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پەیامی «مستەفا هیجری» بەبۆنەی ١٦ی سەرماوەز
کەمئەندامانی حیزب به بەخشینی بەشێک لە لەشی خۆیان،
بەهایەکی قورسیان پێشکەش بە ئازادیی نیشتمان و گەلەکەیان کردووە ،ئەوان شەهیدانی زیندووی ڕێگای خەباتن.
چرای ڕێگای دواڕۆژی ڕزگاریی نەوەی داهاتوون.
لە ڕۆژی ١٦ی سەرماوەز ڕۆژی کەمئەندامانی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێراندا ،ساڵوی ڕێز و ئەمەگناسی
پێشکەش بە ئەوان و هەموو کەمئەندامانی ڕێگای خەباتی کوردستان دەکەین.
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
لێپرسراوی گشتی
مستەفا هیجری
١٥ی سەرماوەزی ١٣٩٩ی هەتاوی

حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران باڵوی دەکاتەوە
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ڕۆژی هەینــی ڕێکەوتی ٧ی ســەرماوەز
لــە ‹›ئابســەرد››ی دەماوەنــد لــە نزیــک
تــاران ‹›موحســێن فەخریزادە›› بەرپرســی
ڕێکخــراوی توێژینــەوە و داهێنــەری
وەزارەتــی بەرگریــی ڕێژیمــی ئێــران و
یەکێک لە کەسانی پلەبەرزی بەرنامەی
ناوکیــی ڕێژیــم کــوژرا؛ کوژرانــی ئــەم
مــۆرە گرینگەی ڕێژیم لە بیاڤی ناوکی،
کۆمەڵێک پرســیار و ئەگەر و گریمانەی
بــەدوای خۆیــدا هێنــا .ئەگەرچــی پــاش
کوژرانی ناوبراو بێ یەک و دو ســەرانی
ڕێژیــم بــێ هەبوونــی هیــچ بەڵگەیــەک
ڕایانگەیانــد کــە ئیســڕاییل ئــەم کارەی
کــردووە بــەاڵم ئەوەیکــە گرینگــە و
پیویســتە لێــرەدا قامکــی لەســەر دابنــرێ
ئەو ڕاستییەیە کە بە کوژرانی فەخریزادە
جارێکــی تــر زامــی ســاڕێژنەبووی
لەکیســچوونی قاســم ســلێمانی خســتەوە
لەرزە و ئەو ئەمنیەتە وەهمی و خەیاڵییەی
کە سااڵنێک هەوڵی دەدا بە پڕوپاگاندا و
پارەی خەیاڵی و کوشتن و تێرۆر وەدەستی
بێنــێ هاوشــێوەی تۆقڵە ئاوێــک تەقییەوە
و بــوو بــە گاڵتەجــاڕی دەســتی خەڵــک.
دواتریــش بــۆ سەرپۆشــدانان لەســەری هەر
کام لــە بەنــاو بەرپرســانی حکومەتــی بــە
پەلەپــڕووزەوە کــە دیــارە ســەرچاوەگرتوو
لــە ڕۆحــی نائارامیــان بــوو ،کەوتنــە گۆ
و دژکردەوەیــان نیشــان دا کــە لــە هەندێ
حاڵەتــدا ئــەم دەستەوەســتانییەیان پێوە دیار
بوو .جیا له سهرلێشێواوی و ترس ،تهنانهت
بهرپرسانی رێژم نازانن كه فهخریزاده چۆن
كوژراوه .ههركام له دهزگا و بهرپرســهكانی
رێژیم چیرۆكێكیان باس كردوه ،كه لهگهڵ

چیرۆكــی ئــهوی دی نایهتــهوه و ئهمــ ه
دهیســهلمێنێ كه دهزگا ســهركوتاكهرهكانی
رێژیم نهك له سهر بكوژهكه ،بهڵكوو لهسهر
چۆنیهتیــی رووداوهكــه و كوژرانــی ئــهو
بهرپرسهی بهرنامه ناوكییهكهیان زانییاریان
نیه و تێیدا ماونهتهوه.
‹›عەلــی خامنەیــی›› ڕێبــەری ڕێژیمــی
ئێــران ،لــە پەیامێکــی کورتــدا داوای
ســزادانی تونــدی بکــەران و بڕیاردەرانــی
ئــەو ڕووداوەی کــرد ،بــەاڵم ناوبــراو هیــچ
ئاماژەیەکی بە ڕۆڵی ئیسرائیل نەکرد.
‹›حەســەن ڕووحانــی›› ســەرکۆماری
ڕێژیمــی ئێــران ،ڕۆژی شــەممە ٨ی
ســەرماوەز ،کوژرانــی ‹›موحســێن
فەخریزادە››ی بە داوی پیالنی ئیســرائیل
بــۆ ئاژاوەنانــەوە ناو برد و باســی لەوە کرد
کــە ئێــران لە کاتــی گونجــاو واڵمی ئەم
کردەوە دەداتەوە.
ئەم هەڕەشە و گوڕەشانە لە کاتێکدا دێنە
ســەر زار کە وەزارەتی ئیتالعاتی ڕێژیمی
ئێــران وتوویەتــی ئێمــە چەنــد مانگ پێش
و تەنانــەت چەنــد ڕۆژ پێــش کوژرانــی
«فەخریــزادە» ،هۆشــداریمان دابــووە
پارێزەرانی.
لــەو پێوەندییــەدا «عەلــی ڕەبیعــی»
وتەبێــژی وەزارەتــی ئیتالعاتــی ڕێژیمــی
ئێــران باســی لــەوە کــردووە کــە تەنانــەت
شــوێنی ڕووداوەکــەش بــە پارێزەرانــی
«فەخریزادە» دراوە.
کوژرانــی کارناســە ئەتۆمییەکانی ڕێژیم
لــە حاڵێکدایــە کــە پێشــتر «محەممــەد
حوسێن کازمی» جێگری حفازەتی سپای
پاســداران وتبــووی لــەو کاتەوە پاراســتنی

گیانــی زانــا ئەتۆمییەکانمــان دراوەتــە
دەســتی ئیتالعاتی ســپا ،مەترســی لەسەر
گیانیان نەماوە.
ئــەم کاربەدەســتەی ڕێژیــم باســی لــەوە
کــردووە کــە «فەخریزادە» پێشــتر لەالیەن
ســەرکۆماری ڕێژیمــەوە بەبۆنــەی ڕۆڵ
و کاریگەریــی ناوبــراو لــە بردنەپێشــی
چاالکییــە ناوکییەکانــی خــەاڵت کــراوە
بەاڵم ئەو کارە بە بێدەنگی بووە.
لەالیەکــی دیکــەوە «عەلی شــەمخانی»
ســەرۆکی شــورای بااڵ ئەمنییەتی ڕێژیم
لــە ڕێوڕەســمی ناشــتنی «فەخریــزادە»دا
وتوویەتــی کــە پێشــتریش چەندیــن جــار
هەوڵــی کوژرانــی «فەخریــزادە» دراوە
بەاڵم سەرکەوتوو نەبوونه.
هاوکات ‹›موحســێن ڕەزایی›› سەرۆکی
کۆڕی گشــتیی بەرژەوەندییەکانی ڕێژیم
لــە پەیامێــک بــۆ ‹›حەســەن ڕووحانی››
وتوویەتــی›‹ :درێــژەی ئــەم هەواڵنــە
دەرخــەری الوازی و بێهێزیــی دەزگای
ئیتالعاتیــی ئێرانــە و دەبــێ چارەیەک بۆ
ئەمە لەبەرچاو بگیرێت››.
‹›حوســێن دێهقــان›› ڕاوێژکاری نیزامیی
ڕێبــەری ڕێژیمــی ئێــران وتوویەتــی:
‹›هۆکاری تێرۆری موحســێن فەخریزادە،
ڕخنە و دزەی ئەمنییەتی بووە و بەرپرسان
دەبــێ لەبەرامبــەر کەمتەرخەمــی و
گوێنەدانی پارێزەرانی واڵمدەر بن››.
هەروەها ‹›حوســێن عەالیی›› فەرماندەی
پێشــووی ســپای پاســداران بەنیســبەت ئەم
ڕخنــە ئەمنییەتییــە جەختــی کــردەوە کــە
ئیســرائیل زیاتــر لە  ١٠ســاڵە لــە نێوخۆی
ئێــران عەمەلیات بەڕێــوە دەبات کە یەک

لەوان تێرۆری زانایانی ئێرانە.
ناوبــراوی وتبــووی›‹ :پێکهاتــەی
عەمەلیاتــی ئیســرائیل لــە ئێــران زۆر
پێشــکەوتوویە و پشــتگەرم بــە زانیاریــی
وردە››.
لــەو پێوەندییــەدا ڕۆژنامــەی ‹›ئورشــەلیم
پۆســت›› کوژرانــی ‹›موحســین
فەخریــزادە››ی بــە مایــەی شــەرمێکی
گەورە بۆ ڕێژیمی ئێران وەسف کردووە.
ئــەم ڕۆژنامەیــە نووســیویەتی ،ڕێژیمــی
ئێران شــەرمەزارە ،کوژرانــی فەخریزادە لە
مانگێکــدا ڕوویــدا کــە کەســی دووەمــی
ڕێکخــراوی ئەلقاعیــدە لــە تــاران کــوژرا
و نیشــانی دا ڕێژیمــی ئیســامیی ئێــران
ناتوانێــت ئەمنییەتــی هیــچ کــەس دابیــن
بکات.
ئــەم چەشــنە لێدوانانــەی ســەرانی ڕێژیــم
هاوکات بوو لەگەڵ داواکارییەکی ســەیر
لــە خەڵکانــی ئێــران کــە مــۆری تەئیدی
لــە ئــەو وتەیــە دا کــە دەڵــێ :ئەمنیەتــی
ڕێژیــم پووشــاڵییە! دەزگا ئەمنیەتــی
و ئیتالعاتییەکانــی ڕێژیــم بــە ناردنــی
 SMSبۆ ژمارە مۆبایلی خەڵک داوایان
لێکــردوون کە هەر چەشــنە زانیارییەکیان
هەیە لەسەر بکەران و بکوژانی فەخریزادە
ئاگاداریان بکەنەوە!
هەر لەم چوارچێوەیەدا ڕۆژی دووشــەممە
١٠ی ســەرماوەز ،ڕادیــۆ «پەیامـ»ـــی
ئیســرائیل لە ڕاپۆرتێکدا لەبارەی قەیرانی
ئەمنییەتیــی ڕێژیمــی ئێــران وتبــووی کە
‹›موجتەبــا خامنەیــی›› فەرمانــی بــە
وەزیــری ئیتالعــات ،فەرمانــدەی ســپای
پاســداران و فەرمانــدەی لقــی ئیتالعاتــی

و ئەمنییەتیی ســپای پاســداران داوە هەتا
ڕێــژەی وەفاداریی مەئمووران بە ڕێژیم بە
وردی تاوتوێ بکرێت.
ئامانجــی ڕێژیــم لــەم کارە ئەوەیــە هەتــا
دیاری بکرێت کە چ کەســانێک لەگەڵ
سرویســە ئەمنییەکانــی واڵتانی بیانی لە
پێوەندیدان و کامیان لە کاروباری ئابووری
و بازرگانی لە تەنیشت ئەرکە ئەمنییەتی
و ئیتالعاتییەکان چاالکن.
بەپێــی ڕاپۆرتــی ڕادیــۆ «پەیامـ»ـــی
ئیســرائیل یەکێک لە فەرمانەکان ئەوەیە
کــە هەمــوو کەســانی گومانلێکــراو ،بــە
ئامێری درۆدیتنەوە تاقی بکرێنەوە.
هــەر لەمبــارەوە ڕۆژنامــەی «وال
ســتریت ژورنــاڵ» لــە ڕاپۆرتێكــدا باڵوی
کردووەتــەوە ،ســیخورەکان لــە ئێرانــدا بــە
ئاســانی بۆ الی سازمانە سیخوڕییەکانی
بیانی ڕادەکێشرێن.
ئــەو ڕۆژنامەیــە بــاوی کردووەتــەوە
ســەرەڕای ئەوەیکــە ڕێژیمــی تــاران هــەر
کەســێکی ســڤیل ڕەگەزنامــەی ئێــران و
بیانیــی هەبێــت بــە ســیخوڕیی تاوانبــار
دەکات بەاڵم دەستوپێوەندییەکانی ئامریکا
و ئیسرائیل لە ئێراندا دزەیان کردووە.
بەگشــتی ئەوەیکە ئێســتە لە نێو ســەرانی
ڕێژیمــدا بوونــی هەیــە چەشــنێک لــە
سەرلیشــێواوی ،بێهێوایــی بــە ناوەنــدە
ئەمنیەتییــەکان و تــرس لــە ســێبەری
خۆیشیانە و ئەو هەستەی کە هەوڵیان دەدا
بە زەبری چەک بەسەر خەڵکدا بیسەپێنن
کــە لــە هەموو کــون و قوژبنێکدا بوونمان
هەیــە و ئاگاداری کاروکردارتانین ئێســتە
لە ناخی ئاڵۆزی خۆیاندا بەدی دەکرێت.

ده ســاڵ دوای یهكگرتنــهوهی ڕیزهكانــی
حیزبــی دێموكــرات لــه ســاڵی ١٣٧٥ی
ههتاویــدا و چــوارده ســاڵ پێش ئێســتا ،له
١٥ی ســهرماوهزی ١٣٨٥ی ههتاویــدا،
جارێكیتر دابڕانێك له ڕیزهكانی ئهم حیزبه
خــاوهن ئهزمــوون و خهباتــكارهدا ڕووی
دایهوه و نیگهرانیی زۆری الی دۆســت و
الیهنگر و دڵســۆزانی حیزبی دێموكرات و
خهباتی كوردستانی ڕۆژههاڵت پێك هێنا.
بهخۆشــیهوه ،بــاس و دیالــۆگ و كهشــی
وهسهریهكخســتنهوهی ڕیــزی تێكۆشــهران
و یهكگرتنــهوهی ڕیزهكانــی حیزبــی
دێموكراتی كوردســتانی ئێران ،له ئێســتادا
گهرموگوڕتــر هاتۆتــهوه ئــاراوه و ههمــوو
خوازیــاری ئــهوهن كــه ههرچــی زووتــر
ئــهو مزگێنییــه بــدرێ كــه دووبــاره ڕیزی
تێكۆشــهرانی دێموكــرات لــه پهنــای یهكن
و ساڕێژی برینهكانی ڕابردوو دهكرێتهوه.
له مێژووی ســێ چارهكه سهدهی خهباتی
حیزبــی دێموكراتــی كوردســتانی ئێرانــدا،
چهندین جار دابڕان له ڕیزهكان ڕووی داوه
و دووباره ڕیزهكانی تێكۆشــهران وهسهریهك
خراونهتــهوه و ئهمــه ئــهو بابهتــه ڕوونهمان
پێ دهڵێ كه دێموكراتبوون بۆته پێناسهیهك
كــه لــه ڕهوتێكــی خهبــات و تێكۆشــان و
گیانفیدایــی مێژووییدا بــۆ ڕێبوارانی ئهم
ڕێگایــه ماوهتــهوه و ههرجــۆره دابڕانێكــی
تهشــكیالتی نهبۆته هۆی پشتگوێخستنی
ناســنامه و دابڕانــی پێناســه و بۆیهشــه
دووبــاره بــاس لــه یهكگرتنــهوه دهكرێتــهوه
و دووبــاره بــه پێشــوازیی یهكگرتنــهوه
دهچینهوه.
بــهاڵم دهبــێ ئهوهمــان ال گرنــگ بــێ كه
چــۆن دهڕوانینــه یهكگرتنــهوه؟ ئایا كاتێك
بــاس لــه یهكگرتنــهوه چ لــه حیزبــی
دێموكراتــدا و چ یهكگرتوویــی لــه نێــو
ڕیــزی تێكۆشــهرانی كــورد بــه گشــتی و
یهكگرتوویــی حیزبه كوردییــهكان دهكهین،
یهكگرتنــهوه الی ئێمــ ه بریتییــه لــه چی؟
ئایا بــۆ یهكگرتووبوون پێویســته بتوێینهوه
و دووبــاره شــكڵ بدرێینــهوه و لهڕاســتیدا
یهكگرتووبــوون بهمانــای توانهوهی ڕهنگ
و ســهلیقه و ســیماكانمان دێ و كاتێــك
یهكگرتووبــوون به تهواو دهزانین كه توانهوه
هاتبێته ئاراوه؟
لــه ڕوانگهیهكــی وههــاوه كــه بــاس لــه
یهكگرتوویــی كــورد بكهیــن و بمانهــهوێ
ههموومــان وهكــوو یــهك بیــر بكهینــهوه و
ههموومــان یــهك ســیما و یــهك ڕهنگمــان
ههبــێ ،ئهگــهر ئیمكانــی ههبــێ ،ئــهوه
تهنیــا فاشــیزمی لێ دهكهوێتــهوه بهاڵم نه
ئیمكانی ههیه و نه به ئاكاممان
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راگەیەنــدراوی ناوەنــدی سیاســیی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران

«مســتەفا هیجــری»
بەبۆنــەی ٢٥ی نۆڤامبــر پەیامێکــی بــاو کــردەوە

بەبۆنــەی١٦ی ســەرماوەز رۆژی کــەم ئەندامانــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران
خەباتگێــڕی

لێپرسراوی گشتیی حیزبی دێموکراتی
کوردستانی ئێران بەبۆنەی
٢٥ی نۆڤامبر ڕۆژی جیهانیی
بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژی لە دژی
ژنان پەیامێکی باڵو کردەوە.
دەقی پەیامەکە بەم چەشنەیە:
توندوتیژی دژی ژنان ،مێژوویەکی

دوورودرێژی پڕ شەرمەزاریی هەیە،
ناسۆرێکە لە پەیکەری مرۆڤایەتی بە
دەستی مرۆڤ.
با هەموو کات بیر لە ڕۆژەڕەشیی
قوربانییانی دەستی تاریکبیریی
سەدە کۆنەکان بکەینەوە کە تەنیا
تاوانیان ژنبوونه .با یارمەتیدەر

بین بۆ ڕزگاربوونیان و پێکهێنانی
کۆمەڵگایەکی یەکسان.
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
لێپرسراوی گشتی
مستەفا هیجری
٢٥ی نۆڤامبری ٢٠٢٠ی زایینی

بەڕێوەچوونــی كۆبوونــەوەی
ناوەنــدی هاوكاریــی حیزبەكانــی كوردســتانی ئێــران
ڕۆژی سێشــەممە ڕێکەوتــی ١١
سەرماوەزی ١٣٩٩ی هەتاوی حیزبەكانی
ئەنــدام لە ناوەنــدی هاوكاریی حیزبەكانی
كوردســتانی ئێــران بەشــێوەی ئانالیــن
كۆبوونەوەیەكیان بەڕێوە برد.
لــە كۆبوونەوەكــەدا كــە بــە بەشــداریی
بەرپرســانی یەكەمــی هــەر چــوار حیزبی
ئەنــدام لــە ناوەنــدی هــاوکاری بەڕێــوە
چــوو ،چەنــد پــرس و بابەتــی جۆراوجــۆر
لەبــارەی کاروبــاری سیاســی ،پێوەندی و
ڕۆتینی ناوەندەوە قســە و باســیان لەســەر
كــرا .یەكێــك لــە تەوەرەكانــی باســەکانی
ئــەم كۆبوونەوەكــە بابەتی كار و چاالكیی
ناوەندی هاوكاری بوو لە بواری پێوەندیی
نێودەوڵەتــی كــە الیەنــەكان هــاوڕا بــوون
لەســەر كاراتركردنــی ئــەو پێوەندییانــە و
دۆزینــەوەی میکانزیمــی گونجــاو بــۆ
بردنــە پێشــی کاروبــاری پێوەندییــەکان
لــە هەلومەرجــە نەخوازراوەکانــی وەک

بارودۆخی کۆڕۆنادا.
چەندی و چۆنیی كار و پێوەندیی ناوەندی
هاوكاریــی لەگەڵ ئۆپۆزیســیۆنی ئێرانی
یەكێكــی دیكە لە باســە ســەرەکییەکانی
ئــەم كۆبوونــەوە بــوو كە بەشــداران تێبینی
و بۆچوونــی خۆیــان لەســەر ئــەم بابەتــە
خســتە ڕوو هەتــا ناوەنــدی هــاوكاری
بــە لەبەرچاوگرتنــی بەرژەوەندییەكانــی
خەڵكــی كوردســتان بــە یەكدەنگــی و

هاوڕایــی زیاترەوە وەک نوێنەری خەڵكی
ڕۆژهەاڵتی كوردستان لەگەڵ الیەنەكانی
ئۆپۆزیســیۆن بکەوێتــە دانوســتانەوە یــان
هاوپەیمانییان لەگەڵ پێک بێنیت.
كۆبوونــەوەی ناوەنــدی هاوكاریــی
حیزبەکانــی کوردســتانی ئێــران پــاش
نزیكەی ســێ كاتژمێر قسە و باس لەسەر
چەندیــن مــژاری كاریــی پەیوەندیــدار بــە
ناوەند ،كۆتایی پێهات.

ڕێژیمی ئیسالمیی ئێران
لە ترسی خەباتی خەڵکی تێکۆشەری کوردستان،
پاڕازیت دەخاتە سەر تێلێڤیزیۆنی تیشک
بەپێــی هەواڵــی گەیشــتوو بــە ماڵپــەڕی
«کوردســـــــــــتان میدیــا» ،لــە
شــارەکانی کوردســتان و بەتایبــەت
لــە شــاری مەریــوان پاڕازیــت خراوەتــە
ســەر فڕێکانســی تیشــک تــی ڤــی.
هەواڵنێری ماڵپەڕی کوردســـــــــتان میدیا
باســی لــەوە کــرد کە هەمــوو کاناڵەکان
جیــا لــەو کانااڵنــەی کە فڕێکانســیان
لەگــەڵ تێلێفزیۆنــی تیـــــــــــشک
هاوبەشــە ،پەخشــی ئاسایی خۆیان هەیە.
ڕێژیمــی ئیســامیی ئێــران لــە ترســی
خەباتــی خەڵکــی کوردســــــــــــتان و

بەتایبــەت حوزووری پێــــــــــــــــشمەرگە لە
نێوخــۆی واڵت ،گوشــارەکانی بــۆ ســەر

خەڵکــی کوردســتان چڕتــر کردووەتــەوە.

خەڵکــی

کۆمەاڵنــی
کوردستان
کادر و پێشمەرگە ،ئەندامان و الیەنگرانی
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
مێــژووی بزووتنــەوەی نەتــەوەی کورد لە
کوردســتانی رۆژهــەاڵت بــۆ گەیشــتن
بەمــاف و ئــازادی و دابیــن بوونــی مافە
نەتەوایەتییەکانی کورد هەوراز و نشێوی
زۆری بڕیــوە و رووداو و کارەســاتی
دڵتەزێنــی لــە الپەڕەکانــی خۆیــدا
تۆمارکــردووە .دەرێــژەی ئــەو خەبــات
و خۆڕاگرییــە کــە لــە ئیــرادەی بەهێــزی
نەتەویەکــی لە ماف بێبەشــکراوی وەک
نەتــەوەی کــوردە و ســەرچاوەی گرتــووە،
هەم شــانازی بەرچــاوی بە خۆیەوە بینیوە
و هــەم قوربانی زۆر گەورەی لەو پێناوەدا
بەخشیوە و لە راستیدا ئەم مێژووە بەخوێنی
ڕۆڵــە فیــداکار و خۆبەختکەرانــی ئــەم
نەتەوەیە نەخشــاوە و ئێستاشی لەگەڵدابێ
خۆین لەهەموو جەســتەی ئەم بزووتنەوەیە
دەچــۆڕێ کــە ئەو ئازیزانە کــە کاروانی
شــەهیدانی خەباتە رەواکەمــان پێکدێنی،
بــۆ دەرێژەدانــی ڕێبازیــان بــۆ ئیمــە بوتــە
ســەمبول وسەرمەشــقی ژیــان و مەرگــی
ســەربەرزانە .لە ڕەوتــی فیداکاری نواندن
لەپێنــاو ئــازادی و مافــی نەتەوایەتــی
نەتەوەکەماندا کەم نین ئەو تێکوشەرانەش
کــە ئەگەرچــی لە ژیاندا مــاوەن بەاڵم لە
شــێوی جۆراجــۆردا کەوتوونــە بــەر تیری
تێرۆری جەنایەتکارانی رێژیمی کۆماری
ئیسالمی ئێران یا بوونەتە قوربانی مینی
چێنراوی رێژیم یا لە بەربەرەکانی لەگەڵ

یەکیەتیــی الوانــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێــران بەبۆنــەی بەســتنی
کۆنگرەی دەیەمی خۆی ئاگادارییەکی
باڵو کردەوە.
دەقی ئاگادارییەکە بەم چەشنەیە:
کوردستانییانی ئازیز!
الوانی شۆڕشگێڕ و نەتەوەیی نیشتمان!
ڕێکخراوەکانــی الوانــی هــەر چــوار
پارچەی کوردستان!
ئێمــە یەکیەتیــی الوانــی دێموکراتــی
کوردستانی ئێران ،یادگاری قوتابخانەی
نەتەوەیــی و شوناســخوازیی کۆمــار
تــا ئەمــڕۆ و لــە مێــژووی  ٧٥ســاڵەی

تەمەنماندا بەردەوام هەوڵمان داوە وەفاداری
ڕێــگا و ڕێبــازی دامەزرێنەرانمــان بیــن
و وەک توێژێکــی زینــدوو و خــاوەن
پۆتانســییەلی کۆمەڵگەکەمان بەشــێک
بیــن لــە خەبــات و جوواڵنــەوەی نەتەوەیی
دێموکراتیکــی کوردســتان ،الوان
توێژێکــی خــاوەن هەڵوێســت و نوێخوازی
واڵتەکەمانــن کــە دەبــێ ئــەو توانایــی و
هێزەیــان لە چوارچێوەیەکــی ڕێکخراوەیی
دێموکراتیــک و نەتەوەخــوازدا تەیــار
بکرێــت و ئێمــە لــە یەکیەتیــی الوانــدا
ئــەو شــانازییەمان هەیە بەشــێک بین لەو
چوارچێوە دێموکرات و نەتەوەییە.

