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کاربەدەستانی ڕێژیم،
تێرۆریستانی بەئەزموونن

٣٢یەمیــن پیشــانگای نێونەتەوەیی کتێبی
تــاران لــە ڕێکەوتــی  ٤تــا ١٤ی بانەمــەڕ
لــە تــاران بەڕێوەچــوو؛ لــە پەراوێــزی ئــەم
پێشــانگایەدا بەڕێوەبەرانــی پێشــانگاکە
کــە ڕوونە بــە فیلتێری تایبەتــی وەزارەتی
ئیتالعات و نیهادە بڕواپێکراوەکانی بەیتی
ڕێبــەری دانــراون هەوڵــی خەوشــدارکردنی
ناو و کەسایەتی ڕێبەرانی گەلی کورد و
لەســەرووی هەمووان دوکتوور قاســملوویان
داوە.

لە میانەی ئەم بەناوپێشانگایەدا بەنێرێکی
لێوانلێــو لە شــەرمەزاری بۆ ڕێژیمی تاران
دانــراوە کــە تێیــدا وێنەیەکــی ڕێبــەری
بلیمەتی گەلی کورد دانراوە و لە تەنیشت
وێنەکەشــدا کۆمەڵێک قســەی ناڕاستی
پڕاوپڕ لە بێڕێزی کە تەنیا شیاوی خۆیان
و سیســتمە سەدە نێوەڕاستییەکەیانە لەسەر
کەسایەتی دوکتور قاسملوو نووسراوە.
ئەوەیکــە ڕوونــە کۆمــاری ئیســامی
لەڕێگــەی ئــەم هەوڵــە چەپەاڵنــەوە

دەیهــەوێ پــەردە لەســەر جینایەتکاربــوون
و تێرۆریســت بوونــی خــۆی دابنێــت کــە
لــە ٢٢ی پووشــپەڕی ســاڵی ١٣٦٨دا و
بەنــاوی وتووێــژ تاقمێــک دیپلۆمــات –
تێرۆریســتی ســەر بە ڕێژیمی تــاران تیری
دڵڕەشــی خۆیــان گەیانــدە ســینگی پــڕ
لــە خۆشەویســتی و ڕووناکــی دوکتــوور
قاسملوو و شەهیدیان کرد.
تەنیــا چەنــد ڕۆژ دوای ئــەم کــردەوە
چەواشــەکارانەیەی ڕێژیــم ،کــە نیشــان

لــە ترســی کۆشــکی دیکتاتــۆری لــە بیر
و هــزری قاســملوو و حەقانییەتــی ڕێــگا
و ڕێبــازی شــەهیدانی کوردســتانە ،لــە
بەرنامەیەکــی تەلەفزیۆنــی ریژیمــدا،
"عەلــی دایــی" نەخــوازراو دەمامکــی
تێرۆریســتێکی تاوانبــار بــە شــەهیدکرانی
دوکتوور قاســملووی البرد؛ ئەو تێرۆریستە
حەشــاردراوە "ئەمیر مەنســوور بۆزۆرگیان"
بــوو ،کە یەکێکە لە داڕێژەران و بکەرانی
ســەرەکیی کــردەوە تێرۆریســتییەکەی

بەمەبەستی زیادکردنی گوشارەکان بۆسەر
کۆمــاری ئیســامی ،دەوڵەتــی ئامریــکا
کۆمەلێــک ســنووردارێتی نوێــی دژ بــە
بەرنامــەی ناوکــی کۆمــاری ئیســامی
پەسند کرد .ڕێکەوتی ٤ی مەی ئامریکا
ڕایگەیاند هەرچەشنە یارمەتیگەیاندنێک
بــۆ گەشــەدان بــە وزەگــەی ئەتۆمــی
بووشــێهر کــە لەالیەن ڕووســیەوە درووســت
کــراوە ،دەچێتــە خانــەی یارمەتیگەیاندن
بــە کۆمــاری ئیســامی و ســزای تایبەت
بەدوای خۆیدا دێنێ.

مــۆرگان ئۆرتاگــووس وتەبێــژی وەزارەتی
دەرەوەی ئامریــکا وێــڕای باڵوکردنــەوەی
ئــەم هەواڵــە ئاشــکرای کرد :هەرچەشــنە
چاالکییەک بۆ ڕاگواســتنی ئۆرانیۆمی
پیتێنــدراوی ئێران بۆ دەرەوەی ئەم واڵتەش
لەبەرامبــەر وەرگرتنــی ئۆرانیۆمــی
سرووشــتی دەکرێتــە ئامانجــی ســزاکانی
ئامریکا.
هەروەها داوا لە ئێران کراوە کە پڕۆســەی
پیتاندنی ئۆرانیۆم بە تەواوەتی ڕابگیرێت؛
وتویشیەتی :لەمەودوا ئامریکا ئیزن نادات

ڕێژیمــی تاران زیاتر لە ئاســتی دیاریکراو
ئاوی قورس ئەمبار بکات.
دەرکردنــی ئــەم بڕیــارە لــە ســاڵیادی
هاتنــەدەری تاکالیەنــەی ئامریــکا
لــە بەرجامــە کــە بەهۆیــەوە تەحریمــە
هەڵپەســێردراوەکان دووبــارە گەڕانــەوە و
ئەمڕۆکــە دۆخــی کۆماری ئیســامییان
بــە تــەواوی مانــا خســتووەتە ژێــر ڕکێڤی
خۆیانەوە.
ئــەم بڕیــارەی ئامریــکا دژکــردەوەی
یەکیەتــی ئورووپــای لێکەوتــەوە کــە بــە

یەکیــک لــە شــەریک و هاوپەیمانەکانی
تــاران دەناســرێ؛ ماڵپــەڕی فەرمــی
یەکیەتیــی ئورووپــا بــاوی کردۆتــەوە:
فێدریــکا مۆبرێنــی بەرپرســی سیاســەتی
دەرەوەی یــەم یەکیەتییــە وێــڕای وەزیانــی
دەرەوەی بریتانیــا ،ئالمــان و فەڕانســە
بــە باڵوکردنــەوەی ڕاگەیەندراوێــک
ڕایانگەیانــدووە ،هەڵوەشــانەوەی تەحریمــە
ناوکییــەکان بەشــی ســەرەکی بەرجام بووە
کــە نەتەنیــا ئەگــەری بازرگانــی لەگەڵ
ئێرانــی بەهێــز دەکرد بەڵکــوو کاریگەری

ڤییەنــی پێتەختــی واڵتــی ئۆتریــش پــاش
وەرگرتنی چەندین خەاڵت و بەرپرسایەتی،
لــە کۆتاییــدا بــە نــاوی نهێنیــی "ســەردار
غەفــوور" بەرپرســایەتیی حەراســەتی
گشــتیی دەنگوڕەنگــی ڕێژیــم و پاشــان
بــە نــاوی "مســتەفا مۆدەبێــر" ،بەرپرســی
گشــتیی کۆمپانیــای ســایپای ئێــران و
هــاوکات سەرپەرەســتیی تیمــی فووتباڵی
سایپای ئێرانی پێ دراوە.

ئامریکا گوشارەکانی خۆی بۆسەر ڕێژیم زیاتر و زیاتر دەکات
لەســەر ڕەوشــی ژیانــی خەڵکــی ئێرانیــش
دادەنا.
لەبەرامبەریشــدا چاوەدێرانی سیاسی پێیان
وایە ئەمجۆرە هەڵوێست گرتنانەی ئورووپا
تەنیــا جۆرێــک لــە خۆشــیرین کــردن بــۆ
ئێرانە؛ پرســێک کە کەســانی نیزیک لە
خامنەیــی بــە "دانی نوقڵی تــاڵ بە تاران"
وەسفیان کردبوو.

پـەیڤ

شیتاڵبوون
كەریم پەرویزی
لەوەتەی دەســەاڵتی ســەرەڕۆی کۆماری
ئیســامی هەیــە ،چەنــد دەورە و لە چەند
قۆناخدا گەیشــتۆتە لێواری هەرەسهێنانی
یەکجارەکــی و لــە ســەر لێــواری بــەرەو
داڕمانــی کۆتاییــدا ،بــە هــەزار فرتوفێڵ
و پەلەقــاژە و بــە هەرزانفرۆشــکردنی
ســامانی واڵت و تەنانــەت ئیدئۆلــۆژی و
باوەڕەکانیشــی! خــۆی لــە رووخــان دەرباز
کردووە.
یەکەمجــار ،لــە ســااڵنی دوای شــەڕی
ماڵوێرانکــەری رێژیمــی خومەینــی و
ســەدامدا بــوو کــە ئــەوکات و لە شــەڕی
شــارەکاندا کە مووشەکبارانی شارەکانی
ئێــران و عێراقیــان دەکرد ،ئیدی کۆماری
ئیســامی مەرگی بە چاوی خۆی بینی
و خومەینی بەقەول جامی ژاری فڕ کرد.
جــاری دیکــە ،لــە دوای کارەســاتی
رێســتۆرانی میکۆنــۆس بوو کــە رێژیمی
کۆمــاری ئیســامی لــە دادگای
میکۆنۆســدا بــە بڕیــاردەری تیــرۆری
دوکتــۆر ســەعید شــەرەفکەندیی رێبەری
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران
ناســێندرا و خامنەیــی و رەفســەنجانی و
ســەرانی رێژیم وەکوو تاوانباری سەرەکی
قامکیان بۆ درێژ کرایەوە و بەدوای ئەوەدا
ئورووپــا پێوەندییەکانــی لەگەڵ کۆماری
ئیســامی ئێجــگار کز کــردەوە و بەناچار
کۆمــاری ئیســامی تیرۆریســتەکانی
لــە ئورووپــا کێشــایەوە و رێککەوتنــی بە
میلیــار دۆالریــی لەگــەڵ ئورووپاییــەکان
بەست تاکوو خۆی دەرباز بکا.
کاتێکــی دیکــەش لــە دوای
خۆپیشــاندانەکانی ســاڵی  ١٣٨٨کــە
بــە میلیۆنــان خەڵــک رژابوونــە ســەر
شــەقامەکانی تــاران ،ئیــدی خامنەیــی
دواساتەکانی رێژیمەکەی بەچاو دەبینی،
بــۆ دەربازبوونــی خۆیــان لەگــەڵ ئۆبامــا
رێککــەوت و ژێربەژێــر وادەی پــێ دا
کــە دەســت لە پڕۆســەی چەکــی ناوکی
هەڵدەگــرێ و بەومەرجــەی ئەوانیــش
پشتیوانی لە خۆپیشاندەران نەکەن!
ئێستاش دوای دەستدرێژییەکانی رێژیمی
ئیســامیی ئێــران لــە ناوچە و پــەرەدان بە
تیرۆریــزم ،کۆمــاری ئیســامی دووبــارە
کەوتۆتــەوە ژێــر گوشــاری لەڕادەبــەدەر
و ئــەم گوشــارە ئابــووری و سیاســی و
ئەمنیەتیانــە وەها تەنگەتاویان کردووە کە
نــەک بڕیارەکانــی بۆ جێبەجــێ ناکرێن،
بەڵکوو هەر جارە و لە گۆشەیەکی ئێران،
هەوڵی داپۆشینی الوازی و کەموکووڕی
و نەهامەتییــەکان دەدا و بــۆی جێبەجــێ
نابێ.
پیــاز و تەماتــە و نــان و بەنزیــن و الفاو و
مریشــک و هێلکــە و  ...گوشــاریان بــۆ
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بەیانییەی ناوەندی هاوکاریی
حیزبەکانی کوردستانی ئێران بە
بۆنەی ڕۆژی جیهانیی کرێکار

ناوەنــدی هاوکاریــی حیزبەکانــی
کوردستانی ئێران لە بەیانییەکەیدا باڵویان
کردەوەتەوە ســەرەڕای نەبوونی ئەمنییەت،
زەمانەتــی ئابــووری ،کۆمەاڵیەتــی و
شــوغڵی کرێــکاران گەلێــک کێشــە و
گرفتیتر بەرۆکی کرێکارانی کوردســتان
گرتووەتەوە.
دەقی بەیانییەکە:
شکۆدار بێت ١ی مەی رۆژی هاوپشتی
جیهانیی کرێکاران
کرێکاران و زەحمەتکێشان!
خەڵکی ئازادیخوازی کوردستان!
هــەروەک ئــاگادارن بــەرەو پیــری ١١ی
گــواڵن واتە یەکــی مانگی مەی رۆژی
جیهانی کرێکار دەچین .لەم رۆژەدا ساڵو
دەنێریــن بــۆ گیانــی پاکــی هەمــوو ئــەو
کەســانەی لــە پێناو ئازادی و یەکســانی
و دادپەروەریــدا گیانــی ئازیزیــان بەخــت
کردوە .دەستی ماندووی یەک بە یەکی
هەمــوو رەنجدەرانی بیر و بازوو دەگوشــین
و رێز دەگرین لە خۆڕاگری و فیداکاریی
چــاالکان و هەڵوســوڕاوانی بەندکــراو و،
ســەری رێز و نەوازش دادەنوێنین لە ئاست
خۆڕاگری بنەماڵەی سەربەرزیان.
ئەگەر بە خێرایی چاوێک بە رووداوەکانی
ســاڵی رابــردوودا بخشــێنین ،لــە ئاســتی
جیهانیــدا ســەرەڕای گەشــەی خەبــات و
داخوازیــی دادپەروەرانــە و ســەرهەڵدانی
بەرینی ناڕەزایەتی جەماوەری و کرێکاری
بــە دژی سیســتم و نیزامــی ناعاداڵنــەی
ســەرمایەداری ،هەرچەنــد ئێمە شــاهیدی
شکســت و دەستەوەســتانی نێئۆلیبرالیــزم
لــە چارەســەری قەیرانــی ئابــووری و
کۆمەاڵیەتــی و سیاســی دابوویــن ،بــەاڵم
بەداخــەوە ســەرەڕای هەمــوو ئەمانــە،
کەلەبــەرە چینایەتیــەکان قوڵتــر بوونەوە و
نیزامی ســەرکوت و داپڵۆســین و بە تااڵن
بردنــی ســەروەت و ســامانی کۆمەڵگای
بەشــەری بااڵدەســتی خۆی نوانــدوە و ،تا

ئێســتاش دروشــمی "نــان ،کار ،ئــازادی"
ئاوێنــەی بااڵ نوێنی خواســت و داخوازی
زۆرینەی کۆمەڵگای مرۆڤایەتییە.
لە کوردستان و ئێران کرێکاران و خەڵکی
زەحمەتکێــش لــە کاتێکــدا بەرەوپیری ئەو
رۆژە دەچــن کــە هەڵئاوســانی ئابووری و
بێــکاری و گرانــی و نەبوونی ئەمنییەتی
کارکــردن و نەبوونــی ئەمنییەتی گیانی
و ،مافیــای دزی و تــااڵن و قۆرغکاریی
دەســتە و تاقمەکانــی نێــو دەســەاڵت،
ســەرەڕای یاســا دژەکرێکارییەکانــی
دەوڵــەت بوونەتــە نۆرمێکی بــاو و ،وەک
مۆتەکە لە ســەر ژیانی زۆربەی خەڵکی
کوردســتان و بە تایبەت چینی کرێکار و
زەحمەتکێــش قورســایی دەکەن .کۆماری
ئیســامی بــە پاڵپشــتی راســتەوخۆی
دامــودەزگا ئەمنییەتییەکانــی خــۆی
وێڕای بە سیاسیکردن و ئەمنییەتیکردنی
پرســی پیشــەیی کرێــکاران و ،گرتــن و
راوەدوونانــی رابــەران و هەڵســوڕاوانی
کرێکاری ،ئەو بەســتێنەی بۆ خاوەنکاران
و نوێنەرانــی دەســەاڵت رەخســاندووە هەتــا
رێکخســتن و ســەندیکا کرێکارییــەکان
بخەنە پەراوێزەوە.
ســەرەڕای نەبوونی ئەمنییەت و زەمانەتی
ئابووری و کۆمەاڵیەتی و شوغڵی ،وەک
بیمــەی بێــکاری و دابینکردنی(مافــی)
کۆمەاڵیەتی و ئەمنییەتی شــوێنی کارو
گەلێک کێشە و گرفتیتر کە کرێکارانی
کوردستان لەگەڵی رووبەروون ،رێژەیەکی
بەرچــاو لــە کرێکارانــی کوردســتان بــە
پێــی یاســای کاری کۆماری ئیســامی
وەک کرێــکار پێناســە ناکرێــن و بــەو
پێیــەش هیچ کام لــە بڕگەکانی تەنانەت
ئەو یاســا ســەقەتە کرێکارییەی رژیمیش
نایانگرێتەوە و هەر ئەوەش بواری ســتەم و
چەوسانەوەی زیاتریان دەڕەخسێنێ.
ئەمە لە کاتێکدایە کە جواڵنەوەی میللی
دیموکراتیکــی گەلــی کــورد و خەباتــی

مافخــوازی کــورد پشــتیوانی بزوتنەوەی
کرێــکاری بــووە و بــەردەوام بەرگــری
لــە مافــی رەوای کرێــکاران و خەڵکــی
زەحمەتکێشی کردوە.
هیــچ گومــان لەوەدانیــە کــە کۆمــاری
ئیســامی یەکێــک لــە دژەکرێکارتریــن
حکومەتەکانــی ناوچــە و جیهانــە کــە
لــە رێــگای ســازکردن و داڵــدەدان و
پشــتیوانیکردنی تاقــم و گروپــە مافیاییە
ترســناکە ئابوورییەکان ،دەســتی خستۆتە
ســەر شادەماری ژیانی کۆمەاڵنی هەژار
و زەحمەتکێــش و زۆرینــەی دانیشــتوانی
واڵتــی تووشــی رۆژڕەشــی و نەهامەتــی
کــردووەو ،ئامــاری ترســناکی  ٧ملیــۆن
منداڵــی کار و سەرشــەقام دەرخــەری
ئــەو راســتیەن .لــە کوردســتانیش بەهۆی
هــەاڵواردن و پەراوێزخســتنی لەبــواری
ئابوریــی ،شــەپۆلێکی بەرینــی بێکاریــی
بەرۆکــی بــە خەڵک گرتــوە .بۆ نمونە لە
ســاڵی رابــردوودا پارێزگای کرماشــان لە
رۆژهەاڵتــی کوردســتان بەپلەی یەکەم و
پارێزگای ســنە بە پلەی ســێهەم زۆرترین
رێــژەی بێکارییــان لــە ئێرانــدا هەبــووە،
لەگەڵ ئەوەشــدا ســااڵنە دەیــان کۆڵبەری
کــورد کــە بەهــۆی بێکارییــەوە پەنــا بــۆ
ئــەم کارە تاقەتپڕوکێنــە دەبەن دەکەونە بە
تەقەی راستەوخۆی هێزە ترۆریستیەکانی
کۆمــاری ئیســامی ،بــەاڵم ســەرەڕای
هەمــوو ئەمانــە پێویســتە بڵێین کە یەکی
مانگی مەی لە بۆنەیەکی چینایەتییەوە
بۆتــە وەرچەرخــان و مینبەرێکی جیهانی
بۆدەربرینی هاوپشــتی وهاوخەباتی دژ بە
نادادی وبۆهێنانەدی ئاشــتی و تەبایی و
دادپەروەری کۆمەاڵیەتی.

پیرۆز بێت یەکی مەی ،رۆژی
جیهانیی کرێکار
بژی ئازادی و دادپەروەری
ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی
کوردستانی ئێران

شاندێکی حیزبی دێموکرات
سەردانی بەرەی تورکمانی عێراقی کرد

كۆبوونەوەی ناوەندی هاوكاریی
حیزبەكانی كوردستانی ئێران بەڕێوە چوو
ناوەندیــی هاوکاریــی حیزبەکانــی
کوردستانی ئێران لەسەر چەندین بەڵگەی
کاریی لە داهاتوودا گفتوگۆیان کرد.
ڕۆژی پێنجشــەممە٥ ،ی بانەمــەڕ،
كۆبوونــەوەی ناوەنــدی هاوكاریــی
حیزبەكانی كوردســتانی ئێران ،لە ناوەندی
ســەركردایەتی كۆمەڵەی زەحمەتكێشــانی
كوردســتان بەڕێــوە چــووو چەندین كارو
پرۆژەی كاریی تێیدا تاوتوێ كرا.
كۆبوونەوەكە تەرخان كرابوو بۆ قسە و باس
و بڕیــاردان لەســەر چەندیــن بەڵگەنامەی
كاری ناوەنــد ،بۆ پەیوەندی لەگەڵ حیزبە
كوردســتانییەكانو پەیوەنــدی نێونەتەوەیی
كــە تێیــدا الیەنــەكان تێبینــیو بۆچوونی
خۆیان لەسەر بەڵگەنامەكان دەربڕی.
لــە ســەروبەندی ڕۆژی جیهانیی كرێكار،
بەشــداربووانی كۆبوونەوەكــە پێشــنیاری

ماڵپەڕەکانــی ســەربە ڕێژیمــی ئێــران ،بە
نیســبەت یەکگرتووییی کورد نیگەرانن و
هێرشیان کردووەتە سەر ناوەندی هاوکاریی
حیزبەکانی کوردستانی ئێرانەوە.
ڕێژیمــی کۆماری ئیســامیی ئێــران ،بە
نیســبەت یەکگرتووییی کــورد نیگەرانی
دەربڕیــوە و لــە ماڵپەڕەکانــی ســەر بــە
وەزارەتــی ئیتالعاتــدا ،هێرشــیان کردووەتە
ســەر ناوەنــدی هاوکاریــی حیزبەکانــی
کوردســتانی ئێــران و لــەم ڕێگایــەوە
هەوڵــی تۆمەت خســتنە پاڵی حیزبەکانی
کوردستانی ئێرانیان داوە.
ناوەنــدی هاوکاریــی حیزبەکانــی
ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان ،لــە ئیــرادەی
هاوبەشــی حیزبەکانــی ڕۆژهــەاڵت
پێــک هاتــووە و بــە کەڵکوەرگرتــن لــە
بیــری هاوبــەش لە پێناو دەســتەبەرکردنی

یەکڕیزیــی کــردار و خەباتــی خەڵکــی
کــورد لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتاندا کار
دەکات.
پێکهێنانــی ناوەنــدی هاوکاریــی
حیزبەکانــی کوردســتانی ئێــران،
هەنگاوێکی کردەیی بوو بۆ کار لە پێناو
دەســتەبەربوونی ئامانجــە هاوبەشــەکانی
حیزبــە ڕۆژهەاڵتییــەکان ،کــە لــە پێنــاو
دەســتەبەربوونی مافی نەتەوایەتی گەلی
کــورد لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتاندا کار
دەکەن.
هەر لە ســەرەتای پێکهاتنــی ئەم ناوەندەوە
هەتاکــوو ئێســتا ،ڕێژیمــی کۆمــاری
ئیســامی بــە نیســبەت یەکدەنگــی و
یەکئامانجــی ئــەو حیزبانــە دژکــردەوەی
جیاوازی نیشان داوە و گەلێک بانگەشەی
ناڕاستی لەو پێوەندییەدا کردووە.

کەسایەتییەکی سیاسیی ڕۆژئاوای کوردستان
سەردانی حیزبی دێموکراتی کرد

کەســایەتییەکی سیاســیی ڕۆژئــاوای
کوردســتان ،ســەردانی حیزبی دێموکراتی
کوردســتانی ئێرانی کــرد و چەندین پرس
و بابەتیان تاوتوێ کرد.
ڕۆژی دووشەممە٢ ،ی بانەمەر ،دوکتور
''کەمــاڵ ســەیدۆ'' ،بەرپرســی بەشــی
ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت لــە "ڕێکخــراوی
پارێزگاری لە گەالنی لە مەترسیکەوتوو"
لە واڵتی ئالمان و کەســایەتیی سیاســیی
ڕۆژئاوای کوردســتان ســەردانی دەستەی
کارگێڕی حیزبی دێموکراتی کوردستانی
ئێرانی کرد و لە الیەن هەیئەتێکی حیزبی
دێموکراتــەوە ،بە سەرپەرەســتیی حەســەن
شــەرەفی ،جێگــری یەکەمی لێپرســراوی

گشتیی حیزب پێشوازی لێ کرا.
لــەم دانیشــتنەدا ،دوو الیــەن کۆمەڵێــک
پرس و بابەتیان ســەبارەت بە پرســی کورد
لــە ڕۆژئــاوا و ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان
تاوتــوێ کــرد و ئاماژەیــان بە سیاســەتی
واڵتانــی زاڵ بەســەر کوردســتاندا کــرد
و سیاســەتی ســەربەخۆیی حیزبەکانیــان
بــۆ بەدەســتهێنان و پاراســتنی مافــە
نەتەوەیییەکانــی کــورد بــە هۆکارێکــی
گرینگ بۆ بەرەوپێشــچوونی پرسی کورد
زانی.
لــەم دیــدارەدا ،دوکتــور کەمــاڵ ســەیدۆ
ئامــاژەی بــە سیاســەتە دروســتەکانی
شــەهید دوکتــور قاســملوو بــە نیســبەت

دەســتوەرنەدان لــە پارچەکانــی دیکــەی
کوردســتان کرد و وتی :پێویستە کوردی
هەر چوارپارچە لەو سیاســەتە ئوسوولی و
دروستە پەیڕەوی بکات.
هەروەهــا لــەم دانیشــتنەدا ،ســەبارەت
بــە سیاســەتی نێودەوڵەتــی کــە لەســەر
بنەمــای بەرژەوەنــدی بونیــات نــراوە و
گرینگــە کوردیــش سیاســەتی خــۆی لــە
بــەر ڕووناکایــی بەرژەوەندییــە بااڵکانــی
نەتەوەکــەی دەستنیشــان و پەیــڕەو بکات،
باسی لێ کرا.
لە کۆتاییی ئەم دیدارەدا ،دوکتور کەماڵ
سەیدۆ سپاسی پێشوازیی گەرمی حیزبی
دێموکراتی کوردســتانی ئێرانی کرد و بە

دیداری شاندێكی حیزبی دێموکرات
لەگەڵ حیزبی زەحمەتکێشانی کوردستان

ڕۆژی پێنجشــەممە٥ ،ی بانەمــەر،
شــاندێكی پەیوەندییەكانــی حیزبــی
دێموكراتــی كوردســتانی ئێــران ،بــە
سەرپەرەســتیی ''محەممەدســاڵح قــادری
'' ،لــە شــاری هەولێــر ،ســەردانی حیزبــی
زەحمەتكێشــانی كوردســتانیان كــرد و لــە

الیــەن وەفــدی مەكتەبــی سیاســیی ئــەو
حیزبەوە بە سەرپەرەستیی ''گۆران جەالل''
پێشوازییان لێ كرا.
لــەم دانیشــتنەدا ،دوو الیــەن وێــڕای
تاوتوێکردنــی بارودۆخی سیاســیی ناوچە
و كوردســتان ،قۆناغــی ئێســتای خەباتی

كوردیــان لــە بــەردەم دەرفــەت و هاوكێشــە
ناوچەیــی و نێودەولەتییــەكان لــە الیــەك و
جیدییەتــی گەلی كورد بۆ وەدەســتهێنانی
مافــە نەتەوەیییەكانی لــە الیەكی دیكەوە
بە گرینگ زانی .
دوو الیــەن ســەرەڕای پێداگریــی لەســەر
هاوکاریــی نێوانیــان جەختیان کردەوە ،کە
پێكەوەهەڵكــردن و هاوكاریــی نێوان حیزب
و الیەنــەكان لەســەر بنەمــای بەرژەوەندی
نەتەوەیی ،زامنی سەركەوتن دەبێت.

دیداری زانستی
بۆ دیالۆگی کورد و عەرەب بەڕێوە چوو

ڕۆژی سێشەممە ڕێکەوتی ٤ی بانەمەڕ ،شاندێكی حیزبی دێموكرات بە بۆنەی ٢٤مین ساڵڕۆژی دامەزرانی بەرەی تورکمانی عێراق،
بە سەرپەرەستیی "محەممەد ساڵح قادری" سەردانی بەرەی توركمانی عێراقیان كرد.
لەو سەردانەدا شاندی حیزبی دێموکرات بە بۆنەی ٢٤مین ساڵڕۆژی دامەزرانی بەرەی تورکمانی عێراق ،پیرۆزبایی حیزبی دێموكراتیان
پێ ڕاگەیاندن.
لەو سەردانەدا ،شاندی حیزبی دێموکرات لە الیەن "ئایدین مەعرووف" سەرۆكی بەرەی توركمانییەوە پێشوازیان لێکرا.
لەو دیدارەدا دوو الیەن پێداگرییان لەسەر بەردەوامیی پێوەندییەکانیان کردەوە.

هەیئەتێکــی حیزبــی دیمۆکراتــی
کوردســتانی ئێران لە دیداری زانســتی بۆ
دیالۆگی کورد و عەرەبدا بەشداری کرد.
ڕۆژی یەکشــەممە ،ڕێکەوتــی ٨ی

بانەمــەڕ ،لەســەر بانگهێشــتی فەرمــی
سەرۆکایەتی زانکۆی کۆیە ،هەیئەتێکی
حیزبــی دێموکراتی کوردســتانی ئێران بە
سەرپەرەســتیی "فــواد خاکــی بەیگــی"،

ئەندامــی دەســتەی کارگێریــی حیزبــی
دێموکرات ،بە هاورێیەتی "ناســر ســاڵحی
ئەســڵ" نوێنــەری حیــزب لــە کۆیــە ،لــە
دیــداری زانســتی بــۆ دیالۆگــی کــورد و
عــەرەب لەژێــر نــاوی "ڕۆشــنبیر و دۆزی
بەیەکــەوە ژیانــی هاوبــەش " بەشــداریان
کرد.
زانکــۆی کۆیــە و زانکــۆی بەغــداد لــە
ماوەی  ٣ڕۆژدا بە بەشــداری کەسایەتی
و لێکۆلــەران ومامۆســتایانی زانکــۆ ،لــە
ڕەهەنــدی جۆراجــۆرەوە پرســی پێکــەوە
ژیانــی ئاروزمەندانەی کورد و عەرەب لە
عێراق ،تاوتوێی دەکەن.

ژمارە ٥ ،٧٤٩ی مەی ٢٠١٩

بەشداریی حیزبی دێموکرات لە سێمیناری «داهاتووی
پەیوەندیی هەرێمی كوردستان و یەكیەتیی ئورووپا»

ڕۆژی سێشــەممە١٠،ی بانەمــەڕ،
لەســەر بانگێشــتی فەرمیــی زانكــۆی
پۆلیتەكنیكــی هەولێــر ،هەیئەتــی

پەیوەندییەكانــی حیــزب بە سەرپەرەســتیی
"محەممەدســاڵح قــادری" ،بەرپرســی
پەیوەندییــە كوردســتانییەكانی حیــزب،

بەشداریی ئەو سێمینارەیان كرد ،كە بۆ كاك
"داڵوەر ئاژگەیــی" ،نوێنەری حكوومەتی
هەرێمی كوردســتان لــە یەكیەتیی ئورووپا
پێك هێنرابوو.
شــایانی باسە ئەو ســێمینارە بە بەشداریی
كۆمەڵێــک مامۆســتای زانكــۆ و
كەسایەتیی شــارەزا لە بواری دیپلۆماسی
و پەیوەندییەكان بەڕێوە چوو.
لە بەشــی ڕا و ســەرنجی ئەم ســێمینارەدا،
نوێنــەری حیــزب ،زەروورەت و
ســەرەتییەكانی پەیوەندیدار بە لۆبیگەریی
نەتەوەیــی و ڕێكخســتنی تایبــەت بــە
كوردستانیانی تاراوگە و كەڵکوەرگرتن لە
تواناكانــی ئــەوان لە بــوارە جۆراجۆرەكاندا
و كاریگەرییەكانــی ئەو كارە لە هاوكێشــە
سیاســی و ئابوورییەكانی نێوان كوردستان
و ئورووپاییەكاندا بە گرنگ زانی.

