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نوێنەرانی پارلمانی ئێران ئەمڕۆ بە جەوادی زەریفیان گوت: “درۆزن”؛ ئەویش لە   
واڵمدا بەرپرسایەتیی سیاسەتی دەرەوەی واڵتی خستە ئەستۆی عەلی خامنەیی.

ڕووداوەکانی  هەموو  پشت  لە  نییە”  “مەرج  ئیسڕائیل  ئیسڕائیل:  بەرگریی  وەزیری   
سایتە ناوکییەکانی ئێران بووبێ.

فایلێکی  ئۆکراینییەکەدا  فڕۆکە  لەگەڵ  پێوەندی  لە  ــادا:  کــان “سی بی سی”ـی   
دەنگییمان لە بەردەست دایە کە ئاشکرای دەکا کاربەدەستانی ئێران هۆکاری دانەخستنی 
سەر  مووشەکییەکەی  هێرشە  هێشتنەوەی  نهێنی   بۆ  واڵتەیان  ئەم  ئاسمانیی  هەرێمی 

“عین االسد” گەڕاندوەتەوە.
مەسعوود مەردانی، ئەندامی کومیتەی نێوخۆیی ستادی مللیی کرۆنا لە ئێران: تا     

ئێستا ١٨ میلیۆن کەس لە ئێران کرۆنایان گرتوە. 

سەردێڕی چەند هەواڵێکی گرینگی ئێران 

لە ماوەی حەوتوویەکدا دوو جینایەت و کارەساتی دی لە ڕۆژهەاڵتی 
کوردستان ڕوویان دا کە دەزگا ئەمنیەتییەکانی کۆماری ئیسالمیی لە پشت 
بوو. دڵنیابوونی بنەماڵەی »هیدایەت عەبدوڵاڵپوور« لە ئێعدامی ڕۆڵەکەیان 
لە بنکەیەکی نیزامیی شاری شنۆ و، مەرگی دڵتەزێن و گوماناویی »موختار 
لە  ئاگر  لەو کاتەدا کە  خەندانی«، »بیالل ئەمینی« و »یاسین کەریمی« 

دارستانەکانی »مەرەخێڵ« بەردرابوو.
ناحەق   بە  تەرمی  نەبوو  ئامادە  ئەم جارەش  ئێران  ئیسالمیی  کۆماری 
کوژراوی هیدایەت بە بنەماڵەکەی بداتەوە، یان ئادرەس و پێوشوێنێکیان 
لە شوێنی ناشتنی پێ بڵێ. سووکایەتییەک کە لە هیچ ئایین و کۆمەڵگەیەکدا 
بە مردوو ناکرێ. ئەم سووکایەتییە بە شەهیدانی ژینگەش کرا کاتێک لە 
جێی ڕێزگرتن و بەرزنرخاندنیان ڕاگەیەندرا کە ئەم »سێ« کەسە »بەبێ 

هەماهەنگی«ـی پێشوەختە چوونەتە شوێنی سووتمانەکە!
نەدانەوەی تەرمی ئازادی خوازان و شەهیدانی ڕێی خەبات و ڕزگاری 
ئەگەر  ژینگە  شەهیدانی  گیان لەدەست دانی  ڕووداوی  چەواشەکاریی  و 
زۆر سەبەب و هۆکاری هەبن، گرینگترینیان ترسی هیستریکی ڕێژیمە لە 
کۆماری  سیاسەتەی  ئەم  کۆمەڵگەدا.  لە  گەل  قارەمانەکانی  جێگەوپێگەی 
لە  دەگەڕێتەوە،  ڕێژیمەکەیان  تەمەنی  هەموو  بۆ  مێژووەکەی  ئیسالمی 
جینایەتەکانی دەیەی شەست ڕا هەتا کۆمەڵکوژییەکەی ٦٧ و هەتا دەگاتە 
ئێستاش. ڕێژیم دەیەوێ حەقیقەت و مێژوو لە نەوەکانی داهاتوو بشارێتەوە 
باشترین  بەبایە؛  ڕەنجی  و  خاو  خەیاڵی  ئــەوە  بــەاڵم  بشێوێنێ،  لێیان  و 
واڵمیش هەر ئەم بانگە بوو لە گەرووی پڕهاواری الوانی پاوە بیستمان: 

»ئێوە بوونە ڕابەری مە ...«.
ــێــران و سیاسەتی  ئ ــە  ل ــورد  ــژووی خــەبــاتــی ڕزگـــاری خـــوازیـــی کـ ــێ م
ژیواری  و  ژینگە  و  ژین  بە  دەرحــەق  ئیسالمی  کۆماری  دوژمن کارانەی 
نیشتمانە  ئــەم  ڕۆڵــەکــانــی  ناکرێن.  چــەواشــە  هــەواڵنــە  بــەو  کــوردســتــان 
و  ڕادەگــرن  خەبات شەکاوە  ئااڵی  بەاڵم  دەمرن  بەپێوە  نایەن،  بەچۆکدا 
ئەم  گــەرووی دوژمن دەکــەن. الوانی  تااڵوی شکست دە  بە مەرگیشیان 
نیشتمانە عەوداڵی گەوهەری ئازادیین و لە سەنگەری خەباتێکی ڕەوا و 
ئەم  دادەنێن. کوڕ و کچی  پێناو  لە  شکۆداردا بۆی تێ دەکۆشن و گیانی 
نیشتمانە بۆ داربەڕوویان دەسووتێن، بەاڵم دەبنە قەقنەس و لە خۆڵەمێشی 

خۆیاندا دەژیێنەوە و ڕۆح بە بەری نیشتمانەکەیدا دەکەن. 
کوڕ و کچی ئەم نیشتمانە باش دەزانن ئەو ئاگرەی لە شنۆ هیدایەتی 
ــووە هــۆی مەرگی جــەرگ بــڕ و  ــاوە ب ئــاگــرەی لە پ کــردە قەقنەس، ئــەو 
ناخ هەژێنی سێ ڕۆڵەی جوانەمەرگی ئەم نیشتمانە؛ ئاگری قین و بوغزێکە 
چوار دەیەیە بەر بووەتە گیانی سروشت و گیانداری کوردستان و دەستی 

تاوانێکی لە پشتە، کە بەردەوام ڕۆڵەکانی کورد دەکاتە قوربانی.
خه ڵکی  له گه ڵ  هاوشان  به  گشتی،  کوردستان  خه ڵکی  دڵنیاییه وه   به  
ــه ده ســت دانــی ئـــه و ســێ الوه   ــان ل ــاوە، خــه مــی گــی ــ ــاری شــنــۆ و پ ــه ب ــازی ت
نیشتمان دۆسته  به  خه می هەرە گەورەی خۆیان دەزانن، ڕەنجی شەهیدانی 
ڕێی خەبات و گیانبازیی ڕێگای ئاوه دان و سەوزهێشتنه وه ی کوردستان 
و  ئــازاد  ژیانێکی  بۆ  بە سەرمەشق  دەکــەن  مەرگیشیان  و  ناکەن  بیر  لە 

سەربەست.

ــە  ــران ــەی ق ــی و  ــالم ــس ــی ئ ــاری  ــ ــۆم ــ ک
دەکـــرێ  ـــاس  ب جـــۆراوجـــۆرەکـــان وەک 
ــوون. وەهـــا کە  ــک چـ ـــەکـــی وێـ ـــەی دووان
ــەو ڕێژیمە دەکــرێ  ئ باسی  ــات  ک هــەر 
ئابووری  سیاسی،  قەیرانێکی  کۆمەڵە 
و کۆمەاڵیەتی لە زەیندا ڕیز دەبەستن. 
ــــــــردوودا لە  ـــی ڕاب ــەواوی ســـااڵن ــ ــ ـــە ت ل
سیستمێکی  زاڵبوونی  هۆی  بە  الیەک 
ــێــرەوە کە  ــت ــی ــال ــۆت ــداری ت ــ ــ ــەاڵت ــ ــ دەس
کردوەتەوە  کۆ  نێوخۆیدا  لە  هەمووانی 
بێ دەسەاڵتی  دیکەشەوە  الیەکی  لە  و 
ــەک لە  ـ ــە ی ـ ــەت ـ ــی دەوڵ ــەی ــام ــەرن ــێ ب و ب
و  ــەرا  ــگ ــوول ــوس ئ ــە  ل ــان  ــەک ــەک ی دوای 
کردوە  وای  میانەڕەو،  و  ئیسالح تەڵەب 
هەنگاوێک  هیچ  نەتوانن  تەنیا  نە  کە 
ــی خەڵک  ــان ــشــەک ــۆ چـــارەســـەری کــێ ب
ببیننەوە، بەڵکوو دژایەتی کردنی یەکتر 
جار  زۆر  کە  نیزامەکەشیاندا  نێو  لە 
دەکــرێ،  باس  زێڕنگەری  شــەڕی  وەک 
بچووکیشی  هەنگاوێکی  هەڵێنانی 
نێوەدا  لەم  خستوە.  پەک  پێناوەدا  لەو 
ــر  زۆرت کە  نیزام  سەرەکیی  ڕێبەرانی 
لە  دەستوپێوەندییەکانی  و  خامنەیی 
دەگرێتەوە،  نیزامدا  ڕێبەریی  دەوری 
قەیران خو لقێنییە  ـــەم  ئ ــاری  ــۆک ه ــە  ب
ــە کۆمەڵە  ل ــە  جــگ ــە  ــەم ئ ــن.  ــاســرێ دەن
کە  ــی  ــەت ــودەوڵ ــێ ن سیاسی  قەیرانێکی 
ئیسالمیی  کۆماری  بەرۆکی  سااڵنێکە 
سەرکێشییەکانی  ــۆی  ه ــە  ب و،  ــوە  گــرت
ڕێبەرانی نیزام نە تەنیا سەرئێشەیەکی 
ــی  ــەت ــودەوڵ ــێ ن ــەی  ــگ ــەڵ ــۆم ک ــۆ  ب زۆری 
لە  بەشێکە  بەڵکوو  ــردوە  کـ ــت  دروسـ
دوای  لە  ڕۆژ  خراپتربوونی  ــاری  هــۆک
ژیانی  و  واڵت  نێوخۆی  ــی  وەزع ڕۆژی 
لەم  ئێرانی.  هاوواڵتییانی  ــاری  ــەب ــال ن
ڕێبەرانی  سیاسیی  کێبەرکێی  نێوەدا 
ــووان  ــەم ه ــە  ل ئەمریکا  ــەڵ  ــەگ ل ــم  ــژی ڕێ
تەنیا  نە  کە  کێبەرکێیەک  بەرچاوترە. 
ــران  ــێ ــی ئ ــک ــۆ خــەڵ ــی ب ــک ــجــێ ــازان ــچ ق هــی
زۆر  کاریگەریی  پێچەوانە  بە  نەبووە، 
ــان  ــی ــوزەران ــان و گ ـ ــەر ژی ــەس ــی ل ــراپ خ

داناوە.
کێشانەی  ـــەو  ئ ــوو  ــەم ه ــە  ل ــر  ــات زی
گەمارۆ  بووەتەوە  ڕێژیم  ــەڕووی  ڕووب
لە سەریان.  ئابوورییەکانی ئەمریکایە 
ئەگەرچی ئەم گەمارۆیانە کە ئابووریی 
ئێران و بە تایبەت سەرچاوە داراییەکانی 
بووەتە هۆی  ئامانج،  ڕێژیمی کردوەتە 
و  کەم دەرامەتی  و  بێ کاری  زۆربوونی 
ژیانی  پێداویستییەکانی  بایی  گرانیی 
ــازاڕدا، لەو الوە دەستوباڵی  ب لە  خەڵک 
لە  ــزمــی  ــێــرۆری ت پشتیوانی  ــی  ــەران ــب ڕێ
میلیۆن  ــەی  ــەســت ب ــی  ــردن ــشــکــەش ک ــێ پ
تێرۆریستییەکان  گرووپە  بە  دۆالری 

بەستوە.

  سەروتار

کۆماری ئیسالمی 
سەرچاوەی قەیران
کەماڵ کەریمی

درێژە لە الپەڕەی ٢
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بۆ  ـــی  مـــاڵ ــی  ــات ــان ــک ــم ــی ئ ـــی  ـــوون ـــەب ن  ...
دابین کردنی پێویستییەکانی ئەم گرووپانە 
لەو  زیاتر  بووە،  دواوە  بە  ئەوانی  ــی  الوازی
نیزامییەکانی  و  فشارە سیاسی  ــەش  ڕادەی
لە  هاوپەیمانی  ئیسڕائیلی  و  ئەمریکا 
ناوچەدا تووشی گرفتی گەورەی کردوون. 
کە  ــەوەی  ل بن  نائومێد  بەرەبەرە  کە  وەهــا 
ستراتێژیی  ــە  ب ــێ دان  ـ ــژەپ ـ درێ جیاتی  ــە  ل
تەنانەت  سیاسی،  نفووزی  بە  پەرەپێ دان 
بپارێزن.  خۆیشیان  دەسەاڵتەکەی  بتوانن 
سپای  ــی  ــان ــزەک هــێ پەیتاپەیتای  ــی  ــدان ــێ ل
بەبێ  ئیسڕائیلەوە  ـــەن  الی ــە  ل ـــاســـداران  پ
یا  هەبێ  کردنیان  بەرگری  توانای  ــەوەی  ئ
تەنیا  نە  دەرببڕن،  ناڕەزایەتییەک  بتوانن 
جێ  ــەرە  ــەرەب ب بەڵکوو  لێ بڕیون  بڕستی 
لەق  ــە  ـ واڵت ــەو  ل ئیسالمی  ــاری  ــۆم ک پێی 
دەکا و بە دوور نابینرێ تەنانەت گۆڕانی 
ــە دووی خۆیدا  ب ــە  ــەو واڵت ل ــیــش  دەســەاڵت
بەردەوامیی  ســەرەڕای  یەمەنیش  لە  بێنێ. 
و  حووسییەکان  میلیشیا  ــە  ل پشتیوانی 
شەڕی  بە  ــژەدان  ـ درێ بۆ  چــەک  گەیاندنی 
ــۆی  ــە ه ـ ـــــە، ب ــەو واڵت ــ ـــکـــەری ئ ـــران ـــوێ مـــاڵ
و  ــران  ــێ ئ یارمەتییەکانی  ــەوەی  ــوون ــەم ب ک
الوازبوونی  ماڵی،  توانای  هاتنەخوارەوەی 
دەبیندرێ  شیعەکان  میلیشیا  بەرەبەرەی 
لە  ــە دوور  ب ـــوودا  ــات ــە داهـ ل ــێ  ــ و وێ دەچ
ڕێگە  ئیسالمی  ــاری  ــۆم ک ــی  ــوەردان ــێ دەســت
واڵتە  ئەو  نێوخۆی  کێشەی  بۆ  چارەیەک 

ببیندرێتەوە.
بەرچاوتر لەو شوێنانە واڵتی عێراقە لە 

لە ساڵی ٢٠٠٣ـی زایینی 
بووەتە  ئیسالمی  کۆماری  بۆ  الوە  بەم   
ــەڵ  ــەگ ـــەکـــالکـــەرەوە ل ــەڕی ی ــ ــی ش ــدان ــەی م
خۆی.  سنوورەکانی  دەرەوەی  لە  ئەمریکا 
کوژرانی  ئەمریکا  بۆ  ئەگەر  کە  شەڕێک 
ــووە  ـــــەدواوە ب ــازی ب ـ ــەرب ــەت سـ ــد سـ ــەن چ
ــووڵ و  ــ ــی پ ــان ــن ــێ ــەدەســت ه ـــێ ب ـــگ ب و ڕەن
ئیمتیازاتێکی زۆری بۆیان هەبووبێ، بەاڵم 
بۆ ئێران خەرجێکی ماڵیی زۆری هەڵگرتوە 
و هەر لە ساڵی ڕابردوودا لە خۆپیشاندانی 
ــراق بە  ــێ ــی ع ــان ــەورەک ــارە گ ــە شـ ــک ل ــەڵ خ
تایبەت لە بەغدا و نەجەف کە دوو پێگەی 
ــەن،  واڵت ئەو  گرینگی  ایینیی  ئ و  سیاسی 
نە  ئێران  ڕێژیمی  ڕێبەرانی  کە  ــەوت  دەرک
تەنیا پووڵەکەشیان چووە بەڵکوو حەیا و 
ئێستا  داوە.  لەدەست  لەوێ  نفووزیشیان 
بەهێزبوونی  ــاو  ــەرچ ب ــە  ــت ــەوێ دەک ـــەوەی  ئ
و  عێراقدا  لە  ئەمریکایە  سیاسیی  پێگەی 
پێ دەچێ لە داهاتوودا بەرتەسک کردنەوەی 
میلیشیاکانی  ــی  ــەکــان جــمــوجــۆڵ ــری  ــات زی
دیکەش دەستی  ئەوەندەی  ئێران،  بە  سەر 
لە  ــوەردان  ــێ ــت دەس ــە  ل ئیسالمی  ــاری  ــۆم ک
کاروباری ئەو واڵتەدا کورت بکاتەوە. بەم 
جۆرە دەبینین ڕێبەرانی کۆماری ئیسالمی 
و  تااڵن کردن  بە  سااڵنەدا  ئەم  ــەواوی  ت لە 
سامانی  و  پووڵ  خەرج کردنی  هەوانتە  بە 
سنوورەکان،  دەرەوەی  لە  واڵت  و  خەڵک 
نە تەنیا هیچ دەسکەوتێکیان بۆ خۆیان و 
ڕاگرتنی  برسی  بە  بەڵکوو  نەبووە  خەڵک 
دواکەوتوویی  سەپاندنی  و  ئێران  خەڵکی 
بەسەر ئێراندا، تەنیا وێرانیی ئەو واڵتانەی 
کە پشتیان بەوان بەستبوو کردە دیاری بۆ 

ئێرانییەکان و خەڵکی ئەو واڵتانە.
قەیرانەکانی  لە  بیر  ئەگەر  ــۆرە  ج ــەم  ب
ـــوەڕاســـت و  ـــێ ــی ن ــ ـ ــەاڵت ــ ــەی ڕۆژهـ ــ ــاوچ ــ ن
ــێ پێش  ـ ــەوە دەب ــت ــرێ چــارەســەرەکــان دەک
ــاوەی  ــ ــەرچ ــ ــە س ـ ــر ل ــی ــک ب ــێ ــت ــوو ش ــەمـ هـ
ــەوە کە  ــت ــرێ ــک ــان ب ــەک ــی ــی ــن ــێ ــق ــول ــران خ ــەی ق
ئیسالمییە.  کــۆمــاری  ــی  ــم ــژی ڕێ ــش  ــەوی ئ
لە  تەنیا  نە  دەبیندرێ  وەک  کە  ڕێژیمێک 
و  نەماوە  پێگەیەکی  ناوچەدا  خەڵکی  نێو 
نەهامەتییەکانی  ــاوەی  ســەرچ بە  هەموو 
ئێرانیشدا  خەڵکی  نێو  لە  بەڵکوو  ــن  دەزان
ابا  ن شــک  ــۆی  خ ــۆ  ب جێگەیەک  کەمترین 
کە بۆ داهاتوو دڵی پێ خۆش بکا. ئێستا 
ڕێبەرانی نیزام خۆیان ماون و بەشێک لە 
پشتیوانیی  کە  سەرکوتکەرەکانیان  دەزگا 
خەڵکی ئێرانیشیان لەدەست داوە. خەڵک لە 
ئێراندا تەنیا بیر لە یەک ڕێگە دەکەنەوە بۆ 
ڕزگاربوون لە چنگ ئەو ستەم و بێ دادییەی 
لە ئێران و ناوچەدا بەڕێوە دەچێ، ئەویش 
بێ گومان  ئیسالمییە.  ــاری  ــۆم ک نەمانی 
واڵتانی  و  نێودەوڵەتی  کۆمەڵگەی  ئەگەر 
خاوەن بڕیار لە چارەسەری کێشەکاندا بە 
وردی بڕواننە ڕوانینی خەڵکی ئێران دەزانن 
و دەتوانن، بە دوور لە بەرژەوەندی خوازیی 
تاک الیەنە و لە پێناو بەرژەوەندیی گشتیی 
ئێران و ناوچە و کۆمەڵگەی نێودەوڵەتییدا، 
بکەنە  ئێراندا  لە  ئاڵوگۆڕێک  بۆ  هەوڵدان 
کە  هەڵێننەوە  ــۆ  ب ــاوی  ــگ ــەن ه و  ــج  ــان ــام ئ
ئاشتی و پێوەندیی دۆستانە لە ڕۆژهەاڵتی 
نێوەڕاستدا دەستەبەر بکا و ژیان و ئارامی 

بۆ ئێران و خەڵکەکەی بگێڕێتەوە.

پێشێلکاریی  ــە  ل بەشێک  ڕاپــۆرتــی 
بە  کوردستان  ڕۆژهەاڵتی  لە  مرۆڤ  مافی 
چەکدارەکان  هێزە  قەزایی،  ــای  دەزگ هۆی 
کۆماری  ئەمنیەتییەکانی  ــدە  ــاوەن ن و 
بەهاری  وەرزی  لە  ئێرانەوە  ئیسالمیی 

١٣٩٩ی هەتاوییدا

و   ١٣٩٩ نوێی  ساڵی  لە  ئێران  کوردستانی 
هەمدیسان  ئەمساڵیشدا  یەکەمی  وەرزی  لە 
وەک ڕابردوو بەشی شێری لە سەرکوتکاریی 
کۆماری ئیسالمی و پێشێل کردنی مافی مرۆڤ 
مەدەنی،  سیاسی،  بەستێنەکانی  هەموو  لە 

کۆمەاڵیەتی و ئابوورییدا پێ  بڕا.
ناوەندی  زانیار ییانەی  و  داتا  ئەو  پێی  بە 
الی  کوردستان  ــی  ڕۆژهــەاڵت بۆ  ــرۆڤ  م مافی 
لە ماوەی سێ  تەنیا  تۆماری کردوون،  خۆی 
مانگی بەهار و سەرەتای ئەمساڵدا زیاتر لە 
٣٠٠ حاڵەتی پێشێل کردنی زبری مافی مرۆڤ 

لە کوردستان ڕووی داوە.
کۆمەڵگەی  کە  مانگەدا  ئەم سێ  ماوەی  لە 
ــووە و  ــاوە گرفتار ب ــرۆن ــای ک ــەت ــە پ ــی ب مــرۆی
توانایان  پێی  بە  ــان  ــەت دەوڵ و  ــان  واڵت هەموو 
خۆیان  خەڵکی  بە  خــزمــەت کــردن  هەوڵی  لە 
کێشەکانیاندا  و  مەینەتی  لە  کەم کردنەوە  و 
ــاوچــە  ن ــاری  ــک ــاســب ــەر و ک ــب ــۆڵ ــوون، ٥٨ ک ــ ب
سنوورییەکانی کوردستان بوونەتە قوربانیی 
لە  ــان  ــوردســت ک ــی  ــدن ــەســەن ــەرەن پ سیاسەتی 
دوژمن کارانەی  ڕەفتاری  و،  ئابووری   ڕووی 
گەلی  بە  ــەق  دەرح ئێران  ئیسالمیی  کۆماری 
لەو ٥٨ کۆڵبەرە ٢٤ کەسیان کوژراون  کورد. 
و ٣٤ کۆڵبەریش بریندار بوون. هەروەها دوو 
القیان  مین  تەقینەوەی  هۆی  بە  کۆڵبەریش 

پەڕیوە. 
ــەر و  ــب ــی ٥٨ کــۆڵ ــوون ــدارب ــن ــری ــوژران و ب ــ ک
کاسبکاری کورد لە وەرزی بەهاری ئەمساڵ 
)١٣٩٨( ــردوو  ڕاب ساڵی  لە  کە  حاڵێک دایە  لە 
ــورد  ــاری ک ــک ــاســب ــەر و ک ــب ــۆڵ ــشــدا  ٢٤٠ ک ــی ـ
ــەوەی  ــن ــی ــەق ــەوخــۆ، ت ــەی ڕاســت ــەق ــە هـــۆی ت ب
سۆنگەی  لە  ــی  ــەرزای ب لە  ــەوە  ــوون ــەرب ب مین، 
ــان و هەروەها ڕەق هەاڵتن لە سەرما  ڕاوەدوون
لەو  ببوون.  بریندار  و  دا  لەدەست  گیانیان 
٢٤٠ قوربانییەی ساڵی ڕابردووی هەتاوی ٧٣ 
کەسیان کوژرابوون و هەروەها ١٦٧ کەسیش 

بریندار ببوون.
هەر لە ماوەی ئەم سێ مانگەدا ١٠٦ کەس لە 
خەڵکی ئاسایی و چاالکانی مەدەنی و سیاسی 
تۆمەتی  بە  ئەمنیەتییەکانەوە  دەزگا  لە الیەن 
چاالکیی ئەمنیەتی و سیاسی لە دژی کۆماری 
ڕێژیمە  ئەو  بەرژەوەندییەکانی  و  ئیسالمی 
و  لێکۆڵینەوە  دوای  لەوان  ژمارەیەک  گیراون. 
تا  ئەمنیەتییەکان  ناوەندە  لێپێچینەوەکانی 
ئازاد  بارمتە  دانانی  بە  دادگایی کرانیان  کاتی 
کراون و ٣٦ کەس لەوان حوکمی ٢ مانگ تا 
زیندانیان  مانگ(   ٢٣٧٢ )ســەرجــەم  ســاڵ   ٢٥
سیاسیی  بەندکراوێکی  ــاوە،  ــەپ س ــەردا  ــەس ب
حیزبێکی  ئەندامەتیی  تۆمەتی  بە  کوردیش 
ــاوە؛  ــەردا ســەپ ــەس ب ئێعدامی  ــزای  کـــوردی س
کوردیش  بەندکراوی سیاسیی  دوو  هەروەها 
لەژێر ئەشکەنجەدا گیانیان لێ ئەستێندراوە.

ــردوو  ـ ڕاب ــی  ســاڵ ــە  ک بیرهێنانەوەیە  جێی 

ی  مافویست و  ــەر  ــۆش ــک ــێ ت ــی  ــک ــەڵ خ
کوردستان!

ڕێکخراوە مەدەنییەکان!
بنەماڵەی سەربەزری شەهیدانی ژینگە!

ـــی  ـــوون ـــدب ــــی شـــەهـــی ــەی هــــەواڵ ــ ــۆن ــ ــە ب ــ ب
ئەنجومەنی  ژینگەپارێزی  سێ  گوماناویی 
“ژیوای”ـی پاوە لە کاتی کوژاندنەوەی ئاگری 
ــڵ”  ــێ ــەرەخ ــن” و “م ـ ــووزی ـ ــی “ب ــان ــەک ــان ــت دارس
ئاراستەی  هاوخەمیی خۆمان  و  سەرەخۆشی 
سەرجەم  کوردستان،  ئەمەگ ناسی  خەڵکی 
ڕێکخراوەکانی کۆمەڵگەی مەدەنی بە تایبەت 

ژینگەپارێزانی ڕۆژهەاڵتی نیشتمان دەکەین.
لە  ئاگرکەوتنەوە  ساڵە  لەمێژ  ــەوە  ــەداخ ب
دارستانەکانی کوردستان کە بە پێی نیشانە 
ــە دەستی  ــەی ئەو ڕووداوان و بەڵگەکان زۆرب
بەئەنقەستی لە پشتە، بووەتە بەاڵیەکی گەورە 
زیانەی  ــەو  ل جیا  کوردستان.  سروشتی  بۆ 

کوژران و برینداربوونی ٥٨ کۆڵبەر، بەندکرانی ١٠٦ 
چاالکی سیاسی، ئێعدامی ١٥ بەندکراوی کورد

لە خەڵکی  ــەس  ــی کــەم ٨٥٤ ک ــش الن ــی )١٣٩٨(ـ
لە  سیاسی  و  مەدەنی  چاالکانی  و  ئاسایی 
تۆمەتی  بە  ئەمنیەتییەکانەوە  ــا  دەزگ ــەن  الی
چاالکیی ئەمنیەتی و سیاسی لەدژی کۆماری 
ڕێژیمە  ئەو  بەرژەوەندییەکانی  و  ئیسالمی 
سیاسییە  ــراوە  ــدک ــەن ب  ٨٥٤ ــەو  ل ــوون.  ــراب ــی گ
النی کەم ٢٠١ کەسیان دادگایی و سزای لە سێ 
مانگ تا سزای درێژخایەنی ٣٠ ساڵ زیندانیان 
بەندکراوی   ٢ هــەروەهــا  سەپابوو.  ــەســەردا  ب
کوردیش بە تۆمەتی “موحاربە” و ئەندامەتیی 
ڕێژیم  ئۆپۆزیسیۆنی  کوردییەکانی  حیزبە 
 ٥ و  ــوو  ــاب ســەپ ــەردا  ــەس ب ئێعدامیان  ســـزای 
ئەشکەنجە  ــر  ــەژێ ل کـــوردیـــش  ــدکــراوی  ــەن ب
لە  پزشکی  پێ  ڕانەگەیشتنی  ــۆی  ه ــە  ب ــان  ی
ئەمنیەتییەکاندا  ــدە  ــاوەن ن و  گرتووخانەکان 

گیانیان لێ ئەستێندرابوو.
ئەمساڵدا  بەهاری  مانگی  سێ  ــاوەی  م لە 
کراون  ئێعدام  کورد  بەندکراوی   ١٥ النی کەم 
بەندییە  ـــەو  ل ـــەک  ی ــمــی،  ــی ســەل مستەفا  ــە  ک
کە  ــوو  ب سیاسی  زیندانیی  ــە،  ــعــدام کــراوان ــێ ئ
ـــەاڵم دوای  ــا؛ ب ــک ــدان ڕاب ــن ــە زی ــووی ل ــی ب ــوان ت
دەستبەسەر  کوردستان  هەرێمی  لە  ــەوەی  ئ
و ڕادەستی کۆماری ئیسالمیی ئێران کرایەوە، 

لەدار درا. 
زیندانییەکی  ــوور،  ــاپ ــدوڵ ــەب ع ــەت  ــدای ــی ه
چوار  دوای  کە  ــوو  ب ــورد  ک دیکەی  سیاسیی 
ساڵ مانەوە لە زیندان بە تاوانی ئەندامەتیی 
ئێعدام  ئێران  کوردستانی  دێموکرات  حیزبی 
کرا و هەواڵی ئێعدام کرانەکەی دوو مانگ دواتر 
بە بنەماڵەکەی ڕاگەیەندرا. ئەو ١٣ زیندانییەی 
دیکەش کە لە سێ مانگی بەهاری ئەمساڵدا 
کوشتنی  ــی  ــاوان ت بە  پێشتر  کـــراون،  ئێعدام 
بە  پێوەندیدار  تاوانەکانی  یان  بەئەنقەست 
بەسەردا  ئێعدامیان  ســزای  هۆشبەر  ــادەی  م

سەپابوو.

ئاماری ئێعدامەکان لە کوردستان لە ماوەی 
کە  بوو  ٤٦ کەس  النی کەم  ساڵی ١٣٩٨ـیشدا 
ئێران و  له   ڕێژه ی حه شیمه تی کورد  پێی   به  
ــوارەی  ب ــه و  ل ــه ،  واڵت ــه و  ل ئێعدامه کان  ئاماری 
هه ر  کــورد  مرۆڤیشدا  مافی  پێشێل کردنی 

به شی شێری به رکه وتوه .
 لە ماوەی سێ مانگی سەرەتایی ئه مساڵدا 
لە  ـــەخـــراوەکـــان  ن ــار  ــەک ل مینە  ــەوەی  ــن ــی ــەق ت
کوردستان زیاتر لە 28 قوربانیی وەرگرتوە کە 
مافی مرۆڤی ڕۆژهەاڵتی کوردستان  ناوەندی 
شوناسی ٩ کەس لەوانی ئاشکرا کردوە. لەو ٩ 
قوربانییەی تەقینەوەی مین کە ناویان ئاشکرا 
ئەوانی  و  داوە  لەدەست  گیانی  یەکیان  کراوە 

دیکە بریندار و نقوستان بوون.
جێی باسە ژمارەی قوربانییانی مینە لەکار 
نەخراوەکان لە ساڵی ڕابردووشدا  النی کەم ٤٨ 
کەس بوو کە ناو و ناسناوی ٢٠ کەس لەوان 
بۆ میدیاکان و ناوەندەکانی داکۆکی لە مافی 
مرۆڤ ئاشکرا ببوو. لەو ٢٠ کەسە ١٤ کەسیان 
کەسیشیان   ٦ و  ببوون  نقوستان  و  بریندار 

گیانیان لەدەست دابوو.
دەیان  ئەمساڵدا  بەهاری  ــاوەی  م لە  هەر   
ناوچەکانی  و  کوردستان  لە  کورد  کرێکاری 
ڕووداوی  قوربانیی  بوونەتە  ئێران  دیکەی 
ــی  ــەاڵت ــۆ ڕۆژه ــدی مافی مــرۆڤ ب ــاوەن کــار. ن
ــاو و ناسناوی  ن ــەدا  ــاوەی ــەو م ل ــان  کــوردســت
النی کەم ١٠ کرێکاری کوردی ئاشکرا کردوە بە 
هۆی جۆراوجۆری وەک سووتان، بەربوونەوە 
لە بەرزایی و برق  گرتوویی گیانیان لەدەست 

داوە.
لە ساڵی ڕابردووشدا زیاتر لە ١٨٠ کرێکاری 
کورد بە هۆی ڕووداوی کار گیانیان لەدەست 
ڕۆژهەاڵتی  بۆ  ــرۆڤ  م مافی  ــدی  ــاوەن ن کە  دا 
لەوانی  کەس   ٥٤ و شوناسی  ناو  کوردستان 
تۆمار کردبوو، ئەوە جیا لەو سەدان کەسەی 

بە هۆی ڕووداوی کار و لە نەبوونی ستانداردە 
ئەمنیەتییەکاندا بریندار و نقوستان ببوون.

