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مرۆڤ به  هه ڵوێســت و تێگه یشــتنه كانیدا 
ده ناســرێته وه  و خــۆی وه كــوو بوونه وه رێكی 
تایبــه ت و جیــاواز پێناســه  ده كا. كاتێــك 
بریتییــه   ژینه كــی  جیهانــی  و  ژیــن  كــه  
لــه  به كاربردنــی ئێنــرژی و جووڵه كــردن و 
گه شــه  و لــه  كۆتاییشــدا مــه رگ، ئیدی 
هه مــوو بوونه وه رێكــی خــاوه ن ژیــن وه كــوو 
یه ك ده ناسرێ و له و بواره دا ره نگه  مرۆڤ 
و الســكی گیایــه ك، جیاوازییــان نه بــێ، 
بــه اڵم ئه وه ی مرۆڤ له  هه مــوو بوونه وه ره  
گیانــداره كان جیــا ده كاتــه وه ، ئــه و ژینه یــه  
كــه  تێیــدا تێگه یشــتن دێتــه  ئــاراوه  و ئــه و 
تێگه یشتنه  ده بێ به  هه ڵوێست و ئه وه  ژین 
ده كا به  ژیان! ده ربڕینی هه ڵوێست، هه موو 
به ده ســته وه گرتنی  لــه   نیــه   بریتــی  كات 
به رامبه ره كــه ت  بــه ره وڕووی  و  چه كێــك 
بوه ســتی، هه مــوو كاتیــش بریتــی نیــه  له  
هه ســتی تۆڵه  كه  وه كــوو رقێك له  ده رووندا 
بمێنێتــه وه  كــه  ئایــا لــه  ســااڵنی داهاتوودا 
هه لێكی ده ره خسێ كه  تۆڵه كه ت بكه یته وه !
لــه  دونیــای مۆدێڕنــدا شــتێكی داهێنراوه  
كه  هه ڵوێستی پێ ده رده بڕدرێ و چه كیش 
نیــه  تاكــوو گیــان بســتێنی و هه ســتێكی 
ده ســتی  بــه   تاكــوو  كــه   نیــه   ده روونیــش 
نادیار بســپێردرێ و له  ســااڵنێكی نادیاردا 
ئاســه واری ده ركــه وێ، به ڵكوو شــێوازێكی 
مۆدێرنه  كه  ده موده ســت هه ڵوێستی خۆتی 

پێ ده رده بڕی و ئه ویش ده نگه !
ده نگدان، یان له  پرۆسه یه كی دێموكراتیكی 
هه ڵبژاردنــدا، به شــداریكردن و ده نــگ بــه  
كه ســی جێــی متمانــه  دان، هه ڵوێســتێكی 
ئه مڕۆییــه  كــه  نه ك مــرۆڤ لــه  بوونه وه ره  
ژینداره كانــی دی جیــا ده كاتــه وه ، به ڵكــوو 
مرۆڤ له  قۆناخی پێش مۆدێڕن و دوای 

مۆدێڕنیش جیا ده كاته وه .
سیســتمی  راده یــه ش  بــه و  هــه ر  بــه اڵم 
هه ڵبژاردن كه  دێمۆكراتیك بێ، سیســتمێك 
لــه  سیســتمێكی مرۆیــی و ئه مڕۆییــه وه  
یــان  مرۆیــی   دژه   سیســتمی  له گــه ڵ 
جیــا  نێوه ڕاســتی  ســه ده   و  پاشــكه وتوو 

ده كاته وه .
ده نگــدان له  ئێســتادا، بریتیــه  له  ده ربڕینی 
بــه   مرۆڤیــش  هه ڵوێســتی  و  هه ڵوێســت 
زمانی ئه مڕۆیی، ده ربڕی ناخ و ده روونی 
نیشــانده ری  راســتیدا  لــه   و  مرۆڤه كانــه  
تێگهی شــتنی  و  ناســنامه   و  كه رامــه ت 
و  ده وێ  چیــی  و  ده كا  چ  كــه   مرۆڤــه  
چیی پێ نادروســته . ئه وه ی كه  سیستمی 
ویالیه تــی فه قیهــی، دوای زیاتر له  چوار 
ده  یــه  تــاوان خولقانــدن و مرۆڤكــوژی، به و 
هه مــوو ئه زموونــی گاڵته كردن به  هه ســت 
و نه ســتی مرۆڤــه كان لــه  ئێرانــدا، هێشــتا 

دیمانەی کوردستان 
 

ده نگ نادا

ڕاگەیەنـــدراوی دەزگای ڕێکخســـتنی گشـــتیی حیزبـــی دێموکـــرات لەمـــەڕ ئاڵۆزییەکانـــی ناوچـــەی دااڵهـــۆ

لـــە ڕێوڕەســـمێکی بەشـــکۆدا ڕێـــز لـــە یـــاد و قارەمانەتیـــی نوێتریـــن شـــەهیدانی کوردســـتان گیـــرا
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ڕێوڕەســـمێک بـــۆ شـــەهیدان »هـــادی شـــێخه و ئەیـــووب ســـوڵتانی« لـــە چیاکانـــی کوردســـتان بەڕێـــوە چـــوو

كەریم پەرویزی

درێژە لە الپەڕەی ٣



  ژمارە ٨٠٠ ، ١٥ی جۆزەردانی ٢١٤٠٠

ڕاگەیاندنـــی ژمـــارە ٢ی 
ناوەنـــدی هاوکاریـــی حیزبەکانـــی 

کوردســـتانی ئێـــران 
لـــە ســـەر بەنـــاو هەڵبژاردنەکانـــی 

کۆمـــاری ئیســـامی ئێـــران

دوو پێشـــمەرگەی کوردســـتان 
تێکـــەڵ بـــە کاروانـــی ســـورخەاڵتانی نیشـــتمان بـــوون

ڕێوڕەســـمێک بـــۆ شـــەهیدان 
»هـــادی شـــێخه و ئەیـــووب ســـوڵتانی« 
لـــە چیاکانـــی کوردســـتان بەڕێـــوە چـــوو

لـــە ڕێوڕەســـمێکی بەشـــکۆدا 
ڕێـــز لـــە یـــاد و قارەمانەتیـــی نوێتریـــن شـــەهیدانی کوردســـتان گیـــرا

ڕاگەیەنـــدراوی ناوەنـــدی هاوکاریـــی حیزبەکانـــی کوردســـتانی ئێـــران 
ســـەبارەت بـــە گـــرژی و تێکهەڵچوونەکانـــی ناوچـــەی »دااڵهـــۆ«

ڕاگەیاندنـــی ناوەنـــدی هاوکاریـــی 
حیزبەکانـــی کوردســـتانی ئێـــران 

لەســـەر گیانلەدەســـتدانی پەنابەرێکـــی 
ڕۆژهەاڵتـــی لـــە هەولێر

پارتـــی دێموکراتـــی کوردســـتان، کۆمەڵـــەـ ڕێکخـــراوی کوردســـتانیی حیزبـــی کۆمۆنیســـتی 
ئێـــران و پارتـــی ئازادیـــی کوردســـتان سەرەخۆشـــیان لـــە حیزبـــی دێموکـــرات کـــرد

هاونیشتیمانیانی بەڕێز
خەڵکی تێکۆشەری کوردستان

 هــەر وەک دەزانــن و لــە ڕاگەیاندنــی 
بەنــاو  هاتبــوو،  دا  پێشــوومان 
هەڵبژاردنەکانــی کۆمــاری ئیســالمی 
ئێــران بەڕێوەیــە و جارێکی تر کۆماری 
ئیسالمی دەیەوێ بە بەڕێوە بردنی بە ناو 
هەڵبژاردن لە الیەکەوە دەسەاڵتی خۆی 
یەکدەســت کاتــەوە و لــە الیەکیترەوە بە 
هێنانی خەڵک بۆ ســەر ســندووقەکانی 
دەنگــدان مەشــرووعیەتی خــۆی هەم بە 
خەڵکــی بەشــمەینەتی ئێــران و هــەم بە 

کۆمەڵگای جیهانی نیشان بداتەوە.
ئــەم  پێشــوو  خولەکانــی  نەریتــی  بــە 
رەدی  بــە  نیگەهبــان  شــۆرای  دەورەش 
لــەو  زۆر  کۆمەڵێکــی  ســەالحیەتی 
پۆســتی  بــۆ  خۆیــان  کــە  کەســانەی 
ســەرۆک کۆمــاری بەربژێــر کردبــوو 
بــۆ جارێکــی تــر مــۆری تەئیــدی لــەو 
راســتییە داوە کە هیچ هەڵبژاردنەکانی 
ژێر دەســەاڵتی کۆماری ئیسالمی جیا 
لــە  شــانۆگەرییەکی درۆیینــە هیچــی 
تر نییە. رەدی ســەالحییەتی ســەرۆک 
کۆمــاری پێشــوو، ســەرۆکی پێشــووی 
پارڵمانــی ئێــران و جێگــری ســەرۆک 
کۆماری ئێســتای کۆماری ئیسالمی 
ئێران ئەم راســتییە دەســەڵمێنێ کە رۆژ 
لــە دوای رۆژ ئاڵقەی نزیکانی رێبەری 
کۆمــاری ئیســالمی بەرتەســکتر و تــا 
دێــت متمانە بە نزیکترین کەســانی ئەم 

نیزامە کەمتر دەبێتەوە.
تــا دێــت پانتایــی ئــەو بازنەیەیــی کــە 
پێی وایــە هەڵبژاردنەکانی ئێران جیا لە 
بەرێــوە بردنی شــانۆگەرییەکی لە پێش 
دا داڕێژراو و مۆهەندیسی کراو هیچی 
تر نییە بەرینتر دەبێتەوە و تا ئەو ئاســتە 
دام و دەزگا  تەنانــەت  ڕۆیشــتووە کــە 
ئیســالمی  کۆمــاری  تەبلیغییەکانــی 
باس لە بەشداری ٢٥ لە سەدی خەڵک 
لە هەڵبژاردنەکانی ئەم دورەیە دا دەکەن 
و ئەمە دەبێتە ریسواییەکی گەورەی تر 

بۆ کۆماری ئیسالمی.  
لــە  نیگەرانــی  تــرەوە  الیەکــی  لــە 
نەمانــی ڕێبــەری کۆماری ئیســالمی 

خەڵکی تێکۆشەری کوردستان
هەر وەک ئاگادارن ماوەیەک لەومەوپێش 
پەنابەرێکی سیاسیی خەڵکی کوردستانی 
ئێــران بــە نــاوی »بێهــزاد مەحمــوودی« 
ژیــان  خەراپــی  بارودۆخــی  بەبۆنــەی 
واڵمنەدانــەوەی  بــە  دژکــردەوە  بــە  و 
پەنابەرانــی  بــااڵی  کۆمیســاریای 
بــە  یەکگرتــووەکان  نەتــەوە  ڕێکخــراوی 
ڕۆژهەاڵتــی  پەنابەرانــی  خواســتەکانی 
لەبــەر بــارەگای ئەم ڕێکخراوە لە شــاری 
هەولێــر ئاگــری بــەردا جەســتەی خۆی و 
ئاکامــی زۆر دڵتەزێنــی لــێ کەوتــەوە و 

بەداخەوە ئەمڕۆ گیانی لەدەست دا.
حیزبەکانــی  هاوکاریــی  ناوەنــدی 
کوردستانی ئێران وێڕای مەحکوومکردنی 
بــێ مەباالتییانــەی کۆمیســاریای  ئــەم 
نەتــەوە  ڕێکخــراوی  پەنابەرانــی  بــااڵی 

دوای دەرگیریــی تیمێــک لــە هێزەکانــی 
پێشمەرگەی کوردستان لەگەڵ هێزەکانی 
داگیرکــەری کۆماری ئیســالمیی ئێران 
پارتــی دێموکراتی کوردســتان، کۆمەڵەـ 

لــە ئەنجامــی تێکهەڵچوونێکــی نێوان 
هێــزی پێشــمەرگەی کوردســـــــــــــتان 
بەکرێگیراوەکانــی  چەکــدارە  و 
ڕێژیمی پەت وسێدارە دوو پێشمەرگەی 
کاروانــی  بــە  تێکــەڵ  کوردســتان 

شەهیدانی ڕێگای ئازادی بوون.
لــەم پێوەندییــەدا دەزگای فەرماندەیی 
کوردســتان  پێشــمەرگەی  هێــزی 

ڕاگەیەندراوێکی باڵو کردەوە.
دەقی ڕاگەیەندراوەکە بەم چەشنەیە:

پەنابەرانــی  لەهەمبــەر  یەکگرتــووەکان 
نیشــتەجێی  ڕۆژهەاڵتــی؛  سیاســیی 
باشــووری کوردســتان، داواکاریــن کە بە 
نالەبــاری  بارودۆخــی  لەبەرچاوگرتنــی 
بەســەر  خێــرا  پێداچوونــەوەی  پەنابــەران، 

کەیسەکانییاندا بکرێت.
دامــودەزگا  لــە  داوا  هەروەها 
پەیوەندیدارەکانــی هەرێمی کوردســتانیش 
دەکەیــن کــە  وەک هەمیشــە هاوکارمان 
بــن و تەنانــەت بە بایەخێکــی تایبەتیترەوە 
بڕواننە بابەتەکە و ئاســانکاریی پێویســت 
بۆ پەنابەرانی سیاسیی کوردستانی ئێران 

بکرێت.
ناوندی هاوکاریی حیزبەکانی 

کوردستانی ئێران
٢٤ی مەی ٢٠٢١ زایینی

٣ی جۆزەردانی ١٤٠٠ هەتاوی

ئێــوارەی ڕۆژی هەینــی ڕێکەوتی 
بەشــداریی  بــە  بانەمــەڕ  ٣١ی 
لێپرســراوی  هیجــری«  »مســتەفا 
دیموکــرات،  حیزبــی  گشــتیی 
کادر،  ڕێبــەری،  ئەندامانــی 
پیشــمەرگە و بنەماڵەی سەربەرزی 
و  مەحمــەڵ«  »ســمکۆ  شــەهید 
پۆلێک لە هاوڕێ و هاوسەنگەرانی 
ڕێوڕەســمێکی بەشــکۆ بۆ ڕێزگرتن 
لەخۆبردوویــی  و  قارەمانەتیــی  لــە 
حیزبەکەمــان  شــەهیدانی  نوێتریــن 

گیرا.
ڕێوڕەســمەکە بــە ســروودی نەتەوایەتی 
»ئەی ڕەقیب« و ڕاگرتنی خولەکێک 
بێدەنگــی بــۆ ڕێزگرتــن لــە شــەهیدانی 

حیزب و گەل دەستی پێکرد.
بەرپرســی  بەهرامــی«  »کاوە  دواتــر 
هێــزی  فەرماندەیــی  دەزگای 
بۆنــەوە  بــەم  کوردســتان  پێشــمەرگەی 

چەند وتەیەکی پێشکەش کرد.
وێــڕای  ئاخاوتنەکەیــدا  لــە  ناوبــراو 
ئامــاژەدان بــە شــێوازی پەیوەســتبوونی 
هەر کام لە شــەهیدان ســمکۆ مەحمەڵ 
و ســۆهراب خەدیری پــوور بــە ڕیزەکانی 
شــۆڕش ئــاوڕی لــە تایبەتمەندییە بەرزە 
شۆڕشــگێڕانەکانیان دایەوە و باسی لەوە 

خۆڕاگــری  و  تێکۆشــەر  خەڵکــی 
ڕۆژهەاڵتی کوردستان!

لە ڕۆژانی ڕابردوودا ناکۆکییەک لەسەر 
کێشــەی زەوی و مافی دەستڕاگەیشــتن 
بــە ئاو بووەتە هۆی ســەرهەڵدانی گرژی 
و تێکهەڵچوونــی خەڵــک لــە ناوچــەی 
»دااڵهــۆ« کــە بەداخــەوە زەرەر و زیانی 
گیانیــی لێکەوتووەتــەوە و بووەتــە هــۆی 
خەڵکــی  کۆمەاڵنــی  دڵنیگەرانیــی 

کوردستان و ناوچەکه. 
ئاشــکرایە،  و  ڕوون  هەموومــان  بــۆ 
هۆکاری ســەرەکیی سەرهەڵدانی قەیرانە 
و  ئــاو  قەیرانــی  لەوانــە  سروشــتییەکان 
ســەرچاوەکانی  و  دارســتان  فەوتاندنــی 
لێکەوتــەی  و  دەرەنجــام  ژینگــە، 
و  چــەوت  سیاســەتی  ڕاســتەوخۆی 
بەڕێوەبەریــی  تێکدەرانــەی ژینگەیــی و 

ناکارامەی کۆماری ئیسالمییە.
لــەم نێوانــەدا جوغرافیــای ڕۆژهەاڵتــی 
کوردستان بە بەراوەرد لەگەڵ شوێنەکانی 
ناوچەیەکــی  وەکــوو  ئێــران،  دیکــەی 

بــۆ  هێــزی پێشــمەرگەی کوردســتان 
قارەمانییەتــی شــەهید  لــە  ڕێزگرتــن 
»هادی شــێخه و ئەیووب ســوڵتانی« 
ڕێوڕەســمێکی تایبەتیــان بەڕێــوە برد. 
ئەو ڕێوڕەسمە بە بەشداریی بەرپرسانی 

نیزامی و سیاسی بەڕێوە چوو. 
شــەهید »هــادی« لــە هێــزی ١٢٢دا 

بــە  توانیبــووی  و  بــووە  ســەرلک 
لێوەشــاوەیی خۆی ئەو پلە ســازمانییە 
کۆنگــرەی  لــە  بێنێــت.  بەدەســت 
ئەندامــی  وەک  الوان  یەکیەتیــی 
هەڵبژێــردرا.  بەڕێوەبــەری  ئەســڵیی 
شــەهیدان  جــۆزەردان  ڕێکەوتــی ٨ی 
هادی شــێخه وێڕای ئەیووب سوڵتانی 

کرد: »ئەوان جارێکی تر سەلماندیان کە 
پیشــمەرگەی شــاخ و شــار دەسلەمالنی 
یەکتــر تــا گەیشــتن بــە ســەرکەوتن و 
لــە  نیشــتمانەکەمان  و  گــەل  ئــازادی 
خەبات و تێکۆشان هەدا نادەن و ئەمەی 
دواجــاری  ســەرکەوتنی  ڕەمــزی  بــە 

گەلەکەمان زانی«.

ناوبراو جەختی کردەوە: »ئێمە وەک 
هاوڕێ و هاوســەنگەرانی شــەهیدان 
و ڕێبوارانــی ڕێــگا و ڕێبازەکەیــان 
بەلێــن دەدەیــن کــە تــا ســەر وەفادار 
بــە ڕێبــازی پــڕ ســەروەرییان دەبیــن 
و ئەمــەش وەک ئەرکێــک چــاوی 

لێدەکەین«.
لە بڕگەیەکی تری ڕێوڕەســمەکەدا 
نــاوی  لەژێــر  پەخشــانێک 
»سەرســوڵتان ئامان!« کــە تایبەت 
شــەهیدانی  نوێتریــن  یــادی  بــۆ 
حیــزب بــوو لەالیەن پێشکەشــکاری 

ڕێوڕەسمەکەوە خوێندرایەوە.
بەشــداربووانی  لــە  کام  هــەر  دواتــر 
دەربڕینــی  وێــڕای  ڕێوڕەســمەکە 
سەرەخۆشــی لــە بنەماڵــەی ســەربەرزی 
شــەهید ســمکۆ و هاوڕێیانــی پەیمانیان 
لەگــەڵ ڕێبــازی شــەهیدانی گەل نوێ 

کردەوە.

و ئەگەرەکانــی پــاش ئــەم ڕووداوە، بــە 
تــەواوی بازنــەی دەســەاڵتی کۆمــاری 
ئیســالمی پەرێشان کردووە و بە ئاشکرا 
بۆتە بناغەی تەحلیلی دەسەاڵتی حاکم 
لــە ئێــران و بــاس لــەوە دەکــرێ کــە لە 
ڕاســتیدا ئــەم هەڵبژاردنــە بــۆ ســەرک 
کۆمــاری نییــە بەڵکــوو ڕێگــە خــۆش 
پێویســتە  مــۆرەی  چنینــی  و  کــردن 
کۆمــاری  ڕێبــەری  جێگــرەوەی   بــۆ 

ئیسالمی.
خەڵکی شۆڕشگێری کوردستان

حیزبەکانــی  هاوکاریــی  ناوەنــدی 
تــر  جارێکــی  ئێــران  کوردســتانی 
هەڵوێســتی خۆی لــە هەمبەر تەحریمی 
هەڵبژاردنەکانــی  نــاو  بــە  فەعالــی 
کۆمــاری ئیســالمی دووپــات دەکاتەوە 
و جەخــت لە ســەر ئــەم بابەتــە دەکاتەوە 
کــورد  تاکێکــی  هــەر  بەشــداری  کــە 
بــە تایبەتــی و ئێرانــی بــە گشــتیی لەو 
هەڵبژاردنانەدا خزمەتی راســتەوخۆیە بە 
کۆماری ئیسالمی و هەوڵە بۆ نەجاتی 
ئــەم ڕژیمــە جەنایەتــکارە لــە ڕووخانــی 

یەکجاری.
ئــەوەی کــە چاوەڕوانــی ئێمەیــە ئەوەیە 
کــە خەڵکــی کوردســتان بــە بەشــداری 
نەکردنیان لە الیەک و هەوڵ بۆ وشیار 
کردنــەوە و بەشــداری نەکردنی خەڵکی 
دەور و بەری خۆشیان لە الیەکی ترەوە، 
ســندووقەکانی دەنگ دان لە کوردستان 
چۆل بێت و بە ناو هەڵبژاردنی ئەم جارە 
بکــەن بــە ڕێفراندۆمی نا بــۆ کۆماری 

ئیسالمی ئێران.
دەنگــی ناڕەزایەتــی ئەم جارەی  ئێمەی 
و  بەرزتــر  هەمیشــە  لــە  دەبــێ  کــورد 
ورەی بەرەنگاریمــان لە هەمیشــە قایمتر 
بێــت و بــۆ چەندەمیــن جار بیســەلمێنین 
خۆڕاگــڕی  قــەاڵی  کوردســتان  کــە 
و پێشــڕەوی شۆرشــگێرییە لــە ئاســتی 

هەموو ئێران دا.
 

ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی 
کوردستانی ئێران

١٣ی جۆزەردانی  ١٤٠٠ هەتاوی
٣ی ژوئەنی  ٢٠٢١ زایینی

دەوڵەمەنــد لــە بــواری ئــاو و دارســتان و 
کانــگا سروشــتییەکان هەژمــار دەکرێت، 
بــەاڵم بەداخــەوە هــاوکات و هاوئاراســتە 
ئاماژەپێــدراو،  هۆکارگەلــی  لەگــەڵ 
بەهۆی ڕوانینی ئەمنییەتی، ڕاگواستنی 
ئامانجداری ئاو، ئاگر تێبەردانی دارســتان 
پشتگوێخســتنی  و  لەوەڕگــەکان  و 
ناوچەکــە  درێژمــاوەی  بەرژەوەندیــی 
دووقــات  بــە  ژینگەییــەوە   بــواری  لــە 

چەوسێندراوەتەوە.
دەیهــەوێ  لەمێــژە  ئیســالمی  کۆمــاری 
زەقکردنــەوەی  و  دەســتێوەردان  بــە 
جیاوازیــی باوەڕی، ئایینــی، ئایینزایی و 
کەڵکوەرگرتنــی لــە پالنی داڕێــژراو ئەم 
ڕەنگاوڕەنگــی و جیاوازییە سروشــتییانە، 
یەکیەتــی و تەبایــی نێــو ماڵــی کــورد 
تێــک  بــدا، کێشــە و پرســی نەتەوەیــی 
کــورد چەواشــە بــکا و هــاوکات وەکــوو 
ئامرازێــک بۆ دروســتکردنی دووبەرەکی 
و ئاژاوەنانــەوە لەنێــوان خەڵکــدا بــەکاری 

بێنێت.

لەڕێــگای  یــان  ڕاســتەوخۆ  ڕێژیــم 
دەســتوپەیوەندییەکانیەوە بــەردەوام هەوڵــی 
داوە بــە قۆســتنەوە و قووڵکردنــەوەی هەر 
جــۆرە هەل و ناکۆکییــەک، بیانوویەکی 
دووبەرەکــی  تــۆوی  بــۆ چاندنــی  نــوێ 
بدۆزێتــەوە و ئەم هۆکارە ســاختەیە بکات 
و  لەشکەرکێشــی  بــۆ  پاســاوێک  بــە 
میلیتاریزەکردنی کوردســتان و سەپاندنی 
کەش وهەوای ئەمنییەتی لە ناوچەکە.

خەڵکی وشیاری کوردستان!
هــەزاران ســاڵە خەڵکــی کورد بــە هەموو 
و  بــاوەڕ  و  بیــر  جیاوازییەکــی  جــۆرە 
ئایینییــەوە، بــە دوور لــە توندئاژۆیی و لە 
ئاشــتی و ئاشــتەواییدا ژیاوە و کوردستان 
پێکەوەبوونــی  و  ژیــان  پێکــەوە  هێمــای 

ڕەنگ و دەنگە جیاوازەکان بووە.
هاوکاریــی  ناوەنــدی  وەکــوو  ئێمــە 
ئێــران وێــڕای  حیزبەکانــی کوردســتانی 
لــە  خۆمــان  نیگەرانیــی  دەربڕینــی 
قووڵبوونــەوەی کێشــەکان و سەرەخۆشــی 
تێکهەڵچوونانــە،  ئــەم  قوربانییانــی  لــە 

لــەو باوەڕەدایــن خەڵکــی کوردســتان بــۆ 
پێکەوە ژیانی شارســتانییانە و پاراســتنی 
ئەمنییەت و ئاسایشــی خۆی پێویســتیی 
بــە هێــزی ئەمنــی و نیزامیــی هــاوردەی 
ڕێژیــم نییــە و هــەر بــەم بۆنەیــەوە داوا لە 
خەڵــک و کەســایەتییە خــاوەن پێگــەی 
مەدەنــی و ئایینییەکانی ناوچەی دااڵهۆ 
دەکەیــن هەرچــی زووتــر چارەســەرێکی 
مەدەنییانــە و ئاشــتیخوازانە بدۆزنــەوە و 
لەپێنــاو گەڕانــەوەی ئاســایش و ئەهوەنی 
بــەم گرژییانــە  ناوچەکــە کۆتایــی  بــۆ 
بێنــن. درێــژەدان بــەم کێشــە و ئاڵۆزییانــە 
تەنیــا لــە بەرژەوەندیــی دوژمنانی گەل و 
نیشــتماندایە و دەســتی ڕێژیــم و نەیــاران 
بــۆ پیــالن و دەســتێوەردانی زیاتر و کاری 

تێکدەرانە ئاوەاڵ دەکات.

ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی 
کوردستانی ئێران

١٣ی جۆزەردانی ١٤٠٠ی هەتاوی
٣ی ژوئەنی ٢٠٢١ی زایینی

حیزبــی  کوردســتانیی  ڕێکخــراوی 
ئێــران و پارتــی ئازادیــی  کۆمۆنیســتی 
حیزبــی  لــە  سەرەخۆشــیان  کوردســتان 

دێموکرات کرد.

ناورۆکی ئەم پەیامانە بەم چەشنەیە:
ئەگــەر چەک هەڵگرتــن بۆ بەریگرکردن 
لــە خاکی کوردســتان ئەرکێکی پیرۆزی 
نیشــتمانی بێــت، ئــەو شــەهیدبوونە لــەو 

ڕێگایەدا نەمری و سەربەرزییە.
لــەو پەیامانــەدا هاتــووە ئێمــە هاوخەمیی 
خۆمــان لەگەڵ بنەماڵەی ئەو شــەهیدانە 

دەردەبڕین.

ڕاگەیەنــدراوی دەزگای فەرماندەیــی 
هێزی پێشمەرگەی کوردستان 

ئازادیخــوازی  و  خەباتگێــڕ  خەڵکــی 
کوردستان 

شــەوی شــەممە لەســەر یەکشــەممە، 
ڕێکەوتــی ٨ی جۆزەردانــی ١٤٠٠ی 
هەتــاوی تیمێک لە پێشــمەرگەکانی 
حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئێران 
پیرانشــار  ـ  لەســەر جــادەی مەهابــاد 
نزیــک ئاوایــی لکبــن دەکەونــە بــەر 

ڕێژیمــی  بەکرێگیراوانــی  هێرشــی 
کۆماری ئیسالمی و لە ئاکامدا دوو 
پێشــمەرگە بە ناوەکانی هادی شــێخە 
خەڵکــی پەســوێ و ئەیــوب ســوڵتانی 
بــە  ســەر  خورینــج  ئاوایــی  خەڵکــی 
شارســتانی پیرانشــار بەداخەوە شەهید 

بوون.
و  هاوســەنگەران  لــە  سەرەخۆشــی 

بنەماڵەی بەڕێزیان دەکەین. 

ڕێگایان پڕ ڕێبوار بێ 
دەزگای فەرماندەیی هێزی پێشمەرگەی 

کوردستان
٩ی جۆزەردانی ١٤٠٠ی هەتاوی

پیرانشــار  ـ  لەســەر جــادەی مەهابــاد 
نزیــک ئاوایــی لکبــن دەکەونــە بــەر 
ڕێژیمــی  بەکرێگیراوانــی  هێرشــی 

کۆمــاری ئیســالمیی ئێــران و تێكەڵ 
بە کاروانی شەهیدان دەبن.



٣ ژمارە 8٠٠ ، ٥ی ژوئەنی ٢٠٢١

ده یــه وێ ســیناریۆی هه ڵبــژاردن به ڕێــوه  
ببــا، رێــك بــه و مانایه  كه  ده ڵــێ، رۆژانه  
و به  خوله ك و چركه  سته متان لێ ده كه م 
و كه رامه تی مرۆییتان پێشێل ده كه م و له  
هه مان كاتیشدا ده مه وێ له  سه ر سندووقه  

درۆیینه كانی ده نگدان ئاماده  بن!
لــه  وه ها سیســتمێكدا كه  مــرۆڤ له الی 
پڕكردنــه وه ی  بــۆ  ته نیــا  و  ته نیــا  ئــه و 
ســالۆنی شــانۆكه یه  و هه موویــان وه كــوو 
بوونــه وه ری بێ ئــاوه ز ده بینــێ كه  وه لیی 
فه قیــه ده بــێ بڕیاریــان بــۆ بــدا و ڕێــی 
پێشــكه وتنیان لــێ بگرێ، به شــداریكردن 
یارمه تیــده ری  شــانۆگه رییه كانیدا  لــه  
و  دڕنده یــی  هه مــوو  به رده وامیــی 

تاوانبارییه كانی ده بێ.
ده نگ و ده نگدان، ناســێنه ری هه ڵوێســت 
راســتیدا  لــه   و  مرۆڤه كانــه   ناخــی  و 
ده نــگ، جه وهــه ری كه رامه تــی مرۆڤــه  
كــه  ده یخاتــه  نێــو گیرفانی ســته مكار و 
دیكتاتۆره كانه وه  یان نه ؟ كوردســتان ده یان 
ســاڵه  بــه م رێژیمه ی وتووه  ``نــا`` و له م 
شانۆگه رییه شدا پێكه وه  ده ڵێین كه رامه تی 
نه ته وه یی و مرۆییمان زۆر به رزتره  له وه ی 
سیســتمی ویالیه تی فه قیهی ده ســتی به  

بااڵی بگا و كوردستان ده نگ نادا.