دەزگای ڕێکخستنی گشتییحیزبی دێموکرات
کۆبوونەوەیەکی بەڕێوە برد

دەزگای ڕێکخســتنی گشــتیی حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران،
کۆبوونەوەیەکــی بــۆ ئەندامانــی حیزبــی
دێموکرات لە سنووری هەولێر بەڕێوە برد.
ڕۆژی هەینــی١٣ ،ی بانەمــەڕ ،لــە
درێــژەی كار و چاالكییەكانیــدا ،بەشــی
ئاشــکرای دەزگای ڕێكخستنی گشتیی
حیــزب ،كۆبوونەوەیەكــی سیاســی و
تەشــکیالتی بــۆ هەر یەک لــە هاوڕێیان
"محەممەد ســاحێبی" ،بەرپرسی دەزگای
ئەمنییەتی حیزب و "دارا ناتق" ،بەرپرسی
تەشــکیالتی ئاشــکرای حیــزب ،بــۆ
ئەندامانــی حیــزب لە هەولێر و دەوروبەری
لە کەمپی جێژنیکان بەڕێوە برد.
ســەرەتای كۆبوونەوەكە بە چەند ســاتێک
ڕاوەســتان وەک ڕێــز و وەفــا بــۆ یــادی
شــەھیدانی ڕێــگای ئــازادی و حیزبــی
دێموكرات دەستی پێ كرد.
ســەرەتای کۆبوونەوەکــە "محەممــەد
ســاحێبی" بەرپرســی دەزگای ئەمنییەتی
حیزب ،وتەیەكی پێشكەش كرد.
ناوبــراو لــە باســەكەیدا ،لەســەر ڕەوەندی

گشــتیی ئەمنییــەت و چۆنیەتــی
خۆپاراســتن لــە بەرانبــەر مەترســییەکانی
ســەر ڕێــگای خەبــات لــە هەلومەرجــی
ئێســتادا و بەرپەرچدانەوەی پیالنی ڕێژیم
و دوژمنانی نەتەوەکەمان دوا و پاشــان بە
تیشــك خستنەســەر دوو مــژاری گرینگ
لــە ھەلومەرجی ئێســتادا ،كۆمەڵێك ڕێكار
و ھۆشــداری بــۆ بەرەنگاربوونــەوە لەگەڵ
پیالنەكانی ڕژێم پێشکەش كرد.
بەرپرســی دەزگای ئەمنییەتــی حیزبــی
دێموکــرات ،لەســەر شــەڕی دەروونیــی
ڕێژیمی ئێران بەرانبەر بە حیزب و ڕاســان
قســەی كــرد و دواتر ئــەو پیالنانەی ڕوون
كــردەوە ،كــە ڕێژێــم بــە كەڵكوەرگرتــن لــە
تــۆرە كۆمەاڵیەتییەكانــدا كەڵكیان لێ وەر
دەگرێــت ،ھەروەھا لــە كۆتاییــدا باســی لە
ئەركــی ئەندامانــی حیزبــی دێموكــرات لە
بەرانبەر ئەو پیالنانەی ڕێژیم كرد و داوای
لــە ئەندامانــی حیزب کرد کە وشــیارتر و
چاوکراوەتــر لــە ڕابــردوو و لــە بەرانبــەر
مەترسی و پیالنەکانی ڕێژیم ڕابوەستن.
دواتــر" ،دارا ناتق" بەرپرســی ڕێكخســتنی
ئاشــکرای گشــتیی حیــزب وتەیەكــی

پێشكەش كرد.
ناوبــراو ،ئامــاژەی بە سیاســەتی دەوڵەتی
ترامپ و گەمارۆوەکانی بۆ سەر ڕێژیمی
ئێران و ئیزۆلەبوون و داڕووخانی ئابووریی
ئــەو واڵتــە لە بــوارە جۆراوجۆرەکاندا کرد
و بە شــیكردنەوەی دۆخی ئێســتای ئێران
و ناوچەكــە و وێــڕای وەبیرھێنانــەوەی
پرەنســیبە حیزبییــەكان و ئەركی ئەندامان،
ڕۆڵــی ئەندامانی لە ھەلومەرجی ئێســتادا
بەرز نرخاند و باسی لەو پەیوەندییانە كرد،
كــە چۆن ئەندامەكانــی حیزب ،دەتوانن بە
بەشداریی چاالكانە و بەڕێوەبردنی ئەركی
حیزبی لە پێناو سەرخستنی ئامانجەکانی
حیزب و بزاڤی "ڕاسانـ"ـــدا ڕۆلی پێویست
و مێژوویی خۆیان بگێڕن.
دارا ناتــق وتــی :هەمــوو ســەرەداوەکان
ئــەوە پیشــان دەدەن کە ئێران لــە دەروازەی
ئاڵوگــۆڕی گرنگدایــە و بــەدوورە کــە
ڕێژیمــی ئیســامیی ئێــران بتوانێت لەژێر
بــاری ئــەم هەمــوو قەیرانانەدا پشتڕاســت
بکاتــەوە ،هــەر بۆیــە ئەم دۆخە هەســتیارە
پێویســتی بــە هاودەنگیــی نیشــتیمانی
لــە نێــوان پارتــە سیاســییەکان ،ئیلتــی
کۆمەڵگــە و جەماوەریــی خەڵک هەیە و
دەبێت چاالکتر لە جاران تێ بکۆشین.
لــە كۆتایــی كۆبوونەوەكــەدا ،ئەندامانــی
حیزب بە ڕا و بۆچوون و سەرنج و پرسیار
لە هاوڕێیان "محەممەد ســاحێبی" و "دارا
ناتــق" ،كۆبوونەوەكەیان دەوڵەمەندتر كرد و
كۆبوونەوەكە لە كەشــوھەوایەكی كوردانە و
دێموكراتیکدا كۆتایی پێھات.

بیر و هزری قاسملوو
کۆشکی دیکتاتۆری وەلەرزە خستووە

ڕێژیمی ئیسالمیی ئێران دان بە گەورەیی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران
و شکســتی خــۆی لــە بەرانبــەر دوکتــور
قاسملوو دادەنێت.
کاربەدەســتانی ڕێژیمی ئیســامیی ئێران
وەک نەریــت و کلتووریــی هەمیشــەیی
خۆیــان دیســان هێرشــیان کردووەتــە ســەر
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێران و
بێڕیزیان بە دوکتور قاسملوو کردووە.
لــە میانــەی ٣٢میــن خولــی پیشــانگای
کتێبــی تــاران ،کاربەدەســتانی دیکتاتۆر
و جەنایەتــکاری تــاران لــە بنێرێکــدا کــە
بە وێنەی دوکتور قاســملوو نەخشێندراوە،
ئیدعــای ئەوەیــان کــردووە کــە حیزبــی
دێموکــرات "منحلە"ـــیە و دوکتــور
قاسملووش سەر بە بێگانەکان بووە.
دانان و باڵوکردنەوەی ئەم پۆستێر و بنێرانە

لە الیەن کاربەدەســتانی تاران ئیقدامێکی
نــوێ نییــە و ســاڵی ٩٥ی هەتاویــش کە
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران
خەباتی نوێی خۆی لەژێر ناوی "ڕاســان"
ڕاگەیاند؛ لە تاران بنێرێکیان باڵو کردەوە
کە حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئێران
حیزبێکی "منحلە"ـیە و کەس بایەخی پێ
نادات.
کار و کــردەوەی لــەم چەشــنە دەرخــەی
ئەوەیــە کە خودی ڕێژیم دان بەوە دادەنێت
کــە خەڵکــی کوردســتان پشــتیوانی
حیزبــی دێموکراتی کوردســتانی ئێرانن و
ڕێبەرانــی ئەو حیزبە بــە ڕێبەرانی خۆیان
دەزانــن و لەپێنــاوی ڕێبازی ڕێبەرانیان لە
هیچ فیداکارییەک دەرێغ ناکەن.
هــاوکات خــودی بەرپرســانی ڕێژیمــی
ئێــران خۆیــان دان بــەوە دادەنێن کە حیزبی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران لەنێــو
خەڵکدا جێگە و پێگەی هەیە و خەڵکیش
پشتیوانی ئەو حیزبەیه.
هەڕەشە و هێرشی بەردەوام و هەمه جۆرەی
ڕێژیمی ئێران و هەڕەشــەی ڕاســتەوخۆی
تێــرۆر لــە پێشــمەرگە ،کادر ،ڕێبەرایەتی
و ئەندامانــی حیزبی دێموکرات دەرخەری

ئــەو ڕاســتییە کــە حیزبــی دێموکــرات لە
مەیدانی خەباتدا هەر ماوە و هەتا گەیشتن
بە ئامانجەکانی دەست هەڵناگرێت.
بێ ئەدەبی و بێڕێزی بەرپرسانی شوینیستی
تــاران بابەتێکــی نــوێ نییــە؛ بەڵکــوو
بــەردەوام لە ڕێــگای بەنــاو دەنگوڕەنگ،
ڕۆژنامــەکان و تریبۆنەکانیــان بێڕێزی بە
خەڵکی کوردستان دەکەن.
کاربەدەســتانی ڕێژیمــی ئێــران دەبێــت
بــە جێــگای چەواشــەکاریی مێــژوو و
جوغرافیــای ناوچەکــە و کوردســتان ،بیر
لە فرۆشــتن و بــە کرێدانی خاکی خۆیان
بــە بیانییەکان لە مێژوودا بکەنەوە کە لە
نوێتریــن حاڵەتەکانــدا دەتوانیــن ئاماژه بە
بەکرێدانــی "پایــگای نوژه لە هەمەدان بە
ڕووسیە ،بەندەری چابەهار بە هیندوستان،
فرۆشــتنی دەریــای خــەزەر بە ڕووســیە "و
چەندین حاڵەتی دیکە بکەین.
کاتێــک میدیاکانــی ڕێژیمی ئیــران ،بە
فەرمی و ڕاشکاوانە جنێو و قسەی دوور
لــە ئەدەبیاتی سیاســی و ئەدەبی مرۆڤانە
بــە تایبــەت دژ بــە کــورد بــەکار دێنــن،
بابەتێکی چاوڕوان نەکراو نییە کە بنێر و
پۆستێری لەم بابەتە باڵو بکرێتەوە.
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دەزگای رێكخستنی گشتیی حیزب
سێمینارێكی تەشکیالتیی بەڕێوە برد
دەزگای ڕێکخســتنی گشــتیی حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران ،بــە
مەبەســتی هەڵســەنگاندنی كار و
چاالكییەكانــی ،لــە مــاوەی یەكســاڵی
ڕابــردوودا و هەروەهــا بەرنامــە و كاری
داهاتــووی و ئەركــی ئەندامانی حیزب لە
قۆناغی ئێســتای خەباتدا ،ســێمینارێکی
تەشکیالتیی بەڕێوە برد.
ڕۆژی شــەممە٣٠ ،ی خاكەلێــوە ،بەشــی
ئاشــكرای دەزگای ڕێكخســتنی گشتیی
حیزب ،بە مەبەســتی هەڵســەنگاندنی كار
و چاالكییەكانــی لــە مــاوەی یەكســاڵی
ڕابــردوودا و هەروەهــا بەرنامــە و كاری
داهاتــووی و ئەركــی ئەندامانی حیزب لە
قۆناغــی ئێســتای خەباتدا ،ســێمینارێكی
تایبەتــی ،بــە بەشــداری دەســتەی
بەڕێوەبەریی ســەرجەم كۆمیتەكانی حیزب
لە هەرێمی كوردستان بەڕێوە برد.
ســەرەتای ســێمینارەكە بــە خولەكێــك
بێدەنگــی بــۆ گیانــی پاكــی شــەهیدان
دەستی پێ كرد.
دواتــر "دارا ناتــق" ،جێگــری دەزگای
ڕێكخســتنی گشــتیی حیــزب ،باســی لە
ئامانجــی پێكهێنانــی ئــەم ســێمینارە و
ڕیزبەنــدی كاری ســێمینارەکە كــرد كە لە
دوو پانێل پێك هاتبوو.
پانێلی یەكەم ،باســێك بوو لەســەر دۆخی
ئێســتای حیزبــی دێموكــرات و ئەركــی
ئەندامانــی حیــزب لــە قۆناغــی ئێســتای
خەباتــدا كە لە الیەن "حەســەن شــەرەفی"،
بەرپرســی ناوەنــدی سیاســی و جێگــری
یەكەمــی لێپرســراوی گشــتی حیزبــەوە
پێشكەش كرا.

پانێلــی دووهەم ،باســێك بوو لەســەر كار و
چاالكییەكانی یەكساڵی ڕابردووی بەشی
ئاشكرای دەزگای ڕێكخستن و بەرنامە و
پڕۆژەی كاریی ئەو بەشە لە ساڵی نوێدا،
كە لە الیەن "تاهیر مەحموودی" ،بەرپرسی
دەزگای ڕێكخســتنی گشــتیی حیــزب و
ئەندامــی دەســتەی كارگێــڕی و "دارا
ناتــق" ،جێگــری دەزگای ڕێكخســتنەوە،
خرایە بەرباس و لێكدانەوەی لەسەر كرا.
لــە پانێلی یەكەمدا" ،حەســەن شــەرەفی"،
بــە وردی ئەركــی ئەندامانــی حیزبــی لــە
قۆناغی ئێســتای خەباتــدا بۆ ئامادەبووان
شی كردەوە.
ناوبراو وتی :پێش هەموو شــتێك ئەندامی
حیــزب پێویســتە شــارەزای بەرنامــە و
سیاســەتەكانی حیــزب بێــت و وەفــادار بــە
سیاســەت و ڕێبازی ڕێبەران و شەهیدانی
حیــزب بێــت .سیاســەتەكانی حیــزب بباتە
نێــو كۆمەاڵنــی خەڵكــی كوردســتان و بە
كاریگەرییەكانــی ســەرنجی كۆمەڵــگا بۆ
الی بەرنامــە و ئامانجەكانــی حیزبەكەی
ڕابكێشێت .لە بارودۆخی تایبەتیدا ئەركی
ئەندامانــی حیزب قورســتر دەبێت .واتە لە
هەلومەرجێكــدا كــە بەرەوڕووی مەترســی
و هەڕەشــەی تۆپبــاران و مووشــەكبارانی
دوژمــن دەبنــەوە ،ئەندامانــی حیــزب
خۆڕاگرتــر و بەگــوڕ و تینتر لە بەرامبەر
ئــەو مەترســییانە ڕابوەســتن و قــورس و
قایمتر لە مەیدانی خەباتدا تێبكۆشن.
حیزبی دێموكرات هەمیشــە لــە تەنگانەدا
جوانــە .لە دۆخــی تەنگانــەدا ،ئەندامانی
حیــزب ســەرەرای باســکردن لــە کێشــە و
گرفتــەکان ،بە فیداكاری و لەخۆبردوویی

ئەندامێکــی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێــران لــە شــاری هەولێــر
خەاڵتی میدیاکاری سەرکەوتووی ساڵی
پێبەخشرا.

ڕۆژی پێنجشــەممە ڕێکەوتــی ٥ی
بانەمــەڕ ،کاتژمێــر ١٠ی ســەرلە بەیانی
لــە ڕێوڕەســمێکدا بــە بۆنەی یــادی ١٢١
ســاڵەی ڕۆژنامەگەریــی کــوردی،

خۆیــان ،لــە پێنــاو پاراســتنی حیزبــی
دێموكرات و جوواڵنەوەی كورد و بەگوڕ و
تینكردنی خەبات تێدەكۆشن.
"شــەرەفی" هەروەهــا وتــی :دەبــێ پتر كار
بكەیــن و پتــر لــە جــاران خۆمــان مانــدوو
بكەیــن .كاری هیــچ ئەندامێكی حیزبی،
نابێــت کار لەکۆڵکردنــەوە بێــت و دەبێــت
هەوڵ بدەین كە کاریگەریی دابنیین و بە
تێكۆشان و ماندوبوونی بێوچانمان ببین بە
هێزی شوێندانەر.
لە كوتاییی باسەكەیدا بەشداربووان پرسیار
و ســەرنجی خۆیــان ســەبارت بــە دۆخــی
ئێســتای حیزب و خۆرهەاڵتی كوردســتان
و ئێــران بەگشــتی ،ئاراســتەی "حەســەن
شــەرەفی"كرد ،كە لە الیەن ناوبراوەوە واڵم
درانەوە.
لــە پانێلــی دووهەمــی ســێمینارەکەدا،
"تاهیــر مەحمــوودی" بەرپرســی دەزگای
ڕێكخســتنی گشــتی حیزب و "دارا ناتق"
جێگــری دەزگای رێكخســتنی گشــتی،
تیشــكیان خستەســەر كار و تێكۆشــانی
مــاوەی یەكســاڵی ڕابــردووی دەزگای
ڕێكخســتن ،لــە نێوخــۆ و دەرەوەی واڵت
و بەتایبەتــی لــە هەرێمــی كوردســتان،
وێــڕای ســپاس و ماندونەبوونــی لە هەوڵ
و تێكۆشــانی بەردەامــی ئەندامانــی
حیــزب لە گشــت بوارەكانــدا ،ئاماژەیان بە
بەرەوپێشــچوونی ئاســتی چاالكییەكانــی
بەشــی ئاشــكرای دەزگای ڕێكخســتن
لــە هەرێمــی كوردســتاندا كــرد و هاوكات
كەموكوڕی و گیروگرفتەكانی پێوەندیدار
لەو بەشەدا دەستنیشان كران.

ئەندامێکی حیزبی دێموکرات وەک میدیاکاری
سەرکەوتووی ساڵ دیاری کرا

"گوڵبــاخ بەهرامــی" وەک میدیــاکاری
ســەرکەوتووی ســاڵی  ٢٠١٩دیــاری کرا
و خەاڵتی پێبەخشرا.
لــەو ڕێوڕەســمەدا ،بــە مەبەســتی
بەرزنرخاندنــی توانــای میدیــاکاران،
زانکــۆی پۆلیتکنیکــی هەولێــر بەشــی
تکنیکــی میدیــا ،خەاڵتــی میدیــاکاری
ساڵی بەخشییە گوڵباخ بەهرامی.
ناوبــراو وەک میدیــاکاری ســەرکەوتوو و
بێژەر لە کەناڵی کوردســتان ٢٤دا کاری
میدیایی دەکات.
گوڵبــاخ بەهرامــی ئەندامــی حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێرانــە کــە
توانیوەتی ئەو خەاڵتە بەدەست بێنێت.

ئەندامێکی حیزبی دێموکرات
دوکتورای زمانی ئینگلیزی وەرگرت

ڕۆژی شــەممە٧ ،ی بانەمــەڕ ،لە هۆڵی
دوکتــور "عەبدولحەمیــد یەعقووبــی" ،لــە
کۆلێــژی زمانــی زانکــۆی ســەالحەدین،
لــە شــاری هەولێــر ،پێتەختــی هەرێمــی
کوردســتان" ،پەیمــان بابایــی" ،ئەندامــی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێران و
مامۆســتای زانکۆ ،دوکتورای لە زمانی
ئینگلیزی بە پلەی نایاب وەرگرت.
بابایی ،لەســەر تێزی دوکتوراکەی لەژێر
ناونیشــانی "کاریگەرییەکانــی فێربوونــی
زمــان بە یاریــدەی ئامێرە موبایلییەکان لە
بەرەوپێشبردنی کارامەییەکانی گوێگرتن
و ئاخاوتنــی خوێندکارانــی کــورد زمانی
زانکۆی کۆیە" ،گفتۆگۆی کردهاوکات
شاندێکی حیزبی دێموکراتی کوردستانی
ئێران ،بە سەرپەرەســتیی "محەممەدنەزیف
قــادری" ،جێگــری دووهەمی لێپرســراوی
گشــتیی حیزبــی دێموکــرات ئامــادەی
گفتۆگۆکــە بوون .هــەر لەمبارەوە ڕۆژی
شــەممە١٤ ،ی بانەمــەڕ ،بەڕێز مســتەفا

هیجــری لێپرســراوی گشــتیی حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێران پێشــوازی
و پیرۆزبایــی لــە دوکتور پەیمــان بابایی،
ئەندامی حیزبی دێموکرات و مامۆستای
زانکۆ کرد ،کە لە زانکۆی سەالحەدینی
شــاری هەولێــر ،بڕوانامــەی دکتــۆرای
زمانــی ئینگلیســیی بــە پلــەی نایــاب
وەرگرتــووە؛ بەڕێزیــان ڕوو لــە دوکتــور
پەیمــان ڕایگەیانــد" :شــانازییە بۆ حیزبی
دێموکــرات کــە ئەندامــی وەک دوکتــور
پەیمانــی هەیــە ،کــە ســەرەڕای هەمــوو
کەموکۆڕییــەکان و کەمیی ئیمکانات و
ژیانی ئاوارەیی ،بڕوانامەی بەرز بەدەست
دێنێت".
لــە بەرانبــەردا ،دوکتــور پەیمــان بابایــی،
وێــڕای ســپاس و پێزانین لــە بەڕێز کاک
مســتەفا هیجری بۆ پێشوازی گەرمییان،
ڕایگەیانــد :شــەرەفمەندم کــە ئەندامــی
حیزبی دێموکراتم و باســی لەوە کرد ،کە
نەک بڕوانامەکەم بەڵکوو هەموو ژیان و
تەمەنــم بۆ خزمەت بــە حیزبی دێموکرات
تەرخــان دەکــەم و هەمــوو پــەروەردە و
پێگەیاندنمــان قــەرزداری مەکتەبــی
پــڕ لــە شــانازیی قــازی و قاســملوو و
شەرەفکەندین.

درێژەی پەیڤ

ورێژیمێــک هێنــاوە کە ئیددیعــای دەکرد
مودیریەتی هەموو جیهان دەکا!
ئێســتە ئــەم رێژیمــە لەباتــی دابینکردنی
نــان بــۆ خەڵــک و دەربازکردنــی گیانی
الفاولێدراوان ،هێزی ســەرکوتکەر دەنێرێ
تاکــوو لێقەومــاوان و لەشــکری هــەژاران
بێدەنگ بکا!
ســەرەڕای ئــەم دەستەوەســتانی و
ناکارامەیــی قەیرانخوڵقێنیانــەی رێژیــم،
بەرپرســانی پایەبــەرزی ئەم رێژیمەش کە
کۆتایــی دەســەاڵتەکە بەچــاوی خۆیــان
دەبینــن ،هەرکامەیان وەدوای بیانوویەک
دەگەڕێن تاکوو حیسابی خۆیان لە رێژیم
جــودا بکەنــەوە و النیکــەم ئەو ســامانەی
بەتااڵنیان بردووە و هەروەها گیانی خۆیان
دەرباز بکەن.
ئــەم رێژیمــە کــە شــڕو شــیتاڵی بــڕاوە و
تانوپۆی دەســەاڵتەکەی شــیتاڵ بۆتەوە،
لــە لێــواری مەرگــدا وەدوای هەژگێــک
دەگــەڕێ تاکــوو دەســتی پێــوە بگــرێ و
نەکەوێتــە قوواڵیــی دۆڵی نەمــان ،بەاڵم
نرخــی دەربازبوونــی ئەمجارە زۆر قورســە
و رەنگە شتێکی نەمابێ بۆ فرۆشتن!
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تێکۆشەرانی دێموکرات
لە شارەکانی کوردستان
چاالکیی جۆراوجۆری تەبلیغییان بەڕێوە برد
شــهوی هەینــی ٣٠،خاكهلێــوه ،ئهندامــان
و الیهنگرانــی حیزبــی دێموكراتــی
كوردســتانی ئێران ،له شــاری مەهاباد ،بە
بۆنەی پشــتیوانیی حیزبــی دێموکرات لە
بڕیاری بەتیرۆریست ناساندنی پاسدارانی
ڕێژیمــی ئێــران لــە الیــەن ئامریــکاوە،
چاالكیی بهرینی تهبلیغییان بهڕێوه برد.
تێکۆشــەرەانی دێموکــرات لــە شــاری
مەهابــاد ،بــە باڵوکردنــەوەی تراكــت
و پۆســتێری تایبــهت بــه "بەتێرۆریســت
ناساندنی سپای پاسدارانی ڕێژیمی ئێران"،
لە شــوێنەکانی وەک :ســێرایی شــیالنان،
ئەسحابەی سپی ،مەیدانچەی حەسەنزادە،
شەقامی پەرەســتار ،مردووشۆر ،شەقامی
گومــرۆک ،باغــی مکائیــل ،مزگەوتی
بداغ سوڵتان و مزگەوتی عومەری فاروق
چاالکی تەبلیغیان بەڕێوە برد.
شــەوی یەکشــەممە١ ،ی بانەمــەر،
ئەندامانــی و الیەنگرانــی حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران ،لــە
شــارۆچکەی ''دزەی مەرگەوەڕ'' ســەربە
شاری ورمێ ،تراکت و پۆستێری تایبەت
بــە پیشــتیوانی لــە حیزبــی دێموکراتــی
کوردستانی ئێرانیان باڵو کردەوە.
ئەندامانــی حیزبــی دێموکــرات ،ئــەم
تراکــت و پۆســتێرانەیان لــە شــوێنەکانی
وەک :بــازاڕی میوەفرۆشــان ،تاناکــۆرا،
بــازاڕی ئەســڵی ،دووکان و مزگەوتەکان
و مزگەوتــی جامعــە کــە ڕووبــەرووی
پاســگای هێــزە ئینتزامییەکانــی ڕێژیمی
ئێرانە ،باڵو کردەوە.
نووســراوەی ئــەم تراکــت و پوســتێرانه
دروشــمەگەلێکی وەک ":بــژی گەلــی
کــورد ،ســاو لــە حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێــران ،ســاو لــە شــەهیدان،
ساڵو لە پێشمەرگە ،ڕۆڵەی ڕاستەقینەی
گەلی کورد ،برووخێت ڕێژیمی کۆماری
ئیســامیی ئێــران و جاشــەکان بێنــەوە نێو
ڕیزی گەلی کورد و هتد"ن.
هــاوکات ئەندامــان و الیەنگرانــی حیزبی
دێموکراتی کوردستانی ئێران ،لە گوندی
ئەوێهەنگ سەربە ناوچەی ژاوەرۆی سنە
چاالکیی تەبلیغییان بەڕێوە برد.
ئەندامان و الیەنگرانی حیزبی دێموکرات،
بــە دانانــی جامانــە و گوڵــی هەاڵڵــە،
پشــتیوانی خۆیــان لە حیزبــی دێموکراتی
کوردستانی ئێران دووپات کردەوە.
چاونەترســانی دێموکــرات لــە شــاری
مەریــوان ،بــە هەڵکردنــی لۆگۆ و ئاڕمی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران،
لەســەر پــردی هەوایــی بەرانبــەر پارکــی
شــانۆ ،پشــتیوانیی خۆیــان لــە حیزبــی
دێموکرات دەربڕی.
هەروەهــا خاکیپۆشــانی دێموکــرات لــە
مەهابــاد ،لــە گونــدی "وســووکەند" ،لــە
شــاخی "بەرئەشــکەوتان" کــە شــوێنێکی
گەشــتیارییە و خەڵکێکــی زۆر ڕوو لــەو
شــوێنە دەکــەن ،بــە نووســینی دروشــمی
تایبــەت بــە مەحکوومکردنــی ســپای
تێرۆریســتیی پاســدارانی ڕێژیــم و
پشتیوانی لە خەباتی پێشمەرگە و حیزبی
دێموکرات ،بەگژ داگیرکەردا چوونەوە.
درووشــمەکانی ئەو چاالکییە بریتی بوون
لــە" :مــەرگ بــۆ جــاش و خۆفــرۆش"،
"ڕاســان بەردەوامــە ،جاشــەکان زۆرتــان
نەماوە"" ،قاسملوو ڕێگات درێژەی هەیە"،
"پێشمەرگە زامنی کوردستان"" ،ڕاسان تا
لووتکــە بەردەوامــە"" ،بژی حدکا"و "بژی
حیزبی دێموکرات".
ڕۆژی چوارشــەممە رێکەوتــی ٤ی
بانەمــەڕ ،پێشــمەرگەکانی شــار ،لــە
شــارەکانی دیوانــدەرە ،ســقز ،پــاوە و لــە
گوندەکانــی دەوروبــەری ئــەم شــارانە بۆ
پشــتیوانی لــە حیزبــی دێموکــرات و

پێشــوازی لــە بڕیــاری بەتیرۆریســت
ناســاندنیسپای پاسدارانی ڕێژیمی ئێران
لــە الیــەن ئامریــکاوە ،چاالكیــی بهرینــی
تهبلیغییان بهڕێوه برد.
باڵندەکانی کۆســااڵن لە شــاری دیواندەرە
بــە باڵوکردنــەوەی زیاتر لــە  ٣٥٠تراكت
و پوســتێری تایبــهت بــه "بەتێرۆریســت
ناساندنی سپای پاسدارانی ڕێژیمی ئێران"
کە لەالیەن دەزگای ڕێکخســتنی گشتی
حیزبــی دێموکراتــەوە ئامــادە کرابــوون لە
شــوێنەکانی وەک :ناوەندی شــار نزیکی
ئیــدارەی ئیتالعــات و ســپاە و هێزی بەناو
ئینتزامــی ،ترمیناڵــی دیواندەرە ،لە ســەر
ڕێگای گوندەکانی کۆڵ ،زاخە ،نســارە،
دەربەنــد ،کانیچەرمــوو ،شــەریف ئــاوا،
یاپــاڵ ،کەڵــەکان ،ئیبرایــم ئــاوا ،ڕەشــی
ئاوا ،زەڤەرئاوا و لە ڕێگای شاری زەڕینه
چاالکیی بەرینی تەبلیغییان بەریوە برد.
هاوکات  ،پێشمەرگەکانی شار لە سەقزبە
باڵوکردنــەوەی زیاترلــە  ٢٣٠تراکــت و
پوســتێری تایبــەت بــە ،بەتێرۆریســت
ناســاندنی ســپای پاســدارانی ڕێژیــم ،لــە
شــوێنەکانی وەک :گەڕەکی حەماڵئاوا،
مزگەوتی بەاللی حەبەشی لە الی پردی
ورودی شاری سەقز  ،مەدرەسەی سداقەت،
ترمیناڵی ســەقز و بۆکان ،پارکی شــار و
دەوروبــەری ،وهەروەهــا لــە گوندەکانــی:
ســونەتە ،زێویە ،قاچیان ،چاپان و کارێزە،
وزمــان ،جافرائــاوا ،کووڵتەپە و گاوشــەلە
چاالکیی تەبلیغییان بەڕێوە برد.
لەالیەکــی دیکەشــەوە ئەندامــان و
الیەنگرانــی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێــران لــە شــاری پــاوە لــە
شــوێنەکانی وەک :شــەقامەکانی
قەاڵدزێ ،کۆاڵنەکانی میراوا و ســەردی
بــە بــاو کردنــەوەی تراکت و پووســتێری
تایبەت چاالکیی تەبلیغییان بەڕێوە برد.
شەوی  ٥لەسەر ٦ی بانەمەڕ تێکۆشەرانی

