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سیمای شۆڕشگێڕێکی 
نەتەوەیی دێموکرات

بــه   و  تۆقیــوه   دۆخه كــه   لــه   خامنه یــی 
په له پــڕووزه  خه ریكــی كۆكردنــه وه ی خۆی 
گــه وره   ترســێكی  ڕێژیمه كه یه تــی.  و  
بــه   و  گرتــووه   خامنه یــی  ســه رتاپای 
دڵه ڕاوكێیه كــی تونــده وه  و بــه  ســیمایه كی  
ڕه نــگ په ڕیــوه وه ، ده ڕوانێتــه  ده وروبــه ر و 
زه نده قــی چــووه  له وه ی كــه  دوژمن! تا نێو 
به یتــی ڕێبه ر یــش هاتبێ و له م ســااڵنه ی 
دوایــی ته مه نیــدا میراته كه ی به ر با بدرێ 

و ڕێژیمه كه ی ببێ به  تۆز.
 له والشه وه  گوشاری پۆتین و ڕووسیه شی 
له سه ره  و پێی وتووه  ده بێ هه رچی مۆره ی 
به ستراوه  به  بریتانیا و ڕۆژاوایه  بیدۆزێته وه  
و لــه  ده ســه اڵت دووریــان بكاتــه وه . هــه ر 
ڕۆژێك بنكه یه ی ئه منیه تی و نیزامیشــی 
لــێ ده ته قه ندرێتــه وه ! خه ڵكــی ئێرانیــش به  
هه موو چین و توێژه وه  له  ساڵه كانی ٩٦ و 
٩٨ی هه تاوی ڕژانه  ســه ر شــه قام و دژی 

خامنه یی دروشمیان دا.
و  تۆقانــدووه   خامنه یــی  ئه مانــه   كــۆی 
بڕیاری دابوو به  هه ر شــێوازێك بووه  گوێ 
لەمســتێكی به ته واو مانا و جێی بڕوا بكا 
بــه  ســه ركۆمار و كاره كانــی پێ  ڕاپه ڕێنێ 
و ڕێژیمه كــه ی كۆبكاتــه وه  ســه ر یــه ك و 
ئیــدی پێویســتی بــه  داهۆڵه كانــی به نــاو 

ڕێفۆرمخوازی نه ماوه .
لــه  ٢٨ی جۆزه ردانــدا خامنه یی به ته واوی 
به رامبــه ر بــه  نه ته وه كانی ئێران وه ســتایه وه  
جۆزه ردانــی  ٢٨ی  ڕۆژی  له ڕاســتیدا  و 
١٤٠٠ی هه تــاوی خاڵێكــی وه رچه رخانــی 

مێژوویی بوو.
یه كه م وه رچه رخان بریتی بوو له وه یكه  گه ر 
هه تــا دوێنــێ لــه  به نــاو هه ڵبژاردنه كانــدا، 
درز و كێشــه یان ده كه وتــه  نێــو خه ڵكه وه  یان 
ده كه وته  نێو بانده كانی ده سه اڵته وه ، ئه مجاره  
كێشــه كه   ڕوونتــر و تایبه تمه ندییه كه ی به  

جۆرێكی دیكه  بوو. 
گــه ر پێشــتر كۆمه ڵــگا درزی تێده كه وت و 
له ســه ر به شــداریكردن و نه كردن و ده نگدان 
بــه م الیــه ن یان ئــه و الیــه ن جیاوازییان تێدا 
كۆمه ڵــگا  ته واویه تــی  ئه مجــاره   ده بــوو؛ 
به رامبــه ر بــه  ته واویه تی ڕێژیم وه ســتایه وه  
و  حكوومــه ت  له نێــوان  گه وره كــه   درزه   و 
خه ڵكدا بوو. له م خاڵه  مێژووییه دا ئه وانه ی 
كه  بانگه شه یان بۆ به شداریكردن و ده نگدان 
بــه  ڕێژیــم كرده وه  بۆ هه میشــه  له  مێژوودا 

سیمایان ڕه ش بوو.
دووهــه م وه رچه رخــان، جێگوڕكێــی ڕێژیــم 
و ئۆپۆزســیۆن بــوو بــۆ قســه كردن له گه ڵ 

خه ڵك و هاندانیان!
ســااڵنی پێشــوو و له  ده وره كانی پێشــتری 
ئۆپۆزســیۆنی  هه ڵبژاردنــدا،  به نــاو 

دیمانەی کوردستان 
 

قۆناخی هه ره سهێنان

پەیامی لێپرسراوی گشتیی حیزبی دێموکرات بۆ 
سەرکەوتنی بایکۆتی هەڵبژاردنەکان

ڕۆژهەاڵت هەروا پێشەنگی خەباتە
سەرەڕای پیالن و هەڕەشە بەردەوامەکانی ڕێژیم، کەمترین ژمارە لە خەڵکی 

کوردستانی ڕۆژهەاڵت چوونە سەر سندووقەکانی دەنگدان؛ وەک پەیامێکی »نا«ی 
بەهێزی دیکە بەو ڕێژیمە دژی گەلییە.

بەم بایکۆتە سەرتاسەرییە، ڕێژیم الوازتر و خەباتی خەڵک بەهێزتر دەبێ. دەستان 
خۆش و خەباتی یەکگرتووانەتان بەردەوام بێ خۆشەویستان.

حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
لێپرسراوی گشتی
مستەفا هیجری

٣٠ی جۆزەردانی ١٤٠٠ی هەتاوی

كەریم پەرویزی

درێژە لە الپەڕەی ٣

حەماسەیەکی تر، شانازییەکی تر

بەنــاو  جــۆزەردان  ٢٨ی  هەینــی  ڕۆژی 
هەڵبژاردنەکانــی ســەرکۆماری و شــۆرای 
شاروگوند لە ئێرانی ژێردەسەاڵتی کۆماری 

ئیسالمیدا بەڕێوە چوو؛ 
لــەم پڕۆســەیەدا کــە وەک دژبەرانی ڕێژیم 
نــەک  شــانۆگەری،هەڵبەت  دەڵێــن  پێــی 
لــەڕووی دژایەتییەکی هەســتەکی بەڵکوو 
لــەڕووی ئەزموونــی سیاســی و ناســیاوی 
درووســت لــە جەوهەر و فەلســەفەی ڕێژیم، 
جارێکــی تــر گەالنــی ئێران و لە ســەرووی 
کــورد  ســەربەرزی  گەلــی  هەموویانــەوە 
حەماســەیەکیان خوڵقانــد کــە لــە مێــژوودا 
لــە  ســەرچاوەگرتوو  شــانازییەکی  وەک 
ئیــرادە و هــزری سیاســی، تۆمــار دەکرێت. 
ئەگەرچــی ئەوپــەڕی فرتوفێــاوی بوونــی 
ڕێژیم دەرکەوتەوە بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا کە 
ڕێژیم دواجار پەنای بردە بەر ســاختەکارییە 
بەباشــی  گشــتی  ڕای  ئاشــکرابووەکان، 
ئــاگادارە کــە چ حەماســەیەک لــە ئێراندا 
و  کــەس  هیــچ  بەدڵنیاییــەوە  و  خوڵقــاوە 
الیەنێــک ناتوانــێ کەتمانــی ئــەو کەتوارە 
بکات کە لە ٢٨ی جۆزەرداندا کۆمەڵگای 
ئێــران بە هەمــوو پێکهاتەکانییەوە لە بەرەی 

دژ بە دەسەاڵت خۆیان نیشان دا!
نەبــوو،  چاوەڕوانــی  لــە  دوور  ئــەوەی 
هەوڵدانی ڕێژیم بۆ ســاختەکاری لە پڕۆسە 
ناشــەفافەکە بوو؛ ئەمەش لەســەر ئەساسی 
ئەزمونێک کە کۆماری ئیســالمی لە ٤٢ 

ساڵی ڕابردوودا داویەتی بە دەستەوە. 

هەواڵەکانــی  و  زانیــاری  دواییــن  بەپێــی 
پێوەندیدار بە پڕۆســەی بەناو هەڵبژاردنەکان 
شــارەکاندا  زۆربــەی  لــە  کوردســتان،  لــە 
ســەرباری زاڵکردنــی کەشــی ئەمنیەتــی و 
پۆلیســی و هەوڵدانی ناوەندە ئەمنیەتییەکان 
بــۆ بەشــداری پێکردنــی زۆرەملێــی خەڵک 
لــەم شــانۆگەرییە، خەڵــک ئامــادە نەبــوون 
بەشــداری لە پڕۆســەی ڕەوایی بەخشــین بە 
ســتەمکارییەکان ببن. بۆ نموونە لە شــاری 
ورمێ  ئەگەرچی لە ڕۆژانی ڕابردوودا جاش 
ئەوەیــان  پڕوپاگەنــدای  بەکرێگیــراوەکان  و 
دەکــرد کــە خەڵکــی کــورد لەم شــارە دەبێ 
دەنــگ بــدەن تا کوردســتانی بوونــی ورمێ 
بســەلمێ بــەاڵم نەتەنیــا ڕێــژەی بەشــداری 
بەڵکــوو  بــووە  کــەم  زۆر  کــورد  خەڵکــی 
تەنانــەت ئازەرییەکانیش بــە ڕێژەیەکی زۆر 

کەم بەشدارییان کردووە.
ئاستی بەشداری خەڵک لە پارێزگای ورمێ 
و بەتایبەت لەو شار و ناوچانەی کە کورد و 
ئــازەری پێکەوە دەژین و ڕێژیم کیســەی بۆ 
هەڵدووریبوو کە لە جیاوازییە ئیتنیکییەکان 
کەڵــک وەربگــرێ بــۆ بەشــداری پێکردنی 
خەڵــک، دەبینیــن کــە کەمتریــن ڕێــژەی 
بەشــداری تۆمــار کــراوە و وای کــردووە کە 
کاناڵەکانی ســەر بــە ڕێژیم بکەونە پاڕانەوە 
لە خەڵک و هەوڵدان بۆ ورووژاندنی هەستی 

خەڵک لەمەڕ بەشداری.
ئــەم حاڵەتــە نەتەنیــا لــە ورمــێ بەڵکــوو لە 
تــەواوی ئــەو شــارانەی کــە دوو نەتــەوەی 

کــورد و تــورک پێکەوە لێــی دەژین بەرچاو 
و دیار بووە.

پــاش دەرکەوتنی ساردوســڕیی شــانۆگەری 
قەرەبووکردنــەوەی  بــۆ  و  هەڵبژاردنــەکان 
کەمایەســییەکان، ڕێژیــم وەخــۆ کەوتــەوە و 
وێــڕای پاڕانــەوە لــە دەنگوڕەنــگ و کاناڵە 
ســێبەرەکانی، هەندێ ڕێکاری نوێی هێنایە 
هەڵبژاردنەکانــی  بەنــاو  ســتادی  گــۆڕێ؛ 
بڕیارێکــی  ڕاگەیەندراوێکیــدا  لــە  ڕێژیــم 
پێشــووتری خۆی ڕەد کــردەوە و داوای کرد 
ئــەو کەســانەش کــە ناســنامەکەیان وێنەی 
پێــوە نییــە هــەر دەتوانــن بەشــداری بکــەن؛ 
ئەمــەش دوای ئــەو بڕیــارە دێتــە ئــاراوە کە 
ڕایانگەیاندبــوو تەنیــا کەســانێک دەتوانــن 
بەشــداری پڕۆسەی هەڵبژاردن بن کە خاوەن 

ناسنامەی وێنەدارن!
لــە  بەشــداری  تریشــەوە کاتــی  لەالیەکــی 
دەنگدانەکانیــش لــە چەند قۆناغدا زیاد کرا 
تاکوو بەشکەم بتوانن بەم شێوەیە خەڵکێکی 
زیاتــر پەلکێشــی شــانۆگەرییەکەیان بکەن؛ 
هــەر ئەمەش دەرەتانێکی دا بە هەلپەرەســتان 
تاکوو کەڵکاوەژوو لە باری ماڵی و دارایی 
کڕینــی  بــە  و  وەربگــرن  هــەژار  خەڵکــی 
هــەزار  تــا ٥٠٠  نێــوان ١٥٠  لــە  ناســنامە 
تمــەن هــەول بدەن هەندێک دەنــگ بۆ بەناو 

بەربژێرەکانیان کۆ بکەنەوە.
جیــا لەمانــە بەپێــی دواییــن زانیارییــەکان، 
ڕێژیــم وەخــۆ كــەوت و ئــەو شــوێنانەی كــە 
دیــاری  دەنگــدان  و  ســندووق  دانانــی  بــۆ 

كرابــوون كەمــی كردنــەوە یــان لەالیــەن بەناو 
بەربژێرەکانــەوە بــە تەلەفــوون پێوەنــدی بــە 
پارەیــان  دانــی  وادەی  و  دەگیــرا  خەڵكــەوە 
کــردن،  بەشــداری  ئەگــەری  لــە  پێــدەدان 
بــە  بەرژەوەندیخوازانیــان  و  بەكرێگیــراوان 
شــوێنی  هێنایــە  كوردییــەوە  جلوبەرگــی 
نەتەوەیــی  هەســتی  تاکــوو  دەنگدانــەكان 
خەڵــک بجوڵێــت، لە نێــو ستادەکانیشــدا بە 
ســەدان بەڵگەی بەشــدارییان ســاختە کرد و 
لە ســندوقی جادوویان هاویشــت، لە ڕێگای 
هێندێــك كەســی خۆفــروش و بەكرێگیــراوەوە 
هەڕەشــەیان لــە خەڵــک دەکــرد کــە ئەگەر 
بەشــدار نەبن دواجار بە زەرەریان دەشــکێتەوە، 
هێزە نیابەتییەکانی ڕێژیم لە عێراقەوە بۆ نێو 
خاکــی ئێــران پەلکێش کران تاکــوو بەناوی 
خەڵکانی ئێران بەشــداری لەم شانۆگەرییەدا 
بکــەن، هێندێــك لــە خەڵكی خۆفرۆشــیان لە 
شــوێنێكی دیاریکــراو كــۆ كــردەوە و وێنــە و 
فیلمیــان لێهەڵگرتنــەوە بــۆ باوكردنەوە تا وا 
پیشــان بدەن كە ســەر ســندوقەكانی دەنگدان 
قەرەباڵغــە و بەشــداری زۆر كــراوە و هەروەها 
دەنگوڕەنگــی  باوکراوەکانــی  دیمەنــە  لــە 
ڕێژیــم هــەوڵ دراوە لــە تەســویر و وێنــەی 
هەڵبژاردنەکانی پێشووتر و سەفی وەرگرتنی 
مــاددە خۆراکییەکانــی وەک مریشــک و 
ڕۆن کەڵــک وەربگیرێ کە لە مانگەکانی 

