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بیــر و هــزری چــەپ لــە بنەمــای خۆیدا 
وەدوای  و  رەخنەگــری  لــە  بــووە  بریتــی 
بــەردەوام  بۆیــەش  کەوتــن،  دادپــەروەی 
بیــری یەکســانیی مــرۆڤ و یەکســانیی 
نەتــەوەکان لــە دڵەخورپەکانــی چەپێکــی 
راســتەقینە بــووە. بــەاڵم لــە هەمانکاتــدا 
رەوتــی بەالڕێداچوو هەبــووە کە بەڕواڵەت 
چەپنوێــن بــووە، بــەاڵم گــەر لــە قوواڵیی 
بیرکردنــەوە و دەربڕینەکانی ورد دەبیتەوە، 
فاشــیزمێکە کە لــە بەرگی چەپدا خۆی 

حەشار داوە.
بــە سەردەســەاڵتدا  دەســت  ســەرەتای  لــە 
گرتــن لــە الیــەن رێژیمــی خومەینییــەوە، 
هەندێــک رێکخراوی چــەپ هەبوون کە 
ســەرانی ئــەو رێکخراوانــە لــە ژێــر نــاوی 
ئینقالبیگەریدا، پاڵپشــتییان لە تاوانکاری 
و ســتەمکارییەکانی رێژیمــی ویالیەتــی 
ســەرکوتی  رێــگای  و  کــرد  فەقیهــی 
گــەالن و بەتایبــەت گەلــی کوردیــان بــۆ 

جەلالدەکانی جەماران خۆش دەکرد.
دوای چوار دەیە لەو مێژووە تاڵە، هەندێک 
لــە پاشــماوەکانی ئــەو بیرۆکــە بەرواڵەت 
فاشیســتییە،  نێوەڕۆکــدا  لــە  و  چــەپ 
ئێســتاش بــە نــاوی جۆربەجــۆرەوە، هــەر 
پاســاو بۆ درێژەکێشــانی تەمەنی رێژیمی 

تاوانباری ویالیەتی فەقیهی دەهێننەوە.
پاشماوەی رێکخراوی فیداییان رەوتی بەناو 
ئەکســەریەت، کــە چل ســاڵ پێش وەپێش 
پاســداران دەکەوتن بۆ سەرکوتی خەڵک، 
ئێســتاش لــە ســەر بنەمــای کۆنەڕقیــان 
دێموکــرات،  حیزبــی  و  کوردســتان  لــە 
و  خەمبــاری  و  دەردەکــەن  راگەیەنــدراو 
پەژارەی خۆیان لە هەڵوێستەکانی حیزبی 
دێموکــرات دەردەبــڕن. ئەوان لــەوە داخدارن 
کە حیزبی دێموکرات ســوپای پاسدارانی 

پێ تیرۆریستە!
ئــەم کەســانە کــە لــەم مــاوەی دواییــدا، 
نــاوی ریكخراوەکەیان گــۆڕی بۆ حیزبی 
چەپی ئێران )فیداییان خەڵق(، وادیارە کە 
هێشــتاش لــەم جیهانــدا تەنیــا دوو دوژمن 
دەناســن، ئامریــکا و حیزبــی دێموکــرات 
پاســداران  ســوپای  کــە  کاتێکــدا  لــە  و 
دەخرێتــە لیســتی تیرۆریســتییەوە، ئــەوان 
بیــر لــە ئازارەکانــی خەڵک کە بەدەســت 
ســوپای پاســدارانەوە کێشــاویانن ناکەنەوە 
بەڵکوو تەنیا بەدوای بیانوویەک دەگەڕن 
بــۆ هێــرش بــۆ ســەر حیزبــی دێموکراتــی 

کوردستانی ئێران.
لــە راگەیەنــدراوی پــڕ لــە شــەرمیان کــە 
رۆژی ٢٣ی خاکەلێــوە دەریــان کــردووە، 
داخدارییان بەنیســبەت هەڵوێســتی حیزبی 
دێموکراتــی کوردســتانی ئێران دەردەبڕن و 
بــە دوور و درێــژی دەیانهــەوێ ئــەم ڕقــە 
مێژووییەیــان و پاشــخانی فاشیســتیان لــە 

وتووێژی کوردستان

فاشیزم
 لە بەرگی چەپدا

حیزبی دێموکرات پێشوازی لە بڕیاری ئامریکا کرد

هێرشی ڕێژیمی ئێران بۆ سەر ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێران

سوپایەک 
بۆ پاراســـتنی سەرچاوەی تێرۆر

ئیســالمی  کۆمــاری  پاســدارانی  ســپای 
دامــەزراوەی دەســتی خومەینــی ڕێبــەری 
ســاڵ  چەندیــن  دوای  ئێــران،  ڕێژیمــی 
کوشــتار، تێــرۆر و جەنایــەت؛ لــە ئاســتی 
نێونەتەوەییدا ناسنامە و نازناوی ڕاستەقینە 
و شــیاوی خۆی وەرگــرت و جلی تێرۆری 

بە فەرمی پۆشی.
1٣98ی  خاکەلێــوەی  19ی  ڕێکەوتــی 
یەکگرتووەکانــی  ویالیەتــە  هەتــاوی 
ئامریــکا، ڕێکخــراوی ســپای پاســدرانی 
وەک  ئێرانــی  ئیســالمیی  ڕێژیمــی 
ڕێکخراوێکــی تێرۆریســتی ناســاند و بــە 
لــە  ڕێکخراوەیــە  ئــەو  ناســینی  فەرمــی 
لــە  لیســتەی گرووپــە تێرۆریســتییەکاندا 

الیەن دەوڵەتی ترامپەوە تەئید کرا.
ئەمــە یەکەمیــن جــار بــوو کــە ویالیەتــە 
یەکەیەکــی  ئامریــکا  یەکگرتووەکانــی 
نیزامیی وەکوو ڕێکخراوێکی تێرۆریســتی 

بناسێنێت.
لــە مــاوەی ڕۆژانــی ڕابــردوودا، زۆربــەی 
زاری  لــە  هەواڵدەرییــەکان  ســەرچاوە 
یەکگرتووەکانــی  ویالیەتــە  بەرپرســانی 
ئامریــکاوە، چەندیــن هــەواڵ و ڕاپۆرتــی 
جیاوازیان لەســەر بە تێرۆریســت ناســاندنی 
ســپای تێرۆریستی پاســداران و خستنە نێو 
لیســتی تێرۆریســتییەوە بــاو کردووەتــەوە، 
کە دژکردەوە و هەڕەشە توندی بەر پرسانی 
تێرۆریســتی  ســپای  و  ڕێژیــم  سیاســیی 

پاسدارانی لێ کەوتووەتەوە.
سپای پاسداران هەتا ئێستا سه دان تێرۆری 
لــه  نێوخــۆ و ده ره وه ی ئێــران ئه نجــام داوه  و 
ئێستا له  سه ره كیترین پشتیوانانی ڕێكخراوه  
دێتــه   دیكــه   واڵتانــی  تێرۆریســتییه كانی 
ئه ژمار و هاوشیوەی ڕێکخراوگەلی وەک 
داعــش، ئەلقاعیدە و حەماس حیســابی بۆ 

دەکرێت.
وەزارەتــی دەرەوەی دەوڵەتی ســعوودیە، ئەو 
بڕیارەی ئامریکا وەکوو بڕیارێکی دروست 

وەسف کرد و پشتیوانی لەو بڕیارە کرد.
ئەمنییەتیــی  ڕاوێــژکاری  بۆڵتــن،  جــان 
کۆشكی سپی، وێڕای پێشوازی لەو بڕیارە 
هۆشــداری دا کە لەگەڵ ئەو ڕێکخراوەیە 

نابێت هیچ پێوەندییەکتان هەبێت.
برایــان هۆک، بەرپرســی کاروبــاری ئێران 
لــە وەزارەتی ئامریــکا، دوای ئەو بڕیارەی 
ئامریکا وتی: "ســپای پاســداران لە کاتی 
لــە  هەڕەشــەی  بــەردەوام  دامەزراندنیــەوە 

هێزەکانی ئامریکا کردووە".
"ئیلهــان عومــەر"، نوێنــەری موســڵمانانی 
نوێنەرانــی  مەجلیســی  لــە  ئامریــکا 
بڕیــارەی  ئــەو  نیســبەت  بــە  ئامریــکادا، 
ئامریــکا هۆشــداری داوە کــە ئــەوە دەبێتە 

هۆی هەاڵیسانی شەڕ.
دەرەوی  وەزیــری  پۆمپێئــۆ،  مایــک 
ئامریــکا، لە بارەی ئــەو بڕیارەی ئامریکا 
وتــی: "گرینگتریــن کەرەســتەی ئێــران بۆ 

ئاراســتەکردنی شــەڕی تێرۆریســتیی لــە 
جیهاندا سپای پاسدارانە".

بەرپرســانی دەوڵەتی ئامریکا، پێشــوازییان 
کــە  کــردووە،  ئامریــکا  بڕیــارەی  لــەو 
ڕێکخراوی سپای وەک تێرۆریست ناساند.
ســەرۆکوەزیرانی  نێتانیاهــوو،  بێنیامیــن 
تویتێریــدا،  پەیامێکــی  لــە  ئیســرائیل، 

دەسخۆشی لە بڕیارەکەی ئامریکا کرد.
وتەبێــژی  هــارت"،  "یوورگێــن  هەروهــا 
دێموکــرات  حیزبــی  دەرەوەی  سیاســەتی 
مەســیحیی ئاڵمان، لــە لێداوانێکدا لەگەڵ 
لــە  پشــیوانیی  وێڵــت"  "دی  ڕۆژنامــەی 
یەکگرتووەکانــی  ویالیەتــە  بڕیارەکــەی 
ئامریــکا کــردووە و خوازیــاری ئــەوە بــووە 
کــە کارێکــی هاوشــێوە لــە الیــەن واڵتــی 
ئاڵمانیشــەوە بەرانبەر بە ســپای پاسدارانی 

ڕێژیمی ئێران بکرێت.
هــاوکات لــە کردەوەیەکــی گاڵتەجاڕیــدا 
بەشــیک لــە نوێنەرانی مەجلیســی ڕێژیم 
ئێران لە دانیشــتنی فەرمی مەجلیســدا، به 
جلوبەرگی ڕێکخراوی ســپای تێرۆریستی 

پاسدارانەوە دەرکەوتن.
کاتــی  لــە  کــە  نوێنەرانــە  ئــەم 
هەڵبژاردنەکانــدا، خۆیــان وەک خەمخــۆر 
دەدەن،  پیشــان  خەڵــک  هــاودەردی  و 
ســەلماندیان کە دەستنیشانکراوی ڕێژیمی 
ئێرانــن و نوێنەری داخوازییەکانی خەڵکی 

مافخوراوی ئێران نین.

تێرۆریســتی  ســپای  کــە  ئێــران  خەڵکــی 
پەرەپێدانــی  ســەرچاوەی  بــه  پاســداران 
هــەژاری، بێکاری، ســەرکوت، گەندەڵی، 
هەمــوو  و  واڵت  ســامانی  بەفێڕۆدانــی 
بۆیــان  بەتەواوەتــی  دەزانــن،  قەیرانــەکان 
دەرکــەوت کــە ئەو کەســانەی کــە خۆیان 
بــە نوێنــەری خەڵــک دەزانن، بەشــێکن لە 

مۆرەکانی ئەم ڕێژیمە پاوانخوازە.
میللیــی  ئەمنییەتــی  بــااڵی  شــۆرای 
ڕێژیمــی ئێرانیــش، چەنــد کاتژمێــر پــاش 
ڕاگەیاندنــی فەرمیــی ئامریکا ســەبارەت 
بە تێرۆریســت ناســاندنی ســپای پاسداران، 
ئــەم  بــە باوکردنــەوەی بەیاننامەیــەک، 
بڕیــارەی بــە نایاســایی و مەترســیدار نــاو 

بردووە.
بــەاڵم لە هەموو ئــەم دژکردەوانە گرینگتر 
بــۆ ئێمەی کــورد، باوبوونــەوەی پەیامی 
لێپرســراوی گشــتی حیزبــی دێموکراتــی 
لــە  ڕوو  کــە  بــوو  ئێــران  کوردســتانی 
ئەندامانــی کــوردی نێو ســپای پاســدارانە 
کــە لــە رێکەوتــی ٢7ی خاکەلیــوە بــالو 
کرایەوە و تێیدا بەڕێزیان وێڕای هۆشداری 
دان بــەو کەســانەی کــە چەکــی ڕێژیم و 
ســپای پاســدارانیان هەڵگرتووە ڕاشــکاوانە 
کۆمــاری   " کــە:  ڕاگەیانــدوون  پێــی 
ئیســالمی لــە ماوەی چل ســاڵی تەمەنی 
خۆیــدا هەوڵــی داوە، کۆمەڵێــک کوردی 
سەرلێشــێواو وەک جاش پاسدار، بەسیجی 

لــە خۆرهەاڵتــی کوردســتاندا  هتــد  و... 
بەرهــەم بێنێــت. بەاڵم ئەگەر ئەو کەســانە 
کۆمــاری  هــاوکاری  وەک  دوێنــێ  تــا 
ئیســالمی هەژمار دەکــران، لەمڕۆ بەوالوە 
وەک تێرۆریســت دەناســرێن و وەک ئەوان 
مامەڵەیــان لەگەڵــدا دەکرێــت. بۆیە ئەمە 
وەک کۆتازەنگــی خەتــەرە بۆ ئــەو ژمارە 

کوردانە."
ڕاشــیگەیاندووە: " جارێکــی تــر دووپاتــی 
دەکەینــەوە، کە ئێمــە بێجگە لە کۆماری 
ئیســالمی هیــچ دوژمنێکی ترمــان نییە. 
لــەم کاتەشــدا و لە داهاتووشــدا نامانەوێت 
هیچ کوردێک وەک تێرۆریست مامەڵەی 
دەکەیــن و  داوا  بۆیــە  بکرێــت.  لەگەڵــدا 
چاوەڕوانیمــان ئەوەیــە کــە ئەو کەســانە تا 
درەنــگ نەبــووە، لــە ئەندامەتــی هەمــوو 
رێژیــم  ســەرکوتکەرەکانی  دامــودەزگا 
بەتایبەت ســپای پاســداران دوور بکەونەوە. 
ئەگەر تا دوێنێ بە هەر هۆیەک ئەندامی 
ئــەم دەزگا و دامەزراوانــە بــوون، لەمەودوا 
هیــچ بیانوویەک نەمــاوە، چونکە تاوانی 
ئەندامبــوون لە ڕێکخراوێکی تێرۆریســت، 

بە هیچ بیانوویەک پاساوهەڵگر نییە."
دەقــی پەیامی لێپرســراوی گشــتی حیزب 
لــەم ژمــارەی "کوردســتان"دا دەخەینــە بەر 

دیدی خوێنەرانی خۆشەویست.

حیزبی دێموکرات پێشوازی لە هەیئەتێکی ڕۆژنامەنووسی فەرانسەوی و ئامریکایی کرد



ژمارە ٧٤٨، ٣١ی خاکەلێوەی ٢١٣٩٨

ناوەندی هاوکاری: 
نەتەوەی کورد لە کوردستانی 

ڕۆژهەاڵت یەکێک لە بەرچاوترین 
قوربانیانی تێرۆریزمی کۆماری 

ئیسالمیی ئێرانه

حیزبەکانــی  هاوکاریــی  ناوەنــدی 
کوردستانی ئێران، بە بۆنەی بەتێرۆریست 
ناساندنی سپای پاسداران ڕاگەیەندراوێکی 
بــاو کردەوە و لەو ڕاگەیەندراوەدا هاتووە، 
پێویست بوو زۆر زووتر لە ئێستا، ئامریکا 

و ڕۆژئاوا ئەو بڕیارەیان بدایە.
دەقی ڕاگەیەندراوەکە:

هاوکاریــی  ناوەنــدی  راگەیەنــڕاوی 
حیزبەکانی کوردســتانی ئێران، بە بۆنەی 

بەتێرۆریست ناساندنی سپای پاسداران
1٣98ی  خاكەلێــوەی  19ی  ڕۆژی 
ئاڤریلــی  8ی  بــە  بەرامبــەر  هەتــاوی، 
٢٠19ی زایینی، دانڵد ترامپ، سەرۆكی 
ئامریــكا لە بەیاننامەیەكدا ڕایگەیاند، كە 
سپای پاســدارانی كۆماری ئیسالمیی لە 
ڕیزی گرووپە تێرۆریســتییەكان دانا  و بەو 
نزیكانــەش وردەكاریــی ئابڵۆقەكانی ســەر 
ئەو ڕێكخراوە تێرۆریستییە ئاشكرا دەكات.
لەپاش نزیكەی ٤٠ ســاڵ لە دامەزراندنی 
ســپای پاسدارانی ڕێژیم، ئەم هەڵویستەی 
درەنــگ  ئەگەرچــی  ئامریــكا  دەوڵەتــی 
بــوو، ســەرەڕای ئەوەش لە الیــەن گەالنی 
ســتەملێكراوی ئێران  و بەتایبەتی خەڵكی 
كوردســتانەوە بــە ئەرێنــی ســەیر دەکرێت، 
كــە یەكــەم گۆڕەپانــی تاوانــە دژەمرۆیــی 
پاســدارانی ڕێژیــم،  تیرۆریســتییەكانی   و 
ســپای  کــە  ئــەوەی  بــووە.  كوردســتان 
پاســدارانی ڕێژیــم لــە نێوەڕۆکــی خۆیــدا 
و  تیرۆریســت  ســەرکوتکەر،  هێزێکــی 
دەســتێوەردەر لــە واڵتانــی دوور و نزیــک 
بەتایبــەت واڵتانی ناوچــەی ڕۆژهەاڵتی 
نێوەڕاســتە، نــە بــۆ خەڵکــی ئێــران و نــە 
بــۆ زۆربــەی واڵتــان جێــگای گومانــی 
نەهێشــتووەتەوە و جێگرتنــی لــە لیســتی 
بــە  پــڕ  تیرۆریســتەکاندا  ڕێکخــراوە 

پێستیەتی.
ئــەم بڕیــارەی ســەرکۆماری ئامریــكا لــە 
كاتێكدایــە، كــە مــاوەی ٤ دەیەیــە ســپای 
تیرۆریســتی پاسداران دژ بە گەالنی ئێران 
و بەتایبەت دژ بە گەلی کورد بە كوشتن  
و زینــدان  و ڕفانــدن لــە نێوخــۆ  و دەرەوەی 
مووشــەکبارانی  و  تۆپبــاران  و  ئێــران 
بارەگاکانــی هێزە کوردییــەکان کردەوەی 
لەحاڵێکــدا  دەدات.  ئەنجــام  تێرۆریســتی 
و  ئێســتا  لــە  زووتــر  زۆر  بــوو  پێویســت 
پێــش ویالیەتــە یەکگرتووەکانــی ئامریکا 
یەکیەتیــی  و  ئورووپایــی  واڵتانــی 
ئورووپــا ئــەو پێویســتییەیان ئەنجــام دابــا، 
تێرۆرەکانــی  بەرچــاوی  بەشــێکی  کــە 
ســپای پاســداران لــە واڵتانــی ئــەوان بــە 

ئەنجــام گەیشــتوون و ســەروەریی خــاک 
کــردووە.  پێشــێل  ئەوانــی  دەســەاڵتی  و 
تەنانەت پاش تێرۆری غواڵمی کەشاوەرز 
لــە الرنــاکای قێبــرس و کاک ســدیقی 
کەمانگەر لە باشوری کوردستان و دواتر 
دوکتور قاسملوو لە ڤیەن، زۆر نیشانەکان 
ئەو ڕاســتییەیان دەرخســت و لەوە زیاتریش 
پــاش تێــرۆری دوکتــور شــەرەفکەندی و 
هاوڕێیانی لە بێرلین و پێداگریی دەزگای 
قەزاییی ئاڵمان بۆ درێژەدان بە لێکۆڵینەوە 
لەســەر ئــەو تێرۆرە تــا بە ئاکامگەیشــتن 
و تێــرۆری ســەدان هەڵســووڕی سیاســیی 
ئیســالمیی  کۆمــاری  ڕێژیمــی  دیکــە، 
لــە  ئیتالعاتییەکانــی  دەزگا  و  ئێــران 
الیــەن  لــە  دەســەاڵتدا  پلــەی  بەرزتریــن 
ڕۆژئاوایــی  بەناوبانگــی  دادگایەکــی 
جیهــان  بــە  تێــرۆرە  ئــەو  ئەمــردەری  بــە 
ناســاند. بەداخــەوە ئورووپایییــەکان تەنیــا 
بە هێندێ هەڵویســتی ناشــوێندانەر وەک 
بانگکردنــەوەی باڵوێزەکانیــان لە تاران بۆ 

ماوەیەکی کورت قەناعەتیان کرد.
لە ئێســتادا سپای پاسداران تەنیا هێزێکی 
بەڵكــوو  نییــە،  ســەركوتگەر  ســەربازیی 
ڕابــردوودا  دەیــەی  چــوار  مــاوەی  لــە 
و  سیاســی  ئابووریــی ،  جومگــە  هەمــوو 
ســەربازییەكانی ئێرانی بە دەستەوە گرتووە 
 و بۆ پاراستنی بنەماكانی ویالیەتی فەقیهـ 
 و هێشــتنەوەی دەسەاڵتی ڕەشی كۆماری 
ئیسالمی لە ڕێگەی دروستکردنی سپای 
قودس هەموو ئامرازێكی دژە ئینســانی  و 
تێرۆریستی بەكار هێناوە  و بەكاری دێنێت. 
ســپای پاســداران جێبەجێكاری سیاســەتی 
پاوانخوازانەی ڕێژیــم بەناو هەناردەكردنی 
دەرەوەی  بــۆ  ئیســالمی  شۆڕشــی 
سنوورەكانی خۆی بووە  و بە دروستكردنی 
دەیان ڕێكخراوی تێرۆریستیی دیكە لەژێر 
نــاوی جۆراوجۆرەوە دەســتی لــە كاروباری 
واڵتانــی ناوچەكــە وەك عێــراق، ســووریە، 
پێكهێنانــی  بــۆ  وەرداوە  و  لوبنــان.... 
هیاللــی شــێعە بە خەرجكردنــی بوودجەی 
خەیاڵــی  و لــە ڕێگــەی تێــرۆر  و كوشــتن 
هــەوڵ بــۆ دروســتكردنی هیاللــی شــێعە 
لــە ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت دەدات. هــەر 
ئێســتاش ســپای پاســداران بــە پشــتیوانی 
لــە هێــزە تونــدڕەوە شــێعەکان لەوانــە 1٥ 
گرووپــی چەکــدار لــە عێراق، ســووریە و 
لوبنان پشــتیوانیی دارایی و لۆجســتیکی 
دەکات، بۆیــە بڕیــاری ئابڵۆقــەی ســپای 
پاســداران دەبێــت گــورزی كاریگــەر لــەو 
سامان  و سەرمایە زەبەالحە بدات، كە سپا 

كــۆی كردووەتــەوە و پشــتیوانی گــەورەی 
مانەوەیەتی.

بە لەبەرچاوگرتنی ئەوە کە لە بەشێک لە 
واڵتانی ناوچە هەم هێزی ســەربازیی ئەو 
سپایە و هەم هێزی سەربازیی ئامریکایان 
تێکەڵچوونــی  ئەگــەری  جێگیــرە،  لــێ 
ســەربازیی لــەو ناوچەیــە زیــاد دەکات و 
تاوانی ئەو قەیرانە نیزامییەش ڕاســتەوخۆ 
لە ئەســتۆی ســپای پاســداران و ڕێژیمی 
ئێرانــە، کــە هەتــا ئێســتاش لــە هەمــوو 
شەڕەکانی ئەو ناوچەیە الیەنگری ئاژاوە و 
تێــرۆر بوون. هاوکاتبوونی درێژکردنەوەی 
ســزاکانی یەکیەتیــی ئورووپا لە پێوەندی 
مــرۆڤ  مافــی  پێشــێلکردنی  لەگــەڵ 
بــۆ ســەر کۆمــاری ئیســالمیی ئێــران بۆ 
مــاوەی ســاڵێکی دیکە لە الیەن شــۆرای 
دەربــڕی،  ئورووپــا  یەکیەتیــی  وەزیرانــی 
ئەو ڕاســتییەیە کــە یەکیەتیی ئورووپاش 
بــە  پێبەندبونــی  ڕاگەیاندنــی  ســەرەڕای 
بەرجام، بەاڵم ناتوانێت لە ئاست سیاسەتی 
تیرۆریســتی و ئاژاوەگێڕانــەی ڕێژیمــی 
ئیســالمیی ئێران بێدەنــگ بێت. بەتایبەت 
کە ڕەفتاری تێرۆریستیی سپای پاسداران 
لــەم یــەک دوو ســاڵەی دواییــدا لە الیەن 
چەنــد واڵتــی ئورووپایییــەوە بــە ئاشــکرا 
چاالکییــە  بەرانبــەر  لــە  و  درا  لەقــاو 
مووشــەکییەکانی کۆمــاری ئیســالمیی 
ســەرۆکی  بــۆ  ســکااڵیان  ئێرانیشــدا 
ڕێکخــراوی نەتــەوە یەکگرتــووەکان بــەرز 

کردووەتەوە.
دەرچوونی بڕیاری بەتێرۆریســت ناساندنی 
ســپای پاســدارانی ڕێژیــم، دەرئەنجامــی 
سیاســەتە دژە مرۆیییەکانــی کۆمــاری 
ناوچەکــەدا.  و  ئێــران  لــە  ئیســالمییە 
نەتەوەی کورد لە کوردستانی ڕۆژهەاڵت 
کــە یەکێک لــە بەرچاوتریــن قوربانیانی 
تێرۆریزمــی کۆمــاری ئیســالمی ئێران و 
زەجرچێشتووی ڕەفتاری سەرکوتکارانەی 
ســپای پاســداران بــووە و هەیــە و ســەدان 

تێکۆشەری کورد تێرۆر کراون .
ئەو ڕاســتییەش لە بەرچاوە هەتا ڕێژیمی 
کۆماری ئیســالمیی ئێران لە تەواویەتیی 
خۆیــدا بمێنێــت، ئەســتەمە ئــەم ناوچەیــە 
ڕووی ئارامی و ئاسایش بە خۆ ببینێت و 

تێرۆریزم ڕیشەکێش ببێت.

ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی 
کوردستانی ئێرانی

٢٠ی خاکەلێوەی ١٣٩٨ی هەتاوی
 ٩ی ئاڤریلی ٢٠١٩ی زایینی

حیزبی دێموکرات
 پێشوازی لە بڕیاری ئامریکا کرد

حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران، 
پێشــوازی لە بەتێرۆریست ناساندنی سپای 
پاســدارانی ڕێژیــم، لــە الیــەن ئامریــکاوە 

کرد.
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران، 
بــە باوکردنــەوەی تویتێــک لــە تویتێری 
فەرمیــی خۆیــدا، لە خســتنەنێوی ســپای 
پاســدارانی ڕێژیــم، لە لیســتی "رێکخراوە 
کــرد  پێشــوازی  تێرۆریستییەکانـ"ـــدا 
دێموکراتــی  حیزبــی  ڕایگەیانــدووە:  و 
کوردســتانی ئێران و خەڵکی کوردســتان، 
پێشــوازی لە بەتێرۆریست ناساندنی سپای 
پاســدارانی ڕێژیــم لــە الیــەن ئامریــکاوە 

دەکەن.
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران، 
لــەو بــارەوە دووپاتــی کردووەتــەوە: ســپای 
پاســدارانی ڕێژیــم هێــزی ســەرەکییە بــۆ 
توندوتیــژی  و  داپڵۆســین  و  ســەرکوت 
لــە نێوخــۆ و دەســتێوەردانی تێکدەرانــە لە 

دەرەوەی ئەو ڕێژیمە.
ویالیەتــە  بڕیــارەی  ئــەو  بەپێــی 

یەکگرتووەکان، دووپرسیار دێتە ئاراوە:
هەڵویستی حیزبی دێموکراتی کوردستانی 
ئێران ســەبارەت بــەو بڕیــارەی ئامریکا بە 
نیســبەت بەتێرۆریســت ناســاندنی ســپای 

پاسدارانی ڕێژیم چییە؟
کاریگەریــی ئــەو بڕیــارە لەســەر کاری 
خەباتــی  دیپلۆماســییەکانی  پێوەندییــە 

کورد چ دەبێت؟

"لوقمــان  پرســیارانەدا،  ئــەم  واڵمــی  لــە 
ئەحمەدی" ئەندامی دەســتەی کارگێڕیی 
حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئێران، لە 
واڵمــی پرســیاری یەکەمــدا باســی لــەوە 
کردووە: "حیزبی دێموکراتی کوردســتانی 
هەڵویســتەی  ئــەو  پشــتیوانی  ئیــران، 
ئامریکا دەکات. هەڵویستێکە کە حیزبی 
لەمێــژە  ئێــران  دێموکراتــی کوردســتانی 
هەوڵــی بــۆ دەدات، کــە نەتەنیــا ئامریکا 
بەڵکــوو باقــی واڵتــە دێموکراتیکەکانی 
دنیا ســپای پاسداران و ڕێژیمی ئیسالمی 
ئێــران وەکــوو خۆی بناســێندرێت. ســپای 
کۆمــاری  دامودەزگایەکــی  پاســداران 
ئیســالمییە کــە نەتەنیــا لــە نێوخــۆ بــۆ 
بــە  بەرانبــەر  زەبروزەنــگ  و  داپڵۆســین 
خەڵک بۆ پاراســتنی ڕێژیم کار دەکات، 
بەڵکوو دەســتێوەردان لە واڵتانی ناوچەکە 
لــە ڕێگــەی ســپاوە کــراوە و ئــەو هەمــوو 
لــە  کــە  تێرۆریزمــە  و  ئــاژاوە  و  شــەڕ 
ناوچەکەدا دەبینرێت، بەشێکی هەرەزۆری 
دەگەڕێتەوە بۆ سپای پاسداران، هەر بۆیە 
حیزبــی دێموکرات پشــتیوانی لێ دەکات 
و هیوادارە واڵتانی دیکەش ئەو هەڵویستە 

بگرنە بەر.
ئەحمــەدی واڵمــی پرســیاری دووهەمــدا 
کە کاریگەریی ئەو بڕیارە لەســەر کاری 
خەباتــی  دیپلۆماســییەکانی  پێوەندییــە 
کــورد چ دەبێــت باســی لەوە کــرد: "دیارە 
کــە  دەڕەخســێنێت  بــۆ  دەرفەتمــان  ئــەوە 

خەباتــی خەڵکــی کــورد و کردەوەکانــی 
کۆمــاری ئیســالمی لــە بەرانبــەر یەکدا 
دابنیــن و ئەمــە فــەرق و جیــاوازی نێــوان 
گەلــی  ڕزگاریخوازانــەی  بزووتنــەوەی 
کــورد و کردەوەکانــی ڕێژیــم بەرانبەری، 
زیاتــر دەردەخات، دەرفەتی دیکەشــمان بۆ 
دێتــە پێشــێ کــە دەرگای دیکەمــان بــۆ 
بکرێتــەوە و ئەگــەری هەیــە لــە ڕێگــەی 
ئــەو خەباتــەی ئێمــە بەڕێــوەی دەبەین، بە 
واڵتگەلێکــی  شــێوەکان  لــە  شــێوەیەک 
زیاتریــش پشــتیوانیمان بکەن و هیواشــمان 
ئــەو  بــۆ  شــتیش  مەنتقیتریــن  ئەوەیــە، 
رووبــەڕووی  بیانەوێــت  کــە  واڵتانــەی 
کردەوە تێرۆریســتییەکانی سپای پاسداران 
ڕاوەستن، پشتیوانیکردنە لەو هێزانەی کە 

دژبەرین و لە بەرانبەریدا ڕادەوەستن".
خاکەلێــوە،  19ی  دووشــەممە  ڕۆژی 
"دانڵــد ترامــپ"، ســەرکۆماری ئامریکا، 
ســپای  فەرمیــدا،  بەیاننامەیەکــی  لــە 
پاســدارانی ڕێژیمــی خســتە نێــو لیســتی 
"ڕێکخراوە تێرۆریستییەکانەوە"، کە ئەمە 
یەکــەم جارە لــە ویالیەتە یەکگرتووەکانی 
نیزامیــی  ڕێکخــراوی  ئامریــکادا، 
دەوڵەتێک، وەکوو گرووپێکی تێرۆریستی 
لــە  ترامــپ  بڕیــارەی  ئــەم  و  بناســێت 
بەرەبــەرەی یەکــەم ســاڵی هاتنــەدەرەوەی 

ئامریکا لە "بەرجام" بووە.

