دابینكردنی مافە نەتەوایەتییەكانی گەلی كورد لە چوارچێوەی ئێرانێكی دێموكراتیكی فێدراڵدا

پیرۆزبایی لێپرسراوی گشتیی حیزبی دێموکرات لە سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان
زۆر بەڕێز /جەنابی کاک مەسروور بارزانی
ساڵوێکی دۆستانە،
لە الیەن خۆم و حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێرانەوە ،پیرۆزبایی گەرمتان پێشکەش دەکەم ،بە بۆنەی هەڵبژاردنتان لە پارلمانی هەرێمی کوردستان وەک سەرۆک وەزیرانی ئەو هەرێمە.
بێگومان لەم قۆناغەدا کە هەرێمی کوردستان لەگەڵ زۆر کێشە و کەموکووڕیی ناوخۆیی و دەرەکی بەرەوڕوویە و چاوەڕوانیی خەڵکیش لە کابینەی نوێی حکوومەت بە سەرۆکایەتیی بەڕێزتان لە ئاستێکی
بەرزدایە ،بەرپرسیاریەتییەکی زۆر گەورەتان کەوتووەتە سەرشان.
هیوادارین بە هەســتکردن بەو بەرپرســایەتییە و لە هەمان کاتدا ،کەڵک وەرگرتنی بەجێ لە هەموو دەرفەتەکان ،بەســەر کۆســپەکاندا زاڵ بن و هەرێمی کوردســتان بەرەو کەناری ئارامی ،ئاشــتی و ئاوەدانی
ڕاکێشن .لەگەڵ ڕێزی دووبارە

حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
لێپرسراوی گشتی
مستەفا هیجری
٢٢ی جۆزەردانی ١٣٩٨ی هەتاوی
١٢ی ژوئەنی ٢٠١٩ی زایینی

حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران باڵوی دەکاتەوە

ژمارە  ،٧٥٢هەینی ٣١ی جۆزەردانی ١٣٩٨ی هەتاوی٢١ ،ی ژوئەنی ٢٠١٩
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ئامریکا لە ژێر
گوشاری ئابووری و
بازرگانیدا....
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مندااڵنی
کار و گەڕان بە نێو
زبڵەکاندا

دیکتاتۆر خەوی لێ زڕا

فەرمانــدەی گشــتیی ســپای تێرۆریســتی
پاســداران ،باســی لــە بەزاندنــی ســنووری
ئاســمانیی ئێــران ،لــە الیــەن دڕۆنێکــی
ئامریکاییــەوە کــردووە؛ پرســێک کــە
ئامریــکا ڕەتی کردووەتەوە و ڕایگەیاندووە
کــە دڕۆنەکــە لــە دەرەوەی ســنوورەکانی
ئێران کراوەتە ئامانج.
هەواڵدەرییەکانی ڕێژیم ئاشکرایان کردووە،
پاســدار "حوســێن ســەالمی" ،فەرمانــدەی
گشــتیی ســپای تێرۆریســتی پاســداران،
ســەرلەبەیانیی ڕۆژی پێنجشەممە٣٠ ،ی
جــۆزەردان ،لــە کۆنگرەیەکــدا کــە بــۆ
 ٥٤٠٠کــەس لــە کــوژراو و قوربانییانــی
سیاســەتە هەڵەکانــی ڕێژیم لــە پارێزگای
ســنە گیــرا ،وتوویەتــی" :ســەرلەبەیانیی
ئەمــڕۆ ،فڕۆکەیەکــی بێفڕۆکەوانــی
ئامریکایــی ،لــە حاڵێکــدا دەیەویســت
ســنووری ئێــران ببەزێنێــت و هێــرش بکاتە
ســەر بەرژەوەندییەکانــی ئێمــەوە ،لــە الیەن
هێزەکانــی هەوافەزای ســپای پاســدارانەوە
پێکراوە و لە ئاسماندا تەقێنراوەتەوە".
هەواڵدەرییەکانــی ڕێژیــم لــە کاتێکــدا
هەواڵــی ئاماژەبۆکراویــان باڵو کردووەتەوە
کــە "بیــل ئۆربێــن" ،وتەبێــژی ســتادی
ناوەندیی فەرماندەیی ئامریکا" ،سێنتکام"
ڕایگەیانــدووە کــە هیچ ئۆپەراســیۆنێکی
دڕۆنی لە ئاسمانی ئێراندا ئەنجام نەدراوە؛
لێپرســراوێکی ئامریکاییش کە نەیویستووە
ناوی ئاشــکرا بکرێت ،بــە "فاکسنیوزی"
وتــووە" :ئــەم دڕۆنــەی ئامریــکا لــە

دەرەوەی ســنوورەکانی ئێــران و لــە هێڵــە
نێونەتەوەییەکاندا کراوەتە ئامانج".
ئــەم ڕووداوە کــە لەالیەکــەوە بــووە هــۆ و
مایەی دڵخۆشــی خەڵکانی وەزاڵەهاتووی
ئێــران و ترســی خســتە دڵــی نوێنەرانــی
فاشــیزمی تــاران ،کاردانــەوەی بەپەلــە و
جیــددی ئامریــکای بەدواوە بــوو؛ ئێوارەی
هەمــان ڕۆژ دانیشــتنێکی بەپەلــە لــە
کۆشــکی ســپی بۆ بەشێک لە نوێنەرانی
بــااڵی کۆنگــرەی ئامریــکا بــۆ مــاوەی
یەک کاتژمێر و نیو بەڕێوە چوو.
ئەگەرچــی تائێســتا وردەکارییەکانی ئەم
دانیشــتنە باڵو نەکراوەتەوە بەاڵم هەندێک
لە بەشــداربووانی ئەم دانیشــتنە بەمشێوەیە
ڕای خۆیــان دەربــڕی :میچ مەککانێڵ
سێناتۆری کۆماریخواز وتوویەتی ئەوەیکە
دەتوانــم بیڵێــم ئەوەیە کە ئەو مووشــەکەی
بووە هــۆی کەوتنەخوارەوەی دڕۆنەکەمان
لــە خاکــی ئێرانــەوە هاویشــتراوە و ئێســتە
ســەرقاڵی تاوتوێ کردنی دانی واڵمێکی
گونجاوین بەم کردەوەی ریژیم.
هەروەهــا نانســی پلۆســی ،ســەرۆکی
مەجلیســی نوێنــەران لــە ڕاگەیەندراوێکدا
وتوویەتی :ئەمە بارودۆخێکی مەترسیدارە،
ئاڵۆزییــەکان لەوپــەڕی خۆیانــدان بۆیــە
پێویســتە بەهێــز ،ژیرانــە و ســتراتێژیک
هەنــگاو بنێیــن؛ دەبــێ هەمــوو الیــەک
ئــەوە بزانــن کــە ئێمــە لەگــەڵ ڕێژیمێکی
دوژمنــکار و مەترســیدار بەرەوڕوویــن کە
هــەوڵ دەدات ئاژاوە بنێتەوە و ئاڵۆزییەکان

قووڵتر بکاتەوە.
دانڵــد ترامپیــش ســەبارەت بە دژکــردەوەی
واڵتەکــەی وتوویەتــی :تــا ماوەیەکــی تر
ڕوون دەبێتــەوە .مــن نامهــەوێ ســەبارەت
بــەم پرســە قســە بکــەم تەنیــا دەڵێــم ئێــران
هەڵەیەکی گەورەی کرد.
بەوتــەی فەرمانــدەی ســێنتکام دڕۆنــە
ئامریکاییەکــە بــە مووشــەکی زەوی
بــە هــەوای ســپای پاســداران و لــە 34
کیلۆمێتــری کەناراوەکانــی ئێران کراوەتە
ئامانج؛ بەپێی یاساوڕێسا نێودەوڵەتییەکان
 12مایلــی دەریایــی واتــە  22کیلۆمێتــر
سنووری واڵتان بە ئەژمار دێت.
لەالیەکــی دیکــەوە نوێنەری هەمیشــەیی
ڕێژیــم لــە نەتــەوە یەکگرتــووەکان ڕۆژی
پێنجشــەممە نامەیەکــی بــۆ ســکرتێر و
ســەرۆکی شــۆرایئەمنیەتی ئەم ڕێکخراوە
ناردووە و تێیدا باسی لەوە کردووە کە تاران
خوازیاری شــەڕ نییە و تەنیا بەرگری لوە
خــۆی دەکات! هاوکات جێگری سیاســی
وەزارەتــی دەرەوەی ڕێژیــم لــە پێوەندییەکدا
لەگــەڵ باڵوێــزی ســویس لە تــاران وەکوو
پارێــزەری بەرژەوەندییەکانــی ئامریــکا
ئێعتــرازی کــردووە کــە گوایــە ئامریــکا
سنوورەکانی ئێرانی بەزاندووە.
کــۆی ئــەم لێدوانانــە لــە کاتێکــدان کــە
نیۆیۆرکتایمــز لــە ژمــارەی ڕۆژی
پێنجشەممەی خۆیدا لەسەر زاری لێپرسراوە
ئامریکاییەکانــەوە بــاوی کردۆتــەوە کە
ترامــپ لــە دژکردەوە بە خســتنەخوارەوەی

فڕۆکــە ئامریکاییەکە بڕیاری " هێرشــی
ســنووردار" بــۆ ســەر کۆماری ئیســامی
دەرکــرد بــەاڵم لە قۆناغە ســەرەتاییەکانی
ئەم ئۆپەراسیۆنە ،هێرشەکە ڕاگیرا.
بەپێــی ڕاپۆرتــی ئاماژەبۆکــراو بڕیار بووە
کاتژمێر 7ی ئێوارە بە کاتی واشــینگتۆن
هێرشێکی پالنداڕێژراو بۆ سەر ڕێژەیەکی
دیاریکــراو لە بنکە ســەربازییەکانی ئێران
لەوانــە ناوەنــدە ڕادارییــەکان و پەدافەندی
مووشــەکی ئەنجــام بدرێــت بــەاڵم لــە
دواســاتەکانی دەســپێکی ئۆپەراســیۆنەکە
ترامــپ بڕیارەکــەی هەڵوەشــاندۆتەوە؛
هەرچەنــد نیۆیۆرکتایمــز نووســیویەتی
تا ئێســتە ڕوون نییە ئەم هێرشــە بەگشــتی
هەڵوەشــاوەتەوە یــان بەشــێوەی کاتــی
ڕاگیــراوە؟! ئــەم پرســە لەالیــەن خــودی
تڕامپیشــەوە تەئید کراوە؛ ناوبراو لە چەند
تویتــدا ئاشــکرای کــردووە کــە تەنیــا 10
خولــەک پیــش لــە هێــرش بۆســەر بنکــە
و بارەگاکانــی ئێــران بڕیــاری ڕاگرتنــی
هێرشەکانی دەرکردووە.
هــەر لەمبــارەوە ئەمــڕۆ هەینــی 31ی
جــۆزەردان ،هەواڵدەریــی ڕۆیتێــرز لــە
ڕاپۆرتێکــی تایبەتــدا ئاشــکرای کــرد
کــە دانڵــد ترامــپ هۆشــدارێکی جیددی
بــە گەورەلێپرســراوانی ئێرانــی داوە و لــە
ڕێگــەی عەمانــەوە باســی لە "هێرشــێکی
نێزیــک و لەنــاکاو" کــردووە؛ ئەگەرچــی
هەواڵدەرییەکانــی ڕێژیمی تاران حاشــا لە
بونــی وەها نامەیەک دەکەن بەاڵم فاکس

نیوز پشتڕاستی کردۆتەوە و ڕایگەیاندووە:
لــەم پەیامەدا هاتووە :ئامریــکا خوازیاری
شــەڕ نییــە و داوای وتووێــژ دەکات بۆیــە
ئێران زۆر زوو واڵم بداتەوە!
هاوکات لەگەڵ ئەم ڕووداوانە کۆمپانیای
فڕۆکەوانیــی "کانتــاس"ی ئۆســتڕالیا
و کۆمپانیــای فڕۆکەوانیــی هۆلەندیــی
 KLMدەزگای هەواپێــوی فێدڕاڵــی
ئامریــکا و بریتیــش ئەیرویــزی بریتانیــا
هەموو هاتوچۆیەکی فڕۆکەکانی خۆیان
لەســەر ئاوەکانــی کەنــداو و گــەرووی
هۆرمۆز قەدەغە ڕاگەیاند.
فاکسنیوز هەروەها نووسیویەتی :وێدەچێ
ترامپ لە ئیزننامەی پەسندکراوی ساڵی
 2001دژ بــە ئەلقاعیــدە و پێوەنــدی ئــەم
ڕێکخــراوە تێرۆریســتییە لەگەڵ کۆماری
ئیســامی کەلــک وەربگــری تاکــوو
دامــەزراوە ناوکییەکانــی نەتەنــز بکاتــە
ئامانج.
بەگشــتی ئەوەیکــە هەنووکە ســەبارەت بە
ئێــران هاتووەتــە گــۆڕێ ،بریتییــە لە ترس
و زەنــدەق و زراوچوونێکــی بەتــەواوی
مانــا لەالیــەن کۆمــاری ئیســامییەوە
بەچەشــنێک کــە خــەوی خۆشــی لــێ
حــەرام کــردوون هەربۆیە وەک فاکسنیوز
ئاشکرای کردووە هەموو هێزەکانی خۆیان
لە حاڵەتی ئامادەباشی داناوە.
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ئەم جارە دژوارە
كەریم پەرویزی
بەرپرســانی نیزامــی و پاســدارانی رێژیــم
هەڕەشــەی داخســتی گــەرووی هۆرمــۆز
و تێکدانــی ناوچەکــە دەکــەن .خامنەیی
و روحانیــی و بەنــاو سیاسییەکانیشــیان
بــاس لە خۆڕاگرییــان و بەچۆکدا هێنانی
ئامریــکا دەکــەن و هەڕەشــەش دەکــەن
کــە بەرژەوەندییەکانــی واڵتانــی ناوچــە
دەخەنــە مەترســییەوە .بەشــێک لــە بەنــاو
دیپلۆماتەکانیــان لە ناوچە و دونیادا باڵو
دەبنــەوە کــە داهاتوویەکــی پــڕ لــە شــەڕ
و ئاڵــۆزی نیشــان بــدەن و سیاســییەکانی
ئامریــکا و رۆژاوا لــەوە بترســێنن کــە
گوشــاری زیاتــر بــۆ ئێــران دەبێتــە هــۆی
ماڵوێرانــی و ئــاژاوەی زیاتــر و تریــاک و
پەنابەر بە لێشاو بەرەو ئورووپا دەنێردرێن.
ئەمــە کــۆی سیاســەتی کۆمــاری
ئیســامییە لــە بەرامبــەر دەوری تــازەی
گوشــارەکانی ئامریــکا بــۆ ســەر ئــەم
رێژیمــە .ســتراتێژیی کۆماری ئیســامی
لــەم قۆناخــەدا وادیــارە کــە بریتــی بێ لە
زیادنیشــاندانی هەزینــەی کردەوەکانــی
ئامریکا و بە کردەوەی نیزامیشەوە.
بــە واتایەکــی دیکە کۆماری ئیســامی
دەیهەوێ بە هەموو تاکتیکە دیپلۆماتیک
و هەڕەشــەی نیزامــی و پاســدارەکانی و
تێکهەڵچوونــە ســنووردارەکان و گەفــە
سیاســییەکانی وا بنوێنــێ کــە هــەر
کردەوەیەکی چ سیاســی و ئابووری و چ
نیزامیی ئامریکا هەزینەی یەکجار زۆری
بــۆ جیهــان و ناوچــە دەبــێ و هــەر وەکوو
بەرپرســانی ئامریکایــی وتیــان ،رێژیمــی
تــاران دەیهــەوی لــە رێگــەی باجگیرییەوە
درێژە بە مانەوە و سیاسەتەکانی بدا.
سیاسەتی ســەرەکیی کۆماری ئیسالمی
کە لەسەر ئەو بنەمایەش دامەزراوە ،بریتی
بــووە لە شــەڕخوازی و ئاژاوەنانەوە ،لەژێر
نــاوی جۆربەجــۆر وەکــوو هەناردەکردنــی
شــۆڕش یــان رزگاریــی قــودس یــان لــەم
ســااڵنەدا ،پەرەدان بــە بەرەی «مقاومت»
و دروستکردنی هیاللی شیعیدا بووە.
لــە راســتای ئــەم سیاســەتەدا بــووە کــە
خومەینــی دەیگــوت شــەڕ نێعمەتێکــی
ئیالهییــە ،یــان خامنەیــی دەڵــێ شــەڕی
مانەوەمــان و خۆڕاگــری لــە ســووریە و
لوبنــان دەکەیــن دەنــا مەجبــوور دەبیــن لە
خووزســتان و لە نێو ئێران شــەڕیان لەگەڵ
بکەین!
ئەم سیســتمە ئیدئۆلۆژیکە بۆ داپۆشــینی
گەندەڵــی و ناتوانــی و نەزانــی و
خورافاتەکەی ،پێویســتی بە ئاژاوە بووە و
ئێســتەش زیاتــر لە هەمــوو کات ئاژاوە بە
شتێکی پێویست دەزانێ.
نەبوونــی پێگەی نێوخۆیی ،کە لە خودی
قســەکانی خامنەییــدا دەردەکــەوێ؛
ترســێکی زۆری الی ئەم رێژیمە دروســت
کردووە و بەردەوام پێی وایە دوژمن درزی
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ڕوونکردنەوەی نوێنهرایهتی حیزبی شاندێکی ( )ENKSسەردانی حیزبی
دێموکرات لە «هاوپێوهندی بۆ ئازادی
دێموکراتی کرد
و بهرابهری له ئێران»
نوێنهرایهتیــی حیزبــی دێموکــرات لــە
"هاوپێوهنــدی بــۆ ئــازادی و بهرابــهری ل ه
ئێــران" ڕوونکردنەوەیەکــی ســهبارهت بــه
لێدوانێکی ئهم هاوپێوهندییه بۆ بیر و ڕای
گشتی باڵو کردەوە.
دەقی ڕوونکردنەوەکە بەم چەشنەیە:
ڕوونکردنهوه بۆ بیروڕای گشتی
پــاش دســتپێکردنی گرژییــهکان له نێوان
ڕژیمی کۆماری ئیسالمیی ئێران لهگهڵ
واڵتانــی ناوچــه و ههنــدێ واڵتی دیکه،
"هاوپێوهنــدی بــۆ ئــازادی و بهرابــهری
لهئێــران" کــه لــه  ١٠حیــزب و الیــهن،
لهوانــهحیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی
ئێــران پێــک هاتــووه ،لهڕێکهوتــی ٢ی
جۆزهردانــی  ١٣٩٨بهرانبهر به٢٣ی مای
 ،٢٠١٩بهیاننامهیهکی باڵو کردهوه.
ئــهم بهیاننامــه کــهلــه ژێــر ســهردێڕی

"بهرزبوونــهوهی ئاســتی گرژیــهکان،
زۆربوونــی مهترســی شــهڕ دهرفهتێــک
بــۆ ســهرکوتی خهباتــی خهڵــک دژ بــه
ڕژیمی ســهرکوتکهر و فاسدی کۆماری
ئیسالمی ئێران" باڵوکراوهتهوه ،بۆتههۆی
نیگهرانی بهشێک لهئهندامانی حیزب و
ههروهها بهشــێک لهدۆستان و الیهنگرانی
حیزبهکهمان.
لــه ڕێگــهی ئهم ڕوونکردنــهوهبیر و ڕای
گشتیی کوردستان ئاگادار دهکهینهوه که
ههمووی دهقی ئهم بهیاننامهیهسیاسهتی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران
نییه.
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران
سیاســهته گرژییخولقێنهرهکانی ڕێژیمی
کۆمــاری ئیســامی وهکــوو هــۆکاری
ســهرهکی دروســت بوونــی ئــهم قهیرانــه

دهبینێ.
حیزبی دێموکرات ههمیشــه لهو کردهوانه
کــهلهچوارچێــوهی ڕووخانــی ڕژیم یان
الواز کردنی ئهم ڕژیمه دژهمرۆڤهئهنجام
دهدرێــن ،پێشــوازی کــردووه و لەســەر ئەو
سیاسەتەش بەردەوامە.
لێــرەدا ،هەڵەیــەک لەالیــان نوێنەرایەتــی
حیزبــی دێموکراتی کوردســتانی ئێران لە
"هاوپێوەنــدی" ڕووی داوە و لــە بــەر ئــەوە
داوای لێبوردن دەکەین.
نوێنهرایهتیــی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێــران لــه "هاوپێوهنــدی بــۆ
ئازادی و بهرابهری لهئێران"

٢٦ی جۆزهردانــی  ١٣٩٨بهرانبــهر بــه
١٥ی ژوئهنی ٢٠١٩

مستەفا هیجری
لە ڕێوڕەسمی سوێندخواردنی یاسایی سەرۆکی
هەرێمی کوردستان بەشداری کرد

ڕێوڕەســمی ســوێندخواردنی یاســایی
ســەرۆکی نوێــی هەرێمــی کوردســتان،
لــە دانیشــتنێکی تایبەتــی پارلەمانــی
کوردستان بەڕێوە چوو.
رۆژی دووشــەممە٢٠ ،ی جۆزەردانــی
٢٧١٩ی کــوردی١٠ ،ی ژوئەنــی
٢٠١٩ی زایینــی ،لــە دانیشــتنێکی
پارلەمانی کوردســتان و لە ڕێوڕەسمێکی
تایبەتدا و بە ئامادەبوونی ســەدان میوانی

کوردستانی ،عێراقی و جیهانی ،نێچیرڤان
بارزانــی ،ســەرۆکی هەڵبژێــردراوی
هەرێمــی کوردســتان ،ســوێندی یاســایی
خــوارد و وەکــوو ســەرۆکی هەرێمــی
کوردستان دەستبەکار دەبێت.
لــەو ڕێوڕەســمەدا شــاندێکی حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران ،بــە
سەرپەرەســتیی بەڕێــز مســتەفا هیجــری،
لێپرســراوی گشــتیی حیزب بەشــدار بوون،
کە وێڕای پیرۆزبایی لە ســەرۆکی نوێی
هەرێمــی کوردســتان ،لەســەر سیاســەتی
پاڵپشــتیکردن لــە هەرێمــی کوردســتان
جەختیان کردەوە و ئەو کیانە سیاسییەیان
بــە دەســکەوتێکی گرنگــی نەتەوەییــی

کورد زانی.
ڕێوڕەســمی ســوێندخواردنی نێچیرڤــان
بارزانــی ،لــه هۆڵــی ســهعد عهبدوڵــا لە
پێتەختی هەرێمی کوردستان بەڕێوە چوو.
بۆ ئەو ڕێوڕەســمە لهسهر ئاستی جیهاندا،
 ١٢٠٠میوان بانگهێشت کرابوون.
لــه مێــژووی ههرێمــی كوردســتان و
عێراقیشــدا ،ئــەو ڕێوڕەســمە "گهورەتریــن
و ئاســتبهرزترین پرۆتۆكــۆل بــووە و
یهكهمینجارە مهراســمی بهم شــێوەیه ڕێك
دەخرێــت ،ئامانجهكــهش ئهوەیــه ببێتــه
ههلێــک بۆ ئهوەی ههرێمی كوردســتان و
دەزگا بااڵكانــی جارێكــی دیكه پیشــانی
جیهان بدرێنهوە.

شاندێکی حیزبەکانی ڕۆژئاوای کوردستان
سەردانی حیزبی دێموکراتیان کرد

شــاندێکی پێکهاتوو لــە نوێنەرانی چەند
حیزبی ڕۆژئاوای کوردســتان ،ســەردانی
حیزبــی دێموکراتی کوردســتانی ئێرانیان
کرد.
ڕۆژی شــەممە٢٥ ،ی جــۆزەردان،
شــاندێکی پێکهاتــوو لــە نوێنەرانــی
چەنــد حیزبــی ڕۆژئــاوای کوردســتان
بــە سەرپەرســتیی "شــاهۆز حەســەن"،
هاوســەرۆکی پارتــی یەکیەتیــی
دێموکراتیک (پەیەدە) ،سەردانی حیزبی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێرانیــان کرد و
لــە الیــەن هەیئەتێــک بــە سەرپەرســتیی
"مســتەفا هیجری" ،لێپرســراوی گشــتیی
حیزبی دێموکراتەوە ،پێشوازییان لێ کرا.
لــەم دیــدارەی شــاندی حیزبەکانــی
ڕۆژئاوای کوردســتان و هەیئەتی حیزبی
دێموکراتدا ،باس و بابەتەکانی پێوەندیدار
بە پرسی کورد تاوتوێ کران.
لــە ســەرەتای ئــەم دیــدارەدا" ،شــاهۆز
حەســەن" ،وێــڕای دەربڕینی خۆشــحاڵیی
خــۆی لــەو چاوپێکەوتنەیــە ،ســپاس و
پێزانینــی خــۆی و شــاندی هاوڕێــی
بــە بۆنــەی پێشــوازیی گەرمــی حیزبــی
دێموکرات ،دەربڕی.
پاشــان ناوبــراو ،باســێکی لەســەر
ســەرکەوتنەکانی کــورد لــە باشــوور و

ڕۆژئــاوای کوردســتان لــە شــەڕی دژ
بــە تێــرۆر و هەروەهــا پرۆســەی سیاســی
لــە باکــووری کوردســتان پێشــکەش
کــرد .هەروەهــا لــە درێــژەدا ئامــاژەی بە
هەڕەشــەکانی واڵتانــی داگیرکــەری
کوردســتان بــۆ ســەر نەتــەوەی کــورد
بەگشــتی کــرد و پێــی وابــوو کــە
ئاڵوگۆڕەکانی ئێران دەتوانێت دەرفەتێکی
بــاش بــۆ بزووتنەوەی کورد لەم پارچەیەدا
بڕەخسێنێت.
"شــاهۆز حەســەن" جەختــی کــردەوە کــە
دۆخــی ئێســتای ناوچەکــە بەگشــتی و
کوردســتان بەتایبەتــی ،ئــەوە دەخوازێــت
کــە حیــزب و ڕێکخراوەکانــی هــەر چوار
پارچــەی کوردســتان بــە یەکگرتوویــی و
یەکیەتییەکــی نەتەوەیــی بەهێــزەوە لــە
بەرانبەر هەڕەشەکاندا بووەستن.
دواتــر" ،مســتەفا هیجــری" ،لێپرســراوی
گشــتیی حیزبی دێموکراتی کوردســتانی
ئێــران ،ســەرکەوتنەکانی کــوردی لــە
ڕۆژئاوا و باشووری کوردستان ،بەتایبەتی
لە شەڕ دژ بە تێرۆردا بەرز نرخاند .ناوبراو
هەروەها جەختی لەسەرپێویســتیی ناسینی
خاڵــە الوازەکان و کەموکۆڕییــەکان
کــردەوە و ڕایگەیانــد" :نابــێ ڕێگە بدەین
دوژمنانــی نەتەوەکەمــان بە قۆســتنەوەی

ناکۆکییەکانــی نێــوان الیەنەکانــی
کــورد ،ڕیزەکانمــان تووشــی لێکتــرازان و
دووبەرەکی بکەن".
لــە درێــژەی دیدارەکــەدا ،نوێنەرانــی هەر
کام لــە الیەنەکانــی دیکــەش ،ڕا و
بۆچوونی خۆیان لەســەر باس و بابەتەکان
خستە ڕوو.
لــە کۆتاییشــدا وەفدەکانــی هــەر دوو
ال ،جەختیــان لەســەر بەردەوامبوونــی
هــاوکاری و هاوهەڵوێســتی کــردەوە و
پێداگرییان لەســەر پێویســتیی درێژەدان بە
دیــدار و چاوپێکەوتنــەکان بــە مەبەســتی
لێکتێگەیشتنی زیاتر لە نێوان الیەنەکانی
ڕۆژئاوای کوردستان و حیزبی دێموکراتی
کوردستانی ئێران ،کردەوە.
شاندی الیەنەکانی ڕۆژئاوای کوردستان
لەم دیدارەدا ،پێک هاتبوون لە:
"شــاهۆز حەســەن" ،هاوســەرۆکی پارتــی
یەکیەتیی دێمۆکراتیک (پەیەدە)
"جەمــال شــێخ باقــی" ،ســەرۆکی پارتــی
دێمۆکراتی کوردی سووریە
"موحەمــەد مووســا" ،ســکرتێری پارتــی
چەپی سووریە
"مســتەفا مەشــایخ" ،جێگــری ســەرۆکی
پارتی یەکیەتیی دێموکرات
"فەتحوڵــا حســێنی" ،نوێنــەری پارتــی
چەپی سووریە لە باشووری کوردستان
"هەڤاڵ هووشەنگ" ،نوێنەری مەجلیسی
ڕۆژئاوا
"ســولەیمان عــەرەب" ،نوێنــەری پەیەدە لە
باشووری کوردستان
"جیهان خەلیل" ،نوێنەری کۆنگرەیا ســتار
لە باشووری کوردستان

شــاندێکی ئەنجومەنی نیشــتمانیی کورد
لە ســووریە ،لــە دیدارێکدا لەگەڵ حیزبی
دێموکــرات ،کۆمەڵێــک بابەتی جێگەی
سەرنجی هاوبەشیان تاوتوێ کرد.
ڕۆژی یەکشــەممە٢٦ ،ی جۆزەردانــی
١٣٩٨ی هەتاوی ،شاندێکی ئەنجومەنی
نیشــتمانیی کورد لە ســووریە ،ســەردانی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێرانی
کــرد و لــە الیــەن هەیئەتێکــی حیزبــەوە
بــە سەرپەرســتیی "مســتەفا هیجــری"،
لێپرســراوی گشــتیی حیزبەوە پێشــوازییان
لێ کرا.
لــە ســەرەتای ئــەو دیــدارەدا" ،محەمــەد
ئیســماعیل" ،جێگــری ســکرتێری پارتــی
دێموکراتی کوردســتانی سووریە ،سپاسی
پێشــوازیی گەرمی حیزبی دێموکراتی لە
شــاندەکەیان کــرد .ناوبــراو دواتــر وێــڕای
ئاوڕدانــەوە لــە بارودۆخــی ڕۆژئــاوای
کوردســتان و مێــژووی ســەرهەڵدانەکانی
کــورد لــەو بەشــەدا ،باســی لەســەر
کۆســپەکانی ســەر ڕێــگای یەکڕیزی و
یەکگرتوویــی الیەنــەکان لــەو پارچەیەی

کوردستاندا کرد.
پاشــان "مســتەفا هیجــری" ،لێپرســراوی
گشــتیی حیزبی دێموکراتی کوردســتانی
ئێــران وێــڕای بەخێرهاتنــی شــاندی
میــوان ،باســێکی لەســەر بارودۆخی ئێران
و کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت و دواییــن
ئاڵوگۆڕەکانی ناوچە پێشکەش کرد.
"هیجــری" لــە وتەکانیــدا ئــاوڕی لــە
پەیوەنــدی و کێشــەکانی نێــوان ئێــران
و ئەمریــکا دایــەوە و ڕایگەیانــد:
"هەڵســوکەوتی ڕابــردووی ڕێژیمــی ئێران
پێمــان دەڵێــت کە کۆماری ئیســامی لە
دۆخی گوشار و الوازیدا مل بۆ دانوستان
و تەســلیمبوون بەرانبــەر بــە هێــز و الیەنــە
دەرەکییەکان ڕادەکێشێت".
ناوبــراو هەروەها ئاماژەی بــە هەوڵەکانی
حیزبــی دێموکــرات بــۆ پێکهێنانــی بــەرە
یــان هاوپەیمانییەکــی بەرباڵو لە ئاســتی
کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت و ئێرانــدا بــۆ
بەرەوڕووبوونــەوەی ڕێژیمــی کۆمــاری
ئیسالمی کرد.
لە کۆتایی چاوپێکەوتنەکەدا ،وەفدەکانی

هــەردوو ال جەختیــان لەســەر پێویســتیی
هــاوکاری و بیــروڕا گۆڕینەوەی زیاتر لە
داهاتوودا کردەوە.
شــاندی ئەنجومەنی نیشــتمانیی کورد لە
سووریە لەم دیدارەدا پێک هاتبوون لە:
ســولەیمان عەبدولمەجید ئۆسۆ ،سکرتێری
حیزبی یەکیەتیی کوردستانی سووریە
محەمەد ئیســماعیل ،جێگری ســکرتێری
پارتی دێموکراتی کوردستانی سووریە
فەیســەل یووســف ،ســکرتێری تەڤگــەری
چاکسازیی کورد لە سووریە
نیعمــەت داوود ،ســکرتێری حیزبــی
وەکهەڤی لە سووریە
فەســلە یووســف ،ســکرتێری حیزبــی
یەکیەتیــی دێموکراتیکــی کوردســتانی
سووریە
نــەواف ڕەشــید ،ســەرۆکی نوێنەرایەتیــی
ئەنجومەنــی نیشــتمانی کورد لە ســووریە
لە هەرێمی کوردستان
جەدعان یووســف ،ئەندامــی نوێنەرایەتیی
ئەنجومەنــی نیشــتمانی کورد لە ســووریە
لە هەرێمی کوردستان

حیزبی دێموکرات
لەگەڵ حیزبەکانی باکووری کوردستان کۆ بووەوە

شــاندی پەیوەندییــە كوردســتانییەكانی
حیزبــی دێموكراتــی کوردســتانی ئێــران،
لە شــاری "ئامەد"ی باكووری كوردستان،
كۆمەلێــك دیــدار و چاوپێكەوتنی لەگەڵ
ڕێکخــراوە سیاســییەکان و حیزبەکانــی
باکووری کوردستان پێک هێنا.
ڕۆژانــی هەینــی و شــەممە ،ڕێکەوتــی
١٧و ١٨ی جۆزەردان ،لەسەر ڕاسپاردەی
دەزگای پەیوەندییە گشــتییەكانی حیزبی
دێموكراتــی كوردســتانی ئێران ،شــاندێكی
پەیوەندییــە كوردســتانییەكانی حیزبــی
دێموکرات ،پێكهاتوو لە ''محەممەدســاڵح
قــادری'' ،بەرپرســی پەیوەندییــە
كوردســتانییەكان و ''فەرهــاد میــرۆزادە''،
كادری دێرینــی حیزبــی دێموکــرات،
لــە زنجیــرە دیدارێكــی دۆســتانەدا كــە
دوو ڕۆژی خایانــد ،ســەردانی هــەركام
لــە ڕێکخــراو و حیزبەكانــی باكــووری

كوردستان و توركیە بە ناوەكانی '' :وەقفی
ئیســمائیل بێشــكچی هەدەپــە'''' ،پارتی
سۆسیالیستی كوردستان'''' ،پارتی ئازادی
كوردســتان'''' ،هاكپــار'''' ،پالتفۆرمــی
نەتەوەپەروەرانــی كوردســتان'''' ،پارتــی
دێموكراتــی كوردســتان  -توركیە''یان كرد
و لە الیەن كۆمەڵێك كەسایەتیی سیاسی،
ڕووناكبیــر و پارلەمانتــاری هەدەپــە و
ســەرۆك و ســەركردایەتی ئــەو حیزبانــەوە
بەگەرمی پێشوازییان لێ کرا.
شــاندی حیزبــی دێموکــرات لــە كــۆی
ئــەو چاوپێكەوتنانەدا تیشــكی خستەســەر
بارودۆخــی ئێســتای جوواڵنــەوەی
نەتەوەییــی گەلــی كــورد لــە ڕۆژهەاڵتی
كوردســتان و پێویســتیی پشــتیوانی
حیــزب و الیەنــە خەباتكارەكانــی باكوور و
بەشــەكانی دیكەی كوردســتان لە خەباتی
خەڵكــی ڕۆژهەاڵتــی كوردســتان دژ بــە

رێژیمی تێرۆریستی كۆماری ئیسالمی و
هەروەها پتەوكردنی یەكڕیزی و هاوكاریی
نێــوان هێــز و الیەنــە كوردســتانییەكان لەم
قۆناغــە هەســتیارەی كــە كوردســتان لــە
نێــوان هاوكێشــە سیاســییە ناوچەیــی و
جیهانییەکاندا تێپەڕی دەكات
تێكــڕای حیــزب و الیەنــە ناوبــراوەکان
وێــڕای دەربڕینــی خۆشــحاڵیی خۆیــان
لــەو بەســەركردنەوەی شــاندی حیزبــی
دێموکــرات ،هاوســۆزی و پشــتیوانیی
خۆیــان لــە خەباتــی حیزبــی دێموكــرات و
گەلــی كــورد لــە ڕۆژهەالتــی كوردســتان
دەربــڕی و بەوپــەڕی ڕێــزەوە هیواخــواز
بــوون ،كــە ئــەو پەیوەنــدی و ئاڵوگــۆڕی
بیــروڕا و زانیارییانــە لە نێوانیاندا گەرمتر
و بەردەوامتر بێت.

