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ڕاهێنه ری فێرگەیەک 
بۆ فێربوون

ئەنجـــام و 
لێکەوتەکانـــی 
کوژرانی قاســـم 

ســـلێمانی

ســـووڕان  سیاســـەتی 
بـــۆ ڕۆژهـــەاڵت 
لە دوو ڕوانگەوە

 ،٢٠١٩ ســاڵی  رۆژی  دواییــن 
خۆپیشــاندانی  به الڕێدابردنــی  بــۆ 
دژ  عێــراق  وه زاڵه هاتــووی  خه ڵكــی 
هێــزه   ئێــران،  ده ســتێوه ردانه كانی  بــه  
میلیشــیاییەكانی نزیــك لــه  رێژیمــی ئێران 
و گرووپه كانــی ده ســكردی ئــه و رێژیمــه ، 
هێرشــیان كرده  ســه ر باڵوێزخانه ی ئامریكا 
له  به غدا و هه ندێك شوێنیان ئاگر تێبه ردا.
له  یه كه م ساته كانی رۆژی سێهه می ساڵی 
نــوێ لــه  به غــدا، فڕۆكــه ی بێفڕۆكه وانی 
ئامریكایی هێرشــیان كرده  ســه ر داڕێژه ری 
هێرش بۆ ســه ر باڵوێزخانه ی ئامریكا و به  
هه موو كه سانی ده وروبه رییه وه  كوشتیان. 

له و هێرشه دا قاسم سلێمانی كه  فه رمانده ی 
بــه   ســه ر  قــودس،  تیرۆریســتیی  هێــزی 
ســوپای پاســدارانی كۆماری ئیســامییه  
كوژرا. قاسم سلێمانی له  باری نیزامییه وه  
فه رمانــده ی یه كێــك لــه  لقه كانی ســوپای 
تیرۆریســتیی پاسداران بوو، به اڵم له  باری 
كرده ییــه وه ، كه ســی دووهه مــی رێژیــم لــه  
دوای خامنه یی بوو، چوونكه  ســتراتێژیی 
هه ڵســوكه وتی  و  ئابــووری  و  سیاســی 
كۆماری ئیســامی له  الیــه ن خامنه ییه وه  
به  قاسم سلێمانی ئه سپێردرابوو و كوژرانی 
قاســم ســلێمانی جــودا لــه  هه مــوو په یام و 
هۆكاره كانــی دیكــه ، ئه و په یامــه  روونه  به  
كۆمــاری ئیســامی بــوو كــه  ته نیــا یــه ك 
قۆنــاخ ماوه  ئه ویــش كوشــتنی خامنه ییه ! 
هه ر بۆیه  نامه یه كی روون و ئاشــكرایه  كه  
یان ملكه چی جیهان ده بێ یان رێژیمه كه ی 
لــه  نێــو ده بــرێ. دوای له نێوبردنــی قاســم 
تیرۆریســته كانی  فه رمانــده ی  ســلێمانیی 
سه ر به  كۆماری ئیسامی، رێژیمی تاران 
له  دوو رێیانێكدا گیری كرده وه ، ئایا وه اڵم 
بداتــه وه  و هــه ر وه ك نوێنه ره كه یان له  نه ته وه  
یه كگرتــووه كان گوتی، وه اڵمی `` كرده ی 
بده نــه وه   نیزامــی  كــرده ی  بــه   نیزامــی`` 
یــان بــه  جۆرێكــی دیكه  رای به ســیجی و 

پاسداره كانیان رازی بكه ن؟
ســه ر  بــۆ  نیزامــی  هێرشــی  بــه   گــه ر 
ئامریكاییــه كان وه اڵم بده نــه وه ، دژكرده وه ی 
دوای ئــه وه  پێشــبینی ناكــرێ، هــه ر وه ك 
ترامــپ گووتوویــه  كــه  لــه  ٥٢ شــوێنی 
گرنگــی ئێــران ده ده ن، ره نگــه  یه كێــك لــه و 
شــوێنانه  جه مــاران بــێ، یــان كار بگاتــه  
شه ڕی ته واو مانا كه  ئیدی ئاسه وارێك له  
كۆماری ئیسامی له  سه ر عه رز نامێنێ.
بۆیــه  لــه  كاتــی ئێســتادا هه ڕه شــه ی زۆر 
رای  كــه   ده كــه ن  بــه رز  هاتوهــاواری  و 
الیه نگرانیــان رازی بكــه ن، بــه اڵم خۆیــان 
ده زانــن كــه  هــه ر هه ڵه كردنێكیــان هه ڵــه ی 
مه رگــه . بۆ هــه ر ئازادیخوازێــك، نه مانی 
تیرۆریســتان جێی خۆشــحاڵییه  و هه رچی 
تیرۆریســت كه متر بكرێتــه وه ، جیهان به ره و 

لە زاری پارێزەرانی 
واڵتەوە

تیرۆریستێك كه متر
کۆتایی نیزیکە!

١3ی بەفرانبــاری ٩8، بــوو بــە ڕۆژێکی 
مێژوویی بۆ ئازادیخوازانی ئێران و ناوچە 
چنگــی  لــە  کــورد  ڕزگاریخوازانــی  و 
فاشــیزم. لە هێرشــێکی بەرنامەداڕێژراودا 
قاسم سلێمانی گەورەتێرۆریستی کۆماری 
جینایەتەکانــی  ڕەنگــە  کــە  ئیســامی 
ڕاســتای  لــە  دەوری  و  نەخــش  و 
هاوشــێوەی  ناوچــە  ناســەقامگیرکردنی 
کەســانێکی وەک بێــن الدەن و ئەبووبەکر 
بەغدادی وێنا بکرێت، وێڕای  ئەبومێهدی 
موهەندیس بە دەستی هێزە ئامریکاییەکان 
کــوژران؛ ئــەم ڕووداوە کــە لــە ماوەیەکی 
کورتــدا وەک بۆمبێــک لــە میدیاكانــی 
تــەواوی دنیــا تەقییــەوە، بوو بــە کۆتایی 
دەورانی پڕوپاگەندای ڕێژیمی ئاخوندی.

لــە ســااڵنی ڕابــردوودا، کــەم ڕۆژ هەبوو 
کــە میدیاکانــی جیهان باس لــە نەخش و 
دەوری پاسداری تێرۆریست قاسم سلێمانی 
نەکەن کە بەردەوام ســەرقاڵی پیاندارێژی 

بۆ کوشتنی خەڵکی بێتاوان نەبێ.
چەنــد ســاڵ پیــش میدیاکانــی ڕێژیــم و 
بەتایبەت سووشــیالمیدیاکانی سەر بە سپا 
ڕوو لــە ئامریکاییــەکان دەیانوت: »دەبێ 
باتمەن و ســووپێرمەن و سپایدێرمەنەکانتان 
بێنــن تاکــوو بتوانــن ســلێمانی لــە کــۆڵ 

کــە  بینیمــان  ئەمــڕۆ  بــەاڵم  کەنــەوە«، 
شــکاندنی شــکۆی خەیاڵــی و درۆینــەی 
ڕێژیمــی تــاران پێویســتیی بــە باتمــەن و 

سووپێرمەنەکان نەبوو!
سلێمانی کە لەالی پاسدارە ترسنۆکەکانی 
عەلــی  هەمــووان  لەســەرووی  و  ڕێژیــم 
خامنەیی وەک سیمبۆل و ئۆستوورەیەک 
دەبینرا و باسی لێوە دەکرا ئەمڕۆ هەموویان 
کۆســتیان کەوتووە. لە دە ساڵی ڕابردوودا 
ســلێمانی یەکێــک لەو کارتی گوشــارانە 
بوو کە خامنەیی لەدژی ڕۆژاوا کەڵکی 
بەرپرســی  کــە  کەســێک  لێوەردەگــرت؛ 
ڕاســتەوخۆی زیادکردنــی دزەی ڕێژیم لە 
ناوچە و قوواڵیی ســتڕاتێژیکی کۆماری 
وەک  جــاران  زۆر  و  بــوو  ئیســامی 

خەونەمارانەی دوژمن ناویان لێ دەبرد.
دوابەدوای کوژرانی ســلێمانی شەپۆلێک 
لــە شــادی دەربڕیــن چ لــە ئێــران و چ لــە 
ئــەو واڵتانەی کە ناوبــراو ببووە هۆکاری 
ماڵوێرانییــان،  و  ئاوارەیــی  داخــداری، 
لەوانەش سووریە و عێراق دەستی پێکرد و 
خەڵک بە سەما و شایی و باڵوکردنەوەی 
نوقــڵ و شــیرینی پیرۆزباییــان لــە یەکتــر 
دەکرد؛ هەروەها لە زۆرێک لە شارەکانی 
ئێــران ئازادیخــوازان بە نووســینی درووشــم 

سپاســی ترامــپ و دەوڵەتــی ئامریکایــان 
کرد کە تێرۆریســتێکی وەها ناوزڕاوی لە 

کۆڵ کردوونەتەوە.
ترامــپ و کابینەکــەی  ســپاس کردنــی 
بەتایبەت لە دنیای مەجازیدا ڕەنگدانەوەی 
زۆری هەبــوو و لــە زۆربــەی هــەرەزۆری 
تــۆڕە کۆمەاڵیەتییەکانــدا، بەکاربەران بە 
دانانــی پۆســتی شــایی دەربڕین و هەروەها 
ســپاس  وەک  جۆراوجــۆری  هەشــتەگی 
تڕامــپ، پیــرۆزە ئێــران و ... جارێکی تر 
دژایەتــی خۆیــان لەگەڵ دەســەاڵتی تاران 
دەربــڕی. لەالیەکــی دیکەشــەوە زۆربــەی 
هــەرەزۆری میدیاکانــی جیهــان ڕووماڵی 
ئــەم ڕووداوە مێژووییەیــان کرد کە گەلی 
کــورد وەک دیاریــی ســاڵی نوێی زایینی 
ناویــان لــێ بــرد؛ جگــە لەمەش بەشــێکی 
بەرچــاو لــە ســێناتۆرە ئامریکاییــەکان و 
تەنانــەت بەشــێک لە واڵتانــی ئورووپایی 
وەک بڕیارێکی مێژوویی باســی بڕیاری 

کوشتنی سلێمانییان کرد.
ئێســتە بــە کــوژران و نەمانــی ســلێمانی، 
ســوپای  فەرماندەکانــی  لــە  یەکێــک 
تێــرۆری کۆمــاری ئاخونــدی لــە کیــس 
چــووە کــە لــەم ســااڵنەدا پــردی پێوەندی 
گرووپــە  و  تاقــم  نیزیک کردنــەوەی  و 

تێرۆریستییەکانی ناوچە و گرێدانەوەیان بە 
جەماران بوو؛ یان بە واتایەکی تر نەمانی 
ســلێمانی دەتوانێ پێوەندی دینامیکی ئەم 
گرووپانــە لێــک هەڵوەشــێنێتەوە و ئەمەش 
دەســەاڵتی  کوورتبوونــەوەی  بەواتــای 

ڕێژیمە لە ناوچەکەدا.
پڕۆژەیەکــی تری ڕێژیــم کە بە کوژرانی 
ســلێمانی تووشــی شکســت یــان النیکــەم 
وەدواکەوتن دێت، پڕۆگرامی بردنەســەری 
ئاڵۆزییەکانــی ناوچــە بەتایبــەت عێراقــە 
کــە لــە ڕۆژانــی ڕابردوودا بــە زەقی بینرا 
کــە قاســم ســلێمانی لەڕێگــەی حەشــدی 
شــەعبیەوە چــۆن پەالمــاری باڵوێزخانــەی 

ئامریکای لە بەغدا دا.
بەربــاڵوی  تۆڕێکــی  ســلێمانی  قاســم 
تێرۆریســتی له  ناوچه  دروســت كردبوو کە 
زۆربەی دامەزراوە و نیهادە دەوڵەتییەکانی 
بە دەســتەوە بوو؛ هەر لە شــارەدارییەکانەوە 
بگــرە تا دەگاتە ئەوقاف و هیالی ئەحمەر 
و هێــزی قــودس و وەزارەتــی بەرگــری و 
کــە   ... و  رێژیــم  دیپلۆســامی  دەزگای 
بــەم هۆیــەوە زۆر بــە ئاســانی چــەک و 
تێرۆریســتەکانی  ڕادەســتی  جبەخانــەی 
ناوچــە دەکــرد و ئامانجــە کورتمــەودا و 
درێژخایەنەکانــی ڕێژیمی پێ دەبردە ســەر 

بــەاڵم ئێســتە پــڕۆژەی هیالی شــیعی بە 
کردەوە توشی داڕمانێکی سەخت هاتووە .
ســااڵنێك درۆیان ده كرده كه  گوایه  ســوپای 
پاســداران و ســوپای قــودس زۆر لــه  باری 
ئه منیه تیه وه  وشیران و درزیان تێ ناكه وێ،  
بەاڵم هێرشــێکی هێــزە ئامریکاییەکان ئەم 
خەونــەی لێیــان تــاڵ کــرد و بــه  هه مــوو 
جیهانــی ســه لماند كــه  هه مــوو جموجۆڵــی 
پله به رزختریــن  تایبه تیــی  و  نهێنــی  زۆر 
كه سه كانیشــیان لــه  ژێــر چاوه دێریدایه  و له  

به رده ستی شه یتانی گه وره دان!
ئێســتە ڕێژیــم دوو ڕێگــەی لە پێشــە: یان 
دەبــێ هەڵوێســت بنوێنــێ یــان بێدەنگــی 
هەڵبژێرێــت؛ ئەگــەر بێدەنــگ بێــت و هیج 
کارێــک نــەکات ئــەوا لــەالی گەالنــی 
ناوچــە دزەی فکری ڕێژیم بوونی نامێنێ 
و هاوشــێوەی ناوخــۆی ئێــران ڕەواییەکــی 
بــۆ نامێنــێ، ئەگــەر دژکــردەوەش نیشــان 
بدات و بیهەوێ تۆڵە بکاتەوە ئەوا لەگەڵ 
نێونەتەوەیــی  ســەختی  زۆر  لێکەوتــەی 
ڕووبــەڕوو دەبێتەوە کــە کۆنتڕۆڵ کردنی 
زۆر ئەســتەم دەبێت یان النیکەم لە دەستی 
ئەمــەش  نابــێ،  ئیســامیدا  کۆمــاری 
بەکورتــی پێمــان دەڵــێ کــە »کۆتایــی 

درێژە لە الپەڕەی 3نیزیکە!«.

پەیامی پیرۆزبایی "مستەفا هیجری" بەبۆنەی سەری ساڵی نوێی زایینییەوە
ساڵی نوێی زایینی و ڕۆژی لەدایکبوونی مەسیح پیرۆز بێت

 بەبۆنەی ڕۆژانی لەدایکبووونی حەزرەتی عیسای مەسیح و سەری ساڵی نوێی زایینی، پیرۆزبایی لە 
هەموو پەیڕەوانی ئایینی مەسیحی، بەتایبەت مەسیحییەکانی ئێران و کوردستانی ڕۆژهەاڵت دەکەم.
هیوادارم ڕۆژانی ئەو جێژنانە، ڕۆژانی پڕ لە خۆشی و شادی و ساڵی نوێی زایینی ساڵێکی پڕ لە 

ئازادی و دادپه روه ری بێت بۆ هەموو الیەک.
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران

لێپرسراوی گشتی
مستەفا هیجری



  ژمارە ٧٦٥ ، ١٥ی بەفرانباری ٢١٣٩٨

پەیامـــی پیرۆزبایـــی »مســـتەفا هیجـــری« بـــۆ 
»کۆســـرەت ڕەسووڵ«

١٥هەمیـــن کۆبوونـــەوەی ناوەنـــدی هاوکاریی 
حیزبەکانـــی کوردســـتانی ئێـــران بەڕێـــوە چوو

ناوەنـــدی هاوکاریـــی حیزبەکانـــی کوردســـتانی ئێـــران 
شـــانۆی هەڵبژاردنەکانـــی ئێرانـــی تەحریـــم کـــرد

پەیامـــی پیرۆزبایـــی »مســـتەفا هیجـــری« بـــۆ 
»ســـەالحەدین بەهائەدیـــن«

ســـێمینارێک بـــۆ ڕێزگرتـــن لـــە یـــادی گیانبەختکردووانـــی 
خۆپیشـــاندانەکان بەڕێـــوە چـــوو

حیزبەکانــی  هاوکاریــی  ناوەنــدی 
پازدەهەمیــن  ئێــران  کوردســتانی 
کۆبوونــەوەی خۆی لە بارەگای ناوەندیی 
کۆمەڵەی شۆڕشــگێڕی زەحمەتکێشانی 

کوردستانی ئێران بەڕێوە برد.
بەفرانبــاری  ٢ی  دووشــەممە،  ڕۆژی 
١3٩8ی هەتــاوی، ناوەنــدی هاوکاریــی 
حیزبەکانی کوردستانی ئێران لە بارەگای 
شۆڕشــگێڕی  کۆمەڵــەی  ناوەندیــی 
ئێــران،  کوردســتانی  زەحمەتکێشــانی 
١٥هەمین کۆبوونەوەی خۆی بەڕێوە برد.
لــەو کۆبوونەوەیــەدا ناوەنــدی هــاوکاری 
بــاس و گفتگــۆی تێروتەســەلیان لەســەر 
و  کــرد  ناوەنــد  چاالکییەکانــی  و  کار 
ڕووداوە دڵتەزێنەکانــی مــاوەی ڕابردووی 
ئێران بە وردی شــرۆڤە کرا. لە ســەرەتای 
شــەریفی«،  »ســاڵح  کۆبوونەوەکــەدا 
ئەندامــی دەفتــەری سیاســیی کۆمەڵــە، 
ڕابــردووی  دەورەی  بەرپرســایەتیی  کــە 
ناوەندی هاوکاریی لەئەســتۆ بوو، وێڕای 
دەســتووری  هەیئەتــەکان،  بەخێرهاتنــی 
کاری کۆبوونەوەکەی خســتە بەر باس و 
پاشــان ڕاپۆرتێکــی گشــتیی لەســەر کار 
ڕابــردووی  دەورەی  چاالکییەکانــی  و 
بــە  پێشــکەش  هاوکاریــی  ناوەنــدی 

بەشداربووانی کۆبوونەوەکە کرد.
دەستووری کاری تری کۆبوونەوەکە باس 

دەزگای ڕێکخســتنی گشــتیی حیزبــی 
بــۆ  تایبەتــی  ســێمینارێکی  دێموکــرات 
ڕێزگرتــن لــە یــادی گیانبەختکردووانــی 
خەزەڵــوەری  مانگــی  خۆپیشــاندانەکانی 

ئەمساڵ بەڕێوە برد.
بەفرانبــاری  ٥ی  پێنجشــەممە،  ڕۆژی 
گشــتیی  ڕێکخســتنی  دەزگای   ،١3٩8
بــۆ  ســێمینارێکی  دێموکــرات  حیزبــی 
یــادی چلەمیــن ڕۆژی گیانبەختکردنی 
خۆپیشــاندەرانی سەرهەڵدانەکانی مانگی 
بــە  بــرد. ســێمینارەکە  خەزەڵــوەر بەڕێــوە 
و  ڕەقیــب  ئــەی  نەتەوایەتیــی  ســروودی 
ڕاگرتنــی بێدەنگــی بــۆ گیانــی پاكــی 
شــەهیدانی کوردســتان دەســتی پێکــرد. 
لــە بڕگــەی یەکەمــدا، دوکتــور »ئاوات 
ســاروج«، ئەندامــی هەیئەتــی ئیجرایــی 
ناوەنــدی سیاســیی حیــزب، ســەبارەت بــە 
پێشــکەش  وتەیەکــی  خۆپیشــاندانەکان 
کــرد. ناوبــراو لــە قســەکانیدا ئامــاژەی 
بــەوە کــرد کە ڕێژیمــی ئێران لــە ماوەی 
زۆری  تێچوویەکــی  ڕابــردوودا  ســااڵنی 
بۆ ئاسمیاســیۆنی خەڵکی پارێزگاکانی 
و  کــردووە  تەرخــان  ئیــام  و  کرماشــان 

حیزبەکانــی  هاوکاریــی  ناوەنــدی 
بەیانییەیەکــی  لــە  ئێــران  کوردســتانی 
هەڵبژاردنــی  شــانۆگەریی  هاوبەشــدا 
نوێنەرانــی مەجلیــس لــە ئێرانــی تەحریــم 

کرد.
دەقی بەیانییەکە بەم چەشنەیە:

هاوکاریــی  ناوەنــدی  بەیاننامــەی 
حیزبەکانی کوردستانی ئێران

شــانۆگەریی  تەحریمــی  بەنیســبەت 
هەڵبژاردنی نوێنەرانی مەجلیس لە ئێراندا

 هاونیشتمانییانی بەڕێز!
مافخــوازی  خەڵکــی  کۆمەاڵنــی   

کوردستان!
 ڕێژیمی ئیسامیی ئێران پاش ڕیزکردنی 
کۆمەڵێک مەرج و پێکهێنانی بەربەســت 
بــۆ کاندیداکانی خوازیــاری نوێنەرایەتی 
ئیســامی،  شــۆرای  مەجلیســی  لــە 
شــانۆی  نزیکــدا  داهاتوویەکــی  لــە 

هەڵبژاردنەکانی بەڕێوە دەبات.
حیزبەکانــی  هاوکاریــی  ناوەنــدی   
ئەوەیکــە  لەگــەڵ  ئێــران  کوردســتانی 
بــاوەڕی وایــە کــە بــە درێژایــی تەمەنی 
کۆمــاری ئیســامیی ئێــران، مەجلیســی 
نێوەڕۆکــی  لــە  ئیســامی  شــۆرای 
مەجلیســێکی ڕاســتەقینە بەتــاڵ کراوە و 
هیچ کات نەک هەر نەیتوانیوە لە پرســە 
گرینگەکانی ئێراندا بڕیاردەر و شوێندانەر 
بێــت، بەڵکــوو ئــەم مەجلیســە بــۆ خــۆی 
بەشــێکی گرینگ لەم ڕێژیمەیە و وەک 
لــە ئۆرگانــە ســەرەکییەکانی  یەکێــک 
ئــەم نیزامە ســەرکوتکەرە ڕۆڵــی گێڕاوە. 
وێــڕای ئەو ڕاســتییەش، لــە هەلومەرجی 
حەرەکەتــە  پــاش  بەتایبــەت  و  ئێســتادا 
ئیعترازییەکان و ناڕەزایەتی دەربڕینەکانی 
خەڵکی ئێران و کوردســتان لە خەزەڵوەری 
ئەمســاڵدا ڕوونتــر و ئاشــکراتر لە هەموو 
کات دەرکــەوت کە نە مەجلیســی ڕێژیم 
پارلمانێکی ڕاســتەقینەیە و نە نوێنەرانی 
ئــەو مەجلیســە پارێــزگاری لــە خەڵک و 

ماف و ئازادییەکانیان دەکەن.

لێپرســراوی گشــتیی حیزبــی دێموکراتی 
کوردستانی ئێران لە پەیامێکدا پیرۆزبایی 
ســەرۆکی  ڕەســووڵ«،  »کۆســرەت  لــە 
ئەنجومەنــی بــااڵی سیاســیی یەکیەتیی 

نیشتمانیی کوردستان کرد.
دەقی پەیامەکە بەم چەشنەیە:

ڕەســووڵ،  کۆســرەت  کاک  بەڕێــز 
ســەرۆکی ئەنجوومەنــی بااڵی سیاســیی 

یەکیەتی
وێڕای ساڵوێکی برایانە

وەک  بەڕێزتــان  هەڵبژاردنــی  به بۆنــەی 

لێپرســراوی گشــتیی حیزبــی دێموکراتی 
کوردستانی ئێران لە پەیامێکدا پیرۆزبایی 
لە »سەالحەدین بەهائەدین«، ئەمینداری 
یەکگرتووی ئیسامیی کوردستان کرد.

دەقی پەیامەکە بەم چەشنەیە:
بەڕێز، مامۆستا سەالحەدین بەهائەدین

ئیســامیی  یەکگرتــووی  ئەمینــداری 
کوردستان

ساڵو و ڕێز
بەبۆنــەی هەڵبژاردنــەوەی بەڕێزتان وەک 
ئیســامی،  یەکگرتــووی  ئەمینــداری 

و لێکدانەوەیــەک لەســەر بارودۆخــی ئەم 
دواییانەی ئێران و کوردستان بوو.

ســەرکوتی بێبەزەییانــە لەالیــەن ڕێژیمــی 
نەکردنــی  قەبــووڵ  و  ئێــران  ئیســامیی 
دەنگــی جیــاواز، بەشــێکی جیانەکراوەیــە 
ڕێژیمــی  نگریســی  مێــژووی  لــە 
ڕووداوانــەی  ئــەم  و  ئێــران  ئیســامیی 
تــر   جارێکــی  بــۆ  ڕابــردووش،  مانگــی 
ناوەنــدی  ســەلماندەوە.  ئیدعایــەی  ئــەم 
هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێران، 
وێــڕای مەحکوومکردنــی چەنــد جــارەی 
ئەم هەڵســوکەوتە دڕندانەیــەی کۆماری 
ئیسامی، داوا لە هەموو کۆڕ و کۆمەڵە 
جیهانــی و نێونەتەوەییەکان دەکات کە لە 
ئاست ئەم کردارە دژە مرۆییانەی ڕێژیمی 
ئیســامی بێدەنــگ نەبێت و هــەوڵ بدات 
کــە النیکــەم چارەنووســی بێسەروشــوێن 
ڕووداوانــە  ئــە  زیندانییانــی  و  کــراوان 
ڕوون بکرێتــەوە. هــەر لــەم کۆبوونەوەیەدا 
بڕیــاری هەندێک کــردەوەی کردەیی درا 
کە دواتــر دەقەکەی لە ڕاگەیەندراوێکی 
جیاوازدا پێشــکەش بە جەماوەری خەڵکی 
کوردســتان دەکرێــت. بڕگەیەکــی تــری 
بەنــاو  بــە  بــوو  تایبــەت  کۆبوونەوەکــە 
هەڵبژاردنەکانــی پارلمانــی ئێــران و هــەر 
چوار الیەن هەڵویســتی خۆیان لەســەر ئەو 
بابەتــە دەڕبــڕی و هاودەنگییەکــی تەواو 

لەســەر چۆنیەتیــی هەڵســوکەوتی ناوەند 
لەسەر ئەم بابەتە پێک هات، لە ڕۆژانی 
داهاتــوودا دەقــی هەڵویســتی ناوەنــد لــەم 
گشــتی  ڕای  بــە  پێشــکەش  بارەشــەوە 

دەکرێت.
لە درێژەی کۆبوونەوەکەدا باسێک لەسەر 
چۆنییەتیــی پەیوەندیــی زیاتری ناوەندی 
هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێران، 
لەگــەڵ کوردانــی دانیشــتووی دەرەوەی 
بڕیــار درا کــە  هــاوکات  واڵت کــرا و 
پێشــنیارەکان تاوتوێ بکرێت و هەنگاوی 

بەپەلە و کردەییان بۆ هەڵبگیرێت.
لە کۆتاییشــدا بەپێی پەیــرەوی نێوخۆیی 
ناوەند، بەرپرســایەتیی دەورەیی ناوەند کە 
لــە ئەســتۆی کۆمەڵــەی شۆڕشــگێڕی 
زەحمەتکێشــانی کوردســتانی ئێــران بوو، 
ناوەند وێڕای دەسخۆشــی و ماندوونەبوون 
لــەو هاوڕێیانــە بەرپرســایەتیی دەورەیــی 
کوردســتانی  دێموکراتــی  حیزبــی  بــە  
بــە  کۆبوونەوەکــە  و  ئەســپێردرا  ئێــران 
ســەرکەوتووانە و لە کەشێکی دۆستانەدا 

کۆتایی پێ هات.

ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی 
کوردستانی ئێران

٢ی بەفرانباری ١3٩8ی هەتاوی

هێــزە  ئیعترازییانــەدا  حەرەکەتــە  لــەو   
ســەرکوتکەرەکانی کۆمــاری ئیســامی 
خامنەیــی  ڕاســتەوخۆی  فەرمانــی  بــە 
خەڵکیــان دایــە بــەر دەســتڕێژیی چــەک 
و گیانیــان لــە ســەدان کەس ئەســتاند، بە 
هــەزاران کەســیان بریندار کــرد و هەزاران 
ڕەوانــەی  و  ڕفانــد  دیکەشــیان  کەســی 
ئەشــکەنجەگا و ســیاچاڵەکانیان کــردن 
کــە هەتــا ئێستاشــی لەگــەڵ بێــت هیــچ 
زانیارییەکی ڕوون لەســەر چارەنووســییان 
لەبــەر دەســتدا نییــە. بــەاڵم نــە مەجلیس 
بەگشــتی و نــە نوێنەرانی ئەو مەجلیســە 
بە تاک، هەڵوێســتێکی شیاویان بەرانبەر 
بەم کردەوانەی کۆماری ئیسامی نیشان 

نەدا.
هاتنــە ســەر شــەقام و خۆپیشــاندانەکانی 
ئەمساڵ و چەند ساڵی ڕابردووی گەالنی 
بەگشــتی و خەڵکــی کوردســتان  ئێــران 
بەتایبەتــی، بــێ پێگەیــی و بێزراوبوونــی 
ڕێژیمی ئیسامیی ئێرانیان لەنێو خەڵکدا 
بەتەواوی دەرخستووە. کۆماری ئیسامی 
گەورەتریــن  ئەنجامدانــی  ســەرەڕای 
تاوانــەکان بەرامبــەر بە خەڵکــی ڕاپەڕیو 
و وەزاڵەهاتوو، دەیەوێت بە وەڕێخستنەوەی 
شانۆســازیی هەڵبژاردن و هێنانی خەڵک 
لــە  دەنگــدان،  ســندووقەکانی  ســەر  بــۆ 
نیودەوڵەتــی،  کۆمەڵگــەی  بەرچــاوی 
هەندێــک ئێعتیبــار بــۆ خــۆی دەســتەبەر 
بکات و ســەرپۆش لەسەر ڕیسوایی خۆی 

دابنێت.
ئــەم  تێکــڕای  لەبەرچاوگرتنــی  بــە 
ڕاستییانە، ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی 
کوردستانی ئێران لە کۆبوونەوەی ڕۆژی 
١3٩8ی  بەفرانبــاری  ٢ی  دووشــەممە، 
هەتــاوی، بەرانبــەر بە ٢3ی دێســامبری 
٢٠١٩ی زایینیی خۆیدا بڕیاری بایکۆتی 
مەجلیســی  هەڵبژاردنەکانــی  فەعالــی 
شۆرای ئیســامیی ڕێژیمی پەسەند کرد 
و لــەو باوەڕەشــداین کــە لــەم بارودۆخەی 
ئێســتای ئێــران و کوردســتاندا هەر کەس 

و تاکێک لەو بەناو هەڵبژاردنانەدا خۆی 
بەربژێر بکات یان بچێتە ســەر ســندووقی 
بــە  دەنگدانــەکان، ڕاســتەوخۆ خزمەتــی 
مەشــرووعییەت پێــدان بــە جینایەتەکانی 
وەک  و  کــردووە  ئیســامی  کۆمــاری 
شــەریکی ئــەوان بــۆ هەمــوو کۆشــتارو 
جینایەتەکانی ئەم سااڵنەی ڕابردوو دێتە 

ئەژمار.
هاوکاریــی  ناوەنــدی  پێوەندییــەدا  لــەو 
حیزبەکانی کوردستانی ئێران ڕوو دەکاتە 
کۆمەاڵنــی خەڵک لە ئێران بەگشــتی و 
کوردســتان بەتایبەتــی کــە لــە چــوون بۆ 
ســەر ســندووقەکانی شــانۆی هەڵبــژاردن 
خــۆ ببوێــرن و ڕێگاش نــەدەن پیانەکان و 
نەخشــە دزێوەکانــی ڕێژیم بۆ ڕاکێشــانی 
خەڵک بۆ سەر سندووقەکان سەر بگرێت.
هەروەهــا ئەوانــەی کــە بە هــەر نیازێک 
لــەو  نوێنەرایەتیــی  بەنــاو  بــۆ  خۆیــان 
ئــەو  بــا  کــردووە  کاندیــد  مەجلیســەدا 
دەبــێ  کــە  بێــت  بیــر  لــە  ڕاســتییەیان 
بەرژەوەندییەکانــی خەڵــک لە ســەرەوەی 
مەســڵەحەتی خۆیــان دابنێــن و بناغــەی 
قازانج و ویســتی خۆیان لەســەر مانەوەی 

کۆماری ئیسامی بونیاد نەنێن .
لــە کۆتاییــدا جارێکــی دیکــە، جەخــت 
کــە  دەکەینــەوە  هەڵوێســتە  ئــەو  لەســەر 
لــە هەلومەرجــی ئێســتادا بایکۆتکردنــی 
هەڵبژاردنــی نوێنەرانــی مەجلیــس زیاتــر 
لــە پێشــوو بووەتە ئەرکێکی نیشــتمانی و 

نەتەوەیی.
بە هیوای بەرپەرچدانەوەی هەر پیانێکی 
ڕێژیم و وتنی »نا«یەکی گەورەی دیکە 
بــە ڕێژیــم، بــە جۆرێک کــە وەاڵمدەری 
و  خەڵــک  ئیعترازییەکانــی  حەرەکەتــە 
بریندارانــی  و  قوربانییــان  بــۆ  ڕێزدانــان 
ســەرکوتەکانی ئــەم دواییانــەی خەڵکــی 

ڕاپەڕیوی واڵتەکەمان بێت.

ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی 
کوردستانی ئێران

هەروەهــا پیانــی زۆریشــی بــۆ گۆڕینی 
دێمۆگرافیــای ئــەم پارێزگایانە گرتووەتە 
بەر، هەر بۆیە ڕێژەی ســەرکوتی خەڵک 
بەتایبــەت لــە پارێزگای کرماشــاندا زۆر 
بەرچاو بوو. لە بڕگەی دووهەمدا، »فواد 
دەســتەی  ئەندامــی  بەیگــی«،  خاکــی 
کارگێڕیــی حیزبــی دێموکرات باســی لە 
و  کەموکۆڕییــەکان  مــاوە،  چۆنیەتــی، 
هەروەها ئەزموونەکان لەم خۆپیشاندانانەدا 
کرد. ناوبراو لە قســەکانیدا ئاماژەی بەوە 
کرد کە لە ماوەی ٤١ی ساڵی ڕابردوودا، 
ڕادیکاڵتریــن  و  بەرباڵوتریــن  ئەمــە 
خۆپیشــاندان لــە ئاســتی ئێرانــدا بــووە و 

دروشــمەکان تەواوییەتــی ڕێژیمی ئێران و 
ڕێبەری ڕێژیمیان کردبووە ئامانج.

»خاکــی بەیگــی« هەروەهــا ئامــاژەی 
داتــا  و  زانیــاری  کۆمەڵێــک  بــە 
خۆپیشــاندەران،  ڕێــژەی  بــە  ســەبارەت 
دەسبەســەرکراوان، تێچووەکان بۆ ڕێژیم و 
جۆرەکانــی ســەرکوتی خەڵک کرد و لە 
کۆتاییشــدا وێڕای ئامــاژەدان بەوەی کە 
خۆپیشاندانەکان لە ڕۆژهەاڵت لە دەوری 
بازنەیەکی شوناســخوازانەدا دەسووڕانەوە، 
باســی لــەوە کــرد کــە یەک گوتــاری و 
یەکدەنگ بوونی کورد لە بەرانبەر پرســە 

نەتەوەییەکاندا خاڵێکی جەوهەرییە.

ســەرۆکی ئەنجومەنــی بــااڵی سیاســیی 
کوردســتان،  نیشــتمانیی  یەکیەتیــی 
هەروەها سەرکەوتنی کۆنگرەی چوارەمی 
پێشــکەش  پیرۆزباییمــان  یەکیەتــی، 
یەکــی  یــەک  و  تێکۆشــەر  ئێــوەی  بــە 
ئەندامانــی ئەنجومەنــی بــااڵی سیاســی 
و ئەنجومەنــی گشــتیی ســەرکردایەتیی 

هەڵبژێردراوی کۆنگرە دەکەین.
هیواداریــن ڕێبەرایەتیی نــوێ لە ڕێگای 
یەکیەتــی و یەکگرتوویــی الیەنەکانــی 
مەیدانــی سیاســیی کوردســتانی باشــوور 

و خزمــەت بــە ئامانجەکانی بااڵی کورد 
لە هەموو بەشەکاندا، ئەرکی نیشتمانیی 

خۆی بە سەرکەوتوویی بەڕێوە بەرێت.
 بن.

لەگەڵ ڕێزی دووبارە
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران

لێپرسراوی گشتی
مستەفا هیجری

٧ی بەفرانباری ١3٩8ی هەتاوی
٢8ی دێسامبری ٢٠١٩ی زایینی

پیرۆزبایــی خۆمانتــان پێشــکەش دەکەین 
پیرۆزبایــی  بەڕێزتانــەوە  ڕێــگای  لــە  و 
ڕێبەرایەتیــی  ئەندامانــی  ســەرجەم  لــە 
هەشــتەمتان  کۆنگــرەی  هەڵبژێــردراوی 

دەکەین.
نوێــی  ڕێبەرایەتیــی  هیوایــەی  بــەو 
بگێڕێــت  زیاتــر  دەوری  یەکگرتــوو 
الیەنەکانــی  و  هێــز  یەکگرتوویــی  لــە 
هەرێمــی کوردســتان کــە پێویســتییەکی 
ســەرەکییە لــەم دۆخــەدا کە عێــراق پێیدا 
تێدەپەڕێــت، هەروەهــا یارمەتیــدەر بێت بۆ 

بەرەوپێشــچوونی دۆزی کــورد لــە هەموو 
بەشەکانی کوردستاندا.