دێموکــرات لە شــاری مەریــوان ،تراکت و
پۆستێری تایبەت بۆ پێشوازی لە پەیامی
لێپرســراوی گشــتیی حیزبــی دێموکراتی
کوردســتانی ئێرانیــان ،کــە ڕوو لــە
ئەندامانی کورد لە نێو ڕێکخراوی سپای
تێرۆریســتی پاسداران بوو ،لە شوێنەکانی
وەک :ڕێــگای دزڵی -مەریوان ،ڕيگای
مەریوان -ســەقز ،بنداوی گاڕان ،ڕێگای
مەریوان بۆ سنووری باشماخ ،سەیرانگای
بێلــوو ،کانــی خەیــاران ،دەربنــدی دزڵی،
ســەیرانگای بارامــاوا و هەروەهــا ڕێگای
گوندەکانــی :کاڵ ،دگاشــێخان ،زەلکــە،
سیاناو ،ڕێگاکانی مێرەسوور باڵو کردەوە.
هــاوکات ئەندامــان و الیەنگرانــی حیزبی
دێموکراتی کوردستانی ئێران ،لە گوندی
نییەر لەگەڵ شــەهیدانی ڕێگای ئازادی
بەڵێنیان نوێ کردەوە .
ئەندامان و الیەنگرانی حیزبی دێموکرات،
لــە گونــدی نییــەر ،ســەربە ناوچــەی
ژاوەرۆی ســنە ،بــه دانانــی ئــاالی
کوردســتان ،جامانــە و وێنــەی شــەهیدان
بــۆ جارێکی تر پەیمانیان لەگەڵ ڕێبازی
شەهیدان نوێ کردەوە.
شــەوی یەکشــەممە٨ ،ی بانەمــەڕ،
پێشمەرگەکانی شار لە ''گەلی قاسملوو''
ســەر بــە شــاری ورمــێ و ناوچــەی
''دەشتەبێل'' سەر بە شنۆ  ،به هەڵکردنی
ئــااڵی کوردســتان و دانانــی جامانــە و
گوڵــی هەاڵڵە چاالکی تەبلیغییان بەڕێوە
برد.
هــەر هەمــان شــەوی یەکشــەممە٨ ،ی
بانەمــەڕ ،ئهندامانو الیهنگرانی حیزبی
دێموكراتــی كوردســتانی ئێران ،له شــاری
ســاحێبسەر بە سەقز ،تراكت و پۆستێری
تایبهت به "بەتێرۆریســت ناســاندنی سپای
پاســدارانی ڕێژیمــی ئێــران ،کــە لە الیەن
دەزگای ڕێكخســتنی گشــتیی حیزبــی
دێموكراتــی كوردســتانی ئێرانــەوە بــاو

کرابــووەوە ،چاالكیــی بهرینی تهبلیغییان
ی ســپای تیرۆریســتی پاســدارانی
بــه دژ 
ڕێژیمی ئێران بهڕێوە برد.
بــە بۆنــەی ١١ی بانەمــەر ،ڕۆژی لــە
دایکبوونــی پێشــەوا قــازی محەممــەد
و پشــتیوانی لــە حیزبــی دێموکــرات و
بەردەوامــی خەباتــی ڕاســان چاالکــی
تەبلیغییان لە شاری کرماشان بەڕێوە برد.
لــەو چاالکییــەدا ،لە تاقەوەســانی شــاری
کرماشــان ،تێکۆشــەرانی دێموکــرات بــە
نووســینی دروشــمگەلێکی وەک١١ :ی
بانەمــەر ،ڕۆژی لــە دایکبوونــی پێشــەوا
قــازی محەممــەد پیــرۆز بێــت ،ڕاســان
بەردەوامــە ،بــژی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێــران ،هەروەهــا بــه
باڵوکردنەوەی تراکت و پۆستێری تایبەت
چاالکیی تەبلیغییان بەڕێوە برد.
 ،نیشتمانپەروەرانی دێموکرات لە گوندی
"هەرسینـ"ـــی ســەر بــە شــاری مەریــوان،
چاالکیی بەرینی تەبلیغییان بۆ پشتیوانی
لە حیزبی دێموکرات و مەحکووم کردنی
جاش و خۆفرۆشەکان بەڕێوە برد.
درووشــمەکانی ئــەو چاالکییــە بریتــی
بــوون لە" :بژی دێموکرات ،بژی ڕاســان،
مەرگ بەر جاش" و هتد.
هــەر لــەو پێوەندییــەدا ،کچــان و کوڕانی
خولیــای سەربەســتیی ،نییــەری قــەاڵی
دێموکــرات ،بــە بۆنــەی ســاڵڕۆژی
لەدایکبوونــی ،شــەهید پێشــەوا "قــازی
محەممەد" ،بە ســەمای جامانە ،لۆگۆی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران
،ئــااڵی کوردســتان و خوێندنــەوەی
سروودی " خوایە وەتەن ئاوا کەی" ڕێزیان
لەو ڕۆژە پڕ شکۆیه گرت.
شــەوی هەینــی١٣ ،ی بانەمــەر،
پێشمەرگەکانی شار ،بە ھەڵکردنی ئااڵی
پیــرۆزی کوردســتان ،لــە بەرزایییەکانــی
شــاری مەریــوان چاالکــی بێوێنــەی

تەبلیغییان بەڕێوە برد.
پێشــمەرگەکانی شــار لــە هەســتیارترین
ناوچەکانــی مەریــوان وەک :دەربەنــدی
دزڵــی ،ســەیرانگای مەیانی گواڵاڵن کە
گەورەترین شوێنی سەیرانگای ناوچەکەیە
و ھەر گەشــتیارێک کــە بیەوێــت بــڕوات
بــۆ ناوچــە ســەیرانگەکانی تــر وەکــوو
:دەرەکــێ ،دەمــەوێ ،تەتــە و ژااڵنــە و
ســەیرانگای ھەورامانــی تەخــت دەبێت لەم
شــاخە کــە ئااڵی پیــرۆزی کوردســتانی
تێــدا دەشــەکێتەوە ،ھاتووچــۆ بکــەن و بــە
ھەزاران کەسی ناوچەکە دەیبینن.
هەروەهــا تێکۆشــەرانی دێموکــرات ،بــه
هەڵکردنی ئااڵ و جامانە پشــتیوانییان لە
حیزبــی دێموکــرات و بەردەوامیی ڕاســان
دووپات کردەوە.
ئەندامان و الیەنگرانی حیزبی دێموکراتی
کوردســتانی ئێــران ،بــه هەڵکردنی ئااڵ و
جامانە و نووســینی'' :حیزبی دێموکراتی
کوردستانی ئێران ''و ''ڕاسان'' ،لە شاری
بۆکان لە شــوێنەکانی وەک :ناڵەشکێنە،
کولتەپە و لە گوندی ئینگیجە و لەســەر
ڕێــگای گوندەکانی کانــی تەبەت ،قلیج
و ئاڵبالغ چاالکیی تەبلغییان بەڕێوە برد.
تێکۆشــەرانی دێموکرات لە شاری سەقز،
شــەوی ١١ی بانەمــەڕ بــۆ پشــتیوانی
لــە حیزبــی دێموکــرات و بەردەوامیــی
خەباتــی ڕاســان چاالکیــی تەبلیغییــان
بەڕێــوە برد.لەو چاالکییەدا ،بە نووســینی
دروشــمگەلێکی وەک :بــژی حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران ،ڕاســان
هەوێنــی یەکڕیزیی گەلە ،ڕاســان زامنی
ســەرکەوتنی گەلــە و ڕاســان دژ بــە
تاریکــی بەردەوامە چاالکیــی تەبلیغییان
بەڕێوە برد.
هەروەها ،قارەمانانی دێموکرات لە شاری
بــۆکان چاالکیی تەبلیغییــان بەڕێوە برد؛
الوانی ئازا و چاونەترســی شــاری بۆکان

وێــڕای هەڵکردنی ئااڵی کوردســتان ،بە
خوێنــی خۆیــان ناوی حیزبــی دێموکراتی
کوردســتانی ئێرانیــان لەســەر ئــااڵی
کوردســتان نووسی و سوێندی وەفادارییان
خوارد.
هەر هەمان شــەو قارەمانانــی دێموکرات،
لــە ئاربابــای بانەوە ،پشــتگریی خۆیان بۆ
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێران و
ڕاسان بە بەڕێوەبردنی چاالکیی تەبلیغی
دەربڕی.
لــەو چاالکییــەدا ،جامانــە لــە مالنــی
دێموکــرات ،بە هەڵکردنی ئااڵی پیرۆزی
کوردســتان و دانانــی جامانــە و گوڵــی
هەاڵڵــە و نووســینی دروشــمگەلێک
وەک" :بــژی ڕاســان"" ،بــژی حــدکا"،
"بانە بەکاتی ڕاسان"و "ڕاسان بەردەوامە"،
خەباتــی حیزبی دێموکراتی کوردســتانی
ئێران و ڕاسانیان بەرز نرخاند.
هــەر لــەو پێوەندییــەدا ،خاکیپۆشــانی
مەتەرێــزی شــار ،لــە تەنگیســەری
دێموکراتپــەروەرەوە ،بــە نووســینی
پەیامێک ،هاوخەمیی خۆیان بۆ کۆچی
دواییــی فەرمانــدە "حەســەن سەرســپی"
دەربــڕی و سەرەخۆشــییان لــە بنەماڵــەی
دێموکرات کرد.
ئەندامانــی و الیەنگرانــی حیزبــی
دێموکراتی کوردستانی ئێران ،بە نووسینی
دروشــمی تایبــەت بــە مەحکوومکردنــی
ســپای تێرۆریســتی پاســدارانی ڕێژیــم و
پشتیوانی لە خەباتی پێشمەرگە و حیزبی
دێموکرات ،بەگژ داگیرکەردا چوونەوە.
لــەو چاالکییــەدا ،لــە شــاری مەهابــاد،
تێکۆشــەرانی دێموکــرات بــە نووســینی
دروشــمگەلێکی وەک :بــژی حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران ،ڕاســان
بەردەوامــە و مــەرگ و نەمــان بــۆ
ســپای تێرۆریســتی پاســداران ،چاالکیــی
تەبلیغییان بەڕێوە برد.
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شەماڵ تەرغیبی
وتەیەکــی بەناوبانگ هەیە دەڵێ :ئەگەر
دوژمــن یــان نەیارەکــەت بەرامبــەر بــە
ئاکارێکــی تۆ دژکردەوەی تووندی لەخۆ
نیشــان دا بزانە کە کردارەکە درووســت و
شوێندانەر بووە.
هەمــوو جموجۆڵێکــی سیاســی یــان
کۆمەاڵیەتــی لە پــاش خۆی کۆمەڵێک
بــاس و خواســت و ئەگــەر و پرســیار
دەخوڵقێنــێ کــە هەندێــک جــار ئــەم
شــەپۆالنە خەڵکانێک تووشی دڵەڕاوکی
و دڕدۆنگــی دەکات کــە هــەم جووڵەکــە
شــوێن و کاریگــەری لێوەردەگــرێ و
هەمیش کاریگەری لەســەر باوەڕمەندانی
دادەنێت!
لــە پــاش ڕاگەیاندنــی شۆڕشــی نوێــی
ڕۆژهــەاڵت ناســراو بــە ڕاســان ،وەک
جووڵەیەکــی بەربــاوی سیاســی و
کۆمەاڵیەتــی لــە خۆرهەاڵتی نیشــتمان،
وەک چــاوەڕوان دەکــرا ئــەم شــەپۆالنە،
هەندێک جار بەتەوژم و هەندێک جاریش
بــە ئارامــی و بێهێــزی دەســتیان پێکــرد و
هەتاکــوو ئیســتاش کــە زیاتر لە  ٣ســاڵ
بەســەریدا تێدەپــەڕێ هــەر بەردەوامــن؛
لەالیەکــەوە کۆمــاری ئیســامی وەک
دوژمنــی ســەرەکی کــورد هــەوڵ دەدات
بــە بــێ ئەنجــام و بەســتراوە بیناســێنێ و
لەالیەکیشــەوە نەیارانی حیزبی دێموکرات
لــە ئەنجــام و هەنگاوەکانــی دڕدۆنگــی
درووســت دەکــەن و هەوڵ دەدەن کۆســپ
بخەنە بەر ڕێگاکەی.
دیــارە زۆر ئاســاییە کــە الیەنێکــی
وەک کۆمــاری ئیســامی دژکــردەوەی
هێســتریکی لــەو چەشــنە نیشــان بــدات،
بــەاڵم خوێندنــەوەی ســاویلکانەی ئــەو
الیەنانەی کە خۆماڵین جێگەی داخە کە
هەندێــک جــار بــە کەفوکۆڵ ســازکردن
هەوڵــی کەڵکاژۆوەرگرتــن لــە هەســت و
سۆزی خەڵک دەدەن و لەباتی هێنانەوەی
بەڵگەی لۆژیکی و سەرنجخســتنە سەری
و لــە ئەنجامــدا دەستنیشــان کردنــی
الوازییەکانی و قامکدانان لەســەر خاڵە
بەهێزەکانــی هــەوڵ دەدەن شــەنوکەوێکی
سەقەت بدەن بە دەستەوە و الوازی بکەن و
خەڵکی لێ بتەکێننەوە و بڵێن ئەوەتا ئێمە
راســت بووین و ئەوانەی باســیان لە ڕاسان
دەکرد بە هەڵەدا چوون!!!
ڕەنگــە بــاس کــردن لەوەیکە ڕاســان چۆن
دەســتی پێکــرد؟ چ جــۆرە جووڵەیەکــە؟
چــۆن درێــژەی دەبــێ؟ ئــەو ماکــەی کە
قورســایی ڕاســان پیشــان دەدات چ جــۆرە
ماکەیەکــە و دەیــان پرســیاری دیکــەی
لــەم چەشــنە لــە تاقەتــی ئەم نووســراوە و
نووســەری ئەم ڕســتانە بە دوور بێت بەاڵم
لێــرەدا هەوڵ دەدرێ ،ئەگــەر بە کورتیش
بــێ ،ئاوڕێکــی بەڵگەمەنــد و لۆژیکــی
لــێ بدرێتــەوە؛ بــەو هیوایــەی بەشــێک
لــەو تەمتوومانــەی کــە درووســت کــراوە
بڕەوێتەوە.
هــــەر وەکــــوو زۆر جــاران لــە دەزگای
ڕاگەیاندنــی حیزبــی دێموکــرات یــان لــە

زاری دۆســتانی ئــەم حیزبــە و کۆی ئەو
کەســانەی کە خۆیان بە پاڵپشــتی ڕاسان
دەزانــن وتــراوە ،ڕاســــان بــــە هەبوونــــی
ڕیشــــە لــــە ناخــــی مافخــــوازانەی
شۆڕشـــەکانی پێـــش لــە خـــۆی و لــە
هەلومەرجێکدا کە بێهیوایی باڵی بەســەر
نیشــتمانەکەماندا کێشــابوو ،بیچمـــی
گرتـووە و توانیویەتـی ماکـەی سـەردەمی
بـــوون و پێشـــکەوتنخوازی کـــە لەژێـــر
کاریگـــەری هێـــزی شـــوێندانەری خـۆی
واتــــە حیزبــــی دێموکــــراتە وەربگــــرێ؛
ئێســــتاش وەک ڕاســــتی و حەقیقەتێکی
کاریگــــەری کەتماننەکــراوی شـــۆڕشی
نــوێ لـــە خۆرهەاڵتــی نیشــتمان خــۆی
دەرخســتووە و چیدیکــە تەنیـــا تیئـــوری

گەل بکاتە هێزی شوێندانەر؟
یەکەم پێشــمەرج بۆ گەیشتن بەم ئامانجە
بریتییە لە "خۆنوێکردنەوە"؛ خۆنوێکردنەوە
بەو مانایە کە حیزبی سیاسی مەسئول بۆ
گەیشتن بە ئامانجێکی وەها مەزن (لێرەدا
مەبەست گەیشــتن بە مافی دیاریکردنی
چــارەی خۆنووســینە) کاتێــک بڕیــار
دەدات کە شــێوازی خەباتەکەی بگۆڕێت
و گۆڕانــکاری بنەڕەتــی بەســەردا بێنێت
(کــە لێرەدا مەبەســت ڕاســانە) پێویســتی
بــەوەش هەیــە کە ئامــرازی جێبەجێکاری
ئــەو شــێوازە خەباتــە (کــە هەمــان حیزب
یــان ڕێکخــراوە) گۆڕانــی پێکهاتەیــی
لــە خۆیــدا پێــک بهێنــێ تاکــوو بتوانــێ
ســاناتر و بــە تێچوویەکــی کەمتــرەوە بــە

هەیــە و هەمیش ئەرکــی تاک بە تاکی
کۆمەڵگــە لــە هەموو چیــن و توێژەکان.
دووهــەم هێــز و الیەنــە سیاســییەکانی
کوردســتان (چ خۆرهەاڵتــی کوردســتان
و چ الیەنە سیاســییەکانی کوردســتان لە
پارچەکانــی دیکــەی کوردســتان) دەبــێ
شــوێن و جێگــەی خۆیــان بــە درووســتی
ببیننــەوە و وەک ئەرکێکــی مێژوویــی
(رســالت تاریخــی) ســەیری مەســەلەکە
بکــەن چوونکــە بــە نەبوونــی هاوپێونــدی
و نیزیکایەتــی سیاســی لەنێــو الیەنــە
سیاســییەکانی کوردســتان گەیشــتن بــە
ئامانجەکانــی ڕاســان ئەســتەمتر دەبێــت؛
ســێهەم هەمــوو ئەرکــەکان نابــێ بخرێتــە
ســەر شــانی پێشــمەرگە و وەک هێــزی

شــارەکاندا بەو زمانە لەگەڵ ڕێژیم قســە
بکــەن کــە تێــی دەگا .پێشــمەرگەش بــە
ئامادەبوونــی لەنێــو دڵــی خەڵکــدا وێڕای
ورەدان بــە خەڵــک بۆ ڕاپەڕین و شــۆرش
دەبێ ئەرکی پاراستنی خەڵک لە ئاگری
قینــی دوژمن وە ئەســتۆ بگــرێ چوونکە
لــەم قۆناغــە بــەدواوە پێشــمەرگەش وەک
خەڵک ڕزگاریخوازە نەک ڕزگاریدەر!
بۆ ڕوونبوونەوەی زیاتر نموونەیەک لەسەر
ژنان و ڕاسان دەهێنینەوە :ئەگەر باوەڕمان
وایــە کــە ڕاســان لــە گشــتیەتی خۆیدا و
لــە پێنــاو ڕزگاری نەتەوەییــدا خەباتــی
شــاخ و شــار لێکگــرێ دەدا ،دەبــێ باوەڕ
بــەوە بێنیــن کە ژنان نیــوەی کۆمەڵگای
ئێمــە پێــک دێنــن کەواتــە دەبــێ کار بۆ

ڕاســان بــە هەبوونــی ڕیشــە لــە ناخــی مافخــوازانەی شۆڕشـەکانی پێـش لە خـۆی
و لە هەلومەرجێکدا کە بێهیوایی باڵی بەسەر نیشتمانەکەماندا کێشابوو ،بیچمـــی
گرتـــووە و توانیویەتـــی ماکـــەی سـەردەمی بـــوون و پێشـــکەوتنخوازی کـە لەژێـر
کاریگـەری هێـزی شـوێندانەری خـۆی واتــە حیزبــی دێموکــراتە وەربگــرێ.
یـــان بەرنامـــەیەکی زێهنــی یــان فەڕزی
نییـــە چونکـــە بــە کردەوە چووەتــە بواری

ئامانجە سەرەکییەکەی بگات .هەروەک
چــۆن لــە " بڕیارنامــەی پێکهاتەی نوێی

ڕزگاریدەر ســەیر بکرێت یان بەپێچەوانەوە
هەمــوو ئەرکــەکان بخرێتــە ســەر شــانی

لێکگرێدانــی خەباتــی نەتەوایەتــی و
خەباتــی ژنی کورد لــە پێناو مافەکانیدا

هەموو ئەرکەکان نابێ بخرێتە سەر شانی پێشمەرگە و وەک هێزی ڕزگاریدەر سەیر
بکرێت یان بەپێچەوانەوە هەموو ئەرکەکان بخرێتە ســەر شــانی شــار و پێشمەرگە
تەنیا چاولێکەر بێت بەڵکوو بە تێهەڵکێشــکردنی شــێوازەکانی خەبات چ لە شــار
و چ لە شــاخ و هەروەها پشــتگیری کردنی ئەم دوو جەمســەرە لە یەکتر ،دەکرێ
ڕاسان بە گڕوتینێکی زیاترەوە بەرەو پێش بڕوات.
جێبەجێکردنــەوە و لــەم ڕاستایەشــدا
تێچوویەکی قورســی بۆ داوە و لە هەمان
کاتیشــدا توانیویەتــی هیوایەکـــی بەهێــز
بـــۆ داهاتـــووی گەلی کورد ساز بکات؛
هیــوا لە نێو گەلێکــدا کە لە بڕگەیەکی
زەمەنــی دیاریکــراودا تووشــی ناهۆمێدی
کرابــوو و هیــچ ئاســۆیەکی ڕوونــی

حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران
پەســندکراوی کۆنگرە ١٦هــەم"دا هاتووە:
" کاتێــک حیزبی سیاســی تێگەیشــتنی
واقعبینانــەی لــە ژینگــەی سیاســی،
کلتوری ،ئابووری و کۆمەاڵیەتیی خۆی
هەبێ ،هەوڵ دەدا لە خۆگونجاندن لەگەڵ
راستییەکان بە زووترین کات ئەم گۆڕانە

شــار و پێشــمەرگە تەنیــا چاولێکــەر بێــت
بەڵکوو بە تێهەڵکێشــکردنی شــێوازەکانی
خەبات چ لە شار و چ لە شاخ و هەروەها
پشــتگیری کردنی ئەم دوو جەمســەرە لە
یەکتــر ،دەکــرێ ڕاســان بــە گڕوتینێکی
زیاترەوە بەرەو پێش بڕوات.
لــەم دۆخ و قۆناخــە نوێیــەدا ،چیدیکــە

بکەیــن؛ بــۆ ئــەم مەبەســتەش پێویســتە
لەپێشــدا بــاوەڕ بەوە بێنیــن کە ژنی کورد
ئەمڕۆ بەشی گرنگی سەرمایەی مرۆڤی
کۆمەڵگــەی کــوردی پێــک دێنێــت و
مــادام راســان شــارتەوەرە و پەرەســەندنی
پڕۆســەی شارنشــینی لــە ڕۆژهەاڵتــی
کوردســتان قۆناغێکــی نوێــی تێپەڕاندووە

 :ئەگەر باوەڕمان وایە کە ڕاسان لە گشتیەتی خۆیدا و لە پێناو ڕزگاری نەتەوەییدا
خەباتــی شــاخ و شــار لێکگــرێ دەدا ،دەبــێ بــاوەڕ بــەوە بێنیــن کە ژنــان نیوەی
کۆمەڵــگای ئێمــە پێک دێنن کەواتە دەبێ کار بۆ لێکگرێدانی خەباتی نەتەوایەتی
و خەباتی ژنی کورد لە پێناو مافەکانیدا بکەین.
تێــدا بــەدی نەدەکــرا .دیارە نابــێ ئەوەش
لەبیــر بکرێــت کە ڕاســان لەگــەڵ هەموو
خاڵــە بەهێزەکانــی خاوەنــی چەنــد خاڵــی
الوازیشــە کــە پێویســتە لەالیــەن ئەندازیار
و بەڕێوەبەرانییــەوە ئــاوڕی جیــددی لــێ
بدرێتــەوە تاکوو ئاســتی خەســارەکان کەم
و کەمتــر ببنەوە ،بــەاڵم ئەوەیکە گرینگە
لێرەدا بیزانین ئەوەیە کە دەبێ چی بکرێت
بــۆ ئەوەی بەهێزتر ببێــت و بتوانێ دواجار

بــۆ داهاتــووی خــۆی بکاتــە ســەرمایە و
لــەم رێگایەوە تواناکانی خۆی پێ بەرێتە
سەرێ".
کەواتـــە وەاڵمـــی ئـــەوەی چـــی بکەیـــن
تاکوو زیاتـر بەهێـز بین؟ لە چەند ڕوانگەوە
گرینگ و پێویستە :یەکەم ڕاسان بریتییە
لــە خەباتــی شــار و شــاخ .کەواتــە هــەم
ئەرکــی پێشــمەرگە( چ لــە شــار و چ لە
شــاخ) پێویســتی بە دووبارەپێناسەکردنەوە

پێویســت نــاکا تەنیا شــاخ ببێتە مەکۆی
بەرخودان و شــۆڕش بەڵکوو شاریش دەبێ
ببێتە بەشــێکی دانەبڕاو و شــوێندانەر لەم
خەباتــە و وێڕای بارهێنانی پێشــمەرگەی
نــوێ لــە ســەنگەری شــار (قوتابخانــە،
زانکــۆ ،بــازاڕ و  )...بــە شــێوازی نــوێ
و پێویســت پەروەردەیــان بــکا .پەروەردەیان
بکات تاکوو لەم بەرگ و ئەرکە نوێیەدا،
ژنــان و پیــاوان ،کچــان و کــوڕان ،لە نێو

کەواتە دەبێ ڕاسان کەڵک لەو سەرمایە
مرۆڤییــە وەرگــرێ بەتایبــەت کە ئێســتە
بەپیچەوانــەی ڕابــردوو زیاتــر لــە %٧٠ی
ژنــان و کچانــی کوردســتان دەرچــووی
زانکۆکانــن و دەتوانــن وەک خۆیــان
ڕۆڵــی شــوێندانەر بگێــڕن؛ ئــەم ڕاســتییە
دەمانگەیەنێتــە ئــەو دەرەنجامــەی کــە بە
بــێ لێکگرێدانــی خەباتــی نەتەوایەتــی
و خەباتــی ژنــان بــۆ مافەکانیان ،ڕاســان

ناتوانــێ بــە ڕادەی پێویســت ژنــان تەیــار
بکات.
لێــرەدا نابــێ خاڵێکـــی جەوهەریـــش لـــە
بیـــر بکەیـــن ئەویــش بریتییــە لــە بوونــی
هێزێکــــی خــــاوەن ئەزمــــوون لــە خەباتی
ڕابــردووی گەلەکەمان دژ بــە زۆرداری؛
بێگومـــان هـــەر شکســـتێک کـــە لـــە
مێـــژوودا هەیـــە ڕاســـتە شکســـتە بـــەاڵم
وانەیەکیشـــە بـــۆ داهاتـوو ،هـــەر بۆیـەش
دەبـــێ ئـــەوە یەکێـــک لـــە بابەتەکانـــی
دەوڵەمەندکردنـــی ڕاســـان و تەنانــەت
شــاکلیلی گەیشــتن بە ســەرکەوتنەکانی
دواتر بێـت.
جیا لەو باس و خواستانەی کە کران دەبێ
ئەم کەتوارەشــمان هەمیشــە لەبیر بێت کە
ڕاسـان خەباتێکـی فرەڕەهەنـدە؛ واتـە تەنیـا
یـەک ڕەهەنـدی چەکـداری یـان مەدەنـی
یـــان ڕێکخراوەیـــی یـــان دیپلۆماســـی یان
ڕاگەیاندن نییە بەڵکـــوو هەمـــوو ئەوانــــە
لەخۆدەگرێــت و بەهێــزبوونــــی هەمــــوو
ئــــەو بوارانــــەش بەرنامــــە و پالنــــی
کورتخایــەن و درێژخایــەنی پیویستە کــە
لــــە کۆتاییـدا هێـزی ڕاستەقینەی ڕاسـان
دەردەخەن.
دواوتە:
گرینگتریــن ئەرکــی ئێمــە لــە ئیســتەدا
کــە ئێــران و کۆمەڵگەی ئێران شــاهێدی
گۆڕانی بەرهەستن بریتییە لە بەهێزکردنی
راســان بــە لەبەرچــاو گرتنــی ئــەو وتــە
بەناوبانگــە کــە دەڵێــت کــوردەکان هیــچ
دۆســتێکیان نییــە جگــە لە شــاخەکانیان،
تەنانــەت خۆشــیان دۆســتی خۆیــان
نیــن! لــە نێــوان خۆمــان و شــاخەکانمان،
شــاخەکانمان دۆســتێکی باشــترن بۆمان.
راســان پێویســتی بــەوە هەیــە کــە بچێتــە
ئاســتێکی دامەزراوەییــەوە و دامــەزراوە و
ئۆرگانەکانــی حیزب بگرێتەوە .گرینگی
ئــەم باســە ئەوەیــە کــە کاتێــک ئێمــە لە
راگەیاندندا راســانمان دەســت پــێ کردووە
ئەگــەر دامەزراوەکانمان و ئۆرگانەکانمان
بــە شــێوازێکی شایســتە و فەراخۆری ناو
و توانــا و پێگــەی راســان رێــک نەخرێــن
ئەوا ئاستی خەساردیتووییمان لە بەرامبەر
دوژمنــەوە زۆرتــر دەبێــت ،بۆیــە ئەرکــی
ســەرەکیمان ئەوەیــە کــە دەزگاکانمــان و
دامەزراوە و ئۆرگان و رێکخراوەکانمان بە
راسانی بکرێن و بچنە ئارایشی راسانەوە.
دژکردەوەکانــی کۆمــاری ئیســامی و
نەیارانی حیزب لە پاش دەســپێکی ڕاســان
و هەوڵدانیــان بــۆ لەمپەڕخســتنە بــەردەم
خەباتــی نوێــی ڕۆژهــەاڵت لــە کۆتاییدا
دەمانگەڕێنێتــەوە بۆ وتــەی یەکەمی ئەم
وتــارە کــە دەڵــێ " :ئەگــەر دوژمــن یــان
نەیارەکــەت بەرامبــەر بــە ئاکارێکــی تۆ
دژکردەوەی تووندی لەخۆ نیشــان دا بزانە
کە کردارەکە درووست و شوێندانەر بووە".
کەواتە ڕاسانتان باش ڕاسانییان.
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تێرۆر بە تامی فوتباڵ
جەماڵ ڕەسووڵ دنخه
پرســی تێرۆر و تێرۆیســت بوونی ڕێژیمی
ئیســامیی ئێــران لــە ســەردەمی ئێســتادا
بابەتێکــی ســەیر نییــە کــە باســی لێــوە
دەکرێــت بەڵکــوو هەمــوو دەســەاڵتدارانی
ناوەنــدی ئێــران لــە مێــژوودا کــردەوەی
تێرۆریستییان ئەنجام داوە.
لە ســەردەمی قاجارییەکانــدا ئەمیرکەبیر
بــە دەســتی ناســرەدین شــا لــە حەمامــی
فینــی کاشــان کــوژرا .لــە ســەردەمی
ڕەزاشــادا ســمکۆی شــکاک ،ســەید
حەســەن مــودەڕس ،میــرزادەی عشــقی
و چەنــد کەســی دیکــە تێرۆرکــران .لــە
سەردەمی دەسەاڵتی محەممەد ڕەزا شای
پاڵەویدا عەبدولحوســێن هەژیر ،نووســەر و
ڕووناکبیــری کورد ،ئەحمەد کەســرەوی،
عەلــی ڕەزم ئــارا ،حوســێن فاتمــی و
حوسێنی عەال تێرۆر کران.
هێنانــەوەی ئەو نموونــە تێرۆرانە بۆ ئەوەیە
کــە ئــەو بەرچــاو ڕوونییەمــان هەبێت کە
دەسەاڵتەکانی ناوەند بە درێژایی مێژوودا
دوو پێناسەی سەرەکیان هەبووە و ئێستاش
هەیانــە کــە ئەویــش بریتیــە لــە :یەکــەم
الوازبوونــی دەســەاڵتی ناوەنــدی ،دووهەم
ڕاگرتنــی دەســەاڵت بــه زەبــری تیــرۆر و
زۆرداری و کوشتن.
کاتێک لە باسی تێرۆردا دەچینە قۆناغی
دوای شۆڕشــی ٥٧ەوە ،دەبینیــن کــە
کردەوەی تێرۆر بە دەســتی کاربەدەستانی
ناوەنــدی نەتەنیا درێــژەی هەبووە ،بەڵکوو
تیۆریــزە کــراوە و بەرێکخراوتر و بەرباڵوتر
ئەنجام دراوە.
لــە دوای شۆڕشــی  ٥٧دەســەاڵتدارانی

ڕێژیمــی ئێــران چ ئاخونــدەکان و چ بەناو
ڕۆشــنبیرەکان لــە یەکــەم ســاتەکانەوە بە
جێــگای گفتوگــۆ و پێکەوەدانیشــتن بــۆ
چارەسەریی کێشــەکان دەستیان بۆ تیرۆر
برد و دژبەرانی خۆیان لەناو برد.
ڕێژیمی ئیســامیی ئێران هەتا ئێستاشــی
لەگەڵ بێت هەموو جیابیران و هەر کەس
و الیەنێک کە دەسەاڵتی تارانی قەبووڵ
نەبێت وەکوو "دشمن ،مفسدان فی االرض،
دشمنان امنیت ،تجزیە طلبان'' و هەندێک
ناو و ناتۆرەی دیکە ناویان دەبات.
کاربەدەســتانی تــاران خۆشــیان دان بەوەدا
دەنێــن کــە کــردەوە تێرۆریســتییەکانیان
بووەتــەوە هۆی ڕووخانی سیاســەتی ئەوان
لە نێوخۆ و دەرەوەی ئێراندا.
ســاڵی ١٣٩٥ی هەتــاوی ،دیپلۆمــات
تێرۆریســتی ڕێژیمــی ئێــران حوســێن
مووســەویان ،ئاشــکرای کرد کە تێرۆری
دوکتور قاسملوو و هەندێک لە جیابیرانی
دیکــە لــە ئورووپا بوو بە هــۆی ڕووخانی
سیاسەتی ئێران.
مووســەویان باســی لــەوە کردبــوو کــە لــە

کۆتاییەکانــی دەیــەی ٦٠ی هەتــاوی،
عەلــی خامنەیــی ڕێبــەری ڕێژیمی ئێران
ســتراتیژی "غــرب منهــای آمریــکا"ی
جێبەجــێ کرد .لــەو گەاڵڵەیەدا خامنەیی
و هاشــمیی ڕەفســەنجانی وەک
جێبەجێکەرانــی ئــەو گەاڵڵەیە دەسنیشــان
کرابوون.
مووســەویان دانــی بــەوەدا نابــوو کــە
تێرۆرەکانــی ئــەو ڕێژیمــە هــۆکاری
هەڵوەشــانەوەی ســتراتیژیی نیــزام لــە
دەرەوەی واڵت بووە.
جیــا لــەوەش هەواڵدەریــی "مێهر" ســەر بە
ڕێژیمــی ئێران لــە زاری عەلی خامنەیی
بــە فەرمی بــاوی کردبووە کــە تێرۆری
میکۆنوس ئورووپای گەورەی کردەوە.
چەندیــن نموونــەی دیکــە هەیــە کــە جار
جــار کاربەدەســتانی ئــەو ڕێژیمــە باس لە
تێرۆریســت بوونــی یەکتــری دەکــەن .لــە
نوێتریــن حاڵەتەدا "عەلــی دایی" یاریزانی
فوتباڵــی ئێــران بــاوی کردووەتــەوە کــە
"سەردار غەفووری" هەمان ئەمیرمەنسوور
بۆزۆرگیان"ـە.