ئاماری خۆکوژییەکانیش لە کوردستان بە 
قەیرانەکانی  و  خەمۆکی  پەرەسەندنی  هۆی 
بێ کاری و ئابووری هەروەها؛ کەمتەرخەمیی 
حکوومییەکانەوە  و  ــی   ــەت دەوڵ ــا  ــودەزگـ دامـ
و  ــار  دی بەهاردا  مانگەی  ئەو سێ  ــاوەی  م لە 

بەرچاو بووە.
ــەر نەبێ  ــەدا ه ــگ ــان ــەو ســێ م ــە مـــاوەی ئ ل
کە  کوشتوە  خۆیان  کوردستان  لە  کەس   ٧٥
مافی مرۆڤی ڕۆژهەاڵتی کوردستان  ناوەندی 
تۆمار  ــی  ڕوون بە  لەوانی  کەس   ٥٩ شوناسی 
 ١٢ کچێکی  ــان  ــی ــن ــری ــه ن ت ــه م ت ــه م  کـ ــردوە.  ــ کـ
ساڵ   ٥٦ پیاوێکی  ته مه ن ترینیان  به   و  ساڵ 
ماوەی  لەگەڵ  ــەراورد  ب بە  باسە  جێی  ــووه .  ب
بە  ــەس  ک  ٤٢ کە  ـــردوو  ڕاب ساڵی  هاوشێوەی 
هۆی خۆکوشتنەوە کۆتاییان بە ژیان هێنابوو، 
لە  خۆکوشتن  حاڵەتەکانی  کە  دەردەکـــەوێ 
سەرەتای ئەمساڵەوە تا ئێستا لە چاو ساڵی 

ڕابردوو بە ڕێژەیەکی بەرچاو زیادی کردوە.
لە ساڵی ڕابردووشدا النی کەم ٢٥٣ کەس له و 
ســه دان که سه ی به  هۆی جــۆراوجــۆری وه ک 
خێزانییەوە  کێشه ی  و  بێ هیوایی  هـــه ژاری، 
هەوڵەکانیان  ــوو ،  ـ داب خۆکوشتنیان  ــی  هــه وڵ
کەسە   ٢٥٣ لەو  ببوو.  سەرکەوتوو  بەداخەوە 

١٢١ کەسیان ژن و ١٣٢ کەسیان پیاو بوون.
النی کەم  ــاردا  ــەه ب مانگی  ســێ  ــاوەی  مـ ــە  ل
ــدا بە  ــان ــەک ــدان ــن ــە زی ــراوی کـــورد ل ــدک ــەن 20 ب
ناوەندی  لەدەست دا کە  هۆی کرۆنا گیانیان 
مافی مرۆڤ بۆ ڕۆژهەاڵتی کوردستان ناو و 
ئاشکرا  لەوانی  کەس   ١٠ لە  زیاتر  ناسناوی 
ــی  ٣٠ـ سێشەممە،  ڕۆژی  ــا  ــەروەه ه کـــردوە. 
بانەمەڕ فەرمانبەرانی شارەوانیی ناوچەی ٣ـی 
کرماشان خانوویەکیان لە گەڕەکی فەدەک کە 
ڕووخاندوە  نەبووە،  یاسایی  مۆڵەتی  گوایە 
ئەو  ئەندامانی  بەرگریی  لەگەڵ  ئاکامدا  لە  و 
نێردراوەکانی  بــوون.  ـــەرەوڕوو  ب بنەماڵەیە 
ــەو  ــی ئ ــک ــی”، دای ــاه ــەن ــە پ ــاســی ــی “ئ ـ ــارەوان شـ
بنەماڵەیان دابووە بەر لێدان و کوتان کە بەو 

هۆیەوە گیانی لەدەست دا.
زانیارییانەی  و  ئامار  ئەو  باسە  شایانی 
ـــی  ــۆ ڕۆژهـــەاڵت ـ ــرۆڤ ب ــ ـــی مـ ــدی مـــاف ــ ــاوەن ــ ن
کوردستان لەسەر پێشێل کردنی مافی مرۆڤ 
لەو بەشەی ئێران باوی کردۆتەوە، تەنیا ئەو 
و  هــەواڵ  کە  دەگرێتەوە  حاڵەتانە  لەو  بەشە 
کراون  میدیایی  بە  ئاشکرا  بە  زانیارییەکان 
ــەوە  ــێ کــراوەکــان ــاوەڕپ ــەن ســەرچــاوە ب و لە الی
پێی  ناوەندە  ئەو  ئەگینا  ــێ،  دراوەت ئاماژەیان 
وایە کە ئاماری ورد و دروستی پێشێلکاریی 
بە هۆی کۆماری  لە کوردستان  مافی مرۆڤ 
ئامارەیە کە  لەو  ئێران زۆر زیاتر  ئیسالمیی 

ده خرێته  به رچاو.
***

ــەی  خــشــت و  ــت  ــن ــێ ــۆم ــی ــک دێ ــی  ــک ــن ــی ل
ــی مـــرۆڤ لە  ــاف ــی م ــان ــەک ــردن ــل ک ــشــێ ــێ پ
مانگی سەرەتای ساڵی  لە سێ  کوردستان 

١٣٩٩ی هەتاوییدا:

http://chawnews.com/?p=4300

   درێژەی سەروتار

لە  ئاگرکەوتنەوە  هۆکاری  بە  جــارێ  هەموو 
دارستانەکانی کوردستان و ژینگە و سروشتی 
نیشتمان دەکەوێ، ئەم جارەیان ئاگرکەوتنەوە 
لە دارستانەکانی “مەرەخێڵ” گیانی سێ ڕۆڵەی 
دەروەستی  ژینگەپارێزی  و  نیشتمان دۆست 

کوردستانیشی ستاند.
ــاراوە نییە،  ــ ــ ـــە کـــەس ش ل ــدی  ــی ئ ــا  ــســت ــێ ئ
ئیسالمی  کــۆمــاری  ڕێژیمی  کاربەدەستانی 
ــش  ــاری ج زۆر  و  ــی  ــەم ــەرخ ــت ــەم ک هـــۆی  ـــە  ب
ــت  ــش وەخ ــێ ــی پ ــالن ــی ــە پ ـ ــت و ب ــەس ــق ــەن ــەئ ب
دەکەنە  کوردستان  دارستانەکانی  و  ژینگە 
چوار  لە  ئیسالمی  کۆماری  ڕێژیمی  ئامانج. 
تااڵنی سەرچاوە،  لە  قۆڵی  ڕابــردوودا  ــەی  دەی
ـــان و  ـــی کـــوردســـت ـــوورکـــردن ســـامـــان و خـــاپ
ــەردا  ــەرامــب ب ــە  ل و  هەڵ ماڵیوە  سروشتەکەی 
ئەوە ڕۆڵە نیشتمان دۆست و ژینگەپارێزەکانی 
ڕێکخراوە  ــوەی  چــوارچــێ ــە  ل ــە  ک کوردستانن 
کەمترین  بە  ژینگەپارێزییەکاندا  و  مەدەنی 

پاراستنی  هەوڵی  دەستیان  ــەر  ب ئیمکاناتی 
دەستی  ــە  ب و  دەدەن  ــان  ــوردســت ک ــگــەی  ــن ژی
ــگــە و  ــن ــی ژی ــزەران ــارێ ــە پ ــوون ب ـ ــەوە ب ــاڵ ــەت ب

نیشتمان.
ــان زۆر  ــی ــدامــەکــان ــەن ــە و ئ ــخــراوان ــک ــەو ڕێ ئ
ــدە  ــاوەن ـــی ن ــەر غـــەزەب ـ ــە ب ــەت ــوون ــەوت ــار ک جـ
ئەمنیەتییەکان و، بۆ زۆر لەوان پەروەندەسازی 
دوژمنکارییە  و  بەرەنگاری  ئەو  بەاڵم  کــراوە؛ 
ـــێ شل  ــگــاوی پ ـــــەداون و هــەن ـــێ ن ــی پ ــۆڵ ک
باجوەر”،  “شەریف  شەهیدبوونی  نەکردوون. 
حەکیمی نیا”  “ڕەحمەت  حوسێن زادە”،  “ئومێد 
و “محەممەد پەژووهی” لە سااڵنی ڕابردوودا 
“موختار  شەهیدبوونی  ــان  جــارەشــی ــەم  ئ و 
خەندانی”، “یاسین کەریمی” و “بیالل ئەمینی” 
لە ڕووداوەکەی دوێنێی “مەرەخیڵ”ـدا بەڵگەن 
بۆ، خۆنەویستی و ئیرادەی پێشمەرگەئاسای 

ڕۆڵەکانی ئەم گەلە.
ـــی  ــرۆڤ بــۆ ڕۆژهـــەاڵت ــ ــی م ــاف ــدی م ـ ــاوەن ـ ن

تاوان و دوژمنکارانەی  کوردستان سیاسەتی 
کۆمەاڵنی  ــە  ب ــەق  ــ دەرح ئیسالمی  ــاری  ــۆم ک
خەڵکی کورد و سروشت و ژینگەی کوردستان 
بەرپرسیاری  ــە  ب ــم  ــژی ڕێ و  ــا  دەک مەحکووم 
ژینگەپارێزانە  ئەم  شەهیدبوونی  سەرەکیی 

دەزانێ.

 ساو لە گیانی پاكی ئەوانەی ژیانی خۆیان 
لە ڕێگەی نیشتمان بەخت كردوە،

شەهیدانی  ـــەرزەفـــڕی  ب ــی  ڕۆحـ ــە  ل ســـاو 
ئەنجومەنی “ژیوای”ـی پاوە و،

بە هیوای چاك بوونەوەی بریندارانی دیکەی 
ئەم ڕووداوە.

ناوەندی مافی مرۆڤ بۆ ڕۆژهەاڵتی 
کوردستان

٩ی پووشپەڕی ١٣٩٩ی هەتاوی

ڕاگەیەندراوی ناوەندی »مافی مرۆڤ بۆ ڕۆژهەاڵتی کوردستان«
سەبارەت بە شەهید بوونی سێ ژینگەپارێزی ئەنجومەنی »ژیوای«ـی پاوە

کۆماری ئیسالمی 
سەرچاوەی قەیران



ژماره : 777 3
15ی پووشپەڕی  1399  _  5ی جووالی 2020

یادی تێرۆری د. قاسملوو لە سەروبەندی
 ٧٥ ساڵەی دامەزرانی حیزبدا

ــەی  ســاڵ  ٣١  ،١٣٩٩ ــەڕی  ــپ ــووش پ ٢٢ی 
خەریکە  ــەر  ــب ڕێ قاسملووی  د.  ــرۆری  ــێ ت
لێمان نزیک دەبێتەوە. ئەمساڵ لە کاتێکدا 
یادی خەساری گەورەی لەدەست دانی د. 
قاسملوو دەکەینەوە کە بەرەو ٧٥ ساڵەی 
کوردستان  دێموکراتی  حیزبی  دامەزرانی 

دەچین.

 لێک نزیک بوونی ئەو دوو بیرەوەرییە، 
هەر  یادکردنەوەی  لە  کە  ــا  دەک لێ  ــان  وام
سەر  ــە  ل گۆشەنیگایەکمان  کامێکیاندا، 

ڕووداو یا بیرەوەرییەکەی دیکە بێ. 
و  ــەوا  ــش ــێ پ ــەد،  ــم ــەم ــح م ــــازی  ق دوای 
ــی  ــرات ــوک ــم ــی دێ ــزب ــی ــــەری ح ــــن دامــــەزرێ
ڕادەی  بە  دیکە  ناوێکی  هیچ  کوردستان، 
و  تیشک  و  سێبەر  قاسملوو،  د.  ــاوی  ن
حیزبە.  ــەم  ئ ســەر  نەخستوەتە  ــووزی  ــف ن
و  ـــادرەس  ئ ــدە  ــەوەن ئ دیکە  ناوێکی  هیچ 
ــوون.  ــەب ن ــمــوکــرات  دێ حیزبی  ناسێنەری 
لە  ئەوەندە  دیکەش  کەسایەتییەکی  هیچ 
بنیات نانەوە و زیندووکردنەوەی ئەم حیزبە 
و شوناس پێ دان و ڕەنگ ڕێژکردنی ڕێباز 
کاریگەرییان  و  ڕۆڵ  سیاسەتەکانیدا،  و 
نەبووە. ئەم ڕاستییانە وامان لێ دەکەن ئەو 
قاسملووی  د.  بکەین،  لە خۆمان  پرسیارە 
ڕێبەر، چیی لە دوای خۆی بۆ حیزبەکەی 
ــی  ــۆشــان ــک ــێ ت و  ــات  ـ ــەب خـ ــای  ــگـ ـ ڕێ ــە  ـ ل و 
حیزبەکەی، بۆ نەتەوەکەی بەجێ هێشتوە 
و  توانیویەتی  چەند  دێموکرات  حیزبی  و، 
میرات  پارێزەری  و  هەڵگر  دەتوانێ،  چۆن 
ــەرەوە بۆی  ــب ڕێ ــەو  ل کــە  ــێ  ب و سامانێک 

ماوەتەوە؟
ـــەوەی  ـــادکـــردن ــە ی ــە ل ــی ــی ــدا ن ــێ ــەی ت ــس ق
عەبدوڵا  هاوڕێ  و  قاسملوو  د.  تێرۆری 
قادری ئازە ردا، یەکەم شت دوای ٣١ ساڵ 
کە هەر وا مایەی داخ و بە ئازارە، داخراویی 
ئەو پەروەندەیە، سەرپۆش دانانی دەوڵەتی 
تاوانە  ئەو  ڕاستییەکانی  لەسەر  ئوتریش 
ــی  ــوون ــەچ ن ــوە  ــەڕێـ ـ ب و،  ــە  ــی ــی ــســت ــرۆری ــێ ت
بەڕێوەبەرانی  بارەی  لە  عەداڵەت  حوکمی 
ــە. بــێ گــومــان هەتا  ــەی ــەورەی ــە گ ــاوان ــەو ت ئ
ـــەروەری  دادپ و  حەق  پێشێل کردنەی  ئەو 
درێژەی هەبێ، حیزبی دێموکرات، نەتەوەی 
لە  عەداڵەت  خوازیارانی  هەموو  و  ــورد  ک
خۆیانی  وەبیر  و  نەحەسێنەوە  سەریانە 
و  ــگــا  ڕێ دوای  ــە  ب پێویستە  ــە  ک بێننەوە 
کرانەوەی  مەبەستی  بە  کاریگەر  ئامرازی 
ئەو پەروەندەیەدا بگەڕین. ئەو پرسیارە لە 
جێی خۆی دایە کە خاوەنانی ئەو کەیسە، 

حیزبی دێموکرات و بزووتنەوەی نەتەوەیی 
و ئازادی خوازی لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان، 
ئایا بەڕاستی هەموو دەرگایەک و هەموو 
ڕێگایەکیان لەسەر داخراوە و هەمووانیان 
تاقی کردوەتەوە؟ دوای ئەو هەمووە ساڵە 
پێوەندییە  لە  کە  گۆڕانە  هەمووە  ــەو  ئ و 
هێشتا  داوە،  ــان  ڕووی نێودەوڵەتییەکاندا 
ئەو  ســـوودی  ــە  ل باشتر  هەلومەرجێکی 
و  تێرۆرە  ــەم  ئ قوربانییەکانی  و  کەیسە 
نەهاتوەتە  ــەت  ــەداڵ ع و  ــەق  ح و  ــی  ڕاســت

کایەوە؟!

ئەوە کە چەندین ساڵ دوای نەمانی ئەو ڕێبەرە، حیزبی دێموکرات سەرەڕای هاتنە کایەی زۆر 
فاکتەر و هەلومەرج لە بەرژەوەندیی ڕێژیمی ئێران لە ئاستی ناوچەدا و، لە زیانی بزووتنەوەی کورد 
لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان، توانیویە وەک هێزێکی سەرەکی لە مەیدانی خەبات و بەربەرەکانی لەگەڵ 
دژایەتی  گرنگەکانی  ناوەندە  لە  یەکێک  وا  هەر  کوردستان  و،  بمێنێتەوە  ئێراندا  ئیسالمیی  کۆماری 
لەگەڵ دەسەاڵتی جەهەننەمی و دژەگەلیی ئەو ڕێژیمە بێ، دەتوانین وەک خاڵێکی جێگای شانازی بۆ 

درێژە دەرانی ڕێگا و ئامانجەکانی ئەو ڕێبەرە بیبینین.

قاسملوو وەک ڕێبەرێک و وەک سەرچاوە و داهێنەری زۆر پرەنسیپ و باوەڕ و سیاسەت، جگە 
زۆر  نەتەوەکەشیدا  نێو  لە  نەبووەتەوە،  کاڵ  ڕێگاکەیدا  دەرانی  درێژە  و  حیزبەکەی  نێو  لە  لەوەی 
زیاتر لە سەردەمی ژیانی بووە بە هێمای خەبات لە پێناوی ڕزگاریی نەتەوەیی، بووە بە ڕەمزێکی 
خۆشەویست لە پانتایی کوردستاندا کە چین و توێژی جۆراوجۆر شانازی بە ئامانجەکان و ڕێگا و 

ڕێبازەکەیەوە دەکەن و لێی کۆ دەبنەوە.

هاونیشتمانییانی بەڕێز!
ــراوە  ــخ ــک ــی و ڕێ ــەدەن ــگــەی م ــەڵ ــۆم  ک

ژینگەپارێزەکانی کوردستان!
ــەی  ــ ــێ ڕۆڵ ــی سـ ــوون ــدب ــــی شــەهــی ــەواڵ ــ ه
ــی  ــەکــشــەمــمــە، ٨ـ ی ــە ڕۆژی  ک ــان  ــەم ــەک ــەل گ
ئاگرەکانی  کوژاندنەوەی  لەکاتی  پووشپەڕ 
ــڵ”  ــێ ــەرەخ ــڵ” و “م ـ ــۆزێ ــی “گـ ــان ــەک ــان ــت دارس
کــرد،  نیشتمان  پێشکەشی  پاکیان  گیانی 
خەمناکەوە  بۆنە  ــەو  ب ــن.  کــردی خەفەتباری 
تایبەتی  بە  ــەک،  الی هەموو  لە  سەرەخۆشی 
هاوڕێباز  کۆست کەوتووەکانیان،  بنەماڵە 
ـــکـــخـــراوە  ـــە ڕێ ل ـــان  ـــی ـــجـــەکـــان ـــامـــان و هـــاوئ
بە  ـــان و  کـــوردســـت ــی  ــان ــەک ــی ــزی ــارێ ــەپ ــگ ــن ژی
پاوە  “ژیوای”ـی  ئەنجومەنی  لە  تایبەتیی تر 

دەکەین. 
ئێستا ئیدی هەمووان دەزانن کە ڕێژیمی 
کۆماری ئیسالمی لە ڕێگای ناوەندە ئەمنیەتی 
و کەسانی خۆجێیی سەر بە خۆیان بە پالن 
و پیالنی وردەوە خەریکی تێک دان و لە بەین 
بردنی ژینگەی کوردستان و سووتاندنی بە 
هەر  کوردستانن.  دارستانەکانی  ئانقەستی 
لە  هــەزاران هێکتار  بە  لەم سااڵنەی دواییدا 
بگرە  ماکۆڕا  لە  کوردستان  دارستانەکانی 
تاراندا  ڕێژیمی  ــی  ڕق ئاگری  لە  ئیالم  هەتا 
نییە سپای  ڕۆژ  زیاتر  لەوەش  و  سووتاون 
لە  ڕێژیم  ئیتالعاتی  ــدارەی  ــی ئ و  ــداران  ــاس پ
ناوچە جۆراوجۆرەکانی کوردستان چاالکانی 
ئەمنیەتی!  چاالکیی  تۆمەتی  بە  ژینگەپارێز 
نەکا.  گرتووخانەکان  ڕاپێچی  و  دەسبەسەر 
کارەساتبارتر  لەوەش  و  دڵتەزێن  لێکەوتەی 
ــان و  ــم ــشــت ــی ـــی ن ـــســـۆزان ــی دڵ ــردن ــدک ــی ــەه ش
ژینگەپارێزانی کوردستانە کە پێشمەرگەئاسا 
ئیمکاناتێک  بێ هیچ  و  بەتاڵ  دەستی  بە  و 
لەو  ــزگــاری  ــارێ پ و  نیشتمان  پاراستنی  بۆ 

ژینگەیە تێ دەکۆشن.
کە  بوو  پێش  لەمە  ساڵ  دوو  خەرمانانی 
ناوەکانی  بە  ژینگەپارێز  تێکۆشەری  چوار 
شەریف باجوەر، ئومێد حوسێن زادە، ڕەحمەت 
کاتی  لە  پەژووهی  محەممەد  و  حەکیمی نیا 
کوژاندنەوەی ئاگری دارستانەکانی مەریواندا 
جارەشیان  ــەم  ئ ــوون.  ب شەهید  و  ــان  ســووت
“مەرەخێڵ”  و  ــن”  ــووزی “ب دارستانەکانی  لە 
بە  نیشتمان  و خەمخۆری  ژینگەپارێز  سێ 
یاسین کەریمی  ناوەکانی موختار خەندانی، 
و بیالل ئەمینی لەکاتی کوژاندنەوەی ئاگردا 

گیانی ئازیزیان لەدەست دا.
کاتی  ــە  ل پێشتریش  ــاری  ــاوک ه ــدی  ــاوەن ن
مەریواندا  ژینگەپارێزەکانی  شەهیدبوونی 
ڕێژیمی  کاربەدەستانی  کە  گەیاندبوو  ڕای 
ئەم  ــاری  ــرســی ــەرپ ب ــە  ب ئیسالمی  ــاری  ــۆم ک
بە  بەڵگەنەویستە  چونکی  ــێ،  دەزان ڕووداوە 
هۆی کەمتەرخەمی و زۆر جاریش بە هەوڵی 
ــەی  ــێــش وەخــت ــی پ ــالن ــی ــە پ ــەســت و ب ــق ــەن ــەئ ب
و  ژینگە  ڕێژیمە  ئەمنیەتییەکانی  ــدە  ــاوەن ن
ــن و  ــێ ــان دەســووت ــوردســت ــی ک ــان ــەک ــان دارســت
دەبنە خەڵووز. ئەو ئاگرەش کە ئەم جارە و 
جەرگبڕی  مەرگی  هۆی  ــووە  ب دیسانەکەش 
ژینگەخۆشەویستی  و  ـــن  ژی ــەی  ــ ڕۆڵ ــێ  س
لە  پتر  بوغزێکە  و  قین  ئاگری  کوردستان، 
سروشتی  گیانی  بووەتە  بەر  دەیەیە  چــوار 
کوردستان و دەستی تاوانێکی لە پشتە، کە 

بەردەوام ڕۆڵەکانی کورد دەکاتە قوربانی. 
ــی  ــان ــەک ــزب ــی ــی ح ــ ــاری ــ ــاوک ــ ـــــدی ه ـــــاوەن ن
ــڕای ســەرەخــۆشــی  ــ ــران وێ ــێ ــی ئ ــان ــت ــوردس ک
ــی لە  ــزان ــازی ــەی ئ ــاڵ ــەم ــن ــاز و ب ــب ــاوڕێ ــە ه ل
ئیسالمیی  کۆماری  ڕێژیمی  دەستچوومان، 
تاوانبار  بە  دەستوپێوەندییەکانیان  و  ئێران 
ــە  ـ ڕووداوان ــەو  ئ سەرەکیی  بەرپرسیاری  و 

دەزانێ. 
ساو لە گیانی پاکی شەهیدانی ئەنجومەنی 
ژینگەپارێزیی ژیوایی پاوە، موختار خەندانی، 
یاسین کەریمی و بیالل ئەمینی و بەهیوای 
بریندارانی  زووتری  هەرچی  چاک بوونەوەی 

دیکەی ئەم ڕووداوە.

ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی 
کوردستانی ئێران

٩ی پووشپەڕی ١٣٩٩

ڕاگەیاندراوی ناوەندی هاوکاریی 
حیزبەکانی کوردستانی ئێران بە 

بۆنەی شەهید بوونی سێ تێکۆشەری 
ژینگەپارێز لە ناوچەی پاوە

ڕووداوەکەی »مەڕەخێڵ«
 دەستی تاوانی کۆماری 

ئیسالمیی لە پشتە

لەگەڵ  پێوەندی  ــە  ل ــاڵ  خ ــەم  دووهـ
و  هەمیشە  قاسملوو دا،  د.  تێرۆری 
ــووە،  ــج ب ــات جێگای ســەرن هــەمــوو ک
ئەوەیە کە ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی 
بە لە نێو بردنی د. قاسملووی ڕێبەر 
حیزبەکەی  ــە  ل ــورســی  ق زەبــرێــکــی  چ 
و  شۆڕشگێڕانە  ــەوەی  ــن ــزووت ب ــە  ل و 

ئازادی خوازانەی کوردستان دا و، ئەو 
چەندە  ــە،  ــەوەی ــن بــزووت ــەم  ئ و  حیزبە 
ـــەوارە گــــەورە و  ـــن ــە شـــوێ ــان ــوی ــی ــوان ت
قووڵەکانی ئەم خەسارە کەم بکەنەوە؟
ــاڵ دوای  ــ ـــدیـــن س ــە چـــەن کـ ــەوە  ــ ـ ئ

نەمانی ئەو ڕێبەرە، حیزبی دێموکرات 
فاکتەر  زۆر  کایەی  هاتنە  ســەرەڕای 
ــــی  ــدی ــ ــەرژەوەن ــ ب ـــە  ل ـــومـــەرج  و هـــەل
ــاوچــەدا  ن ئاستی  ــە  ل ــران  ــێ ئ ڕێژیمی 
ــەوەی کــورد لە  ــن ــزووت ــی ب ــان ــە زی و، ل
توانیویە  ــان،  کــوردســت ــی  ـ ــەاڵت ڕۆژهـ
مەیدانی  لە  ســەرەکــی  هێزێکی  وەک 
خەبات و بەربەرەکانی لەگەڵ کۆماری 

ــەوە و،  ــت ــێ ــن ــێ ــم ــدا ب ــران ــێ ــی ئ ــیــســالمــی ئ
ناوەندە  لە  کوردستان هەر وا یەکێک 
گرنگەکانی دژایەتی لەگەڵ دەسەاڵتی 
جەهەننەمی و دژەگەلیی ئەو ڕێژیمە 
جێگای  خاڵێکی  وەک  دەتوانین  ــێ،  ب
ــا و  ــگ ــی ڕێ ــ ــژە دەران ــۆ درێـ ــازی ب ــان ش
بیبینین.  ــەرە  ــب ڕێ ــەو  ئ ئامانجەکانی 
جگە لەمەش قاسملوو وەک ڕێبەرێک 
زۆر  داهێنەری  و  ســەرچــاوە  وەک  و 
باوەڕ و سیاسەت، جگە  و  پرەنسیپ 
ــژە  درێ و  حیزبەکەی  نێو  ــە  ل ـــەوەی  ل

قادر وریا

دەرانی ڕێگاکەیدا کاڵ نەبووەتەوە، لە نێو 
لە سەردەمی  زیاتر  زۆر  نەتەوەکەشیدا 
ژیانی بووە بە هێمای خەبات لە پێناوی 
ڕەمزێکی  بە  بووە  نەتەوەیی،  ڕزگاریی 
کوردستاندا  پانتایی  لە  خۆشەویست 
شانازی  جۆراوجۆر  توێژی  و  چین  کە 
ڕێبازەکەیەوە  و  ڕێگا  و  ئامانجەکان  بە 

زێدەڕۆیی  ــەوە.  ــن دەب کۆ  لێی  و  ــەن  دەک
شەهیدە  ڕێبەرە  ئەو  بڵێین  ئەگەر  نییە 
هاوکات هەم وەک هێمای سەرکردەیەکی 
ــری،  ــک ـــێ هـــاتـــووی ف ســـەرکـــەوتـــوو و ل
ــی  ــی ــدان ــەی ــاســی و م ــۆم ــل ــپ ــی، دی ــاس ــی س

نەتەوەکەی  ــەی  ڕزگــاری خــوازان خەباتی 
لە سەردەمی ژیانیدا چاوی لێ دەکرێ، 
هەم وەک ڕەمزی مەزڵوومییەت و غەدر 
ئەو  تەنانەت  کە  نەتەوەیەک  لێ کراویی 
ئاشتی  و  دانوستان  ڕێگای  کە  کاتەش 
بۆ چارەسەری پرسە نەتەوەییە ڕەواکەی 
هەڵ دەبژێرێ، بە تێرۆر و کوشتن بەرەو 

ڕووی دەبنەوە.

 بەاڵم حیزبێک کە قاسملوو چەندین 
ــەوە،  ـ ــی ـ ــاوەی ـــێ وەشـ ــــەڕی ل ـــەو پ ســـاڵ ب
ئاستی  ـــە  ل ـــی  ـــوان ت و  کـــرد  ــی  ــەری ــب ڕێ
لە  و  ــان  گــۆڕەپ لە  و  ئێران  کوردستان، 
و  جێگە  نێودەوڵەتییدا،  کۆمەڵی  و  کۆڕ 
پێگەیەکی بێ ڕکەبەر و دیاری بۆ دابین 
ئەو  بوونی  شەهید  دوای  ساڵ   ٣١ بکا، 
بەتاڵی  جێگای  ــوە  ــی ــوان ــەی ت ن ــەرە،  ــب ڕێ
ــڕ بکاتەوە.  ــدا پ ــی خــۆی ــەری ــب ــە ڕێ ل ــەو  ئ
ناکۆکییە  ئەنجامی  ــە  ل ــەش  ــەم ل جگە 
نێوخۆییەکانیدا، ئەوە بۆ ١٥ ساڵ دەچێ 

بووە بە دوو لەت. ڕێڕەوانی ئەو ڕێبەرە 
ساڵەی   ٧٥ ــەرەو  ب کاتێکدا  لە  شەهیدە 
دامەزرانی حیزبەکەیان دەچن کە هێشتا 
نەیان توانیوە ئەم دۆخە چارەسەر بکەن 
یەک.  بە  بکەنەوە  دێموکرات  حیزبی  و 
ــەم ڕاستییەدا  ــان ب ــن ــە دان ل ــاکــرێ خــۆ  ن
حیزبی  بوونی  کەرت   دوو  کە  ببوێرین 
حاشا  نەرێنیی  کاریگەریی  دێموکرات، 
ــوای خەڵکی  ــی ه ــەر  ــەس ل ــەکــراوی  ــێ ن ل
هیچ  ــووە.  ــەب ه حیزبە  ــەو  ب کوردستان 
بەبێ  ــە  ک نییە  ــەوەدا  ــ ل گــومــانــی  ــەس  ک
لە  و  دێموکرات  حیزبی  یەک بوونەوەی 
ــەی  ــەم دۆخ ــی ئ ــژەکــێــشــان ــەری درێ ــەگ ئ
ئێستا، میراتی قاسملوو و بەرهەمی ٧٥ 
ــەزاران  ه ــی  دان قوربانی  و  خەبات  ساڵ 

سەروەرییە،  پڕ  ڕێگا  ئەم  تێکۆشەری 
پتر بەرەو ڕووی الواز بوون و مەترسی 

و هەڕەشەی جۆراوجۆر دەبێتەوە.
ــان  ــەم ــام ــاک ــەم ئ ــ ــە ب ــان ــی ــی ــت ــەم ڕاس ــ ئ
لە  ــاداری  ــ وەف باشترین  کــە  ــەنــن  دەگــەی
لە  قاسملوو  د.  شەهید  ڕێبەری  ئاست 
هەروەها  بوونیدا،  شەهید  ساڵەی   ٣١
بەرهەمی  لە  خاوەنداریەتی  باشترین 
قوربانی  ــە  ل ــڕ  پ تێکۆشانی  و  ــات  خــەب
نەمرانی  و  ــدان  شــەهــی ــەم  ــەرج س ـــی  دان
ــە، هـــەر لە  ــەی ــژووە ٧٥ ســاڵ ــێـ ـــەم مـ ئ
پێشەوا قازی محەممەدی دامەزرێنەری 
حیزبی دێموکراتەوە تا دەگاتە نوێترین 
شەهیدانی ئەم قوتابخانەیە، بریتییە لە 
زاڵ بوون و سەرکەوتن بەسەر لێک دابڕان 
ــەی گـــەورەی  ــاڵ ــەم ــن ـــی ب ـــەوازەی ـــەرت و پ
ئامادەکردنی  ــە  ل بریتییە  ــرات.  ــوک ــم دێ
مێژوویەکی  خاوەن  دێموکراتی  حیزبی 
ئەرکە  جێ بەجێ کردنی  بــۆ  پڕشنگدار 
گەورە و گرانەکانی لە قۆناغەکانی لێرە 
بەدواوەی خەباتدا، بریتییە لە گەڕاندنەوە 
و ژیاندنەوەی هیوا بۆ خەڵکی کوردستان 
و سەربەرزبوون  نەبوون  و شەرمەزار 

لە ئاست ڕابردوو و داهاتوو. 

***
 



4
ژمارە 777
15ی پووشپەڕی  1399  _  5ی جووالی 2020

ڕێژیمی سیاسیی ئێران لە نێوان ئۆتۆریتاریزم  و تۆتالیتاریزمدا
)تایبەتمەندییەکانی ئۆتۆریتاریزم لەنێو ڕێژیمی سیاسیی ئێراندا(

)٧-22(

ڕێژیمە ئۆتۆریتەرەکان، ڕێژیم گەلێکی ئاڵۆزن، 
مۆدێلە  توخمی  تایبەتمەندی  و  ئــەوەی  لەبەر 
لە  ــەوە.  دەکــەن کۆ  خۆیاندا  لە  یەکەکان  ــە  دژب
دۆزینەوەی  نادێموکراتەکاندا،  ڕێژیمە  هەندێک 
چونکە  دژوارە،  کارێکی  ڕێژیمەکە  سروشتی 
وەکــوو  جــیــاوازەکــانــی  ڕێژیمە  تایبەتمەندیی 
تۆتالیتاریزمی  و  ئۆتۆریتاریزم   دێموکراسی، 
وایــە، دوو  پێی   لەنز  تێدا بەدی دەکــرێ. ژوان 
ڕەهەندی بنەڕەتی هەن بۆ پێناسە کردنی ڕێژیمە 
هەبوونی  یەکەمیان،  ڕەهەندی  ئۆتۆریتەرەکان. 
ئاستێکی سنووردارە لە پلۆرالیزم  و بێ مەیلی  و 
تەیار نەکردنی کۆمەڵگە بۆ بەشداریی سیاسی 
نابەرباو.  یان تەیار کردنێکی کۆنترۆڵ کراو  و 
پلۆرالیزمی سنووردار بەو واتایەیە کە، ڕێژیمە 
مەدەنیی  کۆمەڵگەیەکی  لەگەڵ  ئۆتۆریتەرەکان 
لەسەر  ــەرم  ن ئۆپۆزیسیۆنێکی  و  ســنــووردار 
ئەو  دەکــەن.  هەڵ  میدیاکاندا  نێو  لە  و  شەقام  
تا  “سروشتی  لەگەڵ  دەتــوانــێ  تایبەتمەندییە 
سیاسیی  پلۆرالیزمی  بــێ ســنــووری  ــەک  ڕادەیـ
تێگەیشتنی  و  بکرێ   تێکەڵ  دێمۆکراسییەکان 
پلۆرالیزمە  ــەو  ئ بــەهــۆی  بــکــرێ”.  لــێ  هــەڵــەی 
سنووردارەوەیە کە ئۆتۆریتاریزم لە سیستمی 
ــەوە،  ــت ــرێ تــاک حــیــزبــی  و تــۆتــالــیــتــەر جــیــا دەک
کە  حیزبییش  چەند  و  پلۆرالیزم   لە  هەروەها 
دەکرێتەوە.  جیا  دێموکراسییە  تایبەتمەندیی 
تۆتالیتاریزم دەیەوێ هەموو کۆمەڵگە لە پاوانی 
ئۆتۆریتاریزم  ــەاڵم  ب بــێ،  ئایدۆلۆژییدا  یــەک 
ئایدۆلۆژیکی،  جیاوازیی  هەندێک  تەحەممولی 
حیزب   چەندین  واتــە  دەکــا.  سیاسی  و  ئایینی  
چاالکی  دەتوانن  جیاواز  سیاسیی  گرووپی  و 
بکەن  و تەنانەت لە نێو دەسەاڵتی سیاسییشدا 
هەبن. بەاڵم بە چەند هۆکارێک ئەو پلۆرالیزمە 
ــی گـــرووپـــە  ــ ــازادی ــ ســـــنـــــووردارە: یـــەکـــەم، ئ
هەندێک  حکوومەتەوە  الیــەن  لە  سیاسییەکان 
کە  ئەوەشدا  لەگەڵ  دانــدراوە.  بۆ  چوارچێوەی 
سەندیکا  یــان  ئۆپۆزیسیۆن  گــرووپــی  بوونی 
پــێ دراوە، بەاڵم چوارچێوەیەکی کار و  ڕێگەی 
بــەردەوام  کــراوە  و  دەستنیشان  بۆ  چاالکییان 
بۆ  پێ دانەش  ڕێگە  ئەو  چاودێریی دان.  لەژێر 
ئەوەیە کە ناڕەزایەتییەکان لە کۆمەڵگەدا نەگەنە 
ئەوپەڕی خۆی کە ببن بە هێزێکی مەترسیداری 

دژبە دەسەاڵت.  
ــاری دووهـــەمـــی ســـنـــوورداربـــوونـــی  ــۆکـ هـ
پلۆرالیزم ئەوەیە کە، هەرچەندە لەو ڕێژیمانەدا 
پیشان دانی  بۆ  تەنیا  ــەاڵم  ب هەیە  هــەڵــبــژاردن 
هەڵبژاردن  چونکە  دێموکراتیکە،  ڕوخسارێکی 
دەسەاڵتدارانی  لەسەر  ئەوتۆی  کاریگەرییەکی 
لە  ئاڵوگۆڕ  هەندێک  تەنیا  و  نییە  یەکەم  پلە 
لە  هەڵبژاردن  دێنێ.  پێک  خوارووتردا  پلەکانی 
الیەن حیزبی دەسەاڵتدارەوە، یان موهەندیسی 
لە  دەستێوەردان  ساختەکاری  و  یان  دەکــرێ، 
ژمارەی دەنگەکانیدا دەکرێ. پلۆرالیزم  و چەند 
زیاتر  و  ڕووکەشانەیە   هەڵبژاردندا  لە  حیزبی 
بۆ هێنانی خەڵکە بۆ سەر سندووقەکان. کەسی 

بــۆ ماوەیەکی  ــەردەوام  و  ــ ب یــەکــەم دەیــهــەوێ 
لە دەسەاڵتدا بێ، جا چ بە شێوەی  زۆر درێژ 
بێ،  هەڵبژاردن  ئاراستەکردنی  و  دەستکاری  
بە جێگرەوە  دەســەاڵت  ڕادەســت کــردنــی  بە  چ 
لەژێر  ڕاستەوخۆ  کە  کارتۆنی  میراتگرێکی  و 

دەسەاڵتی خۆیدا بێ. 
هۆکاری سێهەمی سنوورداربوونی پلۆرالیزم، 
بەکار هێنانی هێزە بۆ کەم کردنەوە و سەرکوتی 
ناڕازییان، ئەو کاتەی کە دەبن بە کێشە بۆ سەر 
دەسەاڵت. هەتا پرەنسیپەکانی بەشەرعی کردنی 
لە کۆمەڵگەدا زیاتر چوارچێوەدار  دێموکراتیک 
دەسەپێنێ  و  خۆی  خراپتر  ئۆتۆریتاریزم  بن، 
لە  کەلک  زیاتر  مانەوەی خۆی  پاراستن  و  بۆ 
هێز و لە توندوتیژی وەردەگرێ، چونکە ئەوە 
الیەن  لە  ئۆتۆریتەر  ڕێژیمی  کە  مانایەیە  بەو 

خەڵکەوە کەمتر پەسەند دەکرێ.
بە گوتەی لەنز، شێوەی جیاواز لە پلۆرالیزمی 
جێگە  ئەوەی  لەبەر  هەیە،  بوونیان  سنووردار 
پێی  بە  دامەزراوەکان  گرووپەکان  و  پێگەی  و 
جــۆراوجــۆرە.  سیستمدا  نێو  لە  ڕێک خستنیان 
کۆنترۆڵی  کە  هەن  کۆمەاڵیەتی  الیەنی  و  هێز 
هەن  ڕێکخراویش  دەکەن  و  خەڵک  بەشداریی 
ڕێژیمی  هەندێک  لە  دەکـــەن.  ئاراستەیان  کە 
ــەت کــۆمــەڵــێــک گــرووپــی  ــ ــەردا، دەوڵ ــت ــۆری ــۆت ئ
یان  دەکــا  ــەزراوە دروســت  دامـ کۆمەاڵیەتی  و 
ڕێگە بە هەندێک ڕێکخراو و دامەزراوە دەدا “لە 
چوارچێوەی دەوڵەتێکی ئۆرگانیکدا لە پرۆسەی 

سیاسییدا بەشدار بن”. 
ــی  ــاســە کــردن ــن ــێ ڕەهــــەنــــدی دووهــــەمــــی پ
تەیارنەکردنی  لەنز،  گوتەی  بە  ئۆتۆریتاریزم 
ــە ڕێــژیــمــە ئــۆتــۆریــتــەرەکــانــدا  ــاوەرە. ل ــ ــەم جــ
تـــەیـــارکـــردن و بــەســیــاســی کــردنــی خــەڵــک و 
نەزمی  دەدەن  هــەوڵ  و  الوازه  زۆر  کۆمەڵگە 
پێچەوانەی  بــە  واتـــە  بــپــارێــزن.  کــۆمــەاڵیــەتــی 
هەوڵ  ئۆتۆریتەرەکان  تۆتالیتەرەکان،  ڕێژیمە 
بکەن  دەستکاری  کۆمەڵگە  پێکهاتەکانی  نادەن 
ــڕۆژەی دروســت کــردنــی مــرۆڤــی تــازەیــان   و پـ
نەزمی کۆمەاڵیەتی وەک خۆی  ئەوەی کە  نییە. 
دەمێنێتەوە، پێوەندیی بە تایبەتمەندییەکی دیکەی 
یان  نــەبــوون  ئەویش  هەیە،  ڕێژیمانەوە  ئــەو 
الوازبوونی ئایدۆلۆژیایە. چونکە بەبێ هەبوونی 
کارێکی  ــاوەر  تــەیــارکــردنــی جــەم ئــایــدۆلــۆژیــا 
ئایدۆلۆژیا،  جیاتی  لە  ڕێژیمانەدا،  لەو  دژوارە. 
بە  چونکە  هەیە،  بوونی  مێنتاڵیتە  لە  جۆرێک 
سیستماتیک،  قایم،  ئایدۆلۆژیا  لەنز،  گوتەی 
یۆتۆپیک  و گشتگیرە و بە شێوەیەکی لۆژیکی 
مێنتاڵیتە  پێچەوانەوە،  بە  ــێ دراوە.  پـ گەشەی 
کەمتر  هەستێکی  و  بــیــرکــردنــەوەیــە  شــێــوەی 
سیستماتیک  و زیاتر ئامۆڕف  و بێ فۆڕم، کەمتر 

عەقانی  و زیاتر ئیحساسی  و عاتفییە. 
ڕێژیم گەلی  نوێنەرایەتیی  ئــۆتــۆریــتــاریــزم 
ــک لــە  ــێـ ــەکـ جــــــۆراوجــــــۆر دەکـــــــا بـــــــەاڵم یـ
ئۆتۆریتەرەکان  ڕێژیمە  تایبەتمەندییەکانی 
دێموکراتیک  ڕێژیمێکی  بە  خۆیان  کە  ئەوەیە 

دادەنێن و هەوڵ دەدەن وێنەیەکی دێموکراتیک 
دیکە  یەکێکی  ــدەن.  ب پیشان  ڕێژیمەکەیان  لە 
لە  کــە  ئــۆتــۆریــتــاریــزم  تایبەتمەندییەکانی  لــە 
لەسەر  توێژینەوەی  کرێتیێ ـوە  زاڤیێ  الیــەن 
ئەو  پێی  بە  تااڵن کردن”ــە.  “ئابووریی  کــراوە، 
هەوڵی  ئۆتۆریتەرەکان  ڕێژیمە  تایبەتمەندییە، 
واڵت  دارایــی  سەرچاوەکانی  بەکەسی کردنی 
تاکەکەسی،  بەرژەوەندیی  لە  ئەویش  دەدەن، 

بنەماڵەیی، گرووپی  و هتد.
ــە بــەشــەکــانــی پــێــشــوودا ئـــەم ئــاکــامــەمــان  ل
بنەڕەتیی  قــانــوونــی  کــە  ــوو  کــردب دەســتــەبــەر 
کۆماری ئیسالمیی ئێران، پێوەرە سەرەکییەکانی 
دێموکراسیی تێدا نییە و بە شێوەیەکی قانوونی 
لە ڕیزی ڕێژیمە نادێموکراتیکەکاندا جێ دەگرێ. 