لەگەڵ ڕێزی دووبارە
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران

لێپرسراوی گشتی
مستەفا هیجری

٩ی بەفرانباری ١3٩8ی هەتاوی
3٠ی دێسامبری ٢٠١٩ی زایینی



٣ ژمارە ٧٦٥ ، ٥ی ژانویەی ٢٠٢٠

ئاشــتی و ئاوه دانیــی زیاتــر هه نگاو ده نێ، و
بــه اڵم بۆ كــورد و كوردســتان له نێوچوونی 
فه رمانــده ی ســوپای تیرۆریســتیی قودس 
زۆر جێــی خۆشــحاڵیی زیاتــره ، چوونكــه  
گــورزی  رێژیــم  پاســدارانی  ســوپای 
ســه ركوتكه ری ئــه م رێژیمه  بۆ وێرانكردنی 
كوردســتان بووه  و هه روه ها سوپای قودس، 
حیزبــی  رێبه رانــی  تیــرۆری  به رپرســی 
دێموكــرات و كــورد، له  ده ره وه ی واڵت بووه  
و ســوپای قــودس ئامــرازی تیرۆركردنــی 
و  قاســملوو  دوكتــور  كــورد،  رێبه رانــی 
دوكتور شــه ره فكه ندی بووه . له  ســه رده می 
به رپرســایه تیی قاســم سلێمانیشــدا، تاوانی 
ســوپای قودس به  دژی كورد و كوردستان 
زۆرتر و زۆرتر بووه  و ته نانه ت باس له وه ش 
ده كرا كه  له  حه ماســه ی كۆســااڵندا قاســم 
و  ســه واڵوا  رۆیشــتۆته   خــۆی  ســلێمانی 
فه رمانــی داوه  كــه  به  چه كی فۆســفۆریی 
قه ده غه كــراو لــه  پێشــمه رگه كانی حیزبــی 
كوژرانــی  بــه اڵم  بــده ن.  دێموكــرات 
فه رمانده یه كــی تیرۆریســت، كۆتایــی كار 
نییــه  و ئــه م رێژیمــه  لــه  بنه ڕه تــدا و لــه  
ته واویه تی خۆیدا سیستێمكی تیرۆریستی 
كــه م  تیرۆریســتێك  تیرۆریســتپه روه ره .  و 
لــه   لــه و  تاوانبارتــر  كه ســێكی  ده بێتــه وه ، 
جێــگای داده نێــن. كاتێــك جیهــان و ناوچه  
كــه   ده بینــن  به خۆیانــه وه   ئارامــی  رووی 
ســه رچاوه ی تیرۆریــزم واتــه  رێژیمی حاكم 
لــه  تــاران وشــك بكــرێ و له نێــو بچــێ. 
بــۆ  شــار  دڵــی  نێــو  بــۆ  داده گه ڕێتــه وه  
به گژداچوونــه وه ی داگیركاری و ســوپای 

تاوان.

ڕێژیـــم لـــە کوردســـتان ئامادەباشـــیی ڕاگەیاندووە

یـــادی لەدایکبوونـــی قاســـملووی هەتـــوان بـــەرز ڕاگیرا

»دیـــداری نـــێ و هەورامـــان« ســـەرەڕای هەڕەشـــەی ئیتالعات 
بەڕێـــوە چوو

خەڵکـــی کوردســـتان بەبۆنـــەی کوژرانـــی قاســـم ســـلێمانی 
خۆشـــحاڵیی خۆیـــان دەربڕی

حیزبـــی دێموکـــرات و حیزبـــی زەحمەتکێشـــانی 
کوردســـتان لەســـەر هاوهەڵوێســـتی پێداگرییـــان کـــرد

ڕێکخراوی سپای تێرۆریستی پاسداران لە 
کوردســتان لە دوای کوژرانی تێرۆریســت 
شــارەکانی  لــە  ســلێمانی«،  »قاســم 
ئامادەباشــیی  ڕۆژهــەاڵت  کوردســتانی 

ڕاگەیاندووە.
هێزەکانــی ســپای تێرۆریســتی پاســداران 
مەهابــاد  ســەقز،  ســنە،  مەریــوان،  لــە 
کوردســتان  شــارەکانی  زۆربــەی  و 
ســەرجەم هێزەکانــی خۆیــان لــە مۆڵگە و 
شــارانەدا  ئــەو  ئەمنییەتییەکانــی  بنکــە 

خستووەتەوە حاڵەتی ئامادەباشییەوە.
هێزەکانــی  بــە  ئامادەباشــی  بڕیــاری 
ڕێژیمی ئێران لە کوردســتان بە فەرمانی 
گشــتیی  فەرمانــدەی  ڕاســتەخۆی 
ڕێکخراوی سپای تێرۆریستی پاسدارانەوە 

دراوە.
ئەو ئامادەباشــییە بۆ ماوەی ٧٢ کاتژمێر 

بە هێزەکانی ڕێژیم لە کوردستان دراوە.

لە بەرەبەری شــەوی یەڵدا و لەدایکبوونی 
کۆمەڵێــک  ئاشــتیدا  پێغەمبــەری 
و  شــار  لــە  جۆراوجــۆر  چاالکیــی 
ڕۆژهــەاڵت،  کوردســتانی  گوندەکانــی 
بنکەکانــی حیزبــی دێموکــرات و لە چیا 
سەرکەشەکانی کوردستان بەڕێوەچوو کە 

بەم شێوەیەی خوارەوە بوون.
١3٩8ی  ســەرماوەزی  ٢٩ی  شــەوی 
لــە  دێموکــرات  تێکۆشــەرانی  هەتــاوی، 
شــاری ســنه، به بۆنــەی ٢٦ی ســەرماوەز 
و شــەوی یەڵــداوە چاالکیــی تەبلیغییــان 
بەڕێــوە بــرد و لــە پەیامێکــی ویدیۆییــدا 
پیرۆزبایی شەوی »یەڵدا«یان لە خەڵکی 

کوردستان کرد.
شــاری  لــە  دێموکــرات  ڕۆڵەکانــی 
یەڵــداوە  شــەوی  بەبۆنــەی  گردکشــانە، 
و  بــرد  بەڕێــوە  تەبلیغییــان  چاالکیــی 
لەســەر  بۆنەیــان  بــەو  تایبــەت  دروشــمی 
تراکــت  هــاوکات  و  نووســی  دیــوارەکان 
لــە  بــەو بۆنەیــان  تایبــەت  و پووســتێری 
شوێنەکانی وەک: »بەری پاسگا، بەری 
قوتابخانە، بازاڕی هەفتانە و نێو گوندی 

پەسوێ« باڵو کردەوە.
شــەوی 3٠ی ســەرماوەز، الوانی گوندی 
نییەر به بۆنەی ســاڵوەگەری له دایکبوونی 
دوکتور قاســملوو، وێــڕای باڵوکردنەوەی 
پیرۆزبایــی  نوووســینی  و  شــیرینی 
لــە  ئاشــتی  پێغەمبــەری  لەدایکبوونــی 
پیرۆزباییــان  پەیامێکــی  کاغــەز،  ســەر 
بــاڵو کردەوە و تێیــدا وەفاداریی خۆیان بە 

ڕێبازی قاسملوو دووپات کردەوە.

خەڵکی کوردستانی ڕۆژهەاڵت لە دوای 
پاســداری  کوژرانــی  هەواڵــی  ئەوەیکــە 
بــاڵو  ســلێمانی«  »قاســم  تێرۆریســت 

کرایەوە، خۆشحاڵیی خۆیان دەربڕی.
بەفرانبــار،  ١3ی  هەینــی،  ڕۆژی 
خەڵکــی بانە بەبۆنەی کوژرانی ›‹قاســم 
ســلێمانی‹‹، فەرماندەی ســپای قودســی 
ســپای تێرۆریســتی پاســدارانی ڕێژیمــی 
›‹بەهەشــت،  پاســاژەکانی:  لــە  ئێــران، 
شــوکری، ئافتابی درەخشــان، گوڵســتان، 
و  نوقــڵ  نــوور‹‹،  و  خەیــام  ئاربابــا، 
شــیرینییان باڵو کردووەتەوە و خۆشحاڵیی 

خۆیان نیشان داوە.
هــەر بەم بۆنەوە دوانیوەڕۆی هەمان ڕۆژ، 
خەڵکــی بانــە چوونــە دەرەوی شــار و ئەم 

ڕۆژەیان کرد بە جێژن و خۆشی.

لێپرســراوی گشــتیی حیزبــی دێموكراتــی 
كوردســتانی ئێــران، پیرۆزبایــی كۆنگره  و 
سه ركه وتنی ڕێبه رایه تیی نوێی له  حیزبی 

زه حمه تكێشانی كوردستان كرد.
به فرانبــاری  ٩ی  دووشــه مه ،  ڕۆژی 
١3٩8ی هه تــاوی بەرابــەر لەگــەڵ 3٠ی 
دێسامبری ٢٠١٩ی زایینی، هه یئه تێكی 
بــااڵی حیزبــی دێموكراتــی كوردســتانی 
»مســته فا  سه رپه رســتیی  بــه   ئێــران 
هیجــری«، لێپرســراوی گشــتیی حیزبــی 
دێموكراتــی كوردســتانی ئێران، ســه ردانی 
حیزبی زه حمه تكێشــانی كوردستانی كرد و 
له الیه ن هه یئه تێكی بااڵی ئه و حیزبه وە  به  
ســه رۆكایه تیی »سه عد خالید«، جێگری 

سكرتێری گشتی، پێشوازییان لێكرا.
وێــڕای  »هیجــری«  دیــداره دا،  لــه و 
و  كۆنگــره   ســه ركه وتنی  پیرۆزبایــی 
بــۆ  نــوێ  ڕێبەرایه تیــی  هه ڵبژاردنــی 
حیزبــی  تێكۆشــانی  و  كار  به رده وامیــی 
له ســه ر  پێداگریــی  زه حمه تكێشــان، 
له گــه ڵ  هاوپێوه ندیــی  و  دۆســتایه تی 
ئــه و حیزبــه  و ڕێبەرایه تــی و به رپرســانی 
نوێــی  كۆنگــره ی  هه ڵبژێــردراوی 

زه حمه تكێشان كرد.
هه ر له و باسانه دا، وێڕای ئاوڕدانه وه یه ک 
و  ناوچــه   هه ســتیاری  دۆخــی  لــه  

نیزامییەکانــی  هێــزە  ســەرجەم  هــاوکات 
ڕێژیمــی ئێــران لــە پایــگا ســنوورییەکان 

جێگیر کراون.
هێزەکانــی  سەالسـ«ـــیش  و  »پــاوە  لــە 
ڕێژیمی ئێران لە حاڵەتی ئامادەباشیدان.

لــە دوای کوژرانــی چەندیــن تێرۆریســت 
لــە بەغــدا لەالیــەن ئامریــکاوە، ڕێژیمــی 

١3٩8ی  بەفرانبــاری  ٢ی  ڕۆژی 
حیزبــی  نهێنیــی  ئەندامانــی  هەتــاوی، 
دێموکــرات لــە شــاری شــنۆ، بەبۆنــەی 
شــەوی یەڵدا و لەدایکبوونی پێغەمبەری 
و  باڵوکــردەوە   پەیامێکیــان  ئاشــتییەوە 
لەگــەڵ  پەیمانیــان  تــر  جارێکــی  بــۆ 
“دوکتور قاســملوو” و سەرجەم شەهیدانی 
کوردســتان نــوێ کــردەوە کــە تــا دوایین 
هەناسه به حیزبی دێموکرات وەفادار بن و 

درێژەدەری ڕێگایان بن.
لــە شــاری بۆکانیــش بەبۆنــەی شــەوی 
یەڵــداوە چاالکیــی تایبــەت بەڕێــوە چــوو 
و شــەوی لەدایکبوونی دوکتور قاســملوو 
بــەرز ڕاگیــرا و لــە هەنــدێ شوێنیشــدا 
بەبۆنەی شەوی یەڵداوە، تەقەی خۆشییان 

کردووە.
هــاوکات پۆلێــک لــە ئەندامانــی حیزبی 
دێموکراتی کوردســتانی ئێران لە گوندی 
»مێــراو«، ســەر بــە ناوچــەی ژاوەرۆی 
ســاڵڕۆژی  8٩ـــەمین  بەبۆنــەی  ســنە، 
ئاشــتی،  پێغەمبــەری  لەدایکبوونــی 

چاالکیی تەبلیغییان بەڕێوە برد.
١3٩8دا،  بەفرانبــاری  ٤ی  لــە 
پێشمەرگەکانی شار لە پیرانشار، بەبۆنەی 
شەوی یەڵداوە، بە دانانی چەک و ڕەخت 
و هەروەهــا دانانی وێنــەی ڕێبەری مەزن 
شــەوی  پیرۆزبایــی  قاســملوو،  دوکتــور 
یەڵدایــان کــرد و لەگەڵ ڕێبــازی هەموو 
شــەهیدانی کورد و کوردســتان پەیمانیان 

نوێ کردەوە.
٩ی  دووشــەممە،  ڕۆژی  ئێــوارەی 

ئیسامیی ئێران هەڕەشەی توڵەکردنەوەی 
لە ئامریکا کردەوە.

هــاوکات بنکــە نیزامییەکانــی ڕێژیمــی 
ئێــران لە هەندێک پایــگادا بە فڕۆکەی 

ئێف ١٤ و هێلیکۆپتێر مانۆڕیان دا.

بەفرانباری ١3٩8ی هەتاوی، ئەندامان و 
الیەنگرانی حیزبی دێموکرات لە دەشــتی 
الجانی پەســوێ ســەر بە شاری پیرانشار، 
بە نووســینی وتەکانی دوکتور قاســملوو، 
پەیمانی وەفاداریی خۆیان لەگەل ڕێبازی 
ئــەو ڕێبەرە نەمرەی گەلی کورد دووپات 

کردەوە.
کوردەکانــی گیانیــش بــە بەڕێوەبردنــی 
شــەوی  یــادی  تایبــەت،  ڕیوڕەســمێکی 
گرووپــی  ڕاگــرت،  بــەرز  یەڵدایــان 
بــە  ورمــێ  »دیــان«ی  هەڵپەڕکێــی 
چەندین تابلۆ هەڵپەڕکێ لەم ڕێوڕەسمەدا 

بەشداریان کردبوو.
ســەرماوەزی  ٢8ی  ڕۆژی  ئێــوارەی 
لــە  ڕێوڕەســمێک  هەتــاوی،  ١3٩8ی 
بنکــەی ســەرەکیی حیزبــی دێموکرات و 
لــە الیــەن یەکیەتیی الوانــی دێموکراتی 
کوردســتانی ئێرانــەوە بــۆ بەرزڕاگرتنــی 
لەدایکبوونــی  و  یەڵــدا  شــەوی 
کــورد،  گەلــی  بلیمەتــی  ڕێبــەری 
دوکتورعەبدولڕەحمــان قاســملوو، بەڕێــوە 
چوو. ئەم رێوڕەسمە بە بەشداری بەشێک 
لــە ئەندامانــی ڕیبەریــی حیــزب و کادر 
و پێشــمەرگە وبنەماڵەکانــی دێموکــرات 
بڕگــەی  کۆمەڵێــک  کــە  بەڕێوەچــوو 

جیاوازی لەخۆ گرتبوو.
شەوی 3٠ی سەرماوەز، بە دەستپێشخەریی 
بنکەی پێوەندییەکانی حیزب لە سلێمانی 
حیزبــی  کۆمیتــەی  هاوکاریــی  بــە  و 
دێموکراتی کوردســتانی ئێران لەم شــارە، 
بــۆ  بەشــکۆ  و  تایبــەت  ڕێوڕەســمێکی 

بــە  کوردســتان  یەکگرتــووی  خەڵکــی 
هــاوکاری،  لــە  ڕێزلێنــان  مەبەســتی 
هاودەنگــی و یەکڕێزیــی خەڵک، ئەمڕۆ 
لەژێــر نــاوی »کاروانی خۆشەویســتی« 

بەرەو هەوڕامان بەڕێ کەوتن.
بەفرانبــار،  ١٢ی  پێنجشــەممە،  ڕۆژی 
خەڵکی تێکۆشــەری شــارەدێی »نێ« و 
هەروەهــا مەریــوان، وەک ئەمەگناســی و 
ڕێزلێنان لە خەڵکی هەورامان به نیســبەت 
خاونداریەتــی  کردنــی  و  هاوکاریکــردن 
جیــاوازی،  بەبــێ  کــورد  ڕۆڵەکانــی 

سەردانی ئەو ناوچەیە دەکەن.
ئــەو چاالکییــە لەژێــر نــاوی »کاروانــی 

خۆشەویستی« بەڕێوە دەچێت.
بــۆ بەڕێوەچوونــی ئەو ڕێوڕەســمە داوا لە 
ژینگەپارێــزی،  و  مەدەنــی  چاالکانــی 
گرووپەکانــی  و  ڕێکخــراوەکان 
خەڵکــی  شــاخەوانی،  و  ژینگەپارێــزی 
مەریــوان و گوندەکانــی ئــەو شــارە کراوە 

کە بەشدار بن.
بەپێــی زانیارییــەکان، ڕێکخراوی ســپای 
تێرۆریســتی پاســداران بە پانی جۆراجۆر 
هەوڵــی بەالڕێدابردنــی ئــەو بەرنامەیــه ی 

داوە.
مەئموورانــی ســپای ڕێژیــم لــە ڕێــگای 
تەلەفۆنــەوە  و  کۆمەاڵیەتییــەکان  تــۆڕە 
مەریــوان  چاالکوانانــی  لــە  هەڕەشــەیان 

درێژەی پەیڤ

هەروەهــا خەڵــک لە شــارەکانی دیکەی 
ئــەو  کوژرانــی  بەبۆنــەی  کوردســتان، 
تێرۆریســتەی ڕێژیمــی ئێران، شــیرینییان 

باڵو کردووەتەوە.
لــە  ڕۆژهــەاڵت  کوردســتانی  خەڵکــی 
خۆشــحاڵن  تێرۆریســتە  ئــەو  کوشــتنی 
و نفــرەت و بێزاریــی خۆیــان لــەو ڕێژیمــە 

تێرۆریستییە ڕاگەیاند.
ڕۆژهــەاڵت  کوردســتانی  خەڵکــی 
بەبۆنــەی کوشــتنی تێرۆریســت »قاســم 
ســلێمانی«، شــایی و خۆشحاڵیی خۆیان 

دەربڕی.
خەڵکی کوردستانی ڕۆژهەاڵت لە دوای 
پاســداری  هەواڵــی کوژرانــی  ئەوەیکــە 
تێرۆریســت »قاســم ســلێمانی« لەالیــەن 
ئامریــکاوە بــاڵو کرایــەوە، خۆشــحاڵیی 

خۆیان دەربڕی.
شــارەکانی  لــە  کوردســتان  خەڵکــی 
ئــەو  کوژرانــی  بهبۆنــەی  کوردســتان، 
تێرۆریســتەی ڕێژیمــی ئێــران شــیرینییان 

باڵو کردووەتەوە.
لــە  ڕۆژهــەاڵت  کوردســتانی  خەڵکــی 
خۆشــحاڵن  تێرۆریســتە  ئــەو  کوشــتنی 
و نفــرەت و بێزاریــی خۆیــان لــەو ڕێژیمــە 

تێرۆریستییە ڕاگەیاندووە.
لــە تــۆڕە کۆمەاڵیەتییەکانــدا خەڵک بە 
شــێوازی جۆراجــۆر خۆشــحاڵیی خۆیــان 

دەبڕیوە.
گۆڕەپانــی  لــە  عێراقیــش  خەڵکــی 
کوشــتنی  دوای  بەغــدا،  ئەلتەحریــری 
تێرۆریســت ســلێمانی و چەند تێرۆریستی 

دیکە، خۆشحاڵیی خۆیان دەربڕی.

هه مــوو  بــه   كوردســتان  هه لومه رجــی 
به شــه كانه وه ، »هیجری« باســێكی له سه ر 
دۆخــی كــورد لــه  ئێــران و لــه  عێــراق كرد 
و هــۆكاری بنه ڕه تیــی گرفته كانــی ســه ر 
ڕێــگای كــوردی بــه  كۆماری ئیســامی 
نــاو بــرد كــه  گه وره تریــن كۆســپه  له ســه ر 
ڕێــگای گه یشــتنی خه ڵــک و به تایبه ت 
كورد به  ئازادی و گه شــه ی كۆمه اڵیه تی 

و سیاسی.
لــه و دیــداره دام »ســه عد خالیــد« وێــڕای 
دانــی هه ندێــک زانیاری له ســه ر ئاكامی 
له ســه ر  باســی  حیزبه كه یــان،  كۆنگــره ی 
دروشــمه كانی حیزبــی زه حمه تكێشــان كرد 
و هــه ر كامه یانــی شــی كــرده وه  كــه  به  چ 

مه به ســتێک و له بــه ر چ هۆكارێــک ئه و 
دروشمانه یان هه ڵگرتووه .

 لــه  درێــژه دا وێڕای جه ختکردنەوە له ســه ر 
هه مــوو  لــه   كــورد  نێوماڵــی  یه كڕیزیــی 
به شــه كان، باســی له  پێویســتیی سه ره كیی 
كــورد لــه م دۆخــه  هه ســتیاره دا كــرد كه  له  
زیاتــر  پێویســته   عێراقــدا  ڕووداوه كانــی 
و  هاوئاهه نگــی  و  بــن  نزیــک  لێــک 
هاوهه ڵوێســتیی سیاســیی زیاتــر بۆ كورد 

له  هەموو شت پێویستتره .
و  یەکگرتوویــی  لەســەر  دیــدارەدا  لــەو 
جەختیــان  پێوەندییەکانیــان  درێژەدانــی 

کردەوە.

قاســملوو  دوکتــور  لەدایکبوونــی  یــادی 
بەڕێوە چوو. ڕازێنەرەوەی ئەم ڕێوڕەســمە، 
خوێندنــەوەی چەندین شــێعر و پەخشــان و 
هەروەها پێشکەشــکردنی چەند ســروود و 
گۆرانیــی فۆلکلــۆری کــوردی لەالیــەن 
کــۆڕی موزیکــەوە بــوو کــە کەشــێکی 

تایبەتی بە ڕێوڕەسمەکە بەخشی. 
شــەوی 3٠ لەســەر ١ی بەفرانبــار  واتــە 
لەگــەڵ  هاوکاتــە  کــە  یەڵــدا  شــەوی 
لەدایکبوونــی  ســاڵڕۆژی  8٩یەمیــن 
قاســملوو«،  »عەبدولڕەحمــان  دوکتــور 
دەزگای  بــە  ســەر  هەولێــر  کۆمیتــەی 
ڕێکخســتنی گشتیی حیزبی دێموکرات، 
بەشــکۆی  ڕێوڕەســمێکی  هەولێــر  لــە 
بەڕێــوە بــرد. لــەم ڕێوڕەســمەدا دەزگای 
وەک  حیــزب،  گشــتیی  ڕێکخســتنی 
پێشــوو،  ســااڵنی  ئاســایی  نەریتــی 
خــەاڵت و لەوحــی ڕێزلێنانــی پێشــکەش 
بــە پۆلێــک لــە ئەندامــان و الیەنگرانــی 
خــۆی کــە ٢٠ ســاڵ بەســەر تێکۆشــانی 
سیاســی و مانەوەیان لــە ڕیزەکانی حیزب 
تێپەڕیــوە، کــرد و بــەم چەشــنە ڕێــزی لە 
خەبــات و خۆڕاگرییــان گــرت کە لەالیەن 
ئەندامانی ناوەندی سیاســی و ئەندامانی 
دەزگای ڕێکخســتنی گشــتیی حیزبــەوە 

خەاڵتەکانیان پێ بەخشرا.
بەفرانبــار،  ١ی  یەکشــەممە،  ڕۆژی 
کۆمیتــەی حیزب لە شــاری »چۆمان« 
لــە هەرێمــی کوردســتان، ڕێوڕەســمێکی 
بــە بەشــداریی بەشــێک لە پێشــمەرگە و 
ئەنــدام و الیەنگرانــی حیــزب، بەبۆنــەی 

یــادی  و  یەڵــدا  شــەوی  بەرزڕاگرتنــی 
گــەورەی  ڕێبــەری  لەدایکبوونــی 
گەلــی کــورد »دوکتــور عەبدولڕەحمــان 

قاسملوو«، بەڕێوە برد.
شەوی ١ی بەفرانباری ١3٩8ی هەتاوی 
، لــە کەمپــی جێژنیــکان، بــە بەشــداریی 
بەشــێک لە ئەندامانی ڕێبەریی حیزب و 
هەروەها کادر وپێشــمەرگەو بنەماڵەکانی 
دێموکرات ڕێوڕەسمێکی تایبەت بۆ یادی 
لەدایکبوونی قاســملووی هەمیشــە ڕێبەر 

بەڕێوەچوو. 
١3٩8دا،  بەفرانبــاری  ٢ی  شــەوی  لــە 
لەدایکبوونــی  شــەوی  یەڵــدا،  شــەوی 
ڕێبەری ئاشتیخوازی گەلەکەمان دوکتور 
عەبدولڕەحمان قاسملوو، لەنێو خاکیپۆشان 
بــە پەیمــان نوێکردنــەوە لەگــەڵ ڕێبــازی 
قاســملوو، بــەرز ڕاگیرا. لەم ڕێوڕەســمەدا 
وەرزشــی  و  هــزری  چەندیــن کێبڕکێــی 
لەالیــەن بەشــداربووانەوە بەڕێــوە چــوو کە 
نەفەراتــی یەکەم خەاڵت کران و هەروەها 
بەشــێکی دیکــە لــە خەاڵتەکانــی )١٤(
ـــەمین فێســتیڤاڵی هێــزی پێشــمەرگەی 
کوردســتان لەالیــەن بەرپرســانی هــەر دوو 
هێــزی ١١٥ و ١٢٢ی ســەر بــە دەزگای 
پێشــمەرگەی  هێــزی  فەرماندەیــی 
بەشــی  براوەکانــی  بەســەر  کوردســتان، 
نیزامی، سیاسی و وەرزشیدا دابەش کرا. 
پارێزەرانی ســەنگەری شەرەف و باوەڕ لەو 
شــەوەدا، یادی شــەهیدانی ئەم دواییانەی 

کوردستانیان بەرز ڕاگرت.

کردووە کە خۆیان لەو ڕێوڕەسمە بە دوور 
بگرن.

ڕێژێمــی ئێــران لــە ترســی ســەرهەڵدانی 
خەڵــک لە کوردســتان، به توندترین شــێوە 

فەزای شار ئەمنییەتی دەکات.
دوو  گیانلەدەســتدانی  ڕووداوی  پــاش 
کۆڵبــەری کــورد بــە ناوەکانــی »ئــازاد 
لــە  خەڵــک  خوســرەوی«،  فەرهــاد  و 
کوردستان هاودەردی و هاوسۆزیی خۆیان 
کۆڵبــەرە  دوو  ئــەو  بنەماڵــەی  لەگــەڵ 

دەربڕی.
لــە کــۆڕی پرســەی ئــەو دوو کۆڵبەرەدا، 
مامۆســتایانی ئایینی وێــڕای هێنانەوەی 
چەنــد ئایەتێــک لــە »قورئانــی پیرۆز« 

بــۆ  خوداوەنــد  تاقیکاریــی  بەنیســبەت 
لــە »عوســمان  خــۆی، ڕوو  بەندەکانــی 
خوســرەوی«، باوکی »ئازاد و فەرهاد« 
وتیان: »ئەوە تاقیکاریی خودایە بۆ ئێوە، 
ئێمــەش هاوخەمتیــن و هیوای ســەبووریت 

بۆ دەخوازین«.
لــە بەشــیکی ئــەو پرســە و هاوخەمییەدا، 
شــێعرێکی  ئایینــی  مامۆســتایەکی 

پێشکەش کرد.
لــەو شــێعرەدا بــاس لــەوە کرا: »ئێــوە دوو 
و  ســیخوڕ  نەبوونــە  لەوەیکــە  کۆڵبــەر 
نەبــوون بــە مایــەی ئەفســووس، جێــگای 

شانازییە«.



  ژمارە ٧٦٥ ، ١٥ی بەفرانباری ٤١٣٩٨

ئەنجـــام و لێکەوتەکانـــی کوژرانـــی قاســـم ســـلێمانی

بەدەســەاڵتترین  وەکــوو  ســلێمانی  قاســم 
لــەدوای  سیاســی  و  نیزامــی  ڕواڵەتــی 
عەلــی خامنەیی لەنێو ڕێژیمی ویایەتی 
فەقیە دەناســرێ.  ئەو بۆ ڕێژیمی ئێران، 
جیــا لــەوەی لەڕووی نیزامی و سیاســیی 
کاراکتەرێکــی  وەکــوو  عەقیدەتییــەوە  و 
ســووژەیەکی  دەگێــڕا،  ڕۆڵــی  بەرچــاو 
بــۆ پڕۆپاگەنــدا و شــانتاژی  پڕڕەنــگ 
ئایدیۆلۆژیکیــش بوو. لێدان و لەنێوبردنی 
ســلێمانی، لەڕاســتیدا شــۆکێکی گــەورە 
لــە لەشــی ڕێژیمی ئێــران بــوو.  هەروەها 
لەنێوچوونی قاســم سلێمانی بۆ فاشیزمی 
فارســیش کۆســتکەوتنێکی مــەزن دێتــە 
ئایدیۆلۆژیــی  دەزانیــن  وەک  ئەژمــار، 
حوکمڕانی لە ئێراندا دوو ڕووی تەواوکەر 
و لەهەمان کاتدا لێکدژی هەیە کە بریتین 
لە ئایدیۆلۆژیی وەلیی فەقیە و ئیسامی 
سیاســی و ئایدیۆلۆژیــی ناســیۆنالیزمی 
ئارکائیکــی کە هەردووکیــان  خۆیان لە 
بونیادگەرایی پەتیدا دەبیننەوە. کوژرانی 
قاســم ســلێمانی لــە هەلومەرجێکــدا بــوو 
کــە خەڵکــی واڵتانــی ناوچــە ڕژابوونــە 
دەســتی  بڕینــەوەی  داوای  و  سەرشــەقام 
ئۆتۆریتــەی  دەکــرد.  ئێرانیــان  ڕێژیمــی 
لێــوارەی  لــە  بەتەواوەتــی  ڕێژیمــە  ئــەو 
پتــرووکان و داڕمانــدا بــوو. لەبەرامبەردا 
بوونــی هێــزی میلیشــیایی و پشــتیوانیی 
تەشــکیاتیی  و  سیاســیی  و  ماڵــی 
ڕێژیــم لــە بەشــێک لــە ڕەوتــە سیاســییە 
سەرســپێردراوەکانیان لــەو واڵتانــە، ببــووە 

گرێ کوێرەیــەک و خەڵــک لــەو واڵتانە 
لــە بەرامبەر هێزی میلیشــیاییدا تووشــی 
ســەرکوت و زەبروزەنــگ بــوون.  ئەمــە 
وایکردبــوو کە بەشــێ لــە خۆپیشــاندەران 

داوای دەســتێوەردانی 
تــە  یە یا و
نــی  کا ە و تو کگر یە

ئامریکا بکەن. 
چاوەڕوانییــەش  ئــەم 
بەپێــی نــاوەڕۆک و 
ماهییەتــی ئامریــکا 
لــە ئاســتی جیهــان و 
تییەک  ە ر ســیا پر ر بە
کە النیکەم بەدروشم 
زۆر  هەڵیگرتــووە 
دوور  و  گــەورە 
نەبــوو.   واقیــع  لــە 
بێــت  هەرچــۆن 
ئێــران  ڕێژیمــی 
توانیبووی لەڕێگەی 
گرووپی  ســازکردنی 
نــەزم  میلیشــیایی، 

و تەکووزیــی ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت و 
هێمنایەتیــی خەڵکــی واڵتەکانــی ناوچە 
بخاتە مەترسیی جیدیییەوە، وەک دەزانین 
لەپــاش  بەتایبــەت  ئێرانیــش،  لەناوخــۆی 
کوشــتوبڕی مانگــی خەزەڵــوەر لەالیــەن 
داواکارییەکانــی  پاســدارانەوە،  ســپای 
خەڵک بۆ پشتیوانیی ئامریکا )بەدروست 
یــان نادروســت( و پاراســتنی گیانیــان و 
یارمەتیدانیان ڕووی لە هەڵکشان کردبوو. 
هــەر هەمــوو ئەمانــە پاڵنەرێکــی بەهێــز 
بــوون تا قاســم ســلێمانی مەئمــوور بکرێ 

بۆ دامرکاندنــەوەی ناڕەزایەتییەکانی نێو 
ئــەو واڵتانــە و پێشــپێگرتن لــە تەشــەنەی 
لەالیەکیتریشــەوە  ناڕەزایەتییانــە.   ئــەم 
کونســوولگەرییەکانی  ئاگرتێبەردانــی 

ڕێژیمــی ئێــران لە شــارە جۆربەجۆرەکانی 
شــوێنانەی  ئــەو  و  عێــراق  باشــووری 
لــەڕووی ئیســتراتیژییەوە لــە بندەســتیی 
ســپای قودســدا بــوو، هۆکارێکــی گەورە 
دەســت  ڕێژیــم  دەســەاڵتدارانی  تــا  بــوون 
بــۆ ڕیســکێکی گــەورە بەرن کــە ئەویش 
هێــرش و داگیرکردنــی باڵوێــزی ئامریکا 
لە ناوچەی ســەوزی بەغدا و هاویشــتنی 
ڕۆکێــت بۆ بینای ئــەو باڵوێزخانەیە بوو، 
هەنــگاوێ کــە بــوو بەهــۆی کوژرانــی 
هــەر  ئامریکایــی.   هاوواڵتییەکــی 

هەمــوو ئــەم هــۆکارە بڕگەییانە بــوون بە 
کاتالیزۆرێــک بۆ پێکدادانــی دوو هێڵی 
لێکدژ کە سەرێکیان ئامریکا و ڕۆژاوا و 
ســەرێکی ئێران و گرووپە میلیشیاییەکان 

بــوون کــە لــە ئەدەبیاتیــی ڕێژیمــدا بــە 
میحوەری مقاومــەت ناوی لێ دەبردرێ. 
بەریەککەوتنەکە لە کۆتاییدا بوو بەهۆی 
کاردانەوەی ئامریکا کە کوژرانی قاســم 
ســلێمانی و ئەبــوو مەهــدی موهەندێســی 
ســەرکردەی حەشــدی شــەعبیی بــەدواوە 
بوو. لە ئێستەدا کۆڵەکەی پرۆپاگەندا و 
خۆپێگەورەکردنــەوەی ڕێژیــم، لەنێو چووە 
لــەڕووی  ڕێژیــم  الوازیــی  هەقیقەتــی  و 
ئەمنییەتــی  و  نیزامــی  هەواڵگــری، 
دەرکەوتــووە، بەتایبــەت کــە ئــەو ڕێژیمە 

لــە ئێســتەدا لەڕووی ناوخۆییەوە تووشــی 
شەپۆلێکی نوستوو لە ناڕەزایی و هاواری 
کپ کراوە و هەر تێکهەڵچوونێ لە دەرەوە 
و لــە ئەنجامــدا زەبروێکەوتــێ، دەتوانــێ 
ئــەو  کڵپــەی  زەمینــەی 
خرۆشــانی  و  ناڕەزاییــە 
جەماوەری خۆش بکات.

