە راســتیدا
کێشەی سەرەکی ئەوەیە کە خودی ئەم تاکانە کە بەناوی شارەزا و کارناسەوە
دێنە سەر شاشەکان و بەم شێوازە سووک باس لە کێشە گرینگ و هەستیارەکانی
کۆمەڵگا دەکەن ،تەنیا کەســانێکی بەرژەوەندیخوازی ســەر بە دەسەاڵتن کە بە
باشــیش لــە کێشــەکان تێگەیشــتوون ،بەاڵم بــۆ پڕ کردنی گیرفانــی خۆیان ،بە
باشــتری دەزانــن کــە بە چەواشــەی راســتییەکان خۆش خزمەتییەکــی زیاتر بە
کۆماری ئیسالمی بکەن.
ئەگینــا هــەر ئــەم بەناو کارناســەی رێژیمی ئێران زۆر باشــتر لــە هەموو ژنانی
نیشــتەجێ لــەو جوگرافیایــەی کــە پێی دەوتــرێ ئێران دەزانێ کە کێشــەکە لە
شوێنێکی دیکەوە سەرچاوە دەگرێت .کاتێک لە کۆمەڵگای ئێراندا منداڵەکان
هــەر لــە ســەرەتای چوونە قوتابخانەوە لەگەڵ هــەاڵواردن و جیاکاریی ڕەگەزی
بــەرەوڕوو دەبنــەوە ،کاتێــک وەکــوو دوژمنی یەکتر پێناســە دەکرێــن ،کاتێک
هیــچ فێرکارییــەک بوونــی نییــە تاکــوو پێیــان بڵێت کــە جیاوازیی ئێــوە تەنیا
لــە فیزیکــی جەســتەتاندایە و دەتوانــن وەکــوو یــەک ئــازا بــن و گەشــە بکەن،
کاتێک باس کردن لە بابەتگەلی خۆناســین قەدەغە و بڤە ئەکەن ،کاتێک لە
تەلەفزیۆنــدا جۆرەکانــی توندوتیــژی و هەاڵواردن دژی ژنان پەرەیان پێ دەدرێت
و لە کۆتاییشــدا نەبوونی حیجاب وەکەن بیانوویەک بۆ ئەم دیاردانە ،کاتێک
گرینگی بە باری گوزەران و ئابووریی خەڵک نادرێت و رێژەی هاوســەرگیری
کــەم دەبێتــەوە تەمەنی هاوســەرگیری دەچێتە ســەر ،کاتێک تاکــەکان ناتوانن
بــە ئازادانــە بــاس لــە خواســتەکانیان بکــەن و ناجار ئەبــن لە هــەر دەرەتێک بۆ
درکاندنــی حــەز و خولیــاکان و هەســتەکانیان کەڵــک وەربگــرن بــە دڵنیاییەوە
دۆزەکە لەمە باشتر نەبێ.
هــەر بۆیــە تاوانبــاری ســەرەکی لــە بەرباڵوبوونــەوە ئەم جــۆرە دیاردانــەدا نەک
نەبوونــی پۆششــی ئیســامی بەڵکــوو نەبوونــی پەروەردەیەکــی درووســتە کــە
دەســەاڵت ڕۆڵێکــی ئێجــگار گرینگــی لــەم بــارەوە هەیــە ،کەوابــوو ئەگەر هەر
بمەماڵەیەکیــش لــە پێگــەی خۆیا هەوڵ بۆ چارەســەکردن و پەروەردەیەکی باش
بدات ،دیســان سیاســەتەکانی دەســەاڵت ئەتوانــێ ڕؤڵێكی ئێجــگار کاریگەری
هەبێــت .بۆیــە بــە ئاگاداربــوون لــەوەی کە دەزانیــن تاوانباری ســەرەکی خودی
کۆماری ئیســامی و ئەو پێناســە ناشــیرینەیە کە لە ژن و لە ئازادیی ژنانی
دەکات ،تێدەگەیــن کــە چارەســەرکردنی ئەم کێشــەیە ئاســان نییــە ،بەاڵم ئەمە
بــە مانــای نەلوا بوونیشــی نییــە ،بە دڵنیاییــەوە پەروەردەیەکــی خێزانیی باش و
تەندرووست دەتوانێ کاریگەریی باشی هەبێت و ئەتوانێ ببێتە گەرەنتیەک بۆ
دەستەبەربوونی ئازادی و مافەکانی ژنان.
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دەستبەسەر کردنی بە کۆمەڵی خەڵک لە رۆژهەاڵتی کوردستان

دیالن هەردی

سەرکوت و دروستکردنی کەشێکی پڕ لە ترس و دڵەڕاوکێ وەکوو
ئامرازێک بۆ پاسیڤ کردنی کۆمەڵگا
یەکێــک لــە فاکتەرەکانــی پێناســەی دەوڵەتی مۆدێڕن ،بەکارهێنانــی هێزە کە دەوڵەت
بە تەنیا لەدەســت خۆی ناوە .بەاڵم دەوڵەتێکی تۆتالیتەر ،ئەو هێزە رەوایە بە شــێوەیەکی
نادروست بەکار دێنێ و بۆ سەرکوتی خەڵک کەڵکی لێ وەردەگرێ.
شێوەکانی سەرکوت جیاوازن ،وەکوو شێوازی توندو تیژی وەک ئەشکەنجە ،لە نێوبردنی
فیزیکــی و بەکارهێنانــی هێــزی چەکدار لە دژی خۆپێشــاندانەکانو هەروەها شــێوازی
سزادانی یاسایی ،وەکوو چاودێریی پۆلیسی ،هەڕەشەی دارایی ،دور خستنەوە لە پۆستە
حکوومییەکان ،ئازاردان و گوشار بۆ سەر خزم و کەسان .کاتێک ئاستی بەکار هێنانی
هێز بەرز دەبێتەوە ،فۆڕمی پێشــگرتن بە کار و چاالکی خۆی دەگوازێتەوە بۆ دروســت
کردنی کەشــی دڵەڕاوکێ و ترس و تۆقاندن .ئەو رێژیمانە لەگەڵ ئەوەشــدا کە دەزانن
لــە دژی ئیــرادەی خەڵــک دەجووڵێنــەوە ،بەو حاڵەش هەوڵ دەدەن ئیرادەی خۆیان بەســەر
خەڵکدا بسەپێنن.
لــە حکوومەتــی کۆماری ئیســامیدا وەکــوو هەر رێژیمێکی تۆتالیتەر ،هیچ چەشــنە
کۆنتڕۆڵێک بۆ سنووردار کردنی هێزەکانی پۆلیس و ئاسایش بوونی نیە و بۆ دانپێدانان
و وەدەســتهێنانی زانیــاری لــە گیــراوان ،کەڵــک لــە ئەشــکەنجە وەردەگیــرێ .تاکەکان

شۆڕشــەوە بــە ئیعدامــە ســەحراییەکان لــە کوردســتان دەســتی پــێ کرد و لەو ســااڵنەی
دواییــش بــە هــۆی زۆربــوون و کاریگەر بوونــی چاالکیی رێکخراوەیی لە کوردســتان و
بەرزبوونەوەی ئاستی سیاسیی و وشیاریی خەڵکی کوردستان ،هەوڵ دەدرێ ئەو کەشە
پــڕ لــە دڵەڕاوکێیــە بە دەستبەســەر کردنــی چاالکانی مەدەنی و کولتــووری  ،زمانی و
هەروەها الیەنگرانی بیری نەتەوەیی دووبار ە چڕتر بکرێتەوە.

