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پاش کوشتنی سەدان کەس لە ناڕازییانی
مانگــی خەزەڵــوەر بــە دەســتی کۆمــاری
ئیســامی و بریندار و کەمئەندامکردن و
گرتــن و لێــدان و ســووکایەتی کــردن بــە
هەزارانــی تــر ،فاشــیزمی زاڵ لــە ئێــران
جارێکــی تــر و ڕووهەڵمالڕاوتــر لــە جاران
لووتکــەی بێشــەرمییەکانی خۆی پیشــان
دا .عەلــی خامنەیی لــە واڵمی ڕاپۆرتی
«شــۆرای بــەرزی ئەمنیەتــی میللــی»
ســەبارەت بە ناڕەزایەتی دەربڕینەکانی ئەم
دواییانــە خوازیاری دڵدانــەوەی بنەماڵەی

هەمــوو کــوژراوان بــووە تەنانــەت ئــەو
کوژراوانەی کە ناوبراو وەک «ئەشــرار»
ناوی لێ دەبات!
هــەر لەم ڕاستایەشــدا و لــە کاتێکدا بەناو
هەڵبژاردنێکــی تــر لە چوارچێــوەی ڕێژیم
لــە داهاتوویەکــی نیزیکــدا بەڕێوە دەچێ،
شــۆرای ئەمنیەتــی ڕێژیــم و شەخســی
خامنەیــی باســیان لــەوە کــردووە کــە ئــەو
هاوواڵتییانــەی کــە کــوژراون وەک
«شەهید» بە ئەژمار بێن و بنەماڵەکانیان
بچنە ژێر رکێڤی «بونیادی شەهید»!

شــەوی  ١٤لەســەر ١٥ی ســەرماوەزی
 ،١٣٩٨ئاگرکەوتنــەوە لــە تــاالری
«مانگەشــەو»ی شــاری ســەقز١١ ،
کــوژراو و  ٤٥برینــداری لێکەوتەوە و ئەو
شاییەی کرد بە شیوەن.
ئــەو ڕووداوە لــە کاتــی نانخــواردن و لــە
شــوێنی نانخواردنــدا ڕوویــدا کــە بەپێــی
دوایین زانیارییەکان «پچڕانی شــیڵهنگی

گاز» هــۆکاری ئاگرکەوتنەوەکــە بــووە.
ئەگەرچــی ڕووداوی لــەو چەشــنە کــە
کۆمەلێــک ژن و منــداڵ و هاوواڵتــی
ســڤیلی بێتــاوان تێیــدا دەبنــە قوربانــی،
جێگــەی داخــە بــەاڵم نابــێ ئــەو کەتوارە
لــە بیــر بکرێــت کــە بــە هــۆی ئەوەیکــە
تەواوییەتی ڕێژیم دژی هەرچەشنە شایی
و خۆشــی دەربڕینێکــە ،لــە کوردســتان

دوو زیندانیی سیاسیی کورد بە ناوەکانی
«عوســمان مســتەفاپوور ،محەممــەد
نــەزەری» دوای چەندیــن ســاڵ زیندانــی
لــە چاڵەڕەشــەکانی ڕێژیمــی ئیســامیی
ئێران و ههروهها «زارا محەممەدی»دوای
چهند مانگ بێسهروشــوێنی و له زینداندا
راگرتن  ،ئازاد کران .ڕۆژی پێنجشــەممە
ڕێکەوتــی ٣٠ی خەزەڵــوەری ١٣٩٨ی
هەتــاوی« ،عوســمان مســتەفاپوور و
محەممــەد نــەزەری» ،دوای  ٥٣ســاڵ
زیندانی ئازاد کران .عوسمان مستەفاپوور
 ٢٨ســاڵ و محەممــەد نــەزەری  ٢٥ســاڵ
لــە زیندانــدا بــوون .ئــەو دوو زیندانییــە
مــاوەی حوکمەکانیــان لــە زیندانەکانــی
ورمێ ،تەورێز و ڕەجایی شار تێپەڕاندووە.

«عوســمان مســتەفاپوور» ،کۆنتریــن
زیندانیــی سیاســیی کــورد لــە زیندانــی
ناوەندیــی شــاری ورمێــدا بــوو .ناوبــراو لە
مافــی مورەخەســیگرتن بێبــەری بــوو.
«عوســمان مســتەفا پــوور» ،مانگــی
پووشــپەڕی ســاڵی  ،٧٠لــە ناوچــەی
«تەڕگەوەڕ»ی ورمێ دەسبەســەر و دواتر
بــە تۆمەتــی «ئەندامبــوون لــە یەکێــک
لــە حیزبــە کوردییەکانی ئۆپۆزســیۆنی»
ڕێژیمــی ئێــران بــە ئێعــدام مەحکــووم کرا
کــە دواتــر ئــەو حوکمە لــە دیوانی بااڵی
واڵت ،بــە دوو حوکمــی  ٢٥ســاڵ و ١٠
ســاڵ زیندانــی گــۆڕدرا .دەزگای بەنــاو
دادوەریــی ڕێژیمــی ئیســامیی ئێــران،
حوکمــی  ١٠ســاڵ زیندانیــی بەســەر

ئــەم «ڕەئفەتی ئیســامی»یە کــە ڕێژیم
دەینوێنێ ،لە کاتێکدایە کە تاکوو ئێستە
کۆماری ئیســامی ئامادە نەبووە ئاماری
درووســت لە ڕێــژەی کــوژراوان ،برینداران
و گیراوانــی ڕووداوەکانــی خەزەڵوەر بدات
بــە دەســتەوە و ئامــاری ناوەنــدە ســەربەخۆ
مافــی مرۆییــەکان بــە درۆی گــەورە و
خۆپیشــاندەرانیش بــە «ارازل و اوبــاش»
نــاو دەبــات .ئەمــە لووتکــە و ئەوپــەڕی
بێشــەرمی دەســەاڵتێکە کــە هــەم بڕیــار
بــۆ کوشــتن دەدات و هــەم بڕیــار بــۆ

لێبوردنــی قوربانــی و کــوژراوان؛ نــەک
تەنیــا بێشــەرمی ،بەڵکــوو ســپیکردنەوەی
ڕووی هەمــوو فاشیســتەکانی مێــژووە
بــە هیتلێــر و ستالینیشــەوە .ئەوەیکــە
خامنەیــی کردوویەتــی ،فێڵێکی نوێیە بۆ
خۆدەربازکردنێکــی کاتــی لــە قەیرانێکی
قــووڵ .قەیرانی نەمانی ڕەوایی! پرســێک
کــە پێشــتریش لــە ناوەنــدە فکرییەکانــی
ڕێژیمدا هۆشــداری لەســەر درابوو و وەک
مەزنەقەیران ناوی لێهاتبوو.
ئەوەیکــە ڕوونــە خامنەیــی و تاقمەکــەی

مانگەشەوی سەقز سووتا
ئیــزن نــادات شــوێنی تایبــەت بــۆ شــایی
و هەڵپەڕکــێ درووســت بکرێــت ،بۆیــە
هەندێک کەس کەڵک لە شــوێنی دیکە
وەردەگرێت کە بۆ مەبەستی دیکە دروست
کراوە.
بــۆ نموونــە گاودارییــەکان کــە کەڵكــی
لێــوەر ناگیرێت یان ســاردخانەکان دەکرێنە
تاالری شایی و بە هۆی ناستانداردبوونی

ئازادبوونتان پیرۆز

«عوســمان مستەفاپوور» ،بەهۆی شەڕ و
تێکەڵچوونی چەکداری لەگەڵ هێزەکانی
سپای پاسداراندا سەپاند« .مستەفاپوور»
تەمــەن  ٥٣ســاڵ و خەڵکــی پیرانشــاره.
هــاوکات «محەمەد نــەزەری» ،زیندانیی
سیاســی ،دوای  ٢٥ســاڵ لە زیندان ئازاد
کــرا« .محەمــەد نــەزەری» لەدایکبووی
شــاری ســایین قــەاڵی پارێــزگای ورمێیە
کــە ڕێکەوتــی ٩ی جۆزەردانــی ١٣٧٣ی
هەتــاوی لــە تەمەنــی  ٢٣ســاڵیدا بــە
تۆمەتــی «ئەندامبــوون لــە یەکێــک
لــە حیزبــە کوردییەکانــی ئۆپۆزســیۆنی
ڕێژیمی ئێران» دەسبەسەر کرا و حوکمی
سێدارەی بەسەردا سەپا .ئەو حوکمە دواتر
هەڵوەشــایەوە و کەم کرایەوە بۆ بەندکرانی

ئــەو شــوێنانە ڕووداوی دڵتەزێنــی لــەم
چەشنەی لێدەکەوێتەوە.
وەک شایەتحااڵنیش دەڵێن ئەو شوێنانە بە
هــۆی ئەوەیکە یاساوڕێســای ئەندازیاریی
تێــدا ڕەچاو ناکرێت لە کاتی ڕووداوێکی
بچووکی وەهادا خەڵک دەبنە قوربانی.
دوابەدوای ئەم ڕووداوە ،حیزبی دێموکراتی
کوردســتانی ئێــران وێــڕای بەداخبوونــی

هەتاهەتایــی .لەالیەکــی دیکەشــەوە
ڕۆژی دووشــەممە١١ ،ی ســەرماوەز،
«زارا محەممــەدی» ،مامۆســتای
دەسبەســەرکراوی زمانــی کــوردی بــە
دانانــی وەســیقەی  ٧٠٠میلیــۆن تمەنــی،
بــە شــێوەی کاتــی ئــازاد کــرا« .زارا
محەممەدی» ،ڕۆژی پێنجشــەممە٢ ،ی
جۆزەردان ،لەالیەن لیباس شەخســییەکانەوە
لــە ماڵەکــەی خۆیــدا دەسبەســەر کــرا
و هەتــا ١٠ی جــۆزەردان لــە ژووری
تاکەکەسی ڕاگیرابوو و دواتر بۆ زیندانی
ســنە ڕاگوێــزرا و شــوێنی ڕاگیرانــی بــە
بنەماڵەکەیــان ڕاگەیاند .زارا محەممەدی
دواتــر لــە کاتــی چاوپێکەوتــن لەگــەڵ
بنەماڵەکەی ،ڕایگەیاندبوو کە لە ماوەی

نــەک لــە ڕووی خۆشویســتنی خەڵکانی
ئێــران و لەبــاری ئینســانییەوە ،بەڵکــوو
بــۆ خــۆڵ لــە چاوکردنــی خەڵــک و
کاڵولەســەرنانیان بەمەبەســتی ڕاکێشانی
زیاتــری خەڵــک بۆســەر ســندووقەکانی
دەنگــدان ئــەم بڕیــارە گاڵتەجاڕییــە دەدەن.
دەنــا کام عەقڵــی ســالم هەیە کــە نەزانێ
دەنگــدان لە سیســتمێکی وەک کۆماری
ئیســامی وەک ئــەوە وایــە کــە بڵــەی
خەڵــک بۆیــان هەیــە دیــاری بکــەن کێ
گیانیان بکێشێ.

خــۆی بــۆ ئــەو ڕووداوە دڵتەزێنــە ،لــە
دووتوێــی پەیامێکــی تایبەتی لێپرســراوی
گشــتی سەرەخۆشــی لــە خەڵکــی ســەقز
و لــە بنەماڵــەی گیــان لەدەســت داوەکان
کــرد و هیــوای چاکبوونــەوەی خێرای بۆ
بریندارەکان خواست.

 ٨ڕۆژ دەسبەســەرکرانی ،لــە ژووری
تاکەکەسیدا بووە و بۆ دانپێنانی زۆرەملێ
لەژێر گوشاردا بووە .ڕۆژی چوارشەممە،
٢٧ی خەرمانــان« ،زارا محەممــەدی»،
ئەندامــی دەسبەســەرکراوی ئەنجومەنــی
فەرهەنگــی -کۆمەاڵیەتیــی «نۆژیــن»،
بەبــێ ئامادەبوونــی پارێزەرەکــەی بــە
نــاوی «مێهــرداد عەلیخانــی» ،برابــووە
دادگای ئینقالبــی شــاری ســنە .ناوەنــدە
ئەمنییەتییەکانــی ڕێژیمــی ئێــران،
تۆمەتــی «ئەندامیەتــی لــە یەکێــک
لــە حیزبــە کوردییەکانــی دژبــەری
حکوومەتــی ئێرانـ»ـــیان داوەتە پاڵ «زارا
محەممەدی».

كاتێك كه سهرانی ڕێژیمی كۆلۆنیالیستیی
حاكــم لــه تــاران فهرمانــی گرانكردنــی
بهنزینیان دا ،وایان دهزانی كه به نیوهشــهو
خهڵــك كــۆ نابێتــهوه و ڕۆژی ههینیــش
ههندێ ناڕهزایی سانا و ساده بهڕێوهدهچێ
و بۆ شــهممه دۆخهكه كۆتایی دێ ،گهر
كهســێكیش ناڕازی بوو به توندترین شــێوه
لێیــی دهدهدن و ئیــدی ههمــوو ئهوانــی
تــر چاوترســێن دهبــن و بڕیارهكهیــان جــێ
دهگرێ.
بــهاڵم كاتێــك لــه زیاتــر لــه  ٥٠٠شــار و
شــوێن له سهرتاسهری ئێراندا خهڵك ڕژانه
ســهر شــهقام و خۆپیشــاندان سهرتاســهری
پارێزگاكانی گرتهوه ،حهپهســان و ئهوكات
زانییــان چ ههڵهیهكــی كوشــندهیان كردووه
و بــۆ دهربازبــوون لــهو قهیرانــه ،خامنهیی
جهلــاد ،فهرمانــی كوشــتاری بهكۆمهڵی
ڕاگهیانــد و بــۆ شــاردنهوهی تاوانهكانیــان
ئینتێرنێتیــان داخســت و بــهالی خۆیانــهوه
بــه بێدهنگــی و بــه بێ ئاگاداریــی جیهان
كهوتنه دهسڕێژی مهرگ له سهرتاسهری
ئێراندا.
تاوانــی خامنهیــی و باندهكانی له مانگی
خهزهڵــوهری ١٣٩٨ی ههتاویدا به ڕادهیهك
گهورهیــه كــه هیــچ ناوێــك جگــه لــه
كوشــتاری بهكۆمهڵی ناتوانــی لێ بنێی.
كار له ســەركوت و داپڵۆســین تێپهڕیوه .له
ڕۆژانــی دواییــدا كه ئینتێرنێــت تۆزه تۆزه
كرایهوه و ههواڵ و ڕاپۆرت و ڤیدیۆكان به
جیهانــدا بــاو دهبنهوه ،قوواڵیــی دڕندهیی
ڕێژیمێكــی ملهۆڕ و تاوانبار دهردهكهوێ،
كــه بــه تانك و دۆشــكا و چهكی قورســی
بهرهكانــی شــهڕهوه بــهرهوڕووی خهڵكــی
ئاســایی بوونهتــهوه و تهنانــهت منــداڵ و
مێرمنداڵیشیان خهڵتانی خوێن كردووه.
ئــهم ڤیدیۆ و وێنانه تهنیا ڕهنگه له شــهڕه
نێوخۆییهكانــی كۆنگۆ و زهئیر له ئافریقا،
یــان لــه كاتــی هێرشــی مۆغۆلــهكان بــۆ
ناوچهكهدا بینرابێتنهوه.
كوشــتاری بهكۆمهڵی خهزهڵوهری ،١٣٩٨
كۆتایــی خهباتــی گهالنــی ئێــران نهبــوو،
بهڵكوو ســهرهتایهكه بۆ قۆناخێكی دیكهی
خهبــات كــه لــهودا تــهواوی كۆمهڵــگای
فرهنهتــهوهی ئێــران بــهرهوڕووی تهواویهتی
ڕێژیمی دڕندهی حاكم له تاران دهبنهوه.
تــرس لــه وههــا قۆناخێكه كــه خامنهیی و
باندهكانــی ســهریان لێ شــێواوه و ههرجاره
و بهشــێوهیهك قســه دهكــهن .یهكیــان دهڵێن
ئــاگام لــێ نهبووه و ئهوی دی دهڵێ تهنیا
خــودا نهجاتــی دایــن و یهكــی دیكهیــان
دهڵــێ شــهڕێكی جیهانــی بــوو بۆمــان!
لــهم ڕۆژانهشــدا خامنهیــی لهوپــەڕی
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پەیامــی هاوخەمیــی لێپرســراوی
گشــتیی حیزبــی دێموکــرات
بــۆ ڕووداوی ئاگرکەوتنــەوەی
سەقز

لێپرســراوی گشــتیی حیزبــی دێموکراتی
کوردســتانی ئێــران بــە بۆنــەی ڕووداوی
ناخهەژێنی سەقز پەیامێکی باڵو کردەوە.
دەقی پەیامەکە بەم چەشنەیە:
بەداخــەوە ڕووداوی ناخهەژێنــی
ئاگرکەوتنــەوە لــە تاالری مانگەشــەو لە
شــاری ســەقز کە کوژرانــی ژمارەیەکی
بەرچــاو لــە ڕۆڵەکانــی کــورد و
برینداربوونی دەیان هاونیشتمانیی دیکەی
لێکەوتەوە ،هەموومانی خەمبار کرد.
بــەم بۆنــە غەمهێنــەرەوە بە نــاوی حیزبی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێرانــەوە وێڕای

بــەداخ بــوون لــە ڕوودانــی ئــەم ڕووداوە،
هاوخەمــی و هاوســۆزیی خۆمــان لەگەڵ
بنەماڵــەی بەڕێــزی شــەهیدانی ئــەو
کارەســاتە دەردەبڕیــن و ئاواتخــوازی
چاکبوونــەوەی هەرچــی زووتــری زام
هەڵگرتووەکانین.
مستەفا هیجری
لێپرسراوی گشتی
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
١٥ی سەرماوەزی ١٣٩٨ی هەتاوی
٦ی دێسامبری ٢٠١٩ی زایینی

كــورد پێویســتی بـه دیاریكردنــی ســنووری بهرژهوهندیــی نهتهوهییـه
«مســتهفا هیجــری» و «باپیر كامهال»
لــه دیدارێکــدا ،هاوڕابــوون لهســهر یهک
گوتاریی كورد و دیاریكردنی بهرژهوهندییه
نهتهوهییــهكان كــه پێكــهوه خهباتــی بــۆ
بكرێت.
ڕۆژی پێنجشــهممه٣٠ ،ی خهزهڵــوهری
١٣٩٨ی ههتــاوی ،ههیئهتێكــی حیزبــی
دێموكراتــی كوردســتانی ئێــران بــه
سهرپهرەســتیی «مســتهفا هیجــری»،
لێپرســراوی گشــتیی حیزبــی دێموکرات،
ســهردانی پارتــی كرێــكاران و ڕهنجدهرانی
كوردســتانیان كــرد و لهالیــهن ههیئهتێکی
ڕێبەرایهتیی ئهو حیزبەوە به سهرۆكایهتیی
«باپیــر كامــهال» ،ســكرتێری گشــتییهوه
پێشــوازییان لێ كرا .لهو دیدارهدا باسێكی
چــڕ لهســهر دۆخــی ئێســتای كوردســتان
لــه ههمــوو بهشــهكانیدا كــرا .لەســەر
دۆخــی خۆپیشــاندان و ناڕهزایهتییهكانــی
ئێــران و كوردســتانی ڕۆژهــهاڵت و

بەبۆنــەی ڕۆژی کەمئەندامانــی حیــزب چاالکیــی تەبلیغــی بەڕێوەچــوو
ئەندامانــی حیزبــی دێموکرات لە شــاری
بــۆکان ،بەمەبەســتی ڕێزگرتــن لــە
خەبــات و تێکۆشــانی کەمئەندامانــی
حیــزب ،چاالکیــی تەبلیغییــان بەڕێــوە
بــرد .ئەندامــان و الیەنگرانــی حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێران لە شــاری

وەفدێکــی حیــزب لــە ڕێوڕەســمی چلــەی ماتەمینیــی
«عەبدولحەمیــد دەروێــش» بەشــداریی کرد
وەفدێکی حیزبی دێموکراتی کوردستانی
ئێــران لــە ڕێوڕەســمی چلــەی ماتەمینی
«عەبدولحەمیــد دەروێــش» ،سیاســەتوان
و تێکۆشــەری ناســراوی کوردســتانی
ڕۆژئاوا بەشداریی کرد.
ڕۆژی شەممە٩ ،ی سەرماوەزی ١٣٩٨ی
هەتــاوی ،بەرانبــەر بــە ٣٠ی نۆڤامبــری
٢٠١٩ی زایینــی ،ڕێوڕەســمی چلــەی
ماتەمینــی «عەبدولحەمیــد دەروێــش»،
کەسایەتیی ناسراو و خەباتکاری دێرینی
کوردســتانی ڕۆژئــاوا و دامەزرێنــەر
و ســەرکردەی پارتــی دێموکراتیکــی
پێشــڤەڕۆی کــورد لە ســوریە ،لــە هۆڵی
تــەواری شــاری ســلێمانی بــە بەشــداریی
ســەدان کــەس لــە خەڵــک و نوێنەرانــی
حیزب و الیەنە سیاســییەکانی بەشەکانی
دیکەی کوردستان بەڕێوە چوو.
وەفدێکی حیزبی دێموکراتی کوردستانی
ئێرانیــش بــە سەرپەرســتیی «ڕۆســتەم
جەهانگیــری» ،بەرپرســی دەزگای
چاوەدێــری لــەو ڕێوڕەســمەدا بەشــداریی
کــرد .لــە ســەرەتای ئــەو ڕێوڕەســمەدا
خولەکێــک بێدەنگــی بــۆ ڕێزگرتــن

لــە گیانــی پاکــی شــەهیدانی ڕێــگای
ڕزگاریــی کوردســتان ڕاگەیەنــدرا .دواتر
و پــاش هەڵکردنــی چــل مــۆم لەالیــەن
میوانانــەوە بــە نیشــانەی چلەمین ڕۆژی
کۆچــی دوایــی عەبدولحەمیــد دەروێــش،
«عەلی شــەمدین» ئەندامــی مەکتەبی
سیاسیی پارتی دێموکراتیکی پێشڤەڕۆی
کــورد لــە ســوریە ،پەیامێکی بــەو بۆنەوە
پێشــکەش کــرد .هەروەهــا پەیامــی
بنەماڵــەی عەبدولحەمید دەروێش لەالیەن
«کانیــوار دەروێش» ،ئەندامی بنەماڵەی
خوالێخۆشــبووەوە بــە جیا پێشــکەش کرا.

لــە بەشــێکی دیکــەدا کورتــە فیلمێکــی
دێکیۆمێنتاری لەسەر ژیان و خەباتی ئەو
خەباتــکارە دێرینە باڵو کرایــەوە .هەروەها
لەنێوئاخنی بەرنامەکانی ئەو ڕێوڕەسمەدا
پەیامی چەند حیزب و الیەنی سیاسی بەو
بۆنەیــەوە پێشــکەش کــرا .وەفــدی حیزبی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێرانیــش بــە
بۆنــەی چلەی ماتەمینی ئەو تێکۆشــەرە
دێرینەوە ،بروســکەیەکی سەرەخۆشــیی بە
نــاوی دەزگای پێوەندییەکانــی حیزبــەوە
پێشکەش کرد.

زارا محەممــەدی بــە بارمتــەی قــورس ئــازاد کرا

ئەندامێکی دەسبەسەرکراوی ئەنجومەنی
فەرهەنگــی -کۆمەاڵیەتیــی «نۆژین»،
پــاش  ٦مانگ لــە دەسبەســەرکرانی ،بە
دانانــی بارمتــەی  ٧٠٠ملیــۆن تمەنی لە
گرتنگە ئازاد کرا.
ڕۆژی دووشــەممە١١ ،ی ســەرماوەز،
«زارا محەممــەدی» ،مامۆســتای
دەسبەسەرکراوی زمانی کورد و ئەندامی
ئەنجومەنــی فەرهەنگــی -کۆمەاڵیەتیی
«نۆژیــن» ،بــە دانانــی بارمتــەی ٧٠٠
ملیــۆن تمەنــی ،بــە شــێوەی کاتــی ئازاد
کرا.
«زارا محەممەدی» ،ڕۆژی پێنجشەممە،
٢ی جــۆزەردان ،لەالیــەن لیبــاس

شەخســییەکانەوە لــە ماڵەکــەی خۆیــدا
دەسبەســەر کــرا و هەتــا ١٠ی جــۆزەردان
لە ژووری تاکەکەسی ڕاگیرابوو و دواتر
بــۆ زیندانــی ســنە ڕاگوێــزرا و شــوێنی
ڕاگیرانی بە بنەماڵەکەیان ڕاگەیاند.
زارا محەممــەدی دواتــر لــە کاتــی
چاوپێکەوتــن لەگــەڵ بنەماڵەکــەی،
ڕایگەیاندبــوو کــە لــە مــاوەی  ٨ڕۆژ
دەسبەسەرکرانی ،لە ژووری تاکەکەسیدا
بــووە و بــۆ دانپێنانــی زۆرەملــێ لەژێــر
گوشاردا بووە.
ڕۆژی چوارشــەممە٢٧ ،ی خەرمانــان،
«زارا محەممــەدی» ،ئەندامــی
ئەنجومەنــی
دەسبەســەرکراوی

دواییــن ئاڵوگــۆڕهكان بــاس كرا و لهســهر
هاوپێوهندیــی كــورد له ههموو بهشــهكاندا
جەخــت کرایــەوە .ههروههــا تهوەرێكــی
دیكــهی باســهكان ،لهســهر دۆخــی عێراق
و كاریگهریــی ڕووداوهكانــی بهغــدا و
شــاره شیعهنشــینهكان لهســهر ناوچهكــه و
ههرێمــی كوردســتان بــوو و لــهو بهشــهدا

پێكهوهبوونــی ههمــوو هێزهكوردییەکان ب ه
خاڵی گرینگی سهركهوتن له ڕووداوهكاندا
دهستنیشان كرا.
باســێكی دیكــه بریتــی بــوو لــه دۆخــی
كــورد لــه ههمــوو بهشــهكان بهگشــتی
و هاوچارهنووســییان و كاریگهریــی
ڕووداوهكانــی ههمــوو بهشــهكان لهســهر

یــهک و ههوڵــدان بــۆ هێنانهئارای یهک
گوتــاری هاوبهشــی نهتهوهیــی كــه تێیــدا
سنوورهكانی بهرژهوهندیی نهتهوهیی دیاری
و دهستنیشــان كرابێــت و كاری پێكهوهیــی
بۆ پاراســتنی ئهو بهرژهوهندییه بااڵیانه به
بناغه دانرا.

فەرهەنگــی -کۆمەاڵیەتیــی «نۆژین»،
بەبــێ ئامادەبوونــی پارێزەرەکەی بە ناوی
«مێهرداد عەلیخانــی» ،برابووە دادگای
ئینقالبی شاری سنە.
ناوەنــدە ئەمنییەتییەکانــی ڕێژیمی ئێران،
تۆمەتــی «ئەندامیەتــی لــە یەکێــک
لــە حیزبــە کوردییەکانــی دژبــەری
حکوومەتی ئێرانـ»ـــیان داوەتە پاڵ «زارا
محەممەدی».
ئەنجومەنــی فەرهەنگــی -کۆمەاڵیەتیی
«نۆژیــن» ســەبارەت بــە تۆمەتــی
وەپاڵــدراوی زارا ،دژکــردەوەی نیشــان دا
بــوو و ڕایگەیاندبــوو« :لــە کاتێکــدا بــۆ
دانپێدانانــی زۆرەملــێ لەژێــر گوشــاردایە
کــە ســەر بــە هیــچ حیــزب و الیەنێکــی
سیاســی نییــە و تەنیا تاوانــی ،ڕاهێنانی
مندااڵن بە زمانی کوردییە».
ماوەیــەک پێــش ،کاناڵــی تێلێگرامیــی
بەشی «فارسیـ»ـی لێبووردنی نێودەوڵەتی
بە باڵوکردنەوەی بانگەوازێک ،داوای لە
هاوواڵتییــان کردبوو کە بــه ناردنی نامە
بــۆ «محەممــەد جەبــاری» ،دادســتانی
گشــتیی ســنە ،داوای ئازادکردنــی
بێمەرجی «زارا محەممەدی» بکەن.

بۆکان ،بەبۆنەی ١٦ی سەرماوەز ،ڕۆژی
کەمئەندامانی حیزب ،بە باڵو کردنەوەی
پۆســتێری تایبەت ،چاالکیــی تەبلیغییان
بەڕێوە برد .ئەو شــوێنانەی کە چاالکیی
تێــدا بەڕێوەچــووە بریتیــن لــە« :پارکــی
ســاحلی ،پۆمپــی بێنزینــی ســاحلی،

مەیدانــی میــوە و تەڕەبــار ،مزگەوتــی
جامیعــەی شــەهرک ،مزگەوتــی نــور،
مزگەوتــی حــاج حەســەن ئیفتخــاری،
مزگەوتــی قودســی میــراوا ،مزگەوتــی
محەممەد ڕســوولەڵاڵی میراوا ،شەقامی
پەیــام ،شــەقامی کارگــەر ،قوتابخانــەی

سەیفی» .حیزبی دێموکراتی کوردستانی
ئێــران١٣ ،ی ســەرماوەزی  ١٣٩٧بــە
مەبەســتی ڕێزگرتــن لــە تێکۆشــانی
کەمئەندامانــی حیزبــی دێموکــرات
ڕۆژی ١٦ی ســەرماوەزی وەک ڕۆژی
کەمئەندامانی حیزب دیاری کرد.

دەورەیەک ــی ت ــری سیاس ــی لەالی ــەن دەزگای پ ــەروەردە
و لێکۆڵین ــەوەی حیزب ــی دێموکرات ــەوە بەڕێوەچ ــوو

لــه درێــژهی كارهكانــی دهزگای پــهروهرده
و لێكۆڵینــهوهی حیزبــی دێموكراتــی
كوردســتانی ئێــران ،چوارهمیــن دهورهی
ئاســتی ٢ی بهشــی یهكهمــی سیاســیی
تایبهت به پێشمهرگهكان ،بهڕێوهچوو.
چوارەمین دەورەی ئاســتی ٢ی بەشی ،١
لــه ڕێكهوتــی ٤ی خهزهڵــوهری ١٣٩٨ی
هەتــاوی دهســتی پێكــرد و لــه ڕۆژی
دووشــهممه ،ڕێكهوتــی ٤ی ســهرماوهزی
١٣٩٨ی هەتــاوی لــه ڕێوڕهســمێكدا بــه
بهشــداریی بهشــێك له ئهندامانی ڕێبهری
و كادر و پێشمهرگهكان كۆتایی پێهات.
ڕێوڕهســمهكه بــه ســروودی نهتهوایهتیــی
«ئــهی ڕهقیب» و ڕاگرتنــی خولهكێک
بێدهنگــی بــۆ ڕێزگرتــن له گیانــی پاكی
شههیدانی كوردستان دهستی پێكرد.
پاشــان «تهیموور مستهفایی» ،ئهندامی
ناوهنــدی سیاســیی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێــران ،چهنــد وتهیهكــی
پێشــكهش به بهشــداربووانی ڕێوهڕهسمهكه
كرد.
«مســتهفایی» لــه وتهكانیدا ،ئاوڕێكی

لــه خۆپیشــاندانهكانی چهنــد ڕۆژی
ڕابــردووی کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت
و ئێــران دایــهوه و باســی لــهوه كــرد کــە
ئهگهرچــی ڕێژیــم بهشــێوهیهكی دڕندانه
خۆپیشــاندهرانی ســهركوت كــردووه ،بهاڵم
ئهمــە دهســتپێكی قۆناغێكــی نوێیــه لــه
بهرخودانــی خهڵكــی ئێــران و بهتایبهتــی
كوردستانی ڕۆژههاڵت.
«مســتهفایی» هەروەها باســی لهوه كرد
كه ناڕهزایهتیی خۆپیشــاندهران ئهگهرچی
بــه بیانــووی گرانبوونی بێنزیــن و دۆخی
نالهبــاری ئابــووری بــووه ،بــهاڵم ههر زۆر
زوو دروشــم و داواكاریــی خۆپیشــاندهران
گۆڕدرا بۆ «نهمانی ڕێژیمی ئیسالمیی
ئێــران» و بهرباڵویــی خۆپیشــاندانهكان
لــه بهشــێكی زۆری پارێزگاكانــی ئێــران
دهرخــهری ئهوهیــه كــه چیــدی خهڵــك
ڕێژیمی ئیسالمییان ناوێت.
«مســتهفایی» لــه درێــژهی قســهكانیدا،
ههوڵی دهزگای پهروهرده و مامۆستایانی
لــه پێوهنــدی لهگــەڵ پــهروهردهی
پێشــمهرگهكان بــهرز نرخانــد و داوای لــه

بهشــداربووان كــرد كــه بــۆ خۆپێگهیانــدن
و ئامادهبــوون بــۆ ئهگهرهكانــی داهاتــوو،
لــهم جــۆره خوالنــە كهڵک وهربگــرن .ههر
لــهو پێوهندییــهدا ئامــاژهی بــه چهند خاڵ
و تایبهتمهندیــی كادرییهكــی حیزبــی
كــرد وهک« :بەڕێوەبــەری ،ههســت بــه
بهرپرسایهتی كردن و خۆپێگهیاندن و.»...
«مستهفایی» له کۆتایی وتهكانیدا وتی:
«ههر پێشمەرگەیەک لەنێو کۆمەڵگای
خــۆی نوێنەرێکــی حیزبەکەیهتــی و ههر
بۆیــه پێویســتە تێگەیشــتنێکی پوختی لە
سیاسەتی حیزبەکەی ههبێت».
دواتــر پەیامــی دەزگای پــەروەردە و
لێکۆڵینــەوە لەالیــەن «ســینا قاســمی
زادە»ەوە خوێندرایــەوە .هەروەهــا
پەیامــی دەورە لەالیــەن «دڵنیــا لوتفــی»
بەشداربووی دەورەوە خوێندرایەوە .بڕگهی
كۆتایی ڕێوڕهسمهكه دابهشكردنی خهاڵت
لەالیەن «تەیموور مستەفاییـ»ـــەوە بهسهر
کەســانی یەکەم تا سێهەمی دەورەکە بوو
کــە بریتــی بوون لــە« :محەممــەد قانع،
حیسام ڕەحمانی و دڵنیا لوتفی».

