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سەرکۆماری و...

بزووتنەوەی کورد لە 
باشووری زاگرۆس

١٣٦٨ی  جۆزەردانــی  ١٤ی  رۆژی 
هەتــاوی، ســەرلەبەیانی بــەرەو قوتابخانــە 
کاتــی  ئــەوکات،  و  دەڕۆیشــتین 
تاقیکارییەکانــی ئاخــری ســاڵ  بــوو کە 
بــە تاقیکارییەکانی جۆزەردان بەناوبانگ 
بــوون. لــە رێگای قوتابخانــەدا گوێمان لە 
دەنگــی بڵیندگــۆی حوســەینیەی نزیک 
ســۆزەوە  بــە  کــە  بــوو  قوتابخانەکەمــان 
دەگێــڕا.  شــیوەنی  و  دەکــرد  هــاواری 
رایگەیانــد  شیوەنەکەشــیدا  لەنــاو  هــەر 
کــە داخداریــی گشــتی راگەیەنــدراوە و 
قوتابخانــە و ئیــدارەکان داخــراون! ئێمــەش 
چەند هاوڕێیەک  کە دەچووین بۆ ســەر 
تاقیکارییــەکان، لــە خۆشــییاندا حاڵمــان 
نەبــوو! لــە گەڕانەوەمانــدا چــاوم لــێ بوو 
هەمــوو کۆاڵن و شــەقام پێدەکەنی! ئەمە 
حیکایەتــی ئــەم رێژیمەیــە لــە نێــو دڵــی 
کۆمەڵــگا و لە نێو شــەقامدا! بڵیندگۆ و 
تریبۆنەکانی حکوومەت شینیان دەگێڕا و 
کۆاڵن و شــەقامیش پێ دەکەنین: رۆژی 

مەرگی خومەینی بوو!
ئەم رێژیمی ئســیالمییەی تاران، تەنیا لە 
رۆژی مەرگــی جەالدەکــەی جەمارانــدا 
دژ  ســۆزەکانی  و  هەســت  کــە  نەبــوو 
بــە گــەل وکۆمەڵــگا بــووە. حیکایەتــی 
دژەگەلیبوونــی ئــەم رێژیمــە زۆر قووڵە و 
لە خوێندنەوە بیگرە تاکوو سیاســەت و لە 
ئیــدارەوە بیگــرە تاکــوو مزگــەوت، رێژیــم 
و گەالنــی ئێــران دوو بــەرەی بەتــەواوی 
جیاوازن و بەرامبەر بە یەک ســەنگەریان 

گرتووە.
گــەر رێژیــم پروپاگەندە بــۆ بەرنامەیەکی 
لــە  حەزیــان  خەڵــک  دەکا،  تلویزیۆنــی 
خەڵــک  گــەر  دیکەیــە.  بەرنامەیەکــی 
حەزیان لە ســەیران و گەشتی پارکەکانە، 

رێژیم لێیان قەدەغە دەکا.
ئــەو مــەالی مزگەوتــەی ڕێژیــم دایناوە، 
مزگەوتەکــەی  هاتووچــۆی  خەڵــک 
ناکــەن! ئــەو مەالیــەش کــە خەڵکییــە و 
گەل بەڕێــزەوە لێی دەڕوانن، رێژیم دووری 

دەخاتەوە! 
لــە ڕێوڕەســمە   ڕێژیــم دەیــەوێ خەڵــک 
شــینگێڕییەکانی حکوومەتــدا خەمبار بن 
و تازیەبار؛ الوەکان بۆ  شــایی و رابواردن 

و یەکتر بینین دەچنە ئەو ڕێورەسمانە!
لەگــەڵ  خەڵــک  شــایی  ئەمســاڵیش 
دژایەتیی ڕێژیم بەرەوڕوو بۆوە. نەک هەر 
هەڵپەڕکــێ و شــاییان لــە قوتابخانەکان و 
لــە پارکەکان، بەڵکوو راگەیاندنی رۆژی 

جەژنیشیان لەگەڵ خەڵک نییە. 
ئەمســاڵ رۆژی ١٤ی جــۆزەردان رێژیــم 
خەریکــی  دی  ســااڵنی  هەمــوو  وەکــوو 
بەڕێوەبردنی شینگێڕیی بەبۆنەی مەرگی 
جەلــالدی جەمارانەوەیە و هاوکات رۆژی 

٢ دووبارەبوونەوەی 
مێژوویی

شایی گەل،
دیکتاتۆر دەلەرزێ! شینی ڕێژیمێک

عەلی خامنەیی لە ســییەمین ســاڵمەرگی 
دیکتاتــۆری ســەدە، لــە ١٤ی جۆزەردانی 
ئەمســاڵ و لەسەر گۆڕی ناوبراو سەبارەت 
لێــدوان  ئاخریــن  و  ئێــران  دواڕەوشــی  بــە 
و  ئامریــکا  دەوڵەتــی  هەڵوێســتەکانی  و 
خــودی دانڵــد ترامپ، ســەرۆکی ویالیەتە 
یەکگرتووەکانــی ئامریــکا دوا و وێــڕای 
هۆشــداری دان بە بەرپرسانی ڕێژیمەکەی 
هەڕەشــەی کرد کە نابــێ ئامریکاییەکان 

نیزیکمان ببنەوە.
ناوبراو وتی: دوژمن هەندێ جار هەڕەشــە 
دەکات و هەندێ جاریش بە تەماح وەبەرنان 
دەیهــەوێ فریومــان بدات؛ ئەمــە هەوڵێکە 
بۆ کاڵولەسەرنانمان بۆیە دەبێ وریا بین.

خامنەیی لە بەشێکی دیکەی قسەکانیدا، 
ســەرەکی  نێوەڕۆکــی  لەڕاســتیدا  کــە 
قســەکانی و پەیامی ئەســڵی ئەم لێدوانانە 
بــوو، ڕوو لــە بەشــداربووانی ڕێوڕەســمەکە 
وتی: "ئەوەیکە ئێســتە پێویســتە لەسەرمان 
و دەبێ بکرێت تەنیا "مقاومت"ە! هەرچەند 
تێچووەکــەی زۆرە بــەاڵم دەبێ پشــتی پێ 

ببەستین".

و  ڕابــردوودا  حەوتــووی  چەنــد  لــە 
شــەڕە  زیاتربوونــەوەی  لەگــەڵ  هــاوکات 
زەڕەنگەرییەکانــی نێوان ئێــران و ئامریکا، 
هاتۆتــە  واڵتیــش  دوو  وتووێــژی  پرســی 
ئاراوە؛ لەم نێوانەدا ترامپ لە ســەفەرێکدا 
بــۆ ژاپۆن باســی لەوە کرد کە سیاســەتی 
واشــینگتۆن بەرامبــەر بە ئێــران "گۆڕینی 
ڕێژیم" نییە؛ هەر لەم چوارچێوەیەشــدا بوو 
کــە خامنەیی باســی لــە "مقاومــت" کرد 
چوونکە پێی وایە کە بەم شێوازە، کۆماری 
ئیســالمی دەگاتە خاڵی "بەچۆکداهێنانی 
دوژمــن"، هــەر بۆیــە ڕایگەیانــد کە ئەوان 
)ئامریکا( دەیانهەوێ لە بواری سەربازیدا 
بمانوەســتێن بــەاڵم ناتوانــن، ئەگــەر ئێمــە 

"مقاومت" بکەین.
پێشــتریش خامنەیــی لــە ڕێکەوتــی ٨ی 
جــۆزەردان ســەبارەت بە بەرنامــەی ناوکی 
و مووشــەکی ڕێژیــم گووتبــووی: "ئەمــە 
پرســێکی ناموســییە و ئێمــە ســەبارەت بــە 
پرســە نامووســییەکان هیــچ وتووێژێــک 

ناکەین". 
ئەو "مقاومت"ەی کە خامنەیی باسی لێوە 

دەکات و تێچووەکانــی ڕەنگــە بــۆ ئــەو و 
تاقمە سەرشۆڕەکەی پرسێکی ئەوتۆ نەبێ 
و کاریگەرییەکــی ئەوتــۆ لەســەر ژیانــی 
بــەاڵم  دانەنێــت،  بنەماڵەکــەی  و  خــۆی 
ڕاســتییەکەی ئەوەیــە کــە بووەتــە هــۆی 
داڕمانــی ئابووریی، ئەخالقی، سیاســی و 

فەرهەنگی واڵتێک بەناوی ئێران.
پێشــتر مایــک پۆمپێئــۆ ١٢ مەرجــی بــۆ 
دانوســتان و وتووێــژ لەگــەڵ تــاران دیاری 
کردبوو کە یەکێک لەم خااڵنە بریتی بوو 
لە ڕاوەســتاندنی بەرنامەی مووشەکی ئەم 
ڕێژیمــە کە بــەردەوام لەالیەن لێپرســراوانی 
کراوەتــەوە؛  ڕەد  ئیســالمییەوە  کۆمــاری 
دوالێدوانەکانیــدا  لــە  پۆمپێئــۆ  هــاوکات 
"النــی زۆری  ئەوەیکــە  لەگــەڵ  وتــی: 
گوشــارەکان" بەردەوام دەبن، بەاڵم ئامادەین 
کە بە بێ پێشــمەرجیش دانووستان لەگەڵ 
تــاران بکەیــن. لــە بەرامبــەردا کۆمــاری 
ئیسالمی ڕایگەیاند: دەبێ ئامریکاییەکان 
هەڵسوکەوت و ئاکاریان بەرامبەر بە ئێران 

بگۆڕن!
لــە  ترامــپ  دانڵــد  دیکــەوە  لەالیەکــی 

بریتانیــا  بــۆ  کــە  خۆیــدا  دواســەفەری 
لــە  مــەی،  تێرێــزا  وێــڕای  دا  ئەنجامــی 
کــە  ڕایگەیانــد  پڕێسکۆنفڕانســیکدا 
ئامریــکا ئیــزن نــادات تــاران ببێتــە خــاوەن 
چەکــی ناوکــی و ئەمــەی وەک هێڵــی 
ســوور دیاری کرد؛ پرســێک کــە لەالیەن 
پێداگــری  بریتانیاشــەوە  ســەرۆکوەزیرانی 
لەسەر کرایەوە. هەروەها سەرۆکی ئامریکا 
لــە چاوپێکەوتنێکــی تەلەفزیۆنیدا لەگەڵ 
"ئەگەرچــی  ڕایگەیانــد:   ITV کاناڵــی 
هیچ مەیلێکم بۆ شــەڕ لەگەڵ ئێران نییە 
بــەاڵم هەمــوو کات ئەگــەڕی شــەڕێکی 
ســەربازی بوونــی هەیــە؛ من پێم باشــە بە 

وتووێژ کێشەکان چارەسەر بکرێن".
خامنەیــی هەروەهــا لــە نوێــژی جێــژن کە 
بەپێچەوانــەی  جــۆزەردان،  ١٥ی  ئەمــڕۆ 
باقــی واڵتانــی موســوڵمان، بەڕێــوە چوو، 
دانــی  لەقەڵــەم  خەیانەتــکار  بــە  وێــڕای 
لــە  ســعودی،  عەرەبســتانی  و  بەحرەیــن 
"گەاڵڵــەی  وتــی:  قســەکانیدا  بەشــێکی 
ســەدە"  "ئاڵووێــری  بــە  ناســراو  ئاشــتی 
  )Deal of the Century(

ئامریکایــە  خەیانەتکارانــەی  پیالنێکــی 
کە عەرەبســتان و بەحرەین بوارخۆشــکەری 

بوون".
ڕێکەوتی ٢٥ و ٢٦ی ئەم مانگە )زایینی( 
بڕیــارە کــە دانیشــتنێکی نێونەتەوەیــی لە 
بەحرەیــن بەڕێوە بچێت کە تێیدا گەاڵڵەی 
دەوڵەتــی تڕامپ ســەبارەت بە بردنەپێشــی 
ئاشتی لەنێوان دەوڵەتی فلستین و دەوڵەتی 
ئیســڕاییل بخرێتــە بەربــاس تاکــوو بتوانێ 
کۆتایی بە زیاتر لە ٧٠ ســاڵ ملمالنێ و 
کێشەی نێوان ئیسڕاییل و فلستین بهێنێت، 
کــە ئــەم مەســەلە دژکــردەوەی توونــدی 

کۆماری ئیسالمی لێکەوتۆتەوە.
ئــەم شــێوە دەربڕین و لێدوانەش هاوشــێوەی 
ســاڵمەرگی  لــە  خامنەیــی  قســەکانی 
ڕاســتییە:  یــەک  دەرخــەری  خومەینیــدا 
چارەســەربوونی  لــە  دیکتاتــۆر  "ترســی 
ناوچــە و کوورت بوونــەوەی  گرفتەکانــی 
زیاتــری دەســتی ئاژاوەگێــڕی تــاران و لە 
کۆتاییشــدا ڕێگــری کــردن لــە تەڕاتێنی 
تاران لە ســنوورەکانی ئیســڕاییل و ناوچە 

بەگشتی".

پەیامی پیرۆزبایی لێپرسراوی گشتیی حیزبی دێموکرات لە سەرۆکی هەرێمی کوردستان
بەڕێز/ جەنابی کاک نێچیروان بارزانی

ساڵوێکی گەرم

لەم کاتەدا کە خەباتی کورد لە هەموو بەشــەکاندا بۆ بەدەســتهێنانی مافە رەواکانی بە قۆناغێکی زۆر هەســتیاردا تێپەڕ دەبێ، هەڵبژاردنی بەڕێزتان لە الیەن پارلمانەوە وەک ســەرۆکی هەرێمی کوردســتان، پێ 

سپاردنی ئەرکێکی قورسە، بەاڵم ئێمە پێمان وایە کە بە کەڵکوەرگرتن لەو ئەزموونە بەرچاوەی کە لە ماوەی سااڵنی سەرۆکایەتی ئەنجوومەنی وەزیرانی حکوومەتی هەرێم وەسەریەکتان ناوە و، هەستکردن بەو 

بەرپرسیاریەتییە گرنگ ومێژووییەی دەکەوێتە سەرشانتان لە راستای جوواڵنەوەی کورد بەگشتی، هەموو توانای خۆتان بەکار دێنن.

ئێمــە بــەم هەڵبژاردنــە بەجێیــەی پارلمانــی هەرێمــی کوردســتان خوشــحاڵین و بــەم بۆنــەوە لە الیەن خــۆم و تێکڕای رێبەرایەتــی حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئێران پڕ بــەدڵ پیرۆزباییتان لێ دەکەیــن و ئاواتمان 

سەرکەوتنتانە. لەگەڵ ڕێزی دووبارە

                                                                                                                                            حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
                                                                                                                                            لێپرسراوی گشتی
                                                                                                                                             مستەفا هیجری

                                                                                                                                          ٨ی جۆزەردانی ١٣٩٨ی هەتاوی
                                                                                                                                              ٢٩ی مەی ٢٠١٩ی زایینی



ژمارە ٧٥١، جۆزەردانی ٢١٣٩٨

پەیامی پیرۆزبایی ناوەندی هاوكاریی 
حیزبەكانی كوردستانی ئێران لە 

سەرۆکی هەرێمی کوردستان

ناوەندی هاوكاریی حیزبەكانی كوردستانی 
ئێــران لــە پەیامێکــدا، پیرۆزبایــی خۆیــان 
بارزانــی،  نێچیرڤــان  بەڕێــز  گەیانــدە 
هەرێمــی  تازەهەڵبژێــردراوی  ســەرۆکی 

کوردستانی عێراق.
دەقی پەیامەکەیان بەم چەشنەیه:

بەڕێــز كاک نێچیرڤان بارزانی ســەرۆكی 
هەرێمی كوردستان

بــە بۆنــەی هەڵبژاردنــی بەڕێزتانــەوە بــۆ 
كوردســتان  هەرێمــی  ســەرۆكی  پۆســتی 
لەالیــەن هەمــوو حیزبەكانــی بەشــدار لــە 
ناوەندی هاوكاریی حیزبەكانی كوردستانی 

ئێران، پڕ بە دڵ پیرۆزباییتان لێدەكەین.
بــە لەبەرچاوگرتنی ئەزموون  و لێهاتوویی 
و  حكوومــەت   ئیــدارەی  لــە  جەنابتــان 
دڵسۆزیتان بۆ گەل  و نیشتمان، هیوادارین 

بــە هەوڵەكانــی ئێــوە ژیانــی خەڵــک لــە 
باشووری كوردستان ڕوو لە باشبوون بكات 
 و وەک هەمیشــە ببنە پاڵپشــت بۆ هەموو 

كوردان لە هەر چوارپارچەی كوردستان.
جارێكــی دیكــە پیرۆزباییتــان لێدەكەیــن  و 
هیوای سەركەوتن بۆ ئێوە  و دۆزی ڕەوای 

كورد دەخوازین.
ناوەندی هاوكاریی حیزبەكانی كوردستانی 

پارتی یەکیەتیی دێموکراتیک
 و حیزبی دێموکرات کۆ بوونەوە

دێموکراتیــک  یەکیەتیــی  شــاندێکی 
لەگــەڵ حیزبــی دێموکراتی کوردســتانی 
ئێــران کــۆ بوونــەوە و لــە بــارەی جێگــە و 

پێگەی کورد گفتوگۆیان کرد.
بانەمــەڕ،  ٣١ی  سێشــەممە،  ڕۆژی 
شاندێکی پارتی یەکیەتیی دێموکراتیک 
)PYD( بــە ســەرۆکایەتیی "ســولەیمان 
لــە  پەیــەدە  نوێنــەری  عــەرەب"،  عەلــی 
باشــووری کوردســتان ســەردانی دەزگای 
دێموکراتــی  حیزبــی  پێوەندییەکانــی 

کوردستانی ئێرانی کرد.
نوێنــەری پەیــەدە لــە الیــەن هەیئەتێکــی 
سەرپەرەســتیی  بــە  دێموکــرات  حیزبــی 
بەرپرســی  قــادری"،  "محەممەدنەزیــف 
گشــتییەکانی  پێوەندییــە  دەزگای 

حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێرانەوە 
پێشوازییان لێ کرا.

 سەرەتا "محەممەدنەزیف قادری"، وێڕای 
باســێکی  میــوان،  شــاندی  بەخێرهاتنــی 
گشــتیی لەســەر ئاڵوگۆڕەکانــی ناوچــە 
و جێگــە و پێگــەی کــورد لــە ئێســتا و 
داهاتــووی ئــەو ئاڵوگۆڕانــەدا پێشــکەش 
شــرۆڤەکردنی  وێــڕای  بەڕێزیــان  کــرد. 
و  ڕۆژهــەاڵت  لــە  کــورد  بارودۆخــی 
ڕۆژئاوای کوردســتان، لەســەر گرینگیی 
ئــەو  سیاســییەکانی  هێــزە  هاوکاریــی 
دوو بەشــەی کوردســتان و پاراســتنی و 
یەکڕیــزی و بەرژەوەندیــی نەتەوەیــی لــە 
پێناو ئامانجی هاوبەشدا جەختی کردەوە.

دواتر "ســولەیمان عەلی عەرەب"، باسێکی 

تێروتەسەلی لەســەر بارودۆخی ڕۆژئاوای 
کوردســتان لــە دوای ڕاپەڕینــی خەڵکــی 
ســووریە و هاتنەئــارای شــەڕی نێوخۆیی 
و ســەرهەڵدانی گرووپــە تێرۆریســتەکانی 
وەک داعــش، و بەرخۆدانــی ڕۆڵەکانــی 
کوردســتاندا  لــە  بەشــەی  لــەو  کــورد 
لــەوە  باســی  بەڕێزیــان  پێشــکەش کــرد. 
کــرد: ئەزموونــی ڕۆژئاوا دەســکەوتێک 
و  پارچەکانــی کوردســتانە  هەمــوو  بــۆ 
پێویستی بە پاڵپشتی و هاوسۆزیی هەموو 
هێزە سیاســییەکانی کوردستان لە هەموو 

پارچەکاندا هەیە.
ئــەو دیــدارەدا هــەر دوو  لــە کۆتاییــی   
الیــەن لەســەر پێویســتیی بەردەوامبوونــی 

هاوکاریی دوو الیەنە جەختیان کردەوە.

بەشداریی هەیئەتێکی حیزبی دێموکرات لە ٤٤ ـەمین 
ساڵیادی دامەزرانی یەکیەتیی نیشتمانیی کوردستاندا

دێموکراتــی  حیزبــی  هەیئەتێکــی 
کوردســتانی ئێــران، بــە بۆنەی ٤٤ ـــەمین 
یەکیەتیــی  دامەزراندنــی  ســاڵیادی 
ســەردانی  کوردســتان،  نیشــتمانیی 
یەکیەتیــی  کۆیــەی  مەڵبەنــدی 

نیشتمانییان کرد.
جــۆزەردان،  ١١ی  شــەممە،  ڕۆژی 
دیمۆکراتــی  حیزبــی  هەیئەتێکــی 
سەرپەرســتیی  بــە  ئێــران،  کوردســتانی 

جێگــری  قــادری"،  "محەمەدنەزیــف 
دووهەمی لێپرســراوی گشتی و بەرپرسی 
دەزگای پەیوەندییە گشــتییەکانی حیزبی 
دیمۆکرات، ســەردانی مەڵبەندی کۆیەی 
کوردســتانیان  نیشــتمانی  یەکیەتیــی 
کــرد و لــە الیــەن وەڤدێکــی مەڵبەنــد، بە 
سەرپەرســتیی "بورهان ســەعید ســۆفی"، 

بەرپرسی مەڵبەندەوە، پێشوازییان لێکرا.
لــەم دیــدارەدا، وەڤدی حیزبــی دێموکرات، 

بــە  دیمۆکراتیــان  حیزبــی  پیرۆزبایــی 
بۆنــەی ٤٤ـــەمین ســاڵیادی دامەزرانــی 
بــە  پێشــکەش  نیشــتمانییەوە  یەکیەتیــی 
مەکتەبی سیاســی، سەرکردایەتی، کادر 

و ئەندامانی یەکیەتی کرد.
یەکیەتیــی  وەڤــدی  بەرامبــەردا،  لــە 
نیشــتمانی، وێــڕای ســپاس و پێزانیــن لــە 
حیزبی دێموکرات، پەیوەندیی دۆســتانەی 

نێوان هەر دوو الیەنیان بەرز نرخاند.

کۆبوونەوەی هاوپەیوەندی بۆ ئازادی و 
بەرانبەری لە ئێراندا، بەڕێوەچوو

دژبەرەکانــی  حیزبــە  لــە  کۆمەڵێــک 
لەگــەڵ  هــاوکات  ئێــران،  ڕێژیمــی 
گۆڕانکارییــە بەرچاوەکانــی ناوچەکە و 
زۆربوونی گوشــاری جیهانی بۆ ســەر ئەم 
ڕێژیمە، لە واڵتی "ئاڵمانـ"دا کۆ بوونەوە.
جــۆزەردان،  ١١ی  شــەممه،  ڕۆژی 
هاوپەیوەنــدی  کۆبوونــەوەی  ســێهەمین 
بــۆ ئــازادی و بەرانبــەری لــە ئێرانــدا بــە 
بەشــداریی دە حیزب و الیەنی سیاســی لە 

شاری "فرانکفۆرتـ"دا بەڕێوەچوو.
لــەم کۆبوونەوەیــەدا، حیزبــی دێموکراتــی 
دێموکراتــی  حیزبــی  ئێــران،  کوردســتان 
دێموکراتیکــی  یەکیەتیــی  کوردســتان، 
بزووتنــەوەی  بیرلیــک،  ئازەربایجــان- 

کۆماریخوازانــی دێموکــرات و الئیکــی 
ئێــران، حیزبــی تەزامۆنــی دێموکراتیکی 
شۆڕشــگێڕی  کۆمەڵــەی  ئەحــواز، 
خەڵکــی  حیزبــی  ئێــران،  کوردســتانی 
فیداییانــی  ڕێکخــراوی  بەلووچســتان، 
خەلقی ئێران، شۆرای کاتیی سوسیالیستە 
کۆمەڵــەی  و  ئێــران  چەپەکانــی 
زەحمەتکێشــانی کوردســتان، کــۆ بوونەوە 
ناوچەکەیــان  سیاســیی  بارودۆخــی  و 
چۆنیەتیــی  لەبــارەی  و  هەڵســەنگاند 
هاوکاریــی زۆرتر بــۆ لەنێوبردنی ڕێژیمی 

ئیسالمیی ئێران، وتووێژیان کرد.
هەروەها لەم کۆبوونەوەیەدا، پێشنیارەکانی 
پێویســتی،  بــۆ  حیزبــەکان  نوێنەرانــی 

هاوبەشــەکان  چاالکییــە  و  ڕیزبەنــدی 
لــەم هاوپەیوەندییــەدا، خرایــە بــەر بــاس و 

بۆچوونی بەشدارانەوە.
هاوپەیوەنــدی بۆ ئــازادی و بەرانبەری لە 
ئێراندا، بۆ دێموکراســی، جیایی ئایین لە 
سیاســەت و فێدراڵیــزم، چاالکیــی خــۆی 
لــە ١٦ی نۆوامبــری ٢٠١٨ـــەوە دەســت 

پێکردووە.
ئــەم کۆبوونەوەیە لــە دۆخێکدا بەڕێوەچوو 
کە ئێران و ناوچەکە بینەری گۆڕانکارییە 
چارەنووس سازەکانە و دژبەرەکانی ڕێژیمی 
هەڵوێســتەکانی  دیاریکردنــی  بــۆ  ئێــران 
خۆیــان لــە بەرامبــەر ڕووداوە نێوخۆیــی و 

دەرەکییەکاندا، لە حاڵی وتووێژدان.

دەزگای هەڵبژاردنی حیزبی دێموکرات
 سێمینارێکی بەڕێوە برد

دەزگای هەڵبژاردنــی حیزبــی دێموکــرات 
ڕێکخســتن  دەزگای  هاوکاریــی  بــە 
ســێمینارێکی بــۆ بەرپرســان و ئەندامانی 
هەرێمــی  لــە  حیــزب  کۆمیتەکانــی 

کوردستان بەڕێوە برد.
رۆژی شەممە، ٤ی جۆزەردانی ١٣٩٨ی 
هەتــاوی، ســێمینارێک بــۆ بەرپرســان و 
لــە ئەندامانــی کۆمیتەکانــی  بەشــێک 
حیزب لە هەرێمی کوردستان  لە پێوەندی 
حیزبــی  لــە  هەڵبــژاردن  پرســی  لەگــەڵ 

دێموکراتدا بەڕێوە چوو.
خولەکێــک  ڕاگرتنــی  بــە  ســێمینارەکە 
بێدەنگیــی بۆ ڕێزگرتن لــە گیانی پاکی 
شەهیدانی کورد و کوردستان دەستی پێ 

کرد.
دواتــر "دارا ناتق"، بەرپرســی تەشــکیالتی 
ئامانجــی  لەســەر  حیــزب  ئاشــکرای 
کۆبوونەوەکــە و هەروەها گرینگیی کۆڕ 
و ســمیناری لــەم شــێوەیە  لــە پێوەنــدی 

لەگەل پرسە جۆراوجۆرەکان و یەک لەوان 
ملمالنێی ئێران و ئامریکا لە ناوچەکە بۆ 
بەشــداربووان دوا. ناوبرا باســی لە ئەرکی 
ئەندامان وەکوو کۆڵەکەیەکی سەرەکیی 
چۆنیەتیــی  و  خۆئامادەکــردن  و  حیــزب 
خۆپاراســتنیان لە ئەگــەری هەر ڕووداو و 
گۆڕانکارییەکــدا کــرد، کــە لە ئەگەری 

ئەو ملمالنێیانەدا دێنە ئاراوە.
پاشان سەلیم زەنجیری، بەرپرسی دەزگای 
لەســەر  گشــتیی  باســێکی  هەڵبــژاردن 
هەڵبژاردن و گرینگی ئەو پرسە و نەخشی 
لە چارەنووس و ژیانی سیاســیی ئەحزابدا 
پێشــکەش کرد و ئاشکرای کرد، کە ئەو 
چەمکــە لەمێــژە لــە حیزبــی دێموکراتــدا 
و  کــراوە  بەدامەزراوەیــی  و  نەهادینــە 
یەکێک لــە پایەکانی حیزبی دێموکرات 
لەســەر بنەمای دێموکراســی و هەڵبژاردن 

بونیات نراوە.
 زەنجیری ئاماژەی بە گۆڕانکارییەکانی 
دوای کونگــرەی شــازدەیەم لە پێکهاتەی 
دامەزراندنــی  و  دێموکــرات  حیزبــی 
دەزگایەکــی تایبــەت بــەو پرســە کــرد و 
ڕایگەیانــد، کــە گرینگــی و زەروورەتــی 
نیشــانەی  دەزگایــە،  ئــەو  دامەزراندنــی 
بایەخدانــی زیاتــری ڕێبەریــی حیــزب بەو 
پرســەیە و هەروەهــا واڵمێکــی زۆر بەجێ 

بــەو دەنگۆیانەیە کە بــاس لە کاڵکردنەوە 
یان وەالنانی پرۆســەی هەڵبژاردن لە الیەن 

حیزبی دێموکراتەوە دەکەن.
هەروەهــا  هەڵبــژاردن  دەزگای  بەرپرســی 
ڕایگەیانــد: کــە لــە هەوڵــدان کــە ڕێکار 
پرۆســەی  بــە  تایبــەت  میکانیزمــی  و 
هەڵبــژاردن لــە چوارچێــوەی ســتراکتێری 
و  ئامــادە  دێموکراتــدا  حیزبــی  نوێــی 
دوای پەســەندکردنی لــە الیــەن ناوەنــدی 
سیاسییەوە، بە زوویی دەست بە ئەنجامدانی 
ئەو پرۆســەیە لە ڕێکخســتنی ئاشــکرای 
حیزبــدا بکــەن، تاکــوو ئــەو هەڵبژاردنانــە 
ببنــە کێبڕکێیــەک بۆ خزمەتــی زیاتر و 
وەسیلەیەک بۆ گەیشتنی کەسانی شیاو 

بە شوێنی شیاو.
"عەبــاس  دیکــەدا،  بڕگەیەکــی  لــە 
ئەحمــەدی"، ئەندامی دەزگای هەڵبژاردن 
بــە نوێنەرایەتیی ئەو دەزگایەوە باســێکی 
بــە  زەروورەتــی  و  پێویســتی  لەســەر 
ئێلکترۆنیکردنی کاری ڕێکخستنی کرد 
و شیکردنەوەی زیاتری لەو پێوەندییەدا بە 

بەشداران دا.
بــۆ  ســێمینارەکە،  کۆتایــی  بڕگــەی 
واڵمدانەوە بە ســەرنج، تێبینی و پرسیاری 

بەشداربووان تەرخان کرا.