چاالکیی رێکخراوەیی لە کوردستان وەکوو پاژنەی ئاشیلی دەسەاڵت

دەستبەســەرکردنی خەڵــک لــە رۆژهەاڵتــی کوردســتان لەو چەند ســاڵەی دواییدا پەرەی
ســەندووە و لە هەموو شــارەکانی کوردســتان بە شــێوەی بەرباڵو ناوە ناوە خەڵکانێک بە
کۆمەڵ دەستگیر دەکرێن یان بانگهێشت دەکرێن بۆ لێکۆڵینەوە.
میشێل فوکۆ پێی وایە« ،هیچ دەسەاڵتێک بێ بەرگری نییە» .ئەگەر بەرگری هەیە،
دیارە لە رێژیمێکی تۆتالیتەردا ئەو شێوە رەفتارەی حکوومەت بابەتێکی سەیر نیە ،بەاڵم
نیشانەی ئەوەیە کە سووژەکانی دەسەاڵت ،گوێڕایەڵی لە دەسەاڵت رەت دەکەنەوە.
ئەوەی جێگەی ســەرنجە ئەوەیە کە بۆچی کوردســتان زیاتر لە شوێنەکانی دیکەی ئێران
سیاســەت و ئامــرازە زۆرەملێیەکانــی دەوڵــەت ،هەمیشــە لــە الیــەن تــەواوی کۆمەڵگاوە
بووەتــە ئامانجــی دامودەزگاکانــی کۆمــاری ئیســامی؟ هەروەهــا بۆچی لەو ســااڵنەی
پەسند ناکرێن.
دواییدا رێژەی دەستبەسەرکراوان لە کوردستان پەرەی سەندووە و دۆخی کوردستان زیاتر
بــە پێــی ئامــارە فەرمییــەکان ،ئێــران دوای واڵتــی چیــن زۆرتریــن لــە ســێدارەدانی تێدا
بە ئەمنی کراوە؟
ئەنجــام دەدرێ ،بــەاڵم ئەگــەر بــە پێــی رێــژەی دانیشــتوان بــێ ،لەوانەیە ئێــران لە پلەی
یەکێــک لــە تایبەتمەندییــە ســەرەکییەکانی حکوومەتێکــی تۆتالیتــەر ئەوەیــە کە هیچ
یەکەمــدا بــێ .هەروەها بە پێی ئاماری رێکخراوەکانی مافی مرۆڤ ،زۆرترین رێژەی
جیاوازییــەک و هیــچ چاالکییەکــی رێکخراوەیــی تەحەمــول نــاکا کــە لــە چوارچێوەی
لەسێدارەدراوەکانی ئێران لە کورد پێکهاتوون .هۆکارەکەشی ئەوەیە کە ئاستی وشیاریی
ئایدۆلۆژیای دەوڵەتیدا نەبێ.
سیاسی و نەتەوەیی لە کوردستان بەرزترە.
ئــەو جــۆرە حکوومەتانــە هەوڵــی یەکڕەنگکردنــی کۆمەڵــگا دەدەن ،بــە شــێوەیەک کــە
بە دەیان و سەدان رێکخراوی مەدەنی و ژینگەپارێز لە تەنیشت چاالکیی رۆژانەیان هەوڵی
هەمــوو تاکەکانی کۆمەڵگا لــە نێو ئایدۆلۆژیای
پەرەپێدانــی بیــری نەتەوەیی دەدەن .بۆ نموونە لەو
دەوڵەتیــدا بتوێنــەوە .هەر بۆیەش ئەو رێژیمانە زۆر
سااڵنەی دواییدا چاالکانی ژینگەپارێز ،هونەری،
هەســتیارن بــە کاری رێکخراوەیــی و رێکخســتنی
ســینەمایی ،شــاعیر و مامۆســتاکانی فێرکردنی
ئەمریکایە
لە
بنکەکەی
کە
دێموکراسییەکان
لە
بەرگری
دامەزراوەی
لێکۆڵینەوەی
پێی
بە
سیاســی و هــەوڵ دەدەن تــاک لــە هەمــوو جــۆرە
زمان بوونەتە ئامانجی دامودەزگاکانی کۆماری
بەســتراوەییەکی رێکخراوەیــی و حیزبــی تەریــک
ئیسالمی و حوکمی قورسیان بەسەردا سەپێندراوە.
و مانگی ئەپڕیڵی  ٢٠٢١باڵوی کردۆتەوە ٧٦ ،لە سەدی کورد لە ئێران
بخەنــەوە .تەریکخســتنەوەی تــاک لــە رێکخــراو
بــە پێــی لێکۆڵینــەوەی دامــەزراوەی بەرگــری لە
دادەنێن.
ئێرانی
شوناسی
سەرووی
لە
کورد
نەتەوەیی
شوناسی
و حیــزب لــە الیــەن حکوومەتــی تۆتالیتــەرەوە
دێموکراســییەکان کە بنکەکەی لە ئەمریکایە و
پێویســتی بــە لێــک گرێدانــی ســێ فاکتــەر هەیە ئەوەش دەکرێ وەکوو دەرەنجامی چاالکیی سیاسی و رۆشنبیری لە نێوخۆی رۆژهەاڵتی کوردستان سەیر بکرێ .مانگی ئەپڕیڵی  ٢٠٢١باڵوی کردۆتەوە ٧٦ ،لە
کــە هانــا ئارێنــت فەیلەســووفی ئاڵمانی چەمکی
سەدی کورد لە ئێران شوناسی نەتەوەیی کورد لە
بۆ رووبەڕووبوونەوەی ئەوە ،حکوومەت هەوڵ دەدا تا ئەو جێگەی بکرێ کورد
«دێزۆالسیۆن» یان «وێرانی»ی بۆ بەکار دێنێ:
سەرووی شوناسی ئێرانی دادەنێن .
فاکتەری ترس و دڵەڕاوکێ لە نێو کۆمەڵگادا بە
ئــەوەش دەکــرێ وەکــوو دەرەنجامــی چاالکیــی
لە ژێر فەزایەکی دڵەڕاوکێدا رابگرێ و جگە لە لەسێدارەدانی چاالکە سیاسییەکانی الیەنگری حیزبە
مەبەســتی لەناوبردنی ئازادیی دەرەکی ،فاکتەری
سیاســی و رۆشــنبیری لــە نێوخــۆی رۆژهەاڵتــی
کوردییەکان ،چاالکییە رۆشنبیرییەکانیش بە جۆرێک بکرێن بە بابەتێکی ئەمنی
ئایدۆلۆژیــا بــە مەبەســتی مێشــک شوشــتنەوە و
کوردســتان ســەیر بکــرێ .بــۆ رووبەڕووبوونەوەی
لەناوبردنــی ئازادیــی دەروونــی ،فاکتــەری تەیــار
ئەوە ،حکوومەت هەوڵ دەدا تا ئەو جێگەی بکرێ
کردنی جەماوەر کە بە هۆی لەناوچوونی ئازادیی
کــورد لــە ژێر فەزایەکــی دڵەڕاوکێــدا رابگرێ و
دەرەکی و دەروونی دێتە ئاراوە.
جگــە لــە لەســێدارەدانی چاالکــە سیاســییەکانی
واتە مرۆڤێک کە لە ژێر دڵەڕاوکێ و ترســدا دەژی و مێشــک و بیرکردنەوەشــی لە ژێر بــە بــێ ئــەوەی تاوانبــار بوونیان ســەلمێندرابێ ،دەســتگیر دەکرێن .ئەوەش بە مەبەســتی الیەنگــری حیزبــە کوردییــەکان ،چاالکییــە رۆشــنبیرییەکانیش بــە جۆرێــک بکرێن بە
کاریگەریی ئایدۆلۆژیادا بێ ،کەسێکە کە تەنیا بە جەستە بوونی هەیە.
بابەتێکی ئەمنی.
دروستکردنی دۆخێکی پڕ لە دڵەڕاوکێ لە کوردستان ئەنجام دەدرێ.
کۆپی
ملیۆنان
ئەوەش هەمان مرۆڤە کە حکوومەتی تۆتالیتەر دروســتی دەکا و لەگەڵ
دڵەڕاوکێ جیاوازە لە ترساندن ،چونکە ترساندن شتێکی کاتییەو زوو تەواو دەبێ ،بەاڵم چونکــە هــەر وەک پێشــتریش باســمان کــرد ،کاری رێکخراوەیــی خاڵــی الوازی رێژیمە
هاوشێوە وەکوو لەشکرێکی بێ گیان بۆ مەبەستەکانی خۆی کەڵکیان لێ وەردەگرێ.
دروستکردنی دڵەڕاوکێ و تۆقاندن بە ترساندنێکی بەردەوام دەگوتری کە کۆتایییەکەی تۆتالیتەرەکانە ،هەر بۆیەش کۆماری ئیســامی تا ئەو رادەیە بە چاالکانی کوردســتان
بــەاڵم رێکخســتن و چاالکیــی رێکخراوەیــی خاڵــی الوازی ئــەو جۆرە رێژیمانــەن و دەبنە دیــار نییــە و مــرۆڤ لــە بازنەیەکــی ترســدا زیندانــی دەکا و بــەردەوام لەگەڵیدایە .ئەو هەســتیارە و هــەوڵ دەدا بــە جۆرێــک رێکخســتنەکان بخاتە ژێر چاودێرییــەوە و دواتر بە
بەربەست لە بەرامبەر جێبەجێ کردنی ئەو فاکتەرانەی سەرەوە.
دڵەڕاوکێیە کە بە ناوەندێتی ئایدۆلۆژی ویالیەتی فەقیهـ ئەنجام دەدرێ ،بەردەوام لە الیەن پیالنــی جۆراوجــۆر لە چاالکی بیانوەســتێنێ ،چونکە لەوانەیە بە پێی یاســاکانی خۆی
هــەر بۆیــەش رێژیمــی تۆتالیتــەر بــەردەوام و خێــرا هەوڵــی هەڵوەشــاندنەوەی هــەر جــۆرە حکوومــەت و الیەنگرەکانییــەوە پاســاوی بۆ دەهێندرێتــەوە .دەزگای دادوەریی کۆماری نەتوانێ بە ئاســانی رێکخراوێکی ســینفی بە شــێوەی یاســایی قەدەغە بکا ،بۆیە هەوڵ
رێکخســتنێک دەدا کــە تاکەکانــی کۆمەڵــگا بــە بیروبــاوەڕی جیاواز لێــک گرێ بدا .ئیسالمی لە جیاتی کردەوەی تاکەکان ،مەبەستی تاکەکان سزا دەدا ،واتا چاالکان بۆ دەدا چاالکــەکان دەستبەســەر بــکا ،یان بیانخاتە ژێر گوشــار یان بــۆ ماوەیەکی درێژ لە
گرینگ نییە چاالکیی سیاسی بێ یان کاری مەدەنی بێ.
کردەوەیەک دەستگیر دەکرێن و سزا دەدرێن کە هێشتا ئەنجامیان نەداوە یان بەڵگەیەک چاالکی بیانوەستێنێ .هەروەها ئەو کەشە پڕ لە دڵەڕاوکێیە لە کوردستان دروست بکا
لێــرەدا ئــەو پرســیارە دێتــە ئــاراوە کە بۆ چــی کۆماری ئیســامی لە کوردســتان هەوڵی بــۆ ئەنجامدانــی لەبەر دەســت نییە ،چونکە حکوومەتێکــی تۆتالیتەر ،لە جیاتی ئەوەی تــا کەســانی دیکــە هەوڵــی چاالکیی سیاســی ،کولتووری و رۆشــنبیری نەدەن و بیری
دروســت کردنــی فەزایەکــی ئەمنــی پــڕ لــە دڵەڕاوکێ و تــرس دەدا و تا چەند لێشــاوی ســەرنج بداتە کارو کردەوەی تاکەکان ،ســەرنج دەداتە بنەچەی کۆمەاڵیەتی ،سیاســی نەتەوەیی لە کۆمەڵگادا بەهێز نەکەن.
دەستبەسەر کردنەکان لە کوردستان پەیوەندیی بە کار و چاالکیی رێکخراوەییەوە هەیە؟ یان نەتەوەیی تاکەکان .لە کۆماری ئیســامیدا ،دادگا ئاســایییەکان ســەربەخۆ نین و
ئـــــــــەنجام
بۆ واڵمدانەوەی ئەو پرســیارە پێویســتە ســەرەتا باســی فاکتەری ترس و دڵەڕاوکێ بکەین لــە الیــەن رێژیمــەوە بە سیاســی کراون .ژوان لەنز پێی وایە ،ئایدۆلۆژیای دەســەاڵتداران،
کە فاکتەرێکی نوێ نییە و لە سەرەتای شۆڕشەوە لە الیەن رێژیمی ئێرانەوە لە کوردستان ویســتی خۆســەپاندنو پاوانخوازی دەســەاڵتداران و ترســی دەســەاڵتداران لە لەدەســتدانی دەستبەســەرکرانەکانی کوردســتان لەبــەر ئــەوە بــە شــێوەی بــە کۆمەڵ ئەنجــام دەدرێ،
خراوەتــە بــواری جێبەجێکردنــەوە و هەروەهــا پێویســتە ئــەوەش بخەینــە ڕوو کــە چاالکیی دەســەاڵت ،ســێ فاکتەری ســەرەکین کە حکوومەتێکی تۆتالیتەر هان دەدەن ســەرکوت چونکــە مەبەســت لێــی بــاو کردنەوەی دڵەڕاوکێیە کە ئەوەش بە مەبەســتی ســنووردار
جۆراوجــۆری رێکخراوەیــی لــە رۆژهەاڵتــی کوردســتان لە هەموو شــوێنێکی ئێــران زیاتر بکا و کەشێکی پڕ لە دڵەڕاوکێ لە کۆمەڵگادا دروست بکا .لە نەبوونی جێگرەوەیەک کردن و پێش گرتنە بە چاالکییە سیاســی و کولتووری و ژینگەیی و رۆشــنبیرییەکان
بەربەســتی لە بەرامبەر جێبەجێکردنی ئامانجەکەی کۆماری ئیســامی کە تواندنەوەی لە ناوخۆ بۆ دەسەاڵت ،رێژیمی تۆتالیتەر ناچار دەبێ بە بێ گوێدان بە هیچ ناوەندێکی کە بە شێوەی رێکخستن و رێکخراوەیی بوونەتە هۆی بەرز بوونەوەی هەستی نەتەوایەتی
کوردە لە شوناسی ئێرانی ـــ شیعیدا ،دروست کردووە.
پارێــزەری مافەکانــی مرۆڤ ،مافەکانی مرۆڤ پێشــێل بکا و خەڵک لە ئازادییەکان لە کوردستان .
چاالکانی
زیاتری
کردنــی
دەستبەســەر
ئــەوەش بووەتــە هۆی گوشــار هێنان و ترســاندن و
بێبــەش بــکا .بــۆ ئــەو جۆرە رێژیمانــە ،ئامانج پاســاودەری ئامرازە و هیچ بەربەســتێکی بــەرز بوونــەوەی هەســتی نەتەوایەتیش رێگرە لە بەردەم پــڕۆژەی یەکڕەنگکردنی ئێران و
کورد.
یاساییش لە بەرامبەر کارو کردەوەکانیاندا بوونی نییە .کەشی دڵەڕاوکێ لە سەرەتای تواندنەوەی نەتەوەی کورد لە ناو شوناسی ئێرانی ـــــ شیعیدا.
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شێوەی بەدەست هێنانی مافی چارەنووس
خەبات ساڵحپوور
مافــی چارەنــووس وەکــوو یەکێــک لــە
چەمکــە سیاســیەکان زاراوەیەکی کۆنی
هەیــە و ڕەگ و ڕیشــەیەکی مێژوویــی
هەیە و سەرەتا وەک زاراوەیەکی سیاسی
دەرکەوت بەاڵم دواتر شەقڵ و مۆرکێکی
یاسایی وەرگرت.
ئێســتا چەمکێکــی یاســاییە و لەیاســای
نێودەوڵەتــی هاوچەرخــدا شــوێنێکی
دیاریکــراوی هەیە و پڕەنســیپێکی پابەند
و گشــتییە .و تەنیــا ئــەو نەتەوانە دەتوانن
داوای مافــی چارەنووس بکەن کە مەرج
و پێوەرەکانــی نەتــەوە یەکگرتووەکانیــان
هەیە.
ئەو پێوەرانەی کە بۆ نەتەوە دیاری کراوە
بریتیــە لــە:1 :خاکی هاوبــەش :٢زمانی
هاوبەش :٣مێژووی هاوبەش :٤کلتووری
هاوبەش.
هەروەهــا کۆمەڵــە کەســانێک کــە دەرد
و خۆشــی وەک یەکیــان هەبــووە و ئــەو
کۆمەڵە کەسانەی کە وێکچوونیان هەیە
لە جیاوازیەکاندا.
مافــی چارەنــووس یەکێکە لــەو چەمکە
سیاسیانەیە کە بە درێژایی مێژوو نەتەوە
زوڵــم لێ کــراوەکان و کۆلۆنی کراوەکان
هەوڵــی بــۆ دەدەن بــۆ ئــەوەی بتوانــن
سەروەری خۆیان بە دەست بهێنن.
مافی دیاریکردنــی چارەنووس بە مانای
ئەوەیە کە ئێمەی کورد لە واڵتێکی ئازاد
و سەربەســتدا بژیــن و خۆمــان بڕیــار بــۆ
چارەنووســی خۆمــان و واڵتەکەمان بدەین
نــەک ئەوەی کە نەتەوەیەکی دیکە بێتە
واڵتی کوردســتان و بڕیار بۆ کوردســتان
دەربــکات خــۆی بــە نەتــەوەی بااڵدەســت
بزانێت کە لەوەها کاتێکدا نیشــان دەدات
ئێمــەی کــورد مافــی ئــازاد بوونمــان لێ
زەوت کــراوە و ئێمــەی کــورد بە درێژایی
مێــژوو هەوڵمــان داوە کــە داگیرکــەر لــە
خاکــی خۆمــان وەدەر بنێیــن و بــەردەوام
بەرگری چەکدارانەمان کردووە بۆ مافی
ئازاد ژیان کردن لە واڵتی خۆماندا نەک
ئــەوەی کــە هێــرش بکەیــن بــۆ واڵتێکی
دیکە.
هەروەهــا دەبــێ ئــەوەش بزانیــن کــە
مافــی چارەنــووس بــە ســێ شــێوە بــۆ
نەتــەوە بندەســتەکان دەســتەبەر دەبێــت
کــە بریتییــە لــە :١ :لــە چوارچێــوەی
واڵتێکی سەربەخۆدا(ســەربەخۆیی) :٢لە
چوارچێــوەی واڵتیکــی فیــدراڵ :٣لــە
چوارچێوەی ئۆتۆنۆمی (خودموختاری).
بــەاڵم بەداخەوە داگیرکەرانی کوردســتان
بە درێژایی مێژوو دانیان بەو داوا ڕەوایەی
کــورد بــۆ مافــی چارەنووســی خــۆی
نەنــاوە و بــەردەوام ئــەو مافــە گرینگــەی
نەتــەوەی کوردیــان ژێــر پێ نــاوە یان ئەو
شۆڕشانەی کە بۆ وەرگرتنی مافەکانی
نەتەنــەی کــورد کە هەر ئەو مافە ڕەوا و
ئینسانیانەن کە لە جاڕنامەی گەردوونی
مافــی مرۆڤــدا هاتــوون .لــە بەندی ٢ی
جاڕنامــەی گەردوونــی مافــی مرۆڤــدا
هاتووە کە :هەموو مرۆڤێک مافی ژیان
و ئازادی و ئاسایشی شەخسی هەیە.
لــە ســەردەمی ئەمڕۆکــەدا دنیــا و
گۆڕانکاریەکان بەرەو پێش دەچێت ،بەاڵم
کــورد هێشــتا لــە مافــی دیاریکردنــی
چارەنــووس بــێ بەرییــە و وێــڕای ئەوەی
کــە مێژوویەکــی دوورودرێــژی هەیــە
بــۆ خەباتــی ڕزگاری و سەربەســتی و
لــە دنیــای ئەمڕۆکــەدا دۆخی کــورد لە
وەزعێکی پڕ مەترســیدایە و شــۆوێنیزمی
پــان ئێرانیســت گەیشــتووەتە ئەوپــەڕی
خۆی .شــەهید ســەالم عەزیزی ســەبارەت
بەمافــی چارەنــووس بەڕێزیــان ئــاوا
دەیفەرمــوو :خەباتی گەلی کورد نەتیجە
و دژکردەوەی سرووشــتی و لۆژیکی ئەو
زوڵم و زۆرەیە کە بە درێژایی مێژوو لێی
کــراوە .لــە دنیــادا کــەم گەلــی مەزڵووم
هەیە کەبە ئەندازەی گەلی کورد زوڵمی
لێ کرابێت و بەش خوراو بێت ،هاوکاتیش
کــەم گەلــی مەزڵــووم هەیــە کــە بــە
ئەندازەی نەتەوەی کورد لە دنیادا هەوڵی
بۆ ڕزگاری و خەباتی دژی داگیرکەری
خــۆی دابێــت و گەلی کــورد دەزانێ کە

