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بەفەرمی ناسینی مافی دیاریکردنی چارەنووس،
بۆ پێکەوەمانەوەی خەڵکانی ئێران پێویستە

حیزبــی دێموکــرات و  9حیــزب و ڕەوتــی
سیاســی ســەر بــە نەتەوەکانــی ئێــران،
ڕێکەوتــی 25ی خەزەڵــوەری 1397ی
هەتاوی بەرامبەر لەگەڵ 16ی نۆوامبری
2018ی زایینــی وێــڕای واژۆکردنــی
تێگەیشــتننامەیەکی هاوبــەش ،داوای
هاوکارییــان لــە باقــی هێــز و حیزبــە
سیاسییەکان بۆ خەبات لەمەڕ ڕووخاندنی
ڕێژیمی ئێران کرد.
لــە دەقــی بانگــەوازی ئــەم حیــزب و
ڕەوتــە سیاســییانەدا وێــڕای ئامــاژەدان
بــە ڕابــردووی خەباتــی خەڵــک لــەدژی
ڕێژیــم و پێویســتیی یەکیەتــی ڕەوتــە

سیاســییەکان لــەو پێنــاوەدا هاتــووە :ئێمــە
پێبەندیــن لەســەر پێویســتی یەکیەتییەکی
بەرباڵو بۆ ســەقامگیرکردنی سیستمێکی
دێموکراتیکــی کۆمــاری و فێــدراڵ لــە
ئێــران و بایەخگەلــی وەک تۆلێرانــس،
پلۆرالیــزم ،جیایــی دیــن لە دەوڵەت لەســەر
بنەمــای جاڕنامــەی مافەکانی مرۆڤ و
پێکەوەژیانی هەموو ڕەوت و بیرە سیاسییە
دێموکراتیکەکان.
واژۆکەرانــی ئــەم لێکتێگەیشــتننامە لــە
 14خاڵی جەوهەریدا گەاڵڵەی هاوبەشــی
خۆیان پێشکەش کردووە کە گرینگترینیان
بریتین لە :جیایی دین لە دەوڵەت ،نەمانی

ناوەندگەرایــی و دابەشــکردنی دەســەاڵت
لە پێکهاتەی سیاســی ئێــران ،دابینکردنی
ئازادییــە سیاســییەکان ،پتەوکردنــی
پایەکانی دێموکراسی لە واڵتدا ،دژایەتی
کــردن لەگــەڵ بونیادگەرایــی ،تێرۆریزم و
بەڕێوەبردنــی توندوتیــژی و چەندین خاڵی
گرینگی دیکە.
ئەو الیەنانەی کە لەسەر ئەم تێگەیشتننامە
ڕێککەوتــوون و اژۆیــان کــردووە بریتیــن
لــە :یەکیەتــی دێموکراتیکــی ئازەربایجان
– بیرلیــک ،بزووتنــەوەی کۆماریخــوازە
دێموکــرات و الییکەکانــی ئێــران ،حیزبی
تەزامــۆن دێموکراتیکــی ئەهــواز ،حیزبــی

دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران ،حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتان ،کۆمەڵــەی
شۆڕشــگێری کوردســتانی ئێــران ،حیزبــی
خەڵکی بەلوچستان ،ڕێکخراوی یەکیەتی
فیداییانی خەڵکی ئێران ،شــۆرای کاتیی
سوسیالیستە چەپەکانی ئێران ،کۆمەڵەی
زەحمەتکێشانی کوردستان.
ئەمــە یەکەمیــن لێکتێگەیشــتنی هیــزە
سیاســییەکانی ســەر بە نەتەوەکانی ئێرانە
کە وەها بە بەرباڵوی هاتۆتە ئاراوە و وەک
کارناسانیش دەڵێن دەتوانێ ببێتە یەکەمین
هەنــگاوی کردەیــی بــۆ یەکگووتــاری و
یەکگرتوویــی الیەنەکانــی ئۆپۆزســیۆنی

دژبــەری ریژیمــی تــاران؛ وەک خۆشــیان
باســیان لێــوە کــردووە ئەمــە بــە هەوڵێکی
ســەرەتایی دەزانــن ،بــە هەنگاوێــک بــۆ
دامەزراندنــی یەکیەتییەکــی بەربــاو لــە
دژی کۆماری ئیسالمی ئێران.
دەقی بانگەوازی ئەم الیەنانە بۆ پەیوەســت
بوونــی باقــی هێــزە سیاســییەکان ،بنەمــا
گشــتییە هاوبەشــەکانی ئــەم هاوکارییە و
دەقــی گەاڵڵــەی ئاماژەبۆکــراو لــە الپەڕە
2ی ئــەم ژمــارەی کوردســتان خراوەتە بەر
دیدی خوێنەرانی خۆشەویست.

ئامریکا گوشارەکانی خۆی بۆسەر کۆماری ئیسالمی چڕتر کردووەتەوە

برایان هــووک نوێنەری تایبەتی وەزارەتی
دەرەوەی ئامریــکا بــۆ کاروبــاری ئێــران
لــە نویتریــن لێدوانیــدا ســەبارەت بــە ئێــران
ڕێکەوتــی 29ی خەزەڵــوەر ،وێــڕای
ئامــاژەدان بــە تەحریمەکانــی واڵتەکــەی
بۆســەر کۆمــاری ئیســامی ڕایگەیانــد:
قورســترین تەحریمــە مێژووییــەکان دژ بــە
کۆماری ئیسالمی هاتوونەتە ئاراوە و ئەم
ڕەوشەش بەردەوامە.
برایان هووک لە دیمانەیەکی تەلەفزیۆنیدا

لەگــەڵ کاناڵی "ئەلحــوڕە" ڕایگەیاندووە:
تەحریمەکان چاالکییەکانی ئێرانی توشی
شــڵەژان کــردووە%80 .ی داهاتــی ئێــران
لــە ڕێگــەی هەناردەکردنــی نــەوت دابیــن
دەکرێــت و ئێمــە توانیومانــە  1میلیــۆن
بەرمیــل نەوتــی هەناردەکــراوی ئێران کەم
بکەینەوە کە دەکاتە دەوروبەری  2میلیارد
دۆالر.
لــە درێــژەی قسەکانیشــیدا وتوویەتــی:
کۆمــاری ئیســامی لــە ســاڵی 2013وە

نیزیــزک بــە  16میلیــارد دۆالر پــارەی
خەڵکی ئێرانی لە عێراق ،سووریە و یەمەن
بۆ پشــتیوانی لە تێرۆریــزم ،بەرهەمهێنانی
مووشــەک و تێکدانــی ئاسایشــی ناوچــە
سەرف کردووە؛ کەواتە تەحریمەکانی ئێمە
ژیرانە و لە جێی خۆیاندا بوون.
ناوبــراو وتوویەتــی :ئەمانــە قورســترین
تەحریمگەلێکــن کــە خراونەتــە ســەر
کۆمــاری ئیســامی و ئێمە ئــەم کارەمان
وەکــوو بەشــێک لە گوشــارە ئابوورییەکان
بەمەبەســتی گۆڕینی هەڵســوکەوتەکانی
ڕێژیم دەست پێکردووە.
لە وتووێژێکی دیکەشــیدا لەگەڵ کاناڵی
ئەلعەرەبییــە برایــان هــووک وتوویەتــی:
ئێــران گەورەتریــن پشــتیوانی تێرۆریــزم لــە
جیهاندایــە هــەر بۆیــە ئێمــە النــیزۆری
گوشارەکانمان بۆ سەر کۆماری ئیسالمی

دەســت پێکردووە و درێژەشــی پیدەدەین بەو
جیاوازییەوە کە ئەگەر لە ڕابردوودا توانای
دەوردانــەوەی تەحریمەکانیان هەبوو ئێســتە
بەهــۆی مێکانیزمە نوێکانمانــەوە ناتوانێ
ئەم کارە ئەنجام بدات.
ئامریــکا ڕایگەیانــدووە کــە بازرگانــی
کــردن لەگــەڵ ئێــران دەتوانــی بــە مانــای
دابینکردنی ماڵیی تێرۆریزم بێت بۆیە هەر
کــەس و الیەنێــک هــاوکاری ئێران بکات
دەکەوێتە بازنەی تەحریمەکانی ئێمەوە.
لەالیەکــی دیکەشــەوە مایــک پۆمپێئــۆ
وەزیــری کاروبــاری دەرەوەی ئامریکا ڕوو
لــە عەلــی خامنەیــی وتوویەتــی :پــارەی
ئێرانییەکان بۆ خەڵکی ئێران سەرف بکە.
لە دژکردەوە بە تەحریمی تۆڕی هەناردنی
نەوتــی ئێران بۆ ســووریە ،وەزیری دەرەوەی
ئامریکا هۆشــداری دووبارەی دایە هەموو

الیــەک و ڕوو لــە خامنەییــش پەیامێکی
باڵو کردەوە.
مایــک پۆمپێئۆ وەزیری دەرەوەی ئامریکا
پــاش ڕاگەیاندنی هەواڵــی تەحریم کردنی
 9کــەس و دامــەزراوە لەالیەن واڵتەکەیەوە
بــە تۆمەتــی گواســتنەوەی نــەوت بــۆ
دەوڵەتی ســووریە ،ڕوو لە عەلی خامنەیی
ڕایگەیانــد :لەباتی ســەرف کردنی پارەی
خەڵکــی ئێــران بــۆ تێرۆریســتان ،خەڵکــی
واڵتەکەت بژیێنە.
هــەر لــە درێــژەی ئــەم پەیامــە تویتێرییەدا
ناوبــراو وتوویەتــی :ڕێبــەری کۆمــاری
ئیســامی دەبــێ بڕیــاری کۆتایــی خۆی
بــدات ،ژیانــی خەڵکــی ئێرانــی بــەالوە
گرینگتــرە یــان دابینکردنی کەرتی ماڵی
تێرۆریستان؟
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پـەیڤ

« لە ئینکارەوە
بۆ دانپێدانان
كەریم پەرویزی

گرفتی بنەمایی و ســەرەکیی
رۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت و واڵتێکــی
بەاڵلێــدراوی وەکــوو ئێــران ،النیکــەم لــە
مــاوەی یەک ســەدەی رابردوودا ئەوە بووە
کــە دادپەروەریــی سیاســی ،کــە هەمــوو
نەتەوەکانــی ئــەم ناوچەیــە وەکــوو یــەک
چاو لێ بکا لە ئارادا نەبووە.
نەبوونــی دادپەروەریــی سیاســی ،یــان بــە
واتایەکــی دیکە بوونی ســتەمی سیاســی
لەســەر نەتــەوە جیــاوازەکان لــە ناوچــەدا
ســەرچاوەی ســەرهەڵدانی دەیــان و ســەدان
کێشــەی جیاواز لە ناوچە بووە و کۆتایی
ســەدەی نۆزدە و تەواوی ســەدەی بیست و
ســەرەتای سەدەی بیســت و یەکی لێوانلێو
کــردووە لــە قڕکــردن و ئینــکار و هەوڵی
جینۆســایدی ئەوانــی دی! لە کوشــتاری
ئەرمەنییــەکان و کوشــتاری کــوردەکان
لــە باکــوور و رۆژهەاڵتــەوە بگــرە تاکــوو
کارەســاتەکانی دوای فەرمانــی جەهادی
خومەینــی و ئەنفــال و تاوانەکانــی دژ بــە
شــەنگال و قڕکردنــی یەهوودییــەکان لــەم
ناوچەیە و کوشــتاری شیعەکان لەو واڵتە
و جینۆســایدی ســونییەکان لــەم واڵتــە و
دەیــان و ســەدان نموونــەی دیکــە کە هەر
هەموویــان لــە بیرۆکەی یەکترســڕینەوە و
ئینــکارەوە ســەرچاوەی گرتــووە و وەکــوو
دوکتــور قاســملووی نەمر وتــی ،تیرۆریزم
لــەو نادادپەروەرەییــەوە لــە رۆژهەاڵتــی
نێوەڕاســت ســەرچاوەی گرتووە و هەتاکوو
دادپــەروەری و پێکەوەژیانــی یەکســانی
نەتەوەکان دابین نەبێ ،تیرۆریزم وشــکایی
نایەت.
لە ئێرانیشــدا بەتایبەتیتر دیاردە و بیرۆکی
ئینــکار و ســڕینەوە تیۆریــزە کــراوە و بــە
دوای دەسەاڵتی رەزاخانەوە تیۆرییەکان بە
هێزی چەک و پۆتین بەکردەیی کراون و
قڕکردن و جینۆسایدیان لێ کەوتوەتەوە.
لەم ئێرانە وێرانەیەدا زیاتر لە یەک سەدەیە
بــە تیۆریی شۆڤینیســتی ،بوونی نەتەوەی
جیاواز لە ئێراندا ئینکار دەکرێ و هەموو
هەوڵێکی تیۆریک و نیزامی و ئابوووری
و ئیتالعاتــی و ئەمنیەتــی و  ...دراوە
کــە هەموو خەڵکی نێو جوغرافیای ئێران
وەکــوو یــەک نەتــەوەی یەکســان پێناســە
بکرێــن و بــە دونیــای دەرەوە نیشــان بــدەن
و گــەر جیاوازییەکــی چکۆلــە! هەبــێ،
ئــەوە بــە خــوردە فەرهەنــگ و جیاوازیــی
جلوبەرگ و شــایی و سەرەخۆشیی نیشان
بدەن!
ئەرکی بنەڕەتیی خەباتی یەکسانیخوازیی
نەتەوەیــی لــە رۆژهەاڵتــی ناڤیــن و
بەتایبەتی لە ئێراندا ئەوەیە کە بیسەلمێنن
کــە نەتــەوەی یەکدەســت لــە واڵتــدا نییە
و شــوێنێک وەکــوو ئێــران واڵتێکــی فــرە
نەتەوەیــە؛ کــە ئەمــە ســەلمێندرا و قبووڵ
کرا ،ئەوکات ماف و داواکاریی و مافی
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حیزبی دێموکرات و  ٩ڕەوتی سیاسی دیکە «لێکتێگەیشتننامەیەکی هاوبەش»یان واژۆ کرد
دە حیزب و ڕەوتی سیاســی ئێرانی وێڕای واژۆکردنی ئەم تێگەیشــتننامە هاوبەشــە ،داوای هاوکارییان لە باقی هێز و حیزبە
سیاسییەکان بۆ خەبات لەمەڕ ڕووخاندنی ڕێژیمی ئێران کرد.

لــە دەقــی بانگــەوازی ئــەم حیــزب و
ڕەوتــە سیاســییانەدا وێــڕای ئامــاژە بــە
ڕابــردووی خەباتــی خەڵــک لــەدژی
ڕێژیــم و پێویســتیی یەکیەتــی ڕەوتــە
سیاســییەکان لــەو پێنــاوەدا هاتــووە :ئێمە
پێبەندین لەســەر پێویســتی یەکیەتییەکی
بەرباڵو بۆ سەقامگیرکردنی سیستمێکی
دێموکراتیکــی کۆمــاری و فێــدراڵ لــە
ئێــران و بایەخگەلــی وەک تۆلێرانــس،
پلۆرالیــزم ،جیایــی دین لە دەوڵەت لەســەر
بنەمــای جاڕنامەی مافەکانی مرۆڤ و
پێکەوەژیانی هەموو ڕەوت و بیرە سیاسییە
دێموکراتیکەکان.

دەقی بانگەواز و لێکتێگەیشتننامە
هاوبەشەکە بەم چەشنەیە:
بانگەواز بۆ هاوکاری هاوبەش
واڵتەکەمــان نیزیــک بە  ٤٠ســاڵە لەژێر
ستەم و دەسەاڵتی کۆماری ئیسالمیدایە.
ئەمڕۆکە لــە هەلومەرجێکدا کە خەڵکی
ئێران لە هەموو بیاڤەکاندا دەستیان داوەتە
خەباتێکــی بەرباڵو بۆ ئــازادی ،ڕزگاری
و وەدیهێنانــی مافەکانیــان ،ئێمــە ڕەوت،
ڕێکخــراو و حیزبــە سیاســییەکان بــە
ڕوانینە کۆمەاڵیەتی و پێشــینە سیاسییە
جیاوازەکانمــان ،هەوڵێکــی هاوبەشــمان
لەســەر بنەمای ئەم لێکتێگەیشــتننامەیە
دەســت پێکــردووە .ئێمــە ئــەم هەوڵــە
سەرەتاییە بە هەنگاوێک بۆ دامەزراندنی
یەکیەتییەکــی بەرباڵو پێناســە دەکەین و
لــەم ڕێگەیــەدا لە هیــچ هەوڵێک درێغی
ناکەین.
ئێمــە پێدادەگرینــەوە لەســەر پێویســتی
هەبوونــی یەکیەتییەکــی بەربــاو بــۆ
دامەزراندنــی دێموکراســی ،سیســتمی
کۆماری و فێدراڵیزم لە ئێران و بایەخگەلی
وەک تۆلێرانــس ،پلۆرالیــزم ،جیایــی دین
لــە دەوڵــەت لەســەر بنەمــای جاڕنامــەی
مافەکانی مرۆڤ و پێکەوەژیانی هەموو
ڕەوت و بیرە سیاسییە دێموکراتیکەکان.
ئێمــە بــە پێداگرتنــەوەی لێبــڕاو لەســەر
بەردەوامــی و پــەرەدان بــە بزووتنــەوە
ئێعتــرازی ،مەدەنــی و دێموکراتیکــەکان
لە ئێران و پشــتیوانی لە خەباتی خەڵک،
داوا لە سەرجەم حیزبەکان ،دامەزراوەکان،
ڕێکخــراو و ئــەو ڕەوتــە کۆماریخــوازە

دێموکراتیکانــە دەکەیــن کــە خۆیــان بــە
هاوفکــر لەگــەڵ ئــەم لێکتێگەیشــتننامە
دەزانــن هاوکارمــان بن و داوایان لێدەکەین
بــۆ خەبات لەمــەڕ ڕووخاندنــی کۆماری
ئیسالمی لەگەڵمان بن.
بنەما هاوبەشەکانی هاوکاریی ئێمە

پێشەکی:
ئا :پاش یەک ســەدە خەباتی پڕهەوراز و
نشــێو لە ڕێگــەی ئــازادی و دادپەروەری
کۆمەاڵیەتــی ،دابینکردنــی ســەروەری
خەڵــک ،نەهادینەکردنــی دێموکراســی
لــە واڵت و هەوڵــی بــەردەوام بــۆ دانانــی
بناغــەی ئێرانێکــی ئــازاد ،پێشــکەوتوو
و مۆدێــڕن و دوور لــە هــەر چەشــنە
هەاڵواردنێکــی جنســی ،نەتەوەیــی و
مەزهەبــی ،واڵتــی ئێــران دیلــی دەســتی
ســەرەڕۆیی و دەســەاڵتێکی ســەرەڕۆیە.
خەڵــک لــە مافــە بنەڕەتییەکانیــان،
لــە ئازادییــە سیاســی ،کۆمەاڵیەتــی،
ســێنفییەکانیان و ئەمنیەتــی یاســایی و
کۆمەاڵیەتییان بێبەش کراون.
هــەاڵواردن دژ بــە ژنــان کــە نیــوەی
حەشــیمەتی واڵت پێــک دەهێنــن،
سیاســەتی فەرمــی و یاســایی کۆمــاری
ئیســامی ئێرانــە .جیابیــران ،ڕوناکبیران،
نووســەران ،هونەرمەنــدان ،هزرڤانــان،
الوان و خوێنــدکاران لــە بــەردەم هەڕەشــە
و پەالمــاری هەمیشــەیی حکومەتــدان.
کرێکاران ،مامۆســتایان ،زانکۆییەکان و
باقی بەرهەمهێنەرانی سەرمایەی ماددی
و مەعنــەوی کۆمەڵــگا ،لــە دابینکردنی
کەمتریــن پێداویســتییەکانی ژیانێکــی
لەبــار و شــیاو لەگــەڵ جێگــە و پێگــەی
ئینســانی و کۆمەاڵیەتییــان دۆشــداماون
و بێبــەش کــراون لــە مافــی پێکهێنانــی
ســەندیکا و دامــەزراوەی ســەربەخۆ.
هــەاڵواردن و ســتەمی نەتەوەیــی دژ بــە
نەتەوەکانــی ئێــران بــە خراپترین شــێوەکان
درێژەیــان هەیــە .کۆمــاری ئیســامی لە
درێــژەی ســتەمکاریەکانی پێشــوویان بــە
شــەڕ و توندوتیــژی واڵمــی داواکارییــە
ڕەوا نەتەوەیی و قەومییەکانیان دەدەنەوە.
یاســای بنەڕەتــی کۆمــاری ئیســامی و
پێکهاتەی دەسەاڵت لەودا ،لەسەر بنەمای
هەاڵواردن ،تێکەاڵوکردنی دین و دەوڵەت،

دوژمنایەتــی کردنی ئازادی و نوێخوازی
بنیــات نــراوە .لــە کۆمــاری ئیســامیدا
خەڵــک لــە مافــی بەدەســتەوەگرتنی
چارەنووســی خۆیان بێبەشــن و مافەکانی
مــرۆڤ بــە بەردەوامــی و بەشــێوەیەکی
توندوتیژ پێشێل دەکرێت.
ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامی ئێــران
لــە گشــتیەتی خۆیــدا ڕێفۆرمهەڵگــر
و جێگــەی ئیســاح کــردن نییــە و
لــەو چوارچێــوەدا هیــچ کام لــە ویســتە
دێموکراتیکەکانــی خەڵکــی ئێــران وەدی
نایــەت .کەواتــە ،ڕووخاندنــی کۆمــاری
ئیســامی ئێــران و هەڵوەشــاندنەوەی
هەمــوو دامەزراوە قەزاییەکان ،یاســادانەر
و ئیجراییــە ســەرکوتکارەکان (سیاســی،
ســەربازی ،ئەمنیەتــی و  )...و هەروەهــا
هەڵوەشــاندنەوەی یاســای بنەڕەتــی
کۆمــاری ئیســامی و باقــی یاســا
نادێموکراتیکــەکان ،مەرجــی یەکــەم
و ســەرەکییە بــۆ ســەقامگیرکردنی
سیســتمێکی کۆمــاری لەســەر بنەمــای
دێموکراســی ،جیایــی دیــن لــە دەوڵەت و
مافەکانی مرۆڤ.
ب :خەبــات لــەدژی کۆماری ئیســامی
هــەر لــە ســەرەتای دامەزراندنییــەوە
بــەردەوام بەڕێــوە چــووە .دەیــان هــەزار
کــەس لــە خەباتکارانی ڕێگــەی ئازادی
و دادپــەرەوەری کۆمەاڵیەتــی لــە ماوەی
نیزیــک بــە  ٤٠ســاڵی ڕابــردوودا لــە
تێکۆشــان دژ بە ســەرەڕۆیی زاڵ گیانیان
لەدەستداوە.
چــوار دەیەیــە کــە خەڵــک بەشــێوازی
جۆراوجــۆر ناڕەزایەتییەکانــی خۆیــان
لــە دۆخــی داســەپاو ڕاگەیانــدووە و
هەندێــک جــار بێگوێــدان بە سیاســەتی
ســەرکوتکارانەی دەســەاڵت ،بەشــێوەی
چەنــد میلیــۆن کەســی ڕژاونەتــە ســەر
شەقامەکان و بێزاریی خۆیان بەرامبەر بە
سیاســەتی نادێموکراتیک ،نادادپەروەرانە
و پــڕ لــە هەاڵواردنەکانــی دەســەاڵت
دەربڕیــوە .دواییــن نموونــەش بزووتنــەوە
جۆراوجۆرەکانــی چەنــد مانگــی ڕابردوو
و بەتایبــەت ڕابوونــی مانگی بەفرانباری
ڕابــردوو و مانگرتــن و ناڕەزایەتــی
دەربڕینەکانی ئەم دواییانەیە .لە ئاکامی
ئــەم ناڕەزایەتــی دەربڕینانــە ،ڕواڵەتــی

هەیئەتێکی ئەنجومەنی نیشتمانیی کورد
لەگەڵ حیزبی دێموکرات کۆ بوونەوە

هەیئەتێکی ئەنجومەنی نیشتمانیی کورد
لە ڕۆژئاوای کوردستان بە سەرپەرەستیی
دوکتور "ئیبراهیم برۆ"؛ سەردانی دەستەی
کارگێــری حیزبــی دێموکراتیــان کــرد و
باســیان لــە دۆخــی کــورد لــە ڕۆژئاوای
کوردستاندا کرد.
ڕۆژی چوارشــەممە ڕێکەوتــی

١٦ی خەزەڵــوەری ١٣٩٧ی هەتــاوی،
هەیئەتێکی ئەنجومەنی نیشتمانیی کورد
لە ڕۆژئاوای کوردستان بە سەرپەرەستیی
دوکتور ئیبراهیم برۆ ،ســەردانی دەســتەی
کارگێریــی حیزبــی دێموکراتیــان کــرد و
لــە الیەن هەیئەتێکــی حیزبی دێموکرات،
بــە سەرپەرەســتیی "مســتەفا هیجــری"

لێپرســراوی گشــتیی حیــزب پێشــوازییان
لێکرا.
لەو دیدارەدا ،دوکتور "ئیبراهیم برۆ" ئامانج
لە سەردانەکەیانی ئاڵوگۆڕی نەزەر لەسەر
پرسی کورد و ئاگادارکردنەوەی ڕێبەریی
حیزبــی دێموکرات لە ڕەوشــی ڕۆژئاوای
کوردســتان و پشــتیوانی لــە جوواڵنــەوەی

ڕاســتەقینەی کۆمــاری ئیســامی لــە
ئاســتێکی بەربــاودا خــۆی دەرخســت و
ئــەم ئێعتــرازە خەڵکییانــە بوونــە هەوێــن و
یارمەتیدەرێکــی بــاش بــۆ هاوپێوەنــدی
نیشــتمانی و نێونەتەوەیــی لەمــەڕ
وەدەستخستنی دێموکراسی.
پ :لــە مــاوەی چــوار دەیــەی ڕابــردوودا
ئازادیخــوازان و هێــزە چەپ ،دێموکرات و
کۆماریخــوازەکان بــە بەرنامە و مێتۆدی
جۆراوجــۆر دژ بــە دەســەاڵتی کۆمــاری
ئیسالمی خەباتیان کردووە بەاڵم ئەزموون
پێمــان دەڵــێ کــە بــە بــێ هــاوکاری و
یەکیەتیــی کرداری ئــەم هێزانە ،دەرەتانی
کاریگــەری دانانیــان لەســەر ڕووداوە
سیاسییەکان و شکڵدان بە ئاڵتێرناتیڤێکی
کۆماریخواز و دێموکرات دژوار دەبێتەوە.
ئەمڕۆکــە بــۆ پێشــکەوتنی بزووتنــەوە،
پێویســتی هاوکاری و یەکیەتی کرداری
ئــەم هێزانــە زیاتر لە هــەر کاتێکی دیکە
بووەتە پرسێکی گرینگ.
ئێمــە ئــەو ڕێکخــراو و حیزبانــەی کە ئەم
لێکتێگەیشــتننامەمان واژۆ کــردووە،
بــە بەرنامــە ،ڕوانینــی کۆمەاڵیەتــی و
ڕابــردووی سیاســی جیــاوازەوە پێبەندیــن
بــە پێویســتی هەبوونــی یەکیەتی بەرینی
کۆماریخــوازە دێموکراتــەکان ،بــۆ
جێگیرکردنی دێموکراسی لە ئێران لەسەر
بنەمــای جاڕنامەی جیهانــی مافەکانی
مــرۆڤ و بڕیارنامــە پەیوەندیدارەکانــی،
بایەخگەلــی وەک پلۆرالیــزم ،جیایــی
دیــن لــە دەوڵــەت ،یەکتــر قەبــووڵ کــردن
و پێکەوەژیانــی هەمــوو ڕەوت و الیەنــە
سیاســییە دێموکراتیکــەکان؛ ئێمــە ئــەو
هێزانەیــن کــە بــۆ بەردەوامــی ،بەرباڵوی
و قوڵترکردنــی بزووتنــەوە ئێعترازییەکانی
خەڵکــی ئێــران کــە توانیویەتــی
کۆلکەزێڕینەیــەک لــە چینــەکان،
گرووپــە کۆمەاڵیەتییــەکان و هێــزە
سیاســییە ئازادیخوازەکانــی کۆمەڵگــە
بێــت ،خەبــات دەکەیــن ،پێداگرین لەســەر
خەباتــی مەدەنــی و دێموکراتیــک و
ئاشــتیخوازانە کــە هێمــای بزووتنــەوەی
ئێعترازییــە و لێکتێگەیشــتن لەســەر
ئــەم گەاڵڵەیــە بــە هەنگاوێــک لەمــەڕ
دامەزراندنــی یەکیەتییەکــی بەربــاو بۆ
کۆماریخوازەکانی ئێران دەزانین.
گەاڵڵەی هاوبەشی ئێمە
سیســتمێکی
.1دامەزراندنــی
دێموکراتیــک لــە شــکڵی کۆمارێکــی
پارلمانــی لەســەر بنەمــای جیایی دین لە
دەوڵەت ،جیاکردنەوەی  3هێزی ســەرەکی
(قوای ســەگانە) و پلۆرالیزمی سیاســی،
هەڵبژێردراوبوونــی هەموو دامەزراوەکانی
حکومەت بە دەنگی ڕاستەوخۆی خەڵک
و لەبەرچاوگرتنــی ئەســڵی ئاڵوگــۆڕی
دەســەاڵت (تناوب قدرت) .ئێمە پێداگرین
لەســەر ئەوەیکــە دەنگــی خەڵــک تەنیــا
ســەرچاوەی هێــز و دەســەاڵت و ڕەوایــی