ڕێژیمی  کە  وایــە  پێیان   تــوێــژەران  لە  بەشێک 
تایبەتمەندییەکانی  لە  هەندێک  ئێران  سیاسیی 
ئۆتۆریتاریزمی تێ دایە، چونکە بە پێی قانوونی 
سنووردار  پلۆرالیزمی  لە  جۆرێک  بنەڕەتی، 
ــوو دامـــەزرانـــدنـــی گــرووپــی ســیــاســی  و  ــ وەک
ڕێکخراوی ناحکوومی ڕێگەی پێ دراوە. بە پێی 
مادەی ٢٦ـی قانوونی بنەڕەتیی ئێران، گرووپی 
سیاسی، ڕێکخراوی ناحکوومی، کەمینە ئایینیە 
“بەفەرمی ناسراوەکان”  ئازادن لەوەی ڕێکخراو 
دروست بکەن، بەو مەرجە کە لە پرەنسیپەکانی 
سەربەخۆیی، ئازادی، یەکیەتیی نەتەوەیی، بەها 

ئیسالمییەکان  و بنەماکانی کۆماری ئیسالمی ال 
نەدەن. 

ــەو مــادە  ــارەت بـ ــەبـ ــگ سـ ــرن ــی گ ســێ خــاڵ
دامەزراندنی  یەکەم،  ئاماژەن:  جێی  قانوونییە 
چەپ  واتــە  چینایەتی،  بنەمای  لەسەر  حیزب 
و  نەتەوایەتی   بنەمای  لــەســەر  یــان  ڕاســت   و 
هەر  چونکە  ئەستەمە،  ئێتنیکییەکان  کەمینە 
هەموو   ،١٣٥٧ شــۆڕشــی  سەرکەوتنی  دوای 
ڕێــکــخــراوە سیاسییە چــەپ  و  ــەو حــیــزب  و  ئ
ڕاست  و نەتەوەییانەی بەر لە شۆڕشی ١٣٥٧ 
دامەزرابوون  و بەشدار بوون لە شۆڕشدا، لە 
الیەن دەوڵەتەوە بە نایاسایی لە قەڵەم دران  و 
ئەندامەکانیان زیندانی کران  و لەسێدارە دران. 

دووهەم، بە سەرنج دان بە مێژووی کۆماری 

لە  ئەو گرووپە سیاسییانەی  ئیسالمی، هەموو 
نێوخۆی ئێران ڕێگەیان پێ دراوە کاری سیاسی 
سیاسییەکاندا،  کایە  لــە  بــن  بــەشــدار  و  بکەن  
دەبن،  دابەش  سیاسییدا  دەستەی  دوو  بەسەر 
بناژۆخواز  و میانەڕەو. ئەوەش ناچێتە خانەی 
چەند حیزبییەوە، بەڵکوو دەچێتە خانەی چەند 
باڵییەوە، چونکە لە سیستمێکی چەند حیزبییدا، 
ــە زۆربـــوونـــی  ــگــیــی حــیــزبــەکــان ل ــگــاوڕەن ڕەن
ئیسالمییدا،  کۆماری  لە  گرینگ ترە.  حیزبەکان 
لەسەر یەک هێڵی سیاسیین،  هەر دوو دەستە 
کۆماری  بنەماکانی  بە  بوون  بڕوامەند  ئەویش 

دیالن هەردی
ئــایــدۆلــۆژیــای  ــە  ب پــێــبــەنــدبــوونــە  ئیسالمی  و 
هەر  زۆرینەی سەرکردەکانی  فەقیهـ.  ویالیەتی 
بناغەکانی کۆماری  قایم کردنی  لە  دوو دەستە، 
ئەویش  هەبووە،  سەرەکییان  ڕۆڵی  ئیسالمییدا 
بە نرخی لە نێو چوون  و قەدەغەکردنی هەموو 
ئەو حیزب  و ڕێکخراوانەی ئامانج  و بیروبڕوای 

جیاوازییان هەبوو. 
سێهەم خــاڵ ســەبــارەت بــە مـــادەی ٢٦ـــی 
ئەوەشدا  لەگەڵ  کە،  ئەوەیە  بنەڕەتی  قانوونی 
بەشداری  گروپەکانی  و  ڕێکخراو   هەموو  کە 
کایەی سیاسی، بە هەر هۆکارێک پرەنسیپەکانی 
کۆماری ئیسالمییان پەسەند کردوە، بەاڵم کار 
و چاالکییەکانیان لە الیەن هەندێک دامەزراوەی 
ئەوەش  نیگابانەوە سڕ کراوە.  وەکوو شۆڕای 
ملمالنێ  و  کــێــبــەرکــێ   کــە  دێ  ــایـــە  واتـ ــەو  بـ
بایەخێکی  الیەنانە  ئــەو  نێوان  سیاسییەکانی 
هەڵبژاردنی  لــە  نــمــوونــە،  ــۆ  )ب نییە.  ئــەوتــۆی 
١٣٩٦ـی سەرکۆماری، لە نێوان ١٦٣٦ بەربژێر، 
نیگابانەوە  شــۆڕای  الیــەن  لە  کەسیان   ٦ تەنیا 

ڕێگەیان پێ درا(.
بابەتێکی دیکەی بەرچاو لە سیستمی سیاسیی 
ئێراندا، سیستمی ئابوورییە کە لە الیەن هەندێک 
گرووپ  و ئەکتەری نادیارەوە پەکی خراوە. لەو 
سیستمە ئابوورییەدا، جگە لە کەرتی گشتی  و 
ناوی  بە  هەیە  دیکە  کەرتێکی  تایبەت،  کەرتی 
ئەوەی  بۆ  کەرتی سێنفی کە ڕێگە خۆش کەرە 
هەندێک کەس  و دامەزراوە خۆیان لەژێر ناو  و 
چاالکیی جیاوازەوە حەشار بدەن. لە سیستمی 
کۆمەڵێک  ئیسالمییدا،  ــاری  ــۆم ک ــابــووریــی  ئ
کۆمپانیا لە نێوان کەرتی گشتی  و کەرتی تایبەتدا 
لە هاتوچۆدان کە پێیان دەگوترێ “خصولتی”  و 
هەندێک کۆمەڵگەش هەن بە ناوی “شبه دولتی” 
دەوڵەتێکی  شێوەی  لە  کە  دەوڵەتی”(  )“شێوە 
لە  جیاواز  کۆمپانیای  سەدان  دەیان  و  سێبەر 
لە کەرتی گشتی  و کەرتی  خۆ دەگرن  و زۆر 
بەهێزترن   حکوومەتیش  لە  تەنانەت  تایبەت  و 
پەک  ئابوورییەوە  ــواری  ب لە  حکوومەتیان  و 

خستوە. 
گرێدراوی  کە  دەوڵەتییەکان  شێوە  کۆمەڵگە 
هەر  لە  خۆیان  ئیسالمیین،  کۆماری  ڕێبەری 
دانی  تایبەت  بە  حکوومەت  کۆنترۆڵێکی  جۆرە 
ماڵیات دەدزنەوە. ئەوەش وای کردوە، گرووپێک 
سامانە  و  ئابووری   ڕێبەر،  سەرۆکایەتیی  بە 
بــەرژەوەنــدیــی  لە  ئێران  خەڵکی  گشتییەکانی 
خۆی  و بۆ مەبەستی تایبەت بە کار بێنێ؛ یان 
ڕەوایــی سیاسی  کڕینی  بۆ  ئێران  نێوەوەی  لە 
لە ڕێگەی مشتەری گەرییەوە، یان لە دەرەوەی 

ئێران بۆ هەناردەکردنی شۆڕشی ئیسالمی.

***

کۆمەاڵنی خەڵکی کوردستان!
کۆڕ و کۆمەڵە نێودەوڵەتییەکان!

ڕێکخراوەکانی مافی مرۆڤ!

چەند  پــاش  زۆرەوە  کەسەرێکی  و  داخ  بە 
لەسێدارە  هەواڵی  بــاوبــوونــەوەی  لە  ڕۆژێــک 
ــاپــوور، بــەنــدکــراوی  ــدوڵ دانـــی هــیــدایــەت عــەب
سیاسیی کورد لە الیەن جەلالدەکانی کۆماری 
٤ی  چوارشەممە،  ڕۆژی  ئێرانەوە،  ئیسالمیی 
ژووەنــی  )٢٤ی  هەتاوی  ١٣٩٩ی  پووشپەڕی 
٢٠٢٠ـی زایینی( ئەو هەواڵە پشتڕاست کرایەوە.
ئەبووبەکر  کــوڕی  عەبدوڵاپوور،  هیدایەت 
حیزبی  ئەندامی  و   ١٣٦٩ ساڵی  لەدایکبووی 
١٣ی  ڕۆژی  ئــێــران  کوردستانی  دێموکراتی 
مانگ  دوو  نیزیک  هەتاوی  ١٣٩٥ـی  گەالوێژی 
الیەن  لە  قەرەسەقەل  نابەرابەری  پاش شەڕی 
کــرا.  قۆڵبەست  ئەمنیەتییەکانەوە  نــاوەنــدە 
چــوار  بــە  نیزیک  کــە  عــەبــدوڵــاپــوور  هیدایەت 
ئــازاری  و  ئەزیەت  و  ئەشکەنجە  لەژێر  ســاڵ 
ئەمنیەتییەکانی  ناوەندە  ڕۆحیی  و  جەستەیی 
ئێعدامی  ــزای  سـ ــوو،  بـ ئیسالمییدا  ــاری  ــۆم ک
بەسەردا سەپابوو. هەروەها بەر لە ئێعدام کرانی 
ــوو و  ــراب مـــاوەی ٥ مــانــگ بــوو شــوێــن بــزر ک

و  ژن  لــەگــەڵ  چــاوپــێــکــەوتــن  ئیزنی  تــەنــانــەت 
ڕۆژی  دواجــار  و  نەدرابوو،  پێ  منداڵەکانیشی 
٢٢ی بانەمەڕ حوکمی ئێعدامی ناوبراو لە الیەن 
دەزگا سەرکوتکەرەکانی کۆماری ئیسالمییەوە 

جێ بەجێ کرا. 
و  واڵتان  و  کوردستان  خەڵکی  کۆمەاڵنی 

کۆڕ و کۆمەڵە سیاسی و مرۆڤ دۆستەکان!
دەیەی  چوار  لە  ئیسالمی  کۆماری  ڕێژیمی 
ڕابــردوودا  بێ گوێ  دان بە بیروڕای گشتی و 
بەبێ لە بەرچاو گرتنی هەر چەشنە پێوانەیەکی 
ڕۆڵەکانی  کوشتاری  و  ســەرکــوت  لە  مرۆیی 
کورد بەردەوام بووە و بە بەرچاوی بیروڕای 
گەالنی  بە  دەرحــەق  جینایەتەکانی  گشتیییەوە 
ئێران بە گشتی و گەلی کورد بە تایبەتی درێژە 

پێ دەدا. 
ئەو  هەموو  لە  ئیسالمی  کۆماری  ڕێژیمی 
ــە مــەبــەســتــی كــپ كــردنــی دەنــگــی  ــەدا ب ــاوەیـ مـ
بەردەوامیی  و  کــورد  گەلی  ئــازادی خــوازانــەی 
دەسەاڵتی ناڕەوای خۆی لە هەموو ئامرازێكی 
ــوت و کــوشــتــوبــڕ كــەلــكــی وەرگـــرتـــوە.  ســەرك
باری  لە  ئێران  لە  كورد  خەباتکاری  نەتەوەی 
لە  سیاسی  ئیعدامی  ڕێـــژەی  و  حەشیمەت 

سەرووی ڕیزبەندییەكان دایە و لە چوار دەیەی 
ڕابــــردوودا پــۆل پــۆل الوەكــانــمــان بــە تاوانی 
ئازادی خوازی و ماف ویستی دەبرێنە بن پەتی 

سێدارە. 
لەو هەلومەرجەشدا کە دنیا گیرۆدەی پەتای 
کرۆنایە و دەوڵەتان هەموو خەمیان کەم کردنەوە 
لە مەینەتی و ئازارەکانی خەڵکەکەیانە، کۆماری 
ئازادی خوازەکانی  ڕۆڵە  ئێعدامی  لە  ئیسالمی 
کوردستان  لە  کوشتوبڕ  سیاسەتی  و  کــورد 
بەردەوامە. بۆیە داوا لە واڵتانی بڕیاربەدەست 
مرۆڤایەتی  کۆمەڵگەی  هەروەها  بەرپرسیار،  و 
و دامەزراوە و ڕێکخراوەکانی پارێزەری مافی 
مرۆڤ دەکەین بە گرتنی هەڵوێستی شیاو پێش 
ڕەوتی  لە  ئیسالمی  کۆماری  بەردەوامیی  بە 
و  بگرن  کورد  ڕۆڵەکانی  ئێعدامی  و  سەرکوت 
چیی دیکە ڕێگە نەدەن ئەم تاوانانە بۆ کۆماری 

ئیسالمی بەبێ تێچوو درێژەیان هەبێ.
ئێعدامی هیدایەتی عبدوڵاپوور و ڕاگەیاندنی 
نزیک  ماوەی  کە  حاڵێک دایە  لە  بنەماڵەکەی  بە 
لــەژێــر  ــداران  ــاسـ پـ ــێ ســپــای  ــە دە ڕۆژ دەبـ ب
و  کــۆک  و  هێزێکی زۆر  مــانــۆڕی سپا،  نــاوی 
چەکێکی  جــۆرە  هەموو  بە  پۆشتەوپەرداخی 

پێشکەوتوو هێناوەتە سنوورەکانی ڕۆژهەاڵت و 
باشووری کوردستان و ماوە بە ماوە و بێ هۆکار 
ڕەز و باغ و مووچە و مەزرا و کوێستانەکانی 
و  دەکــا  خومپارەباران  و  تــۆپ  سنوور  ســەر 
و  ژینگە  و  ناوچەکە  خەڵکی  بە  زۆری  زیانی 
سروشتی ئەم دەڤەرانە گەیاندوە.  هاوکات لە 
پاسدارانەوە  سپای  بااڵکانی  فەرماندە  الیــەن 
هەڕەشەی هێرشی زەوینی و ئاسمانی لە حیزبە 
کوردستانییەکان دەکرێ و ئەم جۆرە لێدوان و 
دەربڕینانە ئەو دەنگۆیانە پشتڕاست دەکەنەوە 
کە سپای پاسدارانی کۆماری ئیسالمی ئامانجی 
لە وەڕێ خستنی ئەو مانۆڕە هێرش کردنە سەر 
بێ گومان  عێراقە.  کوردستانی  هەرێمی  خاکی 
واڵتان و ڕێکخراوە سیاسی و مرۆڤ دۆستەکان 
پێویستە سیاسەتی دەستدرێژیکەرانەی کۆماری 
ئیسالمی مەحکووم بکەن و سنوورێک بۆ ئەو 

دەستدرێژییانە دابنێن. 
کوردستانی  حیزبەکانی  هاوکاریی  ناوەندی 
لــەگــەڵ دەربــڕیــنــی هاوخەمی  ئــێــران هــاوکــات 
لەگەڵ بنەماڵەی شەهید هیدایەت عەبدوڵاپوور، 
هەموو  ئازارەکانی  و  خەم  هەڵگری  بە  خۆی 
ــی ڕێـــگـــای ئــــــازادی و  ــدان ــی ــەی شــەه ــاڵ ــەم ــن ب

هــاوکــات  دەزانــــێ.  کــوردســتــان  سەربەستیی 
کۆمەاڵنی خەڵکی کوردستان دڵنیا دەکەینەوە کە 
ئێعدامی ڕۆڵەکانی کورد و هێرش و پەالماری 
مووشەکی و تێرۆری تێکۆشەرانمان، لە بڕینی 
ڕێگای خەبات بۆ وەدەست هێنانی مافە ڕەواکانی 

خەڵکی کوردستان ساردمان ناکاتەوە.
هیدایەت  شەهید  یادی  و  ناو   دڵنیاییەوە  بە 
خەباتێکی  بۆ  ئیلهام  بە  دەکەین  عەبدوڵاپوور 
شێلگیرانەتر دژی ڕێژیمی دژەکوردی کۆماری 

ئیسالمیی ئێران.
ــاکــی شــەهــیــد هــیــدایــەت  ــە گــیــانــی پ ســـاو ل
ــوور، نــوێــتــریــن شــەهــیــدی ڕێــگــای  ــاپ ــدوڵ ــەب ع

ڕزگاریی نەتەوەی کورد.
ڕیسوایی و نەمان بۆ ڕێژیمی جینایەت کاری 

کۆماری ئیسالمی.

ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی 
کوردستانی ئێران

١٣٩٩/٤/٤
٢٠٢٠/٦/٢٤

ڕاگەیەندراوی ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێران
لە بارەی ئێعدام کرانی هیدایەت عەبدوڵاڵپوور
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دووبارە بوونەوەی نازیزمی دژەژن

تا چارەنووس چەندی ماوە؟

ـــە مــافــی ژن دەکــــرێ،  ــاس ل ــ کـــە ب
وێــکــچــوون.  زۆر  ـــاتـــۆرەکـــان  ـــکـــت دی
تۆتالیتەرەکان  و  دیکتاتۆر  ڕێژیمە 
ــســوکــەوتــی  هــەڵ ــەوە  ــک ــێ ــەن الی زۆر  ــە  ل
ــی  ــوت ــەرک ـــە. س ـــان هـــەی ـــەک چـــووی ـــەی ل
پێگەیان  ــی  ــردن ک ســنــووردار  و  ـــان  ژن
الیەنانەیە. ــەو  ل یەکێک  کۆمەڵگە  ــە  ل
ـــــووســـــراوەدا  ــەم ن ــ ـ ــــــــژەی ئ ــە درێ ــ ل
چۆنیەتیی  ڕەوشی  لەسەر  شرۆڤەیەک 
ــازی  ن ئاڵمانی  حکوومەتی  ــە  ل ـــان  ژن
ــک  ــێ ــان ــێ ڕام ــە ت ــەوە، کــە ب ــن ــی ــن ــوێ دەخ
ژنانی  نێوان  لە  لەیەک چوون  هەندێک 
ژێر  ئێستای  ژنانی  لەگەڵ  ــە  واڵت ئەو 
دەبینین. ئیسالمی  دەسەاڵتی کۆماری 
لە سەردەمی کۆماری وایمار )١٩٩٣-
یەکێک  ئاڵمان  لە  ژنان  ڕەوشی   )١٩١٩
سیستمەکانی  پێشکەوتووترین  ــە  ل
ئورووپای ئەو سەردەمە بوو. سەرەڕای 
ــان لە  ــی ژن ــگ دان ـــەوەی کــە مافی دەن ئ
یەکسانیی  کرابوو،  دەستەبەر  ١٩١٩دا 
مافی  مەدەنی،  کاروباری  لە  ــەزی  ڕەگ
و  ژن  مافەکانی  یەکسانیی  و  ــک  دای
لەو  هاوسەرگیری،  پەیمانی  لە  پیاو 
ــە  ــەو ســەردەم ــە ل ــە بـــوون ک ــاســاگــەل ی
کران.  هەموار  ژناندا  بەرژەوەندیی  لە 
لە  پارتەکان  زۆرینەی  کە  کاتێکدا  لە 
ــەکــان  ــژاردن ــب ــە هــەڵ ــار ل ــم ــاری وای ــۆم ک
نازی  حیزبی  هەبوو،  ژنیان  ــاوزەدی  ن
پێچەوانە بوو. لە ساڵی ١٩٣٣، جۆزێف 
ڕێژیمی  پڕوپاگەندەی  )وەزیری  گۆبڵز 
نازی( لە بارەی بەشدار نەبوونی ژنان 
پاساوی  ــۆرە  ج ــەم  ب ــازی  ن حیزبی  لە 
هێنایەوە: “پێویستە کە کارە پیاوانەکان 
بکرێ.” جێبەجێ  ــاوان  ــی پ دەســتــی  بــە 
ـــان ٥٧  ـــازی، ژن ــمــی ن ــژی ــە ڕێ پێش ل
پارلمانیان  کورسیی   ٥٧٧ لە  کورسی 
ــەاڵت  ــاش بە دەس ــوو؛ پ ــەوە ب بە دەســت
١٩٣٣دا  ـــە  ل ــان  ــەک ــی ــازی ن ــی  ــن ــشــت ــەی گ
ــت. ــش ــەی ــە ســـفـــر گ ــ ــــە ب ــــژەی ــەم ڕێ ــ ـ ئ
ــان، پێگەی  ــەک ــی ــازی ن ــە ســەردەمــی  ل

خەبات بۆ ڕزگاری شێوازگەلی جیاجیا 
لە خۆ دەگــرێ، هەر تاکێک بە پێی توانا 
و لێزانیی خۆی ئەرکێک وەئەستۆ دەگرێ 
و لەو ڕێگەیەوە هەوڵی دەستەبەر کردنی 
مافەکانی نەتەوەکەی دەدا، ئاشکرایە کە لە 
چینی  داگیرکەراندا  بوونەوەی  ــەڕوو  ڕووب
دەوری  کۆمەڵگە  خوێندەواری  و  ــژاردە  ب
کاریگەر و سەرەکی دەگێڕن، بە چەشنێک 
پێشەنگ  بڵێین  ئاسانی  بە  دەتوانین  کە 
بژاردەی  لە  کۆمەڵگەیەک  هەر  مێشکی  و 
ئەوانیش  بەاڵم  دێ،  پێک   کۆمەڵگەیە  ئەو 
ــەش  داب سەرەکییدا  بەشی  ســێ  ــەســەر  ب
دەبن، بەشێکیان لە پاڵ دوژمنەوە و پشت 
لە بەرژەوەندیی نەتەوە و نیشتمانەکەیان 
دەکەن، بەشێکیان بێ دەنگی هەڵدەبژێرن 
ئەوانیش  ئێمە  ــڕوای  ب بە  و  بێ الیەنن  و 
یارمەتی دەر  ناڕاستەوخۆ  شێوەیەکی  بە 
سەرکوتی  ــۆ  ب دەســەاڵتــن  ــەشــی  ــاوب ه و 
کۆمەڵگەکەیان؛ بەاڵم بەشێکیان کە قازانج 
نیشتمانیان  و  ــەوە  ــەت ن ــی  ــدی ــەرژەوەن ب و 
دادەنێن  شتێکەوە  هەموو  ســەرووی  لە 
ڕێگەی  لە  خۆیشیان  گیانی  ــادەن  ــام ئ و 
سەربەستییدا  و  ڕزگـــاری  ــە  ب گەیشتن 
ئەمانەن  ــدا  ــی ــی ڕاســت ــە  ل و،  ــەن  ــک ب ــەخــت  ب
و  دەشکێنن  تێک   ــن  دوژم پیالنەکانی  کە 
ناڕاستەوخۆی  و  ــەروەردەی  ڕاستەوخۆ  پ
گشتی  ــە  ب و  ئەستۆیانە  ــە  ل گەلەکەیان 
پارێزەری مان و بوونی نەتەوە و نیشتمانن. 
ـــــەڕووی  ــەردەوام ڕووب ــ ــ ــی کـــورد ب ــەل گ

ــک و  ــ ــە چـــوارچـــێـــوەی دای ــا ل ــی ــەن ژن ت
لە  ـــان  ژن و،  ــرا  ــ دەک پێناسە  هــاوســەر 
تایبەت  بە  بەرپرسیاریەتییەک  هەموو 
ئاکادێمیک  و  ــاســی  ســی ــی  ــدان ــەی م ــە  ل
هیتلێردا،  ڕوانینی  لە  بــوون.  بێ بەش 
دامەزراوەیەکی  ــوو  وەک خێزان  دەبوایە 
کالسیک بەردەوام بێ. واتە پیاوان دەبێ 
و  بــژیــو  ــی  ــن کــردن ــی داب بەرپرسایەتیی 
دەسەاڵتی بەڕێوەبردنی خێزانییان هەبێ 

ـــی  هـــەوڵ و  ــــــەوە  ــــــووەت ب ــەران  ــ ــرکـ ــ ـ ــی ــ داگـ
پێی  بە  و  داوە  مافەکانی  دەستەبەرکردنی 
بارودۆخ شێوازگەلی جۆراوجۆری  و  قۆناغ 
ــۆرەی  ج ــەو  ب و،  ــەوە  ــردوەت ــی ک ــاق ت خەباتی 
نرخیشی  و  ــاوە  ــۆش ک ــێ  ت توانیبێتی  ــە  ک
ڕەوا  ســــەرەڕای  ــش  ــی ــەردەوام ب و  داوە  ــۆ  ب
ــک بۆ  ــێ ــکــۆشــان ــێ ــە ت ــن ــەش ـــی هـــەر چ بـــوون
خاکەکەی  لەسەر  ــرکــەران  داگــی ــی  ــردن دەرک
کەلکی  ئاشتی خوازانە  شێوەی  لە  زیاتر 
ــەش  ــەم ـــگـــە ئ ـــد ڕەن ــوە -هـــەرچـــەن ــ ــرت ــ وەرگ
خەسارێکی گەورە بێ و یەکێک لە هۆکارە 
سەرەکییەکانی نەگەیشتن بە ئامانجەکانی 
بێ کە وەبەر خۆی و خەباتەکەی کەوتبێ-، 
ــان  ــم ــان ــەرەک ــرک ــی ــە داگ ــن ــکــدا دوژم ــێ ــە حــاڵ ل
ــدوە و بە  ـ ــوان ـ ــەن ـ ــان ن ــی ــی ــەرم ــن ن ــری ــت ــەم ک
هەر  شێوە،  نامرۆڤانەترین  و  دڕندانەترین 
و  ئاشتی  پاراستنی  بۆ  ئێمەیان  هەوڵێکی 
بە  مافە ڕەواکانمان  بە  تەبایی و گەیشتن 
بە کۆمەڵ  تێرۆر و سەرکوت و کوشتاری 
لەم  و؛  ئەنفال  و  ئەشکەنجە  و  زیندان  و 
دواییانەش بە تێک دانی ژینگەی کوردستان 
ــەکــان و  ــی ــی ــی ســـەرچـــاوە ســروشــت ــن و دزی
ئەم  لێڕەوارەکانی  و  دارستان  سووتاندنی 
ــەوە. کــردوەت نــوێ  پیالنەکانیان  نیشتمانە 
نیاییەوە هەر پیالنێکی دوژمنانیش  بە دڵ
لە الیەن گەلەکەمانەوە هەستی پێ کراوە و 
بۆ  تایبەتی  بوونەوەی  ڕووبەڕوو  شێوازی 
دۆزراوەتەوە و ماوەیەک دوای کاڵ بوونەوەی 
ــی نـــوێ لە  ــک ــوازێ ــداری، شــێ ــەکـ شـــەڕی چـ

و ژنان پێویستە خزمەتی نێو ماڵ و 
مندااڵن  ــەروەردەی  پ بەرپرسیارەتیی 
لە ئەستۆ بگرن. ئەو باوەڕی وا بوو 
کە ژیانی ژنان دەبێ لە سێ کوچکەی: 
 Kinder( کڵێسا  ــەخ،  ــب ــەت م ــداڵ،  ــن م
بمێنێتەوە.  )Kuche und Kirche

ــــــژەی  ــت ڕێ ــ ــس ــ ــوی ــ ــر دەی ــێ ــل ــت ــی ه
ئارییەکان  ــی  زاوزێ و  هاوسەرگیری 
لە جووالی ١٩٣٣ یاسای  بکات.  زیاد 

ـــی  ــە ڕۆژهـــەاڵت ــات و خـــۆڕاگـــری ل ــەب خ
تایبەت  بە  و،  کوردستاندا سەری  هەڵدا 
هەوڵی   کوردستان  دێموکراتی  حیزبی 
داوە کە ئەو خەباتە بە هەموو شێوەکان 
مەدەنییانەترین  ــە  ب و،  ببووژێنێتەوە 
نێوخۆی  لە  کوردستان  خەڵکی  شێوە 
نیشتمان  و  خــاک  لە  ــزگــاری  ــارێ پ واڵت 
ــگ و  ــەن ــەره ف ــان و  ــ ــوور و زم ــت ــول ک و 
ناسنامەی خۆیان  و  کوردی  کۆمەڵگەی 
ــرەوە  ــت ــەم ــەکــی ک ــچــووی ــێ ــە ت ــەن و، ب ــک ب
ئامانجەکانمان؛  ــە  ب ــگــەیــن  ب ــیــن  ــوان ــت ب
دژی گەلیی  دوژمنی  بەرامبەردا  لە  بەاڵم 
کۆماری ئیسالمیی ئێران مەدەنییانەترین 
خوێن  و  ـلە  گول ــە  ب ــمــەی  ــێ ئ ــی  ــات ــەب خ
ــەکــی  ــەی ــوان ــێ پ ــچ   ــی ه ــــــەوە و  داوەت واڵم 
ــی  ــوت ــەرک ـــی بـــۆ س ــرۆی ــەخــالقــی و مـ ئ
نایکا. و  نەکردوە  ــاو  ڕەچ کــورد  خەڵکی 
ـــــــــردوودا  ــی  ڕاب ــ ــااڵن ــ ــە س ــ ــەوەی ل ــ ــ ـ ئ
سپای  و  ئیسالمی  کۆماری  بەرپرسانی 
پاسداران بە نیسبەت خەڵکی کورد و بە 
تایبەت ژینگەی کوردستان کردوویانە و 
دەوێ. تایبەتی  سەرنجێکی  بەردەوامن، 
لێڕەوارەکانی  و  دارستان  سووتاندنی 
سەرچاوە  و  کانگە  دزینی  کوردستان، 
ــاوی  ــەت ئ ــب ــای ــە ت ـ ــان -ب ــەک ــی ــی ســروشــت
ــژوو و  ــێـ ـــی مـ ـــێـــک دان ــان-، ت ــ ــت ــ ــوردس ــ ک
لە  ــە،  ــەل گ ــەم  ئ ناسنامەی  ــەوەی  ــن ســڕی
ــەم  ــی ئ ــان ــۆزەک ــس ــە دڵ ــ ــی ڕۆڵ ــردن ــو ب ــێ ن
و،  ــە  ــەواڵن ه ــەم  ل بەشێکن  نیشتمانە؛ 

پاداش پەسەند کرا کە لە بەرامبەر هەر 
منداڵێکدا هەزار مارک بە خێزان دەدرا.
کە  ژنانێک  بە  دەدرا  دایکی  خاچی 
خاچی  ــە،  ــوای هــەب ــان  ــری ــات زی مندااڵنی 
زێوین  خاچی  منداڵ،  چوار  بۆ  بڕۆنز 
بە هەشت  بۆ شەش و خاچی زێڕین 
بێ هاوسەر   پیاوانی  زیاتر.  یان  منداڵ 
باجی  ناچار کران  و خێزانی بێ منداڵ 
بۆ  ــەاڵق  ت ببژێرن.  قورستر  و  زیاتر 
لە  کــە  پیاوێک  ــرا،  ک ئاسانتر  ــاوان  ــی پ
ــا، مافی  ــەب ــی ه ــداڵ ــەک ژن چـــوار مــن ی
تاک الیەنەی هەبوو کە دیسان  تەاڵقی 
هاوسەرگیری بکاتەوە و بتوانێ منداڵی 
بە  دەست پێ ڕاگەیشتن  ببێ.  زیاتری 
ڕێگاکانی ڕێگری لە منداڵ  بوون زۆر 
ئەستەم و دژوار کرا. لەبار بردنى ئاوڵمە 
)کۆرپەڵە( نایاسایی و نەزۆک کردن و 
یاسایی  بە  کەمەندامان  خەساندنی 
کە  بوو  ئەوە  ژنان  لە  چاوەڕوانی  کرا. 
لە جلوبەرگی جووتیاران و وەرزێرانی 
پێیان  ــرن.  ــگ وەرب سەرمەشق  ئاڵمان 
و  بەر  لە  سادە  جلی  کە  ڕادەگەیاندن 
پێاوی تەخت لە پێ بکەن، کەرەستەی 
جوانکاری بەکار نە هێنن، قژیان ڕەنگ 
ــەوە و لە  ــن ــن ــەڕازێ ــان ن ــەن و خــۆی ــەک ن
نەکێشن. جگەرە  گشتییەکان  شوێنە 
سنووردار کردنی ژن لە چوارچێوەی 
کارکردن  بە  ڕێگەنەدان  و  دایکایەتی 
هـــۆکـــاری  دوو  ــاڵ  ــ م دەرەوەی  ــە  ـ ل
منداڵ  کردنی  زیاد  هەبوو:  سەرەکیی 
کاری  هەلی  بەرهەم هێنانی  و  ــوون   ب
ــەم هۆیەش  ــەر ب ــاوان. ه ــی ــۆ پ ــر ب ــات زی
و  ــگــری کــردن  ڕی بۆ  ڕێوشوێنانە  ــەم  ئ
سنووردارکردنی کاری ژنان گیرایە بەر:
- هاندانی کچان بە کابانی و ماڵداری و 
دڵسارد کردنیان لە بەردەوامیی خوێندن.
ــە داوەر  ب ــۆ  ب ــان  ــ دان ــەســت  ــەرب ب  -
لە  کردنیان  ــەشــداری  ب ـــان،  ژن ــی  ــوون ب
پارلمانتار  ــە  ب و  دادوەری  ــەی  دەســت
بــوو  وا  ــــاوەڕی  ب )هیتلێر  ــان.  ــی ــوون ب

ــە هەموو  ــەن  ب ــی ــی ــەم ڕاســت دەرخــــەری ئ
و  کوردستان  خەڵکی  دژی  توانایانەوە 
نیشتمانەکەی وەستاونەتەوە و کوردستان 
پیسیاندا. ــاوی  چـ ــە  ل ــکــن  ــێ دڕک ــورد  کـ و 
نییە  و  ــووە  ــەب ن دنیا  واڵتێکی  هیچ  لە 
ــەوە  ــاڵ ــەت ـــی ب ـــە دەســـت ــک کـــە ب ــێ ــان ــەس ک
ــان  ــۆی ــی خ ــان ــی ــە گ ــگ ــن ــی ژی ــن ــت ــاراس ـــۆ پ ب
ــەر  ــب ــەرام ــە ب ــەوە و، ل ــی ــرســی ــەت ــە م ــخــەن ب
ــی  ـ ــت ــــە دەسـ ــەوە ب ــ ــن ــ ــت ــ ــوەس ــ ــدا ب ــ ــەرگـ ــ مـ
بستێندرێ. ــێ   ل گیانیان  ـــداران  دەســـەاڵت
حکوومەت  ــی  ــەرک ئ ژینگە  ــی  ــن ــاراســت پ
دەبێ  کە  حکوومەتە  ــەوە  ئ ــە،  دەســەاڵت و 
لە  ئەوە  ئەگەر  بکا، جا  خاوەنداریی واڵت 
ناکرێ و خەڵکی کوردستان  کوردستاندا 
ــش  ــی ــەت ــووم ــک ــە کـــــاری ح ــەخــشــان خــۆب
ــەن هــۆکــارێــکــی ڕوون و  ــەجــێ دەکـ جــێ ب
ئاشکرای هەیە، ئەویش ئەوەیە حکوومەت 
باش دەزانێ کە داگیرکەرە و بۆ هەمیشە 
زاڵ  نیشتمانەدا  ــەم  ئ ــەر  ــەس ب ــێ  ــوان ــات ن
و  نەهێشتن  هەوڵی  ــەردەوام  ـ ب بۆیە  ــێ،  ب
و  دەدا  سامانەکەی  و  خــاک  فەوتاندنی 
خۆی  داڕمانی  بە  هەست  زیاتر  هەرچی 
کوردستانیش  ــی  دان تێک   بۆ  خێراتر  بکا 
ــری لە  ــگ ــە ڕێ ــەوەی ک ــ ــێ و ئ ــۆش ــێ  دەک ت
بەر ڕق  بکا دەکەوێتە  نیشتمان  فەوتانی 
و قینییەوە و وەکوو شەهیدانی مەریوان، 
پیالنێکدا  لە  نەوسوود  و  پاوە  لوڕستان، 
تریشەوە  ــی  ــەک الی ــە  ل ــا.  دەکـ شەهیدیان 
گەلی کورد باش دەزانن کە تەنیا خۆیان 
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ــەن(. ــک ــیــر ب ــی ب ــان ــەق ــن ئ ــوان ــات ــان ن ـ ژن
ــارە  ــ ــە ک ــ ل ــــــان  ــەوەی ژن ــ ــن ــ ــڕی ــ - س
کۆمەاڵیەتییەکان؛  و  ــگــوزاری  خــزمــەت
کارە  لە  ژن  فەرمانبەری  هەزار  نۆزدە 
ــران. الب ــار  ک لەسەر  حکوومەتییەکان 
ــاس کــرا،  ــەو جـــۆرەی کــە ب ــە پێی ئ ب
ـــارەی  ـــە ب ــان ل ــم ــەک ــی ــی ــاو ڕوون ــەرچـ ـ ب
ئێستاش  ــە،  ــەی ه ــەوە  ــی ــازی ن ئاڵمانی 
ــی  ــ ــە دۆخ ــ ــک ل ــ ـ ــاوڕێ ــ ـ ــی ئ ــ ــورت ــ ــە ک ــ ب
ــاری ئیسالمی  ــۆم ــی ک ــران ــێ ئ ــە  ل ــان  ـ ژن
کە  وێک چوونەی  ــەو  ئ با  ــەوە؛  ــن دەدەی
بکرێ.  ــێ  پ هــەســت  باشتر  ــرا  ک ــاس  ب
لە  ــان  ــ ژن کــە  ــە  ــرای ــک ــاش ئ و  ڕوون 
حکوومەتی  ــی  ــەاڵت دەس ــوەی  جــوارچــێ
ــر  ــەژێ ل ــدا  ــران ــێ ئ ئیسالمیی  کــۆمــاری 
ـــەوەی  ـــدن چـــەوســـان و  ــی  ــ ــاوەکـ ــ دووچـ
ــی  ــان ــم ــاڵ هـــاوشـــێـــوەی ســــەردەمــــی ئ
ــان  ژن پەراوێزخستنی  ــە  ب ـــی دان:  ـــازی ن
دنیای  گرنگەکانی  بەرپرسایه تییە  لە 
سیاسەت، چەکداری، دادوەری، ئایینی، 
وشەگەلی  ــاوی  ــاس پ ــە  ب ــی  ــەت کــۆمــەاڵی
ناڕوونی )رجل-رجولة(، لێ  سەندنەوەی 
ئازادیی هەڵبژاردنی پۆشاک و جلوبەرگ 
و خۆخەماندن، نەبوونی مافی تەاڵق، 
ڕێگری کردن لە چوونە ژوورەوەی ژنان 
ڕەگەزی  دووچاوەکیی  یاریگەکان،  بۆ 
لە وەرگرتنی خوێندکارانی زانکۆ و هتد.
ــوو  ــک وەکـ ــێ ــان ــەو شــێــوەی کــە ژن ـ ب
ـــی  ــتــســە و زۆف ــاس، شــوول ــیــبــێــرت ل
ــزم  ــازی ــۆری ن ــات ــت ــک ــــەدژی دی ــۆل ل شـ
لە  خۆیان  گیانی  و  کرد  خۆڕاگرییان 
بەخت  مافەکانیان  بە  گەیشتن  پێناو 
ژنان  کوردستانیش  و  ئێران  لە  ــرد؛  ک
ــازادی و  ــ ــن و ئ ــۆدان ــەرخ ــە ب ــەردەم ل ــ ه
یەکسانی بۆ خۆیان دەستەبەر دەکەن.