لــە دنیــادا هیــچ نەتەوەیەک بــێ خەبات
فیداکردنــی ڕۆڵــە بــە نرخەکانــی خــۆی
ناگات بە ڕزگاری و نابێت مل ڕاکێشــن
بــۆ زوڵــم و تەســلیمی ئەمــری واقــع بــن،
چوونکــە قەبووڵکردنــی زوڵــم داگیرکــەر
زۆرتر هان دەدات کە لەسەر کاری خۆی
سوور بێت.
بــەاڵم ئەگەرچــی تــا ماوەیــەک ئــەو
بۆچوونــە زاڵ بــوو کە مافــی چارەنووس
تەنیــا واڵتانــی کۆلۆنــی ئیســتعماری
ڕاســپاردە دەگرێتــەوە و واڵتانــی ژێــر
سایەی ڕاســپاردەی نێودەوڵەتی و هەرێمە
نائۆتۆنۆمیەکان دەگرێتەوە.
بــەاڵم گۆڕانکاریەکانــی دوای جەنگــی
سارد و بایەخدان بە پاراستنی مافەکانی
مــرۆڤ ،مافەکانــی نەتــەوەکان دیــد و
تێڕوانینــی نوێیــان گەاڵڵــە کــرد و ئیدی
تا ڕادەیەک ڕێگە بەو گەل و نەتەوانەش
درا کە بڕیاری دیاریکردنی چارەنووســی
خۆیان بدەن .
ئــەوە وەک دەروازەیەکــی گــەورە بــوو بۆ
ئەوەی ئەو نەتەوانەی کە لە چوارچێوەی
دەوڵەتێکی سەربەخۆدا دەژین و لە مافی
دیاریکردنی چارەنووس بێبەشن.
کورد لە خۆرهەاڵتی نێوەڕاست گەورەترین
نەتەوەیــە کــە بــە مافــی نەتەوایەتــی
خــۆی نەگەیشــتووە تەنیــا لــە باشــووری
کوردستان ،لە چوار پارچەی کوردستاندا
ئەویش داگیرکەرانی کوردســتان هەوڵیان
ئەوەیــە کە کوردســتان تەنیــا لە پارچەی
باشووری کوردستاندا زەق بکەنەوە.
نەتەوە زوڵم لێ کراوەکان یەک لە دوای
یەک ئازادی بە دەست دەهێنن ،بێگومان
داگیرکــەران ناتوانــن پێــش بــە خەڵکــی
کوردســتان بگــرن کــە داوای مافــی
ڕەوای خۆیــان نەکــەن؛ بــەاڵم دوژمنانی
کــوردو داگیرکەرانــی کردســتان هیــچ
گــوێ نــادەن بــە خواســتەکانی نەتــەوەی
کــورد و هــەرکات نەتــەوەی کورد داوای
مافەکانــی خۆی کردووە بە ناردنی ســپا
و زۆری ســەربازی و ســەرکوت جوابــی
داواکارییەکانی گەلی کوردی داوەتەوە.
پێناسەی مافی چارەنووس  :تاکووئێستا
زانایــان و شــارەزایانی بــواری یاســا و
سیاســەت لــە ســەر پێناســەیەک ڕێــک
نەکەوتوون و هەرکامەیان لە گۆشەنیگای
خۆیــەوە پێناســەی مافــی چارەنــووس
دەکات .کــە لــەو بوارەدا ڕێبــەری گەورە
و نــاوداری کــورد د.قاســملوو دەفەرمێت:
چارەســەری دێموکڕاتیــک مەســەلەی
نەتەوەیــی پێویســتی بە ئیحتــرام دانان بۆ
ئەفکاری ئینترناسیۆنالیستە.
نەتــەوەی کوردیــش مافــی هەیــە کــە
وەک زۆر دەوڵــەت ـ نەتــەوە لــە مافــی
بەدەستهێنانی چارەنووس کەڵک وەرگرێ
تا گەیشتن بە واڵتێکی سەربەخۆ.
مافــی چارەنــووس وەکــوو یەکێــک لــە

بنەماکانی دێموکڕاســی ئەژمار دەکرێت
و هەروەهــا دیاریکردنــی ئــەوەی کــە
نەتەوەکان بە ئازادی چارەنووسی سیاسی
خۆیــان دیــاری بکەن و هەروەها لە بواری
ئابووری و کۆمەاڵیەتی چاوەدێری بکەن
لە عەرسەی سیاسەتدا.
مافی چارەنووس بۆ نەتەوەکان چەندین
بواری جیاواز دەگرێتەوە کە بۆ نەتەوەی
کورد ئەو خەاڵنەی خوارەوە دەگرێتەوە:
:١خوێندن و نووسین بە زمانی زگماگی
:٢دامەزراندنــی دەزگای چاپەمەنیــو
ئینتشــارات بــە زمانــی نەتەوەیــی
:٣هەڵکردنــی ئــااڵی کوردســتان
:٤دامەزراندنی سوپای نەتەوەیی
:٥بە دەستەوە گرتنی دەسەاڵتی سیاسی
لە نێو جوغرافیای سیاسی واڵتدا.
مێژووی سەرهەڵدانی مافی
چارەنووس :
زۆرکــەس لە شــارەزایانی ئەم بــوارە پێیان
وایــە کە ســەرهەڵدانی مافــی چارەنووس
دەگەڕێتەوەب ۆ شــەڕی نێوان ئیســپانیا و
نیوزلەند لە ساڵی (١٥٦٦تا١٦٠٩زایینی)
کــە نیوزلەنــد لە ئیســپانیا جیــا بوویەوە و
دەوڵەتی نیشتمانی خۆی دامەزراند.
بەاڵم زۆر کەس لە شارەزایانی دیکە پێیان
وایە کە چەکی مافی چارەنووس لە هەر
دوو شۆڕشــی ئامرکا(١٧٧٦زایینــی)
و شۆڕشــی فەڕانســی(١٧٨٩زایینی)
سەرچاوەی گرتووە.
مافــی چارەنووس دوای جەنگی جیهانی
یەکــەم پێشــکەوتنێکی بەرچــاوی بــە
خۆیەوە بینی.
زۆر کــەس بیــروڕای وایــە کــە
شۆڕشــی
ســەرکەوتنی
دوای
بەلشــویکیی بــە ڕێبــەری لێنیــن لــە
ئۆکتۆبری(١٩٧١زایینی)ڕۆڵــی زۆری
هەبــووە لــە زەقکردنــەوەی ئــەم پرەنســیپە.
بــەاڵم لێنیــن زۆر پێشــتر بیــروڕای خۆی
لەســاڵی(١٩١٤ز)لە نووســینێکدا بــە
ناوی(مافی نەتەوەکان لە دیاری کردنی
چارەنووســیاندا) نووســیوە ،هەروەهــا لــە
نووســینێکی تــر بــە ناوی(کورتەی گفت
و گــۆ ســەبارەت بــە مافــی چارەنــووس)
نووســیوە .لێنین ئاماژەی بەوە کردووە کە
ئــەو مافــە دەرفــەت دەدات کــە گەالن لە
ژێر سایەی نەتەوەییدا یەک بگرن.
نەتــەوەی کوردیــش وەک زۆر نەتــەوەی
تــر بــەردەوام هەوڵــی داوە کــە بــگات بــە
ئــازادی و ڕزگاری نەتەوەیــی ،هــەر لــە
شــێخ عوبەیدوڵــای نەهــری بگــرە تاکوو
دەگات بــە ڕاســانی ڕۆژهــەاڵت  ،بــەاڵم
داگیرکەرانــی کوردســتان بەتایبــەت لــە
ڕۆژهەاڵتی کوردســتان بەردەوام بە تیرۆر
جوابــی داخوازییەکانی کوردیان داوەتەوە؛
بــۆ نموونــە دەتوانیــن ئامــاژە بــە باوکــی
ناسیۆنالیســتی کورد واتا ســمایل ئاغای