هێرشی ڕێژیمی ئێران بۆ سەر 
ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێران

ماڵپەڕەکانــی ســەربە ڕێژیمــی ئێــران، بە 
نیســبەت یەکگرتووییی کورد نیگەرانن و 
هێرشیان کردووەتە سەر ناوەندی هاوکاریی 

حیزبەکانی کوردستانی ئێرانەوە.
ڕێژیمــی کۆماری ئیســالمیی ئێــران، بە 
نیســبەت یەکگرتووییی کــورد نیگەرانی 
بــە  ســەر  ماڵپەڕەکانــی  لــە  و  دەربڕیــوە 
وەزارەتــی ئیتالعاتــدا، هێرشــیان کردووەتە 
حیزبەکانــی  هاوکاریــی  ناوەنــدی  ســەر 
ڕێگایــەوە  لــەم  و  ئێــران  کوردســتانی 
هەوڵــی تۆمەت خســتنە پاڵی حیزبەکانی 

کوردستانی ئێرانیان داوە.
حیزبەکانــی  هاوکاریــی  ناوەنــدی 
ئیــرادەی  لــە  کوردســتان،  ڕۆژهەاڵتــی 
ڕۆژهــەاڵت  حیزبەکانــی  هاوبەشــی 

پێــک هاتــووە و بــە کەڵکوەرگرتــن لــە 
بیــری هاوبــەش لە پێناو دەســتەبەرکردنی 
خەڵکــی  خەباتــی  و  کــردار  یەکڕیزیــی 
کــورد لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتاندا کار 

دەکات.
هاوکاریــی  ناوەنــدی  پێکهێنانــی 
ئێــران،  کوردســتانی  حیزبەکانــی 
هەنگاوێکی کردەیی بوو بۆ کار لە پێناو 
هاوبەشــەکانی  ئامانجــە  دەســتەبەربوونی 
حیزبــە ڕۆژهەاڵتییــەکان، کــە لــە پێنــاو 
دەســتەبەربوونی مافی نەتەوایەتی گەلی 
کــورد لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتاندا کار 

دەکەن.
هەر لە ســەرەتای پێکهاتنــی ئەم ناوەندەوە 
کۆمــاری  ڕێژیمــی  ئێســتا،  هەتاکــوو 

و  یەکدەنگــی  نیســبەت  بــە  ئیســالمی 
یەکئامانجــی ئــەو حیزبانــە دژکــردەوەی 
جیاوازی نیشان داوە و گەلێک بانگەشەی 

ناڕاستی لەو پێوەندییەدا کردووە.
ســاڵی  بەفرانبــاری  19ی  ڕێکەوتــی 
)9/1/٢٠18ی  هەتــاوی  1٣9٦ی 
زایینــی(، دوای چەنــد کۆبوونەوەیەکــی 
بڕیــاری  قۆڵــی،  چەنــد  و  قۆڵــی  دوو 
مەبەســتی  بــە  ناوەندێــک  پێکهێنانــی 
ڕێکخســتنی هاوکاریــی نێــوان حیزبەکان 
درا و لە ڕۆژی ٣٠ی بەفرانباری ســاڵی 
1٣9٦ی هەتاویــدا، ئــەو ناوەنــدە بوونــی 
خــۆی ڕاگەیانــد و بەفەرمــی دەســتی بە 

کارەکانی کرد.
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بەنیســبەت و یەکالیەنــە  دڵداریــی  پێنــاو 
ســوپای پاســدارانەوە لەژێر نــاوی دیکەدا 

بشارنەوە.
لــە راگەیەنــدراوی حیزبــی بەنــاو چەپی 
ئێرانــدا، هــەوڵ دراوە کــە دڵدارییــان بــۆ 
فاشــیزمی ســوپای پاســداران بشــارنەوەو 
هەموو تاوانەکان بخەنە ئەستۆی ئامریکا 
کە شەڕفرۆشە و کێشە بۆ ئێران دەنێتەوە 
و پاســاوی بێنێــوەڕۆک بــۆ هەڵوێســتیان 
بهێننــەوە، بــەاڵم لــە هەندێــک شــوێندا 
لــە  دەردەخــەن.  بیرۆکــەی فاشیســتییان 
بەشــێک لە راگەیەندراوەکــەدا دەڵێن کە 
خوازیاری گەڕانەوەی ســوپای پاســداران 
بــۆ نێــو پادگانــەکان و هەڵوەشــاندنەوەی 
داوای  راســتیدا  لــە  قودســن!  ســوپای 
و  پاســداران  ســوپای  هەڵوەشــاندنەوەی 
دادگاییکردنی ســەرانی سوپا و رووخانی 
ئەم رێژیمە ناکەن، وادیارە تەنیا کێشەیان 

لەگەڵ سوپای قودس هەیە!
لــە کۆتاییشــدا بەوپــەڕی بێشــەرمییەوە، 
بەتیرۆریســت ناساندنی ســوپای پاسداران 
مەحکــووم دەکــەن، کە ئەمــە بەرگێکی 
لــە  کــە  مێژووییــە  دیکــەی  رەشــی 
کارنامــەی ئەم بیرۆکــە بەرواڵەت چەپ 
بەاڵم لەراستیدا فاشیستییە، دەمێنێتەوە.

هەوڵدان بۆ درێژەکێشانی تەمەنی رێژیم، 
تاوانەکانــی  هەمــوو  لــە  بەشــداربوونە 

رێژیمی کۆماری ئیسالمیدا.

درێژەی پەیڤ

قارەمانانی دێموکرات بە چەند بۆنەی جیاوازەوە لە 
کوردستان چاالکی تەبلیغییان بەڕێوە برد

حیزبی دێموکرات 
لە ٣١مین ساڵیادی ئەنفالدا بەشداری کرد

تێکۆشەرانی دێموکرات، بە بۆنەی 1٠ی 
خاکەلێوەـ  ڕۆژی شــەهیدانی کوردســتان 
ـ، ســەردانی گڵکــۆی پێشــەوایان کردووە 
و لەســەر مەزاری پێشــەوا وێنەی شــەهید 

"کاوە جەوانمەرد"یان داناوە.
ڕۆڵەکانــی دێموکــرات لــەو چاالکییەدا، 
پەیمانیــان لەگــەڵ ئامانجــی کۆمــار و 
کــە  کــردەوە،  نــوێ  شــەهیدان  ڕێبــازی 
هەتــا دوایین ســاتەکانی ژیــان وەفادار بە 

ڕێبازی شەهیدان دەبن.
هەروەهــا بنەماڵەی شــەهیدانی ئاڵیکەند، 
مــەزاری  ســەردانی  بــۆکان  شــاری  لــە 
شەهیدانیان کرد و لەگەڵ ئامانجەکانیان 
لــە  کردەوە.پۆلێــک  نــوێ  پەیمانیــان 
ســەردانی  دێموکــرات  تێکۆشــەرانی 
گڵکۆی شــەهید دوکتور ســوڵتانیان کرد 
و ســەری ڕێز و نەوازشــیان بۆ ئەو دایکە 

قارەمانە دانەواند.
قارەمانانــی   ، دیکەشــەوە  لەالیەکــی 
دێموکرات، لە شــاری پیرانشار بە بۆنەی  
شــوێنی  چەندیــن  لــە  خاکەلێــوە،  1٠ی 
وەک :'' کەمربندیــی ئیمــام جومعــە ، 
بلواری کوردســتان، فەلەکەی مامۆســتا 
نالی ، فەلەکەی هەواشناســی، شیناوێ،  
سێڕای شەهرەک ، خیابانی ٢٤ میتری'' 
بــە باوکردنــەوەی تراکــت و پۆســتێری 
تایبەت بە 1٠ی خاکەلێوە لەگەڵ ئامانج 
نــوێ  پەیمانیــان  شــەهیدان  ڕێبــازی   و 

کردەوە.
، ڕۆژی هەینــی 1٦ی خاکەلێوە، الوانی 
شۆڕشــگێڕ و ئەندامانی دڵسۆزی حیزبی 
دێموکراتی کوردستانی ئێران، لە زۆربەی 
گوندەکانی ناوچەی "دەشــتەبێڵی شــنۆ"، 
بە بۆنەی ڕۆژی 1٠ی خاکەلێوە، ڕۆژی 
شــەهیدانی کوردستان، چاالکیی بەرینی 

تەبلیغییان بەڕێوە بردووە.
تێــدا  چاالکییــان  شــوێنانەی  ئــەو 
"گوڵمــاوەران،  لــە:  بریتیــن  بەڕێوەچــووە 
ڕەشگوند، ئیسالملوو، دوڕبە، تەرسەباغ، 
دۆستەک، گرکاکوڵ، سیاوان، ئاغباغ، 
ســێ  مەالعیســا،  گونــدی  شــیوەبیرۆ، 
کانــی و هەروەهــا لــە جــادەی نێوان شــنۆ 

و دەشتەبێڵ".
لــەو چاالکییانــەدا ئەمەگدارانی ڕێبازی 
بــە  دەشــتەبێڵ  ناوچــەی  لــە  شــەهیدان 
"پۆســتێر"  "تراکــت"،  باوکردنــەوەی 
ڕۆژی  بــە  تایبــەت  "باوکــراوە"ی  و 
و  ڕێــگا  لەگــەڵ  پەیمانیــان  شــەهیدان، 
نــوێ  شــەهیدان  پڕســەروەری  ڕێبــازی 

کــردەوە و ئەمەگداریی خۆیان بەرانبەر بە 
ڕێبــازی حیزبی دێموکراتی کوردســتانی 

ئێران، دەربڕیوە.
هەروەهــا باڵندەکانــی کۆســااڵن لــە پاوە، 
بە هەڵکردنی ئااڵی کوردســتان، لە نێوان 
دوو مۆڵگەی ســەر بە ســپای تیرۆریستی 
پاســدارانی ڕێژیم، پشــتیوانییان لە حیزبی 
دێموکراتی کوردســتانی ئێــران و خەباتی 

پێشمەرگە کرد.
ئەو شوێنانەی ئااڵی پیرۆزی کوردستانی 

لێ هەڵکراون، بریتین لە:
ڕێگای نێوان بنکەی ســپای تێرۆریســتی 
"پایــگای  و  "دووریســان"  لــە  پاســداران 
پــاوە"،  گشــتیی  ســنووری  پاســەوانی 
پایــەگای بەســیجی وەحدەتــی ئیتالعاتی 
گشــتی پــاوە"، "فەلەکــەی فەرمانــداری 
هەڵکەوتــوو لە دەکەڵی هــەواری کوتێڵ" 
و " شــاخەکانی ئاتەشــگا'' کــە نزیکەی 
٦٠٠ مێتــر لــە شــاری پــاوە دوورە کــە لە 
گوندەکانــی "نۆریا، خانقا، شــارۆچکەی 
چۆڕژی، دووریســان، بەندەرە، ســەرکران، 
نۆســمە، شمشێر، دشــە، دەرەویان، مەیوان، 
ســەریاس، میراوڵــی، ئاریــەت، بانــەوڕی، 
تین زەردووی و تازاوا" شەکانەوەی ئااڵی 

کوردستان دەبیندرا.
هەر لەم پێوەندییەدا، ئەندامان و الیەنگرانی 
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران، 
بــە نووســینی دروشــمی  "بــژی حیزبــی 
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران"، ''بــژی 
ئــااڵی  هەڵکردنــی  و   شــار''  ڕاســانی 
کوردستان و جامانە، لە کێوی ناڵەشکێنە 
و گەڕەکی مەجبوورئاوای شاری بۆکان، 
بــۆ  تەبلیغییــان،  بەرینــی  چاالکیــی 
پشــتیوانی لە خەباتی پێشمەرگە و ڕاسان 

بەڕێوە برد.
لەالیەکــی دیکەشــەوە ڕۆژی سێشــەمە، 
شــار  پێشــمەرگەکانی  خاکەلێــوە،  ٢7ی 
لــە "کانــی دینــار"ی مەریــوان بــە بۆنەی 
بەتێرۆریســت ناســاندنی ســپای پاسدارانی 
ڕێژیم و پشــتیوانی لە حیزبی دێموکراتی 
کوردســتانی ئێــران چاالکیــی تەبلیغییان 

بەڕێوە برد.
نووســینی  بــە  چاالکییــەدا،  لــەو 
دروشمگەلێک وەک: "ئاگاداریی حیزبی 
دێموکرات: جاشــەکانی ســپای پاســداران 
هوشــیار دەکەینەوە"، "هۆشــداریی حیزبی 
دێموکــرات: جاشــە تێرۆریســتەکانی ســپا 
دەست لە خەیانەت هەڵگرن"، "بژی حیزبی 
بڕووخــێ ڕێژیمــی ســێدارە،  دێموکــرات، 

بــژی حــدکا"، "جاشــەکانی تێرۆریســتی 
سپا بکشێنەوە"، "بژی حیزبی دێموکرات" 
هۆشــدارییان بە خۆفرۆشــان داوە و داوایان 
لــێ کردوون تــا درەنگ نەبووە بگەڕێنەوە 

باوەشی گەل.
هەروەهــا خاکیپۆشــانی شــار لــە درێژەی 
لــە  پەیامێکیــان ڕوو  چاالکییەکەیانــدا، 
خۆفرۆشــان بــاو کردووەتــەوە، کــە تێیدا 

هاتووە:
چاوەڕوانی فەرمانین

ئێمــە پێشــمەرگەکانی شــار لــە "کانــی 
کاک  پەیامەکــەی  بەپیریــی  دینــار" 
"مســتەفا هیجــری" لێپرســراوی گشــتیی 
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانەوە دێیــن 
و ئامادەیــن لە پێناویشــیدا گیانمان بەخت 

بکەین.
کۆتا قسەمان ئەوەیە، بینەوە ڕیزی گەل، 

دەنا دەکەونە بەردەستی دادگای گەل.

خاکەلێــوە،  ٢9ی  پێنجشــەممە،  شــەوی 
حیزبــی  الیەنگرانــی  و  ئەندامانــی 
لــە  ئێــران،  کوردســتانی  دێموکراتــی 
شارۆچکەی"گوێک تەپە"، سەربە شاری 
مەهاباد، بە بۆنەی بەتێرۆریست ناساندنی 
ســپای پاســدارانی ڕێژیم و پشــتیوانی لە 
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران، 

چاالکیی تەبلیغییان بەڕێوە برد.
حیزبــی  الیەنگرانــی  و  ئەندامانــی 
لــە  ئێــران،  کوردســتانی  دێموکراتــی 
شــارۆچکەی گوێک تەپە سەربە شاری 
مەهابــاد، تراکــت و پۆســتێری تایبەت بە 
"بەتێرۆریســت ناســاندنی سپای پاسدارانی 

ڕێژیمی ئێرانـ"ـیان باو کردەوە.
بەمەبەستی پشتیوانی لە پیشمەرگەکانی 
شاخیش هێزەکانی شار چاالکییان ئەنجام 

دا کە بەکورتی بەم جەشنەیە: 
چاالکانــی سیاســی و ئەندامانــی حیزب، 
گەڕەکــی  و  ناڵەشــکێنە  کێــوی  لــە 
مەجبوورئــاوای شــاری بۆکان، چاالکیی 
بەرینــی تەبلیغییــان، بــۆ پشــتیوانی لــە 

خەباتی پێشمەرگە و ڕاسان بەڕێوە برد.
ئەندامان و الیەنگرانی حیزبی دێموکراتی 
کوردســتانی ئێران، بە نووسینی دروشمی  
"بــژی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی 
ئێران"، ''بژی ڕاسانی شار'' و  هەڵکردنی 
ئااڵی کوردســتان و جامانە، پشــتیوانیی 

خۆیان لە حیزبی دێموکرات دەربڕی.

شاندێکی حیزبی دێموکراتی کوردستانی 
ئێــران بەشــداریی لە ڕێوڕەســمی ڕێزگرتن 
لە ٣1مین ســاڵیادی قوربانیانی شــااڵوی 

بەدناوی ئەنفاڵدا لە گەرمیان کرد.
لێژنــەی  فەرمیــی  بانگهێشــتی  لەســەر 
بــااڵی وزارەتــی کاروبــاری شــەهیدان و 
هەرێمــی  حکوومەتــی  ئەنفالکراوانــی 
کوردســتان، ڕێکەوتــی ٢٥ی خاکەلێوەی 
حیزبــی  شــاندێکی  هەتــاوی،  1٣98ی 
بــە  ئێــران  کوردســتانی  دێموکراتــی 
ڕەحمانــی"  "ئیســماعیل  سەرپەرەســتیی 
حیزبــی  پەیوەندییەکانــی  بەرپرســی 

دێموکراتــی کوردســتانی ئێران لە شــاری 
بەشــیک  هاورێیەتــی  بــە  ســلێمانی، 
گشــتیی  دەزگای  ئەندامانــی  لــە 
پەیوەندییەکان بەشــدارییان لە ڕێوڕەســمی 
ڕێزگرتن لە ٣1مین ســاڵیادی قوربانیانی 
شــااڵوی بەدنــاوی ئەنفاڵ لــە گەرمیان و 

لە شاری کەالردا  کرد.
لــەو ڕێوڕەســمەدا، نوێنەرنــی حکوومەتی 
عێراق،حکوومەتی هەرێمی کوردستان، و 
ئەندامانــی پارڵمانــی عێراق و کوردســتان 
برگــەی  چەندیــن  لــە  و  بــوون  بەشــدار 
پەیامــی  خوێندنــەوەی  بــە  جیــاوازدا 

حکوومەتــی عێراقــی فێــدراڵ و هەرێمی 
کوردســتان یــاد قوربانیانی ئەم کارەســاتە 

جەرگبڕە بەرز ڕاگیرا.
لــە ڕێوڕەســمەکەدا ئاماژە بە بروســکەی 
دێموکراتــی  حیزبــی  ماتەمینــی 
کوردســتانی ئێــران کرا و لــە کۆتاییدا لە 
پرۆتۆکۆلێکــی فەرمیــدا تاجە گوڵینەی 
حیزبــی دێموکراتیــان لەســەر مۆنۆمێنتی 

یادی ئەنفاڵکراوان دانا.

حیزبی دێموکرات پێشوازی لە هەیئەتێکی 
ڕۆژنامەنووسی فەرانسەوی و ئامریکایی کرد

هەیئەتێکی ڕۆژنامەنووسی فەرانسەیی و 
ئامریکایــی ســەردانی حیزبی دێموکراتی 

کوردستانی ئێرانیان کرد. 
٢٤ی  ڕێکەوتــی  شــەممە،  ڕۆژی 
ناســراوی  هەیئەتێکــی  خاکەلێــوە، 
ڕۆژنامەنووسی فەرانسەیی و ئامریکایی 
کە پێکهاتبوون لە بەڕێزان ڕۆژنامەنووسی 
بەناوبانگی ئامریکایی ''جاناتان ڕندل'' و 
خاتــوو ''ئدیت'')Edit( ڕۆژنامەنووســی 
نووســەری  خێزانــی  و  فەرانســەویی 
کــە  کوچێــرا''  ''کریــس  بەناوبانــگ 
هەردووکیــان لــە دۆســتە هەرەنزیکەکانی 
وحیزبــی  قاســملوو  دوکتــور  شــەهید 
دێموکراتن ســەردانی دەستەی کارگێڕی 
حیزبــی دێموکراتی کوردســتانی ئێرانیان 
کــرد و لــە الیــەن بەرێــز "محەممەدنەزیف 

قــادری'' جێگــری دووهەمــی لێپرســراوی 
گشــتی و بەرپرســی دەزگای پێوەندییــە 
گەرمــی  بــە  حیزبــەوە  گشــتییەکانی 

پێشوازییان لێکرا. 
بەخێرهاتنــی  وێــڕای  دانیشــتنەدا  لــەم 
بەڕێــزان بــە نــاوی ''مســتەفا هیجــری'' 
لێپرســراوی گشــتی حیزبــەوە و ڕێبەریــی 
حیزبــی دێموکراتــەوە لــە الیەن بەرپرســی 
دەزگای پێوەندییەکان، خوشــحالی خۆیان 

لە سەردانەکەیان دەربڕی.
کۆمەڵێــک  بەڕێــزان  لــە  هــەرکام 
پرســیاریان لەســەر ڕەوشــی سیاســی ئێران 
دۆخــی  تەحریمــەکان،  وشــوێندانەری 
ئێــران،  دێموکراســیخوازی  بزووتنــەوەی 
خەباتــی  و  ئێــران  کوردســتانی  ڕەوشــی 
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران، 

ڕوانینــی حیزبــی دێموکــرات بە نیســبەت 
کــورد  پرســی  ئێــران،  سیاســی  ڕەوشــی 
ئاســتی هــاوکاری و هاوخەباتــی الیەنــە 
سیاســییەکانی ئێــران و کوردســتان بــاس 

کرد . 
الیــەن  لــە  پرســیارەکان  دواتــر 
جێگــری  قــادری''،  ''محەممەدنەزیــف 
واڵمــی  گشــتی  لێپرســراوی  دووهەمــی 
درایــەوە، لــە ئاکامــی ئــەو ڕاگۆڕینــەوە 
وەرگرتنی واڵمی پرسیارەکانیان هەیئەتی 
دیــدارە  بــەم  زۆر  ئێمــە  وتیــان:  میــوان 
خوشحالین و هیوادارین ڕەوتی ڕووداوەکان 
بــە ئاقارێکــدا بڕوا کــە ئاشــتی، ئازادی 
بێــت و گەلــی  بــە دواوە  و دادپــەروەری 
کوردیش بە مافە سیاسییەکانی بگات.

شاندێکی حیزبی دێموکرات 
سەردانی پرۆفیسۆر عێزەدین 

مستەفا ڕەسووڵیان کرد

گشــتیی  دەزگای  شــاندێکی 
دێموکراتــی  حیزبــی  پەیوەندییەکانــی 
کوردســتانی ئێران، ســەردانی پرۆفیســۆر 
دوکتور عێزەدین مستەفا ڕەسووڵیان کرد.
ڕۆژی پێنجشــەممە، ٢9ی خاکەلێــوەی 
شــاندێکی  هەتــاوی،  1٣98ی  ســاڵی 
پەیوەندییەکانــی  گشــتیی  دەزگای 
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران، 
"محەممەدنەزیــف  سەرپەرەســتیی  بــە 
دەزگای  گشــتیی  بەرپرســی  قــادری" 
دێموکراتــی  حیزبــی  پەیوەندییەکانــی 

کوردســتانی ئێران، ســەردانی کەسایەتی 
ڕووناکبیــر و نووســەری ناســراوی کــورد 
،پرۆفیســۆر دوکتــور عێزەدیــن مســتەفا 

ڕەسووڵیان کرد.
کەســایەتییە  لــەو  یەکێــک  ناوبــراو 
بــەردەوام خەریکــی  ڕووناکبیرانەیــە کــە 

نووسین و خوێندنەوەیە.
شایانی باسە، پرۆفیسۆر عێزەدین مستەفا 
ڕەســووڵ یەکێکە لە دۆســتە نزیکەکانی 
نەمــر  شــەهیدی  و  دێموکــرات  حیزبــی 

دوکتور قاسملوو بووە.



ژمارە ٧٤٨، ٣١ی خاکەلێوەی ٤١٣٩٨

کوێرکردنی سپای پاسداران لە کوردستان!

ســپای  رابــردوودا  رۆژی  چەنــد  لــە 
پاســدارانی شۆڕشــی ئیســالمی ئێــران لە 
الیەن ویالیەتە یەکگرتووەکانی ئامریکاوە 
ئــەو  تیرۆریســتی  لیســتی  نــاو  کەوتــە 
واڵتــەوە. هــەر لــەم پێوەندییەدا لــە رۆژی 
1٦ی ئاڤریلــی ٢٠19دا مســتەفا هیجری 
لێپرســراوی گشــتی حیزبــی دێموکراتــی 
رووبــە  پەیامێکــی  ئێــران،  کوردســتانی 
جاشــەکانی کوردســتان باو کــردەوە. ئەم 
پەیامە دوای وەک تیروریست ناسێندرانی 
ئامریــکاوە  الیــەن  لــە  پاســداران  ســپای 
بەڕێــز  پەیامەکــەی  لــە  بــاو کرایــەوە. 
هیجریــدا هاتــووە کــە "حیزبــی دێموکرات 
لەســەر بنەمــای بەهێزکــردن، پتەوکردن و 
پاراســتنی کەرامەتــی مرۆڤیــی کــورد و 
خەبــات بۆ مافە نەتەوەییەکانی دامەزراوە 
و لــەم ســۆنگەوە سیاســەت دەکات، بۆیــە 
نایهەوێت لە سبەی ڕۆژدا تاکی کورد بە 
نــاوی تێرۆریســتەوە کەلەپچــە بکرێت یان 
ڕووبەڕووی دادگاکانی دژە تێرۆر، چ لە 
کوردســتان و چ لــە جیهانــدا ببێتەوە."... 
"لێــرەدا جارێکــی تر دووپاتــی دەکەینەوە، 
کــە ئێمــە بێجگە لە کۆماری ئیســالمی 
لــەم  نییــە.  ترمــان  دوژمنێکــی  هیــچ 
کاتەشدا و لە داهاتووشدا نامانەوێت هیچ 
مامەڵــەی  تێرۆریســت  وەک  کوردێــک 
لەگەڵــدا بکرێــت، بۆیــە داوا دەکەیــن و 
چاوەڕوانیمــان ئەوەیــە کە ئەو کەســانە تا 
درەنــگ نەبــووە، لــە ئەندامەتــی هەمــوو 
رێژیــم  ســەرکوتکەرەکانی  دامــودەزگا 
بەتایبەت ســپای پاسداران دوور بکەونەوە. 
ئەگەر تا دوێنێ بە هەر هۆیەک ئەندامی 
ئــەم دەزگا و دامەزراوانە بــوون، لەمەودوا 
هیچ بیانوویــەک نەماوە، چونکە تاوانی 
ئەندامبــوون لە ڕێکخراوێکی تێرۆریســت، 
بــە هیــچ بیانوویەک پاســاوهەڵگر نییە." 
نێــو  کوردەکانــی  بــە  روو  پەیامــە  ئــەم 

رێزەکانی سپای تیرۆریستی پاسدارانە.