حیزبی دێموکراتی کوردستان ئێران
ناوەندی سیاسی
١٥ی سەرماوەزی ١٣٩٩ی هەتاوی

کۆنفڕانســی ڕاوێــژی نەتەوەیــی بــە بەشــداریی حیــزب و
الیەنــە سیاســییەکانی کوردســتان بەڕێــوە چــوو
کۆنفڕانســی ڕاوێــژی نەتەوەیــی ،لەالیەن
یەکیەتیــی پارلمانتارانــی کوردســتان و
کۆنگرەی نەتەوەیی کوردســتانەوە بەڕێوە
چوو.
ڕۆژی یەکشــەممە ڕێکەوتــی ٢ی
ســەرماوەز کۆنفڕانسی ڕاوێژی نەتەوەیی
بە بەشداریی حیزب و الیەنە سیاسییەکانی
کوردســتان ،ڕێکخراوەکانــی کۆمەڵگای
مەدەنی و ڕۆشــنبیران و ڕۆژنامەنووسان،
لە ڕێگای ئانالینەوە دەستی بە کارەکانی
کــرد و ئێــوارەی هەمــان ڕۆژ کۆتایی بە
کۆبوونەوەکەی هێنا.
لەالیەن حیزبی دێموکراتی کوردســتانی
ئێرانــەوە« ،محەممەدســاڵح قــادری»
بەرپرســی پەیوەندییــە کوردســتانییەکانی
حیزبــی دێموکــرات بەشــداریی لــە
کۆنفڕانســی ڕاوێــژی نەتەوەییــدا کــرد
و ڕوانگــە و بۆچوونەکانــی حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێرانــی لەمــەڕ
کێشــە و بارگرژییــە نێوخۆییەکانی نێوان
الیەنە سیاســییەکانی کوردستان گەیاندە
بەشداربووانی کۆنفڕانسەکە.
ناوبــراو لە قســەکانیدا باســی لــەوە کرد:
«کاتێــک کە هاوکێشــەکانی نێوخۆیی
و هەرێمــی و نێودەوڵەتــی لە ڕۆژهەاڵتی
نێوەڕاســتدا خەریکــی ملمالنێــن و

یەکیەتیــی الوانــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران
کۆنگــرەی ١٠ی خــۆی دەبەســتێت
یەکیەتیــی الوان لــە ســۆنگەی
باوەڕمەنــدی بــە بنەمــا و پرەنســیپە
دێموکراتیــک و ڕێکخراوەییــەکان
بــەردەوام کۆنگــرەی خــۆی لــە ڕاســتای
نوێبوونەوە و بەهێزترکردنی خۆیدا گرتووە
و هەنووکــەش لەژێــر نــاوی «کۆنگرەی
الوان گرێدەری خەباتی شــاخ و شــار» و
بــە دروشــمی «الوانــی یەکگرتــوو هێزی
ســەرکەوتوو» یەکیەتیــی الوان بــەرەو
کۆنگــرەی ١٠ی ڕێکخراوەیــی هەنــگاو
دەنێــت ،ئێمــە لــە یەکیەتیــی الوان لــەو
ڕاستایەدا لە هەموو تاک و کەسایەتییە
نەتەوەیی و دێموکرات و دڵسۆزانی کورد

هێــز و هێرشــی دووژمنــدا ئەندامێــک یا
چەند ئەندامێکی جەستەیان لە دەستداوە و
لەگەڵ ژیانێکی تاڵ و پڕ ئازار بەرەوڕوو
کــراون .بەمحاڵــەش بــە کــەم ئەندامــی
دەرێژە نەک هەر بەژیان بەڵکوو درێژە بە
خەباتیشیان داوە کە جێگای ڕێزلێگرتن و
ئەمەگناســی دەربڕینمانن و لەڕاستیدا بە
جێهێنانی ئەرکێکی نەتەویی و نیشتمانی
نەک هەر بۆ هاوبیران و هاوسەنگەرانیان
بەڵکوو ئەرکــی هەرتاکێکی کوردپەروەر
و کوردســتان خۆشەویســتە .لەپێنــاو ئــەو
ئەمەگناسییە دایە کە حیزبی دێموکراتی
کوردســتانی ئێــران لــە ســاڵی ١٣٩٧ی
هەتاویــدا رۆژی١٦ی ســەرماوەزی وەک
رۆژی کــەم ئەندامانــی حیــزب دەســت
نیشان کردووە.
لــەم رۆژەدا لــە ســاڵی١٣٦٦ی هەتــاوی
دا هاوڕێــی تێکۆشــەر ئەندامــی رێبەری
حیزبەکەمان کاک حەسەن شیوەسەڵی بە
پیالنی رێژیمی کۆماری ئیسالمی ئێران
تیــرۆر و لەچەنــد ئەندامــی هەســتیاری
جەســتەی بێبــەش کــرا .دیاریکردنــی
رۆژێــک بەنــاوی کــەم ئەندامانی حیزب
گۆشــەیەکی بچووکی ئــەو ئەرکەیە کە
بەرانبــەر بــە کــەم ئەندامانــی حیــزب لــە
سەرشــانمانە .ئەرکێک کە نابێ و ناشێ
هەر لەوەندەدا بەرتەسک بکرێتەوە بەڵکوو
زۆربەی الیەنەکانی ئەو ئەرکە ئینسانی،
ئەخالقــی ،نەتەویەیــی و نیشــتمانییە
دەگرێتــەوە .بــا ئەو ئەرکە هــەم لە رەوتی
خەباتــدا بەرانبەر بــە کەمئەندامان بەجێ
بێنین و بە تایبەت لە سەرکەوتن و بەئاوات

گەیشــتن دا بــە جۆرێــک بەجێهێنــەری
ئــەو ئەرکــە بیــن کــە شــایانی ئــەم ڕۆڵە
فیــداکار و تێکۆشــەرانە بــێ .چوونکــە
ئازارێــک کە ئــەم ئازیزانە لە کەم ئەندام
بــوون دەیچێــژن و ئــەم ژیانــە کــە بە کەم
ئەندامــی تێپەڕی دەکــەن زەحمەتە کەس
بتوانێ وەک خۆیان هەستی پێ بکا ،بەو
حاڵەش بە شــانازییەوە ســەیری ئەندامانی
لــە دەســت چوویــان دەکــەن و نایکەنــە
منــەت بەســەر هیچ کــەس و الیەنێکەوە.
هاوســەنگەران ،هاوڕێیانــی کەم ئەندامی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران،
حیزبەکەتــان و ڕۆڵەکانــی نەتەوەکەتــان
شــانازیتان پێــوە دەکــەن و لەئاســت
ورەبــەرزی و بــاوەڕی قووڵتــان بەخەبــات
و خۆڕاگــری دا ســەری رێــز و نــەوازش
دادەنوێنن .شەهیدان کە گیانیان بەخشیوە
و ئێــوە کــە ئەندامانی جەســتەتان لەپێناو
ئــازادی و مافــی نەتەوایەتیــدا لەدەســت
داوە بــۆ ئێمــە و هاوڕێیانتــان نموونــەی
فیــداکاری و باوەرمەندیــن .هیوادارین بە
ســەرکەوتن و بە ئاوات گەیشتن کە چی
دیکــە نــە ئازیزانمان لە دەســت بدەین و نە
تێکۆشــەرانمان لەگــەڵ کــەم ئەندامی بە
رەوڕووبن.
بە هیوای وەدیهاتنی ئەو ئاواتە

و کوردستان لە نێوخۆ و دەرەوە و هاوکات
ســەرجەم ڕێکخراوەکانــی تایبەت بە الوان
لــە چوارپارچــەی کوردســتان دەخوازیــن
کــە تێبینــی و پێشــنیار و ڕاســپاردەکانی
خۆیــان لــە ڕاســتای دەوڵەمەنترکردنــی
کۆنگرەکەمان بنێرن تاوەکوو پێکەوە بەرەو
بەشــدارییەکی بەتواناتــر و چاالکانەتری
الوان لــە خەباتــی نەتەوەکەمانــدا هەنگاو
بنێین.
بە سپاسەوە
کومێتەی ئامادەکاریی دەیەمین
کۆنگرەی یەکیەتیی الوانی دێموکراتی
کوردستانی ئیران

بارودۆخێکــی هەســتیار لــە ناوچەکــەدا
هەیە ،پێشبینی دەکرێت لە ئەگەری هەر
گۆڕانکارییەک لەو واڵتانەی کە کورد
تێیدا نیشتەجێیە ،کۆمەڵێک هەڕەشە یان
دەرفەت بێنە ئاراوە.
لــە وەهــا دۆخێکدا ،تەنیــا ڕێگایەک کە
دەتوانێت بزاڤی ڕزگاریخوازیی کوردستان
و نەتــەوەی کــورد لــە مەترســییەکان
بپارێزێــت و لــە دەرفەتــەکان کەڵــک
وەرگرێــت ،یەکرێزی و یەکگرتوویی هێزە
سیاسییەکانی کوردستانە».
«قــادری» لــە قســەکانیدا باســی لــەوە
کــرد« :ســەبارەت بــەو بارگرژییــەی کە
ئێســتا لەنێــوان دوو الیەنــی بزووتنــەوەی
کوردســتاندا هاتــووە ئاراوە ،لــە ڕوانگەی
ئێمەوە ئەم دۆخە پاشخانێکی درێژخایەنی
هەیــە و دەرەنجامــی زێهنییەتێکــی
ناتەندروســت بەرانبــەر بــە یەکتــرە کــە لە
دژی یەکتر بەکاری دێنن .بۆیە قامک
دانان لەسەر کێشەکان و دەستنیشانکردنی
زێهنیەتــی الیەنەکان بەرانبــەر بە یەکتر،
تەنیا کارێکە کە دەتوانێت پێشــگیری لە
هەر چەشنە دۆخی نهخوازراو بکات».
ناوبراو جەختی کردەوە« :الی هەموومان
ڕوونە کە دووبەرەکیی نێوخۆیی و شەڕی
بەرژەوەندیــی حیزبایەتــی ،وەک ژەهرێکە

کــە کــورد و جوواڵنەوەکــەی بــەرەو
لەنێوچوون دەبات.
بۆیــە هــەر الیەنێــک دەسپێشــخەری
ئــەم بابەتــە بــکا،ت لەالیــەن خەڵکــی
کوردستانەوە ڕەت دهكرێتهوه».
«محەممەدســاڵح قــادری» لــە درێــژەی
قســەکانیدا لــە ڕوانگــەی حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێرانــەوە،
پێداگریــی لەســەر ئەمــە کــرد« :ههموو
الیهنهكان بهرژهوهندیی نهتهوهیی و ههروهها
ههســتیاریی دۆخهكــه و تایبهتمهندیــی
بهشهكانی كوردستان لهبهرچاو بگرن».
لــە دوابڕگــەی کاری کۆنفڕانســدا،
نوێنــەری حیزبــی دێموکــرات وێــڕای
چەندیــن الیەنــی دیکــە پێشــنیاری کــرد
کە:
 دەســبەجێ شــەڕی میدیایی الیەنەکانلە دژی یەکتر ڕابگیرێت.
 لێژنەیەکــی هاوبــەش بــۆ ڕەخســاندنیدەرفەتــی دیالۆگــی نێــوان الیەنــە
ناکۆکەکان پێک بێت.
 ســنوورێک بــۆ دەســتێوەردان لــەکاروبــاری یەکتــر دیــاری بکرێــت و ڕێز
لــە تایبەتمەندیی بزووتنەوەی هەر کام لە
بەشەکان بگیردرێت.

ژمارە ٥ ، ٧٨٨ی دێسامربی ٢٠٢٠

ش ــاندی «کەنەکە»
ســەردانی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێرانــی کــرد

پەیامــی سەرەخۆشــیی حیزبــی دێموکــرات بەبۆنــەی
کۆچــی دوایــی «بەهائەدیــن نووری»
دەزگای پێوەندییــە گشــتییەکانی حیزبی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران بەبۆنەی
کۆچــی دوایــی تێکۆشــەری دێریــن
و ســیمای ناســراوی سیاســیی عێــراق
و کوردســتان «بەهائەدیــن نــووری»
پەیامێکی هاوخەمی باڵو کردەوە.
دەقی پەیامەکە بەم چەشنەیە:
پەیامی هاودەردی و سەرەخۆشی
بــە داخ و پەژارەیەکــی زۆرەوە ئەمــڕۆ
سێشــەممە ،هەواڵی کۆچی دوایی بەڕێز
«بەهائەدیــن نــووری» ،تێکۆشــەری
دێرینی کورد و سیمای ناسراوی سیاسیی
عێــراق و کوردســتان و داکۆکیکارێکــی
شــێلیگری بزووتنــەوەی ئازادیخوازیــی و
مافخوازیــی گەالنی عێراق و ســکرتێری
پێشــووی حیزبــی شــیوعیی عێراقمــان لە
تەمەنی  ٩٣ساڵێدا پێ گەیشت.
بەم بۆنەوە هاوخەمیمان لەگەڵ بنەماڵەی
ســەربەرز و خەباتگێڕیــان و هەڤــااڵن
و هاوســەنگەرانی ڕۆژه ســەختەکانی
خەباتــی شــار و شــاخی ئەم کەســایەتییە

شــاندێکی کۆنگــرەی نەتەوەیــی
کوردســــــــــــتان (کەنەکــە) ســەردانی
دەزگای پێوەندییــە گشــتییەکانی حیزبی
دێموکراتی کوردستانی ئێرانی کرد.
ڕۆژی سێــــــــــــــشەممە ڕێکەوتــی
٤ی ســەرماوەزی ١٣٩٩ی هەتــاوی،
شــاندێکی کۆنگــرەی نەتەوەیــی
کوردســتان (کەنەکە) بە سەرپەرەســتیی
«ئەحمەد قەرەمووســی›› ،هاوســەرۆکی
کەنەکــە ســەردانی بنکــەی ســەرەکیی
دەزگای پێوەندییــە گشــتییەکانی حیزبی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێرانــی کــرد و
لەالیەن هەیئەتێک بە ســـــــــەرپەرەستیی
«محەممــەد نەزیــف قــادری»،
بـــــــــــــــــەرپرسی دەزگای پێوەندییــە
گشــتییەکان و جێگــری دووەمــی
لێپرســراوی گشــتیی حیزبــەوە پێشــوازیی
لێ کرا.
لــە ســەرەتای ئــەو دیــدارەدا «محەممەد
نەزیــف قــادری» بەخێرهاتنــی گەرمــی
شاندی میوانی کرد.
پاشــان «ئەحمــەد قەرەمووســی» وێڕای
سپاســی پێــــــــــــشوازیی گەرمی شــاندی
حیــزب و بەرزنرخاندنــی ڕۆڵ و پێگــە
و هەڵوێســتە نەتەوەییەکانــی حیزبــی
دێموکــرات ،باســێکی کورتــی لەســەر
ئامانجــی ســەردانی شــاندی کەنەکــە
پێشکەش کرد.
«قەرەمووسی» وێــــــــــــــــــڕای شرۆڤەی

ئاڵــۆزی و هەڕەشــەکان بــۆ ســەر کــورد
لــە کوردســتانی باشـــــــــوور و ڕۆژئــاوا،
دواییــن گــرژی و ئاڵۆزییەکانــی نێــوان
پارتــی کرێکارانــی کوردســــــــــتان و
هێزەکانی باشــووری کوردستانی تاوتوێ
کــرد و بەردەوامبوونــی ئــەو ڕەوتــەی بــە
هەڕەشەیەک بۆ سەر یەکیەتیی نەتەوەیی
کــــــــــــــــــــــورد و ســەروەریی خاکــی
کوردســتان زانی و لەو پــــــــــــــــێوەندییەدا
بە وردی باسی لە هەنگاوەکانی کەنەکە
بــۆ هێــــــــــــورکردنەوەی دۆخەکــە و
بانگهێشتکردنی الیەنەکان بۆ پشتگیری
لە چارەســــــــــــــــــــەری کێشەکە کرد.
ناوبــراو هەروەهــا داوای لــە حیزبــی
دێموکراتی کوردستانی ئێران کرد وەکوو
حیزبێکی خاوەن پێـــــــــــــــگە و قورســایی
و هەڵوێســتی نەتەوەیــی لــە گۆڕەپانــی
سیاســیی کوردســـــــــــــــــــــــتاندا ڕۆڵــی
خــۆی بــۆ هێورکردنــەوەی دۆخەکــە
و پێکهێنانــی بەســتێنی دیالــۆگ
و چارەســەری ئاشــتیانەی کێشــە و
ئاڵۆزییەکان بگێڕێت.
لــە درێژەدا «محەممــەد نەزیف قادری»
وێــڕای بەرزنرخاندنــی خەباتــی ڕۆڵــە
تێکۆشــەرەکانی کــورد و هێــزە سیاســییە
خەباتگێڕەکانــی کوردســتان ،ڕایگەیانــد
حیزبی دێـــــــــــــــــــموکرات هەمیشــە و لە
هەمــوو قۆناغەکاندا ســەرەڕای بــاوەڕ بە
جیاوازیــی هەلومەرجــی خەبات لە بەشــە

جیاجیاکانــی کوردســتان ،پاڵپشــتیی لــە
یەکیەتیــی نەتەوەیــی و پابەندبوونــی
هەموو الیەنەکان بە پرەنســیپی یەکڕیزی
و پاراســتنی بەرژەوەندییــە بااڵکانــی
نەتــەوەی کــورد کــردووە و لــە پێوەنــدی
لەگــەڵ ئاڵۆزییەکانــی ئــەم دواییانــەی
نێــوان هێــزە سیاســییە خەباتگێڕەکانــی
باکــوور و باشــووری کوردستانیشــدا،
بــەردەوام لــە هەوڵــدا بــووە بۆ ئــەوەی کە
هەمــوو الیەنــەکان بــەرەو هەڵبژاردنــی
ڕێکاری دیالــۆگ و ڕێزگرتنی بەرانبەر
و قەبووڵکردنی یەکترهان بدات.
«قــادری» لــە کۆتاییشــدا ئامادەیــی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێرانی
بــۆ هەڵگرتنــی هــەر جــۆرە هەنگاوێــک
لــە پێنــاوی دەســتەبەرکردنی یەکڕیزیــی
نێوان الیەنە سیاسییە نیشتمانپەروەرەکانی
کوردســــــــــــــتان و جێگیرکردنی پرەنسیپی
دیالــۆگ لــە هاوکێشــە نێوخۆییەکانــی
بزووتنــەوەی ڕەوای خەڵکی کوردســتاندا
دووپات کردەوە.
شــاندی هەر دوو ال لە کۆتاییدا جەختیان
لەســەر پێــــــــــــــویستیی بەردەوامبوونــی
هــاوکاری و هاوخەباتیــی زیاتــری نێــوان
هەمــوو الیەنــەکان بــۆ دەســتەبەرکردنی
ئاشــتی و یەکڕیزی نێــوان پێکهاتەکان و
هێــزە خەباتگێڕەکانــی بزووتنەوەی ڕەوای
خەڵکی کوردستان کردەوە.

تێکۆشــەرە دەردەبڕیــن وهــاودەردەی و
سەرەخۆشییان لێ دەکەین.
کاک بەهائەدیــن نــووری جگــە لــە
هاوخەباتیــی لەگــەڵ حیــزب و الیەنــه
سیاســییەکانی عێــراق و کــورد،
پێوەندییەکــی گەرموگوڕیشــی لەگــەڵ
هێــزە چــەپ و پێشــکەوتنخوازەکانی
ناوچــەش هەبوو و یەکێک لە دۆســتانی
کــورد لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان و
دۆســتێکی دێریــن و بەوەفــای حیزبــی
دێموکراتی کوردستانی ئێران و ڕێبەرانی
نەمــر دوکتــور عەبدولڕەحمان قاســملوو و
دوکتور ســادق شەرەفکەندی و ڕێبەرانی
حیزب بووە.
کاک بەهائەدیــن نــووری لــە
ئاســاییکردنەوەی دۆخــی سیاســیی
هەرێمــی کوردســتان لــە کاتــی ڕوودانی
شــەڕی دڵتەزێنــی نێوخۆیی لــە هەرێمی
کوردســتاندا بێوچــان هەوڵی دڵســۆزانەی
دەدا و پێوەندیــی بەردەرامــی لەگــەڵ
کەســایەتییە سیاســییەکانی باشــووری

پێشــمەرگەکانی کوردســتان لــە
مەتەرێزەکانــی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێــران ،بــە بەڕێوەبردنــی
هەڵمەتــی پیــرۆزی بەڕووچانــدن بــە دەم
بانگــەوازی زاگرۆســانی ڕۆژهەاڵتــەوە
چوون.

پێشــمەرگەکانی کوردســتان لــە
ســەنگەرەکانی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێرانــەوە بــۆ پشــتیوانیکردن
لــە هەڵمەتــی بەرینــی زاگرۆســانە ،لــە
چیاکانی کوردستان بەڕوویان چاند.
ئــەوان پشــتیوانیی خۆیــان لــەو هەڵمەتــە

کوردســتان بۆ کۆتاییهێنان بە ئەو شــەڕە
ماڵوێرانکــەرە هەبوو کە بە خۆشــییەوە بە
هەوڵی دۆستان ئەو شەڕە کۆتایی پێهات.
کاک بەهائەدین نووری ســاڵی ١٩٥٣ی
زایینــی لەالیــەن دەســەاڵتی ئەوکاتــی
عێراق دەسبەســەر و زیندانی کرا و ســاڵی
١٩٩٤یش بزووتنەوەی دێموکراســیخوازی
کوردســتانی دامەزرانــد و لەو ڕێگەشــەوە
خزمەتــی بــە ئامانجەکانــی گەلی کورد
کرد.
لــە کۆتاییدا جارێکی دیکە سەرەخۆشــی
لــە هەمــوو بنەماڵــە و دۆســتانی ئــەم
خەباتگێڕە نەمرە دەکەین.
ڕۆحی شاد بێ
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
دەزگای پێوەندییە گشتییەکان
محەممەدنەزیف قادری
١١ی سەرماوەزی ١٣٩٩ی هەتاوی
ای دێسامبری ٢٠٢٠ی زایینی

چاالکــی تەبلیغــی تێکۆشــەرانی دێموکــرات لــە مەتەرێــزی شــار

لە مانگی سەرماوەزدا ئەندامان و الیەنگرانی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران لە بۆکان چاالکیی تەبلیغییان بەڕێوە برد.
ڕێكەوتی ٢ی سەرماوەز ،ئەندامانى حيزبى دێموكرات له بۆكان له مانگى هەڵكردنى ئااڵ و ناوى پێشمەرگەدا ،له «كێوەڕەش» و كێوى
«ناڵهشكێنه» به دروشمى حيزبى و ئااڵى كوردستان ،چاالکیی تەبلیغییان بەڕێوە برد.
هەروەهــا تێکۆشــەرانی حیزبــی دێموکراتــی لــە تەنگیســەر بــە هەڵدانــی ئــااڵی کوردســتان و ئارمی حیزبــی دێموکرات یــادی ڕۆژی
پێشمەرگەیان بەرز ڕاگرت.
هەر بەم بۆنەوە ئەندامان و الیەنگرانی حیزبی دێموکرات لە شاری «ئاودانان» سەر بە پارێزگای ئیالم چاالکیی تەبلیغییان بەڕێوە برد.
ئەو چاالکییە لەالیەن هێزی «زاگرۆس» لە شاری «سراوباغ» بەڕێوە چووه.
لەو چاالکییەدا تێکۆشــەرانی دێموکرات ســەرەڕای دروشــمی شۆڕشگێڕانە تەقەی خۆشییان کردووە و پشتیوانییان لە حیزبی دێموکرات
دەربڕیوە.
ڕۆڵە تیکۆشــەرەکانی دێموکرات لە گوندی ‹›ڕەحیم خان›› ســەر بە شــاری بۆکان بەبۆنەی ٢٦ی ســەرماوەز ،بە هەڵکردنی ســروودی
شۆڕشگێڕانە و باڵوکردنەوەی نووسراوەی حیزبی ،یادی ئەو ڕۆژەیان بەرز ڕاگرت.
هەروەها ڕۆڵە بەجەرگەکانی دێموکرات لە پەیامێکدا ئامادەیی خۆیان بۆ هەر چەشنە بڕیارێکی حیزبی دەربڕی.
هاوکات ئەندامانی دڵســۆزی حیزبی دێموکرات لە گوندی ‹›وزمەڵێ›› ســەر بە شــاری سەقز بەبۆنەی ڕۆژی پێشمەرگەی کوردستان
بە هەڵکردنی ئااڵی پیرۆزی کوردســتان و لۆگۆی حیزبی دێموکرات و هەروەها باڵوکردنەوەی تراکتی حیزبی ،چاالکیی تەبلیغییان
بەڕێوە برد.
ڕێکەوتی ٢٦ی سەرماوەز وەک ڕۆژی پێشمەرگەی کوردستان دیاری کراوە.

درێژەی پەیڤ

زاگرۆســانە لــە مەتەرێــزی پێشــمەرگە بەڕێــوە چــوو

پیــرۆزە بــۆ بووژاندنــەوەی ژینگــەی
نیشــتمان دەربڕیــوە و داوایــان لــە خەڵکی
کوردســتان کــردووە کــە پارەزێری ژینگە
بن و بۆ بووژاندنەوەی سروشــت هاوتەریب
بن لەگەڵ هەڵمەتە ژینگەییەکان.
یەکێــک لە پێشــمەرگەکانی کوردســتان
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دەڵێــت« :ڕێژیمــی ئیســامیی ئێــران لــە
هەر جێگایەک دارستانێکی سووتاند یان
دارێکی بڕی ،ئێوە نمامێک بچێنن».
هەڵمەتــی زاگرۆســانە مــاوەی  ٣ســاڵە
لەالیەن ڕێکخراوە ژینگەیی و شاخەوانی و
مەدەنییەکانی کوردســتانی ڕۆژهەاڵتەوە

بــە دەستپێشــخەریی ئەنجومەنی ســەوزی
چیا پاش شەهیدکرانی شەهیدان «شەریف
باجوەر» و «ئومید کۆنەپۆشــی» بەڕێوە
دەچێت و لە ئەمســاڵدا بە شــێوەی بەرینتر
بەڕێوە چوو.

دهگهیهنــێ؛ بهڵكــوو وههــا بیركردنهوهیهك
نــهك ئیمكانی نییــه بهڵكوو تهنیا و تهنیا
دابڕانــی دیكــه و پهرتهوازهیــی كــوردی
بهدوادا دێ.
له دوای ئهم ههموو ئهزموونانهی كه كورد
بــه گشــتی و كوردســتانی ڕۆژههاڵتیش
بهتایبهتــی كردوویانــه ،ئێمــه پێویســته
جۆرێكــی دیكه له یهكگرتوویی بڕوانین،
كــه مانــای توانــهوه و دابڕانــی دیكــهی
لــێ شــین نهبێتــهوه بهڵكــوو پێویســته كــه
یهكگرتوویی ببێ بهو مانایه كه بهدهوری
یــهك كۆمان دهكاتهوه و پێكهوهبوونمان لێ
دروست دهكا.
لــه نێو حیزبێكــی یهكگرتووی دێموكراتدا
پێكهوهبــوون یانــی بــه پاراســتنی ڕای
كهســی و تایبهتــی خۆمــان ،بــهاڵم لــه
پێنــاوی بهرژهوهندییهكــی بااڵتــردا ،بــه
پێبهنــدی بــه بهڵێنهكانمان و دهروهســتیمان
بهرامبــهر بــه ڕێككهوتــن و یاســامهندیی
خۆكردمــان ،هێزێكــی گهورهتــر دروســت
دهكهیــن بــۆ بهرهوپێشــبردنی خهباتــی
نهتهوهیهكــی ســتهملێكراو و لهســهرپێ.
ئامانجی سهرهكیمان بههێزكردنی خهباتی
گهل دژ به كۆلۆنیالیزم بێ.
له ســهر ســێ ڕێیانی دابڕان ،پێكهوهبوون
و توانــهوهدا ،ڕاســتهڕێی پێكهوهبــوون،
هــهم بهرژهوهندیــی بااڵمــان دابیــن دهكا و
هــهم كهســایهتیی تــاك و مێژووییشــمان
بههێزتــر دهكا و هێــزی خهباتمــان بــۆ
بهگژداچوونهوهی داگیركهر زیاتر دهكا.
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ژمارە ١٥ ، ٧٨٨ی سەرماوەزی ١٣٩٩

ڕێژیمی شێر و ڕێژیمی ڕێوی
جاقل
کۆمــاری تیرۆریســتی ئیســامی
ئێــران وەک ڕێژیمێکــی توتالیتێــر و
ئیدئۆلۆژیکــی ســەرەڕۆ لــە مــاوەی چل
ساڵی ڕابردوودا لە ڕووبەڕووبوونەوەیەکی
دیــار و نادیــاردا لەگــەڵ خەڵکــی نێــو
جوغڕافیــای ئێــران و واڵتانــی ناوچــە
و هەنــدێ لــە زلهێزانــی جیهانــی جێــی
گرتووە  .ئەم ڕێژیمە بە هەموو دروشــمە
توندئاژۆکانــی و کــردەوە قیزەونەکانــی
هەتــا ئــەم کاتــە توانیویەتــی خــۆی لــە
ڕوخانی یەکجاری بپارێزێ .
ئــەم خۆپاراســتن لــە ڕوخانــە بــە مانــای
توانایــی ڕێژیــم نەبووە بەڵکوو بە چەندین
هــۆکار بووە کە لێــرەدا و زۆر بە کورتی
ئاماژە بە چەند دانەیێکیان دەکەین.
لــە ناوخــۆی ئێرانــدا خەڵکانــی
نــاڕازی و شۆڕشــگێڕ نەیانتوانیــوە بــە
یەکگرتویییەکــی تۆکمــە بگــەن و ببنــە
ئاڵترناتیوێک بۆ جێگرتنەوەی کۆماری
ئیسالمی .لە ئاستی ناوچەییدا جیاوازی
بەرژەوەنــدی واڵتانی ناوچەیی و واڵتانی
زلهێــز بــە نیســبەت مــان و نەمانــی
کۆماری ئیســامییەوە شــتێکی بەرچاوە
 .واڵتانــی ناوچەییــش لــە ناتەباییــدا
بەرانبــەر بــە یــەک هەنــگاو هەڵدەگرن و
هەنــدێ واڵت و گــروپ بــە هاوپەیمانی
کۆمــاری ئیســامی ئێــران ناوچەکەیــان
کردووەتــە گۆڕەپانی تیرۆر و خوێنڕشــتن
و بــە دنەدانــی کۆماری ئیســامی ئێران
لە هیچ کردەوەیەکی دڕندانە سڵ ناکەن.
بە نیســبەت زلهێزانی جیهانیش کە ئێران
بــە شــێوەی ئاشــکرا دژایەتــی ئەمریــکا
دەکات بەرانبــەر بــە ئێــران هەڵوێســتێکی
جیددیــان نییــە .ئــەوان بە قســەی خۆیان
کار بــۆ گۆڕینی ڕەفتــاری ئێران دەکەن
نــەک بــۆ ڕوخانــی! واڵتانــی چیــن و
ڕوسیا و هەندێ واڵتی ئەورووپاییش کە
ئاگــری شــەڕ و نەهامەتییەکانــی ئێــران
نایانگرێتەوە بەرژەوەندییە ئابوورییەکانیان
لەگــەڵ ئێــران لــە پێــش چــاو دەگــرن و
تەنانەت لە کاتە هەستیارە سیاسییەکاندا
بــە شــێوەیەک لە شــێوەکان پشــتی ئێران
چــۆڵ ناکــەن .لــە نــاو ئــەم پاڕادۆکســە
بەرچاوانــەدا ئێــران دەرفەتــەکان بــە
قازانجــی ماننــەوەی خــۆی دەقۆزێتەوە و
ماکیاوێللــی گوتەنــی :تاوێک دەبێت بە
شــێر و زۆربــەی کاتــەکان وەک ڕێــوی
پێــش بــە مەرگی خــۆی دەگــرێ .بەاڵم
داخــۆ ئــەم ڕەوتــە دەتوانــێ بــۆ هەتاهەتا
بــەردەوام بــێ؟ و هەلومەرجــە ناوخۆیــی
و ناوچەیــی و جیهانییــەکان دەتوانن هەتا
ســەر یاریدەدەر بن بە ماننەوەی کۆماری
تیرۆریستی ئیسالمی ئێران؟
واڵمی ئەو پرســیارە بێ هیچ گومانێک
«نــا» یــە  .چــون زبڵدانــی مێــژوو
پــڕە لــە ســەرکردە دیکتاتــۆرەکان کــە
سەردەمانێکی زۆر یان کەم پەلیان ڕاداوە
و بــە دەمامکــی هێــز و توانــا خەڵکــی
خۆیــان و خەڵکانــی دور و نیزیکیــان لــە
جەستەی پوچ و بەتاڵی خۆیان ترساندووە.
ڕێژیمی ئیدئۆلۆژیکی ئێران لە سەرەتای
دامەزرانییــەوە مان و مەوجودیەتی خۆی
لە مەرگ و لەناوبردنی هەندێ الیەن یان
واڵتــدا دیتووەتــەوە .ئــەم ڕێژیمە ئەم هزرە
پوچ و بێ مانایەشی تەنانەت تێکەڵ بە
پــەروەردە و خوێندنی منداڵە قوتابییەکان
دەکرد و لە مەیدانی کردەوەشدا ئەوەندەی
بــۆی کرابــێ و مەجالــی هەبووبــێ بــۆ
وەدیهێنانی ئامانجە نگریســەکانی خۆی
خەڵکــی کوشــتووە و پەرەی بــە تیرۆریزم
داوە .بــە جۆرێــک کــە دەتوانیــن بڵێیــن
ڕێژیمی ئاخوندی ڕێژیمێکی ئاژاوەگێڕە
کــە خواســت و بەرنامــە چەپەڵەکانــی
هەمــوو ســنورە ئەخالقییــەکان دەبەزێنــێ
و تەنیــا کاتێــک کــە دەســت دەداتــە
«تەقیــە»ی شــەرعی و بــۆ ماوەیــەک
لــە کردەوەکانــی پاشەکشــێ دەکات و
چەشــنی ڕێوی بای دەداتەوە ئەو کاتەیە
کــە تەواویەتی ڕێژیم بکەوێتە مەترســی
لەناوچوونەوە.
ڕێژیــم لــەم جۆرەکاتانــەدا ئەدەبیاتــی