فریشــتە چراغــی بــە لێســەندنی بەڵێننامــە
لــە گرتنگــە ئازاد کرا

چاالکێکــی
و
ڕۆژنامەنــووس
ژینگەپارێزیی خەڵکی سەرپێڵزەهاو ،بە
لێئەســتاندنی بەڵێننامە لــە گرتنگە ئازاد
کرا .ڕۆژی یەکشەممە١٠ ،ی سەرماوەز،
«فریشــتە چراغــی» ،چاالکــی کوردی
خەڵکــی ســەرپێڵ زەهــاو ،لــە گرتنگــە
ئــازاد کرا .دەوترێت ،هێزە ئیتالعاتییەکان
پــاش لێوەرگرتنی بەڵێننامە لە «فریشــتە
چراغــی» ،ســەبارەت بــە ڕانەگەیاندنــی
کۆبوونــەوە ناڕەزایەتییەکانــی مانگــی
خەزەڵــوەری ئەمســاڵ ،ناوبراویــان ئــازاد
کردووە .ڕۆژی هەینی٨ ،ی ســەرماوەز،

«فریشــتە چراغــی» ،ڕۆژنامەنــووس و
چاالکی ژینگەپارێزیی خەڵکی ســەرپێڵ

زەهــاو ،لەالیــەن هێــزە ئیتالعاتییەکانــەوە
دەسبەسەر کرابوو.

ژمارە ٦ ، ٧٦٣ی دێسامربی ٢٠١٩

تەقینەوەیەکــی بەهێــز لــە تــاالری شــایی «مانگەشــەو»ی
ســەقز ،چەندیــن کــوژراو و برینــداری لێکەوتــەوە

شــەوی پێنجشــەممە١٤ ،ی ســەرماوەز،
تەقینەوەی گاز لە هۆڵی «مانگەشەو»ی
سەقز ١١،کوژراو و  ٤٥برینداری بەدواوە
بوو و ئەو شاییەی کرد بە شیوەن.
ئــەو ڕووداوە لــە کاتــی نانخــواردن و لــە
شــوێنی نانخواردنــدا ڕوویــداوە و بە وتەی
سەرچاوە خۆجێییەکانی سەقز« ،پچڕانی
ســۆندەی گاز» هــۆکاری تەقینەوەکــە
بووە .هەتا ئێســتا شوناســی  ١٠کەس لە
کوژراوانــی ئــەو ڕووداوە ڕوون بووەتــەوە
و شوناســی کوژراوێــک ناڕوونــە .ئــەو
هاوواڵتییانــە کە گیانیان لەدەســت داوە و
شوناسیان ڕوونە ،بریتین لە:
 _١مونا حەسەنپوور تەمەن  ٣ساڵ
 _٢مەنیژە ڕەحمانی تەمەن  ٤٥ساڵ
 _٣ماهان بارامی تەمەن  ٥ساڵ
 _٤ئارشام ڕەسووڵی تەمەن  ٤ساڵ
 _٥شەریف ڕەزایی تەمەن  ٧٠ساڵ
 _٦سووژین قادرزادە تەمەن  ٥ساڵ
 _٧هێژین تەمەن  ٤ساڵ
 _٨سەعادەت عەلیزادە
 _٩ئایشە مەحموودی
 _١٠هاجەر پەسەندی
هەروەهــا ژمارەیەک لــە برینداربووەکانی
ئەو ڕووداوە بریتین لە:
 _١مەنیژە ئەحمەدی تەمەن  ٤٧ساڵ
 _٢ئیبراهیم فاتمی
 _٣پەریزاد ئەحمەدی

 _٤ڕەحیم کەریمی
 _٥فەریبا سەعیدی
 _٦ئامینە عارفی
 _٧عوسمان بارامی
 _٨شادی خوایی
 _٩عەزیم عەبادی
 _١٠تاهیر ڕەشیدی
 _١١نەسرین فاتمی
 _١٢فەرزانە مستەفایی
 _١٣مستەفا ئەحمەدزاد
 _١٤عوسمان حەسەنپوور
 _١٥سومەیە ساڵحی
هەتــا ئێســتا هەمــوو ڕەهەندەکانــی ئــەو
تەقینەوەیــە روون نەبووەتــەوە و دۆخــی
هەندێک لە بریندارەکانیش ناجێگیرە.
خاوەنــی ئــەو تــاالرە کەســێکە بــە نــاوی
«عومــەرە شــەل» کــە کەســێکی

دەوڵەمەندە و ئاســن فرۆشــی هەیە .پێشتر
ئــەو تــاالرە نــاوی «پەیوەنــد» بــووە ئــەو
تاالرە سیســتمی گەرمایی نەبووە و خاوەن
تاالرەکــە لــه کەپســوولی گاز بۆ گەرما
کەڵکــی وەرگرتــووە .بــە هــۆی ئەوەیکە
ڕێژیم لە کوردســتان ئیزن نادات شــوێنی
تایبەت بۆ شــایی و هەڵپەڕکێ درووســت
بکرێــت ،بۆیــە هەندێــک کــەس کەڵک
لــە شــوێنی دیکــە وەردەگرێــت کــە بــۆ
مەبەستی دیکە دروست کراوە .بۆ نموونە
گاودارییەکان کە کەڵكی لێوەر ناگیرێت
یا ســاردخانەکان دەکرێنە تاالری شــایی؛
ناســتانداردبوونی ئــەو شــوێنانە ڕووداوی
دڵتەزێنــی لێدەکەوێتــەوە .ئەو شــوێنانە بە
هۆی ئەوەیکە یاساوڕێسای مەهەندیسیی
تێدا ڕەچاو ناکرێت لە کاتی ڕووداوێکی
بچووکدا خەڵک دەبێتە قوربانی.

دایکــی شــەهیدێکی کوردســتان کۆچــی دوایــی کرد
دایکــی شــەهیدێکی ڕێــگای ڕزگاریــی
کوردســتان لە شــاری ورمێ مااڵوایی لە
ژیــان کــرد .دایە «مســری میرزایی»،
دایکی شــەهید «ئەسکەندەر عەلیزادە»،
خەڵکــی گونــدی «جۆهنــی» ســەر بــە
ناوچەی سۆما  ،مااڵوایی لە ژیان کرد.
شەهید ئەسکەندەر عەلیزادە ،پێشمەرگەی

حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران،
ســاڵی ١٣٥٧ی هەتــاوی لــە گونــدی
جۆهنــی لە ناوچەی ســۆما لــە لەدایک
بــووە .شــەهید ئەســکەندەر ڕۆژی ١ی
پووشــپەڕی ســاڵی ١٣٧٥ی هەتــاوی،
وێــڕای حــەوت پێشــمەرگەی دیکــە ،لــە
شــوێنێک بە ناوی «قیفارۆک لە پشــت

چیای دوگوە» لەالیەن ئەرتشی تورکیەوە
شــەهید کــران .تەرمــی دایە «مســری»
لەنێــو ئاپــۆڕای خەڵکــی ناوچەکــەدا بــە
خــاک ئەســپێردرا .حیزبــی دێموکراتــی
کوردستانی ئێران ،سەرەخۆشی لە بنەماڵە
و خــزم و کەســوکاری ناوبــراو دەکات و
خۆی بە شەریکی خەمیان دەزانێت.

کەســایەتییەکی نیشــتیمانپەروەری شــاری گێــان کۆچــی
دوایی کرد

پیــاوی ئاشــتەوایی و بەخشــین ،ئیلخانی
کەلهــوڕ« ،شــێرزاد شــێرزادی» ناســراو
بــە «شــێرزاد خــان» لــە شــاری گێــان
دڵــە بەخشــندەکەی بۆ هەمیشــە لە لێدان
کــەوت« .شــێرزاد خانــی شــێرزادی»
گــەورە پیــاو و ناوداری شــاری گێاڵن لە
پارێزگای کرماشان ،ناسراو لە هەموو شار
و گوندەکانــی کرماشــان و ئیــام ،پیاوی
دیار و سەرداری مەجلیسە پڕ لە کێشە و
گرفتەکان ،مااڵوایی لە ژیان کرد .ئەو
کەســایەتییە ناودارە لە درێژایی تەمەنیدا
زۆر کێشــەی کۆمەاڵیەتــی ،عەشــیرەیی

و بنەماڵەیــی کــە تەنانــەت بــە یاســاش
چارەســەر نەکرابــوون ،چارەســەر کردبوو.
شــێرزاد خان وەک پیاوخاس و ناودارێک
گرێکــەرەوەی کێشــە قورســەکان بــووە و
بــە پیــاوی ئاشــتیخواز نــاوی دەرکردبوو.
کەســایەتییەکی کوردپــەروەر ،تێکــەاڵو
بــە خەڵــک و خاکــی بــووە و کەمتــر
کەسێک هەیە کە لە شارەکانی گیەاڵن،
ئەیــوان ،قەســر ،ســەرپێڵ ،هاروینــاوا،
کرماشــان ،دااڵهــوو و هەتــا «ئیالم»یش
نەیانناســیبێت .هەمیشــە دەیــوت« :دەبێ
ئەمجارە ئێمە ئااڵهەڵگری کوردستان بین

کەس ــایەتییەکی نیش ــتمانپەروەر
کۆچــی دوایی کرد
کاک «ئەیــووب مینبــەری» خەڵکــی
گونــدی «نییــەر» ســەر بــە ناوچــەی
ژاوەرۆی سنە ،ڕێکەوتی ٤ی سەرماوەز،
مااڵوایی لە ژیان کرد.
کاک «ئەیــووب مینبــەری»،
کەســایەتییەکی دڵسۆز ،نیشتمانپەروەر و
حیزبدۆست بوو.
ناوبراو لە دەیەی ٦٠ی هەتاویدا ،هاوکار
و یارمەتیــدەری پێشــمەرگەکانی حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئیــران بوو و تا

دایکــی شــەهیدان «مســتەفا و
محەممەدڕەحیــم ئەســەدی» لــە گوندی
«خۆڵینه»ی هەوشــار ،دوای تەمەنێکی
پڕسەروەری مااڵوایی لە ژیان کرد.
ڕۆژی دووشــەممە١١ ،ی ســەرماوەز،
دایە «خاوەر نەعیمی» دایکی شــەهیدان
«مســتەفا و محەممەدڕەحیم ئەسەدی»،
خەڵكــی گونــدی خۆڵینــەی ســەرچۆمی
جەغەتــووی هەوشــار ،لــە تەمەنــی ٩٠

دواییــن ســاتەکانی ژیانــی ،بــە ڕێبــازی
حیزبی دێموکرات وەفادار مایەوە.
تەرمــی کاک «ئەیــووب» لــە نییــەر
و لەنێــو ئاپــۆڕای خەڵکــدا بــە خــاک
ئەسپێردرا.
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی
ئێــران ،سەرەخۆشــی لــە بنەماڵــە ،خــزم و
کەســوکاری ناوبــراو دەکات و خــۆی بە
شەریکی خەمیان دەزانێت.

و بۆ کوردایەتی و کوردستان ئەوەی کە
لە دەستمان دێت درێغی نەکەین» .ناوبراو
لــە ڕۆژی دووشــەمە١١ ،ی ســەرماوەز،
پــاش  ١٠ڕۆژ نەخۆشــیی مااڵوایــی لــە
ژیان کرد .تەرمەکەی ڕۆژی سێشەممه
کاتژمێــر ٢ی دوانیــوەڕۆ لەنێــو ئاپۆڕای
خەڵکی ناوچەکە و بە بەشــداریی سەدان
کەس لە شاری گێاڵن بە خاکی پیرۆزی
نیشــتمان ئەســپێردرا .حیزبی دێموکراتی
کوردستانی ئێران سەرەخۆشی لە بنەماڵە،
خزم و کەســوکاری خوالێخۆشبوو دەکات
و خۆی بە شەریکی خەمیان دەزانێت.

باوکــی شــەهیدێکی ڕێــگای ڕزگاریی کوردســتان
مااڵوایــی لــە ژیان کرد
کاک ســەید «عوســمان حوســێنی»
باوکــی شــەهید «بــەرزان» لــە شــاری
پــاوە ،بەهــۆی نەخۆشــیی شــێرپەنجەی
ســییەکانیەوە ئێــوارەی ڕۆژی شــەممە
ڕێکەوتی ٢ی ســەرماوەز کۆچی دوایی
کــرد« .بەرزان حوســێنی» كوڕی ســەید
«عوســمان» ،ســاڵی ١٣٥٦ی هەتــاوی
لە گوندی «بەلەبزانـ»ـــی سەر بە شاری
پاوە لەدایک بووه .شــەهید بەرزان ســاڵی
 ١٣٨٠ڕۆیشــتە ئورووپــاو بــۆ مــاوەی ٥
ساڵ نیشتەجێی ئورووپا بووە.
هــەر لــەوێ پەیوەندیــی بــە تەشــكیالتی
حیزبەوە گرت و وەكوو ئەندام لە ڕیزەکانی
تەشــکیالتی ئاشــکرای حیزبــدا كاری
كــردووە .شــەهید بــەرزان ســاڵی ١٣٨٦
گەڕایەوە بۆ كوردستانو وەكوو پێشمەرگە

لــە ڕێزەكانــی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێراندا ســازمان دراوە .لەو
ماوەیــەدا پلــەی تەشــكیالتیی كادریــی
وەرگــرتو بەوپەڕی دڵســۆزییەوە ئەرکە
پێسپێردراوەکانی بەڕێوە بردووە.
لــە دوایین كۆنفڕانســی ناوەندی یەکدا،
وەكــوو ئەندامی ناوەندی ١ی كوردســتان
هەڵبژێــردرا .ســاڵی ١٣٩٤ی هەتــاوی
لەگەڵ تیمێكی پێشمەرگە ڕۆیشتەوە بۆ
ناوچەی سەقزو پاش نزیكەی  ٢مانگ،
بــە ســەركەوتوویی گەڕایــەوە .ناوبراو لە
بەهاری ساڵی ١٣٩٥ی هەتاویدا ،لەگەڵ
تیمێكــی كادرو پێشــمەرگەکانی حیزبی
دێموکــرات ،ڕۆیشــتەوە بــۆ ناوچەکانــی
سنەو مەریوان.
پــاش جەولەیەکــی  ١٥ڕۆژە ،بەداخــەوە

کاک «عەبدوڵــا قــادری» کــوڕی
«ئەحمــەد» دوای تەمەنێک تێکۆشــان،
ڕێکەوتــی ١ی ســەرماوەزی ١٣٩٨ی
هەتــاوی لــە باشــووری کوردســتان
مااڵوایــی لــە ژیــان کــرد .کاک
«عەبدوڵــا قادری» لە ڕێکەوتی ١٣ی
خەزەڵــوەری ســاڵی ١٣٢٣ی هەتــاوی ،لە
شــاری ســەقز دایک بووە .ناوبراو ســاڵی
١٣٥٤ی هەتــاوی فۆقــی دیپلۆمــی لــە
ڕشتەی «ئابووری»ـــدا وەرگرت .ناوبراو
لــە ســاڵەکانی  ٥٦و ٥٧ی هەتاویــدا

چاالکیــی تەشــکیالتی دەســت پێکــرد.
لــە مــاوەی کاری تەشــکیالتیدا هەمــوو
ئەرکێکــی خــۆی بەوپــەڕی دڵســۆزییەوە
بەڕێــوە دەبــرد .کاک عەبدوڵــا ،ســاڵی
 ١٣٥٩لــە الیــەن ڕێژیمی کۆنەپەرەســتی
ئیســامیی ئێرانەوە دەسبەســەر دەکرێت و
بــۆ ماوەی  ٣ســاڵ بۆ شــاری «نەتەنز»
دوور دەخرێتەوە .ساڵی  ،١٣٧٧دوو منداڵی
کاک عەبدوڵــا پەیوەســت بــە ڕێزەکانی
هێزی پێشــمەرگەی کوردســتانەوە بوون.
دواتــر ،وێــڕای باقــی بنەماڵەکــەی دێنە

ساڵیدا کۆچی دوایی کرد.
دایــە خــاوەر ژنێکــی نیشــتمانپەروەر و
حیزبدۆست بوو.
لــە هــەر شــوێن و کۆبوونەوەیــەک،
پشــتیوانیی خــۆی لــە حیــزب دەردەبــڕی
و بەرگریــی لــە بیــر و بــاوەڕی ڕۆڵــە
شەهیدەکانی دەکرد.
ناوبــراو کەســایەتییەکی ئازا و بەجەرگ
بــوو و زۆر جاریــش لەالیــەن ڕێژیــم و

نێــو ڕیــزی حیزبــی دێموکــرات .کاک
عەبدوڵــا کاتــی خــۆی لــە حیزبــی
دێموکراتدا لە ئۆرگانی پەروەردەدا کاری
کــردووە .ناوبــراو هەتا دوایین ســاتەکانی
ژیانــی وەفــادار بــە ڕێبــازی حیزبــی
دێموکــرات مایــەوە و بــە هەمــوو توانایی
و دڵســۆزییەوە کاری حیزبــی بەڕێــوە
دەبــرد .حیزبــی دێموکراتی کوردســتانی
ئێــران ،سەرەخۆشــی لــە بنەماڵــە ،خــزم و
کەســوکاری ناوبــراو دەکات و خــۆی بە
شەریکی خەمیان دەزانێت.

کەســایەتییەکی خۆشــناو کۆچــی دوایــی کرد

کەســایەتییەکی ناســراو و خۆشەویســتی
خەڵک لە شــاری بانە مااڵوایی لە ژیان
کرد .ڕۆژی یەکشەممە٣ ،ی سەرماوەز،
کەســایەتییەکی خۆشــناو بــە نــاوی
کاک «مەحمــوود» کــوڕی «حاجــی
کەریم»خەڵکی گوندی «بەردەڕەشـ»ـی

الی سوتوو سەر بە شاری بانە ،مااڵوایی
لــە ژیــان کــرد .ناوبــراو کەســایەتییەکی
نیشــتمانپەروەر و پێشمەرگەدۆســت بــوو و
ماڵەکەی هەمیشــە جێگای حەســانەوەی
هێزی پێشمەرگەی کوردستان بوو.
تەرمــی کاک «مەحمــوود» لەنێــو

ئاپــۆڕای خەڵکــی ناوچەکــەدا بــە
خــاک ئەســپێردرا .حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێــران ،سەرەخۆشــی لە خزم
و کەســوکار و بنەماڵــەی ناوبراو دەکات
و خۆی بە شەریکی خەمیان دەزانێت.

کەســایەتییەکی خۆشــناوی شــاروێرانی مەهابــاد
کۆچــی دوایی کرد

کەســایەتییەکی خۆشــناوی ناوچــەی
بەهــۆی
مەهابــاد،
شــاروێرانی
بەســااڵچوویی و تەمەنــی زۆرەوە ،دڵــە
نیشتماندۆســتەکەی لــە لێــدان کــەوت و
کۆچی دوایی کرد.
شــەوی  ٤لەســەر ٥ی ســەرماوەز،
کەســایەتییەکی خۆشــناوی خەڵکــی
گوندی «حاجی خۆش» سەر بە ناوچەی

شــاروێرانی مەهابــاد ،بە نــاوی «عومەر
قەیتــەران» ،لــە تەمەنــی  ٨٣ســاڵیدا و
بەهــۆی تەمەنــی زۆر و بەســااڵچووییەوە
مااڵوایی لە ژیان کرد.
ناوبراو کەســایەتییەکی دیار و بەرچاوی
ناوچەکــە بــووە و کاتــی خــۆی کادری
کۆمیتەی ناوچەی شــاروێران و بەرپرسی
کۆمیتــەی ناوچەی شــاروێرانی مەهاباد

دڵســۆز و نیشتمانپەروەر بوو .ئەو بەردەوام
بژێویــی ژیانــی چەندیــن بنەماڵــەی
شــەهیدانی حیزب و هەژاری لە ناوچەی
شــاروێرانی لــە ئەســتۆ بــووە .کاک
«حوســێن» هەمیشە بەرپەرچی سیاسەتە
نگریســەکانی ڕێژیمی ئیسالمیی ئێرانی
دەدایــەوە و ســااڵنە چەندیــن کەســی
تووشــبوو بە مــاددە ســڕکەرەکانی دەنارد
بــۆ کەمپــی «تەرکــی ئێعتیــاد» و
تێچووەکەی لە ئەستۆ دەگرت .ناوبراو بە

باوکی هەژاران ناوبانگی هەبوو .تەرمی
کاک «حوســێن» ئێــوارەی ڕۆژی
یەکشــەممە لەنێــو ئاپــۆڕای خەڵکــی
ناوچەکــە و بە بەشــداریی ســەدان کەس
لە خەڵکی ناوچەکە ،بە خاکی پیرۆزی
نیشــتمان ئەســپێردرا .حیزبی دێموکراتی
کوردســتانی ئێــران سەرەخۆشــی لــە
بنەماڵــە ،خــزم و کەســوکاری کاک
حوســێن دەکات و خــۆی بــە شــەریکی
خەمیان دەزانێت.

دایکــی دوو شــەهیدی ڕێــگای ڕزگاریی کوردســتان
کۆچــی دوایی کرد
بەتایبەت ســیخوڕ و بەکرێگیراونی ڕێژیم
ئــازار و ئەزیــەت دەکرا ،بــەاڵم دایە خاوەر
هەتــا دواســاتەکانی ژیانــی بــە ڕێبــازی
ڕۆڵە شەهیدەکانی وەفادار مایەوە.
شــەهید «مســتەفا ئەســەدی» ســاڵی
١٣٤٦ی هەتــاوی لــە گونــدی خۆڵینــە
لەدایک بوو.
دوای هێرشــی داگیرکەرانــی ڕێژیمــی
ئاخوندی بۆ ســەر کوردستان پەیوەست بە

لــە ڕۆژی ٥ی پووشــپەڕدا لــە شــاخی
«کۆســااڵن» کەوتنــە بــەر پەالمــاری
دوژمــن و  ٣پێشــمەرگەی ئــازا و گیــان
لەســەر دەســتی حیزبەکەمــان شــەهید
بــوون .بــەرزان حوســێنی هــاوڕێ لەگەڵ
 ٥کەســی دیکــە لــە هاوســەنگەرانی لەو
شــەوەدا بێسەروشــوێن بوون .بەداخەوە پاش
ســاڵێک بەدواداچوونــی ورد ،دەرکــەوت
کە کاک بەرزان حوســێنی پێشمەرگەی
ئــازا و بەجەرگــی حیزب لە ئاگری قینی
دوژمندا تێکەڵ کاروانی پڕ لە شــانازیی
شــەهیدانی کوردســتان بــووە .حیزبــی
دێموکراتی کوردستانی ئێران سەرەخۆشی
لــە بنەماڵــە ،خــزم و کەســوکاری ســەید
«عوسمان» دەکات و خۆی بە شەریکی
خەمیان دەزانێت.

ئەندامێکــی حیزبــی دێموکــرات کوچــی دوایــی کرد

کەســایەتییەکی دڵســۆز و نیشــتمانپەروەر
کۆچــی دوایی کرد

کەســایەتییەکی دڵســۆز بــۆ گــەل و
نیشــتمان ،هەمیشــە خەمخۆر و پاڵپشــتی
هەژاران ،دڵە گەورەکەی لە لێدان کەوت.
ڕۆژی یەکشــەممە١٠ ،ی ســەرماوەز،
کاک «حوســێن تیزپــەڕ» ناســراو بــە
«حوســێن شــقاق» ،کــوڕی «قاســم» و
خەڵکــی گوێکتەپــەی ســەر بــە ناوچەی
شــاروێرانی مەهابــاد ،لــە تەمەنــی ٥٠
ســاڵیدا ،بەهۆی نەخۆشییەوە مااڵوایی لە
ژیان کرد .خوالێخۆشبوو ،کەسایەتییەکی
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ڕیــزی هێزی پێشــمەرگەی کوردســتانەوە
بــوو .شــەهید مســتەفا ،ســەرئەنجام
لــە ڕێکەوتــی ٨ی پووشــپەڕی ســاڵی
١٣٦٤ی هەتاوی ،لە دەرگیرییەکدا دژی
ڕێژیمــی ئیســامیی ئێــران لە شــوێنێک
بــە نــاوی «سەرتەختـ»ـــی ســەقز تێکەڵ
بــە کاروانــی شــەهیدان بــوو .هەروەهــا
شــەهید «محەممەدڕەحیــم ئەســەدی»
لــە دەرگیرییەکــدا دژی ڕێژیمــی پەت و

ســێدارە لــە ســاڵی ١٣٦٢ی هەتــاوی لــە
ناوچەی «ئاالنـ»ـــی سەردەشــت ،تێکەڵ
بــە کاراونی شــەهیدان بــوو .تەرمی دایە
خــاوەر لەنێو ئاپۆڕای خەڵکی ناوچەکەدا
بە خاک ئەسپێردرا.
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی
ئێــران سەرەخۆشــی لــە بنەماڵــە ،خــزم و
کەســوکاری ناوبــراو دەکات و خــۆی بــە
شەریکی خەمیان دەزانێت.

بووە.
تەرمــی ناوبــراو لەنێــو ئاپــۆڕای خەڵکی
ناوچەکەدا بە خاکی پیرۆزی کوردستان
ئەسپێردرا.
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی
ئێــران سەرەخۆشــی لــە بنەمالــە ،خــزم و
کەســوکاری ناوبــراو دەکات و خــۆی بە
هاوبەشی خەمیان دەزانێت.

درێژەی پەیڤ
زوهندهقچــوون لــه ڕووخانــی ڕێژیمهكەیــدا
دهڵــێ ههمــوو ئهوانــهی لــهم ڕووداوانهدا
كــوژراون ،عهفوویــان دهكا و خوێنبهها به
بنهماڵهكانیان دهدهن!
وهك بڵێــی لوتفێكــی گــهوره دهكا كــه
كوشتاری كردووه و كوژراوهكان دهبهخشێ!
یانی گهر خامنهیی نهیانبهخشێ ،ناچنه
بهههشت!!
بــۆ تێپەڕاندنــی دۆخهكــه ،ڕێژیــم دووباره
دهیهــهوێ شــانۆی ههڵبژاردنی مهجلیس
بهڕێــوه ببــا و بــهم شــێوهیه دوو مهبهســت
بپێكێ:
یهكهم كوشــتار بكا به ئهمرێكی ئاسایی،
كه كۆمهڵگای ئێرانی پێ ڕابێنێ و بڵێ
هــهركات حهزم لێ بوو كوشــتارتان دهكهم
و ژیانــی ئاســاییتان لــه ژێــر دهســتهییدا
بهردهوام دهبێ.
دووهــهم ،بڵــێ هیــچ هیوایــهك جگــه لــه
دهنگــدان به جهلالدهكانتــان نییه .خهڵكی
ئێــران تهنیــا دهتوانــن لــه ســهر ســندووق
ســیمای جهلالدهكهیان ههڵبژێڕن كه پێیان
خۆشه بهدهست كامهیان بكوژرێن.
بــهاڵم ئــهم پیالنانەی ڕێژیم وهكوو ههموو
پیالنهكانــی دیكــهی ،بــه ههڵوێســتی
خهڵــك پووچــهڵ دهكرێنــهوه و جارێكــی
دیكــه خامنهیــی و باندهكانــی تووشــی
سهرسووڕمان دهكرێنهوه.
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ژمارە ١٥ ، ٧٦٣ی خەزەڵوەری ١٣٩٨

کەمئەندامــان
جێگــەی ڕێزلێگرتنــن نــەک ڕەشــکردنەوە و پشتگوێخســتن
شەماڵ تەرغیبی
لــە ســاڵی  1992ی زایینــی ڕێکخراوی
نەتەوە یەکگرتووەکان ڕۆژی 3ی دیسامبر
بەرامبەر لەگەڵ 12ی سەرماوەزی وەک
ڕۆژی جیهانی کەمئەندامان ناودێر کرد،
ئامانــج لە دیاریکردنی ئــەم ڕۆژە ،وەک
ڕۆژی کەمئەندامان بردنەســەری ئاستی
زانیاریــی گشــتیی خەڵــک ســەبارەت بە
کێشــە جۆراوجۆرەکانــی کەمئەندامــان
لــە بوارەکانــی ،سیاســی ،ئابــووری،
کولتــووری ،کۆمەاڵیەتــی و هەروەهــا
وەبیرهێنانــەوەی تواناییە شــاراوەکانی ئەم
توێــژە و ئەرکدارکردنــی دەوڵەتــەکان بــۆ
قەرەبووکردنــەوەی پێداویســتییەکانیان و
گرینگــی پێــدان لــە هەمبــەر پرســەکانی
کەمئەندامان و پشتیوانیی لە کەرامەت،
ماف و پێداویستەکانی ئەم توێژەیە.
هەنووکــە پتــر لــە  500میلیــون کەس لە
جیهانــدا بــە هــۆکاری کەمایەســی لــە
سیســتمی ڕۆحی ،مێشــکی و جەستەیی
کەمئەندامن.
دیــارە هەندێک ئامــاری دیکەش بوونیان
هەیــە کە بــاس لەوە دەکەن کە لە هەر 6
کەس لە جیهاندا یەک کەس کەمئەندام
و خــاوەن پێداویســتی تایبەتە کە بەو پێیە
زیاتــر لــە  1میلیارد کەس لە خۆ دەگرێ
دواییــن بــەراوردەکان دەریــان خســتووە کە
نیزیــک بــە  3میلیارد کــەس لە جیهاندا
دەرگیــرن لەگــەڵ کەمئەندامییەکانــدا.
ئــەم کەســانە لە هــەر شــوێنێکی جیهاندا
بــن بەهۆی ڕواڵەتیــان و کەمتواناییان لە
ڕاپەڕاندنــی کارەکان لەگەڵ کۆمەلێک
کێشــەی جیددی بەرەوڕوون؛ کێشەگەلی
وەک قەبوڵ نەکردنیان لەالیەن کۆمەلگە
وەک تاکێکــی کاریگــەر ،کێشــەگەلی
شەخســی و تاکەکەســی ،کێشــەگەلی
ئابــووری ،بێبەشــبوون لــە زۆرێــک لــە
مافــە سیاســییەکان و  ....بەکورتــی
کەمئەندامــان لــە بەشــێکی بەرچــاو لــە
مافــە مەدەنــی ،سیاســی ،کۆمەاڵیەتی،
فەرهەنگی و ئابوورییەکان بێبەری دەبن.
کەمئەندامــان گەورەتریــن کەمینــەی
جیهــان پێــک دێنــن کــە زۆربــەی هــەرە
زۆریــان دەکەونــە چینــی کەمداهــات و
هــەژاری کۆمەلگاکان کە هەلی کاریان
زۆر بە کەمی بۆ دەڕەخسێ.
کۆی ئەم پرسگەلەش جۆرێک لە قەیران
یــان بوحرانــی هۆوییەتــی و شوناســی بۆ
تاکی کەمئەندام پێک دێنێت .شــێوانی
هۆویــەت ،مەهارەتــی بڕیاردانیــان لــێ
دەســتێنێت و تووشــی بــێ ئاســۆیی و
ناهۆمیدیی وا دێن کە دەســتیان بۆ هیچ
کارێــک نــاڕوات و هیــچ کارێکیــان لــە
دەست ڕاناپەڕێت.
ناچــار بــێ ئــەوەی خۆیان بزانــن دەکەونە
ســەر شــەپۆلی ڕووداوەکان و لــە ڕەوتــی

ژیانــدا تەکانێک لەخۆ نادەن و خۆیان بە
دەستی قەزا و قەدەر دەسپێرن.
ئــەم ڕەوتــە ســەخت و دژوارە بەتایبــەت
ئــەو کاتــە زیاتــر بەرجەســتە دەبێتــەوە کە
لەگەڵ گوێنەدان و بێئێعتنایی کەسانی
دەوروبــەر بــەرەوڕوو ببنــەوە کە ئــەو کاتە
خۆیــان لە بازنەی ئەحواڵی مەدەنی هیچ
الیەکدا نابیننەوە.
دواجاریــش لەرزۆکــی و ڕاڕایــی لــە نێــو
گێژاوێکــی ڕۆحــی وا پاڵیان پێــوە دەنێت
کــه نەتوانــن نوقتەیەکــی مەلمــووس و
کۆنکرێــت بــۆ لەنگەرگرتنێکــی ئەگــەر
زۆر کەمیش بێ ،بۆ خۆیان دیاری بکەن.
کەواتە کەشــێکی ســەختی سایکۆلۆژی

چینــی کەمئەنــدام لە ئێــران کە زۆر جار
لەگەڵ بەرخورد و دژکردەوەی نالۆژیکی
لێپرســراوانی حکوومەتیــش بــەرەوڕوو
دەبنەوە ســااڵنە زیاتــر لە  60هەزار کەس
بە حەشــیمەتی کەمئەندامانی ئێران زیاد
دەبێــت کــە نرخــی بێکارییــان نیزیــک بە
%70ە! لەم ڕاستایەدا و پاش باڵوبوونەوەی
ڕاپۆرتگەلــی تایبــەت لەمــەڕ نەبوونــی
خزمەتگــوزاری تایبــەت بــۆ ئەم کەســانە
لەالیــەن دامــودەزگا حکوومەتییــەکان،
ڕێکخراوەکانــی کەمەینی مافی مرۆڤی
ئێــران و ڕێکخراوی چاودێری مافەکانی
مــرۆڤ لــە ڕاپۆرتێکــدا ڕەخنەیــان لــە
کۆمــاری ئیســامی گرتبــوو کــە هیــچ

شــەڕ هەر دەبینرێن و ناوە بە ناوە هەواڵی
تەقینــەوەی یەکێــک لــە پاشــماوەکانی
ئــەم شــەڕە نگریســە بــە ڕووی مندااڵنی
کوردســتان ،ناخــی پڕ لە ئــازاری هەموو
مرۆڤێکــی خــاوەن ویــژدان دەهەژێنــێ.
جیــا لــەوەش پــاک نەکردنــەوەی ناوچــە
ســنوورییەکان لــە میــن و بەپێچەوانــەوە
هەوڵــدان بــۆ ئالوودەترکردنــی ئــەو
ناوچانــە بــە بیانووی پاراســتنی ســنور و
ڕێگــری کردن لــە دزەی دەرەکــی بووەتە
مۆتەکەیەکــی خۆفنــاک کــە ژیانی لە
خەڵکی ئاسایی ئەو ناوچانە تاڵ کردووە.
کەم گوند و شــاری کوردســتان هەیە کە
بــە دەیــان قوربانی مینی تێــدا نەژی کە