 

***

نیشتمان  ــەم  ئ ــاری  ــرســی ــەرپ ب و  ــاوەن  خـ
بۆ  دڵیان  خۆیان  تەنیا  و  سروشتەن  و 
هەر  ــە  ل نیشتمان  پاراستنی  و  ــەوە  ــان م
مەترسییەک لێ  دەدا، هەر بۆیە بە هەموو 
پێشکەش کردنی  بە  تەنانەت  شێوەیەک و 
ناسنامە  لە  پارێزگاری  خۆیشیان  گیانی 
و نەتەوە و نیشتمانەکەیان دەکەن و هیچ  
داگیرکەرانیش  ــەکــی  هــەڕەشــەی و  ــیــالن  پ
ئومێد،  شەریف،  و  ناهێنێ  چۆکیاندا  بە 
موختار، یاسین و بیالل ئاسا بۆ هەمیشە 
ــەوە و  ــەت ن ــژووی  ــێ م ــە دڵ و مێشک و  ل
نیشتمانەکەیاندا بە سەربەرزی دەمێننەوە.
بەاڵم ئێمەی کورد بە هەموومانەوە دەبێ 
پەیامێک بە داگیرکەر و ئەوانەی دەستیان 
بە خوێنی کوردێکی دڵسۆز و شۆڕشگێڕ 
سوورە بدەین، ئەویش ئەوەیە کە نەهێڵین 
خوێنی ڕۆڵەکانمان بە هەرزان بۆ دوژمن 
ــچــووی خوێنی  ــێ ت و  ـــرخ  ن و  ــێ  ب ــەواو  ــ ت
ــەرەوە،  س ببەینە  ــەوەنــدە  ئ شۆڕشگێڕێک 
کە نەوێرن بە ئاسانی و بەبێ دڵەڕاوکێ 
دەست بۆ هەر جینایەتێک درێژ بکەنەوە 
بۆ  بوێرانەتری  و  شێلگیرتر  هەنگاوی  و 
گەلەکەمان  چارەنووسی  دەست خستنی 
بە قڕکردنی گەل  هەڵ بێنینەوە و؛ کۆتایی 
و نیشتمان لە الیەن داگیرکەرانەوە بێنین.

جەمیل سەرمەستی



٦
ژمارە 777
15ی پووشپەڕی  1399  _  5ی جووالی 2020

)٢_٢(

دیرۆکی خۆڕاگری
)لە دێکۆمێنتەکانی ئەنجوومەنی زیندانییە سیاسییەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان( 

شکاندنی شکۆی 
خاوەن شکۆ!

بیرەوەرییەکانمدا،  یەکەمی  بەشی  لە 
باسی دەسبەسەرکرانەکەمانم کرد. گیران و 
بە  هاتن  کۆتایی  واتای  بە  ئێعدام  بڕیاری 
بڕیارمان  نەبوو،  شۆڕشگێڕانەمان  ژیانی 
وەها  داخێکی  و  بشکێنین  زیندان  قفڵی  دا 
گەورە بە دوژمن هەڵێنین کە ئەو برینەی 

بەئاسانی بۆ ساڕێژ نەبێ. 
کاک لوقمان و کاک کارۆ -کوڕە تاقانەی 
داڕشتنی  و  هەماهەنگی  بە  بنەماڵەکەی- 
شەوی  توانیان  دروست،  نەخشەڕێگایەکی 
هەتاوی  ١٣٨٥ـی  ساڵی  ڕێبەندانی  ٩ی 

زیندان،  ئەمنیەتییەکەی  بارە  هەموو  سەرەڕای  قفڵ   ٢٥ کردنەوەی  بە 
کەوتین،  وەدەر  شار  و  زیندان  لە  کات  زووترین  بە  کردین.  دەربازیان 
دادگای  بەرپرسی  هاشم زادە  و  ئیتالعات  سیاسیی  بەرپرسانی  ئەوەش 
کە  شەوە  ئەو  هەر  و؛  کرد  سەرسووڕمان  تووشی  مەهابادی  شۆڕشی 
دەزانن لە تاران و ورمێ ڕا دەگەنە زیندانی مەهاباد و فرمێسکی نائومێدی 

و شەرمەزاری هەڵ دەڕێژن.
بەرپرسانی ئیتالعاتی و نیزامیی شار و پارێزگا زۆر شێلگیر بوون 
ئەو  هەر  پڵینگ ئاسا  ئێمەش  دەمانگرنەوە،  کە  نیا  دڵ ڕادەیەک  هەتا  و 
شەوە سەرەڕای سەرما و سەخڵەتی زۆر بەبێ پیاو و هەر بە سەر پایی 

زیندانەوە خۆمان گەیاندە بناری شاخەکانی مەهاباد.
لە  دەربازبوون  دوای  بکەم،  خاڵێک  بە  ئاماژە  دەزانم  پێویستی  بە 
نیزیک  ماوەیەی  بۆ  حیزب  بارەگاکانی  و  بنکە  گەیشتینەوە  تا  زیندان 
ماوەیەدا  لەو  و،  ماینەوە  ناوچەکانی کوردستان  لە  پەنجا شەو و ڕۆژ 
شنۆی  ناوچەکانی  خەڵکی  تایبەتی  بە  و  مەهاباد  ناوچەکانی  خەڵکی 
پێشمەرگەپەروەر سەرەڕای هەموو فشارێکی سپای پاسداران و ئیتالعات 
پەڕی  بەو  ئەمنیەتی،  هێلیکۆپتێر و کەشی  بەردەوامی  و سووڕانەوەی 
فیداکارییەوە بە هانامانەوە هاتن. لە سەرمای تاقەت پڕووکێنی ئەو ساڵە 
تەنیا ورەی گەڕانەوە بۆ باوەشی  و ناوچە شاخاوییەکانی کوردستاندا 
هاوسەنگەرانمان و درێژەدان بە خەبات بوو، کە ڕێگا پڕ کەند و لەندەکان 

و پەڕینەوە لە ئاوی بەخوڕی چۆمانی پێ دەبڕین.
لە هەموو ئەو ماوەیەدا تەنیا دوو شەو لە مااڵندا ماینەوە و ڕاخەرمان 
هەبوو دەنا تەواوی ماوەکەی دیکە لە نێو بەفر و سەهۆڵدا دەماینەوە 
شەکراومان  بوو  خوارد  برسییەتییدا  لە  قەند  و  خورما  ئەوەندەمان  و، 
بە زاریدا دەهاتە خوار. بێجگە لەوەی حەمام و خۆشوشتن هەر نەبوو، 

ئەسپێشمان هەڵێنا بوو.
خۆشترین کاتەکان ئەوە بوو هاوڕێیان کاتی خەوتن سەریان وەسەر 
هاوڕێیان  ورەی  کردنەوەی  بەرز  بۆ  جاریش  زۆر  و،  دەکرد  من  ڕانی 
دەمگوت: “مردوو مردوو خۆرەکان لە پێناوی گەل و نیشتماندا، شانازییە 
وەرن کوڕینە ڕانم لێ کەنەوە و بیبرژێنن و بیخۆن.” دەبوو بە پێکەنین 

و شادی و هەموو تاڵ و سوێرییەکانمان لە بیر خۆمان دەبردەوە.
دیارە هاوکاری و پشتیوانیی خەڵک بە ئێمە و حیزبی خۆشەویستی 
ئەم خەباتە ڕیشەی  مێژووی  درێژایی  بە  نییە و  نوێ  خۆیان شتێکی 
هاوکاری  و  یاوەر  و  یار  هەمیشە  کوردستان  خەڵکی  و،  داکوتاوە 
دەزانن؛  خۆیانی  نیشتمانیی  ئەرکی  بە  و  بوون  حیزب  و  پێشمەرگە 
بەاڵم جێگای خۆیەتی لەم کورتە نووسینەدا پڕ بە دڵ سپاسیان بکەم 
و هیوادارم ڕۆژێک دابێ حیزبی دێموکرات ئەو کەس و بنەمااڵنە خەاڵت 
بکا و ڕێزیان لێ بگرێ. هەر ئەوەش وا دەکا کە ئێمەش هەتا سەر و 
سەرکەوتن لە خەبات و تێکۆشان بەردەوام بین و بە هەموو توانامانەوە 

لە خزمەت گەیشتن بە ئامانجەکانی حیزب و نەتەوەکەماندا بین.
دوای گەیشتنەوەمان بۆ نێو بنکە و بارەگاکانی حیزب، لە مەراسمێکی 
پڕ شکۆدا بەخێر هاتنەوەیان کردین وەک شەهیدی زیندوو لە ئامێزیان 
بەشدارانی  هەموو  چاوی  لە  شادی  فرمێسکی  کە  جۆریک  بە  گرتین، 
ڕێوڕەسمەکە وەک بارانە دەهاتنە خوار، وتەکانی بەڕێز مامۆستا عەبدوڵا 
بالوێنی  پەخشانی  و،  کات  ئەو  گشتیی  سکرتێری  وەک  حەسەن زادە 
مامۆستا بێ بەش و شێعری شەهید سوهەیال قادری و؛ شادی و خۆشی 
دێموکراتی  حیزبی  تێکۆشەرانی  و  پێشمەرگە  بێ وێنەی  هەڵپەڕینی  و 

کوردستان بۆ هەمیشە بە زیندوویی لە بیرماندا دەمێننەوە.
لەژێر  ساڵ  دوو  ماوەی  بۆ  واڵت  دەرەوەی  هاتمە  کە  ئەوەی  دوای 
ئاسەواری  بووم،  دەروون ناسییدا  شارەزایانی  و  دوکتور  چاودێریی 
دەروونی  و  فکر  لە  هەمیشە  بۆ  ڕۆحییەکان  و  جەستەیی  ئەشکەنجە 
بەاڵم  هەیە  ئاڵۆزم  خەوێکی  ئێستاش  هەرچەند  دەمێنێتەوە؛  زیندانییدا 
دەداتێ  ورەم  گەلەکەم  ڕەوای  تێکۆشانی  و  خەبات  بە  باوەڕ  و  ئیمان 
و؛  دەمێنمەوە  حیزب  بنکەکانی  لە  مانگ  چەند  ماوەی  بۆ  سااڵنە  و، 
دیداری هاوسەنگەران و پێشمەرگە ئێسک سووکەکانی حیزبەکەم هێدییم 

دەکاتەوە و زۆر لە پەژارەکانم دەڕەوێنێ.
نەتەوەکەمان  لەمێژینەی  ئاواتی  و  ئامانج  وەدی هاتنی  هیوای  بە 
دیداری  بە  سەربەستدا  و  ئازاد  کوردستانێکی  لە  ئاواتەخوازم  و 

خۆشەویستانمان و بنەماڵەکانمان شاد بینەوە.

***

بەرەو یادی ٧٥ ساڵەی دامەزرانی حیزب

گوتاری میللی-دێموکراتیکی حیزبی دێموکراتی کوردستان
سمایل شەرەفی

کوردستان  دێموکراتی  حیزبی  دامەزرانی  بە 
)گوتار(  “گوفتمان”  مەفهوومی  جار  یەکەم  بۆ 
پەیدا  مانا  کـــورددا  سیاسیی  ــەوەی  ــن ــزووت ب لە 
لە  خەباتکارانە  ڕێکاری  و  سیاسەت  و  دەکــات 
و  ــالن  پ خـــاوەن  بزووتنەوەیەکی  ــوەی  چــوارچــێ
بەرنامەدا لەسەر ئەساسی پێناسەیەکی دیاری 
ــاری  ــوت “گ ــان  ــەم ه ــە  ک پراکتیکی،  و  مەعریفی 
دیکە،  واتایەکی  بە  ــرێ.  دەگ شکڵ  سیاسی “ـیە 
حیزبی دێموکراتی کوردستان هەر لە سەرەتای 
ئەزموونی  لە  وەرگرتن  دەرس  بە  دامەزرانییەوە 
ساڵی  سەد  دوو  نەتەوایەتییەکانی  جوواڵنەوە 
تا  میرنشینەکانەوە  )لە  کوردستان  لە  ــردوو  ڕاب
و  ــاشــوور  ب ــە  ل مەحموود  شێخ  شۆڕشەکانی 
سمایل ئاغای سمکۆ لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان( 
هەستی بە بۆشاییەک لە پالنمەندبوونی خەبات 
کرد  تێکۆشان  “شێواز”ی  و  “ویست”  ڕووی  لە 
بزووتنەوەی  لە  کەلێنە  ئەم  پڕکردنەوەی  بۆ  و، 
کەسایەتی  لەسەر  کارکردن  ــورددا،  ک سیاسیی 
ــگــە  ــەڵ ــەوە( و کــۆم ــ ــەت ــ ـــە کــــورد )ن ــن ب ــەخــشــی ب
)نیشتمان(ـی کردە ئامانجی خۆی. “سەروەری” 
دێموکراتی  حیزبی  بۆ  نیشتمان”  “گەورەیی  و 
بناغە فکری و مەعریفییە بوو  کوردستان ئەو 
هەڵگرتنی  بە  ئەساسە  ــەم  ئ لەسەر  توانی  کە 
گوتارێکی نەتەوەیی و نیشتمانییەوە، ڕێڕەوێکی 

ڕوون بۆ بزووتنەوەی کورد دیاری بکات.

کورد،  جوواڵنەوەکانی  کە  نییە  تێدا  گومانی 
حیزبی  ـــی  دامـــەزران ــە  ل ــش  ــێ پ زۆر  ـــەی  ــەوان ـ ئ
و  ــوەرۆک  ــێ ن ــوون،  ــەب ه کوردستان  دێموکراتی 
زۆربەیان  و  هەبووە  نەتەوایەتییان  ئامانجی 
میللەتی  نەتەوایەتیی  بزووتنەوەی  خانەی  لە 
ــــەوەی حیزبی  ــەاڵم ئ ــ ــرن. ب ــ ــێ دەگـ ــورددا ج ــ کـ
پێوەندییەدا  لەم  توانی  کوردستان  دێموکراتی 
بیکا و جیاوازی دروست بکا، گشتاندنی بیر و 
بوارێکی  ئاست و  لە هەموو  نەتەوەیی  باوەڕی 
لە  ــەر  ه دێموکرات  حیزبی  ــوو.  ب ــەوەدا  ــن ــزووت ب
سەرەتاوە لە وێناکردنی “ئامانجەکان”ـی خۆیدا، 
کۆمەاڵیەتییەکانی  پێوەندییە  لە  ڕەخنەگرتن  بە 
کە  ــوردەواری  ــ ــ ک ــی  ــەڵ ــۆم ک پێکهاتەکانی  ــو  ــێ ن
ـــوون و بە  ــرە” ب ــەشــی ــل و ع ــە “عــێ ــراوە ب ــەســت ب
بزووتنەوە  جیهانبینیی  نیشان دانی  بەرفراوان 
باس  گشتی”،  “بەرژەوەندیی  ئەساسی  لەسەر 
“گەورەیی  و  ــەروەری”  “سـ مەفهوومی  دوو  لە 

نیشتمان” دەکا.
ڕوون و ئاشکرایە کە لە حەوزەی سیاسەتدا 
قسەکردن لە مەفهوومی “سەروەری” پێویستیی 
بە پاشخانێک لە هێز، ئیرادە و باوەڕ بەخۆبوون 
هەیە کە بەداخەوە کورد بە هۆکارگەلی نێوخۆیی 
و دەرەکی، بە تایبەت لە دوای شەڕی جیهانیی 
سەر  بە  کوردستان  ــی  دابــەش بــوون یەکەمەوە؛ 
یەکی  ــەدوای  ل یەک  تێک شکانی  ــدا و  چــوار واڵت
ئیمتیازانەی  ــەم  ل کــام  هیچ  ـــەوەکـــان،  جـــوواڵن
دێموکراتی  حیزبی  ـــەاڵم  ب ــەوە.  ــووی ــاب ــەم ن ــۆ  ب
خۆی،  دامەزرانی  دوای  مانگ  چەند  کوردستان 
بە ڕاگەیاندنی کۆماری کوردستان و تەشکیلی 
لە  ــردوە  ک بە  کوردستان،  میللیی  حکوومەتی 
ئینسانی  ناخی  ــە  ل و  ــان  کــوردســت کۆمەڵگەی 
مەفهوومی  ــە  ب ــەت  ــب ــای ت ــی  ــەک ــای ــان م کـــــورد دا، 
“سەروەری” دەبەخشێ. لە سایەی خوێندنەوەی 

چۆنیەتیی  ــۆ  ب ــان  ــت ــوردس ک ــی  ــرات ــوک ــم دێ ــی  ــزب حــی
گەیاندنی ئەم نیشتمان و گەلە بە “سەروەری”ـیە کە 
٧٥ ساڵ پێش لە ئێستا خەڵکی کوردستان لە هەر 
چوار بەشەکەی، بە شانازییەوە دەڕواننە دامەزرانی 
کۆماری کوردستان و بە شکۆوە لە ڕێوڕەسمەکانی 
پاراستنی  و  کوردستان”  پیرۆزی  ئااڵی  “هەڵکردنی 

لییەدا بەشداری دەکەن. ئەم دەسکەوتە میل
حیزبی  ئامانجەکانی  لە  نیشتمان”  ــی  ــەورەی “گ
کەلێنێکی  لە  قسەکردن  کوردستاندا،  دێموکراتی 
ئێستاشی  تا  ــورد  ک کە  ـــازارە  ئ و  ــەژان  ب مێژوویی 
لەگەڵ بێ، ئارەزووی گەورە و گرانی لەسەر بنیات 
ــی  “واڵت”ـ پێناسەی  و  نازناو  کە  کوردستان  ــاوە.  ن
لە  کــوردە کە  نەتەوەی  نیشتمانی  ــراوە،  ک لێ زەوت 
دەستی  لەسەر  و  مێژووییدا  تەسکی  زەمەنێکی 
مانگ،  ماوەی ١١  بۆ  دێموکراتی کوردستان  حیزبی 
ناو و قەوارەیەکی ڕەسمی وەک “واڵت”ـی پێ بەخشرا. 
“گەورەیی  ــی،  ــەزران دام لە  ساڵ   ٧٥ دوای  ئێستاش 
ئەو  کوردستان  دێموکراتی  حیزبی  بۆ  نیشتمان” 
لە  بەشێک  وەک  کە  نەگۆڕەیە  و  پیرۆز  مەفهوومە 

جەوهەر و ماهیەتی گوتاری حیزب چەسپاوە.
کاریگەریی  کە  کوردستان  دێموکراتی  حیزبی 
ـــەوەی  ـــن ـــزووت ـــــی ب ـــەســـەر ڕەوت ـــەکـــالکـــەرەوەی ل ی
لەسەر  هەبووە،  کــورد  هاوچەرخی  الیزمی  ناسیۆن
گوتاری  توانیویەتی  سیاسییدا  ــاری  ــوت گ ئاستی 
مەفهوومی  کۆمەڵێک  بە  تێکەڵ  خــۆی  نەتەوەیی 

نەوعی  ــە  ل ــە  ک بکات  پەسەند  جیهان   و  ــرن  ــۆدێ م
خۆیدا داهێنەرانە بوون. جیا لەوەی کە بە پێی ناو 
حیزبە  ئەم  بێ،  “دێموکرات”بوونیشی  نێوەرۆکی  و 
هەڵگری کۆمەڵێک بەها و موفهوومی مۆدێرنی وەک؛ 
 ٧٥ ئەم  دڕێژایی  بە  سێکۆالریزمە،  و  دێموکراسی 
ە، نە تەنیا بەرانبەر بە کۆمەڵێک ڕەوتی سیاسی  ساڵ
بەرچاویان  و  قووڵ  کە شوێنەواری  کۆمەاڵیەتی  و 
ئینسانەکان  جیهانبینیی  و  خەبات  و  ژیان  لەسەر 
ــکــوو کەوتۆتە  ــەڵ ب ــەبــووە،  ن ــەرخــەم  ــت ــەم ک ــــاوە،  دان
حیزبی  نەبوونی  ئیدئۆلۆگ  کاریگەرییانەوە.  ژێر 
ــی  ــە خــاوەن ــەو مانایە ک ــان ب ــوردســت ــی ک ــمــوکــرات دێ
نەبووە  فکری  ــراوی  داخ و  سەخت  چوارچێوەیەکی 
ئاسانی  بە  حیزبە  ئەم  ــەوەی  ئ هۆی  بۆتە  نییە،  و 
خەباتی  و  تێکۆشان  ــڕگــەی  ب هێندێک  ــە  ل بتوانێ 
خۆیدا بکەوێتە ژێر کاریگەریی ڕەوتێکی فکرییەوە. 
ئێرانی  و  کوردستانی  جار  هەندێک  ــە  ڕەوت ئەم  جا 
ئەم  و جیهانی.  ناوچەیی  هەندێک جاریش  و  بووە 
کارتێکەرییە لە ئاستی گوتار و تێفکریندا بۆ حیزبی 
دێموکرات الیەنی ئەرێنی و نەرێنیی هەبووە. ئەگەر لە 
هەندێک بڕگەدا توانیویەتی بە پێکهێنانی ڕێفۆرمێک 
بابەتی  کۆمەڵێک  بۆ  خوێندنەوەیدا  و  تێفکرین  لە 
فکری و سیاسی لە ئاستی گوتاردا نوێ بوونەوە و 
هەندێک  لە  بکات،  دەستەبەر  بۆخۆی  دەسکەوتێک 
بڕگەشدا ئەم کارتێکەرییانە لە ئاستی تەشکیالتییدا 
لێ  لێک ترازانیان  کۆتاییدا  لە  و  نێوخۆیی  ناکۆکیی 

کەوتۆتەوە.
لە حیزبی  تایبەتمەندییەک  پێوەندییەدا  لەم  هەر 
دێموکراتدا هەیە کە النی کەم من وەک خۆم لە هیچ 
حیزبێکدا ئەوەم بەدی نەکردوە، ئەویش ئەوەیە کە؛ 
تا ئێستا حەوت جار ئەم حیزبە  ــەوەی  ئ ــەرەڕای  س
تا  بەاڵم  داوە،  ڕووی  لێک دابڕان  و  ئینشعاب  تیایدا 
ئینشعاب  ــەم  ل کــام  هیچ  لە  ــێ،  ب لەگەڵ  ئێستاشی 
دیکە ساز  یان جەریانێکی  لێک دابڕانانەدا، ڕەوت  و 

نەبووە کە بتوانێ، بە خۆ دوورخستنەوە لە گوتار و 
تێفکرینی سیاسیی جیاواز لەو گوتار و تێفکرینە 
تێکۆشانی خۆی  و  بە خەبات  درێژە  مێژووییە، 
نموونە  )بە  هەبووبێ  وا  شتی  ئەگەریش  ــدات.  ب
وەک پەیڕەوانی کۆنگرەی چوارەم کە لە ئەدەبیاتی 
حیزبدا بە تاقمی ٧ کەسی ناوی هاتووە(، ناچار 
هەر  هەڵ وەشێننەوە.  خۆ  ماوەیەک  دوای  بوون 
کە  ــە  ــازدای ــب ڕێ و  ــار  گــوت ــە  ل تایبەتمەندییە  ــەم  ئ
هاوکات لەگەڵ لێک ترازانە تەشکیالتییەکانی نێو 
حیزبدا دەسبەجێ یان چەند ساڵ دواتر، باس لە 
یەکگرتنەوە دەکرێ کە نموونەکانی چ لە ڕابردوو 

و چ لە ئێستادا بەرچاون.
“نەتەوەیی بوون”ـی گوتاری حیزبی دێموکراتی 
ــەک کە  ــای ــع ــدی ــی ــەی  ئ ــەوان ــچ ــێ ــە پ ــان ب ــت ــوردس ک
الیزمی  کەسانی خاوەن نەزەر لە حەوزەی ناسیۆن
پەرچەکردارێکی  تەنیا  بە  دەکەن،  باسی  کورددا 
ڕووت بەرانبەر بە گوتاری شۆڤێنیزمی نەتەوەی 
“حەقانییەت”ـی  و  ــــی”  “ڕەوای نییە.  ــت  ــااڵدەس ب
ماف  لە  بێ بەش کراو  نەتەوەیەکی  بزووتنەوەی 
لە  کە  نەتەوەییەکانی  و  ئینسانی  ئازادییە  و 
دێموکراتدا  حیزبی  تێفکرینەکانی  و  بەرنامە 
ئینسانی  مانایەکی  و  پێناسە  ــەوە،  داوەت ڕەنگی 
ئەم  ڕوانگەی  و  تێفکرین  شێوە  بە  مۆدێرنی  و 
مانا  وەک  ــارە  گــوت ــەم  ئ بۆیە  بەخشیوە.  حیزبە 
مەفهوومی  ــەک  ــەوەی ــەت ن ــی  ــات خــەب ماهیەتی  و 
دێموکراتیک بە خۆوە دەگرێ. تەعریفی “میللی-
دێموکراتیک”ـی حیزب بۆ بزووتنەوەیەک کە خۆی 
هۆکاری  ناتوانێ چاوبەستە  دەزانێ،  ڕێبەری  بە 
ــەوە”ی  ــەرچــدان ــەرپ “ب بۆ  تەنیا  ــی خــۆی  وجــوودی
و  ببەستێتەوە  ئێرانی  ــەوەی  ــەت ن شۆڤێنیزمی 
ئەم  بەرحەق بوونی  و  ــی  ڕەوای لە  بیر  بێ ئەوەی 
مەیدانی  بچێتە  چەکێک  بە  بکاتەوە،  بزووتنەوە 
بەربەرەکانێوە کە سەدان ساڵە بۆ لە نێو بردنی 
بەکاری دەهێنن. بۆیە ڕاست لەو کاتەدا کە پێی 
گەورە،  مەترسیی  ئێستادا  هەلومەرجی  “لە  وایە 
دژایەتیی  ئێرانییە”،  مەزنی خوازیی  شۆڤێنیزمی 
الیزمی بەرچاوتەنگی کورد”  خۆی لەگەڵ “ناسیۆن
کە “دیکتاتۆریی مەرکەزی و خەڵکی ئێران لێک 

جیا ناکاتەوە”، ڕادەگەیەنێ.
ــی حیزبی  ــاســی ســی ـــاری  گـــوت ــەوەی  ــ ــگ دان ــ ڕەن
خەڵکی  کۆمەاڵنی  ــاری  ــت ڕەف لەسەر  دێموکرات 
ئەم  ڕیزەکانی  نێو  تێکۆشەرانی  و  کوردستان 
حیزبە –بە کادری سیاسی و هێزی پێشمەرگەوە- 
ــرادەی  ــی “ئ ــی  ــووم ــه ــەف م دوو  ــە  ل تێکەڵێکە  ــە  ک
شۆڕشگێڕانە”  و  ئینسانی  “ئەخالقی  و  گــەل” 
لە  ــڕ  پ کولتوورێکی  جـــۆراوجـــۆردا،  قۆناغی  ــە  ل
کردوە.  دروست  خەباتکارانەی  ئەرزشی  و  بەها 
لەگەڵ  پێشمەرگە  هێزی  ئینسانیی  ــاری  ــت ڕەف
ماهیەتی  ئاشتی خوازانەبوونی  شــەڕ،  دیلەکانی 
پشتیوانیی  ــان،  ــوردســت ک خەڵکی  ــەوەی  ــن ــزووت ب
لە  کـــورد  ــەوەی  ــن ــزووت ب ــە  ل ــرات  ــوک ــم دێ حیزبی 
ــی  ــدان ــان و هــەوڵ ــت ــوردس ــەی ک ــک ــی دی ــان ــارچــەک پ
کورد،  ماڵی  نێو  یەک خستنەوەی  بۆ  بەردەوامی 
حیزبەکانی  ــوان  ــێ ن ــی  ــووی ــگــرت ــەک ی ــەت  ــب ــای ت ــە  ب
بەرهەمی  دوایی،  هەتا  و  کوردستان  ڕۆژهەاڵتی 
ئەم گوتارە نەتەوەیی و دێموکراتیکە مێژووییەیە 
ئەساسی  ــەســەر  ل قۆناغەکاندا  ــوو  ــەم ه ــە  ل ــە  ک
سێبەری  ــەوە،  ــن ــزووت ب و  خەڵک  ــی  ــدی ــەرژەوەن ب
بەسەر هەڵوێست و تێفکرینی ڕێبەرایەتیی ئەم 

حیزبەدا زاڵ بووە.
ئاستی جۆری دیاری کردنی ڕەفتاری  لە سەر 
حیزب  دەســـەاڵت،  بە  بەرانبەر  خەڵک  سیاسیی 
ئامانجی  پاراستنی ماهیەت و  لە گوتاردا وێڕای 
ئاستی  لەسەر  داوە  هەوڵی  بزووتنەوە،  نەهایی 
دەرفەتەکان و بە مەبەستی بە جەماوەری کردنی 
بەستێنی  لە  خەڵک  توانایی  و  هێز  بزووتنەوە، 
لە  کۆمەڵگە  و  ــخــات  ب ــە  ــووڵ وەج جـــۆراوجـــۆردا 
ــزێ. بۆیە  ــارێ ــپ ب ــوون   ــڤ ب ــەســی پ ــان و  ــدامـ دۆشـ
پێکهێنانی  بۆ  ــات  “خــەب ــووە  ب وا  پێی  هەمیشە 
دەکەین  داوای  کوردستاندا  لە  حکوومەتەی  ئەو 
بۆ  خەبات  دەگــەڵ  درێژخایەنە،  ــکــی  داخــوازێ و 
لە  دیکە  ــی  ــوازی داخ هەندێک  کردنی  جێ بەجێ 
چوارچێوەی ئەو دەسەاڵتەدا هیچ ناتەبایی نییە و 
پێویستە ڕێز لە هەر هەوڵێکی گەورە و چووکەی 

خەڵک بگرین”.
ئەوەی کە دوای ٧٥ ساڵ خەبات و تێکۆشان تا 
ئێستاشی لەگەڵدا بێ، گوتاری سیاسیی حیزبی 
دێموکرات لە نێو کۆمەڵی کوردەوارییدا زۆرترین 
ــەو  ئ ــەری  ــ دەرخـ ــە،  ــەی ه پشتیوانی  و  ــر  ــگ ــەن الی
ڕاستییەیە کە، گوتاری ئەم حیزبە کە ڕیشەی لە 
واقعیاتی کۆمەڵگەی کوردستاندا هەیە، واڵم دەری 
هەست و شعووری بەرزی خەڵکی کوردستانە. 

