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لــە هــەر کۆمەڵــگا و لــە هــەر واڵتێکدا، 
بەشــێک لــە سیســتمی سیاســەت کــردن 
بریتییــە  سیاســییەکان  پێوەندییــە  و 
لــەو  و  زاڵ  سیاســیی  کولتــووری  لــە 
دەربڕینــی  و  ئاخافتــن  چوارچێوەیەشــدا، 
سیاسی، تانوپۆی ئەو پێوەندییە سیاسییانە 
و لەراســتیدا تانوپۆی کولتووری سیاسی 

پێک دێنن.
ســەر  بــە  خێــرا  وردبوونەوەیەکــی  بــە 
وێژمانــی سیاســی یــان کۆمەڵەی رســتە 
و چەمــک و دەســتەواژە سیاســییەکانی 
هــەر رێکخراوێکــی سیاســی یــان لێدوانە 
سیاســییەکانی تێکۆشــەرانی سیاســی و 
چاالکانــی بــواری سیاســەت و ئیــدارەی 
کۆمەڵگا و واڵت و هەروەها ئۆپۆزیسیۆن 
و  واڵتێــک  سیاســیی  ئۆپۆزیســیۆنی  و 
سیســتمێک، زۆر ســانا دەر دەکەوێ کە 
هەر کەس و الیەنێک لە چ پاشخانێکی 
هزری و بیرکردنەوە و لە چ تێڕوانینێکەوە 
بــەرەوڕووی جیهــان دەبێتەوە و لەڕاســتیدا 
سیاســەت و هەڵوێســتی سیاســی جیــا لە 
و  هاوبەشــەکان  و  دژبــەر  بەرژەوەندییــە 
پارســەنگی هێز و ...، بەشێکیشی بریتی 
دەبــێ لــە شــەڕی وێژمانــی یــان شــەڕی 
گوتــارەکان، کــە لــە راســتیدا گوتــار و 
وێژمان شەڕی بەرژەوەندی و سیاسین کە 

خزاونەتە دونیای وشەوە.
لــە واڵتی فرەنەتــەوەی ئێراندا، چەترێکی 
وێژمانیــی مێژوویــی هەیە کــە هەرچەند 
کاڵ و کرچ بۆتەوە و لە زۆر شوێندا شڕ 
بــووە و دادڕاوە، بەاڵم هەر ئاســەوارەکانی 
مــاون و کاریگەرییــان هەیــە کــە نــاوی 
دەنێین ئەدەبیاتی سیاســیی مارکســیزمی 
رووســی- توودەیــی، کــە ســەرچاوەی لــە 
کولتــووری  بــە  رووســی،  مارکســیزمی 
ناووناتــۆرە و وشــە ڕەقەکانــی رووســیەوە، 
ســەردەمی  رووســەکانی  روانینــی  لــە 
تێزارو دواتر ســۆڤیەتەوە بۆ مارکســیزمی 
وێرانکەری هەموو شتەوە، هەڵدەقواڵ و لە 
تێگەیشــتنە ناتەواوەکانــی حیزبی توودەدا 
بەرگــی دیکەی بەبەردا کرا و ئەدەبیاتی 
سیاســیی مارکسیزمی رووسی- توودەیی 

لێکەوتەوە.
ئــەم ئەدەبیاتــە سیاســییە بریتــی بــووە لــە 
ناووناتــۆرە لێدان، وشــەی ڕەقــی بێزارکەر 
دۆزینەوە بۆ دەرپەڕاندنی رەقیب و الیەنی 
دیکــە و ســووکایەتی کــردن و بێڕێــزی 
تێگەیشــتنەکانی  و  بــڕوا  هەمــوو  بــە 
غەیرەخۆی بووە و مەبەستەکەش ئەوە بووە 
کــە بــە ســووکایەتی و بێڕێــزی و ئەنگ 
وتۆمەت، رەقیب لە گۆڕەپان وەدەر بنێن.

بەداخــەوە ئــەم کولتــوورە سیاســییە تەنیــا 
لــە حیزبــی توودەدا قەتیــس نەمایەوە و بە 
پانتایی ئێران تەشــەنەی ســەند و زۆربەی 
حیــزب و الیەنەکانــی کەم تا زۆر گرتەوە 
و ئێستاش کە لە مووزەدا دەبێ بۆ حیزبی 

وتووێژ لەگەل 
کەریم پەرویزی

٣ی  ڕێکەوتــی  شــەممە  ڕۆژی 
 ٤ هەتــاوی،  ١٣٩٧ی  خەرمانانــی 
چاالکــی ژینگەپارێزیــی خەڵکی شــاری 
مەریــوان بــه ناوەکانــی "شــەریف باجــوەر، 
ئومیــد کۆنەپۆشــی، ڕەحمــەت حەکیمــی 
نیــا و محەممــەد پەژووهــی" لــە کاتــی 
دارســتانەکانی  ئاگــری  کوژاندنــەوەی 
دا.   دەســت  لــە  گیانیــان  مەریوانــدا 
چاالکــی  ئەندامــی  باجــوەر"  "شــەریف 
ئێــران  کوردســتانی  دێموکراتــی  حیزبــی 
یەکێــک لەو شــەهیدانە بوو کــە لەکاتی 
بەرەنگاربوونەوەی ئاگری دڵڕەشیی ڕێژیم، 
گیانی ئازیزی پێشمەرگەئاســا پێشــکەش 

بە خاک و نیشتمانەکەی کرد.
ســاڵی  بایزیــد  کــوڕی  باجــوەر  شــەریف 
١٣٥٠ی هەتــاوی لــە نێــو بنەماڵەیەکــی 
شۆڕشــگێڕ لــە شــاری مەریــوان لەدایک 
بــوو. پلەکانــی خوێندنی هەتــا وەرگرتنی 
بڕوانامــەی دیپلۆم تەواو کردووە. ئەو هەر 
لە قۆناغی دەبیرستانەوە وەک قوتابییەکی 
ئــازا و چاونەترس، کەوتــە دژایەتیکردنی 
وەزارەتــی  بــە  ســەر  دامودەزگاکانــی 
ئیتالعــات بەتایبەت بەشــی حەراســەت لە 
دەبیرستاندا و لەگەڵ چەند قوتابییەکی تر 
دەســتیان دایە پووچەڵکردنەوەی سیاســەت 
کۆمــاری  ڕێژیمــی  پیالنەکانــی   و 
ئیســالمی ئێــران؛ بــەم هۆیەشــەوە چەندین 
دەرکــران  و  هەڕەشــە  ڕووبــەڕووی  جــار 
بوونەوە. دواجار شــەریف بڕیار دەدات ببێتە 
پێشــمەرگە و بەو مەبەســتەش لە سەرەتای 
بــە  پێوەندیــی  هەتاوییــەوە  ٧٠ی  دەیــەی 
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێرانەوە 
بــە  بــەاڵم  پێشــمەرگە  دەبێتــە  و  دەکات 

هــۆی هەژاریــی بنەماڵەکــەی و پیــری و 
پەککەوتەیی باوکییەوە و بە هەماهەنگی 
لەگــەڵ حیــزب دەنێردرێتــەوە بــۆ ناوخــۆی 
واڵت. ماوەیەکــی کــەم پاش گەڕانەوەی، 
پێوەندیــی بــە شــانەیەکی تەشــکیالتییەوە 
دەکات و دەبێتە ئەندامێکی هەرە چاالکی 
شــانەکە. ئــەو تــا ئــەو کاتــەی دەرفەتــی 
هەبوو، بەردەوام بوو لە کاری تەشکیالتی 

و کاروباری ژینگەپارێزی.
ناوبــراو دیســان وەفــادار مایــەوە بــە رێبازە 
سیاســییەکەی و هەتــا دوایین ســاتەکانی 
ژیانی ئەو خەســڵەتەی لەخۆیدا هێشــتەوە. 
شــەریف باجورە بەهۆی هەڵوێســتە مرۆیی 
و نیشــتمانپەروەرییەکانییەوە، چەندیــن جار 
ڕووبــەڕووی گرتــن و لێپرســینەوە و زیندان 
بووەتەوە و بۆ ماوەی درێژ لە گرتنگەکانی 
وەزارەتی ئیتالعاتدا ماوەتەوە و تەعەهودی 
لێوەرگیــراوە، بــەاڵم ئەو هیچکات دەســتی 
لــە چاالکیــی هەڵنەگــرت و وازی نە هێنا 
و دواجــار هــەر لــە ڕێگــەی ئامانجە بەرزە 
نیشــتمانییەکانیدا وێــڕای چەنــد کەس لە 
هاوکارانــی گیانــی ئازیزی پیشــکەش بە 

خاکی نیشتمانەکەی کرد .
پاش گیان لەدەستدانی شەهیدانی ژینگە، 
بەشــێکی بەرچــاو لــە خەڵکــی مەریــوان 
ڕژانــە ســەر شــەقامەکان و بــە هەڵگرتنی 
پالکاردی تایبەت کە لەسەریان نووسرابوو 
"شــەهید نامــرێ" و "چیــا بێ تــۆ هەتیوە" 
پشتگیری خۆیان لە ژینگەپارێزان دەربڕی 
و دژ بە سیاسەتی ژینگەکوژی ڕێژیم لە 

کوردستان هەڵوێستیان گرت.
پێوەندیــدارەکان،  ڕاپۆرتــە  دواییــن  بەپێــی 
چاالکانــی ژینگەپارێز و خۆپیشــاندەرانی 

مەریــوان پێیــان وایــە ئــەم ئاگرکەوتنــەوە 
چەنــد  ئاگرکەوتنەوەکانــی  هاوشــێوەی 
ســاڵی ڕابــردوو لــەم ناوچــە، بــە شــێوەی 
و  پاســداران  ســپای  لەالیــەن  بەئەنقەســت 
هێزە ئەمنیەتییەکانی ڕێژیم ســاز بووە کە 
ئاکامەکــەی گیان لەدەســتدانی ئەم چوار 

مرۆڤە لەخۆبوردووە بوو.
هەر لەمبارەوە ئەنجوومەنی سەوزی چیای 
مەریــوان لــە دووتوێــی ڕاگەیەندراوێکــدا 
و  "تاریکپەرەســتان  کــردووە:  ئاشــکرای 
هیــچ  ئاوەدانــی  و  ژینگــە  دوژمنانــی 
بــۆ  بــەر  نەیگرنــە  نەمــاوە  ڕێگایــەک 
ئــەم  خاپوورکردنــی  و  کاولــکاری 
مرۆڤایەتییــان  بنەڕەتەکانــی  و  نیشــتمانە 
کردوەتــە ئامانــج. بــێ ئــاگا لــەوەی کــە 
سروشــتی ژیانەوەی ئەم دەڤــەرە پڕاوپڕە لە 
ســەرهەڵدانی قەقنــەس ئاســا و لــە هەمان 
ســاتدا کــە خەیاڵــی خاویــان نایگاتــێ لــە 
و  هەڵدەداتــەوە  ســەر  گڕمــان  خۆڵەمێــش 
"شــەریف"  وەک  تــری  کەڵەســوارانێکی 
و "ئومێــد" بــەدی دێنێتــەوە. خۆڵەمێشــی 
بەجێماویــان ئەبێــت بــە ســورمەی چــاوی 
گالیەک و شەقەی هزریان باڵ ئەکێشێت 

بەسەر هەموو چەمکەکانی گەشەدا".
لەالیەکــی دیکەشــەوە پاش شــەهیدبوونی 
جیــا  مەریــوان  شــاری  ژینگەپارێزانــی 
ژینگەپارێزییەکانــی  ئەنجومەنــە  لــە 
کوردســتان، لــە بەشــێکی بەرچاو لە شــار 
بــە  کوردســتانیش  شــارۆچکەکانی  و 
و  سەرەخۆشــی  ڕێوڕەســمی  وەڕێخســتنی 
ئەنجامدانــی چاالکــی یــادی شــەهیدانی 

ژینگەیان بەرز ڕاگرت.
شــاعێران،  هونەرمەنــدان،  ژینگەپارێــزان، 

ئایینــی،  مامۆســتایانی  مامۆســتایان، 
NGO ئاکادێمیکــەکان،  کەســایەتییە 
و ڕێکخــراوە مەدەنییەکانــی کوردســتان، 
چاالکانی سیاســی و مەدەنی و بەگشتی 
چین و توێژەکانی کوردستانی ڕۆژهەاڵت 
لە ڕۆژانی ڕابردوودا و دوابەدوای شــەهید 
ژینگەپاریــزی  ڕۆڵــەی  چــوار  بوونــی 
کوردســتان، بە شێوازی جۆراوجۆر و جگە 
لــە بەشــداریکردن لە ڕێوڕەســمی بەخاک 
ســپاردنی شــەریف باجــوەر و هاوڕێیانــی، 
یادی شەهیدانی ژینگەیان بەرز ڕاگرت و 
پەیمانیان لەگەڵ ڕێبازەکەیان کە ڕێگری 
کردنە لە سووتان و لەنێوچوونی کوردستان 

نوێ کردەوە.
رێکخســتنی  دەزگای  لەمبــارەوە  هــەر 
گشتیی حیزبی دێموکرات بەیاننامەیەکی 
ڕوو لە خەڵکی کوردستان باڵو کردەوە کە 
لــە بەشــێکیدا هاتــووە: " وەک وەفایەک 
بــۆ شــەهیدانی ژینگەپارێــزی مەریــوان و 
قوربانیانــی دەســتی رێژیم و پشــتیوانی لە 
چاالکوانانــی نیشــتمانپەروەری ئەم شــارە، 
پێویســتە خەڵکــی بەئەمەگی رۆژهەاڵتی 
کوردســتان لە تێکڕای ناوچە و شارەکان، 
دەنگــی خۆیان بخەنە پاڵ دەنگی خەڵکی 
خۆیــان  هاوخەباتــی  ریــزی  و  مەریــوان 
پتەوتــر بکەن؛ بۆ ئەم مەبەســتە داواکارین 
کوردســتان،  شۆڕشــگێری  خەڵکــی  کــە 
ئەنجومەنەکانی ژینگەپارێزی و ســەرجەم 
نیشــتمانپەروەری  و  مەدەنــی  چاالکانــی 
ناوخــۆ، بەشــداری لــە رێوڕەســمی ناشــتن 
و سەرەخۆشــی شــەهیدانی ژینگەپارێــزی 
ئیمــکان  بەگوێــرەی  و  بکــەن  مەریــوان 
و بــە هــەر شــێوەیەک کــە بۆیــان دەلوێ، 

هاوخەمی خۆیان بۆ ئەم ئازیزانە دەرببڕن.
بێگومان هاوچارەنووســی و خۆشەویستیی 
هەمیشــە  وەک  کــە  وادەکات  نیشــتمان 
بەرامبــەر  و  بیــن  یەکڕیــز  و  هاوخەبــات 
کۆمــاری  ســەرکوتکەری  رێژیمــی  بــە 
ئیســالمی و دامودەزگاکانی، پشــتمان بە 

یەکتر گەرم و ورەمان پۆاڵیین بێت".
هەروەهــا ناوه نــدی هــاوكاری حیزبەکانــی 
کوردســتانی ئێــران بــە بۆنــەی گیــان لــە 
کوردســتان  ژینگەپارێزانــی  دەســتدانی 
ڕاگەیەندراوێکــی بــاڵو کــردەوە کــە تێیدا 
هاتووە: " ئێمە کۆماری ئیسالمی و پیالن 
و ئــاکارە دوژمنکارانەکانی کە بەرامبەر 
بە خەڵک و خاک و سرووشتی کوردستان 
دەیکــەن بــە تاوانبــار و بەرپرســیاری ئــەو 
چــوار  کوردســتان  دەزانیــن.  کارەســاتە 
دەیەیە بۆته کانگای کارەســات و بەردەوام 
لــە ئاکامــی پیــالن و سیاســەتی هەڵــه و 
نابەرپــرس  کاربەدەســتانی  ناکارامەیــی 

قوربانی دەدات.
کۆمــاری  ڕێژیمــی  ســاڵە  دەمێــک 
بەتــااڵن  بــۆ  قۆڵــی  ئێــران  ئیســالمیی 
بردنــی ســەروەت و ســامانی کوردســتان و 
وێــران کردنی کوردســتان و سروشــتەکەی 
و  پڕوپــووچ  بیانــووی  بــە  و  هەڵماڵیــوە 
گیانــی  کەوتۆتــە  بنەمــا  بــێ  پاســاوی 
ژینگــەی کوردســتان و لــە بەرامبەریشــدا 
کۆمەڵێک مرۆڤی تێکۆشەر، دەروەست و 
بــێ پاداشــت، بە دەســتی بەتاڵــەوە بوون بە 
پارێزەرانــی ژینگە و نیشــتمان و ئەمڕۆش 
کاک شــەریف و هاوڕێکانــی گیانیان لە 
پێناو پاراســتنی ژینگەی نیشــتمانەکەیان 

بەخت کرد".

ڕاسان و
چاندنی  کولتووری سیاسی

خۆشەویستی 

لە ئاگردا

یەکیەتیی دێموکراتی کوردستان لە دیدار لەگەڵ حیزبی دێموکرات باسی لە گرینگیی ڕاسان کرد 

دەزگای ڕێکخستنی گشتیی حیزبی دێموکرات بەیاننامەیەکی باڵو کردەوە

دەورەی ٢٣١ی سەرەتایی پێشمەرگە لە چیاکانی کوردستان کۆتایی پێهات
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یەکیەتیی دێموکراتی کوردستان 
لە دیدار لەگەڵ حیزبی دێموکرات باسی لە گرینگیی ڕاسان کرد

دێموکراتــی  یەکیەتیــی  هەیئەتێکــی 
کوردســتان ســەردانی حیزبــی دێموکراتی 
کوردســتانی ئێرانیــان کــرد و لە دیدارە لە 
ســەر گرینگیــی ڕاســانی ڕۆژهــەاڵت لە 
مێــژووی بزاڤــی ڕزگاریخوازیــی ئێــران و 

کوردستاندا قسەیان کرد.
١ی  ڕێکەوتــی  پێنجشــەممە  ڕۆژی 
هەتــاوی،  ١٣٩٧ی  خەرمانانــی 
دێموکراتــی  یەکیەتیــی  هەیئەتێکــی 
کوردســتان بــە سەرپەرەســتیی "عوســمان 
ئــەو  گشــتیی  ســکرتێری  جەعفــەری" 
کارگێریــی  دەســتەی  حیزبە،ســەردانی 
حیزبــی دێموکراتی کوردســتانی ئێرانیان 
لــە الیــەن هەیئەتێکــی حیزبــی  و  کــرد 
دێموکــرات بــە سەرپەرەســتیی "مســتەفا 

حیــزب  گشــتیی  لێپرســراوی  هیجــری" 
پێشوازییان لێکرا.

وێــڕای  ســەرەتا  جەعفــەری  عوســمان 
ســپاس لــە هەیئەتــی حیزبــی دێموکرات، 
باســێکی سەبارەت بە ڕەوشی هەنووکەیی 
و  کــرد  پێشــکەش  کوردســتان  و  ئێــران 
وەک  خۆرهەاڵتــی  ڕاســانی  بەتایبــەت 
لــە مێــژووی بزاڤــی  نوقتــە گۆڕانێــک 

ڕزگاریخوازیی ئێران و کورستان زانی.
ناوبراو باســی لەوە کرد کە حەرەکەتێکی 
جێــگای  بووەتــە  کــە  شۆڕشــگێرانەیە 
ئومێــدی هەمــوو الیەک و پاڵپشــتیکردن 
هەمــوو  ئەرکــی  بــە  خەباتــەی  لــەو 

نیشتمانپەروەرێکی کورد زانی.
لەبەرانبــەردا، "مســتەفا هیجــری" وێڕای 

بەخێرهاتنــی هەیئەتــی میــوان باســێکی 
کوردســتانی  ڕەوشــی  بــە  ســەبارەت 
بەگشــتی  کــورد  پرســی  و  خۆرهــەاڵت 
پێشــکەش کرد و وێڕای ســپاس و پێزانین 
کوردســتان  دیمۆکراتــی  یەکیەتیــی  لــە 
، بــۆ پشــتیوانی لــە ڕاســانی خۆرهەاڵت 
لەمێــژووی  قۆناغــە  ئــەم  ،ڕایگەیانــد 
و  هــاوکاری  بــە  پێویســتی  خەباتمــان، 
یەکگرتوویــی هەمــوو الیەکمانــە و دەبێ 
هەمــووان پێکەوە، لە ڕاســتای پاراســتنی 
نەتەوەکەمــان  بااڵکانــی  بەرژەوەنــدی 

هەنگاو هەڵبگرین.
لــە کۆتایــی دیدارەکــەدا هــەردوو الیــەن، 
لــە ســەر کاری هاوبــەش لــە نێــوان هێــزە 
سیاسیەکانی کوردستان پێداگرییان کرد.

ئەندامێکــی دڵســۆزی حیزبــی دێموکــرات لــە ڕووداێکــی 
دڵتەزێندا گیانی لە دەست دا

شەریف باجوەر" ئەندامی دڵسۆزی حیزبی 
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران لە کاتی 
دارســتانەکانی  ئاگــری  کوژاندنــەوەی 

مەریوان گیانی لە دەست دا.
٣ی  ڕێکەوتــی  شــەممە  ڕۆژی 
 ٤ هەتــاوی،  ١٣٩٧ی  خەرمانانــی 
چاالکــی ژینگەپارێزیــی خەڵکی شــاری 
مەریــوان بــه ناوەکانــی "شــەریف باجــوەر، 
ئومیــد کۆنەپۆشــی، ڕەحمــەت حەکیمی 
نیــا و محەممــەد پەژووهــی" لــە کاتــی 
دارســتانەکانی  ئاگــری  کوژاندنــەوەی 

مەریواندا گیانیان لە دەست دا.
هــاوکات ٦ کەســی دیکەش بە ســەختی 

بریندار بوونە.
ســەرچاوە خۆجێیــەکان بــاس لــەوە دەکەن 
کــە دارســتانەکانی مەریــوان بــه هــۆی 
تۆپبارانەکانی سپای تێرۆریستی پاسداران 

تووشی ئاگر کەوتنەوە بوونە.
"شــەریف باجــوەر کــه ئەندامــی حیزبــی 

بــووە"  ئێــران  کوردســتانی  دێموکراتــی 
کــوڕی "بایزیــد و مەنیژە"یــە کــه ســاڵی 
بنەماڵەیەکــی  لــە  هەتــاوی  ١٣٥٠ی 
شۆڕشگێڕ لە شاری مەریوان لەدایکبووە. 
وەرگرتنــی  هەتــا  خوێندنــی  پلەکانــی 
بڕوانامــەی دیپلــۆم تــەواو کــردووە. ئــەو 
وەک  دەبیرســتانەوە  قۆناغــی  لــە  هــەر 
ئــازاو چاونەتــرس، کەوتــە  قوتابییەکــی 
ســەر  دامودەزگاکانــی  دژایەتیکردنــی 
بــە وەزارەتــی ئیتالعــات بەتایبەت بەشــی 
لەگــەڵ  و  دەبیرســتاندا  لــە  حەراســەت 
دایــە  دەســتیان  تــر  قوتابییەکــی  چەنــد 
پووچەڵکردنەوەی سیاســەت و پیالنەکانی  

ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی ئێران.
بــەم هۆیەشــەوە چەندین جــار ڕووبەڕووی 
دواجــار  بوونــەوە.  دەرکــران  و  هەڕەشــە 
ببێتــە پێشــمەرگە  شــەریف بڕیــار دەدات 
و بــەو مەبەســتەش لــە ســەرەتای دەیــەی 
٧٠ی هەتاوییــەوە پێوەندیــی بــە حیزبــی 

دێموکراتی کوردستانی ئێرانەوە دەکات و 
دەبێتە پێشمەرگە. بەاڵم بە هۆی هەژاریی 
بنەماڵەکــەی و پیــری و پەککەوتەیــی 
هەماهەنگــی  بــە  هەروەهــا  باوکییــەوە؛ 
لەگــەڵ حیــزب دەنێردرێتــەوە بــۆ ناوخۆی 
واڵت. ماوەیەکــی کەم پاش گەڕانەوەی، 
پێوەندیــی بــە شــانەیەکی تەشــکیالتییەوە 
هــەرە  ئەندامێکــی  دەبێتــە  و  دەکات 
چاالکــی شــانەکە. ئــەو تــا ئــەو کاتەی 
دەرفەتــی هەبــوو، بــەردەوام بــوو لە کاری 

تەشکیالتی و کاروباری ژینگەپارێزی.
ناوبــراو دیســان وەفــادار مایــەوە بــە رێبازە 
سیاســییەکەی و هەتا دوایین ســاتەکانی 
ژیانی ئەو خەســڵەتەی لەخۆیدا هێشتەوە. 
شــەریف باجورە بەهۆی هەڵوێستە مرۆیی 
چەندیــن  نیشــتمانپەروەرییەکانییەوە،  و 
لێپرســینەوە  و  گرتــن  ڕووبــەڕووی  جــار 
و زینــدان بووەتــەوە و بــۆ مــاوەی درێــژ 
لــە گرتنگەکانــی وەزارەتــی ئیتالعاتــدا 
لێوەرگیــراوە،  تەعەهــودی  و  ماوەتــەوە 
بەاڵم ئەو هیچکات دەســتی لە چاالکیی 

هەڵنەگرت و وازی نە هێنا.
ئێــران  حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی 
وێــڕای بــە داخبوونــی خۆی بــۆ گیان لە 
دەستدانی ئەو چوار چاالکە ژینگەپارێزییە 
ڕووداوە  لــەو  باجــوەر  شــەریف  بەتایبــەت 
لــە  سەرەخۆشــی  و  پرســە  دڵتەزێنــەدا، 
بنەماڵــە، خــزم و کەســوکاری ناوبراون  و 
خەڵکی نیشتمانپەورەی مەریوان دەکات و 

خۆی بە شەریکی خەمیان دەزانێت.

کۆڕیادێک بۆ شەهیدانی ژینگەپارێزی ڕۆژهەاڵت لە 
شاری هەولێر بەرێوە چوو

حیزبــی  نوێنەرایەتــی  هەیئەتێکــی 
کۆڕیــادی  لــە  بەشــداری  دێموکــرات 
شەهیدانی ژینگەپارێزی ڕۆژهەاڵت کرد 

کە لە شاری هەولێر بەڕێوە چوو.
رۆژی  ئێــوارەی  ٥ی  کاتژمێــر 
خەرمانانــی  ڕێکەوتــی ٥ی  دووشــەممە 
١٣٩٧ی هەتــاوی بــە ئامادەبوونــی بەڕێز 
محەممەدســاڵح قــادری، نوێنەری حیزبی 
شــاندێکی  و  هەولێــر  لــە  دێموکــرات 
ڕێکخــراوە  فەرمانگــەی  لــە  هاوڕێــی، 
ناحکوومییەکانــی حکوومەتــی هەرێمی 
هاوکاریــی  ڕێکخــراوی  کوردســتان، 
مرۆیــی "ئەفــرا" کۆڕێکــی بــۆ ڕێزلێنــان 
لــە خەبــات و چاالکیــی چوار شــەهیدی 

ژینگەپارێزی مەریوان ساز کرد.
    ڕێکخــراوی ئەفــرا بــۆ هاوکاریــی 
ئامادەبوونــی  و  بەشــداریی  بــە  مرۆیــی 
کۆمەڵێــک لــە چاالکوانانــی مەدەنی و 
نوێنــەری چەنــد ڕێکخراوێکــی مەدەنیی 
کۆمەڵێــک  و  کوردســتان  باشــووری 
سیاســیی  و  مەدەنــی  چاالکوانــی 

هۆڵــی  لــە  ڕۆژهــەاڵت  کوردســتانی 
فەرمانگــەی ڕێكخــراوە ناحکوومییەکان 
لــە شــاری هەولێر ئەم کۆڕیــادەی بەڕێوە 

برد.
لە کۆڕەکەدا دوای ڕاگرتنی خولەکێک 
بێدەنگی بۆ ڕێزگرتن لە یادی شەهیدانی 
کورد و کوردســتان، پەیامی "ئەنجومەنی 
ســەوزی چیــای مەریــوان" خوێندرایەوە و 
دواتر بەڕێوەبەری ڕێکخراوی ئەفرا کورتە 
باســێکی لەبــارەی کار و چاالکییەکانی 
ئەنجومەنــی ســەوزی چیــای مەریــوان و 
بەتایبــەت هــەوڵ و تەقــەال مرۆییەکانــی 
ئومێــد کۆنەپۆشــی،  و  باجــوەر  شــەریف 
دوو چاالکوانــی ژینگەپارێــزی مەریــوان 

پێشکەش کرد.
ڕێوڕەســمەکەدا  کۆتایــی  بڕگــەی  لــە 
بــە شــێوەی ســیمبۆلێک بەشــداربووان بە 
بەرزکردنەوەی وێنەی چوار ژینگەپارێزی 
رۆژهــەاڵت  کوردســتانی  شــەهیدی 
ڕێزیــان لێیــان گــرت و پەیامی ئاشــتی و 

پێکەوەبوونیان بەرزکردەوە.

هــەر لــەم چوارچێوەیــەدا و بــۆ ڕێزگرتــن 
لــە شــەهیدانی ژینگــە، لــە چەند شــاری 
ڕێوڕەســمی  کوردســتانیش  ڕۆژهەاڵتــی 
٥ی  ئێــوارەی  چــوو؛  بەڕێــوە  تایبــەت 
سەرەخۆشــی  رێوڕەســمی  خەرمانــان 
مزگەوتــی  لــە  ژینگــە  شــەهیدانی 
دارولئیحســان لە شــاری مەهابــاد لەالیەن 
شــارەوە  ئــەم  مەدەنییەکانــی  رێکخــراوە 

بەرێوەچوو.
شــاری  ژینگەپارێــزی  چاالکانــی 
یــادی  لــە  ڕێزگرتــن  بــۆ  مەریوانیــش 
هاوڕێیانیــان کۆمەڵێــک دار بەڕوویان لە 
پشــت دەکەی شــەهید شــەریف چاند؛ ئەم 
چاالکییــە لــە شــاری شــیرازیش لەالیــەن 
کۆمەلێــک لــە کوردانی نیشــتەجێی ئەم 

شارە بەڕێوە چوو.
نوســینگەی  دیکەشــەوە  لەالیەکــی 
نەتــەوە  ڕێکخــراوی  نوێنەرایەتــی 
یەکگرتووەکان بەبۆنەی گیان بەخت کردنی 
چــوار ژینگەپارێــزی کــورد پەیامێکــی 

هاوخەمییان باڵو کردەوە.
دەزگای رێکخستنی گشتیی حیزب: 

پێویستە خەڵکی بەئەمەگی رۆژهەاڵتی کوردستان ریزی 
هاوخەباتی خۆیان پتەوتر بکەن

حیزبــی  دەزگای ڕێکخســتنی گشــتیی 
ڕووداوەکــەی  بــە  ســەبارەت  دێموکــرات 
ڕۆژی ڕابردووی مەریوان و شەهیدبوونی  
خەڵکــی  لــە  ڕوو  بەیاننامەیەکــی 

ڕۆژهەالتی کوردستان باڵو کردەوە.
دەقی بەیاننیەکە بەم چەشنەیە:

بەیاننامەی دەزگای رێکخستنی گشتیی 
سەبارەت بە رووداوەکەی مەریوان
خەڵکی تێکۆشەری کوردستان

شــەممە  رۆژی  ئــاگادارن،  وەک  هــەر 
١٣٩٧ی  خەرمانانــی  ٣ی  ڕێکەوتــی 
ژینگەپارێــزی  چاالکــی   ٤ هەتــاوی، 
خەڵکــی شــاری مەریــوان بــه ناوەکانــی 
کۆنەپۆشــی،  ئومیــد  باجــوەر،  "شــەریف 
موحەممــەد  و  حەکیمی نیــا  ڕەحمــەت 
پەژووهی" لە کاتی کوژاندنەوەی ئاگری 
لــە  گیانیــان  مەریوانــدا  دارســتانەکانی 
دەست دا و هاوکات ٦ کەسی دیکەش بە 

سەختی بریندار بوون.
ســەرچاوە خۆجێیــەکان بــاس لــەوە دەکەن 
کــە دارســتانەکانی مەریــوان بــه هــۆی 
تێرۆریســتی  ســپای  تۆپبارانەکانــی 

پاسداران تووشی ئاگرکەوتنەوە بوونە.
هەروەهــا ســەر لــە بەیانی رۆژی شــەممە 
تەقینــەوەی  هــۆی  بــە  خەرمانــان،  ٣ی 
مین لە ســنووری شــاری مەریــوان، چوار 

کۆڵبــەری خەڵکــی ئەو شــارە کــوژران و 
بریندار بوون.