درێژەی پەیڤ

پەیامـــی هاوژینـــی شـــەهید »ســـمکۆ مەحمـــەڵ« 
ڕوو لـــە خەڵکـــی کوردســـتان 

هەیئەتێكـــی كۆمەڵـــە ـ ڕێكخـــراوی كوردســـتانی حیزبـــی 
كۆمۆنیســـتی ئێـــران

 ســـەردانی حیزبـــی دیمۆكراتـــی كوردســـتانی ئێرانیـــان كـــرد

دۆســـتان و هاوشـــارییانی شـــەهید »ســـمکۆ مەحمـــەڵ« 
لـــە پەیامێکـــدا داوا لـــە خەڵـــک دەکـــەن 

هەڵبژاردنـــەکان بایکـــۆت بکـــەن

پەیامـــی پیرۆزبایـــی حیزبـــی دێموکـــرات بەبۆنـــەی ســـاڵیادی 
دامەزراندنـــی »یەکیەتیـــی نیشـــتمانیی کوردســـتانـ«

ڕاگەیەنـــدراوی دەزگای ڕێکخســـتنی گشـــتیی 
حیزبـــی دێموکـــرات لەمـــەڕ ئاڵۆزییەکانـــی 

ناوچـــەی دااڵهۆ

چاالکیـــی تەبلیغـــی

 شـــاندێکی حیزبـــی دێموکـــرات بەشـــداریی لـــە ٤٦ــــەمین ســـاڵیادی 
دامەزرانـــی »یەکیەتیـــی نیشـــتمانیی کوردستانـ«ــــدا کـــرد

دەســـتەی بەڕێوەبەریـــی کاری حیـــزب لـــە جێژنیـــکان ســـەردانی 
ـــیان  ـــی نیشـــتمانیی کوردستانـ«ـ ـــەی »یەکیەتی کۆمیت

لـــە ناحیـــەی بەحرکـــە کرد

٦ی  ڕێكەوتــی  پێنجشــەممە  رۆژی 
جۆزەردانــی ١٤٠٠ی هەتــاوی هەیئەتێكــی 
كۆمەلــەـ  ڕێكخــراوی كوردســتانی حیزبــی 
كۆمۆنیســتی ئێران بە سەپەرســتی » سەید 
برایــم عەلیــزادە« دەبیــری ئەوەڵــی كۆمەڵە 
ســەردانی حیزبــی دیمۆكراتــی كوردســتانی 
ئێرانیــان كــرد و لە الیەن هەیئەتێكی حیزبی 
»مســتەفا  سەرپەرســتی  بــە  دیمۆكــرات 
هیجــری« لێپرســراوی گشــتی حیزبــەوە بە 
گەرمــی پێشــوازییان لێكــرا. ســەرەتا بەرێــز 
هیجری وێرای بەخێر هاتنی وەڤدی میوان، 
باســێكی لەســەر باردۆخــی ئــەورۆی ئێــران 

و كوردســتان و ناوچەكــە كــرد و پێویســتی 
الیەنەكانــی  یەكریــزی  و  یەكگوتــاری 
ئێــران  كوردســتانی  ئاســتی  لــە  بەتایبــەت 
بــە ئەركێكــی هەنوكەیــی و زەروری زانــی 
و  لــە خەبــات  لــەم قۆناغــە  و ڕایگەیانــد 
تێكۆشــانمان ، بــە وەالنانــی جیاوازییەكان ، 
خاڵە هاوبەشــەكانمان زیاتر بكەین بۆ ئەوەی 
بــە هێــز و قورســایی زیاتــرەوە لــە ئەگەری 
مافــە  بــە  هاوكێشــەیەكی  هــەر  گۆرینــی 
نەتەوەیەكانمان بگەین. پاشان بەرێز عەلیزادە 
، وێرای سپاس لە پێشوازی گەرمی وەڤدی 
حیزبــی  هەڵوێســتی  و  سیاســەت  حیــزب، 

ئەمەگناســی  و  خۆشەویســت  خەڵکــی 
کوردستانی ڕۆژهەاڵت!

هاوسەنگەرانی شەهید سمکۆ!
زیندانییانی سیاسی و سەرجەم بنەماڵەی 

سەربەرزی شەهیدان!
لــە مەتەرێــزی شــەرەف و بەرگریــی لــە 
مافخوراوەکەمــەوە،  نەتــەوە  و  نیشــتمان 
وەکوو هاوسەری شەهید سمکۆ و دایکی 
و  )پێشــەوا  شــەهید  دوو جگەرگۆشــەی 
ڕێبــاز( و هەروەهــا بنەماڵەی هاوســەری 
بــەر  لــە  دەکــەم،  سپاســتان  شــەهیدم، 
ئــەوەی لــەم کاتە دڵهەژێنــەدا بە پەیامی 
هاوخەمییەکانتان بەشــێک لە قورســایی 
ئــەو خەمــە گەورەتــان لەســەر شــانم کــەم 

کردەوە. 
دڵنیاتــان دەکەمــەوە کە پتەوتــر لە جاران 
درێــژەدەری ڕێبــازی هاوســەری شــەهیدم 
ســمکۆ مەحمــەڵ دەبــم و دیســان پەیمــان 
نــوێ دەکەمــەوە کــە هەتا ســەر بە ڕێگا 
و ڕێبازەکــەی وەفــادار بمێنمــەوە و هەتــا 
وەدیهاتنــی ئامانــج و خەونــی شــەهیدانی 
کوردســتان لە هەر چەشــنە فیداکاری و 

لەخۆبوردووییەک خۆم نەبوێرم.

و  دۆســتان  الوان،  لــە  زۆر  بەشــێکی 
دانیشــتووانی شــاری گوێکتەپەی مەهاباد 
ســەرەڕای جەختکردنەوە لەســەر دەڕێژەدانی 
ڕێبــازی شــەهیدان، داوا لــە خەڵک دەکەن 
ڕێژیمــی  هەڵبژاردنەکانــی  شــانۆی  لــە 
ئێــران بەشــداری نەکــەن و داوایــان کــردووە 
ئــەو کەســانە کــە خۆیــان بەربژێــر کــردووە 

بگەڕێنەوە نێو ڕیزی خەڵک.
دەقی پەیامەکە بەم چەشنەیە:

ئێمــە وەکــوو زۆرینــەی الوان و دۆســتان و 
دانیشــتووانی شاری گۆێگتەپەی مەهاباد، 

خەڵکــی  خەباتگێــری  کۆمەاڵنــی 
کوردستان

بە داخەوە ئەمڕۆ لە دااڵهۆ لەسەر کێشەی 
عەشــیرەتەکانی  نێــوان  لــە  زار  و  زەوی 
قەڵغانی  و کویک شەڕ و تێکهەڵچوون 
ڕووی داوە، کــە لــە ئاکامــدا بــە داخــەوە 

کوژراو و برینداری لێ کەوتووەتەوە.
خەڵکــی تێکۆشــەری ئــەو ناوچەیــە لــە 
دێرزەمانــەوە پێکــەوە ژیــاون و بــە ســەدان 
خەباتگێرانــی  ڕیــزی  لــە  تێکۆشــەریان 
و  هەیــە  و  بــووە  دێموکراتــدا  حیزبــی 
بــە  تێکــەڵ  بەرچاویشــیان  ژمارەیەکــی 
کاروانــی شــەهیدانی ڕێــگای ڕزگاریــی 
ئەرکێکــی  وەک  بــوون.  نەتەوەکەیــان 
نیشتمانی و نەتەوەیی داواتان لێ دەکەین 

لــە کوردســتان، بــۆ پەیمــان نوێکردنــەوە 
بەتایبــەت  شــەهیدان،  ڕێبــازی  لەگــەڵ 
لەالیــەن  مێهفــەر«  »لوقمــان  شــەهید 
»پیرانشــار«  شــاری  پێشــمەرگەکانی 
کــرا  شــەهیدانیان  گڵکــۆی  ســەردانی 
بــرد.  بەڕێــوە  تەبلیغیــان  چاالکیــی  و 
»ئــارام  دروشــمی  بــە  چاالکییــە  ئــەو 
یــادگاری  و  ڕاســان  وانەبێــژی  بنــوو 
حەماسەکانی کێلەشین و ڕاسان » کە لە 
سەر پالکارتێک نووسرابوو؛ بەڕێوە چوو. 
هەروەهــا لــە کاتــی بەڕێوەبردنــی نوێژی 
»جامیعــە«ی  مزگەوتــی  لــە  هەینــی، 
شــارۆچکەی »پەســوێ« سەر بە شاری 
ســەرنجی  مەبەســتی  بــە  »پیرانشــار« 
کۆمەاڵنــی خەڵک ئەو چاالکییە بەڕێوە 
چووه. تێکۆشــەرانی دێموکرات سەردانی 
گڵکۆی شــەهید »ڕەسووڵ مەنافـ«ـــیان 

کردووە. 
لەالیەکی ترەوە ڕۆژی شەممە ڕێکەوتی 
حیــزب  ئەندامانــی  جــۆزەردان  ١ی 
لــە  گونــدی کارخانــەی قەنــد و ســێ 
ڕێیانــی گونــدی شــنۆزەنگ و دربکە بە 
هەڵواسینی بەنێری شەهید لوقمان مێهفەر 
پەیمانــی وەفاداریــان بــە ڕێبــازی ناوبــراو 
و ســەرجەم شــەهیدانی کوردســتان نــوێ 
کــردەوە. هــاوکات ڕێبوارانــی دێموکرات 
پیرانشــار  شــاری  نێــو  شــیناوێ،  لــە 
چاالکیــی تەبلیغییــان بەڕێــوە بــردووە. لە 
درێژەی چاالکییەکاندا لە دەروازە شــاری 
پیرانشــار واتــە فەلەکەی قورئان، لەســەر 
دیواری ئیدارەی ســەرچاوە سروشتییەکان 
بــە هەڵواســینی گــەورە بنێرێکی شــەهید 
لوقمان مێهفەر پەیمانی وەفاداریان لەگەڵ 
ڕێبازی شــەهیدی نەمــر کاک لوقمان و 
ســەرجەم شــەهیدانی حیــزب و گــەل نوێ 

کردەوە.

جــۆزەردان  ١١ی  سێشــەممە,  ڕۆژی 
شــاندێکی حیزبی دێموکراتی کوردســتانی 
ئێــران بــە سەرپەرەســتیی »محەممەدنەزیف 
قــادری« جێگــری دووهەمــی لێپرســراوی 
گشــتیی حیزبــی دێموکــرات و بەرپرســی 
دەزگای پێوەندییــە گشــتییەکان ســەردانی 
مەڵبەندی ١٤ی ڕێکخســتنی »یەکیەتیی 
نیشتمانیی کوردستان‹‹ لە کۆیەی کرد. 
لەالیــەن  دێموکــرات  حیزبــی  هەیئەتــی 

بە تێگڕایی، هاوخەمیی خۆمان ئاراســتەی 
بنەماڵــە و بــە تایبەتــی خوشــکی ئازیزمان 
»ســیمین‹‹ خانــم دەکەیــن و ڕادەگەێنیــن 
کــە هەتا ڕووناکایــی ڕۆژ هەبێت ئێمە ئەو 
شەهیدە لە یاد ناکەین و درێژەدەری ڕێگای 
شــەهیدانین. بــۆ ئەوەیکــە دەنگــی خۆمــان 
ڕابگەێنین، لە شانۆی هەڵبژاردندا بە هیچ 
شێوەیەک بەشداری ناکەین و داوا لە گشت 
خەڵکــی کوردســتانی ڕۆژهەاڵت دەکەیــن 
نادێموکراتیکــەی  هەڵبژاردنــە  ئــەم  کــە 
بایکــۆت  ئاخونــدی  ئاپارتایــدی  ڕێژیمــی 

هەر وەک چۆن شــەهید ســمکۆ بە یادی 
پێشــەوای کوردان و ڕێبازە ڕاســتەقینە و 
بێگەردەکەی بانگی کوردانەی بە گوێی 
دوو ڕۆڵەمــان دا، منیــش بەڵێــن دەدەم کە 
لە پەروەردەکــردن و بەخێوکردنی کوردانە 
و پێشەوائاسایان هیچ کەمتەرخەمییەک 
قۆناغێــک  بــە  بــۆ گەیانــدن  و  نەکــەم 
کــە بــۆ نیشــتمان و نەتەوەکەیــان وەکــوو 
باوکیــان دڵســۆز و بەســوود بــن هەرچــی 
لە دەســەاڵتمدا بێــت، بیکەم و قەت ڕێگا 
بــە ماندوویەتــی و بێهیوایی نەدەم کە لەم 

ڕێگا و ڕێبازە پیرۆزە پاشگەز ببمەوە.

ڕۆژی شەممە ڕێکەوتی ١ی  جۆزەردان، 
پیرانشــار  لــە  دێموکــرات  تێکۆشــەرانی 
پــڕ  بەڕێبــازی  وەفاداربــوون  پەیمانــی 
حیزبەکەمــان  شــەهیدانی  ســەروەری  لــە 
پوســتێر  و  تراکــت  باڵوکردنــەوەی  بــە 
ئــەو  بەڕێوەبــرد.  تەبلیغیــان  چاالکیــی 
شــوێنانەی کــە چاالکیــی تەبلیغــی تێدا 
بەڕێــوە چــووە بریتیــن لــە: »گوندەکانی 
بەرکەمــران،  گردەشــەوان،  ڕیــکاوێ، 
خڕێ بەرداشــان، گەنــەدار، کەندە قواڵن، 
دربکە و کارخانە قەند.« ڕێکەوتی ٤ی 
جۆزەردان، لەڕێگای گوندی »زگدڕاو« 
لەالیــەن ئەندامانی حیزبــی دێموکرات لە 
شــاری ســەقز چاالکیی تەبلیغــی بەڕێوە 
تێکۆشــەرانی  چاالکییــەدا  لــەو  چــوو. 
شــەهیدان  لەگــەڵ  بەڵێنیــان  دێموکــرات 
ڕایانگەیانــدووە:  و  کردووەتــەوە  نــوێ 
»لــە شــوێنی شــەهیدبوونتان پەیمان نوێ 
ســەرکەوتن  تــا  لەگەڵتــان  دەکەینــەوە 
وەفاداریــن بــە خوێنتــان، بــە ڕێبازتــان«. 
شــارەکانی  لــە  شــار  پێشــمەرگەکانی 
شــنۆ و پیرانشــار بــۆ پەیمــان نوێکردنــەوە 
چاالکیــی  شــەهیدان  ڕێبــازی  لەگــەڵ 
تەبلیغییــان بەڕێــوە بردووە. تێکۆشــەرانی 
دێموکــرات لــەو چاالکییەدا بــە هەڵدانی 
ئااڵی کوردســتان و نووســینی دروشــمی 
تایبــەت وەک: »دەنگــی تۆ دەنگدانە بە 
کوردکــوژی، دەنگدان خیانەتە بە خوێنی 
شــەهیدان، دەنــگ نــادەم بــە داگیرکەری 

کۆماری ئیســالمیی ئێران و دەنگ نادەم 
بە ڕێژیمی پەت و سێدارە« بەڵێنییان داوە 
کە ئەوان درێژەدەری ڕێبازی شەهیدانن.

حیزبــی  ئەندامانــی  دیکــەوە  لەالیەکــی 
دێموکــرات لــە پیرانشــار بــە نەخشــاندنی 
تاشــەبەردەکان  لــە  کوردســتان  ئــااڵی 
لەگــەڵ  پەیمانیــان  دروشــم  نووســینی  و 

ڕێبازی شەهیدان نوێ کردووەتەوە.
بــەدوای شــەهیدبوونی دوو پێشــمەرگەی 
کوردســتان، شــەهیدان »هــادی شــێخە و 
ئەیووب ســوڵتانی« ڕۆڵەکانی »نییەر« 

چاالکیی تەبلیغییان بەڕێوە بردووە.
ئــااڵی  هەڵدانــی  بــە  چاالکییانــە  ئــەو 
کوردســتان لە بەردەم پایەگای نییەر و بە 
دروشــمی »پێی ناوێ بۆ شەهیدی وەتەن 
شــێوەن و گریــن  و نامــرن ئەوانــەی وا لە 

دڵی میللەتا دەژین« بەڕێوە چوونە.
لــە  چاالکییانــە  ئــەم  بەڕێوەچوونــی 
کاتێکــدا بــوون کــە بــە دەیــان و ســەدان 
و  دێموکــرات  تێکۆشــەرانی  لــە  کــەس 
پیشــمەرگەکانی شار سەر بە ڕێکخستنە 
لــە  دێموکــرات  حیزبــی  نهێنییەکانــی 
کوردســتانەوە  جۆراوجۆرەکانــی  ناوچــە 
بــە ناردنــی پەیامــی نووســراوە و دەنگــی 
و تەســویری پەیامــی سەرەخۆشــی خۆیان 
ئاراســتەی حیزبی دێموکــرات، هاوڕێ و 
هاوســەنگەرانی شەهیدانی نوێی حیزب و 
بنەماڵە ســەرفرازەکانیان کــرد و پەیمانی 

وەفاداری تاسەریان پێ دان.

وەفدێکی یەکیەتیی نیشتمانیی کوردستان 
و بەرپرســی مەڵبەنــدەوە پێشــوازیان لێکــرا. 
پیرۆزبایــی  دێموکــرات  حیزبــی  شــاندی 
٤٦ـەمین  ساڵیادی دامەزرانی »یەکیەتیی 
نیشــتمانیی کوردستانـ««ـــی لــە »ئەبــوو 
زەیــد« و ســەرجەم ســتافی مەڵبەنــد کرد و 
هیوای سەرکەوتنیان بۆ بە ئاوات خواستن. 
لــەو دیدارەدا جەخــت لەســەر بەهێزترکردنی 
پەیوەندیــی دۆســتانەی حیزبــی دێموکــرات 

لــە  کرایــەوە.   نیشــتمانی  یەکیەتیــی  و 
بەرانبەردا »ئەبوو زەید« ســپاس و پێزانینی 
»یەکیەتیی نیشــتمانیی کوردســتانی« بۆ 
وەڤــدی حیزب و پێوەندیــی لەمێژینەی هەر 
دوو الیەنــی بــەرز نرخانــد.  لــە دیدارەکــەدا 
چەپکەگوڵــی پیرۆزبایی حیزبی دێموکرات 
قــادری«  »محەممەدنەزیــف  لەالیــەن 

پێشکەش بە »ئەبوو زەید« کرا.

پێوەندییەکانــی  مەکتەبــی  بەڕێــز: 
یەکیەتیی نیشتمانیی کوردستان

ساڵوێکی گەرم و برایانە
بــه نــاوی ڕێبەریــی حیزبــی دێموکراتــی 
دڵ  بــه  پــڕ  ئێرانــەوە  کوردســتانی 
پیرۆزبایی ٤٦ـــەمین ساڵیادی یەکیەتییە 
و  ســەرکردایەتی  لــە  تێکۆشــەرەکەتان 
ســەرجەم کادر و پێشــمەرگە و ئەندامــان 
نیشــتمانیی  یەکیەتیــی  جەمــاوەری  و 
کوردســتان دەکەین و ساڵویش دەنێرین بۆ 

گیانــی پاکــی دامەزرێنــەری یەکیەتیــی 
بەتایبــەت  و  کوردســتان  نیشــتمانیی 
سەرۆک »مام جەالل تاڵەبانیـ«ـی نەمر.

و  خەبــات  لــە  بەردەوامبــوون  هیواداریــن 
تێکۆشــان و درێــژەدان بە ڕێبازی پیرۆزی 
وەدیهێنــەری  بتوانــن  ڕێبــەر،  شــەهیدانی 

هەموو ئامانجەکانی گەلی کورد بن.
ئێــران  کوردســتانی  دێموکراتــی  حیزبــی 
کــە لە دامەزرانی یەکیەتیی نیشــتمانیی 
پێوەندییەکــی  ئێســتا  هەتــا  کوردســتان 

لە کۆتاییدا ســاڵو لە کوردســتان دەکەم، 
هــەزاران  لەدایکبوونــی  جێــگای  کــە 
ڕۆڵــەی شێرئاســا و چاونەترســی وەکــوو 
سمکۆیە! ســاڵو لە ڕێبازی ڕاستەقینەی 
کوردایەتــی و حیزبــی دێموکــرات دەکەم 
کــە فێــری کــردم لــە کاتــی تەنگانــە و 
ناخۆشــیدا زیاتر خۆشەویستی نیشتمان لە 

دڵم گەشە بکات! 
ساڵو لە ســەرجەم زیندانییانی خۆڕاگری 
ســەربەرزی  بنەماڵــەی  و  سیاســی 
شــەهیدانی کــورد و کوردســتان دەکــەم و 

ئاواتم وەدیهاتنی ئامانجی پیرۆزییانە!

نەتەوەیــی  هاوکارییەکــی  و  دۆســتانە 
و نیشــتمانیی بــووە، لــەم بۆنــە پیــرۆزەدا 
جارێکی دیکە لەسەر پێوەندییە سیاسی و 
نەتەوەییەکانمــان جەخت دەکاتەوە. بەرز و 
پیرۆز بێ ٤٦ـــەمین ساڵیادی دامەزرانی 

یەکیەتیی نیشتمانیی کوردستان
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران

دەزگای پێوەندییە گشتییەکان
محەممەدنەزیف قادری
٣١ی مەی ٢٠٢١ی زایینی

دۆخەکــە  هێورکردنــەوەی  ڕاســتای  لــە 
چارەســەریی  بــۆ  بەکــردەوە  هەنــگاوی 
بناخەیــی ئــەو کێشــەیە هەڵگــرن و هەموو 
هەوڵی خۆتان بۆ کۆتایی هێنان بەو دۆخە 
نەخــوازراوە کــە دڵــی دوژمنانــی گــەل و 
نەتەوەکەمــان خــۆش دەکا بدەن. کێشــە و 
گرفتــی نێــوان ئێوە تەنیا لــە بەرژەوەندیی 
کۆمــاری  ڕاســتەقینەمان  دوژمنــی 
ئیســالمیی ئێــران دایــە و زۆریــش ئارەزوو 
دەکا کــە ئــەو ئاژاوەیە گەورەتــر بکاتەوە 
و نەهێڵــێ بــە ئاشــتی و برایەتــی پێکەوە 

بژین.
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئیران

دەزگای ڕێکخستنی گشتی
١١ی جۆزەردانی ١٤٠٠ی هەتاوی

١٣ی   ڕێکەوتــی  پێنجشــەممە  ڕۆژی 
کاری  بەڕێوەبەریــی  دەســتەی  جــۆزەردان، 
حیــزب لــە جێژنیــکان ســەردانی کۆمیتەی 
»یەکیەتیی نیشتمانیی کوردستانـ«ـیان لە 

ناحیەی بەحرکە کرد.
 لــەو دیــدارەدا کــە بــە سەرپەرەســتیی مەال 
»عەلــی ســێاڵو« وەک بەرپرســی بەشــی 
حیــزب  پەیوەندییەکانــی  و  کۆمەاڵیەتــی 
ئەنجــام درا لەالیــەن بەرپرســی کۆمیتــەی 
»یەکیەتیــی نیشــتیمانیی کوردســتان« بە 

گەرمی پیشوازییان لێ کرا.

 پــاش پیرۆزبایــی بەبۆنــەی ســاڵوەگەڕی 
نیشــتیمانیی  »یەکیەتیــی  دامەزرانــی 
کوردســتان« لەالیەن دەستەی بەڕێوەبەری، 
پەیوەندیــدار  بابەتــی  و  بــاس  کۆمەڵێــک 
بــە مێــژووی خەباتــی هــەر دووک حیزبی 
دۆســت؛  باسێک لەمەڕ کێشەکانی کورد 
بــە گشــتی و باشــوور و ڕۆژهــەاڵت هاتــە 

ئاراوە.
لــەو  ســێاڵو«  »عەلــی  مــەال  هەروەهــا 
حیزبــی  پشــتیوانیی  چاوپێکەوتنــەدا 
دێموکراتــی لــە داخوازییەکانــی کــورد بــە 

گشــتی و پارتــە سیاســییەکانی باشــووری 
لەســەر  پێناســەیەکی  و  کــردەوە  دووپــات 
سیاســەتە نەتەوەییەکانی حیزبی دێموکرات 

هێنایە بەر باس.
هەروەها پێداگری لە پەیوەندییە دێرینەکانی 
»یەکیەتیــی نیشــتیمانیی کوردســتان« و 
حیزبــی دێموکــرات کــردەوە و کۆمەڵێــک 
بابەتیشــی لەســەر گۆڕانکارییەکانــی ئــەم 
دوایانــەی ئێران و کوردســتان و مەســەلەی 

هەڵبژاردن کرد.

بکــەن، چوونکــە بە ڕاســتی هــەر دەنگ و 
ڕایــەک کــە بدرێــت، خیانەتــە بــە خوێنی 
شــەهیدان و کــورد و کوردســتان. هەروەهــا 
لــەو کەســانەی کە خۆیــان کاندیدا کردووە 
بــۆ شــورای ئــەم شــارە، داوا دەکەیــن هــەر 
چــی زووتــر بگەڕێنــەوە نێو ڕیــزی خەڵک 
و نەبنە بەکرێگیراوی ڕێژیم، چۆن خەڵکی 
کوردســتان مێژوویان لەبیر ناچێت. خەڵکی 
شــاری  شــاروێران،  گۆێگتەپــەی  شــاری 

شەهیدان سمکۆ، قەرەنی، ڕەشید و...

كۆمۆنیســت ئێران و كۆمەڵەی ســەبارەت بە 
پرســە پەیوەندیدارەكان بە ئێران و كوردســتان 
و  دەوری ئاژاوەگێرانــەی ڕژیمی كۆماری 
و  كــردەوە  شــی  ناوچەكــە  لــە  ئیســالمی 
و  یەكگوتــاری  لــە  جەختــی  بەریزیشــیان 
یەكریزی الیەنەكانی ئۆپۆزســیۆنی دژبەری 
كۆمــاری ئیســالمی كــردەوە. لــە كۆتاییــدا 
وێرای باس لەسەر چۆنیەتی كاری هاوبەش 
هــەردوو  كوردســتان  و  ئێــران  ئاســتی  لــە 
الیــەن پێداگرییــان لەســەر بەهێزتــر كردنــی 

پەیوەندییەكانیان كردەوە.



  ژمارە ٨٠٠ ، ١٥ی جۆزەردانی ٤١٤٠٠

شەهید »لوقمان مێهفەر«؛ 
سیمای شۆڕشگێڕێکی نەتەوەیی دێموکرات 

ڕێبــەری نەمرمــان دوکتور قاســملوو لە 
یەکێــک لــە چاوپێکەوتنەکانیــدا کــە 
باسی ژیانی لە شۆڕشدا دەکات، دەڵێ: 
»یەکێــک لــە گیروگرفتەکانی ژیانی 
من مەســەلەی شــەهیدبوونی هاوڕێیانی 

نزیکمە«. 
»لوقمــان  کاک  لەدەســتچوونی  بــە 
هەســتمان  دڵــەوە  ناخــی  لــە  مێهفــەر« 
لەدەســتدانی  کــرد.  گرفتــە  بــەو 
کەســایەتییەکانی نێــو شــۆڕش کــە لــە 
نزیکەوە دەیانناســی کۆستێکی گرانە و 
خەمێکی قوڵ بە دوای خۆیدا دێنێ. 

ئــەو خەمــە ئەگــەر لــە ســەرەتادا وەک 
بــۆ  مرۆڤانــە  ســۆزداری  هەســتێکی 
هەموو هاوســەنگەران دروســت بێت، ئەوا 
بــە وردبوونــەوە لــە ئەزموونــی خەبــات و 
شــەهید »لوقمــان«  بەهــاداری  ڕۆڵــی 
لــە ڕابــردوودا، هەروەهــا پێویســتیی ئەو 
ســەرمایە مرۆڤییە بۆ بەردەوامی خەبات 
و ڕۆڵگێڕانی کارا و گرینگ لە ئێستا 
و داهاتــوودا، ئەو خەمە دوو ئەوەندە زیاد 
دەکات. چوونکــە دەبینیــن بەو کۆســتە 
لــە  زیاتــر  و جوواڵنەوەکەمــان  شــۆڕش 
نزیــکان و هاوســەنگەران و هاوڕێیانــی 
شــەهید »لوقمان«، کۆستی دەکەوێ و 
شۆڕشــگێڕێکی نەتەوەیی دێموکرات لە 

دەست دەدات. 
بەو پێیەی شۆڕش بەرهەمی فیداکاری 
کــردەوە  بــە  کــە  شۆڕشــگێڕانەیە  ئــەو 
گیانیانــن،  فیداکردنــی  ئامــادەی 
شــۆڕش بەرهەمــی خۆپێگەیاندنــی ئــەو 
شۆڕشــگێڕانەیە کە بە سەدان و هەزاران 
دەبنــە  و  پێدەگەیەنــن  شــۆڕش  بــۆ  الو 
ســەرچاوەی ئیلهامی کــوڕان و کچانی 
نیشــتمان هەتا ڕێبازی شەهیدان بەردەوام 
بکەن، ئەو ڕاســتییە زیاتر بۆ ئێمە ڕوون 
بوویــەوە کاتێــک کــە دیتمــان خەمــی 
بــووە  »لوقمــان«  شــەهید  لەدەســتدانی 
خەمــی نیشتماندۆســتان و خەباتــکاران 
و هۆگرانــی ئــازادی نەتــەوەی کورد لە 

سەرتاسەری کوردستان. 
لــە هەمــووی ئەســتەمتر بــۆ ئێمەمانــان 
ڕەهەنــدە  لــە  وردبوونــەوە  و  نووســین 
جیاوازەکانــی ژیانــی شــەهیدەکانە، بــە 
تایبەتــی ئەو شــەهیدانە کە لــە نزیکەوە 
شایەدی قارەمانی و زانایی و لێهاتووییان 
بوویــن وەک شــەهید »لوقمــان«. دەبێ 
ڕستە و وشەکان هەڵگری چ مانایەکی 
قوڵ و بەرفراوان بن، تا بتوانن بە باشــی 
کەســایەتی شــەهید لوقمــان وێنا بکەن؟ 
ژیانــی  ڕاســتییەکانی  گواســتنەوەی 
شۆڕشــگێڕێک کــە هــەر لــە تەمەنــی 
مێرمنداڵییــەوە تــا دواوێســتگەی ژیانی 
کــە بــە ســەدان ڕووداوی جۆراوجــۆردا 
تێپەڕ بووە و سەدان داستانی قارەمانێتی 
و بــە ســەدان چیرۆکــی دراماتیــک و 
بــە  پەیوەندیــدار  بیــرەوەری  دونیایــەک 
بەرخودانی نەتەوەیی لەخۆدەگرێت ئاسان 
نییــە، بەتایبەتــی ئەگــەر بمانهــەوێ لە 
چوارچێوەی وتارێکدا کورتی بکەینەوە. 
بە هەستکردن بە ئەرکی سەر شانمان لە 
بەرانبەر ڕۆحی پاکی شەهیدان پێویستە 
ڕۆڵ و خســڵەتە بەرزەکانی شــەهیدەکان 
نــەوەی  و  ئێســتامان  هاوڕێبازانــی  بــە 
داهاتــوو بگەیەنیــن. هــەر وەک شــەهید 
»لوقمــان« بــۆ خۆی لــە وتارێکیدا کە 
لەسەر مامۆستا و ڕێبەری نەمر دوکتور 

»قاسملوو«دا دەڵێ: 
»پێشــەکی دەمهــەوێ بڵێــم کــە بۆ یاد 
لە شــەهیدانمان دەکەینەوە؟ فەلســەفەی 
یادکردنــەوە یــان ســاتێک بێدەنگــی بــۆ 
ڕێزگرتــن لــە گیانــی شــەهیدان چییــە؟ 
مەگــەر ئەوە نییە لەو ســاتەدا کە بەپێوە 

دەوەســتین بیــر لــە ئامانــج و خەســڵەتە 
بەرزەکانــی شــەهیدان دەکەینــەوە؟ لــە 
ســی ســاڵەی شــەهیدکرانی ڕێبــەری 
»قاســملوو«ی  دوکتــور  نەمرمــان 
بیرمەنددا ئەوەی دەبێ سەرنجی بدەینێ 
و لێی فێربین هەمان ئەو تایبەتمەندییە 
بیانکەینــە  ئەگــەر  کــە  بەرزانــەن 
تێکۆشــانمان  و  ژیــان  سەرمەشــقی 
بــە  لــە ئاســۆی گەیشــتن  ئــەوا هــەم 
ســەرکەوتنی خەبــات نزیکتر دەبینەوە و 
هەمیش ڕۆحی شــەهیدان شــاد دەکەین 

و ناو و یادیشیان زیندوو ڕادەگرین.«
بۆ باســکردن لەسەر کەسایەتی شەهید 
»لوقمــان« دەبــێ زۆر بە جیــدی ئاوڕ 
لــە چەندیــن ڕەهەندی کەســایەتی ئەو 
توانیبــووی  ئــەو  چوونکــە  بدەینــەوە، 
بــۆ  کــە  گرینــگ  الیەنــی  چەندیــن 
شۆڕشــگێڕێکی نەتەوەیی و دێموکرات 
پێویستن، لە یەک کاتدا لە کەسایەتی 
خۆیدا بەرجەستە بکات. ڕوونتر دەتوانین 
فەرمانــدە،  و  پێشــمەرگە  هــەم  بڵێیــن 
هــەم سیاســەتوان و نیشــتمانپەروەر، هەم 
هــەم  کۆمەاڵیەتــی،  و  تەشــکیالتی 
ئەدەبدۆست و نووسەر، هەم مافپەروەر و 
یاساناس، هەم دادپەروەر و یەکسانیخواز 

بوو.
دەرونیشــکاری  زانســتی  بــە گوێــرەی 
تەمەنــی  لــە  مرۆڤــەکان  کەســایەتی 
لەژێــر  مێرمنداڵیــدا  و  منداڵــی 
شــوێندانەری ئــەو ژینگەیەی کە تێیدا 
گەورە بوونە دروست دەبێت. هەر بۆیەش 
بۆ باســکردن لە الیەنەکانی کەسایەتی 
شەهید »لوقمان« دەبێ بگەڕێینەوە بۆ 
ئــەو ژینگــەی کــە تێیــدا گــەورە بووە، 
هەروەهــا کاریگەری کەســایەتییەکان. 
کــە بــاس لــە کەســایەتیەکان دەکرێت 
ڕۆڵــی مــام »خورشــید عەبدولڕەحمــان 
و  بەرچــاو  باوکــی  هەرکــی«ی 
کاریگەر بووە. مام »خورشــید« وەک 
پێشمەرگە و دواتریش وەک فەرماندەی 
دەســتەیەک پێشــمەرگە لــە ناوچــەی 
دەشــتەبێڵەوە، بەشــداری لە »کۆماری 
دێموکراتیکی کوردستان«دا کردووە و 
تا مااڵوایی یەکجاری وێڕای وەفاداری 
بە ڕێبازی »پێشەوا قازی محەممەد« 
وەک  کوردســتان«،  »کۆمــاری  و 
کەســایەتییەکی بڕواپێکراو و خۆشــناو 
و نیشتمانپەروەری ناوچەی دەشتەبێڵ و 
شــاری شنۆ مایەوە. شەهید »لوقمان« 
هــەر لە ســەرەتای ژیانــی چ لە بواری 
هەڵبژاردنــی  لــە  چ  و  خۆپێگەیانــدن 
مەکتەبــی دێموکراتــدا، زۆر بە ڕوونی 
شــوێندانەری باوکــی بەســەرەوە دیــارە، 
لــەو چەنــد دێــڕەی شــەهید »لوقمان« 
دەردەکــەوێ کــە ئامــاژە بــە بەڵێنێک 