کامیل ئوستادئەحمەدی
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سماندنی فرت و فێڵی 
زێنەبی کرمانێ

ئــەدەب دۆســتــانــی شـــاری مەهاباد  ــان  ی ئــەدەیــبــان  لــە  لــە زمـــان یەکێک 
گێڕاویانەتەوە، لە ئاخرین سااڵنی دەسەاڵتداریی رێژێمی پاشایەتییدا بەشێک 
لەو کەسانەی خوێندنی قوتابخانەیان تەواو دەکرد، لە جیاتی سەربازی، بۆ 
ماوەی دوو ساڵ لە گوندان دەکران بە مامۆستا و “سپای دانیش”ـیان پێ  
تاقانە  لە زۆربەی گوندەکان خوێندەواری  دەگوترا. مامۆستای ئەو کاتیش 
بوون و کەم هەڵ دەکەوت جگە لە مەالی ئاوەدانی؛ کەسێکی دیکە بتوانێ 

شتێک بخوێنێتەوە.
نــاوی  بــە  بەتەمەن  پیاوێکی  کرماشان  بــە  ســەر  گوندێکی  لــە  ڕۆژێـــک 
“یارمحەممەد” کەرێکی لێ ون دەبێ و دەچێتە الی سپای دانیش و داوای 
لێ دەکا، بۆ دۆزینەوەی کەرەکەی فاڵی حافزی بۆ بگرێتەوە. ئەویش دوای 
بیرکردنەوەیەکی زۆر، دێڕە شێعری “ما عکس رخ یار در پیالە دیدەایم”ـی 
حافزی شیرازیی بۆ دەستکاری دەکا و دەڵێ: “حافز فەرموویەتی “ما عکس 
بە  داوی ماوەیەک  یارمحەممەد دەڕوا و  دیدەایم”.”  پیالە  یارمحمد در  خر 
کۆڵێک ماست و پەنیر و مریشکەوە دێتەوە الی مامۆستای قوتابخانە و لەبەر 
سپاسی  زۆر  دۆزیوەتەوە،  کەرەکەی  “پیاڵە”  ناوی  بە  گوندێک  لە  ئەوەی 

مامۆستا دەکا.
* * *

سەرچاوەکانی هەواڵ لە لوبنانەوە لە زمان “زێنەب موغنییە” کچی یەکێک 
“زێنەب  کردەوە:  باویان  لوبنانەوە  پێشووی حیزبوڵای  لە سەرکردەکانی 
سولەیمانی” کچە گەورەی قاسم سولەیمانی کە بە هۆی هێرشی فڕۆکەی 
ئەمریکایی کوژرا، شووی به کوڕی فەرماندەیەکی حیزبوڵا کردوە. ئەم ژن 
و ژن خوازییە پەیمانی نێوان شۆڕشی ئیسالمیی ئێران و حیزبوڵای لوبنانی 
پتەوتر کردوە. خزمایەتی و ژن و ژن خــوازی، ڕۆحی هۆز و عەشیرەکان 
لە یەکتر نزیک دەکاتەوە و دیارە ئەم جارە ئەوان هاسان تر دەتوانن داوای 
پارە و مووچەی مانگانەی ئەندامەکانیان لە کۆماری ئیسالمی بکەن. پێش 
ئەم ڕووداوانــەش “حەسەن نەسروڵا” بە ئاشکرا گوتبووی هەتا کۆماری 
ئیسالمی پارەی هەبێ، ئێمەش دەمانبێ و کۆماری ئیسالمی سەرچاوەی پارە 

و داهاتی ئێمەیە و مووچەی ئەندامانیشمان ئەوان دابینی دەکەن.
بە هۆی ئەوەی باوکی زێنەبی سولەیمانی لەکاتی هەناردەکردنی شۆڕشدا 
پارێزەرانی مەزارگەی “زێنەب”ـی دەناردە سووریە و ئێستاش زێنەبی کچی 
دەڵێ،  پێ  قاسم ـمان  زێنەبی  هەڵپەڕكێی  “عێماد موغنییە”، هەواڵی شایی و 
چاوی  لە  دوور  ئێمەش  بابەتەکەمان.   ســەروای  دەبێتە  “زێنەب”  خەریکە 
لەوێ  و  دەمێنینەوە  زێنەبی سولەیمانی  لەسەر  قەاڵتان”  “زێنەبێ  وردبینی 
لە جیات فاڵی حافز، فاڵی ئەم شێعرە کوردییەی خوارەوەتان بۆ دەگرینەوە:

“ئەبرۆت هیـــــاللی یەک شـەوە
سەریان پەیوەســــتە پێــــــکــەوە

برژانگ تیری کەی خوسرەوە”
١- لە دێڕی یەکەمدا ئەبرۆ بە “هیالل” شوبهێنراوە. دیارە لەم سەردەمەدا 
ئەبرۆی هیاللی باوی نەماوە و خانمان برۆکانیان پێچەوانەی هیالل درێژ 
لەم  ئــەوەی  لێیان جوانە(  دەرنــەچــێ، زۆریــش  نێو خۆمان  )لە  دەکــەنــەوە. 
ئیسالمیی  کۆماری  دەسەاڵتی  پێداگرە،  هیالل  بابەتی  لەسەر  سەردەمەدا 
ئێرانە. سووچێکی هیاللەکەی ئەوان لە مەشهەد و قومەوە دەست پێ دەکا و 

سووچەکەی دیکەی لە لوبنان لەبن پیلی ئیسڕائیل تەواو دەبێ. 
٢- “سەریان پەیوەستە پێکەوە” پێمان دەڵێ دوو سەری ئەم هیاللە پێکەوە 

پەیوەستن. واڵمی ئەمەیان لە کۆی ئەم بابەتەدا بدۆزنەوە.
لێرەدا مەبەستەکە ئامانجی خۆی بە  ٣- “برژانگ تیری کەی خوسرەوە” 
تەواوی دەپێکێ و تیری کەی خوسرەو کە پادشای دادپەروەری نێو پەڕاوە 
مێژووییەکانە و فارسەکان ئەوانەی ڕەگەزپەرستن، زۆر جار نانی یەکیەتی 
لەژێر  تیرەکەی  دەخــۆن،  ئەویش  سفرەی  لەسەر  خۆیان  یەکگرتوویی  و 

هیاللی ئاماژە بۆ کراودا دەهاوێژێ.

ئەنجامی سیاسی:
ناکا  بــڕوا  هیچ  سولەیمانی  قاسمی  ــەورەی  گ کچە  سولەیمانی  زێنەبی 
بۆ  یان  ناچاری  بە  بۆیە  بپارێزێ،  هیاللە  ئەم  بتوانێ  باوکی  جێگرەکەی 

خۆشیی دڵی خۆی دەلینگی لێ هەڵ ماڵیوە.

ئەنجامی جوگرافیایی:
ژیانی مەعنەویی هاوسەر و کچی فەرماندەی سپای قودس و سەرکردەی 
بە  نێوان دوو جەمسەری هیاللەکەدا  لە مەودای  لوبنان بوون،  حیزبوڵای 
فڕۆکەوانیی  کۆمپانی  فڕۆکەکانی  نەبێ  هەر  هاتوچۆدایە،  لە  بــەردەوامــی 

“ماهان” مسۆگەری دەکەن.

ئەنجامی مێژوویی:
بە  دەدەن  هەوڵ  دەزانــن،  کەی خوسرەو  میراتگری  بە  خۆیان  ئەوانەی   
برژانگی زێنەبێ تۆڵەی هێرشی ١٤٠٠ ساڵ لەمەو بەر بکەنەوە، بەاڵم ئاخۆ 

خوارزا چی بەسەر خاڵۆیان دەهێنن؟
ئەنجامی خۆش: 

ئەمەیان زێنەب و زاوازێڕینە عەرەبەکە باشتر دەیزانن.

ئەنجامی دەشتەکییانە:
زێنــەبێ وەی زێنــــەبێ لەو زێنـــەبەی کــــــرمانێ

دەرێ بابانت شێوێ ناوت کەوتە لوبنانێ
ئەنجامی دوای زڕە باوێشک و چاو هەڵگڵۆفین: رووداوی فاڵ گرتنەوەی 
دەسەاڵتداریی  کۆتاییەکانی  لە  یارمحەممەدیش  کــەرەکــەی  ــنــەوەی  دۆزی

حکوومەتی پاشایەتییدا ڕووی دا. 

***

کرۆنا و کەمتەرخەمیی دەسەاڵت

عومەر باڵەکی

نەخۆشیی  مانگە  ــەش  ش ــە  ل ــر  ــات زی ــاوەی  مـ
کرۆنا باو بۆتەوە و بۆتە هۆی مەرگی هەزاران 
کەس لە واڵتە جۆراوجۆرەکانی دنیا و، لە هەمان 
کاتدا کاریگەریی ڕاستەوخۆی لەسەر بوارەکانی 
ئابووری و پێوەندییە کۆمەاڵیەتییەکان داناوە و 
دەتوانین بڵێین هەتا ڕادەیەکی زۆریش گۆڕانی 
بەسەر شێوەی ژیانی مرۆڤدا هێناوە. زیانێکی 
زۆری بە کەرتە جیاوازەکانی ئابووری )گەشت، 
پیشەسازی، کشتوکاڵ، هاتوچۆ و ...( گەیاندوە 
ڕاستەوخۆیان  کاریگەریی  ــە  ــەوان ئ هەموو  و، 
هەبووە لەسەر توانای کڕینی تاک تاکی کۆمەڵ. 
سنوور  کرۆنا  دەرکەوتوە  بۆمان  ماوەیەدا  لەم 
بەزاندوە؛  واڵتانی  هەموو  سنووری  و  ناناسێ 
خەڵک  ــای  ــری ف و  پێ ڕاگەیشتن  ئاستی  ــەاڵم  ب
کۆمەڵگەیەکی  بۆ  کۆمەڵگەیەکەوە  لە  کەوتن 

دیکە جیاوازە. 
ئێرانیش یەکێک لەو واڵتانەیە کە لە هێرشی 
ــە پێی  ــووە و، ب ــەب ــدا ن ــان ــەم ــە ئ ــە ل ــای ــەت ـــەم پ ئ
ئیتالیا  و  ئەمریکا  و  چین  دوای  لە  ئامارەکان 
و  تووشبوون  چــواری  و  سێ  پلەی  لە  ــاوی  ن
ئاستی باوبوونەوەی ئەو پەتایە لە نێو واڵتانی 
ڕێژەی  فەرمییەکان  ئامارە  پێی  بە  دێ.  دنیادا 
تێ پەڕیوە.  کەس  هەزار  دە  لە  گیان  لەدەسچوو 
ــەوەی  بــاوبــوون ــرد  ک باسمان  ــی  وەک هەرچەند 
پێوەندییە  تێک چڕژاویی  بە هۆی  کرۆنا  پەتای 
سیاسی، ئابووری و کۆمەاڵیەتییەکانی جیهان، 
بەاڵم  بڕیوە؛  سنوورەکانی  هەموو  ئاسانی  بە 
ڕادەی هەست بە بەرپرسایەتیی دەوڵەتان جیاوازە 
و، ئەمەش لە ئێرانی ژێر دەسەاڵتی حکوومەتی 
پێ  هەست  ــەواوی  ـ ت ــە  ب ئیسالمییدا  ــاری  ــۆم ک
بێ مەسئوولییەتیی  کــە  مانایە  ــەو  ب ــرێ.  دەکـ
دامودەزگای کۆماری ئیسالمی هەر لە سەرەتای 
هۆی  بــووە  و  ــەوت  دەرک کرۆناوە  سەرهەڵدانی 
باوبوونەوەی زیاتر و خێرای لە ئاستی ئێراندا. 
بەردەستدا  لە  کە  زانیارییانەی  ئەو  پێی  بە 
بە  پێش  ــی  ــوان ــت دەی ئیسالمی  ــاری  ــۆم ک ــە  هــەی
ـــەاڵم بە  ــرێ، ب ــگ ــە ب ــای ــەت ــەم پ ــەوەی ئ ــوون ــاوب ب
خیبرەگانی  و  مەجلیس  هەڵبژاردنەکانی  هۆی 
ڕێبەرییەوە بێ دەنگیی لێ هێنا و، هەر ئەمەش 
ــەوە.  کــەوت لێ  ــەوەکــەی  ــوون ــاوب ب پەرەسەندنی 
ــی دەزگـــای  ــەی ــارام ــاک ــۆی ن ــە ه ــەوەش ب ـ دوای ئ
ــی  ــوواڵی ــیــســالمــی ق ــی کـــۆمـــاری ئ ــی ــدروســت ــەن ت
کارەساتەکە ڕۆژ بە ڕۆژ زیاتر و زیاتر خۆی 
دەرمانیی  کــادری  کە  ــەوەدا  ئ لەگەڵ  دەرخست. 
کەرتی تەندروستی بە هەموو توانای خۆیانەوە 
هاتنە مەیدان، بەاڵم بە هۆی نەبوونی ئیمکاناتی 
ــەدان،  ن گرینگی  و  پێ ڕانەگەیشتن  و  دەرمانی 
ــی  ــی کـــادری دەرمــان ــدوو بــوون ــان ــەت و م زەحــم
و  نەدا  نەخۆشییەی  ئەو  دادی  دوکتورەکان  و 
بەداخەوە ئەوانیش لە تووش بوون بەو پەتایە 

پارێزراو نەبوون.

ــران ڕوو  ــێ ئ ــە  ل ــە حاڵێکدا  ل ــە  ــارەســات ک ــەم  ئ
دەدا کە ئەم واڵتە بە هۆی بوونی سەرچاوەی 
جۆراوجۆری زەوینی و ژێرزەوی وەک واڵتێکی 
بواری  لە  لەوەش  بێجگە  دەوڵەمەند دەناسرێ، 
دەوڵەمەندە،  پاشخانێکی  خاوەنی  پزشکییدا 
بەاڵم بە هۆی سیاسەتی هەڵە و دوژمنکارانەی 
دەسەاڵتدارانی کۆماری ئیسالمی و بە هەدەردانی 
بۆ  ــران  ــێ ئ مەعنەوییەکانی  و  مـــادی  سامانە 
ناوچە  تێرۆریستییەکانی  گرووپە  تەیارکردنی 
بایەخی  ــردوە  ک وای  ئەمریکا  ئابلۆقەکانی  و، 
دراوی ئێران -بە چەشنێک دابەزێ کە النی کەم 

تێک چڕژاویی  ــۆی  ه بە  کرۆنا  پەتای  ــەوەی  ــوون ــاوب ب هەرچەند 
ئاسانی  بە  جیهان،  کۆمەاڵیەتییەکانی  و  ئابووری  سیاسی،  پێوەندییە 
هەموو سنوورەکانی بڕیوە؛ بەاڵم ڕادەی هەست بە بەرپرسایەتیی دەوڵەتان 
جیاوازە و، ئەمەش لە ئێرانی ژێر دەسەاڵتی حکوومەتی کۆماری ئیسالمییدا 
بە تەواوی هەست پێ دەکرێ. بەو مانایە کە بێ مەسئوولییەتیی دامودەزگای 
کۆماری ئیسالمی هەر لە سەرەتای سەرهەڵدانی کرۆناوە دەرکەوت و بووە 

هۆی باوبوونەوەی زیاتر و خێرای لە ئاستی ئێراندا.

لە مێژووی سەد ساڵی ڕابردوودا بێ وێنەیە- و، 
لە هەمان کاتدا بێ کاری، کەم بوونەوەی توانای 
تەندروستی  کەرەسەی  –لەوانە  خەڵک  کڕینی 
لە   ... و  ڤیرووس-  وەک دەمامک و مادەی دژە 
دنیادا دەوڵەتەکان  لە زۆربەی واڵتانی  حاڵێکدا 
لە  کرۆنایان  بەربەرەکانیی  ــکــاری  ڕێ پەلە  بە 

سەرەوەی کارەکانی خۆیان داناوە.
لە کاتی قەیرانەکاندا دەوڵەتەکان دەبێ زیاتر 
ئەستۆ  لە  بەرپرسایەتی  تر  کاتێکی  ــەر  ه لە 
ــی  ــە دروســت کــردن ــان ب ــەت ــەی دەوڵ ـ ــگــرن، زۆرب ب
نەخۆشانی  بە  تایبەت  کاتیی  نەخۆشخانەی 
بۆ  خۆبەخش  کەسانی  بانگهێشتی  و،  کرۆنا 
ــەرەســەی  ک ــی  ــن کــردن ــی داب و،  ــری  ــاودێ چ بەشی 
هەناسەدان و دەرمانی پێویست و، قەرەنتینەی 
ــوچــۆ و  ــات ـــەوەی ه ــد و، کـــەم کـــردن ــون شـــار و گ
ماڵەکانیان؛  ــە  ل ــەوە  ــان م ــە  ب ــک  خــەڵ ــی  ــان دان ه
زیاتری  تەشەنەکردنی  لە  بەرگری  دا  هەوڵیان 
خــەســاری  ــەوەی  ــردن ــەم ک ک و  نەخۆشییە  ــەم  ئ
جێگەی  ــێ  ــوان دەت ــەوەی  ئ ــەاڵم  ب بکەن.  مرۆیی 
ئەوەیە  بــێ،  نووسینە  ــەم  ئ ــارتــری  زی سەرنجی 
کە  راستییە  ئەو  ــی  دەرک بە  دەوڵەتانە  ئەو  کە 
پیشەسازی  و  بازرگانی  ناوەندەکانی  و  خەڵک 
مادیی  زیانی  ڕێکارەکانی خۆپاریزی،  بە هۆی 
یا  و  قەرەبووکردنەوە  بۆ  و  بەرکەوتوە  زۆریان 
یارمەتی دان بوودجەیەکی تایبەتیان بۆ خەڵکی 
خۆیان و ناوەندەکانی کار و خزمەتگوزاری لە 

واڵتەکانیان دابین کردوە.

لە ئێرانی ژێر دەسەاڵتی کۆماری ئیسالمییدا 
نەخۆشیی  ــی  ــن ــرت ــەرەگ پ و  ــدان  ــەڵ ــەره س پێش 
سیاسەتی  ــرا،  گــوت پێشدا  لە  ــی  ــەروەک ه کرۆنا 
دەستوەردان  و  شۆڕش  هەناردەکردنی  هەڵەی 
خۆنەگونجان  و  ــان  واڵت نێوخۆی  کاروباری  لە 

لەگەڵ نەزمی جیهانی، هۆکاری سەرەکی بوو بۆ 
داڕمانی ئابووریی ئەم واڵتە و خولقانی قەیرانە 
پەرەگرتنی  و  سەرهەڵدان  بە  و  نێوخۆییەکان 
پەتای کرۆنا و گرتنەبەری ڕێکاری قەرەنتینەی 
بازرگانیی جیهانی،  ڕایەڵکەی  پچڕانی  واڵتان و 
ئابوورییەکان  کاریگەرییە  خێرا  و  ڕاستەوخۆ 
لەسەر کۆمەڵگەی ئێران بەدەر کەوت و ئەوەندەی 
دیکە خەڵکی ئێرانی خستە ژێر قورسایی دابین 

نەکردنی پێویستیی ڕۆژانەیان.
و  پەرەگرتن  لە  گشتی  بە  ئێران  ــی  ــەروەک ه
یەکەمی  پلەی  کرۆنا  نەخۆشیی  باوبوونەوەی 

لە ناوچەکەدا بۆ خۆی دەستەبەر کرد، بەداخەوە 
ــاو چڕیی  ــە چـ ــش ل ــی ــان ــوردســت ـــی ک ڕۆژهـــەاڵت
حەشیمەت و پانتایی خاک لە نێو ئێراندا ئەگەر 
وەبەر  تووشبوون  لە  ئێران  لە  یەکەمی  پلەی 
دۆخی  لە  و  ــەم   دووه ڕیزبەندی  لە  نەکەوتبێ، 

سووردا بەسەر دەبا.
ــاوەی  م ئیسالمی  ــاری  ــۆم ک ــی  ــداران دەســەاڵت
ــە  ــن دەڕوان ئەمنیەتییەوە  ــاوی  چ ــە  ب ساڵە  چــل 
کوردستان و بە هەموو توانای مادی و مرۆییەوە 
کوردستان  ڕۆژهەاڵتی  پەراوێزخستنی  هەوڵی 
ورمێ( و  سنە  ئیالم،  کرماشان،  )پارێزگاکانی 
ـیان داوە و بە هاتنی ئەم دۆخەش، ئەم بەشە 
و  تەندروستی  و  ئابووری  ــواری  ب لە  ئێران  لە 
پیشەسازییەوە لە الیەن دەسەاڵتدارانی تارانەوە 
لە  ــردوە.  ــادی ک چەند قات لە چاو پێشووتر زی
ئەو  بچووکەکانی  و  ــەورە  گ شارە  لە  کام  هیچ 
ــی  ــان دەرم ــەی  ــەرەس ک و  نەخۆشخانە  هەرێمە 
دادی  بتوانێ  کە  نییە  بەردەستدا  لە  ڕادە  بەو 
ئەو هەموو نەخۆشە بدا و، لە هەمان کاتدا بە 
هۆی هەژاری و دەستکورتی، خەڵک ڕێ نوێنییە 
تەندروستییەکان لە بەرچاو ناگرن و بۆ بژیوی 
ژیان ڕوو لە دەرەوەی ماڵەکانیان دەکەن و هەر 
ئەوە وای کردوە کە ئەو ڤیرووسە زۆر خێراتر 
لە پانتایی ڕۆژهەاڵتی کوردستاندا باو بێتەوە 
و ببێتە هۆی نەخۆش کەوتن و مردنی سەدان 

کەس لە خەڵکی کوردستان. 
بە  ــان  ــوردســت ک ــەرجــەدا خەڵکی  ــوم ــەل ه ــەو  ل

کەمتەرخەمیی  و  بێ موباالتی  خۆیان  ــاوی  چ
دەسەاڵتدارانی تاران دەرحەق بە خۆیان دەبینن، 
ــی  ــەت ــی ــە وەزع ــە ک ــی ــی ـــەو ڕاســت ــە گـــەڵ ئ ــە ل ــۆی ب
گەلێک  ئێستادا  ئێرانی  لە  ــان  ژی بەڕێ چوونی 
بە  کوردستان  خەڵکی  حاڵەش  ــەو  ب چەتوونە 
کەسایەتیی  و  ــی  ــەدەن م ــخــراوە  ــک ڕێ و  گشتی 
زانستی و ئایینی و کۆمەاڵیەتییەکان بە تایبەتی 
ئەرکی قورسیان بۆ ڕۆشنگەری و ڕێ نمایی لە 
نێو کۆمەڵگەدا بۆ خۆپاریزی لە نەخۆشیی کرۆنا 
دەکەوێتە سەر شان و لە هەمان کاتدا یارمەتی 
لە  هاونیشتمانییان  چوونی  هاناوە  بە  و  دان 
کە  ژیان  پێداویستییەکانی  دابین کردنی  بواری 
فەرهەنگی جوان و جوامێریی کوردەوارییە لەو 
ئەوە  بۆ  بکرێتەوە،  بەربەرینتر  ساتەدا  و  ئان 
وەک هەموو جارێ کە نیشانتان داوە لە کاتی 
تووش بوونی نیشتمان بە کارەساتێکی خولقاوی 
دەستی سروشت یا مرۆڤ، پشت و پەنای یەکتر 
بوون و بەسەر کۆسپ و نەهامەتییەکاندا زاڵ 
و  ــاری  هــاوک بە  پێویستە  ــەم جاریش  ئ ــوون؛  ب
هاوبیریی هەموو الیەک بەسەر ئەو تەنگەژەش 
دەسەاڵت  کەمتەرخەمیی  و  کرۆنا  هۆی  بە  کە 
سەرکەوتن  هاتوە،  کوردستاندا  خەڵکی  بەسەر 

دەستەبەر بکرێ.
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ــە بە  ــع ـــیـــن زای شــی ـــای ــدا ئ ــالم ــس ــی ـــە ئ ل
ــرێ، نزیکەی لە سەتا ١٥ی  کەمینە دادەن
شیعەن  ئایین زای  پەیڕەوی  موسوڵمانان 
ڕۆژهەاڵتی  لە  زۆریان  هەرە  زۆربەی  کە 
نێوەڕاست بە تایبەتی واڵتانی عێراق، ئێران، 
و  ئازەربایجان  یەمەن،  لوبنان،  سووریە، 
بەحرەین، هەروەها بە ڕێژەیەکی کەمتر لە 
پاکستان و ئەفغانستان و هەندێک واڵتی 
سەرەتای  لە  ئایین زایە  ــەم  ئ ـــن.  دەژی تر 
لە  بێجگە  ــڕۆ  ــەم ئ ــا  ــەت ه ــی  ــەڵ دان ــەره س
حوکمڕانیی  ــی  ــەت دەرف قۆناغێک،  ــد  چــەن
شیعەکاندا  ــە  واڵت لە  نەبووە.  ــەردەوامــی  ب
دەسەاڵتێکی کەمیان هەبووە و ئەگەریش 
بووە وەک دەسەاڵتێکی ئایینی نەناسراون 
بەعسی سووریە  نموونە حکوومەتی  بۆ 
ــار  ک ــەر  ــەس ل ــان  ــەک ــی ــەوی ــەل ع ــە شیعە  ک
نەبووە،  ئایینی  دەسەاڵتێکی  بەاڵم  بوون 
بەم  هەر  پاش ٢٠٠٣ـــش  عێراقی  هەروەها 
شێوەیە، بەاڵم لە بارەی ئێرانەوە بابەتەکە 
سەفەوییەوە  سەردەمی  لە  هەر  جیاوازە، 
و دواتریش دامەزرانی کۆماری ئیسالمی؛ 
ئێرانییە  ــۆ  ب ــە  ــوون ــەزم ئ و  ـــەت  دەرف ــەم  ئ

شیعەکان هەڵ کەوتوە.
درێژایی  بە  کارەکتەرەکانی  و  شیعە 
و  بەستنەوە  یەکەوە  بە  خەونی  مێژوو 
ئایین زاکەیان  ــی  ــڕەوان ــەی پ یەکگرتوویی 
لە  شیعەیان  ئیمپراتۆریی  ــی  ــەزران دام و 
ــد ساڵی  ــا چــەن ــەت ــوە، ه ــەب ــەدا ه ــەک ــاوچ ن
ڕابردووش ئەمە هەر خەون و خولیایەک 
کۆماری  ــی  ــدن ــەزران دام دوای  ــەاڵم  ب ــوو،  ب
ــی  ــەوڵ ــە کـــــردەوە ه ــێــران ب ــی ئ ــیــســالمــی ئ
لەمێژینەیەی  ــە  خــەون ــەم  ئ ــی  ــن ــات وەدی ه
ــمــە  ــژی ــەم ڕێ ـ ــی ئ ــی ــەت ــەرای ــب ــە ڕێ ــعــە ب شــی
لە دوای  بڵێین  دەتوانین  دراوە.  دەدرێ و 
لە  ئیسالمی  کۆماری  ــاری  ک سەر  هاتنە 
قۆناغ هەوڵی  بە دوو   ئێستا  ئێران هەتا 
لەمێژینەیەی  ئامانجە  ئەم  وەدی هاتنی 

شیعەکان دراوە.
سەرەتاکەی  کردەوەیی  بیرۆکەی  وەک 
زایینی،  ١٩٧٩ی  ساڵی  بــۆ  ــەوە  ــت ــەڕێ دەگ
ــی  ـ ــردن ــاوان کـ ـ ــە پ ـ ــە ل ــگ ــج ــێ ــی ب ــن ــەی ــوم خ
ــی  ــەری ــب ــی و ڕێ ــن ــی ــای ئ ــی  ــەت مــەرجــەعــی
ــەری  ــب ــە ڕێ ــێــران، خـــۆی ب ــە ئ ــاســی ل ســی
بانگەوازی  و  ــی  دەزان ئیسالمی  جیهانی 
بۆ  ئیسالمیی  شــۆڕشــی  ــی  ــاردەکــردن ــەن ه
واڵتانی  بۆ  تایبەتی  بە  ئێران  دەرەوەی 
هەمووشیانەوە  ســـەرووی  ــە  ل دراوســـێ 
عێراق کە زۆربەی دانیشتووانی شیعەن، 
دەکرد. هۆکاری دواکەوتنی هەناردەکردنی 
ــەوە بوو  ئ ــەن خومینییەوە  لە الی شــۆڕش 
لەسەر  بەهێز  ڕێژیمێکی  عێراق  لە  کە 
عێراق  دەسەاڵتدارانی  بێ گومان  بوو،  کار 
حکوومەتەکەیان  ئایدیۆلۆژیی  هەرچەندە 
ئیسالمی نەبوو، بەاڵم خۆیان موسوڵمانی 
ــاوە  ــە ســەرەت ل ــەر  ه بۆیە  بـــوون،  سوننە 
ــەوە و  ــان ــێــران وەســت ئ پیالنەی  ــەو  ئ دژی 
نێو  بکەنە  دزە  ئێرانییەکان  نەیان هێشت 
بکەن.  جێ بەجێ  بەرنامەکانیان  و  عێراق 
و  ئێران  شــەڕی  هۆکارەکانی  لە  یەکێک 
عێراق کە هەشت ساڵی خایاند هەر ئەوە 
داڵدەدانی  مــاوەی ئەم شــەڕەدا و  لە  بوو. 
بەرهەڵستکارە شیعەکانی ڕێژیمی عێراق 
ــێــک  ــەت ــە دەرف ــوو ب ــەوە، ب ــران ــێ ـــەن ئ ــە الی ل
ڕێژیمی  ــی  ڕووخــان دوای  کـــردەوە  بە  کە 
بوو  ڕێگە خۆش   ،٢٠٠٣ ساڵی  لە  ســەدام 
و  خواست  بە  کە  ئیسالمی  کۆماری  بۆ 
ئارەزووی خۆی بگات و نفووز بکاتە نێو 
شیعەکانی عێراق و لەوێشەوە بۆ واڵتانی 

تری ناوچەکە پەل باوێت.

ڕووخانی ڕێژیمی سەدام دەستی ئێرانی 
بکەن  دەست  عێراقەوە  لە  کە  کرد  ــاوەاڵ  ئ
بە جێ بەجێ کردنی پیالن و بەرنامەکانی 
ئێران  بوونی  بااڵدەست   دوای  بە  خۆیان، 
لە عێراقدا و دەستێوەردانی لە کاروباری 
سیاسیی ئەو واڵتە و، بەهێزکردنی پێگەی 
بڵێین  دەکرێ  نیزامیی خۆی،  و  سیاسی 
کردنی  جێ بەجێ  بە  دەستی  ــردەوە  ک بە 
کردنەوەی  کۆ  کە  لەمێژێنەکەی  خەونە 
ــرد.  ـــوو، ک ــە ب ــەک ــاوچ ــعــەی ن ــوو شــی ــەم ه

کزبوونی هیاللی شیعە
واڵتانی  نیگەرانیی  ــێــران  ئ ــەی  ــردەوەی ک ــەم  ئ
دەستەواژەیەکی  و،  لێ کەوتەوە  ناوچەکەی 
سیاسیی نوێ هاتە کایەوە بە ناوی “هیاللی 

شیعە”.

هیاللی شیعە چییە، کوێ دەگرێتەوە؟ 
ئێران،  لەمێژینەکەی  خەونە  درێـــژەی  لە 
عێراق  لە  بەعس  ڕێژیمی  ــی  ــان ڕووخ دوای 
ـــە و  ـــەو واڵت ــی ئ ــعــەکــان ــی شــی ــی ــت ــااڵدەس و ب
ــی  ــە دەســەاڵت ب ــار  ج ــەکــەم  ی ــۆ  ب گەیشتنیان 
لە  ئێران  دەست کراوەیی  هەروەها  سیاسی، 
پاسداران  سپای  ئیسالمی،  کۆماری  عێراق، 
لە  کە  ــارد  ڕاســپ قودسی  سپای  تایبەتی  بە 
بە  بکەنەوە  وشکانی  ڕێگەیەکی  ــەوە  ــران ــێ ئ
بچێتەوە  سووریەدا  بە  و  تێ پەڕێ  عێراقدا 
نێو خاکی لوبنان. بۆ یەکەم جار ساڵی ٢٠٠٤ 
“شا عەبدوڵا” شای ئۆردۆن زاراوەی هیاللی 
شیعەی بەکار هێنا، شا عەبدوڵا نیگەرانیی 
خۆی لەوە ڕاگەیاند کە حکوومەتێکی شیعەی 
لە عێراق دامەزراوە و ئێران  ئێران  الیەنگری 

خەریکە لەو ڕێگەیەوە پیالنەکانی خۆی 
پیالنەی  ــەو  ئ ئەگەر  ــا،  دەک جێ بەجێ 
ــران،  ــێ ـــی ئ ـــان ــرێ واڵت ــگ ــران ســـەر ب ــێ ئ
بەیەکەوە  لوبنان  و  عێراق  سووریە، 
بلکێن، هیاللێکی شیعە دروست دەبێ، 
بە دوای ئەوەدا نیگەرانیی سعوودیە و 
میسر و زۆر واڵتی دیکەی ناوچەکەی 
ــەوە.  ــەوت ــێ ک ــۆر ل ــۆراوج ــوەی ج ــە شــێ ب
ــە خۆ  ل ــە  ــان ـــەو واڵت ئ ــی شیعە  ــالل هــی
دەگرێ کە حەشیمەتێکی زۆری شیعە 
بەحرەین،  عێراق،  ئێران،  دەژی؛  تێیدا 
ــە  ــان، ســووری ــجـ ـ ــای ـ ــازەرب ـ ـــان، ئ ـــن ـــوب ل
دەهێنرێ  یەمەنیش  ــاوی  ن ــار  ــاروب ج
)هیاللی شیعە بە مانای هیاللی مانگە 
واڵتانە  ئەو  لکاندنی  پێکەوە  پاش  کە 
ــەوێ(. بێجگە  لە سەر نەخشە دەردەک
لەو هۆکارانەی ئاماژەیان پێ کرا، ئێران 
هەوڵ دەدا شیعەی ناوچەکە بەیەکەوە 
ببەستێتەوە و، بیانکاتە جەمسەرێکی 
جوغرافی و جەماوەریی گەورە و خۆی 
ڕێبەرایەتییان بکا و ببنە بەرهەڵستکار 
ــی  ــان ــەک ــن ــون ـــــە س ــــەری واڵت و ڕکــــاب
ناوچەکە لە سەرووی هەمووشیانەوە 

عەرەبستانی سعوودی.
ــدا  ــســالم ــی ــی ئ ــان ــه ــی ـــە ج ـــەمـــڕۆ ل ئ
ــی  ــی ــەت ــەرای ــب ـــران ڕێ ـــێ ــە و ئ ســعــوودی
ــەن،  دەک ئیسالمییەکە  باڵە  دوو  هەر 
ــۆکــی شیعە،  ــل ب ــی  ــی ــەت ــەرای ــب ڕێ ــران  ــێ ئ
عەرەبستانیش ڕێبەرایەتیی سەرەکیی 
ــدە  ــەن ــەرچ ــە دەکـــــا، ه ــن ــون ــی س ــۆک ــل ب
تەنیا  ڕێبەرایەتییدا  لە  عەرەبستان 
ـــی  ـــان ــڕەوی واڵت ــشـ ــێـ ـ ـــــەاڵم پ ــە، ب ــی ــی ن

ــەالی  ــەق ــادا هـــەوڵ و ت ـ ــەرەت ــە سـ ــە. ل ــەی ــک دی
خەونە  بەم  گەیشتن  بۆ  ئیسالمی  کۆماری 
دوای  چونکە  نەبوو  کاریگەر  زۆر  دێرینەی 
ــەاڵت  دەس ــە  ب و  بەعس  ڕێژیمی  ــی  ــان ڕووخ
گەیشتنی شیعە لە عێراق سپای ئەمریکا و 
هاوپەیمانەکانی لە نێو خاکی عێراق مانەوە، 
هەر بۆیە سپای قودس کە ئەرک دار کرابوو 
خاکی  ڕێگەی  ــردەوە  ک بە  تارانەوە  ــەن  الی لە 
بکاتەوە  لوبنان  ــۆ  ب ــە  ســووری و  ــراق  عــێ ــە  ل
نەیتوانی هیچ جموجۆڵێکی ئەوتۆ بکا و ئەو 
هۆی  بە  گەڕ،  بخاتە  کردەوە  بە  ستراتێژییە 
ئەوەی کە ئەمریکا هەر جووڵەیەکی جێگای 

گومانی ئێرانی بەرپەرچ دەدایەوە.

بەاڵم دوای ئەوەی کە ساڵی ٢٠١١ هێزەکانی 
جموجۆڵەکانی  کشانەوە  عێراق  لە  ئەمریکا 
ــم  ــاس ـــی “ق ـــدەی ـــەرمـــان ـــە ف ــــودس ب ــای ق ســپ
جددی  و  ــارا  ک شێوەیەکی  بە  سولەیمانی” 
دەستی پێ کرد، بە تایبەتی دوای دەرکەوتنی 
داعش لە ساڵی ٢٠١٤ سپای قودسی ئێران لە 
ڕێگەی دەسەاڵتی شیعە لە عێراق شەرعیەتی 
لە  فریادڕەس  هێزێکی  وەک  وەرگــرت  ئەوەی 
بکا،  شــەڕ  ــش  داع دژی  عێراقدا  خاکی  نێو 
کۆماری  ــۆ  ب ــوو  ب ــن  ــڕی زێ دەرفەتێکی  ــەوە  ئ
بە  ــۆی  خ پیالنەکانی  ـــەوەی  ئ ــۆ  ب ئیسالمی 

توانایدا  لە  بکا، هەرچی  ئاسانی جێ بەجێ 
عێراق  نێو  لە  خۆی  بەرژەوەندیی  بۆ  بوو 
لە  کردوویەتی.  ــەدا  مــاوەی لەو  ناوچەکە  و 
درێژخایەنەکانی  ناکۆکییە  دیکەوە  الیەکی 
فەلەستین، ئیسڕائیل و پشتگیریی کۆماری 
لە  ــۆی  خ تەمەنی  ــی  ــژای درێ ــە  ب ئیسالمی 
شیعەکانی لوبنان و بەشێکی جوواڵنەوەی 
ــەن،  ــەم ی ناکۆکیی  ــا  ــەروەه ه فەلەستین، 
سعوودییە، پشتیوانی و هاوکاریی ڕێژیمی 
شــەڕی  ــەن،  ــەم ی حووسییەکانی  ــە  ل ــێــران  ئ
نیزامیی  و  ــاددی  م پشتیوانیی  و  سووریە 
کۆماری ئیسالمی لە بەشارئەسەد، هاوکات 
فاکتەری  و  ــار  هــۆک چەند  ـــەوەدا  ئ ــەڵ  ــەگ ل
ئاماژە  دەتوانین  کە  هەیە  دیکەش  گرینگی 
بە دژایەتی کردن و دروشمی دژە ئیسڕائیلی 
و دژە ئەمریکایی ئێران و هێزە شیعەکان، 
بە  هاوپەیمانەکان  هێزە  بوونی  سەرقاڵ 
شەڕی ڕادیکاڵیزمی ئیسالمیی سوننە وەک 
شەڕی  هەروەها  داعــش،  تاڵەبان،  قاعیدە، 

ئەفغانستان، عێراق و سووریە، بکەین.

لە هەمووی گرینگتر ڕێکەوتنی ئەتۆمیی 
ئێران لەگەڵ واڵتانی ١+٥ وای  کرد لە هەموو 
قۆناغە جیاجیاکان پەل هاویشتنی کۆماری 
ئیسالمی بۆ نێو خەڵک و ڕێکخراوە تاییفییە 
کەمتر  ــاوچــەکــەدا  ن ـــەواوی  ت لە  شیعەکان 
ڕووبەڕووی بەربەست و ئاستەنگ ببێتەوە 
بگرە ڕەواییشی پێ  درا، بۆیە ڕێژیمی ئێران 
توانی بە کردەوە ڕۆڵی سیاسی و نیزامیی 
خۆی لە سەرجەم ئەو واڵتانەدا بەرەو پێش 
ببا تا ئاستێک بەرپرسانی ئێرانی لە نوێژی 
هەینییدا باسی کەوتنە ژێر دەسەاڵتی سێ 
دەمشق  )بەغدا،  عەرەبی  واڵتانی  پێتەختی 
و بەیرووت( دەکەن و، پێتەختی چوارەمیش 

کە سەنعایە زۆری نەماوە دەستی بەسەردا 
بگرن. هەروەها فەرماندەی سپای پاسداران 
ئەوە  باسی  جەعفەری”  “محەممەدعەلی 
ــراق و  ــێ ــە ع دەکـــا ٢٠٠ هــــەزار چـــەکـــدار ل
سووریە پشتیوانی لە کۆماری ئیسالمی و 
دروست  خەریکە  و  دەکەن  سیاسەتەکانی 
بوونی هیاللی شیعە بەرەو کۆتایی دەچێ.