درێــژەی  لــە  دڵتەزێنانــە  رووداوە  ئــەم 
نارەزایەتی دەربڕینی دانیشــتووانی شاری 
مەریــوان بەرامبــەر بــە  کۆنەکردنــەوەی 
زبڵــی ئەو شــارە دێ، کە شــەوی هەینی 
لە ســەر شــەممە جەمــاوەری هێنایە ســەر 

شەقام.
کۆی ئەم رووداوە دڵتەزێنانە و بێ کیفایەتی 
رێژیــم  ســەرکوتکەرەکانی  دامــودەزگا 
و واڵمــدەر نەبوونیــان، ژیــان و گوزەرانــی 
خەڵکــی کردووەتــە ئامانــج کــە دواییــن 
رابــردووی  رۆژی  قوربانیانــی  نموونــەی 

ناوچەی مەریوانە.
خەڵکی بەهەڵوێســت و پێشــەنگی شــاری 
مەریوان وەک ئەرکی نیشتمانی خۆیان و 
وەک دژکردەوەیان بەرامبەر بە سەرکوتی 
گەلــی  دژە  رێژیمــی  سیســتماتیکی 
کۆماری ئیسالمیی ئێران، رۆژی رابردوو 
ئازایانــە هاتنــە ســەر شــەقام و دەنگــی 
ناڕەزایەتییــان بەرامبــەر بــەم کارەســات و 

رووداوانە دەربڕی.
شــەهیدانی  بــۆ  وەفایــەک  وەک 
قوربانیانــی  و  مەریــوان  ژینگەپارێــزی 
لــە  پشــتیوانی  و  رێژیــم  دەســتی 
چاالکوانانی نیشــتمانپەروەری ئەم شــارە، 

پێویســتە خەڵکی بەئەمەگی رۆژهەاڵتی 
کوردستان لە تێکڕای ناوچە و شارەکان، 
دەنگی خۆیان بخەنە پاڵ دەنگی خەڵکی 
خۆیــان  هاوخەباتــی  ریــزی  و  مەریــوان 
پتەوتر بکەن؛ بۆ ئەم مەبەســتە داواکارین 
کــە خەڵکــی شۆڕشــگێری کوردســتان، 
ئەنجومەنەکانی ژینگەپارێزی و ســەرجەم 
نیشــتمانپەروەری  و  مەدەنــی  چاالکانــی 
ناوخــۆ، بەشــداری لــە رێوڕەســمی ناشــتن 
و سەرەخۆشــی شــەهیدانی ژینگەپارێــزی 
مەریــوان بکــەن و بەگوێــرەی ئیمــکان و 
بــە هــەر شــێوەیەک کــە بۆیــان دەلــوێ، 
هاوخەمی خۆیان بۆ ئەم ئازیزانە دەرببڕن.
بێگومان هاوچەرەنووسی و خۆشەویستیی 
هەمیشــە  وەک  کــە  وادەکات  نیشــتمان 
بەرامبــەر  و  بیــن  یەکڕیــز  و  هاوخەبــات 
کۆمــاری  ســەرکوتکەری  رێژیمــی  بــە 
ئیســالمی و دامودەزگاکانی، پشــتمان بە 

یەکتر گەرم و ورەمان پۆاڵیین بێت.
سەرکەوێ هاوخەباتی و ڕاسانی خەڵکی 

کوردستان.
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران

دەزگای رێکخستنی گشتی
٤ی خەرمانانی ١٣٩٦ی هەتاوی
٢٦ی ئاگۆستی ٢٠١٨ی زایینی

سەرەخۆشی 
ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێران

 لە خەڵکی ڕۆژهەاڵت
حیزبەکانــی  هــاوكاری  ناوه نــدی 
کوردســتانی ئێــران بــە بۆنــەی گیــان لــە 
و  ژینگەپارێــز  کۆمەڵێــک  دەســتدانی 
چاالکــی مەدەنــی لــە شــاری مەریــوان 
ڕاگەیاندراوێکــی بــاڵو کــردەوە و تێیــدا 
سەرەخۆشی لە هەموو خەڵکی ڕۆژهەاڵت 

کرد.
دەقی ڕاگەیەندراوەکە:

به پێی هەواڵەکان بە دوای ئاگر کەوتنەوە 
سەڵەســی  گونــدی  دارســتانەکانی  لــە 
ســەر بــە ناوچــەی مەریــوان ٤ کــەس لــە 
ژینگەپارێــزی  و  مەدەنــی  چاالکانــی 
کاک  ناوئاشــنا  چاالکوانــی  لەوانــه  و 
"شــەریف باجــوەر" کــە بــۆ کوژاندنــەوەی 
ئاگرەکــه چووبوونه ئــەو ناوچەیه گیانیان 

لە دەست داوە و ژمارەیەکیش بریندارن.
لە کەس شــاراوە نییە کە کاربەدەســتانی 
ئێــران  ئیســالمیی  کۆمــاری  ڕێژیمــی 
زۆرجاریــش  و  کەمتەرخەمــی  بەهــۆی 
بــە هەوڵــی بــە ئەنقەســت و بــە پیالنــی 
دارســتانەکانی  و  ژینگــە  پێشــوەخت 
کوردســتان لــە ناو دەبــەن؛ لــە بەرامبەردا 

ژینگەپارێــزی  و  مەدەنــی  چاالکانــی 
خۆجێــی ناوچەکــە بــە کەمتریــن ئامــراز 
هەوڵی پاراســتنی ژینگەی کوردستانیان 
داوە؛ ئێمە کۆماری ئیســالمی و پیالن و 
ئاکارە دوژمنکارانەکانی کە بەرامبەر بە 
خەڵک و خاک و سرووشــتی کوردســتان 
دەیکــەن بــە تاوانبــار و بەرپرســیاری ئــەو 
چــوار  کوردســتان  دەزانیــن.  کارەســاتە 
دەیەیە بۆته کانگای کارەسات و بەردەوام 
لــە ئاکامــی پیــالن و سیاســەتی هەڵــه و 
نابەرپــرس  کاربەدەســتانی  ناکارامەیــی 

قوربانی دەدات.
کۆمــاری  ڕێژیمــی  ســاڵە  دەمێــک 
ئیســالمیی ئێران قۆڵــی بۆ بەتااڵن بردنی 
ســەروەت و ســامانی کوردســتان و وێــران 
سروشــتەکەی  و  کوردســتان  کردنــی 
و  پڕوپــووچ  بیانــووی  بــە  و  هەڵماڵیــوە 
بنەمــا کەوتۆتــە گیانــی  بــێ  پاســاوی 
ژینگــەی کوردســتان و لە بەرامبەریشــدا 
کۆمەڵێک مرۆڤی تێکۆشــەر، دەروەســت 
و بێ پاداشت، بە دەستی بەتاڵەوە بوون بە 
پارێزەرانی ژینگە و نیشــتمان و ئەمڕۆش 

کاک شــەریف و هاوڕێکانی گیانیان لە 
پێناو پاراســتنی ژینگەی نیشتمانەکەیان 

بەختکرد.
حیزبەکانــی  هــاوکاری  ناوەنــدی 
هاوخەمــی  و  پرســە  ئێــران  کوردســتانی 
خۆی بۆ لە دەستدانی ئەو پۆلە شەهیدەی 
ڕێــگای پاراســتنی ژینگەی کوردســتان 
و  بەڕێزەکانیــان  بنەماڵــە  بــە  پێشــکەش 
خەڵکی مەریوان و بە تایبەتی چاالکانی 
ڕۆژهەاڵتــی  گشــتی  بــە  و  مەدەنــی 

کوردستان دەکا .
ســاڵو بــۆ گیانی پاكــی ئەوانــەی ژیانی 
خۆیان لە ڕێگەی نیشــتمان بەخت كردووە 
و هیــوای چاكبوونــەوە بــۆ بریندارانی ئەم 

رووداوە داوا دەكەین .

حیزبەکانی  ــاری  ــاوکـ هـ ــدی  ــاوەنـ نـ
کوردستانی ئێران

٣ی خەرمانانی ١٣٩٧ی هەتاوی
٢٥ی ئاگۆستی ٢٠١٨ی زایینی



٣ ژمارە ٧٣٣، ٦ی سێپتامربی ٢٠١٨

درێژەی پەیڤ
توودە و مارکســیزمی رووســی بگەڕێی، 
سیاســییە  ئەدەبیاتــە  ئــەو  ئاســەواری 

بێزارکەرە هەر دەبیندرێ.
لەالیەکی دیکەوە ئەدەبیاتێکی سیاســیی 
سیاســەتنامەی  بەجێمــاوی  کولتــووری 
نیزامیــی گەنجەوی ماوەتەوە کە بریتییە 
لــە کولتــووری پێداهەڵگوتن و ریاکاری، 
کــە ئەویــش لــە ئەدەبیاتــی بەشــێک لــە 
کۆمــاری ئیســالمی و الیەنی سیاســیی 
دیکەشــدا دەبیندرێ بۆیە دەڵێم بەشێک، 
چوونکە بەشــە ســەرەکییەکی کۆماری 
خەتــی  هەمــان  پەیــڕەوی  ئیســالمی 
ئەدەبیاتی سیاســیی رووســی – توودەیی 

دەکەن.
راســانی رۆژهەاڵت پێویســتە کە هەم لە 
ســووکایەتیکردن خــۆی بــەدوور بگرێ و 
هــەم ریاکارانــە و شــەرمێونانە نەبێ و لە 
نێــوان ئــەو دوو بەرداشــەدا ئەدەبیاتێكــی 
دیکە بگرێتەبەر کە بریتی بێ لە راست و 
رەوان و جیددی بوون، بە پاراستنی رێزی 
بەرامبەرەوە، بە بێ ئەوەی پاشەکەشــە لە 
مافــە ئەساســییەکان بــکا. بــۆ راگرتنی 
رێز پێویســت بە ریاکاری و پێداهەڵگوتن 
نــاکا و بــۆ ســەلماندنی بوونــی خۆشــت 
ســووکایەتی  و  بێڕێــزی  بــە  پێویســتت 
سیاســیی  ئەدەبــی  نییــە.  بەرامبــەر  بــە 
راســان دەبــێ ئەدەبێکــی جیــددی، بە بێ 
بــە  پشــتگەرم  و  راســتوێژ  شــەرمکردن، 
مافە ئەساســییەکانی گەل و بەڵگەمەند 

و مەنتقی بێ.

ڕاگەیەندراوی ناوەندی هاوکاری حیزبەکانی کوردســتانی 
ئێران بە بۆنەی یادی ٣٩ ساڵەی

 گیانبەختکردنی کاک »فوئاد مستەفا سوڵتانی«

لــە مێــژووی بزووتنــەوە ڕزگاریخــوازەکان 
کەم نین ئەو بلیمەت و ســەرکردانەی کە 
گیانیــان لەپێنــاو گەیشــتن بــە ئــازادی و 
ئامانجەکانیان بەخت کردووە. بزووتنەوەی 
وەک  ئێرانیــش  کوردســتانی  لــە  کــورد 
مــاوەی  لــە  حەقخوازانــە  بزوتنەوەیەکــی 
لەســەر کاربوونی کۆماری ئیســالمی لە 
٣٩ ســاڵی ڕابــردوودا خەســاری گــەورەی 
هێــزە سیاســییەکاندا  لــە هەمــوو  و  داوە 
ڕێبەڕانیــش بــە خوێنی خۆیان مەشــغەڵی 

ئەو شۆڕشەیان گەرم ڕاگرتووە.
یەکێــک لــەو ســەرکردانه کاک فوئــاد 
مســتەفا ســوڵتانیه کــە لــه ڕۆژی ٩ی 

گیانــی  هەتــاوی  ١٣٥٨ی  خەرمانانــی 
لەپێناو گەیشــتن بــه ئامانجەکانی بەخت 
کــرد، کاک فوئــاد ســیمایەکی ناســراو 
بــوو  و هەروهــا ئەندامــی بنەماڵەیــەک 
کــە ٤ بــرای دیکەشــی لــە بەربەرەکانــێ 
لەگــەڵ کۆماری ئیســالمی و سیاســەتە 
لــە  کوردســتان،  لەمــەڕ  نگریســەکانی 

زیندانەکانی ئەو ڕێژیمە ئیعدام کران.
و  ناســراو  ســیما  گیانبەختکردنــی 
سەرکردەکانی حیزبەكانی كوردستان ئێران 
لە ماوەی ٤ دەیەی ڕابردوودا نیشانەدری 
ئەو ڕاســتیەیە کە شۆڕش لە کوردستانی 
ئێــران بەرهەمــی تێکۆشــانی هەمووانــه و 

کات  هەمــوو  پێشــمەرگه  و  ســەرکردە 
شانبەشــانی یــەک و فیداکارانــە پێکەوە 

قوربانیان داوه.
ناوەندی هاوکاری حیزبەکانی کوردستانی 
ئێــران، وێــڕای مەحکومکردنــی ســەرجەم 
تاوانەکانــی کۆماری ئیســالمی لە ئێران 
و کوردســتان، رێــز دەگرێــت لــە خەبات و 
مســتەفا  فوئــادی  کاک  فیــداکاری 
هەمــوو  تێــرۆری  ئیدانــەی  و  ســوڵتانی 
بەڵێــن  ســەركردەو شورشــگیران دەکات و 
رزگاریخــوازی  بزووتنــەوەی  کــە  دەدات 
کوردســتان تا گەیشــتن بــە ئامانجه بەرز 
خەباتکارانــی  ســەرجەم  مرۆییەکانــی  و 
لــە  شــێلگیرانەتر  و  بــەردەوام  کوردســتان 
هەمیشــە درێــژەدەری رێگای شــەهیدانی 
دەبێــت.  ڕێبەرانــی  و  کــورد  نەتــەوەی 
دڵنیاین ئاســۆی ســەرکەوتن نزیکه و ئەو 
رۆژه دەبینین که گەلی کوردیش ئازادانه 
و لــە ئاپــۆرای گــەورەی جەماوەریــدا ڕێز 
شــەهیدی  ڕێبەرانــی  و  تێکۆشــەران  لــه 

دەگرێت.
حیزبەکانی  هــاوکــاریــی  نـــاوەنـــدی 

کوردستانی ئێران
٩ی خەرمانانی ١٣٩٧ی هەتاوی
٣١ی ئاگۆستی ٢٠١٨ی زایینی

دەورەی ٢٣١ی سەرەتایی پێشمەرگه
 لە چیاکانی کوردستان بەڕێوە چوو

٢٣١ی  دەورەی  کۆتاییهاتنــی  جێژنــی 
چیاکانــی  لــە  پێشــمەرگە،  ســەرەتاییی 

کوردستان بەڕێوە چوو.
٤ی  ڕێکەوتــی  یەکشــەممە  ڕۆژی 
دەورەی  هەتــاوی،  ١٣٩٧ی  خەرمانانــی 
لــە  پێشــمەرگە،  ســەرەتاییی  ٢٣١ی 
چیاکانــی کوردســتان کۆتایــی پێ هات 
شۆڕشــگێڕی  الوانــی  لــە  پۆلێــک  و 
کوردســتان پەیوەســت بە ڕیزەکانی هێزی 

پێشمەرگەی کوردستان بوون.
خوێندنــی  بــە  ســەرەتا  ڕێوڕەســمە  ئــەو 
ڕەقیــب"  "ئــەی  نەتەوایەتــی  ســروودی 
ڕێزگرتــن  بــۆ  بێدەنگــی  خولەکێــک  و 
لــە گیانــی پاکــی شــەهیدانی کــورد و 

کوردستان دەستی پێ کرد.
پاشــان خالیــد دەرویژە، ئەندامی دەســتەی 
کارگێڕی حیزبی دێمۆکراتی کوردستانی 
ئێران، پەیامی دەستەی کارگێری حیزبی 

جێژنــی  بەشــداربووانی  بــە  پێشــکەش 
کۆتاییهاتنی دەورەی ٢٣١ کرد.

دەرویژە لەو پەیامەدا ئاماژەی بە قۆناغی 
نوێی خەباتی حیزب، لەژێر ناوی ڕاسانی 
ڕۆژهــەاڵت و گرینگــی ئــەم شــێوازە لــە 
خەبــات کــرد. ناوبــراو وێــڕای باســکردن 
لە ســەر گرینگیــی ســتراتێژیی گرێدانی 
الوانــی  وتــی:  شــاخ   و  شــار  خەباتــی 
بەهەســتی واڵت بەتینتــر لــە جــاران بــۆ 
بەدەســتهێنانی ئــازادی کــە گەورەترین و 
بەنرختریــن ئاواتی مرۆڤایەتییە پەیوەســت 

بە ڕیزی پێشمەرگەی کوردستان دەبن.
پاشــان ســروودێک لە الیەن بەشداربووانی 

دەورەوە پێشکەش کرا.
لــە بڕگەیەکــی دیکەی ڕێوڕەســمەکەدا، 
ڕاپۆرتــی  ئەڵاڵوەیســی"  "شــۆڕش 
ئامووزشــیی دەورەی ٢٣١ی ســەرەتاییی 
پێشــمەرگەی پێشــکەش بــە ئامادەبــووان 

کرد.
نــاوی  ژێــر  لــە  پەخشــانێک  دواتــر 
"ســەردارەکەی سەردار"، لە الیەن "ئاگرین 

پاریاد"ەوە پێشکەش کرا.
"ئارگەش مورادی" لە بڕگەیەکی دیکەدا 
ســەرەتاییی  ٢٣١ی  دەورەی  پەیامــی   ،

پێشمەرگەی پێشکەش کرد.
ئــەو  دیکــەی  بەشــێکی  لــە  هەروەهــا 
ڕێوڕەســمەدا، بــە ســەر کەســانی یەکــەم 
تا ســێهەم لە بــواری تاقیکارییە سیاســی 
دیســیپلیندا،  و  نــەزم  و  نیزامــی  و 

خەاڵتگەلێک دابەش کرا.
بــە  میکائیلنــژاد  نێچیرڤــان  دواتــر 

گۆرانییەک ڕێوڕەسمەکەی ڕازاندەوە.
دوایین بڕگەی ڕیوڕەســمەکە بە نمایشــی 

نیزامی بەشداربووان کۆتایی پێ هات. ئەپلیکەیشێنی جەعلی بە ناوی حیزبی دێموکراتەوە 
باڵو دەکرێتەوە

بــە  تایبــەت  ئەپلیکەیشــێنی  و  بەرنامــە 
مۆبایل لە نێو خەڵکی کوردســتانی ئێران 
باڵو کراوەتەوە کە گوایە هی ماڵپەڕەکان 

و راگەیاندنی حیزبی دێموکراتە.
بــە  تایبــەت  ئەپلیکەیشــێنی  و  بەرنامــە 
مۆبایل، لە نێو خەڵکی کوردستانی ئێران 
و بەتایبەت کەسانی چاالک لە دیجیتاڵ 
میدیــا و تــۆڕە کۆمەاڵیەتییــەکان بــاڵو 
کراوەتــەوە کە گوایە ئەو ئەپلیکەیشــێنانە 
و  میدیــا  کوردســتان  ماڵپــەڕی  هــی 
دەزگای راگەیاندنــی حیزبــی دێموکراتی 

کوردستانی ئێرانە.
بەپێــی زانیاریغەکان، کاتێک کەســێک 
ئەو جۆرە ئەپلیکەیشێنانە دادەبەزێنێ، ئەو 
بەرنامــەی مۆبایلە، ژمــارە تێلێفۆنەکانی 
ســەر مۆبایلەکە و پەیامەکانی و هەموو 
دەیخاتــە  و  وەردەگــرێ  پێوەندییەکانــی 
ژێــر چاوەدێرییــەوە؛ هەروەهــا هەموو وێنە 
و پەیــام و شــتەکانی ســەر مێمــۆری و 

مۆبایلەکە وەردەگرێ و دەسکارییان دەکا 
و بۆ شوێنی نەناسراویان بەڕێ دەکات.

ئــەم جــۆرە ئەپلیکەیشــێنە گوماناوییانــە، 
لە الیەن دەزگای ســیخوری و ئیتالعاتی 
رێژیمــی کۆماری ئیســالمییەوە دروســت 
دەکرێــن و بەنێــو خەڵکــدا بــاڵو دەکرێنەوە 
تاکوو کاری سیخوری و دژەمرۆییان پی 

بکەن.
بەرپرســی  پەرویــزی  کەریــم  لەمبــارەوە 
حیزبــی  گشــتیی  راگەیاندنــی  دەزگای 
دێموکراتی کوردســتانی ئێــران رایگەیاند 
دێموکراتــی  حیزبــی  وەکــوو  ئێمــە   ":
جــۆرە  هیــچ  ئێــران  کوردســتانی 
ئەپلیکەیشنێکی تایبەت بە مۆبایل چ بۆ 
سیســتمی ئاندرۆیــد یان ئایئۆئێس لەســەر 
دەزگاکانــی ئەپێڵمــان دیزایــن نەکردووە و 
بە هیچ کەســمان نەوتووە شــتی وامان بۆ 

دروست بکا".
وتیشــی: "ئێمــە دەزانیــن کــە کۆمــاری 

و  مەجــازی  دونیــای  لــە  ئیســالمی 
بەرنامەکانــی تایبــەت بــە مۆبایل و تۆڕە 
کۆمەاڵیەتییەکاندا بە هەموو شــێوەیەک 
خەریکی کاری ســیخوڕی و فریوکارییە 
و ئەو جۆرە ئەپلیکەیشێنانە دروست دەکا، 
هــەر بۆیە هیــچ جۆرە ئەپلیکەیشــنێکمان 
دیزاین نەکردووە و بە کەسیشــمان نەوتووە 
دیزایــن  بــۆ  بابەتەمــان  لــەو  شــتی  کــە 
بــکا تاکــوو رێگــە بــە کەڵکــی نابەجێی 
دەزگاکانــی رێژیم نەدەین بە ناوی ئێمەوە 
ئەپلیکەیشێن دروست بکەن و الیەنگران و 
ئۆگرانی خەباتی نەتەوەیی دێموکراتیکی 

کوردستانی رۆژهەاڵت وەداو بخەن".
دەشــلێت: "داوا لــە هەمــوو تێکۆشــەران و 
چــاالکان دەکەیــن لەو بارەوە وشــیار بن و 
لە داوی دەزگاکانی کۆماری ئیســالمی 
نەکــەون. هەرجــۆرە زانیاریەکیشــیان لــەو 
پێوەندیەدا هەبــوو بە دەزگای راگەیاندنی 
گشتیی حیزبی دێموکراتی ڕابگەیەنن."

جێــگای ئاماژەیە کــە رێژیمی کۆماری 
ئیســالمی لــە دونیای مەجــازی و تۆڕی 
ئینتێرنێتدا بە بەردەوامی خەریکی کاری 
ســیخوڕی و دژە مرۆییــە و لــە تازەتریــن 
نموونەدا هەواڵدەرییە جیهانییەکان باســیان 
کۆمــاری  خراپکارانەکانــی  کارە  لــە 

ئیسالمی لەو بارەوە کردووە.

پەیامی پێشمەرگەکانی شار لە بۆکان باڵو کرایەوە

بــۆ  شــار،  پێشــمەرگەکانی  پەیامــی 
تۆڵــەی شــەهیدانی حیزبــی دێموکرات لە 
چڵکاوخۆرانــی ڕق لــە دڵ، لــە ناوچــە 
جیاوازەکانی شاری بۆکان باڵو کرایەوە.

تێکۆشەرانی دێموکرات، لە شاری بۆکان 
لــە گوندەکانــی "ســەوزی، حاجی لــەک 
پێشــمەرگەکانی  پەیامــی  قەرەگــۆل"  و 
شــاریان، بــۆ تۆڵــەی شــەهیدانی حیزبــی 

دێموکرات باڵو کردەوە.
لەو چاالکییانەدا، ڕاگەیەندراوی تایبەتی  
پێشمەرگەکانی شار لە بۆکانیان چاپ و 

باڵو کردووەتەوە.
ڕۆژی شەممە ڕێکەوتی ٣ی خەرمانانی 
١٣٩٧ی هەتاوی، پێشمەرگەکانی شاری 
حیزبــی دێموکراتی کوردســتانی ئێران لە 
شــاری بــۆکان، لــە ناوچــەی "ئاڵەشــین" 
بــاڵو  شــاریان  پێشــمەرگەکانی  پەیامــی 
کردووەتــەوە لــە ڕاگەیەنــدراوەدا هاتــووە: 
شۆڕشــگێڕی  دوو  ئەمســاڵ  "هاوینــی 
دێموكــرات و دوو كێــوی باوەڕ و كۆڵنەدان 
)هاوڕێیــان شــەهاب حەیــدەری و هــەژار 
ڕیزەكانــی  لــە  ســااڵنێک  كــە  ڕەزایــی( 

پێكــەوە  حیزبــدا  نهێنیــی  ڕێكخســتنی 
خەبــات و چاالكیمــان دەكــرد، بــە هــۆی 
خەیانەتێكی لەبیرنەكراو، كەوتنە بۆســەی 
بــە شــێوەیەكی  چڵكاوخۆرانــی ڕێژیــم و 

دڕندانە شەهید كران.
ئێمــە  هاتــووە:  ڕاگەیەنــدراوەدا  لــەو 
پڕســەروەریی  ڕێبــازی  درێژەدەرانــی 
ئــەو  هەمــوو  ســەرەڕای  شــەهیدان، 
بەرپرســیاریەتییە ئەخالقی و نەتەوەییانەی 
كــە خەباتــی ڕەوای حیــزب و گەلەكەمان 
دەیخاتــە سەرشــانمان، ئەركێكــی قورســی 
دیكەشــمان لــە سەرشــانە، كــە دەبــێ بــۆ 
ئەویــش  بدەیــن،  هــەوڵ  بەجێگەیاندنــی 
تۆڵەكردنــەوەی  هەســتی  لەبیرنەكردنــی 
شــەهیدانی  ڕژاوی  بەناحــەق  خوێنــی 
هاوڕێمــان و وەشــاندنی گــورزی گورچبڕ 
لەو چڵكاوخۆرە ڕق لە داڵنەیە، كە خوێنی 
ئاڵی پاكترین ڕۆڵەكانی ئەم نیشــتمانە لە 
پێنــاوی خزمــەت بە داگیركــەری دڕندەدا 

دەڕێژن.

لەسەر چیای ئاویەر ئااڵی پیرۆزی کوردستان هەڵکرا

ئەندامان و الیەنگرانی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران لە سەر چیای  سەربەرزی ئاویەر ئااڵی کوردستانیان هەڵکرد.
ڕۆژی شــەممە ڕێکەوتی ٣ی خەرمانان، ئەندامان و الیەنگرانی حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئێران لە شــاری ســنە، بەمەبەســتی 
دووپاتکردنــەوەی پەیمانــی وەفــاداری لەگــەڵ حیزبــی دێموکراتی کوردســتانی ئێران و ڕێبازی شــەهیدان لەســەر شــاخی ئاویەر ئااڵی 

کوردستانیان هەڵکرد.
لە ڕۆژانی ڕابردووشــدا ئەندامان و الیەنگرانی حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئێران، لە زۆربەی شــار و شــارۆچکەکانی کوردســتاندا 
بە ئەنجامدانی کار و چاالکی، باڵوکردنەوەی تراکت و پوســتێر و هەڵکردنی ئااڵی پیرۆزی کوردســتان وەفاداری خۆیان بۆ ڕێبازی 

حیزبی دێموکرات دەربڕی و پەیمانیان لەگەڵ  ڕێبازی پڕ سەروەری شەهیدان نوێ کردەوە.

تێکۆشەرانی دێموکرات 
سەردانی بنەماڵەی شەهیدانیان کرد

کۆمەڵێک لە ئەندامان و الیەنگرانی حیزبی دێموکراتی کوردســتان لە شــاری ســنەی 
قارەمان، سەردانی بنەماڵەی شەهیدانیان کردووە.

کۆمەڵێــک ئەندامــی حیزبــی دێموکرات و دڵســۆزانی تێکۆشــەر لە ناوچــەی ژاوەرۆی 
سنە، سەردانی بنەماڵەی شەهیدانی حیزبیان کردووە.

ئەندامان و الیەنگرانی حیزبی لەو ســەردانەدا بە نیشــانەی پێزانین و یادکردنەوەی یادی 
شــەهیدان، جامانــە کــە هێمــای پێشــمەرگە و کوردایەتییە لە ملی دایکــی و ئەندامانی 

بنەماڵەی شەهیدانیان ئااڵندووە.
هــاوکات قارەمانــی دێموکــرات بــۆ پەیمــان نوێکردنەوە بــە ڕێبازی شــەهیدان لە گوندی 

"سلێن" سەر بە شاری مەریوان چاالکیی تەبلیغییان بەڕێوە بردووە.