ڕابردوودا گیرابوون؛ 
سەرنجڕاکێشــتر  ئەمانــە  هەمــوو  لــە 
ئامــاری  دانــی  لــە  ڕێژیــم  دۆشــداماوی 

درووســت بە ڕای گشــتی بوو! بەچەشنێک 
کە لەحاڵێکدا كۆی به شداربووانی پڕۆسەکە 
وەک خۆیان دەڵێن ٢٨ میلیۆن و ٩٠٠ هه زار 
كه س بووه ، كه چی كۆی ده نگی کاندیده كان 
و ده نگــی باتڵه  ده كاتــه ، ٢٨ میلیۆن و ٤٠٠ 
هــه زار؛ واتــە زیاتــر لــه  ٤٠٠ هــه زار دەنــگ 

كه مییان هه یه ! 
بەاڵم ســەرباری هەموو ئەم هەوڵە نەزۆکانە 
ئــەوەی کــە بینــرا ئیرادەیەکــی قایــم بوو بۆ 
»نا«وتن بە تەواوییەتی کۆماری ئیسالمی 
کە لە کوردستاندا زۆر زەقتر و بەرچاوتر بوو 
و بەمەش شــانازییەکی تر و حەماســەیەکی 

تر خوڵقێندرا!
بەگشــتی ئــەم هەڵمەتــە گشــتگیرە توانــی 
لە کوردســتاندا ناســنامەیەکی کوردستانی 
ببەخشــێ بــە »نــا« وتنــی کوردســتان بــە 
کوردســتان.  لــە  داگیرکــەر  هەڵبژاردنــی 
تاکوو ئەو مانایە ساز بکات کە کوردستان 
بــە ناســنامەی خۆیــەوە ڕەتــی هــەر جــۆرە 
بــۆ  رێــگا  کــە  دەکات  مکانیزمێــک 
داگیــرکاری لــە کوردســتان خــۆش بــکات 
و لــەم نێوانــەدا ڕووڕەشــی تەنیــا بــۆ کــەس 
و الیەنانــە مایــەوە کــە دەهۆڵیــان بــۆ ڕێژیم 
هەڵدەگــرت و زوڕنایــان بــۆ داگیــرکاران لێ 
دەدا! بــەاڵم لــە هەمــان کاتیشــدا پەیامێکی 
ڕوون و ئاشــکرای پێ بــوو بۆ خەباتکارانی 
کــورد و باقــی نەتەوەکانــی ئێــران کە دەبێ 
قۆناغێکــی نــوێ لــە خەبــات دەســت پــێ 

بکەنەوە چونکە ئەمە ویستی گەلە.



  ژمارە ٨٠١ ، ٣١ی جۆزەردانی ٢١٤٠٠

ڕاگەیانـــدراوی ناوەنـــدی هاوکاریـــی حیزبەکانـــی کوردســـتانی ئێـــران 
بەبۆنـــەی بەنـــاو هەڵبژاردنەکانـــی کۆمـــاری ئیســـالمی لـــە کوردســـتان

پەیامـــی پیرۆزبایـــی دەزگای ڕاگەیاندنـــی حیزبـــی دێموکـــرات بـــۆ 
کۆنگـــرەی یەکیەتیـــی نووســـەرانی کوردســـتانی ســـووریە

دەورەی ٢٤٩ی ســـەرەتایی پێشـــمەرگە کۆتایـــی پێهـــات

ـــی نیشـــتیمانیی  ـــەی یەکیەتی کۆمیت
کوردســـتان )بەحرکـــە( ســـەردانی 
دەســـتەی بەڕێوەبەریـــی حیزبـــی 
دێموكـــرات لـــه  جێژنیکانـــی کـــرد

ســاڵی  جۆزەردانــی  ٢٨ی  ڕۆژی 
١٤٠٠ی هەتاوی، خەڵکی تێکۆشــەر و 
نیشتمانپەروەری کوردستان بە بایکۆتی 
بەریــن و چاالکانــەی هەڵبژاردنەکانــی 
و  شــار  شــۆرای  و  ســەرکۆماری 
سیاســەتەکانی  دژایەتــی  گونــدەکان، 
کۆماری ئیســالمییان کرد و بە هەموو 
بزووتنــەوەی  کــە  ســەلماند  جیهانیــان 
لــە  کــورد  گەلــی  ڕزگاریخوازانــەی 
پێشــەنگی  ڕۆژهــەاڵت  کوردســتانی 
خەبــات و بەربەرەکانێیە لەگەڵ ڕێژیمی 

کۆماری ئیسالمیی ئێران.
ســەرەڕای هەمــوو هەوڵەکانی ڕێژیم بۆ 
هێنانــی خەڵک بۆ ســەر ســندوقەکانی 
کۆمەاڵنــی  وشــیاریی  دەنگــدان، 
هەمــوو  مافەکانیــان  بــە  باوەڕمەنــد 

هەوڵەکانی ڕێژیمی بێئاکام هێشتەوە.
بەپێــی ئامــارەکان و بەپێــی ئــەو ڤیدیــۆ 
ڕێکخســتن  لەالیــەن  کــە  وێنانــەی  و 
دەســتمان  بــە  نێوخــۆ،  چاالکانــی  و 

نووســەرانی  یەکیەتیــی  بەڕێــز 
کوردستانی سووریە

وێڕای ساوی گەرمی خەباتکارانە؛
دووهەمیــن  بەڕێوەبردنــی  بەبۆنــەی 
ڕێکخراوەکەتانــەوە،  کۆنگــرەی 

پیرۆزباییتان لێ دەکەین.
نووســین و نووســەری کارێکــی پیرۆز 
و  جیهــان  هەمــوو  لــە  گرانقــەدرە  و 
خــاوەن  کوردســتاندا  لــە  بەتایبەتــی 

پۆلێکــی دیکــە لە الوانــی خوێنگەرم و 
شۆڕشــگێری کوردســتان بــە پۆشــینی 
جلوبەرگــی پێشــمەرگانە و هەڵگرتنــی 
چەکــی بەرگری لە ماف و کەرامەتی 
نەتەوەکەیــان، پەیوەســت بە ڕیزی هێزی 

پێشمەرگەی کوردستانەوە بوون.
١٦ی  ڕێکەوتــی  یەکشــەممە  ڕۆژی 
جۆزەردانــی ١٤٠٠ی هەتــاوی، دەورەی 
پێشــمەرگەی  ســەرەتایی  ٢٤٩ی 
کوردســتان بــە بەشــداریی بەشــێک لــە 
کادر، پێشــمەرگە، بەرپرســانی سیاسی 

و نیزامی بەڕێوە چوو.
ســروودی  بــە  ڕێوڕەســمەکە  ســەرەتای 
نەتەوەیــی »ئەی ڕەقیــب« و ڕاگرتنی 
ڕێزگرتــن  بــۆ  بێدەنگــی  خولەکێــک 
لــە گیانــی پاکی شــەهیدانی کــورد و 

کوردستان دەستی پێکرد.
بــه  دەورە  بەشــداربووانی  دواتــر 
ئەنجامدانی ڕژەی نیزامی و پیشاندانی 
لەمــاوەی  خۆیــان  ڕاهێنانەکانــی 
و  جەســتەیی  ئامادەیــی  دەورەکــەدا، 

نیزامیی خۆیان خستە ڕوو.
جەهانگیــری‹‹  ›‹ڕۆســتەم  پاشــان 
بەرپرســی دەزگای چاوەدێریــی حیزبــی 
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران چەنــد 
ئێــران،  دۆخــی  بەنیســبەت  وتەیەکــی 

لــە  پێشــمەرگە  ڕۆڵــی  و  کوردســتان 
خەباتــی ڕزگاریخوازیــی گەلی کورددا 

پێشکەشی بەشداربووان کرد.
نــاوی  لەژێــر  پەخشــانێک  دواتــر 
بەشــداربووی  لەالیــەن  ›‹ڕاپــەڕن‹‹ 
پێشکەشــی  بامــی‹‹  ›‹کاوان  دەورە 

بەشداربووان کرا.
لــە بەشــێکی دیکــەی ڕێوڕەســمەکەدا 
ڕاپۆرتــی پەروەردەیــی فێرگــە لەالیــەن 
›‹ســەروەر مەعرووفــی‹‹ مامۆســتای 

فێرگەوە خوێندرایەوە.
پاشــان لــەو ڕێوڕەســمەدا بەشــداربووانی 

نــاوی  لەژێــر  ســروودێکیان  دەورە، 
خــەم‹‹  فرمێســکی  بــۆم  ›‹مەڕێــژن 

پێشکەش کرد.
دواتر پەیامی دەورەی ٢٤٩ی سەرەتایی 
محەممــەدی‹‹  ›‹شــایان  لەالیــەن 

بەشداربووی دەورەوە پێشکەش کرا.

ڕێکەوتــی  سێــــــــــــــــــشەممە  ڕۆژی 
١٤٠٠ی  ســاڵی  جۆزەردانــی  ٢٥ی 
»یەکیەتیــی  کۆمیتــەی  هەتــاوی 
نیشــتیمانیی کوردســتان« لــە ناحیــەی 
ســـــــــــــــەرپەرستیی  بــە  بەحرکــە، 
بەرپرســی  بەحرکەیــی«  »کەمــاڵ 
ســەردانی  جێژنیــکان  لــە  کۆمیتــە 
دەســتەی بەڕێوەبەریــی کاریــی حیزبی 

دێموکراتی کوردستانی ئێرانیان کرد.
دەســتەی  لەالیــەن  کۆمیتەیــە  ئــەو 
پەرویــزی«   »کەریــم  و  بەڕێوەبــەری 
بەڕێوەبــەری  دەســــــــــتەی  بەرپرســی 

پێشــوازییان لێ کرا. لــەو چاوپێکەوتنە 
پەیوەندیــدار  بابەتــی  کــــــــــــــۆمەڵێک 
بــە کــــــــــــوردستان بــە تایبەت باشــوور 
»کەریــم  لەالیــەن  ڕۆژهـــــــــــەاڵت  و 
پەرویــزی« و »کەمــاڵ بەحرکەیــی« 
هاتە بەرباس و شرۆڤە  کران. لەو دیدارەدا 
گرینیگییان بــە پەیوەندییە دێرینەکانی 
دا  دێموکــرات  حیزبــی  و  یەکیەتــی 
کــە پێویســتە ئــەو پێوەندییانــە لەپێنــاو 
یــــــــــەکیەتیی زیاتــری نێو ماڵی کورد 
و پارتە ســــــــــــــیاسییەکانی کوردستان 

درێژەی هەبێت.

چوونکــە  تایبەتتــرە،  پێگەیەکــی 
نەتەوەکەمــان و خەباتــی نەتەوەیــی لە 
هەموو بەشــەکانی نیشــتمانەکەماندا، 
تینــووی زانیاری و ئاگاییبەخشــین و 
تۆمارکردنی مێژوو و بزووتنەوەکەیە.

هەربۆیــە لــە بەشــێکی خۆشەویســتی 
کوردســتانی  وەکــوو  کوردســتان، 
یەکیەتیــی  ئەرکــی  ســووریەدا، 
نووســەرانی کــورد، هەم قورســترە کە 

قەڵەمــە وشــیار و ئــاگاکان بــەدەوری 
لەپێنــاوی  هــەم  یــەک کۆبکاتــەوەو 
ناســنامەی  و  مــاف  گەشــەکردنی 
هەســتی  بەهێزکردنــی  و  نەتەوەیــی 
پتــەوی نەتەوەبوونــدا کار و تێکۆشــان 

بکا.
دروســتی  ڕێــگای  ئاگاییبەخشــین، 

سەرکەوتنە.
کۆنگرەکەتــان  پیــرۆزە  دووبــارە 

کوردســتان ڕێــژەی بەشــداریی خەڵــک و تەنانــەت لــە هێندێــک لە شــارەکانی کوردستان لە ئاستێکی زۆر کەمدا بووە گەیشتووە، ڕێژەی بەشداریی خەڵک لە 

لە ئاســتێکی چاوەڕواننەکراو کەم بووە. 
ئەمــە لەکاتێکدایە بەگشــتی لە هەموو 
ئێران ڕێژەی بەشداری لە هەڵبژاردنەکان 

زۆر کەم بووە.
خەڵکــی تێکۆشــەر و نیشــتمانپەروەری 
دیســان  ڕۆژهــەاڵت  کوردســتانی 
خوڵقانــد،   دیکەتــان  حەماســەیەکی 
وێــڕای پیرۆزبایــی ئــەم ســەرکەوتنە لە 
گەلــی کورد و گەالنــی ئێران و هەموو 
و  دێموکراســی  و  ئــازادی  هۆگرانــی 
دادپەروەری جارێکی دیکە نیشــانتان دا 
کە بە ئیرادەیەکی یەکگرتووانە پەیامی 
و  ئیســالمی  ڕەتکردنــەوەی کۆمــاری 
سیستمەکەیان بە ڕای گشتی گەیاند.

ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی 
کوردستانی ئێران

١٩ی ژووئەنی ٢٠٢١ی زایینی
٢٩ی جۆزەردانی ١٤٠٠ی هەتاوی

نــاوی  لەژێــر  گۆرانییــەک  پاشــان 
›‹قەندیل‹‹ لەالیەن بەشداربووی دەورەوە 

بە ناوی ›‹مەتین‹‹ پێشکەش کرا.
هەمــوو  کۆتایــی  نەریتــی  وەک 
دەورەیــەک کەســانی یەکــەم تا ســێهەم 
لــە بواری تاقیکاریی سیاســی، نیزامی 

و پاراســتنی نەزم و دیسیپلینەوە خەاڵت 
کران.

