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سنوورەکان بشێوێنن
بنەوانەی کایەی 
ئوسولگەرایی و 
ئیسالح تەڵەبی...

وەرزی هەڵدێران

پاش هاتنەدەری 
ئامریکا لە ڕێککەوتنی 

ناوکی

«

لــە بڕگە هەســتیارەکانی مێژوودا، ســیما 
شاراوەکان زیاتر لە جاران خۆیان دەردەخەن. 
ئەگەر پێشتر کردەوە و لێدوانەکانیان تەنیا 
بــۆ کەســە زۆر پســپۆڕ و بــە وتــەی بــاو 
»خاوەن ڕایــان« دیــار بــوو و دەیانزانی کە 
چ بیرکردنەوەیــەک لــە پشــتی لێدوانــە 
بەڕواڵــەت جوانەکانیانــەوە خــۆی حەشــار 
ئیــدی  هەســتیارەکاندا  بڕگــە  لــە  داوە، 
ناچــار دەبــن خۆیــان دەربخــەن و هەمــوو 
کەس بەروونی سیمای شاراوەیان دەبینێ.
لــە ئێراندا بە هۆی تاوان و دڕندەییەکانی 
ســەدان  ئێرانــەوە،  ئیســامیی  کۆمــاری 
هــەزار کــەس کــوژراون و بــە میلیۆنــان 
کــەس ماڵوێــران و ئاوارە بوون و لەبەر ئەم 
تاوانــە گەورانــەی لــە ماوەی چل ســاڵی 
رابــردوودا بەڕێوەیــان بــردووە، زۆر کــەس 
و الیــەن و رەوتــی سیاســی لــە هەمبــەر 
ئــەو دڕندەییانــەدا هەڵوێســتیان گرتــووە و 
خەڵکیش پشتی ئەو کەس و الیەنە خاوەن 

هەڵوێستانەیان گرتووە.
لــە نێــو ئــەو جــۆرە کــەس و الیەنانــەدا 
هەبــوون و ئێســتاش هــەن کەســانێک کە 
هەڵوێســتیان دژ بــە کۆمــاری ئیســامی 
لەبــەر بــاوەڕ و بیرکردنــەوەی جیاوازیــان 
نییــە، بەڵکــوو تەنیــا لەبــەر ئەوەیــە کــە 
خۆیــان لــە دەســەاڵتدا نیــن و گــەر رێژیم 
گۆشــەیەک لە شــیرینیی دەسەاڵتی پێ 
بدایەتــن، ئەوانیــش قامچیەکیــان دژ بــە 

خەڵک رادەوەشاند.
لــە مــاوەی چــل ســاڵی رابــردوودا، لــەم 
جــۆرە کەســانە زۆر هاتــوون و چــوون و 
ئێســتاش کەسانێکیان هەر هەن و سیمای 
جۆربەجۆریشیان بەخۆوە گرتووە. جارێک 
بــە نــاوی چاکســازیخوازی، جارێــک بە 
نــاوی پــەرەدان بە گوتاری دێموکراســی، 
و  شــەڕ  دژایەتیــی  نــاوی  بــە  جارێــک 
ئیــرادەی  و  ویســت   ... و  ماڵوێرانــی 
دەروونیــی خۆیــان شــاردۆتەوە و زۆر جــار 
ســیمای ئازادیخــوازی و الیەنگــری لــە 

مافی خەڵکیشیان لەخۆیان نیشان داوە.
بۆ ئــەوەی زۆر بەالڕێدا نەچین، بەڕوونی 
و  بازجــوو  کۆنــە  بــە  ئامــاژە  دەتوانیــن 
ئەشــکەنجەگەرەکانی ســاواک و ســپای 
پاســداران و دەزگای ئیتاعاتــی رێژیمــی 
تــاران بکەین کــە چوونەتە دەرەوەی واڵت 
و لــە بڕگەیەکــدا خۆیــان بە ســتەملێکراو 
نیشان داوە و سیمای دژایەتیی کۆماری 

سێدارەیان بەخۆوە گرتووە!
یان لە نێو رەوتە فیکریە دژە رێژیمەکاندا 
بــە بیرکردنــەوەی  کەســان و الیەنــی وا 
نــاوی  لەژێــر  کــە  هــەن،  فاشیســتییەوە 
دیکــەدا  دروشــمی  و  دێموکراســیخوازی 
خۆیــان حەشــار داوە، بــەاڵم لــە بنەڕەتــدا 
ئیســامی  کۆمــاری  وەکــوو  هــەر 
بیریــان کردۆتــەوە و لــە هەمــوو کــۆڕ و 
کۆبوونەوەیەکــدا نموونــەی لــەو چەشــنە 
پەیــدا بــوون کــە لێدوانەکانیــان رواڵەتــی 
و  نیــەت  بــەاڵم  هەبــووە،  دێموکراتیکــی 

ترسی رێژیم لە راپەڕین

ڕاسان لە لێکدانەوە 
و  بڕیاری دروستەوە 

فرچکی  گرتووە 

بەڕێوەچوونی ڕۆژی جیهانیی مندااڵن لە بنکەی سەرەکیی حیزبی دێموکرات
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کۆنگرەی نەتەوەکانی ئێرانی فێدراڵ دانیشتنی سااڵنەی خۆی بەڕێور برد

دیداری یەکیەتیی ژنان و خاتوون نەسرین قاسملوو

تاکایەنــەی  هاتنــەدەری  دوابــەدوای 
ئامریکا لە بەرجام بە بڕیاری دانڵد ترامپ 
و کشــانەوەی بەشــێکی بەرچــاو لە بانک 
و کۆمپانیــا زەبەالحە جیهانییەکان بەهۆی 
ئەگەری تەحریمە نێونەتەوەییەکان لە ئێران، 

ترس سەراپای ڕێژیمی تارانی داگرتووە.
ترســەکانی  لــە  پــڕ  لێدوانــە  نوێتریــن  لــە 
ســەرانی رێژیم لەهەمبــەر داهاتووی ڕێژیم 
پاش بەرجام، عەلی خامنەیی لە 2٩هەمین 
ســاڵیادی مردنی دیکتاتۆری بەناوبانگ، 
بڕیــاری بــە دەزگای وزەی ناوکــی دا کە 
بــۆ بردنەســەری  بەپەلــە کارئاســانییەکان 
ئاســتی پیتاندنی ئۆرانیــۆم بەڕێژەی ١٩٠ 

هەزار سوو )SWU( جێبەجێ بکات.
ناوبراو هەروەها باسی لە پرسی سازکردنی 
بەرنامــەی  بەردەوامــی  و  مووشــەک 
ڕایگەیانــد:  و  کــرد  ڕێژیــم  مووشــەکی 
بــە  کــە  ئــەوەن  بەتەمــای  دوژمنانمــان 
گوشــاری ئابــووری، دەروونــی و کردەیــی 
ئێمــە بەچۆکــدا بێنن؛ مووشــەک بۆ ئێمە 
و  بەهێزییــە  خاڵــی  و  ئەمنیــەت  مایــەی 
ســەروەریمان لە ناوچەدا مســۆگەر دەکات! 
هــەر لەم ئاخاوتنــەدا خامنەیی هاوشــێوەی 

ســەرکۆمارە دەسنیشــان کراوەکەی باســی 
لەوە کرد کە ئامریکا دەیهەوێ خەڵک بە 

گژ رێژیمدا بکاتەوە.
چەشــنێک  کــە  خامنەیــی  قســەکانی 
لــە تــرس و هەڕەشــەی پێــوە دیــار بــوو لــە 
کشــانەوەی  پــاش  کــە  بــوون  کاتێکــدا 
ئامریــکا لــە بەرجــام چەندیــن کۆمپانیا و 
بانکی زەبەالحی جیهانی بەهۆی ئەگەری 
گەمــارۆی ئامریــکا لە ئێران کشــاونەتەوە 
داهاتــوودا  لــە  کــە  ڕایانگەیانــدووە  یــان 

دەکشێنەوە.
نــاوی بەشــێک لــەم کۆمپانیــا و بانکانــە 
بریتییــە لــە: تۆتاڵی فەرانســه، شــیرکەتی 
ئاوەدانــی و بیناســازیی کــۆرەی باشــوور، 
شــیرکەتی جێنراڵ ئێلکتریک، شــیرکەتی 
DZ"ی   " بانکــی  نایــک،  ئامریکایــی 
"ی  پی.جی.نیــگ  شــیرکەتی"  ئاڵمــان، 
لەهســتان، شــیرکەتی پۆاڵســازی ئیتالیــا 
شــیرکەتی  دانمــارک،  کەشــتیڕانی  و 
ئەیرباس، شــیرکەتی نەوتــی ئێنی ئیتالیا، 
بویینگــی  بریتانیــا،  ئێنێــرژی  ســریکا 
ئامریکا، ســیتروئینی فەڕانســە، زیمێنسی 

ئاڵمان وکۆمپانیای لۆک ئۆیل.

ئەم بارودۆخە هاوکات لەگەڵ چەسپاندنی 
خولێکــی نــوێ لــە گەمــارۆکان بــەدژی 
بــە  ســەر  دامەزراوەکانــی  و  کەســایەتی 
ڕێژیــم لەالیــەن ئامریــکاوە کــە بریتین لە: 
ســەرۆکی  عەســگەری  ''عەبدولعەلــی 
ناوەنــدی دەنــگ و ڕەنگــی ڕێژیمی ئێران، 
شــۆرای  ســەرۆکی  ئەڵاڵکــەرەم  حوســێن 
حیزبوڵــاڵ،  ئەنســاری  هاوئاهەنگیــی 
عەبدولحوسێن فیرووزئابادی، عەبدولسەمەد 
خوڕەمئابادی جێگری دۆزگەری گشــتیی 
ڕێژیمــی ئێــران، عەبدولحەمیــد مۆحتشــەم 
ســەرۆکی گشــتیی ئەنســاری حیزبوڵــاڵ و 
بەڕێوەبەری باڤۆکی "یالثارات الحسین" و 
هەروەها حەمید ئۆستاد بەرپرسی ئەنساری 
حیزبوڵــاڵی مەشــهەد"، گرووپــی حیزبوڵاڵ 
هانیســتا  بەرنامەنووســیی  گرووپــی  و 
بانکــی  ســەرۆکی  ســەیف"،  وەلیــۆاڵ  و 
ناوەندیــی ڕێژیــم''، کاریگــەری بەرچاوی 
لەســەر کەشــی دەروونی کۆمەڵگای ئێران 
دانــاوە بەچەشــنێک کــە وەک چاالکانی 
سیاســی و چاودێرانــی نێوخــۆ باســی لێــوە 
بەرەبــەرە  نێوخۆییــەکان  بازرگانــە  دەکــەن 
ســەرمایەکانیان لــە بــازاڕ کشــاندۆتەوە و 

شــەپۆلێکی بەریــن لە گرانــی و مایەپووچ 
بوونــی کارگە و کارخانــە وەبەرهێنەرەکان 
هاتۆتــە ئــاراوە کــە لــە ئەنجامــدا ئاســتی 
بێــکاری زیــادی کــردووە کــە کــۆی ئــەم 
ڕووداوانە باری دەروونی کۆمەڵگای ئاڵۆز 

و گرژتر کردووەتەوە.
خامنەیی لە بەشــێکی دیکەی قسەکانیدا 
ئامــاژەی بەوە کرد کــە کەڵکاژۆوەرگرتن 
ئێعتــرازە خەڵکییــەکان و ســازکردنی  لــە 
بشــێوی لــە ئێــران بەرنامــەی دوژمنانــە؛ 
دوژمــن بــە ناردنــی کۆمەڵێــک مرۆڤــی 
ناڕەســەن و شــەڕئەنگێز بــۆ نێــو کۆبوونەوە 
خەڵکییــەکان دنــەی خەڵکیــان داوە تاکوو 

ئاژاوەیەکی قووڵمان بۆ درووست بکەن.
خامنەیی لە کاتێکدا باس لە ئاژاوەگێڕی 
"دوژمــن" دەکات کــە لــە چەنــد حەوتــوی 
و  ئێــران  شــاری  چەندیــن  لــە  ڕابــردوودا 
کوردســتان خەڵــک لەهەمبــەر سیاســەتی 
قڕکردنیــان لەالیــەن ڕێژیمــەوە ڕژانە ســەر 
سیاســەتە  لەهەمبــەر  یــان  شــەقامەکان 
گــرت  مانیــان  ڕێژیــم  دژەمرۆڤانەکانــی 
کــە بەرچاوترینیــان مانگرتنــی دووکاندار 
مانگرتنــی  بانــە،  شــاری  بازاڕییانــی  و 

کوردســتان،  و  ئێــران  کامیۆندارانــی 
خەڵکــی  تێکهەڵچوونــی  و  کۆبوونــەوە 
کرێکارانــی  گردبوونــەوەی  و  کازروون 

هێپکۆ بوو.
ئەوەیکــە پڕئاشــکرایە لەپــاش کشــانەوەی 
ئامریــکا لە بەرجــام و گەڕانەوەی تەحریمە 
گەمــارۆی  ســەپاندنی  و  پێشــووەکان 
نــوێ هــاوکات لەگــەڵ کوورت کردنەوەی 
دەســتی ئێــران لــە ناوچــە و کۆتایی هێنان 
بــە تەڕاتێنەکانــی ڕێژیــم لــە ناوچــە کــە 
مەترســی بۆ سەر بەرژەوەندییەکانی ناوچە 
و جیهــان درووســت کــردووە، دەبنــە هــۆی 
شکســتی گــەورەی سیاســی، ئابووریــی و 
ئیدیۆلــۆژی ڕێژیــم و بــەدوور نازانرێت کە 
گوشــارە سیاســی و ئابوورییەکان، گەالنی 
ئێــران پەلکێشــی ســەر شــەقامەکان بکات 
تاکــوو بەشــێوەیەکی جیددیتر لــە ڕابردوو، 
لــەدژی ڕێژیــم و سیاســەتەکانی ڕاپــەڕن؛ 
بۆیە دەکرێ بڵێین قســەکانی خامنەیی لە 

ئەنجامی "ترس لە ڕاپەرینە!".



ژمارە ٧٢6، ١5ی جۆزەردانی ٢١٣٩٧

ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێران 
ڕاگەیەندراوێکی بۆ پشتیوانی لە 

مانگرتنی شۆفێری ماشێنە بارهەڵگرەکان باڵو کردەوە
دەقی ڕاگەیەندراوەکە:

هاوكاریــی  ناوەنــدی  ڕاگەیەنــدراوی 
حیزبەکانی کوردســتانی ئیران: پشتیوانی 
ماشــێنە  شــۆفێری  مانگرتنــی  لــە 

بارهەڵگرەكان دەكەین.
مــاوەی نزیــك بــە هەفتەیەكــە شــۆفێری 
ماشــێنە بارهەڵگــرەكان لە چەندین شــاری 
ئێران  و كوردستان لەوانە مەشهەد، هەمەدان، 
بوشێهر، ئیسفەهان، شیراز، سەقز، كرماشان، 
دیوانــدەڕە و... بــۆ دەربڕینــی ناڕەزایەتیی 
بەرامبــەر بــە  جێبەجــێ نەكردنی خواســتە 
پیشــەیییەكانیان مانیان گرتوە و سەرەڕای 
كاربەدەســتانی  بێبنەماكانــی  بەڵێنــە 
جێبەجێكردنــی  بــۆ  ئیســامی  كۆمــاری 
داواكارییەكانیــان، مانگرتنەكان لە چەندین 

شاری جۆراوجۆر بەردەوامە.

هەرچەنــد مانگرتنــی شــۆفێری ماشــینە 
پیشــەیییە،  داواكارییەكــی  بارهەڵگــرەكان 
بــەاڵم دەرهاویشــتە  و بەشــێكە لــەو قەیرانە 
ئابوورییــەی كــە دەســەاڵتدارانی ڕێژیم بۆ 
خەڵكــی ئێرانیــان خوڵقانــدوە و خەڵــک بۆ 
بەدەســتهێنانی بژیــوی ژیانــی رۆژانەیــان 
تووشــی چەندین كێشــە  و گرفــت دەبنەوە. 
ئەمــەش لە كاتێكدایە كۆماری ئیســامی 
ســااڵنە چەندیــن میلیــارد دۆالر خەرجــی 
لــە  تێرۆریســتییەكان  و  تونــدڕەو  گرووپــە 

واڵتانی جۆراوجۆر دەكات.
ئێمــە وێڕای دەربڕینی پشــتیوانیی خۆمان 
شــۆفێری  بەربــاڵوی  مانگرتنــی  لــە 
شــارەكانی  لــە  بارهەڵگــرەكان  ماشــێنە 
ئێــران  و كوردســتان  و هەروەهــا مانگرتن  و 
ناڕەزایەتیــی چین  و توێژە جۆراجۆرەکانی 

كۆمەڵگای ئێران،  خوازیاری دەستەبەربوون 
و وەدیهاتنی داواكارییە ڕەواكانیانین. 

شــۆفێرە  داخوازیــی  بــە  نەدانــەوە  واڵم 
لــە  نموونەیەكــە  مانگرتــووەکان، 
پشتگوێخســتنی ژیانــی خەڵــک لە الیەن 

بەرپرسانی ڕێژیمی ئیسامی.

مانگرتنــی  بێــت  ســەركەوتوو 
شۆفێری ماشینە بارهەڵگرەكان لە 

شارەكانی ئێران  و كوردستان
بڕووخێ ڕێژیمی كۆماری ئیسالمیی 

ئێران
ناوەنــدی هاوكاریــی حیزبەكانــی 

كوردستانی ئێران
٥ی جۆزەردانی ١٣٩٧

کۆنگرەی نەتەوەکانی ئێرانی فێدراڵ
 دانیشتنی سااڵنەی خۆی بەڕێوە برد

کۆنگــرەی نەتەوەکانــی ئێرانی فێدراڵ لە 
دانیشــتنی ســااڵنەی خۆیــدا چەنــد خاڵی 
گرینگــی تایبــەت بــە نەتەوەکانــی ئێــران 

پەسەند کرد.
"ئاســۆ ســاڵح" نوێنەری حیزبی دێموکرات 
لــە کۆنگــرەی نەتەوەکانی ئیرانی فێدراڵ 
بە ماڵپەڕی کوردستان میدیای ڕاگەیاند، 
کۆنگــرەی نەتەوەکانــی ئێرانــی فێــدراڵ 
ڕۆژانی شــەممە و یەکشەممە  ڕێکەوتی  
٥ و ٦ی جۆزەردانــی ١٣٩٧ی هەتــاوی، 
لە شاری ستۆکهۆڵم دانیشتنی سااڵنەی 

خۆی بەڕێوە برد.
و  حیــزب   ١٣ نوێنەرانــی  دانیشــتنە  لــەم 
الیەن بەشدار بوون و چەند خاڵی گرینگ 
تایبەت بە نەتەوەکانی ئێران پەسەند کران.
لەو دانیشــتنەدا ســەرەتا ڕاپۆرتی سیاسیی 
دوو ســاڵی ڕابــردوو لــە الیــەن "بەختیــار 
عەلیار"، کۆردیناتۆری پێشــووی کۆنگرە 
خوێندرایــەوە و دوای تێبینیــی بەشــدارانی 
هەنــدێ  بــە  ڕاپۆرتەکــە  کۆنگریــە  ئــەو 

گۆڕانکاری پەسەند کرا.
یەکیەتیــی  ئەندامەتــی  داوای  پاشــان 
دێمۆکرات فێدراڵی ئازەربایجان، بیرلیک، 
پــاش پێداچوونــەوە لــە الیــەن ئەندامانــی 
کونگــرە پەســەند کــرا و بــەو شــێوە ئــەم 
ڕێکخراوە وەکوو ئەندامی نوێی کۆنگرەی 

نەتەوەکانی ئێرانی فێدراڵ ناسێندرا.
بارودۆخــی  دانیشــتنەکان،  درێــژەی  لــە 
کۆمەاڵیەتــی  و  ئابــووری  سیاســی، 
نەتەوەکانــی ئێــران، بارودۆخــی ناوچــە و 
سیاســەتی ناوخۆیــی و دەرەکــی ئێــران لە 
الیەن بەشداربووان شرۆڤە کرا و لەسەر ئەو 
ئەساســە چوارچێــوەی کاریــی کۆنگرەی 
بــۆ ســاڵی  نەتەوەکانــی ئێرانــی فێــدراڵ 

داهاتوو دیاری کرا.
کۆنگــرەی نەتەوەکانــی ئێرانــی فێــدراڵ 
بــە  ســەبارەت  بڕیارنامەیەکــی  هەروەها 
جوغرافیایــی  ســنووری  دیاریکردنــی 
نەتەوەکانــی ئێــران پەســەند کــرد ,بەپێــی 
ئەو بڕیارنامەیە دابینکردنی ئەو ســنوورانە 
لــە داهاتــوودا تەنیا لە ئەســتۆی پارلمانی 

نەتەوەیی- ئیالەتی ئەو نەتەوانەیە.
ئێرانــی  نەتەوەکانــی  کۆنگــرەی 
بــۆ  بڕیارنامەیەکــی  هەروەها  فێــدراڵ 
مەحکوومکردنــی ســزای ئێعــدام پەســەند 

کرد کە دەقەکەی بەم چەشنەیە:
و  یەکیەتــی  پاراســتنی  مەبەســتی  بــە 
تەبایــی نەتەوەکانــی ئێــران و خۆڕاگریــی 
ئــەو نەتەوانــه کــە دژی ڕێژیمــی ئێــران و 
لەپێنــاو ڕووخاندنــی ئــەو ڕێژیمــە خەبــات 
دەکــەن و  بــۆ دامەزراندنــی نیزامێکــی 
دەدەن، کۆنگــرەی  هــەوڵ  دێموکراتیــک 

نەتەوەکانــی ئێرانی فێدراڵ جەخت لەســەر 
ئەوە دەکاتەوە کە چارەسەرکردنی کێشەی 
ســنوورەکانی نێــوان نەتەوەکانــی ئێــران لە 
ئەستۆی مەجلیسی نەتەوەیی/ ئەیالەتییه.
کۆنگــرەی نەتەوەکانــی ئێرانــی فێــدراڵ 
لــەو بڕیارنامەیــەدا باســی لــەوە کــردووە، 
کە باســکردن لە کێشــەی ســنوورەکان لە 
ئێستادا ئاڵۆزی دەخاتە ناو ڕیزی خەباتی 
دژی  کــە  ئێــران  نەتەوەکانــی  سیاســیی 
ڕێژیمــی ئێران خەبــات دەکەن و ئەوەش بە 
قازانجــی ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامیی 

ئێرانه.
ئەندامانــی کۆنگــرەی نەتەوەکانی ئێرانی 
فێــدراڵ، جەخــت لەســەر ئــەوەش دەکەنەوە 
کــە لــە ڕێــگای دیالــۆگ و گفتوگــۆ  
کێشــەی خاک لە نێوان نەتەوەکانی ئێران 
چارەســەر دەکرێت و ئەو بەرپرســایەتییەش 
دەخاتــە ئەوســتۆی مەجلیســی نەتەوەیــی 

ئێران.
کۆنگــرەی نەتەوەکانــی ئێرانــی فێــدراڵ 
شــاری  لــە  زایینــی  2٠١٥ی  ســاڵی 
لەنــدەن دامــەزرا و بەرباڵوتریــن ئێتێافــی 

ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانە.

شاندێکی حیزبی دێموکرات
 بەشداری لە پرسەی "عادڵ موراد" کرد
هەیئەتێکی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران، بەشداری لە ڕێوڕەسمی پرسە و سەرەخۆشیی "عادڵ موراد" کرد.

ڕۆژی هەینــی ڕێکەوتــی ٤ی جۆزەردانــی ١٣٩٧ی هەتــاوی،  شــاندێکی حیزبــی دیمۆکراتــی کوردســتانی ئێــران، بە سەرپەرەســتیی 
"محەممەدنەزیف قادری" ئەندامی دەستەی کارگێریی حیزبی دێموکرات، لە ڕێوڕەسمی پرسە و سەرەخۆشیی "عادڵ موراد"، سکرتێری 

ئەنجومەنی ناوەندیی یەکیەتیی نیشتمانیی کوردستان لە شاری سلێمانی بەشدارییان کرد.
شــاندی حیزبی دێموکرات پرســە و سەرەخۆشــیی حیزبی دیمۆکراتیان پێشــکەش بە بنەماڵەی بەڕێزیان و ئەندامانی مەکتەبی سیاســیی 

و ئەنجومەنی ناوەندیی )ی.ن.ک( ڕاگەیاند.

بەڕێوەچوونــی ڕێوڕەســمی ڕۆژی جیهانیــی مندااڵن لە 
بنکەی سەرەکیی حیزبی دێموکرات

ڕێوڕەســمی ڕۆژی جیهانیــی مندااڵن، بە 
ئامادەبوونــی مندااڵنــی كادر، پێشــمەرگە 
دێموكراتــی  حیزبــی  بنەماڵەكانــی  و 
كوردســتانی ئێــران، لە بنکەی ســەرەکیی 
ئێــران  کوردســتانی  دێموکراتــی  حیزبــی 

بەڕێوە چوو.
١٠ی  ڕێکەوتــی  پێنجشــەممە  ڕۆژی 
جۆزەدانــی ١٣٩٧ی هەتــاوی، بــە بۆنەی 
منــدااڵن  جیهانیــی  ڕۆژی  ژوئــەن  ١ی 
ڕێوڕەســمێک لە الیەن ناوەندی "نێرگز"ی 
مندااڵنی حیزبی دێموکرات بەڕێوە چوو.

خوێندنــی  بــە  ڕێوڕەســمەکە،  ســەرەتای 
سروودی نەتەوەیی ''ئەی ڕەقیب" لە الیەن 
بەشــێک لــە مندااڵنــی ناوەنــدی نێرگز و 
دواتر چەند ساتێک بێدەنگی بۆ ڕێزگرتن 
لە گیانی پاکی شــەهیدانی کوردســتان و 
بەتایبەت مندااڵنی شــەهیدی کوردســتان 

دەستی پێکرد.
پاشــان پەیامی مندااڵنــی ناوەندی نێرگز، 
بــە بۆنــەی ڕۆژی جیهانیــی مندااڵنــەوە 

لــە الیــەن "ڕێــزان مەقــرووزی" ئەندامــی 
دەســتەی بەڕێوەبەریــی ناوەنــدی نێرگــزەوە 

پێشکەش کرا.
دوای پێشکەشــکردنی پەیامــی ناوەنــدی 
لێپرســراوی  هیجــری"  "مســتەفا  نێرگــز، 
گشــتیی حیزبی دێموکراتی کوردســتانی 
ئێــران چەنــد وتەیەکــی بە بۆنــەی ڕۆژی 
جیهانیــی منــدااڵن و بەتایبــەت مندااڵنی 

کورد پێشکەش کرد.
پەیامــە  دوو  ئــەو  پێشکەشــکردنی  پــاش 
ســروودێک لــە ژێــر نــاوی "وەرن بــا شــاد 
بیــن" لە الیــەن مندااڵنی ناوەندی نێرگزەوە 

پێشكەش کرا.
بــە بۆنــەی ڕۆژی جیهانیی منــدااڵن، بۆ 
ڕێزلێنــان لــە دوو ڕاهێنــەری منــدااڵن لــە 
ناوەنــدی نێرگز، خەاڵت و لەوحی ڕێزلێنان 
پێشــکەش بــە خاتــوو "زەمــەن بەهــاری و 
زانیــار بەهــاری" کــرا کــە ئــەو خــەاڵت و 
لەوحە ڕێزلێنانە لە الیەن مستەفا هیجری، 
پێشــکەش بــەو دوو ڕاهێنــەرەی مندااڵنی 

ناوەندی نێرگز کرا.
پاشــان خاتــوو "زەمەن بەهــاری" بە بۆنەی 
ڕێزلێنــان  لەوحــی  و  خــەاڵت  وەرگرتنــی 
لــە بــواری پــەروەردەی مندااڵنــدا، چەنــد 

وتەیەکی پێشکەش کرد.
لــە درێــژەی ئــەو ڕێوڕەســمەدا، گرووپــی 
ســروودی مندااڵنی ناوەندی نێرگز خەاڵت 
کــران کــە خەاڵتــەکان لــە الیــەن زانیار و 

زەمەن بەهاری پێشکەش کران.
لــە بڕگەیەکی دیکەی ئەو ڕێوڕەســمەدا، 
نمایشــی جلوبــەرگ لــە الیــەن مندااڵنــی 

ناوەندی نێرگزەوە بەڕێوە چوو.
دواتــر چەنــد تابلۆی هەڵپەڕکــێ لە الیەن 
ناوەنــدی  کوڕانــی  و  کچــان  گرووپــی 
بەشــداربووانی  بــە  پێشــکەش  نێرگــزەوە 

ڕێوڕەسمەکە کرا.
ڕێوڕەســمی ١ی ژوئــەن، ڕۆژی جیهانیی 
منــدااڵن بــە شــانۆیەک لــە ژێــر نــاوی 
ناوەنــدی  مندااڵنــی  الیــەن  لــە  "گرانــە" 

نێرگزەوە کۆتایی پێهات.

شــاندێکی حیزبی دێموکرات ســەردانی نوێنەرایەتیی 
پارتی پێشڤەڕۆی کورد له سووریەیان کرد

شــاندێکی حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئێران، ســەردانی نوێنەرایەتیی پارتی پێشڤەڕۆی کورد له سووریەیان لە شاری سلێمانی کرد 
و کۆمەڵیک پرسی تایبەت بە کوردیان تاوتوێ کرد.

شــاندێکی حیزبــی دیمۆکراتــی کوردســتانی ئێــران، ڕۆژی هەینــی ڕێکەوتــی ٤ی جۆزەردانــی ١٣٩٧ی هەتــاوی، بــە سەرپەرەســتیی 
"محەممەدنەزیف قادری" ئەندامی دەستەی کارگێریی حیزبی دێموکرات، سەردانی نوێنەرایەتی پارتی دێموکراتی پێشڤەڕۆی کورد له 
سووریەیان له شاری سلێمانی کرد و لە الیەن "عەلی شەمدین" ئەندامی مەکتەبی سیاسی و نوێنەری ئەو پارتە لە هەرێمی کوردستان 

پێشوازییان لێ کرا.
لەو سەردانەدا دوو الیەن باسیان لەسەر پرسی کورد، لە هەموو بەشەکانی کوردستان و بەتایبەت ڕۆژئاوا و ڕۆژهەاڵت کرد و هەروەها 

لەسەر ئاڵوگۆرەکانی ناوچە بیروڕای خۆیان دەربڕی.
لە کۆتاییدا دوو الیەن لە سەر بەهێزترکردنی پێوەندییەکانیان جەختیان کردەوە.

بەشداری شاندێکی نوێنەرایەتی حیزبی دێموکرات لە 
پرسەی پێشمەرگەیەکی سەردەمی کۆماری کوردستاندا

حیزبــی  نوێنەرایەتــی  هەیئەتێکــی 
دێموکراتی کوردســتانی ئێران، لە پرسەی 
کۆمــاری  ســەردەمی  پێشــمەرگەیەکی 
کوردســتاندا لە شــاری ســۆران بەشــداری 

کرد.

١ی  ڕێکەوتــی  سێشــەممە  ڕۆژی 
جۆزەردانــی ١٣٩٧ی هەتاوی، شــاندێکی 
نوێنەرایەتی حیزبی دێموكراتی كوردستانی 
ئێــران، بە سەرپەرەســتیی "محەممەدســاڵح 
قــادری" بەرپرســی دەفتــەری نوێنەرایەتی 
هەولێــر،  شــاری  لــە  دێموکــرات  حیزبــی 
بەشــداریان لە پرســەی مام "زورار ســلێمان 
بەگی دەرگەلەیی" پێشمەرگەی كۆماری 
كوردستان، تێكۆشەری دێرین و كەسایەتی 
ناســراوی دەڤــەری باڵەكایەتــی لە شــاری 

سۆران  كرد.

و  هاوخەمــی  پرســەیەدا،  لــەو  قــادری 
سەرەخۆشیی حیزبی دێموكرات و "مستەفا 
حیزبــی  گشــتیی  لێپرســراوی  هیجــری" 
دێموکراتــی بــە بنەماڵــەی خوالێخۆشــبوو 

گەیاند.
2٩ی  ڕێکەوتــی  یەکشــەممە  ڕۆژی 
بانەمــەڕی ١٣٩٧ی هەتاوی،  مام "زورار 
ســلێمان بەگ دەرگەڵەیی"، پێشــمەرگەی 
تێكۆشــەرو قارەمانی  سەردەمی کۆماری 
کوردستان، لە شاری سۆران لە کوردستانی 

باشوور مااڵوایی لە ژیان کرد.