ژمارە ٢١ ،٧٥٢ی ژوئەنی ٢٠١٩

سێمینارێک لەسەر
ساڵوەگەڕی تێرۆرکردنی دوکتور قاسملوو بەڕێوە چوو

لــە شــاری ئامــەد ســەر بــە کوردســتانی
باکــوور ســێمینارێک بــۆ ســیهەمین
ساڵوەگەڕی تێرۆركردنی دوكتور قاسملوو
بــە بەشــداریی ژمارەیەکــی بەرچــاو لــە
حیزب و الیەنە سیاسییەکان بەڕێوە چوو.
ڕۆژی یەکشــەممە١٩ ،ی جــۆزەردان،
کاتژمێــر ١ی دوانیــوۆڕ ،بەپێــی
بەرنامەیــەک كــە لــە الیــەن وەقفــی
"ئیسماعیل بێشكچی" ،لە شاری "ئامەد"
ڕێــك خرابوو ،ســێمینارێک بۆ ســیهەمین
ســاڵوەگەڕی تێرۆرکردنــی دوکتــور
قاسملوو بەڕێوە چوو.
ئــەو ســێمینارە بــە بەشــداریی هەیئەتــی
نوێنەرایەتــی حیزبــی دێموكــرات ،بــە
سەرپەرەســتیی "محەممەدســاڵح قــادری"
بەرپرســی پەیوەندییــە كوردســتانییەكانی
حیزبــی دێموکــرات و بــە بەشــداریی
بەشــێكی بەرچــاو لــە هێــز و الیەنــە
سیاســییەكان ،ڕووناكبیــر و كەســایەتییە
نیشــتمانپەروەرەكانی باكــووری كوردســتان
و میدیــاكان ،بــە ڕاگرتنــی خولەكێــک
بێدەنگــی بــۆ ڕێزگرتــن لــە گیانی پاکی

شــەهیدانی كوردســتان بەڕێــوە چــوو،
ســێمینارەكە بــە پێشــاندانی فیلمێكــی
دیكومێنتــاری كــە بڕگەكانــی ژیــان و
خەباتی دكتور قاسملووی لە خۆ گرتبوو،
دەستی بە كارەكانی كرد.
وتاربێژانــی ئــەو ســێمینارە بریتــی بــوون:
مامۆســتا "ئیســماعیل بێشــكچی" گەورە
نووســەر و ڕووناكبیری ناسراوی توركیە و
دۆستی ڕاستەقینەی دۆزی ڕەوای كورد،
"محەممەدساڵح قادری" ،نوێنەری حیزبی
دێموكراتــی كوردســتانی ئێران" ،مەســعود
تــەک" ،ســەرۆكی پارتی سۆسیالیســتی
كوردســتان و "ئیبراهیــم گوچلــوو"،
ڕووناكبیر و تێكۆشەری دێرینی باكووری
كوردستان.
وتاربێژانــی ســێمینارەكە لــە بوارەكانــی
تایبــەت بــە مێــژووی بزووتنــەوەی كورد،
پیالنــی نەیــاران بــۆ كوشــتنی ڕێبەرانیان
و بەبــێ مــاف هێشــتنەوەیان ،ئامانجــی
ڕێژیمــی كۆمــاری ئیســامیی ئێــران لــە
تێــرۆری دوكتــور قاســملوو و ڕێبەرانــی
حیزبــی دێموكــرات ،كاریگەرییەكانی ئەو
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پۆلێک لە کوڕان و کیژانی شۆڕشگێڕ چەکی
پارێزگاری لە نیشتمانیان کردە شان

تێرۆرانە لەســەر جوواڵنــەوەی ڕۆژهەاڵتی
كوردســتان ،كورتەمێــژووی حیزبــی
دێموكــرات ،ڕۆڵ و كەســایەتیی دوكتــور
قاســملوو لــە ســەرۆكایەتیكردنی حیزبــی
دێموكــرات و پێشــەنگایەتی جوواڵنــەوەی
ڕۆژهەالتــی كوردســتان لە ئاســتی نێوخۆ
و لــە جیهانــدا ،بۆ بەشــداربووان دوان ،کە
كــۆی باســەكان بوونــە مایــەی ســەرنج و
پێشوازی بەشداربووان.
دوابەشــی ســێمینارەكە تەرخــان كــرا
بــۆ پرســیاری بەشــداربووان و واڵمــی
پانێلیســتەكان و بــە شــەرمەزاركردنی
ڕێژیمی تێرۆریستی ئێران و بەرزڕاگرتنی
ناو و یادی دوكتور قاسملوو و بە دەربڕینی
هاوســۆزیی پشــتیوانیی بەشــداربووان
لــە حیزبــی دێموكــرات و جوواڵنــەوەی
کوردستانی ڕۆژهەاڵت.
لــە پەراوێــزی كاری ســێمینارەكەدا،
محەممەدســاڵح قــادری چەندیــن لێدوانی
ســەبارەت بــەو ســێمینارە و بارودۆخــی
جوواڵنــەوەی کوردســتانی ڕۆژهەاڵت بۆ
كاناڵە ڕاگەیاندنەکان دا.

پەیوەندییە كوردستانییەكانی حیزبی دێموكرات،
چەندین دیدار و كۆبوونەوەی ئەنجام دا

پەیوەندییــە كوردســتانییەكانی حیزبــی
دێموكراتــی کوردســتانی ئێــران ،بــە
سەرپەرســتیی "محەمەدســاڵح قــادری"،
چەندین دیدار و كۆبوونەوەی ئەنجام دا.
ڕۆژی سێشــەممە٢١ ،ی جــۆزەردان ،لــە
نێوان شاندی پەیوەندییە كوردستانییەكانی
حیزبــی دێموكــرات بــە سەرپەرســتیی
"محەمەدســاڵح قــادری" ،لەگەڵ هەر كام
لــە "فێدراســیۆنی نێونەتەوەیی كوردەكانی
ســۆڤیەتی پێشــوو" ،بــە سەرپەرســتیی
پڕۆفیســۆر "كنیاز ئیبراهیــم" و "نەبیۆڤ
یوری شــامیلۆڤیچ" ،سەرۆكی كۆمەڵەی

هاوكاری بۆ گەلی كورد و سەرنووسەری
ڕۆژنامــەی "رێیا تــازە"" ،كەنــدال نەزان"،
ســەرۆكی ئەنیستیتۆی كورد لە فەرانسە،
"كەیــا ئیــزۆل" ،ســەرۆكی فێدراســیۆنی
كورد لە ســوئید و كۆمەڵێک كەسایەتیی
سیاسی و ڕووناكبیر ،چەندین كۆبوونەوە و
دیدار ئەنجام درا.
لــەم دیدارانــەدا ،جەخــت لەســەر گرنگیی
پەیوەنــدی و هاوكاریــی نێوانیــان لەگــەڵ
حیزبــی دێموكراتــی کوردســتانی ئێــران و
جوواڵنــەوەی ڕۆژهەاڵتــی كوردســتان لەم
قۆناغەدا كرایەوە.

هەروەهــا ،تایبەتــی جەخــت لەســەر
هاوئاهەنگــی بــۆ بەرنامــەی چاالكیــی
بەرباڵو بۆ بەرزڕاگرتنی یادی ســیهەمین
ســاڵوەگەڕی تراژێدیــای تێرۆركردنــی
دوكتــور قاســملوو لــە الیــەن ڕێژیمــی
تێرۆریســتی ئێرانەوە ،کرایــەوە ،بۆ ئەوەی
كــوردی دیاســپۆرا بتوانــن لــە واڵتانــی
ســۆڤیەتی پێشوو و واڵتانی ئورووپایی بە
ئەنجامدانــی چاالكییەكانیان لەم بارەیەوە،
ماهییەتــی تێرۆریزمــی نێودەوڵەتیــی
ڕێژیمــی ئیســامیی ئێــران لەقــاو بــدەن و
شەرمەزاری بكەن.

لــە چیاکانــی کوردســتان ڕێوڕەســمی
دەورەی سەرەتاییی پێشمەرگە بەڕێوە چوو
و ژمارەیــەک لــە قوتابییانــی دێموکرات
پەیوەســت بــە ڕیــزی پێشــمەرگایەتییەوە
بوون.
ڕۆژی دووشــەممە٢٠ ،ی جــۆزەردان
لــە ڕێوڕەســمێکی بەشــکۆدا ،دەورەی
٢٣٦ی ســەرەتاییی هێــزی پێشــمەرگەی
کوردســتان ،بــە بەشــداریی ژمارەیــەک
لــە ئەندامانــی ڕێبەرایەتــی ،فەرمانــدە
نیزامییەکان ،کادری سیاســی و نیزامی؛
پێشمەرگە و میوانان بەڕێوە چوو.
لــە دەســپێکی ئەو ڕێوڕەســمەدا بە ســانی
نیزامــی پێشــوازی لە ئەندامــی ناوەندیی
سیاســیی حیزبی دێموکراتی کوردســتان،
"ڕەحیم مەنگوڕی" کرا.
لــە ســەرەتای ئــەو مەراســمەدا ،ســروودی
دوژمنشــکێنی "ئەی ڕەقیب" خوێندرایەوە
و پاشــان بــۆ ڕێزگرتــن لــە گیانفیدایــی
ڕۆڵەکانی کوردســتان و شەهیدانی کورد
و کوردســتان ،خولەکێک بە بێدەنگی بە
پێوە ڕاوەستان.
لــە بەشــێکی دیکــەی ئــەو ڕێوڕەســمەدا
بەشــداربووانی دەورەی ســەرەتاییی
هێــزی پێشــمەرگەی کوردســتان ،کارتی
پێشمەرگایەتیان پێ بەخشرا.
هــاوکات لــە بەشــێکی دیکــەدا،
بەشــداربووانی دەورە سوێندی نیشتمانییان
خــوارد ،کــە وەفادار بە ڕێبــاز و ئامانجی
شەهیدان دەمێننەوە.
دواتر لە الیەن پێشکەشکاری مەراسمەکە

بەخێرهاتنی سەرجەم میوانان کرا.
پاشــان "ڕەحیــم مەنگــوڕی" ،ئەندامــی
ناوەنــدی سیاســیی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێــران ،بــە بۆنــەی
کۆتاییهاتنی دەورەی ســەرەتاییی ٢٣٦ی
هێــزی پێشــمەرگەی کوردســتان چەنــد
وتەیەکی پێشکەش کرد.
دوای وتەکانــی بەڕێــز "مەنگــوڕی"،
ســروودی قاســملوو لە الیەن بەشداربووانی
دەورەوە پێشکەش کرا.
لــە نێوئاخنــی مەراســمەکەدا ،ڕاپۆرتــی
پەروەردەیــی فێرگــە ،لــە الیــەن "هێمــن
ڕەســووڵئابادی" ،مامۆســتای فێرگــەوە
پێشکەش کرا.
پاشــان پەیامــی بەشــداربووانی دەورە ،لــە
الیــەن "شــۆڕش ئابدانــان" ،بەشــداربووی
دەورەوە پێشکەش کرا.
دواتــر گۆرانییــەک لــە الیــەن "ئومیــد
قادری" بەشداربووی دەورە پێشکەش کرا.
لــە بەشــێکی دیکــەی ئــەو ڕێوڕەســمەدا،
کەسە یەکەم هەتا سێهەمەکان ،لە بواری
تاقیکاریــی سیاســی و نیزامــی و نــەزم و
دیســیپلینەوە ،لە الیەن " بەهمەن دێهقان"،
فەرماندەی هێزی ١١٥ـــەوە خەاڵتیان پێ
بەخشرا.
لە کۆتایی ئەو ڕێوڕەسمەدا ،گۆرانییەک
لــە الیــەن "میــاد قــادری" و بەندێک لە
الیەن "ئاوات بایزیدیـ"ـیەوە پێشکەش کران.

درێژەی پەیڤ
وکردۆتە نێو خەڵک!
ئەمــە و سیاســەتی فراوانخــوازی و
تونــدڕەوی بــەرەو ئاژاوەگێــڕی زیاتــر لــە
ناوچــە هانــی داون .لەم راستایەشــدا بووە
کــە هەرچەنــد لە چوارچێــوەی بەرجامدا
لەگــەڵ ئامریــکا و ئورووپــا و رووســیە
و چیــن رێککەوتــن ،بــەاڵم دەســتیان لــە
مووشــەک هەڵــدان و ناردنــی پاســداران
بــۆ دەوروبــەر و تیــرۆر و شــەڕەنگێزی
هەڵنەگــرت تــا ئــەو جێگەیــە کــە ئێســتا
ئەگــەری تێکهەڵچوونی گەوری نیزامی
زەندەقی بردوون.
سیاســەتی شــەڕخوازی و ئاژاوەگێــڕی
تاکــوو ئێســتا هــۆکاری ســەرەکیی
مانــەوەی ئــەم رێژیمــە بــووە کــە لەژێــر
نــاوی دوژمنی دەرەکیدا هەم تیرۆریســت
و گرووپــی توندئاژۆیــان لــە ناوچــە پەرە
پــێ داوە و هــەم لە نێو ئێراندا ســەرکوتی
خەڵکیان بە ئاسوودەیی بەڕێوە بردووە.
بــەاڵم ئەمجــارە دۆخەکــە دژوارە بۆیــان؛
هەرچەنــد پێویســتیان بــەوە هەیــە کــە
هەندێــک بارگرژی دروســت ببێ تاکوو
لــە کاتی تەســلیمبووندا ئیمتیازی زۆرتر
بەدەســت بێنــن ،بەاڵم ئــەم بارگرژییانە لە
بارگرژییەکانــی پێشــوو ناچــێ! ئەمجارە
باسی مان و نەمانە و هەڵەیەک ئیمکانی
بۆمبارانــی جەمــاران بــە بۆمبهاوێــژی
بــی  ٥٢دەرەخســێنێ! بۆیــە خامنەیی لە
گوڕەگــوڕی جــاران کەوتــووە چوونکــە
ئاگرەکەی ماڵی خۆی دەگرێتەوە.
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شار پشتیوانی هەمیشەیی شاخە

ئەندامان و الیەنگرانی حیزبی دێموکرات،
لــە شــارەکانی کوردســتاندا ،چاالکیــی
بەرینــی تەبلیغییــان بــۆ پشــتیوانی هێزی
پێشــمەرگەی کوردســتان و نوێکردنــەوەی
پەیمــان لەگــەڵ ڕێبازی شــەهیدان بەڕێوە
برد.
ڕۆژی پێنجشــەممە١٦ ،ی جــۆزەردان،
تێکۆشــەرانی دێموکرات لە شــاری سەقز،
شنۆ و لە گوندی دزەی مەرگەوەڕ سەربە
شــاری ورمێ ،بــۆ پشــتیوانیی لە حیزبی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران ،ڕاســان،
هێزی پێشمەرگەی کوردستان ،درێژەدانی
ڕێبــازی شــەهیدان ،چاالکــی تەبلیغییــان
بەڕێوە برد.
تێکۆشــەرانی دێموکرات لە شــاری سەقز،
لەگــەڵ نزیکبوونــەوەی ٢٢ی پووشــپەڕ،
ســاڵیادی تێرۆرکردنــی ڕێبــەری ناوداری
گەلــی کــورد ـ دوکتــور عەبدولڕەحمــان
قاســملوو ـ وێــڕای هەڵکردنــی ئــااڵی
کوردســتان و ئارمــی حیزبــی دێموکراتی
کوردســتانی ئێــران ،پەیمانیــان لەگــەڵ
ڕێبەری نەمر نوێ کردەوە.
ئەندامانــی حیزبــی دێموکــرات ،وێــرای
ســاو لــە کادر و پێشــمەرگە و ئەندامــان
و الیەنگرانــی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێران ،لە بەرەبەری سیهەمین
ســاڵیادی تێرۆرکردنــی دوکتور قاســملوو
پەیمانیــان نــوێ کــردەوە ،کــە تــا دواییــن
دڵۆپــی خوێــن درێــژەدەری ڕێبــازی پڕ لە
شانازی و سەروەریی د .قاسملوو و هەموو
شەهیدان دەبن.
هــاوکات ،ئەندامانی حیزبــی دێموکراتی
کوردســتانی ئێــران ،لــە شــاری شــنۆ بــە
باڵوکردنەوەی تراکت و پۆستێری تایبەت
لــە شــوێنەکانی وەک :جــادەی شــنۆ -
قوروشاوێ ،جادەی شنۆ  -حەسەن نووران،
گوندەکانی خالتاوێ ،ســەرگێز و پرداوێ
چاالکیــی بەرینــی تەبلیغییــان بەڕێــوە
بردووە.
هەروەها قارەمانانی دێموکرات لە گوندی
دزەی مەڕگــەوەر ،ســەربە شــاری ورمــێ
بــە مەبەســتی پشــتیوانیکردن لــە خەباتی
نوێی حیزبی دێموکرات ،ناسراو بە ڕاسان،
بــە نووســینی دروشــمی تایبــەت لەســەر
دیــوارەکان چاالکیــی بەرینــی تەبلیغییان
بەڕێوە بردووە.
تێکۆشەرانی دێموکرات ،لە گوندی دزەی
مەڕگەوەر ،بە نووســینی دروشمی وەک:
بــژی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی
ئێــران ،بــژی پێشــمەرگە ،بــژی ڕاســان و
پێشــمەرگە ڕەمــزی ســەرکەوتنی گەلــە،
چاالکیی تەبلیغییان بەڕێوە برد.
ســەرەڕای زاڵبوونــی کەشــێکی ئەمنــی
بەســەر ناوچەکانــی کوردســتاندا،
تێکۆشــەران و قارەمانانــی دێموکــرات لــە
شارەکانی ''سنە'' و "بۆکان" و لە گوندی
''نــێ''ی ســەربە شــاری مەریوانــدا ،بــە
شــێوەیەکی بەرباڵو ،یــاد و ناوی ڕێبەری
ناوداری کورد ،دوکتور قاســملوویان ،بەرز
ڕاگرت و بەو بۆنەوە چاالکیی تەبلیغییان
بەڕێوە برد.
ئەندامانــی حیزبــی دێموکــرات لە شــاری
ســنەدا ،سەدان تراکت و پۆستێری تایبەت
بــە ڕێبەرانــی شــەهید ،بەرزنرخاندنــی
نــاوی پێشــمەرگە و بێــزاری لــە ڕێژیمــی

داگیرکــەری ئیســامیی ئێرانیــان ،لــە
شــوێنە گشــتیەکانی ئــەو شــارەدا ،بــاو
کردەوە.
هــاوکات ،ئەندامانی حیزبــی دێموکراتی
کوردســتانی ئێــران لە گونــدی '' نێ''ی
سەربە شاری مەریواندا ،بە باڵوکردنەوەی
وێنــەی ڕێبــەری نەمــر ،شــەهید دوکتور
قاســملوو و نووســینی ''بــژی حیزبــی
دێموکراتی کوردســتان'''' ،بژی ڕاســان''
و ''بــژی قاســملوو'' ،چاالکیــی بەرینــی
تەبلییغیان بەڕێوە برد.
هەروەهــا ،تێکۆشــەرانی دێموکــرات ،لــە
شــاری بۆکانــدا ،بــە نووســینی'' :بــژی
حیزبی دێموکرات'' و ''قاسملوو نامرێ''،
پشــتیوانیی خۆیان لــە حیزبی دێموکراتی
کوردســتانی ئێران و ڕاســانی خۆرهەاڵت
دووپات کردەوە.
شــەوی دووشــەممە١٣ ،ی جــۆزەردان،
ئەندامانــی حیزبــی دێموکــرات لەســەر
مــەزاری شــەهیدانی ڕێــگای ڕزگاریــی
کوردســتان لــە گونــدی دزەی مەرگەوەڕ
ســەربە شــاری ورمــێ ،بــە هەڵدانــی
ئــااڵی کوردســتان و جامانــە و هەروەهــا
بــە نووســینی دروشــمی ''بــژی حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران'''' ،بژی
ڕاســان'' و ''بــژی پێشــمەرگە'' چاالکیی
بەرینی تەبلیغییان بەڕێوە برد.
ئــەوە لــە حاڵێکدایــە کــە ســەرلەبەیانیی
ڕۆژی سێشــەممە١٤،ی جــۆزەردان،
هێزەکانــی ســپای تێرۆریســتی پاســداران
هێرشــیان بــۆ ســەر مــەزاری شــەهیدان
گونــدی دزەی مەرگــەوەڕ کردبــوو ،کــە
ئااڵی کوردستان لەو شوێنە بهێنە خوارەوە
و دروشــم و نووســراوەکان بســڕنەوە ،بەاڵم
خەڵکــی ئــەو ناوچەیــە کــە بــە بۆنــەی
جێژنــی ڕەمــەزان ســەردانی گڵکــۆی
شــەهیدانیان کردبــوو ،بەرەنــگاری هێــزە
ســەرکوتکەرەکانی ڕێژیــم دەبنــەوە و لــەو
شوێنە دەریان دەکەن.
هــەر لــەم پەیوندییــەدا ،قارەمانانــی
دێموکــرات لــە بەرزایییەکانــی شــاری
مەهابــاد بــە هەڵدانــی ئــااڵی پیــرۆزی
کوردســتان پشــتیوانیی خۆیــان لە حیزبی
دێموکراتی کوردستانی ئێران دەربڕی.
رۆژی چوارشــەممە ١٥ی جــۆزەردان،
ئەندامان و الیەنگرانی "حیزبی دێموکراتی
کوردســتانی ئیــران" لــە شــاری شــنۆ ،بە
مەبەستی پشتیوانیکردن لە خەباتی نوێی
حیزبــی دێموکــرات ،کە بە ڕاســان ناودێر
کــراوە ،بــە نووســینی درووشــمی تایبــەت
لەســەر دیوارەکانــی ئەو شــارە ،چاالکیی
بەرینی تەبلیغییان بەڕێوە بردووە.
تێکۆشــەرانی دێموکــرات لــەو شــارەدا،
بــە نووســینی دروشــمگەلێک وەک:
"بــژی ڕاســان ،ســەرکەوێ ڕاســان،
ڕاســان بەردەوامــە ،بژی ڕاســانی حیزبی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران ،بــژی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێران"،
پەیامی هاودڵی و پشتیوانیی خۆیان
لــە حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی
ئێــران و ڕاســان و خەباتــی پێشــمەرگە بــە
کوردستانیان ڕاگەیاندووە.
هــاوکات ،ئەندامانی حیزبــی دێموکراتی
کوردســتانی ئێــران ،لــە شــاری شــنۆ بــە
باڵوکردنــەوەی تراکــت و پۆســتێری

تایبــەت لــە شــوێنەکانی وەک :جــادەی
شنۆ  -قوروشاوێ ،جادەی شنۆ  -حەسەن
نــووران ،گوندەکانــی خالتــاوێ ،ســەرگێز
و پــرداوێ چاالکیــی بەرینــی تەبلیغییان
بەڕێوە بردووە.
ڕۆژی هەینی١٧ ،ی جۆزەردان ،بوێران و
درێژەدەرانی ڕێبازی شــەهیدان لە شــاری
ســنە ،لــە چەنــد ناوچە و گەڕەکی شــار،
بــە باڵوکردنــەوە و داکوتانــی پوســتێری
"ڕێبەرانــی نەمری حیزب ،ئارمی حیزبی
دێموکراتی کوردســتانی ئێران و لۆگۆی
ھێزی پێشــمەرگەی کوردستان" ،ناوچە و
گەڕەکەکانی شاریان نەخشاندەوە.
ئەو شوێنانەی کە چاالکیی تەبلیغی تێدا
بەڕێوەچوو ،بریتین لە" :دووشان ،شارەکی
بێعســەت ،شارەکی کوردســتان ،شارەکی
ئەندیشــە و هەروەهــا گەڕەکەکانــی
عەباسئــاوا ،گوڵشــەن ،پیرمحەمەد ،ئاغە
زەمان ،نەبوەت و گرێزە".
هەروەهــا ،ئەندامــان و الیەنگرانــی حیزبی
دێموکراتی کوردستانی ئێران ،لە گوندی
"وســووکەند"ی ناوچــەی شــاروێرانی
مەهابــاد ،بــە هەڵکردنی ئــااڵی پیرۆزی
کوردســتان ،بــوون بــە مایەی دڵخۆشــیی
خەڵکــی گوندەکــە و تووڕەیــی و ڕقــی
ڕێژیــم .ئااڵی پیرۆزی کوردســتان ،پاش
چەنــد کاتژمێرێــک ،لە الیەن مۆرەکانی
ڕێژیمەوە هێنرایە خوارەوە.
هــەر لــەم پێوەندییــەدا ،چاونەترســانی
دێموکــرات لــە کوێســتانی مێرگەمیــری
شــاری شــنۆ ،بــە نووســینی دروشــم،
پشــتیوانیی خۆیان بــۆ حیزبی دێموکراتی
کوردســتانی ئێران و پێشــمەرگە و خەباتە
ڕەواکەی ،دەربڕی.
دروشــمەکانی ئەو چاالکییــە بریتی بوون
لــە" :بــژی دێموکرات ،بژی پێشــمەرگە،
سەرکەوێ ڕاسان و بژی تیشک".
ڕۆژی یەکشــەممە١٩ ،ی جــۆزەردان،
ئەندامــان و الیەنگرانــی حیزبــی
دێموکراتی کوردستانی ئێران ،لە گوندی
''گوندەوێڵــە'' ،ســەربە شــاری شــنۆ ،بــە
مەبەستی پشتیوانیکردن لە خەباتی نوێی
حیزبــی دێموکــرات ،ناســراو بــە ڕاســان،
بــە نووســینی درووشــمی تایبــەت لەســەر
دیــوارەکان ،چاالکیــی بەرینی تەبلیغییان
بەڕێوە برد.
تێکۆشــەرانی دێموکــرات بــە نووســینی
دروشــمگەلێکی وەک ''بژی ڕاســان'' و
''ڕاســان تــا لووتکە بەردەوامــە'' ،پەیامی
هاودڵــی و پشــتیوانیی خۆیــان لــە حیزبی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران و ڕاســان
و خەباتــی پێشــمەرگە بــە کوردســتانیان
ڕاگەیاند.
ڕۆژی دووشــەممە٢٠ ،ی جــۆزەردان،
تێکۆشــەرانی دێموکرات لــە ناوچەیەکی
بەرین لە نێوان سنە و مەریواندا ،بە بۆنەی
٢٢ی پووشپەڕ ،ســاڵڕۆژی شەهیدکرانی
قاســملوو"،
عەبدولڕەحمــان
"د.
چاالکییەکــی بەرینــی تەبلیغییــان ،بــە
هەڵکردنــی ئــااڵی کوردســتان و بــاو
کردنــەوەی  ٤٤٦پۆســتێر و تراکــت و
لۆگۆی هێزی پێشمەرگە بەڕێوە برد.
چاونەترسانی دێموکرات لەو چاالکییەدا،
بــە ڕۆژی ڕوونــاک و بــە بوێرییەکــی
شــێرانەوە ،ئــەو چاالکییانەیــان لــە