نیزامیــدا،  و  سیاســی  بەشــی  لــە 
›‹عیرفــان  محەممــەدی‹‹،  ›‹شــایان 
بامــی‹‹  ›‹کاوان  و  پوورحەســەن‹‹ 
و  هێنابــوو  بەدەســت  ســەرکەوتنیان 
لەالیەن »قادر مێهفەر« کوڕی شەهید 
خەاڵتەکانیــان  مێهفــەر‹‹  ›‹لوقمــان 

پێشکەش کرا.
لــە بەشــی نــەزم و دیســیپلیندا ›‹زاهیر 
›‹محەممــەد  گەرگوولــی‹‹، 
شــەریعەتی‹‹ و ›‹ساســان ســاڵحپوور‹‹ 
سەرکەوتینان بەدەست هێنابوو و لەالیەن 
مامۆســتای  مەعروفــی«  »ســەروەر 
فێرگەوە، خەاڵتەکانیان پێشکەش کرا.

نــاوی  لەژێــر  پەخشــانێک  دواتــر 
›‹ئێحســان  لەالیــەن  ›‹خوڕاگــری‹‹ 
بەشــداربووان  پێشکەشــی  ڕەســتگار‹‹ 

کرا.
کــە  گورانییــەک  بــە  ڕێوڕەســمەکە 
دەورەوە  بەشــداربووی  دوو  لەالیــەن 
حیســام‹‹  و  ›‹ساســان  ناوەکانــی  بــە 

پێشکەش کرا، کۆتایی پێهات.

بــۆ  هــەم  ســەرکەوتن  بەهیــوای  و 
بــۆ ڕێکخــراوی  هــەم  کۆنگرەکــە و 
نووســەرانی کوردســتانی  یەکیەتیــی 

سووریە.

حیزبی دێموکراتی کوردستانی 
ئێران

دەزگای ڕاگەیاندنی گشتی
١٤ی جۆزەردانی ٢٧٢١ی کوردی



٣ ژمارە ٨٠١ ، ٢١ی ژوئەنی ٢٠٢١

هه مــوو  ده بــوو  ڕێژیــم،  ڕاســته قینه ی 
هــه وڵ و تێكۆشــانێك بكــه ن تاكوو خه ڵك 
بــه  قه ناعــه ت بگه یه نــن كــه  به شــداری 
شــانۆی هه ڵبــژاردن نه بــن و له و بــواره دا 
كێشــه  و كۆســپی زۆر له ســه ر ڕێگایــان 
بوو. ڕێژیمیش زۆر ســانا چه ند ڕه وت و 
الیه نی به ســتراوه  به   ڕێژیمی ڕاده ســپارد 
له ســه ر  ئاماده بــوون  بــۆ  خه ڵكیــان  و 
ســندووقه كان هــان ده دا! لــه  ده وره كانــی 
پێشوودا ده نگی ئۆپۆزسیۆنی ڕاسته قینه  
بــه  كه مــی و به كــزی ده بیســرا و ڕێژیــم 

پاڵی لێ ده دایه وه !
لــه  ٢٨ی جۆزه رداندا، ڕه وته كه  به ته واوی 
ئۆپۆزســیۆنی  بوویــه وه .  پێچه وانــه  
ڕاســته قینه  باســی لــه  به شــدارینه كردن و 
بایكــۆت ده كــرد و ڕێژیمیــش به تــه واوی 
كه وتبــووه  په له قاژه  تاكــوو خه ڵك هان بدا 

دووباره  فریو بخۆنه وه !
به ســتراوه كانی  و  سه رلێشــێواو  ڕه وتــه  
ڕێژیمیــش به ته واوی كاریــان قورس ببوو 
و هه رچــی په له قاژه یــان ده كــرد، كه متــر 
ده نگــی  ده وره یــه دا،  لــه م  ســه رده كه وتن! 
ئۆپۆزســیۆن و دژبه ریی ڕێژیم ده نگێكی 
به تــه واوی بــه رز بــوو و ده نگــی ڕێژیمی 
خامنه یی و ده ســتوپێوه ندییه كانی زۆر كز 

و الواز بوو!
١٤٠٠ی  جۆزه ردانــی  ٢٨ی  ڕۆژی 
هه تــاوی وه رچه رخانێكــی مێژوویــی بوو 
كــه  نه ته وه كانی ئێــران به  تێكڕا و هه موو 
خه ڵكانــی ئێران، ده نگــی دژبه رییان به رز 
شــانۆی  بایكۆتكردنــی  بــه   كــرده وه  و 
ڕێژیــم، هاواریــان كــرد كــه  خامنه یــی و 
ڕێژیمه كــه ی هیــچ پێگه یه كیــان نه مــاوه  
و قۆناخــی هه ره ســهێنانی ئــه م ڕێژیمــه  

ده ستی پێ كردووه.

درێژەی پەیڤ

چاالکیـــی تەبلیغـــی

ڕێژیمـــی ئێـــران بـــە زۆرەملێ 
خەڵـــک ناچـــار دەکات دژی حیزبـــی 

دێموکـــرات قســـە بکەن

ڕاگەیەنـــدراوی ناوەنـــدی ژنانـــی کوردســـتانی 
ڕۆژهـــەاڵت ســـەبارەت بە 

ســـەرکەوتنی بایکۆتـــی هەڵبژاردنـــەکان

هەڵبژاردنەکانــی  شــانۆی  لــە  ئــەوەی 
کۆماری ئیسالمی ڕووی دا نووسینەوەی 
سەرلەنوێی مێژوویەکە کە زیاتر لە چوار 

دەیە بە ناڕەوا بە سەر خەڵکدا سەپاوە.
ئەمــڕۆ،  هەڵبژاردنــی  شــانۆی  لــە   
کۆمــاری  بــە  گــەورە  »نا«یەکــی 
کوردســتان  خەڵکــی  وتــرا،  ئیســالمی 
هەڵبژاردنەکانــی  بەنــاو  بایکۆتــی  بــە 
ڕێفڕاندۆمێکیــان  ئیســالمی  کۆمــاری 
خســتە ڕێ و »نا«یەکــی گەورەیــان بــە 
کۆماری ئیسالم نیشان دا کە نیشاندەری 
لەنێوچوونی پێگەی کۆماری ئیســالمی 
و لە هەمانکاتدا ڕەوایی ویســتی خەڵک 

بوو.

لە چەندین شاری کوردستان بە بۆنەی 
و  هەلبژاردنــەکان  بەنــاو  تەحریمــی 
هەروەهــا نوێکردنــەوەی پەیمان لەگەڵ 
ڕێبــازی شــەهیدان چاالکــی بەرینــی 

تەبلیغی بەڕێوە چوو.

بۆکان:
ڕێکەوتــی  یەکشــەممە  ڕۆژی 
هەتــاوی  ١٤٠٠ی  جۆزەردانــی  ١٦ی 
ئەندامانــی نهێنیی حیزبــی دێموکرات 
بــۆکان«  »ئاڵەشــینی  ناوچــەی  لــە 
بــە بەڕێوەبردنــی چاالکیــی تەبلیغــی 
پەیمانیــان لەگــەڵ ڕێبــازی شــەهیدان 

نوێ کردەوە.
ئەندامانی نهێنیــی حیزبی دێموکراتی 
کوردســتانی ئێــران لــەو چاالکییــەدا، 
لــە  شــەهیدانیان  مــەزاری  ســەردانی 
گۆڕســتانی »ڕەحیم خــان« کردووە و 
هەر لەوێوە پەیمانیان لەگەڵ شەهیدانی 
کوردســتان بە تایبەت شەهیدانی نوێی 
ســمکۆ  شــەهیدان«  گەلەکەمــان، 
مەحمەڵ، ســۆهراب خەدیریپوور، هادی 
نــوێ  ســوڵتانی«  ئەیــووب  و  شــێخە 
کردووەتــەوە. ئەندامانی نهێنیی حیزبی 
دێموکــرات پەیمانیان نــوێ کردووەتەوە 
کە هەتا وەدیهێنانی ئامانجی شەهیدان 

درێژەدەری ئەو ڕێبازە دەبن.
هەروەها ئەندامان و الیەنگرانی حیزبی 
دێموکرات لە »بۆکان« لە شوێنەکانی 
شەقامی »کارگەر، ئابشار، تێرمیناڵی 
گــەورە و ئاگرکوژێنەوە« بۆ بایکۆتی 
هەڵبژاردنــەکان چاالکیی تەبلیغاتییان 

ئەنجام داوە.
تێکۆشــەرانی  تریشــەوە  لەالیەکــی 
و  ›‹ســاروقامیش‹‹  لــە  دێموکــرات 
لــە  ›‹گامێشــگۆلی‹‹  شــارەدێی 
ناوچەی ئاڵەشــینی بۆکان، لە شــاری 
›‹ســەوجە،  گوندەکانــی  لــە  شــنۆ 
پرداوێ، ســەرگیز، دێشەمســی گەوەرە 
و دێشەمســی بچــووک و بااڵگیــر‹‹، 
و لــە شــاری »ئاودانانـ«ـــی ئیــالم لــە 
چاالکییــان  »هــەزاردەر«  شــەقامی 

بەڕێوە بردبوو.
دێموکراتــی  حیزبــی  ئەندامانــی 
چاالکییــەدا  لــەو  ئێــران  کوردســتانی 
و   ڕاگــرت  بــەرز  شــەهیدانیان  یــادی 
ئــااڵی کوردســتانیان هــەڵ کــردووە و 
تراکت و پوستێری تایبەت بە بایکۆتی 
هەڵبژرادنەکانیان بە شــێوەیەکی بەرین 

باو کردبووە.

دزەی مەرگەوەڕ:
هەر لەو پێوەندییەوە الیەنگرانی حیزبی 
مەرگــەوەڕ«  لــە »دزەی  دێموکــرات 
ڕۆژی  ورمــێ  پارێــزگای  ســەربە 
چوارشەممە ڕێکەوتی ٢٦ی جۆزەردان 
بــە باوکردنــەوەی پوســتیر و تراکتــی 
ڕێژیمیــان  هەڵبژاردنەکانــی  تایبــەت 

بایکۆت کردووە.

ئاودانان:
هەروەهــا ئەندامانــی حیزبی دێموکرات 

٢٣ی  ڕێکەوتــی  یەکشــەممە  ڕۆژی 
بنەماڵــەی  لــە  کۆمەڵێــک  جــۆزەردان 
ئیــدارەی  بانگهێشــتی  پێشــمەرگەکان 

ئیتالعاتی شنۆ کراون.
گەیشــتوو  زانیارییەکانــی  بەپێــی 
میدیــا«  »کوردســتان  ماڵپــەڕی  بــە 
مەئموورانــی  لەالیــەن  نووســراوەیەک 
ئیتالعاتی ئامادە کراوە و لەپێشــان داناون 
کــە بیخوێننــەوە و ناچاریــان کــردوون دژ 
بــە حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئێران 

سکااڵ تۆمار بکەن.
لەو سکااڵ زۆرەملێیەدا بنەماڵەکان ناچار 
کراوان بۆ گەڕانەوەی کچ و کوڕەکانیان 

هاوکارییــان  کــە  بکــەن   UN لــە  داوا 
بکــەن لــە گەڕاندنــەوەی مندااڵکانیان لە 

پێشمەرگایەتی.
ئێــران  ڕێژیمــی  زانیارییــەکان  بەپێــی 
بنەمااڵنــە  لــەو  فیلمــی  زۆرەملــێ  بــە 

هەڵگرتووەتەوە.
خەڵکــی  دژی  ڕێژیــم  هەواڵنــەی  ئــەو 
بنەماڵــەی  بەتایبەتــی  و  کوردســتان 
خەڵکــی  لەکاتێکدایــە  پێشــمەرگەکان 
کوردســتان پشــتیوانی حیزبی دێموکراتی 
کوردســتانی ئێرانــن و لە پەیوەســت بوونی 
کوڕ و کچەکانیان بە ڕێزەکانی شــۆڕش 

خۆشحاڵن.

لە شاری »ئاودانان« سەربە پارێزگای 
ئیــالم بــۆ بایکۆتــی هەڵبژاردنەکانــی 
تراکــت  باوکردنــەوەی  بــە  ڕێژیــم 
و  »ســەراوباغ«  شــارۆچکەی  لــە 
گوندەکانــی »گــوڵ گــوڵ، ژیــوەر و 

ئاوهەنار« چاالکییان ئەنجام داوە.

 سەقز:
ڕابــردوودا  ڕۆژی  چەنــد  لەمــاوەی 
حیزبــی  الیەنگرانــی  و  ئەندامــان 
دێموکــرات لە ناوچەی »ســەر قەبران، 
شەقامی شاناز و گوندی مەڵقەرەنی« 
سەر به شاری »سەقز« بە بەڕێوەبردنی 
چاالکیــی تەبلیغــی پەیمانیــان لەگەڵ 

ڕێبازی شەهیدان نوێ کردووەتەوە.
حیزبــی  الیەنگرانــی  و  ئەندامــان 
بــە  ئێــران  کوردســتانی  دێموکراتــی 
باوکردنــەوەی »تراکــت و پۆســتێری 
شەهیدانی نوێی کوردستان و دروشمی 
ســەرکەوێ ڕاســان« پەیمانیان لەگەڵ 
بەتایبــەت  کوردســتان  شــەهیدانی 
شەهیدان« ســمکۆ مەحمەڵ، سۆهراب 
خەدیریپــوور، هــادی شــێخە و ئەیــووب 

سوڵتانی« نوێ کردووەتەوە.
ئەندامانی حیزبی دێموکرات لە شاری 
»ســەقز« داوایــان لــە خەڵــک کردووە 
بەشــداری  هەڵبژاردنەکانــدا  لــە  کــە 
نەکەن و وتوویانە: »دەنگدان بە ڕێژیم 

خیانەت بە خوێنی شەهیدانە.