دروشمی "شەرەفکەندی شکۆیەک لە 
باوەڕ" لە کوردستانی ڕۆژهەاڵت 

دەنگی دایەوە
تێکۆشــەرانی دێموکــرات لــە شــارەکانی 
کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت، لــە بەرەبــەری 
٢٦ی خەرمانان، ساڵڕۆژی شەهیدکرانی 
هاوڕێیانــی  و  شــەرەفکەندی  دوکتــور 

چاالکیی تەبلیغیی بەڕێوە دەبەن.
ئەندامان و الیەنگرانی حیزبی دێموکراتی 
کوردســتانی ئێــران، بــە بۆنــەی ٢٥میــن 
ســاڵڕۆژی شــەهیدکرانی دوکتور ســادق 
شــەرەفکەندی و هاوڕێیانــی بــە دەســتی 
تێرۆریستانی ڕێژیمی ئیسالمیی ئێران لە 
واڵتی ئاڵمان، پۆســتێر و تراکتی تایبەت 

بەو ڕۆژە باڵو دەکەنەوە.
لــە شــاری کامیــاران ڕێبورانــی ڕێگای 
دێموکــرات، چاالکیــی تەبلیغییان بەڕێوە 
بــردووە و بــە نووســینی دروشــمی تایبەت 
دێموکراتــی  حیزبــی  لــە  پشــتیوانیان 

کوردستانی ئێران دووپات کردووەتەوە.
شــاری  لــە  دێموکــرات  تێکۆشــەرانی 
مەهابــاد، بــە بۆنــەی ٢٥مین ســاڵڕۆژی 
شــەهیدانی بێرلیــن لە شــوێنەکانی وەک 
قوتابخانەی حاجی "عەبدوڵاڵ  حەسەنزاده، 
مزگەوتــی  شــایگان،  باغــی  مزگەوتــی 
مەدرەســه،  بــەری  فــاروق،  عومــەری 
شــایگان،  ئیســماعیل،  مەدرەســەی 
مزگەوتــی بیاللــی حەبەشــی و پارکــی 
پۆســتێری  و  تراکــت  شــایگان"  باغــی 

تایبەت بەو ڕۆژەیان باڵو کردووەتەوە.
ئەندامــان  بــۆکان  شــاری  لــە  هــاوکات 
دێموکراتــی  حیزبــی  الیەنگرانــی  و 
کوردســتانی ئێــران، لە گوندی " حەســار 
و قازینــا" چاالکیــی تەبلیغییــان بەڕێــوە 

بردووە.



ژمارە ٧٣٣، ١٥ خەرمانانی ٤١٣٩٧

تێرۆری مامۆستای سەرکردە
ئەو بەرژەوەندییانەی تێرۆری داپۆشی

٢١ی  لــە  شــەرەفکەندی  ســادق  د. 
لــە  هەتــاوی  ١٣١٦ی  بەفرانبــاری 
گوندی''تەرەغــە'' ی بــۆکان لــە دایــک 
بوو. لە تەمەنی منداڵیدا باوکی لەدەســت 
دا و سەرپەرســتییەکەی، کەوتە ئەستۆی 
بــرا گەورەکەی واتە مامۆســتا هەژار کە 
شاعیری گەورەی کوردستانە . سەردەمی 
هاوکات  ســادق،  محەممــەد  منداڵــی 
خەباتــی  پەرەئەســتاندنی  لەگــەڵ  بــوو 
کوردســتانی  خەڵکــی  رزگاریخوازانــەی 
ئێران و دامەزراندنی کۆماری کوردستان. 
خوێندنی ســەرەتایی لــه بۆکان و ناوەندی 
و دواناوەنــدی لــە تەورێــز تــەواو کــرد و 
ســاڵی  ١٣٣٨ لــە دانشســەرای عالیــی 
تاران لیسانســی شیمیی وەرگرت. هەر لەو 
ســاڵەدا بوو بە مامۆســتای وانەی کیمیا 

و هەتا ســاڵی ١٣٤٤ لە شــاری ورمێ بە 
ئەرکــی مامۆســتایەتییەوە خەریک بوو. 
لەو ماوەیەدا وەک مامۆستایەکی شارەزا 
ســاواک،  ســەرەنجام  دەرکردبــوو.  نــاوی 
لەگــەڵ ژمارەیەک مامۆســتای دیکەی 
هاوبیر و هاوکاری بۆ شــارەکانی ئەراک 
و کــەرەج و چەنــد شــاری دیکــەی دوور 

خستنەوە.
ســاڵی  ١٣٤٩ی هەتــاوی بۆ زانســتگای 
و  گواســترایەوە  مامۆســتایان  فێرگــەی 
وەک یارمەتیــدەری بەشــی کیمیا کاری 
پێ ئەسپێردرا، ساڵی ١٣٥١ی هەتاوی بە 
کەڵــک وەرگرتن لە بوورســیەی وەزارەتی 
زانســت چــوو بــۆ فەڕانســە و پــاش چوار 
ســاڵ مانەوە لەو واڵتــە توانی دوکتورای 
کیمیای شــیکاری لە زانســتگای ژمارە 

٦ی پاریس وەربگرێ.
ساڵـــی   شــەرفکەندی  ســادق  دوکتــور   

و  تــاران  گەڕایــەوە  هەتــاوی  ١٣٥٥ی 
کیمیــا  مامۆســتای  یاریــدەدەری  وەک 
مامۆســتایان  فێرگــەی  زانســتگای  لــە 
دا.  مامۆســتایەتی  کاری  بــە  درێــژەی 
د. شــەرەفکەندی ســاڵی ١٣٥٢ کاتێک 
لــە پاریــس لــە دەورەی دوکتــورای بــوو 
هەرگیزنەمــر  شــەهیدی  ڕێــگای  لــە 
د.عەبدولڕەحمان قاســملوو لەگەڵ بەرنامە 
و پێــرەوی نێوخــۆی حیزبــی دێموکراتــی 
کوردســتانی ئێــران ئاشــنا بــوو و داوای 
پــاش  کــرد.  حیزبــەی  ئــەو  ئەندامەتــی 
گەڕانەوەی بۆ ئێران بوو بە پردی پەیوەندی 
ئەندامانــی  و  قاســملوو  دوکتــور  نێــوان 
کۆنی رێبەرایەتی حیزب. دوای رووخانی 
ســاڵی  لــە  ئێــران،  پاشــایەتیی  ڕێژیمــی 
١٣٥٨ بــوو بــە ڕاوێــژکاری کۆمیتــەی 
چوارەمــی  کۆنگــرەی  لــە  ناوەنــدی. 
حیزبــدا بــە ئەندامی کۆمیتــەی ناوەندی 

کۆمیتــەی  بەرپرســایەتی  و  هەڵبژێــردرا 
لــە  پــێ ئەســپێردرا.  لــە تارانــی  حیــزب 
پلینۆمــی کۆمیتــەی ناوەندی لە هاوینی 
ســاڵی ١٣٥٩دا بــە ئەندامــی دەفتــەری 
لــە کۆنگرەکانــی  هەڵبژێــردرا.  سیاســی 
و  هەشــتەم  حەوتــەم،  شەشــەم،  پێنجــەم، 
نۆیەمی حیزبدا هەموو جارێ بە ئەندامی 
کۆمیتــەی  لــە  و  ناوەنــدی  کۆمیتــەی 
ناوەندیشــدا هەمــوو جــارێ بــە ئەندامــی 
دەفتــەری سیاســی هەڵبژێردراوەتــەوە. لــە 
تیــرۆری  کاتــی  هەتــا  ١٣٦٥ەوە  ســاڵی 
د. قاســملوو ئەرکــی جێگری ســکرتێری 
بــوو.  ئەســتۆ  وە  حیزبــی  گشــتیی 
شــەرفکەندی لــە یەکــەم پلینۆمی دوای 
تیــرۆری شــەهید قاســملوودا بــە تێکڕای 
دەنگــی ئەندامانــی کۆمیتــەی ناوەنــدی 
وەک سکرتێری گشتی حیزب هەڵبژیردرا 
و لــە کۆنگــرەی نۆیەمــی حیزبیشــەوە تا 
کاتــی تیــرۆر کرانی، ئەرکی ســکرتێری 
گشــتیی حیزبی دێموکراتی کوردســتانی 

ئێرانی بەڕێوە دەبرد.
لــە  ١٩٩٢دا  ســێپتامبری  ١٧ی  لــە 
شــاری  لــە  میکۆنــوس  ڕێســتۆرانی 
بێرلینــی واڵتــی ئاڵمــان کاتێ بەشــداری 
کۆبوونەوەیەکــی ســەرانی گرووپەکانــی 
ئیســالمی  کۆمــاری  ڕێژیمــی  بــە  دژ 
ئێرانی کردبوو، لەگەڵ هۆمایون ئەردەاڵن 
نوێنــەری حیزب دێموکراتی کوردســتانی 
ئێران لە ئاڵمان، فەتاح عەبدولی نوێنەری 
حیزبــی دێموکراتی کوردســتانی ئێران لە 
ئەورووپــا و نوری دێهکۆردی کارمەندی 
خاچــی ســور و چــاالک لــە کاروبــاری 
تیــرۆر  ئاڵمــان  دانیشــتوی  پەنابەرانــی 
کــران؛ هەروەهــا عەزیز غەفــاری خاوەنی 

روداوەدا  لــەو  میکۆنــۆس  رێســتورانی 
بریندار بوو.

ســەرەتا واڵتی ئاڵمان بە هۆی پەیوەندییە 
هەوڵــی  لــە  ئابورییەکانــی  و  سیاســی 
ئەوەدا بوو چاوپۆشــی لەو کەیســە بکات 
بــەاڵم كاردانــەوەی ئــەو روداوە لــە میدیــا 
دادگای  واڵتــە،  ئــەم  ناوخۆییەکانــی 
ســەربەخۆی بێرلینی ئاڵمانــی ناچار کرد 
بکەرانــی ئەو کارە تێرۆریســتییە ئاشــکرا 
ئێــران  رێژیمــی  ئەوشــدا  لەگــەڵ  بــکات 
هەوڵــی دەدا کــە ئەو تاوانە لەســەر خۆی 
الببات بەاڵم دادگای شاری بێرلین دوای 
کارەســاتی  ڕووداوەکانــی  شــیکردنەوەی 
میکۆنوس و دەســتگیر کردنی گروپێکی 
تیرۆر کە کەسانێک وەک کازم دارابی، 
عەبــاس رایــل ، یوســف ئەمیــن و عەتــا 
عەتریــس تێیــدا بــوون ئــەو چەکانەی کە 
تیرۆرەکــەی پــێ کرابــوو دۆزرانــەوە و بە 
تەواوی ئاشــکرا بوو کە بەرپرســانی ئێران 
بکــەر و بڕیاردەرانــی ســەرەکی ئــەو کارە 
تێرۆریســتییە بــوون؛ هەروەهــا لــە کاتــی 
بــە  کەســێک  کردنــەدا  دادگایــی  ئــەو 
ناوی ''هێمەت بەنی ســەدر'' بە پاڵپشتیی 
پۆلیســی ئاڵمان هاتە دادگا و شــەهادەتی 

دا لەسەر ئەو ڕووداوە.
ناوبراو لە دادگاکەدا گوتی کە ئەندامی 
سیســتمی  و  بــووە  ئیتالعــات  وەزارەتــی 
پالندانانی تیرۆرەکان بە باشــی دەناســێ. 
ئاماژەبۆکــراو  دادگای  بەڵگانــە  بــەو 
کۆمــاری  کاتــی  ئــەو  کاربەدەســتانی 
ئیسالمی بە تاوانبار زانی لە ئەنجامدانی 
ئــەو کــردەوە تیرۆریســتیە؛ لــە کۆتایــی 
بڕیاری دادگا وا دەرچوو کە کازم دارابی 
و عەبــاس رایــل بــە زیندانــی هەتاهەتایی 

و دوو کەســەکانی تــر بــە ١١ ســاڵ و ٥ 
مانگ زیندانی سزا دران.

کۆمــاری  بەرپرســانەی  ئــەم  هەروەهــا   
ئیسالمی بە تاوانبار ناسێندران بۆ زەمینە 
ســازی ئەنجامدانــی ئــەو تیــرۆرە: یەکەم 
''عەلــی خامنەیــی'' ڕێبــەری کۆمــاری 
ئیســالمیی ئێران، دووهەم ''عەلی ئەکبەر 
ســەرکۆماری  رەفســەنجانی''  هاشــمی 
ئەوکات، ســێهەم عەلی ئەکبەر ویالیەتی 
چــوارەم  کات''،  ئــەو  دەرەوەی  وەزیــری 
''عەلــی فەالحەتیــان'' وەزیری ئیتالعاتی 

ئەوکات.
ئــەوە یەکــەم جــار بــوو کــە دادگایەکــی 
ســەربەخۆی ئاڵمانی بەرپرسانی واڵتێک 
لــە کاتــی دەســەاڵتدا بــە تیــرۆر تاوانبــار 
بــکات و بانگهێشــتی دادگایــان بــکات. 
دوای ئــەو بڕیــارە پەیوەنــدی نێــوان ئــەو 
دۆخــی  خراپتریــن  گەیشــتە  واڵتــە  دوو 
خــۆی و رێژیمــی ئێــران هەوڵێکی زۆری 
دا تاکــوو هاوشــێوەی کەیســی دوکتــور 
قاســملوو کە بەرپرســانی واڵتــی ئۆتریش 
چاوپۆشــی  کــرد  رازی  )نەمســا(ی 
بــکات بەاڵم دادگای ســەربەخۆی بێرلین 
بکەرەکانی ئاشکرا کرد. هەرچەند دوای 
ماوەیــەک بەرپرســانی ئاڵمــان و واڵتانی 
تــری ئەورووپایــی رووداوی تێرۆریســتی 
تــر  کەیســەکانی  وەکــو  میکۆنۆســیان 
لــە  بــوون  بــەردەوام  و  کــرد  فەرامــۆش 
پەیوەندییــە سیاســی و ئابورییەکانیــان و 
پشتیوانی کردنیان لەو واڵتە تێرۆریستییە 
و بکەرانــی ئــەو رووداوانــەش بــە ســزای 
خۆیــان نەگەیشــتن و هەنووکە بە ئازادی 

دەسوڕێنەوە و سەفەر دەکەن.

محەممەد عەلیزادە

ئەلبورز ڕۆئین تەن

شەڕەفکەندی
 لە نێوەڕۆکی ڕاساندا

یەکێک لە تایبەتمەندییەکانی ڕێبەریی، 
دوکتور قاسملووی نەمر گرنگی پێدان بە 
پێگەیاندنی ڕێبەریی حیزب و کادرەکانی 
حیــزب بــوو. لــە الیــەک ئــەو بابەتــە بــۆ 
ئاکادێمیســیەن بوونــی دوکتــور قاســملوو 
دەگەڕێتــەوە، لــە الیەکی دیکــەوە درک 
کردن بەو ڕاســتییە کە شــۆڕش پێویستی 
بە ڕاهێنــان و پەروەردەی تاکەکانی هەیە 
تا بتوانێت شــوێندانەر بن لە رێکخســتن و 

رێبەری کردنی حیزبدا.
بــە ســرنجدان بە یەکێک لەو کالســانەی 
کــە دوکتور قاســملوو پێش شــەهیدبوونی 
هەشــت  کۆنگــرەی  دوای  لــە  خــۆی 
لەژێــر ناونیشــانی "مێژوویەکــی کورتــی 
دێموکراتــی  حیزبــی  ڕێبەرایەتــی 
کوردســتانی ئێــران" بوویەتــی کــە دواتــر 
وەک نامیلکــە لەالیــەن حیزبــەوە چــاپ 

کرا، دوکتور قاسملوو بە شیکردنەوەیەکی 
کــورت بــۆ مێــژووی حیزب کــە لە چەند 
قۆناغــی جیــاواز لــە ڕابــردوودا تووشــی 
نســکۆ و وەســتان بووە بەاڵم بەخۆشــییەوە 
ئێســتا ڕێبەرایەتی حیزب لە قوناخێکدایە 
کــە دەتوانێ ئێدامــەکاری هەبێ، جەخت 
لــە ســەر ئــەوە دەکاتــەوە کــە ئێســتا ئیتر 
حیــزب بــە ڕادەیەک گەشــەی کــردووە و 
چووەتــە پێــش و پێشــکەوتووە کــە ئەگەر 
نەمێنــێ  ڕێبەرایەتیــش  بەشــێکی زۆری 
دیســان دەتوانێ درێــژە بە رێبەری کردنی 

شۆڕش بدات. 
کۆتایــی  لــە  قاســملوو  دوکتــور  نەمــر 
باســەکەیدا دەفەرمــوێ: "ئەمــن پێــم وایە 
ئــەو جــار ڕێبەرایەتیی حیزبــی دێموکرات 
لــە ئیدامەکاریــدا بــەردەوام دەبــێ. یانــی 
لــە  ئەگــەر پــاش کۆمــاری کوردســتان 
مەهابــاد بەڕێوەبەرییــەک نەما لە پاشــان 
دیســان بڵێین لە پاش ســاڵی ١٣٣٧ نەما، 

هەروەها بەتایبەتی ئەو ١٠ ساڵەی ١٣٣٩ 
تــا ١٣٤٩ لــە واقیعدا ئێمــە ڕێبەرایەتیمان 
هــەر نەبووە، دەتوانم بڵێم کە زۆر هیوادارم 
کە ئەمجار ئیتر وای لێ نایە. ئەمن پێم 
وایە گەورەترین سەرکەوتنی حیزبەکەمان 
کــە  پێکهێنــاوە  وای  وەزعێکــی  کــە 
ئەگــەر نــەک دوو بەڵکــوو چەنــد کــەس 
ئــەو  دیســان  نەبــن  ڕێبەرایەتییــەدا  لــەو 
ڕێبەرایەتییــە بــە ڕێبــازی خــۆی درێــژە 
دەدا و بە کورتی ئێســتا ڕێبەرایەتییەکی 
ئەوتۆمــان هەیــە کــە دەتوانیــن بــە هیواوە 
بڵێیــن ڕەنگــە ئــەو ڕێبەرایەتییــە بــێ کە 
بزووتنــەوەی گەلی کورد لە کوردســتانی 
ئێرانــدا دەتوانــێ بــە ئامانجەکانــی خۆی 

بگەیەنێ."
دوای شــەهید بوونــی دوکتــور قاســملوو 
ئەو ڕاســتییە لە کاتی سکرتێری دوکتور 
شەرەفکەندیدا بە کردەوە سەلمێنرا، هەموو 
هەوڵــی دکتور شــەرەفکەندی بــۆ ئەوەی 

بــە دوژمــن نیشــان بــدات ئەگــەر دوکتور 
قاسملوو بە جەستەش نەمابێ، بەاڵم بیر و 
هزری دوکتور قاسملوو هەر ماوە، ئەویش 

بە بەردەوامیی شۆڕش خۆی دەنوێنێ.
ئامانجــی دوژمنانیش لە تیرۆری دوکتور 
قاسملوو الوازکردنی شۆڕش و لەنێوبردنی 
بوو بەاڵم بە هەوڵی دوکتور شەرەفکەندی 
و رێبەرایەتی حیزب بە پیشتوانی کادر و 
ئەندامانــی حیــزب و کۆمەاڵنــی بەرینی 
بەهێزکردنــی  بــۆ  کوردســتان  خەڵکــی 
شــۆڕش دەبێتە هۆی ئەوەیکە دوژمن بەو 
ئامانجــە نــەگات کە دوکتور قاســملووی 

بۆ شەهید کرد.
دوکتــور  گوتــاری  لــە  بابەتــە  ئــەو 
شــەرەفکەندیش زۆر بــە روونــی ڕەنگــی 
داوەتەوە؛ لە ڕاپۆرتی سیاســی کۆمیتەی 
ناوەنــدی بۆ کۆنگرەی نۆیەم )کۆنگرەی 
دوکتــور قاســملوو( بــەو شــێوەیە ئامــاژە 
بەو ڕاســتییە کراوە: "ئێســتا ئەم قســانەی 
ڕێبەری شەهید وەک وەسیەت نامەیەک 
لە بەرچاومانە چ سەربەرزییەک بۆ ئێمە 
کادرو پێشــمەرگەکانی حیــزب لەوە زیاتر 
هەیــە کە بە هەموو هەســت و توانامانەوە 
تێکۆشــاوین ســەلماندومانە کــە دوکتــور 
قایم کردنــی  و  ڕێکخســتن  لــە  قاســملوو 
نەبــووە  خەســار  بــە  ڕەنــج  حیزبەکەیــدا 
چوونکــە ئێمــەی قوتابی ئەو مەکتەبە وا 
پەروەردەکراوین کە لە تێکوشــان وخەباتی 

بەردەوامدا شێلگێر بین."
ئەوەی ئەمڕۆ لە ڕاساندا وەک بەردەوامی 
شــۆڕش و هەســتانەوە بــە هێــزو وزەیەکی 
نوێ دەبینین درێژەدانی ئەو سەربەرزییەیە 
قوتابخانــەی  قوتابیانــی  ئێمــەی  کــە 
دێموکــرات ئەمــڕۆ لەگۆڕەپانــی خەباتدا 

بەردەوامین.
تۆمــارە  لــە  یەکێــک  لــە  هەروەهــا 
ڤیدیۆییەکانــدا بۆ پێشــمەرگەکان کاک 
دوکتــور شــەرەفکەندی زۆر بــە ڕوونــی 
ئامــاژەی پێــدەدا و دەڵــێ: "دوای شــەهید 
بوونــی ڕێبــەری گەورەمــان مامۆســتای 
هــەرە بەرزمــان دوکتــور قاســملوو بــوو با 
وجــودی وەی حیــزب، ئەمــە بــۆ خۆمــان 
ڕەنگــە دە نێــوی داین ئەمن بۆ خۆم بارها 
گوتومــە نەزانیــن، بــەاڵم دەر حەقیقــەت 
مەعنای ئەوەیە کە حیزب لە جێی خۆی 
ما و ئەزقەزا ئەو ساڵ لە هەموو ساڵێکیش 
نیشــانی دا کــە بــە مەعنــای حیزبایەتی 
کــە زەربەیەکــی ئــاوای لێدەکــەوێ وە لە 

مەیدان دا دەمێنتەوە بەرعەکس ئێحساسی 
مەســئولیەتی زیاتــر دەکا کــە ئێســتا ئەو 
پەرچەمــەی کــە دوکتــور قاســملوو بــە 
دەستییەوە گرتبوو بە نێوی ئەو بوو ئێستا 
هــەر کەس خۆی بە مەســئول دەزانێ کە 
دەبــێ هەڵیگــرێ بــە مەعنــای ڕووحــی؛ 
ئیدامــەکاری حیزبایەتی تازە جێگیر بووە 
جــا ئەگــەر پــاش زەربەیەکی ئــاوا گەورە 
حیزب لە جێی خۆیەتی پاڵمان دەتوانم بڵێم 

زۆرتریش وێک داوە."
هــۆکاری ســەرەکی ئامادەکردنــی حیزب 
لــە الیــەن دوکتــور قاســملوو بــۆ ئــەوەی 
بتوانێ لە هەر بارودۆخێکدا بەردەوامی بە 
شۆڕش بدات هەروەها گرنگیدانی دکتور 
شــۆڕش  بەردەوامــی  بــە  شــەرەفکەندی 
بــۆ ئــەوەی ئــەو بابەتە بــە کردەوە نیشــان 
بــدات بــۆ ئــەوە دەگەڕێتــەوە کــە حیزبــی 
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران لە ژیانی 
سیاســی خۆیــدا بــە بلوغێکی سیاســی و 
مێژوویی گەیشتووە کە هەر بەردەوام بێت 
لــە ســەر شــۆڕش و هیچکات لــەو هەوڵە 

دەست هەڵنەگرێت. 
بێگومان دوژمــن هەموو بەرنامە وپیالنی 
بۆ ئەوەیە کە شــۆڕش لە چەقبەســتووییدا 
بهێڵێتــەوە و الوازی بــکات و دواتــر بــە 
خەڵکــدا  نێــو  لــە  زۆر  پڕۆپاگەنــدەی 

ناشرینی بکات.
ئەگەر ســەیر بکەین ئــەو بابەتە ئەمڕۆش 
بــە ڕوونــی دیــارە و دەبینیــن چەنــد لــە 
دروســت کردنــی شــەڕی ڕەوانــی بــەرەو 
پێــش چــووە. بــەاڵم بەردەوامــی شــۆڕش 
و بەردەوامــی و ســووربوون لــە ســەر هێڵــە 
نەتەوەیی و پێشکەوتنخوازەکان لە ئێستادا 
هەنگاوێکی گرنگــە بۆ پوچەڵکردنەوەی 

پیالنەکانی دوژمن.
ڕاســان  بــە  کــە  ئەمجــارە  هەســتانەوەی 
دەناســرێت لە ڕاستای ئەو پەیامەدایە کە 
حیزبی دێموکرات بە قوناغێک لە ژیانی 
خــۆی گەیشــتووە کــە ســەرەڕای هەوڵی 
گوڕانــکاری  هەروەهــا  دوژمــن،  زۆری 
ناوچــە و هــۆکاری دەرەکــی و نێوخۆیی، 
دەتوانــێ ڕێگایــەک لــە دڵــی بــەرددا بۆ 

بەردەوامی گەشەی شۆڕش ببینێتەوە.
کۆمــاری  ئامانجــی  هەمــوو  چونکــە 
ئیسالمی لە تیرۆری ڕێبەری کاریگەر و 
نەمــری وەک دکتور قاســملوو الوازکردن 
و لەنێوبردنــی شۆڕشــە، بــەاڵم دوای ئــەو 
شــۆڕش  بەردەوامــی  گەورەیــە  خەســارە 

بەهێزتــر لــە جــاران پیالنەکانــی دوژمنی 
پوچەڵ کردەوە.

دوکتــور  کرانــی  شــەهید  دوای 
شــەرەفکەندیش بــۆ ماوەیەکــی زەمەنــی 
بەرژەوەنــدی  لەبەرچاوگرتنــی  بــە 
نەتەوەیــی، حیــزب چاالکــی و حــوزوری 
پێشــمەرگەی لــە نێوخــۆی واڵت راگــرت 
بــەاڵم لــە بوارەکانــی دیکــەدا رانەوەســتا، 
دواجاریــش حیــزب بە ڕاگەیاندنی ڕاســان 
لــە شــاخەکانی  نــەوروزی١٣٩٥دا و  لــە 
بەڕێــز  هاوڕێــی  الیــەن  لــە  کوردســتان 
مســتەفا هیجری ئەو راســتییەمان پێدەڵێ 
کە حیزبی دێموکرات خاوەن ستراتیژی و 

بەرنامە و پالنی تۆکمە و درێژخایەنە.
بۆیە تیــرۆری ڕێبەرانی حیزب و چەندین 
نەیانتوانــی  دوژمــن  دیکــەی  پیالنــی 
ئامانجەکانیــان بپێکن، خەونی لەنێوبردنی 
حیزب و کوژانەوەی بڵێســەی مەشــخەڵی 
خەبــات لێیــان پووچــەڵ بوویــەوە. حیــزب 
نــەک لــە تێکوشــان نەوەســتا بەڵکــوو لە 
شــوێندانەری  هەســتانەوە،  نوێگەرایــی، 
ئێــران  حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی 
نێونەتەوەیــی  ئاســتی  لــە  جارێکیتــر 
نێــو  هاتــە  کــە  ئێرانــدا  و  ناچەیــی  و 
موعادالتەوە ئەوەش هیوای سەرکەوتن لە 
نێــو کۆمەاڵنــی خەڵکی گەشــاندەوە و لە 
هەمــان کاتدا دوژمنی توشــی نائومیدی 

و شڵەژان کرد.
کۆنگرەی شــازدە واتە کۆنگرەی ڕاسانی 
دیکــەی  هەنگاوێکــی  بــە  ڕۆژهــەاڵت 
بــۆ  دەکرێــت  هەژمــار  پڕۆســەیە  ئــەو 
ڕووبەڕووبونــەوە لەگــەڵ دوژمن. کەوابوو 
پێویستە زۆر بە جیدی و هەموو الیەکمان 
بۆ سەرکەوتنی ئەو پروسەیە وگەیشتن بە 
ئامانجی ئەسڵیمان تێبکۆشین کە ئەویش 
بە گەشــەکردن و پەرەپێدانی ڕاســان دێتە 

دێ.  
لەو ئاراســتەیەدا ڕاســان و پەسەندکراوانی 
کۆنگرەی شــازدەش هەنگاوێکی گرنگ 
و بەجێن بۆ نیشاندانی بەردەوامیی شۆڕش 
بە هەموو هێزییەوە کە دوکتور قاسملوو و 
دوکتور ســەعید هەوڵیان بۆ دا. پرۆســەی 
ڕاســانیانیش جارێکــی دیکــە نیشــانی دا 
کــە فەلســەفەی ڕێبــازی شــەهیدان لــە 
قوواڵیــی بیر و هــزری ڕۆژهەاڵت جێگیر 
بــووە و تــا ســەرکەوتنی یەکجــاری هــەر 

بەردەوام دەبێت.
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نیشتمان تەنیا کەسمانە
شەماڵ تەرغیبی

گشــتیی  بەســتێنێکی  وەکــوو  تەنیایــی 
حکومەتــە  جەوهــەری  و  ترســاندن 
تۆتالیتێرەکان و هەروەها بوارڕەخســانێکی 
ئیدئۆلۆژیــک یان لۆژیکــی کە مرۆڤ 
قوربانــی  نەخشــی  لــە  ڕۆڵگێــڕان  بــۆ 
دەکات،  ئامــادە  ئەشــکەنجەگەران  یــان 
پێوەندییەکــی دینامیــک و نیزیکی هەیە 
و الوازبوونــی شوناســی  نەمــان  لەگــەڵ 
ڕیشــە،  و  ڕەگ  نەمانــی  تاکــەکان؛ 
بەواتــای لەکیس دانــی هەرچەشــنە جێگە 
و پێگەیەکــە لــە جیهانــدا، شــوێنێک کە 
مانــا بــە بوونــی مرۆڤــەکان دەبەخشــێ و 
بــوون  بێ ڕەگ وڕیشــە  بەپێچەوانەشــەوە 
چەشــنە  هــەر  لەکیســدانی  بەمانــای 