هێزەکانی سپای تێرۆریستی پاسداران، سووکایەتی 
بە جلوبەرگی پیرۆزی پێشمەرگە دەکەن

هێزەکانی سپای تێرۆریستی پاسداران، لە 
شاری شنۆ، وەکوو پیشەی هەمیشەیییان 
لە شاخەکانی شاری شنۆ، بە جلوبەرگی 
پێشــمەرگایەتییەوە، بۆســە بۆ کاسبکاران 
جلوبەرگــی  بــە  ســووکایەتی  و  دادەنێــن 

پیرۆزی پێشمەرگە دەکەن.
لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا، لە شاخەکانی 
شــاری شــنۆ، هێزە نیزامییــەکان بە ناوی 
بــەرز و پیــرۆز پێشــمەرگەوە، بۆســە بــۆ 
و  دادەنێــن  ناوچەیــە  ئــەو  کاســبکارانی 
ســووکایەتی بــە جلوبەرگــی پێشــمەرگە 

دەکەن.
بەپێی ئەم هەواڵە، ئەو هێزانە کە بێڕیزی 
و ســووکایەتی بــە جلوبەرگی پێشــمەرگە 
دەکــەن و بۆســە لە ســەرڕێ کاســبکاران 
دادەنێن، جــاش و بەکرێگیراوانی ڕێژیمی 
تێرۆریســتی ئێرانــن، کــە لــە شــاخەکانی 

شنۆ مۆڵ دراون.
ئــەو ســەرچاوەیە هەروەهــا رایگەیاند: ئەو 
هێزانە لە ســەرڕێی کاســبکاران، بە ناوی 
پێشــمەرگە و بــە جلوبەرگی پێشــمەرگەوە 
بۆسە دادەنێن و سووکایەتی بە جلوبەرگی 

پێشمەرگەوە دەکەن.
هێــزە  ئــەو  ســەرچاوەیە  ئــەو  وتــەی  بــە 
مۆڵــدراوە، لــە پشــت شــاخەکانی گوندی 
"میراوایـ"ـــی شــاری شــنۆدان و دەس بــە 
ئەزیــەت و ئازادانــی هاوواڵتییانــی ئــەو 

گوندە و گوندەکانی دەوروبەری دەکەن.
لــە الیەکی دیکــەوە، رێكەوتی ٥/٣ /٩٨ 
بەرپرســی ســپای تێرۆریســتی پاســدارانی 

ئێران، لە پیرانشار بە ناوی "نەسیری" و بە 
هاوكاریی بەرپرســی ئیتالعاتی ئەو شــارە 
بە ناوی "كەریمی" بە هاوڕیەتیی هێندێك 
بەكرێگیراوی ئەو شارە پەالماری گوندی 
و  داوە  پیرانشــاریان  بەربنــەی  زێوكــەی 
دەستیان بەسەر هێندێك ئەسپی كاسبكاران 

گرتووە.
ســەرچاوە لەوبــارەوە ڕایگەیانــدووە: گوایا 
ڕاگواســتنی  بــۆ  کاســبکاران  ئەســپی 
وەردەگــرن؛  لــێ  کەڵکــی   پێشــمەرگە 
لەالیــەن خــاوەن ئەسپەكانیشــەوە پەالماری 
لێدانیــان  پــاش  و  دراوە  بەكرێگیراوانــان 
هەمــوو  ئەســپەکانەوە،  خــاوەن  الیــەن  لــە 

بارهەلگرەكانیان لێ سەندوونەتەوە.
و  پاســداران  ســپای  هێزەکانــی 
بڕیــاری  بــە  دەســتوپەیوەندییەکانیان، 
خومەینــی لــە ٢٨ی گەالوێــژی ٥٨ بــۆ 
کوردســتان  خەڵکــی  ســەرکوتکردنی 

هاتوونەتە کوردستان.



٣ ژمارە ٧٥١، ٥ی ژوئەنی ٢٠١٩

جەژنی رەمەزانیش کەوتۆتە ئەم رۆژە.و
دژایەتیی شایی و شینی خەڵک و رێژیم 
لەمســاڵدا گەیشــتۆتە لووتکــەی خۆی.  
هەرچەنــد رێژیــم دەیــەوێ رۆژی جــەژن 
بخاتە رۆژی دواتر تاکوو وەکوو هەمیشە 
جەژنــی خەڵک لەگــەڵ جەژنی واڵتانی 
دەوروبەر نەبێ، هەم دەستێوەردان لە شایی 
خەڵکیشــدا بــکات و هــەم بە ئاســوودەیی 
خەڵــک بانگ بکا بۆ شــینگێڕی بەاڵم 
خەڵــک رۆژی شــینی ڕێژیمیــان کــردە 

رۆژی شایی.
خەڵــک هــەم بەبۆنــەی جەژنــەوە و هــەم 
بەبۆنــەی ســاڵڕۆژی مەرگــی جەلالدەوە 
شــایی دەگێڕن. خومەینیــی تاوانبار، ئەو 
جەلــالدەی کــە لــە ژیانیدا ســەدان هەزار 
کەســی کوشــت یان بە کوشتنی دان، لە 
مەرگیــدا بــە میلیۆنــان کەس خۆشــحاڵ 

بوون.
هەرچەنــد مەرگــی خومەینــی، کۆتایی 
و  نەبــوو  تــاران  تاوانبــاری  ڕێژیمــی 
جەلالدێکــی دیکە جێگەی گرتەوە بەاڵم 
لــە مەرگــی ئــەودا ســووکنایی بــە دڵی 
میلیۆنــان داخداری دەســتی رێژیمەکەیدا 
هات و ئەم جەلالدەی جێی گرتۆتەوە، لە 
ســەر هەمان ڕێچکەی بەدناوییە و ئیدی 
هیــچ داو تانوپۆیــەک نەماوەتــەوە کــە 
دوای مەرگــی سروشــتی یــان کوژرانــی 
ئــەم جــەالدە بەدەســتی خەڵــک، بتوانــێ 

رێژیم پێکەوە گرێ بداتەوە.

درێژەی پەیڤ

ڕاسانیانی خۆرهەاڵت، چاالکیی تەبلیغییان بەڕێوە برد

لــە دوو حەوتووی ڕابردوودا تێکۆشــەرانی 
ڕاســانی  لــە  پشــتیوانی  بــۆ  دێموکــرات 
ڕێبــازی  لــە  بەردەوامــی  و  خۆرهــەاڵت 
شــەهیدان لە چەندین شــار و شارۆچکەی 
کوردســتان چاالکــی بەرینــی تەبلیغییان 

بەڕێوە برد.
تێکۆشــەرانی نیشــتمانپەروەری گــەل لــە 
ڕوار،  و  دەل  تەنگیســەر،  گوندەکانــی 
چاالکیی بەرینی تەبلیغییان بەڕێوە برد.

مەبەســتی  بــە  گــەل،  ئازاکانــی  ڕۆڵــە 
پشــتیوانی لە ڕاسان و خەباتی گرێدراوی 
شار و شاخ، لە هاوینەهەوارەکانی "ژۆنی" 
و "هەیشــوور"، ســەر بە گوندەکانی دەل و 
ڕوار لــە هەورامانــدا، پۆســتێر و تراکتــی 

حیزبی دێموکراتیان باڵو کردەوە.
هەروەها، دێموکراتپەروەرانی "تەنگیسەر"، 
ســوور،  گوڵــی  و  جامانــە  دانانــی  بــە 
ڕێبــازی  لەســەر  "ئێمــە  ڕایانگەیانــد: 
شــەهیدانی گــەل و حیــزب بەردەوامیــن و 
ڕاسان تا گەیشتن بە لووتکە بەردەوامە".

حیزبــی  الیەنگرانــی  و  ئەندامــان 
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران، ڕۆژانــە 
بــە باڵوکردنــەوەی تراکــت و پۆســتێر و 
هەڵکردنــی ئــااڵی پیرۆزی کوردســتان و 
لۆگــۆی حیزبــی دێموکــرات، ئامادەییی 
خۆیان بۆ خەباتی ڕەوای گەلی کورد لە 

ڕۆژهەاڵتی کوردستان ڕادەگەیەنن.
تەبلیغاتییانــە  بەرینــە  چاالکییــە  ئــەم 
لــە کاتێکــدا بەڕێــوە دەچێــت، کە ســپای 
تێرۆریستی پاسداران و چڵکاوخۆران، شار 

و گوند و شاخەکانی کوردستان بە چڕی 
چاوەدێــری دەکــەن و ئیدعای ئەوە دەکەن 
کە خەڵکی کوردســتان بەتەواوەتی لەژێر 

کونتڕۆڵیاندایە.
هەروەهــا ئەندامــان و الیەنگرانــی حیزبــی 
دێموکراتی کوردســتانی ئێران، ســەردانی 
حیزبــی  شــەهیدی  چەنــد  گڵکــۆی 
دێموکراتیان لە کوێســتانی ''قوروچاوێ'' 

سەر بە شاری پیرانشار کرد.
پەیمــان  بــۆ  دێموکــرات  قارەمانانــی 
نەمرانــی  ڕێبــازی  لەگــەڵ  نوێکردنــەوە 
لــە  کوردســتان،  ڕزگاریــی  ڕێــگای 
کوێستانی قوروچاوێ سەردانی گڵکۆی 
بــە  ناســراو  خــزرزادە"،  "ڕەحمــان  شــه هید 
شــەهیدی  و چەندیــن  دۆشــکە  ڕەحمــان 

دیکەیان کرد.

لەگــەڵ  دێموکــرات،   تیکۆشــەرانی 
ڕێبازی شــه هیدان په یمانیان نوێ كردهەوە 
و بەڵێنییــان دا، کــە   هەتــا ســه ركه وتن 
وە فــادارن بــه  ئامانجــی شــه هیدان و لــه و 

پێناوە دا لە تێکۆشان ناوەستن.
هاوکات قارەمانانی دێموکرات، لە شاری 
وەک:  دروشــمی  نووســینی  بــە  بــۆکان 
''بــژی حیزبــی دێموکرات''، ''قاســملوو و 
شــەرەفکەندی ڕێگاتــان درێــژەی هەیە''، 
لە خەباتی هێزی پێشمەرگەی کوردستان 

پشتیوانییان کرد.
بــە  گــەل،  چاونەترســەکانی  ڕۆڵــە 
هەڵکردنــی لۆگــۆی حیزبــی دێموکراتی 

هێــزی  لۆگــۆی  و  ئێــران  کوردســتانی 
پشــتیوانیی  کوردســتان،  پێشــمەرگەی 

خۆیان لە پێشمەرگە ڕاگەیاند.
ئــەم  دێموکــرات،  حیزبــی  ئەندامانــی 
چاالکییــە تەبلیغییەیــان لەســەر جــادەی 
زانکــۆی  بــەردەم  و  مەهابــاد  بــۆکان- 
"عیلمــی- کاربوردیـ"ـــی بۆکانــدا، بەڕێوە 

برد.
لــەم  دێموکــرات  حیزبــی  الیەنگرانــی 
پەیوەندییەدا ڕایانگەیاندووە، کە ڕاسان تا 
گەیشــتن بە لووتکە بەردەوامە و ڕێبازی 
گــەل،  و  حیــزب  شــەهیدانی  پیــرۆزی 

ڕێبازی ژیانیانە.
الیەنگرانــی  و  ئەندامــان  هەروەهــا، 
ئێــران  حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی 
لــە کێلەشــینی شــنۆ بــۆ پشــتیوانی  لــە 
حیزبــی دێموکرات و ڕاســانی ڕوژهەاڵت 

چاالکیی تەبیغییان بەرێوەبرد.
گونــدی  لــە  دێموکــرات،  قارەمانانــی 
شــنۆ،  شــاری  بــە  ســەر  ''خانلــەر''ی 
پشــتیوانیی خۆیان بــۆ حیزبی دێموکراتی 
کوردستانی ئێران و ڕاسان، بە بەڕێوەبردنی 

چاالکیی تەبلیغی، دەربڕی.
ئەندامانی حیزبی دێموکرات، بە نووسینی 
حیزبــی  "بــژی  وەک:  دروشــمگەلێک 
دێموکراتــی کوردســتانی ئێران، ســاڵو لە 
شــەهیدان، ســاڵو لــە ڕاســان، مــەرگ و 
نەمــان بــۆ ڕێژیمــی ئیســالمیی ئێــران و 
مــەرگ و نەمــان بۆ ســپای تێرۆریســتی 
پاســداران، چاالکیــی بەرینــی تەبلیغییان 

بەڕێوە برد.
نیشــتمانپەروەرانی کوردســتان، لە شــاری 
کوردســتانیان  پیــرۆزی  ئــااڵی  بانــەدا، 

هەڵکرد.
بــە  دێموکــرات،  حیزبــی  ئەندامانــی 
هەڵکردنــی ئــااڵی پیــرۆزی کوردســتان 
لــە بەرزایییەکانــی شــاری "بانــە"دا ،بــۆ 
جارێکــی دیکــە پشــتیوانیی خۆیــان لــە 
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران، 

دووپات کردەوە.
هــەر لــەو پەیوندییــەدا چەنــد ڕۆژ پێــش، 
تێکۆشــەرانی دێموکــرات، لەســەر جادەی 
زانکــۆی  بــەردەم  و  مەهابــاد  بــۆکان- 
بــە  بۆکانــدا،  کاربوردیـ"ـــی  "عیلمــی- 
هەڵکردنــی لۆگــۆی حیزبــی دێموکراتی 
هێــزی  لۆگــۆی  و  ئێــران  کوردســتانی 
چاالکیــی  کوردســتان  پێشــمەرگەی 

تەبلیغییان بەڕێوە برد.
لــەم  دێموکــرات  حیزبــی  الیەنگرانــی 
پەیوەندییەدا ڕایانگەیاندبوو، کە ڕاسان تا 
گەیشــتن بە لووتکە بەردەوامە و ڕێبازی 
پیرۆزی شەهیدانی حیزب و گەل ڕێبازی 

ژیانیانە.
ڕۆژی هەینی، ١٠ی جۆزەردان، ئەندامان 
دێموکراتــی  حیزبــی  الیەنگرانــی  و 
بەرزاییەکانــی  لــە  ئێــران،  کوردســتانی 
شاری مەهاباددا، بۆ پشتیوانی لە حیزبی 
و  خۆرهــەاڵت  ڕاســانی  و  دێموکــرات 
درێژەپێدانی ڕێبازی شــەهیدان، چاالکیی 

بەرینی تەبلیغییان بەڕێوە برد.

تێکۆشــەرانی دێموکــرات، بە نووســینی: 
"بــژی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی 
ئێــران، بــژی ڕاســان، شــەهید نامــرێ" و 
هەڵکردنــی ئــااڵی کوردســتان و جامانە، 
پیشــتیوانیی خۆیان لە حیزبی دێموکراتی 

کوردستانی ئێران دەربڕی.
هــاوکات، تێکۆشــەرانی دێموکــرات، لــە 
مەڕگــەوەر،  دزەی  شــارەدێی  چیاکانــی 
ســەر بە شــاری ورمێ، بۆ پشــتیوانی لە 
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران، 

چاالکیی تەبلیغییان بەڕێوە برد.
ئەندامان و الیەنگرانی حیزبی دێموکراتی 
کوردســتانی ئێران، لە چیاکانی شارەدێی 
دزەی مەڕگەوەر، ســەر بە شــاری ورمێ، 
بە نووســینی دروشــمگەلی: "بژی حیزبی 
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران و 'بــژی 
ڕاســان'' و  هەڵکردنی جامانە، چاالکیی 
لــە  پشــتیوانی  بــۆ  تەبلیغییــان  بەرینــی 

خەباتی پێشمەرگە و ڕاسان بەڕێوە برد.
ناوچــەی  لــە  شــار  پێشــمەرگەکانی 
شــامیانی مەریوانــدا، بــە باڵوکردنــەوەی 
تراکت و پۆســتێری وێنەی پێشــەوا قازی 
محەمەد و هەڵکردنی ئااڵی کوردســتان، 

چاالکیی تەبلیغییان بەڕێوە برد.
ئــەو شــوێنانەی چاالکــی تەبلیغییان تێدا 
چیاکانــی  لــە:  بریتیــن  چــووە،  بەڕێــوە 
کــوڕە میانــە، کانی ســێف، ســەر مەرەز، 

هەوارەکانی گۆلبەن، ساوڵی و زهۆرە.



ژمارە ٧٥١، جۆزەردانی ٤١٣٩٨

عەلی ئەشرەف مۆرادی 

بزووتنەوەی کورد لە باشووری زاگرۆس

باســی  كۆنكرێــت  شــێوەی  بــه  كاتیــك 
دەســتەواژەی نەتــەوه دەكریــت ، چەندیــن 
چەمكــی وەكوو، زمان، مێژوو، كولتوور و 
نــژادی هاوبەش خۆیــان دەنوێنن و زۆریش 
گرینگــن بەاڵم ناتەواون، بۆیە گرینگترین 
ئێلیمەنتــی پێناســەی نەتــەوە، واتە خاك و 
نیشــتمانێك كــە خەڵکی ســەر بــەو نەتەوە 

تێیدا دەژین، دێتە ئاراوە.
لەراستیدا وەكوو واقعی سیاسی، تا واڵت، 
خــاك و نیشــتمانت نەبیــت، وەكــوو نەتەوە، 
نەتــەوەت  بــە  و  ناكــەن  لەســەر  حیســابت 
نازانن، هەر بۆیەش  لە ئەدەبیاتی سیاسی 
زۆر  نەتــەوەدا، خــاك و واڵت بــە دایكــی 

نیشتمان ناودێر دەكرێت.
سیاســەتی  بهــەوی  كوردســتان  واڵتــی 
زلهێــزەكان و داڕێژەرانــی نەخشــەی جیهان 
بووەتــە چواربــەش و هەر بەشــێكیش لەژێر 

دەسەاڵتی دەوڵەتێکە.
لــە  كــە  كوردســتان  رۆژهەاڵتــی  بەشــی 
جوگرافیــای ئێرانــدا هەڵكەوتووە، دیســان 
بەســەردا  زۆری  دابەشــكاری  خۆشــی 
ســەپاوە كــە دەتوانیــن بەشــێوەی خــوارەوە 

پۆلێنبەندی بكەین:
_  خاكەكەی لە كوردســتان دابڕاوە وەكوو 
ئــەو شــوێنانە کە ئێســتا خەڵکی دیکەی 

غەیرەکوردی لێ دەژین
_ خەڵکەکــە لە كوردســتان كۆچێندراون، 
شــیراز،  خۆراســان،  كوردەكانــی  وەكــوو 
مەنجیل، تاڵش و كوردە لەكەكانی قەزوین 

.
و  كــراون  ئاســیمیلە  خەڵکەکــەی   _

ناسنامەی خۆیانیان لەبیر كردووە.
باســی  كاتێــك  پێویســتە  زۆر  بۆیــە 
رۆژهەاڵت دەكەین زۆر واقعی ســەپێندراو 
لەبەرچاوبگرین و هەر چەند  هەموو خاكی 
كوردســتان و بست بەبســتی نیشتمان الی  
هەمــوو تاكێكــی كــورد دەبێت پیــرۆز بێت 
بــەاڵم هەر ناوچە و بەشــێك، تایبەتمەندی  
خۆی هەیە و بەهەموو پێوەرێك باشــووری 
رۆژهــەاڵت كــە پارێزگاكانــی كرماشــان، 
ئیــالم و بەشــە كوردنشــینەكانی لوڕســتان 
و هەمــەدان لەخۆدەگرێــت، هەســتیارترین 
و  رۆژهەاڵتــن  ناوچــەی  گرینگتریــن  و 
دەتوانین بڵێین باشووری روژهەاڵت ترپەی 
دڵــی ڕۆژهەاڵت و كرماشــانیش دەرگای 

چوونە ژوورەوەیەتی.
ڕۆژهــەاڵت  باشــووری  نەخشــی 

لەژێئۆپۆلیتیكی كوردستان:
لە ژێئوپولیتیكدا  دوو چەمكی،  پانتایی 
كــە  ئەساســن،  زور  حەشــیمەت  و  واڵت 
ڕۆژهــەاڵت،  باشــووری  دەزانیــن،  وەك  
زیاتریــن حەشــیمەت و پانتایی ڕۆژهەاڵت 
لەخۆدەگرێــت  بۆیــە هــەم بــۆ بزوتنــەوەی 
بــۆ   هەمیــش  و  كــورد  رزگاریخــوازی 
دوژمنانــی كورد نەخشــی، یەكالكەرەوەی 

هەیە.

بەهەبوونــی  داهاتووشــدا،  و  ئێســتا  لــە 
شــێوە  یــان  حكومەتێــك  چەشــنە  هــەر 
دەســەاڵتدارییەك لــە ئێرا ســتان بەگشــتی 
بەتایبەتــی  ڕۆژهــەاڵت  باشــووری  و 
دەبێــت،  گرینگیــان  یەكجــار  نەخشــێكی 
چوونکــە ئەگەر ســبەی رۆژێــك خەڵکی 
كوردستان  بیانەوێت بڕیار لە چارەنووسی 
خۆیان بدەن، جا چ خوازیاری سەربەخۆیی 
بــن یــان ئــەوەی ئێســتا كــە بزووتنــەوەی 
كــورد وەكــوو فیــدراڵ داوای دەكات یــان 
هــەر سیســتمێكی حكومەتــی دیكە، بێتە 
ســەركار، داواكارییە رەوا  نەتەوەییەكانمان، 
یان بەشــێوەیەكی دێموكراســی و لە قاڵبی 
دەنگدانــدا  ســندووقی  و  خەڵــك  دەنگــی 
دەبێــت، یــان لــە قاڵبــی بەرگــری رەوای 
نەتەوەییدا لەبەرانبەر پاوانخوازی سیستمی 
ناوەندگــەرا خــۆی دەنوێنێــت كــە لــە هەر 
دوو حاڵەتــدا، باشــووری ڕۆژهــەاڵت بــەو 
حەشــیمەتە زۆرەوە، نەخشی یەكالكەرەوەی 

دەبێت 
یەكێــك لــە گرینگتریــن باســەكانی رێئــال 
كونســپتی  لەبەرچاوگرتنــی  پۆلیتیــك، 
ژئو- ئیكۆنۆمی واڵتەكه هەموو ســامانە 
سروشــتییەكان لەخۆدەگرێــت كــە دەتوانێت 
ژێرخانی گرینگی ئابووری بۆ ســەروەری 
و خۆبەڕێوەبردنی واڵت بێت، كە باشووری 
ڕۆژهەاڵت به هەبوونی، پیشەسازی دایك، 
وەكــوو پێترۆشــیمی و پااڵوگــەی نــەوت، 
هەبوونــی گاز و نەوتێكــی یەكجــار زۆر، 
هەبوونــی كانــگای دیكــە وەكــوو بــەردی 
بەنــرخ، كانــزا دەگمەنــەكان، هەبوونی زور 
دەشتی پان و بەرین بۆ كشتوكاڵ، دەرەتانی 
بەرین بۆ پیشەســازی ماســی، باخداری و 
هەنگویــن،  تازەدامــەزراوەی  پیشەســازی 
لەوەڕگــە و بژوێنــی بەپێز بــۆ ئاژەڵداری، 
هەبوونی ئاوی شــیرین و زۆر شــتی دیكە 
نەتەنیا، كوردســتان بەڕێــوە دەبات بەڵکوو 
دەتوانێت ببێتە سەرچاوەیەكی گرینگ بۆ 
ناردنــە دەرەوەیــان كە ئەویــش دەبێته هۆی 

گەشەی زیاتری واڵت.
بەتایبــەت  و  ڕۆژهــەاڵت  باشــووری 
گەورەشــاری كرماشــان بەهەبوونــی چوار 
هــەزار  ئاســەواری كــۆن لەهەموو قۆناخە 
ئاســەواری  دووســەد   مێژووییــەكان، 
توماركــراو،  خواكــردی  سروشــتی 
و  جــوان  سروشــتی  لەبــار،  كەشــوهەوای 
رەســەن، بوونــی لــە ســەر ریگای مــەزارە 
پیرۆزەكانــی كەربــەال و نەجــەف، دەتوانێت 
وەكوو جەمســەرێكی گەشــتیاری، واڵتی 

كوردستانمان ببووژێنێتەوە.
مێژووی خەبات لە باشووری ڕۆژهەاڵتی 

كوردستان:
باشــووری  كوردســتانیی  پێناســەی  بــۆ 
ڕۆژهــەاڵت هەر ئەوەندە بەســە كــە بزانین 
ســەرچاوەی وشــەی پیرۆزی كوردســتان، 
دینــەوەری كرماشــان و لەكاتــی ســوڵتان 
ســەنجەری ســەلجووقییە و دواتریــش زۆر 
شۆڕشــی كــوردی لــەم ناوچەیــە ســەری  

هەڵداوە.

بەپێی مێژوو، دەبینین لە زۆربەی قۆناخە 
ڕۆژهــەاڵت  باشــووری  مێژووییەكانــدا، 
وەكــوو ناوەنــدی قورســایی كوردســتان بــە 
گوڕوتینــەوە ئامادەبــووە و بوونــی خــۆی 
لــە قاڵبــی حكومەتــدا وەكــوو پاشــایەتی 
زەندییەكان، حكومەتی حوسنەویەی كورد، 
والییەكانی پێشــكو و پاشــكو ســەلماندووە 
یــان خــۆی لە قاڵبی شــۆڕش و بزووتنەوە 
شۆڕشــەكانی  وەكــوو   ، رزگاریخــوازەكان 
شاخوشــین  دەوانــی،  باباســەرهەنگ 
نــاووس جــاف، عەلــی  بــاوا  لوڕســتانی، 
قولیخــان ئەبوقــەدارە، داوودخان و ســلیمان 
خانی كەلهوڕ، حسەین بەگی وەكیل، ئاغا 
شــر، قــەدەم خەیــر و  یارمحەممەدخانــی 

كرماشانی، نیشان  داوە.
لــە مێژووی ســەد ســاڵی رابردویشــدا، كە 
ئــاراوەو  هاتــە  دولەت-نەتــەوه  چەمكــی 
حكومەتــە ناوەندییەكانــی بــۆ ســڕینەوەی 
ئیســتراتیژی  دیكــە،  نەتەوەكانــی 
یــەك زمانیــان  یــەك خــاك،  یــەك واڵت، 
هەلبــژارد، بزووتنــەوەی كوردیش چ وەكوو 
شۆڕشــەكانی ســمكۆ و چ دواتریش وەكوو 
وەكــوو  دێموكــرات  حیزبــی  دامەزراندنــی 
توانــی  رێكخــراو،  مودێڕنــی  حیزبێكــی 
خــۆی راگرێت و بە راگەیاندنی كۆماری 
كوردســتان لــە مەهابــاد، قۆناخێكی نوێ  
لە مێــژووی بزووتنەوەی رزگاریخوازانەی 

نەتەوەی كورد، دەست پێكرد.
لــەو  كوردســتان  كۆمــاری  راگەیاندنــی 
هەلومەرجــەدا كــە حكومەتەكانی ناوچە، 
پاوانخوازانــە  و  پاشــایەتی  هەمــووی 
بــوون، الپەڕەیەكــی هەرەزێڕینــی مێژووی 
نەتەوەكەمانــە، كە كورد وەكــوو نەتەوەیەك 
قاڵبــی  لــە  خــۆی  ویســتی  بەفەرمــی، 
حكومەتێكــی فیدراڵــدا بەجیهان راگەیاند 
و رووداوێكــی گرنــگ و لەعەینــی حالدا 

پڕشانازییە بۆ هەموو تاكێكی كورد.
كوردســتان،  كۆمــاری  بەراگەیاندنــی 
رێبەرایەتــی كۆمــار و حیزبــی دێموكرات، 
بۆ گەیشــتنی كۆمار بەهەموو پانتایی و 
جوگرافیای كوردســتان و لەوانە باشووری 
ڕۆژهــەاڵت، پێوەندیان بە زۆر كەســایەتی 
و لەوانــە، میــرزا ئیبراهیــم خــان نــادری، 
ســەید تاهیــر هاشــمی و یــەدواڵ رەزاییەوە 
كــرد كــە بتوانن زیاتر و زیاتر كۆمار بەرەو 
باشــووری واڵت ببــەن و بزووتنەوەی كورد 

گەشە پێبدەن .
و  پاشــایەتی  حكومەتــی  رووخانــی  بــە 
هاتنەسەر كاری كۆماری بەناو ئیسالمی، 
بۆ ماوەیەك حیزب و رێكخراوە سیاسییەكان 
بە رەســمی و ئاشــكرا تێكۆشانیان هەبوو و 
هــەر بەم پێیــە بزووتنــەوی رزگاریخوازی 
كــورد، بەرێبەرایەتی حیزبی دێموكرات لە 
زۆربــەی شــارەكانی كوردســتاندا دەســتی 
بەخەبات و كاری رێكخســتنی كرد، بەاڵم 
زۆر زوو راســتی حكوومــەت بــۆ خەڵکی 
كوردســتان دەركــەوت و بــە "نا"گوتــن بــە 
ڕاپرسی كۆماری ئیسالمی، رێگای كورد 
و حكوومــەت لەیەك جیــا بوەوە و ئاكامی 

شــەڕێكی  چل ســاڵەی سەپێندراوە كە تا 
هەنوكەش بەردەوامە.

بــۆ  حكومــەت  هێرشــەكانی  بەدەســپێكی 
بێوێنــە  ســەر كوردســتان، بەرگرییەكــی  
بزووتنــەوە  و  كــورد  خەڵکــی  لەالیــەن 
كــە  ئــاراوە  هاتــە  رزگاریخوازەكــەی 
شــاخە  و  ڕۆژهــەاڵت  باشــووری  لــە 
سەركەشــەكانی دااڵهۆیــش، بزووتنــەوەی 
زۆر  حــەق،  ئەهلــی  خەڵکــی  بەرگــری 
حەماســەیان خوڵقاند و دواتریش پەیوەســت 
بــوون بــە ریزەكانــی حیزبــی دێموكراتەوە و 

سەدان ئەفسانەیان خوڵقاند.
بــە لێزانــی و دووربینی رێبەری نەمر كاك 
دوكتــور قاســملوو بەپێكهێنانی كۆمیتەی 
كرماشــان و هێزەكانــی بیســتوون، شــاهۆ 
رزگاریخــوازی  بزووتنــەوەی  دااڵهــۆ،  و 
حیزبــی  بەرێبەرایەتــی  كــورد  خەڵکــی 
دێموكــرات، زۆر گەشــەی ســەند و جیــا 
توانیــان  رێكخســتنەكان،  لەبەرباڵوبوونــی 
زۆر زەربــەی جەرگبــڕ لــە دوژمــن بدەن و 

رێژیم تووشی داشكان بكەن.
ڕێژیم بۆی دەركەوت كە كوردســتان وەكوو 
قەاڵیەكــی نەگیراو لەبەرانبەر پاوانخوازی 
ئــەودا، راوەســتاوەو خەڵکی كــورد بەوتنی 
"نــا" بە رێفراندۆم و بەرگرییەكی بێوێنەی 
نەتەوەیــی لەبەرانبەر هێرشــەكانیدا، چۆك 
دانادەن و ڕێژیم  تووشــی كێشــەی گەورە 
دەكــەن بۆیــە حكومــەت جیــا لــە شــەڕی 
چەكداری، لە فیكری بەرتەسككردنەوەی  
بزووتنــەوی كــورد و بەتایبــەت دابڕانــی 
باشــووری ڕۆژهەاڵت لە بزووتنەوی كورد 

بوو.
بۆیە ڕێژیم دەیزانی شــادەماری مانەوەی، 
ســەركوتی بزووتنەوەی كورد و شكســت و 
ســەركەوتنیان بەگشــتی لــە كوردســتان و 
بەتایبەتی لە باشووری ڕۆژهەاڵتەوە بەدی  
دێــت بۆیــە، زۆر بێبەزەییانــە، بــە حوكمی 
جیهادەوە دەســتیان دایە سەركوتی خەڵکی 
كوردســتان و زیاتــر لــەوەش بــە ئیشــارەتی 
زانیارییەكانیانــەوە،   - فكــری  ژوورە 
ویســتیان  بەكەڵكوەرگرتــن لــە جیاوازییــە 
ئایینی، زاراوەیی، كولتوری و ناوچەییەوە 
بتوانــن درز بخەنــە نێــوان خەڵکــی كــورد 
باشــووری  بەدوورخســتنەوەی خەڵکــی  و 
ڕۆژهــەاڵت لــە بزاڤی كــوردی، بزووتنەوە 
تووشــی شــكان یــان النیكــەم  نوقســانی 
دوور  بــە  چوارچێــوەدا   لــەم  و  بكــەن، 
لەهەموو پێوەرە ئەخالقی و ئینســانییەكان، 
ســڕكەرەكان  مــاددە  لــە  بەكەڵكوەرگرتــن 
)جینۆسایدی سپی(، پەرەپێدانی بێكاری، 
فەســاد، سەركوت، بەربەست دروست كردن 
بــۆ هــەر چەشــنە كارێكــی فەرهەنگــی، 
ئێســتاش  تــا  كۆمەاڵیەتــی  كولتــوری، 

بەردەوامن .
خاڵێكــی زۆر هەســتیار كــە لــەم دواییەدا 
زیاتر خۆی نیشان داوە، ڕێژیم بە هاوكاری 
دەسوپێوەندییەكانی، خەریكی نەتەوەسازی 
و  كوردســتان  تایفەكانــی  و  تیــرە  بــۆ 
زمانسازی بۆ زاراوەكانی زمانی كوردین، 

لەحاڵێکــدا ســەرچاوە نەتەوەییەكەی وەكوو  
وەكــوو  نەتەوەییەكــەی،  زمانــە  و  "قــوم" 

گویش و زاراوەی مەحەلی ناو دەبەن .
دواوتە

دۆزینــەوەی  هەرەگرینگــی  بناغــەی 
ئەوەیــە  پرســێک،  هەمــوو  رێگەچــارەی 
و  بناســینەوە  بابەتەکــە  و  پــرس  ســەرەتا 
لەهەمــوو رهەەندێکــەوە لێــی بکۆڵینەوە و 

شیتەڵی بکەینەوە. 
بزووتنــەوەی  بمانهــەوێ  ئەگــەر  جــا 
لــە  بەجوانــی  کــورد  رزگاریخــوازی 
کوردستانیشــدا  رۆژهەاڵتــی  باشــووری 
باڵو ببێتەوە دەبێ لە ســۆنگەی پاشخانی 
سیاســییەوە،  و  کولتــووری  مێژوویــی، 
بەجوانــی لــە بیروبــاوەڕ و هەســت  و ســۆز 
و  هەڵســوکەوت  و  تێفکریــن  شــێوازی  و 
ســایکۆلۆجیای خەڵکــی ناوچەکە حاڵی 
ببیــن؛ ئینجــا قــووڵ لــە ئــەوەی هەیــە و 
لەگۆڕانکارییەکانــی کۆمەڵــگا و هەروا 
بێتــەوە بە پشتبەســتن بەزانیــاری و داتای 
نــوێ، ئەوەنــدەی دی پەرە بــە بزووتنەوەی 
کــورد بدەیــن و رێژیمــی پــێ بەرپــەرچ 

بدەینەوە.
بزووتنەوەکەمــان دەبــێ پشــت بــە خەڵکی 
بــژاردەی ناوچەکە ببەســتێت و ژوورێکی 
رامــان و تێفکرینیــان لــێ پێــک بهێنێت؛ 
هەتا هــەم کۆمەڵگاکەیان پێ بناســێتەوه 
هەمیــش بــە زانســت و بــە رامــان، خاڵــی 
پــێ  بزووتنەوەکەیــان  الوازی  و  تۆکمــە 
بدۆزێتەوە لە ناوچەکەدا؛  خوێندنەوەیەکی 
راســتییەکان؛  دروســتی  و  راســت 
گۆڕانکارییەکانــی  چاودێریکردنــی 
فرتوفێڵەکانــی  ناســینەوەی  کۆمەڵــگا؛ 
رێژیــم، داڕشــتنی بەرنامەیەکــی تۆکمــە 
و ســتراتیژێکی دیاریکــراو بۆ بەدیهێنانی 
بزووتنــەوەی  خــۆی؛  خەونــی  و  ئامانــج 
راســتییەکان  بەگوێــرەی  دەبــێ  کــورد، 
و ئــەوەی هەیــە، لەگــەڵ هەســت و ســۆز 
خەڵکــی  بیروبــاوەڕی  و  داواکاری  و 
ئەوەنــدەی  بجووڵێتــەوەو،  ناوچەکــەدا 
پــێ دەکــرێ، لــە چوارچێــوەی سیاســەتە 
ئــەو  خواســتی  خۆیــدا،  گشــتگیرەکەی 
خەڵکە گەورە بکاتەوە و شوێنی بگرێت.