دەکات کە بە باوکی داوە:
»کــه بــووم به پێشــمەرگه بەڵێنــم پێدا، 
بەرنــەدەم،  ڕێگاکــەی  ســەر  تــا  کــه 
وەسیەتم کردووه ئەگەر بەر له ڕزگاری 
کوردســتان ســەرم نایەوه لە هەر شوێنێ 
دوای  بمنێــژن،  ئەمانــەت  بــه  بــێ 
لــه  نیشــتمان  ڕزگاری  و  ســەرکەوتن 
پەنای ئەو به خاکم بسپێرن. تا ئەوکات 
پێــی بڵێم ئــەو بەڵێنەی کــه پێمدابووی 

بەجێم هێناوه، نیگەران مەبه«.
»لوقمــان«  شــەهید  وتەیــەی  لــەو 
نێــوان  فیکــری  هاوپێوەندییەکــی 
خــۆی و باوکــی دەبینــرێ کــە ئەویش 
باوەڕمەنــدی هەردووکیانــە بــە پرســی 
نەتەوەیی و خۆڕێکخســتن و تێکۆشــان 
لەنێــو ڕیزەکانــی حیزبــی دێموکراتــدا. 
لــەو پێناوەشــدا تــا ســەر بــەو بەڵێنــەی 
خۆی وەفادار مایەوە و توانی تا دوایین 
چرکەی ژیانی لە ڕێبازی دێموکراتدا 
خزمــەت بــە نەتــەوە و نیشــتمانەکەی 

بکات. 
فاکتەرێکــی دیکەی کاریگەر لەســەر 
ژیانــی شــەهید »لوقمــان« ئــەو کاتــە 
بــە  درێژەپێــدان  بــۆ  کــە  دەردەکــەوێ 

خوێنــدن ناچــار دەبێــت بڕواتــە ســۆفیان 
و  پــوور  پــەروەردەی  لەژێــر  لــەوێ  و 
خاڵەکانــی کــە تێکــەاڵو بــە شۆڕشــی 
کــورد لــە باشــوری کوردســتان ببــوون، 
بیــری نەتەوەیــی زیاتــر گەشــە بــکات. 
پرســیارێک دەیخاتــە  لــەو ســەردەمەدا 
نێــو دەریــای بیرکردنــەوە و تێفکرینەوە. 
بیرکردنــەوە لــەو ژینگەیــەی کــە چۆن 
پادگانێکــی  لەنێــو  قوتابخانــە  دەبــێ 
ســەربازیدا بێــت و بــۆ دەبــێ هاوەاڵنــی 
ئێمــە کــە هەمــوو کــوردن نەتوانــن لەو 
هــاوکات  و  بــن  بەشــدار  قوتابخانەیــە 
لەجیاتی ئەوان پڕ بێ لە منداڵی فارس 
و تــورک. ئەو تێفکرینە وای لێکردبوو 
کە دیوە شــاراوەکەی ئەو نادادپەروەرییە 
کەڵــک  دەرفــەت  لــە  و  بدۆزێتــەوە 
وەربگرێ و هەســتی بەرهەڵســتی خۆی 

بەشێوەی گونجاو دەرببڕێ. 
ئــەو لــە گەیشــتن بــە زانیــاری زیاتــر 
لەســەر  بەمەبەســت،  فێربوونــی  و 
باوەڕبەخۆبــوون و تواناییەکانــی خــۆی 
حیسابی دەکرد و هەردەم لە کێبەڕکێدا 
بوو لەگەڵ مندااڵنی پلەدارە ســەربازی 
پێیــان  دەدا  هەوڵــی  ئەفســەرەکاندا.  و 
بــە  کــورد  بســەلمێنێ کــە مندااڵنــی 
هەمــان ئەنــدازەی ئازایــی و جوامێــری 
بــاب و باپیرانیــان، ژیــر و لێهاتووشــن. 
کــە  توانیبــووی  کێبەرکێیــە  ئــەو 
شــەهید »لوقمان« بکاتــە قوتابییەکی 
ســەرکەوتوو و باوەڕبەخۆ. بە دڵنیاییەوە 
و  ئێــران  گەالنــی  ڕاپەڕینــی  ئەگــەر 
بــە  »لوقمــان«  کاک  تێکەڵبوونــی 
شۆڕشــەوە نەبــا، بێگومــان دەیتوانــی لە 
زانکــۆ ئاســت بەرزەکانی ئێرانــدا درێژە 
شــەهید  بــدات.  خــۆی  خوێندنــی  بــە 
»لوقمــان« بــواری بۆ نەڕەخســا بڕواتە 
وەک  شــۆڕش  توانــی  بــەاڵم  زانکــۆ، 
لــەو  خــۆی  و  ببینــێ  زانکۆیــەک 
زانکۆیــەدا بــۆ ئەرکی قورس پــەروەردە 

بکات.
بــەر لــەوەی »لوقمــان مێهفــەر« وەک 
وەک  دەربکــەوێ،  شۆڕشــگێڕێک 
بــە  و  پڕەنســیپ  خــاوەن  مرۆڤێکــی 
ئەخالق، ڕاســتگۆ و خاوەن بەڵێن، وەک 
فێرخواز و ڕێزدار لەنێو کۆڕی هاوڕێیان 
و دەوروبەرەکەیــدا بــووە جێگەی ســەرنج 
بناغــەی  توانیبــووی  ئــەو  متمانــە.  و 
کەســایەتی خۆی لەسەر بنەماگەلێکی 
ڕەوشــت تەوەرانە هەڵچنــێ کــە هــەم لــە 
بــواری کۆمەاڵیەتــی و هەم لــە بواری 
سیاسییەوە بۆ شۆڕشگێڕێک پێویستن. 
لە ڕوانگەی کاک »لوقمان«ـــەوە ئەو 
بەهاگەلــی  وەک  بنەمایانــە  و  پێــوەر 
و  دروســتبوون  بــۆ  الزم  و  بنچینەیــی 
و  شۆڕشــگێڕ  کەســایەتی  گەشــەی 
و  شــۆڕش  لەســەر  کارتێکەرییەکــەی 

جوواڵنەوە، هەژمار دەکران.
شــێوەی تێفکرینــی کاک »لوقمــان« 
بۆ چەمکی شۆڕشگێڕ لێکدانەوەیەکی 
ڕێئالیســتییانەی هەبــوو و گرێــدراوی 
تەنانــەت  و  شــوێن  و  فاکتــەری کات 
و  ناوچــە  هەلومەرجــی  هەڵێنجــراوی 

جیهانیش بوو. 
زۆرداری  و  ســتەم  لەبەرانبــەر  ئــەو 
ڕێژیمــی پاشــایەتی زاڵ بەســەر ئێــران 
و کوردســتاندا، هەســتە نەتەوەییەکــەی 
و  مرۆڤتــەوەری  ڕوانگــەی  لــە 
ئازادیخوازییەوە چرۆ دەکات و ڕاپەڕینی 
گەالنــی ئێــران بە دەرفەتی ئــەو خەباتە 
ڕاســتەقینەیەی خۆی دژ بە داگیرکەر 
و ڕێژیمــی چەوســێنەر و دیکتاتــۆردا 
بــە  دواهەناســە  تــا  لەوێــوە  و  دەبینێــت 
و  کۆمەاڵیەتــی  نادادپــەروەری  دژی 
دەســەاڵتی  پاوانخوازانــی  ســەرەڕۆیی 
شۆڕشــگێڕبوون  داگیرکــەر  سیاســی 
ئاوێتــەی کەســایەتی خــۆی دەکات و 
بەو پێناســە کە لە شۆڕشــگێڕ هەیبوو، 
توانــی ببــێ بــە وانەبێــژ و مامۆســتای 
زۆر لــە شۆڕشــگێڕانی ڕەوتــی خەباتی 

گەلەکەمــان بەتایبەتــی لــە چل ســاڵی 
ڕابردوودا.  

شــەهید »لوقمــان« چەنــدە لــە بــواری 
لەســەر  پەروەردەییــەوە  و  فیکــری 
شۆڕشگێڕی و شۆڕش بیری دەکردەوە، 
بــەو ئەندازەیەش لە بــواری جێبەجێکردن 
کردەیــی  هەنــگاوی  بەڕێوەبردنــەوە  و 
کــە  دەهاویشــت  قورســی  و  ژیرانــە 
دواجــار دەیان ســاڵ ئەزموونــی خەباتی 
شۆڕشــگێڕانەی کــردی بــە ڕێبەرێکی 
بەمشــور و بەرپرســێکی وردبین. ئەو لە 
بەرپرسیارێتی جیاوازدا، لە سەرکەوتنی 
دووبــارەدا هەرگیــز لــە خۆپێگەیانــدن و 
فێرخوازیــدا دووری نەگــرت بەڵکــوو لە 
هــەر دەرفەتێکدا هەوڵی بەدەســتهێنانی 
زانســتی دەدا و زانستەکەشی دەخستەوە 
خزمەتــی بەڕێوەبردنــی ئەرکە نەتەوەیی 

و حیزبییەکانی. 
ئەرکەکانــی  داهاتووبینانــە  ئــەو 
پالنــی  و  بەرنامــە  بــە  و  بەڕێوەدەبــرد 
لەســەرکراوەوە  ڕاوێــژ  و  بیرلێکــراو 
جێبەجێــی دەکــردن، هــەر ئــەوەش ڕازی 
ســەرکەوتنەکانی ئەو ڕێبــەرە بەڕێوەبەر 
لــە  بــوو  جێبەجێــکارە  بەرپرســە  و 

ئەرکەکانیدا.
شــەهید »لوقمــان« پەیوەندییەکی زۆر 
خەڵــک  کۆمەاڵنــی  لەگــەڵ  باشــی 
لــە ناوچــە جیاوازەکانــی کوردســتانەوە 
هەبــوو. ئــەو زۆر بــە قوڵــی لــە واتــای 

»ڕێکخستن« گەیشتبوو. 
لــە  یەکێــک  بــە  پشتبەســتن  بــە 
گــەورەی  ڕێبــەری  تێئۆرییەکانــی 
گەلەکەمــان کــە دەڵێــت: »ڕێکخــراو 
لــە  چەکــی هــەرە گرنگــی ئێمەیــە« 
کــردەوەدا هەوڵــی جێبەجێکردنی دەدا و 
بــەو شــێوەیە وێــڕای بەجەماوەریکردنــی 
شــۆڕش توانیبووی تۆڕێکــی بەرفراوان 
لــە نیشتماندۆســتان ئۆرگانیــزە بــکات 
تــا تواناییەکانیــان لەڕاســتای چاالکی 
پێنــاو  لــە  شــێوە  باشــترین  بــە  حیزبــی 
نەتەوایەتییمــان،  خەباتــی  بەردەوامــی 

بخاتە گەڕ. 
هــاودەردی  دیتمــان  ماوەیــەدا  لــەو 
کۆمەاڵنی خەڵکی کوردســتانمان دیت 

کــە بەشــێکی بۆ ئەو پێگــە جەماوەری 
و کۆمەاڵیەتییــەی شــەهید »لوقمان« 

دەگەڕێتەوە. 
وەک بەڵگە بۆ سەلماندنی ئەو ڕاستییە 
دەتوانم باس لە ڕووداوێک بکەم کە لە 
کاتی شەهیدبوونی شــەهید »لوقمان« 

شاهیدی بووین:
»لە یەکێک لە شارەکانی ڕۆژهەاڵتی 
کوردســتان ئەندامێکــی نێوخۆی واڵت 
لــە  »لوقمــان«  شــەهید  لەگــەڵ  کــە 
پەیوەندیــدا بــوو، تەنیــا ســێ رۆژ بــەر 
لــە کۆچــی دوایــی کاک »لوقمــان« 
کۆچــی دوایــی کردبــوو، یەکێــک لە 
هاوڕێیەکانــی ئێمــە کــە بــۆ دەربڕینی 
ئــەو  بنەماڵــەی  لەگــەڵ  هاوخەمــی 
ئەندامــە پەیوەندیی دەگــرن ڕووبەڕووی 
دەبنــەوە.  جیــاواز  تابلۆیەکــی 
لــە وەاڵمــی  ئــەو ئەندامــە  بنەماڵــەی 
هاوخەمییەکــەدا دەڵێ: زۆرم پێ خۆش 
بوو کە خوالێخۆشــبوو مەرگی شــەهید 
»لوقمان«ـــی نەدیــت چوونکــە ئەگەر 
بیدیتبا ئەوا بۆ ئەو زۆر ناخۆش و قورس 
و گران دەبوو، ئێمە کە لێرە سەرەخۆشی 
خۆمان هەبوو هیچکاممان، نە ئێمە کە 
خــاوەن سەرەخۆشــی بوویــن نــە ئەوانەی 
بــۆ سەرەخۆشــی ئێمە دەهاتــن مردووی 
»لوقمــان«  شــەهید  لەبــەر  خۆمانمــان 
لەبیرنەبوو. ئەو خەمە گرانە بە ماڵێک 
هەڵناگیــرێ  حیزبێــک  و  شــارێک  و 

بەڵکوو خەمی هەموو کوردستانە«.
بــە هەڵوەســتەکردن لەســەر ئــەو ڕووداوە 
دەگەینــە ئــەو ئەنجامــەی کــە ڕابردوو 
کاک  لەســەروەری  پــڕ  ئەزموونــی  و 
لــە  پــڕ  کۆشــکێکی  »لوقمــان« 
خۆشەویســتی و متمانــە و پاکــی لەنێو 
دڵی ئەو خەڵکەدا دروســتکردووە و هەر 
ئــەوەش وای کردووە کە بتوانێ بەســەر 
مەوداگرتنــی  و  نالەبــار  هەلومەرجــی 
خەڵــک  و  پێشــمەرگە  نادڵخــوازی 
چەندیــن  و  خەباتــدا  قۆناغێکــی  لــە 
ئاستەنگی دیکەدا زاڵ بێت و پەیوەندی 
ڕاســتەوخۆ و نەپچڕاوی بە دوو نەســڵی 
یــەک بــە دوای یەکــدا هەبێــت و ببێتە 
ئاڵقــەی پێوەنــدی نەوەکانــی نێو ڕەوتی 

خەباتــە ڕزگاریخوازانەکەمــان. ئــەوەش 
نــە بانگەشــەیە و نــە هەڵکێشــانی ئــەو 
نەمرەیــە بــۆ ناوداربوونــی، بۆیــە ئەگەر 
لــە دواییــن پەیوەندی کاک »لوقمان« 
بە بەرپرسی ڕێکخستنی گشتی حیزب 
بەرێــز کاک »تاهیــر مەحمودی« ورد 
ببینــەوە و بیکەین بــە پێوەر، دەبینن کە 
ئەو خۆشەویستییە لە ڕابردوو و ئێستادا 
شــەهید  بەردەوامــی  کاری  بەرهەمــی 
»لوقمــان« لە ڕێکخســتنی خەڵک لە 
پێنــاو بەرەوپێشــبردنی خەباتی حیزب لە 

شاردا بووە. 
لەو پەیوەندییەدا کە شــەهید »لوقمان« 
مااڵوایــی  لــە  بــەر  بەماوەیــەک 
و  نەخۆشــی  ســەرباری  یەکجــاری 
بــە  بەرۆکــی گرتبــوو،  ناســاغی کــە 
پەرۆشــە کــە چاالکــی چەنــد الوێکی 
تازەپێگەیشتووی شاری شنۆ لە گوندی 
»حەسەن نوران« بگەیەنێتە ڕاگەیاندنی 
حیزبەکــەی تــا ئــەو الوانــە بەرهەمــی 
چاالکــی خۆیــان ببین و بــە دڵگەرمی 
زیاتــرەوە لــە ئەرکەکانیــان بــەردەوام بن. 
دەقــی وتەکانــی کاک »لوقمــان« لە 

پەیوەندییەکەدا بەو شێوەیەیە:
باشــی،  تاهیــر،  کاک  »ســاڵو 

سەالمەتی؟
لــە  هەندێــک  ئێــوارێ  دوێنــی  ئــەوە 
کوڕەکان، ئەندامان و الیەنگرانی حیزب 
چوون تەگەریان برووون لە سەر پایەگای 
هەڵیانکــردوون  »حەسەن نوران«ـــێ 
دواتــر ســێ ماشــێن هاتــوون ئاورەکەیان 
ڕۆیشــتوون.  دوایــێ  و  کوژاندۆتــەوە 
خەڵکەکــە دووبارە، جەوانەکان دەســتیان 
بە داوەت و شتی کردووە، پاشان چوونە 
لە نێوان »حەســەن نوران« و »پرداوێ« 
ئیســتی بازڕەســیان دانــاوە کــە خەڵک 
نەیێت. زۆر ئیســراریان کرد، جەوانیشــن 
دڵیان پێ خۆشە، ئەگەر زەحمەت نەبێت، 
بــە  بیــدەن  ئــەو خەبــەرە تەنزیــم بکــەن 
ڕاگەیانــدن زۆر مەمنون دەبم. کە پێیان 
گوتــم نەمتوانیــوە تەکمیلــی کــەم بۆت 
بنێــرم. چــاوت مــاچ دەکــەم، بــە خوات 

دەسپێرم«.
درێژەی هەیە.....

ئەلبورز ڕۆئین تەن

بەشی یەکەم
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سێزدەهەمین هەڵبژاردنی سەركۆماریی ڕێژیمی ئێران له  قه یراندا!

١٤٠٠ی  جوزهردانــی  ٢٨ی  ڕۆژی   
هەتــاوی هەڵبژاردنی خولی ســێزدەهەمین 
و  شــار  شــووراكانی  و  ســەركۆماری 
گونــدەکان لەژێــر دەســەاڵت و چاودێــری 
بانــدى نيزامــى – ئەمنییهتــی خامنەییدا 

بەڕێوه دەچێت. 
 لــه مــاوەی٤٢ ســاڵ لــه دەســەاڵتدارێتی 
ئێرانــدا،  ئیســالمیی  كۆمــاری  ڕەشــی 
كاربەدەســتانی ڕێژیــم لــه ســەر ئــەو بــڕوا 
بــه  كــه  بــوون،  ڕووكەشــییه  و  فريــودەر 
هەڵبژاردنــەكان  ڕێكوپێكــی  بەڕێوەبردنــی 
بەشــداری  مەرجەكانــی  لــه  یەكێــك  وەك 
ڕواڵەتــی  دەتوانــن  خەڵــک  پێکردنــی 
دەســەاڵتەکەیان بــە شــێوەیەکی وا نیشــان 
بدەن کە پشت ئەستوور بە دەنگی خەڵکە، 
وەردەگرێــت.  دەنگانــەوە  لــەو  ڕەوایــی  و 
هەروەهــا لــە شــێوەیەکی کۆنتڕۆڵکــراودا 
کۆمەاڵنــی  پەنگخــواردووی  وزەی 
لــە شانۆســازییەکانی  ئێرانیــش  خەڵکــی 
هەڵبژاردندا و لە ملمالنێیەکی بەرتەسکی 
باڵەکانــی ســەر بــە دەســەاڵتی کۆمــاری 
بەشــێوەیەک  بێنــن؛  بــەکار  ئیســالمیدا 
کــە هــەم دەســەاڵتەکەی خۆیانیان بەرهەم 
هێنابێتــەوە و هــەم هێندێک لــە خەڵکیش 
لــە گەمەکەیانــەوە بگلێنــن کــە گوایە لە 

دەسەاڵتدا بەشدارن.
ئێــران   ئیســالمی  کۆمــاری  ڕێژیمــی   
سیستمێکی تێکەاڵوی سیاسییە و لە دوو 
پێکهێنــی »دیاریکردن« و »هەڵبژاردن« 
پێــک هاتووە. ڕێژیمی ئێران هەوڵ دەدات 
کایەکانی دەستاودەستکردنی دەسەاڵت لە 
نێوان باڵەکانیدا، له چوارچێوەی سیستمی 
لــە  پاوانخــوازی خۆیــدا وەک یەکێــک 
کەرەســتەکانی کۆنترۆلی ئاڵۆگۆڕەکان، 
دەوڵــەت،  ســێ گۆشــەی  و  بەکاربێنێــت 
خەڵک و دەســەاڵت بە شــێوەیەک ڕێک 
بخــات کە دەوڵــەت و خەڵک لە خزمەتی 
دەســەاڵتی ســەرەکی ڕێژیمــی کۆمــاری 
ئیســالمی، واتە پێكهاتەی »دیاریكردن« 

دا بن.  
لەحاڵێكــدا ئاڵوگــۆڕ لــە دەســەاڵتدا، بەندە 
بــه بنەماكانــی دێموكراســیییەوە و تەنیــا 
هەڵبــژاردن  ڕووكەشــی  بەڕێوەبردنــی 
نوێنەرانــی  هەڵبژاردنــی  بەڵکــوو  نییــه 
ڕاســتەقینەی خەڵــک و مســۆگەربوونی 
ئیــرادەی ئــەو دەنگدەرانەیــە لــە ڕێــگای 
دەسەاڵتی نوێنەرەکانیانەوە. بەپێی  وتەی 
کاربەدەســتانی هــەرە بااڵدەســتی ڕێژیم و 
هەڵبژێردراوەکانــی  ســەرکۆمارە  وتــەی 
پێشــوودا،  لــە  ئیســالمی  کۆمــاری 
ســەرکۆمار لــە پرســە گرنگەکانــدا تەنیا 
ســەرووی  دەســەاڵتی  کاربەڕێکەرێکــی 
جێبەجێکردنــی  دەســەاڵتی  و  خۆیەتــی 
نییــە. ئەمــەش دەریدەخات کە بۆ ڕێژیمی 
كۆمــاری ئیســالمی هەڵبژاردن و دهنگی 
خەڵك، تەنیا وەك كەرەستەیەك بۆ ڕەواییدان 
و بەرهەمهێنانــەوەی دەســەاڵتەکەی كەڵك 
وەردەگرێــت و هیــچ بایەخێــك بــۆ دەنگــی 

خەڵك دانانێت.
و  »ســەركەوتن«  پێیــە،  بــەم  هــەر   
»شكســت« له هەڵبژاردنــدا، کە بنەمای 
سیســتمه دێموكراتیكــەكان پێــك دێنێ، لە 
کۆمــاری ئیســالمیدا بــە هــەر بارێکــدا 
لــە فیلتــەری ڕای  و هــەر بەربژێرێــک 
پاڵپشــتییەکانی  و  نیگەهبــان  شــورای 
ڕێژیــم  هــەر  دەربچێــت،  فەقیــه  وەلــی 
ســنووری  چونکــە  ســەرکەوتووە.  خــۆی 
دەســەاڵتەکانی سەرکۆمار و کابینەکەی 
پێشــتر بەدامــەزراوە دانــراوە هاوتەریبەکان 
دەســەاڵتەکانی  و  حکومــەت  لەگــەڵ 
دیکــەی دەوڵــەت و حوکمــی حکومەتــی 
هەروەهــا  دیاریکــراون.  فەقیهــەوە  وەلــی 
ملمالنێــی باڵەکانــی توانایــی تێپەڕاندنی 
هەربۆیــە،  نییــە؛  ســنوورانەیان  ئــەو 
كۆمــاری  ڕێژیمــی  چوارچێوهــی  لــە 
ئیســالمیدا كیبڕكێــی سیاســی لــه نێــوان 
»ســەركەوتن«  و  سیاســییەكاندا،  ڕەوتــه 
لــە  جگــە  پاڵێــوراوان،  »شكســت«ی  و 
تاکەکەســیی  شکســتی  و  ســەرکەوتن 
خۆیــان بــۆ بەشــداربوون لــە ڕانــت و بــەش 
وەرگرتن لە گەندەڵیی پێکهاتەیی و باندیدا 

هیچی ترنییە . هەر بۆیه، ڕێبەری ڕێژیم 
دەڵــی: دهنگــدان به هەر كام لــه پاڵێوەران 
بــه مانای دهنگدان به ڕێژیمی كۆماری 

ئیسالمییه. 
لەگەڵ هەموو ئەمانەشدا، ئەم گەمەیەی 
ڕێژیــم لــە شــێوەی حوکمڕانیــی لــە ٤٢ 
ســاڵی تەمەنــی نگریســی خۆیــدا، کــە 
بــە دەوری باتڵــی حوکمڕانیــی ناســراوە، 
لەبەرانبــەر  نابەرپرســیاری  ڕێژیمێکــی 
ڕەچاوکردنــی  و  خەڵــک  ویســتەکانی 
پێکهێنــاوە.  نێودەوڵەتییــەکان  پڕەنســیپە 
هــەر ئەمــەش ڕێژیمــی تووشــی قەیرانی 
لــە  دەســەاڵت  ڕەوایەتــی  جۆراوجــۆری 
نێودەوڵەتــی  ئاســتی  و  ناوچــە  ناوخــۆ، 
کردووەتــەوە. بەتایبەتــی لــە یــەک ســاڵ 
و نیــوی ڕابــردوودا، شــپرزەیی سیاســەتی 
ڕەسمیی و ڕەفتاری کاربەدەستانی ڕێژیم 
لە بەڕێوەبردن و شێوەی بەرەنگاری لەگەڵ 
پەتای کۆرۆنا، هەڵسوکەوتی نوکتەییانە 
و گاڵتەئامێزانەیــان لــە داهێنانی دەزگای 
کۆرۆنادۆزەرەوەی  »موستەعان«  لەالیەن 
ملهۆڕانــەی  قەدەغەکردنــی  بەســیجەوە، 
ئەمریکــی  و  ئینگلیــزی  ڤاکســەنی 
هەڵســوکەوتی  و  خامنەییــەوە،  لەالیــەن 
هــاودژی وەزیری تەندروســتی، لێدانی بە 
ئەنقەســتی فرۆکــەی ئۆکراینی بە ١٧٠ 
چەواشــەکارییەکانی  و  سەرنیشــینەوە 
کاربەدەستانی ڕێژیم لەو بارەیەوە بەرانبەر 
بــە خەڵکــی ئێــران و جیهــان، تێکچوونی 
پاراســتنی  سیســتمی  ئاسایشــیی  بــاری 
زانیارییەکانی ڕێژیم سەبارەت بە بەرنامە 
ئەتۆمییەکانــی و دزەکردنیــان بــۆ دەرەوە 
و بەتایبەتــی لــەم دوواییانــەدا دزەکردنــی 
وەزیــری  زەریــف،  جــەوادی  قســەکانی 
دەرەوەی ڕێژیــم پــەردەی لەســەر زۆرێک 
لــە قەیرانەکانــی بڕیــاردان و سیاســەتی 
شــپرزەی ڕێژیــم لــە پێوەندی لەگــەڵ ئەو 

قەیرانانەی تێیان کەوتووە زەق کردەوە. 
  ئێســتا ڕێژیــم بەم بارودۆخە شــپرزەیەوە، 
خــۆی بــۆ بەڕێوەبردنــی خولێكی دیكەی 
ســەركۆماری ئامــاده دەكات، کە لەگەڵ 
و  دەرەكییــەكان  قەیرانــه  ئاســتەنگی  دوو 

قەیرانه ناوخۆییەكان بەرەوڕوویه. 

قەیرانه دەرەكییەكان : 
 بــه كشــانەوه و چوونــەدەرەوه ی ئیــدارەی 
ســاڵی  لــه  بەرجــام  لــه  ترامــپ  دوناڵــد 
٢٠١٨ی زایینیدا، به گەڕانەوەی گەمارۆ 
و جومگەكانــی  كۆڵەكــه  كاریگــەرەکان، 
تەواویەتــی  لــه  ڕێژیــم  دەســەاڵتداریی 
ئابووری،سیاســی،  بــواری  لــه  خۆیــدا 
فەرهەنگــی و كۆمەاڵیەتییــەوه داڕووخان 
ئیدارەکردنــی  لــە  ڕێژیمــی  داماویــی  و 
قەیرانــەکان زیاتر ئاشــکرا کــرد. ڕێژیمی 
ئێــران توندتــر لــه جــاری پێشــوو، لەالیەك 
لەگــەڵ گرێكوێرەكانــی دۆســیەی ناوكی 
و مووشــەكی بــەرەوڕووە، کــە ســەرەڕای 
تێچووەکانــی تائێســتای، دەبێــت بە دانی 
بەرانبەرەکانــی  بــە  زیاتــرەوە  ئیمتیــازی 
بتوانێــت  تــا  دانوســتانانەوە  ئــەو  بچێتــە 

بڕێــک لــە گوشــاری قەیرانەکانی کەم  
ئــەو  دیکەشــەوە،  لەالیەکــی  بکاتــەوە. 
ناســەقامگیرکردنی  بــۆ  پەلوپۆیانــەی 
ئێســتا  هێنابــوون،  پێکــی  ناوچەکــە 
لەخــۆی داماوتــرن و نەیتوانیــوە دابینیــان 
بــکات، هەروەهــا خەریکــە لەدەستیشــیان 
دەدات. بەتایبەتــی، لــە عێــراق و ســوریا 
ڕێژیــم پاشەکشــەی بەرچــاوی پێکــراوە 
واڵتانــی  كاروبــاری  لــه  دەســتێوەردان  و 
ناوچــەدا تووشــی قەیرانێکــی گــەورەی 
ئاسایشــی  و  ناوچەیــی  دیپلۆماســیی 
لەالیەكــی  کردووەتــەوە.  ســنوورەکانی 
و گوشــاره  لەگــەڵ  گەمــارۆ  دیكــەوه 
هەمەالیەنــه و كاریگەرەكانــی ئامریــكا، 
دۆسیەی پێشێلكردنی مافەكانی مرۆڤ 
لەالیهــن ڕێژیمەوه لە ئاســتی نێودەوڵەتی 
قورســتر بــووە و لەگــەڵ گوشــاری زیاتر 

بەرەوڕوو بووەتەوە.