ئاخاڤتنــی دەگــۆڕێ و جینایەتکارەکانی
کاربەدەســتی کۆمــاری ئیســامی بــە
دەمامکی ئیســاحات و هتــد دەردەکەون
و بەرانبــەر بــە الیەنــی هێزمەنــد بێدەنگ
دەبــن و بــە بــزە و پێکەنینــەوە بــاوش بــۆ
وتووێژ دەگرنەوە! لە ســەرەتای دامەزرانی
کۆماری ئیســامییەوە هەتا ئەم ســاتەش
ئەم پێوەرانە کە ماکیاوێللی مامۆســتایان
پێــی دەڵــێ شــێر و ڕێــوی لــە پێــش چاو
گیــراوە و کاری پێکــراوە .لــە حاڵەتــی
بەناو شــێردا ئەم ڕێژیمــە فەرمانی جیهاد
بــۆ قڕکــردن و کوشــتنی میللەتی کورد
دەردەکات .ڕۆژنامــەوان و ڕوناکبیــر و
جودابیر دەکوژێ و لە سەر مێزی وتووێژ
ڕێبەرانی کورد شەهید دەکات .لە یەمەن
و سوریە و هەتا ئەو شوێنە دەستی بگات
لە ئیســڕائیلیش بە موشــەکی دوورهاوێژ
و هتــد منــداڵ و خەڵکــی بێتــاوان و
ســڤیل دەکــوژێ و نوقســتان دەکات.
تــۆڕی تیــرۆری دانانــەوەی بۆمبــی
کۆمــاری ئیســامی واڵتانــی ناوچــە و
جیهانیــش دەگرێتــەوە بــەاڵم کاتێــک لــە
ڕووبەڕووبوونەوەی جیددی دەترسێ وەک
ڕێوی خۆی لە هەموو بەرپرساریەتییەکان
دەدزێتەوە !
ئەم مێژووە پڕ لە هەوراز و نشــێوە بێجگە
لەوەیکــە خەڵکی ناوخۆی ئێرانی ڕۆژ لە
گــەڵ ڕۆژ لــە نەهامەتــی و کارەســاتی
دڵتەزێنی سیاسی ،فەرهەنگی و ئابووری
و هتــد گالنــدووە هیــچ دەســکەوتێکی
ئەرێنــی نەبــووە .مێتــۆدە سیاســییە
دزێوەکــەی کۆمــاری ئیســامی بووەتــە
هــۆی ئەوە کــە ناوەرۆکی ڕێژیم ڕۆژ لە
گەڵ ڕۆژ زیاتر بۆ خەڵکی ناوخۆ و ناوچە
و جیهانیــش زیاتــر دەربکــەوێ و بــە پێی
ئیمــکان لە بەرانبــەر ئــەم زێدەخوازییانەدا
هاوپەیمانی و یەکگرتوییەکی ئەگەرچی
الوازیــش بێــت بێتــە ئــاراوە .لــە مــاوەی
چــل ســاڵی ڕابــردوودا بــەردەوام بازنــەی
خودییــەکان و باوەڕپێکراوەکانــی ڕێژیــم
بەرتەسکتر بووەتەوە و متمانە لە نێوانیاندا
گەیشــتووەتە کەمتریــن ئاســت .نەســڵی
تــازە پێگەیشــتووی ئاغــازادەکان هیــچ
تەعەهودێکیان بە شۆڕشــی ئیسالمییەوە
نییە و کاربەدەســتە ئینقالبییەکان ئەمڕۆ
لــە گەندەڵــی ماڵییــەوە گالون .ئێســتا
ڕێژیــم لــە قۆناغێکدایــە کــە سیســتمی
بەڕێوەبەرییەکــەی تــا ڕادەیەکــی بەرچاو
ئۆلیگارشــییە و لــە بازنــەی دەســەاڵتدا
تۆقەنێــک خــزم و دۆســت پێکــەوە ئێــران
بەڕێــوە دەبەن کە بڕوا بە کەســیتر ناکەن
کە بیهێننە ڕیزی خۆیانەوە .مێژووی ئەم
گەندەڵییە ماڵییانە دەگەڕێتەوە بۆ دەیەی
یەکەمــی هاتنــە ســەرکاری کۆمــاری
ئیسالمی و ئێستا ئیدی تەواوی تانوپۆی
ڕێژیمــی تەنیوە و نەتەنیا کاربەدەســتانی
ڕێژیــم حاشــای لــێ ناکــەن بەڵکــوو دان
بەوەشــدا دەنێــن کــە نازانن چــۆن خۆیان و
ڕێژیمەکەیانی لێ دەرباز بکەن .
چەنــد ســاڵ لــەوە پێــش کاک مســتەفا

هیجــری لــە کۆبوونەوەیێکــی گشــتی
حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئێراندا و
بە ئاشکرا ڕوو لە ئەندامان و الیەنگران و
خەڵکی ناوخۆی ڕۆژهەاڵتی کوردســتان
وتــی« :کاربەدەســتانی زۆر ســەرەوەی
ڕێژیمــی ئێــران زانیارییــە نیزامــی و
ســەربازییەکانی نــاو ئێــران بــە واڵتانــی
ناوچــە دەفرۆشــن!» هیجری لــە درێژەی
ئــەو باســەدا وتــی« :هاوڕێیــان ئەمــە
تەفســیر یــان ئێحتمــاڵ نییــە کــە مــن بە
ئێــوەی دەڵێــم بەڵکــوو ئەمــە زانیاریێکــی
دروســتە کــە عەرزتانــی دەکــەم!» پــاش
لەناوبردنــی قاســم ســلێمانی و موحســین
فەخریزادە دروستی ئەم ئاخاڤتنەمان زیاتر
بــۆ دەردەکــەوێ .ڕێژیمــی ئاخونــدی کە
هەمیشــە حاشای لە ڕاســتییەکان دەکرد
پــاش چەندیــن ســاڵ دانــی بــە گەندەڵــی
ئیداری و گەندەڵی ماڵیدا نا .بۆمباران و
وێرانکردنی پایــەگا نیزامییەکانی ڕێژیم
لــە واڵتانــی ناوچــە و کوژرانــی یــەک
لــە دوای یەکــی هێــزە ئینســانییە ئێرانی
و نیابەتییەکانــی کۆماری ئیســامی لە
دەرەوەی جوغڕافیــای ئێــران لــە ســااڵنی
ڕابــردوودا النیکــەم ســەلمێنەری دوو
شــت بوون .یەکــەم :کۆماری ئیســامی
لــە بەرانبــەر هێــزی جیدیــدا ،بێهێــزە و
دەچێتــەوە دۆخی ڕێوییەکی بێدەنگ کە
بــەردەوام بەدوای کونێکــدا بۆ خۆدزینەوە
دەگەڕێ .دووهەم :تەواوی ئەو بۆمبارانە
دەقیق و دروســتانە [جیاواز لە بااڵدەســتی
تیکنۆلۆژی] الیەنی بەرانبەر ،بااڵدەستی
ئیستخباراتیشــی لــە پشــتە؛ واتــە تەنیــا
فەرمانــدە نیزامییــە بڕواپێکراوە بااڵکانی
ئێــران دەســتیان بــە هەنــدێ زانیــاری زۆر
نهێنــی ڕادەگات و بێگومــان هــەر لــە
ڕێگای ئەوانیشــەوەیە کــە ئەو زانیارییانە
دزە دەکاتــە دەرەوە .کوژرانــی فەخریــزادە
مەحــەک لێدانــی تــەواوی ئــەو قســە و
باسانە بوو کە خوێنەری هێژا هەتا ئێستا
خوێندویەتەوە  .بەم پێیە دوو شــتمان ڕوون
و ئاشــکراتر لە هەمیشــە بۆ دەردەکەوێ.
یەکــەم :زانیارییەکــەی بەڕێــز مســتەفا
هیجــری دروســت بــوو هیــچ حاشــایێک
هەڵناگرێــت .دووهــەم :ڕێژیم هاوشــێوەی
گەندەڵــی ماڵــی و ئیــداری لــە گەندەڵی
نیزامــی و ئیتالعاتیشــەوە گالوە .بــە
چەشــنێک کــە کاربەدەســتانی ڕێژیــم
لــە پــاش کوژرانــی فەخریــزادە دانیان بەم
ڕاستیەدا ناوە و حاشایشیان لێ نەکردووە.
لێــرەدا هەنــدێ شــت کــە کوژرانــی
فەخریــزادە تــا ڕادەیــەک جیــاواز دەکات
و پێویســتە شــرۆڤەکاران و خەباتکارانــی
سیاســی زیاتر سەرنجی پێبدەن بە کورتی
باسی لێوە دەکەین .
لــە دوای باڵوبوونــەوەی هەواڵــی دەســت
پێڕاگەیشتنی واڵتی ئیسڕائیل بە نیزیک
بە هەشــت تــۆن مەدارکی ناوکــی ئێران،
کاربەدەســتانی ڕێژیــم وەک هەمیشــە
ملیــان لــە حاشــاکردنی ئەو ڕاســتییە نا.
بــەاڵم ئــەوە ڕاســتییەک بــوو کــە زۆر

الیەنــی بەرنامــەی ناوکــی و موشــەکی
ئێرانــی بــۆ ئیســڕائیل ڕوون کــردەوە .
فەخریزادە کەســێک بــووە کە لە بەرنامە
تەلەفزیۆنییەکانی ئیســڕائیلدا بە ئاشکرا
نــاوی بــراوە و بــە کەســێکی شــوێندانەر
لــەو بابەتانــەوە بــە بینــەر ناســێندراوە.
ئیتالعاتــی ســپا وەک گەورەتریــن
ئۆرگانــی دەســەاڵتداری ئیتالعاتی ئێران
کە بەرپرسی پاراستنی گیانی فەخریزادە
بــووە نەیتوانیــوە گیانی ناوبراو ســەرەڕای
هەبوونی تەواوی ئەم هەڕەشــە ئاشکرایانە
بپارێزێــت .لەناوبردنــی فەخریــزادە لەگەڵ
کوژرانــی قاســم ســلێمانیدا لــە هەنــدێ
بابەتــەوە جیــاوازە .فەخریــزادە لــە نــاو
جوغڕافیــای ئێرانــدا و لــە شــاری تارانی
پێتەختــی کۆمــاری ئیســامی دەکرێتــە
ئامانــج .کوژرانی فەخریــزادە لە ڕێگای
ئینســانییەوەیە نــەک بــە پەهبــاد و
تیکنۆلۆژی زۆر ســەیر و ســەمەرە .پاش
کوژرانــی ســلێمانی کۆماری ئیســامی
زۆر وریاتــر و چاوکراوەتــر لــە جــاران لــە
هەوڵدا بوو کە چیدی مۆرە گرینگەکانی
لــە دەســت نەچــێ بــەاڵم دیتمــان کــە
نەیتوانــی .ڕێژیمێک کە ســاڵهای ســاڵە
واڵتی ئیســڕائیل بە ڕەســمییەت ناناســێ
و لە یەکەم ڕۆژەوە دروشــمی ســڕینەوەی
ئیســڕائیل لە ســەر گۆی زەوی بە گوێی
هەموو کەســێکدا چرپاندووە ئێســتا هیچ
کــە نەیتوانیــوە زەربەیەکــی ئەوتــۆ لــەو
واڵتــە بــدات بەڵکــوو ئەوە ئیســڕائیلە کە
لــە ناوخــۆی واڵتــی ئێرانــدا دژبەرەکانی
خــۆی لــە نــاو دەبــات .پێویســت بــە وتنە
ئەگەرچی هەتا ئێستا بە شێوەی فەرمی
ئیســڕائیل لە وەئەســتۆگرتنی ئەم سزادانە
خۆی پاراســتوە بەاڵم تەواوی شــەواهید و
مەدارکــی مێــژووی ئەم جــۆرە ڕووداوانە
نیشــاندەری ئەوەن کە ئیســڕائیل دەســتی
لە کوشتنی فەخریزادەدا هەبووە  .کاناڵی
 CNNلە زاری کاربەدەستێکی دەوڵەتی
ئەمریــکاوە وتوویەتــی کــە ئیســڕائیل
لــە پشــت کوشــتنی فەخریزادەوەیــە .لــە
کۆماری ئیسالمیدا ئێستا بەرچاوتەنگی
و قبــوڵ نەکردنی یەکتری لە ئاســتێکی
بەرزدایە هەر بۆیەش دوور نییە کە هەندێ
جــار ئــەم جــۆرە لەناوبردنانــە جۆرێــک
بێــت لــە پاکانــە حیســابی نێــو دەزگای
حاکمییــەت .هەرچەنــد ئــەم ئێحتماڵــە
زیاتــر لــە ســەر قاســم ســلێمانی دروســتتر
دەردەکــەوێ هەتا فەخریــزادە .دوابەدوای
ســەفەری کوتوپــڕ و بێدەنگــی نێتانیاهوو
بــۆ عەرەبســتانی ســعودی و دیــدار لــە
گــەڵ پۆمپێئــۆ و کۆبوونــەوەی ســێ
قۆڵــی ،فەخریــزادە دەکــوژرێ  .ئەمــەش
دەرخــەری ئــەو ڕاســتییەیە کــە واڵتانــی
ناوچــە و جیهانیــش لــە بەرتەســککردنی
توانــا موشــەکی و ناوکییەکانــی ئێرانــدا
تا ڕادەیەکی زۆر لە چاو ســااڵنی پێشوو
جیدیتر و هاوئاهەنگترن .
ڕێژیــم لــە گەمەیەکــی دووســەر دۆڕاودا
گیــری کــردووە؛ ئەگــەر بیهەوێــت لەمــە

زیاتر هێڵە سورە نێودەوڵەتییەکان ببەزێنێ
کۆدەنگیێکــی جیهانــی بــە دژی خــۆی
پێــک دەهێنــێ کە دور نییە بۆ هەمیشــە
لــە نــاوی بەرن .لــە کاتی دەســەاڵتداری
بایدەندا ئــەم کۆدەنگییە نێودەوڵەتییە زۆر
ســاناتر لــە کاتــی تڕامــپ پێــک دێــت.
ئەگەر بیشــیهەوێ لــە ئیدیۆلۆژییە دینی
و ئینقالبییەکانــی پاشەکشــێ بــکات بۆ
هەمیشــە لــە نــاو خەڵکــی ناوخــۆ و هێزە
دڵســۆزەکانی خــۆی جێگــە و پێگــەی
خۆی لە دەست دەدات و لەمەش خراپتری
بەســەر دێــت .ڕێژیــم بــۆ ئــەوە کــە ورەی
هێزەکانــی خــۆی و هێــزە نیابەتییەکانــی
دانەبەزێ دەڵێ تۆڵەی سەخت دەکەمەوە!
ئــەو دروشــمە وەک ئاواتێــک بــۆ
ڕێژیمێکی ئیدئۆلۆژی هەندێ مەسرەفی
ناوخۆیی هەیە بەاڵم لە مەیدانی کردەوەدا
واقعییەتەکان بە جۆرێکی دیکەن و ڕێژیم
ناتوانــێ پەل ببزێوێ .فەخریزادە ئەوەندەی
کە پاش مردنی ناســرا هیچکات پێش لە
مەرگی ناســیاو نەبوو .ئــەوەش دەرخەری
ئەوەیە کە دژبەرانی ئێران زۆر بە وردی و
زیرەکییــەوە دوژمنانــی خۆیان دەبیننەوە و
لــە ناویان دەبەن .وێدەچێ زۆربەی زۆری
ئــەو واڵتانــەی کە لە ماوەی چل ســاڵی
پێشــوودا لــە الیــەن ڕێژیمــەوە چ لە باری
ئیدئۆلــۆژی و چ لەبــاری کردەوەییــەوە
کەوتونەتە بەر پەالماری نەرم و ســەختی
ڕێژیــم ئیتــر لــە ڕێژیــم خــۆش نەبــن.
کۆماری ئیســامی لــە ناوچەکەدا تەنها
وتەریک کەوتووەتەوە .ئیســڕائیل لەگەڵ
هەنــدێ واڵتــی عەرەبــی ئیســامی بــە
شــێوەی فەرمی ئاشــت بووەتەوە و لەگەڵ
هەندێکــی دیکــەش لــە داهاتوودا ئاشــت
دەبنــەوە .پێکهاتنــی هاوپەیمانــی لە نێوان
ئیســڕائیل و واڵتانــی عەرەبــی دایــەرەی
نفوز و مانەوەی ڕێژیم کەمتر دەکاتەوە و
تــا دەگاتە شــوێنێک کــە ئیدی مەرگی
ئێرانی لێدەکەوێتەوە .لە ئاستی کارناسان
و پســپۆڕانی نیزامــی و ناوکــی ئێرانــدا
ئیــدی کەمتــر کەســێک ئامــادە دەبــێ
لــە بەرەوپێشــبردنی بەرنامــە موشــەکی و
ناوکییەکانی ڕێژیمدا کار بکات چونکە
مەترســی گیانــی هەیە و ڕێژیــم ناتوانێ
تەنانەت لە ناوخۆی واڵتەکەی خۆیشــیدا
بیانپارێــزێ .توئیتــی ژن و منداڵــی زانــا
کوژراوەکانــی پێشــوو لە پــاش کوژرانی
فەخریــزادە ســەندێکی حاشــاهەڵنەگرن بۆ
ئەوەیکە دەریدەخات ترس تا چ ڕادەیەک
بــە ناخــی بنەماڵــەی ئــەو کەســانەدا ڕۆ
چووە .
فەخریــزادە مۆرەیەکــی گرینگــی ڕێژیــم
بــوو کــە لــە ڕۆژێکــی خەڵــوەت و لــە
شــەقامێکی چۆڵدا بە دەستی کەسانێک
کــوژرا .ڕێکەوتــی مەرگــی فەخریــزادە
زۆر دور نییــە لــەو ڕۆژەی کــە دووهــەم
کەســی گروپــی تیرۆریســتی ئەلقاعیــدە
لە ناو شــاری تارانــدا کوژرا .تەنیا چەند
ڕۆژ پــاش کوژرانــی ئەو بەرپرســە بااڵی
ئەلقاعیدە ،ئیســڕائیل بە شــێوەی ڕەسمی

ڕایگەیانــد کــە لە ناو خاکی ســوریا هێز
و پایەگاکانــی ئێرانــی کردووەتــە ئامانج
و چەنــد کەســێکی لــە مۆرەکانی ڕێژیم
کوشــتوون .کاتێــک کــە ســەرنجی
کــۆی گشــتی ئــەم ڕووداوانــە و ڕووداوە
هاوشــێوەکانی دەدەین بۆمــان دەردەکەوێ
کە واڵتانی ناوچەیی پەیامێکی جیددی
بە ڕێبەرایەتی نوێی ئەمریکا و ڕێبەرانی
تیرۆریســتی ئێــران دەدەن .ئــەو پەیامــە
دەڵێت ئەگەر لە الیەن دەسەاڵتی بایدەنەوە
ڕەفتــارە تێکدەرانەکانــی ئێران پشــتگوێ
بخرێــت ئەوە ئــەوان خۆیان ئەوەندەی بۆیان
بکــرێ ئێــران دەبەســتنەوە .ئامریــکای
بایــدەن ناچــارە ئــەم پەیامــە ببیســتێ و
لــە تەعامــول و دانوســتان یــان بەرخــورد
لەگــەڵ ئێــران ئــەو شــتانە لــە پێــش چاو
بگرێــت کە واڵتانــی ناوچەیی خوازیارین
 .کوژرانــی فەخریــزادە دژکردەوەیێکــە
بەرانبــەر بە هەموو ئەو ڕەفتارە ناشایســت
و خوێنڕێژانە کە ساڵهای ساڵە کۆماری
ئیســامی لە ناوچەکەدا بەڕێوەی دەبات.
بــە واتایەکی دیکە کوشــتنی مۆرەکانی
ڕێژیــم تەنیــا زمانێکــە کــە ڕێژیــم لێــی
تێدەگات چون زۆر نیزیکە لە زمانەکەی
خــوددی ڕێژیمــەوە .شــادی و لۆغانــی
بەرپرســانی ڕێژیــم بــۆ الچونــی تڕامــپ
و هاتنــی بایــدەن خەیاڵێکــی خۆشــی بێ
مانا و بێ دەسکەوتە چون بایدەن ناتوانێ
فاکتــەرە ناوخۆییەکانی ئێران و ناوچەکە
بــۆ ڕێککەوتن لەگەڵ ئێران لە پێش چاو
نەگرێت .ئەوە بەردەوام زیاتر ئاشکرا دەبێت
کــە ئێران ئیتر ناتوانــێ و ئیزنی پێنادرێ
کە ئێرانی ســااڵنی پێشــوو بێت هەروا کە
دڵنیــام ئەگەر دەســەاڵتی هەبایــە هەر لە
پــاش کوژرانــی ســلێمانی و فەخریــزادە
بــە کــردەوە هەنــدێ کاری تێکدەرانــە و
تۆڵەئەســتێنانەی دەکــرد کەچــی دیتمان
نــەک هیچی بۆ ناکرێ بەڵکوو بەردەوام
کز و الوازتر دەبێت .
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران
بــە خوێندنــەوەی دروســت و واقعبینانــە
لــە ســااڵنی پێشــوودا و بــە ڕاگەیاندنــی
ڕاســانی ڕۆژهــەاڵت بــە جۆرێــک لــە
جــۆرەکان بــە پیــری ئاڵوگــۆڕەکان لــە
داهاتــوودا ڕۆیشــت .ئــەم ئاڵوگۆڕانــە
لــە خواســتی خەڵــک بــۆ گەیشــتن بــە
ژیانێکی ئازاد و شــیاوی ئینســانییەوە بە
پێی ئەم ســەردەمەوە ســەرچاوەی گرتووە.
واڵتانــی ناوچــە و جیهانیش ئێســتا زیاتر
لە هەموو کات ئەگەریش بۆ بەرژەوەندی
خۆیــان بێــت پێیــان وایــە دەبــێ پێــش بــە
توندئاژۆییەکانی ڕێژیم بگرن .فەخریزادە
و کەســانی وەک ئــەو لــە کــوژران و
تۆقانــدن و ئاوارەکردنی خەڵکانێکی زۆر
لــە ئێــران و جیهاندا تاوانبــارن .بەرهەمی
زانســت و زانیارییەکانــی فەخریــزادە
و کەســانی وەک ئــەو النیکــەم ئــەو
موشــەکانە بــوون کــە ئاراســتەی بنکە و
بارەگاکانی پێشــمەرگەکانی حیزب کران
و چەندین شــەهید و برینداری لێکەوتەوە.
حیزبــی دێموکــرات بەپێــی ئوســولی
ڕەســەنی خــۆی درێژە بــە خەباتی ڕەوای
خــۆی دەدات بــەاڵم ئەوە بــەو مانایە نییە
کــە ئــەم ئاڵوگۆڕانــە نابینێــت .تەمەنــی
ڕێژیــم بــەرەو کۆتایــی دەڕوات چــون
زەرورەتێکــی بەرچاو لە ئاســتی ناوچەیی
و جیهانــی و ناوخۆیی بۆ بەرتەســککردن
و کۆتاییهێنــان بــەم دەســەاڵتە خوێنڕێــژە
بەرچــاو دەکــەوێ .جێــگای خۆشــحاڵییە
کــە حیزبــی دێموکــرات بەرپرســیارانە و
لــە کاتی گونجــاودا خەباتی نوێی خۆی
ڕاگەیانــد هەتــا لە چەقــی ئاڵوگۆڕەکان
دور نەبێــت .ڕێژیــم لــە نــاو جوغڕافیــای
خۆیــدا ناتوانــێ دیفــاع لــە خــۆی بکات.
گەندەڵــی نیزامــی و ئیتالعاتــی دەبێتــە
هــۆی ئەوە کە چەکی ســەرکوتی ڕێژیم
بەرانبــەر بــە خەڵکی ناڕازی لــە ناوخۆدا
زیاتــر فەشــەل بێنێــت .ناتەوانــی ڕێژیم لە
پێشگرتن لە کوژرانی فەخریزادە خاڵێکی
جێگای ســەرنجە کە کۆمەاڵنی خەڵک
زیاتــر ناوەرۆکی بێهێز و پوچی ڕێژیمیان
بــۆ دەرکــەوێ و نەترســانەتر لــە کاتــی
گونجاودا بە دژی ڕاپەڕن .