نییە.
ڕەنگــە بەرچاوتریــن کەســایەتی نێــو ئەم
توێــژە بــۆ ئێمــەی کــورد کــە نەیتوانیــوە
بــە زۆرێــک لــە حــەز و خولیاکانــی
بــگات و لــەم مافــە ئینســانییەش بێبەش
بــووە ،تێکۆشــەری دێریــن و کەســایەتی
ناســراوی نەتەوەکەمــان مامۆســتا مــەال
«حەســەن شیوەســەڵی» بێــت ،کــە بــە
کەمئەندامــی بــەاڵم بــە باوەڕمەنــدی بە
ڕەوایی ماف و ئازادییەکانی نەتەوەکەی
ژیانێکــی نــەک ئاســایی بەڵکــوو پڕ لە
نەهامەتــی و ئێش و ئــازار تێپەڕ دەکات.
زیاتــر لــەوەش ئــەو تایبەتمەندییــە تاڵــەی
جەســتەیی شوێنەواری نەرێنی لەسەر دڵ

لە ڕەوتی شۆرشی ڕزگاریخوازانەماندا هەبوون کۆمەڵە کەسانێک کە لە پێناو ڕزگاری گەل و
نیشتمان و باوەڕە بەرزە مرۆڤتەوەرانەکاندا گیان و جەستەی خۆیان کردووەتە پردەبازی ئازادی.
بەشێکیان بە گیان سەلماندوویانە کە ئیرادەیان بە چۆکدا نایەت و شەهید بوون و بەشێکیان
جەستەی خۆیان کردووەتە سەلمێنەر و بەڵگەی حەقانییەت و ڕەوایی خەبات؛
"کەمئەندامانی سەنگەر"!
باڵیان بەسەردا دەکێشێ کە هەست بکەن
دوورن لە ئینسان و ئینسانییەت.
زۆرترین هۆکارەکانی زیادبونی سااڵنەی
ڕێژەی کەمئەندامان لە ئاســتی جیهانیدا
بریتین لە :شەڕ و تێکهەڵچوونەکانی (چ
لە ئاستی هەرێمی و چ لە ئاستی نێوخۆیی
وچ لە ئاســتی جیهانــی و بانناوچەیی)،
برســیەتی ،نەخۆشــییە جۆراوجــۆرەکان
بەتایبــەت لــە واڵتانــی پاشــکەوتوودا،
گرفتــە ئابــووری و سیاســییەکان لــە
واڵتانی نیمچەپێشــکەوتوو ،ڕووداوەکانی
هاتوچۆ ،پیسی ژینگە و کەڵکوەرگرتنی
ناتەندرووســت لــە دەرمانــەکان لە واڵتانی
لەحاڵی گەشەسەندندا.
لــە ئێرانــدا و بەپێــی هەندێــک لــە ئامارە

چەشــنە ئاوڕێکــی جیــددی لە کەســانی
خــاوەن پێداویســتی تایبــەت نەداوەتــەوە
و ژیــان و گوزەرانــی ئــەو کەســانەی
وەک زیندانیگەلێــک وەســف کردبــوو
کــە لــە ماڵــی خۆیانــدا زیندانــی کراون.
بەگشتی ئەوەیکە هەیە ،بوونی چینێکی
پەراوێزخــراوە لــە کۆمەڵــگای ئێرانــدا
کــە نەتەنیــا ئاوڕ لــە پێداویســتییەکانیان
نادرێتەوە و پشتیوانییان لێ ناکرێ بەڵکوو
بەشــێوەی ڕاســتەوخۆ و ناڕاســتەوخۆش
هــەوڵ بــۆ بنپێخســتنی داخــوازە رەوا و
ئینسانییەکانیان دەدرێ.
ئــەم بارودۆخــە نەشــیاوە کــە بەرۆکــی
کەمئەندامانــی ئێــران بەگشــتی گرتــووە
لەو ناوچــە و هەرێمانەی کە نەتەوەکانی

وەک کەمئەنــدام لــە ســوچێکی ماڵــدا
ماونەتــەوە؛ یــان بــە تەقەی ڕاســتەوخۆ و
بەئەنقەســتی ســەربازانی ئەهرێمــەن دەبنە
هــۆی گیانلەدەســتدان ،کەمئەندام بوونی
بەشــێک لــەو چینــە زەحمەتکێشــەی کە
بــە کۆڵبــەر ناســراون و بژیــوی ژیانــی
ڕۆژانەیان لەو ڕێگەیەوە پەیدا دەکەن.
لەگەڵ هەموو ئەمانەشدا ئێمەی کورد لە
ڕوویەکــی دیکەشــەوە دەبێ خوێندنەوە بۆ
ئەم مژارە بکەین یان بەواتایەکی تر دەبێ
هەمــوو کات ئەوەمــان لەبەر چاو بێت کە
لــە ڕەوتــی شۆرشــی ڕزگاریخوازانەماندا
هەبوون کۆمەڵە کەســانێک کە لە پێناو
ڕزگاری گــەل و نیشــتمان و بــاوەڕە بەرزە
مرۆڤتەوەرانەکانــدا گیــان و جەســتەی

و دەروونــی دانــاوە کە ناچــار بێت لەگەڵ
هەلومەرجێــک هەڵبــکات کــە تەنیــا
کەمئەندامــان دەتوانن هەســتی پێ بکەن
و لــە نێوەڕۆکــی پڕئازاری ئــەو حاڵەتانە
تێ بگەن.
زۆربــەی کەمئەندامــان وێــڕای هــەر
کەســێکی ئاسایی خاوەن خێزان و منداڵن
کــە بەهــۆی کەمئەندامیــی جەســتەیی
و نالەباریــی بــاری دەروونــی ،نــە دەتوانن
بەشــێوەی ئاســایی و بەدڵــی خۆیــان بــە
بنەماڵەکانیــان ڕابگــەن و نــە ئــەو کارە
بــۆ دابینبوونی بژێــوی ژیانی بنەماڵەیان
بکــەن کە پێشــتر کردوویانــە و ئەوەش بە
نۆرەی خۆی ئازاردەری دڵ و دەروونیانە.
بــەو حاڵــەش تەســلیمی ئــەو هەلومەرجــە

" ئەمن کەمئەندام نیم!!! بەڵکوو بێئەندامم،
ئەمن ساڵها پێش تەقینەوەی ئەو بۆمبەی کەمئەندام بووم ،پێش هەموو جێگایەک شەویلکەی الی
چەپم شکاوە ،قەوسی پێم شکاوە،
ڕانم شکاوە ،دەستم لە دوو جێ شکاوە و نیوەفەلەج ببوو ،شانم شکاوە و
زۆر جێگای دیکەی بەدەنیشم گوللەی دوژمنی وێکەوتووە کە بەشێک لە وێنە جۆراجۆرەکانی
برینداربوونم لە ئارشیوی حیزبدا ڕاگیراون،
فەرمییــە حکوومەتییــەکان زیاتــر لە 12
میلیــۆن کەس خاوەن پێداویســتی تایبەتن
بــەاڵم دەزگای بێهزیســتی و ناوەنــدی
ئامــاری ێژیــم حاشــا لــە بوونــی وەهــا
ئامارێــک دەکــەن و دەڵێــن حەشــیمەتی
کەمئەندامانــی ئێــران نیزیــک بــە 1
میلیــۆن و  300هــەزار کەســە! جیاواز لە
نەبوونــی ئاماری درووســت و ورد لەســەر
حەشــیمەتی ئــەم توێــژەی کۆمەلــگای
ئێــران ،ڕێکخراوەکانــی داکۆکیــکاری

جوغڕافیــای ئێرانیــان پێــک هێنــاوە
دژوارتریشە!
هەرێمگەلی وەک کوردســتان و خوزستان
و بەلوچســتان کــە جیا لە ئاســەوارەکانی
شــەڕی ماڵوێرانکــەری  8ســاڵە ،بەهۆی
جیابیرییــان و لەچوارچێــوەی سیاســەتی
کۆلۆنیالیســتی کۆمــاری ئیســامی
بەردەوام چەوسێندراونەتەوە.
بۆنموونــە لــە زۆربــەی شــارەکانی
کوردســتاندا ئێســتەش ئاســەوارەکانی

خۆیــان کردووەتــە پردەبــازی ئــازادی.
بەشــێکیان بــە گیــان ســەلماندوویانە کــە
ئیرادەیان بە چۆکدا نایەت و شەهید بوون
و بەشــێکیان جەســتەی خۆیــان کردووەتە
سەلمێنەر و بەڵگەی حەقانییەت و ڕەوایی
خەبات؛ «کەمئەندامانی سەنگەر»!
ئــەو توێــژەی کــە کەوتنــە بــەر تیــری
دڵڕەشــی و تێرۆری جینایەتکارانی ڕێژیم
و بەشــێک یان چەند ئەندامی جەستەیان
لەدەست داوە کە بەداخەوە ژمارەشیان کەم

دژوارە نەبــوون و ســەربەرزانە درێــژە بــە
تێکۆشان و ژیانیان دەدەن.
چەنــد تاڵــە کاتێــک کــە هــاوڕێ و
هاوســەنگەرێک یــان تەنانەت کەســێکی
دیکــە لــە دیــدە و دیتــن بێبــەش دەکرێ،
دوونیــای ڕوون و دیمەنــی منداڵەکانــی
نابینــێ و ناچــار ڕوو و ڕواڵەتــی
جگەرگۆشــەکانی لــە زێهنــی خــۆی و
عالەمی خەیاڵدا وێنا دەکا.
پێــی نەبــێ ،پــێ هەڵگرتــن فێــری

منداڵەکــەی بــکا ،یــان دەســتی نەبــێ
بەســەر ڕۆڵەکانیــدا بکێشــێ ئــەوە ئــەو
کەمئەندامانــەن ئــەو دەردە دەچێــژن و
لەگەڵ ئەم ئازارانە هەڵدەکەن.
ئەوەیــە کــە حەســەن شیوەســەڵی و
شیوەســەڵییەکان دەکاتە مامۆستا ،هێما،
ڕەمز ،سیمبۆل و وێنایەک لە ئازایەتی و
مردن بۆ ژیان .دەیانکاتە مامۆســتایەک
بۆ ئازادژیان ،سەروەرژیان و خۆڕاگری.
ئــەم تایبەتمەندییانــە ئــەو کاتــە زیاتــر
بەرجەســتە دەبنــەوە کــە گــوێ لــە وتــە
و پەیڤــە کەســکە ژیانبەخشــەکانی
مامۆســتا دەگــری؛ کاتێک کــە گوێی
لــە ڕاگەیەنــدراوی ناوەنــدی سیاســی
حیزبــی دێموکــرات لەمــەڕ دیاریکردنــی
ڕۆژی 16ی ســەرماوەز وەک رۆژی
کەمئەندامانــی حیــزب دەبــێ و دەڵێ« :
ئــەو ڕاگەیاندنە لەو بارەیەوە گرینگ بوو
کە دیواری بێدەنگی لە دەوری هەندێک
بابەتدا تێک ڕووخاند.
لەمێــژ بــوو تەلیســمی بێدەنگــی بەســەر
فەزای حیزبیدا زاڵ ببوو.
زۆر لێــو مــۆری ســکوتیان لێدرابــوو .بــه
هیــچ نەگرتــن و بێ ئیعتنایی و بێدەنگی
لــە ڕاســت ئەوانــەی تیــری مەینەتــی
ڕۆژگاریان لێدراوە لە ویژدان و قامووسی
ئــەو ئینســانەی دۆســتی ئینســانەکانن
خەتــی ســوور و هەڵوێســتێکی نامــۆ و
ناڕەوایە.
ڕاگەیاندنــی حیزبی دێموکرات ســەبارەت
بە کەمئەندامان قفڵی سکوت و بێدەنگی
شــکاند و تەلیســمی کــۆدە داخراوەکانــی
پووچەڵ کردەوە».
یــان کاتێــک کــە دەڵــێ « :ئەمــن
کەمئەندام نیم!!! بەڵکوو بێئەندامم ،ئەمن
ســاڵها پێــش تەقینــەوەی ئــەو بۆمبــەی
کەمئەنــدام بووم ،پێش هەموو جێگایەک
شــەویلکەی الی چەپم شــکاوە ،قەوســی
پێــم شــکاوە ،ڕانم شــکاوە ،دەســتم لە دوو
جــێ شــکاوە و نیوەفەلــەج ببــوو ،شــانم
شــکاوە و زۆر جێگای دیکەی بەدەنیشــم
گوللەی دوژمنی وێکەوتووە کە بەشێک
لــە وێنــە جۆراجۆرەکانــی برینداربوونم لە
ئارشیوی حیزبدا ڕاگیراون ،بەاڵم شانازی
دەکەم کەمئەندام بم».
هــەر کام لــەو پەیڤانــە دەرخــەری
گۆشــەیەکی بچووک لــە دەریای بێبنی
گەورەیــی و مەزنایەتــی مرۆڤێکە کە بە
عەقاڵنییەتەوە ،لەڕووی شــعووری بەرزی
سیاســی و لــە ڕۆچنــەی ئیرادەیەکــی
پۆاڵیینــەوە چــاو لــە ژیــان دەکات و
مانایەکــی نــوێ بــە ژیان دەبەخشــێ کە
پێمــان دەڵــێ « :کەمئەندامــان جێگــەی
ڕێزلێگرتنن نەک ڕەشــکردنەوە و لەقەڵەم
خستن».
بەرز و بەڕێز بێ 16ی سەرماوەز
ڕۆژی کەمئەندامانی حیزب

وێکچوواندنێکــی گەمژانــە
خالید دەرویژە
بــە دوای خرۆشــانە بەرفراوانــە
جەماوەرییەکەی گەالنی بندەســتی ئێران
دژی ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامی،
کە ئاکامــی واڵمنەدانــەوەی النیکەمی
بــە ویســت و داخوازییــە رەواکانیــان بــوو،
لێدوانی سەیر و سەمەرەی سەرانی ڕێژیم
کە لە چوارچێوەی هزری چەقبەســتوو و
لــە باڵەخانەی شیشــەیی بیــر و بۆچوونی
ئیدئۆلۆژیــک و دواکەوتووانەیانــەوە
ســەرچاوە دەگرێــت ،نــە تەنیــا رەوتــی
رووداوەکانی بە ئاراستەی هێورکردنەوەی
دۆخەکــە پــاڵ پێوەنەنا بەڵکــوو هەروەک
سیاســەتی هەڵــە و لــە نــاکاوی گــران
کردنــی بێنزیــن ،بێنزینیان بــە ئاگری ڕق
و تووڕەیــی خەڵکــی وەزاڵەهاتووی ئێراندا
کرد .یەکێک لە ناحەزترین و دزێوترینی

ئــەم لێدوانانــە ،لێدوانــی عەلی فــەدەوی،
جێگــری فەرمانــدەی ســپای پاســدارانی
ڕێژیمــە کــە لــە وێکچوواندنێکــی
گەمژانەدا بەوپەڕی رووهەڵماڵراوییەوە ئەم
رووداوە بــە عەمەلیاتــی کەربــەالی چوار
دەشــوبهێنێت .ئــاکام و دەســکەوتەکانی
ڕێژیــم لــەو ئۆپراســیۆنە چــی بــوون کــە
ناوبراو بە شانازییەوە باسی لێوە دەکات؟
ئایا هیچ ویژدانێکی زیندوو و بەرپرســیار
دوای روانینێکــی تەنانــەت رواڵەتیــش لە
رووداوەکــە ،کــە کــوژران ،بێسەروشــوێن
و برینداربوونــی  ١٢هــەزار ڕۆڵــەی
فریوخــواردووی ئــەم واڵتــەی لــە ماوەی
کەمتر لە شــەو و ڕۆژێکــدا لێ کەوتەوە
نەدەبوو زمانی لە گۆ کەوتبا و لێگەڕابا
رەوتی ڕۆژگار بە لەبیرکردنی ئەسپاردبا؟
ئایا کوشــتنی سەدان کەس ،بریندارکردن
و دەستبەســەرکردن و بێسەروشــوێنکردنی
هــەزاران کەســی ڕاپەریوی ئەم خرۆشــانە

کە تەنیا تاوانیان هاواری مافە رەواکانیان
بــوو ،هــۆکاری وێکچوونــی ئــەم دوو
رووداوەیە؟ کۆماری ئیسالمی لە دریژەی
سیاســەتە شــەڕەنگێزییەکانی بۆ ئاودێری
داری قەاڵفەتــە بێزراوەکەیــان بــە خوێــن،
گەاڵڵەی هێرشــبەرانەی بۆ سەر ڕێژیمی
بەعــس بە ئامانجی خەیاڵی داگیرکردنی
بەســرە لــە بەفرانبــاری ١٣٦٥ی هەتاوی
لــە ژێــر نــاوی عەمەلیاتــی کەربــەالی
چوار دەست پێکرد ،لەم ئۆپراسیۆنەدا کە
هەمــوو ئامادەکارییەکی پێشــوەختەی بۆ
کرابوو ،لەگەڵ ئاشــکرابوونی گەاڵڵەکە
الی بەعســییەکان ،ســەرانی بــە خوێــن
تینووی ڕێژیم و لە سەرووی هەموویانەوە
خومەینــی و خامنەیــی و رەفســەنجانی
و رەزایــی و باقــی فەرماندەرانــی ســپا،
مکــووڕ بــوون لــە ســەر بەڕێوبردنــی و لە
ئاکامــدا هــەر وەک لە ســەرەوە ئاماژەی
پێکــرا ،لەگەڵ دانــی تێچوویەکی زۆری

گیانی و ماڵی کە تا ئێستاش بە روونی
باســی لێوە ناکرێت ،کۆماری ئیســامی
دۆڕان و شکســتێکیتری لــە الپــەڕەی
دۆڕاوەکانــی تۆمــار کــرد .ئەم شکســتە
هەر وەک دواتر لێکەوتەکانی دەرکەوتن،
دەســت هەڵبڕینی خومەینی بە نیشــانەی
شکســت و دواجــار خواردنــەوەی جامــی
ژەهری بە دوای خۆیدا هێنا .واڵمی ئەم
وێکچوواندنە لە گۆشەنیگای فەدەوییەوە
چــی بێــت بــۆ خــۆی دەبــێ واڵم بداتەوە،
بەاڵم ئەوەی جێگەی ســەرنجە و پێویســتە
هەڵوێســتەی لــە ســەر بکرێت ئامــاژە بەو
واقعییەتانەیــە کــە ،هــەر وەک چــۆن لە
کەربــەالی چــوار ،هــەزاران ئێرانــی بوون
بە ســووتەمەنی شــەڕێکی ئیدئۆلۆژیک
لــە پێنــاو هێژمۆنیخوازی دەســەاڵتدارانی
تاران ،هەر ئاواش لەم خرۆشانە جەماوەرییە
بــە هــەزاران خۆپیشــاندەری ئێرانــی بــوون
بــە قوربانی ســەپاندنی دەســەاڵتی ســەدە

نێونجییەکانــی ڕێژیــم .بــەو جیاوازییــە
کــە لــە کەربەالی چــوار لەگــەڵ بەعس
گیانیان لێ ئەستێندرا و لەم خۆپیشاندانە
لەگەڵ دوژمنی ڕاستەقینە و سەرەکیان.
هــەروەک چــۆن دۆڕانــی ئێــران لــە
ئۆپراسیۆنی کەربەالی چوار سەرەتایەکی
بنەڕەتی بۆ شکست لە ئۆپراسیۆنەکانیتر
و دواجــار ملکەچبــوون بــە قەبووڵــی
بڕیارنامــەی ٥٩٨ی ئەنجوومەنــی
ئاسایشــی نەتــەوە یەکگرتووەکانــی
لێکەوتــەوە هــەر بــەم شــێوەیەش ئاگــری
ژێر خۆڵەمێشــی ئەم گڕکانە جەماوەرییە
ســەرەتایەک بــۆ کۆتاییهێنــان بــە
دەســەاڵتی نگریســی کۆماری ئیسالمی
دەبێــت .ئەمــڕۆ زیاتــر لــە هــەر کاتێــک
دەنگی شــکانی ئێســکەکانی سیاســەتی
هەڵــەی هەناردەکردنی شــۆڕش لە لوبنان
و یەمــەن و ســوریە و عێــراق تــا دەگاتــە
بناگوێیــان لــە جەمــاران هــەر وەک

شکســتە ئابڕووبەرانەکــەی کەربــەالی
چــوار ،دەبیندرێــن و لــە گوێــی خەڵکــی
وەزاڵەهاتووی ئێراندا دەزڕینگێتەوە.
ئەمڕۆ خەڵکی ئێران بە گشــتی و نەتەوە
بندەســتەکانی بەتایبــەت ،بەپێچەوانــەی
ریــزی پرشــوباڵو و داڕمانــی زیاتــری
رۆژ لــە دوای رۆژیــان ،یەکگرتووانــە و
یەکدەنــگ هــاواری تێپەڕبــوون بەســەر
ڕێژیمــدا دەڵێنــەوە و کۆماری ئیســامی
لــە تەواوییەتــی خۆیــدا دەکەنــە ئامانجی
ڕقــی پیــرۆز ،وێکچوونــی ئەم خرۆشــانە
جەماوەرییــە لەگــەڵ کەربــەالی چــوار
لــە دیــدی ڕێژیمــەوە هــەر چییــەک بێت
خەڵکــی وەزاڵەهاتــوو و بێزار لە سیاســەتە
دژەگەلییەکانــی ڕێژیــم دەرەنجامــی
شکســت و دۆڕانی وەک یەکی ڕێژیمی
لــێ چــاوەڕوان دەکــەن و بە کــردەوەش بۆ
ئەسپاردنی ڕێژیم بە زبڵدانی مێژوو قۆڵی
هیممەتیان لی هەڵماڵیوە.

ژمارە ٦ ، ٧٦٣ی دێسامربی ٢٠١٩

گرانکردنی بێنزین و دەرهاویشتەکانی

جاقل
وەزیری سەنعەت ،کانزا و بازرگانی
ڕیژیــم لــە نوێتریــن لێدوانیدا باســی
لە گرانبوونی نرخی پڕمەســرەفترین
کااڵکان لە ئێران لە پاش گرانکردنی
بێنزیــن کــردووە و وتوویەتــی« :لــە
مــاوەی  9ڕۆژدا نرخــی %52ی
پڕمەســرەفترین کااڵکان لــە یــەک
تــا چــوار لەســەد گــران بــوون؛
هەڵبــەت نابــێ ئەوەش لەبیــر بکەین
کــە ئــەم گرانبوونــە کاریگــەری و
شــوێندانەری ڕەوانــی و دەروونیشــی
لێدەکەوێتەوە!»
هــاوکات لــە حەوتــووی ڕابــردوودا
بــازاڕی کەلوپەلــە یەدەکییەکانــی
ماشــین کەوتــە ژێــر کاریگــەری
گرانکردنی بێنزین و کەلوپەلەکانیان
لە  10بۆ  %15گران کرد کە لەوانە
دەکــرێ ئامــاژە بــە سەرســیلەندر،
واشــەر سەرســیلەندر و دیســکی
ســەفحە کــەالج بکەین؛ بــۆ نموونە
نرخــی دیســک لــە  850هــەزار
تمەنــەوە گەیشــتوەتە یــەک میلیۆن
تمــەن! ڕۆژنامــەی «همشــهری»
لــە زاری ئەندامێکــی هەیئەتــی
بەڕێوەبەریی یەکیەتیی فرۆشیارانی
پێداویســتییە بێهداشــتییەکانیش
نووســیویەتی« :بــازاڕی کەلوپــەل
و پێداویســتییە بێهداشــتییەکانیش
هاوشــێوەی بازاڕەکانــی تــر،
کەوتووەتــە ژێــر کاریگــەری نرخی
بێنزیــن و ڕووداوەکانــی یــەک
حەوتووی ڕابردوو و گرانی بەرۆکی
گرتوویــن؛ ئەگەر ئەم ڕەوتە بەردەوام
بــێ ،مایەپووچــی لــەم ســەنعەتەدا
پرسێکی بێئەمالوئەوالیە!» هاوکات
لــە دوای خۆپیشــاندانەکان ،نرخــی
پێداویســتییەکانیش لــە بازاڕەکانــی
کوردســتان و ئێرانــدا گرانتــر بــوو،
بــەاڵم ڕێژیــم هەڕەشــە دەکات کــە
نابــێ هیــچ شــتێک گــران بێــت.
بەپێــی دوایین هەواڵە پێوەندیدارەکان
لــە شــارەکانی کوردســتان ،جیــا لە
دۆخــی ئەمنییەتیــی شــارەکان،
نرخــی خۆراکیــش بــەرز بووەتــەوە،
بەاڵم کاربەدەســتانی ڕێژیم هەڕەشە
لــە بازاڕییان دەکەن کــە نابێ هیچ
کەلوپەلێک گران بکرێت .بۆ نموونە
لــە ڕۆژانــی ڕابــردوودا و لە شــاری
ســەقز یــەک کیلــۆ تەماتــە بە ١٢
هەزار تمەن فرۆشراوە و لە شارەکانی

تــاران و کــەرەج نرخــی هــەر کیلــۆ
تەماتــە ســەرووی  ١٢هەزار تمەنی
تێپەڕانــدووە! هەڵبــەت لە مارکێت و
فرۆشــگە الکچێرییەکاندا نرخەکان
چەندیــن قــات زیاتــر لــەم ڕێژەیــەن
و ئــەم نرخانــە کــە بــەردەوام بەرز و
نزم دەبنەوە هی بازاڕە ئاســاییەکانە
کــە خەڵکی کەمداهات ڕووی لێ
دەکەن.
ئەمانــە تەنیــا چەنــد نموونەیەکــن
لــەو کەتــوارەی کــە پێــی دەوتــرێ
«گرانــی» و یەکێکە لە ئاســەوارە
نێگەتیڤەکانــی گرانکردنــی بێنزین
و بڕیــاردەر و هۆکارەکەشــی ڕوونە
کە ســەرانی کۆماری ئیســامین؛
چوونکە ئەوان بۆ قەرەبووکردنەوەی
کەمیــی بودجــەی خۆیــان و
ناتواناییــان لە دابینکردنی بودجەی
ڕۆژانەی ئیــدارە حکوومەتییەکان،

خۆیــان و کۆمەڵــگای جیهانــی
کەچ کــەن ،ڕوویان لە تااڵنکردنی
زیاتری خەڵکانی ئێران کردووە و بە
دانــی بڕیارێکی لەو چەشــنە و بێ
لەبەرچاوگرتنــی ئەوەیکــە خەڵــک
بەتایبــەت توێــژە کەمداهاتــەکان
چیان لێ بەسەر دێ بڕیارێکی لەو
شێوەیان دەرکرد.
«حیشــمەتواڵ فەالحــەت پیشــە»،
ســەرۆکی پێشــووی کۆمیســیۆنی
ئەمنیەتــی میللــی و سیاســەتی
دەرەکی مەجلیســی ڕێژیم سەبارەت
بــەم پرســە وتوویەتــی« :فرۆشــی
نەوتــی ئێــران تــا  20قــات کەمــی
کــردووە کەواتــە گرانکردنی نرخی
ســووتەمەنی بەتایبــەت بێنزیــن بــە
ئامانجیکــی سیاســییەوە هاتووەتــە
گــۆڕێ» .بەوتــەی کارناســان،
یەکێــک لــە کاریگەرییەکانــی

واتــە  60میلیــۆن کــەس لــە خــۆ
دەگــرێ؛ دوابــەدوای گرانبــوون و
خراپتربوونــی دۆخــی ژیانــی ئــەم
کەسانە ،دیاردەگەلی کۆمەاڵیەتی
لەوانــەش :ئێعتیــاد ،تــەاڵق ،ژنانــی
ســەر شــەقام ،مندااڵنی کار ،دزی،
قەتــڵ ،قۆڵبڕی ،توندوتیژی و ....
زیــاد و زیاتــر دەبــن و ئێــران دەبێتــە
واڵتێــک کــە ئەگــەر لــە دوورەوە
ســەیری بکەیــت پێتوایــە زامبــی
هێرشــی کردووەتــە ســەری .ئەمــە
ئــەو بەرجەوەنــە تاڵەیــە کــە دەبــێ
ئەمــڕۆ ئێمــە وەک کەتوارێکــی
تــاڵ بیبینین .لە پــاش گرانکردنی
بێنزیــن و دەســپێکی ئێعتــراز و
کۆمــاری
خۆپیشــاندانەکان،
ئیســامی لــە یەکــەم کاردانــەوەی
خۆیــدا هێڵــی ئینتێرنێتــی پچڕانــد
تاکــوو ئاســانتر و بــی ئەوەیکــە

ئینتێرنێــت کــە وەبــەر پەیکــەری
گشــتی کۆمەڵــگای ئێــران
کەوتووە ،بەشــێک لە دەرهاویشــتە
و کاریگەرییــە نەرێنییەکانــی
گرانکردنــی بێنزیــن بەم چەشــنەیە
کــە دەکــرێ وەک کەتوارێکــی
تــاڵ بــۆ ئێســتە و داهاتــووی ئێران
لەبەرچاو بگیردرێ:
بردنەسەری نرخی بێنزین ،تێچووی
کەڵکوەرگرتن لە ماشینی شەخسی
دەباتــە ســەرێ .کۆمەڵــگای ئێران
دوو چینــە ،چینــی کەمداهــات
و هــەژار و چینــی دەوڵەمەنــد.
ئەگــەر وەهــا گریمانــە بکەیــن کە
بردنەســەری نرخــی بێنزیــن ،وەک
بەرپرســانی ڕێژیــم ئیدیعــای بــۆ
دەکــەن ،دەوڵەمەنــدەکان ناچــار
دەکات پارەیەکــی زیاتــر بــدەن
تاکــوو چینــی کەمداهــات بژیــن،

دواب ــەدوای گرانب ــوون و خراپتربوون ــی دۆخ ــی ژیان ــی ئ ــەم کەس ــانە ،دیاردەگەل ــی کۆمەاڵیەت ــی
لەوانــەش :ئێعتیــاد ،تــەاڵق ،ژنانــی ســەر شــەقام ،مندااڵنــی کار ،دزی ،قەتــڵ ،قۆڵبــڕی ،توندوتیــژی
و  ....زیــاد و زیاتــر دەبــن و ئێــران دەبێتــە واڵتێــک کــە ئەگــەر لــە دوورەوە ســەیری بکەیــت پێتوایــە
زامبــی هێرشــی کردووەتــە ســەری.
ئەمە ئەو بەرجەوەنە تاڵەیە کە دەبێ ئەمڕۆ ئێمە وەک کەتوارێکی تاڵ بیبینین.
بەتایبەت بۆ ساڵی داهاتوو ،دەستیان
بۆ گیرفانی بەتاڵی خەڵکی خۆیان
بردووە تاکوو بە تااڵنکردنی ،بتوانن
خۆیان بژیێنن.
«گرانــی» یەکێکــە لــە ئاســەوارە
نێگەتیڤەکانــی گرانکردنــی بێنزین
و بڕیــاردەر و هۆکارەکەشــی ڕوونە
کە ســەرانی کۆماری ئیســامین؛
چوونکە ئەوان بۆ قەرەبووکردنەوەی
کەمیــی بودجــەی خۆیــان و
ناتواناییــان لە دابینکردنی بودجەی
ڕۆژانەی ئیــدارە حکوومەتییەکان،
بەتایبەت بۆ ساڵی داهاتوو ،دەستیان
بۆ گیرفانی بەتاڵی خەڵکی خۆیان
بردووە تاکوو بە تااڵنکردنی ،بتوانن
خۆیان بژیێنن لەپاش تەحریمەکانی
ئامریــکا بــۆ ســەر کەرتــی نــەوت،
بەرەبەرە ڕێژیم درکی بەو ڕاســتییە
کــرد کە تەحریمەکان تەنیا هەندێ
کاغــەزی دڕاوی بێکەڵــک نیــن!
بەڵکــوو ئەمانــە بڕیارنامەگەلێکــن
کــە ســەرپێچی کــردن لێیــان
دۆخێکــی نەشــیاو پێــک دێنێــت
بــەاڵم چوونکــە هیــچ کات ئامادە
نەبوون کە مل بۆ ویســتی خەڵکی

بڕیارێکــی لــەو چەشــنە کــە لــە
داهاتوویەکــی نیزیکــدا خەڵکانــی
ئێــران وەک کەتوارێــک بە چاوی
خۆیــان دەیبینــن ،درووســت بوونــی
دوو بــازاڕە لــە واڵتــدا :یەکــەم
بازارێکــی ڕەســمی و دووهــەم
بازاڕێکــی ناڕەســمی یــان بــازاڕی
ڕەش .دەرهاویشــتەیەکی تــری
گرانکردنــی بێنزیــن ئەوەیــە کە بەو
هۆیەوە کە تێچووی بەرهەمهێنانی
هەمــوو کااڵ و خزمەتگوزارییەکان
لــە ئابووریــی ئێرانــدا بەســتراوە
بــە نرخــی ســووتەمەنییەکانە،
نرخــی پێداویســتییەکانی ژیــان
لەژێــر کاریگــەری نرخــی
بــازاڕی ئــازاددا زیاتــر دەبــێ.
کەواتــە چوونەســەری نرخــی
ســووتەمەنییەکان لــە کورتمــەودادا
کاریگــەری ڕاســتەوخۆی لەســەر
نرخــی هەاڵوســانی واڵت دەبێــت؛
یەکــەم توێژێــک کــە دەکەونــە
ژێــر کاریگــەری ئــەم گرانییــە
توێــژی
هەوســارپچڕاوەش،
کەمداهــات و هەژاری کۆمەڵگەن
کــە زیاتــر لــە  18میلیــۆن خانەوار

دنیــای ئــازاد بــە کردارەکانــی
بزانێت ،ســەرکوت و کوشــتارەکانی
دەســت پێ بکات؛ یەکی سەرماوەز
حەوتەمین ڕۆژی پچڕانی پێوەندی
خەڵکانــی ئێــران لەگــەڵ دنیــای
ئــازاد بــوو .پچڕانــی ئینتێرنێت لە
ئێــران کــە دوابــەدوای ناڕەزایەتــی
دەربڕینــی خەڵــک بــە بڕیــاری
گرانکردنــی بێنزیــن هاتــە ئــاراوە،
ڕاســتەوخۆ کەرتــە ئابوورییــەکان،
ئیداری و حکوومەتییەکان ،کەرتی
خسووســی و بەگشتی کۆمەڵگای
ئێرانــی خســتە ژێــر کاریگــەری
خۆیــەوە؛ تەنیــا چەنــد ڕۆژ پــاش
پچڕاندنــی ئینتێرنێــت ســەرۆکی
ناوەندی ســەڕافانی ئێــران لەمبارەوە
وتی« :سەڕافییەکان لە پشوودانی
زۆرەملێــدان! بەوتەی ناوبراو بەهۆی
نەبوونــی ئینتێرنێــت ،چاالکــی
سەڕافەکان ڕاوەستاوە؛ هەلومەرجی
ســەڕافەکان بەجۆرێکــە کــە هیــچ
کڕین و فرۆشتنێک ڕوو نادات کە
ئەمــەش دەبێتە هــۆی بەرزبوونەوەی
ئاســتی داتەپینی ئابووری» .بەاڵم
جیــا لــە خەســارەکانی پچڕاندنــی