قەیرانه نێوخۆییەكان:
ڕێژیمــی  ئەمجــارەی  هەڵبژاردنــی 
كۆمــاری ئیســالمی لــه هەلومەرجێكــدا 
بەڕێوەدەچێت، كه ڕێژیم لەباری ئابووریی 

و سیاسیی لەرزۆک بووە. 
بــه تایبــەت، ناڕەزایەتی و خۆپیشــاندانی 
ســاڵەكانی  لــه  ئێــران  بەرینــی گەالنــی 
دۆخــی  هەتاویــدا،  ١٣9٨ی  و   ١٣9٦
ڕێژیمــی زیاتــر ئاڵــۆز و شــپرزه کــردووە. 
هــەر بۆیــە، نیگەرانــی کاربەدەســتان لــە 
داهاتوویەكی ناسەقامگیر و دەسەاڵتێكی 
پڕکەلێــن و داهاتوویەكــی لێــڵ تەوژمــی 

فشارەکانی زیاتر کردووە. 
ئاکامی ئەمە بەدیهاتنی کەشوهەوایەکی 
پــڕ لــە دڕدۆنگی و ناجێگیریی نەفســی 
پێکهێنــاوە،  ڕێژیــم  بڕیاربەدســتانی  بــۆ 
کــە زۆرجار بــۆ دەرچوون لــە قەیرانەکان 

کەوتوونەتە یەکتر تۆمەتبارکردن.
ئابوورییەكانــی  كاریگــەره  گەمــارۆ 
ئامريــكا بــۆ ســەر ڕێژیمی ئێران له ســێ 
ڕێژیمــی  ئابووریــی  ڕابــردوودا،  ســاڵی 
ئێرانی تووشی داڕمان و خەساری گەوره 
كــردووه؛ توانایی دابینکردنی پێویســتییە 
بنەڕەتییەکانی خەڵکی وەک ئاو ،کارەبا 
و  پیشــە  لەبــاری  نییــە،  تەندورســتی  و 
کاریشەوە خەڵکی تووشی بارێکی دژوار 
کردووەتــەوە. به چەشــنێك كه ڕۆژ نەبووه 
هەواڵی داخرانی چەند كارگا و كارخانه، 
یان دەركردن و بێكاربوونی هەزاران كرێكار 

نەبیستین. 
ماڵیــی  گەندەڵیــی  ئەمەشــدا،  لەگــەڵ 
و دارایــی دەزگاکانــی ڕێژیــم و دزینــی 
داهاتــی خەڵک لەالیەن کاربەدەســتانەوە 
قورســایی  زیانبارەکانــی  ئاســەواره  و 
تاقەتپڕوكێنــی  ژیانــی  ســەر  خســتووته 
ئێــران.  گەالنــی  توێژەكانــی  و  چیــن 
دروشــمی  پێچەوانــەی  بــه  هەروەهــا 
كاربەدەســتانی بــااڵی ڕێژيــم، بــه هــۆی 
ئامریــكا,  كاریگەرەكانــی  گەمــارۆ 
ســەنعەتی بەرهەمهێنانــی نەوت و گاز و 
پێتروشــیمی داڕمــاوە. لەالیەكی دیكەوه، 

چوونــەدەری  بانكــەكان،  گەمــارۆی  بــه 
ســەرمایه له ئێران، شکســتهێنانی كارگە 
و كارخانــەكان، دابەزینــی نرخــی پــارەی 
ميللى، چەندقاتبوونی ئاوسانی ئابووری، 
و  بەڕێوەبــردن  قیمەتــەكان,  چونەســەری 
دیــاردەی  زۆر  و  ســەقەت  ئیدارەكردنــی 
دیكه ئابووریی ئێران تووشــی داڕووخان و 

داڕمان بووە.
ئــەم بارودۆخــە، بــە تایبــەت لــە ئاســتی 
نەتەوهكانی ئێرانــدا، کە ویترینی هەموو 
ناهاوســەنگی و نابەرابەرییەکانــی ئێرانە، 

زیاتر بەرجەستە بووە. 
ئاســتی  لــە  ئەمــڕۆدا  ئێرانــی  لــه 
کۆمەاڵیەتیــدا بێ متمانەیــی لەو پەڕی 
خۆیدایە و هیوا بە ژیان بۆ چینی هەژار 
و نــەدار و مامناوەند گەیشــتۆتە نزمترین 
ئاســتی خۆی. له ئێرانــی ئەمڕۆدا چینه 
هــەژار و دەســتكورتەكان كــه بــۆ كار و 
پەیداكردنــی بژێوی ژیان ڕوویان له شــاره 
گەورەكانی ئێران دەكرد، ئێســتا ڕوویان لە 

گەڕانەوە بۆ زێدی خۆیان کردۆتەوە. 
چوونكــه بەهۆی گەمارۆکانەوە زۆرێک 
لە پڕۆژە گەورەکان وەستاون و کەسانێکی 

زۆر بێکار کەوتوون. 
هەروەهــا لــه ئێرانــی ئەمــڕۆدا لــەڕووی 
پاســداران  ســپای  ئاسایشــەوە  و  ئەمنــی 
و  ئەمنییەتــی  هێــزه  یارمەتــی  بــە 
ئینتزامییــەكان هەوڵی زاڵکردنی کەشــی 
چەکــداری و ئەمنیەتــی زیاتــر دەدات و 
بــە ســازکردنی هێــزی ئەمنــی گەڕەک 
و بــە کەڵکوەرگرتــن لــە بەســیجی الت و 
لــوت لە هەوڵی ئەوەدایــە تەنانەت کۆاڵن 
و گەڕەكەكانی شــاريش بە تەواوی بخاتە 
پیالنــەی  ئــەم  خــۆی.  چاوەدێــری  ژێــر 
ســپای پاســداران و هێزه ئەمنییەتییەكانی 
ڕێژیمــی ئیســالمی ئێران، هەم نیشــانەی 
ترســه له ڕاپەرینی سەرتاســەری گەالنی 
ئێــران و هــەم ئیعالمــی دەســتێوەردانه لــە 

هەموو بەستێنی ژیانی خەڵکدا. 
ئیســتا كــه باســی گەڕانــەوەی ئیــدارەی 
بەرجــام  بــۆ ڕێکكەوتننامــەی  جۆبایــدن 
دهكرێ و دانوستانەكان له واڵتی ئوتریش 
و شــاری ویــەن بەڕێوەدەچێــت و كێشــه و 
باندەكــەی  كــران،  بــاس  كــه  گرفتانــەی 
خامنەیــی دەیهەوێت لەم هەڵبژاردنەدا دوو 
ئامانجــی ســەرەکی بــۆ خۆی دەســتەبەر 

بکات:
یەکــەم: ئەوەیکــه بــه وەگەڕخســتنەوه ی 
بەرجــام و گەڕانەوەی ئامریكا بۆ بەرجام، 
ڕێژیــم كۆڵەكــه ســەرەکییەکانی ئابووری 

داڕووخاوە. 
هــەر بۆیــە، دەیهەوێت به دانــی ئیمتیاز و 
ئیمتیازوەرگرتــن لــه دانوســتانەكانی ویەن 
وەبەرنانــەوەی  ڕۆح  و  نۆژەنكردنــەوه  بــۆ 
ئابــووری داڕووخاوی كەڵك وەرگرێت,  تا 
شــانۆگەری هەڵبژاردنێكــی هێمــن و بــێ 

کێشه تێپەڕ بکات. 
دووهــەم: خەڵکــی ئێــران دووباره بۆ ســەر 
ڕابکێشــێتەوه  دەنگــدان  ســندووقەکانی 
خۆیــان  لەدەســتچووی  شــەرعیەتی  و 

تاڕادەیەک لەبەرچاوی جیهانیان وەدەست 
بێنێتــەوه.  ڕێژیمــی كۆمــاری ئیســالمی 
بۆ گەیشــتن بەم دوو ئامانجه ســەرەکیيه, 
هەموو هەوڵەکانی خۆی وەگەڕ خســتووه 
و به گرتن و دەسبەســەرکردنی چاالكانی 
بزووتنــەوه كۆمەاڵیەتییــەكان، ڕێگــری له 
دەربڕینێکــی  ناڕەزایەتــی  چەشــنه  هــەر 
بــكات.  كۆمەاڵیەتییــەكان  بزووتنــەوه 
هەروهەا هەڕەشــەی ڕاپێچکردن و گرتنى 
ڕۆژنامەنووســان  و  مەدەنــی  چاالكانــی 
تــۆڕه  لــه  بابــەت  ئەگــەر  كــه  دەكات 
بەشــداریی  دژی  بــه  كۆمەاڵیەتییــەكان 
خەڵك له هەڵبژاردن و به تایبەت به دژی 

ئیبراهیم ڕەئیسی بنووسن. 
بــۆ  ڕێژیــم  کارانــەی  ئــەو  تێکــڕای 
و  کۆمەڵــگا  ڕەوشــی  هێورکردنــەوەی 
دامرکاندنی گڕکانــی ناڕەزایەتییەکانی 
و  ئێــران  گەالنــی  نــاڕازی  کۆمەاڵنــی 
دەرچــوون لــە قەیرانەکانــە. لــه الیەكــی 
دیكــەوه به تێكەڵكردنــی هەڵبژاردنەکانی 
لەگــەڵ  وگوندهــكان  شــار  شــورای 
هەڵبژاردنــی ســەرکۆماری، لــه الیەنــی 
ڕێژیمــەوه، پالنــی ڕاکێشــانی خەڵک بۆ 
ســهر ســندووقەکانی دەنگدانــی هەیە. به 
خولەكانــی  بەڕێوەچوونــی  بــه  ســرنجدان 
پێشــووی هەڵبژاردنەکانــی شــوورا و ئــەو 
بەهــۆی  کــه  ڕقابەتییــەی  کەشــوهەوا 
بوونــی چەنددەســتەیی لــه نێــو خەڵکــی 
شــار و گونــدەكان له ئێــران وەڕێکەوتبوو، 
ڕێژیــم زۆر زوو هەســتی بــەوه کــرد کــه 
ئەگــەر بێــت و ئــەو هەڵبژاردنــه لەگــەڵ 
شانۆی هەڵبژاردنی سەرکۆماری تێکەڵ 
بــکات، دەتوانێــت ســاردی و بــێ مەیلــی 
هەڵبژاردنەکانــی  لەهەمبــەر  خەڵــک 
ســەرکۆماری تــا ڕادەیــەک ببوژێنێتەوە 
و ڕکابەرییەکــە تۆختــر بکات تا خەڵک 

بهێنێتە سەرسندووقەکانی دەنگدان. 
بەگشــتی، کاری ڕێژیــم بووەتــە ئەوەیکە 
هــەر قەیــران بە قەیــران تێپەڕێنێــت یان بە 
وادەی بــێ بنەمــا و بــێ ئەنجــام خەڵک 
هــان بــدات بــەاڵم خەڵــک ئیتــر هیوابڕاو 
بــوون لــە ڕێژیــم و شــانۆگەرییەکانی و 
ئــەم  کــە  لــەوەن  قووڵتــر  قەیرانەکانیــش 

ڕێژیمە بێت و چارەسەریان بکات. 

بایكۆتی هەڵبژاردن:
خولەكانــی  هەمــوو  هەڵســەنگاندنی  بــه 
هەڵبژاردنــی ســەركۆماری لــه ڕێژیمــی 
كۆمــاری ئیســالمیی ئێرانــدا بــەم ئاكامه 
دەگەین، كه ئەوەی به ناوی هەڵبژاردنەوە 
بەڕێوه دەچێ بەهۆی نادێموكراتیكبوونی 
ڕێژیم و بێ باوەڕی به دەنگ و داخوازی 
خەڵــك، له نێوەرۆكی هەڵبژاردن به مانای 
واقیعــی خۆی بەتاڵه، یانی خەڵك ناتوانن 
دەنگ به كاندیدای دڵخوازی خۆیان بدەن 
و ڕێژیمیــش بــە هەمــوو باڵەکانییــەوە لــە 
ئاســت چارەسەرییەکاندا داماون هەر بۆیه 
گەالنــی  ئەمجــارەی  ناڕەزایەتییەكانــی 
بــە دێموکراســی و  بــۆ گەیشــتن  ئێــران 
حکومەتێکــی وەاڵمدەر و یاســاپارێزە واتا 

گەالنــی  ئەمجــارەی  ناڕەزایەتییەكانــی 
ئێران خاوەن ســێ خاڵی بەهێزن كه بریتین 

له:
ئا-ناڕەزایەتییەكانــی ئەمجــارەی گەالنی 
ئێــران بــە پانتــای جوگرافیــای واڵتەکــە 
بــووە  و کۆی پێکهاتەکان و نەتەوەکانی 

ئێرانی گرتەوە.
ب-پەروەندەی ڕێفۆرم و ڕێفۆرمخوازیی له 
چوارچێوەی ڕێژیمی كۆماری ئیســالمی 
به تەواوی لەگۆڕ نا و بزمارڕێژی كرد.

گەالنــی  ناڕەزایەتییەكانــی  ت-كــۆی 
ئێــران بــۆ تێپەڕیــن لــه ڕێژیمــی كۆماری 
سیســتمێكی  دامەزرانیــی  و  ئیســالمی 

دێموكراتیك بووە.
 دەتوانیــن بڵێێــن له ئێســتای ئێراندا، هێزه 
سیاسییەكان و پێشڕەوانی ناڕەزایەتییەكانی 
لــە  ڕوون  دوورەدیمەنێكــی  دەبــێ  ئێــران 
داهاتــووی ئێــران بە گــەالن و نەتەوەكانی 
ئێــران نیشــان بــدەن تــا وردەوردە جەغــزی 

ناڕەزایەتییەكان گەورە دەبنەوە. 
چونكــه  كوردســتاندا،  ڕۆژهەاڵتــی  لــه 
کوردســتان حیــزب و ڕێكخــراوەی خــۆی 
هەیــە کــە هــەم چاالکــە و هــەم ئەزمونی 
شۆڕشــێکی بــەردەوام و مێژوویــی هەیــە، 
پشــتیوانییەکی گشــتگیری جەمــاوەری 

لەگەڵە. 
هەروەها ئەوەی لە ڕۆژهەاڵتی كوردستان 
خەباتــی  شــێوەی  ســەرنجە  جێــی  زۆر 
»شــار« و »شــاخ« ە کــە توانیویەتــی 
بەشــێوەیەکی بــاش فــەزای کوردســتان و 
تەنانــەت ئێرانیــش بخاتە ژێــر کاریگەری 

خۆیەوە. 
جگــە لــەوەش هەســتی نەتەوایەتی کورد 
هــەروا گــەرم  ڕابگرێ و خهباتی شــار و 
شاخ له چوارچێوەی »راسان« دا پێکەوە 
گــرێ بــدات. هەروەهــا ڕۆڵ و حوزووری 
چینێکــی نــوێ لــە چاالکانــی مەدەنی، 
سیاســی، فەرهەنگــی و كۆمەاڵیەتــی له 
ڕۆژهەاڵتی كوردستان کە هەم خوێندەوارن 
و هەمیش هوشــیار و هەســتیارن و ڕۆژانە 
خەریکــن بە شــێوەیەکی نەرم پاشەکشــێ 
بــە هێڵە ســوورەکانی دەســەاڵتی ڕێژیمی 

كۆماری ئیسالمیی ئێران دەکەن. 
بەگشــتی، بابەتە پێوەندیدارەکان بە کورد 
لــه  و  دەوروژێنــن  کــورد  مەســەلەی  و 
ڕۆژهەاڵتــی كوردســتان بوونــه داینامۆ و 
چەتری خەباتی شــار. له كۆتاییدا دەڵێین 
بــێ نێوەرۆكەكانــی  كــه دروشــم و قســه 
كــه  مافیاییەكــەی  بانــده  و  خامنەیــی 
ئامانجیــان لــەم دروشــم و قســانه زیاتر بۆ 
بەشــداری پێكردنی خەڵكه و ڕازاندنەوەی 
بــەاڵم  دەنگدانــە  ســندووقەكانی  ســەر 
ئەمجــاره گەالنی ئێران بــه بایكۆتكردنی 
بــه  ڕێژیــم،  ســەركۆماری  هەڵبژاردنــی 
كردەوه نیشــان دەدەن  كه دژی هەڵویســت 
و سیاســەتەكانی ڕێبــەری ڕێژيمــن بۆیــه 
هــەر لــه ئێســتاوه نیشــانەكانی شكســتی 
هەڵبژاردنی ســەركۆماری و دروشــمه بێ 
نێوەرۆكەكانی خامنەیی تووشــی شكســت 

بووه و به مردوویی له دایك دەبێت.

ناسر ساڵحی ئه سڵ



  ژمارە ٨٠٠ ، ١٥ی جۆزەردانی ٦١٤٠٠

نەتەوەی نیشتەجێی زاگرۆس خاوەن گەورەترین سەرچاوەی ئاوی واڵتی ئێرانە و 
بەم پێیەش سەرچاوەی بەشی زۆری بەرهەمهێنەری برقی ئەم واڵتەن کە 

دەسەاڵتی کۆلۆنیالیزمی وشکارۆی ناوەند وەک ئامرازێکی گرینگ بۆ کشتوکاڵ و ئاوەدانکردنەوە و 
بووژانەوە و سەنعەتی ناوەندی جوغڕافیای ئێران و 

بۆ زاڵبوون بەسەر گەالنی پەراوێز کەڵکی لێوەردەگرن 

چوار و نیو لە سەدی بیتکوینی تەواوی دنیا لە ئێراندا بەرهەم دێت و ئەو ڕاستییە دیسان بە شێوازێکی زەق خۆی 
دەنوێنێت کە الی کاربەدەستانی کۆماری ئیسامی پاراستنی دەسەاڵتیان وەدەستخستنی پارە بۆ خۆیان لە هەموو شت 

گرینگترە و لەنێوچوونی خەڵک و ژیانی سەخت بۆ خەڵک و نەبوونی کارەبا و هەژاری و 
بێدەرەتانی قەت نە بۆ کۆماری ئیسامی گرینگ بووە نە گرینگیش دەبێت

پچڕانی برق، گەندەڵیی تەواویەتی دەسەاڵت و 
کۆلۆنیالیزمی نەتەوەی ئێمە

دیــاردەی پچڕانــی کارەبــا لــە ئێــران و 
تمــەن  ســەدان میلیــارد  بــە  کوردســتان 
و  گەیانــدووە  خەڵــک  بــە  خەســاری 
چەنهــا کــەس لــە نەخۆشــخانەکان و لە 
گیانیــان  بەهۆیــەوە  ڕێگەوبانەکانــدا 
لــە دەس دا و هەواڵــی پچڕانــی کارەبــا 
کاتێــک  کرایــەوە  بــاڵو  دنیاشــدا  لــە 
یاریزانێکــی شــەترەنجی ئێرانــی بەهۆی 

پچڕانی بەرق یارییەکەی دۆڕاند. 
تەنانــەت کاریگــەری لەســەر پڕۆســەی 
درەنگوەختی کوتانی واکسێنی کرۆناش 
وەزارەتــی  بەرپرســانی  بەوتــەی  و  دانــا 
بێهداشتی کۆماری ئیسالمی، پچڕانی 
ئامێرەکانــی  لەکارکەوتنــی  و  بــرق 
فێنککــەرەوە بــەم هۆیــەوە، هەڵگرتــن و 
لەئاکامدا کوتانی پێکوتەی کۆڕۆنای 
لەگەڵ ئاســتەنگ بــەرەوڕوو کردووەتەوە 

 .
ڕووداوی بەردەوامیــی پچڕانــی کارەبــا 
و دواهاتەکانــی ناڕەزایەتییەکی مەزنی 
لــە نێــو خەڵکــدا دروســت کــردووە و بــە 
شــێوازی هێزەکی)بالقوە( توانای بوونی 
بــە ڕاپەڕینــی کاتــی خەڵک بــە دژی 
دەســەاڵت تێیدا بــەدی دەکرێت و ئەگەر 
هێزە شۆڕشــگێڕەکان بتوانن بە قازانجی 
دەتوانــێ  لێوەربگــرن  کەڵکــی  خەڵــک 
دەســەاڵت  و  خەڵــک  نێــوان  کەلێنــی 
دەیــان قــات زیاتریــش بکاتــەوە؛ بەاڵم با 
بزانین هۆکاری کەمی بەرق و پچڕانی 

بەردەوامی کارەبا لەم ڕۆژانەدا چییە؟
 ڕاســتە ڕێــژەی بارینی بــاران و بەفر لە 
ســاڵی ڕابردوودا و لە بەهاری ئەمســاڵدا 
بە ڕادەیەکی بەرچاو دابەزیوە و بەرپرسان 
تەنیا هۆی کەمی برق بۆ ئەم کێشــەیە 
دەگەڕێننــەوە بــەاڵم پێویســتە بــە یــادی 
ئــەو کەســانەی بێنینــەوە کــە پچڕانــی 
بــەرق بــە کەمی ئاوەوە گــرێ ئەدەن، لە 
سااڵنی ڕابردوودا لە واڵتی بەناو ئێراندا 
ڕێژەیەکی یەکجار زۆر بەنداو درووســت 
کــراوە و بــێ گوێــدان بــە ژینگــە و بــە 
نرخــی وێرانکردنی سروشــت و بەتایبەت 
لــە زاگرۆســدا بــە تێچوویەکــی یەکجار 
زۆر لەسەر گیرفانی خەڵک و بە نرخی 
لەناوچونــی چەندین ناوچــە دەیان بەنداو 
چێ کران و کار گەیشتە شوێنێک کە 
بەوتەی دەسەاڵتدارانی ڕێژیم بۆ دروست 
کردنــی بەنــداو لــە دنیــادا لــە ئاســتی 
هــەرە پێشــکەوتووترین واڵتاندا بوون، ئەم 
بەنداوانــە هەرچــەن بــە تێچــووی وێــران 
کردنــی بەشــێکی سروشــت بونیــاد نــران 
و ئــەم بابەتــە ناپەرژێتە ســەر زیانەکانی 
چێکردنــی بەنــداو و ئــەو بابەتە بە تەنیا 
خــۆی هەڵگــری دەیــان کتێــب و وتاری 
زانســتییە، بــەاڵم کاتــی ئــەوە هاتووە لە 
دەســەاڵتداران بپرســین کــە ئــەو هەمــوو 
بەنــداوە ئاکامــی ئەرێنیان بــوو بەچی و 
بۆ نەیانتوانی ساڵێک، بێ کێشە کارەبا 

بۆ خەڵک دابین بکەن؟
کــە  واڵتێــک  دیکــەوە  لەالیەکــی   
پێنــاوی  لــە  دۆالری  میلیــارد  ســەدان 
وزەی ناوکیــدا خــەرج کــرد و بڕیــار بوو 
برقــی ئێرانــی پێ بەرهــەم بهێنرێت و لە 
ئاخریــن وتووێژیــدا ســەرۆکی ئاژانســی 
نێونەتەوەیــی وزەی ناوکــی باســی لــەوە 
کــرد کــە ڕێــژەی پیتاندنــی ئۆرانیــۆم 
لــە ئێرانــدا گەیشــتووەتە ســەدا شەســت، 
خەڵک مافی خۆیانە بپرســن ئەو سەدان 
میلیــارد دۆالرەی ئــەم چــل ســاڵە بــە 
بیانــووی وزەی ناوکــی خەرجتــان کــرد 
بەرهەمەکــەی بــوو بــە چــی؟ و خودی 
ئــەم پچڕانــی کارەبــا نیــازی کۆمــاری 
ئیســالمی لە بەرهەمهێنانی ئۆرانیۆمی 
پیتێندراو و وزەی ناوکی  زۆر بە باشی 

دەردەخات.
بــە دروســتی پچڕانــی  بــەاڵم خەڵــک 
بــۆ مەزراکانــی  کارەبــا دەگەڕێنێتــەوە 

کــە  نهێنپــارەکان  بەرهەمهێنانــی 
زۆربــەی مــەزرا گەورەکانــی ئــەم کارە 
لــە واڵتــی ئێرانــدا بــە دەس چینەوەیە و 
ســوپای تێرۆریســتی پاســدارانیش لــەم 

نهێنپارانــە بۆ دەوردانــەوەی گەمارۆکان 
و  ســروەت  زیاتــر  وەسەریەکخســتنی  و 
سامان بۆ خۆیان و باندە مافیاییەکانیان 

کەڵکی لێ وەردەگرێت.
  بەوتــەی گۆڤارێکی ئینگلیزی چوار 
و نیو لە سەدی بیتکوینی تەواوی دنیا 

لــە ئێرانــدا بەرهــەم دێت و ئەو ڕاســتییە 
دیسان بە شێوازێکی زەق خۆی دەنوێنێت 
کۆمــاری  کاربەدەســتانی  الی  کــە 
دەســەاڵتیان  پاراســتنی  ئیســالمی 
وەدەستخستنی پارە بۆ خۆیان لە هەموو 
شــت گرینگتــرە و لەنێوچوونــی خەڵک 
و ژیانی ســەخت بــۆ خەڵک و نەبوونی 
کارەبــا و هــەژاری و بێدەرەتانی قەت نە 
بۆ کۆماری ئیسالمی گرینگ بووە نە 

گرینگیش دەبێت.
 لەالیەکــی دیکــەوە بێجگــە لــەم مەزرا 
گەورانــەی بەرهەمهێنــەری نهێنپــارە بە 
ســەدان هەزار ماینێــری بەرهەمهێنەری 
بــەردەس  لــە  دیجیتاڵییانــە  دراوە  ئــەم 
بەرچــاوی  ڕێژەیەکــی  کــە  خەڵکــدان 
بــرق بــە شــێوازی دزیەتــی و لــە پشــت 
کۆنتۆرەکانــەوە بــەکار دێنــن و ئەمەش 
هەم دەسەاڵت لێی ئاگادارە هەم ئیدارەی 
برقــی شــار و ناوچــەکان بەاڵم بە هۆی 
گەندەڵی سیســتماتیک و دانی بەرتیل، 
کەس بەر بەم بەکارهێنانی زیادی برقە 

ناگرێت و خەڵکی ئاسایی لەڕاستیدا لە 
دوو بارەوە زیانیان پێدەگات: لە الیەکەوە 
پــارەی ئەم برقە کە بەشــێوازی دزیەتی 
لــە پشــت کۆنتۆرەکانــەوە بــەکار دێــت 

لــە کۆتاییدا هەر بەســەر ئــەو خەڵکەدا 
دابــەش دەبێتەوە و لەالیەکی دیکەشــەوە 
دەبێتــە هــۆی بەکارهێنانــی زیاتــر لــە 
ڕێــژەی توانــای بەرهەمهێنانــی بــرق و 
وەک ئاماژەمــان پێکــرد زەرەری ماڵــی 
و گیانی بۆ خەڵک لێ دەکەوێتەوە. 

بەرپرســی  چەنــد  ماوەیــەدا  لــەم  هــەر 
کۆماری ئیسالمی و تەنانەت حەسەنی 
ڕوحانــی باســیان لــەوە کــرد کــە دەبــێ 
بــەر بــەم مەزرایانــەی بەرهەمهێنــەری 
نهێنپــارە و ماینێــرەکان بگیردرێت بەاڵم 
نــەک بــەر بەم کەســانە نەگیردراوە کە 
لەڕاســتیدا ناشــتوانن بەری پێگرن چون 
وەک ئاماژەمان پێکرد ســپای پاسداران 
و تەواویەتــی کۆمــاری ئیســالمی لــە 
پشــت ئــەم کارەدان و لەالیەکی دیکەوە 
گەندەڵی لە کۆماری ئیســالمیدا وەک 
دیاردەیەکــی  وەک  و  نییــە  ڕووداو 
گشــتگیرە کــە ســەر تاپێی دەســەاڵتی 
تەنیــوە و هیــچ دامودەزگایەکیــش نییە 
کــە لە گەندەڵییــەوە نەگالبێ و بتوانێ 
دیکــە  الیەنێکــی  گەندەڵــی  بــە  بــەر 

بگرێت.
بەنــاو  لەڕاســتیدا  و  کــەس  هەنــدێ 
ئیســالمی  ڕیفۆرمخوازانــی کۆمــاری 
بــاس لــەوە دەکەن کــە پچڕانــی کارەبا 
کاری الیەنێکــی کۆماری ئیســالمییە 

بــۆ ئــەوەی بەنــاو دەوڵەتــی ڕۆحانــی و 
خەڵــک  لەبەرچــاوی  ڕیفۆرمخــوازان 
لــە  و  بکــەن  ســووکتر  و  ســووک 
الوازی  خاڵێکــی  وەک  هەڵبژاردنــدا 

لەهەمبــەر  خەڵــک  ناڕەزایەتــی  و 
ڕیفۆرمخوازان بەکاری بێنن؛ هەرچەند 
دروشــمی  وەک  زیاتــر  ئەگــەرە  ئــەم 
الیەنێکــی دۆڕاو دێتــە بەرچــاو بــەاڵم 
دەبێــت لــە واڵمی ئــەم بۆچونــەدا بڵێین 
گەندەڵی و ســتەم و هەوڵی تواندنەوەی 

و  ئێــران  نیشــتەجێی  نەتەوەکانــی 
قوڵبوونــەوەی ڕۆژ لەگەڵ ڕۆژ زیاتری 
کەلێنــی چینایەتــی و دەیــان دیــاردەی 
ئــەو  گەیاندووەتــە  خەڵکــی  دیکــە 
قەناعەتــە کە بەشــداری لە هەڵبژاردندا 
نەکــەن و فریوی دوودەســتەی ڕواڵەتی 
ئیســالمی  کۆمــاری  الیەنەکانــی 
نەخــۆن، بــەاڵم خۆ دەکرێ ئەم پرســیارە 
ئاراســتەی ڕێفۆرمخوازان بکەینەوە کە 
ســەرەڕای ڕەدکردنەوەی کاندیداکانیان 
بۆ هەڵبژاردنی سەرکۆماری و شۆرای 
شــار و گونــدەکان، هێشــتا هــەر باســی 
ســندوقەکانی  ڕێگــەی  لــە  گۆڕیــن 
دەنگدانــەوە دەکەن ئەگەر گریمانەکەی 
ئێوەش ڕاست بێت ئاخۆ سەرکۆمارێک 
هێندە الواز بێت نەتوانێ بەر بەم کێشەیە 
بــە چ هیوایەکــەوە  ئێــوە  بگرێــت جــا 
دەتوانــن دیســانیش دەنــگ بــدەن و داوا 
لــە خەڵکیــش بکــەن کــە هیوایــان بــە 
چاکســازی بێت لە ڕێگــەی باڵەکانی 
نێو دەســەاڵت و سندوقەکانی دەنگدانی 

ئەم دەسەاڵتەوە. 
دەســەاڵتێک کە بەم چەشــنە گەندەڵی 
تەواوی جومگەکانــی داڕزاندبێت تەنیا 

ڕێگەی لەناوچوووونە. 

بــەاڵم ئــەم دۆخــە بــۆ نەتــەوەی کــورد 
جیــاوازە و کێشــە و دەرفەتەکــەی زۆر 
مەزنتــر لەوەیــە کــە بــە پچڕانــی بــرق 

کۆتایی بێت. 
نەتــەوەی نیشــتەجێی زاگــرۆس خــاوەن 
گەورەتریــن ســەرچاوەی ئــاوی واڵتــی 

ئێرانــە و بەم پێیەش ســەرچاوەی بەشــی 
ئــەم  برقــی  بەرهەمهێنــەری  زۆری 
واڵتــەن کــە دەســەاڵتی کۆلۆنیالیزمی 
ئامرازێکــی  وەک  ناوەنــد  وشــکارۆی 
گرینگ بۆ کشتوکاڵ و ئاوەدانکردنەوە 
ناوەنــدی  ســەنعەتی  و  بوژانــەوە  و 
جوغڕافیــای ئێران و بۆ زاڵبوون بەســەر 

گەالنی پەراوێز کەڵکی لێوەردەگرن. 
بــە بێ »ئــاو«ی زاگرۆس کوا دەتوانن 
ســەروەری خۆیان بسەپێنن؟ ئەم کەتوارە 
تــا هەنووکــەش ســەرنجێکی ئەوتــۆی 
ئــەوە  باســی  هیچــکات  و  نەدراوەتــێ 
و  ئیســالمی  کۆمــاری  کــە  ناکرێــت 
دەســەاڵتی ناوەند چەنێک پێویستیان بە 
نەوتی باشووری ئێران هەیە ئەگەر زیاتر 
پێویستیان بە ئاوی شاخەکانی زاگرۆس 
تێچــووی  بــە  و  نییــە  کەمتــر  نەبێــت 
دەســەاڵتی  ئێمــە  واڵتــی  تااڵنکردنــی 

خۆیان سەپاندووە.
بــە داخەوە تا هەنووکــەش خەڵکی ئێمە 
بــاس لــەوە دەکــەن کــە ئێمــە چوونکــە 

نیــن  زۆر  نەوتــی  ســەرچاوەی  خــاوەن 
ناتوانیــن دەســەالتێکی بەهێــز و ســەربە 
خــۆ دابمەزرێنیــن خافــڵ لەوەی ئێســتا 
ئیتر ڕۆژ بە ڕۆژ زیاتر گرینگی ئاو و 
ســەرچاوە ئاوییەکان ڕوون دەبێتەوە و لە 
داهاتوویەکی نزیکدا زیاتر ئەو ڕاستییە 
دەســەلمێت کــە لە ناوچەیەکی وشــکی 
وەک ڕۆژهەاڵتــی ناوەراســتدا ئەوانەی 
دەســەاڵتیان بــە ســەر ئــاو و ســەرچاوە 
شــێوازیکی  بــە  و  ئاوییەکانیــدا هەیــە 
ئاوەزمەندانــە مودیریەتی دەکەن دەتوانن 
و  ناوچەکــە  ســەرەکی  هێــزی  ببنــە 

پێشکەوتنیان مسۆگەر بکەن.
پشــت  بــە  زاگــرۆس  دانیشــتووانی   
بەســتن بــە هێــزی خۆیــان دەتوانــن بــەر 
کــە  ســەرچاوەکانیان  تااڵنکردنــی  بــە 
یەکێــک لــە گرینگترینەکانــی ئــاوە، 
بگرن و  زنجیرەکانی ئەم کۆلۆنیالیزمە 
لە قەدی شــاخ و ئاو و ئاخی ئەم واڵتە 
دابماڵــن و ئــەم ســەرچاوە ئاوییــە مەزنە 
لــە خزمــەت بەختــەوەری دانیشــتووانی 

خۆیاندا کەڵکی لێوەرگرن. 
ئەمــە کەتوارێکــی حاشــاهەڵنەگرە کە 
ئــەوان لەســەر تــااڵن و کۆلۆنیالیزمــی 
بونیــادی  زاگــرۆس  ئێمــە  واڵتــی 
دەسەاڵتی خۆیان ناوە و بە پچڕانی ئەم 
زنجیــرە ئێمــە ســەردەکەوین و ئەوانیــش 
ناتوانن درێژە بە ســەروەری خۆیان بدەن؛ 
کەوابوو ســەرچاوەکانی واڵتی ئێمە کە 
گرینگترینیان »ئاو«ە دەتوانێ دەرفەت 

بێت و لە هەمان کاتیشدا مەترسی. 
ئــاو  هێــزی  بــە  دەتوانیــن  لەالیەکــەوە 
بپچڕێنیــن،  کۆلۆنالیــزم  زنجیرەکانــی 
بــەم  هــەر  ئەگــەر  دیکــەوە  لەالیەکــی 
چەشــنە بــەردەوام بێت دەســەاڵتی ناوەند 
لــە  بــە دزینــی ســەرچاوەکانمان ئێمــە 
دواکەوتووییــدا دەهێڵێتــەوە و بــۆ خــۆی 
و  پێشــەوەچوون  بەردەبــازی  دەکاتــە 

سەرکەوتن . 
هــەر بۆیــە یەکێــک لــە ئەرکەکانــی 
ڕاســان دەبێ وریاکردنەوەی خەڵک بێت 
لە هەمبەر بایەخی ئاو و ئەو ســەرچاوە 
مەزنەی ئاو کە لە زاگڕۆسەوە سەرچاوە 
دەگرێــت و هەوڵــدان بە خــاوەن بوونەوەی 
سەرچاوەکانمان ڕاماڵینی داگیرکەر لە 

تەواوییەتی واڵتمان. 