ســمکۆی شــکاک کە بە دژی ڕێژیمی
زاڵم و کۆنەپەرســتی پەهلەوی هەستایەوە
و دەســتی دایە شــۆڕش و لە کۆتاییدا بە
فێڵی وتووێژ بانگیان کردە شاری شنۆ و
لەســاڵی ١٣٠٩هەتاوی شــەهیدیان کرد و
شۆڕشەکەیان سەرکوت کرد.
بــەاڵم کــورد بــەردەوام بــوو لــە خەباتــی
ئازادی خوازانەی خۆی.
شێوەکانی داوا کردنی مافی چارەنووس:
یەکەم:شــێوازی ئاشــتیانەیە کــە وەک
شێوازی شارستانی و سەردەمیانە هەژمار
دەکرێــت ئــەم شــێوازە پێوەندی بە ئاســتی
هۆشــیاری و پێشــکەوتوویی سیاســی
نەتــەوەوە هەیــە و هەروەهــا پەیوەنــدی بــە
عەقڵیەتــی ئەو واڵتەوە هەیە کە تا چەند
پێشــکەوتوو ســەردەمیانەیە .بــۆ نموونــە
شــێوازی داواکردنی مافی چارەنووس لە
واڵتێکــی دێموکڕاتیک تــەواو جیاوازی
هەیــە هەتــا واڵتێکــی کۆنەپەرەســت و
شــۆوێنیزم وەکــوو ئێــران کــە بــە شــەڕ و
ئەشکەنجە و کوشتنی کەسانی مافخواز
،وەاڵمی داخوازیە ڕەواکانیان دەداتەوە.
ئــەو نەتــەوەی کــە بــە شــێوەی ئاشــتیانە
داوای مافــی چارەنــووس دەکات  ،دەبێ
لــە ئاســتێکی گونجــاوی هۆشــیاری
فکــری و سیاســی و پێشــکەوتندا بێــت و
خاوەنی دامەزراوە شارەستانیەکانی وەک
(حیزبی سیاسی،سەندیکا،رێکخراوەکانی
کۆمەڵی مەدەنی ومیدیای ئازاد) بێت.
لێــرەدا پرســیارێک دێتــە پێــش کــە ئــەو
دامەزراوانــە چۆن دەتوانــن داخوازیەکانی
خەڵک بخەنە ڕوو؟
دەبێــت ئــەو دامەزراوانە لــە ڕێگەی کۆڕ
و کۆبوونەوەکان و میدیا و خۆپیشــاندانی
مەدەنی(نــەک بە توونــد و تیژی)و وتار
خوێندنــەوە و گفتوگــۆ و دانوســتاندن و
لێدوانــی ســەرکردە سیاســیەکان خواســت
و داخوازییەکانــی ئــەو نەتەوانــە بــۆ
بەدەســتهێنانی مافــی چارەنــووس بخەنــە
ڕوو.
دوای کۆتایــی هاتنــی جەنگــی ســارد
چەندیــن گــەل و نەتــەوە بــە شــیوەیەکی
ئاشــتیانە گەیشــتن بە مافی چارەنووسی
خۆیان؛گەالنێک وەکوو:
یوگۆسالوی(مەکدۆنیا،کرواتیا،بۆســنە ،
هەرسک وهتد).
یەکیەتی سۆڤیەتیش کاتێک هەڵوەشایەوە
وەکوو(:تورکەمەنســتان،
واڵتانێــک
ئازەربایجان،گورجســتان ،قرقیزستان و هتد
لێ کەوتەوە.
شــێوازی دووهەمــێ داوا کردنــی مافــی
چارەنووس شێوەی خەباتی چەکداریە:
خەباتــی چەکداری شــێوەیەکی دیکە لە
بەدەســتهێنانی مافی چارەنووسە بەاڵم بە
شێوەیەکی توندوتیژ،کە لە وێدا داگیرکەر
نایهەوێت دان بە مافە ڕەواکانی نەتەوەی
کۆلۆنیکــراودا بهێنێت ،هــەر لەبەر ئەوەیە

نەتــەوەی کۆلۆنیکــراو بــە بــێ ویســت و
ئیــرادەی سیاســیی خــۆی دەســت دەداتــە
بەرگری چەکداری بە دژی داگیرکەری
خــۆی بــۆ ڕزگاری لــە ژێر دەســتی و بە
دەست هێنانی مافی چارەنووس .
نموونەیەکــی هــەرە بەرچاوی ئەم شــێوەیە
لــە بەدەســت هێنانــی مافــی چارەنــووس
دەتوانــی ئاماژە بکەین بە نەتەوەی کورد
کە داگیرکەرانی کوردســتان بە درێژایی
مێژوو  ،واتا لەو کاتەوە کە کوردستانیان
داگیــر کــردووە ،کوردیان وەکوو ئەوی تر
(دیگری ) پێناسە کردووە لە کاتێکدا کە
لەبەر بەرژەوەندی خۆیان ئاماژەی ناڕاست
بەو مژارە دەکەن کە کوردستان بەشێکی
جیانەکراوی ئەوانە(داگیرکەران).
ئێستاکەشی لەگەڵ بێت دوژمنانی کورد
نایانهەوێ بڵێن کە کورد بوونی هەیە،
لــە ڕێگــەی زۆرەوە کەڵــک وەردەگرن بۆ
لە ناو بردنی نەتەوەی کورد کە یەکێک
لەو ڕێگایانە سیاســەتی ئاسمیالسێۆن یان
توانەوەیە.
بەاڵم تاکوو ئێستا کورد نیشانی داوە کە
هەرگیــز نەچۆتە ژێر ڕکێفی ئەو نەزمە
ســەمبۆلیکەوە و هەروەها کورد لە مافی
خۆی پاشگەز نەبووەتەوەو نابێتەوە .
دەتوانیــن ئامــاژە بــە خەباتــی نەتەوەیــی
کــورد لــە خۆرهەاڵتــی کوردســتان دوای
ســەرکەوتنی شۆڕشــی گەالنــی ئێران و
فتوای خومەینی بە دژی نەتەوەی کورد
بکەیــن کــە دوای ئــەوەی کــە خەڵکــی
کوردســتان بە شێوەیەکی ئاشتیانە داوای
مافە ڕەواکانی خۆی کردووە ســەربازانی
کۆنەپەرســتی ڕێژیــم پۆتیــن لــە بــەر بــە
لوولــەی ترســناکی تۆپــەکان کاتێــک
کــە ڵێشــاوی ئاگریان لــێ دەهاتە خوار ،
تەقینــەوەی خۆمپــارە و بە هەموو چەک
و هێــزی خۆیــان و شــەهیدکردنی ســەدان
هــەزار ڕۆڵــەی کورد ویســتی جوابی ئەو
داخوازیانــەی کــورد بداتــەوە .هــەر بۆیــە
نەتــەوەی کــورد بــۆ وەرگرتنــی مافــی
خــۆی دەســتی دایە بەرگــری چەکداری
و هەروەهــا یاســایی ،ابــووری ،ئەخالقــی
وبەتەنیا سیاســی نییــە ،بەڵکوو پریارێک
لــە بــوون یــان نەبوونــە و ئــەو پرســیارە
پەیوەندیدارە بە تەواوی مێژوو.
هەروەها ئەنجومەنی ئاسایشی نێونەتەوەیی
بــە پێی بڕیــاری (٢٣٢لــە١٦ی کانوونی
)١٩٩٦و(٢٣٥لــە شــوباتی)١٩٧٨دانی
ڕەوایەتی خەباتی چەکداری دا هێناوەکە
بە پێی ئەو یاسایە دەڵێت :ئەو نەتەوەی کە
لە ڕێگەی ئاشــتیانەوە نەتوانێ بە مافی
چارەنــووس بــگات و ڕێگەی ئاشــتیانەی

لــێ گیرابێــت ،خەباتــی چەکــداری بــۆ
ڕەوایە وەکوو :شۆڕشی کشمیر ،شۆڕشی
نەتەوەیی ئەندۆنێزی .
بــۆ ئــەوەی کــە بمانهــەوێ لــە واڵتێــک
مافــی چارەنــووس بــۆ نەتەوەیــەک لــەو
واڵتــەدا دەســتەبەر بێــت دەبــێ لــە چەنــد
شــێوە کەڵــک وەر بگریــن کــە یەکێــک
لــەو شــێوانە ڕاپرســی گشــتییە وەک
شــێوازێکی ئاشــتیخوازانە و دێموکڕاسی
خوازانە کە لەم شــێوازەدا واڵتی سەربەخۆ
دێت ڕای گشتی وەر دەگرێت .بۆ ئەوەی
نەتەوەیەک لەو واڵتە مافی سەربەخۆیی
وەرگرێــت یــان نەخێیر ،زۆرینــەی دەنگی
ڕاپرســییەکە بڕیــاردەرە بــۆ مافــی
چارەنووسی ئەو نەتەوەیە.
ڕێــگای دووهــەم بریتییــە لــە بڕیــاری
پەڕڵەمانــی واڵت(نوێنەرانــی هەڵبژێــر
دراوی کۆمەاڵنی خەڵک):
پەڕڵەمــان ئــەو دامــەزراوە گرینگــەی
یاســادانانە کــە لــە الیــەن نەتــەوەکان لــە
ڕێگەی ســندووقی دەنگدانــەوە ئعتماد بە
ئەندامانی پەڕڵەمان دەبەخشێت.
ئەو دامەزراوەیە نوێنەرایەتی ڕاستەقینەی
خەڵــک دەکات و نوێنــەر داوا داوا داوا
ڕەواکانــی نەتــەوە دەداتــە پەڕڵەمــان
و بڕیاراتــی گرینــگ وەک مافــی
چارەنووس لە وێدا دەردەکرێت.
لێــرەدا دەتوانیــن ئامــاژە بەپەڕڵەمانــی
هەرێمــی کوردســتانی باشــوور بکەیــن
کــە لــە ســاڵی (١٩٩٢ز)بــە ڕاگەیاندنی
فیدڕاڵــی چارەنووســی خەڵکــی هەرێمی
کوردستانی دیاری کرد.
هەروەهــا لــە دنیــادا زۆر نەتــەوە هــەن کە
هاوشــێوەی نەتــەوەی کــورد لــە مێــژە
خەبــات دەکــەن بــۆ ڕزگاریــی نەتەوەیــی
و ســەرکەوتوو بــوون بــۆ نموونــه یەکێک
لــەو واڵتانــە واڵتــی هێندوســتانە کــە
چارەنووسێکی هاوشێوەی کوردی هەبووە
بــەاڵم بــە خەباتــی ڕزگاری خوازانــەی
خــۆی توانــی بــە سەربەســتی بــگات و
پەڕڵەمانی ئەو واڵتە لە ساڵی (١٩٥٦ز)
بڕیاری سەربەخۆیی ئەو واڵتەی دا .
بــەاڵم کێشــەی نەتەوەی کــورد و خاکی
ژئۆپۆلۆتیکــی
کوردستان،کیشــەی
کوردســتان و واڵتانــی دراوســێ و
داگیرکەری کوردســتانەو هەروەها بوونی
بەرژەوەندییەکی ئابووری و سیاســەتی زل
هێزەکانــە لە کوردســتان ،چوونکە خاکی
کوردستان خاکێکی پڕ پیت و دەوڵەمەندە
لــە بــواری ســەرچاوە نەتەوەییــەکان و
کانگاکانی زێڕ و مس وهتد.