ژمارە ٥ ، ٧٨٨ی دێسامربی ٢٠٢٠

5

خەمی نان و ژیان

ئەم باوردۆخە وەكوو باس كرا لەگەڵ خۆی بەاڵ و خەسارە جۆراوجۆرە كۆمەاڵیەتییەكانیش ئەمــە کــە لــە ناخی خۆیدا سیاســەتێکی هەمیشــەیی ڕێژیمە و بریتییە لە بە برســییەتی
سۆران چوپانی
دەخوڵقێنێ و ڕێژەی تاوانەکان لە كۆمەڵگادا زیادتر و زیادتر دەكا؛ لەو ماوەیەشدا ئامارە هێشــتنەوەی خەڵکــی کــورد و ناچارکردنیــان بــۆ چــاو لەدەســت ناوەندبــوون وای کردووە
فەرمی و نافەرمییەكان هەر وەك یەك ئاماژەیە بۆ ئەو ڕاســتییە ،ڕۆژانە دەیان هەواڵی کــە تەنانــەت بەشــێک لەم گەلــە مافخوراوە دوور بەونەوە لە شوناســی نەتەوەیی خۆیان و
لە ماوەی  ٤٢ســاڵ دەســەاڵتداریەتی ڕێژیمی كۆماری ئیســامی ،هیچ كات ئاســتی
كوشــتن ،دزی كــردن ،هێــرش بــۆ ســەر ماڵــی خەڵك و بانــك و ناوەنــدە ئابوورییەكان باڵو ئەوانەش کە توانیویانە لە بەرامبەر ئەم تەوژمەدا خۆڕاگر بن ناچار بوون ژیانی ســەخت
هەژاری و برسیەتی بەو ڕادەیەی كە ئێستا چین و توێژە هەژارەكان لە گەڵی بەرەوڕوون
دەبێتــەوە كــە خــۆی لە خۆیدا دڵەڕاوكێ و ترس و نائەمنی دروســت كردووە  .بەشــێك لە و دژوار لە غەریبایەتی ئەزموون بکەن.
و بەدەســتییەوە دەناڵێنــن نەبــووە .زیاتــر لە نیوەی كۆمەاڵنی خەڵكی ئێــران لە ژێر هێڵی
خەڵكی ئێران بە هۆی مایەپووچبوونی بانك و ناوەندە ماڵییەكانی نێوخۆیی كە زۆربەیان لەمەش زیاتر ڕێژیمی كۆماری ئیسالمی لە تازەترین هەوڵیدا بۆ گۆڕینی دێموگرافیای
هەژاریدان و ناتوانن بژیوی ژیانیان بە شێوەی پێویست دابین بكەن  .بە وتەی بەرپرسان
سەر بە تاقمەكانی نیزیك لە دەسەاڵت و بە تایبەتی سپای تێرۆریستی پاسدارانن ،بڕوایان کوردســتان خەڵكی ناوچە فارسنشــین و تورکنشــینەکانی ئێرانی هان داوە كە بڕۆن لە
و ڕاپورتێــك كــە لەالیــەن بەشــێك لــە ئەندامانــی مەجلیســی ڕێژیمــەوە لەم ســاڵەدا باڵو
بە دانانی پارەكانیان لە بانكەكان نەماوە و ناچارن ئەوەی هەیانە بیكەنە زێڕ و دۆاڵر و كوردستان خانوو و زەوی و باخ و دوکان بكڕن و لەوێ نیشتەجێ ببن .تەنانەت بە زۆری
بووەتەوە نزیك بە شەش میلیۆن كەس لە خەڵكانی ئێران لە ژێر هێڵی هەژاریدان و توانای
دراوی جێباوەڕی دیكە .كە لێرەشدا دەاڵڵەکانی سپا و مافیاكانی سەر بەوان و دەوڵەت نیزامییەكان و ئەندامانی سپای پاسداران كە پاش ئەوەی دەستیان بە سەر هەموو كارخانە
دابینكردنی ژەمە نانێكیان بۆ خۆیان و ماڵ و منداڵیان نییە  .ئەم كارەســاتە بەرهەمی
دەســت بە ســەر بازاڕی دۆالر و زێڕ و ســكەدا دەگرن و لە هەمانكاتیشــدا بۆ خۆڵ لە و شــوێنێكی كاردا گــرت ئــەو تــۆزە ئابوورییــەی كە ماوە بەتایبەتی لــە ڕووی ئاژەڵداری
سیاســەتی چــەوت و هەڵــەی زیاتــر لــە چــوار دەیە دەســەاڵتێكی دیكتاتۆرییــە لە دژی
چــاوی خەڵــك كردن و ســڕینەوی جێ دەســت و پێیان كەســانێكی دیکە تێــوە ئەگلێنن و و جوتیارییەوە دەســتی بەســەردا بگرن و بەو شــێوەیە بتوانن لە هەژاری و بێكارییەکك كە
خەڵك لە نێوخۆ و دەرەوەی واڵت ،ئەگەرچی كۆمەڵگای ئێران بەگشــتی و بە تایبەتی
لە ئارادایە تەماح بكەنە ســەر الوانی كوردســتان و بیانكەن بە ئەندامی بەســیج یان ســپای
دەناسێنن و دواتر لە سێدارەیان دەدەن .
چینی خوارەوەی كۆمەڵگا لە ماوەی ئەو چوار دەیەی دەســەاڵتداری ڕێژیم هیچ كات
ئــەم بارودۆخــە دیــارە بــە گشــتی كــۆی ناوچەكانی ئێرانــی لە خۆی گرتــووە بەاڵم لەو پاسداران و مشەخۆری خۆیان .
ژیانێكــی خــوش و شــیاویان نەبــووە و هەمیشــە لە هــەژاری و بێدەرەتانی و چارەڕەشــیدا
پارێــزگا و ناوچانــەی كــە لە زۆر بارەوە لە ئاســت ناوچە پیشەســازییەكانی دیكە بێبەش بــە گشــتی ئێســتا كۆمەڵــگای نەخــوش و داڕمــاو لــە هەمانكاتــدا تینــوو بــە گــۆڕان و
ئازاریــان چێشــتووە و برســیەتی و نەهامەتــی
ئامــادە و ئاوســانی ڕاپەڕینــی ئێــران متمانە بە
داڕمان و داتەپینی ئابووری ،چوونەسەرەوەی نرخی پێداویستی و كەلوپەلە سەرەتاییەكانی ژیان،
و نــەداری بەشــێكی دانەبــڕاوەی ژیانیان بووە،
ژیــان و داهاتوو ،هیوا بە باشــبوونی دۆخەكە و
بەاڵم ئەوەیكە ئێســتا كارەســاتەكە زیاتر
ڕزگاربــوون لەم زیندانــە زۆرەملییەی كۆماری
دەكات بێكاری و نەبوونی داهاتی سەقامگیر و متمانەپێكراو و لە ئاكامدا زیادبوونی میلیۆنان كەس لە چینی
هەڵدەگەڕێتــەوە بــۆ ئــەو بارودۆخــەی كــە بــە
ئیســامی نەماوە ،ناڕەزایەتییەكان و ڕاپەڕین و
مامناوەندەوە بە چینی هەژار ،كۆمەڵگەی ئێرانی تووشی ناسەقامگیری و شڵەژان و زۆر گیروگرفت و
هۆی الســارییەکانی تاران بەرامبەر بە دنیای
هاتنە ســەر شــەقامەكانی مانگەكانــی ڕابردوو
ڕۆژاوا دەینوێنــێ کە گەمــارۆ ئابوورییەكانی
و هــەر ئێســتا كــە لــە گۆشــە و كەنــاری ئێران
بەاڵی كۆمەاڵیەتی كردووە كە خەڵكانی نیشتەجێ لە ئێرانی
لێکەوتووەتەوە و ئابوورییەکی داڕماوی بەسەر
دەرخــەری گەیشــتوویی خەڵــك و هەســتان و
ئێراندا سەپاندووە کە ڕوونە لەو نێوانەدا ئەوەی
ڕاپەڕینی هەژارانە لە دژی كۆماری ئیسالمی
لەگەڵ حەشیمەتی واڵتانی هەژاری جیهان
تێچووەكــەی دەدات و زەرەرمەنــدی ســەرەکی
كــە ئەمــە بــۆ هەمــوو جیهانییــان و تەنانــەت
دەبێت كۆمەاڵنی خەڵكی هەژار و برسی و بێ دەرەتانی ئێرانن .
كــراون و پەراوێــز خــراون و بریتیــن لــەو هەرێمانــەی کــە نەتــەوە ســتەملێکراوەکانی تێدا كاربەدەستانی ئێرانیش ئاشكرایە؛ بەچەشنێک کە دانیان بەوەدا ناوە و هیچ ڕێگاچارەیەك
داڕمان و داتەپینی ئابووری ،چوونەسەرەوەی نرخی پێداویستی و كەلوپەلە سەرەتاییەكانی
نیشــتەجێیە لەوانە كوردســتان و بەلوچســتان و  ...هەژاری و برســیەتی تەنگی بە خەڵك جگــە لــە نەمانی ڕێژیمی كۆماری ئیســامی ناتوانــێ ئەم بارودۆخە چاك بكات ،ئەگەر
ژیــان ،بێــكاری و نەبوونــی داهاتی ســەقامگیر و متمانەپێكراو و لــە ئاكامدا زیادبوونی
لــە ڕابــردوودا بــە تایبەتی لە مــاوەی چوار دەیە حاكمیەتی ڕێژیمی كۆماری ئیســامیدا
هەڵچنیوە و دۆخەكە زۆر خراپتر لە شوێنەكانیترە .
میلیۆنــان كــەس لــە چینی مامناوەندەوە بــە چینی هەژار ،كۆمەڵگەی ئێرانی تووشــی
لە كوردستان خەڵكی شار و ناوچە سنوورییەكان ناچارن بۆ دابینکردنی بژیوی ژیانیان گروپێــک ،ڕێكخراوێــک ،حیــزب و خەڵكانێك ،چین و توێژێک لە نێو كۆمەڵگای ئێران
ناسەقامگیری و شڵەژان و زۆر گیروگرفت و بەاڵی كۆمەاڵیەتی كردووە كە خەڵكانی
ڕوو لــە ڕێــگای هــات و نەهــات بکــەن؛ ئــەو ڕێگایــەی كە ســەدان كەس لەو ســااڵنەدا ئۆپۆزسیونی ئەم ڕێژیمە بوون ئەمڕۆكە لە سەدا هەشتای كۆمەڵگای ئێران ئۆپۆزسیۆنن
نیشــتەجێ لــە ئێرانــی لەگــەڵ حەشــیمەتی
و بڕوایــان بــەم ڕێژیمــە نەمــاوە ،ئەمــڕۆ خەمی
لەڕاستیدا
چارەڕەشی
لە
ئاستە
بەم
گشتی،
بە
ئێران
كۆمەڵگای
و
خەڵك
گەیێنەری
و
خوڵقێنەر
واڵتانــی هەژاری جیهــان هاوتەراز كردووە .ئەو
نــان و ژیــان بەرۆكــی تاك بە تاكــی كۆمەڵگای
بارودۆخــە نالەبــارە بووەتە هــۆی بەرزبوونەوەی دەسەاڵتدارەتی سیستمێکی ملهۆڕی ئۆپۆرتۆنیست و دیکتاتۆرە كە تەنیا بەقا و مانەوەی خۆی و دەسەاڵتەكەی ئێرانی گرتــووە ،تایبەتمەنــدی ناڕەزایەتییەكانی
بــەاڵ كۆمەاڵیەتییــەكان و دەیــان و ســەدان
ئەمجــارە ئەوەیــە كــە تەنیــا لــە چوارچێــوەی
هەست
و
تێگەیشتن
كە
دەكەوێتەوە
لێ
هاوشێوەی
گەورە
كارەساتی
حاكمیەت
بە
جۆرە
ئەم
گرینگە،
بۆ
كێشــە و تــاوان وەكــوو باڵوبوونــەوەی مــادەی
گرفتــە سیاســییەكان یــان ئاریشــە ســینفییەکان
هۆشــبەر ،دزی ،لەشفرۆشــی و بێــكاری و....
خــۆی نابینێتــەوە ،هەر ئەمــەش وای كردووە كە
پێكردنی تەنیا خەڵكانی ئێران دەیزانن و ڕۆژانە هەستی پێ دەكەن
لێکەوتووەتەوە.
ئــەو ناڕەزایەتییــە بەریــن و بەرفراوانەی مانگی
خوڵقێنەر و گەیێنەری خەڵك و كۆمەڵگای ئێران بە گشــتی ،بەم ئاســتە لە چارەڕەشــی
گیانی خۆیان لە پێناو ناندا بەخت كرد كە ئەمەش بۆ خۆی كارەساتێكە بە سەر خەڵكی خەزەڵوەری ســاڵی پاری لێ بكەوێتەوە كە پتر لە  100شــار و ناوچەی ئێرانی گرتەوە و
لەڕاســتیدا دەســەاڵتدارەتی سیســتمێکی ملهۆڕی ئۆپۆرتۆنیســت و دیکتاتۆرە كە تەنیا
كوردستان بە گشتی و بە تایبەتی خەڵكی گوند و شارە سنوورییەكان كە بە هۆی كاری زیاتر لە هەزار کەس لە خۆپیشاندەران کرانە ئامانجی گووللەی تاریکپەرستان و کوژران
بەقا و مانەوەی خۆی و دەســەاڵتەكەی بۆ گرینگە ،ئەم جۆرە بە حاكمیەت كارەســاتی
كۆڵبەرییەوە ڕۆژانە ئەگەر زســتان بوو دەكەونە بەر ڕقی سرووشــت یان دەبنە ســیبل بۆ و بریندار بوون و هەارانی تریش گیران و زیندانی کران .
گەورە هاوشــێوەی لێ دەكەوێتەوە كە تێگەیشــتن و هەســت پێكردنی تەنیا خەڵكانی ئێران
سەربازە زۆرەملییەكانی دیكتاتوری ،یان دەكەونە سەر مینی بەجێماوی شەڕی نگریسی پرسیار ئەوەیە كە ئایا ئەم ڕێژیمە توانای چارەسەری ئەم هەموو گرفت و كێشەیەی چ لە
دەیزانن و ڕۆژانە هەستی پێ دەكەن.
دوو كۆنەپارێز و ماڵوێرانكەر .لە نێو ئەو كۆڵبەرانەدا پیاوانی بەســاالچوو ،خوێندكارانی ئاستی نێوخۆ و چ لە ئاستی جیهانیدا هەیە؟ یان درێژەی ئەم بارودۆخە بەرەو ڕاپەڕینی
دەبینیــن کــە هێڵــی هــەژاری بــەرز بووەتــەوە و دابەزینــی نرخــی دراوی ئێــران لــە چــاو
خــاوەن بڕوانامــەی بااڵ ،وەرزشــوانانی ناودار و خــاوەن پێگە بوونیان هەیە كە بەداخەوە لە هەژاران دەڕوا ؟
دراوە جیهانییەكان و هەروەها چوونە ســەری نرخی پێداویســتییەكان و تەنانەت بەرهەمە
چیەتــی ڕێژیمــی كۆماری ئیســامی ئەوەی نیشــان داوە كە لە بنەڕەتــدا لە دژی ژیانی
جادەكانی مەرگدا بۆ نان دەگەڕێن .
ناوخۆییەكانیش ،خەتی هەژاری بۆ بنەماڵەیەك پێنج میلیۆن تمەنە  .واتە بنەماڵەیەكی
جگە لە خەڵكی شــارە ســنوورییەكان خەڵكی شارەكانی دیكەی كوردستانیش كە لەگەڵ باش و خۆش بووە بۆ شــارۆمەندانی كۆمەڵگای ئێران و هیچ تەقەال و هەوڵێك نەك هەر
چوار _پێنج كەسی ئەگەر داهاتی مانگانەی لەو بڕە پارەیە كەمتر بێ دەكەوێتە خانەی
ئــەو بێبەشــبوونە مێژووییــەدا بــەرەوڕوون ئێســتا خراپتریــن بارودۆخیان هەیە یــان ناچارن بــۆ باشــتربوونی ژیانــی خەڵك نادات بەڵكــوو بە هێزی چەك لە بەرامبەریدا وەســتاوەتەوە؛
ژێــر هێڵــی هەژارییەوە  .ئەوە لە كاتێكدایە کە
لە هەمانكاتیشــدا لە ئەگەری ســازان و البردنی
بووە
خۆش
و
باش
ژیانی
دژی
لە
بنەڕەتدا
لە
كە
داوە
نیشان
ئەوەی
ئیسالمی
كۆماری
ڕێژیمی
چیەتی
داهاتی كرێكارێك و بنەماڵەیكی چوار كەسی،
تەحریمەكانیش تازە كۆمەڵگای ئێران بەرەو دواوە
ئەویش ئەگەر كاری
ناگەڕێتەوە.
بەردەوامی هەبێ لە نێوان بۆ شارۆمەندانی كۆمەڵگای ئێران و هیچ تەقەال و هەوڵێك نەك هەر بۆ باشتربوونی ژیانی خەڵك نادات
یەك بۆ دوو میلیۆن تمەنە .
بەم پێیە چارەسەرکردنی ئەو هەموو گیروگرفتە
نەتەنیــا ئاســان نییــە بەڵکــوو دەکــرێ بڵێیــن
لــەم دۆخــەدا تەنانــەت كارمەندانــی دەوڵەتیــش بەڵكوو بە هێزی چەك لە بەرامبەریدا وەستاوەتەوە؛ لە هەمانكاتیشدا لە ئەگەری سازان و البردنی
ئەوانــەی كــە داهاتــی مانگانەیــان دیاریكراوە،
بــۆ دەســەاڵتێکی وەک کۆمــاری ئیســامی
تەحریمەكانیش تازە كۆمەڵگای ئێران بەرەو دواوە ناگەڕێتەوە
هاوشــێوەی كرێــكاران تووشــی گرفــت بــوون
کــە بۆخــۆی ماکــەی ســەرهەڵدانی هەمــوو
و لەگــەڵ ئــەو گرانــی و بارودۆخــەی بــازاڕدا
ئــەو گرفتانەیــە ئیمکانــی نییــە کەواتــە تەنیــا
توانــای كڕینــی پێداویســتییەكانی ژیانیــان نەمــاوە؛ نرخی كەلوپەل و پێداویســتییەکانی
كۆچ بكەن بۆ شــارەكانی ناوەندی ئێران تاکوو بتوانن پارووەنانێک بۆ ماڵ و منداڵیان ڕێگەچارەی تێپەڕین لەو نەهامەتییانە ڕاپەڕینی خەلکی وەزاڵەهاتوو بەدژی دەســەاڵتی
ژیان لە بازاڕدا بەرز بووەتەوە و ئەوان حقوق و مووچەی مانگانەیان هەر وەكوو جارانە.
ئۆپۆرتۆنیستی تارانە تاکوو بناغەی کێشە و ئاریشەکان لە بنەوە دەربهێندرێت.
بدۆزنەوە.
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کۆماری ئیسالمی شەڕ دەکات یان نا؟
زرێبار
لــە دوای مەرگــی خومەینــی هیچــکات
کۆمــاری ئیســامی وەکــوو ئێســتە لــە
شــەڕ نزیک نەبۆتەوە؛ هەرچەند کۆماری
ئیســامی لە ڕێــگای میلیشــیاکانەوە لە
ناوچەکەدا شەڕی بریکاری ئەکات بەاڵم
ئێســتە کــە شــەڕەکە خەریکــە دەرگای
خــۆی دەگرێتــەوە بەپێــی هەندێــک داتــا
کە لێرەدا ئاماژەی پێدەکرێ ئەو واڵتە بە
تەمایە گۆڕانکاری ڕێژەیی لە ستراتیژی
و تاکتیکــی شــەڕخوازانەی خۆیــدا پێک
بێنــێ .کۆمــاری ئیســامی ئەزموونــی
شەڕی هەیە و هەر ئێستەش باجی شەڕی
هەشــت ســاڵە ئــەدات .ئەوەیکــە کۆماری
ئیســامی هەتــا ئێســتەش دەســت لــە
سیاسەتی شەڕخوازانەی خۆی هەڵناگرێ
پێوەنــدی بــە ســێ ڕەهەنــدی ســەرەکی
«ناسیۆناڵیســتی»
«مەزهەبــی»،
و «جوغڕافیــا»وە هەیــە .لــە بــواری
مەزهەبییەوە دەســتێوەردانەکانی کۆماری
ئیســامی لــە ناوچەکــەدا و ئەندازیــاری
سیاسی و چەکداری لە ئاستی ئاسایی و
سروشــتی خۆی دەرچووە و تەنانەت لە ناو
ڕەوتە سوننەکانیشدا نفوز و ڕۆڵی بەرچاو
دەبینێ .هیاللی شــێعە وەک دوکتۆرینی
سیاســی ــــ ئایدۆلۆژیکــی کۆمــاری
ئیســامی بۆ کاتێکی نادیار ڕۆژهەاڵتی
ناوین و دنیای ڕۆژئاوای بە خۆوە خەریک
کردووە و دەکات .خاڵێک کە سەبارەت بە
هیاللی شێعە گرنگە ئەوەیە کە کۆماری
ئیسالمی دەیهەوێ ئەو دەسەاڵتە خەیاڵییە
درووست بکا و لە بەرامبەریشدا تەواویەتی
ئــەرزی هیــچ واڵتێکیــش نەشــێوێ .بــۆ
نموونــە لە ســوریا کە ســوننەکان زۆرینەن
دەبــێ لە چوارچێــوەی ئەو واڵتە و لە ژێر
ڕکێفــی عەلەوییەکاندا پەیوەســت ببن بەو
هیاللی شێعییەوە  .دەمارگرژی نەتەوەیی
و زمانــی لــە ئێرانــدا لــە دەمارگــرژی
مەزهەبــی بەرباڵوتــر و ڕیشــەدارترە .دیارە
ئــەو دوو ڕەهەنــدە واتــە «ناســیونالیزم» و
«مەزهــەب» لە ئێــران وەک تەواوکەری
یەکتر قۆڵیان بۆ داگیرکردن و شــێواندنی
ناوچەکــە هەڵگرتــووە .ناســیوناڵیزمی
فارســی بــە پشتبەســتن بــە دێرینەخوازی،
(باســتانگەرایی) زمــان و ئەدەبیــات و
فەرهەنگی فارســی دەیهەوێ زمانەکانی

ناوخــۆی ئێــران لــە خۆیــدا بتوێنێتــەوە و
لــە دەرەوەش دوو واڵتــی ئەفغانســتان
و تاجیکســتان وەک نیشــتمانی
خەیاڵــی ســەردەمی هەخامەنشــییەکان
وەک کەوشــەنی خــۆی پێناســه بــکا.
ناســیۆناڵیزمی فــارس هەرچەنــد بــۆ
مەزهــەب و دیــن نەســووتاوە بــەاڵم بــە
باڵــی مەزهــەب گــورزی خــۆی لــە
نەیــاران و جودابیرانــی ناوخــۆ و دەرەوە
دەوەشــێنێ .ئەگــەر بە شــێوەی خێــرا ئاوڕ
لە ناســیۆناڵیزمی فــارس بدەینەوە دەبینین
وەک شــێعە چــۆن لــە ســەر وێژمانــی
عاشــورا دامەزراوە ئەمیش بە پشتبەســتن
بــە شــانامە و خوێنڕشــتن بــە تەمــای
خۆســەپاندنە .تــەوەری ســێهەم حوکمــی
جوغڕافیایە واتە هەر نەتەوەیەکی دیکەش
لە باندەشتی (فالت) ئێراندا بوایە تووشی
ئەو سەرکێشــییە دەبــوو .جوغڕافیا ڕۆڵی
گرنگی لە هێرشــەکان ،ئاشــتبوونەوەکان،
پاشــەکەوتووییەکان ،پێشــکەوتووییەکان،
کرانەوەکان ،داخراوییەکان و هتد هەیە.
دۆخــی ئێســتەی کۆماری ئیســامی لە
مانــەوە و نەمانەوەی یەکپارچەیی ئیراندا
زۆر گرنگە .تەنیا شەنسی مانەوەی ئێران
دەستپێڕاگەیشــتن بــە چەکــی کۆکوژ و

ناوکییــە ئەگینــا هەمــوو شــرۆڤەکانی
دیکــە لە بەرژەوەنــدی خاک ،مەزهەب و
ناسیۆناڵیزمی ئێرانیدا نییە.
فاکتەکانی جێی باس لە سەر شەڕ ئەوەیە
کە کۆماری ئیسالمی قەت شەڕ ناکات
بــەاڵم لە ئاســتی بچووک و بەرتەســکدا
کــە بیــروڕای ناوخۆیی پــێ ڕازی بکا و
هەڵگیرسانی شەڕی گشتگیری بە دواوە
نەبێ واڵم ئەداتەوە.
هۆکارەکانی شەڕنەکردن بریتین لە:
ــــ کۆمــاری ئیســامی بــاش دەزانێ کە
لــە بوارەکانــی تیکنۆلــۆژی ســەربازی و
لوجســتیکییەوە قەت ناتوانێ بەرامبەر بە
ئەمریــکا و هاوپەیمانەکانی بوەســتێتەوە.
ئیمڕۆ شەڕی کالسیک و سپای زۆروبۆر
واڵمــدەر نییــە و ئەرتەشــی بەنــاو بیســت
میلیۆنــی تەنیا خەڵــک و خۆخەڵەتاندنە.
کاتێک ناوێکی جەنگی بە تەنیا لە سەر
دەریاکانــدا دەوری دەوڵەتێــک دەگێــڕێ
ئیتــر ســپا هیــچ دەورێکــی لــە ئاســت
هێرشــی دەرەکیــدا نامێنــێ مەگــەر تەنیا
بــۆ ســەرکوتی خەڵکی نــاڕازی کەڵکی
هەبێ.
ــــ کۆمــاری ئیســامی بــاش دەزانــێ
بیــروڕای گشــتی دەرەوە و واڵتانــی

دراوســێ بەتایبەتیتــر هەریــەک بــە
جۆرێــک لــە کاروکردەوەکانی کۆماری
ئیســامی نــاڕازی و خەســارمەند بــوون
 .بــە هێرشــکردنە ســەر ئێــران هەســتی
تۆڵەکردنــەوە و دەســتێوەردان لــە واڵتانــی
ئەفغانســتان ،پاکســتان ،واڵتانی کەنداو،
تورکیا ،ئازەربایجان و  ...ســەرهەڵئەدات
و ســنوورەکان دەبەزێنــن دێنــە نــاو خاکی
ئێرانــەوە .بــە الوازکــردن یــا ڕووخاندنــی
کۆماری ئیســامی کەمینەی شێعەکان
لــە واڵتانــی ناوچەکــەدا دەکەونــە
مەترســییەوە و کوشــتارێکی زۆر
ڕوودەدات چوونکە کۆماری ئیسالمی بە
سەرکێشییەکانی خۆی هەموو پردەکانی
بۆ پێکەوەژیان ڕووخاندووە.
ــ لە ئەگەری هەڵگیرســانی شــەڕدا ئیتر
وەکــوو جــاران خەڵک خۆبەخشــانە شــەڕ
نــاکات ،تەنانــەت ئەگــەر خەڵکانێکــی
زۆریــش بێنــە مەیــدان خــۆ دۆژمنێکــی
فیزیکــی بوونــی نییــە تا لە گەڵی شــەڕ
بکا .
ــــ کۆمــاری ئیســامی بــاش دەزانێ کە
بە هەڵگیرســانی شــەڕ و ئاڵۆزی لە ئێران
ڕاپەڕینــی جەمــاوەری و نەتەوەیــی بــە
تایبــەت کــورد ،عــەرەب و بەلــووچ ســەر

هەڵئــەدات و بەپێچەوانــەی شۆڕشــی
پەنجاوحــەوت کــە تەنیــا کــورد ڕاپــەڕی
ئەمجار بە پێی ئەزموونەکان کە لە چەند
ســاڵی ڕابــردوودا بینیومانە ،ڕاپەڕینەکان
یەكالکەرەوەن و دژی دیکتاتۆر دەبێ.
ــ هیچ هێزێکی ئالتێرناتیو بۆ پاراســتنی
ناوهندگهرایــی بوونــی نییــە و ئەمجــارە
نەتەوەکانــی ئێرانــن کــە هێڵــی سیاســی
دیاری ئەکەن .ســانتراڵیزم لە ئێران دەبێتە
چەند ناوەندێتی و فیدڕاڵی .
دەوری میلیشــیاکان لــە ئێســتە و دواتــر
ئەگــەری هەڵگیرســانی شــەڕدا الواز و
بەرتەســکە .میلیشــیاکان هەتــا ئێســتە
کاریــان تێکدانــی ژێرخانــە ئابــووری،
سیاســی و کۆمەاڵیەتییــەکان و هەروەها
بە ســۆپێرمارکت کردنی عێراق و ســوریە
بــۆ توانــەوەی کااڵکانــی ئێــران بــووە.
کۆمــاری ئیســامی ڕەنگــە بــە شــێوەی
تاکتیکــی چاالکییەکانــی کەمڕەنــگ
بکاتــەوە بــەاڵم پاشەکشــە نــاکات هــەر
بۆیــە ئیســراییل و عەرەبســتان بــەوە
قەناعــەت ناکــەن و خوازیــاری یەکالیــی
کردنــەوەی ئــەو دەســەاڵتەن .بیرۆکــەی
هەڵــەی کۆمــاری ئیســامی ئەوەیــە کە
بــۆ پاراســتنی ســنوورەکانی خــۆی دەبێ

ئــەو دیــوی ســنوورەکان بپارێــزێ بــەاڵم
بەکردەییکردنــی ئــەو بیرۆکەیە تێچووی
زۆری دەوێ و بە شــێوەی خراپ بە ســەر
خۆیدا دەشکێتەوە.
ئیســامییه تونــدڕهوهكان چ شــیعه و چ
ســوننی ،یەهــوود بــە دوژمنــی یەکەمی
خۆیــان دەزانــن بــەاڵم لە ئێســتەدا دەبینین
کــە واڵتانــی ســوننە دەســتی دۆســتی و
هاوکارییــان بەهۆی گۆشــاری کۆماری
ئیســامییەوە بۆ الی ئیسراییل ڕاکێشاوە
 .ئیســراییل بە هۆی ژاندارمی ناوچەکە
واتــە کۆمــاری ئیســامییەوە متمانــەی
واڵتانی کەنداوی بۆالی خۆی راكێشــاوه
کە ســتراتیژیکترین ناوچەی ڕۆژهەاڵتی
ناوەڕاستن و هەروەها لەباری مەزهەبییەوە
ســوننین .بــۆ ئیســراییل ڕازیکردنــی
ســوننەکان لە شێعەکان گرنگترە چوونکە
لە مەزهەبی شــێعەدا ئەســڵێک بە ناوی
تەقیــە هەیــە کــە لــە کاتــی تەنگانــەدا
پەنــای پــێ دەبــەن و مــل کــەچ دەکەن.
بێگومــان کۆمــاری ئیســامی لە دەقەی
ئاخــردا پەنا بەو ئەســڵە دەبا ،ئەوەش یانی
کۆتایی ئەو دێوجامەی سەردەم.

شپڕێوی هەمەالیەنەی دەسەاڵتی ئاخوندی
سندووس
هــەر سیســتمێکی کارای دەوڵەتــی بــۆ
ئــەوەی بتوانــێ کێشــەکانی کۆمەڵــگا
چارەســەر بــکات و هەنــگاوی ئەرێنــی
بــەرەو گەشــەی هەمەالیەنــە هەڵێنێتــەوە،
دەبێ بتوانێ ئەرکەکانی بەباشــترین شێوە
ڕاپەڕێنێ.
لەڕاســتیدا ڕێــژەی کارایــی و ناکارایــی
ئــەو سیســتمە حکومەتییانەی هەر ئێســتا
لــە جیهانــدا بوونیــان هەیــە ،بەســتراوەتەوە
بەجۆری ڕاپەڕاندنی ئەم ئەرکانە.
کــۆی ئەم ئەرکانەی دەکەونە سەرشــانی
دەوڵــەت و نیزامــەکان و دواجــار هــەر
لــە ڕێگــەی ئــەم ئەرکانــەوە ،ڕێــژەی
خەمخــۆری و چاالکــی ئەوانــی پــێ لــە
محەک دەدرێتەوە ،بریتین لە:
 -١پاراســتنی ئاسایشــی دەرەوە ،بــە پێــی
دیپlۆماســییەکی کارا و بــە دوور لــە
زمانی زبر و نەیارتاشی.
 -٢پاراســتنی نەزمــی ناوخۆیــی بەپێــی
یاســایەکی مرۆڤتــەوەر و بــەدوور لــە
دەمارگرژیــی و پاراســتنی بەرژەوەنــدی
دەستە و تاقمێکی تایبەت.
 -٣چاپی دراوی خاوەنپشتیوانە و هەوڵدان
بۆ بایی و بایەخ ڕاگرتنەکەی.
 -٤تاریفێکی لۆژیکی بۆ کوالێتی کێش
و بــەراوردەکان ،هەروەهــا بەرهەمهێنــراوە
پیشەســازی و خواردەمەنییــەکان و النەدان
لــەو کوالێتییانــەی شــوێنە زانســتی و

باوەڕپێکــراوەکان ،لــە پێنــاو قازانــج و
بەرژەوەندی گشتیدا ڕەچاویان دەکەن.
 -٥تاریفێکــی ڕوون و ئاشــکرا لــە مافی
خاوەندارێتی ،کە بۆ گشت تاکەکانی نێو
کومەڵــگا وەکــوو یەک بێــت و بە یەک
چــاو ،چاو لــە تاکەکانی نێــو کۆمەڵگا
بکات.
 -٦هەبوونــی دەزگایەکی دادی چاالک
و کارڕاپەڕێن ،هەرزان ،لێبڕاو و لێپرسراو،
خەمخۆر ،بەرپرس و بێالیەن و ســەربەخۆ،
کە سەر بە هیچ ئایدیۆلۆژی و دەستە و
تاقمێکی تایبەت نەبێت.
ئەو شەش خاڵە گرینگەی سەرەوە ،گشت
سیســتم و دەوڵەتــە پێشــکەوتووەکانی
جیهــان وەکــوو خاڵــی هــەرە بنەڕەتــی بۆ
واڵتــی خۆیــان پێداگرییان لەســەر کردووە
و توانیویانــە جێبەجێشــی بکــەن ،لــە
ڕاســتیدا چاالکبــوون لــەم بەســتێنانەدا بە
مانــای کردنــەوەی دەروویەکی لەبارە ،بۆ
گەشەی هەمەالیەنەی سیاسی ،ئابووری،
کلتــووری و تەنانــەت کەمکردنــەوەی
قەڵشــت و دابڕانــە کۆمەاڵیەتییــەکان و
هێنانەبەرباسی دادپەروەری کۆمەاڵیەتی؛
بــەاڵم بــێ توانایی لــە جێبەجێکردنی ئەم
خااڵنە ،نیشــانەی نالێپرسراوییە ،سەبارەت
بــە کۆمەڵــگا و دواجــار تــەواوی کێشــە
کۆمەاڵیەتــی و سیاســییەکان هــەر لێرەوە
هەڵدەقوڵن و سەرچاوە دەگرن.
دەســەاڵتێک گــەر بــێ توانــا بــێ لــە
ڕاپەڕاندنــی ئــەم ئەرکانــەدا ،دەبێتــە

دەســەاڵتێکی گەنــدەڵ لــە گشــت
بوارەکانــدا و هەروەهــا کۆمەڵــگاش بەرەو
داتەپینــی ئەخالقــی و دواجــار لێوڕێــژ لە
دەمارگــرژی و شــەڕانگێزی دەبــات و
لــە کۆمەڵــگاش ئۆردوگایــەک بەمانــا
«ئاگامبێن»ییەکەی درووست دەکات.
ئاوڕێکــی ســەرەپێی وەســەر ماهییەتــی
کۆمــاری ئاخونــدی و دامــاوی لــە هــەر
شــەش خاڵــدا بۆمــان دەردەخــات کــە ئــەم
سیســتمە چەندە لەگــەڵ ئۆتۆریتە بەمانا
«ماکــس وێبێری»یەکــەی بێگانەیــە و
ناشیهەوێ خۆی لێ نیزیک بکاتەوە.
لە خاڵی یەکەمدا بۆمان دەردەکەوێ کە
ئەم سیســتمە تا ئێســتا نەیتوانیوە لەگەڵ
هیچ واڵتێکی پێشکەوتوو و بەپڕەنسیپ،
دۆســتایەتی بــکات و هەوڵی ســڕینەوەی
ناکۆکیش لەگەڵ واڵتانیتر بدات ،ئێستا
لە هێندێک دەســتە و تاقمی تیرۆریستی
بەدەر ،دۆســتایەتی ئیسڕاتیژیکی لەگەڵ
هیــچ واڵتێکی دونیــادا نییە و ڕای وایە
جیهــان لــە گەیشــتن بــە حەقیقەتێکــی
ئارمانــی دامــاوە و تەنیــا ئــەو کۆمەڵــە
گەمژەیــە حەقیقەتــە ئارمانییەکانیــان
لەالیە و هەر ئەوانیش دەبێ ڕێپێشــاندەری
کۆی کۆمەڵگای مرۆڤایەتی بن.
کۆمــاری ئاخونــدی ئەوەنــدەی لــە
ڕێکخســتنی نەزمــی دەرەوەدا زەبــوون
و دامــاوە ،زۆر زیاتــر لــە ڕێکخســتنی
نەزمی ناوخۆییدا شپڕێوە و دەرکەوتووە لە
ماوەی  ٤١ســاڵی ڕابردوودا چی بەســەر
گەالنــی ئێــران هێنــاوە و چۆنــی لێــک