زاگڕۆس
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خۆرهــەاڵت  کوردســتانی  کۆمەڵــگای 
بەهۆی پالنی دەســەاڵتی کۆلۆنیالیستی 
زاڵ بەســەریدا تووشــی دەیــان دیــاردە و 
کــە  بووەتــەوە  کۆمەاڵیەتــی  نەخۆشــی 
یەکێــک لــە دیارترینیــان نەبوونــی هیــوا 
و ئومێــد بــە داهاتــووە کــە خــۆی دەیــان 
خەمۆکــی،  وەک  خراپــی  لێکەوتــەی 
مــادە  بــە  تووشــبوون  و  خۆکــوژی 
ســڕکەرەکانی لــە نێــو کــوڕان و کچانی 

نیشتمانی ئێمەدا لێکەوتووەتەوە. 
کــە  نەخۆشــینانەی  لــەو  یەکێــک 
هەنووکــە زۆربــەی بنەماڵەکانی جڤاکی 
شــێوازی  بــە  کوردســتان  ڕۆژهەاڵتــی 
ڕاســتەوخۆ یــان ناڕاســتەوخۆ بەدەســتیەوە 
سیســتماتیکی  دیــاردەی  دەناڵێنــن 
تووشــکردنی الوان بە ماددە سڕکەرەکانە 

.

بەپێــی ئــەو بەڵگــە نهێنییانــەی کــە لــە 
ســااڵنی ڕابــردوودا لەالیــەن دامــەزراوەی 
ویکی لیکســەوە بــاڵو کراونەتــەوە ســپای 
تیرۆریســتی پاسداران بە لق و پۆکانییەوە 
لە سەرانسەری دنیادا گەورەترین مافیای 
مــاددە  باڵوکردنــەوەی  و  بەرهەمهێنــەر 
سڕکەرەکانە و هەر لەم پەیوەندییەدا دەیان 
بانــد و مافیــای لــە واڵتانــی دراوســێ و 
دروســت  دونیــادا  و  ئێــران  سەرانســەری 
کــردووە و هەمــوو چەشــنە کەڵکێکیــان 

لێوەردەگرێت.
 هەر لە باڵوکردنەوەی مادە سڕکەرەکانەوە 
تــا دزین و کوشــتنی چاالکانی سیاســی 
نموونەکــەی  کــە  خــۆی  دژبەرانــی  و 
ئەمســاڵ لــە دزیــن و کوشــتنی چەندیــن 
کــەس لــە واڵتــی تورکیــا  بە هــۆی ئەم 
مافیایانەوە بە بەڵگە لە الیەن دەســەاڵتی 
تورکیــاوە بــاڵو کرایــەوە  کــە بــە ڕوونی 
دەریدەخات ئەم مافیایانە تا چ ڕادەیەک 
لەژێر کاریگەری کۆماری ئیســالمیدان. 

ڕۆژی ١٥ی جۆزەردانــی ئەمســاڵ، هاوکاتــە لەگــەڵ ڕۆژی ٥ی ژۆئەن کە لە 
الیــەن ڕێکخراوی نەتــەوە یەکگرتووەکانەوە وەکوو ڕۆژی جیهانیی ژینگە ناودێر 
کراوە. مەبەســتی ســەرەکیی ڕێکخــراوی نەتەوە یەکگرتــووەکان لە ناودێرکردنی 
ئــەم ڕۆژە، بردنەســەرەوەی ئاســتی وشــیاری و ئاگایــی تاکەکانــی کۆمەڵــگا 
بەنیسبەت پاراستنی ژینگە لەالیەن هاوواڵتیان و هەروەها هاندانی سیاسەتوانان بۆ 
دەستنیشانکردنی بڕیار و سیاسەتی درووست بەنیسبەت دژایەتیکردن و پێشگرتن 
لــە، لەناوچوونــی ژینگە و جــۆرە جیاوازەکانی گیانلەبەرانە. لە ســەرەتای ژیانی 
مرۆڤایەتییــەوە سروشــت بــە بەردەوامــی وەکــوو النکەیەکــی پــڕ لــە میهرەبانی و 
بەخشندەیی بۆ مرۆڤ بووە و هەموو سامانێکی سروشت تاکوو ئەمڕۆ لە خزمەتی 
مرۆڤەکاندا بووە.  لەم ڕاستایەدا مرۆڤ، بە بەردەوامی توانیویە کاریگەریی لە 
ســەر سروشــت هەبێت و زۆرجاریش خوازراو یان نەخوازراو، خەســاری بە ژینگەی 
ژیانی خۆی گەیاندووە. زۆرجار دەوترێت کە پاراستنی ژینگە، پاراستنی ژیانە، 
ڕەنگــە زۆر کــەس ئەمــە تەنیا بە دروشــمێک ببینن بەاڵم لەڕاســتیدا گرینگیدان 
بەم ڕستەیە ئەتوانێ کاریگەرییەکی ئێجگار زۆری لە پاراستن و زیندوومانەوەی 
ژینگەی ئێمەدا هەبێت. گرینگیدان بە ژینگە، پاراســتنی پاکوخاوێنیی ژینگە، 
پاراســتنی گیانی گیانلەبەرە جیاوازەکان، پێشــگرتن لە لەناوبردنی ســەرەڕۆیانەی 
دارستانەکان، پێشگرتن لە کەڵکاوەژوووەرگرتن لە سەرچاوە ئاوییەکان و بە سەدان 
کــردەوەی دیکــە ئەتوانــن لە پاراســتنی ژینگەدا کاریگەر بــن. بۆیە ئەمە وەکوو 
ئەرکێــک بــۆ هەموو تاکەکانی کۆمەڵگا پێناســە دەکرێــت. لە واڵتێکی وەکوو 
ئێراندا، دەسەاڵتی حاکم نەک تەنیا دژایەتیی خەڵکانی ئێران و نەتەوە بندەستەکان 
دەکات بەڵکوو لە هەوڵێکی سیستماتیکیشــدا خەریکی لەناوبردنی بەئەنقەســتی 
ژینگەیــە. ژینگەیــەک کــە النیکــەم بۆ ئێمــەی کورد گرینگییەکــەی ئێجگار 
زۆرە و وەک زۆرجار دەوترێت، کورد لەگەڵ سروشــتی کوردســتان پێناســەکەی 
خۆی تەواو دەکات. هەر لەم ڕاستایەدایە کە کۆماری ئیسالمی لە ڕێگەگەلی 
جیاوازەوە هەوڵ دەدات تاکوو ژینگەی کوردســتان تووشــی کێشــە بکات، ماوەی 
سااڵنێکە کە لە الیەن دەستوپێوەندییەکانی کۆماری ئیسالمییەوە لە ناوچەکانی 
زاگرۆس ئاگرکەوتنەوەی بەردەوام ڕوو دەدات و ئەمە جیا لە، لەناوبردنی ڕووبەری 
دارســتانەکان، زیانێکــی جیــددی بە خاکی کوردســتان و هەروەهــا گیانلەبەرانی 
کوردســتانیش دەگەیەنێت، ئەو ڕاســتییەش دەبێ لەبیر نەکەین کە تاکوو ئێســتا 
چەندین کەسیش لەپێناو پاراستنی ژینگەی کوردستان و لە کاتی کوژاندنەوەی 
ئاگــری ڕق و قینــی دەســەاڵتدا، گیانیــان بەختی نیشــتمان کــردووە، کەوایە ئەم 
چەشنە سیاسەتە هەم خەساری گیانی و هەم خەساری ماددی و سروشتیشی بۆ 
ئێمــە بــەدواوە بووە. بەاڵم لەم نێوانــەدا ئەرکی ئێمە وەک تاکەکانی کۆمەڵگای 
کوردستان چییە؟ ئایا تاکوو ئێستا توانیومانە لەم ڕاستایەدا هەنگاوێکی باش و 
کردەیی هەڵبگرین؟ لە ماوەی ســااڵنی ڕابردوودا کە سیاســەتە پاوانخوازانەکانی 
کۆماری ئیسالمی، ژینگە و سروشتی کوردستانی خستە مەترسییەوە، خەڵکی 
وشــیار و ئاگای کوردســتان لە شار و گوندەکان دەستیان دایە ڕێکخستنی هێزی 
خۆیان، ڕەنگە لە ســەرەتادا نەیانتوانیبێ بەشــێوەیەکی ســازماندراو و ڕێکوپێک 
چاالکی بکەن بەاڵم دواتر بەپێی ئەو ئەزموونانەی کە بەدەســتیان هێنا، هەوڵیان 
دا تاکوو، بە دامەزراندنی ڕێکخراوگەلی تایبەت بە پاراستنی ژینگە، هەوڵێکی 
چەندقــات و کاریگەرتــر بــۆ پاراســتنی ژینگــە بــدەن. ئــەم هەواڵنــە لــە چاندنی 
نەمام و پاکوخاوێنیی شوێنە جۆراوجۆرەکانەوە هەتا زانیاری بەخشین بە خەڵک 
ســەبارەت بــە چۆنیەتیــی پاراســتنی ژینگە وەکــوو هاونیشــتمانییەک و تەنانەت 
چۆنیەتیــی کوژاندنــەوەی ئاگری دارســتانەکان تاکوو ئێســتاش بەردەوام بووە. لە 
شــار و گوندەکانی کوردســتاندا چەندین ڕێکخراوی تایبەت بە پاراســتنی ژینگە 
لە ســەر دەســتی خەڵکانی تێکۆشــەر و خەمخۆری کوردســتان دامەزراون کە بە 
بەردەوامی خەریکی چاالکین و تا ئێســتاش بە کەمترین ئیمکاناتی بەردەســتەوە 
لــە بەرانبــەر کاولکارییەکانی ژینگە کە بە دەســتی کۆماری ئیســالمی ئەنجام 
دەدرێــن، هەوڵیــان داوە. ئەو ڕاســتییەی کە دەبێ گرینگیــی پێبدرێت، ئەوەیە کە 
سەرەڕای هەموو پڕوپاگەندەکانی کۆماری ئیسالمی و ئەو هەموو کڵێشەسازییە 
کە دەبێ ژنان لە ماڵەوە بن و ئەرکی سەرەکیی سەرشانیان هەر لەو چوارچێوەیەدا 
بەجــێ بێنــن، بەپێچەوانــە بینیمــان کــە لــە پێناو پاراســتنی ژینگەشــدا، ژنان لەو 
کەسانە بوون کە بەردەوام لە مەیدانی کردەوەدا هەنگاویان هەڵێناوە. لە ئەنجومەنە 
ژینگەپارێزییەکانــدا، ڕێژەیەکــی بەرچــاو لــە ئەندامــان ژنانــن و هاوشــان لەگەڵ 
پیــاوان ئەرکــی پیــرۆزی خزمــەت بە سروشــتی جوانی کوردســتان بەڕێــوە دەبەن. 
دیارە کە کۆماری ئیسالمی بە بەردەوامی هەوڵی داوە کە ڕێگری لە هەبوونی 
ژنــان لەنێــو بازنــەی چاالکییەکانــی دەرەوەی ماڵدا بکات بەاڵم بەخۆشــحاڵییەوە 
ژنانــی چاوکــراوەی کوردســتان، بە تێگەیشــتن لە سیاســەت و پیالنەکانی ڕێژیم 
هیچکات نەیانهێشــتووە کە ئەم خواســتەی کۆماری ئیســالمی بە ئاکام بگات. 
ژنانی کوردستان ئێستا لە گرووپە شاخەوانییەکاندا، لەگەڵ سرووشتی کوردستان 
دەستلەمالنن، ئەوان وەکوو تاکێکی دەروەست و نیشتماندۆست، ژینگەی کوردستان 

دەپارێزن و لە چاالکییە جیاوازە ژینگەییەکاندا ڕۆڵی سەرەکی دەگێڕن. 
ژنــان تێگەیشــتوون کــە پاراســتنی ژینگــە، ئەرکــی هەمووانــە و ئــەوە ئەوانیــش 
بەشــێکن لــە کۆمەڵــگا کــە دەبێ لە پاراســتنی ژینگــەدا بۆ نەوەکانــی داهاتوو 
ڕۆڵ بگێــڕن و بەدڵنیاییــەوە ئەگــەر هەر تاکێکی کۆمەڵگا لەبەرانبەر سیاســەتە 
گاڵوەکانــی کۆماری ئیســالمی بەرانبەر بە ژینگــە، ببێتە قەڵغان، چیدیکە ئەم 
ڕێژیمە داگیرکەرە ناتوانێت زیان بە ژینگەکەمان و ئەم سامانە بەنرخە سروشتییە 

بگەیێنێت.

نووسین: هێمۆ

وێــــــــــستگە

ژنـــان و ژینگـــە
دەربازکردنی کۆمەڵگا لە دۆخی هەنووکەیی 

ئەرکی سەرەکیی ڕاسانە

دەسبەســەرداگرتنی  هەواڵــی  هەروەهــا 
ســەدان کیلــۆ مــادەی ســڕکەری ســپا و 
سەرانســەری  لــە  دەســتوپەیوەندییەکانی 
دنیادا لە ســاڵدا دەیــان جار دەبێتە هەواڵی 

گەرمی ڕاگەیەندنە نێونەتەوەییەکان. 
شــێوازێکی  بــە  پەیوەندییــەدا  لــەم  هــەر 
بەربــاڵو تووشــکردنی خەڵک لە هەرێمی 
کوردســتان و واڵتــی عێــراق بــە ڕوونــی 
دەبیندرێ و بە دەیان الوی کورد و ئێرانی 
لــە بەندیخانەکانــی واڵتانــی خۆرهەاڵتی 
ئاسیادا بە تاوانی بازرگانی سیستماتیک 
بــە مــادە ســڕکەرەکان حوکمــی چەندین 
ساڵەیان بەسەردا سەپاوە و زۆر جاریش ئەم 
قوربانییانــە وەک دەیگێڕنەوە بێئاگا بوون 
کە هەڵگری باری مادەی سڕکەرەکانن.
دەســەاڵتی  سیســتماتیکی  هەوڵــی 
کۆمــاری ئیســالمی و بەتایبــەت ســپای 
تیرۆریســتی پاســداران بــۆ باڵوکردنەوەی 
مــادە ســڕکەرەکان لــە ناوخــۆی واڵتــی 
ئێرانیشــدا ئیتــر لــە کەس شــاراوە نییە  و 

ســپای پاسداران بە شــێوازی ڕاستەوخۆ و 
ناڕاســتەوخۆ خاوەن ســەدان ئاشــپەزخانەی 
دروست کردنی شیشە و بە دەیان مەزرای 
بەرهەمهێنانــی مادە ســڕکەرەکانە کە تا 
ئێستا دەیان ڕاپۆرت لەم پەیوەندییەدا باڵو 

کراوەتەوە.
بیانــووی  بــە  کــە  لەکاتێکدایــە  ئەمــە 
مــادە  لەگــەڵ  بەرەنگاربوونــەوە 
ســڕکەرەکانیش ســااڵنە بــە دەیــان کــەس 
لــە ئێرانــدا لــە ســێدارە دەدرێــن و ڕەنگــە 
پرســیار بکرێت ئەی ئەو ئێعدامانە چین؟ 
بــە گوێرەی ڕاپۆرتــی ناوەندەکانی مافی 
مــرۆڤ زۆر کــەس بــە بیانــووی مــادە 
سڕکەرەکان لە سێدارە دەدرێن لە کاتێکدا 
ئــەو  و  ئیســالمین  دژبەرانــی کۆمــاری 
کەسانەیش کە لە سێدارە دەدرێن و ئەگەر 
ڕاســت بــێ تاوانیــان مــادە ســڕکەرەکان 
بــێ ئــەوە ئــەو کەســانەن کە لــە دەرەوەی 
مافیاکانی کۆماری ئیسالمیدا خەریکی 

بازرگانی بە مادە سڕکەرەکانەوەن. 

ئەگــەر تــەواوی ئــەم هەواڵنــەی ســپای 
لێــوە  تیرۆریســتی پاســداران کــە باســی 
کــردن  بازرگانــی  مەبەســتی  بــە  کــرا 
واڵتــی  لــە  بێــت  پــارە  وەدەســتهێنانی  و 
داگیرکراوی ئێمە زاگڕۆســدا، کێشــەکە 
لە باڵوکردنەوە و بە مەبەســتی بازرگانی 
و وەدەســتهێنانی پارە تێدەپەڕێ و خەیاڵی 
ترســناکتری لــە پشــتە و ئــەم ئامانجەی 
لــە وتەکانــی جێگــری  دەســەاڵتدارانیش 
دەیــەی  پارێــزگاری  و  نــژاد  ئەحمــەدی 
نــاوی  بــە  ســنە  پارێــزگای  حەفتــای 
ڕەحیمــی بــە ڕوونی خــۆی دەردەخات کە 
دەڵێــت: »ئێمــە چــەک لە دەســت الوانی 
کــورد دێنینــە دەر و لــە جیاتی ئەو بافور 

دەدەینە دەستیان«.
لــە دەیــەی شەســت و ســەرەتای دەیــەی 
مــادە  بــە  تووشــبووان  ڕێــژەی  حەفتــادا 
سڕکەرەکان لە زۆربەی شارەکانی ئێمەدا 
لــە قامکەکانــی دەس تێنەدەپــەڕی و لــە 
گوندەکانیــش ئــەم دیــاردە بــۆ خەڵک بە 

تەواوی نامۆ بوو.
 کەتوارێکــی تاڵــە بــەاڵم حاشــای لــێ 
ناکرێــت کــە پــاش ســڕکردنی خەباتــی 
چەکــداری لــە واڵتــی داگیرکراومانــدا 
ڕێــژەی تووشــبووان بە مادە ســڕکەرەکان 
هەرچەنــد  ســەند،  پــەرەی  قــات  ســەدان 
هەڵەیــە پەرەســەندنی ئەم دیــاردە تەنیا بە 
نەمانی خەباتی چەکدارییەوە گرێ بدەین 
بەاڵم بە هۆی نەمانی حزوری بەردەوامی 
پێشــمەرگانە و ئــەو بــێ هیواییــە مەزنــە 
کــە بــەم هۆیەوە لە نێو الواندا ســاز بوو و 
لەالیەکی دیکەشەوە مەیدان بۆ تەڕاتێنی 
سپای تیرۆریستی پاسداران لە کوردستان 
ئــاوەاڵ بــوو تــا بەکەیفــی خــۆی تەڕاتێن 
بکات و ژینۆســایدی ســپی تا ڕادەیەک 
بەرچــاو بــۆ گەیشــتن بــە ئامانجەکــەی 

بخوڵقێنێت.  
لە تازەترین ئامارێکدا کە ڕاگەیەنەکانی 
کۆمــاری ئیســالمی باڵویــان کردووەتەوە 
لــە ڕۆژدا دوازدە بــۆ ســێزدە کــەس لــە 

هــۆی  بــە  ئێرانــدا  واڵتــی  سەرانســەری 
بەکارهێنانــی مــادە ســڕکەرەکانەوە گیان 
لــە دەســت دەدەن؛ بە پێی ئــەم ئامارە بێت 
کــە بە دڵنیاییــەوە ڕێژەکە لــەوەش زیاترە 
لــە ســاڵدا ٤٤٠٠ کەس گیانیــان لە دەس 
کــوردان  حەشــیمەتی  ئەگــەر  و  دەدەن 
بــە النیکەمــەوە یــەک لــە ســەر شەشــی 
واڵتــی بە نــاو ئێران پێک بێنن لە ســاڵدا 
٧٣٣ کــچ و کــوڕی کــورد بــە هــۆی 
مــادە ســڕکەرەکانەوە گیانیــان لــە دەس 
دەدەن ئەگــەر لــە ماوەی بیســت ســاڵدا لە 
بەرچاوی بگرین دەکاتە ١٤٦٦٦ کەس.

 شۆڕشــی مۆدێڕنــی کورد کــە تەمەنی 
لــە ســێ چارەکە ســەدە تێپەڕیــوە ڕێژەی 
ئەو کەسانەی لە ڕەفی شۆڕشدا گیانیان 
بــە هەمــووی  ئــازادی کــردووە  بەختــی 
الیەنەکانییــەوە ناگاتــە دە هــەزار کــەس. 
ئەگــەر گریمانــە بکەیــن ڕاســان بتوانــێ 
نیــوەی ئەم الوانەش لە مەرگ بگێڕێتەوە 
و تێکــەڵ بــە ڕەفــی شۆڕشــیان بــکات 

ئــەوە ســەرکەوتنمان زۆر نزیکتــر دەبێتەوە 
و دوژمنانیــش لــە گەیشــتن بــە ئامانجــە 

نگریسەکانیان تووشی شکست دەکات.
لــە  کەتــوارە  ئــەو  نابێــت  بۆیــە  هــەر 
ئەرکــە  لــە  یەکێــک  کــە  بکەیــن  بیــر 
نوێشــمان  شۆڕشــی  ســەرەکییەکانی 
دۆخــی  لــە  کۆمەڵــگا  دەربازکردنــی 
نالەبــاری هەنووکەیە و بەرەنگاربوونەوەی  
نەخوشــینەکانی کۆمەڵگا و گەڕانەوەی 
هیوا و هومێدە بۆ جڤاک و لە نەخۆشییە 
سەرەکییەکانی جڤاکی ئێمەش بێهیوایی 
و بەاڵی مادە ســڕکەرەکانە  کە ڕاســان 
دەتوانــێ تــا ڕادەیەکی زۆر بنبڕی بکات 
بــەاڵم دیاریشــە خەبــات بــێ فیــداکاری 
دواکەوتەتریــن  لەهەمبــەر  قوربانیــدان  و 
دەســەاڵتی سەردەمدا ئیمکانی نییە بەاڵم 
»جۆری مەرگ« مرۆڤەکان زۆر جیاواز 

دەکات.

بەپێی ئەو بەڵگە نهێنییانەی کە لە سااڵنی ڕابردوودا لەالیەن دامەزراوەی ویکی لیکسەوە باڵو کراونەتەوە 
سپای تیرۆریستی پاسداران بە لق و پۆکانییەوە لە سەرانسەری دنیادا گەورەترین مافیای بەرهەمهێنەر و 

باڵوکردنەوەی ماددە سڕکەرەکانە و هەر لەم پەیوەندییەدا دەیان باند و مافیای لە واڵتانی دراوسێ و سەرانسەری 
ئێران و دونیادا دروست کردووە و هەموو چەشنە کەڵکێکیان لێوەردەگرێت

شۆڕشی مۆدێڕنی کورد کە تەمەنی لە سێ چارەکە سەدە تێپەڕیوە ڕێژەی ئەو کەسانەی لە ڕەفی شۆڕشدا 
گیانیان بەختی ئازادی کردووە بە هەمووی الیەنەکانییەوە ناگاتە دە هەزار کەس. 

ئەگەر گریمانە بکەین ڕاسان بتوانێ نیوەی ئەم الوانەش لە مەرگ بگێڕێتەوە و تێکەڵ بە ڕەفی شۆڕشیان بکات 
ئەوە سەرکەوتنمان زۆر نزیکتر دەبێتەوە و دوژمنانیش لە گەیشتن بە ئامانجە نگریسەکانیان 

تووشی شکست دەکات

سیپان



  ژمارە ٨٠٠ ، ١٥ی جۆزەردانی 8١٤٠٠

تێکبەزینی دوو مودێلی دواکەوتووانە و مودێلی سەردەمیانە

کۆماری ئیسامی داشداری گه وره ی فه له ستین به  دروشم 

ڕاگرتــن و پاراســتنی نیزامــی نیگریســی 
ویالیەتــی فەقیــه ئامانجــی ئەســڵی ئــەم 
بــۆ  دەیگــوت  خومەینــی  بــووە.  ڕێژیمــە 
فەقیهــی  ویالیەتــی  نیزامــی  ڕاگرتنــی 
ئەگەر پێویســت بێ بەشــێک لە ئەرکانی 
کەوتــە  بۆیــە  ڕادەگریــن  ئیســالمیش 
قەڵتوبــڕی دژبەران و داعشــیانە دژبەرانی 
ســەرکوت کــرد؛ تەنانــەت لــە کەســێکی 
وەک شــەریعەتمه داریش خــۆش نەبوو. لەو 
نێوەدا مونتەزیری ڕەخنەی لەم بۆچوونەی 
خومەینی هەبوو بەاڵم لێرەدا کەللەشــەقی 
خومەینی چووه  سەر و سڵی لە سەرکوتی 
وەحشــیانەی دژبەرانــی ڕێژیمی ویالیەتی 

فەقیهی نەکردەوە.
خومەینــی  ســەردەمی  لــە  ڕەفســەنجانی 
ویالیەتــی  ڕێژیمــی  دووهەمــی  کەســی 
فەقیهــی بــوو و پێــی وابــوو دوای مردنی 
خومەینی دەتوانێ ببێتە کەسایەتی یەکەم 
بۆیــە درۆیەکــی بــە زاری خومەینییــەوە 
هەڵبەست و خامنەیی بەیەک شەو بوو بە 
موجتەهیــد و ڕێبــەری ڕێژیمی ویالیەتی 

فەقیهی.
ڕەفســەنجانی دەیهەویســت مودێلــی چین 
ڕەچــاو بکات. مودێلی چین ئەوە بوو کە 
لەگــەڵ دونیــای دەرەوە نێوانــی خۆش بکا 
و کێشــەکان کەم بکاتەوە بەاڵم لە نێوخۆ 

سیاسەتی زەبروزەنگ بگرێتە بەر.
 خامنەیی لەســەر سیاســەتی زەبروزەنگی 
نێوخــۆ لەگــەڵ ڕەفســەنجانی کۆک بوو 
بــەاڵم لەســەر سیاســەتی دەرەوە ناکــۆک 
بــردە  بــوو؛ خامنەیــی سیاســەتی خــۆی 
ســەر کە ســەرکوتی داعشیانەی نێوخۆ و 

دژایەتی ڕۆژئاوا بوو.
تــر  ١٣9٢جارێکــی  لــە  ڕەفســەنجانی 
ویســتی ئــەو مودێلەی خۆی لــە ڕێگای 

ڕووحانییەوە جێبەجێ بکات. 
دووبــارە خامنەیــی گوتــی تەنیــا لە ســەر 
کێشــەی ئەتۆمی ڕێک دەکەون و باسی 
هیــچ شــتێکی تر ناکــەن. ئەمە نیشــانی 
سیاســەتی  ســەر  لــە  خامنەیــی  کــە  دا 
نێوخــۆی  لــە  داعشــیانە  ســەرکوتی 
واڵت و قەیــران لەگــەڵ ڕۆژئــاوا ســوورە. 
فرۆشــتنی بەشــێکی زۆر لە دریای خەزەر 
و ســەرکوتی وەحشــیانەی خەزەڵوەری 9٨ 
نموونەی بەرچاوی ئەم سیاســەتە نگریسە 
بــوو ؛ دیــارە لەم ســەرکوتەدا ڕۆژهەاڵتی 

کوردستان پشکی شێری بەر کەوتووە.
عەلــی الریجانــی لــە دواییــن ســاتەکانی 
ناونووســی بــۆ شــانۆگەریی هەڵبژاردنــی 
سەرکۆماری دەورەی دوازدەیەم، بەگوتەی 
هەندێــک لە شــرۆڤەکاران، بە پێشــنیاری 

هاتۆتــه   ئیســالمی  کۆمــاری  له وه تــەی 
ســه ر حوکــم، دژایه تی ئیســرائیل ده ســتی 
پێکــردووه . له  هه ڵوه شــاندنه وه ی به  فه رمی 
ناســینی ئیســرائیل هه تا ئاوبه ســه رداکردن 
و دروشــمی ئیســرائیل ده بــێ لەنێــو بچێ! 
هاندانــی هێــزه  جۆراوجــۆره  چه کدارەکانی 
بــۆ  لوبنانــی  و  ســووری  و  فه له ســتینی 
شــه ڕ له گــه ڵ ئیســرائیل و ئیجازه نه دانــی 
ڕکەبــەرە  به رانبــه ر  لــه   وه رزشــوانه کانی 
کێبه رکێیــه   لــه   ئیســرائیلییەکان 
وه درۆخســتنه وه ی  و  جیهانییــەکان 

کاره ساتی هۆلۆکاست و .... 
ئه وانه  و به  دەیان دروشــمی دیکه  به  دژی 
ئیســرائیل وه ک تــۆز و بــا باڵوکراونه ته وه  
بــه اڵم هیــچ کامیــان لــه  قالبــی دروشــم 

ده رنه چوونه ! 
له گه ڵ ئه وه ی کۆماری ئیســالمی خۆی 
به  الیەنگر و داشداری خه ڵکی فه له ستین 
ده زانــێ بــه اڵم هیچ کات بــه  کردەوه  هیچ 
بــۆ چاره ســه ریی کێشــه ی  هه نگاوێکــی 

موجتەبــا خامنەیی هاتــە گۆڕەپانەکەوە. 
خولیــای  دەمێکــە  خامنەیــی  موجتەبــا 
ڕێبەری چووەتە سەر و کاری بۆ دەکات. 
دیــاره موجتەبــا کــە ئێســتا بەشــێک لــە 
ســوکانی واڵتــی لەژێــر  چاوەدێــری بابی 
وەئەســتۆ گرتــووە، دەیهەویســت لەڕێگای 
ســەرکوتی  سیاســەتی  الریجانییــەوە 
وەحشــیانەی نێوخــۆ دڕندانەتــر درێــژە پێ 
بدا و  کێشــە لەگەڵ دەرەوە کەم بکاتەوە 
بــە ڕەدی ســەالحییەتی  کــە خامنەیــی 
الریجانــی چەندبــارە سیاســەتی ملهۆڕی 

خۆی بردە سەر.
لێــرەوە بۆمــان دەردەکــەوێ کــە ســەرانی 
ســەر  لــە  گشــتیان  ویالیەتــی  ڕێژیمــی 
بوونــی  داخــراو  و  وەحشــیانە  ســەرکوتی 
بۆیــان  بوونە.ئــەوەی  کومەڵــگا کــۆک 
گرینگ نییە ماف و داخوازی خەڵکە. 