یەکێــک لــەو تێرۆریســتانەی کــە پــاش
ئەنجامدانــی مەئمووریەتەکــەی و
تێرۆرکردنــی نەمــر دوکتــور قاســملوو
و هاوڕێیانــی و گەڕانــەوە بــۆ باوەشــی
ڕێژیــم ،بــە دەمامــک و نــاوی نــوێ و
نهێنییــەوە لــە چەند شــوێنی ئــەو واڵتەدا
بەرپرســایەتیی گەورەتــری پــێ دراوە،
تێرۆریســت "ئەمیرمەنســوور بۆزۆرگیــان"
بوو ،کە یەکێک لە داڕێژەران و بکەرانی
ســەرەکیی کــردەوە تێرۆریســتییەکەی
ڤییەنــی پێتەختــی واڵتــی ئۆتریــش و
بکــوژی ڕێبەرانــی کــورد بــووە ،کــە
پــاش چەندیــن خــەاڵت و بەرپرســایەتی،
لــە کۆتاییــدا بــە نــاوی نهێنیی "ســەردار
غەفــوور" بەرپرســایەتیی حەراســەتی
گشــتیی دەنگوڕەنگــی ڕێژیــم و پاشــان
بــە نــاوی "مســتەفا مۆدەبێــر" ،بەرپرســی
گشــتیی کۆمپانیــای ســایپای ئێــران و
هــاوکات سەرپەرەســتیی تیمــی فووتباڵی
سایپای ئێرانی پێ دراوە.
لەمبــارەوە و لــە ڕۆژانــی ڕابــردوودا ،لــە
میانــەی دەمەقاڵەیەکــی نێــوان "عەلــی

دایــی" و ئــەو تێرۆریســتەدا ،عەلــی دایی
لــە بەرنامەیەکــی "نەوەد"ـــی کاناڵــی
3ی نێوخۆیــی ڕێژیــم ،دەمامکــی ئــەو
تێرۆریســتە البــرد و یەکێــک لــە نــاوە
نهێنییەکانی ئاشــکرا کــرد و وتی"" :من
کەســێک بــە نــاوی "مســتەفا مۆدەبێــر"
ناناســم و ئەو کەســە بۆ من بوونی نییە.
تاکــوو ئــەو جێگایەی کە مــن بزانم و لە
بیرم بێت ،ئەو کەسە کاتی خۆی بە ناوی
"ســەردار غەفوور" و بەرپرســی حەراسەتی
گشتیی دەنگوڕەنگ بوو .زۆرم پێ سەیر
بــوو کە ئەو کەســە لــە بەرنامەی نەوەددا
خــۆی بە مســتەفا مۆدەبێر ناســاند ،پاش
ئەوەیکــە کەمێــک قســەی کــرد ،تۆنی
دەنگیــم ناســییەوە و بــۆم دەرکــەوت کــە
ئەو کەســە هەمــان ســەردار غەفوورییە و
خەڵکی پارێزگای ئەردەبێڵە".
عەلــی دایــی ،لــە درێــژەی قســەکانیدا
وتوویەتــی" :ســەردار غەفــوور ،بەرپرســی
حەراســەتی گشــتیی دەنگوڕەنــگ چــۆن
بووەتــە مســتەفا مۆدەبێــر بەرپرســی
کۆمپانیای ســایپا و سەرپەرەستیی تیمی

تۆپیپێــی ســایپا ،مــن نازانــم؟ ،خۆزگــە
کەســێک لــە ئیــدارەی تۆمارکردنــی
کەســیەتییەوە دەهاتــە ئێــرە تاکــوو لێــی
بپرســم کــە چۆنە کەســێک دەتوانێت بەو
شێوەیە چەندین جار ناو و ناوبانگی خۆی
بگۆڕێت"؟
ئەمیــر مەنســوور بۆزۆرگیــان ،ئەندامــی
ســەرەکیی تیمــی تێرۆریســتیی ڕێژیمــی
ئێــران ،لــە ســاڵی 1368ی هەتــاوی،
لــە واڵتــی ئوتریــش بــوو کــە بــە نــاوی
دیپلۆماتکارانــی ڕێژیم بۆ وتووێژ لەســەر
پرســی کــورد لەگەڵ ڕێبەرانــی کورد بە
سەرپەرەستیی دوکتور قاسملوو ،لە شاری
ڤییەن لە الیەن ڕێژیمەوە نێردرابوو ،کە ئەو
تیمــە دوکتــور قاســملوو و هاوڕێیەکانیان
تێرۆر کرد.
لــە 22ی پووشــپەڕی ســاڵی ١٣٦٨ی
هەتاوی ،دوکتور عەبدولڕەحمان قاسملوو،
ســکرتێری ئەوکاتــی حیزبی دێموکرات و
ڕێبــەری نەتەوەی کــورد ،لەگەڵ هاوڕێ
عەبدوڵــا قــادری ئازەر ،نوێنــەری حیزب
لــە واڵتــی ئۆتریــش و دوکتــور فــازڵ
ڕەســووڵ خەڵکی باشــووری کوردستان و
دۆســتی حیــزب و خەباتــی ڕۆژهەاڵتــی
کوردســتان ،کە بە مەبەستی چارەسەریی
ئاشــتییانەی پرسی کورد لە ڕۆژهەاڵتی
کوردســتان لەســەر مێــزی وتووێژ لەگەڵ
دیپلۆمــات تێروریســتەکانی ڕێژیمــی
ئێــران بــە سەرپەرەســتیی محەمەدجــەواد
ســەحراڕوودی و ئەمیــر مەنســوور
بۆزۆرگیان و ....دانیشتبوون ،تێرۆر کران
و پەیوەســت بــە کاروانــی ســوورخەاڵتی
شەهیدانی کورد و کوردستان بوون.

لهقوڕچهقینی ههنگاوی دووههمی شۆڕشی ئاخوندان
له تێکبهزینی بهرژهوهندییهکان

هیوا خانی
دهوڵهتــان و دهســهاڵتداران لــه دێرزهمانــهوه
بــۆ بهرژهوهندی و پهرهپێدانی دهســهاڵت و
حاکمییهت و پانوپۆڕ کردنی کهوشــهنی
حوکمڕانی خۆیان هێرشــیان کردۆته ســهر
واڵتانــی دهروجیران یان خســتویانهته ســهر
ســنووری خۆیان یان به شــێوهی کۆڵۆنی
(مســتعمره) بهڕێوهیــان بــردووه .دهنــا بــه
بیانــووی ئاوهدانکردنــهوه (اســتعمار )
کهڵکی پێویستی خۆیان لێوهرگرتووه.
واڵتــی ئێرانیــش ههرچهند گهلێک ســاڵه
وهک مهملهکهتێکــی کهونار و لهمێژینه
و خــاوهن قــهڕاڵ (امپراتــور) و پاشــا و
دهسهاڵتدار بووه بهاڵم بههۆی فرهنهتهوهیی
بوونــی ئــهم کیانــه دهســهاڵت هــهردهم بــه
دهســت نهتهوهیهکــهوه بووه .کاتێک کورد
و کاتێک فارس و دهمێک تورک پاشا
و ســوڵتان و خاوهن دهســهاڵت بوونه .پاش
پاشــاکانی ئوســتوورهیی ( اســاطیری )
و دهســپێکی مودێڕنیتــه و دامهزراندنــی
دهوڵــهت  -نهتهوه که له ئێران دهگهڕێتهوه
بــۆ کهمتــر لــه دووســهد ســاڵی ڕابــردوو،
ئێــران قــهت بــه شــێوهی تــهواو ســهربهخۆ
بهڕێــوه نهچــووه! چ باجــی دابــێ ،چ
نیمــه کۆڵۆنی بووبێ ،چ لــه ژێربهژێرهوه
دهسهاڵتیان ههڵچهرخاندبێ ،چ راستهوخۆ
دهســتێوهردانیان کردبــێ .بەگشــتی کــهم
جار بووه که به تهواوی سهربهخۆ بووبێ.
ئــهوهش دهگهڕێتــهوه ســهر دهســهاڵتی کز
و لهرزۆکــی بهنــاو پاشــایانی ئێــران کــه
نهیانتوانیــوه خۆیان لــه هێژمۆنی واڵتانی
زلهێــز و بهرژهوندیخــواز و داگیرکــهر
دهربــاز بکــهن .یان بــۆ بهرژهوهندی خۆیان
بــه هاوکاری بێگانه توانیویانه دهســهاڵت
بۆخۆیــان قــۆرغ بکهن و بــه هێزی بێگانه
حکومــهت بهســهر گهالنی ئێرانــدا بکهن!
بــهاڵم هــهر کــه القیان خــوار دانــاوه و له
بــهڕهی خۆیــان زیاتــر پێیــان ڕاکێشــاوه

و خهتیــان خــوار کــردووه ،پهتهیــان لــێ
بــه ئــاوێ داداون و پشــتیان تێکــردوون؛
خهڵکیــش تهخــت و تاجی لــێ تێکداون و
هاویشتونییهته زبڵدانی مێژووەوە.
لــه سیاســهتی دهوڵهتانــدا ئــهوهی نهگۆڕه
بهرژهوهندییــه .دۆســتایهتی بــه پێــی
بهرژهوهنــدی دیــاری دهکــرێ ،کاتێــک
حهمهرهزاشــا دروشــمی " بــه ســوی تمــدن
بزرگ " ی ههڵگرت ،ئامریکا له نییەت
و نــهزهری حاڵی بــوو ،ورده ورده پلیتهی
عومــری داکێشــا و رێژیمــی بــهرهو کزی
بــرد! ناڕاســتهوخۆ بــه پێــی گهاڵڵــه و
خهونێــک که بــۆ رۆژههاڵتی نێوهڕاســت
بــه هاوتهریبــی بهرژهوهندییهکانــی خــۆی
تهدارهۆکــی دیبــوو داکۆکــی لــه هاتنه
ســهرکاری ئیســامێکی بناژۆخــواز
کــه بتوانــێ لــه بهرامبــهر دنیــای چهپدا
رابوهســتێ و هــاوکات ببێتــه لهمپهڕێک
بۆ دهستوێڕانهگهیشتنی یهکێتی سۆڤیهت
به ئاوه گهرمهکان! دهســتی له الیهنگری
دۆســتی لهمێژینــه و ژاندارمێری کەنداو
ههڵگــرت و رێــگای بۆ هاتنه ســهرکاری
مــهالکان خــۆش کــرد! تهنانــهت پــاش
دهربهدهربوونــی حهمهرهزاشــا ئامریــکا
مافی پهنابهرێتی پێ ڕهوا نهبینی!
پــاش ســهرکهوتنی شۆڕشــی گهالنــی
ئێــران و دزینــی لــه الیــهن مهالکانــهوه به
دروشــمی دژه ئیمپریالیســتی و پاشــان
گرتنی کۆنسوولخانهی ئامریکا له تاران

و باڵوکردنــهوهی ئهســناد و ئارشــیوی
کۆنســوولخانهکه بــ ه نــاوی شۆڕشــی
دووهــهم ،ئامریــکای بــه تــهواوی ســڕ
کــرد! دروشــمی " مــرگ بــر آمریــکا "
و " اســرائیل بایــد از بیــن بــرود " و "
نــه شــرقی و نــه غهربی  "...هتــد ،بووه
درووشــمی ســهرهکی ســهرانی ئێــران کــه
هــهر بــهم درووشــمانه تــهواوی دژبهرانــی
خۆیــان بــه نــاوی ســهر بــه ئیمپریالیســت
بــوون و نۆکــهری بێگانه و بهکرێگیراوی
ئیســرائیل لهنێــو برد و لــه دهرهوه تیرۆریان
کــردن .ئــهو دروشــمه بریقهدارانــه و
ئیســامخوازی و ههناردهکردنی شۆڕشی
ئیســامی بــۆ دهرهوه ،رێگایــهک بــوو بۆ
خزمهت به شیعهکانی جیهان و سهپاندنی
هێژمۆنــی ئیســامی نابــی محهممهدی،
تــۆ بخوێنــهوه دیکتاتــۆری ویالیهتــی
فهقیهــی! .تــا جێگایــهک کــە ئهمــڕۆ
ئێــران لــه رۆژههاڵتــی ناویــن لــه لوبنان و
ســورییه و عێراقــهوه بگــره ههتــا بهحرهیــن
و یهمــهن و پاکســتان و ئهفغانســتان
تاکــوو میســر و نێجیریــه و ســودان و
 ،...نــهک الیهنگــری بهڵکــوو هێــزی
نیزامــی بهکرێگیــراو و سیخوڕیشــی لــێ
دامهزراندن! که لهژێر فهرماندهیی ســپای
قــۆدس بــه نــاوی دامهزراندنــی هیاللــی
شــیعی کار بــۆ دهستبهســهرداگرتنی
یهکجارهکــی ئــهو واڵتانــه دهکــهن! .ههر
بۆیــهش پاش ئهو ســهرکهوتنانهی ســپای

قــودس و مێــش بــه گامێــش کردنی الی
خامنهیــی ئهویــش بــه بــاوهر بــهو راپۆرت
و ههوااڵنــهی ســپای قــودس لــه چلهمین
ســاڵوهگهڕی شۆڕشــدا بهیاننامهیهکی به
ناوی ههنگاوی دووههمی شۆڕش ( گام
دوم انقالب ) باڵو کردهوه که دوو تهوهری
مهترســیدار لهخــۆ دهگــرێ " جههــادی
گــهوره! بــۆ چێکردنــی ئێرانی ئیســامی
گــهوره!" (جهــاد بــزرگ ،بــرای ســاختن
ایــران اســامی بــزرگ) کــه به تــهواوی
بۆنی شهڕ و خوێنی لێدێ بۆ رۆژههاڵتی
ناویــن و واڵتانــی موســوڵمان ههروههــا بۆ
ئامریــکاش دووپــات بوونــهوهی دروشــمی
حهمهرهزاشــایه! کــه هــهر دووکیان یهک
ئامانجیان ههیه به دوو ئاقاری جیاوازدا!.
بهرژهوهنــدی رێژیــم لــه ههناردهکردنــی
شۆڕش بۆ دهرهوه چاوی تهماحی دهوڵەتانه
کــه ئــهوهش لهگهڵ بهرژهوهنــدی واڵتانی
دراوســێ و ناوچه و زلهێزهکان به تهواوی
لــه دژایهتیدایــه .له الیهکــی دیکهوه ئهو
دهســتێوهردانانه کــه ئــهوان بــه ههنــاردهی
شۆڕشــی ئهژمار دهکــهن ،لهبهر تێچووی
زۆری لــه زاری خهڵکــی خۆی گرتۆتهوه
خهرجــی ئامانجهکانــی خهیاڵــی خــۆی
دهکا .بــهو کارهی هــهم خهڵکــی خــۆی
خســتۆته قهیرانی ســهختی ئابووری ،ههم
لهگهڵ تهواوی دنیا داری دهبهر ئاوێ ناوه
و زۆر سهرهڕۆیانه به بێ گوێدان به یاسا
و رێســا نێودهوڵهتییــەکان لــه خۆرههاڵتی

نێوهڕاســتدا تهڕاتێــن دهکا و کهنــد و
کۆســپ و تهگــهره بۆ واڵتانــی ناوچه و
دهوروبهر ســاز دهکا و حیســابیش بۆ هیچ
واڵتێــک نــاکا .ههر بۆیــه ئهمڕۆ نهک
ئامریکا و رۆژئاوا بهڵکوو واڵتانی ناوچه
و دهوروبــهر و تهنانهت هاوپهیمانهکهی له
شــهڕی ســورییهش لێــی ههڵگهڕاوهتهوه و
بهرژهوهندییهکانیان له ســورییه تێکبهزیوه.
ئێســتا ئهو دژایهتی و کهڵهوهکێشــییه که
بــه بێدهنگــی و لــه پشــتی پهرده لــه نێوان
ئێــران و روســییهدا بوونــی ههیــه ئهگــهر
هــهر ئــاوا درێژهی ههبــێ و رێژیمی ئێران
گوێ به بهرژهوهندییهکانی روســییه نهدا،
چیــوای پێناچــێ که ئــهو تهکخۆرییهی
مهالیان لهگهڵ دژایهتی ئاشکرا و توندی
روســییه بــهرهوڕوو دهبێتــهوه و ئێــران تاکه
داشداری له ناوچه لهدهست دهدا!
له الیهکی دیکهوه چییەتی و ماهییهتی
دوژمنکارانــه و ســهرهڕۆیانهی کۆماری
ئیســامی بــه تهواوی بــۆ واڵتانی ناوچه
و دهر و دراوســێ و جیهانــی رۆژهــهاڵت
و رۆژئــاوا روون بۆتــهوه! تهنانــهت پێــش
خســتنه نــاو لیســتی تیــرۆری ســپای
پاسداران و سپای قودس ئهو برا شێعانهی
ئــهو ههمــووه خهرجــهی بــۆ دانــاون و لــه
پێنــاو ئهوانــدا لهگــهڵ تــهواوی دنیا بۆته
دوژمــن ،ئــهوان خۆی لێ بێبــهری دهکهن
و لــه واڵتــی خۆیــان ئــهوا وهدهری دهنێــن!
هــاوکات لهگهڵ ئهوهی ســپای پاســداران

دهخرێتــه نــاو لیســتی تیــرۆرهوه هێندێک
رووداوی سروشــتی لــه ناوخۆی ئێران که
روو دهدهن به دهستکاری سپا و بێمۆباالتی
کاربهدهســتان دهوڵــهت زهرهر و زیانێکــی
گــهوره بــه خهڵــک دهگا و ناڕهزایهتــی
خهڵــک دهبێتــه هــۆی ترســی رێژیــم لــه
ســهرههڵدان ،بۆیــه بــۆ بهرهنگاربوونــهوه
لهگــهڵ خهڵــک بهکرێگیراوانــی خۆیــان
لــه واڵتانــی دراوســێ هێنــاوه و بــه ناوی
بههاناهاتنــهوه به چهکوچۆڵی ســهربازی
له نێو شار و گوندهکاندا باڵوهیان پێکراوه
و خهڵکیان پێ چاوترسێن دهکهن!.
رێژیــم کــه پــاش ههڵوهشــانی یهکێتــی
ســۆڤیهت تاکجهمســهریی دنیــای بــه
دهســت ئامریکاوه رهد دهکردهوه و جیهانی
ئیســامی بــه جهمســهری بهرامبــهری
ئامریــکا ڕادهگــرت و خهونــی بــه
دامهزراندنــی هیاللــی شــیعهوه دهدیــت و
زلهێزهکانی له ناوچه بۆ بهرژهوهندی خۆی
بــهکار دههێنــان و ســێ مانــگ لهمهوبهر
ئیدیعــای جههــادی گ هوره بــۆ چێکردنی
ئێرانی ئیسالمی گهورهی ( جهاد بزرگ
برای ساختن ایران اسالمی بزرگ ) وهک
دروشــم بۆ ههنــگاوی دووههمی شــۆڕش
یانــی چــل ســاڵی داهاتــووی دادهڕشــت!
کهچــی ئهمــڕۆ بــۆ راگرتنی دهســهاڵتی
نگرســی خــۆی بهکرێگیراوانــی دهرهکی
بۆ ســهرکوتی خهڵک و پاراســتنی خۆی
ههر تاقمه و له پارێزگایهکی ســهقامگیر
کردوونــه! حهشــدی شــهعبی عێراقــی له
خوزستان ،حیزبوڵاڵی لوبنانی له سیستان
و بهلوچســتان ،فاتمییونــی لــه لوڕســتان
و زەینهبییونــی لــه تورکهمــهن ســهحرا و
لهوانهیــه هێزێکی دیکهش له کوردســتان
جێگیــر بــکا بــۆ ئهوهیکــه پارێــزگاری
لێبکــهن! تێکبهزینــی بهرژهوهندییهکان له
ناوچــه وای کــردووه رێژیــم کــه ئیدیعای
رێبهرایهتــی جیهانــی دهکــرد لهبــهر
زێدهخــوازی و ســهرهڕۆیی و الســاری
ئهمــڕۆ ناچار بووه قــوون دهماڵێ بخزێنێ
و به بێگانه پاسهوانی له خۆی بدا!.
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به تێرۆریست ناساندنی سپا شکستی ڕێژیمی له شهڕی
نیابهتی و سارد وهپێش ئهخات
موختار نهقشبهندی

ڕێژیمی ئێران ههر لهو رۆژهوه که دهستی
بــه ســهر دەســەاڵتدا گــرت و شۆڕشــی
گهالنی ئێرانی بهالڕێدا برد ههوڵی دا ئهم
ئیدئۆلــۆژی و عهقڵیهتەی خۆی ههنارده
( صــادر ) بــکات بــۆ ههمــوو جیهــان و
بــه قهولــی خۆیــان حکومهتــی جیهانــی
ویالیهتــی فهقیهی پێک بهێنێت .ههر له
رۆژانی یەکەمی به دەسەاڵت گەیشتنیان
ســپای پاســدارانیان رهوانــهی واڵتانــی تر
کــرد جــا چ بۆ شــهڕ و چ بۆ فێرکردن و
ئاموزشی تێرۆریست  ،بێگۆمان یهکێک
لــه هۆکارهکانی هێرشــی عێراق بۆ ســهر
ئێران دهخالهتهکانی رێژیم به تایبهت قسه
کانی خومەینی بوو  .درێژهدان به شهڕ له
گهڵ عێراق هیچ موحاسباتێکی دروستی
ئابووری و سهربازی له پشت نهبوو و تهنیا
خومەینی تووشی تهوههۆمێک ببوو که
ئهتوانێت عێراق داگیر بکات و دوای ئهوه
ههمــوو رۆژههاڵتی ناوەڕاســت و دواتریش
ههمـــوو جیهــان داگیر بکات ،درووشــمی
"رێــگای قــۆدس لــه کهربهالوه ئــەڕوات"
رێک لهو عهقڵیهتەوە سهرچاوهی گرتبوو
! لهڕاســتیدا سیاســهتی ههنــارده کردنــی
شــۆڕش ( صــدور انقــاب ) کۆڵهکــه و
بنەەڕەتــی سیاســهتی دهرهوهی ڕێژیمــی
ئیســامی ئێــران بــووه و لــه مــاوهی ٤٠
ســاڵی رابــردوودا ههمــوو کار و چاالکی
و سیاســهتەکانی دهرهوەی ئێــران لــهو
چوارچێوهــدا بــوون ،جا به پێی ههلومهرج
بــه شــێوازی جۆراوجۆر ههنگاویــان ناوه ،
ڕێژیمــی ئیدئۆلۆژیکــی ئێــران ناتوانێــت
دهســت لــهو سیاســهته ههڵبگرێــت چونکە
زاتــهن و لــه بنەڕەتــدا ئــهوه بهشــێکه لــه
ئیدئۆلــۆژی ئــهو ڕێژیمــه و بــه هیــچ
شــێوهیەک لــه ئارامــش و ئاســایش و بــه
لــه بهرچاوگرتنــی یاســا نێونهتهوهییهکان
ناتوانێــت درێــژه بــه دەســەاڵتیان بــدهن و
ناتوانــن رکەبەرایەتییەکی تەندرووســتیان
لــه نێــو کۆمەڵــگای نێونهتهوهییدا ههبێت
بۆیه بەردەوام پێویســتیان به کێشــه و شهڕ
و هەڕەشه و دخاڵهت و ئاژاوهیه ،به هاتنه
دهرهوهی ئامریــکا لــه بەرجــام شکســتی
رێژیمــی ئێــران لــه شــهڕی نیابهتــی
ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت قهتعــی بووە و به
تێرۆریســت ناســاندنی ســپای تێرۆریستی
پاســداران به چهند هۆکار که ئاماژه به
 ٢هۆکاری ســەرهکی ئهکەین شکســتی
رێژیم له شــهڕی نیابهتی و ســارد وه پێش
ئهخات.
ـ کێشهی ئابووری و ماڵی  :بەهێزبوونی
ئابــووری تهئســیری راســتەوخۆ و
ناراســتەوخۆی لەســەر هێــز و جێگــە و
پێگــەی هــهر واڵتێــک له جیهانــدا ههیه
 ،ههرچــی ئابووری واڵتێک بەهێزتر بێت
ئهبێته هۆی بەســتراوەیی زیاتری واڵتانی
تر بهو واڵته کە ئهوه له کایە و ملمالنێ
سیاســییهکان وهکــوو کارتێکــی بەهێز به
کاری ئههێنــن؛ بــۆ نمونــه ئامریــکا زۆر
کات بــه گوشــاری ئابــووری دوژمنانــی
بــه چۆکــدا ئههێنێــت  ،ههروەها ههرچی
ئابــووری واڵتێــک بەهێزتر بێــت ئهتوانێت
پارهی زیاتر بۆ هێزە سهربازییهکهی دابین
بــکات  ،لــه شــهڕی نیابهتــی و شــهڕی
ســارد مهســهلهی ئابــووری و ماڵــی زۆر
گرینگــه  ،هــهم بــۆ یارمهتــی واڵت و
گــروپ و الیەنــه هاوپەیمانــهکان و هــهم
بــۆ بەهێزکردنــی هێــزی ســهربازی و ههم
کاریگەریدانان لەســهر بــازاڕی جیهانی
بــۆ ملمالنێــی سیاســی  ،ئابووریــی ئێران
که به هۆی سیاسهت و مودیریهتی ههڵه
لــه وەزعێکــی زۆر خراپدایــه هیــچ کات
لهو ئاستەدا نهبووه که بتوانێت واڵمدهری
سیاســەتەکانی ڕێژیمی ئیســامی بێت ،
به پێی ئامارهکانی سندووقی نێونهتهوهیی

دراو ( صنــدوق بیــن المللــی پــول ) لــه
ســاڵی ٢٠١٨دا بەرهەمــی ناپەتیــی
نێوخۆیــی ئێــران ( تولیــد ناخالــص داخلی
) ٤٥٢میلیــارد دۆالر بــووه لــه حالێکــدا
رکەبەری ســهرهکی ئێران واتە عهرەبستان
 ٧٨٢میلیــارد دۆالر بــووه؛ ئەمــەش لــه
کاتێکدایە کە حەشــیمەتی ئێران زیاتر له
 ٢قات و نیوی عهرەبســتانه ! تورکیه به
 ٧٦٦و ئیماراتی یهکگرتووی عهرهبی به
 ٤٢٤و ئیســرائیل بــه ٣٦٩میلیــارد دۆالر
لــه هەلومەرجێکــی ئابووری باشــتردان به

کۆمپانیــا نێونهتهوهییەکان زیاتر له جاران
ســەرنج بدەنە ئەوەیکە به هیچ شــێوهیەک
راســتەوخۆ و ناراســتەوخۆ له گهڵ سپای
تێرۆریســتی پاســدارانی ڕێژیمــی ئێــران
پێوهندیــان نهبێــت چونکــە ئێســتا تهنیــا
جهریمــهی ئابــووری نابــن بهڵکــوو ئەبێت
واڵمــدهری هاوکاری له گهڵ تێرۆریســت
بــن ! ئهمــه تهنیا گوشــاری ئابــووری بۆ
ســهر ســپای تێرۆریســتی پاســداران نییــه
بهڵکــوو راســتەوخۆ کاریگــەری دادەنێتــە
ســهر هەموو ئابووریی ئێــران و واڵتانێک

گــهوره کــه له ههموو بواری ســهربازی و
ئابــووری و ئاســایش و سیاســهت دخاڵهت
و دەســتیوەردانی ئهکــرد بــهاڵم دوای
مردنــی خومەینــی ههنگاوهکانــی زیاتــر
کــرد و دهســت و باڵیــان زۆر کرایهوه و له
چوارچێوهی قهرارگای خاتهمۆلئهنبیا و
دهیان بانک و کۆمپانیا و کارخانه خۆیان
خزانــده نێــو ئابووریــی ئێــران  ،بــه نــاوی
کۆمپانیای کەرتی تایبەت و به بیانووی
جێبەجــێ کردنــی ئهســڵی ٤٤ی یاســای
بنەڕەتی دهســتیان گرت به ســهر زۆرێک

ههیــه کــه  ٣٠یــان ههتا  ٥٠لــه  ١٠٠ی
ئابووریی ئێران ڕاستەوخۆ یان ناڕاستەوخۆ
پێوهندی به ســپاوە ههیه  ،تەنانەت ئەگەر
 ١٠له ١٠٠ی ئابووریی ئێران گرێدراو به
ســپاوه بێت ئهم تهحریمانه و به تێرۆریســت
ناســاندنی ســپا گوشــارێکی یهکجــار
گرینــگ ئهخاتــه ســهر ئابووریــی ئێــران
و ســاڵی داهاتــوو زۆر لــه پێشــبینییهکان
دۆخەکــە خراپتــر ئهبێــت و هــهم داهاتــی
گشتی واڵت گەشــەی نێگەتیڤی زۆری
ئهبێت و ههم رێژەی بێکاری زیاتر ئهچێته

له شــهڕی نیابهتی و شــهڕی ســارد مهســهلهی ئابووری و ماڵی زۆر گرینگه  ،ههم
بــۆ یارمهتــی واڵت و گروپ و الیەنــه هاوپەیمانهکان و ههم بۆ بەهێزکردنی هێزی
ســهربازی و هــهم کاریگەریدانان لەســهر بــازاڕی جیهانی بۆ ملمالنێی سیاســی ،
ئابووریــی ئێــران کــه بــه هــۆی سیاســهت و مودیریهتی ههڵــه لــه وەزعێکی زۆر
خراپدایــه هیــچ کات لــهو ئاســتەدا نهبووه کــه بتوانێــت واڵمدهری سیاســەتەکانی
ڕێژیمی ئیسالمی بێت.
نیسبەت ئێران  ،ههروهها پێشبینییهکان وا
نیشان ئهدات که ئابووریی ئێران ئەمساڵ
نیزیک بە  ٦لەســهد گەشــەی نێگەتیڤی
ئهبێت ،له حاڵێکدا عهرەبســتان نیزیک بە
 ٢لهســهد گەشــەی ئەرێنی یان پۆزەتیڤی

کــه حــازر نهبــوون لــه بهرجــام بێنــه دهر و
گەمــارۆی ئابــووری بخهنــه ســهر ئێــران
ئێســتا لــه ترســی هــاوکاری تێرۆریســت
بــوون مهجبــور ئهبــن ورده ورده لــه هــهر
پێوهندییەکــی ئابــووری لــه گــهڵ ئێــران

لــه کۆنپانیــا هەســتیار و گرینگەکانــی
ئێــران یــان خۆیــان کــرد بــه شــهریکێکی
گرینگــی ئــهو شــرکهتانه  ،لــه فرۆکــه
خانهکانــهوه بگــره تــا کۆمپانیاکانــی
کهشتیســازی و موخابــرات و ســهنعهتی

ســهر و ئهمــه دهســت و باڵــی رێژیــم چ
بــۆ هــاوکاری گروپه تێرۆریســتییهکان و
چ بــۆ زیــاد کردنــی بودجــهی ســهربازی
کــورت ئهکاتــهوه لــه حاڵێکــدا واڵتانــی
ڕکەبــەری ئێران ههم بودجهی ســهربازیان

له شــهڕی نیابهتی و شــهڕی ســارد مهســهلهی ئابووری و ماڵی زۆر گرینگه  ،ههم
بــۆ یارمهتــی واڵت و گروپ و الیەنــه هاوپەیمانهکان و ههم بۆ بەهێزکردنی هێزی
ســهربازی و هــهم کاریگەریدانان لەســهر بــازاڕی جیهانی بۆ ملمالنێی سیاســی ،
ئابووریــی ئێــران کــه بــه هــۆی سیاســهت و مودیریهتی ههڵــه لــه وەزعێکی زۆر
خراپدایــه هیــچ کات لــهو ئاســتەدا نهبووه کــه بتوانێــت واڵمدهری سیاســەتەکانی
ڕێژیمی ئیسالمی بێت.
دەبێ! ههر چهند پێشــتر ســپای پاســداران
لــه الیــەن ئامریکاوه گەمــارۆی ئابووری

خۆیان بپارێزن .
بهاڵم بۆ ؟ واڵمهکهی ئهوهیه که ســپای

نهوت و  ....له ههموو جێگا گرینگەکان
ســپای تێرۆریســتی پاســداران بهشــداره !