٣ ژمارە ٧٢٦، ٥ی ژوئەنی ٢٠١٨

درێژەی پەیڤ
هــۆکاری دژکردەوەکانیــان بــۆ تێکدانی 
فاشیســتییان  بیــری  و  کۆڕێــک 

دەگەڕێتەوە.
ئەم جۆرە ســیمایانە، لە حاڵەتی ئاســاییدا 
ئازادیخــوازی  و  ئەمڕۆیــی  رواڵەتــی 
دەگــرن، بــەاڵم لــە بڕگــە هەســتیارەکاندا 
دەروونــی خۆیــان دەردەخــەن؛ هــەر وەک 
کــە  رابــردوودا  مانگــەی  چەنــد  لــەم 
ژێــر  کەوتۆتــە  ئیســامی  کۆمــاری 
جیهانیــەوە،  راســتەقینەی  گوشــارێکی 
ئیــدی دەمامکــەکان فــڕێ دەدرێــن و بە 
ئاشــکرا و بێشــەرمانە دیفــاع لــە رێژیمی 
تــاوان و ســێدارە دەکــەن. لــە هەمــووی 
ســەیرتر ئەوەیە کەســانێک لــەم ماوەیەدا 
دەمامکیــان وەالنــاوە و دیفــاع لە رێژیمی 
ئیســامیی ئێــران دەکــەن کە کەســوکار 
و هاوڕێــی نزیکیــان بەدەســتی کۆماری 
ئیســامی ئێعــدام کراوە، یان لــە زینداندا 

لەژێر ئەشکەنجە کوژراوە!
و  کەســانە  ئــەو  فڕێدانــی  دەمامــک 
رووهەڵمااڵوانــەی  و  روون  دیفاعــی 
هەرچەنــد  دەمامکدارانــە،  کەســە  ئــەو 
دیاردەیەکی تاڵی سیاســییە کە ســیمای 
خەباتکاری و تێکۆشــان خەوشــدار دەکا، 
کــە  راســتیەیە  ئــەو  دەرخــەری  بــەاڵم 
هەمــوو الیەک درکیــان بەوە کردووە کە 
رێژیمــی فاشیســتی مەزهەبیی حاکم لە 
ئێــران بــەرەوە نەمان دەچــێ و ئەوانە بۆیە 
دەمامــک فــڕێ دەدەن تاکــوو بــە هــەر 
شــێوەیەک بــووە، سیســتمی ســەرەڕۆیی 
و پاوانخــوازی لــە تــاران و ناوەنــدی ئێران 
بپارێــزن، بــەاڵم دیــارە کە مێــژوو بڕیاری 

دیکەی داوە.

شار و گوندەکانی کوردستان
 گۆڕەپانی چاالکیی تەبلیغین

قارەمانی دێموکرات، لە شار و گوندەکانی 
حیزبــی  لــە  پشــتیوانی  بــۆ  کوردســتان 
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران چاالکیی 

جۆراجۆری تەبلیغیی بەڕێوە دەبەن.
ئەندامان و الیەنگرانی حیزبی دێموکراتی 
کوردستان ئێران، بۆ پشتیوانیی لە خەباتی 
ڕەوای نەتــەوەی کــورد لــە کوردســتانی 
ڕۆژهەاڵت و پەیمان نوێکردنەوەی لەگەڵ 
چاالکیــی  بــەردەوام  شــەهیدان  ڕێبــازی 

تەبلیغیی بەڕێوە دەبەن.
ڕۆڵەکانی دێموکرات لە شــاری مەریوان، 
لە گوندی "نێ"ـــی هەمیشــە دێموکرات، 
هەڵکــرد  کوردســتانیان  پیــرۆزی  ئــااڵی 
و پەیمانــی وەفاداریــان لەگــەڵ ڕێبــازی 

شەهیدانی کوردستان نوێ کردەوە.
هــاوکات قارەمانانی دێموکرات لە شــاری 
بۆکان، لە یەکێک لە بەرزایییەکانی ئەو 
شارە بە ئاگر وشەی "حدکا"یان نووسیوە و 

پشتیوانیان لە حیزبی دێموکرات دەربڕیوە.
تێکۆشــەرانی  پێوەندییــەدا،  لــەو  هــەر 
دێموکــرات لــە شــارەدێی "پەســوێ" ســەر 
بــە شــاری پیرانشــار، لــە جیاتی ســەاڵی 
پارشــێو، ســروودی دوژمنشــکێنی "ئــەی 
ڕەقیب"یــان لــە بڵندگــۆی مزگــەوت باڵو 

کردووەتەوە.
دێموکــرات  تێکۆشــەرانی  هەروەهــا 
گونــدی  لــە  ڕابــردوودا  شــەوانی  لــە 
حاجــی خۆشــی مەهابــاد و هەروەهــا لــە 
بەرزاییەکانــی شــاری بانە ئااڵی پیرۆزی 

کوردستانیان هەڵکرد.
لــە  دێموکــرات  تێکۆشــەرانی  هەروەهــا 
باوەڕێزی ســنە بە نووســینی دروشمەکانی 
وەک: قاســملوو ڕێــگات درێــژەی هەیــە 
پەیمانــی  دێموکــرات  حیزبــی  بــژی  و 
وەفادارییــان بــە ڕێبــازی شــەهیدانی گەل 

نوێ کردەوە.

تێکۆشــەرانی دێموکرات پەیمانیان 
نــوێ  شــەهیدان  ڕێبــازی  لەگــەڵ 

کردەوە

پۆلێــک لــە قارەمانانــی دێموکــرات بــە 
لەگــەڵ  نوێکردنــەوە  پەیمــان  مەبەســتی 
ڕێبازی شەهیدان لە ساڵوەگەری شەهیدی 
فەرمانــدە "ئیبراهیــم شــێخاڵی"، چاالکیی 

تەبلیغییان بەڕێوە برد.
ئەندامان و الیەنگرانی حیزبی دێموکراتی 
٧ی  ڕێکەوتــی  لــە  ئێــران  کوردســتانی 
جۆزەردانــی ١٣٩٧ی هەتــاوی، لە ڕۆژی 
شەهیدکرانی شەهیدی فەرماندە "ئیبراهیم 
شــێخاڵی"، چاالکیــی تەبلیغییــان بەڕێــوە 

برد.
ڕۆژی  لــە  دێموکــرات  تێکۆشــەرانی 
شــەهیدکرانی فەرماندەی بلیمەتی حیزبی 
دێموکرات، لە شــارەدێی "پەســوێ" زیدی 
لەدایکبوونــی شــەهید ئیبراهیــم شــێخاڵی 
کردووەتــەوە،  بــاڵو  تایبەتیــان  وێنــەی 
هەروەها به نووســینی دروشــم لــە زۆربەی 
شــەقام و کۆاڵنەکان، شوێنە تایبەتەکانی 
و  وەرزشــی  ســاڵۆنی  قوتابخانــە،  وەک 

مزگەوتــەکان چاالکیی تەبلیغییان بەڕێوە 
بردووە.

قارەمانــی  چاالکییانــەدا،  لــەو  هەروەهــا 
دێموکرات، ئااڵی ڕێژیمی کۆنەپەرەستی 

ئێرانیان لە قوتابخانە هێناوەتە خوارەوە.
خەڵکــی  شــێخاڵی"  "ئیبراهیــم  شــەهید 
شــارەدێی پەســوێ و فەرمانــدەی هێــزی 
پێشــمەرگەی شــەهید "نەحــۆ" و ئەندامی 
هەیئەتــی ئیجرایــی کۆمیتــە شارســتانی 
ئورمیــە بــوو. ئــەو فەرمانــدە قارەمانە، له 
ڕۆژی ٧ی جۆزەردانــی ســاڵی ١٣٦٤ی 
هەتاوی لە دەوروبەری گوندێ "جێرمێ"ی 
دژی  شــەڕ  لــە  تەرگــەوەڕ،   ناوچــەی 
داگیرکەرانی ڕێژیمی ئێراندا شەهید بوو.
بــە  فەرمانــدە  شــەهیدی  تەرمــی 
کاتــی   لــە  تایبــەت  بارودۆخــی  هــۆی 
شــەهیدبوونیدا، لە شــوێنێکی تایبەت و لە 
ناوچەیەکی شاخاوی بە خاک ئەسپێردرا.

دیداری یەکیەتیی
 ژنان و خاتوو نەسرین قاسملوو

شــاندێکی یەکیەتیــی ژنانــی دێموکراتی 
کوردستانی ئێران، سەردانی خاتوو نەسرین 
دوکتــور  شــەهید  هاوســەری   قاســملوو، 

قاسملوویان کرد.
ڕۆژی شــەممە ڕێکەوتی ٥ی جۆزەردانی 
١٣٩٧ی هەتــاوی، شــاندێکی یەکیەتیی 
ئێــران،  دێموکراتــی کوردســتانی  ژنانــی 
بــە سەرپەرەســتیی "کــەژاڵ نەقشــبەندی" 
بەرپرســی گشــتیی ئــەو ڕێکخراوەیــە لــە 
دەرەوەی واڵت، ســەردانی خاتــوو نەســرین 
شــەهید  ڕێبــەری  هاوســەری  قاســملوو، 
دوکتورعەبدولڕەحمان قاســملوو و ئەندامی 
ئیفتخاریی یەکیەتیی ژنانیان لە فەرانســە 

کرد.
لــەو دیــدارەدا ســەرەتا لــە الیــەن کــەژاڵ 
نەقشــبەندییەوە باســێک لەســەر ئامانجی 
یەکیەتیــی ژنان له دیدارکە و هاوخەباتی 
و پشــتیوانیی بەردەوامی خاتوو نەسرین لە 
بزووتنــەوەی ژنانی کورد لــە ڕۆژهەاڵت، 
بەتایبــەت تێکۆشــانی یەکیەتیــی ژنانــی 

دێموکراتی کوردستانی ئێران  کرا.

هــەر لــەو دیــدارە بــە مەبەســتی ڕێزگرتــن 
لــە هــەوڵ و تێکۆشــانی خاتــوو نەســرین 
قاســملوو لەوحێکی ڕێزلێنان پێشــکەش بە 

ناوبراو کرا.
لــە الیــەن نەســرین قاســملووەوە،   پاشــان 
وێــڕای دڵخۆشــیدەربڕین  بــۆ ئــەو دیدارە، 
چەند وتەیەکی بە نیسبەت خەباتی ژنانی 
کــورد و ڕۆڵــی یەکیەتیــی ژنــان وەک 
ڕێکخراوێکــی بەرپرســیار و شــوێندانەر لە 
ڕاستای خزمەت بە ژنانی کورد پێشکەش 
کــرد و بــە ئامــاژەدان بە داهاتــووی پڕ لە 
کێشــەی کۆمەڵگەی ئێران و کوردســتان 
لەهەمبــەر جێگیربوونــی مــاف و ئازادییــە 
ڕەواکانــی ژنــان، هیــوای  خواســت کــە 
ژنان، بەتایبەت ئەندامانی یەکیەتیی ژنان 
هەرچی زیاتر خۆیان بە چەکی زانســت و 

خوێندەواری تەیار بکەن.
لەو دیدارەدا کۆمەڵێک پرســیاری تایبەت 
بە ژنانی کورد لە الیەن هەیئەتی بەشــدار 
هاتنە ئاراوە که لە الیەن خاتوو نەســرینەوە 

واڵم درانەوە. ١٢ی جۆزەردان، ئێعدامی ٥٩ الوی مەهاباد بە دەستی ڕێژیمی ئێران
هــەر  جۆزەردانــی  ١2ی  ڕۆژی 
جەنایەتێکــی  وەبیرهێنــەرەوەی  ســاڵێک 
دیکــەی ڕێژیمــی ئیســامیی ئێــران لــە 

کوردستاندایه.
لە ڕێکەوتی  ١2ی جۆزەردانی ١٣٦2ی 
هەتــاوی دا ڕێژیمــی دڕنــدەی کۆمــاری 
چاوترســێنکردنی  بــۆ  ئێــران  ئیســامیی 
کوردســتان،  خەباتــکاری  خەڵکــی 
شۆڕشــگێڕ،  الوانــی  تایبەتــی  بــە 
بزووتنــەوەی  لــە  تۆڵەئەســتاندنەوە  بــۆ 
لەوپــەڕی  کوردســتان،  شۆڕشــگێڕانەی 

دڕندەییــدا ٥٩ الوی کوردیــان لــە شــاری 
مەهاباد ئێعدام کرد.

ئــەوە نــە یەکــەم تاوان و نــە دواتاوان دژی 
خەڵکی کوردســتان بوو بەچەشــنێک کە 
بــە کۆمەڵــی الوانــی کــورد،  ئێعدامــی 
دوای ئــەم تاوانــەش هــەر درێــژەی هەبوو. 
بڕیاردەران و بەڕێوەبەرانی تاوان و جەنایەت 
کات  هیــچ  کوردســتان،  خەڵکــی  دژی 
ســەبارەت بــە کردەوەکانیان لێپرســینەوەیان 
لەگەڵ نەکرا، بە پێچەوانەوە پلە و پایەیان 
لە کۆماری ئیسامیی ئێران دا چووە سەر.

بــەاڵم تێپەڕینــی زەمــان، ئــەم تاوانانــە و 
خوێنــی بــە ناحــەق ڕژاوی ئازادیخوازانی 
کوردســتان، لــە بیر گەلی کــورد ناباتەوە. 
ئێســتا کــە ٣٥ ســاڵ بەســەر ئێعدامــی بە 
تێپــەڕ  مەهابــادی  الوی   ٥٩ کۆمەڵــی 
خوێنــی  کوردســتان  ڕۆڵەکانــی  دەبێــت، 
و  ناکــەن  لەبیــر  شۆڕشــگێڕ  الوانــی 

درێژەدەری ڕێگایانن.
ســاڵی ١٣٦2ی هەتــاوی، لــە لووتکــەی 
بەرەنگاریــی خەڵکــی کــورد لــە بەرانبەر 
هێرشــەکانی ســپای خومەینــی بــۆ ســەر 

پیاوکوژانــی  و  بەرپرســان  کوردســتان، 
کۆماری ئیسامیی ئێران کە لە شەڕ دژ 
بە پێشــمەرگەی کوردستاندا لە کورتییان 
دابوو و شکســتی یەک لە دوای یەکیان 
دەخــوارد، لــە نێو شــارەکانی کوردســتاندا 
و  هەڕەشــە  و  ســەرکوت  بــە  دەســتیان 
گوڕەشــە کــرد، تاکــوو بەخەیاڵــی خاوی 
خۆیــان چۆک بە ئیرادەی خەباتکارانە و 

مافویستانەی کوردستان دابدەن.

دایکی شــەهیدێکی ڕێگای ڕزگاریی 
کوردستان کۆچی دوایی کرد

دایکــی شــەهیدێکی حیزبــی دێموکراتی 
کوردســتانی ئێــران لــە شــاری ســنه بــۆ 

هەمیشە دڵی لە لێدان کەوت.
شــەهید  دایکــی  یــاری"،  "زەریفــە  دایــە 
خەڵکــی گونــدی  شــاهمۆرادی"  "خالیــد 
"کەژیکــەران"، ســەر بە ناوچەی "حوســێن 
ئاوا"ی سنە بە هۆی پیری کۆچی دوایی 

کرد.
تەرمی دایە زەریفه لەنێو ئاپۆرای خەڵكی 

ناوچەکەدا بە خاک ئەسپێردرا.
دژی  شــەڕێکدا  لــە  خالیــد  شــەهید 

گونــدی  لــە  کوردســتان  داگیرکەرانــی 
"باوەرێز" لەگەڵ دوو پێشــمەرگەی دیکەدا 
لــە الیــەن جەالدەکانی ڕێژیمــەوە گەمارۆ 
دەســت  کەوتنــە  برینــداری  بــە  و  دران 
هێزەکانــی ڕێژیمــەوە، دوای ئەوەیکــە لــە 
بەرپرســانی  دابــوون  ڕێژیــم  زیندانەکانــی 
ڕێژیــم داوای هاوکاریــان لــێ کردبــوون، 
بــەاڵم دوو قارەمانی دێموکرات تەســلیمی 
ویستی دوژمن نەبوون و لە ئاکامدا ئێعدام 
کران و تێكەڵ بە کاروانی شەهیدان بوون.

باوکی شــەهیدێکی حیزبــی دێموکرات، 
لە شــاری نەغــەدە ماڵئاوایــی لە ژیان 
ڕۆژی شەممە ڕێکەوتی ١2ی جۆزەردانی ١٣٩٧ی هەتاوی، کاک "عەلی ئێبراهیمی" 
ناســراو بە "عەلی دریازی"، خەڵکی گوندی "شــاوەلە" ســەر بە شــاری نەغەدە، کۆچی 

دوایی کرد.
کاک عەلی، باوکی فەرماندەی شەهید "محەممەد دریازی" بوو، کە شەهید محەممەد 

یەکێک لە فەرماندە قارەمانەکانی هێزی پێشمەرگەی کوردستان بوو.

تەرمی ناوبراو لە نێو ئاپۆڕای خەڵكی ناوچەکەدا بە خاک ئەسپێردرا.
شــەهید "محەممــەد دریــازی" ســاڵی ١٣٤٣ی هەتــاوی، لــە گونــدی شــاوەلە چــاوی بە 
دنیــا هەڵێنــا و ڕێکەوتــی 22ی بانەمەڕی ١٣٦٤ هەتاوی، لە شــەڕێکی قارەمانانەدا لە 

شوێنێک بە ناوی "ئاغوتمانـ"ـ ی شاری مەهاباد تێکەڵ بە کاروانی شەهیدان بوو.
تەرمی فەرماندەی شەهید لە گوندی گامیشیان بە خاک ئەسپێردرا.

پێشمەرگەیەکی دێرینی 
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
 لە شاری بۆکان کۆچی دوایی کرد

نیزامــی"  "کامیــل  ســەید  کاک 
پێشــمەرگەی دێرینــی حیزبــی دێموکرات 

٩ی  ڕێکەوتــی  چوارشــەممە  ڕۆژی 
جۆزەردانــی ١٣٩٧ی هەتــاوی، لە شــاری 

دوو ئەندامی دڵسۆزی حیزبی دێموکراتی 
کوردســتانی ئێــران لــە شــاری کامیاران 

ماڵئاواییان لە ژیان کرد

ڕۆژی شــەممە ڕێکەتــی2٩ی بانەمەڕی 
١٣٩٧ی شــێخ "ئەنــوەر ڕۆحانــی" کــوڕی 
گونــدی  خەڵکــی  "ئەبووبەکــر"  شــێخ 
"کاشتەر" لە تەمەنی ٨٠ ساڵیدا بە هۆی 

نەخۆشییەوە کۆچی دوایی کرد.
ناوبــراو بــە هــۆی هاوکاریکردنــی حیزبی 
دێموکــرات لــە الیــەن ڕێژیمــی کۆمــاری 

ئیسامیی ئێرانەوە زیندانی کراوە.
تەرمــی ناوبــراو لە نێــو ئاپــۆرای خەڵکی 
ناوچەکــە لــە گونــدی کاشــتەر بەخــاک 

ئەسپێردرا.

هاوکات ڕۆژی چوارشەممە رێکەوتی2ی 
شــێخ  هەتــاوی،  جۆزەردانــی١٣٩٧ی 
"وەجیەدین قادری" کوڕی شــێخ "ئەحمەد" 
خەڵکــی گوندی "ســیویە" لە تەمەنی ٧٤ 
ساڵیدا بەهۆی نەخۆشییەوە کۆچی دوایی 

کرد.
دڵســۆزی حیــزب و  ئەندامێکــی  ناوبــراو 
کەسایەتییەکی نیشتمانپەروەری ناوچەکە 
بــوو، کــە ســێ جار بــە هــۆی هاوکاریی 

حیزب دێموکرات زیندانی کراوە.

ئەندامێکی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران، 
لە شاری بۆکان ماڵئاوایی لە ژیان کرد

ڕۆژی  شەممە ڕێکەوتی 2٩ی بانەمەڕی ١٣٩٧ی هەتاوی، کاک "ڕەشید ئاتەش سەوار" ناسراو بە "ڕەشیدی پوور سینەم"، خەڵکی 
گوندی "مەاللەر"ـــی ناوچەی چۆمی مەجیدخان ســەر بە شــاری بوکان، لە یەکێک لە نەخۆشــخانەکانی شــاری ورمێ کوچی دوایی 

کرد.
 کاک ڕەشید لە سەرەتای شۆڕشی گەالنی ئێرانەوە حیزبدۆست و ئەندامی حیزب بوو و ماڵی ناوبراو جیگای حەسانەوەی پێشمەرگەکان 

و هەروەها ناوبراو کەسێکی جێگای باوەڕی خەڵکی ناوچەکە بووە.

دایکی شەهیدێکی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران،
 بە هوێ نەخۆشی ماڵئاوایی لە ژیان کرد

ڕۆژی دووشەممە ڕێکەوتی ٣١ی گۆاڵنی ١٣٩٧ی هەتاوی، دایە "خاوەر ئەرشەدی" دایکی شەهید "یەدوڵاڵ شیرین سوخەن" لە تەمەنی 
٦٣ ساڵیدا لە شاری سنە کۆچی دوایی کرد.

تەرمی دایە خاوەر هەر لەو ڕۆژەدا لە گوندی "خاکڕۆزی"، لە نێو ئاپۆرای خەڵکی ناوچەکەدا بە خاک ئەسپێردرا.
شــەهید "یەدوڵاڵ شــیرین ســوخەن" ســاڵی ١٣٥2ی هەتاوی لە گوندی خاکڕۆزی ســەر بە شــاری ســنە لەدایکبوو، ناوبراو پێشــمەرگەی 

حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران بوو، کە ڕێکەوتی ١٧ی سەرماوەزی ١٣٦٧ی هەتاوی لە دەروازەی شاری کۆیە تێرۆر کرا.

بــۆکان کۆچــی دوایــی کــرد و تەرمــی 
ناوبــراو لە نێو ئاپــۆرای خەڵکدا بە خاک 

ئەسپێردرا.
١٣٥٩ی  ســاڵی  کامیــل  ســەید  کاک 
هەتــاوی بەرگــی پیرۆزی پێشــمەرگانەی 
لەبــەر کــرد و  ســاڵی ١٣٦٧ی هەتــاوی 
بــه هــۆی ئــەوەی کــە تووشــی نەخوشــی 
دەبێت، لەسەر ئیجازە و ڕەزامەندیی حیزب 

دەگەڕێتەوە سەر ژیانی ئاسایی خۆی.
ناوبــراو لە ماوەی پێشــمەرگەبوونیدا وەک 
سەرپەل و دواتریش وەک فەرماندەی لکی 

١ی هێزی بەیان دیاری کرا.
کاک ســەید کامیل تا دوایین ساتەکانی 
حیزبــی  ڕێبــازی  بــە  وەفــادار  ژیانــی 

دێموکراتی کوردستانی ئێران مایەوە.



ژمارە ٧٢6، ١5ی جۆزەردانی ٤١٣٩٧

پاش هاتنەدەری ئامریکا لە ڕێککەوتنی ناوکی

ئیدریس ئەحمەدی
کشــانەوەی ئامریکا لــە ڕێکكەوتنی 
ئەتۆمی لە گەڵ ئێران، چاوەڕوانکراو 
نەبــوو، یــان النیکــەم حەتمــی نەبــوو. 
ســەرەڕای ناڕازیبوونــی دانڵد ترامپ 
پێــش  تەنانــەت  ڕێککەوتنــە،  لــەو 
هەڵبژاردنی وەک سەرۆکی ئامریکا، 
لــە ئاســت نێوخۆیــی و نێودەوڵەتیــدا، 
ئــەو ڕێککەوتنــە پشــتیوانی هەبوو و 
هەیــە. لەالیەکــی دیکــەوە، ئیــدارەی 
ترامــپ، بەدیلی بۆ ئــەو ڕێککەوتنە 
نەبوو، هەروەها ســەرەڕای گرتنەبەری 
سیاســەتی زارەکــی تونــد بەرانبــەر بە 
ئێــران، ئامــادە نەبــووە و نییە تێچووی 

گۆڕینی ڕێژیم بدات.
نێودەوڵەتــی  و  نێوخۆیــی  پشــتیوانی 
بــۆ ئــەو ڕێککەوتنە، هــەر لەجێگای 
خۆیانــن. دژبەرانــی ئیــدارەی ترامپ 
لــە نێوخــۆ و لــە ئاســت نێودەوڵەتیــدا، 
شــێلگیرانە هــەوڵ دەدەن بــۆ ڕاگرتنی 
تایبەتــی  بــە  ڕێککەوتنــە،  ئــەو 
یەکیەتیــی ئەورووپــا؛ کەوابــوو، لــەو 

ڕووەوە، گۆڕان نەهاتووەتە دی.
ئــەوەی کە گۆڕاوە، پارســەنگی هێزە 
لــە نێــو ئیــدارەی ترامپــدا. ســەرەڕای 
ئــەوەی ترامپ بۆ خۆی لە ســەرەتاوە 
لــەو ڕێککەوتنە ناڕازیــی بووە، بەاڵم 
وەزیری پێشــووی کاروبــاری دەرەوەی 
ئامریــکا ڕێکــس تیلەرســن، هەروەهــا 
ڕاوێژکاری ئاسایشی نەتەوەیی پێشوو 
هێربێرت رەیمند مەکماســتر و وەزیری 
کــۆک  ماتیــس  جەیمــز  بەرگــری 
بــوون لەســەر مانــەوەی ئامریــکا لــەو 

ڕێککەوتنەدا.
و  مەکماســتر  و  تیلەرســن  بەالدانــی 
دانانی مایک پۆمپێئۆ و جان بۆڵتۆن 
لــە جێگەیــان، ترامــپ دوو کەســی 
لــە دوو پۆســتی کلیدیــدا دانــاوە کــە 
خوازیاری سیاســەتی توندترن بەرانبەر 
بە ئێران، نەك تەنیا لە ئاست سیاسەتی 
کردەوەشــدا.  لــە  بەڵکــوو  زارەکیــدا، 
جێنێراڵــە،  کۆنــە  بەرگــری  وەزیــری 
کەسێکە زۆرتر بار هاتووە کە فەرمان 
جێبەجــێ بــکا؛ بۆیە، لەگــەڵ ئەوەی 
پێشتر هاوبیری تیلەرسن و مەکماستر 
بوو، بەاڵم بە تەنیا نەیتوانی سەرۆکی 
پاشــگەز  بڕیــارە  لــەو  واڵتەکــەی 

بکاتەوە، لە فەرمانیشی النادا.
بــەدەر لــە گۆڕانــی پارســەنگی هێــز 
لــە نێو ئیــدارەی ترامپ بــە قازانجی 
ئەوانەی خوازیاری سیاسەتی تووندترن 
لەهەمبەر ئێران، سێ فاکتەری دیکە 
دەوریــان هەبوو لەوەی ئامریکا دواجار 

لەو ڕێککەوتنە بێتە دەر.
بــە  گرێــدراوە  یەکــەم،  هــۆکاری 
بــە  ســەبارەت  ترامــپ  تێگەیشــتنی 
سیاســەت و مێتۆدی سیاسەتکردنەوە. 
ترامــپ پێشــینەی لــە بازرگانیدایــە. 

بــازرگان،  کەســێکی  وەک 
سیاسەتکردن وەک ملمانێی ئابووری 
دەبینــێ. هەروها پێــی وایە کە خاڵی 
هــەر الیەنێــک،  بەهێــزی  یــان  الواز 
ســەرچاوە  ئابوورییــەوە  پێگــەی  لــە 
دەگــرێ، چوونکــە هێــزی نیزامــی و 
دیپلۆماتیک، بە درێژکەرەوەی هێزی 
ئابــووری دەبینێ. ترامپ هەروەها بە 
خوێندنــەوەی خاڵــی الواز و بەهێــزی 
الیەنی بەرانبەر، هەوڵ دەدا ڕێککەوتن 
بە قازانجی ئامریکا مسۆگەر بکات. 
لــە ڕوانگــەی ترامپــەوە، ڕێککەوتــن 
ناتوانێ دایمی بێ و لە بەر تیشــکی 
پارسەنگی هێزدا، قابیلی پێداچوونەوە 
و تەنانــەت هەڵوەشــاندنەوەیە. ئەگــەر 
گۆڕەپانــی  بــە  بکــرێ  تەرجەمــە 
دیپلۆماســی، ترامپ پێی وایە ئەگەر 
ئابــووری الیەنگەلــی بەرانبەر و نەیار 
بخرێتــە ژێــر گوشــارەوە، دواجــار لــە 
بــواری سیاســییەوە تەنــازول دەکــەن. 
ئــەم تێگەیشــتنە لــە سیاســەت، کــە 
"ناســیۆنالیزمی  بــە  ڕاوێژکارانــی 
ئابــووری" لــە قەڵەمیــان داوە، لەوەتی 
ترامــپ هاتووەتــە ســەرکار، لە کۆی 
سیاســەتی دەرەوەی ئامریــکا ڕەنگــی 
گــەڵ  لــە  پەیوەنــدی  لــە  داوەتــەوە؛ 
بگــرە  تیجارییەکانــەوە  ڕێککەوتنــە 
تاکــوو ڕێککەوتنی پاریس لە بواری 
ژینگــە و هەروەهــا سیاســەت بەرانبەر 
بە کۆریای باکوور و ئێران، شاهیدی 

ئەم ڕاستییە بووین.
کــە ئەگەڕێتەوە ســەر ئێــران، ترامپ 
گرفتــی لە گەڵ ڕێککەوتن لە گەڵ 
ئێرانــدا نییە، بەڵکوو گرفتی لە گەڵ 
ئــەو ڕێککەوتنــە هەیــە کــە ئیدارەی 
پێشــوو لەگــەڵ کۆمــاری ئیســامی 
بەســتی، کــە بــە قازانجی ئێــران و بە 

زەرەری ئامریکا بووە.
پەرەئەســتاندنی  دووهــەم،  فاکتــەری 
ڕۆژهەاڵتــی  لــە  ئێرانــە  نفــوزی 
کــە  ئاســتێک  تــا  ئەویــش  ناویــن، 
ئامانجــی  لــە  ئیســامی  کۆمــاری 
زۆر  لــە  بااڵدەســتی  وەدەســتهێنانی 
شــوێنی جیۆســتراتژی وەک عێــراق، 
نزیکتــر  یەمــەن  و  لوبنــان  ســووریا، 
کردووەتــەوە. شــەڕ و ناســەقامگیری 
ئێــران  یارمەتیــدەری  واڵتانــە  لــەو 
بــوون لە پێنــاو زیادکردنــی نفوزی لە 
ڕۆژهەاڵتــی ناوینــدا، بــەاڵم لەهەمان 
گەمــارۆکان  هەڵگرتنــی  کاتیشــدا 
و دەستڕاگەیشــتنی ئێــران بــە پــارەی 
زیاتــر، یارمەتیــدەری ئێران بووە تاکوو 
زۆرتــر لــە ناوچەکەدا پــەرە بە نفوزی 

خۆی بدا.
تەنیــا  نــەک  ناوکــی  رێککەوتنــی 
چارەیەکــی دایمی نەبــوو بۆ قەیرانی 
ناوکــی ئێــران، بەڵکوو پێگەی ئێرانی 
لــە ڕۆژهەاڵتی ناوینــدا بەهێزتر کرد. 
پێشــکەوتنی  وێــڕای  ڕاســتییە  ئــەم 
بەرنامەی مووشەکی ئێران و هەروەها 

دامەزراندنی حزووری نیزامی بەرچاو 
لــە ســووریە یــان لە پەنای ئیســرائیل، 
مەترسی هێژمۆنی نیزامی و سیاسی 
ناوینــدا  ڕۆژهەاڵتــی  لــە  ئێرانــی 
پۆمپێئــۆ  کردووەتــەوە.  بەرجەســتەتر 
و بۆڵتــۆن و هێندێــک کەســی دیکە 
دەڵێــن ئــەو ڕێککەوتنە ســنووردارە بە 
مەســەلەی ناوکــی، لەکاتێکــدا ئێران 
لــە بــواری موشەکســازی دوورهاوێژ، 
پشتیوانیکردنی تێرۆریزم، دەستێوەردان 
ناویــن  ڕۆژهەاڵتــی  واڵتانــی  لــە 
لــە  ناســەقامگیری  پێکهێنانــی  و 
ناوچەکــەدا، دەســتی بــااڵی هەیــە و 
دەبێ ئەو مەسەالنەش ڕەچاو بکرێن.