 خاڵێکی جێی سەرنج ئەوە 
بــوو کە ئــەم تێســرەواندنە 
پــڕ وردەکارییــە، ئــەوەی 
ئامریــکا  کــە  دەرخســت 
هەیــە  بــااڵی  دەســتی 
و  هەواڵگــری  لــەڕووی 
زانیارییــەوە و مۆرەکانــی 
چەتــری  لەژێــر  ئێرانــی 
چاوەدێریــی خــاڵ بە خاڵ 
و چرکە بــە چرکەیدان و 
ئەمەش دیســان دەرخەری 
ئەو ڕاســتییەیە کە ڕێژیم 
ویایەتــی  ســاختاری  و 
پێچەوانــەی  فەقیــه 
چەنــدە  ئیدیعاکانــی، 
لەرزۆک و الوازە، بەجۆرێ کە سەنتکهام 
کاتــی هەڵفڕین و نیشــتنەوەی فڕۆکەی 
هەڵگــری قاســم ســلێمانی و دابەزیــن و 
پەیوەست بوونی بە کاروانی میلیشیاکانی 
بــەوردی  بەڕێکەوتنیــان  چرکەســاتی  و 
بــەر  لــە  تــەواوی  زانیاریــی  و  دەزانــێ 
دەستدایە.  خاڵێک کە ناکرێ لەم بارەوە 
نیزامیــی  بخەیــن، مانــۆڕی  پشــتگوێی 
ئێــران و هێزەکانــی  هاوبەشــی ڕێژیمــی 
چین و ڕووســیە لە ڕۆژانی ڕابروودا بوو.  
مانــۆڕێ کــە نرخەکــەی ڕادەســتکردنی 

چابەهــار، خــەزەر و کەنــداو بــوو بە چین 
و ڕووســیە.  وەک دەزانین چەند ســاڵە بە 
هەڵکشــانی گوشارەکانی سەر ڕێژیم دوو 
واڵتی چین و ڕووســیە زۆرترین کەڵکیان 
وەرگرتــووە و هەتــا توانیویانە ئەو هەلەیان 
لەپێناو دەسبەسەرداگرتنی سەرچاوەکانی 

ناو جوغرافیای ئێران گواستووەتەوە.  
دەکــرا  مانــۆڕەش وەک چــاوەڕوان  ئــەم 
خەڵکــی  کردنــی  چاوترســێن  لەپێنــاو 
ژێرچەپــۆک لــە ناوخــۆ و دەرەوە بوو کە 
گوایــا ئــەو دوو واڵتانــە ئامــادەن لەپێنــاو 
ڕێژیمــدا بەرگریــی لــێ بکــەن.  بــەاڵم 
وەک بینیمــان هەڵوێســتیی ئــەم واڵتانــە 
لەســەر کوژرانــی قاســم ســلێمانی نــەک 
هــەر بێایەنانــە بەڵکوو بــەالی ئامریکادا 
دەشــکایەوە.  کەواتــە ڕێژیمــی ئێــران لــە 
ئێســتەدا لەنــاو قەیرانێکــی ناوخۆیــی و 
دەرەکیدایە و نە توانای پاشەکشەی هەیە 
و نــە زەرفی خۆگۆڕین و بەخۆداچوونەوە 
و نــە پۆتانســییەلی درێــژەی سیاســەتی 
فاشیســتی  رادیکالیــی  ئایدیۆلۆژیکــی 
و مەزهەبــی.   ئــەم چەقبەســتووییە لــە 
کۆتاییدا پێویســتی بە ریســکێکی گەورە 
بــۆ هــەر یەک لــەو بژاردانەی ســەرەوەیە 
کە هەرکام لەجێی خۆیدا، تێچوو و باجی 
هەربۆیــە  دەخــوازێ.   خــۆی  تایبەتیــی 
ســادەترین ئەنجامگیریی مەنتقی ئەوەمان 
بۆ دەسەلمێنێ، کە ڕێژیمی ئێران نابێتەوە 
ئــەو ڕێژیمــەی کــە بــە هەڕەشــە ڕوو لــە 
دەرەوە و بە چاوترســێنکردن ڕوو لە ناوەوە، 
لــە هەوڵــی پێکەوەنانــی ئیمپراتورییەکی 

ئایدیۆلۆژیکی بێسنووردا بوو. 
 

کەیوان دروودی

ئەمنییەتـــی خواردەمەنییـــەکان لـــە کوردســـتاندا 
ڕووش

مرۆڤــە ســەرەتاییەکان هەمیشــە هەوڵیــان 
داوە هەتــا خۆیــان لــە بەاڵ سروشــتییەکان 
وەک الفــاو، هــەورە برووســکە و تۆفان و 
ژیــان  بــۆ  مــرۆڤ   . بپارێــزن  هتــد 
پێویســتیگەلێکی ســەرەتایی وەک ئــاو، 
هــەوای ســالم، خــواردن و هتــد هەیــە کە 
بەردەوام دەبێ لێیان بەهرەمەند بێ. نەبوون 
یــان مەترســی نەمانــی هــەر کام لەمانــە 
ژیانــی مــرۆڤ بەرەو قەیــران و لەناوچون 
بــە ژیانێکــی  دەبــات . دەستڕاگەیشــتن 
ئاســوودە و بــە دور لــە تــرس و دڵەڕاوکێ 
ئاواتی مرۆڤە ســەرەتاییەکان بووە و هەتا 
ئێســتاش ئەو ئاواتە لە فۆڕمی جیاجیادا 
و لە قەبارەی نوێدا بە سەر زەینی مرۆڤی 
 . بــووە  زاڵ  ســەردەمەکاندا  زۆربــەی 
هەربــەم  و  ترســاوە  مــردن  لــە  مــرۆڤ 
ژیانــدا  لــە  ڕێگاگەلێکــی  مەبەستیشــە 
هەڵبــژاردووە هەتــا زیاتــر لــە ســەر گۆی 
زەوی درێــژە بــە ژیــان بدات یــان النیکەم 
ژیانەکــەی لــە ترس و دڵەڕاوکێ بە دوور 
بێــت . هەتــا ئێســتاش پاراســتنی گیان ] 
و  بــاس  ســەرەکیترین   ] نفــس  صیانــت 
بەشــی  نەســتی  نەوتــراوی  خواســتی 
لــەم  ئینســان  مرۆڤەکانــە.  هــەرەزۆری 
ڕێگادا ناچار بە داهێنان بووە. ناچار بووە 
دوورەپەرێــز  خــۆی  کاتــەکان  زۆربــەی 
بگرێــت یان هەنــدێ جاریش بۆ داهاتووی 
بەختەوەرانــە و ئارامی خۆی هەندێ کار 
و کــردەوە و داهێنانــی پڕمەترســی بەڕێوە 
ببات. هەوڵی زاڵبوون بە سەر سروشتدا بۆ 
پاراســتنی گیــان و دڵنیایــی لــە داهاتــوو 
مرۆڤی بەرەو مودێڕنیتە و تیکنۆلۆژی و 
بەرهەمهێنانــی لە ڕادەبــەدەر هان داوە. لە 
ســەردەمی نوێــدا دەوڵەتەکان لــە ڕێگای 
جۆراوجۆرەوە پانــی قۆرخکردنی تەواوی 
پێویســتییەکانی ژیانیــان هەیــە. زۆربەی 
حکومەتــەکان خۆیان لــە بەرانبەر ژیان و 
بژیــوی شــارۆمەندانی خۆیــان بە بەرپرس 
دەزانــن و بــۆ ئــەو مەبەســتەش زۆر جــار 
پەالمــاری واڵتانــی دیکە و ژینگە دەدەن 
و لــە ملمانێیەکــدا بــۆ بەقــا و مانــەوە و 
خۆشــبژیوی الیەنێــک زەرەرمەنــد دەبێت، 
بــەاڵم جیاواز لەوە کە خەڵکانی واڵتێک 

کەڵکــی  هەمیشــەش  دەبــن  زەرەرمەنــد 
نادروســت لــە ژینگــە بــۆ بەرهەمهێنانــی 
وەرگیــراوە و  پێویســت  لــە ڕادەی  زیاتــر 
گــۆی زەوی بــەرەو دۆخێکی مەترســیدار 
ســەردەمی  مرۆڤەکانــی   . دەڕوات 
ئینســانە  وەک  ئیتــر  مودێڕنیتــە 
پــاک و خاوێــن  ســەرەتاییەکان هــەوای 
هەڵنامــژن بەڵکــوو بــە هــۆی زۆربوونــی 
کارخانــە و ماشــینەکانەوە هــەوای ســالم 
کەمتــر بوونــی ماوە بــەاڵم لــە بەرانبەردا 
خێرایی هاتوچۆ و زۆربوونی خواردەمەنی 
و جلوبەرگیان بۆ خۆیان مسۆگەر کردووە 
. ژیانــی مرۆڤ لە باری جەســتەیی یان 
فیزیکاڵەوە لەوانەیە هەندێ باشتر بووبێت 
بــەاڵم لەباری ڕەوانییەوە ئەگەر خراپتریش 
 . نەبــووە  باشــتر  بەدڵنیاییــەوە  نەبووبــێ 
ترسگەلی جۆراوجۆر زەینی تاکەکانی بە 
خۆیــەوە ســەرقاڵ کــردووە . لــە ئێــران و 
دڵەڕاوکــێ  ئــەم  قەبــارەی  کوردســتاندا 
دەرونیانــە بــەردەوام لە زیــاد بووندایە و بە 
هــۆی بەرپرس نەبــوون و واڵمدەر نەبوونی 
حاکمییەتی ئیدئۆلۆژی ئێران، خەڵک لە 
باری دەرونییەوە هێشتا دڵەڕاوکێی مرۆڤە 
سەرەتاییەکانیان هەیە. خەڵکانی ئێران بە 
بارانێکی ئاســایی تووشی الفاوێک دەبن 
نەمانــی  بــەرەو  ماڵیــان  و  ژیــان  کــە 
بــە  خەڵــک   . دەڕوات  هەمیشــەیی 
بوومەلەرزەیێــک ماڵەکانیــان دەڕوخــێ و 
سااڵنێکی زۆر بێ خانوو لە ناو سەرما و 
یــان  چــادر  لــە  سروشــتدا  گەرمــای 
کانێکســێکدا ژیانێکــی ســەخت و دژوار 
تێپــەڕ دەکــەن . بەرهەمــی کشــتوکاڵی 
کاربەدەســتە  ڕێــگای  لــە  ئێــران 
حکومەتییەکان لە چەند مانگدا ئاودیوی 
دەرەوەی ســنوورەکان دەکــرێ و لــە بــری 
دۆالر وەردەگیرێ هەتا کەســری بودجە و 
کاربەدەســتانی  دزی  و  گەندەڵــی 
قەرەبــوو  ئاغازادەکانیــان  و  حکومەتــی 
بکاتــەوە . خەڵکــی ئێرانیش بــە گرانترین 
نــرخ ناچارن ئــەو بەرهەمە کشــتوکاڵیانە 
بکڕن چون حکومەت ژیانی ناوخۆیی بۆ 
کارخانەکانــی   . نییــە  گرینــگ 
بەرهەمهێنان لە ئێراندا بە زۆری لە دەست 
کەسانی حکومەتیدان و ڕقابەتێکی ئازاد 
لــە نێــوان بەرهەمهێنەکانــدا بوونی نییە . 
ڕانــت و گەندەڵــی و پارتی بــازی دیاری 
دەکات کێ و لە کوێ و چۆن بەشــێک 

لــە پێویســتییەکانی ژیانــی خەڵــک بــە 
دەستەوە بگرێ . حاکمییەتی توتالیتێر بە 
ســەیری  کۆلۆنیالیســتییەوە  بیرێکــی 
نەتەوەکانــی جوغڕافیــای ئێران دەکات و 
ئیزنــی گەشــەکردنی ئابووریــی ئــازاد بە 
خەڵــک نــادات . بــۆ نمونــە کوردســتان 
بەرهەمهێنانــی  کارخانــەی  کەمتریــن 
تێدایــە . ئەوەیە کــە حاکمییەتی ئێران لە 
جوغڕافیــای  ناوخــۆی  خەڵکــی  گــەڵ 
بێگانــە  واڵتێکــی  وەک  خۆیشــیدا 
لــەوە  جگــە  و  دەکات  هەڵســوکەوت 
ســەرچاوەکانی ژیانــی کوردســتان وەک 
ئــاو و کانــگا ژێرزەوینییــەکان بــە تــااڵن 
چەشــنە  هــەر  لــە  ڕێگــری   . دەبــات 
 . دەکات  ئابــووری  گەشــەیەکی 
حاکمییەتی تاران لە هەموو سەردەمەکاندا 
ئــەم بەرنامانەیــان پەیــڕەو کــردووە هەتــا 
نەتــەوەی کــورد لــە دڵەڕاوکێــی ژیانــدا 
یــان  نەبــوون  ئێحساســی   . بهێڵنــەوە 
دەســتنەکەوتنی شتێکی پێویست بۆ ژیان 
لــە داهاتــوودا، زیاتــر تــرس الی مــرۆڤ 
دروســت دەکات هەتــا نەبوونی شــتەکە . 
ئێحساســی نەمانــی کەرەســتەکانی ژیان 
ئەمنییەتــی ڕوانی و جەســتەیی ئینســان 
دەخاتە مەترسییەوە . لێرەدا ئیمکانی ئەوە 
نییــە هەتــا دانەدانە باســی ئــەو کااڵیانە 
شــێوەی  بــە  حاکمییــەت  کــە  بکەیــن 
کوردســتان  لــە  ناهێڵێــت  سیســتماتیک 
بەرهــەم بێــن بۆیــە زیاتــر فووکوســێکی 
کــورت دەکەمە ســەر خواردەمەنییەکان و 
دەرمان و خاوێنکەرەوەکان .  لە سەردەمی 
و  کااڵیانــە  ئــەم  هەبوونــی  ئێســتادا 
ڕەنگاڵەییــان بــە کوالێتــی و ســتانداردی 
 . ئەساســییە  پێویســتیییەکی  باشــەوە 
خواردەمەنییــەکان بــە ســەر خواردەمەنییە 
و  کشــتوکاڵییەکان  سروشــتییە 
خواردەمەنییە بەســتەبەندی کارخانەکاندا 
دابەش دەبێ . حاکمییەت بە بیانووگەلی 
جۆراوجۆر ئیزن نادات هەتا لە جوغڕافیای 
بەرهەمهێنــان  کارخانــەی  کوردســتاندا 
دروست ببێت هەر بۆیە خەڵکی کوردستان 
لــە  کــە  بکــڕن  کااڵیانــە  ئــەو  ناچــارن 
شــارەکانی مەشــهەد ، تــاران و باکــوری 
ئێــران بــەرەو کوردســتان نەقــڵ دەکرێــن . 
دووری و گواســتنەوەی ئــەو کااڵیانــە لە 
شــوێنی  بــۆ  بەرهەمهێنانــەوە  شــوێنی 
هۆکارەکانــی  لــە  یەکێــک  مەســرەف 

گرانــی و خراپبوونــی ئــەو کااڵیانەیــە . 
خواردەمەنییە گەرم یان ساردەکان پێویستە 
لــە ماشــینی تایبەتــدا ئاڵوگۆڕیــان پــێ 
بکــرێ کەچــی زۆربــەی کاتــەکان ئــەم 
پێوەرانــە لــە پێــش چــاو ناگیــرێ و ئــەو 
دەســتی  دەگاتــە  خراپــی  بــە  کااڵیانــە 
تەنانــەت   . کوردســتان  خەڵکــی 
شــیرەمەنییەکانیش کە دەبێ لە کەمترین 
شــارە  لــە  بکــرێ  مەســرەف  مــاوەدا 
گەورەکانی ناوەندی ئێرانەوە بۆ کوردستان 
بــەڕێ دەکــرێ . لە کوردســتاندا لە بری 
کارخانەی بەرهەمهێنان، شیرکەتگەلێکی 
باڵوکردنــەوەی ئــەو کااڵیانــە هــەن کــە 
ڕۆژانــە ئــەو کااڵیانــە بــە ســەر دوکان و 
فروشگاکاندا باڵو دەکەنەوە . لە سااڵنی 
ڕابــردودا حکومەت چەند فروشــگایێکی 
زنجیرەیی ] کورش ، ڕفاە ، شــەهروەند و 
هتد [ لە ئێران و کوردستاندا بە مەبەستی 
کۆکردنەوەی زیاتری قازانج و کۆنتڕۆڵ 
خواردەمەنییــە  بــازاڕی  کردنــی 
بەستەبەندییەکان  دامەزراند کە دەگوترێ 
زۆربــەی ئــەو فروشــگا گەورانە ســەر بە 
ســپای تیرۆریســتی پاســدارانن . ڕێژیــم 
لێرەدا توانی تا ڕادەیەک شــیرکەتەکانی 
و  خۆراکــی  مــەوادی  باڵوکردنــەوەی 
تووشــی  کوردســتان  خاوێنکەرەوەکانــی 
ئــەو  چــون  بــکات  مــاددی  شکســتی 
فروشگایانە ڕاســتەوخۆ لە کارخانەکانی 
سەر بە ناوەندە ئەمنییەتییەکانەوە کااڵیان 
بــە نرخێکــی کەمتــر بــۆ دەهــات و ئیتــر 
نەیاندەتوانــی  کــوردەکان  کاســبکارە 
ڕقابەتیان لەگەڵ بکەن . پڕئاشکرایە کە 
حکومــەت نــەک لــە بــەر خۆشەویســتی 
خەڵکی کوردســتان بەڵکوو بۆ کۆنتڕۆڵ 
کــردن و چەوســاندنەوەی خەڵــک ] چ 
فرۆشیار و چ کڕیار [ ئەم فروشگایانەی 
دامەزرانــدووە . وەزعییەتــی دەرمــان لــە 
کوردستانیشــدا هاوشێوەی خواردەمەنی و 
دەرمانــە  زۆربــەی   . خاوێنکەرەوەکانــە 
خارجییەکان کە ستانداردیان لە ئاستێکی 
بەرزدایە لە شــارە کوردنشــینەکان کەمتر 
دەســت دەکــەون . وەزارەتــی بێهداشــت و 
داروخانــەی هیال ئەحمــەری تاران وەک 
ناوەندێک بۆ زەوتکردنی ئەو دەرمانانە و 
بێبەشــکردنی خەڵکی کوردستان لێیان بە 
شــێوەی پــان بۆ داڕێــژراو دەچێتە پێش . 
جیاواز لــەوەش ئەو دەرمانانە هێندە گرانن 

کــە زۆربەی خەڵکی کوردســتان توانای 
لــە ڕێــگای  نییــە . ڕێژیــم  کڕینیانــی 
کارخانــە  و  بێهداشــت  وەزارەتــی 
داروسازییەکانەوە ئەو بەشە لە دەرمانەکان 
بــە خەڵکــی کوردســتان دەفرۆشــن کــە 
ســتانداردیان لــە خوارەوەیــە . ڕێژیــم لــەم 
تایبــەت  بــە  ڕابــردوودا  ســاڵەی  چەنــد 
ڕێگــری لە هاتنــی دەرمانی ناوخۆیی بە 
کوالیتی بەرزەوە بۆ کوردســتان دەکات . 
کارخانەی داروســازی لە کوردستان نییە 
هــەر بۆیە بەشــی زۆری ئــەو دەرمانانەش 
کە دێتە کوردســتان لە ڕێگای شیرکەت 
پەخشــەکانەوە دێــت . نەبــوون یــان خراپ 
یەخەچاڵییەکانــی  ماشــینە  بوونــی 
هــۆی  دەبێتــە  دەرمــان  گواســتنەوەی 
خراپبوونــی دەرمانەکان و ســەرەڕای ئەوە 
کە دەرمانەکان ماوەیان بەسەر نەچووە بە 
نەخۆشــەکانی  دەســتی  دەگەنــە  خراپــی 
کوردســتان . لــە مــاوەی چەنــد مانگــی 
ڕابــردوودا لە زۆربەی کەیک و تیتاب و 
کولوچەکانــی ناوخــۆی ئێرانــدا قورس و 
بــووە  ئەمــەش  هــەر  و  بینــرا  دەرمــان 
هۆکارێــک کــە خەڵــک زیاتــر چاویــان 
بکەنــەوە و بــە پارێــزەوە خواردەمەنییەکان 
بەردەوامــی  بکــڕن . ســەرەڕای گرانــی 
جۆرەکانــی خواردەمەنییەکان لە ئێراندا و 
کەمبوونــەوەی توانــای کڕیــن لــە الیــەن 
خەڵکــەوە ڕێژیمــی فاشیســتی تــاران لــە 
و  جینایەتکارانــە  ڕێگایەکــی  هەمــوو 
و  چەوســاندنەوە  بــۆ  دژەئینســانی 
بێبەشــکردنی خەڵــک لــە خۆشــبژیوی و 
کەڵــک  دڵەڕاوکــێ  بــێ  ژیانێکــی 
و  دەرمــان  ڕێژیــم   . وەردەگــرێ 
چەکێــک  وەک  خواردەمەنییــەکان 
بەرانبــەر بــە گیــان و ماڵــی هاوواڵتیــان 
بەکار دەهێنێ . بەرزبوونەوەی بەردەوامی 
نرخــەکان لــە ئێرانــدا و دەســت نەکەوتنی 
کــە  دەکات  وەهــا  باشــەکان  کااڵ 
شارۆمەندان ماڵەکانیان بکەنە ئەنبارێکی 
بچــووک بــۆ کۆکردنــەوە و حەشــاردانی 
 . خاوێنکــەرەوەکان  و  خواردەمەنییــەکان 
دەبێــت  ناچارییــەوە  ڕووی  لــە  خەڵــک 
کااڵی بــێ کەیفییەتــی کارخانەکانــی 
ســپای تیرۆریستی پاســداران بە گرانترین 
نەکەوێتــە  ژیانیــان  هەتــا  بکــڕن  نــرخ 
مەترسییەوە . حکومەتێک کە بە چاوی 
دوژمن لە خەڵکی کوردســتان دەڕوانێ و 

لــە دەرمــان و شــیری وشــکی مندااڵنــی 
 . دەکات  خەیانــەت  و  غــەدر  ساواشــدا 
گرانــی  و  کەمفرۆشــی  و  تەقەلــووب 
کااڵ  نەکەوتنــی  دەســت  و  بــەردەوام 
و  ئێــران  دەروونــی خەڵکــی  ئەمنییەتــی 
کوردســتانی خســتووەتە مەترسییەوە بۆیە 
خەڵــک ناچارن هەندێ ڕێــگا بگرنە بەر 
کە لە ســەردەمی تەمەدون و خۆشبژیویدا 
شتێکی گونجاو نییە . حاکمییەتی تاران 
هەتــا  دەکات  کارانــە  ئــەم  هەمــووی 
نەتەوەکانــی ئێــران بــکات بــە کۆیلــەی 
خۆی بەاڵم بە دڵنیاییەوە لە داهاتوویەکی 
نــەک زۆر دووردا خەڵــک ئەم سیســتمە 
بــێ ئەخاقــە تێکــەوە دەپێچــن و بــەرەو 
گۆڕســتانی بــەڕێ دەکــەن .و ســامانی 
واڵتییــان پێــدراوە و هەمــوو خەڵکیــش بە 
رەعیەتــی خۆیــان دەزانن و ئامادە نین کە 
هیــچ ســەرمایەیەکیش لەگــەڵ خەڵکــدا 
دابــەش بکــەن، لــە راســتیدا ئەمــان لەژێر 
و  درۆ  سیاســەتی  و  ئیســام  ســێبەری 
بــە  کــە  ســەرمایەدارانێکن  فرتوفێــڵ، 
کەڵکوەرگرتن لەو هەموو سەرمایەی کە 
کەوتووەتــە دەســتیان تەناهی و ئاسایشــی 

هەموو جیهانیان خستووەتە مەترسییەوە.
سەرچاوە و ڕیشەی هەموو ئەو ناتەبایی و 
گەندەڵی، فەقر، گرانی، ... و نائەمنییە 
ناوچەیــی و جیهانییــە، بــۆ خەڵکی ئێران 
دەگەڕێتــەوە، ئەویــش لــەو ســۆنگەوە کــە 
هەتاکــوو خەڵکی ئێران مل بۆ سیاســەت 
و شــانۆگەرییەکانی کۆماری ئیسامی 
ڕابکێشــن، هەتاکــوو لــە بەرانبــەر دزی 
سیاســەتی  و  حکوومەتــی  گەندەڵــی  و 
نامرۆڤانــەی ئــەو ڕێژیمــە بێدەنــگ بــن، 
بەشــێکن لــەو ئاڵۆزییانــە و راســتەوخۆ و 
ناڕاســتەوخۆ تەئیدی کۆماری ئیسامی 
دەکەن. ئەو ڕێژیمە کە سەرتاپای نوقمی 
گەندەڵــی و فەســاد و بێســەروبەرەییە، نــە 
توانای ئاڵوگۆڕی تێدایە و نە دەشــتوانێ 
خزمەتــی خەڵــک بــکات و گرفتەکانی 
خەڵک چارەسەر بکات، هیچ ئومیدێک 
ئــەو  بــۆ روخاندنــی  لــە هەوڵــدان  جگــە 
دەســەاڵتە لەبەردەســتدا نییە، پێویستە کە 
خەڵــک قۆڵــی هیممــەت هەڵماڵــن و بــە 
یەکگرتوویــی و یەکدەنگی تۆماری ئەو 
سیستمە سەرتاپا درۆ و گەندەڵە بپێچنەوە 
و ســێبەری رەشی لەسەر ئاسمانی ئێران و 

جیهان بسڕنەوە.
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»کوردستان« بۆ کوردستان

نێــو  لــە  رۆژنامەگەریــی  تەمەنــی 
گەلــی کــورددا زۆر دورودرێــژ نییە 
بەاڵم بەپێی ســەرچاوە مێژووییەکان 
هاوكاتە لەگەڵ بزاڤی رزگاریخوازی 
ئەم گەلە کە بۆ دیاریكردنی مافی 
چارەی خۆنووسین لە ئارادا بووە، بە 

واتایەكی تر رۆژنامەگەریی كورد ی 
رزگاریخوازانــەی  بزووتنــەوەی  و 
كورد، وەک دووانەیەکی لێکدانەبڕاو 
هاتوونەتــە کایــەوە و لەگەڵ هەموو 
خەبــات،  نشــێوەکانی  و  هــەوراز 
ڕۆژنامەگەریش تووشــی ئەم بەرز و 
نزمییانە هاتووە بەاڵم کۆڵی نەداوە؛ 
هەرکاتێــک رێبەرانــی بزووتنــەوەی 
رزگاریخوازی كوردســتان، ناچار بە 
كــۆچ  و نیشــتەجێبوون لــە تاراوگــە 
كوردییــش  رۆژنامەگەریــی  بــوون، 
لــە تاراوگــەدا  کۆچــی کــردووە و 
درێــژەی بە خەبــات و خزمەتەکانی 
داوە؛ ئەگــەر بــزاڤ ڕووی لە شــاخ 
کردووە و چەکی لەدژی داگیرکەر 
بــە  ڕۆژنامــەش  ئــەوا  هەڵگرتــووە 
پەیڤەکانــی و هەنــگاو بــە هەنــگاو 
و هاوشــان لەگــەڵ چــەک خــۆی 
زاڵ کــردووە بەســەر بەرزاییەکانــد؛ 
ئەگــەر بزووتنــەوە ڕووی لە خەباتی 
نهێنی کردبێت و لە شارەکاندا خۆی 
ڕێکخســتبێت ئــەوا ڕۆژنامــەش بــە 
نهێنــی درێــژەی بــە چاالکییەکانی 

داوە.
یەکێــک لەو پەیڤانــەی کە هەر لە 
دامەزرانییەوە تاکوو ئێســتە بەردەوام 
بووە لە خەبات و وێڕای خەباتگێڕانی 
گەل بەقوڕگی شەوەزەنگدا چووەتەوە 
و خــاوەن پێگــە و جێگەیەکی شــیاو 
لــە نێــو رۆژنامەگەریــی كوردییــە، 
کــە  »كوردســتان«ە  رۆژنامــەی 
بــە نــاوازە لەقەڵــەم دەدرێ ، چونكــە 
یەكــەم ژمارەكانی ئەو رۆژنامەیە لە 
سەردەمی دەســەاڵتی دێموکراتیک 
و نەتەوەیی »كۆماری كوردستان«دا 
چــاوی ڕوو بــە دنیای پڕ لە زوقم و 

بەستەڵەک و تاریکی هەڵێنا.
هــەر وەک لــە سەرەتاشــدا هێمــای 
بــۆ کرا ڕەوتی چاالکــی و خەباتی 
ئاراســتەیەک  چ  بــەرەو  بزووتنــەوە 
ڕۆیشــتبێت ڕۆژنامەگەریش هەمان 
کــردووە؛  ئەزمــوون  چارەنووســی 
بۆنموونــە پاش هەرەســهێنانی كۆمار 

کە بەشــێکی بەرچاو لە چاالکانی 
سیاســی ئەو کاتــە ناچار بوون ڕوو 
لــە کوردســتانی باشــوور و واڵتانی 
»کوردســتان«یش  بکــەن،  دیکــە 
چارەنووســی  هەمــان  تووشــی 
نەخــوازراوی ئاوارەیــی  و تاراوگــە 

بووە. 
کــە  کــردووە  وای  ئەمــەش  هــەر 
ژمارەكانــی  هــەرەزۆری  زۆربــەی 
رۆژنامەی »كوردســتان« لە شــاخ  
و تاراوگــە  و ئاوارەییــدا، چــاپ  و 
باڵو ببنەوە، بەاڵم ئەوەیکە جێگەی 
شــانازی و فەخــرە، ئەو ڕاســتییەیە 
ئــەم  نووســەرانی  پێنووســی  کــە 
رۆژنامەیە هەر بۆ الی نیشــتمان  و 

هەر بۆ کوردستان بووە.
 ٧٤ بــە  كوردســتان،  رۆژنامــەی 
ســاڵ تەمەنــەوە، بەئەزموونتریــن و 
بەڕابردووتریــن رۆژنامــەی كوردییە 
كە هەنووكەش درێژە بە خزمەتەكانی 
خۆی دەدا  و ئێســتاش وەك رابردوو، 
»ئازادی« و »مافی دیاریکردنی 

چارەنووس« هەر ئامانجیەتی. 
مــاوەی  لــە  لــە هەمــان کاتیشــدا 
ســەرباری  ســاڵەدا،   ٧٤ ئــەم 
ڕێــگا  قورســییەکانی  هەمــوو 
نێوەڕۆكــی  کەندولەندەکــەی  پــڕ 
رۆژنامەکــە  هەر ئــەو پەیامە بەهێز 
و نیشتمانویســتییەیە كە نووسەرانی 
لــە  »كوردســتان«  رۆژنامــەی 
ســەرەتاوە باوەڕیــان پێــی هەبــووە  و 
لــە بابەتەكانیانــدا رەنگــی داوەتەوە. 
مامۆســتا  وەک  کەســانێکی 
هێمــن، هــەژار ، حەســەن قزڵجــی، 
حەمــەدی  ،م.  رەســوڵی  دڵشــاد 
حەیــدەری،  ســدیق  شاپەســەندی، 
مەنافی کەریمی، حوســین فروهەر 
و عەتــر گلۆاڵنی)محەمەد نوری( 
و خالیــد حیســامی)هێدی( و دەیان 

و سەدانی تر.
جیــا لــەو بــاس و بابەتانــە ئەوەیکە 
ڕوونــە، لــە دنیــای ئەمــڕۆدا کــە 
میدیــا وەكــوو كۆڵەكــەی چوارەمی 
لــە  و  دەناســرێ  دێموكراســی 
رەوتــی گەیاندنــی زانیارییــەکان و 
وشیاركردنەوەی كۆمەڵگادا، خاوەنی 
شــوێندانەرە،  بنەڕەتــی و  رۆڵێكــی 
دەبێ »کوردســتان« جگە لە پێگە 
مێژوویــی و مەعنەوییەکەی خاوەن 
کــە  بێــت  تایبەتمەندیگەلێــک  چ 

هەروا بەپێوەیە؟ 
بــۆ دانــی واڵمێکــی درووســت بەم 
پرسیارە دەبێ پێمل بەو ڕاستییە بین 
كــە رۆژنامە  و بەگشــتی راگەیەنە 
لەگــەڵ  بەبــەراورد  چاپییــەكان، 
دیكــە،  گشــتییەكانی  راگەیەنــە 
زیاتــر خاوەنی رۆڵ و شــوێندانەری 

پۆزەتیــڤ  و درێژخایەنــن   لەســەر 
فکــر و ئــاوەز و زیاتــر خۆیــان بــە 
چەمكــەكان  و  ڕیشــەی  و  ڕەگ 
كێشــەكانەوە خەریك دەكەن، ئەمەش 
وای کــردووە کە کوردســتان نەبێتە 
شــوێنێک بۆ باڵوکردنەوەی وێنای 

چەمکی رووكەش  و كورتماوە.
کــە  دیکــە  گرینگــی  خاڵێکــی 
دەکــرێ لێــرەدا ئامــاژەی بۆ بکرێ 
ئەوەیــە کــە »كوردســتان« بــە ٧٤ 
ســاڵ رابــردووەوە زیاتــر گرنگــی بە 
رۆژنامەگــەری  كاری  جەوهــەری 
پڕەنســیپە  رەچاوكردنــی  و  داوە  
رۆژنامەڤانــی  ســەرەكییەكانی 
چاالكییەكانــی  بنەمــای  كردۆتــە 
خــۆی. یەكێك لــە هۆكارەكانی ئەم 
وەک  كــە  ئەوەیــە  ســەركەوتنەش، 
ئاماژەی پێکرا »كوردســتان« سەر 
ئازادیخوازانــە   بزووتنەوەیەكــی  بــە 
لەگــەڵ  كــە  رزگاریخوازانەیــە  و 
دەســەاڵتی  رەوایــی  و  چەمكــەكان  
رەوا  ملمانێیەكــی  كەوتۆتــە  زاڵ 
و لــەم گۆڕەپانەشــدا، تەنانــەت لــە 
خــۆی  گیانیــش  پێشكەشــكردنی 

نەبواردووە. 
هــەر ئەم راســتییەش بۆتە هۆكاری 
ئــەوەی كە »كوردســتان«، لە ســەر 
وردبینانــە  شــرۆڤەی  رووداوەكان 
زانیــاری  و  هــەواڵ   و  ڕوو   بخاتــە 
دروســت  و باوەڕپێكــراو  و بــەدەر لــە 
روانگە رووكەشــە باوەكان پێشــكەش 

بكات .
کەواتە دەتوانین بڵێین جەختكردنەوە و 
پێداگری بەردەوامی »کوردستان« 
یاســا  و  پڕەنســیپ   ســەر  لــە 
رۆژنامەوانییــەكان لە رەوتی كاردا، 
نەتەنیــا پێویســتە، بەڵكــوو لە ســەر 
كارتێكــەری زیاتــر  و وەدەســتهێنانی 
متمانــەی پێویســت بــۆ راگەیەنێــك 
بانــدۆر دادەنــێ  كــە دەكــرێ  بە بێ 
دوودڵــی و بێ ئەما وئــەوال بڵێین كە 
»كوردســتان« لەم پێناوەدا لە ریزی 
پێشــەوە جێــی گرتووە،هــەر ئەمەش 
کــە »کوردســتان«  کــردووە  وای 
وەک  نەتەنیــا  بەڕێوەبەرەکانــی  و 
ئەرکێکــی ئەخاقــی ڕۆژنامەوانی 

پێویســتییەکی  وەک  بەڵکــوو 
پاراســتنی  ســەیری  پیشــەیی 

پڕەنسیپەکان بکەن.
لەالیەکی دیکەشەوە »كوردستان«، 
كــە  حیزبێكــە  فەرمــی  زمانحاڵــی 
لــە  بەرژەوەندییەكانــی  و  روانگــە 
ســەر بنەمــای بیركردنــەوەی ئازاد، 
مرۆڤدۆستی، رێزدانان بۆ روانگەی 
جیاواز  و خواستی دێموكراسیخوازی 

وەک  »كوردســتان«،  و  نــراوە   رۆ 
مڵكی نەتەوەیەك سەیر دەکرێ كە بە 
درێژایی تەمەنی، لە پێناو گەیشتن 
بــە داخوازییە رەواكانی خۆی كە لە 
راگەیەندراوی جیهانیی مافی مرۆڤـ  
و پاشــكۆكانیدا جەختیــان لــە ســەر 
كراوەتەوە، خەبات دەكا. كەوابوو هەر 
ئەوەی كە رۆژنامەی »كوردستان« 
لە خەباتی نەتەوەیی ـ دێموكراتیكی 
نەتــەوەی كــورد بە رێبــەری حیزبی 
دێموكراتی كوردســتانی ئێــران، جیا 
ناكرێتــەوە، خــۆی لــە خۆیــدا بووەتە 
ســەلیقە  ئــەو  كاڵبوونــەوەی  هــۆی 
تاكەكەســییانەی كــە هێنــدێ  جــار 
لەگەڵ پڕەنسیپە رۆژنامەوانییەكاندا 
ناتەبــان  و بەهێزبوونی ئەو الیەنانەی 
لێكەوتۆتــەوە كە لە ســەر راكێشــانی 
پەیامگــری  ســەرنجی  متمانــە و 
چاالك )كە لە سەردەمی پەرەسەندن و 
خێراتربوونــی پەیوەندییەكانــدا بووەتە 
گرنــگ(  ســەرەكی و  مژارێكــی 

كاریگەری ئەرێنی دادەنێن.
بەگشتی دەتوانین بڵێین لە تەمەنی 
»کوردســتان«دا  ٧٤ســاڵەی 
پێنــج گوتــار و خوێندنــەوە بــە ســەر 
كوردستاندا زاڵ بوون كە بریتین لە: 
١ ـ گوتــاری خودئاگایی نەتەوەیی 
لە قۆناغی دامەزرانی كۆمەڵەی ژـ 
ك، حیزبــی دێموكــرات  و كۆمــاری 

كوردستان.
ـ  نەتەوایەتــی  گوتــاری  ـ   ٢  
دێموكراتــی لــە قۆناخــی رووخانــی 
كۆماری كوردستانەوە تا سەركەوتنی 

شۆڕشی گەالنی ئێران.
 3ـ  گوتاری بەرخۆدانی نەتەوەیی لە 
قۆناخی هێرشی رێژیمی ئاخووندی 
بۆ ســەر كوردستان تا ساڵی ١3٧٦ و 

هاتنە ئارای رێفۆرمی دەوڵەتی.
٤ـ  گوتــاری مافەكانــی مرۆڤـــ لــە 

ساڵی ١3٧٦ەوە تا ساڵی ١3٩٤.
ســاڵی  لــە  ڕاســان  گوتــاری  ـ   ٥

١3٩٤ەوە تاکوو ئێستە.
لــە  کــە  پێناســەیەی  ئــەو  بەپێــی 
»کوردســتان«  کــرا،  ســەرەوە 

خەبــات  قۆناغەکانــی  بەپێــی 
نێوەڕۆکەکەیــدا  لــە  گۆڕانــی 
کــە  ئێســتاش  و  هێنــاوە  پێــک 
»ڕاســان«  بــۆ  خەبــات  قۆناغــی 
»کوردســتان«یش  گــۆڕدراوە، 
نوێدایــە  تاقیکارییەکــی  لەژێــر 
پێویســت،  وەک  بتوانــێ  تاکــوو 
و  بگوازێتــەوە  ڕاســان  گوتــاری 

پڕەنســیپە  ئــەو  بەلەبەرچاوگرتنــی 
ئەخاقی و پیشــەییانەی کە باسی 
لێوە کرا، هەوڵ بۆ بەرچاوڕوونی و 
شــیکردنەوەی ورد و زانســتییانەی 
ڕاســان بدات. ئەوەی ڕوونە ڕاسانی 
خۆرهەاڵت پێویســتی بە شــیکاری 
تایبــەت هەیــە کــە هــەر کام لــە 
جمگەکانی شۆڕش و لەژێر سێبەری 
ئەویشدا هەر کام لە توێژەکانی نیو 
کۆمەلــگا دەبێ بزانن کە ئەرکیان 
لەم خەباتە فرەڕەهەندەدا چییە؟ کە 
ئەم ئەرکە قورســە یان باشترە بڵێین 
بەشــی ســەرەکی لەم ئەرکە قورسە 
دەکەوێتە سەر شانی »کوردستان« 

و بەرێوەبەرانی.
ئــەوەی ڕوونە »كوردســتان« دەبێ 
هــەر هــاواری كورد بــێ  بۆ ئازادی  
و رزگاری  و دێموكراســی  و مافی 
مــروڤ لە كوردســتانی ئێراندا؛ بەو 
واتایە کە رۆژنامەی »كوردستان« 
دەبــێ  رۆڵــی پیشــەنگبوونی خۆی 
وەك رێبــەری فیكــری  و سیاســیی 
بزووتنــەوە هەبــێ  و رێنیشــاندەر بێ  
بۆ باقی جەمســەرەکانی خەبات لە 
قۆناغی ڕاساندا. ئەمەش کاتێک 
»كوردســتان«  کــە  دی  دێتــە 
هێڵــە گشــتییەكانی زاڵ بــە ســەر 
سیاســەت  و هەڵوێســتەكانی حیــزب 
فۆرمووڵــە بــكا  و كاناڵەكانی دیكە 
لــەو چوارچێوەیــەدا كار و چاالكیــی 

خۆیان دابڕێژن. 
ئــەم تێڕوانینــەش لــەوەوە ســەرچاوە 
دەگــرێ کــە  ئەگــەر حیزب وەک 
ڕێبــەری بزووتنــەوە كاریگەریــی لە 
سەر بیروڕای گشتیی کۆمەڵگای 
لــەو  بەشــێك  هەیــە،  كوردســتان 
كاریگەرییــە بێگومــان لــە رێــگای 
روژنامەی »كوردستان«ەوە دروست 
بووە کە سەردەمانێک تاقە ڕێگای 

پێوەندی حیزب و خەڵک بوو. 
ئــەوەش مانــای ئەوەیە كــە خەباتی 
گەلــی كورد لــە كوردســتانی ئێران 
نەپســاوەیە  و درێــژەی هەیــە  و تــا 

سەركەوتن دەڕواتە پێش. 