ئــەو  ئەوەنــدەی  دوو  رێژیــم  ئێســتاکە، 
ســەختەبڕەی لەگــەڵ کورددا دەیکات، بە 
یارمەتیی زانیاریی هەواڵگری و سەربازی، 
لــە چەنــد الوە کەوتووەتــە نەرمەبڕکردنی 
بزووتنــەوەی کورد و بەئەنقەســت قەیرانی 
کولتــووری و کۆمەاڵیەتی دەخوڵقێنێت و 
بەجیاوازیخســتن و دووبەرەکــی، خەریکــە 
گەلی کورد بخاتە مەترســییەوە و بەنیازە 
بەهیــچ  بــدات کــە  لــێ  زیانێکــی وای 

کلۆجێک قەرەبوو نەکرێتەوە. 
ئــەو جیــاوازی و دووبەرەکییــەش بەچــی 
دەخوڵقێنێــت؟ بەچێوەشــێوکەدانی گۆمی 
سیاســەت؛ بەپارەو بەزۆر و بەدەســەاڵت و 
بەراگەیاندنــی جۆراوجــۆرەوە، مەزهــەب و 
کولتــوورە جیاجیاکانی کوردســتان بەگژ 
هەرچۆنێــک  دەیــەوێ  و  دەدات  یەکــدا 

بووبێــت کــوردی باشــووری رۆژهەاڵتــی 
کوردستان، لە گەلی کورد داببڕێنێت.

هەربۆیە بزووتنەوەی کورد دەبێ بەوپەڕی 
بــۆ  و  بــکات  گورجــەوە  خــۆی  هێــزەوە 
بەرپەرچدانەوەی ئەو فێڵ و نەرمەبڕییەی 
رێژیــم، کۆمەڵــە تیمێکــی بەهێــز پێــک 

بهێنێت.
لــە  خەڵکەکــە  دێ  هەتــا  بەخۆشــییەوە 
بــواری سیاســی و فەرهەنگییــەوە فرەتــر 
مافــی  و  حــەق  دەکرێتــەوەو،  چاویــان 
خۆیان دەناســنەوە؛ هەتــا دێ دامەزراوەی 
ســەر بــە خەڵــک زیاتــر پــەرە دەســتێنێت؛ 
کەلەپــووری؛  و  وێژەوانــی  دامــەزراوەی 
کاروکــردەوەی ژینگەپارێــزی و وەرزشــی 
و هونــەری و زۆر بابەتــی دی؛ ئــا ئــەو 
چەشنە دامەزراوە خەڵکانی و چاالکیانە، 
خەڵکــەوە  ئاپــۆڕای  بــە  بزووتنەوەکــەی 
گــرێ داوە؛ هەم بزووتنەوەکەی پێ بەهێز 
دەبــێ، هەمیــش بووەتــە پــردی پەیوەندی 
لــە نێــوان پێشــمەرگە و خەڵکــە چاالکــە 
ســەرەڕای  ناوخــۆ؛  سیاســیکارەکەی 
نەتەوایەتییەکانــی  داواکاریــە  ئــەوەش 
کردووەتــە خواســتی هەمــوو خەڵــک و، 
وای کــردووە خەبــات لە نــاو هەموو چین  
و توێژێکــی کۆمەڵگادا چەکەرە بکات؛ 
رێکخســتن و ئاراســتەکردنی توێژ و پێڕە 
جیاجیاکانــی کۆمەڵگا و وەگەڕخســتنی 
توانســتە پەنگراوەکــەی هەموو توێژێکی 
کۆمەڵــگا، ئەوانــەش هــەر هەمــووی لــە 
ئــەو کۆمەڵــگا شارســتانەوەیە وا  ســای 

چەکەرەی کردووە.
دامەزراوەکانی کۆمەڵگای مەدەنی، دوو 

رۆڵی هەرەگرینگ دەگێڕێت:
ئاپــۆڕای خەڵــک و  یەکەمیــان ئەوەیــە 
بزووتنەوەکــە لێکگــرێ بــدات؛ کەوابــوو 
هــەم خەڵک فێرە خەبــات دەبن و هەمیش 

خەباتەکە پەرە دەستێنێت.
کۆمەڵــگای  ئــەو  ودوایــش،  یەکــە 
جــۆرە  ئــاراوە،  هاتووەتــە  مەدەنییــەی 
دەکــرێ  و  دێموکراســییە  مەشــقێکی 
خەڵکــی پــێ فێــرە دێموکراســی بکەیــن 
کوردســتاندا،  پاشــەڕۆژی  لــە  و 
دێموکراسییەکی راستەقینە بچەسپێنێت.

و  کرماشــان  بوومەلەرزەکــەی  لــە   
الفاوەکــەی ئیــالم و لوڕســتاندا بینیمــان 
الیەکــی  هەمــوو  لــە  کــورد  چــۆن 
و  هاتــن  یەکــەوە  بــەدەم  کوردســتانەوە 
پشــتی یەکیــان گــرت؛ لــە نەورۆزەکــەی 
بەگوڕوتیــن  خەڵــک  ئەمساڵیشــدا، 
هێمــای  هەڵکردنــی  و  بەهەڵــدان  و 
ســەرەڕای  جــەژن.  کردیانــە  کوردانــەوە 
ئــەوەش کۆمەڵــگای مەدەنــی گەشــەی 
ســەندووە؛ خەڵک بەگشــتی لە سیاســەت 
کراوەتــەوە؛  چاویــان  و  تێگەیشــتوونە 
ناوچەکەیش وا بەرەبەرە دەگۆڕێت؛ ئا لەو 
ســۆنگەیەوە، بزووتنــەوەی رزگاریخــوازی 
کــورد، پاشــەڕۆژێکی گەشــی بۆ بەدی 
دەكرێت، بەتایبەت لەباشووری رۆژهەاڵتی 

کوردستاندا.



٥ ٥ژمارە ٧٥١، ٥ی ژوئەنی ٢٠١٩

سەرەنجامی دیکتاتۆر
شەماڵ تەرغیبی

نەوید کەرەمی

 غەزەبی دیکتاتۆر

بەرایی
٢٠٠٣ی  دێســامبری  ١٣ی  ڕێکەوتــی 
زایینــی ســاتەوەختێکی مێژوویــی بوو بۆ 
خەڵکانــی عێــراق؛ هێــزە ئامریکاییــەکان 
کوونێکــی  لــە  ســەدامیان  ڕۆژەدا  لــەو 
بچووکی نماوی و تاریک لە شــوێنێکی 
مرۆڤەکانــی  هاوشــیوەی  دوورەدەســت، 
دادگایــی  پــاش  و  گــرت  نیاندێرتــاڵ 
کــردن لــە دادگای تایبەتــی تاوانەکانــی 
کــرا  موحاکمــە  عێــراق  ســەرکردەکانی 
و لە ســێدارە درا. بەمشــێوەیە ئەفســانەی 
نەبەزیــی پاڵەوانەکــەی عــەرەب کۆتایی 
هــات و جارێکی تر ئــەو خاڵە جەوهەرییە 
مێژووییــە ســەلمێنرا کــە درووشــم هیــچ 
بایەخێکــی نییــە مەگــەر بۆ ســازکردنی 

دراما فێاڵوییەکان!!
نموونەی مێژوویی

ئەوەیکە باس کرا بەسەرهات و سەربوردەی 
حکوومەتــە  گــەورە  ڕاســتەقینەی 
تــر  بەواتایەکــی  یــان  ئیدئۆلۆژیکــەکان 
بەســەرهات و دەرەنجامی دیکتاتۆرەکانی 
زەمانەیە!!! بەاڵم جیا لەم باســە کێشــەی 
ســەرەکی حکوومەتــە ئیدئۆلۆژیکــەکان 
کــە  بەســەرهاتەی  ئــەو  ئایــا  چییــە؟ 
و  ئێــران  بــۆ  هێنامانــەوە  نموونــە  وەک 
حکومەتــە زاڵەکەی وەڕاســت دەگەڕێ؟ 
بــۆ وەدەســتهێنانی واڵمــی ڕوون بــۆ ئــەم 
ئاوڕێکــی  ســەرەتا  پێویســتە  پرســیارانە 
وردتــر لە مێژوو بدەینەوە: "ســەردەمانێک 
یەکیەتی ســۆڤییەت لەباری پێشــکەوتنە 
ســەردەم  تێکنۆلــۆژی  و  ســەربازییەکان 
ئیددعــای  و  دەکــرد  یەکەمــی  قســەی 
یەکەمــی بێ ڕکابــەری هەبــوو، کاتێک 
کــە هەواڵــی ناردنــی یەکەمیــن فەزاپێــو 
کرایــەوە،  بــاڵو  شــۆرەوییەوە  لەالیــەن 
ڕکەبــەرە سەرســەختەکەی واتــە ئامریکا 
ســەری ســووڕما، کاتێک کە بەهێزترین 
بۆمبــی جیهــان لەالیەن مۆســکۆوە تاقی 
کرایەوە، هەموو سیاســەتمەدار و ئەفسەرە 
مــاق  دەمیــان  ســەربازییەکانی ڕۆژئــاوا 
مابــوو، ســەردەمانێک شــۆڕەوی لــە هەر 
شوێنێک بیویســتبا کوودەتایەکی وەڕێ 
دەخست، ئایدیۆلۆژی شۆرەوی کە هەمان 
کۆمۆنیزم بوو نیوەی جیهانی تەنیبوویەوە 
بەاڵم دۆخی ژیانی خەڵکەکەی لەوپەڕی 
شــپرزەییدا بــوو بەچەشــنێک کە خەڵکی 
پێداویســتییەکی  بــەدوای  واڵتــە  ئــەم 
ڕۆژانــەدا وەیــالن بــوون؛ ئەگــەر بینینــی 

بــۆ  گاگارییــەن  یــووری  وێنەیەکــی 
خەڵکانــی جیهــان ببــووە خەون و ئــارەزوو، 
بــە  خەونیــان  شــۆرەوی  خەڵکــی  ئــەوا 
ســەرپەنا و خواردنێکی گەرمەوە دەبینی، 
چیدیکــە داگیرکردنــی پــڕاگ و ڕێژەی 
ســەربازەکانی ئەرتەشــی ســوور بەالیانەوە 
نەتەنیــا گرینــگ و ســەرنجڕاکیش نەبوو 
تەواویــان  گاڵتەجاڕییەکــی  بــە  بەڵکــوو 
دەزانــی چوونکــە ئەوان برســی بــوون!! لە 
بەرامبەریشــیاندا ڕکابەرەکــەی شــۆرەوی 
واتــە ئامریــکا کە جەمســەری دووهەمی 
بــوو چــی دەکــرد؟  جیهانــی بەدەســتەوە 
ئەوان سەرەتا ئەم پێشکەوتنە بەرچاوانەیان 
نەبوو بــەاڵم لەبەرامبەردا کێشــە ڕۆتینی 
شۆرەویشــیان  خەڵکــی  ڕۆژانەکانــی  و 
نەبــوو؛ ئــەوان بــەدوای خــواردن و جــل و 
ماڵــدا وەیالن نەبوون بەپێچەوانەوە هاوکات 
لەگــەڵ بردنەســەری ئاســتی پێشــکەوتنە 
هەوڵــی  زانســتییەکانیان  و  ســەربازی 
بردنەســەری ئاستی ژیانی خەڵکەکەشیان 
دەدا؛ هەر لە بەرهەمەکانی وەک ماشین 
و کەلوپەلــی نــاو ماڵــەوە بگرە تــا دەگاتە 
خۆشــبژێوی  و  خواردنــەوە  و  خــواردن 

کۆمەاڵیەتی!
شــۆڕەوی لــەو کێبڕکــێ ســەخت و دژوار 

و پڕتێچــووە کــە لەگــەڵ ئامریکا وەڕێی 
خستبوو، هیچ ڕێگەیەکی بۆ سەرکەوتن 
لەبەردەمــدا نەمابــوو جگە لە بردنەســەری 
کوالێتی بەرهەمە ســەربازییەکانی، بەاڵم 
ئەم مەســەلە وای لێکرد کە لە خەڵک و 
گوزەرانــی خەڵکەکــەی دوور بکەوێتەوە؛ 
بەکــردەوە ئابووریــی ناوخۆیــی شــۆڕەوی 
فەلەج ببوو، هەموو داهاتەکانی واڵت لە 
کەرتی ســەربازیدا خــەرج دەکران، هەموو 
جمکەکانی دەسەاڵت و کۆمەڵگە کەوتنە 
ژێر کۆنتڕۆڵی چڕی دەزگاکانی "چکا" 
و "کاگێ بــێ"، تــەواوی بیاڤــە سیاســی، 
کۆمەاڵیەتی، ئابووری، فەرهەنگییەکان 
گــرێ درانــەوە بە ئیدئۆلــۆژی زاڵ و هەر 
شــتێکی جیا لــە دەســەاڵت و باوەڕەکانی 
دەســەاڵت وەالنران و هەول بۆ ســڕینەوەیان 

درا.
چیرۆکێکــی تاڵ بــەاڵم ئاشــنا! ئەوەیکە 
لێــرەدا وەک نموونــە هێنامانــەوە ڕەنگــە 
بــۆ تاکێکــی ئورووپایــی تەنیا داســتان و 
چیرۆکێکی ڕاستەقینەی مێژوویی بێت، 
بــەاڵم بــۆ خەڵکانــی ئــەو جوغڕافیایــەی 
کــە پێی دەڵێن ئێران نەک هەر چیرۆک 
سیاســی،  کەتوارێکــی  بەڵکــوو  نییــە 
ڕۆژانــە  کــە  ئابوورییــە  کۆمەاڵیەتــی، 

گەالنــی نیشــتەجێ لەو واڵتــە ئەزموونی 
دەکەن.

ئەوەیکــە لــە شــۆڕەویدا بینــرا و بــەدوور 
نازانرێــت کە لە ئێرانیشــدا ببینرێت ئاکام 
و دەرەنجامی سیاســەتی دۆبڕ و نگریسی 
ئایدۆلۆژیایەک بــوو بەناوی کۆمۆنیزم؛ 
ئێســتە ئــەو ســێناریۆ بــە ناوێکــی دیکــە 
کــە بریتییــە لــە ئایدۆلۆژیــای ویالیەتــی 
فەقیهــی هاتووەتــەوە کایــە و دەیهــەوێ 
دووبــارە ببێتــەوە؛ بــەاڵم بــەو جیاوازییــەوە 
کــە ئەگــەر شــۆڕەوی کەســێکی ژیــری 
وەک گۆرباچۆفــی هەبــوو کــە بە تێزی 
"پڕۆســترۆیکا" )ڕێفۆرمــی ئابــووری( و 
"گالسنۆســت" )کەشی کراوەی سیاسی( 
توانی واڵت لە چنگ وێرانی زیاتر ڕزگار 
بکا و لە ڕێڕەوی شــەڕێکی ماڵوێرانکەر 
ڕزگاری بــکا، ئێــران خــاوەن کەســێکی 
بیروشــکی وەک خامنەییــە کــە هەمــوو 
ئاکارەکانی، نیشان لەوە دەدەن کە واڵتی 
ماڵوێرانکــەری  شــەڕێکی  بــەرەو  ئێــران 
دیکــە دەبــات چوونکــە بەبڕوای ئــەوان و 
ڕێبەرەکەیــان )خومەینــی(: "اقتصاد مال 
خر است" و "جنگ نعمتی است الهی"!.

شەڕی ئێران و ئامریکا!
لێــرەدا و لــەم ســەروبەندەدا کــە ئەگــەری 

ڕۆژەڤــی  ئامریــکا  و  ئێــران  شــەڕی 
باسەکانە، بە دوور لەوەیکە ئایا ئەم شەڕە 
چ بە شــێوەی ڕاستەوخۆ یان ناڕاستەوخۆ 
ڕوو دەدات یــان نا؟، پێویســتە واڵمی ئەم 
پرســیارە بدەینــەوە کــە لە ئەگەری شــەڕ، 
ئێــران چــی لی دێــت؟ ئەگــەر بمانهەوێ 
بــە دیدێکــی واقعبینانــەوە لە مەســەلەکە 
بڕوانیــن بۆمان دەردەکــەوێ کە بەکردەوە 
لــە مەیدانــی شــەڕدا بــراوەی ســەربازی 
شــەڕێکی وەهــا لەپــاش تێچوویەکی زۆر 
ئامریکا دەبێت؛ هۆکاری ئەمەش بۆ ئەوە 
دەگەڕێتەوە کە هەم لەباری هێزی مرۆیی 
شــارەزا و هــەم لــە بــواری تێکنۆلــۆژی 
ســەربازی و باری لۆژســتیکی، ئامریکا 
لــە  بەڵکــوو  ئێرانــدا  لەبەرامبــەر  نــەک 
ئاســتی جیهانیــدا پلــەی یەکەمــی هەیــە 
)کۆی ســەربازەکانی ئامریکا لە بەشــی 
هێــزی زەوینــی، چەکــدارە دەریاییــەکان، 
گاڕدی  و  هەوایــی  و  دەریایــی  هێــزی 
ســاحلی ١٤٠٠٠٠٠ کەســە کــە هاوکات 
١١٠٠٠٠٠ کەســیش وەک هێــزی زەخیرە 
لەبەرچــاو گیراوە، خاوەنی ٨٨٤٨ تانک، 
٤١٠٦٢ زرێپۆشی شەڕکەر، ١٩٣٤ تۆپی 
خۆبەڕێوەبەر، ١٢٩٩ تۆپخانەی جووڵەکەر، 
١٣٣١ سیســتمی هەناردنــی موشــەک، 

١٣٤٤٤ فڕۆکــەی شــەڕکەر، ٤١٥ ناوی 
فڕۆکەهەڵگر و شەڕکەر و ناوشکەن، ٧٥ 
دۆالر  و٥٨١٠٠٠٠٠٠٠٠٠  ژێردەریایــی 
بودجــەی بەرگــری( ] ئــەم ئامارانــە هی 

ساڵی ٢٠١٦یە[.
ئێســتە ئەگــەر وەهــا گریمانــە بکەین کە 
تەنانــەت هیچ کام لەم فاکتەرانە نەتوانن 
ئــەم  دۆخــی  بــدەن!  ئێــران  بــە  شکســت 
واڵتــە چــی لێدێــت؟ بەدڵنیاییــەوە دووبارە 
بــۆ  دەبێــت؛  مەیدانەکــە  دۆڕاوی  ئێــران 
ســەلماندنی ئەمــەش ئەوەنــدە بەســە کــە 
ئاوڕێــک لــە ٤٠ ســاڵ شــەڕی ســاردی 
نێــوان ئێــران و ئامریکا بدەینەوە کە هەروا 
بەردەوامــە. ئەگــەر هەلومەرجی ئێســتە و 
٤٠ ســاڵ لەوەوپێشــی ئــەم واڵتــە بکەینە 
پێوەری هەڵســەنگاندنەکەمان دەبینین کە 
تەنیــا شــتێک بــۆ ئێرانی ژێر دەســەاڵتی 
کۆماری ئیســالمی ماوەتــەوە، تالنەوە لە 
وەهــم و خەیاڵــی ســەرکەوتنە کــە ناوە بە 
نــاوە بــە ئاگرتێبەردانــی ئــااڵی ئامریــکا 
ئەنجــام  ویالیەتــەوە  پێڕەوانــی  لەالیــەن 
دەدرێــت. ئەوەنــدە بەســە کــە ســەیری ٤٠ 
ساڵ لەوەپێش و ئێستەی واڵتانێکی وەک 
کــۆرەی باشــوور، مالێــزی، ئەندۆنێــزی، 
ســەنگاپوور، تورکیــە و واڵتانــی کەنــداو 

بکەین.
دواوتە

کۆتایــی  قســەی  ئەمــڕۆدا  دنیــای  لــە 
ئایدۆلۆژی نایکات کە ســەرەنجامەکەی 
دەبێتــە چارەنووســی ســەدام و شــۆڕەوی، 
بەڵکوو ئابووریی بەهێز و بوونی پێوەندیی 
درووست و سالم دەیکات؛ جیهانی ئەمڕۆ 
لــە  جگــە  کــە  ئایدۆلۆژیگەلێــک  بــۆ 
توندوتیــژی، ماڵوێرانــی، دواکەوتوویــی، 
هــەژاری و بێــکاری هیــچ دیارییەکــی 
تریــان پــێ نییــە حیســابی تووریشــی بــۆ 
نــاکات! واڵتێــک کە توانیبێتــی لەباری 
ئابوورییەوە خۆی ببووژێنێتەوە دەشــتوانێ 
ســەروەری خۆی بســەلمێنێت، لــە غەیری 
ئــەوە چیدیکە بیرۆکەی دژایەتی کردنی 
ڕۆژئاوا و پەلهاویشــتن بۆ واڵتانی ناوچە 
و تەراتێــن کــردن بەنــاوی هەناردەکردنــی 
شــۆڕش )کە کاکڵەی سیاسەتی فەرمی 
کۆماری ئیســالمییە( پێڕەوێکی نابێت و 

بە زبڵدانی مێژوو دەسپیردرێ.

لــە  ئێــران  ڕێژیمــی  ســەرکۆمارەکانی 
دواســاتەکانی حکوومەتەکەیــان، دەکەونە 
بەر غەزەبی ڕێبەرەوە؛ خاڵێکی زۆر ورد کە 
لــە حکوومەتە یەک لە دوای یەکەکانی 
ڕێژیمی ئێراندا بــەردەوام دووپات بووەتەوە، 
تۆمەتبارکردنــی  و  لێکــردن  غــەزەب 
ســەرکۆمارەکانی ئــەو ڕێژیمەیــە لە الیەن 
ئــەو  چ  ڕێژیمــەوە،  ڕێبــەری  شەخســی 
کاتــەی کە ئایەتۆڵــاڵ خومەینی ڕێبەری 
بــووە و چ ئێســتاش کــە عەلــی  ڕێژیــم 
خامنەیــی وەکوو کەســی یەکەمی ڕێژیم 

لەو واڵتە لەسەر حوکمدایە.

ســەرکەوتنی  پــاش  ئێرانــدا،  واڵتــی  لــە 
ڕووخانــی  و  ئێــران  گەالنــی  شۆڕشــی 
ڕێژیمی شا، حیزبی "جمهوری" بە ڕێبەری 
بــە کەڵکوەرگرتــن  ئایەتۆڵــاڵ خومەینــی 
لــە مزگەوتــەکان و فریودانــی بیــروڕای 
گشــتی، توانــی دەســت بەســەر شۆڕشــی 
گەالنــی ئێرانــدا بگرێــت و دەســەاڵتێکی 
ئەزموون نەکــراو و نەناســراو لەژێــر نــاوی 
کۆماری ئیســالمی ئێران، بەسەر خەڵکدا 

بسەپێنێت.
بــەاڵم لــەو ڕێژیمــە تازەیەدا کــە پێوانەی 
لەســەر  حکوومەتــەکان  هاتنەســەرکاری 
بنەمــای هەڵبــژاردن و دەنگــی خەڵــک 
پێناســە کــراوە، دەســەاڵتێکی ماوەرایــی 
و هەمیشــەیی کــە شــەرعیەتەکەی لــە 
ئاســمانەوە وەردەگرێــت و نوێنەری خودایە 
هەمــوو  ســەرووی  لــە  زەوی،  لەســەر 
حکوومەتییەکانــەوە  یاســا  و  دەســەاڵت 
دانــراوە و هەمیشــە قســەی کۆتایــی لــە 

الیەن ئەو زاتەوە دەردەچێت.
بــەم جۆرە لــە ســاڵی ١٣٥٧ی هەتاوییەوە 
هەتاکوو ئێستا شێوە بەڕێوەبەرییەکی زۆر 
ناتەبا و پڕکێشــە، ئاژاوەگێڕ و یاساشکێن 
دەســتی بەســەر واڵتــی ئێرانــدا گرتــووە و 
بــە چەوســاندنەوە، نانــەوەی دووبەرەکــی 
لــە نێــوان نەتەوەکانــی پێکهێنــەری ئێران 
لــە الیــەک بــەردەوام خەڵکانــی ئێرانــی 
کردووەتــە دوژمنی یەکدی و لە الیەکی 
دیکەشــەوە، بــە زێدەخــوازی، ئاژاوەگێڕی 
و دەســتێوەردان و تێرۆرە نێودەوڵەتییەکانی 
دوژمنایەتــی هەموو جیهانی پێشــکەوتوو 
و ئازادیخــوازی بۆ خــۆی کڕیوە و نرخ و 
بایەخــی هاواڵتییانــی ئێرانی لــە جیهاندا 

بێبایەخ و بێ متمانە کردووە.
لــەو واڵتــەدا، ئەگەرچــی لــە ڕواڵەتێکی 

بەنــاو  حکوومەتــە  فریوکارانــەدا 
بەڕێوەبــەری  هەڵبژێــردراوە خەڵکییــەکان 
کاروبــار و سیاســەتی واڵتــن، بــەاڵم لــە 
ڕاســتیدا هــەم حکوومەتــەکان و هەمیــش 
کــە  واڵت  چەکــداری  هێــزی  هەمــوو 
حکوومــەت  فەرمانــی  لەژێــر  دەبــوو 
و  هاوواڵتییــان  پاراســتنی  ئەرکــی  و 
دابینکردنــی ئەمنییــەت و تەناهییــان لــە 
ئەســتۆدا بێت، بەپێچەوانەوە هەموو هێزی 
چەکــدار ڕاســتەوخۆ لەژێــر بڕیاری وەلی 
فەقیهدایــە و ئەرکــی پاراســتن و پــەرەدان 
و  ئامانــج  و  خواســت  جێبەجێکردنــی  و 
ئارمانەکانــی وەلــی فەقیــه و دەســەاڵتە 

ئاسمانییەکەیەتی.
لــەو پێوەندییــەدا بــە دەیان جــار و بەردەوام 
هەمــوو جیهان و خەڵكی ئێران، شــاهیدی 
بێبەزەییانــە  بەرەنگاربوونەوەیەکــی 
خەڵکــی  نامرۆڤانــەی  کوشــتاری  و 
وەزاڵەهاتــوو، قوتابیان، بازاڕییانی ناڕازی 
و ... هتدی ئێران بەدەســتی ئەو هێزانەی 
ویالیــەت بــوون، کــە لــە ســەرکوتکردنی 
خەڵکانــی ئێــران یان لەنێوبردنــی نەیارانی 
و  جینایــەت  جــۆرە  هیــچ  لــە  ویالیــەت 
دڕندەییەک دەســتیان نەپاراســتووە و هیچ 
یاسا و سنوورێکی نێونەتەوەییان لەبەرچاو 

نەگرتووە.