جێــگای ئاماژەیــە کــە لــەو کاتــەوە 
دەرەکــی  زلهێــزی  وەک  ئامریــکا 
جێــگای  ناوینــدا  ڕۆژهەاڵتــی  لــە 
بریتانیــای گرتــەوە، ســێ بەرژەوەندی 
کــە  کــردووە  دیــاری  ســتراتیژیکی 
لــە  بــێ،  پێویســت  ئامادەیــە ئەگــەر 
پێناویاندا شــەڕی ئابووری لە فۆرمی 
تاکــوو  تونــد  ســەپاندنی گەمــارۆی 
بەکاربردنــی هێــزی نیزامــی بگرێتــە 

بەر. ئەو سێ بەرژەوەندییە ئەمانەن:

گواســتنەوەی  مســۆگەرکردنی   )١
نەوتــی کەنداو بۆ بازاڕی نێودەوڵەتی 

بە نرخی گونجاو

هاوپەیمانانــی،  پاراســتنی   )2
لەســەرووی هەموویانەوە ئیسرائیل، لە 

خەتەری ئەمنییەتی

٣( هەروهــا ڕێگرتــن لــەوەی هێــزی 
لــە ڕووی  دەرەکــی،  یــان  ناوچەیــی 
نیزامییــەوە بەســەر ناوچەکەدا، خۆی 
بسەپێنێ یان ببێ بە خاوەن هێژمۆنی.
وای  بــوون  بەرژوەندییانــە  ئــەم  هــەر 
داگیرکردنــی  پــاش  ئامریــکا  کــرد 
کوەیــت، هێــزی نیزامــی عێراق تێک 
بشــکێنێ و دواتر، هەم عێراق و ئێران 
بخاتــە ژێــر گەمــارۆی توونــدەوە لــە 
شــکڵی ســتراتژییەکدا لەژێــر نــاوی 
دواتــر،  دووســەر"ە.  "تێکهەڵپێچانــی 
کە ئاشــکرا بــوو ئێــران بەرنامەیەکی 
چەکــی  بەرهەمهێنانــی  بــۆ  نهێنــی 
ناوکیــی هەیە، گەمارۆکانی لەســەر 
ئێــران تووندتــر کــردەوە بــە مەبەســتی 

بەچۆکداهێنانی.
بۆشــایی  بــە  دەرکەوتــووە،  ئێســتا 
دەسەاڵت لە ڕۆژهەاڵتی ناوین وێڕای 
زیادبوونی نفوزی ئێران لە ناوچەکەدا، 
ســتراتژیکە  بەرژەوەندییــە  ســێ  ئــەو 
کەوتوونەتە ژێڕ هەڕەشەی جیددییەوە. 
ئیــدارەی ئۆبامــای لێ بــەدەر، کە لە 
لــە گــەڵ ئێــران،  پێنــاو ڕێککەوتــن 
ئامــادە بــوو باجــی گــەورە بــدا، هــەر 
ئیدارەیەکــی دیکەش لەســەرکار بایا، 
دەبــوا واڵمــدەر بــێ بــەم دۆخــە و ئەو 
لەالیــەن کۆمــاری  خەتەرانــەی کــە 

ئیسامییەوە سەرچاوە دەگرن.
وەک  کلینتــۆن  هێــاری  ئەگــەر 
 ، هەڵبژاردرابــا  ئامریــکا  ســەرۆکی 
ڕێککەوتنــە  لــەو  ئامریــکا  ڕەنگــە 
شــك  بــێ  بــەاڵم  دەر،  نەهاتبایەتــە 
جیــددی  بەرپەرچدانــەوەی  هەوڵــی 
سیاســەتی  لــە  ڕێگرتــن  بــۆ  دەدا 
هەڵبــەت  ئێــران.  هێژمۆنیخوازانــەی 
تێگەیشــتنێک  هــۆی  بــە  ترامــپ، 
وێــڕای  لــە سیاســەت هەیەتــی  کــە 
و  دیکەیــە  حیزبێکــی  لــە  ئەوەیکــە 
پاراســتنی میراتــی ئۆبامــای زۆر بۆ 
گرنــگ نییــە، بــە باشــی زانیــوە بــۆ 
بەرپەرچدانــەوەی ئێــران، ئامریــکا لەو 

ڕێککەوتنە بێنێتە دەرێ.
خاڵێکــی دیکــەی پەیوەندیــدار ئەوەیە 
کــە ســەرەڕای هەوڵــی هاوپەیمانانــی 
ئامریــکا لــە ڕۆژهەاڵتــی ناویــن بــۆ 
بەرپەرچدانــەوەی ئێــران، بــە تایبــەت 
لەالیەن سعودییە و ئیسرائیلەوە، هێزیان 
بــڕی ئەوەنــدە ناکا پێــش لە کۆماری 
ئیسامی بگرن کە هێژمۆنی وەدەست 

بێنێ.
نێــوان  دووبەرەکــی  دیکــە  خاڵێکــی 
واڵتانــی ناوچەیــە، کــە وای کــردووە 
سیاســەتی  ســاناتر  بتوانــێ  ئێــران 
بــدا؛  پــێ  درێــژە  هێژمۆنیخــوازی 
خــۆی  بــۆ  ناچــارە  ئامریــکا  بۆیــە، 
بێتــە مەیدانــەوە. وێدەچــێ ئامریــکا 
بیهەوێ بە هاتنەدەر لەو ڕێککەوتنە، 
واڵتانــی ئەورووپایــی ناچــار بکا کە 
پێداچوونــەوە بــە سیاســەتی خۆیانــدا 
بکەن، کە تاکوو ئێستا بریتی بووە لە 

بەهێزکردنی ئێران.
شکســتهێنانی  ســێهەم،  فاکتــەری 
ئەورووپــا  و  ئامریــکا  دانووســتاندنی 
یــان  بــە پێداچوونــەوە  بــوو ســەبارەت 
تەکمیلکردنــی ڕێککەوتنــی ناوکــی 
لە گەڵ ئێران. ڕوون نەبووتەوە بۆچی 
واڵتانی ئەورووپایی لە گەڵ ئیدارەی 
ترامپ نەیانتوانی بە کۆدەنگی بگەن، 
مەرجــی  ئامریــکا  دەگوتــرێ  بــەاڵم 
ئــەوە بــووە کــە، وێــڕای مەســەلەی 
موشەکســازی و دەوری تێکدەرانــەی 
ئێــران لــە ڕۆژهەاڵتــی ناویــن، دەبــێ 
چاوەدێــری هەتاهەتایی بۆ بەرنامەی 
ناوکــی ئێران بکــرێ. ئەورووپاییەکان 
ئەوەیــان پەســەند نەبــووە و وتوویانە لە 
ڕێککەوتنەکــەدا  جەوهــەری  گــەڵ 
دژایەتــی هەیە. هاتنە دەری ئامریکا 
دوای ســەرنەگرتنی دانووســتاندن لــە 

گەڵ ئەورووپاییەکان ڕووی دا.
ئەوەیــە  ترامــپ  ئیــدارەی  ئامانجــی 
کــە بــە ســەپاندنی گەمــارۆ بەســەر 
کۆمــاری ئیســامیدا و الوازکردنی، 
ڕێژیم ناچار بکرێ کە دیســان بێتەوە 
ســەر مێــزی وتووێــژ بــۆ واژۆکردنی 
ڕێککەوتنێکــی نــوێ و بەرینتر، هەم 
لــە بــواری مەســەلەی پەیوەندیدار کە 
لە ســەرەوە ئاماژەیان پێ درا، هەمیش 

لە بواری زەمەنییەوە.
گەیشــتن بــەو ئامانجە بەنــدە بەوەیکە 
گەمــارۆکان چەنــدە شــوێندانەر بــن. 
واڵتانــی  بەوەیکــە  بەنــدە  هەروەهــا 
و  ڕووســیا  چیــن،  ئەورووپایــی، 
هێندێک واڵت لە ڕۆژهەاڵتی ناوین، 
یارمەتیدەری کۆماری ئیســامی بن 
بۆ دەورلێدان لەو گەمارۆیانە یان خێر.
قەیرانــە ئابوورییەکانی ئێــران، زادەی 
سیستمی سیاسی کۆماری ئیسامی 
ئــەو  دیکــە،  واتایەکــی  بــە  ئێرانــن. 
قەیرانانــە، سیســتمین تاکــوو ئــەوەی 
کاتــی بــن یــان ئاکامــی سیاســەتی 
ئــەم یــان ئــەو حکومــەت، یــان ئــەم 
یــان ئــەو باڵــی نێــو ڕێژیــم بــن. پێش 
هەروەهــا  نێودەوڵەتــی،  گەمــارۆی 
دوای هەڵگرتنــی بەشــی زۆری ئــەو 
گەمارۆیانــە، ئــەو قەیرانانە هەبوون و 
لە چەند ســاڵی دواییــدا، بگرە قووڵتر 
بوونەتــەوە. قەیرانــی ئابــووری وێڕای 
قەیرانــی کۆمەاڵیەتــی و ژینگەیــی، 
و  پێکەوگرێــدراون  هەموویــان  کــە 
زادەی سیســتمی سیاســی کۆمــاری 
ئیســامین، ئێرانیــان هێناوەتــە لێواری 
داڕمان یان کۆالپسی تەواو. نیشانەی 
جەمــاوری  ڕاپەڕینــی  لــە  ئەمەمــان 
بەرینی زستانی پاردا بینی، کە پەیتا 

پەیتا لێرەولەوێ، درێژەیان هەبووە.
دۆخــی  لــە  ئێــران  ڕاســتییەکەی، 
شۆڕشــدایە، هەڵبەت هۆی ڕوونەدانی 
و  هاوســۆزی  نەبوونــی  شــۆڕش 
هەڤاڵبەندییــە لــە نێوان چینــی هەژار 
لەالیــەک،  نێوەڕاســت  چینــی  و 
نەبوونــی  دیکــەوە،  لەالیەکــی 
هاوپەیمانــی لە نێــوان نەتەوەی فارس 
و باقی نەتەوەکان. ئەمەش بە نۆرەی 
خــۆی دەگەڕێتەوە بۆ ناســیۆنالیزمی 
کۆمــاری  ڕوخانــی  کــە  فــارس، 
ئیســامی بــە هەڵوەشــانەوەی ئێــران و 
نەتــەوەی  بااڵدەســتی  لەنێوچوونــی 
فــارس دەزانــێ. دەوری فریوکارانەی 
بەنــاو رێفۆرمخوازەکان لە نێوخۆ و لە 
ئاست نێودەوڵەتیدا، فاکتەری دیکەی 
گرنگــە، چوونکە ئــەوان ڕێژیمپارێزن، 
گومــان،  بــێ  رێفۆرمخــواز.  نــەک 
بێبەزەییانــە،  ســەرکوتی  لــە  تــرس 
وەک  ئێــران  لــەوەی  تــرس  هەروهــا 
ســووریە یــان عێــراق تووشــی شــەڕی 
نێوخۆیــی و نەهامەتیــی زۆرتــر ببێ، 
ئیســامی  کۆمــاری  کــە  ترســێک 
پروپاگەنــدەی  ڕێــگای  لــە  بــەردەوام 
هەمەالیەنەوە بەهێزی دەکا، ئەمانەش 
لــە بەرپانەبوونــی شــۆڕش، ســەرەڕای 
لەباربوونــی زەمینــەی شــۆڕش، دەور 

دەگێڕن.
دەبێتــەوە  ڕوون  کاتــەی  ئــەو  تاکــوو 
ئێــران ئامــادە دەبێ لە گــەڵ ئامریکا 
ڕێککەوتنێکــی نــوێ ببەســتێ یــان 
نــا، فشــاری ئامریــکا بــە هــاوکاری 
هێندێــک واڵت لە ڕۆژهەاڵتی ناوین 

کــە ئاسایشــیان بــە هــۆی سیاســەتە 
شــەڕخواز و تێکدەرانەکانی کۆماری 
ئیســامییەوە کەوتوونەتــە خەتــەرەوە، 
ئــەو قەیرانە نێوخۆییانەی ئێران قووڵتر 
دەکەنــەوە. دوور نییــە ئامریــکا، بــە 
دانــی ئیمتیــاز بــە چیــن و ڕووســیە، 
هەروەهــا بــە فشــارهێنان بــۆ واڵتانی 
ئەورووپایی، بتوانێ ســەرکەوتوو بێ؛ 
کەوابــوو، لە کورتمــەودادا، کۆماری 
ئیســامی الوازتــر دەبــێ و زەمینــەی 

داڕمانی قووڵتر دەبێتەوە.
ئەگــەر سیاســەتی ئیــدارەی ترامــپ 
لەهەمبــەر کۆریــای باکــوور بکــرێ 
بــە بنەمــا و ئەگــەر ئیــدارەی ترامپ 
بێنــێ،  بەدەســت  ســەرکەوتن  تێیــدا 
ڕازی  ئێــران  زۆرە  ئەگــەری  ئــەوا 
بــێ بــە مەرجەکانــی ئامریــکا. لــە 
بەرانبــەردا، دەبــێ ئامریــکا بە نۆرەی 
زەمانــەت  ڕێژیــم  مانــەوەی  خــۆی 
ئامریــکا،  دەرەوەی  )وەزیــری  بــکا. 
بــە ڕوونــی وتی کە ئەگــەر کۆریای 
باکوور سەبارەت بە داماڵینی چەکی 
ناوکی ڕازی بێ، ئەوان مانەوەی ئەو 
ڕێژیمــە زەمانەت دەکەن( هەڵبەت، لە 
کاتێکــدا کۆریــای باکــوور مانەوەی 
ڕێژیمــی بــۆ ئەولەوییەتــە، کۆمــاری 
و  موشــەکی  بەرنامــەی  ئیســامی 
بــۆ  لەناوچەکــەدا،  خــۆی  نفــوزی 
گرنگــە و بــە دابڕاوییــان نازانــێ لــە 

مەسەلەی مانەوەی خۆی.
دوور نییــە ئێــران دواجــار ئامــادە بــێ 
بــۆ وتووێــژ لە گــەڵ ئامریــکا، بەاڵم 
وەک پیشــەی هەمیشــەیی، ئەوەنــدە 
ئــەو وتووێژانە درێــژ دەکاتەوە، تاکوو 
ئیدارەی ترامپ لەسەر کار نەمێنێ.

هەڵبــەت ئــەوەی کە داهاتــووی ئێران 
یەکادەکاتــەوە، فاکتــەری دەرەکــی 
نیــن، بەڵکــوو دینامیکــی نێوخۆیــی 
ئێرانە. کۆماری ئیســامی سیاسەتی 
دەرەوەی ئێجــگار بەرزەفڕانەیــە، واتــە 
هێژمۆنــی  وەدەســتهێنانی  سیاســەتی 
لــە ڕۆژهەاڵتــی ناوینــدا، ئەمــە لــە 
نێوخۆیــی  توانایــی  کــە  کاتێکدایــە 
نییــە بۆ ئــەو سیاســەتە بەرزەفڕانەیە. 
کۆمــاری ئیســامی لــە ڕۆژهەاڵتی 
نێوەڕاست توانیویەتی بەهێز بێ، بەاڵم 
لە نێوخۆ الوازە و گەیشتووەتە لێواری 
داڕمــان. واڵتێــک لــە دەرەوە بەهێزی 
بــێ و لــە نێوخــۆدا الواز و لــە لێواری 
داڕمانــدا بــێ، توانــای دابین کردنــی 
بەرزەفــڕی  بــە  درێــژەدان  هەزینــەی 
نییــە. هەروهــا بەهــۆی ئــەوەوە کــە 
سیســتمین،  نێوخــۆی  قەیرانەکانــی 
تەنیــا بــە گۆڕینی ڕێژیــم کۆی ئەو 
نەتەوانەی لە ئێراندا دەژین و هەروەها 
دونیــای دەرەوە لــە دەســت کۆمــاری 

ئیسامی ڕزگاریان دەبێ.

ڕۆژهەاڵت
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کەیوان دروودی

بنەوانەی کایەی
 ئوسولگەرایی و ئیسالح تەلەبی لە ئێران

لــە شۆڕشــی ٥٧ و دوای زاڵبوونــی 
ڕەوت  بەســەر  ئایینــی  فاشــیزمی 
هەڵســووڕ  جیاجیاکانــی  الیەنــە  و 
ئــەوکات،  سیاســیی  ســەحنەی  لــە 
دەســەاڵتێکی پاشڤەڕۆ و چەقبەستوو 
هاتەســەر دەور کە لەخۆیــدا هەڵگری 
پۆتانسییەلی پێویست بۆ کۆمەڵگەی 

ئەم سەردەمە نەبوو. 
پاوانخوازانــەی  ناوەڕۆکــی  بەپێــی 
رێگەیــەک  هیــچ  دەســەاڵتە  ئــەم 
بۆچوونــە  و  بیــر  رەنگدانــەوەی  بــۆ 
جیــاوازەکان لە یاســادا نەمــاوە. ئەمە 
وای کــرد کــە ملمانێــی سیاســی لە 
بازنــەی ئــەم دەســەاڵتەدا بەرتەســک 
ببێتــەوە. لــە ســەرەتاوە ئــەم ملمانــێ 
دەرکەوتەیەکــی بەرهەســت و دیــاری 
نەبــوو و لەنێــو بازنەکەدا بە شــێوازی 
جۆراوجــۆر وەکــوو هەڕەشــە و پــاداش 
یــان ســەرنوقم کــردن و پەراوێزخســتن 
چارەســەر دەکرا. نموونــەی ئەم بابەتە 
لــە مەســەلەی البرانی بەنی ســەدر و 
رەشــەکوژیی ٦٧ و هەڵوێســتی تونــد 
و دژەیەکــی مونتــەزری و خومەینــی 

دیار بوو.
رێژیمــی  شــەڕی  بڕانــەوەی  دوای 
گەڕانــەوەی  و  بەعــس  و  ئێــران 
هێمنایەتییەکــی رێژەیــی بە حوکمی 
و  شــەڕ  تەپوتــۆزی  نیشــتنەوەی 
ناسەقامگیری، دەرفەتێکی هەندەکی 
بیروبۆچوونــە  خۆدەرخســتنی  بــۆ 

جیاوازەکان هاتە ئاراوە.
ئەگەرچی هیچکات ناتوانین لێبڕاوانە 
و  هــزری  ســەرهەڵدانێکی  لــە  بــاس 
رۆشــنگەری لە چوار دەیــەی رابردوو 
بکەیــن بــەاڵم تاکوتــەرا کۆمەڵێــک 

دەنگی جیاواز بەرز بووەتەوە. 
ســااڵنێکی پێچــوو و لــە حەوتەمیــن 
گــەڕی هەڵبژاردنەکانــی ئێــران ئــەم 
کێبەرکێیە لە ئاســتی ســەرەوە بۆ نێو 
ئاپــۆڕەی خەڵک شــۆڕ کرایــەوە کە 
بــە "دووی خــورداد" ناســراوە و تێیــدا 
خاتەمــی ســەرکەوت. لێرە بــەوال ئیتر 
ئــەم ملمانــێ بــوو بــە گوتــاری زاڵ 
کــە ســەرجەم رەهەنــدە جیاجیاکانــی 
و  کۆمەاڵیەتیــی  سیاســی،  ژیانــی 
فەرهەنگیــی لــە هەڵبژاردنــەوە هەتــا 
مەســەلەی چۆنییەتــی بەڕێوەبەری و 
ئیدارەی جوغرافیای ئێرانی گرتەوە. 
 _ هاتنــی  کۆتایــی  وتمــان  وەک 
بازنــەی  شــەڕ،   _ نابەدڵخوازانــەی 
بەرتەسکی دەسەاڵتی بەرەوڕووی ئەو 
راســتییە کردەوە کە هەرچی دەســتی 
کەوتــووە لــە دارایــی و رەواییەکــەی، 
دەربــاری  گەندەڵیــی  بــۆ  بەگشــتی 
پەڵــەوی و ئــەو زۆردارییە دەگەڕێتەوە 
کــە رێژیمــی پێشــوو بەســەر گەالنی 
نێــو ئێــران زاڵــی کردبــوو. هەربۆیەش 
دەســتی خســتەوە نــاو ئــەو چاخــە لــە 
مێژوو کە تێیدا توانیبووی قورســایی 
سیاســی و کۆمەاڵیەتــی لــە نەریتــی 
قازانجــی  بــە  پاشــایەتیی  و  دەربــار 
خــۆی بگــۆڕێ و هێنانــە ســەرکاری 
خاتەمیش تا رادەیەکی بەرچاو بۆ ئەم 

نەخشەڕێگایە دەگەڕێتەوە.
لــەم رووەوە هیچ ســەردەمێک بەقەدەر 
دەورەی ســەفەوی و قاجــار گونجــاو 
نەبوو. ســەردەمێک کە شــیعەگەری 
بەتەواوی دەســتی بەسەر جوغرافیای 

ئێران داگرت. 
گواستنەوەی دینامیزمی مێژوویی

دەبوایــە  رێژیــم  باســکرا  وەک 
کایەیەکــی بدۆزیایەتــەوە و رێســای 
گەمــەی بەجۆرێــک گۆڕیبایــە کــە 
ناوچەیەکــی ئەمــن و پارێزراوی چێ 
کردبــا کــە تێیــدا رێــژەی مەترســی 

لــە کزتریــن حاڵەتــدا بوایــەت. بۆ ئەم 
مەبەستەش کایەی کۆنی "ئەخباری" 
و "ئوســولی"ی بووژانــدەوە و رێســای 
ملمانێــی بــە تەواوەتــی گــۆڕی بــۆ 

بازنەی خودییەکان.
هێشــتا دیار نییە کە بیچمگرتنی ئەم 
دیاردە بەوردی لە کوێ و چۆن دەستی 

پکــرد، بەاڵم ئەوە حاشــاهەڵنەگرە کە 
دەســەاڵتی حاکم بەمشــێوەیە رێگەی 

بۆ درێژەی سەرەڕۆیی خۆش کرد. 
دەســتەواژەی ئەخباری و ئوســولی لە 
دەقــە مێژووییەکانــدا بــۆ یەکەمجــار 
ســاڵەکانی  لــە  "قەزوینــی"  لــەالی 
هەتــاوی  ســەدەی شەشــی  کۆتایــی 
هاتــووە. بەپێی ناوەڕۆک و شــێوازی 
سیاســەت کردن، ئەم دوو رەوتە بریتین 
لە دوو هێڵی هەندێک جار هاوتەریب 
مێژوویــی  هەڵکەوتــەی  بەپێــی  کــە 
بــەرەو ملمانــێ  ناوەنــاوە تەعامولیــان 
رۆیشــتووە. ئەم دوو هێڵە هاوسەرچاوە 
کــە  ئەوکاتانــەی  )شــیعەگەری( 

زەروورەتێک هاتووەتە ئاراوە تێهەڵکێش 
کــراون و ئــەم زەروورەتــەش هێزگرتنی 
رکابەرێکــی جیددی بــووە کە ژیانی 
کۆمەاڵیەتی و سیاسییانی خستووەتە 
لێــواری بەربوونــەوە. لە دۆخی ئاوارتە 
و تایبەتــدا کــە هێزیتــر لــە ســەحنەی 

سیاسی بەرەو کزبوون و ئاوابوون چووە 
ئــەم دوو هێڵــە بــۆ بەدەســتەوە گرتنی 
ئیســامی"  "ئوممەتــی  رێشــۆمەی 

کەوتوونەتە ملمانێ.
بــەم پێشــەکییەوە ئەنجامگیرییەکــی 
ســاکار ئەوەمــان بــۆ دەســەلمێنێ کــە 
بــۆ ملمانــێ  بەســتێنەکە  وردەوردە  

کــە  ملمانێیــەک  بــووە.  لەبارتــر 
نــەک هەردووال بەشــداری دەســەاڵت 
دارایــی  و  ســامان  دەسخســتنی  و 
بــە  بەڵکــوو  دەکات  المــال(  )بیــت 
هەندێــک چاشــنیی وەک بشــێوی، 
هتــد،  و  نائەمنــی  ناســەقامگیری، 
گشــت رکابەرەکانیتر دەخاتــە پەراوێز 
و گرینگتــر لــە هەمــووان ئــەوەی کە 
دەنگی فاشیزمی پاشایی دەخاتە پاڵ 

خۆی.
لــەڕووی پێناســەوە رێبــازی ئەخباری 
جەخت لەســەر بەڵگەهێنانەوە لە دەقی 
کــۆن و حەدیس دەکاتــەوە و هەرجۆرە 
داهێنانێــک بــە "بدعــت" و الدان لــە 

لەبەرامبــەردا  دەزانێــت.  شــیعەگەری 
تەنیــا  وایــە  الیــان  ئوســوولییەکان 
باوەکانــی  ســەرچاوە  بەکارهێنانــی 
ئایینــی شــیعە ناتوانــێ واڵمــدەر بێت 
و دەبــێ زانایــان و کەســانی خاوەنــڕا 
لێکدانــەوەی خۆیان بۆ شــیکردنەوەی 

باس و بابەتەکان بخەنەڕوو. 
لــەڕووی کارکــردەوە، ئەخبارییــەکان 
کۆمــەڵ  رێنوێنیکــەری  بــە  خۆیــان 
هەنــگاوێ  ئوســوولییەکان  و  دەزانــن 
ئەوالتر دەچن و خۆیان بە جێبەجێکاری 
خــوا"  "ئەحکامــی  خۆیــان  بەوتــەی 
دەزانــن. فەزڵولای نــووری، یەکێک 

لــە دەموچــاوە ناســراوەکانی ئەم رەوتە 
لــەم بــارەوە ئێژێ: "من خەڵک وەکوو 
منداڵێــک وێنــا دەکــەم کــە ئەگــەر 
ئەشرەفییەکی پێ بدەی نازانێ چیی 

لێ بکات!."
هەمــان  رەوتــە  دوو  ئــەم  لەراســتیدا 
دەســەاڵتی  هەنووکــەی  رەوتــی  دوو 
بــە  کــە  ئێرانیــن   _ فاشیســتی 
ئامانجــدار  دەســتێوەردانی  بڕێــک 
بەناوگەلــی وەک کۆنســێرڤاتیڤ و 
رێفۆرمیســت ناویان لێدەبرێت. لەرووی 
ئوســوولی  الیەنــی  بااڵدەســتییەوە، 
ئــەوە  بــۆ  ئەمــەش  و  بــووە  براوەتــر 
دەگەڕێتــەوە کە لە رەوڕەوەی مێژوودا 

رێــژەی ئــەو فەقیهانــەی کــە ئامــادە 
بوونــە لەبــەر باوەڕیان واز لە ئیمتیاز و 
پشکی زۆرتر لە بیت المال، دەرکردنی 
بڕیاری شــەرعی، پێکەوەنانی پێگەی 
کۆمەاڵیەتی و سیاسی بهێنن، کەمتر 
بووە و بۆ دەسخســتنی سەرچاوەکانی 

هێز پەیوەســت بە گرووپێک بوونە کە 
بۆ ئەم مەبەستە شانسی زیاتری هەیە 

کە هەمان ئوسوولییەکان بوونە.
 دەســکەوتەکانی کایەی ئوسوولی و 

ئەخباری
١_ چێ کردنی ئۆپۆزسیۆنی ساختە؛ 
ئەم دەسکەوتە بە گرینگترین بەرهەمی 

ئــەم جۆالنێیــە ئەژمــار دەکــرێ لەبەر 
ئــەوە کــە بۆشــایی ئۆپۆزســیۆنێکی 
راســتەقینە پــڕ دەکاتــەوە و وادەنوێنێ 
کــە دەســەاڵت ســەرەڕۆ نییــە و الیەن 
و  بــە چاودێــری  الیەنگەلێــک  یــان 

بەدواداچوون پێشی پێدەگرن.
بــۆ  خەڵــک  کۆکردنــەوەی   _2
هێنــان  دەورەیــی؛  هەڵبژاردنــی 
ســەر  بــۆ  ئاپــۆڕە  راکێشــانی  و 
ســندووقەکانی هەڵبــژاردن جیا لەوەی 
پەیامــە  ئــەو  دەرەوە  دنیــای  بــە  روو 
دەگەیەنێــت کــە خەڵــک باوەڕیــان بە 
دەســەاڵت هەیــە، لــەڕووی ناوخۆییش 
ئەو کەس، رەوت و الیەنگەلە بێ هیوا 

گۆڕانێکــی  کــە  لــەوەی  دەکات 
جیــددی لــە کۆمەڵگە دروســت بکەن 
و بەگشــتی تۆوی خۆبەدەســتەوەدان و 
پاسیڤ بوون لە نێو خەڵکدا دەچێنێ.
٣_ دابەشــکردنی داهات و ســەرمایە 
لــە بازنــەی خودییــەکان؛ ئاســایی و 

ئاشــکرایە کــە ســامان و دارایــی لــە 
ئێــران لــە نێــوان دامەزراوەکانــی بــان 
و  رێبــەری  بەیتــی  وەکــوو  یاســایی 
ئەوقــاف و بەســیج و هتــد و دەوڵەت و 
لقوپۆکانــی دابەش دەکرێت و ئەمەش 
جۆرێــک هاوســەنگی و قەناعەت بۆ 

هەردوو الیەن دێنێتە ئاراوە.
بــۆ  رەوایەتــی  پێکەوەنانــی   _٤
دامــەزراوەی دەوڵــەت؛ سروشــتییە کە 
کاتــێ بەشــێکی بەرچــاو لــە خەڵک 
دەکــەن  هەڵبــژاردن  لــە  بەشــداری 
کابینەکــەی  و  دەوڵــەت  ســاختاری 
ئاکامــی  وەک  بــێ  بەڕواڵەتیــش 
ئیعمالــی ئیرادەیــان شــێوە دەگــرێ و 
ئەمــەش ئەو راســتییە دەشــارێتەوە کە 
رێژیمــدا  ســتراکچێری  لــە  دەوڵــەت 
دامەزراوەیەکــی  لــە  قورســایی 
ناهەڵبژێردراو وەک ســوپای پاسداران 

کەمترە.
٥_ زاڵکردنی گوتاری چاکسازی و 
تراویلکــەی گۆڕان؛ لــە قەیراناویترین 
دۆخەکانــی ڕێژیمــی ئێران کە گەالن 
ئیســاح  بــوون،  گۆڕانــەوە  بــەدوای 
تەلەبــی وەکــوو کۆڵەکەیەکــی راگر 
و  سیاســی  گۆڕەپانــی  هاتووەتــە 
ئــارای کەشــی  هێنانــە  بەڵێنــی  بــە 
کــراوە و بــازاڕی ئــازاد و هەندێــک 
دروشــمی بەڕواڵــەت لیبــراڵ هێزی لە 
و  گرتــووە  راســتەقینە  ئۆپۆزســیۆنی 
فۆرجەیەکی تری داوە بە سەرەڕۆیی.

٦_ پاراســتنی هەیمەنــەی رێبــەری؛ 
ڕێژیمــی ئێــران وەک هاوشــێوەکانی 
خــۆی، دەبــێ هەمیشــە ئــاگای لــە 
داڕمانــی تاپــۆی تۆقێنــەر و ئــاوەزی 
بــەدەر لە هەڵەی لووتکەی دەســەاڵت 
و رێبــەری تاقانــەی خۆی هەبێت، بۆ 
ئــەم مەبەســتە هــەرکات کــە لــە وتە 
و کــردەوەدا ناچــار بــووە پێچەوانــەی 
ئایدیۆلۆژیکەکانــی  پێخــۆرە 
هەڵسوکەوت بکات دەستی سواڵی بۆ 
هەنبانەی ئیســاح تەلەبی داکێشــاوە. 
نموونەی ئەم باســە ملداکێشانی پێش 
بەرجام بوو. لە ماوەی پێش لە بەرجام 
کــە خامنەیــی هەســتی بــەوە کردبوو 
کە خەریکە بەرەو مەترســیی جیددی 
بچێــت، رایگەیانــد کــە "منیــش دەڵێم 
دابنیشــن، بەاڵم دیســان دەڵێم متمانەم 

بە رۆژئاوا نییە".
رســتەی دووهــەم کــە تەئکید لەســەر 
هێشــتنەوەی  دەکات  متمانەیــی  بــێ 
دزەڕێگەیــەک بــۆ پاســاوهێنانەوە بوو 
کە ئەگەر ئیساح تەلەبی سەرکەوت، 
ئەگــەر  و  بێــت  بەشــدار  تیایــدا 
ســەرنەکەوت بڵــێ مــن لــە ســەرەتاوە 
گەشــبین نەبــووم کــە وەک بینیمــان 
لــەم  ئامریــکا  دەرەوەی  دوای هاتنــە 
رێککەوتنــە دەقاودەق هەر وای وت و 
رایگەیانــد کــە "ئەڵبەت مــن هەر ئەو 

کاتیش وتم نابێ متمانە بکەین".
لــە  ئیســاحخوازی  شــێوە  بــەم 
هەرشوێنێک پێویست بکات قورسایی 
سەرشانی خامنەیی و ڕێژیم بەگشتی 
کەم دەکاتەوە و دەبێتە رزگاریدەرێکی 

تەواو ئەفسانەیی.
ئــەم  کــە  بڵێیــن  دەکــرێ  بەگشــتی 
بەرهەمهێنــەرەوەی  دوو  رەوتــە  دوو 
هەمــان دوو رەوتــی تێهەڵکێشــکراوی 
ئێرانییــە )ئەخبــاری و  شــیعەگەریی 
ئوســوولی( و دەبــێ لــە چوارچێــوەی 
کانتێکســتی خۆیــدا خوێندنــەوەی بۆ 
بکرێــت و یەکێــک لــە هەڵەکان الی 
ئۆپۆزیســیۆنی راستەقینەش تا ئێستە 
نەپرژانە سەر ئەم کانتێکستە بووە کە 
چوارچمکی لــەم وتارە پێکەوە نانرێت 
و پێویستی بە لێوردبوونەوەی زۆرترە.

دەستەواژەی ئەخباری و ئوسولی لە دەقە مێژووییەکاندا بۆ یەکەمجار لەالی "قەزوینی" لە 
ساڵەکانی کۆتایی سەدەی شەشی هەتاوی هاتووە. بەپێی ناوەڕۆک و شێوازی سیاسەت کردن، 
ئەم دوو رەوتە بریتین لە دوو هێڵی هەندێک جار هاوتەریب کە بەپێی هەڵکەوتەی مێژوویی 
ناوەنــاوە تەعامولیــان بــەرەو ملمانێ رۆیشــتووە. ئەم دوو هێڵە هاوســەرچاوە )شــیعەگەری( 
ئەوکاتانەی کە زەروورەتێک هاتووەتە ئاراوە تێهەڵکێش کراون و ئەم زەروورەتەش هێزگرتنی 
رکابەرێکی جیددی بووە کە ژیانی کۆمەاڵیەتی و سیاسییانی خستووەتە لێواری بەربوونەوە. 
لــە دۆخــی ئاوارتــە و تایبەتدا کە هێزیتر لە ســەحنەی سیاســی بەرەو کزبــوون و ئاوابوون 
چووە ئەم دوو هێڵە بۆ بەدەستەوە گرتنی رێشۆمەی "ئوممەتی ئیسالمی" کەوتوونەتە ملمالنێ.