پێوەندییەکە بەم جیهانەوە.
وەک  فکرییــە  هاوکێشــە  ئــەم  ئەگــەر 
تێزێــک قبــووڵ بکەیــن دەتوانیــن بڵێیــن 
سیســتمە  گشــتی  دۆکتورینــی  ئەمــە 
تۆتالیتێــر و دیکتاتۆرەکانــە لــە جیهاندا؛ 
ئــەم جــۆرە حاکمیەتانــە هەمــوو هەوڵــی 
خۆیــان دەخەنــە گــەڕ تاکــوو تاکەکانــی 
شوناســی  و  مانــا  لــە  دەســەاڵتیان  ژێــر 
ڕاســتەقینەی نەتەوەییــان بەتــاڵ بکەنــەوە 
بۆشــاییەکدا  لــە  لەبــاری دەروونییــەوە  و 
ئــەو  تێخزاندنــی  بــە  تاکــوو  بیانهێڵنــەوە 
بیرۆکانــەی کــە دەســەاڵت دەیهــەوێ لــە 
مێشــکی تاکەکانــدا، کۆمەڵگە ملکەچ 
و گیــرۆدەی خۆیانی بکــەن؛ بەواتایەکی 
دیکە بە درووست کردنی قەیرانی شوناس 
لەنێــو گــەل و نەتەوەکانــی ژێر دەســەاڵت 
بــۆ پتەوکــردن و ســەقامگرتووتر  هــەوڵ 
کردنی زیاتری دەســەاڵتێکی ناڕەوا دەدەن 
کە بەبێ گرفتێکی ئەوتۆ قبووڵ بکرێت.
لــە کوردستانیشــدا ئــەم هاوکێشــە بوونی 
ڕابــردوودا  دەیــەی  چەنــد  لــە  و  هەیــە 
حاکمانــی ناوەندنشــین بــەردەوام هەوڵیــان 
داوە گەالنی بندەســت ملکەچی سیاسەتە 
پاوانخوازانــە و شۆڤێنیســتییەکانی خۆیان 
بکــەن؛ ڕەنگــە هێنانــەوەی نموونەیەکــی 
نەبێــت:  بێکەڵــک  لەمبــارەوە  مێژوویــی 
دواییــن  فروغــی  "موحەممەدعەلــی 
سەرۆکوەزیری پاڵەوی )باوک( و یەکەم 
ســەرۆکوەزیری پاڵەوی )کوڕ(، ٦٠ ساڵ 
پیــش ئێســتە لــە کتێبــی "سیاســت نامــە 
ذکاء الملک"دا سەبارەت بە کوردستان و 
شــێوازی مامەڵەکردن لەگــەڵ کوردەکان 
دەنووســێت: ئەم تۆوە گێڕەی سەربەخۆیی 
کوردســتان، ئینگلیسییەکان خستوویانەتە 
مێشــکی کوردە شکســتخواردووەکان کە 
بەهۆیــەوە دەوڵەتــی تورکیــەش ناڕاحەتــە 
کــە دەبــێ ئێمــەش نیگــەران بیــن... بــەو 
گرینگییــەی کــە ناوچەی پــڕ لە نەوتی 
کوردســتان هەیەتــی، من پێــم وا نییە کە 
ئینگلیســییە تەماحاوییەکان دەس لەســەر 
دەس دابنێن و ئیزن بدەن تورکیە خۆی کۆ 
بکاتەوە و بچێ دەس بەسەر نەوتی موسڵ 
بگــرێ، بۆیــە هەوڵ دەدەن بە دانی وادەی 
ســەربەخۆیی بە کوردەکان ئــەوان دەکەنە 
هاوپەیمانــی خۆیان تاکــوو نەوتەکەیان لە 
کیــس نەچێت....ئەگــەر تەنانــەت وەهــا 
ئینگلیســییەکان  کــە  بکەیــن  گریمانــە 
ئــەم کارەش نەکــەن چوونکــە ئــەو تــۆوە 
و  کــوردەکان  مێشــکی  کەوتووەتــە 
کوردەکانیش خەڵکانێکی لێهاتوون، بەپێی 
سرشــتیان وەدووی ســەربەخۆیی دەکــەون، 
بەتایبــەت کــە غیرەتیــان ئیزنیــان پێنادات 
بکەونــە ژێــر ڕکێڤــی عەرەبەکانــەوە.... 
کەواتــە ئێمــە دەبــێ بیــر لە کوردســتانی 
خۆمــان بکەینــەوە و ئەگــەر بۆمــان لــوا 
تورکــەکان بکەینــە هاوپەیمانــی خۆمــان 
هەڵبــەت نەک بــۆ تواندنەوەی کوردەکان 
بەڵکــوو  خــاوە  ئەمــە خەیاڵــی  چوونکــە 
دەبــێ بە دڵۆڤانی و میهرەبانییەوە لەگەڵ 
کوردەکان بجووڵینەوە و بیانکەینە عاشــق 
و ئەوینــداری ئێــران و بــە پەروەردەیەکــی 
ئێرانییەوە باریان بهێنین؛ ئەم کارە بۆ ئێمە 
زۆر ئاســانترە تاکــوو تورکییــە چوونکــە 
کــوردەکان لەبــاری زمانــی و نەژادییــەوە 
ئێرانین....ئەگــەر دەوڵەتی ئێران تۆزێک 
ژیر بێت و تەماحەکەیشی کەم بکاتەوە و 
دەســدرێژییەکانی بۆ سەر کوردەکان کەم 
بکاتەوە دەتوانێ شەڕ و ناخۆشی لە نێوان 

کــورد و فــارس کــەم بکاتــەوە و ئەگــەر 
کەوتــە  ســەربەخۆیی  خەیاڵــی  تەنانــەت 
مێشــکی کوردەکانەوە ئەوا کوردی ئێران 
ئامــادە نابــێ لەگەڵــی بکــەوێ چوونکە 
ئێمــەش  زاڵتــرە  ئێرانییەکەیــان  الیەنــی 
ئــەوەش  غەیــری  لــە  نابیــن،  زەرەرمەنــد 

دەکەوینە مەترسییەوە".
کــە  شۆڤێنیســتییانە  تێڕوانینــە  ئــەم 
بەرگــی  )بــە  پێڕەوانێکــی  هەنووکــەش 
ئیســاڵحخوازی(  لەنێــو سیســتمی حاکم 
بەســەر ئێرانــدا هەیە و هەوڵــی بۆ دەدرێت 
نیشــان لــە هەمــان دۆکتۆریــن دەدات کە 
لە ســەرتاوە باســمان کرد؛ بەتاڵکردنەوەی 
گەلــی کــورد لە هەســتی متمانەبەخۆیی 
و شوناســخوازی کە لە سااڵنی ڕابردوودا 
چ حکوومەتی پاشایەتی و چ دەسەاڵتی 
ئاخونــدی بەهەمــوو توانــاوە هەوڵییــان بۆ 
داوە و ئێستاشــی لەگــەڵ بێــت هەوڵی بۆ 

دەدەن.
هەوڵدان بۆ زاڵ کردنی زەینییەتی چەوت 
ئێــران"  "نەتــەوەی  مەترســیداری  بــەاڵم 
یەکێکــە لــەو هەواڵنــەی کە لە ســااڵنی 
بەهۆیــەوە  و  دراوە  ئەنجــام  ڕابــردوودا 
ڕێژیمــی زاڵ تێکۆشــاوە تاکوو حاشــا لە 
بوونــی نەتەوەکانــی ئێران و مێژوو و زمان 
و کلتووریان بکات و لە هەمان کاتیشــدا 
بە وەڕێخستنی شەپۆلێک لە سووکایەتی 
بــە توخمە پێکهێنەرەکانــی نەتەوە بوونیان 
لــە مانــا و شوناســی ڕاســتەقینە دووریان 
بخاتــەوە و دواجــار بەتاڵیــان بکاتــەوە؛ یان 
هــەر کاتێــک هەوڵێک یــان جووڵەیەک 
بۆ لێک نیزیک کردنەوەی تاکەکانی نێو 
هــەر کام لەو گەالنە درابێت بە تووندترین 

شــێواز ســەرکوت و خەفــە بکرێــت، بەاڵم 
مەســەلەی ســەرنجڕاکێش ئەوەیــە کە ئەم 
سیاســەتە پڕتێچــووە النیکــەم بەرامبەر بە 

کورد سەرکەوتوو نەبووە.
بــۆ ڕوون بوونــەوەی زیاتــری ئــەم پرســە 
چەنــد نموونەیــەک لــە بوونــی هەســتی 
هاوپێوەنــدی نەتەوەیــی کــە نیشــاندەریی 
شوناســخوازی  و  نەتەوەیــی  ئاگایــی 
ڕاستەقینەیە لە نێوان گەلی کورد لە دوو 

سێ ساڵی ڕابردوو دەهێنینەوە:
یەکــەم، لــە ٣ی ڕەزبــەری ســاڵی ٩٦ی 
باشــووری  لــە  کــورد  هەتاویــدا، گەلــی 
کوردســتان لــە ڕێفراندۆمی ســەربەخۆیی 
بەشــدارییان کــرد؛ ئــەم ڕووداوە دیرۆکییە 
تــری  لــە پارچەکانــی  گەلــی کــوردی 
کوردســتان و بەتایبــەت لــە ڕۆژهەاڵتــی 
کوردســتان هێنایــە ســەر شــەقام و گــەل 
و  هەڕەشــە  و  ترســاندن  بــە  بەبێگوێــدان 
گوڕەشە و چاوسوورکردنەوەکانی ڕێژیمی 
تــاران هــەم بــۆ ســەرکەوتنی ڕێفراندۆم و 
هــەم بۆ پشــتگیری لــەم بڕیارە سیاســییە 
شــایی و خۆشــییان کــرد و نیشــانیان دا 
کە سنوورە دەسکردەکان پاش چەند سەدە 
نەیانتوانیــوە لەبــاری عاتفــی و زەینییــەوە 
ئــەم گەلــە لە یەکتــر داببڕێنن؛ گرینگی 
مەسەلەکەش لەوەدا زیاتر خۆی دەردەخات 
کە ئەو کەسانەی ڕژانە سەر شەقامەکان 
و ئااڵی کوردســتانیان هەڵکرد و خۆشــی 
ئاگایانــە  دەربــڕی،  خۆیــان  دەروونــی 
دەیانزانــی کــە بەهــۆی ئــەم بڕیارەیانــەوە 
تووشی گرفتی سیاسی و ئەمنیەتی دەبن 
بــەاڵم نەترســان و بوێرانــە هەم پالپشــتییان 
کرد و هەم دژی داگیرکەران درووشــمیان 

دا.
هەمــان  خەزەڵــوەری  ٢١ی  لــە  دووهــەم 
ســاڵدا ڕووداوێکــی سرووشــتی بەشــێک 
کرماشــان( )پارێــزگای  کوردســتان  لــە 
بنەماڵــەی  ســەد  چەنــد  و  هەژانــد  ی 
کــوردی بــێ مــاڵ و حــاڵ کــرد و چەند 
ســەد کەســیش بوونــە قوربانــی؛ لەگــەڵ 
ناخهەژێنــە  هەواڵــە  ئــەم  باڵوبوونــەوەی 
کارەســاتبارەکانی  دیمەنــە  دیتنــی  و 
کــورد  گەلــی  ئەزگڵــە،  بوومەلــەرزەی 
بەوپەڕی هەســت بــە بەرپرســایەتی کردن 
بــە یــەک  و لــەڕووی باوەڕمەنــد بــوون 
هیــچ  بــێ  گەلەکەیــان  بوونــی  نەتــەوە 
چاوەڕوانییــەک قۆڵــی هیممەتیــان لــێ 
هەڵماڵــی و گەورە و بچووک، ســەرباری 
بوونی گرفتی سیستماتیکی حکوومەتی 
بەهانای خوشک و براکانیانەوە چوون بە 
حەماسەیەکی لەبیرنەکراو کە خوڵقاندیان 
خــەم و پــەژارەی ڕووداوە تاڵەکەیــان لەبیر 

بردنەوە.
و  کارەســاتە  ئــەو  لەنێــو  هــەر  ســێهەم، 
و  نیشــتمانی  حەماســە  جەرگــەی  لــە 
نەتەوەییەکــەدا ڕووداوێکــی دیکــە هاتــە 
ئــاراوە کــە تاهەتایــە گــەل شــانازی پێــوە 
دەکات؛ کاک "ئەبووبەکــر مەعرووفــی" 
یارمەتیدانــی  بــۆ  بۆکانــەوە  لــە  کــە 
هاونیشــتمانییەکانی ڕێگەی کرماشــانی 
گرتبووە بەر بەهۆی ڕووداوی هاتووچۆوە 
تــری  و خەمێکــی  دەســتدا  لــە  گیانــی 
خســتە دڵی گەلەکەیەوە؛ بەاڵم پێشــوازی 
هەزاران کەســی و بێوێنەی هاوواڵتییانی 
کوردســتان هەر لە کرماشــان و سەرپێڵ و 
ســەالس و ڕوانســەر و جوانڕۆوە تا دەگاتە 

بۆکانــی  و  ســەقز  و  دیوانــدەرە  و  ســنە 
ســەربەرز لــە تەرمــی پیــرۆزی شــەهیدی 
نیشتمان، حەماسەیەکی لە نێو حەماسەدا 
دایکــی  داخورپــاوی  دڵــی  و  خوڵقانــد 
نیشتمانی هێور کردەوە و ئارامی بەخشی 

بە ڕۆحی برینداری گەل.
چــوارەم ڕووداوی گرینــگ کە هەرچەند 
لــە ناخــی خۆیــدا تراژێدیایەکــی دیکــە 
بــوو کــە هەمــوو گەلی کــوردی خەمبار 
کــرد گیــان لەدەســتدانی چــوار چاالکی 
ژینگەپارێــزی کــورد لــە شــاری مەریوان 
خەرمانــان کاک  ڕێکەوتــی ٣ی  بــوو؛ 
شــەریف باجــوەر و هاوڕێیانــی لــە کاتــی 
کووژاندنــەوەی ئاگرێکــی بێبەزەیــی کــە 
لەالیــەن ســپای پاســداران و تاقمەکــەی، 
کە ســااڵنێکە بۆ کاول کردنی کوردســتان 
دەیکــەن، وەبــەر ژینگەی شــاری مەریوان 
بەر درابوو، گیانیان پیشکەشــی ئاوەدانی 
نیشــتمانەکەیان کــرد. پــاش ئــەم ڕووداوە 
دیســانەوە ئەوە هاونیشتمانیانی کوردستان 
بــوون کــە بە دڵێکی تــەژی لە خەم بەاڵم 
بــە ورەیەکــی بــەرزی پۆاڵیینــەوە ڕژانــە 
ســەر شــەقامەکانی شــاری مەریوان و بە 
هەزاران کەس لە ئەویندارانی نیشتمان بۆ 
ڕێوڕەســمی بە خاک ســپاردن و ناشــتنی 
هاوڕێیانی شەهید لە گۆڕستانی ....... 
بەشــدارییان کرد و بە سروودی نیشتمانی 
و شۆرشــگێڕانەو دانــی درووشــمی دژ بــە 
تاریکی تەرمی پیرۆزیان بە خاکی پاکی 

نیشتمان سپارد.
بــۆ  مەریــوان  ئەمجــارەی  خرۆشــانی 
بەڕێکردنــی تەرمــی شــەهیدانی ژینگــە 
جیــا لە الیەنە عاتفی و ئێحساســییەکەی 

گرینگــی  پەیامــی  چەندیــن  هەڵگــری 
نەتەوەیــی و نیشــتمانیش بــوو کــە ڕەنگە 
بکەیــن:  پۆلێنیــان  بــەم شــێوەیە  بتوانیــن 
دژایەتیکردنی کۆماری ئیســالمی وەک 
کــورد،  گەلــی  دوژمنــی  ســەرەکیترین 
ئینســانی  بەهــا  جێخســتنی چەمــک و 
کۆمەڵــگادا،  لــە  نیشــتمانییەکان  و 
کوردســتان  جوغرافیــای  دابەشــکردنی 
پرســێکی خەیاڵــی دوژمنانــە و کڕیــاری 
قارەمانــان  النکــەی  کوردســتان  نییــە، 
هەڵقوڵینــی  مەکــۆی  و  کەڵەســواران  و 
هــزر و هەڵوێســتی جوامێرانەیــە، گەلــی 
بــۆ  هــەوڵ  پڕاگماتیســتانە  کــورد 
لەمێژینەکانــی  ئامانجــە  بــە  گەیشــتن 
دەدات و کۆڵنەدانــی کردووەتــە ڕەمــزی 

سەرکەوتنەکانی.
لــە کۆتاییــدا تەنیــا ئەوەنــدە مــاوە بڵێیــن 
پــاش چەنــد دەیــە داپڵۆســین و هەوڵــی 
تاریکپەرەســتان بــۆ قەاڵچــۆ و پاکتــاوی 
ڕەگــەزی گەلــی کــورد و خاپوورکــردن 
و کاولــکاری لــە کوردســتان، نەتــەوەی 
دوژمنــی  لەگــەڵ  وشــیارانە  کــورد 
بەخوێنی ســەر تینووی خۆی دەجووڵێتەوە 
و ئەگــەر تــاک و تــراک، جاروبــار لــە 
ســووچێکی ئــەم نیشــتمانە غەدرلێکــراوە 
کەس یان کەســانێکی نەفس نزم پشــت لە 
هاونیشــتمانییەکانیان دەکــەن و چەقــۆی 
ژەهراوی خەیانەت لە پشتی براکانیان ڕۆ 
دەکــەن بەاڵم لە کۆتاییدا ئەوە جەماوەری 
وریای کوردســتانن کە بە هاوهەڵوێســتی 
و هاوپێوەنــدی زەینــی و عاتفییــان ئــاو بە 
ئاگــردا دەکــەن چوونکە دەزانن "نیشــتمان 

تەنیا کەسمانە"!



ژمارە ٧٣٣، ١٥ خەرمانانی ٦١٣٩٧

 شوێنەوارە مێژووییەکانی کوردستان
 لە شۆڕشی داهاتوودا بپارێزین

حەسەنساڵحزادە
بــەر لــەوەی بپڕژێینــە ســەر بابەتــی 
کــورت  زانیــاری  بــڕێ  پێوەندیــدار، 
و ســەرەکی بــە شــێوەی مەیدانــی لــە 
پیشــەی تووریزمــی واڵتــی فەڕانســە 
دەخەینــە بەرچــاوی خوێنــەران. رەنگە 
بــە بەراورد کردنی مێژووی ئەو واڵتە 
لەگــەڵ دوێنــێ و ئەمــڕۆی واڵتــی 
ئێمــە بکــرێ دەرفەتەکە بۆ دواڕۆژی 
خۆمــان بگوازینەوە و لەوێوە گرینگی 
و بایەخی شــوێنەوارە مێژووییەکانمان 

زیاتر لە جاران بۆ روون ببێتەوە.  
واڵتی فەڕانسە بە پێشوازی کردن لە 
نێزیکەی ٩٠ میلیۆن کەس لە ساڵدا، 
بەردەوام سەرتۆپکی رێژەی تووریزمی 
لــە جیهانــدا بــە دەســتەوەیە. ئــەوەش 
نــەک لەبــەر ئەوەیکــە وەک واڵتــی 
ســەرچاوەی  ســعوودی  عەرەبســتانی 
لــە دایــک بوونــی ئایینــی ئیســالم و 
مەکۆی پیرۆزییەکانی موسوڵمانانی 
جیهان بێ؛ وەک ئیسپانیاش نییە کە 
خاوەنــی بارســێلۆن و رێئال مادرید بێ، 
یــان ئیتالیــا کــە واتیکانی لــە خۆیدا 
تورکیــە  لەگــەڵ  کردبێتــەوە.  جــێ 
ناکــرێ  بــەراورد  ئەرمەنســتان  یــان 
کــە ئێرانیانــی بــێ دەرەتــان بیانهەوێ 
بــۆ ســاتێک لــە کامێــرای ئاخونــدە 
دەسەاڵتدارەکان خۆ بشارنەوە. هەروەها 
واڵتانــی  لەگــەڵ  فەڕانســە  ناکــرێ 
کەنداو هەڵیســەنگێنین کە میلیاردێرە 
جیهانییــەکان بــۆ عەیــش و نــووش و 
بەڵکــوو  تێدەکــەن،  رووی  رابــواردن 
هاندەری سەرەکی تووریستەکان بۆ ئەو 
واڵتــە، شــوێنەوارە مێژووییەکانیەتــی 
کــە بە درێژایی نێزیک بە دوو هەزار 
ســاڵ وەک میــرات بۆیــان ماوەتــەوە 
لــە  گەنجینەیــەک  وەک  ئێســتا  و 

بەروبۆیان دەحەسێنەوە.
فەڕانسە بە کۆکردنەوەی کۆمەڵێک 
ئەنتیکــەی جیهانــی لــە مووزەکانــی 
بــە  مــووزەی  چەنددیــن  خۆیــدا، 
ناوبانگــی لــە دنیادا هەیە، هەر شــارو 
بــە  ناوچەیەکیــش مــووزەی تایبــەت 
خەڵکانــی  ســەرنجی  هەیــەو  خــۆی 
لــە  بەشــێک  دیکــەو  ناوچەکانــی 

خۆیــان  الی  بــۆ  دەرەوە  خەڵکــی 
رادەکێشــن، بــەاڵم لەمانــە گرینگتــر، 
لــەم واڵتــەدا زیاتــر لــە ١٠٠٠ قەاڵی 
مێژوویــی گــەورەو بچووک هەیە کە 
هەر یەکەیان سااڵنە هەزاران تووریست 

سەردانیان دەکەن. 
بێجگــە لەوانــە، فەڕانســە لــە رەوتــی 
مێــژوودا بــە تایبــەت لە دوو ســەدەی 
رابردوو تووشی گەلێ شەڕی قورس و 
ماڵوێرانکەر بۆتــەوە کە گەورەترینیان 
بریتیــن لــە شــەڕی جیهانــی یەکــەم 
و دووهــەم و چەنــدد شــەڕی گــەورە 
ئینگلیزییــەکان  و  ئاڵمانــی  لەگــەڵ 
کــە زۆربەیان لە ســەردمی ناپێلیۆنی 
ســەرۆکی ئەم واڵتە هاتوونەتە ئاراوە. 
شــەڕی  هاتنــی  کۆتایــی  لەگــەڵ 
بەرچــاو  بەشــێکی  جیهانــی دووهــەم 
لــە واڵتــی فەڕانســە وێران بــوو. پاش 
شــەڕ،  کەشــوهەوای  هێوربوونــەوەی 
فەڕانســەوییەکان بــە خــۆدا هاتنــەوەو  
هــاوکات لەگــەڵ ئــاوەدان کردنەوەی 
شــارو ئاواییەکانیان، لە الیەک بیناو 
نــۆژەن  مێژووییەکانیــان  شــوێنەوارە 
کــردەوە و لە الیەکی ترەوە هەوڵیان دا 
کە نیشانەکانی شــەڕی ماڵوێرانکەر 
پیشــانی  بهێڵنــەوەو  خــۆی  وەک 

نەوەکانی دواڕۆژی خۆیانی بدەن. 
ئێســتا لە فەڕانسە بێجگە لە مووزەی 
ئاســایی، چەنددیــن مــووزەی تایبەت 
بــە چەکوچــۆڵ هەیــە کــە بوونەتــە 
هەوێنی سەرنجی ئۆگرانی تووریزمی 
بــارەگای  بنکــەو  گەلــێ  جیهانــی. 
دەورانی شەڕ وەک خۆیان ماونەتەوەو 
پارێزگاریــان لێ دەکــرێ. تەنانەت لە 
پارێزگاکانــی ئەلــزاز و لۆرێــن کە لە 
دوو ســەردەمی جیــاوازدا  کەوتنە بەر 
دەســتی ئاڵمانییــەکان، زیندانەکانیان 
بــە دســت لێنەدراوی هێشــتۆتەوە هەتا 
لــێ وەرگــرن و  پێویســتیان  کەڵکــی 
وەکوو شــوێنی تووریستی و مێژوویی 

حیسابی تایبەتیان بۆ بکرێ.
بەمجــۆرە دەبینیــن، فەڕانســەوییەکان 
سەرەڕای ئەوەیکە داهاتێکی ئابووری 
بەرچاو لە رێگەی بەشــی تووریزمەوە 
وەدەســت دەخــەن، لــە هەمــان کاتــدا 
بســەلمێنن  جیهانییــان  بــە  توانیویانــە 

کــە خاوەن کولتــوور و شارســتانیەتی 
چەنــد هەزار ســاڵەن. ئــەوان لە بابەت 
شوێنەواری مێژووییدا ئەوەندە بەهرەیان 
پــێ گەیشــتووە و وەپێش کەوتوون کە 
گۆڕســتان و مەزارەکانیش لەدەستیان 
مەبەســتە  ئــەو  بــۆ  و  دەرنەچــوون 
سازمانیان داون. گۆڕستانی پیرالشێز 
لــە پاریــس دەتوانــێ نموونــەی هــەرە 
کــە  بــێ  راســتییە  ئــەو  بەرچــاوی 
ســااڵنە توانای راکێشانی دەیان هەزار 

تووریستی بۆ الی خۆی هەیە.  
راســتەوخۆ  فەڕانســەوە  لــە  ئەگــەر 
بۆمــان  کوردســتان،  بگەڕێینــەوە 
دەردەکەوێ کە واڵتی ئێمە هەم وەک 
یەکێــک لــە ناوچە ســەرەتایییەکانی 
هــەم  و  مــرۆڤ  ژیانــی  دەســپێکی 
ئاییــن  ملمالنێــی  گۆڕەپانــی  وەک 
پێگــەو  خــاوەن  شارســتانیەتەکان،  و 
رابــردووی تایبــەت بــە خــۆی بــووەو 
هەیــە، کەچــی مخابــن ســەبارەت بــە 
زۆربەیــان شــتێکی ئەوتۆمــان وەکــوو 
میــرات بــۆ نەماوەتەوە، بەڵکــوو تەنیا 
لــە حیکایــەت و بەیــت و بالۆرەکانــدا 
جاروبار دێنەوە بەر چاو یان گوێمان.

دەســەاڵتی  یەکەمیــن  دەرکەوتنــی 
سیاســی ئێران بە شێوەی تا رادەیەک 
ئەمڕۆیــی دەگەڕێتــەوە بــۆ ســەرتای 
ســەدەی بیســتەم کــە لــەودا رەزا خان 
بــە ئیلهام وەرگرتــن لە دنیای رۆژئاوا 
هەوڵی نەتەوە ســازی دەدا، دەکرێ بە 
ســەرەتای شــاردنەوەی سیســتماتیکی 
شوێنەوارە مێژووییەکانی گەلی کورد 
لە رۆژهەاڵتی کوردســتانی حیســاب 
بکەیــن. هــەر چەنــدد کــە بــەر لــەوە 
دەســەاڵتە ناوچەییەکانــی کوردســتان 
شــوێنە  ئەوتــۆی  راگرتنــی  توانــای 
کردنەوەیــان  نــۆژەن  و  مێژووییــەکان 
نەبــووە، بــەو حاڵــەش هیــچ دژایەتیان 
بــە مەبەســتی کاولــکاری نەکــردوون 
خۆیانیــان  مڵکــی  بــە  هەمیشــە  و 
دەســەاڵتی  ســەرەتا  بــەاڵم  دانــاون، 
رەزا پەهلــەوی و پاشــان کوڕەکــەی 
لەژێــر نــاوی مودێڕنیتــە کولتــوور و 
شارســتانیەتی دەوڵەمەنــدی کــورد و 
نەتەوە بندەستەکانی دیکەیان سڕییەوە 
ئاسیمیالســیۆنی  دایــە  دەســتیان  و 

ڕێژیمــی  پاشــان  کوێرانــە. 
ئاخونــدی لەژێــر هێژمۆنــی نیزامــی 
کۆنەپەرەســتانەی ویالیەتــی فەقیهی 
ئاوێتــە بــە شــۆڤینیزمی فــارس، بــە 
هەمان ئاراســتەدا ئەســپی چەمووشی 
وەک  داو  هــان  خــۆی  دەســەاڵتی 
نەتــەوەی خــاوەن دەســەاڵت لــە هیــچ 
چەشــنە خیانــەت و کاولکارییــەک 
دەرحــەق بــە مڵكــی مێژوویــی گەلی 

کورد کۆتایی نەکرد. 
بــۆ وێنــە، قــەاڵی زێویە لــە ناوچەی 
ســەقز کــە مێژووەکــەی بــۆ ٦ ســەدە 
پێش لە زایین دەگەڕێتەوە، لە سەدەی 
کارێکــی  هیــچ  نەتەنیــا  رابــردوودا 
بــۆ  کردنــەوەی  نــۆژەن  ئەوتــۆی 
نەکــراوە، بەڵکــوو لــە چەنــد قۆناخی 
جۆراوجــۆرو دیاریکراودا هەوڵی وێران 
لــە  دراوە.  کوێرکردنــەوەی  و  کــردن 
کۆتاییەکانــی دەســەاڵتی پەهلــەوی 
و ســەرەتای نیزامــی ئاخوندی، چەند 
ناوچەکــە،  دڵســۆزی  کەســایەتی 
کۆمەڵــە بەرهەمێکیــان لەژێــر نــاوی 
"دوران بــی خبــری" بــاڵو کــردەوە و 
هەوڵی زۆریان دا کە رازو نهێنییەکانی 
ناوچــە  بــۆ خەڵکــی  زێویــە  قــەاڵی 
و کوردســتان ئاشــکرا بکــەن، بــەاڵم 
ترســنۆکانەی  کاردانــەوەی  لەگــەڵ 
دەســەاڵت رووبەڕوو بوونەوەو کۆســپی 
راگرتنــی پرۆژەکەیــان لە ســەر رێگە 
دانایەوە. ئەو ســەرچاوە پێداگری لەوە 
دەکــرد کــە هێگمەتانــەی پێتەختــی 
نــەک  زێویەیــە  قــەاڵی  مــادەکان 

هەمەدانی ئەمڕۆکە.  
بەهەیبەتــی  و  ئەفســانەیی  قــەاڵی 
ســەدەی  لــە  کــە  ســنە  حەســەناوای 
٨ی کۆچــی هەتاویــدا بنیــات نــرا، 
حکوومەتــە  تەمەنــی  درێژایــی  بــە 
لەژێــر  کوردســتان  داگیرکەرەکانــی 
مەترســی ســڕینەوەدا بــووەو هەتاکــوو 
ئێســتاش هــەر هەوڵــی بەالڕێدابردنــی 
رازەکانــی دەدرێ. قــەاڵی حەســەناوا 
لــە ســەدەی دەیەمــدا لــە الیــەن هەڵۆ 
شــێوەی  دەکــرا.  ئیــدارە  خانــەوە 
هەڵۆخــان  رەفتــاری  و  هەڵســوکەوت 
و  ساســانی  دەســەاڵتەکانی  لەگــەڵ 
ئەشــکانی، لــە الیــەک ســەلمێنەری 

مێژووی شارســتانیەتی کوردســتانە و 
لە الیەکی ترەوە جوامێری و شــکۆی 
مێــژوودا  رەوتــی  لــە  کــورد  گەلــی 

دەسەلمێنێ. 
لــە ســەدەکانی ١٦ تــا ١٩ی زایینــی 
گەلــێ دەســەاڵت و میرنشــینی مەزن 
ئــەردەاڵن،  بابــان،  وەک  بەهێــزی  و 
ســۆران، بادینــان و ... لە کوردســتان 
کــردووە،  حکومەتیــان  و  دامــەزراون 
گەلێ قەاڵی بەشکۆی وەک قەاڵی 
دمدم ساز کراون، کەچی ئەمڕۆ هیچ 
شوێنەوارێکی ئەوتۆیان لێ نەماوە کە 
هەم نیشــانی گەلی خۆمانی بدەین و 
هــەم وەک شــوێنەواری مێژوویــی لە 

دوارۆژدا کەڵکیان لێ وەربگرین. 
لە درێــژەی دەســەاڵتداری فێئۆدالیزم 
کە ســاڵی ١٣٤٠ی هەتاوی کۆتایی 
هــەزاران  بگــرە  و  ســەدان  پێهــات، 
دەســەاڵتی ناوچەیــی بــە نــاوی خان، 
بــەگ، ئاغــا، مالــک و هتــد هاتــن 
و رۆیشــتن کــە هەرکامەیــان خاوەنی 
کۆشــک، قەاڵ یان ئەمارەتی تایبەت 
ئــەم  ئەگەرچــی  بــوون.  خۆیــان  بــە 
دەســەاڵتە بچووکانــە هــەر یەکــە بــە 
جۆرێــک لــە چەوســانەوەی خەڵکــدا 
نەخشــی خراپیــان بینیــوە و تەنانــەت 
بڕێــک لــە قــەاڵکان وەک ناوەنــدی 
فەســاد و جینایــەت دەوریــان گێــڕاوە، 
بەو حاڵەش لەناوبردن یا وێران کردنیان 
لە الیەن خەڵکــی نارازییەوە کارێکی 