حکومەتە.
 .2واڵتــی ئێران لە ئاکامی پێکەوەژیانی
نەتەوەکانــی فــارس ،تــورک ،کــورد،
عــەرەب ،بەلــووچ ،تورکمــان و باقــی
پێکهاتە زمانییەکان و کەمینە مەزهەبی
و فەرهەنگییەکان شکڵی گرتووە.
بــۆ یەکیەتییەکــی هەمیشــەیی و پێکەوە
مانەوەی خەڵکانی ئێران پێویستە:
یەکــەم ،شــوناس و مافــە نەتەوەیــی –
دێموکراتیکەکانــی ئــەم خەڵکــە قبــووڵ
بکرێت و مافی دیاریکردنی چارەنووسیان
بە فەرمی بناسرێت.
دووهەم ،کۆکردنەوەی دەسەاڵت لە ناوەند
و ســەنتراڵیزمی هەنووکەیــی ،جێگــەی
خــۆی بــدات بــە نەمانــی ناوەندگەرایــی
و دابەشــکردنی دەســەاڵت لــە پێکهاتــەی
سیاسی ئێران.
ئێمــە خوازیــاری یەکیەتیــی ئازادانــەی
خەڵکانــی ئێــران لــە نێــو سیســتمێکی
سیاسی و ئیداری فیدراڵداین.
.٣جیایــی دیــن لــە دەوڵــەت و گەرەنتــی
کردنی ئازادی بیروباوەڕ ،دین و مەزهەب.
.٤دابینکردنــی ئازادییــە سیاســییەکان،
مافــە دێموکراتیــک و مەدەنییەکانــی
خەڵــک ،گەرەنتــی کردنــی ئــازادی
ئەندێشــە و دەربڕیــن ،ڕاگەیانــدن و
میدیــاکان ،شــێوازی ژیــان ،چاالکــی
حیزبە سیاســییەکان ،ئازادی بەڕێوەبردنی
کۆبوونــەوە ،خۆپیشــاندان ،مانگرتــن
و ســازکردنی ڕێکخــراوە ســێنفی و
مەدەنییەکان.
.٥دابینکردنــی یەکســانی مافــی
شــارۆمەندان ،بەبــێ لەبەرچاوگرتنــی
جینــس ،مەزهــەب ،بەســتراوەیی قەومی،
نەتەوەیی ،زمانی و ڕێباز.
.٦پێبەند بوون و گەرەنتی کردنی ماف و
ئازادییە پەسندکراوەکان لە ڕاگەیەندراوی
جیهانــی مافەکانی مرۆڤ و پەیماننامە
پێوەندیدارەکانی.
.٧هەڵوەشــانەوەی حوکمــی ئێعــدام و
هەرچەشــنە سزادانێک کە ئابڕوو ،جێگە
و پێگەی مرۆڤەکان خەوشدار بکات.
.٨دابینکردنی یەکسانی مافەکانی ژنان
و پیــاوان ،هەڵوەشــانەوەی هــەر چەشــنە
هەاڵواردنێکــی جینســی ،جێبەجێکردنــی
تــەواو و بێکەموکــوڕی ماددەکانــی
کۆنوانســیۆنی نەهێشــتنی هــەاڵواردن
دژ بــە ژنــان و دانــی گەرەنتــی یاســایی
بــۆ دابینکردنــی ئیمکاناتــی پێویســت بۆ
گەشــەی توانایی و لێهاتووییەکانی ژنان
لــە هەموو بــوارەکان ژیانی تاکەکەســی،
بنەماڵەیی ،کۆمەاڵیەتی و سیاسی.
.٩پتەوکردنــی پایەکانی دێموکراســی لە
واڵتدا و بەردەوامی پێکەوەژیانی مێژوویی
پیشــاندەرەکانی وا دەخوازێ مافی وەک
یەکی نەتەوەکانی ئێران و مافە نەتەوەیی
– دێموکراتیکەکانــی نەتــەوەکان و
قەومەکانــی نیشــتەجێ لــە ئێرانێکــی
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میللــی دێموکراتیکــی گەلــی کــورد لە
ڕۆژهەاڵتی کوردستان گەڕاندەوە.
ناوبراو باسێکی گشتی لە بواری نیزامی
و ملمالنێــی واڵتانــی ئامریکا ،ڕووســیە،
تورکیە ،ئێران و  ...لە سووریە و نەبوونی
ئوپۆزیســیونێکی دێموکراتیــک کــە
واڵمدەری ئاڵۆگۆڕی بنەڕەتی لە سووریە
بێت ،خستە بەر باس.
دوکتور ئیبراهیم لە بەشــێکی قسەکانیدا
ئامــاژەی بــە نایەکگرتوویــی الیەنــە
سیاســییەکانی ڕۆژئــاوای کوردســتان
کرد و نیگەرانیی خۆیانی لەسەر ڕەوشی
ناســەقامگیری ناوچــە کوردنشــینەکان
دەربــڕی .ناوبــراو لە باســەکەیدا ئاماژەی
بــە دەوری خۆیــان لــە کۆبوونەوەکانــی
ئەنجوومەنی نیشتمانیی کورد لە ڕۆژئاوا
و شــوێندانەرییان لــە کۆبوونەوەکانــی
ئۆپۆزیســیۆنی ســووریە لــه واڵتانــی
ئورووپایی وعەرەبیدا کرد.
بــرۆ لەوبارەیــەوە باســی لــەوە کــرد ،لــەو
دانیشــتنانەدا لەســەر مافــە سیاســی و
نەتەوەییەکانــی کــورد لــە ڕەشنووســی

دەســتووری پێشــنیاری بــۆ سیســتمی
سیاســیی ســووریە دوای بەشــار ئەســەد
و کۆســپەکانی ئاڵوگــۆڕ لــە ســووریە؛
بەتایبــەت پێکهاتەکانــی ئۆپۆزیســیۆنی
ســووریە کــە ئێســتایش عەقڵێەتــی
شوینیســتی عەرەبــی و ئیســامی
توندئــاژۆی پێــوە دیــارە ،گفتوگۆمــان
کردووە و ئەو کێشــە و گرفتەشــی خستە
بەر نەزەری بەشدارانی کۆبوونەوە.
دوای ئەوەیکە "ئیبراهیم برۆ" باســەکەی
پێشکەش کرد" ،مستەفا هیجری" وێڕای
ســپاس بــۆ ئەو ڕاپۆرتە بەپێــزەی ئیبراهیم
بــرۆ؛ لەســەر ڕەوشــی ئێــران ،ڕۆژهەاڵتی
کوردســتان و خەباتــی هاوبەشــی حیــزب
و الیەنــە سیاســییەکانی ڕۆژهەاڵتــی
کوردستان ،هەوڵەکانی ناوەندی هاوکاری
حیزبەکانی کوردســتانی ئێــران ،بوێری و
چاونەترســیی کۆمەاڵنــی خەڵکــی ئێران
و کوردســتان لــە بەرانبەر سیاســەتەکانی
ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامیی ئێــران،
کۆمەڵێک باسی خستە بەر باس.
"هیجری" باسی لەوە کرد ،گەمارۆکانی

ئــەم دواییــەی ویالیەتــە یەکگرتووەکانی
ئامریــکا و شــوێندانەریی ئــەو تەحریمانە
لەســەر ژیــان و گوزەرانــی کۆمەاڵنــی
خەڵــک ،چوونەســەرووی نرخــی
شــتومەک و ڕێژەی بێــکاری ،داماویی
ڕێژیــم لــە دابینکردنــی پێداویســتییەکان
و پەککەوتنــی سیســتمی ڕێژیــم کــه
لەگەڵــی ڕووبــەڕوو بووەتەوە؛ ڕێژیم هیچ
چارەیەکــی جگــە لــە تەســلیم بــوون بــە
سیاســەتەکانی ئامریــکا بــۆ نەماوەتــەوە
و بــە درێــژەدان بــە سیاســەتەکانی تەنیــا
کۆمەاڵنی خەڵک زەرەرمەند دەکات.
هیجــری لــە کۆتایــی باســەکەیدا وتــی؛
ئێمــە بــە داهاتــوووی خەباتەکەمــان لــە
ئاســتی بــەرزی هۆشــیاریی سیاســیی
گەلەکەمــان زۆر هیواداریــن و گەلــی
کــورد خاوەنــی ئیرادەیەکــی بەهێزن و لە
بەرانبــەر سیاســەتەکانی رێژیــم نموونەی
خۆڕاگرین.
لە دوایی باسەکەدا بەشداران لەسەر ئەو
باسە سیاسییە سەرنج و تێبینی خۆیانیان
باس کرد.

یەکگرتوو ،دێموکراتیــک و ناناوەندگەرا
لە هەموو بیاڤەکانی نەتەوەیی ،سیاســی،
ئابووری و کۆمەاڵیەتی دابین و گەرەنتی
بکرێت.
.١٠دابینکردنــی هــەل و دەرفەتــی وەک
یــەک بــۆ دەسپێڕاگەیشــتنی هەمــووان
بــە خانووبــەرە ،بێهداشــت ،فێــرکاری و
پەروەردە ،کار و پیشە ،فەرهەنگ و بیمە
کۆمەاڵیەتییەکان.
.١١دامەزراندنی پێوەندییە سیاســییەکانی
ئێــران لەگەڵ هەموو واڵتانی دنیا لەســەر
بناغــەی ڕێزگرتنــی دووالیەنــە ،قبــووڵ
کردنــی ئەســڵی دەســەاڵتی خەڵکــی
ئێــران ،بەرژەوەندییــە نەتەوەییــەکان و
پارێــزگاری کــردن لــە ئاشــتی جیهانــی.
ئێمە دژی دەســتێوەردانی هێزە بیانییەکان
لــە کاروبــاری پێوەندیــدار بــە مافــی
دیاریکردنــی چارەنووســی خەڵکــی ئێــران
و ئالتێرناتیڤسازی لەالیەن ئەوانەوەین.
.١٢ڕاکێشــانی پشــتیوانی بیــروڕای
گشــتی و پشــتیوانی نیهــاد و دامــەزراوە
نێونەتەوەییــەکان لــە خەباتــی خەڵکــی
ئێــران بــۆ جێگیرکردنــی دێموکراســی
لــە واڵت و زیادکردنــی گوشــارەکان
بۆســەر کۆمــاری ئیســامی لــە ئێعتــراز
بــە پێشــێلکردنی مافەکانــی مــرۆڤ لــە
ئێــران و لــە هاوپێوەنــدی لەگــەڵ خەباتی
ئازادیخوازانەی خەڵکی ئێرانین.
.١٣دژایەتی کردن لەگەڵ بونیادگەرایی،
تێرۆریزم و بەڕێوەبردنی توندوتیژی.
.١٤ئێمــە بەڕێوەبردنــی کۆبوونــەوە،
مانگرتــن ،ڕێپێــوان و شــکڵە
جۆراوجۆرەکانــی خەبــات ،هەبوونــی
مافــی داکۆکــی لەبەرامبــەر کــردارە
توندڕەوانەکانــی حکومــەت و خەباتــی
مەدەنی بۆ گەیشــتن بە داخوازە ئابووریی
و سیاســییەکان بــە بەشــێک لــە مافــە
بنەڕەتییەکانی شارۆمەندان دەزانین.
یەکیەتــی دێموکراتیکــی ئازەربایجــان –
بیرلیک
بزووتنــەوەی کۆماریخــوازە دێموکــرات و
الییکەکانی ئێران
حیزبی تەزامۆن دێموکراتیکی ئەهواز
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
حیزبی دێموکراتی کوردستان
کۆمەڵەی شۆڕشگێری کوردستانی ئێران
حیزبی خەڵکی بەلوچستان
ڕێکخــراوی یەکیەتی فیداییانی خەڵکی
ئێران
شــۆرای کاتیی سوسیالیســتە چەپەکانی
ئێران
کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی کوردستان
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کەسایەتییەکی نیشتمانپەروەر مااڵوایی لە ژیان کرد
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تێکۆشەرانی دێموکرات
لەگەڵ پێشمەرگەی کوردستان پەیمانیان نوێ کردەوە

كەسایەتییەكی نیشتمانپەروەری ناوچەی ورمێ و بڕای شەهیدێکی سوورخەاڵتی حیزبی دێموکرات كۆچی دوایی كرد.
ڕێكەوتی ٩ی خەزەڵوەڕی ١٣٩٧ی هەتاوی ،کاک "عەشقی سەعیدی" كوڕی "عەلیڕەزا" خەڵكی گوندی "گێچی" سەر بە ناوچەی
سۆمای ورمێ كۆچی دوایی كرد.
کاک عەشــقی ســەعیدی یەكێــک لــە كەســایەتییە نیشــتمانپەروەر و دێموكڕاتپەروەرەكانــی ناوچــەی ســۆما و بــڕای شــەهید "حەقی
سەعیدی" شەهیدی حیزبی دێموكراتە كە ساڵی ١٣٦٢ی هەتاوی لە شەڕی "گێچە" تێکەڵ بە کاروانی شەهیدان بوو.
هاوکات بڕازایەكی ناوبڕا بە نێوی "ئەركان ســەعیدی" دوو ســاڵ لەمەوبەڕ لە كاتی مەئمووریەتێكی حیزبی لەگەڵ پێشــمەرگەكانی
حیزبی دێموكرات لە ناوچەی سۆما دەكەونە كەمینی هێزە دژی گەلیەكانی ڕێژیمی ئێران و شەهید دەبێت.
تەرمی ناوبراو لە نێو ئاپۆڕای خەڵكی ناوچەكەدا بە خاک ئەسپێردرا.

پێشمەرگەیەکی دێرینی حیزب کۆچی دوایی کرد
پێشمەرگەیەکی دێرینی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران لە شاری پیرانشار بۆ هەمیشە دڵی لە لێدان کەوت.
مام "ڕەســووڵ تاڕومی" ،خەڵکی گوندی نەمنجێی ناوچەی پیرانان ســەر بە شــاری پیرانشــار ،لە تەمەنی  ۷٥ســاڵیدا کۆچی دوایی
کرد.
مام ڕەســووڵ تاڕومی ماوەیەکی زۆر لە ڕیزی پێشــمەرگەکانی حیزبی دێموکراتدا ئەرکی نیشــتمانیی خۆی بەجێ گەیاند .ناوبراو
یەکێــک لــەو پێشــمەرگانە بــوو کە جێــگای باوەڕی خەڵکی ناوچەکە بوو کــە بۆ بەجێ گەیاندنی ئەرکەکان بەوپەڕی ســەداقەتەوە
تێدەکۆشا.
مــام ڕەســووڵ ،لــە شۆڕشــی گەالنی ئێرانیشــدا چەند ســاڵ پێوەندی بە تێکۆشــەرانی حیزبــی دێموکراتەوە گــرت و کاروباری حیزبی
بەڕێوە دەبرد.

کەسایەتییەکی خۆشناو و ناسراوی شاری بانە کۆچی
دوایی کرد
کەسایەتییەکی خۆشناو و جێگەی ڕێزی ناوچەی بانە کە پێشتر ئەندامی حیزبی دێموکراتیش بوو ،کۆچی دوایی کرد.
ڕۆژی ٢١ی خەزەڵوەری ١٣٩٧ی هەتاوی" ،عەزیز عوسمانی" ناسراو بە "عەزیزبەگ خواجامیر" ،کەسایەتیی ناسراو و دیاری شاری
بانە کۆچی دوایی کرد.
عەزیز عوســمانی پێشــتر ئەندامی حیزبی دێموکرات بوو و لە ســەردەمی خەباتی چەکداریدا ماڵ و ژیانی بەردەوام لە خزمەت کادر
و پێشمەرگەکانی حیزبدا بوو.
ناوبراو کەسایەتییەکەی خۆشناو و جێگای ڕێز و بڕوای خەڵکی بانە و ناوچەکانی دەوروبەری بوو.

کەسایەتییەکی خۆشناو و ناسراوی شاری ورمێ کۆچی
دوایی کرد

فەرزنده نەبیزاده کەســایەتییەکی خۆشــناو و ناســراوی شــاری ورمێ لە تەمەنی  ٨٣ســاڵیدا کۆچی دوایی کرد و لەنێو ئاپۆڕای
خەڵکی ناوچە ئەسپەردەی خاک کرا.
ڕۆژی ٢١ی خەزەڵوەری ١٣٩٧ی هەتاوی" ،فەرزندە نەبیزاده" ،کەسایەتیی ناسراو و دیاری ناوچەی "دۆلی" ورمێ کۆچی دوایی
کرد.
"فەرزندە نەبیزاده" ،کوڕی محەممەد لەدایکبووی ساڵی ١٣١٤ی هەتاوی ،خەڵکی گوندی "دەلو"ی سەر به ناوچەی "دۆل" له ورمێ
که پێشــتر له کاتی شــەڕی داســەپاو به ســەر کوردســتان له دژی داگیرکارانی کوردســتان چەکی هەڵگرتبوو و له کاتی راســانیش
هاوکارییەکی بەرچاوی به پێشمەرگەکانی حیزبی دێموکرات کردبوو ڕۆژی ٢١ی خەزەڵوەری ١٣٩٧ی هەتاوی کۆچی دوایی کرد.

دایکی شەهیدێکی سوورخەاڵت بۆ هەمیشە دڵی لە
لێدان کەوت
دایكی شەهیدێکی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران لە شاری مەهاباد بۆ هەمیشە مااڵوایی لە ژیان کرد.
ڕۆژی شــەممە ڕێکەوتی ٢٦ی خەزەڵوەری ١٣٩٧ی هەتاوی ،دایە "خاتوون ئەلفیدە" دایکی شــەهید "ناســر خزری" ،شــەهیدی حیزبی
دێموکراتی کوردستانی ئێران لە شاری مەهاباد کۆچی دوایی کرد.
دایە خاتوون ژنێکی ڕووخۆش و جێگای باوەڕی خەڵکی ناوچەکە بوو و هەمیشە شانازیی بە ڕێبازی کوڕەکەی دەکرد.
شــەهید "ناســر خزری" ،ســاڵی ١٣٤١ی هەتاوی لە گوندی مڕانە لەدایکبوو .شــەهید ناسر ڕێکەوتی ٢ی خاکەلێوەی ساڵی ١٣٦٥ی
هەتاوی ،لە شەڕێکدا دژی داگیرکەرانی کوردستان ،لە شوێنێک بە ناوی "ساردە کوێستان" تێکەڵ بە کاروانی شەهیدان بوو.

باوکی شەهیدێکی حیزب کۆچی دوایی کرد

باوکی شەهیدێکی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران ،لە شاری بانه مااڵوایی لە ژیان کرد.
ڕۆژی یەکشــەممە ڕێکەوتــی ٢٧ی خەزەڵــوەری ١٣٩٧ی هەتــاوی ،کاک "ئەحمــەد ڕەزایــی" باوکــی شــەهید "محەممــەد ڕەزایــی"
شەهیدی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران ،لە شاری بانە بۆ هەمیشە دڵی لە لێدان کەوت.
ناوبراو کەسێکی زەحمەتکێش و دڵسۆز بۆ پێشمەرگه و حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران بوو.

باوکی شەهیدێکی حیزب کۆچی دوایی کرد
باوکی شەهیدێکی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران ،لە شاری ورمێ مااڵوایی لە ژیان کرد.
ڕۆژی چوارشــەممە ڕێکەوتــی ٢٣ی خەزەڵــوەری ١٣٩٧ی هەتــاوی ،مــام "دەروێــش محەممــەد ئەمین بەدەلگوجــار" خەڵکی گوندی
"گارانە"ی مەڕگەوەڕ لە تەمەنی  ٨٥ساڵیدا ،باوکی شەهید "عەبدولمەناف بەدەلگوجار" کۆچی دوایی کرد.
ناوبراو بەهوی نەخۆشی کوچی دوایی کرد و هەر ئەو ڕۆژە لەنێو ئاپۆرای خەڵکی ناوچەکەدا به خاک ئەسپێردرا.
شەهید عەبدولمەناف ساڵی ١٣٦٤ی هەتاوی لە شەڕێکی نابەرانبەردا تێکەڵ بە کاروانی شەهیدان بوو.

ئەندامــان و الیەنگرانی حیزب لە چەندین
شار و ناوچەی کوردستان بە ئەنجامدانی
چاالکــی بەرینــی تەبلیغــی پەیمــان و
بەڵێنیــان لەگــەڵ هێــزی پێشــمەرگەی
کوردستان و حیزبی دێموکرات و ڕێبازی
شــەهیدانی کــورد و کوردســتان نــوێ
کردەوە.
شــەوی ١٣ی خەزەڵــوەر تێکۆشــەرانی
دێموکــرات لــە گونــدی "کۆنەقــەاڵ"ی
شاری شنۆ و بۆ چەندەمین جار لە یەک
حەوتــووی ڕابردوودا چاالکــی تەبلیغییان
بەڕێــوە بــرد و بــە نووســینی درووشــمی
شۆڕشــگێڕانە ،بەشــێکی بەرچــاو لــە
دیوارەکانی ئەم گوندەیان ڕازاندەوە.
بەشــێک لەو درووشــمانە بریتــی بوون لە:
بــژی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی
ئێران ،بژی قاســملوو ،بژی ڕاســان ،بژی
دێموکرات.
ئــەم جــۆرە چاالکییــە لــە کیلســیپانی
پیرانشــاریش بەشــێوەیەکی بەرباڵو بەڕێوە
چوو و تێیدا نیشــتمانپەروەرانی ئەم دەڤەرە
پشــتیوانی خۆیــان لــە ڕاســان و هێــزی
پێشــمەرگەی کوردستان دەربڕی کە بووە
مایــەی دڵگەرمــی و دڵخۆشــی خەڵکــی
ناوچە.

هەروەهــا شــەوی ٢٠ی خەزەڵــوەری
١٣٩٧ی هەتاوی تێکۆشەرانی دێموکرات
لــە فلکانــی ورمــێ چاالکــی بەرینــی
تەبلیغییــان بەڕێــوە بــرد و بــە نووســینی
درووشــمی شۆڕشــگێڕانە و هەڵکردنــی
ئااڵی کوردســتان و جامانە ئەم ناوچەیان
ڕازاندەوە.
بەشــێک لەو درووشــمانە بریتــی بوون لە:
بژی قاســملوو ،ڕاســان دژ بە داگیرکەران
بەردەوامە ،بژی ڕاســان ،براکوژی بەســە
ڕووخانــی ڕێژیــم نزیکــە ،بــژی حیــزی
دێموکرات ،پێشــمەرگە ســەربڵیندە ،ڕاسان
بەردەوامە ،ئێمە دژ بە داگیرکەرین.
هەروەهــا بــە هەڵکردنــی چەندیــن ئــااڵی
گــەورەی کوردســتان وەفادارییــان بــۆ
ڕێبــازی شــەهیدانی کــورد و کوردســتان
دووپات کردەوە.
شەوی 24ی خەزەڵوەریش پێشمەرگەکانی
شــار لە پەســوێی پیرانشــار ،بە نووســینی
درووشــم و ڕازاندنــەوەی دیوارەکانــی ئــەم
دەڤــەرە بــە تراکــت و وێنــەی ڕێبەرانــی
شــەهید پەیمانیــان لەگــەڵ ڕێبــازی
دێموکرات نوێ کردەوە.
ئــەو درووشــمانەی کــە لــە پەســوێ،
دیوارەکانــی پێ ڕازێندرانــەوە بریتی بوون

لــە :ڕاســانی ئــەم جــارە ڕاســانی شــاخ و
شــارە ،بــژی حیزبــی دێموکــرات ،ڕاســان
بەردەوامە ،مەرگ بۆ نیشتمانفرۆشان.
ڕۆڵەکانــی دێموکــرات لــە شــاری بۆکان
لەســەر ڕێــگای بــۆکان هەتــا کێــوی
بــەردەزەرد و دەورووبــەری گڵکــۆی
شــاخەوانی نــاوداری کــورد "موقبــەل
هونەرپــەژوو" چاالکیی تەبلیغییان بەڕێوە
برد.
تێکۆشــەرانی دێموکرات لە چاالکییانەدا
بە هەڵکردنی ئااڵی کوردســتان و باڵوی
کردنــەوەی وێنــەی ڕێبەرانــی شــەهید،
پەیمانــی وەفاداریان بە ڕێبازی شــەهیدان
نوێ کردەوە.
هــاوکات ئەندامــان و الیەنگرانــی حیزبی
دێموکــرات بــۆ پشــتیوانی لــە ڕاســان و
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران
لــە گونــدی "ســینگان"ی شــاڕی شــنۆ
چاالکیی تەبلیغییان بەڕێوە برد.
لەو چاالکییەدا بە دروشــمی وەک "بژی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران،
بــژی قاســملوو ،بــژی ڕاســان و بــژی
پێشــمەرگە" لەگــەڵ حیزبــی دێموکرات و
بنەماڵــەی شــەهیدان پەیمانــی وەفاداریان
نوێ کردەوە.

سزادانی چەکدارانی ڕێژیم
لەالیەن هەڵۆکانی زاگرۆسەوە
درێژەی پەیڤ

بەشــێک لــە چەکدارانــی کۆمــاری
ئیســامی جێگیــر لە شــاری بانە بەهۆی
دەســدرێژییەکانیان بــۆ ســەر کاســبکاران
و ئازاردانــی خەڵکــی ناوچــە ،لەالیــەن
هەڵۆکانی زاگرۆسەوە سزا دران.
هەڵۆکانی زاگــرۆس لە ڕاگەیەندراوێکدا
ئاشــکرایان کــردووە کــە بەشــێک لــە
چەکدارە تاوانبارەکانی ســەر بە کۆماری
ئیســامییان ســزا داوە کە دەستیان هەبووە
لــە ئازاردانــی خەڵکــی ناوچــەی بانــە و
ڕێگرییــان لە کاســبی کاســبکارانی ئەم
ناوچە کردووە.
هەڵۆکانــی زاگــرۆس پۆلــی ئاربابــا ،لــە
ڕاگەیەندراوێکــدا ســزادانی چەکــدارە
تاوانبارەکانــی کۆمــاری ئیســامیان
لــە ناوچــەی بانــە ڕاگەیانــد .بەپیــی
ڕاگەیەندراوەکــە کاتژمێــر ١٠و١٥
خولەکــی شــەوی  ٢٥لــە ســەر ٢٦ی
خەزەڵوەری ١٣٩٧ی هەتاوی دەستەیەک
لــە ڕێگــر و تااڵنچییەکانــی کۆمــاری
ئیســامی کــە بــە مەبەســتی ڕاوەڕووت
و کوشــتنی کاســبکارانی ناوچــەی
ناوبریکانــی خێڵەڕەشــی بانــە بۆســەیان
نابوویــەوە و پەالمــاری زەحمەتکێشــانیان

دەدا و بەنیــازی تااڵنکردنــی
کەلوپەلەکانیان بوون کەوتنە بەر هێرشــی
پۆلێــک لە هەڵۆکانــی زاگرۆس کە لەو
بەهاناوەچوونــەی هەڵۆکاندا کاســبکار و
زەحمەتکێشــانی ناوچەکــە لــە کوشــتن و
تااڵنکــردن ڕزگاریــان بــوو و ژمارەیەکی
بەرچــاو لــە چەکدارەکانــی کۆمــاری
ئیســامیش برینــدار بوون و بــە پەڵەپڕووزە
ناوچەکەیان چۆل کردووە.
لــە دووهەمیــن ڕاگەیەندراویشــیاندا
هەڵۆکانــی زاگــرۆس ئاشــکرایان
کــرد لــە ئەنجامــی ئــەم ئۆپراســیۆنەدا
چڵکاوخۆرێــک بەناوی "ئارمان فەخری"
کــوژراوە و "لوقمــان خیاڵی" و کەســێکی
دیکە بە ناوی "مەنێشلوو" بریندار بوونە و
بۆ نەخۆشخانەی سەالحەدین ڕاگوێزراون.
لــە چەنــد ســاڵی ڕابــردوودا هەڵۆکانــی
زاگرۆس کە خۆیان بە پاڵپشــتی خەڵکی
زەحمەتکێشــی کوردســتان و پشــتیوانی
خەباتــی ئــەم گەلــە دژ بــە کۆمــاری
ئیســامی دەناســێنن چەندین دژەگەلی و
بەکرێگیراوی سەر بە رێژیمی تارانیان لە
ناوچە جیاجیاکانی کوردســتان بە ســزای
کردەوەکانیــان گەیاندووە و ڕایانگەیاندووە

ودیاریکردنــی چارەنووســی یەکسانیشــیان
دەبێ و قبووڵی واقیعیەتێک ،تەحەمولی
بەدواهاتەکانیشی تێدا وەدی دێ.
دە رێکخــراو کــە پێــک دێــن لــە چەنــد
حیزبــی ســەر بــە نەتــەوەی جیــاواز،
لــە ئێرانــدا و چەنــد گرووپــی دیکــە کە
خەڵکــی غەیرە نەتــەوە ســتەملێکراوەکان
و کەســانی فارســیان تێدایــە،
رێککەوتنێکیــان راگەیانــدووە و پێــم وایە
لــە مــاوەی چل ســاڵی رابــردوودا ،یەکەم
جارە کە بەڕەسمی و راگەیەندراو ،لەالیەن
گرووپــی غەیرە نەتەوەبندەســتەکانەوە دان
بە فرەنەتەوەبوونی ئێراندا دەنرێ.
لــەو لێکتێگەیشــتنەدا بەڕوونــی باســی
یەکیەتیی ئازادانــەی نەتەوەکانی فارس
و کــورد و تــورک و بەلووچ و عەرەب و
تورکمەن کراوە .کە ئەمە بۆ یەکەمجارە
لــە مێــژووی نیزیکی ئێرانــدا ،دان بەوەدا
دەنــرێ کە لە ئێراندا نەتەوەی ئێران نییە،
بەڵکــوو خەڵکــی ئێرانــن کــە لــە چەنــد
نەتەوەی جیاواز و یەکسان بەناوی فارس
و کــورد و تــورک و عەرەب و بەلووچ و
تورکمەن پێک دێن.
ئەمــە دانپێدانانــە بــە واقیعیەتێــک کــە
دەبێتــە نوختــە وەرچەرخانێکــی مێژوویی
کــە قبوڵکردنی یەکتری وەکوو پێکهاتە
و ناســنامەی جیاواز و یەکســان ،داهاتوو
و دەرکەوتــەی زۆر جیاوازتــر لــەوەی تــا
ئێستای بەدوادا دێ.
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نیەتی دوژمنکارانەی ئێران و
پێویستیی ئامادەیی حیزبە کوردییەکان
 :د .محەممەد حوسێنزاده
و :جەماڵ ڕەسووڵدنخه
بەشی دووهەم و
کۆتایی
هەڵبەت دەبێ بزانین کە ڕێژیمی ئێران لە
ماوەی ڕابردوودا دژی حیزبە کوردییەکان
ئــەم کردەوانــەی ئەنجــام داوە و لە دۆخی
ئێستاشــدا کــە نموونــەی زۆری ئەنجــام
داوە ،دووبــارە ئەنجام دانــەوەی ئەم کارانە
لــە ئارادایــه .بــە هەرحاڵ ،ئــەوان بەردەوام
لــە بەرانبــەر کوردەکانــدا باوەڕیــان بــەو
شــێوە کارەی خۆیــان هێناوە کە باشــترین
بەرگــری (لــە هێــزی داگیرکەرانەیــان)
هێرشێکی باشە .لەو ڕووەوە دەتوانین بڵێین
کــە بەستێنســازیی ئێســتا بــۆ بەرگریــی
پێشــگیرانە وەک ســتراتیژییەک لەســەر
بنەمــا و ئەندێشــەی "زەربــەی یەکــەم" لە
پەیکــەرەی حیزبــە کوردییــەکان بگرنــە
بەر ،کە هەڵبەت هەر کات ستراتیژیســتە
ئێرانییــەکان بــەو کۆبەنــدە بگــەن کــە
قازانجەکانــی ئــەو کردەوەیــە لەســەر
تێچووەکانــی هەڵدەســووڕێت ،بێ گوێدان
بــە هیــچ پێوەرێکــی ئەخالقی و یاســایی
بــەردەوام ئــەم کارە دەکــەن .ئــەو کارەی
ئەوانیــش دەتوانێت دوو دەســکەوتی کاتی
هەبێت ،یەکەم :تێچوویەک کە ئێران لەو
بارەیــەوە دەیــدات زۆر کەمتر لەو تێچوویە
دەبێــت کــە بــۆ بەرەنگاربوونــەوە دژی
پێشــمەرگە لە شاخ دەبێ بیدات ،دووهەم:
ئەوەیکــە بــە زەربەلێــدان لــە کــوردەکان
بااڵدەســتیی خــۆی بــە دژبەرانــی خــۆی
لــە ناوچــەدا پیشــان دەدات و پێیــان دەڵێت
کــە هێزێکــی نیزامیــی پوشــتەوپەرداخی