لەراســتیدا دوو رەوتــی ئەخبــاری و ئوســولی هەمــان دوو رەوتــی هەنووکــەی دەســەاڵتی 
فاشیستی _ ئێرانین کە بە بڕێک دەستێوەردانی ئامانجدار بەناوگەلی وەک کۆنسێرڤاتیڤ و 

رێفۆرمیست ناویان لێدەبرێت.
 لەرووی بااڵدەســتییەوە، الیەنی ئوســوولی براوەتر بووە و ئەمەش بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە کە 
لە رەوڕەوەی مێژوودا رێژەی ئەو فەقیهانەی کە ئامادە بوونە لەبەر باوەڕیان واز لە ئیمتیاز 
و پشکی زۆرتر لە بیت المال، دەرکردنی بڕیاری شەرعی، پێکەوەنانی پێگەی کۆمەاڵیەتی و 
سیاسی بهێنن، کەمتر بووە و بۆ دەسخستنی سەرچاوەکانی هێز پەیوەست بە گرووپێک بوونە 

کە بۆ ئەم مەبەستە شانسی زیاتری هەیە کە هەمان ئوسوولییەکان بوونە.

ئێران
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ڕاپۆرتی مەیدانی لەسەر دواڕەوشی ژیان لە کوردستان

ئا: نیشتمان، شوان 
دوایین بارودۆخی ژیان لە شارەکانی 
لەوپــەڕی  رۆژهــەاڵت  کوردســتانی 
خراپــی و ئاڵۆزیدایــە و هەنووکــە لــە 
کوردستاندا کەمتر کەسێک دەبینرێت 
کــە لەهەمبــەر دۆخــی هەنووکەیــی 
بــۆ  ســرنجتان  لێــرەدا  بێــت؛  ڕازی 
ڕادەکێشــین  ڕاپــۆرت  دوو  بینینــی 
کــە هاوواڵتییەکــی شــاری مەهاباد و 
چاالکێکی سیاســی لە شــاری سەقز 
میدیــای  کوردســتان   ماڵپــەڕی  بــۆ 

ناردووە:

راپۆرتێکــی کــورت لە ســەر دۆخی 
ژیانی خەڵکی شاری مەهاباد

پێشەکی راپۆرت
ئــەم رۆژانە لــە ناوخۆی واڵتی ئێراندا 
زۆربــەی وتووێــژی رۆژانەی خەڵکی 
لــە ســەر دۆخــی خراپــی ئابوورییــە. 
نموونــەی ئــەم وتووێژانــە لــە شــوێنە 
شــەقامەکان،  وەک  گشــتییەکانی 
پارکــەکان، مزگەوتــەکان، ئیدارەکان 
و ..... یــا لــە نێــوان موســافرانی نێو 
تاکســییەکان و ئوتوبووســەکانی نێــو 
شــار بــە زۆری دەبینــرێ. بێجگە لەم 
شــوێنانە گلەیی و گازندەکان لە سەر 
قەیرانــی ئابووری کە کێشــەگەلێکی 
کۆمەاڵیەتــی زۆری بەدواوە بووە و تا 
رادەیەک کە تێکەڵی ژیانی ناو ماڵی 
خەڵک بووە و رێژەیەکی زۆر لە کات 
و مێشکی خەڵکی بە خۆیەوە گرتووە. 
شــاری مەهابادیــش وەکــوو یەکێــک 
لــە شــارە کورد نشــینەکانی ئێــران لە 
دۆخی بە دەر نییە و ئەم دیاردەیە لەم 
شــارەدا بە نیسبەت شــارەکانیتر زۆرتر 
دەردەکــەوێ. مەهاباد کە هەیەتی لە 
نەبوونــی دەرفەتــی کار بــۆ خەڵــک 
و بەتایبەتــی بــۆ الوەکان دەناڵێنــێ. 
بێجگــە لــە کێشــەی بێــکاری و کەم 
بوونــی دەرفەتی کار لە الیەکی ترەوە 
دیــاردەی گرانی خەڵــک ئازار دەدات 
لــە درێــژەی راپۆرتەکەدا بە چڕی لە 
ســەر قەیرانــی بێــکاری و گرانی لەم 

شارەدا باس دەکەین.

دۆخی بێــکاری و لێکەوتەکانی لە 
شاری مەهاباد

خەڵکــی مەهاباد لە بــواری دەرفەتی 
لــە  ئــازاد  کاری  بــە  پشــتیان  کار 
و  بەســتووە  دەوروبــەری  و  شــار  نــاو 
رێژەیەکــی کــەم لــە دانیشــتوانی ئەم 
ئۆرگانەکانــی  و  ئیــدارە  لــە  شــارە 
دەوڵەتــدا کار دەکەن. بە شــێوەیەکیتر 
نەفەراتێکی کەم پیشەی هەمیشەیی 
کەســانە  ئــەم  هەیــە.  رەســمییان  و 
ئەگەرچــی کێشــەی بێکارییــان نییە 
بــەاڵم بــە هۆی ئــەو مووچە کەمەی 
کــە وەری ئەگــرن لەبــەر گرانــی بــە 
پێداویســتییەکانی  ئەتوانــن  ســەختی 
رۆژانەیانــی پێ دابین بکەن، هەروەها 
بــۆ گــەڕان و  پاشــەکەوتێک  هیــچ 
ســەفەری بۆ ئەم گرووپــە نامێنێتەوە. 
ئــەم کەســانە بــە دەســت گرانــی نــاو 

کۆمەڵگاوە دەناڵێنن.
کــە  هــەن  خەڵــک  لــە  چینێکی تــر 
پیشــەیان ئــازادە یانیــش بێــکارن. ئــەم 
لــە دۆخێکــی  ئێســتادا  لــە  کەســانە 
خراپتــردا دەژین. لــە نێوان ئەم چینەدا 

شــۆفێرانی  بــە  ئامــاژە  دەتوانیــن 
تاکســی و ئوتوبــووس، دوکاندارەکان، 
 ..... و  کرێــکاران  دەسفرۆشــەکان، 
بکەیــن کــە هــەر کام لــە ســنفەکان 
بــە  تایبــەت  کێشــەی  بــەرەوڕووی 
خۆیانــن. شــۆفیرەکان بــەو داهاتــەی 
کە هەیانە لە باشترین حاڵەتدا دەتوانن 
پێداویستییەکانی بنەماڵەکانیانی پێ 
دابیــن بکەن. لە هێندێ حاڵەتدا تەنیا 
توانــای دابین کردنــی خەرجییەکانی 
ماشــینی خۆیانیــان هەیــە و بڕێکــی 
کــەم لــە داهاتیــان بۆ خەرجــی خۆیان 
کــە  دەمێنێتــەوە  بنەماڵەکانیــان  و 
زۆرجاران خودی کەسەکە لەم نێوانەدا 
دەفەوتــێ و ئەو داهاتەی کە هەیەتی 
بــە خــۆی نــاگات. دوکانــدارەکان لە 
گرانــی شــتومەک و بــە دوای ئەودا 
بە هۆی کەم کردنی رێژەی فرۆشەوە 
دەناڵێنــن. بــە هــۆی چوونــە ســەری 
نرخــی دۆالر لەم مانگانەی دواییدا و 
خــوار و بان کردنی بــازاڕی دراویش، 
نرخــی شــتومەکی نــاو بــازاڕی شــار 
زۆر چووەتە ســەرەوە و توانای کڕینی 
خەڵــک لە چاو جاران کەمی کردووە 
و لــە ئاکامــدا دوکانــداران لــەم دۆخە 

زۆر زەرەریان کرد.
چینێکی دیکە کە گوزەرانی ئەوانیش 
زۆر ناخۆشــە کرێــکاران و بەتایبەتــی 
کرێکارانــی خــاوەن ژن و منداڵــن. بە 
هۆی گرانی لە رادەبەدەری وەسائیلی 
لــەو ســااڵنەی دوایــی و  بیناســازی 
هەروەهــا بەرزبوونــەوەی تێچووەکانــی 
پەیوەندیدار بە شارەوانییەوە، بیناسازی 
و  کــردووە  کەمــی  زۆر  شــاردا  لــە 
تەنانەت ئەتوانین بێژین کە بیناسازی 
راگیــراوە. ئاکامــی ئەم دۆخــە بێکار 
بیناســازییە،  کرێکارانــی  بوونــی 
کرێــکاران کــە رێژەیەکــی بەرچاوی 
دانیشــتووانی شار پێک دێنن، هەموو 
رۆژێ زوو لــە خــەو هەڵدەســتن و لــە 
گۆڕەپانێکــی تایبــەت بــە خۆیان کە 
لە ناو شــاردایە چاوەڕوانــی دابەزینی 
بــۆ کاریــان  کــە  دەکــەن  کەســێک 
ببــات. دۆخەکــە تــا رادەیــەک خراپە 
کــە جارجــارە کاتێــک کەســێک بە 
ژمارەیــەک  یــان  کرێــکارێ  دوای 
گۆڕەپانــە،  ئــەو  بــۆ  دێــت  کرێــکار 
دەیــان کرێکار بە هیوای پەیداکردنی 
کار هێــرش دەکەنە ســەر کەســەکە و 
هەرکامەیــان هــەوڵ دەدەن کە بەڵکوو 
کارێکیــان دەســت کەوێــت. لــە نێوان 
ئــەم کرێکارانــەدا نەفەراتــێ هەن کە 
بــۆ چــەن حەوتــوو بێکار ئەبــن و هەر 
رۆژە بــە بــێ هیــوا بــە تەلیســی جلــە 
کارەکەیانــەوە دەگەڕێنــەوە بــۆ مــاڵ. 
دۆخــی کرێکارانی پیشــەییش زۆر لە 
کرێکارانــی بیناســازی باشــتر نییــە. 
لــە چەند ســاڵی رابــردوودا کارخانە و 
کارگەگەلی زۆر کە ژمارەشیان زۆر 
نییــە مایەپــووچ بــوون و داخــراون کە 
ئاکامەکــەی بووەتــە هــۆی بێــکاری 

ژمارەیەکیتری خەڵکی شار.
زۆرێــک لــە الوان و بەتایبەتــی الوە 
خوێندکارەکانــی شــاریش بــە دەردی 
بێکارییــەوە دەناڵێنــن. هەمــوو ســاڵێ 
ژمارەیەکــی بەرچاو لە خوێندکارانی 
ئەم شــارە لــە زانکۆکان دەرســەکەیان 
تــەواو دەکەن و بە ژمارەی بێکارەکان 
زیــاد دەبــن کە ئەم دۆخە بووەتە هۆی 
ئەوەیکــە روانینــی خەڵک بۆ خوێندن 

خــراپ بێ. بــەم هۆیــەوە دەبینین کە 
زۆرێــک لــە دایــک و باوکــەکان لە 
منداڵەکانیــان  خوێندنــی  درێژەدانــی 
بــە هــۆی گرانــی خوێنــدن و نەبوونی 
داهاتوویەکی گەش بۆیان پێشــگیری 
لــە خوێندنیان دەکەن. رێژەی وازهێنان 
لە خوێندن رووی لە زیادبوون کردووە، 
جیــا لەوەیکە ئێســتا ژمارەیەکی زۆر 
لــە دەرچووانی زانکۆ بێکارن و لە ناو 

شەقامەکانی شاردا دەسووڕێنەوە. 
نموونەیەکی ناخۆش کە وەبیرم هاتەوە 
ئەمەیــە کــە دەگەڕێتــەوە بــۆ چەنــد 
مانــگ لەمــەو پێــش، نەخۆشــخانەی 
مەهاباد پێویستی بە ژمارەیەکی کەم 
هێزی کار بۆ پاک و خاوێنی بوو کە 
یەکێــک لــە پێشــمەرجەکان هەبوونی 
ســەرەڕای  بــوو.  دیپلــۆم  بڕوانامــەی 
ئەوەیکە نەخۆشــخانەکە پێویســتی بە 
ژمارەیەکــی کــەم هێــزی کار هەبــوو 
خەڵکێکــی زۆر داوایــان کردبــوو کــە 
لــە ناویانــدا چەنــد هاوڕێــی خۆمــی 
تێــدا بــوو کــە بڕوانامەی لیســانس و 
بــۆ  ئــەوان  هەبــوو.  فەوقەلیسانســیان 
ئەوەی بتوانن شەرایەتی دامەرزاندنیان 
هەبــێ خۆیــان بــە دیپلۆمە ناســاندبوو 
بەرزەکانیــان  ئاســت  بڕوانامــە  و 
وەرگرتــن  بەشــی  بەرپرســانی  لــە 
دۆخەکــە  واتایــە  بــەو  شــاردبوویەوە. 
بــە  کەســێک  کــە  چەشــنێکە  بــە 
بڕوانامەی لیسانس و فەوقەلیسانسی 
ئــاوەدان کردنــەوەوە ئامــادەن  یاســا و 
بۆکاری پاک و خاوێنی و شــۆردنی 
نــاو نەخۆشــخانە کــە بەهــۆی بوونی 
خــزم و خزمانــێ تەنانەت لــەو کارەش 
بێ بەش دەبن، کە بەڕاســتی جێگەی 

داخە.
بابەتێکــی نەشــیاوی دیکە کە لە ناو 
شــاردا دەبینــرێ دیــاردەی گــەڕان بە 
نــاو زبڵدانەکانی شــاردایە بۆ کەڵک 
وەرگرتنی دووبارە لەو پاشماوانەی کە 
فــڕێ دراون؛ ئــەم رۆژانە حالەتی لەم 
چەشــنە زۆر دەبینــرێ کــە کەســانی 
بــۆ  الوەکان  تەنانــەت  و  تەمــەن  بــە 
و  کــۆن  کەلوپەلــی  کۆکردنــەوەی 
بێکەڵک بە مەبەســتی فرۆشتنن کە 
لــە بــواری تەندرووستیشــەوە جێگــەی 
کۆکردنــەوەی  شــوێنی  نیگەرانییــە. 
زبڵەکانی شــار کە دەکەوێتە قەراخی 
شار)ســید آبــاد( ئــەم رۆژانە پــڕ بووە 
لە کەســانی موحتــاج و بێکار کە بۆ 
دۆزینــەوەی تیکە ئەشــیایەکی کۆنە 

بۆ فرۆشتن دەگەڕێن.
شــاردا  نــاو  لــە  رۆژانــەدا  لــەم 
دەسفرۆشــی  وەک  پیشــەگەلێکی 
مــاددە ســڕکەرەکان، ســیگار، حەبــە 
شــتومەکی  و  رێگەپێنــەدراوەکان 
لــە  رووی  خێــرا  زۆر  ناتەندرووســت 
مندااڵنــی  دیــاردەی  زیادبوونــە. 
کار ســەری هەڵــداوە کــە بەڕاســتی 
جێگــەی داخــە. لە نێــو کۆاڵنەکانی 
شــار و شوێنە گشــتییەکان مندااڵنی 
تەمەنێکــی  بــە  کــە  دەبینیــن  کار 
کەمەوە خەریکی فرۆشــتنی بنێشــت، 
دەســماڵ کاغــەزی، گــوڵ و ...هتــد 
یــان بــۆ خاوێــن کردنەوەی شووشــەی 
ماشینەکان لە شۆفیرەکان دەپاڕێنەوە.
ســواڵ کردنیــش بابەتێکــی تــرە کــە 
بەڕاســتی لــەم رۆژانــەدا و بەتایبەتی 
لــە نێــو ژنانــدا بــە خێرایــی رووی لــە 
زیادبــوون کردووە. کەســانێک دەبینم 

کە لە رابردوودا لە چینی مامناوەندی 
بــە  ئێســتا  بــەاڵم  بــوون  کۆمەڵــگا 
نەدارییــەوە روویــان کردووەتــە  هــۆی 
ســواڵ کــردن. ئــەوەی جێگــەی داخە 
زۆربوونی ئەم دیاردەیە لە ناو ژناندایە 
کــە جاروباریــش بــەرەوڕووی بێڕێــزی 

دەبنەوە.
زیادبوونــی  لەگــەڵ  هاوتەریــب 
ســواڵکەری لــە نــاو ژنــان دیــاردەی 
دزیکردنیــش لــە نــاو پیاوانــدا زیــادی 
کــردووە. لــە چەند مانگــی رابردوودا 
بــۆ خــۆم شــاهید بــووم و بیستووشــمە 
کــە چەند جــاران لە گەڕەکی خۆمان 
حاڵەتــی دزی کــردن هەبــووە کــە بــە 
دڵنیاییــەوە لــە گەڕەکەکانی تریش و 
بــە تەواوەتی لەناو شــاردا دزی رووی 

لە زیادبوون کردووە. 
گرانی

بێجگــە لــەم هەمــوو بێــکاری و کــەم 
داهاتییــە کــە لــە کۆمەڵــگای ئێــران 
گــران  هەیــە،  مەهابــاددا  شــاری  و 
بوونــی نرخــی شــتومەک بــە تایبەت 
زۆرتــر  رۆژانــە،  پێداویســتییەکانی 
لــە جــاران خەڵــک ئــازار دەدات. لــەم 
بــە  دۆالر  نرخــی  دواییــدا  رۆژانــەی 
بووەتــەوە  بــەرز  بەرچــاو  شــێوەیەکی 
و هەروەهــا نرخەکــەی لــە هەڵکشــان 
دۆالر  راســتیدا  لــە  داکشــاندایە،  و 
بــەاڵم  نییــە  خەڵکــدا  گیرفانــی  لــە 
لــە ســەر  بــە تەواوەتــی کاریگــەری 
ژیانــی خەڵــک دانــاوە . هەڵکشــان 
و داکشــانەکان و گرانــی بــە شــێوەی 
ســەر  لــە  کاریگــەری  راســتەوخۆ 
گــران بوونــی شــتوومەکی ناوخۆیــی 
کــە  بەچەشــنێک  دانــاوە  دەرەوە  و 
و  بازرگانــەکان  لەگــەڵ  کاتێــک 
بــاس  ناوخــۆدا  بەرهەمهێنەرانــی 
بــۆ  گرانییەکــە  ئــەوان  دەکــەی، 
ناجێگیربــوون و گرانــی نرخــی دۆالر 
دەگەڕێننــەوە. لەم نێــوەدا ئەوە خەڵکن 
کــە زەرەر دەکــەن و توانــای کڕینیان 

دێتە خوارەوە. 
و  مامناوەنــد  چینــی  ئێســتادا  لــە 
هــەژاری شــار کــە زۆرتر لــە ٨٠%ی  
دانیشــتووانی شــار پێک دێنن تا ئەو 
جێگــەی کە پێیــان بکرێ لە کڕینی 
شــتومەک خۆیــان دەبوێــرن مەگــەر 
لــە حاڵەتــی پێویســتدا نەبێــت. تا ئەو 
جێگەیــەی کــە مــن دەیبینــم خەڵکی 
پێیان باشــترە پێــاڵوە کۆنەکانیان پینە 
نــوێ  پێــاڵوی  ئــەوەی  تــا  بکەنــەوە 
بکــڕن. خەڵکــی زۆرتر پێیــان وایە لە 
کۆنەفرۆشــییەکان شــت بکــڕن و لــە 
جێــی ئەشــیایی نــوێ کەڵکیــان لــێ 

وەرگرن.
کەلوپەلــەکان  نرخــی  رۆژانــا  لــەم 
ژمــارەی  و  گــران  مەهابــاددا  لــە 
دەکــڕن  شــتومەک  کەســانەی  ئــەو 
کەمــە؛ خەڵــک پرســیاری نرخــەکان 
دەمێنــێ!  ســووڕ  ســەریان  و  دەکــەن 
بــە  ئــەو پیداویســتییەی کــە پێشــتر 
نرخێکــی هەرزانتــر دەیانکڕی ئێســتە 
ســەرێ  نرخەکــەی چووەتــە  ئەوەنــدە 
کــە خەڵک تووشــی شــۆک دەکات 
بەچەشــنێک کــە فرۆشــیاران ناوێــرن 
باســی نرخی کەلوپەلەکانی خۆشــیان 
بکــەن. ئەوەیکە ڕوونــە کەس هیوادار 
بــە باشــتر بوونــی دۆخــی ژیــان نییــە 
هەمــووان چاوەڕێــی  بەپێچەوانــەوە  و 

هەلومەرجی دژوارتر و سەختترن.

ئەوەیکــە باس کرا ڕاپۆرتێکی کورت 
بوو لە دۆخی ژیانی خەڵکی مەهاباد 
لــە ســەرەتای ســاڵی ٩٧ و لەوانەیــە 
خاڵی دیکەش هەبێت کە ئامادەکاری 

ئەم ڕاپۆرتە ئاگای لێیان نەبێ.

راپۆرتێکــی کــورت لە ســەر دۆخی 
ژیانی خەڵکی شاری سەقز

بەهــۆی سیاســەتە پاوانخوازانەکانــی 
ئیســامییەوە  کۆمــاری  ڕێژیمــی 
شــارەکانی  لــە  ئاســایی  خەڵکــی 
ئێــران و بەتایبــەت لــە کوردســتان لــە 
و  ئابووریــی  نەشــیاوی  دۆخێکــی 
کۆمەاڵیەتیدا دەژین بەچەشنێک کە 
ڕۆژانــە خەڵــک لەگــەڵ کۆمەڵێک 
دیــاردەی دزێــوی وەک ســواڵ کردن، 
گۆڕخــەوی،  کارتۆنخــەوی، 
نانــی  بــەدوای  لەشفرۆشــی، گــەڕان 
شــەو لەنێو زبڵــدان و چەندین دیاردەی 
دیکــە بــەرەوڕوون؛ لێــرەدا ســەرنجتان 
بــۆ بینینــی ڕاپۆرتێکــی مەیدانی لە 
یەکێــک لە شــارەکانی کوردســتانی 

رۆژهەاڵت ڕادەکێشین:
لــە  ســەقز  شــاری  هاوواڵتییەکــی 
پێوەندییەکــدا بە ماڵپەڕی کوردســتان 
میدیای ڕاگەیاندووە: خەڵکی شــاری 
ســەقز کــە دووهــەم شــاری پارێزگای 
ســنەیە لەبــەر بێکاری و بــێ بازاڕی 
وەزاڵــە هاتــوون؛ ئیتر خەڵــک توانای 
ئاســاییەکانی  شــتومەکە  کڕینــی 
ژیانیان نەماوە؛ کاســبکار و دوکاندار 
کــە  کرێــکاران  و  فــرۆش  دەســت  و 
بەشــێکی بەرچــاو لە حەشــیمەتی ئەم 
شارە پێک دەهێنن دەرەتانیان لێ بڕاوە؛ 
نــان  بەچەشــنێک کــە پەیداکردنــی 

چووەتە کۆڵی شێر.
ناوبــراو هەروەهــا دەڵــێ: بارودۆخەکە 
و  ئەبــێ  ئاڵۆزتــر  ڕۆژبــەڕۆژ 
هیچ کەســێک خــۆی بــە بەرپرســیار 
بــەدوای  کاتێکیــش  و  نازانــێ 
هــەر  دەگەڕێــی  هۆکارەکانــدا 
ئیدارەیــەک و بەرپرســێک تاوانەکــە 
دەخاتــە ئەســتۆی ئەویتــر؛ هــەژاری 
بــەردەوام لــە پەرەســەندندایە و چینــی 
النیکــەم  دوێنــێ  تــا  کــە  مام ناوەنــد 
دەیتوانــی ژیانــی خۆی بەڕێــوە ببات 
ئەمڕۆکــە بۆخــۆی بووەتــە بەشــێک 
لــە چینــی هــەژار و کەم داهــات و بە 
گومان و ترســەوە لە داهاتووی خۆی 

دەڕوانێت.
بەوتــەی ناوبراو، ئەم ڕەوشــە نەشــیاوە 
تەنانــەت ئێخــەی دەوڵەمەندەکانیشــی 
لــە  بەشــێک  گرتۆتــەوە؛ 
چونکــە  دەناڵێنــن  دەوڵەمەندەکانیــش 
کــەس پــارەی نییــە تاکــوو کەلوپەلە 
هاوردەکراوەکانیان بکڕێ یان ســاخت 

وسازی خانووش بکا.
هەر لەم چوارچێوەیەدا هاوواڵتییەکی 
کرێ نشــینە  ڕایگەیانــدووە:  دیکــە 
دەســکورتەکان توانــای دابین کردنی 
کــرێ خانووەکانیــان نییــە و لــە زۆر 
چەندیــن  کرێ نشــینەکان  حاڵەتــدا 
خــۆی  وادەی  لــە  درەنگتــر  مانــگ 
دەتوانن کرێ وەدواکەوتووەکانیان بدەن 

بە خاوەن ماڵ.
کرێنشــینەکان  کێشــەی 
بــە  گرتۆتــەوە؛  دووکاندارەکانیشــی 
بەهــۆی  شــارەدا  لــەم  دووکان  دەیــان 
نەبوونــی داهــات و داتەپینــی بــازاڕ 
ناچــار بــوون دووکانەکانیــان دابخــەن 

تــا ئەگــەر پارەیەکیــان دەس ناکەوێت 
النیکــەم ناچار نەبن کرێ دووکانیش 

بدەن.
کرێــکارە  کــە  شــوێنانەی  ئــەو 
تێیــدا  هیوایــە  بــەو  ڕۆژکارەکان 
کۆدەبنــەوە تاکــوو کەســێک بانگیان 
بســپێرێ  پــێ  کارێکیــان  و  بــکات 
شــەپۆالن دەدەن لــە خەڵکی بێکار کە 
بینینــی دیمەنی ئەو خەڵکە شــەکەت 
و مانــدووە بــەو شــێوە چاولەدەســت و 
دۆشداماوە، مرۆڤ تووشی خەمۆکی 

و داهێزران دەکات.
بەوتەی بەشــێک لــە چاالکانی بازاڕ 
لە کوردســتان، ئــەم ڕەوشــە بەتایبەت 
کــە  بــووە  ئاڵۆزتــر  زۆر  ئــەوە  دوای 
بەبڕیــاری  کۆڵبەرییــەکان  ســنوورە 
کوردســتانیان  و  داخــران  ڕێژیــم 
تووشــی برســیەتی لەڕادەبــەدەر کــرد؛ 
ئــەم کەســانە دەڵێــن: کەســانی وەک 
بەنــاو نوێنــەری مەجلیس کە لەکاتی 
پڕوپاگەندەکاندا باســیان لە پشتیوانی 
خەڵک و باش کردنی دۆخی ژیان و 
نەهێشــتنی بێکاری دەکرد لە ئێستادا 
خۆیان کەڕ کردووە و هاواری خەڵکی 

بێدەرەتانی شارەکەیان نابیستن.
خانەنشــین  مامۆســتایەکی  بەوتــەی 
"م.ع"  بەنــاوی  شــارە  ئــەم  کــراوی 
سەرباری ئەوەیکە تەمەنم لە ٦٥ ساڵ 
زیاتــرە بــەاڵم ناچارم بــۆ دابین کردنی 
بژیــوی ژیانــی خــۆم و دوو کــوڕی 
بێــکارم کە هەر دووکیــان بڕوانامەی 
ئازەبەکــەم  کچــە  و  هەیــە  بااڵیــان 
دۆخــی  بکــەم؛  شــۆفیری  کاری 
کــە  بــووە  ئەســتەم  ئەوەنــدە  ژیانمــان 
تەنیــا خۆشــییەکانی ژیانمــان بوونەتە 

خەیااڵتی ڕابردوومان.
کــە  فەرهەنگــی  چاالکێکــی 
بکــرێ  ئاشــکرا  نــاوی  نەیویســتووە 
ســەبارەت بــەم پرســە و ژان و ئــازارە 
شــارەکانی  ســەر  بــە  داســەپاوەکان 
و  درۆ  و  ڕیــا  دەڵــێ:  کوردســتاندا 
و  پــوڵ  و  بۆســامان  خەڵک فریــودان 
خەڵــک  داراییەکانــی  هەڵلووشــینی 
لەالیــەن لێپرســراوانی حکوومەتییــەوە 
کارێکــی وەهــای کــردووە کــە ئــەم 
کــردارە نەشــیاوانە هەنووکــە بوونەتــە 
نــۆڕم و بایــەخ و خەڵکــی ئاســاییش 
بــۆ ئەوەیکــە بتوانــن بــەردەوام بــن لــە 
ژیان کەڵکیــان لێوەردەگرن؛کاتێکیش 
ئەتهــەوێ هــاوار بکەی لە ئاســت ئەو 
تاوانە گەورەی کە دەرحەق بە خەڵک 
بەرنامەدارێــژراو  بەشــێوەی  دەکرێــت 
خەڵکــت لــێ هــان دەدەن کــە ئەوانــە 
سەر بە ڕێژیمن و نابێ متمانەیان پێ 

بکرێ.
دەڵــێ:  فەرهەنگییــە  چاالکــە  ئــەم 
ڕێژیــم بــۆ مانەوەی خۆی لە ڕێگەی 
دەستوپێوەندییەکانییەوە بە هەزار شێوە 
فێــڵ لــە خەڵــک دەکات؛ بەداخــەوە 
کۆمەڵــگای ئێمــەش هەر خێــرا باوەڕ 

دەکەن.
بەکورتــی ئەوەیکە دەکرێ و ئەوەیکە 
دەبینــدرێ بریتییــە لــە سیاســەتێکی 
دژەمرۆڤانەی ڕێژیم دەرحەق بە گەلی 
کورد کە ئەویش بریتییە لە سیاسەتی 

برسی کردنی گەلی کورد.

ئابووری
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ئاسۆ مێنبەری

سنوورەکان بشێوێنن
زۆرن ئەو کەســانەی کە لە ســەر ژن 
و بابەتــە پێوەندیــدارەکان بــه ژنانــەوە 
دەنووســن و لە هەمان کاتیشــدا زۆرن 
ئــەو بابەتــە جیاوازانــەی کــە لە ســەر 
کــورد  ژنانــی  تایبــەت  بــە  و  ژنــان 
ئــاکارە  بچووکتریــن  لــه  نووســراون، 
کۆمەاڵیەتییەکانی ژنان و جۆرەکانی 
توندوتیژییــەوە بگــره، هەتــا وەئەســتۆ 
بەشــداری  بەرپرســایەتی،  گرتنــی 
لــه شــۆڕش ، حکوومــەت  کردنیــان 

کردن و بە دەیان بابەتی دیکه.
ئوریانا فااڵچی یەکێکە لەو نووســەر 
ژنانــەی کــە جگــە  و ڕۆژنامەوانــه 
ڕەگــەزی الواز )جنــس  لــە کتێبــی 
ضعیــف( نەبــێ ــ که ئەویــش پڕە لەو 
ژنــان  کــە  ناخ هەژێنانــەی  ڕاســتییە 
بــەرەوڕووی بوونەتــەوە ــــ  هیچــکات 
ژنــان  ســەر  لــە  نەبــووە  خــۆش  پێــی 
بنووســێت، بە بڕوای ئەو ژنان بەنرختر 
لــەوەن کە  وەکوو بابەتێکی وەرزشــی 
یــان ئابــووری ســەرنجیان بدرێــت و لە 
الپەڕەیەکی ڕۆژنامە یان گۆڤارێکدا 
شــتیان لە ســەر بنووسرێت و سنووریان 

بۆ دیاری بکرێت.
لە ڕاســتیدا ژنان بەشــێکی بەرچاو لە 
حەشــیمەتی کۆمەڵــگا پێــک دێنــن 
که ســەرەڕای ئــەو هەموو توندوتیژی 
بەرانبەریــان  کــە  هەاڵواردنانــەی  و 
ســەپاوە  ســەریاندا  بــه  و  داوە  ڕووی 
زۆر جــار توانیویانه خۆیان لە ئاســتی 
ســەرەوەی کۆمەڵگەدا ببیننەوە و زۆر 
کاتیــش هــاوکات لەگــەڵ زۆربــوون 
ئامــادە  بەرباڵوبوونــی کێشــەکاندا  و 

بوونــی خۆیــان بــۆ بەرەنگاربوونــەوە و 
بەرخودان نیشان داوە. 