کۆمەڵێــک لــە شــاخ و گوندەکانــی ئەو
ناوچەیــە بەڕێــوە بــردووە ،کــە لــە الیــەن
ڕێژیمەوە بە شــوێنە ســتراتێژیکییەکان بە
هەژمار دێن.
ئەندامانی دڵســۆزی حیزب ،ئەو تراکت و
پۆســتێرانەیان لە شوێنە گەشتییارییەکان،
خانەباخ و ســەر ڕێگا ســەرەکییەکان باڵو
کردووەتەوە.
ئەو شــوێنانەی کە چاالکییان لی ئەنجام
دراوە ،بریتیــن" :ناوچــەی کەاڵتــەرزان
ســەربە ســنە ،گونــدی میانــە ،گونــدی
زۆنج ،گوندی نێزڵ ،گوندی سوورکەوڵ،
گوندی بییەر ،گوندی گڵیە ،شاخەکانی
پیــازە ،کوڕەمیانــە ،خوشــیل ،گەمــۆر،
کانی گەون".
ڕۆژی سێشــەممە٢١ ،ی جــۆزەردان،
ھەڵۆوەکانــی دێموکــرات بــە ھەڵکردنــی
ئــااڵی پیــرۆزی کوردســتان و هەروەهــا
باڵوکردنــەوەی پووســتێر ،تراکــت و
لۆگــۆی حیزبــی دێموکــرات و هەروەهــا
لۆگــۆی ھێزی پێشــمەرگەی کوردســتان
لە شــامیانی ســەربە سەواڵوای مەریوان،
چاالکیی بەرینی تەبلیغییان بەڕێوە برد.
شایانی باسە ،کە هەڵۆوەکانی دێموکرات
ئــااڵی پیــرۆزی کوردســتانیان لــە ٦٠٠
مێتــری پایەگایەکــدا هــەڵ کــردووە،
کــە لــە ماوەی چەنــد ڕۆژی ڕابــردوودا،
ڕێژیــم خەریکــی ئاوەدانکردنــەوەی ئــەو
پایەگایــە بــووە ،هەڵۆوەکانــی دێموکــرات
ئــەم پایەگایــەی ڕیژیمەیــان داوەتــە
بــەر دەســڕێژی گولـــلە ،تاکــوو بوونــی
پێشــمەرگەی شــار لە نێوخۆدا بە ڕێژیمی
ئێران نیشان بدەن.
ئــەو شــوێن و گوندانــەی کــە چاالکییان
تێــدا بەڕێــوە چــووە ،بریتیــن :گوندەکانی
نســڵ و گۆشــخانی ،جــاددەی
ســەرەکیی ئــەو دوو گونــدە و باخــەکان و
هەوارگەکانیــان ،پۆلــەوەزان ،میامــەران،
دێکــۆن ،ســەرمەرەز ،ســەنگەری ســەی
عەتــا  ،کانــی موشــتەرەک ،خەلیفــە
فــەرەج ،ھەوارە بەرزەکانــی حەفســۆاڵن،
پانا چەرموو ،خوێرزیە ،ھەڕیە ڕەشە .
هــاوکات تێکۆشــەرانی دێموکــرات لــە
گونــدی مەراغانــی ناوچەی سەردەشــت،
بە نووسینی دروشمەکانی "بژی حدکا"،
"ســەرکەوێ ڕاســان" و "بژی حــدکا" ،بۆ
پشــتیوانیی لە خەباتــی نوێی ڕۆژهەاڵت
و هەروەهــا حیزبــی دێموکرات ،چاالکیی
تەبلیغییان بەڕێوە برد.
ڕۆژی چوارشــەممە٢٢ ،ی جــۆزەردان،
پێشــمەرگەکانی شــار و ئەندامانــی
حیزبــی دێموکرات ،بە نووســینی دروشــم،
هەڵکردنــی ئــااڵی پیرۆزی کوردســتان و
دانانی جامانە ـ هێمای پێشمەرگەـ شەقام
و شارەکانی بانە و بۆکانیان ڕازاندەوە.
ئەو دروشــمانەی کــە لەســەر دیوارەکانی
شــاری بــۆکان نووســرابوون بریتیــن :بژی
قاســملوو ،بژی ڕاســان و قاسملوو ڕێگات
درێژەی هەیە.
هەروەهــا ئەندامانــی حیزبی دێموکرات لە
شاری بانە ،لە یەکێک لە بەرزایییەکانی
ئــەم شــارە ،بە هەڵکردنی ئــااڵی پیرۆزی
کوردســتان و دانانــی جامانــە ،پەیمانیــان
لەگــەڵ ڕێبــازی شــەهیدان نوێ کــردەوە
و جەختیــان کــردەوە ،کــە تــا وەدیهاتنــی

ئامانجەکانیان لە خەبات بەردەوام دەبن.
ڕۆژی پێنجشــەممە٢٣ ،ی جــۆزەردان،
پێشــمەرگەکانی شار و ئەندامانی حیزبی
دێموکراتــی کوردســتان ،بە بۆنەی ٢٢ی
پووشــپەڕەوە ،ســاڵیادی تێرۆرکردنــی
ڕێبەری کاریزمای نەتەوەکەمان ،دوکتور
قاسملوو ،چاالکیی تەبلیغییان بەڕێوەبرد.
تێکۆشــەرانی دێموکــرات ،لــە شــاخی
ئاویەری سنەدا ،بە باڵوکردنەوەی تراکت
و پۆســتێر ،پەیمانیــان لەگــەڵ ئارمانــە
بەرزەکانــی ڕێبەری هەمیشــە زیندوومان
نوێ کردەوە.
ڕۆژی هەینــی٢٤ ،ی جــۆزەردان،
پێشــمەرگەکانی شــار ،ئەندامــان و
الیەنگرانــی حیزبــی دێموکــرات ،لــە
بەرەبــەری نزیکبوونــەوەی ســیهەمین
ســاڵیادی تێرۆرکردنی ڕێبەری هەمیشە
زیندووی گەلەکەمان" ،دوکتور قاسملوو"،
لــە شــارەکانی مەهابــاد و پیرانشــاردا،
چاالکیی تەبلیغییان بەڕێوەبرد.
دڵســۆزانی حیزبــی دێموکــرات ،بــە
باڵوکردنــەوەی تراکــت ،پۆســتێر ،وێنەی
ڕێبەرانــی شــەهید ،نووســینی دروشــم
و هەڵکردنــی ئــااڵی کوردســتان و
دانانــی جامانــە ،چاالکیــی بەرینــی
تەبلیغییــان بەڕێــوە بــردووە و پەیمانیــان
لەگــەڵ شــەهیدانی گــەل و حیــزب ،نوێ
کردووەتەوە.
ئەو شوێنانەی کە لە مەهاباددا چاالکیی
تەبلیغییــان تێدا بەڕێوە چــووە ،بریتین لە:
"شــاخەکانی هەمــزاوا ،ئوزنــدەرێ ،باخی
شــایگان ،ئەســحابەی ســپی ،مەیدانــی
ئیســتقالل ،مەیدانچــەی حەســەنزادە،
چوارڕای ئازادی".
هەروەهــا لــە گۆڕســتانی "کۆنەخانێــی
پیرانشــار" و "دۆڵــی هەوشــینان" ،لە نێوان
مەهاباد و پیرانشاردا ،چاالکیی تەبلیغی،
بەڕێوە چووە.
ڕێکەوتی 26ی جۆزەردان پێشمەرگەکانی
شــار لــە مەهابــاد ،ســەردانی گڵکــۆی
شــەهید فەرمانــدە "خــدرە ســوور"یان ،لــە
گۆڕســتانی "الس و خــەزاڵ" ،لــە پشــت
گونــدی "برایــم خەســار" کــردووە و بــە
دانانی ئااڵی کوردســتان لەسەر گڵکۆی
ناوبــراو ،لەگــەڵ ڕێبــازی شــەهیدان ،تــا
گەیشــتن بــە ئامانجەکانیــان ،پەیمانیــان
نوێ کردووەتەوە.
هەروەهــا ،لــە شــاری ورمــێ ،ئەنــدام و
دڵسۆزانی حیزبی دێموکرات ،بە نووسینی
دروشــم ،پشــتیوانیی خۆیان بۆ پێشمەرگە
و ڕاســان دەربڕیــوە و جەختیــان کردەوە کە
لەسەر ڕێبازی شەهید دوکتور قاسملوو تا
سەر ،بەردەوامن.
ڕۆژی دووشــەممە٢٧ ،ی جــۆزەردان،
تێکۆشــەرانی دێموکــرات لــە شــارەکانی
مەهابــاد و بــۆکان ،لــە بەرەبــەری
نزیکبوونــەوەی ســیهەمین ســاڵیادی
تێرۆرکردنــی ڕێبەری هەمیشــە زیندووی
گەلەکەمــان" ،دوکتــور قاســملوو" و
بــۆ پشــتیوانی لــە حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێران ،چاالکیــی تەبلیغییان
بەڕێوە برد.
ئەندامانــی حیزبی دێموکرات ،لە شــاری
مەهابــاد ،لە گەڕەکی "باغی شــایگان"،

لەگــەڵ نزیکبوونــەوەی ٢٢ی پووشــپەڕ،
ســاڵیادی تێرۆرکردنــی ڕێبــەری ناوازەی
گەل ،دوکتور عەبدولڕەحمان قاســملوو ،بە
نووســینی دروشــمگەلی'' :بژی قاســملوو
و قاســملوو ڕێــگات درێــژەی هەیــە'' ،بــە
شــێوەیەکی بەرباڵو ،یاد و ناوی ڕێبەری
نــاوداری کوردیــان بــەرز ڕاگــرت و
چاالکیی تەبلیغییان ئەنجام دا.
هــاوکات تێکۆشــەرانی دێموکــرات لــە
میــراوای شــاری بــۆکان ،بــە نووســینی
دروشــمگەلی" :بــژی حیزبــی دێموکراتی
کوردســتانی ئێران و ســەرکەوێ ڕاسان''،
چاالکیــی تەبلیغییــان بــۆ پشــتیوانی
لــە پێشــمەرگە و حیزبــی دێموکراتــی
کوردستانی ئێران ،بەڕێوە برد.
ڕۆژی سێشــەممە٢٨ ،ی جــۆزەردان،
ھەڵۆکانــی دێموکــرات ،پێشــمەرگە ئــازا
و دلێرەکانــی شــار ،بــە کار و چاالکیــی
بەربــاو لــە پێتەختــی ئێران ،دڵی ڕەشــی
داگیرکەریــان لە جەمارانی تاراندا ھێنایە
لەرزە.
ھەڵۆکانــی دێموکــرات بــە باڵوکردنەوەی
پووســتێر و لۆگــۆی حیزبــی دێموکرات و
ھەروەھا لۆگــۆی ھەڵۆکانــی دێموکرات و
ھێــزی پێشــمەرگەی کوردســتان ،کە پتر
لــە  ٤٥٠دانــە تراکــت و پووســتێر بوو ،بە
ڕێژیمی تێرۆریســتی ئێرانیان سەلماند کە
وەک ھەمیشە ھێزی پێشمەرگە لە ھەموو
شوێنێک کە پێویست بێت ،بۆ بەرەنگاری
لەگەڵتان ئامادەیە.
ئــەو شــوێن و ناوچانــەی کــە چاالکیــی
تێــدا کــراوە بریتیــن لــە" :مەیدانــی
ئــازادی ،مەیدانــی وەلیعەســر ،تەجریــش،
بووســتانی ئــارەزوو ،نیــاوەران ،ســەعادەت
ئابــاد ،وەلەنجــەک ،تۆپخانە و شــەقامی
جمھووری.
هــاوکات ،تێکۆشــەرانی دێموکــرات لــە
گوندی سەردۆشــی مەریوان ،بە هەڵدانی
دەیــان ئــااڵی پیــرۆزی کوردســتان و
باڵوکردنــەوەی ســروودی نەتەوایەتیــی
"ئــەی ڕەقیــب" ،چاالکیــی تەبلیغییــان
بــۆ پشــتیوانی لــە پێشــمەرگە و حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران ،بەڕێــوە
برد.
ڕێکەوتــی 30ی جــۆزەردان ئەندامانــی
حیزبــی دێموکراتی کوردســتانی ئێران لە
شاری ورمێدا ،لە بەرەبەری نزیکبوونەوەی
22ی پووشپەر ،ساڵوەگەڕی شەهیدبوونی
ڕێبــەری گــەورەی کــورد ''دوکتــور
قاســملوو'' و هاوڕێیانــی ،بــە هەڵکردنــی
ئــااڵی پیــرۆزی کوردســتان و دانانــی
جامانە لەســەر چیای ئاشۆش لە گوندی
"نەناس" ،چاالکیی تەبلیغییان بەڕێوە برد.
تێکۆشــەرانی دێموکــرات بــەو بۆنــەوە ،لە
گوندەکانــی :زێــوە ســەر بــە دزە دۆلــێ،
گوندی نەســر ئاباد ،شــەیتان ئاوا ،ژاراوا،
قامیشــلو و نازنــاز ،چاالکیــی تەبلیغییان
بەڕێــوە بــرد و تێرۆریزمــی ڕێژیمــی
کۆمــاری ئیســامییان مەحکــووم کرد و
پەیمانی وەفاداری و بەردەوامبوون لەســەر
ڕێبازی پڕ لە سەروەریی شەهیدانیان نوێ
کردەوە.
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دژایەتی لەگەڵ شەڕ!
د .میرۆ عەلیار
ویالیەتــە
دەرچوونــی
بــەدوای
لــە
ئەمریــکا
یەکگرتووەکانــی
ڕێککەوتننامــەی "برجــام" (برنامــە
جامــع اقــدام مشــترک) لــە ٨ی مــای
٢٠١٨ی زایینیــدا ،گرژییەکانــی نێــوان
کۆمــاری ئیســامی و ئەمریــکا پەرەیــان
ســەند و پرســی هەاڵیســانی شــەڕ هاتەوە
گۆڕێ .ژمارەیەک کەسایەتی و الیەنی
سیاسیی ئێرانی بە دژایەیتی لەگەڵ شەڕ
هەڵوێستیان گرتووە.
لــەو نێــوەدا بەتایبەتی هــەوڵ و چاالکیی
ڕاســپێردراوەکانی کۆماری ئیسالمی کە
بە ناوی لێکۆڵەر و شڕۆڤەکاری سیاسی
و نووســەر و ڕووناکبیــر و ...لــە نێوخۆ و
دەرەوەی واڵت سرنجڕاکێشــە کە ڕۆژانە
لــە ڕاگەیەنــەرە گشــتییەکاندا بەشــێوەی
جۆراوجــۆر دەردەکــەون و خەڵــک لــە
هاتنەئارای شــەڕ و شــێواوی و تەجزیەی
ئێــران دەترســێنن .وەک ئــەوەی ئێســتا
خەڵکــی ئێــران لــە تێریــی و ئاســایش و
ئەمنییەتدا بژی!
ئاشــکرایە ،هیچ مرۆڤێکی خاوەن عەقڵی
سەلیم و هەستی مرۆڤایەتی الیەنگری لە
شــەڕ و کوشــتنی ئینســان و کاولکردنی
واڵت و ئاوارەبوونــی خەڵکــی بێدیفــاع
ناکات.
بــەاڵم ئایــا ئــەو الیەنانــە بەگشــتی دژی
شەڕن یان تەنیا دژی شەڕێکن کە بەدژی
کۆمــاری ئیســامی بەڕێوەبچــێ؟! ئایــا
دژی ئــەو شــەڕانەش لێبڕاوانە هەڵوێســت
دەگرن کە کۆماری ئیســامی  ٤٠ســاڵە
بە دژی خەڵکی ئێران بەڕێوەی دەبا؟
کۆماری ئیســامی  ٤٠ســاڵە شــەڕێکی
خوێنــاوی بەســەر خەڵکــی کوردســتاندا
ســەپاندووە کــە دەیــان هــەزار قوربانــی
لێکەوتۆتــەوە .لــەو ماوەیــەدا ڕێژیــم لــە
هیــچ جینایەتێــک دژ بــە کورد دەســتی
نەپاراستووە و کوشتن و ئێعدام و سەرکوت
بــووە بــە کاری ڕۆژانــەی حکوومــەت لە
کوردستاندا.
کۆمــاری ئیســامی  ٤٠ســاڵە
ئازادیخوازانــی واڵت ســەرکوت و ئێعــدام
و بێسەروشــوێن دەکا و هەمــوو مــاف و
ئازادییەکــی لــە خەڵکــی ئێــران زەوت
کــردووە .ڕێژیــم بێڕێــزی و بێحورمەتــی
بــە ژنانــی ئێرانــی نەهادینــە کــردووە

و چووکتریــن مــاف و ئازادییــان بــۆ
ناســەلمێنێ .بــەردەوام بەشــێوەی ڕێکخراو
ئەوپــەڕی بێڕێــزی و ســووکایەتی بــە
کەمایەتییە مەزهەبییەکان دەکرێ.
قەاڵچۆکردنــی هــەزاران بەندکــراو لــە
ســاڵی  ،١٣٦٧کارەســاتی "کهریــزک"،
تێــرۆر و لەنێوبردنی ســەدان ئازادیخواز لە
نێوخۆ و دەرەوەی واڵت و دەیان جینایەتی
ترســناکی دیکــە ،بەشــێکی دیکــەن لــە
کارنامەی ڕەشی کۆماری ئیسالمی.
سیاســەت و کاروکردەوەکانــی ڕێژیــم لــە
مــاوەی  ٤٠ســاڵی ڕابــردوودا بــە ڕوونــی
دەیســەلمێنێ کە کۆماری ئیســامی بۆ
خــۆی شــەڕە ،هەاڵیســێنەری شــەڕە و لە
شەڕ و ئاڵۆزیدا دەژی!
چــل ســاڵە ،بێپســانەوە ،لە ئێراندا شــەڕی
ڕێژیمــی ئیدئۆلۆژیــک و داپڵۆســێنەری
کۆماری ئیسالمی لە هەموو تەوەرەکانی
خۆیــدا بــەدژی خەڵکــی ئێــران بەڕێــوە
دەچــێ .ڕوون نییە کە خەڵکی ئێران لەوە
خراپتر دەبێ لە کام شەڕ بترسێن؟!
لەوەش گەڕێین کە هەرکاتێک کۆماری
ئیســامی هەســت بــە مەترســی دەکا و
خەڵکی وەزاڵەهاتوو بەدژی زوڵم و زۆری
حکوومەتی ڕادەپەڕێ و داوای ڕووخانی
ڕێژیم دەکا ،دارودەستەی دیار و نادیاری
حکوومــەت خێرا وەخۆ دەکــەون و بەناوی
نیگەرانــی لــە "تجزیــە"ی ئێــران ،دەســت
دەکــەن بە تۆمەت لێــدان و تاوانبارکردنی
نەتــەوە بندەســتەکان و پاســاو و دەلیــل
داتاشــین بۆ زەروورەتی مانەوەی ئیستبداد

و دیکتاتوریی کۆماری ئیسالمی.
ئەزقــەزا بەپێچەوانــەوە ،درێژەدان بە شــەڕ
دژی نەتــەوە بندەســتەکان و هــەاڵواردن و
بێبەشــکردنیان لــە ســەرەتاییترین مــاف و
ئازادییەکانیان ،بۆتە گەورەترین کێشــەی
واڵت و بەجیــددی یەکیەتی خاکی ئێران
دەخاتە مەترسییەوە!
پێشــێلکردنی مــاف و ئازادیــی گەالنــی
ئێــران ،ســەرکوتی بەربــاو ،گەندەڵــی
هەوســارپچڕاو و پەرەســەندنی هــەژاری
و بێــکاری و ئێعتیــاد و دەیــان کێشــە و
خەســاری کۆمەاڵیەتی دیکە ،بەرهەمی
چــل ســاڵ دیکتاتوریــی کۆمــاری
ئیســامین و ئــەوە ،کوێرەرێگایــەک
و ئەنگیزەیەکــی بــۆ خەڵکــی ئێــران
نەهێشــتۆتەوە کــە تەنانــەت بەرامبــەر بــە
مەترســیی دەرەکیش ،پشتیوانی لە ڕێژیم
بکــەن! بەپێچەوانــەوە ،ئــاوات دەخوازن کە
بــە هــەر شــێوەیەک کۆماری ئیســامی
بڕووخێ بەڵکوو نەفەســێک بە ئازادی و
ئاسوودەیی بکێشن.
هێندێــک کــەس و الیــەن بەبیانــووی
دژایەتــی لەگــەڵ شــەڕ ،ڕاســتەوخۆ
و ناڕاســتەوخۆ جۆرێــک کەوتوونەتــە
دڵســۆزی بــۆ دیکتاتــۆری وەک ئــەوەی
کۆمــاری ئیســامی ئاڵوگۆڕێکی قووڵ
و بنەڕەتیــی لــە سیاســەت و کردەوەکانی
بەتایبەتــی لە نێوخۆی واڵتدا پێکهێنابێ،
وازی لــە ســەرکوت و تێــرور و لەنێوبردنی
ئازادیخــوازان و جیابیــران هێنابــێ و
ســەرەتاییترین مــاف وئازادییەکانــی

گەالنی ستەملێکراوی سەلماندبێ!
دیفاع لە مانەوەی ئەو ڕێژیمە بە بیانووی
دژایەتــی لەگــەڵ شــەڕ ،دڵســۆزی بــۆ
خەڵــک و "تمامیــت ارضی" یــان بەهۆی
شــکڵ نەگرتنــی بەدیــل بــۆ کۆمــاری
ئیســامی ،جێــگای بــاوەڕ نییــە و
چاوبەســتن و خەڵک بەفریوبردنە و تەنیا
ژێست گرتنە بە دژایەتی لەگەڵ شەڕ.
باوەڕپێکراو نییە کە لەژێر ناوی دژایەتی
لەگــەڵ شــەڕ ،داکۆکــی لــە درێژەدانــی
شەڕ و سەرکوت و ئیستبداد بکەی!
ئــەوە بــە هیــچ جــۆر نــە بــە مانــای
پاســاوهێنانەوە و پشــتیوانی لە شــەڕە و نە
بــە مانای دیفاع لــە ئەمریکایە .ئەمریکا
بــۆ دابینکردنــی بەرژەوەندییەکانــی
خــۆی ،نــە لەســەر پێشــێلکردنی مــاف و
ئازادیــی گەالنی ئێــران و بۆ دابینکردنی
دێموکراســی لە ئێراندا کەوتۆتە کێشــە و
ناکۆکی لەگەڵ کۆماری ئیســامییەوە.
داوای ئەمریــکا بــە ئاشــکرا "گۆڕانــی
ڕەفتــاری" کۆمــاری ئیســامییە بــە
قازانجی خۆی.
ئامانجــی دانڵــد ترامــپ ســەرکۆماری
ویالیەتــە یەکگرتووەکانــی ئەمریــکا لــە
قسەکانیدا لە ڕۆژی ٦ی ژوئەنی ٢٠١٩
لــە ژاپــۆن ،بەڕوونــی دەردەکــەوێ کــە
گوتــی" :ئێــران بــە ڕێبەرانــی ئێستاشــەوە
دەتوانــێ ببێــت بە واڵتێکی گــەورە"! هەر
ئــەو ســەرکۆمارەی ئەمریــکا بــەر لــەوە،
چەندیــن جــاری گوتــووە کــە ڕێبەرانــی
کۆمــاری ئیســامی تێروریســت ،دز و

گەنــدەڵ ،پێشــێلکەری مــاف و ئازادیــی
خەڵکــی ئێران ،جینایەتــکار و گەورەترین
پشتیوانی تێروریزمی نێونەتەوەیین!
ئێســتا چۆنە ئەو ڕێبەرە تاوانبارانە ئەگەر
بچنــە ژێــر بــاری ویســت و داخوازەکانی
ئەمریکاوە ،لە شــەوێکدا دەبن بە فریشــتە
و دۆست و هاوپەیمانی دانڵد ترامپ؟!
واڵمــی ئــەو پرســیارەش کــە ئێــران چــۆن
بــەو ڕێبەرانــەوە کــە بــە قەولــی ترامــپ
تێروریســت ،دز و گەنــدەڵ ،پێشــێلکەری
ماف و ئازادیی خەڵکی ئێران ،جینایەتکار
و گەورەتریــن پشــتیوانی تێروریزمــی
نێونەتەوەییــن ،دەتوانێ ببێــت بە واڵتێکی
گەورە ،هەر دانڵد ترامپ دەبێ بیداتەوە!
ئەساســەن دژایەتــی کــردن و دژایەتــی
نەکــردن لەگــەڵ دیــاردەی شــەڕ لەباریی
مێژووییــەوە موتڵــەق ناکرێتــەوە و
گرێــدراوە بە ماهییەت و ئامانجی شــەڕ:
شــەڕێک کە ماهییەتەن و لە ناوەڕۆکدا
داگیرکەرانە و بەمەبەستی چەوساندنەوە و
سڕینەوەی ئاســەواری تایبەتمەندییەکانی
نەتەوەیــەک بەڕێوەدەچێ ،جینایەت دژی
مرۆڤایەتییــە و جیــاوازە لەگــەڵ شــەڕی
ڕزگاریخوازانــەی نەتەوەیەکــی ژێرســتەم
کــە بــە دژی داگیرکــەر و بەمەبەســتی
ڕزگاربــوون لــە چەوســانەوە و وەدیهێنانی
مــاف و ئــازادی بەڕێوەدەچێ .ئەو شــەڕە
دەچێتــە مەقوولــەی خەبــات و دیفاعــی
ڕەواوە.
ڕێکخــراوی نەتــەوە یەکگرتووەکانیــش
جیاوازیی تەواو دادەنێ لە بەینی شــەڕی

ڕزگاریخواز و شــەڕێک کە بەمەبەســتی
سەرکوت و چەوساندنەوە بەڕێوەدەچێ.
بــە هیــچ پێوەرێکــی دێموکراتیــک و
مرۆڤانــە شــەڕ دژی ڕێژیمــی ئادۆلــف
هیتلێــر ،دژی ڕێژیمــی ســەدام حســەین و
دژی داعــش یــان خەباتــی مافخوازانەی
گەلــی کــورد دژی زوڵــم و زۆر و تێــرور
و ســەرکوت و هەاڵواردنی سیستماتیکی
کۆمــاری ئیســامی ئێــران ،بــە شــەڕی
ناڕەوا دانانرێ.
هەروەهــا ،دژایەتــی لەگــەڵ شــەڕ و هەر
دیاردەیەکــی دزێــوی دیکــە ،ئەوکاتــە
باوەڕی پێدەکرێ و بە جیددی وەردەگیرێ
کــە لــەڕووی ئوســووڵ و پڕەنســیپ
و بیروبــاوەڕەوە بــێ نــەک بژاردەیــی
(گزینــەای  ) SELECTIVEو
بە نییەت و ئەنگیزەی شاراوەی داکۆکی
لــە ئیســتبداد و الیەنــی شــەڕخوازەوە،
دەرببڕدرێ.
ئایــا ئــەو کــەس و الیەنانــەی ئێســتا بــە
هــۆکار و ئەنگیــزەی جیــاوازەوە ،دەنگیان
لــەدژی شــەڕ هەڵبڕیــوە ،ئامادەن شــەڕ و
جینایاتی چل ساڵەی کۆماری ئیسالمی
بــە دژی گەلــی کــورد کە تەنیــا تاوانی
کوردبوونــە و داوای مــاف و ئازادییــی
خــۆی لە ئێراندا دەکا ،مەحکووم بکەن و
لێبڕاوانە لەدژی بوەستنەوە؟
بێدەنگــی بەرامبــەر بــە کوشــتنی دەیــان
هــەزار کــەس لــە خەڵکــی بێدیفــاع و
پێشــمەرگەی ئازادیخــواز ،هــەاڵواردن و
بێبەشــکردنی منداڵــی کــورد لــە خوێندن
بــە زمانی زگماکی وەک ســەرەتاییترین
مافــی مــرۆڤ ،ئێعدامــی ڕێبــەران و
ئازادیخوازنی کورد ،کوشــتنی ڕۆژانەی
کۆڵبەری بێ تاوان و بێ دەرەتانی کورد،
ســەرکوتکردنی هەرچەشــنە جموجــۆڵ و
تێکۆشــانێکی کولتووری لە کوردســتان،
تێرور ،تەقاندنەوە و مووشــەکبارانی بنکە
و بارەگای حیزبە سیاســییەکان کە تەنیا
بەشــێکی بچووکــن لــە جینایەتــی چــل
ساڵەی کۆماری ئیسالمی لە کوردستان
و بە هیچ بیانوویەک پاساو ناکرێ.
بــەو هیوایــە کــە چاالکانی دژ بە شــەڕ،
تاوانەکانــی کۆمــاری ئیســامی دژ بــە
کوردیــش بــە شــەڕ دابنێــن و مەحکــووم
بکەن و لەدژی هەڵوێست بگرن ،با ئێمەش
دەنگمان بخەیەنە پاڵ دەنگی ئەوانەوە.