پێناســەکردنی حیزبــی دێموکــرات وەک 
پاراســتنی  ئامانجــی  کــە  حیزبێــک 
کەرامەتی تاکی کورد و دەستەبەربوونی 
حیزبــی  نەتەوەییەکانییەتــی،  مافــە 
دێموکرات دەخاتە بازنەی حیزبی نەتەوەیی 
و بەرەی ناسیونالیزمەوە. لە ناسیونالیزمدا 
دوو شــت پیــرۆزن کــە بریتیــن لــە نەتــەوە 
و نیشــتمان. نەتــەوە بریتییــە لــە هەمــوو 
تاکــی ئەندامــی نەتەوەکە و نیشــتمانیش 
تاکەکانــی  کــە  خاکــەی  لــەو  بریتییــە 
نەتەوەکە لە ســەری دەژین! هەر بۆیە لەو 
پەیامەدا هاتووە کە ")حیزبی دیمۆکرات( 
نایەوێــت لــە ســبەی ڕۆژدا تاکــی کورد 
بــە نــاوی تێرۆریســتەوە کەلەپچــە بکرێت 
یــان ڕووبــەڕووی دادگاکانــی دژەتێــرۆر، 
جیهانــدا  لــە  چ  و  کوردســتان  لــە  چ 
کــە  ئەوەیــە  نیشــانی  ئەمــە  ببێتــەوە." 
تاکەکانــی  هەمــوو  دێموکــرات  حیزبــی 
کۆمەڵــی کوردەواریــی بــەالوە گرینگە و 
پێــی خۆش نییە کــە تاکەکانی نەتەوەی 
کورد بکەونە دۆخێکی نالەباری ژیانەوە. 
هەر بۆیە وشــیاریان دەکاتەوە کە "تاوانی 
ئەندامبــوون لە ڕێکخراوێکی تێرۆریســت، 
بە هیچ بیانوویەک پاساوهەڵگر نییە..." 
بــە دەربڕینی ئەوە کــە "بوونی ئەندامانی 
کــوردی ســپا کاریگەریی خراپی لەســەر 
ترســی  دەبێــت"  نەتەوەکەمــان  ســیمای 
نەتەوەکــە  ســیمای  خەوشــداربوونی 
ســوورەکانی  هێڵــە  لــە  یەکێــک  وەک 
ناســیونالیزمی هەیــە و ئــەوە بــەو واتایەیە 
کە نەتەوە لە ناسیونالیزمدا هێڵی سوورە. 
کــورددا  بندەســتی  نەتــەوەی  نێــو  لــە 
نەتەوەکــە  ئەندامانــی  لــە  بەشــێک 
و  خــواردووە  داگیرکەریــان  فریــوی 
بوونەتــە بەشــێک لــە هێــزی دوژمــن بــۆ 
بەرەنگاربوونــەوەی بزووتنــەوەی نەتەوەیــی 
کــورد کــە ئەمە زەبرێکی کوشــەندەیە لە 
پەیکــەری بزووتنــەوەی کــورد. چونکــە 
ســپای داگیرکەر لــە ئەندامانی نەتەوەی 
کــورد کــە لــە الیەکــەوە هاونیشــتمانی، 
ئەندامانــی  هاوڕیشــەی  و  هاومەزهــەب 

الیەکــی  لــە  و  نەتەوەکــەن  دیکــەی 
دیکــەوە لە ســەر جۆغرافیای کوردســتان 
شــارەزاییان هەیــە، کەڵک وەردەگرێ کە 
ئەمە تا ئێســتا زیانێکی قەرەبوونەکراوەی 
بــە بزووتنــەوەی کــورد گەیانــدووە. ئــەم 
سیاســەتەی ســپا بۆتــە هۆی ئــەوە کە لە 
الیەکەوە کورد بە دەستی کورد بکوژرێ 
و لە الیەکی دیکەوە سنووربەندییەک لە 
ســەر قین و رق لە ناو ریزەکانی نەتەوەی 

کورددا پێک بێت.
لێــرەدا بزووتنــەوەی نەتەوەیــی کــورد بــۆ 
بەرەنگاربوونــەوەی ئــەم سیاســەتە دزێوەی 
ســپای تیرۆریســتی پاسداران سێ رێگای 

هەیە:
ئــەو  ســڕینەوەی  و  کوشــتن   •
کــە  نەتەوەکــەی  ئەندامانــی  لــە  بەشــە 

بوونەتە جاش
گەڕاندنــەوەی  بــۆ  هەوڵــدان   •

جاشەکان بۆ باوەشی نەتەوەکەیان
کەڵکوەرگرتــن لە تێکەڵێک   •

لە هەر دووی ئەم رێگاگەلە 
زانســتی  لــە  رێگەیــە  ســێ  ئــەم 
قەیرانــە  لەگــەڵ  بەرەنگاربوونــەوە 
کۆمەاڵیەتییەکان وەرگیراوە، واتە شێوەی 
و  نەرمئامێــری  شــێوەی  ســەختئامێری، 
شــێوەی تێکــەاڵو! مەبەســت لــە رێگــەی 
نەرمئامێری وشیار کردنەوە، زانیاری دان 
لە ســەر داگیــرکاری رێژیم، بردنەســەری 
و  کار  نەتەوەیــی،  زانیــاری  رادەی 
کۆمەاڵیەتــی  و  فەرهەنگــی  چاالکــی 
تایبــەت بــە نەتــەوەی کــورد و لەقاودانی 
سیاســەتەکانی رێژیم لە کوردستان و ... 
لە ناو کۆمەڵگەی کوردســتانە کە ئەمە 
دەچێتــە بازنــەی زانســتی پێشــگیرییەوە. 
لــە زانســتی پێشــگیری بیــر بــە ســڕینەوە 
و  کۆنتــرۆڵ  بــە  بیــر  بەڵکــو  ناکــرێ، 
گەورەنەبوونەوە و تەشەنەنەکردن دەکرێتەوە 
و شــەڕی فیزیکــی تێــدا نییــە! بــەاڵم لە 
رێگەی ســەختئامێری کە هەمان خەباتی 
چەکدارانەیە، بیر لە سڕینەوە دەکرێتەوە و 
بە شێوەیەکی فیزیکی لەگەڵ تاکەکانی 

دەکــرێ.  هەڵســوکەوت  دیاردەکــە  نــاو 
گوتــرا  وەک  هــەر  تێکــەاڵو  رێگــەی 
کەڵکوەرگرتنی هاوکات لە هەردووی ئەم 
رێگاگەلەیە واتە لەم شــێوەیەدا پێشگیری 
و  پێکــەوەن  ســەختئامێری  خەباتــی  و 

هاوتەریب بەرەو پێش دەچن. 
بزووتنەوەی نەتەوەیی کورد لە کوردستانی 
رۆژهــەاڵت تا ئێســتا رێگەی یەکەم واتە 
واتــە  دووهــەم  رێگــەی  و  ســەختئامێری 
نەرمئامێــری تاقــی کردوونەتــەوە، بــەاڵم 
هــاوکات  رێگەگەلــە  دوو  ئــەم  چونکــە 
پێکــەوە نەبوونــە، کاریگەرییەکیان نەبووە 
و نەبوونەتــە هــۆی بنبڕبوونــی جــاش لــە 
کوردستان و لە هێندێک بواریشدا رادەی 
جاشــەکان زۆرتــر بوونــە. رێگــەی یەکەم 
واتە سەختئامێری بەدرێژایی دەیەی ٦٠ و 
7٠ی هەتاوی بە شێوەیەکی پان و بەرین 
لە کوردستان جێبەجێ کرا و دەیان هەزار 
لــە هێــزی رێژیم کوژران. رێگەی دووهەم 
دوای شەڕی چەکداری حدکا لە دەیەی 
7٠ بــەم الوە تاقــی کرایەوە. تەنانەت هەر 
بەڕێــز هیجــری لــە پەیامێکی هاوشــێوەدا 
چەند ساڵ پێش لە راسان داوای فڕێدانی 
چەکــی رێژیمی لە جاشــەکان کرد بەاڵم 
هــەر دوو رێگاکــە چونکە بە تەنێ و جیا 

لە یەکتر بوون کاریگەرییەکیان نەبوو. 
دیاردەی جاش، قەیرانێکی کۆمەاڵیەتی، 
فەرهەنگــی و سیاســی و ئابوورییــە، بــۆ 
دیاردەیــە  ئــەم  لەگــەڵ  بەرەنگاربوونــەوە 
دەبــێ لە شــێوەی تێکــەاڵو، واتە هاوکات 
لــە شــێوەی ســەختئامێری و نەرمئامێری 
کەڵــک وەربگیــردرێ! بۆوێنــە دەوڵەتانی 
دنیا هاوکات لەگەڵ هێرشــی نیزامی بۆ 
ســەر گرووپــە تیرۆریســتییەکان، رۆژانــە 
بەرنامــەی  هــەزاران  و  ســیمینار  ســەدان 
تەلەفزیۆنــی و رادیۆیی لە ســەر تیرۆریزم 
چێ دەکەن و بە هەزاران وتاری زانســتی 
و  رۆژنامــەکان  لــە  تیرۆریــزم  ســەر  لــە 
چونکــە  دەکەنــەوە.  بــاو  ماڵپــەڕەکان 
دەزانــن بەتەنیــا لێدانی نیزامیــی تیرۆریزم 
ریشەکێش نابێ! تیرۆریزم ریشەی سیاسی، 

کۆمەاڵیەتــی  و  ئابــووری  فەرهەنگــی، 
هەیــە و دەبــێ خەباتــی فرەڕەهەنــد دژی 
رێکبخــرێ. راســت دیــاردەی جاشــیش لە 
کوردســتان وایــە، ریشــەی فەرهەنگــی، 
سیاســی، ئابووری و کۆمەاڵیەتی هەیە؛ 
بۆیە بزووتنەوەی بەرپرس دژی ئەو دیاردە 
دزێــوە بیر لە خەباتی فرەڕەهەند دەکات و 
دەزانێ بە خەباتی تاکڕەهەند ئەو دیاردەیە 

ناسڕدرێتەوە و رەنگە خراپتریش بکات!
خەباتێکــی  وەک  راســان  کــە  ئێســتا 
فرەڕەهەنــد بــەرەو لووتکــە دەڕوات، دەبــێ 
بە دیدێکی جیاواز و ســەردەمیانەوە دژی 
کۆمەڵگــەی  کاولکەرەکانــی  دیــاردە 
وەڕێ  فرەڕەهەنــد  خەباتــی  کــوردەواری 
لــە  دزێــو  دیاردەیەکــی  هــەر  و  بخــات 
چەندیــن گۆشــەنیگاوە شــڕۆڤە بــکات و 
رێگەچــارەی گونجــاوی بۆ بدۆزێتەوە! لە 
کاتــی راســاندا کــە باســکی چەکداریش 
لــە رێگــەی ســێهەم واتــە  لــە ئارادایــە، 
شــێوەی تێکــەاڵو کەڵــک وەردەگیردرێ؛ 
بەرەنگاربوونــەوەی  و  پێشــگیری  واتــە 
چەکــداری هاوتەریــب دەچنە پێش. لێرەدا 
پێشــگیری رۆڵی تایبەتــی هەیە، چونکە 
لــە پێشــگیریدا ســەرچاوەی ئەندامگیری 
ســپا دەکرێتــە ئامانج و بــە وریاکردنەوە و 
کاروچاالکــی فەرهەنگی، کۆمەاڵیەتی 
و سیاســی دیوارێکــی ئاســنین بەرانبــەر 
بە تەشــەنەکردنی ســپا دادەنرێ و ســپا لە 
ئەندامگیــری فەلــەج دەبێ و ســەرچاوەی 
وزەی لــە کوردســتان وشــک دەبــێ. واتە 
لــە پێشــگیری یــان رێگــەی نەرمئامێری 
هەمــوو کۆمەڵگەی کوردســتان دەکرێتە 
چەکدارییەکەشــدا  خەباتــە  لــە  ئامانــج. 
کــە هاوتەریبــی پێشــگێرییەکەیە هێزیــی 
مەوجــوودی ســپا لــە کوردســتان دەکرێتە 
ئامانج و ئەو پەیامەیان پێ دەدرێ کە لە 
ئەگەری تەســلیم نەبوون ژیانیان لە دەست 
دەدەن. ئــەم رێگــە تێکــەاڵوە رێگەیەکــی 
تاقیکــراوە لــە هەموو دنیادا کە تا ئێســتا 

سەرکەوتوو بووە.
الیەکــەوە  لــە  کــە  دێموکــرات  حیزبــی 

و  نهێنــی  تەشــکیالتی  میدیــا،  خاونــی 
الیەنگــری بەربــاوە لــە الیەکــی دیکەوە 
دەتوانــێ  پێشــمەرگەیە،  هێــزی  خاونــی 
پرۆژەیــەک بــە هــاوکاری هاوکاتی ئەو 
بەشــانەی حیزب واتە میدیا، تەشکیالتی 
نهێنی و هێزی پێشمەرگە بۆ الوازکردنی 
ســپا لــە کوردســتان بەڕێوە ببات. ســپای 
تیرۆریســتی پاســداران ئەگــەر ئەندامانی 
خــۆی لــە کوردســتان لــە دەســت بــدات، 
و  دێــت  لــێ  کوێــری  ســپایەکی  وەک 
هیــچ کارێــک ناتوانــێ بــکات، چونکە 
جاشــەکان چــاوی ســپا لە کوردســتانن و 
بە بێ جاش سپا هیچی پێ ناکرێ! هەر 
بۆیــە ســپای تیرۆریســت و داگیرکــەری 
رێژیــم لە کوردســتان ســەری کردۆتە ناو 
ســەرمایەی مرۆیــی کــورد و خەریکە بە 
کەڵکوەرگرتن لە بەشــێک لە سەرمایەی 
ســڕ  دیکــە  بەشــەکەی  کــورد  مرۆیــی 
دەکات و دەیســڕێتەوە، بۆیــە بزووتنــەوەی 
کــورد دەبــێ بــە بەرنامــەوە بەرەنــگاری 
ئــەم سیاســەتەی ســپا ببێتــەوە و پــرۆژەی 
کوێرکردنــی ســپا لــە کوردســتان بگرێتە 

پێش!
پەیامــی ئەمجــارە لــە کاتێکــدا دراوە کە 
پێشــمەرگە لە ســەر شــاخە، سپای دوژمن 
لە ئاستی جیهانیدا بە تیرۆریست ناسراوە، 
رێژیــم لــە قەیرانــی سیاســی و ئابــووری 
بــە گشــتی  ئێــران  قووڵدایــە و خەڵکــی 
دژی رێژیــم راوەســتاونەتەوە، ئەگــەر بــە 
شــێوەیەکی بــاش ببرێتــە نــاو سیاســەتی 
حــدکاوە کاریگەرییەکــی قــووڵ دادەنێ! 
واتــە لەالیەکەوە لە رێگەی کاروچاالکی 
زانیــاری  کۆمەاڵیەتــی  و  فەرهەنگــی 
پێویست بە جاشەکان و بە خەڵک بدرێ و 
لە الیەکی دیکەوە هێزی پێشـەرگە وەک 
باســکی بەهێــزی گــەل پۆشــتە و تەیــار 
بکرێ و نرخی جاشــایەتی بباتە ســەرێ، 
بێگومان پەیامی ئەمجارە شوێندانەر دەبێ 
کــە ئەمە خۆی لە خزمەتــی بزووتنەوەی 
و  هێــز  بەرتەســک کردنەوەی  و  کــوردە 

توانایی دوژمن لە کوردستانە.

جەمیل کوالهی

پەیامــی بەڕێز مســتەفا هیجری، لێپرســراوی گشــتی 
حیزبــی دێموکراتی کوردســتانی ئێران بــۆ ئەندامانی 

کوردی سپای پاسداران لە خۆرهەاڵتی کوردستان

هاونیشتمانیانی بەڕێز،
ویالیەتــە  ئــاگادارن  هــەروەک   
"ســپای  ئەمریــکا  یەکگرتووەکانــی 
وەک  ئیســالمی"  ئینقالبــی  پاســدارانی 
ناســاندووە  تێرۆریســتی  رێکخراوەیەکــی 
لەگەڵیــان  تێرۆریســت  لەمــەودوا وەک  و 
هەنــگاوەی  ئــەم  دەکات.  هەڵســوکەوت 
تەنیــا  ســەرەتادا  لــە  وێدەچــێ  ئەمریــکا 
لەالیــەن ئــەم واڵتــەوە جێــگای مەبەســت 
بــێ، بــەاڵم بەهــۆی پێگــەی ئەمریــکا لە 

سیاسەتی نێودەوڵەتی و ئابووریی جیهاندا، 
پێدەچــی لــە دواییــدا ئورووپــا و واڵتانــی 
تــری جیهانیش پەیوەســت بــەم بڕیارەوە بن 
و وەک هاوکاری کردن لەگەڵ ئەمریکا 
بەشــە ســەرەکییەکانی ســوپای پاســداران 

بخەنە ناو لیستی تێرۆرەوە.
رووی  کاتــەدا  لــەم  ئــەوەی  هــۆکاری 
بــۆ  کوردســتانییان  دەکەمــە  قســەکانم 
ئەوەیــە هەوڵەکانمــان بخەینە گەڕ تاکوو، 
هەمــوو ئــەو کوردانــەی بــە شــێوەیەک 

ســەرکووتکەرەکانی  هێــزە  یارمەتیــدەری 
رێژیمــی کۆمــاری ئیســالمی بەتایبــەت 
لــەم  بــوون،  ســپا  کــوردی  ئەندامانــی 
رێکخــراوە تێرۆریســتییە دوور بخەینــەوە. 
هەســتکردن  بــۆ  دەگەڕێتــەوە  ئەمــەش 
دێموکراتــی  حیزبــی  بەرپرســیارەتی  بــە 
کوردســتانی ئێــران لــە بەرانبــەر هەمــوو 
تاکەکانــی کورد لە کوردســتانی ئێراندا. 
ئێمــە وەک کــورد لــە جیهــان و بەتایبەت 
لە رۆژهەاڵتی ناوەڕاســتدا وەک هێزێکی 

رزگاریخــواز، ئازادیخــواز و دژی تیــرۆر 
ناســراوین، بۆیە بوونی ئەندامانی کوردی 
ســپا، کاریگەری خراپی لە ســەر سیمای 

نەتەوەکەمان دەبێت.
هەڵســوکەوتەکانی  تــرەوە  الیەکــی  لــە 
کۆماری ئیسالمی بووەتە هۆی ئەوە کە 
ئەم رێژیمە وەک مەترسییەک بۆ جیهان 
هەژمــار بکــرێ و داهاتــووی چ لــە الی 
خەڵکــی ئێــران و چ لــە الی کۆمەڵگای 
جیهانــی تاریــک بێ و بــەرەو لەناوچوون 
کۆمــاری  لەناوچوونــی  بــەاڵم  بچــێ، 
ئیســالمیش دەبێتــە ســەرەتایەکی جیددی 
بۆ لێپرسینەوە لەوانەی ئەندام و پارێزەرانی 
ئەو رێژیمە و بە تایبەت هاوکاری ســپای 

پاسدارن بوونە.
و  ســپا  کــە  دێــت  مانایــە  بــەو  ئەمــە   
لقوپۆپەکانــی دەبــێ وەک " ئەلقاعێــدە"،  
"داعــش" و هەروەها رێکخــراوە جۆراوجۆرە 
تێرۆریستییەکان، رەفتاریان لەگەڵ بکرێ 
یــان ڕووبــەڕووی لێپرســینەوە ببنــەوە و لە 
هیــچ کــوێ جێگایەکــی ئەمن بــۆ ئەوان 
بوونــی نەمێنــێ؛ بۆیە لــە هەلومەرجێکی 
ئەوتۆدا ئەوەی چاوەڕوانی ئەندامانی سپا 
دەکات تەنیا زیندان، ئاوارەیی، لەناوچوون 
و لێپرســینەوەیە لە دادگاکانی دژەتێرۆر و 

کۆمەڵکۆژیدا.
دێموکراتــی  حیزبــی  نــاوی  بــە  لێــرەوە 
رووی  جارێکیتــر  ئێــران  کوردســتانی 

ئــەو  هەمــوو  دەکەینــە  قســەکانمان 
کەســانەی بە تایبەت ئەندامانی کوردی 
ســپای پاســداران لە هــەر کوێیەک هەن، 
بگەڕێنەوە باوەشــی گەل و نیشــتمان و تا 
لــەوە درەنگتر نەبووە خۆیان لە تاوانەکانی 
بێبــەری  پاســداران  ســپای  لەمەبــەدوای 

بکەن. 
بنەمــای  لەســەر  دێموکــرات  حیزبــی 
پاراســتنی  و  پتەوکــردن  بەهێزکــردن، 
خەبــات  و  کــورد  مرۆڤیــی  کەرامەتــی 
و  دامــەزراوە  نەتەوەییەکانــی  مافــە  بــۆ 
بۆیــە  دەکات،  ســۆنگەوە سیاســەت  لــەم 
نایهــەوێ لــە ســبەی رۆژدا تاکــی کورد 
بــە نــاوی تێرۆریســتەوە کەلەپچــە بکرێت 
یــان ڕووبــەڕووی دادگاکانــی دژە تێــرۆر 
ببێتەوە، چ لە کوردستان و چ لە جیهاندا.
پێویســتە ئەوانــەی تاکــوو ئەمــڕۆ بەهــەر 
هۆکارێــک  هــەر  بــە  و  بیانوویــەک 
ئــەم  بــوون،  پاســداران  ســپای  ئەندامــی 
بانگەوازەی حیزبی دێموکرات بە جیددی 
وەربگــرن، چونکە لە دواییدا کەس مافی 
ئەوەی نابێ پاکانە بۆ تێرۆریست و دەست 

و پەیوەندییەکانیان بکات.
کۆماری ئیســالمی لە ماوەی چل ساڵی 
تەمەنــی خۆیدا هەوڵــی داوە، کۆمەڵێک 
کوردی سەرلێشــێواو وەک جاش، پاسدار، 
خۆرهەاڵتــی  لــە  هتــد  و...  بەســیجی 
کوردســتان بەرهــەم بێنێــت، بــەاڵم ئەگەر 

ئــەو کەســانە تــا دوێنــێ وەک هاوکاری 
دەکــران،  هەژمــار  ئیســالمی  کۆمــاری 
لەمڕۆ بەوالوە وەک تێرۆریســت دەناسرێن 
و وەک ئەوان مامەڵەیان لەگەڵدا دەکرێ 
خەتــەر  وەک کۆتازەنگــی  ئەمــە  بۆیــە 

دەچێ بۆ ئەو ژمارە کوردانە.
لێــرەدا جارێکیتــر دووپاتــی دەکەینەوە کە 
ئێمە بێجگە لە کۆماری ئیســالمی هیچ 
دوژمنێکــی ترمــان نییە. لەم کاتەشــدا و 
لە داهاتووشدا نامانهەوێ هیچ کوردێک 
لەگەڵــدا  مامەڵــەی  تێرۆریســت  وەک 
بکرێــت بۆیە داوا دەکەین و چاوەڕوانیمان 
درەنــگ  تــا  کەســانە  ئــەو  کــە  ئەوەیــە 
نەبــووە لــە ئەندامەتی هەمــوو دامودەزگا 
بەتایبــەت  رێژیــم  ســەرکووتکەرەکانی 
ســپای پاســداران دوور بکەونــەوە. ئەگــەر 
تــا دوێنــێ بــە هــەر هۆیــەک ئەندامــی 
ئــەم دەزگا و دامەزراوانە بــوون، لەمەودوا 
هیچ بیانوویــەک نەماوە، چونکە تاوانی 
ئەندامبــوون لە رێکخراوێکی تێرۆریســت، 

بە هیچ بیانویەک پاساوهەڵگر نییە.
   

مستەفا هیجری
٢٧ی خاکەلێوەی ٢٧١٩ی کوردی
١٦ی ئاڤریلی ٢٠١٩ی زایینی
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ئامریکا بە فەرمی رێگای بۆ 
بە تیرۆریست ناسینی سپای پاسداران هەموار کرد

کاوە بەهرامی

کەیوان دروودی

چــل  کوردســتان  پێشــمەرگەی  هێــزی 
ســاڵە واتە بە هاتنە ســەرکاری کۆماری 
ســوپای  بوونــی  درووســت  و  ئیســالمی 
هێزێکــی  وەک  پاســداران  تێرۆریســتی 
ئیدئولۆژیــک بــۆ پاراســتنی سیســتمی 
تیرۆریســتپەروەری کۆماری ئیسالمی لە 
خەبــات دژی ئــەم پێکهاتە تیرۆریســتییە 
خەباتێــک  دەکات،  خەبــات  جیهانییــە 
کــە قوربانییەکــی زۆری لــەو پێنــاوەدا و  
گەلێک شــەهیدی پێشــکەش بە نیشتمان 

کردووە.
بەفەرمــی ناســینی ســوپای تێرۆریســتی 
پاســدارانی کۆمــاری ئیســالمی لەالیــەن 
ئامریــکاوە  یەکگرتووەکانــی  ویالیەتــە 
راســتای  لــە  گرینــگ  هەنگاوێکــی 
تەئییــدی چــل ســاڵ خەباتــی بێوچانــی 
کــە  کوردســتانە  پێشــمەرگەی  هێــزی 
دژی تیرۆریزمــی نێودەوڵەتــی کۆمــاری 
ئێرانــە کــە ســپای پاســداران  ئیســالمی 
کــە  حاڵێکدایــە  لــە  ئەمــە  دەیپارێــزێ، 
سوپای تێرۆریســتی پاسداران بۆ هەرچی 
زیاتــر پەرەپێدانــی جــورم و جینایەتەکانی 
لــە پانتایــی جیهانــدا ، نیزیــک بــە 7٠ 
لــە ســەدی ســەروەت و ســامانی گەالنی 
ژێــر  خســتووەتە  ئێرانــی  زۆڵملێکــراوی 
رەکەیفــی خۆی و بەردەوام لە ئیمکاناتی 
مــادی ئــەم واڵتە بۆ کاری تیرۆریســتی 

کەڵک وەردەگرێت .
چــل  کوردســتان  پێشــمەرگەی  هێــزی 

ســاڵ خەباتــی بێوچانــی دژی ئەم ســوپا 
کەمتریــن  بــە  جیهانییــە  تیرۆریســتییە 
پێشــمەرگە  بــردووە،  بەڕێــوە  ئیمکانــات 
خــۆی بــە بەختەوەر دەزانێ کــە خەبات و 
تێکۆشــانی دژی ئــەم سیســتمە ســەرەڕۆ 
و جینایەتــکارە گەیشــتە قۆناغێــک کــە 
لــە الیــەن واڵتێکی زلهێــز وەک ئامریکا 
بــە شــێوەی فەرمــی مــۆری تەئییدی بە 
خەبات و تێکۆشــانی هێزی پێشــمەرگەی 
دژی  هێزێکــی  وەک  کوردســتانەوە 
تیــرۆر دانــا، هێزی پێشــمەرگە بە ئیمان و 
بڕوایەکی قایم، پشــت بە گەل و نیشتمان 
لــە چــل ســاڵی رابــردوو دژی ئــەم ســوپا 
پاوانخــوازە تیرۆریســتییە خەباتــی کردووە 
و لــە هیچ کۆســپێک ســڵی نەکــردووە و 
وەک قوربانییەکــی تێرۆریزمــی دەوڵەتی 
بەرگرییەکــی  ئیســالمی  کۆمــاری 

وەدیهێنانــی  راســتای  لــە  قارەمانانــەی 
و  دادپــەروەری  و  ئــازادی  و  ئاشــتی 
کۆمەاڵیەتی لە گەالنی ئێران بە گشتی 
و کوردستان بەتایبەتی کردووە، خەباتێک 
کــە گەورەڕێبەرانێکــی وەک د.قاســملوو 
مێــزی  ســەر  لــە  شــەرەفکەندی  د.  و 
وتووێــژ بــۆ گەیشــتن بــە رێگاچارەیەکی 
ئاشــتیانەی داخوازییەکانــی گەلی کورد 
تێرۆریســتەکانی  دیپلۆمــات  دەس  بــە 
کۆماری ئیســالمی و پیالنەکانی سپای 
تێرۆریســتی پاســداران شــەهید کران، ئەوە 
راســتییەکی حاشــاهەڵنەگرە کــە خەباتی 
پێشــمەرگەی  هێــزی  ئازادیخوازانــەی 
کوردســتان ئەگەرچی گڕوتینێکی زیاتر 
لە جارانی بەم جۆرە هەڵوێستانەی دونیای 
دەرەوە ورە دەگــرێ، بــەاڵم زیاتــر لــە هــەر 
کات بەختەوەرە کە چل ســاڵ پێش ئێســتا 

نەتەنیــا ســوپای تێرۆریســتی پاســدارانی 
بە تێروریســت ناســی بەڵکوو بــە تەواوەتی 
حکومەتێکــی  وەک  رێژیمەکەشــی 
رەت  تیرۆریســتپەروەر  و  تیرۆریســت 
کردووەتەوە، و لە ریفراندۆمی دیاریکردنی 
سیســتمی کۆماری ئیســالمی لە ســاڵی 
کۆمــاری  بــە  ئەرێنــی  دەنگــی   1٣٥8

ئیسالمی نەداوە.
بەڕەســمی ناســینی ئەم ســپا جینایەتکارە 
لە حاڵێکدایە، کە بە هۆی گەمارۆکانی 
ئامریــکا بــۆ ســەر ئەم واڵتــە لەالیەک و 
لــە الیەکی دیکەوە دزی و بە تااڵنبردنی 
ســەروەت و ســامانی گەالنی ئێران بۆ ئەم 
هێزە تێرۆریســتییە قەیرانێکی گەورەی بۆ 
ئێــران درووســت کــردووە، خەڵکی ئێران لە 
خراپترین قەیرانی ئابووریدا بە سەر دەبەن، 
ژیانــی رۆژانەیــان وەمەترســی کەوتــووە، 

قەیرانەکانــی رۆژ لــە دوای رۆژ قوڵتــر 
دەبــن، کارخانــە و کارگــەکان بــە هــۆی 
گەمارۆ یەک لە دوای یەکەکان لە کار 
دەکــەون، هیــچ داهاتێکیــان لە بەردەســت 
نامێنــێ، خەڵکی بەاڵلێــدراوی ئێران باش 
دەزانــن لــە رێــگای ســوپای تیرۆریســتی 
پاســدارانەوە ســەروەت و ســامانی ئێران بۆ 
کاری تیرۆریســتی لــە ناوخــۆ و واڵتانی 
دیکــە خەرج دەکــرێ، ئەمە لە حاڵێکدایە 
کــە ئێــران واڵتێکی دەوڵەمەنــد لە بواری 
نــەوت و ســامانی سرووشــتییە، ئــەم هێــزە 
تیروریســتییە بــۆ گەیاندنــی ئیمکاناتــی 
تێرۆریستی بە لقوپۆپەکانی وەک حەماس 
و حیزبــواڵ و ... هەمــوو ســەروەتی ئــەم 
واڵتەیان بە تااڵن بردووە، ئێستا کە سپای 
تێرۆریســتی پاســداران کــە لەگەڵ داعش 
و تاڵەبــان لــە یەک بــەرەی تێرۆریســتیدا 

گەالنــی  ســەربەخۆیی  و  ئــازادی  دژی 
پێشــمەرگەی  هێــزی  گرتــووە،  یەکیــان 
کوردســتان بــۆ ئــازادی و گەیشــتن بــە 
مافــی نەتەوایەتــی لەگــەڵ هەمــوو هێزە 
لــە  نیشــتمانپەروەرەکان  و  ئازادیخــواز 
ئێســتا  تێرۆردایــە،  دژی  بــەرەی  یــەک 
هێــزی پێشــمەرگە بــە شــێوەی فەرمی لە 
بــەرەی دژی تێــرۆردا بۆ ئازادی و مافی 
گــەالن خەبات دەکات، هێزی پێشــمەرگە 
ئەم هەنــگاوەی ویالیەتە یەکگرتووەکانی 
بــە شــێوەیەکی فەرمــی  واتــە  ئامریــکا 
بەرەســمی ناســینی ســوپای پاســداران بــە 
وەردەگریــن،  ئازادیخوازانــە  و  گرینــگ 
هیوادارین هێزی پێشــمەرگەی کوردستان 
لــە راســتای نەمانی کۆماری ئیســالمی 
ئازادیخوازەکانــی  هێــزە  هەمــوو  لەگــەڵ 
ئێــران و کوردســتان هەنگاوێکــی ئەرێنی 
و بەکــردەوە لــە مەیدانــی خەبــات وەک 
هەمیشــە هەڵگــرێ، لێــرەدا ئــەو کــوردە 
هەڵخەڵەتاوانــە کــە بــە هــەر هۆیەکــەوە 
چەکــی ســپای تێرۆریســتییان هەڵگرتووە 
و لــە ریزەکانــی ئەو ســپا تێروریســتییە بە 
هــەر ناوێــک خزمــەت بــە ئەو ســپا دژی 
گەلییە دەکەن باشــتر وایە هەرچی زووترە 
چەکــی خەیانەت فڕێ بدەن و بگەڕێنەوە 
باشــترین  نیشــتمان،  و  گــەل  باوەشــی 
دەرفــەت بــۆ ئــەوان واڵمدانــەوەی ئەرێنی 
بــە داخوازییەکانــی هێــزی پێشــمەرگەی 
کوردســتانە تــا گیــان و ماڵیــان پارێــزراو 
بــێ، هیــچ نەبێ با شــەرمەزاری بنەماڵە 

و مییلەتەکەیان نەبن.