گومانــی تێدا نییە کە ژنانیش وەکوو 
پیاوان بەشــێکن لە واقیعی کۆمەڵگا 
ناتوانــێ  الیەنێــک  و  هیچکــەس  و 
حاشــا لە بــوون و کەرامەتــی مرۆیی 
و بە تایبەت لە تواناییەکانیان بکات. 
ڕەنگــە تواناییه کان لە ژنان و پیاواندا 
جیــاواز بــن بــەاڵم بــه دڵنیاییــەوە لــه 
هــەر دوو ڕەگــەزدا بوونیــان هەیــە کە 
هەرکامەیــان بــه پێی دۆخــی ژیانیان 
و دەرفەتەکانی بەردەمیان دەتوانن ئەو 

تواناییانە دەربخەن.
وەک ئامــاژەی پێ کرا، دەرخســتنی 
لێهاتووییــەکان  و  توانــاکان 
بەســتراونەتەوە به کەسایەتیەکەوە که 
جــۆری بارهێنان و دۆخــی کۆمەڵگە 
درووســتبوونی  ســەر  لــە  ژینگــه  و 
هەبــووە،  ڕاســتەوخۆیان  کاریگــەری 
وەک  کۆمەڵگــە  واتایەکی تــر  بــە 
یەکێــک لــە توخمەکانــی پێکهێنــەر 
و فۆڕمپێــدەری کەســایەتی مرۆڤ، 
و  تــاک  دەبەخشــێتە  کەســایەتی 
بــۆ وەرگرتنــی ئەرکــەکان ئامــادەی 

دەکات.
لــە  پەروەردەبــوون  بەدڵنیاییــەوە 
کۆمەڵگەیەکــی  چوارچێــوەی 
تاکەکانــی  کــه  دواکەوتــوودا 
کۆنەکانــن،  دابونەریتــە  یەخســیری 
ناتوانــێ ئافرێنەری مرۆڤێکی وشــیار 
و کەســایەتییەکی ســەربەخۆ بێت؛ به 
پێچەوانەی ئەو ژنە بەناو ڕۆشــنبیر و 
فیمێنیســتانەی کــه هەمــوو کێشــە و 
گرفتەکانــی تایبــەت به خۆیان پێوەند 
ئــەدەن بە پیاوانەوە و بەردەوام لە بیری 
تۆڵەکرنــەوەدان و کاتی خۆیان بۆ ئەو 

شــەڕە بێ ئاکامــە تەرخــان دەکەن، لە 
سەر ئەو بڕوایەم کە کێشەی سەرەکی 
و هــەرە گرینــگ لــەم بــوارەدا خودی 
ژنانــن و وەک فارســەکان دەڵێــن: "از 

ماست کە بر ماست".
بــە پێی ئەو لێکۆڵینەوە زانســتییانەی 
کە لــە بواری دەروونناســییەوە ئەنجام 
دراون، سەلمێندراوە کە ژنان لە بواری 
فێربوون و وەرگرتنی زانســتەوە ئەگەر 
لــە پیــاوان باشــتر نەبــن بەدڵنیاییــەوە 
لەوان کەمتر نین؛ تەنانەت لە هەندێ 
بــواردا لێهاتوویــی و توانایــی ژنان لە 
ئاستێکدایه کە هیچ پیاوێک ناتوانێ 
خــۆی بەو ئاســته بگەیێنێــت، ئەڵبەت 
بەراوردکردنێکــی  واتــای  بــە  ئەمــە 
جنســیەتی نییە، بەڵکــوو ئاماژەیەکه 
بــۆ لــە بەرچاوگرتنــی ئــەو ڕەگــەزە 
بــە  کــە  کۆمەڵگــە  لەبیرکــراوەی 
لــە  تایبــەت  بــە  و  مێــژوو  درێژایــی 
وەکــوو  تەنیــا  ئایینــدا  چوارچێــوەی 
کەرەســتە و دامرکێنــەرەوەی حــەزی 
ڕەگــەزی بەرانبــەر چــاوی لێکــراوە و 
لە هەمان کاتیشدا بۆ وەبیرهێنانەوەی 

مافە حاشاهەڵنەگرەکانی.
مێــژووی ئێمــە، وەک نەتەوەی کورد 
پــڕه لــە نــاو و یادی ئــەو ژنانەی که 
ژنانــە،  خۆمــان  قەولــی  بــە  دەردی 
و  بــدات  پــێ  کۆڵیــان  نەیتوانیــوە 
و  بوونەتــە ســەمبۆل  پێچەوانــەوە  بــه 
هێمــای ژنانەبوون بــۆ ئەمڕۆی ئێمە؛ 
ژنانێکــی وەک حەپســه خانی نەقیب، 
عادیلــە خانم، لەیا بەدرخان، ڕەوشــەن 
بەدرخان، مەســتوورەی ئەردەاڵن، لەیا 
زانــا و زۆر کەســی دیکــە کــە بــۆ 
هەتاهەتایــە لــە یادگەی مێــژوودا ناو 

و یادیان تۆمار کراوە و ناسڕێتەوە. 
خەباتــی  لــە  ئاوڕدانەوەیــەک 
کــورد،  نەتــەوەی  ڕزگاریخوازیــی 
پیشــاندەری هەبوونــی ژنان و کچانی 
کۆمەڵگەی کوردســتان له ڕیزەکانی 
پێشــەوەی شــۆڕش و بەرخودانــه کــه 
ڕۆژ لــە دوای ڕۆژ پەیوەســت بوونیان 
بــه ڕیــزی ژنانــی خەباتــکاری واڵت 
و وەالنانــی یاساوڕێســا نادرووســت و 
باوەکانــی کۆمەڵگــە دەرخــەری ئــەو 
دەردەکانیــان  ژنــان  کــه  ڕاســتییەیە 

هەســت پێکردووه، دەزانن ئازارەکانیان 
لــە  و  دەگــرن  ســەرچاوە  کوێــوە  لــە 
و  نەهێشــتن  بــۆ  هەنــگاو  هەوڵــدان 

چارەسەرکردنیان wهەڵبێننەوە.
توێــژی ژنان به هــۆی نەخوێندەواری 
و ژیــان لــە کۆمەڵگــە پیاوســاالر و 
دواکەوتووەکاندا و بە تایبەت ژیان لە 
واڵتانــی جیهانی ســێهەمدا گیرۆدەی 
دابونەریتــە کــۆن و دواکەوتووەکانــن، 
هەڵبــەت نابــێ ئەوەش لە یــاد بکرێت 
کە زۆربەی ئەو دابونەریتانە خوڵقاوی 
ئاکامــی  ئــەوە  و  پیاوانــن  بیــری 
گواســتنەوەی ئەو بیرە پیاوســاالرانە و 
زاڵەی ئەوانە کە لە بیر و ئەندێشــەی 
ژنانــدا جێگیــر و بنەڕەتــی بووەتــەوە و 
بەداخــەوە وای کردووه کە دایکەکان، 
نەسڵ لە دوای نەسڵ ببنە خوڵقێنەری 
وەک  کەســانێکی  و  دواکەوتوویــی 

خۆیان بۆ داهاتوو بار بێنن.
مــرۆڤ لــە سروشــتی خۆیدا ئــازاده، 
خولیــای سەربەســتی و ســەربەخۆییە، 
حــەزی لــە ژیانی ئــازاد و دۆزینەوە و 
ئەزموونی شــته نوێ و دەگمەنەکانە، 
پێــش  مرۆڤــە  ئــەو  خــودی  بــەاڵم 
بــە  پێویســتی  شــتێک  هەمــوو  لــە 
ئــەو  تامــەزرۆی  کەســایەتییەکی 
سەرکەشــی و ئازداییانــه هەیــە، بــەو 
و  خوازیــار  ڕۆحێکــی  کــە  واتایــە 
تامەزرۆ هەبێت کە بتوانێ ئەو حەز و 
خولیایه بخوڵقێنێت. مسۆگەر کردنی 
ئــەو ئــارەزوو و حەزانــه لە گرێوی ئەو 
کەســایەتی و خواســتەدایە کــە تاک 
خــۆی دەبــێ ئافرێنەر و دەســپێکەری 

بێت.
ژنان بۆ مسۆگەر کردنی ئەم ئازادی 
و ســەربەخۆییە پێویســتیان بــە ماندوو 

بوونێکــی  مانــدوو  زۆرە،  بوونێکــی 
بەرنامەداڕێژراو و بنەڕەتی که بتوانێ 
ئینســانی و کەســایەتی  کەرامەتــی 
لــە  ســەر  مرۆڤانەیــان  ڕاســتەقینەی 
نوێ پێ ببەخشــێتەوە و ببێتە هەوێنی 
دەســپێکی وەرزێکــی نوێ بــۆ ژیانی 
ژنانــی  ئارەزوومەندانــەی  و  ئازادانــە 

داهاتوو.
کەرامەتــی  گەڕانــەوەی  بــۆ  ژنــان 
بــه  پێویســتیان  خۆیــان  مرۆیــی 
بنەڕەتــی  و  ڕاســتەقینە  شۆڕشــێکی 
هەیــە، شۆڕشــێک کــە بــه هەمــوو 
توانــاوە خۆیانــی بــۆ ئامــاده بکــەن و 
پێــوەی مانــدوو بن،  ئیتــر کاتی ئەوە 
هاتــووه کــه نەهێڵن وێنەکانیــان ببێتە 
ڕێکامــی بەرهەمــی کۆمپانیــاکان، 
کاتــی ئــەوە هاتــووه کــه بەرباڵوتر لە 
کەمپەینی "چیدیکە لە باڵوبوونەوەی 
هەنــگاو  ناترســێین"  وێنەکانمــان 
هەڵبگــرن، کاتــی ئەوە هاتــووه که پڕ 
بــه گــەروو هــاوار بکەن کــە ژن بوون 
تاوانێک نییە کە پێویســتی به سزای 
بەردبــاران و لە گۆشــەی خۆراکلێنان 
دانیشــتن هەبــێ، ژن بــوون بــە واتای 
ڕەگەزی دووهەم بوون نییه، بیسەلمێنن 
کە ژن دەتوانێ دایک بێ، خوشــک 
بێ، هاوسەر بێ و لە هەمان کاتیشدا 
فێربــوون،  بــۆ  بێــت  مامۆســتایەک 
کەوایە پێویســتە سنوورەکان بشێوێنن، 
لــە ڕوانگەی خۆیانــەوە جوانییەکانی 
جیهــان ببینــن، به یاســاکانی ژنانە و 
هەڵبــەت مرۆڤانــەی خۆیانــەوە بژیــن، 
ڕێســا هەڵەکانــی کۆمەڵگــە پێشــێل 
بکــەن و مرۆڤانــه بژیــن، تێبکۆشــن 
ژن بــوون بکەن بــه ئاواتێکی گەورە و 

مەزن بۆ مرۆڤایەتی.

زۆربەی قوتابخانەکانی ئێران وێرانن

قوتابخانــە و قوتابییانــی کوردســتان 
و ئیران، لەژێر دەســەاڵتی بەرپرســانی 
ڕێژیمــی ئێــران بــەرەو هەڵدیر دەڕۆن و 

چارەنووسیان ناڕوونه.
"مێهروڵاڵ ڕەخشانی مێهر"، سەرۆکی 
ڕێکخراوی نۆژەنکردنەوە، گەشەپێدان 
و تەیارکردنی قوتابخانەکانی ڕێژیمی 
ئێران لە پرێسکۆنفڕانسێکدا باسی لەوە 
کردووە، 2٧ لەســەدی قوتابخانەکانی 
ئێــران لــە بــواری بیناســازییەوە وەک 

داڕماو ئەژمار دەکرێن.
ناوبراو وتوویەتی ٣٤ لەسەد پێویستیان 
بە نۆژەنکردنەوە و تەنیا ٣٩ لەســەدی 

قوتابخانەکان قایم و پتەون.
ئــەو بەرپرســەی ڕێژیم لە قســەکانیدا 
باســی لەوە کــردووە، کە یەک هەزار 
و ٧٠٠ پۆلی وانەوتنەوە لە کانێکسدا 
پۆلــی   ٩٨٧ و  دەچێــت  بەڕێــوە 
وانەوتنەوەی دیکەش لە قوڕ و خشــت 

ساز کراون.
ناوبــراو لە قســەکانیدا ئامــاژەی بەوە 
داوە،  ئــەو قوتابخانانــەی کــە ماوەی 
٣٠ ســاڵ بۆ دەبێت کە دروست کراون 

وەک داڕما ئەژمار دەکرێن.
ســاڵی ١٣٩٣ی هەتاوی، بەرپرســانی 
ڕێژیمــی ئێــران باســیان لــەوە کردبوو، 

کە ســاڵی نوێی خوێنــدن لە کاتێکدا 
لەســەدا  کــە  کــردووە،  پــێ  دەســتی 
واڵتــە  ئــەو  قوتابخانەکانــی  ٥٠ی 
کــراون  دروســت  خشــت  و  قــوڕ  لــە 
ڕێژیمیــش  بەرپرســانی  خــودی  و 
بۆمبــی  بــە  قوتابخانانەیــان  ئــەو 

قورمیشکراو، شوبهاندووە.
ڕەخشــانی مێهر لەو پرێسکۆنفڕانسەدا 
ئامــاژەی بــەوە داوە، کە لــە بودجەی 
ساڵی ٩٧دا بڕی یەک هەزار و 2٠٠ 
میلیــارد تمەن پارە بۆ نۆژەنکردنەوەی 
بــەاڵم  کــراوە،  دابیــن  قوتابخانــەکان 
ئەمنییەتــی  ئیمکانەتــی  کەمتریــن 
بــۆ قوتابخانــەکان دابیــن  و خوێنــدن 

نەکراوە.
ڕێژیمی ئیســامیی ئێــران، ٣٦ هەزار 
میلیارد بوودجەی بۆ ســاڵی ١٣٩٧ی 
هەتــاوی بــۆ بەشــی پــەروەردە تەرخان 
کــردووە، که بەبەراورد لەگەڵ ســاڵی 

ڕابردوو، ٤ هەزار میلیارد کەمتره.
لــه گەاڵڵــەی پیشــنێاری بوودجــەی 
ســاڵی ١٣٩٧ی هەتــاوی، بۆ بەشــی 
پــەروەردە، ٣٦ هەزار میلیــارد بوودجه 
دابیــن کــراوە کــه 2 هــەزار و ٨٣١ 
میلیــارد تمەنــی بــۆ بەشــی ئیجرایی 
دانــراوە، ئەمــەش بــە بــەراورد لەگەڵ 

ســاڵی ڕابــردوو، زیاتــر لــه ٤ هــەزار 
میلیارد، کەمی کردووە.

 ٣٠ ڕێژیــم،  ئامارەکانــی  بەپێــی 
لەســەدی قوتابخانەکانی ئێــران دەبێ 
بڕوخێن و ســەرلەنۆی ســاز بکرێنەوە، 
هەروەها ٤2 لەســەدی قوتابخانەکانی 
ئێــران، سیســتمی گەرمایییــان نییە و 
لــه زۆرێــک لــە پارێزگاکانــی ئێــران 
قوتابخانــەکان بە شــێوەی کانێکس و 

خێوەت ساز کراون.
وەزارەتــی  دیکەشــەوە  الیەکــی  لــە 
پێدانــی  توانــای  ڕێژیــم،  پــەروەردەی 
مووچــەی مامۆســتاکانی نییــە و ٦ 
هــەزار میلیارد تمەن به مامۆســتاکان 
قــەرزدارە و لــە کاتی خۆیــدا ناتوانێت 

مووچەیان پێ بدات.
بەپێی مادەی ٣٠ی یاسای بنەڕەتیی 
ڕێژیمــی ئێــران، خوێندن هەتا ئاســتی 
دواناوەندیی دەبێت به بێبەرانبەر بێت و 
بوودجــەی تایبەت بۆ بردنە ســەرەوەی 
ئاستی فەزای پەروەردە دابین بکرێت، 
بــەاڵم لــه هێندێــک قوتابخانــه هەتــا 
٧٥٠ هــەزار تمەن پارەیان له قوتابییان 

وەرگرتووە. 

قوتابخانەکانی ڕێژیمی ئیسالمیی ئێران 
بە تامی دەسدرێژیی سێکسی

پێشــنوێژی  نەوەکانــی  لــە  یەکێــک 
یەکێــک  لــە  شــیراز،  پێشــووی 
تــاران  شــاری  قوتابخانەکانــی  لــە 
دەســدرێژیی سێکسی کردووەتەوە سەر 

قوتابییەکانی.
ماڵپەڕی "خەبەر ئاناین"ـــی ڕێژیمی 
ئیســامیی ئێران بــاڵوی کردووەتەوە، 
مامۆســتایانی  لــە  یەکێــک 
دووی  گەڕەکــی  قوتابخانەکانــی 
و  وێنــە  باڵوکردنــەوەی  بــە  تــاران 
ویدیــۆی غەیــرە ئەخاقــی لە ڕێگای 
گووشــیی موبایلەکەیــەوە، قوتابیانی 
زۆرەملــی  بــە  قوتابخانەیــەی  ئــەو 
سێکســی  کاری  ئەنجامدانــی  بــۆ 

ڕاکێشاوە.
قوتابخانــە  مامۆســتایەی  ئــەو 
دەســدرێژیی سێکســی بــۆ ســەر ١٧ 
کــردووە  قوتابخانەیــە  ئــەو  قوتابیــی 

کە ئەو قوتابیانه تووشــی نەخۆشــیی 
چاودێریــی  لەژێــر  و  بوونــه  ڕەوانــی 

پزیشكی دان.
بنەماڵــەی ئــەو قوتابیانــە ســکااڵیان 
دژی ئەو مامۆستایە تۆمار و داوایان 
کــردووە کە ناوبراو بە توندترین شــیوە 

سزا بدرێت.
قوتابخانــە،  مامۆســتایەی  ئــەو 
"محیەدیــن  نەوەکانــی  لــە  یەکێــک 
حائری شــیرازی" پێشنوێژی پێشووی 

شاری شیرازه.
گەندومنــژاد  محەممــەد  پێشــتریش 
تووســی ناســراو بــە ســەعید تووســی، 
یەكێك لە قورئانخوێنەكانی زۆر نزیک 
لە خامنەیی، دەســتدرێژیی سێكسیی 
كردبــووە ســەر ١٠ تــا ١٩ منداڵی ١2 
تا ١٤ ســاڵە، كە بۆ فێربوونی قورئان 

چووبوونە الی ناوبراو.

الیــەن  لــە  تووســی  ســەعید 
غواڵمحوســەین مۆحســێنی ئیژەیــی،  
ڕێژیــم   قەزایــی  دەزگای  وتەبێــژی 

بێتاوان ناسێندرا.
 ئەمــە یەکەمجار نییە کە پەروەندەی 
لەم چەشــنە لە ئێرانی ژێر دەســەاڵتی  
ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامیی ئێران 
ئاشــکرا و دواتــر ســەرپۆش دەکرێت و 
لە ڕەوتی هێرش بۆ سەر کوی زانکۆ 
و دۆسیەی کەهریزەکیش کەسانێکی 
ســەعید  و  نــەزەری  فەرهــاد  وەک 
مۆرتــەزەوی بــە بێتــاوان ناســێندران و 

قوربانییانیش بە تاوانبار.
دادگای  بەرپرســانی  بڕیــارەی  ئــەم 
لــە کاتێکدایــە کــە  ئێــران  ڕێژێمــی 
خۆیــان بــە نوێنــەری خــودا لــە ســەر 
عەرز دەناسێنن و دەیانهەوێ عەداڵەت 

لەسەر زەوی جێگیر بکەن.

کۆمەڵگه



ژمارە ٧٢6، ١5ی جۆزەردانی ٨١٣٩٧

ڕاپەڕینەكانی لوڕستان

 شارام میرازائی
وشــە دەســپێكەری هەموو شــتێك بوو، 

بەاڵم بۆ لوڕ فیلمێك.
اللی، شــاری كــورد، ئەهواز، دزفوول، 
خوڕەم  ئــاوا، ئیزە، مەســجد ســولەیمان، 
ئەلیگودەرز و شــیراز ئەمە شــارگەلێك 
بــوون كــە خەڵكــی لــوڕ بــە مــاوەی 
چەنــد ڕۆژ بــە هــۆی خۆپیشــاندانەوە 
خەڵكــی  بەســتبوو.  شــەقامەكانیان 
شــاری دزفوول لە بەردەم فەرمانداری 
داوای  و  بوونــەوە  كــۆ  شــارە  ئــەو 
لێبوردنــی حكومەتی ئێرانیان كرد، لە 
شــارە لوڕنشینەكانی ئیسفەهان، خەڵك 
بــۆ چەندیــن ســاعەت شــەقامەكانی 
شــاریان بەستبوو، لە "شاری كورد"یش 
هەروەهــا، بــەاڵم لــە شــاری "ئیــزە" بە 
بەرچاوتــر و بەرفراوانتــر بــوون تــا ئەو 
ڕادەیــە كــە النیكــەم دە هــەزار پیــاو و 
ژنــی تــووڕەی لــوڕ داوای دەســت لــە 
گشــتیی  بەرپرســی  كاركێشــانەوەی 
ڕێژیمیــان  دەنگ وڕەنگــی  ئیــدارەی 

كرد.
تــەواوی  لــە  خۆپیشــاندانانە  ئــەم 
شــارەكانی لوڕســتان بۆ مــاوەی چەند 
ڕۆژ درێــژەی هەبــوو. لــەم بارودۆخــە 
ئاڵوزەدا "موحســین ڕەزایــی" -دەبیری 
كــۆڕی دیاریكردنی بەرژەوەندییەكانی 
ڕێژیم- و عەلی شەمخانی ـــسه رۆكی 
ئەنجومەنــی بــااڵی تەناهیــی ڕێژیم- 
دوو دامەزراوەی سەرەكی لە سیستمی 
حكوومەتــدا- دانیشــتنێكی بە پەلەیان 
بــۆ تاوتوێكردنی ئەم بارودۆخە ئەنجام 
دا. لە درێژەی ئەم قەیرانەدا چاالكانی 
لــوڕ ڕایانگەیانــد هەتــا  فەرهەنگــی 
دەزگای  تــەواوی  لێبوردنــی  داوای 
دەنگ وڕەنگــی ڕێژیم خۆپیشــاندانیان 

بەردەوامە. 

چی ڕووی داوە؟! 
زنجیــرە  ئێــران  تەلەفزیۆنــی  لــە 
بەنــاوی  مێژوویــی  درامایەكــی 
"ســال های كهــن" یــان "ســااڵنی كۆن" 
بــۆ  دەگەڕایــەوە  كــە  بوویــەوە  بــاڵو 
سەردەمی مەشرووتیەت، ئەو سەردەمە 
پێكهێنانــی  بــۆ  ئێــران  خەڵكــی  كــە 
حكوومەتێكــی پارلەمانــی ڕاپەڕیــن، 
لــە نێــو ئــەم فیلمــەدا بە خراپە باســی 
خەڵکــی لــوڕ كراوە و ئــەوان بە خائین 
وەســف دەكات و بــە نــاوی نۆكــەری 
بریتانیــا ناویان دەبات. شــایانی باســە 
ئــەم چەشــنە ســووكایەتی كردنــە لــە 
نێــو فیلــم و زنجیــرە دراماكانــی ئێران 
یەكەمیــن جار نییە و لە مێژە درێژەی 
هەیــە، وەكــوو باڵوبوونــەوەی فیلمــی 
"ســنەوبەر" و "ســاڵە هەورییــەكان" كــە 
لــە ســااڵنی پێشــوو لــە تەلەفزیۆنــی 
ناوەڕۆكێكــی  و  بوویــەوە  بــاڵو  ئێــران 
دژ بــە لوڕیــان هەبوو. بــەاڵم هیچكام 
لــەو فیلــم یان زنجیرانــە نەبوونە هۆی 
لــە  لــوڕ  بەربــاڵوی  خۆپیشــاندانی 

باشوری ڕۆژهەاڵتی کوردستان. 

ڕوانێنێــك بــۆ ڕابــردوو )شۆڕشــەكانی 
لوڕ(

مێــژووی یەكەمین ڕاپەڕینی خەڵكی 
ســەردەمی  بــۆ  دەگەڕێتــەوە  لــوڕ 
كــە  ئەفشــار"  "نادرشــای  پاشــایەتی 
لــە  ڕاپەڕینــە  ئــەو  ســەركردایەتیی 
ئەســتۆی "عەلی موراد زولقی" بووە. 
"عەلی موراد زولقی" لە نێو چینەكانی 
خوارەوەی لوڕ ســەری هەڵــداوە، بەاڵم 
توانی جەماوەری لوڕ دژ بە گوشاری 
حكومەتــی ناوەندیی ئێران كۆ بكاتەوە 
و ڕایپەڕێنــێ، بــەاڵم بــە هــۆی بــێ 
ئەزمــوون بوونی ئەو جەماوەرە و بەهێز 
بوونی ئەرتەشی ئێران، سەركوت كران. 
دوای ئــەم تێكشــكانە، لــە ســەردەمی 
پاشــایەتی "فەتحعه لی شــای قاجــار"، 
ئەســەدخانی بیراروه نیــش ڕاپەڕینێكی 
ڕاپەڕینــە  ئــەم  هــۆی  ڕێــك خســت، 
فەرمانــی شــای ئێــران بــۆ بڕینی دار 
ئێــران  بــوو.  زاگــرۆس  بەڕووەكانــی 
دەیهەویســت ئەم دارانە بۆ دابینكردنی 
خەڵــووزی تۆپخانــەی فەڕانســە بــەو 
واڵتــە بفرۆشــێت. لەم نێوانەدا ئەســەد 
كەســایەتیی  گــەورە  بیــراروەن  خانــی 
لــوڕ، ئــەم فەرمانــەی بە نــاڕەوا و دژ 
بــە خەڵــك و سروشــتی زاگــرۆس نــاو 
بــرد و ڕایگەیانــد هەر دانیشــتوویەكی 
زاگــرۆس كە هێزی چــەك هەڵگرتنی 
هەیــە و چــەك هەڵناگرێت، شــەرەفی 
خــۆی نەپاراســتووە. ئەم شۆڕشــە زۆر 
بەرباڵو و چڕوپڕ بووە، بەاڵم بە هۆی 
ئــەم  بیانــی  هێزێكــی  دەســتێوەردانی 
ڕاپەڕینە تێك شــكا. شۆڕشی خەڵكی 
لــوڕ بــەم ســەركوتكردنە كوتایــی پــێ 

نەهات.
"موحەمــەد تەقــی خانــی چالەنگ"، 
لــە  بەختیــاری  گــەورەی عەشــیرەی 
"محەممــەد  پاشــایەتیی  ســەردەمی 
شــای قاجــار" ڕاپەڕینێكــی  دیكــەی 
ســاز دا. ئەم شۆڕشــانە لە ســەردەمی 
هەبــوو  درێــژەی  قاجــار  حكوومەتــی 
شــای  "ڕەزا  ســەركاری  هاتنــە  تــا 

پەهلەوی".
بــە  بــڕوای  پەهلــەوی  شــای  ڕەزا 
پێكهێنانی ئێرانێكی یەكدەســت و یەك 
زمــان و یەك نەتەوە بوو، بۆ گەیشــتن 
بــەم ئامانجــه ش بەكارهێنانــی چەك و 
جیاوازەكانــی  گەلــە  ســەركوتكردنی 
نێو چوارچێــوەی ئێرانی بە ڕێگاچارە 
دەبینــی و لــەو بڕوایەدا بــوو تا كاتێك 
كە نەتەوە جیاوازەكانی ئێران لە بواری 
زمــان و شــێوازی جلوبــەرگ وەكــوو 
یەك نەبن، ئێرانێكی یەكدەســت و یەك 
نەتــەوە پێــك نایــەت. لەم ســۆنگەیەوە 
گەورەترین كۆســپەكانی لە نێو كورد و 

لوڕدا دەبینی.
ڕەزاشــا بــۆ ئەوەیكە بتوانــێ بیانووی 
باشــی بــۆ هێرشــكردنە ســەر خەڵكــی 
ژنــراڵ  پیانێكــدا  لــە  هەبێــت،  لــوڕ 

"ئەمیر تەهماسب" وەزیری رێگەوبانی 
ئێــران تیــرۆر دەكات و بەرپرســایەتیی 
ئــەو تیــرۆرە دەخاتــە ســەر لــوڕەكان، 
ئەمــە ئەبێتــە بیانوویەكــی گــەورە بۆ 
داگیركردنــی ناوچــەی لوڕســتان؛ بــە 
فەرمانــی ڕەزاشــا ئەرتەشــی ئێران بە 
سەركردایەتیی ژنراڵ "ئەمیر ئەحمەد" 
-ناسراو بە قەساوی لوڕ- هێرش دەباتە 

زاگرۆس.
دادوەری  داگاڵس"  "ویلیــام 
ماوەیــەك  ئەمریكایــی  بەناوبانگــی 
دوای ژینۆســایدی لوڕەكان ســەردانی 
ئێرانــی كردبوو، لە نێو بیره وەرییەكانیدا 
دەنوسێت: سەربڕینی پیاوانی گەنجی 
و  ئەفســەران  كــە  بــوو  كارێــك  لــوڕ 
سەربازانی ئەرتەشی ئێران بۆ گەمە و 
گاڵتە دەیانكرد. لە شوێنێكی دیكەی 
ئــەو كتێبە ئامــاژە دەكا: ئەفســەرانی 
نوێیــان  و  جیــاواز  شــێوەیەكی  ئێــران 
بــۆ قومــار داهێنابــوو، ئەویــش قومار 
لــە ســەر ژمــارەی هەنــگاوی لەشــە 
بــێ  ســەرە كان بــوو. كوشــتنی خەڵكی 
لــوڕ ئەوەنــدە زۆر بــوو كــە لە پشــتكۆ 
)بەشــێك لــە ناوچەی لــوڕ( تەنیا ئەو 
كەسانەی زیندوو ماون كە هەاڵتبوونە 
عێــراق.  -كۆنــە ســەرباز- بیرەوەرییــه  
سیاسییەكانی ژنرالی ئەرتەش- غواڵم 
ڕەزا ڕەحمانــی- بەرگی یەك الپەڕەی 

-٦٦
 بــەاڵم بەرخۆدانــی کوردانــی لوڕ بەم 
هەمــوو كوشتارەشــەوە هــەر درێــژەی 
هەبــوو. بــە هــۆی ئەســتەم بوونی ئەو 
ژێئۆگرافییــە داگیركردنــی زاگرۆس 
كارێكــی بێ  ئاكام و بێهودە بوو. پاش 
سێ ساڵ شەڕی تۆپ و چەكی نوێ 
لەگــەڵ لــوڕەكان، ڕەزا شــا فەرمانــی 
لــوڕی  نیشــتمانی  بۆردمانكردنــی 
دا. ئەرتەشــی ئێــران بــە فڕوكەگەلێك 
كــە تــازە كڕیبــووی دەســتی كــرد بــە 
پیانــە  ئــەم  لوڕســتان،  بوردمانــی 
خەســارێكی ئێجــگار گــەورە بــوو بــۆ 
ســەر بزاڤی لــوڕ، زۆربەی لوڕەكان بۆ 
پاراســتنی بنەماڵە و مندااڵنی خۆیان 
كــە لە گونــدەكان دەژیــان چەكەكانیان 

دانا و خۆیان بە دەستەوە دا.
ژنــرال "ئەمیــر ئەحمەدی" ســەركردەی 
ئێــران  ئەرتەشــی  ڕۆژئــاوای  هێــزی 
بــە بــێ لەبەرچاوگرتنــی گرێبەســتی 
ئاشــتی لــە نێــوان خــۆی و هێزەكانــی 
ئــەو  ســەركردەكانی  هەمــوو  لــوڕ، 
شۆڕشــەی لــە ســێدارە دا و زۆرینەی 
چەكدارەكانیشــی تیربــاران كــرد. ئــەم 
كارەســاتە ـ یەكەمیــن دەوڵــەت لە دنیا 
كە خەڵكی خۆی بە فڕۆكە بوردومان 
كــردووەـ  لــە مێــژوودا بــە نــاوی ئێران 

تومار كراوە.
هەمــوو  ئــەو  ســەركوتكردنی  دوای   
و  شــار  بۆردمانكردنــی  و  شۆڕشــە 
گونــدی زاگــرۆس، ئــەم جــارە نۆرەی 
لــوڕ  ناموســی  و  مــاڵ  تااڵنكردنــی 
بــوو. ویلیام داگاڵس دەڵێت: هۆكاری 

دەســكورتیی  و  هــەژاری  ســەرەكیی 
قەومی لوڕ، دەســتدرێژیی ئەرتەشــی 
ئێــران بــۆ ســەر ســامانی ئــەو واڵتــە 
بــوو كــە لە كوتاییــدا بوو بــە بنەمای 

كۆمەڵكوژیی ئەو خەڵكە. 
ناوبراو لە درێژەی كتێبەكەیدا دەنوسێت: 
ســەردانی گوندەكانم كــرد، لوڕەكان بە 
هۆی برســییەتی و هــەژاری تەنانەت 
نەیاندەتوانــی بــۆ مــاوەی ٥ چركــە لە 
ســەر پــێ ڕاوەســتن. ئــەم برســێتی و 
هەژارییــە ئەوە نــدە لــەم واڵتــە بەرباڵو 
بوو كە فارســەكان بۆ ســووكایەتیكردن 
"لــوڕی  دەســتەواژەی  كەســێك،  بــە 
پاپەتی"یان ســاز كرد، لەگەل ئەمەشدا 
بنەمایەك بۆ ســوكایەتی بە لوڕ ســاز 
كــرا كــە لە درێژەی ئەم وتارەدا باســی 

دەكەین.