شنۆ:
ڕابــردوودا  مــاوەی چەنــد ڕۆژی  لــە 
حیزبــی  الیەنگرانــی  و  ئەندامــان 
دێموکــرات لــە گەڕەکــی »مــام تەمر 
و ســەلیم ئابــاد«ی شــاری »شــنۆ« 
بــە بەڕێوەبردنــی چاالکیــی تەبلیغــی، 
لەگــەڵ ڕێبــازی شــەهیدان پەیمانیــان 

نوێ کردەوە.
حیزبــی  الیەنگرانــی  و  ئەندامــان 
بــە  ئێــران  کوردســتانی  دێموکراتــی 
باوکردنــەوەی دروشــمی تایبــەت بــە 
بایکۆتی هەڵبژاردنەکانی ڕێژیم وەک 
»دەنگدان بە ڕێژیم، خیانەت بە خوێنی 
ڕاســان«،  ســەرکەوێ  و  شــەهیدانە 
لەگەڵ شەهیدانی کوردستان بەتایبەت 
شەهیدان »ســمکۆ مەحمەڵ، سۆهراب 
خەدیریپــوور، هــادی شــێخە و ئەیــووب 

سوڵتانی« پەیمانیان نوێ کردەوە.
لــە  دێموکــرات  حیزبــی  ئەندامانــی 
»شنۆ« داوایان لە خەڵک کردووە کە 

لە هەڵبژاردنەکاندا بەشداری نەکەن.
لــە چاالکییەکــی دیکەشــدا ئەندامان 
دێموکراتــی  حیزبــی  الیەنگرانــی  و 
کوردســتانی ئێــران لە شــاری شــنۆ بە 
شــەهیدانی  وێنــەی  باوکردنــەوەی 
ئــەم دواییانــەی گەلەکەمــان وپوســتێر 
بــە  تایبــەت  دروشــمی  و  تراکــت  و 
بایکۆتکردنــی هەڵبژاردنەکانی ڕێژیم 
چاالکیــی بەرینــی تەبلیغییــان بەڕێــوە 

برد.
حیزبــی  تێکۆشــەری  ئەندامانــی 
دێموکــرات بــە باوکردنــەوەی پوســتێر 

ناوەنــدی ژنانی کوردســتانی ڕۆژهەاڵت 
ســەرکەوتنی گــەورەی ئەمــڕۆ کــە بــە 
چۆلەکانــی  بنکــە  و  خاڵــی  ســندوقە 
نیشــان  جیهــان  بــە   ١٤٠٠ هەڵبژاردنــی 
درا، لــە خەڵــک و بەتایبــەت لــە ژنــان 
سپاســی  وێــڕای  و  دەکات  پیرۆزبایــی 
هەمــوو چاالکانی کەمپەینەکانی »نا« 
بە کۆماری ئیســالمی  ئەو ناڕەزایەتییە 
بەهەنــد وەردەگــرێ و وەک دەســتپێکی 
قۆناغێکــی نــوێ لــە خەبــات بــە دژی 

کۆماری ئیسالمی هەژمار دەکات.  
دژبــەری  هێــزی  نوێیــەدا  قۆناغــە  لــەم 
کۆماری ئیسالمی بەرینتر لە هەمیشەیە 
الوازتریــن  لــە  ئیســالمیش  کۆمــاری  و 

پێگــەی خۆیدایــە. گومــان لــەوە دانییــە 
کــە نەتەوەی کورد و لەم نێوانەشــدا ژنان 
زۆرتریــن قازانــج لــە گــۆڕان و ڕووخانــی 

کۆماری ئیسالمی دەبەن.
هــەر بۆیــە ناوەنــدی ژنانــی کوردســتانی 
ڕۆژهــەاڵت بە پێویســتی دەزانــێ وێڕای 
خەڵکــی  و  چــاالکان  هەمــوو  سپاســی 
ئــەم  ژنــان  تایبــەت  بــە  و  کوردســتان 
ســەرکەوتنە گەورەیــە لــە هەمــوو ژنانــی 

کوردستان پیرۆزبایی بکات.

ناوەندی ژنانی کوردستانی رۆژهەاڵت
٢8ی جۆزەردانی ١٤٠٠ی هەتاوی
١8ی ژووئەنی ٢٠٢١ی زایینی

بــە  تایبــەت  دروشــمی  و  تراکــت  و 
بایکۆتکردنــی هەڵبژاردنەکانی ڕێژیم 
وەک: ›‹دەنگــدان بــە ڕێژیــم خیانــەت 
بــە خوێنی شــەهیدانە، دەنــگ نادەم بە 
بەردەوامیی ســتەم، دەنگــدان ڕەواییدانە 
بــە بەردەوامیــی ســتەم، بەشــداری لــە 
شــانۆگەریی هەڵبــژاردن ڕەواییدانــە بە 
جینایــەت‹‹ ئــەو چاالکییەیــان بەڕێوە 
بــرد و داوایــان لــە خەڵک کــردووە کە 

لە هەڵبژاردنەکاندا بەشداری نەکەن.
هەروەهــا تێکۆشــەرانی دێموکــرات لەو 
چاالکییــەدا بە باوکردنــەوەی وێنەی 
شــەهیدان بەتایبەت شــەهیدان »سمکۆ 
مەحمەڵ، ســۆهراب خەدیریپوور، هادی 
یــادی  ئەیــووب ســوڵتانی«  شــێخە و 
شــەهیدانیان بــەرز ڕاگــرت و پەیمانــی 

وەفادارییان نوێ کردەوە.
ئەو شــوێنانەی کە لە شــنۆ چاالکیی 
لــە:  بریتیــن  چــووە  بەڕێــوە  تێــدا 
عزیــز،  عەبــدول  شــێخ  ›‹ئەمیرئابــاد، 
مــام  شــەهیدان،  قەبــری  ســەیدئاوێ، 
تەمر، شــەهرەک، ئێرانخۆدرۆ، سەعید 
ئەمینــی، حەنەفیــان، چــوار ڕا، پردی 

بازاڕ و گوندی تاچیناوێ.

مەهاباد:
و  ئەندامــان  ڕابــردوودا  ڕۆژانــی  لــە 
لــە  دێموکــرات  حیزبــی  الیەنگرانــی 
گوێکتەپــە  و  »بــۆکان  شــارەکانی 
ناوچەکانــی  و  لــەج«  گونــدی  و 
بــە  مەهابــاد  شــاری  دەورووبــەری 
تەبلیغــی  چاالکیــی  بەڕێوەبردنــی 
بایکــۆت  هەڵبژاردنەکانیــان  شــانۆی 

کردووە.
حیزبــی  الیەنگرانــی  و  ئەندامــان 
بــە  ئێــران  کوردســتانی  دێموکراتــی 
تراکــت  و  پوســتێر  باوکردنــەوەی 
بایکۆتــی  بــە  تایبــەت  دروشــمی  و 
وەک:  ڕێژیــم  هەڵبژاردنەکانــی 
بــە  خیانــەت  ڕێژیــم  بــە  »دەنگــدان 
ســەرکەوێ  و  شــەهیدانە  خوێنــی 
ڕاســان« هەروەهــا ســووتاندنی وێنــەی 
»ڕەئیسی« چاالکییان بەڕێوە بردووە.

هەروەهــا تێکۆشــەرانی دێموکــرات لــە 
درێــژەی چاالکییەکانیانــدا پەیمانیــان 
بــە  کوردســتان  شــەهیدانی  لەگــەڵ 
تایبــەت شــەهیدان« ســمکۆ مەحمەڵ، 
ســۆهراب خەدیریپــوور، هادی شــێخە و 

ئەیووب سوڵتانی« نوێ کردووەتەوە.
الوانــی پێشــەنگ لــە مەهابــاد وێنەی 
شەهیدانیان باو کردووەتەوە و داواشیان 
لە خەڵک کردووە بە هیچ شــێوەیەک 
بەشداریی لە هەڵبژاردنەکاندا نەکەن.

الوانی تێکۆشــەر جەختیــان کردووەتەوە 
لەبیــر  شــەهیدان  خوێنــی  ئــەوان  کــە 
ناکــەن و بــە هیچ شــێوەیەک لە بەناو 

هەڵبژاردنەکاندا بەشداری ناکەن.
لــە  دێموکــرات  حیزبــی  ئەندامانــی 
شــاری »بۆکان، گوێکتەپە و گوندی 
لەجــ«ـــی شــاری مەهابــاد داوایــان لە 
خەڵــک کــردووە لــە هەڵبژاردنەکانــدا 

بەشداری نەکەن.



  ژمارە ٨٠١ ، ٣١ی جۆزەردانی ٤١٤٠٠

خوێنەرانی ئازیز 
تێلێویزیۆنی تیشک لە بەرەبەری بەناو هەڵبژاردنەکانی سەرکۆماری و شۆرای شاروگوندەکان لە ئێران 
و کوردســتان کــە ڕێکەوتــی ٢8ی جــۆزەردان بەرێــوە چــوو، وتووێژێکــی لەگەڵ بەرێز مســتەفا هیجری 
لێپرســراوی گشــتیی حیزبی دێموکرات وەڕێخســت کە بەهۆی گرینگی باســەکە لێرەدا دەقی تەواوی ئەم 

وتووێژە دەخەینە بەرچاوی ئێوەی خۆشەویست:
.  وەک یەکــەم پرســیار، دیــارە ئــەم 
پرســیارە بــە شــێوەی هاوبــەش لەگــەڵ 
باقــی ئــەو هاوڕێیانەی لــەم بەرنامەدا 
بــوون مەتــرەح کــراوە و ڕای  بەشــدار 
ئەوانیــش وەرگیــراوە، پێــم خۆشــە لــە 
زاری جەنابیشــتەوە ببیســتین کــە ئێــوە 
وەکــوو ناوەنــدی هــاوکاری حیزبەکانــی 
کوردســتانی ئێــران گوزینــەی بایکۆتــی 
و  کــردووە  دیــاری  هەڵبژاردنەکانتــان 

ڕاتانگەیاندووە، بۆچی بایکۆت؟
حیزبــی  وەک  ئێمــە  کــە  ئــاگادارن 
دێموکراتی کورردســتانی ئێران و زۆربەی 
هێــز و الیەنەکان لە ســەردەمی پێکهاتنی 
رێژیمــی کومــاری ئیســالمیدا کاتێــک 
کــە ڕێفرانــدۆم بــۆ کۆمــاری ئیســالمی 
ئێــران پێک هــات، ڕێفراندۆممان بایکۆت 
کــرد؛ چوونکە هەر ئەودەم باوەڕمان وابوو 
کــە ئــەو ڕێژیمە ناتوانێ ئــازادی و باقی 
ئــەو مافانــە کە خەڵــک دەیهەوێت بەدی 
بێنێت، بۆیە ئەو ڕێژیمەمان لە گشتییەتی 
خۆیدا ڕەت کردەوە، لەو کاتەشــەوە تاکوو 
دێموکراتــی  حیزبــی  وەک  ئێمــە  ئێســتا 
کوردســتانی ئێــران ئەگــەر هەڵــە نەکــەم 
تەنیــا لــە یــەک هەڵبژاردندا بەشــداریمان 
کردووە باقییەکەی دیکەمان هەموو ڕەت 
کردووەتــەوە. هۆکارەکەشــی دەگەڕێتــەوە 
بــۆ ئەوەیکە لەبنەڕەتدا ئــەو هەڵبژاردنانە، 
هەڵبژاردنێکــی ئــازاد و ســەربەخۆ نیــن و 
مۆهەندێســی کراوە، بۆیە دەنگی خەڵک 
کاریگەرییەکــی لــە ئاکامەکەیدا نابێت. 
ئەوانــەی کــە هەڵدەبژێردرێــن دیاریکراوی 
دەستی ڕێژیمی کۆماری ئیسالمین بۆیە 
لــەو هەڵبژاردنــەدا کــە زیاتــر لە ســااڵنی 
ڕابــردوو  هەڵبژاردنەکانــی  و  ڕابــردوو 
ماهییەتــی ڕێژیــم و چۆنییەتی ئەو بەناو 
هەڵبژاردنانــە بــۆ خەڵــک ڕوون بووەتــەوە، 
ناوەنــدی هاوکاریــش بــە شــێوەیەکی زۆر 
ئاســایی بڕیاری دا بۆ ئەوەیکە بەشــداری 

نەکەن و بایکۆتی بکەن.

. کەواتــە ئێوە پێتان وایە ئەو پڕۆســە 
کە لە ئێراندا بەڕێوە دەچێت هەڵبژاردن 

نییە؟
کــە  بدەمــەوە  لێکــی  ئاوهــا  دەتوانــم   .
ئەگــەر ڕێژیــم بــۆ »خــۆی« هەڵبــژاردن 
باشــترین  پرۆســەیە  ئــەو  بەڵــێ  دەکات 
هەڵبژاردنــە بــۆ ڕێژیم، باشــترین مۆرەکان 
بــۆ ڕێژیم لــە بیروبۆچوونی خۆیدا بە پێی 
سیاســەتەکانی خــۆی چنیویەتــی، لەوێ 
داینــاون و ئەوانــە لــە واقیعــدا باشــترینی 
ئەو کەســانەن کــە دەتوانــن ئامانجەکانی 
ڕێژیــم لــە مــاوەی چــوار ســاڵی داهاتــوو 
لەژێــر نــاوی ســەرکۆمار، هەرکامێکیــان 
هەڵبژێرن، بەاڵم ئەگەر وەکوو هەڵبژاردنی 
هیــچ  نەخەیــر  بڵێیــن،  »خەڵــک« 
پیوەندییەکــی بــە هەڵبژاردنــی خەڵکــەوە 
نییــە! چوونکــە ئــەو کاندیداتۆرانــە کــە 
دیــاری کــراون، خەڵــک هەڵینەبــژاردوون 
بەڵکوو دامودەزگای خودی ڕێژیم دیاری 
کــردوون و خەڵــک ناچــار دەکات لــە نێو 
ئــەو نەفەرانــە کــە خــۆی دیاری کــردووە 
یەکێکــی هەڵبژێــرن کــە هەرکەســێکیش 
بێــت جیاوازییەکــی ئەوتــۆی نییــە؛ هــەر 
وەکوو تاکوو ئێستاش ئەو سەرکۆمارانەی 
بە ناوی هەڵبژاردن هاتوونەتە ســەر حوکم 
هیچ فەرقێک بە حاڵ و وەزعی خەڵکی 
ئێرانــی نەکردووە، بۆیە  لە نەزەر خەڵکەوە 
بڵێین ئەوە هەڵبژاردن نییە و هیچ پێوەندی 
بــە خەڵکــەوە نییــە، شــانۆگەرییەکە کــە 
دیــاری  ئیســالمی  کۆمــاری  ڕێژیمــی 
بەرنامەکانــی  و  ئامانــج  بــۆ  کــردووە 
واقیعــدا  لــە  دەیهەوێــت  بــەاڵم  خــۆی 
شــکڵی  لــە  بــکات  الســاییکردنەوەیەک 
جمهــووری وەکوو واڵتانــی دێموکراتیک 
و بڵێــت کــە ئەویــش هەڵبــژاردن دەکات، 

چونکە ناوەکەی جمهوورییە.