نیشانەکانی سەرهەڵدانی دەنگە پەنگخواردووەکان

شــۆڕش  باوەکانــی  تیۆرییــە 
]revoloution[  بــە گشــتی لەســەر 
چــوار بنەمــای ســەرەکییە کە هەر کامە 
و لــە دەالقەیەکەوە خوێندنەوە بۆ ئەگەر و 
بەســتێنەکانی گۆڕانکارییەکی بنەڕەتی 
کــە  بیردۆزییەیــە  ئــەو  یەکــەم  دەکــەن. 
دەپڕژێتــە  چەپــەوە  بەکگراوندێکــی  بــە 
ســەر ڕەهەنــدی ملمالنێــی کۆمەاڵیەتــی 
هــەر  و  بەرژەوەنــدی(  )چینایەتــی، 
گۆڕانێکــی ئایدیال بە گۆڕانێک دەزانێ 
کــە تێیــدا وریایــی چینایەتــی هانــدەری 
ســەرهەڵدانی بندەستەکان بۆ دەستخستنی 
مافەکانیان بێ. ئەم بیردۆزییە بە گشتی 
بنەڕەتــی گــۆڕان لــە خــوارەوە بۆ ســەرەوە 
دەبینــێ و الی وایــە تەنیا لــەم حاڵەتەدایە 

کە ئامانجەکانی شۆڕش دەپێکرێ.
ڕادەیــەک  تــا  دووهــەم  دەســتەی 
بەپێچەوانــەی دەســتەی یەکەمــە و هــەر 
گۆڕانێک بە مانای شۆڕش بە ئەنجامی 
هەڵکەوتــوو  جێگۆڕکێــی  و  ملمالنــێ 
ئێلیتــی سیاســی دەزانــێ. لــە پڕۆســەی 
گۆڕانــی لەمجــۆرە، ســەرچاوەی هێــز و 
دەســەاڵت فاکتۆری یەکــەم و یەکالییە. 
بــە دیوێکیتــردا ئــەم شۆڕشــە گۆڕانێکــە 
کــە لــە ســەرەوە )دەســەاڵت( بۆ خــوارەوە 
گرووپــە  و  دەبێتــەوە  شــۆڕ  )کۆمــەڵ( 
جیاجیــاکان خۆیان لەتەک ئەم گۆڕانەدا 
ڕێــک دەخــەن. ماکیاڤێلی ناســراوترینی 
ئــەو تیۆریســیەنانەیە کــە الی وایــە، لــە 
بەبــێ  شــۆڕش  ســەرگرتنی  بنەوانــەوە 
گۆڕانکاری لە ئاســتی ئێلیتەکاندا دوورە 

لە چاوەڕوانی.
لەم نێوانەدا دەســتەی سێهەم و چوارەمیش 
هەن کە یەکێکیان گۆڕانی نۆرمەکان بە 
کاکڵی گۆڕانی بنەڕەتی و ســەرهەڵدانی 
شــۆڕش نــاو دەبــات. بــەو واتایــە کــە بــە 
پەیوەندیــدار  نۆرمەکانــی  کاڵبوونــەوەی 
بــە دەســەاڵت کــە پێشــتر کۆمەڵــی پــێ 
ڕێکخســتووە، کۆمەڵێک نۆرم و بایەخی 
نوێ گەشــە دەکەن و بەم شــێوازە لە نێوان 

کۆمەڵ و دەسەاڵت جۆرێک لە لێکدژی 
و ناهاوتەریبــی دروســت دەبــێ و ئەمــەش 
لە پرۆســەیەکدا بە هــۆی بەریەککەوتن، 

شۆڕشی لێ دەکەوێتەوە. 
بەاڵم دەســتەی چــوارەم، ئەوانەن کە الیان 
دینامیزمێکــی  ئاکامــی  شــۆڕش  وایــە 
مێژوویــی _ کۆمەاڵیەتییــە. بــەم پێیــە 
مێــژوو ڕێگەی خۆی دەپێوێ و هەرکات 
پێویســتی و زەروورەتــەکان بێنــە کایــەوە، 
ئەمالوالیــە.  بــێ  شــۆڕش  ڕووداوی 
بەگشــتی هــەرکام لــەم بیردۆزیانە هەوڵ 
دیاریکــراو  بنەمایەکــی  بەپێــی  دەدات 
دەرهاویشــتەکانی  و  هــۆکار  بەســتێن، 

شۆڕش شی بکاتەوە.
بارودۆخــی ئەم ڕۆژانەی ناو جوغرافیای 
ئێــران بــە جۆرێکــە کــە بــە هــەرکام لــەو 
دەتوانیــن  بڕوانیــن،  لێــی  بیردۆزیانــە 
بەســتێنێک بــۆ شــۆڕش لە داهاتــوو وێنا 
ملمالنێــی  الیەنــی  لــە  ئەگــەر  بکەیــن. 
کۆمەاڵیەتییــەوە بڕوانین، ئەوە هەڵوەرینی 
سەرسوڕهێنەری چینی ناوەند و پەیوەەست 
بوونیــان بــە چینــی هــەژاری کۆمــەڵ، 
وادەنوێنــێ کــە ئــەم ڕەوتــە بەئەســپاییە، 
لــە خۆیــدا وزەی تەقینەوەیەکــی بەهێزی 
لەبــەر  کــە  بەتایبــەت  هەڵگرتــووە، 
تۆتالیتاریزمــی ڕەهــا، زۆربــەی ئەوانەی 
بــە  دەستخســتووە،  زیاتریــان  ســەرمایەی 
جــۆرێ لینکیــان لەتەک دەســەاڵت هەیە 
و ئەمــەش هانــدەرە بــۆ بەگژداچوونەوەی 
بــاوەکان.  ڕێساویاســا  و  چوارچێــوە 
ڕێــژەی زۆری بێــکاری لــە نــاو توێــژی 
دەرچووانی زانکۆ، دەرکردنی کرێکارانی 
کارگــەکان،  لــە  ڕۆژانــە  و  وەرزانــە 
مووچــەی  دواکەوتنــی  و  بێمووچەیــی 
کرێکارە گرێبەســتییەکان، کۆڵکێشــانی 
ســووتەمەنی و کۆڵبەران و هتد هەرکامە 
لــە جێی خۆیــدا ملمالنێیەکی نابەرامبەرە 

و بەستێنێکە بۆ شۆڕشێکی گشتگیر.
ئەم بەســتێنە لە تیــۆری دووهەمدا کزترە، 
بەاڵم ئەم ملمالنێیەش بە تێپەڕبوونی کات 
و گۆڕانی بەرژەوەندییەکان، دەتوانێ ببێتە 
هــۆی بەریەککەوتنــی بەرژەوەندییەکانی 
ئێلیتەکان و تێکچوونی نەزم و تەکووزیی 

جێگیــر لــە ئاســتی ســەرەوەی گۆڕەپانی 
سیاســیدا. وەک نموونــە کێشــەی دانانی 
جێگــری کەســی یەکەم لــە ناو ڕێژیم، لە 
ئێســتەدا بابەتێکــی زۆر گرینگــە و لەبەر 
پێڕەوکردنی سیســتەمی ڕەها لە ڕابردوو، 
زەمینەیەکی ئەوتۆ بۆ دەسنیشــان کردنی 
کەســێ کە قســەی کۆتایی بکات، زۆر 
ئەســتەمە. لێکۆڵــەران الیــان وایــە دانانی 
جێگــر بــۆ شــوێنی خامنەیــی، خاڵێکــی 
وەرچەرخــان دەبێت لە مێژووی دەســەاڵتی 

ڕێژیمدا.
یەکێکیتــر  بایەخــەکان،  و  نــۆرم  پرســی 
لــە بەســتێنەکانە. وەک دیــارە ڕێژیمــی 
گەیشــتوو،  بەدەســەاڵت  تــازە  ئینقالبــی 
لــە ســەرەتاوە هەموو نــۆرم و بایەخەکانی 
داســەپاند.  کۆمــەڵ  بەســەر  خــۆی 
بەشــێکی ســەرەکی لــەم پراکتیزەکردنــە 
لە ناو یاســادا بوو. یاســایەک کە نەک 
بەڵکــوو  بــوو،  نادێموکراتیــک  تەنیــا 
ڕێخۆشــکەر بــوو بــۆ ئــەوەی هــەاڵواردن 
و  ڕەگــەزی  نەتەوەیــی،  جیاوازیــی  و 
کــە  یاســایەک  بســڕدرێتەوە.  فیکــری 
بــەاڵم  دەزانــێ  قاچاخچــی  بــە  کۆڵبــەر 
هیــچ میکانیزمێکــی بــۆ پێشــپێگرتن بە 
نییــە.  حکومەتــی  ڕانتــی  و  ئیختــالس 
ڕەخنــە لــە خامنەیــی بــە ســووکایەتی بە 
پیرۆزییــەکان دەزانــێ بــەاڵم دەســدرێژیی 
ڕۆژانە بۆســەر منــدااڵن و ژنان نۆرماڵیزە 
دەکات. شوناســی نەتــەوەکان دەســڕێتەوە 
بەاڵم باس لە یەکێتیی ئیسالمی دەکات. 

ژینگەپارێز و پارێزەر و مافناس بە سیخوڕ 
نــاو دەبــات بــەاڵم دزەکردنــی سیســتەمی 
ناوەندەکانــی  بــۆ  دەرەکــی  هەواڵگریــی 
زانیاریــی ئەتۆمــی و تااڵنــی نیــو تــۆن 
دەخــات.  پشــتگوێ  هەســتیار  زانیاریــی 
دەاڵڵێکی دۆالر، سکە و مریشک ئێعدام 
دەکات بەاڵم دزینی یەک هەزار میلیارد 
تمەن دەشارێتەوە و پەردە لەسەر کارەکانی 
بەرزکردنــەوەی  بــۆ  حکومــی  مافیــای 
نرخی گۆشت دادەنێ. دەنگوڕەنگ پاوان 
برەوپێدانــی  خزمــەت  دیخاتــە  و  دەکات 
ئایدیۆلۆژی ســەرەڕۆیانە. کەناراوەکان و 
گۆمــە نەوتییــەکان بــە ڕووســیە، چین و 
هینــد هەرزانفــرۆش دەکات و کاســبێکی 
عــەرەب و بەلووچ لەبــەر هێنان یان بردنی 
و  دەسبەســەر  گازویــل  گالــۆن  چەنــد 

زیندانی دەکات.
درێژخایەنــدا  لــە  ئــاوا  ڕێژیمێکــی 
بــەرەوڕووی ســەرهەڵدانی نــۆرم و بایەخــە 
بەدڵنیاییــەوە  و  ئەبێتــەوە  ڕیشــەدارەکان 
زەرفییەتــی چارەســەریی ئەم پێکــدادان و 
بەریەککەوتنەی نابێ. هەربۆیەش ئەمڕۆ 
ناچــار دەبێ ئەو کەســانەی کە ئیدیعای 
دەکــەن،  خەڵــک  نوێنەرایەتــی  دەکــرد 
وەکوو بووکەڵەی بێنێتە سەرشــانۆ و جلی 
ڕاســتەقینەی تیرۆریستییان لەبەر بکات. 
ئەم شانۆیە کەمترین پەیامێ کە هەیبوو 
ئــەوە بــوو کــە خەڵــک لــە چــوار دەیەی 
ڕابــردوودا تەنیا هەســتیان کــردووە دەنگ 
دەدەن، نــەک ئــەوەی بەڕاســتی دەنگیــان 

دابێ. لیســتەیەک لە کەسانی مشەخۆر 
کە هەر هەموویان _ مەگەر بە هەڵکەوت 
_ پلــە ئەمنییەتــی و هەواڵگرییەکانیــان 
تێپەڕانــدووە و ئەمەگناســی و وەفادارییان 
بەو سیســتمە عەقیدەتییە سەلماندووە. ئەم 
شــانۆیە ئــەوەی دەرخســت کــە بابەتێــک 
لــە  گشــتی  بەرژەوەندیــی  نــاوی  بــە 
ئــارادا نییــە و ئــەوەی هەیــە بەرژەوەندیی 
سیســتمێکی ئەلیگارشــی گەندەڵــە کــە 
هیــچ توولەڕێگەیەکــی بــۆ ڕەنگدانەوەی 

ئیرادەی گشتی نەهێشتووەتەوە.
بێگومــان تێپەڕبوونــی کات هەمــوو ئــەو 
بــە نــاو پیرۆزیانە لە ناو خۆیدا نوقمەســار 
ئــەم  کــە  ئەوەیــە  هۆیەکەشــی  دەکات، 
سیســتەمە چەمکهەڵگــر و بــە تولێرانــس 
نییــە و ناتوانــێ خۆی لەتەک پێویســتی 

و زەروورەتەکان ڕێک بخات.
نەتەوە بندەستەکان

گرینگتریــن بــەش بــەالی ئێمــەوە پرســی 
نەتەوە بندەســتەکانە، ئــەو خەڵکانەی کە 
یەک سەدەیە سەرچاوەی بژێویان بڕاوە و 
ناسنامەیان نکۆڵیی لێکراوە، گڕکانێکی 
بەهێزن کە بە لێدانی چەخماخەیەک گڕ 
دەگــرن. ئــەو خەڵکانــەی کــە ئەگــەر تــا 
دوێنێ تەنیا لە ڕێگەی شۆڕشگێڕەکانەوە 
ســڕینەوەی  بەرەوڕووبوونــەوەی  هەوڵــی 
لــە  دەنگیــان  و  دەدرا  ناســنامەیان 
نیشــتمانی خۆیــان کــپ دەبــوو، ئەمــڕۆ 
کــە  دینامیکــن  بزووتنەوەیەکــی  خــاوەن 
بەرامبەر بە پێشــێلکارییەک کاردانەوەیان 

دەرەوە  و  نــاوەوە  لــە  دەنگیــان  و  دەبێــت 
دەتەنرێتەوە. ئێستە هەموو ئەو نەتەوەگەلە 
و  کۆمەاڵیەتــی  ڕێکخســتنە  خــاوەن 
لــە هەمــووی  سیاســییەکانن. گرینگتــر 
توانیویانــە ببنــە خاوەن تاکی پێگەیشــتوو 
کــە لە مافە حوقووقــی و نەتەوەییەکانی 
تێگەشتووە و بەرامبەر بە هەموو پرسەکان 
لــە ئابــووری، سیاســی و کۆمەاڵیەتی و 

کولتووری هەستیار و لێکۆڵەرە.
لە ئەمڕۆدا ئەم نەتەوەگەلە خاوەن بژاردەی 
تایبەتــی خۆیانــن و بــە وریاییــەوە چــاو 
لــە داهاتــوو دەکــەن. پێکهێنانــی کۆنگرە 
و هاوپێوەنــدی بــە خســتنەڕووی پــرۆژە و 
پالنی دیاریکراو نیشــان دەدات کە کاتی 
ســڕینەوە و نکۆڵی بەســەرچووە و زمانی 
زبــر و هەڕەشــە نەمــاوە و سیســتمەکانی 
قاجــاری و پەهلەوی و ئیســالمی ناتوانن 
و  چــەک  زمانــی  بــە  پشتبەســتن  بــە 

سەرکوت ڕەوایی دەستبخەن. 
و  ڕۆم  ئیمپراتوریــی  کاتــێ  بێگومــان 
یەکیەتیــی ســۆڤییەت بەو هەموو ســامان 
و ژێرخانە دارایی و نیزامییەوە نەیانتوانی 
چارەنووســی  دیاریکردنــی  بــە  پێــش 
بێنــن،  ژێرچەپۆکیــان  نەتەوەکانــی 
سیســتمێکی پەرتووکاوی وەکوو ڕێژیمی 
ئیســالمیش لــە کۆتاییدا پێملــی ئیرادەی 
نەتەوەکانــی نــاو جوغرافیای ئێران دەبێ. 
ئەوە لە کەس شاراوە نییە کە ئەم گڕکانە 
پێویســتی بــە وریایــی و یەکگرتوویــی و 
تێچــووی تایبەتــی خۆیەتــی و بــۆ ئــەم 
هاوبەشــی  ئیــرادەی  دەبــێ  مەبەســتەش 

هەنووکەیی پتەوتر و بەهێزتر بکرێ.
ڕێژیمی ئیســالمی لە ناو خۆیدا تووشــی 
قەیرانــی ماهییەتــی بووەتــەوە. بەرامبــەر 
بــە خەڵک وەکوو دەســەاڵتێکی داســەپاو 
و داگیرکــەر هەڵســوکەوت دەکات و لــە 
ناوچــە وەکــوو دێوەزمەیەکــی هەڕەشــە و 
لــە جیهانــدا وەکــوو لووتکــەی تیرۆریــزم 
ناوی دەرکردووە. هەموو ئەم بەســتێنگەلە 
دەرخەری گۆڕانێکی جیددی لە داهاتوون 
و ئــەو گۆڕانکارییــەش بــە لەناوچوونــی 

سیستمەکە کۆتایی پێ دێ.



ژمارە ٧٤٨، ٣١ی خاکەلێوەی ٦١٣٩٨

بەدی کردنی دوو وەرچەرخان
 لە پەیامی نەورۆزی لێپرسراوی گشتی

ئارش ساڵح

لــە پەیامی نەورۆزی لێپرســراوی گشــتی 
حیزبــی دێموکراتــدا دوو خاڵــی بنەڕەتــی 
وەدی دەکرێــن کــە هــەرکام لــەو خااڵنــە 
لــەو  وەرچەرخانێــک  وەکــوو  دەتوانــن 
بنەمایانە پێناسە بکرێن کە لە دوو دەیەی 
رابردوودا لێکدانەوە و شێوەڕوانینی حیزبیان 
لە ســەر بنیــات نرابوو. ئــەم گۆڕانکارییە 
لــە شــێوازی پێناســەکردنی کێشــەکان و 
لێکدانەوەی حیزبی دێموکرات لە بارودۆخ 
و چارەســەری پێشــنیارکراو، لــە راســتیدا 
دەســپێکردنی  لەســەر  کاریگــەری  هــەم 
راســان بــووە و هەم لەژێــر کاریگەری ئەو 

خەباتەدایە. 
ئــەم وەرچەرخانــە لــە راســتیدا بەرهەمــی 
نــاڕازی  بەدەنــەی  گشــتی  هــزری 
حیزبــی دێموکراتــە کــە لــە درێــژەی دوو 
دەیــەی رابــردوودا هێــدی هێدی بەدەســت 
قەیرانەکانــی ناو حیزبی دێموکرات وەزاڵە 
هاتــووە و خوازیــاری گۆڕانێکی قووڵ لە 
و  بەڕێوەبــەری  لێکدانــەوە،  شــێوازەکانی 
خەباتــی تەشــکیالتی حیزبــی دێموکرات 

بووە.
ســەرچاوەی ئــەم داخــواز و گۆڕانکارییــە 
لــە نەوەیەکــەوە ســەرچاوە دەگرێــت کــە 
ئێرانــی  گەالنــی  شۆڕشــی  ئەگەرچــی 
لەبیــر نایێت بەاڵم هێشــتا توانای پێوەندی 
خەباتــی  بنەماکانــی  لەگــەڵ  گرتنــی 
دەیەی شەستی حیزبدا هەیە و ئەو خەباتە 
لــە ناو ناخوداگای جەمعی ئەو جیلە زۆر 

بە روونی بەدی دەکرێت. 
گەڕانەوە بۆ واقعگەرایی 

یەکەمین خاڵی وەرچەرخان کە لە ئاگایی 
گشــتی حیزبی دێموکراتــدا هاتۆتە ئاراوە 
بریتییە لە گەڕانەوە بە واقعگەرایی وەکوو 
پارادایمێک لە بنەماکانی لێکدانەوە. لێرە 
مــن بــە ئەنقەســت چەمکی رێئالیــزم یان 
رێئاڵ پۆلیتیک بەکار ناهێنم لەبەر ئەوەی 
ئەو چەمکانە گوزارشــت لە ئاراستەیەک 
لەنــاو پێوەندییــە نێودەوڵەتییــەکان دەکــەن 
کــە هەڵگری پەســەندکردنی پرەنســیپێکە 
 )status quo( کــە دۆخــی هەبــوو
بــە دۆخێکــی بــاش دەزانێــت و گۆڕانــی 
ســەر  لــە  مەترســی  بــە  دۆخــە  ئــەو 
بۆیــە  ناودەبــات،  نێودەوڵەتــی  ئاسایشــی 
ئەگەرچــی ئــەو ئاراســتەیە دەتوانێــت بــە 
مەبەســتی لێکدانەوەی سیاســی پێوەندییە 
زۆر  مێتــۆددا  لــە  و  نێونەتەوەییــەکان 
کاریگــەر بێــت، بەاڵم کاتێــک ئێمە باس 
لە گەڕانەوە بە واقعگەرایی دەکەین زیاتر 
مەبەســتمان گەڕانــەوە بــۆ پارادایمێکە لە 
لێکدانەوە و ناســین کە لە هەندێک وەهم 
ئایدۆلۆژیــک و وەهمــی  وەک وەهمــی 

رۆمانتسی بە دوورە. 
ماوەیــەک دوای شــەهید بوونــی دوکتور 
شــەرەفکەندی،  دوکتــور  و  قاســملوو 
رێبەرایەتــی حیزبــی دێموکــرات، حیزبیان 
لــە قەندیل هێنایە خوارەوە و شۆڕشــیان لە 
ژینگــەی ســەرەکی خــۆی جیا کــردەوە. 
لــەو ســاتە بە دواوە بــۆ ماوەیەکی زۆر لە 
حیزبــی دێموکراتــدا خەباتــی چەکــداری 
راوەســتا و تێگەیشــتنی "بەتەما راوەستان" 
هــۆی  بــە  دەڕۆیشــت.  زاڵبــوون  بــەرەو 
راوەســتانی شۆڕشــی حیزبــی دێموکــرات 
لەو ســەردەمەدا و بە ڕوانین لە ئەزموونی 
لــە  بەشــێک  کوردســتان،  باشــووری 
رێبەرایەتــی و بەدەنەی حیزبی دێموکرات 
بۆ ماوەی نزیک بە دوو دەیە لێکدانەوەیان 
لەســەر ئــەو بنەمایــە بنیــات نرابــوو کــە 
ئێــران لە رێگــەی دەســتێوەردانی دەرەکی 
دەڕووخێت و ئەوان تەنیا پێویستە بتوانن تا 

ئەو کاتە بمێننەوە.
هاتنەخوارەوەی حیزبی دێموکرات لە شاخ 
و جیابوونەوەی لە ژینگەی سیاسی خۆی 
لــە کۆتاییهێنــان بەو قۆناخە لە شۆڕشــی 
ئــەو  تــا  رۆژهــەاڵت  لــە  گەلەکەمــان 

رادەیــە گرینگــە کــە تەنانــەت حەمیدرەزا 
جەالئی پــوور کــە تیۆریســیەنی ســەرەکی 
لــە هــەردوو شــەڕی ســەربازی و  ئێــران 
فەرهەنگــی دژی کــوردە، لــە وتارێکــی 
دوورودرێــژ لــە ســەر بزاڤــی کوردســتاندا 
کۆتاییهاتنــی  هــۆکاری  گرینگتریــن 
خەبــات و بزاڤــی کوردســتان بــە کۆتایی 
حیزبــە  نەمانــی  و  چەکــداری  شــەڕی 
کوردســتانییەکان) حیزبی دێموکرات( لە 

قەندیل گرێ دەداتەوە. 
ئێنشعابی بەشێک لە رێبەرایەتی و کادر 
و پێشمەرگەی حیزب لە دوای کۆنگرەی 
لــە  یەکێــک  ئەوەیکــە  وێــڕای  ســێزدە، 
گەورەتریــن زەبــرەکان بــوو کە لــە خەباتی 
حیزبــی دێموکــرات و بزاڤــی کــورد لــە 
سیاســی  بەســتێنێکی  درا،  رۆژهــەاڵت 
کۆمەاڵیەتی بۆ درووســت بوونی پرســیار 

لە ناو حیزبی دێموکراتدا خوڵقاند. 
لــە شــەهیدبوونی دوکتــور شــەرەفکەندی 
هەتــا پــاش ئێنشــعابی دوای کۆنگــرەی 
ســێزدە شــەڕە هێژمونی بەشــێکی زۆر لە 
وزە و هێزی حیزبی بۆ بابەتی تەشکیالتی 
و دەسەاڵتخوازی لە ناو باڵە جیاوازەکانی 
نێــو حیــزب بە فێــڕۆ دەبــرد. هەروەها ئەو 
شــەڕە هێژموونییــە ببــووە هۆکارێــک بۆ 
پێشــگرتن لــە پێکهاتنی هەرجۆرە پرســیار 
و بیرکردنەوەیەکــی جیــددی لە زەمینەی 

ئیستراتیژی و شێوازی خەبات. 
کۆتایی شەڕی هێژمونی و هێوربوونەوەی 
دوای  ئێنشــعابی  بەهــۆی  دۆخەکــە 
کۆنگرەی ســێزدەی حیــزب، بوو بە هۆی 
ئەوەی کێشەکان زیاتر لە بەرچاوی کادر 
و پێشــمەرگەی نــاو حیــزب دەربکەون. لە 
ئاکامدا بۆشاییەک لە زەمینەی شێوازی 
پێویســتی  کــە  ئــاراوە  هاتــە  خەباتیــش 
تێگەیشــتنێکی نوێــی زیاتــر لــە هەرکات 
دەخســتە روو.  ئەمــە بــوو بــە هــۆی دوو 
بابــەت: یەکەم حیزبــی دێموکرات لەگەڵ 
ئــەو راســتییە رووبــەڕوو ببوویــەوە کــە لە 
مــاوەی هەشــت تــا دە ســاڵی رابــردوو لــە 
بەرهەمهێنانــەوەی مرۆڤــی شۆڕشــگێڕدا 
تووشــی کێشــە و قەیرانی جیددی بووە و 
دووهــەم حیزبــی دێموکرات هەســتی بەوە 
کــرد کە تێگەیشــتنی "بەتەما راوەســتان" 
و دەست لەسەردەست دانان حیزبی تووشی 

قەیرانی جۆربەجۆر کردووە و دەکات. 
ئــەم دوو بابەتــە و هەندێــک کاتالیــزۆر 
و  کۆمەڵــگا  هەڵســوکەوتی  وەکــوو 

و  تــاک  لەگــەڵ  باشــوور  پارتەکانــی 
حیزبــی رۆژهەاڵتــی، تەواوییەتی حیزبی 
تووشــی بەخۆداچوونەوە کرد. لە ئاکامدا 
تێگەیشــتنی گشــتی حیزبــی دێموکــرات 
ناچــار بــوو بــە پێداچوونــەوە لــە شــێوازی 
تەفســیری دنیــای دەوروبــەری و هەروەها 
بنەمــای لێکدانەوەکانــی. لەم بەســتێنەدا 
رۆڵــی جیلێکــی نــوێ لــە نــاو بەدەنــە و 
الیەنگرانــی حیزب بــۆ هەنگاوهەڵێنان لەو 
ئاراســتەیەدا زۆر گرینــگ بــوو. یەکــەم 
بابــەت کە ئــەو جیلە رووبــەڕووی حیزبی 
بیرهێنانــەوەی  بــە  کــردەوە  دێموکراتیــان 
مەودایەکــی  کــە  بــوو  راســتییە  ئــەو 
نێــوان  لــە  زۆر  کەلتووری_تێگەیشــتنی 
حیــزب و کۆمەڵگادا لــە ماوەی قۆناخی 

نسکۆدا هاتبووە ئاراوە. 
ئــەو  کــە کــۆی  بڵێیــن  دەتوانیــن  بۆیــە 
خواســتی  کــە  کــرد  وای  هۆکارانــە 
گەڕانــەوە بۆ واقعگەرایــی و نزیکبوونەوە 
بــە راســتییەکانی نــاو کۆمەڵــگا ببێــت 
بــە خواســتێکی ســەرەکی لە نێــو حیزبی 
دێموکراتدا. باوەڕی گشتی لە نێو حیزبی 
دێموکراتــدا ئەوە بوو کە حیزب بۆ ئەوەی 
بتوانێــت خۆی بەرهەم بهێنێتەوە پێویســتی 
هەرشــتێک  لــە  پێــش  کــە  هەیــە  بــەوە 
راستییەکان بەو شێوازە کە لە رۆژهەاڵت 
ببینێــت.  دەدەن  روو  ناوچەکــە  لــە  و 
واقعگەرایــی لــە بنەماکانــی لێکدانــەوە، 
پرەنســیپێکی دێرینــی حیزبــی دێموکراتــە 
کە لە سەردەمی دوکتور قاسملوودا بوو بە 
نەریتێکــی خاوەن رەگەز، بۆیە ئەگەرچی 
هــەر بەو جۆرە کە پێشــتر ئاماژەی پێکرا 
رەوتــی رووداوەکانــی دوای شــەهیدبوونی 
دوکتور قاســملوو ببووە هۆی الوازبوونی، 
بــەاڵم ئــەو نەریتــە قــەت لە نــاو نەچوو و 
دوای ئەوە کە دیسان هەلی گونجاو هاتە 