هەیە؛ بەاڵم ئەو پرسیارە دێتە گۆڕێ کە
ئایــا ڕێگایــەک بــۆ هاوســەنگیی "نیەت
و پاڵنــەری دوژمنکارانــەی ئێــران هەیە؟
ئایــا تەنیــا ئەوەیکــە حیزبــە کوردییەکان
خوازیــاری دانوســتان و نــە شــەڕی
چەکــداری بــن یــان ئەوەیکــە چاوەڕێــی
گۆڕانکارییــەکان لــە نێوخــۆ و لــە الیــەن
کۆمەڵــگای مەدەنــی بــن ،دەتوانێــت
بەربەســتێکی جیا لە نیەتی دوژمنکارانە
و پاســاوهێنانەوە بــۆ کردەوەکانــی ئێــران
بێــت؟ بەڕاســتی کــە واڵمــی هــەر دوو
پرســیار نەرێنییــە .لــە بەرانبــەر نیەتــی
دوژمنکارانــەی دوژمــن زیاتــر لــە هــەر
شــتێک ،ئیرادەی بەرەنگاربوونەوە پیشــان
دەدات .ئــەو ئیرادەیــەش هــەم لە "شــاخ" و
هەم لە "شار" دەبێ خۆی دەربخات .پێش
ئەوەیکــە لــە بیری دانوســتاندا بیــن دەبێ
ئەوەندەمــان هێــز هەبێت کە بتوانین مانەوە
و ئەمنییەتــی خــۆت بپارێــزی و دواتــر لە
دانوســتان و هــەر ســتراتیژییەکی دیکــە
قسان بکەی.
پێشــتر باســمان لــەوە کــرد کــە زۆربــەی
هــەره زۆری نیــەت و پاڵنــەرەکان ،شــکڵ
و قاڵــب بــە کــردەوە و ڕەفتــارەکان دەدەن.
لە دنیای سیاسەتدا بەم شێوەیەیە .باسمان
کــرد کــە نیەتی ئێران لە پێوەندی لەگەڵ
کــوردەکان هێرشــبەرانە و هۆڤانەیە ،بۆیە
خەیاڵــی کــوردەکان و بــە تایبــەت ئــەو
حیزبانــەی کە نوێنەرایەتــی کوردەکانیان
لــە ئەســتۆیە ،هەرگیــز نابێت لــە بەرانبەر
ئامانجەکانــی ڕێژیمدا خەیاڵیان ئاســوودە
بێت .ئــەوان تەنانەت ئەگەر ڕوانگەگەلی
شــێوەی ئەوەیکــە لــەو نووســراوەدا هاتووە،
زۆر بەدبینانــە و یــا بە ئەگــەری ڕوودان،
کەم شــرۆڤه بکەن هێشــتا نابێ ئەوا وێنا
بکەیــن کــە ئەگــەری یــەک کــردەوەی
نیزامــی دژی ئــەوان تەنانــەت لە دەرەوەی
ســنوورەکان و لــە خاکــی واڵتێکی دیکە

بــە دوور نییــە .لــە ڕاســتیدا ئامانجــی
ڕێژیــم ئــەوە نەبــووە و نییــە کــە حیزبــە
کوردییــەکان لــە دەرەوەی چوارچێــوەی
خاکــی کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت پشــت
ســنوورەکان ڕابگرێــت هەتــا جودایــی و
دووریــی ئەوان لەگەڵ خەڵک زیاتر بێت.
ئەگەرچی دەسپێڕاگەیشــتن بــەو ئامانجە
لــە نەفســی خۆیــدا بــۆ ڕێژیــم شــتێکی
خۆشــە بــەاڵم ئامانجــی کۆتایــی نییــە.
ئامانجــی کۆتایی ئــەوان لەناوبردنی هەر
جۆره هێزی بەرەنگاربوونەوە لە هەر شــوێن
و جێگایەکــە جــا چ لــە نێوخــۆ و چ لــە
دەرەوە دابێت .لەو بارەیەشــەوە چەندین جار
بــۆ حەزفــی تێکۆشــەران و خەباتکاران لە
دەرەوەی ڕۆژهــەاڵت کاری کــردووە و
ئێســتاکەش بــە چــڕی لەســەر ئــەو خاڵە
تەئکیــد دەکات و بــێ تــرس بــاس لــەوە
دەکات کــە زەربەیەکــی قورســیان لــێ
دەدات.
لــە وەهــا فەزایەکــەدا و بــە نیەتــی لــەم
چەشــنە ،کــوردەکان و حیزبــەکان ناچارن
بیــر لــە "خراپتریــن حاڵەتــی مومکیــن"
بکەنــەوە و ســتراتیژیی خۆیان لەســەر ئەو
لۆژیکە پیادە بکەن .بە تایبەت یەکەمین
و گرینگتریــن ئامانجــی حیــزب دەبێــت
زەمانەتــی بەقــا و مانــەوە و ئەمنییەتــی
خــۆی و نەتەوەکــەی بێــت بــەاڵم ئــەوان
ئەرکیــان ئەوەیــە و پێویســتە کە ئامانجی
دیکــە بــۆ درێژمــاوە لەبەرچــاو بگــرن
کەواتــە گرینگتریــن ئامانجــی ئــەوان
دەبــێ پاراســتنی مانەوە بێــت ،چونکە لە
نەبوونــی بەقــا و مانــەوە ئامانجــی دیکە
هیــچ مانایەکــی نییــە .ئەزموونەکانــی
سەرتاسەری جیهان و ناوچەی ڕۆژهەاڵتی
نێوەڕاســت و خودی کــوردەکان دەرخەری
ئەوەیــە کە عاقاڵنەترین ســتراتیژیی بەقا،
بەهێزکــردن و توانامەندکردنــی "خــۆت"
بــە هەر شــێوەیەکە کە دەکرێــت .ڕێگا و

فۆرمۆلــی دیکەش ئەگەری هەیە هەبێت
بــەاڵم "پیشینەســازی قــدرت" باشــترین و
ئەزموونکراوترینــی ئەوانــە و ئــەوەش بــۆ
ئــەو هــۆکارە دەگەڕێتــەوە کــە هەمیشــە
دەســەاڵتداران و بااڵدەســتەکان شانسێکی
زۆرتریــان بۆ مانەوە هەیە .هەر ئەو بابەتە
لەبــارەی کــوردەکان زیاتــر لــە هەمــوو
شتێک خۆی دەردەخات و ڕاستە؛ چونکە
سەرەڕای ئەوەیکە ئەو هەمووە جەنایەت و
ژینوسایدە دژی ئەوان ئەنجام دراوە ،هیچ
کــەس ،هیــچ دامــەزراوە ،هیــچ ڕێکخراو
و هیــچ الیەنێــک لــە جیهانــدا نەبــووە
کــە بتوانێــت یــان تەنانــەت ئیــرادە بکات
کــە ئەمنییەتــی ئــەوان گارانتــی بکات.
ئــەو ڕاســتییه دەتوانێــت هــەم ڕەوایــی و
مەشروعییەت و هەم واقعبینانەبوون و هەم
کارامەیــی سیاســەتی وەک "ڕاســان" بــە
تایبەت بواری پێشمەرگانەی بسەلمێنێت.
قســەکە ڕوونــە" :لــە جێگایــەک کــە
مانەوە و بەقا لەژێر هەڕەشەی لەناوچوون
و مەترســی ئینــکار دابێــت ،هــەر کار و
کردەوەیــەک ڕەوا و مەشــروعە .بــۆ
پاراســتنی خۆت و نەتەوەکەت ،گەاڵڵە و
داڕشــتنی هەر سیاســەتێک قەبووڵە .ئەو
ئوســوولەش فەرقــی پێ ناکرێت :خەڵکی
دیکــە هەمــوو ئــەوەی دەکــەن و ئێمــەش
ناچارین دەبێ ئەوە بکەین.
ئامادەیــی نیزامــی و هەوڵــدان بــۆ
بەهێزکردنــی هێــزی بەرگــری تەنانــەت
ئەگــەر نەڵێین زیاتر لە هەر سیاســەتێکی
دیکــە ،النیکــەم لــە تەنیشــت و هاوتەریب
لەگەڵ سیاسەتەکانی دیکە پێویستییەکە
بۆ سیاسەتی حیزبە کوردییەکان .دەپرسن
بــۆ؟ دەڵێیــن بــەو هــۆکارە کــە ماهییەت
و خــوی پێوەندیــی کــوردەکان و دەوڵەتــی
ناوەندیــی ئێــران لــە ڕابــردوو و ئێســتادا
بەردەوام توانایی شــەڕ و ملمالنێی هەبووە
و هیــچ نیشــانەیەک بوونــی نییــە کە لە

داهاتووشــدا وا نەبێــت .به پشتبەســتن بەو
ڕاستییە ،کوردەکان و حیزبە کوردییەکان
دەبــێ بۆ بەهێزکردنــی خۆیان و ئامادەیی
لــە بەرانبــەر هــەر جــۆرە ئەگەرێــک و
ســێناریۆیەکدا لــە هەمــوو ســەرچاوە
سرووشــتییەکان و دەفەرایەتییەکانــی
خۆیــان بــە مەبەســتی "بیشینەســازی
قدرت" کەڵک وەربگرن .قســە و لێدوانی
شــاعیرانەی ئیدەئالیســتە سیاســییەکان
لەبارەی کۆتایی هاتن بە دەورەی چەک
و پێشمەرگە شایانی ئەوە نییە باسی لێوە
بکرێــت .لــە بەرانبەر ئەواندا کە باشــترین
سیاســەت بە "باشــترین بەرگری ،هێرشــە"
دەزانــن ،قســە لەســەر ئەوەیکــە دەورەی
چــەک و پێشــمەرگە کۆتایــی پێهاتووە،
ئەفســانەیەک زیاتر نییە .بۆیە "نەترسان"
و "پێشوازی"ـــی ڕێژیمی ئێران لە چەکی
کــوردی و خۆشــحاڵیی ڕێژیمــی ئێران لە
حەرەکەتــی نیزامیی کوردەکان درۆیەک
زیاتــر نییــه .هیــچ داگیرکەرێــک لــە
خۆڕاگریــی خەڵکــی ژێردەســتی خۆیــدا،
ئەویــش بــە شــێوەی نیزامیــی خۆشــحاڵ
نییــە .بــه تایبەت ئەگــەر ئــەو حەرەکەتە
مەشروعیەتی بەرگریانەی پەیدا کردبێت.
بــێ گومــان ڕێژیمــی ئێــران لە گولـــلەی
ئامانجــدار دەترســێت .ئەوەیکــە ئەوان لێی
ناترســێن و ئەوان شــاد دەکات ،سیاســەتی
بــێ ئامانجــی حیزبــە کوردییەکانــه.
دەرکــی ئەو خاڵــە ئەوەنــدەش دژوار نییە.
تەنیا جێگای خۆیەتی چاو لەوە بکەن کە
دوژمنــان چ هەوڵێــک بــۆ شکســتی ئەو
شــێوەیە و بێدەنگکردنــی چەکی کوردی
بەکار دێنن .ئەوە خۆی پیشان دەدات کە
ڕێژیمــی ئێــران لــە بەرزبوونــەوەی هێــز بە
هەر شێوازێک کە بێت ،دەترسێت و تەنیا
هێــزە کــە دەتوانێت حــەزی ئەو ڕێژیمە بۆ
ئەنجامدانی جەنایەت هاوســەنگ بکات.
هەرچی هێزی ئاگر زیاتر بێت ،ترســێکی

شــەهیدی نەمــر دوکتــور قاســملوو پــاش
دیکتاتــۆری کۆماری ئیســامی نیمچە
دیکتاتۆرییەکــی دیکــە بێتە ســەر کار و
جارێکی دیکە خەون و ئاواتەکانی نەتەوە
بەشــخوراوەکانی جوگرافیای ئێران بکاتە
بڵقی سەرئاو.
ئێســتا پرســیاری ســەرەکی ئــەم بابەتــە
ئەمەیــە ،گەلــۆ پــاش نەمــان یاخــود
ڕووخانــی کۆمــاری ئیســامی ،کــورد
وەک ســەرەکیترین نەتەوەی بەشــخوراوی
ئەم جوگرافیا بە ئامانجەکانی دەگات؟
گەلــۆ دیســان وەک شۆڕشــی پەنجــاو
حــەوت خــەون و ئاواتەکانــی ئــەم نەتــەوە
لــە ژێر پۆتینەکانی ســوپای حکوومەتی
ناوەندیدا پێشێل ناکرێ؟
ڕاســتییەکەی بــە ســەرەنجدان بــە
ڕووداوەکانــی پــاش شۆڕشــی پەنجــاو
حــەوت و نایەکڕیــزی و ناتەبایــی
هێــزە بەرهەڵســتکارەکانی ڕێژیمــی
پاشــایەتی و بەداخــەوە شــەڕی
ماڵوێرانکــەر و دوژمنپێخۆشــکەری
نێوخۆیــی و دەســتێوەردان و دنەدانــی هێزە
سەرانســەرییەکان لە کاروبــاری نێوخۆیی
کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت و لــە ئێستاشــدا
ناکۆکی و ناتەبایی نێو هێزە کوردییەکان،
هیــچ دوور نییــە ئەمجارەشــیان مێــژوو بە
شێواز و ڕواڵەتێکی دیکە دووبارە ببێتەوە.
بــە تایبەتــی پــاش ئەو هەمــوو جیابوونەوە
و لێکترازانانــەی نێــو حیزبــە کوردییەکان
و لــە هەمــان کاتــدا نەبوونــی جێگــرەوە
و پالتفۆرمێکــی هاوبــەش ،مەترســیی
دووبارەبوونــەوەی شکســتی کــورد زیاتــر
لــە هــەر بڕگەیەکــی زەمەنــی خــۆی
دەنوێنــێ .ئەمــە لــە کاتێکــدا گرینگــی
زیاتــر پەیــدا دەکات کــە هەر ئێســتاش لە
بەشــە جیاجیاکانــی کوردســتان نەبوونــی

یەکڕیــزی و یەکگوتاری زیاتر لە هەموو
قۆناخــێ هێزی کــوردی الواز و بەداخەوە
لــە پەراوێــزی خســتووە .ڕووداوەکانــی
شــازدەی ئۆکتۆبــر و ســەرەڕۆییەکانی
هێزێکی کوردی لە کوردستانی ڕۆژئاوا
هەموویــان بەڵگــەی حاشــاهەڵنەگرن کــە
کــورد بــەردەوام زەمینــەی لێکتــرازان و
لەدەستدانی دەسکەوتەکانی هەیە.
بەداخەوە دەبێ دان بەوەدا بنێین کە کورد
بــۆ خــۆی نەبــێ بــەردەوام تەنازولــی بــۆ
هەمووان کردووە و ئەمە خاڵی جەوهەری
و الوازیــی گوتــاری نایەکگرتوویــی
کــوردە لــە ســەدەی هاوچــەرخ و تەنانەت
ڕابردووشــدا .لەهەر ســەردەم و قۆناخێکدا
کــە کــورد تەبــا و یەکهەڵویســت بــووە،
بــە باشــی توانیویەتــی پێداگــری لەســەر
مافەکانــی خــۆی بــکات و بە بەشــێکی
بەرچاو لە ئامانجەکانی بگات ،بەاڵم هەر
کات نێو ماڵی کورد ناتەبا و نایەکگرتوو
بــووە ،ئــەوە دوژمــن بــووە کــە توانیویەتی
پاشەکشــە بە هێزی کورد بکات و ویست
و داخوازییەکانــی خــۆی بەســەر کــورددا
بســەپێنێ و لەم پێناوەشــدا لە هیچ فرت و
فێڵ و پیالن و تاوانێ خۆی نەبواردووە.
لــە ئێســتادا جگــە لــە ڕێکخــراوی
موجاهێدینــی خەلــق کــە ئەویــش ســی و
پێنــج ســاڵ لەمەوپێــش دانــی بــە مافــی
خودموختــاری بــۆ کورد لە کوردســتانی
ڕۆژهەاڵت داناوە و بە ڕوونی هەڵویســتی
ئەمڕۆی دیار نییە ،هیچ هێز و الیەنێکی
فارســی ئێران بە فەرمی و نیمچەفەرمی
و تەنانــەت نافەرمیش مافی نەتەوایەتیان
بــۆ کــورد و نەتەوەکانــی دیکــە قبــووڵ
نەکردووە.
لێرەدایــە پێویســتیی یەکگرتــووی و
یەکگوتاریــی ڕاســتەقینەی هێــزە

زیاتــر لــە دڵیــدا دەمێنێتەوە .لــەو ڕوویەوە
تەنیا یەک ئەکتەری نەزان دەرفەتە باش
و لە دەســتەکان بۆ "بیشینەســازی قدرت"
لــە دەســت دەدات و چاوەڕێــی گۆڕانــی
نیــەت ،گۆڕانی گوتار و گۆڕانی ڕەفتار
دادەنیشێت.
ڕێــڕەوی ڕووداوەکان هەرچــی بێــت ،چ
حیزبــەکان خێــرا بکەونــە بــەر هێــرش یان
نــا ،چ ئێــران لەگــەڵ ئامریــکا بســازێت
یــان نــا ،لــە کۆتاییــدا ئەوەیکــە حیزبــە
کوردییەکان لە دۆخێکی باشــتردا جێگیر
دەکات ،پێگــەی بــااڵی ئەوان لــە بواری
هێز لەبەردەســت و ئامادەتر بۆ بەکارهێنان
دەبێــت .لــەو ڕوانگەیــەوە هەوڵــدان بــۆ
زیاترکردنــی دەســەاڵتی ســتراتیژی
پێویستە و کوردەکان مەحکووم بەوەن کە
هەتــا دەتوانــن هێز کۆ بکەنــەوە .النیکەم
ئەوەنــدە بێــت کە دژبــەران بــۆ لەناوبردنی
کــوردەکان حــەز و مەیلــی خۆیان پیشــان
بــدەن .کوردەکانیــش دەبێــت حەزیــان لــە
"بیشینەسازی قدرت" هەبێت .سیاسەتێک
کە لە ئێراندا چاوی لێ دەکەین النیکەم
هەتا داهاتوویەک که پێشــبینی دەکرێت
لــە چوارچێوەی فەرزە ڕێئالیســتییەکاندا
دەسووڕێتەوە و بێ گومان هەرچی هێزی
دەســەاڵتی دەوڵەتــی ناوەنــدی زیاتــر بێت،
لــە هێزی ئەمنییەتیی کــوردەکان کەمتر
دەبێتــەوە .تەنیــا ڕێگاچارەی گەڕانەوە بۆ
توانییەکانــی خۆمــان و کەڵکوەرگرتــن
لەوانــە .لەوانەیــە "ڕاســان" ئیبتــکار و
هەنگاوێکــی ســەرەتایی باش لــەو بوارەدا
بێت و بەهێزکردنی هەرچی زیاتری ئەوان
دەتوانێت الیەنی بەرانبەر ناچار بکات کە
بیر لەوە بکاتەوه "عەمەلیاتی پێشگیرانەی
بێ ترس لە قەرەبووکردەنەوە" و بە قســەی
خۆیان سیاســەتی "لێدەو هەڵێ" (بزن و در
رو) ئاکامێکی دژواری هەیە.

قۆناخی پاش کۆماری ئیسالمی و پێویستیی یەکڕیزیی نەتەوەیی

عەلی سۆرانی
هیــچ گومانێــک لــەوەدا نییــە کــە
ڕۆژ لــە دوای ڕۆژ گوشــارە نێوخۆیــی
و دەرەکییــەکان بــۆ ســەر کۆمــاری
ئیســامیی ئێــران زیــاد دەبــن و ئەگــەری
زۆرە ئەم گوشــارە هەمەالیەنە ببێتە هۆی
هەرەســهێنان و کۆتایــی تەمەنــی ئــەم
ڕێژیمە یاخییە.
دەســپێکردنەوەی گەمــارۆ ئابــووری و
سیاســییەکان و هەروەهــا ســەرهەڵدانی
ناڕەزایەتییــە گشــتییەکان لــە نێوخــۆی
ئێــران لــە الیــەک و ناکۆکی نێــوان باڵە

گەندەڵەکانــی ئــەم سیســتمە ســەرەڕۆیە
لــە الیەکــی دیکــەوە ،هێمایەکــی ڕوونن
بــۆ ئەگــەری نەمانــی ئــەم پێکهاتــە
تێرۆریســتییە .ئاکارێــک کــە لــە
هەڵســوکەوت و ڕەفتــاری بەرپرســانی
ڕێژیــم زیاتــر لــە جــاران زەق دەبێتــەوە و
زەنگــی ڕووخانــی کۆمــاری ئیســامی
زیاتــر لــە جــاران دەنگەکــەی بەهێــزە.
هەڵبــەت بــە هەمــان ئەنــدازە کــە زەنگی
ڕووخانــی ڕێژیم بڵیندە ،زەنگی مەترســی
داپڵۆســین و دەستبەســەرداگرتنی ئێران لە

الیەن شــۆڤینییەکانەوە بە چەپ و ڕاست
و پاشــایەتیخوازەوە ،زیاتــر لــە شۆڕشــی
گەالنــی ئێــران لــە پەنجاوحەوتــدا بەهێز و
بڵیندترە.
هەرچەند تا ئێســتاش هیچ ڕێکخراوێکی
تۆکمــە وەک ئاڵترناتیڤــی ئــەم ڕێژیمــە
بوونــی نییــە و ئۆپۆزێســیۆنی ڕێژیم زۆر
پەرتــەوازە و الوازن بــەاڵم ئاماژەکان هێما
بــۆ ئەوە دەکەن لە ئەگــەری یەکنەبوونی
هێــزە ڕاســتەقینە شۆڕشــگێڕەکان هیــچ
دوور نییــە وەک پێشــبینییەکەی

کوردییــەکان و هاوئاهەنگــی لەگــەڵ
نەتەوەکانــی دیکــەی جوگرافیــای
ئێــران زەروورەتێکــی حاشــاهەڵنەگرە،
هــەر بۆیــە چڕکردنــەوەی هەوڵــەکان
بــۆ لێکنزیکبوونــەوە و هاوهەڵوێســتیی
ڕاستەقینە له بەرامبەر کۆماری ئیسالمی
و هەروەهــا هێزەکانــی ئۆپۆزێســیۆنی
ناوەندیخــواز و هاوئاهەنگــی و هــاوکاری
ڕاســتەقینە و فرمووڵــە کردنــی ویســت و
داخوازییەکانــی کــورد لــە کوردســتانی
ڕۆژهــەاڵت هــەم لــە پانتــای نێوخۆیی و
هەروەها لە گۆڕەپانی سیاســەتی دەرەکی
و ڕاکێشــانی پشــتیوانیی نێونەتەوەیــی بە
لەبەرچاوگرتنــی پالتفۆرمێکــی هاوبــەش
کــە کــورد و هێــزە شۆڕشــگێڕەکەی
وەک ئاڵتێرناتیڤێکــی بەهێــز بۆ قۆناخی
پــاش ڕووخانــی کۆمــاری ئیســامی
پێناســە بــکات بەبــێ هیــچ گومانــێ
دەتوانــێ بەشــێوەیەکی کردەکــی پێــش
بــە دووبارەبوونــەوەی هەڵەکانــی ڕابــردوو
بگرێــت و ڕێگــە بــۆ بەدەســتهێنانی
ئامانجەکانی نەتەوەکەمان خۆش بکات.
لــەم قۆناخەدایــە کــە ناوەندی هــاوکاری
هێــزە سیاســییەکانی کورد بــە هاوکاری
و هاوئاهەنگــی کۆنگــرەی نەتەوەکانــی
ئێرانی فێدراڵ دەتوانێ دەورێکی کاریگەر
و شــوێندانەری هەبێت و بەهێزکردنی ئەم
ناوەنــدە و ناســاندنی هەرچــی زیاتــری بە
کــۆڕ و کۆمەڵــە نێونەتەوەییــەکان و
پیشــاندانی ڕاســتەقینەی یەکگرتوویی و
یەکگوتاری کورد دەتوانێ سەنگی کورد
لــە هاوکێشــە و پێشــهاتە سیاســییەکانی
داهاتــوو و بەتایبەتــی قۆناخــی نەمــان و
ڕووخانــی کۆمــاری ئیســامیی ئێــران،
زیاتر لە هەر قۆناخ و ســەردەمێکی دیکە
قورستر و بەهێزتر بکات.
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د .ئیدریس ئەحمەدی
رەنگبــێ لــە هیــچ قۆناغێکــی ملمالنێی
نێــوان ئەمریــکا و ئێــران لــە چــوار دەیەی
ڕابــردوودا ،بــە ئەنــدازەی ئێســتا کات،
فاکتەرێکــی گرنگ نەبووبێــت .ئەمەش
لە چەند ڕوویەکەوە خۆی دەنوێنێ.
ڕوون نییە ئایا ئیدارەی ترامپ دوو ساڵی
دیکە بۆ دەورەی دووهەم هەڵدەبژێردرێتەوە
یــان نــا .ئیــدارەی ناوبــراو قورســایی
خســتووەتە ســەر گەمــارۆی ئابــووری
وەک ئامرازێکی سەرەکی بۆ ودیهێنانی
ئامانجەکانی لە ئاست سیاسەتی دەرەوەدا.
ئامانجــی دەربــڕاوی ئیــدارەی ترامــپ
لەهەمبــەر ئێران ،گەڕاندنەوەی کۆماری
ئیســامییە بــۆ ســەر مێــزی دانوســتاندن
بەمەبەســتی بەســتنی ڕێککەوتنێکــی
نــوێ و بەرینتــر لــە ڕێککەوتنــی ناوکی
ساڵی .٢٠١٥
هەڵبەت ئەمە لە کاتێکدایە کە ،بۆشایی
نێــوان هــەر دوو حیزبــی دێموکــرات و
کۆماریخواز لە ئەمریکا ،قووڵ بووەتەوە.
وەدەســتهێنانی زۆرینەی کورســییەکان لە
کۆنگرێــس لەالیــەن دێموکراتەکانــەوە لە
هەڵبژاردنــی کۆنگرێســدا ،فاکتەرێکــی
دیکەیــە کــە ناڕوونــی زۆرتری ســەبارەت
بــە داهاتــووی ئیــدارەی ترامپ درووســت
کردووە.
لەالیەکــی دیکــەوە ،بۆشــایی نێــوان
ئەمریــکا و ئەورووپــا هیــچ کات وەکــوو
ئێســتا بەرچــاو نەبــووە ،تەنانــەت وەکــوو
کاتــی ڕووخاندنــی حکومەتــی بەعــس
لەالیــەن ئەمریــکاوە نییــە ،چوونکــە
ئــەوکات ،ســەرەڕای ناڕەزایەتــی بەرین و
توونــدی واڵتانــی ئەورووپایــی ،بریتانیا و
هێندێک واڵتی دیکە پاڵپشــتی ئەمریکا
بوون .لەالیەکی دیکەوە ،ڕووسییە و چین
پێگەیان لە سیاسەتی نێودەوڵەتیدا بەهێزتر
بــووە و تواناییــان زۆرتــرە بــۆ پێکهێنانــی
لەمپەڕ لەبەردەم ئەمریکا .لە ڕۆژهەاڵتی
ناوینیــش ،دراوســێکانی ئێــران دەتوانــن

یارمەتی بدەن بۆ خۆدزینەوە لە گەمارۆی
ئەمریکا.
ســەپاندنەوەی گەمــارۆ بــە ســەر ئێــران
لــە هاوینــەوە تاکــوو ئێســتا دوو قۆناغــی
تێپەڕانــدووە .بارودۆخی خراپی ئابوووریی
ئێران لە بنەڕەتدا دەگەڕێتەوە بۆ سیاسەتی
چــەوت و گەندەڵــی بەربــاوی ڕێژیــم،
نــەک گەمارۆی ئەمریــکا .هەڵبەت ئەو
گامارۆیانــە دەتوانــن گرفتــی ئابووریــی
ئێران قووڵتر بکەنەوە.
کۆماری ئیسالمی تاکوو ئێستا ملی بۆ
داخوازییەکانی ئەمریکا کەچ نەکردووە.
ئەمــەش دەگەڕێتــەوە بۆ چەند فەرزێک:
یەکــەم ،ئەگــەری ئــەوەی ترامــپ لــە
هەڵبژاردنی ســەرکۆماری ساڵی ٢٠٢٠دا
ســەرکەوتن بەدەســت نەهێنــێ؛ دووهــەم،
قووڵبوونــەوەی پتــری بۆشــایی نێــوان
ئەمریــکا و ئەورووپــا و یارمەتییــەک
کــە ئەورووپــا بتوانــێ بــە ئێرانــی بــدا بۆ
خۆدزینــەوە لــە گەمــارۆکان؛ ســێهەم،
ئامادەبوونی واڵتانی دراوســێ ،بە تایبەت
عێراق و تورکییە ،بۆ یارمەتیکردنی رێژیم
بەمەبەســتی دەوردانــەوەی گەمــارۆکان؛
چــوارەم ،تەحەموڵکردنی ئەو گەمارۆیانە
لەالیــەن دانیشــتووانی ئێرانــەوە تاکوو ئەو
کاتەی ئیدارەی ترامپ کۆشــکی ســپی
بەجێ دەهێڵێ.
ســەبارەت بــە ســەرکەوتنی گەمــارۆی
ئابــووری ،بۆچوونــی جیــاواز هەیــە .لــە
هێندێــک کەیســدا ســەپاندنی گەمــارۆ
بەسەر واڵتێک یان ڕێژیمێکدا سەرکوتوو
بــووە ،لــە هێندێــک کەیســی دیکــەدا
سەرکەوتوو نەبووە.
بــۆ نموونــە ،گەمارۆی ئابووری لە ســەر
ڕێژیمــی ئاپارتایــد لــە ئەفریقای باشــوور
ســەرکەتوو بــوو بەو مانایــەی دواجار ئەو
ڕێژیمــە ناچــار بــوو بــە هەڵوەشــاندنەوە،
بــەاڵم زیاتــر لــە پەنجــا ســاڵ گەمــارۆی
ئەمریــکا بەســەر کوبــا ،ســەرکەتوو
نەبــوو لــە ڕووخاندنــی ڕێژیمی کاســترۆ.
لەالیەکی دیکەوە ،گەمارۆی گشتگیر و
ســەختی ئەمریکا بە سەر عێراق لە ساڵی