فاکتەرانەی  و  ــەوت  ــک دەس ــەو  ئ هــەمــوو 
پەل هاویشتنی  و  ــەوەو  ــوون ــاوب ب ــەســەر  ل
زۆری  بەشێکی  ــرا،  ک پێ   ئاماژەیان  ئێران 
سوننەی  دەسەاڵتدارانی  سەر  دەگەڕێتەوە 

بۆ کارەکتەری  ناوچەکە و، بەشێکیشی 
فەرماندەی  وەک  سولەیمانی  قاسمی 
ڕاستییدا  لە  دەگەڕێتەوە،  قودس  سپای 
ــای  ــزمـ ـ ــاری ـــی کـ ـــمـــان ـــەی ـــاســـمـــی ســـول ق

ڕێک خستنی هیاللی شیعە بوو.
سولەیمانی  قاسمی  ــی  ــوژران ک دوای 
کێشەکانی  ــکــەی  دی فازێکی  ــە  چــوون و 
ــار  ــا، هـــەروەهـــا وشــی ــک ــری ــەم ــران و ئ ــێ ئ
بوونەوەی واڵتانی ناوچەکە و هەست بە 
الیەکی  لە  و  الیەک  لە  مەترسی کردنیان 
و  نێوخۆیی  فاکتەری  کۆمەڵێک  دیکەوە 
دروست  بۆ  پرسیارەمان  ئەو  ناوچەیی 
سیاسەتە  ــەم  ـ ئ ــی  ــام ــج ــەرەن س دەکــــا، 
ئیسالمی  کــۆمــاری  ئایا  کوێیە؟  ــەرەو  ب
ستراتێژییەی  ــەم  ب دان  ـــژە  درێ ــای  ــوان ت
و  ــران  ــێ ئ کێشەکانی  ــێ گــومــان  ب ــە؟  ــەی ه
و  دیکە  قۆناغێکی  چوونەتە  ئەمریکا 
ــڕۆ لە  ــەم ــا ئ ــرێ، ت ــ ــکــە شکڵ دەگ خــەری
هۆی  بە  ئەمریکا  قۆناغەکاندا  هەموو 
لە  بەرژەوەندییەکانی  ــی  ــی کــردن ــەت دژای

ــۆزی  ــاڵ ــوەردان و ئ ــێ ــت ــاوچــەکــە و دەس ن
سازکردنی کۆماری ئیسالمی و دژایەتیی 
نیزامی،  ڕووی  ــە  ل ــی  ــان ــەک ــان ــم ــەی هــاوپ
وەک  ئێرانی  ــەوە  ــی ــووری ــاب ئ و  سیاسی 
ئامانجێکی دوور یان نزیک پیشان داوە، 
بۆیە کۆماری ئیسالمی وەک دەسەاڵتێک 
ــەر دەرگـــای  ب ــە  ل ــە هەمیشە شـــەڕی  ک
ماڵی ڕاوەستابێ دژکردەوەی هەبووە، بۆ 
ئەوەش هەموو دۆست و هاوپەیمانەکانی 
فەلەستین،  ــان،  ــن ــوب ل ــراق،  ــێ ع ــە  ل ــۆی  خ
بەکار  ئەفغانستان  و  سووریە  یەمەن، 
هێناوە و شەڕی ئەمریکای لە دەرەوەی 
هەتا  ــردوون،  ــێ ک پ خــۆی  سنوورەکانی 

ئەمڕۆ ئەوە گرینگترین فاکتەر بووە بۆ 
ئەوەی شەڕ نەگاتە نێوخۆی ئێران.

بەاڵم ئێستا وەک دەبینین سێناریۆی 
ــە دەگــــــــۆڕدرێ، لە  ــک ــەری ــاوچــەکــە خ ن
بەردی  عێراق  ــی  واڵت ئێرانەوە  ڕوانگەی 
ــە و  ــەی ــالن ــی ــەخــشــە و پ ــەم ن ـ ــەی ئ ــاغ ــن ب
ــای  ـ ـــە وات ـــراق ب ـــە عـــێ ــان ل ــی ــن ــەوت ــەرک س
هەنگاوی  گەورەترین  بەجێ  گەیاندنی 
چەند  مــاوەی  لە  کەچی  پیالنەکەیانە، 
ــە  ــاوچــەک ــە ن ــــــردوودا هـــەم ل ــگــی ڕاب ــان م
ــاشــەوە  ــک ــەمــری ـــەن ئ ــە الی ــراق و ل ــێ و ع

خەریکە  و  ـــەوە  ـــووەت ب ــە  ــچــەوان ــێ پ ــەکــە  ــی ــاری ی
ماوەی  ئێران،  نێوخۆی  دەکاتە  ڕوو  شەڕەکە 
چەند مانگێکە لە ناوەندی پیالنەکانی کۆماری 
هەیە  ــددی  ج ئاڵۆزییەکی  ــراق(  ــێ )ع ئیسالمی 
سەر  ڕژاونەتە  زۆر  ناڕەزایەتی دەربڕانێکی  و 
شەقامەکان و بەدژی هێژمۆنیی ئێران لە عێراق 
و دەسەاڵتی شیعەی عێراق -کە نوقم بوونە لە 
گەندەڵی و بە تااڵن  بردنی سەروەت و سامانی 
ئەم واڵتە- وەستاونەتەوە. نێو ماڵی شیعە لە 
عێراق خەریکە بەرەو لێک ترازان دەڕوا، دژایەتیی 
خۆپیشاندەرانی ناڕازی و ناکۆکیی نێو الیەنە 
شیعەکان، بۆ جێگرەوەی عادل عەبدولمەهدی 
سولەیمانی،  قاسمی  ــی  ــوژران ک ــا  ــەروەه ه و 
کۆماری  ــەوخــۆی  ڕاســت نیزامیی  ــەوەی  ــاردان ک
و  ئەمریکا  ــەدژی  ب جــار  یەکەم  بۆ  ئیسالمی 
و  ئێران  بە  الیەنەکانی سەر  ڕێگەی  لە  دواتر 
کاردانەوەی نیزامیی ئەمریکا بۆ ئەم هێرشانە 
و لێدوانی توندی بەرپرسانی ئەمریکایی لەمەڕ 
سیستمی  هێنانی  ــەش  ــان ــی دوای ــەم  ب و،  ئێران 
و  عێراق  بۆ  )پاتریۆت(  مووشەکیی  بەرگریی 
هەرێمی کوردستان، پەلە لە تەواوکردنی 
کە  هەولێر  لە  ئەمریکا  کونسولخانەی 
هەروەها  کونسولخانەیە،  گەورەترین 
ئابوورییەکانی  ــارۆ  ــەم گ توندکردنی 
بە  بڵێین  ــن  ــی ــوان دەت ـــران،  ـــێ ئ ــەر  ــەس ل
بە  نیزامییش  ــی  ــارۆدان ــەم گ ــک  ــۆرێ ج
لە  ئەمریکا  هێزەکانی  پێ کردنی  باوە 
چەند واڵتی ناوچەکە و هێنانی ناوگانە 
شەڕکەرەکانی بۆ کەنداو؛ بەشێکن لەم 
گۆڕانانەی کە بەم دواییانە ڕوویان داوە.
ئێران هەتا ئەمڕۆ توانیویەتی بە خەرج 
و  زۆر  یەکجار  سەرمایەیەکی  کردنی 
لەو  ئابووری  فکری،  نیزامی،  خەیاڵیی 
ڕێگایەدا ئەمریکا و هاوپەیمانەکانی لە 
سەرقاڵ  خۆی  سنوورەکانی  دەرەوەی 

بکا.
ــەم گەمارۆ  ــۆی ئ ــە ه ــەمــڕۆ ب ــەاڵم ئ ب
ــە پشتی  ــن ــەت پــڕووکــێ ــاق ــە ت ــی ــووری ــاب ئ
ــی  ــان ــووشــی داڕووخ ــەوە و ت ــاوەت ــەم چ
نەک  بووەتەوە،  گــەورە  زۆر  ئابووریی 
نییابەتییەکان  شەڕە  تێچووی  ناتوانێ 
دەڕوا  ــەوە  ئ ــەرەو  ب بەڵکوو  بکا،  دابین 
لە  نەمێنێ.  خۆیشی  ــدارەی  ــی ئ ــای  ــوان ت
الیەکی ترەوە کۆماری ئیسالمی لە نێوخۆ 
ــەی کە بەسەر  ــارودۆخ ب ــەم  ئ بە هــۆی 
خەڵکیدا هێناوە گرفتی مەشرووعیەتی 
لە  ڕاستییەش  ــەم  ئ ــووە.  ب ــت  بۆ دروس
ڕەنگی  مەجلیسدا  هەڵبژاردنی  دوایین 
دایەوە، خەڵک بەشداریی چاالکانەیان لە 
هەڵبژاردندا نەکرد و بەو هەڵوێستەیان 
ئیسالمییان  کۆماری  مەشرووعیەتی 

بردە ژێر پرسیار.
هاوکات کێشەکانی لەگەڵ واڵتانی جیهان بە 
تایبەتی واڵتانی ڕۆژئاوا لە کۆنترۆڵ دەرچووە 
دەڕوا.  جیهانی  ــی  ــوون ب گۆشەگیر  ـــەرەو  ب و 
ئابوورییەکانی  گەمارۆ  کاریگەریی  لەوانەیە 
ئەمریکا لەسەر ئێران لە شەڕی نیزامی کەمتر 
نەبووبێ، بۆیە ئەستەمە ئێران بەم دۆخەی کە 
ناوچەکە  ئاڵۆزی  ڕەوشــی  بتوانێ  تێی کەوتوە 
هاوپەیمانەکانی  ڕاستییدا  لە  ــەرێ.  ب بەڕێوە 
ئێرانیش وەک گرووپە شیعەکان لە ناوچەکەدا 
ــەڕووی  ــ ــەم شێوەیە ڕووب ــەم جــارە ب ــەک ــۆ ی ب
ئەمریکا و ئیسڕائیل و ڕۆژئاواییەکان دەبنەوە 
زەحمەتە  و   ئامانج  دەکرێنە  ڕاستەوخۆ  و 

بتوانن بەرگەی فشاری درێژخایەن بگرن.
جیاواز  ــی  بــۆچــوون شیعەکانیشدا  نێو  ــە  ل
ــیــش  ــەوان ــە، ئ ــەی ــەت ه ــب ــای ـــی ت ـــدی ـــەرژەوەن و ب
لەگەڵ  سەر  تا  نییە  شــەرت  نین،  یەک دەست 
ئیسالمییدا  ــاری  ــۆم ک بەرنامەکانی  و  پیالن 
دەرفەتی  و  مادی  توانای  ئێرانیش  بمێننەوە، 
جارانیشی نییە، هەروەها دژایەتیی هێژمۆنیی 
ئێران لە نێو شیعەکاندا خەریکە گەشە دەکا، بە 
تایبەتی خۆپیشاندانەکانی ئەم دواییەی عێراق 
و لوبنان پێمان دەڵێن دوور نییە لە ئاڵۆزتر 
بوونی دۆخەکە درەنگ یان زوو دەنگ و ڕەنگی 
پشت بەستن  ــە  ب بۆیە  ــەون،  ــک ب دەر  ــاواز  ــی ج
دیکەی  فاکتەری  کۆمەڵێک  و  فاکتەرانە  بەو 
دووری  بە  جیهانی  و  ناوچەیی  و  نێوخۆیی 
نێو  لە  ــەرەو  ب شیعە  هیاللی  ئاکامی  نازانین 

چوون و ئاوا بوون بچێ.
***

بیرۆکەی کردەوەیی سەرەتای هیاللی شیعە دەگەڕێتەوە بۆ ساڵی ١٩٧٩ی زایینی، خومەینی بێجگە 
لە پاوان کردنی مەرجەعیەتی ئایینی و ڕێبەریی سیاسی لە ئێران، خۆی بە ڕێبەری جیهانی ئیسالمی 
دەزانی و بانگەوازی هەناردەکردنی شۆڕشی ئیسالمیی بۆ دەرەوەی ئێران بە تایبەتی بۆ واڵتانی دراوسێ 

لە سەرووی هەمووشیانەوە عێراق کە زۆربەی دانیشتووانی شیعەن، دەکرد.

لوقمان موئمێنی



ژماره : 777 9
15ی پووشپەڕی  1399  _  5ی جووالی 2020

لەسەر  هەبێ  پێناسەیەکمان  گشتی  بە 
جوغرافیای کوردستانی ئێران ئەوەی ئێمە 
حکوومەتی  ئایا  دەزانین،  کوردستانی  بە 

ناوەندی لەگەڵمان هاوڕایە؟
کوردستانی ئێران بە یەکەیەکی نیشتمانی، 
سیاسی و جوغرافی دەگوترێ کە لە باکووری 
ــاوای سنوورە ڕەسمییەکانی  ڕۆژئ و  ــاوا  ڕۆژئ
ئێران هەڵ کەوتوە و زۆربەی دانیشتووانەکەی 
و  ــی  ــای ــی ــراف ــوغ ج ڕووی  ــە  ـ ل ــان  ــ ی ــوردن  ــ ــ ک
مێژووییەوە بەشێکە لە خاکی کوردستان. بە 
پێی ئەو لێکۆڵینەوەی من لە سااڵنی ڕابردوو 
 ١٣٧ ئێران  کوردستانی  ــەری  ڕووب کردوومە، 
ژمارەیە  لەو  کیلۆمەتری چوارگۆشەیە.  هەزار 
بە  چــوارگــۆشــەی  کیلۆمیتری  ــەزار  ــ ه  ١١٧
کوردستان  ڕۆژهەاڵتی  کوردنشینە،  ــەواوی  ت
بە  ٤٦ـیان  کە  دەگرێت  لەخۆ  شارستان   ٦٤
تەواوی کوردنشینن. بەاڵم بەشەکەی دیکەی 
ــازەری، لوڕ، عــەرەب و فارس  ئ لەگەڵ تورکی 
زۆرینە  کورد  شوێن  هەندێک  لە  کە  تێکەڵە 
ــی  ــان ــەوەک ــەت ن ــە  ــک دی ــک شوێنی  ــدێ ــەن ه ــە  ل و 
و  مێژوویی  ڕووی  لە  بەاڵم  زۆرینەن،  دیکە 
خاکی  لە  بەشێکە  خاکەکەی  جوغرافیایی، 

کوردستان.
 هەم کۆماری ئیسالمی؛ هەم حکوومەتەکانی 
قاجار  ــی  ــداران ــەاڵت دەس تایبەتی  ــە  ب پێشوو 
ئێران  کوردستانی  جوغرافیای  داوە  هەوڵیان 
تەنیا بە پارێزگای سنە ببەستنەوە، واتا کاتێک 
باسی کوردستان دەکرێ تەنیا پارێزگای سنە 
بگرێتەوە. بەاڵم ناوچەکانی دیکە بە ناوچەی 
نابەن.  ناوی  یان هەر  دەبەن  ناو  کوردنشین 
بەاڵم ئێمە پێمان وایە کورد کێشەی حاکمیەت 
و  هەیە  ئێران  کوردستانی  لە  ناسنامەی  و 
حکوومەتی  ڕەسمیی  ــەوەی  ــدن ــن خــوێ ــەگــەڵ  ل

ناوەندی جیاوازیی زۆری هەیە.

چ  لە  کوردستان  دێموگرافیی  ئاڵوگۆڕی 
نیگەرانییە؟  جێگەی  ئایا  ئاستێک دایە؟ 
چ  تا  کوردستان  جوغرافیایی  چوارچێوەی 
ڕادەیەک کاریگەر بووە لەسەر ئەم گۆڕانە 

دێموگرافییە؟
بەخۆشییەوە بە هۆی زۆریی حەشیمەت و 
زیاتر  ئێران  دانیشتووانی کوردستانی  چڕیی 
کێشەی  کوردستان  خاکی  ــەســەدی  ل  ٩٠ لە 
لە  ــەاڵم  ـ ب نییە.  ناسنامەیی  و  ــی  ــراف ــوگ ــم دێ
لە ڕۆژئاوای هەمەدان  لەوانە  هەندێک شوێن 
پارێزگای  ڕۆژهەاڵتی  و  باکوور  لوڕستان؛  و 
و  سنە  پارێزگای  لە  کەم  بەشێکی  و  ورمــێ 
ئیالم؛ کورد لە ڕووی نەتەوەیی و جوغرافیایی 
کێشەی دێموگرافیی لەگەڵ نەتەوەکانی دیکە 

هەیە.

حکوومەتی ناوەندی زیاتر لە چ ڕێیەک 
گۆڕینی  بۆ  ــرێ  وەردەگـ کەلک  چی  لە  و 

دێموگرافیی کوردستان؟
ــە جۆرێک  ــەوە بکەم ک ب ــاژە  ــام ئ ــم  ــوان  دەت
ــــــردووەوە بە  ــی ڕاب ــە ٨٠ ســاڵ ـــدان ل ــە هـــەوڵ ل
ــی  ــەوەی ــەت ن پێکهاتەی  ــی  ــن ــۆڕی گ مەبەستی 
نموونە  ــە  ب ــدرێ.  ــن ــی دەب ــاوچــە  ن هەندێک  ــە  ل
پارێزگای ورمێ کە زیاتر لە ٨٠٪ی خاکەکەی 
ــەاڵم  ب کــــوردە،  ــەی  ــەک ــووان ــشــت ــی دان ٦٥٪ی  و 
ــجــان  ــای ــازەرب ئ ــە  ب ــراوە  کـ فەرمییەکەی  ـــاوە  ن
بەسەر  ــی  ــەاڵت دەس ـــورک  ت کەمینەیەکی  و، 
پارێزگایە هەوڵ  لەو  زۆرینەی کورددا هەیە. 
دراوە لە ڕێگەی نانەوەی ناکۆکیی نەتەوەیی و 
مەزهەبی لە الیەک و پشتگوێ خستنی کورد 
لە الیەکی دیکە؛ ئەو دوو پێکهاتە سەرەکییە 
لەدژی یەک بوەستنەوە و لە هەندێک شوێنی 

کورد لە ئێران کێشەی حاکمیەت و ناسنامەی خۆی هەیە، کە لەگەڵ 
خوێندنەوەی ڕەسمیی حکوومەتی ناوەندی جیاوازیی زۆرە

چیا مەلالک:

گەلی کورد هەر لە یەکەم دابەش بوونیەوە هەتا دواتریش بەردەوام لەژێر مەترسیی سڕینەوە و لە نێو بردن و ئاسیمیلە لە الیەن نەتەوەی بااڵدەستەوە 
بووە، بۆ نەتوانەوە و مانەوەی خۆیشی خەباتێکی بێ پسانەوەی گرتوەتە بەر کە ئەم خەباتە نسکۆی بووە و سەرکەوتن و دەسکەوتی بووە و شکستی نیزامییشی 
هەر بووە. لەگەڵ گۆڕانی شێوازی خەبات، شێوازی و تاکتیکی دوژمنان و داگیرکەرانیش بە شێوەیەکی ڕێژەیی بە نیسبەت پرسی کوردستانەوە گۆڕانی بەسەردا 
هاتوە. یەکێک لەو بابەتانەی لە ئێستای ڕۆژهەاڵتی کوردستان بابەتی ڕۆژە و جێی سەرنجە و وەک مەترسییەک دەنوێنێ؛ بابەتی گۆڕانی دێموگرافیی ئەم بەشە 
لە کوردستانە کە بە شێوازێکی نەرم کۆماری ئیسالمی خەریکی جێ بەجێ کردنیەتی؛ لەم ژمارەی “کوردستان”ـدا لەگەڵ “چیا مەلالک” کارناسی ژێئۆپۆلیتیک و 
چاالکی سیاسی وتوێژێکمان پێک هێناوە لەسەر ئەم بابەتە گرینگەی ئێستای ڕۆژهەاڵتی کوردستان و ئاستی ئەم هەواڵنە و نیگەرانییەکانی و هتدی ئاماژە 

پێ کراون.

لە  کوردستان  دێموگرافیی  دەستکاری  کردنی  پێم وایە  من 
داهاتوودا هەڕەشەیەکی زۆر جیددییە بۆ سەر ژێئۆپۆلتیک و ئاسایشی 
تایبەت  بە  دیکە  نەتەوەکانی  و  ئێمە  مەگەر  کوردستان.  نیشتمانیی 
تورک و لوڕ لەسەر کۆمەڵێک بنەما ڕێک بکەوین. هەروەها ئەو بەشە 
لە خەڵکی کوردستان کە زمانی دایک و ناسنامەی نەتەوەیی فەرامۆش 

کردوە، کاری لەسەر بکرێ.

دیمانه : شەونم هەمزەیی

پارێزگاکەش بە تایبەت لە نەغەدە و ماکۆ 
بەرژەوەندیی  لە  دێموگرافی  دراوە  ــەوڵ  ه
تورکی ئازەری بگۆڕێ و پێوەندیی کوردی 
ــان  ــووری کــوردســت ــاک ــەڵ ب ــەگ ــەاڵت ل ــ ڕۆژه
کوردستانی  باشووری  لە  بەاڵم  بپچڕێنێ. 
ڕێگەی  لە  سیاسەتەکە  دراوە  هەوڵ  ئێران 
سڕینەوەی زمان و ناسنامە و تێکەڵ کردنی 
جێبەجێ  دیکە  نەتەوەکانی  لەگەڵ  ــورد  ک
میژوویی تری  ڕەوتێکی  ئەوە  ــارە  دی بکرێ. 
هەڤپەیڤینە  ــەم  ل ئێستا  ــە  ــگ ڕەن ــە  ک هەیە 

کورتە بۆ باس کردن نەلوێ. 

کولتووری  سڕینەوەی  بۆ  ــدان  هــەوڵ
نەتەوەی کورد و تواندنەوەی لە نەتەوەی 
لەم  بەشێک  ــەر  ه دەکــرێ  ــدا  بــااڵدەســت

هەواڵنە بێ؟
سیاسەتە  ئەم  شوێن  چەندین  لە  بەڵێ. 
واڵمی داوەتەوە، بە نموونە بەشی باشووری 
شاری مەراغە یان ڕۆژهەاڵتی شاری ڕەزن 
کوردنشین  یەک پارچەی  گوندی  دەیان  کە 
خاکی  بە  ڕووی جوغرافیاییەوە  لە  و  هەن 
هۆی  بە  بەاڵم  بەستراونەتەوە؛  کوردستان 
ــێ  ورم کـــوردی  ــەڵ  ــەگ ل تێکەڵی  ــی  ــوون ــەب ن
لەگەڵ  زۆر  تێکەڵیی  و   ــەک  الی لە  سنە  و 
زمانی  ناوچەکە،  ــوردی  ــاک ن دانیشتووانی 
کەوتوە  بــڕەو  لە  زۆر  ڕادەیەکی  تا  ــوردی  ک
ئێستا خەڵکەکە  کــوردی،  بری زمانی  لە  و 
ئەم  دەکـــەن.  قسە  فارسی  ــان  ی تورکی  بە 
بابەتە لە گوندەکانی قەاڵوەند لە باکووری 
ــە بە  ــە ک ــەی ــش ه ــی ــان ــای خــووزســت ــزگ ــارێ پ
ــەوێ  دەم چەسپاوە.  کوردستانەوە  خاکی 
لە  دێموگرافی  گۆڕینی  لەسەر  نموونەیەک 
ڕۆژهەاڵتی کوردستان بێنمەوە. من جارێک 
کە بۆ لێکۆڵینەوە سەردانی گوندێکم بە ناوی 
نەک  گوندە  لەو  کردبوو،  تەیموور”  “عەملە 
ناسنامەی کوردی نەمابوو بەڵکوو جگە لە 
لە  کوردیی  کەس  هیچ  سااڵن   ٩٠ پیاوێکی 
و  ناسنامە  سڕینەوەی  بۆیە  نەمابوو.  بیر 
بەشێکی  بااڵدەستدا  نەتەوەی  لە  تواندنەوە 
ــە سیاسەتی  ــووە ل ــڕاو ب ــەب ــی و دان ســەرەک

حکوومەتی ناوەندی بەرامبەر بە کورد.

تورکەکان  لەگەڵ  کوردستان  هاوسنووریی 
چەندە کاریگەر بووە لە گۆڕانی دێموگرافیی 

ئەم ناوچانە؟
پێشتر بڵێم من پێم وایە ئاسایشی نیشتمانیی 
ــە و  ــەســت ــران پێکەوە واب ــێ ــە ئ ل ـــورک  کـــورد و ت
گرێ دراوە. هیچ یەک لە ئێمە ناتوانین بێ ئەویدی 
لە ئاسایشی نیشتمانییمان بکەین.  پارێزگاری 
پێم وایە تورک لەوەدا خەتابار نییە بەڵکوو ئەوە 
حکوومەتە کە ناوچە کوردی و تورکییەکانی لە 
لە  ــارە  دی بەستوەتەوە.  پێک  ئیدارییەوە  ڕووی 
میاندوواو  و  نەغەدە  ــوو  وەک شوێنی  هەندێک 

تورک  بەرژەوەندیی  لە  دێموگرافی  ــەک  ڕادەی تا 
نموونە  بە  نییە.  وا  بە گشتی  ــەاڵم  ب گـــۆڕدراوە، 
لە “ئەسەدئاباد” و قوروە، دۆخەکە پێچەوانەیە 
ــەک  ڕادەی تا  کــورد  بەرژەوەندیی  لە  دێموگرافی 
بە  دێموگرافی  بڵێین  ناکرێ  بۆیە  ــۆڕدراوە.  ــ گ

تەواوی لە بەرژەوەندیی تورک دایە.

تا چەند کۆچی کورد بۆ ناوچەکانی دیکەی 
ئێران کاریگەریی لەسەر کەم بوونەوەی پێگەی 

کورد لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان هەبووە؟ 
ئەگەر مەبەستت ئەوەیە کە کۆچ کردن بووەتە 
و  نەغەدە  لە  جگە  دێموگرافی  گۆڕانی  هۆکاری 
نەبووەتە  ــووری  ــاب ئ کۆچی  نەخێر  ــار،  ــ دەرەش
کوردستان.  دێموگرافیی  بۆ  گرنگ  کێشەیەکی 
لە نەغەدە پرسەکە وەک شوێنەکانی دیکە نییە. 
لەوێ حکوومەت دەیویست و دەشیهەوێ لە نێو 
دڵی موکریان ناوچەیەکی تورکی پڕ حەشیمەت 
کرد  کــاری  ئەنقەست  ــە  ب بۆیە  بکا،  دروســـت 
بکا و،  بە کۆچ  ناچار  تاوەکوو کوردی شارەکە 
توانی لەماوەی ٤٠ ساڵ ڕێژەی کورد لەو شارە 
لەسەدا ٦٥ بۆ کەمتر لە ٣٥ لەسەد کەم بکاتەوە. 

کوردی شارەکەش بە زۆری بەرەو پیرانشار، 
ــا  ــەروەه ــردوە، ه ــ ــان ک ــاد و شنۆ کــۆچــی ــاب مــه
تەورێز  پارێزگای  لە  بەرچاویش  تورکێکی 
نەغەدە  بۆ  ماڵیان  سپایی  و  کارمەند  وەکوو 
کورد  ــەوەی  ل جگە  نەغەدە  لە  گواستوەتەوە. 
کۆچی کردوە، لە ماوەی ٤٠ ساڵی ڕابردوو بە 
 ٢٣ نزیکەی  فەرمییەکان  نیمچە  ئامارە  پێی 

هەزار تورک هاوردەی شارەکە کراون. 

لە  و  ــان  ــت ــوردس ک ــگــەی  ــن ژی تێکدانی 
و  دارستانەکان  سووتاندنی  و  بردن  نێو 
ڕادەیەک  تا چ  ڕاگواستنی ئاوی کوردستان 
تێک دانی  لەسەر  بێت  کاریگەر  دەتوانێ 

دێموگرافیی ناوچەکە؟
هۆکاری  ابێتە  ن گوتم  وەک  کورت ماوەدا  لە 
درێژخایەندا  لە  ــەاڵم  ب دێموگرافی،  گۆڕینی 
بابەتەکە جیاوازە. لە پرسی ئاودا ناوچەکانی 
ــەک  ــن ن ــی ــاوی ــەم ئ ــران تــووشــی ک ــێ ــکــەی ئ دی
کوردستان، بەاڵم بەکار هێنان و گواستنەوەی 
ـــژمـــاوەدا دەبێتە  ــە درێ ل ــان  ــت ــوردس ــاوی ک ـ ئ
لە  و  کوردستان  نێو  لە  ــاوی  ــەم ئ ک هــۆکــاری 
دەرەنجامدا خەڵک ناچار دەبن بۆ ناوچەکانی 

دیکە کۆچ بکەن.

بە سەرنجدان بە ڕێژەی بەرچاوی بێکاری 
ئابووریی  بەشی   پاوانی  و  کوردستان  لە 
ڕۆڵی  پاسدارانەوە  سپای  الیەن  لە  ئێران 
هاوکێشەیەدا  ــەم  ئ کوێی  لە  ــووری  ــاب ئ

دەبینین؟
ئاشیلی  پاشنە  ــرێ  ــوت دەگ وەک  ــووری  ــاب ئ
لەسەر  یەک  کەین  سەیر  ئەگەر  پرسەکەیە، 
لەسەدی   ٢٠ لە  زیاتر  و  ئێران  ئاوی  چــواری 
ــەم دێ.  ــەره ــان ب ــە کــوردســت ــران ل ــێ ــی ئ خــۆراک
بەستنەوەی  سەرەکیی  ــگــەی  ڕێ ــان  کــوردســت
ئێران بە ئورووپا و تەنانەت بەشێک لە واڵتانی 
عەرەبییشە. لە پرسی نەوتیشدا ڕۆژانە زیاتر 
لە ١٦٠ هەزار بۆشکە نەوت بەرهەم دەهێنرێ؛ 
هەروەها ٣ لەسەدی پاشکەوتی گازی جیهان لە 
ڕۆژهەاڵتی کوردستانە. بۆیە زۆر سروشتییە 
حکوومەت یان نەتەوەی سەردەست هەوڵ بدا 
مەترسیی  دێموگرافییەوە  گۆڕینی  ڕێگەی  لە 
ئاستی  لە  ئێستا  بکاتەوە.  کــەم  کوردستان 
پڕۆژەی  زۆرترین  پاسداران  سپای  نێوخۆیی 

لە کوردستان بە دەستەوەیە.

 
لە  ــان  ــت ــوردس ک دێموگرافیی  ــی  ــۆڕان گ
دیاریکراوی  بە  کورد  نەتەوەی  داهاتوودا 

تووشی چ کێشەیەک دەکا؟
لە  بوار  لە دوو  دێموگرافی  لە پرسی  ئێمە 
کێشەین.  ڕووی  ـــەرەو  ب ــێــران  ئ کوردستانی 
بە  دیکە  نەتەوەیەکی  لەگەڵ  کە  بەشێک  لە 
هاوبەشی و تێکەڵی دەژین؛ بەاڵم بە ناسنامەی 
کوردییەوە لەوانە لە ورمێ و گەڕووس. بەاڵم 
لوڕستان  لە  ئەوەیە کە  بەشە مەترسیدارەکە 
و هەمەدان لەگەڵی بەرەو ڕووین. لەم ڕووەوە 
لە  کوردی  ناسنامەی  ناوچانە  لەو  کە  دەڵێم 
نیو سەدەی ڕابردوو بەردەوام لە کاڵ بوونەوەدا 
بووە بۆیە ئەمڕۆ بەشێک لە خەڵکی کورد لەو 

دوو پارێزگایە خۆیان وەک کورد ناناسن، یان 
نازانن کە زۆرینەی دانیشتووانەکەی کوردن؛ 
ناهێنن و ڕۆژ  ــەکــار  ب کـــوردی  ــی  ــان ــەاڵم زم ب
کوردستانی بوونی  ناسنامەی  ڕۆژیش  لەگەڵ 
دەڕوا  زیاتر  کاڵ بوونەوەی  ــەرەو  ب خەڵکەکە 
بە تایبەت لەو ناوچانەی هاونیشتمانییان بە 
پێم وایە  لەکی قسە دەکەن. بۆیە من  زاراوەی 
کوردستان  دێموگرافیی  دەستکاری  کردنی 
بۆ  زۆر جیددییە  هەڕەشەیەکی  داهاتوودا  لە 
نیشتمانیی  ئاسایشی  و  ژێئۆپۆلتیک  ســەر 
دیکە  نەتەوەکانی  و  ئێمە  مەگەر  کوردستان. 
بە تایبەت تورک و لوڕ لەسەر کۆمەڵێک بنەما 
ڕێک بکەوین. هەروەها ئەو بەشە لە خەڵکی 
ناسنامەی  و  دایـــک  ــی  ــان زم ــە  ک ــان  ــوردســت ک
ــردوە، کــاری لەسەر  ــۆش کـ ــەرام ــی ف ــەوەی ــەت ن

بکرێ.

کوردستان،  )کوردەکان(ـی  خەڵک  ڕۆڵی 
و  ئــەنــجــومــەن  سیاسییەکان،  حیزبە 
لە  ڕێگری کردن  بۆ  مەدەنییەکان  ڕێکخراوە 
ڕووی  لە  کوردستان  دێموگرافیی  گۆڕانی 

نەتەوەییەوە چییە؟
 دەبێ کورد بە هەموو توێژ و ڕێکخراوەکانی 
پاراستنی خاک  بۆ  پالن و ستراتێژیی هەبێ 
ــان، لە  ــەک ــزب ــی ــەت ح ــب ــای ــە ت ــەی ب ــەک ــک و خــەڵ
نێویشیاندا حیزبی دێموکرات. ئێمە لە زانستی 
سیاسی بەشێکیمان هەیە بە ناوی کارگێڕیی 
ناکۆکییە نەتەوەییەکان؛ بۆیە لە چوارچێوەی 
ــن  ــی ــوان دەت ئێمە  ــان  ــەک ــی ــی ــاکــۆک ن ــی  ــڕی ــێ ــارگ ک
پێشم وایە  بکەین.  بابەتە  ــەم  ئ ــەســەر  ل ــار  ک
زانیاریی  ئاستی  بردنەسەری  هەنگاو  یەکەم 
دانیشتووانی ناوچە تێکەاڵوەکانە چ لە ڕووی 
بۆ  سیاسییەوە؛  ڕووی  لە  چ  فەرهەنگییەوە 
بۆ  ناوچەکانیان  گرنگیی  ــە  ب دەرک  ـــەوەی  ئ
پێم  ــریــش  دوات بکەن.  کوردستان  ــووی  ــات داه
خۆشە بزانن کە تاکە پارچەیەکی کوردستان 
کە تا ئێستا نەخشەیەکی ورد و  تایبەت بە 
خۆی نییە کوردستانی ئێرانە. ئەوەش بووەتە 
و  جوغرافیایی  ــی  ــارەزای ش ـــەوەی  ئ ــاری  ــۆک ه
جیاوازەکانی  ناوچە  لەسەر  کولتوورییمان 
کوردستان نەبێ. لە کۆتاییشدا دەکرێ لەگەڵ 
بۆ  ڕێگەیەک  نەخشە  لەسەر  ــوڕ  ل و  ــورک  ت
بکەوین  ڕێک  خاک  کێشەی  چارەسەرکردنی 
ژیانی  ــکــەوە  ــێ پ ــە  ب گرنگی  ــەوە  ــەخ ــای ب ــە  ب و 

ئاشتییانەی نەتەوەکان بدەین.

سپاس بۆ بەشدارییتان لەم دیمانەیەدا.
سپاس بۆ ئێوەش.