خەباتی ژنانی کورد بۆ گەیشتن بە مافەکانیان
لە ڕوانگەی حیزبی دێموکرات و دوکتور قاسملووەوە
گەالوێژ موحەممەدی
خەباتی ژنان بۆ گەیشتن بە مافەکانیان،
هــەردەم تەوەرێکــی گرنگــی خەباتــی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێران و
کەســایەتییەکی وەک دوکتور قاســملوو
بــووە .حیزبی دێموکرات ،وەک حیزبێکی
نەتەوەیــی و شۆڕشــگێڕ ،هــەر لــە ســاتە
ســەرەتاییەکانی دامەزراندنیــدا گرنگیــی
بــەو باســە داوە و لــە ســەردەمێکدا کــە
ژنانی کوردســتان ئاستی خوێندەواری لە
نێویاندا هیچ لەسەد بووە ،هاوکار بووە بۆ
دامەزراندنی یەکێتیی ژنانی دێموکرات.
پــاش قۆناغــی یەکــەم نەســڵی
دامەزرێنــەری حیزبــی دێموکرات و دواتر
کۆمــاری کوردســتان ،حیزبی دێموکرات

و رێبەرایەتیــی ئــەو حیزبــە ،بــە تایبــەت
دوکتــور قاســملوو ،وێــڕای خەباتــی
نەتەوەیــی لە پێناو رزگاریی گەلەکەمان،
هەوڵێکی بێوچانیان داوە کە کۆمەڵگەی
کوردســتان وردە وردە بگاتە ئاستێک کە
کێشە کۆمەاڵیەتییەکانی خۆی ببینێ و
مافی ســەرجەم چین و توێژەکان_ یەک
لــەوان توێــژی ژنان_ ســەرنج بداتێ و لە
پێنــاو ســەرکەوتنی زیاتــری کۆمەڵگەدا
خزمەتیان پێبکات.
لــەم باســە کورتــەدا و لــە ســۆنگەی
بیــری دوکتــور قاســملووەوە دەمانهــەوێ
بۆچوونەکانــی ئەو رێبەرە لە ســەر مافی
ژنان و چۆنیەتی خزمەت و خەباتی ئەوان
هەڵسەنگێنین.
لــە روانگەی دوکتور قاســملووەوە حیزبی
دێموکــرات وەک حیزبێکــی سیاســی،
بەرپرســە لــە بەرانبــەر کۆمەڵــگای
کوردیــدا و هەوڵــی داوە داخــوازی و
ویســتی کۆمەڵگا بەدی بێنێ تا بتوانێ
کۆمەڵــگای کــوردی بــەرەو کەنــاری
ئــازادی و یەکســانیخوازی و بەختەوەری
و پێشــکەوتن ببــات .لــە هەمــان کاتــدا
ئــەو حیزبــە بــاش ئەزانــێ بــۆ هەبوونــی

کۆمەڵگایەکــی ئــازاد و دادپــەروەر و
بەختــەوەر ،تەنیــا بــە البردنــی ســتەمی
نەتەوەیــی پێــک نایەت ،بەڵکــو ئەبێ لە
هەمــان کاتــدا تاکــی کوردیــش هەمــان
ئــازادی هەبێــت و لــە نێــو کۆمەڵگاشــدا
دادپــەروەری کۆمەاڵیەتیشــی هەبێت .بۆ
بەدیهاتنــی ئــەو نرخــە مرۆڤایەتییانــەش،
حیزبی دێموکرات ،دابینکردنی یەکسانی
بــۆ البردنــی ســتەمی ڕەگــەزی لــە پێناو
ئازادیــی ژن وەک نیــوەی کۆمەڵــگا،
هەروەهــا کەڵکوەرگرتــن لە هێــزو توانایان
بــە هاوشــانیی پیاوان و بە بــێ جیاوازی،
وەک پێویســتییەکی حاشــاهەڵنەگر
دەبینێــت ،هــەر بۆیەشــە کــە لــەو بــوارەدا
خەبــات ئــەکات و هــاوکار و پاڵپشــتی
ژنانــی خەباتکاریشــە .لــە هەمــان کاتدا
کارکــردن لــەو بوارەدا لە چەندین ئاســتدا
بە پێویست دەزانێت و تەنیا قەبوڵکردن یان
دانانــی یاســا بە الیەنــی یەکالیکەرەوە یا
کۆتایی ڕێگا نازانێت.
شــەهید دوکتــور قاســملووی نەمــر
الیەنەکانی ئەو سیاسەتە بەم شێوەیە باس
ئەکا:
سەبارەت بە مەسەلەی ژنان له تێكۆشانی

حیزبــی و سیاســیی ئێمــەدا ،دەبــێ
جێگایەكــی تایبــەت بــدرێ بــه ژنــان كــه
نیوەی دانیشتووانی واڵتەكەمان پێك دێنن.
وەك دەزانــن حیزبی ئێمه مافی بەرابەریی
تەواو لەگەڵ پیاوان بۆ ژنان دائەنێ بەاڵم
دانانــی مــاف لەگــەڵ پیادەكردنــی ئــەو
مافــه له كۆمەڵدا ،مەودایەكی زۆریان له
بەینــدا هەیــه؛ دەبێ ئــەو مەودایه بەرەبەره
لــه بەین بچــێ .به بیروڕای حیزبی ئێمه،
هەرچــی ژنــان لــه كاره كۆمەاڵیەتــی و
سیاســییەكاندا زیاتــر بەشــدار بن ،كۆمەڵ
پێشــكەوتووتره و هەرچــی لــه بزووتنەوەی
سیاســیی نەتەوەیەكــدا ژنــان تێكۆشــەرتر
بن ،بزووتنەوەكه پێشــكەوتووتره و شانســی
سەركەوتنی زیاتره.
ئــەو هەروەهــا دەڵــێ :راســتییەکە ئەوەیــە
کــە واڵتی ئێمــە واڵتێکی پاشــکەوتووە،
بــەاڵم ئەگــەر پاشــکەوتووتر بــێ الی
کۆمەڵــی کوردەواریــی ئێمە ،لەڕاســتیدا
پاشکەوتوویی خوشکەکانمانە .هۆیەکەی
ئــەوە نییــە کە خەتــای ژنان خۆیــان بێ.
بەداخــەوە کۆمەڵــی کــوردەواری ســەدان
ســاڵە ســوننەتێکی ئەوتۆی هەیە کە ژن
نەیتوانیوە بەو شێوەیە کە پێویستە ،لەکار

و خەباتدا لە واڵتەکەمان ،بەشدار بێ.
دوکتــور قاســملوو لە بۆنەیەکی هەشــتی
مارســدا کــە بــاس لەســەر مافــی ژنــان
دەکات ،ئاماژە بەوە دەدات کە "ئەڵێن ژن
نیــوەی کومەڵــە و ئەمــەش گووتەیەکی
زۆر دروستە ،بەاڵم ئەبێ دانی پێدا بنێین
نــەک هــەر بــە گووتــە بیڵێیــن ،هــەردەم
گوتوومانە کۆمەڵگەکەمان پاشکەوتووە.
لــەو کەســانەی کــە ئیددعایــان هەیە کە
ئەبێــت ژن ئــازاد بێ_ بازۆر دوور نەڕۆم،
هــەر لــە هاوڕێیانــی خۆشــمان_ هــەن
کــە جــارێ بەتــەواوی نەهاتووەتــە ســەر
ئــەو بــاوەڕە کــە ژن دەبــێ وەک پیــاو لە
ئەنجامدانــی هەمــوو ئەرکەکانی خەباتدا
لــە پێنــاو دۆزی گەلەکەماندا بەشــداری
بکات".
دوکتــور قاســملوو پێیوابــووە کــە پــاش
گەیشــتنی کــورد بــە مافەکانیشــی،
خەباتــی کۆمەاڵیەتــی و توێژایەتیــی
ژنانــی کورد بۆ گەیشــتن بــە مافەکانی
خۆیــان هــەروا درێــژەی ئەبــێ و کۆتایی
پێنایــەت .هــەر بۆیە لــە جێیەکــدا دەڵێ:
"ئێمــە گوتوومانــە ،بــۆ خودموختــاری
ڕێگەمــان زۆر زۆر درێــژە .بــەاڵم خەبات

بۆ مافی ژنان پاش خودموختاریش ئەبێ
هەر بەردەوام بێ".
لــە چوارچێــوەی ئــەو چەنــد گوتەیــەدا
دەتوانیــن بەو ئاکامــە بگەین کە دوکتور
قاســملوو باوەڕی تەواوی بەوە هەبووە کە
ژن لــە کۆمەڵگــەی کوردیــدا ،دەبــێ لە
بــوارە ئابــووری ،ســەربازی ،رامیــاری و
کۆمەاڵیەتییەکاندا بە تەواوی پارتنر یان
هاوبەشــی بــێ ئەمالوئەوالی پیــاو بێ و
ئەم هاوبەشــییەش پێویستە تەواو کرداری
و یاسامەند بێ.
ئــەو لــە گووتەکانیدا هەمــوو الیەنەکانی
پاشــکەوتوویی و هەروەهــا شانســی
پێشــکەوتنەکانی کۆمەڵگــەی دیتــووە و
بــە بوێــری و زۆر ئاوەزمەندانــە بــاوەڕی
وابووە کە تەنانەت پاش گەیشتن بە مافە
سیاســییەکان ،کــورد پێویســتە لــە بواری
ژنــان و گەیشــتنی ئەوان بــە مافەکانیان
لــە کۆمەڵگــەی کوردســتاندا ،بێوچــان
و زانســتی هــەوڵ بــدات .ئەمەشــی بــە
گرنگتریــن رێگــە زانیــوە بۆ گەیشــتن بە
کۆمەڵگەیەکــی ئــازاد ،پێشــکەوتوو و
دێموکراتیک.
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توندوتیژی نەهادینەکراو بۆ ویستێکی فاشیستی
شەماڵ تەرغیبی
یەکێــک لــەو گرفتــە کۆمەاڵیەتــی –
سیاســییانەی کــە چاودێرانــی کاروباری
ئێــران بەنیگەرانییــەوە لێــی دەڕوانــن و
باســی لێوە دەکەن ،پرســی توندوتیژی لە
گشتایەتی خۆیدایە کە لە هەموو کون و
قوژبنێکی ژیانی سیاسی ،کۆمەاڵیەتی،
ئابــووری و تەنانەت فەرهەنگی لە ئێراندا
دەبینــرێ و بــە تــەواوی مانــا هەســتی
پێدەکرێ.
دواییــن ئامــارە پێوەندیدارەکان لەســەر ئەم
پرســە دەرخەری ئەوەیە کە لەژێر سێبەری
سیســتمی توندوتیژخــوازی کۆمــاری
ئیســامیدا ،توندوتیــژی یــان توندئاژۆیی
بــەردەوام ڕەوتــی هەڵکشــانی بەخــۆوە
بینیــوە و هەنووکــە بووەتــە دیاردەیەکــی
مەترســیدار کــە هــەر جــارەو لــە گۆشــە
و ســووچێکی ئــەم واڵتــە بەاڵلێــدراوە
خــۆی دەردەخــات؛ ڕۆژێک لــە قەوارەی
ئیجراکردنــی حوکمێکــی شــەرعی و
بــە ئێعدامــی هاوواڵتییــەک لەالیــەن
حکوومــەت ،ڕۆژێک بــە پژاندنی تێزاب
بەســەر دەموچــاوی ژنێــک لــە یەکێک
لــە شــەقامەکانی شــار ،جارێکــی تــر بە
لێدانــی ژنێــک لەالیــەن مێــردە تــووڕە و
بێکاربووەکەی ،ڕۆژێکی تر بە کوشتنی
هاوواڵتییــەک لــە بــازاڕ لــە ئەنجامــی
دەمەقاڵەیەکــی ڕۆژانــەی نێــو بــازاڕ!! و
....
ئامــارەکان ســەبارەت بــە گەشــەی
توندوتیژییــە کۆمەاڵیەتییــەکان لــە ئێران
زۆر جێگــەی نیگەرانیــن بەچەشــنێک
کــە تێکهەڵچــوون و پێکپڕژانەکانــی
ســەر شــەقام چ بە چەکی گەرم و چ بە
چەکــی ســارد زیادیان کــردووە؛ وەزارەتی
بێهداشتی ڕێژیم لە نوێترین ئاماری خۆیدا
لەمبــارەوە ئاشــکرای کــردووە کە شــەڕ و
تێکهەڵچوونــەکان دووهەمیــن هــۆکار بۆ
مردنــی هاوواڵتییــان لــە ئورژانســەکانە؛

پزیشکی دادوەری تارانیش لە ڕاپۆرتێکدا
ڕایگەیاندووە :لە ساڵی 97دا 101 ،هەزار
و  281کەس بەهۆی شەڕ و تێکهەڵچوون
لەگەڵ یەکتر ڕاپێچی پزیشکی دادوەری
تــاران کراون کە بەبەراورد لەگەڵ ســاڵی
 96ئەم ڕێژەیە  %8زیادی کردووە.
بەپێــی ئامارێکــی دیکــەی حکوومەتی،
ســااڵنە لە هەموو ئێراندا  6میلیۆن شــەڕ
و قڕەی توند و سەخت لەسەر شەقامەکان
دێنە ئاراوە و هەنووکە زیاتر لە  15میلیۆن
پەروەنــدە و کەیســی قەزایــی کــە بریتین
لــە شــەڕ و تێکهەڵچوون و لــە یەکتردان،
دەســتدرێژی و تــەاڵق لــە ئێرانــدا تۆمــار
کــراوە؛ هــەر لــەم چوارچێــوەدا بەوتــەی
ســەرۆکی ئورژانســی کۆمەاڵیەتی ئێران
ڕێــژەی توندوتیژییــە بنەماڵەییــەکان لــە
ســاڵی ڕابردوودا  %20زیادیان کردووە کە
ڕوونە سەرەکیترین قوربانییەکانی هەمان
مندااڵنن.
کۆی ئەم ئامار و داتاگەلە بوونەتە هۆی
ئەوەیکە پلەی ئێران لە ئاســتی جیهانیدا،
بەپێــی ڕاپۆرت و پێوەرەکانی دامەزراوەی
لێکۆڵینەویــی ئابــووری و ئاشــتی138 ،
بێــت و بەوتەی دامــەزراوەی گاڵۆپیش لە
ســاڵی 2018دا ،ئێــران هاوتــەراز لەگــەڵ
واڵتانــی چــاد ،نیجێریــە ،ســییەرالێئۆن،
عێــراق ،بێنیــن ،لیبــی ،گینــە و کۆنگــۆ

لــە ڕیــزی  10واڵتــی خەمینــی جیهانــە
کە خەڵکانی نیشــتەجێ لەو جوغڕافیایە
زۆرترین هەستی داماوییان هەیە.
ئەوەیکــە کارناســان و چاودێــران
لەمبــارەوە لەســەری کــۆک و هاودەنگن
بریتییــە لــەوەی ســەرەکیترین هــۆکاری
ئــەم پرســگەلە بریتییــە لــە سیســتمی
حوکمڕانــی زاڵ بەســەر ئێران؛ پڕۆفســۆر
"داگالس نــۆرز" بــراوەی خەاڵتــی نۆبێلی
ئابــووری  1993لــە کتێبــی "ڕانــت و
گەندەڵــی لــە ســێبەری توندوتیــژی"دا
دەڵــێ" :ئــەو حکوومەتانــەی کــە لەســەر
بناغــەی بەتااڵنبردنی مڵکی گشــتیی و
ســەرچاوە نیشــتمانییەکان دامەزراون و بە
حکوومەتــی کلێپتۆکراســی دەناســرێن لە
واڵتە دواکەوتووەکان کە خاوەنی ڕێژیمی
دیکتاتۆریــن ،زۆرترین ڕێژەی توندوتیژی
بەخۆیانــەوە دەبینــن .لەمجــۆرە واڵتانــەدا
خەڵکانی ئەو واڵتانە کەمترین زانیارییان
لەســەر پرســەکانی رۆژی پێوەندیــدار بــە
ژیانــی خۆیانــەوە هەیە ،ئــاگاداری مافە
بنەڕەتــی و ئینســانییەکانیان نیــن ،لــە
گەشــەکردوویی سیاســی و کۆمەاڵیەتی
دوور کەوتوونەتــەوە و خاوەن ئابوورییەکی
داخــراوی دەوڵەتیــن کــە لــە واڵتەکەیاندا
بەرزتریــن ڕێژەی گەندەڵی بەدی دەکرێت
و زۆرتریــن ڕێــژەی توندوتیژییــەکان دێتە

ئــاراوە کــە لــە حکوومەتــەوە ســەرچاوە
دەگرێت و بەرەو کۆمەڵگا شۆڕ دەبێتەوە.
بــەو واتایــە کــە لــە کۆمەڵــدا هــەر
کەسێک زۆرترین دەسپێڕاگەیشتوویی بە
ســەرچاوەکانی هێــز و پارە هەبێ (کە لە
ئێراندا دەوڵەت و دەستوپێوەندییەکانیەتی)،
بەســتراوە بە ئاستی دزە و پیگەی خۆی،
دەســت دەکات بــە تااڵنــکاری کە دواجار
گەندەڵــی و داڕمانــی ئەخالقیاتــی
لێدەکەوێتــەوە؛ کاتێــک کــە ئەخــاق لە
کۆمەڵگەدا بووە قسەی سەر تێنووسەکان
و بە کردەوە نەبیندرا ،ئاست و چەندایەتی
و چۆنایەتــی ژیانــی هاوواڵتییــان بــۆ
نزمتریــن ئاســتی خــۆی دادەبــەزێ و
ڕێــژەی تێکهەڵچوونــەکان هەڵدەکشــێن و
ئەمنیەتی کۆمەاڵیەتی دادەبەزێ.
لەالیەکی دیکەشــەوە دەکرێ توندوتیژی
وەک بەشــێکی دانەبــڕاو لــە فەرهەنگی
سیاســی – کۆمەاڵیەتی بەئەژمار بێنین
کە لە ئێراندا ڕیشەی مێژووییشی هەیە؛
خەڵکانــی نیشــتەجێ لــەو جوغڕافیایــە
کــە پێــی دەوتــرێ ئێــران بــە درێژایــی
مێژوو لەگەڵ توندوتیژی سیســتماتیکی
حکومەتــی بــەرەوڕوو بــوون و ئەمــەش
دۆخێکــی ناســەقامگیری دەروونی بۆیان
ســاز کــردووە کــە نەســڵ لەدوای نەســڵ
گواســتوویانەتەوە و هەنووکــە بووەتــە

بەشــێک لە کاڵچێڕی ئــەم کۆمەڵگایە؛
کۆماری ئیســامیش بە خوێندنەوەیەکی
درووســت لــەم کەتوارە نەتەنیــا هەوڵی بۆ
کەمکردنــەوەی ئاســتی توندوتیژییــەکان
نــەداوە بەڵکــوو بۆخــۆی بووەتــە ماکەی
دووبارەهەڵدانــەوەی توندوتیژییــەکان .بــۆ
نموونــە ئێعدامی بەئاشــکرای زیندانییان!
کاتێک کە ڕێژیم لەپێش چاوی بیروڕای
گشــتی یــان "مــا عــام" زیندانییــەک
(بەهــەر تۆمــەت یــان تاوانێــک) لــە
ســێدارە دەدات ،کوشــتنی ئــەو کەســە
بەرەبــەرە لــەالی بینەرانــی ئــەو ڕووداوە
دەبێتــە پرســێکی ئاســایی .ئــەم کــردەوە
کــە لــە ئێرانــدا زۆریــش بــاوە ،لە شــوێنە
گشــتییەکاندا ئەنجام دەدرێت کە هەر لە
مندااڵنــی کەمتەمەنــەوە بگرە تــا دەگاتە
گەنــج و ژن و پیاو دەیبینن و کاریگەری
زۆر و بێســنوور لەســەر ڕۆح و ڕەوانیــان
دادەنێت کە زۆرجار بینراوە مندااڵن وەک
الســایی کردنــەوە ئــەم کــردارە لێوانلێو لە
توندوتیژییــە لــە یارییــە مندااڵنەکانیــان
دووبارە دەکەنەوە یان تووشــی خەونەمارانە
(کابــوس) دەبــن کە دواجــار دەبێتە هۆی
تێکچوونی باری دەروونییان.
ئــەم کاریگەرییانــە بەشــێوەی زنجیرەیــی
لەســەر پیــاوی مــاڵ و لەڕێگــەی پیــاو
بۆســەر ژنــی مــاڵ و پاشــان لەڕێگــەی

دایکــەوە بۆســەر منــداڵ دێنــە ئــاراوە،
کەواتە لەالیەکەوە کاریگەری ڕاستەوخۆ
لەســەر کۆمەڵگــە دادەنێــت و بەشــێوەی
ناڕاســتەوخۆ و درێژماوەشــدا دەبێتــە
هــۆی بەرهەمهێنانــەوەی توندوتیــژی بۆ
نەســڵەکانی دواتــر کەواتــە ئــەم دیــاردە
دەبێتــە پرســێکی ڕیشــەیی لــە ناخــی
کۆمەڵگە کە بەهێواشــی خۆی خزاندۆتە
نێــو کلتــووری هەڵســوکەوتی ڕۆژانــەی
خەڵــک و بــەردەوام بەرهەم دێتەوە جا هەر
جارەو بە چەشنێک و بە ڕەنگێک.
بــە دیوێکیتریــدا ،دەوڵەتــەکان یــان
دەســەاڵتە ئیجراییــەکان بەتایبــەت لــە
واڵتــە دواکەوتووەکانــی وەک ئێــران ،لــە
هێز و دەســەاڵتیان بۆ جێبەجێکردنی یاســا
کەڵــک وەردەگــرن کــە هەندێــک جــار
وەک "توندوتیــژی نواندنــی ڕێگەپێدراو"
پێناســەی بــۆ دەکرێت .بــەاڵم توندوتیژی
دەوڵەتــی تەنیــا کاتێــک درووســتە کــە
لەڕاســتای دابینکردنــی دادپــەروەری لــە
کۆمەڵگــە و ڕێگری کــردن لە بەزاندنی
ئازادییــە کەســییەکان و پاراســتنی
کەرامەتــی مرۆڤــەکان بێــت و لە غەیری
ئــەوە دەبێتــە نوێنگــە یــان هاندەرێــک بۆ
پەرەســەندنی توندوتیــژی لــە کۆمەڵــدا
وەک ئەوەیکە لە ئێراندا دەبیندرێ.
بەکورتی و بەگشتی ،ئەو پرسگەلەی کە
ڕێگــە بــۆ توندوتیژینواندن لــە کۆمەڵدا
خــۆش دەکــەن بریتیــن لــە :هــەاڵواردن،
کێشمەکێشــی سیاســی و کۆمەاڵیەتــی،
کەمیــی کلتــووری دیالــۆگ و
پێکەوەهەڵکــردن کــە بــۆ ســەپاندنی
ڕەفتارێــک ،جۆرێک لــە بیرکردنەوە یان
ئاکارێــک ڕەچاو دەکرێت وئامانجەکەی
ناچارکردنی الیەنی بەرامبەر بۆ ملکەچ
بوونــە .واتە هەمــان ئامانج کە کۆماری
ئیســامی ویســتوویەتی و دەیهــەوێ؛
"ملکەچبوون لەبەرامبەر ویستە فاشیستی
و ئیدیۆلۆژیکەکانی!"

دیکتاتۆر و جەالدی ئێرانیان ،دڵسۆز و باوکی تێرۆریستان
نەوید کەرەمی
لەگەڵ هاتنەســەرکار و سەقامگیربوونی
پایەکانــی ڕێژیمــی ئاخوندی لــە ئێراندا،
بەمەبەستی کەمڕەنگ کردنەوەی کێشە
ناوخۆییــەکان و یەکدەســتکردنی ڕێژیــم،
خومەینــی دەســتی خســتە نــاو کاروباری
واڵتانــی دیکــە و لە ڕێگای ڕێکخســتن
و بەهێزکردنــی الیەنــە تۆندڕەوەکانی ئەو
واڵتانــە و بەتایبــەت گرووپــە شــیعەکان،
پەلــی سیاســەتی بۆ دەرەوەی ســنوورەکان
هاویشــت و هەمــوو تــوان و ســەرمایەی
واڵتــی کردە قوربانی بەرەوپێشــبردنی ئەو
پرۆژەیــە ،هەتاکوو بتوانێــت لەو ڕێگایەوە
هەرجــۆرە پێوەنــدی و مومارســەیەکی
لەگــەڵ واڵتانی دیکەی ناوچە و جیهان،
کۆنترۆڵ بکات و قســە و ئیرادەی خۆی
بسەپێنێت.
ڕێکەوتــی 22ی ڕێبەندانــی 1358ی
هەتــاوی ،واتــە تەنیــا ســاڵێک پــاش
ســەرکەوتنی شۆڕشــی گەالنــی ئێــران،
خومەینــی بــە فەرمــی ڕایگەیانــد کــە
ئــەوان شۆڕشــەکەیان بــۆ هەمــوو جیهــان
دەنێــرن ،یەکــەم هەنگاوەکانــی ڕێژیمــی
تازەپێگرتووی تاران لەڕاستای پەلهاویشتن
بۆنــاو واڵتانی دیکە و جێبەجێکردنی ئەو
بڕیــارەی خومەینی ،واتــە "صدور انقالب"
(هەنــاردە کردنــی شــۆڕش بــۆ دەرەوەی
ســنوورەکان) پشــتگیری و یارمەتیدانــی
حەمــاس و حیزبوڵــای لوبنــان بــۆ شــەڕ
لەگەڵ ئیسرائیل بوو.
ئــەو سیاســەتە بــە دەســتپێکی شــەڕی
نێــوان ئێــران و عێــراق کــە بــە بیانــووی
پاراســتنی گــۆڕە پیرۆزەکانــی کەربــەال

و هەروەهــا بــە دروشــمی ڕێــگای قــودس
لــە کەربــەالوە تێدەپەڕێــت ،کەوتــە بواری
کردەییــەوە و هەتاکــوو ئێســتا زۆربــەی
هــەرەزۆری ســەرمایە و بوودجــەی واڵت
لەڕێــگای بردنەپێشــەوەی ئــەو سیاســەتە
و بۆ ڕێکخســتن ،بەهێز و پڕچەککردنی
گــروپ و الیەنــە ڕادیــکاڵ و توندئــاژۆ
ئیســامییەکانی ئــەو واڵتانــە و هەروەها
ئەنجامدانــی کاری تێرۆریســتی و
هەڵخراندنــی ئاگــری شــەڕ و دووبەرەکی
لە واڵتانی دوور و نزیکدا ،هەزینە کراوە.
هەزینــەی مــاددی و گیانیــی شــەڕی 8
ساڵەی نێوان ئێران و عێراق (ساڵی 1359
– 1368ی هەتــاوی) بــە  627میلیــارد
دۆالر و بەرکەوتنــی بــڕی  644میلیــارد
دۆالر خەســارەت بــە شــار و گوندەکانــی
ئێــران و هەروەهــا کوژرانــی 262000
ئێرانی بەراورد کراوە.
لــەو ســااڵنەی ســەرەتای شــۆڕش ،بــۆ
خەڵکــی ئێــران کە بــە تەمــای ژیانێکی
باشــتر و بــە هیــوای جێبەجێکرانــی
بەڵێنەکانــی خومەینــی ئــەو ڕێژیمەیــان
هەڵبژاردبــوو (هەتاکــوو پــارەی نــەوت
بێنێتە ســەر ســفرەی ماڵەکانیــان و خانوو

و ئۆتووبووســیان بــۆ بەخۆڕایــی بکات)،
بــە فیڕۆدانــی ئــەو هەمــوو ســەرمایە
و بەرکەوتنــی ئــەو خەســارەتە گیانــی
و ماڵیانــە شــتێکی قــورس و دوور لــە
چاوەڕوانی بوو ،بەاڵم پاش شەڕی  8ساڵە
و درێــژەدان بــە سیاســەتی هەناردەکردنی
شــۆڕش بــۆ دەرەوەی ســنوورەکان و
دەســتێوەدانەکان و پاڵپشــتییەکانی ڕێژیم
لــە گــرووپ و تێرۆریســتانی ناوچەکــە،
تــازە ســەرەتایەک بوو بۆ چوونــەدەرەوەی
چەمەدانــە دۆالرەکانــی ئێرانــی بــۆ
ســاپۆرت کردنی تیرۆریستان و چووکەتر
و هەژارتربوونــەوەی ســفرەی بنەماڵــە
ئێرانییەکان لە ناوخۆدا.
ئەگەرچی هەتاکوو ئێستا و بەتایبەت لە
ســااڵنی ڕابردوودا بە دەیــان ناڕەزایەتی و
گردبوونــەوەی چیــن و توێــژە جۆراوجــۆرە
ئێرانییــەکان ،بەرانبــەر بــە سیاســەتی
دەستێوەردان و بەفیڕۆدان و هەزینەکردنی
پارەی ئێران بۆ الیەنەکان و واڵتانی دیکە
لە شەقام و شارەکاندا بەڕێوە چووە ،بەاڵم
ڕێژیــم هــەروا بەردەوامە و ســوورە لەســەر
درێــژەدان بە سیاســەتی پاڵپشــتی کردنی
تیرۆریستان و ساپۆرتی ماڵی و سەربازی

ئەوان.
سیاسەتی دەستێوەردانە ئاژاوەگێڕانەکانی
ڕێژیــم لــە واڵتــان و یارمەتیگەیانــدن
و هانــدان و ســاپۆرت کردنــی ماڵــی و
ســەربازی تیرۆریســتانی وەک تاڵیبــان،
حەمــاس ،حیزبوڵــا ،حووســییەکانی
یەمــەن ،حەشــدی شــەعبی و  ...هتــد،
کــە ســەرچاوەی ســەرەکی چارەڕەشــی
و هــەژاری و هــۆکاری هەمــوو
نەهامەتییەکانی خەڵکانی ئێرانە و بووەتە
هۆی سەپاندنی گەمارۆ نێودەوڵەتییەکان
بەسەر ئێران و ئەستەم و لەنێوبردنی ژیانی
خەڵــک ،بــەاڵم ســەرەڕای ئــەو هەمــوو
دژکــردەوە و گەمــارۆ نێونەتەوەییــەکان و
ناڕەزایەتییــە ناوخۆییــەکان ،تــازە ڕێژیــم
بــە بۆنــەی ڕۆژی قودســەرە بــڕی 651
میلیــۆن دۆالر یارمەتــی دەداتــە ئــەو
بنەماڵە فلستینییانەی کە لەشەڕ لەگەڵ
ئیسرائیلدا کەسێکیان کوژراوە.
ئــەو بەخشــش و مانــۆڕە باوکانانــەی
ڕێژیمــی خامنەیــی لەحاڵێکدایــە کــە
ڕێژیــم هەتاکــوو ئێســتا هیــچ ئاوڕێکــی
لــە بوومەلەرزەلێدراوانــی کرماشــان و
ســێاڵولێدراوانی شــارەکانی شــیراز،

چوارمەحاڵــی بەختیــاری ،یــەزد ،ئیالم و
 ...هتد نەداوەتەوە ،لە حاڵێکدا بارودۆخی
خەڵکــی لــە ئێرانــدا لەوپــەڕی خراپیدایە،
شــەقامەکان بوونەتە جێــگای حەوانەوەی
بنەماڵــە هــەژارەکان ،زبڵدانــەکان
دابینکــەری خوانــی هەژارانــی ئــەو
واڵتــەن ،نوێنــەری ڕێژیــم ڕێکەوتی 9ی
جۆزەردانــی ئەمســاڵ وەهــا پارەیــەک بۆ
بنەماڵــە فلســتینییەکان ڕەوانــەی غــەزە
دەکات و دەیداتــە دەســتی ڕێکخــراوی
تیرۆریســتی حەمــاس ،هەتاکــوو لە پێناو
ســازکردنی ئاگــری شــەڕێکی دیکــە لە
نێــوان فلســتینییەکان و ئیســرائیلدا ،ئــەو
پارەیە بەســەر دژبەرانی ئیسرائیلدا دابەش
بکات.
پێداگری لە سەر سیاسەتی هەناردەکردنی
شۆڕشــی ئیســامی بــۆ دەرەوەی
سنوورەکان ،لە الیەک ڕێژیمی ویالیەتی
فەقیهــی ئێرانــی کردووەتــە بــاوک
بــۆ هەمــوو تیرۆریســتانی جیهــان و لــە
ناوخۆشــدا بووەتە جــەالد و دیکتاتۆرێکی
بێبەزەیــی کــە هیــچ دەســتپارێزییەک لە
ئەشــکەنجە ،ئــازاردان ،ماڵوێــران کــردن و
کوشتنی خەڵکانی ئێرانی ناکات.

ئێســتا لــە بەرانبــەر هەمــوو گوشــارە
ناوخۆیــی و دەرەکییــەکان دوو بــژاردە
لەبــەردەم خامنەییدایــە ،یــان وازهینــان
و دەســتبەرداربوون لــە سیاســەتی
هەناردەکردنــی شــۆڕش بــۆ دەرەوەی
ســنوورەکان و قەبــووڵ کردنی شکســتی
خــۆی و چــوون بۆســەر مێــزی وتووێــژ و
خواردنــەوەی جامــی ژەهرێکــی دیکــە،
یــان بــەردەوام بوونــی لەســەر درێــژەدان بە
سیاســەتی ئاژاوگێــڕی ،دەســتێوەردان
و پاڵپشــتی کردنــی تیرۆریســتان و
قووڵترکردنــەوەی کێشــەکانی واڵت و
خوڵقاندنــی داهاتوویەکــی نادیــار و ڕەش
بۆ خەڵکی ئێران.
ئەوەیکــە پێویســتە لە کۆتاییدا ســەرنجی
بدەین ئەو پرســیارانەیە کە ،داخۆ خەڵکی
ئێــران بــە ئاســانی لــەو هەمــوو هەاڵنەی
ڕێژیمــی وەلــی فەقیهــی خــۆش دەبــن و
بێدەنگــی هەڵدەبژێــرن ،هەتاکــوو بەردەوام
ببنــە قوربانــی سیاســەت و بیرۆکەکانــی
دیکتاتــۆری ویالیــەت و مــاڵ و گیانیان
بکرێتــە قوربانــی ئامانجەکانــی ئــەو
دیکتاتــۆرە و ســەروەت و ســامانی
واڵتەکەیان بۆ تیرۆریســتان و مرۆڤکوژان
بەڕێ بکرێت؟ یان هەموو خەڵکی ئێران،
بــۆ دروســتکردنی داهاتوویەکی باشــتر و
ژیانێکی ئینسانی و بەدەستهێنانەوەی ڕێز
و ئیحترامی لەدەستچوویان ،بە یەکپارچە
و هاودەنــگ دێنــە نــاو شــەقامەکان و
دیکتاتــۆری خامنەیی و هەموو پاســدارە
تیرۆریســتەکانی لــە زبڵدانــی مێــژوودا
دەنێژن و ئێران و هەموو جیهان لە شــەڕی
ئەو مرۆڤکوژانە ڕزگار دەکەن؟
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تێڕامانێک
لەسەر هەڵکەوتەی هەنووکەیی ڕێژیمی ئیسالمی
کەیوان دروودی
هێرشــە نیوەچڵەکانــی ڕێژیمــی ئێــران
بــۆ ســەر واڵتانــی ناوچــە و بەرژەوەندییە
ئابوورییەکانیــان لــە مــاوەی ڕابــردوودا،
دەرخــەری ئەوەیــە کــە نایهــەوێ بــەم
بارودۆخــەی هەیەتی و لەم هەلومەرجەی
تێیدایە ،بچێتە ســەر مێزی دانوســتانێکی
نەخــوازراو و الســەنگ .ئەمــەش لــەو
ڕاســتییەوە ســەرچاوە دەگــرێ کــە لــەم
کاتــەدا و لــە ئەگــەری ســەرگرتنی
دانوســتانێکیتر ،ڕێژیمــی ئیســامی
الیەنــی الوازی دانیشــتن دەبێــت بەجۆرێ
کــە ناتوانێ وەکوو بەرجام قورســاییەکی
هەندەکیی لەســەر مێزی دانیشتن هەبێ،
کەوایــە درێــژە بە سیاســەتی "هەڕەشــەی
تێوەگالندنی ناوچە" دەدات .ئەم سیاسەتە
بریتییــە لــەوەی کــە بــە دەرخســتنی هێز
و توانســتی زەبروەشــاندن لــە ڕێگــەی
گــرووپ و تاقمــە سەرســپێردراوەکان و
پوتانســییەلی راکێتــی و تەقینــەوەی
تێرۆریســتی ئەو پەیڤە ئاراستەی ڕۆژئاوا
و واڵتانــی ناوچــە بــکات کــە ئەگــەر
بــەرەوڕووی ببنــەوە ،ئەوە دەبــێ چاوەڕێی
ناســەقامگیریی گشــتایەتیی ناوچەکــە
بکــەن .جیا لەمەش ســپای تێرۆریســتیی
پاســداران دەریخســتووە کە لــە هەر کاتێ
کــە بــە پێویســتی بزانــێ ،دەتوانــێ لــە
ڕێگەی باڵوێز و نوێنەرایەتییەکانییەوە لە
واڵتانی ئورووپایی کردەوەی تێرۆریســتی
ئەنجام بدات .کۆی ئەم سیاســەتە لەسەر
ئــەوە ڕاوەســتاوە کە ڕێژیــم وەکوو الیەنی
الواز لە ســەقامگیری ،دەیهەوێ بەردەوام
ئــەو پەیامــە بــە بەرەنگارانــی بــدات کــە
لــە ئەگــەری هەوڵــدان بــۆ گرتنەبــەری
ڕێوشوێنی نیزامی ،شەڕێکی درێژخایەنی
پڕتێچــوو روودەدات کــە کۆکردنــەوە و
دامرکاندنی بۆیان ئەســتەم دەبێ؛ کەوایە
دەبێ قەبووڵی مەوجوودییەتی رێژیمێکی
ئینقالبیی هەڕەشەئامێز بکەن.
لــەم بۆنــەوە تا فشــاری دەرەکیی لەســەر
زیاتــر دەبێــت ،هــەوڵ دەدات کــە زیاتــر
توانــای هەڕەشــە خوڵقاندنــی دەربخــات
و ئەمــەش کۆمەڵگــەی جیهانیــی
دابــەش کــردووە بەســەر چەنــد الیــەن و
بۆچوونــی جیــاواز کــە هەرکامــە خــاوەن
خوێندنەوەیەکــی تایبەتــی خۆیانــن.
ئەگەرچــی ویالیەتــە یەکگرتووەکانــی
ئامریــکا هــەوڵ دەدات کە بە پێکهێنانی
بەرەیەکــی جیهانــی ،جۆرێــک لــە
هاوڕابــوون و یەکدەنگــی لە بەرامبەر ئەم
سیاســەتەی ڕێژیم دروســت بــکات؛ بەاڵم
هێشتا نیشانەکانی سەرگرتنی ئەم هەوڵە
بۆ ئێمە دەرنەکەوتووە .هەربۆیەش ناکرێ
لــە کورتخایەنــدا چاوەڕێــی گۆڕانێکــی
جیددی لەم بارەوە بین.
خاوەنڕایان باس لەوە دەکەن کە گەورەترین
ســیناریۆ ،هەڵگیرســانی شــەڕێکی
ســنووردارە بــە دەسپێشــخەریی ئێــران و
ئامانج لەو شــەڕە ئەوەیە کە هەڵکەوتەی
ڕێژیمی ئیسالمی لەم حاڵەتە بگۆڕدرێت
و بتوانــێ بــەم تێکهەڵچوونــە ئامانجدارە،
هاوکێشەیەکی نوێ بخوڵقێنێ.
کەوایە گریمانەکە ئەوەیە کە شەڕ بتوانێ
ببێتــە دەروازەیــەک بــۆ ڕێککەوتــن .بەو
مانایە کە ســپای تێرۆریســتیی پاســداران
بتوانــێ تێکهەڵچوونێــک چــێ بــکات،
ئاراســتەی بەدەستەوە بگرێ ،بەو هێزەی
هەیەتی خۆی بسەپێنێ و لە دوای ئەوەی
الیەنــی یــان الیەنــە پەیوەندیدارەکانــی بۆ
مەبەســتی دیاریکراوی هێنایە ســەرهێڵ،
کۆنترۆڵــی ئــەو تێکهەڵچوونــە بــکات.
بەدیوێکیتــردا ڕێژیمــی ئیســامی
گەرەکیەتــی خــۆی وەکــوو فاکتەرێکی
نەگــۆڕ لە ناوچە نیشــان بدات کە ڕێگە
نــادات نەزمــی ناوچە بەدەر لە خواســت و
ئیرادەی شێوە بگرێت.