ئاراوە، توانی سەر دەربێنێتەوە. 
واقعگەرایــی  نەریتــی  ســەردەرهێنانەوەی 
توانیویەتــی بخزێتــە ناو گوتــاری حیزبی 
لێپرســراوی گشــتی حیــزب  دێموکــرات. 
بــە بۆنــەی نــەورۆزی  لــە پەیامەکەیــدا 
حیزبــی  وەک  "ئێمــە  دەڵێــت:   ٢719
دێموکــرات بەرچاومــان روونــە و دەزانیــن 
لــە کوێــی گۆڕانکارییەکانــدا جێگامــان 
دەبێتــەوە و بــەرەو چ ئاقارێــک هەنــگاو 
دەنێیــن. لــە درێــژەدا دەری دەخــات کــە 
ئــەم بەرچاوروونییــە وەکــوو وەهمەکــەی 
جــاران نییــە و بەڵکــوو ئەساســی لە ســەر 

تێگەیشــتن لــە راســتییەکانە". هــەر بۆیە 
هەمــووان،  الی  روونــە  "ئــەوەی  دەڵێــت: 
خۆرهــەاڵت و بــە گشــتی کوردســتان لــە 
ئاســتی نێودەوڵەتی ته نیایــه  واتە ئیتر ئەو 
تێگەیشــتنە کە دەستێکی دەرەکی قەرارە 
بیڕوخێنێت و ئێمەش قەرارە وەک باشــوور 
بچینــەوە و دەســەاڵت لــە نــاو خۆمانــدا 
دابــەش بکەیــن لــە نــاو حیزبــدا الواز بووە 
و کاریگەرییەکی ئەوتۆی لە پێکهێنانی 
سیاسەت لە ناو حیزبدا نەماوە. ئەو هیوایە 
بــە دەســتی دەرەکــی نــە هیوایێکــە کــە 
بنەماکەی لە ســەر راســتی بنیات نرابێت 
و نــەش روودانــی ئــەو هیوایــە بابەتێکــی 
مەتلووب و دڵخوازی هێزێکی شۆڕشگێڕە 
کــە بەرنامــەی بــۆ رابــەری کۆمەڵگا و 

گۆڕانکارییەکان هەیە. 
گەڕاندنەوەی ئەیجێنسی یان عاملیەت بۆ 

تاکی شۆڕشگێڕ
ئەیجێنســی  لــە  مەبەســت  لێــرە  دیــارە 
)Agency( یــان عاملیــەت پێوەنــدی 
بــە واتــای ئــەو چەمکــە هەیــە کــە لــە 
زانســتە کۆمەاڵیەتییەکانــدا بەکار دێت. 
ئــەو  کۆمەاڵیەتییەکانــدا  زانســتە  لــە 
چەمکــە بــە واتــای ئەوە دێــت کە تاک 
بتوانێت ئەکتەکەی لەسەر ئیرادەی خۆی 
بنیــات بنێــت، واتە تاک بەبێ گوشــار و 
کاریگــەری ئەو پێکهاتانە ئیرادەی خۆی 
بەرامبــەری  ئەوەیکــە  لەبــەر  دەربخــات. 
بۆیــە  نییــە  دیــار  وشــەیە  ئــەم  کــوردی 
لێــرە لــە هــەردوو بەرامبــەرە ئینگلیــزی و 

فارسییەکەی کەڵک وەردەگرین.
لەم باســەی ئێســتادا ئەیجەنسی بە واتای 
شۆڕشــگێڕی  تاکــی  کــە  دێــت  ئــەوە 
بــە  ببێتــەوە  دووبــارە  بتوانێــت  کــورد 
گۆڕانکارییــەکان.  خوڵقاندنــی  ناونــدی 
گۆڕانکارییــە  ئــەو  بەهــۆی  بەداخــەوە 
دوای  لــە  کــە  کۆمەاڵیەتییانــە 
شەهیدبوونی دوکتور شەرەفکەندی هاتنە 
ئــاراوە، عاملیەتــی تاکــی شۆڕشــگێڕ لە 
ناو حیزبی دێموکراتدا سنووردار کرا و لە 
گوتارێک کە لەو سەردەمە بەسەر حیزبدا 
زاڵ کــرا، خرایە چوارچێوەی نوێوە. ئەمە 
بــوو بــە هۆی ئــەوە کە بەشــێکی بەرچاو 
بــە  کۆمەڵــگا  نــاو  سیاســییەکانی  لــە 
گشــتی و حیزبــی دێموکــرات بە تایبەتی 
ئەیجەنســی یان عاملیــەت بگەڕێننەوە بۆ 
دەســتی دەرەکی یان بۆ ئیســاحتەڵەبانی 
چوارچێوەی دەسەاڵتی رێژیمی ئێران بەاڵم 

دەســپێکی راســان کاریگــەری گرینگــی 
هەبوو لە گەڕانەوەی ئەیجەنسی بە تاکی 
شۆڕشگێڕی کورد کە لێرە چۆنیەتی ئەو 

ئاڵوگۆڕانە بە کورتی باس دەکرێن.  
لــە  خەبــات  جیاکردنــەوەی  قۆناخــی 
ژینگــەی خــۆی یــان قۆناخــی "نســکۆ" 
کاریگەرییەکــی تــری لــە ســەر حیزبــی 
دێموکــرات وەک حیزبێکــی شۆڕشــگێڕ 
تەنــگ  وەکــوو  دەتوانیــن  کــە  هەبــوو 
هەڵچنیــن بــە ئەیجێنســی یــان عاملیەتی 
حیزبــی  نــاو  لــە  شۆڕشــگێڕ  تاکــی 

دێموکراتدا ناوی لێ ببەین. 
پەرەپێدەرانــی دۆخــی نــوێ لــەو قەیرانــە 
کردنــی  زاڵ  بــۆ  وەرگــرت  کەڵکیــان 
بــە  راوەســتان"  "بەتەمــا  تێگەیشــتنی 
قەڵــەم  بــە  ئیســتراتیژیان  گونجاوتریــن 
دەدا. ئەمــە لــە حاڵێکدایە کــە چیەتی و 
شوناســی حیزبــی دێموکرات هەموو کات 
گرێدراوی پێشڕەوبوون و شۆڕشگێڕبوونی 
ئەو حیزبە بووە. ئیرادەی تاکی شۆڕشگێڕ 
لــە دابەزیــن لــە شــاخەوە ســنووردار کرا و 
ئەمــە بــوو بەهۆی ئەوە کە ئەو تاکانە لە 
جێی ئەوەیکە ببن بە پێشــەنگ و رابەری 
هەموو کۆمەڵگا لە گەشــەی کەلتووری 
ئاوانگاردبوونــی  لــە  و  کۆمەاڵیەتــی  و 
مافی ژنان و مندااڵن و باقی بابەتەکانی 
تــری کۆمەاڵیەتــی، تارادەیەکی بەرچاو 
لــە هەمــوو ئــەو بوارانــە لــە کۆمەڵــگای 
کوردســتانی رۆژهــەاڵت و گۆڕانکارییە 

کەلتوورییەکان بەجێ مان. 
تێگەیشــتنی بە تەما راوەســتان لەئاکامدا 
دوو بەرهەمــی لــە ئاســتی سیاســەتدانان 
لــێ دەکەوێتــەوە، یەکەمیــان هیواداربوون 
بــە فاکتــەری دەرەکــی وەک ئامریکا و 
دووهەمیان هیوابەستنە بە الیەنی ئیساح 
تەڵەب، بۆیە هەر دوو سیاسەتی چاوبەستنە 
ئامریکا و دڵخۆش بوون بە ئیساحتەڵەب 
کــە  گۆڕانکارییــەک  بەدیهێنانــی  بــۆ 
کوردی رۆژهەاڵت وەک فاکتەرێک لە 
ناویــدا جێگــەی ببێتــەوە دوو رووی یەک 
ســکەن کە لەســەر ســەندنەوەی عاملیەت 
شۆڕشــگێڕی  تاکــی  لــە  ئەیجێنســی  و 
کورد بنیات نراون. ئەو سیاســەتە ناوەندی 
ســەرنجی لــە کوردســتانی رۆژهەاڵتــەوە 
گواســتۆتەوە بــۆ شــوێنی دیکــە و هیــوا 
لــە  بێجگــە  شــتێک  هــەر  دەبەســتێتە 
ئیرادەی شۆڕشگێڕانەی "خود"ی کوردی 

رۆژهەاڵت . 

هەوێنێکــی  بــە  کــە  تاکانــەی  ئــەو 
پێکهاتــە  لــەو  شۆڕشــگێڕانەوە، 
ســەرکوتکەرانە هەڵهاتوون کە ئەیجێنسی 
و عاملیەتــی ئەوانــی لــێ زەوت کردوون، 
لەگــەڵ  حیزبــدا  نێــو  لــە  تــر  جارێکــی 
گوتارێــک رووبــەڕوو دەبنــەوە کــە پێیــان 
دەڵێت پێکهاتەکان لە ئێوە بەهێزترن و ئێوە 

ناتوانن عاملیەتتان هەبێت. 
 لە الیەکی تریشەوە کۆماری ئیسالمیش 
لــەو دۆخــە دەســت دەکات بــە تیــرۆری 
ئەندامانــی حیــزب لــە باشــوور کــە ئەمە 
دەبێتــە هــۆی ئەوە کە تاکی شۆڕشــگێڕ 
لە چوارچێوەی حیزبی دێموکراتدا، خۆی 
زیاتر گیرۆدەی پێکهاتە سەرکوتکەرەکان 
و بێ دەسەاڵت لە بەرامبەر ئەو پێکهاتانە 

ببینێت.
ئەوەیکــە  هــۆی  دەبێتــە  ئەمــە  هــەر 
بەشــێکی زۆر لەو کەســانەی کە هاتوون 
خۆیــان  شۆڕشــگێڕی  ئیــرادەی  تاکــوو 
ســەرهەڵدان  و  خەبــات  چوارچێــوەی  لــە 
دەربخەن، چیدی ئەو شوێنە فیزیکییە بۆ 
مانەوەی خۆیان بە گونجاو نەزانن و بەرەو 

هەندەران بڕۆن. 
دەسپێکی راسان بەاڵم لە الیەکی ترەوە بە 
حیزبــی دێموکراتــی پیشــاندا کە بکەری 
سیاسی ناتوانێت لە ئیرادە بۆ گۆڕانکاری 
بــە دوور بێــت و تەنیــا بــە دەرکەوتنی ئەو 
ئیرادەیە کە دەتوانێت دەرکەوتەی دەرەکی 

خۆی ببینێتەوە.
راســان،  دەســپێکردنەوەی  دوابــەدوای 
دێموکــرات  حیزبــی  گشــتی  ســکرتێری 
لــە دانیشــتنێکدا لە ناوەنــدی میری باس 
لــەوە دەکات کــە ئێمــە وەکــوو کــوردی 
رۆژهــەاڵت بوونمــان هەیە و بەقەد الیەنی 
بەرامبەرمــان ئەمــری واقێع و راســتی ناو 
کۆمەڵگاین. لەو باسەدا سکرتێری حیزب 
بــاس لــەوە دەکات کە حیزبــی دێموکرات 
دەیەوێــت ببێــت بــە "هێــزی شــوێندانەر" و 
فاکتەرێک کــە بتوانێت رۆڵی ناوچەیی 
کوردی رۆژهەاڵت بباتە ئاستێکی ترەوە. 
بوونەوە بە "هێزی شــوێندانەر" گرینگترین 
چەمکێکە کە تێگەیشــتنی نوێی حیزبی 
دێموکــرات لــە ژێــر کاریگــەری راســان 
بەرهەمی هێناوەتەوە. ئەو چەمکە رۆڵێکی 
ســەرەکی دەگێڕێت لە  بەرهەمهێنانەوەی 
گوتارێــک لــە نــاو حیزبــی دێموکراتــدا 
کــە ئەیجێنســی و عاملیــەت بــۆ تاکــی 

شۆڕشگێر دەگەڕێنێتەوە.
دەســپێکی خەباتــی راســان بە ســێ شــێوە 
بــە گەڕانەوەی ئەیجێنســی یان عاملیەت 
بــۆ نــاو حیــزب یارمەتــی دەدات: یەکــەم 
ئــەو پەتێــرن یــان پێــوەرە هەڵســوکەوتییانە 
دەگۆڕێت کە ئیرادەی تاکی شۆڕشــگێڕ 
ســەرکوتکەرەکان  پێکهاتــە  گرێــدراوی 
دەزانێــت؛ واتــە ئەگەرچــی پێشــتر هــەوڵ 
دراوە دەستەوەســتان بــوون بــە نــاوی ئــاوەز 
و ژیــری بــە حیــزب بفرۆشــرێتەوە بــەاڵم 
حیزبــی دێموکــرات ئەمجارە بــەو ئاکامە 
دەگات کە "ئەگەر ئەوان راســتین ئێمەش 
راســتییەکی تریــن و بوونمــان هەیــە". ئەم 
باســە چ لە ناو باســی ســکرتێری گشتی 
رســتانەی  بــەو  میــری  لــە کۆنفرانســی 
ســەرەوە رەنگ دەداتەوە چ لە ناو پەیامی 
نــەورۆزی لێپرســراوی گشــتی بــە بۆنەی 
نــەورۆزی ٢719. دووهــەم بە دەستنیشــان 
کردنــی ئــەو ئاکامــە کــە ئێمــە وەکــوو 
ببیــن  دەمانــەوێ  رۆژهــەاڵت  کــوردی 
فاکتەرێکــی  و  شــوێندانەر  هێــزی  بــە 
کاریگــەر لــە رۆژهەاڵتــی ناوین، رێگای 
دەکەوێتــە  دیــار  و  روون  داهاتوویــەک 
ســێهەم،  شۆڕشــگێر.  تاکــی  بەرچــاوی 
راســان گٶڕانێکی قــووڵ پێک دێنێت لە 
ئەو شێوازەی کە تاکی کورد ستراتیژییە 
جیاوازەکان و کاریگەریان هەڵدەسەنگێنێت 
و بە کردەوە دەبینێت کە هێزی پێشمەرگە 
و بەرگــری چەکدارانــە چــۆن خەریکــە 
کۆمەڵــگای  و  خەبــات  بــۆ  زیندوویــی 

رۆژهەاڵت دەگەڕێنێتەوە. 
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سێبەری سپای تێرۆریستی پاسداران
 لە نێو قوتابخانەدا 

حەسەن ساڵح زادە

پرسی پەروەردەو فێرکاریی ئێران سااڵنێکی 
دوورودرێــژە کــە بــە دەســتی نیزامیانــی 
پارێــزەری کۆنەپەرەســتی قــۆرخ کــراوە و 
لــە ئاکامی یــاری کردن بە چارەنووســی 
لــە  کۆمەڵگەیــان  قوتابــی،  ملیۆنــان 
ئاســتێکی زۆر مەترســیدار و قەیراناویــدا 
کــە  راســپاردانەی  ئــەو  هەڵپەســاردووە. 
بەرپرسانی رێژیم بە ناوی "سربازان گمنام 
کردوون،هەمــان  ناودێریــان  زمــان"  امــام 
لقوپۆکانی ســەر بە ســپای پاسدارانن کە 
بە مەبەســتی تەزمینی ئاسایشی ئاخوندە 
چاوبرســی و دنیاپەرەســتەکان لە درێژەی 
تەمەنیــان لــە هیــچ چەشــنە جینایەتێک 

خۆیان نەبواردووە.
 هانــدەری ســەرەکی ئەندامانــی ســپای 
پاســداران ئەوەیــە کــە لــە دوای قازانجی 
بۆیــە  هــەر  دەگەڕێــن،  خۆیــان  مــاددی 
دەتوانین وەک هێزى به كرێگیراو پێناسەیان 
بکەیــن. گرینگتریــن تایبه تمه ندی هێزی 
راده بــه ری  لــه   به كرێگیــراو چاوچنۆكــی 
ئــه وه  بــۆ تــااڵن و په له كردنــه  لــه  بره ودانی 
گــرژی دژ بــه و الیه نانــه  كــه  فه رمانــی 
مــزدوور  پێــده درێ.  له ناوبردنیانــی 
هه ناوێكی ســه ركوتكراوی زامداری هه یه  
كــه  لــه  دڵره قیــدا ســاڕێژ ده بێتــه وه  و دایــم 
ئامــاده ی كرده وه یــە. هــەر بۆیــە بەشــێک 
لــە باشــترین رۆڵەکانــی گەلــی کــورد و 
ئازادیخوازانــی ئێران، بە بەردەوامی لەژێر 
چاودێــری ئــەم هێــزە مــزدوورەدا رەوانــەی 
دادگا فەرمایشــییەکان دەکرێن و ســزای 

بێڕەحمانەیان بۆ دەبڕێتەوە. 
لــە دەزگای پــەروەردەی ناســەردەمیانەی 
ئاخوندیــدا،  رێژیمــی  ژێردەســتی 
ناوەندگەلێکــی وەک بەســیج، گوزینــش، 
هەموویــان  هــەر  کــە   ... و  ئیتالعــات 
لــە بنەڕەتــدا ســەر بــە ســپای پاســدارانن،  
خزاونەتــە نــاو قوتابخانــەکان و جیــا لــە 
چاالکی ســیخوڕی و ترســنانەوە، هەوڵی 
دەدەن.  کۆنەپەرەســتی  بیــری  تەشــەنەی 
لــە الی خەڵکی کورد پێناســەی پاســدار 
دواکەوتەیــی،  بێمێشــکی،  لــە  بریتییــە 
ئامــرازی کاولــکاری و  چەتەگــەری و 
گەندەڵــی، هەربۆیــە ئاوێتەبوونــی بیــری 
پاســدار لەگەڵ پرســی فێرکاریــی قەیران 
و کارەساتی لێدەکەوێتەوە. لەحاڵێکدا کە 
خەڵک بە گشتی لە پاسدار و هاوبیرانی 
بێزارن، کەچی هەموو ســاڵێک لە یەکی 
رەزبەردا خۆ دەخزێننە ناو خوێندنگەکان و 
لە جێگەی خۆشــی و شــادیی دەســپێکی 
ســاڵی نوێ، شــەڕی پڕ لە نەهامەتی 8 
ســاڵەی ئێــران و عێــراق، بــە نــاوی "هفتە 
دفــاع مقــدس" بە بەژن و بااڵیــان دەبڕن و 
جێژن و خۆشی لە بیر قوتابیان دەبەنەوە.

 هــەر وەک دەزانیــن 1٣ی خەزەڵــوەر لــە 
وەک  ئاخوندیــدا  رێژیمــی  ســاڵنامەی 
ئەویــش  دیــاری کــراوە،  قوتابــی  رۆژی 
کۆمەڵێــک  هێرشــی  لەگــەڵ  رێکەوتــە 
باڵوێــزی  ســەر  بــۆ  راســپاردە  پاســداری 
ئامریــکا لــە تــاران و بــە نــاوی "مبــارزە 
بــا اســتکبار جهانــی" پێناســەی دەکــەن. 
بەمجۆرە لە نێو ســاڵنامەی خوێندنی ژێر 
دەســەاڵتی رێژیمــی ئاخونــدی، لە هەموو 
بۆنەکانــدا شــوێنەواری ســپای پاســداران 
رەنــگ دەداتەوە. بۆ بــە ئەنجام گەیاندنی 
ئــەم مەبەســتەش، رێژیم هەمیشــە هەوڵی 
بــواری  بااڵکانــی  مودیریەتــە  کــە  داوە 
پــەروەردە بــە پاســدار یــان النیکــەم بــەو 
کەسانە بسپێرێ کە لە ئیدە نگریسەکەی 

خۆیانەوە گالون.
 لــە نێــو قوتابخانەکاندا بوودجەی تایبەت 
بەو قوتابیانە دەبڕێتەوە کە باوکیان وەک 
پاسدار کوژراوە )خانوادە شهید( یا ئەوەی 
بەرگی پاســداری لە بەردایــە )ایثارگر(. 
ئیــدارەی پــەروەردەی شــارەکان مودیــری 
قوتابخانەکان ناچار دەکەن کە بەشــێکی 

بەرچــاو لە بودجەی قوتابخانە بۆ ســەیران 
و خۆشــی ئــەو مندااڵنــە تەرخــان بکــەن 
کــە لــە ریزەکانــی بەســیجدا ناونووســیان 
کــردووە. ئەوەش لە حاڵێکدایە کە ماوەی 
چەنــد ســاڵە بووجەی قوتابخانــە لە الیەن 
دەوڵەتــەوە بــڕاوە و مودیــران ناچــارن بــۆ 
راپەڕاندنی ئەرکەکانیان، پووڵی زۆرەملی 
لە قوتابیان بســتێنن، واتە ســپای پاسداران 
هۆکاری سەرەکی نابەرابەری و خەفەقان 

لە پرسی پەروەردەیە. 
بیــری جینایەتکارانــە و ناســەردەمیانەی 
جۆرێــک  هەمــوو  بــە  پاســداران  ســپای 
دەرســییەکاندا  کتێبــە  ناوەڕۆکــی  لــە 
دەبینــرێ، بــۆ وێنــە پاســدارانێکی وەک 
لــەم  هــی  و  چەمــران  پــوور،  جەالیــی 
چەشــنە، بابەتی چەواشەکارانە لە کتێبە 
بــە  یــان  بــاو دەکەنــەوە.  دەرســییەکاندا 
زەقکردنەوەی داســتانی درۆیینی "حســین 
فهمیــدە"، بــە ئاشــکرا بانگەشــەی بیــری 
خۆبەکوشــتدان لــە ناو قوتابیانــدا دەکەن. 
تەنانەت نووســەرانی کتێبە زانســتییەکان 
لــە هەڵبژاردنی ناوی دڵخوازی خۆیان بۆ 
مەســەلە و بابەتــی جۆراوجــۆر ئــازاد نین 
و دەبــێ لــە ناوگەلێــک کەڵــک وەرگرن 
کــە لەگــەڵ ئیدیۆلۆژیکــی بەرتەســکی 

دەسەاڵت یەک بگرنەوە. 
فێرکردنــی  و  پــەروەردە  وەزارەتــی 
رێژیمــی ســتەمکاری ئێــران ئــەو هەمــوو 
پــاش  و  کەمــە  پــێ  دەســتێوەردانەی 
ئاڵوگــۆڕی  "بەڵگــەی  پەســەندکردنی 
بــە  فێرکــردن"،  و  پــەروەردە  بنەڕەتــی 
فەرمانــی ســەرکۆمار، داوای حــوزووری 
هەرچــی زیاتــری هێزی بە ناو"بەســیج"ی 
بــۆ قوتابخانــە کردووە. هەروەهــا زۆر جار 
رەخنــەی تونــد لــە کەمتەرخەمییەکانــی 
خۆیــان دەگــرن کە لــەم ســااڵنەی دواییدا 
لــە  و  بــکا  دزە  توانیویەتــی  دوژمــن 
دەرفەتەکان کەڵکی پێویست وەربگرێ.  
بە باوەڕی ئەوان بۆ پەرەپێدانی کاروباری 
فەرهەنگــی هیــچ شــوێنێک لــە فــەزای 
پەروەردە گونجاوتر نییە و بۆ دەسەاڵتداری 
درێژخایــەن هیچ شتێکیشــیان لە پەروەردە 
پڕبایەختر بەردەســت ناکەوێ. لە درێژەی 
بەڕێوەچوونــی  نگریســەدا  پڕۆســە  ئــەم 
پالنگەلێــک وەک "تەرحــی بەســیرەت"، 
"ئیلتزام بە ویالیەت" و"تەربیەتی سیاســی" 

ناردنــی  و  ئــاراوە  هاتنــە  مامۆســتایان 
هــەزاران ئاخوندی بۆ ناوەندەکانی خوێندن 
لێکەوتەوە، کە سەردەمدارانی دەسەاڵت بە 
"ئەفسەرانی شەڕی نەرم" ناودێریان کردن. 
حکومەتــی  کــە  دەبینیــن  بەمجــۆرە 
کردۆتــە  قوتابخانەکانــی  ئیســالمی 
بنکەی سپای پاسداران بۆ بەرهەمهێنانی 
ئامانجــە ڕەشــەکانی خۆی و هەڕەشــەی 
جیــددی و بەردەوامی بۆ ســەر قوتابیان و 
مامۆستایان لە دەست دەرنەچووە. شیاوی 
باســە کە ناوی زۆربەی قوتابخانەکان بە 
ناوی پاســدارە کوژراوە شــەڕەنگێزەکانەوە 
ناودێــر کــراون. جیــا لەوەش، بــۆ ئەوەیکە 
قوتابــی و مامۆســتایان لــە قوتابخانــەدا 
هەســت بــە ئــازادی و ئارامــی نەکــەن و 
بــە هیــوای داهاتوویەکی گەش نەشــەی 
ئاسایی خۆیان بە دەستەوە نەگرن، لە سەر 
دەرگــەی هــەر خوێندنگەیــەک، تابلۆی 
بنکەی بەســیج لە تەنیشــت تابلۆی ناوی 

قوتابخانە لێدراوە. 
بڕوانینــە  سیاســییەوە  رووی  لــە  ئەگــەر 
ئێــران،  واقیعــی ئەمــڕۆی کۆمەڵگــەی 
باڵــی  سانســۆر  و  خەفەقــان  ســەرکوت، 
رەشــی بەســەر گشــت الیەکــدا کێشــاوە. 
سیستمی دەسەاڵتداری ئێران کە خۆی لە 
هەلومەرجێکی زۆر هەســتیارو قەیراناوی 
هەمەالیەنەدا دەبینێ، بە بەرباوی چاوی 
بڕیوەتــە جموجۆڵــی ناوەنــدە مەدەنییــەکان 
و لــە ترســی ئــەوەی ریزەکانــی خەڵــک 
گــژ  بــە  دەســتبەجێ  نەدرێــن  ســازمان 
ناڕەزایەتییەکاندا دەچێتەوە. ئاشکرایە کە 
تێکڕای ئەم ناحەقیانە لە الیەن هێزەکانی 
ســەر بە ســپای پاســداران و لە ژێر ناوی 
جۆراوجــۆردا بە ئەنجــام دەگەن. هەر بۆیە 
خەڵکــی ئێــران و گەلی کورد بە تایبەتی 
هەمیشــە لە ســپای نفرەتی پاسداران بێزار 
کــە  تێرۆریســتی  هێزێکــی  بــە  و  بــوون 
تەنیــا بــۆ ســەرکوتی خەڵکی نــاڕازی و 

ئازادیخواز دامەزراوە، دەیناسنەوە.
 لەخــۆڕا نییــە کە گەالنــی ئازادیخوازی 
ئێران لە پەیوەســت بوونی ســپای پاسداران 
بــە لیســتی تێــرۆری دەوڵەتــی ئامریــکا 
شــایی دەگێــڕن. ئەگەری ئــەوە هەیە کە 
دەوڵەتــی واڵتانــی دراوســێ و ئورووپــاش 
ئامریــکا  پشــتگیری  زووتــر  هەرچــی 
جێگــەو  کــە  پاســداران  ســپای  بکــەن. 