ســەرکۆمارەکانی ئــەو ڕێژیمە کە خۆیان 
لــە مۆرە هــەرە موخلیــس و وەفادارەکانی 
هەندێکیشــیان  تەنانــەت  و  ویالیــەت 
دامەزرێنەران یان ســەرباز و تیرۆریســتانی 
پــاش  بــوون،  ڕێژیمــە  ئــەو  خوێنڕێــژی 
ئەوەیکــە لە ئاکامی گەمەی هەڵبژاردنە 
ڕواڵەتییانەکانــی ئێران، وەک براوە ناویان 
لە ســندووقەکانی ڕێژیمــدا دێتەدەر، پاش 
چەندیــن ســاڵ دانیشــتن لەســەر کورســی 
ســەرکۆماری، ئەوجــا هێدی هێــدی کــە 
خۆیان لەبەرانبەر ئەو هەموو نەهامەتی و 
ماڵوێرانی و قەیرانانەی واڵت بێدەســەاڵت 
دەزانــن و لــە واڵمی داواکاری و پرســیار 
و گوشارەکانی خەڵک ڕوو لە کۆمەڵگا 
دەســت دەدەنــە بەڵێــن و وادەی بێبنەمــا و 
پــووچ بــە خەڵــک، کــە ئەمــە دەکــەن و 
ئەوە دەکەن و هەموو کێشــەکان چارەسەر 
دەکەن، بەاڵم لە ڕاستیدا هیچکات و پاش 
بەڵێنــی هیچیــەک لــە ســەرکۆمارەکان 
هەتاکوو ئێســتا نە لە ئازارەکانی خەڵک 
کەم بووەتوە نە کێشەکان چارەسەر کراون 

و نە ئێران ئازاد بووە.
هەندێک لە ســەرکۆمارەکانی ئەو واڵتە 
وەک خاتەمی جا بۆ پاکانەی خۆی بێت 
یــان بــا بڵەیــن لە بوێــری، دان بــەوە دەنێت 
کــە تەنیــا وەک چاپــەزی وەلــی فەقیــه 

بــووە و هیچ جۆرە دەســەاڵتێکی ئیجرایی 
نەبــووە، هەندێکــی دیکە یان خۆشــیان لە 
لــە  ئەوەنــدە  ســااڵنی حوکمڕانییەکەیــان 
گەندەڵییەکانــەوە تێوەدەگلێن کە بێدەنگ 
دەبــن یان هــەرکات قســەیەکیش بکەن بە 
دەیان پەروەندەی گەندەڵی، دزی و ... لە 
دەسەاڵتەکەی سەرهەڵدەدەن و هەموو وەزن 
و ماهیەتی نەک هەر نامێنێت و بەڵکوو 

دەبێت بە هیچ.
بــۆ  فەقیــه  وەلــی  کــە  کاتــەش  ئــەو 
بەڕێکردنــی خــۆی لــە هەرجــۆرە گونــاح 
و کەموکوڕییــەک، هەمــوو گەندەڵــی، 
دەخاتــە  هتــد،  و...  دزی  کەمــکاری، 
ئەســتۆی ئــەو ســەرکۆمارانە، لــەو دەیان 
میلیۆن دەنگەی لە بەناو ئەو کەســانەیان 
بەڕێوەبــەری  بــۆ  ســەرکۆمار  وەکــوو 
هەڵبــژاردوون  واڵتەکەیــان  حکوومەتــی 
بگــرە  و  نایــەت  هــەر متەقێــک  نــەک 

پشتیشی لێ دەکەن.
بەمشــێوەیە وەلــی فەقیــه لــەو ڕێژیمــەدا 
هەتاکــوو ئێســتا ئەگەرچــی ســەرچاوە و  
بەرپرسیاری یەکەمی هەموو کێشەکانی 
هــەژاری  نەهامەتــی،  مایــەی  و  ئێــران 
ئێرانــە،  خەڵکــی  هەمــوو  بەدبەختــی  و 
خــۆی  فریودەرانەیــە،  بــەو هەڵســوکەوتە 
لــە کێشــە و گوناحــەکان بــەڕێ کــردووە 

بەڕێوەبەرانــی  و  ســەرکۆمار  بــەردەوام  و 
حکوومەتەکانی ئێرانی کردووەتە قوربانی 
و قەڵغانــی خۆی، بەاڵم وادیارە خامنەیی 
کــە باس لــە البردنی سیســتمی پارلمانی 
لــە ئێرانــدا دەکات، لــەو گەمــە کۆنەیــە 
مانــدوو بــووە و بە نیــازە هەتاکوو لە پێناو 
ئاســمانییەکەی  دەســەاڵتە  بــە  درێــژەدان 
دەســەاڵتە  ئــەو  کردنــی  هەتاهەتایــی  و 
ئەمجــارە  بنەماڵەکــەی،  و  خــۆی  بــۆ 
بــە یەکجــاری یاســای ســەرکۆماری و 
پارلمانــی لــە ئێرانــدا وەکــوو ســەرچاوەی 
هەموو نەهامەتی، ســنووربەزاندن، تیرۆر، 
دەســتڕێژی و ... هتــدەکان بناســێنێت و 
بەســەر  دیکــە  ماســکێکی  دانانــی  بــە 
لەگــەڵ  ڕێژیمەکــەی  دەموچــاوی 
ئامریــکادا دەســتی دۆســتی بــدات، یــان 
بــە وەالنانــی سیســتمی بەنــاو خەڵکی لە 
یاســای بنەڕەتــی ئێرانــدا بــە یەکجــاری 
ببێتە خودا و حوکمی خودایی و ئاسمانی 
دەســتپێبکات و بەمشــێوە لــە ســیمایەکی 
و  پڕفــری  تەمەنــی  بــە  درێــژە  نوێــدا 
پڕشــوورەیی دەســەاڵتەکەی بــدات بــەاڵم 
ئایــا خەڵکــی ئێران ئەو هەمــوو بێڕێزی و 

درۆ و بۆختانە قەبووڵ دەکەن؟



ژمارە ٧٥١، جۆزەردانی ٦١٣٩٨

کەیوان دروودی

ئاسۆ مینبەری 

تێکشکانی پرێستیژی 
سەرکۆماری و وەزارەتی دەرەوەی ڕێژیم 

ڕێژیمی ئیسالمیی ئێران بە پەیڕەوکردنی 
سیستمی ویالیەتیی فەقیهی، کۆمەڵێک 
دانــاوە  کارتۆنیــی  پۆســتی  و  ئــۆرگان 
کــە هیچــکام بەپێــی ئــەو ئەرکــەی کــە 
هەیبێ یان دەشێت هەیبێ، دەسەاڵتی پێ 
نــەدراوە. هەربۆیەش ئەم ئۆرگانیزاســیۆنە 
پــاش چــل ســاڵ پەیڕەوکردنی سیســتمی 
و  دەرەوە  و  ناوخــۆ  لــە  خــۆی  تایبەتــی 
لــەڕووی پرێســتیژەوە تووشــی تێکشــکان 
بــووە. وەزارەتی دەرەوەی ڕێژیم لە ڕێگەی 
باڵوێزخانەکانییــەوە دەیــان پیالنی تێرۆری 
دەزگا  بــۆ  ئەمــەش  و  بــردووە  بەڕێــوە 
هەواڵگرییەکانــی زۆربەی واڵتانی ناوچە 
و جیهــان ڕوون و ئاشــکرایە، بەاڵم ئەگەر 
بــە هەر هۆکارێک، تــا ئەمڕۆ ئەم جۆرە 
سیاســەتە واڵمــدەر بــووە و بــە جۆرێــک 
تەمەنــی دەســەاڵتی تەزمین کردووە، ئەوە 
بەپێــی ئاڵوگــۆرە نوێیــەکان لــە ئەمــڕۆ 
بــەدواوە بــە وەرچەرخانێــک، لــە خۆیــدا 
گشــتایەتیی  بــۆ  الواز  خاڵێکــی  دەبێتــە 

ڕێژیم.
ئەگەر بۆ دەسنیشــان کردنی ســەرکۆمار 
بــە کایەی ئیســاڵحات خەڵــک هێنراوەتە 
ســەر ســندووق، ئیتر ئەم سیاســەتە ماوەی 
کارکــردی  ناتوانــێ  و  چــووە  بەســەر 

پێشووی هەبێ. 
مــۆرە  خــودی  بــۆ  تێکشــکانە  ئــەم 
دەسنیشــانکراوەکانی ڕێژیــم لەم دوو بەش 
_ لە سەرووترین ئاستەکاندا_ دەرکەوتووە 
و دانی پێدانراوە. لە ماوەی ڕابردوودا و بە 
سەردانی بەشار ئەسەد بۆ تاران، موحەمەد 
جــەوادی زەریف داوای کشــانەوەی خۆی 
بە ڕاشــکاوی و ڕوو لە رای گشــتی باڵو 
کردەوە و بەمەش ناڕاســتەوخۆ نیشانی دا 
کە ئاستی شیاویەتیی بەپێی ئەرکەکانی 
نزمــە و ئەمــەش بــە جــۆرێ توانجێــک 
بــوو لــە خامنەیــی تــا هێــزی خــۆی لــە 
جارێکیتــر  و  دەربخــات  بەرامبەریــدا 

بەبیــری بێنێتەوە کــە ئەگەر دەتهەوێ لەم 
قۆناغــەدا قوتــار بــی، دەبــێ شــیاویەتیی 
زیاتــر بــۆ پلەی وەزیــری دەرەوە قایل بی. 
خامنەیــی بەڕوونــی لەم پەیڤە تێگەیشــت 
و راســتەوخۆ داوای هاتنــەوە ســەرکاری 
زەریفــی کــرد، ئەگەرچی هەوڵــی دا ئەم 
داوایــە کــە لــە بنەڕەتەوە لەســەر ناچاری 
بــوو لە دووتوێی مەســڵەحەت و ناســکیی 
بینــرا  وەک  دەرببــڕێ.  هەلومەرجــدا 
بەهاتنــەوە ســەرکاری زەریــف نــەک هەر 
کێشــەکان چارەسەر نەبوون، بەڵکوو بەرەو 

قوواڵیی زیاتر ڕۆیشتن.
ئوتۆریتاریانیســتی  کەســێتیی  ئەوانــەی 
خامنەیــی دەناســن، دەزانــن کــە ناوبــراو 
تیۆریــی  بــە  نەگــۆڕی  باوەڕێکــی 
" هاوسەنگیی هەڕەشــە" هەیە. هەربۆیەش 
ســەر  کرایــە  جیاجیــا  هێرشــی  چەندیــن 
هاوپەیمانانــی ئامریــکا لــە ناوچەکــە و 
دواتــر زانیارییەکان دەریخســت کە هەموو 
ئەم هێرشانە ڕاستەوخۆ بە فەرمانی سپای 
کــراون.  جێبەجــێ  قــودس  تێرۆریســتیی 
ســەردانەکانی  کــە  کــرد  وای  ئەمــەش 
زەریــف بکەوێتە ژێر بانــدۆڕی نێگەتیڤی 
ســپای  و  خامنەیــی  نەخشــەڕێگای 
داواکارییەکانــی  و  لێــدوان  و  پاســداران 
بەهێنــد وەرنەگیــردرێ. هەر لــە حەفتەی 
ڕابردوودا، خستنەڕووی ڕەشنووسی پالنی 
"پێشــگرتن لە دەســدرێژی"یی چەندالیەنە 
بــۆ واڵتانی کەنداو لەالیەن زەریفەوە هیچ 

بەپێــی  بەدڵنیاییــەوە  نەبــوو.  واڵمێکــی 
ڕەوتــە، بەکــردەوە هەنگاوەکانــی وەزیــری 
دەرەوەی ڕێژیــم لــە داهاتوو لــەوەی هەیە، 
الوازتــر دەکرێــت. هــەر لەم چەنــد ڕۆژەدا 
خامنەیــی بۆ پاســاوهێنانەوە ســەبارەت بە 
بەرجــام وتــی کە "من پێش لە ڕێککەوتن 
پێشــکەش  ئامۆژگارییەکانــم  و  تێبینــی 
کــردووە و باســم لــە جــۆری ڕێککەوتــن 
کــردووە و ئەگــەر ئــەو خااڵنــە لەبەرچــاو 
نەگیــراون، ئــەوە ئەرکــی ڕێبــەری نییــە 
کــە پێــش بــە ڕێککەوتن بگــرێ". ڕوونە 
نێودەوڵەتــی هیــچ  کــە ڕێککەوتنیکــی 
خاڵێکی هاوبەشی لەتەک ڕێککەوتن لە 
نێــوان بەیتی ڕێبــەری و دەزگای قەزایی 
بــۆ شــاردنەوەی دۆســیەی تێــرۆر و دزییە 
ئاشــکرا و شــاراوەکانی ناوخۆ نییە، هەتا 
بکرێ بە تێبینی و ئامۆژگاریی "ڕێبەر" 
یەکالیــی بکرێتــەوە. خامنەیی دەبێ هەم 
لــە  ئــاگای  هــەم  بــکات و  ڕێککەوتــن 
 cult of[ کاراکتــەری ڕێبــەر وەکــوو
personality[ هەبێ. کاراکتەرێک 
کە بە گۆپاڵی پرۆپاگاندای ڕاگەیاندن و 

سانتاژی سیاسی ڕاگیراوە. 
هەوڵی ڕاگرتنی ئەم پیرۆزییە لێکەوتەی 
و  ســەرکۆماری  پۆســتی  بــۆ  قورســی 
وەزارەتــی دەرەوە هەبــووە. ئەم کاریگەرییە 
تــا شــوێنێ بــووە کــە زەریــف ناچــار بــوو 
لــە وتارەکانیــدا لــە ئامریکا بڵــێ "من بە 
ئیختیــارەوە هاتووم". ئەم وتەیە بۆ وەزیری 

دەرەوە کە لە حاڵەتی _ باو و نۆرماڵدا _ 
بەرزترین پلەی سیاسەتی دەرەکی ئەژمار 
دەکــرێ زۆر نامۆیــە و نیشــان دەدات کە 
خــودی زەریف هەســتی بە لەقبوونی ڕۆژ 
کــردووە.  وەزارەتەکــەی  ڕۆژی  لــەدوای 
چاالکیــی  دەســپێکردنی  دەزانیــن  وەک 
ئەتۆمــی، ڕێککەوتنــی بەرجــام و مانەوە 
لــەو ڕێککەوتنــە هەروەهــا هەڵســپاردنی 
پەیمانــی پالەرمــۆ هەر هەموو راســتەوخۆ 
بــە فەرمانی عەلــی خامنەیی بووە. پێش 
لــە بەرجــام و هــاوکات لەتــەک ئــەوەی 
ناوبراو لە وتارەکانی هەینیدا هەڕەشەی لە 
ئیدارەی ســەرکۆماری پێشــووی ئامریکا 
دەکــرد، موحەممــەد جــەوادی زەریــف لــە 
عومان خەریکــی وتووێژێکی چڕوپڕ بوو 
بەمەبەســتی ئەو لێکتێگەیشــتنەی کە لە 
کۆتاییدا بەرجامی لێکەوتەوە. ســەیر ئەوە 
بوو کە هەتا ئاشــکراکردنی دانیشتنەکان 
ڕێککەوتــن،  پڕۆســەی  دەســپێکردنی  و 
بــە هــەر هەنــگاوێ کــە ئــەم دانیشــتنانە 
بــەرەو ئەنجام دەچووە پێش، هەڕەشــەکانی 
خامنەیی توندتر و ئەدەبیاتی هێرشبەرانەتر 
دەبــوو و ئەمــەش نیشــانەی ئــەوە بــوو کە 
وردەوردە ترســی هێرشی نیزامیی ال کاڵتر 

ئەبێتەوە. 
فەقیــه(  )وەلــی  ڕێبــەری  کاراکتــەری 
لەســەر بنەمای سیستمی بەهێزی/الوازی 
یــان فەرماندەر/ فەرمانبەر ڕەفتار دەکات 
و هــەر بۆیــەش دەبینیــن لــەم ڕۆژانــەی 

ناوچەکەیــە،  لــە  هێــزی  ئامریــکا  کــە 
و  بەرجــام  لــە  مانــەوە  لەســەر  پێداگــرە 
کەمتریــن جموجۆڵ و هەڕەشــەی لەســەر 
ئامریــکا نییــە و تۆڵــەی ئــەم الوازییــە 
دەکاتــەوە.  ئیمــارات  وەکــوو  واڵتــێ  لــە 
ئەمــە لــە حاڵێکدایــە کــە ناوبــراو پێش لە 
کشــانەوەی ئامریــکا لە بەرجام باســی لە 
ئاگرتێبەردانــی ئــەو ڕێککەوتنــە دەکــرد 
ئیــدارەی ترامــپ  بــە جیدییەتــی  بــەاڵم 
پاشەکشــەی کــرد و ئێســتاش بــە ناردنی 
وەزیــری دەرەوە بــۆ گەشــتێکی جیهانــی 
دەســەاڵتەکەی  ڕزگارکردنــی  بــەدوای 
لــە هەڕەشــەکانی ڕۆژاوایــە؛ واتــە تەنیــا 
کاتــێ جــەوادی زەریــف دێتــە کایەوە کە 
ڕیســکی ســەرکەوتن زۆر بێــت یــان لــە 
زۆر  ڕاگرتنــی  ســەرکەوتندا،  ئەگــەری 
ســەخت بێــت. لەم حاڵەتەدا کــە زۆرینەی 
واڵتــان ناڕاســتەوخۆ بــەرەی ئامریکایــان 
بــۆ خۆیــان دیــاری کــردووە و بە کــردەوە، 
ڕێژیــم  دەرەوەی  وەزارەتــی  کارکــردی 
لەبــەر درێژەی دەســتێوەردان و هەڕەشــەی 
ســپای تێرۆریســتیی پاســداران، گۆڕانــی 
نێگەتیڤی بەســەردا هاتووە، ئەوجار زەریف 
ئەرکــدار دەکرێ بۆ کۆکردنەوەی هەموو 
ئــەو ســەرەڕۆییانەی کــە بەیتــی ڕێبەر و 

سپای پاسداران ئەنجامیان داوە. 
ئــەم قەیرانــە لەســەر ســەرکۆماریش دیارە 
و دەبینیــن کــە لــەم ڕۆژانەدا کــە قەیران 
خەڵــک  ژیانــی  و  ڕێژیــم  بــە  تەنگــی 

لــە  ڕوو  ڕمبــەکان  نووکــی  هەڵچنیــوە؛ 
دەوڵــەت ڕاگیــراون و  بەنــاو  و  ڕۆ حانــی 
ڕاگەیاندنــەکان بــە پۆمپــاژی وتەکانــی 
خامنەیی؛ کلیلەوشەی "بەرپرسان" دووبارە 
دەکەنەوە. بەرپرسێ کە وێڕای تێوەگالنی 
ئیســالمی،  ڕێژیمــی  سیاســەتی  بــە 
دەسەاڵتی ئەوەندەیە کە بە وتەی خۆی لە 
بەرامبەر دەوڵەتی "چەکدار"دا داهێزاوە. 

دەوڵەتــی چەکــداری ناوخــۆ و دەوڵەتــی 
کۆســپەی  دوو  ئــەو  دەرەوە  چەکــداری 
بەردەم ڕۆحانی و زەریفن کە رۆژ لەدوای 
ڕۆژ جێگەیــان پــێ لێژتــر دەکەن بەاڵم لە 
هەمــان کاتــدا بوونــی ئەو دوو پۆســتە بۆ 
بەیتــی ڕێبــەری گرینگیی خــۆی هەیە. 
قەڵغانــێ بــە ناوی ســەرکۆمار بۆ ئەوەی 
لــە کورتهێنانــی بوودجــەوە هەتــا الفــای 
دەرەوە  وەزیرێکــی  و  بهێنــرێ  وەئەســتۆدا 
ئیزۆالســیۆنی  لێکەوتــەی  ئــەوەی  بــۆ 
ناوچەیــی و هەڵوەشــانەوەی ڕێککەوتنــە 
بخــرێ.  وەپــاڵ  نێودەوڵەتییەکانــی 
گرینگتــر لەوانــەش ئــەوەی کــە ئــەو دوو 
و  ڕۆحانــی  وەکــوو  کەســانی  کەســە، 
زەریــف بــن کــە هەموو پلــە ئەمنییەتی و 
هەواڵگرییەکانیــان بــۆ گەیشــتن  بەو پلە 
و شــوێنە تێپەڕاندووە و بەو بارتەقایەش لە 
تاوانەکاندا تێوەگالون و ناتوانن بگەڕێنەوە 
بــۆ خاڵــی دەســپێک. هەربۆیــەش دەبــێ 
ســەرەڕای مل ڕاوەشــاندنیان بە مەبەستی 
دەسخســتنی دەســەاڵت و دارایی زیاتر لە 
کۆتاییدا ملکەچ بن و درێژە بە پراکتیزە 
کردنــی فەرمانەکانــی بەیتــی ڕێبــەری 
بدەن. بەدڵنیاییەوە ئەم ڕێگە بۆ کەسنەزان 
و  بەرتەســک  ئایدیۆلۆژیــای  و  دەڕوات 
سیســتمی داخــراو و پیرۆزکــراو ڕێگــە بە 
تۆلێرانــس و گۆڕینــی جــۆری سیاســەت 
بەپێــی بارودۆخــەکان نــادات و پێدەچــێ 
لــە داهاتــوودا ئــەم گرفتــە ببێتــە هــۆی 
قەیرانێکــی گــەورەی ناوخۆیــی لــە نــاو 
بازنــەی سیســتمی ڕێژیمــی ئیســالمیی 

ئێراندا. 

یاساکان تەنیا لە ڕواڵەتدا ڕەنگ وبۆنێکی ژنانەیان هەیە

کۆمەاڵیەتــی بوونــی سروشــتی مــرۆڤ 
وا دەکات کــە تاکــەکان پــاش ماوەیەکی 
دیاریکــراو لە ژیان، هەوڵی دەســتپێکردنی 
تاکــەکان  بۆیــە  بــدەن،  نــوێ  ژیانێکــی 
پڕۆسەی دەستپێکردنی ژیانی هاوبەش لە 
بــەر دەگــرن و بــە دەســتپێکردنی ژیانێکی 
هاوبەش هەوڵی گەیشــتن بە ئارامییەکی 

دەروونی دەدەن.
دۆخی ژیان و کۆمەڵگا و ئەو فاکتەرانەی 
کــە لە ســەر شــێوازی ژیــان کاریگەرییان 
هەیــە زۆربــەی کاتەکان کۆســپی گەورە 
دەخەنــە ســەر ڕێگەی ژیانــی تاکەکان و 
وادەکــەن کە نــەک ئارامییەکی دەروونی 
هەســت پێ نەکــەن، بەپێچەوانــەوە ژیانیان 
لــێ تــاڵ دەکەن و بــەرەو الی ناڕەزایەتی، 
خەمۆکی و لە هەندێ حاڵەتیشدا بڕیاری 

کۆتاییهێنان بە ژیانیان دەبەن.
لــەو  یەکێــک  ئێــران  کۆمەڵــگای 

کێشــە  بــە  کــە  کۆمەڵگایانەیــە 
کۆمەاڵیەتییەکان ئاخێندراوە، یەکێک لە 
ســەرەکیترین هۆکارەکانــی بەرزبوونەوەی 
بــۆ  کۆمەاڵیەتییــەکان  کێشــە  ڕێــژەی 
بەرزبوونــەوەی ڕێــژەی بێکاری و ئاســتی 
کــە  دەگەڕێتــەوە  تاکــەکان  هەژاریــی 
بەتایبەت لە ماوەی یەک ساڵی ڕابردوودا 
الیەنــەی  یــەک  هاتنــەدەرەوەی  پــاش  و 
ئامریــکا لــە ڕێککەوتننامــەی بەرجام و 
دژی  بــە  گەمــارۆکان  وەگەڕخرانــەوەی 
ڕێژیمــی ئێــران و هەروەهــا چوونەدەرەوەی 
واڵتەکانی دیکە لە ئێران ئەم دۆخە ڕۆژ 

لە دوای ڕۆژ خراپتر بووە.
ســەقامگیرنەبوونی ئابووریــی کۆمەڵــگا 
ســەرەکییەکانی  کێشــە  لــە  یەکێــک 
کۆمەڵگاکانــە کــە ژیانی تاکەکەســیی 
دەکات  ئاڵــۆزی  تووشــی  مرۆڤەکانیــش 
لــە  و  گرینــگ  هۆکارێکــی  ئەبێتــە  و 
هەمــان کاتیشــدا هــۆکاری ســەرەکی بۆ 
تێکچوونــی شــیرازەی بنەماڵــەکان و لــە 
ئاکامــدا ڕێــژەی جیابوونەوە یان تەاڵق لە 

کۆمەڵــگادا بــە شــێوەیەکی بەرچاو بەرز 
دەکاتەوە. 

لــە یاســاکانی ئێرانــدا وەکــوو یاســا یــان 
عورفــی دیاریکــراوی کۆمەڵــگا مارەیی 
هــەر  ژنــان  و  کــراوە  دیــاری  ژنــان  بــۆ 
کات بیانهــەوێ ئەتوانــن ئــەو مارەییــە لە 
مێرەدەکانیــان وەربگــرن چونکــە مارەیــی 
بــە  بــوون  "عندالمطالبــه"  مەرجــی  بــە 
ژن دەدرێــت )بــەو واتایــە کــە هــەرکات 
بیهــەوێ ئەتوانــی وەریبگرێت(، هەرچەند 
کــە لــە ئەساســدا دیاریکردنــی مارەیــی 
وەکــوو مامەڵەکردنێــک دێتــە پێش چاو 
)چونکــە ڕێــک وەکوو ئەوەیــە کە بڵێی 
ژن+مارەیــی+ زێــڕ و ...= پیاو( بەاڵم 
لــە یاســاکانی ئێرانــدا وا بــاس کــراوە کە 
مەبەســتەیە  بــەو  مارەیــی  دیاریکردنــی 
کــە ژنــان لــە ئەگــەری جیابوونــەوە لــە 
هاوسەرەکانیان پاڵپشتێکی ماڵییان هەبێت 
و بتوانــن ژیانــی خۆیــان بەبــێ کێشــە بە 

سەر بەرن.
بوونــی  لــە  کــردن  بــاس  کــە  دیــارە 

مارەیــی  دانانــی  بــە  ماڵــی  پاڵپشــتی 
کۆیلەبوونــی  بــۆ  پاســاوهێنانەوەیەک 
ژنــان لە بەرانبەر یاســاکانی دیکە وەکوو 
توانایی پیاو بۆ هاوسەرگیریگەلی دووبارە 
و تەنانــەت ســێغە کــردن و هەروەها ئیزنی 
تەاڵق بۆ پیاوانە کە لە یاساکانیشدا رێگە 
پێدراوە، چونکە کێشەی ماڵی ژنان پاش 
جیابوونەوە یەکێــک لە گرینگترینی ئەو 
باســانەیە کــە لــە واڵتێکی پێشــکەوتوودا 
ئەبێ وەکوو باســە گرینگەکانی دیکەی 
کۆمەڵــگا چاوی لــێ بکرێت، بەو واتایە 
کــە ژنــان وەکــوو توێژێکــی گرینــگ و 
دەرفەتــی  ئەبــێ  کۆمەڵــگا،  بەرچــاوی 
ژیانی دووبارەیان پێ بدرێت و یاســاکانی 
کۆمەڵگا ئازادیی زۆرتریان پێ ببەخشــن 
نــەک ئــەوەی کــە خۆیان ببنــە ڕێگر بۆ 

پێشکەوتن و سەرکەوتنیان.
لــە کۆمەڵگای ئێرانــدا و لە چوارچێوەی 
ئەوەیکــە  ســەرەڕای  ژنــان  یاســاکاندا 
پێشــتر  وەک  و  دانــراوە  بــۆ  مارەییــان 
مافێکــی  مارەییــە  ئــەم  کــرا،  بــاس 
"عندالمطالبە"یــە و دەتوانــن هەر کات کە 
ویســتیان وەری بگرن بــەاڵم بۆ وەرگرتنی 
لەگەڵ کێشەگەلی زۆر جیددی بەرەوڕوو 
دەبنــەوە. ئەگــەر ژن لــە ژیان بێــزار بێت و 
داوای جیابوونەوە بکات، یاسا مارەیی پێ 
نــادات و هەنــدێ جاریش هاوســەرەکانیان 
بــە فێــڵ کــردن و شــاردنەوەی ســامان و 
خۆیــان  ناســاندنی  و  خۆیــان  پارەکــەی 
وەکوو کەســێکی "معســر" یان مایەپووچ 

، خۆیــان لــە دانــی مارەییەکــە دەدزنــەوە 
هــەر بۆیــە هیــچ ڕێگایــەک نامێنێتــەوە 
جگــە لەوەیکە ژنی هەژاریش یان چاو لە 
مارەییەکەی بپۆشــێ و بڵێ " مهرم حالل 
- جونــم آزاد" یــان ئەوەیکە ســکااڵ تۆمار 
بــکات و هاوســەرەکەی بخاتــە زیندانــەوە 
تاکــوو بەپێی توانایی ماڵیی دیاریکراوی 
دادگاوە  الیــەن  لــە  هاوســەرەکەی 
مارەییەکــەی دابــەش بکرێــت و مانگانــە 
پڕۆســەیەکی  ئەمــە  بگرێــت کــە  وەری 
چەنــد ســاڵە دەگرێتــەوە کــە جیــا لەوەی، 
ئــەو ژنــە یان ئەو پیاوەش ژیانی خۆیان بە 
شــێوەیە لە دەســت دەدەن، پارەکەش ئەوەندە 
نابێــت کــە ببێتــە پاڵپشــتێکی ماڵــی بــۆ 
ئــەو ژنە و بتوانێ کێشــەکانی چارەســەر 

بکات.
ئیبراهیــم  ڕابــردوودا،  ڕۆژی  چەنــد  لــە 
ڕەئیســی، بەرپرســی هێزی بەناودادوەریی 
ڕێژیمــی ئێــران، لــە لێدوانێکــدا باســی لە 
بابەتێــک کــرد کــە لــە ڕاســتای هەموو 
ستەمە ڕەگەزییەکانی بەرانبەر بە ژناندا، 
ڕێگەخۆشــکەر بــۆ پێشــێلکردنی زیاتری 
مافــی ژنانــە، هەڵبــەت ئــەو مافەی کە 
دەسەاڵتداران خۆیان بۆیان دیاری کردوون.
ئیبراهیم ڕەئیســی لەو لێدوانەدا وتی: "لە 
دانیشــتنێکدا لەگەڵ مەراجعی تەقلید لە 
شاری قۆم، باسمان لە زیندانیانی مارەیی 
کرد بۆ ئەوەی کەســانێک کە لە بواری 
ماڵییــەوە وەکــوو "معســر" یــان مایەپووچ 
دانــی مارەییــان  توانایــی  و  دەناســرێنەوە 

نییــه لــە زیندانــدا نەمێننــەوە." کــە ئەمە 
ناڕەزایەتیــی زۆر کــەس لــە چاالکانــی 

بواری ژنانیشی لێکەوتەوە.
تەنیــا  ڕەئیســی  قســەکانی  پێــی  بــە 
بــە نیســبەت  بــۆ ژنــان  هیوایــەک کــە 
وەرگرتنــی مارەییەکەیانــەوە هەیانبــوو لە 
دەســت دەچێــت و ئەمــەش پێشــێلکردنی 
کــە  دێــت،  بەئەژمــار  ژنــان  مافــی 
زۆربــەی کاتەکانیــش هــەر ئــەو پیاوانــە 
بــە  کارە  ئــەم  قەرەبووکردنــەوەی  بــۆ 
ئەسیدپاشــی و هەڕەشــەی کوشــتن یــان 
وەرگرتنــی سەرپەرشــتیی منداڵەکانیــان، 
ژنان بەو قەناعەتە دەگەیەنن کە لەو مافە 
دیاریکــراوەش کە دیســان هەر لە ڕێگەی 
پیاوانــەوە دارێــژراوە دەســت هەڵگــرن؛ لــە 
ڕاســتیدا زۆرینەی یاسا پێوەندیدارەکان به 
ژنان و پیاوان یان پارێزەری مافی پیاوانن 
یــان ئەگەر ژنــان مافێکیشــیان هەبێت لە 
دواییــدا لەڕێگەی یاســاگەلێکی دیکەوە 

فەرامۆش دەکرێن یان دەگۆڕدرێن. 
ڕاســتییەکە ئەمەیە کە یاساکان تەنیا لە 
ڕواڵەتــدا ڕەنگ و بۆنێکی ژنانەیان هەیە 
و زۆرتــر بە قازانجی پیاوانن، بەواتایەکی 
تــر دەزگای بەنــاو دادوەریــی ڕێژیــم لــە 
جیاتی وەرگرتن و پاراســتنی مافی ژنان، 
خەریکــی پاراســتنی مافــی پیــاوان لــە 

ڕێگەی پێشێلکردنی مافی ژنانە .



٧ ژمارە ٧٥١، ٥ی ژوئەنی ٢٠١٩

محەممەد سلێمانی   

حکوومەتی ئێران
بیری لە گۆڕینی ڕەفتاری سیاسیی خۆی نەکردۆتەوە!