ژیرانە و پەسن نەبووە.  
ناوەڕۆکــی  دەزانیــن  وەک  هــەر 
کۆمــاری  دەســەاڵتی  ئاشــکرای 
ئیدئۆلۆژیکــی  ســەر  لــە  ئیســالمی 
فەقیهـــ  ویالیەتــی  بەرتەســکی 
دامــەزراوە، ئیدەیــەک کــە رێگــە بــە 
گەشەی ئایین و بیرو بڕواکانی دیکە 
ناهێڵێتەوە. دامەزرێنەرانی حکوومەتی 
ویالیەتــی فەقیهـ ئەو دەمارگرژی یان 
نەشــاردۆتەوە و تەنانــەت لــە یاســای 
بنەڕەتیــش دا بە روونی باســی کراوە. 
لــە نێــو دەســەاڵتی حکوومەتــی ئێران 
بڕێــک هێڵــی گشــتی مەترســیدار و 
نهێنی وەک ئامانجی تایبەتی رەچاو 
ناوەڕۆکــی  یاســاو  لــە  دەکرێــن کــە 
ئاشــکرا  بــە  ئیســالمی  کۆمــاری 

ئاماژەیــان پێ نەکــراوە، ئەویش بیری 
شــۆڤێنیزم یــان راســیزمە کــە تەواوی 
جومگەکانــی دەســەاڵتی تەنیوەتــەوە. 
بەرپرســانی خــاوەن دەســەاڵتی ئێرانــی 
کــە زۆربەیان لە نەتەوەی بااڵدەســتی 
فــارس پێــک دێن، جیا لەوە کە هیچ 
باوەڕێکیان بە مافی نەتەوەکانی تری 
دانیشــتووی ئێــران نییــە، بــە توندترین 
شــێوەش رێگری لە گەشــەی زمانی، 
ئابوورییــان  و  سیاســی  کولتــووری، 
دەکــەن و لــە کاناڵــی جۆراوجــۆرەوە 
تواندنــەوەی  و  بەالڕێدابــردن  هەوڵــی 
شــوێنەوارە  و  ژێئۆگرافــی  مێــژوو، 

مێژووییەکانیان دەدەن. 
لە الی بەرپرسانی ئێرانی بیری راسیزم 
حاڵەتێکــی  خۆخــوازی  خســڵەتی  و 
خۆیــان  بــۆ  ئــەوان  ئاســاییە.  زۆر 
نــاودارو  مــەزاری  کــە  دەبینیــن  رەوا 
ســعدی،  "حافــظ،  وەک  زاناکانیــان 
فردوســی" و هتــد بکەنــە وێســتگەی 
ئاشــقانی خۆیــان و بە زیــادەوە دەوریان 
گــەورە بکەنــەوە. ئــەوە لــە حاڵێکدایە 
کــە وەختــێ خەڵکــی کوردســتان یان 
ناوچەییــەکان  بچووکــە  بەرپرســە 
وەک شــۆرای گونــد یــان شــارەکان، 
بــۆ  ئــارام  مەزارگەیەکــی  بــن  پێــوە 
هونەرمەند، نووســەر، زانا، کەسایەتی 
یــان وەرزشــکارێک ســاز بکــەن، ئەو 
مافەیــان بە بیانووی دژایەتی لەگەڵ 
شــەریعەتی ئیسالم لێ زەوت دەکەن و 
بەرەوڕوویــان دەبنــەوە. تەنانەت چاویان 
بەرایــی نــادا کــە کوردســتان خاوەنی 
گۆڕســتانێکی ئاســایی وەک "مقبره 
الشعرا کوردستان" لە مهاباد بێ و بە 
شــێوازی دزێو زیانیــان پێ دەگەیەنن. 
لە راســتیدا ترســی ئەوان لە داهاتوویە 
کــە نەبــا نەوەکانــی دوارۆژی کــورد 
شــانازی بــە شارســتانیەت و مێژووی 

خۆیانەوە بکەن. 
نــاو  بەرپرســانی  الی  لــە  کەچــی 
رازاندنــەوەی  ئاخونــدی،  دەســەاڵتی 
باخــی  کۆمەڵێــک  و  "پاســارگاد" 
دەســکرد بە ناوی "مجموعه باغ های 
ایرانــی فــارس، مازنــدران، اصفهــان، 
کرمان، یزد و خراسان، ..."  کە ناوی 

درێژە لە الپەڕەی ٧
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"بهشــت زمینی" یان پێ بەخشیون، نە 
قەدەغەیــە و نــە لەگــەڵ شــەریعەتی 

ئیسالمیش ناتەبایە.  
ئەگــەر ئــاوڕ لە ٤٠ ســاڵی ڕابردووی 
خۆمان بدەینەوە، خۆمان لە ســەرەتای 
شۆڕشــی گەالنی ئێران دەبینینەوە کە 
لــەودا خەڵــک بــە دژی حکومەتــی 
راپەڕیــن.  پاشــایەتی  ســتەمکاری 
وەک  دەتوانــێ  ســەردەمە  ئــەو 
قۆناخێکی بێ رەحمانەی لە ناوبردنی 
شــوێنەوارە مێژووییەکانی کوردســتان 
بناســرێتەوە. دوای ئەوەیکــە ئاخونــدە 
وادەی  و  فێــڵ  بــە  چاوچنۆکــەکان 
درۆیین جێگەی خۆیان لەسەر تەختی 
بوونــە  کــرد،  گــەرم  دەســەاڵتداریدا 
گورگــی دڕنــدەو لــە جیاتــی پێدانــی 
مافی خەڵکی کورد و بەجێگەیاندنی 
وادەکانیان، چنگ و کەڵپەیان نیشــان 
دان و لەژێر ناوی فەرمانی جیهاد، لە 
کوردســتان وەربــوون و کوشــت و بڕ و 
تااڵنیان کرد. لە راستیدا، لە درێژەی 
تواندنەوەی تایبەتمەندییەکانی گەلی 
کــورد و لــە رەوتــی ئاسیمیالســیۆندا 
حکوومەتی نــوێ بە ناوێکی دیکەوە 
وەک تەواوکــەری دەســەاڵتی کــۆن 
هاتــەوە مەیــدان. بــە واتایەکــی تــر، 
ئــەوەی دەســەاڵتی پەهلــەوی دەرحەق 
بــە گەلی کــورد نەیکردبوو، مەالکان 
بە زیادەوە ئەنجامیان دان. ئاخوندەکان 
لــە ســێبەری خورافــات و جەهالەتــی 
هەمەڕەنگیــان  لەشــکری  خۆیــان، 

بــە نــاوی قیزەونــی وەک "مجاهــد، 
پاســدار، بســیج، خواهران زینب، ... " 
ســازمان دا و لە خاکی کوردســتانیان 
بــەردان. ئەوانە لە مێژووی کورددا بە 
ناوی پارێزەرانی کۆنەپەرەستی ناویان 
هاتــووە، چونکــە بێبەزەییانــە مــاڵ و 
ســامانی گەلــی کوردیــان بــە هەموو 

تایبەتمەندییەکانەوە تااڵن کرد.
ئاخوندە دنیاپەرەســتەکان حیســابێکی 
تایبەتیان لە ســەر خەڵکی کوردســتان 
ســێبەری  لــە  ئــەوان  ئاخــر  دەکــرد، 
رێبەریــی ژیرانــەی کــورد بە گشــتی 
حیزبــی  وردبینانــەی  ســتراتێژی  و  
دێموکراتــی کوردســتان بــە تایبەتی، 
واڵمــی "نا"یــان بــە هاتنە ســەرکاری 
رێژیمــی ئیســالمی دابــۆوە. هەوڵــی 
ســەرەکی دەســەاڵتی تــازە ئــەوە بــوو 
کــە کەلێــن بخاتــە نێــو جوواڵنــەوەی 
خەڵکــی  و  کــورد  رزگاریخوازیــی 
کوردســتان، هــەر بۆیــە بــە بەرباڵوی 
پێداگرییــان لــەوە دەکــرد کــە لەگەڵ 
کوفــر شــەڕ دەکــەن نــەک لەگــەڵ 
تاکتیکــەش  ئــەم  کــورد.  گەلــی 
دەرفەتــی ئــەوەی بۆ دەرەخســاندن کە 
لــە هەمــوو الیەکەوە زەربە لە شــوناس 

و کەلەپوور و مێژوووی کورد بدەن.
لە کاناڵی رەنگاوڕەنگەوە بانگەشەیان 
بۆ ئەوە دەکرد کە خەڵکی کوردستان 
ئایینی "رســمی" دەســەاڵت وەربگرێ، 
ئــەو کەســانەی کــە لــە داوی ئــەو 
پیالنــە دەکەوتن، ناویای "نو دین" یان 
"تازە مســلمان" یان لــێ دەنان. ئەوەش 
بــۆ ئــەوە بوو کــە هەســتی نەتەوەییان 
لــێ بســتێننەوە و چیتــر پێداگــری لە 
شــوناس و کولتووری خۆیــان نەکەن. 
لــە هەمــووان گرینگتــر، لــە رێگــەی 

ئاسیمیالسیۆنی سپییەوە، بەشێویەکی 
لــە  دوور  بــە  و  گەلیانــە  دژی  زۆر 
ئینســانی،  و  ئەخالقــی  پرەنســیپی 
دەستیان دایە سڕینەوەی ناوی شەقام، 
کــۆاڵن، شــار، گونــد، کانــی، چیــا، 
قــەاڵ، پــارک، خوێندنگــە و هتــد تــا 
کــوردەکان بــە هیــچ جــۆر لــە ســەر 
خاکــی خۆیــان هەســت بــە ســەروەری 
نەکەن و بەوە نەزانن کە سەردەمانێک 
خــاوەن پێگەی شارســتانی و مێژووی 
دەوڵەمەنــدی تایبەت بــە خۆیان بوون. 
چــون ئەگــەر ئــەم دەسپێشــخەرییەیان 
نەکردایە نەیاندەتوانی وەها بە ئاسانی 
پــرۆژە نگریســەکانیان لــە کوردســتان 
کە بریتی بوون لە پاکتاوی مێژوویی 

و نەتەوەیی، جێبەجێ بکەن.
وەرببوونــە  کــە  نەزانــی  لەشــکریانی 
گوندەکانــی کوردســتان، لــە زۆربەی 
نێــو  دەخزانــدە  خۆیــان  حاڵەتەکانــدا 
ماڵــی  زۆر  بــە  یــان  قوتابخانــەکان 
زۆر  لــە  دەکــرد.  داگیــر  خەڵکیــان 
خانــی  یــان  ئاغــا  قــەاڵی  گونــددا 
ئاواییــان داگیــر دەکــرد، گەلــێ جــار 
لــە بناغەوە قەاڵکەیــان وێران دەکرد و 
پاشــان بە بلــووک هەڵیــان دەچنیەوە، 
پاشــان بــە چەنــد لــەت و کوتە ئاســن 
ســەریان دەگرت و ناویان دەنا "پایگا". 
بــە دڵنیاییــەوە، لەناوبردنــی ئــەو قەاڵ 
مــەزن  خەســارێکی  باڵەخانەگەلــە  و 
لــە شــوێنەوارە میژووییەکانــی ئێمــە 
دراوە، چــون دەیانتوانــی باشــترین وزە 
و پوتانســیەل لــە بــواری تووریــزم لــە 
پــاش خۆیان جــێ بهێڵن. بــەو حاڵەش 
ئەرکــی ســەر شــانی گشــتمانە کــە 
لــەو "پایگا"گەلــە پارێــزگاری بکەین 
و  راســتییەکانی شــوێنەوارەکان بــۆ 

هەروەهــا  بکەیــن.  ئاشــکرا  داهاتــوو 
ئــەوە زیــاد بکــەم کــە لــە ســەردەمی 
فێئۆدالیزم، رەنگە ئێستاش زۆر کەس 
لــە بیری مابێ، خەڵکی چەوســاوەی 
گوندەکان کە لە الیەن خانەکانەوە بە 
)رعیــت( ناویان دەبرا، زۆر تامەزرۆی 
ئــەوە بــوون کــە رازی ژیانــی ئاغــاو 
خۆیــان  ســەردەمی  دەرەبەگەکانــی 
بدۆزنــەوە و پاشــان پشــت بە پشــت بۆ 

نەوەکانی دواڕۆژی بگوازنەوە. 
ئێســتا بــە خۆشــحاڵییەوە دەبینیــن کە 
زۆربەی گەالنی ئێران گەیشــتوون بەو 
قەناعەتــەی کە لە ســایەی مانەوەی 
دەسەاڵتی ئاخوندیدا، ئارامی و ئاشتی 
لــە ئێران و ناوچەدا ســەقامگیر نابێ. 
ســەرەڕای لــە ئارادابوونــی دنیایەک 
مرۆیــی،  دژە  نیزامــی  ناوەنــدی 
ســەرکوتی بــێ رەحمانــەو پیالنگێڕی 
چەشناوچەشــن، دەبینین کە تەوژمی 
خۆپیشــاندانی خەڵکانی نارازی هەتا 
دێ زیاتــر پــەرە دەســتێنێ. واڵتانــی 
ناوچــە، چیتــر نیزامــی شــەڕەنگێزی 
قەبــووڵ  پــێ  ئیســالمیان  کۆمــاری 
ناکــرێ کــە نیزیکــەی ٤٠ ســاڵە بــە 
فرتوفێــڵ هەوڵــی لەباربردنی ئەمن و 
ئاسایشــی ناوچــە دەدا. ئەمرۆکــە بۆ 
هەمووان روون بۆتەوە کە لەژێر عەبای 
و  ئاخوندەکانــدا  چــەک  جادوویــی 
بــۆ  تێــرۆر و تەقەمەنــی  کەرەســەی 
هەموو واڵتان هەناردە دەکرێ. دنیای 
نێونەتەوەیی بە سەرۆکایەتی ئەمریکا، 
رێککەوتنی ئەتۆمی هەڵوەشــاندەوە و 
شــاڕەگی ئابــووری نیزامــی شــکاند، 
رێککەوتنێــک کــە لەودا دەســەاڵتی 
ئاخوندەکانــی لە ئاســتێکی بەرچاودا 
و  تــاج  هەنووکــە  دەکــرد.  گارانتــی 

تەختــی ویالیەتی فەقیهـ کە لە ســەر 
بناخەی زوڵم و ســتەم بونیاد نراوە، لە 
هــەر کاتێکی دیکە لەرزۆکتر بووە و 
لــە هەر چوار الوە نیشــانەی داڕمانی 

پێوە دیارە.
کــە  دەردەخــەن  وای  نیشــانەکان 
ئامانجــی  بــە  بەهێــز  شۆڕشــێکی 
داســەپاوی  حکوومەتــی  رووخاندنــی 
ئاخوندە خوێنمژەکان بەڕێوەیە. بۆ ئەو 
مەبەستەش خەڵکی ئێران بە گشتی و 
گەلی بەشخوراوی کورد بە تایبەتی، 
حازر و لە سەرپێ لە مەیدانی کردەوەدا 
راوەســتاون. راســانی رۆژهــەاڵت پێی 
ناوەتــە قۆناخێکــی نوێــی خەبات و لە 
داگیرکــراودا،  پانتایــی کوردســتانی 
الوان بــە مەبەســتی بەشــداربوون لــە 
شــۆڕش و پاراســتنی دەسکەوتەکانی 
پــاش شــۆڕش، پۆل پۆل بــە ریزەکانی 
کوردســتانەوە  پێشــمەرگەی  هێــزی 
کــە  هێــزەی  ئــەو  دەبــن.  پەیوەســت 
پەیامــی شــاخ دەباتــە ناو دڵی شــار و 
لەوێــڕا هەوڵــی رەخســاندنی دەرفەتی 
ئازادی نیشــتمان دەدرێ، دواتر وەک 
دێموکراتیــک  و  نەتەوەیــی  ئەرکــی 
پارێزگاری لە دەســکەوتەکانی دوای 

ئازادی وەئەستۆ دەگرن.
ســەرجەم  ئەرکــی  ئێســتاوە  لــە  هــەر 
چاالکانــی بواری سیاســی، مەدەنی، 
کولتوورییــە کــە نەهێڵــن جارێکی تر 
شوێنەوارە مێژووییەکان بە تااڵن بچن 
و زیانیان پێ بگات. تەنانەت ئەرکی 
مامۆســتایان و دەرسوێژانی قوتابخانە 
کــە  کوردســتانە  زانســتگەکانی  و 
بەپێــی ئیمــکان و هەلومــەرج پەیامی 
بــاڵو  کۆمەڵگــەدا  نــاو  بــە  خۆیــان 

بکەنەوە. 

ســیاچاڵە  مەبەســتە،  بــەو  هــەر 
ســپای  بــە  ســەر  ئەهریمەنییەکانــی 
تۆقێنەرەکانــی  زیندانــە  پاســداران، 
ســاڵە  ئیتالعــات کــە ٤٠  وەزارەتــی 
بۆتــە جێگــەی ئەشــکەنجە و کوشــت 
ئازادیخــواز،  خەڵکــی  کوشــتاری  و 
پادگانە پۆشــتەو پەرداخەکانی سپای 
پاســداران، بنکەکانــی بــە ناو "ســتاد 
خبری اطالعات"، مۆڵگەکانی ســپاو 
بەســیج لە شــارو گوندەکان، مزگەوتە 
حکوومییەکانــی بــە نــاو "حســینیە"، 
ماڵ و بااڵخانەی بەرپرســانی رێژیم و 
دەســت و پێوەندەکانیان، هەر هەموویان 
سەرەڕای ئەوەیکە ئازادیخوازانی ئێمە 
بیرەوەریــی زۆر تــاڵ و ناخۆشــیان لــە 
گەڵیــان هەیــە، بــەاڵم بــەو حاڵەشــەوە 
دەبنــە موڵکــی ئێمــە و لــە دواروژی 
پیــرۆزی  خاکــی  ئاوەدانکردنــەوەی 
کوردستان وەک شوێنەواری مێژوویی 
کەڵکیــان لێ وەردەگرین. ئەمانە هەر 
هەموویــان لە الیــەک وەک بەڵگەی 
رەوابوونــی خەباتــی ئێمــە دەمێننەوە و 
لە الیەکی ترەوە وەکوو خاڵێکی رەش 
لە مێژووی پڕ لە شوورەیی کۆماری 

ئیسالمی ئێراندا دیار دەبن.
هەروەها پێویستە کە بە تەواوی تواناوە 
لــە شــوێنی گــۆڕە بــە کۆمەڵــەکان 
کــە نیشــانەی جینایەتــی ســامناکی 
رێژیمی ئیســالمین، ئاگاداری بکەین 
و رێگــە نەدەیــن بــە ســاناهی کوێــر 
ببنــەوە. دەبێ ئەو راســتییە بزانین کە 
کوێرکردنەوەی ئەم شوێنەوارگەلە، بە 
مانای کوێرکردنەوەی ٤٠ ساڵ تاوان 
و جینایەتــە کە رێژیمی خومەینی بە 
دژی خەڵکــی کوردســتان و گەالنــی 

مافخوازی ئێران ئەنجامی داون. 

درێژەی الپەڕەی ٦

پێشمەرگە و مانەوەی نەتەوە

پێشــمەرگە" هێزی سەرەکی پارێزەری 
لــە  کــوردە.  نەتــەوەی  مانــەوەی 
جیهانی ئێســتادا "مانەوە" یەکەمین و 
گرینگترین ئامانجی هەر نەتەوەیەکە 
نەمانــدا  و  فەوتــان  ئەگــەری  لــە  و 
ناتوانرێ بیر لــە هیچ ئامانجێکیتری 
دەســتەواژەی  کــە  دیــارە  بکرێتــەوە. 
مانــەوە زۆرتــر لــە ئاســتی سیاســەتدا 
و لــە نێــوان دەوڵەتاندا بــەکاری ئەبەن 
و زۆرتــر پێوەنــدی بــە دەســتەواژەی " 
ئانارشــییەوە" هەیــە. خودی ئانارشــی 
سیســتمە  پێکهاتــەی  تایبەتمەنــدی 
نێونەتەوەییەکانــە و لــە ئەســڵدا دەڵێــن 
کــە سیاســەتی نێونەتەوەیی ژینگەی 
ئانارشــیکە – نــە بــە واتای پشــێوی 
و ئاڵــۆزی بەڵکوو بــە واتای نەبوونی 
هیرارشــی و زۆربــەی یەکــەکان کــە 
لە ئاوەهــا ژینگەیەکــی المەرکەزیدا 
دەژیــن و لــە نییــەت و خۆزگەکانــی 
هاوتاکانــی خۆیــان ترســیان هەیــە و 
بۆیــە بــە دانــان و جێبەجــێ کردنــی 
ستراتیژی گەلی جیاواز – کە کسب 
و افزایش قدرت از طریق خودیاری در 
راس آن اســت- پاراســتنی رەچەڵەکی 
ژیــان  و گەرەنتــی ئەمنییــەت و زیاد 
بوونــی هێــز بــۆ رووبــەروو بوونــەوە لە 
ســڕینەوەی  و  مەترســییەکان  تــەک 

هەڕەشەکانە.
نەبوونــی  یانــی  تایبەتمەندییــە  ئــەم 
کــە  ئانارشــی  بوونــی  و  هیرارشــی 
ئەگەری ســازبوونی دەرگیری و شەڕ 
زۆر ئــەکات، بــە زۆری گرینگتریــن 
سیســتمی  جیاکــەرەوەی  خاڵــی 
نێونەتەوەیی و نەزمی ناوخۆیی واڵتە. 
وامــان دانــاوە کە سیســتمی ناوخۆیی 
بە چەشــنێک هیرارشی، نەزم و یاسا 
و لــە ئاکامــدا هەســت بــە ئەمنییەت 
و  شــارۆمەندان  هەمــوو  بــۆ  کــردن 
گرووپــەکان و نەتەوەکانــی ناوخــۆی 
واڵتی، لە گەڵدایە. دەوڵەت لە بەشی 

دەرەوەدا ئەرکــی پاراســتن و مانــەوەی 
سیســتمی لــە ئەســتۆیە و خــۆی بــە 
نوێنــەری ئیــرادە، مەیل، حــەز، ئاوات 
دانیشــتووان  بەرژەوەندییەکانــی  و 
ئەزانــێ  گرووپــەکان  هەمــوو  و 
کــە لــەو چوارچێوەیــەدان. لــە وەهــا 
کۆمەڵگایەکــدا خەڵکیــش دەوڵەت بە 
هی خۆیان ئەزانن، ئۆگری دەبن و بۆ 
چارەســەری کێشەکانی تێ ئەکۆشن 
و لــە کاتی رووبەڕووبوونەوە لە تەک 
پاراســتنی  بــۆ  دەرەکیــدا  دوژمنــی 
گیانبــازی ئەکــەن. بــەاڵم ئەمــە بــۆ 
هەموو کۆمەڵگاکان بەو شێوەیە نییە 
و واڵتانێــک هــەن کــە خەڵک و ئەو 
نەتەوەگەلــەی کــە لــە ناویــدا ئەژیــن 
وەها هەســتێکیان بە نیسبەت دەوڵەتی 
دەســەاڵتدار نییە. هۆکارەکەی ئەوەیە 
کــە ئــەم نەتەوەگەلە لە نــاو واڵتدا لە 

نائەمنیدا ئەژین.
و  زەق  زۆر  نموونــەی  کــوردەکان 
بەرچــاون. ئەوان لــە واڵتانێکدا ئەژین 
کــە بــە هــۆی نەبوونــی پلۆڕالیزمی 
جێگیر مافیان پێشێل کراوە و سەرکوت 
کراون و ئەکرێن. لە ئەساسدا دەوڵەتی 
ڕەنگدانــەوەی  هــەر  نــەک  ناوەنــدی 

ئاواتەکان وبەرژەوەندییەکانی نەتەوەی 
کورد نییە بەڵکوو بۆ خۆی هەڕەشەیە 
بــۆ ســەر مانەوەی ئــەوان. بــۆ نموونە 
لە ئێرانــدا بەرژەوەندییەکانی نەتەوەی 
فــارس لــە ئەولەویــەت و لە ســەرووی 
هێرەمی دەسەاڵتدایە و کوردەکان دەیان 
ســاڵە کــە لەژێــر هێرش و هەڕەشــە و 
پاکتاوی قەومی زاڵدان کە پشتیوانی 
دەوڵەتــی ناوەنــدی لــە گەڵدایــە. بۆیە 
بــۆ کــوردەکان سیســتمی دەرەکــی و 
سیســتمی ناوخۆیــی واتایەکــی وای 
نییــە و ئــەوان لــە ناوخۆیــش بــەردەوام 
مەترســی  و  نائەمنــی  لــە  خۆیــان 
پەالمار و هێرش و توندوتیژی دەوڵەت 
یان نەتەوەی بااڵدەســت ئەبینن. ئەوان 
بــەردەوام ئــەم دڵەڕاوکێیەیان هەیە کە 
دەوڵەتێــک کــە خــۆی بــە نوێنــەری 
ئــەوان  ئەزانــێ،  بااڵدەســت  نەتــەوەی 
بــەرەوڕووی ســەرکوت، داگیرکردن و 
کوشــتن بکاتەوە. لە راستیشــدا ئەوان 
لــە چەند قۆناغی مێژووییدا تووشــی 
دەســدرێژی و تووندوتیــژی بوونەتــەوە 
بۆیە نیگەرانی و ترسی کوردەکان بە 
هیچ شێوەیەک دوور لە راستی نییە.
پێشــتر لە سەر جۆرەکانی ئەشکەنجە، 

ســەپێندراو  جینایەتــی  و  کوشــتن 
بــە ســەر نەتــەوەی کــورددا لــە ئێــران 
نموونــە  بــۆ  تەنیــا  کــردووە.  قســەم 
فتــوای جیهــاد و لەشــکر کێشــی بــە 
جۆرەکانــی چــەک، لــە ســێدارەدانی 
بــە کۆمــەڵ، کۆمەڵکــوژی خەڵکی 
و  ملــی  زۆرە  کۆچــی  گونــدەکان، 
ئاگــر تێبەردانــی مــەزراکان، تیرۆری 
رابــەرە نەتەوەییەکانیان، تااڵن کردنی 
ئاســەوارە فەرهەنگــی و مێژووییەکان 
– کەونارایی، تااڵن کردنی سەرچاوە 
تێبــەردان و  سرووشــتییەکان و ئاگــر 
رووخانــی سیســتماتیکی ژینگەیــان، 
بێبەش کردن لە خوێندن و فێر بوون بە 
زمانی دایکی و داگیر کردنی خاک 
و ئەمنییەتــی کردنــی نیشــتمانیان و 
بەڕێوەبەریی ئەمنی واڵتیان، بەشێکن 
لەو جینایاتانەی دەرحەق بەوان کراوە.
هەرچەند لەم ســااڵنەی دواییدا ئاست 
مەرگهێنەرەکانــی  پیالنــە  رێــژەی  و 
سڕینەوەی جەستەیی کەمی کردووە، 
بــەاڵم هــەوڵ بــۆ تواندنــەوەی چاندی 
کردنیــان  هاوڕەنــگ  و  کــوردەکان 
و ئاسمیالســیۆن یــان پەراوێزخســتن و 
لەبەرچاونەگرتنــی چانــد و کولتــوور 

و هێمــا نەتەوەییەکانی کــوردەکان بە 
کەڵکوەرگرتــن لە هەمــوو ئامرازەکان 
و بە توندترین شــێوە کاری بۆ کراوە. 
بە چەشــنێ کە لە ناوبردنی مانەوەی 
کلتــووری و چانــدی کــوردەکان لــە 
بەرنامــەی کارییانــدا بــووە. لــە ســەر 
ئــەم بنەمایەیە کە ئەڵێین جیاوازیدانان 
دژی  لــە  سیســتماتیک  زوڵمــی  و 
کــوردەکان بــە ئامانجــی ســڕینەوەی 
ئــەوان راســتییەکی حاشــا  شوناســی 
بــۆ  زۆری  هەوڵێکــی  و  هەڵنەگــرە 
و  خەســار  بــە   ئەگەرچــی  دراوە. 
کولتــووری  لــە  کــە  زۆر  زەربــەی 
کوردیــان داوە لــە کۆتاییــدا بە هۆی 
ئامانجــی  بــە  پێشــمەرگە  بەرگــری 
ڕاســتیدا  لــە  نەگەیشــتوون.  خۆیــان 
بەرگــری کــورد بــە شــێوە و شــێوازی 
جۆراوجۆر بووە بەاڵم پێشمەرگە وەکوو 
هێزێکی ســەربازی نیشــتمانی دەوری 
ئەساســی لە بەرگری و بەهێزکردنیدا 
هەبــووە. کورەکان کە لە بەســتێنێکی 
ناســەقامگیر و توندوتیژدا ژیاون و بە 
پێچەوانــەی نەتەوەکانیتر لە دەوڵەت و 
ئەرتەش بێبەش بوون، کە لە بەرامبەر 
هێرشــی نەتەوەکانیتــر بەرگرییــان لێ 

بــکات و مانەوەیــان مســۆگەر بکات، 
پشــتیان بە هێزی پێشمەرگە بەستووە. 
پێشــمەرگە بووە کە بــە بەردەوامی لە 
بەرامبەر هێرش و تااڵنی داگیرکەران 
و داگیرکردنی کوردســتان بەرگرییان 
کوشــتن  بەرامبــەر  لــە  و  کــردووە 
وتواندنــەوەی نەتەوەیــی، دژکردەوەیان 

نیشان داوە.
پێشمەرگە ئەو مرڤە ئازادیخوازەیە کە 
لــە بەرامبــەر پەراوێزخســتن و بەکــەم 
گرتنــی نەتەوەکەی بێدەنــگ نەبووە. 
ئــەو خــاوەن ئیرادەیــە کــە ملکەچــی 
یاســا و رێســای داگیرکــەر نەبــووە و 
بــە بڕیــاری ئــەوان نەجوواڵوەتەوە و لە 
بەرامبــەر ئەوانــەی نکۆڵــی لە بوونی 
نەتەوەکــەی ئەکەن بەرگــری کردووە 
ئیــرادەی  بــە  بەرامبەریانــدا  لــە  و 
پۆاڵیینــەوە راوەســتاوە. بــە واتایەکیتر 
پێشــمەرگە هێزێکــی رزگاریخــوازە و 
مانــەوەی نەتەوەکەی کە بێ دەوڵەتە 
بــە  حاشــاهەڵنەگر  شــێوەیەکی  بــە 
بوونی پێشــمەرگە گــرێ دراوە. روونە 
کــە دەوڵەتــی داگیرکــەر لــە نەبوونی 
پێشــمەرگەدا لەمپەرێــک لــە رێگەی 
داگیرکردن ودەســتڕێژییەکانی خۆی 
نابینێ، کەواتە بوونی کورد بێ مانا 
ئەبــێ. لێرەدایــە کــە دەتوانیــن بڵێیــن 
ڕەمــزی نفــرەت و بێــزاری و قیــن لــە 
دڵ بوونی دوژمنان لە پێشمەرگە لەو 

راستییەوە سەرچاوە دەگرێ. 
ئیدئالیســتی  کۆمەڵێــک 
خۆش باوەڕیــش بوونیــان هەیە کە باس 
پێشــمەرگە"  دەورانــی  "کۆتایــی  لــە 
ناتوانــن  لەڕاســتیدا  ئــەوان  دەکــەن؛ 
درک بــەو ڕاســتییە ســادە بکــەن کە 
ئێمــە هێشــتا لــە ناوچەیەکــدا دەژیــن 
کــە تایبەتمەندییەکــەی حوکمڕانــی 
و سیاســەتی هابــز واتــە "بکــوژە بــۆ 
ئــەوەی نەکوژرێــی" ڕەچــاو دەکــەن. 
بــەاڵم ڕێئالیســتەکان بە تێگەیشــتنی 
درووســت لەم ڕاســتییە کە مانەوەمان 
نیشــتمانییە  هێــزە  ئــەم  نەبوونــی  لــە 
مانایەکــی نییە بۆیــە بەردەوام ڕێز لە 

"پیشمەرگە" دەگرن.