پێگەی راســتەقینەی خۆی لە کوردستان 
بــاش دەزانــێ، لــە بەرانبەر ئەم هەڵوێســتە 
کوتوپڕەی دەوڵەتی بەڕێز ترامپ تووشی 
سەرلێشــێواوی بووە و چاوی بە شــادمانی 
خەڵــک هەڵنایە. نیزام  هەمیســان پەنای 
بردۆتــەوە بــەر قوتابخانــەکان و کەڵکــی 
خــراپ لــە مندااڵنــی بــێ دەرەتانی 1٠-
1٢ ســااڵن وەردەگــرێ. لــە چەنــد رۆژی 
رابردوودا، مودیرانی ئیدارەی پەروەردە کە 
بۆ خۆیان لە الیەن ناوەندەکانی ئیتالعاتەوە 
پەســەند کــراون، بــە هاواهەنگــی لەگەڵ 
ســپا و بــە شــێوەی زۆرەملــی قوتابیانیــان 
لــە بــەردەم بنکەی ســپای پاســداراندا خڕ 
کردۆتەوە هەتا وا پیشان بدەن کە خەڵک 
بــەو بڕیــارەی دەوڵەتی ئەمریــکا ناڕازین. 
لە الیەکی ترەوە جاشــەکانیان هێنایە سەر 
خــەت و لــە هەنــدێ شــوێنی تــردا جلــی 
پاســداریان لە بەر کارمەندەکان کرد هەتا 
وانمــوود بکــەن کــە خەڵک و ســپا لێک 

جیا ناکرێنەوە. 
ئێســتا پرســیار ئەوەیە کە ئەگەر لە ئێران 
دەوڵەتێکــی ئاســایی لــە ســەر کار دەبوو، 
لە ســەر پرســی پەروەردە چ ئەرکێکی لە 

سەر شان بوو؟ 
 منداڵ لە تەمەنی ٥-٦ ســاڵیدا رەوانەی 
قۆناخەکانــی  و  دەکــرێ  قوتابخانــە 
و  دەروونــی  فیزیکی،هــزری،  گەشــەی 
سۆزداری خۆی لە قوتابخانە تێپەر دەکا. 
قوتابیان لە قوتابخانە بابەتەکان وەردەگرن 
و دەیانگوێزنــەوە بــۆ بنەماڵــە، کەوایە ئەم 
کارە دەتوانــێ کاردانــەوەی  ئەرێنــی یان 
نەرێنــی بــۆ بنەماڵــە بــەدواوە بــێ. لــەم 
رووەوەیــە کە روانینــی حکومەتە گەندەڵ 
بــۆ سیســتمی  و مافیاییەکانــی جیهــان 
ئیدئۆلــۆژی  داســەپاندنی  فێــرکاری، 

فاشیستی و دژە مرۆییانەیە. 
هەروەهــا زۆربــەی قوتابخانەکانــی ئێــران 
بەتایبــەت لە شــارو گوندە دووردەســتەکان 
پێویســتی بنەڕەتییــان بــە چاکســازی و 
نۆژەنکردنــەوە هەیــە کــە ئەویــش بــە بێ 
چارەســەر  دەوڵــەت  جیــددی  یارمەتــی 

ناکرێ.
مەســەلەیەکی دیکەی بواری پەروەردەی 
ئــەم ســەردەمە ســەرنجدان بــە ســامەتی 
بــە  خوێندنگاکانــە.  وخاوێنــی  پــاک  و 
بڕوای کارناســانی تەندروستی، نەخۆشی 

جەســتەیی یــان ڕۆحــی قوتابیــان تەنیــا 
هەرەشــە لــە یــەک کــەس نــاکا، بەڵکوو 
ناسامەتی قوتابیان داهاتووی کۆمەڵگا 
دەخاتە مەترســییەوە بۆیە پاراســتنی باری 
ســامەتی قوتابخانــە، زامنی ســامەتی 

کۆمەڵگایە.
ئەرکی وەزارەتی پەروەردەیە کە گوێرایەڵی 
ویســتی واقعــی کۆمەاڵنــی خەڵک بێ. 
بەپێچەوانــەی ئەخالقــی دێموکراتیــک و 
ســەردەمیانە، ئەمــڕۆ لــە قوتابخانەکانــی 
حاڵێکــدا  لــە  منــداڵ  میلیۆنــان  ئێرانــدا 
درێــژە بــە خوێنــدن دەدەن کــە ناچــارن بــە 
زمانێک بێجگە لە زمانی دایکی خۆیان 
لێکۆڵینــەوەکان  بەپێــی  بخوێنــن.  دەرس 
هەنووکــە،٥ میلیاردو نیو لە حەشــیمەتی 
دایکــی  زمانــی  بــە  واتــە %8٣  جیهــان 
خۆیان دەخوێنن و تەنیا 17% مندااڵن ئەو 
مافەیان پێ نەدراوە کە بە زمانی دایکی 
خۆیان گەشەونەشــە بکــەن. هۆکاری ئەم 
ئاســتەنگەش دەگەڕێتــەوە بــۆ واڵتانێــک 
کــە سیســتمێکی سیاســی تۆتالیتێــر یان 
دواکەوتوویان بەسەردا سەپاوەو پێکهاتەی 
واڵتەکەیــان چەنــد رەگەزییــە کــە لــەودا 
دەســەاڵتی  راسیســت  وەک  رەگەزێــک 
گشــتی قەبــزە کــردووە. بە پێــی ئاماری 
بڕواپێکــراو ٢ لــە ٣ بەشــی حەشــیمەتی 
لــە  دانیشــتووانەکەی   %٦7 واتــە  ئێــران 
کوردســتان،  ئازەربایجــان،  ناوچەکانــی 
بەلوچســتان و هتــد دەژیــن و لــە ئاکامی 
ئاخونــدەکان  پاوانخــوازی  دەســەاڵتی 
مافــی خوێنــدن بــە زمانــی دایکیــان لێ 

ئەستێندراوە. 
بەرپرســانی  ئایــا  ئەوەیــە  پرســیار  ئێســتا 
فەرمــی حکومــەت لێبراوانــە لــە بیــری 
چارەســەرکردنی کێشــە ئەساســییەکانی 
وەزارەتــی پــەروەردە و فێرکردنــدان کــە بە 

کورتی ئاماژەیان پێکرا؟ 
بــە دڵنیاییــەوە هەتــا ســپای پاســداران لــە 
ئێران دەســەاڵتی بە دەســتەوە بێ، وەاڵمی 
دەمێنێتــەوە.  نەرێنــی  بــە  پرســیارە  ئــەم 
پــەروەردە  دەزگای  هەڵســوکەوتی 
پێچەوانەی پێویستی کۆمەڵگە دەردەخەن 
و پرۆژەی بە نیزامی کردنی قوتابخانەکان 
و تێوەگالندنی قوتابیان و مامۆســتایان لە 
بیری کۆنەپەرەســتانە، لەسەرەوەی هەموو 

ئامانجەکان زەق بوونەتەوە.

و  مــاف  پێشــێلکەری  حکومەتــی 
ئازادییەکانــی گەالنی ئێــران ئەو بوودجە 
فرەیــەی کــە بــۆ هێــزە بەکرێگیراوەکانی 
پێوەندیــدار  جۆربەجۆرەکانــی  ناوەنــدە  لــە 
بــە قوتابیــان تەرخانــی دەکا، هیچــکات 
لــە گۆڕەپانــی بەرهەمهێنانی پیشــەیی و 
زانســتی و کولتووریدا بە کاری ناهێنێ. 
ئەم سیاســەتەش لە ســەرووی دەســەاڵتەوە 
ســەرچاوە دەگــرێ و لــە الیــەن رێبــەری، 
دەوڵەت و مەجلیســی کۆماری ئیسالمی 
بە ئەنقەســت برەویان پێ دەدرێ تا بتوانن 
بە سانایی لە ئامانجەکانیان نزیک ببنەوە 
لــە ئەنجامــدا تەمەنــی دەســەاڵتداری  و 

نامەشرووعیان درێژ بکەنەوە.
پەرەپێدانی قوتابخانەی تایبەتی و رادەست 
کردنی بەرپرســایەتی ژمارەیەکی بەرچاو 
لــە قوتابخانەکان بە "حــەوزەی عیلمییە"، 
نیشــانەی پێکهێنانی بــازاڕی ئابووری و 
تجــارەت بــۆ ژمارەیــەک لــە بەرپرســانی 
لــە بەریــدا  بــااڵی پەروەردەیــە کــە  رەدە 
ناوەندگەلێکــی  هەروەهــا  حەواونەتــەوە. 
"کانوونــی  وەک  ئابــووری  بەهێــزی 
قەلەمچــی"، "ئازموونەکانی گاج" و هتد 
کە لە پانتایی ئێراندا و بە بەرفراوانی بە 
ناوی ئاسانکاری کۆنکووری سەرانسەری 
بۆ زانکۆکان چاالکی دەکەن، داهاتێکی 
سەرســامی ئابوورییــان خڕ کردۆتەوە، کە 
لە ژێر چنگی تاقمێک بەرپرسی سەر بە 

وەزارەتی پەروەردەدایە.
و  چیــن  هەمــو  ئەرکــی  نــاوەدا  لــەم 
توێژەکانــی کۆمەڵگایــە کە لــە بەرانبەر 
نیزامــی  بەرپرســانی  ســەرەڕۆییەکانی 
هەڵوێستی شیاو بگرن. ئەرکی نیشتمانی 
هەموومانــە کە لــە مافی رەوای مندااڵن 
ناشــێ  بکەیــن.  داکۆکــی  و  بەرگــری 
رێگــە بدەیــن کــە نەوەکانــی داهاتوومــان 
بکەونــە بەر شــااڵوی یەکێــک لە گەورە 
جەهالــەت  ســەردەمی  دیکتاتۆرەکانــی 
و ببنــە قوربانــی سیاســەتێک کــە کــە 
کۆمەڵگــەی داهاتــوو نەتوانێ باجەکەی 

بدات.
  



ژمارە ٧٤٨، ٣١ی خاکەلێوەی ٨١٣٩٨

گوزەرانی خەڵکی ئێران لە ساڵی داهاتوودا
فەرهاد سلێمانپوور

دوو  )گرانــی(  هەاڵوســان  و  بێکاریــی 
و  خەڵــک  بــۆ  ســەرەکین  کێشــەی 
ســەرچاوەی هەمــوو دەردە ئابوورییەکانی 
دیکەن و زۆربوونیان بڕست لە بەر تاک و 
خێزان دەبڕێ و ئاستی بژیو کەم دەکەنەوە 
و خەڵــک دەخەنــە دۆخــی نەمرنەژییەوە. 
هەاڵوســان هێــزی کڕینــی خەڵــک کــەم 
دەکاتــەوە، بــۆ نموونــە، خەڵــک پارەکــە 
)ســاڵی پــار( کــە بــە کەمتــر لــە 1٠٠٠ 
تمــەن کیلۆیەک پیازیان دەکڕی، ئێســتا 
بــە 1٣ هــەزار تمــەن دەیکــڕن، واتە هێزی 
کڕینــی پارەیــان کەمبووەتــەوە، واتــە 1٣ 
جــار هێــزی کڕینی پارەیان کــەم بووەتەوە 
و ئیتــر داهاتیــان بەشــی خەرجیــان ناکات 
و بەرەبــەرە بــەرەو هەژاریــی ڕەهــا دەچن و 
رێــژەی چینــی هــەژاری کۆمەڵگە زیاتر 
ئەبێــت. بێکاریــش ئەگــەر بەرۆکی تاک 
بگــرێ و زۆر بخایەنێــت )ئەگــەر بیمــەی 
بێکاریــش نەبێــت بیپارێزێ(، ئەوا ئاســتی 
دەکاتــەوەو  کــەم  بێکاربــوو  گوزەرانــی 
دەیباتــە ڕیــزی هەژاریی ڕەهــاوە و وەیالن 
و کەیالنــی دەکات. ئــەم دەردی بێکارییە 
لەخۆنامۆبــوون،  هەژاریــی،  ئێرانــدا  لــە 
تــاوان،  و  خێــزان، دزی  هەڵوەشــاندنەوەی 
ئاوارەبــوون و ســەرهەڵگرتنی بــە دواوەیــە. 
بوونــی بێکاریــی لــە ئاســت واڵتیشــدا بە 
واتای ئەوەیە کە ســەرچاوەیەکی گرنگی 
بەرهەمهێنــان واتە ســەرمایەی مرۆیی بە 
فیــڕۆ دەچێــت و ئاســتی بەرهەمداریــی  
بخایەنێــت،  زۆر  ئەگــەر  دەبێتــەوە.  کــەم 
پــەروەردە الی  و  زانســت  ئــەوا گرنگــی 
داهاتــووی  و  دەکاتــەوە  کــەم  خەڵــک 
منداڵ دەکەوێتە مەترســییەوە، کە ئێســتە 
وای لێهاتــووە. )خەڵــک دەڵێــن دوو تمەن 
پەیــدا بکــەی باشــترە تا بخوێنــی و نەبی 

بە هیچ(.     
لــە ئابووریــدا کەمتــر وا هەیــە ئــەم دوو 
بەهــۆی  )کــە  بێکاریــی  واتــە  كێشــەیە 
بــە  )کــە  هەاڵوســان  و  داکشــانەوەیە( 
هۆی کەمی خســتنەڕوو، یــان زۆربوونی 
هــاوردەی  یــان  بەرهەمهێنــان،  تێچوونــی 
شــمەکی گــران، یــان زۆربوونــی خواســت 
بەهــۆی زۆربوونــی نەختینەییــەوە، یان بە 
دراوەوە(  بەهــای  کەمبوونــەوەی  هــۆی 
پێکــەوە ڕوو بــدات، ئەگــەر پێکــەوە ڕوو 
بدات، ئەوا پێی دەڵێن هەاڵوســانە داکشان 

 .)stagnation(
داكشــان  یان داچوونی ئابووری بێکاریی 
بەدواوەیــە، چونکە یەکــە و کۆمپانیاکان 
بەرەبــەرە مایەپووچ دەبن و هەرەس دەهێنن 
و دەســتی کار بێــکار دەبــێ و بێکاریــی 
زۆر دەبــێ و، کەمدەرامەتــی و هەژاریــی 
ڕەهــای  لێدەکەوێتــەوە. داکشــان ئەگــەر 
پێشــی لێ نەگیرێــت دەچێتــە قۆناخێکی 
چەقینــی  دەڵێــن  پێــی  کــە  دیکــەوە 
ئابــووری . لــەم قۆناخــەدا ئیتــر ئابــووری 
شــیرازەی  و  دادەڕمــێ  یەکجــاری  بــە 

کۆمەڵگە لەبەریەک هەڵدەوەشێت. 
ویســتبێتیان  ئەگــەر  واڵتــان  هەمیشــە 
کێشــەی داکشــان چارەســەر بکــەن یــان 
ڕێژەی گەشەی ئابوورییان  زۆر بێت، ئەوا 
تا ڕادەیەک گوێیان بە هەاڵوسان نەداوە. 
گەشــەی ئابووری واتە گەشــەی کەرتی 
بەرهەمهێنــان و ئەمەش واتە ڕەخســاندنی 
هەلــی کار و کەمکردنــەوەی بێکاریــی. 
بە پێچەوانەشەوە، ئەگەر رێژەی هەاڵوسان 
زۆر بووبێــت، ئــەوا تــا رادەیــەک گوێیان 
بــە بێکاریــی نــەداوە و هەاڵوســانەکەیان 
کــەم کردووەتەوە. ئێســتا زۆربــەی واڵتان 
چەماوەی فیلیپســی  ئابووریناس دەکەنە 
ڕینوێنــی خۆیــان و لــە نێــوان بێکاریــی و 
هەاڵوســاندا خاڵێکی گونجاو  دەستنیشان 
دەکەن، واتە ڕێژەیەکی کەمی هەاڵوسان 
تێنەپەڕێــت،   ٥% لــە  کــە  بێکاریــی  و 

دەستنیشان دەکەن.  
لــە ئێســتادا ئەگــەر کێشــەی هەاڵوســانە 
داکشان لە هەر ئابوورییەکدا ڕوو بدات و 
ماوەیەکــی زۆر بخایەنێــت، ئەوا ئابووریی 
کێشــەی  تووشــی  واڵتــە  ئــەو  سیاســی 
بنەڕەتــی بــووە و کاربەدەســتانی سیاســی 

و ئابــووری ئــەو واڵتــە ناکارامــەن و لــە 
ئاســت کێشــەکاندا چارەســەریان پێ نییە 

و چەقیون.   
ئابووریــی ئێــران دەمێکــە تووشــەی ئــەم 
ســەنتەری  بەپێــی  بــووە.  کێشــە  دوو 
ئاماری ئێران ڕیژەی هەاڵوســان لە ٢٣ی 
ئۆکتۆبــری ٢٠18ەوە تــا ٢٢ی نۆڤەمبــر 
ســەنتەرەکە  بــووە،   ٣٤.9% ڕێــژەی  بــە 
و  خــواردن  کەلوپەلــی  بــۆ  ڕێژەکــەی 
 ٥٠.٣% نزیکــەی  تووتــن  و  خواردنــەوە 
باو کردووەتــەوە. لەبەرئەوەی حکوومەت 
بــۆ پڕکردنــەوەی کورتهێنانــی بوودجەی 
لــە بانکــی ناوەنــدی داوای قــەرز دەکات 
)پارە لە چاپ دەدات(، ئەوا ڕێژەکە هەر 
هەڵدەکشــێت، بەپێــی بانکی جیهانیش بۆ 
ساڵی داهاتوو %٣1.٢ دەبێت . هەر بەپێی 
ســەنتەری ئامــاری ئێــران کە لــە مانگی 
کــردەوە،  بــاوی  ئەمســاڵدا  جەنیــوەری 
رێــژەی بێکاریــی گەنــج زیاتــرە لــە ٢7% 
و هــی دەرچووانــی زانکــۆش لەســەرووی 
بێکاریــی  کێشــەی  بۆئــەوەی    . ٤٠%ە 
چارەســەر بكرێت پێویســتە بۆ ماوەی ٢٠ 
ســاڵ رێژەی گەشــەی ئابووری 8% بێت، 
ئەمــە لــە کاتێکدایە کە بەپێی پێشــبینی 
بانکــی جیهانی رێژەی گەشــە بۆ ســاڵی 
داهاتــوو -٣.8 دەبێت، ئەمەش واتە نەک 
هەلی کار ناڕەخســێت بەڵكوو بێکارییەکە 
هــەردووک  دەبێــت.  زیاتــر  تــر  هێنــدەی 
کێشــەکە تا دێت زیاتــر دەبن و تەنگ بە 
خەڵک هەڵدەچنن، بەم شێوەی خوارەوە: 

داهاتــی ئێــران بــۆ کەمتر لــە 8٠٠ هەزار 
بۆشــکە نەوت دابەزیوە، لە دوو حەوتووی 
داهاتووشــدا ئەگەری ئــەوە هەیە ئەمریکا 
لێخۆشــبوون بــۆ چەنــد واڵتێکــی تــر کە 
بــۆ کڕینــی نەوتــی ئێــران پێــی دابــوون، 
هەڵوەشێنێتەوە، ئەمەش واتە کەمبوونەوەی 
و کورتهێنانــی  نــەوت  داهاتــی  زیاتــری 
بودجــە، قوڵبوونــەوەی زیاتــری داکشــان، 
بێکاریــی زیاتــر و چوونــە نــاو قۆناخــی 

کەمبوونــەوەی  ئابوورییــەوە.  چەقینــی 
دیســان  ڕێگــە  دوو  بــە  نــەوت  داهاتــی 

بێکاریی و هەاڵوسان زۆرتر دەکات. 
یــەک. کــە داهاتــی حکوومــەت کــەم 
دەبێتەوە، وەبەرهێنان، بودجەی پڕۆژەکانی 
بەرهەمهێنــان و ئاوەدانکردنەوە )عمرانی( 
و، پــرۆژە نیمچەتەواوبووەکان کەم دەبنەوە 
و لەوانەیــە بودجەکەیــان کــەم بێتــەوە بــۆ 
ســفر، بەگشتی وەبەرهێنان و بەرهەمهێنان 
کــەم دەبنەوە، ئەمەش واتە بێکاریی زیاتر 

دەبێت. 
زیاتــر  حکوومــەت  بودجــەی  کــە  دوو. 
پڕکردنــەوەی  بــۆ  دەدات،  کورتــی  لــە 
دەبــێ چــی بــکات؟ یــان دەبــێ پــارەی 
یارمەتــی )یارانــە( ببڕێت، یــان دەبێ باج 
زیــاد بــکات کــە لــەم دۆخــەدا ئەوە ســەر 
ناگرێــت، یــان دەبــێ خەرجییەکانــی کەم 
بکاتــەوە کــە ئەمــەش ئاکامــی سیاســی 
و کۆمەاڵیەتــی لێدەکەوێتــەوە، یــان دەبێ 
نرخــی وزە و بەرهەمەکانــی وەک نرخــی 
جیهانــی لێبــکات کــە لــە ســەر خەڵــک 
قــەرزی  یــان  رادەوەســتێت،  گــران  زۆر 
بانکــەکان نەداتــەوە، یــان دەبــێ بودجەی 
ئاوەدانکردنــەوە و پــرۆژەکان ڕابگرێت کە 
ئەمەیــان دەکات، یــان دەســتوەردانەکانی 
لــە واڵتانــی ناوچەکــە کەم بکاتــەوە کە 
دوورە ئەمەیــان بــکات، لــە جیاتی ئەمانە 
ئاسانترین شت بۆ حکوومەت کە گوێ بە 
ئاکامەکەی نادات، قەرزکردنە لە بانکی 
ناوەنــدی، واتــە بانکــی ناوەنــدی پــارە لە 
چاپ بدات، ئەم لە چاپدانە بێ پاڵپشتییە 
نائابوورییــە، بڕی نەختینەیی زۆر دەکات 
و دەبێتە هۆی هەڵکشــانی زیاتری نرخی 
توشــی  ئابــووری  و  )گرانــی(  شــمەک 
هەاڵوســانی هــەرەزۆر )دەرئاســا( دەکات، 
لەوانەیــە وەک دۆخی ئابووریی ئێســتای 

ڤێنزۆئێالی لێبکات.  
دەڵێــن  ئێــران  ئەگەرچــی دەســەاڵتدارانی 
دەیانهــەوێ هەنــاردەی شــمەکی نانەوتی 

زۆر بکەن و ئەو کەمییەی داهاتی نەوت 
پــڕ بکەنــەوە، )بــۆ نموونــە دەیانــەوێ تــا 
ســاڵێکی تــر هەنــاردە بۆ عێــراق بگەیننە 
٢٠ ملیارد دۆالر(، بەاڵم لە کورتخایەندا 
ئەمــە دەســت نــادات، چونکــە بــە هــۆی 
ســزای ســەر ئابــووری و بــە تیرۆریســت 
ناســاندنی ســپای پاســدارانەوە )بۆ نموونە 
بنکەی خاتەمولئەنبیا بە هەزاران یەکەی 
بەرهەمهێنان، دەاڵڵی، وەبەرهێنان، یەکەی 
گواســتنەوەی ســەرمایە و دارایــی و زۆر 
شتی تری بە دەورەوە هەیە کە لەمەوبەدوا 
ئەم یەکانە لە کاروباری ئابووریدا تووشی 
کێشــە دەبــن، چونکە بەشــێكن لە ســپای 
کەرتــی  وەبەرهێنــان،  ئــەوا  پاســداران(، 
شــمەکی  هەنــاردەی  و  بەرهەمهێنــان 

نانەوتی زیاتر پەکی دەکەوێت.
لــە ڕاپۆرتی بانکی جیهانی  و ســندوقی 
نێودەوڵەتی دراودا، گەشەی کۆبەرهەمی 
ناوخــۆ )GDP( بــۆ ســاڵی ٢٠19 بــە 
ڕێژەی -٣.8 و نزیک لە ڕێژەیە پێشبینی 
کراوە، ساڵی پار )٢٠18( -٣.8بوو، ئەمە 
بــە مانای ئەوەیە کە کۆبەرهەمی ناوخۆ 
)GDP( کــەم دەبێتــەوە، ئابووریی ئێران 
تا دێت بچووک دەبێتەوە، کاروکاسبی و 
کەرتی بەرهەمهێنان زیاتر الواز دەبێ و لە 
ئەنجامدا بێکاریی زیاتر ئەبێت. گەشــەی 
بەرهەمهێنــان  گەشــەی  واتــە  ئابــووری 
کــە  دێــت  بــەدی  کاتێــک  ئەمــەش  و 
سەرچاوەکانی بەرهەمهێنان واتە کرێکار، 

سەرمایە، زەوی، تەکنەلۆجیا و بەرێوەبردن 
و ڕێکخســتن کارامــە بــن. بەپێــی ئامارە 
ئابووریــی  بەرهەمداریــی  جیهانییــەکان 
ئێران لە خــوارەوەی تەنانەت بەرهەمداریی 
بــۆ  ناوەڕاســتەوە.  واڵتانــی ڕۆژهەاڵتــی 
نموونــە، بوونــی ئــەو بێکارییــە زۆرە بــە 
واتــای بەفیڕۆدانــی بەشــێکی بەرچاوی 
هێزی کار و کەمبوونەوەی بەرهەمداریی 
جیهانــی  ]بانکــی  ســەرچاوەیە.  ئــەو 
شــێوازی  لــە  هەژمارکردنەکەیــدا  لــە 
کڕیــن''   هێــزی  ''لەبەریەکڕاگرتنــی 
کەڵکــی وەرگرتــووە نــەک هەژمارکردن 

بەپێی دۆالر.[  
لــە ســەرهەڵدانی کۆمــاری ئیســالمییەوە 
تــا ئێســتا ئابووریــی ئێــران چ بەبــێ ســزا 
و چ لەگــەڵ ســزا، ئابوورییەکــی شــپرز 
بــووە، ئامــاری ئــەم چــل ســاڵەی ڕابردوو 
لەســەر بێکاریــی، هەاڵوســان، گەندەڵــی، 
رانتخــۆری،  دزیکــردن،  ناشــەفافیەت، 
 ، ڕەهــا  هەژاریــی  پــارە،  بەفیڕۆدانــی 
لــە  ئێــران  ئابووریــی  کــە  دەیســەلمێنێت 
دۆخێکــی زۆر خراپــدا بــووە و تــا دێــت 
ئێــران  ئێســتادا  لــە  دەبێــت.  خراپتریــش 
و  پەرەنەســەندوو  واڵتانــی  ڕیــزی  لــە 

پاشکەوتوودا هەژمار دەکرێت. 
کۆماری ئیسالمی وائەنوێنێ کێشەکانی 
ئابووری بە هۆی ســزا ئابوورییەکانەوەیە، 
ئابووریــی  ســزای  واشــبێت،  وادابنێیــن 
ئێران لە ئەســتۆی کۆماری ئیســالمییە. 

کێشــەکان تەنیــا بــۆ ســزا ئابوورییــەکان 
لــە  هــەر  ئێــران  ئابووریــی  ناگەڕێنــەوە، 
کۆمــاری  ســەرکاری  هاتنــە  ســەرەتای 
ئیســالمییەوە تووشــی کێشــە و گرفتــی 
بنەڕەتــی بوو. ئابوورییەک کە بڕوای بە 
بــازاڕی ئــازاد و کەرتــی تایبــەت نەبێت، 
هێــزە  بێــت،  قەبــە  زۆر  حکوومەتەکــەی 
سەربازییەکەی )سپای پاسداران( دەستی 
بەسەر زیاتر لە %٦٠ی ئابووریدا گرتبێت، 
دادگای ســەربەخۆ نەبــێ کــە لێپێچینەوە 
شــەفافیەت  بــکات،  گەندەڵــکاران  لــە 
لــە داهاتــی نــەوت و گومــرک و باجــدا 
نەبێــت، ڕكەبەرایەتــی سیاســی لــە ئــارا 
نەبــێ و تەنیــا گرووپێک دەســتی بەســەر 
سیاسەتدا گرتبێ و لە رێگەی سیاسەتەوە 
ئابووریشی قۆرخ کردبێت، کاری سیاسی 
نەکرابێتــەوە،  جیــا  لێــک  ئابــووری  و 
بنەمــای  لەســەر  ئیــداری  کاروبــاری 
وەفاداری بەڕێوە بچێت نەک پسپۆڕی و 
تەکنۆکرات و، بەشــی بەرچاوی داهاتی 
ئێران لە دەســتوەردان و کاری تیرۆریستی 
ئــەوا چــۆن  نابەجێــدا خــەرج بکرێــت،  و 
دەتوانێ کێشــەکانی چارەســەر بکات. بە 
کورتی، سەرچاوەی کێشە ئابوورییەکانی 
ئێــران بوونی کۆماری ئیســالمییە. تا لە 
دەســەاڵتدا بێــت، وەک چــۆن تــا ئێســتا 
کردوویەتی، سەرجەم داهات و سەرچاوەی 

سروشتی و مرۆیی بە فیڕۆ دەدات. 
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کۆماری ئیسالمی و قەیرانەکانی  
نەکەرۆز

سۆران شەمسی

سەرەڕای ئەوەی کێشە کۆمەاڵیەتییەکان 
کۆمەڵــگای  لــە  دانەبــڕاون  بابەتێکــی 
هەندێــک  لــە  بــەاڵم  مرۆڤایەتــی، 
کۆمەڵــگای وەک ئێــران کێشــەگەلێک 
وەکوو: تووشــبوون بە مادە هۆشــبەرەکان، 
بێکاری، هەژاری،گەندەڵی، لەشفرۆشــی 
و دەیان ئاریشەی دیکە تا ئاستێکی هەرە 

مەترسیدار ڕووی لە هەڵکشان بووە.
بە شــێوەیەک کە دەسەاڵتدارانی ئێرانیش 
ناتوانــن نکۆڵــی لــەوە بکــەن کــە کێشــە 
قەیرانێــک  وەک  کۆمەاڵیەتییــەکان 
بەربینگــی کۆمەڵــگای ئێرانی گرتووە و 
ئەم بابەتە لە چلەمین ساڵی دەسەاڵتداری 

ئێراندا زیاتر خۆی نواندووە.
یــەک  هــەر  لــە  تێڕوانیــن  هەرچەنــد 
دەالقەکانــی بایۆڵۆژی، سۆســیۆلۆژی و 
ســایکۆلۆژییەوە ڕیزبەندێکــی جیاوازمــان 
ئەداتە دەست لە کێشە کۆمەاڵیەتییەکان. 

بەاڵم بەگشتی ئەتوانین بڵێین؛
ـ بێکاری

ـ هەژاری ئابووری
ـ تووشبوون بە مادەهۆشبەرەکان

ـ گەندەڵی
ـ توندوتیژی

ـ تەاڵق
ـ بێ باوەڕی کۆمەاڵتیەتی

ـ ...
لــە  کــە  کۆمەاڵیەتیانــەن  کێشــە  لــەو 
کۆمەڵگای ئێران بە گشتی و کوردستان 
بەتایبەتی باون، کە بە کورتی دەپەرژێینە 

سەر هۆکار و دەرەنجامی گرینگرینیان.
بێکاری

بــە دڵنیاییــەوە دابین کردنی پێداویســتییە 
ســەرەتاییەکانی هــەر تاکێــک پێوەنــدی 
ڕاســتەوخۆی لە گەڵ کار و داهاتی ئەو 
کەســە هەیە.بێــکاری گرنگترین هۆکارە 
بــۆ تێکچوونــی هاوســەنگی کۆمەڵگا و 
دروست بوونی قەیرانگەلی کۆمەاڵیەتی، 

ئابووری، دەروونی و سیاسی.

بێــکار لــه ئابووریــدا بە کەســێکی تەمەن 
1٥ تا ٦٥ ســاڵی خوازیاری کار دەوترێت 
کە هیچ پیشــە و ســەرچاوەی داهاتێکی 

نەبێت.
بــە پێــی وتــەی شــارەزایان و لێکۆڵەرانی 
ئابووری ئێــران، گرینگترین هۆکارەکانی 
بێکاری بریتین له: گەمارۆ ئابوورییەکانی 
ئێــران و لــە ئاکامــدا داخرانــی زۆرێــک 
و  هەڵبــەز  پیشەســازییەکان،  ناوەنــدە  لــە 
نەکردنــی  دابــەش  ئابــووری،  دابــەزی 
شــیاوی داهــات و پێداویســتی، نەبوونــی 
و  پیشەســازی  ناوەنــدە  لــە  دامەزرانــدن 
بەرهەمهێنەرەکان، گرتنەبەری سیاســەتی 
هەڵــە و نەبوونــی ڕاهێنــان لــە پێوەندی لە 
گــەڵ پێویســتییەکانی بــازاڕ و چەندیــن 

هۆکاری دیکە.
هەروەها دەرهاویشتەکانی بێکاری بریتین 
لــە: هەژاری و دەســکورتی، زیــاد بوونی 
مــادەی  بــە  گیرۆدەبــوون  تاوانــکاری، 
بــە بێ نرخــی،  هۆشــبەر، هەســت کــردن 
دواکەوتوویــی کۆمەاڵیەتــی، توندوتیژی 

و ...
وەک لە سەرەتاوە ئاماژەی پێکرا بێکاری 
ئەتوانێــت هۆکارێــک بێــت بــۆ داڕمانی 

پرێستیژ و بنەماکانی کۆمەڵگا.