ســەنگەری  کوردســتان  ڕۆژهەاڵتــی 
بەرخــۆدان و خەباتی مافخوازانە بە دژی 

ئەم مودێلەی ڕێژیم بووە و هەیە. 
مافخوازنــەی  و  شۆڕشــگێڕانە  خەباتــی 
دەیــەی شەســت نموونــەی بەرچــاوی ئەم 
خەباتەیە کە به ڕای هەندێک شڕۆڤەکار 

لە ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست بێوێنە بوو. 
مودێلــی  گوتمــان  وەک  هــەر 
ســەرکووتکارانە لە کوردســتان زۆرتر چڕ 

ببوویەوە. 
لــەو کاتــەوە کــە ئاخونــدەکان دەســتیان 
ئێرانــدا  گەالنــی  شۆڕشــی  ســەر  بــە 
شــاهیدی  کوردســتان  خەڵکــی  گــرت 
ئێعدامــی ٥9 الوی مەهاباد، کوشــتاری 
قاڕنــێ و قەاڵتــان و ئیندرقــاش و زۆر 
جینایەتــی داعشــیانەی تــر بــوون؛ کــە 
ڕەفســەنجانی دوای مردنــی خومەینــی 
کەســی یەکــەم بوو و خامنەیی کەســی 
دووهەم، دوکتور قاســملوو  لێوەشــاوەترین 
و  دێموکراتیــک  بزووتنــەوەی  ڕێبــەری 
مافخوازانــەی خەڵکــی کوردســتانیان لە 

سەر مێزی وتووێژ شەهید کرد.
کاتێــک خامنەیــی ڕەفســەنجانی دایــە 
و  یەکــەم  کەســی  بــووە  خــۆی  پــاش، 
دەسەاڵتی ڕەهای گرتە دەست و سەرکوت 
لە کوردســتان چەندقات بوویەوە؛ چونکە 
خامنەیــی بە ناوی کوردســتان حەساســە 
جارێــک کــە باســی  کوڵبەرانــی دەکــرد 
نەیکــوت کوڵبەرانــی کوردســتان بەڵکوو 
گوتی کۆڵبەرانی بەلووچســتان. بۆیە لە 
ســەردەمی خامنەیی شــاهیدی ئێعدامی 
زۆر لە نێوخۆ و تیرۆری زیاتر لە سێسەد 
کــەس لــە شۆڕشــگێڕان و ئازادیخوازانین 
سیاســییە  مۆدێلــە  ئــەم  بــەدژی  کــە 
داعشــیانەی ڕێژیمــی ویالیەتی فەقیهی 

دەوەستانەوە ئەنجام درا.
لە ســەردەمی بەناو ئیســالحات شــاهیدی 
ســەرکوتی وەحشــیانەی خەڵکــی ســنەی 
خوێنــاوی بوویــن دیــارە لــە ســەرەتای ئەم 
ڕێژیمەش لە نەورۆزی ٥٨ سنەی قارەمان 

خوێناوی کرا.
کردنــی  موهەندیســی  بــە  کاتێــک 
ئەحمەدینــژاد  هەڵبــژاردن  شــانۆگەریی 
سەری لە سندووقی دەنگدان دەرهێنا دوای 
شەهیدکردنی شوانە سەیدقادری خەڵکی 
کوردستان بەدژی سەرکوتی وەحشیانەی 
خەباتێکــی   و  گــرت  هەڵوێســتان  ڕێژیــم 
ســەردەمیانەی وەک مانگرتنیــان گرتــە 
پێــش و شــرۆڤەکارانی ناوەندگــەرا دانیان 
بــەم شــێوە دروســتەدا هێنــا و گوتیان ئێمە 
دەبــێ چــاو لــە کوردســتان بکەیــن بەاڵم 
بانــدی  ڕێژیــم و لەســەرووی هەموویــان 
خامنەیــی کە قین لەدڵی لەمێژینەیان لە 
کوردســتان هەیە کەوتنەخۆ و ئەم خەباتە 
ئاشــتیخوازانەیان داعشــیانە و وەحشــیانە 

سەرکوت کرد. 
ئەمــە چەنــد نموونــە بــوون لە ســەرکوتی 
وەحشــیانەی ڕێژیمــی ویالیەتــی فەقیه و 

باندی خامنەیی لە کوردستان.
سیاســەتە  لــەو  خامنەیــی  بانــدی 
ســەرکوتگەرانەیە لــە کوردســتان مانــدوو 

نەبــوون و جــار لەگــەڵ جــار وەحشــیانەتر 
دەبێ، خەڵکی کوردســتان بە ڕێبەرایەتی 
حیزبــی دێموکرات ڕاســانی ڕۆژهەاڵتیان 
ســەرانی  مودێلــی  کــە  ڕاگەیانــدووە 
ڕێژیــم مودێلــی ســەرکوت چەندقاتــە لە 
کوردســتان و ئاوڕنەدانــە لــە بچووکتریــن 
ویســت و داخــوازی خەڵکی کوردســتانە. 
دێموکــرات  حیزبــی  ئێســتای  مودێلــی 
ڕاسانی شاروشاخە کە ئامانجی قوناغی 
ڕزگاری خەڵکی ڕۆژهەاڵتی کوردستانە 
لــەم ســەرکوتە چەندقاتــە و پێداگــری لە 
ســەر دابینکردنی ماف و داخوازییەکانی 
خەڵکــی کوردســتان. مۆدێلــی کۆماری 
و  وەحشــیانە  مودێلێکــی  ئیســالمی 
حیزبــی  مۆدێلــی  و  دواکەوتووانەیــە 
دێموکــرات مۆدێلێکــی شۆڕشــگێڕانە و 

ڕزگاریخوازانەی سەردەمیانە. 
خەڵــک ڕوویــان لــە ڕاســانی شاروشــاخ 
سیاســەتی  لــە  پشــتیان  و  کــردووە 

سەرکوتکارانەی خامنەیی کردووە. 
دیارە بۆ سیاســەتی زەبروزەنگی چەندقات 
ڕێــگای  لــە  خامنەیــی  کوردســتان  لــە 
مافیــای ســپای تیرۆریســتی پاســداران و 
جاشــە خۆفرۆشــەکان جێبەجێی دەکات و 
حیزبــی دێموکــرات سیاســەتی خۆی کە 
لەالیــەن  کوردســتانە  خەڵکــی  ڕزگاری 

و مافخوازانــەی  هێــزی ڕزگاریخوازانــە 
پێشمەرگەی کوردستان جێبەجێ دەکا.

بــە  کوردســتانی  ســەرەتاوە  لــە  ڕێژیــم 
پاســداری وەحشی و ســەرکوتکار تەنیوە. 
بەو جۆرەی کە کاوە بەهرامی بەرپرســی 
دەزگای فەرماندەیی هێزی پێشــمەرگەی 
کوردســتان گوتــی: »ڕێژیمی  کۆماری 
خــۆی  هێزەکانــی  زۆربــەی  ئیســالمی 

هێناوەتە کوردستان«. 
وەک  کوردســتان  پێشــمەرگەی  هێــزی 
ئــەم  بەرانبــەر  لــە  خۆڕاگــر  قەاڵیەکــی 
مافیایــەی ســپای تیرۆریســت ڕاوەســتاوە 
قەڵغــان  کردووەتــە  خــۆی  ســینگی  و 
لەبەرانبەر سەرکوتی وەحشیانەی خەڵکی  

کوردستان .
هێــزی پێشــمەرگە بــە خوێنــی گەشــیان 
ئــاوری ڕاســانیان بڵێســەدارتر کــردووە و 
خــۆری  هیــوای ڕزگاری لە کوردســتان 

لە دروشانەوەدایە. 
مەشــروعییەتی  قەیرانــی  کــە  ئێســتا 
ئیســالمی  کۆمــاری  ڕێژیمــی 
و  ســەردەمیانە  بووە،مودێلــی  چەندقــات 
دێموکــرات  حیزبــی  ڕزگاریخوازانــەی  
و خەڵکــی کوردســتان بەســەر  مۆدێلــی 

داعشیانەی سەرانی ڕێژیم زاڵ دەبێ.

هیوا کوردی

هیوا خانی
به ڵکــوو  هه ڵنه هێناوه تــه وه .  فه له ســتین 
هه موو کات هانده ر بووه  بۆ نانه وه ی ئاژاوه  
و شــه ڕ له گــه ڵ ئیســرائیل و هێزه کانــی 
شــێوه یه ک  بــه   فه له ســتین  نێوخــۆی 
کــه  هــه ر لــه  هه نــگاوی یه که مــدا یاســر 
عه ره فاتــی لــه  ئێــران ده رکرد! و کێشــه ی 
لــه  نێو فه له ســتینییه کان دروســت کرد! و 
بەکورتــی هه مــوو کات له مپــه ڕ بــووه  له  
پێکهاتــن و ڕێککەوتنی نێوان فه له ســتین 

و ئیسرائیل.  
دوێنــێ که رتی غــه ززه  دوازده  ڕۆژ له ژێر 
ته وژمــی ڕه هێڵه ی بۆمبای ئیســرائیل به  
دنه ی ئێران ده ینااڵند! ئه و به اڵیه ی به  سه ر 
هــات که وا کاول کرا؛ پــاش ڕاگه یاندنی 
ئاگربــه س جێژنی ســه رکه وتنیان بۆ گرت 
و په یامــی شادباشــی ســه رانی کۆماری 
ئیســالمی ئه وانــی به  تــه واوی گه وجاند. 
چاوێــک  ســه رکه وتنێک؟!  چ  ده نــا 
بــه  ئاماره کانــدا بخشــێننه وه  چ له بــاری 
کــوژراو و برینــدار، چ لــه  بــاری زیانــی 
ئابــووری، چ له بــاری وێرانی، چ له باری 
ته قه مه نــی ده کار کــراو و کاریگــه ری! 
ئێــران شــانازی بــه وه وه  ده کات کــه  زیاتــر 
لــه  ٤ هــه زار مووشــه ک به ره و ئیســرائیل 

ته قێنــدراوه ! بــه اڵم باســی ئــه وه  نــاکا له و 
ڕادده یه  چه ند مووشــه کیان گه یشــتوونه ته  
شــوێنی مه به ســت!. کام بینــای لــه  پێش 
لــه   کــه س  چه نــد  پێکــراوه ؟  دیاریکــراو 
پله بااڵکانی دەوڵەتی ئیسرائیل کوژراون؟ 
کام بنکــه ی ژێربینایــی لــه  نێــو چــووه ؟ 
کام ســه رکه وتن، چ ده سکه وتێک!. ته نیا 
مووشــه ک ته قێندراوه  وه کوێ ده که وێ و  
که وتووه  خودا ده زانێ! مه به ســت هه ڵدانی 
مووشه که  و که وتن له  خاکی ئیسرائیل!!. 
بــه اڵم ئــه و شــه ڕه ی حه مــاس و جیهــادی 
ئیسالمی به  دنه  و ته قه مه نی ئێران دوازده  
هۆیه کــی  هیــچ  هه بــوو  درێــژه ی  ڕۆژ 
ســازکردنی شــه ڕی تێــدا به ســته  نه بــوو!! 
کــه  جیــا له  مردن و وێرانــی و ماڵکاولی 
ده ســکه وتێکی  چ  غــه ززه   دانیشــتووانی 
دیکــه ی نه بــوو! ڕاســتی ئــه و شــه ڕه  کــه  
بــه  هانی ئێــران و بۆ به رژه وه نــدی ئێران و 
به ده ســتی حه مــاس و جیهادی ئیســالمی 
بــۆ  ده ســکه وتێکی  هیــچ  هه اڵیســاندرا، 
حه ماس و جیهادی ئیسالمی و کۆماری 
ئیســالمی نه بــوو!. ڕاســتییه که  ئــه وه  بوو 
که  کۆماری ئیســالمی له گه ڵ ئامریکا 
زیندووکردنــه وه ی  خه ریکــی  ئورووپــا  و 

به رجامه و  به  سازدانی ئه و شه ڕه  کۆماری 
و  حه مــاس  بــوو  مه به ســتی  ئیســالمی 
جیهــادی ئیســالمی له  فه له ســتین بکاته  

قوربانی ئه و سازانه !. 
 ویالیه ته  یه کگرتووه کانی ئامریکا هه موو 
کات و لــه  هه مــوو قۆناغ و ســه رده مێکدا 
دێموکراتــه کان له  کۆماریخــوازه کان نه رم 
و نیانتــر و سازشــکارتر بوونــه ! ئــه و چوار 
ســاڵه ی کــه  کۆماریخــوازه کان لــه  ســه ر 
کار بوون،ترامــپ به  توندی له گه ڵ ئێران 
هه ڵسوکه وتی کرد. ئه وان به  هیوای هاتنه  
سه ر کاری دێموکراته کان ئه و چه ند ساڵه  
 دانیــان بــه  ســه ر جه رگــی خۆداگــرت که  
لــه و ته نگه ژه یــه  ڕزگاریــان بێــت. چونکه  
بایــدن لــه  بڕیــار و به  کرده وه ش ســه باره ت 
بــه  ئێــران زۆر تونــد نییــه ! بۆیــه  ئێــران بۆ 
گه ڕانه وه  بۆ به رجام پێشــنیازه کانی خۆی 
بایدێنیــش  دیــارە  ســه رێ.  بردۆتــه   زۆر 
گه ڕانــه وه ی ئێرانــی بــۆ به رجام پێخۆشــه  
به و شــه رته ی ده ســتی بــه  چه کی ناوکی 
ڕانــه گا. ئێرانێکــی قه مته رکــراوی پــێ 
باشــتره  له  ئێرانێــک که  الق و کلکی له  
هه مــوو ڕۆژهه اڵتــی نێوه ڕاســت و ئافریقا 

له  جوڵه دان.

کابرا له  کوێستانێ به  ده ستی حه یوانێک 
به وێــدا  کات  هــه ر  پاشــان  ده کا!  ڕاو 
گــدی!!  گــدی  ده کا  هــاوار  تێده پــه ڕێ 
ئێرانیــش که  کەڵکــی لــه  دێموکراته کان 
وه رگرتــووە د دانی له  زۆر شــتی به که یفی 
خــۆی خــۆش کردووه . له پێــش هه موویان 
نه هێشتنی هه موو گه مارۆکان، وه رگرتنی 
پالێته  دۆالری چاوکەسک وه ک قه ره بوو 
بۆ ده ســتهه ڵگرتن لــه  پیتاندنــی ئورانیوم، 
نێــو هێڵه کانــی ســنووری  بــۆ  کشــانه وه  

نێوده وڵه تیش خه رجی خۆی هه یه . 
 ده ڵێــن ته گبیــر و ته قدیــر لێــک جــودان! 
دانیشــتنه کانی  بــێ  ڕاســتی  ئــه وه ی 
ســه ره تایی بــۆ گه ڕانــه وه  بۆ به رجــام  به و 
کۆمــاری  کــه   پێــش  نه چوونــه   شــێوه یه  
خــۆش  لــێ  خــۆی  مرخــی  ئیســالمی 
ئــه وه ی  له گــه ڵ  وتووێــژه کان  کردبــوو!. 
ڕوحانــی زۆری درۆ بــۆ هه ڵبه ســت به اڵم 
بــه ره و هه ره ســهێنان ده ڕوا! ئیســرائیل بــه  
ئاشکرا دژی ئه و ڕێککه وتنه  و گه ڕانه وه  
بــۆ به رجامــه، بایــدن لــه  هه وه ڵــه وه  جوابی 
ئیسرائیلی نه داوه  چوار قۆناغ دانیشتنه کان 
درێژه یان هه بوو بێ ده سکه وت. دێموکرات 
بــۆ ئێــران دێموکراتــی جاران نه بــوو! بۆیه  

ئێران بۆ ئه وه ی الیه نه کانی وتووێژ بێنێته  
ڕه دایــه  به  ئیسرائیلیشــه وه  هه نگاوی به ناو 
بۆ ئارامکردنه وه ی ڕۆژهه اڵتی نێوه ڕاست 
هه ڵهێناوه  و به  نێوه ندگیری عێراق له گه ڵ 
عه ره بســتان دانیشت بۆ ئاســاییکردنه وه ی 
نێوانیان. ئه وه  که  نه گرت، پیالنی شه ڕی 
غــه زه ی هێنــا ئــاراوه ! شــه ڕێک که  هه م 
ئیســرائیل و هــه م ئامریــکا و ئورووپــاش 
ناچــار بــکات هێندێــک ئیمتیــاز بده ن به  
ئێــران که  ده ســت لــه  حه مــاس و جیهادی 
ئیســالمی هه ڵبگــرێ و تــای تــه رازووی 
دانیشتنه کان بۆ گه ڕانه وه  بۆ سه ر به رجام 
بــۆ الی ئێــران قورســایی بــکا! که چــی 
پێچه وانــه ی ئــه و چاوه ڕوانییــه  ده رچــوو! 
هه موو له  ده هۆکانی کۆماری ئیسالمی 
گه یشــتن، بۆیه  داوای ڕاگرتنی شــه ڕیان 
لــه  ئیســرائیل نه کــرد! ئامریــکاش گوتی 
ئیسرائیل مافی داکۆکی له  خۆی هه یه . 
ئێســتا ئێــران ده ســت لــه  ئه ژنۆیــان درێژتر 
کاڵوی  بــە  دەســتی  دەســتبەتاڵ  و 
خــۆی گرتــووه  بــا نه یبا! که چــی ئه وه نده  
بــۆ  ســه رکه وتن  جێژنــی  بێچاوه روویــه  
ماڵوێرانی و کوشــتار و ئاواره یی خه ڵکی 

فه له ستین ده گێڕێ!! 



٩ ژمارە 8٠٠ ، ٥ی ژوئەنی ٢٠٢١

شەڕی نەرمی دوژمن بە دژی ڕاسانی ڕۆژهەاڵت 

هۆکارەکانی بەشداری نەکردنی زۆرینەی خەڵک 
لە هەڵبژاردنی مانگی جۆزەردان

ئێــران  ئیســالمی  کۆمــاری  مێــژووی 
بــە هەمــوو خراپەکانییــەوە هەتــا ئێســتا 
ناتەواویــش  و  شــپرزەیی  بــە  هەرچەنــد 
ســێ  نوێنەرایەتــی  توانیویەتــی  بێــت 
چەمکی ســەرەکی پێناســەکەی خۆی، 
واتــە  کۆمــار و ئیســالم و ئێــران بکات. 
هەرچەند ڕێژیم بە پشتبەســتن بە الیەنی 
ئیســالمی هاتووەتــە ســەر کار و هەر بە 
پشتبەســتن بــەو ئیســالمەش کــە خــۆی 
پێناســەی دەکات لــە ناوخــۆ و دەرەوەی 
ســنورە جوغڕافیاییەکــەی خۆی پەرە بە 
دەســەاڵتی خــۆی دەدات بــەاڵم لە باری 
کۆماریبــوون و ئێرانیبــوون زۆر غافــڵ 
نەبــووە . کەوابــوو بــە پێــی کۆماریبوون 
هەنــدێ ڕواڵەتــی کۆماریبــوون بەڕێــوە 
لــە  یەکێــک  هەڵبــژاردن  دەبــات. 
نیشــانەکانی کۆماریبوونــە . ڕێژیمــی 
خومەینــی  توتالیتێــری  و  دیکتاتــۆر 
ناتوانــێ  داهاتــوودا  هەڵبژاردنــەی  لــەم 
زۆرینــەی خەڵــک بەشــداری هەڵبژاردن 
هــۆکارەکان  لــە  یەکێــک  بــکات. 
دەتوانــێ بوونــی پەتــای کۆڕۆنــا بێــت. 
ئەم نەخۆشــییە کارێکــی وەهای کردووە 
کە هەر ئێســتاش ڕێژەی هاتوچۆ لە ناو 
شــارەکاندا کەم بێــت کەوابوو خەڵک لە 
هەڵبژاردنیشــدا ئەم ڕەوتە بۆ پارێزگاری 
لە ژیانی خۆیان درێژە دەدەن. جیاواز لەوە 
خانەنشینبوون و مردنی خەڵک لە ماوەی 
ئەم چەند مانگەی نەخۆشــی کۆڕۆنادا 
زۆربــەی خەڵکی بەرەو خەمۆکی بردووە 
کــە هەر ئەمەش هــۆکارە بۆ نەبزواندنی 
لــە  بەشــداری  بــۆ  خەڵــک  هەســتی 
هەڵبژاردندا . بێکاری و گرانی  لە ئێران 
و کوردســتاندا گەییشــتووەتە ئاســتێک 
کــە خەڵــک بــە تــەواوی لــە داهاتــوو 
بــێ هیــوا بــوون و پێیان وایــە هیچکەس 
تــازە ناتوانــێ ئەم دۆخــە چاک بکات . 
ئاشــکراکرانی پەیتاپەیتای دۆسیەکانی 
بــە  ڕێژیــم  کاربەدەســتانی  گەندەڵــی 
تــەواوی قودســیەت و پیرۆزی کەســانی 
ئایینی و سیاســی و نیزامی ڕێژیمی لە 
نێــو خەڵکــدا لە نێو بــردووە. بە جۆرێک 
کــە خەڵــک لــە ناخــی خۆیانــدا ڕێژیــم 
بــە مەشــروع نازانــن. نەبوونــی ئــازادی 

بزاڤــی ڕزگاریخوازانەی کورد بەگشــتی 
و  جوڵــە  لــە  هــەر  داگیرکــەر  لــە دژی 
خەباتتدا بووە. ئەم خەباتە بە زۆر قۆناغدا 
تێپەڕیــوە کە لە هەر قۆناغێکدا پێویســت 
و  کات  و  شــوێن  نیســبەت  بــە  دەکات 
ڕابــردوو و داهاتــووی خەباتەکــەوە و بــە 
شێوەیەکی زانستییانە و بێ الیەنانە لێک 
بدرێتــەوە و شــرۆڤەی کــۆی ڕووداوەکان 
بکــرێ. شــێوەی خەبــات لــە پارچەکانی 
کوردســتان بەپێی بەرنامــەی حیزبەکانی 
هــەر ناوچەیەک بڕێک جیاوازییان هەیە 
لەگەڵ پارچەیەکی دیکەی کوردســتان. 
ئەگەرچی لە ئایدیای زەینی داگیرکەردا 
سەرەکیترین خواست قڕکردن و لەناوبردنی 
یەکجاری کورد بووە بەاڵم بەخۆشییەوە و 
بەهۆی بەرەنگاری ڕەوای نەتەوەی کورد 
کوردســتان  داگیرکەرانــی  ئێســتا  هەتــا 
نەیانتوانیــوە ئەم ئامانجە چەپەڵەیان بێننە 
دی. لەناوبردنــی فیزیکــی پێشــمەرگەی 
کوردســتان وەک باشــترین و قارەمانترین 
و بوێرتریــن ڕۆڵــەی کورد، لــە بەرنامەی 
هەمیشــەیی داگیرکەرانــدا بووە و هەیە و 
بەپێی پالن لە ناوەندەوە هەمیشە کاری بۆ 
کراوە و دەکرێ. شەڕێک کە داگیرکەر 

جاقل

دااڵنپەڕ

ڕادەربڕین لەم ســااڵنەدا و شــەهیدکردنی 
خەڵکی ســڤیل لــە ڕێپێوانەکانی ســاڵی 
9٦ و 9٨ و هتــد لــە زەینی خەڵکدا هەر 
مــاوە و خەڵــک لــەوە بیــر ناکەنــەوە کە 
دەنــگ بــە کــێ بــدەن بەڵکــوو بیــر لەوە 
دەکەنــەوە کــە چیــدی بە دەســتی بەتاڵ 
نەڕژێنە شــەقام . شــوێندانەری حیزب و 
الیەنگەلی ئۆپۆزیســیۆن لە ســەر زەینی 
خەڵک بۆ بایکۆتی هەڵبژاردن بێجگە لە 
کوردســتان لە شوێنەکانی دیکەی ئێران 
بڕێک الوازە، چون حیزبە سیاسییەکانی 
ئەو شوێنانە زۆرتر مەجازین هەتا واقعی، 
بــەو حاڵــەش ڕێکخســتنی ئــەو هەمــووە 
بەشــداری  بــۆ  جۆراوجــۆرە  کەمپەینــە 
نەکردنــی خەڵک لــە هەڵبژاردندا ـــ کە 
ــ  دەســتی حیزبــە سیاســییەکانی تێدایــەـ 
تا ڕادەیەک بێ تەئســیر نەبووە . کۆی 
گشــتی ئــەم شــتانە وای کــردووە کــە 
بەشــداری کــردن لــە هەڵبژاردنــدا وەک 
عەیبــە و شــەرمێکی دەروونــی حیســاب 
بکــرێ و لە هەمانحاڵدا بەشــدارینەکردن 
وەک ئــەوە بێتە ئەژمار کە تاک خۆی 

بە ســاحێب هەڵوێست و شەخسیەت بزانێ 
کە لەگــەڵ زۆرینەی خەڵکدا هاودەنگە 
لــە  بەشــێک  بڵێیــن  لێــرەدا دەتوانیــن   .
ئینسانەکان کەرامەتی خۆیان دەدۆزنەوە 

و خۆیان بە خاوەن شوناس دەزانن .
نەبوونــی  و  ئیستســوابی  چاوەدێــری 
کــە  ئــازاد  و  دڵخــواز  پاڵێوراوێکــی 
جێــگای دڵخۆشــی کۆمەاڵنــی خەڵک 
بێــت دەکەوێتــە دەرەجــەی چەندەمەوە بۆ 
بەشــدارینەکردنی خەڵک. حەوت کەس 
کە ئێستا دیاری کراون هەر کامەیان لە 
ســااڵنی پێشــوودا و لە کاری خۆیاندا لە 
نێو ڕێژیم بە قەدەر سەرکۆمارێک خاوەن 
دەســەاڵت بوون! ئایا ئەمانە چی باشــیان 
کردووە کە ئێستا بیانهەوێ زیاتر پەرەی 
پێبــدەن یــان دووپاتــی بکەنــەوە؟ ئەمــە 
پرســیار و کەڵکەڵەی مێشکی زۆرینەی 
خەڵکــە کە هەر مێشــک لــە جوابی ئەم 
پرسیارەدا و هەر لە بێدەنگیدا دەڵێ: هیچ 
. شــەڕی نــاو باندەکانــی ڕێژیــم ئێســتا 
بێجگــە لــە سۆشــیال میدیــا و خەڵکــی 
دەرەوەی بازنــەی دەســەاڵت، دارودەســتە 

جیاوازەکانی نێو ڕێژیم چەشــنی سەگ 
و پشــیلە بەیەکــدا هەڵدەپرژێنەوە و زیاتر 
گەندەڵییەکانــی ئــەو حەوت کەســە و لە 
سەرووی هەمویانەوە ڕەئیسی و هیممەتی 
و ڕەزایی ئاشــکرا دەکەن. لە کوردســتان 
ئــەم هۆکارانــە شــوێندانەرن و  تــەواوی 
ڕۆژهــەاڵت  ڕاســانی  لەوانــەش  زیاتــر 
لەبــاری فیکرییەوە خەڵکێکی زۆری بە 
دژی ڕێژیــم لە جوغڕافیای زاگڕۆســدا 
هێناوەتــە ســەرخەت. بــە جۆرێــک کــە 
لــە پارێزگاکانــی لوڕســتان و ئیالمیــش 
بەهۆی زیندووبوونەوەی زیاتری هەستی 
بەشــدارینەکردن  ڕێــژەی  نەتەوایەتــی 
لــە هەڵبژاردنــدا زیاتــر لــە جــاران دەبێت. 
بێدەنگــی و ناتەوانــی ئێــران لــە بەرانبەر 
هێرشــە زۆرەکانــی واڵتــی ئیســراییل و 
بــە ئاشــکرا دەربڕینــی ئــەوە کــە هەموو 
پــارە و چــەک و چۆڵێــک لــە ئێرانــەوە 
بــۆ شــەڕی غــەزە بــەڕێ کــراوە لەالیەن 
زۆر  خەڵکــی  حەماســەوە،  بەرپرســانی 
تــوڕە کــردووە و خەڵکی تــوڕە و ناڕازی 
بــە دژی هەڵبژاردن هەڵوێســتیان گرتووە 

جیــا لەمــەش خەڵــک کە دەبینــن ڕێژیم 
ناتوانــێ واڵمی هێرشــەکانی ئیســڕائیل 
بداتەوە ســەوازەیان لە ڕێژیم بووەتەوه و تا 
ڕادەیەک ترسیان نەماوە  . ئەم هۆکارانە 
و زۆر هــۆکاری دیکــە دەبنە هۆی ئەوە 
کــە زۆرینــەی خەڵــک لــە هەڵبژاردنــدا 
بەشــداری نــەکات . بەشــێکی بچــوک 
لــە خەڵک کە بەشــداری هەڵبژاردنەکە 
دەکەن کەســانێکن کە ســەر بــە ڕێژیمن 
یــان کەســانێکن کــە هیــچ خواســتێکی 
ئینســانی زینــدوو لــە ناخیانــدا نییــە یان 
نەماوە . ئەمانە جۆرە ئینسانگەلێکن کە 
تەنیــا بە جەســتە زیندوون . کەســانێکی 
دیکەش بەهۆی هەڵبژاردنی شۆراکانەوە 
بەشــدار دەبــن ئەمانە لــە ژێر کاریگەری 
خزمایەتی و عەشــیرەگەری و شەڕێکی 
ناوچەیــی کــە مۆرەکانــی ئیتالعات لە 
ڕۆژانی پێش هەڵبژاردندا دروستی دەکەن 
بەشــداری  و  ڕێژیمــەوە  داوی  دەکەونــە 
دەکــەن. بەشــێک لــە پان ئیرانیســتەکان 
کــە  کۆماریخــوازەکان  لــە  هەنــدێ  و 
ئیســاڵحتەڵەبیدا  قاڵبــی  لــە  خۆیــان 

دەردەخــەن دێنــە پــاڵ ئیســالمگەراکانی 
ســەر بــە ڕێژیمــەوە و بــە بیانــووی ئــەوە 
بەشــداری  بپارێــزرێ  ئەمنییــەت  کــە 
موچەخۆرانــی   . دەکــەن  هەڵبــژاردن 
حکومەتــی بەڕێژەیێکی کەم بەشــداری 
دەکــەن چــون زۆربەیــان لەژێر تەئســیری 
و  بەشــدارینەکردندان  هۆکارەکانــی 
جگــە لــەوەش زۆربــەی کارمەندەکانــی 
ئێســتا ڕەســمی نیــن بەڵکــوو قەراردادین 
. کەوابــوو تەعەهــود و ئیلتیزامیــان بــە 
بــێ  حاکمییــەت کەمــە . ڕێژیــم زۆر 
شەرم و شکۆ گەڕاوەتەوە قاڵبی ڕۆژانی 
سەرەتای دەسەاڵتی ئینقالبی خۆی و بە 
پشتبەســتن بــە هێزی ســەرکوتکەر هیچ 
حیسابێک بۆ خەڵک ناکات . کەوابوو 
خەڵــک دەکەونــە ڕقەبــەری و دژکردەوە 
لەگــەڵ حاکمییەت و گوێڕایەڵی نابن و 
بــۆ بوغزانــدن و دژایەتــی حاکمییەت لە 
هەڵبژاردنــدا بەشــداری ناکــەن . ئەمانــە 
بەشێکن لە هۆکارەکانی بەشداریکردن و 
بەشدارینەکردنی خەڵک لە هەڵبژاردنی 

ڕێژیمدا .