له ئێران زیاتره و ههم ئابوریشییان له حاڵی
گهشهیه و ئهمه ڕێژیمی ئێران له شهڕی

به تێرۆریســت ناســاندنی ســپا ورده ورده ئهبێته هۆی قووڵبوونهوهی کێشــهکانی
نێوخــۆی رێژیــم و ههروهها تەریککەوتوویــی و دوورکهوتنــهوهی زیاتری ئێران
له کۆمهڵگای نێونهتهوهیی و به هۆی مهســائیلی ئابووری و فشــاری سیاسی ورده
ورده گروپ و رێکخراوه تێرۆریســتییهکانی ســهر به ڕێژیمی ئێران یان له ئێران
دوور ئهکهونهوه یان توشی کێشهی نێوخۆیی ئهبن و ئەگەری ئەوەش لە ئارادایە
کە گروپگەلێک وهکو حهماس به تهواوی رو بکهنه عهرهبستان و تەنانەت به ئاشکرا
دژایهتی ڕێژیمی ئێران بکهن
خرابووه سهر بهاڵم به تێرۆریست ناساندنی
ســپا ئهبێتــه هــۆی ئهوهیکــه واڵت و

تێرۆریســتی پاســداران هــهر لــه ســهرەتای
دروست بونییەوه بوو به باند و مافیایەکی

ئامارێکی ورد له ڕێژەی بەشــداری ســپا
لــه ئابووریــی ئێران نییــه و ههندێک باس

نیابهتی تووشی گرفتی زۆر ئهکات.
ـ ســنوردارێتی زۆرتــر لــه کڕینــی

چهکوچــۆڵ و تێکنۆلــۆژی ســهربازی
و ههروەهــا دروســت کردنــی چهکوچــۆڵ
 :هــهر چهنــد پێشــتر ئێــران بــۆ کڕینــی
چەکوچۆڵــی پێشــکهوتوو ســنووردارێتی
بــوو و تێکنۆلــۆژی ســهربازی و ئــهو
چهکانــەی دروســتی ئــهکات له ئاســتی
چهکی  ٣٠یان  ٤٠ســاڵ پێش ئامریکان
و لــه رێــگای جۆراوجــۆرەوە قهتهعاتــی
گرینگــی کەلوپــەل و پێداویســتییە
ســهربازی و تێکنۆلۆژییە ســهربازییەکان
ئهکــرێ بــهاڵم ئێســتا لــهو ئاستهیشــدا
تووشــی کێشه و گرفت ئهبێت ،بۆ نموونه
لــه واڵتــی ئۆکراین مووشــهکی کرووزی
دروستکراوی زهمانی یەکیەتیی سۆڤیەت
کــڕی و لــه رووی ئهوانــەوە چهند نموونه
مووشــهکی کــرووزی دروســت کردگــه ،
یــان به هــاوکاری کۆمپانیایەکی چینی
مووشــهکی فاتــح  ١١٠دروســت کــرد و
دهیــان نمونــهی تــر ،بــهاڵم ئێســتا ههمــوو
واڵت و کۆمپانیایــەک لــهو کاره خۆیــان
ئهپارێــزن چونکــە فرۆشــتنی چهکوچۆڵ
و تێکنۆلــۆژی ســەربازی بــه تێرۆریســت
کێشــهی زۆر گــهوره دروســت ئــهکات و
بێتو بهو چهکانه  ١سەربازی ئامریکایی
بکوژرێــت ئهبێــت ئــهو شــرکهته واڵمــدهر
بێــت  ،بۆیــه ئێــران لــه بواری ســهربازی
دهســت و باڵــی کوورتتــر ئهبێت و ههروهها
بــه هــۆی قەیرانــی ئابــووری لــه ســاڵی
داهاتــوو بۆ دروســت کردنی چەکوچۆڵی
زیاتــر ناتوانێــت بودجــهی ســهربازی زیاتر
دابین بکات له حاڵێکدا رهقیبهکانی ئێران
وهکــوو عهرهبســتان چهندیــن بهرامبــهری
ئێــران بودجــهی ســهربازییان ههیــه و هیچ
کێشــه و مهحدودیهتێکیــان بــۆ کڕینــی
چهکــی پێشــکهوتوو نییه و ئهمــه ئهبێته
هــۆی ئــهوه کــە لــه داهاتــووی نزیکــدا
بااڵنســی هێــز زیاتــر لــه جــاران بــه الی
عهربســتان و هاوپەیمانەکانی بشکێتهوه و
ڕێژیمــی ئێران له شــهڕی ســارد شکســت
بخوات و مهجبور بێت دهست له سیاسهتی
ئاژاوه و دەستێوەردان ههڵبگرێت بۆ ئهوهی
هێرش نهکرێته سهری.
بــه تێرۆریســت ناســاندنی ســپا ورده
ورده ئهبێتــه هــۆی قووڵبوونــهوهی
کێشــهکانی نێوخــۆی رێژیــم و ههروههــا
تەریککەوتوویــی و دوورکهوتنــهوهی
زیاتــری ئێران له کۆمهڵگای نێونهتهوهیی
و به هۆی مهسائیلی ئابووری و فشاری
سیاســی ورده ورده گــروپ و رێکخــراوه
تێرۆریســتییهکانی ســهر به ڕێژیمی ئێران
یــان لــه ئێــران دوور ئهکهونهوه یان توشــی
کێشــهی نێوخۆیــی ئهبــن و ئەگــەری
ئەوەش لە ئارادایە کە گروپگەلێک وهکو
حهمــاس به تهواوی رو بکهنه عهرهبســتان
و تەنانــەت بــه ئاشــکرا دژایهتی ڕێژیمی
ئێران بکهن  ،به له بهرچاوگرتنی  ٢خاڵی
ســهرهکی که باســمان کرد بــه دڵنیاییهوه
ڕێژیمــی ئێــران لــه شــهڕی نیابهتــی و
شــهڕی ســارد شکســت ئهخــوات و خــهون
و ئاواتــی جهماعهتــی خومەینی و باندی
مافیایی سپا و خامنهیی بۆ داگیرکردنی
ڕۆژهەاڵتی ناڤین ئهبێته هیچ و شکستی
ڕێژیــم لــه داگیرکردنــی ئــەم ناوچانــە به
مانای شکستی سیاسهتی دهرهوی ئێران و
شکستی عهقڵیهت و ئیدئۆلۆژی رێژیمه؛
یــان بەواتایەکــی دیکە رووخانــی رێژیمه
 ،دیاریکردنــی کات نامومکینــه بــهاڵم
لــه هــهر حاڵێکدا ئیمکانــی نییه ڕێژیمی
ئێــران بتوانێت لــهم قەیرانانه دهربازی ببێت
و وهکــوو شهخســی خــۆم پێــم وایه ســاڵی
داهاتوو النیکهم ئێران له سوریه و عیراق و
یهمهن شکســت ئهخوات و رێژیم نهتوانێت
پێداویســتییە رۆژانهکانی خهڵکانی ئێران
دابین بکات.
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مافیا بوونی ڕێکخراوی تێرۆریستیی سپای پاسداران

دوکتور ئاوات سارۆج
ســپای پاســداران دڕندەترین ،ترســناکترین
و ســەرەکیترین هێــزی ســەرکوتکاری
ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامییە کــە بــۆ
جەنایــەت ،تیــرۆر ،تــااڵن و هەروەهــا بــۆ
پاراســتنی ڕێژیمــی فاشــیزمی مەزهەبی
 میللــی و تۆتالیتــەری کۆمــاریئیسالمی دامەزراوە!
ڕێکخراوێکی تێرۆریستی کە لە سەرەتای
دامەزراندنییەوە بناغەی دەســەاڵتخوازی،
قۆرغــکاری و تۆندئاژۆیی بە کوشــتوبڕ
و تــااڵن دەســتی پێکــردووە و ناســنامەی
تیرۆریست بوونی بۆ خۆی هەڵگرتووە .
گاردی ملــی ،گاردی ئینقــاب،
گاردی دانشگاکان(پاســا) و ســازمانی
موجاهدینــی ئینقالبــی ئیســامی
لــە ســەرەتای دامەزرانــی کۆمــاری
ئیســامیدا لــە ســاڵی ٥٧ی هەتــاوی بۆ
پاراســتنی دەوڵەتــی کاتیــی دامــەزران و
پاشــان بــە دەســتوری خومەینی لــە الیەن
شــۆرای ئینقالبی ئیســامیدا لە هەژدەی
نــەورۆزی ٥٨ی هەتــاوی تێکــەڵ بوون و
بــە تێپەڕبوونــی زەمان ڕێکخراوی ســپای
پاســدارانی ئینقالبــی ئیســامی بــە
ســەرەکیترین هێزی نیزامی ڕێژیم پێناسە
کــرا کــە لــە هەموو دەســەاڵتی سیاســی
–نیزامــی و ئابووریــی ڕێژیــم دەخاڵەتــی
هەیە .
ئــەم هێــزە وەک پارێــزەری نیزامــی
کۆمــاری ئیســامی نــاوزەد کرابــوو کــە
لە ئەساســدا بەناوی شۆرای فەرماندەهی
ســپای پاســدارانی ئینقالبــی ئیســامی
و لــە ســەرەتای دامەزرانــی کۆمــاری
ئیســامیدا ،لــە الیەنــی خومەینــی و بــە
شێوەی ڕەسمی لە ڕۆژی ٢ی بانەمەڕی
هەمان ســاڵ ،بە ناوی ڕێکخراوی ســپای
پاســدارانی ئینقالبی ئیســامی ،بە نیەت
و ئامانجــی پاراســتن و هەناردەکردنــی
شــۆڕش دامــەزراوە .ئــەم ڕێکخــراوە هــەر
ســاڵە ڕۆژی لەدایکبوونــی ئیمامــی
حوسەین(ســێهەمین ئیمامــی شــیعەکان)
وەک ڕۆژی خــۆی (پاســدار) پێناســە
دەکات؛ جێی سەرنجە کە ڕۆژی بیستی
نــەورۆزی ٩٨ی هەتــاوی ڕۆژی پاســدار
بــوو کــە ئامریکا رۆژێک پێشــتر ســپای
پاســدارانی ئینقالبــی ئیســامی ئیرانــی
خستە لیستی تیرۆرەوە.
چارتی ڕێکخراوەیی سپای پاسداران پێنج
بەشــە کــە لــە هێــزی زەوینــی ،هەوایــی،
دەریایی ،بەرخۆدانی( مقاومەتی بەسیج)
و هێزی قودس پێکهاتووە کە ئەم ڕێکخراوە
(ســپای پاســداران ) ســتادی هاوبەشــی
ســپای پاســدارانی ئینقالبــی ئیســامیی
هەیــە کــە بەرپرســی هاوئاهەنگــی و
فەرماندەیی ئەم پێنج هێزەی لە ئەستۆیە.
دوو پێکهاتــەی دیکــەی ئــەم ڕێکخــراوە

بەناوەکانــی حــەوزەی نوێنەرایەتــی وەلــی
فەقیــه ،کــە ســەربەخۆ لــە ســاختاری
فەرماندەیــی و لەژێــر نــەزەری ڕێبــەری
ڕێژیمە و ســازمانی پاراســتنی ئیتالعات
کــە تاڕادەیەک ســەربەخۆ لە ســاختاری
فەرماندەیــی ســپایە و فەرماندەکــەی
ڕاســتەوخۆ لەگــەڵ دەفتــەری گشــتی
پاراستنی ئیتالعات لە دەفتەری ڕێبەری
و شەخسی ڕێبەری ڕێژیم پێوەندیی هەیە
و ڕاپۆرتی خۆی بەو دەداتەوە .
ســپای پاســداران وەک هێــزی بااڵدەســت
لــە ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامیدا بــۆ
ســەرکوت ،زیندانــی کــردن ،ئەشــکەنجە،
دەســتێوەردان لە هەر چەشــنە ئینتسابێک
لــە نێو ڕێژیــم ،جومگەی ئابووریی ئێران،
قاچاخی ماددە هۆشبەرەکان ،چەکوچۆڵ،
چاوەدێری ،کۆنتروڵ و کەشفی دژبەرانی
نیــزام ،تیــرۆری دژبەرانی ڕێژیم لە نێوخۆ
و دەرەوەی ئێــران ،هەروەهــا پــەروەردەی
گرووپــە تێرۆریســتییەکانی لــە نێوخــۆ و
دەرەوەی ئێــران ،ســەرکوتی هــەر چەشــنە
جموجوڵێکــی نێوخۆیــی (جموجوڵــی
سیاســی –فەرهەنگــی –کۆمەاڵیەتــی
و  )....هەتــا دەخالــەت لــە هەر چەشــنە
شــەڕێک لــە نێــو دەوڵەتانــی مەنتەقــە
و شــەڕە نیابەتییــەکان ،وەک ئــەرک،
بەرنامــە ،ئایدئۆلــۆژی و پەیامێــک بــۆ
مانەوە و ســەقامگیری نیزامی کۆماری
ئیســامی پــێ ئەســپێردراوەو جێبەجێــی
دەکات .فەرماندەکانــی ســپای پاســداران
لەگــەڵ هەموو بەرپرس و کاربەدەســتانی
پلــەداری ڕێژیــم ،لــە قۆرخکــردن و
بەتااڵنبردنی ســەرمایەی ئەم واڵتە (ئێران
بە گشــتی) بە شــێوەی مافیایی دەســتی
بااڵیان هەیە .لە سەر ئەم ئەساسە ئەوەیکە
ئاشــکرایە نفــوزی لەڕادەبەدەری سیاســی
–ماڵــی ئــەم ڕێکخراوەیــە کــە بانــدۆری
یەکالکــەرەوەی لە ڕووداوەکانی ئێســتا و
داهاتــووی واڵتــی ئێــران هەیــە .دخاڵەتی
سیاســی ،نیزامی و سەرکوتکەرانەی ئەم
هێزەیــە کە لە ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاســتدا بە
گشــتی بە بیانوی جۆراوجۆرەوە باندۆری
لــە ســەر کێشــەی ئابووریی واڵتــی ئێران
هەبــووەو تــاک بــە تاکــی خەڵکــی ئــەم
واڵتەی تووشی قەیرانی ئابووری ،فەقر و
هەژاریی لە ڕادەبەدەر کردووە .
دەســتێوەردان و قۆرخــکاری هەمــوو
فەرمانــدە و بەرپرســانی پلــەداری ئــەم
هێــزە بــە هاودەســتی زۆرتریــن بەرپرســی
پلــەداری سیاســی-ئیداری ڕێژیــم لــە
پرســە ئابوورییەکانــی ئێــران وەک
بەدەســتەوەگرتنی هەمــوو جومگەکانــی
ئابــووری و کۆمپانیــا دەوڵەتی و تەنانەت
تایبەتیەکانیــش ،لەگــەڵ هەمــوو نیهاد و
ئۆرگانەکانــی حکومــەت پێکەوە ،هەموو
چەشــنە گەندەڵییەکــی ماڵــی و ئیــداری
تێکەڵ بە ئیدئۆلۆژی ئامانج ،سیاســەت
و فەرهەنگــی فاشیســتی-مەزهەبی

و میللــی خۆیــان کــردوون و لــە ناخیــان
نەهادینە کراوە.
کارنامەی ڕەشــی سپای پاسداران ،هێزی
بەســیجی ،هێــزی ئێنتزامــی ،وەزارەتــی
ئیتالعــات ،ئەرتــەش ،لیبــاس شەخســی،
ئۆمەتــی حیزبــواڵ و مزدوورەکانــی
ســەر بــە ئــەم ڕێکخــراوە تێرۆریســتییە بە
دخاڵەت و دەستێوەردان لە ژیانی خەڵک،
ئێعدامــی تاک و بە کۆمەڵ بە ئاشــکرا
و نهێنی ،ئەشــکەنجە ،تیرۆری دژبەرانی
ڕێژیــم لــە نێوخــۆ و دەرەوەی ئێــران بــە
گشــتی و کوردســتان بە تایبەتــی ،تااڵن
و دەسبەســەرداگرتنی مــاڵ و مڵکــی
خەڵــک ،ئیختــاس ،ڕشــوە و باجگیــری،
گەندەڵــی و دزیــی بــە میلیــارد دۆالری،
قاچاخی ماددەی هۆشــبەر ،چەکوچۆڵ،
ئامــوزش و پەروەردەکردنــی جاســوس
و تیرۆریســت ،دخاڵــەت لــە جەنگــی
مەنتەقەیــی ،ئامــوزش و چەکدارکردنــی
هێــزە تێرۆریســتییە ئیســامییەکان
بەتایبــەت لــە ئاســیا و ئافریقــا ،دوژمنی
لەگــەڵ شــادی و جەژنی خەڵکــی ئێران،
ســەرکوتی هــەر چەشــنە جووڵەیەک دژ
بــە ڕێژیــم ،دەستبەســەرداگرتن و زیندانی
کردنی ڕخنەگران ،موخالفینی سیاســی،
کۆمەاڵیەتــی ،فەرهەنگــی ،دژایەتــی و
سەرکوتی بەردەوام و سیستماتیک دەرحەق
بــە ژنــان ،دژایەتــی تونــد و لەڕادەبەدەری
کەمینە نەتەوەیی و ئایینییەکان لە ســەر
ناوی ئێرانی ئیســامی -شــیعی و یەک
نەتەوەیــی و بە گشــتی بەدەســتەوەگرتنی
زۆرینــەی کەرتــی ئابــووری و بنکــەو
کۆمپانیــا وە بەرهەمهێنــەرەکان ،هەنــاردە
و هاوردەکردنــی شــتومەکی پێویســت
بــۆ هەمــوو ئێــران و دەستبەســەرداگرتنی
پۆســتە بــااڵ و کلیدییەکانــی ڕێژیــم لــە
بواری سیاســی –ئەمنیەتی ،ئابووری –
ئیــداری و فەرهەنگی –مەزهەبییەوە ئەم
ڕێکخراوە پێناسە دەکرێت.
هێــزە ســەرکوتکەرەکانی ڕێژیــم تەنیــا لە
ســپای پاســداران خوالسە ناکرێن و هەموو
لقوپــۆی ئــەم هێزانــە لــە چوارچێــوەی
پاراســتنی سیســتمێکی تۆتالیتــەر و
بــۆ مانــەوە و پاراســتنی بەرژەوەنــدی و
مەســڵەحەتی دەســەاڵتداری فاشــیزمی
دینی و زێدەخواز چاالکی دەکەن .
هەتــا ئەو جێگایــە کە ئەم هێزە لە هەموو
کار وکــردەوەی واڵتــی ئێــران دخاڵــەت
دەکات و خــۆی بــە خاوەن و پارێزەری ئەم
سیســتەمە دەزانێــت .ڕێکخــراوی ســپای
پاســداران وەک باڵــی ڕاســت ،بناژۆخواز
و ڕاستەوخۆ سەر بە وەلی فەقیهی ڕێژیم
هێــز و پشــتیوان و پارێــزەری بیرۆکــەی
فاشــیزمی ئیســامیی شۆڕشــێک دژ
بــە مــاف و بیــرو هــزری هەمــوو گەالن و
نەتەوەکانی نێو ئێرانە .
هێــزی ســپای پاســداران و ســازمانی
ئیتالعاتــی ڕێژیــم لــە هەمــوو بوارێکــدا

پێکــەون و تەواوکــەری یەکــن .لــە
دەســەاڵتی سیاســی و ئیــداری ڕێژیــم
وەک عــەزڵ و نەســبی فەرمانــدارەکان،
بەرپرســانی ئیــداری ئۆســتان و تەنانــەت
خودی ئۆستاندار و ......قسەی یەکەم و
کۆتایــی دەکەن .لێرەوە دیارە ئەم چەشــنە
دخاڵەتە بە ئیشارەت و موافقەت یان چرای
ســەوزی خــودی وەلــی فەقیهــی نیزامــە
کــە ئەم هێزە تەنیا لەم شەخســە دەســتوور
وەردەگرێت چونکە زامنی مانەوەی هێزی
نیــزام و جێگەوپێگەی شەخســی ڕێبەری
ئێرانن بۆیە بۆ هەر چەشنە دخاڵەتێک لە
کاروبــاری نێوخۆیــی و دەرەکی دەســتیان
ئاوەاڵیە .
لێرەدا نفوزی ســپای پاســداران ،بەســیج و
هەمــوو لقوپۆپەکانــی لــە هەمــوو کارو
چاالکــی ســێ هێــزی ســەرەکی ڕێژیــم
(یاســادانان – بەڕێوەبــەری–دادوەری)
و بــە ئیمتیازوەرگرتنــی زۆر ،ئێســتا
وەک ئیمپراتۆرێکــی بێڕکابــەر لــە
مەیدانــی سیاســی ،ئابــووری و نیزامــی
ئێــران حــزووری هەیــە و لە هەمــوو پرۆژە
بنەوایــی و ئەســڵییەکانی دەوڵــەت لــە
هەمــوو بەشــێکدا بــە ســپای پاســداران و
لقوپۆپەکانــی ئەســپەردە کــراوەو پتــر لــە
%٨٠ی ئابووریــی واڵتی ئێران بە دەســتی
ئەم هێزە مافیا-نیزامیەوەیە.
زۆرتریــن پلەی بەرزی ئیداری ،سیاســی،
فەرهەنگی-زانســتی تــا ئاســتی بــەرزی
زانکــۆکان وەک ســەهمیە بــۆ تــاک بــە
تاکی ئەم هێزە و بنەماڵەکانیان ،تەنانەت
سەهمیەی  %٤٠بۆ بەسیجی و گەیشتنی
بــە زانکــۆ و پێشــکەوتن هەتــا پلــەی
مامۆســتایەتی و بەرپرســی زانکۆیەک،
پلەی بەرزی چاالکی ئابووری ،دادوەری
و دیپلۆماتیکی کۆماری ئیسالمی ئێستا
بەگشــتی بــە دەســتی مۆرەکانــی ســپای
پاســدارانەوەیە کــە دوای شــەڕی ئێــران و
عێــراق وەک بــەش و حــەق لــەم نیزامــە
وەریگرتــوون ،ئــەوەش هــەر بە دەســتوور و
موافقەتــی خــودی ڕێبــەری ڕێژیــم بــۆ
مانــەوەی نیــزام و خــۆی و سیســتەمە
تیرۆریستپەروەرەکەی بووە .هەموو چەشنە
ئیمتیازێک وەک پلەی بەرزی زانکۆیی
بــە بــێ تێپەڕاندنــی قۆناخــی یاســایی،
ئیمتیــازی ســازینی زانکــۆی تایبــەت بە
ســپا وەک زانکۆی ئیمام حوسەین ،ئیمام
سادق ،مالکی ئەشتەر و ،.....ئیمتیازی
هەنــاردە و هاوردەکردنــی شــتومەک،
ئیمتیــازی هــەر چەشــنە چاپ و نەشــرو
ڕۆژنامەیــەک ،ئیمتیــازی وەرگرتنــی
پۆســتی وەزارەت ،نوینــەری مەجلیــس،
ســەفارەت ،بەرپرســایەتی بــەرزی ئیداری
و سیاســی لــە ئۆســتانداری ،فەرمانداری
و .....ئیمتیــازی ســەهمیەی ئۆســتادی
و خوێنــدکاری بــۆ بەســیج وەک پلــەی
ئۆســتادی بــۆ %٢٥ی بەســیجییەکان کە
زیاتر لە دوازدە هەزار کەسن !

ڕێکخراوی تێرۆریســتی ســپای پاســداران
بەندیخانــەو ئەشــکەنجەگەی جیــاوازی
خــۆی هەیــە کــە لــە هەمــوو ئۆســتان
و شــارێکدا لــە ئێــران بــە شــێوەیەک
ســازماندراو فەعالیەتــی تێرۆریســتی و
ئەزیــەت و ئــازاری خەڵکیــان بــە تاوانــی
چاالکیــی سیاســی و دژ بــە نیــزام بــە
بێ بەڵگە و دوور لە هەر چەشــنە یاســا و
ڕێسایەک جێبەجێ دەکەن !
وەک نموونــە ئەشــکەنجەخانەی
(بازداشــتگاە ٨١رمضــان ) شــاراوە لــە
ئۆستانی ورمێ کە زیاتر لە  ١٥٠زیندانی
تاکســلولیی هەیــە و ســەر بــە ئیتالعاتی
ســپای پاســدارانە و لــە نێوپادگانــی
''المهــدی'' لــە  ٢٠کیلۆمێتــری جــادەی
دەریاشــاری ورمــێ بــەرەو تەورێزدایە .ئەم
زیندانە لە دووبەشی زیندانیانی سیاسی و
هێزە ناڕازییەکانی نێو ســپای پاســداران و
هێزە ئینتزامییەکانی ڕێژیم پێکهاتووە .
هەمــوو چەشــنە ئەشــکەنجەیەک وەک
شــۆکی ئیلیکتریکــی ،هەڵواســین،
ســازکردنی ســەحنەی ئێعدامــی درۆیین،
ژوری تاکەکەســی لــە زســتانی ســارد و
تاقەتبــڕ و لــە گەرمــای پڕتینــی هاوین.
هەڕەشــە لــە زیندانــی بــۆ دەســتڕێژی
جینســی و ...گرتنــی بنەماڵەی زیندانی
و هەڕەشــە بــە ئەشــکەنجە و هــاوکاری
کــردن بــۆ ئیعتــراف وەرگرتن لــە زیندانی
و دەیــان شــێوەی ئەشــکەنجە و ئەزیەتــی
جسمی و رەوانی نامرۆڤانەی تر .
زیندانــی  ٥٩کــە یەکێــک لــە کۆنترین
زیندانەکانــی ســپایە لــە پادگانــی ''ولی
عصر''لــە تــاران ،زیندانــی ٦٦ی ســپا لــە
پادگانــی قەســری فیــرۆزە یــان هەمــان
''کالهدوز'' ،زیندانی شــاراوە لە ژێرزەوی
بەنــاوی ''بــاغ وحــش'' لــە تاران و ســەدان
زیندانــی دیکــە لــە هەمــوو ئۆســتان و
شــارێک کــە بــۆ دانپێدانــان بــە تــاوان و
تەنانــەت کوشــتنی هــەر زیندانییــەک
لــە دڕندەتریــن شــێوەکانی ئەشــکەنجە و
لێپرسینەوە کەڵک وەردەگرن .
ڕێکخراوی تێرۆریســتی سپای پاسدارانی
ڕێژیــم وەک تااڵنچــی ئابــووری و
دەستبەســەرداگرتنی هێــزی نیزامی ئێران
وەک ترســناکترین ڕێکخــراوی سیاســی
–نیزامــی لــە ئێــران ،ئێســتا گەورەتریــن
بانــدی پــەروەردەی نیزامییە بۆ گەیشــتن
بــە ئامانجــی تێرۆریســتی ڕێژیــم وەک
ئاشــکراکردنی زیاتــری ماهیەتــی
تیرۆریزمی دەوڵەتیی کۆماری ئیسالمی
.
ســپای قــودس کە لقێک لــە ڕێکخراوی
تێرۆریســتی ســپای پاســدارانە و زیاتــر
لــە دەرەوەی ســنوری ئێــران فەعاڵیــەت
دەکات(تەنیــا حــەوزەی چاالکــی ئــەم
ڕێکخراوە لە نێو ئێران لە بەشی باشووری
ڕۆژهەاڵتی ئێرانە کە ئەم ســپایە لە هەر
چەشــنە فەعاڵیەتێــک لەگــەڵ هێــزی