لێــرە پرســیار ئەوەیــە کــە ئەگــەر ڕێژیــم
لەســەر ئــەم سیاســەتەی بــەردەوام بێــت و
ئەو سیناریۆیە (شەڕی سنووردار) بچێتە

لــە چەشــنی شــەڕی ســنوورداری
گریمانەکــراو ،هەیــە .جیا لەمانەش پێگە
و پرێســتیژی ئامریــکا ڕێگە بــەوە نادات

شــیکردنەوەکان ،ناکرێ لــە کورتخایەندا
چاوەڕوانــی گۆڕانێکــی جیددیــی
سیاســی ڕێبەرایەتیکــراو لــە نــاوەوەی

خەڵکــی نێو جوغرافیــای ئێران هەڵچنیوە
و ئەم هەژارییەش دەرەنجامی ســەرەڕۆیی
ناوخۆییــە؛ ناوبــراو بــاس لــە کەوتنــە

دەشێت لە کاتێکدا کە ڕێژیم بەدوای خوڵقاندنی کەشێکی ئینقالبیگەریی ئاراستەکراوی خۆیەتی ،ئەم
کەشە ببێتە هۆی هەڵگیرسانی ناڕەزاییەکی ناوخۆیی و ئەمەش پێشبینییەکی دوور لە واقیعیەت نییە
بــواری جێبەجێکردنــەوە ،بارودۆخەکــە
چــی لێ دێت؟ لەڕاســتیدا ئێمــە ناتوانین
لەســەر یــەک فاکتــەر جوابــی ئــەم
پرســیارە بدەینەوە بەاڵم دەتوانین شیمانەی

کە ســپای پاسداران و قاسمی سولەیمانی
بتوانن ئیرادەی خۆیان بەســەر ناوچەکەدا
بسەپێنن .قەبووڵ کردنی ئەم خۆسەپاندنە،
هاوپەیمانانــی ئامریــکا ناچار دەکات کە

جوغرافیــای ئێــران بیــن ،هۆیەکەشــی
دەگەڕێتــەوە بۆ ئــەوەی کە ڕێژیمی ئێران
لــە هاتنەســەرکارییەوە تــا ئێســتا کار بۆ
بڕگەیەکــی وەکــوو ئەم ڕۆژانــە دەکات.

مەترسیی دێموکراســیی ئامریکا لەالیەن
سەرکۆماری ئەو واڵتە واتە دانڵد ترامپ
دەکات .ئــەم دەموچــاوە و هاوشــێوەکانی
خۆیان لە پشــتەوەی کۆمەڵگەی مەدەنی

ڕێژیمــی ئێــران لــە بڕگەگەلێکــی وەکوو ئەوەی تێیدایە ،لەناو دەچێت و هەر الوازییەکی بۆ دەســەاڵت
دەرفەتێکە بۆ هێزگرتنی خەڵک و گرینگ نییە ئەم الوازییە لەڕووی ناوخۆییەوە بێت یان دەرەکی
کۆمەڵێک ڕووداوی خوازراو و نەخوازراو
بکەیــن .خراپتریــن حاڵــەت بــۆ ڕێژیم کە
بەدڵنیاییــەوە دەبێتــە باشــترین حاڵــەت بــۆ
هەناسەدانی خەڵکی ژێرچەپۆک ،ئەوەیە
کــە لــە مــاوەی داهاتــوودا ،لــە ناوخــۆوە
بــەرەوڕووی ناڕەزایەتییەکــی جەماوەریی
گشــتگیر ببێتــەوە .لــەم حاڵەتەدایــە کــە

بیــر لــە ڕێگایەکیتر بۆ پاراســتنی خۆیان
بکەنــەوە و هەروەهــا ڕۆڵــی "پۆلیســی
جیهانــی"ی ئامریــکا کاڵ دەبێتــەوە و
زۆر الیەنــی وەکــوو کــۆرەی باکــوور و
ڤێنزۆئێال لە داهاتوو ،ســەرەڕۆتر دەکات و
ئەمــەش تێچوویەکی گەورەیە بۆ پێگەی
جیهانیی ئەو واڵتە.

ڕەشــنوێنیی روخســاری ئۆپۆزیســیۆنی
پێکهاتەشــکێنی دەرەوەی واڵت و
هــاوکات ،هاوڕابوونــی بەشــێکی بەرچاو
لــە ئۆپۆزیســیۆن لــە تــەک ڕێژیمــی
ئیســامی لەســەر پرســە جیاجیاکانــی
نــاوەوە و دەرەوە ،وایکــردووە کــە نەتوانیــن
هێڵێکــی جیاکــەرەوەی ڕوون لــە نێــوان

حەشــار داوە و دەیانهــەوێ وابنوێنــن کــە
ئــەوان "دژە توندوتیژیــن" و ئارامــی و
ئاسایشیان دەوێت.
ئارامــی و ئاسایشــێک کــە ئــەوان
بــۆ خەڵــک وێنــای دەکــەن ،بریتییــە
لــەوەی کــە چاالکانــی ژینگەپارێــزی،
مامۆســتایان ،ماڵخــوراوەکان و بەتایبەت

خەڵــک لــە ئێراندا لە حاڵەتێکی پێشــبینینەکراو بەســەر دەبات و ئەمەش ئیمکانــی تەقینەوەیەکی
جەمــاوەری و لەنــاکاوی بردووەتــە ســەرەوە ،هــەر ئەمەش شانســی ڕێژیمــی بۆ درێژەدانی سیاســەتی
هەنووکەیی کز کردووە
هەموو فۆرمووڵەکانی دەشێوێن و توانای
بەرەوپێشــبردنی سیاســەتی هەنووکەیــی
لــە دەســت دەدات .ناڕەزایــی ناوخۆیــی
بەســتێنێکی لەبــارە تاکوو ئۆپۆزســیۆنی
ڕاستەقینەی بتوانێ فشاری زیاتر بهێنێ
و زیاتــر خــۆی دەربخــات و بــەو پێیــە کە
پێگــەی کۆمەاڵیەتیی ڕێژیم الوازە ،ببنە
هێزی بااڵدەســت .هەروەها گومانی بەهێز
لەســەر زەرفیەتەکانی ســپای پاسداران بۆ
کۆنترۆڵــی شــەڕێکی دەسپێشــخەرانەی

کەوایــە ،یەکــەم بەســتێنی تەقینــەوەی
ناڕەزایەتیــی کەڵەکەکــراو ،دووهــەم
نەبوونــی زەرفیەتــی پێویســت بــۆ
هەڵگیرساندن و بەتایبەت کونترۆڵی شەڕ
و هەروەهــا گرینگیــی پەیوەندیداربوونــی
پلــە و پێگــەی جیهانیــی ئامریــکا بــەم
شــەڕە ،ســێ هــۆکاری ســەرەکین کــە
دەتوانــن هەر کامە لــە جێی خۆیاندا ببنە
هۆی شکستی ئەم سیاسەتەی ڕێژیم.
لەڕاســتیدا پێچەوانــەی زۆرێــک لــە

سیســتمی بڕواکانــی دەســەاڵت و ئــەو
بەشــە لــە ئۆپۆزیســیۆن دیــاری بکەین و
ئەمــەش سەرلێشــێواویی کۆمەاڵیەتیــی
بــەدوای خۆیــدا هێنــاوە .بــۆ نموونــە
کەســانێکی وەکــوو بەنیســەدر کــە
خــۆی لــەو سیســتەمەدا کاربەدەســت
بــووە و دواتــر وەالنــراوە ،لــە هەســتیارترین
بڕگەکانــدا ،دڵخوازترین هەڵوێســتەکانی
ڕێژیمــی ئێــران دەگــرێ و لــە حاڵێکــدا
کــە برســیەتی و هــەژاری تەنگــی بــە

نەتــەوە بندەســتەکان و کەمینــە ئایینــی
و زمانییــەکان بــەردەوام لەژێر هەڕەشــەی
هێزە داپڵۆسێنەرەکانی ڕێژیمی ئیسالمیدا
بــن و ئــەوان بــە هەواڵــی ســەرکوت و
بەندکراویــان ئیدیعــای بەردەوامیی تێزی
ئیســاحاتی مەدەنــی بکــەن .ڕەوتێــک
کــە چــل ســاڵە بەردەوامــە و نەیتوانیــوە
ببێتــە دینامیزمــی گۆڕانێکــی جیــددی
لــە ناوخــۆ .هــاوکات هــەر ئــەم کەســانە
و ڕاگەیاندنــە هاوبیرەکانیــان ئامــادە نیــن

کــە بێالیەنانــە و بــێ جیــاوازی ڕووماڵی
هەمــوو پێشــێلکارییەکان بکــەن و لە زۆر
کەس و ڕووداودا پەنا بۆ باسی ملمالنێی
ژیۆپۆلیتیکــی ناوچەیــی و تاوانبــار
کردنی واڵتانی دراوســێ دەبەن و ئەمەش
هەمــان ئــەو هەڵوێســت و ڕوانگەیەیە کە
بــەالی ڕێژیمی ئیســامییەوە ،بە تەواوی
ئایدیالە.
هیچــکام لەم الیەنانە ســەرەڕای ئیدیعای
دەمڕاســتییان بــۆ پشــتیوانی و داکۆکــی
لــە بەرژەوەندییــە گشــتییەکانی خەڵکــی
ناو جوغرافیای ئێران ،ناوێرن و نەیانوێراوە
بــۆ یەکجــار بانگــەوازی جووڵەیەکــی
جەماوەریی باڵو بکەنەوە و بە کۆمەڵێک
کایەی ڕێتوریکی و کلێشەیی خۆیان لە
پشتەوەی تەمێک لە پۆپۆلیزمی تایبەت
بــە ئیســتبدادی ئێرانــی شــاردووەتەوە.
بەالی نووســەری ئــەم دێڕانەوە گەورەترین
کۆڵەکــەی مانەوەی ڕێژیمی ئیســامی
نەبوونی شــەفافیەت و تێکهەڵکێشبوونی
بەشــێکی بەرچــاو لــە ئۆپۆزیســیۆن و
دەزگای پرۆپاگاندای ڕێژیمی ئیسالمییە
و تاکوو ئەم ڕەوتە بەردەوام بێت ئیمکانی
ئەوەی کە هێزێکی دەرەکی بە یارمەتیی
خەڵکــی ئێرانــەوە بچــێ زۆر کەمــە.
لــە چــوار دەیــەی ڕابــردوودا ،نەبوونــی
جێگرەوەیەکــی جیــددی و بەپێگــە کــە
دەربڕینێکی ڕوون و ڕاشــکاوی بەرامبەر
بــە ڕێژیــم و پرســە پەیوەندیدارەکانــی
سیســتمی سیاســی هەبێ ،بەکــردەوە بووە
بــە ڕێگر لەبەردەم گۆڕانێکی پراکتیکی
و جیــددی و ئەمــەش دەستەوەســتان بــوون
و سەرلێشێواوی خەڵکی لێکەوتووەتەوە.
ســەرەڕای ئەمــە ،دەتوانیــن بڵێیــن کــە
خەڵــک لــە ئێرانــدا لــە حاڵەتێکــی
پێشــبینینەکراو بەســەر دەبــات و ئەمەش
ئیمکانــی تەقینەوەیەکــی جەمــاوەری و
لەنــاکاوی بردووەتە ســەرەوە .هەر ئەمەش
شانســی ڕێژیمی بۆ درێژەدانی سیاسەتی
هەنووکەیــی کــز کــردووە .ئــەم حاڵەتــە
دەتوانــێ لەســەر ئــەو شــەڕە ســنووردارەی
کــە باســی لێوەکــرا کاریگەریــی هەبێت،
بەجۆرێــک کــە دەشــێت لــە کاتێکدا کە
ڕێژیــم بــەدوای خوڵقاندنــی کەشــێکی
ئینقالبیگەریی ئاراســتەکراوی خۆیەتی،
ئــەم کەشــە ببێتــە هــۆی هەڵگیرســانی
ناڕەزاییەکــی ناوخۆیــی و ئەمــەش
پێشــبینییەکی دوور لــە واقیعیــەت نییە،
بــە مەرجــێ کــە ئــەو الیەنانــەی بڕوایان
بــە پێکهاتەشــکێنی سیســتمی سیاســی
هەیە بتوانن بەســتێنی لەبار بۆ ڕزگاریی
خەڵــک لــە دەســت ڕێژیمی ئیســامی و
کلکەکانی بخوڵقێنن .بەکورتی ڕیسکی
شەڕێکی سنووردار بۆ ڕێژیمی ئیسالمی
زۆرە و بەدڵنیاییەوە خامنەیی لەو ڕاستییە
ئــاگادارە ،بــەاڵم چونکــە تەنگــەژەی
سیاســی و ئابووریــی دەرەنجامــی چــوار
دەیە ئیستبدادی ناوخۆیی و سەرەتاتکەی
دەرەکــی ،ڕوو لــە هەڵکشــانە و ناڕەزایی
تــا نــاوەوەی سیســتەمیش ڕۆیشــتووە،
ناچــارە کە بەو زەرفیەتانــەی لە ئایدیای
ئینقالبیگەریــی و یۆتۆپیــای ئیمپراتوری
هەیەتی؛ بچێتە پێش .ئەمە وادەکات کە
پێشــبینیی درێژەی ئەم سیاســەتە لەالیەن
ڕێژیمــەوە ئاســان بێــت .هەربۆیــە دەبــێ
لێکدانەوەکان لەسەر ئەم ڕاستییە ڕاوەستن
کــە ڕێژیمــی ئێــران لــە بڕگەگەلێکــی
وەکــوو ئــەوەی تێیدایــە ،لەنــاو دەچێــت و
هەر الوازییەکی بۆ دەســەاڵت دەرفەتێکە
بــۆ هێزگرتنــی خەڵــک و گرینــگ نییە
ئــەم الوازییە لەڕووی ناوخۆییەوە بێت یان
دەرەکــی بەڵکــوو گرینگ ئەوەیە کە ئەم
هەلــە ببێتە هۆی تێکشــکانی دێوەزمەی
ڕێژیمــی ئیســامی و ســەرەتایەک بــۆ
دابەشــکاری لە دەســەاڵت و دەسپێکردنی
یەکجاری و جیددیی دێموکراسی.
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رێگاچارهی لەناوبردن یا کۆنترولی گرووپه
تێرۆریستییهکانی سهر به رێژیمی ئێران چییه؟

موختار نەقشبەندی
 ٤٠ساڵ پێش که باندی ئاغای خومەینی
دهســتیان به سهر شۆڕشی گهالنی ئێراندا
گــرت له پهنا ســهرکوت و کۆمهڵکوژی
نهتــهوه زۆلملێکــراوەکان و حهزفــی ههمو
بیروبــاوەڕ و حیزب و رێکخــراوی جیاواز،
ههندێــک مــهالی ســهر بــه خۆیانیــان به
یارمهتــی و ههماههنگــی وهزارهتــی
دهرهوهی ئێــران رهوانــەی واڵتانــی تر کرد
تا به قهولی خۆیان شۆڕشــهکهیان ههموو
جیهان بگرێتهوە و کۆمارێکی ئیســامی
جیهانی دروســت بکهن؛ بۆ ئهو مهبهســته
پاسداریشیان لەگەڵ ئهو هەیئهتانه ئهنارد
تــا به دروســت کردنــی گروپــی چهکدار
بتوانــن بــه مهبهســتهکهیان بگهن ،ئێســتا
دوای  ٤٠ســاڵ نهتیجهی ئهو سیاســهت
و دخالهتانــهی رژیمی ئێران بووه بهوه که
لــه چهندیــن والت ههر له قارهی ئامریکا
ههرتــا ئافریقــا و ئاســیا و تهنانهت ئوروپا
کێشــهو شــهر درووســت بوگه و به سهدان
هــهزار کــهس کــوژراون و بــه میلیــون ها
کــهس ئــاواره بوگن کــه زهقتریــن و رهش
تریــن دهخالهتــی رژیمــی ئێــران هاوکاری
رژیمــی بهشــار ئهســهد بو بۆ ســهرکوتی
شۆرشــی خهلکی ســوریه ،ئیستا هێرشی
رۆژانــهی گروپهتروریســتیهکان ســهر
بــه رژیمــی ئێــران لــه یهمــهن و لوبنــان و
فلێســتین بــون بــه بهشــێک لــه ئهخباری
رۆژانه و ئهو پرســیاره بۆ خهلک دروست
بوگــه که بۆچی ئامریکا و ئیســرائیل و
عهربستان و والتانی هاوپیمانیان تا ئیستا
نهیــان توانیگــه ئــهو گروپانه لــه ناو بهرن
(از بیــن بــردن ) و رێــگا چــاره چیــه که
کۆتائــی بــهو ههمو کــردهوه تیروریســتیه
بێت؟ پیویسته بۆ والمی ئهو پرسیارانه به
کۆرتی باسێک له سهر جیاوازی شهر له

گهل والتاێک و شــهر له گهل گروپێکی
تیروریســتی بکهیــن و دوائیش به کورتی
باســێک له ســهر چۆن له ناو بردنی ئهو
گروپانه بکین.
جیــاوازی شــهر لــه گــهل والتێــک و
گروپێکی تیروریستی :
ئهگهر ســیری شــهرهکانی دوای جهنگی
دومــی جیهانی تا ئیســتا بکیــن ئهبینین
که تهنانهت زل هێزهکان له شــهر له گهل
والتــان لــه کاتێکی کۆرت بــه کهمترین
زهرهر ســهرکهوتنی گهورهیــان بــه دهســت
هێنــاوه بــهالم لــه شــهر لــه گــهل گروپــی
چریکی به تایبهت ئهوانهی وا تروریستی
بــون له کاتێکی زۆر و به زهرهرێکی زۆر
دهســت کهوتــی کهمیــان بوگــه ! هۆکار
زۆرن بــهالم گرینگتریــن نیــان ئهوهیــه که
بۆ شهر له گهل والتێک جێگا و شوێنی
سیاســی  ،ســهربازی و ئابــوری والتێک
رونه یان زۆربهی رونه که له کوێیه و به
هێرشــێ راســتۆخۆ به فرۆکه و موشهک
ئهکرێــت هــهم زهربــهی گــهوره لــه هێزی
ســهربازی ئــهو والتــه بدرێــت و هــهم بــه
بومبارانــی کارخانه و ژێربهنا ئابوریهکان
ســهرچاوهی دارائی ئــهو حکومهته له نێو
بهرێــت و الوازی بکیــت بــهالم گروپێکی
چریکــی هیــچ جێــگا و شــوێنێکی
تایبهتیــان نیــه کــه به بۆمبــاران له نێوی
بهرێــت و تهنانــهت بهشــێک لــهو گروپانه
تیروریســتین و گیانــی خهلکــی والتــی
خۆیــان یــان ئــهو شــوێنه لــێ جێگــرن بــۆ
گرینگ نیه  .بۆ نمونه ئامریکا و دهیان
والتــی هاوپیمانی نزیک به  ٢٠ســاڵه له
ئەفغانســتان لەگــهڵ تاڵبــان شــهڕ ئهکهن
بــهاڵم هێشــتا نهیانتوانیــوه تاڵبــان لەنێــو
بــهرن و هــۆکاری ســهرهکی ئهگهڕێتــهوه
بــۆ ئــهوه کــه تاڵبــان شــوێن و جێــگای
تایبهتیــان نییه کــه ئامریکا هێرش بکاته
سهریان و بهشێک له خهڵکی ئهفغانستان
پشــتیوانی لــه تاڵبــان و باقــی گروپــه
توندڕهوهکان ئهکهن ،دروسته که ئامریکا

دهســتی بــه ســهر ئهفغانســتاندا گرتووه و
تاڵبان له دهسهاڵتدا نهماون و زۆریش الواز
بــوون بــهاڵم تــا ئــهو رۆژهی عەقڵیــهت و
فکــری توندڕهوی له ئهفغانســتان مابێت
شهڕ و توندوتیژی ههر ئهمێنێت ،بەشێک
له ســهرچاوهی ئابووریــی تاڵبان قاچاخی
مادده هۆشــبهرهکانه کــه ئهگهر ئامریکا
تیشــکی بخســتایەته ســهر ئهو مهسەله و
ههروههــا پشــتیوانی زیاتــری لــه ئاموزش
و پــەروهردهی لــه ئهفغانســتان بکردایــەت
بەدڵنیاییــهوه زیاتــر دهســکهوتی ئهبــوو له
شــهڕ لەگــهڵ تاڵبان بــهاڵم هۆکاری ئهوه
کــه بــۆ وایــان نهکــرد باســێکی سیاســی
دوور و درێــژه کــه پێوهنــدی بــهم باســهوه
نییــه .یــان نمونهیەکــی تر ئیســرائیله که
له چهند شــهڕی کالســیک توانی چهند
واڵتــی عهرهبــی شکســت بدات بــهاڵم بۆ
لەنێوبردنــی حهمــاس و حیزبــواڵی لوبنان
تووشی کێشه بووه و تا ئیستا سهرکهوتوو
نهبــووه ،هۆکارهکــهی ئهگهڕێتــهوه بــۆ
ئهوه که له شــهڕی کالســیک ،شــوێنی
ئهرتەشــی واڵتــهکان روون بــوو بــهاڵم
حهمــاس و حیزبــواڵ شــوێن و جێــگای
تایبهتیــان نییه و لهکاتی شــهڕ خۆیان له
نێــو خهڵک دهشــارنەوه ،ئهگهر ئیســرائیل
بیههوێــت حهمــاس له نێو بهرێت پێویســته
هێرش بکاته سهر غهزه و داگیری بکات
و ئــهوه ئهبێته هــۆی وێرانی ههموو غهزه
و ئاوارهبوونــی ســهدان هــهزار کــهس کــه
ئهوه کێشــهی گهوره بۆ ئیسرائیل دروست
ئــهکات ،یــان حیزبــواڵی لوبنان دروســته
بهشــێکه له حکومهتی لوبنان بهاڵم بۆی
گرینــگ نییــه کــه ئیســرائیل ژێرخانــی
ئابووریــی لوبنــان وێــران بکات و هێرشــی
ئیســرائیل بــۆ باشــووری لوبنــان دروســته
ئهبێتــه هــۆی الوازی زۆری حیزبــواڵ
بــهاڵم ئــهو گروپه تیا ناچێت و ئهو شــهڕه
ئهبێتــه هــۆی ماڵوێرانــی و کاولبــوون و
ئاوارەبوونــی خهڵکــی لوبنــان کــه ئ هویش
کێشــهی قورســی سیاســی بۆ ئیســرائیل

دروست ئهکات.
بــۆ لەنێوبردنــی گروپــه تیروریســتییهکان
ئهبێت چی بکرێت؟
 )١لەنێوبردنــی هۆکارهکانــی دروســت
بوونی ئهو گروپانه :پێویسته پێش ههموو
شــتێک لێکۆڵینــهوه و تهحقیــق بکرێــت
کــه بــۆ ئــهو گروپانــه دروســت بــوون و
ئــهو هۆکارانــه وا بــوون به هۆی دروســت
بوونــی ئــهو گرووپانه و ههندێک خهڵک
پەیوهســت بــوون پێیانــهوه نهمێنێــت ،بــۆ
نموونه ئهگهر فلســتینییهکان و ئیسرائیل
بتوانــن تهوافــۆق بکــهن و وهکوو  ٢واڵت
به ئاشــتی بژین به دڵنیاییهوه حهماس یا
مهجبــوره ئــهو ئاشــتییه قهبوول بــکات یا
تووشــی ئینشــعاب ئهبێــت و یــا النیکــهم
بهشــێک لــه ئهندامــان و الیەنگرانــی
پشــتی تــێ ئهکهن ،یان لــه یهمهن ئهگهر
رێــز له بیروبــاوهڕی مهزههبــه جیاوازهکان
بگیرێــت و هەســت بــه مهترســی نهکــهن
بەدڵنیاییــهوه بهشــێک لــه الیەنگرانــی
گروپه تێروریستییهکان پشت لهو گرووپانه
ئهکهن .دروســته که بهشــێک له گرووپه
تیروریستییهکان وهکوو ئەلقاعیده و داعش
بــه هیــچ شــێوەیەک ناتوانــن بیروباوهڕی
جیــاواز قهبــوول بکــهن و پێکــەوه ژیان له
فهلســهفه و بیروباوهڕیــان نییــه بــهاڵم بــه
نهمانــی جیاوازی و هــهوڵ بۆ پەرەپێدانی
دێموکراســی النیکــهم خهڵکێکی کهمتر
پەیوهست ئهبن بهو گرووپانەوە .
 )٢لەنێوبردنــی ســهرچاوهی دارایــی
گروپه تێروریســتییهکان :مهسهلەی ماڵی
تهئســیرێکی یهکجــار زۆری لــه ســهر
ئاســتی چاالکــی ئــهو گرووپانــه ههیه و
بــه لەنێوبردنی ســەرچاوەی داراییهکانیان
بهشــی زۆری چاالکــی ئــهو گرووپانــه
ئهوەســتیت که نمونــهی گرینگی گروپی
حیزبواڵی لوبنانه که سااڵنه نزیک به ١
میلیــارد دۆالر لــه ئێران پولــی وهرئهگرت
که ئێســتا بەهۆی گهمارۆی ئابوورییەوه
قەیرانــی ئابووریی ئێران مهجبور بوون که

بهشــێک لــه چاالکیهکانیان رابگرن و به
دڵنیاییــهوه بهردهوامی ئــهو وهزعه رۆژ به
رۆژ ئهو گروپه الواز ئهکات.
 )٣لەنێوبردنــی رێــگای بەدهســتهێنانی
چهکوچــۆڵ :تێرۆریســتێک بەتهنیــا بــه
چهقویــەک یــان تهنانــهت بــه ماشــین
ئهتوانێت کاری تیروریســتی بکات وهکوو
کــردهوه تیروریســتییهکانی ئــهم چهنــد
ســاڵهی رابــردووی چهنــد الیەنگرێکــی
داعــش له ئورووپا بــهاڵم بۆ ئاژاوەنانهوه و
کاری تیروریســتی گهورهتر پێویستیان به
کهلوپهلی (تســلیحات نظامی) سهربازی
وەکــوو فڕۆکــهی بــێ فڕۆکــهوان و
موشهکه ،بۆ نموونه حیزبواڵی لوبنان یان
حوســییەکانی یهمهن ئهگهر موشــهک و
فڕۆکــهی بــێ فڕۆکهوانیان نهبوایه قهت
مەترســییەکی جیددی نهبــوون و ههروهها
ئهگهر له رێگای واڵتی پاکستان و ئێران
چەکوچۆڵ رهوانهی ئهفغانســتان نهکرایه
بهشــێکی زۆری کردەوه تیروریســتییهکان
لــه ئەفغانســتان روی نهئــهدا بۆیــه
پێویســته رێگــری بکرێت له فروشــتن یان
پێدانــی هــهر چەکوچوڵێــک بــه گرووپه
تیرۆریستییهکان.
ئهگــهر ئــهو  ٣خاڵــهی ســهرهوه جێبەجــێ
بکرێــت یــان هــهوڵ بدرێــت بهشــێکی
جێبەجــێ بکرێت توانــا و چاالکی گروپه
تیروریســتییهکان الواز ئهبێت ،سهبارهت به
گروپه تیروریســتییهکانی سهر به رێژیمی
ئێرانیــش پێویســته ئامریکا بــه هاوکاری
واڵتانــی ناوچــه ههوڵــی جێبهجێ کردنی
ئــهو خااڵنــه بــدات تا ئــهو گروپانــه زیاتر
الواز ببن و به دڵنیاییهوه فشاری ئابووری
و نهمانی هیوا بۆ سهرکهوتن (ناامیدی)
کێشه ئهخاته نێو ئهو گرووپانه و بهشێکیان
رێگایــان جیــا ئهکهنــهوه بــهاڵم واقعیــهت
ئهوهیه تا ســهرچاوهی دروست کردنی ئهو
گروپانه مابێت لەنێوبردنیان ئیمکانی نییه
و دیسان له دهرفهتێکی تر و به شێوهیکی
تــر ســهر ههڵئهدهنــهوه بۆیــه پێویســته