بە ســەر خەڵکی کوردســتانیدا سەپاندووە 
کوردســتانەوە  خاکــی  داگیــرکاری  لــە 
دەســتی پێکردووە. ڕێژیمە داگیرکەرەکان 
و  نیزامــی  هێــزی  جێگیرکردنــی  بــە 
چەکوچۆڵی زۆر، کوردستانیان میلیتاریزە 
ئازادیخوازبــوون  و  ڕادەربریــن  کــردووە، 
لەالیــەن  تــاوان  وەک  کوردســتاندا  لــە 
داگیرکــەرەوە دێتــە ئەژمــار و ڕۆڵــە بوێر 
و ئازاکانــی نەتــەوەی کورد بۆ دەربڕینی 
خواســتە ڕەواکانیــان ناچارن کەرەســتەی 
بەرەنــگاری لــە خۆیان هەڵبگرن. شــەڕی 
زبــری داگیرکــەر و هێــزی پێشــمەرگەی 
و  بەردەوامــە  شــەڕێکی  کوردســتان 
هەتــا خاکــی کوردســتان لەژێــر چنگــی 
دوژمــن ڕزگاری نەبێــت ئــەو بەرەنگارییە 
دەبێــت.  درێــژەی  هــەر  چەکدارانــە 
داگیرکــەر لــە ڕێــگای شــەڕی نەرمــەوە 
هەمیشــە ویســتویەتی ورەی خەباتــکاران 
لــە ڕێــژەی پەیوەســتبوونی  دابەزێنــێ و 
الوان بــە خەباتــی چەکدارانــەی ئاشــکرا 
کــەم بکاتــەوە. ڕێژیــم بــە دانانــی پالن و 
مــاددی  زۆری  بودجەگەلــی  ســەرفی 
و  ئــازادی  بــۆ  خەبــات  دەدات  هــەوڵ 
ڕزگاری نەتەوەیی بە شتێکی کەم بایەخ 
پێناســە بــکات. ڕێژیــم لەگــەڵ تیــرۆری 
جەســتەیی ڕێبەرانی کورد بەردەوام هەوڵ 
دەدات تیرۆری شەخســیەتی شۆڕشگێڕان 
کۆمەڵــگای  لــە  پێشــمەرگەکان  و 

ناســیاوەکانیاندا  نێــو  لــە  و  کوردســتان 
بــکات . لــە کوردســتانی ئێراندا شــەڕی 
زبــر و شــەڕی نەرمــی دوژمــن بــە دژی 
جواڵنــەوەی ڕزگاریخوازانەی کوردســتان 
لەالیــەن حاکمانی تارانەوە بە شــێوەیەکی 
بەردەوام بەڕێوە چووە. داگیرکەرانی تاران 
بــە زمانــی نــەرم و لوســیان و لــە ڕێگای 
میدیاکانــی ســەربەخۆیان بــۆ کەمبایــەخ 
پیشــاندانی خەبــات ئــەوەی لــە دەســتیان 
هاتبــێ کردویانــە. ڕاســانی ڕۆژهــەاڵت 
وەک گەورەتریــن بزاڤی ڕزگاریخوازانەی 
دێموکراتیــک لــە ناوچەکە و لە جیهاندا 
دەســەاڵتی  بــەدژی  ســەردەمێکدا  لــە 
هاتــە  تــاران  تیرۆریســتی  و  دیکتاتــۆر 
گۆڕەپانــی خەباتــەوە کــە تــاران ئــەوەی 
شۆڕشــێکی  نەهاتبایــە  خەیاڵیــدا  بــە 
شۆڕشــگێڕانەی کــوردی لــە ئێراندا بوو. 
هەر بۆیەش بە دڕندانەترین شێوە بە دژی 
ئــەو خەباتــە هاتــە مەیدانــەوە. لــە گــەڵ 
قارەمانــی  پێشــمەرگەی  زۆر  کــە  ئــەوە 
بــە  تێکــەڵ  خەباتــەدا  لــەم  کوردســتان 
کاروانــی شــەهیدان بوون بــەاڵم پاش پێنج 
ساڵ ڕێژیم نەتەنیا نەیتوانی ئەو جواڵنەوە 
نوێیــە لــە نێــو بــەرێ بەڵکــوو لــە ماوەی 
ئەم پێنج ســاڵەدا ئەوە دەســەاڵتی ئەو بووە 
کــە زیاتــر لــە ڕوخــان نیزیــک بووەتــەوە. 
هەســتی ناسیۆنالیســتی لــە ڕۆژهەاڵتی 
کوردستان لەژێر کاریگەری ئەم خەباتەدا 

ئێســتا خــۆی لــە جوغڕافیــای بەرینتری 
چیــدی  و  دەکات  پێناســە  زاگڕۆســدا 
خەباتی خۆی بە جوغڕافیاکانی شوماڵ 
ڕۆژهەاڵتــەوە  کوردســتانی  ناوەنــدی  و 
نابەســتێتەوە. دوژمــن لــە ڕێــگای مــۆرە 
جاشــە ئیســاڵح تەڵەبەکانییەوە زۆر هەوڵ 
دەدات هەتا ئەم خەباتە بە شکستخواردوو 
یان دەســتکردی واڵتانی دیکە بناسێنێ. 
مێژووی کورت و پڕ لە شانازی ڕاسانی 
ڕۆژهــەاڵت دەرخــەری ئەوەیە کە تەواوی 
ئــەم پڕوپاگاندایانەی ڕێژیم درۆن و دورن 
لــە ڕاســتی. هەنــدێ ئینســان لەمــالوالوە 
بەئەنقەســت و هەندێکیش زۆر ســاویلکانە 
کەوتوونەتە داوی باڵوکراوەکانی دوژمن 
بە دژی ڕاسانی ڕۆژهەاڵت و پێیان وایە 
کە دەبێ فەرماندەیی هێزی پێشمەرگەی 
حیزبــی  ڕێبەرایەتــی  و  کوردســتان 
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران بــۆ هــەر 
هەنگاوێــک کــە دەینــێ دەبــێ تەوزیح و 
شیکردنەوەیەک بۆ ئەوان بدات. ڕێژیمی 
ئاخونــدی لــە ناوخۆ و لە تەواوی جیهاندا 
خەریکــی شــەڕ و ئاژاوەنانەوەیە و ڕۆژانە 
دەیــان کەســی لێدەکــوژرێ و گەورەتریــن 
بــەر دامودەزگاکانــی دەکــەوێ  خەســار 
بەاڵم هەتا ئێســتاش هیچ ئامارێکی ورد 
بــە هیچ الیەنێک نــادات. ئەمە بەو مانا 
نییــە کــە حیزبــی دێموکراتیــش بیهەوێ 
وەک ئــەو بــکات بەڵکوو بــەو مانایە کە 

دەبێ خەڵکانێک کە ئەگەر دڵسۆزیش بن 
نەکەونە داوی شــەڕی ڕەوانــی ڕێژیمەوە 
و لــە تــۆڕە کۆمەاڵیەتییــەکان و لــە نــاو 
خەڵکــدا خۆڕاگرتــر بــن و شــعورمەندانە 
لــە شــۆڕش تێبگــەن. لە هیچ شــوێنێکی 
جیهانــدا کاروبارە سیاســی و نیزامییەکان 
بۆ خەڵک بە تەواوی و دەســبەجێ شــی 

ناکرێتەوە. 
هێنری کەیســێنجێر بیرمەند و لێکۆڵەری 
سیاســی و وەزیــری پێشــووی کاروبــاری 
ســەردەمی  دەڵــێ:  ئەمریــکا  دەرەوەی 
تــۆڕە کۆمەاڵیەتییــەکان بــۆ بەرپرســانی 
واڵتەکانیــش ســەردەمێکی پڕ لە ئاڵۆزی 
و پەلەیە. بچوکترین شــتێک کە ڕوبدات 
خەڵک دەیانهەوێ خێرا سیاسەتمەدارەکان 
بــەردەم دوربینــەکان و هەڵوێســتی  بێنــە 
خۆیــان دەرببڕن کە ئەمەش لە سیاســەتدا 
شــتێکی بــە تــەواوی هەڵــە و نەگونجــاوە 
. حیزبــی دێموکــرات حیزبێکی خەڵکییە 
و بــە تــەواوی خۆی لــە بەرانبەر خەڵکی 
کوردســتاندا بــە بەرپرســیار دەزانــێ بەاڵم 
هیچکات ناکەوێتە داوی شــەڕی نەرمی 
دوژمنەوە و خەڵکانی دڵسۆزیش هیچکات 
نابێ گوێ بۆ کەســانی دۆڕاو و دور لە 
ســەنگەرەکانی ڕاســانی ڕۆژهەاڵت شــل 
ئیســاڵحتەڵەبی  کــە  لەحاڵێکــدا  بکــەن. 
لــە هەمــوو ئێرانــدا بــە تەواوی شکســتی 
خواردووە هەندێ زۆڵەکوردی سەربەڕێژیم 

دەیانهــەوێ لــە خۆڵەمێشــی ئــەم گوتــارە 
شکســتخواردووە ئاگرێکــی جەماوەری بە 
دژی ڕاسانی ڕۆژهەاڵت دروست بکەن. 
کوردســتان لــە ئێســتادا بــە نیزیکبوونەوە 
لــە کەتــواری شۆڕشــگێڕی و گیانبازی 
لــە  دەتوانــێ  زیاتــر  فیــداکاری،  و 
ببێتــەوە.  نیزیــک  ئامانجەکانــی 
فەلســەفەی وجــودی حیزبــی دێموکــرات 
شــەڕخوازی نەبــووە بــەاڵم پێشــمەرگەی 
کوردســتان لــە شــەڕی داســەپاودا ئەگەر 
گیانیشــی ببەخشێ پاشەکشە بۆ دوژمن 
کــە  ئەوانــەش  بەپێچەوانــەی  نــاکات. 
پێیان وایــە بەرزکردنــەوەی چەمکەکانی 
شۆڕشــگێڕی هیچ دەســکەوتێکی نابێ، 
باشــوری  کــە  شــاهیدە  جیهــان  هەمــوو 
کوردســتان بــە چ قۆناغێکــی خوێناویــدا 
نیســبەت  بــە  توانــی  هەتــا  تێپــەڕی 
عێراقــەوە  واڵتــی  و  ناوچەکــە  هەمــوو 
بــگات بــە ژیانێکــی خۆشــتر و ئازادتــر. 
نمونەیەکــی  کوردســتان  ڕۆژئــاوای 
دیکــەی تەســلیمنەبوون و گیانبازییە کە 
النیکــەم ئێســتا لە چاو هەموو ســوریا لە 

بارودۆخێکی زۆر باشتردایە. 
پشــتیوانی  بــە  کوردســتان  ڕۆژهەاڵتــی 
لــە ڕاســانی ڕۆژهەاڵتــە کــە دەتوانێ لە 
و  بنــێ  هەنــگاو  سەربەســتیدا  ڕێبــازی 
بێگومــان ئــەم ڕێبــازەش رێبازێکــی بــێ 

تێچوو نابێ .



  ژمارە ٨٠٠ ، ١٥ی جۆزەردانی ١٠١٤٠٠

کەمتر لە ٢ حەووتوی دیکە شانۆی 
لــە  ســەرکۆماری  هەڵبژاردنەکانــی 
ئێران بەڕێــوە دەچێت، هەڵبژاردنێک 
کــە چــاوەڕوان دەکرێــت کەمتریــن 
ڕێژەی خەڵک بەشداریی تێدا بکەن. 
هەڵبژاردنەکان لە کاتێکدایە کە ڕێژیم 
لەگــەڵ قەیرانــی ڕەوایی بەرەوڕووە، 
سیاســییەکانی  الیەنــە  و  حیــزب 
ئۆپۆزیســیۆنی ڕێژیمــی ئێــران ئــەو 
کــردووە. بایکــۆت  هەڵبژاردنانەیــان 
بەربژێرەکانــی  خولــەدا  لــەم 
شــێوازێک  بــە  ســەرکۆماریی 
چنــدراون کــە بەوتــەی کارناســانی 
هەڵبژاردنــەکان  ئاکامــی  سیاســی 
هــەر لــە ئێســتاوە دیــاری کــراوە و 
بــە  دەســەاڵت  دەیهەوێــت  ڕێژیــم 
بــکات. یەکدەســت  تەواوەتــی 
وتووێژێکــدا  لــە  بابەتەمــان  ئــەم 
لەگــەڵ بەڕێز ›‹ســەلیم زەنجیری‹‹ 
هەڵبژرادنــی  دەزگای  بەرپرســی 
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران 
خســتووەتە بــەر باس کە ســەرنجتان 
ڕادەکێشــین. خوێندنــەوەی  بــۆ 

ســەرکۆماری  -هەڵبژاردنەکانــی 
لــە ئێران کــە چــاوەڕوان دەکرێت 
ساردترین هەڵبژاردن لە تەمەنی 
هەتــا  بێــت  ئیســامیدا  کۆمــاری 
چەندە گرینگە و چ کاریگەرییەکی 

لەسەر داهاتووی ئێران دەبێت؟
سەرەتا ئەوەی کە لە ژێر ناوی هەڵبژاردن 
لە سیستمی سیاسیی ئێراندا دەکرێت، بە 
هێــچ شــێوە لەگــەڵ پێــوەر و پێوانەکانی 
دێموکراتیکــی  و  ئــازاد  هەڵبژاردنــی 
دونیــای مۆدێڕندا ناگونجێــت و ناکرێت 
بکرێــت،  بــۆ  هەڵبژاردنــی  پێناســەی 
بەرگــی  لــە  ئینتســاباتێکە  بەڵکــوو 
هەڵبــژاردن و بــە تامــی هەڵبــژاردن کــە 
ئامانج لێی ڕازاندنــەوەی ڕووی دەرەوەی 
و  جیهانــی  کۆمەڵــگای  بــە  ڕێژیمــە 
خۆهەڵکێشــانی ڕواڵەتــی بۆ نیشــاندانی 
ڕەوایەتــی و پێگــەی جەماوەریی خۆی. 
دەکرێت خوێندنەوە یان گرینگیی ئەو بەناو 
هەڵبژاردنانــە بــۆ هەر یــەک لە گەالنی 
ئێران، ڕێژیمی ئیسالمیی و کۆمەڵگای 
نێونەتەوەیــی بــە جیــا جیــاواز بێــت، بــەو 
واتایە کە هەر یەک لەوان بە مەبەســت 
و ڕوانینێکــی جیــاوازەوە لێــی دەڕوانــن. 
هەرچــی خەڵــک و گەالنــی ئێرانــن بــە 
ناسینی نێوەڕۆک و چیەتی ئەو ڕێژیمە، 
هیوایەکیان بەو هەڵبژاردنانە و باندەکانی 
نێــو ڕێژیمیــان نییــە و بە شــانۆگەری و 
بــە دێموکراســیی دەزانــن.  گاڵتەکــردن 
کۆمەڵــگای جیهانیش بە داخەوە فریوی 
دوالیزمی سیاسیی و پارادۆکسیکاڵ لە 
پێکهاتــەی ڕێژیمیانــدا خــواردووە و زۆر 
جــار لــەو بەناوهەڵبژاردنانــەدا بــە چاوی 
هیواوە ســەیری ڕەوتەکانی نێو دەسەاڵت 
دروشــمەکانیان  و  ڕیفۆرمخــوازی  و 
کردووە، کە پێدەچی ئێســتا ئەوانیش لەم 
پیوەندییــەدا بــێ هیوا بووبێتــن. بەاڵم بۆ 
خودی ڕێژیم دەکرێت گرینگیی زیاتری 
هەبێت، چوونکە خروجیی کار، سیاسەت 
بوارگەلــی  لــە  ڕێژیــم  کردەوەکانــی  و 
جۆراوجۆر و لە هەر دوو ئاستی نێوخۆیی 
و دەرەکیدا، کۆمەڵێک گرفت و قەیرانی 
جیــددی هێناوەتــە ئــاراوە کە ئاراســتەی 
کەشــتیی ئــەو نیزامــەی بــەرەو ئاقــار و 
چارەنووسێکی نادیار اڵ پێوەدەنێت. بۆیە 
بــۆ دەرچــوون و ڕزگاربــوون لــەو کریــزە 
سیاســی، ئابــووری و کۆمەاڵیەتییانە و 

هەروەها تەجدیدی مەشرووعیەتی خۆی 
و تەزاهورکردن پێوەی، ئەو هەڵبژاردنەی 
بــە دەرفەتێکی گرینــگ دەزانێت، بەاڵم 
لە ڕاســتیدا مارئاســا، لە ســەر سروشتی 
هۆڤانــەی خــۆی بــەردەوام و تەنیــا ماوە 
بــە ماوە ناچار بە پێســت فڕێــدان دەبێت.  

شــیوازە  بــەو  ئێــران  -ڕێژیمــی 
کــە  کردنــە  موهەندســی 
بەربژێرەکانــی چنیــوە خۆی بۆ چ 

دۆخێک ئامادە دەکات؟
ئــەو قۆناغــە لــە ژیانی سیاســیی ڕێژیم 
چونکــە  هەســتیارە،  و  تایبــەت  زۆر 
دیکتاتۆریــی  چڕتربوونــی  و  خەســت 
نیزامــی – دینــی لــە شــێوەی ویالیەتی 
و  ســەرکوت  سیاســەتی  فەقیهــی، 
ئاژاوەگێڕییەکانی، سەرکێشیە ناوکی و 
مووشــەکیەکانی، پشتیوانی لە تێرۆریزم 
و هەڕەشە و دەستێوەردانەکانی و ...هتد، 
بوونەتــە هــۆی ئــەوە کە مــەودا و درزی 
و  لەالیــەک  ڕێژیــم  و  خەڵــک  نێــوان 
کۆمەڵــگای نێونەتەوەیــی و ڕێژیمیــش 
لەالیەکی دیکەوە، زیاتر ببێت و ئەمەش 
بە تێچووی لەدەستدانی ڕەوایی لە نێوخۆ 
دورپێــچ  ڕێــگای  لــە  هەوســارکردن  و 
لەالیــەن ڕۆژئاواوە بۆ ڕێژیم تەواو ببێت. 
بۆیــە کێشــەی ڕێژیم لەگــەل ڕۆژئاوا و 
هەوڵدان بۆ البردنی گەمارۆکان، شەڕی 
نێــوان باندەکانــی، کەلێنی نێوان خۆی و 
خەڵکــی ئێران و لــە هەموویان گرینگتر 

مەســەلەی ڕێبــەری و ئامــادەکاری بــۆ 
شــوێنگرەوەی خامنەیی لە دوای مردنی 
بوونەتە هۆکاری ئەوەیکە وەلیی فەقیهی 
و دارودەستەکەی، خۆیان بۆ قۆناغێکی 
دژوار لە ڕوبەڕووبوونەوە لەگەڵ خەڵکی 
لەالیــەک،  ئازادیخــواز  و  نــاڕازی 
باندەکانــی نێــو دەســەاڵت لەالیەکــی تر 
و کۆمەڵــگای جیهانــی لەالیەکی ترەوە 
ئامــادە بکــەن و موهەندیســی کردنــی 
ئەمجارەی »ئینتسابات«ـــەکەیان وردتر 
بــە  و خەســتتر و بازنــەی دەســەاڵتیش 
بەرتەســکتر  »خودیـ«ـــیەکان  وەالنانــی 
دیکــە،  واتایەکــی  بــە  یــان  بکەنــەوە. 
ڕێکخســتنێکی نــوێ لــە ســەر بنەمای 
پااڵوتنــی ئیســتراتێژیک بــۆ قۆناغــی 
دیکــەی شــۆڕش بکــەن، بە ڕاشــکاوی 
ئــەوەی کــە مێهــدی تائیب، ســەرۆکی 
قــەرارگای عەمــار و بــرای ســەرۆکی 
ئیتالعاتــی ســپای پاســداران ئامــاژەی 
پێکــردووە کــە » ئێمە بــە قۆناغێک لە 
»خالیس سازی« ئینقالب گەیشتووین و 

حەتمەن تێیدا سەر دەکەوین«. 

لــە  خەڵــک  بەشــداریکردنی   -

خولــەدا  ئــەو  هەڵبژاردنەکانــی 
بەنیســبەت پێشــوو هەتــا چەندە 

گرینگیی بۆ ڕێژیم هەیە؟ 
فەقیهــی  وەلیــی  و  ڕێژیــم  پێشــینەی 
لــە موهەندیســی کردنــی هەڵبــژاردن و 
یاریکــردن  و  ســەرکۆمار  دیاریکردنــی 
بــە دەنگــی خەڵــک، ڕوون و ئاشــکرایە 
هیــچ  خەڵکــی  دەنگــی  ئەوەیکــە  و 
دیاریکردنــی  لــە  کاریگەرییەکــی 
تێــدا  گومانــی  نابێــت،  ســەرکۆماردا 
دەنگــی  »میــزان«  چوونکــە  نییــە، 
وەلیــی فەقیهــی یــە، نــەک خەڵــک، 
بــەاڵم ئەوەیکــە گرینگــە، ڕەوایی ڕێژیم 
لــە گــرەوی بەشــداریی ئــەو خەڵکــە و 
درێژبوونــی ڕیــزی دەنگدەراندایــە، بۆیــە 
شــەرعی،  پێناســەیەکی  دەدات  هــەوڵ 
بەشــداریی  بــە  بایەخــی  و  یاســایی 
خەڵکــی بــدات ئینجــا چ بە هەڕەشــە و 
گوڕەشــەوە بێ و چ بە تەماح وەبەرنان و 
هەڵخەڵەتاندنەوە بێت. تاکە شــتێکی کە 
بۆی گرینگە سەفی بەشداریی خەڵکی 
لــە ســەر ســندووقەکان دوور و درێــژ بێت 
هەتا وەکوو دواتر لە میدیاکان و کۆر و 
کۆبوونــەوە نێودەولەتیەکانــدا وێڕای ئەوە 
کــە بــە ڕیشــی ئــەو خەڵکــە پێبکەنن و 
ئیدەعــای ڕەوایەتــی و پێگــەی بــەرزی 
جەماوەریــی خۆیان لەنێو خەڵکیدا بکەن، 
و بــەم چەشــنە خۆیــان و ڕێژیمەکەیــان 
لــە گۆشــەگیری و بنبەســتی سیاســیی 

نێودەوڵەتی ڕزگار بکەن.  

ـ بەپێی ڕاپرسییەکان زۆرینەی خەڵکی 
فارس و نەتەوەکانی دیکەی ئێران ئەو 
هەڵبژاردنانــە بایکــوت دەکــەن، ئایا 
بایکۆتکردنی هەڵبژاردنەکان لە نێوان 
فارس و نەتەوەکانی دیکە بە تایبەت 
کورد بە یەک ڕوانگەوە سەیر دەکرێت؟ 
هــەر  بایکــۆت،  بــەرەی  الیەنەکانــی 
و  سیاســەت  و  ڕوانیــن  لــە  یەکەیــان 
ئــەو  ســەیری  خۆیــەوە  جیهانبینیــی 
مــژارە دەکات. بــۆ نموونە نەتــەوە غەیرە 
فارســەکان بــە گشــتی و بــە تایبەتــی 
نەتەوەی کورد ڕوانینێکی هاوبەشیان بە 
نیسبەت »بایکۆتـ«ـــەوە هەیە. چوونکە 
ئەزموونێکــی تاڵ و خوێناوییان لە چوار 
دەیە سەرکوت، بێ مافی، چەوساندنەوە 
و  و فەالکــەت  هــەژاری  بندەســتی،  و 
بەربەرەکانێ لەگەل ئەو ڕێژیمە تۆتالیتێر 
و هێزە سەرکوتکەرەکانی هەیە و ئاسۆی 
ئازادی، دێموکراسی، سکۆالریزم، ماف، 
دادپەروەریــی و بەشــداریی یەکســان لــە 
پڕۆســەی سیاســیدا تەنیــا لــە ڕووخانی 
و  دەبینــن  ڕێژیمــەدا  ئــەو  تەواوییەتــی 
کــۆی سیســتەمیان بــە ئامانــج گرتــووە 
نــەک شــەخس یــان جینــاح و ڕەوتێکی 

ئــەو  نەتەنیــا  بۆیــە  دەســەاڵت.  نــاو 
بەناوهەڵبژاردنانــە بە هی خۆیان نازانن و 
خاوەندارێتی لێ ناکەن، بەڵکوو بە گوتار 
و پێناســەیەکی نەتەوەیــی و سیاســیانە 
هەڵبژاردنــی  قــەوارەی  و  فــۆرم  لــە  و 
داگیرکەردا پۆلینبەندی و پێناســەی بۆ 
دەکــەن، بــەاڵم ڕەنگە بایکۆتــی الیەنی 
دیکــە لــە ســەر شــێوەی بەشــداریی، یان 
چۆنیەتــی  یــان  یارییەکــە  قەواعیــدی 
یارییەکــە و بەشــە میراتــی خۆیان بێت. 
ئەوەیکە گرینگە، کەمپەینی »نا« وتن 

و بایکۆتی ئەمجارە بە هەموو ڕوانینێکی 
سیاســیی جیــاوازەوە بــە بــەراورد لەگەڵ 
خولەکانــی پێشــوودا زۆر بەرفراوانــە، و 
»بایکۆت«ی هەڵبــژاردن بووە بە خاڵی 
هاوبەش و کۆکەرەوەی هەموو هێز و الیەن 
و کەســایەتییەکان، بە شێوەیەک کە لە 
مێــژووی کۆمــاری ئیســالمیی ئێرانــدا 
وێنــەی نەبــووە. هــەر لــە ئوپۆزیســیۆنی 
ڕووخێنەرخــواز لــە دەرەوەی واڵتەوە بگرە 
هەتا کەســایەتی و چاالکانی سیاســی، 
رێکخــراوە  و  ژنــان  مەدەنــی،  ئایینــی، 
ســینفی و خوێندکارییــەکان لــە نێوخــۆ 
و تەنانــەت مــۆرە پایەبەرزەکانــی ڕێژیــم 
وەکوو ئەحمەدی نەژاد، فائیزە هاشمی و 
هەندێ بەناو رێفۆرمخوازی حکوومەتی.

-بــۆ خەڵکێکــی وەزاڵەهاتــوو کە 
هــەر ناڕەزایەتی دەربڕینێکیان بە 
توندی سەرکوت کراوە و  هیوایان 
بــە چاکســازیی لە ڕێــگای چوونە 
ســەر ســندوقی دەنگــدان نەماوە،  
ئایــا ڕێگایەک جگه لــە ڕووخانی 

ئەو ڕێژیمە بۆ خەڵک ماوە؟
لە ســەدەی بیســت و یەک و ســەردەمی 

تکنۆلۆژی، جیهانیبوون و دێموکراسیدا 
بــە  زۆری  ئاڵوگۆڕێکــی  دونیــا  کــە 
ســەردا هاتــووە، چوار دەیە دەســەاڵت بۆ 
ڕێژێمێکی وەکوو کۆماری ئیســالمی، 
ماوەیەکی کەم نییە بۆ بەخۆداچوونەوە و 
چاکسازی، بەاڵم جەوهەر و تێگەیشتنی 
هەموو ڕێژیمە دیکتاتۆر و تۆتالیتێرەکان 
هاوشێوەی یەکە، تاکە زمانی دیالۆگیان 
و  مافخــوازی  خەڵــک،  بەرانبــەر  لــە 
ڕاوەشــاندن،  قامــک  ئازادیخوازیــدا، 
ڕێگایــەک  خوێنڕشــتنە،  و  ســەرکوت 

کە چارەنووســی خۆشــیان هەمان شــتە. 
ڕێژیمێــک کــە لــە مــاوەی ئــەو چــوار 
دەیەیەدا خۆی لە هیچ چەشنە جینایەت، 
تێــرۆر، زوڵــم، پێشــلکاری، کاولــکاری، 
نادادپــەروەری و ... لەهەمبــەر گەالنــی 
تایبەتــی گەلــی کــورددا  بــە  ئێــران و 
نەبــواردووە و هیچ بەهایەکی بۆ مرۆڤ 
و ئەرزشــە مرۆییــەکان دانەنــاوە، و بــەو 
مودیرییەت و سیاسەتانەوە ئێرانی کردووە 
و بچووکتریــن  زیندانێکــی گــەورە  بــە 
ناڕەزایەتی و داواکارییەکی بە توندترین 
و نامرۆڤانەتریــن شــێوە واڵم داوەتــەوە. بە 
گشــتی لــە پێنــاو مانــەوە و بەردەوامیی 
ناوچــە  خــۆی،  نگریســی  دەســەاڵتی 
و جیهانــی هەراســان کــردووە و بووەتــە 
هەڕەشــە لە ســەر ئاسایشیان. ســەرەڕای 
ئــەوەش، گەالنــی ئێــران و کۆمەڵــگای 
نێودەوڵەتی دەرفەتی زۆریان پێداوە چ لە 
ڕێگای بەناو هەڵبژاردن و پشتیوانیکردن 
لە جیناحەکانیەوە، چ لە تەحەمولکردنیدا 
بــۆ مــاوەی چــوار دەیــە. بۆیە ئیتــر ئەو 
ڕێژیمە گەیشتووەتە نوقتەیەکی حەساس 
و ئیتر خەڵک و ڕێژیم لە بەرانبەر یەکدا 

قەراریان گرتووە. 

سەلیم زەنجیری:
ئـــەوە سرووشـــتی هەمـــوو دیکتاتـــۆرەکان و یـــەک لەوانیـــش ڕێژیمـــی ئیســـامیی ئێرانـــە کـــە بە ســـاختەکاری، 
ـــەوە و  ـــی نەت ـــە چارەنووس ـــاری ب ـــدا ی ـــاوی هەڵبژاردن ـــر ن ـــن، لەژێ ـــاری درۆی ـــردن و ئام ـــی ک موهەندیس
کۆمەڵـــگاکان دەکـــەن و خۆیـــان بـــە کارنامـــەی پڕاوپـــڕ لـــە جینایـــەت بـــە ســـەر خەڵکیـــدا فـــەرز دەکـــەن.

وتووێژ: ڕەحمان سەلیمی

-زۆربــەی کارناســان بــاس لــەوە 
دەکەن کە ئاکامی هەڵبژاردنەکان 
لە ئێســتاوە دیاری کراوە، خەڵک 
و ڕێژیمــی ئێــران کــە لەبەرامبەر 
یەکــدان، دوای ئــەو هەڵبژاردنــە 

دەچنە نێو چ قۆناغێک؟
ئــەوە سرووشــتی هەمــوو دیکتاتــۆرەکان 
و یــەک لەوانیــش ڕێژیمــی ئیســالمیی 
ئێرانە کە بە ســاختەکاری، موهەندیسی 
ژێــر  لــە  درۆیینــە،  ئامــاری  و  کــردن 
نــاوی هەڵبژاردندا یاری بە چارەنووســی 
نەتــەوە و کۆمەڵــگاکان دەکەن و خۆیان 
جینایــەت  لــە  پڕاوپــڕ  کارنامــەی  بــە 
بــە ســەر خەڵکیــدا فــەرز دەکــەن. بۆیــە 
لــەو  یــەک  هــەر  دیاریکردنــی  بــە 
شەخســی  تایبەتــی  بــە  جینایەتکارانــە 
ڕەئیســی لەو قۆناغــەدا، نەتەنیــا بەرەی 
خەڵــک و ڕێژیم لــە بەرانبەر یەکدا جێ 
دەگــرن، بەڵکــوو پێدەچێــت کۆمەڵگای 
ئەگــەری  لــە  ڕێژیمیــش  و  جیهانــی 
هێنانەپێشی ڕەئیسی بە تاوانی جینایەت 
لــە دژی مرۆڤایەتــی لــە بەرانبەر یەک 
ڕابوەســتن و »مصونیــت«ی سیاســیی 
لێــی وەربگیرێتــەوە. بــە گشــتی ڕێژیــم 
ترســێکی زۆری لە بەشــداری نەکردنی 
خەڵکــی هەیــە، بۆیە پەنای بردووەتە بەر 
فەتــوا و حەدیس و هەڕەشــە و تەکفیری 
خەڵک و هاویشتنی هەر دەنگێک بۆناو 
ســندووق، بــە »بەڵــێ« یەک بــۆ نیزام 
دەزانێــت. یــان لــە زمــان »عەلەمولهودا 
ڕەئیســیی  ئیبراهیــم  خــەزووری  ›‹ی 
جینایەتــکارەوە ڕادەگەیەنیــت کــە هــەر 
وەلیــی  »معصومیــت«ی  کەســێک 
فەقیــه بباتــە ژیــر پرســیارەوە و دەنــگ 
نــەدات، وەکــوو رووبەروبوونــەوە لــە گەل 
پێغەمبەر حیســابی بۆ دەکرێت. تەنانەت 
خامنەیــی بــۆ خوێشــی بــە ڕاشــکاوی 
دانی بەوە داناوە کە: »موســیبەت« لەو 
رۆژەوە دەســت پێــدەکات کــە زۆرینــەی 
خەڵکــی بەشــدار نەبــن«. بۆیــە ئەرکی 
هەموو تاکێکی ئازادیخوازە کە هەســت 
بە بەرپرســایەتی مێژوویــی خۆی بکات 
و بە بەشــدارینەکردن لەو شانۆگەرییەدا، 
چەکی مەشرووعیەتی لە دەست دەربێنن 
و هەنــگاوی پراکتیکــی بــۆ ڕووخانــی 
هەڵبگــرن. چوونکــە لــەو حاڵەتــەدا، ئەو 
ڕێژیمــە نامەشــرووعە ناتوانــێ ئیدەعای 
تەمسیل و نوێنەرایەتی خەڵکی ئێران بە 
گشتی و کوردستان بە تایبەتی بکات و 
جیهانیش بەو چاوەوە سەیری ناکات، بۆیە 
هەنگاو بەهەنگاو پشتیوانیی نێودەوڵەتی 
بــۆ وتووێژ لەگــەڵ نوێنەرانی خەڵکی و 
ناڕەزایەتییە گشتییەکان دەست پێدەکات 
و زەمینە بۆ ڕووخانی خۆش دەکرێت. 