ئەگــەر  ئــەوەش  شــانازیی  دیــارە 
بەگشــتی  حیــزب  بــۆ  بەشــێكی 
دەگەڕێتــەوە، بەاڵم بەڕاســتی نابێت 
رۆڵــی ئــەو كادر  و پێشــمەرگانەی 
حیــزب لــە پێش چــاو نەگیــرێ كە 
لــەو مــاوە دوور  و  درێــژەی خەباتــدا 
بــە ئیمكاناتێكی ســەرەتایی زوركەم  
و تەنانــەت زۆرجار لە ژێر تەوژمی 

كاتیۆشــا  و  و  تەیــارە   بۆمبارانــی 
نەیانهێشــتووە  دیســان  تۆپبارانــدا 
رۆژنامەی »كوردستان« یادگاری 
یەكەمیــن  و  كوردســتان   كۆمــاری 
مێــژووی  لــە  میللــی  حكومەتــی 
بۆیــە  بوەســتێ ،  كــورددا  نەتــەوەی 
ئەگــەر هەلومەرجــی بــۆ بڕەخســێ 
ببێتــەوە،  بــاڵو  ئــازادی  بــە    و 
بەدڵنیاییەوە هەم تیراژەكەی دەگاتە 
دەیان  و ســەدان هــەزار ژمارە  و هەم 
دەچێتــە  کیفییەتیشــەوە  لەبــاری 
ڕیزی پڕۆفشناڵترین ڕۆژنامەکانی 

جیهان.
دیکــەی  گرینگــی  الیەنێکــی 
بــاس  نابــێ  کــە  »کوردســتان« 
نەکرێــت، زمانی ئــەم ڕۆژنامەیەیە 
کــە ڕوونە ســەرچاوە لە سیاســەتی 
دێموکــرات  حیزبــی  فەرهەنگــی 
وەردەگرێ؛ زمانی »كوردســتان«، 
خە ڵكپە ســند   پــاراو،  زمانێكــی 
»ركە بە رەکانــی«  لــە   جیــاواز  و 
خۆیە تی. پاراوی و خە ڵكپە سندبوون 
و هەروەها گە شە پێدانی فە رهە نگی 
جیاوازییە كــە   دیالــۆگ،  و  ســازان 
كە  »كوردســتان« بە  گە شــە پێدانی 
دە وڵە مە نتــر و حیزبــی دێموكرات لە  
الی كۆمە اڵنی خە ڵك خۆشە ویستتر 

دە كات. 
ئەمــەش وای کــردووە کــە هــەردەم 
ســەرچاوەیەکی  ببێتــە  کوردســتان 
و  نووســەر  و  ئەدیــب  بــۆ  بەهێــز 

شارەزایانی وێژەی کوردی. 
ئەوەیکــە  وێــڕای  لەکۆتاییــدا 
»كوردســتان«  کــە  هیواخوازیــن 
هە مــوو  میوانــی  یە كــە م  ببێتــە  
بە یانیانی خوێنە رانی، ساڵو دەنێرین 
بــۆ هەمــوو ئــەو ئازیزانــەی کــە بە 
چراوگــی »وشــە« و بــە خامــەی 
دەســتیان دڕ دەدەن بە تاریكی  و لە 
»کوردســتان«دا خزمەتیــان کرد و 
شــەونخوونییان کێشــا و لــە هەمــان 
کاتیشــدا خوازیــاری هاتنــە ئــارای 
ســەردەمێكن كــە تەنیــا »وشــە« و 

»هزر« و »ئاوەز« بێتە دوان.

شەماڵ تەرغیبی



  ژمارە ٧٦٥ ، ١٥ی بەفرانباری ٦١٣٩٨

سیاسەتی سووڕان بۆ ڕۆژهەاڵت 
لە دوو ڕوانگەوە

ئێــران سیاســەتی  ئیســامیی  کۆمــاری 
دروشــمی  قاڵبــی  لــە  خــۆی  دەرەکیــی 
جمهــوری  غربــی،  نــە  شــرقی،  نــە   «
دوای  و  گــۆڕێ  هێنایــە  اســامی« 
هێــرش بــۆ ســەر باڵوێزخانــەی ئامریــکا 
تاکــوو  ١3٥8ەوە  خەزەڵــوەری  ١3ی  لــە 
ئێســتا، سیاســەتی نێودەوڵەتیی کۆماری 
ئیســامی بــەردەوام لەگــەڵ قەیرانگەلی 
دەســتکردی خۆی بەرەوڕوو بووەتەوە و لە 
هەر دەیەدا قەیرانێکی گەورە )ابر بحران( 
لــە ســەر ڕێــگای سیاســەتی نێودەوڵەتی  

کۆماری ئیسامیدا بووە.
رێژیم بۆ چارەســەریی قەیرانەکانی خۆی 
لــە قۆناغــە جیاجیاکانــدا گەاڵڵەگەلــی 
جیــاوازی هەبــووە و لــە قۆناغێکــدا بــە 
بــە  ڕۆژاوا   « گەاڵلــەی  هینانــەوەی 
بــێ ئامریــکا«، هەوڵــی دا کــە قەیرانی 
خــۆی  نێودەوڵەتییەکانــی  پێوەندییــە 
تێــرۆری  بــە  دواتــر  و  بــکات  چارەســەر 
ئــەم  میکۆنــۆس  دادگای  و  دژبــەران 
سیاســەتە لەگەڵ چالش بەرەوڕوو بوویەوە 
و پاش دەسپێکی چاالکییە ناوکییەکانی 
کۆمــاری ئیســامی و ڕوون بوونــەوەی 
لــە کرداردا، سیاســەتی » ڕۆژاوا بە بێ 

ئامریکا« گەیشتە بۆنبەست.
لە دەوری یەکەمی بەرپرســایەتیی جەواد 
زەریف وەکوو وەزیری دەرەوەی رێژیمی ئێران 
، هەوڵی دا » دیپلۆماسی چەندالیەنە«، 
وەکــوو بناغــەی کاری خــۆی دابنــێ؛ 
تــا هــەم سیاســەتی » ڕۆژاوای بــە بــێ 
ئامریــکا« لــە بۆنبەســت دەربێنــێ و هەم 
پێــش بــە ڕووبەڕوووبوونــەوەی ئامریــکا و 
کۆماری ئیسامی بگرێت، بە واتایەکی 
تر ئەیەویســت تێچــووی دژایەتی لەگەڵ 
ئامریــکا بۆ رێژیم کەم بکاتەوە؛ هەڵبەت 
ئەمــە سیاســەتی فەرمیــی وەزارەتخانەی 
بــۆ  بڕگەیــەک  زیاتــر  و  نەبــوو  رێژیــم 
وەڕاســت گەڕانی بەرجام بوو، لە ڕاستیدا 
نێودەوڵەتیــی  دیپلۆماســیی  دەزگای 
رێژیــم پــاش گەیشــتن بــە بۆنبەســت لــە 
سیاســەتی »ڕۆژاوای بە بێ ئامریکا«، 
لــە دوو دەیەی رابــردوودا هەوڵی داوە کە 
قەیــران لــە سیاســەتی نێودەوڵەتــی خۆی 
لــە ڕێگــەی سیاســەتی »ســووڕانەوە بــۆ 
الی ڕۆژهــەاڵت« چارەســەر بــکات، لەم 
نێوانــەدا واڵتــی چیــن وەکــوو دووهەمین 
ئابووریــی جیهــان کــە مافــی ڤێتــۆی لە 
شــۆرای ئەمنیەتــی رێکخــراوی نەتــەوە 
جەرگــەی  لــە  هەیــە،  یەکگرتووەکانــدا 
سیاســەتی ســووڕانی کۆماری ئیسامی 

بۆ ڕۆژهەاڵتدایە.
واڵتی دووهەم کە لە جەرگەی سیاسەتی 
کۆمــاری  ڕۆژهەاڵتــی  بــۆ  ســووڕانەوە 
واڵتێــک  ڕووســیەیە،  ئیســامیدایە، 
کــە دووهەمیــن هەنــاردەکاری گــەورەی 
سیســتمگەلی  و  جیهانــە  چەکوچۆڵــی 
مووشەکیی قەڵغانی بە واڵتانێکی وەکوو 
تورکیــە، هێندووســتان و .... فرۆشــتووە، 
ئەمنیەتــی  شــۆرای  لــە  واڵتــەش  ئــەم 
یەکگرتووەکانــدا  نەتــەوە  ڕێکخــراوی 
مافی ڤێتۆی هەیە و بووەتە هۆی ئەوەی 
کــە رێژیمی بەشــار ئەســەد لە ســووریەدا 

بمێنێتەوە.
واڵتــی ســێهەم، ژاپۆنــە، واڵتێــک کــە 
لــە سیاســەتی دەرەکیــی خۆیــدا، هیــچ 
چەشنە ئاڵۆزییەکی درووست نەکردووە و 
سووپەرهێزێکی ئابووری و تێکنۆلۆژییە.
واڵتــی چــوارەم هێندووســتانە، هێزێکــی 
تازەپێگەیشــتووی)نوظهور( ئابووری  کە 
لــە بــواری IT دا پێگەیەکــی باشــی لــە 

جیهاندا هەیە.
سیاســەتی سووڕانەوە بۆ الی ڕۆژهەاڵت 
بــۆ کۆماری ئیســامی لە چەنــد بوارەوە 

گرینگیی هەیە:
یەک: لە گوتاری کۆماری ئیسامیدا، 

تەنیــا ڕۆژاوا وەکــوو دوژمنێکی دەرەکی 
پێناســە کــراوە و کۆمــاری ئیســامی بە 
ســووڕانەوە بــۆ الی ڕۆژهــەاڵت تووشــی 
لــەت لــەت بــوون لــە گوتــار و کــردەوەدا 
نابێت. لە ڕاســتیدا سیاســەتی ســووڕانەوە 
بــۆ الی ڕۆژهــەاڵت لە ڕاســتای تەبایی 
لــە نێــوان گوتــار و کــردەوەی کۆمــاری 

ئیسامیدا لە ئاستی نێونەتەوەییدایە.

دوو: چیــن وەکوو زلهێزێکی ئابووری کە 
گەاڵڵەگەلێک وەکوو جادەی هەورێشمی 
هەیــە، دەتوانــێ بۆشــایی تێکنۆلــۆژی و 

سەرمایەدانان لە ئێراندا پڕ بکاتەوە.
سێ: هێزە ڕۆژهەاڵتییەکانی وەک چین 
و ڕووســیە خۆیان پێشــێلکەرانی گەورەی 
مافی مرۆڤ و  نادێمۆکراتیکن و ڕوونە 
کــە کۆمــاری ئیســامی بــە هەبوونــی 
پێوەندیــی بەربــاڵو لەگــەڵ ئــەم واڵتانە و 
لەپەراوێزخســتنی هێــزە ڕۆژاواییــەکان لە 
لــە  نێودەوڵەتییەکانــی خۆیــدا  پێوەندییــە 
چالشــی مافــی مرۆیــی و حکوومەتــی  
دێموکراتیــک کە بەشــێک لــە گوتاری 

واڵتانی ڕۆژاواییە تێپەڕێت.
چــوار: چین و ڕووســیە لــەو واڵتانەن کە 
مافــی ڤێتۆیــان لــە شــۆرای ئەمنییەتــدا 
هەیــە و ئــەم واڵتانــە ئەتوانــن لە ئاســتی 
ڕێکخراوە نێودەوڵەتییەکاندا پشــتیوانی لە 

کۆماری ئیسامی بکەن.
پێنــج: ڕووســیە زلهێزێکــی چەکــداری و 
ئەتۆمییــە، ئــەم واڵتــە دەتوانێت لە بواری 
یارمەتــی  ئەتۆمییــەوە  و  مووشــەکی 

کۆماری ئیسامی بدات.
شــەش: هێنــد و ژاپــۆن وەکــوو واڵتانــی 
بەکارهێنــەری وزەی هەناردەکراوی ئێران 
و هێــزە تێکنۆلۆژیکــەکان، دەتوانــن هــەم 
شــەریکێکی جێــی متمانــە بــۆ کۆماری 
ئیسامی بن و هەم بۆشایی تێکنۆلۆژی 
و ســەرمایەدانانی دەرەکــی لــە بواری وزە 
و بوارگەلی دیکە لە ئێراندا پڕ بکەنەوە.

بەم پێیە دیارە کە سیاســەتی ســووڕان بۆ 
ئیســامی  ڕۆژهەاڵتــی کۆمــاری  الی 
تێپەڕبوونــی  بــۆ  رێکارێــک  دەتوانێــت 
کۆمــاری ئیســامی لــە قەیرانەکانی لە 

بواری پێوەندییە نێودەوڵەتییەکاندا بێت.
لێرەدا دانیشــتنی ئیســامی لــە مالزی و 
مانــۆڕی دەریایــی کۆمــاری ئیســامی 
لەگــەڵ ڕووســیە و چیــن لــە ڕۆچنــەی 
ڕۆژهــەاڵت  بــۆ  ســووڕانەوە  سیاســەتی 

لێکدەدەینەوە:

دانیشتنی ئیسامیی مالزی
دێســامبری  ٢١ی  هەتــا   ١8 ڕۆژی 
بەشــداریی  بــە  دانیشــتنێک   ،٢٠١٩
ســێ واڵتــی ئێــران، قەتــەر و تورکیــە لە 
مالزیدا بەڕێوەچوو، هەرچەند میدیاکانی 
»ماهاتیــر  خــودی  و  »مالــزی« 
محەممــەد«، هەوڵیان دا کە ڕایبگەیەنن 
قازانجــی  لەگــەڵ  دانیشــتنە  ئــەم  کــە 
واڵتانــی ئیســامی دژایەتییەکــی نییــە 
بــەاڵم لەڕاســتیدا، دانیشــتنی ئیســامیی 

دێســامبری ٢٠١٩ لــە مالــزی جۆرێــک 
کۆکرنەوەی هاوڕێ و هاوپەیمان لە الیەن 
بــەرەی ئێخوان ـ هێالی شــیعە لە بەشــی 
ڕۆژاوای ئاســیادا بووە و هەیە و دەتوانێت 
بەشــێک لە سیاسەتی سووڕانەوە بۆ الی 

ڕۆژهەاڵتی کۆماری ئیسامیش بێت.
هەرچەنــد سیاســەتی ســووڕانەوە بــۆ الی 
درووســتکردنی  بــۆ  زیاتــر  ڕۆژهــەاڵت 

و  ئابــووری  هێــزە  لەگــەڵ  پێوەنــدی 
و  ژاپــۆن  چیــن،  وەکــوو  نیزامییەکانــی 
ڕووســیە داڕێــژراوە، بــەاڵم ڕۆژهەاڵتــی 
پڕحەشــیمەتی  ناوچــەی  وەکــوو  ئاســیا 
ئیســامیدا،  کۆمەڵــگای  لــە  جیهــان 
بژاردەیەکی گونجاو بۆ پەرەپێدانی بەرەی 

ئێخوان ـ شیعەیە.
هۆکاری ئەوەی کە کۆماری ئیســامی 
تاکــوو ئێســتا  بە تەنیایــی هەوڵی نەداوە 
کــە لــە ڕۆژهەاڵتــی ئاســیادا سیاســەتی 
هەناردە کردنی سیاسەت جێبەجێ بکات، 
ئەوەیــە کــە ئــەم ناوچەیــە شــیعەی تێــدا 
نییــە، لــە راســتیدا ژێرخانــی سیاســەتی 
هەناردەکردنی شۆڕش لەو ناوچەیە دابین 
نەکراوە، لەم دۆخەدا کۆماری ئیســامی 
دەتوانــێ لەگــەڵ بەرەی ئێخــوانـ  هێالی 

شیعە لەم جوغڕافیایەدا بێت.
واڵتانــی قەتــەر و تورکیە کــە لە دۆخی 
فکــری  بــەرەی  رێبەرایەتــی  ئێســتادا 
ئێخوانولموســلێمین لە ئاستی کۆمەڵگای 
بەپێــی  و  دەدەن  ئەنجــام  ئیســامیدا 
راپۆرتەکانی نیۆیۆرک تایمز لە مانگی 
نوامبردا، لە  ساڵی ٢٠١٤ـەوە لە لەگەڵ 
ئێــران کــە رێبەرایەتی هێالی شــیعە یان 
بەکارهێنانــی خەڵکــی شــیعەی لــە پێناو 
پاراســتنی کۆمــاری ئیســامیدا ئەنجــام 

داوە، لە بەرەیەکدان.
ڕاســتای  لــە  شــیعە  ـ  ئێخــوان  بــەرەی 
بەرپرســایەتیی ئــەم ســێ واڵتەدا بە ســەر 
لــە  و  نــراوە  بنیــات  ئیســامدا  جیهانــی 
بەرانبــەردا خــودی پاشــایەتی ســعوودی 
وەک دوژمنــی یەکــەم و بەهێــزی خۆی 
دەزانــێ، کەوایــە دانیشــتنی ئیســامیی 
بــۆ  هــەوڵ  کاغــەز  ســەر  لــە  مالــزی 
لــە  و  ڕێبەرایەتییەیــە  ئــەم  بەدیهێنانــی 
کردەوەدا پەرەپێدانی قەیرانی ڕۆژهەاڵتی 

ناوین بۆ الی ڕۆژهەاڵتی ئاسیایە.
بــەاڵم ئەگــەر بمانهــەوێ ئــەم بەرەیــە لــە 
چوارچێوەی سیاسەتی سووڕانەوە بۆ الی 
ڕۆژهەاڵتی کۆماری ئیســامی شــرۆڤە 
بکەین، دەبێ بڵێین کە جگە لە پاشایەتیی 
ســعودییە و واڵتانــی ئیســامیی دیکــە 
وەک پاکستان و ئەندۆنێزی کە ئەوانیش 
لە چوارچێوەی سیاســەتی ســووڕانەوە بۆ 
گردبوونەوەیــە  ئــەم  ڕۆژهەاڵتــدان،  الی 
هەڕەشــە لــە بەرژەوەندییەکانــی هێنــد و 
چیــن وەک دوو زلهێــزی ئابــووری کــە 
تێیانــدا  موســوڵمانیش  کەمینەیەکــی 
دەژیــن، دەکات و بەگشــتی هەڕەشــە بــۆ 
ســەر فەرهەنگــی پەرەپێدانی ڕۆژهەاڵتی 
ئاسیا کە فەرهەنگێک لە سەر ئەساسی 

و  ڕۆژاوا  کۆمەڵــگای  لەگــەڵ  ســازان 
هەبــوون لــە بازاڕ و ئابــووری جیهاندایەیە 

دەکات.
هــاوکات لەگەڵ ئــەم هەبوونە، ئەم بەرەیە 
لــە ڕۆژهەاڵتــی ئاســیادا وەکــوو ئەوەیــە 
کە سیاســەتی دژایەتــی کردنی ئێخوان ـ 
هێالی شیعە لەگەڵ ئیسرائیل بێنێتە نێو 
ڕۆژهەاڵتــی ئاســیاوە و ئەگــەری ئەوەی 

هەیــە کــە دژایەتــی لەگــەڵ ئیســرائیل 
بەپێــی  پــەرە بســتێنێت،  لــەو ناوچەیــەدا 
ماهاتیــر  یەهوودیــی  دژە  کەســایەتیی 
محەممــەد، هەبوونی ئــەم بەرەیە دەتوانێت 
دژایەتی لەگەڵ ئیسرائیل لە ڕۆژهەاڵتی 

ئاسیادا پەرە پێ بدات.
فەرهەنگــی  کــە  بدەیــن  ســەرنج  دەبــێ 
زاڵــی ئێخــوان ـ هێالــی شــیعە پێوەندیــی 
بــە پەرەگرتنــی هەناردەکردنــی شــۆڕش 
ئیســامییەوە  حکومەتــی  پەرەپێدانــی  و 
هەیــە، ئــەم فەرهەنگــە کە لــە ڕوانگەی 
نێئۆ ئیســامییەکانی وەک »جەماڵەدین 
ئەفغانی، محەممەد عەبدە و هەتا دواییە، 
فەرهەنگــی ســازان لەگــەڵ کۆمەڵگای 
ڕۆژاوا و پێشــکەوتنی سیاســی، ئابووری 
و فکــری ســێکۆالریزم بــە تەواوەتی ڕەت 
دەکاتــەوە و خــۆی بــە جێگــرەوەی ئــەوە 

دەزانێت. 
بــەم پێیــە دەبــێ دانیشــتنی ئیســامی لە 
مالــزی بــە جۆرێــک لە جــۆرەکان وەک 
و  ســەنگاپوور  ژاپــۆن،  بــۆ  چالشــێک 

کۆرەی باشوور چاوی لێبکرێت.
بەپێــی دژایەتیــی ئەندامانــی ســەرەکیی 
دانیشــتنەکە لەگەڵ پاشایەتیی سعوودی 
هاوپەیمانــی  عەرەبیــی  واڵتانــی  و 
ئیمکانــی  بەپێــی  و  پاشــایەتییە  ئــەم 
ئیســرائیل  لەگــەڵ  دژایەتــی  گەشــەی 
ئــەم  دەبــێ  ئاســیادا،  ڕۆژهەاڵتــی  لــە 
وەرچەرخــان  خاڵێکــی  وەک  دانیشــتنە 
لــە پەرەگرتنــی قەیرانــی ئیســامی لــە 
کۆمەڵگای ڕۆژهەاڵتی ئاســیادا بزانرێت 
و لەکاتێکدا کە بچێتە قاڵبی رێککەوتن 
و پەیماننامــەوە چــاوەڕوان دەکرێــت کــە 
بەســتێنی قەیرانێکــی گــەورەی جیهانــی 
لەگــەڵ ناوەندی ڕۆژهەاڵتی ئاســیا بێتە 
ئــاراوە؛ کــە ئاکامەکــەی درووســتبوونی 
لەمپەڕ لە بەرانبەر گەشــەی ڕۆژهەاڵتی 
ئاســیا و بەردەوامیی هەژاری و ئاوارەیی 

دەبێت. 
ڕوونــە کــە دۆڕاوە ســەرەکییەکانی ئــەم 
واڵتانــی  خــودی  جــار  یەکــەم  قەیرانــە 
ئیســامیی ڕۆژهەاڵتــی ئاســیا و لەوانــە 

خودی واڵتی مالزی دەبێت.
دانیشــتنی  کــە  بوتــرێ  دەبــێ  بۆیــە 
سیاســەتی  لەگــەڵ  مالــزی  ئیســامیی 
ســووڕانەوە بۆ الی ڕۆژهەاڵتی کۆماری 
ئیسامی لە دژایەتیدایە، چونکە هەڕەشە 
چیــن،  واڵتانــی  بەرژەوەندییەکانــی  لــە 

ژاپۆن، هێند و سەنگاپوور دەکات. 
کــە  ئــەوەی  کــە  نەچێــت  بیرمــان  لــە 
سیاسەتی »ڕۆژاوای بە بێ ئامریکا«ی 

کۆماری ئیســامیی گەیاندە بۆنبەســت، 
تێرۆری دژبەران، بەهێزکردنەوەی گرووپە 
رادیکاڵــە ئیســامییەکان لــە ئورووپــا و 
شەڕفرۆشــییە هەستەییەکانی ڕێژیم بوو. 
لــە کاتێکــدا کە دانیشــتنی ڕۆژهەاڵتی 
و  رێککەوتــن  ئاســتی  بگاتــە  ئاســیا 
پەیماننامە، ئەگەری دووپاتبوونەوەی ئەو 
کردەوانە لە ڕۆژهەاڵتی ئاسیا و لە الیەن 

رێژیمەوە هەیە، کە بەدڵنیاییەوە بەستێنی 
دۆڕانــی سیاســەتی ســووڕانەوە بــۆ الی 

ڕۆژهەاڵتیش پێکدێنێت.

لەگــەڵ  ئێــران  دەریایــی  مانــۆڕی 
ڕووسیە و چین

)٦ی   ٢٠١٩ دێســامبری  ٢٧ی  ڕۆژی 
بەفرانبــار(، ســێ واڵتــی ئێــران، چیــن و 
ڕووســیە لــە باکــووری زەریــای هێنــد و 
ئاوەکانــی دەریــان عومانــدا مانۆرێکــی 

نیزامییان دەست پێکرد.
ئــەم مانــۆڕە لــە دوو الیەنــەوە گرینگیــی 

هەبوو:
نــاوی  ژێــر  لــە  مانۆڕەکــە  یــەک: 
دەریایــی«،  ئەمنیەتــی  »پشــتوێنەی 
)کمربنــد امنیــت دریایــی( بەڕێوەچــوو، 
ئەمە لەحاڵێکدایە کە کۆماری ئیسامی 
لــە یــەک ســاڵی ڕابــردوودا، سیاســەتی 
لــە  دەریاوانــی  ئەمنیەتــی  لــە  هەڕەشــە 
کەنــداو و دەریــای عومــان و هەڕەشــە لە 
ئەمنیەتــی وزە لــە ڕۆژهەاڵتــی ناوینــی 

لەبەر گرتووە. 
کەوایە چین و ڕووسیە، ئاستی کۆماری 
ئیســامییان لــە واڵتێکی هەڕەشــەکەری 
ئەمنییەتــەوە بۆ واڵتێکــی بەرگریکار لە 

ئەمنییەتی دەریایی گۆڕی.  
دوو: ئــەم مانۆڕە بۆ کۆماری ئیســامی 
سیاســەتی  نیشــانەکانی  لــە  یەکێــک 
و   ڕۆژهەاڵتــە  الی  بــۆ  ســووڕانەوە 
کارتێکی گوشــار بۆ ڕووســیە و چین بۆ 
ســەر ئامریکا لە راســتای بەدەســتهێنانی 
بەرژەوەندیــی زیاتــر لــە پێوەندیــی لەگەڵ 

ویایەتە یەکگرتووەکانە.
بــەاڵم ئــەم مانــۆڕە لە الیەنی سیاســییەوە 
الوازییەکــی زۆر گەورەی هەیە و ئەویش 
ڕووبەڕووبوونــەوەی کۆماری ئیســامییە 
و  ئێمــارات  ســعوودی،  پاشــای  لەگــەڵ 
لــە  دەدات  هــەوڵ  ڕووســیە  ئیســرائیل؛ 
واڵتانی کەنداودا هێژموونییەک درووست 
بکات و بۆ بەدەســتەوەگرتنی بازاڕی وزە 
پێویســتی بە هــاوکاری واڵتانی عەرەبی 

بەتایبەت سعوودییە هەیە.
ڤێادێمیــر پووتیــن، لــە وتووێــژ لەگــەڵ 
واڵتێکــی  بــە  ئیســرائیلی  ئەلعەرەبییــە، 
بەپێــی  بــرد،  نــاو  زمــان  ڕووســی 
هاوکارییەکانــی ڕووســیە و ئیســرائیل لە 
جوغرافیــای ســووریەدا دژ بــە کۆماری 
ئیســامی، دەکــرێ بڵێیــن کــە ڕووســیە 
ئەمنیەتــی  بــە  تایبــەت  گرینگییەکــی 

ئیسرائیل دەدات.
ڕوونــە کــە ڕووســیە لــە دۆخــی ئێســتادا 

خوازیاری درووســتکردنی هێژموونییەک 
لــە ڕۆژهەاڵتــی ناویندایــە، بەشــێوەیەک 
کە ئــەم هێژموونییە جێگای هێژموونیی 
ئامریــکا بگرێتــەوە، گرینگتریــن خاڵــی 
ڕۆژهەاڵتــی  لــە  ئامریــکا  هێژموونــی 
وزە،  ئەمنییەتــی  پاراســتنی  ناوینــدا، 
و  ئیســرائیل  ئەمنییەتــی  پاراســتنی 
پاشــایەتیی ســعوودیەیە، کەوایە  ڕووسیە 
ئەگەر بیهەوێ ئەم هێژموونییە بە دەستەوە 
ئیســامی  کۆمــاری  ناچــارە  بگرێــت 
وەکــوو تێکدەری ئەمنییــەت لە ناوچەکە 
لــە درووســتکردنی  بــکات و  کۆنتــرۆڵ 
پێوەندی ستراتێژیکی ئەمنییەتی لەگەڵ 

ئێران خۆی ببوێرێ.
زلهێــزی  دووهەمیــن  وەکــوو  چینیــش 
ئابووریی جیهان، پێویســتی بە هاوکاریی 
نزیــک لەگــەڵ واڵتانــی عەرەبــی وەکوو 
تازەکانــی  هێــزە  و  وزە  هەناردەکارانــی 

ئابوورییە.
بەپێی ئەو سەرمایەی کە چین لە بیاڤی 
دەریــای عــەرەب، زەریــای هێنــد، زەریای 
ســوور و کەنــداو داینــاوە، ئاشــکرایە کــە 
ئــەم واڵتــە ئــاگاداری ئــەم بابەتەیــە کــە 
پێویســتی بە هــاوکاری نزیکــی واڵتانی 
ناتوانــێ  چینیــش  کەوایــە  عەرەبیدایــە. 
بەبــێ لەبەرچاوگرتنــی قازانجی واڵتانی 
عەرەبــی لە بــواری ئەمنییەتییەوە لەگەڵ 
کۆماری ئیسامی پێوەندیی ستراتێژیک 

و بەرباڵوی هەبێت.
کەمینــەی  چیــن  و  ڕووســیە  هــاوکات 
موســوڵمانیان لــە واڵتانــی خۆیانــدا هەیە 
شۆڕشــی  هەناردەکردنــی  سیاســەتی  و 
لــە  ئیســامی  کۆمــاری  ئیســامیی 
ڕاســتای قازانجی ئــەم دوو واڵتەدا نییە، 
بەتایبــەت پــاش گردبوونــەوەی ئێخــوان ـ 
هێالــی شــیعە لــە مالزی کە لە ســەرەوە 
شــی کرایــەوە، ئــەم ئێمکانــە هەیــە کــە 
ئــەم دوو واڵتــە لەگەڵ چالشــی هاندانی 
گرووپە رادیکاڵە ئیسامییەکان بەرەوڕوو 

ببنەوە.
بــەم پێیــە دەبــێ بڵێیــن مانــۆڕی چیــن، 
ڕووسیە و ئێران لە دەریان عومان و زەریای 
هێنــد تەنیــا تاکتیکێکــی کورتخایەنــی 
بــۆ  بــۆ گوشــارهێنان  چیــن  و  ڕووســیە 
ســەر ئامریکایــە و بەرەیەکی ئەمنیەتیی 

درێژخایەن یان تازەخوڵقاو نییە.
لــەم دۆخــەدا بەپێــی ئەوەی کــە واڵتانی 
ڕۆژهەاڵتــی ئاســیا لــە بــواری نەکڕینی 
نــەوت لــە کۆمــاری ئیســامی لەگــەڵ 
ئامریــکا هاواهەنگــن و بەپێی ئەوەی کە 
بەشێک لەم واڵتانە وەکوو ژاپۆن لە بەرەی 
ئەمنیەتی دەریای ئامریکا لە کەنداودان، 
بەپێی سنوورە ستراتێژیکەکانی ڕووسیە و 
چین لە ڕۆژهەاڵتی ناوین کە لە ســەرەوە 
ئاماژەی پێ کرا، بە دڵنیاییەوە سیاسەتی 
ســووڕانەوە بۆ الی ڕۆژهەاڵتی کۆماری 

ئیسامیش دەکەوێتە بۆنبەستەوە.
کۆمــاری  ئێســتادا  دۆخــی  لــە  بــەاڵم 
ئیســامی بــۆ تێپەڕبــوون لــە قەیــران لــە 
پێوەندییــە نێودەوڵەتییەکانی خۆیدا ناچارە 
ئێمتیازی یەکایەنە بە دوو واڵتی چین و 
ڕووسیە بدات، ئێستا هەبوونی بۆنبەست لە 
سیاسەتی سووڕانەوە بۆ الی ڕۆژهەاڵتی 
کۆمــاری ئیســامیدا، زۆر ڕوون نییــە؛ 
بەاڵم ئەمە بەو مانایە نییە کە کۆماری 
قازانجێکــی  سیاســەتە  لــەم  ئیســامی 
زۆر دەکات یــان تەنانــەت ئــەم سیاســەتە 
ئاســاییە،  و  الیەنــە  دوو  سیاســەتێکی 
ئەوەیــە کــە سیاســەتی  وەکــوو  بەڵکــوو 
ســووڕانەوە بــۆ الی ڕۆژهــەاڵت تەنیــا لە 
پێنــاو بەدەســتهێنانی قازانجی کورتخایەن 
بۆ ڕووسیە و چینە و قازانجێکی تایبەتی 

بۆ کۆماری ئیسامی نییە.
هەبوونی قەیران لە سیاســەتی ســووڕانەوە 
بۆ الی ڕۆژهەاڵتی کۆماری ئیســامی 
لــەو ڕووەوە گرینگــە کــە دەتوانــێ  لــە 
ئاســتی نێودەوڵەتیــدا ئــەم رێژیمــە ئیزۆلە 
بکاتــەوە و لــەم حاڵەتەدایــە کــە ئەگەری 
ئاســتی  لــە  رێژیــم  کــرداری  گۆڕانــی 
نێودەوڵەتــی و تەنانــەت نێوخۆییشــدا زۆر 

زیاتر دەبێت.