ئەمــە واتــای ئــەوە دەگەیەنــێ کە
ماڵیاتێکــی ڕانەگەیەندراو دەخرێتە
ئەســتۆی چینــی دەوڵەمەند ،بەاڵم
لەو الشــەوە تێچووی کەڵکوەرگرتن
لــە کەرەســتەکانی گواســتنەوەی
گشــتی زیــاد دەبــێ .ئــەم
چوونەســەری نرخە بــە خێراییەکی
باوەڕنەکــراو بــۆ کرێــی هاتوچۆ و
گواســتنەوە دەگوازرێتــەوە و نــرخ
و تێچــووی ڕاگواســتنی موســافر
و بــار زیاتــر دەبــێ .بــە گرانبوونی
تێچــووی هاتوچــووی نێــو شــار و
نێوان شارەکان لەگەڵ یەکتر چینە
کەمداهاتەکانی کۆمەڵگا دەکەونە
ژێر گوشارێکی بێوێنەوە کە ڕەنگە
تا ئێســتاش ئەزموونیــان نەکردبێ.
گوشــاری ئاماژەپێکــراو بۆســەر
چینە کەمداهات و هەژارەکان تەنیا
لە کەرتی هاتوچۆ و گواســتنەوەدا
کــورت نابێتــەوە .لــە هەلومەرجــی
ناتەندروســتی ئابووریــی ئێرانــدا
هەرچەشنە زەبرێکی ئابووریی نوێ
دەبێتــە هۆکارێک بــۆ خێراتربوونی
بەرزبوونــەوەی هەاڵوســان کــە
ئەمــە ڕاســتەوخۆ کاریگــەری

کورد لەمێژە نرخی ئازادی دەدات

نەوید کەرەمی
بێسەروشــوێنبوون،
کــوژران،
دەربــەدەری و ماڵوێرانییەکانــی
کــورد بەهــۆی گرانکردنی بێنزین،
دۆالر ،وشکەســاڵی ،هەرەســهێنانی
کەرتــی کشــتوکاڵ ،پەرەســەندنی
بێــکاری و گرانــی لە کوردســتان،
لێشــاوی ماددەهۆشــبەرەکان و
تووشــبوونی الوەکانمــان بــەو ماددە
ماڵوێرانکــەرە ،تەنیا بەشــێکی زۆر
چووکــەن لــەو کارەســاتانەی کــە
ئێمــەی کــورد ســاڵهای ســاڵە کــە
لەگەڵیاندا بهرهوڕووین.
هــەر لە نیــوەی دووهەمی ســەدەی
هەژدەهــەم بەمــاوە ،لــهو کاتــەوە
کــە کــورد هەســتی بــە بێبەشــی،
نایەکگرتوویــی ،پارچەپارچەیــی و
چەوســانەوەی نەتەوەکــەی کردووە،
دەســتی داوەتــە شــۆڕش و بەپێــی

ئیمــکان و دەرفەت بــۆ کۆتاییهاتن
بــەو بێبەشــی و مافخــوراوی و
پارچەپارچــە بوونــە راپەڕیــوە و
تەنانــەت لــەو پێناوەشــدا گیانــی
بەخشیوە.
هەر لە شۆڕشەکانی شێخ سەعیدی
پیــران و ســمکۆی شــکاک و
شۆڕشــەکانی ئــارارات و کۆماری
کوردســتان و بارزانییــەکان و شــێخ
عۆبەیدۆڵاڵی نەهری و  ...هتدەوە
بگرە هەتاکوو دەگاتە شۆڕشەکانی
ئەم ســەردەمەی کورد لە هەر چوار
پارچــەی کوردســتان لــە باشــوور،
باکــوور ،ڕۆژهــەاڵت و رۆژئاوا کە
لــە الیەن حیزبەکانــەوە نوێنەرایەتی
دەکرێــن ،هــەر هەموویــان لــە پێناو
یــەک ئامانجــی ســەرەکی ،واتــە
کۆتاییهێنــان بــە چەوســانەوە و
بەشــخوراوی و پارچەپارچەکــراوی
کــورد و گەیشــتن بــە ســەروەری و
دەســەاڵت و کیانــی ســەربەخۆی
کــورد ســەریان هەڵــداوە و ئێســتاش

بەردەوامن.
لەمێــژە کــورد پێشمەرگەئاســا
گیانبــازی و خۆبەختکردنــی لــە
پێنــاو یەکڕیزیــی نەتەوەکــەی و
ســەربەخۆیی نیشــتمانەکەی بــە
ســەرفرازی و ئەوپــەڕی شــانازی
دانــاوە و دادەنێــت ،لەمێــژە بــۆ
کوردســتان نــە شــەقام دەناســین و
نــە شــاخ و نــە ســنوور ،بــە ژیــان و
خوێنــی خۆمــان بەڵێنــی وەفاداری
و بەردەوامــی بــە نیشــتمانەکەمان
دووپــات دەکەینــەوە کــە هەتاکــوو
مســۆگەربوونی هەمــوو مافــە
رەواکانــی گەلەکەمــان و رزگاری
هەمــوو خاکــی کوردســتان
درێژەدەری ڕێبازی شــەهیدەکانمان
و وەفــادار بــە گــەل و خاکەکەمــان
دەبیــن .گــەر دوژمنــان لە ئــارارات
تراژێدیــا بخوڵقێنــن ،یــان کۆماری
کوردســتانمان لــێ بســتێنن ،یــان
دەیان شەنگال و کۆبانیمان بەسەردا
بێنــن ،بــەاڵم هەتاکــوو کوردێــک

دەمێنێت ناتوانن بیری سەربەستی و
ئازادیمان لە بیر بەرن و ناتوانن پێش
بە ئیرادەی شۆڕشگێڕیمان بگرن.
ئــەو بڕیــار و ئیرادەیــەی کــورد کە
بووەتــە هــۆی ئەوەی کــە دوژمنان
و داگیرکــەران هــەر دەنگهەڵبڕین و
خۆپیشاندانێک کە لە کوردستاندا
بەڕێــوە دەچێــت دەکــەن پیالنــی
ئهمنیهتــی و فتــوای حــەاڵڵ
بوونــی خوێنــی خەڵکــی بێتاوانــی
کــورد دەدەن ،گوێیــان لــە ئاســت
ئــازار و ئەشــکەنجە و هەرجــۆرە
داواکارییەکــی کــورد ئاخێنــراوە و
هیــچ نابیســتن ،ئــەوان لە راســتیدا
بڕیاریــان داوە کــە بــە قیمەتــی
کوشتنی هەموو کوردەکان بەردەوام
بــن لــە داگیرکــردن و بەتااڵنبردنی
کوردســتان ،هــەر بۆیــە ئێمــەی
کوردیــش بڕیارمــان داوە کــە خوێن
بدەیــن بــەاڵم زوڵــم و کۆیالیەتــی و
سەرشۆڕی قەبووڵ نەکەین.
ئەو راســتییە مێژووییەیە کە دەبێتە

هــۆکار هەتاکــوو ناڕەزایەتــی و
خۆپیشــاندانێکی ئاســایی کە تەنیا
لەبــەر گرانبوونــی بێنزیــن وەڕێ
دەخرێــت ،لــە کوردســتاندا بەچاوی
سیاســی ببینرێــت و تەنیــا لــە
ڕێکەوتــی ٢٥ی خەزەڵوەر هەتاکوو
١٢ی سەرماوەز لەو نارەزایەتییانەی
کــە لــە شــارەکانی کوردســتانی
رۆژهەاڵتــدا بەڕێــوە چوون بە هۆی
سەرکوت و دەستڕێژی راستەوخۆی
چەکدارانــی ڕێژیــم بــەڕووی
خۆپیشــاندەراندا زیاتــر لە  ٣٦کەس
کــوژراو ،دەیــان برینــدار و زیاتــر لە
 ١٥٠کەســیش هــەر بــەو هۆیــەوە
قۆڵبەســت و زیندانــی کــراون ،ئــەو
کــردەوە دڕندانانــەی تیرۆریســتانی
ڕێژیمــی کۆنەپەرەســتی کۆماری
ئیســامی تەنیا بــەو ئامانجەیە کە
بتوانــن بــە خوڵقاندنــی فەزایەکــی
لێوانلێــو لــە تــرس و خــۆف و
تۆقاندن لە کوردســتاندا ئەمجارەش
دەنگــی خەڵــک کــپ بکەنــەوە و
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لەســەر هەمــوو چیــن و توێژەکانی
کۆمەڵــگا بەبێ جیاوازی دادەنێت؛
بەاڵم لەو نێوانەشــدا ئەمە بە واتای
بێبەشــتربوونی زیاتــری چینــی
هــەژاری کۆمەڵگایــە .چوونکــە
بەگرانبوونــی بێنزیــن زنجیرەیــەک
درووســت دەبێــت لــە چوونەســەری
نرخــەکان لــە بــازاڕدا! جیــا لــەم
ئاســەوارە ئابــووری و گشــتییەی
کــە باس کــرا پێویســتە ئامــاژە بە
الیەنێکــی تری ئەم ڕووداوە بکرێت
کــە ئەویــش الیەنــی شەخســی و
دەروونــی تاکەکانــە! ئاســەوارە
ڕەوانــی و دەروونییەکانــی گــران
کردنــی بێنزیــن لەالیــەن ڕێژیمــەوە
ڕەنگــە زۆر مەترســیدارتر بێــت لــە
ئاســەوارە ئابوورییەکانــی .بەوتــەی
کارناســان ،یەکــەم دەرەنجامــی
دەروونــی گرانییــەکان بەتایبــەت
بێنزیــن بریتییــە لــە زیادبوونــی
ڕێــژەی تــرس و دڵەڕاوکێــی
کۆمەڵگــە ،کــە پــاش ماوەیــەک
و کاتێــک بــوو بــە کێشــەیەکی
درێژخایــەن دەتوانــێ کاریگــەری
ڕاســتەوخۆ و ناڕاســتەوخۆ لەســەر
ڕەوان و دەروونــی تاکەکان دابنێت.
کاتێک قەیرانە کۆمەاڵیەتییەکان
و نەمانــی بەرجەوەنــی ڕوون بــۆ
ئابــووری هاتە گــۆڕێ ،گرفتەکە
دەبێتــە قەیرانێکــی تاکەکەســی،
تــاک هەســت دەکات کــە هیــچ
ســەقامگرتووییەکی نییە و ناتوانێ
درێــژە بــە پــڕۆژە درێژخایەنەکانی
بدات .ئەمە دەبێتە هۆی زیادبوونی
ڕێژەی ســترێس کە ئەم سترێســەش
دەبێتــە هۆی ئەوەیکــە تاک هەوڵ
بــۆ دۆزینــەوەی ڕێگایــەک بــۆ
خۆدەربازکــردن بــدات؛ کاتێک کە
ئەم ڕێگایــە نەدۆزرایەوە تاک ڕوو
لــە توندوتیــژی دەکات .بەکورتــی
«شــکانی ڕۆحــی» وێڕای «ترس
لــە داهاتــوو» و «دڵەڕاوکێــی
بــەردەوام» پێکــەوە دەبنــە هــۆی
بەرهەمهاتنی توندوتیژی.
کاتێــک ئــەم توندوتیژییــە لــە پاڵ
حکوومەتییــەکان
توندوتیژییــە
لــە ڕابــردوو و ئێســتە دابنرێــت
دەبینیــن کــە خەڵــک تووشــی چ
دۆخێکی مەترســیدار دەبنەوە .ئەمە
گۆشــەنیگایەکی بچووکــە لــەو
کەتــوارە تاڵــەی کە قەرارە خەڵکی
ئێــران لــە داهاتوویەکــی نیزیکــدا
ئەزموونی بکەن.

بــۆ ماوەیەکــی دیکــەش درێــژە بــە
دەســەاڵت و داگیــرکاری خۆیــان
بــدەن ،بــەاڵم خەیاڵیــان زۆر خــاوە،
کــورد نە هیچــکات بێدەنــگ بووە
و نە هیچکاتیش بێدەنگ دەبێت.
تەنیــا ئەوکاتــەی کــە بــە هەمــوو
مافــە رەواکانمــان بگەیــن و
کوردستان لە ژێردەستەیی و زوڵمی
داگیرکــەر ئــازاد ببێت ،ئەو کاتەیە
کــە چیدیکــە هیــچ کوردێــک
بەدەســت دوژمنــی داگیرکــەرەوە
نەچەوســێتەوە ،ئەوسا هەموومان بە
ســەربەرزی و سەرفەرازی و برایانە
لەســەر خاکی کوردســتاندا دەژین،
بــەاڵم هەتا ئەوکاتە لەنێو ماڵەکان،
ســەر شــەقامەکان و لەســەرهەرچیا
و بەندەنێکــی کوردســتان یان لەهەر
شوێنێکی ئەم جیهانەدا بین ،ئامادە
و بەپێوەیــن بــۆ گیانبەختکــردن
لــە پێنــاو کوردســتاندا .ئێمــە
بونیاتنەرانی نیشتمانین.
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کەمئەندامان خۆڕاگرتر لە چیاکانی کوردستان
(پێشکەش بە مەزنترین مرۆڤەکانی گەل )

کامیل ئازەریوون

دیارییەکــی پــڕ لــە ســەروەری ڕۆژانــی
ســەنگەر و هاوڕێــی شــەهیدانمان و
وەبیرهێنــەری ڕۆژانــی دژواری خەبات
لە سەنگەری بەرگری کردن لە واڵتن،
کــە هەمــوو کات خۆڕاگــری و ئەزمون
و مانــەوە و ســووربوون لــە ســەر ڕێبازیان
بــۆ الوان بۆتــە هێمای کەســایەتییەکی
جەنــگاوەر و وەک مامۆســتایەک
بــۆ یەکڕەنــگ بــوون لــە بیرکردنــەوە
و کۆڵنــەدان لــە خەبــات چــاو لێدەکرێــن
کــە لــە هەمــوو قوناغەکانــی ژیانیانــدا
خەریکــی بەربەرەکانێــن لەگــەڵ ئازاری
بێپســانەوەی جەســتەیی و هەبوونیــان
شــانازییەکی گەورەیــە بــۆ نەتەوەکەمان
و هــەر دەم جێــگای ڕێــزن بــۆ گــەل و
نیشتیمان؛ کەمئەندامانی سەنگەر!
کەمئەندامــان کێــن؟ کەمئەندامان هەر
ئــەو پێشــمەرگە ئــازا و چاونەترســانەی
دوێنێــن کــە بــە بوونــی نــاو و نازناویان
ترســیان دەخســتە دڵی ڕەشی دوژمنانی
گەل و نیشــتمان و هەمــوو کات ئازایانە
و بــە دڵێکی پۆاڵیین لە ســەنگەرەکانی
بەرگری لە ماف وکەرامەتی گەلەکەیان
لــە ڕیــزی پێشــەوەدا بەشــداریان کــردووە
لــە شــەڕ بــە دژی داگیرکەرانــی واڵت
و هەتــا ئــەو کاتانــەی توانــای بەرگری
کردنیــان مــاوە ،بەرگریکار بوون و دوای
ئــەوەی بــە هــۆی برینــە ســەختەکانیان
نەیانتوانیــوە لــە ســەنگەری بەرگــری
بمێنــن و درێــژە بــە خەباتــی چەکــداری
بــدەن بە نابەدڵی ســەنگەرەکانی خەباتی
چەکداریــان جێهێشــتووە و دەســتیان بــە
خەباتێکی نوێ کردووە؛ وەک باسکردن
و گێرانەوەی ئەو ئازایەتییانەی خۆیان و
هاوســەنگەرەکانیان کە چۆن لە هێرشــی
دوژمنان و پاسداراندا هێرشەکانیان تێک
دەشــکاند و دوژمنیــان بێهیــوا دەکــرد و
کەالکی دوژمنیان لە کێو و لە دەشــتان
دەخست یان چۆن لە شەوی تاریکدا و لە
نــاو دڵی دوژمندا پایــەگای دوژمنانیان
دەکــردە ئامانجــی خۆیــان و لــە تۆڵــەی
هاورێیانیانــدا کــە شــەهید و برینــدار
دەبــوون هەموو شــەوێک پایەگایەک و
مۆڵگەیەکــی ڕێژیــم دەگیــرا و دەکەوتە
دەســتی هێــزی پێشــمەرگە و لــە ڕادیــۆ

دەنگــی کوردســتانی ئێرانــدا داســتانی
حەماســەتی ئــەم شــەوە بــە دەنگــی
ئەحمــەد شــێربەگی بــە گوێــی خەڵکــی
کوردســتان دەگەیشــت و بەم قارەمانەتییە
مۆمــی هیوایــان لــە دڵــی ســەدان الو و
خەڵکــی زوڵملێکــراوی ڕۆژهەاڵتــی
کوردســتان هەڵگیرســاندووە و بــە هــۆی

خۆنەویســتی پێناســەیەک یــان ناوێکــی
شیاوی ئەم هەموو خۆبەخشی و جوامێری
ئــەم مرۆڤانە نەبێــت و ئێمە نازانین چۆن
ئــەم مرۆڤانــە پێناســە بکەین و لە ئاســت
گەورەیی و خۆبەخت کردنی هەمیشــەیی
 ،و یان هەموو کات ئازارکێشانی ڕۆحی
و جەستەیی ئەواندا لە پێناو نەتەوەکەیان و

و بــە توانــای نــاو شۆڕشــیان کردووینەتە
ئامانجــی کــردەوە تیرۆریســتییەکانی
خۆیان و بە فکری خۆیان بۆ ســڕینەوەیان
و بــۆ پەکخســتنی خەباتــی گەلی کورد
دەســتیان لــە هیــچ چەشــنە کردەوەیەک
نەپاراستووە .
هەر لەم شێوە ئاکارە قێزەونانەی یەک لە

دەکات و کوردستان سەربەرزە بە هەبوونی
ڕۆڵــەی وەک ئێوە جوامێــر ،فیداکار ،بە
ئیرادە و خۆنەویست.
ئێــوە دیســان وەک ڕەمــزی بەرخودانــی
گەلەکەمــان دەبنــە پێناســە و ڕێبینــی
ڕێــگای پــڕ لــە ســەروەری ،نازانیــن چ
ناوێکی دەبێ لەسەرئێوە ئازیزان دابندرێت

کەمئەندامان هەر ئەو پێشمەرگە ئازا و چاونەترسانەی دوێنێن کە بە بوونی ناو و نازناویان
ترسیان دەخستە دڵی ڕەشی دوژمنانی گەل و نیشتمان و هەموو کات ئازایانە و بە دڵێکی پۆاڵیین
لە سەنگەرەکانی بەرگری لە ماف وکەرامەتی گەلەکەیان لە ڕیزی پێشەوەدا بەشداریان کردووە لە
شەڕ بە دژی داگیرکەرانی واڵت و هەتا ئەو کاتانەی توانای بەرگری کردنیان ماوە ،بەرگریکار بوون
و دوای ئەوەی بە هۆی برینە سەختەکانیان نەیانتوانیوە لە سەنگەری بەرگری بمێنن و درێژە بە
خەباتی چەکداری بدەن بە نابەدڵی سەنگەرەکانی خەباتی چەکداریان جێهێشتووە و دەستیان بە
خەباتێکی نوێ کردووە
ئــەو قارەمانەتییــەی ئــەوان ڕۆژانــە دەیان
ڕێبواریــان بــۆ ڕێــگای پــڕ لە ســەروەری
شــەهیدان و خۆیــان دەنــاردەوە ســەنگەر
 .زۆربەمــان گوێبیســتی گێڕانــەوەی
ئــەو حەماســەتانە بوویــن کــە لەالیــان
پێشــمەرگە دێرینــەکان و کەمئەندامانەوە
بۆیــان گێراوینەتــەوە و کاتێــک کــە
گوێبیســتی گێڕانــەوەی بەشــداری و
شێوەی بەرەنگاربوونەوەی ئەم خەباتکارانە

ئازادی واڵتەکەیان وشە کەم دێنین  ،جا
لێرەیە قەدر و بەهای ئەم مرۆڤانە بۆ ئێمە
ســەد هێندە دەبێت و لە ئاســت گهورهییاندا
ســەرمان و جەســتەمان کرنۆش دەبات بۆ
مەزنایەتییان و گەورەییان و دیسان سەرمان
بەرز دەبێتەوە بە هۆی بوونیان لە نێوماندا
و هەمــوو کات کەڵــک وەردەگریــن لــە
ئەزموونەکانیــان لــە بەرەوپێشــچوونی
خەباتــی بەردەواممانــدا و بوونیــان بۆتــە

دوای یەکــەی دوژمنانی گەلەکەمان لە
واڵتی ئێران بەداخەوە شۆڕشگێڕی بەتوانا
و کاریگــەر و پێشــمەرگەی ڕێبەرایەتــی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران
مامۆســتا حەســەن شیوەســەڵیان کــردە
ئامانجــی بیــری ڕەش و نەگریســیان و
لــە تەقینەوەیێکدا بەداخــەوە بەڕێزیان کرا
بــە ئامانــج و بەداخــەوە بــوو بــە هــۆی لە
دەســتدانی دەســتەکانی و هەر دوو چاوی

کــە پڕاوپــڕ بێت لە تاریفــی گەورەییتان ،
خۆنەویستانی مێژوویی؟
خوڵقێنەرانــی داســتانێکی جوانمێــری و
قارەمانیەتــی؟ تۆمارکــەری داســتانی
گیانبــازی و بەرخــودان ھەتــا دواھەناســە
بــۆ پاراســتنی خەڵــک و واڵت؟ یاخــود
گۆرانییەکی پڕ لە جۆش وخرۆش ،یان نا
 ،شــیوەنی دڵدارێک بــۆ ئەویندارەکەی؟
یاخــود شــاکارێکی مرۆڤایەتــی ؟ ڕەنگە

جوامێری و خۆنەویستی ئەم مرۆڤانەیە ئێمەی گەیاندووەتە ئەمڕۆ و هەموو کاتێک مرۆڤێکی
شۆڕشگێڕ خۆی بە قەرزداری خۆنەویستی ئەم کەسانە دەزانێت و وەک خەزێنەیەکی گەورەی
نەتەوایەتی چاو لەم کەسانە دەکرێت و لە ڕاستیدا ئەوانن گەورە و ڕێپێشاندەری ڕاستەقینەی شۆڕش
لــە بەرامبــەر دوژمنانــی گەلەکەمــان
و ئــەو زەبــر و خەســارانەی کــە ئــەوان و
هاوســەنگەرانیان لە دوژمنیــان داوە دەبین
مــرۆڤ وا هەســت دەکات لە ســەنگەری
بەرەنگاربوونەوەدایــە و گڕکانەکانــی
هەســتت زینــدوو دەکاتــەوە و تــەزوو بــە
لەشی پڕ لە حەماسەتتدا دەهێنن .
جوامێــری و خۆنەویســتی ئــەم مرۆڤانەیە
ئێمــەی گەیاندووەتــە ئەمــڕۆ و هەمــوو
کاتێــک مرۆڤێکــی شۆڕشــگێڕ خــۆی
بــە قــەرزداری خۆنەویســتی ئەم کەســانە
دەزانێــت و وەک خەزێنەیەکــی گــەورەی
نەتەوایەتــی چــاو لەم کەســانە دەکرێت و
لە ڕاســتیدا ئەوانن گەورە و ڕێپێشــاندەری
ڕاســتەقینەی شــۆڕش  .ڕەنگــە

پێناســە بــۆ خەباتــی ڕەوای گەلەکەمان،
بۆنیــان بۆنــی ســەنگەر و پێشــمەرگە و
شــەهیدانە بــۆ ئێمە .ئێمــەی گەلی کورد
لــە کوردســتانی ڕۆژهەاڵت لــە مێژووی
خەباتــی گەلەکەمانــدا جەنگاوەرانــە
بەربەرەکانیمــان کــردووە لەگــەڵ بیرێکی
فاشیســتیانە و خۆبەحەقــزان کــە بە دوور
بوونــە لــە هەمــوو یاســاکانی مرۆڤایەتی
و نێونەتەوەیــی و هەمــوو جوامێرێــک لــە
کاتــی شــەڕکردن و کاتــی دانوســتاندا و
هەمــوو کات بــە شــێوەیەکی دڕندانــە و
دوور لــە جوامێــری بە شــێوەی قێزەونانە و
ترســەنۆکانە کەســایەتییە سیاسییەکانی
نێو ڕیزی خەباتــی ڕەوای گەلەکەمانیان
بە تایبەتی ڕێبەران و کەســانی کاریگەر

و برینــدار بوونی بەشــێکی زۆری لەشــی
بــەاڵم دوژمنــان وەک هەمــوو کات بــێ
ئــاگا بــوون لــەوەی بــەم شــێوە کردەوانــە
خەباتــی گەلــی کــورد لــە ڕۆژهــەاڵت
ناوەســتێت و بــە گــڕ و تینتــر درێــژە بــە
خەبات دەرێت و کەسانی وەک مامۆستا
حەســەن شیوەســەڵی و هاوڕێیانــی دەبــن
بــە چــرای داگیرســاوی ڕێــگای ئازادی
کوردســتان و هەمــوو کات بــۆ الوان
دەبــن بە ڕێنیشــاندەری خەبــات و الوانیش
کەمئەندامــان وەک هێمــا بــۆ درێژەدانی
خەباتــی ڕەوا و چرایــەک بــۆ دیتنــی
ڕێــگا و ڕێبــازی پیرۆزتان ســەیر دەکەن؛
کەمئەندامانی سەنگەر شانازی گەلێکن
و گــەل بــە هەبوونــی ئێــوە خۆی پێناســە

بکرێ ھەموو ئەمانە لە یەک شــتدا کۆ
بکرێتــەوە ئەویــش ئەوەیە کە ئێوە ئازیزانن
کە خۆڕاگرتر لە چیا و بەهێزتر لە مەرگن
ئەم ڕووداوە داســتانێکی خەیااڵوی و بێ
بنەما و دروســتکراوی مێشــکی کەســێك
نییــە ،بەڵکــوو ڕووداوێکی ڕاســتەقینەی
مێژووییە.
لەوانەیــە زێدەگۆیــی نەبــێ ئەگــەر بڵێین
سەدان داســتان و ئەفسانەی جۆراوجۆری
کوردی بە شێوازی بەیت کە تێکەاڵوێکە
لە ھەڵبەست و پەخشان و گۆرانی ھەن ،کە
ھەر کامیان لە شوێنی خۆیدا بەرھەمێکی
کەموێنەیە.
بەناوبانگترینــی ئەمانــە بریتیــن لــە
مــەم و زیــن ،خــەج و ســیامەند ،گەنــج

مامۆستا ڕەبیعی ،قوربانیی جیابیری
ڕاسان
جیــاوازی ،جیابیــری ،ئازادژیــان،
سەربەســتی ،بڕیــار ،خۆڕاگــری،
فرەیــی ،جۆراوجــۆری و  ،...چەمــك
و دەســتەواژەگەلێكن كــە دەســەاڵتی
تۆتالیتێــر بــە هیــچ شــێوەیەك ناتوانــێ
بوونیان قبووڵ بكات.
حەقیقەتێــك كــە لــە نێــوان بازنــەی
دەســەاڵتداریی پاوانكراوی خۆیدا ،پرسی
تاســاندنو ســڕینەوەی ئەندێشــەی دژبەر
و جیــاواز ،وەكــوو بەشــێك لــە پێكهاتەی
خۆی دەچەســپێنێتو وەكوو گەرەنتییەك
بۆ مانەوەی جێبەجێی دەكا.
بەمجــۆرە مێــژووی قوربانیكــردن و
قوربانیبوون شكڵ دەگرێو مێژوویەكی
ســوور و خوێنــاوی كــە شــەوەزەنگ و
تاریكی بەرهەمیەتی ،بەدی دێت.
مــەال محەممــەد رەبیعــی ،یەكێــك لــە
مەزنتریــن قوربانیانــی جیابیــری لــە
سیســتمی یەكانخوازیــی كۆمــاری
ئیسالمی بووە؛
کۆمــاری ئیســامییەک کــە جیــا لــە
خــۆی و ئایدیۆلۆژیا چەقبەســتووەکەی
هیــچ بیرکردنــەوە و ئایدیایەکــی
تــری قبــووڵ نییــە و بــەردەوام هەوڵــی

پاکتاوکــردن ،ســڕینەوە و لەنێوبردنــی
داوە .مــەال محەممــەد رەبیعــی بــۆ
نەتەوەكــەی كەســایەتییەكی نەتەوەیــی
خــاوەن رۆڵ و بــە بانــدۆر بــوو ،هاوكاتیش
بۆ هێژموونیی خۆسەپێنەری دەسەاڵتدار،
وەكوو هەڕەشــەیەك لە قەڵەم دەدرا .وەک
کەســانی نیزیــک لــەو دەڵێــن ناوبــراو
ئامــادە نەبــوو هیــچ کات بــە پێی حەزی
دەســەاڵتداران و پیاوەكانــی بجووڵێتــەوەو
لــە پێنــاو بەرژەوەندیی ئەوانــدا ،حەقیقەت

چەواشــە بــکات و هــزر و ئەندێشــە و
بیرکردنــەوەی خــۆی رادەســتی بــارەگای
حاكــم بــكات بۆیــە بــووە قوربانیــی تێرۆر
و تێرۆریزمــی ســازماندراوی کۆمــاری
ئیسالمی.
كرماشــان ،چ وەك ناوچەیەكی ســتراتژیك
و چ وەك گەورەشــارێکی كوردســتان
بــۆ دەســەاڵتە ناوەندییــە یــەك لــە دوای
یەكەكانــی ئێــران ،بــە تایبەتــی كۆمــاری
ئیســامی گرنگییەكــی تایبــەت و

ستڕاتێژیکی هەبووە و هەیە.
رێژیــم وەک باوەڕێکــی قــووڵ کــە
بــەم مەســەلە هەیەتــی ویســتوویەتی لــە
كرماشــاندا بــە نانــەوەی دووبەرەكیــی
مەزهەبــی لــە نێــوان كوردەكانــی پێــڕەوی
ئایینزای شــێعە ،ســوننیو یارســانەکان،
واتــە كۆنترۆڵكردنــی ئــەوان لــە الیــەن
یەكترینەوە ،جێپێیەك بۆخۆی بدۆزێتەوە.
لــە بەرامبــەر هەوڵەكانــی رێژیمیشــدا،
كەســایەتییە نەتەوەیــی و ئایینییــە

ســەربەخۆكانی ناوچەكە تێكۆشاون كە بە
رۆشــنگەریو ئاگاییبەخشــینی بەردەوام
بە خەڵكو پێناسەیەكی مرۆڤانەو كراوەتر
لــە پێكەوەژیــانو پێكەوەهەڵكردنــی باوەڕ
و بیروبۆچوونــە جیاوازەكان ،لەگەڵ یەكتر
و دروســتكردنی هەســتو تێگەیشتنێكی
هاوبــەش لەســەر بنەمــای نەتەوەخــوازی
و واڵتدۆســتی ،بەرەنــگاری پیالنەكانــی
رێژیــم ببنــەوە .بــێ هیــچ دڕدۆنگییــەك،
یەكێك لە ســیما هەرە دیارەكانی ئەم رەوتە
لــە باشــووری كوردســتانی ڕۆژهــەاڵتو
بەتایبــەت كرماشــان ،مامۆســتا رەبیعــی
بووە.
مامۆســتا لــە الیەكــەوە وەكــوو ئیمــام و
رێبــەری ئایینــی ســوننە مەزهەبــەكان،
رۆڵێكــی هەرەگرینگــی لە دۆســتایەتی،
یەكیەتیی و یەكانگیریی ســوننە و شــێعە
و یارســاندا گێڕاوە ،لەالیەکی دیکەشــەوە
بە خوێندنەوەی دروســتی خۆی لە ئایین،
پێشــی لــە گەشــەكردنی بناژۆخوازیــی
مەزهەبــی كــە دەیتوانــی خزمــەت بــە
ئامانجەكانی رێژیم بكا گرتبوو.
ڕەنگــە الیەنێکــی دیکــەی کەســایەتیی
مامۆستا ئەوە بێت کە بەهۆی ئاشنایەتی
وردی لــە جوواڵنــەوە و بزاڤــی گەلەکەی
و هەروەهــا ئاگاداربــوون لــە مێــژوو و
فەرهەنگــی نەتەوەکــەی هەوڵــی بــۆ
تێگەیاندنــی کەســانی دەوروبــەری خۆی

خەلیــل  ،شــاکە و مەنســور  ،قــەاڵی
دم دم ،زەنبیــل فــرۆش ،شــۆڕمەحموود
و مەرزینــگان ،الس و خــەزاڵ ،شــێخی
ســەنعان و دەروێشــی عــەودی؛ بــەاڵم
ئەوەی داســتانەکەی ئێوە جیا دەکاتەوە ،
خۆشەویســتییەکەتانە و گیان بەخشین لە
پێنــاوی ئەم خۆشەویســتییەیە کە ئەویش
واڵتــە و خاکــی پیــرۆزی کوردســتانە،
ڕاستەقینەبوونی ڕووداوەکەیە ،پڕ لە سۆز
و خــرۆش بوونییەتی ،ناســراوبوونی تاک
تاکــی ئــەو کەســانەیە کــە بەجۆرێــک
پەیوەندییــان بــە داســتانە قارەمانانەکــەی
ئێــوەوە هەیــە و ھەروەھا دیاریبوونــی کات
و شــوێنی ڕووداوەکانــە ...هــەر بــۆ ئــەم
مەبەســتە لــە ســاڵی  ١٣٩٧هەتــاوی
وەک وەفــا وئەمەگناســی و پێزانیــن ،
هــەر وا بــۆ کەمبوونــەوەی ئــازارەکان و
ژانەکانــی جەســتەتان ئــەو حیزبــەی کە
خۆتــان بــوون بە پێناســە بــۆی و خەباتتان
لە نێویدا کرد بۆ ســتاندنی مافی ڕەوای
گەلەکەمــان ڕۆژێکــی وەک ڕێــز لێنان،
وەفــا و هەســت پێکــردن بە بەرپرســیارەتی
لــە بەرامبــەر خەباتــی بەردەوامتــان لــە
شــازدەی ســەرماوەزی هەمــوو ســاڵێکدا
دیــاری کــرد وەک کردەیەکی بچووک
لەهەمبــەر گەورەیی ئێوەی خۆشەویســتدا
و لــەم ڕۆژەدا تایبەتیتــر ڕێــز لــە خەباتی
بێپسانەوەتان دەگیرێت.
لــە کۆتاییــدا هیواخوازیــن برینەکانتــان
ســاڕێژ بێــت و چیتــر ئــازار نەچێــژن و
هیــوای ژیانێکــی بەختەوەرانەتــان بــۆ
خوازیاریــن و تەمــەن درێژیتــان ئاواتمانــە
بەڵێنیتــان پێدەدەیــن و دڵنیاتــان دەکەینەوە
ڕێگاتــان پــڕ لە ڕێبوارە و ئێوە هەر دەم بۆ
ئێمە مامۆستای قوتابخانەی کوردایەتی
و وەدەســتهێنانی مــاف بــۆ گەلی کوردن
ئێــوە هــەر دەم خۆڕاگرتــر لــە چیاکانــی
کوردستانن و بەهێزترن لە مەرگ .