كەســایەتیی لــوڕ وەكــوو بابەتێــك بــۆ 
نوكتە:

دوای سەركوتكردنی شۆڕشی قەومی 
لوڕ و كۆمەڵكوژیی خەڵكی ناوچەكە 
عەشــیرە  دورخســتنەوەی  هەروەهــا  و 
خۆیــان  ناوچــەی  لــە  بەناوبانگــەكان 
نۆرەی لەناوبردنی كەسایەتی و هەستی 
لــوڕ بوون بوو بــەاڵم بەڕێوەبەرانی ئەم 
ئەرتــەش  چەكدارەكانــی  نــە  قوناغــە 
بــوون نــە ژنراڵەكانــی هێــزی ئێــران، 
بەڵكوو چینی خوێندەوار و ئاكادێمیك 
ئــەم ئەركەیــان گرتــە ئەســتو، "بەهار" 
یەكێــك لــەو شــاعیرانە بوو كــە لە ناو 
شــێعرەكانیدا، ئــەو هەمــوو كوشــتارە، 
كولتــووری  پێشكەشــكردنی  بــە 
مۆدێــڕن بۆ خەڵكی لــوڕ ناو دەبات و 
جەمــاوەری لــوڕ بــە كۆمەڵێك گەمژە 
و نەخوێنــدەوار كە نازانــن ژیانی نوێ 
چییــە ده شــوبهێنێت. هــاوكات لەگەڵ 
نوكتــە  كۆمەڵێــك  ئێــران،  شــاعیرانی 
ســەبارەت بــە كەســایەتیی لــوڕ لە ناو 
بــاڵو  ڕۆژنامەكانــدا  و  گوڤــارەكان 
دەبێتــەوە كــە ئاماژە بــە گەمژەبوون و 
الدێیی بوونی لوڕ دەكات. ئەم نوكتانە 
لــە ســااڵنی ٦٠ و ٧٠ی زایینــی بــە 
دەنگــی گۆرانیبێژەكانــی ئێران تۆمار 
دەكرێــت و لــە نێــو كۆمەڵــگادا بــاڵو 
دەبێتەوە. ئەم هەموو سووكایەتییە تەنیا 
یەك ئامانجی بوو، ئەویش لەناوبردنی 
پێكهێنانــی  و  لــوڕ  كەســایەتیی 
مرۆڤێكــی بــێ  شــوناس و هەاڵتوو لە 
ڕەگــەز و نەتەوەی خــۆی. ئەم مروڤە 
ئیتــر ناتوانــێ ڕاپەڕینــی هەبێــت یــان 
بەرانبەر بە دەســەاڵتی ناوەندی داوای 
بــكات  خــۆی  ســەربەخۆیی  مافــی 
بەڵكــوو دەبێتــە مرۆڤێكــی چــاك بــۆ 
خزمەتكــردن لــە پێنــاو ئامانجــەكان و 
بەرژەوەندییەكانــی نەتەوەیەكــی دیكــە 
كــە لــەم مرۆڤــە دەتوانرێ بە ئاســانی 
كەڵكاژۆ وەربگیرێ بۆ سەركوتكردنی 
شــۆڕش و ڕاپەڕینی گەالنی  دیكەی 

ئێران.

ئەم هەموو دوژمنایەتییە بۆ چییە؟
بوونــی حەشــیمەت: خەڵكــی لــوڕ لەم 
پارێزگایانەی ئێراندا دەژین كە بریتین 
بەختیــاری"،  و  "چوارمەحــاڵ  لــە: 
"كۆهگیلوویە و بوویرئەحمەد"، "شیراز"، 
"لوڕســتان"، هەروەها لــە پارێزگاكانی 
بووشــێهر،  خووزســتان،  ئیســفەهان، 
قەزوێــن و تاران حەشــیمەتێكی زوری 
هەیە. پانتایی جوغرافیایی لوڕســتان 
و رێــژەی زۆری حەشــیمەتیان ئەبێــت 
بــە هۆی گرینگیی ئەو ناوچەیە، ئەم 
حەشــیمەتە كە مێژوویەكی هاوبەش و 
جوغرافیایەكــی یەكپارچەیــان هەیــە، 
ئەگەر بیانەوێت دەتوانن مەترسییەكی 
زۆر بخەنە سەر رژیمی دەسەاڵتدار لە  

ئێران. 
بوونی هێزی چەكدار: لوڕ لە مێژوودا 
هێــزی چەكــداری تایبــەت بــە خــوی 
هەبــووە، هێزێكی چەكــدار كە ئەركی 
پاراستنی شەرەف و نامووس و سامانی 
لــوڕی لــە ئەســتۆ بــووە. لوڕ هــەر لە 
بەدەســتەوەگرتنی  فێــری  منداڵییــەوە 
چەك و كەڵكوەرگرتن لە چەك دەبێت. 
ئــەم هێــزە تەنانــەت لەگــەڵ ئەرتەشــە 
بیانییەكانیشدا تووشی شەڕ و پێكدادان 
بــووە. بوونی ئەم هێــزە چەكدارە هۆی 
دەســەاڵتی  الوازبوونــی  ســەرەكیی 
ناوەندیــی ئێران لە ڕابــردوودا بووە. بۆ 
وێنــە لــە ســەردەمی »قاجار«ەكانــدا 
دەوڵەتی بریتانیا بۆ پاراســتنی كێڵگە 
نەوتییــەكان لــە "خووزســتان" لە هێزی 
چەكــداری لوڕ كەڵــك وەردەگرن و بێ 
 ڕاوێژكاری لەگەڵ حكوومەتی ئێران، 
ئەركی پاراســتنی ئــەو ناوچانە دەدات 

بە لوڕەكان. 
بوونی نەوت: لە سەدا بیست و پێنجی 
نەوتی ئێران لە لوڕستاندایە و هەروەها 
یەكەمیــن چاڵــە نەوتــی ڕۆژهەاڵتــی 
ناوین لە شاری »مەسجد سولەیمان« 
دۆزراوەتــەوە، نــەوت ئیســتراتژیكترین 
و  ئێرانــە  سروشــتیی  بەرهەمــی 
نایــەوێ ئــەو داهاتــە لە دەســت بدات. 
لەگــەڵ  دەیهەویســت  شــا«  »ڕەزا 
ســەركوتكردنی هێــزی چەكداری لوڕ 
دەســەاڵتی حكوومــەت بــە ســەر ئــەو 
ناوچانە بسەپێنێ  كە هەروەهاش كرا.

سەرچاوەكانی ئاو: ٨٠ له سەدی ئێران 
بیابــان و بــێ ئــاوە، زۆرینــەی ئــاوی 
خواردنــی ناوەنــدی ئێــران و هەروەهــا 
ســەرچاوەی ڕووبــارە گرینگــەكان لــە 
زاگــرۆس تایبــەت بــە لوڕســتانە. ئاو 
ســەرەكیترین خاڵــی گرینــگ بوونــی 
لوڕســتانە. هەنووكــە ئــاوی زۆربــەی 
ناوچه  فارس نشــینەكان لەوانە كرمان، 
یەزد، سمنان و ئیسفەهان لە لوڕستانەوە 
زۆر  خاڵــی  دەگــرێ .  ســەرچاوە 
گرینگی ئەم باســە بوونی سەرچاوە ی 
ڕووبــارە مەزنەكانــی باشــووری ئێرانە 
كە لە لوڕســتانە وە ســەرچاوە دەگرێت، 
وەكــوو رووبــاری كەرخــە، كارون، دز و 

زایەنــدەڕوود. هەروەهــا به پــێ ئاماره 
لــە   ٦٠ لــه  زۆرتــر  حکومییــەکان 
سەدی ئاوی خواردنی گشت ئێران له 

کوردستان رۆژهەاڵت دایه.
دەســەاڵتدارانی ئێــران بــاش دەزانن كە 
لوڕ مێژوویەكی هاوبەشــی لەگەل ئەو 
ناوچانە هەیە  كە كورد تێیدا نیشتەجێیە 
درواســێی  لوڕســتان  و  كوردســتان  و 
جوغرافیاییەکــی زۆر لێــک نزیکن و 
لــوڕ لە بواری فەرهەنگی و سیاســی 
و ئابووریــی لەگــەڵ كورد تا ئاســتی 
تێکــەاڵوی نزیــک. دەســەڵآتی ئێــران 
باش دەزانێ كە لە ســااڵنی ڕابردوودا 
لــوڕ لەگــەڵ  تێكەاڵوبوونــی الوانــی 
گەنجانــی دیكەی كــورد لە زانكۆكان 
و هەروەهــا بەرزبوونی ئاســتی خوێندن 
لە ناو خەڵكی ئاسایی لوڕ بۆتە هۆی 
زەقبوونەوەی داخوازییەكانی نەتەوەیی 

لە لوڕستان. 

خۆپیشــاندانەكانی  دوای  لوڕســتان 
١٣٩2)زستانی 2٠١٤(

باســە،  هەمــوو  ئــەو  دوای  ئێســتا 
هەڵدەگەڕینەوە بۆ ســەرەتای وتارەكە، 
ئاكامــی چەنــد ڕۆژ خۆپیشــاندان و 
لێبوردنــی  داوای  لــوڕ،  بەرخۆدانــی 
فەرمیــی بەرپرســی گشــتی دەزگای 
دەنگ وڕەنگــی ڕێژیم لە خەڵكی لوڕ 
و قەدەغەكردنــی باڵوبوونه وه ی فیلمی 
»سااڵنی كۆن« بوو. بە ڕاستی ئێران 
بــاش دەیزانــی و دەزانێــت كــە ئەگــەر 
لــوڕ بێتــە نێــو خەباتــی مافخــوازی 
نەتەوەییه وه  پاشگەزبوونەوەی مەحاڵە، 
بۆیــە بــە پەلــە داوای لێبوردنی كرد و 
فیلمەكــەی قەدەغــە كــرد، بەاڵم دەبێ 
بزانین كە ئێستا خەڵكی لوڕ دوای بە 
دەســتهێنانی ئەو سەركەوتنە مێژووییە 
گەیشــتۆتە ئاســتی ئاگایی نەتەوەیی 
و دەزانــێ چ هێزێكــی هەیــە و چــۆن 
دەتوانــێ بــە كەڵــك وەرگرتن لــەو هێزه  

بەرژەوەندییەكانی بپارێزێت.
دەبێ لەمەودوا چاوەڕێی ڕووداوەكانی 
نەتەوەییەكانــی  داخوازییــە  و  نــوێ 
لــوڕ بیــن، ئــەوان چیدیكــە واز ناهێنن 
و چینــی خوێنــدكار و ڕۆشــنبیریش 
ئەركی ڕێبەرایەتیی ئەو بزووتنەوەیەی 
گرتۆتــە ئەســتۆ. هــەر ئەو جــوره که 
لــه ڕاپەڕینــی ســاڵی ١٣٩٦ هەتاوی 
دیتمــان کــه لــوڕ چــۆن تەنیــا لــه ناو 
یەک رۆژدا هێرشــیان کرده ســەر دام 
نیزامییەکانــی  و  ئەمنــی  دەزگا  و 
رێژیمی ئێران و بەرباڵوترین راپەڕینیان 
بــه نیســبەت ناوچەکانی دیکە دژ به 

کۆماری ئێسامی هەبوو.

باشووری زاگرۆس



٩ ژمارە ٧٢٦، ٥ی ژوئەنی ٢٠١٨

لە هاوواڵتی دوژمنییەوە تاکوو 
هاوواڵتی ژێردەستە

ن:ئاگریئیسماعیلنژاد

کورد

چەمکــی "هاوواڵتــی" لە ئەندێشــەی 
پێوەنــدی  پێناســەی  بــۆ  سیاســیدا 
نێــوان تاکەکانــی کۆمەڵگــە لەگەڵ 
یەکتــر وەکــوو کەســایەتی حقوقــی و 
پێوەنــدی تاکــەکان لەگەڵ حکومەت 
کەڵکــی لێوەردەگیرێ، ئــەم چەمکە 
دەرهاویشــتەی دوو پــرس یــان بابەتــی 
"حقــوق" و "ئەرک" و لەســەر بنەمای 
"تاک"، لە چوارچێوەی حقوق / یاسا 
شــکڵی گرتــووە و لــە یەک ســەدەی 
ڕابــردوودا لــە فەزای سیاســی ئێراندا 
جێگەی چەمکی "رعیت"ی گرتەوە.

جیــاوازی بنەڕەتــی ئــەم دوو چەمکە 
لــە چوارچێــوەی شــێوەی روانیــن بــۆ 
پرسی "حقوق"ە؛ لە هاوواڵتیدا "تاک" 
بریتییە لە "مرۆڤ" و لە ناخی خۆیدا 
خاوەنــی "حقوق"ە و لــە دووهەمدا هەر 
شــتێک کە تاک وەکوو "ژێردەســتە" 
حاکمــان"ەوە  "بەزەیــی  لــە  هەیەتــی، 
ســەرچاوەی گرتــووە و خــودی تــاک 
خاوەنــی مافی سروشــتی نییە؛ ڕوونە 
کــە یەکەمیــان حکومــەت ئەرکــدار 
دەکات بــە جێبەجــێ کردنــی مافــی 
سروشتی تاک و دووهەمین ژێردەستە 
مافــی  جێبەجێکردنــی  بــە  ناچــار 
حاکمەکان دەکات و ئەگەر ژێردەستە 
حاکمــان  شــوکرانەبژێری  )رعیــت( 
حاکمــەوە  لەالیــەن  ســزادانی  نەبێــت 

مافێکی ئاساییە.
پرسی قەومیەتەکان

بنەڕەتییانــەی  پرســە  لــەو  یەکێــک 
لــە  ســەدەیەکە  بــە  نیزیــک  کــە 
ســەیر  ئێرانــدا  سیاســی  گۆڕەپانــی 
دەکرێــت پرســی مافــی نەتەوەیــی و 
ئێتنیکــە غەیرەفارســەکان  بەشــداری 
لــە دەســەاڵتە. پرســێک کــە شــێوەی 
و  حاکمــان  ئەمنیەتــی  ڕوانینــی 
شــێوەی بەرخوردی دەسەاڵت لەگەڵی 
نەتەوەییەکانــی  قازانجــە  هەروەهــا  و 
فارســەکان بووەتــە هــۆی ئەوەیکە لە 
مەســەلەیەکی حقوقییــەوە بگۆڕدرێت 
ئەمنیەتــی،  مەزنەقەیرانێکــی  بــۆ 
حقوقــی،  کۆمەاڵیەتــی،  ئابــووری، 

سیاسی، مێژوویی و فەرهەنگی.
مافە ئێتنیکییەکان و پرسی شوناسی 
غەیرەفارســەکان  نەتــەوە  نەتەوەیــی 
لــە ئێرانــدا، تەنیــا پرســێک لــە نێوان 
حکومەتێکــی تۆتالیتێری ئیســامی 
لەگــەڵ کۆمەڵێــک "هاوواڵتــی" یان 
بەڵکــوو  نییــە  خــۆی  "ژێردەســتە"ی 
پرســی نێــوان نەتەوەیەکە کە دەســتی 
بەســەر هەموو جمگەکانی دەســەاڵت 
لــە جوغرافیایەکــی تایبەتــدا گرتووە 
و ڕوانینی بۆ شــوناس و چارەنووســی 
نەتەوەکانی نیشتەجێ لەم جوغرافیایە 
لەسەر بنەمای قازانجە نەتەوەییەکانی 
خۆیەتــی و ئــەم ڕوانینەی لە ڕێگەی 
حیزبــەکان، ڕەوت و نوێنــەرە سیاســی 
و فکرییەکانــی خۆی ئەنجام دەدات. 
ئــەوان پێیــان وایــە کــە کۆکردنەوەی 
نەتەوەکانــی  قازانجــی  زۆرەملێــی 

جوغرافیای ئێران دەبێتە "سفر".
١٠٠ ساڵ دەسەاڵت و کەڵکوەرگرتنی 
ئامرازی لێی لەڕاستای قازانجەکانی 
نەتــەوەی فــارس نەتەنیــا خاوەندارەتی 
نەتــەوەی  ئــەم  لەالیــەن  دەســەاڵت 
حاشــاهەڵنەگر  پرســێکی  کردووەتــە 
بەڵکــوو مافویســتی، شوناســخوازی، 
نەتــەوە  ئیــرادەی  و  خواســت 
کردووەتــە  غەیرەفارسەکانیشــی 
مەســەلەیەکی نائاســایی کــە وەک 

زێدەخوازی پێناسەی بۆ دەکرێت.

شوناســخوازی نەتەوە غەیرەفارسەکان 
لــە مێــژووی هاوچەرخــی ئێرانــدا بــە 
تااڵنچییەتــی،  وەک  ناونیشــانی 
خەیانەت، ئاژاوەگێڕی، جیاییخوازی، 
کردنــی  دژایەتــی  یاساشــکێنی، 
مەدەنییەت، هەڵسوکەوتی بان یاسایی 
و ... پێناســەی بــۆ کــراوە. یەک بە 
یەکــی ئــەم چەمــک و دەســتەواژانە 
نەتــەوەی  دەســتی  ســازکراوی 
داگیرکەری دەســەاڵت لە کانتێکستە 
پاســاوهێنانەوە  بــۆ  و  جیــاوازەکان 
لەگــەڵ هەڵســوکەوتی جۆراوجۆریــان 
لەگــەڵ پرســی شوناســخوازی نەتــەوە 
غەیرەفارسەکانە، ئەوەیکە هەموو ئەم 
وشــە و چەمکانــە وەک دنکەکانــی 
تەســبێح پێکــەوە گرێ دەدات، پرســی 
و  فــارس  نەتــەوەی  دەســەاڵتخوازی 
ئیــرادەی ئەم میللەتە بە داگیرکردنی 
تەواوی جوغرافیای ئێران و حاشاکردن 
لــە شــوناس و خواســتی نەتەوەکانــی 

دیکەیە لەم ڕاستایەدا.
لــەم  تێگەیشــتن  باشــتر  بــۆ  لێــرەدا 
بابەتــە چەنــد نموونــەی درک پێکــراو 

دەهێنینەوە:
نموونەی یەکەم:

ڕوانگەیەکــی  وەکــوو  جیاییخــوازی 
سیاسی

کــە  ڕابــردوودا  مانگــی  چەنــد  لــە 
پرســی ڕوخاندنی ڕێژیمــی کۆماری 
ئیســامی بووەتــە یەکێــک لە پرســە 
سیاســی  فــەزای  ســەرەکییەکانی 
ئێــران، هــەم حاکمــە دەســەاڵتدارەکان 
و هــەم گروپــە ئۆپۆزســیۆنە فارســی 
– ئێرانییــەکان لــە نێــوان شــڕۆڤە و 
هەڵســوکەوتی خۆیانــدا بــەردەوام باس 
لــە دوو مەترســی بــۆ ســەر "خەڵکــی 

ئێران" دەکەن.
ڕوانگــەی  لــە  مەترســییە  دوو  ئــەم 
دەســەاڵتدارانەوە بریتین لە: ١. پیانی 
ناوچەیــی بــۆ لەنێوبردنــی ئەمنیەتــی 
ئێــران، 2. مەترســی دابەشــبوون یــان 

ڕووخانی ئێران.
دوو مەترسی لە ڕوانگەی ئۆپۆزسیۆنی 
فارســی – ئێرانیــش بریتییــە لــە: ١. 
بەڕێوەبەریــی  لــە  رێژیــم  ناتوانایــی 
واڵت و پێویســتیی تێپەڕیــن لێــی، 2. 
مەترســی ڕوخان و دابەشــبوونی ئێران 

وەک جوغرافیایەکی دیار.
لــە یــەک ســەدەی ڕابــردوودا پرســی 
ڕوانگەیەکــی  وەکــوو  جیاییخــوازی 
سیاســی  بیاڤــی  لــە  سیاســی 
هەبــووە  بوونــی  بــەردەوام  ئێرانــدا 
بــە  ئێستاشــدا  هەلومەرجــی  لــە  و 
تێگەیشتنێکی ســادە پرسی ڕووخانی 

جوغرافیای هەنووکەیی ئێران ترســی 
هاوبەشی نێوان ئۆپۆزسیۆن و ڕێژیمی 
کۆمــاری ئیســامییە بەاڵم مەســەلە 
لێرەدا هاوبەشی ئەم ترسە نییە بەڵکوو 
چییەتــی  لــە  ســەرەکی  مەســەلەی 
زۆر  پرســیارەکە  "جیاییخوازی"یــە. 
ســادەیە: چ کەسێک جیاییخوازە یان 
چ هۆکارێــک دەبێتە هۆی ڕووخانی 

جوغرافیای ئێران؟
ســەرەڕای ئەوەیکــە نیزیــک بە ســەد 
ســاڵ لــە کەڵکوەرگرتــن لــەم چەنکە 
تێدەپەڕێــت، ئــەم دەســتەواژەیە لەباری 
نێوەڕۆکــەوە بێمانایــە و چەمکێکــی 
بۆوێنــە  ئەمنیەتییــە.  بەتەواوەتــی 
هەنووکەیــی  بنەڕەتــی  یاســای 
کۆمــاری ئیســامی، یاســایەکە کە 
هــەم لەژێــر هێژمۆنــی ئاخونــدەکان و 
هــەم  و  نووســراوە  "مرجع تقلیــد"ەکان 
لــە ســاڵی ١٣٦٨دا لــەو کاتــەدا کــە 
کۆماری ئیســامی هەمــوو ڕکەبەرە 
سیاســییەکانی خــۆی لەنێــو بردبــوو 
بــەاڵم  کرایــەوە  "ئیســاڵح"  دووبــارە 
هەرکاتێــک مەســەلەی ئیجراکردنی 
مــاددەی ١٥ی ئــەم یاســایە لەالیــەن 
کوردســتان،  مەدەنــی  کۆمەڵگــەی 
ئازەربایجــان و ... دێتــە گۆڕێ و ئەم 
خواســتە بــااڵ دەکات، بــی یــەک و 
دوو ڕۆژنامەکانــی بەســتراوە بە باندە 
دەسەاڵتدارەکان لەنێو ڕێژیم و بەشێک 
زمانەکانــی  فارســی  ڕاگەیەنــە  لــە 
کاریگەریــی  پرســی  واڵت  دەرەوەی 
فێــرکاری بــە زمانــی دایکی لەســەر 
بابەتــی  دەکەنــە  میللــی"  "ئیــرادەی 
بــە  فێــرکاری  و  خۆیــان  ســەرەکی 
زمانــی دایکــی وەک مەترســییەک 
بۆســەر زیادبوونــی دوورکەوتنــەوە لــە 
ناوەنــد، کــەم بوونــەوەی یەکگرتوویی 
نیشــتمانی، هەڕەشە بۆسەر ئەمنیەتی 
میللــی و .. نــاو دەبــەن و لــە پشــت 
هــەر کام لــە چەمکانــەدا مەترســی 
ڕووخانــی جوغرافیــای ئێــران دەخەنــە 
ڕوو. مانــای ســادە و ســەرەتایی ئــەم 
تەنانــەت  کــە  ئەوەیــە  هەڵســوکەوتە 
بەشــێک لــە شوناســخوازی ئێتنیکــە 
غەیرەفارســەکان کــە لــە چوارچێوەی 
ڕێژیمیــش  بنەڕەتــی  یاســای 
لەالیــەن  لەڕاســتیدا  گونجێنــدراوە 
بەشێک لە نوخبە فارسەکانەوە وەک 

جیاییخوازی پێناسەی بۆ دەکرێت.
ناڕوونــی لــە پێناســە و ســنوورەکانی 
"جیاییخوازی" لەڕاســتیدا ناگەڕێتەوە 
بــۆ گرینــگ نەبوونــی ئــەم چەمکــە 
لەنێو بەشێک لە کۆمەڵگەی فارسی 
و هەندێــک نوخبــەی فــارس زمــان 

بەڵکــوو ڕوون نەبوونــی ســنوورەکانی 
داوە  دەرەتانــەی  ئــەو  جیاییخــوازی، 
بــەوان کــە بــە دەســتێکی کراوەتــرەوە 
بــە  فارســەکانیان  غەیــرە  رکەبــەرە 
تاوانــی جیاییخواز ســەرکوت بکەن و 
مــل بــۆ هیــچ کام لــە خواســتەکانی 

کۆمەڵگەی غەیرەفارس ڕانەکێشن.
بــەم پێیە کە لــە مێژووی هاوچەرخی 
ئێرانــدا بینیومانە نەتەنیا جیاییخوازی 
ترســاندنی  بــۆ  هۆکارێــک  بووەتــە 
کۆمەڵگەی فارس زمان بەمەبەستی 
کۆمەڵگــە  خواســتی  ســەرکوتی 
شوناســخوازەکان  فارســە  غەیــرە 
پرســەدا  ئــەم  لەبەرامبــەر  بەڵکــوو 
کۆمەڵگــە  شوناســخوازی  کــە 
غەیرەفارســەکان بــە جیاییخــوازی ناو 
دەبــەن ســەرکوتی ئــەم کۆمەڵگەیانە 
وەک  فارســیش  حاکمانــی  لەالیــەن 
لــە یەکپارچەیــی عــەرز،  داکۆکــی 
داکۆکــی لە ســنوورەکان، ئەمنیەتی 
پایدار، کورتکردنەوەی دەستی بێگانە 
و تەنانــەت "مۆدێرنیزاســیۆن"ی ئێــران 

ناوی لێ دەبەن.
نیگەرانــی و  ئەوەیکــە جیاییخــوازی 
ترســی هاوبەشــی نێــوان بەشــێک لــە 
ئێرانــی   – فارســی  ئۆپۆزســیۆنی 
ئیســامییە،  کۆمــاری  ڕێژیمــی  و 
ئــەو ڕاســتییە دەســەلمێنێت کــە ئــەو 
لــە کۆمەڵگــەی فارســی –  بەشــە 
بــۆ  خۆیــدا  گشــتییەتی  لــە  ئێرانــی 
ڕووبەڕووبوونەوە لەگەڵ شوناسخوازی 
فارسی و مەسەلەی بەشداری گرووپە 
غەیرەفارســەکان لــە دەســەاڵت جێــی 

گرتووە.
بــۆ ئەوەیکــە هــەروا بــە ســادەیی لــەم 
پرســە تێنەپەڕیــن نموونەیەکــی دیکە 

دەهێنینەوە.
نموونەی دووهەم:

ڕۆژانــە دەزگای پڕوپاگەندەیی ڕێژیم 
پرســێک  کۆمەڵگــەدا  ئاســتی  لــە 
پرســی  بابەتــە  ئــەم  دەورووژێنێــت؛ 
"ملی"یــە.  بەرامبــەر  لــە  "محلــی" 
موســیقی، کلتوور، زمــان، ئەدەبیات، 
مێــژوو، خــواردن و ... نەتــەوە غەیــرە 
فارســەکان بــە لۆکاڵــی و مەحەلی و 
مێــژوو، موســیقی، کلتــوور، زمــان و 
خواردنــی فارســی بــە "نەتەوەیی" یان 
میللــی ناودێــر دەکات؛ لێرەدا وشــەی 
بچــووک  بــۆ  لەڕاســتیدا  "محلــی" 
نیشاندان و سووکایەتی کردن کەڵکی 
لێوەردەگیرێ و لەبەرامبەریشدا وشەی 
"ملی" بۆ فەخرفرۆشی و گەورەیی.

سیســتمی محلی / ملی سیســتمێکە 
کــە لە پشــتی خۆیــدا چەشــنێک لە 

گەورەیی خوازی فارســیی شــاردۆتەوە 
و لەبەرامبــەر ئەم گەورەیی خوازییەدا، 
فەرهەنــگ  بــە  کــردن  ســوکایەتی 
ئامانجــی  دەکاتــە  کلتــوورەکان  و 
ئــەم  ناخــی  لــە  خــۆی.  ســەرەکی 
سیستمەدا تاک ئەندامی فەرهەنگی 
بــە  هەســت  نەتەنیــا  غەیرەفارســی 
خــۆی  ئەندامەتــی  بــە  شــانازی 
بەڵکــوو  نــاکات  فەرهەنگــەدا  لــەم 
چەشنێک لە سووکایەتیش لە ناخیدا 
سیســتمە  ئــەم  دەبەســتێ.  چەکــەرە 
ئیدئۆلۆژیــک  دەزگای  لەالیــەن 
لــە  ڕۆژانــە  زاڵ  پڕوپاگەندەیــی  و 
نێــو ژیانــی خەڵکــی ئێرانــدا رەنــگ 
قایمترکردنــی  ئامانجــی  و  دەداتــەوە 
قازانجەکانــی بەشــێک لــە نەتــەوەی 
فارسە کە دەستیان بەسەر دەسەاڵت لە 
ئێرانــدا گرتووە. ئەم سیســتمە خاوەنی 
پانتاییەکی زۆرە کە بەشــێکی وەکوو 
"کەتــواری ئێــران" لەالیــەن کۆمەڵگە 

غەیرەفارسەکانیشەوە قبووڵ کراوە.
یەک سەدە داگیرکردنی جومگەکانی 
دەســەاڵت لەالیــەن فاشــیزمی پاڵەوی 
– ویایەتــی فەقیهی، فەرهەنگێکی 
گۆڕەپانــی  هێژمۆنــی  بــۆ  سیاســی 
سیاســی ئێــران گۆڕیــوە کە مــن ناوم 
دوژمنــی".  "هاوواڵتــی-  نــاوە  لــێ 
"هاوواڵتــی- دوژمنی" واتە بەشــێک 
لــە هاوواڵتییــان، بەشــێکی دیکــە لە 
هاوواڵتییانی هەمان کۆمەڵگە وەک 
دوژمن دەبینن و هاتنەدی مافەکانیان 
وەک لەنێوچوونــی مافەکانی خۆیان 
پێناســە دەکــەن یــان وەک هــۆکاری 
بــە  دەیبینــن.  هەڕەشــە  و  نائەمنــی 
لــە  بەشــێک  ســادەتر  زمانێکــی 
هاوواڵتییــان، پێیان وایە کۆکردنەوەی 
هاواڵتییانــی  قازانجــی  زۆرەملێــی 

کۆمەڵگایەک دەبێتە "سفر".
ڕابــردوودا  ســەدەی  یــەک  لــە 
هاوواڵتییانــی داگیرکەری دەســەاڵت 
)بەشــێک لە کۆمەڵــگای فارس یان 
بــە فارســی بوو( بــە کەڵکوەرگرتن لە 
ئامرازەکانــی دەســەاڵت دوژمنایەتــی 
خۆیان کردووەتە پرسێکی ڕێگەپێدراو. 
هاوواڵتی- دوژمن، ئەو هاوواڵتییانەن 
کــە بەهەمــوو چەشــنێک ســەرکوت 
هێــزی  حکومــەت،  یاســا،  دەکرێــن. 
ناوەنــدە  ئەمنیەتــی،   – نیزامــی 
زانستییەکان، نیهادە فەرهەنگییەکان، 
میدیا و تەنانەت بیروڕای گشــتی لە 

دژیان وەستاون.
هاوواڵتــی- دوژمنــی دیاردەیەکە کە 
ســەرکوتی  ســەدە  یــەک  بەرهەمــی 
خواستە شوناســخوازانەکان لەڕاستای 

هێنانــەدی دەوڵــەت – نەتەوەیــە. ئــەم 
تشــیع   – فــارس  شوناســی  دیــاردە، 
ئێــران  بــۆ  پێــوەر  شوناســی  دەکاتــە 
وەک  تــر  شوناســەکانی  هەمــوو  و 
لەقەڵــەم  "بالقــوە"  مەترســییەکی 
دەدات و ڕێــژەی مەترســی شوناســە 
غەیرەفارســە شێعەکان لەسەر بنەمای 
مــەودای نێوان شوناســی پێوەر دیاری 
دەکات. خاڵێکــی دیکــە لــە دیاردەی 
کــە  بەربــاس،  دێتــە  ئاماژەبۆکــراو 
ئەویش پرسی نەبوونی شوناسخوازییە، 
واتە ئەو هاوواڵتییانەی کە خواســتی 
شوناســییان نییــە کــە دەکەونــە نێــو 
دەبنــە  و  یەکسانســازی  پڕۆســەی 
هاوواڵتــی – ژێردەســتە. بــەو واتایــە 
کە ئەوان دەبێ تەواوی شانازییەکانی 
شوناسی پێوەر بە شانازی خۆیان بزانن 
و هــاوکات "قوتابــی یەکەم"یــش بــن 
واتــە هــاوکات لەگــەڵ ئەوەیکە دەبێ 
شــانازی بــە شوناســی پێــوەر دەکــەن 

دەبی وە پێشیشی بکەون.
لــەم قۆناغــەدا هاوواڵتــی ژێردەســتە 
مافە ئینســانییەکانیان وەک ئیمتیاز 
و پوانێک دێتە پێش چاو کە لەالیەن 
پێــوەر  کۆمەڵــگای  هاوواڵتییانــی 
پێیــان دەدرێــت. هاوواڵتــی ژێردەســتە 
بــە ڕوانێنێکــی دیکــە هاوواڵتییەکی 
ئێعتبارییــە کــە تا ئەو کاتــە دەتوانێ 
خاوەنــی "ئیمتیاز" بێت کە لە خزمەت 
شــانازییەکانی شوناســی پێوەردایــە و 
لە غەیری ئــەوە ئیمتیازەکانی لەدەس 
دەدات و ئێعتبار و متمانەی نامێنێت.
ڕووبەڕووبوونــەوەی  پرســی 
هاوواڵتییانی بەشێک لە کۆمەڵگای 
ئێــران )هاوواڵتییانــی شوناســپێوەر یان 
هاوواڵتییانــی ســەرکوتکەر( لەگــەڵ 
هاوواڵتییانــی   ( هاوواڵتییــان  باقــی 
ئەندام لە شوناســی ناپێوەر یان دوژمن 
هــۆکاری  گرینگتریــن  -هاوواڵتــی( 
بەردەوامــی دیکتاتۆریــەت لــە ئێرانــە 
لــە مــاوەی ١٠٠ ســاڵی ڕابــردوودا؛ 
 – هاوواڵتــی  دیــاردەی  لەڕاســتیدا 
دەســەاڵتداران  بەبیانــوی  دوژمنــی 
گۆڕدراوە بۆ ســەرکوتی ڕەوتەکان لە 
ناخی کۆمەڵگەی هەڵگری شوناسی 
پێوەر. ئەوەیکە سادق زیباکەالم وەکوو 
لێکۆڵەرێکی سیاســی ئیددعا دەکات 
واتــە  ئیســامی  ڕێژیمــی  ڕووخانــی 
ڕووخانــی ئێران لە ڕاســتیدا باس لەوە 
دەکات کە بۆ سەرکوتی هاوواڵتی – 
دوژمنەکان، سیستمی دیکتاتۆرییەت 

باشترین حاڵەتی بەردەستە.