ن: ئاگری ئیسماعیل نژاد

و: ئاسۆ مینبەری
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ســەرنجام ئیدارەی دانڵــد ترامپ بڕیاری 
لــە  و  بردەســەر  خــۆی  تۆڵەکردنــەوەی 
هاوپەیمانــە  و  ســلێمانی  قاســم  بەغــدا 
تیرۆریســتەکانی لــە ڕێگای هێرشــێکی 
ئاســمانییەوە لــە نێوبــردن و، بــەو جــۆرە 
پێــی  واڵتــە  دوو  ئــەو  پەیوەندییەکانــی 
نایــە قۆناغیكــی دیكــه وه .  بەشــێك لــە 
چاوەدێرانــی سیاســی و ســەربازی پێیــان 
وایــە، حکوومەتی ئێران بۆ ئەوەی زیانی 
بێدەنگــی  نەکەوێــت،  بــەر  گەورەتــری 
هەڵدەبژێرێت و خۆی لە شەڕی ڕووبەڕوو 

لە گەڵ ئەمریکادا بەدوور دەگرێ. 
شــەڕانگێزی  سیاســەتی  هــۆی  بــە 
حکوومەتــی ئاخونــدی ئێــران و هەوڵــدان 
بــۆ بەدەرنانــی هێزەکانــی ئەمریــکا لــە 
میلیشــیا  هاندانــی  و  ناوچــە  و  عێــراق 
هاوپەیمانــی  چەکدارەکانــی   شــیعە 
تێکدانــی  بەمەبەســتی  مێژینەیــان،  لــە 
گشــتی  ئاسایشــی  و  ســەقامگیری 
ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت و درێــژەدان بــە 
سیاســەتی »هــەر خۆیان دەبێــت حاکمی 
ســەرەکی بن«، ناکۆکیەکانی ئەمریکا 
زۆر   ئاســتێکی  گەیاندۆتــە  ئێرانــی  و 
مەترسیدارتر لەوەی  پێشبینی بۆ کرابوو. 
بێگوومان قەیرانی واشنگتۆن و تاران کە 
پێشینەیەکی درێژی سیاسی و مێژوویی 
هەیە و قووڵی ناکۆکییەکان بە ڕادەیەكن 
کــە ، بــە ئاســانی کۆتایــی نایەت و ئەو 
دوو واڵتــە بــە بەردەوامی هێــرش دەکەنە 
ســەر یەك و هەرالیەك تێدەکۆشــێت زیاتر 
هێــز و نفــووزی خۆی بەســەر ناوچەکەدا 
فــەرز بــکات و هاوبەشــەکانیان بپارێــزن. 
چوونکە ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست گرینگی 
و  ئابــووری  و  سیاســی  ســتڕاتیژی 
بازرگانــی تایبەتــی هەیــە و هــەر الیــەك 
زیاتــر کۆنتڕۆڵی ئەوێ بــکات، دەتوانێ 
ســوودی  بــە  ناوچەییــەکان  هاوکێشــە 
واڵتەکــەی بگــۆڕێ و بڕیــارە سیاســی 
و ســەربازییەکانی بــە ســەر بارودۆخــی 
ناوچەکەدا کاریگەری گەورەیان دەبێت.

قەیرانی هەڵکووتانە سەر کۆنسوولخانەی 
ئەمریــکا لە بەغدا، بواری ئەو کاردانەوە 
خێرایەی پێك هێنا و واشنگتۆن حكوومەتی 
تارانــی بــە هــۆکار دانا و ســەرکۆماری 
بەزمانــی  و  بەجــددی   ئەمریــکا  
 هەڕەشــەکردن لــە تــاران لــە میدیاکانــی 
ســەالمەتی  و  دەرکــەوت  واڵتەکــەی 
ڕاســتەوخۆ  ئەمریکاییەکانــی  گیانــی 
خســتە ئەســتۆی ڕێژیمــی ئاخونــدی و 
ئــەو واڵتەی بە هــۆکاری بارگرژییەکان 
دایــەوە لــە قەڵــەم.  بەشــێكی بەرچــاو لە 
سیاســی و بڕیاربەدەســتەکانی ئەمریــکا 
لەســەر ئــەو فیکــرەن کــە  واڵتەکەیــان 
دەبێــت ســنوورێك بــۆ حکوومەتــی ئێــران 
دابنــێ و  ئەگــەر دەرفەتی زیاتر بە تاران 
بدرێ، بەرژەوەندییە سیاســی و ســەربازی 
دەکەونــە  ئەمریــکا  ئابوورییەکانــی  و 
زیانــی  رووداوەش  ئــەو  و،  مەترســییەوە 
گــەورە بە پێگــە و نفووزیــان دەگەیەنێت. 
ســلێمانی  قاســم  گرتنــی  ئامانــج  بــە 
دەستەڕاستی ڕێبەری ڕێژیم و یەکێك لە 
دەستڕۆیشــتووەکانی ڕێژیمــی ئاخوندی، 
بــە دیاریکراوی نیشــانەی ئاڵوگۆڕێکی 
بنەڕەتییە لە سیاسەتی دەرەوەی کۆشکی 
پەیوەندییەکانــی  بــە  ســەبارەت  ســپی 
ئــەو دوو واڵتــە و ترامــپ زۆر بوێرانــە 
سەرەنجام بڕیارە مێژووییەکەی دا و پیاوە 
فیتنەگێڕەکەی ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاســتی 
لە عێراقدا کوشت و بەو جۆرە بێ باکی 
و  ســەربازی  توانــا  هەمبــەر  لــە  خــۆی 

هەواڵگرییەکانی تاراندا ڕاگەیاند.
تیرۆریســتی   « ســلێمانی  قاســم   «
ناســراو و گــەورەی ڕێژیمــی ئاخونــدی 
عەلــی  باوەڕەکــەی  جێــگای  پیــاوە  و 
خامنەیــی، کــە ئەرکی جــەالدی بەڕێوە 
دەبــرد لە ســەر ئاســتی نێوخــۆ و دەرەوەی 

واشنگتۆن 
سیاسەتێکی ڕەقتری لە هەمبەر ئێراندا گرتۆتەبەر!

ســنوورەکانی واڵتدا، لە الیــەن هێزەکانی 
ئەمریکا بە بڕیاری دانڵد ترامپ لەگەڵ 
هاوپیاڵــە عێراقییەکــەی » ئەبوومەهدی 
مووهەندیــس«  لــە بەغدا کــوژران.  ئەو 
ڕووداوە بێگوومــان کاریگــەری زۆری لە 
ســەر سیاســەتی هەندەرانی تــاران دەبێ و 
ئیدی لەو ڕاستییە گەیشتوون کە سەبری 
ئەمریــکا بەســەر چــووە و پێش بە دەســت 
ئاواڵەیــی یــان لە ســەر ئاســتی ناوچەییدا 
بــە هێــز دەگــرێ و ڕێگایــان پێنــادرێ بە 
دڵی خۆیان هەر واڵتێك کەیفیان لێ بێت، 

بیکەنــە شــوێنی ڕمبازێنیــان.  بــەدوای 
باڵوبوونــەوەی هەواڵــی کوژرانــی قاســم 
ســلێمانیدا، ڕێژیمــی ئاخونــدی کەوتۆتــە 
هێــزە  لــە  هەڕەشــەکردن  و  هەروگیــڤ 
ئەمریکاییەکان و بە قســەی کاربەدەستە 
سیاسی و سەربازییەکانی تاران بێت، خەو 
لــە چــاوی ئەمریکاییــەکان دەتۆڕێنــن و 
ناهێڵن نانی بە ئاسوودەیی لە ڕۆژهەاڵتی 

ناوەڕاستدا بخۆن.
حکوومەتــی ئاخونــدی پــاش ئــەو زیان و 
شکســتە گــەورەی بــە قیمەتی ریســوایی 

خــۆی بــە نەســیبی بــوو لە عێــراق، جگە 
لــە فروفیشــاڵ ناتوانــێ بــە کردەیەکــی 
ســەربازی واڵمی کۆشکی سپی بداتەوە، 
چوونکــە توانــای ڕووبەڕووبوونەوەی نییە 
شــەڕ،  بکەوێتــە  واڵتەکــەی  ئەگــەر  و 

دەســەاڵتی تاران ڕووخانی زۆر حەتمی و 
خێراتر دەبێت.  

بــۆ  ڕوونــە   زۆر  ئەمریــکا  پەیامــی 
حکوومەتــی ئاخونــدی و دەرکــەوت کــە 
سیاســەتی کۆشــکی ســپی لــە هەمبــەر 
تارانــدا  بەتــەواوی گۆڕاوە و بەو جۆرە لە 
گــەڵ ڕێژیمــی ئاخوندی ڕەفتــار دەکرێ 

محەممەد سلێمانی
کە بە باشی لێی تێبگات و پەیامەکانی 
ئەمریــکا بە هێند وەربگــرن. ئەو بڕیارەی 
ترامــپ کۆتایــی بــە سیاســەتی هێــور و 
دیالۆگ لە گەڵ دەسەاڵتی تاران هێناوە 
و، ئــەو جار پێڕەوی ســتراتیژییەکی نوێ 
دەکــەن و بــە هێــز و گوشــاری کــرداری 
حکوومەتی ئاخونــدی کۆنتڕۆڵ دەکەن. 
ئەمریــکا وەك زلهێزێکی گرینگی گێتی 
هەوڵی داوە بە رێگای دیالۆگ و قسەی 
ڕازی  مەرجەکانیــان  بــە  تــاران  خۆشــدا 
بکــەن و لەو ڕێگایەوە بەر بە حکوومەتی 

ئاخوندی لە سەر ئاستی ناوچەییدا بگرن. 
دەسەاڵتی تاران بە هیچكام لە مەرجەکان 
ڕازی نەبــوو و خــۆی بە حەقدار دەزانێ و 
بڕیاربەدەســتە سیاسی و ســەربازییەکانی 
ئێــران ئــەو ڕاســتییەیان نەشــاردۆتەوە کە 
داوای چوونە دەری ئەمریکا لە ناوچەکە 
دەکەن. بۆ ئەوەی زیاتر هێز و نفووزیان بە 

سەر هەرێمەکەدا فەرز بکەن.
دواجــار  و،  بەغــدا  ڕووداوەکانــی  پــاش 
نوێنــەری  ســلێمانی  قاســم  کوژرانــی 
فەرمــی خامنەیــی لــە عێــراق چــاوەڕوان 

ناکــرێ ئێران نیــازی واڵمدانەوەی هەبێ 
دەگرێــت.  دوور  بــە  شــەڕ  لــە  خــۆی  و 
مەترســییەکان  کــوێ  لــە  چوونکــە 
بەجیــددی هەســت پێبکەن، لــەوێ ملیان 
بــۆ ســازان درێــژ دەکــەن.  ئەمریــکا لــە 

هەمبــەر حکوومەتــی تارانــدا دەرکــەوت 
کــە سیاســەتێکی ڕەقتــر دەگرێتەبــەر و 
بە ڕێگای گوشــاری ســەربازیدا دەیخەنە 
ســەر جێــگای. سیاســەتی نــەرم و نیانــی 
ئەمریــکا بەرامبەر بــە ڕێژیمی ئەو واڵتە 
بەرهەمێکــی ئەوتۆی نەبــووە کە بە دڵی 
ئیــدارەی ترامــپ بێت. ڕێژیمی ئاخوندی 

کاردانــەوەی  نەدەهــات  خەیاڵیــدا  بــە 
حکوومەتــی ئەمریــکا بــەو جــۆرە بــێ و 
هێــرش بکاتــە ســەر یەکێــك لــە فەرماندە 
سەربازی و تیرۆریستییەکانی تاران و بەو 

دەردەی بەرێت. 
ڕێژیمــی تــاران بــە ڕادەیــەك چێرەگرتــوو 
ببــوو کــە تەنانەت هەڕەشــەی لەنێوبردنی 
ئەمریکا و دۆســتە ستراتیژی و مێژووییە 
ناوچەییەکانــی دەکــرد.  ڕێژیمــی تــاران 
بــەردەوام خــۆی بــە ڕکابــەری ســەرەکی 
ئەمریــکا دەزانــێ و لــە ســەر ئەساســی 

ئــەو ڕوانینــە هێــزە شــیعەکانی عێراقــی 
واشــنگتۆن  بەرژەوەندییەکانــی  بــە دژی 
ڕێكدەخســتن هەتــا بە ڕێگای گوشــاری 
مەدەنیــدا ئەمریکا لە ســەر ســنوورەکانی 

دوور بخاتەوە.  
تــاران هــەوڵ دەدا کۆمەڵــگای واڵتان بە 
دژی هێــزە ئەمریکاییــەکان هــان بــدات.  
ڕووداوەکانــی  هەرەزینــدوو  نموونــەی 
بەغــدان.  لەو شــارەدا شــیعە تونداژۆکان 
بــە دژایەتــی لە بوونی ئەمریکا لە عێراق 
هاتنــە ســەر شــەقام و داوای چوونەدەری 

ئــەو واڵتــە دەکــەن.  بــە ئامانــج گرتنــی 
پێگــە و بنکــە ســەربازییەکانی ئەو واڵتە 
لە الیەن گروپەکانی سەر بە ئێران،  شتێك 
نیــن کە ئەمریکا لە بەرامبەریاندا لەوەی 
زیاتــر ددان بــە جەرگــی خۆیــدا بگرێ و 

هەوڵ بدات بە ڕێگای تردا مەترسییەکان 
لە سەر بەرژەوەندییە سیاسی و ئابووری و 

بازرگانییەکانی دوور بخاتەوە.
پاش ئەوەی هێزە میلیشــیا چەکدارەکانی 
ســەر  کــردە  هێرشــیان  بەئێــران  ســەر 
باڵوێزخانەی ئەمریکا لە بەغدا و، گیانی 
کارمەندانی ئەو واڵتە لە مەترســی نزیك 

بوویــەوە.  واشــنگتۆن لــەو پەیوەندییــەدا 
ئــەو  بــۆ  و  هــات  وەجــواب  خێرایــی  بــە 
مەبەســتە و هێورکردنەوەی بارودۆخەکە، 
کاربەدەســتانی  بــە  پەیوەنــدی  ترامــپ 
گیانــی  پاراســتنی  و  کــردووە  بەغــداوە 
عێــراق  لــە  واڵتەکــەی  کارمەندەکانــی 
خســتە سەرشــانی حکوومەتی ئــەو واڵتە 

و الیەنەکانی دیکە.
حکوومەتــی ئەمریــکا دەســت هەبوونــی 
ســەر  پەالماردانــەی  لــەو   ئێرانــی 
باڵوێزخانەکەی ڕاگەیاندووە و هەڕەشــەی 

واڵمدانــەوەی توونــدی لــە تــاران کــردووە 
ئەگــەر بێــت و کارمەندەکانیــان بکرێنــە 
و  سیاســی  ملمانــێ  ئــەو  قوربانــی 
ســەربازییە کە تاران ڕۆڵــی تێدا دەبینێ.  
بڕیاربەدەســتە سیاسی و ســەربازییەکانی 
ئیدارەی کۆشــکی ســپی  بەو ئاکامەی 
لەهەمبــەر  پێویســتە  کــە  گەیشــتوون 
ڕێژیمــی تارانــدا، پەیــڕەوی لە سیاســەت 
و ســتڕاتیژی نــوێ بکــرێ و ئەگــەر بــە 
گوێرەی ســەرچاوە خەبەری و ڕاگەیاندنە 
گێتییەکان بێت، ئەگەری بەریەكکەوتنی 

ئەمریــکا زەمینــەی زیاتــر ئامــادە بووە و 
بەشــێك لــە سیاســییەکانی نێــو ئیــدارەی 
دانڵــد ترامــپ لــەو باوەڕەیــدان کــە هەتــا 
حکوومەتــی ئێران لەســەر دەســەاڵت بێت، 
مەترســیان  ئەمریــکا  بەرژەوەندییەکانــی 

لەســەر دەبێ و گرینگە واشنگتۆن بیر لە 
پاراستنی بەرژەوەندی سیاسی و ئاسایشی 
نەتەوەیــی بــە ڕێــگای بەرەوڕووبوونەوەی 

تاراندا، بۆ واڵتەکەیان بکات.
جۆرێــك  هیــچ  بــە  ئێــران  حکوومەتــی 
ویایەتــە  هێزەکانــی  نــاکات،  قبــووڵ 
ســنوورە  لــە  ئەمریــکا  یەکگرتووەکانــی 

ئــاوی و وشــکانییەکانی نزیــك لــە ئێــران 
بوونیــان هەبێــت، چوونکــە بــە مەترســی 
لــە ســەر ئاسایشــی واڵتەکــەی دەزانێ و 
بۆ دوورخســتنەوەیان دەســت بــۆ هەر جۆرە 

کارێکی ناڕەوا دەبات. 
گرووپــە شــیعەكانی ســەر بــە ئێــران بــە 
ڕاســتەوخۆی  دەســتتێدابوونی  و  هانــدان 
ســەر  کــردە  هێرشــیان  ســلێمانی  قاســم 
باڵوێزخانــەی ئەمریکا لە بەغدا کە تاران 
هانی دان تۆڵەی هێرشە ئاسمانییەکان لە 
ئەمریکاییەکان بکرێتەوە و فشــار لە سەر 
ئیــدارەی دانڵد ترامپ دروســت بکەن کە 
بەڵکــوو بڕیارێکی تری لەناکاو دەربکات 
و لە پێناوی ئەوەیدا کە گیانی هێزەکانی 

دەپارێزێت لە عێراق بکشێتەوە. 
لێکدانــەوەی تــاران دەرکــەوت بەتــەواوی 
لــە  ئێســتادا  لــە  ئــەوەی  و  هەڵەیــە 
ئەمریکا ســەبارەت بە مەســەلە ئەساسییە 
سیاســی  ســتڕاتیژی  و  بنەڕه تییــەکان 
بــە  ڕاســت  دەدات،  ســەر  لــە  بڕیــاری 
لێکدانــەوەی  و  چاوەڕوانــی  پێچەوانــەی 
بێ بنەمــای کاربەدەســتانی حکوومەتی 
ئەمریــکا  حکوومەتــی  بــوو.  ئاخونــدی 
دەســتی بــە هەنــگاوە نوێکانــی خــۆی بە 
مەبەســتی  الوازکردنــی ئێــران کــردووە و 
ئــەو بارودۆخــە بێگوومــان شــوێنی قووڵ 
بێزارییــە  و  سیاســی  جوواڵنــەوە  لەســەر 
نێوخۆییــەکان دەبــێ و هاوکێشــەکان بــە 
تەواوی بە زیانی دەســەاڵتی ئاخوندی لە 

قەڵم دەدرێت.
واشــنگتۆن ئــەو جــار جگە لە پاراســتنی 
و  سیاســی  هاوپەیمانــە  و  دۆســت 
مێژووییەکانی لەســەر ئاستی ناوچەییدا، 
زۆر بــە چــڕی  شــەڕی مانــەوەی خۆی 
یــەك  ناوچەکــە دەکات و  لــە عێــراق و 
بــە یــەك نەیارەکانــی بە ئامانــج دەگرێ. 
ئەگەر بەرگری لە مانەوەی خۆی نەکا و 
هێزەکانی لەو واڵتە بباتەدەرەوە، بێگوومان 
یەکەمــی  بــراوەی  ئێــران  حکوومەتــی 
هاوکێشــە نوێــکان دەبــێ و واڵتێــك نابێت 
ئێران لێی بســڵەمێتەوە و دواجار ئاسایشی 
سیاســی و نەتەوەیــی بەشــێك لــە واڵتانی 
هەرێمایەتــی دەکەوێتە ژێر مەترســییەوە.   
ئێــران  و  ئەمریــکا  پەیوەندییەکانــی 
گەیشــتۆتە دواقۆناغی خۆی و ئەگەری 
هەیــە ئــەو دوو واڵتە بە هۆی سیاســەتی 
شەڕانگێزی و خۆبەزلزانی کاربەدەستانی 
تاران، تووشــی بەریەککەوتنی ســەربازی 
بــە شــەڕ کێشــەکانیان یەكایــی  بــن و 

بکەنەوە.
واشــنگتۆن بــە ئاشــکرا شــەڕی بە دژی 
ئــەو گــروپ و تاقمانــە ڕاگەیانــدووە کە 
ســەر بــە حکوومەتــی ئێرانــن. هەرچەندە 
تــاران هانی هێزەکانی حەشــدی شــەعبی 
دەدات کــە بەرگــری لــە خۆیــان بکــەن و 
تۆڵــەی ئــەو هێرشــەی کرایــە ســەریان لە 

ئەمریکاییەکانی بستێننەوە. 
هــەر ئــەوەش بــوو کــە شــیعەکانی ســەر 
بــە ئێــران بــۆ ڕۆژی دوایــی پەالمــاری 
داوای  و  دا  ئەمریکایــان  باڵوێزخانــەی 
عێــراق  لــە  واڵتەیــان  ئــەو  چوونــەدەری 
دەکرد. شــوعار و گوتاری ئەو گرووپانە، 
ڕێــك ئەوەیــە کــە ڕێژیمــی ئێــران دەیڵێت 
لــە هەمبــەر بوونــی ئەمریکاییــەکان لــە 

عێراقدا.
ڕێژیمــی ئێــران لە ســەر ئاســتی نێوخۆ و 
نێودەوڵەتیــدا لــە ژێــر گوشــاری زۆردایــە 
و ئــەو واڵتــە بــە ســەرچاوەی فیتنــەی 
ناوچەی سەیر دەکرێ و بەشێکی زۆر لە 
واڵتە بەهێز و کاریگەرەکانی گێتی، لەو 
بڕوایــەدان وەختێك ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاســت 
هەست بە ئاسایش دەکات و مەترسییەکان 
دەڕەوێنەوە، کــە حکوومەتی ئاخوندی لە 

دەسەاڵت الدرابێت. 
بارودۆخەکــە لــەوەی چۆتــەدەر کــە بــە 
حکوومەتــی تــاران هێــور بکرێتــەوە و نــە 
دەوێــرن بــە ڕێــگای گــورزی ســەربازیدا، 
پاکانە حیسابی خۆیان لە گەڵ کۆشکی 
ســپیدا بکــەن و نــە دەشــتوانن بێدەنگــی 

هەڵبژێرن.

بە ئامانج گرتنی قاسم سلێمانی دەستەڕاستی ڕێبەری ڕێژیم و یەکێك لە دەستڕۆیشتووەکانی 
ڕێژیمی ئاخوندی، بە دیاریکراوی نیشانەی ئاڵوگۆڕێکی بنەڕەتییە لە سیاسەتی دەرەوەی کۆشکی سپی 
سەبارەت بە پەیوەندییەکانی ئەو دوو واڵتە و ترامپ زۆر بوێرانە سەرەنجام بڕیارە مێژووییەکەی 
دا و پیاوە فیتنەگێڕەکەی ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاستی لە عێراقدا کوشت و بەو جۆرە بێ باکی خۆی لە 

هەمبەر توانا سەربازی و هەواڵگرییەکانی تاراندا ڕاگەیاند

پەیامی ئەمریکا زۆر ڕوونە  بۆ حکوومەتی ئاخوندی و دەرکەوت کە سیاسەتی کۆشکی سپی لە 
هەمبەر تاراندا  بەتەواوی گۆڕاوە و بەو جۆرە لە گەڵ ڕێژیمی ئاخوندی ڕەفتار دەکرێ کە بە باشی 
لێی تێبگات و پەیامەکانی ئەمریکا بە هێند وەربگرن. ئەو بڕیارەی ترامپ کۆتایی بە سیاسەتی 

هێور و دیالۆگ لە گەڵ دەسەاڵتی تاران هێناوە و، ئەو جار پێڕەوی ستراتیژییەکی نوێ دەکەن و بە 
هێز و گوشاری کرداری حکوومەتی ئاخوندی کۆنتڕۆڵ دەکەن 
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ڕاهێنه ری  فێرگەیەک بۆ فێربوون

پێشکەوتنی کۆمەڵگە
مێتــودی  پــەروەردە،  سیســتمی  وێــڕای 
کۆڵەکەیەکــی  و  هۆکار  ڕاهێنــەری 
بنەڕەتــی و ســەرەکییە بــۆ پێشــکەوتنی 
لــه   فێرخــواز  و  ڕاهێنــه ر  کۆمەڵگــە. 
ده بــێ  ڕاهێنه ریــدا  پڕۆســه ی  درێژایــی 
یاریکــه ری چــاک بن و شــت فێر بن. له  
هیچ شــوێنێک به رنامه ، یاســا و رێسای 
فێرخــواز  نه نووســراوه ته وه .  ســه رکه وتن 
و  بارودۆخه کــه   له گــه ڵ  خــۆی  ده بــێ 
ئامانجه کانــی لــه  پڕۆســه ی ڕاهێنه ریــدا 
ڕێکبخــات و ســه رکه وتن وه ده ســت بێنێت. 
ڕێگایه ک به ره و ســه رکه وتن نییه  به ڵکوو 
ســه رکه وتن بــۆ خــۆی ڕێگایەکــه  ده بــێ 

بیکه ین به  ڕێگای سه ره کی ژیانمان.
له ســه ر  بــاش  ڕاهێنــه ری  پڕۆســه یه کی  
و  دامــه زراوه   فاکتــه ر  پێنــج  بناغــەی 
ڕاده ی کاریگــه ری هه ر کامه یان له ســه ر 
پڕۆســه که  به پێــی ڕێــژەی ســه دی له  ناو 

وێنه ی 8دا ئاماژه ی پێکراوه . وه ک :
تاکێــک وه ک فێرخواز حه ز   .١
ده کات گه شــه  بــه  تواناییه کانــی خــۆی 
کاری)پیشــه یی(  زانســتی  چ  بــدات، 
تاکەکه سی)مه به ســت  زانســتی  چ  و 
مۆڕاڵــی(،  پێگه یشــتنی  و  که ســایه تی 
ئەوانە گەشــەکردنی جەستەیی و عەقڵی 

و ڕەوشتی لە خۆ دەگرێت.
تاکێــک وه ک ڕاهێنــه ر که    .٢

هه وڵ ده دات فێرخوازێک فێر بکات.
و  ڕاهێنــه ر  نێــوان  پێوه نــدی   .3

فێرخواز.
ئامانجه کان، ئه و ئامانجانه ی    .٤

که  فێرخواز ده یهه  وێت پێیان بگات.
ســه ر  کۆســپه کانی  که نــدو   .٥
ڕێــگای ڕاهێنــه ر و فێرخــواز کــه  ده بنــه  

هۆی نه گه یشتن به  ئامانجه کان.

 بۆچی ڕاهێنه ری بکه ین؟
 Friedrich فرێدریــش ویلهاڵــم نیتچــە
-١٩٠٠(  Wilhelm Nietzsche
١8٤٤( فەیلەســوفی  ئاڵمانــی کــە بــە 
و  ئاییــن  لەســەر  رەخنەگــری  بیــروڕای 
کولتــور بەناوبانگــە دەڵێت: »مرۆڤ هەر 
چەنــد کەســایەتییەکی کۆمەاڵیەتییــە و 
لــە گــەڵ کەســانی دیکــەدا دەژیت بەاڵم 
لــە هەمــان کاتیشــدا تایبەتمەنــدی خۆی 
هەیــە و بــەردەوام لــە هەوڵدایــە بــۆ ئــەوەی 
پێشــکەوتووانە  و  بــەرز  قۆناغێکــی  بــە 

بگات«. 
نەتەوەیــەک  »هیــچ  دەڵێــت:  هەروەها 
چاکسازی و پێشکەوتن بەخۆیەوە نابینێت 
ئەگــەر سیســتمی پــەروەردەی باشــی بــۆ  

ڕۆڵەکانی نەبێت«. 
  Nietzsche وتانــه ی  لــه و  که واتــه  
ئــه وه ی  بــۆ  بــه و ئاکامــه  ده گه یــن کــه  
کۆمه ڵگه یه کــی پێشــکه وتوومان هه بێــت 
باشــمان  پــه روه رده ی  سیســتمی  ده بــێ 
هه بێــت و ئــه و سیســتمه  له ســه ر بنه مــای 
عه قل، لۆژیک و فه لســه فه  دامه زرابێت، 
به شــێوه یه ک که  بایه خ بدرێ به  دروســت 
کردنــی زانســتی که ســیەتی و زانســتی 
مۆڕاڵیــی  پێگه یشــتنی  و  تێگه یشــتن 
فێرکردنــی  و  ڕاهێنــان  مرۆڤــه کان. 
منــدااڵن هه ر له ســه ره تای ده ســتپێکردنیان 
بــه  خوێندنگــه  بــه  شــێوه یه کی لۆژیکی، 
عه قاڵنــی، زانســتی و هه روه هــا ڕه وشــتی 

مۆڕاڵی.
تــەوەری دووهــه م ته رخــان کراوه  بــۆ زیاتر 
و باشــتر تێگه یشــتن و شــاره زا بــوون لــه  
سیستمی په روه رده  و پێگه یاندنی مندااڵن.
بەداخــەوە سیســتمی پــەروەردە و فێربوونی 
کۆمەڵگــەی کــوردی نەک هەر لەســەر 
بنەمایەکی فەلسەفی عه قاڵنی و زانست 
دانەمــەزراوە بەڵکوو بە هۆی کاریگەری 
داگیرکــەران لەســەر زمــان و کولتــوری 
ئێمــە، سیســتمی پەروەردەمــان زۆر الوازە. 
بــه  پێــی ئــه و پرســیار و وەاڵمانــه ی لــە 
وه رم  بــارەوە  لــەو  شــارەزا  کەســایەتی 

گرتوونه تــه وه ، مــن پێــم وایــه ڕاهێنەریــش 
تــا شــوێنی  لــە خوێندنگــە ڕا بگــرە  هەر 
فەرمانگەکانمان)ئیــدارە( لــە پلــەی زۆر 
نزمدانــە. ئەگــەر لە مێتــۆدی ڕاهێنەری 
گەشــەکردنی  بــۆ  مێتودێــک  وەک 
کەسایەتی تاکەکانی کۆمەڵگە کەڵک 
وەرنەگرین کەواتە ناتوانین بە شــێوەیەکی 
پێشــکەوتووانە گەشە بە کۆمەڵگەکەمان 
بدەیــن. بۆیــە هەر کەموکووڕییــەک زۆر 
بەئاســانی دەبێتە هۆی سەرهەڵدانی کەند 
و کۆســپ لەســەر ڕێــگای پێشــکەوتنی 
کۆمەڵگەکەمان و هەر لە جێگای خۆمان 
دەمێنینــەوە و تەنیــا هەنگاوێکیــش بــەرەو 

پێشکەوتن ناچین. 

فەیلەسوف، نووسه ر و وتاربێژی لێهاتووی 
       Wayne     ئه مریکی واین والته ر دایر
 )١٩٤٠  -٢٠١٥(Walter Dyer
مۆمێکی)شــه مع(  ›‹کاتێــک  ده ڵێــت: 
داگیرســاوت به ده ســته وه  بێت و به  ڕێگادا 
بڕۆیــت، ده بینی هه بوونــی با و باران زۆر 
کاریگــەری له ســه ر مۆمەکــە  ده بێــت و 

له وانه یــه  بکوژێتــه وه  یان گــڕی مۆمه که  
بــڕوات.  الیــه ک  بــه ره و  جارێــک  هــه ر 
ئێمــه  مرۆڤه کانیش وایــن و ڕووداوه کان و 
هه ڵســوکه وته کانی ئه ندامانی کۆمه ڵگه  
له ســه ر   کاریگــه ری  ده وروبه رمــان  یــان 
ژیانــی ڕۆژانــه ی ئێمــه هه یــه   . خۆمــان 
ده بــێ هــه وڵ  بده یــن بــۆ ئــەوەی مۆمــی 
داگیرســاوی ژیانمــان تــا کۆتایــی ژیــان 

به  گەشــی بهێڵینــه وه و ڕۆژ به  ڕۆژیش 
زیاتر گه شه ی پێ بده ین .‹‹ 

 ،Dyer که واتــه  بــه  پێی ئــه و قســه یه ی
بــەردەوام بوونــی ژیانــی ئێمە)تاکەکان(، 
بەردەوامــی  و  مانــەوە  بــۆ  ئامرازێکــە 
بــه   پێویســتمان  ئــه وه ش  بــۆ  کۆمەڵگــە. 
ڕاهێنه ری هه یه،  پێویســتمان به  کارکردن  

له ســه ر خۆمــان هه یــه، هــه م وه ک تــاک 
لــه  نــاو ده روونــی خۆمانــدا و هــه م له  ناو 
ئــه و کاتانــه ی   به تایبــه ت  کۆمه ڵگــه دا. 
که  هه ســت ده که یــن کولتوری داگیرکه ر 
کاریگه ری له سه رمان هه یه ، زیاتر له  هه ر 
ده مێک پێویستمان به  ڕاهێنه ری هه یه  بۆ 
به رزکردنــه وه ی  بــاوه ڕ و ئیــرادەی خۆمان 
تــا باشــتر بتوانیــن لــه  به رابــه ر کولتوری 

داگیرکه ردا  ڕاوه ستین.
بە وردە ئاوڕێک لە واڵتە پێشکەوتووەکاندا 
هەرچەنــد سیســتمی پەروەردەییان لە پلەی 
بــەر دایە بــەاڵم له  هه مان کاتــدا بەردەوام 
لــە مێتــۆدی ڕاهێنــەری وەک وانەیەک 
)دەرس( لــە کــۆڕ و خــول )کــۆڕس( و 

کۆبوونەوەکان کەڵک وەردەگرن. کەواتە 
دەتوانیــن بــەو ئامانجە بگەین و بڵێین کە 
ڕاهێنــەری گرنگتریــن مێتــۆد یــا ئامرازە 
بــۆ پێشخســتن و مانــەوەی کۆمەڵگــە، 
لــە بــەر ئــەوەی پێشــکەوتنی کۆمەڵگــە 
بیــروڕای زانســتییانەی  لــە ژیربێــژی و 
تاکەکانــی کۆمەڵگــەوە دەســتپێدەکات. 

ئەگــەر بڕوایــەک بچێتــە نــاو مێشــکی 
کەســێک و جێگیــر ببێ، هیــچ هێزێک 
ناتوانێــت بەربەرکانێــی لــە گــەڵ بکات، 
هەر بۆیە گرنگە و پێویستە پێشکەوتن لە 
زانست و ژیری لە مێشکی هەر تاکێکی 
مێتــۆدی  و  بچەســپێنرێت  کۆمەڵگــەدا 
ڕاهێنــەری ببێتە یەکێک لە ئەرکەکانی 

ئێمەی تاکی کورد.

بۆچی ڕاهێنەری؟
ــــ ڕاهێنه ری بۆ پێکهێنانــی کولتورێکی 
تازه  و ســه رده میانه  )کولتوری ڕاهێنه ری 
چییە، له  به شــه کانی دیکه دا زیاتر باسی 

ده کەم(. 
ــــ ڕاهێنــه ری بــۆ هێنانــه دی ده ســه اڵت و 

هێزێکــی یه کپارچه  یان تایبه ت به  یه ک 
کــه س، چ وه ک تــاک )شــه خس( یا چ 

وه ک ئەندامی شاندێک )گروپ(.
بەڕێوەبردنــی  باشــتر  بــۆ  ڕاهێنــه ری  ــــ 

كاره کان.
هەڵســوكەوت  باشــتر  بــۆ  ڕاهێنــه ری  ــــ 
 و مامەڵــە کــردن )ڕه وشــت و مۆڕاڵــی 

ئەرێنی(.
ـــ ڕاهێنه ری بۆ سه رکه وتن بەسەر سەختی 
 و تەنگەژەكانی ڕۆژانه مان )ســەرکەوتنی 

ژیرانە(.
ـ ڕاهێنــەری بــۆ پێداچوونــەوە بــە ڕابردوو 
داهاتوویەکــی  پێکهێنانــی  و  ئێســتا  و 

باشتر. 

ـ ڕاهێنــه ری بــۆ دروســت کردنــی پــرد له  
نێوان زیره کی و ڕەوشتدا.

ـ ڕاهێنــه ری بــۆ گه ڕان بــەدوای مۆدێلی 
بیركردنــەوەی نــوێ   و ڕێگــەی نــوێ بــۆ 
ئەوەی كاریگەری باشــمان  لەسەر كەشی 

كاركردن و ژیان هەبێت .
و  ڕوانگــه   گۆڕینــی  بــۆ  ڕاهێنــه ری  ـ 

ترسه کانمان له  پێوه ندی له گه ڵ وه رگرتنی 
به رپرسایه تی و ئه رک.

ـ ڕاهێنــه ری بــۆ نه ترســان لــە ڕەخنــە و 
که ڵکوه رگرتــن  هه روه هــا  ڕەخنەگرتــن، 
لــه و ڕه خنانــه ی کــه  بــۆ بــه ره  پێشــبردنی 

ئامانجه کان به  که ڵکن.
ـ ڕاهێنه ری بۆ ئاگاداربوون و تاقیکردنه وه 
 له ســه ر ئــه وه ی کــه  مێشــک چــۆن کار 

ده کات.
چاره ســه رکردنی  بــۆ  ڕاهێنــه ری  ـ 

داخوازییه کی  کۆنکرێت. 
ـ ڕاهێنه ری بۆ فێربوونی کاری گروپی و 

باشتر پێکه وه  کارکردن.
ـ ڕاهێنــه ری بــۆ ئه وه ی ســه رکه وتنی تیم 
یــان گــروپ بــه  ســه رکه وتنی خۆمانــی 

بزانیــن و زیاتــر هه وڵــی ســه رکه وتنی بــۆ 
بده ین.

بــه   و  به خێــرا  ئــه وه ی  بــۆ  ڕاهێنــه ری  ـ 
هاکه زایی به  سه ر ناکۆکی و کێشه کاندا 
تێنه پەڕیــن، به ڵکــوو بــه  شــێوه ی بنەڕەتی 

)ریشه یی( چاره سه ریان بکه ین. 
ئاڵوگــۆڕی  هێنانــی  بــۆ  ڕاهێنــه ری  ـ 
بنه ڕه تــی به  ســه ر نۆرم و خــووە کۆنه کان 
که  هۆکاری دواکه وتوویی کۆمه ڵگه ن .

ژیانێکــی  پێکهێنانــی  بــۆ  ڕاهێنــه ری  ـ 
خۆش و سه رده میانه .