١١ ژمارە 8٠٠ ، ٥ی ژوئەنی ٢٠٢١

چیرۆک ـ ئەوان جندۆکەن!
نووسەر: بێهزاد قادری

زاگرۆس

بە »فارسی« لێی پرسیم، تۆ کوردی؟ بە سەر وەاڵمم دایەوە، ئەرێ.
تاقەتی قسەکردن و وەاڵمدانەوە بە کەسێکم نەبوو. بە تەنیا لەسەر مێزێکی دوو کەسی دانیشتبووم. لە هەموو کەس 
وەڕەز بووم. لە دار و بەرد بێزار بووم. بیرم دەکردەوە؛ بیر لە بیرەکانم؛ بیر لەوانەی هەڵمدەشێوێنن یان دەمفڕێنن و وەک 

ئەوە وایە خەڵکی هەسارەیەکی تر بم. هەندێکجار بیر لە شتانێکی ناشۆ دەکەمەوە.
سەیری نێو شەقامم دەکرد: »بۆنی هیچ هه نگاو و په ڕانه وه یەک نایەت! که س به  دوای دڵی ونبووی خۆیدا ناگه ڕێت! 
ده سته کان له  یه ک بێگانه ن! پێاڵوەکان تف لە شەقام دەکەن. شەقامەکان لە هەنگاوەکان بێزارن و هەنگاوەکان لەوەی 

کە هەن قەڵسن«.
بە »فارســی« پێی گوتم، کێشــە نییە لێرە دابنیشــم. فوویەکم لە دووکەڵی جگەرەکەم کرد. پیرەپیاوێکی چەماوە لە 
تەنیشــتم ڕاوەســتابوو. ســەیری دەکردم؛ ماقم ببوو. ئەرێ چیت لە گیانم دەوێت پیرەپیاو؟ دەمەوێت تەنیا بم، دەمەوێت 
بیر بکەمەوە. بەاڵم هەمووی لێ تێکدام. چاک بوو ئەو وشــانەم نەهێنایە ســەر زار، پیرتر لەوەی بوو بەرگەی قســەی 

ناخۆش بگرێت. گوتم، فەرموو، دابنیشە.
ڕیشــێکی درێژی هەبوو، یەک تاڵی ڕەش بە ســەر و ڕووخســاریەوە نەبوو. »ســەرم بەفری زســتانە«، ئەمەیە! سەیری 
ناوچاوانی دەکردم. هەردوو ئانیشــکم لەســەر مێزەکە دانابوو. جگەرەم دەکێشــا؛ بە قووڵی سینەکێشــم دەکرد. گوتی، 
چیــت پێخۆشــە بۆمــان بێنــن. بــە بێتاقەتی گوتم، هیچ. لەســەری نەچوو و قاوەیەکیان بۆ خــۆی هێنا. گوتی، وادیارە 
پێت خۆش نییە قسە بکەیت، ببوورە تەنیاییەکەتم تێک دا، کە بە مۆبایل قسانت دەکرد، زانیم کوردیت و پێم خۆش 

بوو چەند چرکەیەک کاتت بگرم.
لێــوی دەلــەرزی! دڵۆپــە ئاوێک لە چاویدا پەنگــی خواردبووەوە. جگەرەیەکی دەرهێنا. بە قامکەکانیەوە ڕانەدەوەســتا. 
چاوەڕێ بوو من بۆی هەڵگیرسێنم، بەاڵم تاقەتی بچووکترین جووڵەشم نەبوو. لە کۆتاییدا هەڵیگیرساند، دووکەڵێکی 
خەســتی دایە دەرەوە. گوتی، ســاڵەکانی شەســتی  هەتاوی لە کوردســتان بووم. بۆ شــەڕ دژی دژەشۆڕشەکان هاتبووم. 
خۆ دەزانی مەبەســتم کێیە ها؟! »کۆمەڵە و دێموکرات« دەڵێم. فەرماندەش بووم و پێشــتریش ئەندامی »ســاواک« 

بووم و بەر لە شۆڕش، پەیوەندیم بە جەماعەتی ئیمامەوە گرت و بووم بە پیاوی ئەوان.
جگەرەکــە بــە دەســتیەوە دەســووتا، خەیــاڵ لەگــەڵ خۆی بردبــووی و بیری لەالیــەوە نەمابوو. چاوم لە چــاوی بڕیبوو. 
جگەرەیەکی ترم هەڵگیرســاند. گوێم بۆی شــل کردبوو. گوتی، لەمانە گەڕێین. باســی ئەوەم دەکرد. لە کوردســتان 
بووم. ئەوکات بۆ شــەڕی کوردە یاخییەکان هاتبووین. دەمانکوشــت و بە لێشــاو لێیان دەکوشــتین. بریندارمان دەکرد و 
بــە هەزارانیــان لــێ برینــدار دەکردیــن. هەتا دیلێکمان گرتبا بە برینداری، ســەدان دیلیان بە ســاغی لێ دەگرتین! بەاڵم 
ئێمە زۆر بووین. مردن بۆ ئێمە بە واتای ژیانێکی نوێ بوو. سەربازی ئیمام حوسێن و ئیمام مێهدی بووین. پاسدارانی 
ویالیەت بووین. ئاخوندەکان باســی بەهەشــتیان بۆ دەکردین، باخ و باخاتی هەردەم ســەوز، ڕووبارە شــەراب، حۆرییەکان، 

دەزانیت خۆ؟!
چاوێکــی لــێ قرتانــدم. بەشــی کۆتایــی بە گاڵتەوە پــێ گوتم. وا دیار بوو کە چیتر باوەڕی بەو شــتانە نییە، ڕووبارە 
شــەرابی چی و حۆریی چی! هەر چاوەڕێ بوو من شــتێک بڵێم، بەاڵم تاقەتم نەبوو تەنانەت زمانیشــم هەڵچەرخێنم. 
نازانــم چــۆن بــوو کــە تاقەتــی گوێگرتن و بیســتنم هەبوو! هەســتێک لە دڵمدا دروســت ببــوو، تێکەاڵوییەک لە ڕق و 
بەزەیی! درێژەی دایەوە، بڕوا ناکەم تۆ ئەو کاتە لەدایک بووبێتی! خودی ناوی شــەڕ پیســە، تا بگات بەو کارانەی 
لە شــەڕدا دەکرێت، ئیتر نازانم ناوی دەنێن تۆڵەســەندنەوە یان خولقاندنی »تاوان«. کوشــتن و بڕینەکەی با بووەســتێت. 
بە »ستوون« دەڕۆیشتین، چوار کەسمان لێی دەرنەدەچوون، بەاڵم ستوونگەلی دیکە دەهاتن تاکوو کاتێک کە ئەوان 
فیشەکیان پێ نەدەما. نەماندەزانی چی بکەین. دەمانگوت ئەم کۆمەڵە و دێموکراتانە وەک »جندۆکە« وان، کەس 
نازانێت لە کوێن و لە کوێ دەردەکەون. لە یەک خولەکدا خاکیان لە عەرزدا نەدەهێشت؛ فیشەکیان بە خەتا نەدەچوو؛ 
ســەربازی وامان هەبوو بە ئاوات بوو شــەڕکەرێکی کورد ببینێت؛ دەیانگوت لە کوردســتان مرۆڤ شــەڕ ناکات، ئەوە 
دار و بەردەکانن چەکیان لەشان کردووە. دانی پێدا دەنێم، وەک پڵینگ بازیان دەبرد و وەک هەڵۆ بەرزایەتییەکانیان 

دەگرت.
جگەرەکــەی کوژانــدەوە، تەنیــا یــەک جــار نەفەســی لــێ دا. قاوەکەشــی ســارد بــووەوە. داوای یەکێکی تــری کرد. 
لەرزینەکــەی دەســت و لێــوی نەمابــوو. بەاڵم شــەوقێک لە چاوەکانیــدا بوو. جگەرەیەکی ترم هەڵگیرســاند. چاوم لێ 
هەڵنەدەبــڕی. گوتــی، ڕۆژێــک لە ڕۆژان لە یەکێک لە گوندەکانی کوردســتان کوشــتەیەکی زۆرمان دابوو. یەک 
کــەس لــە هێزەکانــی ئێمــە دەرنەچووبوو. پێیان ڕاگەیاندین کە دێموکرات لێی داوین و نەوەد کەســی لێ کوشــتوویین. 
پێشــمەرگەکان بە خەڵکیان گوتبوو کە تەرمەکانی ئێمە هەڵبگرن و لە مزگەوتی گوندەکە دایانبنێن. ئەوێیان بەجێ 
هێشتبوو. کە چووین بۆ ئەوێ، تەرمی براکەمم لەوێ دیتەوە! مەراقم کرد. پێم خۆش بوو فیشەکێک بەر ناوچاوانم 

کەوتبا و ئەوەم نەدیبا. دونیا لە پێش چاوم ڕەش هەڵگەڕا. مەرگی برا زۆر سەختە زۆر.
فرمێســکێک بەســەر گۆنایــدا هەڵخلیســکا و لەنێــو ڕیشــیدا نوقــم بوو. هیچ بــۆم گرینگ نەبوو. پێم خــۆش بوو هەر 
ئــەوکات پێــی بڵێــم کــە بە جەهەندەم کە تۆپێندرا. بەاڵم تاقەتم نەبوو. گوتــی، هێزێکی زۆرمان لەگەڵ خۆمان بردبوو 
کــە تەرمــەکان لەگــەڵ خۆمان ببەینەوە. دەســتەیەک فەرماندە لەوێ بوویــن. کۆبوونەوەیەکمان گرت و هەر لە هەمان 
گوند بڕیارێکمان دەر کرد. کۆمەڵێک لە کەسانی زۆر باوەڕپێکراوی خۆمان کۆ کردەوە و چووینە نێو تەرمەکانەوە 
و سەربازانی دیکەمان وەدەر نا. بڕیار ئەوە بوو، سەری زۆرێک لە  کوژراوەکان لە تەرمەکانیان جیا بکەینەوە، لووت 
و گوێــی هەندێکیشــی ببڕیــن. بڕیارێکــی ســەخت و بێڕەحمانــە بوو، بــەاڵم چارەمان بۆ نەمابــووەوە. وەک گەاڵی دار 

لێمان هەڵدەوەرا.
ڕاوەستا و تا قاوەکەی تەواو نەکرد، هیچی نەگوت. منیش جگەرەم بە جگەرە هەڵدەگیرساند. زۆرتر لە چەند چرکەی 
پێش ڕقم لە دڵدا بوو. ماسوولکەکانم توند توند ببوون؛ پێم خۆش بوو هەر لەوێ بیدەمە بەر چەقۆ و لەتوپەتی بکەم. 
تفێکــی قــورت دا و گوتــی، خــۆم ســەری براکــەی خۆمــم بــڕی. ڤیدیــۆ و وێنەمان لــێ هەڵگرتــن و ڕامانگەیاند کە 
کــوردەکان ســەر دەبــڕن، گــوێ و لووت دەبڕن و دیلەکانمان »گاکوژ« دەکەن. ئەوەندەی مســقاڵێک ڕۆحم لە دڵیاندا 
نییە، هیچ لە مرۆڤایەتی تێنەگەیشــتوون. تەنانەت ڕۆحمیان بۆ خەڵکی ســڤیلی خۆیشــیان نییە. ئەوان لە دڕندەترین 

ئاژەاڵنیش دڕندەترن. ئەوان لە بەراز و سەگ گاڵوترن. دەبێ قەاڵچۆیان بکەین، دەبێ ئێمەیش گاکوژیان بکەین.
قامکەکانــم هاتنــە لــەرزە. مێشــکم خەریکبــوو دەتەقی. جگەرەکەم کوژاندەوە و بە تووڕەییەوە و بە »فارســی« گوتم: 
»تەواوی بکە. پێم خۆش نییە یەک وشەی دیکەت لێ ببیستم«. دەنگی لێوە نەهات و هەستا و لە قاوەخانەکە چووە 

دەرەوە. سەیری نێو شەقامم کرد، شەقامەکانیشیان دیکتاتۆرە، وەک ڕوانینیان، بیریان و... .
بۆرەتــاری ئێــوارە بــوو. منیــش هەســتام و چوومــە دەرەوە. ئــەو وێنانــە دەهاتنــە پێش چــاوم و وەک ســەگێکی هار لێم 
دەوەڕین. ڕێگایەکم گرتە بەر، خۆیشم نەمدەزانی بۆ کوێ دەڕۆم. هەنگاوەکانم توندتر کردەوە. بە کۆاڵنێکدا داگەڕام. 
پیرەپیاوێک لە پێشــم بوو. لێی تێپەڕیم. هەســتم کرد ئاشــنایە! ئاوڕێکم دایەوە، هەمان پیرەمێردی نێو قاوەخانەکە بوو! 
شــەلە شــەل ڕێگای دەبڕی. کەس لەو کۆاڵنەدا نەبوو. نازانم چۆن چۆنی بوو کە لێی هەڵگەڕامەوە. بەتوندی ناقیم 
گرت و بۆ نێوان دوو ترۆمۆبیلی نێو کۆاڵنەکە ڕامکێشــا. هەناســەی دەرنەدەهات و لەژێر دەســتمدا پەلەقاژێی دەکرد 
و چاوی دەرپەڕیبوو. ئەوەندە توند ناقیم گرتبوو کە هەستم بە هاڕینی مۆرەکانی ملی دەکرد. دەمم بردە الی گوێی 
و گوتم، الی کەســێکی باش بیرەوەرییەکانت نەگێڕایەوە ســەگی پیر، ســاڵەکانی شەســت بابم پێشــمەرگە بوو، دیلتان 
کرد و لە دوای ترۆمۆبیل ڕاتانکێشا و شیتاڵ شیتاڵتان کرد. گوندەکەمانتان خاپوور کرد. منی پێنج سااڵنتان هەتیو 
خســت. ئەوەی بیســت؛ ســپێنەی چاوی دەرکەوت و لەژێر دەســتمدا گیانی دەرچوو. هەســتامەوە، بەاڵم هێشــتا ڕقم لە 
کەالکەکەشی بوو. زیاتر لە پێش تووڕە بووم و ڕقم لە دڵدا بوو. خۆزگە دەمتوانی ئاگر لە ماڵ و منداڵیان بەر بدەم. 
خۆزگــە دەمتوانــی شــارەکانیان خاپــوور بکــەم. خۆزگە دەمتوانی بــە قامچییەک بەر ببمە گیانیــان و بیانخەمە نووزە 

نووز. خۆزگە دەمتوانی، خۆزگە دەمتوانی...

سەرنج بدەن، سەرنج بدەن، سەرنج بدەن...
کاتژمێر ١ و ٣٠ خولەکی شەوی چوارشەممە لەسەر پێنجشەممە، ٣٠ی بانەمەڕی ساڵی 
١4٠٠ی هەتاوی پۆلێک لە بەورە چنگ بە گڕەکانی دێموکرات لە ســێڕێیانی بورهان 

کەوتنە بۆسەی کەمتیار و چەقەڵ و گوێ لە مستانی تارانەوە...
تەقە گەرمە

من گوێم لێیە ســمکۆ بە شــاخەوان دەڵێت: کاکی کاکم ژمارەمان کەمە و ئەســتەمە 
لەم کەمینە ڕزگارمان بێت، ئێمە ژمارەمان تەنیا حەوت کەسە و دوژمن هەزار.

بــەاڵم دەبــێ جارێکــی تــر ئەو وانەیــە بڵێنەوە ئەو کاتەی ئێمە دەڕووخێین کە شــاهۆ و 
ئاربابا و ئارێز ڕووخان.

ئــەو کاتــە ئێمــە دەگیرێــن کە توانیتان چی هەڵویە دەســتەمۆی کــەن، چی بەورە لە 
تۆڕی خەن.

گەر توانییان لوڕستان، ئیالم، کرماشان، سنە و ورمێ لەداو بخەن ئەوە ئێمەش چەک 
دادەنێین.

یا پیرموراد هۆ شــێخی بورهان، وەیســەکەی ماهیدەشــت ئەوە شــاخەکانی زاگرۆســن 
کەوتوونەتە بۆسەی بیابانی قڕ و  بێ ئاویی تارانەوە.

هۆ لوڕستان، سۆران، شکاک، ئەردەاڵن، کەلهوڕ، لەک، هەورامی و زازاک، ئەوە شاخەکانی 
زاگرۆسە و لە بۆسەی وشکارۆی تاراندان و دەنڕێنن و لەو دیوی تۆڕ کەمتیار و گورگی 

ئەو بیابانە دەتارێنن.
ئەوە ســمکۆ و شــاخەوان و هەڵگورد و مانشــت و چلچەمە و دااڵهۆ و نەکەرۆزە لە داوی  

وشکارۆی والیەت و پاڵەویدان و دڕبەم تاریکییە دەدەن.

مانشت دەڵێت: ئەوەتانێ هێزی یارمەتی هات بۆ المان کە سەر هەڵدەبڕم سوارچاکێک 
بەرەو ئێمە دێت و بێ گوێدان بە تەقە و بارانەی گوللـە هەروا دێت و ئەسپەکەشی 

دەحیلێنێ.
ســمکۆ دەڵێت: ئەوە خۆ ســمکۆی باپیرمانە، من تێناگەم هێشــتا ئەوەی دەیبینم باوەڕ 

ناکەم سمکۆی شکاکە و بە خۆی و ئەسپەکەیەوە گەیشتووەتە ئەم کەمینە.
ساڵو گەورەم، هاوڕێی مەزن، چۆن بوو هاتی؟ ئەم کەمینەت چۆن تێکشکاند؟

من هێشــتا حەبەســاوم و لەبەر لورەی کەمتیار و گرمەی تفەنگ حاڵی نابم ســمکۆی 
ڕێبەر چیم پێ دەڵێ؟ بەاڵم بە نیگایدا تێدەگەم ئەمجارەیان دەیهەوێ هەر لە ماکۆوە 

تا ئەوپەڕ سنووری لوڕستان دایبماڵێ ئاخمان لە داگیرکەران.
مــن قەڵەمێکــی ترســاوم لەناو ئاگر و دەنگی فیشــکدا حەبەســاوم کــە تۆزێک دێمەوە 

سەرخۆ چاوم لێیە سمایل و ئاوارە و موعینیەکانیشمان لەگەڵن
لــەم بۆســەدا دەنگــی پێکەنینێــک دەناســمەوە کاک ســەعیدە، ئــا خۆیەتــی دەنگــی 

پێکێنەنینی لە هیچ دەنگێک ناچێت، دەیناسمەوە من دڵنیام بۆ خۆیەتی.
شاخەوان بە سمکۆ دەڵیت: سەیر بکە ئێمە بووینە هەزار هەزار.

تەقــە گەرمــە و ئێســتا ئیتــر چەقەڵــی دەســتمەمۆ و گــوێ لە مەســتی تارانن وان لە 
بۆسەی ئێمەدا، سمکۆ دەگوڕێنێ بەسەریاندا و شاخەوان هێرشیان بۆ دەبات.

ئــەز ترســاوم و ناتوانــم ببمــە کامێراکەی کاک ســەالح، ناتوانم ئــەوەی دەبینم تۆماری 
بکــەم، ســەید ســەالمە، کاک ســدیقی فەروخیانــە، خەلیــل خەلەبان، خدرە ســورە، کاک 

کەماڵی دەباغی و هەر هەموویان لەگەڵمانن.
بە کاک کەماڵ دەبێژم، گەورەم تۆ لە زیندانەوە چۆن هاتی؟

بە دەم تەقە کردنەوە دەڵێت: پاش ڕاســان و هاتنەوەی هەڵۆیان، کام بەند دەتوانێ 
دیلمان بکات کە خەبات و کۆڵنەدان بێت هەمووان هەین وا نەزانن هەر خۆتانن.
کــێ دیــوە کــێ؟ کێ دیوە کێ ؟ لە بۆســەداین و ئێمەن هێــرش دەبەین. ئێمەن 

دەگوڕێنن و ئەوانن کە ترساون.
ئەوە جەندەکی داگیر کەرە و دەکەوێتە بەرپێمان و سمکۆ و شاخەوان ڕاویان دەنێن.

چ شەوێکە و چ ڕووداوێک؟ منی قەڵەم چۆن دەتوانم بیگێڕمەوە.
داالهۆ لە بێ تەلدا دەڵێت: شەڕ تەواو و بۆسەی دوژمن تێک شکا

سمکۆ و شاخەوان بریندارن
دەچمە سەر سەریان، نەترساون و دوو گوڵە مێالقە لەسەر سینگیانە

تکا دەکەم هاوڕێیان هەستن بڕۆینەوە، چاوەڕێتانن هەستن با بڕۆینەوە.
دەم بە بزە پێم دەڵێن: خۆ خۆتت دیتت ئێمە لەشکرێکین هەزار هەزار پشتمان تەنیا 
بە خۆمان دەبەســتین، ئەم ڕاســانە ئەم وەرزی ڕابوون و بەرخۆدانە ئەم زەریا خورۆشــاوە 

نەهێڵن بەری پێ بگرێت.
چاوەڕێتانین ئێوە زوو بێنەوە 

 نەکەن شــاخ و پێدەشــتی زاگرۆس لە گرمەی چەکی شــاخ و خرۆشــانی شار بێبەش 
بکەن، دەبێ ئێوە بەڵێن بدەن زۆر زوو بۆ هەمیشە بگەڕێنەوە.

هانــا دەبەمــە بــەر کاک دوکتور قاســملوو دەڵێم گەورەم، بە ســمکۆ و شــاخەوان بڵێ با 
لەگەڵمان بێنەوە، منداڵ و هاوسەر و دایک و باب و هاوڕێیانیان چاوەڕێن.

کاک دوکتور دەفەرمێت، دەبێ ئێوە بێنەوە
شار و شاخ و ئاو و باخ و خەڵک و کانی و گەاڵ و دار چاوەڕێن.
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دەسبەسەر کردنی 
هاوواڵتییان: 

بانەمــەڕ،  ٣١ی  هەینــی  ڕۆژی 
»قاســم  نــاوی  بــە  هاوواڵتییــەک 
عەزیزییــان«، تەمــەن ٢٨ ســاڵ، کــوڕی 
ڕەسووڵ و خەڵکی گوندی »لەج« سەر بە 
مەهابــاد، لەالیەن هێــزە ئەمنییەتییەکانەوە 

دەسبەسەر کرا.
جــۆزەردان،  ٢ی  یەکشــەممە  ڕۆژی 
هاوواڵتییەکــی کــورد بــە نــاوی »لوقمان 
کــوڕی  ســاڵ،   ٢٥ تەمــەن  نیکــزاد«، 
محەممەد و خەڵکی گوندی »سەردۆش« 
سەر بە مەریوان، پاش بانگهێشتکردنی بۆ 
ئیــدارەی ئیتالعاتی ئەو شــارە دەسبەســەر 

کرا.
جــۆزەردان،  ٥ی  چوارشــەممە  ڕۆژی 
هاوواڵتییەکــی کــورد بە نــاوی »کەماڵ 
کــوڕی  ســاڵ،   ٢٧ تەمــەن  عەزیــزی«، 
بارام و خەڵکی گوندی »شــیان« ســەر بە 
ســنە، پاش بانگهێشــتکردنی بــۆ ئیدارەی 

ئیتالعاتی ئەو شارە، دەسبەسەر کرا.
جــۆزەردان،  ٣ی  دووشــەممە  ڕۆژی 
هاوواڵتییەکــی کــورد بــە ناوی »ســۆران 
شــەریفی« و خەڵکی بۆکان، لەالیەن هێزە 

ئەمنییەتییەکانەوە دەسبەسەر کراوە.

بانگهێشت کردنی 
هاوواڵتییان بۆ ناوەندە 

ئیتالعاتییەکان: 

لەســەر سکااڵی فەرمانداری شاری شنۆ، 
چەنــد هاوواڵتیــی خەڵکی »نەڵۆسـ«ـــی 
ئەو شارە، بانگهێشتی ئیدارەی ئیتالعاتی 

شنۆ کراون و هەڕەشەیان لێکراوە.
شــنۆ  شــاری  لــە  کوردپــا  هەواڵنێــری 
بــە  هاوواڵتییــەی  چەنــد  ئــەو  شوناســی 
حوســێن  قــادرزادە،  »عەلــی  ناوەکانــی 
ئەمیر عەشــایری، شەهاب بابوولی، موراد 
عەلی مەحبووب، هیوا ئەفرووزە و ڕەحمان 

جەسووری« ڕاگەیاندووە.
جــۆزەردان،  ٣ی  دووشــەممە  ڕۆژی 
کرێــکاری  چاالکــی  حەکیمــی،  کاوە 
و یەکێــک لــە واژۆکەرانــی بەیانییــەی 
دەسبەســرکرانی  مەحکوومکردنــی 
عوســمان ئیسماعیلی و مەحموود ساڵحی، 
ئیــدارەی ئیتالعاتــی ســەقز  بانگهێشــتی 

کراوە.

مەحکووم کرانی 
هاوواڵتییان بە زیندان و 

سزای نەختی : 

تەعزیریــی  زیندانیــی  ســاڵ   ١ حوکمــی 
چاالکــی  مــورادی«،  »جەوانمیــر 
کرماشــان  خەڵکــی  کرێکاریــی 
ئــەو  پێداچوونــەوەی  دادگای  لــە 
گــۆڕدرا. نەختــی  ســزای  بــۆ  شــارە، 
تۆمەتــی  بــە  کرێکارییــە  چاالکــە  ئــەو 

»ڕۆژنامەی کوردستان« بە مەبەستی هەرچی زیاتر ئاشکراکردنی پێشێلکارییەکانی 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 جۆزەردانی ساڵی ١٤٠٠ی هەتاوی، لە شار و ناوچە کوردنشینەکانی کوردستانی ڕۆژهەاڵت دەکات 
کە بریتین لە حاڵەتەکانی دەستبەسەر کردن، بانگهێشت، ئێعدام، کوژران و بریندار بوونی کۆڵبەران، 

کرێکاران، خۆکوشتن، زیندانیان و مەحکووم کردنی هاوواڵتییان لە کوردستانی ئێران.

ئەم ڕاپۆرتە لە ناوەندی ئاماری ئاژانسی هەواڵدەریی کوردپا، تۆمار کراوە.

»پڕۆپاگەنــدە دژی نیــزام«، لەالیەن لقی 
١ی دادگای ئینقالبــی کرماشــان، بــە ١ 
ســاڵ زیندانیی تەعزیری مەحکووم کرا و 
ناوبــراو ڕۆژی شــەممە ١٤ی خاکەلێوەی 
پەیوەندییەکــی  ڕێگــەی  لــە  ئەمســاڵ، 
حوکمــی  ڕاگەیاندنــی  بــۆ  تەلەفوونیــدا 
دادگای  ١ی  لقــی  بانگهێشــتی  دادگا، 
حوکمــی  و  کــرا  شــارە  ئــەو  ئینقالبــی 
دادگای ســەرەتایی بە ناوبراو ڕاگەیەندرا.
ســەید  نــاوی  بــە  کــورد  هاوواڵتییەکــی 
»محەممــەد حوســێنی«، خەڵکی شــاری 
لــە  بــە تۆمەتــی »محاربــە«،  نەغــەدە، 
ڕێــگای ئەندامبوون لە یەکێک لە حیزبە 
کوردییەکانی ئۆپۆزیســیۆنی حکوومەتی 
ئێران، لەالیەن لقی ١ی دادگای ئینقالبی 
مەهاباد، بە ٤٠ ساڵ زیندان و دوورخرانەوە 
بۆ زیندانی ناوەندیی ورمێ، مەحکووم کرا.
جــۆزەردان،  ٦ی  پێنجشــەممە  ڕۆژی 
ســەقز  ئینقالبــی  دادگای  ١ی  لقــی 
عوســمان  بەســەر  ســەرەتایی  حوکمــی 
دوو  ســاڵحی،  مەحمــوود  و  ئیســماعیلی 
چاالکی کرێکاریی ئەو شــارە سەپاندووە.
خەبــات مەفاخــری، چاالکــی ژینگەیی، 
خەڵکی ســنە، لەالیــەن لقی ١ی دادگای 
ئینقالبی ئەو شــارە، چوار ســاڵ زیندانیی 
ســەپاوە. بەســەردا  هەڵپەســێردراوی 
حەیــدەر قوربانــی، چاالکــی کرێکاریــی 
خەڵکــی شــاری کامیــاران لەالیــەن لقــی 
٢ی دادگای ئینقالبــی شــاری شــەهریار، 
بــە ١١ ســاڵ زیندانــی مەحکــووم کــرا.

ڕەوانە کردنی 
هاوواڵتییان بۆ زیندان: 

بانەمــەڕ،  ٢9ی  چوارشــەممە  ڕۆژی 
هاوواڵتییەکــی کــورد بە نــاوی »ڕەحمان 
کۆتایــی  پــاش  خان ئەحمــەدی«، 
لــە گرتنگــەی  لێپرســینەوەکەی  مــاوەی 
ڕەوانــەی  ورمــێ،  ئیتالعاتــی  ئیــدارەی 
کــرا. شــارە  ئــەو  ناوەندیــی  زیندانــی 
جــۆزەردان،  9ی  یەکشــەممە  ڕۆژی 
لــە  یەکێــک  ســامانی،  فــەرزاد 
لــە   99 بەفرانبــاری  دەسبەســەرکراوانی 
گرتنگــەی ئیتالعاتــی ســپای پاســداران 
مانگرتــن. داوەتــە  دەســتی  ورمــێ،  لــە 
ڕۆژی دووشــەممە ١٠ی جــۆزەردان، دوو 
زیندانیــی سیاســی بــە ناوەکانــی »ڕەحیم 
ڕەفعەتی«، کوڕی محەممەد و »ڕەحمان 
تابــش«، کــوڕی مــوراد، خەڵکی شــاری 
شــنۆ، لــە زیندانــی نەغــەدە بــۆ زیندانــی 
ڕاگوێــزراون. لەدایکبوونیــان  شــوێنی 
جــۆزەردان،  ١١ی  سێشــەممە  شــەوی 
فــەرزاد ســامانی و ســاکار عەینــی، لــە 
دەسبەســەرکراوانی بەفرانبــاری 99، پاش 
نزیــک ٥ مانــگ لــە دەسبەســەرکرانیان 
لــە گرتنگــەی ئیتالعاتی ســپا لە ورمێ، 
ڕەوانەی زیندانی ناوەندیی ئەو شارە کران.
»ڤیان محەممەدی«، چاالکی مەدەنی و 
خوێندکاریی بواری بەڕێوەبەریی بازرگانی 
خەڵکــی  و  بازرگانــی(  )مودیرییەتــی 

مەریوان، لە گرتنگەی ئیتالعاتی سپا لە 
ورمــێ، ڕەوانــەی زیندانی ئەو شــارە کرا.

 کوژران و برینداربوونی 
هاوواڵتییان:

جــۆزەردان،  ١١ی  سێشــەممە  شــەوی 
هاوواڵتییەکــی کــورد بە ناوی »حوســێن 
کــوڕی  ســاڵ،   ٦٣ تەمــەن  فەرەجــی«، 
کەریم و خەڵکی شــارە »ئارمەردە« ســەر 
بە بانە، بەهۆی تەقەی هێزە نیزامییەکانی 
حکوومەتییــەوە گیانــی لەدەســت دابــوو..

مەحکوومکردنی 
هاوواڵتییان بە ئێعدام: 

تۆمەتــی  بــە  ئیالمــی،  هاوواڵتییەکــی 
هێــزە  مەئمــووری  »دوو  کوشــتنی 
بــە  حکوومەتــی«  ئینتزامییەکانــی 
ســێ کــەرەت قیســاس مەحکــووم کــرا.

کوژران و برینداربوونی 
کۆڵبەران و کاسبکاران: 

جــۆزەردان،  ٥ی  چوارشــەممە  ڕۆژی 
هێزەکانــی هەنگــی ســنووری لــە شــاری 
نەوســوود ســەر بــە پارێــزگای کرماشــان، 
هێرشــیان کردووەتە سەر ماڵی هاوواڵتییان 
و دەستیان بەسەر کەلەوپەلی کاسبکاراندا 

گرتووە.
جــۆزەردان،  ٥ی  چوارشــەممە  ڕۆژی 
نــاوی »قوبــاد  بــە  کــورد  کۆڵبەرێکــی 
ڕەحمانــی« تەمــەن ٢٨ ســاڵ و خەڵکــی 
ســەرپێڵی زەهــاو، لــە ئەنجامــی تەقــەی 
نیزامییەکانــی  هێــزە  ڕاســتەوخۆی 
شــارەوە  ئــەو  ســنووری  لــە  حکوومەتــی 

گیانی لەدەست داوە.
یەکشــەممە  ڕۆژی  ســەرلەبەیانیی 
نــاوی  بــە  جــۆزەردان، کۆڵبەرێــک  9ی 
»محەممــەد ڕەحمانــی«، لــە ئەنجامــی 
تەقــەی هێــزە نیزامییەکانــی حکوومەتی 
ئێــران، لە ســنووری »سەرتەزێنـ«ـــی بانە 

بریندار بووە.
جــۆزەردان،  ١٠ی  دووشــەممە  ڕۆژی 
کۆڵبەرێکــی کورد بە نــاوی »محەممەد 
ســادقی«، خەڵکــی ســەقز، لــە ئەنجامی 
تەقــەی هێــزە نیزامییەکانــی حکوومەتی 
ئێران، لە سنووری »بروێشکانیـ«ـــی بانە، 

بریندار بووە.

تەقینەوەی مین:

جــۆزەردان،  ٤ی  سێشــەممە  ڕۆژی   
هاوواڵتییەکــی کــورد بە ناوی »شــێرکۆ 
گونــدی  خەڵکــی  محەممەدپــوور« 
»بێورانـ«ـــی شــاری سەردەشــت، بەهۆی 

تەقینەوەی مین بە ســەختی بریندار بوو و 
القێکی لەدەست دا.

گیان لە دەستدان و 
برینداربوونی کرێکاران:

 
جــۆزەردان،  ١١ی  سێشــەممە  ڕۆژی 
شــاری  لــە  بیناســازی  کرێــکاری  دوو 
کارکــردن  کاتــی  لــە  سەردەشــت، 
بینایەکــی  لــە  بەربوونــەوە  بەهــۆی 
نیــوەکارە، تووشــی ڕووداوی کار بوونــە.
یەکێــک  شوناســی  کوردپــا  هەواڵنێــری 
لــەو کرێکارانــە کە لــەو ڕووداوەدا گیانی 
»ئەبووبەکــەر  نــاوی  بــە  داوە  لەدەســت 
ئەحمــەد،  کــوری  ئیســماعیل زادە« 
کرێکارەکــەی  شوناســی  و  ڕاگەیانــدووە 
دیکــە کــە لــەو ڕووداوەدا برینــدار بووە بۆ 
نەکراوەتــەوە.. ڕوون  کوردپــا  ئاژانســی 

گیانلەدەستدانی زیندانی:
ڕۆژی سێشەممە ١١ی جۆزەردان، 

زینداییەک بە ناوی »ناسر کەریمی«، 
کوڕی قادر و خەڵکی گوندی »نۆبار« 

سەر بە بۆکان، پاش ڕاگواستنی بۆ 
زیندانی ئەو شارە گیانی لەدەست دا.

مانگرتنی زیندانی: 

موژگان کاووســی، نووســەر و لێکۆڵەری 
کوردی بەندکراو لە بەندی زیندانی ئێڤین 

لە مانگرتنی تەڕ دایە.
خەڵکــی  شــاعیری  بــاران،  ژاکان 
لــە  ئیــالم،  بــە  ســەر  »مەلەکشــا« 
ناڕەزایەتی دەربڕین لەمەڕ واڵمنەدانەوەی 
ڕێکخــراوی  نوێنەرایەتیــی  نووســینگەی 
نەتەوە یەکگرتووەکان لە هەولێر بەنیسبەت 
داخوازییەکانی، لێوەکانی خۆی دووریوە.

خۆکوژی و خۆکوشتنی ژنان و 
پیاوان:

دووشــەممە  ڕۆژی  ســەرلەبەیانیی 
٣ی جــۆزەردان، »بێهــزاد )محەممــەد( 
سیاســیی  پەنابــەری  مەحمــوودی«، 
لەبــەردەم  کــە  بــۆکان  خەڵکــی 
نووســینگەی نوێنەرایەتیی ڕێکخراوی 
هەولێــر،  لــە  یەکگرتــووەکان  نەتــەوە 
پێتەختی هەرێمی کوردستاندا، ئاگری 
لە جەســتەی خــۆی بەردابــوو، بەهۆی 
قووڵیی برینەکانییەوە لە نەخۆشخانەی 

ئیمێرجێنسی گیانی لەدەست دا.
چەنــد ڕۆژ پێــش، پەناخوازێکــی کورد 
بــە نــاوی »ئــازاد حەســەنی«، تەمەن 
٣٢ ســاڵ خەڵکی شــاری پیرانشــار، بە 
هۆکاری نادیار لە شاری ئامێستردامی 
واڵتی هۆڵەند، دەستی دایە خۆکوژی.