 ١٩٩٠تاکــوو  ،٢٠٠٣ســەرکەتوو بــوو لە
داماڵینــی حکوومەتــی بەعس لە چەکی
کۆمەڵکــوژ ،بــەاڵم ڕێژیمــی ســەدامی
نەڕووخاند ،بەڵکوو ســەرەڕای الوازبوونی،
ڕێژیمــی بەعس ئەوەندەی داهات و هێزی
داپڵۆســێنەر لەبەردەســتدا مابــوو تاکــوو
بتوانــێ درێــژە بدا بە خۆســەپاندن بەســەر
عێراقدا.
وێدەچــێ ئەگــەر ئامانجــی سیاســی لــە
ســەپاندنی گەمارۆی ئابووری ســنووردار
بــێ ،ئەگەری ســەرکەوتنی زۆرتر دەبێ؛
بــۆ نموونــە ،ئەگــەر ئامانــج ئــەوە بــێ
ڕێژیمێــک ناچــار بکــرێ پێداچوونەوە بە
سیاســەتی خۆی لە بوارێکی دیاریکراودا
بــکا ،ئەگــەری ســەرکەوتنی گەمارۆی
ئابــووری زۆرترە ،تاکــوو ئەوەی ئامانجی
گشــتگیرتر بــێ ،یــان بــا بڵێیــن کــۆی
ڕێژیــم بــکات بە ئامانــج .هەروەها ئەگەر
پشــتیوانی بەرینــی نێودەوڵەتــی هەبێ بۆ
ســەپاندنی گەمــارۆی ئابــووری بەســەر
واڵتێکدا ،ئەگەری سەرکەوتنی زیاترە.
هێندێــک لێکۆڵەر تێبینی ئەویان کردووە
ئەگــەر مــاوەی ســەپاندنی گەمــارۆی
ئابــووری دوورودرێــژ بــێ ،بە پێــی زەمەن
کاریگەرییــان کەمتــر دەبێتــەوە ،ئەویــش
لەبــەر دوو هــۆ؛ یەکــەم ،ئــەو ڕێژیمــەی
گەمــارۆی بەســەردا دەســەپێندرێ ،بــەرە
بەرە فێر دەبێ چۆن خۆی لە گەمارۆکان
بدزێتــەوە؛ دووهــەم ،بەدرێژەکێشــانی
مــاوەی گەمارۆکان ،بەرە بەرە پشــتیوانی
نێودەوڵەتی لێیان کەم دەبێتەوە.
کەوابوو ،سەبارەت بە ئەگەری سەرکەوتن
یان ســەرنەکەوتنی گەمــارۆی ئابووری،
لەبەرچاوگرتنــی ئــەو فاکتەرانە گرنگە.
بــێ گومان ،لە کەیســی ئێرانــدا ،گرنگە
چەنــد فاکتەرێکــی دیکــەش لەبەرچــاو
بگیردرێن.
داخــوازی ئیــدارەی ئۆبامــا لــە ئێــران
ســنووردار بــوو بــە رێککەوتــن لــە ســەر
بەرنامــەی ناوکــی .ئــەو گەمارۆیانــەی
ئەمریــکا لــە کۆنســەی ئاسایشــی نەتەوە
یەکگرتووەکان ســەپاندی بە ســەر ئێراندا،

پشــتیوانی بەرینــی نێودەوڵتییان لێ کرا.
رووســییە و چین هیچکامیــان نایانهەوێ
ئێــران ببێ بە خاوەن چەکی ناوکی ،بۆیە
ئەوانیش لەو ڕووەوە بەرژەوەندییان لە گەڵ
ڕۆژئــاوا جــووت بوو .کــۆی ئەمانە وایان
کــرد خامنەیــی ئامــادە بــێ بــۆ نواندنی
"نەرمی قارەمانانە".
هەڵبەت وێڕای ســنوورداربوونی ئامانجی
گەمــارۆکان ،بێ گومان ئەو رێککەوتنە
لــە زۆر ڕووەوە لە بەرژەوەندی ئێراندا بوو.
ڕۆژئــاوا دواجــار هەبوونــی بەرنامەیەکی
ناوکــی خۆماڵــی لــە ئێــران پەســەند کرد
و چاوەدێــری ئەو بەرنامەیــە لە هێندێک
ڕووەوە ســنووری زەمەنــی بــۆ دانــرا ،لــە
کاتێکــدا ئیدارەی بووش ئامادە نەبوو ئەو
کارە بــکا .لەالیەکی دیکەوە ،هەڵگرتنی
گەمــارۆکان و کردنــەوەی دەرگا بــۆ
وەبەرهێنانــی بینــای لە ئابــووری ئێراندا،
قازانجی بەرچاوی بۆ ئێران بوو ،هەرچەند
گرفتی پێکهاتەیی ئابووریی ئێران وێڕای
گەندەڵی بەرباڵو و نفوزی سپای پاسداران
لە ئابووری ئێراندا ،رێگر بوون لەوەی ئێران
ســوودی تەواو لە هەڵگرتنی گەمارۆکان
وەرگــرێ .ئیــدارەی ئۆبامــا هەروەهــا
پارەیەکــی زۆری نایە ئیختیاری ڕێژیمی
ئیســامی لە تاران .ئەمانە ،وێڕای شــەڕ
و ناســەقامگیری لــە ڕۆژهەاڵتــی ناوین،
وای کــرد ئێــران ئەوەنــدەی دیکــە بتوانێ
لــە ناوچەکــەدا پەلوپــۆ بهاوێــت و نفوزی
خۆی زیاد بکا.
ئەگــەر ئیــدارەی بــووش بــە ڕووخاندنــی
حکومەتــی تاڵەبــان و بەعس پارســەنگی
هێــزی لە ڕۆژهەاڵتی ناویندا بە قازانجی
ئێــران شــکاندەوە ،ئیــدارەی ئۆبامــا بــە
رێککەوتنــی ناوکــی یارەمەتیــدەری
ڕاســتەوخۆی بەهێزتربوونــی ئێــران بــوو
لــە ناوچەکــەدا .ئــەم بارودۆخــە ،وێــڕای
ســەرنەکەوتنی ئیســرائیل و ســعودییە لــە
بەرپەرچدانــەوەی ئێــران ،دواجار وای کرد
ئیــدارەی ترامپ لــە ڕێککەوتنی ناوکی
بێتــە دەرێ بــۆ ئــەوەی بتوانێ گەمارۆی
ئابــووری بەســەر ئێرانــدا بســەپێنێتەوە و

لــەو ڕێــگاوە ،بەشــکوو بتوانــێ کۆماری
ئیســامی ناچــار بــکا بــە دانووســتاندن
لەسەر ڕێککەوتنێکی نوێ.
هەڵبــەت خاڵــی جێــگای ســرنج لەبــەر
تیشــکی ئەو باســەی کە پێشتر سەبارەت
بە ئەگەری سەرکەوتن یان سەرنەکەوتنی
گەمــارۆی ئابــووری کــرا ،ئەوەیــە کــە
داخــوازی ئیــدارەی ترامــپ لــە ئێــران
بەرینتــرە لــە داخــوازی ئیــدارەی پێشــوو.
راســتییەکەی ،ئیــدارەی ترامــپ لــە
گــەڵ ئــەوەی بــە ڕوونی دەڵــێ ئامانجی
"گۆڕینــی ڕێژیــم" نییــە ،بــەاڵم ئەگــەر
کۆماری ئیسالمی مل بەو داخوازییانەی
ئەمریــکا بــدا ،کــە خاڵگەلێــک وەک
بەرنامــەی مووشــەکی و دەســتێوەردان لە
ڕۆژهەاڵتــی ناویــن و پشــتیوانیکردنی
تێرۆریــزم لەالیەن ئێرانــەوە لە خۆ دەگرێ،
ئەوجــا کۆمــاری ئیســامی لە کــردەوەدا
دەبــێ بە ڕێژیمێکی تــەواو جیاواز لەوەی
کــە هەیــە .راســتییەکەی ،لــە نێوخــۆدا
کۆمــاری ئیســامی هــەر ســتەمکار
دەمێنێتــەوە ،بــەاڵم لــە ئاســت سیاســەتی
دەرەوەدا ،دەگــۆڕدرێ بە ڕێژیمێکی تەواو
جیاواز.
ملنەدانــی خامنەیــی بــۆ داخوازییەکانی
ئەمریــکا دەگەڕێتــەوە بــۆ ئــەو خاڵــە
گرنگــە وێــڕای خوێندنەوەیــەک کــە
ڕێژیــم کردوویەتــی بــۆ مەســەلەی کات
لــە پەیوەندی لەگەڵ سیاســەتی نێوخۆیی
ئەمریــکا وێڕای بارودۆخــی نێونەتەوەیی،
کە لەسەرەوە ئاماژەیان پێ درا.
هەڵبــەت هــەر لە ئێســتاوە دەرکەوتووە کە
واڵتانــی ئەورووپــی لــە کــردەوەدا ناتوانن
یارمەتیــدەری کۆمــاری ئیســامی
بــن ،چوونکــە ئــەو کۆمپانیانــەی کــە
بەرژەوەندییــان لــە ئێرانــدا هەیــە ،ناچــارن
بــازاڕی بەریــن و پڕبەهــرەی ئەمریکا بۆ
بــازاڕی پــڕ لەمەترســی و بچووکی ئێران
لەدەســت بــدەن .بێ گومــان ئامادە نین بۆ
درێــژەدان بــە پەیوەنــدی تیجــاری لەگەڵ
ئێران ،بازاڕی ئەمریکا لەدەســت بدەن یان
ئــەوەی ڕووبــەڕووی گەمــارۆی ئەمریکا

ببنەوە.
دەمێنێتــەوە ســەر نەوتــی ئێــران؛ لێــرەدا
ئەمریــکا رێگای بە چەنــد واڵتێک داوە
کــە درێژە بــە کڕینی نەوتی ئێــران بدەن،
ئەویش وێدەچــێ بگەڕێتەوە بۆ نیگەرانی
ئەمریکا لە چوونەسەرەوەی نرخی نەوت.
کۆمــاری ئیســامی فاکتــەری کات
بــە قازانجــی خــۆی دەخوێنێتــەوە ،بۆیــە
ئامــادە نییــە مــل بــدا بۆ ئەمریــکا یان با
بڵێیــن ،دیســان دەســت بەرێ بۆ بــژاردەی
"نەرمینواندنــی قارەمانانــە" .بــەاڵم
الیەنێکی دیکەی کات هەیە زۆرتر بەندە
بــە بارودۆخــی نێوخۆیی ئێرانــەوە ،ئەویش
بارودۆخێکــە کــە زەمینــەی شۆڕشــی
تێدایــە ،یــان النیکــەم ڕادیکالیزەبــوون و
بەرینتربوونــەوەی ناڕەزایەتــی جەمــاوەری
لەخــۆ دەگــرێ ،ئەویــش لــە زســتانی
ســاڵی پێشــووەوە نیشــانەکانی بەڕوونــی
دەرکەوتوون.
پرســیارێک کــە جیــگای تێڕامانە ئەویە
کــە ئایــا دەکــرێ کۆمــاری ئیســامی
وەکــوو عێراقــی ســەردەمی بەعــس ،کوبا
یــان کــۆرەی باکــوور ڕووبــەڕووی ئــەم
هەمــوو قەیرانانــە ببێتــەوە؟ ژمــارەی
دانیشــتوانی هیچــکام لــەو واڵتانــە بــە
ئەنــدازەی ئێــران نیــن .خاڵێکــی دیکــە
ئەوەیــە کــە ئێران ئامانجی دروســتکردنی
ئیمپراتۆرییــە لــە ڕۆژهەاڵتــی ناویــن.
رێژیمێــک کــە تەنیا ئەولەویەتــی مانەوە
لــە دەســەاڵت لــە نێوخــۆ نییــە ،بەڵکــوو
ئامانجــی دروســتکردنی ئیمپراتۆرییــە لە
دەرەوەی ســنوورەکانی خــۆی ،دەتوانــێ
رێگــەی عێراقی ســەردەمی بەعس ،کوبا
و کۆرەی باکوور بگرێتە بەر؟
تاکوو مەســەلەی هەڵبژاردنەوەی ترامپ
وێــڕای لەبــار یــان لەبارنەبوونــی دەرفەت
بــۆ خۆدزینــەوە لــە گەمــارۆکان ڕوون
نەبێتــەوە ،وێناچــی خامنەیــی مــل بدا بۆ
داخوازییەکانی ئەمریکا.
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حیزبی دێموکرات
دەرفەتێک بۆ خەباتی نەتەوەیی دێموکراتیکی کورد

ئەلبۆرز ڕۆئینتەن
ناســیۆناڵیزم وەک چەمکێکــی مێژووی
هاوچــەرخ بەشــێکی بەرچــاوی بــاس و
خواســتەکانی سیاسەتی بە خۆوە سەرقاڵ
کــردووە .وەک بنەمــای پێکهاتنــی
زۆرێــک لــە دەوڵــەت نەتەوەکانــی
ئەمــڕۆ ،ئێســتاش لــە ڕۆژەڤــی سیاســی
زۆر نەتەوەدایــە .هەنــدێ جــار پێناســە و
ڕەهەندی ڕادیکاڵی بۆ کراوە و کارەساتی
بــەدوادا هاتــووە ،هەندێــک جاریش وەک
هەستێکی غەریزی مرۆڤ سەیر کراوە و
بە خۆشەویســتی بۆ نەتەوە پێناســە کراوە
و ئــەوەش بۆتــە هــۆی ئەوەیکــە خەباتــی
نەتەوەیــی بــکات بــۆ ئەوەی ویســتەکانی
نەتەوەکەی لەوانە و گرینگترینان ئازادی
و سەربەستی و البردنی ستەم بەدی بێنێ.
کوردیش وەک نەتەوەیەک لە کوردستان
بــە دەر نەبــووە لــەو مێژووە ئاڵــۆز و پڕ لە
ناکۆکییــە چ لە ســەردەمی دابەشــبوونی
بە ســەر ســەفەوی و عوســمانی ،چ دواتر
لــە دوای هەڵوەشــانەوەی ئیمپراتــۆری
عوسمانی و دروست کردنی دەوڵەتی نوێ
لــە ناوچەدا بەردەوام وەک نەتەوەیەک بە
دوای قەوارەیەک بۆ پێشــگیری لە ستەم
و هەروەهــا سەربەســت بــوون لــە خەبات و
قوربانیدان بووە.
یەکێک لە هۆکارەکانی شەڕ و ئاڵۆزی
لە ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست دروست نەبوونی
دەوڵــەت نەتەوەیــە بــۆ کــورد و هەروەهــا
سەپاندنی ستەم و سەرکوت کردنی کوردە
بە بیانوی ئەوەی داخوازی نەتەوەیی هەیە
و داوای پێکهێنانــی قەوارەیــەک دەکات
تا لە ستەم و ژێردەستی ڕزگاری بێت.
هــەر چەنــد ڕەگ و ڕیشــەی ئــەو بابەتە
لــە دڵــی مێــژووی کۆنــدا و ڕووخانــی
ئیمپراتــۆری مــاد و میدیــا هەیــە ،بــەاڵم
ئەگــەر هــەر لــە دوای شۆڕشــی شــێخ
عوبەیــدواڵی نەهرییــەوە ســەیر بکەیــن
کــە لــە کۆبوونەوەیەکــی بەرفراوانــی
گەورەکانــی کــورددا ڕایگەیانــد و داوای
پێکهێنانــی ئــەو قەوارەی کــرد کە کورد
لــە ســتەم ڕزگار بــکات هــەر یــەک لــە
شۆڕشــەکانی دواتریــش و لــە دامەزرانــی
کۆمەڵــەی ژێــکاف و حیزبــی دێموکرات

و کۆمــاری کوردســتان و چاالکــی
بەرینــی پێشــمەرگە لــە دوای شۆڕشــی
گەالنــی ئێــران و خەباتــی ئێســتامان کــە
بــە ڕاســان ناونــراوە لــەو پێنــاوەدا خەباتی
بۆکــراوە و قوربانــی فراوانی بۆ دراوە کە
لە جەوهەردا بەشێک لە خەباتی نەتەوەی
کورد بۆ ڕزگاری بووە.
پرســیاری بۆچــی لــەو شۆڕشــانەدا
ســەرنەکەوتووین هــەر وەک ڕەهەنــدی
نێوخۆیــی ،ڕەهەنــدی ناوچەیــی و
ژێئۆپۆلیتیکی ناوچە و سیاسەتی زلهێزان
و زۆر فاکتــەری دیکــە کاریگەرییــان
هەبووە کە جێگای باسی ئێمه نییە ،بەاڵم
پرســیاری ئایا بزوتنەوەکەمان ئێســتاش بە
هەمان ماکەی نەتەوایەتییەوە بەردەوامە؟
جێگای هەڵوێستە لە سەر کردنە!
بــە تایبەتی کە دەنگی گەڕانەوە بۆ هێڵە
نەتەوەییــەکان دەبیســترێ ،دەنگــی ئیتــر
ڕێکخــراوەی حیــزب ناتوانــێ ئــەو دەنگــە
نەتەوەییــە بێت و بەرژەوەندی تاکەکەســی
لــە چوارچێــوەی حیزبــدا لــە ســەرووی
بەرژەوەندییــە نەتەوەییەکان خۆی دەنوێنێ
کەواتە دەبێ لە ڕێکخراوە دوور بکەوینەوە
دەگوترێتەوە.
بــاس لــەوە نییــە کــە چەنــد ئــەو دەنگــە
لوژیکییە ،چونکە لە دونیای پۆپۆلیستی
کــە کاریگەری تــۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان
زۆرە و قارەمانەکانی وەک ڕزگاریدەر وێنا
دەکــەن گشــتگیر بوون یــان باڵوبوونەوەی
ئــەو دەنگــە بە مانای لۆژیک بوونی ئەو
بابەتــە نییــە ،بۆیــە بۆ ئێمەومانــان کە لە
چوارچێوەی حیزبدا خەبات و تێکۆشــانی
خۆمان بەردەوام دەکەین پێویستە وەاڵممان
هەبێــت بۆ ئەو بابەتە ،واڵمێک کە تەنیا
قەڵغانــی بەرگــری پــێ نەبێــت بەڵکوو بە
دیتنــی ڕاســتییەکان دەبــێ واڵمێکــی
لۆژیکیمــان بــۆ پرســیارگەلێکی وەها کە
هەندێــک جــار لــە ڕووی خەسارناســی
زانســتی و دڵســۆزی دەکرێت و هەندێک
جاریش نیازی تایبەت لە ڕێگەی کاناڵی
دیاریکــراو لــە شــەقامی کــوردی بــاو
دەکرێتەوە ،هەبێ.
بە تایبەتی کە فەلسەفەی هەبوونی ئێمە
خزمــەت کــردن بە نەتەوەیــە ،چونکە هەر
لە ســەرەتاوە دروســت کردنی کۆمەڵێکی
نەتەوەیی نهێنی وەک کۆمەڵەی ژێکاف
لــە ســەر خوێندنەوەیەکــی ڕەخنەگرانە لە

نســکۆی شۆڕشــەکانی بەر لەخۆی بوو،
حیزبــی دێموکــرات بــە پێشــەوایەتی زانــا
و ڕۆشــنبیری ســەردەم قــازی محەممــەد
ڕووی بــە جەمــاوەری کردنــی ئــەو
کۆمەڵەیە نەتەوەییە بوو.
لــەو ســاتە بــە دواوە تــا ئێســتا ئــەو حیزبە
لــە هەمــوو ســەردەمەکان ســەڕەرای
کەموکــوڕی و خەســارەکان الواز بووبــێ
یــان بەهێــز ،داینەمــۆی جووڵەی شــۆڕش
لــە ڕۆژهەاڵتی کوردســتان بــووە ،ئەوەی
ئێمــە بــە نــاوی کوردایەتــی شــڕۆڤەی
بــۆ دەکەیــن و فورمولــە کردنــی داخــواز
و مــاف و ویســتی نەتــەوەی کــورد لــە
کوردســتان لــە خــۆ دەگرێــت بەشــێکی
بەرچاوی لە ڕێگەی حیزبی دێموکراتەوە
بــووە هــەر بۆیــەش خەبات لــە ڕۆژهەاڵت
لــە چوارچێــوەی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێــران هەمــان خەبــات بــۆ
مــاف و ویســتی نەتــەوەی کــورد بــووە و
کوردایەتیــش چونکە بە شــێوەیەکی ڕەوا
و ئەخالقــی دەکرێــت و لە نەتیجەدا دەبێتە
هــۆی بەدیهێنانــی نرخــی گەردوونــی و
مافــی نەتەوەیەکــی ســتەملێکراو کەواتە
خەباتــی ئێمــە خەباتێکــی مرۆڤایەتیــە،
هــەروەک خەباتــی گانــدی و ماندێــا
کــە بوونە هــۆکاری بەدیهاتنی ژیانێکی
کامەران بۆ نەتەوەکانیان.
پێــم وایــە بــە هەبوونــی کارنامــەی
دامەزراندنــی کۆمــاری کوردســتان و
بەڕێوەبــەری کاتــی ســەردەمی شۆڕشــی
گەالنــی ئێــران و بەرگــری قارەمانانــە
لــە ســەردەمی جیــاوازدا ســەلماندنی ئــەو
ڕاستییەی سەرەوە ئەستەم نەبێت.
بــۆ ئــەوەی تەنیــا خۆمــان بــە مێــژوو
هەڵنەواســین و ســەیری ئەمــڕۆ بکەیــن
دەبینــن ڕاســان گەورەتریــن بەڵگــەی
دینامیکبوونــی حیزبــی دێموکــرات
دوای حــەوت دەیــە لە خەبات و تێکۆشــان
لــە جوواڵنــەوەی کورد لــە ڕۆژهەاڵتدایە،
چونکــە بە هەمان جەوهەر بۆ بەرەنگاری
ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامی ئامادەیــی
پێشمەرگەی لە ئەستۆ گرتووە و شەقامی
کــوردی دژی ڕێژیمێکــی تیرۆریســتی
دەجووڵێنێ.
لــە بنەمــای فەلســەفەی ڕاســانی گەلدا
هاتــووە لە بــەر ئەوەی زوڵــم و زۆرییەکان
بەردەوامە و ڕێژیمی کۆماری ئیســامی

هــەر ڕۆژ زیاتــر سیاســەتی ســەرکوت
و دژایەتــی و داگیــرکاری خــۆی لــە
کوردســتان بــەردەوام دەکات و کــورد
بــۆ گەیشــتن بــە مافەکانــی ناچــارە لــە
بەرانبــەر دوژمنــدا هەســتێتەوە؛ نرخی ئەو
هەستانەوە کە شۆڕشێکی دیکەی کوردە
لــە بەرانبەر دوژمندا ،خوێنی شــەهیدانی
ڕاســان و فیداکاری کادر و پێشــمەرگەو
ئەندامی ئەو حیزبەیە.
هــەر بۆیەش خەباتــی نەتەوایەتی ئێمە لە
قۆناخــی ڕاســاندا درێژەی شۆڕشــەکانی
کــوردە کە ئەمڕۆ لە نێوەڕۆکی ڕاســاندا
جارێکــی تــر خرۆشــاوە تــا بتوانــێ گــەل
بــەرەوە ســەرکەوتن ببــات ،ئــەو خەباتــەش
بــە ڕێبەرایەتــی حیزبــی دێموکراتــی
کوردستانی ئێران بەڕێوە دەبردرێت.
ئەندامەتــی هــەر یەکێکمــان لــەو
ڕێکخــراوەدا کــە داینەمــۆی شۆڕشــە لە
پێنــاو ڕزگاری نەتەوایەتــی ،هــەر وەک
ئەندامەتی ڕێبەرانمان لەو ڕێکخراوەدا کە
کاریگەری ئەرێنییان لە سەر دۆزی کورد
بووە ،هەر وەک خوێنبەخشــینی شەهیدان
لــە چوارچێــوەی ئەو تەشــکیالتە ڕەمزی
مانەوەی نەتەوە و خەباتە ڕەواکەمان بووە،
خەبــات و تێکۆشــانە بۆ خزمــەت کردنی
ئامانجی نەتەوەیی.
هەڵبژاردنــی ئەو چوارچێوەیە واتە حیزبی
دێموکــرات دەگەڕێتــەوە بــۆ ئــەوەی کــە
شــۆڕش پێویســتی بــە ڕێکخســتن لــە
نێــو گەلــدا هەیــە بــە مەرجێک کــە ئەو
ڕێکخــراوە نەتەوەیــی و دێموکراتیــک
بێــت ،نەتەوەیــی بێــت بۆ ئەوەی ســتەمی
نەتەوەیــی البەرێــت ،دێموکراتیــک بێــت
بــۆ ئــەوەی هەڵقــواڵوی دڵی گــەل بێت و
بــە شــێوەیەکی ڕەوا خــۆی بەڕێــوە ببــات
تــا بتوانــێ هیوایــەک بێــت لە ســبەینێی
ســەرکەوتندا کورد لە کوردســتاندا بخاتە
ئامێــزی سیســتمێکی دێموکراتیــک تــا
لــەوێ دەنگ و ویســتی خەڵک ســەروەر
بێت.
بــێ گومــان چوارچێوەیەکــی وا کــە بــە
درێژایــی حــەوت دەیــە لــەو ئاراســتەیەدا
خزمەتــی کردبێــت لە ســەردەمی جیاوازدا
کەموکــوڕی هەبووە؛ ئەو کەموکوڕییانە
لەوانەیە بە هۆی هەندێک لە کاراکتەرە
سیاسیەکانەوە بووبێت کە بە هەست کردن
بــەو بەرپرســیارەتییە کاریــان نەکــردووە،

یــان لــە کەمبوونــی زانیــاری لــە ســەر
رووداوەکان ،یــان بەهێزیــی دوژمنــان یــان
پیالنــی گــەورەی ناوچەیــی و جیهانــی،
ئەوەش کۆســپ لە بەرانبەر ســەرکەوتنی
حیــزب و ســەرکەوتنی جوواڵنەوەکەمــان
دروســت دەکات و سەرخەســتنی دۆزەکــە
وەدرەنگتــر دەخــات؛ بــەاڵم لێــرەدا گرفتی
حیــزب بــە مانــای ئــەو چوارچێــوەی کە
داینەمــۆی خەباتــە نییــە ،بەڵکــوو ئــەو
خەســارە دەگەڕێتــەوە بــۆ ئــەو کاراکتەرە
سیاســییانەی کــە لــە کات و ســەردەمی
جیــاوازدا لەوانەیــە لــە ئاســت چاوەڕوانی
پێویســت نەبــن ،بۆیە ئێمە کــە ئامانجمان
سەرخســتنی دۆزی کــوردە ،دەبــێ
ســڕینەوەی کەموکوڕییــەکان و باشــتر و
باشترکردنی ئەو چوارچێوەیە بێت چونکە
هەر وەک پێشــتر ئاماژەمان پێدا شــۆڕش
پێویستی بە چوارچێوەیەکی وا هەیە.
بــۆ ئــەم بابەتــە نمونەیەکــی زۆر بەرچــاو
بــۆ ئێمــە هەیــە کــە شــایەنی لێفێربوونــە؛
ڕێبــەری نەمرمــان دوکتور قاســملوو هەر
وەک لە چل ساڵ خەبات دا کە پێم وایە
شــاکارێکی مێژوونووسییە زۆر زانستیانە
و ڕاســتگەرایەنە هۆکارەکانــی ڕووخانی
کۆماری کوردستان بە ڕێبەرایەتی حیزبی
دێموکرات دەخاتە ڕوو ،واتە خەسارناســی
ڕووخانــی کۆماری کوردســتان لە هەمان
کاتدا کە الیەنە ئەرێنییەکانی بەرجەستە
دەکات ،شــرۆڤە دەکات؛ ئــەو هیــچ کات
خــودی چوارچێوەی حیزبی دێموکرات بە
گرفــت نازانــێ بەڵکــوو دوای ئــەوەی لە
ئەورووپــا دەگەڕێتــەوە ،زیندووکردنــەوە و
بەهێزکردن و یاسایی و سەردەمی کردنی
حیــزب دەکاتــە بەرنامــەی کاری خــۆی
و لــەو ڕێگــە ئەستەمەشــدا ســەرکەوتوو
دەبێــت کە دواتر دیســان دەبێتە داینەمۆی
شۆڕش.
واتــە ئەگــەر ئەمــڕۆش کەموکوڕییەک
هەیــە کــە بێ گومــان بــێ کەموکوڕی
نیــن دەبــێ بــۆ سەرخســتنی دۆزە
ڕەواکەمــان ،بەهێزکــردن و ســڕینەوەی
ئــەو کەموکوڕییانە بکەیــن بە بەرنامەی
خۆمــان تــا بتوانیــن بــۆ پێشخســتنی
ئــەو چوارچێوەیــە کــە لــە ڕێکخســتنی
گەلەکەمان بۆ خزمەت کردنی شۆڕشــدا
ڕۆڵێکی بەرچاوی هەیە سەرکەوتوو بین.
ئەگــەر جیــا لــە پێگــەی مێژوویــی و