زەوینی ســپا و ئەرتەشــدا هاوبەشە) وەک
دخاڵــەت ،حزوور ،ئاموزش و هەر چەشــنە
چاالکییەکــی تێرۆریســتی لــە عێــراق،
ســوریە ،لوبنــان ،یەمــەن ،ئەفغانســتان
وبەحرەین،لیبی و .....
ســپای پاســداران بــە تاوانــی جاسوســی
لــە کوەیــت ،بۆمبدانانــەوە لە عەرەبســتان
و هێنــد ،تاوانــی جاسوســی لــە بەحرەیــن.
هــاوکاری لەگــەڵ محەممــەد مورســی،
چاالکــی و حــزوری نیزامــی لــە شــەڕی
ســووریە و عێــراق و بەرهەمهێنانــی
مووشــەکی بالێســتیکی درێژمــەودا و
 ....لــە لیســتی تەحریمی نێودەوڵەتیدایە.
تەحریمــی نێودەوڵەتــی و داخســتنی
حیســابی تــەواوی ئــەو بانکانــە کــە بــە
ناوی ئەندامانی ســپای پاســدارانەوە هەیە
و هەروەهــا زۆر کــەس لــە فەرماندەکانی
ســپای پاســداران و ئــەو کەســانەی کــە
پۆستی بااڵی نیزامی و سیاسییان هەیەو
ســپایی بوونیان ســەلمێندراوە کە وەزارەتی
خەزێنــەداری ئامریــکا لــە چوارچێــوەی
جێبەجێکردنــی بڕیارنامــەی ١٩٢٩ی
شۆرای ئەمنیەتی دژ بە ئێران لە لیستی
تەحریمی خۆی دایانناوە .
فەرماندەیــی هێزی قۆدســی ڕێکخراوی
تێرۆریســتی سپای پاســداران لە ئەستۆی
قاسم سولەیمانییە کە ئەمڕۆ لە دونیادا بە
تێرۆریســتیک لە لیستی تیرۆریستانیک
هاوبیــر و بەرنامەی خــۆی وەک وەزیری
دیفــاع ،فەرمانــدە و بەرپرســانی ســپای
پاسداران و بەسیج ،ناوی دەرکردووە.
هەناردنــی چەکوچــۆل بــۆ گرووپــە
تێرۆریستییەکانی سەر بە ڕێژیم لە عێراق،
لوبنــان ،حوســییەکانی یەمــەن ،ســوریە و
 .....هەر ئەم سپایە لە عێراق بە پەروەردە
و ڕێکخراوەییکردنــی زیاتــر لە  ٢٤حیزب
و ســازمانی شــیعی بــە نــاوی حەشــدی
شــەعبی ،وەک ســپایەک تێرۆریســتی
هاوچەشــنی خــۆی دروســت کــردووە کە
بۆ کاتی پێویست کەڵکیان لێوەردەگرێت.
شــەڕ و تیرۆر و کوشــتار لە واڵتی سوریە
لەژیر نــاوی مودافەعینی حەرەم پەروەردە
و ئامادەکردنی دەیان هێزی تێرۆریستی لە
واڵتــان و هەناردەکردنی پەیامی ئینقالبی
ئیســامی بــۆ بــە ئیســامی –شــیعی
کردنــی مزدووران و دەســتوپێوەندییەکانی
خــۆی بــە نرخــی بەتااڵنبــردن و بــە
هەدەردانــی ســەرمایەی گەالنــی ئێــران و
بــە هــەژاری هێشــتنی میلیۆنــان کەس و
سازکردنی قەیرانی ئابووری لە ئێران .
قەرارگــەی عەمەڵیاتــی ســپای قــودس
ئەرکــی پشــتیوانی نیزامی ،ئیتالعاتی و
لۆجســتیکی لــە ڕێکخراوی تێرۆریســتی
حیزبــواڵی لوبنــان ،حەمــاس ،جیهــادی
ئیســامی لە فلســتین و  ...لە ئەســتۆیە
و بۆ کردەوەی تێرۆریستی لە واڵتەکەیان
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دۆخی کرێکارانی کوردستان
لە ڕۆژی جیهانی کرێکاردا
جاقل
ڕۆژی ١١ی بانەمــەڕ یــان 1ی مانگــی
مــەی ،ڕۆژی جێــژن و ناڕەزایەتییــە! لــە
دنیــادا هیــچ نموونەیەکــی هاوشــێوەی
نەبینــدراوە و بوونــی نییــە .ڕۆژێــک کە
لــە ئاســتی جیهانیدا پشــوودانی فەرمییە
بــەاڵم خەڵــک بــۆ خۆپیشــاندان و ڕێپێوان
دەڕژێنە ســەر شەقامەکان .سەردەمانێک
درووشــمی خۆپیشــاندەران تەنیــا پرســی
مووچــە و ڕێــژەی کار لــە ڕۆژدا بــوو
بەاڵم ئێســتە پرسە سیاسییەکانی ڕۆژیش
تێکەڵ بەم درووشمانە بوون.
نەریتــی بەڕێوەبردنــی ئــەم بۆنەیــە لــە
بنەڕەتڕا بۆ ئامریکا دەگەڕێتەوە؛ لە 1ی
مانگــی مــەی ســاڵی  1868کرێکارانی
ئامریکایــی بــۆ یەکــەم جار لە قــەوارەی
ڕاگەیەندراوێکــدا و بــە وەڕێخســتنی
مانگرتنــی چەنــد میلیــۆن کەســی،
خوازیاری چەسپاندنی یاسای  8کاتژمێر
کار لــە رۆژدا بــوون ،ئــەم خۆپیشــاندان و
مانگرتنە ســەرکوت کرا و ســەدان کەس
تێیدا کوژران؛ دواجاریش لە زۆربەی هەرە
زۆری واڵتانــی جیهــان ئــەم ڕۆژە وەک
ڕۆژێکی فەرمی چووە نێو ڕۆژژمێرەکان
و چینی کرێکار تێیدا ڕێزی لێ دەگرن.
ئــەم ڕۆژە ئەگــەر بۆ هەمــوو کرێکارانی
جیهانــی پێشــکەوتوو ،دەبێتە ڕۆژێک بۆ
دەربڕینی خواست و ویستەکانیان و تەنانەت
کاتی پشوو و شانازی بەخۆکردن ،ئەوا لە
ئێراندا و لە کوردستانی ئێراندا بەتایبەتیتر
دەبێتــە ڕۆژێــک بۆ کووالندنــەوەی زامە
ســاڕێژنەبووەکانیان؛ لەحاڵێکــدا کــە
کرێــکاران بــە نەبــزی ئابووریــی هــەر
واڵتێــک دەژمێردرێــن ،ئــەم نەبــزی
ئابوورییە لە ئێران نەتەنیا لە پەراوێز خراوە
و هیــچ گرینگییەک بە دەور و نەخشــی
نــادرێ بەڵکــوو ســەرکوتیش دەکــرێ و
مافەکانی بنپێ دەخرێ؛ سەلمێنەری ئەم
وتەیــەش نــەدان و وەدواخســتنی مووچەی
کرێــکاران ،بێبــەش کردنیــان لــە مافــە
ســێنفییەکانیان ،دەرکرانیــان ،زیندانــی
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بە کاریان دێنێ.
لــە ئێران زیاتر لــە  ١٦نیهادی ئیتالعاتی
هەیە کە یەکەی ئیتالعاتی سپا و یەکەی
پاراستنی سپای پاسداران تەنیا دووان لەو
نیهادانــەن کــە ســەر بە ســپای پاســدارانن
و لــە هەموو ئیدارات و ئۆرگانە سیاســی
و ئەمنیەتییەکانــی ڕێژیــم دەســتێوەردان
دەکــەن و بڕیــار ،لێپرســینەوە و حوکمێک
ســەبارەت بــە هــەر ڕووداو یــان کەیســی
سیاسی و ئەمنیەتی کەسێک ،بە مافی
خۆیــان ئەبینــن و بــە کــەس و الیەنێکــی
یاســایی لــە نێــو ڕێژیمیش واڵمــدەر نین.
یەکــەی ئیتالعاتــی ســپای پاســداران لە
مانگــی ڕەزبــەری ســاڵی ٨٨ەوە وەک
ڕێکخــراوی ئیتالعاتــی ســپا نــاوی هەیە
و بەهێزتریــن نیهــادی ئیتالعاتــی ئێرانــە.
ئــەم ئۆرگانــە لە هەڵســوکەوت و بەرخورد
لەگــەڵ موخالفینــی ڕێژیمــدا بۆ گرتن و
تەنانــەت کوشــتنیش بەهێزتریــن نەخشــی
هەیــەو ئێســتاش بــە نێــو زابتــی دەزگای
دادوەری ڕێژیم ئەرکی پێئەسپێردراوە !
ئەم یەکەی پاراستنی ئیتالعاتی سپایە لە
هەموو لقوپۆپەکانی ڕێکخراوەکەدا هەیە
و هەتــا هەمــوو ئــۆرگان و دەزگایەکــی
سیاســی –ئیــداری و ئەمنیەتــی ڕێژیــم
هەیــە و تەنانــەت گەیشــتووەتە نێــو
حەراســتی ســەرکۆماری و گاردی
ڕێبــەری و بەرپرســایەتی ســەرەکی بــۆ
پاراســتنی نیزام و شەخسی ڕێبەری ئێران
لە ئەســتۆی ئەم ڕێکخراوەدایە .سازمانی
ئیتالعاتــی ســپا ،ســازمانی پاراســتنی
ئیتالعاتــی ســپا و هەروەهــا پاراســتنی
ســپا تەنیــا ســێ ژێرکۆمەڵــە لــە ســپای

کــردن و لەپەراوێزخســتنییانە کــە لــە
سااڵنی ڕابردوودا بە زەقی دیار و بەرچاو
بووە.
بەپێــی دواییــن ئامــاری بڕواپێکــراو لــە
ناوەنــدی ئامــاری ئاژانســی هەواڵدەریــی
کوردپــا ،تەنیــا لــە ســاڵی ١٣٩٧دا ٤٣
کرێــکار لــە کوردســتان لەکاتــی کاردا
گیانیــان لــە دەســت داوە و  ١٢کەســی
دیکەشــیان بریندار بوون کە  ١٧کەســیان
لــە بەرزایــی بــەر بوونەتــەوە ٩ ،کەســیان
بەهــۆی بــەرق گیانیــان لەدەســت داوە،
 ٨کەســیان بەهــۆی داڕمانــی دیــوار٦ ،
کەســیان بەهــۆی گازگرتوویی ٦ ،کەس

خۆرهەاڵتــی کوردســتان ترســی دەركــران
و بژیــوی ژیانــە كــە دەرخــەری دۆخــی
نالەبــاری ئــەو چینەیــە .كارناســانی
ئابووریــش پێیــان وایە ئەو بەپــەرۆش بوون
و نیگەرانییــە کــە لــە شــوێنی خۆیــدا
کاریگەری ڕاســتەوخۆی لەســەر ڕەوشی
ژیــان و دەروونــی کرێــکاران دەبــێ لــە
جێــی خۆیەتــی چوونکــە هیــچ متمانە و
گەرەنتییــەک بۆ داهاتووی کاریی ئەوان
بوونــی نییــە؛ ئاڵــۆزی و پشــێوییەکانی
كەرتــی كار و وەبەرهێنــان كــە هــەر لــە
ســەرەتای ســاڵەوە دەســت پێدەکەن ریشە و
بنەماكەی دەگەڕێتەوە بۆ كەمتەرخەمیی

داخراون و ناڕاســتەوخۆ بانكــەكان بوونەتە
هــۆكاری داخرانــی كارگــە و كەرتەكانــی
كار.
ئــەو كێشــە و ئاســتەنگانەی كــە بەرۆكی
چینــی كرێــكاری گرتووە ،تەنیــا دەركران
نییە ،بەڵكوو وەک ئاماژەیان پێکرا كێشە
و ناكۆكــی لەگــەڵ خاوەنــكاران ،نەبوونی
بیمــە و ئەمنیەتــی كار ،ئیــزن نــەدان بــە
رێكخســتنی كۆبوونــەوەی ناڕەزایەتــی و
خســتنەڕووی داخوازییــەكان و زۆرجــار
گیــران و زیندانــی كــردن ،بەشــێكن لــە
گرفتەكانیان.
كەمیــی مووچە ،گرانــی و دژوارییەكانی

دۆخــی ژیانــی کرێــکاران زۆر نالەبــار و
نەگونجــاوە؛ هەلومەرجــی کرێــکاران
بــاش نییــە بەچەشــنێک کــە دەتوانم بڵێم
%٩٠ی کرێــکاران ناتوانــن گۆشــت بخۆن
چوونکــە مووچەکەیــان ئەوەنــدە نییە کە
بتوانــن گۆشــت بکــڕن .ناوبــراو هەروەهــا
وتبــووی :بەهۆی هەلومەرجی ئێســتامان
مەودای نێوان هێڵی هەژاری و هەاڵوسان
گەیشتووەتە %٥٣؛ لە وەها بارودۆخێکیشدا
مووچــەی کرێکارێــک تەنیا بەشــی ١٠
ڕۆژی دەکات لە مانگدا.
ئێعتــراز و ناڕەزایەتــی بــەو دۆخــە نالەبارە
زۆر جــار لەالیــەن حكوومەتــەوە پێشــی

پەرۆشیی سەرەكیی كرێكاران لە خۆرهەاڵتی کوردستان ترسی دەركران و بژیوی
ژیانە كە دەرخەری دۆخی نالەباری ئەو چینەیە .كارناسانی ئابووریش پێیان وایە
ئــەو بەپــەرۆش بــوون و نیگەرانییــە کە لە شــوێنی خۆیدا کاریگەری ڕاســتەوخۆی
لەســەر ڕەوشــی ژیان و دەروونی کرێکاران دەبێ لە جێی خۆیەتی چوونکە هیچ
متمانە و گەرەنتییەک بۆ داهاتووی کاریی ئەوان بوونی نییە
بەهــۆی تەقینەوە لە کارگەکان ١ ،کەس
بەهــۆی ســووتان و  ٣کەســیش لــە کاتی
شــۆفێری تووشــی ڕووداوی کار بــوون؛
هەروەهــا لــە ســاڵی ڕابــردوودا  ٣٧حاڵەت
ئێعتــراز و ناڕەزایەتــی کرێکاری لە شــار
و پارێزگاکانی کوردستان هاتووەتە ئاراوە
و  ١١٧٢کرێکاریــش لە ســەر کارەکانیان
دەرکراون و ئێستە بێکارن.
پەرۆشــیی ســەرەكیی كرێــكاران لــە

دەوڵەت لە هەمبەر وەبەرهێنان و هەناردەی
واڵت لە هەمبەر هاوردەی لەرادەبەدەردا.
هەواڵدەریی مەجلیســی ڕێژیــم ماوەیەک
پێش ئێســتە لــەزاری یەكێك لە ئەندامانی
كۆمیســیۆنی ئابوورییــەوە بــاوی كردەوە،
زۆربــەی خــاوەن كارگــە و كەرتەكانــی
وەبەرهێنــان قەرزداری بانكەكانن و وامیان
وەرگرتــووە و توانایــی دانەوەیان نییە .هەر
بۆیــە ،زۆرێك لــە كارگەكانــی وەبەرهێنان

ژیان و دواخســتنی مووچە و مەزایاكان و
زۆر جــار بڕینــی مووچەی چەند مانگە،
كرێكارانــی تووشــی كێشــەی نــەداری
و هــەژاری دەكاتــەوە و دەبێـــتە گرفتــی
دەروونی بۆیان.
لــە مانگــی ڕێبەندانــی ســاڵی ڕابــردوودا
عەلــی ئەســانی ئەندامــی لێژنــەی
بەڕێوەبەریــی کانوونــی کار لــە وتووێــژ
لەگــەڵ هەواڵدەریی ئیســنا ڕایگەیاندبوو:

پێدەگیرێت و وەك هەوڵدان بەدژی تەناهیی
نەتەوەیــی لە قەڵەم دەدرێــت ،كۆبوونەوەی
سەرشــەقامی كرێكاران بۆ خســتنە رووی
داخــوازی و مووچــە دواخراوەكانیــان ،وەك
شــێوێنەری ئاسایشــی گشــتی لــە قەڵــەم
دەدرێت.
چاالكانــی كرێكاری بــە تاوانی چاالكیی
سیاســی ،رەوانــەی زینــدان دەكرێــن ،ئــەم
دۆخــە پــڕ مەترســیە زۆر جــار لــە ناوچە

پاســدارانن کــە ئەرکــی ئیتالعاتــی –
ئەمنیەتییــان هەیە  .هەموو پرۆژە کەاڵن
و بەهێــزەکان لــە نێــو ئێــران و دەرەوە کــە
زیاتــر لــە  ٨٠٠پــرۆژە دەبــن وەک هەموو
بەشــەکانی نــەوت ،گاز ،پێترۆشــیمی،
گواســتنەوەوگەیاندن ،زۆربەی بانکەکان،
بەنــداو ،گواســتنەوەی ئــاو و تەنانــەت
موخابــرات و ئــای تــی ،ســاختی بنکەی
نەوەوی ئێران ،سازینی بۆمب و موشەکی
بالیســتیکیی درێژمــەوداو هەمــوو
کەرەستەیەکی نیزامی ،سازکردنی هێڵی
ئاســنیی ،ســازکردنی توونیــل و هێڵــی
بــۆڕی گازی سروشــتی و  ،...هەمــوو
لــە ئیختیاری قەرارگــەی ''خاتم النبیاء''
یــە کە ســەربەم ڕێکخراوەیە و بە دەســتی
بەشــی ئابــووری ســپای پاســدارانەوەیە و
ئــەم ڕێکخراوە تێرۆریســتییە ئێســتا هێزی
یەکەمــی ئابووری-نیزامــی ئێرانە و زیاتر
لە پەنجا پرۆژەی کەاڵن و سەدان پرۆژەی
ورد و پڕبایەخــی هەیــە کە هەموو لە ژیر
دەســەاڵتی ئــەم ڕێکخراوەدایە و جێبەجێی
دەکات و بەرهەمەکــەی بــۆ کڕیــن و و
بەرهەمهێنانی کەرەســتەی نیزامی ،شەڕ
و تیــرۆر لــە نێوخــۆ و دەرەوەی ئێــران بــە
کار دێنێت.
دەیــان قەرارگــەی دیکــەی نیزامــی-
ئەمنیەتــی وەک قەرارگەی ''ســازندگی
قائــم ،نــوح ،کربــا ،کوثــر و  ''...لــە
ژێرکۆمەڵــەی قەرارگــەی ''ســازندگی
خاتــم االنبیــاء'' ن کە ئــەم ناوەندە نیزامی
–ئەمنییەتیــە ســاڵێک لــە دوای مردنی
خومەینــی و بــە دەســتوری خامنەیــی
دامەزراوە .
ســپای پاســداران لــە هەمــوو کاروبــاری
نێوخۆیــی و دەرەکــی ئێــران دخاڵەتــی

هەیە و هەر چەشــنە قەراردادێک کە لە
الیەنــی دەوڵەتــی کۆماری ئیســامییەوە
واژۆ کرابێت و بە دڵی نەبێت بە ئاســانی
دەتوانێــت هەڵیوەشــنێتەوە و لــە ڕســتەی
''باید لغو شود'' کەڵک وەردەگرێت!
ڕوحانــی ســەرکۆماری ڕێژیم ،لە ٢٥ی
خەرمانانــی ســاڵی ١٣٩٢ی هەتــاوی،
لــە کۆبوونــەوەی فەرماندەکانــی ســپای
پاســداران ،لە ســەر ســپا ئاوەهــا دەدوێ'':
ســپای پاســداران لــە ســەرەوەی هەمــوو
جەریانێکی سیاسییە و سپا لە جێگەیەکی
بەرزە کە جێگەی هەموو میللەتە و دەبێ
هەموو خەڵک ،ســپا بە پشــتیوانی خۆیان
بزانن''!
سپای پاسداران لە بواری نیزامییەوە زیاتر
لە  ١٥هەزار کەسی هەیە کە تەنیا وەک
گارد بــۆ پاراســتنی کەســی خامنەیــی
دانراون.
هێــزی قــودس یان ســپای قودســی هێزی
تایبــەت و ژێرشــاخەیەک لــە پێنــج
هێزەکــەی ســپای پاســدارانە کــە هەمــوو
چاالکییــەک کــە لــە دەرەوەی ســنووری
ئێــران هەبێــت لــە ئەســتۆیدایە و دەڵێــن
زیاتــر لــە ٢٠هەزار کەســن و پتر لە ٨٠٠
هەســتەی مەرکەزییــان هەیــە .ئــەم هێــزە
تێرۆریســتییە ئەرکــی بەڕێکخراوکــردن،
پوختــەو پۆشــتەکردن ،پــەروەردە و
ســەرمایەگوزاری لــە ســەر بزوتنــەوەی
ئینقالبــی ئیســامییە و بەرپرســی
گەشــەپێدانی سیاســەتە دەرەکییەکانــی
ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامی ئێرانــە.
هەروەهــا مەنتەقــەی چاالکــی ئــەم هێــزە
تێرۆریســتییە لــە واڵتانــی ڕۆژئاوایــی،
عێــراق ،ئەفغانســتان ،پاکســتان ،هێنــد،
ئیســرائیل ،لوبنــان ،ئــۆردۆن ،تورکیــە،

ئافریقــای باکوور ،عەرەبســتان و تەنانەت
ڕوســیەش هەیــە و هەمــوو کردەوەیەکــی
تێرۆریســتی ئەنجــام دەدەن .ســپای قودس
هێزیکــی مافیایــی و تیرۆریســتن و لــە
زۆربەی واڵتان کە نفوزیان هەبێت بۆ هەر
کردەوەیەکی تێرۆریســتی هەم بڕیاردەرن و
هەمیش جێبەجێکار!
ســپای پاســداران و هەموو لقوپۆکانی لە
مێــژووی دامەزرانییــەوە بــۆ تیرۆرکردن و
کوشــتوبڕ بە شاکاری مافیایی شۆڕشی
ئیســامی ئێــران ناســراوەو ڕێکخراوێکــە
کــە وەک مافیــا و تیرۆریزمــی دەوڵەتی
بەرزتریــن پلــەی جینایــەت و دڕندەییــی
هەیە!
بە هەزاران تاوان ،تیرۆر ،شــەڕ و کوشتن،
گرتــن ،زیندانــی کــردن ،ئەشــکەنجە و
بێسەروشــوێن کردنــی تاکــی ئازادیخواز،
بــێ تــاوان ،دژبــەری نیزام و سیاســی ،لە
کارنامــە و مێــژووی پــڕ لــە تاوانــی ئەم
ڕێکخراوە تێرۆریســتیە هەم لە نێو ئێران و
بەتایبەت ڕۆژهەاڵتی کوردســتان هەیە و
هەمیش لە دەرەوەی سنووری ئێران کە لە
زۆربــەی واڵتاندا لــەم جینایەت و تاوانانە
دەســتی بــااڵی هەیــە و بڕیــاردەر و بکوژ
بووەو هیچکاتیش دەستی نەپاراستووە !
ئــەم ســپا مافیایــی و تێرۆریســتییە لــە
ســەرەتای دامەزراندنیــەوە وەک پاراســتن
و گاردی ئینقالبــی لــە ئێــران و هەمــوو
کوردستان بۆ لەنێوبردنی دژبەرانی ڕێژیم
دەســتبەکار بــوو و لــە شــەڕ و کوشــتار و
تیرۆر لە کوردســتان ئەزمونی شــەڕی بە
دەســت هێنــا و لــە یەکەمیــن عەمەلیاتی
نیزامی خۆی وەک هێز لە شــەڕی ئێران
–عێــراق لە چەمی ئەروەند دەســتپێبکات
و نەخشــی ســەرەکیی لەم شــەڕە بووبێت.

ئەمــەش ئەزمونیکــی گرنــگ بــووە بــۆ
هێزیکــی تێرۆریســتی کــە ئەمــڕۆ باڵــی
ســەرەکی و دەسەاڵتبەدەســتی ڕێژیــم
بێــت و لــە بــواری سیاســی ،نیزامــی،
ئابووری ،فەرهەنگی و بگرە دەســتێوەردان
لــە سیاســەت و دیپلۆماســیی دەرەوەی
کۆماری ئیســامی قسەی یەکەم بکات
!
گەمــارۆ و گۆشــارەکان لــە ســەر
ڕێژیــم وخســتنە لیســتی تێرۆریســتی
ســپای پاســداران لــە الیــەن ویالیەتــە
یەکگرتووەکانی ئامریکاوە ،ئاکامەکەی
لــە ڕوانینــی نیزامی ،سیاســی ،ئابووری
و ئەمنیەتییــەوە ،تەریکخســتنەوەی ئــەم
ڕێکخــراوە تێرۆریســتییە لــە دەرەوەی
ســنوورەکانی ئێــران و کــورت و
الوازکردنــی هێزی ئــەم گرووپە لە واڵتان
و کۆکردنەوەیــان لــە نێوخــۆی ئێرانــە کە
ڕەنگــە زیاتر بۆ ســەرکوتی هەر چەشــنە
ســەرهەڵدان و ناڕەزایەتــی دەربڕینێــک
لــە نێــو ئێــران پۆشــتە بکرێــن بــە دواوە
هەیــە .هەروەهــا ئــەم تەحریم و لە لیســتی
تیرۆرخســتنی ســپای پاســدارانە دەتوانێت
بــە واتای گوشــاری زیاتر لە ســەر ڕێژیم
بێــت و لەراســتیدا تەحریــم و گوشــار لــە
ســەر کەرتــی ئابــووری و هەموو پڕۆژە و
بەرنامەکانی ئەم هێزە تێرۆریستییە لە نێو
ئێــران و بەتایبــەت لــە واڵتانێک بێت کە
ئەم ڕێکخراوەیە سەرمایەگوزاریی تیایاندا
کردووە !
هەروەهــا بــە بوونــی ســپای پاســداران و
تیرۆریســت بوونــی ئــەم رێکخراوەیــە،
دەکــرێ هــەر چەشــنە هــاوردە و
هەناردەیــەک کــە شــک و گومانــی
پێوەندیی و خاوەنداریەتی سپای پاسدارانی

كوردنشــینەكان زیاتــرە و ئــەو كرێكارانەی
تەنیــا داخوازییــان دەســتبەر كردنــی مافە
رەواكانیــان بــووە ،بــە تاوانــی سیاســی و
ئەمنیەتــی تووشــی گیــران و حوكمــی
درێژماوە بوون.
فەریبــۆرز ڕەئیسدانــا ئابوورینــاس و
مامۆســتای زانکــۆ ســەبارەت بــە هێڵــی
هــەژاری ڕەهــا دەڵــێ :بــە هەبوونــی
هەاڵوســانێک کە بەسەر ئابووریی ئێراندا
ســەپاوە دەتوانین بڵێیــن %٧٠ی کرێکاران
لەژێــر هێڵــی هــەژاری ڕەهــادا دەژین کە
ئەگــەر بمانهــەوێ ئەم چینەی کۆمەڵگە
لــەو دۆخــە واتــە لــە هێڵی هــەژاری ڕەها
ڕزگار بکەین دەبێ النیکەمی مووچەیان
بگەیەنینــە  ٢میلیــۆن و  ٧٠٠هەزار تمەن
کە بە کردەوە ئەمە ئیمکانی نییە!!!
کــوورت و پووخــت دەتوانیــن بڵێیــن:
ئابوورییــەک کــە بڕوای بە بازاڕی ئازاد
و کەرتی تایبەت نەبێت ،حکوومەتەکەی
زۆر قەبە بێت ،هێزە سەربازییەکەی (سپای
پاســداران) دەستی بەسەر زیاتر لە %٦٠ی
ئابووریــدا گرتبێــت ،دادگای ســەربەخۆ
نەبــێ کــە لێپێچینــەوە لــە گەندەڵــکاران
بــکات ،شــەفافیەت لــە داهاتــی نــەوت و
گومــرک و باجــدا نەبێــت ،ڕكەبەرایەتــی
سیاسی لە ئارادا نەبێ و تەنیا گرووپێک
دەســتی بەســەر سیاســەتدا گرتبــێ و لــە
رێگــەی سیاســەتەوە ئابووریشــی قــۆرخ
کردبێــت ،کاری سیاســی و ئابــووری
لێک جیا نەکرابێتەوە ،کاروباری ئیداری
لەســەر بنەمــای وەفــاداری بەڕێــوە بچێت
نەک پســپۆڕی و تەکنۆکرات و ،بەشــی
بەرچــاوی داهاتــی واڵت لــە دەســتوەردان
و کاری تیرۆریســتی و نابەجێــدا خــەرج
بکرێــت ،ئەوا چــۆن دەتوانێ کێشــەکانی
چارەســەر بــکات .کەواتــە ســەرچاوەی
هەموو کێشــە ئابوورییەکانی ئێران بوونی
کۆمــاری ئیســامییە و تــا ئــەم ڕێژیمــە
لــە دەســەاڵتدا بێت ،وەک چۆن تا ئێســتا
کردوویەتی ،سەرجەم داهات و سەرچاوەی
سروشتی و مرۆیی بە فیڕۆ دەدات.