دابڕانــدوون .ئــەو تاقمە نەک هەر هەوڵی
نەداوە پردێکی دۆســتایەتی و تەبایی ،لە
نێوانیانــدا هەڵبەســتێ ،بگــرە تۆوی ڕق و
نفرەتێکی خەســتی لە نێــودا چاندوون کە
هیچیــان دانــی خێر بە یەکتــردا ناهێنن و
چاوەڕوانــی دەرفەتی گونجاون تا بەســەر
یەکتردا قڵپ ببنەوە.
کۆماری ئاخوندی ،بۆ چاپ و ڕاگرتنی
بایــی دراویــش کارێکــی کــردووە کــە تا
ئێســتا بایەخــی یەکــەی دراوی ئێــران،
بەبەراورد لەگەڵ بەر لە شۆڕش ،چەندین
هەزار بەرامبەر دابەزیوە و وەک یەکێک
لــە کەمبایختریــن دراوەکانــی جیهــان،
چاوی لێدەکرێ.
لــە بــواری بەرهەمهێنانــی کەلوپەلــە
خۆراکی و پیشەسازییەکانیشــەوە چاک
دەزانیــن کــە ئەوەی ســەرنجی پێنەدرێ،
«چۆنییەتــی» شــتەکانە و هــەم
کەلوپەلــی خۆراکــی و هــەم پیشەســازی
بــە خراپتریــن کوالێتــی بەرهــەم دێنــن،
بــەاڵم بەگرانتریــن نــرخ بــە کۆمەاڵنــی
خەڵکــی دەفرۆشــن .لــەم نێوانــەدا تەنیــا
مەبەســتیان ڕووتاندنەوەی خەڵک و دزی
لێکردنێکــی ئابڕوومەندانەیــە ،ئەگینــا
پڕایــد بــەو کوالێتییــە نزمــەوە ناتوانــێ،
هاوشــانی نوێتریــن جــۆری ماشــێنی
واڵتانــی ئەورووپایــی و ئامریکایــی بێت،
دیارە بە هەمان نرخ!!
لــە تاریفی ڕوون بــۆ مافی خاوەندارێتیش
دەبــێ بڵێیــن کــە کۆمــاری ئاخوندی لە
ڕێگــەی شــارەدارییەوە تیشــک و وزەی

سرووشــتی خۆری بابایەکــی کەم داهات
بــە کەســێک دەفرۆشــێ کــە دراوســێی
ئــەوە و بینــای چەنــد قاتــی درووســت
کــردووە .ئــەوە لــە کاتێکدایــە کــە لــە
واڵتانی پێشــەوکەوتوو ،کاتــێ بۆ ناوچە
و گەڕەکێــک ڕێــژەی بــەرزی بینــاکان
دیــاری دەکــرێ ،هیــچ کەســێ ناتوانــێ
بەرزتــر و چەندقــات بڵیندتری ســازبکات
و دواجــار لەگــەڵ شــارەداری بچێتــە نێــو
بازنەی ساتوســەوداوە و شــارەدار و دەســت
و پێوەندییەکانی وزەی تیشــکی خۆر کە
خاوەن ویتامین Dی سرووشــتییە و وەک
پێویســتییەکی ســەرەکی گەشەی لەشی
مــرۆڤ ،هــەر لــە منداڵییــەوە تــا پیــری
دێتەئەژمــار بــە خــاوەن ســەرمایەیەکی
بفرۆشــن و چینی کەمداهاتی واڵت ،لەم
بەهرە سروشتییە بێبەش بکەن.
لەســەر خاڵــی کۆتاییــش دەبــێ بگوترێ
کە سیســتمی دادی کۆمــاری ئاخوندی
ئەوەنــدەی گەندەڵی تێخزیــوە کە لە هەر
قۆناغەیــدا ئاریشــە و سەرئێشــەیەکی بــۆ
کۆمەڵگای ئێران بەگشــتی و کوردستان
بەتایبەتــی درووســت کردووە ،لە دســتوور
و فتــوا دەرکردنەکانــیڕا بگــرە ،تــا
لەنێوبــردن و حەزفــی فیزیکــی جیابیــران
و قەاڵچۆکردنیــان ،دەســتدرێژیکردنــی
جنســی ،قامچی لێدانیان و لەسەریەک
بچووکتریــن بایەخدانەنــان بــۆ کەرامەتی
ئینســانی و  ...و لــەو دواییانەشــدا بــە
شــەڕە دندووکەی «محەممــەد یەزدی»
و «جــوادی ئامۆلــی الریجانــی» و

ســەرهەڵدانی دیاردەیــەک بــە نــاوی
«تەبــەری» و «عەلــی ئەنســاری»
و دۆزینــەوەی شــارێک لــە باکــووری
ڕۆژئــاوای تــاران و زۆر شــتیتریش،
دەرکەوت کە سیســتمی دادی ئاخوندی،
تــا ســەر ئێســقان تێــوەگالوی گەندەڵــی
ماڵــی و سیســتماتیکی هەمەالیەنەیــە،
ئەوانــە بەشــێکی بچووکــی کارنامــەی
ئەو سیســتمە پــڕ لە ئاریشــەخوڵقێنەن کە
دەیهــەوێ مرۆڤــی ئارمانــی درووســت
بــکات و بەهەشــت بــۆ کۆمەاڵنــی
خەڵــک بســازێنێ ،کەچــی کۆمەاڵنــی
وەزاڵەهاتــووی ئێــران و کوردســتانی
خســتووەتە نێو جەهەنەمێکی ســووتێنەر و
برژێنەرەوە.
ئەو ڕاســتییانەی ســەرەوە ،مشتێ بوون لە
هەشــتێی مێتــۆدی دەســەاڵتی ئاخوندی،
کــە نــەک هــەر نەیتوانیــوە بچووکتریــن
کێشــەکان چارەســەر بــکات ،بگــرە بــوون
و مەوجوودییەتــی خــۆی گەورەتریــن
هــۆکاری ســەرهەڵدانی قەیرانــە یــەک
لــە دوای یەکــە سیاســی ،ئابــووری،
کۆمەاڵیەتــی و کولتوورییەکانــە .بــەم
پێیــە کۆمــاری ئاخوندی کــە بۆ وێنە لە
ڕاگرتنــی بایەخــی دراودا دامــاوە ،چــۆن
ئیزن بەخۆی دەدات داوای ئیدارەی کۆی
کۆمەڵگای مرۆڤایەتی بکات؟
کورد وتەنی:
«ئەوانــە ئەوەنــدە بێئابــڕوون ،لــە ڕوو
ناکەون».

ژمارە ٥ ، ٧٨٨ی دێسامربی ٢٠٢٠
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کچانــی شــیناوێ
داهاتوویــان دەوێ!

نووسین :هێمۆ

عادێلەخانم ،هاوسەری عوسمان پاشای جاف ،مەستوورەخانی ئەردەاڵن،
میناخانم هاوسەری پێشەوای نەمر ،لەیال قاسم و لەیال زانا نموونەگەلێک
لەو ژنە هەڵکەوتووانەن کە بە بیرێکی نیشتمانی،
خزمەتی گەلەکەیان کردووە وهەتا هەتایە ناویان لە مێژووی گەلی کوردستاندا دەمێنێتەوە
هەتوان
ژنــان لــە هــەر کۆمەڵگایەکــدا وەک
نیــوەی کۆمــەڵ ،ڕۆڵ و گرینگایەتــی
تایبەتــی خۆیــان هەیــە و هــەر هەوڵێــک
بۆ تەریکخســتنەوەی ئــەوان لە کاروباری
کۆمەاڵیەتــی ،فەرهەنگــی و سیاســی،
ئاکامــی لەباربردنــی هێــز و توانــای
حەشیمەتێکی زەبەالحی کۆمەڵگایە.
کوردســتان یــەک لــەو کۆمەڵگایانەیــە
کــە ڕۆڵی ژنان لە هەموو کاروبارەکانیدا
حاشــاهەڵنەگرە و بەپێــی ئــەو فاکتــە

و لەیــا زانــا نموونەگەلێــک لــەو ژنــە
هەڵکەوتووانەن کە بە بیرێکی نیشتمانی،
خزمەتی گەلەکەیان کردووە وهەتا هەتایە
ناویــان لــە مێــژووی گەلــی کوردســتاندا
دەمێنێتەوە.
دوابــەدوای شۆڕشــی گەالنــی ئێــران و
هەڵگیرســانی بزاڤــی ڕزگاریخــوازی
گەلــی کورد لە ڕۆژهەاڵتی کوردســتان،
کۆمەڵێکــی زۆر لە ژنانی شۆڕشــگێری
کــورد لــە ژێر نــاوی پیرۆزی پێشــمەرگە
خۆیــان تێکەڵــی خەبــات کــرد و تــا
ئێستاشــی لەگەڵــدا بێــت پــۆل پــۆل لــە
کچــان و ژنانــی لێهاتــووی کــورد بــێ
پســانەوە و بەردەوام بە شــێوەی ڕاستەوخۆ

دۆزی ڕەوای کوردایەتی دوور بخەنەوە.
هــەروەک هەموومــان دەزانیــن بــە هــۆی
دۆخــی کۆمەاڵیەتــی و سیاســی
کوردســتان ،گرووپگەلــی جیــاواز و لــە
ژێرنــاوی جۆراوجــۆر و بــە دهمامكــهوه
لــە گۆڕهپانــی سیاســی کوردســتان
ســەریان هەڵــداوه و بــە کەڵکوەرگرتــن لە
دەســتەواژەگەلێکی خەڵــک خەڵەتێــن
ههوڵــی بهالڕێدابردنــی بیــری کچــان و
ژنانــی کوردســتانیان داوه كــه نەتەنیــا
هیــچ هەنگاوێکی بــە کردەوەیان لە پێناو
پراکتیزەکردنــی ئــەو دروشــمانە نەنــاوە
بەڵکــوو ناوەڕۆکــی ڕاســتەقینەی خۆیان
کــە هەمــان دژایەتــی دۆزی ڕەوای

بەالڕێدا بەرن.
بــەاڵم دوابــەدوای ڕاگەیاندنی ڕاســان لە
الیــەن حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی
ئێرانــەوە بــە خۆشــییەوە جارێکــی تــر
تەوژمــی پڕهێــز و توانــای نەتەوەخــوازی
و ســەرهەڵدانەوەی بیــری نەتەوەیــی ،لــە
ماوەیەکــی زۆر کورتــدا ،هەمــوو ســووچ
و قوژبنێکــی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتانی
گرتــەوە و الوانــی خوێنگەرم و بە تایبەت
کچانی بە ئاوەزی کوردســتان بە شێوەی
ڕاســتەوخۆ و ناڕاستەوخۆ خۆیان تێکەڵی
ڕاسان و خەباتی شاخ وشار کردووەتەوە؛
هەربۆیــە زۆر زۆر پێویســتە بــۆ
پووچەڵکردنــەوەی هەوڵــە نەزۆکەکانــی

بێ گۆمان بەشداری چاونەترسانەی ژنان و کچانی خۆڕاگری واڵت لە تێکۆشانی سیاسی و فەرهەنگی،
هەنگاوێکی کاریگەر و شوێندانەر دەبێ لە بووژانەوە و هەڵگیرساندنەوەی
هەستی نەتەوایەتی گەلی کورد
مێژووییانــە کــە لــە بەردەســتدایە ژنانــی
لێهاتــووی کــورد ســەرەڕای هەندێــک
دابونەریتی کۆن و شوێندانەری کلتووری
پیاوســاالرانە لــە فــەزای کۆمەاڵیەتــی
کوردســتان ،توانیویانــە بەربەســت و
لەمپــەڕەکان شــێلگیرانە بشــکێنن و شــان
بە شــانی پیــاوان و بگرە لــەوان چاالکتر،
ڕۆڵێکــی مێژوویی بۆ گەلەکەیان بگێڕن
و ناوێکــی زێڕیــن لــە دوای خۆیان بەجێ
بهێڵن.
مــەال مەحمــوودی بایەزیــدی لە کتێبی

و ئاشــکرا چەکی شــەرەف و کوردایەتیان
لەشــان کــردووە و هەروەها لــە پاڵ ژنانی
پێشــمەرگە کــە بەشــێوەیەکی ئاشــکرا
هەمــوو کاتــی خۆیــان بــۆ ڕاپەڕاندنــی
ئەرکی پێشــمەرگایەتی تەرخــان کردووە،
بەشێکی زۆری ژنان و کچان لە ناوخۆی
ڕۆژهــەاڵت ،ســەرەڕای دۆخی ســەخت و
نالەبــاری ئەمنــی ،لە کار و تێکۆشــانی
تەشــکیالتی و هەروەهــا چاالکییــە
فەرهەنگــی و کۆمەاڵییەتییــەکان
بەشــدارن و نەبڕاوانــە ئــەرک و چاالکی

گەلەکەمان بووە ئاشکرا کردووە.
ئەو ڕەوتە کە لە کوردستانی ڕۆژهەاڵت
ههرچهنــد باســێكی كــزی لــه مافــی
گەلــی کــورد دهكــرد ،بــهاڵم لــە ژێــر
تەوژمــی ناوەندگەرایــی ئێرانــی لوولــەی
چەکەکانیــان دژ بــە ناســیونالیزمی
کوردی هەڵگەڕاند.
ئــەوەی هــەر لە ســەرەتاوە دیــار و بەرچاو
بــوو و ئێســتەش زیاتر خــۆی دەنوێنێ ئەو
ڕاســتییەیە کــە ئــەم گرووپگەلــە له نێو
جەمــاوەری خەڵکــی کوردســتان جێگــە

گرووپگەلــی دژە نەتــەوە ،کــوورەی
خەباتــی نەتەوایەتــی لــە ڕۆژهەاڵتــی
کوردستان زۆرتر لە جاران گەرم بکرێتەوە
و لــەم ڕێگەیــەوە هەســتی شۆڕشــگێڕی
و دژە زوڵمــی الوان و ژنــان لــە پێنــاو
نیشــتمانپەروەری و کوردایەتی کاناڵیزە و
پراکتیزە بکرێتەوە.
لــە الیەکــی تریشــەوە ،زۆر پێویســتە
تەشــکیالتی ژنانی نێو شارەکانی حیزبی
دێموکــرات تایبەتییانە چاالک بکرێنەوە
و ئــەو کەســانەی هەوڵــی بەالڕێدابردنــی

دوابەدوای ڕاگەیاندنی ڕاسان لە الیەن حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێرانەوە
بە خۆشییەوە جارێکی تر تەوژمی پڕهێز و توانای نەتەوەخوازی و سەرهەڵدانەوەی بیری نەتەوەیی،
لە ماوەیەکی زۆر کورتدا ،هەموو سووچ و قوژبنێکی ڕۆژهەاڵتی کوردستانی گرتەوە و
الوانی خوێنگەرم و بە تایبەت کچانی بە ئاوەزی کوردستان بە شێوەی ڕاستەوخۆ و ناڕاستەوخۆ
خۆیان تێکەڵی ڕاسان و خەباتی شاخ وشار کردووەتەوە
«دابونەریتــی کــوردان» کــە لە ســەدەی
نوزدەیەمــی زایینــی باڵوکراوەتەوە دەڵێ:
«ژنانــی کــورد وەک ژنانــی فەرانســە
ئــازادن و لــە پیاوەکانیــان بــە ئاوەزتــر و
ژیرترن».
ئــەم بۆچوونــەی مــەال مەحمــوودی
بایەزیــدی لــە کات و زەمەنێــک وتــراوە
کــە ژنانی واڵتانێکی وەک ئێران لە ژێر
عەبایێکــی ڕەش و وەک کۆیلەیــەک
هەڵسوکەوتیان لەگەڵ کراوە.
عادێلەخانم ،هاوســەری عوســمان پاشــای
جاف ،مەســتوورەخانی ئەردەاڵن ،میناخانم
هاوســەری پێشــەوای نەمــر ،لەیــا قاســم

نەتەوەیی و شوناسخوازانە بەڕێوە دەبەن.
بێ گۆمان بەشداری چاونەترسانەی ژنان
و کچانی خۆڕاگری واڵت لە تێکۆشانی
سیاســی و فەرهەنگــی ،هەنگاوێکــی
کاریگــەر و شــوێندانەر دەبێ لە بووژانەوە
و هەڵگیرســاندنەوەی هەستی نەتەوایەتی
گەلی کورد لە ڕۆژهەاڵتی کوردســتان؛
بۆیــە هــەم ڕێژیمــی دژی گەلــی
کۆمــاری ئیســامی و هــەم ناحەزانــی
دژە ناســیونالیزمی کــوردی لــە هەمــوو
پیالنێکــی قیزەون بــۆ دامرکاندنەوەی ئەو
هەســتە پیرۆزە کەڵک وەردەگرن و هەوڵ
دەدەن ژنــان و کچانــی واڵتەکەمــان لــە

و پێگەیەکــی ئەوتۆیــان نەبــووە و نییــە
هەربۆیە لە ژێرناوی چهواشهكارانهی وهك
ئازادی جێنســی ژنان ،لە ماوەی ڕابردوو
کۆمەڵێــک لــە ژنــان و کچانــی واڵتیان
ههڵخەڵەتانــدووە و بــە داخەوە ژمارهیهكیان
بهالڕێدا بردووه.
بۆشــایی چاالکی ئەحزابــی نەتەوەیی له
ســااڵنی ڕابــردوودا ،دۆخێکــی وەهای بۆ
ناحەزانــی گەل و دۆزی ڕەوای نهتهوهیی
خــۆش کــردووە کــە ئازادانــە و لــە ژێــر
نــاوی دروشــمی بریقــەدار و الوخەڵەتێــن،
چاالکییەکانیــان ئهنجــام بــدهن و هێــز و
توانــای كچــان و الوان بــۆ مەرامی دیكه

ژنــان و کچانــی کــورد دەدەن بناســرێن و
ڕیسوا بکرێن.
ژنان وکچانی کورد لە ماوەی چەندساڵی
ڕابــردوودا و بە تایبــەت دوای داواکردنی
حیزبــی دێموکــرات بــۆ بەرزڕاگرتنــی
مەراســمی نەورۆزی جامانەکان نیشانیان
داوە کــە چەنــدە پەرۆشــی واڵت و
کوردایەتین؛
هەربویە زۆر زۆر پێویستە ئەم هێزە پاک
و بێگــەردە لــە پێنــاو داهاتوویەکی گەش
و بووژانــەوەی زۆرتــری کوردایەتــی بــە
باشترین شێواز سازماندەهی بکرێتەوە.

ئەمــڕۆ  ٨ســاڵ بــە ســەر ڕووداوی دڵتەزێنــی قوتابخانەکــەی شــیناوێدا تێدەپەڕێت،
ڕووداوێکــی دڵتەزێــن کە بەهۆی نابەرپرســایەتیی کاربەدەســتانی ڕێژیمی کۆماری
ئیســامییەوە ،ژیان و داهاتووی کچانی شــیناوێی کردە خۆڵەمێش و ئەو مندااڵنەی
زۆر زوو لەگەڵ خەمەکانی ژیان ئاشنا کرد.
ئەمە تەنیا ڕووداوێکی نەخوازراو نەبوو ،ئەمە کارەســاتێکی گەورە بوو کە زیاتر لە
هەر هۆکارێکی دیکە پێوەندیی بە کوردبوونی ئەو کچانەوە هەبوو.
سیاســەتی پەراوێزخســتنی شــار و پارێزگاکانــی کوردســتان و دابیــن نەکردنــی
پێداویســتییەکان و پشتگوێخســتنی کەموکۆڕییــەکان ئەو هۆکارە ســەرەکییەیە کە
وای کردووە کاربەدەستانی کۆماری ئیسالمی چاویان بنووقێنن و هیچ ڕاستییەکی
تاڵی کۆمەڵگا نەبینن ،جا کە نۆرە دەگاتە کوردی چارەڕهش ،هەمیشە کارەساتەکان،
پەراوێزخرانەکان و کەمتەرخەمییەکان چەندقات زیادتر دەبنەوە.
کچانــی شــیناوێ لــە کاتــی ڕووداوەکەدا تەمەنیان  ١٠ســاڵ بوو ،ئــەو ڕۆژە وەکوو
هەموو ڕۆژەکانی دیکە لە مێشکیاندا ئاوات و خۆزگەکانیان و ڕێگای گەیشتنیان
بەم ئاواتانەیان دووپات دەکردەوە ،بەاڵم لە ناکاو ڕووداوێک کە هیچ پێوەندییەکی بە
هەڵەی ئەوانیشەوە نەبوو ،ژیانی لێ تاریک کردن ،ڕەنگە ئەو کات زۆر وەکوو ئێستا
هەستیان بە ئازاری گەورەبوون نەکردبێ ،بەاڵم ئەمڕۆ کە ئەوان  ١٨ساڵ لە تەمەنیان
تێپەڕ دەکەن ،لەگەڵ ڕاســتییەک بەرەوڕوون کە هیچکات لەم  ٨ســاڵەدا نەیانویســت
قەبووڵی بکەن .لە ڕاستیدا ڕووداوی شیناوێ تەنیا لەدەستدانی جوانیی ڕواڵەتی ئەو
کچانە نەبوو ،ئەم ڕووداوە بکوژی داهاتووی کچانی شیناوێ و بنەماڵەکانیان بوو.
لــە کۆمەڵــگای پــڕ لە نەگبەتی ئێراندا ،بنەماڵــەکان و بەتایبەت بنەماڵە هەژارەکان
بــە هــەزاران ســەختی و بــە کۆمەڵێــک کێشــەی گــەورە و بچووکەوە ،هــەوڵ دەدەن
تاکــوو منداڵەکانیــان بنێرنــە بــەر خوێنــدن تاکــوو بەپێچەوانــەی خۆیــان ،لــە رێگەی
خوێندنــەوە بتوانــن داهاتــووی خۆیان بونیات بنێن و لە پاڵ ئەوەشــدا ببنە ئاســۆیەک
بۆ بنەماڵەکەیان ،زۆر کەس بە کرێکاری ،زۆر کەس بە کۆڵبەری و زۆر کەسیش
تەنانەت لە رێگەی سواڵکردنەوە هەوڵ دەدەن تاکوو منداڵەکانیان پێ بگەیێنن ،بەاڵم
لە ناکاودا ،نابەرپرســایەتی ،کەمتەرخەمی و خۆگێلکردنی کاربەدەســتانی سەرەوەی
کۆمەڵــگا ،لــە نموونەیەکــی وەکــوو کچانــی شــیناوێدا ،هەمــوو ئاوات و ئــارەزووی
بنەماڵەکان دەداتە دەم باوە.
ئەمڕۆ  ٨ســاڵ بە ســەر ئەم ڕووداوەدا تێدەپەڕێت ،کچانی شــیناوێ لە زۆر کۆڕ و
کۆبوونــەوەدا باســیان لــە ئازارەکانیان کــردووە؛ ڕەوتی دەرمانی کچانی شــیناوێ بە
هیــچ شــێوەیەک واڵمــدەری برینــە قورســەکانیان نییە ،بــە وتەی خۆیــان دوو کەس
لــە کچــە ســووتاوەکانی شــیناوێ بەهــۆی گرینگینەدانــی کۆمــاری ئیســامی بە
پرســەکەیان و پشتگوێخســتنی دەرمانەکەیــان ،لــە داواکردنــی مافەکانیان پاشــگەز
بوونەتــەوە بــەاڵم ئەوانــی دیکە هێشــتا پێکــەوە خەریکن بــۆ وەرگرتنــی مافەکانیان،
پێکەوە لە سەنگەرێکی هاوبەشدا شەڕ دەکەن.
زۆر جــار بــە گەروویەکــی پڕ لــە خۆزگەی خنــکاوەوە باســی ئارەزووەکانیان دەکەن،
یەکێکیــان دەڵــێ بــا جوانیــم بــۆ نەگەڕێتەوە ،من دەمهــەوێ داهاتووی خۆم دروســت
بکەم و کەســێکی باش بۆ کۆمەڵگاکەم بم ،یەکێکی دیکەیان دەڵێ من پێم خۆشــە
گــوارە لەگــوێ بکــەم بــەاڵم گوێیەکانم ســووتاون ،یەکێکی دیکەیــان دەڵێ بەهۆی
ســووتانی قامکەکانــم ناتوانــم کارتی پێناســم هەبێ ،یەکێکی دیکەیــان دە:ێ تەنیا
ئاواتم چاکبوونەوەیە و ...
بەڕاستی تاوانباری سەرەکیی ئەم ڕووداوە کێیە؟ لە گرتەیەکی ڤیدیۆییدا کچەکان
باســی ڕۆژی ڕووداوەکــە دەکــەن ،دەڵێــن مامۆســتاکەمان لێمــان تــووڕە بــوو وتی لە
جێــگای خۆتــان مەجووڵێــن ،مــن کەســێک دێنم بــۆ یارمەتیتان ،بەاڵم مامۆســتاکە
هیچکات نەهاتەوە ،یەکێکی دیکەیان دەڵێ نازانین ئێستاش لە کوێیە...
لەڕاســتیدا هەم ئێمە و هەم کچانی شــیناوێش باش دەزانین کە کۆماری ئیســامیی
ئێران و وەزارەتی پەروەردەی ئەم ڕێژیمە نگریسە لەم چەشنە تاوانانەدا ،تاوانباری پلە
یەکن ،چونکە ئەرکی حکوومەت و دەوڵەتە کە بە دابینکردنی کەرەستەی پێویست
و ســەرەتایی دەرفەتی خوێندنی یەکســان بۆ مندااڵن بخوڵقێنێ ،بەاڵم ئایا مندااڵنی
بەرپرســانی کۆمــاری ئیســامیش لــە شــوێنێکی وەکــوو قوتابخانەکــەی شــیناوێدا
دەخوێنن؟ ئایا تاکوو ئێســتا وەکوو خەوێکی تاڵیش بووبێت شــوێنێکی وایان بینیوە؟
ئایــا ئەگــەر ئەوانە منداڵی بەرپرســانی کۆماری ئیســامی بایــان ،ڕەوتی دەرمانیان
تاکوو ئێستای دەخایاند؟ ئایا مندااڵنی ئەوانیش وەکوو مندااڵنی کوردستان لەگەڵ
خەم و نادادپەروەری ئاشنان؟ بەدڵنیاییەوە کە واڵمی هەموو ئەم پرسیارانە «نا»یە،
کچانــی شــیناوێ بەهــۆی ئەوەیکــە کوردن و دواتریــش بەهۆی کچبوونیــان لە زۆر
مافــی بێئەمالوئــەوالی خۆیــان بێبــەری بــوون .بــە وتــەی پارێزەرەکەیــان ،کۆماری
ئیسالمی بە نیسبەت دیەی ئەو دوو کچەی کە گیانیان لەدەستدا ،زۆر کەمتەرخەم
بوو ،بۆ کچەکانی دیکەش بە هەزاران سەختی توانیویانە دیەی تەواویان بۆ وەرگرن.
کچانی شیناوێ نموونەی هەرەبەرچاوی کچان و ژنانی غەدرلێکراوی کۆمەڵگای
ئێران و کوردستانن .دەسەاڵتدارانی کۆماری ئیسالمی کە ژنان بە دڕندانەترین شێوە
بەردبــاران دەکــەن ،هیچــکات چاوەڕوانــی ئەوەیــان لــێ ناکرێ کە لــە پێدانی مافی
کچانی شیناوێ و باقی کچانی ئێراندا ئینسافیان هەبێت.
کچانی شیناوێ نموونەی بەرچاوی کچانی ستەملێکراوی کوردستانن ،ئەوان تەنیا
و تەنیــا داهاتوویەکــی ڕوونیــان دەوێ ،ئــەوان دەیانهــەوێ وەکــوو هەمــوو تاکەکانی
کۆمەڵگا هەناسەیەکی ئازاد و بە دوور لە خەم هەڵمژن.
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دژبەرەکانی تاران سوورن لە سەر الوازکردنی ئەو ڕێژیمە
محەممەد سلێمانی
کوژرانــی زانــای ناوکــی و بەرگــری
ســەربازی ڕێژیمــی ئاخونــدی ئێــران،
«موحســین فهخریــزاده« وەك دیارتریــن
ســیمای بــواری پەرەپێــدان بەتوانــا
ئەتۆمییەکانــی ئــەو واڵتــە و لــە نزیــك
پێتەختی سیاســیدا جگە لەوەی ،زیانێکی
گەورەی بە پڕۆگرامی «ناوکی» و پڕ
لە ژانەســەری تاران گەیاند ،بە دڵنیاییەوە
پــەردەی لەســەر کۆمەڵێــك خاڵــی الوازی
سیاســی و ئەمنــی ڕێژیمــی تارانیــش
هەڵدایەوە .هەر وەك ئاشکرایە ،ئەوە یەکەم
جــار نییــە زاناکانی ئەو بوارە لە ســێبەری
حوکمڕانــی ئــەو دەســەاڵتەدا دەکرێنــە
ئامانج و لە نێوخۆدا لە نێو دەبرێن.
کوژرانــی فەخریــزادە بــەو ســاناییە و لــە
قوواڵیی شــوێنی نیشــتەجێبوونی بەرپرسە
بااڵکانــی حکوومەتی ئێرانــدا ،بێگوومان
ئەو جادووەی ڕێژیمی بە تەواوی بەتاڵکرد
و خاڵــی الوازی ئاسایشــی حکوومەتــی
دەرخســت کە لــە چ ئاســتێکی خراپدان و
چەندە پێکەوە دژ و پێكناکۆکن و غیرەی
بــە هەبوونــی ســیما کاریگەرەکانــی نێــو
بازنــەی حوکمڕانــی واڵتەکەیان دەکەن و
بــە ســانایی لە نێــو دەبرێن و کە خۆشــیان
بەشێکی گرینگی ڕووداوەکانن.
دژبــەرە ســەرەکییەکانی تــاران ســوورن لە
ســەر ســنووردارکردنی تــاران و بەئامانــج
گرتنــی فەخریزادەش بێگوومان زادەی ئەو
تیئۆرییە تازەیە بوو.
ڕێژیمــی ئێــران لــە دۆخێکــی دژواری
سیاســی و ئابــووری و ئاسایشــیی گەلێك
خراپدایــە و بــە هاتوهاواریــش ناتوانــن
پارسەنگی ڕووداوەکان کە لە سەر ئاستی
ناوچەییدا بەخێرایی خەریکە ڕوو دەدەن ،بە
سوودی نیزامە گەندەڵ و دیکتاتۆرەکەیان
بگۆڕن ،لە کاتێكدا ناوچەی ڕۆژهەاڵتی
نێوەڕاســت بە هۆی هەڵکەوتی ستڕاتیژی
سیاســی و ئابوورییەکەی ،بەتەنیا واڵتێك
ناتوانــێ دەســەاڵتی خۆی بەســەردا فەڕز
بکات و زلهێزەکان بەگشــتی هەوڵیان داوە
زیاتر پێگەی خۆیان بەهێز بکەن لەو ناوەدا
و ئەگــەر واڵتێــك بێتــە ســەر ڕێگایــان لە
نێوی دەبەن.
پێناچێــت کاربەدەســتانی تــاران لــە
کەشــوهەوای سیاســی ئەمنــی وەك
ئەمــڕۆدا بەتــەواوی هەســت بــە ئامــان
بکەن و کەشــێكی ئەوتۆ لە نێو بەشێك لە
بەرپرســانی نیزامی ئاخوندیــدا پێك هاتووە
کــە تەنانــەت گومــان لــە کەســە نزیــك و
هاوتەریبەکانــی خۆشــیان دەکەن و زۆرێك
لــە شــارەزایانی سیاســی و ئەمنــی لــەو
بڕوایــەدان کــە دژبەرانی دەســەاڵتی تاران
بــە باشــی نفووزیان کردۆتە نێــو جوومگە
سەرەکییەکانی حکوومەت و هەر کەسێك
بیانهەوێــت بە ســانایی بە ئامانجی دەگرن
و لە نێوی دەبەن.
ڕێژیمــی ئاخونــدی کــە بــە ســەرچاوەی
ڕەشــەکوژی و تیرۆری سیاسی دژبەرانی
لــە ســەر ئاســتی ناوچەیــی و نێودەوڵەتــی
ناوبانگــی دەرکــردووە ،لــە دۆخێكدایــە
کــە تەنانــەت ناتوانــن بەرپرســە بــااڵ و
ســــــــــتەمکارەکانیشیان بەهۆی لێكترازان
و ڕفتــارە خراپەکانیــان لــە سەرئاســتی
نێوخۆیــی و دەرەکیــدا لــە شــەپۆلی
لەنێوچوونی یەك بەدوای یەك بپارێزن.
پــاش ئــەو ڕووداوە کاربەدەســتانی بــااڵی
سیاســی ڕێژیمــی تــاران زۆر بــە خێرایــی
قامکی تاوانیان بۆ ئیســرائیل ڕاداشــت و
هەروەك پیشەی هەمیشەییان بە زمانێکی
تونــد و تۆڵەکردنــەوە لــەو پەیوەندییــەدا
ڕوانینــی خۆیــان دەربــڕی و هەریــەك
لــەالی خــۆی بڕیــاری تۆڵەکردنەوەی دا،
لەکاتێكــدا حکوومەتــی تێالڤیبــی زۆر
بوێرانــە شــەڕی خــۆی بــەدژی تــاران لــە
ســووریە و ئێــران دەمێکە دەســت پێکردووە
و پێگــە ســەربازی و بەرگرییەکانی تاران
دەکاتە ئامانجی گورزە سەربازییەکانی.
ئاماژەکــردن بە جەوهەری بنەڕەتی خاڵێك
لــە پەیوەنــدی لەگەڵ کوژرانی موحســین
فەخریزادە لە قوواڵیی ســتڕاتیژی سیاسی
و ئەمنــی دەســەاڵتی تارانــدا ،جگــە لــە