نرخــی مەعنــەوی ئــەو ڕێکخــراوەی
کــە توانیویەتــی داینەمۆبوونــی خــۆی
بســەلمێنێت و ئەمــڕۆ بتوانێت ڕاســانێک
بــۆ گــەل ڕێبەرایەتــی بــکات ،بێگومــان
دەشــتوانێ ئەو پێگەیە و هەستانەوە باشتر
و باشــتر بەڕێــوە ببــات ،کەواتــە ئەرکــی
هەموو الیەکمانە کە ئامانجی هاوبەشــی
ڕزگارکردنــی نەتەوەیمان هەیە پشــتیوانی
حیزبێکــی وەها بکەین نەک بە کۆســپی
بزانیــن ،بەڵکــوو بــە دەوڵەمەندییــەک و
دەرفەتێک سەیری بکەین.
هــەر بۆیــە نــەک حیــزب ڕێگــر نییــە لە
خەباتــی نەتەوەییمــان بەڵکــوو هەبوونــی
حیزبــی دێموکرات لە چەقــی ئەو خەباتە
بــە دەرفــەت دەزانــم چونکــە کــورد لــە
ڕۆژهــەاڵت پێویســتی بــە ڕزگاریدەرێک
هەیــە کــە نەتەوەیی بوون و دێموکراتیک
بوون وەک دوو کۆڵەکەی ســەرەکی ئەو
ڕێکخــراوە بێــت و ئــەو ڕێکخــراوەش بــۆ
ســەرکەوتنی خــۆی کۆڵەکــەی خەڵــک
و پشــتیوانییەکەی بــە بنەمای ســەرەکی
کاری خــۆی بزانێــت تــا ئەوانــەش لــە
کۆتاییدا ببن بە هێزی شوێندانەر.
بێگومــان ئێمەمانــان کــە کاراکتەری نێو
ئــەو ڕێکخراوەیــن لە هــەر جووڵەیەکماندا
لــەو چوارچێوەیــەدا ،دەبــێ لــە الیــەک
هەست بە شانازی ئەو ئەندامەتییە بکەین
کە ڕۆژگارێک پێشەوا و شەهیدانی ئێمە
شانازیان پێکردووە ،لە الیەکی دیکەشەوە
بــە هەســت کــردن بــە بەرپرســیارەتی
لەمــەڕ قورســایی مێژووی فیــداکاری و
خەبــات و قوربانیــدان و گەورەیــی حیــزب
ئەرکەکانمــان بەڕێــوە ببەین تــا ئامانجی
رێبازەکەمــان کــە دابینکردنــی ژیانێکی
ئــازادە بــۆ نەتەوەکەمــان لــە داهاتــوودا
بــە دی بێــت .هــەر بۆیــە کارکــردن بــۆ
پێشخســتنی ئــەو چوارچێوەیــە کــە ناوی
حیزبــی دێموکراتی لێنــراوە ئەگەر نەڵێین
خەباتــی نەتەوەیــی دێموکراتیکی ئێمەی
پێوە بەســتراوە دەتوانین بە جورئەتەوە بڵێین
زۆر کاریگــەرە ئــەوەی لــە دەســتمان دێت
ئەنجام بدەین.
ئەو کات هەر وەک لە مێژوودا سەلمێنراوە
حیــزب وەک ڕێکخراوێکــی نەتەوەیــی
دێموکــرات دەتوانــێ زیاتــر خزمــەت بــەو
ئامانجــە پیرۆزانــە کــە بۆ خــۆی دیاری
کردووە بگات.
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مامۆستا و پێگەی کۆمەاڵیەتی لە پێکهاتەی ڕێژیمدا
جەماڵ فەتحی
لــە هــەر کۆمەڵگایەکــی پێشــکەوتوودا
بــە هــەر پێکهاتەیەکــی سیاســی و
بۆچوونێکــەوە ،مامۆســتایان و ئــەو
کەســانەی کــە لــە پڕۆســەی پــەروەردە
دەوری ســەرەکی دەگێــڕن ،خــاوەن
پێگەیەکــی کۆمەاڵیەتــی و ژیانێکــی
ئارامــن .چونکە ئەم چینــە لە کۆمەڵگا
ڕێــڕەوی داهاتــووی کۆمەڵــگا و واڵت
دیاری دەکەن و ناڕاســتەوخۆ ناوەندەکانی
بڕیاری ئەو واڵتانە ،دەرخەری چۆنیەتیی
عەقڵیــەت و پڕۆســەی پەروەردەییانە ،کە
مامۆســتا تێیــدا وەکــوو بزوێنــەری ئــەم
پڕۆسەیە لە قەڵەم دەدرێت.
ئــەم پێگەیــە لــە واڵتــە دیکتاتۆرەکانــدا
بەپێچەوانــەی واڵتــە دێموکــرات و
پێشــکەوتووەکانە ،واتــە لــە واڵتــە
دیکتاتۆرلێدراوەکانــدا ،مامۆســتا ئەگــەر
بانگەشــە بــۆ دەســەاڵت و سیســتمی
حکوومەتــی ئــەو واڵتــە نــەکات و تەنیــا
ئەرکــی مامۆســتایەتیی خــۆی وەکــوو
مامۆســتایەک بەجــێ بگەیەنێــت ،لــە
ڕوانگــەی دەزگا حکوومەتییەکانــەوە
کەسێکی یاخی و السار بە ئەژمار دێت و
نەک تەنیا لە بواری ئابوورییەوە ،بەڵکوو
لە بواری پێگەی کۆمەاڵیەتیشــەوە وەبەر
ڕق و غەزەبــی دەســەاڵتداران دەکەوێــت و
لــە باشــترین حاڵەتــدا لەســەر کارەکەیــان
دەر دەکرێــن و لــە خراپترین دۆخیشــدا یان
زیندانی دەکرێن یان ســزای لەسێدارەدانیان
بۆ دەردەکرێت.
ڕێژیمــی ئێــران کــە لەســەر بنەمایەکــی
دواکەوتووانــەی ســەدە نێوەڕاســتی
دەســەاڵتی خــۆی بەســەر خەڵکــی ئێــران

و کوردســتان ســەپاندووە ،یەکێــک لــەو
دەســەاڵتە دواکەوتــوو و دیکتاتۆرانەیــە
کــە هــەر چینێک لــە کۆمەڵــگا ئەگەر
لــە بازنــەی بۆچوونەکانــی دەربچێــت و
نەتوانێــت بە جۆرێــک کونتڕۆڵی بکات،
بە چاوێکی دژبەرانەوە لێی دەڕوانێ و لە
هەر ماف و پشــکێکی ئەو واڵتە بێبەری
دەکات .ڕێژیــم کــە لــە پڕۆســەیەکی
نەخــوازراو و بــە دەرپەڕاندنــی جیابیــران و
لە نێوان دوو خاڵی ڕەشی خراپ و خراپتر
توانــی خــۆی بەســەر شۆڕشــی گەالنــی
ئێــران بســەپێنێ ،هــەر لە یەکەم ســااڵنی
بەدەســەاڵت گەیشــتنی لەگــەڵ هەمــوو
پێــوەر و پاردایمەکانی کۆمەڵگا دژایەتی
خــۆی پیشــان دا و هەموو ئــەو الیەنانەی
کــە هەســتی دەکــرد ،بۆ ســەر دەســەاڵتە
خۆســەپێنەکەی مەترســیدارن ،ســەرکوت
کرد.
یــەک لــەو شــێوازانەی کــە ئــەم ڕێژیمە
بــۆ دەرپەڕانــدن و بەدەســتەوەگرتنی
جومگەکانــی کۆمەڵــگا بــەکاری
هێنــا ،دەرکردنــی مامۆســتایانی
قوتابخانــە و زانکــۆکان و دانانــی کەســە
دەسنیشــانکراوەکانی خــۆی لــە جێــی
ئــەو مامۆســتایانە بــوو ،کــە ســااڵنێک

لــە بــواری پــەروەردە و وانەوتنــەوە لــە
هەمــوو قۆناغەکانــدا خــاوەن ئەزمــوون و
شــارەزاییەکی بــاش بــوون .ئەم کــردەوەی
ڕێژیــم لــە یەکــەم هەنگاوەکانــی لــە
هێرشکردن بۆ ســەر باڵوێزخانەی ئامریکا
لــە تاران ،لــە ڕێکەوتی ١٣ی خەزەڵوەری
١٣٥٨ی هەتــاوی ،لــە الیــەن کەســە
توندئاژۆکانــی ســەر بــە خــۆی بــوو ،کە
بــە بیانــووی ئــەوەی گوایــە باڵوێزخانەی
ئامریــکا هێالنەی ســیخوڕییە ،ئــەم کارە
قێزەونــەی ئەنجــام دا و دواتــر بەوپــەڕی
بێشــەرمییەوە ئــەم ڕۆژە بــە نــاوی ڕۆژی
قوتابــی نــاوی لــێ نــرا ،ئــەم ناونانــە لــە
ڕاســتیدا بە مانای گرنگیدان و ڕێزگرتن
لــە قوتابــی نەبــوو ،بەڵکــوو بەپێچەوانەوە
دابەزاندنــی ئاســتی قوتابی و پــەروەردە و
مامۆستایەتی بوو.
جیــا لەوەیکــە ڕێژیــم بەو کارەی ئاســتی
پەروەردەیــی ئێرانی لە پێش چاوی واڵتە
پێشــکەوتووەکان دابەزانــد ،ڕێگەشــی بــۆ
سیاســەتە دژەمرۆڤانەکانــی و هەروەهــا
ســەرکوت و زەبروزەنــگ لــە نێــوان
سیســتمی پەروەردەیــی ئێــران خــۆش کرد
و لــە جیاتــی ئــەوەی کەشــێکی گونجاو
بــۆ مامۆســتا و قوتابییــەکان ســاز

بــکات ،هەتا مامۆســتایان بە هەســتێکی
مامۆســتانەوە درێــژە بــە پەروەردەکردنــی
قوتابییــان و خوێنــدکاران بــدەن ،زیاتریــن
هەوڵی لەو ڕاســتادا بووە کە مامۆستایان
تەنیــا و تەنیــا قوتابییــەک پــێ بگەیەنن
کــە گوێڕایەڵــی بڕیــار و سیاســەتەکانی
ڕێژیــم بــن .بــۆ ئــەم مەبەســتەش لــە
جیاتــی دانانــی ڕاوێــژکاری دەروونــی لە
قوتابخانەکان کەســێکی ســەر بــە ناوەندە
ئیتالعاتییــەکان بــە نــاوی مامۆســتای
"پەروەرشی" دیاری دەکات ،هەتا مندااڵن
بەپێــی بیرۆکــە دواکەوتووەکانــی ڕێژیــم
پــەروەردە بکــەن و ئەگەریــش هەســت بەوە
بکــەن کــە قوتابییەک خاوەن هەســتێکی
شۆڕشــگێڕانەیە ڕادەســتی ناوەنــدە
ئەمنییەتییەکانــی بکــەن هەتــا لــە خۆی
و بنەماڵەکــەی لێکۆڵینــەوەی پێویســت
بکــەن ،ئــەم حاڵەتــە لــە زانکــۆکان بــە
شــێوەیەکی بەرینتــر و شــاراوەتر بەڕێــوە
دەچێــت و لــە ڕێگــەی "حەراسەتـ"ـــەوە
کونتــڕۆڵ دەکــرا و ئــەو خوێندکارانــەی
کــە لەگەڵیــان هاوکاریــی ئەمنییەتــی
نــەکات ،بــە خوێندکارانــی ئەســتێرەدار
دیــاری دەکرێــن ،هەتــا لــە داهاتــوودا لــە
هیــچ دامودەزگایەکــی ڕێژیمــدا کاریــان

پێ نەدرێت.
ســەرەڕای ئەو هەمــووە توندوتیژییەی کە
لە ماوەی ئەم چل ساڵەی دەسەاڵتداریەتی
ڕێژیــم لەســەر مامۆســتایان قوتابخانــە
و زانکــۆکان بەتایبــەت مامۆســتایانی
کوردســتان ،لــە بــواری ئەمنــی و
ئابوورییــەوە بــووە ،بــەاڵم بەشــێکی زۆری
مامۆســتایانی کوردســتان لەسەر ڕێبازی
خۆیــان وەکــوو مامۆســتایەک بــەردەوام
بــوون و لــە پەروەردەکردنــی قوتابییــان و
خوێنــدکاران ماندوویینەناســانە ئەرکــی
خۆیان ڕاپەڕانــدووە ،ئەگەرچیش لە الیەن
ڕێژیمــەوە ناوەنــاوە بۆ چاوترســێنکردنیان،
کەســانی بەرچــاو و خــاوەن پێگــەی
کۆمەاڵیەتیــی لە چینی مامۆســتایانیان
دەسبەســەر و لــە هێنــدێ حاڵەتیشــدا
لــە ســێدارە داون ،بــەاڵم مامۆســتایانی
کوردســتان وەکــوو ئەرکێکــی نیشــتمانی
و مرۆیــی لــەو بەرپرســایەتییەی کــە
کۆمەڵگا لە ئەستۆیانی خستووە ،کۆڵیان
نەداوە.
هــەروەک ئامــاژەی پێکــرا لــە واڵتــە
پێشــکەوتووەکاندا ،مامۆســتایان خــاوەن
پێگەیەکــی کۆمەاڵیەتــی و ئابووریــی
گونجــاو و باشــن ،بــەاڵم لــە کۆمەڵگای

ئێــران بەتایبــەت لــەم دواییانــەدا،
مامۆســتایان وەکــوو یەکێــک لــەو چین
و توێژانــەی کۆمەڵــگا هاتوونەتە ئەژمار
کــە لــە بــاری ئابووریی و سیاســییەوە لە
ژێــر گوشــارێکی چەندقــات بــوون؛ کــە
ئــەم گوشــارە لــە مــاوەی چەنــد مانگــی
ڕابــردوودا مانگرتنــی سەرتاســەریی بــە
دوای خــۆی هێنــا و مامۆســتایان بــە
نیشــانەی ناڕەزایەتیدەربڕیــن لەهەمبــەر
بــاری ئابووریــی ژیــان و بژێویــان لــە
نووسینگەی قوتابخانەکان لە ڕۆیشتن بۆ
پۆلــەکان خۆیان بــواردووە .ئەگەرچی ئەم
مانگرتنانــە زیاتــر زەربە لە بواری خوێندن
و بارهێنانــی قوتابییــان دەدات ،بــەاڵم
پرســیار لێرە ئەوەیە ئایا بەرپرســانی ڕێژیم
بــۆ پێشــگرتن لەم خەســارە کۆمەاڵیەتییە
چ هەنگاوێکــی کردەیــی و ئەرێنیــان
هەڵگرتــووە؟ یــان ئەوەیکــە ئایــا هەتــا
ئێســتە ڕێژیم لەسەر پەروەردە و بارهێنانی
بنەڕەتیی قوتابییان کەمتەرخەم نەبووە؟
هەرچەنــدە مامۆســتایانی بەئەمەگــی
کوردســتان کــە هێنــدە هەســت بــە
بەرپرسایەتییان تێدا بەهێزە ،کە نەهێڵن ئەم
مانگرتنانــە بــە خەســاری کۆمەاڵیەتیی
لەســەر قوتابییــان دوایــی بێــت ،بــەاڵم
مانگرتنــی مامۆســتایان هەمــوو باس لە
قەیرانیبوونــی کۆمەڵــگای ئێــران دەکــەن
و مامۆســتایان بــەم مانگرتنانــە ،تەنیــا
ویســتوویانە پەیامی خۆیان بە بەرپرســانی
ڕێژیــم ڕابگەیەنــن ،کــە ئەگــەر بیانەوێت
وەکوو هەمیشــە بــە یەکگرتوویی دەتوانن
دەســەاڵت و هێزیــان وەلــەرزە بخــەن و
بیسەلمێنن کە ئەم مانگرتنانە لە ئاکامی
سیاســەتی هەڵــەی ڕێژیــم لــە بــواری
پــەروەردە و بارهێنــان و یەکگرتووییەکــی
نیشــتمانی هاتوونەتــە ئــاراوە و لــە بازنــە
چاالکییە سێنفییەکان قەتیس نابێت.

كێشەی كۆمەاڵیەتی و سیاسەت

عەبدوڵاڵ ڕەسووڵی
مرۆڤ ئەو بوونەوەریە كە لە نێو كۆمەڵدا
دەژیــت بۆیــە كۆمەڵــگا جیــا لــە بوونــی
مرۆڤەكان خۆیشی بوونێكی بااڵی هەیە.
ئــەم بوونــە بااڵیــەش وەكوو هــەر بوونێكی
سروشــتی و فیزیكــی دیكــە كێشــە و
گرفتــی تایبەتــی خــۆی هەیــە .ئەمەش
دروســتە كــە كۆمەڵــگای بــێ كێشــە یان
یۆتۆپیــا و شــاری خەونەكان قــەت بوونی
نەبــووە و نابێــت .بــە بوونــی كۆمەڵــگاش
بوونــی كێشــە و گرفتــی كۆمەاڵیەتــی
بوونێكی سروشتییە بەاڵم ئەم بوونە ئاست
و قۆناغی هەیە.
مەبەســت لە بوونی كێشــە وەك بوونێكی
سروشــتی ئەوەیــە كــە تــا رادەیــەك بوونی
بێــكاری ،بوونــی هــەژاری ،بوونــی
ســواڵكەر ،بوونــی لەشفرۆشــی ،بوونــی
بەكارهێنانی ماددەی هۆشبەر سروشتییە.

ئــەم رێــژە لــە كێشــەش بەســتراوەتەوە بــە
ئاســتی گەشــەكردنی كۆمەاڵیەتییــەوە و
پێــوەرە نێودەوڵەتییەكانــن دیــاری دەكەن چ
رێژەیــەك لەو كێشــە سروشــتییە؛ بۆ نمونە
لــە ئابووریــدا بوونــی لــە ســەدا  2هەتــا
ســەدا 4ی رێــژەی بێــكاری لــە هەمــوو
كۆمەڵگایــەك نــەك سروشــتییە بەڵكوو بۆ
گەشەكردنی ئابووری زەرورییە.
لەالیەكــی دیكــەوە كۆمەڵــگا هەمیشــە
وەكــوو بوونێــك ئامــرازی تایبەتــی بــۆ
كۆنتروڵ كردنی تاكەكانی هەیە ،بۆ نمونە
هەمــوو كۆمەڵگایــەك لە رێــگای نەریت،
كلتــور ،ئاییــن ،پــەروەردە ،تەندروســتی و
سیاســەت هــەوڵ دەدات تاكەكانــی خــۆی
بەو جۆرەی پێویستە كۆنتروڵ بكات و بەو
رێگایــەدا ئاراســتەیان بــكات كە پێویســتە
و بــە كەڵــك وەرگرتن لەو ئامرازانە كێشــە
و گرفتەكانــی خــۆی كــەم بكاتەوە؛ بەاڵم
كێشــەی ســەرەكی لەو كاتەدا سەرهەڵدات
كە لە تێكڕای ئەو یەكە كۆمەاڵیەتییانەی
كە لە نێو كۆمەڵگادا بوونیان هەیە یەكەی
سیاســەت یاخــود یەكــەی ئاییــن بیهەوێت

زاڵ بێــت بەســەر یەكەكانــی دیكــەدا و
هێژمۆنــی و چۆنیەتــی تێڕوانینــی خۆی
بــۆ چۆنیەتــی ژیــان لــە نێــو كۆمەڵــگا
بســەپێنێت .ئەم بابەتە دەبێتە هۆی ئەوەی
كۆمەڵــگا لــە رێــڕەوی سروشــتی خــۆی
دەرچێــت و لــە ئەنجامــی ئــەم پڕۆســەدا
دیــاردە و كێشــە كۆمەاڵیەتییــەكان زیــاد
بكات.
روون و ئاشكرایە كاتێك یەكەی سیاسەت
هێژمۆنی خۆی بەسەر كۆمەڵگادا سەپاند،
ئــەوا چ كۆنتــروڵ كردنــی كۆمەڵگا و چ
بوونــی كێشــەكان وێنەی سروشــتی خۆیان
لە دەســت دەدەن .لــەم قۆناغەدا كۆنتروڵی
كۆمەاڵیەتــی لــە جیاتی ئــەوەی بیهەوێ
كۆمەڵــگا بپارێزێــت ئەوا دەبێتــە پارێزەری
سیاســەت و هەموو ئەو ئامرازانەی كە لە
كۆنتروڵی كۆمەاڵیەتی بەكار دێن و دەبنە
ئامــرازی دەســتی سیاســەت و لــە دواییدا
ئەمــەش خــۆی كێشــەی كۆمەاڵیەتی بە
هەموو رەنگ و بۆنەكانییەوە زیاد دەكات.
كاتێــك سیاســەت هێژمۆنــی پەیدا كرد و
كۆنتروڵــی كۆمەاڵیەتیــش بــووە ئامــرازی

دەســتی ئــەو ،ئــەوا لێرەوە خودی كێشــەی
كۆمەاڵیەتیــش لــە جیاتی چارەســەركردن
یــان راگرتنــی لــە ئاســتێكی سروشــتی
خۆی ،ئەوا گەورە دەبێت و قەبارەی خۆی
لــە دەســت دەدات .ئەمــەش جیــا لەوەیكــە
ئەو هۆكارانەی كە كێشــەی كۆمەاڵیەتی
دروســت دەكەن فرەچەشن دەبن؛ بۆ نموونە
ئەگــەر نەبوونی دەرفەتــی كار و نەبوونی
توانایی ئابووری لە ئاستی پێویست دەبنە
هۆكاری ئەوەی رێژەیەك لە تاكەكان بێكار
بــن ،لــەم حاڵەتــەدا جیاوازیــی بۆچوونــی
سیاســیش دەبێتــە هــۆكاری زیادبوونــی
رێژەی بێكاری.
ئــەم واقعیەتــەی كــە باســمان كــرد ،هــەر
ئــەو شــتەیە كە ئێســتا لــە ئێرانــدا روودەدا
و روویــداوە بــەاڵم ئــەم بابەتــە ئەگــەر لــە
ناوچەكانی نەتەوەی بااڵدەســتی ئێران بەو
شــێوە روویداوە ،لە خۆرهەاڵتی كوردســتان
هــۆكارەكان و جۆری كێشــەكان و تەنانەت
چۆنیەتــی كۆنتروڵكردن و ئاراســتەكردنی
جیاواز بووە.
لەبــەر ئــەوەی سیاســەتی حكومەتــی

ئێــران لــە خۆرهەاڵتــی كوردســتان
كۆلۆنیالیســتیانەیە و كوردســتان بــە
موســتەعمەرەی خــۆی دەزانێــت ،بۆیــە
هــەوڵ دەدات كێشــە كۆمەاڵیەتییــەكان
و ئامرازەكانــی كۆنتروڵــی كۆمەاڵیەتــی
لــەدژی نەتــەوەی كورد بەكار بێنێت ،بۆیە
لێرەدا كێشە كۆمەاڵیەتییەكان و خودی ئەو
ئامرازانــەی بۆ كۆنتــروڵ كردنی بەكاریان
دێنن هەڵقواڵوی خودی كۆمەڵگاكە نین.
ئــەو ئامرازانــەی كــە بۆ كۆنتــروڵ كردنی
كێشــە یاخود كۆمەڵگا بەكار دێت شــتێك
نیــن لــە خــودی كۆمەڵــگای كوردییــەوە
هەڵقواڵبــن .بۆ نمونە سیســتەمی پەروەردە
وەكــو ئامرازێكــی كۆنتــروڵ كردنــی
كۆمەاڵیەتی لە جیاتی ئەوەی لە خزمەتی
كۆمەڵــگای كوردســتاندا بێت لە خزمەتی
سیســتەمی ئێستعماریدایە و هەوڵ دەدات
زیاتر تێكمان بدات.
بۆیــە دەبینیــن تێكــڕای بوونــی كێشــە و
تێكــڕای كۆنتروڵــی كۆمەاڵیەتــی بــە
هەمــوو ئامــراز و بەشــەكانی و هەروەهــا
یەكەكانــی دیكــەی كۆمەاڵیەتــی وەكــوو

سیاســەت و ئاییــن و هتــد لــە جیاتــی
ئــەوەی كاركردێكیــان هەبێت لــە خزمەتی
كۆمەڵــگای كوردیدا  ،كاركردی ئەوان لە
ئاراســتەی هەڵوەشــاندنەوەی كۆمەڵــگای
كوردییــە ،بۆیــە بــە ڕای مــن هەتا كاتێك
هەمــو كاركــردی گشــتی لــە هەوڵــی
لەنێوبردنــی كۆمەڵگایــە و كێشــەیەكی
گەورەتری بە ناوی كێشــەی موستەعمەرە
بــوون دروســتكردووە ،باســكردن لــە كێشــە
وردەكانــی كۆمەڵگا كــە رەنگە زۆربەیان
لە كۆمەڵگاكانــی دیكەش بوونیان هەبێت
هەڵەیەكی گەورەی فكری بێت.
هەڵــەی گــەورەی فكرییــە بــەو مانایــە
کــە كابــرا ســەرەتان بگرێــت ئیــدی لــە
ترســی هەاڵمــەت شــیوەن نــاكات و
هەمــوو هەوڵــی بۆ لــە ریشــە هەڵكەندنی
ســەرەتانەكەیە .ئیدی پێویســتە ئێمەش لە
هەوڵــی گەورەترین كێشــەی كۆمەاڵیەتی
كــە موســتەعمەرەبوونی كۆمەاڵیەتــی و
ئابــووری و ...ە دا بیــن چونکــە ئەمەیان
گەورەتریــن و ســەرەكیترین كێشــەی
كۆمەڵگای خۆرهەاڵتی كوردستانە.
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ههڵگهڕانهوهی دهوڵهتی ئاخوندی
ل ه النێ بۆ شوێنهونک ه
هیوا خانی
پاش ئهوهی کۆماری ئیسالمی چهند دهیه
بــه ناوی ئیســام داکۆکی لــه بههاکانی
ئەم ئایینە و هێنانهکایهی ئیسالمی نابی
محهممــهدی و بوارخۆشــکردن بــۆ هاتنی
مههدی (صاحب الزمان) و پهرهپێدانی داد
و دهســهاڵتی خوا له ســهر عهرز داوه و له
ماوهی ئهم چهند دهیه خهڵکیان سهرکیسه
کــردووه ئهوهی بــه دروشــم رایانگهیاندووه
بــه کــردهوه پێچهوانهیــان ئهنجــام داوه! چ
لــه ناوخــۆ چ لــه دهرهوه .بێنــه بهرچــاوی
خــۆت ئــهوهی راســپاردهی دیــن بــووه
ئــهوهی فێــرکاری (آموزه)ئیســامهتی
بــووه لــه کــرداری چــاک و نییاتی باش
و ئهخــاق و رهوشــتی جــوان ،عهداڵــهت
و دادپــهروهری ،برایهتــی و بهرابــهری،
ئهوهیکــه دنیــا کێڵگــهی پهســانه ،زوڵــم
و زۆر و خیانــهت و ســهرهڕۆیی ،درۆ و
دزی و دهســبڕی ،بهههشــت و جهههننــەم
و ون نهبوونــی مســقاڵه زهڕڕهی خێــر و
شــهڕ ... ،ئــهو ههمــووه شــتهی کــه بــه
نــاوی بنهمــای دیــن و لقوپۆپهکانــی و
ئــاکار و کــردهوهی بــاش بــۆ ژیانێکی پڕ
لــه بهختــهوهری له ســایهی به یهک چاو
چاولێکردنــی ههمــوو بهندهکانــی خودا و
 ،...دهســهاڵتی ئاخونــدی که برهوپێدهری
(مبلــغ) ئــهو بــوون ،بهنــاوی دهســهاڵتی
ئیســامی ،بهنــاوی عهلــی و حوســهین و
نوێنهرایهتی مههدی ،عاشقانی بنهماڵهی
بــن عهبا ،هــهر ههموویان بۆخۆیــان دهژێر
پــێ نــا و بــۆ بهرژهوهنــدی و مانــهوهی
دهســهاڵتی خۆیــان ههموویــان فیــدا کــرد
و ئــهوهی چهندیــن ســاڵ بــه نــاوی بههــا
ئایینییــەکان فێــری خهڵکیــان کردبــوو و
تهبلیغیــان بــۆ دهکرد ههموویــان بۆ خۆیان
تــهک به تهکیان پێشــێل کرد ،کارێکیان
دهرحهق به دین کرد ،بهاڵیهکیان به ســهر
هێنا هیچیان پێوهنههێشت .تهواوی بایهخ
و بههاکان له پێناو ماڵی دنیا و دهسهاڵت
قوربانــی کــرا! .ئهمڕۆکانــه ئــهم پهتایــه
کۆمهڵگاشــی گرتۆتــهوه و خهڵکیــش لــه
پێنــاو وهدهســتهێنانی پــوڵ و ماڵــی دنیــا
لــه هیچ ســڵ ناکاتهوه و حــهالڵ و حهرام
و یاســا و قانــوون و چــاک و خــهراپ
ههمــوو پشــت گــوێ خــراوه و ورده ورده
ئهوه ویژدان و ئینســاف و رهحم و بهزەییش
لــه کۆمهڵــگا بــار دهکا! کۆمهڵــگا
بهتــهواوی ئهوه خهریکه تووشــی داڕمانی
ئهخالقی و ئینسانی دهبێ! ئهو شۆڕشهی
خهڵکــی ئێــران فیــداکاری بــۆ کــرد و
مــهالکان دوولینگانهیــان بهســهر داهێنــا
و لــه خهڵکیــان دزی و پاشــان بــ ه نــاوی
حکومهتــی ئیســامی و "دینســاالری" و
"مردمســاالری" لهســهر خهڵکیــان فــهرز
کــرد ،ههر ههمووی ئهو ئاموزه دینیانهی
تهبلیغیــان بــۆ دهکــرد کــه بــه دهســهاڵت
گهیشــتن ههموویان بــاری مانایی خۆیان
له دهست دا و به شێوهیهکی دیکه تهفسیر
کرانــهوه و لێکدانــهوهی تازهیــان بۆ کرا و
کاریگهری نوێیان بۆ دۆزرایهوه؛ بۆ نمونه
ئــهو کهســهی لــه بهرامبهر زوڵــم و زۆری
بنهماڵهی پههلهویدا راوهستابا ،فیداکاری
رێگای خودا ،موجاهیدی فی ســهبیلیڵاڵ
بــوو! ،ئهگــهر کوژرابــا شــههید دهبــوو !
بهاڵم راوهســتان له بهرامبهر زوڵم و زۆری
ئاخونــدی دا مهحاربــی خــودا و موفســید
ســهر عــهرزە ،کــه دهکــوژرێ بــهدرک
واصل دهبێ!...ئهو کاره نالهبار و نهشیاو
و غهیــره دینی و غهیره ئیســامییهی که
بــه قازانجــی خۆیان بوو بــۆ خۆیان مهباح
کــرد و ســهروهت و ســامانی خهڵکــی
ئێــران بــه فشــه و بــه مشــه بێرەوبهوێیانــدا
دهدا و ســەرفی خۆیــان و ئاغازادهکانیــان
دهســت و پهیوهندهکانیــان دهکــرد .ئــهوه له
حاڵێکدایــه رێژیــم بــه نــاوی الیەنگــری
لــه فهقیــرو هــهژاران (مســتضعفین) هاته
ســهر کار و موویهکــی کهالوهنشــینیان