***
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ــە ســـەنـــگـــەرە  ــ نــــاوچــــەی هــــەوشــــار یـــەکـــێـــک ل
و  خەباتگێڕ  خەڵکی  ڕۆژهەاڵتە،  خەباتی  گرینگەکانی 
بەدڵەوە  هەمیشە  ناوچەیە  ئەم  دێموکرات پەروەری 
الیەنگری دێموکرات بوون و باشترین و بەوەفاترین 
ــەی گۆڕەپانی  ــ ــەی ڕەوان ــ ڕۆڵــەکــانــی خــۆیــان، ڕەوان

بەرخۆدان کردوە. 
حیزبی  لە  خەڵکەکەی  داوە  هەوڵی  زۆر  دوژمــن 
دێموکرات و جــوواڵنــەوەی ڕزگــاری خــوازی دابــڕێ، 
بەاڵم سەرکەوتوو نەبووە. ڕۆڵە قارەمانەکانی هەوشار 
نواندوە  کەم وێنەیان  ئازایەتیی  دیمۆکراتدا  حیزبی  پێشمەرگەکانی  ڕیزی  لە 
جێگایەکی  گەلەکەماندا  بەربەرەکانیی  و  خەبات  مێژووی  لە  هەتاهەتایە  کە 
تایبەتی هەیە. »عەباس ئەکرەمی« یەکێک لەو ڕۆاڵنە بوو کە بە سەخاوەتەوە 

گیانی لە پێناو نزیک کردنەوەی ڕێگای ڕزگاریی نەتەوەکەی بەخشی.
ئاوایی »داشباغ«ـی ناوچەی  لە  شەهید عەباسی ئەکرەمی ساڵی ١٣٣٩ 
هەوشار لەدایک بوو. هەر لە منداڵییەوە لەگەڵ زەحمەت و کوێرەوەری ئاشنا 
بوو. بە هۆی دەستکورتی و نەبوونی قوتابخانەش لە ئاواییەکەیان، نەیتوانی 
لە  و  کار  بەر  دایە  شلکی  لەشی  منداڵییەوە  لە  هەر  بۆیە  بخوێنێ؛  دەرس 
مەزراکاندا دەستی بە کار کرد. تازە پێی نابووە تەمەنی ١٢ سااڵن کە باوکی 

خۆشەویستی کۆچی دوایی کرد.
 عەباس کە بەرە بەرە گەورە دەبوو بۆ کار کردن ڕووی لە شارەکانی 
دیکەی ئێران کرد. لەوێ بوو کە بۆی دەرکەوت نەتەوەی کورد لە ماف و 
ڕەوانەی  سەرباز  وەک   ١٣٥٨ ساڵی  پاییزی  کــراوە.  بێ بەش  ئازادییەکانی 
پادگانی ئەردەبیل کرا. لەو سەردەمەدا بوو عەباس زۆر بە باشی نێوەرۆکی 
هیچ  کە  دەرکــەوت  بۆی  و  ناسی  گەیشتووی  دەســەاڵت  بە  تــازە  ڕێژیمی 
جیاوازییەکی لەگەڵ ڕێژیمی پێشوو نییە. هەر بۆیە پاش ٣ مانگ زیاتر لەگەڵ 

٤٠ کەس لە سەربازە کوردەکان ڕایان کرد و خۆی گەیاندە ئاوایی خۆیان.
هەموو  دێموکرات  حیزبی  ئاشکرای  تێکۆشانی  بــەنــدەدا  و  ســەر  لــەو   
حیزبی  ــردووی  ڕاب لەسەر  کە  ناسینێک  بە  عەباس  داگرتبوو.  کوردستانی 
ڕەشەمەی  لە  و  گرت  حیزبەوە  ڕیزەکانی  بە  پێوەندیی  هەیبوو،  دێموکرات 
پێشمەرگەی  وەک  پۆشی.  پێشمەرگایەتیی  پیرۆزی  بەرگی   ١٣٥٨ ساڵی 
نموونە، وێڕای هاوسەنگەرانی هەمیشە لە سەنگەری پێشەوەدا بوو. بەرەبەرە 
لە شەڕەکاندا خۆی نیشان دا، ئازا و بە دیسیپلین بوو؛ هەر بۆیە ساڵی ١٣٦٠ 

بە فەرماندەری پەل دیاری کرا.
شەهید عەباس بە بۆنەی تایبەتمەندییەکانی جێگای متمانەی هاوسەنگەرانی 
بۆ  هەوشار  هێزی  پێشمەرگەکانی  لە  دەستەیەک  کاتێک   ١٣٦٢ ساڵی  بوو. 
مەئموورییەت بەرەو ناوچەی سەردەشت و پیرانشار وەڕێ کەوتن عەباس 
یەکێک لەو پێشمەرگە قارەمانانە بوو کە ڕۆڵی بەرچاوی لەو مەئموورییەتەدا 
دوای  جــارەش  ئــەو  بــەاڵم  بــوو.  بریندار  جــار  بۆ سێیەمین  ــەوێ  ل و  گێڕا 

ساڕێژبوونەوەی برینەکانی گەڕایەوە سەنگەری خەبات و بەربەرەکانی.
٣ـی  لکی  فەرماندەری  وەک  کە  ئەوە  هۆی  بە  بوو  عەباس  لێ هاتوویی 
شەهیدانی هەوشار دیاری بکرێ. بە هۆی نەترسی و ئازایەتی و لێ وەشاوەیی 
ئینزباتی  و  نەزم  تێ دەکۆشا  هاتەدەر.  سەرکەوتوو  بەرپرسایەتییەش  لەو 
ئەوپەڕی  ئــەرکــەدا  لــەو  بکا.  جێگیر  پێشمەرگەکاندا  نێو  لە  شۆڕشگێڕانە 
بە  ببوو  کردبوو  گوڵی  تــەواوی  بە  عەباس  دا،  نیشان  خۆی  لە  دڵسۆزیی 
خۆشەویستی هاوسەنگەرانی؛ لە هەمان کاتدا توانی بووی پێوەندییەکی نزیک 

و قووڵ لەگەڵ پێشمەرگەکان و خەڵکی ناوچەدا دروست بکا.
بەم جۆرە عەباس بوو بە سیمایەکی تێکۆشەر، پوختە و بە ئەزموونی نێو 
 ١٣٦٤ ساڵی  بەهاری  بۆیە  هەر  کوردستان.  دێموکراتی  حیزبی  تەشکیالتی 
ناوچەی  پێشمەرگەکانی  فەرماندەریی  بە  حیزبەوە  تەشکیالتی  لەیەن  لە 
هەوشار دیاری کرا. بە وەئەستۆ گرتنی ئەو بەرپرسیارەتییە شایی لە دڵ 
دەگەڕا و بە دەیان عەمەلیاتی لە ناوچە جۆراوجۆرەکانی کوردستان بەڕێوە 
برد. شەڕەکانی تیکاب، شەڕەکانی ناوچەی هەوشار، نێو شاری تیکاب، نێو 
»ئاوبارە«  پێگەکانی  گرتنی  سەقز-دیواندەرە،  جــادەی  سایەنقەاڵ،  شاری 
جاشەکانی  کردنی  چــەک   میانە«،  »ئەسکەندەری  شــەڕی  »قـــەرەداغ«،  و 
»ئینچە« و شەڕەکانی ناوچەی »سەرشیو« و »تیلەکۆ« و »خوڕخوڕە« و 
»فەیزوڵابەگی«ـی سەقز و دەیان عەمەلیاتی گەورە و بچووکی دیکە بەشی 

هەرە زۆریان بە فەرماندەریی عەباس ئەکرەمی؛ بەڕێوە چوون. 
عەباس جیا لەوە کە فەرماندەیەکی شایستە بوو، هەمیشە وەک کادرێکی 
خەڵکدا  نێو  لە  دەکـــردەوە.  شی  خەڵک  بۆ  حیزبی  سیاسەتەکانی  لێ هاتوو 
لە  بــوو.  نــاوچــەدا  خەڵکی  لەگەڵ  قووڵی  پێوەندییەکی  بــوو  خۆشەویست 
بەرانبەر دوژمنانی نەتەوەکەیدا قورس و قایم ڕاوەستابوو، بۆ ساتێکیش لە 
سزاگەیاندنی خۆفرۆشان و بەکرێ گیراوان کەمتەرخەمیی نەدەکرد. دوژمن 
باش لە پێگە و ئاستی کاریگەریی عەباس تێ گەیشتبوو، بۆیە لە هەوڵی لە 

نێو بردنیدا بوو.
پاییزی ساڵی ١٣٦٤ فەرماندە عەباس دوای بەڕێوەبردنی چەند عەمەلیاتی 
قارەمانانە و وەشاندنی زەبری گورچکبڕ لە هێزەکانی ڕێژیم لە ناوچەکانی 
ناوچەی  بەرەو  پێشمەرگەکان  لە  دەستەیەک  لەگەڵ  کوردستان،  خوارووی 
 ١٣٦٤ بەفرانباری  ٢٢ی  ڕۆژی  دوژمـــن  هێزەکانی  ــەوە.  ــەڕان گ هــەوشــار 
هێرشیان کردە سەر ئاوایی«تورکان با غ«، ئەو شوێنەی فەرماندە عەباس و 
هاوڕێیانی لێ مابوونەوە. فەرماندەری قارەمان ئەم جارەش وەک هەمیشە 
پێ کرد.  دەستی  توند  شەڕێکی  ئاواییدا  نێو  لە  دا.  سازمان  پێشمەرگەکانی 
تۆپ  وەبــەر  ئاوایی  نەبوو،  پێشەوەی  هاتنە  ورەی  کە  سەرکوتکەر  هێزی 
و خومپارە دا، عەباس لەبەر پاراستنی گیانی خەڵك بڕیاری چوونەدەر لە 
ئاوایی دا و بەرەو بەرزایی »ئەوڕەزاق« هەڵ کشان، بێ ئاگا لەوەی کە هێزی 
دوژمن پێشتر چیای ئەوڕەزاقی گرتبوو؛ بۆیە شەڕێکی قورس و نابەرامبەر 

لەو بەرزاییە دەستی پێ کرد.
گوللەی  بەر  کەوتە  ئەکرەمی  عەباس  بەداخەوە  لەو شەڕە خوێناوییەدا   
داگیرکەران و دڵی پڕ لە هیوا و تاسەی لە لێدان کەوت و مااڵوایی لە خەڵکی 
بەئەمەگی ناوچەی هەوشار و حیزبە خۆشەویستەکەی کرد و درێژەی ڕێگای 
پڕ کەند و لەندی خەباتی بە هاوسەنگەرانی سپارد. لە یاد و بیرەوەریی ٣٥ 
ساڵەی شەهیدبوونی هاوڕێ »عەباس ئەکرەمی« ـیدا جوانترین ساوی وەفا 
و خەبات و خۆڕاگری دەنێرین بۆ گیانی پاکی ئەو و هەموو شەهیدانی ڕێگای 

ڕزگاریی نەتەوەکەمان. 

برایم چووکەڵی

ئەو دیکتاتۆرانەی دەکرێ لەگەڵیان پێک بێی

لە  باسمان  ــەوەرەدا  ــ ت ئــەم  پێشووی  بەشی  لــە 
بۆسەر  دیکتاتۆر  لەگەڵ  وتــووێــژ  مەترسییەکانی 
ئازادی خوازەکان  و  دێموکرات  هێزە  بەرژەوەندیی 
باشی  سەر  خستبووە  تیشکمان  هەروەها  کردبوو. 
کردبوو  لــەوە  باسمان  وتووێژ.  بەربەستەکانی  و 
ئەو  هەتا  کێشەکان  چارەسەرکردنی  بۆ  وتووێژ 
یا  بکرێ  لــێ  حــاشــای  نابێ  هــەبــێ،  کەلکی  کــاتــەی 
پشت گوێ بخرێ، بە وردییش لێکدانەوەمان بۆ ئەوە 
کردبوو کە لەسەر هەندێ بابەت ڕێکەوتن و سازان 
قازانجی  بە  دەســەاڵت  لە  ئاڵوگۆڕ  تەنیا  و  ناکرێ 
ئە وجـــۆرەی کە شیاوە  ئـــازادی خـــوازان دەتــوانــێ 

پارێزگاری لە جەوهەری بابەتە بنەڕەتییەکان بکا. 

هەروەها تیشکمان خستبووە سەر ئەوەی کە لە 
الیەن  لە  “ئاشتی”  پێشنیاری  هاوکێشەدا  هەندێک 
پێشنیارێکی  خەباتکارەکان،  هێزە  بۆ  دیکاتۆرەوە 
ڕیاکارانە و درۆیە، چونکە دیکتاتۆر ئەگەر بیهەوێ 
دەتــوانــێ لە یــەک چرکەدا دەســت لە شــەڕ بــەدژی 
بێ.  توندوتیژی  بە  کۆتایی  و  هە ڵ بگرێ  واڵتەکەی 
کە  هەلومەرجێکدا  لە  دیکەوە  الیەکی  لە  هەروەها 
دیکتاتۆر  هێزەکانی  و  بەهێزن  خەباتکارەکان  هێزە 
بەڕاستی مەترسییان لەسەرە، دیکتاتۆرەکان ڕەنگە 
ئەوەندەی  وتووێژ  بەر  پەنابردنە  بە  بــدەن  هــەوڵ 
لەم  کــام  لە هیچ  بــەاڵم  بکڕن؛  کــات  بۆیان دەکــرێ 
حاڵەتانەدا نابێ الیەنە ئازادی خواز و دێموکراتەکان 
یارمەتی دەری  وتووێژ،  مێزی  سەر  لە  دانیشتن  بە 

مەبەستەکانی دیکتاتۆر بن.
هێزە  کە  کردبوو  ئاکامگیرییەمان  ئەو  هەروەها 
ئازادی خوازەکان دەبێ تەنیا ئەو کاتە بانگهێشتن بۆ 
وتووێژ قەبووڵ بکەن کە دیکتاتۆر بە تەوای بێ هێز 
کە  ئەوەیە  هەیەتی  کە  داواکارییەک  تەنیا  و  بووە 
فڕۆکەخانەیەکی  بە  گەیشتن  تا  ئەمنی  ڕێگایەکی 
دانێین  وای  ئەگەر  تەنانەت  یان  هەبێ.  نێودەوڵەتی 
کات  ئــەو  پێشێ،  دەچێتە  باشییش  بە  وتووێژەکە 
دەبێ پرسیار بکەین؛ ئاکامەکەی چ جۆرە ئاشتییەک 
دەبێ؟ ئایا ژیان وگوزەرانی خەڵک باشتر لەو کاتە 
دەبێ کە ئازادی خوازەکان خەباتیان دەست پێ کرد 

و لێی بەردەوام بوون؟

لە  تـــەوەرە  ــەم  ئ کۆتایی  و  دووهـــەم  بەشی  لــە 
دێموکراسی”  تــا  دیکتاتۆرییەوە  ــە  “ل باسەکانی 
ئەوەی  سەر  دەپڕژێینە  “وتــووێــژ”  مــژاری  لەسەر 
لــەگــەڵــیــان پێک  ــەو دیــکــتــاتــۆرانــەی دەکـــرێ  کێن ئ
بۆ  وتووێژ  بە  بوون  هیوادار  هۆکارەکانی  و  بێین 

چارەسەری ناکۆکییەکان چین؟

ئەو دیکتاتۆرانەی دەکرێ لەگەڵیان پێک بێی
و  زۆر  دنــەدەری  و  پاڵنەر  ڕەنگە  دیکتاتۆرەکان 
جۆربەجۆریان بۆ پاوان کردنی دەسەاڵت هەبێ؛ هێز، 
جێگە و پێگە، سەروەت و سامان، گۆڕینی شێوەی 
کۆمەڵگە و زۆر شتی هاوشێوە. دەبێ بزانین ئەگەر 
بێنێ،  ئێستای  پێگەیەی  و  جێگە  لەو  واز  دیکتاتۆر 
هەر  نایە،  وەدی  ئاواتانەی  و  ئامانج  لەو  کام  هیچ 
خۆی  ئامانجەکانی  دەدا  هەوڵ  دانوستاندا  لە  بۆیە 

بپارێزێ. 
سەرەڕای هەر وادە و بەڵێنێک کە دیکتاتۆرەکان لە 
کاتی ڕێکەوتن نامەکە قەبووڵی دەکەن، نابێ ئەوەمان 
کە  ئەوەیە  بەڵێنانە  لەم  مەبەستی  کە  بچێ  بیر  لە 
خۆیەوە،  دەسەاڵتی  ژێر  بێنێتە  ئــازادی خــوازەکــان 
دەنا دیکتاتۆر هەر کات بیهەوێ بێ ئەوەی خۆی بە 

بەرعۆدە بزانێ، ڕووهەڵ مااڵوانە ڕێکەوتن نامەکان 
پێشێل دەکا. 

ــان لــە پــێــنــاو ڕاگــرتــنــی  ــەک ــرات ــوک ــم ئــەگــەر دێ
دیکتاتۆر  ــروزەنــگ و ســەرکــوت، دەســەاڵتــی  زەب
بە  ڕابــگــرن،  خــۆیــان  خەباتی  کــە  بکەن  قــەبــووڵ 
ڕاگرتنی  نابن.  سەرکەوتوو  تێیدا  زۆر  ئەگەری 
کەم کردنەوەی  هۆی  نەبووەتە  کات  هیچ  خەبات 
زەبروزەنگ و سەرکوتەکان. دیکتاتۆر هەر ئەوەندە 
کۆنترۆڵ  دەرەکــیــی  و  نێوخۆیی  ــی  ــەران دژب کــە 
ڕابردوو دەست  لە  دڕندانەتر  لەوانەیە زۆر  کرد، 
بەرگریی  هێزی  نەمانی  بکاتەوە.  توندوتیژی  بە 
گەل زۆر جار ئەو هەست و هێزەی کە هۆکاری 

لە  بوو،  دیکتاتۆر  توندوتێژیەکانی  کەم کردنەوەی 
بەین دەبا. دیکتاتۆر لە کاتی وادا دەتوانێ بەدژی 
هەرکەس کە پێی خۆش بوو بجووڵێتەوە. هەروا 
کە “کریشناالل شریدهارانی” گوتویەتی: “دیکتاتۆر 
تەنیا لە بێ توانایی ئێمە لە بەرپەرچدانەوەدا، هێزی 

لێدانی ئێمە پەیدا دەکا.” 
بەرگری _نەک وتووێژ_ بۆ پێکهێنانی ئاڵوگۆڕ 
بابەتە  سەر  لە  باس  لــەودا  کە  ناکۆکییانەی  لەو 
نەمانە.  و  مــان  و  ژیانەکی  باسی  بنەڕەتیەکانە، 
دیکتاتۆر  وەدەرنانی  تا  بەرگری  دەبێ  گشتی  بە 
ــژەی هــەبــێ. ســەرکــەوتــن زۆر  ــەاڵت درێـ لــە دەسـ
وتووێژەوە  پاش  ڕێکەوتن نامەی  ڕێگای  لە  جار 
کەلکوەرگرتنی  ڕێگای  لە  بەڵکوو  نایە،  وەدەســت 
کەرەستەکانی  بەهێزترین  و  باشترین  لە  ژیرانە 

بەرنگارییەوەیە کە وەدی دێ.
یا  سیاسی  خەباتی  کە  ئەوەیە  ئێمە  باسەکەی 
خەباتی ناتوندوتیژ، بەهێزترین ئامرازی خەبات بۆ 

وەدەست هێنانی ئازادییە. 

چ جۆرە ئاشتییەک؟
ئەگەر بڕیار بێ کە دێموکراتەکان و دیکتاتۆرەکان 
پێکەوە وتووێژ بکەن، لە بەر ئەو مەترسییانەی کە 
هەیە پێویست بە بیرکردنەوەی وردتر هەیە. هەر 
وەربگرێ،  ئاشتەوایی  وشەی  لە  کەلک  کە  کەس 
و  ــازادی  ئ لەگەڵ  ئاشتی  مەبەستی  حەتمەن  خۆ 

دادوەری نییە. 
گوێ ڕایەڵیی بێ ئەمال و ئەوال لە بەرامبەر زوڵم 
کردنی  قــەبــووڵ  و  دەستەوەستانی  و  زۆری  و 
دیکتاتۆرە زۆردارەکــان کە بەدژی سەدان هەزار 
مرۆڤ تاوانیان کردوە، ئاشتی نییە. خۆ هیتلێریش 
مەبەست  کە  ئاشتییەک  دەکــرد،  ئاشتیی  ئیدیعای 
بەرامبەر  لە  ئــەوال  و  بێ ئەمال  گوێ ڕایەڵێی  لێی 
ئاشتییەی دیکتاتۆر باسی  ئەو  ئەو بوو.  ئیرادەی 
زیاتر،  گۆڕستان  و  بەندیخانە  ئارامیی  لە  دەکــا 

شتێکی تر نییە.
زۆر مەترسیی دیکەش هەیە. ئەو وتووێژانەی 
وایە  پێکردوە، جاری  دەستیان  باشەوە  نیەتی  بە 
ڕەوتی  خودی  لە  تەنانەت  و  ئامانجەکان  لەسەر 
وتووێژەکەشدا تووشی سەرلێ شێوان دەبن. جگە 
یا  دێموکراسی  الیەنگری  وتــووێــژکــەرانــی  ــەوە  ل

قەبووڵیان  کە  وتووێژ  پسپۆڕی  نێوبژیوانەکانی  بیانییە 
لەوانەیە  بکەن،  وتووێژەکە  ڕەوتــی  بە  یارمەتی  کــردوە 
لە هەنگاوی یەکەمدا ڕەواییەکی ناوچەیی یا نێودەوڵەتی 
وەکــوو  هۆکارێک  چەند  بە  پێشتر  کە  دیکتاتۆر  بدەنە 
مافی  پێشێل کردنی  و  دەوڵــەت  نایاسایی  داگیرکردنی 

مرۆڤ و دڕندەییەکانی و ... ئەو ڕەواییەی نەبووە. 
زۆریــان  کە  مەشرووعیەتە  ئەم  بەبێ  دیکتاتۆرەکان 
بێ سنووری  دەسەاڵتی  بە  درێژە  ناتوانن  پێیە،  پێویست 
خۆیان بدەن. نوێنەرانی ئاشتی نابێ ئەم مەشرووعیەتە 

بۆ دیکتاتۆرەکان دەستەبەر بکەن.

هۆکارەکانی هیواداربوون
هەروا کە پێشتر ئاماژەی پێ کرا، ڕێبەرانی ئۆپۆزیسیۆن 
بۆ  مل  دێموکراتیک  خەباتی  لە  بێ هیوایی  بەر  لە  ڕەنگە 
وتووێژ ڕاکێشن، بەاڵم ئەم هەستی الوازی و بێ هیواییە 

دەکرێ ئاڵوگۆڕی بەسەردا بێ. 
لەژێر  کــە  خەڵکەی  ــەو  ئ نییە.  ســەر  تــا  دیــکــتــاتــۆری 
بە الوازی  نابێ هەروا  دەسەاڵتی دیکتاتۆرەکاندا دەژین 
بمێننەوە و نابێ ڕێگا بە دیکتاتۆرەکانیش بدرێ هەر وا 
ئەرەستوو  بــدەن.  خۆیان  ڕەهــای  دەسەاڵتی  بە  درێــژە 
چەندین سەدە پێشتر گوتویەتی: “ئۆلیگارشی و حکوومەتە 
سیستمەکانی  نێو  لە  تەمەنیان  کەمترین  دیکتاتۆرەکان 
حکوومەتە  مێژوو  بەدرێژایی   ]...[ هەیە  دەسەاڵتدارییدا 

دیکتاتۆرەکان هیچ کات تەمەنێکی درێژیان نەبووە”.
دیکتاتۆرەکانی ئەم سەردەمەش خاڵی الواز و کەلێنیان 
بۆ زەبر لێدان هەیە، دەکرێ بە قووڵ کردنەوەی کەلێن و 
لە  دەسەاڵتیان  و  بدرێ  الوازییەکانیان  لە  کەلەبەرەکان 

بەریەک هەڵتەکێنرێ.
مێژووی هاوچەرخ نیشانی داوە کە دیکتاتۆرەکان خاڵی 
الوازیان بۆ زەربە لێدان هەیە و ڕوونی کردوەتەوە کە 
لە ماوەیەکی کەمی زەمەنییدا  لەوانەیە  ئەم حکوومەتانە 
بوو  بەس   )١٩٩٠ تا   ١٩٨٠( دەیە  یەک  تەنیا  بڕووخێن. 
و  ڕۆژهەاڵت  ئاڵمانی  لە  کۆمۆنیستەکان  دیکتاتۆریی  کە 
لە ساڵی  لە چێکۆسلۆڤاکی  ئەمە  و  بڕووخێن  لەهێستان 
و  ئێلسالوادۆر  لە  خایاند.  هەفتەیەکی  چەند  تەنیا   ١٩٨٩
کە  سەربازییەکان  دیکتاتۆرە  بــەدژی  خەبات  گواتماال 
تەنیا  کامیان  هەر  بوون،  ئامادەی سەرکوت  تەواوی  بە 
بەهێز  ڕێژیمی  دەویست.  کات  هەفتەیان  دوو  نزیکەی 
چەند  مــاوەی  لە   ١٩٧٩ ساڵی  ئێران  شای  چەکی  پڕ  و 
لە  مارکۆ  دیکتاتۆریی  ــدا  ١٩٨٦ـ لە  ڕووخــا.  تێک  مانگدا 
واڵتی فیلیپین لە بەرامبەر فشاری خەڵکدا بەرگەی چەند 
مانگی نەگرت. دەوڵەتی ئەمریکا پاش دەرکەوتنی هێزی 
دژبەرانی مارکۆ بەپەلە وازی لە پشتیوانیی مارکۆ هێنا. 

کوودەتایەکی  هەوڵی  سۆڤیەت  لە   ١٩٩١ ئاگۆستی  لە 
دواکەوتووانە، لە ماوەی چەند ڕۆژدا بە خەباتی سیاسیی 
دەنگدەرانەی  لەو  زۆرێــک  ئــەوەش  دوای  ڕاگیرا.  خەڵک 
کە ساڵەهای ساڵ ژێردەستەی سۆڤیەت بوون، تەنیا لە 
یا چەند مانگدا توانییان  ماوەی چەند ڕۆژ، چەند هەفتە 

سەربەخۆیی خۆیان وەدەست بێنن.
ئامرازەکانی  وایــە  پێی   کە  سوننەتییەی  ــاوەڕە  ب ئەم 
سەرکوت و توندوتیژی هەمیشە بە خێرایی کاری خۆیان 
بۆ  زۆریان  کاتێکی  ناتوندوتیژی  ئامرازەکانی  و  دەکەن 
نییە.  ڕاســت  شێوەیەک  هیچ  بە  پێویستە،  سەرکەوتن 
کۆمەڵگەدا  خــوارەوەی  ئاستی  لە  ئاڵوگۆڕ  کە  هەرچەند 
ناتوندوتیژدا  خەباتی  لە  بــەاڵم  دەوێ،  زۆری  کاتێکی 
ڕوو  خێراتر  بڕێک  دیکتاتۆر،  لەگەڵ  ڕاستەقینە  شەڕی 

دەدا.  
پێ دانی  درێژە  لە  خۆپاراستن  بــژاردەی  تاقە  وتووێژ 
شەڕێکی ماڵوێرانکەر لە الیەک و تەسلیم بوونی دیکتاتۆر 
لە  و  لێرە  کە  نموونانەی  ئەو  نییە.  دیکەوە  الیەکی  لە 
بەشەکانی دیکە باس کرا دەرخەری ئەوەیە، بۆ کەسێک 
کە ئاشتی و ئازادیی پێکەوە دەوێ، بژاردەیەکی دیکەش 

هەیە؛ ئەویش خەباتی سیاسی.

***

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

لەم زنجیرە باسەدا باس لە بنەما فیکرییەکانی “جین شارپ” بۆ خەبات دژی دیکتاتۆری دەکرێ:

هەر لە هەندێک هاوکێشەدا پێشنیاری “ئاشتی” لە الیەن دیکاتۆرەوە 
بۆ هێزە خەباتکارەکان، پێشنیارێکی ڕیاکارانە و درۆیە، چونکە دیکتاتۆر 
ئەگەر بیهەوێ دەتوانێ لە یەک چرکەدا دەست لە شەڕ بەدژی واڵتەکەی 
هە ڵ بگرێ و کۆتایی بە توندوتیژی بێ. هەروەها لە الیەکی دیکەوە لە 
دیکتاتۆر  هێزەکانی  و  بەهێزن  خەباتکارەکان  هێزە  کە  هەلومەرجێکدا 
بە  بدەن  هەوڵ  ڕەنگە  دیکتاتۆرەکان  لەسەرە،  مەترسییان  بەڕاستی 
پەنابردنە بەر وتووێژ ئەوەندەی بۆیان دەکرێ کات بکڕن؛ بەاڵم لە هیچ 
کام لەم حاڵەتانەدا نابێ الیەنە ئازادی خواز و دێموکراتەکان بە دانیشتن 

لە سەر مێزی وتووێژ، یارمەتیدەری مەبەستەکانی دیکتاتۆر بن.

زەبروزەنگ  کەم کردنەوەی  هۆی  نەبووەتە  کات  هیچ  خەبات  ڕاگرتنی 
و سەرکوتەکان. دیکتاتۆر هەر ئەوەندە کە دژبەرانی نێوخۆیی و دەرەکیی 
توندوتیژی  بە  دەست  ڕابردوو  لە  دڕندانەتر  زۆر  لەوانەیە  کرد،  کۆنترۆڵ 

بکاتەوە.

و: مەنسوور مروەتی

      عەباس ئەکرەمی
فەرماندەیەکی باوەڕمەند
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دادپــەروەری؟  سەرەکیی  مــژاری  دەبێتە  تشتێک  چ 
لەوانە  کاروبارەکان  لە  زۆرێــک  ڕوانینە،  ئەم  پێی  بە 
ــابــووری،  ئ و  کــۆمــەاڵیــەتــی  پێکهاتەی  و  ــەزراوە  ــ دامـ
یاساکان، تاکەکان، تایبەتمەندییەکانی تاک، کردەوەکان، 
یان  و  ــەروەری  ــ دادپـ بــە  هەڵسەنگاندن  و  ــاردان  ــڕی ب
نادادپەروەری شی دەکرێنەوە، بەاڵم گرنگترین بابەتی 
دادپەروەری پێکهاتەی سەرەکی و بنەمایی کۆمەڵگە و 

دامەزراوەکانیەتی.
ئەم دامەزراوە و پێکهاتانە بریتین لە دامەزراوەگەلی گرنگی سیاسی، ئابووری 
و کۆمەاڵیەتی کە پشتیوانیی یاسایی لە ماف و ئازادییە سەرەکییەکان، بازاڕی 
کێبرکێ، خاوەنداریەتیی کەسی لەسەر کەرەسەی بەرهەم هێنان و بنەماڵەی تاق 
هاوسەری و چۆنیەتیی دەست وێڕاگێشتن بە دەرفەتەکان مینانێک لەو باسانە 
دەکا. کۆی گشتیی ئەم دامەزراوانە ماف و ئەرکەکانی تاک دیاری دەکەن و 
لەسەر ژیان  ئەوان  لەسەر ژیان و ڕادەی چاوەڕوانیی  کاریگەرییەکی قووڵ 
دیاری دەکا. دەزانین ڕادەی چاوەڕوانی و هیوای تاکەکان بە ژیان جۆربەجۆرە. 
بەشێکی زۆر لەو جیاوازییانە، بۆ چۆنیەتیی ڕەوشی سیستم و دۆخی ئابووری، 
کۆمەاڵیەتی و مێژوویی دەگەڕێتەوە کە دەبێتە هۆی دابەش کاریی نابەرانبەری 
یەکجار  ناهاوسەنگیی  و  نابەرانبەری  هۆی  دەبێتە  ئاکامدا  لە  و  دەرفەتەکان 
دادپەروەری  بنەمایی  و  مژاری سەرەکی  بۆیە  نێوان مرۆڤەکان. هەر  زۆری 

کۆمەاڵیەتی، دامەزراوە و پێکهاتەکانی کۆمەڵگەیە.
- پرەنسیپەکانی دادپەروەری

دەتوانین  ــەروەری،  ــ دادپ پرەنسیپەکانی  ــەوەی  ــردن ڕوون ک بە  ڕاستیدا  لە 
بەرسڤی ئەم پرسیارانە بدەینەوە کە دادپەروەری چییە؟

ــی یەکەمین« کــە دواتـــر زیاتر  لــە »ڕەوشـ کــە،  »جــان ڕاڵـــز« ڕای وایــە 
پێداگری، ڕێکەوتن  ناساندنی  پێناسە و  لە هەمبەر  دەکەین، مرۆڤەکان  باسی 
لەسەر دوو پرەنسیپی سەرەکی دەکەن. ئەم دوو بنەمایە کەرەستەی مانایی 
کاریگەریان بۆ هەڵسەنگاندن و ڕەخنەی پێکهاتەی کۆمەاڵیەتی، نیزامی سیاسی، 
ئابووری، یاساکان، ئاکاری تاکەکان و گرووپەکان و ... خۆیا دەکا. ئەم دوو 
دەگەڵ  سروشتی  شێوەی  بە  مرۆڤەکان  کە  باوەڕەیە  ئەم  لەسەر  بنواشەیە 
یەکتر بەرانبەرن، هەر بۆیە بەم دوو بنواشانە لە کەرەسەکانی دادپەروەری 
و  هەبوونی ماف  بۆ  تاکێک  بەرانبەری هەموو  مافی  هەبوونی  لە  کە  ئەمەیە 
ئازادییە بنەڕەتییەکان، دەست وێڕاگەیشتن بە دەرفەتەکان پشتیوانی لە هەبوونی 
ژیانێکی باش بکا. ناوبراو ئەو وێنە و ئایدییایەی خۆی لە هەمبەر دادپەرەری 

لە چوارچێوەی دوو بنەمای بەرەوە ئاوابەندی دەکا:
بنەمای یەکەم: هەمووکەسێک بە شێوەی بەرانبەر و وەک یەک مافی ئازادییە 
سەرەکییەکانی لە زۆرترین ئاست کە دەگەڵ هاوشێوەی ئازادییەکانی ئیتران 

هاوتەریب بێ، هەیە.
جۆرێک  بە  ئابووری  و  کۆمەاڵیەتی  نابەرانبەرییەکانی  دووهــەم:  بنەمای 
بێ بەهرەمەندترین  و  بەش خوراوترین  قازانجی  و  سوود  ئا:  کە:  دابڕێژرێن 
کەسەکانی کۆمەڵگە بگاتە ئاستی النی زۆر و دابینی بکا. بێ: هەر جۆرە قازانج و 
بەرژەوەندییەک بۆ جێگە و پێگەکان بگەڕێتەوە کە گەیشتن پێیان لە ڕەوشێکی 
بە  وێڕاگەیشتن  دەست  واتە  بێ،  ئینسافەوە  بە  و  بێ الیەنانەوە  و  بەرانبەر 

دەرفەتەکان بەڕووی هەموو کەس ئاوەاڵ بکرێتەوە بە بێ جیاوازی.
لە  هەمووالیەک  کە  ئــەوەی  و  تاکەکان  بەرانبەری  لەسەر  یەکەم،  بنەمای 
مافی یەکسان و ئازادییە سەرەکییەکان بەرخوردارن، تەکزی دەکا. ئەم بنەمایە 
هیچ ڕادەیەک بۆ ئازادی جگە لە ئازادییەکانی تر دانانێ. واتە تەنیا تشتێک کە 
ئازادییەکانی من سنووردار دەکا، ماف و ئازادییەکانی ئەوانی ترە، من ناتوانم 

ئازادییەکانی خەڵکانی تر سنووردار بکەم.
بنەمای دووهەم، وێنا کردنی جۆرێک جیاوازی لە ڕەوتی کێبڕکێی ژیان پارێز 
هەڵنەگر و ناچارەکی دادەنێ، هەر بۆیە ئەم بنەمایە وەک بنەمای جیاوازی پێناسە 
دەکرێ. لێ، لەم بنواشەیەدا، یەکەم لەسەر بەڕێوەبەری جیاواز و کۆنترۆڵی ئەو 
بە قازانجی بێ بەهرەمەندترین تاکەکان پێ دادەگرێ، واتە تەوفیری سەرچاوە 
گرتوو لە نوێ کاری و داهێنەری و هەوڵ و کار، بەڕێ کردنی ئازادیی سامان 
بەرهەم هێنانی کار،  لە جیاوازییەکان  ئەم  جۆرە  بە فەرمی دەناسرێ، چونکە 
دەرفەتی  هەرچەندە  و  دەکا  دەستەبەر  ژیان  بۆ  باشتر  دەرفەتی  و  سامان 
کار و بەرهەم زیاتر بێ، خەڵکانی بێ بەهرەمەند هاسانتر قازانجی لێ دەکەن، 
دووهەم، ئەم بنواشەیە جارێکی تر بۆ دەست وێڕاگەیشتنی ئازاد، بەرانبەر و 
دادگەرانەی هەموو الیەک بەو هەڵکەوتانەی کە ڕادەی قازانج و بەرژەوەندیی 
بنواشەیە،  ئەم  پێی  بە  دەکا، سێهەم،  پێداگری  دەخولقێنێ،  تاکەکان جیاوازی 
دابەش کاریی سەر لە نوێی سامان بە شێوەی وەرگرتنی باج و خەراج و ماڵیات 
و خەرج کردنی لە ڕێگای دابین کردنی ژیانێکی مناسب بۆ خەڵکانی بێ بەهرەمەند 
و دابین کردنی دەست وێڕاگەیشتنی گشتی بە پەروەردە و ساخلەمی و شتی 
سەر  کراویتە  تەکز  بنواشەیەدا  لەم  چونکە  دەکــرێ.  ئاراستە  چەشنەیە،  لەم 

ڕێک خستنی نابەرانبەرییەکان بە قازانجی خەڵکانی بێ بەهرەمەند.
- ڕەوشی یەکەمین و بەڵگەمەندی بۆ بنەمای دادپەروەری

کۆمەڵگە  تاکەکانی  نێوان  لە  گرێ بەستەی  ئەو  چییە؟  یەکەمین  ڕەوشــی 
دەبەسترێ چ جۆرە ڕێکەوتنێکە؟ چۆن دەکرێ بەم شێوازە پێناسەیەکی تایبەت 
لە چەمکی دادپەروەری بکرێ؟ ڕەوشی یەکەمین کە گرێ بەستی یەکەم تێیدا 
ڕوو دەدا ڕەوشێکی گریمانەییە. با ئاوای دابنێین کە هەموومان لە سەرەتای 
ژیان داین و دەمانهەوێ بنەمای هاوکاریی کۆمەاڵیەتیی خۆمان لەو کۆمەڵگەیەی 
بکەینە  بنەمایانە  ئەم  و  دابنێین  بکەین،  سازی  دەمانهەوێ  ڕۆژا  دوا  لە  کە 
پێوانەی حاکم بەسەر ئەو گرێ بەستەکانە کە دواتر لە هاوکاریی کۆمەاڵیەتی 
خۆمان پێویستیمان پێ دەبێ. بەاڵم تایبەتمەندیی گرنگی ئەم ڕەوشە لەوەدایە 
کە گشت الیەکمان ئاگاداری قازانج و بەرژەوەندی هەروەها جێگە و پێگەی 
خۆمان نین کە وا بڕیارە بچینە نێوی، واتە لە پشتەوەی پەردەی نەزانی داین، 
بە  بنەمایەدا و  لەم  پێناسە دەکرێ، جا  نەزانی  پەردەی  بە  تایبەتمەندییە  ئەم 
چۆنیەتیی  کە  دەدرێتەوە  پرسیارە  ئەو  بەرسڤی  تایبەتمەندییە  ئەم  یارمەتیی 

ڕێکەوتنی لەم ڕەوشەدا دەتوانێ بەڵگەمەند و بڕوا پێ کراو بێ.