و: ئارمان حسەینی
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دواڕەوشی ژیان لە کوردستان
 بەپێی لێکۆڵینەوەیەکی مەیدانی

ئامادەکار: جاقل
یەکێــک لــە ڕێپۆرتێرانــی ماڵپــەڕی 
بــە  ســەبارەت  میدیــا"  "کوردســتان 
دواییــن دۆخــی ژیــان لــە شــارەکانی 
یەکــەم  دوای  بەتایبــەت  کوردســتان 
خولی تەحریمەکانی ئامریکا بۆ ســەر 
تــاران و هــاوکات لەگــەڵ  ڕێژیمــی 
کۆمپانیــا  بەردەوامــی  کشــانەوەی 
جیهانییەکان لــە کاروباری بازرگانی 
ئێــران، ڕاپۆرتێکــی مەیدانــی ئامــادە 
ئەوپــەڕی  دەرخــەری  کــە  کــردووە 
ســەختی و دژواری ژیــان لــە ئێــران و 
بەتایبەت کوردستانە؛ لەبەر گرینگی 
باســەکە لێــرەدا دەقــی ئــەم ڕاپۆرتــە 
خوێنەرانــی  دیــدی  بــەر  دەخەینــە 

"کوردستان".
ســەر  لــە  تایبــەت  ڕاپۆرتــە  ئــەم 
کوردســتانە و تەنیا بە ئاوڕێکی خێرا 
هاتووەتە دەســت و قوواڵیی تراژێدیای 
ژیان لە شــارەکانی کوردســتان گەلێ 

لەمەش زیاترە.
لــە ســەرەتای ڕاپۆرتەکــەدا هاتــووە: 

خەرمانانــی  شەشــی  ڕۆژی  ئەمــڕۆ 
 . هەتاوییــە  حەوتــی  نــەودو  ســاڵی 
دڵنیابــن ئــەوەی دوێکــە بــە نیســبەت 
دەبینــدرا  ناوخــۆوە  ئابــوری  وەزعــی 
ئەمڕۆ ] واتە پاشی کەمتر لە بیست 
و چــوار ســەعات [ ئاڵوگــۆڕی بــە 
سەردا هاتووە . بێکاری ئێرانی وەزاڵە 
هێنــاوە . داهــات و دەرکەوتــی هیــچ 
بنەماڵەیێک لەم یەکســاڵەی ڕابردودا 
هاوسەنگ نەبووە . بەڵکوو دەرکەوت 
هەتا دێت زیاتر دەبێت و داهاتیش ڕۆژ 
لــە گــەڵ ڕۆژ بــەرەو کــزی و قەپات 
بــوون هەنگاوی بەپەلەی هەڵگرتووە . 
نــەداری و بــێ دەرەتانی بــە جۆرێک 
بەرۆکــی بە خەڵک گرتووە کە هیچ 
کەســێک ســەری کەســی ناپەرژێــت 
. خراپــی دۆخــی ئێقتســادی، دەرونی 
مرۆڤەکانــی تێکــداوە . لەم مانگەی 
ڕابــردوودا بێجگــە لــە میــوە ) ئەویش 
بــەو هۆیەوە کە ئێســتا وەرزی هاوینە 
و میــوە لــە بازاڕدا زۆرە ( کە بڕێک 
هەڵنەکشــاوە  وەســتاوەو  نرخەکــەی 
لــە  نرخەکانــی  شــتێک  هەمــوو   .

هەڵکشانی بەردەوامدایە .
لــە بەشــێک لــە ڕاپۆرتەکــەدا نرخی 
چەند پێداویستییەکی سەرەتایی ژیان 
خراوەتە ڕوو کە بەم چەشنەیە: ڕۆنی 
کیلۆیــەک  تمــەن،   ١٠٥٠٠٠ پــوت 
مــۆز  تمــەن،  تەماتــە ٩٥٠٠  ڕۆبــی 
کیلــۆی بــە ١٣٠٠٠ تمــەن، ماســی 
قــزل ئــاال کیلــۆی بــە ٢٥٠٠٠ تمەن، 
تمــەن،   ١١٨٠٠ کیلــۆی  مریشــک 
کیلــۆی ٧٤٠٠  برنجــی گوســتەرش 
تمەن و هێلکە کیلۆی ١٠٠٠٠ تمەن.

ســەبارەت بە نرخی ئــەو کەلوپەالنەی 
کــە لــە نایلــۆن دروســت دەبــن وەک 
قووتــو و وەســایلی یەکبــار مەســرەف 
میدیــا"  "کوردســتان  ڕێپۆرتێــری 
لــە  بەرانبــەر  پێنــج  تــا  دەڵــێ: ســێ 
زیــادی  پێشــەوە  مانــگ  دوو  چــاو 
کــردوە . خزمەتگــوزاری حکومەتــی 
لــە نــاو شــارەکاندا نیزیک بە ســفرە؛ 
لەمبارەشــەوە وەک نموونــە بــاس لــە 
نەخۆشخانەیەکی شاری سەقز دەکات 
و دەڵێ: "تەنانەت بەشــی ڕادیۆلۆژی 
لــە  نەخۆشــخانەی خومەینــی ســەقز 

بــەرەوڕوو  عەکــس  کەمــی  گــەڵ 
بووەتەوە" .

خســارە  زیادبوونــی  بــە  ســەبارەت 
دزیــش  وەک  کۆمەاڵیەتییەکانــی 
دەڵــێ: ئێســتا بــە هــۆی زۆر بوونــی 
خەڵکــی  کــردن  دزی  دیــاردەی 
دێهاتیــش ناوێــرن چــاو لــە کەلوپەل و 
موچــە و مەزراکانیــان غافــڵ بکــەن 
. بــە جۆرێــک کــە لــە نــاو موچە و 
دێهاتەکاندا ئاژەڵ یان بەرهەمە کشت 

و کاڵییەکانیان دەبردرێ .
لــە ڕاپۆرتەکــەدا هەروەهــا بــاس لــە 
گرانــی دەوا و دەرمــان و چارەســەری 
هاتــووە:  و  کــراوە  نەخۆشــییەکان 
تەنانــەت  دوکتــورەکان  "مەتەبــی 
دوکتــوری منــدااڵن زۆر زۆر چۆڵتــرە 
لــە چــاو مانگێــک لەمــەو پێــش . 
ســەرەڕای ئەوەیکــە کلینیکــی ســینا 
لە سەقز بە هۆی نەبوونی مشتەریەوە 
کۆ کرایەوە ئێســتا کلینیکی حەکیم 
و ســاڕێژ یــش هــەر خەڵکانێکی کەم 
ڕویــان تێــدەکات . ئەم وەزعییەتە هەر 
لــەوەو ســەرچاوە دەگرێــت کە خەڵک 
داهاتێکــی ئەوتۆیــان نیــە و هەزینەی 
گــران و بێ ئامانی دەوا و دوکتوریان 

پێ نادرێ .
ئێرانــی  تمەنــی  بەهــای  دابەزینــی 
بــە  کــە  کــردووە  وەهــای  کارێکــی 
تاجرەکانــی  و  بــازرگان  دەگمــەن 
کەلوپــەل  کڕینــی  بــۆ  کوردســتان 
ڕودەکەنــە واڵتانــی هێنــد ، چین یان 
تورکیــا و ئیمــارات . زۆربەی زۆری 
یــان  بێــکارن  ئێســتا  خەڵکانــە  ئــەو 
ئەگــەر خەریدێکــی بچوکیــش بکەن 
لــە ڕێــگای تەلەفونەوەیــە . کڕیــن و 
فرۆشــتنی ڕۆژانەی دۆالر و تەاڵ بۆ 

دەوڵەمەندەکان زۆر ســودمەندترە هەتا 
شــتومەکی  و  کااڵ  هاوردەکردنــی 
بیانــی بــۆ نــاو ئێــران . ســنوورەکان 
لــە الیــەن ڕێژیمــەوە هــەروا داخــراوە و 
هــەر بەم هۆیەشــەوە بێــکاری خەڵکی 
زیاتــر  کات  هەمــوو  لــە  سنورنشــین 
بووە.هــەر ســەبارەت بــە باســی نرخــی 
ئــەرزەکان لــە ڕاپۆرتەکــەدا هاتــووە: 
بەرزبوونــەوەی نرخی دۆالر تەئســیری 
ڕاســتەوخۆو ناڕاســتەوخۆی لــە ســەر 
هەمــوو شــتێک دانــاوە . ســیگار و 
وەسایلی برقی هەتا پارچە ، پوشاک 
، ماهوارە و ڕوسەری و هتد بەڕێژەی 

سێ چوار بەرانبەر گران بوون .
لــە بیاڤی کێشــە کۆمەاڵیەتییەکاندا 
کە خەڵک ڕۆژانە لەگەڵیدا بەرەوڕوون 
ئامــادەکاری ڕاپۆرتەکــە دەڵێ: "جار 
لــە گــەڵ جــار بــە هــۆی گرانــی و 
بێــکاری و ناڕوونی داهاتووی ژیانی 
خەڵکەوە ڕێژەی ناهەنجاری و کێشــە 
دەبێتــەوە؛  بــەرز  کۆمەاڵیەتییــەکان 
خۆکوشــتن ، شــەڕ و بەگژیەکتریــدا 
چــوون ، ئەنواعــی دزی ، ئەنواعــی 
لــە  تــاد  و  ئەخالقــی  فەســادی 
کۆمەڵگادا بەردەوام پەرە دەســتێنێت . 
خەڵک لە هەموو مەوعیزە و وتارێک 

هیالکە و چاوەڕوانی کردەوەیە .
لە درێژەشدا باس لە نیزیک بوونەوەی 
وەرزی خوێندن دەکات و دەڵێ ئەمەش 
بووەتە یەکێک لە سەرئێشــەکان؛ هەر 
لــە ئێســتاوە گرانــی ناونــووس کردنی 
مندااڵنــی خوێنــدەوار و دابینکردنــی 
کەرەســتەکانی خوێنــدن بــۆ منــدااڵن 
ترســی خســتووەتە نــاو دڵی بەشــێکی 
زۆری بنەماڵەکانــەوە . نوشــت افــزار 
و کتێــب و کاغەز بە ڕێژەی زیاتر لە 

ســێ بەرانبەر لە چــاو یەکەم مانگی 
بەهاری ئەمساڵ زیادی کردووە .

ئــەم گرانییــە لە بەشــی بیناسازیشــدا 
بــە ڕوونــی دیــارە و گرانی کەرەســتە 
کارێکــی  بیناســازی  مەســاڵحی  و 
وەهــای کــردووە کــە بــە کــردەوە ئــەم 
ســینفە کــە بــە ســینفێکی گرینــگ 
لــە باری وەگەڕ خســتنەوەی ئابووری 
ئێران و کوردســتان حیســابی لە ســەر 
دەکــرا فەلەج بووە، بــۆ نموونە پەڕەی 
شــوفاژی ئێران ڕادیاتۆر کە لە چەند 
مانگــی پێشــودا ٢٠٠٠٠ تمــەن بــوو 
ئێســتا لە سەروی ٥٠٠٠٠٠ تمەنەوەیە 
. پەکەیــج کــە جــاران نیزیــک بــە ٢ 
میلیــۆن تمــەن بوو ئێســتا زیاتــر لە ٨ 

میلیۆن تمەنە .
لــە کۆتایــی ڕاپۆرتەکەشــدا هاتــووە: 
"ئــەوەی لەم بارودۆخەدا ڕۆژ لە گەڵ 
ڕۆژ زیاتــر خــۆی دەنوێنێت نە کێشــە 
بەردەوامەکانی ئێرانە لەگەڵ واڵتانی 
ناوچــە یــان جیهــان بەڵکــوو نابەرپرس 
لــە  ڕۆژ  کــە  گەندەڵیێکــە  و  بــوون 
گــەڵ ڕۆژ بــە شــێوەی ئوتوماتیــک 
ســەقەتی  ئیدۆلــۆژی  جەســتەی  لــە 
ئێســتا زۆر  حاکمیەتــەوە هەڵقــواڵوەو 
قووڵتر بووەتەوە، بۆیە ئەگەر کەسێک 
پێــی وابێــت ئــەم وەزعییەتــە ئیســاڵح 
گوشــارە  الچوونــی  بــە  یــان  دەبێــت 
شــتێک  هەمــوو  نێودەوڵەتییــەکان 
چاک دەبێت پێم وایە بە هەڵەدا چووە 
. زۆربــەی زۆری کارمەنــدەکان یــان 
بەرپرســە بچووکــە ئێرانییەکانیش لەم 
گەندەڵییــە بێســەر و بنــەدا تێــوەگالون 
و قانون و یاســا بەس لە ســەر کاغەز 
بوونی هەیە و لە کردەودا تەنیا بەرتیل 

و پارتیبازی کار جێبەجێ دەکات.

سەنعەتی کرماشان بەرەو داخرانی گشتی دەچێت

کارخانــە  و  کارگــە  ســەنعەت، 
لــە  کرماشــان  بەرهەمهێنەرەکانــی 
کوردستانی ڕۆژهەاڵت، لە بەرەکەتی 
بەرپرســانی ڕێژیمی ئێراندا بەگشــتی 

ڕوویان لە داخرانە.
بــە هــۆی نەبوونی بەرنامــەی تۆکمە 
و دۆخــی شــپرزی ئابوووریی ڕێژیمی 
ئێــران، ڕۆژ لــە دوای ڕۆژ کارگــە و 
کارخانــەکان لە ئێراندا بەرەو داخران و 
مایەپووچبــوون دەڕۆن و کرێکارانیش 

بێکار دەبن.
سەرۆکی ژووری کانگای پارێزگای 
کرماشــان باســی لەوە کردووە، نزیک 
سروشــتی  قیــری  کانگاکانــی   ٣/١
هیــچ  و  داخــراون  پارێزگایــە  لــەو 

بەرهەمێکیان نییه.
ئیبراهیمــی"  "محەممەدعــارف 

قیــری  کانــگای   ٣٣" وتوویەتــی: 
سروشــتی لــە پارێــزگای کرماشــان، 
کــە مۆڵەتی بەهرەبەرییــان هەیە، ٢٣ 
کانگا بەگشــتی داخراون و تەنیا ١٠ 

کانگا تا ڕادەیەک کاریان هەیە".
هــۆکاری داخرانــی ئــەو کانگایانەی 
کرماشــان، بــۆ بەرزبوونەوەی یەکجێ 
قیــری  نرخــی  لەڕادەبــەدەری  و 

پااڵوتگەکان دەگەڕێتەوە.
بەرزبوونــەوەی  هــۆی  بــە  هــاوکات 
فرۆشــتنی  شــوێنەکانی  نرخــە،  ئــەو 
ئیــزووگام ناتوانــن ئــەو ماددەیە دابین 

بکەن و داخراون.
بەرپرســانی ڕێژیــم دەڵێــن: "بەداخــەوە 
قیــری  نێــوان  لــە  بااڵنســێک  هیــچ 
پااڵوتگــە و کانگاکاندا نییە. ئەگەر 
جــاران نرخی قیری کانگا ٣/١ نرخی 

قیــری پااڵوتگــە بــوو، ئیســتا بووەتــە 
کــە  کاتێکدایــە  لــە  ئــەوەش   ،١٠/١

تێچووی الوەکیش زیادی کردووە.
هــەر لــەو پێوەندییــەدا، "جەهانبەخــش 
پیشــە  ژووری  ســەرۆکی  شــوکری" 
لــەوە  باســی  کرماشــان  کانــگای  و 
کردووە، لە سەرجەمی ١٢٠٠ یەکەی 

سەنعەتی، ٤٥٠ یەکەیان داخراون.
ئــەو بەرپرســەی ڕێژیمــی وتوویەتــی: 
بەرپرســانی حکوومەت دەبێ لە بیری 
کار و ڕەخســاندنی هەلــی کاردا بــن، 

چونکە ئەوە قەبووڵ ناکرێت.
یەکەمیــن  کرماشــان  پارێــزگای 
پارێــزگای بێــکار لە ئاســتی ئێرانە و 
داخرانــی کارگــە و کارخانەکانیشــی 

ڕۆژ لە دوای ڕۆژ دادەخرێن.

ڕێژەی بێکاری لە ئێراندا 
بە چەند ئاماری جیاوازەوە

ناوەندی توێژینەوەکانی مەجلیسی ڕێژیمی ئێران، باسی لە ئاماری بێکارییەکی زۆر و قەیراناوی کردووە.
ناوەنــدی توێژینەوەکانــی مەجلیســی ڕێژیمــی ئێــران، لــە ڕاپۆرتێکــدا بە پێشکەشــکردنی ئەنجامی ئاماری ســێ ســاڵ و 
نیوی ڕابردوو و هەروەها وەبیرهێنانەوەی خۆپیشــاندانەکانی ١٣٩٦ی هەتاوی، ڕێژەی بێکاریی لە ئێرانی بە قەیراناوی و 

نیگەرانیی ناو بردووە.
لەم ڕاپۆرەتەدا هاتووە: لە ســاڵی ٩٣ـــەوە هەتا ســاڵی ٩٦، زیاتر لە دوو میلیۆن کەس بە ڕێژەی ٢١ میلیۆنیی کەســانی 
خاوەن کار زیاد بووە، کە وەکوو ڕووداوێکی گرنگ ناویان لێ بردووە، لە حاڵێکدا لە بەرانبەر ئەمەدا نزیک بە ٣ میلیۆن 

بە ڕێژەی بێکارانی ئێران زیاد کراوە.
ناوەنــدی ئامــاری ڕێژیــم، لــە بەهــاری ئەمســاڵدا ئامــاری بێکاری بە زیاتر لــە ١٢%  ڕاگەیاندووە کە ئــەم ئامارە لە چاو 
ســاڵی ڕابردوو نیو لەســەد کەمی کردووە، کەواتە بەپێی ئەم ئامارانەی ڕێژیم، ســێ میلیۆن و ٣٢٢ هەزار کەس بێکار 

لە ئێراندا بوونیان هەیە.

٧٤ لەسەدی پاشەکەوتە بانکییەکانی ئێران، 
تەنیا لە دەستی یەک لەسەدی دانیشتووانیەتی

بەرپرســێکی ڕێژیم ئاشکرای کردووە، 
کــە زۆرینەی پاشــەکەوتە ماڵییەکان 
لەســەدی  یــەک  دەســتی  لــە  تەنیــا 

دانیشتووانی ئێرانە.
موقــەدەم،  مســباحی  غواڵمــڕەزا 
دیاریکردنــی  کــۆڕی  ئەندامــی 
باســی  نیــزام،  بەرژەوەندییەکانــی 
 ٧٤ ئێرانــدا  لــە  کــە  کــردووە،  لــەوە 
بانکییــەکان  پاشــەکەوتە  لەســەدی 
لەســەدی  یــەک  دەســتی  لــە  تەنیــا 
سیســتمی  و  ســەرمایەدانەرەکانە 
بانکیــی ئێــران دەبێتە هــۆی داڕمانی 

ئابووری واڵت.
ناوبــراو لــە قســەکانی ئامــاژەی بەوە 
کــردووە، کە لە سیســتمی بانکداریی 
پاشــەکەوت  شــیوە  دوو  بــە  ئێــران، 
دەکرێت، کە شــێوەیەکی پاشــەکەوت 
بــۆ ســەرمایەدانانە و شــێوەیەکی بــۆ 

پاشەکەوتە و پێدانی "قەرزی بێسوود" 
بــە بانکەکان لــە الیەن خەڵکەوە هیچ 

واتایەکی نییە.
ڕێژیــم،  بەرپرســەی  ئــەو  هەروەهــا 
باســی لەوە کردووە، کە ٦٠ لەســەدی 
پــارەی نەختــی واڵت بــۆ چاالکییــە 
دەچێــت  بــەکار  نابەرهەمهێنــەرەکان 
بەشــی  لــە  لەســەدی   ٤٠ تەنیــا  و 
بــەکار  ئابــووری  بەرهەمهێنەریــی 
بــازاڕ  لــە  ڕیســک  کــە  دەبردرێــت، 
بەرهەمهێنــەران،  کــە  کــردووە،  وای 
بەرهەمهێنانــی خۆیــان ڕاگــرن و بــە 
بانــک  لــە  ســەرمایەکانیان  دانانــی 
بەبێ ریســک سوودی سەرمایەکەیان 

وەرگرن.
غواڵمڕەزا مســباحی موقەدەم لەســەر 
سیســتمی بانکی لــە ئێراندا ئاماژەی 
لــە  بانکــەکان  کــە  کــردووە،  بــەوە 

نرخــی  زیادکردنــی  بــۆ  کێبڕکێــدان 
ســوود و بووەتــە هــۆی ئــەوەی کــە 
بەرهــەم  بەشــی  بــەرەو  ســەرمایەکان 
نەهێنــان بــڕۆن و ئابووریــی واڵتیــان 

بەڕەو هەڵدێر بردووە.
ئــەم وتانەی ئەو بەرپرســەی ڕێژیم لە 
حاڵێکدایە، کە باســی لەوە نەکردووە، 
ئەو یەک لەســەدی کە ٧٤ لەسەدی 
هەیــە،  بانکییەکانیــان  پاشــەکەوتە 
ئاغازادەکانــن  و  ڕێژیــم  ســەرانی 
ســاڵە  چەندیــن  ڕێژیــم  هەروەهــا،  و 
سیســتمی  لەســەر  پڕوپاگەنــدە  کــە 
بــە  و  دەکات  خــۆی  بانکداریــی 
بانکداریی ئیسالمی ناودێری کردووە 
و بــە بەردەوامی باســیان لــەوە دەکرد، 
کە لە سیستمی بانکداریی ئیسالمی، 
ئابووریی واڵت بەهێز دەبێت و خەڵک 

لەبەرچاو دەگیردرێن.



٩ ژمارە ٧٣٣، ٦ی سێپتامربی ٢٠١٨

کەیوان دروودی

مەجلیس و شانۆی لێپرسینەوە
لەدوای گۆڕانکارییەکانی شۆڕشــی 
بەدەســەاڵت  تــازە  ڕێژیمــی   ٥٧
کــە  زانیــی  زوو  هــەر  گەیشــتوو 
ناوەڕۆکی پوتانسییەلی واڵمدانەوەی 
هــەر  نییــە،  گشــتی  ئیرادەیەکــی 
بۆیەش دەستی کرد بە رێخۆشکردنی 
سیســتماتیک و لــە یەکــەم هەنگاودا 
قەوارەکەی بەرەو ســەرۆکایەتیی رەها 
)تۆتالیتاریــزم( بــرد. ئەمــە بەو واتایە 
نییە کە پێشــتر بەســتێنێک هەبووە و 
ڕێژیــم بــە هەوڵی خــۆی گۆڕیویەتی 
بەڵکــوو زیاتــر رێوشــوێنێک بــوو کە 

خۆی لە داهاتوودا دەبینییەوە. 
بــۆ نموونــە ئــەم رۆژانــە کە شــانۆی 
لێپرسینەوەی ســەرکۆماری کارتۆنی 
لــە  بینــی،  دەرەوەیمــان  وەزیــری  و 
وادەردەکەوێــت  یەکــەم  روانگــەی 
کــە نوێنەرایەتیــی ئیــرادەی خەڵــک 
هێــزی  بەهارســتان(  )مەجلیســی 
ژێــر  دەباتــە  )دەوڵــەت(  جێبەجێــکار 
قەیرانــەکان  بــە  پرســیار و ســەبارەت 
داوای واڵمدانــەوەی لێــدەکات بــەاڵم 
کــە لێــی ورد ببیتــەوە دەبینــی کە نە 
نــە  و  ئیــرادەی گشــتییە  ئیرادەکــە، 
جێبەجێکارەکــە ئیختیــاری هەیە هەتا 

لێپرسینەوەی لێبکرێت. 
ئێمە لەگەڵ دەســەاڵتێک رووبەڕووین 
کە ناوەڕۆک و چییەتیی چەمک و 
دەستەواژەکانی لە سەحنەی سیاسیدا 
بــەراوەژوو کردووەتــەوە و کایە بە رای 
گشــتی لەناو ئــەو بازنەیــەدا دەکات. 
ئێمــە لەگەڵ گشــتایەتییەک بەناوی 
ویالیەتــی فەقیــه بەرەوڕوویــن و هەتا 
خوێندنەوەیەکــی  نەتوانیــن  کاتێــک 
بابەتــی و ورد بــۆ ئەم دەســەاڵتە الی 
ناتوانیــن  بکەیــن،  شــرۆڤە  خۆمــان 
ســەر  کردەوەکانــی  و  رێوشــوێن  لــە 
دەربکەیــن و بــە دەربڕینێکی دروســت 

لە کارکردی تێبگەین.
لە سەرەوەی هەردوو سەری هاوکێشەی 
مەجلیــس و دەوڵــەت، دەســەاڵتێکمان 
هەیە بەناوی وەلیی فەقیه کە لەســەر 
کاغــەز تەنیا بەرامبەر بە مەجلیســی 
ئەویــش  و  واڵمــدەرە  "خوبــرەگان" 
دەســەاڵتی  بۆخــۆی  ئــەوەی  لەبــەر 
دیاریکردنی ئەندامانی ئەم شوورایەی 
داوای  هیچــکات  بەکــردەوە  هەیــە؛ 
هــەروەک  لێناکــرێ،  لێپرســینەوەی 
چــۆن لــە رابــردوودا شــتی وا رووی 
نــەداوە. بۆیــەش ســەرەتا بــۆ ئــەوەی 
بنەوانەی ئەم پرســە دەربێنین پێویســتە 
بزانیــن کــە فاشــیزمی وەلیــی فەقیه 
مەبەســتی لــە وەڕێخســتنی شــانۆی 

"ئیستیزاح" چییە؟!
لەڕاســتیدا وەلیی فەقیه هەم لە یاســا 
و هەم لە ســتراکچێردا کاراکتەرێکی 
کــە  واتایــە  بــەو  پارێزبەندیکــراوە، 
لەالیەکەوە دەســەاڵتی یەکەمی هەیە 
و لەالیەکیتــرەوە بەهیــچ رێگەیــەک 

نابرێتە ژێر پرسیار و لێپرسینەوە.
کەوایە ئێمە ناتوانین ناوی ئەم شانۆیە 
پێشــەکییەوە  بــەم  لێپرســینەوە.  بنیــن 
دەچینــە ســەر لێکدانــەوەی ســێریاڵی 
هێنانــی رۆحانی و وەزیرەکانی بۆ ناو 

بەهارستانی تاران.
لــەم دواییــە و پــاش ئــەوەی قەیرانــی 
ئابــووری قووڵتــر بــوو ڕێژیــم هەوڵــی 
زۆری دا هەتاکــوو بتوانێ لەالیەکەوە 
ئەســتۆی  بخاتــە  کێشــەگەلە  ئــەم 
لەالیەکیتــرەوە  و  دەرەکــی  دەســتی 
قورســایی بەرپرســیارییەتەکەی بخاتە 
و  بــازاڕ  نــاو  دەاڵاڵنــی  سەرشــانی 
هتــد، بــەاڵم وردەوردە ئــەم دۆکتورینە 
ناڕەزایەتیــی  و  نەدایــەوە  واڵمــی 
خۆیانــی کــرد بە نیشــانە و دروشــم و 
داواکاریــی خۆپیشــاندەران دەریخســت 
کە رێــکارەکان خەریکن کاریگەریی 

خۆیان لە دەست ئەدەن. 
دوایین رێوشــوێنێک کە بۆ شێواندنی 

راســتییەکان گیرایــە بــەر ئــەوە بــوو 

دەوڵــەت،  قەڵغانــی  بــە  بتوانــن  کــە 
وەلیــی فەقیــه لــە چوونە ژێر پرســیار 
بپارێــزن، هەربۆیــەش هەوڵیــان دا هەتا 
بــە هەڵخڕاندنــی شــانۆگەرانی بەنــاو 

نوێنەری خەڵک شــانۆی لێپرســینەوە 
وەڕێبخەن. 

بــۆ ئــەم مەبەســتە هــەم وەزیــر البرا و 
داوای  و  کــرا  بانگهێشــت  هەمیــش 
هەوڵــە  ئــەم  لێکــرا.  واڵمدانەوەیــان 
خەڵــک  ماوەیــەک  بــۆ  توانیــی 
بەخۆیەوە ســەرقاڵ بــکات و وابنوێنێ 
کــە گوایە نوێنەرەکان وەکوو ئیرادەی 
خەڵــک دەتوانن داوای لێپرســینەوە لە 

کاروباری هێزی جێبەجێکار بکەن.

هــەم  و  روحانــی  هــەم  بەدڵنیاییــەوە 

زەریــف پێشــتر بــۆ ئەم شــانۆیە ئامادە 
کرابوون و مەبەســتی ئەوان لە هەموو 
پیداهەڵکوتنــەکان بــە خامنەییدا ئەوە 
دەردەخــات کــە ئــەوان نــە بــۆ دەنگی 

خەڵــک  نوێنــەری  بەنــاو  متمانــەی 
دەنگــی  وەرگرتنــی  بــۆ  بەڵکــوو 
متمانــەی وەلیــی فەقیه ئامــادە بوون 
هەتا رۆڵــی قیزەونترین کاراکتەرەکان 

لە شانۆی بەهارستان بگێڕن.
تــەواو  دوای  دەســبەجێ  هەربۆیــەش 
بوونــی شــانۆکە لــە کۆبوونەوەیەکــدا 
چوونە خزمەتی خامنەیی و ویســتیان 
رەزایەتی دەرهێنەری شانۆکە بە دەست 
بێننــەوە. لە راســتیدا شــتێک بەناوی 

"نێزام" کە ڕێژیم بۆ دەســەاڵتی خۆی 

بــەکاری دەبــات لە خۆیدا ناســێنەری 
واتــە  دەســەاڵتەکەیەتی،  پڕبەبــااڵی 
نەزمێکــی گشــتی لــە چوارچێــوەی 
بێڕەکابــەردا.  و  رەهــا  دەســەاڵتێکی 

ئــەم نەزمــە گشــتگیرە هەر بەشــێکی 
تەواوکــەری ئەویتــرە. هەر وەک باس 
کــرا لــە ئێســتەدا کابینــەی روحانــی 
دەوری پارێــزگاری لــە وەلیــی فەقیه 
دەگێڕێ و بێ ئەوەی دەسەاڵتی هەبێ 
ئامادەیــە  سیاســەتیدا  داڕشــتنی  لــە 
بچێتــە ســەر ســەکۆی بەهارســتان و 
پاســاو بــۆ قەیرانــەکان بێنێتــەوە و بەم 
شــێوەیە شەخســی خامنەیی و "بەیتی 
رێبــەڕی" بــۆ ماوەیەکیتر لــە نووکی 

رمبی رەخنەکان بپارێزێ. 