سەرچاوە:
شێوازەکانی بە دەست هێنانی مافی چارەنووس
کوردستان و کۆماری ئیسالمی سەالم عەزیزی
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ناسر ساڵحی ئەسڵ:

لە ئێرانی ئێستادا یەک شت کە بۆ خەڵک زۆر گرینگ نییە و بۆ دەسەاڵت زۆر گرینگە
نهبوونی ئاڵتێرناتیڤ و جێگهرهوه و سیستهمێكی سیاسی بۆ داهاتووی ئێرانه

وتووێژ :ڕەحمان سەلیمی

دوو ســاڵ بەســەر خۆپیشــاندانەکانی
خەزڵوەری ٩٨دا تێدەپەرێت ،سەدان
کــەس لــە کوردســتان و ئێــران لەم
خۆپێشــاندانەدا کوژران و بە هەزاران
کەســیش دەسبەرســەر و ئەشــکەنجە
کــران .جینایەتێک خولقــا کە ڕێژیمی
ئێــران هەوڵێکــی زۆر دەدات
سەرپۆشی بکات.
ئەم بابەتەمان لە وتووێژێکدا لەگەڵ
«ناســر ســاڵحی ئەســڵ›› بەرپرسی
پێوندییەکانــی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێران لە کۆیە خستووەتە
بەرباس کە سەرنجتان بۆ خوێندنەوەی
ڕادەکێشین:

ڕهواكانــی گهالنــی ئێرانی پــێ نییه ،ههر
جــۆره ناڕهزایهتییــهک بــه ســهركوت و
كوشــتن و گرتــن واڵم دهداتــهوه .كهوابــوو
چونكــه گهالنــی ئێــران لــهو سیســتهمه
بیزارن و خوازیاری ڕووخانی ئهو ڕێژیمهن
وهیــچ كات جینایهتهكانــی كۆمــاری
ئیســامی لــه بیــر ناكــهن ،خۆپیشــاندان
و ناڕهزایهتییهكانــی گهالنــی ئێــران بــه
شكڵێكی دیكه له كات و شوێنی دیكهدا
ســهرههڵدهداتهوه تا گهیشــتن به ویســت و
داخوازییهكانی گهالنی ئێران وهدی بێن.

-ســهركوتی خوێناویی خهزهڵوهری

ههروههــا لــه ناڕەزایەتییهكانــی گهالنــی
ئێــران لــه ســاڵی ٩٨دا ماهیهتــی فكــر
و ڕێویســفهتیی ڕێفورمخوازانــی
حكوومهتــی بــۆ گهالنــی ئێــران زیاتــر
ئاشكرا بوو.
كــه بینیمان دهوڵهتی ڕووحانی نزیک به
 ١٥٠٠كهســی له خۆپیشــاندهران كوشــت
و بــه هــهزاران كهســی برینــدار كــرد و به
ههزاران كهســی تووشــی گرتــن و زیندان
و ئیعــدام کــرد ،یان پهڕیوهی ههندهرانی
كردن.
ی كاریگــهری بهســتێنی
دووهــهم خاڵــ 
سیاســی و كۆمهاڵیهتــی ،پێکھاتــەی

بــۆ دهســپێكردنهوهی ناڕەزایەتییــهكان
كهڵــک وهردهگــری بــۆ ڕووخانــی ئــهو
سیستمه دیكتاتۆرییه.

ل ه ڕۆژانی ڕابردوودا ل ه بهرهبهریســاڵوهگهڕی خۆپیشاندانهكانی٩٨
شــهپولێكی نوێی دهسبهســهری له
شــارهكانی كوردســتان ڕووی دا،
ئهم دهسبهسهرییان ه ل ه ڕاستای چ
ئامانجێکدان؟
لــه واڵمــی ئهو پرســیارهدا دهبــێ بڵێم بە
نیســبەت کوردســتان بابەتەکە جیــاوازە.
چونكــه لــە الیــهک لــه ڕۆژههاڵتــی

خاڵێكــی گرینگــی دیكــه حــزووری
چینێکــی نــوێ لــە چاالکانــی مەدەنی
و سیاســییە کــە ھەم خوێنــدەوارن ھەمیش
ھۆشــیار و ھەســتیار و ڕۆژانــە خەریکــن
بــە شــێوەیەکی نەرم پاشەکشــێ بە ھێڵە
ســوورەکانی دەســەاڵت دەکــەن و بابەتــە
پێوەندیدارەکان بە کورد و مەسەلەی کورد
دەوروژێنــن و جــار جــار وەک داواکاری
ئاراســتەی دەسەاڵتیشــی دەکــەن.
ڕۆژههاڵتی كوردستان ئهگهر سهردهمێک
ســهنگهری ئــازادی و ئازادیخوازانــی
گهالنــی ئێران بــوو ،ئیســتا ڕۆژههاڵتی
كوردستان باسکێکێ بەھێزی بزووتنەوەی
سەراســەری گهالنــی ئێرانــه .هــهر بۆیه
ڕێژیمــی ئێران بــه شــێوهیهكی بێڕهحمانه
بــه راودوونــان و گرتــن و زیندانیكردنــی
الوانی كورد دێههوێت دوو ئامانج بپێكێ
كه له الیهک خهڵكی کورد له شارهكان
واتــە چاالكانــی مهدهنــی و ژینگهپاریــز
بــه گرتــن و زینــدان چاوترســێن بــكا و
لــە الیەکــی دیکــەوە بیروڕای گشــتیی
خهڵكــی ئێــران به بیانــووی جیابوونهوهی
گهالنــی غەیــره فــارس ،به الڕێــدا ببا و
خهڵكــی ناوهنــدی ئێرانی پێ چاوترســێن
بــكات .ههروههــا ڕێژیمــی كۆمــاری
ئیســامی لــهوه بــه باشــی ئــاگاداره كه
ڕۆژههاڵتــی کوردســتان ســەنگەری
ڕێژیمه لە ئێراندا

ئازادی دژی زۆرداریی
و هــهر بۆیــه بــه ههمــوو شــێوهیهک لــه
هەوڵدایه دهنگی ئهو سهنگهرە و باسكی
بههێــزی نهتهوهكانــی دیكــهی ئێــران ،به
گرتــن و زینــدان و ئێعــدام كــپ بــكات.
ســهركوت و كوشــتار ههتــا كــوێمانــهوهی ئهو ڕێژیم ه گهرەنتی دهكات؟

دوو ســاڵ بــه ســهرخۆپیشــاندانهكانی خهزهڵــوهری
٩٨دا تێپــهڕی ،خهڵك چون یادی
دهكاتهوه؟ ئایا ئهو جینایهتانەی
ڕێژیم له بیری خهڵك دهچیتهوه؟

دیــاره بــۆ واڵمدانــهوه بــهو پرســیاره دهبێ
ئاوڕێكــی كــورت لــە ڕووداوەکانــی
خهزهڵــوهری ســاڵی ١٣٩٨ی ههتــاوی
لــه ئێــران و ڕۆژههاڵتــی كوردســتاندا
بدهێنــهوه .ناڕهزایهتییهكانــی خهزهڵــوهری
 ،٩٨لــە بــاری نێوەڕۆکــی ناڕهزایهتــی و
خۆپیشــاندانهكانهوه زۆر گشــتگیرترە لــەو
بەھانەیەی کە بووە ھۆی شکڵ گرتنیان.
لــە ڕاســتیدا ئــەم جــۆرە ناڕهزایهتییــه لە
ســەر بنەمای بەھانەکەی کە گرانبوونی
بێنزیــن بوو دەخرێتە چوارچێوەی شۆڕشــە
کۆمەاڵیەتییەکانەوە .ئەم جۆرە شۆڕشانە
بە بەھانەیەک ساز دەبن ،لە سەرەتادا بێ
شــکڵ و قــەوارە و بــێ ڕێبــەرن بــەاڵم بە
زووتریــن کات ڕوو لــە توندوتیژی دەکەن
و بەپێــی قەیران و کێشــە کۆمەاڵیەتی و
سیاســییەکانی کۆمەڵــگا و لــە ئەگەری
وەاڵمنەدانەوەی گونجاوی دەســەاڵت دەبن
بــە بزووتنەوەیەکی بهرینی سەراســەری و
شــکڵ و فــۆرم پەیدا دەکــەن .ئهگهرچی
ناڕهزاییهتییهكانی ســاڵی ٩٨ی ههتاوی،
بــە بەھانــەی گرانــی بێنزیــن ســاز بــوون،
بــهاڵم چونكــه گهالنــی ئێــران لــهو
سیستهمه سیاســییه ناڕازین و خوازیاریی
ڕووخانــی ئــهو شــێوه دهســهاڵتدارییهن و
ڕێژیمــی كۆمــاری ئیســامی لــهوه بــه
باشــی ئاگاداره كــه گهالنــی ئێران دژی
ئــهو سیســتهمه دیكتاتــۆرەن ،هــهر بۆیــه
ئاراســتهی ناڕهزاییهتییهكانــی بــە خێرایی
ڕووی لە توندوتیژی کرد .ههروهها چونكه
سیســتهمی سیاسیی زاڵ و ناڕهوا به سهر
گهالنی ئێراندا له الیهک دەســتەویەخەی
زۆر قەیرانی بنەڕەتیی دهرهكی و نێوخۆییه
و لهالیهكــی دیكهوه وەاڵمێکی گونجاوی
بــۆ ناڕهزایهتــی و ویســت و داخوازییــه

٩٨چ كاریگهرییهكــی لــ ه ســهر
بهســتێنی سیاســی و كۆمهاڵیهتیی
ئێران دانا؟

بــ ۆ واڵمی ئهو پرســیاره دهبــێ ئاماژه ب ه
دوو خاڵی گرینگی كاریگهریی سیاسی
و كۆمهاڵیهتیــی ناڕەزایەتییهكانــی
ســاڵی ١٣٩٨ی ههتــاوی لــه گــهڵ
ناڕەزایەتییهكانی پێشــتری گهالنی ئێران
بكهم.
وەیكــه ناڕەزایەتییهكانی ســاڵی
یهكــهم ئه 
١٣٩٨ی ههتــاوی ،تهواویهتــی ڕێژیمی
كۆماری ئیســامی خسته ژێر پرسیارهوه
و دروشــمهكانی خهڵكــی ڕاپهڕیــو دژی
ی ڕێفورمخوازانــی حكوومهتــی
باندهكانــ 
و ئوســولگهراكان بــوو .هــهر بۆیــه لــه
ناڕەزایەتییهكان  ٩٨دا ڕێفۆرمخوازەکانی
حكوومهتــی ھاودەنــگ بــوون لەگــەڵ
باڵــی ســەختی دەســەاڵت ،واتــا لەگــەڵ
ئوســوولگهراكاندا بــوون بــۆ ســهكوتی
خوێنــاوی گهالنــی ڕاپهریــوی ئێــران.