ئامریــکا و واڵتانــی ناوچــه تــا روخانــی
رێژیمــی ئێــران یــان ئاڵوگــۆڕی گشــتی
لــه سیاســهتی دهرهوه و نێوخــۆی ئێــران له
فشــاری ئابووری و سیاســی بهردهوام بن،
ههر چهنده که مێژووی  ٤٠ساڵهی رێژیم
نیشــانی داوه ئیمکانی ئاڵوگۆر و رێفۆرم
لهو رێژیمه نییه و تهنیا له کاتی تهنگانه
لــه رێــگای کهســانێک وهکــوو ئاغــای
خاتهمــی و رۆحانی خۆیان له کێشــهکان
دهربــاز ئهکــهن و دوای ماوهیەک دیســان
وهکــوو پێشــوو بــهردهوام ئهبن لــه ههوڵدان
بــۆ یارمهتــی گرووپــه تێروریســتییهکان
و ههوڵــدان بــۆ داگیرکردنــی واڵتانــی تر
بۆیه ئامانجی سهرەکی ئهبێت لەنێوبردنی
رێژیمــی ئیســامی ئێــران بێــت .ئهگــهر
فشــاری سیاســی و ئابــووری بــەردهوام
بێــت و ئوپوزســیۆنی ئێرانــی بتوانــن بــه
لەبهرچاوگرتنــی مافــی ههمــوو خهڵکی
ئێــران بــه تایبهت نهتــهوه زوڵملێکــراوهکان
بــه یهکگرتوویــی پشــتیوانی لــه خهڵکی
نێوخۆ بکهن زۆر به ئاسانی رێژیمی ئێران
ئهڕووخێــت و قــهت ئێران وهکوو ســوریەی
لــێ نایەت چوونکــە رێژیمێکی تر وهکوو
رێژیمی ئیسالمی ئێران له ناوچەکه نییه
که تیروریســت له واڵتانی تــرهوه رهوانهی
ئێران بکات ،بێگومان چ به شهڕ بێت و چ
خهڵک شــۆڕش بکــهن رووخانی رێژیمی
ئێــران پێویســته و بــێ ههزینهیــش نابێــت
بــهاڵم بەردەوامی رێژیمی ئێران و گرووپه
تیروریســتییهکانی لــه درێژماوەدا زهرهری
گیانی و ماڵییان زیاتره بۆ خهڵکی ئێران
و ناوچهکه تهنانهت له شــهڕێکی گشتی
بۆ لەنێوبردنی رێژیمی ئێران.
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ئامریکا لە ژێر گوشاری ئابووری و بازرگانیدا
ڕێژیمی ئێران دەکوژێت!
محەممەد سلێمانی
سیاســەتی واڵتــە یەکگرتووەکانــی
ئەمریــکا لــە داهاتوودا ،بە ئاشــکرا دیارە
لەنێوبردنــی ڕێژیمــی ئاخوندییە و بەشــێك
لە سیاسی و بڕیاربەدەستەکانی ئەو واڵتە
بــەو نەتیجەیە گەیشــتوون کە دەســەاڵتی
تاران ،بەو بیروڕا سیاسی و نێودەوڵەتییەی
کــە هەیەتــی ،مەترســی گەورەتر لەســەر
ئاسایشــی جیهان و ناوچەی ڕۆژهەاڵتی
نێوەڕاســت بــە تایبەتــی دروســتکردووە.
ئەگــەر بەجۆرێــك پێــش بــە بااڵدەســتی و
خۆپڕچەککردنــی ئــەو واڵتــە نەگیــرێ،
گێتــی بەگشــتی دەکەوێتــە بــەردەم
هەڕەشــەی زیاتــر و ئاسایشــی نەتەوەیــی
زۆر واڵتی ناوچەکەش لەگەڵ مەترســی
زۆر لەوەی ئەمڕۆ ،بەرەوڕوو دەبێتەوە.
جــۆن بۆڵتــن یەکێکــە لــەو بەرپرســانەی"
کۆشــکی ســپی" کــە بــە پشــتیوانی
سیاســەتی درێژخایەنی ئەمریکا ناســراوە
و لە ئێستاشــدا کە ڕاوێژکاری ئاسایشی
نەتەوەیــی ئــەو واڵتەیــە ،بــە الیەنگــری
چارەسەرکردنی پرسی سیاسی و نەتەوەی
گەلی کورد دەکا و ،لەو بڕوایەدایە کورد
شــایەنی دەوڵەتــی نەتەوەیــی خۆیەتــی.
سیاســەتی ئەمریــکا و هاوپەیمانەکانــی
لــە پەیوەنــدی لەگــەڵ حکوومەتــی
ئاخوندیــدا ئەوەیــە کــە دەســەاڵتی تــاران
هەوســار بکــرێ و دەرفەتــی زێدەتــری
پێنەدرێــت کە بە ئــارەزووی خۆیان ،چیان
پێخــۆش بێــت ئەنجامــی بــدەن و دژایەتی
بەرژەوەندییەکانــی واڵتانی ناوچە و دونیا
بــکات .حکوومەتــی ئیســامی ئێــران بە
ئاشــکرا ئەوەیــان ڕاگەیانــدووە کە لەســەر
سیاســەتەکانی خۆیان بــەردەوام دەبن و لە
بەرنامەیانــدا نییــە گــوێ بــە هەڕەشــەی
ئەمریــکا و هێندێــك واڵتــی دەوروبەریــان
بدەن.
ڕێبەرانــی بڕیاربەدەســتی ئــەو واڵتــە
ســەبارەت بــە قەیــران و بارگرژییەکانیــان
بــە ڕوونــی هەڵویســتی خۆیان لــەو چەند
ڕۆژەی ڕابــردوودا دەربڕیــوە و لــە هیــچ
بــوار و دەرفەتێكــدا هەســت بــە پێكهاتنی
ئاڵوگــۆڕ لــە ڕەفتــاری سیاســی و
نێونەتەوەییــان بــەدی ناکرێ و پێشــبینی
دەکرێــت کــە ڕێژیمــی ئێــران خــۆی بــۆ
پێكهەڵپڕژانی سەربازی ئامادە بکا و زۆر
بێباکانە داوا لە حکوومەتی دانڵد ترامپ
دەکا کــە بــە سیاســەت و کردەوەکانیــدا
بچێتەوە سەبارەت بە ڕێژیمی ئێران.
وەزارەتــی دەرەوەی ئەمریکا لە مەبەســتی
حکوومەتــی تــاران گەیشــتووە کە نیازی
ســازان و پێكهاتنــی لەگــەڵ ئەوانــدا نییە
و بــەردەوام دەبێــت لەســەر سیاســەتی
هێژمۆنیخــوازی کــە بــەو ڕێگایەشــدا
گروپــە تێرۆریســتییەکان بەهێز و پڕچەك
دەکات .دانڵد ترامپ لە تازەترین لێدوانیدا
ســەبارەت بــە بارگرژییەکانــی لەگــەڵ
دەســەاڵتی تارانــدا ڕایگەیاندوە :ئەگەری
پێكدادانی ســەربازی لەگەڵ حکوومەتی
تــاران زۆرە بــەاڵم هەوڵــی ســەرەکی ئێمە
ئەوەیــە بــە ڕێــگای دانوســتاندا بگەینــە
ڕێککەوتــن .ئــەو بابەتــەش بــە ڕوونــی
دەریدەخــات کــە خەریکە ســەبر و ئارامی
تڕامــپ لە پەیوەندی لەگەڵ حکوومەتی
ئاخوندیدا دەچێتە ئاســتێك لە بەڕێوەبردنی
دووهەم قۆناخی تاکتیکی ستڕاتیژیان بە
دژی ئێران کە لێدان و لەنێوبردنیەتی.
واشــنگتۆن زۆر بــە هەســتیارییەوە
جموجۆڵــە سیاســی و ســەربازییەکانی
تارانــی خســتۆتە ژێرچاوەدێــری و پێــش
بەهەر هەوڵێکی گومانلێکراوی ئێران لەو
بــوارەدا دەگرێــت .حکوومەتــی ئەمریــکا
زۆر بەخێرایــی لــە بیــری کۆکردنــەوەی
کۆدەنگی نێونەتەوەیی بەدژی سیاســەتی
ڕێژیمــی ئێراندایــە و لــەو بوارەشــدا
تێدەکۆشــێت کاربەدەســتانی ناوچەکــە

و ئۆرووپــاش لــەو پڕۆســەیەدا هاوپشــتی
سیاسەتی نوێی ئەمریکا بکەن.
بەشــێكی بەرچــاو لــە کاربەدەســتانی
پلەبــەرزی سیاســی و ســەربازی ویالیەتە
یەکگرتووەکانــی ئەمریــکا ســەبارەت بــە
حکوومەتــی تــاران لەســەر چەند خاڵێكی
گرینــگ و جەوهــەری بــەدژی ڕێژیمــی
ئاخوندی کۆکن .ئەو یەكڕیزییە سیاســی
و دیپلۆماســییە بێگوومــان لە بەرژەوەندی
ڕەوتــی پێنتاگۆندایــە کــە الیەنگــری
وەشاندنی گورزی سەربازین.
سەرکۆماری ئەمریکا و وەزیری دەرەوەی
ئــەو واڵتــەش هەوڵەکانیــان لــە بــواری
دانوستاندنی بێمەرج لەگەڵ تاراندا هێنایە
بەرباس .هەر وەك پێشتر ئاماژەی پێدرابوو
کاربەدەســتانی تــاران واڵمێکی ئەوتۆیان
بــۆ لێدوانی حکوومەتــی ئەمریکا نەبوو.
بەهەڵویســتی سیاســی لەمێژســاڵەیان
ئاوێکی ســاردیان بەدەســتی ترامپدا کرد،
کــە هەتــا ئــەو واڵتــە گۆڕانکارییەك لە
سیاســەتی کۆشــکی ســپی ســەبارەت بە
حکوومەتــی ئێران پێــك نەهێنێ ،ڕێژیمی
ئێران ناتوانێ لە گەڵیاندا کۆببێتەوە.
بارگرژییەکانی ئەو دوو واڵتە بە ئاستێك
لــە کێشــە و ملمالنێــی توند و شەڕەقســە
گەیشتووە کە کۆشکی سپی بەتووندی
هەڕەشــەی بژاردەی گورزی سەربازی لە
دژی ڕێژیمــی ئێــران دەکا ،بــەاڵم ئەوەی
هەتــا ئێــرە پێشــبینی دەکرێــت ئەوەیــە
کاربەدەستانی تاران پەیامە ئاگرینەکانی
ڕاوێــژکاری ئاسایشــی نیشــتیمانی و
گوتەبێــژی وەزارەتــی دەرەوەی ئەمریــکا
زۆر بە هێند وەرناگرن و لە بارانیاندا نییە
بە خۆیاندا بچنەوە و فەلسەفە و ڕوانینی
فیکریان لەمەڕ کۆی پرسەکاندا بگۆڕن.
سیاســەتی تــازەی ئەمریــکا ئەوەیــە کــە
بەپێــی نەخشــە و ســتڕاتیژی سیاســی و
دیپلۆماســی تایبەت بە ڕێژیمی ئێران ،لە
ســەر ئاســتی دەرەوە و نێوخۆدا لەسەر دوو
ئاڕاستەی جیاو دژبەیەك کار دەکەن.
هەرچــی دانڵــد ترامــپ و کەســە
نزیکەکانــی بــە زمانــی هێور کــە خۆیان
بــە الیەنگــری دانوســتان پێشــان دەدەن،
دەیانهەوێــت بــە ڕێــگای ئاشــتی لەگەڵ
تاراندا بە ئاکامێك لە پێكهاتن بگەن.
مایــك پۆمپیۆ و بۆڵتن کە لە ئاراســتەی
دووهەمــدا کاردەکــەن ،بەزمانــی تووند و
هەڕەشــەی وەشــاندنی گورزی ســەربازی
و ڕووبەرووبوونــەوەی مەیدانــی دەدوێــن.
حکوومەتــی ئاخونــدی بێگومــان خــۆی
بە ژیرتر لە هەر دوو ئاراســتەی ئەمریکا
دەزانێ و وابیر دەکەنەوە کە هیچکام لەو
دۆخە سیاسی و ستراتیژییە کاریگەرییان
لە سەر ڕوانینی سیاسەتی ئێران لەهەمبەر
ئەمریــکادا نابێــت و حکوومەتــی ئێــران
ئەوەنــدە الواز و بێهێــز نییــە بــە ئەمریــکا
تێك بچێت.
ڕێبــەری ڕێژیمــی ئێــران کاتێــك لەســەر
ڕەوشی واڵتەکەی دەدوێ ،بەزمانێك قسە
دەکات کە مرۆڤ دەخاتەوە بیری شەڕی
 ٨ســاڵەی ئێــران و عێــراق .خامنەیــی
بــەو چــاوە دەڕوانێتە قەیرانــی واڵتەکەی
لەگــەڵ گەورەتریــن زلهێــزی دونیــا و
بێگوومــان ئەو لێکدانەوەیــان واڵتی بەرەو

قەیرانــی گــەورەی سیاســی و ئابووری و
کۆمەاڵیەتــی بــردووە و ڕۆژبــەڕۆژ ژیان
و گوزەرانی خەڵك دەکەوێتە ژێر فشــاری
بەرچاوترەوە.
رێبــەری ڕێژیــم لێدوانی بڕیاربەدەســتانی
ئەمریــکا ســەبارەت بــە واڵتەکــەی بــە
پڕوپاگەندی سیاسی و سەربازی دادەنێ.
لەوبڕوایەدانیــن واشــنگتۆن بژاردەی تر لە
دژیان ڕەچاو بکا .کاربەدەستانی ڕێژیمی
ئاخوندی هێشتا زۆر هەرزەکارانە سەیری
ڕووداو و پێشهاتەکان دەکەن و پێیان وایە
ئامانج لە گەمارۆی سیاســی و ئابووری
تەسلیمکردنی حکوومەتی ئاخوندییە.
عەلــی خامنەیــی بــە دڵنیاییــەوە زۆر
بــاش هەســت بەمەترســی ئــەو قەیرانــە
دەکا و لــەو ڕاســتییەش گەیشــتووە کــە
مەترســییەکان زۆر جیددیــن و بەڕواڵــەت
خۆیــان لــێ دەبوێــڕێ .لێکدانــەوەی هەڵە
و نابەرپرســانەی کاربەدەســتانی ئێــران
ســەبارەت بــە بارودۆخــی هەنووکەیــی،
گەالنــی ئێرانــی تووشــی ئــەو بارودۆخــە
ســەخت و دژوارە کــردووە .بــە ڕاشــکاوی
عەلی خامنەیی لە بەردەم مامۆستایانیی
زانکۆکانــی تــاران ڕایگەیاندووە :ناکرێ
باوەڕ بە سیاسەتی ئەمریکاییەکان بکەین
و لەگەڵیــان دانووســتان ئەنجامبدەیــن.
چوونکــە قبووڵکردنــی هــەرکام لــە
داواکارییەکانــی کۆشــکی ســپی،
نیشــانەی شکست و پاشکۆیەتی سیاسی
ڕێژیمــی ئاخونــدی دەگەیەنێ و ئەمریکا
هەوڵــی چــەك کــردن و بــێ دەســەاڵت
کردنــی حکوومەتــی ئێران دەدا .ئەمریکا
هەتــا ئێــرەش دانووســتان بــە ئەولەویەتــی
کاری دیپلۆماســی خــۆی دەزانێــت
ســەبارەت بــە دۆزینــەوەی ڕێگاچارەیــەك
لەهەمبــەر کۆتاییهێنان بە کێشــەی نێوان
ئەم دوو واڵتە.
ڕێژیمــی ئێــران لە دوو بــژاردە زیاتر هیچ
ڕێگایەکــی بــۆ نەماوەتــەوە ،یەکــەم :یان
دەبــێ بــە تــەواوی ڕەفتــاری سیاســی و
پاوانخــوازی خــۆی بگــۆڕێ و ڕێــز لــە
ســەروەری واڵتانی دەورووبەری بگرێ و،
نەبێتە هۆکاری بارگرژی و بەهێزکردنی
گروپــە تۆندئــاژۆکان و ســەرچاوە
داراییەکانیــان ببــڕێ و ببێتە دۆســتێکی
باش و حیسابی واڵتانی ناوچەی.
دووهــەم :یان دەبێت شــەڕ بکا و بێگومان
بەو جۆرە شانسی تێكچوون و لەنێوبردنیان
زۆر زیاتــرە لــەوەی بۆخۆیــان پێیــان وایــە
دەتوانــن بەرگــری لــە ئێران بکــەن و رێگا
لە پێشــڕەوییەکانی هێزە ســەربازییەکانی
ئەمریــکا بــەرەو قوواڵیــی واڵت بگــرن.
بۆڵتــن کە کەســایەتییەکی دیار و خاوەن
بڕیار و ڕوانینی سیاســی ژیرانەیە و زۆر
ڕاشــکاوانە دەڵێــت :حکوومەتی ئاخوندی
 ٤٠ســاڵی ڕەبەقــە پشــتیوانی لــە تیرۆرو
گرووپە توندئاژۆکان دەکا و بە سیاسەتی
نــەرم لــە بەرامبەریدا بە خۆیدا ناچێتەوە و
درێــژە بــە ئاڵۆزییە ناوچەییــەکان دەدات.
کاتێــك جــۆرج بــووش ســەرکۆماری
ئەمریــکا بــوو ،لەوســەردەمەدا سیاســەتی
کۆماریخــوازەکان ئەوەبــوو کــە ڕێژیمــە
زۆردار و ئاژاوەگێــڕ و تیرۆریســتەکان
پێویســتە لەنێــو ببرێــن و بــووش ئەگــەر

دەرفەتــی زیاتــری لــە بــەردەم بووایــە،
گورزی سەربازیان لە ئێران دەوەشاند.
ئــەوەی ئەمــڕۆ ڕاوێــژکاری نەتەوەیــی
ئاسایشــی نیشــتیمانی ئەمریــکا بــەدژی
ئێــران کاری لەســەر دەکا ،ئەو بەرنامەیە
کە زیاتر لە یەك دەیە لەمەو پێش بناغەی
بیرۆکــەی ســتڕاتیژییە سیاســییەکەی
بــۆ داڕێــژراوە .کۆمەڵێك بڕیاربەدەســتی
ئەمریــکا ،ڕێژیمــی تیرۆریســتی ئێران بە
ســەرچاوەی ئاڵــۆزی و فیتنەی ناوچەی
دەزانــن و پێیانوایــە کاتێــك ئاشــتی و
ســەقامگیری سیاســی بــاڵ بەســەر
ڕۆژهەاڵتــی نێوەراســتدا دەکێشــێ کــە
دەسەاڵتی تاران ڕووخابێت.
پــاش تێپەڕبوونــی زیاتــر لــە یــەك دەیــە،
ئێســتا ئەو بۆچوونەی حکوومەتی جۆرج
بــووش لــە هەموو وەختێك باشــتر ڕاســتی
و درووســتی بۆ بەشــێك لە بڕیاربەدەســتە
سیاســی و ســەربازییەکانی ئەمریــکا
دەرکەوتــووە .کــەم نیــن ئەوانــەی لــە
کابینــەی نوێــی حکوومەتــی ئەمریکادا
پشتیوانی بیرۆکەی سیاسەتی ستڕاتیژی
نوێــی ئەمریــکا بــەدژی ڕێژیمــی تــاران
دەکــەن .حکوومەتــی ئاخونــدی کــە بــە
هیــچ جۆرێــك نایەتــە ژێربــار و مــل بــۆ
هیچــکام لــە مەرجەکانــی ئەمریــکا
ڕاناکێشــێ و هەوڵەکانــی کۆشــکی
ســپی بــە پیــان و بەرنامــەی لەنێوبردنی
ڕێژیمەکەیان لە قەڵەم دەدەن و گوتەبێژی
ئێران بە ڕاشــکاوی دەڵێت :ئێران ناتوانێت
بــاوەڕ و متمانــەی خۆی بــە حکوومەتی
ئەمریــکا بــکات و بــە ڕێــگای دانیشــتن
و کۆبوونــەوەدا واڵتەکەیــان بخەنــە ژێــر
مەترسی سیاسی و لێك هەڵوەشاندن.
بۆڵتــن یەكێــك لــە ســیما دیــار و
بڕیاربەدەســتە سیاســییەکانی ئەمریکایــە
کــە بــە دژبەرێکی سەرســەختی ڕێژیمی
ئێــران ناســراوە و الیەنگــری گــورزی
خێــرای ســەربازی دەکات بەمەبەســتی
ناکۆکییەکانیــان
یەكالییکردنــەوەی
لەگــەڵ ئــەو واڵتــەدا .لــە کۆبوونــەوەی
ســێقۆڵی کــە بڕیــارە لــە داهاتوویەکــی
نزیكــدا لــە قــودس لە نێــوان ڕاوێــژکاری
ئاسایشــی نیشــتیمانی ئەمریکا و رووسیە
و ئیســراییلدا بەڕێــوە بچێــت ،یەکێــك لــە
ســەرەکیترین تەوەرەکانــی ئــەو گفتووگۆ
ســێقۆڵیە ،پەیوەنــدی ڕاســتەوخۆی بــە
سیاسەتی شەڕانگێزی ئێراندا هەیە و ئەو
واڵتانــە هــەوڵ دەدەن تــاران ناچــار بکــەن
کــردار و رەفتــاری سیاســی بگۆڕێــت و
چیتر مەترسی لە سەر بەرژەوەندی واڵتان
دروست نەکات.
بۆڵتــن و نێتانیاهــۆ ســەرۆکوەزیرانی
ئیســراییل دۆســتایەتییەکی بەهێزیــان
هەیــە و دژایەتی حکوومەتــی ئاخوندی،
ئــەو دوو دژبــەرەی ڕێژیمــی ئاخونــدی
هێنــدەی تــر لێك نزیك کردۆتەوە و زۆر بە
باشــی لە سەر ئاستی ناوچەییدا بە دژی
حکوومەتــی ئێــران و ســنووردارکردنی
پێکــەوە کار دەکــەن .ئیســراییل بــە
بەردەوامی مۆڵگە و پێگە سەربازییەکانی
ئێــران لــە ســووریەدا بە ئامانــج دەگرێ و
دۆســتەکانی ئێران لەوبــارەوە هەتا ئەمڕۆ

بەکردار هەڵوێســتێکی شیاویان نەبووە کە
دڵی کاربەدەستانی ئێران خۆشبکات.
قووڵتربوونەوەی کێشــە و ناکۆکییەکانی
ئــەو دوو واڵتــە لــە بەرژەوەنــدی ئــەو
ڕەوتــە نوێیــەی کۆشــکی ســپیدایە کــە
بــە الیەنگــری خێرای وەشــاندنی گورزی
ســەربازی بۆ ســەر تــاران ناســراون .واڵتە
عەڕەبییەکان و لە نێویشیاندا سعوودیە زۆر
بەجیددی لە دژی تاران دەســت بەکاربووە
و هەوڵــی ڕازیکردنــی واڵتانــی کەنــداو
دەدات کــە بــەدژی ئێــران سیاســەتێکی
یەکگرتوویــان هەبێــت .سیاســەتی ڕوونی
ئەمریــکا ئەوەیە کە لە قۆناغی یەکەمدا
گەمــارۆ ئابوورییەکانــی بــە جۆرێــك
بەدژی ئێران ڕێكبخات و بەڕێوەی بەرێت
کــە هەمــوو بوارەکانــی بەرهەمهێنــان و
هەناردەکــردن بگرێتەوە .پاش الوازکردنی
کەرتــی ئابووری و ســەرهەڵدانی ئاڵۆزی
سیاســی و کۆمەاڵیەتــی نێوخــۆی ئێران،
ئەوجــار قۆناغــی کۆتایــی جووڵــەی
سەربازی دەبێت بە دژی ڕێژیمی تاران.
حکوومەتی ئێران بە ڕێگای دانووستاندا،
چــاوەڕوان ناکرێــت دەســتبەرداری
سیاســەتی ئاژاوەگێڕانــەی لــە ســەر
ئاســتی گێتــی و ناوچەییــدا بــێ و
ڕەدکردنــەوەی  ١٢خاڵەکــەی وەزارەتــی
دەرەوەی ئەمریکا لە الیەن ئێرانەوە ،لەژێر
بیانــووی ناکرێ ســەربەخۆیی بڕیاردانی
سیاســی واڵتەکەیــان بخەنــە مەترســی و
ژێرکاریگــەری ئەمریــکا ،دەرفەتێکــی
باشــتری بــۆ دژبــەرە ئێرانییەکانــی نێــو
کابینــەی ترامــپ ڕەخســاندووە کــە
بەرچاوتــر لــە جــاران لۆمــەی سیاســەتی
هێــوری واڵتەکەیــان لەهەمبــەر تارانــدا
بکەن.
کۆمەڵــگای نێونەتەوەیــی لــە پەراوێــزی
قەیــران و بارگــرژی سیاســی لــە
نێــوان ئەمریــکا و ئێرانــدا بــەو ئاکامــە
گەیشــتووە کــە ڕێژیمــی ئێــران واڵتێــك
نییــە بە قســەی خــۆش و لێكتیگەیشــتن
هەوڵــی چارەســەرکردنی کێشــەکانی
لەگــەڵ دژبەرانیــدا بــدات و ئــەوەی هەتا
ئەمــرۆش روودەدات ،بێگوومان بەشــێکی
لــە بەرژەوەنــدی دەســەاڵتی خۆســەپێنی
تاراندایــە .کاربەدەســتانی ئێــران هــەر
کارێــك دەکــەن بــۆ ئــەوەی پارێــزگاری
بااڵدەســتی بەرژەوەندییەکانــی نیــزام
بــن و چــاوەڕوان ناکــرێ بــە ســانایی
دەستبەرداری هێژمۆنیخوازی واڵتەکەیان
بن لە ســەر ئاســتی ناوچەییدا .ئەمریکا
بــە ڕێــگای وەزیــری دەرەوەیــدا هەوڵــی
ڕازیکردنــی واڵتانــی ئۆرووپایــی دەدات
ســەبارەت بــە ئێــران هــاوکاری ئــەو واڵتە
بکــەن و گەمــارۆی زیاتــری بخەنە ســەر
و بە شــێوەی بەرفراوانتر پێگەی سیاســی
و ئابــووری و بازرگانــی تــاران دووچاری
کێشە بکەن.
ئاڵوگۆڕە ناوچەیی و نێوخۆییەکانی جگە
لە هەوســارکردنی ڕێژیمی ئێران و تەریك
و تەنیاهێشــتنەوەی زیاتــری ،هیــچ خێر و
دەسکەوتێكی بۆ تاران نابێ .حکوومەتی
رووسیەش سەبارەت بە ئێران زۆر بەئارامی
سیاســەتی خــۆی گۆڕێــوە و کارێــك
نــاکات بــە الیەنگری لەو ڕێژیمە زیان بە

بەرژەوەندییەکانــی بگەیەنێــت .قەیرانــی
نوێــی نێــوان ئەمریــکا و ئێــران النیکــەم
ئــەو قازانجــەی بۆ مۆســکۆ بــەدواوە بوو
کــە پەیوەندییەکانــی لەگــەڵ ئەمریکادا
ئاســایی و بەهێزتر بکا و لە شــوێنێك کە
ئەمریــکا بخوازێ ،چاوپۆشــی بکا و بەو
رێگایەدا سوودێك بە واڵتەکەی بگەیەنێ
و مەترســییەکان لــە ســەر ســنوورەکانی
ڕووسیە دوور بخاتەوە.
ڕوودانی شــەڕ و تێکچوونی حکوومەتی
ئاخونــدی ئاڵوگــۆڕی زۆری بــەدوادا
دێ .لــەو کاتــەدا کــورد و بزووتنــەوەی
شۆڕشــگێڕی هەلێکی هەتــا بڵێی زێڕین
و باشــی بۆ دەرەخســێ ئەگــەر بتوانێ بە
باشی سوودی لێوەربگرێت!
کۆبوونــەوەی جــۆن بۆلتــن ڕاوێــژکاری
ئاسایشــی نەتەوەیــی ئەمریــکا و
نیکــۆاڵی پاترشــێڤ ڕاوێــژکاری
ئاسایشــی نیشــتیمانی ڕووســیە و مێیــر
بێن ڕاوێژکاری ئاسایشی ئیسراییل کەوا
بڕیــارە لــە داهاتوویەكــی نزیكــدا ئەنجــام
بدرێ ،بێگوومان پەیوەندی ڕاســتەوخۆی
بــە گرژییەکانی نێــوان ئەمریکا و ئێراندا
هەیــە و ئــەو ســێ واڵتــە لەســەر ئاســتی
بــەرزدا هەوڵــدەدەن نەخشــەیەکی نوێــی
ئاســایش و ســەقامگیری سیاســی و
ئابووری و بازرگانی بەدەر لە حکوومەتی
ئاخونــدی دابنێــن و پێدەچێــت ،هەوڵــی
ڕازیکردنی فەلەســتینییەکانی الیەنگری
ئاشــتی لەگــەڵ ئیســراییل بــدەن کــە
پرۆسەی ئاشتی بە ئاکام بگا و کۆتایی
بە کێشــەی لەمێژینــە و مێژووی عەرەب
و ئیسراییل بێت.
ئــەو ســێ جەمســەرە جیهانییــە کــە
بەرژەوەنــدی هاوبەش پێکەوەی لکاندوون،
الرییــان نییــە لــەوەی فشــار و گەمارۆی
زیاتــر بخرێتــە ســەر تاران هەتــا بەتەواوی
لــە پەلوپــۆی بخەن و دواجار ڕووخســاری
سیاســی و ئیــداری حکوومەتــی ئێــران
گۆڕانــکاری بەســەردابێت .بەرژەوەنــدی
سیاســی و ئابــووری و بازرگانی هاوبەش
چارەنووســی دۆســت و هاوپەیمــان لــە
مەیدانــی قەیــران و ناکۆکییــە سیاســییە
ناوچەییەکاندا دیاری دەکا.
ئامادەبوونــی گەورەبەرپرســانی مۆســکۆ
لــەوێ ،نیشــانەی پێكهاتنی ئاڵۆگۆڕە لە
سیاســەتی دەرەوەی رووســیەدا .چوونکــە
بەردەوامــی حکوومەتــی رووســیە لەگەڵ
هاوپەیمــان و هاوبەشــەکانی کــە زیاتــر
خۆیــان لــە واڵتانــی وەك ئێران و ســووریە
و بەڕادەیەکیــش تورکیــەدا دەبینێتــەوە،
ڕەنگە لە داهاتووی سیاســی ڕۆژهەاڵتی
نێوڕاســتدا خێــری ئەوتــۆ بــە نفــووز و
بەرژەوەندی ئەو واڵتە نەبێت و مۆسکۆش
سیاســەت و ســتڕاتیژییەك پەیــڕەوی بکا
کە تێیدا ســوودی زیاتر بە واڵتەکەیان و
ئاسایشی نەتەوەییان بگات.
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مندااڵنی کار و گەڕان بە نێو زبڵەکاندا
ئاسۆ مینبەری
یەکێــک لە گرینگتریــن توێژەکانی هەر
کۆمەڵگایــەک کــە ئەشــێ بایەخی پێ
بدرێت و هەوڵ بۆ گەشــە و ســەرکەوتنی
بدرێت ،توێژی مندااڵنن.
قۆناغــی منداڵــی بــۆ زۆربــەی تاکەکان
شــیرینترین و لەبیرنەکراوتریــن قۆناغــی
ژیــان بــە ئەژمــار دێــت بــە جۆرێــک کە
یەکێــک لــە گەورەتریــن ئارەزووەکانــی
تاکەکان لە کاتی گەورە بووندا گەڕانەوە
بۆ ئەو کاتەیە.
منداڵی ،تەمەنــی خوڵقاندنی ئارەزووەکان
لە مێشک و داڕشتنی پالن و بەرنامە بۆ
داهاتوویە ،بەاڵم زۆرن ئەو مندااڵنەی کە
منداڵــی ناکــەن و زۆر زوو گــەورە دەبــن.
مندااڵنێــک کــە تامــی تاڵــی هــەژاری
دەچێــژن و بەشــیان لــە منداڵیــی خۆیــان
تەنیــا ئــارەق ڕشــتن و کۆکردنــەوەی پارە
بۆ درێژەدان بە ژیانێکی مەمرە و بژییە.
لە واڵتانی پێشکەوتوودا بایەخی زۆر بەم
توێژە دەدرێــت ،لە ڕێگەی پەروەردەیەکی
درووســتەوە هــەوڵ دەدرێــت پێویســتیی
بوونیــان و هــەوڵ و تێکۆشــانیان بــۆ
ســەرکەوتنی کۆمەڵــگا و واڵتەکەیــان
پێیان نیشان بدرێت ،هەر بۆیە ئێمکانات و
پێداویســتییەکانی ژیانیان بە شێوازگەلی
جیــاواز بــۆ دابیــن دەکرێــت تاکــوو
گرینگترین و گەورەترین تێکۆشانەکانیان
لە ڕاســتای بەدەســتهێنانی ســەرکەوتن و
بەکەڵک بوون بۆ کۆمەڵگا بێت.
لــە بەرانبــەر ئــەو ئاســایش و ئێمکاناتــە
دابینکــراوەدا کە لــەو کۆمەڵگایەدا هەیە
هــەن کۆمەڵگاگەلێکی وەکــوو ئێران کە
هیــچ بایەخێک بەم پێوەر و خااڵنە نادەن؛
لــە کۆمەڵگایــەک وەکــوو کۆمەڵــگای
ئێرانــدا زۆرن ئــەو مندااڵنــەی کــە بــە
هۆکارگەلــی جیــاواز و بــۆ دابینکردنــی
بژێــوی ژیانیــان ناچــار دەبــن خەریکــی
کارکــردن لــە دەرەوەی ماڵ بــن ،زۆر جار
ئــەم مندااڵنە بۆ کارکردن ناچارن بەدوور
لە بنەماڵە بمێننەوە تاکوو النیکەم بتوانن
ژەمێــک نــان بــۆ شــەوی خۆیــان پەیــدا
بکەن.
ئەم مندااڵنە لە چەوســاوەترین توێژەکانی