شایانی باسە بە پێی ئامارە باو کراوەکان 
ڕۆژهــەاڵت  کوردســتانی  پاێزگاکانــی 
بەرچاویــان  پشــکێکی  بێکاریــدا  لــە 
بەردەکــەوێ. بە پشــت بەســتن بــە ئامارە 
تۆمارکــراوەکان لــە ناوەندەکانــی مافــی 
مرۆڤ تەنیا لە ســەرەتای ســاڵی 97ـــەوە 
زیاتــر لــە 7٠ کــەس بەهــۆی بێــکاری و 
کەم داهاتییەوە کۆتاییان بە ژیانی خۆیان 

هێناوە.
 هەژاری ئابووری

هەژاری دیاردەیەکە کە لە چەند ڕەهەندی 
جیاوازی سیاسی، ئابووری، کۆمەاڵیەتی 
و فەرهەنگیــدا خۆی دەنوێنێت و لە گەڵ 
هەموو الیەنە جیاوازەکانی ژیانی مرۆڤ 

پێوەندی ڕاستەوخۆی هەیە.
ئێرانــی ســەردەمی کۆمــاری ئیســالمی، 
بــەردەوام لە قۆناغ گەلی جیاوازدا لە گەڵ 
کێشــەی هــەژاری بــە تایبەت لــە بواری 
بەشــێوەیەک  بــووە.  بــەرەوڕوو  ئابووریــدا 
کــە لــە دەیــەی ڕابــردوودا ئــەم دیاردەیــە 
تــا ئاســتێکی هــەرە قەیرانــاوی ڕووی لە 

زیادبوون بووە.
هۆکارەکانی هەژاری لە ئێران:

و  ئاڵــۆزە  دیاردەیەکــی  هــەژاری 
پێوەندییــە  جــۆری  بەرهەمــی  دەکرێــت 

کۆمەاڵیەتییەکان، پێکهاتەی سیستەمی 
و  سیاســی  ڕێــکارە  و  دەســەاڵتدار 
کــردەوەی  هەروەهــا  و  ئابوورییەکانــی 
تاکــەکان بێــت. لــەم نێوانــەدا دەوڵــەت و 

سیاسەتەکانی سەرەکیترین هۆکارە.
بــه پێــی ئــەو ئامارانــەی کە لە ســااڵنی 
ڕابــردوو لــە الیــەن خــودی حکوومەتــی 
ئێرانــەوە بــاو کراوەتــەوە، النیکــەم %٥٠ 
لــە  بەتایبــەت  ئێــران  بنەماڵەکانــی  ی 
پارێزگانی ســنە و سیستان و بەلووچستان و 
باکووری پارێزگای خۆراســان لە گرووپە 
کــەم داهاتەکانــی یەکــەم تــا ســێهەمن. 
جوگرافییەکانیــش  دابەشــکارییە  بەپێــی 
ناوچــە ســنووورییەکانی ئێــران، زیاتــر لە 
پارێزگا ناوەندییــەکان گیرۆدەی هەژارین 
ناوچانــە  لــەو  داهــات  دابەشــکردنی  و 

ناهاوسەنگە.
ئەمــە لــە حاڵێکدایــە هەندێــک ئامــاری 
نافەرمی بە شــێوەیەکی زۆر مەترسیدارتر 

لەم دیاردەیە ئەدوێن.
بە لێکدانەوەیەکی وردی داهات و خەرجی 
ئەتوانین بڵێین دوو لەســەر ســێی خەڵکی 
ئێــران لــە ژێــر هێڵــی هــەژاری ڕێژەیی و 
1٢ تــا 17 ملوێــن کەســیش لە ژێر هێڵی 

هەژاری لەڕادەبەدەردان.

هەژاری وەکوو دیاردەیەک، لە وەدیهاتنی 
بــە  کێشــەکۆمەاڵیەتییەکان  و  الدان 
تایبەت؛ تاوانەکانی گیرۆدە بوون بە مادە 
هۆشــبەرەکان، دزی و دەیان ئاریشــەی تر 

کاریگەری ڕاستەوخۆی هەیە.
بەگشــتی  ئێــران  کۆمەڵــگای 
کۆمەڵگایەکــی ســەقامگیر نییــە و هەر 
ئێــران  ســەرەتای شۆڕشــی گەالنــی  لــە 
و بــە تــااڵن بردنــی شۆڕشــەکە لــە الیەن 
ئاخووندەکانــەوە، بە دەست بەســەرداگرتنی 
دژایەتــی  و  ئامریــکا  باڵوێزخانــەی 
ئێــران  ڕۆژاوا،  گــەڵ  لــە  کوێرکوێرانــە 
تووشــی شــەڕێکی ســارد بوو بە تایبەتی 
لە بــواری ئابووریدا، کەهەتا ئەمڕۆکەش 

بەردەوامە.
هەروەهــا  و  شــەڕە  ئــەم  ئاکامــی 
شەڕخوازییەکانی ئێران لە پێوەندی لەگەڵ 
هەناردەکردنی شــۆڕش بۆ دەرەوەی ئێران، 
تاقیکاری مووشــەکی،چاالکی ئەتۆمی 
و ســەدان کــردەوەی شــەڕەنگێزانەی تــر، 
ئاســتی  لــە  ئێــران  تەریک کەوتنــەوەی 
قورســەکانی  گەمــارۆ  و  نێودەوڵەتــی 
ڕۆژاوا بووە کە سەرلەبەری دام و دەزگا و 
هەروەها کۆمەڵگای ئێرانی گرتووەتەوە.

شــایانی باســە ســەرەڕای ئــەوەی کــە بە 

دەیــان قەیــران ســەرلەبەری کۆمەڵــگای 
نــە  دەســەاڵتداران  گرتووەتــەوە،  ئێرانــی 
توانــای چارەســەریان هەیــە و نــە هیــچ 
چارەســەری  ســەر  لــە  خواستێکیشــیان 
ئــەو کێشــانە هەیــە. تەنانــەت  کێشــانە 
بــە  بەشــێوەیەکی  کۆمەاڵیەتییــەکان 
ئەنقەســت و سیســتێماتێک ئاراستەی ناو 
کۆمەڵگای هەندێک لە نەتەوەکانی ئێران 
دەکرێــت. نموونەی هەرەبەرچاو هەوڵ دان 
بۆ هەژار هێشتنەوە و ڕێگە خۆشکردن بۆ 
باوبوونەوەی ماکەی هۆشــبەر و ســەدان 
ئاریشــەی تر لە کۆمەڵگای کوردســتاندا 
بــاو  ئامــارە  لــە  لێکەوتەکانــی  کــە 

کراوەکاندا بە ڕوونی خۆیان دەنوێنن.
دیارە باسکردن لە کێشە کۆمەاڵیەتییەکان 
و چارەسەریان لە توانای ئەم باسە بەدەرە و 
پێویستی بە توێژینەوە و لێکۆڵینەوەیەکی 
وردی زانســتی و لۆژیکــی  و هەروەهــا 
کــە  بەهێــزە  خواســتێکی  و  ئیمکانــات 
هەنووکە دەســەاڵتی کۆماری ئیســالمی 

بەربەستە لە بەرانبەر وەها هەوڵێکدا.

پڕۆسەکانی ڕێژیم
                 بۆ وێران کردنی داهاتووی خەڵکی ئێران 

چ لێدوانێــک و شــیکردنێک بــۆ بارینی 
بوونــی  ئەمســاڵ  بــەهاری  بارانەکانــی 
هەیــە؟ ئەگــەر بەرهەمدارکردنی هەورەکان 
، باوکردنــی پارازیــت نەبێ چ شــتێکی 
دیکە دەبێتە هۆی ئەم بارینە بێ وێنەیە؟
دیــاردەی الفــاو یەکێک لــە گرینگترین 
سرووشــتییەکانی  بــەاڵ  بەرباوتریــن  و 
واڵتــی ئێرانــە،هەر بــەم بۆنــەوە و بــە پێــی 
ئامــاری جیهانی، واڵتی ئێران لە رێژەی 
دونیایــە  )بالخیــز(  یەکەمــی  1٠واڵتــی 
کــە لــە پلــەی ٦م دایــە کە هەمــوو جۆرە 
بەاڵیەکــی سروشــتی وەک بوومەلــەرزە، 
الفــاو، تۆفــان روو ئــەدات کــە لــە هەموو 
ئــەو بەاڵیانــە ئیحتماڵــی رووداینــی الفاو 
لــە پلــەی بانتردایە و بەداخەوە خەســارەت 
و مــەرگ و نەمــان بــە هۆی  الفــاو لــە 
ئاستێکی هەرە زۆرە و لە پەرە سەندندایە.

بــاران بارینــی بەردەوامــی چەنــد رۆژی 
لــە  ئەویــش  ئێــران  واڵتــی  لــە  رابــردوو 
ساڵێکدا کە راگەیەندراوە وشکترین ساڵی 
ئــاوی لــە مێــژووی ئیرانــە، بۆتــە هۆی 
سەرســووڕماوی زۆربــەی خەڵکی ئێران و 

پرسێکی تازەی هێناوەتە ئاراوە.
رووداوی ناخۆشی چەند رۆژی رابردوو و 
هاتنــی الفاوی کاولکــەر لە واڵتەکەمان 
کــە خەســارەتی گیانــی و ماڵی لە گەڵ 
بوو.گرینگــی مۆدیریەتی درووســت زیاتر 
لە پێشتر نیشان دەدات، ئەمە لە حاڵێکدایە 
کە بەداخەوە لە واڵتی ئێمە بەو شێوازە کە 
ئەبــێ گرینگیان پێ نــەداوە. مۆدیریەتی 

دروســت و کارامە و کۆمەڵێک کار کە 
دەبێتە هۆی بەرگری لە الفاو و بەرگری 
لــە داڕزانی خــاک و خۆڵ و بەهێزبوونی 
پووششــی گیــاهی، ســازکردنی ســەدی 
خاکــی بچکۆلە، بەنداوەکانی ژێرزەوی و 
ســەرزەوی بەردی، چاندنی نەمام و دەوەن 
)بوتە(بەشــێکن لەو کارانەی کە دەتوانێ 

هەنگاوێکی بەهێز بێت.
گرینگترین پرســێک کە ئەبێ ئاگاداری 
کاری  و  هەبێــت  لەســەری  زیاترمــان 

زۆرتری بۆ بکەین ئازار پەزیرییە.
کاتێک دارستانەکانی باکووری ئێرانیان 
خاپوور کرد، ئاســتی پاراستن و راگرتنی 
ئــاوی ژێــرزەوی دائەبــەزێ و بە هەر باران  

بارینێکی ئاساییش الفاو هەڵدەستێ.
دونیــا  پێشــکەوتووی  واڵتانــی  زۆربــەی 
لــە  کــردن  پیشــگیری  مەبەســتی  بــە 
هاتنــی الفــاوەکان هــەوڵ بــۆ پــەرەدان بە 
وەکــوو  دەدەن،  "ئابخیــزداری"  کەرتــی 
دووبــارە  و  گیــاهی  پووششــی  چاندنــی 
زیندوکردنەوەی دارستانەکان و سازکردنی 

بەنداوی بۆتونی و خۆڵی.
بــەم هەمــوو شــتە لــە واڵتــی ئێمــە کۆی 
بودجەی تەرخان کراو بەم بەشــە، ســاڵ بە 
دوای ســاڵ کــەم کراوەتــەوە، لــە حاڵێکدا 
پالنەکانــی  ئەنجامدانــی  رەوتــی  کــە 
دەتوانــێ  داری(  )ابخیــز  ئاورێژوانــی 
خەســارەتەکانی  لــە  زۆر  رادەیەکــی  تــا 
پەیوەندیدار بە الفاو کەم بکاتەوە؛ هەروەها 
بۆ ڕووبەڕووبوونەوە لە گەڵ وشکەساڵیش 
کاریگەری لەبەر چاوی هەیە، پێویست بە 
لێکدانەوەیــە کە زۆرینــەی کۆی داهاتی 
واڵت بــۆ کریــن و ســازکردنی کەلوپەلی 

نیزامی)تسلیحات(، ناوەندە ئایینییەکان و 
سەرکووتی خەڵک تەرخان دەکرێ.

و  کاربــەری  گۆڕینــی  لەمانــە  جیــا 
رووبــاڕەکان  ڕێــڕەوی  لــە  دەســتێوەڕدان 
هۆکارەکانــی  لــە  دیکــە  یەکێکــی 

الفاوەکانی چەند رۆژی رابردوو بووە.
و  نــوێ  تێکنۆلــۆژی  بەکارهێنانــی 
وەبەرهێنان)ســرمایە گزاری( لە بەســتێنی 
مۆدێتەکانــی مۆدێــڕن وەدەسهێنانــی ئاو 
بــە ســەردێری یەکێــک لــە رێکارەکانی 
داهاتــوو  لــە  ئــاو  کەمیــی  قەرەبــووی 

دەناسرێ.
کــراو،  بــاس  رەوشــەکانی  لــە  یەکێــک 
و  تێکنۆلــۆژی  لــە  گرتــن  کەڵکــوەر 
بەرهەمدار کردنی هەورەکانە کە لە حاڵی 
ئێستادا لە زۆربەی واڵتانی جیهان وەکوو 
رەوشێکی باو بۆ زیادبوون و وەدەسهێنانی 

ئاو کەڵکی لێوەردەگرن.
تێکنۆلــۆژی بەرهەمدارکردنــی هەورەکان 
هاوســەنگ  زانســتی  لــە  بەشــێکە 
ئامانجــە  کــە  ئــاووهەوا  کردنــی 
بــاران  زیادکردنــەوەی  ســەرەکییەکەی 
باریــن بــە کەڵکوەرگرتــن لــە دەرهێنانــی 
گۆڕانکارییــەک لــە تایبەتمەندییەکانی 
هەورەکانــە، لەم تێکنۆلۆژییەدا لە رێگای 
تەزریقــی فاکتەرەکانــی بەرهەمدارکردن، 
پرۆســەی بنیاتنانی تــۆوی بارین لە هەور 
توندتــر دەبێ و لەکۆتاییدا رێژەی بارینی 

بەدیهاتوو زیاتر دەبێ.
بیرۆکــەی داهێنانــی باریــن لــە رێــگای 
بــۆ  هەور  دەســتکردی  بەرهەمدارکردنــی 
رووس  پســپۆڕەکانی  جــار  یەکەمیــن 
بارانــی  ئانیســتیتۆی  دامەزراندنــی  بــە 

دروســتکراو بە مەبەســتی هەڵســەنگاندنی 
لــە  ئــاووهەوا  هەموارکردنــی  ئیمکانــی 
هێنایەنــە  زایینــی  19٣٢ی  ســاڵی 
زیاتریــن  ئەمڕۆکــە  دیــارە  بەربــاس، 
پرۆســەکانی بەرهەمدارکردنی هەورەکان و 
توێژینەوە)پــژووهش( لەمبــارەوە لە واڵتی 
ئەمریکا ئەنجام درا. هەر دیاردەیەک کە  
بارینــی خەســت و تونــدی لێدەکەوێتــەوە، 
دەتوانــێ پێشهاتنــی بوومەلــەرزە ئاســانتر 
بکات. بارانی خەســت چینەکانی بەشــی 
سەرەوەی خۆڵ لەنێو دەبات و دەبێتە هۆی 
داڕزانی توند و لە ئاکامدا زەختی کەمتر 
لە سەر کلێنەکان)گسل ها( و ناوچەکانی 
لێک پسان و جیابوونەوەی بەردەکان دێت 
و ئەم ناوچانە بۆ هەڵڕشتنی وزە کە لە ناو 
زەوی پاشــکەوت بــووە ئامادەیــی زیاتری 

هەیە.
خەســارەتەکانی تۆفــان و الفــاوی چەنــد 
چەنــد  هۆی  بــە  تەنیــا  رابــردوو  رۆژی 
کاتژمێــر باریــن رووی داوە، وای دانێیــن 
بارینــی بــاران زیاتر لە یــەک رۆژ بوایە، 
لــەم حاڵەتــە شــاهیدی خەســارەتی زیاتــر 
و رووداوی تاڵتــر و دڵتەزێنتــر لــە ئێســتا 

دەبووین.
بارینی بەم شــێوازە پاشکەوتی ئاوی ئێران 
ڕزگار نــاکات، ئــەم وتەچەندیــن جــار لــە 
دوای بارینــی باران بیســتومانە، بەاڵم چ 
باسە؟ راستی بابەتەکە ئەمەیە کە بەشی 
هەرەزۆری ســفرەکانی ئــاوی ژێــرزەوی بە 
هۆی وشکەساڵی کاول بووە و ئاوی باران 
شــوێنێکی بۆ پاشــکەوت کردنــی لە ژێر 
زەوی نییــە، کەواتــە زۆربــەی بارینــەکان 
لــە رووی زەوی رەوان و بــە هەڵــم دەبــێ 

یــا ئەوەیکە بەهۆی نەبوونی کەرەســتەی 
پیویست و لەبار و مۆدیریەتی ناکارامەی 
ئاو بۆ کۆنترۆڵی ئەم بارینانە، بە شێوەی 

ڕووبار و زێ سنوورەکان دەبەزێنێ.
هەڵەی زۆر لە پرســی ئاو لە ئێران  رووی 
و  دووپــات  بــەردەوام  هەڵــەکان  و  داوە 
چەندپــات دەبنەوە، سیاســەتی نادروســتی 
درووســت کردنی بەنداو، ڕاگواســتنی ئاو 
لــە یــەک جێــگا بۆ جێگایەکــی دیکە و 
بــە کارهێنانــی پــالن و رێــکاری هەڵــە لە 
بەکارهێنانــی ئــاو بۆتــە هۆی ئــەوە کــە 
دەســەاڵتدارانی ڕێژیم لە پرســی سیاسەت 
و  بکــەن  عەمــەڵ  نادرووســت  ڕاپۆرتــی 
کارەســاتی  پالنەکانیــان  و  چاالکــی 
دڵتەزێنی لێ دەبێتۆ. وەزیری کشــتوکاڵ 
و وزە و هەروەها بەرپرســی ژینگەپارێــزی 
پرۆســەکانی  دوای  بــە  هێشــتا  ئێــران 
کردنــی  دروســت  و  ئــاو  گواســتنەوەی 
بەنداو دەکەون کە مەترسی خستۆتە سەر 
ژیانــی خەڵکــی ناوچە. لەوانەیــە بتوانین 
بڵێیــن کــە پڕۆســەکانی ناوخــۆی ڕێژیم 
بــۆ وێــران کردن و کاول کردنی داهاتووی 
خەڵکــی ئێران بــەس بێت. بارینی باران بە 
بەردەوامی چەند رۆژی رابردوو لە واڵت، 
راگەیانــدراوە  کــە  ســاڵێکدا  لــە  ئەویــش 
وشــکترین ســاڵی لە بواری ئاو لە ئێرانە، 
بۆتــە هۆی حەپەســاوی زۆربــەی خەڵک 
و پرســیاری سەرنجراکێشــی بــۆ هەمــوو 

خەڵکی ئێران هێناوتە ئاراوە.
یەکەمــی  جێگــری  دواییانــەدا  لــەم 
ســەرکۆماری ڕێژیم بە هۆی وشکەساڵی 
تــا  دا  بڕیــاری  ئێــران  لــە واڵتــی  تونــد 
بەرهەمــدار  ئێــران  ئاســمانی  هەورەکانــی 

بکرێن.
رووی  بارودۆخێکــدا  لــە  تــازە  الفــاوی 
داوە کــە ئێــران لەگــەڵ قەیرانی ژینگە و 
کەمئــاوی لە ســااڵنی رابــردوو رووبەرووە 
و ناکارامەیــی حکومەتی توتالیتاریزمی 
ئێــران بۆ بەرابــەری لەگەڵ ئــەم قەیرانانە 
کێشــەیەکی زۆری بــۆ خەڵــک هێناوەتە 

پێشێ.
دواوتــە بریتییــە لەوەیکە الفــاو فاکتەری 
ئینســانی هەیە و قامکی تاوان بەرەو الی 
ڕێژیمــی دیکتاتۆری ئێرانــە. لە حاڵێکدا 
ئــەوان ئەیــانهەوێ قســوورییەکەی بخەنە 
جێــی  سرووشــتی.  بارینــی  بــاران  ملــی 
ســەرنج ئەوەیــە کــە تــا ماوەیــەک  پێــش 
ئێســتە ســزا نێودەوڵەتییەکان تەنیا کاغەز 
ئەمــڕۆ  بــەاڵم  نەبــووە  زیاتــر  پارەیــەک 
شــاهیدین کە تــەواوی کەموکوورییەکان 
ڕێژیــم  دەســەاڵتدارانی  قســوورییەکان  و 
و  نێودەوڵەتییــەکان  ســزا  ســەر  دەیخەنــە 
لەڕاســتیدا چونکــە نایــانهەوێ یارمەتــی 
خەڵکــی لێقەومــاو بــدەن بــە بیانووگەلــی 
و  چەواشــەکاری  خەریکــی  جۆراوجــۆر 
بەالڕێدابردنی بیروڕای گشــتین، خەڵکی 
ئێــران قوربانــی ڕێژیمێکــی بێبەزەیــی و 
پێداویســتییە  تەنانــەت  کــە  تۆتالیتێــرن 
هۆی  بــە  خەڵــک  ســەرتاییەکانی 
ناکارامەیــی وەها ڕێژیمێکی گەندەڵ کە 
تووشــی بــەاڵ بوونە، لــەوان دەریغ دەکات، 
و  تۆتالیتاریســت  دیکتاتــۆرو  ڕێژیمــی 
بەســەر  چــی  چەتــەی،  کاربەدەســتانی 
خەڵکی واڵتەکەمان دێنن؟ ئایا بە بوونی 
بــۆ  روون  داهاتــووی  ڕێژیمێــک،  وەهــا 

خەڵک ئەم نیشتمانە دەمێنێتەوە؟
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بڕیاری بە تیرۆریست ناساندنی سپا بڕیارێکی 
گرینگە و بارودۆخی ناوخۆی ئێرانیش بە جۆرێکە 
کە زەمینەی چاالکی زیاتری هەمەالیەنەی بۆ 
گەیشتن بە ئازادی و ڕزگاری تێدا بەدی دەکرێ

نەکەرۆز: 

بەتێرۆریست ناســاندنی  مــژاری 
لەالیــەن  پاســداران  ســپای 
ئامریــکاوە، بووەتــە ڕۆژەڤــی باس 
و  ئێــران  لــە  خواســتەکان  و 
بەرجــاو  بەشــێکی  و  کوردســتان 
لــە میدیای جیهانــی و ناوچەیی؛ 
کاریگەرییــەک  چ  بڕیــارە  ئــەم 
لەســەر ڕۆژەکانــی دواتــری خۆی 
کاریگەرییەکانــی  دادەنێــت؟ 
گەلەکەمــان  دۆزی  بەنیســبەت 
چین؟ ئایا دەتوانێ یارمەتیدەری 
پیشخستن و تەنانەت جێگیربوونی 
دێموکراســی بێــت؟ واڵمــی ئەم 
چاودێرێکــی  لــە  پرســیارانەمان 
سیاسی نیشتەجێ لە خۆرهەاڵتی 
کوردســتان وەرگرتــووە کــە لێــرەدا 
ســەرنجتان بۆ بینینی ڕادەکێشین:

تەرغیبــی شــەماڵ  دیمانــە: 

- ڕێکەوتــی 19ی خاکەلێــوە، 
ویالیەتە یەکگرتووەکانی ئامریکا 
ڕێکخــراوی  بڕیارێکــدا،  لــە 
پاســدارانی  تێرۆریســتی  ســپای 
ئێرانــی  ئیســالمیی  ڕێژیمــی 
بەفەرمــی وەکــوو ڕێکخراوێکی 
تێرۆریســتی ناساند و هەر جۆرە 
هاوئاهەنگیــی  و  هاوکاریــی 
لەگەڵ ئەو ڕێکخراوەیەی وەکوو 
پشــتیوانی لــە تێرۆریزم وەســف 
کرد؛ ئامانجی ســەرەکی ئامریکا 
لە بە تێرۆریســت ناســاندنی سپا 
چییــە؟ ئایــا تەنیــا هەوڵێکــە بــۆ 
تــاران  ڕێژیمــی  ناچارکردنــی 
و  مــەرج  کردنــی  قبــووڵ  بــۆ 

پێشمەرجەکانی ڕۆژئاوا؟

چەند ســاڵێک پێش لە هاتنە ســەر کاری 
دۆناڵــد تڕامــپ، ئاڵوگۆڕگەلێکی قووڵ 
لــە جیهانــدا و بەتایبــەت لــە ڕۆژهەاڵتی 
ناوەڕاســتدا ڕویــان دا، کــە پێویســت بــوو 
و  واڵتــان  زۆربــەی  دەرەکــی  سیاســەتی 
یــەک لــەوان ویالیەتــە یەکگرتووەکانــی 
 . بێــت  بەســەردا  ئاڵوگــۆڕی  ئەمریــکا 
ئێــران وەک واڵتێــک کــە پاڵپشــتی لــە 
تیــرۆر دەکــرد و کێشــەی بــۆ زۆربــەی 
واڵتانــی ناوچــە و بەتایبەت بــۆ ئەمریکا 
و واڵتانــی دۆســت و نیزیک لە ئەمریکا 
دروســت دەکرد، پێویســت بوو کە ئامریکا 
هەڵوێســتێکی جیددیتر لە جــاران بەرانبەر 
بــە ئێــران بنوێنێ، پێموایــە ئامریکا لە بە 
تیرۆریســت ناســاندنی ســپا زۆر ئامانجی 
کورتماوە و درێژماوە تەعقیب دەکات کە 
ئەوەی لە ئێســتادا زیاتر بەرچاو دەکەوێ 
بەرتەسک کردنەوەی مەیدانی چاالکییە 
تیرۆریستی و ئاژاوەگێڕییەکانی ڕێژیمی 
ئێرانە لە ناوچەکەدا کە بەشی هەرەزۆری 
بە دەســتی ســپای تیرۆریســتی پاســداران 
ئەمــەدا  درێــژەی  لــە  دەچێــت.  بەڕێــوە 
ئەمریــکا دەتوانــێ مــەرج و پێشــمەرجی 
خــۆی بــە ســەر ئێرانــدا بســەپێنێ بــەاڵم 
بێگومــان مەبەســتگەلێکی دیکــەش لــە 
پشــت بە تیرۆریست ناساندنی سپادا هەیە 
کە لە درێژماوەدا زیاتر بۆمان دەردەکەوێ 
لــە  تەئســیراتی  تەنانــەت  وایــە  الم  کــە 

ناوخۆی ئێرانیشدا دەبێ .

- ئایــا ئــەم بڕیــارە دەتوانــێ 

لەســەر  هەبــێ  کاریگــەری 
خێراتربوونــی ڕەوتــی داڕمانی 
ڕێژیــم؟ بەلەبەرچاوگرتنــی ئــەو 
ڕاســتییەی کە سپا ســەرەکیترین 
کارتــی یــاری کردنــی کۆمــاری 
ئیسالمی بوو چ لە ناوخۆ و چ لە 

دەرەوەی ئێران:
بارودۆخی زۆر خراپی ئابووری و بێکاری 
و نەبوونــی ئــازادی لــە ئێراندا و گەندەڵی 

لــە ڕادەبەدەری ئیــداری و بێ مودیریەتی 
و زۆر هــۆکاری دیکــە کــە ســااڵنێکی 
بــە دەســتییەوە  زۆرە دانیشــتووانی ئێــران 
دەناڵێنــن هۆکارگەلێک بــوون کە ببوونە 
هــۆی ئەوەیکــە ڕەوتــی ڕووخانــی ڕێژیم 
پێــش لەم بڕیارەی واڵتی ئەمریکا دەســت 
پێبکات. ئەم بڕیارە چەند دەســتەییەکانی 
نێــو ڕێژیــم زیاتــر دەکات. ]بەپێچەوانــەی 
ئەوەیکە نوێنەرانی ڕێژیم جلی ســپایی لە 
بەناو مەجلیســدا دەکەنــە بەریان یان مۆرە 
ئیدعــا  ڕێژیــم  ونیزامییەکانــی  سیاســی 
ئــەوان یەکگرتووتــر  ئــەم بڕیــارە  دەکــەن 
دەکات[ لــە پــاش ئــەم بڕیــارە ســپا چ لــە 

ناوخۆ و چ لە دەرەوەی ئێراندا ئاستەنگی 
ماددی و نیزامی بۆ دێتە پێش و چیدی 
ویالیەتــی  ڕێژیمــی  پارێــزەری  ناتوانــێ 
ڕەوتــی  ئەمــەش  هــەر  بێــت.  فەقیهــی 
ڕووخانــی ڕێژیــم خێراتــر دەکات لــە چاو 

ڕۆژانی پێش لەم بڕیارە .

- پرسی بە تێرۆریست ناساندنی 
ناوچەییــەکان  هاوکێشــە  ســپا 
دەگۆڕی؟ بــەو واتایە کە بەرەی 

دژەتاران تۆکمەتر دەکات؟
لــەو ڕوەوە کە ســپا ئەکتەرێکی چاالکی 
کێشــە و ئاژاوەخوڵقاندنەکانــە لە جیهان و 

ناوچەدا، بە تیرۆریســت ناساندنەکەیشــی 
لە الیەن ئەمریکاوە تا ڕادەیەکی زۆر پێش 
بــە چاالکییەکانی دەگــرێ. بە جۆرێک 
کــە ئیتــر ناتوانێ دەوری پێشــوو بگێڕێ. 
کــەم بوونەوە و بچــووک کردنەوەی کارە 
تێکدەرانەکانــی ســپا لە ناوچــەدا دەتوانێ 
ببێتە هــۆی هێزگرتنی زیاتری دژبەرانی 
سیاســەتەکانی تاران. ئەوە کە چەندە ئەو 
الیەنانــە دەتوانــن بە شــێوەی هەماهەنگ 
بکــەن  یەکتــری  هــاوکاری  تۆکمــە  و 
دەگەڕێتەوە بۆ شــێوەی تەعامول کردنیان 

لەگــەڵ یەکتــری بــەاڵم ئــەوە ڕوونــە کە 
پاشــی ئــەم بڕیــارە هەر کام لــە دژبەرانی 
سیاســەتەکانی تــاران بە تەنیــاش بەهێزتر 
لــە جــاران دەبن چونکە ســپا ڕۆژ بە ڕۆژ 
بــەرەو الوازی زیاتــر دەچێــت و هاوکێشــە 
ناوچەییــەکان ئاڵوگۆڕی زیاتر بە خۆیەوە 

دەبینێ .