نیشــاندانی بــێ هێــزی توانــا ســەربازی و
هەواڵگرییەکانی ئەو واڵتە ،دەرکەوت کە
تەنانــەت هاوبەش و دۆســتەکانی تارانیش
گەرەکیان نییە ڕێژیمی ئاخوندی دەســتی
بە چەکی ناوکی ڕابگات و تا ئەو جێگایە
لەگــەڵ هەنــگاوە سیاســییەکانی تاراندان

دوو واڵتــی وەك چیــن و ڕووســیە لــە
پەیوەنــدی لەگــەڵ کوژرانــی قاســم
ســلێمانی و فەخریــزادە هەڵوێســتێکی
ئەوتۆیــان نەبــووە کــە بــە دڵی تــاران بێ
و النیکەم تاران چاوەڕوان بوو ســیگناڵی
هاوســۆزی و پشــتیوانی ئەو دوو واڵتەی

ســەربازییەکان جگــە لە زیــان گەیاندن بە
بەرژەوەندی ئابووری و بازرگانی واڵتانی
پیشەســازی و بــە هێــزی نێودەوڵەتــی و
ناوچەیی خێرێكی تری نەدەبوو.
بێگوومان ئەو بۆچوونە زۆر لە شــوێنی
خۆیــدا نییــە کــە دەگوترێــت حکوومەتی

نیشــتیمانی خــۆی دەزانــێ و ڕێگا نادات
لە بواری ناوکیدا زیاتر پەرە بە تواناکانی
بدات؛
کەوابــوو زۆر سروشــتییە کــە کردارێکی
بوێرانــەی لــەو چەشــنە بــەدژی نەیــاری
سیاســی و مێژوویــی ئەنجام بدات و پێش

کوژرانی فەخریزادە بەو ساناییە و لە قوواڵیی شوێنی نیشتەجێبوونی بەرپرسە بااڵکانی حکوومەتی
ئێراندا ،بێگوومان ئەو جادووەی ڕێژیمی بە تەواوی بەتاڵکرد و
خاڵی الوازی ئاسایشی حکوومەتی دەرخست کە لە چ ئاستێکی خراپدان و چەندە پێکەوە دژ و پێكناکۆکن
و غیرەی بە هەبوونی سیما کاریگەرەکانی نێو بازنەی حوکمڕانی واڵتەکەیان دەکەن و بە سانایی لە نێو
دەبرێن و کە خۆشیان بەشێکی گرینگی ڕووداوەکانن
کــە مەترســی لەســەر بەرژەوەندییەکانیان
دروست نەبێ.
بەهێزبوونــی توانــا بەرگــری و
دەستڕاگەیشــتنی ڕێژیمــی ئاخوندی وەك
دەســەاڵتێکی داخــراو و مەزهەبــی ،جگــە

بــە مەیلــی خۆی پێ بــگات و بەتوندی
هێرش بکەنە ســەر ئەمریکا و ئیسرائیل.
جارێ ئێران و ڕووســیە لە مێژووی کۆن
و هێندێك جار نوێشدا لێكهەڵەبەزینەوەیان
پێکــەوە هەبــووە و مســکۆ لــە هەمــوو

تــاران وەك پێویســت ئاسایشــی گیانیــی
فەخریــزادەی نەپاراســتووە و پێیــان وایــە
زۆر بەشــێوەیەکی ئاســایی هاتووچــۆی
کردووە و پارێزەریی شــیاوی لێ نەکراوە.
جەوهــەری قســەکە ئەوەیــە کــە ئــەو

بەپەرەپێدانــی ئــەو بــوارەی ڕێژیمــی ئێران
بگرێ بە هەر ڕێگایەکدا بۆی بلوێ.
تــاران بــەو ڕاگەیانــدن و لێدوانــە
جۆربەجۆرانــەی کــە لەســەر ئاســتە
سیاســی و ســەربازییەکاندا لــەو ماوەیەدا

وەختێك تاران دەرفەتی بەهێزتربوونی پێ بدرێت ،بێگوومان ڕاستەوخۆ مەترسی لەسەر ئاسایشی
کۆمەڵگای نێودەوڵەتی و بەتایبەتیش واڵتانی ناوچەی ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست دروست دەکات و دەرفەتی
فراوانخوازی زیاتری بۆ دێتە بەرەوە کە ئەوەش بە سوودی هیچ الیەك نابێت و ئەو کات تەنانەت گوێ بۆ
چین و ڕووسیەش ناگرێ و بە ئارەزووی دڵی خۆیان بڕیار و قەرارە سیاسی و سەربازییەکانیان بە سەر
لە هەڕەشــەکردن لــە تێکدانــی پەیوەندییە
سیاسی و دیپلۆماسییە نێودەوڵەتییەکان و
تێكدانی هاوســەنگی سیاســی و ئابووری
و کۆنتڕۆڵکردنی هەرێمە ستڕاتیژییەکان
کــە قازانــج و خێــری جگــە لــە تــاران بۆ
هیــچ واڵتێــك نابێــت بــە ســوودی خۆیــان
نازانــن و ئەگــەر هــاوکاری ئــەو گــورزە
ســەربازییانەش نەبــن بــەدژی تــاران،
لەسەری بەجواب نایەن.
وەختێــك تاران دەرفەتــی بەهێزتربوونی پێ
بدرێــت ،بێگوومــان ڕاســتەوخۆ مەترســی
لەسەر ئاسایشی کۆمەڵگای نێودەوڵەتی و

کردارە ســەربازییەکانی تاران لە ســووریە
رازی نییــە ،بــەاڵم بــە هــۆی دۆخــی
سیاســی و هەســتیاری ئــەوێ هەوڵــی
نــەداوە بــە توندی دەســەاڵتی ئێران لەوێ
سنووردار بکات.
ئەو ڕووداوانەی بەســەر ئێراندا دێن زیاتر
دوورەپەرێزی ئەو واڵتە دەردەخەن و ئەگەر
واڵتانێك بە هۆی بەرژەوەندی سیاســی و
ئابوورییان تا ڕادەیەك هەڵوێستیان بە دڵی
تاران بێت ،بەاڵم هەرگیز لە کرداردا ئەوە
ڕوونــادات و ئەگــەر بێت و تاران بکەوێتە
شەڕ لەگەڵ ئەمریکا و ئیسرائیل واڵتێك

شــوێنەی ئــەو ڕووداوەی تێــدا ڕووی داوە
بەگشــتی شــوێنی جووڵــە و هاتووچــۆی
شــوێنی کاری زانــای ناوکــی ئێــران بــە
ناوچەیەکــی دیاریکراودا بووە کە تایبەتە
بە کاربەدەســــــــــــــتانی بااڵی سیاســی و
سەربازی ئەو واڵتە و ئاسایشی بەتەواوی
پارێزراوە و بەڕێوەبردنی چاالکییەکی لەو
جــۆرە بە بێ دەســتێکی بــااڵی نێوخۆیی
فرە دژوارە.
ئەگەر بە شێوەیەکی گشتی تیشك بخرێتە
سەر پەیوەندییە سیاسی و سەربازییەکانی
حکوومەتــی ئاخوندی لەگەڵ ئەمریکا و

هەیانبــووە ،کۆمەڵێك خاڵی زیاتر شــلوێ
کــردن و ئەگــەر حکوومەتی ئاخوندی تا
دوێنــێ هیــوای لەســەر ئاســاییبوونەوەی
پەیوەندییەکانــی لەگەڵ کۆشــکی ســپی
هەڵچنیبوون ،بەو زمانە زبرو توندئاژۆیان،
بۆ جارێکی تر ســووربوونی خۆیان لەســەر
رفتــار و دژایەتــی تونــدی نەیارەکانیــان
و بەدیاریکراویــش ئەمریــکا و ئیســرائیل
دەربڕییەوە.
ئــەو بۆچوونــەش لــە بنەڕەتدا لــە جێگای
خۆیــدا نییــە کــە بگووتــرێ کوژرانــی
فەخریزادە ئاڵۆزی دەخاتە نێوان پەیـــــــــــــــ

تاران هەموو هەوڵێکی خۆی خستۆتە گەڕ بۆ ئەوەی هەرچی زووتر پڕۆگرامی ناوکی خۆی بە
ئاکام بگەیەنێ و لەو ڕێگایەوە مەترسی زیاتر لەسەر دژبەرەکانی دروست بکا و پاشان هەنگاو بەرەو
فراوانتربوونی هەژموونی خۆی بدات و بە ڕێگای هێزدا کێشەکانی لەگەڵ نەیارەکانی چارەسەر بکات ،کە ئەو
بژاردەیەش بە نۆرەی خۆی زیاتر دەسەاڵتی تاران دەخاتە نێو گێژاو و بەرەو داڕمانی دەبات
بەتایبەتیش واڵتانی ناوچەی ڕۆژهەاڵتی
نێوەڕاســت دروســت دەکات و دەرفەتــی
فراوانخــوازی زیاتــری بۆ دێتــە بەرەوە کە
ئەوەش بە سوودی هیچ الیەك نابێت و ئەو
کات تەنانەت گوێ بۆ چین و ڕووسیەش
ناگرێ و بە ئارەزووی دڵی خۆیان بڕیار و
قەرارە سیاسی و سەربازییەکانیان بە سەر
واڵتانی الوازی ناوچەییدا فەڕز دەکەن.

نایــەت لە ســـــــــــــــەنگەری تاراندا شــەڕ
بکات.
ســەرەنجام دەرکــەوت کــە دۆســتەکانی
تارانیــش الیەنگــری لــە توانــا
بەرگرییەکانــی و پڕۆگرامــی ناوکــی
تاران ناکەن و بە دڵ پێیان خۆشە باوکی
بەرنامــەی ئەتۆمــی ئێــران لــە نێوبــراوە،
چوونکە تێكچوونی هاوکێشــە سیاسی و

ئیســرائیل و هاوپەیمانەکانــی ئــەو بەرەیە
کــە بــە دژبــەری ســەرەکی ڕێژیمــی
ئاخونــدی و پڕۆگرامــی ئەتۆمــی ئێــران
ناســراون ،دەمێکــە ئەو واڵتانــە نیگەرانی
خۆیــان ســەبارەت بــە توانــا بەرگــری و
ئەتۆمییەکانــی تــاران خســتۆتە ڕوو و
ئیســڕاییل بــە ڕاشــکاوی ڕایگەیانــدووە
کــە ئێران بە مەترســی لەســەر ئاسایشــی

ـــوەندییەکانی واشنگتۆن و تاران ،بەڵکوو
دەمێكــە ئــەو دوو واڵتــە بــە دژوارتریــن و
ئاڵۆزتریــن دۆخــدا بەیەکەوە لــە ملمالنێی
تونــدان و ئیــدارەی نوێــی ئەمریــکاش
ناتوانێــت دەرفەتــی هەســتانەی زیاتــر بــە
تاران بدات.
مێـــــــــــــــــــــــــــــــژووی ناکۆکییەکانــی
ئــەو دوو واڵتــە زیاتــر لــە چــوار دەیەیــە

دەســتی پێکــردووە و بارگرژییەکانــی
نێوانیــان هەرگیــز بــە ڕادەی ئــەو چەنــد
ســاڵەی دوایی شــلوێ و پڕ لە مەترســی
نەبــووە و لــە بەر ئەوەی حکوومەتی تاران
بــە ئاشــکرا داری لەگــەڵ ئەمریــکادا
لــە بەرئــاوێ نــاوە و بــە جــددی کار بــۆ
الوازکردنــی پێگــە و نفــووزی دەکات و
ڕێژیمــی تــاران هەرکارێــك دەکات بــۆ
ئــەوەی هێــزی خــۆی بەســەر ناوچەکەدا
فەرزبــکا و لــە ژێــر گوشــاری تونــد و
تیرۆرکــردن و ئاژاوەنانەوەی زیاتر مەیدان
بە دژبەرانی چۆڵ بکا.
ئەو هەڵسوکەوتەی تاران جێگای پەسندی
واڵتانی ناوچەکە نییە و واڵتانی عەرەبی
لــە ئێســتادا بــۆ پاراســتنی بەرژەوەندی و
پاراستنی ئاسایشــی نەتەوەییان بەتەواوی
بڕیاری نزیكبوونەوەیان لە ئیســرائیل داوە،
کــە ئەوەش بێگوومان بەتەواوی بە زیانی
تاران شکاوەتەوە.
تــاران هەمــوو هەوڵێکــی خۆی خســتۆتە
گەڕ بۆ ئەوەی هەرچی زووتر پڕۆگرامی
ناوکــی خــۆی بــە ئــاکام بگەیەنــێ و
لــەو ڕێگایــەوە مەترســی زیاتــر لەســەر
دژبەرەکانی دروست بکا و پاشان هەنگاو
بــەرەو فراوانتربوونــی هەژموونــی خــۆی
بــدات و بــە ڕێــگای هێــزدا کێشــەکانی
لەگــەڵ نەیارەکانی چارەســەر بکات ،کە
ئــەو بژاردەیــەش بــە نــۆرەی خــۆی زیاتر
دەسەاڵتی تاران دەخاتە نێو گێژاو و بەرەو
داڕمانی دەبات.
سیاسەتی ئەمریکا لەهەمبەر ئێراندا ڕوونە
و واڵتێکی بەهێزی دژبەری خۆی ناوێت
کــە لە هەمــوو بوارێكــدا دژایەتــی پێگە
و نفــووزی لە ســەر ئاســتی هەرێمایەتیدا
بــکات و تەنانــەت تــاران پێبەنــدی هیــچ
جــۆرە ڕێککەوتــن و گونجانێــك نەبــووە و
بەردەوام هەڕەشــەی لە دۆســت و هاوبەشە
سیاســی و ســـــــــــــــــــــــــــتڕاتیژییەکانی
واشــنگتۆن کردووە و ،تــاران بە هۆکاری
بنەڕەتــی ناکۆکییە ناوچەییەکان دەزانێ
و چــاوەڕوان دەکــرێ گوشــارەکانی ســەر
تاران زیاتر بکرێن ،لەوەی سووك بکرێن.
بــەر لە کوژرانــی موحســین فەخریزادەش
پەیوەندییەکانی تاران و واشــنگتۆن ئاڵۆز
بووە و هەرالیەك هەوڵی لەنێوبردنی ئەوی
تــری داوە و بێگومــان ئــەو دوو واڵتــە
کۆمەڵێــك خاڵــی گــەورە و جێناکۆکیــان
پێکــەوە هەیــە و بە هیــچ جۆرێك لەگەڵ
یەکــدا هــەڵ ناکــەن و چــاوەڕوان ناکرێ
پــاش دەســتبەکاربوونی ئیــدارەی نوێــی
کۆشــــــــــــــکی ســپی ،بەو زووانە ئاوێك
بــە ئاگــری ناکۆکییــە ڕیشــەییەکانی
ئەمریــکا و ئێرانــدا بکرێــت و لــە
کەشوهەوایەکی ئارامدا دیالۆگ ئەنجام
بدەن.
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ڕاهێنهری فێرگەیەک بۆ فێربوون
مریەم عەلیپوور
بەشی بیست و سێهەم
چۆن بیرکردنهوهی کرداری بههێز بکهین:
ههر وهک پێشتریش باس کرا بیرکردنهوهی
کــرداری یانــی بهشــێوهی دروســت و
پراکتیکی بیرکردنــهوه ،بیرکردنهوهیهک
کــه ئهرێنــی و پهســهند بێت و لەڕاســتیدا
مــرۆڤ بتوانێــت بهکردهوهییــان بــکات.
بــۆ بههێزکردنــی بیرکردنــهوهی کــرداری
ئــهو خااڵنــەی خــوارهوه بهڕێــوه بــهره:
ـ بۆ بیرکردنهوهی کرداری بهرچاوڕوونیت
ههبــێ .دهنگێــک یــا شــتێک بکــهبــە
هێمــا بــۆ ئــهوهی ڕۆژانــه بیرکردنــهوهی
کرداریــت وهبیــر بێنێتــهوه .بۆوێنــه
زهنگلێدانــی تهلهفونهکــهت لــە کاتێکــی
دیاریکــراودا ،نووســینی چەند وشــەیەک
لــه کوتهپهڕێــک و لە بەفرگر(یەخچاڵ)
یــان لەســەر کۆمپیوتەرەکــەت بــدە
بــۆ ئــهوهی لهبــهر چــاوت بێــت.
ـ کردنــی هێندێــک چاالکی یــا کار بۆ
بەکردهوەییکردنــی بیرهکردارییهکانــت.
بۆوێنــه کاتێــک دهچــی بــۆ گــهڕان یــا
بــۆ تامکردنــی خواردنێــک له هــهر پێنج
ههســتیارهکانی لهشــت کهڵــک وهرگــره.
ـ هــهوڵ بــده کهســێکی کۆڵــەرەوە
یــان کونجکــۆڵ و گوێڕاگــر بــی.
لیســتهیهک لهســهر ئــهو کارانــه و
چاالکییانــەی کــه دهبــێ بیانکــهی
بنووســه بــۆ ئــهوهی هــهم باشــتر وهبیــرت
بێنــهوه و ههم به بههره و کارتێکهرتر بی.
ـ لیستهیهک لهسهر ئهو کار و چاالکییانه
بنووســه کــه کردوتــن و ئهوانــهی تێیاندا
ســهرکهوتوو بویــه ،دەستنیشــانیان بکــە.
ـ لیستهیهک لەسهر ئهو کارانەی که دهبێ
لــه درێژایــی ڕۆژدا بیانکــهی ،بنووســه.
ـ لهســهر بیرکردنــهوهی کــرداری خــۆت
لهگــهڵ کهســانی دیکــە کــە جێــگای
متمانــەن ،قســه بکــه .ئهزموونهکانــت
لهگهڵیانــدا دابــهش بکــه و هانیــان بده بۆ
ئــهوهی ئهوانیــش بیرکردنــهوهی کــرداری
خۆیان بههێز بکهن ،بهشــێوهیهک که ههم
خــۆت زانیاریــت زیاد دهبــێ ووریا دهبی،
هــهم یارمهتــی کهســانی دیکهشــت داوه.
ـ بــۆ مــاوهی  3ههتــا  5خولــهک
(دهقیقــه) دهســت بکــه بــه
بیرکردنهوهیهکــی قــووڵ یــان یــۆگا.
چــۆن بــه قووڵــی بیــر بکهینــهوه؟
(Francis de )1622–1567
Salesســهرۆک قهشــهی ســهدهی
شازدەیەمی فەرانسهوی دهڵێت :بۆ ماوهی
 30خولــهک کات بەکارهێنان بۆ ئهوهی
بــه قووڵــی بیر بکهینهوه پێداویســتییهکی
ڕۆژانهیــه .بــهاڵم ئهگــهر ڕۆژانــه زۆر
ســهرقاڵی ،ئــەوە پێویســته کاتژمێرێــک
کات بــۆ بیرکردنــهوه بــکار بێنــی.
بهقووڵی بیرکردنهوه شێوازێک له ڕاهێنانه
بۆ ئارامکردنهوه و حهساندنهوهی مێشک
و جهســته ،بۆ خۆدوورکردنهوه له ههســته
نهرێنییــهکان و زیاتر ئهرێنی بیرکردنهوه.
کاتێک مێشــک ئــارام دهبێته ،تووڕهیی،
تــرس ،ڕق ،ناخۆشــی ،ڕهشــبینی،
ناهومێــدی لــه نێــو ڕۆحــی مرۆڤــدا
کــهم دهبێتــه و ههســته ئهرێنییــهکان،
گهشــبینی و بیــری داهێنان زیــاد دهبێت.
هێــزی بیرکردنهوهمان زیــاد دهبێت و زیاتر
سپاســگوزار دهبیــن و باشــتر دهتوانیــن
کۆنتڕۆڵی ههسته نەرێنییەکانمان بکهین.
دوو شــێوازی بهقووڵــی بیرکردنــهوه
شێوازی یهکهم:
لــه شــوێنێکی ئــارام و هێمــن دانیشــه ،به
شێوهیهک که پشتت ڕێک بێت و بهباشی
ههناســه ههڵمــژی .چاوهکانــت لهســهر
یــهک دانــێ بــە ئارامــی و ئاســوودەیی
هەناســە هەڵكێشــە و هــەوڵ بــدە ههمــوو
چڕبوونــهوهت لهســهر ههناسهکێشــان بێت.
چ ههســتێکت ههیــه کاتێــک ههناســه
ههڵدهمژی و ههناســه دەدەیە دەرەوە؟ بزانه
چ ههســت دهکهی کاتێک ههناســهکهت
بــه نــاو لهشــتدا دەگەڕێــت؟ بــه ئارامــی
دهســتهکانت لهســهر زگــت دانــێ و ههوڵ

بــده بــە قووڵی هەناســە هەڵکێشــی .ئهوه
ئاساییه که مرۆڤ لهو کاتانهدا خهیاڵی
بڕوات و بیر لهوه بکاتهوه و بڵێت ‹›درهنگه
دهبــێ بچــم بــۆ کار ››.یــا بڵێــت ‹›مــن
ئهوشــهو زۆر خــراپ نوســتووم›› یا بیری
تــر . ....هــهوڵ بده بیر له هیچ نهکهیهوه
و تهنیــا چڕبوونــهوهت لهســهر ههناســه
ههڵکێشانەکهت بێت .گرنگ ئهوهیه که:
بــا هــۆش و مێشــکت لــه حاڵــی گــەڕان
یــان خوالنــهوهدا بێــت ،بهشــێوهیهک کــه
ههســت بــه بیرهکانــت بکــهی .زیاتــر بیر
لــه ههســته ئهرێنییــهکان بکــهوه و هەوڵ
بــدە بیرهکانــت ڕههــا بکــهی .دووبــاره
لهســهر هەناســە ههڵمژینهکهت چڕ بهوه و
کۆنتڕۆڵت لهسهر چڕبوونهوهکەت ههبێت.
ئهگــهر دهزانــی ئاســان نییه تهنیا لهســهر
ههناســه ههڵمژیــن چــڕ بەوە یــان دهتوانی
لهســهر وشــهیهکی بــاش ،گۆرانییــەک
یــا وێنهیهکــی جــوان چــڕ ببیــەوە.
بــه قووڵی بیرکردنەوە کاریگهری لهســهر
مێشــک دهبێــت و هــەر بۆیــە وا باشــە
زیاتــر بیرکردنهوهکانــت لهســهر ههســته
ئهرێنییــهکانبێــت ،لــەو کاتــەدا ههمــوو
لهشــت ئــارام دهبێتــهوه .ئارامبوونــەوەی
لــەش هــۆکارە بــۆ ئارامبوونــهوهی
دهروونــی و کەمبوونــەوەی تووڕهیــی
و تــرس .ئــەوەش هــۆکارە بــۆ ئــەوەی
مــرۆڤ زیاتــر ههســت بــه خۆشــی و
بەهێــزی جهســتهیی و فکــری بــکات.
ههروههــا کهڵکوهرگرتــن یــان ڕاهێنــان
کــردن لهســهر «بــه قووڵــی بیرکردنهوە»
بــۆ مــاوهی ههشــت حهوتــوو کاریگــهری
زۆری دهبێت نهک ههر لهســهر مێشــک
بهڵکــوو لهســهر ههمــوو جهســته ،ئارامی
لــهش ،زیادبوونــی ههســته ئهرێنییــهکان،
کهمبوونــهوهی گوشــاری ڕۆحــی و
جهســتهیی و تهنانــهت خهمۆکیــش.
بــۆ ئــهوهی بیرکردنهوهیهکــی بههێــز و
ئهرێنیت ههبێت ،باشــه ئهو ڕاهێنانه ‹›به
قووڵــی بیرکردنــهوه›› لــه کاتــی بهیانیان
بکرێ .ســهرهتایهکی باشــه بۆ دهسپێکی
ڕۆژهکــهت .بیــر لــه ڕووداوهکانی ڕۆژی
پێشــوو بکــهوه ،خراپــهکان ڕههــا بکــه بــا
بڕۆن .بیربکهوه که ئەوڕۆکە باشتر دهبێت
لــه دوێنــێ .ئــهو ڕاهێنانه
بهتایبــهت لــه کاتــی
بهیانیانــدا هێــزی هۆش و
بیرکردنــەوە زیــاد دهكات.
شێوازی دووهم:
لــه هــهر شــوێنێک بــی
تهنیــا ئارامیــت ههبێــت،
دهتوانــی ئــهو ڕاهێنانــه
یانــی ‹›بــه قووڵــی
بیرکردنــهوه›› بــۆ ماوهی
 15خولهک ئهنجام بدهی
یــا دهتوانــی بــه ههبوونی
تێنــووس و پێنووســێک
ئــهو کاره بکــهی .ئــهو
تێنووســه هانــدهر دهبێــت
بــۆ ئــهوهی ههســتی ئهرێنیــت ال دروســت
ببێــت .بــه ئارامــی دانیشــه و چاوهکانــت
لهســهر یهک دانێ و به ئارامی ههناســه
ههڵمــژه و بیــر بکــهوه کــهچ بنووســی:
 .1ههمــوو ئــهو شــته باشــانهی کــه تــۆ
سپاســگوزاری بــۆ ڕوودانیــان و ههمــوو
ئهو شــتانهی که تۆ دڵخۆشــی بهبوونیان
بنووســه ،بــۆ وێنــه خــۆر ههاڵتــووه ،بهفر
دهبارێت و تۆش له پهنجهرهڕا تێی ڕاماوی،
بنهماڵهکــهت ،دۆســتهکانت ،کارهکــهت
یا ...هتد .ســێ دانه لەو شــتانە بنووسه.
٢ـ ئــارام ههناســه ههڵمــژه.
بیــر بکــهوه ڕۆژی ڕابــردوو یــا چهنــد
ڕۆژ پێــش چــت کــردووه کــه تــۆ زۆر
پێــی ڕازی و دڵخــۆش بــووی؟ چــی
لێــڕا فێــر بــووی؟ بۆوێنــه تــۆ چاالکتــر
بــووی لــه گوێڕاگرتــن ،خۆڕاگرتر بووی
و لهســهرەخۆییت زیاتــر بــووه ،کارێکــی
باشــت کــردووه ،خــهاڵت کــراوی ،و ....
هتد .ئاماژه به سێ شتی گرینگ بکه.
٣ـ دووبــاره ئــارام بــه و ههناســه ههڵمــژه
و بیــر بکــهوه .پێــت وابێــت یــا وا خهیــاڵ
بکــه کــه تــۆ ڕازی بــه ههمــوو ئــهو
شــتانهی که ههته یا پێیان گهیشــتووی.
ههناســه ههڵمژینهکــهت توندتــر بکــه.
چــڕ بــهوه لهســهر ئــهوهی کــه مــهودای