کۆمەڵــگا بەئەژمــار دێــن چونکــە جیــا
لــەوەی کــە لــە بەرانبــەر کاتێکی زۆری
کاریــدا مووچەیەکــی کــەم وەردەگــرن،
زۆرجاریــش دەبنــە ئامرازێــک بــۆ
کەڵکئاژۆی کەســانێکی هەلپەرەست کە
ئەم مندااڵنە تەنیا وەکوو کەرەســتەیەک
بــۆ گەیشــتن بــە ئامانجەکانــی خۆیــان
بــەکار دێنــن هــەر بۆیــە زۆر جــار لــە
باندگەلێکــی نایاســیی و دژەئەخالقیــدا
کۆیــان دەکەنــەوە و کارگەلێکــی وەک
جێبەجــێ کــردن و فرۆشــتنی مــادەی
هۆشــبەر ،ڕووســپیگەری ،قاچاخ کردن و
زۆر کاری دیکەیــان پــێ دەکــەن کــە لە
ئەگەری گیران لە الیەن پۆلیس و ناوەندە
پێوەندیدارەکانــەوە تووشــی کۆمەڵێــک
کێشــە دەبن و دیســانەوە دۆخی ئابووریی
بنەماڵەکانیان بەرەو خراپتربوون دەچێت.
بۆیــاخ کردنــی کــەوش ،دەستفرۆشــی،
خاوێنکردنــەوەی شووشــەی ماشــینەکان،
فرۆشــتنی فاڵ ،پێوانی کێشــی خەڵک،
کرێکاری لە کوورەخانە ،نانەوایی ،کارگە
و زۆر شــوێنی دیکــە کە کارەکانیشــیان
قورســن ،خاوێنکردنەوەی دووکان و بازاڕ،
باڵوکردنــەوەی پووســتێری تەبلییغاتی بۆ
شــوێنە پڕداهاتــەکان ،فرۆشــتنی گــوڵ،
کار لــە کارگــەی چنینــی فــەرش ،چــا
فرۆشــی و ســواڵ کــردن و زۆر کاری
دیکــە لەو چەشــنە کارانەن کــە مندااڵن
لــە کۆمەڵــگای ئێراندا پێوەیــان خەریکن
هەر بۆیە منداڵی کار ناوێکە کە بۆ ئەم
مندااڵنە دیاری کراوە.
منداڵــی کار بــەو مندااڵنــە دەوترێــت کە
بە شــێوەی بەردەوام کاریــان پێ دەکرێت،
کــە ئەم کارکردنە زۆربەی کات پێش بە

خوێنــدن و تێپەڕکردنی قۆناغی منداڵیان
دەگرێــت و هاوکات دەبێتە هەڕەشــەیەک
بــۆ ســەر ســامەتیی دەروونــی و
جەستەییشیان.
کار کردنی مندااڵن بەتایبەت پاش هاتنە
گــۆڕی چەمکگەلێکــی وەکــوو مافــی
کرێکار ومنداالن زۆرتر کەوتە بەر ڕەخنە
وە؛ بەپێی ئامارێک کە لە ساڵی ٩٦دا
ڕێکخراوی جیهانیی کار " "ILOباڵوی
کردووەتەوە ،سااڵنە  ٢٥٠میلیۆن منداڵی
تەمــەن  ٥تــا  ١٤ســااڵن لــە جیهانــدا لــە
منداڵیــی خۆیان بێبەری دەبن ،بەپێی ئەم
ئامــارە  ١٢٠میلیۆن کــەس لەم مندااڵنە
دەچنــە نێــو بازاڕی کارەوە و کاری تەواو
وەختیشیان هەیە.
هەر لەم پێوەندییەدا ،بەرپرسێکی سازمانی
بێهزیســتیی رێژیمــی ئێــران ڕایگەیاندووە
کە لە  ٦مانگی ســەرەتای ســاڵی ٩٧دا،
 ٨٥٠٠منداڵی کار و منداڵی سەرشــەقام
لە ئێراندا ناسراون.
لــەو هــۆکارە ســەرەکییانەی کــە لــە
ســەر زیادبوونــەوەی ڕێــژەی مندااڵنــی
کار کاریگــەرن ئەتوانیــن ئامــاژە بــە
ســاختاری بنەماڵــە ،جیابوونەوەی دایک
و بــاوک ،هــەژاری ،گۆڕانــی کتوپڕی
دۆخــی ئابووریــی کۆمەڵــگا ،زۆربوونــی
تێچــووی خوێنــدن ،نیزامــی ئامووزشــیی
هەڵــە ،نابەرپرســایەتی دەســەاڵتداران لــە
دابینکردنــی کەرتــی خۆشــبژێوی و زۆر
هۆکاری دیکە بکەین.
مندااڵنــی کار زۆر جــار لــە بــواری
خۆراک و بێهداشتەوە تووشی کێشە دەبن
و هەندێ جاریش ناچار دەبن کارگەلێکی
مەترسیداریش بکەن.

بــەاڵم ئــەوەی کە لــەم وتــارەدا جێی باس
و تێرامانــە ،کار کردنــی منــدااڵن و
خەریکبوونیان بە گەڕان لە نێو زبڵدانەکە!
ئەگەر لە ســااڵنی ڕابردوودا کەســانێک
بــۆ دابینکردنــی بژێــوی ژیانیــان ڕوویان
لــە ســەتڵی زبڵەکان دەکــرد تاکوو بتوانن
بــە کۆکردنەوەی پالســتیک ،کاغەز یان
شووشــە پارەیەک دەربێنن یان پاروویەک
نانــی پاشــماوەی خوانــی ســاماندارەکان
بدۆزنــەوە و شــەوێکی دیکــە لــە ژیانــی
ڕەشیان تێپەڕ بکەن ،ئەمڕۆکە ئەم ڕەفتارە
وەکوو ئیش و کارێک ســەرنجی دەدرێت
کــە ڕێژەیەکــی زۆر لــە مندااڵنی هەژار
و بێکــەس پێــوەی خەریکن ،هەرچەند ئەم
کارەش کێشــەگەلی تایبــەت بــە خــۆی
هەیــە بــەاڵم هــەر ئــەوەی کــە داهاتێکی
هەیــە ئەتوانێ ئەم کەســانە بــە قەناعەت
بگەیێنێ.
لــە مــاوەی  ٦مانگــی ڕابــردوودا دوکتــر
کامیــل ئەحمــەدی ،لێکۆڵەری مرۆڤناس
ســەبارەت بەم شێوە کارکردنە واته گەڕان
بــە نێــو زبڵەکانــدا ،لێکۆڵینەوەیەکــی
لــە ژێــر نــاوی " یەغمــای کوودەکــی"،
( لێکۆڵینەوەیەکــی بەربــاو لــە بــواری
گەڕانــی منــدااڵن بــە نێــو زبڵەکانــدا)
ئەنجــام داوە و وەک خۆی دەڵێ" :چەندە
گریــام ،چەنــدە فێــر بــووم ،حەپســام و لــە
دڵــدا گریام!! ئەم لێکۆڵینەوەیە پێشــکەش
دەکــەم بــە ڕۆحی مندااڵنــە و بوێری ئەو
مندااڵنــەی کە ئیزنیان دا ڕاســتییەکانی
ژیانیان وهەستەکانیان تۆمار بکرێت".
دیارە گەڕان بە نێو زبڵەکاندا لە خراپترین
و پیســترین جۆرەکانــی کاری منــدااڵن
بەئەژمــار دێــت ،مندااڵنــی زبــڵ گەڕی

کۆچــەر هــاوکات لەگــەڵ پیاوانــی
بنەماڵەکانیــان یــان بــە تەنیــا و بــە دوور
لــە مــاڵ و بنەماڵــە و دایکیــان لــە چاڵ
و گاراژ و کوورەخانــە چۆلەکانــدا یــان
لــە نێــو کەپــردا و بەدوور لە هەر چەشــنە
ئێمکاناتێکی شاری ،بێهداشتی و خوێندن
دەژیــن و لەگــەڵ زبڵــەکان دەخــەون کــە
کێشــە ئابوورییەکانــی کۆمەڵگای ئێران
هــۆکاری ســەرەکیی پەیوەســت بوونــی
مندااڵنــی کۆمەڵگای ئێران بە ســووڕی
زبڵ گەڕەکانە.
 مندااڵنی زبڵ گەڕ ،زۆرتر لە هەرشتێک
بە هۆی نەبوونی سیستەمێکی کارگێڕیی
کارامــە لــە شــارەکان ،نابەرپرســایەتیی
تاکــەکان لــە جیــا کردنەوەی زبڵــەکان ،
درووســت و کەمتــر بەکارهێنــان و بوونی
مافیــای زبــڵ و گەندەڵــی و بەرتیــل
خــوارن لــە سیســتەمی دەســەاڵتدارێتدا
دەچەوســێندرێنەوە و نابینرێــن و قازانجــی
 ٤٠٠میلیاردیــی پاشــماوە وشــکەکانی
زبڵــەکان لــە ســاڵدا دەڕژێتــە گیرفانــی
شارەداری و پەیمانکارەکانەوە.
بــە پێــی لێکۆڵینەوەیــەک کــە کامیــل
ئەحمــەدی ئەنجامــی داوە ،هــەر زبــڵ
گەڕێــک لــە ڕۆژدا  ١٥٠کیلــۆ زبــڵ
کــۆ دەکاتــەوە بــەاڵم بەشــی خــۆی و
داهاتەکــەی لــەم بازرگانیــە تەنیــا ١٨
لەســەدە ،مندااڵنــی زبــڵ گەڕیــش تەنیــا
و تەنیــا  ٦لەســەد لــەم بازرگانیــە قازانــج
دەکەن و داهاتیان هەیە.
بــە پێی لێکۆڵینەوەکانــی ئەم لێکۆڵەرە و
پرســیار لە مندااڵن ،زۆربەیان باسیان لەوە
کردووە کە لە کاتی کار کردن و گەڕان
بــە نێــو زبڵەکاندا برینــدار بوونە و هەندێ

جاریش قووڵی برینەکانیان جیا لەوەی کە
چەندیــن ڕۆژ بێــکاری کردوون ،تووشــی
نەخۆشخانەشــی کردوون .لە نموونەیەکی
١٨٩کەسیدا لە واڵمی ئەم پرسیارەدا کە
ئایــا لــە کاتی کار کردنــدا بریندار بوونە
یــان نــا ،دەبیندرێت کە  ٧٣لەســەدی ئەم
کەسانە بە واڵمی بەڵێ واڵمیان داوەتەوە
کــە ئەمــە ئامەژەیــەک بــۆ گرینــگ
بوونەوەی کێشەکەیە.
زۆربوونــەوەی نەخۆشــیگەلێک کــە لــە
ڕێگــەی خوێــن و کەرەســتەی تیــژەوە
دەگوازرێنــەوە بۆ تاکــەکان وەکوو ئەیدز،
مەترسیی کاری ئەم کەسانە و بەتایبەت
منــدااڵن زۆر زۆر دەکاتــەوە و ئەگــەری
هەیــە تووشــی بــە دەیــان جــۆر نەخۆشــی
کــورت خایــەن یان درێــژ خایەنیش بن کە
بە هۆی نەبوونی پارە و داهاتی پێویســت
هیچــکات دەرفەتــی ســەردانی دوکتــۆر
و وەرگرتنــی چارەســەری پزیشــکی یــان
پێشــگرتن لــە نەخۆشــیگەلی گەورەتــر و
گرینگتریشیان نییە.
ئــەوەی کــە ڕوونــە ئەمەیــە کــە هەمووو
چین وتوێژەکانی کۆمەڵگا لە پەراوێزدان
و تەنیــا ئەوانــەی کــە ســەر بە دەســەالت
و خــودی رێژیمــن قازانج دەکەن ،مندااڵن
بوونەتە قوربانی ی سیاســەتەکانی رێژیم
و لــەو کۆمەڵگایــەدا هیــچ داهاتوویەک
بــۆ ئــەوان مســۆگەر نییــە ،ئەوپــەڕی
ســەرکەوتنی مندااڵنــی کار ڕەنگــە
کرێکارییەکــی بــەردەوام بێت و ئەوپەڕی
بەختەوەریشیان نەمردن لە بەر برسیەتی!
جا ئەوەی کە ســەیرە گۆرینی سیاســەتی
زاوزێ لــە الیــەن ڕێژیمەوەیــە کــە بــاس
لــە زۆرتــر کردنــەوەی حەشــیمەت دەکەن
و ژن ومێــردەکان هــان دەدەن تاکــوو
منداڵیان ببێت چونکە خوا ڕزقی دەدات،
بنەماڵەکانیــش بــێ خەبەرن لەوەن کە ئەو
مندااڵنــە تەنیــا پی دەنێنــە نێو دنیایەکی
پــڕ چەرمەســەری و چارەڕەشــییەوە کــە
تەنیــا بــە مەرگ لە چنگیــەوە نەجاتیان
دەبێــت .بەو هیوایە کــە چیدیکە بینەری
منداڵنێــک نەبیــن کــە هــاوکات لەگەڵ
کارکــردن لە ســەر شــەقامەکان خەریکی
نووســینی مەشــقەکانیان بن و داهاتوویان
بە ڕەنگی هیواکان بنەخشێنن.

ئێران چی لە گیانی جیهان دەوێت؟!
بێهزاد قادری
ڕێژیمی ئیســامیی ئێــران ،هەر لە کاتی
دامەزراندنــی لــە الیــەن خومەینییــەوە تــا
ئێســتا ،وەک وایرۆس و شــێرپەنجەیەک،
ڕۆڵی نێگەتیڤی هەبووە و جگە لە زەبردان
لــە نەتەوەکانــی نێــو چوارچێــوەی ئێــران،
خەساریشــی بــۆ هەمــوو جیهــان هەبــووە.
ئەم ڕێژیمە هەر لە سەرەتاوە ،ئایدۆلۆژیی
پەرەپێدانــی ئیســامی سیاســی -شــیعەی
کــردە گوتــاری سیاســی و پڕاکتیــک
لــە سیاســەتی دەرەوەی واڵتــدا .هــەر لــەم
پەیوەندییــەدا ،ئــەم ڕێژیمــە ،لــە زۆربــەی
واڵتانــی ناوچــەدا کەوتــە دروســتکردنی
میلیشــیای بەســتراوە بــە خــۆی یــان
پشــتیوانیکردن لــەو چەکــدار و ڕەوتانەی
کــە لــە هێڵــی سیاســیی ئــەودا دەچوونــە
پێشەوە.
ئەم هەڵســوکەوتانەی ڕێژیم ،جگە لەوەی
زۆرینــەی زۆری خەڵکــی ئــەم واڵتــەی
وەزاڵە هێناوە ،جیهانیشــی تووڕە و تووڕەتر
کردووە .هەر لەم ڕۆژانەدا بوو کە "ئەنوەر
قەرقاش" ،وەزیری ڕاوێژکار لە کاروباری
دەرەوەی دەوڵەتــی ئیماراتــی یەکگرتووی
عەرەبــی ،لــە پەیامێکــی تویتێریــدا وتی:
"متمانــە و بــاوەڕی وەزیــری کاروبــاری
دەرەوەی رێژیمــی ئێــران بەرەو لەنێوچوونی

دەڕوات ".ئەمانــە لــە حاڵێکدایە کە هیچ
کام لە بەرپرسانی بااڵی ڕێژیمی ئێران لە
جیهاندا جێی متمانە نین و هەموو جیهان
ئەم بەرپرســانە بە پشتیوانی توندوتیژی و
تێرۆریزم دەناسن و قسەکانیان بە پووچەڵ
و گاڵتەجاڕ ناو لێ دەبەن.
ڕێژیمی ئیســامیی ئێران لە چوار دەیەی
ڕابــردوودا ،پشــتیوانیی ماڵــی ،هێــزی
مرۆیــی و لۆجســتیکیی زۆر لــە ڕووداوە
تێرۆریســتییەکانی لــە جوغرافیایەکــی
بەرینی ناوچەیی و جیهانیدا ،کردووە .بۆ
نموونە" :تەقینەوەی ئامیا لە ئاڕژانتین لە
هاوینــی ســاڵی ١٣٧٣دا؛ پیالنی تێرۆری
"عــادڵ ئەلجوبەیــر" ،وەزیــری دەرەوەی
عەرەبســتان لــە واشــنتۆن؛ کــردەوەی
تێرۆریســتی لــە بەحرەیــن لــە هاوینــی
١٣٨٤دا؛ پەالماری مووشــەکی بۆ ســەر
بنکەکانــی حیزبی دێموکرات لە نزیکیی
شــاری کۆیــە لــە هەرێمی کوردســتان لە
خەرمانانــی ســاڵی ١٣٩٧دا و تێــرۆری
زیاتــر لــە  ٦٠٠ســەربازی ئامریکایــی لە
عێــراق و هاوکاریی چڕوپــڕی ئەلقاعیدە
و دەیان کردەوەی تێرۆریستی هاوچەشن.
لــە پــاڵ ئەمانــەدا ،ســەدان و هــەزاران
نموونــەی تــر هــەن ،کــە زۆرێکیــان ڕوون
بوونەتــەوە .لــە تێــرۆری کەســایەتییە
سیاســییە کــوردەکان لــە دەرەوەی ئێرانەوە
بگــرە تــا تێــرۆری دژبەرانــی دیکــەی
ڕێژیــم لەنێو نەتــەوە زوڵملێکراوەکانی نێو

چوارچێــوەی ئێراندا .ئیتر با لەســێدارەدان
و ســەدان نموونــەی دیکەی پێشــێلکردنی
مافــی مــرۆڤ بوەســتێت کــە ڕێژیــم لە
هەموویانــدا خــاوەن پلــە و ڕێکــۆردی
جیهانییە!
"مایکل مەک کال" ،جێگری کۆمیتەی
پەیوەندییەکانــی دەرەوەی پارلەمانــی
نوێنەرانــی ویالیەتــە یەکگرتووەکانــی
ئامریــکا ،ڕۆژی چوارشــەممە٢٢ ،ی
جۆزەردان ،لە کۆبوونەوەیەکدا ڕایگەیاند:
"ڕێژیمــی ئێــران هــەر لە ســەرەتاوە کاری
خــۆی بــە تیرۆرەوە دەســت پێ کــردووە و
بناغــەی لەســەر تێــرۆر دامــەزراوە و لــە
زۆربــەی کــردەوە تێروریســتییەکانی دژ
بــە ئامریــکادا دەســتی هەبــووە ،یــان بــە
شــێوەگەلێکی ڕاســتەوخۆ و ناڕاســتەوخۆ
پاڵپشــتییانی کــردووە .ڕێژیمــی ئێــران لە
ئێستاشــدا مەترسییەکی گەورەیە بۆ سەر
ئامریکا و ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست".
هەر ڕۆژێک دوای ئەم قسانەی "مایکل
مــەک کال" ،واتــە ٢٣ی جــۆزەردان،
هێــرش کرایــە ســەر دوو نەوتکێــش لــە
دەریای عوماندا و تووشــی ئاگرکەوتنەوە
بوون کە کاردانەوەی زۆرێک لە واڵتانی
لێکەوتــەوە و وەک هەمیشــە ،ڕێژیمــی
ئێران وەک تاوانباری ســەرەکی ناســێندرا
و بەڵگەکانیش ئەم ڕاستییەیان سەلماند.
زۆرتــر لــە  ٢٤کاتژمێــری نەخایانــد کــە
هێزی دەریایی ئەرتشــی ئامریکا ،ڕۆژی

٢٤ی جۆزەردان ،ڤیدیۆیەکی باڵو کردەوە
کە سپای تێرۆریستی پاسدارانی ڕێژیمی
ئێــران ،مینێکــی نەتەقیــوی لــە یەکێک
لەو کەشــتییە نەوتهەڵگرانەی کە ڕۆژی
پێنجشــەممە لە دەریای عوماندا هێرشیان
کرایە ســەر ،هەڵدەگرنەوە .لــەم ڤیدیۆیەدا
کــە لــە الیــەن فڕۆکەکانــی ئامریــکاوە
هەڵگیرابوو ،نیشانی دەدا کە بەلەمەکانی
گەشتزەنیی ســپای تێرۆریستی پاسداران،
دوای ڕوودانــی تەقینــەوەکان ،نزیکــی
کەشــتییەک بــە نــاوی ''کوکــوکا
کوریجــس'' دەبێــت و مینێکی نەتەقیو لە
بەدەنەی ئەم کەشتییە هەڵدەگرێت.
وێــڕای ئــەوەی کــە ڕێژیمــی ئێــران،
ئامریــکا بــە دوژمنــی خوێنیــی خــۆی
دەزانێــت و ئــەم تۆمەتانــە بــۆ ڕق و قینی
ئامریکا لە ڕێژیمــی ئێران دەگەڕێنێتەوە،
هــەر ســەبارەت بەم ڕووداوانــە ،بریتانیایش
بێهەڵوێســت نەبــوو و "جێرمــی هانــت"،
وەزیــری کاروبــاری دەرەوەی بریتانیــا،
لــە هەمــان ڕۆژدا ،بــە ڕادیــۆی "بی بی
ســی"ی ڕاگەیانــد" :دەوڵەتــی بریتانیــا
هۆکارێــک بۆ ڕەتکردنەوەی ئیدعاکانی
ئامریکا لەبارەی تاوانبارکردنی ڕێژیمی
ئێــران لــە تەقاندنــەوەی دوو نەوتکێــش لە
دەریای عوماندا نابینێت".
لەســەر ئــەم ڕووداوە لە دەریــای عوماندا،
وەک هەمیشــە دەنگــی واڵتانــی
ناوچەکــە ،لەوانــە عەرەبســتانیش بــەرز

بووەوە .جێگای باسە کە لە ماوەی یەک
مانگــی ڕابــردوودا ،عەرەبســتان لــە الیەن
حووســییەکانی یەمەنــەوە چەندیــن جــار
هێرشــی کراوەتە ســەر .ئەو کەرەستانەیش
کــە حووســییەکانی یەمــەن کەڵکــی لێ
وەردەگــرن ،یان ســاختەی ڕێژیمی ئێرانن،
یــان ئێــران لە شــوێنی تــرەوە بۆیــان دابین
دەکات واتە پشــتیوانیی ڕێژیمی ئێران لە
میلیشیاکانی یەمەن ،حاشاهەڵنەگرە.
دوابــەدوای ئەم زنجیرە ڕووداوانە ،شــازادە
"تورکی ئەلفەیســەڵ" ،بەرپرسی پێشووی
ڕێکخــراوی ئیتالعاتــی عەربســتان ،لــە
وتووێژێکدا لەگەڵ کاناڵی "ئەلعەرەبیـ"یە،
ئاشــکرای کــرد کــە ڕێژیمــی ئێــران،
لەگــەڵ گرووپی تێرۆریســتیی ئەلقاعیدە
هــاوکاری و پەیوەندیــی هەبــووە و باســی
لــەوە کــردووە کە ''ئۆســامە بێــن الدەن''،
ڕێبەری پێشــووی ڕێکخراوی ئەلقاعیدە،
بــە هــۆی ئــەوەی کــە بنەماڵەکــەی لــە
ئێــران لە الیــەن ڕێژیمەوە پەنایان پێدرابوو،
هێرشــی بــۆ ســەر ئێــران نەکردبــوو.
ناوبــراو هەروەهــا جەختــی کــردەوە کــە
ڕێکكەوتنێــک لە نێــوان ڕێژیمی ئێران و
ئەلقاعیدە بۆ هێرش کردنە سەرعەرەبستان
لــە ئارادایــە و لە درێژەدا باســی لەوە کرد
کــە پشــتیوانییەکانی ڕێژیمــی ئێــران لە
گرووپــی ئەلقاعیــدە ،لــە دوای هێرشــی
ئامریــکا بۆ ســەر ئەفغانســتان لە ســاڵی
٢٠٠١ـــەوە دەســتی پێ کــردووە .هەڵبەت

بــەر لــەم لێدوانەی "تورکی ئەلفەیســەڵ"،
بەڵگەی زۆر لە هاوکاریی ڕێژیمی ئێران
و ئەلقاعیدە لەبەردەستدا هەبووە.
ڕێژیمــی ئێــران نەیهێشــت ئــەم هەواڵەیش
ســارد بێتــەوە و لــە شــوێنێکی تریشــدا
قەومانــدی! وەزیــری کاروبــاری دەرەوەی
ئامریــکا ،ڕێژیمــی ئێرانــی بــەوە تاوانبار
کــرد کــە دەســتی لــە تەقینەوەیەکــی
خۆکــوژی لــە شــاری کابۆلــی پێتەختی
ئەفغانســتاندا هەبــووە .لــەم پەیوەندییەدا،
"مایــک پۆمپێئــۆ" ،وەزیــری کاروبــاری
دەرەوەی ئامریــکا ،ڕێژیمــی ئێرانــی بــە
ئەنجامدانــی تەقینەوەیەکــی خۆکــوژی
لەبــەردەم زانکــۆی ســەربازیی "مارشــاڵ
فەهیــم" لــە شــاری کابۆلــی پێتەختــی
ئەفغانســتان ،لــە ڕێکەوتــی ٣١ی مەی،
تاوانبار کرد.
سەلمێندراوە کە کردەوە ئاژاوەگێڕییەکانی
ڕێژیمــی ئێــران لــە نێوخــۆ و لــە جیهانــدا
قــەت کۆتایــی پــێ نایــەت و لــە ماوەی
ئــەم  ٤٠ســاڵەدا ،بــەم شــێوازە ڕوخســاری
خۆی پیشــانی هەموو دونیا داوە .ئێســتا
ئــەم پرســیارە دێتــە ئــاراوە کــە بەڕاســتی
ئــەم شــێرپەنجەیە ،چی لــە گیانی جیهان
دەوێــت و تــا کــەی ئــەم نەخۆشــییە پــەرە
دەستێنێت؟!
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وتووێژ لەگەڵ ناهید رەشیدیان ،خانمە نووسەر و
فەرهەنگنووسی كورد
و :ئهدهبــی کــوردی لــه ئورووپــا هیــچ
پێگهیەکــی نییــه و تــا ئێســتا کــورد
نەیتوانیــوه کولتــوور و ئــهدهب و زمانــی
خــۆی بــه دنیــای دهرهوه بناســێنێت و
دهری بخــات .تهنیــا ئهوه نییه ،خۆی ههر
کــورد لــه ئورووپا بۆ ژیانی خۆشــبژیوی
و لــه بــواری ئابوورییــەوە نەیتوانیوه خۆی
دهربخــات و پێــش بکهوێت و بهرچاو بێت.
خێڵــی کــورد لــه ئورووپــا دهتوانیــن بڵێین
زۆر الوازن و لــه خوارتریــن چین و توێژی
کۆمهڵگای ئورووپادان.

سازدانی :شەریف فەالح
بەشی دووهەم و کۆتایی
 - ٥ئایا پێت وانیە دەستەواژەی
"فەرهەنگنووســی" واتایەکــی
فەرەڕەهەندتــری هەیــە وەک
(ئەنســکلۆپێدیا) و لەگــەڵ ئــەم
جــۆرە کارەی کــە بەڕێزتــان
ئەنجامتــان داوە و هەروەها زۆر
کەســی دیکــەش لە کوردســتان
خەریکــن دەیکــەن ،جیــاوازی
هەیــە؟ چونکــە بــەڕای مــن
دەستنیشــانکردنی "وشــەنامە"
یــان "وشــەدان" شــیاوتر بێــت،
ڕوانگــەی بەڕێــزت لەمبــارەوە
چییە و ئەم پرسە لە نێو ئەدەبی
ئورووپادا چۆنە؟

 ١٠ـ پــڕۆژەت بــۆ دووبــارە
چاپكردنــەوەی ئــەو چــوار
فەرهەنگەی كە نووســیوتە چییە،
ئایــا بەتەمــا نیــت لــە هەرێمــی
كوردستان بە چاپیان بگەیەنیت؟
و :بەپێــی پێویســت و داخــوازی خهڵــک،
هــهر ســاڵ فهرههنگــهکان لــه هۆلهنــد
چاپ دهکهمهوه ،من حهز دهکهم تەواوی
بهرههمهکانــم لــه کوردســتان چــاپ بێت
و لــهم ڕێگــەوە خزمهتێکــی ههرچهنــد
بچووک بۆ نیشــتمانم بێــت ،بهاڵم بەپێی
پێویست و نیازی کۆمهڵگای کوردستان.
ئهگــهر لــه زانکــۆکان یــان زانســتگاکان
وانــهی فهڕانســەیی یــان هۆلهنــدی ههیه
و خوێنــدکاران بــۆ فێربوونی فهڕانســەیی
یــا هۆلهنــدی پێویســتیان بــه فهرههنگی
فهڕانســەیی -کــوردی ،یــان کــوردی-
فهڕانســەیی ،یــان هۆلهنــدی -کــوردی،
یــان کــوردی -هۆلهندی ههیــه و بتوانێت
لــهوێ کهڵکــی ببێت ،ئەوا لەســهدا ســهد
چاپکردنیان پێویسته ،بەاڵم بۆ چاپکردنی
ئهم فهرههنگانە ئهگهر رێکخراوێک ،یان
حکوومهتــی هەرێــم یارمهتی بدات ،جێی
دڵخۆشــییه و مــن بــه حهزێکــی زۆرەوە
پێشــوازیی لــهم چاالکییــه دهکــهم ،بەبێ
ئــهوەی چاوهڕوانی دهسخۆشــی بــم ،تهنیا
ڕازیبــوون لــه خــۆم کــه چــوار فهرههنگم
پێشــکهش بــه کۆمهڵــگای کوردســتان
کردووه بۆ من دڵخۆشکهره.
بــۆ کتێبی هۆنــراوهکان و بهرههمهکانی
دیکــەم زۆرتــر بیــر لــه ڕۆژههاڵتــی
کوردســتان دهکهمهوه و حهز دهکهم لهوێ
باڵویــان بکهمــهوه ،بــۆ ئــهوەی ئهدهبیاتی
نووســینهکانم بــه زاراوهی ئهردهاڵنــی
نزیکتره و زۆرتر خهڵکی سنه و دهوروبهری
حهز بەو جۆره نووسینانه دهکهن.