بــه ههمــوو ســهروهتی کاخنشــینانیان
نهدهگۆڕییــهوه کهچــی ئێســتا مــهودای
دارا و نــهدار ،نێوانــی پاییــز و بههــاره.
مهودای کاخنشــین و کهالوهنشین ئاسمان
و ریسمانه .ئهوهیکه له ماوهی چل ساڵی
رابردوو نهیتوانیوه خهڵک بهرەو ســهعاتی
ئیسالمی رێنمون بکا و ئهو دادگهرییهی
که دهڵێن هی عهلییه وهدی بێنن خهڵک
لێیــان ههســتاوهتهوه و ههڵڕژاوهتــه ســهر
شهقام و دروشمی داوه و به ههر لهونێک
بــۆی لوابــێ ناڕهزایهتی خــۆی دهربڕیوه.
داوای نهمانی دهســهاڵتی کردووه ،داوای
پێڕاگهیشتن به باری ژیار و ژیانی خۆی
کــردووه ،داوای دهســتههڵگرتن لــه غهززه
و فهلهســتین و لوبنــان و  ....کــردووه،
کهچــی ســهروهتی ئێرانیــان لــه گهجــهر
و گوجــهری ههنــدهران خــهرج دهکــرد و
جیهانــی شــیعهیان پــێ پۆشــته دهکــرد و
شۆڕشــیان پــێ بۆ دهرهوه ههنــارده دهکرد.
هــهر شــوێنێک شــیعهیهکی لێبێــت یــان
موســوڵمانی بناژۆخــواز کــه الیهنگریــان
لێبــکا و بــه دژی دهســهاڵتی واڵتــی
خــۆی ههســتێتهوه و یارمهتیدهربــێ بــۆ
دامهزراندنــی هیاللــی شــیعی داڵدهیــان
دهدا و یارمهتیــان پێدهگهیهنــێ .لــه
دهرهوه بــ ه نــاوی ههناردهکردنــی شــۆڕش،
داشــداری لــه موســوڵمانانی جیهــان لــه
تــهواوی رۆژههاڵتی ناوهڕاســت له میســر
و فهلهســتین و لوبنان و ســورییه و عێراق
و عهرهبســتان و بهحریــن و یهمــهن برایانی
شیعهی خۆی له دژی دهسهاڵتدارانی ئهو
واڵتانــه هان دهدا و به پشــتیوانی خهڵکی
ئێــران (پــوڵ و ماڵــی ) و هێــزی ســپای
پاســداران ( نیزامــی و لۆجســتیکی )
ئاســایش و تهناهــی لــه تــهواوی خهڵکــی
ئــهو واڵتانــه ئهســتاندووه و دهیهــهوێ
ههمــووان وهک ئێــران بکاته ئیســامی!!
بهرچاوترینیان بریتین له:
لوبنان
یهکــهم واڵت کــه ئێــران دهســتێوهردانی
ئاشــکرای خــۆی بــۆ ههناردهکردنــی
شــۆڕش دەســت پێکرد و توانی هێژمۆنی
خــۆی لــهوێ فــهرز بــکا لوبنــان بــوو.
بهتایبــهت پــاش تــرۆری ســهرکۆماری
ئــهو واڵتــه ســهعد حهریــری لــه بۆشــایی
دهســهاڵت و قاتوقــڕی شــهڕی ناوخــۆ و
نهداری و بێکاری خهڵکی لوبناندا توانی
حیزبووڵــا بــه پوڵــی خهڵکی ئێــران تهیار
بــکا و هێــزی چهکــدار و الیهنگریــان بۆ
بهکرێ بگری و دهنگیان بۆ بکڕێت و به
هۆی بڕه دێموکراسییهتێک که له لوبنان
لــه ئــارادا ههبوو بــه ماڵی خهڵکــی ئێران
حیزبوڵاڵیــان ده دهســهاڵتی واڵتــی لوبنان

جێگیر کرد .شــهڕی  33رۆژهیان بهســهر
ئیسرائیلدا سهپاند و به چهک ،له شهڕی
سورییهشــدا داکۆکیــان لــه دهســهاڵتی
ئهسهد که ئێران پشتیوانی بوو ،کرد.
سورییه
بههــاری عهرهبی که گهیشــته ســورییه و
خهڵک هاتنه سهرشهقام و خوازیاری لهسهر
کارالدانی ئهسهد و به دێموکراتیزهکردنی
ســورییه بــوون .فشــار و زهخــت و زۆری
خهڵــک گهیشــته ڕادهیــهک که ئهســهد
جیا له تهســلیم بــوون رێگایهکی دیکهی
بــۆ نهمابۆوه! ئێــران به هۆی پالنێک که
بۆ ههناردهکردنی شۆڕشی خۆی ههیبوو،
پێشتریش که بۆ ئهو ئامانجه دۆستایهتی
لهگــهڵ ئهســهد ســاز دابــوو ،بــه فهرمــی
خــۆی لــه کاروبــاری ئــهو واڵتــه وهردا و
دهســتی دایــه ســهرکوت کردنــی خهڵکی
نــاڕازی ئــهو واڵتــه .ئــهو بهربهرهکانــێ
ســهختهی رێژیــم و هێزهکانی ئێــران بهناو
پارێزهرانی حهرهم ( مدافعین حرم) وایکرد
کــه خهڵکیش دهســت بۆ چــهک بهرێ و
بهرگــری لــه خۆی و شۆڕشــهکهی بکا!
ئهو چهکداربوونه دیسان بووە هۆی ئهوهی
کــه ئێران هێندێــک گروپــی توندئاژۆی
داڵده بدا و داوا و داخوازییهکانی خهڵک
به الڕێدا بهرێ! به فیتی ئێران بۆ یهک
خهمــی لــه پێــش ههموو شــتێکدا ئهســهد
بهشــی کوردســتانی ســورییهی تهسلیمی
پ کا کا کــرد و بــه توانای هێز و پوڵی
ئێــران لهگهڵ بهرههڵســتکارانی بهتایبهت
له ناوهندی شاری دیمەشق شهڕی کۆاڵن
بــه کۆاڵنــی دهســت پێکــرد .له بۆشــایی
دهســهاڵت له ســورییه ئەلقاعیــده و بهرهی
نوســره و دهوڵهتی ئیســامی عێراق و شام
و هێندێــک گروپــی دیکــهی ئیســامی
شــهڕهکهیان له دهســتی دژبهرانی ئهســهد
دهرهێنــا و ههریهکــی الیهکی ســورییهی
بۆخــۆی دابــڕی و ئهســهد و ئێــران لــه
ناوهنــدی ئــهو گۆڕهپانــهدا مانــهوه .ئێــران
توانــی پالنــی خــۆی بــه کردهیــی بکا و
گروپــه ئیســامییهکان نــهک لهگــهڵ
ئهســهد بهڵکــوو لهگــهڵ ئهوانیتریــش
کێشــه ســاز بکــهن .فشــاری هێــزه
توندئــاژۆ ئیســامییەکان بهڕادهیــهک
بــوو کــه واڵتانــی ئورووپایــی و ئامریــکا
و هاوپهیمانان هاتنه ســهر ئهو قهناعهتهی
که مانهوهی ئهســهد بــه دیکتاتۆری زۆر
باشــتره لهوهیکه دهســهاڵت بکهوێته دهست
داعــش .لــه الیهکــی دیکــهوه تورکیا بۆ
پێشگرتنی پهرهئهســتاندنی دەسەاڵتی پ
کا کا ئهویــش بــه چاولێکــهری لــه ئێران
هێــزی ســهر بــه خــۆی خســته گۆڕهپانی
ســورییهوە! لێــرهدا بــوو کــه زلهێزهکانیــش

چاریــان نهمــا و خۆیــان تێکــهڵ بــ ه
کێشــهی ســورییه کــرد و بــه کــردهوه لــه
ســورییه دنیــای دوو جهمســهری رۆژئــاوا
و رۆژهــهاڵت زینــدوو بوویــەوه و جیهانــی
ئیسالمیشــی لێ زیاد بوو .ئهو دهســهاڵته
نوێیــه بهقازانجــی هیــچ کام لــه واڵتانی
ناوچه و زلهێزهکان نهبوو ،ئهوهی کهڵکی
لێوهرگــرت ئێــران بوو به مانهوهی ئهســهد.
پاش یهک دهیه ،قهیران و شهڕی سورییه
هــهروا بهردهوامــه .زلهێــزهکان بههــرهی
خۆیــان لــێ وهدهســت خســت و چهکیــان
لــێ بهتاقــی کــردهوه و مامهڵهیــان کــرد
و چهکیــان فرۆشــت و ئــهوهی لــهو نێوهدا
ماڵوێــران بــوو خهڵکــی ئــهو واڵتــه بوون؛
ههمــوو بههــرهی خۆیــان لێههڵکڕاند تهنیا
خهڵک ماڵکاول و برســی و دهســت بهتاڵ
ماوهتهوه .شۆڕشــهکهیان لێ بهتااڵن بردن!
ئێرانیــش هــهر چهنــد ئهســهدی راگــرت
بهاڵم دۆڕاوی ســهرەکی ئهو گۆڕهپانهیه.
ئــهو ههمــووه خهرجییــهی لهبــاری ماڵی،
نیزامــی ،لوجســتیکی و مووشــهکی و
تهرابهری که بۆ مانهوهی ئهسهد له ماڵی
خهڵکــی ئێرانی خهرج کردووه خهریکه به
بــادا دهچــێ و زلهێزهکان دهڵێن هێژموونی
ئێــران نابێ له ســورییه بمێنــێ! ئهوه یانی
هاتنهوه سهر حوڵڵهمهرهسێ.
عێراق
پــاش رووخانی ســهددام ،ئێــران به فهرمی
خــۆی لــه کاروبــاری ناوخــۆی عێــراق
وهرداوه و لــه دۆســتایهتی و خزمهتێــک
کــه به ئهحزابی شــێعی دژبهری ســهددام
کردبــوو کهڵکــی وهرگرتوو ئــهوهی بۆی
کرا له جیاوازی خســتنه نێــو الیهنهکانی
عێراقی و شــێعه و ســوننی و کورد قووڵ
کردنهوهی کێشهکان و گرێپوچکهکردنی
گرفتــی نێوانیــان بــه شــێوهیهک کــه بــه
رواڵهت هاوکاری ههموو الیهکی دهکرد،
بــهاڵم بهکــردهوه پێچهوانــهی دهجوواڵیەوه!
بۆ ئهوهی باشــتر بتوانێ جڵهوی دهسهاڵت
لــه عێــراق بهدهســتهوه بگــرێ ،بــۆ ئهوهی
لــه عێــراق هێزێکی قههرییهی بهدهســتهوه
بێ ،هێنای به دهســتی الیهنگرانی خۆی
لــه بــهرهی شــێعی ســوپایهکی بــه نــاوی
حهشــدی شــهعبی پێکهێنــا! لــهو الشــهوه
کاری دیکــهی دهکــرد! بــۆ نموونــه لــه
ســهرههڵدانی داعــش هــاوکاری دهوڵهتــی
عێــراق و شــامی کــرد ،له ئهفغانســتانهوه
هێنایــهوه بــۆ ســورییه و پاشــان لــه عێراق
جێگیــری کــرد .لــه شــهڕی ســوورییه
الیهکــی ســورییهیان بــۆ خۆیــان دابــڕی.
پاشان ئێران پیالنی داگیرکردنی مووسڵی
بــه هــاوکاری مالکی که دهســپهروهردهی
خۆیــان بوو ،بۆ داعش به شــێوهی خوارهوه

دهستهبهر کرد!:
 – 1بــۆ پۆشــته کردنــی ناڕاســتهوخۆی
داعــش ،مالکــی بــهر لــه هێــرش کردنی
داعــش بــۆ مووســڵ پوڵێکــی زۆری بــۆ
بانکهکانی ئهو شارە ناردبوو!
 – 2تــهواوی تهجهیــزات و کهرهســتهی
نیزامــی و لۆجســتیکی هێــزی شــارهوانی
و پۆلیــس و ئهرتــهش لــه مووســڵ بهجــێ
دهمێنێ بۆ داعش
 – 3کهشــێک لهنێــو هێزهکانــی نیزامی
عێراقــدا ســاز درابــوو کــه ئهفســهری
ئهرتــهش بــه تواناتریــن ماشــینی شــهڕی
و نهفهرههڵگــری لهبهردهســتی بــوو بــه
ڕادهیــهک ترســێنرابوون کــه نهیانتوانــی
کهڵــک لــه وهســیلهی بهردهســتی خۆیان
وهربگرن و پێی رابکهن! له ترسان به توێی
کــراس و دهرپێ به پێی پێخواســی خۆیان
قوتار داوه!.
وهک دهڵێــن داعش به هێزێکی دووســهد
کهســی توانیــان ئــهو هێــزه زهبهالحــهی
لهشکری عێراق ڕاو بنێ و مووسڵ داگیر
بکا! و دهســت بهســهر ئهو ههمووه پووڵ و
تانــک و تــۆپ و جبهخانهیــهدا بگرێ و
دهسهاڵتی خۆی بسهپێنێ و پاشان ههر ئهو
هێزه تۆقێنهره که سونییه و له کوردستان
ههڵدهگهڕێتــهوه و کوردانــی ئیــزهدی و
کاکهیی تهنانهت کهرکوک و ههولێریش
بــه ئامانــج دهگــرێ! هێزی پێشــمهرگهی
چهند ههزار کهسی و خهڵکی خۆبهخشی
ناوچــه و هێــزی نیزامــی عێــراق چیــان
لهدهســت نههــات! دڕندهیــی داعــش و راو
بۆچوونهکانــی ئهوهنده بــۆ بهرهی مرۆڤ
ترســناک بــوو کە بووە هــۆی ئهوهی ئهو
گهلهکۆمهکییــە جیهانییەی بۆ ســاز بێ
و ئورووپــا و واڵتانی رۆژئاوا و دهوڵهتانی
ناوچه توانیان بهرهو لهبهین چوونی بهرن.
پــاش نهمانــی داعــش و هاتنــه ئــارای
گشتپرســی لــه کوردســتان16 ،ی
ئۆکتۆبــری خوڵقاند و نهوتی کهرکوکی
به تااڵن برد.
بهحرهین و عهرهبستان
ســهرههڵدانی شــێعهکانی بهحرهیــن بــه
پشــتیوانی ئێــران بــه گــوڕی دهســتی
پێکــرد و رێپێــوان و شــهڕی سهرشــهقام
بــاری تهناهــی دانیشــتووانی بهحرهینــی
شــلهژاندبوو؛ به هاناوه چوونی عهرهبستان
وایکــرد ئاژاوهکانی بهحرهین تا رادهیهکی
زۆر ئههــوهن ببێتــهوه .عهرهبســتانیش بــه
لهداردانــی باقــر نەمرهــهر لــه ههنــگاوی
ههوهڵ خامۆشی کرد.
یهمهن
حووســییهکانی یهمــهن بــه پــوڵ و ماڵــی
خهڵکی ئێران و یارمهتی ســپای پاسداران

و کۆماری ئیســامی له دهســهاڵتی ئهو
واڵته ههڵگهڕانهوه و ســهرۆکی ئهو واڵت ه
پهنــای بــۆ عهرهبســتان بــرد .الیهنگرانــی
لــه پێتهختــی یهمــهن دهســتیان دایــە
بهربهرهکانــی حوســییهکان و نهیانهێشــت
دهســهاڵتی ئــهو واڵتــه به دهســتهوه بگرن.
شــهڕی ماڵوێرانکــهری ناوخۆ و گهرهک
و کــۆاڵن دهســتیپێکرد کــه تــا ئێســتاش
درێژهی ههیه .حوســییهکان به پشــتیوانی
ئێران چهندین جار مووشــهکی بالستیکی
ســازکراوی ئێرانیــان لــه یهمهنــهوه بــۆ
نێــو خاکــی عهرهبســتان ههڵــداوه .ئــهوه
لــه کاتێکدایــه کــه چهندیــن ســاڵه ئــهو
ئهتنیــک و پێکهاتــه و ورده ئاییــن و
مهزههبانــه پێکــهوه له ئاســایش و تهناهی
ژیاون و هیچ گرفتێکیان بۆ یهکتر پێک
نههێنــاوه .ئــهوه کۆماری ئیســامیی ه که
دهیههوێ هێژمۆنی خۆی بهســهر واڵتانی
ناوچهدا فهڕز بکا و ل ه ســازدانی هیاللی
شــیعی و جیهانی ئیســام دهســت بهســهر
واڵتانــی ناوچــهدا بگــرێ و ببێتــه ئاغــا
و بااڵســهر و لــه ناوچــه هێــزی ســێههمی
جیهانــی واتــە جیهانــی ئیســام هاوتــهراز
لهگــهڵ دنیای رۆژئاوا ســاز بــکا!! بهاڵم
لــه یهمهنیش ناچار به پاشهکشــه دهکرێ
و دهبێ لهوێش کلک لهگهلۆزی بنێ و
ئهو شوێنه بهجێ بێڵێ!.
ئهمــڕۆ ورده ورده ئــهو خولیایــهی رێژیــم
لــه ناوچهکه بــه دوویهوه بوو ،وهک بڵقی
ســهرئاو یهک لهدوای یهک دهپوکێنهوه.
رێژیم دهبێ له سورییه بار بکات! خهڵکی
عێــراق ئــهوه وهدهری دهنێــن! شــیعهکانی
بهحرهیــن چیتــر بۆیــان نایهن ه سهرشــهقام!
حووســییهکان بــه کــردهوه شکســتیان
هێنــاوه! لــه الیهکــی دیکــهوه تــهواوی
دهســهاڵتدارانی ناوچه و جیهان به باشــی
رێژیمــی ئاخوندیــان ناســیوه ،بۆیه لهگهڵ
تهحریمهکانی ئامریکا کهوتوون بۆ فشار
خستنهسهری که دهست لهو زێدهخوازی و
شهرئەنگێزی و ئیقلیمگیرییه ههڵگرێ.
خهڵکــی ئێــران لــه تــهواوی دههــۆ و فێڵ
و دهلهســهکانی حاڵــی بــووه و دههۆڵــی
پڕوپاگهندهی جیهانی ئیســامیان دڕاوه و
زیاتــر لــهوه بڕ ناکا .هــهر چهند گهلێک
جــار هاتوونهته سهرشــهقام و ناڕهزایهتییان
دهربڕیــوه ،هاواریــان کــردووه " نهغــهززه،
نــه لوبنــان ،گیانــم بــە فیدای ئێــران" زۆر
دروشــمی نهتهوهیــی دیکــه بــه داکۆکــی
لــه ئێــران و خەڵکــی ئێــران .بــهاڵم بــه
هــۆی زهبروزهنگــی دهســهاڵتی حاکــم و
تــرس و تۆقانــدن ،رێژیــم رێگــه لــه هاتنه
سهرشــهقامی گیــراوه و دیکتاتۆرییهتــی
ئاخونــدی وای فــزه لــه خهڵــک بڕیــوه
کــه تهنانــهت لــه وهدهســتهێنانی بژیــوی
رۆژانــهی خۆیشــیدا ماوهتــهوه! ههڵبــهت
ههمــوو واڵتانــی دیکتاتۆرلێــدراو ههر بهم
شــێوهن؛ بڕوانــه کوبــا ،کــۆرهی باکــوور،
ئهندونێزی ...ههر ههموویان خهڵکهکهیان
دهستهوهســتان دامــاون .ئاخونــدهکان بــاش
ههستیان بهوه کردووه که پاش الچوون له
دهسهاڵت له هیچ کوێی جیهان دەراوێکی
روونیان نییه ،ل ه هیچ کوێ جێگا و پهنا
و پهســیوێک شــک نابهن بۆیه ئهوهندهی
پێیــان بکــرێ ئــهو دهســهاڵته رادهگــرن.
بــه هــهر فێــڵ و دههــۆ و پیالنێــک بێت،
وهک جێگــری یهکهمــی پارلمانــی ئێران
عهلــی موتههــهری گازهنده دهکا و دهڵێ:
( بــرای حفــظ یک امر مقــدس نمیتوانیم
از وســیلهی نامقــدس اســتفاده کنیــم).
ئێســتا که ئیســامی شۆڕشگێری شیعی
هیچــی دیکه ئاویان له دودهســتی نادا! و
ریســهکهیان لــێ بۆتهوه خــوری پیالنێکی
دیکهیــان داڕشــتووه! دهیانهــهوێ رهنــگ
بگــۆڕن ،یانــی لــه ئیســامی سیاســی
ههڵگهڕێنــهوه و بــۆ ناســیونالیزمی
ئێرانــی و نهتهوهخــوازی بــا بدهنــهوه .بــۆ
شــوێنهونکه وهک رێــوی لــه النی خۆیان
ههڵدهگهڕێنهوه!.
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کاریگەریی گەمارۆکانی ئامریکا
بۆ سەر ڕێژیمی ئێران
ناسر ساڵحی ئهسڵ
دانڵــد ترامــپ ســهركۆماری ویالیه 
تــه
یهكگرتووهكانــی ئەمریکا له رێكهوتی8ى
ئاوريلــى  2018بڕیــاری کشــانەوەی
واڵتەکــەی لە رێککەوتنــی بهرجام واژۆ
كــرد"( .بهرجــام" ,رێكهوتننامهی واڵتانی
 1 + 5لهگــهڵ ئێــران كــه لــە ســەرەتای
ئاوریلی  2015لە شاری لۆزان لە واڵتی
ســویس ســهبارهت بــه كۆتایــی هێنــان بــه
پیتاندنی یۆرانیۆم واژۆ کرا).
ههروهها ماوهیهك پاش كشانهوهی ئامریكا
لــه بهرجــام ،مایــك پۆمپێئــۆ وهزیــری
دهرهوهی ئامریــكا له رێكهوتی 21مانگی
مهی  2018بهرانبهر به 31ی بانهمهڕی
1397ی ههتــاوی ،له بونیادی هێریتەیج،
 12مەرجــی وهك ،ئاشــکراکردنی هەموو
چاالکییــە ناوکیــی و مووشــهكییهكان،
ئازادکردنــی هاوواڵتییانــی ئەمریکایــی،
رێزگرتــن لە ســەروەریی واڵتانی ســووریا،
یهمــهن و عێــراق و كۆتایــی هێنــان بــه
یارمهتی ماڵی و لۆجیســتیكی به گروپه
تیرۆریســتییهكانی رۆژههاڵتی ناڤین و...
بۆ نهگهڕانهوهی سزا ئابوورییەکانی پێش
لــە رێكهوتننامــهی بهرجــام بــۆ ئابووریی
ســەر رێژیمی کۆماری ئیســامیی ئێران
دیاری كرد.
ههروههــا دانڵــد ترامــپ ســهركۆماری
ئامریــكا له رێكهوتــی 14ی خەزەڵوەری
1397ی هەتــاوی ،قۆناغــی دووههمــی
گهمــارۆكان کــە بریتــی بوون لــە كەرتی
نــەوت وگاز ،بانكــەكان ،ســهنعهتی بیمه،
فرۆكهوانی و كهشــتیڕانی ،ســەر رێژیمی
ئێران ڕاگهیانــد .پاش راگهیاندنی دهوری
دووههمــی گهمــارۆكان ،ســهركۆماری
ئامریكا بەشــێوەیەكی كاتی رێگەی بە 8
واڵت دا كه درێژە بە مامەڵە نەوتییەكانی
خۆیــان لەگــەڵ رێژیمی ئێران بــدەن ،هەتا
ئەو كاتەی دەتوانن سەرچاوەیەكی دیكەی
دابینكردنی نەوتی خاو بدۆزنەوە .ئامریکا
داوای لــهو  8واڵتــه لــه کڕیارانی نهوتی
ئێران کرد ،که له جیاتی پارهی هاوردهی
نهوت له ئێران ،دهرمان و پێداویستییهكانی
نهخوشــخانهكان بــه رێژیمــی ئێــران بدهن و
لــه دانــی دراوه کاریگەرەکانــی وهک
یــۆرۆ و دۆاڵر خۆببوێــرن .ئهو شــێوهیه له
ههناردهكردنی نهوتی ئێران بۆ ئهو  8واڵته
تا  6مانگ دهبێت.
ئــهوهی لێــرهدا جێــی بــاس و تێڕامانــه،
كاریگهری گهمارۆكانه له سهر ئابووریی
نهخوشــی رێژیمــی ئێران .دهســهاڵتدارانی
رێژیمــی كۆماری ئیســامی ،لــه ماوهی
چوار دهیه دهسهاڵتداری ناڕهوای خۆیاندا،
بــه كۆنتڕۆڵكردنــی ئابووریــی واڵت لــه
بوارهكانــی ســهرمایهگوزاری كــهاڵن،
كۆمپانیاكانی نهوت و گاز ،بهنداوســازی،
كهرتهكانــی كااڵ و خهدهمــات ،ئیزنــی
ســهرمایهگوزارییان بــه كهرتــی تایبهتــی
نێوخــۆ و كۆمپانیــا زهبهالحــە بیانییــەکان
نهداوه .له وهها دۆخێكدا چونكه ئابووریی
ئێران له الیهك بهســتراوه به فروشــی نهوت
بــووه و لــه الیهكی دیكهوه له ژێر چهتری
كونترۆڵ و چاودێری دهوڵهتدا بووه ،توانای
گهشــه و پهرهپێدانی ههمهالیهنی نهبووه و
ههمیشــه بــه كزهبایهك تووشــی نهخوشــی
و رووخــان بــووه .بانــده مافیاییەکانــی
دهســهاڵت و ســهروهت لــه رێژیمــی ئێراندا
ههروههــا لــه رێــگا و بهرنامــه كۆپــی
كراوهكانــی ســهردهمی شكســتخواردووی
كۆمۆنیــزم ،بــه حهراجكردنــی ســهروهت و
ســامانی نهتهوهیی له ژێــر ناوهكانی وهك،
ههمواركردنــی ئابووریی ،ئامانجداركردنی
یارانــهكان یــان پهرهپێــدان بــه كهرتــی
تایبهت(بــه ئاغازادهکانــی بازنــهی
دهســهاڵت) ،تیری خهالســیان له جهســتی
ئابووریی نهخوشــی ئێران دا .به واتایهكی
روونتر ،قۆرخكردنی ســهروهت و ســامانی
نهتهوهیــی و كۆنتڕۆڵكردنــی بــازاڕ و

ســهرمایهگوزاری كــهاڵن ،لــه الیــهن تاقم
و گروپهكانــی بــااڵی رێژیمــی ئێــران و
بــه تایبــهت له الیهن ســپای پاســدارانهوه،
ئابووریــی ئێرانیــان بــه تــهواوی تووشــی
داڕمانێك كردووه كه ههستانهوهی مهحاڵه.
چونكه له الیهك كهرتی ئابووریی رێژیمی
ئێــران بــه هــۆی مایهپوچــی كارگــە و
كارخانــهكان" ،رانتخــوار"ی ئابــووری،
بهستراوه بوونی ئابووریی ئێران به داهاتی
فرۆشی نهوتی خاو ،چوونهدهری سهرمایه
و نهبوونــی ئهمنییهتی ســهرمایهگوزاری
بــۆ كهرتــی تایبــهت و كۆمپانیــا
زهبهالحهكانــی جیهان و له الیهكی دیكهوه
به هــۆی بهرزبوونهوهی نرخهكان ،بێكاری
له رادهبهدهر،گرانی سهرسوڕهێنهر ،كهمی
كااڵ و خزمەتگوزارییــەکان لــه بــازار،
بااڵدهســتی و خاوهنــداری كۆمپانیاكانــی
ســپای پاســداران و هێــزه ئهمنییهتییــهكان
لــه ئابووریی ئێرانــدا ،بێبههابوونی دراوی
میللی ،گهندهڵی سیســتماتیكی ئابووری
و سیاســی ،دزینــی ســهروهت و ســامانی
نهتهوهیــی لــه الیهن كاربهدهســتانی بااڵی
رێژیم ،ئابووریی ئێران به تهواوی تووشــی
نهخوشی تێكقڕمان و رووخان بووه.
ڕاپهریــن و ناڕهزایهتیــی بهشــێكی زۆر له
شــارهكانی ئێــران لــه بهفرانبــاری ســاڵی
 1396و هاوینــی 1397ی ههتــاوی،
مانگرتنــی مامۆســتایان ،كامیۆنــداران و
چیــن و تویژهكانــی دیكــهی كۆمهڵــگای
ئێــران ،لــه ئێســتادا زیاتــر بــۆ نارهزایهتــی
دهربڕیــن لهههمبــهر بوونــی گهندهڵیــی
ماڵیو سیاســی سیستماتیك له كۆماری
ئیســامیدا بــووه .چونكــه گهندهڵیــی
ئابووری سیســتم و پێكهاتهی دهســهاڵتی
تووشــی نهخوشــی رووخــان كــردووه و
گهندهڵــی سیاســی دهســهاڵت گهالنــی

ئێرانــی له مافهســهرهتاییهكان ،ئازادی و
كهرامهتی ئینسانی بێبهش كردووه.
زۆربــهی چاوهدێرانی سیاســیو ئابووری
لهو باوهڕهدان ،ك ه دامودهزگاكانی نیزامی
و ئهمنییهتــی و بونیــاده ئابوورییهكانــی
رێبــهری رێژیــم ،تاوانبــاری ســهرهكین لــه
خوڵقاندنــی وهها بارودۆخێــك بۆ ئابووریی
ئێــران كــه به كزهبایهك تووشــی نهخۆشــی
و تێکقڕمــان دهبێــت .چوونكــه ئــهم
دامودهزگایانــه نهك هیچ چاوەدێرییەکیان
بەســەرەوە نییە بهڵكوو بهشێكی زۆریان له
دانــی بــاج به دهوڵهت و شــوێنه گشــتی و
شــارهدارییهكان مهعاف كــراون .له ئێرانی
ئهمــڕۆدا ئــهوه بونیادهكانــی ئابووریــی
رێبهری رێژیمن كه كۆنتڕۆڵ و چاودێری
ئابووریی ئێران دهكهن و دهســتیان به ســهر
بهشــێكی زۆری ســهروهت و ســامانی
نهتهوهیی وهك :بیناســازی ،كۆمپانیاكانی
ههنــارده و هاوهــردهی نــهوت و گاز،
كااڵی ئهساســی ،كهشــتیڕانی ،فڕۆكهو
هۆتێلهكانــدا گرتووه .له وهها دۆخێكدا كه
ئامانجی گهمارۆ ئابوورییهكانی ئامریكا
رهگ و ریشــهی بونیــاد و دامــودهزگا
نیزامــی و ئهمنییهتــی و رێبهرییەکانــی
رێژیمــه ،شــاكلهی ئابووریــی ئێــران بــه
گشــتی تووشــی تێكقڕمــان و رووخــان
دهبێــت .بانكــی جیهانی لــه راپورتی 9ی
خهزهڵــوهری 1397ی ههتاویــدا بــاوی
كــردهوه كــه واڵتــی ئێران له بــواری كار و
پیشــەدا لــه نێــوان  190واڵتــدا لــه پلــهی
128دایه.
هــهر بۆیــه لــه كاتــی جێبهجێیكردنــی
گهمــارۆ ئابوورییەکانی ئامریكا بۆ ســهر
ئابووریی رێژیمی ئێراندا ،خهڵكی ئێران و
بــه تایبــهت چیــن و توێــژه كهمداهاتەکان
و كارمهندانــی حكوومهتــی و كەرتــی