و: کوردستان
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خوێنەرانی خۆشەویســتی "کوردســتان"، 
ســەبارەت بــە دۆخی ژیان لــە ئێران 
و  ئەگــەر  هەروەهــا  و  کوردســتان  و 
پێشهاتەکان لە داهاتوودا وتووێژێکمان 
لــە  سیاســی  چاالکێکــی  لەگــەڵ 
پێکهێنــاوە  ڕۆژهــەاڵت  کوردســتانی 
ئەمنیەتــی  تایبەتــی  بەهــۆکاری  کــە 
ناتوانیــن ئاماژە بە ناوی ڕاســتەقینەی 
بکەیــن و لێــرەدا بەنــاوی خوازیــاری 

"جاقل" دەیناسێنین.

دیمانە: شەماڵ تەرغیبی
         هەڵســەنگاندنتان لەســەر 
دواڕەوشــی ژیان بەتایبــەت لەباری 

ئابوورییەوە لە کوردستان چییە؟
بــاری  لــە  بەگشــتی  کوردســتان 
سیاســەتی  هــۆی  بــە  ئابوورییــەوە 
نەبوونــی  و  ڕێژیــم  دوژمنکارانــەی 
زۆر  و  بەرهەمهێنــان  کارخانەگەلــی 
هــۆکاری دیکە هەر لە سەرەتایشــەوە 
وەزعێکــی باشــی نەبــووە، لــە ماوەی 
کێشــە  ڕابردووشــدا  ســاڵی  یــەک 
ئابوورییــەکان لــە کوردســتان بەهۆی 
داخرانی سنوورەکان لە نێوان باشوور و 
ڕۆژهەاڵتــی کوردســتاندا و دابەزینی 
هەڕەشــە  و  ئێرانــی  تمەنــی  بەهــای 
ســەر  لــە  دەرەکییــەکان  گەمــارۆ  و 
ئێــران بــەرەو خراپتــر بوون ڕۆیشــتووە؛ 
بــە جۆرێــک کــە دەتوانــم بڵێم ئێســتا 
ژیان لێرە زۆر ئەســتەمە و بە کردەیی 
ئێقتســادی  ناوەنــدی  مــام  تەبەقــەی 
هــەژار.  چینــی  دەبێتــە  خەریکــە 
خەڵکانێکــی زۆر بــە بەهایەکی کەم  
ڕۆژانە دەســت دەدەنە کارگەلێک کە 
مەترسی ڕاستەوخۆی لە سەر ژیانیان 
هەیــە.  پێکهێنانــی ژیانــی هاوبــەش 
ناهەنجاریگەلــی  ئەســتەمە،  زۆر 
کۆمەاڵیەتــی بە هــۆی نەدارییەوە بە 
زۆری پــەرەی ســەندووە، دەرتانــەکان 
ڕۆژ  گــەڵ  لــە  ڕۆژ  ژیــان  بــۆ 
کەمتــر دەبنــەوە و هیــچ بەرپرســێکی 
حکومەتیش خۆی بە واڵمدەر نازانێت 
! میکانیزم و پانێکی ئیقتســادی بۆ 
وەگەڕخســتنەوەی چەرخــەی ژیان لە 
الیــەن حکومەتــەوە بــەدی ناکرێــت و 
ئــەوەی دەوترێت هەر قســەیە و وادەی 
بــێ بنەمــا، خەڵک بێ لــە پێش چاو 
گرتنی کەیفیەت و تەنوع کەم و زۆر 
هەر خواردەمەنییەکان وەک پێویستی 
ژیــان دەکڕن، وەزعیەتی نەخۆشــەکان 
و گرانــی دەوا و دەرمــان ، مندااڵنــی 
خوێنــدەوار وهتــد لــە ئاســتێکی زۆر 
ســینفێک  هەمــوو   . خراپدایــە  زۆر 
دەســکەوتی  لــە  دیاریکــراوی  بــە 
بــە  و  ناڕازییــە  ڕۆژانــەی  مــاددی 
گشــتی دەتوانــم بڵێــم زیاتر لە هەشــتا 
کوردســتان  دانیشــتوانی  ســەدی  لــە 
ڕابــردوودا  مانگــەی  چەنــد  لــەم 
پێویســتییە  واڵمــدەری  داهاتەکەیــان 
النیکەمییەکانــی ژیانــی ڕۆژانەیــان 

نەبووە .

کشــانەوەی  بــە  دەزانــن  وەک   
گەمــارۆ  بەرجــام  لــە  ئامریــکا 
ئێرانیــش  ســەر  ســڕکراوەکانی 
داهاتووشــدا  لــە  و  دەگەڕێنــەوە 
ڕێژەیــان زیاتــر دەبــێ؛ بــەم پێیــە 
ئێــوە پێتــان وایــە داهاتــووی بازار 
و ئابــووری لــە ئێــران و بەتایبەت 
لــە کوردســتان بــەرەو چ ئاقارێــک 

دەڕوات؟
هــەروەک عەرزم کردن هەر ئێســتاش 
لــە ئێراندا و بەتایبەت لە کوردســتاندا 
وەزعــی زۆر خراپــی ئابــووری ژیان و 
گوزەرانــی خەڵکــی لــە گــەڵ کێشــە 
کردووەتــەوە  ڕووبــەڕوو  گرفــت  و 
. حەزدەکــەم ئــەوە بزانــن کــە پێــش 
ئــەو گەمارۆیانــە  تــەواوی  ئەوەیکــە 

لــە بــاری کردەییــەوە بخرێنــە بــواری 
ڕەوانــی  بــاری  کردنــەوە،  جێبەجــێ 
دووبــارەی گەمارۆکانــی  هاتنــەوەی 
ئەمریــکا بۆ ســەر ئێران شــوێندانەری 
کــە  جۆرێــک  بــە  هەبــووە؛  خۆیــان 
ســەرمایەکانیان  ئێرانــی  بازرگانانــی 
 . کۆدەکەنــەوە  بازاڕەکانــدا  لــە 
کارخانــەکان وەک جــاران بــە چەک 
یــان بــە قــەرز کااڵکانیــان ڕەوانــەی 
بازاڕەکانــی ناوخــۆ ناکــەن . هــەر بە 
هــۆی هاتنــەوەی ئــەو گەمارۆیانــەوە 
باڵوکردنــەوەی  و  بەرهەمهێنــان 
کااڵ لــە چوارچێوەیەکــی قەتیــس و 
دیاریکــراودا لــە ئێــران بەڕێــوە دەچێت 
ئامانجــدار  مودیریەتێکــی  بــە  و 
ســەرمایە  کۆکردنــەوەی  بــۆ   (

باڵوبووەکانی پێشوو ( لە الیەن خاوەن 
ســەرمایەکانەوە مودیریــەت دەکرێت . 
زۆربــەی بانکــەکان لە نــاو زەرەردان و 
ناتوانــن ســودئاوەرییان بــۆ ڕێژیم ببێت 
. پێــم وایە درێژەی ئەم وەزعە کارگە 
بــەرەو مایــە  ئێــران  و کارخانەکانــی 
پــوچ بوونــی زیاتــر دەبــات . متمانــە 
لــە بازاڕی ئێرانــدا نەماوە . لە ئێراندا 
بــە ڕێژەیەکــی زۆر زیاتر لە پێویســت 
دوکان بۆ فرۆشتن هەبوو کە بە هۆی 
گرانی و هەاڵوســانی بازاڕ لەم چەند 
بــە ڕێژەیەکــی  مانگــەی ڕابــردوودا 
بەرچاو ئەوانە بێکار ماونەتەوە . ڕۆژ 
لــە گــەڵ ڕۆژ بێــکاری و گرانــی و 
هەاڵوسان باڵ بە سەر ئێراندا دەکێشێت 
و ئێــران لە داڕمانی ئابووری نیزیکتر 

دەکاتەوە .

     ئایــا پێتــان وایــە ئــەو 
باڵــی  هەنووکــە  کــە  دۆخــەی 
بەســەر ئێراندا کێشــاوە و هەروەها 
ئەگــەری خێراتربوونــی گەمــارۆکان 
بــەدژی ڕێژیــم، خەڵــک هــان بدات 
لــەدژی ڕێژیم بڕژێنە ســەر شــەقام 
بەمەبەســتی ڕووخاندنــی؟ واتە ئەو 
شۆڕشــە جەماوەرییــە ســەرباری زاڵ 
بوونی کەشــی ترســاندن و تۆقاندن 

لەالیەن ڕێژیمەوە دێتە ئاراوە؟
لــە چەنــد مانگــی  خەڵکێکــی زۆر 
ڕابردوودا لە زۆربەی شــارەکانی ئێران 
بە شــێوەگەلی جۆراوجــۆر ناڕەزایەتی 
خۆیان لە وەزعی خراپی ناوخۆی ئێران 
دەربــڕی و ئێســتاش ئــەو ناڕەزایەتــی 
دەربڕینــە هــەر درێــژەی هەیــە و هەتا 
ئێســتاش حاکمیــەت هیــچ واڵمێکی 
داواکارییــە  بــەو  بەرانبــەر  کردەیــی 

ڕەوایانــە نەبووە کە لــە الیەن زۆربەی 
خەڵکــی ئێرانــەوە هاتونەتــە ئــاراوە . 
داواکارییــەکان  کورتــی  بــە  ئەگــەر 
پێناسە بکەین لە دوو داوای سەرەکی 
و تەبیعــی و ڕەوادا دەتوانیــن کۆیــان 
بکەینــەوە کــە ئەویش نــان و ئازادییە 
. خەڵــک بــە گشــتی پێیــان وایە ئەم 
نییــە  ئیســاڵحی  قابلیەتــی  ڕێژیمــە 
ڕێــژەی  ڕۆژیــش  گــەڵ  لــە  ڕۆژ  و 
ئــەو کەســانە کــە داواکاری ڕوخانی 
ڕێژیمــن ڕوو لــە زیــاد بوونــە، بۆیــە 
داوای  هــەر  دروشــمەکان  زۆربــەی 
ڕووخــان و گۆڕینی ڕێژیمیان دەکرد، 
ڕێژیــم بە کوشــتن و گرتــن و تۆقاندن 
نەیتوانــی وەزعیەتەکــە بگۆڕێــت بــۆ 
ئەوە کە خواستی خۆی بوو. پاڵپشتی 

مەعنــەوی واڵتــە زلهێــزەکان و چڕتر 
دەتوانێــت  گەمــارۆکان  بونــەوەی 
هاندەرێکی بەقەوەت بێت هەتا خەڵک 
دڵگەرمانەتر بێنە مەیدانی داواکارییە 
ڕەواکانــی خۆیانــەوە کــە بــە ڕوخانی 
ڕێژیــم بە دەســت دێــن . ڕێژیم هەر لە 
سەرەتایشــەوە پرســی ئازادی نە قبوڵ 
دەکــرد و نــە بەرنامەیەکیشــی بــۆی 
هەبــوو، بــە جۆرێک کــە دەتوانم بڵێم 
ڕێژیــم دژایەتــی تــەواوی لــە گــەڵ 
ئازادیــدا هەبــووە و هەیــە . سیســتمی 
ئێقتســادی ڕێژیــم لــە پاش چل ســاڵ 
گەیشــتووەتە بــون بەســت و تەقریبــەن 
دەکێشــێت،  خــۆی  دواهەناســەکانی 
کۆی گشــتی ئەم شــتانە و ئەزمونی 
هاتنــە شــەقامی خەڵــک لــە چەنــد 
مانگــی ڕابردوودا ســەلمێنەری ئەوەن 
کــە خەڵــک ســەرەڕای بەکارهێنانی 
تونــد وتیــژی لە الیــەن حاکمییەتەوە، 
پاشەکشە ناکەن . ئەگەر حاکمییەت 
هــەر بیهەوێــت بــە ملهــۆڕی دەنگــی 
خەڵــک کــپ بکات و خۆی بەســەر 
لەوانەیــە  ئــەوە  بســەپێنێت  خەڵکــدا 
خەڵکیــش ناچــار بــن هــەر بــەو شــێوە 
کــە ڕێژیــم لە گەڵیــان ڕەفتار دەکات 
واڵمــی بدەنــەوە . پێــم وایــە ڕووبەڕوو 
بوونــەوەی خەڵکــی کازرون بــە دژی 
کوشتنی خەڵکی بێ تاوانی ئەو شارە 
لــە قەوارەی گەورەتردا هەتا ڕووخانی 
ڕێژیــم بــە یەکجــاری لــە شــارەکانی 

دیکەی ئێراندا دووپات ببێتەوە .

  خەڵــک لــە ئێران بەگشــتی و 
کوردســتان بەتایبەتــی چەنــدە 
و  نەهێشــتن  لەســەر  یەکگوتــارن 
ڕوخاندنــی ڕێژیــم؟ ئایــا بەســتێنی 

شۆڕشێکی هەمەالیەنە لە کۆمەڵگەدا 
بەدی دەکەن؟

کۆدەنگییەکــی  ئێســتا  وابێــت  پێــم 
زۆر لــە نێــوان خەڵکــی شــوێنەکانی 
دیکــەی ئێران و کوردســتاندا هەیە بە 
مەبەستی نەهێشتنی ئەم ڕێژیمە . لە 
ســااڵنی پێشــوودا خەڵکی کوردستان 
واقعیەتەکانــی ئــەم ڕێژیمەیان ناســی 
و لــە ئاکامــی دژایەتــی لە گەڵ ئەم 
ڕێژیمەیشــدا شەهید و قوربانی زۆری 
دا و کینــە و ڕقەبــەری حاکمییــەت 
لــە گــەڵ نەتــەوەی کــورد، هــەر لــە 
فۆڕمــی  جێگیربوونییــەوە  ســەرەتای 
سیســتماتیکی بــە خۆیەوە گرت بەاڵم 
هەمــووی ئەمانــە نەیانتوانی خەڵکی 
کوردییەکانــی  هێــزە  و  کوردســتان 

ڕۆژهەاڵت بهێننە ســەر ئەو قەناعەتە 
کــە ددانی خێر بەم ڕێژیمە ئازادیکوژ 
و ئینسانکوژ و کوردکوژەدا بێنن . پێم 
وایە بۆ هەتا هەتا خەڵکی کوردستان 
قوڵــەوە  تێگەیشــتنە  ئــەو  هــۆی  بــە 
لــە چــاو بەشــەکانی دیکــەی ئێــران 
ســەربەرزترن و پێشەنگی دژایەتی ئەم 
نیزامــە دواکەوتووەن . لە چوارچێوەی 
کوردســتاندا خەڵــک ڕووخانی ڕێژیم 
بە حەتمی دەزانن و لە ســەر ڕووخانی 
ڕێژیم کۆدەنگییەکی بەرچاو هەیە و 
متمانــە کــردن بــە یەکتری و قســە و 
باس لە ســەر ڕووخانی ڕێژیم لە کۆڕ 
و کۆبونــەوەی خەڵکدا زۆر بەرچاوە و 

جێگای دڵخۆشیشە. 
لــە بەشــەکانی دیکــەی ئێراندا ڕێژیم 
ئیدئۆلۆژیکییەکانــی  پیرۆزییــە 
)قداســت( نەماوە یان زۆر کەمڕەنگ 
سیســتماتیک  گەندەڵــی  بووەتــەوە، 
و وەزعــی خراپــی ژیــان و گوزەرانــی 
خەڵــک لەو ناوچانــە خەڵکی تێکەڵ 
بە بیرکردنەوەی سیاسی کردووە، هەر 
چەنــد زۆربــەی شــتەکان هەڵقواڵوی 
ڕێکخســتنێکی تۆکمــە و پتــەو نییــە 
بــەاڵم لــەو شــوێنانەش خەڵــک جــار 
لــە گــەڵ جــار بــە دژی ڕێژیــم زیاتر 
متمانەیان لە ناودا دروست دەبێت و لە 
قــەوارەی گەورەتردا یەکتری دەناســن 
و بڕوابەخۆبوونیــان دەچێتە ئاســتێکی 
ســەرترەوە . ئــەم ئێعترازانــە هەر جارەو 
لــە نوقتەیێک لــە جوغرافیــای ئێران 
دێتە ئاراوە و دەتوانن ببنە شۆڕشێکی 
هەمەالیەنــە. هــەر چەنــد لــە حاڵــی 
حــازردا بــە هۆکارگەلــی جۆراوجــۆر 
پێویســت  گوێــرەی  بــە  نەیانتوانیــوە 
خۆیــان پیشــان بــدەن بــەاڵم  پێــم وایــە 

لــە داهاتــوودا لــە بــاری کەمییەت و 
پەیــدا  تەکامــوڵ  زۆر  کەیفیەتــەوە 
دەکات و دەچێتە ئاستێک کە ڕێژیم 

دەڕوخێنێت .

لــە  خەڵــک  چاوەڕوانییەکانــی     
ئۆپۆزســیۆنی کوردی دژبــەری ڕێژیم 

چییە؟
گشــتی  بــە  کوردســتان  خەڵکــی 
هەیــە  نەتەوایەتییــان  خواســتێکی 
داواکارییــە  چەتــری  لەژێــر  و 
نەتەوایەتیەکانــدا داواکاریە ڕەواکانی 
دیکەیــان مەتــەرەح دەکــەن . خەڵکی 
ڕۆژهــەاڵت و هێــزە ڕۆژهەاڵتیــەکان 
زۆر  ڕەوانیــەوە  و  بــاری ڕۆحــی  لــە 
لــە یەکتــری نیزیکــن و تێگەیشــتنی 

باشــیان لە بــاری تێئۆریــک و ماناوە 
لــە یەکتــری هەیــە بــەاڵم لــە بــاری 
واقعــی و کردەییەوە لە یەکتری دورن 
و ئەزمونــی کاری هاوبەشــیان کەمە 
یــان هــەر نیانــە . ســەیر نییــە ئەگەر 
بڵێین خەڵکی ڕۆژهەاڵتی کوردستان 
باشــوری  وەزعییەتــی  دەالقــەی  لــە 
داهاتــووی  ســەرنجی  کوردســتانەوە 
ئەزمونــی   . دەدەن  ڕۆژهــەاڵت 
دەســەاڵتداری و پێکــەوە کارکــردن لە 
باشــوردا ئەگەرچی شکســت خواردوو 
لــە  ڕووداوگەلێکــی  بــەاڵم  نەبــووە 
مێــژوی خۆیــدا تۆمــار کــردووە کــە 
ڕۆژهــەاڵت  خەڵکــی  بــۆ  دەتوانێــت 
لــە بــاری عاتفیــەوە هــەم هیــوا بێــت 
و هــەم ترســیش بێــت  .... لــە پێشــدا 
هیوابەخشــە چونکــە خەڵــک بــە هەر 
شــێوەیەک بووە ئاواتیان دەسەاڵتێکی 
ئەولەویەتــی  بێگومــان  و  خۆماڵیــە 
داواکاری نەتەوایەتــی وادەکات ئەوان 
خۆیان لە ناو حیزبە ڕۆژهەاڵتییەکاندا 
ببیننــەوە بــەاڵم ترس لــە پەرتەوازەیی، 
گیــر و گرفتــی ناوخــۆی حیزبــەکان 
و تــرس لە دووپات بوونــەوەی ڕووداوە 
دیوێکــی  باشــور  کارەســاتبارەکانی 
دیکــەی ئــەو هیــوا مەزنــەی خەڵک 
دڕدۆنگــی  و  تــرس  بــە  دەگۆڕێــت 
 ! ناڕونــە  و  نادیــار  داهاتــووە  لــەو 
پێکهێنانی ناوەندی هاوکاری لە نێوان 
حیزبەکانی ڕۆژهەاڵتدا ئەگەرچی لە 
شــەقامی کوردیدا بە تەواوی ڕەنگی 
نەداوەتــەوە بــەاڵم لــە الیــەن نوخبــەی 
دەروەســتەوە وەک خاڵێکــی بەهێــز بۆ 
یەکگرتوویی و تەبایی ســەیر دەکرێت 
. بە گشتی ئەوەی خەڵکی کوردستان 
لــە حیزبــەکان داوای دەکــەن ئەوەیــە 

کــە ئــەوان ] هێز[  بــن و بێگومان بۆ 
هێزبوونیش پێویســتی بــە یەکگرتویی 
و زۆر موئەلەفــەی دیکــە هەیــە کــە 
لێرەدا بە پێویستی نازانم بچمە نێو ئەو 

وردەکارییانەوە .

 ڕاســان چەندە توانیویەتی یان 
دەتوانێ لەسەر پرسی یەکخستن 
و سەرخستنی شۆڕش دەور بگێڕێ؟

ڕاســان لــە کاتێکــدا هاتــە ئــاراوە کە 
حیزبێکــی  یــان  کەســێک  کەمتــر 
واقعیەتانــە  ئــەو  دەیتوانــی  سیاســی 
نێــو  لــە  بنەڕەتــی   ئاڵوگــۆڕی  بــۆ 
کۆمەڵگای ئێراندا ببینێت کە ڕاسان 
توانــی بیبینێــت . ئــەوە خاڵــی هــەرە 
بــە هێــزی ڕاســانە چونکــە ئێســتا و 
پاشــی چەند ســاڵ دەبینین کە ڕاسان 
دروســتەوە  بڕیــاری  و  لێکدانــەوە  لــە 
فرچکــی گرتــووە و ئەگــەر تۆزێــک 
ئینســافمان ببێــت ددان بــەوەدا دەنێیــن 
کــە حیکمەتــی ڕاســان لــە مەعریفــە 
هاتووەتــە  قوڵــەوە  تێگەیشــتنێکی  و 
ئاراوە . ڕاســان خاڵێکی بەهێز بوو بۆ 
هیوابەخشــین بــە تاکی تــا ڕادەیەک 
بێ هیوای ڕۆژهەاڵتی . ڕاســان هەر 
لە ســەرەتای دەســپێکیەوە توشی گیر 
و گرفتــی زۆر بــوو . ڕاســان خوێنــی 
ناوەرۆکــی  بــە  پێشــکەش  زۆری  
کــرد  نیشــتمان  و  خــۆی  پڕمانــای 
ئێســتا دەتوانــم بڵێم ڕاســان لەو شــەڕە 
ڕەوانیــەدا کە زۆر الیەن بە ئەنقەســت 
یــان بە هەڵە چەشــنی تــاران بە دژی 
هێنابویانە ئاراوە تا ڕادەیەکی بەرچاو 
ڕزگاری بووە و زۆربەی سیاسییەکان 
ئەگەرچــی بــە زمــان لەوانەیــە نەیڵێن 
بــەاڵم بــە کــردەوە ڕاســان بــە دروســت 
واقــع  یــان مەدلولــی ڕاســان  دەزانــن 
بوون . ڕاســان بــە تێچوویەکی زۆرەوە 
توانــی هێماگــەل و واتایەکی نوێ لە 
خەباتی شــاخ و شــار لە ناو جەرگەی 
ڕۆژهەاڵتــدا زینــدوو بکاتــەوە کــە لە 
دێموکراتــی  حیزبــی  دڵــی  قواڵیــی 
کوردستانی ئێراندا بوونی هەبوو بەاڵم 
بــە هۆی تاراوگەوە تۆزێکی لە ســەر 
نیشتبوو کە ئەگەر ڕاسان نەبا نەسڵی 
ئەمڕۆیی توانای ناسینەوەیانی نەبوو  
 وا باشــە ئــەو واقعیەتــەش بڵێیــن کە  
ڕاسان بە گشتی تەوەقوعاتی خەڵکی  
نەهێناوەتــە دی بــەاڵم خەڵــک وەک 
ســەرەکی  هیــوای  و  پڕبــەر  داری 
ڕێکخســتن  و  شــۆڕش  بــۆ  خۆیــان 
نــاوی  ســەرچاوە  و  مەرجــەع  وەک 
دەبەن و تەمکینی پێدەکەن . تەئســیر 
و کاریگــەری ڕاســان زۆر بــووە و بــە 
دڵنیاییــەوە لەمــە بــە دوایشــەوە زیاتــر 
دەبێت، چونکە وەزعییەتی هەنوکەیی 
ئێــران ئەمجــارە ئــەوە دەخوازێــت کــە 
خەڵکــی وەزاڵەهاتــووی  ڕۆژهــەاڵت 
بــەرەو پیــری زیاتــری ڕاســان  بچن و 
ئەوان وەک زەرورەتی ژیان و سیاســی 
ئیدی پێویستی هەمیشەییان بە ڕاسان 
هەیــە . ڕاســانێک کــە هــەم هــزرە ، 
هەم ڕێکخستنە و هەمیش چەکێکی 

بەرگری و پشتیوانییە .
ڕاسان لە لێکدانەوە و بڕیاری دروستەوە 
فرچکــی گرتــووە و ئەگــەر تۆزێــک 
ئینســافمان ببێــت ددان بــەوەدا دەنێیــن 
کــە حیکمەتی ڕاســان لــە مەعریفە و 
تێگەیشتنێکی قوڵەوە هاتووەتە ئاراوە

ڕاسان بە گشتی تەوەقوعاتی خەڵکی  
نەهێناوەتــە دی بــەاڵم خەڵــک وەک 
داری پڕبەر و هیوای سەرەکی خۆیان 
بۆ شۆڕش و ڕێکخستن وەک مەرجەع 
و ســەرچاوە نــاوی دەبــەن و تەمکینی 
کاریگــەری  و  تەئســیر   . پێدەکــەن 
ڕاســان زۆر بووە و بە دڵنیاییەوە لەمە 

بە دوایشەوە زیاتر دەبێت

ڕاســان لە لێکدانەوە و بڕیاری دروســتەوە فرچکی گرتووە و ئەگەر تۆزێک ئینســافمان ببێت ددان بەوەدا دەنێین کە 
حیکمەتی ڕاسان لە مەعریفە و تێگەیشتنێکی قووڵەوە هاتووەتە ئاراوە

ڕاسان بە گشتی تەوەقوعاتی خەڵکی  نەهێناوەتە دی بەاڵم خەڵک وەک داری پڕبەر و 
هیوای سەرەکی خۆیان بۆ شۆڕش و ڕێکخستن وەک مەرجەع و سەرچاوە ناوی دەبەن و تەمکینی 

پێدەکەن . تەئسیر و کاریگەری ڕاسان زۆر بووە و بە دڵنیاییەوە لەمە بە دوایشەوە
 زیاتر دەبێت

جاقل

وتووێژ
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کەمــن ئــەو مرۆڤانــەی هــەم و خەم و 
ژیانیان لێوانلیو لە ئەشق و ئەوین بێت. 
دەگمەنن ئەوانەی ئەیناری نیشــتمانن 
و بــە هونــەر و هــزر و خامــە ئــازار و 
دەگێڕنــەوە،  نەتەوەیــەک  مەینەتــی 
دەگمەنن ئەو بااڵبرینانەی وەک شێعر 
دەژین و ژیان و ســەربوردەیان ئاوێنەی 
هەڵــوەدای  نیشــتمانێکی  بااڵنوێنــی 

ئازادییە. 
زیاتــر لــە شــەش دەیەیــە لــە شــاری 
ئەویــن و جوانــی، لــە شــاری ســنەی 
ئاویــەری  داوێنــی  لــە  خوێنــاوی، 
ســەربەرز، لــە باژێــری فەرهەنگــی و 
هونــەردا شــاعیرێک دەژی کە ناوی 
جەاللــە. جەالل ئــەو قەڵەمە یاخییەی 
بــۆ ئەشــق ئەنووســێت و بەگــژ هــەورا 
دەچێــت و قەڵــەم و هــزر و ئەندێشــەی 
بــۆ هیــچ داگیرکــەر و دارەدەســتێک 
دەســتەمۆ نەبــووە و هەمــوو کات پێی 
وایــە ئاســمان قەڵەمــڕەوی باڵندەیــە. 
قەت ملکەچی ئەوە نەبوو کە ئاسمان 
قەڵەمڕەوی یاســای داڵ بێت، پشــتی 
لــە ماڵــی دنیــا کرد و خــەم و ئازار و 
مەینەت بوونە بەشــی. نە زیندان و نە 
بەنــد و کەلەپچە هیچیــان نەیانتوانی 
خەونەکانــی پــێ شــڵوێ کــەن، ئــەو 
هــەر بــۆ لووتکە فڕی و ئەوانەش کە 
بۆســەیان بــۆ دانــا خۆیان بوونــە بڵقی 
خــۆی  وەک  هەرچەنــد  ئــاو.  ســەر 
دەڵــێ کەوتوومەتە بەر تووکە شــەقی 
وەک  ســەربەرزە  بــەاڵم  چارەنــووس، 
شــێعر و ســەرفەرازە چەشــنی شــاخی 
یاخی. تووڕەیە لە ستەم و زەردەواڵەی 
وشەی بەگژ نەیارا دەکات و پەیامی 

ژیان و جوانیی پێیە.
هەرچەند باڵندەی ناو قەفەســە، بەاڵم 
چریکە و نەغمەکانی پڕن لە خۆزگە 
و بریا، ئەو باڵندەی ناو قەفەسە دەنگی 
ئێمەیــە، دەنگی لە نــاخ خنکێندراوی 
ئــەم گەلە ئــازار چەشــتووەیە، دەنگی 

کــە  سەوداســەرانەیە  ئــەو  هەمــوو 
خۆزگەیان گەیشتنە بە ئازادی.

جەاللی کورد و شــێعر، لە نیشــتمان و 
شــێعر و هونــەر زیاتر دەروەســتی هیچ 
کەس و الیەن و پیان و داو و تەڵەیەک 
نەبووە و ســەربەخۆیی و سەربەستبوون 
شــانازیی ژیانییە. هیچکات شــێعر و 
هونەر و نووســینی فیــدای پلە و پایە 
و ناوبانگ نەکردووە. ژیانی تژییە لە 
هەوراز و نشــێو و گان و هەســتانەوە، 
لــە هــەر گان و بەنــد و زیندانێکــدا 
بەرهەمێکی پڕ لە جوانی و چیرۆک 
و ســەربوردەیەکی هەرمانی کردووەتە 

دیاری.
ئــەم قەڵەم بوێــرە چاوگــەی یاخیبوون 
و ئاخێزگــەی کاروانێکــە بــە قەرەجی 
ڕێگــە هەتڵــەکان تــەی دەکات، ئــەم 
خامە ڕەنگینە چیرۆکی نەتەوەیەکی 
لــە هەگبەی ناوە. لــە زڕەی زنجیری 
وشــە دیلەکانەوە بگرە هەتا کارەســات 
و تراژیدیــی ناخهەژێنی کورد، ئاوێنە 
و ســیمای راستەقینەی دۆزی ڕەوای 
کــوردن. جــەالل ناســنامە و دەنــگ و 
هــاواری ئێمەیە، ئەو ئێمەیەی خۆمان 
لەبیــر کــردووە،  دەنگــی ڕۆژهەاڵتە، 
ڕۆژهەاڵتی نوقمەســاری کارەسات و 

نامۆبوون لە ناسنامەی دزراو.
شــاخ و کوێســتان و تفەنگ، خوێن و 
شــەهید، زریکــە، هــاوار، کەلەپچە و 
زینــدان و گورگ لە شــێعری جەاللدا 
و  تفەنــگ  هــاوکات  دەدەن.  قوڵــپ 
قەڵــەم دووانەی خەونەکانی گەیشــتن 
بــە سەربەســتین، چونکــە پێــی وایــە 
و  تفەنگێکــە  واڵتەکــەم  نەخشــەی 
بتانــەوێ و نەتانــەوێ مــن شــاعیری 
تفەنگــم.  و  کوێســتان  و  خوێــن 
دەدا،  جــەالل  گینگڵــی  ئازارێــک 
خەمێکــی خەســت ناخــی دەخواتــەوە، 
برینێکــی بەســۆ، ژینەخۆرێــک لێــی 
نابێتــەوە، ئەویــش داســتانی دارەپیرەیە 
کاتێــک لقێک دەبێتە دەســکی تەور 
و هۆرە و پواز و ســەراپای جەســتەی 

داری دایــک ئەنجــن ئەنجــن دەکات، 
ئازارێکە و نابڕێتەوە.