ههناســهههڵمژین و ههناســهدانهدهرهوهت،
بهقــهد یــهک بێــت 10 .جــاران به توندی
ئــهو کاره بکــه ،دووبــاره هــهوڵ بــده بــه
ئارامــی و هێمنــی ههناســه بکێشــی.
4.بیــر بکــهوه ئەوڕۆکــە پێت خۆشــە چ
بکــەی؟ بۆوێنە :توانای وزه یا داهێنانی
بەرهەمــی باشــتر هەیــە ،بــۆ مــاوهی
خولهکێک چاوهکانت لهسهر یهک دانێ
و وێــڕای ئهوهیکــه بــه ئارامــی ههناســه
ههڵدهمــژی داخوازییهکــهت بێنه بهرچاو.
ئهگــهر ههســت دهکــهی بــهبیرکردنــهوه
بــهشــتی دیکــه ،ڕایهڵــهی بیرکردنهوهت
دهپچرێــت مههێڵــه و زوو بیــر لــه
داخوازییهکــهت بکهوه .دوای خولهکێک
چاوهکانــت بکــهوه و بــه ڕووخۆشــی
پێشــوازی لــه ڕۆژه تازهکــهت بکــه!
5.7گهشبینی :بیرکردنهوهی ئهرێنی
– 1809( Abraham Lincoln
)1865شــازدەیەمین ســەرۆکی ئەمریــکا
دهڵێت« :هێندێک کهس ئهوهنده بهختهوهر
و دڵخۆشن ،دهڵێی بڕیاریان داوه ههروا بن».
بیرکردنــهوهی ئهرێنــی و ههســتی
گهشــبینی دهورێكــی كاریگــهری لــه
ژیانــی مرۆڤــدا هەیــە و هــۆکارە بــۆ
ههبوونــی تهندروســتی بــاش ،وزهی
زۆر ،ئارامــی و ڕهزامهنــدی دهڕوونــی.
گهشــبینی هــۆکاره بــۆ ئــهوهی مــرۆڤ

بــڕوای زۆری بــه خــۆی ههبێــت کــ ه
ئــهو بڕوابهخۆبوونــهش فاکتهرێکــی
گرنگــه بــۆ مــرۆڤ کاتێــک
ڕووبــهڕووی کێشــه و گرفــت دهبێتــهوه.
کهســێکی گهشــبین لــه کاتوســاته
دژوارەکانــدا هیــوا و ئومێــد بهرنــادات و
توانا و وزهی باشــتری ههیه بۆ تێپهڕاندن
و زاڵبــوون بهســهر کهندوکۆســپهکاندا.
ڕهشــبینی ،پێچهوانــهی گهشــبینییه.
مرۆڤــی ڕهشــبین بیرکردنهوهکانــی
نهرێنییــه و بــهردهوام چاویلکــهی
ڕهشــبینی لــهچاودایه ،هــهر بۆیه ههموو
کات جیهــان بــه تاریکــی دهبینێــت.
بڕوابهخۆبوونــی زۆر الوازه و هــهردهم
شــڵهژاو و دڵهڕاوکێــی ههیــه .توانــای
ڕووبهڕووبوونــهوهی لهگــهڵ کێشــه
و چارهســهرکردنیان زۆر الوازه و
خێــرا هیــوا و ئومێــد لهدهســت دهدات.
بهپێچهوانــ هی مرۆڤــه گهشــبینهکان کــه
لــهنێــو تاریکیشــدا بــهدوای تروســکایی
دهگهڕێــن بــهاڵم ڕهشــبینهکان دونیــای
ڕووناکیش به تاریکی دهبینن و لهبهرامبهر
کهندوکۆسپهکاندا دهستهوهستان دادهمێنن
و ترس و بێهیوایی ههموو لهشــیان وهک
تهونــی جاڵجاڵوکــه دادهپوشــێت و دهســت
دهکــهن بــه بهکارهێنانــی وشــهی نهرێنی

وهک :مــن زۆر بهدبهختــم ،قــهت شانســم
نییــه ،قــهت ناتوانــم ســهرکهوتوو بــم،
توانــای هیــچ کارێکم نییــه و  ....هتد.
جیاوازی بیرکردنهوهی مرۆڤی گهشبین
و ڕهشبین
بۆوێنــه تــۆ وهک کۆڕگێــڕ لــه
ســیمینارێکدا بهشــدار دهبیــت و لــه
باســهکهتدا زۆر ســهرکهوتوو نابــی یــان
بڵێیــن ناوهڕۆکــی باســهکهت زۆر بــاش
نابێــت .ئهگــهر کهســێکی گهشــبین بــی
دهڵێیــت›‹ :باســهکهم زۆر بــاش نهبــوو.
لهبهر ئهوهی من ئهو چهند شهوی کۆتایی
لــهباتی کارکردن لهســهر باســهکهم ههر
خهوتــووم .کچهکــهم نهخــۆش بــوو زۆرتر
ئاگام لهو بوو .حهوتووی ڕابردوو له فاڵن
شوێن کۆڕگێڕ بووم زۆر باشتر بووم .من
شــارهزایی و زانیاریــم لهســهر زۆر بابهتی
تــر ههیــه .بۆ جارێکی دیکــە زیاتر کات
تەرخان دەکەم بۆ خۆئامادەکردن و .››...
ئاکامی ئهو شێوه بیرکردنهوه و قسهکردنه
ئهوهیــه کــه ئهتۆ بــڕوات بهخــۆت ههیه و
زۆر ئهرێنــی لهســهر خــۆت بیــر دهکهیهوه
و بــهردهوام پێشــاندهدهی کــه دهتوانــی
باشــتر بــی و وزهت ههیه بــۆ کاری زیاتر
و خۆئامادهکردنــی باشــتر لــه داهاتوودا.
بــهاڵم بهپێچهوانهکــهی مرۆڤــی
ڕهشــبین دهڵێــت›‹ :ئهمــن کۆڕگێڕێکــی

بــاش نیــم .ناتوانــم و هــهر جــارە 
ش
بهشــێوهیهک باســهکانم خــراپ دهکــهم.
مــن ناتوانــم وهک کۆڕگێــڕ هانــدهری
خهڵــک بــم .قــهت پێموانییــه بتوانــم
جــاری داهاتــوو باشــتر بــم .ههرچــی
دهکــهم هــهر خراپتــر دهبێــت و .››...
ئاکامــی ئــهو شــێوه بیرکردنــهوه
لهســهر خــۆت ئهوهیــه :ناڕهحــهت و
دڵتهنگبــوون ،لهدهســتدانی وزه ،نهمانــی
پاڵپێنــەر یــان هــۆکار بــۆ ئــهوهی لــه
داهاتــوودا وهک کۆڕگێــڕ بهشــدار بــی.
کڵێشــه یان خشتەی خوارهوه ،ههڵوێست و
شــێوهی بیرکردنهوهی کهسێکی گهشبین
و کهســێکی ڕهشــبین له کاتــی ڕوودانی
ڕووداوێکــی نهرێنیــدا نیشــان دهدات:
ئهگهر مرۆڤ نهتوانێت بهردهوام گهشبین
بێــت ،گرنگــه هاوســهنگی نێــوان ئــهو
دووانــه بدۆزێتــهوه .لهبهر ئــهوهی مرۆڤی
ڕهشــبین ههمــوو کاتێــک تێڕوانینــی بۆ
خــۆی نهرێنییــه و واههســت دهکات قهت
ناتوانێــت مرۆڤێکــی ســهرکهوتوو بێــت،
ئــهو شــێوه تێڕوانینــه ههســتێکی نهرێنــی
دهدات و مــرۆڤ واههســت دهکات کــه
ههموو کهســێک بهو شــێوه دهڕواننه ئهو.
ئهوهش بهردهوام هۆکاره بۆ ئهوهی ژیانێکی
ناخــۆش و پــڕ لــه دڵهڕاوکێــی ههبــێ.

بهباشــی لێدوانهکانــی خاڵــی» ئەلــف
و بــێ« کــه لــه خــوارهوه هاتــوون
بخوێنــهوه و بزانــه خــۆت لــه نێــو
کامیانــدا دهدۆزییــهوه ،ئەلــف یــان بــێ؟
ئەلف:
ـ هــهر شــتێک کــه زانیــم باشــه،
حــهز دهکــهم تاقــی بکهمــهوه،
یانــی لــه تاقیکردنــهوه ناترســێم.
ـ کاتێــک حــهزم لــه شــتێک یــا
کارێــک بێــت و لــه توانامــدا ههبێــت،
بــه زووتریــن کات ههوڵــی بــۆ دهدهم
بــۆ ئــهوهی بهدهســتی بێنــم یــان بیکــهم.
ـ کردنــی کارێکــی بــاش یــا ڕوودانــی
کاریگــهری
بــاش
ڕووداوێکــی
زۆری لهســهر مــن دهبێــت.
ـ زۆرجار ههوڵ دهدهم پاڵپێنەر یان هاندهر بم،
یانی هانی خۆم و کهسانی دیکەش دهدهم.
:
بــێ
ـ مــن زۆر شــت ناوێــرم بکــهم،
دهترســێم کــه نــهکا ههڵــه بکــهم.
ـ کاتێــک دهنگــم دهدهن یــان ڕهخنــهم لێ
دهگــرن زۆر پێــی دڵتهنگ و تــووڕه دهبم.
ـ مــن زۆر نیگــهران دهبم کاتێک ههســت
دهکهم شتێکی خراپ یا ههڵهیهکم کردووه.
لهچاو هاوڕێیهکانم من زۆر دڵهڕاوکێم ههیه.
ئــهو کهســهی واههســت دهکات کــه
کهسایهتی وی زیاتر لهگهڵ لێدوانهکانی
‹›ئەلــف››دا گونجاوتــره ،کهســێکه
تێڕوانینــی بــۆ خهڵــک به
شــێوهی ئەرێنییــە و حــهز
دهکات خــۆ لــه خهڵــک
نزیــک کاتــهوه .بــهاڵم ئهو
کهســهی کــه واههســت
کهســایهتی
دهکات
وی زیاتــر لهگــهڵ
لێد و ا نهکا نی » بــێ » د ا
گونجاوترن هەتا «ئەلف»،
کهســێکه کــه پارێــز
لــه خهڵکــی دهکات و
هــهوڵ دهدات بــهردهوام لــه
خهڵــک دوور بکهوێتــهوه.
تیۆری هیوا یان هومێد
مەبەســت لــە تیــۆر ،بەشــی زانســتی و
ڕوانگــەی فەلســەفیانە و لۆژیکــی
بابەتەکەیــە .یانــی توێژینــەوە و
تاقیکردنەوەی زانســتیانە لەسەر بابەتەکە
کراوە و بە بەڵگە ڕاستیەتی سەلمێندراوە.
ههبوونــی هیــوا بهشــێکه لــه گهشــبینی
مرۆڤــهکان .هیــوا جیــاوازه لهگــهڵ
ههبوونــی خهیــااڵت و بهســهر
دوو بهشــدا دابــهش کــراوه وهک:
 .1ویســت و ئارهزووکــردن :ویســتن و
ئارەزووکــردن هــۆکاری دروســتبوونی
هانــه (ئهنگیــزه) یه و مرۆڤ پاڵپێوهدهنێ
یــان هانــدەدات بــۆ گهیشــتن بــه ئامانــج.
 .2ڕێــگا و بەربژێــر :لــهو پرۆســهیهدا
مــرۆڤ ئامانجهکــهی شــی دهکاتــهوه و
فورمولــهی دهکات و بــهدوای ڕێــگای
جۆراوجــۆر و بەربژێری باشــدا دهگهڕێت.
کاتێــک یهکێــک لــهو ڕێگایانــه بــه
ئامانجــی نهگهیانــد بێهیــوا نابێــت و زوو
ههوڵ دهدات ڕێگایهکی تر تاقی کاتهوه.
ههبوونــی هیــوا زۆر گرنگــه .هیــوا
هــۆکاره بــۆ کهمبوونــهوهی ههســت و
بیــره نهرێنییــهکان بهتایبــهت ئهوانــهی
لهژێــر ڕکێــف و کۆنتڕۆڵــی کهســانی
دیکــهدان .ئــهو کهســانهی هیوایان ههیه،
گهشــبینن و لــه بهرامبــهر تهنگانــه و

ناخۆشــییهکاندا خۆڕاگرتــرن .یهکێــک
لــه خاڵ یــا وانــهگرینگهکانــی ڕاهێنهر
له نێو پرۆســهی ڕاهێنهریدا دروستکردنی
هیوایــه لــه الی فێرخــواز .بــۆ ئــهوهش
چــاو لــه بهشــهکانی پێشــووتر بکــه.
 «5.8پڕۆسە /ڕهوت» ههڵبژاردنی
باشترین ئهزموون
ئــەوە شــتێکی سروشــتییە لــە درێژایــی
پڕۆســە یــا ڕەوتــی کارێکــدا مــرڤ
تووشــی کۆمەڵێک ‹›هەست›› ببێتەوە.
ههســتهکانی ئێمه دهتوانن ههم یارمهتیدهر
و هانــدهر بــن و هەمیــش پێچەوانەکــەی.
کاتێــک شــارەزایی ،توانــا و لێهاتوویــی
ئەوەمــان هەبــوو لــە ڕەوتــی کارەکــەدا
بەربەســتەکان تێکشــکێنین ئــەو کاتــە
کۆمەڵێک هەستی ئەرێنی المان دروست
دەبن و بەهۆی ئەو هەستانەشەوە دەتوانین
باشترین بەربژێر یان هەڵبژاردەمان هەبێت.
ئێمە مرۆڤەکان دەتوانین خاوەنی دوو
شێوه ههست بین:
 )1یهکەمیــان ،ئــهو ههســتانهن کــه بــۆ
پڕوپاگهنــده ،خۆنیشــاندان یــان بۆ خاتری
کــەس یــان کەســانی دیکــە هەمانــە.
 )2دووهەمیــان ،ئــهو ههســتانهن کــه
ڕاســتهقین هن و بــۆ پڕوپاگهنــده نیــن.
ڕەوتــی ژیانــی ئێمــە مرۆڤــەکان وایــە
کــە دەبــێ ڕۆژانــە کــەم تــا زۆر لەگەڵ
هێندێــک هەســت ڕووبــەڕوو ببینــەوە
و ئــهو ههســتانهی کــه زۆر ئاســایین
و ڕۆژانــه ڕوومــان تێدهکــهن وەکــوو:
دڵهڕاوکــێ و نیگهرانــی :کاتێــک
تووشــی ڕووداوێــک یا تووشــی ملمالنێ
و ناڕهزایهتــی دهبیــن و توانــای ئــهو
ملمالنێیهمــان نییــه ئــهو کات ههســتی
دڵهڕاوکێ و نیگهرانی بهرۆکمان دهگرێت.
ماندوویــی و هیالکــی :کاتێک توانایی
ئێمــه زاڵ نەبــوو بهســهر ناڕهزایهتــی و
ملمالنێیهکانــدا ئــهو کات سروشــتییه
ههســتی ماندوویهتــی و هیالکی بکهین.
ئهوانه ل ه کاری ڕۆژانهشماندا ڕهنگ
دهدهنهوه.
ڕووداو یــا پێشــهات :ئهو کاتــهیڕووداو
یــان پێشــهاتێک دێتــه پێش ،ئــهو کاتهیه
کــه ئێمــه ههمــوو توانای خۆمــان وهگهڕ
دهخهین بۆ ئهوهی کێشــهکه یا ڕووداوکه
چارهســهر بکهیــن یــان کارێــک دهکهیــن
کــه خۆمانــی زۆر پێــوه مانــدوو بکهیــن.
کــهم کــەس لــه ئێمــه ههیــه ڕۆژانــه ئهو
ههســتانهی لهســهرهوه ئاماژهم پێدان بۆیان
نههاتبێتــه پێــش .بڕوانــه کاریگــەری
هەســتە ئەرێنــی و نەرێنییــەکان بــه
شــێوازی هێڵــکاری یــا چــارت بــه
شــێوهی خــوارهوه چ لــە ڕەوتــی کارێکــدا
و چ لــە ڕەوتــی ژیانــی ڕۆژانەمانــدا.
هەر چەندە هەستی ئەرێنیمان زۆر بێت و
کارامە بین لە کارەکانماندا ،ماندوویی و
هیالکیمــان کەمتر دەبێت و کەمتریش لە
ئــاکام یان دەرئەنجامەکان ناڕازی دەبین؛
ئەوانــەش هــۆکارن بــۆ کەمبوونــەوەی
دڵەڕاوکــی و گوشــاری ڕۆحــی و
نیگەرانــی .هەســتە نەرێنییەکانیــش
بەپێچەوانەکــەی کاریگەریــان هەیــە.
یانــی کاتێــک هەســتی نەرێنیمان هەیە
و کارامــەش نیــن کەواتــە دڵەڕاوکــی،
گوشاری ڕۆحی و نیگەرانیمان زۆر دەبێت
و ئــەوەش هۆکار دەبێت بۆ نەگەیشــتن بە
ئــاکام و دەرئەنجامــی بــاش و دڵخــواز.
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دیالن هەردی:
ناوەندەکانی ئیتالعاتی کۆماری ئیسالمی زیاتر سەرقاڵی گرتن و ئەشکەنجەدان و کۆنتڕۆڵی خەڵکن
تا کۆکردنەوەی زانیاری لەسەر هێرشی دەرەکی
وتووێژ :ڕەحمان سەلیمی

وتووێــژ :ڕەحمــان ســەلیمی
‹›مۆحســێن فرخریزادە›› بەرپرســی
ڕێکخــراوی لێکۆڵینــەوە و داهێنــەری
وەزارەتــی بەرگری ڕێژیمــی ئێران،
کــە بــە چەندیــن نازنــاوی وەک:
‹›باوکــی بۆمبــی ئەتۆمــی ئێــران،
پیاویــک لــە ســێبەردا و یەکێــک لە
 ٥٠٠کەســایەتیییە بەهێزەکانــی
جیهــان›› ناســرا بــوو ،ڕۆژی هەینی
٧ی ســەرماوەز ،لــە ئابســەردی
دەماوەنــد ،نزیــک تــاران کــوژرا.
کوژرانــی فەخریــزادە بــە زەربەیەکی
قــورس بــە بەرنامــەی ئەتۆمــی
ڕێژیمــی ئێــران پێناســە دەکرێــت.
ئــەم ڕووداوە وەکــوو ڕووداوەکانــی
پێشــوو و هاوشــێوەی تەقینــەوەی
دامــەزراوەی ‹›نەتەنــز›› و کوژرانی
قاســم ســلێمانی ،الوازیــی دەزگا
ئەمنییەتــی و ئیتالعاتییەکانــی
ڕێژیمــی ئێرانــی دەرخســت کــە
ئیدعــای ئەوەیــان دەکــرد کــە
باشــترین ئەمنییەتــی جێگیر کردووە.
بــەدوای کوژرانــی فەخریــزادە
بەرپرســانی ڕێژیم دروشــمی تۆڵەی
قورسیانهێنایەوە سەر زار و هەروەها
گەاڵلەی ســنوورداریەتی پشــکنینی
دامــەزراوە ناوکییەکان و پەرەپێدانی
پیتاندنی ئورانیۆم لەالیەن مەجلیسی
ڕێژیمــی ئێــران دەنگــی پێــدرا ،کە
بە وتەی کارناســان پەســەندکردنی
ئــەو گەاڵڵەیــە ڕێککەوتنــی
ئەتۆمــی ئێــران بــە تــەواوی بەرەو
هەڵوەشانەوە دەبات و هاوکێشەکان
بــەرەو ئاراســتەیەکی دیکــە دەبات.
لەمبــارەوە لەگــەڵ ‹›دیــان
هــەردی›› نووســەر و
شــرۆڤەکاری سیاســی
لــە وتوویژێکــدا ئــەم
بابەتەمان خســتووەتە بەر
بــاس کــە ســەرنجتان بــۆ
خوێندنەوەی ڕادەکێشین.

پێــش ئــەوەش لــە ســاڵی ٢٠٠٧دا لــە
بەیاننامەی نەتەوە یەکگرتووەکاندا وەکوو
کەسێک ناوی هاتووە کە لە بواری ناوکی
و مووشــەکە بالســتیکەکاندا چــاالک
بــووە .لــە حاڵێکدا ئەرکی کەســێکی زانا
ئــەو کارانــە نییــە ،بەڵکــوو لێکۆڵینەوەی
زانســتی و بەرهەمهێنانــی زانســت و
خزمەتکــردن بــە زانســتە و خاوەنــی هیــچ
پلە و پۆستێکی سیاسی و نیزامیی نییە.

 کۆمــاری ئیســامی کەمتــر لــەســاڵێک چەندین زەربەی قورســی
وەک کوژرانــی قاســم ســلێمانی
و تەقاندنــەوەی بەشــێک لــە
دامــەزراوەی ناوکــی نەتەنــز
بەرکەوت؛ بە کوژرانی فەخریزادە
هەتا چەندە توانایی و بەهێزبوونی
دەزگا ئیتالعاتییەکانــی ڕێژیمــی
ئێران هاتە ژێر پرسیار؟

لە ساڵی ٢٠١٠ـــەوە تا ئێستا پێنج کەسی
پەیوەندیــدار بــە بەرنامــەی ناوکیــی ئێران
کراونەتــە ئامانج .هەروەهــا لەو دواییانەش
تەقینــەوە و ئاگرکەوتنــەوە لــە هەندێــک
ناوەنــدی نیزامــی و ناوکــی ئێــران ڕوویان
دا .جگە لەوانەش ،تا ئێستا نزیکەی ٤٠٠
هێــرش لە ســوریا و عێــراق کراونەتە ســەر
هێزەکانی ئێران کە گرنگترینیان کوژرانی
قاسم سلێمانی بوو.
لــە حاڵێکــدا دەزگای ئیتالعاتی ســوپای
پاســداران و وەزارەتــی ئیتالعــات لە ناوخۆ
جگە لــە ئەندامــە نهێنییەکانیان ،کەڵک
لــە تۆڕێکــی گــەورەی وەک ڕێکخراوی
بەســیج و تۆڕێکی گەورەتر کە پێکهاتووە
لە گرووپەکانی ســەر بە سوپای قودس لە
دەرەوەی ئێرانیــش وەردەگــرن ،کە دەیانخاتە
ڕیــزی گەورەتریــن و بەرباڵوتریــن دەزگا
ســیخوڕییەکانی جیهانــەوە؛ بــەاڵم بــەو
حاڵەش دەبینین کە لە بەرامبەر هێرشەکاندا
دەستەوەســتانن! هەمــووی ئەوانە دەرخەری

زانیاری لەسەر هێرشی دەرەکی.

 کوژرانــی فەخریــزادە کۆمــاریئیســامیی ئێــران دەخاتــە چ
دۆخیکەوە؟ ئایا کۆماری ئیســامی
لــە دۆخێکدایــە کــە بتوانێــت
کاردانــەوەی تونــدی بەنیســبەت
کوژرانــی فەخریــزادەوە هەبێــت؟
ئەمــەش بــە لەبەرچاوگرتنی ئەو
هەڕەشــە و گوڕەشانەی کە سەرانی
کۆماری ئیســامی بۆ تۆڵەکردنەوە
دەیکەن.
دوای کوژرانــی فەخریــزادە ،کۆمــاری
ئیســامی خێــرا واڵتــی ئیســڕائیلی
تۆمەتبــار کــرد و ڕایگەیاند کە لە کاتی
خۆیــدا واڵمی دەداتــەوە .ئەگەر کۆماری
ئیســامی توانــای واڵمدانــەوەی هەبا ،بۆ
هێرشەکانی پێشوو و هەروەها بۆ کوژرانی
قاســم ســلێمانی دەیبوو ،بەاڵم بینیمان کە
بــۆ هیچــکام لــە هێرشــەکانی ئیســڕائیل
واڵمــی نەبــووە و بــۆ کۆژرانــی قاســم
ســلێمانیش فڕۆکەیەکــی مەدەنــی کــردە
ئامانج .ئەوەش الوازیی سیستمی بەرگری
و ئاســمانی ئێرانی دەرخســت کــە توانایی
لێک جیاکردنەوەی فڕۆکەی سەربازی و
فڕۆکەی مەدەنی نییە.
جگە لەوە ،چەند هۆکار هەن کە کۆماری
ئیسالمی ناتوانێ واڵمی ئیسڕائیل بداتەوە
 :یەکــەم ئەوەیــە کە ئیســڕائیل پێویســتی
بــە بیانووەیەکــە کــە دەســتی ئــاوەاڵ بــێ
هەندێــک لــە بنکــە ناوکییەکانــی ئێــران
بکاتە ئامانج و هەموو ئامادەکارییەکیشی
بۆ ئەوە کردووە.
کۆماری ئیســامیش دەرکی بەوە کردووە
و دەزانێ لە ئەگەری هێرشــی ڕاســتەوخۆ
بــۆ ســەر ئیســڕائیل ،بنکــە ناوکییەکانی
دەکرێنــە ئامانــج و سیســتمی بەرگریــی
ئاســمانیی ئێرانیــش هێندە بەهێــز نییە کە

ناڕاســتەوخۆ بــەردەوام ڕایانگەیانــدووە کە
کەڵــک لە هــەر ئامرازێک بــۆ بەرگری
لە خۆیان وەردەگرن ،بە تایبەت ئەگەر ئێران
هێرشیان بکاتە سەر.
بەو هۆیەوە کۆماری ئیسالمی لەو ڕووەوە
بەردەوام ترسی لە ئیسڕائیل هەیە.
هــۆکاری ســێهەمی واڵم نەدانــەوەی ئێران
ئەوەیە کە کۆماری ئیسالمی لە دۆخێکدا
نییە کە بتوانێ واڵمی ئیسڕائیل بداتەوە.
چونکــە لەوانەیە بە هــەر واڵمدانەوەیەک
بکەوێتە نێو شــەڕێک کە هاتنە دەر لێی
زەحمەت بێ.
کۆمــاری ئیســامی نــە لــە ڕووی
ســەربازییەوە توانــای ڕووبەرووبوونــەوەی
ئیسڕائیل و هاوپەیمانەکانی لە جیهان و لە
ناوچەکــە هەیە ،نە لــە ڕووی ئابوورییەوە،
چونکە ئێستا لە خراپترین دۆخی ئابووری
 ٤١ساڵی ڕابردووی خۆیدایە.

ئەگــەر ســەرنج بدەیــن ،کوژرانــی ناوبــراو
ڕێــک لــە کاتێکدایــە کــە تەنیــا مانگ
و نیوێــک مــاوە دەســەاڵتی کۆشــکی
ســپی ڕادەســتی جــۆ بایــدن بکــرێ.
هەروەهــا چەنــد ڕۆژ لەمەوبــەر لــە
کۆشــکی ســپی دۆناڵــد ترامــپ لەســەر
چەنــدی و چۆنیــی بۆردومانــی بنکــە
ناوکییەکانــی ئێــران ڕاوێژی بە هەندێک
لە کاربەدەستانی حکوومەتەکەی کردبوو.
ئیسڕائیل دەیهەوێ دۆخێک دروست بکات
کە کۆماری ئیسالمی زیاتر ڕێککەوتنی
ئەتۆمــی پێشــێل بــکا و لــە بەرامبــەردا
حکوومەتی داهاتووی ئەمریکا و واڵتانی
دیکــەی نێــو ڕێککەوتنەکە ناچــار بن لە
دژی ئێران هەڵوێست بگرن ،یان دیوارێک
لــە پشــتی جــۆ بایــدن دروســت بــکا کــە
نەتوانــێ بگەڕێتــەوە نێــو ڕێککەوتنەکە.

 موحســێن فەخریــزادەکــێ بوو و لە بەرنامەی
کۆمــاری
ناوکیــی
ئیســامیی ئێــران چ
هەبــوو؟
ڕۆڵێکــی
موحســێن
هەرچەنــدە
فەخریــزادە لەالیــەن کۆمــاری
ئیســامییەوە وەکــوو زانــای
ناوکــی ناودێــر کــراوە ،بــەاڵم
بــە گوێــرەی ژیاننامــە و کار
و چاالکییەکانــی ،زیاتــر
وەکــوو مۆرەیەکــی ســوپای
پاســداران چاالک بووە ،نەک
زانایــەک کــە خزمــەت بــە
زانســت دەکا .ناوبــراو وەکــوو
کەســێکی دەستڕۆیشــتوو لــە
نێو ســوپا و لە نێو دەســەاڵتدا،
بەرپرسی زۆربەی ڕێککەوتنە
نهێنییــەکان و کاروبــاری قاچــاخ و کڕین
و فرۆشــتنی کەرەســتەکانی پەیوەســت
بــە بەرنامــەی ناوکــی ئێــران بــووە.
ناوبراو لە ســەرەتای شۆڕشی ئیسالمییەوە
ئەندامــی ســوپای پاســداران بــووە و پلەی
بــەرزی لــە ســوپادا هەبــوو و هەمــوو
کاروچاالکییەکانــی لــە چوارچێــوەی
پەرەپێــدان بــە توانــای نیزامیــی ســوپای
پاســداران و بەرهەمهێنانــی چەکــی
ناوکــی بــۆ کۆمــاری ئیســامی بــووە.
ســاڵی  ٢٠١١چاودێرانــی نەتــەوە
یەکگرتــووەکان لــە ڕاپۆرتێکــدا ناوبراویان
وەکــوو کەســایەتییەکی ســەرەکیی لــە
چاالکییــە گوماناوییەکانــی ئێــران بــۆ
بەرهەمهێنانــی چەکــی ناوکــی ناســاند.

ئــەوەن کــە تــۆڕی زانیــاری و سیســتمی
ئەمنــی و بەرگــری کۆمــاری ئیســامی
ئــەوە نییــە کە دەیان ســاڵە بانگەشــەی بۆ
دەکا و بوودجەیەکــی زۆری بــۆ تەرخــان
دەکا .یەکێــک لــە هۆکارەکانیش ئەوەیە
کە وەدەستهێنانی زانیاری بە مۆدێلی کۆن
باوی نەماوە و ناوەندەکانی زانیاری وەکوو
 CIAو مووســاد ئێســتا کەمتر کەڵک
لە مرۆڤ و لە سیخوڕ وەردەگرن ،بەڵکوو
زیاتــر پشــت بــە تێکنۆلــۆژی دەبەســتن،
چونکــە تێکنۆلــۆژی هــەم وردتــرە و هەم
جێگەی متمانەیە .جگە لەوە ،ناوەندەکانی
ئیتالعاتــی کۆمــاری ئیســامی زیاتــر
ســەرقاڵی گرتــن و ئەشــکەنجەدان و
کۆنتڕۆڵــی خەڵکــن تــا کۆکردنــەوەی

بتوانــێ بەردەوام ئاســمانی ئێــران بپارێزێ.
بۆیــە هــەوڵ دەدا زیاتر لە ڕێگەی گرووپە
میلیشــیاییەکانی وەکــوو حیزبوڵــا و
حەمــاس گوشــار بخاتــە ســەر ئیســڕائیل،
کە ئەوەش ئێســتا بــە هۆی گەمارۆکانی
ئەمریــکاوە تووشــی کێشــە بــووە .چونکە
کۆمــاری ئیســامی چیتر وەکوو پێشــوو
توانایی یارمەتیدانی ماڵی ئەو گرووپانەی
نییــە .دووهــەم هــۆکاری واڵم نەدانەوەی
ئێران بە ئیسڕائیل ئەوەیە کە ئیسڕائیل لە
ساڵی ١٩٦٤ـەوە بە شێوەی نهێنی خاوەنی
چەکــی ناوکییە .لە الیەکەوە ،ئیســڕائیل
پەیماننامــەی باڵونەبوونــەوەی چەکــە
ناوکییــەکان ()NPTی واژوو نەکردوە،
لە الیەکی دیکەوە ،بەرپرســانی ئیسڕائیل

 کوژرانــی فەخریــزادە چکاریگەریــەک لەســەر پێوەنــدی
نێــوان کۆمــاری ئیســامی
و ئامریــکا دوای هاتنــە
ســەرکاری جــۆ بایــدن دادەنێــت؟
کوژرانــی فەخریــزادە ئەگــەر لــە الیــەن
ئیســڕائیلەوە بــێ ،هــەر خــۆی بــە
مەبەســتی دروســتکردنی کاریگــەری
لــە ســەر پەیوەنــدی ئێــران و حکوومەتــی
داهاتــووی ئەمریــکا ئەنجــام دراوە.
ئیســڕائیل دەیهــەوێ بابەتــی بەرنامــەی
ناوکیــی ئێــران بــەو ئاراســتەیەدا
ببــات کــە خــۆی دەیهــەوێ.