هەوری ئاسمان بێ خەاڵتم باشه
با لـەشــم خاشــه بکێشن باشــه
گوتی وا ژینی درێژ پێشکەشی
گۆشــتی مــردارەوه بــوو هــەر بەشــی
خۆت
ژینی کورت و به هەڵۆیی مردن
نەک پەنا بۆ قەلی ڕوو ڕەش بردن
الی هەڵۆی بەرزه فڕی بەرزه مژی
چۆن بژی شەرته نەوەک چەنده بژی
سواره ئیلخانی زاده

دەدا؛ ئەمەشــی وەک هەوڵێــک بــۆ
پێکەوەلکاندنــی کــوردەکان و نەهێشــتنی
جیاوازی مەزهەبی و زاراوەیی دەکرد.
ڕوونــە ئــەم تایبەتمەندییە بەرجەســتانە لە
ناخی کەســایەتییەکی ئایینی بەبڕشــت،
جێگــەی تەحەممــوڵ کــردن لەالیــەن
دیکتاتۆرێکی وەک کۆماری ئیسالمی
نەبــوو بۆیە لە 12ی ســەرماوەزی ســاڵی
1375ی هەتاویدا پیالنی تێرۆر و حەزفی
فیزیکی مامۆستای جێبەجێ کرد.
امانجــی ڕێژیــم لــەم کــردارە چەپەڵە دوو
شــت بــوو :یەکــەم نەهێشــتن یــان نەمانی
کەســایەتییەکی وەک مامۆســتا کــە
ڕێنوێنیدەر و ڕێپیشاندەر بوو و دووهەم لەو
ڕێگــەوە هەوڵ بۆ لێکترازاندنی یەکیەتی
و یەکگووتــاری کــورد لــە پارێزگایەکی
وەک کرماشان بدات.
بــەاڵم لــە پــاش  23ســاڵ لــەم تێــرۆر و
ڕەشــەکوژییە نگریسە ،ئێســتەش دەبینین
کــە قوتابییانــی ئــەو لــە کرماشــان و
دەوروبەری بە فەخر و شــانازییەوە سەیری
بــاوەڕ و بۆچوونەکانی دەکەن؛ مامۆســتا
بووە قوربانی «جیابیری» ،بەاڵم ئەوەیکە
بــە تێــرۆری مامۆســتا بــۆ ڕێژیــم نەهاتە
دی ،ســڕینەوەی «جیابیــری» بــوو،
چوونکە «جیابیری» بەشــێکی دانەبڕاوە
لە ژیانی مرۆڤ؛ پرسێک کە کۆماری
ئیسالمی ناتوانێ درکی پێ بکات.
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حیزبی دێموکرات
ژیرانە بڕیاری سەبارەت بە ڕووداوەکانی کوردستان و ئێران دا!
محەممەد سلێمانی
گەالنــی ئێــران بەگشــتی و گەلی کورد
بەتایبەتــی زۆر بــە ڕاشــكاوی دژی
حکوومەتــی ئاخونــدی هاتنــە ســەر
شــەقام و ناڕەزایەتــی و بێــزاری خۆیــان
لەهەمبەر سیاســەتی ستەمکارانەی تاران
دەربڕی و زۆر بوێرانە دروشــمی ڕووخانی
ڕێژیمــی ئێرانیــان دەگووتــەوە .بەداخەوە
نرخــی خۆپیشــاندانەکانی کوردســتان
و بەشــەکانی تــری واڵت ،یــان باشــترە
بڵێیــن نرخــی ئــازادی و گەیشــتن بــە
مافــە ئینســانییەکان لــە ئێــران ،بە هۆی
سیاســەتی دوژمنکارانــەی ڕێژیمــی
داپڵۆسێنەری تاران گەلێك بەرچاو بوو.
بــە دڵنیاییــەوە سیاســەتی تۆقانــدن و
ســەرکوتی بیــری ئــازادی سیاســی و
گۆڕینــی ڕێژیمــی ئێــران ،بێگومــان
ناتوانــێ کاریگەرییەکی ئەوتۆی لەســەر
زەمینــەی ئــەو شۆڕشــە مافویســتییەی
گەالنــی پێكهێنــەری واڵت هەبێــت و بــۆ
دوورمــەودا بێدەنگیــان بــکات .ڕفتــار و
کرداری کۆنەپەرستانەی تاران لە ماوەی
 ٤٠ســاڵ حوکمڕانیدا ،جگە لە ســتەمی
سیاســی و چەوســاندنەوەی خەڵکــی
تێکۆشــەر و ئازادبیــر و ،لــە ناوبردنیــان
بــە شــێوەی جۆربەجــۆر بــە هــۆی هێــزە
تایبەتییەکانــی حکووومەتــی ئاخونــدی،
کارێکیــان نەکــردووە کە لــە بەرژەوەندی
کــۆی دانیشــتووانی واڵتــدا بێــت ،بــە
هەموو پێكهاتە نەتەوەیی و ئایینزاکانەوە.
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران وەك
هێزێکــی دیــار و کاریگــەری گۆڕەپانی
سیاســی و مێژوویــی ڕۆژهەاڵتــی
کوردستان و ئێران ،زۆر حەکیمانە سەبارەت
بە ڕووداوەکانی ئەو دواییەی کوردســتان
هەڵوێســتی گرت و وێــڕای ڕەچاوکردنی
بارودۆخی سیاسی و نەتەوەیی لە ئێراندا،
پشــتیوانی لــە داوا ڕەواکانــی خەڵکــی
وەزاڵەهاتــووی کوردســتان و بەشــەکانی
تری ئێران دەربڕی .حیزبی دێموکراتی
کوردســتانی ئێران لە ماوەی تێکۆشــانی
سیاســی و نەتەوەییــدا ،زۆر ژیرانــە
خوێندنەوەی بۆ ڕووداو و پێشهاتە سیاسی
و ناوچەییــەکان کــردووە و لــە پەیوەنــدی
لەگــەڵ ڕووداوەکانــی ئــەو دواییــەی
واڵتــدا ،بەتــەواوی ڕەچــاوی بارودۆخــی
تایبەتــی خەڵکــی کوردســتانی کردووە و
هــەر لــەو ڕوانگەیــەوە هەڵوێســتی خــۆی
ڕاگەیاند و ســواری شــەپۆلی هەستۆکی
و هاوسۆزی نەبوو .ئەوە نەریتی هێزێکی
بەرپــرس و نەتەوەییــە .وەختێــك لــە
واڵتێكــدا خەڵك دەڕژێنە سەرشــەقامەکان
و خۆپیشــاندان بەدژی حکوومەت ئەنجام
دەدەن کــە هەســت بە گوشــاری سیاســی
و ئابــووری لــە ڕادەبــەدەر لە ســەر خۆیان
دەکەن ،ڕاپەڕینی شــارەکانی کوردســتان
و بەشــەکانی تــری ئێــران بەدڵنیاییــەوە
ئەوەنــدەی بە دەســت گرانی شــتوومەکی
ژیانی ڕۆژانەیان هاواریان لێ هەڵســتاوە،
بــە دەرەجــەی یەکــەم هــۆکاری سیاســی
و داڕمانــی کەرتــی ئابــووری و دروســت
بوونی پاڵەپەستۆی بەرچاو لە سەر ژیانی
ڕۆژانــەی خەڵــك ،ئــەو بارگرژییــەی بــە
دوای خۆیدا هێناوە .ئەگەر ئەو شۆڕشە
ئازادیخوازییە بۆ ماوەیەك هێور بکرێتەوە،
بــەاڵم بەدڵنیاییەوە لــە درێژمەودادا ،زیاتر
خــۆی ڕێــك دەخــا و کاریگەرانەتــر بــە
دژی تــاران لــە داهاتــوودا خۆیــان ڕێک
دەخەن .درووشمی ڕوونی خەڵك ڕووخانی
ئــەو ڕێژیمەیە و هەتا لەناوبردنی ،دەســت
لــە تێکۆشــان و ڕاپەڕیــن و چاالکییــە
مەدەنییــەکان هەڵناگــرن .بێگومــان
هۆکاری بنەڕەتی هەر خۆپیشاندانێك کە
لــە ئێــران بەڕێوە دەچێت ،دەلیلی سیاســی
و نەبوونی ئازادی و مافی نەتەوایەتییە!
گەالنی ئێران بە تەواوی لە ژێر تەوژمی
سیاســی و ســتەمی نەتەوایەتیدا دەژین و
ئازادی ڕادەربڕین بوونی نییە و خەفەقان
بــە جۆرێــك بــە ســەر ژینگــەی سیاســی
و کۆمەاڵیەتــی خەڵكــدا زاڵ بــووە کــە
شــوێنەواری گەلێــك نالەبــاری لــە ســەر

ئاســتی گەشــەکردن و بەرەوپێشــبردنی
ئازادانــە هەیــە و تەنیــا شــتێك دەرفەتــی
چاالکــی هەیــە کــە بــە ســوودی تــاران
بجووڵێتــەوە .لــە بــەر ئــەو هۆکارانەیــە
کــە ئاماژەیــان پێــدراوە ،حکوومەتــی
ئاخونــدی ئێــران دەمێکــە هەســت بــە
نائارامــی حوکمڕانــی دەکا و هەرلــە بەر
ئــەو هــۆکارەش زۆر دڵڕەقانــە بەرەوڕووی

دەســەاڵتی سیاسی .چوونکە ئەو ڕێژیمە
لە ماوەی زیاتر لە چل ســاڵ حوکمڕانی
بەســەر گەالنی ئێراندا ،کارێکی ئەوتۆی
نەکــردووە کــە لــە بەرژەوەنــدی ژیــان و
ئاسایشــی سیاســی و کۆمەاڵیەتــی
خەڵکــدا بووبێــت .کاتێــك ســەیری
ڕووداوەکانــی ئــەو چەنــد ســاڵەی ئێــران
دەکەین ،ئەوکات بەشــتر لەوە دەگەین کە

شــانی گەالنــی ئێــران .گەالنــی واڵت
لەوەی زیاتر دەرەقەتی ئەو هەموو گوشارە
سیاسی و ئابووری و کۆمەاڵیەتییە نایەن
و بــە ڕێــگای خۆپیشــاندان و ناڕەزایەتــی
دەربڕیندا ،هەوڵ دەدەن گوشارەکان تۆزێك
لــە ســەر خۆیــان ســووكتر بکــەن ،بــەاڵم
حکوومەتــی ئاخوندی بەتــەواوی بڕیاری
خــۆی داوە و هەنگاوێــك یــان بڕیارێــك

هــەر ئــەوە نەتیجەکــەی دەبێت کە ئێســتا
لــە بەرچاومانــە و گەالنی واڵت بێزارییان
دەردەبــڕن و داوای گۆڕانــکاری سیاســی
و ئابــووری و کۆمەاڵیەتــی دەکــەن.
خۆپیشــاندان و ناڕەزایەتــی دەربڕینــی
بەشەکانی ئێران ،زەمینەی لە مێژساڵەی
هەیــە و زۆر هەڵەیــە ئەگــەر بگووترێ بە
هــۆی بەرزبوونــەوەی نرخی بێنزین ،خەڵك

خۆپیشــاندەران بوونــەوە و بــە تەقــەی
ڕاســتەوخۆ هەوڵــی باڵوەکردنــی گەالنی
وەزاڵەهاتوویــان دەدا .لــە ئەنجامــی
تەقەی ڕاســتەوخۆی هێــزە ئەمنییەکاندا
ژمارەیەكــی بەرچــاو لــە خەڵك شــەهید و
برینــدار بــوون کــە ڕێــژەی شــەهیدەکانی
کوردســتان بە بەراورد لەگەڵ بەشــەکانی

حكوومەتی ئاخوندی جگە لە سیاســەتی
هەژارکــردن و پەرەپێــدان بــە ســتەمی
سیاسی و نەتەوایەتی و لەژێرپێنانی مافە
ســەرەتاییەکانی گەالنی واڵت ،شــتێکی
ئەوتۆی نەکردووە کە بتوانێت پشــتیوانی
شەقامی ئێران بە قازانجی ڕێژیمەکەیان
ڕابکێشــیت .بــە هــۆی سیاســەتی بــە

دەرنــاکات ،کــە ســوود بــە ئاســوودەیی و
ئاسایشــی ئابووری و کۆمەاڵیەتی خەڵك
بگەیەنێــت .بــەدژی کــۆی سیاســەتی
شکســتخواردووی حکوومەتی ئاخوندی،
خۆپیشــاندان لــە شــارە گەورەکانــی
ئێــران و کوردســتان دەســتیان پێکــرد و
ئامانجــی ئــەو ناڕەزایەتییــە ناکــرێ لــە

بــە دژی دەســەاڵتی ناوەنــدی خرۆشــاون.
خۆپیشــاندانەکانی ئەوجارەی شــارەکانی
ئێــران و کوردســتان ،لــە ڕووی کــرداری
و ئامانــج و شــوعاردا جیــاوازی فرەیــان
لەگــەڵ بێــزاری دەربڕینەکانــی ڕابــردوو
هەیە و خەڵك داوای ماف و ئازادییەکانی
خــۆی دەکا و بەکــردەوە دەنگی «نا»یان

حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران وەك هێزێکــی دیــار و کاریگــەری گۆڕەپانــی سیاســی و
مێژوویــی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان و ئێــران ،زۆر حەکیمانــە ســەبارەت بــە ڕووداوەکانــی ئەو دواییەی
کوردســتان هەڵوێســتی گــرت و وێــڕای ڕەچاوکردنــی بارودۆخــی سیاســی و نەتەوەیــی لە ئێراندا،
پشــتیوانی لــە داوا ڕەواکانــی خەڵکــی وەزاڵەهاتــووی کوردســتان و بەشــەکانی تــری ئێران دەربڕی.
تــری واڵت ،زیاتــرە .ئــەوەش بــۆ ئــەوە
دەگەرێتــەوە کــە حکوومەتــی ئاخونــدی
بەچــاوی دوژمنکارانــە ســەیری
ڕووداوەکانــی کوردســتان دەکا و دەســتی
هێزەکانیــان ئاواڵە کردوە کە بە تووندترین
شــێوە ســەرکوتی دەنگــی ناڕەزایەتــی
لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان بکــەن.
ســەرهەڵدان و ڕاپەڕینــی ئەوجــارە بــە
دڵنیاییەوە ڕیشــەی لــە ناڕەزایەتییەکانی

تــەواوی هەڵــە و شــەرانگێزی دەســەاڵتی
تــاران و ســەرهەڵدانی قەیــران بــەدوای
قەیرانــدا ،بارگرانییەکــی زۆری لەســەر
ژیان و گوزەرانی خەڵك دروست کردووە.
کەرتــە ئابــووری و کۆمەاڵیەتییــەکان
بەتەواوی بەسەریەکدا ڕووخاون و ،هەر بەو
هۆیەشــەوە ڕێــژەی بێــکاری بەرزبۆتەوە و
نرخی پێداویســتییەکانی ژیانی ڕۆژانەی
خەڵــك بــە ڕادەیەك هەڵکشــاوە ،کە ئیدی

بەرزکردنــەوەی نرخــی بێنزینــدا کــورت
بکرێتــەوە .لەبــەر ئــەوەی داواکاری و
خواســتی خەڵکــی خۆپیشــاندەر و ناڕازی
زۆر لــەوەی ڕادیکاڵتــر و بەرچاوتــر بــوو،
گەالنــی ئێــران داوای مافــی سیاســی و
روخانــی حکوومەتیــان بــەرز کردبوویــەوە
و بــە دەنگێکــی زواڵڵ داوای دەســت لــە
کار کێشــانەوەی دەســەاڵتدارانیان دەکرد.
حکوومەتــی ئاخوندی وەك دەســەاڵتێکی

بــەدژی حکوومەتی تاران بەرزکردۆتەوە.
هەر لە بەر ئەو هۆکارەشــە کە خامنەیی
بڕیــاری بــە هێــزە چەکدارەکانــی داوە
بــە توندتریــن شــێوە ســەرکوتی ئــەو
ناڕەزایەتییانــە بکــرێ ،کــە بەداخــەوە
خەڵکێکی زۆر شــەهید و بریندار کران و
ژمارەیەکی بەرچاویش گیراون .چوونکە
ئەو ڕاپەڕینە جەماوەرییە بە پشتیوانی لە
الیەنێــك لە نێــو قۆڵەکانــی ڕێژیمدا ڕێك

حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران لــە مــاوەی تێکۆشــانی سیاســی و نەتەوەییدا،
زۆر ژیرانــە خوێندنــەوەی بــۆ ڕووداو و پێشــهاتە سیاســی و ناوچەییــەکان کــردووە و لــە پەیوەنــدی
لەگــەڵ ڕووداوەکانــی ئــەو دواییەی واڵتدا،
بەتــەواوی ڕەچــاوی بارودۆخــی تایبەتــی خەڵکــی کوردســتانی کردووە و هــەر لەو ڕوانگەیەوە
هەڵوێســتی خۆی ڕاگەیاند و ســواری شــەپۆلی هەســتۆکی و هاوســۆزی نەبوو.
ئــەوە نەریتــی هێزێکــی بەرپــرس و نەتەوەییە
ڕابــردوودا هەیــە و بــەو جیاوازییــەی کــە
نێوەڕۆکــی داواکارییــەکان بــە تــەواوی
سیاســی و داوای گۆڕانــکاری بنەڕەتــی
لــە سیســتمی سیاســی واڵت دەکــەن و
تێدەکۆشــن دەســەاڵتی ئاخوندی لە ســەر
کار الببردرێت .خەڵك بەگشــتی هیوای

خەڵك توانای کڕینی لە دەست داوە .بەو
دواییانــە و لــە ژێر چاودێــری خامنەییدا،
بڕیار لە ســەر بەرزکردنەوەی نرخی بنزین
درا وەك تازەتریــن گوشــاری ئابــووری و
کۆمەاڵیەتــی لە ســەر خەڵــك ،بۆ ئەوەی
کەمیــی بوودجــەی ســاڵی داهاتــوو لــە

گەنــدەڵ و دیکتاتۆر باوەڕی بە چەمکی
پێکەوەژیــان و ئازادییــە سیاســی و
نەتەوایەتییەکانــی گەالنــی پێكهێنــەری
ئێــران نییــە و لــە بنەڕەتــدا فرەنەتەوەیــی
بوونی واڵتی ڕەدکردۆتەوە و هەوڵیان داوە
بە ڕێگای ســتەمی سیاســیدا و بەو جۆرە

نەخراوە کە هەســت بە مەترســی لە ســەر
حکوومەتەکەیان نەکرێت ،بەڵکوو ستەم و
زوڵمی لەڕادەبەدەری گەالنی سەر ئێرانی
بەو ئاکامەی گەیاندووە کە یەکگرتووانە
هەوڵی الدانی حکوومەتی ئاخوندی بدەن.
خۆپیشــاندانی شــارەکانی کوردســتان و

خۆپیشــاندانی شــارەکانی کوردســتان و بەشــەکانی تری ئێران بەتەواوی سیاســییە و بەدژی
دەســەاڵتی تاران پەرەی گرتووە و هەر چەندە ســەرەتا بە شــێوەی خۆڕســک ســەری هەڵدا ،بەاڵم
لــە ڕەوتــی درێژەکێشــانیدا توانــی خــۆی ڕێــک بخــا و شــوعار و خواســتەکانیان ڕوونتر باس بکەن
بەژیانێكــی ئاســوودە و گەش لە ســایەی
حکوومەتــی تاراندا بە تەواوی لە دەســت
داوە و ئامانــج لــە ڕاپەڕینــی شــارەکان،
الدانــی حکوومەتــی ئاخوندییــە لــە ســەر

ســەر حیســابی گەالنــی هەژارکــراوی
ئێــران پڕبکەنــەوە .ئــەو هەمــوو گوشــارە
سیاســی و ئابوورییــەی کــە حکوومەتــی
ئاخونــدی وەك پەســتان خســتوویەتە ســەر

کە خۆیان دەیانهەوێت ،واڵت ئیدارە بکەن
و لــە ســەر چارەنووســی گــەالن بڕیــاری
گەمژانــە بــدەن .بەڕێوەبردنــی خراپــی
واڵتێك لە چەشنی حکوومەتی ئاخوندی،

بەشــەکانی تری ئێران بەتەواوی سیاسییە
و بــەدژی دەســەاڵتی تــاران پــەرەی
گرتــووە و هــەر چەندە ســەرەتا بە شــێوەی
خۆڕسک سەری هەڵدا ،بەاڵم لە رەوتی

درێژەکێشــانیدا توانــی خــۆی ڕێک بخا
و شــوعار و خواســتەکانیان ڕوونتــر بــاس
بکەن .ژینگەی سیاسی و کۆمەاڵیەتی
گەالنــی ئێــران بــە دووبارەکردنــەوەی
«شــوعار» گەلێك کە بەتەواوی دیمەنی
سیاســی هەڵگرتووە ،حکوومەتی ناوەندی
دامــاو و شــۆک کــرد .لــە ســااڵنی
ڕابــردوودا ناڕەزایەتییــەکان زیاتــر بــۆ
پشــتیوانی و سەرخســتنی یەکێــک لــە
مۆرەکانــی نێــو قۆڵەکانــی بەشــداربووی
دەســەاڵتی ئاخونــدی ،کــە بــە بەرنامە و
قەول و بەڵێنی ناڕاست خەڵکیان لە خۆیان
کۆ دەکردەوە و دەڕژانە ســەر شەقامەکان
و دروشــمیان دەوتــەوە و هەرگیــز ،بەدژی
نیــزام و هاوقۆڵەکانیــان لە گوڵ کاڵتریان
نەدەوتــەوە .هــەروەك بینیمــان ،خەڵــك بــە
روونــی و دیاریکــراوی بــەدژی ڕێبــەری
مەزهەبی عەلی خامنەی و ڕێژیمەکەی
بە دەنگی بەرز دروشمی بڕووخێ ڕێژیم و
بمرێ خامنەی دەڵێنەوە و کە حکوومەتی
ســەربازی ئێران بە ســەرچاوەی گەندەڵیی
سیاســی و ئیــداری و ئابــووری واڵت
دەزانــن .ئەگــەر خوێندنــەوەی راســت و
دروســت ســەبارەت بە خۆپیشــاندانەکانی
ئــەو جــارە بکــرێ ،بێگومان دەســکەوتی
گــەورەی سیاســی و نەتەوەیــی دەبێــت.
کاتیــك نەتــەوەی فەرمانــڕەوا شــوعاری
بمــرێ ڕێبــەر و بڕووخــێ حکوومەتــی
ئاخونــدی بــە دەنگــی زۆر بەرز لــە تاران
و شــارەگەورەکانی تــری ئێران دەبیســتن،
مانای ئەوەیە کە ڕێژیم بەتەواوی متمانە
و پێگــەی سیاســی و کۆمەاڵیەتــی و
ئابووری خۆی لەدەستداوە و سەقامگیری
لــە مەترســیدایە و بــە هێزیــش ناتوانــن
داهاتوویــان جێگیــر بکــەن .ئەگــەر لــە
ڕابــردوودا لــە بــەر هــۆکاری جیاجیــا و
هەلومەرجــی نێوخۆیــی ،گەالنــی ئێــران
دەســتیان بەدەمــی خۆیان گرتبوو و دانیان
بەخۆیاندا دەگرت کە نەڕژێنە سەرشــەقام
و بێزارییەکانیــان دەرنەبــڕن بــەدژی
حکوومەتی ناوەندی بەاڵم دەرکەوت ئەو
جار هەموو الیەك ســەبری بەســەر چووە و
ئیــدی بێکاری و هەژاری و نایەکســانی
سیاســی و ئابــووری و کۆمەاڵیەتــی کە
لــە الیــەن کاربەدەســتانی ورد و درشــتی
دەســەاڵتی تارانــەوە بەســەر خەڵکــی
ئێرانیانــدا فــەرز کــردووە ،بەســەر چووە و
ئەمــڕۆ هاتوونەتــە مەیــدان و هەڵوێســتی
خۆیــان ڕاگەیانــدووە کــە ئێــران جێــگای
ئاخونــەکان نییــە و حکوومەتێكی ئازاد و
یەکسانیان دەوێ کە مافی گەالنی واڵت
بــە تەواوی تێیدا ڕەنگ بداتەوە .ڕێژیمی
تاران خەڵکی ناڕازی و بێکار و هەژاری
واڵت و داواکاری و شــوعارەکانیان بــە
پیالنگێــڕی ئەمریــکا و ئیســراییل لــە
قەڵــەم دەدات ،بــۆ ئەوەی شــەرعیەت بە
کاری توندوتیــژی هێــزە ئەمنییەکانیــان
بدەن و دەست لە خۆپیشاندەران نەپارێزن.
ســاڵی ١٣٥٧ی هەتــاوی کــە شۆڕشــی
گەالنــی ئێــران بــەدژی حکوومەتــی
دیکتاتۆری شا سەری هەڵدا و پاشان بوو
بــە ڕاپەڕینێکــی سەرانســەری و گەالنی
واڵت یەکدەنگ هاتنە سەر شەقامەکانی
شــارە گــەورە و گرینگەکانــی واڵت،
هێــزە نەیارەکانــی حکوومــەت دەوری
باشــتریان لــە ئێســتا نەبووە .بــەاڵم ئیرادە
و خۆڕاگــری خەڵکــی تەســلیمی کــردن
و بــە ناچــاری ملیــان ڕاکێشــا .دیــارە
هەلومەرجەکــە لــە کوردســتان بــە هــۆی
تایبەتمەندی سیاسی و کۆمەاڵیەتی کە
هەیەتی ،سروشــتییە کە زەمینەی خەبات
و ڕاپەڕینی جەماوەری بەرباڵوتر هەستی
پێدەکرێــت .ئەگــەر خەڵکــی کوردســتان
دەستپێشــخەری ڕاپەڕینــی سەرانســەری
بــکات ،ڕێژیــم زۆر بێڕەحمانەتــر لــە
شــوێنەکانی تــر بــۆ بێدەنــگ کردنیــان
دەکەوێتە خۆی .ئەگەر بێت و خرۆشان و
بێزارییەکان بە گشتی شارەکانی دیکەی
واڵت بگرێتــەوە و بەرباڵوتــر پــەرە بگــرێ
و کۆی شــار و ناوچەکان بەشــداری تێدا
بکــەن ،ئــەو کات ئــەو دەرفەتــە هەیە کە
خەڵکی کوردستانیش ڕاپەڕێ و کۆتایی
بە دەسەاڵتی ئاخوندەکان بێنێت.
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ڕاهێنهری فێرگەیەک بۆ فێربوون

مریەم عەلیپوور
بهشی سێهەم
سێ سهرچاوەی دهسهاڵت:
زانیاری
.a
سامان و دارایی
.b
زۆر (هێز)
.c
ســهقامگیرترین و بهردهوامترین دهســهاڵت
ئــهو دهســهاڵتهیه کــه له ڕێگای زانســت
و لێهاتوویــی وهدهســت دێــت .هــهر
کــهس دهبــێ بــۆ خــۆی واڵمــی خۆی و
هاوسهنگی خۆی له پێوهندی لهگهڵ ئهو
پرسیارانهدا بدۆزێتهوه.
مۆرتن ئێمیل بێرگ (Morten )1944
 Emil Bergو هاوژینهکــهی ئێڵێــن
ڕیبه Ellen
(Ribe )1955کــە بــە ڕەچەڵــەک
خەڵکی نۆروێژن له کتێبێکیاندا به ناوی
«»Coaching
دهڵێــن« :ڕاهێنــهری()Coaching
وهک فێرگەیەکــی چکۆلــه وایــه بــۆ
فێربوون».
کاتێــک ئێمــه دهمانههوێــت خانوویــهک
دروســت بکهین سهرەتا بناغهی خانووهکه
زۆر گرنگــه .ئێمــه مرۆڤهکانیــش بــۆ
گهیشــتن بــه ئامانجهکانمــان پێویســته
خۆمــان لــه نێــو ئــهو فێرگــە چکۆلــهدا
ببینینــهوه کــه وهک بناغــهی خانووهکــه
وایە.
چەمکی ڕاھێنەری
وشــەی چەمــک تەنیــا تایبەتمەنــدی
بنەڕەتــی دیــاردە یــان شــتێک نیشــان
نادات بەڵکوو مەبەســت ھەمــوو دیاردەکە
یــان شــتەکەیە .واتــە ھەمــوو لقوپــۆ و
پێناســەکانی ئــەو دیــاردە بەشــێوەیەک
شــی بکرێتەوە کە نەتوانین ھیچ شــک و
گومان لە زەینی خۆماندا دروست بکەین.
چەمکــی ڕاھێنــەری وەک ھەر ھەمــوو
چەمکەکانی دیکە ،ئاستەمی(دژواری)
و تێگەیشــتنی خۆی ھەیە .فاکتەرەکانی
تێگەیشــتن لــە مێتــودی ڕاھێنــەری
گرێدراوی بارودۆخی سیستمی پەروەردە و
بەرەوپێشچوونی کۆمەڵگەیە .ھەر بۆیە بۆ
تێگەیشتنی باشتر لە چەمکی ڕاھێنەری
و بەپێــی پێویســتی بابەتەکــە و بــۆ زیاتر
ڕوونکردنــەوە و دەرخســتنی الیەنەکانــی
ڕاهێنــهری ،بۆچــوون و تێڕوانینــی چهند
کهســایهتی شــارهزا و نــاودار لــه درێژهی
ئەو زنجیرەوتارەدا دەخەمە ڕوو.
ڕاهێنهری چییه؟
ڕاهێنــهری ( )Coachingیانــی:
هــاوکاری نێــوان دوو یان چهند کهس یان
دهگــهڵ یــهک کارکردنــی کهســهکان.
یهکێــک لــهوان حــهزدهکات خــۆی پــێ
بگهیهنێ و گهشــەبکات و شــت فێر بێت،
کەســێکی دیکــەش یارمهتــی دهدات بــۆ
خۆپێگهیاندنــی .ڕاهێنهری وهک ناوێک
ئاماژهکردنــه بــه ڕۆڵ و کاراکتــهر،
کاریگــهری ،ههڵســوکهوتی جیــاواز،
ڕازیبوون ،خوووڕەوشــت و داخوازی چ بۆ
تاک(شەخسی) و چ وەک تاک له نێو
ڕێکخراودا.
نووســەر و کارگێڕی(مدیــر) لێــزان و
بهناوبانگــی ویالیەتــە یەکگرتووەکانــی
ئەمریــکا کــەن بالنچــارد Ken
لــه
()1939
Blanchard
کتێبــی «The One Minute
(خولهکێــک
»Manager
بهڕێوهبــهری)دا دهڵێــت »:ئەو کەســانەی
کامەران و سەرکەوتوون ،کە خاوەنی خوو
و ڕەوشتی باش و کارتێکەرن».
مــن پێــم وایــه ئــهو وتهیــهی
Blanchardلــە هەمــوو قۆناغەکانی
پڕۆســەی ژیاندا ،هەموو دیسیپلینەکانی
کەسی(شەخســی) و هەبوونــی ئامانــج
بــۆ ســەرکەوتن لەخۆدەگرێت .بــۆ ئەوەی
ســەرکەوتوو و کامەران بی ،دەبێ هەموو
خــوو و ڕەوشــتهکانی خــۆت بــە باشــی
بناســی و بتوانــی ئاڵوگۆڕیــان بەســەردا
بێنــی .بۆ ئەوەی بە ئامانجەکانت بگەی
و ســەرکەوتوو بــی ،دەبــێ تێڕوانیــن و

بۆچوونێکــی ڕێک و لۆژیکیانەت ھەبێ
لە بەرامبەر ژیان ،کۆمەڵگە و ڕاھێناندا.
لــه درێژایــی پڕۆســهی ڕاهێنهریــدا خــوو
و ڕەوشــت وەک بهشــێکی بناغهیــی،
بهردهوام گرنگی خۆی ههیه .لێرەدایە کە
ئــەو وتارە لەســەر ڕاهێنــەری و فێرکاری
دەتوانــێ ڕێکارنامەیەکــی بــاش بێــت بۆ
خۆڕاهێنــان .ههروهها ڕۆدیارد کیپلینگ

داوایان لێ بکردرێت که وا بکهن.
 ڕاهێنــهری یانــی یارمهتیــدان وگهشهدان به پێوهندییهک بۆ سهرکهوتنی
مرۆڤهکان له کار و ژیانی ڕۆژانهیاندا.
 ڕاهێنهری مێتودێکه بۆ بەرەوپێ بردنیکۆمەڵگــه وگەیشــتن بــە دواڕۆژێکــی
باش.
 -ڕاھێنــەری مێتودێکــە بــۆ ئامادەکــردن

 ...ھتــد لەخــۆ دەگرێــت» .ڕاهێنــهری
پڕۆسهیهکه له ڕێگای چاالکانهگوێدان،
پرســیارکردن ،واڵمدانهوه و وتووێژی باش
دهتوانیــن ببیــن بــه خاوهنــی کۆمهڵێــک
دهســتکهوت و گهشــهکردنی فکــری
وههروهها ڕەوشت وههستی باش .ئهوانهش
ھەموو یارمهتیدهرێکی باشــن بۆ گهیشتن
به ئامانجهکانمان چ کهســی (شهخسی)