. پێوەرەکانــی هەڵبژاردنێکــی ئازاد لە 
دیــدی ئێــوە وەکــوو حیزبــی دێموکراتی 
کوردســتانی ئێــران چیــن کــە ئەبــێ لە 
ئێرانــدا بەڕێوە بچێت تاکوو خەڵک بە 

هی خۆی بزانێت؟
. هەڵبژاردنــی ئــازاد بــە مانــای ئەوەیــە 
کــە خەڵــک بــە ئــازادی و بە بــێ ترس، 
و  بکــەن  دیــاری  خۆیــان  کاندیدەکانــی 
ئــەوەش لــە حاڵەتێکدایە کە ئەحزاب ئازاد 
بــن و چاالکی بکــەن و بەرنامەی خۆیان 
بخەنــە بەرچــاوی خەڵــک و کاندیــدی 
خۆیــان دیــاری بکــەن و ئــەو کاندیدایانە 
لــە ملمالنێیەکی دێموکراتیکدا خۆیان بە 
خەڵــک بناســێنن و خەڵــک ئــازاد بن لە 
هەڵبژاردنەکــە، بەاڵم ئێمە هەموو دەزانین 
کــە لــە سیســتمی کۆمــاری ئیســالمی 
ئێراندا تاکوو ئێســتا ئەو ئازادییانە نەبوون 
و ئەوەیکــە کراوە کۆماری ئیســالمی بۆ 
خۆی دەســچینی کردوون، ئەو بەرپرســانە 
لە ئاســتی ســەرەوە و تەنانەت لە ئاســتی 
خوارەوەیــش دەســچین کــراون و دانــراون و 
ئەوانــە سیاســەتەکانی ڕێژیمیــان بەڕێــوە 
بــردووە بۆیــە ئێســتا دەبینیــن بارودۆخــی 
دوای  ئێــران  ئیســالمی  کۆمــاری 
نیزیــک بــە چل ســاڵ دەســەاڵتداری ئەو 
وەزعییەتەیــە کــە ئێســتا خەڵــک زیاتــر 
لــە هەمــوو کاتێک بێــزار بوونە، خەڵک 
لــە گــەڵ ئەنواعــی  بێــکارە، بێ نانــە و 
نەخۆشی دەروونی و جسمی بەرەوڕوو بووە 
و ڕۆژ بــە ڕۆژیــش وەزعییەتەکــە بــەرەو 

خراپتربوون دەچێ.

. ئێــوە لــەو دوو ڕاگەیەنــدراوەی کــە 
لــە ڕۆژانــی ڕابــردوودا لەمــەڕ بایکۆتی 
هەڵبژاردنەکان بــاو کرایەوە بە زەقی 
ئیشــارەتان کردووە بەوەیکە کوردســتان 
جیــاوازە و دەبێ ســندوقەکانی دەنگدان 
لە کوردســتاندا بەبەراورد لەگەڵ باقی 
ناوچەکانــی ئێــران چۆڵتــر بێت. بۆچی 
پێتــان وایــە کــە کوردســتان جیــاوازە 
ئێرانــدا؟  جۆغرافیــای  باقــی  لەگــەڵ 
ڕۆڵــی  ئــەو  هــەر  ئەتانەوێــت  ئایــا 
پێشــەنگایەتییە کە لــە ڕابردوودا بووە 
وەک خــۆی بمێنێتــەوە یــا نــا ئامانجی 

دیکەیشی لە پشتە؟
. هۆیەکــەی ئەگەڕێتــەوە بــۆ ئەوەیکــە 
وەک باســم کــرد ئێمــە هــەر لــە ڕۆژی 
یەکەمەوە ڕێژیمی کۆماری ئیسالمیمان 

لــە گشــتییەتی خۆیدا ڕەت کــردەوە، ئەو 
دەمــەی کــە ئێمــە لــە ســەر ئــەو بــاوەڕە 
بوویــن، زۆر الیــەن و ڕێکخراو و چاالکی 
سیاســی هەبوون کە حیزبــی دێموکراتیان 
خســتە پەراوێزەوە بە هــۆی ئەوەیکە دژی 
ڕێژیمە، بەاڵم ئێستا لە ماوەی ئەو چەند 
دەیــەدا بــۆ هەمــووی ئەوانــە دەرکەوتووە. 
ئێســتا دەبینین کە لەو بەناو هەڵبژاردنەدا 
چەندین جۆر ناوەند و ڕێکخراو و کەمپەین 
پێــک هاتــووە کە لە نێــو ئێراندا چاالکن 
بــە  »نــە  وەکــوو  هەڵبــژاردن،  دژی  بــە 
جمهوری اسالمی«، »من رای نمیدهم« 
بنەماڵــەی  زیندانییــان،  بنەماڵــەی  و 
ســەرەڕای  ئــەوە  لەدەســچووەکان،  مــاڵ 
ئەوەیکــە ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســالمی 
وەکــوو ئیمامانــی نوێــژی هەینی، وەکوو 
هەڕەشــەیان  تــاران  شــارەوانی  ســەرۆکی 
لــە خەڵــک کرد کــە ئەگەر کەســانێک 
لــە هەڵبژاردنــەکان  لــە دژی بەشــداری 
ئازاریــان  و  ئەزییــەت  بکــەن،  تەبلیغــات 
دەدەن، دەیانگــرن و لێپرســینەوەیان لێدەکەن 
حاڵەیشــەوە  بــەو  کــردووە،  ئەوەیشــیان  و 
خەڵــک بەشــداری نــاکات، نــەک هــەر 
خەڵکــی ئازادیخواز، چاالکانی سیاســی 
و ئۆپۆزســیون، بەڵکوو کەسانێک وەکوو 
ئەحمەدی نــژاد کە دوو دەورە ســەرکۆمار 
نــادەم،  دەنــگ  مــن  دەڵــێ  ئــەو  بــووە! 
کچەکەی ڕەفسەنجانی ڕایگەیاندووە کە 
لــە هەڵبژاردن بەشــداری ناکات، کەوابوو 
زۆر ئاســاییە کــە خەڵکــی کــورد نیشــان 
بدات کە زیاتر لە خەڵکی ئێران دژی ئەو 
شــانۆی هەڵبژاردنانەیــە، لە بــەر ئەوەیکە 
خەڵکی کورد لەو چەند ساڵەیدا زیاتر لە 
هەمــوو بەشــەکانی دیکەی ئێــران لە ژێر 
ســتەم و ســەرکوتدا بووە، زیندانی کراوە، 
ئێعــدام کــراوە و ئــەو جیاوازیدانانــەی لــە 
نێوان کوردســتان لە بواری ئاوەدانکردنەوە 
بــەراورد  دیکــەی  بەشــەکانی  لەگــەڵ 
بکەیــن، لە بواری بێکاری، برســییەتی و 
هــەژاری و ...، کوردســتان لــە هەمووی 
ئەوانــە لە هەموویــان وەزعییەتی خراپترە، 
بۆیــە زۆر ئاســاییە خەڵکــی کــورد بــۆ 
ئەوەیکــە پەیامــی خۆی جارێکــی دیکە 
بــە ئــەو ڕێژیمــە بگەیەنێــت، بــە دنیــای 
بگەیەنێــت کە ئێمە ئەو ڕێژیمەمان ناوێت 
و ئــەو ڕێژیمــە پێوەنــدی بــە ئێمــەوە نییە، 
نەیەتە ســەر ســندووقەکانی دەنگدان و لە 

ماڵی خۆیان دانیشن لەو ڕۆژەدا.

ڕووی  ئێــوە  کــە  کوردســتانەی  لــەو   .
قسەتان لەوانە، هەندێک کەس و الیەن 
هەن کە ئێســتا بانگەشەی ئەوە ئەکەن 
ئەگەر بێنە سەر سندووقەکانی دەنگدان 
و بــۆ نموونــە دەنــگ بە فانــە کاندید 
بــدەن لە بەرانبەر بەفەرز ڕەئیســی کە 
کاندیداتۆری ڕەســمی عەلــی خامنەییە 
زیاتــر بــە قازانجی کورد ئەشــکێتەوە، 
بەڕاســتی  ئایــا  ئەوەیــە  پرســیارەکەم 
نێــوان  لــە  هەیــە  جیاوازییــەک  هیــچ 
ئــەو بەربژێرانــەی کە شــورای نیگابان 
تەئیدی کردوون؟، هیچکامیان ئەتوانن 
ئەساسەن لە ڕاستای بەرژەوەندییەکانی 

گەلی کورد هەنگاو هەڵگرن؟
هەمــوو  لــە  پیالنانــە،  جــۆرە  ئــەو   .
هەڵبژاردنێکــدا کــە ڕێژیمــی کۆمــاری 
و  هەبــووە  کــردوون  ســازی  ئیســالمی 
دەشــبێ. بــۆ ئەوەیکــە خەڵک هــان بدات 
دەنگــدان،  ســندووقەکانی  ســەر  بێنــە 
مەســەلەن لــە جیــاوازی زمانــی خەڵک، 
جیاوازی ئایین، جیاوازی نەتەوە، کەڵکی 
پێــک  ڕکەبەرایەتییــەک  و  وەرگرتــووە 
دێنێــت لــە نێــو خەڵکــدا بــە دژی یەکتــر 
بێــن لــە ســەر ســندووقەکانی دەنگــدان، 
دەنــگ بــدەن بە کاندیــدای خۆیــان. ئەوە 
بــووە  ڕێژیــم  قســەکانی  لــە  یەکێــک 
هەڵبژاردنــەدا  لــەو  پێموابــێ  مــن  بــەاڵم 
هەمــوو ئــەو پیالنانــەی ڕێژیــم پووچــەڵ 
بوونەتــەوە و خەڵــک لێــی حاڵــی بــوون. 
ســااڵنی  خۆپیشــاندانەکانی  لــە  ئــەوان 
ڕایانگەیانــدووە،  ئاشــکرا  بــە  ڕابــردوودا 
تمــام  دیگــە  اصولگــرا  »اصالحطلــب، 
ماجــرا«. خەڵــک هەموو ئــەو پیالنانەی 
ڕێژیمی خوێندووەتەوە و لە کوردستانیشدا 
لــە  چوونکــە  نابێــت  کاریگــەر  ئــەوە 
نیشــانی  ڕابــردوودا  هەڵبژاردنەکانــی 
هــەر کەســێک هەڵبژێردرێــت  داوە کــە 
تەنانــەت ئەگەر کەســێکی زۆر چاالک 
و نیشــتمانپەروەریش بێــت، ناتوانێــت لــەو 
ڕێژیمــەدا خزمەتێــک بــە خەڵــک بکات 
چوونکــە ئۆســوولەن ئەوانــە هیچکامیان 
دەســەاڵتێکیان نییە و دەسەاڵتی ئەساسی 
ئەویــش  نەفــەرە  یــەک  ئێختیــاری  لــە 
سیاســەتەکانی  خامنەییــش  خامنەییــە! 
مەعلوومە و هەموو کەس لێی شارەزایە، 
بۆیــە مــن پێموایــە نە لە کوردســتان و نە 
لــە بەشــەکانی دیکــەی ئێرانیشــدا ئــەو 
هەڵبژاردنــە خەڵــک پێشــوازی لێنــاکات 
و ئێســتاش بــە پێــی ئــەو ئامارگیــری و 

ڕاپرسیییانە کە کراون النیکەمی خەڵک 
بەشــداری ئــەکات، بە پێــی ئەوەیکە باس 
دەکــەن لە شــارە گەورەکانــدا وەک تاران 
کــەن،  بەشــداری  لەســەد   ١٥ ڕەنگــە 
تەبیعەتــەن ئــەو ١٥ و ٢٠ لەســەدە ئەگەر 
ببێــت ئەوانەن کە ســەر بــە ڕێژیمن، یانی 
ئەو حکوومەتە هی ئەوانە، شــتێکی زۆر 
ئاساییشــە ئــەوان دەبێــت لــەو حکوومەتــە 
دیفــاع بکــەن و بێنە ســەر ســندووقەکانی 
دەنگدان، لە ڕێپێوانەکانیدا بەشــدار ببن و 
بە پێی ئەمر و فەرمانی وەلی فەقیە چی 
بڵێت ئەوە دەکەن، باقی خەڵکی دیکە من 
لــەو بــاوەڕەدا نیم جارێکــی دیکە فریوی 

ئەو شانۆگەرییانە بخۆن.