حکوومەتی ئەمریکا و ئێران پەیوەندییەکی 
ئاڵۆزی سیاســی و مێژوویەکی ناخۆشیان 
لەگــەڵ یەکــدا هەیە و چــاوەڕوان ناکرێ 
بــە یــەك یــان چەنــد کۆبوونــەوە، کۆتایی 
بــە کۆی ئەو بارگرژییــەی نێوانیان بێت. 
ڕیشــەی ئــەو ناکۆکییانــە بۆ ســەردەمی 
لەالیــەن  دەســەاڵت  بەدەســتەوەگرتنی 
کۆشــکی  دەگەڕێتــەوە.  ئاخونــدەکان 
ســپی، ڕێژیمــی تیرۆریســتی ئێرانــی لــە 
ڕووی سیاســی، ئابــووری و بازرگانییــەوە 
رووداوەش  ئــەو  و  داوە  دەور  بەتــەواوی 
بەرتەســکبوونەوەی  لەســەر  کاریگــەری 
هێژمۆنــی ئــەو واڵتــە دەبــێ. ئامانــج لەو 
ئێرانــدا،  لەهەمبــەر  ئەمریــکا  کــردارەی 
الوازکردنــی کەرتی ئابووری و بازرگانی 
ڕێژیمــە و بــەو رێگایــەدا باڵی ســەربازی 
ســپای پاســداران و هاوقۆڵەکانــی، بخاتــە 
تێچــووی  و  بەرچاوتــر  گەمــارۆی  ژێــر 
نەمێنێــت هەتــا  بەردەســتدا  لــە  ئەوتــۆی 
ســەربازییەکانی  و  سیاســی  پێویســتییە 

دابین بکات. 
سیاسەتی تازەی ویالیەتە یەکگرتووەکانی 
ئەمریــکا کــە خــۆی لە ســتڕاتیژی نوێ 
ســەرەتا  دەکا،  پێناســە  ئێرانــدا  بــەدژی 
داراییەکانــی  ســەرچاوە  لــە  بەڕێگرتــن 
تاران، سیســتمی ئابووری بەتەواوی بەرەو 
داڕمــان ببات کــە بێگومان ئــەو بڕیارەی 
واشــنگتۆن کاریگــەری لەســەر ژینگەی 
ئابــووری  و  کۆمەاڵیەتــی  و  سیاســی 
ئــەو واڵتــە دانــاوە و گەالنــی پێكهێنەری 
ئێــران لــە هەمــوو وەختێك زیاتر هەســت بە 
بێــزاری دەکــەن. هەر واڵتێك کە ژێرخانی 
ئابووری و کۆمەاڵیەتی دوچاری داڕمان 
دەبــێ، زەمینــەی ســەرهەڵدانی بێــزاری و 
ناڕەزایەتییەکانی خەڵك دەرفەتی باشتری 
بۆ پێك دێنێ کە نارەزایەتییەکان بەڕێگای 
خەباتی جەماوەریدا بەشێوەیەکی بەرفراوان 
گەشــە بــکا. قەیرانــی دارایی لە ســایەی 
فــرەی  فشــاری  ئاخوندیــدا  حکوومەتــی 
خستۆتە سەر ژیان و گوزەرانی هاوواڵتیان 
کــە بــە دژواری بتوانــن ژیانــی ڕۆژانەی 
لەمــاوەی  بکــەن.  دابیــن  بنەماڵەکانیــان 
تارانــدا،  ســەر  ســەپێنراوەکانی  گەمــارۆ 
گرانی و بەرزبوونەوەی نرخی پێداویستییە 
هاوواڵتیــان  ڕۆژانــەی  ســەرەتاییەکانی 
بۆتــە  و،  بــووە  بەرچاوتــر  بەشــێوەیەکی 
مەترســییەکی گــەورە لەســەر تێکچوونی 
ئاسایشــی واڵت. ئەو رووداوەش بە نۆبەی 
خــۆی شــوێنەواری قووڵــی لەســەر کۆی 

پرۆسەی سیاسی و گۆڕانکاری بنەڕەتی 
دەبــێ و لــە ئاکامــدا خەڵــك و دەســەاڵت 
زیاتر لێك دوور دەکەونەوە و ناکۆکییەکان 

سەر هەڵدەدەن. 
و  ئەمریــکا  نێــوان  پەیوەندییەکانــی 
ئێــران هەتــا دێ زیاتــر قــووڵ دەبنــەوە و 
بارگرژییە سیاســییەکانیان بە ئاســتێك لە 
کێشــە و ملمالنێ گەیشــتووە کە قسە لە 
بەرکەوتنــی ســەربازیش وەك ئەگەرێك لە 
سەر مێزی بڕیاری سیاسی النەبراوە. ئێران 
بەتەنیــا لەگەڵ ئەمریکادا کێشــەی نییە 
و بەڵکــوو بۆتــە ســەرچاوەی مەترســی لە 
ســەر ئاسایشی بەشێك لە واڵتانی ناوچە. 
حکوومەتــی ئاخونــدی دژایەتــی لەگەڵ 
هێژمۆنــی زۆربەی واڵتــە عەرەبییەکان و 
ئیســراییلدا هەیە. ئاشــتی و دۆســتایەتی 
پێکــراوە  ئامــاژە  واڵتــەی  چەنــد  ئــەو 
پێکــەوە  ڕاســتەوخۆی  پەیوەندییەکــی 
هەیــە و کاتێــك هەر الیــەك هەنگاوێك لە 
حکوومەتــی ئێران نزیك ببێتــەوە، النیکەم 
دەبێ ڕەنگدانەوەی بەرژەوەندی هاوبەشــی 
هەمــوو الیەك بێ و تێیدا ڕەچاوی قازانج 
و بەرژەوەنــدی گشــتی بکــرێ. کەوابــوو 
ئێــران هەرگیز ناتوانێ لەو پەیوەندییەدا بە 
خۆیدا بچێتەوە و ڕفتاری سیاســی خۆی 
بگــۆڕێ و ڕێــز لــە ســەروەری واڵتانــی 

دەوروبەر بگرێ.
ئێــران  هێژمۆنیخــوازی  سیاســەتی   
گەورەتریــن مەترســی لــە ســەر ئاسایشــی 
و  دروســتکردووە  دەوروبــەر  واڵتانــی 
چاوەڕوانیــش ناکــرێ بــەو زوویانــە ڕفتار 
کــۆی  لەهەمبــەر  خۆیــان  سیاســەتی  و 

قەیرانەکاندا بگۆڕن. 
ویالیەتــە  ســەرۆکی  ترامــپ  دانڵــد 
کاتێــك  ئەمریــکا  یەکگرتووەکانــی 
ڕایگەیانــد:  کــرد  ژاپۆنــی  ســەردانی 
"حکوومەتــی ئەمریــکا نیــازی گۆڕینی 
دەســەاڵتی تارانــی نییە و ئــەو واڵتە هەر 
بەو ڕێبەرییەش دەتوانێ پێشکەوتوو بێت". 
جەوهــەری بنەڕەتــی ئەو قســەیە دروســت 
ئــەو شــتە نییە کــە زۆر لە سیاســییەکان 
پێیانوایــە  و  کــردووە  بــۆ  لێکدانەوەیــان 
ئەمریکا بە هەر جۆرێك بێ لەگەڵ ئێران 
رێــك دەکــەوێ و چاوپۆشــی لــە خــاڵ و 
کاتێــك  دەکا.  پێشــوەختەکانی  مەرجــە 
ئــەو ڕێبەرییــە دەرفەتــی مانەوەی لەســەر 
دەســەاڵت پێدەدرێــت کــە ببێتە پاشــکۆی 
دژی  چیتــر  و  ئەمریــکا  سیاســەتی 
بەرژەوەنــدی و بااڵدەســتی ڕۆژئاوا خۆی 
دەرنەخات. ترامــپ بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی 
لەگەڵ ئێران شــێواز و تاکتیکی سیاســی 
دەکات،  ڕەچــاو  ئەوتــۆ  دیپلۆماســی  و 

کــە ســبەی گلەیی ڕابردوویــان لێنەکرێ 
کــە ڕۆژئاوا کێشــەکانی بــە هێز لەگەڵ 

نەیارەکانیدا یەكالیی دەکاتەوە. 
ئەمریــکا ئەزموونــی تــاڵ و ناخۆشــی لە 
دوو شەڕی عێراق و ئەفغانستان وەرگرتووە 
کــە بەو جۆرە لەگەڵ ئێران نەجووڵیتەوە و 
کارێــك بکات کە کۆدەنگی نێونەتەوەیی 
بــەدژی ڕێژیمــی تــاران لەســەر ئاســتی 
گێتیدا ڕێکبخات و کاتێك هێرش دەکاتە 
ســەر ئــەو واڵتە، دۆســتەکانی لێــی دوور 
نەکەونــەوە و پشــتیوانی ئــەو سیاســەتەی 

لەهەمبەر ئێراندا لێبکەن. 
ئەگــەر تۆزێــك بــەوردی ســەرنج بخەینــە 
بڕیاربەدەســتە  لێدوانــی  و  قســە  ســەر 
سیاســییەکانی نێــو بازنــەی حوکمڕانــی 
لە کۆشــکی سپی، ئەوکات لەو ڕاستییە 
دەگەیــن کــە حکوومەتــی ئەمریــکا بــە 
زمانێكــی ســەلیم و هێــور ســەبارەت بــە 
ئاریشــە و تەنگەژەکانــی لەگــەڵ تارانــدا 
دەدوێ و بەڕاشــکاوی باســی کــردەوەی 
یەكالکــەرەوەی  بــژادەی  وەك  ســەربازی 
کێشــەکان نەکــردووە، بــەاڵم هێمــاکان و 
چاالکییەکانیــان  و  ســەربازی  جووڵــەی 
لەسەر ئاستی دونیا و ناوچەییدا بەتەواوی 
ئــەو بۆچوونە دەســەلمێنن کە ژمارەیەکی 
و  سیاســی  بڕیاربەدەســتە  لــە  بەرچــاو 
سەربازییەکانی ویالیەتە یەکگرتووەکانی 
ئەمریــکا لەبــارەی ئێرانــدا، لەســەر ئــەو 
باوەڕەن کە ڕێژیمی ئاخوندی بە ســانایی 
پێبەنــدی ئەو مەرجانە نابێت کە ئەمریکا 

بۆی دابنێ!. 
کۆکردنەوەی هێزی سەربازی زۆر لە سەر 
سنوورە ئاوی و وشکانییەکانی ئەو واڵتە 
لــە مــاوەی ڕابــردوودا، کــە چاوەڕوانیــش 
چەکدارەکانــی  هێــزە  ژمــارەی  دەکــرێ 
زیاتریــش  بەرێژەیەکــی  ئەمریــکا 
بەرزبکاتــەوە، بێگومــان هــەر لەخۆوە و بە 
بێ لەبەرچاوگرتنی ســتڕاتیژی سیاســی 
کارێکــی لــەو چەشــنە ئیمکانــی نییــە 
بەڵکــوو ئەمریــکا هــەوڵ دەدات پێگــەی 
سیاسی و سەربازی خۆی بەهێز بکاتەوە. 
ئۆبامــادا  ســەرۆکایەتی  ســەردەمی  لــە 
ئەمریــکا بەشــێوەیەکی بەرچــاو لــە زۆر 
واڵت و هەرێمــی گرینــگ و ســتڕاتیژی 
پاشەکشــەی پێکــراو و هێژمۆنی بەســەر 
بــوو  تــاران  و  دەســتدا  لــە  واڵتــدا  زۆر 
بەجێگــرەوەی نفووزی ئەمریــکا بەتایبەت 

لە ڕۆژهەاڵتی ناڤین. 
ڕێژیمــی ئاخوندی لە مێژووی چل ســاڵ 
حاکمییەتی سیاســی و ســەربازی بەســەر 
شــکڵی  بــە  هەرگیــز  ئێرانــدا،  گەالنــی 
ئێســتا نەکەوتۆتە ژێر گوشاری  سیاسی 

و ئابــووری و کۆمەاڵیەتــی و ژێرخانــی 
ئابــووری ئــەو واڵتــە بە هۆی سیاســەتی 
شەڕەنگێزی و دەستێوەردانە نێو کاروباری 
هاندانیــان  و  ناوچەیــی  تــری  واڵتانــی 
و  ئەمریــکا  بەرژەوەندییەکانــی  بــەدژی 
ڕۆژئاوا و ئیســراییل و ســعوودیە، توشــی 

داڕووخانێکی گەورە هاتووە. 
ئێــران  بازرگانــی  و  ئابــووری  کەرتــی 
بــەدوای دەورەی دووهەمی گەمارۆکانی 
ئەمریــکا، زیانــی گــەورەی بەرکەوتــووە، 
سستی ئابووری بێگومان الوازی سیاسی 
و ســەربازی بەرهــەم دێنــێ و واڵتێــك کە 
بــە  هەســتیارەکانی  و  گرینــگ  بەشــە 
ئامانــج بگریــن، زۆر بــەدژواری دەتوانــێ 
خۆی لەژێر بارگرژییەکاندا ڕزگار بکات 

و ئاسایشی واڵت بپارێزێت.
کــە  ئێــران  وەك  فرەنەتــەوەی  واڵتێکــی 
دەوڵەمەنــدە بــە ســەرچاوەی ژێــرزەوی و 
هەناردەکردنــی ڕێژەیەکــی زۆر لە نەوتی 
واڵت، بەاڵم لەبەر نەبوونی بەرنامە و پالنی 
خۆشــگوزەرانی لــە پێنــاوی باشــترکردنی 
ژیان و گوزەرانی گەالنی واڵتدا، سەرانی 
حکوومەتــی ئێران بەرنامەی ژیرانەیان بۆ 
ئەو مەبەســتە نەبووە و ســەروەت و داهاتی 
نیشــتمانیان بەتــااڵن بــردووە و ئەو دەســتە 
کــە  بینیــوە  لــێ  ســوودیان  گرووپانــە  و 
باڵــی دیــار و ئــاژاوەی حکوومەتی تاران 
بوونــە لــە عێــراق و ســووریە و لوبنــان و 
فەلەســتن و حوسیەکانی یەمەنیش لەسەر 
خەلەوخەرمــان و ســامانی گەالنــی ئێــران 

پەرە بە چاالکییەکانیان دەدەن.
لەو ماوەیەدا بەشێك لە بەرپرسانی سیاسی 
و ســەربازی تــاران بــە زمانــی هەڕەشــە و 
چاوســوورکردنەوە لەبەرانبــەر ئەمریــکا و 
دۆســتە سیاســی و ســتڕاتیژییەکانی ئەو 
واڵتــەدا ڕایانگەیانــدوە کە ئێــران توانایی 
بەرگریکردن و پاراســتنی ئاسایشی خۆی 
هەیە و هێرشــی توندیشــیان کردۆتە ســەر 
ســعوودیە  و  ئیســراییل  حکوومەتەکانــی 
کــە هاوبەشــی پیالنگێڕییەکانی ڕۆژئاوا 

دەکەن بەدژی تاران. 
لەمەوبــەدوا سیاســەتی کۆشــکی ســپی 
سەبارەت بە ئێران قسەی خۆش و بێ کردار 
نابێ و مانەوەی ئەو حکوومەتە بەو جۆرە، 
مەترســی زۆر زیاتــر لەســەر بەرژەوەندییــە 
سیاســی و ئابــووری و بازرگانییەکانــی 
دروســت  هاوپەیمانەکانــی  و  ئەمریــکا 
کردووە وبڕیاربەدەستە دیارەکانی ئەمریکا 
لەو بڕوایەدان کە دەبێ سنوورێك بۆ تاران 

دابنرێ.
کاتێك کاتیوشــایەك لە نزیك باڵوێزخانەی 
بەغــدا  ناوچــەی ســەوزی  لــە  ئەمریــکا 

کەوتەخــوارێ، ترامــپ زۆر بــە تونــدی 
هێرشــی کــردە ســەر حکوومەتــی ئێران و 

هەڕەشەی لەنێوبردنی لێکردن!
ئــەو رووداوانــەی کــە روودەدەن بێگومــان 
زمینــەی کاردانــەوە خێراکانــی ئەمریــکا 
زۆر بەهێزتــر دەکا و هەلی لەبارتر دەخاتە 
بەردەســتی حکوومەتــی دانڵدترامــپ بــۆ 
لێدانی ئێران. لە نێو کابینەی حکوومەتی 
ئەمریــکادا زۆر یــەك لــە ســیما دیــار و 
کاریگەرەکان، سەبارەت بە ڕێژیمی ئێران، 
ڕوانینی زۆر ستراتیژیان هەیە و بەشێكیان 
لــەو بڕوایــەدان کــە حکوومەتی ئێــران بە 
ڕێــگای دانیشــتن و گفتووگــۆدا نایەتــە 

ژێربار و بە سیاسەتەکانیدا ناچێتەوە.
لــە گەرماوگەرمــی ئاڵۆزییەکانــی نێوان 
واشنگتۆن و تاراندا بوو کە بە فیتی ئێران، 
هێرشی مووشەکی کرایە سەر ئیسراییل و 
چەنــد بەلەمێکــی بارهەڵگریش بە ئامانج 
گیــران و لە درێژەی ئەو پیالنگێڕییەدا لە 
نزیــك باڵوێزخانەی ئەمریکا کاتیوشــایەك 
بــە  ســەر  و حوســیەکانی  کەوتەخــوارێ 
ئێرانیــش هێرشــەکانیان بــۆ ســەر ئامانجە 
ئابووری و بازرگانییەکانی ســعوودیە چڕ 

کردەوە.
حکوومەتی ئەمریکا بە ڕاشکاوی دەڵێت: 
ئەوان هاوپەیمانەکانیان لە مەترسییەکانی 
حکوومەتــی ئاخونــدی ئێــران دەپارێــزن و 
ڕێــگا نــادات لە بەرچاویان دۆســتەکانیان 
بخرێنە ژێر فشــار و ئاسایشــی نەتەوەییان 

مەترسی لەسەر دروست بێ. 
ئاکامی ئەو جووڵە سەربازییەی ئەمریکا 
لــە سەرســنوورە ئــاوی و وشــکانییەکانی 
ئێرانــدا، بەتەنیــا لەبــەر خاتری پاراســتنی 
مێژووییەکانــی  و  سیاســی  هاوپەیمانــە 
لــە ســەر ئاســتی ناوچــەی ڕۆژهەاڵتــی 
نێوەڕاســتدا نییــە و بەشــێکی زیاتــری بۆ 
ئەوەیــە کە پێگەی لەدەســتچووی بەهێزتر 
بکاتەوە. پێكهاتەی فەلســەفەی سیاســی 
ڕێژیمــی ئاخونــدی بــە جۆرێــك نییــە کە 
چاوەڕوانی گۆڕانکاری و پێکەوەهەڵکردن 
و ســازانی لەگــەڵ ژینگــەی سیاســی و 
کۆمەاڵیەتی جیاوازتر لە خۆیان هەبێت.

بەبــێ  ئەمریــکا  بەدڵنیاییــەوە 
و  سیاســی  بەرنامــەی  لەبەرچاوگرتنــی 
ســتڕاتیژی و ئامانجی گــەورە، جووڵە بە 
هێزەکانــی نەکــردووە و چــۆن دەکرێــت لە 
حاڵی ئاشــتی و ئارامیدا هێزی واڵتێکی 
زلهێــزی وەك ئەمریــکا بخرێتــە حاڵەتــی 
واڵتێكــدا  بەرامبــەر  لــە  ئامادەباشــییەوە 
کــە ناکۆکییــەکان زۆر جیــددی نەبــن.  
و  کات  ســەربازیش  گــورزی  وەشــاندنی 
وەختــی خــۆی دەوێ و هــەر بڕیارێکــی 

هەڵەی سیاســی و ســەربازی بێگومان بە 
گران لە ســەر بەرژەوەندییەکانی ئەمریکا 
دەکەوێ و زۆر بە وردی بارودۆخی ئێران 
لەژێر چاودێریدایە. کۆشــکی ســپی زۆر 
بــە ژیــری لەبارەی ئێرانــدا دەچێتە پێش و 
کارێك ناکات دڵی دۆستەکانی لە خۆی 
بکا و لۆمەی سیاســەتی ئەمریکا لەسەر 
بێ ســەبری لەهەمبەر قەیرانی واشنگتۆن 

و تاران بکرێ. 
لــە ئاســتی نێونەتەوەییشــدا ئێــران بەتەنیــا 
ماوەتــەوە و هیــچ ئومێــدی بــە دۆســت و 
هاوبەشــەکانی نەمــاوە، ئەگــەر هێندێــك 
جــار لێدوانــی ســەیر و بە زمانی هەڕەشــە 
دەردەکــەون، بە دڵنیاییــەوە تەنیا ئەو خاڵە 
وردە  بــەو  و  رووکەشــە  دەرکەوتنێکــی 
نەزیالنەیــان هەوڵــی ئــەوە دەدەن لەگــەڵ 
ئەمریکا بە ڕێگای وتووێژدا کێشەکانیان 

بەالیەکدا بخەن.
درێژایــی  بــە  ئاخونــدی  ڕێژیمــی 
و  ئەزیــەت  لــە  جگــە  دەســەاڵتداری، 
ئازاردانی خەڵك و لەنێوبردنی ئازادیخوازان 
و بــژاردە دیــار و کاریگەرەکانــی واڵت، 
هیــچ کارێکیــان نەکردووە کــە خەڵك بۆ 
لەدەستدان و ڕووخانیان قووڕیان بۆ بپێوێت. 
ئــەو کات  ئێــران  بەپێچەوانــەوە گەالنــی 
هەســت بە ئــازادی و ئاســوودەیی دەکەن، 
کــە ئــەو نیزامە بە تەواوی بەســەریەکدا، 
بەتــەواوی  حکوومەتێکــی  و  برووخــێ 
گەلــی و دێمۆکراتێــك کــە نوێنەرایەتــی 
ئیــرادەی فرەڕەهەنــد و فرەنەتــەوەی واڵت 
بکا، بە ڕێگای هەڵبژاردنێکی ئازاد بێتە 

سەر دەسەاڵت. 
حکوومەتــی ئاخونــدی بــە هیــچ جۆرێك 
لــە گۆڕینــی ڕفتــاری سیاســی  بیــری 
بــێ  پێیــەش  بــەو  و  خــۆی نەکردۆتــەوە 
ســەر  لــە  کەاڵوەکێشــیەکانی  ســەر  لــە 
دەبێــت.  بــەردەوام  هەرێمایەتیــدا  ئاســتی 
تــاران لــە هەمــوو وەختێــك زیاتــر تەریك و 
تەنیــا ماوەتــەوە و تەنانــەت هاوپەیمانــی 
سیاســی و ســتراتیژی کــە مۆســکۆیە، 
بــە ئاشــکرا ڕایانگەیانــدوە کە ڕووســیە " 
ئاگرکۆژێنــەوە"ی ئێــران نییــە و لە کوێ 
ڕۆڵــی  ئەوانیــش  و  ســازبکا  فیتنــەی 
کاربەدەســتانی  بگێــڕن.  هێورکردنــەوە 
ئێــران بــە خۆدزینەوەی لــە تێکهەڵچوونی 
ســەربازی لەگــەڵ ئەمریــکادا، بە ڕادەی 
شکســتی گەورەی بەرکەوتنی ســەربازی 
پێگــە و سیاســەتی واڵتەکەیــان  لەســەر 
دەکەوێ و شــوێن لە ســەر نفووز و دەوری 
ئێران  لە سەر ئاستی نێوخۆیی و دەرەوەدا 
دەبــێ و لەگــەڵ قەیرانی زۆرتــر بەرەوڕوو 

دەبێتەوە. 



ژمارە ٧٥١، جۆزەردانی ٨١٣٩٨

خوێندکاری کورد بێدەنگ نابێت
بێهزاد قادری

کوردستان

چینــی خوێنــدكار بــه و كه ســانه  ده وترێــت 
كــه  وه ک به شــی ئاكادمــی، قۆناغه كانی 
خوێندن ده بڕن و ده چنه  زانكۆ و له  به شێكدا 
درێــژه  بــه  فێربوونــی زانســت ده دەن. لــەم 
نێوانــەدا، ئەرکی خوێنــدکار وەک چینی 
خوێندەوار و ڕووناکبیری کۆمەڵگا، تەنیا 
فێربوونــی زانســت و وەرگرتنــی بڕوانامــە 
و چوونــە ســەر کارێکــی تایبــەت نییــە، 
و  گرنگتــر  خوێنــدکار  ئەرکــی  بەڵکــوو 
کاریگەرتــر لەوەیــە کــە لە چەند ڕســتەدا 
بکرێت باسی لێوە بکەین، لە گۆڕانکارییە 
بچووک و گەورەکانی نێو زانکۆوە بگرە، 
بنەڕەتییەکانــی  گۆڕانکارییــە  تاکــوو 
ئــەو  ئەگــەر  ئێســتا  کۆمەڵــگا.  نێــو 
کــورد  خوێندکارێکــی  خوێندکاریشــە، 
بێــت، بەدڵنیاییــەوە دۆخەکــەی جیــاوازە و 
ئەرکەکەی قورسترە، چونکە خوێندکاری 
کوردســتاندا،  ڕۆژهەاڵتــی  لــە  کــورد 
وەک:  فاکتەرگەلێکــی  هــۆی  بــە 
فەرهەنــگ، مێــژوو، جوغرافیــا، زمــان و 
شــوناس، جیاوازییەکــی ئەوتــۆی لەگــەڵ 
خوێندکارانــی دیکــەی نێو واڵتــی ئێراندا 
هەیە و هەر ئەم جیاوازییانەیە کە هێڵێکی 
تایبــەت بــۆ خوێنــدکاری کــورد دەکاتەوە 
و بــەرەو ئامانجگەلێکــی دیاریکــراو هانی 
دەدات، کە هەر کام لە جێی خۆیدا، خاوەن 

بایەخی تایبەتی خۆیەتی.
خوێندکارێــک  هه مــوو  به دڵنیاییــه وه ، 
حــه زی له  هه موو ئەرکێک کە دەکەوێتە 
و  حــەز  هەڵبــەت،  نییــه!  ئەســتۆیەوە، 
ویســت و خواســته كان جیــاوازن و لەوانەیــە 
ده یــان و ســه دان خوێنــدكار پێیــان خــۆش 
نەبێــت کــە خۆیــان تووشــی ئــەو کێشــانە 
بکــەن کە ڕەنگــە لە بەئەســتۆگرتنی ئەم 
ئەمــەش  بگرێــت.  بەرۆکیــان  ئەرکانــە، 
ڕاســتییەکی حاشــاهەڵنەگرە کــە هه مــوو 
كات، به شــێكی بچووكــی كومه ڵگایــه  كه  

ئه ركــی گــه وره  لــە ئه ســتۆ ده گرێــت و له  
خه مــی به ره وپێشــچوونی واڵتدایه  و شــه ڕ 
بــو مافەکانــی خــۆی و کۆمەڵگاکــەی 
ده كات. هــه ر بۆیــه،  شــتێكی ئاســاییه  كه  
كه ســانی خۆشــگوزه ران بوونیــان هەبێــت، 
پێكهاتــه ی  کــە  ئــه وه ی  به پێــی  بــه اڵم 
خوێندكارانــی به شــی سیاســی و زانســتی 
كۆمه اڵیه تــی لــه  ئێرانــدا بەگشــتی و لــە 
کوردســتانی ڕۆژهەاڵتــدا بەتایبەتــی، له  
خوێندكارانــی  سیاســیدان،  خه فه قانێكــی 
كــورد ئه گــه ر بــه  شــێوه ی كرداریــش بــە 
زۆری  به شــی  نه یانكردبێــت،  فەرمــی 
خوێندكاره كانی به شــی زانستە مرۆییەکان 
و زانســتەکانی دیکە بەگشــتی و بەشــی 
خوێندکارانــی سیاســی و كۆمه اڵیه تیــش 
لــه و كێشــانە داوه  و  بەتایبەتــی، خۆیــان 
چاالكانــه  كاریــان بۆ کــردووە و کاری بۆ 

ده كه ن.
ئەرکــی  لەســەر  نامەوێــت  وتــارەدا  لــەم 
خوێندکاری کورد بدوێم و باســەکە شــی 
بکەمــەوە و تەنیــا دەمەوێت لەســەر یەک 
خــاڵ جەخــت بکەمــەوە و ئەویــش ئەوەیــە 
کــە وێــڕای بوونــی خەفەقانــی سیاســی 
لەنێــو کۆمەڵــگا و زانکۆکانــدا و بوونــی 
تونــد،  هەڕەشــەی  و  دەسبەســەرکردن 
هیچــکات خوێنــدکاری کــورد بێدەنــگ 

شــیاوی  هەڵوێســتی  هەروەهــا،  نابێــت. 
خوێندکارانی کوردی زانکۆی کوردستان 
لە شــاری ســنەدا، نموونەیەکی بەرچاوی 
پیشــان  و  ڕســتەیەیە  ئــەم  ســەلماندنی 
دەدات کــە خوێنــدکاری کورد، هەمیشــە 
خۆیەتــی  کۆمەڵگاکــەی  پێشــەنگی 
و ســەرکوت و هەڕەشــە وەک چــۆن تــا 
ئێســتا نەیتوانیــوە ئیــرادەی کوردبوونیــان 
لێ بســتێنێت، ئەم کــردەوە دژە مرۆڤانەی 

ڕێژیم، بۆ هەمیشە نەزۆک دەمێنێتەوە.
چەنــد ڕۆژ پێش، هەواڵێک باڵو بووەوە و 
باســی لەوە دەکرد کە بەرپرســی بەسیجی 
لــە  کوردســتان  زانکــۆی  خوێندکاریــی 
شــاری ســنەدا، بێڕێزیــی بــە فەرهەنــگ 
و جلوبەرگــی کوردیــی کــردووە! هەڵبەت 
ئەمــە جێی سەرســووڕمان نییــە و بێڕێزی 
هەمیشە بەشێک لە سیاسەت و بەرنامەی 
ڕێژیم و سەفیرە فەرهەنگییەکانیان دژ بە 
جوغڕافیــای  ســتەملێکراوەکانی  نەتــەوە 
بااڵدەســتیی  شــێوازە  بــەم  و  بــووە  ئێــران 

نەتەوەی فارسیان نواندووە.
بەرپرســی  جوویبــار"،  عینایــەت  "ســەید 
زانکــۆی  خوێندکاریــی  بەســیجی 
هێــزە  بــە  پشتبەســتن  بــە  کوردســتان، 
ئیتالعاتییەکانــی ڕێژیــم، هەڕەشــەی لــە 
خوێندکارانــی کــورد کــرد کــە نابــێ بە 

جلوبەرگــی کــوردی بێنــە نێــو زانکــۆوە، 
چونکــە ئــەم جلوبەرگانە تایبەتــی حیزبە 
کوردییەکانــە. ئەم بەرپرســەی بەســیجی 
و  ئیتالعــات  لــە  داوای  خوێنــدکاری، 
کــرد  ڕێژیــم  ســەرکوتکەرەکانی  هێــزە 
کــە هــەر خوێندکارێکــی کــورد کــە بــە 
جلوبەرگــی کــوردی هاتــە نێــو زانکۆوە، 
دەسبەســەری بکەن. هەروەها لە بەشــێک 
لــە بەیانییەکەیــان کە دژ بــە فەرهەنگی 
میللەتــی  کردبــووەوە،  باڵویــان  کــوردی 
کوردیــان وەکــوو "قــەوم" نــاو بــردووە کــە 
بەشــێکی زۆر بچــووک لــە فەرهەنگــی 
ئێرانین و جەختیان لەسەر ئەوە کردووەتەوە 
کە دەبێ هەموو چاالکییەک لە ڕاستای 
خزمــەت بــە زمانــی فارســی و نەتــەوەی 
فارسدا بێت. ئەم بەیاننامە و هەڵسوکەوتە 
بەســیجی  بەرپرســی  کــوردەی  دژە 
خوێندکاریــی زانکــۆی کوردســتان، هەر 
بەو جۆرەی کە پێشــبینی دەکرا و ئێمەش 
چاوەڕوانی بووین، تووڕەیی و ناڕەزایەتیی 
خوێندکارانــی کــوردی لێکەوتــەوە، واتــە 
خوێنــدکاری کــورد قــەت لــەم بوارانــەدا 
ناتوانێــت بێدەنــگ بێــت، ئەگــەر تەنانەت 
ئاکامێکــی ناخۆشــیش بــە دوای خۆیــدا 

بهێنێت.
سیستمی په ر وه رده ی ڕێژیمی ئێران، له سه ر 

بنه مــای دژایه تیــی كۆمه ڵــگای مه ده نی 
)پەســندکراوی  ئیســالمی  تاكڕه ویــی  و 
دەزگای ویالیــەت( دانــراوه  و هه ر بۆیه ش 
پرسی نه ته وه  به  پرسێکی دژه ئایین داده نێت 
و ئه مــه ش وایكــردووه  كــه  هه م له  یاســای 
بنه ڕه تــی و هــه م لــه  یاســا پێوه ندیــداره كان 
شــێوازی  بــه   پــه روه رده دا،  سیســتمی  بــه  
جۆراوجــۆر، دژایه تیــی پرســی نه ته وه یــی 
بكات و بزووتنه وه ی خوێندكاریی كوردیش 
نه یتوانیــوه  له ژێر ته وژمی ئه و دژایه تییه دا 
ده ربــاز بێــت بــەاڵم هەمیشــە لەمبــارەوە، 
شــایەتی هەڵوێســتی خوێنــدکاری کــورد 
بووینە و پاش ئەم بێڕێزییە سیستماتیکەی 
کوردســتاندا،  زانکــۆی  لــە  بەســیجیش 

هەنگاوی جیددیمان دیت.
بەســیج  کــە  هەواڵــەی  ئــەو  دوابــەدوای 
جلوبەرگــی  و  فەرهەنــگ  بــە  بێڕێزیــی 
کوردیــی کردبــوو، ئــەم هەواڵەمــان دیــت 
زانکــۆی  کــوردی  خوێندکارانــی  کــە 
کوردستان، واڵمی توندی بەسیجییەکان و 
بەرپرسی بەسیجی خوێندکاریی زانکۆیان 
دایەوە. لەم واڵمەدا، خوێندکارانی کچ و 
کوڕی زانکۆی کوردستان، بە جلوبەرگی 
کوردییــەوە لــە زانکــۆ و کالســەکانیاندا 
ئامــادە بــوون و پیشــانیان دان کــە کــورد 
بەگشتی و خوێندکاری کورد بەتایبەتی، 

فێــری بێدەنگی نییــە و هیچ بێڕێزییەک 
قەبــووڵ نــاکات، تەنانەت ئەگەر لە الیەن 
ڕێژیمێکی ســەرکوتکەر و دڕندەی وەک 
ڕێژیمــی ئێــران بێــت، بۆیــە لــە درێژەشــدا 
بەیاننامەیەکیــان دەرکــرد و ڕایانگەیانــد: 
"ئێمە خوێندکارانی زانکۆی کوردســتان، 
خوازیــاری ڕێزگرتن لە هەموو گەلەکان، 
فەرهەنگــەکان و زمانەکانــی دونیایــن و 
وەکــوو ئەرکــی ئێخالقــی و مرۆییمــان، 
بــە هیچ کــەس و گرووپێکی پاوانخواز و 
یەکپارچەخــواز ئیجــازە نادەین، کە مافی 

هیچ مرۆڤێک پێشێل بکات".
ئــەم باســانە لێــرەدا کۆتایــی پــێ نەهــات 
ســەر  بــۆ  بەســیجییەکان  هێرشــی  و 
لێکەوتــەوە  کــوردی  خوێندکارانــی 
بەپێــی  کوردەکانیــش،  خوێنــدکارە  و 
ڕیســاڵەتیان، بەرەنگارییان لــە کەرامەتی 
ئینســانیی خۆیــان و گەلەکەیــان کــرد؛ 
ئەوەیکە لە ڕۆژانی ڕابردوودا لە زانکۆی 
بــە کورتــی  لێــرەدا  و  بینــرا  کوردســتان 
نــوێ  پرســێکی  درایــەوە،  لــێ  ئــاوڕی 
پێشــتریش خوێندکارانــی کــورد  و  نییــە 
ئێرانــدا،  و  کوردســتان  زانکۆکانــی  لــە 
هەڵوێســتی شــیاوی لەم چەشنەیان نیشان 
ڕێــک  بەرهەڵســت بوونەوەیە  ئــەم  داوە؛ 
ئــەو خاڵــە جەوهەرییەیە کــە خوێندکاری 
کــورد و بزاڤــی خوێندکاریــی کــورد لــە 
دیکــە  کۆمەاڵیەتییەکانــی  بزووتنــەوە 
جیــا دەکاتــەوە؛ واتــە خوێندکارانی کورد 
هاوتەریــب لەگەڵ هەوڵــدان بۆ وەرگرتنی 
مافــە ســێنفییەکانیان هیــچ کات پرســە 
و  نەکــردووە  لەبیــر  نەتەوەییەکانیــان 
لەڕاســتیدا بزاڤی نەتەوایەتیی گەلەکەیان 
بەشــێکی دانەبڕاو بــووە لە خەبات و بزاڤە 
خوێندکارییەکانیــان، ئەمــەش بەتــەواوی 
مانا و لە هەڵوێســت گرتنێکی هاوشێوەی 
دەرخســت  خــۆی  زیاتــر  ســنە  زانکــۆی 
کــورد  خوێنــدکاری  کــە  ســەلماندی  و 

بێدەنگ نابێت.