هەروەک گوێمان لێ بوو کە روحانی 
چەندیــن کــەڕەت بــە جەخــت کردنەوە 
لەسەر پێویستی رەچاوکردنی رێنوێنی 
و فەرمانەکانــی خامنەیــی وتــی کە 
ئێمــە دەبــێ "وەدوای رێبــەر بکەویــن" 

و لــە ئاراســتەی فەرمانەکانــی ئەودا 
بچینــە پێش و ئەمەش ئەوە دەردەخات 
کــە هیــچ بڕیارێکــی گشــتگیر لــە 
فەرمانــی  بــێ  بەرزەکانــدا  ئاســتە 

خامنەیی جێبەجێ نەبووە و نابێ.
ئێمــە  کــە  نییــە  واتایــە  بــەو  ئەمــە 
بزانیــن  بەرپرســیار  بــە  شەخســێک 
بەڵکــوو دەبێ گشــتایەتیی ئەم نەزمە 
وەکــوو سیســتم بخوێنینــەوە و ئەوســا 
و  سیاســەت  جــۆری  بــۆ  خوێندنــەوە 

بەداخــەوە  بکەیــن.  هەڵســوکەوتی 
کــە ســااڵنێکی دوورودرێــژ الیــەن و 
رێکخــراوی جۆراوجــۆر کەوتنە داوی 
کێبەرکێــی رووەکــی و فۆرمالیتــەی 
بەیتــی رێبــەری و کابینــەی دەوڵــەت 
و ئەمــەش وای کــرد کــە کۆمــەڵ 
بــە  بێــت کــە  ئــەو هەڵەیــە  تووشــی 
یــان  ئیســالحخوازێک  پشــتگیریی 
کابینــەی دەوڵەتێک دەتوانێ لەســەر 
ئێرانــدا  لــە  سیاســەت  دیاریکردنــی 

شوێندانەریی هەبێت. 
کــە  هــەن  گرووپگەلێــک  بــەاڵم 
قازانجیان لەوەدایە کە لە چوارچێوەی 
کایەکــەدا گەمە بکەن و سیاســەتیان 
ببەنــە پێــش، ئــەم تاقمە بە سەفســەتە 
هــەوڵ دەدەن وابنوێنــن کــە چونکــە 
توندوتیژخواز نین و الی کۆمەڵگەی 
مەدەنــی دەگــرن ئــەو سیاســەتە رچاو 
دەکەن. لەراستیدا ئەگەر خوێندنەوەی 
راستییەکان بە واتای توندوتیژخوازی 
ئــەو  هەمــان  ئــەوە  بکــرێ،  شــرۆڤە 
گوتارەیە کە حاکمییەت گەرەکییەتی 
بــە پەرەپێدانــی ئۆپۆزیســیۆنی خــۆی 
پــێ مەحکووم بــکات. ئەم سیاســەتە 
جــار وایە لەبــەر ئــەوە دەگیردرێتە بەر 
کــە الیــەن یــان الیەنگەلێــک لەنــاو 
ئۆپۆزیســیۆن کەوتوونەتــە پەراوێــز و 
بۆ ئەوەی خۆیان لە قەیرانی چییەتی 
دەربــاز بکــەن ناچــارن کــە پەنــا بــۆ 
ئــەم سەفســەتەیە بــەرن. مەبەســت لە 
قەیرانی چییەتی ئەوەیە کە الیەنێک 
ئەگەر داوای دێموکراسی و بەرابەری 
دەکات ئیتــر نابــێ لــە چوارچێــوەی 
نەزمــی کۆماری ئیســالمیدا بەدوای 
چونکــە  بگەڕێــت  ئامانجــە  ئــەو 
کۆمــاری ئیســالمی گشــتایەتییەکە 
بە ناوی نیزامی ئیسالمی کە هەموو 
پێکهاتەکــەی خۆیان لــە چوارچێوەی 
ئورگانێکــی لێکگرێــدراودا دەبیننەوە، 
بــە  پەیوەنــدی  بــۆ  بۆیــەش هەوڵــدان 
ئــۆرگان یا رەوتێــک جیا لە رەوایەتی 
نیزامــە  ئــەم  بــە گشــتایەتیی  پێــدان 
هیچیتــری بــەدواوە نابــێ، هــەروەک 
راســتییە  ئــەم  رابــردوودا  لــە  چــۆن 

سەلمێنراوە.
بــە  کــە  الیەنانــەی  ئــەو  بــەاڵم 
کەوتنەلێژیــی دەســەاڵت لــە رۆژەڤ 
لەبــەر  دەدەن  هــەوڵ  دەکــەون، 
ســەحنەی  بــۆ  خۆیــان  گەڕانــەوەی 
سیاســی پەنــا بــۆ دابەشــکاری لەنــاو 
ئــەو نەزمە ئۆرگانیکە بەرن و الیەنی 
بــاش و خراپــی خەیاڵــی وێنــا بکەن و 
الیەنەکانیتــری  لەبەرامبــەر  خۆیــان 

ئۆپۆزیسیۆن پێناسە بکەن. 
کــە  ئــەوە  دەمێنێتــەوە  لەکۆتاییــدا 
بزانیــن وەلیــی فەقیــه بــۆ مانــەوەی 
کــە لــە ئیدیۆلۆژییــدا لــە پاراســتنی 
خــودی ئاییــن پیرۆزتــرە، دەســت بــۆ 
هەرجۆرە دەســتێوەردان و یارگیرییەک 
دەبــات و پرشــوباڵوی دروســت دەکات 
بــەردەم  بخاتــە  تەمــاح  لەوانەشــە  و 
هەرکــەس، الیــەن یــان رەوتێک، بۆیە 
پێویســتە هەر لــە ئێســتەوە کۆمەڵگە 
لــەوە ئــاگادار بکرێتەوە کە دەربازبوون 
لــە قەیــران و ئاســتەنگەکانی چــوار 
دەیــەی رابــردوو تەنیــا بــە تێپەڕبــوون 
بەســەر وەلیی فەقیهدا ئیمکانی هەیە 
و هەرالیەنێــک بەهــەر ئایدیایەکــەوە 
بیهــەوێ پاکانــە بــۆ مانــەوەی بکات 
ئەوە راســتەوخۆ لەبەرەی دژەگەلیدایە 
و درەنــگ یــان زوو لــە بەرامبــەری 

خەڵکیشدا دەوەستێتەوە.
تێپەڕبوون بەسەر ئاستەنگێک بەناوی 
کۆمــاری ئیســالمی بــۆ وەدیهاتنــی 
ئاشــتەوایی، پلۆرالیزم و دابەشــکاری 
دێســانترالیزمی  و  دەســەاڵت  لــە 
قەوارەیــی  و  سیســتماتیک 
و  حاشــاهەڵنەگرە  پێویســتییەکی 
پێویســتە هەموو ئەوانــەی بڕوایان بەم 
ئەسڵە دێموکراتیکانە هەیە بە دەوری 

ئەم گوتارە کۆ ببنەوە.

لەڕاستیدا وەلیی فەقیه هەم لە یاسا و هەم لە ستراکچێردا کاراکتەرێکی 
پارێزبەندیکراوە، بەو واتایە کە لەالیەکەوە دەســەاڵتی یەکەمی هەیە و 

لەالیەکیترەوە بەهیچ رێگەیەک نابرێتە ژێر پرسیار و لێپرسینەوە.

ئێمــە لەگەڵ دەســەاڵتێک رووبەڕووین کە نــاوەڕۆک و چییەتیی چەمک 
و دەســتەواژەکانی لە ســەحنەی سیاسیدا بەراوەژوو کردووەتەوە و کایە بە 
رای گشتی لەناو ئەو بازنەیەدا دەکات. ئێمە لەگەڵ گشتایەتییەک بەناوی 
ویالیەتــی فەقیــه بەرەوڕوویــن و هەتا کاتێک نەتوانیــن خوێندنەوەیەکی 
بابەتــی و ورد بــۆ ئــەم دەســەاڵتە الی خۆمــان شــرۆڤە بکەیــن، ناتوانین 
لــە رێوشــوێن و کردەوەکانــی ســەر دەربکەین و بە دەربڕینێکی دروســت لە 

کارکردی تێبگەین.



ژمارە ٧٣٣، ١٥ خەرمانانی ١٠١٣٩٧

کەریم پەرویزی: 

خولی  جێبەجێکردنی  پــاش  لــە 
دوای  ــمــەکــان  تــەحــری ــی  ــەم ــەک ی
خۆکشانەوەی ئامریکا لە بەرجام، 
ــان لــە ئــێــران ڕووی  ــ ــی ژی ــ دۆخ
کــردووە  زیاتر  شپڕێوییەکی  لە 
کەسێک  هــیــچ  کــە  بــەچــەشــنــێــک 
متمانەی بە چەند کاتژمێر دواتری 
جێبەجێکردنی  بــە  نییە.  خــۆی 
تەحریمانە  ئەم  دووهەمی  خولی 
لە چەند مانگی داهاتوودا پێتان 
وایە ڕەوشی ژیان لە ئێران بەرەو 

چ ئاقارێک دەڕوات؟
روون و ئاشــکرایە و پێویســت بە هیچ 
و  نــاکا  شــرۆڤەیەک  و  لێکدانــەوە 
هەموو خەڵکی ئێران بە تاڵی دەیچێژن 
کە دۆخی ژیانیان چی بەسەر هاتووە 
و هەرچــی کات تێدەپــەڕێ، ژیانیــان 
تاڵتــر و دۆخــی ئابووریی ئێران خراپتر 
دەبــێ. ئــەم دۆخــەش تەنیا بەشــێکی 
پێوەندیــی بــە گەمارۆکانــەوە هەیــە، 
گەمــارۆکان  بڵێیــن  دروســتترە  یــان 
داڕمانــی ژیــان و ئابوورییــان خێراتــر 
کــردووە. دۆخــی ئابووریی ئێران لەبەر 
یــەک  ســەرەکی،  هــۆکاری  چەنــد 
و  خــراپ  زۆر  بەڕێوەبەریــی  لەوانــە 
نەزانانــەی رێژیــم، دووهــەم گەندەڵیی 
لەرادەبــەدەر کــە بۆتــە قەیرانێک کە 
چارەســەر وەرناگــرێ، ســێهەم تااڵنی 
ســامانی واڵت و خەرجکردنی بۆ سپا 
و گرووپە تیرۆریســتییەکان و چوارەم، 
سیاســەتی کۆلۆنیاڵیــی دەروون واڵت 
کــە نیســبەت بە نەتەوە ژێردەســتەکان 
ســەرمایەدانان  و  دەبــەن  بەڕێــوەی 
هەڵــە  درێژخایەنــی  بەرنامــەی  و 
دادەڕێژن تاکوو شــوێنی ژیانی نەتەوە 
دواکەوتوویــی  بــە  ســتەملێکراوەکان 
بهێڵنــەوە؛ بــەم هۆکارانــە، سیســتمی 
ئابووریــی ئێــران لــە دەروونــی خۆیــدا 
سیســتمێکی وێرانکــەری خۆیەتــی و 
تەنیــا بەرهەمــی گەندەڵــی و گرانــی 
و بێــکاری و بێهیوایــی بەداهاتــوو و 

پەرەسەندنی هەژاری دەبێ.
سیســتمێکی وەهــا الواز و قەیراناوی، 
لــەدەرەوەی  بــە چکۆلەتریــن گوشــار 
سیســتم بەرەو داڕمانــی یەکجارەکیی 
بــە  کــە  دەبینیــن  بۆیــە  هــەر  دەبــا، 
لێدوانێکــی کورت یان بە رســتەیەکی 
تویتێریی دانڵد ترامپ، تمەنی ئێرانی 

بە هەزاران تمەن دادەڕووخێ! 
بەدڵنیاییەوە بە دەســپێکردنی قۆناخی 
دووهەمی گەمارۆکانی ئامریکا کە 
لە نێوەراســتی پاییز دەســت پێ دەکا، 
پڕقەیرانــی  و  ناکارامــە  سیســتمی 
ئابووریی کۆماری ئیســالمی وێرانتر 
لــە  ئەویکــە  لەبــەر  ئەویــش  دەبــێ، 
قۆناخــی دووهەمــدا گوشــار دەخەنــە 
داهاتــی  ســەرچاوەی  و  نــەوت  ســەر 

رێژیم بەرەو وشکبوون دەبەن.
لەوەهــا حاڵێکــدا رێژیمی ئیســالمیی 
جارانــی  لێشــاوی  بــە  پــارەی  تــاران 
ســپای  خەرجــی  تاکــوو  نایــەت  بــۆ 
پاســداران و گرووپە تیرۆریستییەکانی 

بــکا و دەبــێ زیاتــر لــە جــاران نانــی 
خەڵــک بگێڕێتــەوە و خەرجی ســپا و 
ئاخوندەکانی ســەر بــە رێژیمی بکا و 
بــەم پێیــەش خەڵــک برســیتر و رێژیم 
دڕندەتــر و ســپا و ئاخونــدەکان هارتــر 
قۆناخــی  داهاتــوو  قۆناخــی  و  دەبــن 
بەرەنگاربوونــەوەی زۆرتری خەڵک و 

دامودەزگاکانی رێژیم دەبێ.

کاریگەرییە  لە  جیا  وایە  پێتان 
ئــابــووریــیــەکــان لــەســەر ئــێــران، 
گــوشــارەکــانــی ئــامــریــکــا چــەنــدە 
لەسەر  هەبێ  کاریگەری  دەتوانێ 
کۆماری  دەستی  کوورت کردنەوەی 

ئیسالمی لە واڵتانی ناوچە؟
ئەوەیکە رێژیمی کۆماری ئیســالمی 
گرووپــی  و  دەیــکا  ناوچەکــەدا  لــە 
لــە  رێژیــم  ســەربە  تیرۆریســتیی 
رۆژهەاڵتی نێوەڕاســت باڵوە پێ دەکا 
و هەروەهــا هــەوڵ دەدا گرووپەکانــی 
دیکە کە لە عێراق و سووریە و لوبنان 
و تورکیــە و ... هــەن بیانکــڕێ، بــە 
پــارە  و ســامانی خەڵکانــی ئێران ئەو 
کارە دەکا و ئــەم چوار دەیە ســامانی 
بەشــێکی  و  کــردووە  تــااڵن  ئێرانــی 
بەرچاوی خەرجی دەســتێوەردانەکانی 

لە ناوچە و واڵتانی دیکە کردووە.
لــە دۆخێکدا کە گەمارۆی ئابووریی 
ســەر دەکــەوێ ئیدی پــارەی ئەوتۆی 
بــۆ نامێنــێ تاکــوو خەرجــی گرووپە 
گوشــاری  و  بــکا  بارهێنراوەکانــی 
سیاســی و ئەمنیەتییش لەسەر رێژیم، 
ئەوەندەی دیکە دەســت و باڵی کورت 
دەکاتــەوە و تەنانــەت ئیمکانــی ئــەوە 
هەیــە کە ئــەو گرووپانــەی کە رێژیم 
بەهێزی کردوون تاکوو لە ناوچەکەدا 
سیاســەتی ویالیەتــی فەقیــه پەرە پێ 
بــدەن، لــە دۆخــی الوازیــی رێژیمــدا 
لێــی هەڵگەڕێنــەوە و شــوێنی دیکــە 
پارەیــان بداتێ و پەروەندەی کارەکانی 
رێژیــم ئیفشــا بکــەن و دژی رێژیمــی 

ئیسالمیی تاران کار بکەن.

داهاتــوو زۆر شــتی دیکــەی پێیــە و 
زۆر شت روون دەبێتەوە، بەاڵم قۆناخی 
رێژیمــی  دەســتی  کورتکردنــەوەی 

کۆماری ئیسالمییە لە ناوچەکە.

تەحریم  بەردەوامی  ئەگەری  لە   
و گوشارە نێونەتەوەییەکان دۆخی 
ــەرەو  ب ئــاســایــی  خەڵکی  ژیــانــی 

ڕەوشە  ئەم  دەچێ.  زیاتر  الوازی 
بۆ  بێ  هــانــدەر  دەتــوانــێ  چەندە 
گشتگیر  ڕاپەڕینێکی  یان  شۆڕش 
لەبەرچاوگرتنی  بە  ئێراندا؟  لە 
خاوەنڕایان  کە  تێبینییەی  ئەو 
ئێران  ئەمجارەی  شۆڕشی  دەڵێن 

شۆڕشی برسییەکان دەبێ.
ژیانــی  دۆخــی  زیاتــر  هەرچــی 
گوشــاری  دەچــێ،  تێــک  خەڵــک 

رەوانیــی زۆرتریــان بــۆ دێ و لــە وەها 
ســەرهەڵدانی  ئیمکانــی  حاڵەتێکــدا 
نارەزایــی خەڵکی و تەقینەوەی گرێ 

کۆمەاڵیەتییەکان زۆرتر دەبێتەوە.
بچــێ  لەبیــر  ئەوەمــان  نابــێ  بــەاڵم 
جەماوەرییانــە  تەقینــەوە  ئــەو  کــە 
ئــاراوە  دێنــە  دۆخێکــدا  لەوەهــا  کــە 
کاتــی و لەنــاکاو دەبــن و هــەر لەبــەر 
ئەوەیکــە  ئیمکانــی  لەناکاوبوونیــان 
بکــرێ  پێشــبینی  ئاکامەکــەی 
زۆر کەمــە. بــۆ ئەوەیکــە ئــەو جــۆرە 
تەقینەوە کۆمەاڵیەتی و ســەرهەڵدانە 
و  راپەڕیــن  بــە  بکــرێ  خەڵکییانــە 
شۆڕشــی کۆمەاڵیەتــی و سیاســی، 
دەبــێ رێبەرایەتی بکرێ و بەرنامەی 

بۆ دابڕێژرێ.
دەنــا راپەڕینی برســییەکان یان وەک 
باســتان کــرد شۆڕشــی برســییەکان، 
راپەرینێکی لەناکاو و بێبەرنامەیە  و 
رەنگــە بگاتە شــوێنێک کــە تەواوی 
رێژیــم تێکــەوە بپێچــێ، رەنگــە لەبەر 
پەرتــەوازە بوون و ســەرکوتی دڕندانە، 
و  فیکــر  شــۆڕش  دابمرکێتــەوە. 
رێبەریــی دەوێ تاکــوو هێزی مرۆیی 
شۆڕشگێران یەک بخا و ئاراستەکەی 
بەرەو ئامانجی دیار و روون بکاتەوە.

ــەری هــاتــنــەئــاری وەهــا  ــەگ لــە ئ
ــەاڵت  دۆخــێــک کــوردســتــانــی ڕۆژهـ

دەتوانێ چ دەورێک بگێڕێ؟
هــەردەم  رۆژهــەاڵت  کوردســتانی 
کوانــووی  و  گرنــگ  بورکانێکــی 
بــووە.  خەبــات  و  شــۆڕش  نێڵدانــی 

چــاو لە دەورانــە چارەنووسســازەکانی 
النیکــەم دوو ســەدەی رابــردوو بکەن، 
هیــچ قۆنــاخ و دەورانێــک نییــە کــە 
گۆڕانکاریــی گرنگ و وەرچەرخانی 
مێژوویــی روویان دابێ و دوو شــوێنی 
گرنگ واتە کوردســتان و ئازەربایجان 

دەوریان تێدا نەبووبێ.
هــەر لــە شۆڕشــی مەشــرووتەوە بگرە 

تاکــوو رووخانــی پاشــایەتیی قاجــار 
و دواتــر شــەڕی دووهەمــی جیهانــی 
و  میرپەنــج  رەزاخانــی  رووخانــی  و 
بــەدژی  ئێــران  گەالنــی  شۆڕشــی 
خۆڕاگریــی  و  پاڵــەوی  پاشــایەتیی 
دەســەاڵتی  بــە  دژ  ئێــران  خەڵکانــی 
ئیســالمی،  کۆمــاری  ئیدئۆلۆگــی 
لــە هەمــوو دەورانەکانــدا کوردســتان 
و  گرنــگ  دەوری  ئازەربایجــان  و 

چارەنووسسازیان هەبووە. 
بەهەمــان  دووبــارە  برگەیەشــدا  لــەم 
شێوەیە و بۆ ئەوەی رێژیمی کۆماری 
وەرزێکــی  و  برووخــێ  ئیســالمی 
دەســت  ئێرانــدا  لــە  مێــژوو  دیکــەی 
پــێ بــکا، النیکــەم دەبێ کوردســتان 
و  هەبــێ  دەوریــان  ئازەربایجــان  و 
ســەرهەڵدانی  و  شــۆڕش  رەگەکانــی 
نەتەوەکانــی ئێــران بجووڵێنــن. بــە بێ 
کوردســتان و ئازەربایجــان، گۆڕانــی 

ریشەیی لە ئێراندا نایەتە ئاراوە.
دەبــێ  رۆژهــەاڵت  کوردســتانی 
ســتراتێژیی  پێڕەوکردنــی  بــە 
قۆناخــی  خــۆی،  بەرژەوەندییەکانــی 
نوێــی ســەرهەڵدان لــە ئێرانــدا وەگــەڕ 
بخــا، بەاڵم ئــەوە بەو مانایــە نییە کە 
رێبــەری  ببێتــە  دەتوانــێ  کوردســتان 
گۆڕانــکاری، چوونکــە هیــچ نەبــێ 
لــە  لەبــاری حەشــیمەت و دووربــوون 
پێتەختــەوە ناتوانێ ئەو دەورە بگێڕێ، 
بــەاڵم بــە هاوکاریــی ئازەربایجــان و 
بەلووچستان و ئەهواز و تورکمەنستان 
دەتوانێ ئاســۆیەکی دیکە بۆ شۆڕش 

دیاری بکات.

ئایا حیزبی دێموکرات ئامادەکاری 
یان پالنداڕێژی بۆ دۆخێکی وەها 

کردووە؟
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران، 
ئەرکیەتــی کــە پــالن و ئامــادەکاری 
و لێکدانــەوەی بــۆ هەمــوو حاڵەتەکان 
هەبــێ و هــەم لە کۆنگرەی شــازدە و 
هــەم پێــش کۆنگــرەی شــازدە و دوای 

و  دۆخەکــە  لــە  بــاس  کۆنگــرەش 
ئامادەکاری بۆ ئیحتماالتەکان کراوە.
هــەر  لەوبــارەوە،  زیاتــر  دڵنیایــی  بــۆ 
ئەوەنــدە پێویســتە بڵێم کە ســێ ســاڵ 
رێبەرایەتیــی  بــوو کــە  ئێســتا  پێــش 
حیزبــی دێـــموکرات باســی لــە هاتنە 
ئــارای گۆڕانــکاری لــە ناوچــە و لە 
ئێــران کــرد و رایگەیانــد کــە رێژیمی 

کۆماری ئیســالمی بەرەو داکشــان و 
لە کۆتاییشدا بەرەو داڕمان دەچێ.

کاتێک کە کوردســتانی رۆژهەاڵت 
راســانی گەلی راگەیانــد، زۆر کەس 
پێیــان وابــوو دۆخەکە هی ئــەو بابەت 
نییە و کۆماری ئیسالمی بەهێز بووە!

لە ئێستادا ڕاسان بووەتە نوختە 

لە  کــورد  گەلی  هومێدی  و  هیوا 
هەڵسەنگاندنتان  ــەاڵت.  ــ ڕۆژهـ
ســەبــارەت بە ڕاســان بــەبــەراورد 
لەگەڵ سەرەتاکانی دەسپێکی ئەم 
گەل چۆنە؟  لە خەباتی  قۆناغە 
ئایا توانیویەتی لە ئامانجەکانی 

خۆی نیزیک ببێتەوە؟
دووبــارە  رۆژهــەاڵت  راســانی 
پێداچوونــەوە و خوێندنــەوەی نەتەوەی 
کوردە لە کوردســتانی رۆژهەاڵت بۆ 
رابــردوو و دۆخــی ئێســتای و بڕیاری 
دروســتکردنی  بــەرەو  هەنگاونانــە 
بونیاتنانــی نیشــتمانێکی  داهاتــوو و 

نوێ.
ئــەم قۆناخــە گرنگــە بــە خوێندنەوەی 
وردی رێبەرایەتیــی شــۆڕش دەســتی 
بــەرزی  ئیــرادەی  بــە  و  پێکــردووە 
گیانبازتریــن کەســەکانی کوردســتان 
دەســتی بە هەنگاوی کردەیی کردووە 
و بە خوێنی شەهیدان رەنگڕێژ کراوە. 
راســانی رۆژهەاڵت رێنێســانی هزری 
و راســانەوەی ئیرادەی شۆڕشــە و من 
پێــم وایــە کە قۆناخە ســەرەتاییەکانی 
بــە خوێــن  و بــە قورســی هەڵگرتــووە 
خوێنانــە،  ئــەو  دڵۆپــی  دڵــۆپ  و 
داهاتــووی  رێنیشــاندەری  ئەســتێرەی 
ئــەم نەتەوەیــەن. ئەو نرخــە گەورانەش 
کە لە پێناوی ئازادیدا دراون ئازادیی 
نەتەوەیــەک پڕبەهاتــر دەکەن و دەبێ 
رۆڵەکانــی داهاتــوو بــۆ هەمیشــە لــە 
کەموکــووڕی  بــەاڵم  بــێ،  یادیــان 
و  هەبــووە  و گرفــت و کۆسپیشــمان 
رۆژهــەاڵت هــەروا بــا ســانایی و بــە 

ســادەیی هەڵنەســتاوەتەوە و لــە بواری 
کــردە و تاکتیکدا گرفــت و هەڵەمان 
وانەیــەک  وەکــوو  دەبــێ  و  هەبــووە 
هەڵەکانــەوە،  بــە  بیــن؛  فێــر  لێیــان 
بــە  کەمووکووڕییەکانــەوە،  بــە 
هەزینەکانــەوە،  بــە  و  گرفتەکانــەوە 
راســان بڕیاری رابوونــی نەتەوەیەکە و 
ئەم نەتەوەیە خاوەنیەتی و بە دڵنیاییەوە 

هەر ئەم نەتەوە شۆڕشگێڕ و وشیارەش 
بە لووتکەی سەرکەوتنی دەگەیەنێ.

دواڕۆژی  بــە  گەشبینن  چــەنــدە 
کوردستان؟

گەشــبینی بە دواڕۆژ، بە بەشــداریی 
خەڵــک لــە خەباتــی ئەمــڕۆدا دیارە. 
هەرچــی خەڵک لە خەباتــی خۆیاندا 
بــۆ ســەلماندنی ئیــرادەی نەتەوەییان و 
بــۆ وەدەستخســتنەوەی ئــەوەی لێیــان 
رفێندراوە زیاتر بەشــدار دەبن، هیوامان 

بە داهاتوو زۆرترە.
بــە روونــی بڵێم کاتێک دەبینم کە لە 
بوومەلەرزەیــەک کە لــە ناوچەکانی 
کرماشــان دەدا و نەتــەوەی کــورد بــە 
هەرەوەزی نەتەوەییەوە دەچن بە هانای 
خەڵکە لێقەوماوەکــە، کاتێک دەبینم 
کــە گەڕانــەوەی تەرمــی ئەبووبەکــر 
مەعرووفی بۆ بۆکان لە کرماشــانەوە 
رێزگرتنــی  فســتیڤاڵی  بــە  دەبــێ 
نەتەوەیــەک لــە رۆڵەکانــی، کاتێک 
دەبینم کە شــارێکی کوردستان وەکوو 
بانــەی خۆڕاگر ٢٥ رۆژ مان دەگرێ 
رادەوەســتی،  رێژیمــدا  لەبەرامبــەر  و 
کاتێــک دەبینــم کوردســتان بە تێکڕا 
رێز لە شەهید شەریف باجوەر دەگرێ، 
کاتێــک دەبینــم ریــزی پێشــمەرگەی 
کوردســتان، ریــزی راســانییەکان کــە 
و  گــەش  ئاســۆی  بڕیوەتــە  چاویــان 
پڕحەشــیمەتتر  و  پتەوتــر  روونــاک، 
دەبێ، ناتوانم تۆزقاڵێک لە داهاتووی 
ســەربەرزی و سەربەســتیی ئەم نەتەوە 

شک و گومانم هەبێ.

پێتان وایە دەبێ لە ئێستادا هێزە 
سیاسییەکانی کوردستان و خەڵکی 
بجووڵێنەوە؟  چــۆن  کــوردســتــان 
ڕێــژیــم چییان  بــە  بــەرامــبــەر  و 

پێدەکرێ؟
کوردســتان  سیاســییەکانی  هێــزە 
قورســیان  و  مێژوویــی  ئەرکێکــی 
لەسەرشانە. لەم بڕگەیەدا مێژوویەکی 
نــوێ دەنووســرێتەوە و ئــەوەی بتوانــێ 
لــە  نەتەوەیــی  گــەورەی  هەنــگاوی 
پێنــاوی بەرژەوەندیی کوردســتان و بۆ 
بونیاتنانــی نیشــتمانێکی نوێــدا بنێ، 
دەکا.  تۆمــار  ســەربەرزی  مێژوویــی 
بــە  پێویســتی  نیشــتمان  بونیاتنانــی 
هەمووانــە و هەمووان دەبێ هەرکام و 
بــە رادەی خــۆی تێیــدا دەور بگێــڕن. 
بــە  الیەنێــک  و  کەســێک  ناکــرێ 
بیانووی جۆربەجۆرەوە خۆی لە ئەرکە 
نیشــتمانی و نەتەوەییــەکان بدزێتەوە و 
نابێ بەرچاوتەنگی کەسمان لێ دوور 

بخاتەوە.
و  خەبــات  ریــزی  پتەوکردنــی 
پێکەوەبوونمان لە پێناوی بەرژەوەندیی 
بونیاتنانــی  بــۆ  و  نەتەوەیــی  بــااڵی 
نیشــتمانێکی نــوێ ئەرکی ئەساســی 
هەموومانە و مێژوو رەحم بە کەســمان 

ناکا.

سەبارەت بە دوایین ڕەوشی ژیان لە کوردستان و ئێران و هەروەها 
دۆخی شــۆرش لە کوردستانی ئێران و چەند تەوەرێکی پیوەندیدار 
وتووێژێکمان لەگەڵ بەڕێز "کەریم پەرویزی" ئەندامی دەســتەی 
کارگێڕی و بەرپرسی دەزگای ڕاگەیاندنی گشتیی حیزب پێکهێناوە کە 

لێرەدا سەرنجتانی بۆ ڕادەکێشین:

شۆڕش فیکر و رێبەریی دەوێ تاکوو هێزی مرۆیی شۆڕشگێران یەک بخا 
و ئاراستەکەی بەرەو ئامانجی دیار و روون بکاتەوە.

کوردســتانی رۆژهــەاڵت هــەردەم بورکانێکــی گرنگ و کوانــووی نێڵدانی 
شۆڕش و خەبات بووە. 