و پیشەیی(شــوغڵ) لهســهر بنهمــای
زانســت و زانیــاری چ لــه خوێندنگــەکان
و چ لــه کۆمهڵگــهدا دهکــهن .ڕاهێنهری
جوواڵنهوهیــه .کهســێک وهک فێرخــواز
لــه جووڵهدایــه ،لــه کارکردندایــه کــه
کۆمهڵێــک کار بــۆ ئامانجێکی تایبهت
ئهنجام دهدات .له جووڵهدایه بۆ کردنهوهی
دەرگا بهرهوڕووی وهرگرتنی وزه ،توانایی

وێنهی 4
ڕاهێنهری وهک مێتودێک بۆ فێربوون لە ڕێگای سێ پرسیاری بنەڕەتی.
لە قۆناغی ئێستادا چۆنین؟ له داهاتوودا دهمانههوێت چۆن بین؟ چۆن به قۆناغی داهاتوو بگەین؟
1936( Rudyard Kipling
  )1865نووســهر و وهرگــری خەاڵتــینوبێلی وێژه(ئهدهبیات) که به ڕهچهڵهک
خهڵکــی ئینگلســتانه دهڵێــت :من شــهش
خزمەتــکاری ڕاســتگۆم ههیه که ههموو
شتێکیان فێری من کردووه و ناوهکانیان:
«چــی ،بۆچــی ،کــهی ،چۆناوچــۆن،
لهکوێ ،کێ یه».
هــەر یــەک لــەو وشــانە میتافۆرێکن بۆ
پرســیارکردن و مەبەســت ئەوەیــە کــە
ئێمــە مرۆڤــەکان لە ڕێگای پرســیارکردن
دەتوانین شت فێر بین و زیاتر بکەوینە ناو
قوواڵیی بابەتەکانەوە.
ئەو پێناسانەی لەسەر ڕاھێنەری خراونەتە
ڕوو تــا ڕادەیــەک زۆربــەی الیەنــە
ســەرەکییەکانی بابەتەکــە دەگرێتــەوە و
بیرە ســەرەکییەکانی دەردەخەن .پێناسهی
یهکجــار زۆر لهســهر ڕاهێنــهری ههیــه و
ئــهوهی زۆربــهی ڕاهێنــهرهکان لهســهری
کۆکن ئهوهیه که دهڵێن:
 هونــهری ڕاهێنــهری ئهوهیــه کــهکارامهیــی و شــارهزایی ئــهوهت ههبێت به
شــێوهیهکی ئاســان و ساده شــان بدهیه بهر
فێربــوون ،گهشــهکردن و جێبهجێکردنــی
کار و ئهرکێک که لهسهر شانته.
 ڕاهێنهری مێتودێکه بۆ زووتر فێربوونیزانست و گهیشتن به ئامانج و دهسکهوتی
باشــتر .بهتایبــهت لــه نێــو ڕێکخراوێکــدا
کــه بهڕێوهبــهر و ئهندامــان پێکــهوه بــاش
ناگونجێــن و بــاش ئهرکهکانیــان بهجــێ
ناگەیەنن.
 -ڕاهێنــهری هێــز و توانــا دهدات بــه

و ڕاھێنانــی ھەر تاکێکــی کۆمەڵگــە و
پــەرەدان بــە کەســایەتی مرۆڤــەکان چ
فکــری و چ جەســتەیی و چ ســۆزداری
(عاتیفی).
پێناسهی ڕاهێنهری و داری ڕهگهزنامه
داری بنهماڵــه یــان بــه واتایهکــی تــر
داری دیاریکردنــی بنچینــه .لێــرهدا
مهبهســت دهستنیشــان کردنــی بنچینــهی
ڕاهێنهرییــه .کاتێــک باســی ڕاهێنــهری
وهک هونهرێــک دهکهیــن ،دهتوانیــن
بڵێین ،ڕاهێنهری دهبێته هۆکار بۆ ئهوهی
هونــهری بیرکردنهوهمــان ال دروســت بێت.
مــن پێموایــه ڕاهێنهری ههر ئــهوهش نییه
بهڵکوو بنهما و پڕەنســیپی زانستی خۆی
ههیه و پێویستی به فێربوون هەیە.
 Ribeلــه
 Bergو
کتێبــی« »Coachingبەو شــێوەی
خوارەوە ڕاهێنەری پێناسە دهکهن و دهڵێن:
‹›ڕاهێنــهری مێتودێکــه که لــە ڕێگای
دیالۆگێکی کردەوەخوازی(پراگماتیسم)،
دەتوانــێ یارمەتــی کەســانی تــر بدات بۆ
ئەوەی هەم هۆ(ئەنگیزە) بۆ فێربوونیان ال
پێک بێت و هەم چاالکانە تێبکۆشــن بۆ
گەیشــتن بە ئامانجەکانیان ،چ ئامانجی
تاکەکەســی (شەخســی) بێــت و چ
ئامانجی ڕێکخراوەیی››.
کەواتــه بهپێــی ئــهو پێناســانهی ســهرهوه
بهگشــتی بــهو شــێوه دهتوانیــن ڕاهێنهری
پێناســه بکهیــن و بڵێیــن« :ڕاھێنــەری
پڕۆســەیەکی کۆمەاڵیەتــی مەبەســتدارە
لــە پێنــاو گەشــەدان و پێشــکەوتنی ھەر
تاکێکــی کۆمەڵگــە ،ئــەوەش ھەمــوو

و چ ڕێکخراوهیی .له بهشهکانی دیکەدا
زیاتــر ئامــاژه بــه مێــژووی ڕاهێنــهری و
پێناسهکهی دهکهم.
کهواته بهپێی ئهو پێناسانهی سهرهوه و به

و لێهاتوویی.
ڕاهێنهری لهســهر بناغهی کام ڕوانگەی
مرۆڤایهتی دامهزراوه؟
بنچینــهی ڕاهێنــهری لهســهر بنهمــای

وێنهی  5داری ڕهگهزنامه یان داری بنهچهی ڕاهێنهری
کهڵکوهرگرتــن له وێنــهی بنهماڵهیهک،
ئهگهر بمانههوێت ڕاهێنهری لهسهر شێواز
یــان فۆڕمــی داری ڕهگهزنامــه پێناســه
بکهیــن دهتوانیــن بــهو شــێوهیه ڕاهێنــهری
پێناســه بکهیــن و بڵێیــن« :ڕاهێنــهری
کچی فهلسهفه و دهروونناسییه ،خوشکی
ئامۆژگارێکی(اندرزگــو) پیشــهگهره،
ئامۆزای ڕاوێژهرییه(مشورت) ،خاڵۆزای

ئهرێنی سروشتی مرۆڤایهتی یان ههستی
باشی ئادهمیزاد دانراوه و بۆ گهشهکردنی
کۆمهڵگــه .کلیلــی تایبهتمهنــدی
ڕاهێنهری وهک مێتودێک پرسیارکردنه.
ئــهو مێتودهش لهســهر سێگوشــەی پرســیا
کردن دانراوه وەک:
لە قۆناغی ئێســتادا چۆنین؟ لەداهاتوودا
دەمانهەوێــت چۆن بین؟ چۆن بە قۆناغی

وێنهی 6ڕاھێنەری لە سەر سێگوشەی پرسیار کردن ،قۆناغی ئێستا ،گهیشتن به قۆناغی داهاتوو یانی شوێنی باشتر که ئامانجی فێرخوازییه و چۆنیەتی گەیشتن
بە قۆناغی داھاتوو.
مرۆڤــهکان بــۆ ئهوهی فێر بن یــان بتوانن
دان بهوەدا بنێن که دهسکهوتهکانیان الوازه
یان کهمه ،نه ئهوهیکه پێیان بگوترێ یان

الیهنهکانــی کەســایەتی مــرۆڤ وەک:
بیرکردنەوە ،شارەزایی ،ژیری ،جەستەیی،
زانســتی ،دەروونــی ،ڕەفتــار و کــردەوە و

ڕێنوێنییه(راهنما).
ئهو خزم و کهس و کاره پێناسهی ههر کام
لــه لکــه جۆراوجۆرهکانــی وانهیی(درس)

داهاتوو بگەین؟
تایبهتمهندییهکانی ڕاهێنهرێک:
دروونگهریەتــی :ڕاهێنــهر دهبــێ

دروونگهریەتــی ههبێــت ،یانــی چوونه ناو
ناخــی خۆیــهوه بــۆ ئــهوهی ڕاشــکاوانه و
بهبــێ پێــچ و پهنــا ڕوانگــه و بۆچــوون،
دژکــردهوه و کاردانهوهکانــی خــۆی
لهگــهڵ فێرخــواز لــه کاتی دانوســتاندندا
بــاس بــکات .بــاش کۆنتڕۆڵــی بــه ســهر
قســهکانیدا ههبێــت ،قســه لــهڕوو بێــت و
بزانێــت چ چاویلکهیهک له چاوی کات
له کاتی دانوستاندندا.
یهکدڵی :دڵپاک ،بێڕیایی و ڕاستگۆبوون،
تێگهیشــتنی بــۆ ڕوانگه و بۆچوونهکانی
فێرخــواز ههبێــت و بــه گرنگیــان بزانێــت.
وهک خهزێنهیهکی(گەنجینــە) بایهخــدار
پڕ بێ له یارمهتی بەنرخ.
پێوهنــدی و هــاوکاری :هاریکاریکــردن
بــه شــێوهی هــهرهوهزی بــۆ دۆزینــهوه و
لێکۆڵینهوه لهســهر بیرۆکه و ڕێگاچارهی
بهکهڵــک و بهنــرخ .دروســت کردنــی
پێوهندییهکــی بــاش کــه ببێتــه هــۆکاری
باڵوبوونهوهی وزهی ئهرێنی.
بنهمای ئهرێنی ڕاهێنهری
مهبهست له ڕاهێنهری ئهوه نییه که بچی
له نێو کتێب و نووســراوهکاندا بگەڕێی و
واڵمێکــی ڕوون و ئاشــکرا بــۆ ملمالنــێ
و ڕووبهڕووبوونــهوهکان بدۆزیــهوه .بهڵکوو
مهبهســت له ڕاهێنهری ههبوونی زانســتی
لێکدانــهوه و ڕوونکردنهوهیــه ،بهتایبــهت
لــهو کاتانهدا که مرۆڤ تێدهکۆشــێ بۆ
تێگهیشتن له دۆخهکه ،دهستنیشانکردنی
ئامانــج و گیروگرفتــهکان لهگــهڵ
هــهر ههنگاوێکــی فێربوونــدا بتوانێــت
ڕێگاچارهیــان بــۆ بدۆزێتــهوه .مەبەســت
لــە ڕاھێنــەری بیرکردنــەوەی باشــتر،
ھەڵســەنگاندنی باشــتر ،ھەڵســوکەوتی
باشــتر ،بەجێھێشتنی شــوێنێک لە پێناو
گەیشــتن بە شــوێنێکی باشــتر و ھەبوونی
پالنی کاری باشترە.
ئەرێنی :وشــهی ئهرێنی هاوتای وشــهی
(positivپوزیتیــڤ) کــه وشــهیهکی
ئینگلیزییــه و مانــای خۆشــبینی و
تێڕوانینی ئەرێنیت هەبێ.
ههســتی ئهرێنی :وشــهی ههست چهندین
مانــای ههیــه وهک ههســت پێکردن(بــه
مێشــک) ،پێزانین ،خۆشهویســتی ،سۆز،
بڕواکــردن ،ویســتن و حهزکــردن .ههمــوو
ئهوانــه چ ئهرێنــی ( )positivبن و چ
نهرێنــی( )negativکاریگهری دهبێت
لهســهر ڕەوشــت و ههڵوێســتی ئێمــه لــه
ژیانی ڕۆژانهماندا .ههربۆیه یهکێک له
داواکان لــه مێتۆدی ڕاهێنهریدا ههبوونی
ههســتی ئهرێنییــه .کاتێــک ههســتێکی
بــاش و ئهرێنیــت ههبــێ خهڵکیشــت
باشــتر دێتــه بهرچــاو .هــهر وهک دهڵێــن
دهوروبهرمان ڕهنگدانهوهیهکه له ڕەوشــت و
کــردەوەی خۆمان .جۆری تێڕوانینی ئێمه
لــه خۆمان دهستنیشــانی ههڵســوکهوتمان
دهکات .ههســتی ئهرێنــی دهبێتــه هۆکار
بۆ ههبوونی ڕەوشتی ئهرێنی.
ڕەوشــتی ئهرێنی :خوو و ڕهوشــتی باش،
نیشــانهی ههبوونی ههســت و دهروونێکی
باشــه .نیشــانهی ههبوونــی کولتورێکــی
بــهرز و ڕووناکبیرییــه .ههبوونــی خــووی
بــهرز و مرۆڤدۆســتییه ،خــوو و ڕهوشــتی
ئهرێنــی هۆکارێکــه بــۆ بیرکردنــهوه یــان
دیاریکردنی ئامانجگهلێکی ئهرێنی .ئهو
کهســانهی خوو و ڕهوشــتی باشــیان ههیه
هیــچ کات بریــن لهســهر دڵ و دهروونــی
کهســانی دیکه دروست ناکهن .پهندێکی
پێشینیان ههیه ک ه دهڵێ« :ههر برینێک
تیــر دروســتی بــکات مهڵههمــی ههیهبۆ
تیمارکردنــی ،بهاڵم برینێــک که زمانی
خهڵــک دروســتی بــکات هیــچ شــتێک
چارەی(عیالجی) ناکات››.
پێویســته مــرۆڤ لــه کاتی قســهکردن و
بەکارهێنانــی وشــهکاندا هۆشــیار بێــت،
لەوانەیــە وشــهیهک الی تــۆ هیچ نهبێت
بــهاڵم لــه ههمانکاتــدا ئازاری کهســانی
دیکــە بدات .قســه وهک تیــر وایه که له
کــهوان دهرچــوو تــازه ناگەڕێتــهوه .دهبــێ
زۆر ئــاگادار بــی کــهی قســه بکــهی و
چیش بڵێی .چۆن باســی خهڵکانی دیکه
بکــهی ئهواش باســی تۆ دهکــهن .ئهوهی
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ئەرەستوو دەڵێ" :مرۆڤ هەر لە بنەڕەتدا خراپە .چونكە سەرەڕای ئەوەی بە سەدان و هەزاران قوتابخانە و فێرگەو زانكۆ هەیە و لەوانەدا
وانەی چاكەو خۆشەویستی و مرۆڤایەتی دەڵێنەوە ،بەاڵم بێ ئەوەی فێرگەیەك هەبێ بۆ گوتنەوەی وانەی خراپە و فێڵ و دەهۆ بە مرۆڤەكان
بڵێتەوە هەر خراپەكان لە چاكەكان زۆرترن".
دیاکۆ ڕۆژهەاڵتی
ئێستاش لە هەزارەی سێهەمدا و دوای ئەو
هەمــوو بــاس و خواســت و كتێــب و زانكۆ
و تێچــووەی مــرۆڤ تەرخانــی كردووە بۆ
چاكبوون ،دیسان الیەنە خراپەكانی مرۆڤ
بەرچــاو و دیارترن و جوانییەكانی ژیان بە
دەستیانەوە گیرۆدەیە و ئاكاری ناحەزان و
بیردزێــوەكان ،باریــان بارە و دەنگیان زاڵە و
بەردەوام مایكەكانی دنیایان لە بەردەمدایە
و دەنگیــان دەڕوات .ئەوانــە بــە هــەزاران
ڕەنــگ خۆیــان دەنوێنــن و بــۆ داگیركردن
و دزیــن و بەالڕێدابردنــی مرۆڤــەكان و
خوینڕشــتن و كاولــكاری ،بــە دەیــان جۆرە
ڕەنــگ و شــێوە ،كارە ناحەزەكانــی خۆیان
دەنەخشــێنن و جوانیــان دەكــەن و مرۆڤــە
دڵپــاك و ســاویلكەكانیان پــێ فریــو دەدەن
و دەیانكەنــە كۆیلــە و ملكەچــی بڕیــارە
ناحەزەكانی خۆیان و وەك كەرەستەی شەڕ
و دەستەچیلەی ئاگر ،كەڵكیان لێوەردەگرن
و مەبەستە دزێوەكانی خۆیانیان پێدەپێكن.
ئەوەنــدەی لــە فیلــم و كتێــب و
بەســەرهاتەكاندا باسی دادگەری و مافی
مــرۆڤ و خۆشەویســتی و پێكەوەژیــان و
جوانــی و ئــازادی و ئارامــی كــراوە ،یەك
بــە هــەزاری ئەوانە باســی وێرانی و دزی
و كۆمەڵكــوژی و پاكتــاوی ڕەگــەزی
نەكــراوە ،كەچــی بەداخــەوە دەركەوتەكانی
بەپێچەوانەیــە و خەرمانــی مرۆڤایەتــی
پــڕە لــە نووســەنەكە و پێكــوڵ و چقــڵ و
دان و دانەوێڵەكانــی بــزرن و هــەر كــردەی
مرۆڤگەلــی زانایــە و بــردەی شــەیتانە
دەمامكــدارەكان .ئێســتاش دنیــا پــڕە لــە
قوتابییەكانــی ئاتاتــورك و تەیمــوور و
چەنگیزخــان و هیتلێــر و ئیســتالینەكان و
خومەینییــەكان و وانــە ئەهرێمەنییەكانــی
ئەوان ،قوتابیان زۆر زۆرترە لە فێرگەكانی
ســوقڕات و جوردانۆبڕۆنــۆ و ئیســپینووزا
و خەییــام و ئەبووعەالموعــەرری خانی و
شكسپییەر و گاندی و ماندێلال و پێشەوا.
كــوا كەســانێكی وەكوو عەلــی خامنەیی
و بەشارئەســەد و ئەردۆغان شوێنكەوتەی
بیــری كەســانێكن كــە لــە جوانییەكانــی
ژیــان دواون و ئارامــی و پێكەوەژیانیان بە
ســەركەوتوویی و ئاســوودەیی مرۆڤایەتــی
زانیــوە؟ ئەوانــە خوێنڕشــتن و وێرانــی
و پاكتــاوی ڕەگــەزی ،بــە ســەرپەڕی
ژیانــی مرۆڤــەكان دەزانــن و لــەو پێنــاوەدا
هەمــوو هەوڵێكیــان خســتۆتە گــەڕ و
لــە هیــچ كردەوەیەكــی ئەهرێمەنیانــە
ناپڕینگێنــەوە و ئــەو كارە دزێوانــەش بــە
ڕەوا و بــاش و بەجــێ دەزانــن و شــانازیان
پێوەدەكــەن و وەك ســەركەوتوویی و
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بــاش بزانــه قســهیهک کــه خهڵکانــی تر
بریندار بکات ،زهینی تۆش نائارام دهکات
و تۆش به شێوهیهک له شێوهکان تووشی
دڵنیگهرانــی دهبیــت و هێمنــی و ئارامیت
لــێ دهشــێوێ .من پێموایــه هێندێک جار
خهســار و ئــازاری وشــه و بیرکردنــهوه
دهتوانێت ههندێ خهسار و ئازاری شتێک
بێــت کــه بــه کــردهوه لهگــهڵ مــرۆڤ
دهکرێت.
بیــروڕای ئهرێنــی :بیرکردنــهوه لــهو
بابەتــە باشــانهی کــه تــۆ حــهز دهکــهی
ڕووبــدات یــان خوازیــاری پێیــان بگــهی،
دهتوانــی ڕاهێنانیان بــۆ بکهی بۆ ئهوهی
بیرکردنهوهکانــت ئهرێنــی بێــت .ئێمــه
مافــی ههڵبژاردنمــان ههیــه و بۆخۆمــان
شــێوەی بیرکردنهوهکانمــان ههڵدهبژێریــن،
کهواته زۆر گرینگه بڕیار بدەین تێڕوانین
و لێکدانهوهمــان لهســهر ههمــوو ئــهو
ههڵســوکهوت و ڕووداوانــهی کــه ڕۆژانه
لــه گهڵیــان ڕووبــهڕوو دهبینــهوه ئهرێنــی

دیــاری باشــی مرۆڤایەتــی دەیانقەبڵێنن.
ئەم واڵتانە بۆ ئەوەی ڕووی ئاســوودەیی
بــە خۆیانــەوە ببینن هیچ پێویســتییەكیان
بــەم جــۆرە دەمڕاســتانە نییــە ،بەڵكــوو
پێویســتیان بــە كەســانێكی دڵســۆز و
لەخۆبــردووی وەكوو ماندێلال و گاندی و

مرۆڤــەكان دەگاتــە لێــواری ئارامــی
و ئاســوودەیی بــاڵ بــە ســەر ژیانــی
گــەالن و تاكەكانــدا دەكێشــێت؛ بــەاڵم
بەداخــەوە دەســەاڵتدارانی ئــەم ناوچەیــە
هەتــا دەروونیــان دەگرێــت ،لێوڕێــژن
لــە ڕەگەزپەرەســتی و چاوچنۆكــی

هەوێــن و ماكــەی گــرژی و ئاڵــۆزی و
وێرانــی و كوشــت و كوشــتار و بــەردەوام،
بێڕێــزی بــە ئــازادی و دادگــەری و
مرۆڤایەتــی و دێموكراســی دەكــەن.
ئــەوەی جێــی ســەرنج و سەرســوڕمانە لــە
زۆربەی ئەم واڵتانەی كە دەسەاڵتدارەكانیان

جــار لەگەڵجــار ئاگــری ئــەم قیــن و
دووبەرەكییــەش ،لــە پەرەســەندندایەو
گەالنی گیــرۆدەی ئەم بیرە ئەهرێمەنییە،
بەردەوام خەنجەر لێك دەســوون و هەموویان
هەریەكەو بە شــێوەیەك ،بە خوێنی ســەری
یەكتــری تینــوون .یەكێك لە بیری تۆڵەی

دنیا پڕە لە قوتابییەكانی ئاتاتورك و تەیموور و چەنگیزخان و هیتلێر و ئیستالینەكان و
خومەینییەكان و وانە ئەهرێمەنییەكانی ئەوان ،قوتابیان زۆر زۆرترە لە
فێرگەكانی سوقڕات و جوردانۆبڕۆنۆ و ئیسپینووزا و خەییام و ئەبووعەالموعەرری خانی و شكسپییەر
و گاندی و ماندێلال و پێشەوا
پێشــەوا هەیە كە بەرژەوەندی گەلەكانیان
لە سەرووی بەرژەوەندی خۆیانەوە دانێن و
بەو كارەشیان ئاشتی و ئارامی پێشكەشی
گەالنــی ناوچەكــە بكــەن .ئــەوەش لــە
كاتێكــدا دێتــە دی كــە لــەم واڵتانــەدا
هیــچ كەســێك هەســت بــە بندەســتەیی و
پلە دوویی نەكات و یاســا ســەروەر بێ و
كەس خۆی لە كەسی دیكە بە دەمڕاست

و خۆبەزلزانــی و خوێنخــۆری و ئــەو
بیركردنــەوە و ڕوانینەیان بۆ چەمكەكانی
ژیــان ،كارێكــی كردووە ،بــە جێی ژیانی
ئاســوودەیی و ئارامــی و فەرعانە ،دەبێ
بینــەری وێرانی و ئاوارەیی و كۆڕەوی و
بــێ مــاڵ وحاڵی و كوشــتوبڕی بەردەوام
بیــن و بــەم كار و كردەوانەیــان ژیانیان لە
مرۆڤــەكان كردۆتــە دۆزەخ و بەجێــگای

شــیری شــەڕیان هەڵكێشــاوە و بەردەوام لە
تەپڵــی خوێــن و وێرانــی دەكوتــن ،هەر بە
چەنــد ســاڵ كەڕەتێــك شــانۆیەك بە ناوی
هەڵبــژاردن و دەنگــدان بەڕێوەدەچــێ و
بــەو شــێوەیە ،بــە نــاوی دەنگــی گــەل و
هەڵبــژاردن كاڵوێكــی گەورە دەكەنە ســەر
چەمكــی هەڵبــژادن و بــە مەیلــی خۆیان
مافــی تــاك و خەڵــك پێشــێل دەكــەن و بە

برادایــەو یەكێك لە بیــری تۆڵەی بابدایەو
یەكێــك لــە بیری ناموســیدایە و یەكێك لە
ئاگری تۆڵەی خوێنی دایكیدا دەسووتێ.
ئێســتا بەناوی شێعەگەری و سوننیگەری
و توركایەتی و فارسایەتی و عەرەبیگەری
ناوچەكەیان كردۆتە شەڕگەیەكی گەورە و
بەردەوام خوێنی یەكتری دەڕێژن و هاواری
ئەڵاڵهووئەكبەریــان لێ بەرز دەبێتەوە .ئەم

لە ژیانی مرۆڤەكاندا ،چەمكی پێكەوەژیان كۆڵەكەیەكی گرینگەو ئەگەر ئەم چەمكە جوان جێگیر
بێ و بتوانرێت ڕێز لە بەرانبەرەكان بگیردرێت و ئەو كارەی سروشت لەگەڵ مرۆڤەكانی كردووە و
ئەوانی لە ڕەگەز و ڕەنگ و شێواز و زمانی جیاواز خوڵقاندووە ،جوان بنرخێندرێت،
ئەوە زۆربەی زۆری كێشەكانی ژیانی مرۆڤەكان دەگاتە لێواری ئارامی و ئاسوودەیی باڵ بە سەر ژیانی
گەالن و تاكەكاندا دەكێشێت
و ئاغــا نەزانێــت و هەمووالیەنێــك لــە
ئاســتی هاونیشــتمانێتیدا ،بــە یــەك چــاو
ســەیر بكرێــن و ڕێــز لــە بەرژەوەنــدی
و ویســتی هەمووالیــەك بگیردرێــت.
بــە دڵنیاییــەوە لــە ژیانــی مرۆڤەكانــدا،
چەمكــی پێكەوەژیــان كۆڵەكەیەكــی

ئەوەی ،هەل بڕەخســێندرێت بۆ مرۆڤەكان
ئــەو مــاوە كورتــەی سروشــت بــۆ ژیــان
دەرفەتــی پێــداون چێــژ لەو هەلــە ببینن،
دەبــێ بە ژیانی كۆڵەمەرگی و بێدەســت
و القــی و ئاوارەیــی و جەرگســووتاوی
تێپەڕێنــن .ئــەوان ـ دەســەاڵتدارەكانی ئەم
ســەردەمەـ بــە ناوی ئازادی و ئاشــتی و

پێودانگــی دیكتاتــۆری دەیپێــون .هێــز و
دەنگی بەرپرسانی ئەم واڵتانە لە سەرووی
یاساوەیە و بۆ بەرژەوەندی خۆیان پاساو بۆ
یاساكانیان دێننەوە و چۆنیان پێخۆش بێ
وایــان بەڕێــوە دەبەن .زۆر یاســای دزێوی
نەنووســراو هەیــە بەردەوام بــۆ بەرژەوەندی
خۆیان كاریان پێدەكرێ و زۆر یاساش هەیە

ئاگــرەی ئەمانــە هەڵیان ئاییســاندووە بەر
بۆتــە مــاڵ و گیانــی كــوردی بێدەرەتــان
و بێدەوڵــەت و كردوویانەتــە دەســتەچیلەی
ئاگرەكەیــان و هــەر ڕۆژەو لەالیەكــەوە
كەڵپــەی گورگێكــی برســی ئاژێنــی
گیانــی دەبێ و زامێكــی نوێی تێدەكات.
كوشــتن ،ســەربڕین و تەقاندنــەوەی

ئەوەی ئێستا لەم ناوچەی ئێمەدا دەبیندرێت ،سەرهەڵدانی دۆخێكی زۆر ئەستەم و دژوار و
مەترسیدارە و دەسەاڵتدارەكانی بەردەوام خەریكی چەقاندن و ناشتنی تۆو و نەمامی دووبەرەكایەتی
و قین و بوغزە و جار لەگەڵجار ئاگری ئەم قین و دووبەرەكییەش ،لە پەرەسەندندایەو گەالنی
گیرۆدەی ئەم بیرە ئەهرێمەنییە ،بەردەوام خەنجەر لێك دەسوون و هەموویان هەریەكەو بە
شێوەیەك ،بە خوێنی سەری یەكتری تینوون
گرینگــەو ئەگــەر ئــەم چەمكــە جــوان
جێگیر بێ و بتوانرێت ڕێز لە بەرانبەرەكان
بگیردرێــت و ئــەو كارەی سروشــت
لەگــەڵ مرۆڤەكانــی كــردووە و ئەوانــی
لــە ڕەگــەز و ڕەنــگ و شــێواز و زمانــی
جیــاواز خوڵقانــدووە ،جــوان بنرخێندرێــت،
ئــەوە زۆربــەی زۆری كێشــەكانی ژیانــی

ئارامــی و خوداوە ،ســەریان لە مرۆڤەكان
شێواندووە و ئەم بە دەستی ئەو بە كوشت
ئــەدەن و ئــەو بە دەســتی ئەم ســەر دەبڕن
و ماڵــی ئــەم بەو وێران دەكــەن و بەو ئەم
دەســووتێنن .ئەوانەی لــە جیهاندا خۆیان
بــە ڕێبــەری دادپــەروەری و فــرەزان و
ئازادیخــواز و دادگــەر دەزانــن ،بوونەتــە

نووســراوە و باسكردنیشــیان تاوان و بڤەیە.
ئــەوەی ئێســتا لــەم ناوچــەی ئێمــەدا
دەبیندرێــت ،ســەرهەڵدانی دۆخێكــی
زۆر ئەســتەم و دژوار و مەترســیدارە
و دەســەاڵتدارەكانی بــەردەوام خەریكــی
چەقانــدن و ناشــتنی تــۆو و نەمامــی
دووبەرەكایەتــی و قیــن و بوغــزە و

عەرەبی ســوننی ،ڕەگەزپەرەستی ،كوشت
و كوشــتار و وێرانــی و خۆســەپاندن و
ئاوارەكــردن و پاكتــاوی ڕەگەزی ،توركی
ڕەگەزپەرەست ،شەڕفرۆشی و ئاژاوەنانەوە
و هەناردەكردنی بیری شێعەگەری لەالیەن
فارســە نژادپەرەســت و خۆبەزلزانەكانــەوە،
بەاڵیەكیــان بــە ســەر گەالنــی ناوچەكــە

بــن .سروشــتی ئێمــه مرۆڤــهکان وایه ک ه
ناتوانین بهردهوام خاوهنی بیرکردنهوهیهکی
جێگیر یان نهگۆڕ بین ،لهبهر ئهوهی ڕۆژ
بــه ڕۆژ هــزر و بیــری ئێمــه لــه گۆڕان و
پێگهیشتن(کامڵ بوون) دایه.
هــهر وهک هێنــری دەیویــد تــورو (1817
– Henry David )1862
 Thoreauفیلســوف و نووســهری
بهناوبانــگ و سروشــتگرای ئهمریکایــی
دهڵێت:
«هیچ شــتێک گۆڕانی بهسهردا نایات،
ئهوه ئێمه مرۆڤهکانین که دهگۆڕێین››.
بیرکردنــهوه ئهرێنیــهکان هــۆکارن بــۆ
دروســت بوونی ههســت و ســۆزی ئهرێنی
الی مرۆڤهکان.
درێــژهدان به بیرکردنهوهی ئهرێنی لهســهر
ئامانجــهکان و ویســتهکان هــۆکارن بــۆ
پێگهیشتنیان.
ئامانجــی ئهرێنــی :یانــی ههبوونــی
ئامانجی باش بۆ خۆپێگهیاندن و گهیشتن
به قۆناغێکی باشــتر .ههبوونی ئامانجی
ڕوون و دیاریکراو بۆ پێشکهوتن ،هۆکارن
بۆ ئهرێنی بیرکردنەوە و ههنگاوههڵێنانهوه

بــۆ وهدیهێنانــی ئامانجــهکان .کەواتــ ه
زنجیــرهی ڕاهێنــهری هۆکاره بۆ دروســت

وێنهی) .٧
مرۆڤێکــی ئهرێنــی :مرۆڤێکــی ئهرێنــی

فێربــوون و پێشــکهوتندایه .بــهردهوام
بیرۆکــهی ئهرێنــی ههیــه و وزه و بیــری
ئهرێنیــش دهدا بــه خهڵکانی تــر .له باتی
ئهوهی کاتی خۆی و بیرکردنهوهکانی به
کێشه کۆن و چارهسهرنهکراوهکان تهرخان
کات زۆرتریــن کاتــی تهرخــان دەکات
بــۆ دۆزینــهوهی ڕێگاچــاره و داهێنانــی
بیرۆکــهی بــاش ھەم بۆ خۆی و ژینگەی
دەوروبــەری و ھەم بــۆ کۆمهڵگهکــهی.
لــه نــاو کولتورێکــی دواکهوتــوودا چــهق
نابەســتێت و دهرگای گۆڕانــکاری
بــەڕووی خــۆی و بیرکردنهوهکانیــدا
دهکاتــهوه .ههرچهنــد ههمــوو گۆڕانێک
بهتایبهتــی لهســهرهتاوه بهرههڵســتی
دهکــرێ ،بــهاڵم ئهوه ئێمهیــنبڕیار دهدەین
که ملکەچی ئهو بهرههڵستانه بین و واز
لــه گۆڕانکارییهکــه بێنیــن .مرۆڤێکــی
ئهرێنــی ،ههســتهکان ،ڕەوشــتهکان،
ئامانجهکان و بیرکردنهوهکانی ئهرێنییه.
ئۆرلیــۆسMarcus
مارکــۆس
 )121 - 180( Aureliusکه وهک
نموونهی ڕاستهقینه بۆ شکۆی پاشایهتی
ڕۆم پێناســه دهکــرێ و یهکێــک لــه

وێنهی 7ڕاهێنهری وهک پڕۆسهیهکی فێرکردن بۆ گهیشتن به ئامانج ،وهک
زنجیرێک پێوهندی بهو چوارگوشهوه ههیه.
بوونــی مرۆڤێکــی ئهرێنــی (بڕوانــه