تایبــهت تووشــی ههژاری و نــەداری رهها
دهبن .ههر بۆیه ئهو شێوهیه له مودیریەت
و بەڕێوەبەریــی ئابووریــی ئێــران لــه الیهن
رێژیمــهوه ،كاریگــهری و شــوێندانهری
راســتهوخۆی لــه ســهر تووڕهیــی و
ناڕهزایهتیــی بهرینــی خهڵــك بــه دژی
ڕۆیی و دیكتاتۆری دهســهاڵتداریی
ســهره 
كۆماری ئیسالمیدا ههبووه.
لــه وههــا بارودوخێكــدا بهرپرســانی بااڵی
رێژیــم هــهر كامــه و بــه جۆرێــك باســی
كاریگــهری گهمارۆكانــی ئامریــكا بــۆ
ســهر ئابــووری رێژیــم دهكهن .هــهم عهلی
خامنهیــی رێبــهری رێژیــم و ههم حهســهن
روحانــی ســهركۆماری رێژیــم ،دهڵێــن:
"گهمارۆكانــی ئامریكا هیچ كاریگهریی
بــۆ ســهر دۆخــی ئابــووری ئێــران نییــه و
تهنیا گوشار خستنه سهر خهڵكی ئێرانه".
خامنهیی و روحانی دیانههوێت بهم قسانه
دۆخی شــپرزهی ئابووریی ئێران پهردهپۆش
بكهن و خهڵكی ساویلكه فریو بدهن.
لــه الیهكــی دیكــهوه هێندیــك بهرپرســی
بــااڵی رێژیــم بهپێچهوانــهی قســهكانی
خامنهیــی و روحانــی ،وهك جــواد زهریــف
وهزیــری دهرهوه و ئیســحاق جهانگیــری
جێگری سهركۆمار ،باس له قووڵبوونهوهی
قهیرانهكانــی نێوخــۆ دهكــهن ،كــه بــه
هــۆی گهمارۆكانــی ئامریــكاوه ههمــوو
جومگهكانــی ئابووریــی ئێرانــی تهنیــوه.
ههروهها دهڵێن نابێ راســتییهكان له خهڵك
بشــارینهوه و دهبــێ بــاس لــه كاریگــهری
خراپــی گهمارۆكانــی ئامریــكا بكهیــن؛
كهوابوو رێژیمی كۆماری ئیســامی ئێران
له ئێستادا توانای چارهسهركردنی كێشه و
گرفته ئابوورییەکانی نییه.
بــاری ئابووریــی رێژیمــی كۆمــاری
ئیســامیی ئێــران بــە هــۆی گەڕانــەوەی

دەوری یەکــەم و دووههمی گەمارۆکانی
ئامریــكا ،بــە تــەواوی تووشــی داڕمان و
تێكقڕمــان بــووه .ئاوســانى ئابــووری بــە
شــێوەیەکی بەرچــاو بەرۆکــی خەڵکــی
ئێرانــی گرتــووە و بەهــای دراوی میللــی
ئێرانــی بەرامبــەر بــە دراوە بیانییــەکان بە
ڕادەیەکی پێوانەیی لە مێژووی ئەو واڵتەدا
دابەزانــدووە؛ لەالیەکــی دیکەشــەوە بۆتــە
هــۆکاری دەمبەدەمە و لێکهەڵبەزینەوەی
باڵەکانــی نێــو ڕێژیــم و نوێنەرانــی
مەجلیس کە یەکتر ،لەســەر ئەم کێشــانە
تاوانبــار دەکەن .هەروەهــا كاریگهری ئەم
گەمارۆیانــە بۆتــە هــۆکاری چێبوونــی
ئاســتێکی بــەرز لە ئاوســانى ئابــوورى كه
قەیرانــە ئابووریــی و کۆمەاڵیەتییەکانــی
لــە نێوخــۆی ئێــران زیاتر كــردووه .له وهها
دۆخێكــدا ئابووریــی ڕێژیــم رۆژ بــه رۆژ
بچــووک و بچووکتــر دەبێتــەوە .ههروهها
ههنــاردهی نهوتــی ئێــران لــه ســاڵی پاردا
 2/26میلیــۆن بهرمیل له ڕۆژێکدا بووه،
بهاڵم بهپێی ڕاپۆرتی تازهی ئاژانسی وزه
ههناردهكردنی نهوتی ئێران تا ئاستی 1/1
میلیــۆن بهرمیــل لــه رۆژێكــدا دابهزیــوه.
هــۆکارى ئــهم دابهزینهشــیان بــۆ گهمارۆ
چڕوپڕهکانــی ئامریــکا بــه دژی رێژیمی
ئێــران گەڕاندۆتەوه .لــه پاش خولی نوێی
گهمارۆکانــی ئامریــکا کــه کهوتوونهته
بــواری جێبهجێکردنــهوه ،کێشــەگەلی
کۆمەاڵیەتیــی لەوانــەش خۆکــوژی و
بێــکاری و تــەاڵق له كۆمهڵــگای ئێراندا
زیاتر پەرەیان سەندووە.
دابهزیــن و کەمبوونــەوەی زیاتــری
ڕادەی هەناردەکردنــی نەوتــی ئێــران
النیکــەم بــۆ ژێــر  1ملیــۆن بەرمیــل لــە
ڕۆژێكــدا ،لەالیەکەوە داتەپین و رووخانی
ئهســتونگهكانی ئابووریــی ئێرانــى لــێ

دهكهوێتــهوه و لــه الیهكــی دیكــهوه دهبێتــ ه
هــۆی الوازبوونــی توانــای كڕینــی خهڵك
بــه گشــتی و بــه تایبــهت چینــی هــهژار
و دهســكورتی خهڵكــی ئێــران؛ كهوابــوو
گهندهڵــی كاربهدهســتانی بــااڵی رێژیمی
ئێــران لــه بوارهكانــی سیاســیو ئابووریدا
یهكێــك لــه هۆكارهكانــی راپهڕیــن و
ناڕهزایهتیی بهرینی گهالنی ئێران دەبێت.
لە کۆتاییدا دەتوانین بڵێین به بهردهوامبوون
و توندتركردنــی گەمارۆكانــی ئامریكا بۆ
سهر ئابووریی رێژیمی ئێران ،رێژیم نەتەنيا
ناتوانــێ تهنانهت مووچەی فەرمانبەرانی
دەوڵەتیش دابین بکا بهڵكوو تووشی كهمی
بودجهی ســااڵنهش دهبێت .لــه بهردهوامی
وهها دۆخێکیشدا ،چینی ناوەڕاستی ئێران
بــە تایبــەت لە شــارە گەورەکانــدا تێکەڵ
بــە شــەپۆلی ناڕەزایهتییــەکان دهبــن و لــە
داهاتــوودا گۆڕانــکاری بهریــن له واڵتی
ئێرانــدا دێتــه ئــاراوە؛ هــهر بۆیــه تهنیــا
رێگاچــارهی گهالنی ئێــران بۆ دهربازبوون
له وهها بارودۆخێكی نالهباری ئابووری و
سیاسی و ئاشتبوونهوه لهگهڵ كۆمهڵگای
نێونهتهوهیــی ،روخانــی رێژیمــی كۆماری
ئیســامی ئێرانــه ،.بۆیــه تاكــوو یاســاو
پڕەنسیپهكانی دێموكراسی له ئێراندا نهبێته
ســهرچاوهی دهسهاڵت و بڕیاردان ،ئازادی
و دێموكراســیو ههڵبژاردنــی راســتهقینه
و یاســایهكی بنهڕهتــی دێموكراتیــك لــه
كۆمهڵگاى ئێراندا بوونی نهبێت و سهروهت
و ســامانی واڵت بــۆ ههمــوو نهتهوهكانــی
ئێران نهبێت ،رهوشی ئابووری و سیاسی و
كۆمهاڵیەتــی و فهرههنگی ئێران تووشــی
نهخوشی و لێكترازان دهبێت!
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حەسەن ساڵحزادە:

مامۆســتای کــورد کــە زمانــی خــۆی و
قوتابییەکــەی کوردییــە و ناچاریــان
کردووە کە لە سەر ناوەڕۆکی کتێبگەلێک
کار بکا کە دژایەتی شوناسی نەتەوەیی
و مێژوویــی و ســەروەرییەکانی خۆی و
گەلە بەشخوراوەکەی دەکەن ،ناتوانێ
بێ دەنگ و بێ هەڵوێســت بێ.
لــە ڕۆژانــی  22و 23ی خەزەڵــوەری
ەئمســاڵ بــۆ دووهــەم جــار لــە وەرزی
نوێــی خوێنــدن ،مامۆســتایانی
کوردســتان و ئێ ـران مانیــان گــرت و
لــە چوونــە ســەر کالســەکانی دەرس
خۆیــان بــوارد .ڕەوشــی ژیــان و
گوزەرانی مامۆســتایان لە کوردســتان
و ئێران بە گشتی چۆنە؟
داخــوازی ســەرەکی مامۆســتایانی
مانگرتــوو چیــن؟ تەنیــا چەنــد
ویســتێکی ســێنفییە یــان زیاتــر لــەوە
کۆمەڵێــک داخــوازی ئینســانین؟
هەڕەشــەکانی رێژیــم لــە مانگرتــووان
و گرتنی چاالکانی ەئم بوارە دەتوانێ
مامۆســتایان لــە ویســتەکانیان
پاشگەز بکاتەوە؟ ەئمانە و چەندین
پرســیاری دیکەمــان ائراســتەی
بەڕێــز "حەســەن ســاڵحزادە"
چاال کــی سیاســی و مامۆســتای
پێشــووی قوتابخانەکانــی کوردســتان
نیشتەجێی لە واڵتی فەڕانسە کردووە
کە سەرنجتانی بۆ ڕادەکێشین.
دیمانە :شەماڵ تەرغیبی
ڕەوشـــــی ژیــــان و گـــوزەرانـــی
مــامــۆســتــایــان لــە کــوردســتــان و
ئێران بە گشتی چۆنە؟ بەتایبەت
بــە بــــــەراورد لــەگــەڵ واڵتــانــی
پیشکەوتوودا؟
دۆخی ژیان و گوزەرانی مامۆســتایان
ئەمــڕۆ لــە ئێــران بــە گشــتی زۆر
نالەبــارە .ئامــارە باڵوکراوەکانــی
ناوخــۆ ئــەو راســتییە دەســەلمێنن کــە
ئاســتی مووچــە و داهاتی نێزیک بە
تێکڕای مامۆســتایانی قوتابخانەکان
لــە جــاران خراپتــرە و لــە ژێــر هێڵــی
هەژاریــدا ماونەتــەوە .دەبــێ ئــەوە
بزانیــن کــە زۆربــەی مامۆســتایان
بــە مەبەســتی دابینکردنــی ژیانــی
رۆژانــە نییــە کــە روویان لەم پیشــەیە
کردبــێ ،بەڵکــوو ئــەوان شــەیدای
دەرســوێژین .کەچــی مخابــن لــە
ئاکامــی کەمتەرخەمــی بەرپرســانی
دەســەاڵت ،ناچــارن لــە رێگەیەکــی
دیکــەوە کەموکوڕییەکانــی ژیانیــان
قەرەبــوو بکەنــەوە .ئــەوان کۆمەڵێک
کاریــان وەک پیشــەی دووهــەم و
الوکــی هەڵبــژاردووە کــە هــەم زیــان
بــە کەســایەتییان دەگەیەنــێ و هــەم
لە ســەر چۆنیەتــی راپەڕاندنی ئەرکە
سەرەکییەکانیان شوێندانەری نەرێنی
دەبێ.

هەروەهــا ئەگەر پێگــەو دۆخی ژیانی
مامۆســتایان لــە گــەڵ کارمەندانــی
دیکــەی دەوڵــەت بــەراورد بکەیــن،
دەبینیــن کــە وەزعیــان بــە نیســبەت
ئەوانــەوە زۆر لە خوارترە .هەروەها ئەم
هەڵسەنگاندنە نەک لە گەڵ واڵتانی
پێشــکەوتوو بەڵکــوو لــە گــەڵ هــی
مامۆســتایانی دراوســێکانی ئێرانیــش
یەک ناگرنەوە.

بەکورتی باسی ئــەوەمــان بۆ
بــکــەن کــە سیستمی ئــامــوزشــی
لــە ئــێــران و بەتایبەت لــە نێو
نەتەوەکانی ئێران و یەک لەوان
گەلی کورد لە چ ئاستێکدایە؟
سیســتمی فێــرکاری ئێران بە شــێوەی
ســتوونی داڕێژاوە و پڕۆگرامەکان لە
سەردا بۆ خوارەوە دێن یان بە واتایەکی
تــر دادەســەپێن و مامۆســتایان ناچارن
وانــەکان بە یەک ئاراســتەدا کاناڵیزە
بکــەن ،ئــەوەش رێگــری لە مامۆســتا
دەکا کــە قوتابی خوڵقێنەرو کراوە بار
بهێنێ .مامۆستا و قوتابی وەک دوو
فاکتەری ســەرەکی بواری فێرکاری
لــە پرۆســەی داڕشــتنی کاروبــاری
پــەروەردە بێبــەش کــراون .هــەر بۆیــە
پرســی فێــرکاری پــاش دەیــان ســاڵ
نەیتوانیــوە ئاراســتەی راســتەقینەی
خۆی بدۆزێتەوە.
پرۆگــرام و ناوەڕۆکــی کتێبــە
دەرســییەکان بێجگــە لەوەیکــە
هەڵگــری بیــری کۆنەپەرەســتانە و
نازانســتیانەن ،ناشــتوانن واڵمــدەری
نیــاز و پێویســتییەکانی کۆمەڵگەی
هەمەڕەنگــی ئێــران بــن .پالنڕێــژو
داهێنەرانــی گەاڵڵەی فێرکاری ئێران
راستەوخۆ لە الیەن گەلی بااڵدەستەوە
دەسنیشــان دەکــرێ و خەمی ئەوانیش
نــە تەنیــا نەتــەوە غەیــرە فارســەکان
ناگرێتــەوە بەڵکــوو بــە ئاشــکرا
هەوڵــی بــە الڕێدابــردن و تواندنــەوەی
تایبەتمەندییەکانیــان دەدەن .بــۆ وێنــە
گەلــی کــورد لــە کوردســتانی ئێــران
کــە خــاوەن مێــژوو ،کولتــوور ،زمان،
ژینگــە و تەنانــەت ئایینی تایبەت بە
خۆیەتــی ،لــە هیــچ حاڵەتێکدا مافی
ئەوەی نییە کە لە ســەربنەمای مافە
رەواکانی گەشــەو نەشــە بکا .ئەوە لە
کاتێکدایــە کــە خەڵکــی کوردســتان
دەیــان ســاڵە دەنگیــان هەڵبڕیــوە و لــە
کاناڵــی جۆراوجــۆرەوە لــە پێنــاوی
وەدەســتهێنانی مافــە ســەرەتاییە
رەواکانیــان خەبــات دەکــەن و قوربانی
بۆ دەدەن .ئەگەر رێژیمی داگیرکەری

ئاخونــدی بــاوەڕی بــە مافــی گەلی
کورد و نەتەوە بندەســتەکانی دیکەی
ئێران هەبێ ،دەبێ بەر لە هەر شتێک
بــە بەرنامــە و ناوەڕۆکــی فێــرکاری
پەروەردەدا بچێتەوە.

داخوازی سەرەکی مامۆستایانی
مــانــگــرتــوو چــیــن؟ تەنیا چەند
ویستێکی سێنفییە یــان زیاتر
لەوە کۆمەڵێک داخوازی ئینسانین
کــە کــۆمــاری ئیسالمی پشتگوێی
خستووە؟
داخــوازی مامۆســتایان رەنگــە زۆر
بەریــن بــن ،بــەاڵم دەکــرێ لــەوەدا
کــورت بکرێتــەوە کە ئــەوان داواکارن
مافــە ســینفییەکانی ئــەوان لــە الیەن
دەســەاڵتەوە بــە رەســمی بناســرێن.
بــەاڵم بە هــۆی ئەوەی کە دەســەاڵت
هیــچ زمانێکــی دیکــەی بێجگــە لە
ئەمنیەتــی کردنی چاالکی پیشــەیی
مامۆســتایان نییــە و داخوازیەکانییان
وەک هەڕەشەیەک بۆ سەر دەسەاڵت
بــە حیســاب دێنــێ ،پانتایی چاالکی
مامۆســتایان بەرفراوان بۆتەوە و هێڵی
سینفی بەزاندووە .بە واتایەکی دیکە،
لــە زۆر بــواردا دەنگــی ناڕەزایەتــی
مامۆستایان بە تایبەت لە کوردستان،
قەیرانگەلێکیــان زڕانــدووە کــە دەیــان
ســاڵە کۆمەڵگــەی ئێمــە لــە گەڵیان
بەرەوڕوویە.
مانگرتنی مامۆستایان بەتایبەت
چەندە کاریگەری لەسەر هەموو
کۆمەڵگە دەبــێــت؟ بەواتایەکی
ت ــر ش ــوێ ــن ــدان ــەری مــانــگــرتــنــی
مــامــۆســتــایــان لــەســەر کۆمەلگا
چــۆن هەڵدەسەنگێنن و پێتان
وایە کە ببێتە هاندەرێک لەمەڕ
هاتنەمەیدانی باقی توێژەکانی
کۆمەڵگە دژ بە ڕێژیمی زاڵ؟
دەبــێ مانگرتنــی مامۆســتایان
وەکــوو بزووتنەوەیەکــی کۆمەاڵیەتی
چــاو لــێ بکــرێ بــەو جیاوازییــە کە
داواکارییەکانــی ئــەوان بــە جۆرێکی
ناڕاســتەوخۆ پێوەنــدی قووڵــی
بــە کۆمەڵگــەوە هەیــە .کاتێــک
مامۆســتایان ئامــاژە بــەوە دەکەن کە
حکومــەت مافــی قوتابیــان وەک
ســەرانەی ســاڵیانە نــادات یــان بینای
قوتابخانــەکان جێگــەی متمانــە نیــن
یــا ئەوەیکە داواکاری قوتابخانەی بە
خۆڕایی بۆ هەموو الیەک دەکەن ،لە
راستیدا دەستیان خستۆتە سەر بڕێک

کێشــەی بنەڕەتــی کــە ســااڵنێکە
کۆمەڵگــەی ئێمە ئازار دەدا و ئەگەر
هەمــووان لــە ویســتی مامۆســتایان
ئاگادار ببنەوە ئەوە دەتوانێ پشتیوانی
چینەکانــی دیکەش بــە دوای خۆیدا
بهێنێــت .لــە بەرانبــەردا دەســەاڵت بــە
شــێوەیکی جیــددی هــەوڵ دەدا کــە
داوای مامۆســتایان لــە مووچــە و
بژیــوی ژیان کورت بکاتەوە ،ئەمەش
وای کــردووە کــە توێژەکانی دیکەی
کۆمەڵگــە متمانەیەکــی ئەوتۆیــان
بــەم بزووتنــەوە نەبێــت کــە بیکــەن بە
ئۆلگووی خۆیان.

ج ــاری پێشوو وات ــە لــە 22ی
ڕەزب ــەردا و پــاش بەڕێوەچوونی
سەرکەوتووانەی مانگرتنەکە هێزە
ئیتالعاتییەکانی ڕێژیم چەندین
کەس لە مانگرتووان بانگهێشتی
نــاوەنــدە ئەمنیەتییەکان کــران
و لــێــپــرســیــنــەوەیــان لــێــکــرا کە
زەقترین نموونەی بانگهێشت و
گیرانی مامۆستا ساڵح شەکەری
مامۆستای قوتابخانەکانی شاری
سەقز بوو کە دواتــر بە شێوەی
کاتی و بە دانانی وەسیقە ئازاد
کــرا .لێرەدا ئەو پرسیارە دێتە
گـــۆڕێ کــە هــەڕەشــە و گــرتــن و
چاوسوورکردنەوە لە مامۆستایان
بۆچی؟
دەســەاڵتی کۆمــاری ئیســامی تــا
ئێستەش چاالکوانانی بواری سیاسی،
مەدەنی ،ژینگەپارێزی ،ســەندیکایی
و هتــد وەک هەڕەشــەیەک بــۆ ســەر
دەســەاڵتەکەی پێناســە دەکات و لــە
دادگا فۆرمالیتەکانــی بــە رواڵــەت
تاوانــی دژایەتــی لە گــەڵ ئەمنیەتی
میللــی یــان بــە ســەردا دەســەپێنێ
بــەاڵم لــە راســتیدا ئــەوان مەبەســتیان
لــەم تاوانــە دژایەتی لــە گەڵ نیزامە،
هــەر بۆیــە ئەوان لە ســەر ئــەو باوەڕەن
کــە هەڕەشــە و چاوســوورکردنەوە
بەشــێک لە کۆڵەکەکانــی مانەوەی
دەســەاڵتە نگریســەکەیانە .بانگهێشت
کردنــی مامۆســتایان بــە ئۆرگانــە
ئەمنیەتییــەکان و هەوڵی ترســاندنیان
دەگەڕێتــەوە بــۆ هەمان هــۆکار چون
ئەگــەر ئــەوان دەســتیان لــە هەڕەشــە
هەڵگبرتایــە و رێگــەی گــوێ گرتــن
لــە دەرد و ئازارەکانــی مامۆســتایان
و چینەکانــی دیکــەی کۆمەڵگەیان
بگرتایەتەبــەر ،بــە دڵنیاییــەوە دۆخــی
کۆمەڵگــەی ئێــران و خەڵکــی
کوردســتان بــەم جێگــە قەیراناوییــە

نەدەگەیشت کە ئێستە دەبینرێ.
پێویســتە ئــەوەش زیــاد بکــەم
کــە لــە ئاکامــی بەڕێوەچوونــی
مانگرتنــی
ســەرکەوتووانەی
مامۆســتایاندا ،بــە گوێــرەی
زانیارییەکانــی شــۆرای هاوئاهەنگی
پێکهاتە پیشەیییەکانی مامۆستایانی
ئێــران ،نێزیــک بــە  ٢٠مامۆســتا
دەسبەســەر کــراون و ژمارەیەکــی
زۆریــش یــان بانگهێشــتی ناوەنــدە
ئەمنیەتییــەکان کراون یان لە رێگەی
جۆراوجۆرەوە هەڕەشەیان لێ کراوە.

ئێمە لــە ڕابــــردوودا شاهێدی
بەڕێوەچوونی مانگرتن لەالیەن
سێنفەکانی دیــکــەی کۆمەڵگەوە
بـــوویـــن بـــــەاڵم کــەمــتــر پێش
ه ــات ــووە کــە تــوانــیــبــێــتــیــان بە
ویستەکانی خۆیان بگەن .ئایا
مامۆستایانیشەوە
بەنیسبەت
دەبــــــێ چــــــاوەڕوانــــــی ه ــەم ــان
دەرەنجام بین؟ بەواتایەکی تر
بەڕێوەبردنی ئەمجۆرە مانگرتنانە
چەندە کاریگەری دەبێت لەسەر
گەیشتنی مانگرتووان بە ویست و
داواکانیان؟
رێژیــم داواکاری مامۆســتایان بە رەوا
دەزانــێ بۆیــە لــە رووبەڕووبوونەوەیــان
دەترســێ و پەنــا دەباتــە بــەر
چەواشــەکاری .کاتێــک بــاس
لــە پڕۆســەی خوێنــدن دەکــەی،
قوتابــی و مامۆســتا دوو فاکتــەری
گرینگــی ئەم بەســتێنەن و لە رێگەی
جۆراوجــۆرەوە پێوەندییەکــی قایمیــان
لــە گــەڵ کۆمەڵگــە هەیــە ،هــەر
بۆیــە کاتێــک مامۆســتایان بــاس لە
کەموکــوڕی پــەروەردە دەکــەن بــە
شــێوەیەکی ناڕاســتەوخۆ ئازارەکانــی
کۆمەڵگــە زەق دەبنــەوە .لــە ســااڵنی
رابــردوودا بینــراوە کــە لــە درێــژەی
چاالکــی مامۆســتایاندا رێژیــم
بەپێچەوانەی ویســتی خــۆی پێمل بە
پاشەکشــە بــووە ،هــەر بۆیــە دەبێ لەم
قۆناخەشــدا چاوەڕوانــی شــتێکی لەم
چەشــنە بیــن .لــە الیەکــی دیکــەوە
پێداگــری کردنــی مامۆســتایان لــە
مــاف و داخوازییەکانیان دەبێتە هۆی
بەهێزبوونــی کاری رێکخراوەیــی و
لــە داهاتــوودا ئەنجامــی ئەرێنــی بــۆ
کۆمەڵگە دەبێت.
لە سااڵنی ڕابــردوودا چەندین
توێژی گرینگی کۆمەلگە دژ بە
سیاسەتەکانی کۆماری ئیسالمی

ئێعتراز و ناڕەزایەتییان دەربڕی
و تەنانەت لە هەندێک حاڵەتدا
تــونــدوتــیــژیــشــی لــێــکــەوتــەوە
بــەاڵم زۆر بە کەمی دەبینرا کە
مامۆستایان وەهــا یەکگرتووانە
بێنە نێو گۆڕەپانەکە .پەیوەست
بــوونــی مامۆستایان کــە ئەرکی
بارهێنانی نەسڵی دواتــریــان لە
ئەستۆیە بە ڕەوتــی مانگرتن و
ئێعتراز دەربڕینەکان هەڵگری چ
پەیامێکە؟
هــەروەک لــە ســەرەوە ئامــاژەم دایــە،
زۆربــەی مامۆســتایان شــەیدای
پیشــەکەیانن و ئەوان ئەم رێبازەیان بۆ
دەســتەبەربوونی ژیــان و گوزەرانێکــی
خۆش هەڵنەبژاردووە .رێگەم پێ بدە با
بۆ وەاڵمی ئەم پرسیارە خۆمان بخەینە
جێگــەی مامۆســتایەکی مافخوازی
کورد لە کوردســتان .ئەو مامۆستای
کــوردە کاتێــک کە دەبینێ دەســت و
پێوەندەکانــی رێژیــم وەک کۆلۆنــی
چاویان لە ئاووخاکی کوردستان بڕیوە
و بە تااڵن بردنی سامان و ماڵەکەی بە
رەوا دەزانــن ،چۆن دەتوانێ لە بەرانبەر
برسێتی مندااڵنی هەژاری کوردستان
بــێ دەنــگ بــێ .مامۆســتای کورد
کــە زمانــی خــۆی و قوتابییەکــەی
کوردییــە و ناچاریــان کــردووە کــە لە
ســەر ناوەڕۆکــی کتێبگەلێــک کار
بــکا کە دژایەتی شوناســی نەتەوەیی
و مێژوویــی و ســەروەرییەکانی خۆی
و گەلــە بەشــخوراوەکەی دەکــەن،
ناتوانــێ بــێ دەنــگ و بێ هەڵوێســت
بــێ .هەروەهــا کاتێک کــە دەبینرێ
نیشــتمانی کــورد میلیتاریــزە کراوە و
بەرپرســانی رێژیــم لــە جیاتی ئــاوەدان
کردنــەوەی قوتابخانــەکان ،خەریکــی
مانۆڕدانی چەک و چۆڵی قورسن و
بــە رازاندنەوەی مۆڵگە و پادگانەکان
زوڕنای شــەڕ لێدەدەن ،مامۆســتایانی
کوردســتان وەک چاوکراوەتریــن
توێــژی کۆمەڵگــە کــە لــە نیزیکەوە
هەست بە ئازارو مەینەتی گەلەکەیان
دەکەن ،ناتوانن بێدەنگ بن.
هەر وەک لە هەواڵەکانیشدا دیمان ،لە
میانەی دوو خوڵی چاالکی پیشــەیی
مامۆســتایانی ئێراندا ،مامۆســتایانی
کوردســتان لــە ریــزی هــەرە لــە پێــش
بــوون و داخوازییەکانیــان بــە روونــی
و ئاشــکرایی لــە دڵــی کۆمەڵگــەی
کوردســتانەوە ســەرچاوەیان گرتبــوو.
ئــەو نموونەگەلــەش پیشــاندەری هیوا
بــە داهاتــوون و وانــەی یەکڕیــزی و
یەکدەنگییان تێدا بەدی دەکرێ.
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«كاریگهریی ئافرهتان
لهسهر زمانی زگماكی»
دایكی زانایه كوڕی ئازا دهنێـرێته خهبات
من كوتم تۆش تێبگه ناگاته زهریایه زنه

«هێمن»

ئهمين گهرديگالنی
ههمــوو میــرات و بهشــهماڵ و ههقێك
لهالیهن باوكهوهیه ،كهچی سهرهكیترین
و بنهڕهتیتریــن مڵكێــك كــه زمانــه،
لهالیــهن دایكــهوه به مــرۆڤ دهگات.
یهكهم شت كه منداڵ دوای پشكووتنی
زمانــی فێری دهبــێ (زمانی دایكه).
چونكــه دایك له ههمووكــهس نزیكتره
و پێوهندییهكــی مهزنی ڕۆحی لهنێوان
منــداڵ و دایكــدا ههیــه و سروشــتییه
منــداڵ یهكــهموشــه لــه دایكــهوه فێر
دهبــێ .كهوایــه دهتوانیــن بێژیــن دایك
گهورهتریــن و بهرچاوتریــن ڕۆڵــی
لــه گهشــهی زمانــدا ههیــ ه و ئافرهت
سهرچاوهی زمانه.
منــداڵ هــهر لــه یهكــهم ســاتی
دهســپێكردنی ژیانییهوه به تاڵهتیشكی
ئهویــن و عاتیفــه به دایكییــهوه گرێ
دهدرێ .دایــك بهشــێوهی فیزیكــی
و ڕۆحــی و ئهخالقــی لــه خزمــهت
ڕۆڵهكهیدایــه و پــهروهردهی دهكا.
لــه ههمــوو بارێكیشــهوه دهتوانــێ
كاردانــهوهی لهســهر منداڵهكــهی
ههبــێ .ئهركــی دایك لهگــهڵ ئهوهی
زۆر پیــرۆز و پاكــه و جێــگای ڕێــزه،
زۆریــش ئهركێكــی قــورس و گرانــ ه و
ههمــوو ئافرهتێــك ڕێــی ناكــهوێ ئهو
نــاوه پیــرۆزه و ئــهو مهقامــه بــهرزهی
بدرێتــێ .چونكــه ئهركی دایــك تهنیا
بهخێوكردن و شیرپێدان و خاوێنكردنهوه
نییــه ،گهشــانهوه و پێگهیشــتنی هــهر
نهتهوهیــهك لــه زانایی و تێگهیشــتنی
ئافرهتانــی ئــهو میللهتهوهیــه .هــهر
نهتهوهیــهك ئافرهتهكانــی زانــا و
ڕووناكبیــر بــن ،ئــهو نهتهوهیــه مــهزن
و ئــازاد و ســهربهرز دهبــێ .پێناســهی
بوون و زیندووبوونی ههر نهتهوهیهكیش
زمانهكهیهتــی؛ زمانیــش لــه دهســت
ئافرهتــی ئــهو نهتهوهدایــه و دهتوانــێ
بیگهشێنێتهوه ،یان بیفهوتێنێ.
با به ئهو چاوه پڕهیوا و مهزنبینییهوه
بڕوانینــه نهتــهوه و كۆمهڵی خۆمان و
ههڵوێســتهیهك لهسهر ڕۆڵی ئافرهتانی
خۆمــان بكهیــن و بزانیــن ههتــا چهنده
توانیویانــه ئــهو ئهركه پیــرۆز و مهزنه
وهئهستۆ بگرن .ئافرهت له كۆمهڵگای
ئێمــهدا بــهردهوام زوڵمــی لێكــراوه و
داری ههمــوو دهردێكیــان لهســهریدا
شكاندووه ،ژنبهژنه و گهوره به چووك
و بنپشــك و بهردیلــی و بهرخوێــن و
بنهتــوو و دهیان جۆری دیكه ســتهمی
دهرهــهق كــراوه و تهنانــهت بهشــێوهی
شــهرعی فرۆشتووشــیانه .بهداخــهوه
زۆرجــار زوڵمــهكان ههر لهالیــهن ژنهوه
دهرهــهق به ژنێكی دیكه كراوه و بۆته
بنۆسی چارهڕهشــی و ههناسهساردیی
هاوڕهگهزێكــی خــۆی .لــه ماڵێــدا
ئهگهر بۆره دهسهاڵتێكی بووبێ داخی
دڵــی خــۆی بــه ئافرهتی بهردهســتی ـ
كچ و نهوه و بووك و خوشكی چكۆڵه
و  ...ـ خــۆی ڕشــتووه و هــهر ئهوهی
پیــاو كردوویــه ئهویــش كردوویهتــی.
یــان ژن بــه خواســتی خــۆی و بهبــێ
زۆرهملــی و ناچــاری ســهربهههوێ
شــووی كردووه و بۆته هۆی تاڵكردن
و شــێواندنی ژیانــی ئافرهتێكــی دیكه