هەبێت سنووردار ،تەحریم و بگرە قەدەخەش
بکرێت .ئەمە خۆی ڕۆژ بە ڕۆژ بە واتای
تەریکخستنەوەی پێوەندی ئابووری ڕێژیم
و هەروەها باندۆری زۆر لە ســەر پێوەندی
دیپلۆماســی و سیاســیی ڕێژیــم لەگــەڵ
واڵتانــی دراوســێ و ڕۆژئاواییــدا هەیــە
کە هەبوونی دەســتوبردی سپای پاسداران
لــەم پێوەندییانــە هۆی ســەرەکی کورت و
ســنووردارکردنەوەی ڕێژیــم و تەحریــم و
گوشــاری زیاتر لە سەر کەرتی ئابووری،
سیاســی ،نیزامی و تەنانەت دیپلۆماسیی
ئێــران دەبێــت .واتە ئەم شــەڕی سیاســی-
ئابورییــە لەگــەڵ ڕێژیــم هــەر بــەردەوام
دەبێــت و کەوتنــە لیســتی تێرۆریســتیی
ســپای پاســداران ڕێــک بــە واتــای بــە
تیرۆریست ناساندنی کۆماری ئیسالمییە
و زەمینەیــەک پێــک دێنێــت هەتاکــوو
لە گوشــاری سیاســی-ئابووری کۆماری
ئیســامییەوە بە تێپەڕبوونــی کات بە بێ
پاشەکشــەی ڕێژیــم لــە سیاســەتەکانی،
بەرەو قۆناخێکــی دیکە وەک لەناوبردنی
تیرۆریزمی ڕێکخراوەیی هەتا تیرۆریزمی
دەوڵەتــی ،بــە دەســتبردن بــۆ گۆزینــەی
نیزامــی لــە گۆڕینی ڕەفتــاری ڕێژیمەوە
بــۆ گۆڕینــی خــودی سیســتم و نیزامــی
کۆماری ئیســامی هەنگاو هەڵگیردرێت
و مەترســی ،دوژمنــی و بەربەرەکانێــی
سیاســی –ئەمنیەتی لە دوای چوار دەیە
مانــەوەی ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامی
ئێــران بــە ڕوخانــی ئــەم ڕێژیمە لــە بناغە
تیرۆریســت و بــە ناســنامەی تێرۆریســتی
دامەزراوەدا ،کۆتایی پێ بێت .
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دواڕەوشی ئابووریی ئێران لە زمانی ئامارەکانەوە

ڕووش

ناوەنــدی ئامــاری ئێــران لــە نوێتریــن
راپۆرتی خۆیدا نرخی هەاڵوسانی مانگی
خاکەلیوەی  %51.4ڕاگەیاند و سندووقی
نێونەتەوەیی دراویش پیشبینی کردووە کە
لە ساڵی 2019دا ئەم رێژە بگاتە %37.2
کــە زۆرتریــن کاریگــەری لەســەر نرخــی
کااڵ مەسرەفییەکانی وەک خواردەمەنی
و خواردنەوەکان دەبێ! و ڕێژەی بێکاریش
زیاتر دەکات.
بێکاریــی و هەاڵوســان دوو کێشــەی
ســەرەکین لــە ئابووریــدا کــە ڕاســتەوخۆ
یەخەی خەڵک دادەگرن و بە سەرچاوەی
هەمــوو دەردە ئابوورییــەکان دەژمێردرێــن
بەچەشــنێک کــە زۆربوونیــان بڕســت لــە
بــەر تاک و خێزان دەبڕێ و ئاســتی بژیو
کــەم دەکەنــەوە و خەڵــک دەخەنە دۆخی
نەمرنەژییەوە.
هەاڵوســان هێــزی کڕینــی خەڵــک کــەم
دەکاتــەوە ،بــۆ نموونــە ،خەڵــک ســاڵی
ڕابــردوو کــە بــە کەمتــر لــە  ١٠٠٠تمەن
کیلۆیــەک پیازیــان دەکــڕی ،ئێســتا بــە
 ١٣بــۆ  ١٤هــەزار تمــەن دەیکــڕن ،واتــە
توانــای کڕینیان دابەزیوە و ئیتر داهاتیان
بەشــی خەرجیان نــاکات و بەرەبــەرە بەرەو
هەژاریــی ڕەهــا دەچــن .بێکاریــش ئەگەر
بەرۆکــی تــاک بگــرێ و زۆر بخایەنێــت
ئەوا ئاستی خۆشبژێوی وگوزەرانی تاک
کــەم دەکاتــەوە و دەیباتــە ڕیزی هەژاریی
ڕەهاوە .بێکاری بەدوای خۆیدا هەژاریی،
لەخۆنامۆبــوون ،هەڵوەشــاندنەوەی خێــزان،
دزی و تــاوان ،ئاوارەبــوون و ســەرهەڵگرتن
و دەیــان گرفتــی دیکــە دەهێنــێ و تاڵــی
بــە ژیــان دەبەخشــێ .بوونــی بێکاریی لە
ئاســتی واڵتیشــدا بــە واتــای ئەوەیــە کە
سەرچاوەیەکی گرنگی بەرهەمهێنان واتە
ســەرمایەی مرۆیــی بــە فیــڕۆ دەچێــت و
ئاستی بەرهەمداریی کەم دەبێتەوە.
ئابووریــی ئێــران دەمێکە تووشــی ئەم دوو
کێشــە واتــە هەاڵوســان و بێــکاری بــووە.
بەپێــی ڕاپۆرتەکانــی ناوەنــدی ئامــاری
ئێــران ڕیــژەی هەاڵوســان لــە ٢٣ی
ئۆکتۆبــری ٢٠١٨ەوە تــا ٢٢ی نۆڤەمبــر
بــە ڕێــژەی  34.9%بــووە و لەبەرئەوەیکــە
حکوومــەت بۆ پڕکردنــەوەی کورتهێنانی
بوودجــە لــە بانکــی ناوەنــدی داوای قەرز
دەکات واتــە پــارە لــە چــاپ دەدات ،ئەوا
ڕێژەکە هەر هەڵدەکشــێت ،هەر بەپێی ئەم
ئامارانــە رێژەی بێکاریــی الوان لە ئێراندا
زیاترە لە  %٢٧و هی دەرچووانی زانکۆش
لەســەرووی %٤٠ە  .کارناســانی بــواری
ئابووریش لەسەر ئەو باوەڕەن کە بۆئەوەی
کێشــەی بێکاریــی لــە ئێــران چارەســەر
بكرێــت پێویســتە بــۆ مــاوەی  ٢٠ســاڵ
رێژەی گەشــەی ئابووری  %٨بێت ،ئەمە
لە کاتێکدایە کە بەپێی پێشبینی بانکی
جیهانی رێژەی گەشە بۆ ساڵی داهاتووی
ئێــران  3.8-دەبێــت ،ئەمــەش واتــە نەک
هەلی کار ناڕەخســێت بەڵكوو بێکارییەکە
هێنــدەی تــر زیاتــر دەبێــت .هــەردووک
کێشــەکە تا دێت زیاتــر دەبن و تەنگ بە
خەڵــک هەڵدەچنــن .بۆچــی دەڵێین زیاتر
دەبــن چوونکــە لە ئێســتەدا داهاتــی ئێران
کــە تاکبەرهەمییــە و بەســتراوە بــە نەوتە

بۆ کەمتر لە  ٨٠٠هەزار بۆشکە لە ڕۆژ
دابەزیــوە ،لــە دوو حەوتــووی داهاتووشــدا
ئەگــەری ئەوە هەیە ئەمریکا لێخۆشــبوون
بــۆ چەنــد واڵتێکــی تــر کــە بــۆ کڕینی
نەوتــی ئێران پێی دابوون ،هەڵوەشــێنێتەوە،
ئەمــەش واتــە کەمبوونــەوەی زیاتــری
داهاتــی نــەوت و کورتهێنانــی بودجــە،
قوڵبوونــەوەی زیاتــری داکشــان ،بێکاریی
زیاتــر و چوونــە نــاو قۆناخــی چەقینــی
ئابوورییەوە.
هــەر لــەم ڕاستایەشــدا دەبینیــن کــە
لــە ڕۆژانــی ڕابــردوودا ،هەواڵدەرییــە
فەرمییەکانــی ڕێژیــم لەســەر گرانبــوون
و هەڵکشــانی بەهــای گازی  cngو
ئەگــەری گرانبــوون و جیرەبەندیکردنــی
بێنزیــن ،ڕاپۆرتگەلێکیان باڵو کردەوە کە
تێیــدا بــاس لــەوە دەکەن کە لە ســەرەتای
مانگــی جۆزەردانــەوە گازی  cngلــە
سەرتاســەری ئێرانــدا  9.5لەســەد گــران
دەبێــت و بەهــای بێنزینیــش دەچێتــە
ســەرێ کــە بەو پێیە تێچــووی هاتوچۆ و
گواستنەوەکانیش زیاتر دەبێ بە زیادبوونی
ئــەم تێچــووەش نرخــی کەلوپەلەکانیــش

لە هەر ســێ بەشــی "هەاڵوســانی خاڵ بە
خاڵی هەموو خانەوارەکان" " ،هەاڵوســانی
خــاڵ بــە خاڵــی خانــەوارە شــارییەکان" و
" هەاڵوســانی خــاڵ بــە خاڵــی خانــەوارە
گوندنشــینەکان" هــەروەک مانگەکانــی
پیشووتر لە خراپترین دۆخی خۆیدا بووە.
بەپێــی ئــەم ڕاپۆرتــە ،ئــەم قەیرانــە
چەندیــن مانگــە بوونــی هەیــە بــەاڵم
بەرپرســانی پیوەندیــدار بەتایبــەت لــەم
پارێزگایە ،تا ئێســتە هیــچ هەوڵێکیان بۆ
چارەســەرکردنی نــەداوە و بەرجەوەنێکــی
ڕوونیش بۆ کۆنترۆڵ کردنی بوونی نییە؛
مســتەفا باغبانیان مامۆســتای زانکۆ لە
زانکۆکانــی ئــەم پارێــزگا لــە لێدوانێکدا
ســەبارەت بــە هۆکارەکانی ئــەم ڕێکۆردە
لە پارێزگای ســنە بۆ هەواڵدەریی جوانی
وتــووە :کەشــوهەوا و دۆخــی ئاووهــەوا،
ســەرچاوە مرۆیــی و سرووشــتییەکان
کۆمەاڵیەتییــەکان
ســەرمایە
و
پۆتانســیەڵێکی تایبەتیــان بــەم پارێــزگا
بەخشــیوە کــە دەتوانــن لەبــاری گەشــەی
ئابوورییــەوە یارمەتیــدەر بن بەاڵم بەداخەوە
تاکوو ئێســتە ئەم پۆتانســیەڵ و تواناییانە

وەک بێــکاری ،هەاڵوســان ،داتەپینــی
ئابــووری ،گرانــی و  ...پلەکانــی
یەکەمیــان هەبــێ و بەپێچەوانەشــەوە
لــە تــەواوی پێــوەرە باشــەکان پلەکانــی
کۆتاییــان هەبــێ ،ئەمــەش لەکاتێکدایــە
کە کوردستان لەباری کانزا ،جوتیاری و
ســەنعەت خاوەن لەبارترین پۆتانسیەڵن کە
بــە تێچوویەکــی کــەم داهاتێکــی زۆریان
دەس دەکەوێت.
بەپێــی دوایین ئامــارە پێوەندیــدارەکان ،لە
مانگــی خاکەلێــوەدا نرخــی هەاڵوســانی
خانەوارەکانی ئێران بۆ پارێزگای سنە بووە
کــە %63.4ە کەمترینیــش بــۆ پارێزگای
قــۆم بووە کــە %43.2ە واتە خانەوارەکانی
نیشــتەجێ لە پارێزگای ســنە بە شــێوەی
نێونجــی  %12زیاتــر لــە نێونجی گشــتی
ئێــران بــۆ کڕینــی کۆمەڵێــک کااڵ و
شــمەک تێچوویــان هەبــووە؛ لەالیەکــی
تریشــەوە زۆرتریــن نرخی هەاڵوســانی 12
مانگــەی پێوەندیــدار بــە پارێــزگای ســنە
 %36.5و کەمتریــن نرخیــش کــە بریتییە
لــە  %25.4هــی پارێــزگای کرمانە!! ئەم
دوو نموونــە بەڕوونــی دەری دەخــەن کــە

چینــی مامناوەنــد و لــە هەمــان کاتــدا
دەوڵەمەندتربوونــی چینــی خۆشــبژیو و
دەسڕۆیشــتووی کۆمەڵگــە؛ ئەوەیکــە
ئەمــڕۆ خەڵکانی ئێران ئەزموونی دەکەن،
دیاردەیەکی کەموێنە تەنانەت لە ئابووریی
ناسەقامگرتوو و پڕلەکێشمەکێشی ئێرانە.
النیکەم لە  25ســاڵی ڕابردوودا دۆخێکی
وەها بوونی نەبووە کە ئامارە فەرمییەکان
ئاســت و پانتایــی هەاڵوســانی نرخەکانی
بازاڕ لە یەک ســاڵدا بە  %50و ســەرووتر
مەزندە بکەن!
ئــەم دیاردە بێهاوتا ،توانایی دابینکردنی
پێداویســتی و هێــزی کڕینــی خەڵکــی
هێناوەتــە کەمتریــن ئاســتی خــۆی
بەچەشــنێک کــە دەبینیــن ڕێــژەی
هــەژاری ڕەهــا یــان موتڵەق کــە تەنانەت
لــە دابینکردنی ژەمەخواردنێکی ئاســایی
خۆیــان دۆشــداماون ،بردووەتــە ســەرێ؛
کاتێــک کە مرۆڤ ســەیری ئــەم دۆخە
نەشیاوە دەکات بێئیختیار وەبیر چیرۆک
و داســتانەکانی دەورانــی قاتوقــڕی لــە
سەردەمی هاتنی ڕووس بۆ ئێران دەکەوێت
کە تەنانەت بە س لە مرۆڤخۆری بەهۆی

نرخــی بــەرزی بێــکاری ،نەبوونــی ســەرمایەدانان و گەشــەنەکردوویی کەرتــی
کاروکاسبی وای کردووە کە پارێزگای سنە هاوشێوەی باقی پارێزگاکانی کوردستان
لە تەواوی پێوەرە خراپەکانی وەک بێکاری ،هەاڵوسان ،داتەپینی ئابووری ،گرانی
و  ...پلەکانــی یەکەمیــان هەبێ و بەپێچەوانەشــەوە لە تەواوی پێوەرە باشــەکان
پلەکانی کۆتاییان هەبێ.
هەڵدەکشــێن و شەپۆلێکی نوی لە گرانی
دەســت پێدەکات! لەم نێوانەشــدا ڕوونە کە
زەرەرمەنــدی ســەرەکی خەڵکــی بێدەرەتان
و هــەژارن کــە بەهــۆی سیاســەتە هەڵــە

بــە پراکتیــک نەکــراون و کەڵکیان لێوەر
نەگیــراوە چوونکــە هیــچ بەڕێوەبــەری و
مودیریەتێکــی ئەمڕۆیــی بوونی نییە کە
بتوانــێ تواناییــەکان بناســێت و کەڵکیان

هــەاڵواردن و جیاوازیدانانەکانــی لــە نێوان
ئــەو پارێزگایانەی کە نەتەوەکانی ئێرانی
تێــدا دەژی لەگەڵ پاریــزگا ناوەندییەکان
چەنــدە زۆرە و چەنــدە بــە پــان و بەرنامە

برسییەتییەوە دەکرا!
یەکــەم دەرهاویشــتەی هەاڵوســانی
زۆر بریتییــە لــە بێــکاری زیاتــر کــە
خــۆی بــە ســەرچاوەی ســەرەکی قەیرانــە

ئەوەیکە ئەمڕۆ خەڵکانی ئێران ئەزموونی دەکەن ،دیاردەیەکی کەموێنە تەنانەت
لــە ئابووریــی ناســەقامگرتوو و پڕلەکێشمەکێشــی ئێرانــە .النیکــەم لە  25ســاڵی
ڕابــردوودا دۆخێکــی وەها بوونــی نەبووە کە ئامارە فەرمییەکان ئاســت و پانتایی
هەاڵوسانی نرخەکانی بازاڕ لە یەک ساڵدا بە  %50و سەرووتر مەزندە بکەن!
ئابوورییەکانــی تــاران زیاتــر لــە %70ی
حەشیمەتی ئێران لەخۆ دەگرێ.
ســەرنجڕاکیش ئەوەیــە کــە لەنێــو هەموو

لێوەربگرێ.
نرخــی بــەرزی بێــکاری ،نەبوونــی
سەرمایەدانان و گەشەنەکردوویی کەرتی

کاری بۆ کراوە!
جیــا لەوەیکــە ئــەم بەرنامەداڕێژییانــە
بــۆ بەچۆکداهێنانــی نەتەوەکانــی ئێــران

کۆمەاڵیەتییــەکان دەژمێــردرێ؛ بێکاری
کــە بوارخۆشــکەر بــۆ باقــی خەســارە
کۆمەاڵیەتییەکان بووە ،النیکەم لە یەک

ئابووریــی ئێــران گیــرۆدە و بــە دیلگیــراوی داتەپینــی قــووڵ و هەاڵوســانێکی
هەوســارپچڕاوە؛ هەلومەرجێــک کــە کار تێیــدا لەوپــەڕی الوازیدایــە و زۆربــەی
خانــەوارەکان هێــز و توانای ماڵی خۆیان لە دەســت داوە و لەگەڵ مەرگ بەهۆی
برسییەتی لە دەستەویەخەدان.
پارێزگاکانــی ئێرانــدا پارێــزگای ســنە
زۆرتریــن نرخــی هەاڵوســانی لــە ئێرانــدا
بۆخــۆی تۆمار کردووە بەچەشــنێک کە

کاروکاســبی وای کــردووە کە پارێزگای
ســنە هاوشــێوەی باقــی پارێزگاکانــی
کوردســتان لــە تەواوی پێــوەرە خراپەکانی

چەندە ســەرکەوتوو بووە یان نا ،پرســێکی
گرینــگ لەئارادایە کە ئەویش بریتییە لە
هەژارتر بوونــی هەژارەکان و هەژاربوونی

دەیەی ڕابردوودا بووەتە هۆی چوونەسەری
ئامــاری تــەاڵق ،زیادبوونــی کــۆچ لــە
گوندەکانــەوە بۆ شــارەکان و پەرەســەندنی

دیــاردەی پەراوێزنشــینی ،پەرەســەندنی
هەژاری و نادادپەروەری ،شەڕ ،تووڕەیی،
خەمۆکــی ،یەکتــر قەبــووڵ نەکــردن و
هەوڵــدان بــۆ حەزفــی ئەویتــر ،مندااڵنــی
سەرشەقام ،لەشفرۆشی ژنان و ژنانی سەر
شــەقام ،زیادبونــی ڕێــژەی ئێعتیاد و هتد
کــە لە کۆتاییــدا "بێهیوایی لە کۆمەڵگا
لەهەمبەر داهاتوو" هاتە ئاراوە.
لــە ئەنجامــی ئــەم بارودۆخەیــە کــە
دەبینیــن خەڵکانــی ئێران بــە نیگەرانترین،
تووڕەتریــن و پڕدڵەڕاوکێتریــن خەڵکانــی
جیهان ناوبانگیان دەرکردووە؛ دامەزراوەی
گالــۆپ لــەم دواییانــەدا ڕاپۆرتێکی باڵو
کردۆتەوە کە تێیدا واڵتانی جیهانی بەپێی
هەست و نەستی خەڵکەکەی سەبارەت بە
دۆخی ژیانیان دابەش کردووە .بەپێی ئەم
ڕاپۆرتە واڵتی ئێران پینجەمین ول؛اتێکە
کــە لــە ســاڵی ڕابــردوودا خەڵکەکــەی
لەهەمــوو ڕەهەندەکانــەوە نەرێنیتریــن
دۆخیــان ئەزموون کــردووە .خەڵکی ئێران
لە نێو تووڕەترینەکاندا پلەی سێهەم ،لەنێو
نیگەرانەکانــدا پلەی چوارەم و و لەبواری
ســترێس و دڵەڕاوکیــدا پلــەی پێنجەمــی
جیهانیــان هەبــووە .بەپێــی ئــەم ڕاپۆرتــە
واڵتانــی چــاد ،نیجێریــە ،ســییەرالێئۆن،
عێــراق ،ئێــران ،لیبــی ،گینــە ،فلســتین و
کۆنگــۆ نەرێنیتریــن دۆخیــان هەبــووە کە
بەو پێیە زیاتر لە نیوەی خەڵکی چاد واتە
 ،%54نیجێریە و سریالنکا بە  ،%50عێراق
بــە  %49و ئێــران بــە  %48لــە دۆخێکــی
نالەباردا دەژین.
بەپێــی دواییــن زانیارییــە بالوکراوەکانیش
بــازاڕی ئێــران لــە مەندییەکــی توونــددا
پەنگــی خــواردووە و کەرتــی ســەنعەتیش
تووشــی گەشــەی ئابووریــی نێگەتیڤــی
%7.9ی بــووە و دەوڵــەت لــە بودجــەی
ئەمســاڵدا  %25کەســری هەیە؛ ئابووریی
ئێران لە کاتێکدا دۆخی قەیراناوی خۆی
تێدەپەڕێنێــت کــە تەحریمــی %100ی
نــەوت لەالیــەن ئامریــکاوە داهاتوویەکــی
زۆر لێاڵویتــر بــۆ کۆمــاری ئیســامی
بەدیــاری دێنــێ چوونکــە ئابووریــی ئــەم
واڵتــە بەتــەواوی مانا گرێــدراوە بە نەوت
و تەحریمــی نــەوت هاوتــەراز لەگــەڵ
تەحریمــی بانکــی نەبــزی ئابوورییەکەی
لە پێ دەخات.
ئەوەیکــە ڕوونــە ئابووریــی ئێــران گیرۆدە
و بــە دیلگیــراوی داتەپینــی قــووڵ
و هەاڵوســانێکی هەوســارپچڕاوە؛
هەلومەرجێــک کــە کار تێیــدا لەوپەڕی
الوازیدایــە و زۆربــەی خانــەوارەکان هێــز
و توانــای ماڵــی خۆیــان لــە دەســت داوە
و لەگــەڵ مــەرگ بەهــۆی برســییەتی
لــە دەســتەویەخەدان .تراژیکتــر لە هەموو
ئەمانــەش ئەوەیــە کــە ئــەم قەیرانانــە
بەپیــی ئەزمــوون ،بەردەوام خۆیــان بەرهەم
دەهێننــەوە و قــەت نابڕێنەوە و تەنیا ڕێگە
بــۆ بەرەوڕووبوونەوەیــان حاکــم کردنــی
دەســەاڵتێکی خەڵکــی دێموکراتیکــە کە
بتوانــێ هەوڵیکــی جیــددی بــە پیــوەری
زانســتی ســەردەم بخاتــە گــەڕ تاکــوو
قەیرانــەکان بگەیەنێتــە الوازترین ئاســتی
خــۆی؛ ئەمەش واتــە ڕووخانی کۆماری
ئیسالمی.
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لە «الی الی» تا « دڵی زار»
لە "الی الی" تا " دڵی زار"
خاتــوو چیمــەن رەحمانــی ،کچــی
هونەرمەنــدی کۆچکــردوو "یەدوڵــا
رەحمانــی" لە کۆتایی مانگی خەزەڵوەری
١٣٩٧ی هـ (ســەرەتای نۆڤامبری)٢٠١٨
دا ئــاگاداری کــردم کــە گۆرانییەکــی
خاتــوو فەتانــە وەلیــدی ،دووبارەخوێنــی
کردۆتــەوە و دەیهــەوێ بــاوی کاتــەوە.
منیــش وێــڕای پیرۆزبایــی بەرهەمەکــە،
پرســیم :تۆ یەکەم کارت السایی کردنەوە
نەبــووە ،بۆچی ئەو توانایەت بۆ کارێکی
دیکــە کــە نــوێ بــێ ،نەخســتۆتە گەڕ؟
چوونکــە تــۆ تــازە وەک دەڵێــن "لــە کڵ
دەرچــووی و خاوەنــی دەنــگ و شــێوازی
خۆتی".
لــە وەاڵمــدا وتــی " :ئــەم کارەی مــن
چیرۆکێکــی هەیە" .بــە وردی چیرۆکی
پشــتی بابەتەکــەی بــۆ گێڕامــەوە و پاش
گێڕانەوەکــەش دووپاتــی کــردەوە کــە
لەگــەڵ بەرهەمەکــەدا ،ئــەو چیرۆکــە
یــان ســەربووردەیە بــە نووســراوە بــاو
دەکاتــەوە .پــاش ئــەوەی بەرهەمەکــەی
بــاو کــردەوە ،دوو نووســراوەی بــە زمانی
فارســی ،ســەبارەت بە کارەکە نووســی و
لــە الپەڕەی ئینســتاگرامی خۆیدا باڵوی
کــردەوە .ئــەوەی لە خــوارەوە دەیخوێننەوە،
وەرگێــڕاوی ئــەو دوو نووســینەی "چیمەن
رەحمانی"یــە کــە مــن وەک کەســێکی
نزیــک لــە بنەماڵــەی رەحمانــی و
هۆگرێکــی هونەرمەندی نەمر مامۆســتا
"یەدوڵــا رەحمانــی" ،بــە پێویســتم زانــی
ئــەم بابەتــە بکــەم بــە کــوردی و بــاوی
بکەمەوە.
()١
نووســراوەیەکی کــورت ســەبارەت بــە
گۆرانی " دڵی زار"
لــە ســەردەمی تازەالویمــدا لــە یەکێــک
لــە کاناڵەکوردییــەکان ،بەرنامەیەکــی
راســتەوخۆ بــاو دەکرایــەوە کــە لــەودا
خانمێکی بەسااڵچوو و کەمێک شەمزاو
بە دەنگێکی گڕ خەریکی وتنی گۆرانی
بــوو .لە باوکم ،نەمــر "یەدوڵاڵ رەحمانی"م
پرســی " :من ئەم خاتوونە ناناســم ،کێیە؟
بۆچــی لــەم بەرنامەیــەدا ئــاوا لەگەڵــی
کەوتوونەتە گفتوگۆ"؟
باوکــم وەاڵمــی دایــەوە" :کچەکــەم ئــەم
خانمــە فەتانــە وەلیدییــە .لــە گەنجیــدا
دەنگێکــی زۆر خــۆش و دڵنشــینی هەبوو
و زۆر زووش ناوبانگــی دەرکــرد .بــەاڵم
ســەدمەخابن لەو سەردەمەدا کە لەوپەڕی
هەڵچــوون و ســەرکەوتندا بــوو ،بــە هۆی
کێشــەی دەروونــی و رەوانییــەوە لە ماڵەوە
گۆشــەگیر بوو و لە پڕێکا لە گۆڕەپانی
هونــەر کشــایەوە .لــەو کاتــەدا کــە گوێم
دەدایە قسەکانی بابم ،زیاتر لە بەرنامەکە
ورد دەبوومەوە و بە کونجکۆڵییەوە درێژەم
بە دیتنی بەرنامەکە دەدا.
لە بڕگەیەک لە بەرنامەکە ،کۆپلەیەک
لــە یەکێــک لــە گۆرانییــەکان کــە
سەردەمی گەنجی وتبووی ،باڵو کرایەوە
الی الی دڵم الی لە باخی سینە
ئــــــــــارام بنیشە ،شادی بوینە
ئــــــــــــای ئــەو دەنگــە چەنــدە دڵنشــین
بــوو! ئەو گۆرانییە و چارەنووســی فەتانە
هزروبیــری داگیرکــردم .الی خــۆم بیــرم
دەکــردەوە کــە رۆژێ ئــەم گۆرانییــە بــە
دەنگــی خۆم دەخوێنم و دەشــچمە دیداری
فەتانــە .ســەرەنجام دوای ســااڵنێک
دەرفەتــم بــۆ هەڵکــەوت و توانیــم ئــەم
کارە فــرە جوانــەی فەتانــە بــە دەنگــی
خــۆم ســەر لــە نوێ تۆمــار بکەمــەوە .بە
هێنانەگــۆڕی ئــەم بابەتــە لەگــەڵ بەڕێز
شــەهاب موتەقیفــەڕ و پێشــوازی ناوبراو
لەم کارە ،بڕیاری دووبارە تۆمارکردنەوەی
درا .هــەر لەو کاتەدا لە ســەر پێشــنیاری
ناوبــراو رێککەوتیــن کە کارەکــە لەباری
مووزیکــەوە وەک ســەردەمی فەتانــە
بمێنێتەوە و تا بۆمان بلوێ وەفادار بین بە
رەســەنایەتی کارەکە ،بەاڵم بۆ مووزیکی
هاودەنــگ لەگــەڵ دەنگی من ،دابەشــی
نوێی بۆ بکرێتەوە.
هــەر لە ســەرەتای هەرمانەکەوە دەرکەوت
بەشــێک لــە مێــژووی نەنووســراوی
ئــەم بەرهەمــە کــە بەرهەمهێنەرانــی
گۆرانییەکەیــە ،دیــار نییــە .نــە کــەس

گۆرانییەکــە ،دابەشــکاری مووزیکــی
بەرهەمەکــە هاتــووە کــە نــاوی "گریشــا
میکائیلــی زادە"یــە( .)٤لــە بەڵگەکــەدا
ناوی ئاوازدانەرەکە نەهاتووە کە سەرەڕای
ئەوەی فەتانە و کەسانی دیکە بە کاری
مامۆســتا حەســەن کامــکاری دەزانــن،
بەاڵم دوور نییە گریشا خاوەنی ئەو ئاوازە
بووبــێ .دیــارە دەبێ ئــەوەش بگوترێ کە
گریشــا بۆ خۆی لە قوتابیانی مامۆســتا
کامکار بووە.
هەروەهــا وەک لە بەڵگەنامەکەدا هاتووە:
ئــەم بەرهەمــە رۆژی شــەممە١٤ ،ی
بەفرانبــاری١٣٥٣ی هـــ ()١٩٧٥/١/٤
تۆمــار کراوە .هەڵبەســتی گۆرانییەکەش
هیــی مامۆســتای کۆچکــردوو "عەباس
کەمەندی"یە.
لەگەڵ رێز و سپاس
چیمەن رەحمانی

ئاوازدانــەری گۆرانییەکــەی دەناســی و
نــە کەســیش دەیزانــی شــاعیری شــێعری
بەرهەمەکە کێیە؟ ئیتر ساڵی تۆمارکردن
و بابەتــی دیکــەش بــا لەو الوە بوەســتێ.
ئەمــە ســڕ و رازێــک بــوو کــە دەبــوو لە
سینگی فەتانەدا بۆی بگەڕێی.
لە سەردانێکمدا بۆ شاری سنە و بەنیازی
دیدارنوێکردنــەوە لەگــەڵ بابەگــەورە و
دایەگــەورەم ،هەوڵــم دا رێگایــەک بــۆ
زانینی بارودۆخی فەتانەخانم و دیدارێک
لەگەڵ ناوبراو بدۆزمەوە .گوایە زۆر نییە
کــە باوکــی کۆچی دوایی کردووە( )١و
بۆ خۆیشــی لە دۆخێکی باشــدا نییە .بە
هــاوکاری خاتوو ســیمین چایچــی توانیم
لەگــەڵ کەســێک پێوەنــدی بگــرم کــە
ئــاگاداری ژیانی فەتانە و شــێوەی دیدار
لەگــەڵ ناوبــراو بــوو .دوای پێوەندییەکی
تەلەفۆنی لەگەڵ ئەو کەســە ،ســەرەتا لە
شێوەی هەڵسوکەوتی خەڵک بەرامبەر بە
هونەرمەندان قسەی کرد و زۆر بە گلەیی،
دڵگران و ناڕەحەت بوو .پێی وابوو ،منیش
وەک خەڵکــی دیکــە تەنیــا مەبەســتم
وەرگرتنی چەند وێنەی یادگاری لەگەڵ
فەتانەیــە ،بۆیــە لــە یەکــەم پێوەندیمــدا،
هیچ پێشــوازییەکی لــە دیدارەکە نەکرد؛
بەاڵم دوای ناســاندنی خۆم و مەبەســت و
ئامانجی دیدارەکە ،ســەرەنجام ملی دا لە
رێکەوتێکــی دیاریکــراودا هاوڕێ لەگەڵ
بنەماڵەی خۆیاندا بچینە دیداری فەتانە.
رۆژی دواتــر وێــڕای بنەماڵــەی بەڕێــز
یەحیــا ســەمەدی ،لــە شــوێنێکی دوور و
تەریککەوتــوو چووینــە دیــداری .لــەو
شــوێنە کە بۆ بیمارانی بەشــی خەمۆکی
و دەروونــی تەرخــان کرابــوو ،فەتانــەش
لــە ســەر ئەرکــی بەڕێــز ســەمەدی و
خوشــکەکانی ناوبــراو ســەرارۆیی دەکرا.
کاتــی پێ دانان لە ســەر پێ پلەکانەکان

و وەســەرکەوتنم لــە پلــەکان بــەرەو ســەر،
هــەر ئــەو خانمــە بەســااڵچوو و ژاکاوەم
دیــد کە لە تازەالویمــدا دیتبووم .ئەژنۆی
لــە بــاوەش گرتبــوو و لــە ســووچێکی
ژوورەکــەدا دانیشــتبوو و ســیگاری
دەکێشا .بارودۆخێکی خەمناک و قورس
دەورەیان دابووم .بە تەواویی دۆشدامابووم،
نەمدەزانــی چ بڵێــم؟ دوای ســاتێک
بێدەنگی ،چوومە پێشەوە و بە قوڕگێکی
گریاناوی وتم :فەتانەگیان ساڵو...
تۆزێــک لــە پەنادەســتی دانیشــتین .کــە
ســیگارەکەی تەواو بوو ،بە نیازی چوونە
ژوورەوە هەســتا .لەگــەڵ ئــەوەی هەوڵــم
دەدا زاڵ بم بە ســەر هەڵســوکەوتەکانمدا،
بــەاڵم بە رادەیەک تووشــی هــەژان ببووم
نەمدەتوانــی بکەومــە دوای .لــە پشــتی
ســەرییەوە کــە تەفرنجــم دەدا ،یــادگاری
الوی و دەنــگ و هونەرەکــەی بــەردەوام
دەهاتــەوە بیــرم .ئاخرەکەی هێــزم وەبەرخۆ
دا و خۆم کۆکردەوە و چوومە ژوورەکەی
و لــە پەنادەســتیدا دانیشــتم .تەفرنجێکــی
دام و بــە شــێوازێکی مندااڵنــە بــەاڵم بــە
دەنگێکــی مانــدوو و گــڕ رووی تێکــردم
و وتی:
ـ چەندە جوانی ،لە خودا بە زیاد بێ.
منیش لە وەاڵمدا وتم:
ـ چاوەکانــت جــوان دەبینــن .دیارییەکانــم
کــردەوە و پیشــانم دا .زۆر گەشــایەوە.
دەتگــوت :ناخیــی منداڵــی فەتانــە لــە
قاپیلکێکــی مانــدوو و پووترکاودا دیلە و
دەرفەتی فڕینی نییە.
رێزدار سەمەدی پرسی:
ـ دەتــەوێ شــتێک بــۆ فەتانــە بچــڕی؟
وتــم :بەڵی و بە ئەســپایی دەســتم کرد بە
وتنەوەی گۆرانییە بەناوبانگەکەی:
الی الی دڵم الی لە باخی سینە
ئــــــــــارام بنیشە ،شادی بوینە