- عێــراق یەکێــک لــەو واڵتانە 

پــاش ڕووخانــی  لــە  کــە  بــووە 
سەدام بووە گۆڕەپانی تەڕاتێنی 
چەکدارانــی ســپا و لقوپۆپەکانی 
و تەنانــەت ناوەندێکــی لەبار بۆ 
لەالیــەن  پــارە  ســپیکردنەوەی 
ســپاوە؛ لــە دوای ئــەم بڕیارەی 
ئامریکا چی؟ ئامریکا هێزەکانی 

سپا لە عێراق دەر دەکات؟
چ لــە پێــش ڕووخانــی ســەدام و چ پــاش 
ڕووخانــی حکومەتــی ســەدام حســەین لە 
عێراقدا، ئێران لەباری دینی و فەرهەنگی 
و ئێقتســادی و نیزامــی و جاسوســییەوە 
بــە شــێوەی جۆراوجۆر جێــگای بۆ خۆی 

و  عێراقــی  کاربەدەســتانی  کردبوویــەوە، 
ئەمریکایــی و واڵتانــی ڕۆژئاوایــی هەتا 
ئێستاشی لەگەڵ بێت بە شێوەی لێبڕاوانە 
یــان  ئاشــکرا  دژایەتــی  نەکەوتوونەتــە 
دەرکردنی هێزەکانی ســپا لە عێراقدا. ئەم 
بڕیــارە دەتوانێ خاڵی وەرچەرخانێک بێت 
بــۆ داهاتوویەکی نوێ. داهاتوویەک کە 
ســپا لە عێراقدا دەور و کاریگەری خۆی 
لە دەست بدات . لەم بڕیارە بەدواوە چیدی 
کەســانی عێراقــی ناتوانن هاوکاری ســپا 
بکەن. ئەگەرچی پێویستی بە کات هەیە 
بەاڵم هێزەکانی سپا لە داهاتوودا لە عێراق 
دەردەکرێن و فێڵ و خۆگۆڕینەکانی سپا 

بۆ مانەوە لە عێراقدا جگە لەوە کە پارەی 
واڵت بەبا دەدا هیچ ئاکامێکی بۆ سپا بە 
دواوە نابێ. لە کۆتاییدا هێزەکانی سەر بە 
ســپای تیرۆریستی پاســداران مەحکوومن 

بە بەجێهێشتنی واڵتی عێراق.

درێــژە  و  دوور  ســااڵنێکی   -
کــە کورد لــە خۆرهــەاڵت دژ بە 
باڵــە  و  ســەرەڕۆکان  دەســەاڵتە 
ســەربازییەکانی دەجەنگــێ، کە 
پاســداران  تێرۆریســتی  ســپای 

بــە  بڕیــاری  بەرچاوترینیانــە؛ 
چ  ســپا  تێرۆریست ناســاندنی 
کاریگەرییەکــی لەســەر خەباتی 

گەلی کورد دەبێ؟
خەباتی مافخوازانەی خەڵکی کوردستان 
کوردســتان  داگیرکەرانــی  دژی  بــە 
هــەوراز و نشــێوی زۆری بڕیــوە. زۆربەی 
دەوری  زلهێــزەکان  واڵتــە  کاتــەکان 
خراپیــان لــە بــە ئــاکام نەگەیشــتنی ئــەم 

خەباتــە ڕەوادا هەبــووە. تەنانــەت زۆرجــار 
داگیرکەرانــی کوردســتان بــە هــاوکاری 
ئەو واڵتانە توانیویانە شۆڕشەکانی کورد 
بــۆ ماوەیــەک الواز بکــەن . لــە مــاوەی 
چــل ســاڵی ڕابــردوودا واڵتانــی زلهێــزی 
جیهانــی و ڕۆژئاوایــی چاویــان لــە تیرۆر 
و کۆمەڵکوژییەکانــی ســپای پاســداران 
بەرانبەر بە خەڵکی کوردســتان و شــەهید 
کردنی ڕێبەرانی میللەتی کورد تەنانەت 
لــە خاکــی واڵتانــی خۆیانــدا نوقاند. ئەم 
بڕیارە وەک دینامیزمێکی دڵخۆشــکەر و 
ورەبەخش بــۆ خەباتکارانی کورد جێگای 
دڵخۆشــییە بەاڵم نەتــەوەی کورد خەباتی 

مافخوازانەی خۆی بە شــێوەی ســەربەخۆ 
پێشــمەرگەی  هێــزی   . پێــدەدات  درێــژە 
کوردســتان،  چیاکانــی  و  کوردســتان 
ڕێبــەر و پاڵپشــتی هەتاهەتایــی خەڵکــی 
کوردســتانن. هــەر وەک پێشــتر ئامــاژەم 
پێــدا ئــەم بڕیــارە، ســپا بــەرەو الوازبــوون 
دەبــا و بێگومــان لــە ســەتحی جیهانــی و 
ناوچەییشــدا ڕەوایــی زیاتــر بــە خەباتــی 
هێزی پێشــمەرگەی کوردســتان دەدرێ . 
بە چاالکی زیاتری پێشــمەرگانە خەباتی 
گەلــی کــورد بــەرەو پێشــتر دەچــێ و لــە 
بــە  زیاتــر  ڕەوایــی  مەعنەوییــەوە  بــاری 

خەباتی هێزی پێشمەرگە دەدرێ .

- دەرکردنی ئەم بڕیارە هێزی 
پیشمەرگەی کوردستان لە کوێی 
هاوکێشــەکان جــێ دەگــرێ؟ بە 
لەبەرچاوگرتنــی ئــەو ڕاســتییە کە وەک 
لە پرســیاری پێشووشــدا ئاماژەمان پێکرد 
کــورد و هێزی پیشــمەرگەی کوردســتان 
مــاوەی چل ســاڵە لەدژی ئــەم ڕێکخراوە 

تێرۆریستییەدا شەڕ دەکات.

بەشی هەرە زۆری ئەوە دەگەڕێتەوە بۆ ئەو 

سیاســەتانە کە لەمە بــەدواوە حیزبەکانی 
کوردســتانی ئێــران دەیگرنە بەر. شــێوەی 
یەکتــری،  لەگــەڵ  کردنیــان  هــاوکاری 
پەرەدانــی زیاتــر بە خەباتی پێشــمەرگانە، 
تێگەیشتنی دروست لە سیاسەتە ناوچەیی 
و جیهانییــەکان و تەعامولــی دروســت لە 
الیەن هێــزە کوردییەکانــەوە، بەهێزکردنی 
لــە  البیگــەری  و  دیپلۆماســی  دەزگای 
نــاو واڵتانــی ڕۆژئاواییــدا و زۆر کاری 

دیکــە کــە دەتوانــێ هێزی پێشــمەرگەی 
بکاتــە  هاوکێشــەکاندا  لــە  کوردســتان 
هێــزی شــوێندانەر. مێــژووی چــل ســاڵ 
خەباتــی حیزبی دێموکراتی کوردســتانی 
تیرۆریســتی  ســپای  دژی  بــە  ئێــران 
پاســدارانی ئێران، مێژوویەکی پرشنگدارە 
کــە پوتانســیەلگەلی ئەرێنــی زۆری لــە 
خۆیــدا حەشــار داوە. لەم کاتــەدا نەتەوەی 
دێموکــرات  حیزبــی  بەتایبــەت  و  کــورد 
دەتوانــێ شــانازی بــە خــۆی و ڕابردووی 
ئااڵهەڵگــری  ســاڵە  دەیــان  کــە  بــکات 
خەبــات بــە دژی هێزێکــی تیرۆریســتییە 
کــە تیــرۆر و ئینســانکوژییەکانی هیــچ 

ئەخالقــی  و  جوغرافــی  ســنوورێکی 
ناناســێت. هەر وەک عەرزم کردن لەمڕۆ 
بــەدواوە هەمــوو تاکێکی کــورد دەبێ بۆ 
تێگەیاندنــی خەڵــک و واڵتانی دەرەوە لە 
خەباتــی درێژمــاوەی هێزی پێشــمەرگەی 
کوردســتان بــە دژی تیرۆریســتانی ســپا 
بێتــە مەیدانــی چاالکــی دیپلۆماتیکەوە. 
بە هەمووی ئەو شــتانە کە عەرزم کردن، 
پێموایە هێزی پێشــمەرگەی کوردستان لە 
داهاتــوودا دەوری زۆر ئەساســی دەبینــێ 
ناوچــەدا و  ئێــران و  لــە هاوکێشــەکانی 
و  ناســیاو  و  کاریگــەر  هێزێکــی  وەک 
خۆشەویســتی هەموومان حیسابی لە سەر 

دەکرێ .

ئێرانــدا  کوردســتانی  لــە   -
کۆمەڵێک کوردی فریوخواردوو 
هەن کە بە "جاش" دەناســرێن و 
سەر بە سپا و دامودەزگاکانی سەر 
بەم ڕێکخــراوە تێرۆریســتییەن؛ 
تێــرۆری  لیســتەی  نێــو  چوونــە 
دەکاتــە  کەســانەش  ئــەو  ســپا 
ئامانجێکی "بالقوە" بۆ ئامریکا و 
بەرەی دژەتێرۆر. سەبارەت بەم 

پرسە دەڵێن چی؟
بەڵــێ ، ئــەوە ڕاســتە کــە لەمــە بــەدواوە 
داهاتوویشــدا  لــە  لەوانەیــه  و  ئەمریــکا 
واڵتانــی دیکــەش ئەندامانــی ســپا وەک 
تیرۆریســتێک دەناســن و بە پێی یاســای 
تیــرۆر لەگەڵیــان دەجووڵێنەوە. ئــەم بڕیارە 
هەمــوو جمگــە و مــۆرە ئینســانییەکانی 
ســپا دەگرێتەوە بە جاشەکانیشــەوە. هێزی 
پێشــمەرگەی کوردســتان ســەرەڕای ئــەوە 
کە زۆر کات لەم کەســە فریوخواردوانەوە 
بــەاڵم  بــووە  گیانــی  زەرەری  تووشــی 
بەپێــی یاســا و عەقانییەتــی  هەمیشــە 
دروست لەگەڵ ئەم کەسانە هەڵسوکەوتی 
کردووە. تەنانەت زۆر جار ئەو کەسانە بە 
ئامــۆژگاری یان بەخشــین ڕزگاریان بووە 
. لەمــە بەدوایشــەوە بێگومــان حیزب هەر 
بەپێی بڕیار و یاســاکان درێژە بە خەباتی 
خــۆی بــە دژی داگیرکــەر و دەســت و 
پێوەندەکانــی دەدا . ئــەوە دەگەڕێتــەوە بۆ 
ئــەو کەســانە کە ئــەم بڕیــارەی ئەمریکا 
تــا چەنــدە ئەوانــی لــەو وەزعییەتــە کــە 
تێیــدان خەبــەر کردبێتــەوە. ئــەو کەســانە 
وا باشــە دەســت لــە خەیانــەت هەڵگــرن و 
لــە هاوکاریکردنــی ســپای تیرۆریســتی 
ئــەو  هەتــا   . ببوێــرن  خــۆ  پاســداران 
شــوێنەی بۆیــان دەکرێ خۆیان ڕادەســتی 
هێــزی پێشــمەرگەی کوردســتان بکــەن و 
بگەڕێنەوە باوەشــی خەڵکی خۆیان. هیچ 
گومان لەوەدا نییە لە داهاتوودا کۆماری 
ئیســالمی دەڕووخێ و ســپایەک نامێنێ 
هەتــا ئــەوان داڵــدە بــدات، بۆیــە پێموایــە 
هەرچــی زووتــر بگەڕێنــەوە نــاو خەڵــک 

باشترە .

 
دواوتەتان:

وەک دواوتــەم حەزدەکــەم بڵێــم ئێــران و 
کوردســتان بــە قۆناغێکــی چارەنوسســاز 
و زۆر هەســتیاردا تێپــەر دەبــێ. ئەرکــی 
هەمــوو تاکێکــی کــوردە لــە بەرانبەر ئەم 
ڕووداوانــەدا بێ هەڵوێســت نەبێ و ئەوەی 
لە دەســتی دێت بە قازانجی سەرخســتنی 
بیــکات.  گەلەکەمــان  ڕەوای  خەباتــی 
و  دڵســۆزانە  الیەکــە  هەمــوو  ئەرکــی 
بەرپرســانە ئاگامان لە کوردستان و کورد 
بێــت. پارێــزەری بەهــا و دەســکەوتەکانی 
پێشــمەرگەکان  گیانــی  و  نەتەوەکەمــان 
بیــن و هاوکاریــان بکەیــن. بڕیــاری بــە 
بڕیارێکــی  ســپا  ناســاندنی  تیرۆریســت 
گرینگــە و بارودۆخــی ناوخــۆی ئێرانیش 
چاالکــی  زەمینــەی  کــە  جۆرێکــە  بــە 
زیاتــری هەمەالیەنــەی بــۆ گەیشــتن بــە 
ئــازادی و ڕزگاری تێــدا بــەدی دەکرێ، 
بۆیە سەرەڕای زانین و کەڵکوەرگرتن لەو 
ئەبزارانــەی کــە لە بەردەســتدان یــان دێنە 
پێــش، دەبێت خۆڕاگرانە پشــت بە خەباتی 
ڕاســانی ڕۆژهــەاڵت ببەســتین و ئاگادار 
بیــن کــە شــتە الوەکیــەکان بــە الڕێماندا 

نەبەن . 
ئیتــر هیــوای ســامەتی و ســەرکەوتنی 

زیاترتان بۆ دەخوازم.

لــە پــاش ئەم بڕیارە ســپا چ لــە ناوخۆ و چ لــە دەرەوەی ئێراندا ئاســتەنگی ماددی و 
نیزامی بۆ دێتە پێش و چیدی ناتوانێ پارێزەری ڕێژیمی ویالیەتی فەقیهی بێت، هەر 

ئەمەش ڕەوتی ڕووخانی ڕێژیم خێراتر دەکات لە چاو ڕۆژانی پێش لەم بڕیارە.

بــە چاالکــی زیاتری پێشــمەرگانە خەباتی گەلی کورد بەرەو پێشــتر دەچێ و لە باری 
مەعنەوییەوە ڕەوایی زیاتر بە خەباتی هێزی پێشمەرگە دەدرێ .

ئەم بڕیارە وەک دینامیزمێکی دڵخۆشکەر و ورەبەخش بۆ خەباتکارانی کورد جێگای 
دڵخۆشییە بەاڵم نەتەوەی کورد خەباتی مافخوازانەی خۆی بە شێوەی سەربەخۆ درێژە 

پێدەدات .



١١ ژمارە ٧٤8، ٢٠ی ئاوریلی ٢٠١٩

ئێستاش لە بێرلین دادوەر هەیە
فایلــی PDFی کتێبــی " ئێســتاش لــە بێرلیــن دادوەر هەیــە" بــە زمانی کــوردی باو 

کرایەوە.
کتێبی " ئێستاش لە بێرلین دادوەر هەیە" لە نووسینی "مێهران پایەندە، عەبباس خوداقۆلی 
و حەمیــد نــەوزەری" لە سوشــیال میدیای حیزبــی دێموکراتی کوردســتانی ئێرانەوە باو 

کرایەوە.
ئەو کتێبە لە الیەن " سامان ڕەحیم زادە" بە زمانی کوردی وەرگێڕدراوەتەوە.

کتێبی "ئێستاش لە بێرلین دادوەر هەیە" باس لە ڕەوتی بەڕێوەچوونی دادگای میکۆنوس 
دەکات.

ئــەو کتێبــە بــە زمانــی فارســیش بــۆ خوێنــەران لەبەر دەســت دایــە. ئەو کتێبــە لە الیەن 
"چامەنی "نیما" چاپ و باو کراوەتەوە.

ڕێکه وتــی ٢٦ی خه رمانانــی 1٣71ی هه تــاوی )17ی ســێپتامبری 199٢ی زایینــی( 
له  پەالمارێکی تیرۆریســتیی ڕێژیمی ئیســالمیی ئێراندا بۆ سه ر ڕێستورانی میکۆنوس 
له  شــاری بێرلینی ئاڵمان، دوکتور ســادق شــەرەفکەندی ســکرتێری پێشــووتری حیزبی 
دێموکــرات له گــه ڵ فه تــاح عه بدولی، ئه ندامــی کۆمیته ی ناوه ندیی حیــزب و هۆمایون 

ئه رده اڵن شه هید کران.
بڕیاری دادگای میکۆنوس لە ٢1ی خاکەلێوەی ساڵی 1٣7٦ی هەتاوی ڕاگەیەندرا و 
کاربەدەستانی پایەبەرزی ڕێژیمی ئیسالمیی ئێران کە بریتی بوون لە عەلی خامنەیی، 
عەلی ئەکبــەر هاشــمی ڕەفســەنجانی، عەلی ئەکبــەر ویالیەتی و عەلــی فەالحیان وەک 

بکەرانی ئەو تێرۆرە ناسێندران.

"ناونیشان"
من بەجێماوی ڕووبارێکی 

خنکاوم
 دارێکم، بە کاتی پەڵکی
 بەدەستی داران بڕاوم.

گلێنەم من کە چاوێک
بە دەســتی خۆی کوێری 

کردم
 باڵندەیەک دیل کراوم

 کە باڵ خۆی فێری بەندی 
کردم.

الت سەیر نەبێ
لێــی  مــن  واڵتــەی  لــەم 

دەژیم 
دار، دار دەبڕێ.

ئاو بە دەستی ئاو دەخنکێ.
باخەوان گوڵ دەژاکێنێ

دڵ خۆی ترپە دەوەستێنێ،
لەوش سەیرتر

ئاگر،
ئاگر دەسووتێنێ...

هەر لەمێژە فێر کراوم
 تابــۆکان هەر دەبێ ببێ 

نەیشکێنم...
نا ناتوانم

وەک  گەرچــی  الشــەم 
نەچیر و  بەندکراوە

هزرم هێشتا هەر ڕووناکە 
، نە سووتاوە

و  جوانــی  تینــووی  مــن 
ئەوینم

من مردووی یەک چرکە 
ژینم.

من تابۆ و بوت و بوتخانە
بەڵێن دەدەم بە دەســتی 

خۆم ئەیڕمێنم....
سارێژ ڕەمەزانی

م!
زان

 نا
م؟

كوێ
ی 

ەڵك
خ

خەڵكی كوێم؟ نازانم!

شارم كتێبی موقەددەسی بەر داڵنە
ئایەتی كۆاڵن و سوورەتی شەقامانی

تۆخ تۆخ بێ رەنگی نووسیویە و 
هەرا هەرا بێ دەنگی دەیخوێنێتەوە.

هەموو رۆژێ
من چیرۆكی پرتووكاوی كۆاڵنانی

بە چاوی دڵ  دەخوێنمەوە 
وشەی ون بووی شەقامانی

بە هەودای گیان دەهۆنمەوە.
لە چاومدا سیمای پیاوان،

پەیكەرەی بەردینی خەواڵووی گەڕۆكن
خەرمانی خەون و خەندەیان دەكرۆژێ، 

خەمی تەنوورینی نانێك.
ژنان، پەیكەرەی خەمپۆشی ئازادین

بە بزەی سەهۆڵینەوە هێور هێور 
شایانەی ماتەمێك دەگێڕن،

لە پرسەی ئازادیدا.

لێرە، هەندێ قەڵەمان
ئەسپی چەواشەی بەدرەوتی رەتێنراون

بۆ نان و ناو 
و  ئــەدەب  بازرگانــی  زۆنــگاوی  لــە  قوڕاویــی، 

رۆژنامەی نابەدڵ!
بۆ نان و ناو

تۆزاویی، لە پاشكۆی درۆسوارانی ساالری شار!
رۆحی هونەر

پلیكانی شان قوڕاوی سەرشەقامێكی گشتییە
هەموو كەس لێی سەر دەكەون!

خەڵكی كوێم؟ نازانم!
هەرچەندی لە مەرگستاندا ژین دەچێنم
گوڵی ئەم خاكە بۆنی تەڵخی تەڵخە و

رەنگی ئەوین تاڵی تاڵ و نامۆی نامۆ،
لە زاری عەشقباری شێعرمدا!

هەڵۆی ئەندێشە دوێنێ
لە ســێبەری سووتاوی دارە وشكەڵەكانی حەسرەتی 

شاخ
لە خەندەی چەكەرەیەك باڵی دەگرت

ئەمڕۆ لە ئارەقی شەرمی لووتكە
كە النەی قورسی قشقەڕانی لە پشتە
سەد جار دەمرێ بە سووكە رامانێ!

بەاڵم  قەل بە تاجی شاخەوە
بە قرمەقرمی قاقاوە، بیرمەند بیرمەند
لە بناری كۆڵەواری ئەندیشە دەڕوانێ!

من خەڵكی كوێم
لێرە ئەمڕۆ

هەڵۆی مەستی هاژەی بەڵێن و دروشمان
لە زۆنگەاڵنی نزمی ژینی زارەوە 

شااڵوی تا بەر پێی سێبەری خۆیشی بڕ ناكات!
یارانی مەنگی ئەم شــەقامی پڕ لە چرا ســوورەی 

مێژوو
لە دەالقەی دووكەڵینی بافوورەوە
نەخشەی خەونی رەنگاوڕەنگی

كوردستان و عەشق و ئازادیم  دەکێشن!

ئەی زێدی بێزراو كە هەزاران ساڵە
من پیخۆری ماری چركەكانی ژیانی تۆم 

دە پێم بڵی
كەی ناوی ئەم عاشقە بێ ژوانگەیە

دەچێتە ناو گیرفانی پشكێنراوی بێ پێناسەت؟
دەپێم بڵێ

كەی من دەبم بە خاوەنی خاكی تۆ، کەی؟

ڕەحیم لوقمانی
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چاالکییە تیرۆریستییەکانی
 ڕێژیمی داگیرکەری کۆماری ئیسالمی لە ناوچە و جیهاندا

ڕێژیمــی ئێــران لــە ئاســتی نێونەتەوەییــدا 
بووەتــە پاڵپشــتی هەرە گرینگــی تیرۆریزم 
کــە بەشــێک لــە چاالکییەکانــی بریتین 
تێرۆریســتی  ڕێکخــراوی  دامەزرانــی  لــە 
حیزبوڵال لە لوبنان و ئەنجامدانی چاالکی 
تیرۆریســتی لە حیجاز و واڵتانی ناوچەی 
کەنداو و عەرەبستانی سعوودی و عێراق و 

سووریە و یەمەن.

کــردەوە  لــە  نموونەیــەک  چەنــد  لێــرەدا 
ئیســالمی  کۆمــاری  تێرۆریســتییەکانی 

دەخەینە ڕوو:

دانانەوەی بۆمب لە واڵتە جۆراوجۆرەکاندا 
بە دەستی ڕێژیمی ئێران:

1. دانانــی بۆمــب لە باڵوێزخانــەی عێراق 
لە ساڵی 1981ی زایینی کە بوو بەهۆی 
کوژرانی ٦1 کەس و بریندار بوونی 11٠ 

کەسی دیکە

٢. لــە ســاڵی 198٣ی زایینــی؛ دانانــی 
بۆمب لە باڵوێزخانەی ئامریکا لە بەیرووت 
بەدەستی حیزبوڵا و کوژرانی ٦٣ کەس

٣. لە ســاڵی 198٣ دا، ســپای پاسدارانی 
ڕێژیمــی ئێــران، بۆمبێکیان لە بەیرووت لە 
بنکەی چەکدارانی دەریایی ئامریکا دانا 
کــە بــووە هــۆی کوژرانــی ٢٤1 کــەس و 
برینداربوونــی 11٠٠ کــەس لە پێرســونێلی 

هێزی دەریایی و خەڵکی ئاسایی.

٤. لــە ســاڵی 198٣ی زایینــی بنکــەی 
هێــزە ســەربازییەکانی واڵتی فەڕانســە لە 
بەیــرووت بــە دەســتی حیزبوڵــا بۆمبڕێــژ 
کــرا کە هــاوکات بوو لەگەڵ کوشــتاری 
 هێزەکانــی ئامریکایی، و لەم کارەســاتەدا 
٦٤ کەس لە هێزە چەکدارەکان و خەڵکی 

ئاسایی فەڕانسە کوژران.

کاربەدەســتانی  ســاڵدا،  هەمــان  لــە   .٥
حیزبوڵــا و حیزبــی ئەلدەعوە بە پاڵپشــتی 

دژی  چاالکییەکانیــان  ئێــران،  ڕێژیمــی 
باڵوێزخانەی واڵتانی ئامریکا و فەڕانســە 
لــە واڵتــی کوەیت و پااڵوگەی نەوتی ئەم 
واڵتە ئەنجام دا کە بووە هۆی کوشتنی ٥ 

کەس و بریندار بوونی 8 کەس.

٦. لــە ســاڵی 198٥ دا تێــرۆری ئەمیری 
ئەلســەباح  ئەحمــەد  جابــر  شــێخ  کوەیــت 
کــە ســەرکەوتوو نەبــوو بــەاڵم بــووە هۆی 

کوژرانی خەڵکی ئاسایی.

7. لە ساڵی 198٦ دا دنەدانی حاجییەکان 
بــۆ ئاژاوەنانــەوە لە کاتی حــەج کە بوو بە 
هــۆی کوژرانــی ٣٠٠ کــەس لــە کاتــی 

حەجدا.

کاربەدەســتانی  دا   199٤ لەســاڵی   .8
پلەبەرزی ڕێژیمی ئێران لە بوینێس ئایرێس 
پیالنــی بۆمبڕێژکردنــی ناوەندی ئامیایان 
داڕشت کە بەهۆیەوە 8٥ کەس کوژران و 

٣٠٠ کەسیش بریندار بوون.

9. لە ســاڵی 199٦ دا حیزبوڵای حیجاز 
بۆمبێکــی لە بورجی ئەلخەیبەر لە واڵتی 
ســعوودیە دانــا کــە بوو بەهــۆی کوژرانی 
1٢٠ کــەس کــە 19 کەســیان ئامریکایی 

بوون.

1٠. دانان و تەقاندنەوەی بۆمب لە واڵتی 
بەحرەیــن و ریــاز لــە ســاڵی ٢٠٠٣دا بــە 

دەستی ڕێژیمی ئێران 
11. دانانەوەی بۆمب لە ئامیا و کوژرانی 
8٥ کەس لە یەهوودییەکانی ئارژانتین لە 

ساڵی 199٤دا
1٢. پیالنی تێرۆری باڵوێزی عەرەبستانی 
ســعوودیە عادل ئەلجوبەیر ســاڵی 1٣9٠ی 

هەتاوی لە ئامریکا
1٣. دانانــەوەی بۆمــب لــە بانکــۆک لــە 

ساڵی ٢٠1٢ی زایینی
1٤. دانانــەوەی بۆمــب لــە دێهلی نوێ لە 

هێندوستان لە ساڵی ٢٠1٢ی زایینی
1٥. کــردەوەی تێرۆریســتی لــە بەحرەیــن 

ساڵی ٢٠1٥ی زایینی
تێرۆریســتییەکان   کــردەوەی  زنجیــرە   .1٦
لە عێراقدا کە بەهۆیەوە 11٠٠ ســەربازی 

ئامریکایی کوژراون.
17. کــردەوەی تێرۆریســتی لــە کێنیــا لە 

ساڵی ٢٠1٢ی زایینی
و  ئەلقاعیــدە   لەگــەڵ  هاوکاریــی   .18

داڵدەدانی بنەماڵەی بن الدن لە تاران
19. دانانــەوەی بۆمب لە کۆبوونەوەیەکی 
ڕێکخــراوی موجاهیدنــی خەڵــق لە ســاڵی 

1٣97ی هەتاوی لە پاریس
٢٠. مووشــەکبارانی بنکــە و بارەگانــی 
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێران لە 

ساڵی 1٣97ی هەتاویدا
حیزبــی  بنکەکانــی  بۆمبارانــی   .٢1
ســاڵی  ئێــران   دێموکراتــی کوردســتانی 

1٣7٥ی هەتاوی
٢٢. تێــرۆری دوکتــور قاســملوو لە ڤییەن 

ساڵی 1٣٦8ی هەتاوی
شــەرەفکەندی  دوکتــور  تێــرۆری   ٢٣
ســاڵی 1٣7٥ی هەتــاوی لــە ڕێســتۆرانی 

میکۆنۆسی ئاڵمان
ئەنــدام،  بــە ٤٠٠  نزیــک  تێــرۆری   .٢٤
کادر، پێشــمەرگە و ڕێبەرایەتیــی حیزبــی 

دێموکرات لە باشووری کوردستان

تیرۆریســتییەكانی  و  ســیخوڕی  تــۆڕە 
كۆماری ئیســالمی بەردەوام لــە ڕابردوودا 
ڕێوشــوێنە  لــە  وەرگرتــن  كەڵــك  بــە 
دانانــی  و  سیاســییەكان  و  دیپلۆماتیــك 
دەمامکــی دیپلۆمات بوون، دەیان كەس لە 
چاالكانــی ئۆپۆزیســیۆن و ئازادیخوازانــی 
كــورد و ئێرانییــان لــە واڵتانــی ئورووپاییدا 
تیــرۆر كــردووە نموونــەی هــەرە بەرچاویان 
شــەهیدکرانی ڕێبــەری نــاوداری گەلــی 
قاســملوو  عەبدولڕەحمــان  دوکتــور  کــورد 
و هەروەهــا دوکتــور ســادق شــەرەفکەند و 

هاوڕێیانیانە.