ئــهو کهســهیه کــه بــهردهوام لــه ههوڵــی

هێنــاوە بــا بــەدەواری شــڕی نەكردبێــت.
ئەمانــە ســەرچاوەی شــەڕ و ئــاژاوە و
كوشــتار و ئاوارەییــن لــە ناوچەكــەدا و
كوردیــش ســەرەڕای ئــەوەی بــەردەوام لــە
بەرەی دژەشەڕدایە و داوای مافی ڕەوای
خــۆی دەكات و وەك هەمیشــەی ژیانــی،
چــاوی لەمــاڵ و خاكــی كــەس نەبڕیــوە،
مــاڵ و خاكەكــەی بۆتــە هێالنەكــەی
بەرپێــی ئــەم شــەڕەگایەو زەرەرمەنــدی
ســەرەكییە لــەم ئەزمــەو خوێنڕێژییــەدا.
دەبــێ هەمووالیــەك ئەوە بزانین ئەم شــێوە
بیركردنــەوەی دەســەاڵتدارانی ناوچەكــە
كارێكــی كــردووە دوژمنایەتــی گەالنــی
ئــەم واڵتانــەی دەســەاڵتدارەكانی خەریكن
بــۆ بەرژەوەندەی ئایین و نەتەوەی خۆیان،
ئەوانیتــر دەســڕنەوە ،گەیوەتــە ئاســتێكی
زۆر مەترســیدار و ئەگــەر تەگبیرێكــی
ژیرانــەی بــۆ نەكرێــت كوشــت و كوشــتار
دەبێتــە گەورەتریــن ئامانجــی مرۆڤەكانی
ئەم ناوچەیەو ئەوەش كارێك دەكات ،كەس
هەســت بە ئارامی نەكات و دووكەڵی ئەو
كــردەوە شــەڕنگێزیانەش دەچێتــە چــاوی
هەمووالیــەك و كــەس ناتوانێــت خــۆی
لــێ قوتــاركات .تاوانی ئــەوەش دەكەوێتە
ئەســتۆی ئــەو كەســانەی لــە ناوچەكــەدا
بڕیــاردەرن و بەرپرســایەتی گەورەیان هەیە
و دەبــێ بــە خۆیانــدا بچنــەوە و لە كەری
شــەیتان بێنەخــوارێ و لــە چاوچنۆكــی
و زێدەخــوازی خۆیــان كــەم كەنــەوە و
بێنــەوە ســەر ڕێگــەی ڕاســت .چونكە بە
دڵنیاییەوە ئەو دەســەاڵتدارانەی بیانهەوێت
گەالنــی دیكە پاكتاو بكەن و خۆیان ببنە
خانیخانــان و ئەوانــەی دیكــەش بكەنــە
تۆزی بانان ،ئەوە تووشی دژكردەوەی توند
دەبن و كەس دەست لە سەر دەست دانانێت
بۆ مردن و لەنێوچوون و توانەوە.
ئــەم كەســانەی كە بە نــاوی جۆراوجۆر و
لــە ڕێــگای جیاجیــاوە بە هــەر هۆیەكەوە
بێ ،خۆیان بە ســەر خەڵكدا ســەپاندووە،
بــە هیچ شــێوەیەك و لە هیچ ڕێگایەكەوە
ئامــادەش نیــن دەســتبەرداری كورســی
و دەســەاڵتەكانیان بــن و هــەر تــاوەی لــە
الیەن دەســتوپێوەندییەكانیانەوە یاسایەك بۆ
مانەوەی خۆیان بە سەر خەڵک و ئازادیدا
دەســەپێنن و بازنــەی دەســەاڵتەكەیان
بەربەرینتــر دەكەنــەوە .بــە هیــچ كولۆجێك
ناتوانــن تیماركــەری ئــەم زامانــە بــن و
هیــچ چارەسەرییەكیشــیان بــۆ كێشــەكان
لــەال نییــە ،بێجگــە لــە ئەزمەنانــەوە و
قەیرانخۆڵقاندن و چنگ و ددان نیشاندان.
ئەمانــە هەوێنــی ئــاژاوە و خوێنڕشــتن
و دووبەرەكــی گەالنــن و هەتــا ئەمانــە
هەبــن ئەســتەمە ئارامــی و ئاســوودەیی
بــاڵ بــە ســەر ئــەم ناوچەیــەدا بكێشــێت.
الیهنگرانــی فهلســهفهی رهواقییه دهڵێت:
«ژیانــی هــهر کهســێک ئهو شــتهیه که
هــزر و بیرکردنهوهکانی (ئهندێشــهکانی)
بــۆی دروســت دهکــهن» .شــێوازی
بیرکردنهوهکانی ئێمه لهسهر شێوهی ژیان
کردنمــان ڕهنگدانــهوهی دهبێــت و ڕادهی
توانایی ئێمه دهردهخات .بهویستی خۆمانه
یان خۆمان بڕیار دهدهین که ڕق ،توڕهیی،
کینه ،تۆڵهســهندنهوه  .....و هتد بهســهر
دهرونماندا زاڵ نهبن .نابێ وا بیر بکهینهوه
کــه ههمــوو کاتێــک بارودۆخــهکان بــه
ویستی ئێمه بن .ههموو مرۆڤهکان وهک
یــهک ههڵســوکهوت ناکــهن و تێڕوانینی
وهک یهکیان بۆ بابهتهکان و ڕووداوهکان
نییه .ههموو کهســێک و ههموو شتێک
دهتوانێ گۆڕانی بهسهردا بێت .بۆ ئهوهی
ببــی به مرۆڤێکــی ئهرێنی و ئهرێنی بیر
بکهیــهوه هــهوڵ بده له ههمــوو تواناکانت
کهڵــک وهرگــری و لهســهر ههســته
نهرێنییهکانــت ڕاهێنــهری بکــهی ،دڵنیا
بــه ئامانجــی باشــی دهبێــت .بــۆ ئــهوهش
تهنیا شــتێک پێویســته ،ئهویــش بڕیاردان
و سووربوون لهسهر بڕیارهکەیه.
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لە زاری پارێزەرانی واڵتەوە

دیمانەیەک لەگەڵ «جەمشید ڕەزایی» ،پێشمەرگەی هێزی پێشمەرگەی کوردستان

وتووێژ :بێهزاد قادری
بــە درێژایــی مێــژووی مرۆڤایەتــی
كۆمەڵێــک چەمــک و دەســتەواژە هزر و
بیری زانایان و فیلسووفەكانی بەخۆیەوە
ســەرقاڵ كــردووە ،چەمكگەلێكــی وەک
«فیداكاری ،بەرخودان و خۆبەختكردن»
لە پێناو ئامانج و ئارمانجشارێكی مرۆیی.
بــەو مانایــە كە ئەم چەمكانە لە زەینی
كۆمەڵگــە ،لە تاكەكانــی كۆمەڵگەیەک
نەخش دەبەستن و بۆ گەیشتن پێیان
ئامادەن ،بێ هیچ چاوەڕوانییەک گیانی
خۆیانی بۆ فیدا بكەن و لەو ڕاســتایەدا
ســەختی و دژواری و كەموكــوڕی
ناناسن و بەردەوام ڕێ دەبڕن.
لەنێــو گەلــی كوردیشــدا بوونــی ئــەم
جــۆرە كەســانە پرســێكی ســەلمێندراوە،
بــەو واتایــە كــە چ لە ڕابــردوودا و چ لە
ئێســتادا بەشێک لە خەڵكی كوردستان
بەهــۆی گەیشــتن بــە لووتكــەی
بیركردنــەوە و مانــای ڕاســتەقینەی
ژیــان ،گیــان و ماڵــی خۆیــان فیدای
گەیشــتن بــە ئــازادی ،بەرژەوەندیــی
نەتەوەیــی و یەكســانی و دادپەروەری
كــردووە و ئارەزوومەندانــە ژیانێكــی
پڕاوپــڕ لــە كەندولەنــد و هەوراز و نشــێو
هەڵدەبژێــرن .مرۆڤگەلێک كە چاوەڕێی
ڕوودانــی ڕووداوێــک یــان هەڵكەوتنی
كەشــوهەوایەكی گونجــاو و لەبار ناكەن
و خۆیــان خوڵقێنەرانــە دەیئافرێنــن.
ئافرێنەرانــی جوانــی لەنێــو گەلــی
كــورددا بــە «پێشــمەرگە» دەناســرێن.
ئەمجــارەش لەگــەڵ پێشــمەرگەیەکی
تــری هێزی پێشــمەرگەی کوردســتان
بــە نــاوی «جەمشــید ڕەزایــی» لــە
شاخەکانی کوردستان ،ئەم وتووێژەمان
پێک هێناوە و پێشکەشتانی دەکەین:
-

بــەر لــەوەی بێیتــە ڕیــزی

شۆڕشــەوە ،هەســت و بیــر و بــاوەڕت
ســەبارەت بە کوردســتان و پێشــمەرگە
چۆن بوو؟
بــە حوکمــی ئــەوەی کــە لــە
بنەماڵەکەماندا پێشــمەرگەمان هەبووە
و بنەماڵــە شــەهید بووم ،دوو وشــە بۆ
مــن زۆر ئاشــنا و پیرۆز بــووە ،یەکەم
شــەهید و دووهــەم پێشــمەرگە .مــام و
خاڵێکــم شــەهید بــوون و مامێکیشــم
پێشمەرگە بووە.
ڕۆژانــە لەنێــو بنەماڵەمــدا باســی
پێشــمەرگە دەکرا و پێشــمەرگە لە الم
وەکوو ســیمبولی ئاشتی و پێکەوەژیان
و لەنێوبــەری زوڵــم و زۆرداری بــوو.
دواتر لەگەڵ وشــەی کوردستان ئاشنا
بــووم .دەمزانــی واڵتێــک بووەتــە
چــوار پارچــە و زوڵــم لــە خەڵکەکەی
دەکــەن ،هەر بۆیــە هەوڵم دا کە دژی
ئــەو زوڵــم و زۆرییــە کار و چاالکــی
بکــەم؛ چونکــە بنەماڵــەم هەمــوو ئەو
بەدبەختییانەیــان کێشــابوو ،هەمــوو
ئەوانەم هەست پێ دەکرد.
ئێســتا کــە خــۆت
پێشــمەرگەیت ،چ هەســتێکت هەیە
و هەستت بۆ کوردستان چۆنە؟
ئێســتا کــە پێشــمەرگەم دەزانــم کە
پێشمەرگە چەندە سەختی دەکێشێت
و چەنــدە کێشــەی هەیــە و دەبــێ
لەگەڵ هەموو دۆخێکدا بسازێت.
تــا بــەرە و نەوەکانــی دوای ئێمــە
ئــەو نەهامەتییانــە نەبینێــت و
شــاهێدی شــەهیدبوونی ڕۆڵەکانی
گەلەکــەی نەبێــت و لــە واڵتــی
خــۆی کــە کوردســتانە بــە هەموو
کەموکۆڕییەکانییــەوە و لەژێــر
دەسەاڵتی خۆی ژیان بەسەر ببات،
تــا ئــەو کاتــەش دەســت لــە خەبات
هەڵناگرین.
هــەر کام لــەم وشــانە
-

(نیشــتمان ،پێشمەرگە و ڕاسان) لە
ڕوانگەی خۆتەوە پێناسە بکە:
ئەگــەر بــاس لــە «ڕاســان» بکەم،
دەبــێ بڵێم کــە ڕاســان پرۆژەیەکی
نــوێ لــە بەرەنگاریــی خەڵکــی
ڕۆژهــەاڵت دژی زوڵــم و زۆرە کە
بە داواکاریی خەڵک و بە ئیرادەی
خەڵــک و بــە بڕیــاری حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران
دەســتی پێکــرد و زیندووکــەرەوەی
خەباتی کوردستانی ڕۆژهەاڵتە.
«پێشمەرگە» کەسێکە کە بوون و
نەبوونــی خۆی بە بۆنەی گەیشــتن
بــە ئامانجــی مەزنــی خــۆی و
واڵتەکەی ،پێشکەش دەکات.
«نیشــتمان» دایکــە ،گلێنــەی
چاومە و بوونی منە.
ئاواتــی
گەورەتریــن
ژیانــت چییــە و بۆچی ئــەو ئاواتە،
گەورەترین ئاواتی ژیانتە؟
بــە بــڕوای من ،هەر کەســێک کە
تێکــەاڵوی کاری سیاســی بــوو،
دوو ژیانــی هەیــە :یەکــەم ،ژیانــی
شەخسی و دووهەم ،ژیانی سیاسی.
مــن لــە ژیانــی سیاســیمدا ئاواتــم
ئەوەیە کە ڕۆژهەاڵت ئازاد بکرێت
و خەڵکــی کــورد لــە ڕۆژهــەاڵت
دەوڵــەت و دەســەاڵتداری خــۆی
هەبێــت و منیــش لــە ســەربانی
قوتابخانەکانــی «تەنگیســەر»،
ئــااڵی پیــرۆزی کوردســتان هــەڵ
بکەم .لە ژیانی شەخســیمدا ئاواتم
ئەوەیــە بگەڕێمەوە نێــو بنەماڵەکەم
و بــە ژیانێکــی ئــارام و دوور لــە
دەســەاڵتی داگیرکەر ،ژیان بەســەر
بەرم.
 -بــە بۆچوونــی تــۆ ،چ شــتێک

دەتوانێــت واتــا بــە ژیانــی مرۆڤــی
کورد ببەخشێت؟
بوونــی دەوڵەتــی کــوردی و
بوونــی زانســت و ئیــرادەی
پێشکەوتووخوازانە ،دەتوانێت ژیانی
تاکــی کــورد بگۆڕێت و باشــتری
بکات.
وەک پێشــمەرگەیەک،
چ قســەیەکت بــۆ هاوواڵتییانت لە
کوردستانی ڕۆژهەاڵتدا هەیە؟
داوا لــە هەمــوو هاوواڵتییانم دەکەم
کــە بۆ دوو شــتی ســەرەکی هەوڵ
بــدەن :یەکــەم ،زانســت و دووهــەم،
گەیشتن بە مافی نەتەوەیی خۆیان.
هەروەهــا پێیــان دەڵێــم کــە ڕاســان
دەتوانێــت بــۆ ســەرکەوتنی گەلــی
کــورد و گەیشــتن بــە مافــە
نەتەوایەتییەکانــی ڕێگەچارەیەکی
زۆر باشی هەبێت.
وەک شۆڕشــگێڕێک،
چ وتەیەکــت بــۆ هاوســەنگەر و
هاوڕێ پێشمەرگەکانت هەیە؟
داوا دەکــەم کــە ئەرکــی
پێشــمەرگایەتیی خۆیــان بەجوانــی
بەڕێــوە بەرن؛ ڕەمزی ســەرکەوتنی
ئێمــەی پێشــمەرگە ڕاپەڕاندنــی
درووســت و بەجێــی ئەرکەکانمانــە
وێــڕای هەوڵدانمــان بــۆ یەکبــوون
و تەباوڕەبابوونمــان .کۆمــاری
ئیسالمی هەموو هەوڵی ئەوەیە کە
ڕیزەکانــی ئێمــە تێــک بشــکێنێ،
بۆیــە ئێمــە دەبــێ بــە ڕۆحێکــی
یەکگرتووانــە دژی ئەم تاکتیکەی
ڕێژیم بوەستینەوە.
ـ وەک نیشــتمانپەروەرێک ،چ
پەیامێکــت بــۆ خۆفرۆشــان و
خائینانی خاک و گەل هەیە؟

پەیامــی مــن بــۆ ئەوانــەی کــە
دەســتیان بــە خوێنی ڕۆڵــەی کورد
و پێشــمەرگە ســوور بــووە ئەوەیــە
کــە دادگای هەرێمی کوردســتانی
ڕۆژهەاڵت ،بڕیاریان لەسەر دەدات.
بــەاڵم ئەوانــەی کــە بــە هــەر
شــێوەیەک ڕوویــان لــە نەیــاران
کــردووە ،پەیامــم ئەوەیــە کــە هەتا
درەنگ نەبووە ،بگەڕێنەوە باوەشــی
نیشتمان .نیشتمان باوەشی ئاوەاڵیە
و ڕۆڵەکانــی خــۆی لــە ئامێــز

دەگرێتــەوە و وەکــوو دایکێک وایە
کە لە هیچ دۆخێکدا دەستهەڵگری
ڕۆڵەکانی نییە.
ئەگــەر کوردســتان ئازاد
بکرێــت و بگەڕێیتــەوە کوردســتان،
چ بەرنامەیەکت بۆ ژیانت هەیە؟
ئەگــەر توانایــی جەســتەییم هەبــوو
لــە ڕۆژهەاڵتیــش هــەر لــە هێــزی
پێشــمەرگەدا دەمێنمــەوە ،هــەم بــۆ
خزمەتکــردن و هەم بۆ دابینکردنی
ژیانی شەخسیم.

تووبا ئەلیاسی :ژنان سەرەڕای ئەوەی کە دەزانن سزای ئەوان دوای دەستبەسەرکران سزایەکی قورستر و مەترسیدارترە ،وەک دەستدرێژی
جینسی و پاشان دوای ڕزگار بوون ئەو هەموو تابۆ ناحەزە کولتوریانە کە ڕووبەڕویان دەبێتەوە ،بەاڵم ئەوان بوێرانە ڕۆڵی بەرچاوی خۆیان
دەگێڕن و تێدەکۆشن لە ڕوخانی ئەو ڕیژیمەدا جێپەنجەیان دیار بێت.
وتووێژ :ڕەحمان سەلیمی

لــە دەســتپێکی ســەرهەڵدانە
جەماوەرییەکــەی خەڵکــی ئێــران و
کوردستان لەهەمبەر دۆخی نالەباری
ئابووری و هەروەها ســەهمییەبەندی
و گرانبوونــی  ٣بەرابەریــی بێنزیــن،
ژنــان وەکــوو توێژەکانــی دیکــەی
کۆمەڵگــە ،لە بەرابەر ئەم ســتەمەدا
وەســتانەوە .گرتــە ڤیدیــۆ و هەروەهــا
وێنە باڵوکراوەکان لە خۆپیشــاندان و
ناڕەزایەتییەکان نیشــان دەدەن کە
ژنانیــش هاوهەنگاو لەگــەڵ پیاوان
لــەم ناڕەزایەتــی و خۆپیشــاندانانەدا
ڕۆڵیــان گێــڕاوە و لــە زۆر شوێنیشــدا،
ڕۆڵــی لیدریی ناڕەزایەتییەکانیان لە
ئەســتۆ گرتووە .لە ماوەی  ٤٠ســاڵ
دەســەاڵتداری ڕێژیمــی ئیســامیی
ئێران کە بەدەوام هەوڵ دراوە ژنان
لــە پەراوێزدا بمێننەوە و ڕۆڵی ژنان
کەمڕەنگ بکرێتەوە ،ژنان بە باشــی
دەرکیان بە ستەمی چەند بەرابەریی
ڕێژیمی ئاخوندی بەرانبەر بە خۆیان
کــردووە و بــە ڕاپەڕین و بەشــداریی
بەرچاو لــە بزووتنەوە جەماوەرییەکاندا،
دەیانەوێــت ڕۆڵــی کارای خۆیــان
بگێــڕن .لە پێوەنــدی لەگەڵ ڕۆلی
ژنــان لــە خۆپیشــاندانەکان و ئــەم
ئاڵوگۆڕانــەی کــە لــە کۆمەڵــگای
ئێــران و کوردســتاندا ڕوو دەدەن،
وتووێژێکمــان لەگــەڵ خاتــوو››
تووبــا ئەلیاســی›› چاالکیــی بــواری
ژنــان پێکهینــاوە کــە ســەرنجتان بــۆ
خوێندنەوەی ڕادەکێشین

.١لە خۆپیشاندانەکانی ئەم دواییانەی
کوردســتان و ئێران ڕۆڵ و بەشــداریی
ژنان چۆن هەڵدەسەنگێنی؟

لە پێشدا پێم خۆشە ئەوە بڵێم کە ڕۆڵ
و چاالکیی ژنانی کوردســتان و ئێران
پێوەنــدی بــە ئاڵوگۆڕێکــی جدییــەوە
هەیــە کــە لــەو ســااڵنەی ئەخیــردا
ژنانــی ناوچەکــە بە گشــتی دەســتیان
پــێ کــردووە .وای دەبینــم کــە ژنــان
وردە وردە بەو ڕاســتیە گەیشــتوون کە
نەبوونــی حــزووری ڕاســتەخۆی ئــەوان
لــە مەیدانــی بەڕێوەبەری دەســتەاڵتی
سیاســیدا کەمایەســیەکی گەورەیــە و
دەبێتە هۆکار بۆ پێشــێلکردنی زیاتری
مافەکانی ئەوان و ســەپاندنی یاســای
دژە مرۆیــی و بەتایبــەت دژە ژنــان.
هــەر لــە بەر ئــەو ڕاستیانەشــە دەبینین
کــە ژنان لە ناوچەکانــی ڕۆژهەاڵتی
نێوەڕاســت بــە بەشــداری چاالکانــەی
خۆیــان لــە ناڕەزایەتییــەکان ،چاالکی
مەدەنــی و فەرهەنگــی ،وەڕێخســتنی
کەمپەینــی تایبــەت بــۆ داکۆکــی
لــە مافەکانــی ژنــان و هتــد ڕۆڵیــان
بەرچاوە .دیارە ژنانی کورد و بوێری و
ئازایەتــی ژنانــی ڕۆژئاوا بۆ ڕزگاری
نیشــتمانەکەیان سەرمەشق و ئولگوویە
بۆ هەموو ژنانی ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست
و شــانازیەکی بێوێنەیــە بــۆ کــورد بــە
گشــتی و ژنانــی کــورد بــە تایبەتی.
بگەڕێینــەوە ســەر ڕۆڵــی ژنانــی
کوردســتان و ئێــران ،ئــەوە ڕاســتیەکی
حاشــا هەڵنەگــرە کە هاتنەســەرکاری
کۆمــاری ئیســامی ئێــران لــە پێــش
هەمــوو چین و توێژەکانی کوردســتان
و ئێــران زیاتــر بوو بە مایەی بێمافی و
ســتەمی چەند قات بۆ ژنان .هەربۆیە
ژنــان لە مێژە بەو ڕاســتیە گەیشــتوون

تــا ڕێژیمێکــی ســەرکوتکەری وەک
کۆمــاری ئیســامی لــە ســەر کار
بێــت بەو ئیدۆلۆژییــە مەزهەبییەوە کە
هیــچ کات وەک مــرۆڤ چاو لە ژن
نــاکات ،ئەوان ناتوانــن خاوەن ژیانێکی
سەردەمیانە و مرۆییانە بن .هەر لە بەر
ئــەو ڕاستیانەشــە ،ژنــان زۆر لە مێژە
بە ئەرکی سەرشانی خۆیان زانیوە بێنە
مەیدان و دەنگی خۆیان وەک مرۆڤ
نــەک تەنیــا وەک ژن بخەنــە پــاڵ
دەنگــی ناڕازیی تــەواوی خەڵک و بە
دژی حکومەتی کۆماری ئیســامیدا
بچنەوە .بە بڕوای من ژنان سەرەڕای
ئــەوەی کە دەزانن ســزای ئــەوان دوای
دەستبەســەرکران ســزایەکی قورســتر
و مەترســیدارترە ،وەک دەســتدرێژی
جینســی و پاشــان دوای ڕزگار بــوون
ئــەو هەمــوو تابــۆ ناحــەزە کولتوریانــە
کــە ڕووبەڕویــان دەبێتەوە ،بــەاڵم ئەوان
بوێرانە ڕۆڵی بەرچاوی خۆیان دەگێڕن
و تێدەکۆشــن لە ڕوخانی ئەو ڕیژیمەدا
جێپەنجەیــان دیــار بێــت .ئەمــەش بــۆ
خۆی گرینگە ،چوون ژنان ئەوە دەزانن
لــە داهاتــووی ئــەو واڵتــەدا بەشــداری
بەرچــاوی ئــەوان لــە بەڕیوەبــەری
سیاســی واڵتدا پێوستە ئەگینا ماف و
ویستەکانی ئەوان لە بەرچاو ناگیرێ.
.٢خۆپیشــاندانەکانی ئــەم دواییانــە
دەتوانێــت ئاڵوگۆڕێک لە بزووتنەوەکانی
ژنــان لــە ئێران و کوردســتان لــە داهاتودا
پێک بهێنێت؟
بە بڕوای من یەکەم خۆپیشاندانەکانی
ئەو دواییانە نەک تەنیا لە بزووتنەوەی
ژنــان ،بەڵکــوو ئەکرێــت وەک
وەرچەرخانێک چاوی لێ بکرێت لە نێو
هەموو چین و توێژەکانی کۆمەڵگای
کوردستان و ئێراندا بەگشتی .چوونکە

بــۆ یەکەمیــن جــارە کــە خەڵکــی لــە
نزیــک بــە تــەواوی پارێزگاکانــی
هەمــوو ئێــران و کوردســتان یــەک
دەنگ هاتنە ســەر شــەقام و دروشــمی
مــەرگ و نەمانیان بــە دژی ڕێژیمی
ئێــران دا .دووەم ،ژنــان و مێرمنــدااڵن
بەشداری چاالک و بەرچاویان هەبوو،
هەتــا بوون بە بەشــیک لــە قوربانیانی
خۆپیشــاندانەکان .ئەگــەر بمــەوێ
بچمەوە ســەر پرســیارەکەتان پێم خۆشە
ئــەوە بڵیــم من زیاتر فوکوســم دەخەمە
ســەر بزوتنــەوەی ژنانــی کوردســتان.
ڕاســتە کە ژنانی کوردســتان بە هۆی
کۆمەڵگایەکی پیاوساالرەوە و هەروەها
بەهــۆی سیســتمی دژە مرۆیــی و بــە
تایبەت ئەو هەموو یاسای هااڵواردنی
ڕەگەزییــە کــە جمهــووری ئیســامی
ســەپاندوویەتی بــە ســەر کۆمەڵــگای
ئێــران و کوردســتاندا ژنــان تووشــی
توندوتیــژی بەرچــاوی ڕەگــەزی
دەبنەوە .بەاڵم نابێت لە بیرمان بچێت،
ژنــی کــورد جیاواز لــە ژنی بۆ نموونە
نەتــەوەی بااڵدەســتی فــارس کێشــەی
گەورەتــر و زیاتــرە و لــەم کاتــەدا زیاتر
لــە بیــری ڕزگاری نیشــتمانەکەیەتی
و هــەر لــە بــەر ئەوەشــە دەبینیــن هــەر
ئێســتا بە هەزاران کچــی خوێنگەرم و
بوێــری کوردســتان ڕوویان لــە خەباتی
شــاخ کــردووە و چەکیــان لە شــانە بۆ
ڕزگاری نیشــتمان .ئەمــە بــۆ خــۆی
وای کردووە کە ژنی کورد لە ئێستادا
زیاتــر پەیوەســت بێــت بــە بزووتنــەوەی
نەتەوەییــەوە تــا بزوتنــەوەی تایبــەت
بــە ژنــان .هــەر ئــەوەش وای کــردووە
پیناســەی ژنــی کــورد بــۆ ئــازادی و
مافەکانــی ڕەنگــە جیاوازی هەبێت لە
گەڵ پێناسەی ژنێکی فارس .هەربۆیە

مــن پێــم وایــە ئاســتی تێگەیشــتنی
ژنــی کــورد ئاڵوگۆڕێکــی بەرچــاوی
بەخۆیــەوە بینیوە و دەیانەوێ بە کردەوە
بەشــداری ئازادیی نیشــتمانەکەیان بن
چ لــە ڕێــگای بەشــداری کردنیــان لە
بزووتنــەوە ناڕازییــەکان یــان کــۆڕ و
کۆمەڵــە فەرهەنگــی و مەدەنییــەکان
یان بوون بە پێشمەرگە بۆ داکۆکی لە
نیشتمانەکەیان .چون بۆیان دەرکەوتووە
لە نیشتمانێکی ئازادکراودا ئەوان زیاتر
دەتوانــن بگەن بــە مافــە مرۆییەکانی
خۆیــان .دیــارە ئــەوە بــەو واتایــە نییــە
کــە ژن بوونــی خۆیان لە بیــر کردبێت
و هــاوکات خەبــات بــۆ نەهیشــتنی
توندوتیژی ڕەگەزی بوونی هەیەو ژان
لەم بوارەشدا چاالکی دەنوێنن.
.٣ئایــا ژنان بە نیســبەت ڕابردوەوە خۆیان
ئامــادە کــردووە لــە هەمــوو بوارەکانــی
کۆمەڵــگا و لــە هەمــوو پانتاکانــدا
ئامــادە بــن و دەورێکــی ئەوتۆیــان هەبێت
لــە خەماڵنــدن و پەرەپێدانــی کولتورێکی
سیاسی ،فەرهەنگی لە کوردستانادا؟
ڕەنگــە لــەم بەشــەدا بــۆ واڵمدانــەوەی
پرســیارەکەتان ،من زیاتر تێڕوانینەکانم
پێوەنــدی بــە خوێندنەوەیــەک هەبێــت
کــە لــە ســەر ڕووداوەکان هەمــە،
ئەگینــا مــن لــە مێــژ ســاڵە دوورم لــە
کۆمەڵگای کوردســتان و ئاسان نییە
قەزاوەتێکی ڕاســت و دروســت لە ســەر
توانــا و ئامادەگــی ژنان لــە نێوخۆی
واڵت بکــەم .ئێمــە ئەگــەر چاوێــک
لــە ئالوگۆڕەکانــی کۆمەڵــگای
ڕۆژهەاڵتی کوردستان بکەین ،دەبینین
سەرەڕای هەموو خەفەقانیکی سیاسی،
ڕاگرتنــی کۆمەڵــگای کوردســتان لە
دواکەوتویــی و نەداریــدا ،هــەژاری و
هتــد ،....بەاڵم ئــەو کۆمەڵگایەش لە

گەڵ ڕەوتی بەرەوپێش چوونی دونیای
مەجــازی و تکنولۆژیــدا دەچێتــە
پێشــێ و خۆی پێ دەگەیەنێ .نیوەی
کۆمەڵــگاش کــە ژنــان پێکــی دێنــن
لە گــەڵ ئــەم بەرەوپێشــچوونە هەنگاو
دەنێــن و ناچــارن خۆیــان ئامــادە بکەن
بــۆ ئالوگــۆرە چــاوەڕوان کراوەکانــی
دواڕۆژی کۆمەڵــگای کوردســتان.
پاشــانیش نابێــت لــە بیرمــان بچێــت لە
گــەڵ هــەر ئالوگۆڕێکــی جدیــدا لــە
دواڕۆژی کوردســتان ،هــەر سیســتم
و حکومەتێــک کــە دێتــە ســەر کار
ئەرکی سەرشــانیەتی بودجەی تایبەت
دیــاری بــکات بــۆ بەرەوپێــش بردنــی
پرســی یەکســانی و باشــتر کردنــی
هەلومەرجــی ژنــان و دانانــی بنکــەو
کۆرســی تایبەت بــۆ پێگەیاندنی ژنان
لــە بــوارە جۆربەجۆرەکانــدا .ئــەوەش
لــە بــەر ئــەوەی کە ژنــان بــە درێژایی
مێــژوو لــە کۆمەڵــگا بەربەســتی
زیاتریــان لــە پێش بووە بۆ خۆپێگەیاندن
و بــۆ ئــەوەی بتوانــی ئــەو هەاڵواردنــە
یەکسان کەیتەوە پێویستە لە ئیمتیازی
موســبەت کەلک وەر بگــری .لەوەش
زیاتــر مــن پێــم وایــە لــە ئەگــەری
هــەر ئاڵوگۆڕیکــدا لــە دواڕۆژی
کوردســتان ژنانــی کــورد دەبــن بــە
هیزێکی کاریگەر لە بە ئەستۆگرتنی
بەڕیوەبــەری سیاســی واڵت و بــۆ ئــەم
مەبەستەش پیویستە هێزە سیاسیەکانی
ڕۆژهەاڵتی کوردستان هەر لە ئێستاوە
بــۆ بەهێز کردنی ئەم بەشــە هەنگاوی
دروســت و ئەرێنــی هەڵبگــرن و ببــن
بــە ئولگویەکــی بــاش بــۆ دواڕۆژی
کۆمەڵگای کوردستان.
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پیســـــــترین نەوعی بەشەر
ڕقمە لە باران:
ئەو ساتانەی بە لێزمە
و
تووڕەییەوە خۆی دەدات بە عەرزی نیشتمانما
با
سەوزایی ،پیت و دەغڵ  ،دان و نان بهێنێت،
با
تینویەتی بشکێنێت،

بۆ پاروێکی قیزەون
بەو شەستیر و تۆپانەوە پاڵت داوە
وەکوو باران بە سەر ڕۆڵەکانمدا دەبارێن
شەقامەکانمان سوور دەکەن
کۆاڵنەکان ئاگر دەدەن
خۆشیمان لێ دەتارێنن
شاخەکان گەمارۆ دەدەن
دووکەڵ دەکەن بە گەرووی
ڕۆژەکان
جەرگی دایکمی پێسووتاوە،

ڕقمە لە خۆر:
دەزانی بۆ؟
گەاڵی کەکەو (کێکف) دار هەمرۆ کێویلەکان زەرد دەکات
ئاخر بنی کەکەو
چڵی هەمرۆ کێویلەکان
کۆڵەپشتی پیا کراوە
لقی دەم سێبەرەکانی میوینی
(شاڵ ،شتوێن) پێشمەرگە
وەکو مێو و الوالو لێی پێچراوە،
ڕقمە لە ڕۆژ،
ئەو ساتانەی بااڵ بە خوێن خووساوی بریندار بە داگیرکەر پیشان داوە،
یان مەجالی قەرەوڵی بە خوێنمژ و بکوژ داوە
چۆن؟
ئاخر چۆن
چۆن چۆنی لە تۆ ببورم؟
وەک ــو هووڵە(مڵ ــە) ک ــوون ب ــە ک ــوون ب ــە ن ــاو م ــەزرای واڵتم ــدا دەکەوین ــە پێ ــش ئ ــاودز
و داگیرک ــەر
چۆن بتبوورم،
بە چڵکاوێک

«ئاکــۆ جەلیلیــان» لەالیــەن دەســتەی
ڕاوێــژکاری یەکەمیــن خولــی خەاڵتــی
وێــژەی باشــوورەوە هەڵبژێــردرا و ئــەو
خەاڵتەی پێ بەخشرا.
ناوەنــدی فەرهەنگــی و چاپەمەنیــی
باشــوور داوای لــە  ٣٠کەســی خــاوەن
قەڵــەم و خــاوەن ڕا کردبــوو کــە لــە بوارە
جیاوازەکانی فەرهەنگی و ئەدەبی ،ســێ
کەس بەربژێر بکەن ،هەتا خەاڵتی وێژەی
باشووری پێ ببەخشرێت.
دوای ئــەو داواکارییــە ،ئــەو  ٣٠کەســە
ســەرجەم  ٢٢کەســیان بەربژێــر کــرد و
لەنێو ئەو  ٢٢کەســە« ،ئاکۆ جەلیلیان»
زۆرتریــن دەنگی بەدەســت هێنا و خەاڵتی
وێژەی باشووری پێبەخشرا.
ناوبــراو بەرهەمــی زۆر نــاوازەی وەک:
«فەرهەنگی وشــەی کوردی ـ کوردی ـ

دوژمنانمان
بە خەڵوزی جەستەی دار بەڕوو پێدەکەنن
سەر لە کانی دەشێوێنن
دەدزن ،دەبڕن ،دەڕووتێنن،
تااڵن دەکەن،
لێڵ دەکەن ،قڕ دەکەن
حەزیان لە پیسی و زەلکاوە
تۆش بە بای خەیاڵت نایا
دەمی بۆگەنت تێناوە؛
قینمە لە تۆش
ڕقمە لە تۆش
ئەی بۆ ناحەزان بارەبەر
هۆرەی سەر شۆڕی ئاخر شەڕ
ئەی پیسترین نەوعی بەشەر

کاوکاو

«ئاکۆ جەلیلیان»
خەاڵتی وێژەی باشووری پێ بەخشرا

فارسی ،ڕۆمانی ئاگرمەلووچ (یەکەمین

ڕومانــی کوردیــی باشــوور) ،تاریکخانــه

بەرگی یەکەم ،کرماشان (ناسنامەیەکی

نوێ بۆ مێژووی کۆن) ،سیمینە و زەڕینه

 ٥بــەرگ (مەتەڵــی کــوردی ،پەنــدی
پێشــینییان ،باوەڕ و شــێعری فۆلکلۆر) و
داستانی ڕەنگنامە» ،هەیە.
گەورەتریــن بەرهەمی «ئاکۆ جەلیلیان»،
ئێنسکۆپیدیای «کوردیکا»یە.
فەرهەنگی کوردیکا ،تەواوی زاراوەکانی
کەلهوڕی ،کرمانجی ،ســۆرانی ،لەکی،
لوڕی و شەبەکیی ،لەخۆ گرتووە.
«ئاکــۆ جەلیلیــان» مــاوەی چەند ســاڵ
بــە شــێوەی مەیدانــی کاری لەســەر ئــەو
ئێنســکۆپیدیایە کردووە و بە یەکێک لە
فەرهەنگە دەوڵەمەندەکان لە بواری وشــە
بە ئەژمار دێت.
«جەلیلیان» ،نووسەر ،لێکۆڵەر ،زمانناس
و فۆلکلۆرناســی کورد ،ســاڵی  ١٣٥٠لە
شاری شائاباد لەدایک بووە.