١ی ژوئەن و دۆخی مندااڵن لە ئێراندا

منــدااڵن  ژیانــی  دۆخــی  باشــتركردنی 
مژارێكــە كــە ســااڵنێکە بووەتــە جێگــەی 
مشــتومڕ و بایەخی بەشــێکی بەرچاو لە 
ناوەنــد و ڕێكخراوە جیهانییەکانی تایبەت 
بــە منــدااڵن، بۆیــە دەبینیــن كــە لــە پێناو 
باشــتركردنی ئــەم دۆخەدا لــە ڕۆژژمێری 
فەرمــی یونســكۆدا رۆژێــك، وەك ڕۆژی 
جیهانیــی منــدااڵن دیاریكــراوە، كــە ئــەم 

ڕۆژە بریتییە لە رۆژی ١ی ژووەن.
منــدااڵن  جیهانیــی  ڕۆژی  مێــژووی 
نۆزدەهەمــی  ســەدەی  بــۆ  دەگەڕێتــەوە 
زایینــی، كاتێــك كە لە ســاڵی ١٩٦٧ دوو 
باڵــی مەســیحییەكانی ئەمریكا لە ڕووی 
ڕۆژانــی  ئایینییەكانیانــەوە،  بیروبــاوەڕە 
شــەممە و یەكشــەممەی مانگی ژووەنیان 
وەك ڕۆژی جیهانیی مندااڵن دیاری كرد. 
پــاش تێپەڕبوونــی چەند ســاڵ بەســەر ئەم 
دیاری كردنەدا، تێكڕای مەســیحییەكانی 
یەكــەم  ڕاگەیەندراوێكــدا  لــە  ئەمریــكا 
وەك  ژووەنیــان  مانگــی  یەكشــەممەی 
ڕۆژی جیهانیــی منــدااڵن دیــاری كــرد 
بــە جیهانــی  بــەاڵم بڕیــاری كۆتایــی و 
كردنــی ئەم ڕۆژە، لە ١ی ژووەنی ســاڵی 
١٩٤٩ و لە كۆبوونەوەی ژنانی دێموكرات 
لە شاری مۆسكۆ درا و یەكالیی كرایەوە.
منداڵ ســەرەكیترین قوربانیی دیاردەکانی 
وەک هــەژاری، شــەڕ و زوڵم و زۆردارین 
کە گەورەســااڵن بۆیان ســاز دەکەن، بۆیە 
گرینگیــدان بە هەمــوو الیەنەكانی ژیانی 
مندااڵن لە ئێســتەدا پرســێكی ســەرەكی و 
گرینگ و لە ســەرووی بەرنامەی كاری 
هــەر تــاك و الیەنێــك بــە دوور لــە هــەر 
چەشــنە جیاوازییەكــی زمانی و ڕەگەزی 
و نــەژادی جێی گرتــووە؛ بەاڵم لە ئێرانی 

كۆمــاری  دەســەاڵتی  ژێــر  بەاڵلێــدراوی 
ئیســالمیدا دەبینیــن كــە نەتەنیــا مندااڵن 
کە نەســڵ و جیلی دواڕۆژی ئەم واڵتەن 
لــە پەراوێــز خــراون و وەک پیویســت ئاوڕ 
لە ویســت و پیویســتییەکانیان نەدراوەتەوە 
بەڵکــوو هێشــتا ڕێگە بــە داكۆكیكردن لە 
مافەكانــی مندااڵنیــش نادرێــت و هێشــتا 
مندااڵن هەر قوربانی ســەرەكی گەندەڵییە 
سیاســی و ئابووری و كۆمەاڵیەتییەکانی 
لــە  ڕێژیمیــش  دەســەاڵتدارانی  و  واڵتــن 
جیاتــی ئــەوەی كــە دەســەاڵتی سیاســی 
ئابــووری وەك واڵتانــی پێشــكەوتووی  و 
جیهان لە پێناو باشتركردنی دۆخی ژیان و 
پەروەردە و بارهێنانی مندااڵن بخەنە گەڕ، 
دەبینیــن كــە بەپێچەوانــە لە ژێر ســێبەری 

كۆمــاری  ئیدئۆلۆژیكــی  دەســەاڵتی 
ئیســالمیدا سەرەڕای نەبوونی ئەمنییەت، 
جێگە و پێگەی ژیان، پەروەردەی دروست 
و گونجــاو، بێهداشــتێكی ســەردەمیانە بۆ 
منــدااڵن، ســەروەت و ســامانی واڵتیــش 
بــە  ڕێژیمــەوە  كاربەدەســتانی  لەالیــەن 
تــااڵن دەبردرێــت و بەشــەكەی دیكەشــی 
بــۆ كاروباری تیرۆریســتی و دەســتێوەردان 
لــە كاروبــاری نێوخۆیــی واڵتانــی دیكە و 
تەرخــان  نێوخۆیــی  ســەركووتی  هەروەهــا 

دەكرێت.
ئــەم دۆخــە نالەبــارەی مندااڵن لــە ئێراندا 
ســەپاندنی  لەگــەڵ  كــرد  باســمان  كــە 
زۆرەملێــی  و  ئیدئۆلۆژیــك  پــەروەردەی 
مەزهەبــی شــیعەی دووازدە ئیمامــی بــە 

ســەر نەتەوەكانی غەیری شیعە لە ئێراندا، 
بوونەتــە هــۆی ئــەوە كە منــدااڵن لە ئێران 
لــە تەمەنــی كەمــدا واز لــە خوێنــدن بێنن 
و بــە ناچــاری ڕوو لــە بــازاڕی كار بكەن 
و لــەو ڕێگایەشــدا زۆرجــار دەكەونە داوی 
مافیــا و بازرگانانی مادە هۆشــبەرەكان و 
بەم شێوەیە ژیان و داهاتوویان بەرەو فەوتان 

دەڕوات.
خاڵــی جێگای ســەرنج ئەوەیە كــە هەم لە 
مــادەی ٣٧ی ڕێككەوتنامــەی جیهانیی 
مافەكانــی مندااڵنــدا هاتــووە كــە، ڕێگە 
لەســێدارەدان و زیندانــی  نادرێــت ســزای 
هەتاهەتایــی بە ســەر مندااڵنی خوارووی 
تەمەن ١٨ ساڵدا بسەپێت و هەم لە مادەی 
٧٩ی یاســای كار لــە ئێرانــدا هاتــووە كــە 

ڕێگــە بــە كاركردنی مندااڵنــی خوارووی 
تەمــەن ١٥ ســاڵ نادرێت، بــەاڵم ئەوەیکە 
وەک ئەمــری واقیع لــە ئێراندا دەبیندرێ 
بریتییە لە لەســێدارەدان و زیندانی کردنی 
مندااڵنی خوار ١٨ ساڵ کە وای کردووە 
ئــەم واڵتــە لــە پلــە یەكەمــی جیهاندایــە؛ 
لەالیەکی دیکەشەوە بەپێی دوایین ئامارە 
باڵوکراوەکانــی خــودی ڕێژیم زیاتر لە ٣ 
میلیــۆن منــداڵ و بەپێــی لێکۆلینــەوە و 
لێدوانی شــارەزایان و چاالكانی ئەم بوارە، 
زیاتــر لــە ٧ ملیــۆن منــداڵ لــە ئێراندا بە 
كەمتریــن مووچە كار دەكەن و هاوكات لە 

سەرەتاییترین مافەكانیان بێبەشن.
ئــەم ئامارە ترســناکانە لــە کاتێکدایە کە 
بەرپرســانی پێوەندیــدار لــە نێــو سیســتمی 

کۆمــاری ئاخونــدی لەباتــی هەوڵــدان بۆ 
ڕەگەکانــی  دۆزینــەوەی  و  خەسارناســی 
ئــەم دیاردانــە هەوڵــی گۆڕینــی نــاوەکان 
دەدەن بۆ نموونە پێشــنیاریان کردوە لەباتی 
کەلکوەرگرتن لە دەســتەواژەی "مندااڵنی 
سەرشــەقام" یــان "مندااڵنی کار" بوترێ:" 

مندااڵنی سەرقاڵی کار!!". 
هەر لە چوارچێوەی ئامارەکاندا پیویســتە 
٣٤%ی  کــە  بکرێــت  بــەوەش  ئامــاژە 
مندااڵنــی کار هــاوکات دەرس دەخوێــن، 
و  هێنــاوە  خوێنــدن  لــە  وازیــان  ٤٠%یــان 
٢٤%یش هیچ کات نەچوونەتە قوتابخانە!
بەگشــتی ئەوەیکە وەک مەترسی لەسەر 
ئــەم مندااڵنە هەســت و درکــی پێدەکرێ 
ئەمانــەن: نەخێندەوارمانــەوە، ناچاربوون بە 
وازهێنان لە خوێندن، تووشبوون بە نەخۆشی 
ئەیــدز، ئێعتیــاد، خەمۆکــی، خۆکوژی، 
ئازارە جینســییەکان، توندوتیژی، شــەڕ و 

چەقۆکێشی و ... 
مندااڵنــی  وەزعــی  ئــەوە  گشــتی  بــە   
واڵتــی ئێمەیــە كە دوای زیاتــر لە ٤ دەیە 
بــە  ئیســالمی  كۆمــاری  دەســەاڵتداری 
ســەر ئێرانــدا، هێشــتا دۆخــی ژیانیــان بــە 
هــۆی بەڕێوەبەریی نەشــیاوی سیاســی و  
ئابــووری واڵت  بەفیڕۆدانــی  سیاســەتی 
و بــە هێنــد نەگرتنــی ژیان و پــەروەردەی 
و  لێــڵ  چارەنووســێكی  بــەرەو  منــدااڵن 

مەترسیدار دەڕوات. 



٩ ژمارە ٧٥١، ٥ی ژوئەنی ٢٠١٩

٥٩ مەشخەڵی ڕێگای خەبات بۆ ئازادی
قەندیل   

پێژمان شەریعەتی

تێستی په سه ندكردنی فاشیزم

ئیســالمی  كۆمــاری  ڕەشــی  كارنامــەی 
و  ئازادیخــوازان  لەســێدارەدانی  بــە 
شۆڕشــگێڕانی گەالنی ئێــران، بە تایبەت 
خەڵكــی خەباتگێــڕی كورد پــڕ كراوەتەوە. 
كوشــتار و خاشــەبڕکردنی خەڵكی سڤیل، 
تااڵنكردنی شــار و گوندەكانی كوردستان، 
دوورخســتنەوەی زۆرەملێــی هەزاران کەس 
 ، ڕزگاری  ڕێــگای  تێكۆشــەرانی  لــە 
وێرانكردنــی ســەدان گونــدی كوردســتان، 
ســووتاندنی خەلــە و خەرمانــی خەڵكــی 
زیندانــی  گرتــن،  گونــدەكان،  هــەژاری 
كردن، ئەشــكەنجە و دەیان تاوانی دیکەی 
هاوچەشــن تەنیــا بەشــێکن لــە كارنامەی 
نگریســی ڕێژیمــی كۆمــاری ئیســالمیی 

ئێران.
 ٣٦ســاڵ بەسەر كارەســاتی لەبیرنەکراوی 
ئێعدامــی بە كۆمەڵی ٥٩ الوی مەهاباد، 
لــە ١٢ی  جوزەردانــی ١٣٦٢ی هەتاوی، 
لــە زیندانــە تاریكەكانــی ڕێژیمــی ئێراندا 
تێپەڕ بووە. ٥٩مەشــخەڵی ڕێگای خەبات 
و  ئازادیخــواز  الوی   ٥٩ ئــازادی،  بــۆ 
شۆڕشــگێڕ، كــە تاوانیــان تەنیــا كوردبوون 
بــە  ڕێژیمــدا  بێدادگاكانــی  لــە  بــوو، 

كۆمــەڵ ئیعــدام كــران. مێــژووی خەباتی 
میللــی – دێموكراتیكــی نەتــەوەی كــورد 
هەمێشــە  كوردســتان،  خۆرهەاڵتــی  لــە 
لێوانلێــو بــووە لە بەرخۆدان و ســەرهەڵدان، 
بــۆ  کۆڵنــەدان،  و  تێكۆشــان  و  خەبــات 
ڕزگاری نیشــتمان و گەیشــتن بــە مافی 
نەتەوایەتیــی، ئازادی و دێموكراســی. لەو 
پێنــاوەدا بــە هــەزاران ڕۆڵــەی تێكۆشــەر 
گیانــی خۆیــان لــە ســەنگەری بەرخــودان 
لــە زیندانــەكان ڕێژیمــی كۆمــاری  یــان 
ئیســالمیدا كردووەتــە قوربانیــی بارەگای 
ڕزگاری. ئەگەرچــی تــا ئێســتا خەباتی 

خوێناوی گەل نەگەیشتوونە ئامانجەكانی 
بــۆ دەســتەبەركردنی مافــی نەتەوایەتیــی 
لــە قوناغــی خەباتــی ڕزگاریخــوازی  و 
نێشــتمانیدایە، بــەاڵم بــە شــایەتیی مێژوو 
هەمیشــە  كــورد  نەتــەوەی  ڕۆڵەكانــی 
گیــان لەســەر دەســت لە مەیدانــی خەبات 
مافــی  و  ڕزگاری  بــۆ  تیكۆشــاندا  و 
بەخشــینی گیانیشــیان  لــە  نەتەوایەتیــی 
ســڵیان نەكردووتەوە. هیچ كات ڕۆڵەكانی 
گەلــی كــورد، ئیزنــی ئەوەیــان نــەداوە كە 
ڕێژیمــی ئێران خەباتی ڕەوای نەتەوەكەیان 
خەوشــدار بــكات. هــەر بۆیــە ڕۆڵــە ئــازا 

كــورد،  نەتــەوەی  شۆڕشــگێڕەكانی  و 
بــە كەڵكوەرگرتــن لــە هەمــوو شــێوەكانی 
خەبات، داكۆكییان لە مافی نەتەوایەتیی، 
ئێــران  گەالنــی  ئــازادی  و  دێموكراســی 
كــردووە. ڕێژیمــی كۆماری پەت وســێدارە 
دەســتەوەگرتنی  بــە  ســەرەتای  لــە  هــەر 
دەســەاڵتی ڕەشــی خــۆی، دەســتی دایــە 
گونــدەكان،  و  شــار  خەڵكــی  ســەركوتی 
ســەر  بــە  خــۆی  ڕەشــی  دەســەاڵتی  تــا 
ئێــران  ڕێژیمــی  بســەپێنێت.  كوردســتاندا 
، زۆرجــار دوای شكســتی شــەڕ لەگــەڵ 
هێزی پێشمەرگەی كوردستان و بە تایبەت 

هێزی پێشــمەرگەكانی حیزبی دێموكراتی 
كوردستانی ئێران، بۆ بەرزكردنەوەی ورەی 
خەڵكــی  پەالمــاری  دۆڕاوەكانــی،  هێــزە 
داوە،  شــار و گوندەكانــی  دیفاعــی  بــی 
لــە ئاكامدا  دەیان كەســی ســڤیلی لە ژن 
و پیــاو و منداڵــی كــوردی قتــڵ و عــام 
كــردووە. چەكدارەكانــی ســپای پاســداران، 
پــاش شكســت لــە بەرەكانی شــەڕ لەگەڵ 
پیشــمەرگەکانی کوردســتان، پەالمــاری 
گەڕەكەكانی شــاری مەهابادیان دا و لەو 
هێرشــەدا ٥٩ الوی شــاریان قوڵبەست كرد 
و ڕەوانەی ئەشكەنجەگاكانی ئیتالعاتیان 

كــرد، كــە بــە داخــەوە لــە ڕۆژێکی وەک 
 ١٣٦٢ جوزەردانــی  ١٢ی  لــە  ئەمــڕۆدا 
دا بــە كۆمــەڵ ئیعــدام كــران و تەنانــەت 
گۆڕەكانیشــیان بــە بنەماڵەكانیــان نیشــان 
نــەدرا. ئــەو تاوانــەی ڕێژیمــی كۆمــاری 
ئیســالمی دەرحــەق بــە نەتەوەی كــورد بە 
گشــتی و خەڵكــی مەهاباد بــە تایبەتی، 
لــە  ڕەش  پەڵەیەكــی  وەك  الیــەك   لــە 
ڕێژیمــدا  دەســەاڵتداریی  كارنامــەی 
ماوەتــەوە و لــە الیەكــی دیكــەوە خەڵكــی 
كوردســتانی ســوورتر كــردووە لــە بەرگری 
لــە كەرامەت و خاك و نیشــتماندا. ئەگەر 
دوژمنانــەی نەتەوەی كــورد پێیان وایە بە 
گرتنەبەر و پێڕەوكردنی سیاســەتی گرتن، 
زینــدان و ئیعدامــی شۆڕشــگیرانی كــورد 
بــە ئامانجەكانیــان دەگــەن، دەبــێ بــاش 
بزانــن كــە تۆزقاڵێــك لــە ورە و بــاوەڕی 
خەڵكی كوردســتان بۆ گەیشــتن بە مافی 
نەتەوایەتــی و ئازادی و دێموكراســی كەم 
ناكاتــەوە، بەڵكــوو زیاتــر بــە گوڕوتینتری 
دەكات. ســەلمێنەری ئــەم وتەیــەش بوونی 
دەیان تێکۆشەری سیاسی لە بەندیخانەکان 
و ســەدان شــەهیدی هەرگیزلەبیرنەکراو و 
هەزاران ڕۆڵەی قارەمان لە سەنگەرەکانی 

بەرخۆدان و خەباتە. 

زمان به  گرنگترین و بناغەییترین توخمی 
بــه   شــوناس  یــان  هویــه ت  پێکهێنــەری 
ئه ژمار دێت و دەکرێ وەک پێناسه یه كی 
"هویه تــی"  بــۆ تاك، گــرووپ و نه ته وه كان 

سەیر بکرێت.
مــرۆڤ بــه  زمانــی دایكــی خــۆی بیــر 
ئاســتی  لــە  چ  تواناكانــی،  و  ده كاتــه وه  
تاكەکەسی و چ لە ئاستی كۆمه اڵ یه تیدا 
خــۆی  كه ســایه تی  و  دەبووژێنێتــەوە 
میراتێكــی  زمــان  کەواتــە  ده بینێتــه وه ، 
مه عنــه وی مرۆڤانەیــه  کە دەکــرێ بڵێین 
ڕه وتــی کامڵبوونــی ئینســان نه ســڵ بــه  

نه سڵ دەگوازێتەوه .
ســه رمایه یه كی  وه كــوو  زمــان  هــاوکات 
فه رهه نگیــش پێناســه  ده كرێت کە ڕابردوو 
پێکــەوە  هــه ر كۆمه ڵگایــه ك  ئیســتای  و 
گرێ ده دات و نه خشــی سه ره كی دەگێڕێ  
لــه  پاراســتن، گه شــهدان  و به هێزکردنــی 

فه رهه نگی كۆمه ڵگاكان.
زمانــی  بــه   فێربــوون  و  دایكــی  زمانــی 
پێكــرا  ئامــاژه ی  وه ك  هــه ر  دایكــی 
كاریگه رییه كــی ســه ره كی لــه  چۆنییه تــی 
بیركردنــەوە و ئاســت وپلــەی كه ســایه تی 
مرۆڤه كاندا هه یه ، زمانناسان، ژینگەناسان 
بــاوه ڕه دان،  لــه و  ژینگەده روونناســه كان  و 
كــه  ڕیتــم و موســیقا و ڕه نــگ و جوانــی 
ده نگــی دایــك، لــه و كاته وه  كــە منداڵ له  
ســگی دایكییه تــی بــۆی دەگوازرێتەوە و 
لــه  راســتیدا میراتێك كه  منــداڵ له  كاتی 
له دایكبوونــی له گه ڵ خــۆی هه ڵده گرێت، 

پریاسکەیەکە  له  زمانی دایكی.
زمانــی منــداڵ، زمانێكــی ســاده  نییــه ، 
زمانێكه  كه  پڕه  له  ورووژان، هه ســت، وێنا  
و خولیــا و كاتێــك ده گوترێــت بــه  زمانــی 
منــداڵ قســه  بكه ، به و واتایــه  نییه  كه  به  
شــێوه ی ساده  قسه  بكرێت، به ڵكوو زمانی 
منداڵ هه ر ئه و زمانه ی دایكییه یەتی کە 

هەڵگری ئەم تایبەتمەندییە جوانانەیە.
ســه ره تاییترین واتاســازییه كان له  مێشــكی 
زمانــی  ئه ساســی  ســه ر  لــه   منداڵــدا 
دایكــی شــكڵ ده گرێــت و لــه  ڕوانگــه ی 
ده روونناسانی بواری هەڵدان، ئەبستیمگەرا 
و پێکهاتەگــەرا ده توانیــن بڵێیــن، بناغه  و 
پێکهاتە و بنچینەکانی زەینی هه ر تاكێك 
لــه  هەڕەتــی منداڵــی، یه كه م لــه  رێگه ی 
زمانــی دایكــی و دووهــه م لــه  ڕێگــه ی 

بنه ماڵهوە  شكڵ ده گرێت.
به پێــی ئــه و پێناســانه  كــه  باســی لێكــرا 

له ســه ر گرنگــی زمانــی دایكــی، مافێك 
دێتــه  ئــاراوه  كه  مافی په روه رده  و گرنگی 

په روه رده  به  زمانی دایكییه .
كاتێــك كــه  بــاس و به رگری له  پــه وروه رده  
بــه  زمانــی دایكــی ده كرێــت، هه ندێــك وا 
بیــر ده كه نــەوە  و بــاس لــه وه  ده كــه ن كه  ئه و 
بیركردنــه وه  و گوتارە كاتی به ســه رچووه  و 
لە ســەردەمی بەجیهانیبووندا نابێ باســی 
لیوە بکرێت ، به اڵم زمان ته نیا كه ره ســته ی 
قسه كردن نییه ، به ڵكوو شێوازی بیركردنه وه  

و هویه ت و شوناسی نه ته وه یشه .
هــه ر بۆیــه  گرنگییه كــی زۆری هه یــه  و 
مافــی بنه ڕه تــی هه مــوو ئینســانێكه  كــه  
و  بخوێنێــت  خــۆی  دایكــی  زمانــی  بــه  
بنووســێت؛ له  مه نشــووری زمانی دایكی 
كه  لــه  دامەزراوەی زانســتی، فه رهه نگی 
و په روه رده یــی ســەر بە ڕێکخــراوی نه ته وه  
یه كگرتــووه كان داڕێژراوه  و په ســه ند كراوه ، 
به پێــی به نده كانــی ئه و مه نشــووره ، هه موو 
ده وڵه تــه كان ئه ركــدارن كه  بــۆ به هێزكردن و 
فێــركاری زمانــی دایكــی، ســه رچاوه كان، 
مــه واد و كه ره ســته كانی پێویســت به رهــه م 

بهێنــن و دابه شــی بكه ن. له و مه نشــووره دا 
وه كــوو  دایكــی  زمانــی  بــه   پــه روه رده  
كه ره ســته یه ك بــۆ یەکســانی كۆمه اڵیه تی 

به  ئه ژمار دێت.
لــه  ئێرانــدا كــه   ئه مــه  له حاڵیكدایــه  كــه  
و  جیــاواز  زمانــی  بــه   نه تــه وه   چه ندیــن 
لــه و  جیــاواز  فەرهەنگــی  و  کلتــوور 
لــه   هــه ر  ده ژیــن  سیاســییه دا  هاوکێشــە 
ســه رده می قاجاره كانــەوە كــه  بــه  شــێوه ی 
ته نیــا  داده مەزرێــت،  قوتابخانــه   مودێــڕن 
لــه  ناوه نــدی ئێرانــن و قوتابیــان به  زمانی 
فارســی پــه روه رده  ده كرێــن، له  به شــه كانی 
دیكه ی ئێراندا كه  له ژێر ئه و ده ســه اڵته دان 
ته نیــا مه كته بخانه یان هه بووه  و چه ند ده یه  
ده خایه نێــت كــه  له  ســه رده می پاڵــه وی له  
جوغرافیــای نه ته وه كانی ئێــران، قوتابخانه  
ســاز ده كرێــت و بــه  شــێوه ی فه رمــی لــه  
ساڵی ١٣٤٣ی هه تاوی وەزاره تی په روه رده  
سیســتمی  و  داده مه زرێــت  بارهێنــان  و 
په روه رده یی ئێران به  شــێوه یه ك داده ڕێژرێت 
كــه  ئیدئۆلــۆژی ده ســه اڵتدارانی ناوه ندی 
ئێــران بــه  زمانی فارســی لــه  جوغرافیای 

لــه  ڕێگــه ی  ئێــران  نه ته وه كانــی  هه مــوو 
قوتابخانــه كان ئامــوزش بدرێــت و كولتــور 
و زمانــی هه مــوو نه تــه وه كان لێیــان زه وت 
بكرێــت و ته نیــا و ته نیــا زمانــی فارســی 

ڕه سمیه تی پێ ده درێت.
بــه  گشــتی له  كاتی دامه زرانــی ده وڵه تی 
مودێــڕن لــه  ناوه نــدی ئێــران له  سیســتمی 
مافــی  ئەمــڕۆ  هه تاكــوو  ده ســه اڵتداران 
هیچــكام لــه  نه تــه وه كان جیــا لــه  نه ته وه ی 
بااڵده ســت له به رچــاو نه گیــراوه و ئەمــەش 
یەکــەم ســتەمی سیســتماتیک بــووە لــە 

نەتەوە ستەملێکراوەکانی ئێران .
پاش ساڵی ١٣٥٧ی هه تاوییش كه  ڕێژیمی 
كۆماری ئیســالمی ده ســه اڵت به ده ســته وه  
ده گرێت، نه ته نیا ئاڵوگۆڕێك له  سیستمی 
ده سه اڵتداری ئێران پێك نایه ت، به ڵكوو ئه م 
ڕێژیمه یش به  شێوازی داهێنراوی خۆی و 
لەسەر هەمان ڕێچکەی پێشوو و ته نانه ت 
به  شێوازێكی توندتریش هه وڵی سڕینه وه ی 

نه ته وه  غه یرەفارسەكان له  ئێران ده دات.
سیاســه تی  و  به رنامــه   تازه تریــن  لــه  
دژه ئینســانی ڕێژیــم بــۆ ســڕینه وه ی زمان 

و كولتــور و مێــژووی نه ته وه كانــی ئێــران، 
پــه رورده ی  جێگــری  حه كیــم زاده"   "رزوان 
ســه ره تایی وەزاره تــی پــه روه رده  و بارهێنان، 
له  دانیشــتنی هه ڵســه نگاندنی ســاڵمه تی 
خوێندنــی  ئاماده یــی  و  جه ســته یی 
بــۆ  چوونــه وه   ده ســپێكی  لــه   فێرخــوازان 
قوتابخانــه  وتوویه تی: "وەزاره تــی په روه رده  
به رنامه یه كــی به  ناوی) تســت بســندگی 
پــه روه رده   سیســتمی  بــه   فارســی(  زبــان 
زیــاد ده كات كه  بــه  ڕاوێژ له گه ڵ وه ز یری 
په روه رده له ســه ر ئه ساسی قسه كانی ڕێبه ر 
لــه م ماوه یــه دا كــه  جه ختی كردبوو له ســه ر 
گرنگــی فێربــوون و په ره پێــدان بــه  زمانی 
فارســی، ئــه و بڕیاره مــان داوه  كــه  بتوانین 
بارودۆخێك پێك بێنین کە مندااڵن باشــتر 

زمانی فارسی ده رك بكه ن".
قســه كانیدا،  لــه   زاده   حه كیــم  هه روه هــا 
ئامــاژه ی بــه وه  كــردووه لــه و ناوچانه دا كه  
دوو زمانــه ن، "ئوفتــی ته حســیلی" زۆره  و 
بــه  دانانــی )بســندگی زبــان فارســی( له  
قوتابیــان  ده توانیــن  ســه نجش  گەاڵڵــه ی 

ئاماده  بكه ین.