بــە بیســتنی دەنگــی مــن ،ســەری بــەرز
کــردەوە و بــە بزەیەکــی شــیرین و لەگەڵ
بەرقێــک کــە لــە نێــو چاوەکانیــدا
دەبریســکایەوە ،ســەیری منــی دەکــرد و
لــە ســەرەتای دێــڕی "تــۆ بۆچــی ریســوا
بــی؟ مەجنوونــی شــەیدا بــی؟" ،دەســتی
کــرد بــە هاودەنگــی لەگــەڵ مــن .بــە
راســتی هەســتێکی زۆر ســەرنجڕاکێش
بــوو .دەتگــوت خەریکم لەگەڵ بەشــێک
لــە رووداوە مێژوویــی و ئەفســانەییەکاندا
تێکەڵ دەبم .دوای خوێندنی چەند کۆپلە
لە گۆرانییەکە ،پرسیم:
ـ فەتانە گیان ،دەزانی ئەم گۆرانییە هیی
کێیە؟
وتی :بەڵێ ،هیی خۆمە.
پرسیم :شیعرەکەی؟
وتی :عەباس کەمەندی(.)٢
دیســان ســەبارەت بــە ئاهەنگەکــە و
ئاوازدانەرەکــەی پرســیم :ئەزانی کێ ئەو
ئاوازەی داناوە؟
وتی :حەسەن کامکار(.)٣
چ وەاڵمێــک لــەوە زیاتــر دەیتوانی پڕ بە
پێســتی ئەو پرســیارانە بێ کە ســااڵنێکە
بــێ وەاڵم ماونەتــەوە؟ لــە ژێــری لێــوەوە
دیســان چەنــد بەیتێکمــان پێکــەوە وتــەوە
کــە وەک جــاری پێشــوو لــە هەمــان
شــوێنی گۆرانییەکــەدا دەســتی پێکردەوە
و لــە گەڵمــدا خوێندی .پاشــان رووم کردە
فەتانــە و وتــم :ئەم گۆرانییــە تۆ وتووتە،
رێگــەم دەدەی منیــش دووبــارە بیڵێمــەوە؟
وتــی :بەڵــێ ،بەڵــێ .بێگومــان تۆ لە من
باشــتر دەیخوێنیتــەوە .لەوەاڵمــدا وتم" :تۆ
گەورەیــی دەنوێنــی .دوای ئەوەی تۆمارم
کرد ،نموونەیەکت بۆ دێنم".
وتــی" :بێــژە بە بەڕێز ســەمەدی لە رووی
کاســێت بــۆم تۆمــار کا و بــۆم بێنــێ".
وادیــار بــوو ئــەو نەیدەزانی کە ســااڵنێکە

ئیتــر مووزیــک لــە ســەر کاســێت تۆمار
ناکرێ و لە مااڵندا کاسێت پەیدا نابێ!
بەڵــێ ،بە راســتی بیری مــرۆڤ دەتوانێ
خێراتــر لــە کات و شــوێن لــە جووڵەدا بێ
و بــەوەی بیــری لێدەکاتــەوە ،بــگا .ئەمــە
بــوو بەســەرهاتی ئــەو بەرهەمە کــە دواتر
دەیبیســتن و گوێــی لێدەگــرن .هیــوادارم
ئێمــەش رۆژێ بگەینــە ئــەو ئاســتە کــە
بــە کــردەوە نرخی ســامانە نەتەوەییەکانی
خۆمان بزانین.
()٢
لــە درێــژەی نووســراوەی یەکەممــدا بــۆ
دۆزینــەوەی بەشــە ناڕوونەکانی گۆرانی
"دڵی زار" دەســتم بە کۆمەڵێک زانیاری
نوێ گەیشــت کە هەم گرینگ بوو ،هەم
شــیاوی باڵوکردنەوە؛ کە لێرەدا دەمهەوێ
خوێنەرانی لێ بێبەش نەکەم:
دوای تۆمارکردنــی ئاهەنگی "دڵی زار"،
بەڕێز زانیار حوسەینی کە بۆ خۆی پسپۆڕ
و رۆژنامەنووســی ئــەو بوارەیــە ،پێوەنــدی
لەگــەڵ گرتــم و کۆمەڵێــک بەڵگــەی
بــۆ نــاردم کــە پیشــان دەدا کێ بــوون ئەو
کەســانەی لە بەرهەمهێنانــی ئەم کارەی
فەتانەدا رۆڵیان هەبووە .بەڵگەکان ئەوەندە
بەهێــز بــوون کە ئیتر جێی هیچ شــک و
گومانێکیان بۆ ناســینی بەرهەمهێنەرانی
بەرهەمەکە نەدەهێشتەوە.
لــەو بەڵگەنامەیــەدا هاتــووە کــە نــاوی
گۆرانییەکە "الی الی"یە .منیش لەگەڵ
ســەلماندنی نــاوی ئەســڵی گۆرانییەکــە،
رامگەیانــد :چوونکــە کارەکــەی مــن بۆ
رێزگرتــن لــە فەتانەیــە و دووبارەکراوەیــە،
ئــەو مافــە بــە خۆم دەدەم کــە ناوی "دڵی
زار"ی لــە ســەر دابنێــم .ئــەم نــاوەش بــە
شــێوەیەک پیشــاندەری ژیانــی ئێســتای
هونەرمەند فەتانەیە.
لــە بەڵگەنامەکــەدا جگــە لــە نــاوی

١ـ محەممەدشــەریف وەلیــدی ،باوکــی
فەتانــە هــەم ژەنیــاری ڤیۆلۆن بــوو و هەم
دەنگبێژێکــی ســەردەمی خــۆی بــوو.
هــەر ئەویــش بــوو فەتانــەی گەیانــدە ئەو
پلەیــە لــە هونــەری کــوردی .بەداخــەوە
لــە رێکەوتــی ٢ی خەرمانانــی١٣٩٥ی
هـــ ( )٢٠١٧/٨/٢٤لــە نەخۆشــخانەی
تەوحیــدی شــاری ســنە کۆچــی دوایــی
کرد .فەتانە وەلیدی ،لە ســاڵی ١٣٣٢ی
هـ ( )١٩٥٤لە دایک بووە .خاوەنی دەیان
گۆرانــی کوردییــە کــە الی الی یــان بە
نــاوی ئێســتای "دڵــی زار" یەکێــک لەو
کارانەیــە .ئێســتا لەگــەڵ برایەکیــدا لــە
نەخۆشخانەی بەشی نەخۆشە دەرونییەکان
ژیانی پڕ لە ژان بەسەر دەبا.
٢ـ عەبــاس کەمەنــدی لەدایکبــووی
١٣٣١ی هـــ ()١٩٥٢ی شــاری ســنەیە.
ئــەم مرۆڤــە بەهرەمەنــدە خاوەنــی چەندین
هونــەری وەک گۆرانیبێــژ ،ئاوازدانــەر،
شــاعیر ،نووســەر ،شــانۆکار و دەرهێنەری
فیلمــی شــانۆ و وێنەکێــش بــووە .خاوەنی
ســەدان بەرهەمی گۆرانی و هەڵبەســت و
شــانۆنامە و وێنە و تابلۆی رەنگاوڕەنگە.
دوای ســااڵنێک تێکۆشــان ،لــە تەمەنــی
 ٦٢ســاڵیدا واتە لە جۆزەردانی١٣٩٣ی هـ
(مارسی )٢٠١٤کۆچی دوایی کرد.
٣ـ حەسەن کامکار ،باوکی کامکارەکان
ســاڵی١٣٠٢ی هـــ ( )١٩٢٣لــە شــاری
ســنە لەدایــک بــووە .لە ژیانــی هونەری
خۆیــدا توانیویەتی وێــڕای بەرهەمهێنانی
 ٤٠٠بەســتەی گۆرانــی و گردوکــۆی
دەیــان بەرهەمــی فۆلکلــۆری کــوردی،
هونەرستانی مووزیکی کوردستان و چوار
تیپــی مووزیــک دامەزرێنــێ کــە تیپــی
خانمــان و تیپــی منــدااڵن دوو لــەو چــوار
تیپە بوون .هەوڵ و ماندووبوونی مامۆستا
کامکار وای لە شــاری ســنە و دەوروبەر
کــرد کە هونــەری گۆرانــی و مووزیک
بکــەن بە بەشــێک لــە پێویســتیی ژیان و
بە چاوی رێزەوە ســەیری بکەن .جگە لەو
کارانــەی ســەرەوە ،لەژێر چاوەدێری ئەودا
بــوو کە تیپی کامکارەکان پێگەیشــتن و
بااڵیان کرد .ساڵی ١٣٧١ی هـ ()١٩٩٢
مااڵوایی لە ژیان کرد.
٤ـ گریشــا میکایلــیزادە ،خەڵکــی
تاجیکستانە و ساڵی ١٣٠٨ی هـ ()١٩٢٩
لە شــاری دووشەممە ،پێتەختی ئەو واڵتە
لــە دایــک بووە .بنەماڵەی ناوبراو ســاڵی
١٣١٤ی هـــ ( )١٩٣٥هاتوونەتــە ئێــران
و لــە شــاری کرماشــان و دواتــر لــە ســنە
گیرســاونەتەوە .وەک قوتابــی مامۆســتا
کامکار بووە بە ژەنیاری ئامێری ڤیۆلۆن
و دەیان کاری جوانی لە بواری مووزیک
و گۆرانیــدا لــە دوای خــۆی بەجــێ
هێشــتووە .لە تەمەنی  ٧٠ســاڵیدا واتە لە
ســەرەتای بەهــاری ١٣٧٨ی هـــ ()١٩٩٩
کۆچی دوایی کردووە.
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ڕۆژنامەی کوردســتان بە مەبەســتی هەرچی زیاتر ئاشــکراکردنی پێشــێلکاری مافی مرۆڤ لە ناوچەکانی
کوردستانی ڕۆژهەاڵت ،هەر دوو حەوتوو جارێک ڕاپۆرتێک لە سەر بارودۆخی مافی مرۆڤ لە کوردستانی
ڕۆژهەاڵت باڵو و دەیخاتە بەر دیدی خوێنەرانی ڕۆژنامەی کوردستان.

ئەم ڕاپۆرت و ئامارانە باس لە حاڵەتەکانی پێشێلکردنی مافی
مرۆڤ لە ماوەی دوو حەوتووی سەرەتای مانگی بانەمەڕی ساڵی
٩٨ی هەتاوی لە شــار و ناوچە کوردنشــینەکانی کوردســتانی
ڕۆژهــەاڵت کــە بریتییە لە حاڵەتەکانی دەستبەســەر کردن،
بانگهێشــت ،ئێعــدام ،کــوژران و برینداربوونــی کۆڵبــەران،
کرێــکاران ،خۆکوشــتن ،زیندانیــان و مەحکــووم کردنــی
هاوواڵتییان لە کوردستانی ئێران دەکات ،لە خۆ دەگرێت.

هێمایــەک لە پێشــێلکردنی
مافــی مــرۆڤ لــە دوو
حەوتووی ڕابردوودا:
دەسبەسەر کردن ،زیندانی،
بانگهێشت ،بڕینەوەی حوکم
و ناڕوونــی چارەنووســی
هاوواڵتییان

ڕۆژی شــەممە ٣١ی خاکەلێــوە ،چــوار
زیندانیی کورد بە ناوەکانی "ئەنوەر خزری
کــوڕی محەممەد ،قاســم ئابســتە کوڕی
مســتەفا ،داوود عەبدواڵهــی کــوڕی
مەحمــوود و ئەیــووب کەریمــی عەمــەر"
بــۆ زیندانــی ناوەندیــی شــاری مەهابــاد
ڕاگوێزراون.
دووشــەممە ٢ی بانەمەڕ ،ئومید ئەســەدی
کوڕی حوســێن خەڵکی شــاری کامیاران،
لە الیەن لقی دووی دادســەرای گشتیی و
ئینقالبی ئەو شــارەوە ،حوکمی دەسبەســەر
کرانی درا.
هێــزە ئەمنییەتییــەکان بــە هێــرش کردنــە
ســەر ماڵی چەند هاوواڵتییەک لە شاری
کامیاران ،ســێ کەسیان دەسبەسەر کرد و
بۆ شوێنێکی نادیار ڕاگواست.
هەواڵنێــری کوردپــا شوناســی دوو کــەس
لــەو ســێ کەســەی بــە ناوەکانــی "خالیــد
زەمانی و مێهدی قوبادی" خەڵکی شاری
کامیاران ،ڕاگەیاندووە.

"نەجــەف مێهدیپــوور" خــاوەن ئیمتیــاز
و بەرێوەبــەری دوو حەوتوونامــەی
هەڵپەســێردراوی "باختــر زمین"،کــە بــه
تۆمەتــی "پڕوپاگەنــدە دژی نیــزام و
بێڕێزیکــردن بــە ڕێبــەری حکوومــەت" بــە
یەکســاڵ زیندانــی تەعزیــری مەحکــووم
کرابــوو ،ئــەم حوکمــە لــە الیــەن لقی ٥ی
دادگای پێداچوونــەوەی شــاری ئیــام،
پشتڕاست کرایەوە.
چوارشــەممە ٤ی خاکەلێــوە ،ســێ کــەس
لــە ئەندامانــی بنەماڵەیــەک لــە گونــدی
"ڕیــکاوێ"ی شــاری پیرانشــار ،لــە الیــەن
هێزەکانــی ئیتالعاتــی شــاری ورمــێ،
دەسبەسەر کران.
شوناســی ئــەو ســێ هاوواڵتییــە کــوردە
بــە ناوەکانــی "ڕەحمــان قاســمی" بــاوک،
"داوود و شــۆڕش قاســمی" کوڕی ڕەحمان
ڕاگەیەندراوە.
چاالکێکــی کرێــکاری بــە نــاوی
"تۆفیــق محەممــەدی" پــاش  ٤٥ڕۆژ لــە
دەسبەســەرکرانی لــە گرتنگــەی ئیــدارەی
ئیتالعاتــی شــاری ســنە ،بــۆ زیندانــی
ناوەندیی ئەو شارە ،ڕاگوێزرا.
ئەندامێکــی پێشــووی یەکێــک لە حیزبە
کوردییەکانــی ئۆپوزســیونی حکوومەتــی

ئێــران بــە نــاوی "پوویــا ڕەســووڵی" تەمەن
 ٢٥ســاڵ کوڕی عێزەت ،پاش خۆڕادەست
کردنەوەی بۆ ئێران چارەنووسی ناڕوونە.
ڕۆژی پێنجشــەممە ٥ی خاکەلێــوە ،هێــزە
ئەمنییەتییەکانی حکوومەتی لە پێتەختی
ئێران ،لە شاری تاران ،چاالکێکی مەدەنی
کوردیــان بــە نــاوی "مــوژگان (مایــا)
کشــاوەرز" ،دەسبەســەر و بــۆ شــوێنێکی
نادیار ڕاگواست.
لــە بەرەبــەری ڕۆژی جیهانــی کرێکاران،
یەکێــک لــە ئەندامانــی ئەنجومەنــی
کرێکارانی بیناســازی شارەکانی مەریوان
و ســەواڵوا،بە نــاوی "میکائیــل ســدیقی"
لــە الیەن ئیدارەی ئیتالعاتی ئەو شــارەوە،
بانگهێشت و لێپرسینەوەی لەگەڵ کرا.
موختــار زارعــی چاالکــی مەدەنی کورد
خەڵکــی شــاری ســنە ،لــە تێلێگرامــی
شەخســی خۆیــدا ،ڕایگەیانــدووە" :ڕۆژی
٧ی بانەمــەڕی  ،٩٨لە کاتی ئامادەبوونم
لــە دادگا ،پێیــان ڕاگەیانــدم ،تەنیا مافی
خوێندنــەوەی بڕیارەکە و ڕوونووس کردنت
هەیــە و کورتکراوەکــەی ئــەو بڕیــارە
بەچەشــنەیە :دوو ســاڵ زیندانی تەعزیری
بــە تاوانــی بێرێــزی بــە ڕێبــەر و هەروەهــا
ســاڵێک زیندانــی تەعزیــری بــە تۆمەتی
"پڕوپاگەنــدە دژی نیــزام" بەڵگەکانــی
بڕیاری دادگا هەمان نامە ڕەخنەئامێزە بە
ڕێبەری بووە کە ساڵی ڕابردوو لە الپەڕی
ئینیستاگرام باڵوم کردبووە".
ڕۆژی دووشــەممە ٢ی بانەمــەڕ،
هاوواڵتییەکــی کــورد ،بــە نــاوی "ســارا
زەحمەتکێــش" تەمــەن  ٢٤ســاڵ خەڵکــی
گونــدی "تیــن" ســەر بە بەخشــی باینگان،
دەسبەســەر و بــۆ شــوێنێکی نادیــار
ڕاگوێزراوە.
ڕۆژی یەکشــەممە ٨ی بانەمــەڕ،
هاوواڵتییەکــی کــورد بــە نــاوی "ژیــان
میــری" خەڵکــی گونــدی تەنگیســەر"
ســەر بــە ناوچەی ژاوەرۆی شــاری ســنە،
بانگهێشــتی ئیدارەی ئیتالعاتی ئەو شــارە
و لێپرسینەوەی لێکرا.
ڕۆژی یەکشــەممە ٨ی بانەمــەڕ،
هاوواڵتییەکــی کــورد بــە نــاوی "ئارمــان
نەســیری" تەمــەن  ٣٧ســاڵ کــوڕی
عوســمان خەڵکــی گونــدی "میرئــاوا"ی
شــاری بــۆکان ،لە ماڵــی باوکی لە الیەن
مەئموورانــی ئیتالعاتی ســەر بــە ئیدارەی
ئیتالعاتی شاری بۆکان ،دەسبەسەر کرا.
ڕۆژی سێشــەممە ١٠ی بانەمــەڕ ،لقــی
دووی دادگای ئینقالبی شاری کرماشان،
هاوواڵتییەکی خەڵکی ئەو شــارە بە ناوی
"دانیــال داراب خانی" بە ســاڵێک زیندانی
تەعزیری مەحکووم کرد.
ڕۆژی دووشــەممە ٩ی بانەمــەڕ،

پەروانــە حوســێنپەناهی ،خوشــکی ڕامین
حوســێنپەناهی بــە تۆمەتــی "پڕوپاگەنــدە
دژی نیــزام" بانگهێشــتی ئیــدارەی
ئیتالعاتــی شــاری ســنە و لێپرســینەوەی
لێکرا.
دوانیــوەڕۆی ڕۆژی چوارشــەممە١١ ،ی
بانەمــەڕ ،چاالکێکــی کرێکاریــی کــورد
بە ناوی "ئیســحاق ڕۆحی" خەڵکی شاری
ســنە ،لــە الیــەن هێــزە ئیتالعاتییەکانــەوە،
دەسبەسەر کرا.
ڕۆژی چوارشــەممە١١ ،ی بانەمــەڕ،
چاالکێکــی کرێــکاری بە ناوی "ســامان
قادرنــژاد" ،لــە شــوێنی بەڕێوەچوونــی
ڕێوڕەســمی ڕۆژی جیهانیــی کرێــکار لە
ســنەدا لــە الیــەن هێزەکانــی ئیتالعاتیــی
حکوومەتــەوە دەسبەســەر و پاشــان ڕۆژی
پێنجشــەممە١٢ ،ی بانەمــەڕ ،ئازادیــان
کرد.

کــوژران و برینداربوونــی
کۆڵبەران:

لــە ئەنجامــی ڕاوەدوونانــی کاســبکارانی
کــورد ،لــە الیــەن هێــزە ئینتزامییەکانــی
حکوومەتــی ئێرانــەوە ،کاســبکارێکی
خەڵکی ســەقز لە جــادەی بیجاڕ_زەنجان،
گیانــی لــە دەســت دا.شوناســی ئــەو
کاســبکارە کــوردە بــە نــاوی "ئەفشــین
لوتفــی" کــوڕی خەلیــل خەڵکــی شــاری
سەقز ،ڕاگەیەندراوە.
کۆڵبەرێکــی کورد بە ناوی "شەمســەدین
حاجــیزادە" کــوڕی عوبیــد خەڵکــی
ناوچەی سۆماوبرادۆســتی شــاری ورمێ،
بــە هــۆی تەقــەی هێــزە نیزامییەکانــی
حکوومەتی پێکرا.
ڕۆژی شــەممە ٣١ی خاکەلێــوە،
کۆڵبەرێکــی کــورد بــە نــاوی "فەردیــن
ئەحمــەدی" خەڵکــی شــاری بانــە ،لــە
بەرزاییەکانــی ئــەو شــارە ،بەربووەتــەوە بــە
سەختی بریندار بووە.
هێــزە نیزامییەکانــی حکوومەتــی ،لــە
شــوێنێک بە ناوی "پردە ڕووخاو" تەقەیان
لە کۆڵبەرانی شــاری سەردەشــت کرد کە
لە ئاکامدا ،کۆڵبەرێک گیانی لە دەست
داوە.
شوناســی ئــەو کۆڵبــەرە کــوردە بــە نــاوی
"تاهێــر دارنــگ" تەمەن  ٣٥ســاڵ خێزاندار
و کــوڕی عەبدوڵــا خەڵکــی گونــدی
"سنجوێی" شاری سەردەشت ڕاگەیەندراوە.
ڕۆژی هەینی ٦ی بانەمەڕ ،کۆڵبەرێکی
کــورد بــە نــاوی "حامید ئەســان" ،تەمەن
 ٣٢ســاڵ ،خێزانــدار و خەڵکــی گونــدی
"بێران"ی شاری سەردەشت ،بە تەقەی هێزە
نیزامییەکانی حکوومەتی پێکرا.
دوانیوەڕۆی ڕۆژی شــەممە ٧ی بانەمەڕ،

کچێکــی الو خەڵکــی شــاری ســەقز بــە
ناوی "حەیات مووســازادە" بە تەقەی هێزە
نیزامییەکان بە سەختی پێکرا.
ڕۆژی چوارشــەممە ١١ی بانەمەڕ ،دوو
کاســبکاری کــورد ،خەڵکــی گەڕەکــی
"ئەمیرئاباد"ی شــاری شــنۆ بــە ناوەکانی
"نێعمەت سەعادت" و "ڕەئووف خالیدنژاد"،
لە ماشــینەکەی خۆیانــدا کرانە ئامانجی
تەقەی هێــزە نیزامییەکانی حکوومەتی و
پاش وەرگەڕانی ماشــینەکەیان ،دەسبەجێ
گیانیان لە دەست داوە.
ســەرلەبەیانیی ڕۆژی شــەممە١٤ ،ی
بانەمــەڕ ،گرووپێــک لــە کۆڵبــەران لــە
ســنووری نەوســووددا ،کەوتنــە کەمینــی
نیزامییانــی حکوومەتــی ئێــران و تەقەیان
لــێ کــرا و لــە ئاکامــدا کۆڵبەرێکــی
خەڵکــی گونــدی "بێوهنـ"ـــەی ناوچــەی
کاڵشــیی جوانــڕۆ ،بــە نــاوی "ســادق
عەزیزی" ،گیانی لەدەست دا.
بەرەبــەری بەیانیــی ڕۆژی شــەممە١٤ ،
بانەمــەڕ ،ژمارەیــەک لــە کۆڵبەرانــی
کــورد لــە شــاخی "شــناتاڵ" ،ســەر بــە
شــاری ســەڵماس ،کرانــە ئامانجــی
تەقــەی ڕاســتەوخۆی هێــزە نیزامییەکانی
حکوومــەت و لــە ئاکامــی تەقــەی هێــزە
نیزامییــەکان ،کۆڵبەرێکی کورد بە ناوی
"ڕەزگیــن محەممەدی" ،تەمەن  ٢٤ســاڵ،
کوڕی عەبدولکەریم ،بریندار بوو.

خۆکــوژی و خۆســووتاندنی
ژنان:

هاوواڵتییەکــی کــورد بــە نــاوی "دڵنیــا
ڕەحمانــی" کچی جەماڵ خەڵکی گوندی
"دەرەهەن"ی شاری دیواندەرە و دانیستووی
شــاری مەریــوان ،بــە هــۆی کێشــەی
بنەماڵەیی کۆتایی بە ژیانی خۆی هێنا.
لەالیەکــی دیکەوە ،ژنێکی کورد خەڵکی
شــاری سەردەشــت بــە نــاوی "م،بریاجــی"
تەمــەن  ٣١ســاڵ  ،بــە هــۆکاری نادیــار
کۆتایی بە ژیانی خۆی هێنا.

کچێکــی الو تەمــەن  ١٨ســاڵ خەڵکــی
شــاری مەهابــاد ،هەوڵــی خۆکــوژی دا،
بەاڵم هەوڵەکەی بێئاکام بوو.
هاوواڵتییەکــی کــورد بــە ناوی "ئەســعەد
جەوانمــەردی" کوڕی ئەحمــەد تەمەن ٥٠
ســاڵ خەڵکی گوندی "کەڕەونان" ســەر بە
شــاری دێــوالن ،کۆتایی بــە ژیانی خۆی
هێنا.
کچێکــی مێرمنداڵــی تەمــەن  ١٦ســاڵ،
بــە نــاوی "شــەکیال کەریمیــان" ،خەڵکــی
ژاوەرۆی ســنە و دانیشــتووی گەڕەکــی
حەسەنئاوای ئەو شارە ،بە هۆی بێپەنایی،
کۆتایی بە ژیانی خۆی هێنا.

هەروەها ،الوێکی تەمەن  ٣١ساڵ خەڵکی
شاری بۆکان ،لە ڕێگای خۆهەڵواسینەوە،
کۆتایی بە ژیانی خۆی هێناوە.
شوناســی ئــەو الوە کــوردە ،ناڕوونــە و بــە
هــۆی کێشــەی بنەماڵەیی دەســتی داوەتە
خۆکوژی.
ڕۆژی پێنجشەممە ٥ی بانەمەڕ ،الوێکی
کــورد بــە نــاوی "میکائیل ئیســماعیلی"
کوڕی محەممەد خەڵکی شــاری بۆکان،
لــە ماڵەکــەی خۆیانــدا ،لــە ڕێــگای
خۆهەڵواســینەوە ،کۆتایی بە ژیانی خۆی
هێنا.
ڕۆژی هەینــی ڕێکەوتــی ٦ی بانەمــەڕ،
هاوواڵتییەکــی کورد بە ناوی "فەرەیدوون
ئەفســایی" تەمــەن  ٤٤ســاڵ دانیشــتووی
واڵتی فینالند و خەڵکی شاری کامیاران
لــە یەکێک لە هۆتێلەکانی شــاری ڕانیە
لە هەرێمی کوردســتان کۆتایی بە ژیانی
خۆی هێنا.
ڕۆژی یەکشــەممە ٨ی بانەمــەڕ،
کچێکــی مێرمنــداڵ بــە نــاوی "ســارا
کەریمی" تەمەن  ١٦ساڵ ،خەڵکی شاری
مەریــوان ،کۆتایی بــە ژیانی خۆی هێنا.
دوانیــوەڕۆی ڕۆژی یەکشــەممە ٨ی
بانەمەڕ ،ژنێکی قوروەیی تەمەن  ٥٤ساڵ
بــە دەســتی مێردەکــەی بە زەربــی چەقۆ،
کوژرا.
شوناســی ئــەو ژنــە بــە نــاوی "م.ک"
و مێردەکــەی "ع.م" تەمــەن  ٦٣ســاڵ،
ڕاگەیەندراوە.
ڕۆژی چوارشــەممە١١ ،ی بانەمــەڕ،
کچێکــی مەریوانــی بــە نــاوی "زۆهــرە
کۆنەپۆشــی" کچی مەحموود ،ئاگری لە
جەستەی خۆی بەردا.
ڕۆژی سێشــەممە١٠ ،ی بانەمــەڕ،
ژنێکــی کــوردی خەڵکــی شــاری ســنە،
بــە نــاوی "ئەســرین پیرایــش" ،لــە ڕێگای
خۆهەڵواســینەوە کۆتایی بــە ژیانی خۆی
هێنــا .هــۆکاری خۆهەڵواســینی ئــەم ژنە
کوردە ناڕوونە.
ئیــوارەی رۆژی چوارشــەممە١١ ،ی
بانەمــەڕ ،الوێکــی کــورد بــە نــاوی "
عوســمان ڕۆســتەمی"  ٢٤ســاڵ کــوڕی
ســەعید و خەڵکــی گونــدی "بەرکــوور"
ســەربە شــاری سەالســی باوەجانــی ،لــە
ڕێگــەی خۆکوژییەوە کۆتایــی بە ژیانی
خۆی هینا.

گیــان لــە دەســتدان و
برینداربوونی کرێکاران:
ڕۆژی شــەممە ٣١ی خاکەلێــوە،
کرێکارێکــی کــورد بــە نــاوی "زاهیــد
دەرخــۆش" کــوڕی رەســووڵ ،بــە هــۆی
بەربوونەوە ،لە بینایەکی نیوەکار لە شاری

بۆکان،گیانی لە دەست دا.

ئێعدام کردنی هاوواڵتییانی
کورد:

ڕۆژی پێنجشــەممە ٢٩ی خاکەلێــوە،
بەرپرســانی زیندانــی ناوەندیــی شــاری
کرماشــان ،حوکمــی لــە ســێدارەدانی
زیندانییەکــی کوردیــان بــە تۆمەتــی
"کوشــتنی بــە ئەنقەســت" لــە زیندانی ئەو
شارە جێبەجێ کرد.
شوناســی ئــەو هاوواڵتییە کــوردە بە ناوی
"جەعفــەر حوســینی" خەڵکــی شــاری
هەرســین و دانیشــتووی شــاری کرماشــان
ڕاگەیاندووە.
ڕێکخــراوی مافــی مرۆڤــی ئێــران لــە
هەواڵێکــدا ،بــاوی کردبــووە ،کــە بەپێی
زانیارییــە دەســکەوتووەکان ،لــە مانگــی
بەفرانبــاری ســاڵی ڕابــردوو ،النیکەم دوو
زیندانیــی لــە زیندانــی ناوەندیــی شــاری
ئیالم بە تۆمەتی "کوشــتنی بە ئەنقەســت"
لــە ســێدارە دراون و هەروەهــا هێندێــک لە
ســەرچاوەکان ڕایانگەیاندووە کە یەکێک
لە سێدارەدراوەکان ،لە کاتی دەسبەسەریدا،
تەمەنی لە ژێر  ١٨ساڵ بووە .ڕیکخراوی
مافــی مرۆڤــی ئێــران ،شوناســی ئــەو دوو
زیندانییــەی بــە ناوەکانــی "مەســعوود
نــازری" کــوڕی فــازڵ کە لــە تەمەن ١٩
ســاڵێدا و بــە هــۆی شــەڕ کردنی تووشــی
قەتــل ببــوو و لــە تەمەنــی  ٢٣ســاڵیدا،
حوکمــی لــە ســێدارەدانی جێبەجــێ کراوە
و هەروەهــا "فەرهــاد ئەکبــەری" کــوڕی
حەیــدەر لــە کاتێکــدا کە تەمەن  ١٥ســاڵ
و  ٩مانــگ بــووە ،بــە هــۆی شــەڕ کردن
تووشی قەتڵ ببوو ،راگەیەندراوە.
کاتژمێــر  ٥ســەرلەبەیانی ڕۆژی ٨ی
بانەمــەڕ ،هاوواڵتییەکــی کــورد بە ناوی
"ئەحمــەد ئێرانی" کوڕی ســەعید خەڵکی
شــاری مەریــوان ،لــە زیندانــی ناوەندیــی
شاری سنە ،لە سێدارەدرا.
ســەرلەبەیانیی ڕۆژی شــەممە٧ ،ی
بانەمــەڕ ،حوکمــی لــە ســێدارەدانی
هاوواڵتییەکیــان ،بــە تۆمەتی "کوشــتنی
بــە ئەنقەســت" ،لــەو زیندانــەدا جێبەجــێ
کرد.شوناســی ئــەو هاوواڵتییــە بــە
شــۆرەتی "ئیبراهیمــی" ،تەمەن  ٢١ســاڵ،
ڕاگەیاندراوە.ڕێکخــراوی مافــی مرۆڤــی
ئێــران ،لــەو بارەیــەوە بــاوی کــردەوە کــە
ئەگــەری هەیــە ڕۆژی شــەممە٧ ،ی
بانەمــەڕ ،لــە زیندانــی دێزڵئــاوای شــاری
کرماشــاندا ،زیاتــر لــە زیندانییەکیــان لــە
سێدارە دابێت.