وێڕای ئه و چه ند خاڵه ی له سه ره وه  ئاماژه م  
پێــدان، زۆر هــۆکار هەن  بۆ ئه وه ی بزانین 

وه ک  ڕاهێنــه ری  لــه   بۆچــی  مــرۆڤ 
ئاڵوگۆڕێکــی  و  فێربــوون  مێتۆدێکــی 
که ڵــک  )ســتراتیژی(  درێژخایــەن 

وه ردەگرێت. 
زۆر  یه کجــار  مێتۆدێکــی  ڕاهێنــه ری 
گونجــاوه  بــۆ ســه رکه وتن،  به تایبــه ت بــۆ 
ئــه و که ســانه ی کــه له  ژیانیاندا تووشــی 

یانــی  ده بــن  پارادۆکســی)  دژبــه ری( 
ڕەوشــت و کرده وه یــان لــه  گــه ڵ یه کتــر 
ناگونجــێ. ســه رکه وتن شــتێکی زۆر لــه  
ناکاو )ته ســاده فی( نییه  و هیچ که سیش  
زگمــاک بــه  ســه رکه وتوو و زیــره ک لــه  

دایک نه بووه . 
شانســی ســه رکه وتن بــۆ هه مــوو کــه س 
عه قڵــی  که مئه ندامــی  مه گــه ر  هه یــه  

بــکات  بــۆ  بــه  شــه رتێک کاری  بێــت، 
بــه   که ســه   هــه ر  دانێــت.  بــۆ  پانــی  و 
شــێوه یه ک  ده توانێ سه رکه وتن  به ده ست 
بێنێــت. پێداگــری کردن له ســه ر ویســت و 
ئامانجه کانمــان فاکتــه ری ســه ره کین  بۆ 
ســه رکه وتنمان.  مەبەســتێکی شــاراوە لە 
پشــت ڕاهێنەریــدا نییــە، بەڵکــوو ڕاهێنەر 

و فێرخــواز بــە دانــی دەنگــەژە )ئیلهــام 
یــان بیــر و هەســتێک کە لە نادیــارەوە بە 
دڵ دەگا( یــان هاندانــی یەکتــر کارەکان 
بەرەوپێش دەبەن.  تایبەتمەندی ڕاهێنەری 
وەک  مێتۆدێــک ئەوەیــە کــه  توانــای  
پرســیار کردنــی هەیــە. زۆر جار پرســیارە 
بنەڕەتییەکان زۆر ئاسانن وەک: قۆناغی 
ئێستات چۆنه و لە چ ئاستێکدای ؟ ئەتۆ 
چیــت دەوێ؟ قۆناغــی داهاتــووت چــۆن 
دەبــێ؟ بۆچــی ده ژی و ئامانجــی ژیانت 
چییــه ؟ دەتهەوێت چۆن بــە ئامانجەکەت 
بگەی؟  ئەگەر لە ناو پڕۆســەی ژیانتدا 
تواناییــت  و  لێهاتوویــی  ســەرکەوتوویی، 
هەیە  و لە بارودۆخی ژیانێکی خۆشدایت، 
بــە  پێویســتت  کات  هەمــوو  دیســانیش 
ڕاهێنــان و فێربوون هەیە. ئێمه  مرۆڤه کان 
وه ک دوو ڕووی دراوێکیــن، هه م خاوه نی 

الیه نی باشین و هه م الیه نی خراپ.
ڕاهێنــەری دەتوانێــت مێتودێکیــش بێ بۆ 
ڕاڤەکــردن لــە ســەر دوو کاتیگــۆری یــا 
چەمکی کەسایەتی خۆت، یانی دەتوانی 
الیەنە باش و خراپەکانی خۆت  بدۆزیەوە 
و بارودۆخێکــی ڕوون لــەو دوو الیەنــەت 
دەستنیشــان بکــەی.  زۆر هــۆ هــه ن  بــۆ 
ئــه وه ی بزانین بۆچی له  ڕاهێنه ری وه ک 
ئاڵوگــۆڕی  و  فێربــوون  بــۆ  مێتۆدێــک 
ســتراتێژی که ڵــک وه ردەگریــن. ئه گــه ر 
ئێمــه  به شــداری پڕۆســه کانی ڕاهێنــه ری 
بــه   گه یشــتن  دڵنیاییــه وه   بــه   بکه یــن 
ســه رکه وتنمان زۆر ئاســان ده بێته وه  و زۆر 
ئاســان ده توانین هه ســته کانمان و پێوه ندییه  

کۆمه اڵیه تییه کانمان بگۆڕین.
هــه ر تاکێــک، پۆلێــک )گــروپ( یــان 
یارمه تــی  ده بــێ  ســه ره تا  ڕێکخراوێــک 
بدرێن بۆ ئه وه ی به ڕوونی یان به  ئاشــکرا 
بزانن چییان ده وێ و پاشان ڕێککه ون که  

چۆن به  ئامانجه کانیان بگه ن.

 ســێ هــۆی گرنــگ بــۆ ســه رکه وتن له  
پڕۆسه ی ڕاهێنه ریدا:

ــ چیمان ده وێ؟
ــ شێواز و کاتی ده ست بەکار بوون.

ــــ ئاکامی کاره کانی خۆمان له  به ر چاو 
بێ.

ئاکامــی که ڵکوه رگرتــن لــه و ســێ خاڵــه  
یان فورمووله،  ئه وه  نییه  که  ئیتر تووشی 
شــکان نابیــن. به پێچه وانــه وە زۆربه ی ئه و 
که ســانه ی که  له  ژیانیاندا ســه رکه وتوون 

زۆرترین شکانیان به خۆوه  بینیوه. 
گرنگ ئه وه یه  که  ئێمه  زوو کۆڵ نه دەین 
و ته ســلیمی شــکانه کانمان نه بیــن. ده بــێ 
ئــه وه ی بــاش بزانیــن که  بڕیاری دروســت 
لــه  ئه زموونــه وه  ڕا دێــت، ئه زموونیــش له  
هه ڵه کــردن و نســکۆله کان ڕا. کاتێــک 
زانیــت ئــه و ڕێگایــه  ســوودبه خش نه بــوو، 
بگــۆڕه .  کاره کــه ت  مێتــۆدی  که واتــه  
بــده ی ســەرنەکەوتنەکانت  ده بــێ هــه وڵ 
بــۆ  پلیــکان  بــه   بکــه ی  )شــکانه کان( 

سه رکه وتن و پێیاندا وه سه ر که وی. 
 Lilian بــراون  جاکســۆن  لیلیــان 
نووســه ری   Jackson Braun
یه کگرتووکانــی  ویایەتــه   به ناوبانگــی 
ئه مریــکا ده ڵێــت: »هه موو ســه رنه که وتن 
و شــکانه کانت له گــه ڵ ئه و شــتانه ی له و 
پێوه ندییــه دا فێریــان بــووی یــان له ده ســتت 
داون، هه ڵســه نگاندن بکه  )به راورد بکه( ، 
بــۆ ئــه وه ی ئه زمــوون وه ر گــری و ڕێگای 

باشتر تاقی که یه وه .« 
یه کێکــی تر لــه  ئامانجه کانی ڕاهێنه ری 
ئه وه یه  هه ر یه ک له  ئێمه  به و شێوه  کاره ی 
فێــری ده بین، بتوانین یارمه تی که ســانی 
دیکــه  بده ین یا بــۆ ئه وه ی بتوانین خۆمان 
به  باشترین شێوه  بگۆڕین.  ئه وه ش ده بێته  
هۆی ئەوە که  ئێمه  له  ژیانی که ســیه تی 
)شه خسی( ڕۆژانه ماندا به  هه موو گیر و 
گرفته کانییــەوە، نه خــش و ڕۆڵی باشــمان 

هەبێت. 
هه روه هــا ئه گــه ر له  ناو ڕێکخراوێکیشــدا 
چاالکین کاریگه ری باشترمان هەبێ هه م 
له ســه ر هاوڕێیانمان و هه م بۆ گه یشتن به  

ئامانجه کانمان. 
بــه  تایبــه ت کاتێــک ئێمــه  ئه و شــتانه ی 
به جێیــان  کــرده وه ش  بــه   ده بیــن،  فێریــان 
بگه یه نیــن یانی تێئۆری و کرده وه  پێکه وه  

کار بکات.

وێنه ی 8  
پێنج فاکته ری گرنگ له  پڕۆسه ی ڕاهێنه ریدا بەپێی دابەشکردنی ڕێژه ی سه دی )دەرسەد% ( و کاریگه ری  هه ر به شێک بۆ گەیشتن بە ئامانج

ئەگەر لە مێتۆدی ڕاهێنەری وەک مێتودێک بۆ گەشەکردنی کەسایەتی تاکەکانی کۆمەڵگە کەڵک 
وەرنەگرین کەواتە ناتوانین بە شێوەیەکی پێشکەوتووانە گەشە بە کۆمەڵگەکەمان بدەین. بۆیە هەر 
کەموکووڕییەک زۆر بەئاسانی دەبێتە هۆی سەرهەڵدانی کەند و کۆسپ لەسەر ڕێگای پێشکەوتنی 
کۆمەڵگەکەمان و هەر لە جێگای خۆمان دەمێنینەوە و تەنیا هەنگاوێکیش بەرەو پێشکەوتن ناچین 

  لیلیان جاکسۆن براون Lilian Jackson Braun نووسه ری به ناوبانگی ویالیەته  
یه کگرتووکانی ئه مریکا ده ڵێت: ''هه موو سه رنه که وتن و شکانه کانت له گه ڵ ئه و شتانه ی له و 

پێوه ندییه دا فێریان بووی یان له ده ستت داون، هه ڵسه نگاندن بکه  )به راورد بکه( ، بۆ ئه وه ی ئه زموون 
وه ر گری و ڕێگای باشتر تاقی که یه وه ''



٩ ژمارە ٧٦٥ ، ٥ی ژانویەی ٢٠٢٠

هێرش پااڵنی: 
دڵنیام ئه مجاره ش خەڵکی كوردستان له  سه نگه رێكی دیكه دا پشتی ڕێژیمی سته م و 

داگیركاری به  توندی له  عە رز ده ده نه وه  

کۆمــاری ئیســالمیی ئێران لــە ماوەی 
بــۆ  خۆیــدا  ســاڵەی   ٤٠ تەمەنــی 
خــۆی  دەســەاڵتی  بــە  درێــژەدان 
کەڵكــی  فرتوفێڵێــک  هەمــوو  لــە 
وەرگرتــووە. ڕێژیــم، لــەو کاتــەوە 
کــە هاتووەتــە ســەر کار هیچــکات 
دێموکراتیــک  ئوســولێکی  پێبەنــدی 
دەنگــی  بــە  گوێــی  و  نەبــووە 
بەپێچەوانــەوە  و  نــەداوە  خەڵــک 
ویســتەکانی  زۆر  زمانــی  بــە 
ســەپاندووە. خەڵکــدا  بەســەر 
لــە  خەڵــک  ڕاپەرینــی  دوای 
کوردســتان  و  ئێــران  شــارەکانی 
لــە مانگــی خەزەڵــوەر، کــە ســەدان 
کــەس لــە الیــەن ڕیژیمەوە شــەهید 
کــران و هــەزاران کەســیش برینــدار 
بــە  خەڵــک  کــران،  دەسبەســەر  و 
تەواویــی لەو ڕێژیمە کشــاونەتەوە. 
 ٤٠ کــە  ئێــران  ڕێژیمــی  هەرەوهــا 
ســاڵە لــە کاتــی هەڵبژاردنەکانــدا 
ئێــران  خەڵکــی  بــە  درۆ  بەڵێنــی 
دەدات و ئێستا خەڵک لە دژوارترین 
دەبــەن،  بەســەر  ژیــان  دۆخــدا 
ئێــران  خەڵکــی  لــە  داوا  ڕێژیــم  
دەکات لــە شــانۆی هەڵبژاردنەکاندا 
لــە ســەرەتای مانگــی  کــە بڕیــارە 
ڕەشــەمەوە یازدەهەمیــن خولی بەناو 
هەڵبژاردنەکانــی مەجلیســی ڕێژیمی 
ئێــران بەڕێــوە بچێت، بەشــدار بن.
حیزبەکانــی  هاوکاریــی  ناوەنــدی 
کوردستانی ئێران لە بەیانییەیەکدا، 
شــانۆگەریی هەڵبژاردنــی نوێنەرانی 
مەجلیــس لــە ئێرانــی تەحریم کرد.
بۆ تاوتوێی زیاتری هەڵبژاردنەکانی 
داهاتــوو لــە ئێــران لەگــەڵ بەڕێــز 
بەرپرســی  پااڵنــی‹‹  ›‹هێــرش 
ڕاگەیاندنــی حیزبــی دێموکــرات لــە 
وتووێژێکمــان  کانــادا  و  ئامریــکا 
ســەرنجتان  کــە  هێنــاوە  پێــک 
ڕادەکێشــین: خوێندنــەوەی  بــۆ 

. لــە واڵتێکــی وەکــوو ئێــران کــە 
سیســتمێکی ئیدئۆلۆژیــک و داخــراو 
دەســەاڵتدارە، هەڵبژاردن مانایەکی 

هەیە؟
هــه م بنه مــا ئیدئۆلۆژیكی-ئایینییه كانــی 
ڕێژیــم و بــه  قه ول یاســای بنه ڕه تی ڕێژیم 
كــه  بــه ری ئیدئۆلــۆژی و ئایینی ئاخونده  
و  زه مانــه    گه شــه ی  له گــه ڵ  ناته بــاكان 
هــه م نزیــك بــه  ٤٠ ســاڵ لــه  حاكمییه تــی 
ڕێژیــم بــه  ڕوونــی نیشــانی داوه  كــه  بــه  
پێچه وانــه ی زۆربــه ی نه زمــه  سیاســیی- 
حقوقییــه  خەڵکتــه وه ره كان، ڕێژیــم خەڵک 
لــه   ده زانــێ!  بڕیاردانــدا  لــه   ناباڵــغ  بــه  
ڕێژیمــی داخــراو و ئاخــر زه مانــی ئێراندا، 
ده ســه اڵت له  خەڵکه وه  ســه رچاوه  ناگرێ، 
به ڵكوو له  مه یل و تێگه یشــتن و هه وەســی 
)مه عســوم(  بڕیاربه ده ســتی  یــان  وه لــی 
وه  ســه رچاوه  ده گــرێ ، وه لــی فه قیهیــش 
ته نیــا لــه  به رابــه ر خــودادا واڵمــده ره  . لــه  
یاســایی بنه ڕه تــی ڕێژیمــدا و به  كرده وه ش 
بــۆ هه مــووان ده ركه وتــووه  كــه  ڕێبــه ر یــان 
)وه لی فه قیهــی( له  زۆربه ی بڕیارەکانی 
جمگه كانــی جموجوڵــی كۆمــه ڵ و واڵتدا 
ده بــێ  خەڵــک  و  ده كات  ئاخــر  قســه ی 
ملكه چــی بڕیاره كانــی بن. بــه  واتایه کی 
دیكــه  كــه  بۆخۆیــان باوه ڕیــان پێــی هه یه ، 
ئوممــه ت مــه ڕه  و وه لــی فه قیــه شــوان !!
ڕووداوه   هه مــوو  لــه   ســاڵه    ٤٠
بــه   و،  واڵتــدا  چاره نووسســازه كانی 
هه ڵبژاردنه كانــدا،  و  ده نگــدان  ڕواڵــه ت 
و  بڕیاربه ده ســتن  مۆرانــه   ئــه و  هــه ر 
گــوێ  و  وه فادارتــر  كــه   كــه الم  خــاوه ن 
به فه رمانتــر بوون بــۆ ڕێژیم نه ك خەڵک. 
ڕێژیمــدا،  حاكمییه تــی  ژێــر  ئێرانــی  لــه  
ده نگــدان ماف نییــه  و ئه ركه، گرینگترین 

شــارۆمه ند  به نــاو  بــۆ  ئه ركیش)واجــب( 
پاراســتنی حاكمییه ت و به رژه وه ندییه كانی 
حاكمییه تــه  ، كــه  بــه  قه ولــی خومه ینــی 
له )ئه وجبــی واجباتــه ( ســه ره وه ی ئه ركانه  
كه وایــه    ئایینییشــه وه یه .  بنه ره تییه كانــی 
نــه  له  ته نگه بــه ری بنه ما ئیدئۆلۆژیكی- 

ئایینیه كانــی ڕێژیــم و نه  له  ماوه ی نزیك 
به كــردوه ی  حاکمییه تــی  ســاڵ   ٤٠ بــه  
پــڕ لــه  كاره ســات و برســێتی و ســه ركوت 
و ســته میی ڕێژیمــدا ده نگــی خەڵــک، 
لــه   و  وەرنه گیــراوه   به هینــد  هه رگیــز 
داهاتووشدا ناگیرێ. خەڵک بۆ خۆشیان 
ئــه م ڕاســتییه  بــه  باشــی ده زانــن، مه گه ر 
كورتخایەنــی  به رژه ونــدی  بــۆ  كه ســانێك 
به رده وامیــی  بــۆ  یــان   تاكه كه ســی 
نادادپــه ره وه ی  و  ســته م  لــه   پــڕ  دۆخــی 
بكــه ن. كوێــر  و  كــه ڕ  لــێ  خۆیانــی 
. بــە ڕوونی بۆ خەڵــک  دەرکەتووە 
کــە مەجلیســی ڕێژیمــی ئێــران هیچ 
ڕۆڵێکــی لــە بڕیاراتــی ســەرەکیدا 
نییــە، ئــەو کەســانەی کــە خۆیــان 
بەربژێــر دەکــەن، چ دەتوانــن بــۆ 

خەڵک بکەن؟ 
پێشه كی هه موومان ده زانین به ناو به ربژێر، 
ده بــێ بــه  چه نــد فیلتــه ردا تێپــه ڕ بــێ تا 
شایانی به ربژێربوونی له  الیه ن داموده زگا 
ئه منیه تــی و عه قیده تییه كانــی ڕێژیمــه وه  
په سه ند بكرێ. پاشان مه جلیس له  خۆیدا 

ده زگایه كــی ڕواڵه تییــه  و بــۆ دڵگه رمیی 
بــۆ  نــه   و ڕواڵه تپارێــزی ڕێژیــم دانــراوه  
نۆێنه رایه تــی كردنی ده نگی خەڵک. ئه م 
ڕاســتییه ش به  ده یان جار تاقی كراوه ته وه ، 
ئیدیعایــه   ئــه م  بــۆ  به ڵگــه ش  باشــترین 
دۆخی شــڕ و شــپڕێوی ئابووری-سیاسی 
خەڵکــی ئێرانــه ، برســییه تی و هــه ژاری  
8٠% خه ڵكــی واڵت - ئه ویــش به  قســه  و 
ئه ژماره كانــی ده زگاکانی خودی ڕێژیم- 
ڕوون،  زۆر  دیكــه ی  نمونــه ی  هه روه هــا 
ناره زایه تییه  به رباڵوه كانی مانگی پێشوو؛ 
ئه و ڕه شه كوژییه  كه  ده زگا ئه منیه تییه كان 
بــه  به رچــاوی خەڵکی جیهانــه وه  كردیان. 
لــه   كــه س   ١٥٠٠ لــه   زیاتــر  كوشــتنی 
بێسه روشــوێن  و  گرتــن  و  ناڕازییــه كان 
كردنی  هه زاران كه س، شۆرای ئیسامی 
یــان به نــاو نوێنــه ران، كــه ی و لــه  كــوێ 
دا  نیشــانیان  و  هــات  لێــوه   سرته شــیان 
نوێنــه ری خەڵکــن و لــه  پــاڵ خەڵکــن؟؟ 

لــه   ســه لماندیان،  ئــه وان  به پێچه وانهــوە  
دژه خەڵکــدا  و  ســه ركوتكه ر  ڕێژیمێكــی 
ڕێژیــم  نوێنــه ری  ده زگایه كــی  ئــه وان 
وا  ئه وانــه ی  بۆیــه   خەڵکــن!!  دژی  و 
ڕه وانــه ی مەجلیــس ده بــن هه ر لــه  جێیدا 
مه جلیــس،  حه وتخانــی  ده گه نــه   تــا 

لــه  بیــر ده چێتــه وه  و،  نــاوی خەڵکیــان 
لــه  مــاوه ی ٤ ســاڵی ئه نــدام بوونیشــیان 
له هه وڵــدان  بــه رده وام  مه جلیســدا  لــه  
وه فــاداری خۆیــان بــۆ ڕێژیم بســەلمێنن. 

. ئایا لە ماوەی ٤٠ ساڵ دەسەاڵتداریی 
ڕێژیمــی ئێراندا، جیا لــە پڕۆژەکانی 
ڕێژیــم، ئیزن بــە ویســتەکانی خەڵک 
نوینه رانــی  لەالیــه ن  کــە  دراوە  
یــان   بەربــاس  بێتــە  مەجلیســەوە 

پەسەند بکرێت؟ 
هه ڵبه ت له  پرســیاری پێشوودا باسمان له  
جێگا و پێگه ی مه جلیس كرد، به اڵم گه ر 
بمانــه وێ وردتــری له  ســه ر بدوێن ڕه نگه  
خــراپ نه بێ وه بیربێنمه وه  كه  مه جلیســی 
ئێران له  ٤٠ ســاڵی رابردوودا، ته نیا یه ك 
قۆناخ ئه ویش قۆناخی زاڵبوونی وێژمانی 
چه واشــه كارانه ی ئیساڵحته ڵه بی له  ئێران 
بوو كه  خەڵک تا ڕاده یهk  دڵیان پێخۆش 
كرد؛ زۆریشی نه خایه ند كه  سه ركۆماری 
ئیســاڵحات بــه  ئاشــكرا وتی: ئــه و ته نیا 
ته داروكاتچیه كه  و مه جلیسه كه یشــیان به  

حوكمێكــی حكوومه تی ڕێبه ر نێوه ڕۆكی 
خــۆ  چه واشــه كارانه ی  ڕاســته قینه ی 
ده رخســت و هه رچــی لــه  به ڵێنــی درۆ به  
خەڵکیــان دابــوو بــه  بڕیارێــك و لــه  بــه ر 
پاراستتنی به رژه وندییه  دژه  خەڵکییه كانی 
ئــه وه   پاشــگه زبوونه وه !!  لێــی  ڕێژیــم 
ده وره كانــی  و  دیكــه   قۆناخه كانــی  كــه  
دیكــه  به نــاو مه جلیــس چی بــۆ خەڵک 
كــردووه ، وه ك پێشــتر ئامــاژه م بــۆ كــرد، 
لــه  هــه ژاری و نه گبه تــی  پــڕ  دۆخــی 
باشــترین  ئێرانــدا ده توانــێ  لــه   خەڵــک 
و ڕوونتریــن واڵم بــێ بــۆ ئــه و پرســیاره .  

. ڕێژیمــی ئێــران هەمــوو جارێ لە 
کاتی هەڵبژارنەکاندا بۆ ڕاکێشانی 
کەڵکــی  فڕتوفێــڵ  لــە  خەڵــک 
وەرگرتــووە، ئەم جارە ڕێژیم لە چ 
ڕێگایەکــەوە هــەوڵ دەدات خەڵکــی 
کوردســتان و ئێــران کــە جەوهەری 

ئــەو ڕێژیمەیــان بــۆ دەرکەوتــووە، 
بهێنێتە سەر سندوقەکانی دەنگدان؟
لــه  هه مــوو  خەڵــک  ئێســتا  كــه   ئــه وه    
دامــوده زگا  و  ڕێژیــم  نێوه ڕۆكــی  ئێــران 
و سیاســه ته  به ڵێنیه كانیــان ناســیوه ، ئــه و 
ڕاســتییه كی جێــی دڵخۆشــییە   و وه ك لــه  

ڕاپه ڕینــه  جه ماوەرییه كه ی یه ك مانگ و 
نیــوی پێشــدا دیتمــان خەڵک به  ده ســتی 
خاڵــی و بــه  تووڕه ییــەوە بــه  گژ تــه واوی 
كــه   دا  نیشــانیان  و  هاتنــه وه   ڕێژیمــدا 
ئیــدی باوه ڕیــان نــه  بــه  چاكســازی مــاوه  
و نــه  بــه  میانــه ڕه و و نــه  ئوســووڵگه را . 
دیــاره  بــۆ ئــه م ده وره ی هه ڵبژاردنه كانــی 
مه جلیســیش،  ڕێژیــم لــه  ژێــر گوشــار و 
جۆراوجۆره كانــی  ئابلۆقــه   و  هه ڕه شــه  
ناوچه یــی و جیهانیــدا شــتێكی زۆری له  
چەنتــه دا نییــه  كه  دڵی خەڵکــی پێخۆش 
بــكات. ئــه م جــاره  هه تــا بــه  وه ڕخســتنی 
جیناحــی  زەڕینگه رانــه ی  ڕکەبەرایە تــی 
ناتوانــێ دڵخــۆش بــكات چون ئــه وه ش له  
ســایه ی درۆ و دووڕووییه كانی مه جلیسی 
تاقیكراوه تــه وه .  ئه ســاڵحات-میانه ره وه  
ئــه وه ی ڕه نگــه  ڕێژیــم ئــه و جــاره ش وه ك 
ده ورانی دوای شۆرش په نای بۆ به رێته وه ، 
هه ڕە شــه  و تۆقاندنــی خەڵکــه  و په نابردنه  
بۆ بزواندنی هه ستی ئێرانیگه رایی قه ومی 
زاڵ. بێجگــه  لــه وه  گه وره كردنــه وه  ترســی 
لــه  ناوچوونــی ئێــران دوای لــه  ناوچوونی 

ڕێژیــم كــه  پێیوایــه ، لــه م مه یدانه شــدا بــه  
باشــی ده ســتی خوێنراوه تــه وه  و النیكــه م 
مافزه وتكــراوەکان  ســته مدیتوو  نه تــه وه  
بــاش  داگیركــراوه كان  ئیــراده   و  خــاك  و 
گه یشــتوون. ڕێژیــم  هه واڵنــه ی  لــه م 

 
 ٤٠ کــە  کوردســتان  خەڵکــی   .
ڕێژیمــەوە  ئــەو  لەالیــەن  ســاڵە 
ســەرەتاییترین مافەکانیان پێشــێل 
دەکرێــت، ئایــا هۆیــەک دمێنێــت بۆ 

دەنگدان؟ 
كوردســتان له  مێژه  قســه ی خــۆی كردو وه  
و بڕیــاری ڕاســته قینه ی خــۆی داوه ، لــه  
ڕێفراندۆمــی كه زایــی دامه زران و ڕه وایی 
وه رگرتنــی ڕێژیمه وه ، خەڵکی كوردســتان 
بــه  خۆڕاگریــی و به ربه ره كانی و به رگری 
لــه  كوردســتان نایه كــی به كــرده  و قایمیان 
بــه  فه لســه فه ی وجــوودی ڕێژیــم دایه وه . 
كوردســتان ٤٠ ســاڵه  هــه ر بــه  پێوه یــه  و 

چۆكــی نــه داوه ؛ بۆیــه  ڕێژیــم ناتوانێ بۆ 
بــێ  ئارخایــه ن  لــه  كوردســتان  ئانێكیــش 
و بــه  جیــددی بــاوه ڕ بــكا كــه  كوردســتان 
به شــێك لــه  قه ڵه مــڕه وی حاكمییه تیه تــی. 
وه ك  كــورد  داخوازییه كانــی  ڕێژیــم 
هه میشــه  به  هه ڕه شــه  له  ســه ر ده ســه اڵتی 

ڕێژیــم  ده زانــێ،  خــۆی  داگیركه رانــه ی 
به كرێگیــراوه   و  جــاش  بــه   بــاوه ڕ  هه تــا 
كورده كانیش ناكات بۆیه  ئیســاحته ڵه ب و 
میانه ڕه وه كانیشیان تەنانەت كورد -هه ڵبه ت 
خۆیــان  ده ســته مۆی  كــوردی  ئه ویــش 
ده ســه اڵتداریان  قه ومــی  حاكمییه تــی  و 
 - بــه  شــایانی ئوســتانداربوونیش نازانن .
پاســداران حاكمــی  كــه  ســپای  ئــه وه ی   
ڕاســته قینه ی  كوردســتانه  و كورد هێشتا 
لــه  هیــچ پلــه  و پۆســتێكی گرینكــدا لــه  
كوردســتان خاوه ن بڕیار نییه  و، كوردســتان 
٤٠ ســاڵه  بــه  شــێوه ی حكومــه ت نیزامی 
ئیــداره  ده كــرێ و هه میشــه  باســی كــورد 
ئێرانــه ،  نه ته وه یــی  ئه منیه تــی   باســی 
هه مــوو ئه وانــه  به  ڕوونی پێمــان ده ڵێن كه  
پێوه ندییه كانــی ئێمه  و ئــه وان پێوه ندییه كی 
داســه پاو لــه  ســه ر بنه مــای داگیركــه ر و 
داگیركراوه . ئیدی خەڵکی وشیار و خاوه ن 
كه رامه تــی كــورد چــۆن ده بێ له  شــانۆی 
ڕه واییــدان بــه  ئــه م ڕێژیمــه  ســه ركوتكه ر 
بــكات.  به شــداری  داگیركــه ره دا  و 
به شــداری لــه م شــانۆیەدا پێــش هه مــووان 

بــۆ كــورد، كــه  ٤٠ ســاڵه  پێشــمه رگانه  و 
ســه ربه رزانه  له  ڕووی ڕێژیمدا ڕاوه ســتاوه ،  
هه م شه رم و هه م سه یره، ئاخر چلۆن ده كرێ  
كــورد  له  دواســاته كانی بــه رەو داڕووخانی 
ڕێژیمــدا، مــل بــه  زیللــه ت و زه بوونــی و 
كورتبینی و سه رنه وی كردن بدا، ئه مەیان 
له  گه لی سه ربه رزی كورد به  دوور ده زانم!!    

ئەمجــارە  هەڵبژاردنەکانــی   .
لەگــەڵ  جیاوازییەکــی  چ 

هەڵبژاردنەکانی پێشوو دەبێت؟  
هه ڵبژاردنــی ئــه م جــاره ، بــۆ ڕێژیــم زۆر 
حه یاتییه ، بۆ؟ چون ڕێژیم به  ناڕه زاییه تییه  
به رباڵو و پێكهاته شكێنه كانی یه ك مانگ 
و نیو پێش و هه روه ها ناڕه زاییه تیه كانی دوو 
ساڵ پێش لێی ڕوون بووه ته وه  کە گڵۆڵه ی 
بوونی كه وتووەته   لێژی و، خەڵک دوایین 
بڕیــاری خۆیانیــان له مــه ڕ چاره نووســیان  
داوه . جیهانیش ئه م ڕاستییه ی به  فه رمی 

ناسیوه ، جا گه ر كه مته رخه مییه ك له  الیه ن 
كۆمه ڵــگای نیونه ته وه ییه وه  ده بینرێ، ئه وه  
ئانالیزێكی دیكه  هه ڵده گرێ كه  ڕه نگه  بۆ 
ئــه م ده رفه ته  و ئــه م وتووێژه  نه بێ. له  ٤٠ 
ساڵی رابردوودا ڕێژیم هه رچی له  توانای 
چه واشــه كاری  و  فێــل  و  ســه ركوتكاری 
ئایینــی و ماڵــی و ئه منییه تیــدا هه بــوو 
ده ســه اڵتی  ده وامیــی  تــا  كــرد؛  ده كاری 
خــۆی  دواكه وتووانــه ی  و  جه هه ننه مــی 
ئه وه یــه  ڕێژیــم  پرســیار  بــه اڵم،  بپارێــزێ 
ئێســتا لــه  چ حاڵێكدایــه ؟؟ ئابوورییه كــی 
بێهیــوا،  خەڵکێكــی  تێكشــكاو، 
ڕووی  لــه   داڕووخــاو  كۆمه ڵگایه كــی 
كۆمه اڵیه تــی  كلتــوری،  به هــا  و  بــاوه ڕ 
ڕێژیمێكــی  ئه خاقییه كانــه وه...  و 
ته ریككه وتــوو، به دنــاو، ئاژاوه گێڕ كه  به ره  
بــه ره  هه تا له  ناوچه شــدا ســام و هه یبه تی 
ده دات؛  ده ســت  لــه   بوونــی  ترۆریســت 
خۆشیان دڵنیان كه  له  دوانه فه سه كانیاندان. 
بۆیه  به شــداری خەڵک لــه م هه ڵبژاردنه دا 
بــۆ ڕێژیــم هیوایه كــه  بــۆ خۆگرتنــه وه  و 
وره گرتنــه وه  تــا به ڵكــوو به وشــێوه   نیمچــه  
ڕه واییه كــی په یــدا بــكا به شــكم بــۆ چه ند 
پڕلــه   ده ســه اڵتی  بلــوێ  بــۆی  ماوه یتــر  
ئه مــه   )ئــێ  بــدات،  درێــژه   نه گبه تــی 
هه مــوو  فه ره جێــك(!!  به ڵكــوو  ڕۆژگاره  
مه نتقێــك و گشــت به ڵگــه كان ئامــاژه  بۆ 
ئــه وه  ده كــه ن كــه ، خەڵکێــك كــه  مانگ و 
نیوێــك پێــش بــه  ســه دان هــه زار تــووڕه ی 
خۆیانیــان نیشــان دا و مــه رگ و نه مــان 
بــۆ خامنه یــی و ته واویه تــی ڕێژیمیــان دا 
و، خوێنی باشترین ڕۆڵه كانیان پێشكه شی 
ئــازادی و ڕزگاریــی كــرد، حه تمــه ن بــه  
وریاییه كــی كه موێنــه وه  ته حریمی ده نگدان 
ســندووقه كانی  ســه ر  ناچنــه   و  ده كــه ن 
ده نگــدان و نایه كــی  جیــاواز و ڕووخێنــه ر 
به  ڕێژیم ده ڵێن. جیاوازی ئه م هه ڵبژاردنه ، 
ئــه وه   پێموایــه   پێشــوو  ئه وانــی  له گــه ڵ 
ده بــێ كــه  خەڵــک هه نگاوێكــی گه وره تر  
لــه  هیوابه خۆبــوون و ســووربوون لــه  ســه ر 
هه ڵده گرنــه وه  .   نزیــك  ڕێژیــم  ڕووخانــی 

 . بایکۆتی هەڵبژاردنەکان لەالیەن 
حیزبەکانــی  هاوکاریــی  ناونــدی 
چەنــدە  تــا  ئێــران  کوردســتانی 

کاریگەریی دەبێت؟ 
یه كده نگــی و یه كگرتوویــی به رچاوتریــن 
و ڕیشــه دارترین حیزبه كانــی كوردســتانی 
ڕۆژهه اڵت له  چوارچێوه ی پاتفۆرمێكی 
كوردیدا، وه ك له  چه ند ڕووداوی گشــتیی 
جێــگای  ده ركه وتــووه   خه باتكارانــه دا  و 
ڕه زایه تــی خەڵکه  وه ك ســه رتایه كی باش، 
چاوه ڕوانــی  به حــه ق   خەڵــک  هه ڵبــه ت 
ئــه و  بــا  جــارێ  بــه اڵم  هه یــه   فره تریــان 
باســه یان  بمێنــێ بۆ ده رفه تێكــی دیكه  كه   
هــه ل هه ڵكــه وێ و باســی لێــوه  بكه یــن!! 
پیــرۆزه   هه نــگاوه   ئــه م  بێــژم  ده مــه وێ 
بــه   كوردســتان  خەڵکــی  وایكــردووه  
بڕیــاری  بڕواننــه   هیــواوه   و  چاوه ڕوانــی 
ناوه نــدی هاوكاری و به  په رۆشــه وه  به  ده م 
بانگــه واز و داواكانیانــه وه  بچــن. بێجگــه  
لــه م هــۆكاره،  هۆكاره كانــی دیكــه ش كــه  
لــه م وتووێــژه دا له مــه ڕ بارودۆخــی ڕێژیم 
و توڕه یــی خه ڵــك و بێ داهاتــووی ڕێژیــم 
و فشــاره  جۆراوجۆره كانی ســه ر خەڵک و 
ژیانــی پڕ له  چه رمه ســه رییان له  ســایه ی 
و  ڕێژیمــه   ئــه م  پڕنه گبه تــی  وجــوودی 
ڕابردوو پڕ له  شانازی خەڵکی كوردستان 
له م چل ساڵه دا، هه موو دڵنیامان ده كه نه وه  
كه  بانگه وازی به رپرسانه  و یه كگرتووانه ی 
ناوه ندی هاوكاری بۆ بایكوتی وشیارانه  و 
ئه كتیڤی شــانۆی هه ڵبژارنی ئه م ده وه ره ی 
ڕێژیــم لــه  گــه ڵ پێشــوازی كه موێنــه ی 
رووبــه روو  كوردســتان  وریــای  خەڵکــی 
خەڵکــی  ئه مجــاره ش  دڵنیــام  ده بێتــه وه . 
كوردســتان له  سه نگه رێكی دیكه دا پشتی 
ڕێژیمی سته م و داگیركاری به  توندی له  
عــه رز ده ده نــه وه  و، وه ك هه میشــه  میداڵی 
شه ره ف و شانازی به رگری له  مافه كانیان 
بــۆ خۆیــان و مێژوویــان تۆمــار ده كــه ن.