تەمەنــی بهشــداران و خۆپیشــاندهرانی
ســاڵی بــوو ٩٨كــه لــه ناڕەزایەتییهكاندا
بهشــدار بــوون .بــە شــێوەیەکی ڕێژەیــی
زۆرتری بەشــداربووانی ناڕەزایەتییهكانی
 ٩٨پێکھاتبوون لە تەمەنی ژێر بیســت
ساڵ و زیاتر تەمەنیان لە نێوان  ٢٠تا ٢٥
ساڵدا بوو .ئهو چینه الوه لە کۆمەڵگای
ئهمــڕۆی ئێرانــدا کــە بــە شــێوەیەکی
جــەوھەری دوورن لــە بــەھا و نۆرمــه
دواكهوتووهكانــی ڕێژیمــی کۆمــاری
ئیســامی و زیاتــر لــە ژێــر کاریگەریی
ڕاگەیاندنــی جیهانی ئــازاد و کلتووری
پێشكهوتوو و ســهردهمیانهدان .تەبیعەتەن
دەبێ چاوەڕوانی ڕەفتاری کۆمەاڵیەتی
و سیاســییان بیــن کــە لــە دژی نــۆرم و
ھەنجــارەکان و سیاســهتهكانی ڕێژیمــی
كۆمــاری ئیســامیی ئێــران ڕادهپــهڕن.
كهوابــوو كۆمهڵــگای ئێــران ئیســتا،
كۆمهڵگایهكــی وریا و مافویســته كه له
هــهر دهرفهت و ههڵكهوت و بههانهیهک

کوردســتان بە دیــل ھەیە و خهڵكی كورد
خــاوهن حیــزب و ڕێكخــراوی خۆیهتــی
کە ههر لە ســەرەتای شۆڕشــی گهالنی
ئێرانــهوه چاالکــە و ئهزمــوون و خهباتی
لەمێژینــەی ههیه و ئەزموونیشــی پەیدا
کــردووە و پشــتیوانییەکی گشــتگیری
جەماوەریشــی لەگەڵــە .ههروههــا ئەوەی
لــە ڕۆژههاڵتــی کوردســتان زۆر جێــی
ســەرنجە شــێوە خهباتــی شــار و شــاخه،
کــە النیکــەم لــه دهســپێكی ڕاســانهوه
توانیویەتــی بە شــێوەیەکی بــاش فەزای
کوردستان و تەنانەت ئێرانیش بخاتە ژێر
کاریگەری خۆیەوە و ھەستی نەتەوایەتی
کــورد بــه زیندوویی رابگــرێ و خهباتی
جەمــاوەری شــار و شــاخ پێکــەوە گرێ
بدات .وێنەی باشی ئەم یەکگرتووییەی
خهڵكی كورد ههر له ماكۆوه تا ئیالم ،لە
سااڵنی ڕابردوودا لە بۆنەکاندا بە شێوەی
مانگرتنی گشتی و نهورۆزی جامانهكان
و ٢٢ی پوشــپهڕهكان خۆی نیشــان داوه.

بــۆ واڵمدانــهوهی ئــهو پرســیاره دەتوانین
بڵێیــن ،ئهگــهر چــی ڕێژیمــی كۆماری
ئیســامی ،هیــچ جێگــه و پێگهیهكــی
ڕهوای لهنێــو گهالنــی ئێرانــدا نییــه و
سیســتهمێک و دهوڵهتێكــی نــاڕهوا و
پاوه و تهنیا دهتوانێ به زهبر و زهنگ
داسه 
و كوشــتار پاریــزگاری لــه دهســهاڵتی
ڕهشــی خــۆی بــكات .بــهاڵم بهداخــهوه
لــە ئێرانــی ئێســتادا یــەک شــت کە بۆ
خەڵک زۆر گرینگە نییە و بۆ دەسەاڵت
زۆر گرینگــە نهبوونــی ئاڵتێرناتیــڤ
و جێگــرهوه و سیســتهمێكی سیاســییه
بــۆ داهاتــووی ئێــران .لــه پهنــا نهبوونی
ئاڵتێرناتیــڤ ئــهو شــتهی مانــهوەی
رێژیمــی گهرەنتــی كــردووه ،هێــزی
ســەرکوت و دەســەاڵتی ســهختی ڕێژیــم
و ســهروهت و ســامانی نهتهوهیــی ئێرانــه
كه كهڵكی لێ وهردهگرێ بۆ ســهركوتی
ناڕەزایەتییهكانــی گهالنــی ئێــران .بەاڵم
لــه ههمانكاتــدا خاڵــی گرینــگ ئهوهیه

كــهکاتێک بەدیل و ئاڵتێرناتیڤی بەھێز
ســاز بــوو و توانــی دوورهدێمهنێكی ڕوون
لە داھاتوو بە گهالنی ئێران نیشــان بدات
وردە وردە جەغــز و بازنــهی خۆپێشــاندان
و ناڕەزایەتییــهكان گەورە دەبنەوە و چینە
نوســتووەکانی وەک مامناوەنــدی بــە
ھەمــوو جۆرەکانیــەوە تێوەدەگلێــت و ئــەم
ناڕەزایەتییانــە ھەم شــکڵ دەگــرێ و ھەم
ســەر پەیــدا دەکات کــە ئــەو بەدیلەیــە و
وردە وردە ئەم ســازمانی ســەرکوتەش لە
ئاکامــی ئــەم گۆڕانکاریانــەدا ھەرەس
دێنــێ و ئیــدی هیــچ گارەنتییــەک بۆ
مانــهوهی ڕێژیمــی كۆماری ئیســامی
نامێنێت.

دنیــای دهرهوه چهنــده گرینگی ب ه
پێشیلكاریییەکانی مافی مرۆڤ لە
الیــەن رێژیمی ئێرانــەوە دهدات و
ئەمــە چ كاریگهرییــهك لــ ه ســهر
پێوهندییهكانــی ئێــران لــ ه گــهل
واڵتانی رۆژئاوایی دادهنێت؟

دیــاره واڵتانی دێموكراتیک كه باوهڕیان
بــه مافهكانی مرۆڤ ههیه ،له پێوهندی
لهگهڵ پێشــێلكردنی مافــه مرۆییهكانی
گهالنــی ئێــران لــه ئێراندا بەپێــی ئامانج
و بهرژهوهندییهكانــی سیاســەتی دەرەوەیان
و هەروەهــا لــە ژێــر كاریگەریی پێكهاتە
و پرۆســەكانی سیســتەمی نێونەتەوەیــی
ههڵویســتیان ههبووه و دهبێــت .ههروا کە
دهبێنین و دهبیســتین كه ســااڵنه ڕاپورتی
پێشــێلكردنی مافــی مــرۆڤ لهالیــهن
ڕێژیمــی كۆمــاری ئیســامی ئێــران لــه
كۆمیســیونی مافی مرۆڤی ڕێكخراوی
نهتهوهیهكگرتــووهكان تاوتــوێ دهكرێــت و
ڕێژیمی ئێران به زۆرینهی دهنگی واڵتانی
دێموكراتیک مهحكووم دهكرێت .له وهها
ههلومهرجێكــدا یەكــێ لــە گەورەتـــرین
كێشــە و گرفتهكانی ڕێژیمــی كۆماری
ئیســامیی ئێــران لە سیاســەتی دەرەوە و
پێوهندییهكانیدا ئەوەبووە كە ڕێژیمی ئێران
لەگهڵ واڵتانی دێموكراتیک و ههروهها
لهگــهڵ واڵتانی ناوچەكــەدا هاوپەیمانی
ستـــراتێژیكی نەبــووە و نییــه .بهڵكــوو
لهگهڵ ڕێكخراوه نادهوڵهتییهكان و گرووپه
تێرۆریســتییهكان پێوهندیی و هاوپهیمانی
ههیــه و ئــهو گرووپــه تێرۆریســتییانه بــه
دۆســتی ســتراتێژیی خۆی دهزانێت .ئهو
شێوه ههڵسوكهوته نابهرپرسانهی ڕێژیمی
ئێــران ،چ لــه ئاســتی نێودهوڵهتــی و چ
له ئاستی ناوچهیی كاریگهریی نهرێنیی
لــه ســهر ئاســتی پێوهندییهكانــی دهرهوه
ههبــووه .هــهر بۆیــه كهمترین بهشــداریی
لــه كــۆڕ و كۆبوونەوە چارهنووسســازهكان
لــه ئاســتی جیهانــی و ناوچهیــی ههبوو
و ڕێژیمی ئێران كاریگهرییهكی له ســهر
ههڵویســت و سیاسهتگوزاریی جیهانی و
ناوچهیی نییه .كهوابوو ڕێژیمی ئێران لە
ئاســتی جیهانــی و ناوچهییــدا دۆســت و
هاوپهیمانی ستراتێژیكی نییه و تهریک
ماوهتهوه و ئهوهش له قازانج و بهرژهوهندی
نهتهوهكانی ئێران دایه.
لــه وههــا بارودۆخێكــدا واڵتێكــی وهک
ئێــران كــه لــه ئاســتی جوگرافیایــی و
ژێئۆپۆلیتیکــدا ،یهكیــک لــه واڵتــه
ســهرەكی و گرینگهكانــی ڕۆژههاڵتــی
ناوینــه ،بــۆ زیاتـــركردنی نفــووز و
بەرزكردنــەوەی پێگــە و جێگــهی ئێرانی
داهاتوو له ئاستی جیهانی و ناوچهییدا،
پێویســته سیســتهمێكی سیاســی و
ههڵبژیــردراوی گهالنی ئێران كه باوهڕی
به بنهماكانی دێموكراسی و مافی ڕهوای
نهتهوهكانــی ئێــران ههبــێ ،دهوڵهتداریــی
واڵتیكی گرینگی وهكوو ئێران بكات
هــەر بۆیــە ،دەکــرێ لەکۆتاییــدا بڵێــم،
ئازادی و دێموكراسی و دهوڵهتی واڵمدهر،
شــتێکی ئینســانی و جیهــان شــمولە و
ههموو واڵتانی دێموكراتیک پشــتیوانی
بــه كردهیــی و نێونهتهوهیــی لــێ دهكــهن.
كهوابــوو سیســتهمێكی دێموكراتیــک
و گهلــی شــایانی نهتهوهكانــی ئێرانــه تا
ئێرانــی داهاتــوو چیدیكــه لــه ئاســتی
جیهانی و ناوچهیی تهریک نهكرێتهوه.