 ئایــا پەســەندکردنی گەاڵڵــەیسنوورداریەتی پشکنینی دامەزراوە
ناوکییــەکان و پەرەپێدانــی
پیتاندنــی ئورانیــۆم لەالیــەن
مەجلیــس ئێران لە ژێر کاریگەری
کوژرانــی فەخریــزادەدا بــووە؟
و لــە ئەگــەری پەســەندکردنی
یەکجــاری ئــەو گەاڵڵەیــە،
بەرجــام چــی لــێ بەســەر دێــت؟
لە واڵمی بەشــی یەکەمی پرســیارەکەدا،
بەڵــێ بــە دڵنیاییەوە لــە ژێــر کاریگەریی
کوژرانــی ناوبــراو بــووە ،چونکــە هــەر
جارێــک کــە ڕووداوێکــی لــەو شــێوەیە

ڕوو دەدا ،مەجلیســی ئێــران کــە زیاتــر
نوێنەرایەتی دەسەاڵت دەکا تا نوێنەرایەتی
خەڵکــی ئێــران ،خێرا گەاڵڵەیەک پەســند
دەکا تــا ڕوو لــە دونیای دەرەوە نیشــان بدا
کە ئەوە ڕای خەڵکی ئێرانە.
هەروەها لەو ڕێگەیەوە دەیهەوێ واڵمێکی
ئەو هێرشەی دابێتەوە تا النیکەم الیەنگرانی
خۆی قانع بکا.
لە واڵمی بەشــی دووهەمی پرسیارەکەدا،
ئەگــەر ئــەو گەاڵڵەیــە پەســند بکــرێ ،بە
پێی دەســتوور یان یاســای بنەڕەتیی ئێران،
حکوومەتــی ڕووحانــی ناچــارە جێبەجێــی
بــکا ،بــەاڵم لــە کۆمــاری ئیســامیدا
هیچکام لە پرسە سەرەکییەکانی واڵت بە
پێی یاسا و دەستوور بەڕێوە ناچن ،بەڵکوو
قســەی وەلی فەقیهە کە هەموو شــتێک
دیاری دەکا.
لــە ئێــران دوو باڵــی ســەرەکی تونــدڕەو و
میانەڕەو هەن کە لەسەر هەندێک
پــرس ناکۆکــن .لــە الیەکــەوە ،بە
کوژرانــی فەخریزادە ئەگەری ئەوە
هەیە باڵی توندڕەو وەک هەمیشــە
بیانوویــان بکەوێتــە دەســت کــە
حکوومەتــی ڕووحانی ناچار بکەن
مل بۆ خواســتەکانی ئەوان بدا کە
زۆر متمانەیــان بــە بەرجــام نەبێ و
پیتاندنی ئۆرانیۆم زیاتر بکەن.
لە الیەکی دیکەوە ،باڵی میانەڕەو
کــە حکوومەتیــان لــە دەســتدایە
دەیانهــەوێ بــە مانــەوە لــە بەرجــام
کارێــک بکــەن حکوومەتــی
داهاتــووی ئەمریکا بگەڕێتەوە نێو
ڕێککەوتنەکە.
هــەر بۆیــەش پەســند کردنــی ئــەو
گەاڵڵەیــە لــە الیــەن حکوومەتــی
ڕووحانییــەوە ڕەت کرایــەوە و
ڕاگەیەنــدرا کــە بڕیــاردان لەســەر
بەرنامــەی ناوکــی لــە دەرەوەی
ئەرکەکانــی مەجلیســە بــەاڵم
بــە گشــتی تەنانــەت ئەگــەر ئــەو
گەاڵڵەیە پەســندیش بکرێ ،پرسی
بەرنامــەی ناوکــی ئێــران لــە ژێــر
چاودێــری و کۆنترۆڵــی ڕێبــەری
کۆمــاری ئیســامیدایە و لــە
داهاتووشــدا تەنیــا خامنەییــە کــە بڕیاری
کۆتایی دەدا.
ئەگــەر لــە داهاتوودا کۆماری ئیســامی
ناچــار بێ لەگــەڵ حکوومەتی داهاتووی
ئەمریکا دابنیشــێ ،دەســتی سەرکۆماری
ئەمریــکا پڕتــرە لە دەســتی ســەرکۆماری
ئێــران ،بــە جۆرێــک کــە دەتوانیــن بڵێیــن
کارتــەکان هەمــوو لــە دەســت «جــۆ
بایــدن»دان ،چونکــە بــە پێچەوانــەی
گفتوگۆکانــی پێــش ســاڵی  ،٢٠١٥لــە
ئەگەری هەر گفتوگۆیەک لە داهاتوودا،
حکوومەتــی ئەمریــکا لەگــەڵ ئێرانێــک
ڕووبەڕوویــە کــە گەمــارۆکان بــە تەواوی
پشتییان لە عەرز داوە.
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ئەمڕۆ ڕۆژیەتی
«چریکی پیر »
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«چریکی پیر »
خۆر ه ێ،
ەڵدی ئاسمانی نیشتمان بەر دەدا
بیستوشەشە و شەوی ڕەش یەخە
ن،
قەتڵگای دوژم ەویی خوداوەندی جوانی و ئازادی بە
ەدرێ و دەست ئەهریمەن لەسەر ز
قفڵی لێ د
یک لە ئیرادەی گەل دەبڕدرێتەوە .
کێردێ
بیستوشەشە و
سەر شەیتانی عەبا بەسەردا دەڕژێنێ
ی عەرشی خودا پەیامی مەرگ بە
فریشتەکان
یتر هیچ خەندەیەک جوانەمەرگ نابێ
ئ
ویەک ملی پەتی زوڵم ناکات و
هیچ داهاتو
اهۆ ئلەیتر هیچ ئاگرێک نایگرێتە باوەش.
دارهەنارەکانی سەرزەمینی ش
بیستوشەشە و
ەمری ڕادەوەشێنن و
قافڵەی شەهیدان دەسرۆکەیتێر نەکان چیتر سەر ناسپێرن بە سێدارە،
قەڵەمێک شێعرەکەی لە نابا ،ئەس
هیچ
کبەرکاتەکانی بەرەو مردن ڕەوانە ناکا،
هیچ کاتژمێرێ
ئەمە لەدایکبوونی مێژوویەکە،
تێر و شەقامه بۆن گرتووەکان پاکیزە
منداڵە هەتیوەکان
گۆڕەپانی تیرۆر و تاریکی
دایکان و باوکان،
بە چەخماخەیەک لە سۆزخەڵیی ڕزگاری و ئازادیدا داگیرسێنێ،
ک لەسەر مەش
گڕ تێبەردەدا و ش ڕۆقێێگا و شوێنی سەربەستی دەپێوێ،
غەی ئیستعمار دەڕووخێنێ،
ێلدڕووبنای بەندیخانان دەکاتە گوڵستان،
ت
ارانەکان و داری سێدارەدا هەڵدەچێ،
تیرب
ی
کم
حو
ی
اپا
ەرت
س
بە
ڕزگاری
ەکانی نیشتمان دەست هەڵدەگرێ،
الو الوێک لە بەهارلەیژماردنی ڕۆژی ڕەش و وەرزە سڕ
کاتژمێر ئیتر
بیستوشەشە و
ک ملیۆنان ناوی شەهید دەنووسرێ .
لە هەر ژمارەیە
و
شە
شە
و
ت
یس
ب
ەشی خوێناوییەوە سروودی ڕۆیشتن
ێردی ژنان و دەستگیرانی کچان ،بە ل
بەڵێن وایە چیتر م
نەخوێنن،
بێشکە وقورگی هیواکانی پیاوێکی
ی مەرگ چیتر یەخەی کۆرپەی سەر
بەڵێن وایە ،فریشتە
پێ لە لێوی گۆڕ نەگرێت،
سەرماوەزەەموی پێست ئەستووری لینگ درێژە
ی ئەم مانگە هەوێنی ڕەقهەاڵت ست
ردی
انیاین دەکەنە بەر مندااڵنی لەدایکبوو،
سا فەرزادەکان قەسیدە درێژەک
ەیکەرێک لە ئومێد و جوانی وەاڵمی
ەکان لە مەرگ هەڵدەگەڕێنەوە و بە پ
ی شەیتان و وەچەکانی دەدەنەوە
سانعەکان و
شیرنڵەتی و زوڵمی سوێری دادگاکان
ناعەدا
بیستوشەشە ،قەڵەمێک لە قەڵەمەکانی دوکتور و
دڕکی خەیانەت و نەفرەت لە قاچمان دەردەهێنین و با ناوی هەر شەهیدێک بە پانتایی
گەاڵ سووتاوەکانی ڕۆژهەاڵتم بدەنێ
دەفتەرێک لە دار و
وغرافیای بە خوێن شۆراوم بنووسم،
ج
هەزاران ساڵە بە خوێنی م
نی دانە ژەهراوییەکانیان دێت و
دەکەن و ئێسکەکانی منن لە مابەین
کاسەی شۆرباویان پڕ
دەچێ،
شەشە و
بیسەمتوناوەڕاستی درۆ پێداهەڵگراوە بێزارم
من لە ئەهلی ناحەقی ئ
بیستوشەشە و
رکوت دەکرێ بەاڵم نامرێ،
من ئەرخەیانم شۆڕ
شاڵمسەدەستی مردن بۆ سەری کورتە،
شۆڕش بریندار دەکرێ بە
دە تێبگە نەیار،
دە تێبلەگەحەمامی نەفامیدا مێشکت مەشۆ،
وەرە دەرێ و چیتر
هەڵخەڵەتاندنی دەریا بە وشکانی مەدە
چیتر وادەی توشەشە و چاوەڕوانی سۆنامی بکە.
کە ئیتر بیس

لە ژێری داری مێژوو،
لە بن سێبەری ستەم و نەهامەتی،
لە کەنار ڕووبارێکی ماندوو
ناوێک لەدایک دەبێت،
ئەندێشەیەک بەر دەگرێت،
تۆڵەیەک قاچ دەگرێت،
لە سەر و ڕووی بیستویەک تیشکی خۆر دەدرەوشێتەوە و
ڕابردوو و ئێستا و داهاتووش دەهەژێنێ
سازی ناسازان کۆک دەکا،
شاخی ویشک دەژێنێتەوە
ئێوارەی نیشتمان چیتر غەریب نییە و
میوانە بێ چاو و ڕووەکانی ئەم واڵتە پێاڵوەکانیان لێ ون دەبێت
ڕۆژ ڕۆژی ئەی ڕەقیبە،
ئەو ڕەقیبانەی
سەر وپۆتینەکانیان بە خوێنی الوانی ئەم نیشتمانە بۆیاخ دەکەن و
ڕوویان بە کانییە دڵتەنگە ناڕازییەکان دەشۆنەوە
ئەمڕۆ ڕۆژیەتی
ئەی کانییە دڵتەنگەکانی واڵتی خۆر
ئەمڕۆ ڕۆژیەتی
ببنە ئەسید،
ببنە ئازار،
ببنە ئاگر
خەب
سەر و چاوی ئەو مەستە بێ ەرانە بسووتێنن،
تیماریان لێ ون بکەن،
ببنە دەریا و کەشتیی جەهل و نەفامی غەرق بکەن،
ئەمڕۆ بیستوشەشی سەرماوەزە،
کۆتایی پاییزە،
کۆتایی هەڵوەرین و
کۆتایی مەرگ
لێیگەڕێ پاییز لێیگەڕێ
با سەرماکەی زستان ئازارەکانی مێژووی ژەهراویم سڕ بکات،
با ناوی پێشمەرگە گەاڵ کوژراوەکان زیندوو بکاتەوە و
لە ئەمڕۆوە نەمامی وەرزێک بچێنێ کە گەاڵکان تێیدا نامرن،
باڵندەکان کۆچ ناکەن،
شیوەنی باخچە شەهیدەکان جێی
بدا بە شایی و پەپوولەکان چیتر گرفتاری ئاگر و شۆق نەبن،
ئەمڕۆ بیستوشەشی سەرماوەزە،
ناوێک لەدایک دەبێت
جەوهەری پێنووسی دوژمن ناوێرێ بینووسێت
گوێی کەڕی داگیرکەرانی ڕووناکی ناوێرێ بیبیسێت
چاوی کوێری جەالدانی ئازادی تاقەتی بینینیانی نییە
دەبا هەر لدەستی زاڵمانیش بوێریی دەستلێدان لە ئەو ناوەی نییە
ەسەردەبامینبەرە شەیتانییەکانیانەوە هاواری درۆ و بەڵێنیی پووچ بدەن،
هەر بڵێن ،ڕەشی دەپۆشینە الشەی ڕووناکی،
دە ئاخر ئەی تۆوی
ئەهریمەن پێت دەڵێم کێ توانیویەتی ڕووخساری خۆر بۆ هەمیشە ون
بکات،
کێ توانی ئەستێرەکان زنجیر بکات
ئەم توونێالنە گەلی من ناترسێنێت،
دەبا بزانی،
لەد
ئازادی لەناو زیندانەکاندا ایک دەبێت
سەربەستی لەسەر سێدارە پێ هەڵدەگرێ
سەرفیرازی و سەربڵیندی لە مەرگ دروست دەبێ
ڕۆژێک شەقامەکانی ئەم نیشتمانە
پڕ دەبن لە هاواری چیتر نامانهەوێ کۆیلە بین،
وەک چۆن هەڵۆ ت
رسی نییە لە ساچمەی ڕاوچی ئاوا بەسەر فیشەکەکاندا سەر دەکەون،
بیستوشەشی سەرماوەزە و
نیشتمان پڕیەتی لە ناوی پیرۆز،
دار و دەوەن و شاخ،
ئاسمان و هەور و باران
یەک پارچە ساڵو دەنێرن،
دەڵێن
ئەی موقەدەسترین
ڕ
ۆژی
کوردان،
ئەی تینووترین ڕۆژ لەناو جەرگەی ڕەمزانی جاهیالن،
بەخێر بێیت،
ئەمە ڕۆژی عەشقە و
سروودە و
هەمووان بە تێکڕا ئۆرکێسترایەکی خودایی دەژەنن،
بیستوشەشی سەرماوەزە و
ناوێک لەدایک دەبێت،
ئااڵیەک ڕەنگ دەگرێت،
نەتەوەیەک دەناسرێت،
ڕووناکی پەلوپۆی شێعری هەموو شاعیرانی نیشتمان دەگرێت.
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«ڕۆژنامەی کوردستان» بە مەبەستی هەرچی زیاتر ئاشکراکردنی پێشێلکاریییەکانی مافی مرۆڤ لە
ناوچەکانی کوردستانی ڕۆژهەاڵت ،هەر دوو حەوتوو جارێک ڕاپۆرتێک لە سەر دوایین بارودۆخی مافەکانی
مرۆڤ لە کوردستانی ڕۆژهەاڵت باڵو و دەیخاتە بەردیدی خوێنەران ڕۆژنامەی کوردستان.
ئەم ڕاپۆرت و ئامارانە باس لە حاڵەتەکانی پێشێلکردنی مافی مرۆڤ لە ماوەی دوو حەوتووی سەرەتای
مانگی سەرماوەزی ساڵی ٩٩ی هەتاوی ،لە شار و ناوچە کوردنشینەکانی کوردستانی ڕۆژهەاڵت دەکات
کە بریتییە لە حاڵەتەکانی دەستبەسەر کردن ،بانگهێشت ،ئێعدام ،کوژران و برینداربوونی کۆڵبەران،
کرێکاران ،خۆکوشتن ،زیندانیان و مەحکووم کردنی هاوواڵتییان لە کوردستانی ئێران.
ئەم ڕاپۆرتە لە ناوەندی ئاماری ئاژانسی هەواڵدەریی کوردپا ،تۆمار کراوە.
دەسبەسەر کردنی
هاوواڵتییان:
ڕۆژی پێنجشــەممە ٢٩ی خەزەڵــوەر،
هاوواڵتییەکــی کورد بە ناوی «ســەلیم»
هەروەهــا ئێــوارەی ڕۆژی سێشــەممە
٢٧ی خەزەڵــوەر ،هێــزە ئەمنییەتییــەکان
هاوواڵتییەکــی کوردیــان بە ناوی «زاهیر
پــەس و پیــش (جــۆاڵ)» کــوڕی مــوراد
خەڵکــی گونــدی «چیانــە»ی شــاری
پیرانشار ،دەسبەسەر و بۆ لێپرسینەوە ڕەوانەی
یەکێــک لــە گرتنگەکانــی ئیتالعاتــی
ســپای پاســداران لە شــاری ورمــێ ،کرد.
هــەر لەو پەیوەندییــەدا ،لە ماوەی ڕۆژانی
ڕابــردوودا ،هاوواڵتییەکــی دیکــەی
کــورد بــە نــاوی «هاشــم مــورادی»
خەڵکــی گونــدی «شێناوێـ»ـــی شــاری
پیرانشــار ،پــاش بانگهێشــتکردنی لەالیەن
ئیــدارەی ئیتالعاتــەوە ،دەسبەســەر کــراوە.
ڕۆژی شــەممە ١ی ســەرماوەز،
چاالکێکــی ژینگەپارێزیــی کــورد
بــە نــاوی «ســابیر قــادری» خەڵکــی
شــاری دێــوالن ،بــۆ جێبەجێکردنــی
حوکمەکــەی دەسبەســەر کــرا و بــۆ
زیندانی ناوەندیی شــاری ســنە ،ڕاگوێزرا.
ڕۆژی شــەممە ١ی ســەرماوەز،
هاوواڵتییەکــی کــورد بــە نــاوی «واحید
عەبــاسزادە» تەمــەن  ٣٥ســاڵ کــوڕی
عوســمان خەڵکــی گونــدی «کەوپێچــی
خــواروو» ســەر بــە شــاری بانــە ،لەالیــەن
هێــزە ئەمنییەتییەکانــەوە دەسبەســەر کرا.
ڕۆژی دووشــەممە ٣ی ســەرماوەز،
چاالکێکی فەرهەنگی بە ناوی «ئانیســا
جەعفەریمێهر» تەمەن  ٢٧ساڵ ،لەالیەن
هێــزە ئەمنییەتییەکانەوە لە شــاری شــاباد
ســەر بــە پارێــزگای کرماشــان دەسبەســەر
کــرا و بــۆ شــوێنێکی نادیــار ڕاگوێــزرا.
ڕۆژی دووشــەممە ٣ی ســەرماوەز،
داریووش مــورادی ،چاالکی فەرهەنگیی
کــورد خەڵکــی شــاری شــاباد ســەر بــە
پارێــزگای کرماشــان ،لەالیــەن هێــزە
ئەمنییەتییەکانــەوە دەسبەســەر کــرا.
ڕۆژی چوارشــەممە ٥ی ســەرماوەز،
هاوواڵتییەکــی کــورد بــە نــاوی
«ڕەحمــان ڕەســووڵی» کــوڕی ڕەحیــم،
تەمــەن  ٤٥ســاڵ خەڵکــی گونــدی
«بڵەسەنـ»ـــی شــاری بانــە ،لەالیــەنهێزە
ئەمنییەتییەکانــەوە دەسبەســەر کــرا.
پەیوەندییــە گشــتییەکانی قــەرارگای
«سەیدولشــوهەدا»ی هێــزە زەویینەکانــی
سپای پاسداران ،باسی لە دەسبەسەرکردنی
ســێ هاوواڵتــی بــە بیانــووی ئەندامبــوون
لــە حیزبەکانــی دژبــەری حکوومەتــی
ئێــران لــە پارێــزگای ورمــێ ،کــردووە.
ڕۆژی یەکشــەممە ٩ی ســەرماوەز،
هاوواڵتییەکــی کــورد بــە نــاوی
«وەلــی قەڵــوەزی» خەڵکــی شــاری
ســنە ،لەالیــەن هێــزە ئەمنییەتییەکانــەوە
دەسبەســەر کــرا و بــۆ گرتنگــەی
ئیــدارەی ئیتالعاتــی ئەو شــارە ڕاگوێزرا.
خــاوەن دووکانێــک لــە یەکێــک لــە

پاســاژەکانی کرماشان کە لە ژنان وەکوو
مانکەنــی زینــدوو کەڵکــی وەرگرتبــوو،
لــە ســەر بڕیــاری دادســتانیی ئــەو شــارە
دەسبەســەر و دووکانەکــەی پلۆمپ کرا.

بانگهێشت کردنی
هاوواڵتییان بۆ ناوەندە
ئیتالعاتییەکان:
ڕۆژی دووشــەمە ٣ی ســەرماوەز،
هاوواڵتییەکــی کــورد بەنــاوی «ئەحمەد
محەممــەدی» تەمــەن  ٥١ســاڵ لەالیــەن
دادگای شــاری ســەقزەوە بانگهێشت کرا.

ڕەتکردنەوەی دادگایی
کردنی دووبارە:
ڕۆژی شەممە ١ی سەرماوەز ،لقی
١١ی دیوانی بااڵی واڵت؛ ئیعادەی
دادڕەسیی کامڕان ساختمانگەر،
چاالکی کرێکاریی کورد ،خەڵکی
سنەی ڕەت کردەوە.

ڕاگواستن بۆ زیندان:
هاوواڵتییەکــی کــورد بە نــاوی «ئامانج
کاروانچــی» تەمــەن  ٢٨ســاڵ کــوڕی
ڕەســووڵ خەڵکی شــاری سەردەشت ،پاش
تەواوبوونــی مــاوەی لێپرســینەوەکەی لــە
گرتنگــەی ئیــدارەی ئیتالعاتــی ورمــێ،
بــۆ زیندانی ناوەندیی ئەو شــارە ڕاگوێزرا.
چەنگیــز قەدەمخێــر ،زیندانیــی سیاســیی
کــورد خەڵکــی شــاری کامیــاران ،لــە
زیندانــی مەســجێد ســلێمانی خووزســتان،
بــۆ زیندانــی ناوەندیی ئەهــواز ڕاگوێزرا.

کەمکردنەوە و پێدانی
حوکمی زیندان:
هاوواڵتییەکــی کــورد بە نــاوی «زەینەب
ئیســماعیلی» لــە ئەندامانــی دایکانــی
ئاشــتیی کوردســتان خەڵکــی شــاری
دێــوالن ،بــە شــێوەی غیابــی لەالیــەن لقی
١ی دادگای ئینقالبــی ســنە ،بە  ٦ســاڵ
زیندانیــی تەعزیــری مەحکــووم کــرا.
لــە مــاوەی ڕۆژانــی ڕابــردوودا ،لقــی
١ی دادگای ئینقالبــی شــاری ســنە،
بــە ســەرۆکایەتی دادوەر «ســەعیدی»
هاوواڵتییەکــی کــوردی بە ناوی «خالید
زەمانی» خەڵکی شاری کامیارانی بە ٥
ســاڵ زیندانیی تەعلیقــی مەحکووم کرد.
هاوواڵتییەکــی کــورد بــە نــاوی «نائیب
(مەســعوود) حاجیپوور» خەڵکی ورمێ،
لەالیــەن لقــی ٢ی دادگای ئینقالبــی ئەو

شــارەوە ،بە  ٥ساڵ زیندان مەحکووم کرا.
لقی ١ی دادگای ئینقالبی شــاری ســنە،
بــە ســەرۆکایەتی دادوەر «ســەعیدی»
چاالکێکــی مەدەنیــی کــوردی بــە
نــاوی «فــەرزاد حوســێنی» تەمــەن ٣١
ســاڵ خەڵکــی گونــدی «دێوەزنــاو» و
دانیشــتووی شــاری کامیــاران ،بــە ٥
ســاڵ زیندانیــی تەعلیقــی و  ٥مانــگ
زیندانیــی تەعزیــری مەحکــووم کــرد.
لــە ماوەی ڕۆژانی ڕابردوودا ،ئەندامێکی
ئەنجومەنــی ســەوزی چیــای مەریــوان
بــە نــاوی «ئامانــج نیکپــەی» کوڕی
خالیــد خەڵکــی گوندی «نــێ» ،لەالیەن
دادگای ئینقالبــی مەریــوان بــە  ٢ســاڵ
زیندانیــی تەعزیــری مەحکــووم کــرا.
چــوار هاوواڵتیــی کــورد بــە ناوەکانــی
«کامــران قاســمی ،ئومیــد ســەعیدی،
و
محەممەدپــوور
عەبدولعەزیــز
خەڵکــی
ڕەشــۆزادە»
کەیــوان
شــارەکی «ئیســامئاوا»ی ورمــێ،
لــە لقــی ٢ی دادگای ئینقالبــی ئــەو
شــارە بــە زینــدان مەحکــووم کــران.
لــە مــاوەی ڕۆژانــی ڕابــردوودا،
هاوواڵتییەکــی کــورد بە نــاوی «خیرەت
پەروازه» تەمەن  ٣٠ســاڵ کوڕی ڕەحمان
خەڵکــی گونــدی «نێـ»ـــی مەریــوان
لەالیــەن دادگای ئینقالبــی ئــەو شــارەوە
بــە  ٦مانــگ زینــدان مەحکــووم کــرا.
حوکمــی  ٦ســاڵ زیندانــی تەعزیــری
«زەینــەب ئیســماعیلی» لــە ئەندامانــی
دایکانــی ئاشــتی کوردســتان و خەڵکــی
شــاری دێوالن پــاش ســکااڵنامەکەی ،لە
لقی ١ی دادگای ئینقالبی شاری سنە ،بۆ
ســاڵێک زیندانــی تەعلیقی کەم کرایەوە.

کوژران و برینداربوونی
کۆڵبەران و کاسبکاران:
ڕۆژی سێشــەممە ٤ی ســەرماوەز،
کۆڵبەرێکــی کــورد بە نــاوی «داریووش
وەلدبەیگــی» تەمــەن  ٣١ســاڵ خەڵکــی
گونــدی «نۆریاو» و دانیشــتووی شــاری
پــاوە ،بــە تەقــەی هێــزە نیزامییەکانــی
حکوومەتی ،لە سنووری نەوسوود پێکرا.
ئێــوارەی ڕۆژی چوارشــەممە ٥ی
ســەرماوەز ،کۆڵبەرێکــی کــورد بــە ناوی
«ڕەزا یووســفی» خەڵکــی گونــدی
«کــۆرەرەی نســار» ســەر بــە شــاری
کامیــاران ،بە تەقەی هێــزە نیزامییەکانی
حکوومەتی لە سنووری نەوسوود ،پێکرا.
ڕۆژی یەکشــەممە ٩ی ســەرماوەز،
کۆڵبەرێکــی کــورد بــە نــاوی «ئایهــان
خودایی» تەمەن  ٢٢ساڵ کوڕی جەماڵ
خەڵکــی گونــدی «کورانـ»ـــی ناوچەی
سۆما و برادۆستی ورمێ ،بە تەقەی هێزە
نیزامییەکانــی حکوومەتــی لــە ســنووری
ئەو شارە پێکرا.
ڕۆژی دووشــەممە ١٠ی ســەرماوەز،

کۆڵبەرێکــی کــورد بــە نــاوی «شــیروان
مووســاپەنا» خەڵکــی «نەاڵسـ»ـــی
سەردەشــت ،لــە ئەنجامــی تەقــەی هێــزە
نیزامییەکانــی حکوومەتــی ،لە ســنووری
ئەو شارە بریندار کرا.
لــە هەمــان ڕۆژدا ،کۆڵبەرێکــی دیکە بە
نــاوی «خزر ڕەســووڵی» خەڵکی شــاری
بانــە ،لــە ئەنجامــی ڕاوەدوونانــی هێــزە
نیزامییەکانــی حکوومەتــی لــە ســنووری
«نەنۆڕ»ی ئەو شــارە ،بەهۆی بەربوونەوە
لە بەرزایی ،بریندار بوو.

تەقینەوەی مین:
ڕۆژی شــەممە ١ی ســەرماوەز ،بەهۆی
تەقینەوەی یەکێک لە مینە بەجێماوەکانی
شەڕی ئێران و عێراق ،لە ناوچەی «هەوارە
ئێســک» خاڵی ســنووریی ئێران و عێراق،
هاوواڵتییــەک بــە ســەختی برینــدار بوو.
هەمــان ڕۆژ «عەزیــز ڕوونمــا» تەمــەن
 ٤٢ســاڵ خەڵکی گوندی «پۆلێ» ســەر
بە شــاری شــنۆ ،کــە بەهــۆی تەقینەوەی
میــن برینــدار ببــوو ،بەهــۆی قورســی
برینەکانییــەوە ،گیانــی لەدەســت دا.

گیان لە دەستدان و
برینداربوونی کرێکاران:
ڕۆژی یەکشــەممە ٢ی ســەرماوەز،
کرێکارێکــی کورد بــە ناوی «محەممەد
عەزیــزی» کــوڕی ڕەشــید تەمــەن
 ٦٣ســاڵ ،بەهــۆی ڕووداوی کار
لــە شــاری پــاوە ،گیانــی لەدەســت دا.

خۆکوژی:
ڕۆژی ١ی ســەرماوەز بەهــۆی ئــازار و
ئەشکەنجەدانی کچێک لەالیەن باوکییەوە
خــۆی کوشــت .شوناســی ئــەو کچــە
«ڕۆژین خدری» تەمەن  ١٧ساڵ ،کچی
ڕەحیــم خەڵکی گوندی «گۆزەڕەشـ»ـــی
شــاری ســەڵماس ،ڕاگەیەنــدراوە.
ماوەی  ١٠ڕۆژ پێش ،ژنە هاوواڵتییەکی
کورد بە ناوی «لەیال فەرهادی» تەمەن ٣٨
ســاڵ کچی کەریم ،هەوڵی خۆسووتاندنی
دابــوو کــە بەداخەوە پــاش  ١٠ڕۆژ مانەوە
لــە نەخۆشــخانە گیانــی لەدەســت دا.