درێژایــی  بــە  دژبــەرەکان،  هێــزە   .
٤٢ ســاڵی ڕابــردوو بــەردەوام باســیان 
ســەرەکی  هــۆکاری  کــە  کــردووە  لــەوە 
ئێــران  خەڵکانــی  نەهامەتییەکانــی 
بــە گشــتی کۆمــاری ئیســالمییە و ئــەو 
ئــەو  ســەر  بــە  زاڵــە  کــە  سیســتمەی 
فەرمایشــەکانی  لــە  ئەمــە  واڵتــەدا، 
جەنابیشــتدا دەرکــەوت بــەاڵم هاوکات 
نێــو  باڵەکانــی  ئەوەیشــدا  لەگــەڵ 
دەســەاڵتیش، هــەم ئۆســوولگەراکان و 
هــەم ڕێفۆرمیســتەکان یــا ئەوانــە کــە 
ناوی خۆیان ناوە ڕێفۆرمیست، ئەوانیش 
بــاس لــەوە ئەکــەن کــە کێشــە هەیە و 
خەڵــک بە هــۆی نــەداری و بێکارییەوە 
ئەناڵێنــن، ئێســتا پرســیارەکە ئەوەیە 
کــێ بەرپرســیارە لەم دۆخــەدا؟ هۆکارە 
ســەرەکییەکان چیــن و کێــن؟ کێ ڕاســت 
ئــەکات ؟ ئەوانیــش هاوشــێوەی هێــزە 

دژبەرەکان هەمان قسە ئەکەن!
. لەوەیکە دەڵێن خەڵک کێشــەی هەیە و 
برســییە و ناڕازییە، لەوەدا ڕاســت دەکەن. 
بەتایبــەت لــەو دیبەیتانــە کە درووســتیان 
کــرد بۆ ئــەو کاندیداتۆرانە، ئەو قســەیان 
ڕاســتە بــەاڵم ئەوەیکــە تەبلیــغ دەکــەن و 
هــەرکام دەڵێــن من ببمە ســەرکۆمار ئاوا 
عیالجــی ئەکــەم و ئــەوە ئەکــەم، لــەوەدا 
وەکــوو ڕابــردوو درۆ دەکــەن. مەســەلەن 
ببمــە  مــن  ئەگــەر  دەڵێــت  یەکێکیــان 
ســەرکۆمار لــە ماوەی ســاڵێکدا هەژاری 
ناهێڵــم! ئەویدیکــە دەڵێت ئەمــن خزمەتی 
ســەربازی ناهێڵــم و ســەربازی حیرفەیــی 
دەبــێ بگیردرێت! ئەو درۆیانە کە لەگەڵ 
خەڵک تا ئێســتا کردوویانە کە من بەش 
بــە حاڵــی خــۆم پێموایــە ئــەو قســانە کە 

ئەوانــە دەیکــەن لــە پێش هەموو شــتێکدا 
ســووکایەتیکردن و تەوهینــە بــە خەڵک، 
یانــی وا دەردەکەوێت کە ئەوان پێیان وایە 
ئــەو خەڵکــە ئەوەنــدە بێ فکــر دەزانن کە 

خەڵک بەو قسانە فریو دەخۆن.
 ئەوە لە بنەڕەتدا لە سیستمە توتالیترەکان 
کاتێک مەیدانەکەیان بەرتەنگ دەبێتەوە، 
ناڕەزایەتــی پێک دێــت، هیچکەس حازر 
نییــە قبووڵــی مەســئولییەت بــکات بــە 
تایبەتی کە ئێســتا لــە مۆنازێرەکاندا کە 
گوێــت لە قســەکردنیان دەبێت شــتی زۆر 
ســادە باس دەکەن و باســی کێشەگەلێک 
دەکەن، بەاڵم کەس ناوێرێ بە الی ئەوەدا 
بچێــت کــە مەســئولییەتی ئــەو هەمــوو 
نەهامەتییــەی خەڵک لە ئەســتۆی وەلی 
فەقیهــە و کــەس ناوێــرێ بــەالی ئــەوەدا 
بچێت، بۆیە ئاســاییە کە ئێســتا پێشبینی 
دەکرێــت بــەو وەزعــە کــە ئێــران ئەچێتــە 
پێشــەوە لــە داهاتــوودا دۆخەکــە لەوەیــش 
خراپتــر بێت، کەس قبووڵی مەســئولییەت 
ناکات، هەرچەند مەســئولییەتی هەیە لە 
گەندەڵی و درۆزنی و تااڵنکردنی سروەت 
دەکــەن  ڕەقابــەت  خەڵکــدا  ســامانی  و 
لەگــەڵ یەکتــر و نەتیجەکەیشــی ڕوونە، 
ئەوانــە مەســئولییەت قبووڵ ناکــەن، ئەو 
دەیخاتــە ئەســتۆی ئــەو و ئەویش ئەیخاتە 
ئەســتۆی ئەویتــر و ئــەو ســیناریۆیە بــەو 

شکڵە تیکرار دەبێتەوە.

چ  جــار  زۆر  ئێــوە  مســتەفا  کاک   .
ئیشــارەتان  قســەکانتاندا  لــە  ئێســتا 
پێکــرد چ لــە لێدوانەکانی پێشــووتردا 
باوەڕتــان  دێموکــرات  حیزبــی  وەکــوو 
حاکمــە  سیســتمەی  ئــەو  کــە  وابــووە 
بەســەر ئێــران سیســتمێکی توتالیتێری 
دیکتاتۆرلێدراوە، بە پێی پێناســەیەک 
کــە بــۆ واڵتێکــی دیکتاتــۆر دەکرێــت، 
سیســتمی دیکتاتۆر پێویستی بەوە نییە 
کــە پرۆســەیەکی هەزینەبــەری وەکــوو 
هەڵبــژاردن بەڕێــوە بەرێــت تاکــوو بــۆ 
نموونە سەرکۆمارێک دیاری بکات، بەاڵم 
ئێمه لە ٤٢ ســاڵی ڕابــردوودا بەردەوام 
بینیومانــە و ئەبینیــن کــە ئەم پرۆســە 
هــەر هەیــە، ئایــا ئەمــە ڕەتکردنەوەی 

ئەو بۆچوونەی ئێوە نییە؟

درێژە لە الپەڕەی ٥



٥ ٥ژمارە ٨٠١ ، ٢١ی ژوئەنی ٢٠٢١

 یــا نەخەیــر ئەمــە هەوڵێکــی کۆمــاری 
ئیســالمییە بــۆ لەبەرکردنی بەرگێک لە 
الی ڕای گشــتی بــۆ ئــەوە نیشــان بدات 
کە دەوڵەت یا حکوومەتێکی ئەمڕۆیی و 

سەردەمیانە لە سەر حوکمە؟
. لــە واڵمــی یەکێــک لە پرســیارەکانی 
کــە  کــرد  ئەوەمــان  باســی  پێشــوودا 
نیشــانەکانی هەڵبژاردنێکــی ئــازاد چییە 
کــە خەڵک تێیدا بەشــداری بــکات، ئەو 
شەرایەتە لە سیستمی کۆماری ئیسالمی 
کۆمــاری  بــەاڵم  نییــە  بوونــی  ئێرانــدا 
جمهــووری  ناونیشــانەکەی  ئیســالمی 
ئیســالمییە، حکوومەتەکەی ئیســالمییە 
و جمهووریشــیان پێــوە لکاندووە، کە دەڵێن 
جمهــووری یەکێک لە تایبەتمەندیەکانی 
ئەوەیــە  جمهوورییــەکان  حکوومەتــە 
کــە جەماهیــری خەڵکــە کــە دەبێــت بــە 
هەڵبــژاردن نوێنەری خۆیان دیاری بکەن، 
ئێســتا ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی ئێران 
بــۆ ئەوەیکــە وشــەی جمهوورییەکــە بــە 
نیســبەتی سیســتمەکەی خــۆی مانــادار 
بــکات، ئــەو شــانۆگەرییە ســاز دەکات و 
ئەوەیــش لــە زۆر واڵتانــی دیکەیشــدا کە 
سیســتمە دیکتاتــۆرەکان حاکمــن بەڕێــوە 
دەچێــت، بــۆ وێنــە لــە بیرمانــە هەمــوو 
ســاڵێک کــە هەڵبــژاردن دەکــرا ســەدام 
حســەین ٩٥ لەســەدی دەنگــی خەڵکــی 
ئــەو  دوای  ئەســەد  بەشــار  ئەهێنایــەوە، 
هەموو جینایەتە کە کردی و واڵتەکەی 
هەڵبژاردنێکیــان  ئێســتا  کــردووە  وێــران 
بــۆ ڕێــک خســت کــە دەنگــی یەکەمی 
هێنــاوە و بوویــەوە بــە ســەرکۆمار و ئــەوە 
لــە دیکتاتــۆرەکان لــە ســەرەتاوە تاکــوو 
ئێســتا هەبووە، لەو سیستمانەدا هەڵبژاردن 
الســاییکردنەوەیەکە لــە جمهوورییەت کە 
لــە واڵتانی پێشــکەوتوو و دیمۆکراتیکدا 
بەڕێوەدەچێت بەاڵم چوونکە لە ناوەرۆکدا 
بەتــاڵ بووەتــەوە ئــەو وشــە ئیــدی کــەس 
متمانــەی پێناکات هەر وەکوو مەســەلەن 
هەڵبژاردنەکانــی بەشــار ئەســەد کــە لەو 
پــێ  دواییانــە کــرا و کــەس متمانــەی 
نەدەکــرد، کۆمــاری ئیســالمیش کــەس 
متمانــەی پێنــاکات چوونکــە بــۆ خۆیان 
ســیناریوەکە دادەنێــن و بەڕێــوەی دەبــەن 
بــە بێ ئەوەیکــە چاوەدێرانــی نێودەوڵەتی 
بەشــدار بــن، ڕۆژنامەنووســان ئــازاد بــن 
لەواقیعــدا  ئەوانــە  بۆیــە  لــە ڕاپۆرتــدان، 
هەڵبــژاردن نیــن و جمهــووری نین بەڵکوو 
لــە  دەوێــت  هەرشــتێکی  توتالیتێــرن، 
چوارچێــوەی سیاســەتی خۆیــدا ڕێکــی 

دەخات.

. پرســیارێک کە لێرەدا دێتە گۆڕێ بە 
لەبەرچاوگرتنــی ئــەو ئیشــارە کە ئێوە 
کردتــان بــە نەخشــی واڵتانــی ڕۆژاوا 
و کۆمەڵــگای نێونەتەوەیــی بــە گشــتی 
ئەویش ئەوەیە کە هەنووکە کە کۆماری 
ئیســالمی ســەرقاڵی بەڕێوەبردنــی ئەم 
شانۆگەرییەیە هەروا کە ئیشارەتان پێ 
کرد هاوکاتیش لە حاڵی دانوســتاندایە 
لەگــەڵ واڵتانــی ڕۆژاواییــی بە گشــتی 
و ئامریــکا بــە تایبەتــی، پێتــان وایە 
هەڵبژاردنانــە  بەنــاو  ئــەم  ئاکامــی 
کــە لــە مانگــی جــۆزەردان و لــە چەند 
ڕۆژی داهاتــوودا بەڕێــوە دەچێــت هیــچ 
کاریگەرییەکی هەبێت لە ســەر واڵتانی 
ئــەوان  داواکارییەکانــی  و  ڕۆژاوایــی 

بەرانبەر بە تاران؟

. دەبێــت ئــەو واقعییەتــە قبــووڵ بکەیــن 
کــە ئەوەیکــە ڕۆژاواییەکان لە  وتووێژ و 
پێوەندی گرتن لەگەڵ کۆماری ئیسالمی 
و باقــی واڵتــە دیکتاتۆرەکانــدا درێــژەی 
دەدەن بەدەســتهێنانی هێندێــک ئامانــج و 
قازانــج و بەرژەوەنــدی خۆیانــە و ئەوجــار 
هێندێــک سیاســەت کــە دەیانهەوێــت لــە 
دنیادا بیبەنە پێشەوە مەسەلەن لە وتووێژی 
ئۆرووپاییــەکان  نێــوان  لــە  کــە  ئێســتادا 
ئامریــکا  ناڕاســتەوخۆ  شــێوەی  بــە  و 
لەگــەڵ ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســالمیدا 
لــە ســەر مەســەلەی بەرجــام  لەئارادایــە 
کــە هــەردووال بگەڕێنــەوە ســەر بەرجــام، 
خەمــی ئامریکاییــەکان و ئۆرووپاییەکان 
ئەوەیــە کــە کارێکــی وا بکــەن کــە بــەو 
وتووێژانە کۆماری ئیســالمی دەســتی بە 

پیتاندنــی ئۆرانیــۆم بــۆ ئەوەیکــە بتوانێت 
چەکێکی ناوکی دروست بکات، دەستی 
پــێ ڕانەگات، ئــەوە ئامانجی کۆتاییانە، 
باقــی شــتەکانی دیکــە کــە دەمێنێتــەوە 
وەک مەســەلەی دێموکراســی و مافــی 
مرۆڤ و ئەوانە لەگەڵ ئەوەیکە واڵتانی 
نیزامێکــی  نیزامەکەیــان  ڕۆژاوایــی 
دێموکراتیکــە، مافــی مــرۆڤ لەبەرچاو 
دەگــرن و ئــازادی هەیە بــەاڵم لە واڵتانی 
دیکــەدا ئــەوە ویســتی یەکەمیــان نییــە 
لەگــەڵ  کــە  وتووێژانــە  ئەوجــۆرە  بۆیــە 
باقــی  لەگــەڵ  و  ئیســالمیدا  کۆمــاری 
واڵتانی دیکتاتۆردا دەیکەن، ڕەقابەتێکی 
و  قازانــج  بەدەســتهێنانی  بــۆ  ناوچەییــە 
بەرژەوەندی و نفووز و دەسەاڵتی زیاتر لە 
ناوچەکانــی جیــاوازی دنیــادا، بۆیە ئێمە 
نابێت لەپێوەندی لەگەڵ ئەو مەســەلەیەدا 
پێمــان وابێــت ئاڵوگۆڕێــک پێــک دێت. 
ســەرکۆمارێکی دیکــە بێتــە ســەر کار 
سیاســەتی کۆماری ئیســالمی هەر ئەوە 
دەبێــت کــە تــا ئێســتا بووە هــەر وەکوو لە 
ڕابــردوودا هەبــووە؛ دیــارە ڕۆژاواییــەکان 
پێشــتر کە ئیســاحتەڵەبەکان قســەیان بۆ 
کــردن هەبوو، خەڵکێکیان بە دەورەوە بوو، 
هێندێــک هیوایــان هەڵچنیبــوو لــە ســەر 
ئەوەیکە بە پشتیوانی کردن لەوان دەتوانن 
ئــەو ڕێژیمــە ئیســالح بکــەن و هەنگاو بە 
هەنگاو بەرەو چاکســازی بەرن، ئێستا بۆ 
ئەوانیش دەرکەوتووە، ئەوانیش بە ئاشــکرا 
بــاس دەکــەن کــە خەڵــک و پارلمــان و 
حکوومەت هەموویان دەسچینی ڕێژیمن، 
دادەنرێن بۆ ئەوەیکە سیاسەتەکانی ڕێژیم 
بەڕێــوە بەرن، بۆیە جیاوازییەکی نییە کە 

کێ بێتە سەر کار.