ئــه م بڕیــاره ی وەزاره تی پــه روه رده ی ڕێژیم 
و قســه كانی خامنه یــی لــه  حاڵێكدایــه  كه  
لــه  ســاختاری ئه و ڕێژیمه  فاشیســتییهدا ، 
له به رچاوگرتنــی مافــی  و  خه سارناســی 
نه ته وه كانی دیكه  و چاره سه ری گرفته كان 
هیــچ واتایه كــی نییه  و ته نیا ده ســه اڵت و 
زمانی فه رمی خۆیان له به رچاو ده گیرێت 
هه مه الیه نــه ی  ســڕینه وه ی  ئامانجیــان  و 

نه ته وه  غه یرەفارسەكان  له  ئێرانە.
ئه م ڕوانگه  فاشیستییه  به  تایبه تی له سه ر 
نەتەوەکانــی  بــەدژی  له كاتێكــدا  زمــان 
ئێــران ڕەجاو دەکرێت كه  ریچارد هادســن، 
زمانناسی كۆمه اڵیه تی باس له وه  ده كات: 
"زمانــه كان هیچیان له وه ی دیكه  ســه رتر و 
باشــتر نیــن، ته نیا له گه ڵ یــه ك جیاوازن و 
له  ڕاســتیدا هیچ زمانێك کەرت و ناســالم 
نییه ، به اڵم له  بیاڤی  په روه ردەدا ، سیاسه تی 
زمانــی لــه  شــوێنه  جیاوازه كانــی دونیــا، 
هاوته ریــب له گــه ڵ زانســت و ده ســكه وته  
زانســتییه كان ناچێتە پێش و ده سه اڵتداران، 
لێكۆڵینــه وه كان  و  زانســت  ڕاســتییه كان، 

فیدای به رژه وه ندی خۆیان ده كه ن.
بــه   ئامــاژه   ده توانیــن  په یوه ندییــه دا  لــه و 
ئێرانی ژێر دەسەاڵتی کۆماری ئیسالمی 
بكه یــن کــە هه ر وه ك پێشــتر باســمان كرد، 
ئامانجی ســه رەكی ئــه و ڕێژیمه  زاڵكردنی 
ئیدئۆلــۆژی خــۆی و ســڕینه وه ی زمــان 
و فه رهه نگــی نه تــه وه كان و لــه  راســتیدا 
و  بیركردنــه وه   توانایــی  له نێوبردنــی 

كه سایه تی تاكه كانی نەتەوەکانی ئێرانە.
باشــترین كه ره ســته ی ڕێژیــم بــۆ پێکانــی 
ئــەم ئامانجــە هه تــا ئێســتا قوتابخانــەکان  
بــووه  کــە بــه  شــێویه كی جیــددی و بــه  
ته رخانكردنــی بوودجــه ی تایبــه ت نه ك بۆ 
به رزكردنه وه ی ئاســتی زانستی به ڵكوو بۆ 
پێشبردنی سیاسته  دژه مرۆڤانه كانی خۆی 
کەڵــکاژۆی لێوەرگرتووە و له درێژه ی ئه و 
به رنامانەدا ، به  دانانی سیســتمی تێســتی 
شیاوی زمانی فارسی، له  هه وڵدایه  كه  له  
نێو نه ته وه  غه یره فارسه كاندا، بنه ماڵه كان و 
دایــك و باوكــەکان ناچار بكات بۆ ئه وه ی 
منداڵه كانیــان بتوانــن درێــژه  بــه  خوێنــدن 
بــده ن، مافی فێربوونــی زمانی دایكی له  
ال یــه ن بنه ماڵه ی مندااڵنــه وه  زه وت بكرێت 
و دایــك و بابــی منداڵــه كان تاوانبار بكات 
و له ڕاســتیدا بیانكاته  شه ریكی تاوانێکی 

نەکراوە!
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ڕاسان

سندووس

٢ دووبارەبوونەوەی مێژوویی

دووبارەبوونەوەی یەکەم
هاویشتن بۆ نێو گورگەکان!

یەکێــک لــە تاکتیکەکانــی "کاگێبێ"، 
ئەمنیەتــی  و  ئیتالعاتــی  دەزگای  یــان 
لەنێوبردنــی  بــۆ  پێشــوو  شــۆرەوی 
ڕووناکبیــران، نووســەران و ئازادیخوازانی 
ئــەو واڵتــە کــە دژبەری سیســتمی حاکم 
بــوون بریتــی بوو لە تاکتیکی "هاویشــتن 
بــۆ نێــو گورگەکان". لەم تکنیکەدا هیچ 
گرتــن،  بانگهێشــت،  بــە  پێویســتییەک 
یــان  زینــدان  ئەشــکەنجە،  لێپرســینەوە، 
خەباتکارانــی  و  ڕووناکبیــران  کوشــتنی 
سیاسی- کۆمەاڵیەتی و ئارمانجخوازانی 
دژبەری مۆسکۆ نەبوو؛ بەڵکوو بەشێوەی 
دزەی  نادیــار، کاگێبــێ  و  ناڕاســتەوخۆ 
دەکردە نێو ژیانی تاکەکەســی و پیشەیی 
نێچیرەکانیان و بێ ئەوەیکە خۆیان هەست 
بکــەن و پێــی بزانــن کۆمەڵێــک گرفــت 
و کیشــە و سەرئێشــەیان بۆ ســاز دەکردن 
تاکــوو تووشــی ناهۆمێــدی، هەســت بــە 
دامــاوی کــردن، بــە بونبەســت گەیشــتن 
ببن و وێڕای شکســتی بەردەوامی ماڵی، 
شەخســی و پیشــەیی، ڕۆحــی و عاتفــی 
ســکااڵکەری  و  شەخســی  دوژمنــی 

خسووسیان بۆ ساز دەکردن.
لەوەهــا بارودۆخێکــدا تاکی نێچیر ئەوەندە 
جۆربەجۆرەکانیــدا  گرفتــە  گێــژاوی  لــە 
فەالکەتــە  لەنێــو  و  دەخوالیــەوە 
ئیتــر  ســازکراوەکانیدا دەســووڕایەوە کــە 
مەجال و دەرەتانێکی بۆ نەدەمایەوە تاکوو 
سەبارەت بە سیاسەت و حکوومەت و زمان 
و شــوناس و فەرهەنــگ و هونــەر و ... 
و بەگشــتی ئەوەیکــە لــە کۆمەڵگاکەیدا 
دەگــوزەرا بیــر بکاتــەوە یــان هەڵوێســتیان 
کۆتاییشــدا  لــە  بگــرێ.؛  لەبەرامبــەردا 
یــان لــەو واڵتــە هەڵدەهــات، یــان تووشــی 
نەخۆشــیگەلی دەروونــی وەک خەمۆکی 
و پەراوێزنشــینی و دەروونشــێواوی دەبــوو 
یــان کۆتایی بە ژیانی دەهێنا؛ بەهەرحاڵ 
لەپەراوێزکەوتــووی  مرۆڤێکــی  دەبــووە 
بێ کەڵــک کــە هیــچ کاریگەرییەکــی 
لەســەر ڕەوتــی ڕووداوەکان نەدەبــوو. لــە 
کیشــانەیان  و  گرفــت  بــەم  کاگێبــێ"دا 

دەگووت "گورگەکان"!

دووبارەبوونەوەی دووهەم
یەکەم خاڵی شکستی نازیزم

زۆرێــک لــە خەڵکی ئاســایی پێیــان وایە 
کۆتایــی تەمەنــی نازییەکانی ئاڵمان ئەو 
کاتــە بــوو کــە هیتلێــر خــۆی کووشــت، 
بــەاڵم هەندێ لە لێکۆڵەرانی مێژوو دەڵێن 
شکســتی سیاســی و ســەربازی ئاڵمانــی 
هیتلێری لە ڕووسیە و دواپەناگەی هیتلێر 
نەبــوو بەڵکــوو بریتــی بــوو لــە سیاســەتە 

ئابوورییەکانی ناوبراو!
لە سەرەتای دەیەی ٣٠ی زایینی تێچووی 
ســەربازی ئاڵمــان بــۆ هێنانــەدی خەونــی 
نازیــزم بەڕێژەیەکی بەرجــاو زیادی کرد؛ 
ئــەم تێچووانــە بوونــە هۆی چوونەســەری 
بودجــەی  کەمیــی  ئاســتی  بەرچــاوی 
دەوڵــەت. دەوڵــەت بــۆ قەرەبووکردنــەوەی 
کەمیــی بودجە دەســتی دایــە چاپی پارە 
و بەمشێوەیە نرخی هەاڵوسان لە سەرەتای 
دەوڵــەت  ٢٠%هەڵکشــا.  بــەرەو   ١٩٣٤
داســەپاو  هەلومەرجــی  کۆنتڕۆڵــی  بــۆ 
چاوەدێــری  "نووســینگەی  دا  بڕیــاری 
بەســەر نرخەکان" دابمەزرێنێت. بەمشیوەیە 
بــێ  ڕۆژانــە  ژیانــی  پیداویســتییەکانی 
لەبەرچاوگرتنــی پارامێترە ئابوورییەکان و 
تێچووگەلــی وەک تێچووی ڕاگواســتن، 
بــە نرخێکی دیاریکراو لە تەواوی ئاڵماندا 
دابەش دەکران. بەمشــێوەیە تا ســاڵەکانی 
ئاڵمــان  کــە  دەکــرا  هەســت   ٣٧ و   ٣٦
توانیویەتی بەسەر کێشــە ئابوورییەکانیدا 
زاڵ بێت بەتایبەت کە بڕیار درا بازرگانی 
دەرەکــی ئــەم واڵتــە تەنیــا لەگــەڵ ئــەو 
ناوجــە و هەرێمانــە بیت کە داگیرکرابوون 
دەرەنجامێکــی  ڕێوشــوێنە  ئــەم  بــەاڵم 
پیشبینی بۆنەکراویشــی هەبــوو: کەمیــی 
و  خۆراکییــەکان  مــاددە  لەڕادەبــەدەری 

پیداویستییە ڕۆژانەکان.
بەهاتنەئــارای ئەم بارودۆخە بڕیار درا کە 

جیرەبەندی دەســت پێبکرێتەوە؛ بەمشێوەیە 
هەموو پێویســتییە ڕۆژانەکانی ژیان هەر 
لــە ســابوون و خــوێ وە بگــرە تــا دەگاتــە 
شــیرەمەنییەکان هەموویــان کەوتنــە نێــو 
لیســتە پێویســتییە کۆپۆنییــەکان. میوە، 
کــە  قــاوە  تەنانــەت  گۆشــت،  ســەوزی، 
خواردنەوەیەکــی ڕۆژانــەی ئاڵمانییــەکان 
بــوو لــە بازاڕەکانــدا نەمــان و بەکــردەوە 
هەموو ژیانی هاوواڵتییان بوو بە کۆپۆن! 
تا ئەوەیکە لە ساڵی ١٩٤٣دا جیرەی هەر 
تاکێکــی ئاڵمانــی لە ٢ کیلــۆوە دابەزی 

بۆ ٦٠٠ گرەم.
لــەو ڕێکەوتــە بــەدواوە بارودۆخــی ژیــان 
تــا دەهــات ســەختتر و دژوارتــر دەبوویەوە، 
بەچەشنێک کە ئیتر پارە بایەخی نەبوو؛ 
لەبەرامبەریشــدا نرخــی چەنــد دانــە نــان 
یەکســان بــوو لەگــەڵ نرخی ماشــینێک 
یــان مۆتــۆڕ و پیانۆیــەک کــە بــە کااڵ 
گرانمایــەکان دادەنــران. چیدیکە گۆشــت 
لــە بازاڕەکانــدا دەس نەدەکەوت و خەڵک 
بــۆ دابینکردنــی ئــەم پێویســتییە ڕوویــان 
دواتریــش  و  باڵنــدەکان  کوشــتنی  لــە 
بەخێوکردنــی ئاژەڵــەکان و یــەک لــەوان 
ئــەم  ئەگەرچــی  دەکــرد؛  کەروێشــک 
بەختەوەرتریــن  کاتــەدا  لــەو  کەســانە 
خەڵکی ئاڵمان بوون چونکە یەک لەسەر 
چــواری خەڵــک لــە برســییەتی ڕەهــادا 
ڕووداوی  هەندێــک  تەنانــەت  دەژیــان. 
خواردنــی  و  مــرۆڤ  کوشــتنی  وەک 
ئاڵمانــدا  مێــژووی  لــە  گۆشــتەکانیان 
تۆمــار کراوە؛ بەگشــتی ئەوەیکە ئیســتە 
مێژوونووس و لێکۆڵەران لەســەری هاوڕان 
ئــەو ڕاســتییەیە کــە مردنی دەیــان هەزار 
ئاڵمانی لەو سەردەمەدا ئاکامی سیاسەتە 
هەڵــە ئابوورییەکانــی ئاڵمانــی نازی بووە 

نــەک بۆمبــاران و هێرشــە هەواییەکانــی 
"متفقین".

ئاکامگیری
ئەوەیکــە لەم دوو نموونــە مێژووییەدا باس 
کــرا، بــۆ کەســێک کە لە ئێرانــدا دەژی 
زۆر ئاشــنایە، یان تەنانەت دەتوانین بڵێین 
بەشــێکە لە ژیانی ڕۆژانەیان کە بەردەوام 
دەقــاودەق  ڕەنگــە  بــەرەوڕوون؛  لەگەڵــی 
ئەوەیکــە وتــرا لــە ئێرانــدا نەهاتبێتــە دی 
بــەاڵم بەراوردێکی ســەرەپێیی دەمانهێنێتە 
ســەر ئەو باوەڕەی کە مێژوو بە جۆرێکی 
تر خەریکە لە ئێراندا دووپات دەبێتەوە. لە 
نموونەی یەکەمدا و هاوشــیوەی تکنیکە 
وەزارەتــی  کاگێبــێ،  زیرەکانەکــەی 
ئیتالعاتی کۆماری ئیســالمی لەهەوڵی 
هاویشــتنی گورگەکانــە؛ ئەوەنــدەی کــە 
بــۆی بکرێــت تاکە دژبەرەکان شناســایی 
ئەوەنــدەش  دەبــات،  لەنێویــان  و  دەکات 
کــە بــۆی نەکــرا هاوشــیوەی یەکیەتــی 
ئاگاکانــی  وشــیارو  تاکــە  ســۆڤییەتی 
کۆمەڵگــە ســەرقاڵ بــە گرفت و کیشــە 
ئابــووری، سیاســی، ئەمنــی و کلتووری 
دەکات  حەیســیەتییەکانەوە  تەنانــەت  و 
تاکــوو لــە کۆتاییدا ناچاریــان بکات یان 
واڵت بەجــێ بهێڵن، یــان خۆیان بە گرفت 
یــان  و کێشــەکانیانەوە ســەرقاڵ بکــەن، 
دەســت بدەنــە خۆکوژی و بەگشــتی ببنە 
تاکێکی بێهەڵوێســتی لەپەراوێزکەوتووی 

بێکەڵک.
ســەلمێنەری ئــەم وتەش قســەکانی بیژەن 
فەلســەفە  مامۆســتای  عەبدولکەریمــی 
لــە زانکــۆی تارانە کە لــە بەرنامەیەکی 
 ٤ کانــاڵ  لــە  تەلەفزیۆنیــدا  زینــدووی 
دەڵــێ: "شــتێک بەنــاوی شارســتانییەتی 
ئیســالمی بوونی نییە! بەم لۆمپەن بازییانە 

بەبــێ  نابێــت!  درووســت  شارســتانییەت 
نایــەت!"  پێــک  شارســتانییەت  ئــازادی 
ئینجــا ڕوو لــە بەرپرســانی حکوومەتــی 
ســاز  "جاهل خانە"یەکتــان  "ئێــوە  دەڵــێ: 
کــردووە بــە نــاوی ئیرشــاد کــە تاقمێک 
"خــوارج" تێیدا کۆ بوونەتەوە و هەر کتێب 
و ئەندێشــەیەک لــە گــەرادا دەخنکێنــن! 
ئــەم واڵتە خەریکە لەنێو دەچێت، خەریکە 
لــە  لێدێــت!  باکــووری  کــۆرەی  وەک 
ئێرانــدا ەزانەکان زیاتر لە پێڕەوانی فکر و 

ئەندێشە دەسەاڵتیان هەیە...."
ســەبارەت بــە نموونــەی دووهەمیــش کــە 
پێوەندی بە پرسە ئابوورییەکانی ئەمڕۆی 
ئێرانــەوە هەیــە ئەوەندە بەســە کە پشــت بە 
نێودەوڵەتییەکانــی  ناوەنــدە  ئامارەکانــی 
چاالک لە کاروباری ئابووری یان ئامار 
و تەنانەت ســەردێڕی هەواڵەکانی خودی 
ڕێژیم و ناوەندە پێوەندیدارەکانی ببەســتین 

هەرچەند هەموویان دەسکاریکراون؛  
"خانــەی  هەواڵدەریــی   -
میللــەت"، لــە ڕاپۆرتێکــدا ڕایگەیانــدووە 
لــە مــاوەی یەکســاڵی ڕابــردوودا هێڵــی 
هــەژاری لــە ئێرانــدا، لــە ١٢ لەســەدەوە 
گەیشــتووەتە ٥٠ لەسەد و نیوەی خەڵکی 
ئێــران بەتەواوەتــی لە ژێر هێڵــی هەژاریدا 

دەژین.
لێکۆڵینــەوەی  ناوەنــدی   -
مەجلیســی ڕێژیمــی ئێــران ڕایگەیانــدووە 
ســاڵی ١٣٩٧ی  تاکــوو کۆتایییەکانــی 
هەتــاوی، بــە هــۆی بارودۆخــی نالەباری 
لــە ٤٧  زیاتــر  پەرەســەندنی  و  ئابــووری 
لەسەدی هەاڵوسان ، زیاتر لە ٤٠ میلیۆن 
کــەس، کــە ٥٠ لەســەدی دانیشــتووانی 
واڵتی ئێران دەگرێتەوە، بەتەواوەتی لە ژێر 
هێڵــی هەژاریــدا بــوون و توانایــی کڕینی 

شــتومەک و پێداویســتییەکانی ژیانیــان 
نەبووە.

بەپێــی لێکۆڵینەوە و بەراوردە   -
لێکۆڵینــەوەی  ناوەنــدی  بەراییەکانــی 
مەجلیــس، لــە ســاڵی ١٣٩٨ی هەتاویدا، 
بە هۆی پەرەســەندنی خێرای هەاڵوسان و 
قەیرانە نێوخۆییەکانی ئێران، زیاتر لە ٥٧ 
میلیــۆن کەس کە زیاتر لە ٧١ لەســەدی 
خەڵکــی ئــەو واڵتــە دەگرێتــەوە، لــە ژێــر 

هێڵی هەژاریدا دەبن.
بەپێــی ڕاپۆرتە باڵوکراوەکان   -
لە ساڵی ٩٨دا، نرخی شەکر سێ قات زیاتر 
بــووە و نرخــی قەندیش بە بــەراورد لەگەڵ 
ســاڵی ڕابردوودا، دوو قات زیاتر بووە؛ بە 
گرانبوونی شــتومەک و کەلوپەلەکان لە 
بازاڕەکانی کوردســتان و ئێراندا خەڵکیش 
توانــای کڕینی کەم دەبێتەوە و بە هەمان 
شــێوەش کێشــە کۆمەاڵیەتییــەکان ســەر 
هەڵدەدەن؛ لە کۆتاییەکانی ســاڵی ٩٧دا، 
نرخــی شــەکر لە بازاڕەکانــی ئێراندا بەرز 
بووە و ڕێژیمیش دەســتی بە هاوردەکردنی 
شــەکر کــرد کــە ئــەوەش هــاوکات بــوو 
لەگەڵ دۆسیەی ١ هەزار و ٥٠٠ میلیارد 
ڕیاڵی بۆ ئەو کەســانەی شەکریان ئەنبار 

کردبوو.
"شــیر لــە ســەبەدی غەزایــی   -
زۆرێــک لــە بنەماڵەکانی ئێرانــدا نەماوە 
و ئەگــەر چارەیــەک بــۆ ئــەم کێشــەیە 
نەدۆزرێتــەوە ، لــە ١٠ هەتــا ٢٠ ســاڵی 
بەرزبوونــەوەی  شــاهیدی   داهاتــوودا 
ئامــاری تووشــبووان بە نەخۆشــیگەلێکی 
وەک پووکانەوەی ئێســک، ڕاشیتیســم و 

بااڵکورتیی مندااڵن دەبین."
"نرخی هەاڵوسان لە ئێستادا،   -
نزیــک بە ٤٠ لەســەد و ڕێژەی بێکاریش 
نزیک بە ١٣ لەسەدە، کە کۆی ئەم دوو 
دیاردە ئاستی چارەڕەشیی خەڵکی ئێرانی 

بە زیاتر لە ٥٠ لەسەد گەیاندووە".
دواوتە

کاتێــک دیــواری بێرلیــن ڕووخــا، هەموو 
خەڵکی ئاڵمان و بگرە بەشێکی بەرچاوی 
خەڵکــی جیهانیش خوشــحاڵ بــوون، بەاڵم 
ڕســتەیەک لــە میدیاکانــی ئاڵمــان باڵو 
کرایــەوە کە خەڵکی ناچار بە بیرکردنەوە 
کــرد؛ ژنێکی پیــری ئاڵمانی ڕۆژهەاڵت 
لــە کاتــی خۆشــیدەربڕینی هاوواڵتیانــی 
تەنیــا  ئێمــە   " گووتبــووی:  واڵتەکــەی 
خەڵکانێکین کە بۆ گەڕانەوە بۆ ٤٠ ساڵ 

پێشتری خۆمان، خوشحاڵین!"

ئێمە و سیاسەتی ئامریکا و ڕۆژئاوا لە کەوانەیەکدا

ســەردانی ئــەم دواییانــەی دانڵــد تڕامــپ 
لەگــەڵ  چاوپێکەوتنــی  و  ژاپــۆن  بــۆ 
ســەرۆکوەزیرانی ئەم واڵتە و لێدوانەکەی 
ئێمــە  سیاســەتی  فەرمووبــووی:  کــە 
گۆڕانیی دەســەاڵت لە ئێران نییە و ئێران 
هــەر بــەم ڕێبەرانــەش دەتوانــێ ببــێ بــە 

واڵتێکی بەهێز و ... .
ئــەم لێدوانەی تڕامپ کاردانەوەی زۆری 
لێکەوتــەوە و بەشــی زۆری لێکدانەوەکان، 
قســانەی  ئــەم  کــە  دەکــەن  لــەوە  بــاس 
تڕامــپ وزەی بــە بــەر لەشــی نیوەگیــان 
کۆماریــی  مــردووی  ڕادەیــەک  تــا  و 
ئیسالمیدا کردەوە و ئەم وردە فەرمایشتانە 
ســەر  لــە  پــەردەی  زۆر  ڕادەیەکــی  تــا 
پێرســوێنای سیســتمێک الدا کــە دەیــان 
ســاڵە بیرمەنــدان و خــاوەن ئەندێشــەکانی 
واڵتانــی ڕۆژئاوایی بە پەڵەیەکی نەنگی 

دەزانن بۆ کۆمەڵگای بەشەری.
بیرمەنــدە  و  فڕانکفــۆرت  قوتابخانــەی 
بەتواناکانــی، هــەر لە ورکهایمێــرەوە بگرە 
تا دەگاتە یۆرگین هابێرماس، بە تووندی 

دژی عەقاڵنییەتی ئامرازی ئەم سیستمە 
کاریــان کــردووە و بــە گژیــدا چوونەتەوە، 
لــەم نێــوەدا هابێرمــاس باســی دوو جــۆر 

عەقاڵنییەت دەکات:
١- ئامرازی

٢- ڕەخنەیی - کلتووری
هەر ئەو دەڵێ:

و  ڕەوت  پۆتانســێلەکانی  تــەواوی   
فەلســەفەی لیبڕاڵی بەم شێوە بیرکردنەوە 
ئامرازێکــە، نەک هەر هیچی پێناکرێ، 
مەترســیداری  زۆر  کارەســاتی  بگــرە 

ســەرمایە  کەڵەکــەی  لێدەکەوێتــەوە. 
بــە هــەر نرخێــک، ئاکامیــی ئــەم جــۆرە 

بیرکردنەوەیەیە.
لە کاتی شــەهیدکرانی دوکتور قاســملوو 
ساتوســەودایەک  بەپێــی  هاوڕێیانــی،  و 
کــە دەوڵەتــی ئۆتریش دەگەڵ دەســەاڵتی 
بــە  قاتڵــەکان  ئەنجامیــدا،  مەالیــان 
فڕۆکــەی  بــە  و  خوێنــاوی  جلوبەرگــی 

تایبەت بەرەو تاران گەڕانەوە.
ســەعید  دوکتــور  شــەهیدکردنی  دوای 
هەمــوو  کشــانەوەی  و  هەڤااڵنــی  و 

ڕۆژئاوایــی،  واڵتانــی  دیپلۆماتەکانــی 
ئــەم  هــەر  کــە  پێنەچــوو  هێنــدەی 
کەمتــر  بڕێــک  بــە  دیپلۆماتکارانــە 
گەڕانەوە ئێران و دوای ساتوسەودای زۆر، 
کازم دارابــی لــە ڕۆژی مافــی مرۆڤــی 

جیهانیدا ئازاد و بەرەو تاران گەڕاوە!!
لــە بیرمانــە کاتــێ بەرجــام لــە دەوڵەتــی 
جــان  کــرا،  واژۆ  ئامریــکادا  پێشــووی 
کێــری وەک وەزیــری دەرەوەی ئــەم واڵتە 
ســەردانێکی بۆ ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست بە 
گشــتی و واڵتانــی عەرەبــی بــە تایبەتی 

کرد و لە ڕاســتیدا هەڵگری سێ پەیامی 
سەرەکی بوو بۆ ئەم ۆاڵتانە:
*- بەرجام لە دژی ئێوە نییە

*- ئێوە وەک دۆست و هاوپەیمان بە الی 
ئێمەوە چاوتان لێدەکرێ و دەمێننەوە

*- چەنــدی چەکوچۆڵتــان پێویســت بێ 
پێتان دەفرۆشین!!

هــەر لــەم ســەردانەدا بایــی دەیــان و بگرە 
سەدان میلیارد دۆالر چەک و تەقەمەنی 
بە واڵتانی عەرەبی فرۆشرا و ئەم ناوچەیان 
لــە پێناو بەرژەوەندیــی خۆیاندا زیاتر کردە 

ئەنبــاری باڕووت. ئەم فیشــک و ئامرازە 
شــەڕییانە ناکرێــن بــە چەپکەگــوڵ، بــە 
ڕووی خەڵکــدا، بەڵکوو داهاتووی ئێمەی 
پــێ لێــڵ و لێڵتر دەبێ و چارەنووســی ئەم 

ناوچەیەش نادیارتر.
 بە درێژایی ســەدەی ڕابردوو و ئەم چەند 
ســاڵەی ئــەم ســەدەیەش ئــەم عەقاڵنییەتە 
کۆمەڵگای بەڕێوەبردووە، بۆیە هیچکات 
ئۆخــەی بەســەر زار و زمانیــی کەســدا 

نەهاتووە.
ئاکامــی بۆچوونەکــەی ئێمــە ئەوەیە کە 
ئامریــکا و ڕۆژئــاوا لە پێنــاو بەرژەوەندی 
خۆیانــدا سیاســەت دەکــەن و مەبەســتی 
و  ســەرمایە  کەڵەکــەی  یەکەمیشــیان 
هەرزانترکردنــی مــادەی خاو و ســەرچاوە 
ژێرزەوییەکانــە نەک گەشــەی سیاســی، 
کەوابــوو هەمــوو هێزە ئازادیخــوازەکان بۆ 
گۆڕانی بنەڕەتی لە سیاسەت و دەسەاڵتدا 
بــە کۆمەاڵنیــی  ئەســتوور  پشــت  دەبــێ 
وشــیاری خەڵــک بــن و هەر ئەم هێزەشــە 
کە نەیارانی ئازادی زەندەقیان لێی چووە؛ 
کوردیــش وەک گەورەتریــن نەتــەوەی بێ 

دەوڵەت ئاوارتەی ئەم ڕێسایە نییە.



١١ ژمارە ٧٥١، ٥ی ژوئەنی ٢٠١٩

سازدانی: شەریف فەالح

وتووێژ لەگەڵ ناهید رەشیدیان، خانمە نووسەر و 
فەرهەنگ نووسی كورد

بەشی یەکەم

ژیاننامــەی  باســی  ســەرەتا  ١ـ 
خــۆت بكە و ســەردەمی منداڵی 
و قۆناغەكانــی خوێندنــت چــۆن 
تێپەڕانــد و چــۆن لــە تاراوگە و 
لە واڵتی هۆلەنددا گیرسایتەوە؟

و: مــن ناهیــده  ره شــیدیان لــه دایکبــووی 
خوێندنــی  ســنه م،  شــاری  ١٩٥٥ی 
دواناوه ندیــم  و  ناوه نــدی  و  ســه ره تایی 
هــه ر لــەو شــاره تــه واو کردو وه. لــه زانکۆ 
ئه ندازیاریــی کیمیــام ته واو کــردووە. دوو 
ســاڵ له زانکۆی شــاری ســنه له بەشــی 
کیمیــا وه ک مامۆســتا وانــه م وتووه ته وه. 
دوای چه نــد ســاڵێک رۆیشــتمە تــاران و 
به هــۆی کارکردن لــه  چه ند کارگەیه کی 
کیمیایی شاره زایی زۆرم هه یه له دروست 
کردنــی جۆره کانی ره نگ، وه ک ره نگی 
رۆنــی و ره نگی ئــاوی و ره نگی ده رگا و 
دیوار و ئۆتۆموبیل و ره نگی پیشەســازی 
جۆره کانــی  دروســتکردنی  هه روه هــا  و 
مه ره که بــی چــاپ بــۆ رۆژنامــه و کتێب 
و کارتــۆن و کاغــه زی ســلفۆن. به هــۆی 
تەکنۆلــۆژی  کاریگه ریــی  و  ئەزمــوون 
لەســه ر ژیانــی مــرۆڤ، چه ندیــن بابه تی 

زانستیم له و بواره دا باڵو کردۆ ته وه . 
مــاوەی ١٨ ســاڵه لــه واڵتــی هۆله نــدم، 
لــه  ئورووپایــش لــه  چه نــد کار گەیەکــی 
تایبه تی دروســتکردنی ره نگــه کان که  له  
سه ره وه  باسم کردن، کارم کردووه . چه ندین 
بابه تــی زانســتیم لــه و بواره شــدا نووســیوه . 
کــوردی  خەڵکــی  له گــه ڵ  ئاشــنابوونم 
باشــوور و به تایبه ت ئه وانه ی که  خه ڵکی 
سلێمانی بوون، توانیم به  باشی خۆم فێری 
خوێندنــەوە و نووســینی زمانــی کــوردی 
بکــه م، ســه ره تای کاری نووســینم به  دوو 
چیــرۆک ده ســتی پێکــرد. بۆخــۆم وه ک 
که ســێک کــه  پێویســتم بــه  فه رهه نــگ 
هه بــوو و رۆژانــه  بــۆ کار و نووســینه کانم 
که ڵکــی لــێ وه رگــرم، ئــه وه  وای لێکردم 
کــه  بیــر لــه  نووســینی چه نــد فه رهه نگ 
و  بیانــی   بــه  زمانه کانــی  بکه مــه وه  
کوردی، که خۆشبه ختانه فه رهه نگه کانم 

پێشوازیی زۆریان لێکرا.
 مــاوه ی دو ســاڵ خه ریکــی فه رهه نگــی 
یه کــه م "هۆلەنــدی- کوردی بــووم، و دوو 
ســاڵیش خه ریکی فه رهــه نگی کوردی- 

هۆلەندی بووم. 
نووســینی  بــۆ  دیکــەم  ســاڵی  چــوار 
و  کــوردی  فەڕەنســی-  فه رهه نگــی 
کوردی- فه ڕەنســی ته رخــان کرد. زۆرتر 
لــه فه رهه نگی مامۆســتا هەژار )هه نبانه 
بۆرینه( که ڵکم وه رگرتووه، هه وڵم داوه  که  
بتوانــم ئاســانکاری بکه م بــۆ کورده کانی 
دانیشــتووی هۆله نــد و بێلژیــک کــه  له و 
فه رهه نگانــه  که ڵــک وه رگرن بۆ کوردی 
فێربوون و تیگەیشتن لە هەردوو زمانەکە. 
لــه  دانــه   ٢٠٠٠ نزیکــه ی  ئێســتا  تــا 
کتێبه کانم له ناو ماڵی خێزانه کورده کانی 
دانیشتووی هۆله ند و بێلژیک و فه ڕەنسا 
بــاڵو بوونەتــەوە و من زۆر به مه دڵخۆشــم 
کــه ٢٠٠٠ خێــزان یــان النیکــه م ٢٠٠٠ 
کــه س لــه کتێبه کانم ســوودیان وه رگرتووه 
و نەختــێ بۆ فێرکردنی زمانی هۆلەندی 
بــۆ هاوژینــی لــه کۆمه ڵــگای هۆله ند و 
بێلژیــک و فه ڕەنســا یارمه تیــده ر بــوو م و 
هه روه هــا پێداچوونــەوه بــه زمانــی دایکی 
به شــێوازی نوێ و ئاشناکردنی منااڵنی 
کــورد بــه زمانــی کــوردی و ناســاندنی 
زمانــی کوردی به و هاوواڵتییە هۆلەندی 
یــان فه ڕەنســەییانەی کــه حــه ز ئه کــه ن 

زمانێکی دیکە فێر بن.