ســەفەری  شــاپەیڤی  ئــازادی، 
هــاواری  پــڕ  شــێعری  ئەوینســتانی 
جەاللــە. ســەفەرێک کــە تژییــە لــە 
لــە  لێوانلێــوە  خــەون، خەونێــک کــە 
ســەرلەبەری  کــە  ئەشــقێک  ئەشــق، 
نەخشــەی  بــۆ  و  ڕۆحــی کوێســتانە 
دزراو و پارچــە پارچــە کــراوی ئــەم 
گەلە دەگەڕێت هەتا کوردستانی پێ 
بدوورێتەوە. کەسێک پەروەردەی ئازار 
و ڕەنــج بێــت، رەنجێــک کــە ئەشــقی 
گەیشــتن بــە دڵــدار تان و پــۆی بێت، 
بێگومان هەرمانە و لە دڵ دەنیشــێت. 
زۆرن ئەوانــەی لــەم ســەفەرە پــڕ لــە 
هــەورازەی جەاللــدا هاوڕێــی بــوون و 
و  گان  و  مــان  جــێ  و  نەیانتوانــی 
هەڵنەســتانەوە، سەفەرەکەی جەالل پڕ 
بــوو لــە چــاوی گــورگ، پڕ بــوو لە 
دڕک و داڵ و قــەل و ژینــە خــۆرە 
و بەربوونە گیانی، ئەم جەســتە الوازە 
هەموویانــی ورد و خــاش کــرد و هەر 
نووســی و هــەر مایــەوە و هەرچەنــد 
نەگەیشــتووەتە  چریکــەی  هێشــتا 
بنمیچــی ئاســمانی ئازادی و شــنەی 
ســەرکەوتنی هەڵنەمژتــووە، چونکــە 
لــە ڕەگــەزی کۆڵنــەدان و داربەڕووە، 
بۆیە سەربەرزە وەک شێعر و خۆڕاگرە 
وەک ئاویەر و هەرمانە هەتاهەتایە.    
١٣٣٠ی  ســاڵی  مەلەکشــا  جــەالل 
لــە  زایینــی(  )١٩٦٤ی  هەتــاوی 
گوندی مەلەکشا سەر بە شاری سنە 
لەدایــک بــووە. هەر لــە شــاری ســنە 
خوێندوویەتــی و بڕوانامەی دیپلۆمی 
وەرگرتــووە. لــە منداڵییــەوە هۆگــری 

شێعر و نووسین بووە.
جــەالل وەکــوو مروڤێکــی ئاشــتیخواز 
نەیتوانــی لــە هەمبــەر زوڵــم و زۆردا 
چــاو بنووقێنێ و ئەســپی قەڵەمی لە 
مەیدانــی خەبــات دژ بــە زوڵمــدا تــاو 
داوە و لە ســۆنگەی ئەم گەرناســییەوە 
ئــازاری  و  دەردیســەری  تووشــی 

زیندانیی زۆر بووە.
و  دەروەســت  شــاعیرێکی  مەلەکشــا 
نەتەوەییە کە لە ســەرەتاوە بە فارســی 
شــێعر و پەخشــان و چیرۆکی نووسیوە 
و لەبەر هێز و پێزی لە نووسیندا بەبێ 
ئــەوەی کتێبــی چاپکــراوی هەبــێ، 
کراوەتە ئەندامی کانوونی نووسەرانی 

ئێران.
و  چــل  دەیەکانــی  لــە  مەلەکشــا 
پەنجــای هەتــاوی بەهــۆی چاالکیی 
حکوومەتــی  لــەدژی  سیاســی 
پاشــایەتی، ماوەیەک لــە گرتووخانە 
بووە و دواتر و پاش شۆڕشــی گەالنی 
ئێرانیــش بەهۆی بیروباوەڕی سیاســی 
نووســینی  و  جیــاواز  بۆچوونــی  و 
ڕەخنەگرانــەوە بۆ چەندین جار لەالیەن 
کۆماری ئیسامییەوە زیندانی کراوە 
و بەشــێکی زۆر لــە ژیانــی لە دەرد و 
ڕەنــج و دژواریــدا بــووە و وەک خۆی 
دەڵێ بەشــێک لە شــێعرە بەهێزەکانی 
کاتــی  و  زینــدان  کونجــی  زادەی 

کەلەپچە و پاوانن.
مەلەکەشــا لــە ســاڵی ١٩٧٩ بەماوە 
بــە شــێوەی جیــددی دەســت دەکا بــە 
لــە  بــە زمانــی کــوردی و  نووســین 
کوردی نووسینیشــدا ســەرکەوتنێکی 

بەرچاوی دەبێت.
ســروە  گۆڤــاری  دامەزراندنــی  پــاش 
لــە ورمــێ لەالیەن مامۆســتا هێمنەوە 
بانگهێشــت دەکرێــت بــۆ مــاوەی ١٤ 
ســاڵ وەکــوو نووســەر و ڕۆژنامــەوان 
دەبێتە ئەندامی دەســتەی نووســەرانی 
بەرپرســی  وەک  ســروە؛  گۆڤــاری 
بەشەکانی شێعر و چیرۆک و وەاڵمی 
نامــەی نووســەران، هــاوڕێ لەگــەڵ 
ئەحمــەدی قــازی، ســوارە فتووحــی، 
مارف ئاغایی و دەیان نووسەری دیکە 
خزمەتێکی بەرچاو بە زمان و ئەدەبی 
هاوچەرخــی کــوردی دەکــەن کــە بە 
گوتــەی دەیــان کارناســی ئەدەبی ئەو 
ســەردەمەی جــەالل و هاوڕێیانــی لــە 
گۆڤاری ســروەدا بوون، پرشنگدارترین 

قۆناغــی خزمــەت بە زمــان و ئەدەبی 
نیشــتمان  ڕۆژهەاڵتــی  لــە  کــوردی 
بــووە، هەرچەنــد واڵت لەژێــر چەکمە 

و بۆسەی داگیرکەردا بووە.
و  شــێعر  بــواری  لــە  مەلەکشــا 
چیرۆکــی کــوردی و فارســیدا خاوەن 
لــە  هــاوکات  و  بەرهەمــە  گەلێــک 
دەســتێکی  وەرگێڕانیشــدا  بــواری 
بــااڵی هەبــووە و چەنــد بەرهەمێکــی 
بــەاڵم بەهــۆی  گرنگــی وەرگێــڕاوە، 
سانســۆری  هــاوکات  و  بێدەرەتانــی 
دامــودەزگا فەرهەنگییەکانــی ئێران، 
تەنیــا دوو کۆمەڵــە شــێعر و کۆمەڵە 
چیرۆکێکــی بەناوی )زڕەی زنجیری 
وشە دیلەکان، بەشێک لە شێعرەکانی 
جەالل مەلەکشــا و کۆمەڵە چیرۆکی 
بــاڵو  و  چــاپ  )کارەســات(ی 

کراونەتەوە.
بــە  ئێســتا  تــا  جــەالل  شــێعرەکانی 
عەرەبــی،  فارســی،  زمانەکانــی 
ئینگلیــزی، لیبیایــی، ســویدی و... 

وەرگێڕدراون.
چەنــد  مــاوەی  مەلەکشــا  جــەالل 
ساڵێکیش ئاوارەی هەرێمی کوردستان 
بــووە و لێــرە سەرنووســەری گۆڤــاری 
)پرشنگ( بووە کە پێنج ژمارەی لێ 
چــاپ کراوە و پاشــان لە دامەزراوەی 
ئەحمــەدی  ئەندێشــەی  فەرهەنگیــی 
خانــی لە ورمێ چاالک و ســەرقاڵی 
و  نووســەر  پــەروەردەی  و  ڕاهێنــان 

ئەدیبانی گەنجی کورد بووە.
شــێعری جەالل مەلەکشا، یەکێکە لە 
شێعرە بەهێزەکانی ئەدەبی هاوچەرخی 
کورد، شێعری جەالل سادە، بێ گرێ 
و گــۆڵ، هاوکات ڕەســەن و تژییە لە 
مانــا و لێوانلێــوە لــە خــەم و بــڕک و 
ژان. ژیانی ئەســتەم و دژواری خۆی 
کاریگەرییەکــی ئیجــگار مەزنــی لە 
شــێعر و نووســیندا داوەتــەوە. شــێعری 
مەلەکشــا لەالیەک لە ڕەهەندەکانی 
ژان و ئازاری ئینسانی، کەموکووڕی 
کۆمەاڵیەتییــەکان،  نایەکســانییە  و 

لەالیەکــی دیکەشــەوە باســکردن لــە 
ڕەوش و گوزەرانی تاکەکەسیی خۆی، 
ژانــە ڕۆحییەکان، زەخت و گوشــاری 
هــاوکات  گرتــوووە.  لەخــۆ  ژیانــی 
قــووڵ،  شــێعرێکی  جــەالل  شــێعری 
هەرمــان و هەڵگــری توخــم و مۆتیڤە 
ئوستوورەیی و مێژووییەکانە. ڕوانگە 
فەلســەفییەکانی جــەالل و شــارەزایی 
لــە بــواری چەمکــە ئەفســانەییەکان 
تایبەتمەندییەکانــی  لــە  یەکێــک 
مەلەکشایە کە لە شاعیرانی دیکەی 
جیــا دەکاتــەوە. لــە گشــت گرنگتــر 
شــێعری جــەالل، شــێعرێکی نەتەوەیی 
چوارچێــوە  هــاوکات  دەروەســتە،  و 
و  پاراســتووە  نوێخوازییەکانیشــی 
پەنجــا  دەیــەی  شــاعیرانی  لەگــەڵ 
هەتــا  نوێشــدا  نــەوەی  و  شەســت  و 

ڕادەیەک خۆی گونجاندووە.
لــە  بەرهەمــی مەلەکشــا هیچــکات 
تایبەتمدندییــە  و  نەریــت  هەمبــەر 
نــەداوە و هــەر  ڕۆژانەکانــدا کۆڵــی 
ئــەم خەســڵەتە بووەتــە هــۆی ئــەوەی 
بــن.  نــوێ  هــەردەم  شــێعرەکانی 
شــێعری  لــە  ڕۆمانتیــک  عەشــقی 
مەلەکشــادا لــە خزمەتــی ئەندێشــەی 
ڕزگاربوونە لە ســتەم و چەوســانەوەی 
نەتەوەییــدا. جەالل ســەرکوت و ســتەم 
و دیکتاتۆری بە بەربەســتێکی بەردەم 
گەیشــتن بــە ئەشــقی خەیاڵیی خۆی 
دەزانێت. لەخۆبردوویی بۆ گەیشتن بە 
ئامانجەکانــی، هیچکات لە شــێعری 
مەلەکشــا جیا نەبۆتــەوە، چاوەڕوانی، 
جۆرێــک  و  ســەردەم  مانایــی  بــێ 
شــێعری  ســەرەتای  لــە  نهێلێــزم  لــە 
ســەرەنجام  کــە  دەبینرێــت،  جەاللــدا 
پــاش چەشــتنی ئــازار و ڕەنجی زۆر، 
شــاعیر چەشنی کێوی ئاویەر، هێشتا 
ســەربەخۆ، خۆڕاگر و کۆڵنەدەرانە لە 
نووســین بەردەوامە و هیچکاتێ شێعر 
و نووســین و قەڵەمەکەی نەکردووەتە 

قوربانیی ناوونیشان و پلە و پایە.

- شاعیرێک لە ڕەگەزی داربەڕوو
- ئـــازادی، شـــاپەیڤی ســـەفەری 
ــاواری  ــڕ هـ ــێعری پـ ــتانی شـ ئەوینسـ

ــە جەاللـ
- تفەنـــگ و قەڵـــەم، لـــە شـــێعری 
بـــە  گەیشـــتن  دوانـــەی  جەاللـــدا 

سەربەســـتین
- خۆڕاگـــر چەشـــنی ئاویـــەر، قـــورس 

و قایـــم چەشـــنی شـــێعر

جەالل مەلەکشا

ئەدەب و هوونەر

شەریف فەالح
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ڕۆژنامەی کوردســتان بە مەبەســتی هەرچی زیاتر ئاشکرا کردنی پێشێلکارییەکانی مافی مرۆڤ 
لــە ناوچەکانــی کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت، هــەر دوو حەوتوو جارێک ڕاپۆرتێک لە ســەر دوایین 
بارودۆخــی مافەکانــی مــرۆڤ لــە کوردســتانی ڕۆژهەاڵت بــاڵو و دەیخاتە بەر دیــدی خوێنەران 

ڕۆژنامەی کوردستان.
ئــەم ڕاپــۆرت و ئامارانــە بــاس لــە حاڵەتەکانــی پێشــێلکردنی مافــی مــرۆڤ لە مــاوەی دوو حەوتووی کۆتایی مانگــی جۆزەردانی  ٩٧ی هەتاوی لە شــار و ناوچە کوردنشــینەکانی 
کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت دەکات کــە بریتییــە لــە حاڵەتەکانی دەسبەســەر کردن، بانگهێشــت، ئێعــدام، کوژران و بریندار بوونــی کۆڵبەران، کرێکاران، خۆکوشــتن، زیندانیان و مەحکووم 

کردنی هاوواڵتییان لە کوردستانی ئێران.

مافــی  پێشــێلکردنی  لــە  هێمایــەک 
مرۆڤ لە دوو حەوتووی ڕابردوودا

زیندانیــی  و  دەسبەسەر،بانگهێشــت 
کــردن و حوکمــی زینــدان و ناڕوونی 

چارەنووسی زیندانیان: 
ورمــێ،  شــاری  ئینقابــی  دادگای 
حوکمــی ١٨ مانگ زیندانی بە ســەر 
دوو چاالکــی ژینگەپارێــزی خەڵکــی 
شــاری بۆکان، بــە ناوەکانی "جەعفەر 
ئەمینی" و "حامید سپهری"دا، سەپاند.
کــە  کــوردە،  هاوواڵتییــە  دوو  ئــەو 
ئەندامــی ئەنجومەنــی "ژینگەپارێزی 
واڵتـ"ـن، ڕۆژی یەکشەممە ڕێکەوتی 
2٠ی ڕەشــەمەی ســاڵی ڕابــردوو، لــە 
الیــەن هێــزە ئیتاعاتییەکانی ســەر بە 
بــۆکان  شــاری  ئیتاعاتــی  ئیــدارەی 
دەسبەسەر کران.  هەروەها، بارودۆخی 
تەندروســتی ئەمیر پەیغامی، زیندانی 
گرتووخانــەی  لــە  کــورد،  سیاســیی 
ســپای  و  نالەبــارە  ورمــێ  شــاری 
پاسداران لە ناردنی بۆ دەرەوەی زیندان 
بــۆ چارەســەریی پزیشــكی دژایەتــی 

دەکات. 
بانەمــەڕ،  مانگــی  کۆتایــی 
هاوواڵتییەکی کورد بە ناوی"عوسمان 
جوانــڕۆ،  شــاری  خەڵکــی  جەاللــی" 
ئەمنییەتییەکانــی  هێــزە  الیــەن  لــە 
و  دەسبەســەر  ئێــران،  حکوومەتــی 
ڕاگوێــزرا؛  نادیــار  شــوێنێکی  بــۆ 
ئــەو  ئەمنییەتییــەکان  هێــزە 
تۆمەتــی  بــە  کوردەیــان  هاوواڵتییــە 
لــە  یەکێــک  لەگــەڵ  "هاوکاریــی 
ئۆپوزســیونی  کوردییەکانــی  حیزبــە 
حکوومەتی ئێران" دەسبەسەر کردووە. 
جــۆزەردان،  ٧ی  دووشــەممە  ڕۆژی 
خەڵکــی  کــوردی  هاوواڵتییەکــی 
شــاری  گوندەکانــی  لــە  یەکێــک 
مەریــوان دەسبەســەر کــرا؛ شــوناس و 
ئــەو هاوواڵتییــە کــوردە،  ناونیشــانی 
بــە نــاوی "ئەمجەد قــادری"، خەڵکی 
گوندی "چۆڕ" سەر بە شاری مەریوان 

ڕاگەیەندراوە. 
لە الیەکی دیکەوە، ڕۆژی سێشــەممە 
٨ی جــۆزەردان، هێــزە ئیتاعاتییــەکان 
ماڵــی  ســەر  کــردە  هێرشــیان 
هاوواڵتییەکی کورد بە ناوی "موسەیب 
ناوبراویــان دەسبەســەریان  الچینــی" و 
کــرد؛ هێزە ئیتاعاتییــەکان هۆکاری 
هاوواڵتییــە  ئــەو  دەسبەســەرکردنی 
سیاســی  چاالکیــی  بــۆ  کوردەیــان 
گەڕاندۆتەوە و پاش دەسبەسەرکردنی، 
نادیــار  شــوێنێکی  بــۆ  ناوبراویــان 

ڕاگواستووە. 

٨ی  سێشــەممە  ڕۆژی  ئێــوارەی 
جــۆزەردان، ســێ هاوواڵتیی کــورد بە 
ناوەکانــی "ئەمجــەد قــادری" کــوڕی 
کــوڕی  ســوورەیی  شــاهۆ  ئەحمــەد، 
محەممــەد و مووســا یووســفی کوڕی 
گونــدی  خەڵکــی  عەلــی"  ســەید 
"چۆڕ"ی شاری مەریوان لە الیەن هێزە 
بــۆ  و  دەسبەســەر  ئیتاعاتییەکانــەوە 

شوێنێکی نادیار ڕاگوێزران. 
لــەو پەیوەندییــەدا، "میتــرا عەلیــزادە"، 
کــە  کرماشــان،  شــاری  خەڵکــی 
ڕۆژی ٨ی بەفرانبــار لــە الیــەن هێــزە 
ئەمنییەتییەکانی ئەو شارەوە دەسبەسەر 
کرابــوو، پــاش پێنج مانــگ و ٤ ڕۆژ 
چارەنووســی ناڕوونە؛ میترا عەلیزادە، 
لــە کاتی ناڕەزایەتییــە خەڵکییەکانی 
خەڵکــی شــاری کرماشــان، لــە الیەن 
ڕێژیمــەوە  ئەمنییەتییەکانــی  هێــزە 
کاتــی  هەتــا  و  کــراوە  دەسبەســەر 
باڵوبوونــەوەی ئەم هەواڵە چارەنووســی 

بە ناڕوونی ماوەتەوە. 
کچــە  پێــش،  ڕۆژ  چەنــد  هەروەهــا، 
چاالکێکــی کــوردی خەڵکی شــاری 
شنۆ، بە ناوی "گواڵڵە مورادی" پاش 
چوونــە دەرەوە لــە مــاڵ، بێسەروشــوێن 
بــووە و هەتا ئێســتا هیــچ زانیارییەک 

لە بارەیەوە لە بەردەستدا نییە. 
لەالیەکــی دیکەشــەوە هاوواڵتییەکــی 
کــورد، بــە نــاوی "باقــر ڕۆســتەمی" 
تەمەن ٤٧ ساڵ کوڕی فەرەج، خەڵکی 
گونــدی "تەوریــوەر" ســەر بــە ناوچەی 
"ژاوەرۆ"ی شــاری ســنە، لە الیەن هێزە 

ئیتاعاتییەکانەوە دەسبەسەر کرا.
بە وتەی سەرچاوەیەکی ئاگادار، هێزە 
کردووەتــە  هێرشــیان  ئیتاعاتییــەکان 
ســەر ماڵــی ئــەو هاوواڵتییە کــوردە و 

ناوبراویان دەسبەسەر کردووە.

کوژران و بریندار بوونی کۆڵبەران: 
بانەمــەڕ،  ٣١ی  دووشــەممە  ڕۆژی 
کۆڵبەرێکــی کورد، بــە ناوی "ڕامین 
ســنجی" خەڵکــی بەشــی "نازلــوو"ی 
شــاری ورمێ، بە تەقەی ڕاستەوخۆی 
هێــزە نیزامییەکانــی حکوومەتــی، لە 
ســنووری ناوچەی تەرگــەوەڕ، بریندار 
کرا؛ئەو کۆڵبەرە، بە هۆی بەرکەوتنی 
گوللــە لە ســینگی بە تونــدی بریندار 
بــووە و هەنووکە لە ناوەندی دەرمانیی 
چاوەدێریــی  لەژێــر  ورمــێ،  شــاری 
دۆخــی  پزیشــکان  کــە  پزیشــکییە، 
تەندروســتی ئــەو کۆڵبەرەیــان نالەبــار 

ڕاگەیاندووە.
 ٦ی جۆزەردان، هاوواڵتییەکی تەمەن 

٣٠ ســاڵ، خەڵکــی شــاری نەغــەدە، 
بــە تەقــەی هێــزە ئینتزامییــەکان لــە 
ڕۆحیــی  شەقامی"ســەردار  نزیــک 
نەغەدە" گیانی لە دەست دا؛ بە وتەی 
شــایەتحااڵن، ئــەو ڕووداوە لە کاتێکدا 
ڕووی داوە، کــە هێــزە ئینتزامییــەکان 
لــە کاتــی ڕاودوونانــی "کاســبکاران" 
تەقەیان کردووە، کە گوللەیەک وەبەر 

چاوی ئەو هاوواڵتییەی کەوتووە.  
٧ی  دووشــەممە  ڕۆژی  ئێــوارەی   
جــۆزەردان، ســێ کاســبکاری کــورد 
بــە ناوەکانی "ڕێبــوار مورادی" تەمەن 
2٦ ســاڵ و کــوڕی ڕەســووڵ خەڵکی 
گونــدی "کانــی ڕەش") کــوژراو (، 
ســیروان مورادی برای ڕێبــوار بریندار 
 ٣2 تەمــەن  فەڕوخــی"  خەلیــل   " و 
ســاڵ خەڵکی گوندی"دڕوو")بریندار( 
لــە بەرزاییەکانــی شــاخی "کێلەشــین 
و ســپی ڕێــز" بــە تەقــەی هێزەکانــی 

حکوومەتی پێکران.
جــۆزەردان،  ٨ی  سێشــەممە  ڕۆژی 
کۆڵبەرێکــی کــورد بــە ناوی "ســەلیم 
ناوچــەی  دانیشــتووی  خەلیلــی" 
شــنۆ،  شــاری  بــە  ســەر  "دەشــتەبێڵ" 
بــه هــۆی تەقــەی ڕاســتەوخۆی هێــزە 
ئێــران  حکوومەتــی  نیزامییەکانــی 

بریندار کرا.
ئــەوە کۆڵبــەرە کــورد لــە دەوروبــەری 
شــاری نەڵــۆس ســەر بــە شارســتانی 
و  بــووە  ڕووداوە  ئــەو  تووشــی  شــنۆ 
بــۆ چارەســەریی پزیشــکی ڕەوانــەی 

نەخۆشخانەیەکی تەورێز کراوە. 
هێــزە  جــۆزەردان،  ١٠ی  شــەوی 
ئێــران،  حکوومەتــی  نیزامییەکانــی 
ســنووری  پاســگای  لــە  جێگیــر 
"ســەرداو"ی شــاری بانە، کۆڵبەرێکی 
کوردیــان دایە بەر دەســڕێژی گوللە و 
لە ئاکامدا بوو بە هۆی کوژرانی ئەو 

کۆڵبەرە کوردە.
شــوناس و ناونیشــانی ئەو کۆڵبەرە بە 
نــاوی "کەمــاڵ محەممــەدی" کوڕی 
مەجیــد، خەڵکی گوندی "ســووراو"ی 

شاری بانە ڕاگەیەندراوە. 
شــەوی ١٠ی جــۆزەردان، ژمارەیــەک 
لە کۆڵبەرانی کورد دەکەونە بۆســەی 
ئاکامــدا،  لــە  و  نیزامییــەکان  هێــزە 
کۆڵبەرێکــی کورد، خەڵکی یەکێک 
لــە گوندەکانــی پیرانشــار بــە تەقــەی 
هێزە نیزامییەکان پێکرا؛ شوناســی ئەو 
کۆڵبــەرە کــوردە "عەبدوڵــاڵ" خەڵکــی 
شــاری  ڕەش"ی  "قەاڵتــە  گونــدی 

پیرانشار ڕاگەیەندراوە.

خۆکوژی لە کوردستان:
ســاڵ،   ٤٠ تەمــەن  هاوواڵتییەکــی 
خەڵکــی شــاری ورمــێ، لــە یەکێک 
لە گەڕەکەکانی ئەو شــارە بە شــێوەی 
خۆهەڵواســین کۆتایی بە ژیانی خۆی 
هێنا؛شوناســی ئــەو هاوواڵتییە کوردە، 
بە ناوی "ع. دەریایی" خەڵکی ناوچەی 

وەحدەت "تەرزیلوو" ڕاگەیەندراوە.
جــۆزەردان،  ٨ی  ڕۆژی  ئێــوارەی 
ســەربازێکی کــورد بــە نــاوی "س.ب" 
خەڵکــی شــاری پیرانشــار، بە چەک 
لــە شــوێنی نیگابانییەکــەی خۆیــدا، 
دوانیــوەڕۆی  دا.  خۆکــوژی  هەوڵــی 
دوو  جــۆزەردان،  ١٠ی  پێنجشــەممە 
خوشــک خەڵکی شــاری مەریــوان بە 
ناوەکانــی "ئامینــە ســەعیدی" تەمەن 
٣٠ ساڵ و "خەدیجە سەعیدی" تەمەن 
٣٥ ســاڵ، دەســتیان دایــە خۆکــوژی 
و کۆتاییــان بــە ژیانــی خــۆی هێنــا؛ 
دانیشــتووی  کــە  خوشــکە  دوو  ئــەو 
مووسک"ـــی  "تەپــەی  گەڕەکــی 
ڕێــگای  بوون،لــە  مەریــوان  شــاری 
هەوڵــی خۆکوژیــان  خۆهەڵواســینەوە، 
داوە و لــە کاتــی ڕەوانەکردنیــان بــۆ 
نەخۆشخانە دەرکەوتووە کە هیچ جۆرە 

نەخۆشییەکیان نەبووە. 
دیکــەوە، ڕۆژی ١٣ی  الیەکــی  لــە 
مێرمنــداڵ  کچێکــی  جــۆزەردان، 
ڕێگــەی  لــە  بانــە  شــاری  خەڵکــی 
خۆهەڵواســینەوە کۆتایــی بــە ژیانــی 
خــۆی هێنــا؛ شوناســی ئــەو کچــە بە 

ناوی "سروە ڕەحیمی" ڕاگەیەندراوە.
لــەو پەیوەندییــەدا، بەڕێوەبــەری  هــەر 
تــۆڕی بێهداشــت و دەرمانیــی شــاری 
 ٦٠ خۆکــوژی  لــە  باســی  بیجــاڕ 
هاوواڵتیی خەڵکی ئەو شارە لە ساڵی 
وتــەی  بــە  کــرد؛   )٩٦( ڕابــردوودا، 
 ٦٠ لــەو  بێهداشــت،  بەرپرســەی  ئــەو 
هاوواڵتییــە کــوردە، ٣٩ کەســیان پیاو 
و 2١ کەســیان ژن بــوون؛ بەرێوەبــەری 
تــۆڕی بێهداشــت و دەرمانــی شــاری 
بیجاڕ هەروەها دەڵێت: "لەو ڕێژەیە، ٣2 
کەسیان خێزاندار و 2٨ کەسیان سەڵتن 
کــه ١٥ کەســیان خەڵکی گوندەکانی 
بیجاڕ و ٤٥ کەســیان دانیشــتووی ئەو 

شارە بوونه".
ئەم ڕاپۆرتە بە پشتبەســتن بە ئاماری 
ئامــاری  ناوەنــدی  لــە  کــراو  تۆمــار 
ئاژانســی هەواڵدەریــی کوردپــا تۆمار 

کراوە.

هێمایەک لە پێشێلکردنی مافەکانی مرۆڤ لە دوو حەوتووی ڕابردوودا:

سپای پاسدارانی ڕێژیمی ئێران 
ڕێگری لە ئازادبوونی 
محەممەد نەزەری دەکات

ئاژانســی هەواڵدەریــی کوردپا باڵوی 
کــردەوە کــە  ســپای پاســدارانی ئێران 
محەممــەد  ئازادکردنــی  لەگــەڵ 
نــەزەری، زیندانــی سیاســی دژایەتــی 

دەکات.
ســەرچاوەیەکی ئــاگادار لــە زیندانی 
ورمێ بە ئاژانسی کوردپا ڕایگەیاند: 
لــە  نــەزەری  محەممــەد  "کاتێــک 
زیندانی ڕەجایی شــاری کەرەج مانی 
لــە خــواردن گرتبوو، دۆزگــەر لەگەڵ 
ناوبــراو چاوپێکەوتنی کرد و بەڵێنیی 
ئازادکردنــی محەممــەد نــەزەری دا، 
بەاڵم سپای پاسداران دژایەتی لەگەڵ 
ئازادبوونــی ئــەو زیندانییــە سیاســییە 

کوردە دەکات".
"ســپای  دەڵێــت:  ســەرچاوەیە  ئــەو 
پاسداران، داوایان لە محەممەد نەزەری 
کــردووە لــە هەمبــەر ئازادبوونــی لــە 

زیندان، "توبە  نامە"یەک بنووسێت".
بــە وتەی ئەو ســەرچاوە ئاگادارە، ئەو 
زیندانییــە سیاســییە بــە ڕەتکردنەوەی 
پاســداران  ســپای  داواکارییەکــی 
ڕایگەیانــدووە کــە "مــاوەی 2٤ ســاڵ 
بــە بێتــاوان لــە زینــدان دام، ئێســتا بۆ 
بێتاوانییــەک کــە نەمکــردووە، تۆبــە 

بکەم".
ئەوەشــی  هەروەهــا  ســەرچاوەی  ئــەو 
خســتەڕوو: "محەممــەد نــەزەری پاش 
ســپای  داواکاریــی  ڕەتکردنــەوەی 
پاســداران، خەزەڵــوەری ســاڵی ڕابردوو 
)٩٦( بۆ زیندانی ورمێ گوازرایەوە".
دێرینەتریــن  لــە  یەکێــک  ناوبــراو 
کوردســتان  سیاســیی  زیندانییانــی 
و ئێرانــە، کــە بــە تاوانــی هــاوکاری 
لەگەڵ حیزبە کوردییەکانی دژبەری 
و  ئێــران  ئیســامیی  حکوومەتــی 
چاالکیــی تەبلیغــی بــۆ ئــەو حیزبانە 
دەسبەسەر کراوە و دادگا بەبێ بوونی 
دادوەر  ســەرۆکایەتی  بــە  و  پارێــزەر 
دادگای  بەرپرســی  زادە"،  "جەلیــل 
ئینقابی شــاری ورمــێ، ناوبراوی بە 

ئێعدام مەحکووم کرد.

ســاڵی  ســەرئەنجام  هاوواڵتییــە  ئــەو 
لەســێدارەدانەکەی  حوکمــی   ١٣٧٨
بــۆ زیندانــی هەتاهەتایــی گــۆڕدرا و 
هەتا ئێســتا لــە زیندانەکانی ورمێ و 
ڕەجایی شــاری کەرەج لە دەسبەسەری 
دایــە و لە مافی چوونە مەرەخەســیی 

بێبەرییە.
کۆتاییەکانــی  نــەزەری،  محەممــەد 
 ١٣٩١ ســاڵی  خەرمانانــی  مانگــی 
دەربڕیــن  ناڕەزایەتــی  نیشــانەی  بــە 
لــە مانــەوەی دوو دەیــە لــە زینــدان، 
لێوەکانــی خــۆی دووری و هــاوکات 
بــۆ مــاوەی ٤٠ ڕۆژ مانی لە خواردن 

گرت.
ڕەشــەممەی  ٣ی  سێشــەممە  ڕۆژی 
١٣٩٥، دادســتانی حکوومەتــی ئێران 
بــە ناردنــی نامەیــەک بــۆ محەممەد 
لــە  سیاســی  زیندانیــی  نــەزەری 
گرتووخانــەی ڕەجایی شــاری کــەرەج 
دژایەتــی خــۆی بــە لێبوردنــی ناوبراو 

دەربڕی.
محەممەد نەزەری، زیندانیی سیاسیی 
کــورد، خەڵکی شــاری "ســاین قەاڵ"، 
ڕۆژی ٩ی جۆزەردانــی ســاڵی ٧٣ی 
مەئموورانــی  الیــەن  لــە  هەتــاوی، 
ئەمنییەتیی ســپای ئەبووزەری شاری 
بۆکانەوە دەستبەسەر کرا و هەتا ئێستا 
لــە مافی هەر جۆرە مورەخەســییەکی 

یاسایی بێبەرییە.
ســاڵی  ســەرئەنجام  هاوواڵتییــە  ئــەو 
لەســێدارەدانەکەی  حوکمــی   ١٣٧٨
بــۆ زیندانــی هەتاهەتایــی گــۆڕدرا و 
هەتا ئێســتا لــە زیندانەکانی ورمێ و 
ڕەجایی شــاری کەرەج لە دەسبەسەری 
دایــە و لە مافی چوونە مەرەخەســیی 
سیاســیە،  زیندانییــە  ئــەو  بێبەرییــە. 
ڕۆژی یەکشەممە ١٤ خەزەڵوەر ساڵی 
داواکاری محەممــەد  ســەر  لــە   ،٩٦
حوســێن ئاقاســی، پارێزەری دۆسیەی 
بــە مانگرتنــە ٩٩  ناوبــراو کۆتایــی 

ڕۆژیەکی خۆی هێنا.