لە تۆڕی جیهانیی ئینتێرنێتدا:
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ڕۆژنامەی کوردستان بەمەبەستی هەرچی زیاتر ئاشکراکردنی پێشێلکارییەکانی مافی مرۆڤ لە ناوچەکانی کوردستانی ڕۆژهەاڵت ،هەر دوو حەوتوو
جارێک ڕاپۆرتێک لە سەر بارودۆخی مافەکانی مرۆڤ لە کوردستانی ڕۆژهەاڵت باڵو دەکاتەوە و دەیخاتە بەردیدی خوێنەرانی ڕۆژنامەی کوردستان.
ئەم ڕاپۆرت و ئامارانە باس لە حاڵەتەکانی پێشێلکردنی مافی مرۆڤ لە ماوەی دوو حەوتووی سەرەتای مانگی سەرماوەزی ساڵی  ٩٨هەتاوی لە
شار و ناوچە کوردنشینەکانی کوردستانی ڕۆژهەاڵت دەکەن کە بریتیە لە حاڵەتەکانی دەستبەسەر کردن ،بانگهێشت ،ئێعدام ،کوژران و بریندار
بوونی کۆڵبەران ،کرێکاران ،خۆکوشتن ،زیندانیان و مەحکووم کردنی هاوواڵتییان لە کوردستانی ئێران.
هێمایــەک لە پێشــێلکردنی
مافەکانــی مــرۆڤ لــە دوو
حەوتووی ڕابردوودا
دەسبەسەرکردن:

رۆژی شــەممە ٢٥ی خەزەڵــوەر،
هاوواڵتییەکــی کــورد بە ناوی «ئەرشــاد
خوونزەڕ» ،کوڕی «یوونس» ،تەمەن ٢٢
ساڵ ،خەڵکی گوندی «ڕوار» ،یەکێک
لــە هاوواڵتییانــی نــاڕازی ،لەالیــەن هێــزە
ئیتالعاتــی و ئەمنییەتییەکانــی شــاری
مەریوانەوە دەسبەسەر کراوە.
دوو هاوواڵتیی کورد بە ناوەکانی «ڕەشاد
محەممەدپــوور و داریووش ســەیاری» ،لە
خۆپیشــاندانەکانی ســنە ،لەالیــەن هێــزە
ئیتالعاتییەکانەوە دەسبەسەر کراون
 ٥ .هاوواڵتیــی نــاڕازی بــە ناوەکانــی
«ئەمیــر خالیــدی ،ســابیر قەدیــری،
محەممــەد زارع ،ڕەشــاد محەممەدپــوور و
داریووش سەیاری» دەسبەسەر کراون.
لــە مەریــوان ٦ ،هاوواڵتیــی نــاڕازی بــە
ناوەکانــی «ســدیق عەزیــزی ،مەیســەم
محەممــەدی ،پووریــا عەلیپــوور ،ئەرشــاد
خوونــزەر ،لوقمان خــوراب و عەلی تاجر»،
لەالیــەن مەئموورانی رێژیمەوە ،دەسبەســەر
کراون.
لــە جوانــڕۆ ١٣ ،هاوواڵتیــی نــاڕازی بــە
ناوەکانــی «فەریــد مەحموودی ،شــەعبان
موریــدی ،ســادق عوســمان ،ڕێبوار ســەید
ڕۆســتەمی ،محەممــەد ئیبراهیمــی،
ئەمجــەد شــامورادی ،عومــران وەلیــدی،
ئەمیــن کاســب ،وەحیــد عەبــدی ،ئارمیــن
فەڕۆخــی و ماکــوان ،لوقمــان و ئــەرکان
سلێمانی» دەسبەسەر کراون.
لــە ورمــێ ٣ ،هاوواڵتــی بــە ناوەکانــی
«نەحــۆ ئەمینــی ،ڕزگار ســداقەت و
سەعید محەممەدزادە» دەسبەسەر کراون.
لــە کرماشــان ٤ ،هاوواڵتیــی نــاڕازی بــە
ناوەکانــی «محەممــەد یــاری ،عەلــی
زولفەقارنەســەب ،موبیــن مــورادی و ڕەزا
جابری» دەسبەسەر کراون.
لــە بــۆکان ،دوو هاوواڵتیــی نــاڕازی بــە
ناوەکانی «سادق خزری و سلێمان نادر»،
دەسبەسەر کراون.
لــە شــاری مێهــران هاوواڵتییەکی ناڕازی
بــە نــاوی «ئەمیــر حوســێن جیــران» و لە
ئیالمیــش دوو هاوواڵتیــی نــاڕازی بــە
ناوەکانــی «مەهیــن ڕەزاق و ســوهراب
ئەعرابی» دەسبەسەر کراون.
هێــزە ئیتالعاتییــەکان  ١٠کــەس
لــە هاوواڵتییانــی ناڕازیــی خەڵکــی
بۆکانیــان وەکــوو بەڕێوەبەرانی ســەرەکیی
ناڕەزایەتییــەکان لــەو شــارە ناســاندووە و
هەنووکە لە گرتنگەی ئیدارەی ئیتالعاتی
شاری ورمێ ،ڕایانگرتوون.
«عەبدوڵــا وەتەندووســت» یەکێــک
لــە ناڕازییانــی شــاری مەریوانــە کــە لــە
کۆبوونــەوە ناڕەزایەتییەکانــی ئەو شــارەدا
برینــدار بــووە و بــە بــێ دەوا و دەرمانــی
پزیشــکی لە الیەن هێزە ئیتالعاتییەکانەوە
بــۆ گرتنگــە ڕاگوێــزراوە و لــە بارودۆخی
گشــتیی ناوبــراو هیــچ زانیارییــەک لــە
بەردەستدا ،نییە.
لــە ڕەوتــی کۆبوونــەوە ناڕەزایەتییەکانــی
شــاری مەریوانــدا ،یەکێــک لــە
هاوواڵتییانــی نــاڕازی بــە نــاوی «ئاراس
ڕۆحــی» خەڵکی گوندی «ئەســراوا»ی
ئــەو شــارە دەسبەســەر و لــە چارەنــووس و
شــوێنی ڕاگیرانــی هیــچ زانیارییــەک لە
بەر دەستدا نییە.
شوناســی  ٥هاوواڵتیــی نــاڕازی لــە
کۆبوونــەوە ناڕەزایەتییەکانی شــاری ســنە
بــە ناوەکانــی «فەرزیــن مەولــوودی»
تەمــەن  ١٩ســاڵ« ،شــارام وەکیلــی»،
«زانیــار گەلێنــی»« ،ئارمان وەفایی» و
«کاوە ڕەزایی» ،بۆ ئاژانسی هەواڵدەریی

کوردپا ،ڕوون بووەتەوە.
لــە ڕەوتــی ناڕەزایەتییــە خەڵکییــەکان لە
سەقز ،دوو هاوواڵتی بە ناوەکانی «شیرکۆ
کەریمــی» کــوڕی «محەممــەد» و
«فەریــاد شــامحەممەدی» ،لەالیــەن
هێــزە ئیتالعاتییەکانــەوە دەسبەســەر و بــۆ
شوێنێکی نادیار ڕاگوێزراون.
هاوواڵتییەکی بە ناوی «سەعید قادری»
خەڵکــی بانــە ،لــە ناڕەزایەتییەکانــی
جوانــڕۆدا دەسبەســەر کــراوە و لە شــوێنی
ڕاگیــران و چارەنووســی ناوبــراو هیــچ
زانیارییەک لەبەر دەستدا نییە.
شوناسی دوو کەس لە دەسبەسەرکراوەکانی
ئــەم دواییانــەی مەریــوان بــە ناوەکانــی
«ئومید یووسفی» کوڕی «محەممەد»
و «شــاهۆ مەنووچێهــری» کــوڕی
«محەممــەد» و خەڵکــی ناوچــەی
هەورامان و دانیشــتووی شارەکی «کانی
دینــار»ی مەریــوان ،بۆ ئاژانســی کوردپا
ڕوون بووەتــەوە و بــۆ شــوێنێکی نادیــار
ڕاگوێزراون.
 ٣هاوواڵتیــی خەڵکــی گوندی «نێـ»ـــی
مەریوان بە ناوەکانی «فەردین بەدەخش»
کــوڕی «لەتیــف» و تەمــەن  ٢٣ســاڵ،
«ســینا جاســت» کــوڕی «ســاالر» و
تەمــەن  ٢٢ســاڵ و «هــادی ڕاســتی»
کــوڕی «فەریــق» و تەمــەن  ٢٢ســاڵ،
لەالیەن هێزە ئیتالعاتییەکانەوە دەسبەســەر
و بۆ شوێنێکی نادیار ڕاگوێزراون.
٢ی ســەرماوەز ،الوێکــی کــورد بــە
نــاوی «فــاروق باغەبانــی» کــوڕی
«میــرزا» و خەڵکــی گونــدی «گەلێن»
و دانیشــتووی گرێــزەی ســنە ،لەالیــەن
هێــزە ئیتالعاتییەکانــەوە دەسبەســەر و بــۆ
شوێنێکی نادیار ڕاگوێزراوە.
هاوواڵتییەکی ســنەیی بە ناوی «ســاعد
بەنەفشــی» کوڕی «خالید» ،حەوتووی
ڕابــردوو لەالیــەن هێــزە ئیتالعاتییەکانــەوە
دەسبەسەر و چارەنووسی ناڕوونە.
الوێکــی کــورد بــە نــاوی «کازم
شــەریفی» ،تەمــەن  ٢٤ســاڵ و خەڵکــی
گونــدی «ســاڵیان» ســەر بــە ســنە،
لــە شــاری «دەماوەنــد» لەالیــەن هێــزە
ئیتالعاتییەکانەوە دەسبەسەر کراوە.
هاوواڵتییەکــی کــورد بــە نــاوی «پەیمان
ئەســکەندەری» ،خەڵکــی گونــدی
«هەرسینـ»ـــی مەریــوان ،لــە ڕەوتــی
کۆبوونــەوە ناڕەزایەتییەکانی ئەو شــارەدا،
لەالیەنهێزە ئیتالعاتییەکانەوە دەسبەســەر
و هیــچ زانیارییــەک لەمەڕ چارەنووســی
ناوبراو لەبەر دەستدا نییە.
٢٧ی خەزەڵــوەر« ،مــۆژگان کاووســی»،
نووســەر و چاالکــی مەدەنیــی کــوردی
خەڵکــی کەالردەشــتی مازەندەران ،لەالیەن
هێزەکانــی ئیتالعاتــەوە دەسبەســەر و لــە
چارەنووســی ناوبــراو هیــچ زانیارییــەک
لەبەر دەستدا نییە.
٢٩ی خەزەڵــوەر« ،خەلیــل ئەســەدی
بوژانــی» ،چاالکــی فەرهەنگیــی
پەیــڕەوی ئایینــی یارســان ،لــە گەڕەکــی
جەعفەرئــاوای کرماشــان ،بێ پیشــاندانی
مۆڵەتی یاسایی لەالیەن ئیتالعاتی سپای
پاسدارانەوە دەسبەسەر کرا.
٥ی ســەرماوەز ،کاتژمێر ٣ی شــەو ،هێزە
ئیتالعاتییەکان الوێکی کوردیان بە ناوی
«ســوهەیب ئەســەدی» ،خەڵکــی ســنە،
دەسبەسەر کرد.
٦ی ســەرماوەز ،هاووواڵتییەکــی کــورد
بــە نــاوی «بەختیار ڕەحیمــی» خەڵکی
مەریــوان ،لــە شــوێنی کارەکــەی خــۆی
لەالیەن هێزە ئیتالعاتییەکانەوە دەسبەســەر
و بۆ شوێنێکی نادیار ڕاگوێزرا.
٥ی سەرماوەز ،چاالکێکی ژینگەپارێزی
بــە نــاوی «مەســعوود ئاریــان» کــوڕی
«تۆفیق» و تەمەن  ٢٧ســاڵ ،لە شــوێنی
کارەکــەی خــۆی لە گەڕەکــی بەهارانی

مەریــوان ،بــە هــۆکاری نادیــار لەالیــەن
هێــزە ئیتالعاتییەکانــەوە دەسبەســەر و بــۆ
شوێنێکی نادیار ڕاگوێزراوە.
٤ی ســەرماوەز ،دوو الوی کــوردی
خەڵکــی ســنە بــە ناوەکانــی «بێهنــام
وەکیلــی» و «ئارمین فەالحی» ،لەالیەن
هێــزە ئیتالعاتییەکانــەوە دەسبەســەر و لــە
هۆکاری گیران و شوێنی ڕاگرتنیان هیچ
زانیارییەک لەبەر دەستدا نییە.
٦ی ســەرماوەز ،هاوواڵتییەکــی کــورد بە
نــاوی «ســەعید بابــا کــوردی» خەڵکی
شــاری «کوردکــوی» پارێــزگای
گوڵســتان ،بــە تۆمەتــی «هــاوکاری
لەگــەڵ یەکێک لــە حیزبە کوردییەکانی
دژبەری حکوومەتی ئێران» ،لەالیەن هێزە
ئیتالعاتییەکانەوە دەسبەسەر کرابوو.
٨ی ســەرماوەز« ،فریشــتە چراغــی»،
ڕۆژنامەنــووس و چاالکــی ژینگەپارێزیی
خەڵکــی ســەرپێل زەهــاو ،لەالیــەن هێــزە
ئیتالعاتییەکانەوە دەسبەسەر کرا.
هاوواڵتییەکــی کــورد بــە نــاوی «نــادر
زیایــی فــەڕ» کــوڕی «محەممــەد»
و خەڵکــی گونــدی «مــەاڵ عیســا»ی
ناوچەی «دەشتەبێڵـ»ـــی شنۆ ،دەسبەسەر
و بۆ شوێنێکی نادیار ڕاگوازراوە.
٥ی ســەرماوەز ،هێزە ئیتالعاتییەکان ٦ی
هاوواڵتیی کوردیان بە ناوەکانی «بورهان
ســوبحانی ،ســەرکەوت ئەحمەدی ،عوبەید
ئەحمەدی ،ساالر نەورۆزی ،ئاکۆ ئەیازی
و بورهــان کاکەییـ»ـــیان لــە سەالســی
باوەجانی دەسبەسەر و بۆ شوێنێکی نادیار
ڕاگواست.
٢٩ی خەزەڵــوەر ،هاوواڵتییەکــی کــورد
بــە نــاوی «ســوحبەت ئومیــدی» لەالیەن
ڕێکخــراوی ســپای پاســدارانەوە لــە
کرماشــان ،بــە تۆمەتــی «بەشــداری لــە
کۆبوونــەوە ناڕەزایەتییــەکان» دەسبەســەر
کرا.
پێنــج هاوواڵتیی کــوردی خەڵکی جوانڕۆ
بــە ناوەکانــی «ئاریــا عەزیــزی ،دیاکــۆ
میرئەحمــەدی ،عومــران وەلیــدی ،هێــرش
میرئەحمــەدی و زەکریــا ئەحمــەدی»،
لەالیەن هێزە ئیتالعاتییەکانەوە دەسبەســەر
کران.
٢٦ی خەزەڵــوەر ،هاوواڵتییەکــی کــورد
بــە نــاوی «ســۆران ڕاوەنــد» کــوڕی
«مەحمــوود» و خەڵکــی مەریــوان ،لــە
ماڵی خۆی و بە تۆمەتی «بەشــداری لە
کۆبوونەوە ناڕەزایەتییەکان» دەسبەســەر و
بۆ شوێنێکی نادیار ڕاگوێزراوە.
٢٥ی خەزەڵــوەز ،هاوواڵتییەکــی کورد بە
ناوی «باقی فەتاحی» ،خەڵکی بانە ،لە
مەریوان دەسبەســەر و دواتر بۆ شــوێنێکی
نادیار ڕاگوێزراوە.
ڕێکخراوی ئیتالعاتی سپای پاسداران٦ ،
هاوواڵتیــی دیکەی خەڵکی جوانڕۆیان بە
ناوی «مەسعوود تاهیری ،ئاروین ڕەزایی
نژاد ،ئارام ســەعیدیان ،ئارمان سەعیدیان،
کەمــاڵ زاهیــری و یاســر هیدایەتــی»،
دەبەسەر کردووە.
٢٦ی خەزەڵــوەر ،الوێکــی کــورد بە ناوی
«دانیــال ڕەحمانــی» کــوڕی «ئەحمەد»
و خەڵکــی گونــدی دەرزیانــی مەریــوان،
لەالیەن هێزە ئیتالعاتییەکانەوە دەسبەســەر
کراوە.
چاالکێکی فەرهەنگیی خەڵکی کرماشان
بە ناوی «مەحیەدین ئەسغەری» ،لەالیەن
ڕێکخراوی ئیتالعاتی ســپای پاسدارانەوە
دەسبەسەر کرا.
 ٥هاوواڵتیــی دیکــەی خەڵکــی جوانــڕۆ
بــە ناوەکانــی «مێهدی ســاڵحی ،ســەالح
بەهروجــە ،عالەم عەبدی ،پارســا نادری و
ئەحمەد حوسێنی» ،بە تۆمەتی «بەشداری
لە کۆبوونەوە ناڕەزایەتییەکان» دەسبەسەر
و بۆ شوێنێکی نادیار ڕاگوێزراون.
الوێکــی کــورد بــە نــاوی «فــەرزاد

کــە لەژێــر ئــازار و ئەشــکەنجەدا گیانیان
لەدەســت دابــوو ڕوون بــووەوە .ئــەو
کەســانە ناویــان «ئیمــان عەســکەری و
عەلــی ئەحمــەدی» و خەڵکــی شــاری
شــائابادی پارێــزگای کرماشــانن .چەنــد
ڕۆژ پــاش کۆبوونــەوە ناڕەزایەتییــەکان،
هاوواڵتییەکــی کــورد بــە نــاوی «حەمزە
فەرەجــی» کــوڕی «غــواڵم» و خەڵکی
کرماشــان ،لەژێــر ئــازار و ئەشــکەنجەی
مەئموورانــی حکوومەت ،گیانی لەدەســت
دا .شوناســی هاوواڵتییەکــی خەڵکــی
گونــدی «بێرواس»ی پاوە و دانیشــتووی
مەریوان بە ناوی «ســامان باسامی» کە
بــە تەقــەی هێــزە نیزامییەکان لەو شــارەدا
گیانی لەدەست دابوو ،ڕوون بووەوە.

گڵــی» خەڵکــی فەیزئــاوای ســنە ،بــە
تۆمەتــی «بەشــداری لــە کۆبوونــەوە
ناڕەزایەتییەکان» دەسبەسەر و هەتا ئێستا
هیــچ زانیارییــەک لەمــەڕ چارەنووســی
ناوبراو لەبەر دەستدا نییە.
١٢ی ســەرماوەز ،چاالکێکی کرێکاری
بــە نــاوی «جەلیــل محەممــەدی»
خەڵکــی شــاری ســنە ،لــە الیــەن هێــزە
ئیتالعاتییەکانەوە ،دەسبەسەر کرا.
هاوواڵتییەکــی کورد بە نــاوی «پەیمان
فەرەیدوونــی» خەڵکی گەڕەکی شــەریف
ئــاوای شــاری ســنە ،لــە کۆبوونــەوە
ناڕەزایەتییــەکان لەالیــەن مەئموورانــی
ڕێژیمەوە دەسبەســەر و لە چارەنووسی ئەو
هاوواڵتییە هیچ زانیارییەک لەبەر دەستدا
نییە.
بانگهێشت کردن بۆ
ســێ هاوواڵتیــی کــورد بــە ناوەکانــی
ئیتالعات:
«بەهمــەن گرامیــان ،حەبیــب شــەریفنژاد
و شــێرزاد ئەدوایــی» ،خەڵکــی مەریــوان١١ ،ی ســەرماوەز« ،ئەنــوەر حوســێن
بــە تۆمەتــی «بەشــداری لــە کۆبوونــەوە پەناهــی» ،چاالکــی مەدەنیــی کــوردی
ناڕەزایەتییــەکان» دەسبەســەر و بــۆ خەڵکی ســنە و دانیشتووی تاران ،لەالیەن
ستادی خەبەریی ئیدارەی ئیتالعاتی سنە
شوێنێکی نادیار ڕاگوێزراون.
١٢ی ســەرماوەز «ڕەشــید ناســرزادە» بانگهێشــت و بــۆ مــاوەی دوو کاتژمێــر
لێپرسینەوەی لەگەڵ کرا.
هەواڵنێــر و چاالکــی ژینگەپارێــزی
خەڵکــی شــاری شــنۆ ئەندامــی گرووپی
ڕاگواستن بۆ زیندان:
شــاخەوانەیی «پێشــڕەو» لــە الیــەن هێــزە
٦ی ســەرماوەز ،هاوواڵتییەکــی کــورد
ئیتالعاتییەکانەوە دەسبەسەر کرا.
ســێ هاوواڵتیــی کــورد بــە ناوەکانــی بەنــاوی (ســەعدی ئەحمەدپــوور) خەڵکی
«بەختیــار وەلییــان ،ئیدریــس محەممەدی شــاری بۆکان ،کــە لــە ناڕەزایەتییەکانی
و موعیــن مســتەفایی» ،لــە کۆبوونــەوە ئــەو شــارە دەستبەســەر کرابــوو ،لــە
ناڕەزایەتییەکانــی شــاری «جوانــڕۆ»دا ،گرتنگــەی ئیدارەی ئیتالعاتی ئەو شــارە
لە الیەن هێزەکانی ئیتالعاتەوە دەستبەسەر بــۆ گرتنگەی ئیــدراەی ئیتالعاتی ورمێ
ڕاگوێزرا.
کراون.
١١ی ســەرماوەز ،هاوواڵتییەکــی ١٠ی ســەرماوەز ،هاوواڵتییەکــی کــورد
کــورد بــە نــاوی «ئارمــان شــاکری» لە بــە نــاوی «ســەلیم پیرۆتــی» ،خەڵکــی
ماڵەکــەی خۆیــدا ،لــە الیــەن ئیتالعاتــی شــنۆ کــە لەالیــەن دادگای ئینقالبــی ئەو
ســپای پاســدارانەوە ،دەسبەســەر و و بــۆ شــارەوە بە چوار ســاڵ زیندانیی تەعزیزی
شــوێنێکی نادیــار ڕاگوێــزرا .لــە ڕەوتــی مەحکووم کرابوو ،ڕەوانەی زیندان کرا.
ناڕەزایەتییەکانــی مانگــی خەزەڵــوەڕ
مەحکووم کردنی
ژمارەیــەک لــە هاوواڵتییــان بــە تەقــەی
هاوواڵتییان بە زیندان و
مەئموورانی حکوومەتی گیانیان لە دەست
ڕاگواستن بۆ زیندان:
کە بەم چەشنەیە:
هاوواڵتییەکــی ناڕازی بە ناوی «بورهان هاوواڵتییەکی کورد بە ناوی «محەممەد
مەنســوورنیا» خەڵکــی مەریــوان ،خاوەنی شــەریف سالم دزەیی» کوڕی «ئەرشاد»
دوکتــورای دامپزیشــكی لــە کرماشــان ،و خەڵکــی «دزە»ی مەرگــەوەڕ و
گیانــی لەدەســت دا .هاوواڵتییەکــی دانیشــتووی ورمــێ ،لەالیــەن لقــی
کــوردی نــاڕازی بــە نــاوی «محەممــەد دووی دادگای ئینقالبــی ئــەو شــارە بــە
حەیدەریــان» کــوڕی «ئیبراهیــم» ،ســەرۆکایەتیی «عەلــی شــیخلو» ،بە ٥
تەمــەن  ١٩ســاڵ و خەڵکــی «ســونقوور ساڵ زیندانیی تەعزیری مەحکووم کرا.
و کولیایــی» لــە ناڕەزایەتییەکانــی شــیروان ســلێمان نــژاد» و «شــەیدا
حەوتــووی ڕابردوو لە کەرەجدا ،بە تەقەی نەجەفیــان» ،دوو هاوواڵتیــی کــوردی
خەڵکــی ورمــێ ،لەالیــەن لقــی دووی
مەئموورانی حکوومەت کوژرا.
«ناســر ڕەزایــی» تەمــەن  ٣٦ســاڵە و دادگای ئینقالبــی ئــەو شــارەوە ،بــە
خەڵکــی قــوروە ،لــە ناڕەزایەتییەکانــی ســەرۆکایەتیی دادوەر «شــێخلوو» ،هــەر
فەردیســی کەرەج ،تەقتی لێکرا و گیانی کامەیان و بە  ٥ســاڵ زیندانیی تەعزیری
مەحکووم کران.
لەدەست دا.
٢٦ی خەزەڵــوەر« ،ئاریــان ڕەجەبــی» لــە هاوواڵتییەکــی کــورد بــە نــاوی
ناڕەزایەتییەکانــی مەریوانــدا بــەر گولـــلە «عەبدولواحیــد (کامیــار) منوچێهــری»
کــوڕی «عوســمان» و خەڵکــی شــنۆ،
کەوت گیانی لەدەست دا.
«موحسێن کەرەمینیا»٢٦ ،ی خەزەڵوەر ،لەالیــەن لقــی یەکــی دادگای نیزامیــی
لە گەڕەکی «جافرئاوا»ی کرماشــان بە یەکــی پارێــزگای ورمــێ ،بــە  ٦ســاڵ
تەقــەی مەئموورانــی حکوومــەت گیانــی زیندانــی و دوورخرانەوە بۆ زیندانی زەنجان
مەحکووم کرا.
لەدەست دا.
«ســەعید ڕەزایــی» ،تەمــەن  ٢٥ســاڵ٧ ،ی ســەرماوەز« ،ســلبی مەرەنــدی»
خەڵکــی گەڕەکــی دەوڵەت ئاوای شــاری پیرەژنێکــی تەمــەن  ٨٠ســاڵی خەڵکــی
کرماشان ،لە کۆبوونەوە ناڕەزایەتییەکانی خــۆی کــە بە لێدانــی  ٧٠زەربــە قامچی
ئەو شــارە ،لــە ئەنجامی تەقەی هێزەکانی لەالیــەن دادگای گشــتیی ئــەو شــارەوە
حکوومەتــدا ،گولـــلەیەک بــەر ســەری مەحکــووم کرابوو ،پاش بانگهێشــتکردنی
لەالیەن نووســینگەی بەڕێوەبەریی ســزای
کەوتووە و گیانی لە دەست داوە.
الوێــک بــە نــاوی «حیســام بارانــی دادگوســتەریی خــۆی ،حوکمەکــەی
ڕاد» تەمــەن  ١٧ســاڵ ،خەڵکــی شــاری جێبەجــێ کــرا .لقــی ١٠١ی دادگای
ڕوانســەر و دانیشــتووی گەڕەکی دەوڵەت کەیفەریی شاری بۆکان «دوکتور ڕەشید
ئــاوای شــاری کرماشــان ،لــە کۆبوونــەوە کرمانــج» ،مامۆســتای زانکــۆی بــە ٥
ناڕەزایەتییەکانــی ئــەو شــارەدا بە تەقەی ساڵ زیندان مەحکووم کرد.
مەئموورانی حکوومەتی گیانی لە دەســت
کوژران و برینداربوونی
داوە .شوناسی دوو کەس لە خۆپیشاندەران

کۆڵبەران:

٣ی ســەرماوەز ،لــە ســنووری شــنۆ،
هێــزە نیزامییەکانــی حکوومــەت
تەقەیــان لــە ژمارەیــەک کاســبکارێکی
کــوردی مەهابــادی کــرد و لــە ئاکامــدا
کاســبکارێکی خەڵکی ئەو شارە بە ناوی
«ســمکۆ (ئیســماعیل) قادرنیا» کوڕی
«عەلــی» و خەڵکــی گەڕەکــی «پشــت
تەپـ»ـی مەهاباد کوژرا.
لــە هەمــان ڕۆژدا ،کۆڵبەرێکــی کوردی
خەڵکــی یەکێــک لە گوندەکانی شــاری
ســەڵماس بــە نــاوی «ناســر مورادپــوور»
کــوڕی «عەبدوڵــا» و خەڵکی گوندی
«کــۆزەڕەش» ،لــە ســنووری پیرانشــار،
بە تەقــەی هێزە نیزامییەکانی حکوومەت
گیانی لەدەست دا.
٥ی ســەرماوەز ،کۆڵبەرێکــی کــورد بــە
نــاوی «هاشــم ئەحمــەدی» ،خەڵکــی
گونــدی دزڵیی مەریــوان ،بەهۆی جڵتەی
دڵەوە لە هەورامان ،گیانی لەدەست دا.
٥ی سەرماوەز ،ژمارەیەک لە کۆڵبەرانی
کــورد لــە ســنووری سەردەشــت کەوتنــە
بۆســەی هێزەکانی ســپای پاســداران و لە
ئەنجامــی تەقەی ئەو هێزانە ،کۆڵبەرێک
بە ناوی «حەســەن ســاڵحپوور» بەسەختی
پێکرا.
١١ی ســەرماوەز ،کاســبکارێکی کــورد
بــە نــاوی «مەهدی یووســفی» ،خەڵکی
گونــدی «مێرگەدرێــژ»ی مەریــوان ،بــە
تەقــەی هێــزە نیزامییەکانــی حکوومــەت
گیانی لەدەست دا و کاسبکارێکی دیکە
بــە نــاوی «یەعقــووب ڕەزایــی» برینــدار
کرا.
١٢ی سەرماوەز ،ژمارەیەک لە کۆڵبەرانی
کــورد لــە ســنووری شــاری پیرانشــار ،لە
الیــەن هێــزە نیزامییەکانــە دەدرێنــە بــەر
دەسڕیژی گولـلە کە لە ئەنجامی تەقەی
ئــەو هێزانــەدا ،کۆڵبەرێکــی کــورد بــە
نــاوی «جەالل خالیدی» خەڵکی شــاری
مەهاباد ،پێکراوە.

گیانلەدەستدان و
برینداربوونی کرێکاران:

٥ی ســەرماوەز ،کاســبکارێکی کــورد
بــە نــاوی «ناســێح ئازەرپــوور» ،خەڵکــی
ســاحێبی ســەقز ،لە ئەنجامی تەقەی هێزە
نیزامییەکان لە ســنووری «سێفـ»ـــی ئەو
شارەدا ،گیانی لەدەست دا
٣٠ی خەزەڵــوەر ،کرێکارێکــی کــورد
بــە نــاوی «هــادی ســەبووری» ،کــوڕی
«مەحمــوود» ،تەمــەن  ٣٥ســاڵ ،بەهۆی
ڕووداوی کارەوە لــە هەولێــر ،گیانــی
لەدەست دا.

ئێعدام:

١٣ی سەرماوەز ،دوو زیندانی بە ناوەکانی
«عەلــی مەحموودپــوور» و «مورتــزا
ئەشــەرەفی» بــە تۆمەتی «کوشــتنی بە
ئەنقەســت» لــە زیندانــی ناوەندیی شــاری
ورمێ لەسێدارەدران.

خۆکوژی ژنان و پیاوان لە
کوردستان:

ژنێکــی الو بــە نــاوی «ســومەیە
ڕەسووڵزادە» ،تەمەن  ٢٤ساڵ ،خەڵکی
گەڕەکــی نەشــمیالنی شــاری ســەقز،
کۆتایی بە ژیانی خۆی هێناوە.
ئەم ئامار و زانیارییانە لە ناوەندی
ئامــاری ئاژانســی هەواڵدەریــی
کوردپــا تۆمار کــراون و ڕەنگە ڕێژەی
ئامــارەکان لەوانــەش زیاتــر بێــت
بــەاڵم بەهــۆی نەبوونــی ڕێکخراوێکی
سەربەخۆی مافی مرۆیی ئاشکراکردنی
ئــەو ڕاســتییانە لــە ئێرانــدا کارێکی
ئەستەمە.