و  نووســەر  خانمــە  وەك  ـ    ٢  
لــە  چــۆن  كــورد  شــاعێرێكی 
چاالكیــی ئــەو ژنانــە دەڕوانیــت 
كــە دێنــە مەیدانــی نووســین و 
داهێنانــەوە و پێــت وایە لەمپەر 
بەردەمیــان  گرفتەكانــی  و 
كامانــەن؟ بۆچــی ژنان ســەرەتا 
بــە گوڕوتینــەوە دێنــە مەیدانــی 
نووســین و دوای چەند ســاڵێك 

دەكشێنەوە؟

و: حه ز و خۆشەویســتیی زۆر بۆ نیشتمان 
که ســایه تی  لــه  بیــر  و  مرۆڤایه تــی  و 
په روه ردەیــی خەڵک و پاڵپشــتی زانســتی 
پتــەو و ئارامیــی ژیــان لــه ئورووپــا، بــێ 
دڵه ڕاوکێ و دڵبه دوایی بۆ ژیان، جۆرێک 
له گه شەکردنی مرۆڤایه تی لەالی ژن کە 
لــه واڵتی خۆی رێگەی پێ نەدراوه پێش 
بکەوێت، دەڕەخســێنێ که حه ز ئه کات بۆ 
ئــه و کۆمه ڵــگا که تێیــدا پــه روه رده بووه، 
کارێــک، یــان چاالکییــەک بــه ئه نجام 
بگه یەنێــت، به هیــوای ئەوەی تۆزێک له 
کێشــه کانی ئەو کۆمه ڵگا کــه م ببێته وه. 
پاڵپشــتی  و خۆشه ویســتی  حــه ز  ئه گــه ر 
نه بوایــەت، نووســینی چــوار فه رهه نــگ 
له ماوه ی هه شــت ســاڵدا شتێکی دوور له 
راستی بوو. من وه ک فه رهه نگنووس که 
ئــه وه م لــه  ده ســتهاتووه  کــه  فه رهه نگێکی 
بــه  ٢ زمانــی گــه وره ی جیهانــی  نــوێ 
بــۆ ســه ر کــوردی و بــه  پێچه وانه که شــی 
لــه  کوردییــه وه  بــۆ ســه ر زمانــی ئــه وان، 
پێشــکه ش به کۆمه ڵگاکه م بکه م. ئه گه ر 
بێــت و رۆژێک ئــه م فه رهه نگانه لەگه ڵ  
ته نانــه ت  یــان  دیکــە،  فه رهه نگەکانــی 
فه رهه نگــه فارســییه کان بــه راورد بکــه ن، 
ئه زانــن کــه به ڕاســتی رچەشــکێن بــووم 

لــه و واڵته ی لێی ده ژیم. گەڕان به شــوێن 
رێکوپێــک  و  وشــه  بنەچــەی  و  ره گ 
کردنی وشــه کان کــه یه کتر ده گرنه وه له م 

فه رهه نگانەدا ئه بینی. 
له م فه رهه نگانەدا وشه ی ره سەنی کوردی 
هەتا چه ند زمانی کوردی زمانێکی په تی 
و پاراوه و که متر وشــه ی بێگانەی تیایه، 
ئەبینرێ به اڵم زمانی کوردی پێشکەوتوو 
نییــه، واته لەســه ری کار نه کــراوه و پێش 
نه خــراوه. وه رگێڕانــی زمانــی کــوردی به 
زمانه پێشــکەوتوو و  ســتانداردەکانی دنیا 
وه ک فه ڕەنســی و هۆلەندی نووسیوه که 
ســه دان ساڵ لێکۆڵینه وەی لەسه ر کراوه و 
رێکوپێــک کــراوه، کــه خۆی لــه خۆیدا 
بــه زمانی کوردیــش رێکوپێکی تایبه تی 

داوه.
و کێشــه ی ژن  پێشــکه وتنی کۆمه ڵــگا 
بــه  یه که وه بەســتراوەیە، ئه گه ر کۆمه ڵگا 
پێش بکه وێ، ئه وه ژنیش گه شه ئه کات و 
پێش ئه که وێت. ژن ئه گه ر له کۆمه ڵگای 
دواکه وتــوودا پــه روه رده بێــت و زۆر کێشــه 
و گیروگرفتــی خێزانــی و کۆمه اڵیه تــی 
ناتوانێــت  ئاســانی  بــه  بێــت،  لەگه ڵــی 
خــۆی لەگه ڵ کۆمه ڵگای پێشــکه وتوودا 
بگونجێنێ. ژنی کورد بەده گمه ن توانایی 
ئه وه ی هەبووه که خۆی دەربخات، مه گه ر 
ئه وەیکــه خوێندنی بــه رزی بێت، یان لەناو 
خێزانــی هونه رپه روه ر و که ســایه تیپه روه ردا 

په روه رده بووبێت.
کۆمه ڵگایــەک کــه مافــی ژنــان دابین 
ئه کات، یاســا پشــتگیری له ژن ئه کات. 
لــه م کۆمه ڵگایــەدا ژن ئه توانێــت مافــی 
خــۆی بناســێت و پیاویــش ئه گاتــه ئــه و 
ئاســته که مافه کانی ژن ئه ناســێت و رێز 
له یاسا ئه گرێت. په روه ردەکردن و ناسینی 
دوو  ژن  توانمه ندیــی  و  به هره مه نــدی 

فاکتــەری ســه ره کین لــه که مکردنــه وه ی 
کێشه ی ژناندا.

بێــت،  ژن  به رله وەیکــه  ژن  خــۆی   
مرۆڤــه و هــه ر مرۆڤێــک مافــی هه یــه 
پێویســته مافــە ســه ره تاییه کانی جێبەجێ 
بکرێــن، وه ک مــاڵ و خــواردن و مافــی 
خوێنــدن و بیروڕاده ربڕیــن و گه شــەکردن، 
به هره مه نــدی و توانمه نــدی. ژن خۆیشــی 
ئه بێــت کۆمه ڵــگا بناســێت، ئه بێــت مافه  
رەواکانــی خــۆی بناســێت، بزانــێ بۆچی 
خێــزان پێک دێت. به رپرســیارێتیی خۆی 
و هاوســه ره که ی بــۆ ســه قامگیریی خێزان 
و په روه ردەکردنــی منااڵن بناســێت. ئه بێت 
خــۆی بــه زانســتێک رازاوه بــکات بــۆ 
بارهێنانــی کەســایەتیی خــۆی. ئه وکات 
هاوســه رێک باش ئه بێت بۆ هاوسه ره که ی 
و  مناڵه کانــی  بــۆ  بــاش  دایکێــک  و 
پێشــکەوتنی  بــۆ  ئەبێــت  یاریدەدە رێــک 

کۆمه ڵگا.

و  شــێعر  لەبــارەی  بــڕوات  ٣ـ 
ئەدەبی ژنان، یان ژنانی ئەدیب 
چییــە؟ ئاخۆ ئــەم جیاكردنەوەیە 
لە بــواری ئەدەبدا لە ئورووپاش 
هەیە یان تەنیــا لەناو كولتووری 

رۆژهەاڵتیدا باوە؟

و: ســه بارەت بــه پرســیاری ســێیەم، مــن 
جیاوازی نابینم له نێوان شێعر و نووسینی 
ژنــان و پیاوانــدا. شــێعر و نووســین له بیر 
و فکــر و کێشــه ی کۆمه اڵیه تییەکانــەوە 
دەخوڵقێــن و جیــاوازی لــه روانگــە وه ک 
ئه بینــم.  کۆمه اڵیه تــی  تاکه که ســیی 
النیکه م ئه م جیاوازییه له فه رهه نگنووسیدا 
نابینم. له ئورووپا ژن و پیاو به  یه کسانی 
به رچاو ئه که ون و مافی ژن و پیاو بەپێی 

و  ئابوورییــەکان  و  ده روونــی  پێویســتییە 
بەپێی یاســا دیاری کراوه. بەگشــتی من 
لەســه ر  به رچــاو  و  زه ق  گیروگرفتێکــی 
رێگه ی ژنان له ئورووپا نابینم تا له شێعر 

و نووسیندا جیا بیر بکه نه وه.

چۆنیەتیــی  لەبــارەی  ـ   ٤
راكێشانت بەرەو دونیای نووسین 
و ئەدەبــی كــوردی و بەتایبــەت 
نووسینی فەرهەنگ سەرەتا چۆن 
بڕیــارت دا ئــەم كارە بكەیــت و 
چوارچێــوەی كارەكەت چۆنە و 
ئاخــۆ جیــا لە زاراوەی ســۆرانی 
لــە زاراوەكانــی دیكەی كوردی 
وەك "كەلهــوڕی، كورمانجــی و 
هەورامی" كەڵكت وەرگرتووە؟

هۆکاره کانــی  لــه  یه کێــک  و: 
کــه  بــوو  ئــه وه  مــن  فه رهه نگنووســینی 
تــه واوی هیــوا و ئاواتــی مــن ئه وه یــه که 
زمانــی کــوردی شانبەشــانی زمانه کانی 
ناوچه کــه وه ک فارســی و عه ره بــی پێش 
زمانــی  ئێســتا  خۆشــبه ختانه  بکه وێــت. 
کــوردی وه ک زانســتێکی تــازه خۆی له 
ناوچــه ی رۆژهه اڵتی ناوه ڕاســت ئه نوێنێ 
و بەپێــی پێناســه ی زانســت، زانســت بــۆ 
خزمه تی مرۆڤ و مرۆڤایه تییه و ئه رکی 
سه رشــانی ئێمه یــه کــه بایه خ به م زانســته 
بده ین. خه ڵکی رۆژهه اڵتی کوردســتان به 
هــه ر دوو زمانــی کــوردی و فارســی بــه 
قســەکردن و بــه نووســین شــاره زا بــن و له 
بــواری زمانه وانیــدا نموونــه ی واڵتانێــک 

وه ک سویس یان بێلژیک بن. 
یه کێکیتر له هۆیەکانی فه رهه نگنووسی 
گرنگیی زمانه بۆ پێکهاتنی فه رهه نگی 
نه ته وه یــەک. ئه گــه ر بمانه وێــت بیــر لــه 

بکه ینــه وه،  پتــه و  فه رهه نگــی  بنه ڕه تــی 
و  تایبــه ت  زۆر  بایه خێکــی  پێویســته 
گرنــگ بــه زمــان بدرێت. زمــان یه کێکه 
لــه گرنگتریــن هۆکارەکانــی بنه ڕه تیــی 
یه کگرتوویــی  بــۆ  پتــه و  فه رهه نگــی 
نه ته وه ەک. رۆژبەرۆژ ئاشــکرا ئه بێت که 
زمــان رۆڵێکــی زۆر گرینــگ ده گێڕێــت 
لــه بنیاتنانه وه ی کۆمه ڵــگا. جاران ئایین 
هــۆکاری ســه ره کی بــوو لــه پێکهاتنــی 
نه ته وه یەکــدا، به اڵم ئێســتا زمان ئه و رۆڵه 
ئه بینێت. له کۆمه ڵگای ئه مڕوییدا بەبێ 
به هره مه نــد  زینــدووی  زمانێکــی  بوونــی 
بــه ئامرازه کانــی پێوه نــدی، گوڵبژێرانــی 
رووناکبیــر )نوخبــه کان( ناتوانن رۆڵیکی 
زینــدوو لەنــاو کۆمه ڵــگادا ببینن. زمانی 
پێشــکه وتنی  راده ی  نه ته وه یــەک  هــه ر 
ئــه و کۆمه ڵــگا ئه خاتــه به رچــاو، که له و 
پێشکه وتنه وه ئه توانین گۆڕانکارییه کانی 
نــاو کۆمه ڵــگا له بــواری کۆمه اڵیه تی و 

فه رهه نگییەوە ببینین.
 زمانــی هــه ر نه ته وه یــەک نیشــانه یەکه 
لــه پلــه ی پێشــکه وتنی ئــه و کۆمه ڵگا و 
نەتەوەیــە. رۆژبــەرۆژ بواره کانی زانســتی 
و  دروونناســی  و  کۆمه ڵناســی  وه ک 
زانســته کانی دیکــە کاریگه رییان لەســه ر 
ژیانــی مــرۆڤ ده بێــت. بیرگۆڕینــه وه و 
لەیه کترتێگه یشــتن لــه رێگــه ی زانســتی 
واڵتانــی  لــه  ســه ره کییە  مه به ســتی 

پێشکه وتوودا.
ئیتــر لــه هۆکاره کانــی دیکــە، هه روەک 
ده زانــی خوێنــدن و نووســین بــە زمانــی 
کوردســتان  رۆژهه اڵتــی  لــه  کــوردی 
رێگەپێنــه دراوه و ئه گــه ر هێنــدێ کــه س 
وه ک من و که سانی تر که ئه توانین بڵێین 
١٠% له خه ڵکی رۆژهه اڵتی کوردستانن، 
به نووسینی زمانی کوردی ئاشنایەتییان 
هه یــه، ئــه وەش ئازایی خۆیانه که فێربوو ن 
و ئه گــه ر حــه ز و خۆشه ویســتییەک لــه 
پشــتییەوە نه بێــت، مــرۆڤ ناتوانێت فێری 
هه ر زانســتێک بێت. ئێمه له رۆژهه اڵتی 
کوردستان ئه بێ ئه زموونه که ی باشووری 
زمانــی  بــه  ســاڵه   ٧٥ کــه  کوردســتان 
دایکــی ئه نووســن، لەبه رچاو بگرین. هەتا 
مناڵەکانی ئێمه نووسینی زمانی دایکی 
فێر نه بن و بیر له بنه ڕه تی فه رهه نگێکی 
پته و شانبەشانی بزاڤی سیاسی نه که ینه وه، 
لــه  کوردســتان  رزگاریخوازیــی  بزاڤــی 
رۆژهــه اڵت پێــش ناچێــت. به بــڕوای من 
کــوردی  زمانــی  بــە  نووســین  گرفتــی 
گرفتێکی ســەره کییه بۆ به رەوپێشچوونی 
بزاڤی سیاسی له رۆژهه اڵتی کوردستان، 
زمانی کوردی ئه بێ له وێ گه شه بکات.
ســه باره ت بــه زاراوه کانــی تــری کــوردی 
وه ک که لهوڕی، کورمانجی و هه ورامی 
من که م تا زۆر به و زاراوانه ئاشناییم هه یه 
و هێندێ جار بەپێی پێویســت وشــه کانیان 
زمانــی  دەوڵه مه ندکردنــی  و  جــوان  بــۆ 
کــوردی بــه کار ئه بــەم، خــۆی لــه خۆیدا 
بــاوه ڕم بەمه یــه کــە بــۆ دەوڵه مه ندکردنی 
و  ســتانداردکردن  و  کــوردی  زمانــی 
ئه بــێ  یه کگرتــوو"  "زمانــی  پێکهاتنــی 
لــه گشــت زاراوه کوردییــه کان که ڵــک 
وه ربگرین، به مه رجێک پێکهاته و رێزمان 
و ئه ده بیاتــی جوانــی نووســینه که تێــک 
نــه دات. بــۆ نموونــه ئه گه ر ئێوه ســه رنجی 
نووســینه کانی من بدەن، من دوو زاراوه ی 
ئه رده اڵنــی و زاراوه ی زمانــی کوردیــی 
ئــه وەی  بــۆ  کــردووه،  تێکــه ڵ  ســلێمانیم 
تارادیــەک بەســەر هــه ر دوو زاراوەکــەدا 
ئاشــنایەتیم هه یــه و هه روەهــا لــه بــواری 
شارســتانی بوون، هه ر دوو شاره که نزیک 
به یه ک ئه زانم. له مەسەلەی تێکه اڵویی 
زاراوه کاندا دەبێ جوانی نووسین و رێزمان 
لەبه رچــاو بگریــن. بۆ ســه ر نج راکێشــانی 
زمانــی  و  فه رهه نــگ  بــەالی  الوان 
کوردی ده بێت نووســه ران و هه ڵبه ســتڤانان 
نووســینه کانیان به وشه ی جوان و دڵنشین 

و پێشکه وتوو بڕازێننەوە.
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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 دەکاتەوەو دەیخاتە بەر دیدی خوێنەرانی ڕۆژنامەی کوردستان.

لــە  بــاس  ئامارانــە  و  ڕاپــۆرت  ئــەم 
حاڵەتەکانــی پێشــێلکردنی مافی مرۆڤ 
ســەرەتای  حەوتــووی  دوو  مــاوەی  لــە 
مانگــی جۆزەردانی ســاڵی  ٩٨ هەتاوی 
کوردنشــینەکانی  ناوچــە  و  شــار  لــە 
کوردستانی ڕۆژهەاڵت دەکات کە بریتین 
لــە حاڵەتەکانــی دەستبەســەر کــردن، 
بانگهێشــت، ئێعدام، کــوژران و بریندار 
بوونی کۆڵبەران، کرێکاران، خۆکوشتن، 
زیندانیان و مەحکووم کردنی هاوواڵتییان 

لە کوردستانی ئێران.

کردنــی  بانگهێشــت 
ئیــدارەی  بــۆ  هاوواڵتییــان 
ناوەنــدە  و  ئیتالعــات 

حکوومەتییەکانی دیکە:
ئەدیبــی"،  "محەمــەد  مامۆســتا   .
مامۆســتای ســوننی مەزهــەب و خەڵکی 
لــە  بانــە،  شــاری  "کەوپێچـــ"ی  گونــدی 
دادســەرای  ١ی  لقــی  دادیــاری  الیــەن 
تایبەتــی ڕۆحانییەتی شــاری هەمەدانەوە، 

بانگهێشت کرا.
زیندانییانــی  لــە  دادکۆکــی  کەمپەینــی 
بارەیــەوە  لــەو  مەدەنــی،  سیاســی- 
هــۆکاری  کــە  کردووەتــەوە  بــاڵوی 
بــۆ  ئامادەبــوون  بانگهێشــتنامەیە،  ئــەو 

پێڕاگەیاندنی حوکمەکەی بووە. 
. چاالکێکــی کرێکاریــی کــورد بە ناوی 
دەبــێ ڕۆژی ٢٣ی  "خەلیــل کەریمــی"، 
جۆزەردانــی ئــەم مانگــە، لە لقــی چواری 
ســنەدا،  شــاری  پێداچوونــەوەی  دادگای 

ئامادە بێت.

دەسبەسەرکردن:
بانەمــەڕ،  ٣٠ی  دووشــەممە،  ڕۆژی   .
دوو هاوواڵتیــی کورد بــە ناوەکانی "داوود 
قاسمی" و "عەبدولسەالم قاسمی"، خەڵکی 
گوندی "ڕیکاوێ" سەر بە شاری پیرانشار، 
پــاش تەواوبوونــی لێپرســینەوە، بــە دانانــی 
بارمتــە، تــا کاتــی بەڕێوەچوونــی دادگا، 
ئازاد کران و هەروەها،  دوو ئەندامی تری 
ئەم بنەماڵەیە هێشــتا لە گرتنگەدا بەســەر 
لــەو پەیوەندییــەدا، "محەمــەدڕەزا  دەبــەن. 
مــاوەی  "لــە  ڕایگەیانــد:  ئاموویــی" 
ڕۆژوونەگرتنــی  هــۆی  بــە  ڕۆژدا،   ١٥
هاوواڵتییــان لەو پارێزگایــەدا، ٤١٢ کەس 

دەسبەسەر کراون."
جێگری کۆمەاڵیەتیی هێزە نیزامییەکانی 
"لــە  ڕایگەیانــد:  کرماشــان،  پارێــزگای 
بــۆ ١٧٠ کەســیان  کــەس،  کــۆی ٤١٢ 

دۆسیەی قەزایی دروست کراوە و هەروەها 
١٥٤ کەســی دیکــە، بــە دەزگای قەزایی 

ناسێندراون."

جــۆزەردان،  ٢ی  پێنجشــەممە،  ڕۆژی   .
سێ چاالکی مەدەنیی کورد بە ناوەکانی 
"ئیدریــس مینبــەری، زارا محەمــەدی و 
ڕێبــوار مینبەری"، خەڵکی شــاری ســنە، 
لە الیەن هێزە ئیتالعاتییەکانەوە دەسبەسەر 

کران.
ئەم ســێ چاالکــە مەدەنییە کــە ئەندامی 
ئەنجومەنــی فەرهەنگــی- کۆمەاڵیەتیــی 
"نۆژینـ"ن، بێ نیشاندانی مۆڵەتی یاسایی، 

دەسبەسەر کراون. 
 . ڕۆژی چوارشــەممە ١ی جــۆزەردان، 
ســێ هاوواڵتیی کورد بە ناوەکانی "داوود 
حەیــدەر  و  ســاعدی  ســەالح  ئەحمــەدی، 
ســاعدی"، خەڵکی گوندی "گاوەرە" ســەر 
بە دێهســتانی "ســەراو قامیشـــ"ی سنە، لە 
الیەن هێزە ئیتالعاتییەکانەوە دەسبەســەر و 

بۆ شوێنێکی نادیار ڕاگوێزران.
.  ڕۆژی یەکشــەممە، ١٢ی جــۆزەردان، 
هاوواڵتییەکــی کــورد بــە نــاوی "پووریــا 
وەیســی"، خەڵکی شــاری ســنە، لــە الیەن 

هێزە ئیتالعاتییەکانەوە، دەسبەسەر کرا، 
جــۆزەردان،  ١١ی  شــەممە،  ڕۆژی   .
هاوواڵتییەکــی کــورد بــە نــاوی "ســەید 
گونــدی  خەڵکــی  کەســرەوی"،  ئیدریــس 
"نەمنجێ" و دانیشــتووی شاری پیرانشار، 
لە الیەن هێزەکانی ئیتالعاتەوە دەسبەســەر 

کراوە.
بــە وتــەی ســەرچاوەیەکی ئــاگادار، ئــەم 
هاوواڵتییــە کــوردە لــە الیــەن هێزەکانــی 
ئیتالعاتی پیرانشــارەوە دەسبەســەر و دواتر 
بــۆ ئیــدارەی ئیتالعاتــی شــاری ورمــێ 

ڕاگوێزراوە. 
جــۆزەردان،  ١١ی  شــەممە،  ڕۆژی   .
نــاوی "پەیــام  بــە  هاوواڵتییەکــی کــورد 

فەیــزی"، ٢٨ ســاڵە، کــوڕی عەبدولقادر، 
خەڵکــی شــاری ڕوانســەر، لــە الیــەن هێزە 
بــۆ  و  دەسبەســەر  ئیتالعاتییەکانــەوە 

شوێنێکی نادیار ڕاگوێزراوە.

مەحکووم کردن هاوواڵتییان 
بە زیندان:

جــۆزەردان،  ٥ی  یەکشــەممە،  ڕۆژی   .
چاالکێکــی کرێکاریــی کــورد بــە نــاوی 
شــاری  خەڵکــی  ئەســەدی"،  "ئومیــد 
کامیاران، لە الیەن دادگای ئینقالبی ئەو 
شــارەوە، بــە ســاڵێک زیندانیــی تەعلیقــی 

مەحکووم کرا. 
ڕابــردوودا،  ڕۆژانــی  مــاوەی  لــە   .
هاوواڵتییەکــی کــورد بــە نــاوی "ســابیر 
خەڵکــی  ئیســماعیل،  کــوڕی  خەلیفــە"، 
شاری شنۆ، لە الیەن لقی ١٠١ی دادگای 
کەیفەری و ٢ی ئەو شــارەوە، بە ســاڵێک 

زیندانیی تەعزیری مەحکووم کرا.

ڕەوانە کردنــی هاوواڵتییان 
بۆ زیندان: 

بانەمــەڕ،  ٣١ی  سێشــەممە،  ڕۆژی   .
زیندانییەکــی سیاســیی خەڵکــی شــاری 
ورمــێ، بــە نــاوی "نێعمــەت ســەمەدی"، 
ئیــدارەی  بــۆ  ناوەندییــەوە،  زیندانــی  لــە 

ئیتالعاتی ئەو شارە ڕاگوێزرا.
ناڕوونی چارەنووس: 

. دوو الوی کــورد بــە ناوەکانی "محەمەد 
ئــەداک"،  "نــازدار  و  ئــەداک"  ڕەشــید 
خەڵکــی گوندی "ژیوار"، ســەر بە شــاری 

سەواڵوا، چارەنووسیان ناڕوونە. 
. زارا محەممــەدی هاوواڵتیی دەسبەســەر 
کراو و ئەندامی ئەنجومەنی فەرهەنگی_
ڕۆژی  کــە  "نۆژیــن"،  کۆمەاڵیەتــی 
پێنجشــەممە ٢ی جۆزەردان، لە الیەن هێزە 

ئیتالعاتییەکانەوە دەسبەسەر کرابوو، هەتا 
ئێستا چارەنووسی ناڕوونە.

کردنــی  دادگایــی 
هاوواڵتییان: 

بانەمــەڕ،  ٢٨ی  شــەممە،  ڕۆژی   .
هاوواڵتییەکــی کــورد بــە نــاوی "مێهدی 
گەنج بەخش"، بــە تۆمەتی "باڵوکردنەوەی 
بیــروڕای  "تێکدانــی  دەلەســە"،  و  درۆ 
و  نیــزام"  دژی  "پڕوپاگەنــدە  گشــتی"، 
"بێڕێــزی بــە ڕێبــەری نیزام"، لــە دادگای 
شــاری کەالتــدا، بە بەشــداریی "عوســمان 
یەکــی  پلــەی  پارێــزەری  موزەیــەن"، 

دادگوستەری، دادگایی کرا. 

برینداربوونــی  و  کــوژران 
کۆڵبەران: 

. ڕۆژی پێنجشەممە، ٢ی جۆزەردان، دوو 
کاســبکاری کــورد، بــە ناوەکانــی "مــەال 
گونــدی  خەڵکــی  ئەســفەناک"،  نەجمــە 
جەســووری"،  "عەبدولقــادر  و  "ســۆفیان" 
خەڵکی گوندی "نەڵۆس"ی شــاری شــنۆ، 
لە الیەن پایەگاکانی حکوومەتەوە تەقەیان 

لێکراوە و بریندار بوون. 
جــۆزەردان،  ٦ی  دووشــەممە،  ڕۆژی   .
"ناســر  نــاوی  بــە  کــورد  کاســبکارێکی 
خەڵکــی  ســاڵ،   ٥٥ تەمــەن  ئەوەلیــان"، 
گونــدی "میانــە " و دانیشــتووی شــاری 
مەریــوان، بــە تەقــەی ڕاســتەوخۆی هێــزە 

نیزامییەکانی حکوومەت، بریندار کرا. 
 . ســەرلەبەیانیی ڕۆژی سیشــەممە، ٧ی 
کۆڵبەرانــی  لــە  ژمارەیــەک  جــۆزەردان، 
چۆمانـــ"ی  "ســێ  ناوچــەی  لــە  کــورد 
شــاری پیرانشــار، کرانــە ئامانجی تەقەی 
ڕاســتەوخۆی هێزەکانی ســپای پاسداران و 
لــە ئاکامدا، چەند کۆڵبەرێک کوژران و 

بریندار بوون.
شوناســی دوو کــەس لــەو کۆڵبەرانــە کــە 

گیانیان لەدەســت داوە بە ناوەکانی "خالید 
ســەلیمی"، خەڵکــی شــاری سەردەشــت و 
"ئــاکام بــاردڵ"، خەڵکی شــاری مەهاباد، 

ڕاگەیەندراوە.
لە شوناســی ئەو کۆڵبەرانەی دیکە، هیچ 

زانیارییەک لەبەر دەستدا نییە. 
.  لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا، ژمارەیەک 
لە کۆڵبەرانی کورد لە ناوچەی ســۆمای 
برادۆســتی شاری ورمێ، کەوتنە بۆسەی 
لــە  و  حکوومــەت  نیزامییەکانــی  هێــزە 
ئەنجامــی تەقەکردندا، کۆڵبەرێکی کورد 
بە ناوی "سینا مام حەمیدی"، تەمەن ٢٣ 
ســاڵ، کــوڕی موراد، بە ســەختی بریندار 

بوو.

ئێعدام کردنی هاوواڵتییانی 
کورد: 

. هاوواڵتییەکــی کوردی خەڵکی شــاری 
بیجاڕ، بە ناوی "سەید سەمەد عینایەتی"، 
تەمــەن ٣١ ســاڵ، بــە تۆمەتی کوشــتنی 
بەئەنقەســت، لە الیەن بەرپرســانی زیندانی 
ناوەندیی شاری زەنجانەوە، لە سێدارە درا.

ئەم هاوواڵتییە کوردە، ڕۆژی سێشــەممە، 
١٠ی بانەمــەڕ، دوور لە چاوی میدیاکان 

و بە شێوەی نەهێنی لە سێدارە دراوە.
 

خۆکوژیی ژنان و پیاوان لە 
کوردستان: 

جــۆزەردان،  ٤ی  شــەممە،  ڕۆژی    .
الوێکی تەمەن ١٧ ساڵ، خەڵکی گوندی 
"بــەردەزەرد"ی شــاری بــۆکان، بــە نــاوی 
"مەســعوود ڕەســووڵپوور"، کوڕی ئەسعەد، 

کۆتایی بە ژیانی خۆی هێنا.
کێشــەی  هــۆی  بــە  کــوردە،  الوە  ئــەو 
بنەماڵەییــەوە کۆتایــی بــە ژیانــی خــۆی 

هێناوە.
جــۆزەردان،  ٥ی  یەکشــەممە  رۆژی    .
"هـــ. نــاوی  بــە  مێرمنــداڵ  کچێکــی 

کچــی  ســاڵ،   ١٦ تەمــەن  عەزیزپــوور"، 
مستەفا کۆتایی بە ژیانی خۆی هێنا. 

جــۆزەردان،  ٤ی  شــەممە،  ڕۆژی    .
الوێکی تەمەن ١٧ ســاڵ بە ناوی "ئومید 
زەهرابــی"، کــوڕی محەمــەد، بــە هــۆی 
کێشــەی بنەماڵەییەوە کۆتایــی بە ژیانی 

خۆی هێنا. 
حەوتوویــەدا، ١٦٤  دوو  ئــەم  مــاوەی  لــە 
مــرۆڤ  مافــی  پێشــیلکاری  حاڵەتــی 
ڕوویــداوە کــە بریتین لە دەسبەســەرکردنی 
١٥٥ کــەس، بانگهێشــت بــۆ دادگا ٢ و 
گواستنەوەی زیندانییەک لە زیندانەوە بۆ 
ئیدارەی ئیتالعات، مەحکووم کردنی دوو 
هاوواڵتیــی بــە ٢ ســاڵ زیندانی تەعزیری 
و تەعلیقی، ناڕوونی چارەنووسی ٣کەس، 
دادگایــی کردنی ١ کەس، ئێعدام کردنی 

١کەس. 
 ١٠ نزیکــەی  ماوەیــەدا،  لــەم  هەروەهــا، 
کاســبکار و کۆڵبــەری کــورد بــە تەقەی 
ڕاســتەوخۆی هێــزە نیزامییەکان،گیانیــان 
لە دەســت داوە. لە کۆی ئەو ١٠ کەســە، 
تەقــەی هێــزە نیزامییــەکان، کــە بــوو بــە 
هــۆی گیــان لــە دەســتدانی ٢کۆڵبــەر و  
٨  کۆڵبــەری دیکــەش بــە تەقــەی هێــزە 

نیزامییەکان بریندار بوون. 
هەروەهــا لەو ماوەیــەدا، ٤ هاوواڵتیی کچ 
و کوڕ و لە کوردســتان بە هۆی کێشــەی 
کێشــەی  و  دەســتکورتی  کۆمەاڵیەتــی، 
بنەماڵەیــی کۆتاییــان بــە ژیانــی خۆیــان 
هێناوە و لە کۆی ئەو ٤ کەسە، کچێک  

و ٣ کوڕی الو بوون.

ســەرجەم لــە کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت، لە 
دوو حەتــووی ڕابــردوودا، بــە پێی ئاماری 
تۆمار کراو لە ناوەندیی ئاماری ئاژانسی 
حاڵەتــی   ١٧٤ کوردپــا،  هەواڵدەریــی 

پێشێلکاری مافی مرۆڤ تۆمار کراوە.