ڕاسانی ڕۆژهەاڵت ڕێنێسانی هزری و ڕاسانەوەی ئیرادەی شۆڕشە



١١ ژمارە ٧٣٣، ٦ی سێپتامربی ٢٠١٨

شەریف باجوەر لە شێعر و پەخشانی شاعێرانی کوردستاندا
لەو دەمەی پێی رەنجەڕۆییم ناوەتە مەیدانەوە
نەبوە ساتێ بسرەوم بەو دەردی كۆنە ژانەوە

تۆف و ئاگر تەور و هۆرە زامی پشت و جەرگمن
دەور و پشتیان لێ تەنیوم بانگەوازی مەرگمن

ساڵەهایە بێخ و ریشەم هەڵدەكۆڵن وەك هەرێز
توو باڵو و النەواز و بێ خودان و بێ پەرێز

رۆژێ دابێ دێتە گۆڕێ بۆ لە ڕەگ هاوردنم
ساتێ ژاراو، ساتێ ئاگر دەس دەنێنە گەردنم
چی نەما كردیان بە حاڵم بۆ ئەوەی بتوێمەوە

هەردەژیم و هەر لە پێشوو چاكتریش دەڕوێمەوە

لە مێژوودا،
كڵێ چنرا بۆ ئیبراهیم 

هەتا ئێستاش 
تەشی كتێب دەیڕێسنەوە

وا ئەمڕۆ من، گوندم، شارم 
یاری و خەندەی منداالنم 

لە ناو گڕی »نەمروو« كانە
قوربانیمان،

گەاڵی دارانم دەیزانن 
كەچی دنیا

لە ئاستی من گۆڕستانە
بە زامم، كوێر!
بە شینم، كەڕ!
بە دادم، الڵ!

دەمی ویژدان لە دەمبێنە!
ڕەحیم لوقمانی

" ئـازادی"
ئەمڕۆکە ئازادیم بینی

جلکی سووری،
ئاگرینی لە بەر دابوو

لە شەقامە،
هەرە گەورەکەی مەریوان

ئاماژەی دەکرد بۆ چیا و
دارستانەکەی کوردستان!

ئەمڕۆکە ئازادیم بینی
جلکی سووری،

ئاگرینی لە بەر دابوو
لە شەقامە،

هەرە گەورەکەی مەریوان
ئاماژەی دەکرد بۆ چیا و
دارستانەکەی کوردستان!

ئەمڕۆکە ئازادیم بینی
جلکی سووری،

ئاگرینی لە بەر دابوو
لە شەقامە،

هەرە گەورەکەی مەریوان

ئاماژەی دەکرد بۆ چیا و

دارستانەکەی کوردستان!

ئەمڕۆکە ئازادیم بینی

جلکی سووری،

ئاگرینی لە بەر دابوو

لە شەقامە،

هەرە گەورەکەی مەریوان

ئاماژەی دەکرد بۆ چیا و

دارستانەکەی کوردستان!

ئەمڕۆکە ئازادیم بینی

جلکی سووری،

ئاگرینی لە بەر دابوو

لە شەقامە،

هەرە گەورەکەی مەریوان

ئاماژەی دەکرد بۆ چیا و

دارستانەکەی کوردستان!

ئەمڕۆکە ئازادیم بینی

جلکی سووری،

ئاگرینی لە بەر دابوو

لە شەقامە،

هەرە گەورەکەی مەریوان

ئاماژەی دەکرد بۆ چیا و

دارستانەکەی کوردستان!

ئەمڕۆکە ئازادیم بینی

جلکی سووری،

ئاگرینی لە بەر دابوو

لە شەقامە،

هەرە گەورەکەی مەریوان

ئاماژەی دەکرد بۆ چیا و

دارستانەکەی کوردستان!

ئەمڕۆکە ئازادیم بینی

جلکی سووری،

ئاگرینی لە بەر دابوو

لە شەقامە،

هەرە گەورەکەی مەریوان

ئاماژەی دەکرد بۆ چیا و

دارستانەکەی کوردستان!

ئەمڕۆکە ئازادیم بینی

جلکی سووری،

ئاگرینی لە بەر دابوو

لە شەقامە،

هەرە گەورەکەی مەریوان

ئاماژەی دەکرد بۆ چیا و

دارستانەکەی کوردستان!

ئەمڕۆکە ئازادیم بینی

جلکی سووری،

ئاگرینی لە بەر دابوو

لە شەقامە،

هەرە گەورەکەی مەریوان

ئاماژەی دەکرد بۆ چیا و

دارستانەکەی کوردستان!

ئەمڕۆکە ئازادیم بینی

جلکی سووری،

ئاگرینی لە بەر دابوو

لە شەقامە،

هەرە گەورەکەی مەریوان

ئاماژەی دەکرد بۆ چیا و

دارستانەکەی کوردستان!

ئەمڕۆکە ئازادیم بینی

جلکی سووری،

ئاگرینی لە بەر دابوو

لە شەقامە،

هەرە گەورەکەی مەریوان

ئاماژەی دەکرد بۆ چیا و

دارستانەکەی کوردستان!

ئەمڕۆکە ئازادیم بینی

جلکی سووری،

ئاگرینی لە بەر دابوو

لە شەقامە،

هەرە گەورەکەی مەریوان

ئاماژەی دەکرد بۆ چیا و

دارستانەکەی کوردستان!

ئەمڕۆکە ئازادیم بینی

جلکی سووری،

ئاگرینی لە بەر دابوو

لە شەقامە،

هەرە گەورەکەی مەریوان

ی دەکرد بۆ چیا و
ئاماژە

دارستانەکەی کوردستان!

ئەمڕۆکە ئازادیم بینی

جلکی سووری،

ئاگرینی لە بەر دابوو

لە شەقامە،

هەرە گەورەکەی مەریوان

ی دەکرد بۆ چیا و
ئاماژە

دارستانەکەی کوردستان!

کە ئازادیم بینی
ئەمڕۆ

جلکی سووری،

 بەر دابوو
ئاگرینی لە

لە شەقامە،

هەرە گەورەکەی مەریوان

ەکرد بۆ چیا و
ئاماژەی د

ستانەکەی کوردستان!
دار

کە ئازادیم بینی
ئەمڕۆ

جلکی سووری،

بەر دابوو
ئاگرینی لە 

لە شەقامە،

هەرە گەورەکەی مەریوان

ەکرد بۆ چیا و
ئاماژەی د

ستانەکەی کوردستان!
دار

ئــــاگر
ئاگر دوو جار

ئەم واڵتە دەسووتێنێ:
جارێک لە دارستانەوە
جارێکیتر، لە ناو دڵی

عاشقی نیشتمانەوە!

ک.د.ئازاد

بە "سر هاگ بیور" بڵێن ئەو کتێبەی) گینس( لەگەڵ خۆی بۆ کوردستان بهێنێت بزانین چیتێدایە!!
ئاخۆ "تۆماری قامکی درێژ و کەپۆی زل و دەمی پان و چاو زاقترین و لێوی قەڵەو و پیرترین مرۆڤ" بۆتە هۆنەر ؟
بێتە ئێرە ژمارەی  "چاوی" ئەو دایکانە تۆمار بکات کە بە دوای لەدەس دانی ڕۆڵەی بێ سەرو شوێندا  کوێر بوونە

ژمارەی ئەو "لێوانەی" تۆمار بکات کە بەتاوانی  نەدرکاندی ڕەمزی عەشق و وەفا  لێکدووراون تۆمار بکات
ژمارەی "قامکی" ئەو عاشقانە بژمێرێت کە پاش چارەکە سەدەیێک ئەنگۆستیلەی دڵدارەکەی هەتا ئێستاش وەک کۆترێک لە ترسی فڕین لە نێۆ دەستی دەیانگووشێ و بەری نادات

ژمارەی "دوایین ماچەکان" حیساب بکات کە شتێتانە بە دوای کۆڵی مەینەت کەوتن  و نەگەڕانەوە
پێی بڵێن "سپی ترین" پرچ الی دایکی کام واڵتە؟ ئەگەر ژنی واڵتی من نەبوو

درۆ دەکات  ڕۆمەتی بە خاکی هەڵەبجە ڕەش کەن
پێی بڵێن "درێژترین" ڕێگا کامە ئەگەر ڕێگای هەژاری و کۆڵبەری تۆمار نەکرد نفرەتی کەن بەدرێژای مێژووی تاڵمان

لێی بپرسن "سوورترین" ڕەنگ کامەیە
ئەگەرهەراڵە برمەی سەر گۆڕی سەربازە ونـ ە کانی پەشێوی ناو لێ نەبرد 

بە دووکەڵی باوەگوڕ گوڕ سواقی بەن هەموو لەشی
پێی بڵێن "جوانترین" گۆنا هی کێیە ئەگەر نەیگوت هی منااڵنی شیناوێ 

پووتێ نەوتی ئیالم بدزن و سەرتاپای لەشی پێ ئاژین کەن 
لێی بپرسن "شەریف ترین" مرۆڤ کێیە

ئەگەر شەریفەکەی ژینگەپارێزی نەنووسی دار بەڕووی لێ ئاگادار کەن 
بڵێن "بێ کەسترین" گیاندار کێیە 

گەر خەڵکی کوردی ناو نەبرد
لە چیای شەنگال بەرەاڵی کەن بێ ئاو و نان

"سر هاگ بیور"م بۆ بانگ کەن 
تابیبەمە سەر خەرمانی پرسیارەکانی ئەم خەڵکە 

باتێ بگات ئەوەی تۆمارکراوە هەتا ئێستا چەن بێ کەڵکە
لەوێ بە گوێچکەیدا جوان دایدەم کە کتێبەکەی )گینس( بسووتێنێ 

سەرلە نوێ تۆماری کات لە کوردستان تا ناوداری ئەو کتێبەی بسەلمێنێ 
مەگەر ناڵێن: کتێبی گینس جێگای شتی جیاواز و بێ هاوتایە بۆ گشت جیهان؟

دەی چاوەکەم  ئەم واڵتە زۆر  جیاوازە
دەزانی چەند؟ بەقەد ئەوەی "ژیان هەرزانترە لە نان" 

مۆکرات میری ـ تـەنـگـیــــسـەر
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ڕۆژنامەی کوردستان بە مەبەستی هەرچی زیاتر ئاشکرا کردنی پێشێلکارییەکانی مافی 
مرۆڤ لە ناوچەکانی کوردستانی ڕۆژهەاڵت، هەر دوو حەوتوو جارێک ڕاپۆرتێک لە سەر 
بارودۆخی مافی مرۆڤ لە کوردستانی ڕۆژهەاڵت باڵو و دەیخاتە بەر دیدی خوێنەران 

ڕۆژنامەی "کوردستان".
ئــەم ڕاپــۆرت و ئامارانــە بــاس لــە حاڵەتەکانــی پێشــێلکردنی مافــی مرۆڤ لە مــاوەی دوو حەوتووی ســەرەتای مانگی خەرمانانی  ٩٧ی هەتاوی لە شــار و ناوچە کوردنشــینەکانی 
کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت دەکات کــە بریتییــە لــە حاڵەتەکانی دەسبەســەر کردن، بانگهێشــت، ئێعــدام، کوژران و بریندار بوونی کۆڵبــەران، کرێکاران، خۆکوشــتن، زیندانیان و مەحکووم 

کردنی هاوواڵتییان لە کوردستانی ئێران

هێمایەک لە پێشێلکردنی مافی مرۆڤ لە دوو حەوتووی ڕابردوودا

دەسبەسەر، بانگهێشت و زیندانیی 
کردن و حوکمی زیندان و ناڕوونی 

چارەنووسی زیندانیان:
موتەلب ئەحمەدیان، زیندانیی سیاسیی 
کــورد، لــە زیندانــی ناوەندیــی شــاری 
ســنە بۆ زیندانی ئێڤین ڕاگوێزرا؛ ئەو 
زیندانییە کوردە لە زیندانی ســنەدا لە 
چارەســەریی پزیشــکی بێبــەری بووە و 

لە بارودۆخێکی جەستەیی خراپدایە.
 ناوبــراو لــە الیــەن دادگای ئینقالبــی 
شاری ســەقزەوە، بەتۆمەتی هاوکاریی 
لەگــەڵ حیزبەکانــی ئۆپۆزســیۆن، بــە 
کــراوە  مەحکــووم  زینــدان  ســاڵ   ٣١
ناوەنــدە  بــۆ  بەڕێکردنــی  ئیزنــی  و 
زیندانیشــی  دەرەوەی  دەرمانییەکانــی 
نەبــووە. هەروەهــا، چەنــد ڕۆژ پێــش، 
چاالکێکــی ژینگەپارێــزی بــە نــاوی 
"موســلیم ســوبحانی" خەڵکــی شــاری 
ســنە، لە الیەن هێــزە ئیتالعاتییەکانی 
هێــزە  کــرا؛  دەسبەســەر  شــارەوە  ئــەو 
ئیتالعاتییــەکان بە هێرش کردنە ســەر 
ژینگەپارێزییــە  چاالکــە  ئــەو  ماڵــی 

ناوبراویان لەگەڵ خۆیان بردووە.
"خەلیل کەریمی"، چاالکی کرێکاری 
ئــازادی  یەکیەتیــی  ئەندامــی  و 
کرێکارانــی ئێــران، دەبێ لە ڕێکەوتی 
یەکــی  لقــی  لــە  خەرمانــان  ١٩ی 
دادگای ئینقالبی شــاری سنە، ئامادە 
بێت. بەپێی ئەو بانگهێشــتنامەیە، ئەو 
ڕۆژی  دەبێــت  کرێکارییــە  چاالکــە 
١٩ی خەرمانــان کاتژمێــر ١١ لە لقی 
یەکی دادگای ئینقالبی شــاری ســنە 
ئامادە بێت، ســەبارەت بەو ســکااڵیەی 

کە دژی ناوبراو تۆمار کراوە.
ڕێکەوتــی ٢٨ی  یەکشــەممە  رۆژی 
گەالوێژ، الوێکی کورد خەڵکی شاری 
ئیــالم، بە ناوی "مەحیەدین غەیاســی" 
ئیتالعاتییەکانــەوە  هێــزە  الیــەن  لــە 
دەسبەســەر و بۆ گرتووخانەی ئیدارەی 

ئیتالعاتی ئەو شارە ڕاگوێزرا.
٦ی  ڕێکەوتــی  سێشــەممە  ڕۆژی   
خەڵکــی  هاوواڵتییەکــی  خەرمانــان، 
شــاری ئیالم بە ناوی "ســادق فەتحی" 
تەمەن ٣٨ ساڵ لە ڕووداوی هاتوچۆدا 
بــە شــێوەیەکی گومانــاوی گیانی لە 
دەســت دا؛ بــە وتــەی ســەرچاوەیەکی 
لــە  ئیتالعاتییــەکان  هێــزە  ئــاگادار، 
ماوەی ڕابردوودا بەردەوام هەوڵی تێرۆر 
کردنــی شــاعێر و چاالکــی مەدەنیــی 
خەڵکــی شــاری ئیــالم ژاکان بارانیــان 
داوە، کە لە هەوڵەکەیاندا ســەرکەوتوو 

نەبوون و ئەمجارە بە گومانی ئەوەیکە 
ناوبراو سواری ماشینی سادق فەتحی 
ژاکان  لەوەیکــە  غافــڵ  و  دەبێــت 
بــاران ســواری ماشــینی یەکێــک لــە 
شــاعێرانی  دیکــە بــووە، دەســکاری 
هاوواڵتییــە  ئــەو  ماشــینی  ڕاگــری 
کوردە دەکەن، کە لە ئەنجامدا ناوبراو 

گیانی لەدەست دەدات. 
خەڵکــی  کــورد  هاوواڵتیــی  دوو 
شــاری ورمــێ، بــە ناوەکانی "ســەفەر 
عەبدوڵالهــی و ئەحمــەد جەهانگیری" 
هەواڵــی  باڵوکردنــەوەی  پــاش 
دەســتدرێژی دەرگاوانــی قوتابخانــەی 
ســەر  بــۆ  شــارە  ئــەو  شــهدا"ی  "راه 
کچێکــی مێرمنــداڵ، لــە الیــەن لقــی 
شــاری  گشــتیی  دادگای  ١١٢ی 
ورمێ وە، ســەرجەم بە ٣٦ ســاڵ زیندان 

مەحکووم کران.  
عەبدوڵاڵهــی  محەممەدئەمیــن 
خەڵکــی  کــورد  سیاســیی  زیندانیــی 
شاری بۆکان کە لە زیندانی ناوەندیی 
شــاری بیرجەند لە زینداندایە، لە الیەن 
لقی ١٠٤ی دادگای گشتیی بیرجەند 
بــه ٧٤ زەربه قامچــی مەحکووم کرا؛ 
ئەو زیندانییە سیاسییە کوردە بە هۆی 
ئەوەیکە لە کاتی مەرەخەسی درەنگ 
چووەتــەوە زینــدان بــە لێدانــی قامچی 

مەحکووم کراوە. 
مەدەنیــی  چاالکێکــی  چارەنووســی 
بــە  ســنە  شــاری  خەڵکــی  کــورد 
 ٥ دوای  یوســفی"  "ئــارام  نــاوی 
ناڕوونــه  دەسبەســەرکرانی  لــە  ڕۆژ 
بنەماڵەکــەی  نیگەرانیــی  ئــەوەش  و 

لێکەوتووەتەوە.
خەرمانــان،  ٩ی  هەینــی  ڕۆژی   
دوو هاوواڵتیــی کــورد بــە ناوەکانــی 
"سیروان هوشمەند و موختار وەلی پوور" 
خەڵکــی شــاری مەریــوان لــە کاتــی 
کۆبوونــەوە لــە بەردەم دەکەی شــەریف 
باجــوەر دەسبەســەر کــران؛ بــە وتــەی 
سەرچاوەیەکی ئاگادار، هاوواڵتییانی 
یادکردنــەوەی  بــۆ  مەریــوان  شــاری 
شــەریف باجوەر و هاوڕێیانی لە بەردەم 

دەکەی ناوبراو کۆببوونەوە. 
٢٩ی گەالوێــژی ئەمســاڵ، دادگایی 
ناڕازیانــی  لــە  کــەس   ٦٤ کردنــی 
ڕووداوی قوتابخانــەی "راە شــهدا" لــە 
گەڕەکی ئیســالمئاوای شاری ورمێ 
لــە لقــی ١١٢ی دادگای کەیفــەری 
٢ی کۆمەڵەی بەهەشتی ئەم شارە بە 
تۆمەتــی وەک "بەشــداری لە ڕووخان 

دەوڵەتــی،  کەرەســتەی  ئاگردانــی  و 
بەشــداری لــە ئاگردانــی کەرەســتەی 
تایبەتــی، دروســت کردنــی بێنەزمی، 
بێڕێــزی بــە مەئموورانــی دەوڵەتــی لە 
ئاگردانــی  کــردن،  خزمــەت  کاتــی 
بەڵگەنامــە دەوڵەتییــەکان، ســەرپێچی 
کــردن لە بەرانبەر بڕیاری مەئموورانی 
دەوڵەتــی لــە کاتــی خزمــەت کــردن، 
تەنــگ پێهەڵچنیــن و دەســتدرێژی بۆ 
ســەر ژنــان و هەڕەشــە کردن لــەوان بە 
تێیــدا ٢٩  کــە  بەڕێوەچــوو  چــەک" 
کەســیان لــەو تۆمەتە بــاس کراوانە بە 
بێتــاوان و ٣٥ کەســیان لەگەڵ ســزای 

قورس بەرەوڕوو بوونەوە. 
دوانیوەڕۆی ڕۆژی یەکشــەممە ١١ی 
کــورد  هاوواڵتییەکــی  خەرمانــان، 
بــە نــاوی "واحیــد خالیدنــژاد" تەمــەن 
محەممەدئەمیــن،  کــوڕی  ســاڵ   ٢٥
خەڵکــی شــاری شــنۆ، لە الیــەن هێزە 
ئیتالعاتییەکانی ئەو شارەوە دەسبەسەر 

کرا. 
سەرەڕای تێپەڕینی دوو مانگ بەسەر 
دەسبەسەرکرانی فەرهاد عەبدوڵاڵپوور، 
برای هیدایەت عەبدوڵاڵپوور زیندانیی 
سیاسیی کورد مەحکووم بە ئێعدام، لە 
چارەنووس و شــوێنی ڕاگیرانی ناوبراو 
هیچ زانیارییەک لە بەردەستدا نییە و 
ئەمــەش نیگەرانیــی چەنــد قاتی الی 

بنەماڵەکەی دروست کردووە. 
خەرمانــان،  ١٣ی  سێشــەممە  ڕۆژی 
دوو چاالکــی کرێکاریی بە ناوەکانی 
"موزەفەر ســاڵح نیا" ئەندامی هەیئەتی 
یەکیەتیی ئازادی کرێکارانی ئێران و 
"خالید حوســێنی" ئەندامی کۆمیتەی 
هەماهەنگــی بۆ پێکهێنانی ڕێکخراوە 
هێــزە  الیــەن  لــە  کرێکارییــەکان، 
ئیتالعاتییەکانەوە دەسبەسەر کرا و بۆ 

شوێنێکی نادیار ڕاگوێزرا. 
ڕۆژی چوارشــەممە ١٤ی خەرمانــان، 
هاجــەر ســەعیدی، چاالکــی بــواری 
ژینگەپارێزیــی  و  ژنــان  مافــی 
خەڵکــی شــاری ســنە، لــە الیــەن هێزە 
ئیتالعاتییەکانەوە دەسبەسەر کرا و بۆ 

شوێنێکی نادیار راگوێزرا.

کۆڵبەران: 
"تەوحیــد  نــاوی  بــە  کــورد  الوێکــی 
ســاڵ، کــوڕی  تەمــەن ١٩  حەقــدار" 
بارزان خەڵکی گوندی "دۆســتان" سەر 
بە ناوچەی شــپیرانی شــاری سەڵماس 
بــە هۆی تەقــەی هێــزە نیزامییەکانی 

حکوومەتی ئێران لە ســنووری شــاری 
شنۆ گیانی لە دەست دا.

گەالوێــژ،  ٥ی  دووشــەممە  ڕۆژی 
کــورد،  کۆڵبەرانــی  لــە  کاروانێــک 
لــە نزیــک گونــدی "ســەنگەر"، ســەر 
بــە شــاری ماکۆ کەوتنە بــەر تەقەی 
نیزامییەکانــی  هێــزە  ڕاســتەوخۆی 
حکوومەتــی ئێرانــەوە و لــە ئەنجامــدا 
کۆڵبەرێکی کورد، بە ناوی "عوسمان 
قەدیمــی" بــە توندی برینــدار بوو؛ هەر 
لــەو پەیوەندییــەدا، ڕۆژی سێشــەممە 
٦ی گەالوێژ، دوو کۆڵبەری کورد بە 
ناوەکانی "بەختیار مورادپوور" خەڵکی 
گوندی کیســەڵە و "ئەرکان کاکەیی" 
لە سنووری شێخ سڵە سەر بە سەالسی 
تەقــەی  ئەنجامــی  لــە  باوەجانــی، 
ڕاســتەوخۆی هێزەکانــی حکوومەتــی 

ئێران بریندار کران. 
٩ی  ڕێکەوتــی  هەینــی  ڕۆژی 
خەرمانان، کۆڵبەرێکی کورد بە ناوی 
"ئەســعەد فەرەجــی" خەڵکــی گونــدی 
"بارامــاوا"ی ســەر بە شــاری ســەواڵوا 
لە کاتــی کۆڵبەریدا لە بەرزاییەکانی 
"تەتــە"ی هەورامان کەوتە خوارەوە کە 

بووە هۆی برینداربوونی.
 سەرلەبەیانیی ڕۆژی ١٠ی خەرمانان، 
کۆڵبەرێکــی کوردی خەڵکی شــاری 
بانــە، بــە تەقــەی هێــزە نیزامییەکانی 
حکوومەتــی بــوو بــە قوربانیــی ژیان؛ 
شوناسی ئەو کۆڵبەرە کوردە، بە ناوی 
"مەحمــوود کتابــی"، تەمەن ٢٤ ســاڵ 

خەڵکی شاری بانە، ڕاگەیەندراوە. 
ڕۆژی یەکشــەممە ١١ی خەرمانــان، 
هێــزە نیزامییەکانــی حکوومەتــی لــە 
گونــدی "ماشــکان" ســەر بــە شــاری 
ژمارەیــەک  لــە  تەقەیــان  پیرانشــار 

کۆڵبەری کورد کرد لەو ناوچەیە.
ئــاگادار،  ســەرچاوەیەکی  وتــەی  بــە 
نیزامییەکانــی  هێــزە  تەقــەی  پــاش 
حکوومەتــی، کۆڵبەرێکــی کــورد بــە 
نــاوی "عەلــی عەرەب" کــوڕی موراد 
بــە ســەختی برینــدار بــوو و هەروەهــا 
دوو کۆڵبــەری دیکــەش لەو ڕووداوەدا 

بێ سەروشوێن بوون.
خەرمانــان،  ١٣ی  ١٢لەســەر  شــەوی 
کۆڵبەرێکــی کــورد، خەڵکــی شــاری 
ســەقز بە تەقەی ڕاستەوخۆی هەنگی 
سنووری نەنۆر پێکرا و بۆ چارەسەری 
پزیشــکی ڕەوانــەی نەخۆشــخانە کرا؛ 
بــە  کــوردە  کۆڵبــەرە  ئــەو  شوناســی 
ناوی "ئاکۆ مینایی" ناســراو بە ئاکۆ 

ســەعادەت تەمــەن ٢٣ ســاڵ کــوڕی 
تەوفیق خەڵکی گونــدی "پیرەومەران" 

ڕاگەیەندراوە. 
ڕۆژی چوارشــەممە ١٤ی خەرمانــان، 
نــاوی  بــە  کــورد،  کاســبکارێکی 
"ناســر ئیبراهیــم زادە"، خەڵکی گوندی 
بــە  سەردەشــت  شــاری  "گەواڵنـ"ـــی 
تەقەی هێزە نیزامییەکانی حکوومەتی 
کــوژرا؛ ئــەو کاســبکارە کــوردە، لــە 
نزیک گوندی "دارمەرجانـ"ـــی شاری 

سەردەشت تەقەی لێ کراوە.

 خۆکوژی ژنان و پیاوان:
 ڕێکەوتــی ٣ی خەرمانــان ، ژنێکــی 
الو، خەڵکــی گونــدی "مەلەکانـ"ـــی 
شاری ورمێ، بە ناوی "شیوا"، تەمەن 
٢٢ ســاڵ و دایکــی دوو منداڵــی کەم 
تەمــەن خــۆی ســووتاندووە؛ بــە وتەی 
ژنــە  ئــەو  ئــاگادار،  ســەرچاوەیەکی 
کوردە بە هۆی دەسکورتی و هەژاری 

دەستی داوەتە خۆسووتاندن.  
خەرمانــان،  ١٣ی  سێشــەممە  ڕۆژی 
ژنێکی الو بە ناوی "شــەونم ڕەســوڵی" 
ســابیر  کچــی  پرشــنگ  بــە  ناســراو 
هەوڵــی خۆکــوژی داوە؛ دەوترێ، ئەو 
ژنە الوە بە هۆی کێشــەی بنەماڵەیی 
کۆتایــی بــە ژیانــی خۆی هێنــاوە. لە 
ژنــی   ٩٦(، ١٤٠٠( ڕابــردوو  ســاڵی 
کورد لە ئێران هەوڵی خۆکوژیان داوە.
الیــەن  لــە  کــە  ئامارێــک  بەپێــی 
چاودێــری  نووســینگەی  بەرێوەبــەری 
و هەماهەنگــی لــە کاروبــاری الواندا 
باڵو کراوەتەوە، لە ماوەی ساڵی ٩٦دا 
ســەرجەم ٤٩٩٢ حاڵەتــی خۆکوژی لە 

ئێران ڕووی داوە.
ئومیــد موحەدس لەمبارەوە ئاشــکرای 
کــردووە، تەنیا لــە پارێزگاکانی ئیالم، 
کرماشــان، لوڕســتان، ســنە و ورمــێ، 
١٣٩٥ حاڵەتی خۆکوژی تۆمار کراوە 
کە بەواتای ٢٨%ی خۆکوژییەکان لە 

ئێران بە گشتیی بووە.
بەپێــی ئــەو ڕاپۆرتە، پارێــزگای ئیالم 
بــە ٥٥٠ هــەزار حەشــیمەتەوە، کــە بە 
کەم حەشــیمەتترین پارێــزگای ئێرانــە، 
تێیــدا  خۆکــوژی  ئامــاری  زۆرتریــن 
روویــداوە و گەیشــتووتە ٨٠٠ حاڵەتــی 

خۆکوژی.
کرماشــان ٢٠٩ حاڵــەت و لــە پلــەی 
شەشــەم، ورمــێ ١٥١ حاڵــەت و پلەی 
١٠یەم ، لوڕستان ١٣٥ حاڵەت و پلەی 
١٢یــەم و ســنە بــە ١٠٠ حاڵــەت لــە 

پلــەی چواردەیەمدایــە و لە ڕیزی ئەو 
پارێزگایانەدایــە کــە زۆرترین حاڵەتی 

خۆکوژی تێدا تۆمار کراوە.
کــۆی  لــە  ڕاپۆرتــە،  ئــەو  بەپێــی 
١٣٩٥ حاڵەتــی خۆکــوژی لــە شــارە 
کوردنشینەکان کە هەوڵی خۆکوژییان 
 ٨٢٥ و  بــوون  ژن  کــەس   ٥٧٠ داوە، 

کەسیشیان پیاو بوون.

تەقینەوەی مین: 
خەرمانــان،  ٢ی  هەینــی  ڕۆژی 
کۆڵبەرێکــی کورد بــە ناوی "ئەیووب 
خەڵکــی  "عەتــا"  کــوڕی  نیکــزاد" 
گونــدی "ســەردۆش" ســەر بــە شــاری 
مەریــوان بــە هــۆی تەقینــەوەی میــن 
بــە ســەختی برینــدار بــوو و ڕوانــەی 

نەخۆشخانە کرا. 
هــۆی  بــە  خەرمانــان،  ٣ی  شــەممە 
تەقینــەوەی میــن لە ســنووری شــاری 
مەریوان، چوار کۆڵبەری خەڵکی ئەو 
شارە کوژران و بریندار بوون؛ شوناسی 
ئــەو کۆڵبەرە کوژراوە "ناســر" خیزاندار 
گونــدی  خەڵکــی  ســدیق  کــوڕی  و 

"ئیساوڵێ" ڕاگەیاندراوە.
برینداربــووەکان  شوناســی  هەروەهــا 
"ئیقبــاڵ" کوڕی "ئەحمەد"، "ئیبراهیم" 
"مەنســوور"  و  "محەممــەد"  کــوڕی 

کوڕی "مەجید"، ڕاگەیەندراوە.
٩ی  ڕێکەوتــی  هەینــی  ڕۆژی   
خەرمانــان، هاوواڵتییەکــی کــورد بــە 
خەڵکــی  خۆگــەر"  "مەهــدی  نــاوی 
شــاری  بــە  ســەر  "دەل"ی  گونــدی 
ســەواڵوا بەهــۆی تەقینــەوەی مین بە 

سەختی بریندار بوو. 

کرێکاران: 
دوو کرێــکاری کورد خەڵکی گوندی 
"گوێزەکوێــرەی" شــاری مەریــوان، بــە 
هۆی داڕووخانی کارێز، لە کاتی کار 
کــردن بوونــە قوربانــی. شوناســی ئەو 
دوو کرێــکارە کــوردە "موختار نەســیم 
ڕاگەیەنــدراوە؛  ئیالهــی"  عوســمان  و 
موختار نەسیم برای زیندانی سیاسیی 

کورد سامان نەسیمە.

ئەم ئامارانە بە پشتبەستن لە ناوەندی 
ــراو لــە ئــاژانــســی  ــ ــاری  تــۆمــار ک ــامـ ئـ

هەواڵدەریی کوردپا تۆمارکراوە.