دیمانە: ڕەحمان سەلیمی

دڵنیام ئه مجاره ش خەڵکی كوردستان له  سه نگه رێكی دیكه دا پشتی ڕێژیمی سته م و داگیركاری 
به  توندی له  عه رز ده ده نه وه  و، وه ك هه میشه  میداڵی شه ره ف و شانازی به رگری له  مافه كانیان بۆ 

خۆیان و مێژوویان تۆمار ده كه ن



  ژمارە ٧٦٥ ، ١٥ی بەفرانباری ١٠١٣٩٨

لە زاری پارێزەرانی واڵتەوە

دیمانەیەک لەگەڵ 
»محەممەد ئیبراهیمی«، 

پێشمەرگەی هێزی پێشمەرگەی کوردستان
- بــەر لــەوەی بێیتە ڕیزی شۆڕشــەوە، 
هەســت و بیــر و بــاوەڕت ســەبارەت بە 

کوردستان و پێشمەرگە چۆن بوو؟
بــوو کــە هەندێــک  وا  مــن  بــڕوای 
کەســی تایبــەت بۆ ئەرکێکــی پیرۆز 
بە ناو پێشــمەرگایەتی لەدایک دەبن. 
قایمــی  گــورزی  وەک  پێشــمەرگەم 
کوردســتان  ڕزگاریــدەری  و  کــورد 
لــە هەمــوو بوارەکانــی دۆخــی کــورد 

دەزانی. 
پێشــمەرگەم وەک کەسانێک دەبینی 
کە بەهۆی خۆشەویستیی لەڕادەبەدەر 
بە نیشتمان، ئامادەن لە هەموو خۆشی 
تاکەکەســیی  ژیانــی  ڕاحەتیــی  و 
خۆیــان بگــوزەرن و گیانــی خۆیان بێ 
هیچ چاوەڕوانییەک پێشکەش بکەن، 
تاکوو گەلەکەیان بگەنە سەربەســتی. 
پــێ  پێشــمەرگەوە  بــە  کوردستانیشــم 

جوان بووە.

- ئێســتا کــە خۆت پێشــمەرگەیت، 
چ هەســتێکت هەیــە و هەســتت بۆ 

کوردستان چۆنە؟
ئێســتاش کە پێشــمەرگەم و ئێســتا 
کــە پێم لە جێ پێــی گەورەپیاوانی 
مێــژووی کــورد نــاوە و جلوبەرگی 
پیرۆزی پێشــمەرگایەتیم لەبەردایە، 

خۆشەویســتی  قووڵــی  هەســتێکی 
دڵدایــە،  لــە  نیشــتمانم  بــە 
ئامــادەم  کــە  خۆشەویســتییەک 
بــۆی گیانــم بــدەم و لــە پێناویدا تا 

دواهەناسەم خەبات دەکەم.
ـ هــەر کام لــەم وشــانە )نیشــتمان، 
پێشــمەرگە و ڕاســان( لە ڕوانگەی 

خۆتەوە پێناسە بکە:
کــە  شــوێنێکە  »نیشــتمان« 
و  بیــر  بەرزتریــن  و  گەورەتریــن 
باوەڕەکانی تێدا سەر هەڵ دەدات.

پاریــزەری  »پێشــمەرگە« 
ڕاستەقینەی خاک و گەلە.

ئاگــری  بڵێســەی  »ڕاســان« 
ڕاســان  نوێیــە.  شۆڕشــێکی 
گەورەتریــن مەترســی بۆ دوژمنانی 

گەلی کوردە.

- گەورەتریــن ئاواتــی ژیانــت چییە 
و بۆچــی ئــەو ئاواتــە، گەورەتریــن 

ئاواتی ژیانتە؟
ئاواتــی گــەورەی مــن ئەوەیــە کــە 
بــەرەی داهاتوو، بەرەی دوای ئێمە، 
ئیتــر شــاهیدی ئــەو هەمــووە زوڵــم 
و زۆرە لــە کــورد نەبــن و بگەینــە 

مافەکانی خۆمان. 
ئاواتم ئەوەیە کە لە کوردســتانێکی 

باڵتان بە وشەکان دا، شێعرتان فێری 
فڕیــن کــرد، بەرزیتان بە بااڵی شــاخدا 
بڕی و شــاریش شاخئاســا حەماســەی 
تێدا خولقا. ئازادی بە هەناسەتاندا گلۆر 
دەبێتــەوە، ئاســۆ بــە ڕوانینتان، ئەشــق 
بــە چەکتــان و نیشــتمان بــە ترپــەی 

هەژێنەری دڵتان. 
لــە هەنگاوتــان هیــوا جــێ دەمێنــێ، 
لــە دەنگتــان ئــاوات، لە ڕووخســارتان 
ورە، وەک ئــەوەی لــە شــەقەی بــاڵ 
جــێ دەمێنێ. کانــی لێتان دەخواتەوە، 
وەک چۆن دڵدار نیگای دڵبەر. شــەقام 
هەنگاوتــان هەڵدەگرێــت، وەک چــۆن 
ئالبۆم وێنە. گڵۆپەکانیش بەتاســەتانن، 

وەک چۆن ئاسمان ئەستێرە.
لــە درێــژەی وتووێژەکانمــان لەگــەڵ 
پێشــمەرگەکانی هێــزی پێشــمەرگەی 
سەرکەشــەکانی  چیــا  لــە  کوردســتان 
مانگــی  لــە  و  ئەمجــارە  نیشــتمان، 
پێشــمەرگەیەکی  لەگــەڵ  بەفرانبــاردا، 
تری کوردســتان بە نــاوی »محەممەد 
ئیبراهیمــی«، ئەم دیمانەیەمان پێک 

هێنا و پێشکەشتانی دەکەین:

وتووێژ: بێهزاد قادری
ئازاددا ژیان بەسەر بەرم.

- بــە بۆچوونــی تــۆ، چ شــتێک 
دەتوانێــت واتــا بــە ژیانــی مرۆڤــی 

کورد ببەخشێت؟
تەنیــا شــتێک کــە دەتوانێــت واتــا 
ببەخشــێت،  کــورد  ژیانــی  بــە 
دروســتبوونی دەوڵەت- نەتەوەیەکی 

کوردییە و بەس.

پێشــمەرگەیەک،  وەک   -
چ قســەیەکت بــۆ هاوواڵتییانت لە 

کوردستانی ڕۆژهەاڵتدا هەیە؟
بــەرەی داهاتــوو ســەبارەت بــە ئێمە 
هــەر  تــا  بۆیــە  دەکــەن،  قــەزاوەت 
بــۆ  تواناتاندایــە،  لــە  ڕادەیــەک 
بەدیهاتنــی ئاواتــی کۆنــی کــورد 
تێبکۆشن  و ئەم قسەیەی ڕێبەری 
مەزنمــان دوکتور قاســملووی نەمر 
دەفەرمێــت:  کــە  نەکەیــن  لەبیــر 
»گەلێــک ئازادیــی بوێــت، دەبــێ 
بــدات«.  ئازادییــەش  ئــەو  نرخــی 
هەروەهــا لــە ئاکامــدا، خۆڕاگــری 
و  هاودەنگــی  و  تێکۆشــان  و 
کوردایەتیــی ئێمــە، ڕووخانــی ئــەم 
ڕێژیمە گەندەڵکارەی لێدەکەوێتەوە.

چ  شۆڕشــگێڕێک،  وەک   -
وتەیەکت بۆ هاوســەنگەر و هاوڕێ 

پێشمەرگەکانت هەیە؟
ماندوونەبوونی بە هاوســەنگەرەکانم 
پێشــمەرگە،  وەکــوو  ئێمــە  دەڵێــم. 
پێشــمەرگانەی  ئــەو  بەتایبــەت 
ڕاســانی  ڕاگەیاندنــی  دوای  کــە 
مەتەرێــزی  هاتینــە  خۆرهــەاڵت 
شــەرەفەوە، ئەرکمانــە کــە بــە هەر 
دەکرێــت،  پێمــان  کــە  شــێوەیەک 
پــەرە بە گوتــاری کوردایەتی بدەین 
و هەوڵمــان لــە ڕاســتای سیاســەتە 
نەتەوەییەکانــی حیزبەکەمان بێت و 
ڕاســتەوخۆ کاریگەریــی پۆزەتیڤ 
لەســەر کۆمەڵگەکەمــان دابنێین و 
دەســتی درێــژی داگیرکــەر کورت 

بکەینەوە.

چ  نیشــتمانپەروەرێک،  وەک  ـ 
و  خۆفرۆشــان  بــۆ  پەیامێکــت 

خائینانی خاک و گەل هەیە؟
پێشــمەرگە و گەل، لەو کەســانەی 
کە دەســتیان بــە خوێنی ڕۆڵەکانی 
کورد سوور بووە، خۆش نابێت بەاڵم 
هەندێــک کەســی فریوخواردوویش 
هەن کە پێیان دەڵێم، تاکوو درەنگ 
نەبــووە، بگەڕێنەوە باوەشــی گەل و 

چەکی بێشەرەفی فڕێ بدەن. 
- ئەگــەر کوردســتان ئازاد بکرێت 
چ  کوردســتان،  بگەڕێیتــەوە  و 

بەرنامەیەکت بۆ ژیانت هەیە؟
پێــم خۆشــە پێشــمەرگە بمێنمەوە و 
بۆ باشترکردنی ژیانی خەڵکەکەم 

تێبکۆشم. 
دواتر بــۆ ئازادکردنی پارچەکانی 
تری کوردســتان هەوڵی پێویســتی 

خۆم بدەم. 
لــە کۆتاییــدا بە ژیانێکی ســادە و 

سەربەرزانە بژیم.

- بەســەرهاتێکی خۆشــی خۆتمــان 
بۆ بگێڕەوە:

شــیرینترین  لــە  یەکێــک 
بەســەرهاتەکانم ئــەو کاتــەی بــوو 
کە گەیشــتمە نێو حیزب و ئااڵی 
زێڕینــی  لۆگــۆی  و  کوردســتان 

حیزبم بینی. 
هەستم کرد کوردستان ئازاد بووە. 

هەستێکی بێوێنەم هەبوو. 
هەستم بە ئازادی دەکرد. 

ژیانێکــی  کــە  خۆشــە  زۆر 
سەربەرزانە دەست پێ بکەیت.

نیزامی ســـەرمایەداری 
لـــە جـــۆری حکوومەتی ئیســـامی

نەوید کەرەمی

شۆڕشــی گەالنــی ئێــران لە ســاڵی ٥٧دا 
کــە بــە هیوای دەســتەبەرکردنی ئازادی، 
دێمۆکراســی و یەکســانی کۆمەاڵیەتــی 
تــازە بەســەر دەســەاڵتی ڕشــی پاڵەویــدا 
سەرکەوتبوو، لە الیەن تاقمێکی فێاڵوی، 

دز و درۆزنەوە دەستی بەسەردا گیرا.
ئەگەرچــی خومەینــی کــە خــۆی وەکوو 
رێبەری شــۆڕش دەناساند، سەرەتا لەگەڵ 
خۆشــبژیوی  و  دێمۆکراســی  ئــازادی، 
هاوڕایی کردبوو و دژ بە سەرمایەداری و 
دزی و فەســاد و گەندەڵی قســەی دەکرد 
و بەڵێنــی دابینکردنی هەموو ئیمکاناتی 
ژیانــی بــە خەڵــک دەدا، بەڵێنی دەدا کە 
لە ســایەی ڕێبەری ئەودا چیدیکە فەقیر 
نامێنێت، سەرمایەدار و دز و ... لە ئێراندا 
نامێنــن، کەچی پاش هاتنەســەرکاری و 
بەدەستەوەگرتنی جڵەوی دەسەاڵت هەموو 

ئەو بەڵێنانە، پێچەوانەکەیان دەرکەوت.
پاشــایەتی  ســاڵەی   ٢٥٠٠ تۆمــاری 
قاجــارەکان کۆتایــی پێهات، بــەاڵم زیاتر 
لــە ٢٥٠٠ پاشــای عەمامــەدار لــە ناکاو 
نیشتنەســەر کورسی دەســەاڵت و کەوتنە 
بڕیاردان و کوشتن و بڕین و ڕووتاندنەوەی 
خەڵکانــی ئازادیخواز، دێمۆکراســیخواز و 
یەکسانیخوازانی ئێران، بەاڵم ئەوان نەک 
یاســای  بەڵکــوو  زەوینــی  هێــزی  تەنیــا 
ســزادانی  و  کوشــتن  بــۆ  ئاسمانیشــیان 

دژبەرانی خۆیان بەدەستەوە بوو. 
بــە پێچەوانــەی بەڵێنەکانــی بنیاتنــەری 
ژیانــی  نــەک  ئیســامی،  ڕێژیمــی 
خەڵک خۆشــتر نەبوو، نــەک هەر خانوو 
و ئوتووبــوس بەخۆڕایــی نەکــرا، بەڵکــوو 
و  مەعیشــەت  پــارەی  پێچەوانــەش  بــە 
مانگانــەی ئەو هەزاران و میلیۆنان پاشــا 
عەمامەدارە و بنەماڵە و خزم و کەسوکار 

و دەورووبەرییەکانیشیان کەوتە سەرشانی 
بــە  ئێــران.  خەڵکــی فەقیــر و هــەژاری 
داگیــرکاری  و  کوشــتن  و  فریــودان 
دەســتیان بەســەر هەمــوو خاکــی ئێرانــدا 

گرت و هەموو ســەرمایەکانی ســەرعەرز 
و ژێرخاکییان بەسەر خۆیاندا دابەشکردن.
لەیەکــەم رۆژی دەســەاڵتدارییەتی  هــەر 
ئــەم پاشــا عەمامەدارانــە کــە بــە ئاخوند 
گرانــی،  ڕۆژ  ڕۆژبــەدوای  دەناســرێن، 
قاتوقــڕی و ئامــاری هــەژاران لــە ئێراندا 
ڕووی لــە هەڵکشــاندایە، کاربەدەســتان و 
دەســەاڵتدارانی ئــەو ڕێژیمــە بەبێئــەوەی 
خەڵــک  دەردی  بــۆ  ڕێکارێــک  هیــچ 

ببیننــەوە بەردەوامــن لە درێژەدان بە دزی، 
گەندەڵی و سیاسەتە نابەرپرسانەکانیان.

فریودانــی  بــۆ  ئینقــاب  ســەرەتاکانی 
نــە  خەڵــک دروشــمی »نــە شــەرقی و 

غەربــی«، واتــە نــە سووسیالیســتی و نە 
بــە  خۆیانیــان  و  دەگــوت  دێمۆکراتییــان 
ڕێژیمــی الیەنگــری هــەژاران و خەڵــک 
پێناسە دەکرد و پروپاگەندای ئەوەیان باڵو 
دەکردەوە کە ئەوان دەیانهەوێت عەداڵەت و 
یەکســانی لە جۆری خوداییەکەی )عدل 
االهــی( لەســەر زەوی پیــادە بکــەن، بــەو 
شێوەیە خەڵکی هەژار و برسی و هەروەها 
تامەزرۆیانــی ئازادی و بەرانبەرییان فریو 

سیاســییەکانی  بەرژەوەندییــە  بــۆ  و  دا 
خۆیــان کەڵکیــان لێوەرگرتن. ئێســتا پاش 
تێپەڕبوونی زیاتر لە ٤٠ ســاڵ بەســەر ئەو 
دەســەاڵتە، رۆخســاری راســتەقینەی ئــەو 

پاشــا عەمامەدارانــە بــۆ هەمــوو خەڵکی 
ئێران ئاشــکرا بووە و پەردە لەســەر هەموو 
درۆ و فرتوفێڵ و سیاسەتەکانیان الدراوە. 
لــە ســێبەری ئــەو ٤ دەیــە حوکمڕانییــە 
و  دەســەاڵت  لــە  کەڵکوەرگرتــن  و 
ســەرمایەکانی ئێران و هەڵمژینی خوێنی 
خەڵکــی هەژار، هەر یەک لەو ئاخوندانە 
کــە هەتــا دێت ڕێژەیــان زیاتریــش دەبێت، 
بۆ خۆیان کۆشــک و تەالر و حەرەمسەرا 

و باخ و باخات و ســەروەت و ســامانێکی 
و  منــداڵ  و  کردووەتــەوە  کــۆ  نهێنیــان 
لــە  شــاهانە  بەشــێوەیەکی  خزمەکانیــان 
ئێرانــدا یــان لــە مابەقــی واڵتانــی جیهان 

ژیان بەسەر دەبەن. 
زیاتر لە ٤ دەیە هەرجارە و بەکەڵکوەرگرتن 
لــەو سیاســەتە فریودەرانانــە و درێژەدان بە 
درۆ و دەلەســە، توانیویانــە بەشــێک لــە 
خەڵکــی ئێــران بکێشــنە ســەر ســندووقی 
دەنگدانەکان و شــانۆی هەڵبژاردنەکانیان 

بەڕێوە بەرن. 
خۆیــان  بــۆ  سەرەتایشــدا  لــە  هــەروەک 
و  سوسیالیســت  نــە  ئەمــان  وتوویانــە 

واڵتیــان  ســەرمایەکانی  دابەشــکردنی 
بەســەر خەڵکدا قەبووڵە و نە دێمۆکراسی 
و ئــازادی و بەرانبەریــی، ئەمــان وەکــوو 
کــە  پاشــاگەلێکن  خۆیــان  پێشــینییانی 
ئیزنــی کەڵکوەرگرتن لە هەموو ســەروەت 
پێــدراوە و هەمــوو  و ســامانی واڵتییــان 
خەڵکیــش بــە رەعیەتــی خۆیــان دەزانــن و 
ئامــادە نیــن کــە هیــچ ســەرمایەیەکیش 
لەگەڵ خەڵکدا دابەش بکەن، لە راســتیدا 
ئەمان لەژێر سێبەری ئیسام و سیاسەتی 
درۆ و فرتوفێڵ، سەرمایەدارانێکن کە بە 
کەڵکوەرگرتن لەو هەموو سەرمایەی کە 
کەوتووەتــە دەســتیان تەناهی و ئاسایشــی 

هەموو جیهانیان خستووەتە مەترسییەوە.
سەرچاوە و ڕیشەی هەموو ئەو ناتەبایی و 
گەندەڵی، فەقر، گرانی، ... و نائەمنییە 
ناوچەیــی و جیهانییــە، بــۆ خەڵکی ئێران 
دەگەڕێتــەوە، ئەویــش لــەو ســۆنگەوە کــە 
هەتاکــوو خەڵکی ئێران مل بۆ سیاســەت 
و شــانۆگەرییەکانی کۆماری ئیسامی 
ڕابکێشــن، هەتاکــوو لــە بەرانبــەر دزی 
سیاســەتی  و  حکوومەتــی  گەندەڵــی  و 
نامرۆڤانــەی ئــەو ڕێژیمــە بێدەنــگ بــن، 
بەشــێکن لــەو ئاڵۆزییانــە و راســتەوخۆ و 
ناڕاســتەوخۆ تەئیدی کۆماری ئیسامی 
دەکەن. ئەو ڕێژیمە کە سەرتاپای نوقمی 
گەندەڵــی و فەســاد و بێســەروبەرەییە، نــە 
توانای ئاڵوگۆڕی تێدایە و نە دەشــتوانێ 
خزمەتــی خەڵــک بــکات و گرفتەکانی 
خەڵک چارەسەر بکات، هیچ ئومیدێک 
ئــەو  بــۆ روخاندنــی  لــە هەوڵــدان  جگــە 
دەســەاڵتە لەبەردەســتدا نییە، پێویستە کە 
خەڵــک قۆڵــی هیممــەت هەڵماڵــن و بــە 
یەکگرتوویــی و یەکدەنگی تۆماری ئەو 
سیستمە سەرتاپا درۆ و گەندەڵە بپێچنەوە 
و ســێبەری رەشی لەسەر ئاسمانی ئێران و 

جیهان بسڕنەوە.



١١ ژمارە ٧٦٥ ، ٥ی ژانویەی ٢٠٢٠

»قاسملوو خواوەندی هەتوانە!« 

لــه  به شــێگ  كــوردی،  الێه الێــه ێ 
ك  كورده  واریــه   مێــژووی  و  فه رهه نــگ 
بێگۆمــان لــه ســه رده م خــوه  ێ دووپاتكــه ر 
ده رد نۆســتالژیكی و هه ســت نه ته وایه تــی 
و شــوور و حماســه بوویه ک وه  داخه وه وه 
بوونه ێ پێشکه وتووئی و جێگیر بوونه وه ێ 
تكنولۆژی، ئیســه لــه په راوێزه. ئه وه ێ ك 
تا ئیسه ئڕامان رووشنه و بوویه؛ ئه وسه  ك  
نه تــه وه ێ كــورد چ له  ســه ر ده م خێڵه كی و 
پاشایه تی و چ له سه ر ده م پێشکه وتووئی 
حه زێ له شێعر بوویه و شێعر، به شێگ له 
ژیان ئی نه ته وه له ملێ بوویه و زوورمه ێ 
قۆناخه یل ژیان پڕ له خوه شــی و لێقه ومان 
گــه ل كــورد ده ربڕیــه  و نوونــه ر خۆشــی و 
شــائی یــا ده رد و زه بــر وســه ختێی بوویــه. 
وه  واتاێگتــر شــێعر هۆنه رتریــن هۆنــه ره  ك 

له  خزمه ت هه ست وبیر ئێ گه له  بوویه.
ك چاو له مێژووی ئه ده بی كورد بكه ینه و، 
زوورمه ێ هۆنه ر ره سه ن له ناو گه ل كورد؛ 
فۆلكلــوره . ته نانــه ت مووســیقا و ئاوازیش 
 گرێده وه ر. ئمجا وه  راسی ئڕامان رووشنه و 
نه یوه  ك ده رهێنه ر ئی هه مگه فۆلكلوره ژن 
بوویه یا پیا. وه اڵم ئه وه ێ ك توویه نیمن بێ 
دو وسێ ئاماژه  وه پێ بكه یمن ك ده سكار 
ئافــره ت كورده ، الێه الێــه س. ئافره ت كورد 
وه  دریژائــی مێــژوو، ئه ول ژیــان هاوبه ش، 
وه اڵم بێ به ش ژیاێه و  ســتوون بته و ئه ده ب 
كــورد بوویــه. ئه گــه   ر بتوایــم ئاورێگ له 
ســه ر ئه ده ب كــوردی بیه یمنه و وكارگه ری 
ئافره ت له بنیات نان ژیان وهۆنه ر كوردی 
نیشــان بیه یمن، باســیگ دڕ و دریژه  و له 
ده رفــه ت ئی كۆرته  باســه نییــه  وه اڵم وه ك 
ئاماژه كردن توویه نیمن چه ن خا ڵ سه ره كی 

رووشنه و بكه یمن :
١– ئافره ت له ژیان خێڵه كی.

ئڕا فامین ئی گه په بایه س له خۆد وشه ێ 
)ئافــره ت( ورد بوومنه و. ئه و ســه رده مه  ك 
عــه ره ب وه  ژن وه تێــه )ضعیفــه ( و فــارس 
وه تێــه )زه ن( ك  لــه  وشــه ێ )جــن وجنیک 
وجنیكا( وه  ماناێ )جن( و وشه ێ)جنده( 
ئــڕا که نیــز وه  كار بردێــه؛ كــورد وشــه ێ 
)ئافره ت( له ســه ر ژنه یل ناێه. له پێشــوو 
و له ســه رده م كۆن، مــرۆڤ ئڕا گه وره ئی 
و خاوێنی و قودســیه ت نازناو درس كردێه 
وه ك: ئه هــوورا مــه زدا واته  خــوداێ زانا و 
مــه زن. یــا ئاناهیتا واته  خــوداێ ژیانه و و 
واران یا ئه ســتێره  واته  هه میشه  رووشن وپا 
به رجــا یــا ئافره ت ك)ئا( پێشــگر نه فی و 
نه بوونه  له وشــه ێ ئه ڤیســتا و) فره ت( یا 
فه رهووت وه  ماناێ فه رسووده  ومیرایه  ك 
ســه رجه م بوودنــه  خۆڵقێنــه ر یــا خاڵق ك له 
زاری كرمانجــی ئافرانــدن هــه ر وه ماناێ 
خۆلقاندنــه  ولــه یوونــان كــۆن خوداێــگ 
توویه نیــم  )ئافروودیــت(.  وه نــاو  بوویــه 
بووشــیم ئافــره ت لــه ناو كــورده واری پله  و 
پایه ێــگ  بوویــه و م دژ وه  ئــی وتاره  مــه 
گ ژن كۆیله   وبنده س بوویه. ئه  گه ر سه ێر 
مێژووی بنیات نان )ته خت جه مشــید( له 
ئێران بكه یم مێژوونووسه یل و لێكۆڵێنه ره یل 
لــه ســه ر ئــی باوه ڕه نــه ك مێعمــار ته خــت 
جه مشــید ژنه یــل بوونــه و پیایــل كرێــكار 
بوونه. گاهس ئی په ند پێشــنانه  ك له ناو 
لوڕه گانا مه نێه ئاماژه  وه ێ رووداوه  بكه ێ 

ك اووشێ : ژن به نناسه  و مێره  كاركه ر.
كــوو  كــۆن  خودایــل  ســه رجه م  ئه گــه ر 
بكه یمنــه و، زوورمه ێیــان ته ندیــس ئافره تان 
بوونه . هه روا ك  وه تیمن )ئافره ت( پله  ێگ 
كۆمه اڵیه تــی بوویــه و ئی پله وپایه  له ناو 
كــورده واری بــاب بوویه ته نانــه ت ئڕا مه ڕ 
ومااڵت وكار كشت وكاڵ. به سبار: له  كار 
هێوه تكردن مه ڕ و مااڵت و شــووانی هه ر 
ئاژه ڵێــگ پله ێــگ داشــتێه. وه  واتاێگتــر 
ره   نــگ وپووس ونێرو مــا وته نانه ت ته مه ن 
ئــاژه ڵ، لــه كار مــه ڕداری گرینگه و ئڕا 

خوه ێ سیستمێگ ناسێاره وه ك:
گوور: وه چكه  مانگاێ ك ته مه نێ شه ش 
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مانگه  چ نێر بوو چ ما 
نووما: گوور ما ک ته مه نێ یه كساڵه

زاوكه ڵ: گوور نێر یه كساڵه 
نووشــت: گــوور مــا ێ یه  كســاڵه ك كــه ڵ 

گرتێه .
نووكه ڵ: گوور نێر یه كساڵه كه ته وان كه ڵ 

گرتن دێرێ.
مانــگا: گــوور مــاێ دو ســاڵه  ك زاوزێ 

كردێه .
كه ڵگا: گوور نێر دو ساڵه.

لــه  ئافــره ت،  بــاس  بایمنــه  ســه ر  ئیســه  
پلــه ێ یه كــم )دوویــه ت( اووشــن. وه  باوه ڕ 
م )دوویــه ت( باشــترین وشــه  ئــڕا کچــه. 
كــچ، كه  نیشــك، كه نیــژ، كه نیلــه و فــره 
ناوتــر وه مانــاێ بنــده س و كۆیلــه س و لــه 
وشــه ێ كه نیــز وه رگێڕ بوویــه. دوویه ت له 
وشــه ێ )گوویه ت( یا)گوویه ته( وه ماناێ 
)بــكارت( وه رگێــڕ بوویــه  و)دوویــه ت( وه  
مانــاێ )باكــره(س.  دووائی ك شــوو كرد، 
بوودنه  ژن ك له وشه ێ )جن یان جنیک( 
وه رگێــڕ بوویــه. ئه گه ر ئی ژنــه  ئه رزدای 
خاسێگ داشتوو وه پێ اووشن )سارا ژن( 
یا) کابانوو( یا)خانم (. وشــه  ێ )خانم ( 
وه  ماناێ خان مایه س. وه هه ر وه  ها ئه گه ر 
خانــم لــه كار كۆمه اڵیه تی و ئه خاڵقی له 
پلــه ێ ســه رترێگ بــوودن ره ســێده  پلــه ێ 
ئافــره ت واته  خۆلقێنــه ر وفه رمانده ر. وه اڵم 
ئه وه ێ ك  پێویســته  ئاماژه  وه پێ بكه یمن 
ئه وه ســه  ك  كورد وه  بوونه ێ بنده س كه فتن 
و به  ربــاڵوی و نه بوون ده ســه اڵت سیاســی 
و ده وڵه تــی، فــره لــه باوه ته گانــێ له یه ك 
سیســته مه   ئــه و  شــێویاێه.  وه  واتاێگتــر 
كۆمه اڵیه تیــه  ك ئــڕا ژن دابیــن كریاســه، 
ئیســه  نه  مه نێــه وه اڵم هــه ر ئــه  و ناوگه لــه  
وسیســته مه  ئــڕا كار مــه ڕداری و كشــت 
وكاڵ مه نێه ئڕا یه گ  هه ر ئیســه یش كار 
مــه ڕداری و كشــت و كاڵ بوویه ســه  یه كم 
پێشــه ێ ژیان ســه رده م كورد وكورد ناچاره  
ك   ئی سیسته م  و ناوه یله بپیه رێزێت وهۆی 

مانه وه ی ئی سیسته مه  هه ر ئه یه سه.
٢- ئافره ت له ژیان هۆنه ری .

ئاواتــه گان  لــه  ته ندیســێگ  هۆنــه ر 
ئــی  ودڵخــوازه گان مرۆڤــه  وســه رچاوه ێ 
هۆنــه ره ، ره نگینی ودڵڕفینــی وجووانییه. 
ك ســه ێر)ریخت ناســی( ژن بكه یــم خاوه ن 
گشــتێانه. ئه گــه ر دان وه یــه بێه یمــن ک 
یه كــم هۆنــه ر، هۆنــه ر وێنه كیشــی بوویــه، 
نۆمــاد زوورمــه ێ ته ندیســه گان ژن بوویه  
وه هه ر وه ها ئه گه ر هۆنه ر ئاواز هاتێه ســه  
كایه ، ئاواز دڵداری بوویه ك ژن كارگه ری 
فره گه وراێگ له ســه  رێ داشتێه. ئه گه ر 
شــێعر لــه داڵــگ پێــا بوویــه ئــڕا رازانــن 
جووانی ژن بوویه و  توویه نیم بووشیم یه كم 
شــێعر ك لــه داڵــگ بوویه شــێعر دڵداری 
بوویــه وه هــه ر وه هــا  بێ دو و ســێ یه كم 
شــه ڕ جهان، شــه ڕ هابیل و قابیل بوویه ك 

له سه ر جووانی و دڵرفێنی ژن بوویه .
جــا بایمنــه ســه رباس الێه الێه  ك  م ئووشــم 
یه كــم ئــاواز دڵڕفین وپڕ وه  ســووز ئافره ت 
كورده  و وه  دڵنیائیه وه اووشیم : پیا هۆنه ر 

ئاواز له ژن فێر بوویه .
هه روا ك په ند پێشــنانێگ اووشــێ :)خان 
له خانمه ( واته  ئه گه  ر خانێگ هه ڵكه فتێه 
یــا گه وره  پیاوێگ وه ناو بانگ بوویه، له 

داوان گه وره  ژنێگ په روه رده  بوویه.
به ڵگه نامــه ئــڕا ئــی وتــاره ، ئاخێزگــه ێ 
هۆنه ر ئاوازه ك بریته  له : به یت مه شكه ، 
گالــووره، پایه مــووری، مــوور، هــووره  و 
دڵڕفێــن  وه  ده نــگ  گشــتێان  الوه الوه ك 
وپــر وه هه ســت ئافره تان  خوه نریــه ن. ده نگ 
ســێحراوی ئافــره ت له بــه زم )گالووره ( له 
كات مــه ڕ ومانــگا دووشــین، مانــگاێ 
قه ڵــه و وناوچــه و ترش ئچوونه  ئــارام  كه ێد 
فراوانتــر  شــیره گه ێ  رووژ  وه  رووژ  ك 
بــوودن. هه رئــی ده  نگ ســێحراویه  له به زم 
پایه مــووری ك  ئــڕا گه وره  پیــاوان وگه وره  

ژنــان ك كۆچــی دووائــی کردنــه، وه  هــا 
مرۆڤ دڵره ق وبێ هه ســت خۆلیاو خوه  ێ 
كه ێــد ک بــێ ههــووال خوڕه ێ ئرمێســێ 
تێــد. یــه هه لگه ردێدنــه هه ســت نــازک و 
بیر هۆنه رمه ندا نه ێ ئافره ت کورد. ئمجا 
چوو توویه نیم نه وو شــیم ئافره ت خۆڵقێنه ر 

هونه ر ئاواز نییه؟؟
م لــه ســه ر ئــی باوه ڕه مــه ك هۆنــه ر ئاواز 
ئافره تــان ئــه و ســه رده مه  ره ســیه  ئــه و پــه ڕ 
بــوون ك  بانــگ  وه  نــاو  پــه ڕه  ســه نن و 
ئافــره ت له پلــه ێ خودائی و فه رمانده ری 
كه فتــه  پلــه ێ كۆیله تــی ومــه ڕ ومــااڵت 
وه  خێوكــردن ك هــاو كاتــه  ئــه ول هــوور و 
لــه  فئودالیتــه   و  پیاوســاالری  راێ  
كۆمه ڵــگاێ كــورده واری و ئافــره ت كورد 
ئڕا ئه وه گ ئه رزدای خاســێگ  بیاشــتوو 
 ده س كــرده بنیــات نــان ئــاواز دڵڕفێن. چ 
وه شــێوه ێ )گالــووره( و)به ێــت مه شــكه( 
و)پاێه مــووری( یــا وه   شــێوه ێ )الێه الێه ( 
ك وه  راسی چه رمه سه ری ژیان خوه ێ تێا 
نیشان ده ێ. جا ئه گه ر بووشیم )الێه الێه( 
ده رد نۆســتالژیكی ئافــره ت كــورده  ك ئڕا 
مێــژوو اووشــێد وه هه ڵــه  نه چیمنــه. وه ێ 
ئــڕاێ  )نۆســتالژیك(  وشــه ێ  بوونــه وه 
نۆســتالژیك  ده رد  چوونكــه  دابیــن  كــه م 
 توویه نــێ دوور كه فتنــه وه لــه پلــه و پایه ێ 
كۆمه اڵیه تی و دوور كه فتنه وه له نیشتمان 
و مێــژوو و فه رهه نــگ و كه ســایه تیش له 
خــوه ێ بگرێــت. به ڵگه نامه  ئــڕا ئی وتاره 
 الێه الێــه ێ ئافــره ت كــورده  ئــڕا كوورپه ێ 

خوه ێ. سه ێر ئی دێره  بكه ن:
تیرمــه  خاســه                نــه   نــه  تریتــاوی 

ئه  تڵه سی بارن،  كار به تلیسه
و  زه ڕبافــه   جــوورێ  پارچــه ێ  تریتــاوی 
تیرمه یش جووره  پارچه یه كی به نه وشه  هه ر 
وه  هــا ئه تڵه ســی ك پارچه یه كــی ئه و نــه وه 
 كڵــك نییــه  وه اڵم ئافره ت كــورد له مه ڵوه ن 
زه نگنه  خاس  زانێ له سه رده م سه فه ویه گان 
عه شــیره ت زه نگنــه  لــه  )زه نقــڕ( واتــه  ئه و 
شــوونه  ك  زه نگنــه  قــڕان كه فتــه  نــاوێ ك 
نزیــك وه شــار كه ركووكــه و  به شــێگ وه ره 
و ئێران كۆچبه ر بوون و به شــێگ تر وه ره و 
جه زیره  بتلیس. یا هه ر ئی ئافره ته  هه ست 

وه  مه ڵوه ن خوه ێ كه ێد و اووشێ :
خڕنووكــه                دار  بێشــكه گه د  دار 

خوازمه نی كه رد پاشاێ كه ركووكه 
لــه  یه كێــگ  خڕنــووق  یــا  خڕنــووك 
ســه مه ره گان دار مازووه هه روا ك  زانین دار 
مــازوو هه فــت ســه مه ر  گــرێ ك خڕنووك 
وه  قــه د گوێزێگــه  و ئاردێــگ قــاوه ی له 
خــوه ێ گــرێ ك ئــڕا ســاڕێژ زام له له ش 
خاســه وئــه و داره  لــه مه ڵــوه ن )هه  ره ســه م( 
و)مه   ســووری( لــه كرماشــان به رفه راوانــه 
 و قــه ت لــه ناوچــه ێ كه ركــووك وه ده س 
نیه كه فێ. اووشن ئی دێڕه  شێعره له حافز 
)شــاعێر وه  نــاو بانــگ ئێــران( هه  فتــاد 
ته فسیر له سه رێ نووسریایه ك اووشێ :
آن تلخ وش که صوفی ام الخبائثش خواند
                                                    اشهی 

لنا و اها من قبله العذارا
پیاوســاالری  ســه رده م  لــه  حافــز  ئه گــه ر 
ژیاوه، ئه گه ر له ماوه ێ ته مه نێ له سۆچ 
چه رمه ســه ری  و  دانیشــتیه  ماڵه گــه ێ 
خه ڵــك ئــه و ســه رده مه  ك هــاوكات ئــه ول 
هێــرش مۆغوڵــه گان بوویه لــه وه ر چاوێ 
نه یــوه وده ێــان كه نیز وپاكار داشــتێه وته نیا 
وه تێــه،  عــه زه ڵ  خۆشــگۆزه رانی  ئــڕا 
خــوه ێ  ده رد  ئاوه هــا  زه نگنــه  ئافــره ت 
وه تێــه چــه ن جــووره  ته فســیر  توویه نیمن له 
ســه رێ بنووســیمن؟ یا وه  چ به راوردێگ 
هه ڵســنگنیمن؟ حافز سه واد داشتێه كه نیز 
و نه وكــه ر داشــتێه خــوه ێ بــازه رگان بوویه 
و وه  ســاكاری واڵته یــل گه ردیــه، قه ت له 
شێعره گانێ تاكه به یتێک وه  دی نیه کرێد 
ك لــه هێــرش مۆغــوڵ و چه رمه ســه ری 
خه ڵــك بــاس بكه ێــد. ئافــره ت كــورد لــه و 