و  ...بــا زۆر لــه باســهكهمان دوور
نهكهوینهوه ،ئافرهت لهگهڵ ئهو ههموو
دهرد و نهگبهتی و بێدهســهاڵتییهش،
كاتێ بووه به دایك ،زۆر بهرپرســانه و
دهروەستانه شانی داوهته بهر ئەم ئهركه
پیــرۆزه و منداڵــی پێگهیانــدووه .ههتا
ئهمــڕۆش زیندووڕاگــری زمانهكهمان
بــوون و بهشــێوهی زارهكــی پهرهیــان
پێداوه و نهیانهێشتووه لهنێوبچێ ،بهاڵم
ئهمــڕۆ بههــۆی ژیانی شارســتانی و
تێكهڵبــوون لهگــهڵ فهرههنــگ و
زمانــی بێگانــان و دهروجیــران ،ئهگهر
ئافرهتان وشــیار نهبن و خۆ لهو ئهركه
مهزنــه ببوێرن ،بهڕاســتی زمانهكهمان
لــهمهترســیدایه .لــه كۆمهڵــی ئێمهدا
بهداخــهوه ئافرهتــان شــهیدای زێــڕن و
ئــهوهی بهالیانهوه ســووك و كهمبایهخه
متــااڵ و خوێندنهوهیــه .تهنانــهت
ئافرهتــه خوێندهوارهكانیــش زۆربهیــان
تووشــی ئــهو پهتایــه بــوون و هــهن.
چــاو لــه هــهر دووكانــی زێڕینگهرێك
دهكــهی بــه دهیــان ژن لهبــهر جامخانه
و نێــو دووكانهكهدا جمهیان دێ ،بهاڵم
دووكانی كتێبفروشی و جامخانهكهی

بــۆ نیونیگایهكیان وهخته سیوشــكهی
ههڵــێ و كتێــب چاوهڕوانــه ئافرهت ب ه
باڵــی پهپوولــهی چاوی ،تۆزی ســهر
ڕوخساری الپهڕهكانی بتهكێنێ.
ئافرهتانــی ئێمــه تــا كهنگــێ بهخــۆدا
نایهنهوه و ئهو كانزا زهردهڵه گاڵوه فڕێ
نــادهن ،كــه هۆی تهواوی چارهڕهشــی
و دواكهوتــن و ســووكایهتییانه.
ڕهنگــه لهبهرچــاوی تاقمێكــی ناهیــر
و ئهقڵلهچــاودا بتوانــن خــۆ بــه ئــهو
خرموهــۆڕی تهنهكــه و ئاســنهوااڵنهوه
ڕانانێــن و پۆزی پێــوه لێدهن .ئایا بووه
بۆ تاقهجارێك بیر بكهینهوه و لهخۆمان
بپرسین ئهو تهنهكه زهرده بهكاری چی
دێ و بۆچــی دهبــێ؟ ههتــا كهنگــێ
ئــهو كانزایــه دراوێــك بــێ بــۆ كڕین و
فرۆشــتنی ژنــان و ههڵیــان فریوێنێ؟
ئایا كاتی ئهوه نههاتووه ژن به زانایی
و تێگهیشتوویی و خوێندهواریی نرخ و
بایهخی خۆی بهرێته سهر و سهرنجی
خهڵك ڕاكێشــێ و به زانست و بلیمهت
بوونــی تهنانــهت خهڵــك تووشــی
سهرســووڕمان بكا؟ ئایا ئافرهتان قهت
بیریان لهوهكردۆتهوه زێڕ چێشكهیهكی

ههڵخهڵهتێنهر بووه و داهێنهری ههركام
لــهو زهمبــهر و خشــانهش پیــاوه و بۆ
دیلكــردن و كڕینــی ئهوان ســازكراوه و
پیالنهكهشیان زۆر سهركهوتووانه بووه؟
بازنــه خــۆی جۆرێــک كهلهبچهیه بۆ
دهســت و باڵبهســتنیان ،گــواره ئهڵقــه
بــه گوێبوونــه ،ملوانكــهش زنجیره و
لــه ملــی كــراوه ،ئهوانهشــی ههمووی
لهالیهن پیاوهوه پێدراوه.
«گوارهكــهت ئهڵقــه بــه گوێبوونــه،
كهلهبچهی مهچهكت بازنهیه
تــۆق و زهنجیــر لــه ملتــدا وهكــوو
ملوانكهیه ،كۆت پاوانه».
یان هێندێ له ئافرهتان ههســتی ئیمان
بهخۆبــوون و ورهیان ڕووخــاوه و خۆیان
لــه میللهتانی دیكه به كهمتر دهزانن،
كوێرانه و لهخۆڕا شهیدای فهرههنگی
بێگانــه دهبــن و فهرههنگی دهوڵهمهند
و پاقژ و زمانی ڕهسهنی خۆیان بهالوه
ســووكه( .لێرهدا باس لهســهر ئافرهتانه
دهنــا ئــهو پهتایه لهنێــو پیاواندا باوتره)
وشــهی دایــه و پــوورێ و مامه و باوه
و خاڵــه كــه لهبــاری مۆســیقایی و
جوانیناسی و ڕهسهنییهوه ئهو ههمووه

جوانــه ،بــه وشــهی مهمــان ،عهممــه
و خالــه و عهمــوو و ئاغــا و دایــی
دهگۆڕنــهوه .ئایا كاتی ئــهوه نههاتووه
ئافرهتانــی هێــژا بهخۆیانــدا بێنــهوه و
ههستبه گهورهیی و مهقامی شایانی
خۆیــان بكــهن و لــهوهزیاتــر خۆیان به
كااڵ و ئامرازی دهســتی پیاوان نهزانن
و پێیــان وانهبــێ مڵكی پیاوانن و ههر
دهبێ ملكهچ و گوێلهمســت بن؟ با
النیكهم خۆیان ،وهك مرۆڤ و خاوهنی
ماف و ئازادی چاو لهخۆیان بكهن.
ئهگــهر ژنــان و كچانمــان تێكــهڵ بــە
زانســت و خوێندنــهوه بــن و ههســت
بــه گهورهیــی خۆیــان بكــهن دڵنیــام
كۆمهڵگاكهمــان نــهك لهبــاری
فهرههنگ و داب و نهریتهوه ،له ههموو
بارێكهوه گهشــه دهكا و دهبینه خاوهنی
كۆمهڵگایهكی ڕهســهن و پێشــكهوتوو.
ڕادهی جینایــهت و بێبهنــد و باریــی
الوان و موعتادبوونیش دێته خوارێ و
تهنانــهت زانایی ئافرهتان دهبێته هۆی
ڕیشهكێشكردنیشــیان .ئافرهتان ئهگهر
زانــا بــن و ئاســۆی بیر و ئهندێشــهیان

ڕوونــاك بــێ ،پهنــا بــۆ خۆكوشــتن و
خۆســووتاندن نابــهن و به چهكی بیر و
بــاوهڕ و زانایــی دژ بــهوكاره ڕادهپهڕن
كه بۆته هۆی هیوابڕاوییان.
لهكۆتاییدا دهڵێم ئافرهت ههقی خۆیهتی
شــانازی بهخۆیهوه بكا ،چونكه دایكه
و دهبێتــه دایــك .دایكیش ســهرچاوهی
ژیانــه و زمانیــش لــ ه ئاســۆی زانایی
و ڕووناكبیریــی دایكهوه گهشــه دهكا.
جارێكــی دیكــه دهیڵێمهوه" :پێناســهی
هــهر نهتهوهیــهك زمانهكهیهتــی و
ســهرچاوهی ئهو زمانهش ئافرهته .دوا
وتهشــم ئهوهیــه ،خۆزگه ئهم قســانهی
مــن ژنێــك بینووســیبایه و مــن ناچار
نهبوایهم جهوری ئهوان بكێشم".
«تاكوو ژن زیزه له ژینی شادی،
ههڵینهمژیوه شنهی ئازادی
ئهم دڵهم ههر دهبێ النهی دهرد بێ
بیر و شێعرم دژی ڕهنگی زهرد بێ
ئهو دهمه دێته دی تاسه و كاوم
ژن به ئازادی ببینێ چاوم».
( لە وێبالگی نووسەر وەرگیراوە)
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ڕۆژنامەی کوردستان بە مەبەستی هەرچی زیاتر ئاشکرا کردنی پێشێلکارییەکانی مافی مرۆڤ
لــە کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت ،هەر دوو حەوتــوو جارێک ڕاپۆرتێک لە ســەر بارودۆخی مافی
مرۆڤ لە کوردستانی ڕۆژهەاڵت باڵو و دەیخاتە بەر دیدی خوێنەران ڕۆژنامەی کوردستان.
ئەم ڕاپۆرت و ئامارانە باس لە حاڵەتەکانی پێشێلکردنی مافەکانی مرۆڤ لە ماوەی دوو حەوتووی کۆتایی مانگی خەزەڵوەری ساڵی  ٩٧
هەتاوی لە شــار و ناوچە کوردنشینەکانی کوردستانی ڕۆژهەاڵت دەکات کە بریتیە لە حاڵەتەکانی دەستبەسەر کردن ،بانگهێشت ،ئێعدام،
کوژران و بریندار بوونی کۆڵبەران ،کرێکاران ،خۆکوشتن ،زیندانیان و مەحکووم کردنی هاوواڵتییان لە کوردستانی ئێران.

دەستبەسەر،بانگهێشت و زیندانیی
کردن و حوکمی زیندان و ناڕوونی
چارەنووسی زیندانیان:
ڕۆژی سێشــەممە ١٥ی خەزەڵــوەر،
هاوواڵتییەکــی کــورد بــە نــاوی
"عەبدوڵــا موکەڕەم" تەمەن  ٦٧ســاڵ
خەڵکی شــارەکی "تەرزیلوو"ی شاری
ورمێ بانگهێشتی ئیدارەی ئیتالعاتی
ورمێ کرا.
بەپێــی هەواڵــە بــاو کــراوەکان،
"ســەدرەدین تەیموورپــوور" ،کــوڕی
کەریــم ،یەکێــک لــە زیندانیانــی
زیندانــی ناوەندیــی شــاری ورمــێ ،بە
هــۆی ئــازار و ئەشــکەنجە لــە کاتــی
دەسبەسەریدا ،یەکێک لە گوێیەکانی
ئــاودزی کــردووە و داخوازیــی ناوبــراو
بۆ چارەســەرکردنی نەخۆشــییەکی لە
دەرەوەی زیندان ،ڕەت کراوەتەوە.
"خەبــات شــەکیبا" یەکێــک لــە
چاالکانــی ژینگەپاڕێزیــی خەڵکــی
شــاری ســنە ،لــە الیــەن لقــی ١٠٣ی
دادگای کەیفەریــی بــە  ٣مانــگ
زیندانــی یــان دانی بــڕی  1میلیۆن و
 ٨٠٠هەزار تمەن سزا دراوە.
ســمکۆ خلقەتــی ،کارناســی ناوکــی
و زیندانیــی سیاســیی کــورد کــە لــە
مانگــی بانەمــەڕی ئەمســاڵ پــاش ٩
ســاڵ زیندانــی لــە زیندانــی ناوەندیــی
شاری تەبەس لە پارێزگای خۆراسانی
باشــوور ،ئــازاد کرابــوو ،ئێرانــی بــە
جێهێشت.
بەپێــی هەواڵە باڵوکراوەکان" ،ســەردار
عۆســمان بەکــر" هاوواڵتیــی کــورد
خەڵکــی باشــووری کوردســتان،
کــە مــاوەی دوو ســاڵە لــە زیندانــی
ناوەندیی شــاری ورمێدایە ،بە تۆمەتی
"پڕۆپاگەندە دژی نیزام" لە زیندان ،بە
یەکســاڵی دیکــە زیندانــی مەحکــووم
کرا.
"ســەید عەلــی حوســێنی و ســلێمان
مامۆســتای
دوو
عەبــدی"
قوتابخانەکانــی شــاری ســەقز دووبارە
بانگهێشــتی ئیــدارەی ئیتالعاتــی ئەو
شارە کران.
بــاوک و کورێکــی خەڵکــی شــاری
ســەقز ،بە ناوەکانی ســدیق ڕەحمانزادە،
تەمەن  ٤٥ســاڵ و ئوســامە ڕەحمانزادە
تەمــەن  ١٥ســاڵ ،کــە مــاوەی ١٠
ڕۆژە دەسبەســەر کراون ،چارەنووســیان
ناڕوونە.
ڕۆژی شــەممە ١٩ی خەزەڵــوەر ،دوو
هاوواڵتیــی کورد بە ناوەکانی "هاشــم
و حەســەن فەتحــی" لــە الیــەن هێــزە
ئیتالعاتییەکانەوە دەسبەسەر کران.
ئەم دوو هاوواڵتییە کوردە کە برا بوون،
لــە شــوێنی کارەکەیــان لە الیــەن هێزە
ئیتالعاتییەکانــەوە دەسبەســەر و دواتر
بــۆ گرتنگــەی ئیــدارەی ئیتالعاتــی

هێمایەک لە پێشێلکردنی مافەکانی مرۆڤ
لە دوو حەوتووی ڕابردوودا
شاری بۆکان راگوێزراون.
دادگای ئینقالبــی شــاری ئیــام
دوو هاوواڵتیــی کــوردی بــە
ناوەکانــی "هــادی باقرنــژاد و ســەجاد
فەریــادی" ،هەرکامیــان بــە ٧ســاڵ
زیندانــی تەعزیــری مەحکــووم کــرد
و هاوواڵتییەکــی دیکــە بــە نــاوی
"ئەحمــەد عەلــی" بــە بێئامادەبوونــی
خــۆی بە  ١٥ســاڵ زیندانی تەعزیری
مەحکووم و حوکمی دەسبەسەرداگرتن
بە ســەر کەرەستەی شەخسی ناوبراودا
دەرکردووە.
ڕۆژی دووشــەممە ٢١ی خەزەڵــوەر،
مامۆســتایەکی کــورد بــە نــاوی
"ئومیــد شــامحەممەدی" ،خەڵکــی
شــاری دیوانــدەرە لە الیــەن هێزە لیباس
شەخســییەکانی ســەر بــە ئیــدارەی
ئیتالعات دەسبەسەر کرا.
سێشــەممە ٢٢ی خەزەڵــوەر ،غالــب
حوســێنی ،چاالکــی کرێــکاری و لــە
ئەندامانــی کۆمیتــەی هاوئاهەنگــی
بانگهێشــتی ئیــدارەی ئیتالعاتی هێزە
ئینتزامییەکان لە شاری سنە کرا.
ڕۆژی سێشەممە ٢٢ی خەزەڵوەر ،هێزە
ئیتالعاتییــەکان الوێکــی کوردیان بە
نــاوی "ســامان کەریمــی" تەمــەن ٢٣
ســاڵ خەڵکــی شــاری بانە دەسبەســەر
کرد.
ڕۆژی سێشــەممە ٢٢ی خەزەڵــوەر،
هاوواڵتییەکی کورد بە ناوی "حەسەن
فەتحــی" تەمــەن  ٢٧ســاڵ خەڵکــی
شــاری بــۆکان ،کــە لــە ســەرەتای
ئــەم حەوتوویــەدا ،لــە الیــەن هێــزە
ئیتالعاتییەکانــەوە دەسبەســەر کرابوو،
بــۆ لێپرســینەوە ،ڕەوانــەی گرتنگــەی
ئیــدارەی ئیتالعاتــی شــاری مەهابــاد
کرا.
ڕۆژی چوارشــەممە ٢٣ی خەزەڵوەر،
چاالکێکــی مەدەنیــی کــورد خەڵکی
شــاری ســەقز ،بــە نــاوی "ئەیــووب
جەوانپــوور" بانگهێشــتی ئیــدارەی
ئیتالعاتی شاری سەقز و لێکۆڵینەوەی
لەگەڵ کرا.
ڕۆژی چوارشــەممە ٢٣ی خەزەڵــوەر،
مامۆســتایەکی کــورد بــە نــاوی
"ئەســکەندەر لوتفــی" خەڵکــی شــاری
مەریــوان بانگهێشــتی ئیــدارەی
ئیتالعاتیــی شــاری مەریــوان کــرا و
لەو ناوەندە حکوومەتییە لێپرســینەوەی
لەگەڵ کرا.
ڕۆژی چوارشــەممە ٢٣ی خەزەڵــوەر،
دوو چاالکــی کرێــکاری خەڵکــی
شــاری ســنە بــە ناوەکانــی "موزەفــەر
ســاڵحنیا ،ئەندامــی یەکیەتــی ئازادی
کرێکارانــی ئێــران و خالید حوســێنی،
ئەندامی کومیتەی هاوئاهەنگی” ،لە
الیەن ئیتالعاتی هێزە ئینتزامییەکانەوە
بانگهێشت کراون.

ڕۆژی پێنجشــەممە 24ی خەزەڵــوەز،
هێزەکانــی ســپای پاســداران جێگیــر
لــە گونــدی نــێی مەریــوان ،چەنــد
هاوواڵتییەکــی دانیشــتووی ئــەو
گوندەیان بە ناوەکانی "ڕەحمەت ئەفرا،
عەبوڵــا ئەفرا ،ســەالح ئەفرا ،ئەحمەد
ئەفرا و سەردار ئەفرا" بانگهێشت کرد.
ڕۆژی پێنجشــەممە ٢٤ی خەزەڵــوەر،
"مادێــح فەتحــی" هاوژینــی "ســەحەر
کازمی" چاالکی مەدەنیی دەسبەسەر
کراوی خەڵکی شــاری سنە و دایکی
ناوبــراو بە نــاوی "مەهــوەش ئەمیری"
پاش بانگهێشت بۆ ئیدارەی ئیتالعاتی
ئــەو شــارە دەسبەســەر کــران و بــۆ
گرتنگەی ئەو ئیدارەیە گوازرانەوە.
شــەوی پێنجشــەممە ٢٤ی خەزەڵــوەر،
دوو الوی کورد بە ناوەکانی "شــیروان
ڕۆســتەمی" کوڕی بــارام و "حەمدی
ڕەزایــی" کــوڕی مەحمــوود ،خەڵکــی
گونــدی "دزڵــی" شــاری مەریــوان
لــە الیــەن هێــزە ئیتالعاتییەکانــەوە
دەسبەسەر کران.
ڕۆی یەکشــەممە ٢٧ی خەزەڵــوەر،
"بڕیــار کاوە" تەمەن  ٢٥ســاڵ کوڕی
ئەمیــن خەڵکــی گونــدی "نــێ"ی
مەریــوان کــە ڕێکەوتی ٢٦ی ڕەزبەر،
لــە الیــەن هێــزە ئیتالعاتییەکانــەوە
دەسبەســەر کــرا بــوو ،بــۆ زیندانیــی
ناوەندی شاری مەریوان ڕاگوێزرا.
شــەوی یەکشــەممە ٢٧ی خەزەڵــوەر
 ،الوێکــی تەمــەن  ٢٢ســاڵ بــە ناوی
"ســەلمان ئەفــرا" کــوڕی ڕەحمــەت
خەڵکــی گوندی "نێ"ـــی مەڕیوان لە
الیەن هێزە ئیتالعاتییەکانەوە دسبەسەر
کــرا؛ لە ماوەی  ٣٢ڕۆژی ڕابردوودا،
ئەمــە ٥میــن هاوواڵتییــە خەڵکی ئەو
گوندەیە کە دەسبەسەر دەکرێت.
ڕۆژی دووشــەممە ٢٨ی خەزەڵــوەر،
هاوواڵتییەکــی کــورد بــە نــاوی
"محەممــەد دادڕەســی" تەمــەن ٣٣
ســاڵ کوڕی حامیــد خەڵکی گوندی
"نێ"ی شــاری مەریــوان لە الیەن هێزە
ئیتالعاتییەکانەوە دەسبەسەر کرا.
ڕۆژی دووشــەممە ٢٨ی خەزەڵــووەر،
چاالکێکــی کرێــکاری بــە نــاوی
"خەلیل کەریمی" خەڵکی شاری سنە،
لە الیەن لقی یەکی دادگای ئینقالبی
ئــەو شــارەوە بــە یــەک ســاڵ زیندانی
تەعزیری مەحکووم کرا.

کوژران و برینداربوونی کۆڵبەرانی
کورد
ڕۆژی چوارشــەممە ١٦ی خەزەڵــوەر،
هاوواڵتییەکــی کــورد بــە نــاوی
"مەنســوور پەرویزی" خەڵکی بەخشــی
قوتــوور بە تەقەی هێــزە نیزامییەکانی
حکوومەتی بریندار بوو.
ســەر لــە بەیانــی ڕۆژی پێنجشــەممە

١٧ی خەزەڵوەر ،کاســبکارێکی کورد
بە ناوی "ســەالح ئەســفەندوەند" تەمەن
 ٢٨ســاڵ خەڵکــی شــاری مەهابــاد
بــە هۆی تەقــەی هێــزە نیزامییەکانی
حکوومەتی گیانی لە دەستدا.
شــەوی پێنجشــەممە ١٧ی خەزەڵــوەر،
کۆڵبەرێکــی کــورد بە نــاوی "یوونس
ئیبراهیمــی" خەڵکی گوندی "زێوەی"
شــاری سەردەشــت بە هۆی بەربوونەوە
لە بەرزایی گیانی لە دەسدا.
شــەوی پێنجشــەممە ١٧ی خەزەڵوەر،
کاســبکارێکی کورد بە ناوی "فاروق
فەیــزی" کــوڕی ئیســماعیل خەڵکی
گونــدی "تەنگیــوەر" ســەر بــە شــاری
کامیاران بە هۆت تەقەی ڕاستەوخۆی
هێــزە نیزامییەکانــی حکوومەتــی لــە
شاری ئەهواز گیانی لە دەسدا.
ڕۆژی یەکشــەممە  ٢٠خەزەڵــوەر،
کۆڵبەرێکــی کــورد بــە نــاوی "غالب
کویــک" خەڵکــی گونــدی "دزەوەن"
ســەر بــە شــاری مەریوان لە ســنووری
ئەو شارە بە تەقەی هێزە نیزامییەکانی
حکوومەتی گیانی لە دەسدا.
لــە الیەکــی دیکــەوە ،ژمارەیــەک لە
کۆڵبەرانی کورد لە ســنووری شــاری
ورمێ بە بێئاگادار کردنەوەی پێشــوو
کەوتنە بەردەسڕێژی هێزە نیزامییەکان؛
لــەو ڕووداوەدا کۆڵبەرێکــی کــورد بە
ناوی "ماهیر شــینی" تەمەن  ٢٨ســاڵ
کــوڕی عوســمان خەڵکــی ناوچــەی
مەرگــەوەڕ ،بــە ســەختی برینــدار بــوو
کە بارودۆخی گشــتیی ناوبراو نالەبار
ڕاگەیاندراوە.
ژمارەیــەک لــە کۆڵبەرانی کــورد لە
ناوچەی "شــپیران"ی ســەڵماس ،کرانە
ئامانجــی تەقــەی هێــزە نیزامییــەکان
و لــە ئاکامــی ئــەو دەســڕێژییەدا،
کۆڵبەرێکی کورد بە ناوی "محەممەد
وەلیپوور" کوڕی حەسەن پێکرا.
ڕۆژی چوارشــەممە ٢٣ی خەزەڵوەر،
کاســبکارێکی کورد بە ناوی "لوقمان
خەیاڵــی" تەمــەن  ٣٦ســاڵ ،خەڵکــی
گونــدی "حەســەن کــوردە"ی شــاری
بانــە ،بە تەقەی هێزە حکوومەتییەکان
بریندار بوو.
ڕۆژی شــەممە ٢٦ی خەزەڵــوەر،
کۆڵبەرێکــی مێرمنــداڵ بــە نــاوی
"مێهران دەهستانیڕاد" تەمەن  ١٥ساڵ
خەڵکــی گونــدی "دۆڵەتوو"ی شــاری
سەردەشت بە تەقەی هێزە نیزامییەکان
بە سەختی بریندار کرا.

ڕۆژی دووشــەممە ٢٨ی خەزەڵــوەر،
دوو کاســبکاری کــورد بــە ناوەکانــی
"لوقمــان فەتحــی" و "لوقمــان ئەعلــەم"
خەڵکــی گوندی "ئارمــردە"ی بانە ،بە
تەقەی هێزە نیزامییەکانی حکوومەتی
بە سەختی بریندار بوون.

لە نەخۆشــخانەی ئەو شــارە گیانی لە
دەســت دا.ئــەو کرێــکارە کــوردە ،کــە
لــە یەکێــک لــە بەردبڕییەکانــی ئــەو
شــارە کاری دەکــرد تووشــی چەندیــن
نەخۆشــینی وەک ئارتــروز و ئاســم
هاتبــوو ،بە هۆی جەڵتەی دڵ گیانی
لە دەست دا.
ئەو کرێکارە کوردە ،تەمەن  ٣٧ساڵە و
خێزاندار و خاوەنی دوو منداڵە.
دوانیــوەڕۆی ڕۆژی یەکشــەممە
٢٧ی خەزەڵــوەر ،دوو کرێکاری کورد
خەڵکی شاری خۆی ،بە هۆی نەشتی
گاز لە کارگەی ئامونیاک ،گیانیان
لە دەست دا.
ڕۆژی دووشــەممە ٢٨ی خەزەڵــوەر،
کرێکاریکــی کــورد بــە نــاوی
"محەممەد ئەمجەدی" کوڕی ســدیق،
لــە کاتی کارکــردن تووشــی تەزووی
کارەبا بوو.

خۆکوژی ژنان و پیاوان:
ســەربازێکی کــورد خەڵکــی گونــدی
"زیویە"ی شــاری کامیــاران ،بە هۆی
کێشەی بنەماڵەیی کۆتایی بە ژیانی
خۆی هێنا.
شوناســی ئەو ســەربازە کوردە بە ناوی
"بــەرزان نەدیمــی" کــوڕی مەحمــوود
خەڵکی گوندی "زیویە" ڕاگەیەندراوە.
دوانیــوەڕۆی ڕۆژی شــەممە ١٩ی
خەزەڵــوەر ،ژنێکــی تەمــەن  ٣٢ســاڵ
بــە نــاوی "ترووســکە ڕەســووڵیان"
کچی ئیســماعیل ،بە هۆی کێشــەی
بنەماڵەیــی کۆتایــی بــە ژیانی خۆی
ئێعدام:
هێنا.
لــە الیەکــی دیکــەوە چەنــد ڕۆژ ژنــە هاوواڵتییەکــی کــورد بــە ناوی
پێــش ،الوێکــی خەڵکــی شــاری ئیالم "گوڵســتان جنیکانلــو" ،خەڵکــی
بــە هــۆی خواردنــی "حەبــی برنــج" بە یەکێک لە گوندەکانی شاری ماکۆ،
هــۆی کێشــەی ماڵــی ،دەســتی دایــە لە زیندانی شــاری خۆی ،بە تۆمەتی
خۆکوژی.
"زینا" لە الیەن لقی ١ی دادگوستەری
شوناســی ئــەم الوە کــوردە "ڕەزا ئەو شــارە ،حوکمی لە ســێدارەدانی بە
موعیــزی" کــوڕی عەلــی محەممــەد سەردا سەپاوە.
ڕاگەیەندراوە.
"شــایان ســەعیدپوور" ،لــە الیــەن لقی
ڕۆژی یەکشــەممە ٢٠ی خەزەڵــوەر ،یەکــی دادگای کەیفەریی پارێزگای
مێرمنداڵێکــی کــورد بــە ناوی "ســینا ســنە،بە تۆمەتــی "کوشــتنی بــە
حوســێنی" کــوڕی ســەالح خەڵکــی ئەنقەســت" حوکمی لە سێدراە دانی بە
شــاری سەردەشــت کۆتایی بــە ژیانی سەردا سەپا.
خۆی هێنا.
ئــەو حوکمــە لــە ١ی خەزەڵــوەری
کــچ و کوڕێکــی الو خەڵکــی ناوچە ئەمســاڵ ،لــە الیــەن دادوەر "وەفاییان"
مێشخاســی شــاری ئیــام بــە هــۆی ســەرۆکی لقــی یەکــی دادگای
بەربەســت دروســتکردنی یەکێــک لــە کەیفەریی پارێزگای سنە ،دراوە.
بنەماڵەکانــی ئــەو کــچ و کــوڕە بــۆ ڕێکەوتی ١٥ی خەزەڵوەر ،بەرپرسانی
پێکهێنانی ژیانــی هاوبەش ،کۆتاییان زیندانــی ناوەندیــی شــاری بیجــاڕ،
بە ژیانی خۆیان هێنا.
حوکمی لە سێدارەدانی هاوواڵتییەکی
شوناســی ئــەو کــوڕ و کچــە "نیلوفەر کــوردی خەڵکــی شــاری هەولێــر و
مێنەتــی ٢٠ســاڵه و رەزا موعەزەمــی دانیشــتووی شاری بیجاڕیان ،جێبەجێ
 ٢٤ساڵه" ڕاگەیەندراوە.
کرد.
کاتژمێــر ٥ی ســەرلەبەیانی ڕۆژی
برینداربوون و گیان لە دەستدانی سێشــەممە ٢٢ی خەزەڵــوەر ،ژنێکــی
کرێکاران بە هۆی ڕووداوی کار لە کــورد بــە نــاوی "شــەرارە ئەلیاســی"
کوردستان:
تەمەن  ٢٧ساڵ و خێزاندار ،لە زیندانی
چەنــد ڕۆژ پێــش ،کرێکاریکی کورد ناوەندیی شاری سنە ئێعدام کرد.
خەڵکی گوندی "ئیندرقاش"ی شــاری ئــەم ئــامــارە بە پشتبەستن بە ئامارە
تــۆمــارکــراوەکــانــی نـــاوەنـــدی ئــامــاری
مەهابــاد بە ناوی "ســەید تاهێر ســەید
ئاژانسی هەواڵدەریی کوردپا تۆمارکراوە.
محەممــەدی" بە هــۆی جەڵتەی دڵەوە