ژمارە ٢١ ، ٨١١ی نۆڤامربی ٢٠٢١

عەبدوڵاڵ سلێمان ناسراو بە گۆران ( )١٩٦٢-١٩٠٤شاعیر و ڕۆژنامەوان و
چاالکی سیاسیی کورد بوو.
لە ھەڵەبجە لەدایکبووە و تا  ١٩٣٧لە خوێندنگە سەرەتاییەکانی
ئەو ناوچەیەدا مامۆستا بووە .پاشان چاالکیی سیاسی و ڕۆژنامەوانی
دەستپێدەکات و چەند جار دەخرێتە بەندیخانە .لە ١٩٥٢ەوە تا کۆتایی
ژیانی لە زۆرێک لە ڕۆژنامە و گۆڤارە کوردییەکاندا وتار و بابەتی
دەنووسی و چەند کتێبی ھۆنراوەشی نووسیوە .گرینگیی گۆران لەوەدایە
کە یەکەم شاعیری نوێی کوردە کە شێوازی عەرووزیی عەرەبی لە شیعری
کوردیدا البردووە و بە شێوازی فولکلۆری کوردی ھۆنراوەی نووسیوە.

هەوری پاییز

هتاری ه هوری بارشت

له دهریاوه ق

داوه،کش و بێ دهنگ

سینگی چیادا چۆکی دا

به سهر

پایزی زهردا با به خوڕ

به سهر

ک هوته دووی پێشهنگ

بگری ،به کوڵ بگری،

ی ت هنیایی گوڵ بگری،

ه سهر ئاخر گ هاڵ،ئاخر چڵ

ل

،به کوڵ بگری،به سهر
ی

به خوڕ بگر

هر داری گهاڵ زهردا ،به

به س
به

سهر سهرچاوهیی کزرا،به

سهر پووشا،به سهر دڕکا،

سهر زیخی چ همی دێما،

ههر وشکی پێکا وا له

به سهر

دهشت و دهری وشکا

هاوینی گهرم جێ ما

بهڵی

ه هتا ئاخر دڵۆپ بگری،

بگری،به کوڵ بگری،

م بێ سینهی کزری!

هی ه هوری پایز با نوق

به گری

ه چوارچێوهی بلوورینی،

بهفر ئاسۆی بڵند بگرێت

هپۆلی ئاوی خوێنینی!

هڵسێ خوڕهو هاژهی ش

له چ هم ه

ۆپی ساردو فێنک با له

دڵ

پهپوولهی

سهر دارو دهوهن بڕژێ،

هر لق ههڵوهرێ ،بپژێ

زهردی ئاڵتوونی له س

ێ! بگری ه هور،بارانی

پایز بێ وچان بگری،

بهڵ
بێ ئاخر چڵی عومری!
ی گوڵێ وا سیس ئه
له سهر باغچه
ا،بیکاته شهست،ههرگیز،
گرمێنێ،ت هپ و نم دابک
ب
هستێ ههورهک هی پایز،
ستێ قوڵپی گریانی،نهو
نهوه
حاڵی گیان کهنشتایه،
بیعهت زهردو ژاکاوه ،له
ت ه
له فرمێسکی درشتایه
نیشانهی مات همی پایز

پاییز! پاییز
بووکی پرچ زهرد
من مات تۆ زیز
ههردوو هاودهرد
من
من فرمێسکم ،تۆ بارانت
ههناس

ه
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ت
ۆ
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ی
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د
ت
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خ

ه
م،
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ۆ
ه

ه
ور
ی
گریانت
دوای
ی
ن
ای
ه

دا
د
م
دا
د
ت
پایز پایز
گهاڵ رێزانت
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ۆ
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پا هخێکم کوا له جۆشه
ییز! پاییز!
شان و مل رووت
من مات ،تۆ زیز
ههردووکمان جووت
ههرچهند
گ
و
ڵ
سی
س
ئ
ه
ب
ێ بگرین
ئاڵتوون
ی
د
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ه
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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 دوایین بارودۆخی مافەکانی مرۆڤ لە
کوردستانی ڕۆژهەاڵت باڵو و دەیخاتە بەردیدی خوێنەران ڕۆژنامەی کوردستان.
ئەم ڕاپۆرت و ئامارانە باس لە حاڵەتەکانی پێشێلکردنی مافی مرۆڤ لە ماوەی دوو حەوتووی کۆتایی
مانگی خەزەڵوەری ساڵی ١٤٠٠ی هەتاوی ،لە شار و ناوچە کوردنشینەکانی کوردستانی ڕۆژهەاڵت دەکات کە
بریتین 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.
دەسبەسەر کردنی هاوواڵتییان:
ڕۆژی پێنجشــەممە ٢٠ی خەزەڵــوەر،
عومــەر شــەریفی بۆکانــی زیندانیــی
سیاســیی پێشووی خەڵکی شــاری بۆکان
و دانیشــتووی شــاری تــاران ،لەالیەن هێزە
ئەمنییەتییەکانەوە دەسبەسەر کرا.
ڕۆژی پێنجشــەممە ٢٠ی خەزەڵــوەر١٥ ،
هاوواڵتیــی کــورد بەبێ بەڵگەی یاســایی
لەالیــەن هێزە ئەمنییەتییەکانەوە لە شــاری
بانە دەسبەسەر کران و بۆ شوێنێکی نادیار
ڕاگوێزران.
هەواڵنێــری کوردپــا لــە شــاری بانــە
شوناســی ئــەو  ١٥هاوواڵتییــە کــوردە
دەسبەســەرکراوەی بە ناوەکانی« :ڕەفیق،
ســەالح ،وەفــا ،کەریــم ،لوقمــان ،بێهــزاد،
ئەبووبەکــر ،فەرهــاد ،فــەرزاد ،ئەحمــەد،
ئەرســەالن و کامــران پزیشــکی ،ســەعید
ڕەشــیدی ،عوســمان محەممەدپــوور و
جەماڵ مروەتی» ڕاگەیاند.
هەواڵنێــڕی کوردپــا لــە ڕاپۆرتەکەیــدا
ڕایگەیانــد« :هێــزە ئەمنییەتییەکان بەبێ
بەڵگــەی یاســایی هێرشــیان بردووەتە ســەر
ماڵــی ئــەو هاوواڵتییانــە لــە گوندەکانــی
نجنــێ ،چۆمان ،کەوپێچ و نەمشــێر ســەر
بــە شــاری بانــە .هێــزە ئەمنییەتییەکان لە
کاتی دەسبەســەرکردنی ئــەو هاوواڵتییانە
ســووکایەتی و توندوتیژییــان بــەکار
هێناوە».
هاوواڵتییەکــی کورد بــە ناوی «مەهدی
پارسەنگ» کوڕی «حەیدەر» ،تەمەن ٣٠
ســاڵ و خەڵکی شاری سەرپێڵیزەهاو سەر
بــە پــڕۆژی چوارشــەممە ٢٦ی خەزەڵوەر،
هاوواڵتییەکــی کورد بە ناوی «زاگرۆس
ڕەشــیدی» کوڕی «ســەعید» و خەڵکی
گوندی «چۆمان» ســەر بە شــاری بانە،
لەالیەنهێزە ئەمنییەتییەکانەوە دەسبەســەر
کرا و بۆ شوێنێکی نادیار ڕاگوێزرا.
ارێــزگای کرماشــان ،لەالیــەن هێــزە
ئەمنییەتییەکانــەوە دەسبەســەر کــرا و بــۆ
شوێنێکی نادیار ڕاگوێزرا.
ڕۆژی چوارشــەممە ٢٦ی خەزەڵــوەر،
چاالکێکــی ژینگەیــی بــە نــاوی
«جەهانگیر ســاغەرنیا» ،تەمەن  ٣٣ساڵ
و ئەندامــی ڕێکخــراوەی ژینگەپارێزانــی
پیرانشــار ،لەالیەن هێــزە ئەمنییەتییەکانەوە
دەسبەسەر کرا.
ڕۆژی سێشــەممە ٢٥ی خەزەڵــوەر،
وێنەگرێکــی کــورد بــە نــاوی «ئیبراهیم
عەلیپــوور» خەڵکی شــاری بانــە ،لەالیەن
هێزەکانــی تاڵیبــان لــە واڵتی ئەفغانســتان
دەسبەسەر کرا.
ڕۆژی دووشــەممە ٢٤ی خەزەڵــوەر،
هاوواڵتییەکــی کــورد بــە نــاوی «ئارمان
زاهیدی» ،تەمەن  ٢٣ساڵ ،کوڕی کەریم
و خەڵکــی گونــدی «پیرعومەران» ســەر
بە ســەقز ،لەالیەن هێــزە ئەمنییەتییەکانەوە
دەسبەســەر و پــاش چەنــد کاتژمێــر ئــازاد

کــرا .ســەرلەبەیانیی ڕۆژی یەکشــەممە
٢٣ی خەزەڵــوەر ،چوارهاوواڵتیــی کــورد
بــە ناوەکانــی «ئارش منبــەری» کوڕی
حەســەن« ،زانیــاری منبــەری» کــوڕی
ئەمانوڵــا« ،ســەیوان منبــەری» کوڕی
حیشــمەت ،و «میــاد منبــەری» کوڕی
محەممــەد ،خەڵکــی گونــدی «نییــەر»
ســەر بــە شــاری ســنە ،لەالیــەن هێــزە
ئەمنییەتییەکانەوە دەسبەسەر کران.
ڕۆژی یەکشەممە ٢٣ی خەزەڵوەر« ،ئارام
مورادیان» خەڵکی گوندی «تەنگیسەر»
ســەر بە سنە ،پاش ئامادەبوون لە دادگای
ئینقالبی سنە دەسبەسەر کرا.
لە درێژەی دەسبەسەرکرانەکان لە شارەدێی
«نێـ»ـــی مەریــوان ،هاوواڵتییەکــی تر بە
ناوی «عەبدولڕەحمان ئەشتەک» لەالیەن
هێــزە ئەمنییەتییەکانــی حکوومەتــەوە
دەسبەسەر کرا.
ســەرلەبەیانیی ئەمــڕۆ شــەممە ڕێکەوتی
٢٢ی خەزەڵــوەر ،هێزەکانــی حکوومەتــی
ئێران پێنج هاوواڵتیی کوردیان لە شارەدێی
«نێـ»ـی مەریوان دەسبەسەر کرد.
ســەرچاوەی ئــاگاداری کوردپا شوناســی
دەسبەســەرکراوەکانی بــەم شــێوەیە
ڕاگەیانــد« :محەممەد ئەحمەدی کوڕی
عومــەر ،فەرید درەخشــانی کوڕی حامد،
کەیــوان مینوویی کوڕی لەتیف ،ئیدریس
بەهرامیان کوڕی سەعید و عەبدولڕەحمان
ئەفشار کوڕی ڕەزا».
لە درێژەی دەسبەسەرکرانی هاوواڵتییان لە
شاری بانە ،ڕۆژی هەینی ٢١ی خەزەڵوەر،
هاوواڵتییەکــی دیکــەی کــورد بــە ناوی
«عەلــی» خەڵکــی گونــدی «چۆمان»
لەالیەن هێزە ئەمنییەتییەکانەوە دەسبەسەر
کرا.
بانگهێشتکردنی هاوواڵتییان:
ئیــدارەی ئیتالعاتــی بانــە ،بەرپرســانی
کاناڵــی تێلێگرامیــی ئــەو شــارەی پــاش
باڵوکردنــەوەی هەواڵــی کوژرانــی
«محەممــەد خودایــی کانیســێف»،
کۆڵبەری خەڵکی گوندی «کانیسێف»
لــە ئەنجامــی تەقەی هێــزە نیزامییەکانی
حکوومەتــی ،بانگهێشــت و هەڕەشــەیانی
لێ کردووە
ئیــدارەی ئیتالعاتــی شــاری ســنە ،چەند
بنەماڵــەی چاالکانــی سیاســیی کــوردی
بانگهێشــتی ئەو ناوەندە حکوومەتییە کرد
و لێپرسینەوەی لەگەڵ کردن.
ڕۆژی پێنجشــەممە ٢٠ی خەزەڵــوەر،
ســێ هاوواڵتیــی کــورد بــە ناوەکانــی
«ئەیــووب مینایــی ،جەمــاڵ عەزیــزی
و ســامان خوســرەوی» خەڵکــی گونــدی
«پیرەومەرانـ»ـــی ســەقز ،بانگهێشــتی
ئیدارەی ئیتالعاتی سەقز کران.
ئەفشین حوسێنپەناهی چاالکی مەدەنی،
بانگهێشتی لقی دووی لێپرسی دادسەرای
گشتی و ئینقالبی شاری سنە کرا.