دادپەروەری و قازانجەکانی 
)مژاری دادپەروەری(

شاڕۆخ حەسەن زادە

)کۆتایی بەشی نۆهەم(

میداڵی دەرەجە یەک
)چیرۆک(

زیاتر لە شەش مانگ بوو گیرابوو 
کوێیان  ــۆ  ب نــەیــدەزانــی  کـــەس   ،
هەرچەندی  کــەســوکــاری  ــردوە،  بـ
کوێ  هیچ  لە  کراندیان  و  کردیان 
لە  تەنانەت  و  نەکرد  سۆراخیان 
نەبوون.  ئاگادار  نەمانیشی  و  مان 
گەیشتە  ــامــەیــەکــی  ن ــڕ  ــەپ ل ــا  هــەت
دەستی لێپرسراوی ڕێکخراوەکەی.
لێپرسراو کاتێک نامە وەردەگرێ 
بەاڵم  دەبــێ،  گەشکە  خۆشییان  لە 
کــە هــەڵــی دەپــچــڕێ و دەســـت بە 

تێک  دەچــێ.  زیاتر  و  دێ  هــەر  دەکــا  خوێندنەوەی 
وەختێک لە خوێندنەوەی دەبێتەوە بە ئەژنۆی خۆیدا 

دەدا: 
“ئەی داخی بە جەرگم، چۆن ئەو دڕندانە حوکمی 
ئێعدامیان  دا؟ حەیفێک و هەزار مخابن بۆ ئەو هاوڕێ 

قارەمانە”.
ئیتر هەر ئەوەندەی پێ دەمێنێ ئەم چەند دێڕەی 
بۆ  بینێرێ  و  بنووسێ  نامەکە  داوێنی  لە  خــوارەوە 

ڕێبەرایەتی:
)...( زیندانی  لە  ئازاد  هاوڕێ  کە  نامەیەکە  “ئەمە 
و  سەرسەختی  لــە  هـــەروەک  نووسیویەتی.  ــــەوە 
چاونەترسییەکەی چاوەڕێ دەکرا، بەڕاستی گرەوی 
قارەمانەتیی بردۆتەوە. نامەی ئازاد بۆ خۆیشی و بۆ 
هاوڕێیانیشی جێگای سەربەرزی و شانازییە. بۆیە بە 
پەلە بۆ ئێوەم نارد تا ئەگەر بە باشتان زانی بە نێو 

هەموو ڕێکخراوەکانی حیزبدا باوی بکەنەوە”.
دێڕەی  چەند  ئەم  ئــازاد  نامەی  دواتــر  ڕۆژ  چەند 
بەخشنامەیەک  وەک  و  کــرا  زیــاد  لــێ  ــوارەوەی  ــ خ

گەیشتە دەستی هەموو هاوسەنگەرەکانی.
و  تێکۆشەر  هاوڕێی  گیرانی  دوای  مانگ  حــەوت 
و  ئازای  نامەیە وەک سەنەدی  ئەم  )ئازاد(  قارەمان 
ئیمان  و  ورە  ئازاد  نامەی  دەکەینەوە.  باو  نەبەزی 
و بڕوا بە پاشەڕۆژی لێ دەبارێ، بۆیە دەبێ هەموو 
خەباتکارانی  هەموو  تەنانەت  و  ــازاد  ئ هاوڕێیانی 
شانازی  وەربگرن.  لێ  سەرمەشقی  ئــازادی  ڕێگای 
پێ  باوەشی خۆیدا  لە  وا  ئەو حیزبە کە ڕۆڵــەی  بۆ 

دەگەیەنێ. ئێستا ئێوە و بەشێک لە نامەکەی ئازاد:
ــە شــارە  ــک ل “... کــاتــێــک گــرتــیــانــم تــەنــیــا شــەوێ
بە  بەیانی  بۆ  و  ڕایانگرتم  بچووکەکەی الی خۆمان 
تەنیا  لەوێش  تــاران.  بۆ  کردم  بەڕێیان  هێلی کۆپتێر 
دوو شەو »میوان«ـی قزڵقەاڵ بووم و پاشان بەڕێ 
لێرەش “ژوورێکی یەک   .)...( ئێرە، زیندانی  کرام بۆ 

نەفەری”ـیان دامێ!
دوو ڕۆژ دواتر بردیانم بۆ “بازجوویی”. هەروەک 
عادەتی خۆیانە جەناب سەرهەنگ بە قسەی خۆش! 
و  گەنجی  “دەزانــم  پێ کرد:  دەستی  نەفام خەڵەتێن  و 
هەڵیان خەڵەتاندووی. بە شەرەفی ئەعالحەزرەت! و 
بە گیانی منداڵەکانم پڕ بەدڵ پێم حەیفە الوێکی وەک 
تۆ لە زینداندا بڕزێ. ئێستا هەر ئەوەندە یارمەتییم بدە 
ئەوەی لێت دەپرسم ڕاستم واڵم بدەوە ئیتر هەموو 
لە  دەدەم  پێ  شەرەفت!  قەولی  خۆم.  لەسەر  شتێک 
حەفتەیەک زیاتر لێرە نامێنیەوە و دەچیەوە نێو ماڵ 

و منداڵی خۆت”. 
ئەوکاتەی تازە هاتبوومە مەیدانی خەباتەوە، ئەگەر 
جەلالدانی  ئەشکەنجەی  لــەژێــر  یەکێک  دەمبیست 
نەبووە  ئامادە  و  ڕاگرتوە  هەتا سەر خۆی  ساواکدا 
سەری  ــەوە  دڵ لە  و  دەیگرتم  ســام  دانەوێنێ،  ســەر 
بڵێی  لەدڵی خۆمدا دەمگوت  دادەنەواند.  بۆ  تەعزیمم 
ئەزموونێک  وەها  تووشی  ڕۆژان  لە  ڕۆژێک  ئەگەر 
ئەو  بۆیە  دەربــچــم؟  ڕووســـووری  بە  وا  منیش  بم 
ڕۆژە بە خۆمم گوت ئەوە ڕۆژەکەیە و، ئێستا تۆش 
دەتوانی گرەوی ئازایەتی بەریەوە و بچیە نێو ڕیزی 
چاونەترسان. “پیاو هەر جارێک دەمرێ”! بڕیارم دا 
ئەو شانازییە بۆ خۆم وەربگرم و ڕێگە نەدەم دوژمن 
لە ڕێگای منەوە بە هیچ کام لە ئاواتە چەپەڵەکانی بگا.
بەم جۆرە پرسیار و واڵم دەستی پێ کرد تا گەیشتە 
شوێنی ناسک: “لە نامەیەکدا کە کاتی پشکنینی بەدەنی 
لە تۆ گیراوە، هەڵگری نووسراو )کە دیارە تۆی( بە 
ئەندامێکی چاالکی حیزبی )...( ناو براوە. لەو بارەیەوە 
دەڵێی چی؟ لە واڵمدا گوتم هیوادارم شیاوی ئەوە بم 

کە لە بارەی مندا نووسراوە. 
شاهەنشاهی  ڕێژیمی  هەوڵت  داوە  بــوو  وا  “کــە 
ــی و بـــە قـــەولـــی خـــۆتـــان حــکــوومــەتــی  ــن ــڕووخــێ ب

عەبدوڵا حەسەن زادە

دێموکراتی بێننە سەر کار و کۆمەڵێکی سۆسیالیستی 
دامەزرێنن؟”.

بــە شــانــازیــیــەوە هەموویان  گــوتــم  بــێ ســێ ودوو 
لێو و فیکەی  لە خۆشییان هەر بزەی  ڕاستن. کابرا 
سمێڵی بوو. پێی   وابوو زمان لووسییەکەی گرتوویەتی 
خــواردوە  النکیشم  پشتی  لەسەر  ــەوەی  ئ ئێستا  و 
ئەوە  ســەر  گەیشتە  کاتێک  بــەاڵم  دەهێنمەوە.  بــۆی 
و  نــووســراوە  کێ  بۆ  و  ــووە  ب کێ  هیی  نامەکە  کە 
هاوکارەکانم کێن و لە ڕێبەرانی حیزب کێ دەناسم 
و کێ هاتوچۆی دێیەکەمان دەکا و ... یەقێکی هاتەوە 
بەر کە لە واڵمدا گوتم ئەمانەت جوابیان نییە. تا ئێرە 
پێوەندیی بە خۆمەوە هەبوو، بەاڵم لێرە بەوالوە بە 
تەمای جواب مەبە. کەوتە قسەی لووس و پەلەقاژە: 
دوو  بە  بەزەییت  بــێ،  خــۆت  جەوانیی  لە  “حەیفت 
ئاگری  بە  خۆت  بۆچی  بێتەوە،  بێ گوناحتدا  منداڵی 
خەڵکی تر دەسووتێنی؟ بڵێ با تاوانباری! ڕاستەقینە 
بە سزای خۆی بگا و تۆی کە هەڵ خەڵەتاوی بچیەوە 

سەر ژیانی خۆت”.

گوتم خۆت ماندوو مەکە، ئەو شێوە تەقەالیە کۆن 
بووە و ناتوانی کەس بە فریو بەری. تەمەنی الوەتیی 
چیی  کەلکی  ــەڕوا  ن ئازادییدا  ڕێگای  لە  ئەگەر  من 
ئامادەم  بۆیە  دێتەوە  منداڵەکانمدا  بە  بەزەییم  هەیە؟ 
خۆیان بۆ بەکوشت بدەم . نامهەوێ کە گەورە بوون، 
کــردوە،  خەیانەتی  بابیان  کە  بن  ئــەوە  سەرشۆڕی 
نیشتماندا  ڕێــگــای  لــە  کــە  بکەن  شــانــازی  ــەوێ  دەمـ
ــادەم بە  ــ ــوون. ئــیــجــازەش ن ــ ــەورە ب ــ ــە هــەتــیــوی گ ب
هەڵ خەڵەتاوم ناو بەرن. من فریو نەدراوم، بەڵکە بە 

دەنگی ویژدان و هاواری نێشتمانەوە هاتووم.
– بێ ئێوە  پـــێ دادان  و  لێدان  نەیەشێنم،  ســەرتــان 
ناخۆش-! دەستی پێ کرد. هەر ئەوان گوتیان و ئەمن 
شــەالق،  ئەشکەنجە،  ئامرازێکی  هەموو  نەم بیست. 
شیشی  ئەلەکتریکی،  شۆکی  قــەپــانــی،  دەســبــەنــدی 
سوورەوەکراو، دوور لە ڕووتان شووشە پێپسی و 
هێلکەی کوڵیو و هەرچی لە قامووسی ناپیاواندا هەیە، 
نەبوو،  کرایەوە، سوودی  تاقی  لەسەر من  هەمووی 
و  بوون  وەڕەز  ناکرێ  بۆ  چیان  بوون  دڵنیا  کاتێک 

دایانمە دادگا!
بە  نیزامی  دادســتــانــی  دادگـــادا  یــەکــەم ڕۆژی  لــە 
بوونی  و  غەیرەقانوونی!!  حیزبی  ئەندامەتیی  تاوانی 
بیروباوەڕی سۆسیالیستی و هەوڵدان بۆ ڕووخاندنی 
وەکیلە  کردم.  بۆ  ئێعدامی  داوای  پاشایەتی  ڕێژیمی 
تەسخیرییەکەم ویستی پاکانەم بۆ بکا کە بە زۆری 

بۆ خۆم  بەاڵم  کردوە.  تاوانانە  بەو  ئێعترافم  ئەشکەنجە 
دادگایەشدا  بەناو  ئەم  بــەردەم  لە  گوتم  و  دەنگ  هاتمە 
ــووی ئــەو  ــەم ــە شــانــازیــیــەوە ه ــەم کــە ب ــ ئــێــعــتــراف دەک
زۆریان  ڕاستە  ڕاستن.  لێی  داوم  دادستان  تۆمەتانەی 
ئەشکەنجە داوم، بەاڵم “بازپرس” ئەو داخە دەباتە بن گڵ 

کە بە ئازار و لێدان ئێعترافی پێ لە من وەرنەگیرا.
بە کورتی لەبەر ئەوەی تۆمەتەکانم قەبووڵ کرد، کاری 
دەی«  چاوی  لە  مستێ  »هێندەی  و  بوو  هاسان  دادگــا 
حوکمی ئێعدامم دەرچوو. لە دادگای تەجدیدی نەزەریشدا 
نەکراوە  دیــاری  ئێعدامم  ڕۆژی  جارێ  ڕۆیشت.  هــەروا 
نامە  بە  تریش  جارێکی  لەوانەیە  بێ  دەرفــەت  ئەگەر  و 
بتان دوێنم. خۆ ئەگەر ئەودەرفەتەش نەبوو ئەوا ئێوە و 

هەموو تێکۆشەرانی گەلەکەمان خۆش.
ئێستا دەزانم ئێوە بۆم بە پەرۆشن و پێتان ناخۆشە کە 
هاوڕێیەکتان لەکیس دەچێ. بەاڵم من هیچ لە کردەوەی 
دەڵــێ  کـــوردی  مــەســەلــەی  وەک  نــیــم،  پەشیمان  خــۆم 
بە  خۆیشم  و  وەپاڕێم”  خوێنێک  لوێچە  “بۆ  نیم  ئامادە 
پەتەی سبەی ڕۆژێ  ئەو  پێم  وایە  سەرکەوتوو دەزانم. 
ڕاستییدا  لە  من،  ئەستۆی  دەکرێتە  زۆردار  دەستی  بە 
کەسانەی  ئەو  ملی  دەکرێتە  کە  یەکە  دەرەجە  میداڵێکی 
ناهەقدا سەر دەکــەون. دوژمن  لە زۆران بــازیــی هەق و 
گوڕەشە  و  هەڕەشە  و  بەڵێن  و  وادە  بە  ــەوەی  ئ پــاش 
ناتوانێ  خــۆیــەوە  جەهەننەمیی  ئــامــرازی  هەموو  بە  و 
تێکۆشەرێک لە ڕێگا ال بدا و چۆکی پێ  دابدا، ناچار دەبێ 
ئێعتراف بە بەزینی خۆی بکا و میداڵی قارەمانەتی بدا بەو 
تێکۆشەرە. ناشڵێم مردنم پێ  خۆشە، نا، دەزانم ژیان زۆر 
شیرینە، کوڕە خۆ هیچ نەبێ مەراقی ئەوەم هەیە کە زیاتر 
ناژیم تا زیاتر تێ  بکۆشم. بەاڵم بە هیچ قیمەتێک ئامادە 
ببینم.  دوژمنەکەم  لێوی  لەسەر  سەرکەوتن  بــزەی  نیم 
خۆزگە لە کاتی بازجوویی مندا لە کەلێنێکەوە دەستەپاچە 
بوونی جەناب سەرهەنگ ـتان دەدی، داخوا ئەو دیمەنەتان 

بە هەزار ساڵ ژیان دەگۆڕیەوە یان نا؟
لەوە دڵنیام کە ڕۆژێک حیزبەکەم سەر دەکەوێ و ئەو 
ئاواتانە دێنە دی کە گیانی خۆم لە پێناودا بەخت کردوون. 
کە وا بوو، با خوێنی منیش ببێتە مەشخەڵێکی نوێ کە 
ئەو  بکاتەوە.  ڕوون  گەلەکەمان  خەباتکارانی  بەرچاوی 
ڕۆژە هەر دێ کە تۆڵەی من و هەموو شەهیدانی ڕێگای 

نیشتمان لە نۆکەرانی بێگانە بکرێتەوە.
ئێستا ڕێگام بدەن دوو تکای چکۆلەتان لێ بکەم. یەکەم 
کە منداڵەکانم گەورە بوون هەر لە زووە تێیان بگەیەنن 
بابیان لەسەر چی و بە دەستی کێ کوژراوە. بەڵکوو ئەو 
تەواوی  ئەوان  بەرم  تا سەرێی  نەلوا  بۆم  من  ڕێگایەی 

بکەن و بەشم لە کاروانی خەبات نەبڕێ.
کە  بڵێن  دایکەکەم  پیرە  بە  ئەوەیە  دووهــەمــم  تکای 
کوڕەکەی ئێعدام کراوە. بە خەیاڵ چاوەڕوانی گەڕانەوەی 
منی مەکەن. ئەو دابە کۆنە وەال بنێن کە دایکی تێکۆشەرێکی 
شەهید دەیان ساڵ لە مەرگی جگەرگۆشەکەی بێ خەبەر 
بکا  ــێ شــانــازی  دەب بگەیەنن کە  تێی  ــدەن  ب هــەوڵ  بــێ. 
با  لە ڕێگای گەل و نیشتماندا شەهید کراوە،  کوڕەکەی 
بزانێ کە لە هەلومەرجی پڕ زۆڵم و زۆری واڵتی ئێمەدا 
دایکێکی وەک ئەو دەبێ لە پێنج کوڕان هیچ نەبێ یەکێکیان 
ڕاست  کۆمەکەی  پشتە  با  واڵتــەکــەی،  قوربانیی  بکاتە 
بکاتەوە و هەست بە سەربەرزی بکا کە جگەرگۆشەکەی 
میداڵی دەرەجە یەکی خەباتی وەرگرتوە، با وەک دایکی 
ئاوارە و مینەشەم و محەممەدی ئەستێ مەنگوڕ تێ بگا 
کە  هەمووانە  ڕێزی  جێگای  ئاوەدانییدا  نێو  لە  بۆیە  کە 

کوڕی لە مەیدانی خەباتدا کوژراوە.
لەژێر گڵکۆکەشمدا بەوە دڵخۆش دەبم ئەگەر دایکم هەر 
“ئۆخەی  بڵێ  و  بکاتەوە  بۆ  باوەشی  ببینێ  تێکۆشەرێک 
ئێوە  نەماوە،  )...(ـیش  ئەگەر  نییە  بم چاک  قوربانتان  بە 

ڕێگاکەتان بەر نەداوە؟ هەرکام لە ئێوە بۆ من )...(ـێکن.

***

“بزەی هاتێ گوتی: ڕووناکە ئاسۆم          وەرە جەلالد پەتت باوێژە ئەستۆم
ئەوە پەت نییە میداڵـی ئیفتیخارە          کە بوومە قارەمانی میللەتی خۆم”

کەم نین چیرۆکی ئەو کەسانەی خۆنەویستی وەک بایەخێکی هەرە بەرزی مرۆڤی، لە پشتێکەوە بۆ نەوەی دواتر 
دەگوازنەوە. مەرگی ئەم مرۆڤە گەورانە ڕازی هەرمانی نەتەوەکەیانە و “هەژار” گوتەنی بەو مەرگە زیندوو دەبنەوە 
و تازە کوا لە بیر دەچنەوە؟! مەرگ لە پێناو ئازادی وەک بەنرخترین بایەخ و دەسکەوتی ژیان و خۆ بەخت کردن 
لە پێناو نیشتمان وەک مەکۆی هەموو جوانی و شوناسێکی مرۆڤ؛ گەورەترین وانەیە کە ئێمە لە مامۆستا هەرە 
بەرزەکانی قوتابخانەی شۆڕش و بەرگری فێری دەبین و بۆمان دەمێنێتەوە. چوارچرا لە زاری پێشەوا دەیبیستێ 
و  دەگوترێتەوە  و  هەڵ دەگیرێ  بە سینگ  و سینگ  دێ  پشت  بە  پشت  دەکاتەوە،  باوی  نیشتماندا  هەموو  بە  و 
پاڵەوانەکانی ئەم سەنگەر و ئەو سەنگەر بۆ یەکتری دەستێننەوە. ئەم جارەیان ئەوە “هیدایەت”ـی شۆڕەالوە لە 
کونجی تاریک و نووتەکی سیاچااڵکەکانی ڕێژیمەوە دێ هەتا ئەم مەشخەڵە قەت نەکوژاوەیەمان بداتە دەست و 
پێمان بڵێ: “بە گیانی خۆم نرخی ئازادی دەدەم، بۆوەی ناو و یادم لە دڵی نەتەوەکەم و ئازادی خوازاندا بمێنێتەوە”.

پشتڕاست  ئێعدام کرانی  لە  مانگ  دوو  بە  نیزیک  پاش  عەبدوڵاپوور”  “هیدایەت  هەواڵی شەهیدبوونی  کاتێک 
کرایەوە، ئێمە خەریکی تایپ و پێداچوونەوەی یەکەم دەورەی گۆڤاری بەنرخی “تێکۆشەر” بووین کە لە نێوان 
ساڵەکانی ١٣٥٠_١٣٥٧ دەرچووە و ٢٢ ژمارەی لێ باو بۆتەوە. لە ژمارەی ١٧ی ئەم “تێکۆشەر”انەدا بابەتێک باو 
بۆتەوە لەژێر ناوی “میداڵی دەرەجە یەک”. دوای بەدواداچوون زانیمان کە نووسەرەکەی بەڕێز “مامۆستا عەبدوڵا 
پێناو گەوهەری  لە  بەردەوامیی خۆنەویستی و مەرگی سەربەرزانە،  ئەم چیرۆکە بەسەرهاتی   حەسەن زادە”یە. 

ئازادی و سەربەستیی نیشتمانە کە لە زاری شۆڕەالوانی وەک “هیدایەت عەبدوڵاپوور”ەوە دەیبیستین. 
بە ئیزن لە “مامۆستا عەبدوڵا حەسەن زادە”، ئەم چیرۆکە لە “کوردستان”ـی ئەم جارەدا باو دەکەینەوە:
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دەگێڕا(  شاییان  گۆرانیبێژانەی  )ئــەو  شایەر   
لە  ــان،  كــوردســت حــەیــرانــبــێــژەكــانــی  و  بەیتبێژ  و 
هیچ  حوجرەكان  لە  جگە  كورد  كە  سەردەمانێكدا 
هەشبوون  ئەگەر  و،  نەبوو  خوێندنی  ناوەندێكی 
تــەنــانــەت لــە حــوجــرەكــانــیــشــدا بــە پێی بــەرنــامــە، 
دەشخوێنرا،  ئەوەی  و  نەدەخوێنرا  تێدا  كوردییان 
هەوڵ و حەز و ئەشق و ئۆگریی ئەو كەسانە بوو، 
كە یان هەر هەستی خزمەت و ئەشقی میللەت و 

نیشتمان و زمانیان لە سەردا بوو، یان تەنیا هەست 
و سۆزی ئەڤینداری و شاعیرانەیان دەبزووت و دەیاننووسی، كە لە هەر 
سەردەمی  لەو  جا  كــرد،  گەورەیان  خزمەتێكی  ئەوانە  حاڵەتەكەدا  دوو 
بێ دەرەتانی و بێ كەسییەی زمانی كوردییدا، كە جگە لە نەبوونی ناوەند 
و دەرەتانی خوێندن، بگرە پێ خوێندن و نووسینیشی باسی سەر و ماڵ 
لە پارێزەرەكانی  بوو، شایەر و بەیتبێژ و حەیرانبێژەكان، بەشێك بوون 

زمانی كوردی.
ئەوان ئەگەر لە الیەكەوە، وشە و ئیدیۆم و پەند و قسە نەستەقەكانیان 
دڵداری  و  حەماسی  دنیایەك سەربردەی  دیكەشەوە  الیەكی  لە  پاراست، 
و عیرفانی و مێژووییان لە چوارچێوەی بەیت و الوك و بەستەكاندا لە 

فەوتان و نەمان ڕزگار كرد. وەكوو: بەیتی:
ـ الس و خەزاڵ )بەیتێكی حەماسی و دڵداری(

ـ زەمبیل فرۆش )بەیتێكی عیرفانی(
ـ خەج و سیامەند )دڵداری(

ـ سەیدەوان )تراژێدی(
ـ لەشكری )تاریخی(

ـ قەاڵی دمدم )تاریخی( و،
و  ماستەر  نامەیەكی  هەوێنی  دەكرێ  كام  هەر  كە  دیكە،  بەیتی  دەیان 
دوكتورا بن و لە گۆشەنیگای جۆراوجۆرەوە لێك بدرێنەوە. ئاخر، ئێمە لە 
نێو دەقی ئەو بەیتانەدا دەتوانین ڕوانین و شێوازی بیركردنەوە و ژیانی 
كۆنی كوردەوارییمان بێنینەوە بەرباس و لێی بكۆڵینەوە و الیەنە شاراوە 
و نهێنییەكانی ئاشكرا بكەین، یەك لەوان ڕۆڵی بەرز و پڕ لە حورمەت و 

ڕێزی ژن لە ژیانی كۆنی كوردەوارییدا.

الیەنی زمان
كە  بەسە،  ئەوەندە  هەر  فۆلكلۆرییەكان  دەقە  و  فۆلكلۆر  گرینگیی  بۆ 
ئەوان ئیتر بۆ تاهەتایە سەنگی محەكن بۆ ڕاست كردنەوەی هەر ڕستەیەكی 
و  خوار  بە  سەردەمە  ئەم  زمان نەزانی  كوردیی نەزانی  خوێندەواری  كە 
بەو  داڕشتنەكەی  ڕستەیە  ئەو  بڵێین،  دەتوانین  و  دای دەڕێژنەوە  خێچی 
شێوەیە هەڵەیە، چونكە لە كۆنەوە كورد ئاوەهای دەربڕیوە و سروشتی 
بەپیتی وشەی  لەوەی خەرمانێكی  بووە. جگە  ئاوا  كۆنەوە  لە  زمانەكەی 
پتەو و ڕەسەن لە نێو دەقی ئەو گۆرانی و بەیت و الوك و حەیرانانەدا 
ماونەتەوە و پارێزراون و، ئەگەر ئەوانەمان نەبوایەن دەمێك بوو دەفەوتان 

و زمانەكەمان هەژار و كول و كۆڵەوار دەكەوتەوە. 
و شێعری شاعیران  تۆزێك خۆشە  دەنگی  كە  نەفەرێك  ماوەیەدا  لەو 
و  سەر  هەڵ ناگرێ  خوا  و  دەكاتەوە  باڵویان  و  دەخوێنێتەوە  دەنــگ  بە 
گوێالكیشیان باش دەشكێنێ، لە خوێندنەوەی ئێوارەی پاییزدا كە دەگاتە 

ئەو شوێنەی وا دەڵێ:
»بەڵێ هەن و پێ دەكەنن

بە سەر بەهەش، بە مل بەكوێن«
چونكە نەی زانیوە »سەربەهەش و مل بەكوێن« دەستەواژەن، جۆرێكی 

خوێندوەتەوە پەڕوپۆی بە شێعرەكەوە نەهێشتوە و دەڵێ:
»بەڵێ هەن و پێ دەكەنن، بە سەر، بە هەش، بە مل، بە كوێن«.

ڕۆژانەیان  ئەوانەی سەروكاری  تایبەتی  بە  كورد  خوێندەواری  ئەگەر 
لەگەڵ نووسینە، ئاوڕ لە زمانی فۆلكلۆر و بەیت و باوەكان نەدەنەوە، جگە 
لەوەی زمانی داڕشتن و نووسینەكەیان وەك زمانی دەرچووانی زانكۆكان 
ئاواش  هەڵەی  دەیان  تووشی  دەبێ،  بێ سەروبەر  و  هەژار  و  كرچوكاڵ 
دەبن. جا باسی گۆرانیبێژەكانی ئێستا خۆی ڕیزە وتارێكی تێر و تەسەلیان 
پێویستە، بۆ ئەوەی ئاوڕ لە زمان تێك دان و وشە هەڵ گێڕانەوەیان بدەینەوە.

ئەی شایەرەكانی جاران؟
تۆ گوێ لە عەلی خەندان، عەبە دەڕژێ، مەال حوسێن، برایانی زێزێ، 
ڕەسووی نادری، برایمی قادری، سەید عەلی سەردەشتی و عەلی گڵێنانی 
بگرە، بزانە لە تاقە یەك شوێنیش شتێك دەڵێن بە گوێت نامۆ بێ؟ نەخێر، 
چونكە ئەوان خۆكاو و خۆڕسك كوردییەكی پوخت و پاراوی ئەوتۆیان 
كوردستان  زانكۆكانی  كوردیی  بەشی  مامۆستایانی  پێویستە  كە  دەزانی، 
لێیانەوە فێرە كوردی بن و بە شانازییەوە ڕۆژانە چەند سەعاتێكیان گوێ 

لێ بگرن.

فەقێ مینەی نەاڵس
دنیای  لە  یەكجارەكیی  مااڵوایی  ڕۆژانـــەدا  لەم  مخابن  كە  مینە  فەقێ 
هونەر و گۆرانی كرد، یەكێك بوو لەو شایەرە زمان پاراوانەی هەم بەند 
و سەربەندەكانی وەستایانە و لێ زانانە بوون، هەمیش وەك سەدانەوەدی 
ــا و خزمەتی  ــە ژی ــەرزان شــایــەرەكــانــی ڕۆژهـــەاڵتـــی كــوردســتــان ســەرب

هونەرەكەی خۆی كرد.
ئاخر لە چل ساڵی ڕابردوودا، دەبێ بڵێین كە جێی شانازییە شایەرەكانی 
كوردستان، لەگەڵ پاراستنی ئەو الیەنە هونەری و زمانی و مێژووییانەی 
باسمان كرد، هەرگیز پشتیان لە میللەتی خۆیان نەكرد و گۆرانییەكانیان بە 

دوژمنانی گەلەكەیان نەفرۆشت.
فەقێ مینەش یەكێك بوو لەو كاروانی هونەرمەندە سەربەرزانەی كورد، 
كە هەمیشە لە مێژووی هونەری گۆرانیی میللەتەكەیدا بە شانازییەوە ناوی 

دێ و بە بەرزی یادی دەكرێتەوە.

به ر له  مااڵوایی

ڕەسووڵ سوڵتانی

شایەرەكان، زمان پارێزەكانی كوردستان
)پێشکەش بە ڕوحی فەقێ مینەی نەاڵس(

سێ هونەرمەندی دیار و نیشتمان پەروەری ڕۆژهەاڵتی کوردستان 
بە ناوەکانی، “فەقێ مینە، محەممەد حەیران و کەریم تاهوو”، کۆچی 

دواییان کرد.
هونەرمەند  هەتاوی،  ١٣٩٩ی  پووشپەڕی  ٢ی  دووشەممە،  ڕۆژی 
ــەهــۆی  ــە” ب ــن ــێ مــی ــەق ــە “ف ــراو ب ــاس ــی”، ن ـ ــووڵ ــن ڕەسـ ــی ــەدەم ــم “مــحــەم

نەخۆشییەوە کۆچی دوایی کرد.
لەدایک  سەردەشت  ناوچەی  “ئاغەاڵن”ـی  گوندی  لە  مینە”،  “فەقێ 
بوو. لەگەڵ ڕووخانی ڕێژیمی پاشایەتی یەکێک لەو کەسانە بوو کە 
چەکی پڕ لە شانازیی پێشمەرگایەتیی کردە شان. فەقێ مینە لەگەڵ 
نەناس  ماندوویی  و  دڵسۆز  و  تێکۆشەر  پێشمەرگەیەکی  کە  ئەوەی 

بوو، لەهەمان کاتدا گۆرانیبێژ و حەیرانبێژێکی دەنگ خۆشیش بوو.
ڕێبازەکەی  و  ڕێگا  بە  ــادار  وەف هەر  تەمەن  کۆتایی  تا  مینە  فەقێ 

مایەوە و هەمیشە دڵی الی حیزب و پێشمەرگەکان بوو. 

کۆچی دوایی سێ هونەرمەندی کوردستان

محەممەد حەیرانکەریم تاهووفەقێ مینە

ـــاوی،  هـــەت ١٣٩٩ی  ـــەڕی  ـــووشـــپ پ ــــی  ٣ـ ــە،  ــم ــەم ــش ــێ س ڕۆژی 
حەیرانبێژێکیشاری سەقز بە ناوی “محەممەد چووپانی”، ناسراو بە 
اڵتوونی خوارێ” سەر بە شاری  “محەممەد حەیران”، خەڵکی ئاوایی “ئ
سەقز لە تەمەنی ٧٤ ساڵییدا بە هۆی نەخۆشییەوە مااڵوایی لە ژیان 

کرد.
نادری،  ڕەسووڵ  وەک  هونەرمەندانی  لەگەڵ  هونەرمەندە  دوو  ئەم 
عەلی گڵێاڵنی، عەبە دەڕژێ، قادر مامەندی و ... هاوکارییان هەبووە و 

لە چەندین فێستیڤاڵدا بەشدارییان کردوە.
“کەریم  مەهاباد  شــاری  ــاری  دی ــاری  ــی ژەن و  هونەرمەند  هــەروەهــا 
کۆچی  هەتاوی  ١٣٩٩ی  پووشپەڕی  ٢ی  دووشەممە،  ڕۆژی  تاهوو”، 
دیارەکانی  ژەنیارە  لە  یەکێک  تاهوو”،  “کەریم  هونەرمەند  کرد.  دوایی 

کوردستان و بە تایبەت شاری مەهاباد بوو.

ژمارەی یەکەمی زنجیرە کتێبی های تایبەت بە ڕەوتی شێعری نوێی 
کوردی چاپ و باڵو کرایەوە.

ئامانجی  خەبەرە.  و  بێدار  مانای  بە  و  هەورامییە  “هــای”، وشەیەکی 
هۆشیاریی  هەروەها،  و  نوێ  دەقی  لە  ئاگابوونەوەیە  و  بێداری  “های” 
فەرهەنگ  و  ــەدەب  ئ خوێنەری  جیددیی  چووونی  ـــەدوادا  ب و  ــەردەنــگ  ب
نوێ،  بە خوێندنەوەیەکی  دەدا  دەقەکانی سەردەم و هەوڵ  بە  بەرانبەر 
گوتاری  و  شرۆڤە  بەر  بیانخاتە  و  بورووژێنێ  پانتایە  لەم  بابەتەکان 

ئەمڕۆیی.
لە ژمارەی یەکەمدا، کۆی ئەو باس و بابەتانە، دەربارەی شێعری نوێی 

زاراوەکان سۆرانی، هەورامی و کەلهوڕییە.

براوەی  بە  بوو  کرماشانی  کــوردی  هونەرمەندی  قەباییان”،  اناهیتا  “ئ دوکتور 
خەاڵتی کولتوور و هونەری فەڕانسە و هێمای شوالیەی ٢٠٢٠ـی پێ بەخشرا.

گەلەریی  ــەری  ــوەب ــەڕێ ب و  وێنەگرییە  ــواری  ب ــاری  دی هونەرمەندێکی  ــراو  ــاوب ن
“ڕێگەی هەورێشم”ـە، بە هۆی بیست ساڵ کارکردنی لە بواری هونەری وێنەگرتن 
دوای  بەخشرا.  پێ  خەاڵتەی  ئەم  جیهان  تری  کولتوورەکانی  بۆ  گواستنەوەی  و 
اناهیتا  هونەرمەندی دیاری ڕۆژهەاڵتی کوردستان مامۆستا شەهرام نازری، خاتوو ئ
دووهەم هونەرمەندی کوردە دەبێتە براوەی ئەو خەاڵتە جیهانییە لە واڵتی فەڕانسە.
هەروەها  و  مێژوو  ــواری  ب لە  دوکتورا  بڕوانامەی  خاوەنی  قەباییان،  اناهیتا  ئ

ماستەر لە کامپیوتێر و زانستی کۆمەاڵیەتی لە واڵتی فەڕانسەیە.

شاری  لە  ــاوی،  ــەت ه ٩٩ی  پووشپەڕی  ٩ی  دووشەممە  ڕۆژی 
سەقز خەڵکی نیشتمان دۆست و دڵسۆزی ئەو شارە بە نیشانەی 
خەندانی،  “موختار  کوردستان  ژینگەی  شەهیدانی  لە  ڕێزگرتن 
یاسین کەریمی و بیالل ئەمینی” لە پارکی مەولەویی ئەو شارە بە 
دانانی تاجە گوڵینە و هەڵکردنی مۆم یاد و ناوی ژینگە پارێزانی 
شەهیدیان بەرز ڕاگرت و بەڵێنیان لەگەڵ نیشتمان و ئەو شەهیدانە 

نوێ  کردەوە .
لە الیەکی تریش لە شاری بانە ئەنجومەنی “پاژین”ـی ئەم شارە 
بە دانانی بەنێرێک لە یەکێک لە گۆڕەپانە سەرەکییەکانی شار کە 
بە وێنەی هەر سێ شەهیدی ژینگە و هەروەها دروشمی “نامرن 
بە  هەروەها  و  نەخشێندرابوو  ئەژین”  میللەتا  دڵی  لە  وا  ئەوانەی 
هەڵگرتنی وێنە و پۆستێری تایبەت بەو شەهیدانە لە سێ ڕێیانی 
بەرز  شەهیدانەیان  ئەو  یادی  شارە  ئەو  نەخۆشخانەی  شەقامی 

ڕاگرت.
شاخەوانانی  و  ژینگەپارێزان  لە  تاقمێک  بۆکانیش،  شــاری  لە 
چوونە سەر  لەم شەهیدانە  ڕێزلێنان  مەبەستی  بە  بۆکان  شاری 

زنجیرە کتێبی فەرهەنگی-ئەدەبیی “های” چاپ کرا

خاتوونێکی کورد نیشانی “شوالیە”ی فەڕانسەی وەرگرت

لە شارەکانی کوردستان ڕێز لە شەهیدانی 
ژینگەی پاوە گیرا

شاخی “بەردەزەرد” و بە دروشمی “ ئێوە سووتان هەتا نیشتمان نەسووتێ” 
ڕێزیان لە شەهیدانی ئەم جارەی پاراستنی کوردستان گرت.

لە شاری سنەش بەشێک لە چاالکانی مەدەنی و ژینگەپارێزیی شاری 
سنە لە پارکی مندااڵن لە کێوی ئاویەر بە باڵوکردنەوەی وێنەی شەهیدان و 
داگیرساندنی مۆم و وتنەوەی سروودی “ئەی ڕەقیب”، ڕێزیان له شه هیدانی 

ژینگه ی نیشتمان گرت.
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