. کەواتــە ئێــوە پێتــان وایــە الیەنــە 
ئەساســی  ســەر  لــە  ڕۆژاواییــەکان 
سیاســەت  خۆیــان  بەرژەوەندییەکانــی 

لەگەڵ کۆماری ئیسالمی دەکەن؟
و  قازانــج  لەســەر  وایــە  بێگومــان   .
قازانــج  ئەگــەر  خۆیانــە،  بەرژەوەنــدی 
لــە  بــکات  ئیجــاب  بەرژەوەندییــان  و 
هێــز  دەکــەن،  دەخاڵــەت  مەنتەقەیێکــدا 
دەنێــرن، وەختێــک قازانــج و بەرژەوەندییان 
ئیجــاب نەکات ئــەوە دەخەنــە مەرحەلەی 
دووەم، سێهەم و ئەولەوییەتەکانی دیکەیان 

دەبەنە پێش.

. بەشــێکی تــر لــەو هەڵبژاردنانــە کە 
لــە ڕۆژانــی داهاتوودا هــاوکات لەگەڵ 
لــە  ســەرکۆماری  هەڵبژاردنــی  بەنــاو 
لــە  بریتییــە  ئەچێــت  بەڕێــوە  ئێــران 
و  شــار  شــوورای  هەڵبژاردنەکانــی 
گوندەکان؛ بەشێک لە چاالکانی مەدەنی 
باســی لەوە دەکــەن تەحریمکردنی ئەم 
بەشــە لــە هەڵبژاردنــەکان بــە قازانج 

نییــە چوونــکا بــە هەرحــاڵ ئەندامانی 
شــوورا ڕاستەوخۆ لەگەڵ شارەدارییەکان 
پێوەندییان هەیە و ئەوانیش لە حاڵی 
خزمەتگــوزاری بــە خەڵکی شــارەکەن و 
ســەرقاڵی ئاوەدانکردنــەوەی شــارەکان 
و گوندەکانیشــن، کەواتــە ئێــوە بۆچــی 
هــەردوو هەڵبژاردنەکە تەحریم ئەکەن 
ئایــا ئەمە بە قازانجی خەڵک نییە کە 

بەشدار بن لە هەڵبژاردنی شۆراکان؟
فرتوفێانەیــە  لــەو  بەشــێک  ئەوەیــش   .
کــە لــە ســەرەتادا لــە ڕێــگای ئیســاح 
تەڵەبەکانــەوە هاتووەتــە نێــو خەڵــک کــە 
وەهــا بنوێنــن ئــەوە لەوی دیکە باشــترە یا 
بــە قەولی فارســەکان دەڵێن لە نێوان بد و 
بدتر، بد هەڵدەبژێرن، لە نێو مەنتەقەکانی 
باســی  شــار و شارســتان و گوندەکانــدا 
ئــەوە دەکەن کە مەســەلەن لە فان جێگا 
کاندیدی تورک و کورد هەیە با دەنگ 
بدەینــە کاندیدە کوردەکــە، لە جێگایێکدا 
کاندیــدی شــێعە و ســووننی هەیــە هــان 
دراون یــا وا حاڵــی کراون کە دەنگ بدەن 
بــەو کاندیــدە کــە هــاوزوان و هاوئایینــی 
حاڵێکــدا  لــە  دەبێــت  قازانجــی  ئەوانــە 
ئەوەیکــە باســمان کــرد، ئــەو ڕێژیمــە لــە 
ئەســڵییەتی خۆیــدا کاتێک ســەرکۆمار 
دەســەاڵتی نییــە چۆن دەکرێ چــاوەڕوان 
بیت لــە گوندێکدا مەســەلەن ئەندامێکی 
شــۆرا دەســەاڵتی ئەوەی هەبێت بچێت لە 
ســەر مافــی خەڵکەکەی وەجــواب بێت و 
قســەکەی گــوێ لێبگــرن!؟ ئەگــەر ئەوە 
ڕاســت بوایا تاکوو ئێســتا لــە ماوەی ئەو 
زیاتر لە چل ســاڵەدا کە چەندین دەورەی 
هەڵبــژاردن کــراوە دەبوایــە ئــەو شــۆرایانە 
شــار و گوندەکانــی کوردســتانیان وەکوو 
بەهەشت ئاوەدان کردبا، جادەو کارەبا و ئاو 
و هەموو پێداویســتییەکانی شاریان دابین 
کردبا بەاڵم ئێســتا هەموومان دەزانین کە 
وەزعییەتی کوردســتان لە ڕۆژهەاڵتدا لە 
هەمــوو بارێکــەوە لــە هەموو بەشــەکانی 
دیکەی ئێران وێرانترە و خەڵک بێکارترە. 
باشــە ئەگــەر ئــەو شــورایانە توانیویانە لە 
خزمــەت خەڵکــدا بن و داخــوازی خەڵک 
بــەرن و حکوومــەت گوێیــان لــێ بگرێــت 

بۆچی ئێستا وەزعی کوردستان ئاوایە؟
کەوابــوو ئێمــە ئێســتا وەزعی کوردســتان 
لــە بەرچاومانــە و ئــەوە دەبینین شــتێکی 
ئێســتا زۆر جــار  تاکــوو  دیکەیــش کــە 
دووپات بووەتەوە ئەوەیە کە هەر کەسێک 
شــورا بــووە تەنیا بۆ قازانــج و بەرژەوەندی 
خــۆی هەوڵــی داوە جــا لــە شــار بێــت یــا 
لەگــەڵ  نــاکا.  فــەرق  بێــت  گونــد  لــە 
دامودەزگاکانی ڕێژیم بە قازانجی خۆیان 
ســازاون ، بۆیــە مــن پێم وایە بــە گوێرەی 
ئــەو خەبەرانــە کــە بــاو دەبنــەوە ئێســتا 
وەزعەکــە وای لێهاتووە لە بەشــێکی زۆر 
لــە گونــدەکان کــەس نییە خــۆی کاندید 

بــکات، لــە هێندێک گونــددا خەڵکێک 
کــە خۆیان کاندید کردووە ئەوان چوونکە 
بە دڵیان نییە ڕەدیان کردوونەتەوە تەنانەت 
لــە گونــددا بــۆ ئەندامێکی شــوورا دەبێت 
کەســێک بێــت کــە حکوومــەت تەئیدی 
بــکات بۆیــە مــن چاوەڕوانی ئــەوەم هەیە 
و پێموایــە خەڵکــی کورد نابێــت بکەوێتە 
داوی ئــەو جــۆرە قســانە و بــەو دەلیالنــە 
بچێتە سەر سندوقەکانی دەنگدان چونکە 
شــەریک دەبن لــەو هەمــوو جینایەتە کە 
ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســالمی دەیکات و 
نیشــان بدات کە لەگەڵ ڕێژیمە، پشــتیان 
لــە ئەندامێکــی شــورا دەکات، چوونکــە 
هیــچ کارێکیــان بۆ خەڵکەکــە نەکردووە 
و ئەگەر کەسێکی زۆریش نیشتمانپەروەر 
بێــت، بــە هەڵکــەوت دەنــگ بێنێتــەوە و 
بچێــت لــەوێ دانیشــێت ناتوانێــت هیــچ 
خزمەتێــک بکات، چوونکە سیســتمەکە 

بەو شێوەیە داڕێژراوە.

.کاک مســتەفا ئەمــە وەک هــەل دەبینم 
و پێم خۆشــە لــەم دیمانەی کە پێکەوە 
هەمانــە چەنــد پرســیار جیا لە باســی 
جەنابــت  ئاراســتەی  هەڵبژاردنــەکان 
ڕۆژانــی  لــە  ئەوەیکــە  یەکــەم  کــەم، 
ڕابــردوودا بــە داخــەوە تێکهەڵپڕژانێک 
لــە نێــوان دوو هێــزی کــوردی، واتــە 
پارتــی دێموکراتی کوردســتان و پارتی 
ئــاراوە  هاتــە  کوردســتان  کرێکارانــی 
کــە بەداخــەوە شــەهید و برینداریشــی 
لێکەوتــەوە. جیــا لەوەیکە هــۆکارەکان 
چی بوون و چۆن ئەم مەوزووعە ڕووی دا 
پێم خۆشــە پەیامــی ئێوە وەکوو حیزبی 
دێموکراتــی کوردســتانی ئێران ببیســتم 
و بینەرانــی خۆشەویســتیش ئاگادار بن 

لێی:
. بێگومــان ئەوتێکهەڵچوونەی دوو هێزی 
کــورد وەک هەمــوو تێکهەڵچوونەکانــی 
ئێمــەی  هــەم  خۆیــدا  نێــو  لــە  کــوردی 
دیکــەی  خەڵکــی  هــەم  کــرد  خەمبــار 
نیشتمانپەروەری کورد لە هەموو جیهاندا، 
پێموایــە کــە وەکوو کــورد هەموومان بەو 
ئاکامە گەیشــتووین کە شەڕی نێوخۆیی 
حــەرام بکەیــن دژی یــەک، دەســت بــۆ 
چــەک نەبەیــن، لەو ســەردەمەدا فێر بین 
کــە کێشــەکانمان و ناکۆکییەکانمــان لە 
ڕێــگای وتووێژ و دانوســتانەوە چارەســەر 
بکەین چوونکە بەداخەوە زۆرجار ئەوەمان 
بینیــوە کە لە شــەڕی نێوخۆییدا ئەوەیکە 
شــەڕەکانە  بــراوەی  و  دەکات  قازانــج 
دوژمنــەکان و نەیارەکانــی کــوردن، بۆیە 
مــن هیــوادارم کە ئەو مەســەلەیە لەو دوو 
الیانەوە بە وتووێژ چارەسەر بێت و تەشەنە 

نەستێنێت.

. یەکێــک لە کەڵکەڵــە زەینییەکان کە 

لــە چەند مانگی ڕابــردوودا بەتایبەتی 
پــاش باوبوونــەوەی هەواڵی جارێکیتر 
حیزبــی  دەسپێشــخەری  ســەرلەنوێ  و 
یەکگرتنــەوە  پرســی  بــۆ  دێموکــرات 
لــە زەینــی  پرســیارگەلی جۆراوجــۆری 
کــە  ئەوەیــە  کــردووە  ســاز  خەڵکــدا 
ئەساســەن یەکگرتنــەوە ڕوو ئــەدات یا 
نا؟ و ئەم پرۆسە بە کوێ گەیشت؟ پێم 
خۆشە لەم مەجالە کەڵک وەربگرم و لە 

زاری جەنابتانەوە ئەوە ببیستین؟
. هەیئەتــی هــەردووال هــەروا بــە گەرم و 
گوڕی لە وتووێژدان لە سەر ئەو خااڵنەی 
کــە جیــاوازی بیروبۆچوونمــان هەبوو؛ لە 
تەوافــوق  بــە  زۆریــان  بەشــێکی  ســەر 
مەرحەلەکــە  هێشــتا  بــەاڵم  گەیشــتوین 
ماویەتی، پڕۆسەکە درێژەی هەیە، هەروا 
دەچینــە پێــش و هیــوادارم بــە نەتیجــەی 
نەهایی بگات و ئاکامەکەیب بێتە ئەوەی 
کە بتوانین جارێکی دیکە ئەو دوو الیەنە 

یەک بگرینەوە.

و  پڕۆســە  بــەم  گەشــبینن  چەنێــک   .
ئەنجامەکانی؟

سیاســەتدا  لــە  مــن  ڕاســتییەکەی   .
واقیعبینــم!  بەدبیــن،  نــە  گەشــبینم  نــە 
واقیعییەتــەکان ئەبینم، باسوخواســتەکان، 
وەزعییەتــی  ئەمالوئــەوال،  نەزەراتــی 
کۆمەڵــگا ئەبینم، بەپێی ئەو واقیعبینییە 
و بەپێــی ئــەو خااڵنــە کــە تاکــوو ئێســتا 
بــە تەفاهوم گەیشــتوین لەگــەڵ یەکتری 
زەمینەکــە دەبینم کە زیاتر بچینە پێش و 

هەنگاوی باشتر هەڵگرین.

لــە  کــە  مەســایلەی  لــەو  یەکێــک   .
جەریانــی پرۆســەی یەکگرتنــەوە وەک 
کەڵکەڵەیــەک لە زەینــی خەڵکدا بووە 
ئاراســتەی  پرســیارەکان  جــار  زۆر  و 
ڕاگەیاندنی حیزبیش کراوە بریتی بووە 
لەوەیکە لە دوای پرۆســەی یەکگرتنەوە 
و بە ئەنجام گەیشــتنی، پرسی ڕاسانی 
ڕۆژهەاڵت چی لێ بەسەر دێت؟ ئایا سڕ 
دەکرێــت یــا نا بــە گڕوتینــی زیاترەوە 
ئیدامــە ئەدرێــت؟ چــۆن ئــەو دڵنیاییە 

ئەبەخشن بە خەڵک؟
. ئــەوە یەکێــک لــەو خااڵنــە بــووە کــە 
ئــەو  نــەزەری  بــەر  خســتوومانەتە  ئێمــە 
قســەی  دێموکــرات؛  دیکــەی  الیەنــەی 
لــە ســەر دەکەیــن و هــەوڵ دەدەیــن کــە 
ڕاســان بــەردەوام بێت؛ چوونکــە لەواقیعدا 
الیەنەکەی دیکەیش لە بواری سیاسی و 
تەشکیالتییەوە لەگەڵ حیزبی دێموکراتی 
کوردستانی ئێران جیاوازییەکی ئەوتۆمان 
نییــە. ئەوانیــش باوەڕیان هەیە بەوەیکە بە 
و  ڕێکخســتن  و  پێشــمەرگانە  چاالکــی 
دیپلۆماسی و هەموو ئەوانە باوەڕیان پێی 
هەیــە بۆیە ئێمە خســتوومانە بەر نەزەریان 

و قســەی لــە ســەر دەکرێــت هیــوادارم بە 
نەتیجە بگەین.