ســه رده مه  سه واد نێاشــتێه وه اڵم هه ست پڕ 
ســۆز داشــتێه، خاس زانسێه پارچه  پارچه  
بــوون چ لێقه ومــان دڵته زنێگه،  هــه وڵ داێه 
ده رده گان  و  شــوونه گان  و  نــاوه گان  ك 
نه فه وتــێ. خــاس زانســێه بتلیــس هــا لــه 
كــووره ، كه ركــووك  چوونه ، هه ولێر و بۆكان 

چه ها له تێ :
كـوڕه گـه م چـیـیه  وه شـار بـۆكـان       تـا 

شـاڵ بـاوه رێ پـه ری ده زووران
هـــه ولێر       شـــار  وه  چـیـــیه   كـوڕه گـــه م 

گـواڵو باوه رێ ژن پێ بكه ێ سوور
بــه درات     و  خانه قین،خۆرمــاڵ  و  قه ســر 

گشتێ وه قوربان ئاڵی سه ر گوونات
به  درات مه به ســت شــار به دره  یــان )به ێره (
یه  ك له  كوردســتان ئه ودیویش شــار به دره  
و ئــاوای )به ێــره ی( و)به ێرگــرد( هــه س . 
به دره  یان)به ێره( ناو هووزێگه له كورده یل  
ک عه لــی ســێدوگۆران ئووشــێ : ئــی 
نــاوه لــه ناو ئه میر لوڕســتان ك )به دره دین 
مه ســعوود( بوویه هاتێــه وماوه ێ فره ێگ 

له ێ پارێزگا  خاوه ن ده سه اڵت بوویه.
سه ێره  ئڕا به دره؟! شاعێر ئی شێعره ئڕا ناو 
شــاره گان و مێژوویــان دۆپیه ك که ێد؟ جا 
چ هه ره چێ وه  كوورپه گه یه و دێرێ ؟ جگه  
له هه ست كوردایه تی و نیشتمانپه روه ری؟

یانه گشــتێ نیشــان ده ێد ك ئافــره ت كورد 
هه رســه ێ  داشــتێه  شــاره زائی  و  زانائــی 
نێاشــتێه ؛له  ونووســین  خوه نیــن  ســه واد 
ریتــم ومووســیقی ده س بانێگ داشــتێه و 
توویه نسێه مووسیقا و ئیماژ ئامێته بكه ێد 
ووه كــوو چێــرۆك نــووس  ته وانــا  گشــتێان 
كووڕپــه ێ  جارێــگ  بخوڵقنــێ.  پێكــه  وه 

خوه ێ الونێ و اووشێ :
كوورپه گــه  م خه فتێــه  چــوو خه رمــان گوڵ     

په نجه ێ شمشاڵێ ناسه  بان دڵ
جارێگیــش به ێدنــه ێ  دۆنیــاێ راســی و 

که ێدنه ێ قاره مان چێرۆك خوه ێ :
مه ســه وه            میــل  هــاوه  كــووڵ  كــوڕه م 

به غدا چوو لیموو داد وه ده سه وه
میــل النه ماێ ئه ســپ كه هه ره  ك اووشــن 
هیــچ كاتێــگ رام نیــه ود. وه ســه ر ئــی 
هه مگه وا  الێه الێه  دۆنیاێگ له هه ســت و 
بیر وراســی وخوه شــی ولێقه ومانه  و وه كوو 
پێوســتیه ك ئــڕا ئافــره ت كورد پارێــزراوه و 

ره سیه سه  داڵگه یل داهاتوو.
وه  واتاێگتــر الێه الێــه ته نیا ئڕا مناڵ كوڕ 
نــه وو یــه، ئی به رهه م  جووانه  بایه س دریژه  
بێاشــتوو وبوودنــه رفرنــس و پرنســیپێگ 
ئــڕا مناڵه یــل. وه ێ بوونه وه  ئافره ت كورد، 
مه كتۆخانــه  داناێــه و چه ن  به زم جووان ئڕا 
مناڵ دوویه ت ساز كردێه و هوورده  هوورده 
پــه روه رده ێ كردێــه ك دریژه  وه  ئی هۆنه ره  
بێه ێــد. ئافــره ت كورد لێــوا دوویه ت خوه ێ 

 الونێ:
له رانــه وه           لــووت  زه رد،  لووته وانــه ێ 

زام كوویه نه  و نوو، گشت كوالنه وه
دوور  لــه  پاشــاهات  بكیشــن  حه ســره ت 
دوویه ته م ره نگین بوو، ئمروو كه ێدن  سوور

ســه وزه  وه قوربان خاڵ ماویت بام    خوه م 
وه جڵه وكیش رێ سنجاویت بام

گووشپاره ێ گووشد دانه ی فه ره نگه    وه 
گووران نه چی، گووران چه و ته نگه 

وازه           مـه  نـــه لی  گیریــاس،  خانه قیــن 
شه وویه گه ێ دوویه ته  م ها له مه غازه 

پیــاز            تــووك  لــه  بوورنــم  ئــڕاد  شــه وو 
شاگرد له به غدا خه یات وه شیراز

داره گــه ێ وه ر مــاڵ چــل چه قــوو دێــرێ    
بووشنه  خان دوویه ته م ده زووران دێرێ

خڕنووكــه               دار  بێـــشكه گه ێ  دار 
خوازمه نیكه رێ پاشاێ كه ركووكه 

وه فــداێ ده مــد بام،ده م خــوو ده م نیه     له  
نوقڵ و نه وات هووچێ كه م نییه

بتاونــوو        ســه نگ  ســتوون  پــاێ  وه   زه ڕ 
خـه اڵت خـانـان هـه ر وه وه رد بـوو

                        سایه ێ ئێمامان 
له بان سه رد بوو

و هتد...
له ســایه ێ لێــوا باێــخ دانه وه ێــگ منــاڵ 
دوویــه ت ره مــز و راز الێه الێــه  خوه نین فێر 
بــوود و هــه ر لــه  میرمناڵیــه وه ئه زمــوون 
خوه ێ  ده ێده وله وه خت وبێ وه خت الێه الێه  

ئڕا براێ خوه ێ  كه ێد ك :
قـورووشـــه         پـــڕێ  هاتێــه   ماشــینێ 

بـراگـه م هـا لـه تێ مێخـه ك فـرووشه
ســه وزه          وه ره گــه ێ  هاتێــه   ماشــینێ 

بـراگـه م هـا لــه تێ ره ئـیـس هـووزه
چــوو         ته  ختــه   پــڕێ  هاتێــه   ماشــێنێ 

براگه م ها له تێ وه ره و مه شه د چوو
چــوو             وه  بتاشــم  كرماشــان  رێه گــه ێ 

ئـڕا ێ بـراگـه م هـه ر باێدو بچوو
كونجــی            لــه  بخــه م  كرماشــا ن  رێه گــه ێ 

براگه م ها ئه وره  سێول نارنجی
شـنـــێه             شـنـــه  مـــاڵ  وه ر  داره گـــه ێ 

بووشـنـه  بـراگـه م وه خـت ژنـێه
شــێوه ێ الوه الوه  لــه الێ دوویه ته یــل ئازه و 
وه جــارێ  گوویه ڕیه ێــد وپــڕ له هه ســت و 
حماســه  ودلێریــه  وبــراێ خوه ێــان كل كه نه 
شــه ڕ كردن  ئه ول دۆژمنه یــل و چاالكییان 

تاقی  كه ن و اووشن :
مه ســه وه      میــل  كــووڵ  هـــاوه   بـراگـــه م 

بـه غـدا چوو لـیـمـوو داد وه  ده سـه وه
كه   رگه ده نــه وه      كــووڵ  هـــاوه   بـراگـــه م 

ئــه ســیـر ئـێـران لــه رووم سـه نـده وه
بـراگـــه م هـــاوه  كووڵ كه  ڵه شــێره وه    گل 

مه خوه ێ وه ناهیه ێ گه رمه سێره وه
لـاوه لـاوه گـه م لـاوه م یــارد بــوو     خــوداێ 

بــان ســه ر نــگــا دارد بــوو
لــه  بــه   رزی بــااڵێ لــه ته  نگــی كه وشــێ    

شـه مـاڵ مـه   شـانـوو بـااڵێ بێ خه وشێ
هــه م مــاڵ وهــه م میــن، هــه م مه كانمــی   

مــه تــاێ ر  نـگـاوڕه نــگ هــزار دانـه مـی
لێــره  پرســیارێگ دێتــه  ئــارا و ئه وه یــش 
ئه وه ســه  ك الێه الێــه  ته نیــا یــه ێ به زمه  ك 

دریژه دێرێ یا نه ؟
ئــاواز  هونــه ر  ک  یه ســه  راســیه گه ێ 
لــه و كاتــه وه  ك  تێكــه اڵو مووزیــك بوویــه 
داێــه   ر وو  تێــا  فره ێــگ  گۆڕانــكاری 
هه  رســه ێ ك  وه  بێ هاوكاری مووزیكیش 
ئــاواز ئــڕا خــوه ێ چــه ن شــێوه ێ خوه نیــن 
لــه   هــه ر  الێه الێــه   ئــاواز  وه  اڵم  داشــتێه 
بنه ڕه تــه وه دۆ جــووره  خوه نیــن لــه  ســه رێ 
وه   هه لگه ردێــده و  ئه وه یــش  ك  بوویــه 
نه  وعیه تی شێعره گان. وه  واتاێگتر الێه الێه  
دۆ بــه زم   داشــتێه یه كــم ئــه  و به زمه  ك ئڕا 
وه خاو كردن و الوانن كوورپه  وه تریاســه ك 
چــه ن بڕكه ئیــه  و ریتــم خاوێــگ دێرێ و 
شــێوه ێ تــر ریتم گورجانــه و تێكه ڵ وه جم 
جول دێرێ ك ئڕا له خاو هه  ڵسانن و وریا 

كردن بوویه بنوو ڕنه ئی چه ن دێڕه :
ئــاوا                            ماڵــدان  ماڵه یله گــه   

كامدان كوڕه م گرینه  زاوا
یا:

پوشــت                         و  وه ر  ماڵه یله گــه ێ 
وێژنگ بارن ئڕاێ گوشت

                       ته نیــا كــوڕم 
كه ڵێ كوشت

یا:
كوڕانــه                                        كــوڕ  كــوڕم 

هه سه ڵ له دار بڕانه 
                        دوویــه ت وه 

فیكه  چڕانه 
وه  ئیجــووره  الێه الێه ێــگ  خوه نیــن  ریتــم 
 تاقــی ئڕا الوانن نییه  به  ڵكم گورج وگوڵ 
كردنه وه ێ كوورپه س  ئڕا له خه و هه ڵســانن 
و وریا كردن. ته نانه ت ئی شێوه له الێه الێه  
وه ك په خشــان دریــژه  دێــرێ و ئــڕا خــوه ێ 

چێرۆكێگ دپیه كه و كه ێد وه كوو:
هــازم                           لــه  كه فتێــه   ده ردت 

هـه  فت ژن ئـڕاد بـخوازم
بـــوو                           به  گله ربه گــی  یه كــێ 

یه كێ هووماێ په ری بوو
گووشـــێ                          لــه  دڕێ  یـــه كێ 

یـه  كـێ مـانـگـا بـدووشـێ
یــه كــێ نــازار بــاوان                           یـه  كێ 

كوورپـه  لـه داوان
ئه ولــس                      ده س   چه رمــێ  یه كــێ 

یـه كـێ كـوور پـه تـگ رس
نموونــه ێ ئــی چێرۆكــه  شــێعر لــه الیــن 

داڵگه یل سه رده شت  لێواسه :
رۆڵــه  بـژیـم بـمـیـنم                             حـه وت 

ژنـانـت بـۆدێـنم
ته ماشــا                             توركــی  یه كیــان 

یه كـیان دوخته ری پاشا
نوێنــێ                          نێــو  نه رمــی  یه كیــان 

یـه كـیان نـانـی بته پێنێ
یه ك هه ر ئاو بۆ بێنێ                          یه ك 

هه  ر مه شكه  ی بژێنێ
یــا داڵگه یــل ســنه ئی ئــی چێرۆكــه لێــوا 

اووشن :
بخــوازم                         بــۆ  ژنــێ  هه  فــت  رۆڵــه  

یـه كێ بـه گله ربه گی بوو
بــوو                        خانلــه ری  دوخــت  یـــه كێ 

یه كێ ئیسمی په ری بوو
گووشــه                         لــه   بـــوو  دۆڕ  یـــه كێ 

یـه کـێ مـانـگا بـدووشه 
یـه كـێ قـالـی بـبـافـه                           یـه كێ 

خـه سێوره  مه وافه 
یــا داڵگه یــل مه ریوانــی ئــڕا وریــا كــردن 

كوورپه گه یان اووشن :
وێنــه                       لــه م  هه ســی  كــه  س  هــه ر 

خوا گیان تۆ لێی مه سێنه 
وێنــه                        لــه م  نیه ســی  كــه س  هــه ر 

خوا گیان تۆپێی بنوێنه 
هه میشــه                                بــم  قوربانــت 

گه رده ن گواڵوی شیشه 
خوا بمكا به تووتی                                  قه پێ 

بگرم له  لووتی
چــوو                       هه تــوول  هــات  هه تــوول 

هه توول گوڵی عه مبه ر بوو
شــێوه ێگتر له الێه الێه ، وه كار بردن وشــه ێ 
ریتیمكــه. واته  داڵگ كورد وه  شــێوه ێگ 
وشــه   ئــه ول  ته نیــا  وجــووان  وپیــك  ریــك 

گه مه  كه ێد. وه كوو:
خش خش خش نه رمه                           یه  

چووهاتیه  وه ێ گه رمه 
                   ده ردت وه بان ئی سه رمه 
نــه وو                                  ئــاوت   ، نــه وو  نانــت 

كاڵێ له باوانت نه وو
گردگــه                               خه پانــێ  خه پڵــه 

ده م له مه مانێ گردگه 
خوه مانــه                           خه پانــێ  خه پڵــه 

نیه مه ێ وه ده س بێگانه 
نموونه ی ئی شێوه  الێه الێه  له سنه  لێواسه :
خه په  نان خه په  دوو                            خه په  

پاڵوی عه نبه ر بوو
تــۆ                          بــااڵی  وه  کــش  كــش  كــش 

تۆپی زه ری كه وای تۆ
نیگه ڵــه                                 نینــی  نینــی 

كوڕه كه م فێرێ باخه ڵه 
یا داڵگێگ ئڕاێ دوویه ته گه ێ اووشێ :
پیانــه                          خش،خــش  خــش  خــش 

كچمان خه ڵكی گه یانه 
به ڕێــزه                        وه ی  وه ی  وه ی  وه ی 

كچمان خه ڵكی ته ورێزه 
جوانــه                         چ  بــه ه  بــه ه   بــه ه   بــه ه  

كچمان خه ڵكی تارانه 
مــرده                             و  ورد  و  جــووان  چ 

كچمان جوان و كورده
لــه   بریتیــه   الێه الێــه   هه  رحــاڵ  وه  
ئــی  ماموســتاێ  ك  مه  كتۆخانه ێــگ 
مه   كتۆخانــه   نــه  ته نیــا شــاره زاێ شــێعر و 
مووســیقیه  ، به  ڵكــم وێنه كیش ته ڕده ســێگه 
وزمانــه وان ته   ڕزووانێگــه ك  شــانۆگه ری 
دۆنیــاێ  لــه   خــوه ێ  وخوێنــد  وار   زانــێ 
بێده نگــی و كــڕ ومــات به ێدنه دۆنیاێ پڕ 

له خوه شی و مرۆڤایه تی.

لە کتاو زەڕینە و سیمینە
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هێمایــەک لە پێشــێلکردنی 
دوو  لــە  مــرۆڤ  مافەکانــی 

حەوتووی ڕابردوودا

دەسبەسەرکردن:
ڕۆژی شــەممە، 3٠ی سەرماوەز، الوێکی 
کــورد بە ناوی »عەلی میان«، خەڵکی 
ماکــۆ، لەالیــەن هێــزە ئیتاعاتییەکانــەوە  
دەسبەسەر و بۆ شوێنێکی نادیار ڕاگوێزرا.
بەفرانبــار،  ١ی  یەکشــەممە  ڕۆژی 
مێرمنداڵێکــی مەریوانی بە ناوی »میاد 
لــە  ســاڵ،  تەمــەن ١٥  پــوور«،  فەیــزی  
مەریــوان  بێعســەتی  بلــواری  ســەرەتای 
لەالیەن هێزە ئیتاعاتییەکانەوە دەسبەســەر 
و بــۆ شــوێنێکی نادیــار ڕاگوێــزرا. هێــزە 
ئیتاعاتییەکان لە کاتی دەسبەسەرکردنی 
و  ئــازار  ناوبراویــان  مێرمنداڵــەدا،  ئــەو 

ئەشکەنجە داوە. 
بەفرانبــار،  3ی  سیشــەممە،  ڕۆژی 
»بابــەک دەبیریــان«، چاالکــی مەدەنیی 
کرماشانی لەالیەن هێزە ئیتاعاتییەکانەوە 
ئیتاعاتییــەکان  هێــزە  کــرا.  دەسبەســەر 
بەبــێ  بەڵگــەی یاســایی لــە یەکێــک لە 
چاالکــە  ئــەو  کرماشــان  شــەقامەکانی 
مەدەنییــە کوردەیــان دەسبەســەر و دواتــر 
هێرشیان کردە سەر ماڵی ناوبراو و دەستیان 
بــە پشــکنینی ماڵــی کەســیی »بابــەک 

دەبیریان« کردووە.
ڕۆژی چوارشــەممە، ٤ی بەفرانبار، ســێ 
هاوواڵتیــی کورد بە ناوەکانی »فەرامەرز 
»فەتــاح«،  کــوڕی  ئــازەر«  قاســمی 
»شــاپوور حەبیبــی« کوڕی »عیســا« و 
»فەرزین ڕۆستەمی« کوڕی »عەلی«، 
»ئەوێهەنگـ«ـــی  گونــدی  خەڵکــی 
ســەر بــە ســنە، لــە دەماوەنــد لەالیــەن هێزە 

ئیتاعاتییەکانەوە دەسبەسەر کران.
بەفرانبــار،  ٥ی  پێنجشــەممە،  ڕۆژی 
»دوکتــور ناســر هیمەتــی«، دەرووننــاس، 
نووســەر و شــاعیری ئیامی، لەالیەن هێزە 
ئیتاعاتییەکانەوە لە ئیســفەهان دەسبەسەر 

و بۆ شوێنێکی نادیار ڕاگوێزرا.
بەفرانبــار،  8ی  یەکشــەممە،  ڕۆژی    
»ســۆهراب ڕەحیمی«، چاالکی مەدەنیی 
خەڵکــی شــاری شــاباد، بەبــێ بەڵگــەی 
یاســایی لەالیــەن هێــزە ئیتاعاتییەکانــەوە 
دەسبەســەر کــرا و بــۆ شــوێنێکی نادیــار 

ڕاگوێزرا.
 شــەوی یەکشــەممە، 8ی بەفرانبــار، دوو 
هاوواڵتیــی کــورد بــە ناوەکانی »ســامان 
میرەکی و لوقمان فیزی«، خەڵکی سنە، 

ڕۆژنامەی کوردستان بە مەبەستی هەرچی زیاتر ئاشکرا کردنی پێشێلکارییەکانی مافی مرۆڤ لە ناوچەکانی کوردستانی ڕۆژهەاڵت، هەر دوو حەوتوو 
جارێک ڕاپۆرتێک لە سەر بارودۆخی مافەکانی مرۆڤ لە کوردستانی ڕۆژهەاڵت باڵو و دەیخاتە بەردیدی خوێنەرانی ڕۆژنامەی کوردستان.

ئەم ڕاپۆرت و ئامارانە باس لە حاڵەتەکانی پێشێلکردنی مافەکانی مرۆڤ لە ماوەی دوو حەوتووی سەرەتای مانگی بەفرانباری ساڵی  ٩٨ هەتاوی 
لە شار و ناوچە کوردنشینەکانی کوردستانی ڕۆژهەاڵت دەکات کە بریتین لە حاڵەتەکانی دەستبەسەر کردن، بانگهێشت، ئێعدام، کوژران و بریندار 

بوونی کۆڵبەران، کرێکاران، خۆکوشتن، زیندانیان و مەحکووم کردنی هاوواڵتییان لە کوردستانی ئێران
لەالیەن هێزە ئیتاعاتییەکانەوە دەسبەســەر 

کران.
نــاوی  بــە  کــورد  هاوواڵتییەکــی 
کــوڕی  نــەزەری«،  »عەبدولڕەحیــم 
شــاری  خەڵکــی  و  »شــوکروڵاڵ« 
کرماشــان لە شاری ڕوانسەر، لەالیەن هێزە 

ئیتاعاتییەکانەوە دەسبەسەر کرا.
لــەو پەیوەندییــەدا، ڕۆژی ١ی بەفرانبــار، 
هاوواڵتییەکــی دیکە بە ناوی »جوبرەئیل 
عەزیــزی« کــوڕی »ســدیق« و خەڵکی 
شــاری ڕوانســەر بە تۆمەتــی »هاوکاری 
لەگــەڵ یەکێک لــە حیزبە کوردییەکانی 
لەالیــەن  ئیــران«  حکوومەتــی  دژبــەری 
هێــزە ئیتاعاتییەکانــەوە دەسبەســەر و بــۆ 

شوێنێکی نادیار ڕاگوێزرا.
بەفرانبــار،  ١٠ی  سێشــەممە،  ڕۆژی 
هاوواڵتییەکی کورد بە ناوی »فەرامەرز 
خەڵکــی  ئەمیــن،  کــوڕی  غەفــووری« 
گوندی »ئەوێهەنگ«ی ســەر بە شــاری 
ئیتاعاتییەکانــەوە  هێــزە  لەالیــەن  ســنە، 

دەسبەسەر کرا.
یــەک مانگ پیش، هاوواڵتییەکی کورد 
بە ناوی »ئارش نەســر کورد« لە شــاری 
وەرامیــن، لەالیەن هێــزە ئەمنییەتییەکانەوە 
دەسبەســەر و پــاش لێپرســینەوە لــە بەنــدی 
شــاری  ڕەجایــی  زیندانــی  ئەمنییەتیــی 
زیندانــە  ئــەو  ٤ی  بەنــدی  بــۆ  کــەرەج، 

ڕاگوێزرا.
بەفرانبــار،  ١3ی  هەینــی،  ڕۆژی 
خوێندکارێکــی کــورد بە نــاوی »حەبیب 
ڕەزایی«، خەڵکی کرماشان، لەالیەن هێزە 

ئیتاعاتییەکانەوە دەسبەسەر کرا.
ڕۆژی شــەممە، ١٤ی بەفرانبــار، »ئــارام 
فەتحــی«، چاالکــی مەدەنیــی خەڵکــی 
مەریــوان، لەالیەن ڕێکخــراوی ئیتاعاتی 
بــۆ  و  دەسبەســەر  پاســدارانەوە،  ســپای 

شوێنێکی نادیار ڕاگوێزرا...

بڕیاری دەسبەسەرکردنی 
چاالکی مەدەنیی: 

ڕێکخــراوی ئیتاعاتــی ســپای پاســداران 
کــردە  هێرشــیان  کرماشــان،  شــاری  لــە 
ســەر ماڵــی دانیــال دارابخانــی، چاالکــی 
مەدەنیــی کورد و لە نەبوونی ئەو چاالکە 
مەدەنییــەدا، دەســتیان کــرد بە پشــکنینی 
ماڵەکــەی و لەب تــاب و مۆبایلــی ناوبراو 
ئەندامانــی  کامپیوتێــری  هەروەهــا  و 

بنەمەڵەکەیان بردووە.

بانگهێشت کردن بۆ 

ئیتالعات: 
چــوار  ڕابــردوودا،  ڕۆژانــی  مــاوەی  لــە 
هاوواڵتیــی کــورد بــە ناوەکانی »کەیهان 
ســروش  حەســەنزادە،  ئاشــنا  عەزیــزی، 
محەممــەدی«،  ئەکبــەر  و  ئەمینــی 
بانگهێشــت و لێپرســینەوەیان لێکــراوە. ئەو 
هێــزە  لەالیــەن  کــورد  هاوواڵتییــە  چــوار 
ئیتاعاتییەکانــەوە هەڕەشــەیان لێکــراوە و 
پاش چەند کاتژمێرێک لێپرسینەوە، ئازاد 

کراون.
بەفرانبــار،  ٥ی  پێنجشــەممە،  ڕۆژی 
هاوواڵتییەکــی کــورد بــە نــاوی »هونەر 
لەالیــەن  پــاوە،  خەڵکــی  حوســێنی« 
ئیتاعاتی ســپای پاســدارانەوە بانگهێشــت 

و لێپرسینەوەی لێکرا.
بارەیــەوە  لــەو  ئــاگادار  ســەرچاوەیەکی 
ڕاگەیانــد:  کوردپــای  ئاژانســی  بــە 
»ئیتاعاتــی ســپا پاش بانگهێشــتکردنی 
بەڵێننامەیــان  کــوردە،  هاوواڵتییــە  ئــەو 
لــەو هاوواڵتییــە وەرگرتــووە کــە هەتا ١٠ 
ڕۆژی دیکــە نابێ لــە هیچ مانگرتنێکدا 

بەشداری بکات.

ڕاگواستن بۆ زیندان: 
بەفرانبــار،  ٢ی  دووشــەممە،  ڕۆژی 
ناوەکانــی  بــە  کــورد  هاوواڵتیــی  دوو 
کــوڕی  قــازی«  ئەمیــن  »محەممــەد 
خانلــەری«  »کامیــل  و  »کەریــم« 
کــوڕی »محەممــەد«، خەڵکــی شــنۆ، 
بەڕێوەبەریــی  بــۆ  بانگهێشــتکردن  پــاش 
تاوانەکانی دادگای ئەو شــارە، بۆ زیندان 

ڕاگوێزران.
ئــەو  زیندانیــی  ســاڵ   8 حوکمــی 
دادگای  لــە  کــوردە  هاوواڵتییــە  دوو 
پێداچوونــەوەی ورمــێ، بــۆ ٦ ســاڵ کــەم 
پشتڕاســت  حوکمــەش  ئــەو  و  کرایــەوە 

کرایەوە.
بەفرانبــار،  3ی  سێشــەممە،  ڕۆژی   
هاوواڵتییەکــی کــورد بە ناوی »شــەفیع 
حوکمــی  بڕینــەوەی  پــاش  فەقیــزادە«، 
دەسبەســەرکرانی، بــۆ تێپەڕاندنــی ماوەی 
زیندانــی بوونەکــەی، ڕەوانــەی زیندانــی 

شنۆ کرا.
بەفرانبــار،  ٤ی  چوارشــەممە،  ڕۆژی 
الوێکــی کورد بــە ناوی »ســەید ئەیووب 
مووســەوی« کــوڕی »ســەید جــەالل« و 
خەڵکی گوندی »میرئاوێـ«ـــی شنۆ، بۆ 
تێپەڕاندنــی مــاوەی زیندانیبوونەوەکــەی، 

ڕەوانەی زیندانی نەغەدە کرا.
الوە  ئــەو  ورمــێ،  ئینقابــی  دادگای 

کــوردەی بە »هاوکاری لەگەڵ یەکێک 
لــە حیزبــە کوردییەکانــی ئۆپۆزســیۆنی 
حکوومەتی ئێران« بە 3 ساڵ و ٦ مانگ 

زیندانیی تەعزیری مەحکووم کردبوو.
بەفرانبــار،  ١١ی  چوارشــەممە،  ڕۆژی 
هاوواڵتییەکــی کــورد بە نــاوی »فیرووز 
موســەوی لو«، خەڵکی بەخشی قوتووری 
شــاری خۆی، پاش ٥ مانگ لێپرســینەوە 
لە گرتنگەی ئیتاعاتی ســپای پاســداران 
لە ورمێ، بۆ زیندانی ناوەندیی ئەو شــارە 

ڕاگوێزرا.
ناوەکانــی  بــە  کــورد  هاوواڵتیــی  ســێ 
کــوڕی  ئــازەر«  قاســمی  »فەرامــەرز 
»فەتــاح«، »شــاپوور حەبیبــی« کوڕی 
ڕۆســتەمی«  »فەرزیــن  و  »عیســا« 
گونــدی  خەڵکــی  »عەلــی«،  کــوڕی 
»ئەوێهەنگـ«ـــی ســنە، بــۆ یەکێــک لــە 
لــە  تــاران  ئەمنییەتیــی  گرتنگەکانــی 

زیندانی ئێڤین ڕاگوێزران.

مەحکووم کردن 
هاوواڵتییان زیندان: 

الوێکی کورد بە ناوی »ســەید نەجمەدین 
حوســێنی« کــوڕی »مســباح«، تەمــەن 
٢٤ ســاڵ و دانیشــتووی گوندی »تاچین 
 ئاوێـ«ـــی شنۆ، لەالیەن دادسەرای گشتی 
و ئینقابــی ئــەو شــارەوە بــە 3 ســاڵ و ٦ 

مانگ زیندان مەحکووم کرا.
 هاوواڵتییەکی ئیامی بە ناوی »ئەحمەد 
شاهد« کوڕی »ڕەزا«، لەالیەن دادگای 
ئینقابی ئەو شــارەوە بە ساڵێک زیندانیی 
تەعزیری مەحکووم کرا و نابێ چاالکیی 

میدیایی هەبێت.
٢ی  کەیفەریــی  دادگای  ١٠١ی  لقــی 
شــنۆ، حوکمــی ٩ ســاڵ زیندانیی بەســەر 
»عــادڵ  ناوەکانــی  بــە  هاوواڵتــی  دوو 
و  »ســەنعان«  کــوڕی  فــەرد«  ســالم 
کــوڕی  عەلی نــژاد«  »عەبدولواحیــد 

»محەممەد«دا سەپاند.

گیان لە دەسدان لە 
زیندان و مانگرتنی 

زیندانییان: 
»عەلــی  ناوەکانــی  بــە  زیندانــی  دوو 
پایــا« لــە بەنــدی کرێــکاران و »ئەمیــر 
ناجــی  وەش« لــە بەنــدی ١٤ی زیندانــی 
ورمــێ، بەهۆی تووشــبوون بە نەخۆشــیی 
ئانفواڵنــزاوە و درەنــگ گواســتنەوەیان بــۆ 

نەخۆشخانە، گیانیان لەدەست دا.
لــە  تەمەنیــان  کــە  زیندانییــە  دوو  ئــەو 

ســەرەوەی ٥٠ ســاڵ بــووە، بــە تۆمەتــی 
پەیوەندییــدار بــە مــاددەی ســڕکەرەوە لــە 

زیندانی ورمێ ڕاگیرابوون.
زیندانیــی   ١٠ دیکــەوە،  الیەکــی  لــە 
خەوێنــدراو لــە بێهداریــی زیندانــی ورمێ، 
بە نیشــانەی ناڕەزایەتی دەربڕین ســەبارەت 
بــە پچڕانــی ئــاو و گازی ئــەو بێهدارییە، 

دەستیان دایە مانگرتن.

گیانلەدەستدان و 
برینداربوونی کرێکاران: 

کــورد  کاســبکارێکی  ســەرماوەز،  ٥ی 
بــە نــاوی »ناســێح ئازەرپــوور«، خەڵکــی 
ســاحێبی ســەقز، لە ئەنجامی تەقەی هێزە 
نیزامییەکان لە ســنووری »سێفـ«ـــی ئەو 

شارەدا، گیانی لەدەست دا
کــورد  کرێکارێکــی  خەزەڵــوەر،  3٠ی 
بــە نــاوی »هــادی ســەبووری«، کــوڕی 
»مەحمــوود«، تەمــەن 3٥ ســاڵ، بەهۆی 
گیانــی  هەولێــر،  لــە  کارەوە  ڕووداوی 

لەدەست دا.

کوژران و برینداربوونی 
کۆڵبەران: 

ســەرماوەز،  ١ی  یەکشــەممە،  ڕۆژی 
کۆڵبەرێکــی کــورد بــە نــاوی »کەیهــان 
ئەکرەمــی« کوڕی »مەجید« و خەڵکی 
گوندی »کوێرەگوێز«ی ســەر بە ســەقز، 
پاش ٩٧ ڕۆژ لە خەواندن لە نەخۆشــخانە، 
لــە  برینەکانییــەوە،  قورســیی  بەهــۆی 
یەکێک لە نەخۆشخانەکانی تاران گیانی 

لەدەست دا. 
بەفرانبــار،  3ی  سێشــەممە،  ڕۆژی 
»ســەعدوڵاڵ  نــاوی  بــە  کۆڵبەرێــک 
مەحموودی«، خەڵکی گوندی سەرســۆڵ 
بەهــۆی  بانــە،  نەشــمیری  بەشــی  لــە 
تەقەی ڕاســتەوخۆی هێــزە نیزامییەکانی 

حکوومەتی ئێران، بریندار بوو. 
بەفرانبــار،  3ی  سیشــەممە،  ڕۆژی 
کۆڵبەرێکــی کــورد بــە نــاوی »عەزیــز 
عەزیــزی« کــوڕی »دەروێــش حوســێن« 
بانــە  خەڵکــی گونــدی »بنــەژاژ«ی  و 
لــە ســنووری ئــەو شــارە بــە تەقــەی هێــزە 

نیزامییەکانی حکوومەت بریندار بوو.
بەفرانبــار،  ٦ی  هەینــی،  ڕۆژی 
کاسبکارێکی کورد بە ناوی »محەممەد 
گونــدی  خەڵکــی  ڕەشــیدزادە«، 
بەهــۆی  سەردەشــت،  »قەلەڕەشــە«ی 
گیانــی  نیزامییەکانــەوە  هێــزە  تەقــەی 

لەدەست دا.

لــە الیەکــی دیکــەوە و لە هەمــان ڕۆژدا، 
»خــدر  نــاوی  بــە  کــورد  کۆڵبەرێکــی 
بینــەوا«، خەڵکــی سەردەشــت، بە تەقەی 
لــە  حکوومــەت  نیزامییەکانــی  هێــزە 
سنووری ئەو شارەدا بەتوندی بریندار کرا.
بەفرانبــار،  ٦ی  هەینــی،  ڕۆژی 
کاســبکارێکی کورد بە ناوی »سەعدی 
ســەفایی«، خەڵکــی دیواندەرە، لە جادەی 
ئەندیمشــک بە تەقەی هێــزە نیزامییەکان 

گیانی لەدەست دا.
 ئێوارەی ڕۆژی شەممە، ١٤ی بەفرانبار، 
دوو کۆڵبەری کورد بە ناوەکانی »عەلی 
کــوڕی  ســاڵ   ٢٥ تەمــەن  یووســفی« 
محەممــەد و »بێهنــام عەلیــزادە« تەمــەن 
خەڵکــی  و  حســەین  کــوڕی  ســاڵ   ٢٠
گونــدی »بەلجــوک« ســەر بە بەخشــی 
قوتــوور شــاری خــۆی، بــە تەقــەی هێــزە 

نیزامییەکان بریندار کران.

ناڕوونی چارەنووسی 
هاوواڵتییان: 

و  هەواڵنێــر  ناســرزادە«،  »ڕەشــید 
خەڵکــی  ژینگەپارێزیــی  چاالکــی 
شــنۆ و ئەندامــی گرووپی شــاخەوانیی 
»پێشــڕەو«، پاش دەسبەســەرکرانی بۆ 
ئیــدارەی ئیتاعاتــی ورێ ڕاگوێــزراوە 
و مــاوەی ٢٠ ڕۆژە لــە گرتنگــەی ئەو 

ناوەندە ئیتاعاتییەدایە.

دەرکرانی مامۆستایەک لە 
قوتابخانە: 

مامۆســتایەکی کورد بە ناوی »ئازاد 
ڕەســووڵ نژاد«، بەهۆی دژایەتیکردنی 
لەســەر  شــنۆ،  ئیتاعاتــی  ئیــدارەی 

کارەکەی دەرکرا.
ســاڵی  لــە  کــوردە،  مامۆســتا  ئــەو 
و  البــرا  کار  لەســەر  هەتــاوی،  ٩١ی 
کرانــەوەی  دەســتپێکی  ســەرەتای  لــە 
قوتابخانەکان، لەســەر بڕیاری ئیدارەی 
پــەروەردە و بارهێنانــی شــنۆ، دووبــارە 
دەســتی بــە کاری مامۆســتایەتی لــە 

قوتابخانە کردەوە.
ئەم ئامار و زانیارییانە  لە ناوەندی 
هەواڵدەریــی  ئاژانســی  ئامــاری 
کوردپــا تۆمار کــراون و ڕەنگە ڕێژەی 
بێــت  زیاتــر  لەوانــەش  ئامــارەکان 
بــەاڵم بەهــۆی نەبوونــی ڕێکخراوێکی 
سەربەخۆی مافی مرۆیی ئاشکراکردنی 
ئــەو ڕاســتییانە لــە ئێرانــدا کارێکی 

ئەستەمە.