و" :دهســتهواژهی فهرههنگنووســی وهک
ئهنسکلۆپێدیا و وشهنامه و وشهدان"
وهرگێــڕان و فهرههنگنووســی یهکێکــه
لــه شــێوهکانی پێوهندیــی نێــوان خهڵــک
به مهبهســتی لێکتێگهیشــتن .لێکۆڵینهوه
لەسهر فهرههنگنووسی کۆمهڵی زانیاریی
بــە نــاوی تێئۆریــی فهرههنگنووســی که
بریتییــه له کۆمهڵێــک زانیاریی ڕابردوو
و ئێســتا و ههروههــا پێوهنــدی لەگــهڵ
بەشــهکانی تــری زانســتی ،زمانناســیی
بنهمــا ،خێڵناســی ،پێوهندیــی نێــوان زمان
و فهرههنــگ ،کــه دهبــێ لەبهرچــاو
بگیرێن .ئهمانه گشــتی دهتوانن بە ناوی
فهرههنگنووســی یــا ئهنســکلۆپێدیا بێت،
که کاری گرووپێک کارناس و کارزانی
دهوێت که خاوهنی ئاکادیمیای تایبهت و
وتاری زانستیی تایبهت به خۆیان بن.
بــه ڕای مــن وشــهنامه یــا وشــهدان تهنیا
بــۆ کتێبــی بچووکی  ٢٠تا  ٣٠الپهڕەیە
کــه هێندێ زانیاریی پێویســت بۆ خوێنهر
دابیــن بــکات ،بەاڵم بــۆ کتێبێک که ٢
ســاڵ لەســهری کار کــراوه و  ٢ســاڵیش
بــۆ نووســینی ،باس لــه دوو فهرههنگ و
دوو زمــان دهکات بــه چــاک و جوانــی
نازانــم وەک وشــهدان یــان وشــهنامه
نــاوی لــێ بنێیــن .بــۆ ئهنســکلۆپێدیا
دهتوانیــن نــاوی گشــتی لــێ بنێیــن ،بــۆ
نموونــه فهرههنگنووســیی گشــتی ،یــان
فرەفهرههنگــی ،یــا زانیاریــی گشــتی و
هتد.....
 ٦ـ جیــا لە نووســینی فەرهەنگ
كۆمەڵێــك شــێعر ،وەرگێــڕان،
چیرۆك و پەخشــانت نووســیوە،
باســی ئــەم چاالكییانــەت بكە و
ئاخۆ چاپت كردوون یان نا؟
و :بێجگــە لــه  ٤فهرههنگــی "هۆلهنــدی
 کــوردی و کــوردی  -هۆڵهنــدی وفهڕانســەیی  -کــوردی و کــوردی-
فهڕانســەیی" ،چهنــد کتێبــی هۆنــراوه و
پهخشــان و ڕۆمــان و چیرۆکــم هەیــه ،بە
ناوەکانــی " پــڕ لــه خۆشهویســتی ،ههڵۆ
و قااڵو ،هاواری مامۆســتای شۆرشــگێڕ
و رۆمانێکــی کــورت بەنــاوی ژیــان لــه
سێبەری مردن" ،که زیاتر وهرگێڕانن و له
هۆلهنــددا چاپ بوون و لە نێو خهڵک له
سنه و دهرهوهی سنه باڵوم کردهوه.
هۆنراوه و پهخشانی شاعێرانی سهردهمی
ئێرانــی واتە فارســزمان وهک" :شــاملوو،
ســپێهری و فەریــدوون موشیریـ"ـــم
وەرگێڕاونەتــە ســەر زمانــی کــوردی و
چــاپ و بــاو کراونەتــەوە .هەروەهــا
کتێبێکــی فارســیی جــهالل مهلەکشــا
شــاعێری کوردزمانــم وەرگێڕاوەتــە ســەر
زمانــی کــوردی و بــە نــاوی "پــڕ لــه
خۆشهویســتی" چــاپ بــووە ،کــه باس له
جوانی و سروشت و خۆشهویستی دهکات،
هۆنراوەیەکــی دیکــەی جهالل مهلەکشــا
بەنــاو "ههڵــۆ و قــااڵو" کــه ئهویــش بــه

زمانــی کوردییــه" .هاواری مامۆســتای
شۆڕشــگێڕ" نووســینهکانی کاک
فــهرزاد کهمانگــهره به زمانــی کوردی.
شــاعێرێکی کوردزمان ،بەاڵم به فارســی
دهنووســێت و زمانە فارســییهکهی ههست
و ســۆزی کوردهواریــی پێــوه دیــاره بەنــاو
"شــهمێ سهڵواتی" (شەمسەدین) خهڵکی
ســهڵواتاوا که شــێعری زۆری به فارســی
وتووه و ههروهها چهند نووسین و ڕۆمانی
کورتــی ههیــه ،که ئهوانیشــم کــردووه به
کــوردی و چاپم کــردووه ،ڕۆمانی "ژیان
لــه پشــتی ســێبەر" بــاس له ژیانــی تاڵی
سهردهمی بهرله ڕاپهڕین و دوای ڕاپهڕین
دهکات ،کــه چــۆن ڕێگاوبانــی گونــدی
ســهڵواتاوا مهترسیدار بوو و زۆر ڕووداوی
ئۆتۆمۆبیــل و کوشــتنی خهڵکــی لــێ
دهکهوتــەوه .ههروەها باســی بیر و فکری
ئایینــی ئــهو دێیــه و ناکۆکیی لــه نێوان
ئاییندارهکان و ڕووناکبیرانی ئهو سەردهمه
بەناو توودهیی و کۆمۆنیستهکان دهکات،
کــه بەڕاســتی ڕۆمانێکــی بەهێز و جوانه
و دهتوانێــت لــه دواڕۆژدا زۆر بەناوبانــگ
بێت.
بێجگــە لــهو ڕۆمانــه ،لــە بەرهەمەکانــی
کاکــه "شــهمێ ســهڵواتی" ،هێنــدێ لــه
شــێعرهکانیم بــه کوردی لــە نێو کتێبێک

بەناو "نازدار" به چاپ گەیاندووە و لە نێو
خهڵکدا باڵوم کردۆتەوە .ئهم چاالکییانەم
لــه بــواری شــێعر و وهرگێــڕان و ڕۆمــان
و چیــرۆک و پهخشــاندا زۆرتــر بــۆ ئهوه
بووه ،که الوانی شاری سنه و دهرووبهری
پارێــزگای ســنە بــە الی جوانیــی زمانی
کوردیــدا ڕابکێشــم و زانیاریــی زۆرتــر
لەبــارهی فهرههنــگ و کولتــوور و بیــر و
فکــری خهڵکــی ناوچهکه لە ســەردەمی
بهرلــه ڕاپهڕیــن و دوای ڕاپهڕیــن بزانــن.
وهکــوو ئامــاژهم پێ کــردووه ،گشــت ئهم
کتێبانــەم چــاپ کــردووه و بــه خۆڕایــی
پێشکهشــی خهڵکم کردووه چ له ســنه و
چ لــه ئورووپا ،جیا لە فهرههنگهکان که
لە نێو خهڵکدا فرۆشراون.
 - ٧زۆرێــك لــەو نووســەر و
ئەدیبانەی كە كوردســتان بەج 
ێ
دەهێڵن و لە تاراوگە نیشــتەجێ
دەبــن ،خۆشەویســتیی نیشــتمان
و "نوســتالۆژیا" دەبێتــە هەوێنی
ســەرەكیی بەشــێك لە نووســین
و بەرهەمەكانیــان؛ ئەمــە لە الی
جەنابت چۆنە؟
و :تەنیا دووری له نیشتمان و نۆستالۆژیا،
یان ههستی غهریبی نابێته هۆی ههستی

خوشهویستیی نیشتمان ،بهڵکوو ههروەک
لــه ســهرهوهش ئامــاژهم پــێ کــرد ،لــه
کۆمهڵــگای پێشــکەوتوودا ئهوکاتــه که
مرۆڤ کێشــهی دهروونی ،کۆمهاڵیهتی
و ئابووریــی چارهســهر دهبێــت و ئارامیــی
ژیــان دهســت پــێ دهکات و دڵهڕاوکــێ و
دڵبهدوایــی ژیــان نامێنێــت و به جۆرێک
ههســتی مرۆڤایهتیی لە ال دروست دهبێت
و گهشــه دهکات ،ئهوکات مرۆڤ بیر له
کێشهکانی کۆمهڵگایەک دهکاتهوه که
تێیــدا گــهوره بــووه و حــهز دهکات تۆزێ
لهو کێشه و گیروگرفتانه ئهگهر بتوانێت
ڕێگەچارهیان بۆ بدۆزێتهوه و چارهسهریان
بــکات و کارێــک یــان چاالکییەک بۆ
نیشــتمان و شــوێنی لەدایکبوونی بکات.
بۆیــه منیــش هــهروهک کهســانی تــر،
ههســتی نیشــتمانپهروهری و خۆشهویستی
لــە الم دروســت بــووە و حــهزم کــرد لــه
ڕێگهی نووسینی ئهو فهرههنگانەوە ،یان
نووســینی هۆنراوه و پهخشــان کارێکم بۆ
کۆمهڵگای خۆم کردبێت.
 ٨ـ ئاخــۆ پرســی تاراوگە جیا لە
ئەدەبی فارسی و كوردی لە نێو
ئەدەبیــات و نووســینی نەتەوە و
گەالنــی دیكــەی جیهــان بــەدی

دەكرێت؟
و :زۆر کــهس لــه هۆلهنــد و فهڕانســە
و ئاڵمــان تــا ئــهو جێگایــەی مــن بزانــم
بــه نووســینی ڕۆمــان و هۆنــراوه ئێــش و
ئازارهکانیــان و دووری لــه نیشــتمان و
خۆگۆنجانــدن لەگهڵ دنیــای ڕۆژئاوا به
زمانــی هۆلهنــدی و فهڕانســە و ئاڵمــان
دەرببــڕن و بینووســن و لــه ئورووپاش زۆر
بەناوبانــگ بوون .شــێعر و نووســینهکانی
ســهردهمی ئێســتای ئورووپــا ههڵوێســتی
جیــاوازی ســهبارهت بــه کارهســات و
ڕووداوهکان ههیــه و کاریگهریــی پرســی
تاراوگــه هۆکارێکــی ســهرهکی نییــه،
لــه داڕشــتنی شــێعر و نووســین ،بــهاڵم
تــا ڕادەیــەک کاریگهریــی وێرانکــهر
و حاشــاههڵنهگری لەســهر کولتــووری
ڕۆژئاوا داناوه.
 ٩ـ وەك خانمــە نووســەرێك
كــە زیاتــر لە  ١٥ســاڵە لە واڵتی
هۆلەند دەژیت ،پێگەی ئەدەبی
كــوردی لــە ئورووپــا بەگشــتی
و بەتایبــەت لــەالی نووســەرانی
ئــەو واڵتــە چۆنە و ئــەوان چۆن
دەڕواننــە فەرهەنــگ و ئەدەبــی
كوردییەوە؟

دواوتەتان چییە؟
و :دایکــی دوو مناڵــم ،کچێــک و
کوڕێــک ،هــهر دووکیــان خوێندنــی
بااڵیــان تــهواو کــردووه و لــه کاری
خۆیانــدا ســهرکهوتوون و بــه چهند زمانی
ئورووپایی وهک فهڕانسەیی و ئینگلیزی
و هۆلهنــدی و دوو زمانــی ڕۆژههاڵتــی
فارسی و کوردی قسه دهکهن ،کچهکهم
راوێــژکاری ئابووریــی یهکێــک لــه
گهورهتریــن رێکخــراوه جیهانییەکانــە لــه
فهڕانســە و کوڕهکهشــم پالنداڕێــژە لــه
بەرنامــەی کۆمپیۆتــهری لــه هۆلهنــد.
هاوســەرەکهم ئهندازیاری بەشی وەرزێڕی
و کشــتوکاڵە کــه ئهویــش بــه فارســی
چهنــد بابهتێکــی لەســەر کاری خــۆی
لــه ڕۆژنامهکانــی ئهوکاتــی ئێــران بــاو
کردووەتــەوە .خۆم ئهنداریاری شــیمیم که
لەســەر گەشەکردنی بیرۆکهی نووسهری
و نووسینی چوار فهرههنگ کاریگهریی
هەبــووه .ئیســتا وهک یارمهتیــدهری
کۆمهاڵیهتــی و پشــتگیری لــه مافــی
مــرۆڤ لــه رێکخراوێکــی بهرگــری لــه
مافــی مــرۆڤ لــه هۆلهنــد کار دهکــهم.
له کۆتاییدا سپاسی ئێوهی بهڕێز دهکهم.
بــه هیــوای ئهوەیکــه بابهتێکی بهکهڵک
بێــت بۆ گۆڤــار و ڕاگەیەنــەکان ،هیوای
سهرکهوتن بۆ ئێوه دهخوازم.
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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.

ئــەم ڕاپــۆرت و ئامارانە باس لە حاڵەتەکانی پێشــێلکردنی مافەکانی مرۆڤ لە
ماوەی دوو حەوتووی کۆتایی مانگی جۆزەردانی ســاڵی  ٩٨هەتاوی لە شــار و
ناوچە کوردنشینەکانی کوردستانی ڕۆژهەاڵت دەکات کە بریتییە لە حاڵەتەکانی
دەستبەســەر کــردن ،بانگهێشــت ،ئێعــدام ،کــوژران و بریندار بوونــی کۆڵبەران،
کرێکاران ،خۆکوشــتن ،زیندانیان و مەحکووم کردنی هاوواڵتییان لە کوردســتانی
ئێران.
کردنــی
بانگهێشــت
هاوواڵتییــان بــۆ ئیــدارەی
ئیتالعــات و ناوەنــدە
حکوومەتییەکانی دیکە:

مامۆستا "محەممەد ئەدیبی" ،مامۆستای
ســوننی مەزهــەب و خەڵکــی گونــدی
"کەوپێچـ"ی شاری بانە ،لە الیەن دادیاری
لقی ١ی دادسەرای تایبەتی ڕۆحانییەتی
شاری هەمەدانەوە ،بانگهێشت کرا.
کەمپەینــی دادکۆکــی لــە زیندانییانــی
سیاســی -مەدەنــی ،لــەو بارەیــەوە
بــاوی کردووەتــەوە کــە هــۆکاری
ئــەو بانگهێشــتنامەیە ،ئامادەبــوون بــۆ
پێڕاگەیاندنی حوکمەکەی بووە.
چاالکێکــی کرێکاریــی کــورد بە ناوی
"خەلیــل کەریمــی" ،دەبــێ ڕۆژی ٢٣ی
جۆزەردانــی ئــەم مانگــە ،لە لقــی چواری
دادگای پێداچوونــەوەی شــاری ســنەدا،
ئامادە بێت.

دەسبەسەرکردن:

ڕۆژی شــەممە١١ ،ی جــۆزەردان،
هاوواڵتییەکــی کــورد بــە نــاوی "پەیــام
فەیــزی" ٢٨ ،ســاڵە ،کــوڕی عەبدولقادر،
خەڵکــی شــاری ڕوانســەر ،لــە الیــەن هێزە
ئیتالعاتییەکانــەوە دەسبەســەر و بــۆ
شوێنێکی نادیار ڕاگوێزراوە.
دوو هاوواڵتیــی کــورد بــە ناوەکانــی
"عەبدوڵــا ئەحمــەدی" ،کــوڕی فەیزوڵاڵ
و "زاهیــد محەممــەدی" ،کوڕی حوســێن،
خەڵکــی شــاری سەالســی باوەجانــی ،لــە
الیــەن هێزە ئیتالعاتییەکانەوە ،دەسبەســەر
کران
ڕۆژی یەکشــەممە٢٦ ،ی جــۆزەردان،
هاوواڵتییەکی کورد بە ناوی "عادڵ سالم
فــەرد" ،کــوڕی ســەنعان ،خەڵکی شــاری
شــنۆ ،لــە الیــەن هێــزە ئیتالعاتییەکانــەوە
دەسبەســەر و هیــچ زانیارییــەک لەمــەڕ
چارەنووسی ناوبراو لەبەر دەستدا نییە.
ڕۆژی سێشــەممە٢٨ ،ی جــۆزەردان،
الوێکــی کــورد بــە نــاوی "حەمیــد
بەلخکانلــوو" ،تەمــەن  ٢٨ســاڵ ،خەڵکــی
شــاری ماکۆ ،لە نزیک زانکۆی شــاری
ورمــێ ،لە الیــەن هێــزە ئیتالعاتییەکانەوە
دەسبەسەر و بۆ شوێنێکی نادیار ڕاگوێزرا.
حەوتووی ڕابردوو ،هێزە ئەمنییەتییەکانی
حکوومەتی ئێران لە شــاری بۆکانی ســەر
بــە پارێــزگای ورمــێ ،هاوواڵتییەکــی
خەڵکــی ئــەو شــارەیان دەسبەســەر و بــۆ
شوێنێکی نادیار ڕاگواست.
هەواڵنێــری کوردپــا لــە شــاری بــۆکان،
شوناسی ئەو هاوواڵتییە کوردەی بە ناوی
"مستەفا ڕەحیمی" ڕاگەیاندووە.
الوێکی کورد بە ناوی "فواد وەکاڵەتی"
ناســراو بــە "فــواد ئاگــر" ،خەڵکی شــاری
ماکــۆ ،حەوتــووی ڕابــردوو لــە الیــەن

هێــزە ئیتالعاتییەکانــەوە دەسبەســەر و لــە
چارەنووســی ئــەو الوە کوردە ،هەتا ئێســتا
هیــچ زانیارییــەک لەبــەر دەســتدا نییــە؛
لــەم پەیوەندییــەدا ،تــۆڕی مافــی مرۆڤی
کوردســتان لــە هەواڵێکــدا ،باســی لــە
دەسبەســەرکردنی شــەش هاوواڵتیی کورد
بــە ناوەکانــی "ئەحمــەد ســەبزی" خەڵکی
شــاری بازرگان" ،محەمەدســەلیم بەکری"
خەڵکی شووت" ،بێهزاد خالیدی"" ،سەجاد
ڕۆســتەمی" و "محەمەدحوســێن ســەرباز"
خەڵکــی شــاری چاڵدێــران ،لە الیــەن هێزە
ئیتالعاتییەکانــی ســپای پاســدارانەوە،
کــرد .تــۆڕی مافی مرۆڤی کوردســتان،
لــەم بارەیــەوە بــاوی کردووەتــەوە کــە ئەم
شــەش هاوواڵتییە کوردە ،پــاش کوژرانی
یەکێــک لــە ئەندامانی ســپای پاســداران
لــە ڕێکەوتــی ٧ی جۆزەردانــدا ،کــە لــە
ئەنجامی شەڕ و تیکهەڵچوونی هێزەکانی
سپای پاسداران لەگەڵ یەکێک لە حیزبە
کوردییەکانــی ئۆپۆزســیۆنی حکوومەتی
ئێــران لــە گونــدی "سێگرکـ"ـــی شــاری
چاڵدێران ڕووی دابوو ،دەسبەسەر کراون.

کــردن
مەحکــووم
هاوواڵتییان بە زیندان:

ڕۆژی پێنجشــەممە١٦ ،ی جــۆزەردان،
دادگای ئینقالبی شــاری ســەقز ،حوکمی
سێ مانگ زیندانیی بەسەر وەرزشوانێکی
کــورد بە ناوی "میــاد فازڵپوور" ،کوڕی
محەمــەد ،خەڵکی گوندی "مەڵقەرەنـ"ـــی
شاری سەقزدا سەپاند.
لــەو پەیوەندییــەدا ،ڕۆژی شــەممە،
١٨ی جــۆزەردان ،ئیــدارەی ئیتالعاتــی
شــاری ســەقز" ،محەمــەد فــەدەوی"،
کــوڕی عەبدوڵــا ،خەڵکــی گونــدی
"مەڵقەرەنیـــ"ی ئەو شــارەیان بانگهێشــت و
هەڕەشەی زیندانیبوونیان لێکرد" .ئیدارەی
ئیتالعــات ،ســەرەڕای پێدانــی ئەماننامــە
بــە بنەماڵــەی فــەدەوی بــۆ گەڕاندنەوەی
کوڕەکەیان" ،محەمەد فەدەویـ"ـــیان ،چەند
جارێــک بانگهێشــتی ئیتالعات کردووە و
لێپرســینەوەی لێکــراوە و پێی ڕاگەیەندراوە
کە لە ئەگەری دادگاییکردنیدا ٥ ،ســاڵ
زیندانیی بە سەردا دەسەپێت".
"پەیمــان میــرزازادە" ،گۆرانیبێــژی
کــوردی بەندکــراو لــە زیندانــی ناوەندیی
ورمێ ،لە دۆسیەیەکی نوێدا ،بە تۆمەتی
"پڕوپاگەنــدە دژی نیزام و چوونە دەرەوەی
نایاسایی لە سنوور" ،لە الیەن لقی ١١٠ی
دادگای گشــتیی "ورمێـ"وە ،بە دوو ســاڵ
زیندانیی تەعزیری مەحکووم کرا.
ڕەوانە کردنی هاوواڵتییان بۆ زیندان:
ڕۆژی یەکشــەممە١٩ ،ی جــۆزەردان،
"ئومیــد شــامحەممەدی" ،مامۆســتای

کــوردی خەڵکــی شارســتانی دیوانــدەرە،
بــۆ جێبەجێکردنــی حوکمــی یەک ســاڵ
زیندانیــی تەعزیری ،بۆ زیندانی ناوەندیی
شاری سنە ڕاگوێزرا.

بانگهێشت
بۆ دادسەرا و دادگا:

ڕۆژی شەممە١٨ ،ی جۆزەردان" ،عوسمان
ئیســماعیلی" ،چاالکــی کرێکاریــی
خەڵکی شــاری سەقز ،لە الیەن دادسەرای
گشــتی و دادگای ئینقالبی ئەو شــارەوە،
بانگهێشت کرا.
ڕۆژی شەممە٢٥ ،ی جۆزەردان" ،محەمەد
ژیــان موفتــیزادە" ،کــوڕی "ئەحمــەد
موفتــیزادە" ،لەســەر بانگهێشــتنامەی
فەرمیــی ئیدارەی دادگوســتەریی شــاری
ســنە ،بانگهێشتی ئیدارەی ئیتالعاتی ئەو
شارە کرا.

گوشاری ئیتالعات و ڕێگری
لە بنەماڵەکان:
ماشــینی ژمارەیــەک لــە چاالکانــی
مەدەنــی و سیاســیی کــورد ،لــە دەروازەی
چوونــە ژوورەوەی شــاری کرماشــاندا ،بۆ
مــاوەی کاتژمێرێــک لــە الیــەن لیبــاس
شەخســییەکانی هێــزە ئینتزامییەکانــی
حکوومەتــەوە ،پێشــی پــێ گیــراوە و هێزە
لیبــاس شەخســییەکانیش لێپرســینەوەیان
لــێ کــردوون .هەروەها ،ســتادی خەبەریی
وەزارەتــی ئیتالعــات ،دەســتی بــە
ڕەوانەکردنــی کورتەنامەی هەڕەشــەئامێز
بــۆ بنەماڵــەی ئەندامانــی ئۆپۆزســیۆنی
حکوومەتــی ئێــران لە شــاری کامیاراندا،
کردووە.بە وتەی ســەرچاوەیەکی ئاگادار،
ئەم هەوڵەی وەزارەتی ئیتالعات لە ڕاستای
هەڕەشــە لــە بنەماڵەکانــی ئەندامانــی
کوردی ئۆپۆزسیۆنی حکوومەتی ئێران و
دروســتکردنی تــرس و دڵەڕاوکــێ بــۆ ئەو
بنەمااڵنەیە.
هێزەکانــی ئیتالعاتــی ســپای پاســداران،
سەردانی خانووی بنەماڵەکانی ئەندامانی
حیزبــە کوردییەکانــی ئۆپۆزســیۆنی
حکوومەتــی ئێــران لــە گونــدی "قــوم
قــەاڵ"ی ســەر بــە ناوچــەی شــاروێرانی
مەهابادیــان کــردووە و ئەوانیان خســتووەتە
ژێــر گوشــارەوە .ئیــدارەی ئیتالعــات لــە
کوردســتان ،لــە پەیوەندیــی تەلەفۆنــی
لەگــەڵ ئەندامانــی حیزبــە کوردییەکانی
دژبەری حکوومەتی ئێران ،داوای کردووە
کــە دەســت لــە ئەندامییەتی ئــەو حیزبانە
هەڵبگرن و بگەڕێنەوە ئێران.

کــوژران و برینداربوونــی
کۆڵبەران:
شــەوی پێنجشــەممە١٦ ،ی جــۆزەردان،
کاســبکارێکی کــورد بــە نــاوی "ســیروان

عەزیززادە" ،خەڵکی خەلیفانی نەغەدە ،لە
ناوچەی چۆمانی سەردەشــتدا ،بە تەقەی
ڕاســتەوخۆی نیزامییانــی حکوومــەت،
بەتوندی بریندار بوو.
نیزامییانــی حکوومــەت ،ماشــینی
ئــەم کاســبکارە کوردەیــان ،بەبــێ
ئاگادارکردنــەوە ،داوەتــە بــەر دەســڕێژیی
گولـــلە و ماشــین و کەلوپەلــی ناوبراویــان
زەوت کردووە و لەگەڵ خۆیان بردوویانە.
شــەوی چوارشەممە١٥ ،ی جۆزەردان ،لە
ئەنجامــی بۆســەدانانی هێزەکانــی ســپای
پاســداران بــۆ کۆڵبــەران و کاســبکارانی
کــورد ،یەکێــک لــە ئەندامانــی ســپای
پاســداران ،کــە بــۆ ســیخوڕیکردن لەگەڵ
کاسبکاران کۆڵبەریی دەکرد ،پێکرا.
ڕۆژی پێنجشــەممە٢٣ ،ی جــۆزەردان،
کۆڵبەرێکــی کــورد بــە نــاوی "محەمــەد
حوســێنزادە" ،کــوڕی عوســمان ،خەڵکــی
گونــدی "زەڵێـ"ی شــاری بانــە ،بە تەقەی
ڕاســتەوخۆی هێــزە نیزامییەکانــی
حکوومەتی ئێران ،گیانی لەدەست دا.

تەقینەوەی مین:

ڕۆژی هەینــی١٧ ،ی جــۆزەردان،
کۆڵبەرێکــی کــورد بــە نــاوی "دانیــال
عەزیزی" ،خەڵکی ڕەبەتی سەردەشــت ،به
هــۆی تەقینەوەی مین ،القێکی لەدەســت
دا .ئــەم کۆڵبەرە کوردە ،لە بەرزاییەکانی
گونــدی "کانــی زەرد" ،ســەر بــە بەخشــی
ناوەندیی سەردەشــت ،تووشــی ئــەم ڕووداوە
بووە.
دۆســیەی دوو بەرکەوتــووی میــن بــە
ناوەکانــی "هــادی لەگــزی و ســلێمان
ئۆوەیســی" ،خەڵکــی شــاری بــۆکان ،لــە
الیەن ئیدارەی بونیادی شەهید و کاروباری
ئیســارگەرانەوە ڕەت کراوەتەوە.ئــەم دوو
هاوواڵتییە ،لە دەیەی ٧٠ی هەتاوی و لە
ســەردەمی منداڵیدا ،بە هــۆی تەقینەوەی
میــن ،هەر دوو دەســت و هــەر دوو چاویان
لەدەســت دابوو و سەرەڕای تێپەڕینی زیاتر
لــە  ١٠ســاڵ لــە بڕیــاری کۆمیســیونی
مــادەی ٢ی فەرمانداریی شــاری بۆکان،

ســەبارەت بــە بەفەرمیناســاندنی ئــەو دوو
هاوواڵتییە وەکوو کەمئەندام ،ئەو دۆســیە
ڕەوانــەی بونیــادی شــەهیدی حکوومەتی
ئێران کردووە.

خۆکوژی ژنــان و پیاوان لە
کوردستان:

رۆژی چوارشــەممە ١٥ی جــۆزەردان،
کچێکــی الو بــە نــاوی "ســۆما خــدری"،
کچــی محەممــەد ،خەڵکــی گونــدی
"کێلوێـ"ـــی شاری بانە ،بە هۆی کێشەی
کۆمەاڵیەتییەوە ،کۆتایی بە ژیانی خۆی
هێنا.ئــەم کچــە الوە لە ڕێــگای خواردنی
"حەبــی برنجـ"ـــەوە ،کۆتایــی بــە ژیانــی
خۆی هێناوە.
ڕۆژی چوارشــەممە٢٢ ،ی جــۆزەردان،
ژنێکــی الو بــە نــاوی "ژیــا موزەفەری"،
تەمــەن  ٢٥ســاڵ ،کچی عــارف ،خەڵکی
گونــدی "پشــتە"ی ســەر بــە شــاری
کامیاران ،کۆتایی بە ژیانی خۆی هێنا؛
ئــەم هاوواڵتییە کوردە ،بە هۆی کێشــەی
بنەماڵەییــەوە کۆتایــی بــە ژیانــی خــۆی
هێناوە.
دەوترێــت کــە ئەم ژنە کــوردە ،لە ڕێگای
خۆهەڵواســینەوە کۆتایــی بە ژیانی خۆی
هێناوە.
ڕۆژی هەینــی٢٤ ،ی جــۆزەردان،
ژنێکــی تەمــەن  ٣٢ســاڵە بە ناوی "شــیوا
خوســرەوی" ،کچــی "وەلــی" ،خەڵکــی
باینگانــی ســەر بە شــاری پــاوە ،بە هۆی
کێشــەی بنەماڵەییەوە ،کۆتایی بە ژیانی
خۆی هێنا.
ئەم ژنە کوردە ،بە خواردنی "حەبی برنج"،
دەســتی داوەتــە خۆکــوژی و تەرمەکــەی
ڕەوانــەی پزیشــکی دادوەری شــاری
کرماشان کراوە.
ڕۆژی شــەممە٢٥ ،ی جۆزەردان ،ژنێکی
الو بــە نــاوی "کیمیــا شــێخانی" ،کچــی
ئەحمــەد ،خەڵکی گوندی "گوڕگاوێـ"ـــی
شــاری شــنۆ ،کۆتایــی بــە ژیانــی خۆی
هێنا.
لە هەمان ڕۆژدا ،الوێکی بۆکانی بە ناوی

"ئەرســەالن ڕەحیمــی" ،بــە هۆی کێشــەی
بنەماڵەیــی ،لــە ڕێگای خۆهەڵواســینەوە،
لە گەڕەکی "دامدارانـ"ـی شاری بۆکاندا،
کۆتایی بە ژیانی خۆی هێنا.
ژنێکــی خەڵکــی شــاری پیرانشــار بــە
نــاوی "ڕوونــاک گواڵبــی" ،کچــی
عەبدوڵــا ،پــاش تێپەڕینــی دوو حەوتــوو
لــە خۆســووتاندنەکەی ،بــە هــۆی زۆریی
ڕێژەی سووتاوییەکەیەوە ،لە نەخۆشخانەی
ورمێدا گیانی لەدەست دا.
لە ماوەی ئەم دوو حەوتوویەدا ٢٥ ،حاڵەتی
پێشــێلکاری مافــی مرۆڤ ڕوویــداوە کە
بریتیــن لــە دەسبەســەرکردنی  ١٣کــەس،
بانگهێشــت بــۆ دادگا  ٢هاوواڵتیــی و
هەروەها مامۆســتایەکی کــورد ،ڕەوانەی
زینــدان کــرا ،هەروەهــا دوو هاوواڵتیی بە
 ٢ســاڵ و ســێ مانگ زیندانی تەعزیزی
مەحکــووم و هاوواڵتییەکــی دیکــەش،
بــە هەڕەشــەی ئیتالعــات لــە ئەگــەری
مەحکووم کردنی بە  ٥ساڵ زیندانی.
هەروەهــا ،لــەم ماوەیــەدا ٢ ،کاســبکار و
کۆڵبــەری کورد بە تەقەی ڕاســتەوخۆی
هێــزە نیزامییەکان،کــوژراو و بریندار بوون
و لــە الیەکــی دیکەوەشــەوە ،ســیخورێکی
حکوومەتــی بــە مەبەســتی ڕاپۆرتــدان
لــە کاســبکاران و کۆڵبەرانــی کــورد ،بــە
تەقــەی هێــزە نیزامییەکانــی حکوومەتی
پێکرا.
هەروەهــا لەو ماوەیــەدا ٦ ،هاوواڵتیی ژن،
کــچ و کــوڕ و لــە کوردســتان بــە هــۆی
کێشــەی کۆمەاڵیەتــی ،دەســتکورتی و
بنەماڵەیــی کۆتاییــان بــە ژیانــی خۆیــان
هێنــاوە .لــە کــۆی ئەو شــەش کەســە١ ،
کوڕ ،کچێک و  ٤ژن بوون.
ســەرجەم لــە کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت ،لە
دوو حەتــووی ڕابــردوودا ،بــە پێی ئاماری
تۆمار کراو لە ناوەندی ئاماری ئاژانســی
هەواڵدەریــی کوردپــا ٢٥ ،حاڵەتــی
پێشــێلکاری مافــی مــرۆڤ وێــڕای ٦
حاڵەتی خۆکوژی تۆمار کراوە.