ئــەو چاالکــە مەدەنییــە بەپێــی
بانگهێشــتنامەکەی کە ڕۆژی سێشەممە
١٨ی خەزەڵــوەر وەریگرتــووە ،دەبــێ پێنــج
ڕۆژ دوای ئەو ڕێکەوتە بۆ دادکۆکی لە
تۆمەتیوەپاڵدراوی لە لقی دووی لێپرسی
دادســەرای گشتی و ئینقالبی سنە ئامادە
بێت.
ڕاگواستن بۆ زیندان:
ســینا مینایــی بــۆ یەکێک لــە گرتنگە
ئەمنییەتییەکان لە ورمێ ڕاگوێزرا
ڕۆژی هەینــی ١٤ی خەزەڵــوەر ،ســەالح
شەریفزادە زیندانی سیاسیی کورد خەڵکی
شــاری بــۆکان ،پــاش تەواوبوونــی ماوەی
مەرەخەســییەکەی گەڕایــەوە بــۆ زیندانی
خەڵخاڵ
ڕۆژی دووشــەممە ١٧ی خەزەڵــوەر،
هاوواڵتییەکی خەڵکی پیرانشــار بە ناوی
«ســۆعدا خەدیرزادە» کچــی «ڕەحیم»،
لە گرتنگەی ئیتالعاتی ســپای پاســداران
بۆ زیندانی ناوەندیی ئەو شارە ڕاگوێزرا
ڕۆژی شــەممە ٢٩ی خەزەڵــوەر،
«ئەرەســتوو (ڕەســووڵ) مەالڕەحیمــی»،
چاالکــی مەدەنیــی خەڵکــی مەهاباد ،بۆ
جێبەجێکردنی حوکمەکەی ،دەسبەســەر و
ڕەوانەی زیندانی ئەو شارە کرا.
 .ڕۆژی چوارشــەممە ١٩ی خەزەڵــوەر،
ســمکۆ مەعرووفی ،چاالکی ژینگەیی و
ئەندامی ئەنجومەنی ژینگەیی «واڵت»،
بــۆ جێبەجێکردنــی حوکمەکــەی ڕەوانەی
زیندانی بۆکان کرا.
مانگرتن لە خواردنی زیندانی:
«هوشمەند عەلیپوور» زیندانیی سیاسیی
کــوردی خەڵکــی سەردەشــت ،لــە ڕۆژی
سێشەممە ٢٥ی خەزەڵوەرەوە لە ناڕەزایەتی
دەربڕیــن لەمــەڕ دژایەتیکــردن لەگــەڵ
داواکاریــی مەرەخەســییەکەی و هەروەهــا
دەســتێوەردانی ئیدارەی ئیتالعاتی سنە لە
دۆسیەکەی ،مانی گرتووە.
داسەپاندنی زیندانی بە سەر
هاوواڵتییان:
هاوواڵتییەکــی کــورد بــە نــاوی «فاتمە
کەریمــی» کچــی «یەدوڵــا» خەڵکــی
شاری ئیالم ،لەالیەن لقی یەکی دادگای
ئینقالبــی شــاری ســەقز بە ســەرۆکایەتی
دادوەر «جــەواد مســتەفایی» بە شــێوەی
«غیابی» بە ســاڵێک زیندانی تەعزیری
مەحکووم کرا.
هاوواڵتییەکــی کــورد بــە نــاوی «چیــا
ئاغابەیــگ پــوور» ،کــوڕی «ئەحمەد»
و خەڵکــی گونــدی «ڕەحیمخــان» ســەر
بــە بۆکان ،لەالیــەن دادگای ئینقالبی ئەو
شارەوە بە  ١ساڵ و  ٢مانگ زیندان٧٠ ،
زەربــە قامچــی و دانــی بــڕی  ٣٠ملیــۆن
تمەن سزای نەختی ،مەحکووم کرا.
بێڕێــزی بە زیندانییانی سیاســیی کورد:

بەرپرســانی زیندانــی «قەرچەکـ»ـــی
وەرامیــن لەگــەڵ زیندانییانــی سیاســیی
کورد لەو زیندانەدا بە شــێوەیەکی نەشــیاو
هەڵســوکەوت دەکــەن و زیندانییانــی
سیاســیی کورد بە «تێرۆریســت» ناو لێ
دەبەن.
دادگاییکردنی هاواڵتییان :ڕۆژی شەممە
١٥ی خەزەڵــوەر ،کۆبوونــەوەی دادگای
پێراگەیشــتن بــە تۆمەتەکانــی «مەرزیــە
غواڵموەیســی ،ســیروان عەبدوڵاڵهــی،
عەتائوڵــا ڕەزا ڕەبابی ،مەهدی ســەیفی،
فەردیــن ڕەحیمــی ،قانــع خاتــری و عەلی
ئەڵاڵوەیســی» ،لــە ئەندامانــی کەمپینی
«ژیانــەوەی کوردســتان» لــە لقی یەکی
دادگای ئینقالبــی شــاری ســنە ،بــە
ســەرۆکایەتی دادوەر «سەعیدی» بەڕێوە
چوو.
کوژران و برینداربوونی هاوواڵتییان
بە مین:
ئێــوارەی ڕۆژی چوارشــەممە ١٩ی
خەزەڵــوەر ،بەهۆی تەقینەوەی یەکێک لە
مینە بەجێماوەکانی شــەڕی ئێران و عێراق
لە شاری مێهران سەر بە پارێزگای ئیالم،
دوو هاوواڵتی بوون قوربانی.
ئــەو دوو هاوواڵتییــە ژن و مێــردن و هەتــا
ئێستا شوناسیان ناڕوونە.
ڕۆژی یەکشــەممە ٢٣ی خەزەڵــوەر،
کۆڵبەرێکــی کــورد بــە نــاوی «ئارویــن
شــەوکەتی» کــوڕی «کەریــم» ،تەمەن
 ١٨ساڵ و دانیشتووی شاری ساحێب سەر
بە شــاری ســەقز ،بەهۆی تەقینەوەی مین
لە سنووری «هەنگەژاڵـ»ـــی بانە بریندار
بوو.
خۆکوژی هاوواڵتییان:
ڕۆژی پێنجشــەممە ١٣ی خەزەڵــوەر،
هاوواڵتییەکی کورد بە ناوی «فەریدوون
باشــتەک» ،تەمــەن  ٢٤ســاڵ ،کــوڕی
یەحیــا و خەڵکــی گونــدی «جەلیلــە»ی
شــاری مەریوان ،کۆتایی بە ژیانی خۆی
هێنا
لــە ڕۆژانــی  ١٣و ١٤ی خەزەڵــوەری
ئەمســاڵ ،دوو ژنــی الوی کرماشــانی،
بەهــۆی ڕەتکردنــەوەی داخوازیــی
هاوسەرگیریی خوازبێنەکانیان ،کوژران.
ڕۆژی پێنجشــەممە ڕێکەوتــی ١٣ی
خەزەڵــوەر ،لــە دەوروبــەری شــارەکی
«ئاناهیتــا»ی کرماشــان ،ژنێکــی الوی
کرماشــانی بە ناوی «ئارەزوو ئۆلفەتی»
بە تەقەی خوازبێنەکەی کوژرا.
«نیــگار ئەحمــەدی» تەمــەن  ٢٧ســاڵ و
خەڵکــی کرماشــان و دانیشــتووی ســاری
کــە خوێنــدکاری کارناســیی بــااڵ بــووە،
دوای چەندجــار ڕەتکردنــەوەی داخوازیــی
هاوســەرگیریی خوازبێنەکەی ،تەقەی لێ
کرا و کوژرا.

لــە ڕۆژانــی ڕابــردوودا ژنێکــی خەڵکــی
پیرانشــار بە ناوی «نیشــتمان شوجاعی»
لــە ڕێــگای خۆهەڵواســینەوە کۆتایــی بە
ژیانی خۆی هێنا.
ڕۆژی چوارشــەممە ٢٦ی خەزەڵــوەر،
الوێکــی تەمــەن  ١٨ســاڵ ،بــە نــاوی
«ســرووش ڕەحمانــی» ،کــوڕی فــاروق و
خەڵکی گوندی «هانەگەرمەڵە» سەر بە
بەخشــی نەوسوودی شــاری پاوە ،کۆتایی
بە ژیانی خۆی هێنا.
ڕۆژی دووشــەممە ٢٤ی خەزەڵــوەر،
کچێکی تەمەن  ١٤ساڵ بە ناوی «ئەلینا
ســادقی» کچــی «ئەمیــر» و خەڵکــی
شاری کامیاران ،هەوڵی خۆکوژیی دا.
کــوژران و برینداربوونــی کۆڵبــەران:
ڕۆژی دووشــەممە ١٧ی خەزەڵــوەر،
کۆڵبەرێکــی کــورد بــە نــاوی «کەریــم
خەنــدەدار» خەڵکــی گوندی «میر شــێخ
حەیدەر»ی شــاری سەردەشــت ،بە تەقەی
هێــزە نیزامییەکانــی حکوومــەت برینــدار
کرا.
کوژرانی هاوواڵتییان:
ئێــوارەی ڕۆژی یەکشــەممە ١٦ی

خەزەڵــوەر ،هاوواڵتییەکــی کــورد بە ناوی
«فەرهــاد زەنــدی» کــوڕی «عێزتوڵاڵ»
و خەڵکــی شــاری ســنە ،بەهــۆی تەقەی
مەئموورانــیهێــزە ئینتزامییەکان ،گیانی
لەدەست دا.
ڕۆژی دووشــەممە ٢٤ی خەزەڵــوەر،
ئیتالعاتی سپای پاسداران ،بنەماڵەی دوو
هاوواڵتیــی کورد بە ناوەکانی «ئەســعەد
ڕامیــن» و «داود ڕەحیمــی» ،خەڵکــی
گوندەکانــی «قاڕنــێ» و «چەقــەڵ
مســتەفا» ،ســەر بە نەغەدەی بانگهێشــت
کردووە و پێیانی ڕاگەیاندووە کە ئەو دوو
هاوواڵتییــە لــە کاتــی دەسبەســەرکرانیان
بەهــۆی تەقــەی هێــزە ئەمنییەتییەکانەوە
گیانیان لەدەست داوە.
یەکێــک لە نزیکانــی ئەو دوو هاوواڵتییە
بــە کوردپــای ڕاگەیانــدووە« :هێــزە
ئەمنییەتییەکانــی ســەر بــە ئیتالعاتــی
ســپا بــە نیشــاندانی وێنــەی تەرمــی ئــەو
دوو هاوواڵتییــە بــە بنەماڵەکانیانی وتووە
کــە ئەســعەد ڕامیــن و داود ڕەحیمــی لــە
کاتــی دەسبەســەرکرانیان ،بەهۆی تەقەی
هێــزە ئەمنییەتییەکانەوە گیانیان لەدەســت
داوە».