. یانی هێشــتا لە دانوستاندان لە سەر 
ئەم باســە و هێشتا نەتیجەیەکی گشتی 

نییە؟
. بەڵــێ ئێســتا لــە دانوســتانداین لە ســەر 

ئەو باسە .

. لە کۆتا خولەکەکانی ئەم بەرنامەداین 
پێــم خۆشــە دواپەیــام یــا دوالێدوانــی 
ئێــوە ســەبارەت بــە کــۆی مەوزووعاتی 
ئەم مژارە کە باســمان لێ کرد لە زاری 

جەنابتانەوە ببیستین:
. مــن لە کۆتاییدا ئەگەر شــتێکم هەبێت 
باســی بکەم تەنیا ئەوەیــە کە لە خەڵکی 
نیشــتمانپەروەر و تێکۆشــەری کــورد لــە 
ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان داوا دەکــەم کــە 
ئــەو بایکۆتــەی کــە ناوەندی هــاوکاری 
ڕایگەیانــدووە ئــەوە بە دروســتی جێبەجێ 
بکــەن و ســندووقەکانی دەنگــدان بەتــاڵ 
بهێڵنەوە؛ لە ڕۆژی دەنگداندا بۆ ئەوەیکە 
جارێکــی دیکــەش پەیامــی خۆیــان بــە 
ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســالمی و بــە دنیا 
بگەیەنــن کە ئەوان ئەو ڕێژیمەیان ناوێت، 
ئــەو ڕێژیمــە لــەوان نییــە و بەتایبەتی بە 
ڕێژیم حاڵی بکەن کە ئەو شانۆســازییانە 
و ئــەو پیالنانــە کــە ڕێژیمــی کۆمــاری 
ئیســالمی هەمــوو جارێک لــە بەرەبەری 
ئــاراوە،  دەیهێنێتــە  هەڵبژاردنەکانــدا 
چیدیکــە ناتوانێــت خەڵــک فریــو بــدات 
و یەکدەنــگ لەباتــی ئەوەیکــە بێنە ســەر 
ســندوقەکانی دەنگــدان لــە ماڵی خۆیاندا 
خەڵــک  ڕێژیــم،  چوونکــە  دابنیشــن. 
دەنگ بدات و دەنگ نەدات ئەو مۆرەی 
دڵخــوازی خــۆی دیــاری کــردووە، یانــی 
چوونــە ســەر ســەندووقی دەنگــدان هیــچ 
کاریگەرییەکی لە نەتیجەکەدا نییە بۆیە 
پێویســتە ئێســتا بۆ چەندمین جار نیشــان 
بدرێــت کە ڕێژیمی کۆماری ئیســالمی 
لە نێو خەڵکی کورددا بێزراوە و متمانەی 
پێناکــەن، هەمــوو مۆرەکانــی لە ســەرەڕا 
بــە  هەڵبژاردنــە  ئــەو  و  خــوارێ  تاکــوو 
جیــددی تەحریــم بکــەن و جوابێکی نا بە 
کۆماری ئیســالمی بدەنــەوە و تێکەڵ بن 
بەو کەمپەینانە کە لە سەرانسەری ئێراندا 
پێــک هاتــووە بۆ وتنی »نا بــۆ ڕێژیمی 

کۆماری ئیسالمی« .

. بەڕێز کاک مستەفا هیجری لێپرسراوی 
حیزبــی دێموکراتی کوردســتانی ئێران، 

سپاس بۆ بەشداریتان

. ســپاس بــۆ ئێوەیــش کە ئــەو دەرفەتەتان 
پێک هێنا بۆمان.

درێژەی الپەڕەی ٤



  ژمارە ٨٠١ ، ٣١ی جۆزەردانی ٦١٤٠٠

لە دەنگی کوردستانی ئێرانەوە تا تیشک تیڤی

شەهید »لوقمان مێهفەر«؛ 
سیمای شۆڕشگێڕێکی نەتەوەیی دێموکرات 

ئەلبورز ڕۆئین تەن

هیوا کوردی

بەشی دووهەم

کاتێــک هەوڵــی ئاشــتیخوازانەی حیزبی 
ویالیەتــی  ڕێژیمــی  لەالیــەن  دێموکــرات 
فەقیهــەوە بــە ئاگــر و ئاســن واڵم درایەوە، 
ویســت و داخــوازی خەڵکــی کوردســتان 
لەالیــەن ناوەندگــەرای داعشــی ویالیەتــی 
فەقیــه، بــە ئاژاوەگێــڕی دانــدرا، هێــزی 
تــەواوی  بــە  کوردســتان  پێشــمەرگەی 
ڕەوای  مافــی  لــە  بەرگــری  وجــوودەوە 
لــە درێــژەی  خەڵکــی کوردســتان کــرد. 
فتــوای  خومەینیــش   سیاســەتانەدا  ئــەم 
داعشیانەی بەدژی خەڵکی کوردستان دا. 
پاســدارە قەمەکێشــەکانیش بە کوردســتان 
وەربــوون و خەڵکــی کوردســتانیان قەڵتوبڕ 
کرد.  هەروها شــەڕی نابەرامبەر بە ســەر 
کوردســتاندا ســەپێندرا. هەرچەنــد حیزبی 
وەال  ئاشــتیخوازانەی  هەوڵــی  دێموکــرات 
نەنا،هێزی پێشمەرگەش خۆی ڕێکخستەوە 
سیاســەتە  ئــەم  بەرەنــگاری  ئازایانــە  و 
چەوتانــە بوونەوە و خەڵکی کوردســتانیش 
هێــزی  لــە  پشــتگیرییان  تــەواوی  بــە 
پێشمەرگە کرد و بوونە پشتی جبهە بۆی. 
ڕێژیــم چەندیــن جینایەتی داعشــیانەی لە 
کوردســتاندا بەڕێوە برد. کوشتاری قاڕنێ 
و قەاڵتان، کوشتاری گوندەکانی باکوری 

تەنیـــا چەنـــد ڕۆژ دوای  "لوقمـــان"  شـــەهید 
ئـــەو پەیامـــە لـــە بەردەوامـــی نەخۆشـــییەکەی 
بـــۆ  هەولێـــر  شـــاری  بـــۆ  گوازرایـــەوە 
تووشـــبوانی  بـــە  تایبـــەت  نەخۆشـــخانەی 
کۆڕۆنـــا لـــە بەشـــی "چاودێـــری چـــڕ" خەوێنـــدرا 
کـــە بەداخـــەوە نەخۆشـــی و مـــەرگ فرســـەتیان 
و  ڕێکخســـتنی  کاری  بازنـــەی  تـــا  پێنـــەدا 
ـــەوە  ـــر بکات ـــی حیزبەکـــەی بەربەرینت ڕێکخراوەی
و  پێگەیشـــتوو  جـــاران الوانـــی  لـــە  زیاتـــر  و 
تێگەیشـــتووی واڵتەکەمـــان بەبیـــری ڕێبـــازی 
دێموکـــرات پـــەروەردە بـــکات. لەوانەیـــە ئێســـتا 
ــراوییەی  ــتی و ناسـ ــەو خۆشەویسـ ــۆکاری ئـ هـ
کاک "لوقمـــان" لەنێـــو خەڵکـــدا و ســـەرکەوتنی 
ئێمەمانـــان  بـــۆ  ڕێكخســـتنیدا  بـــواری  لـــە 
زیاتـــر دەربکـــەوێ. ئـــەو کـــە تەنانـــەت لـــە 
خەباتەکـــەی  و  خەڵـــک  سەرەمەرگیشـــدا 
بـــە  هەمیشـــە  بـــۆ  بێگومـــان  لەبیرنەکـــرد، 
زیندوویـــی لـــە دڵـــی خەڵکـــدا دەمێنێتـــەوە.

قۆناخـــی  و  پێشـــمەرگایەتی  خەباتـــی  لـــە 
بەرگـــری  و  داســـەپاو  شـــەڕی  ســـەختی 
چەکدارانـــەدا، کاک "لوقمـــان" هـــەر زوو لەنێـــو 
ڕیـــزی فەرماندەرانـــی نیزامـــی و بڕیاردەرانـــی 
دەگـــرێ.  جێگـــە  پێشـــمەرگەدا  هێـــزی 
ــە گەلێـــک  ــان" بـ ــەهید "لوقمـ ــی شـ فەرماندەیـ
تایبەتمەندییـــەوە ســـەرکەوتوو بـــوو چوونکـــە 
پالنـــدار  بەرنامـــەی  و  تاکتیـــک  خاوەنـــی 
و  ئەزموونکـــردن  بـــە  لەڕاســـتیدا  کـــە  بـــوو 
ـــی پێشـــمەرگە  ـــۆ چاالکییەکان هەڵســـەنگاندن ب
لـــە ڕابـــرد وودا و خوێندنـــەوە بـــۆ هێـــزی دوژمـــن، 
بەدەســـتی هێنابـــوو. لـــەو ڕەهەنـــدەوە شـــەهید 
"لوقمـــان" لـــە فەرماندەیـــی  کردنـــی چەندیـــن 
ــداری  ــەورە بەشـ ــەی زۆر گـ ــتان و حەماسـ داسـ
کـــردووە و ســـەرکەوتنی گەورەشـــی بەدەســـت 
هێنـــاوە. ئازایەتـــی و وریایـــی لەالیـــەک، لێزانـــی 
و پالنداڕێـــژی دوورمـــەودا لەالیەکـــی دیکـــەوە، 
ــی  ــووە فەرماندەیەکـ ــان کردبـ کاک "لوقمان"یـ
بەوەجـــی ناســـراو. ئـــەو دێڕانـــەی نێـــو پەیامـــی 
هاوخەمـــی مامۆســـتا "حەســـەن شیوەســـەڵی" 
ڕابـــردووی  ئـــاگاداری  نزیکـــەوە  لـــە  کـــە 
ــەلمێنەری  ــووە، سـ ــان" بـ ــی کاک "لوقمـ خەباتـ
ســـەرکەوتوویی فەرماندەیی شـــەهید "لوقمان"ــــە 

لەبـــواری فەرماندەییـــدا:
و  لەخۆبردوویـــی، هیالکـــی  و  "گیانفیدایـــی 

ــان و  ــەوەی دوژمنـ ــتن، بەرەنگاربوونـ ئارەق ڕشـ
ڕاونانیـــان، پێشـــڕەوی و پاشەکشـــەی ژیرانـــە، 
حەماســـە و خوێـــن، نەبـــەردی خوێنـــاوی و 
ســـەرکەوتنی یـــەک لـــە دوای یـــەک، ئـــەو 
دیکـــەش  شـــانازیی  دەیـــان  و  شـــانازییانە 
بەشـــێکی زۆر کەمـــی شـــانازییەکانی کاک 
شـــەهید  پێکدێنـــن."  مێهفـــەر"  "لوقمـــان 
"لوقمـــان" بـــە درێژایـــی تەمەنـــی خەباتیـــدا 
هیـــچ کات لـــە فەرماندەیـــی پێشـــمەرگەدا 
قواڵیـــی  لـــە  چاالکـــی  ئەنجامدانـــی  بـــۆ 
خاکـــی رۆژهـــەاڵت دوور نەکەوتـــەوە، ئەگـــەر 
لـــە دەیەکانـــی شەســـت و حەفتـــادا وەک 
هێـــزی  خـــاوەن  و  وزە  لـــە  پـــڕ  الوێکـــی 
ئەزمـــوون ڕۆڵێکـــی کارای لـــە شـــارەکانی 
ورمـــێ و شـــنۆ و پیرانشـــار و سەردەشـــت و 
مەهابـــاد و بـــۆکان و ســـەقز و بانـــە و ....هتـــد 
و  کوردســـتان  خاکـــی  لـــە  بەرگـــری  لـــە 
کاتـــی  لـــە  هەبـــوو،  پارتیزانـــی  شـــەڕی 
بووژانـــەوەی شۆڕشـــدا لـــە ســـاڵەکانی دوایـــی 
وەک  هەتـــاوی  نـــەوەدی  دەیـــەی 
و  وریـــا  و  ئەزمـــوون  بـــە  فەرماندەیەکـــی 
خـــاوەن ورە، بـــە ســـەری ســـپییەوە دیســـان چـــووە 
ـــی  ـــتان و پەیام ـــی خاکـــی کوردس ـــو قواڵی نێ
مەڵبەنـــدی  لـــە  هەســـتانەوەی  و  ڕاســـان 
ـــەد  ـــازی محەمم ـــدی پێشـــەوا ق ـــان، زێ موکری
لـــە نزیکـــەوە بـــە گـــوێ و دڵ و مێشـــکی 
جیاوازییەکـــی  گەیاند.هەرچەنـــد  خەڵـــک 
خەباتـــی  ســـەردەمی  نێـــوان  لـــە  زۆر 
چەکدارانـــەی حیـــزب )١٣٥٧ – ١٣٧٥ی 
هەتـــاوی( بەبـــەراورد لەگـــەڵ قۆناخـــی نوێـــی 
خەباتمـــان )ڕاســـان ١٣٩٥ تـــا ئێســـتاش کـــە 
بەردەوامـــە( هەبـــوو و هەیـــە، بـــەاڵم وریایـــی و 
ـــوو  ـــە فەرماندەیی کـــردن وایکردب ـــی ل لێهاتووی
کـــە لـــەو ئامادەبوونـــە بەکردەوەییەشـــدا کـــە 
ڕۆڵێکـــی کاریگـــەری لـــە ســـەرپێکەوتن و 
ــاندا هەبـــوو، ســـەرکەوتنی  ــپاندنی ڕاسـ چەسـ
گـــەورە بـــە دەســـت بێنـــی، کـــە دەتوانیـــن بـــە 
حـــەق شـــەهید لوقمـــان بـــە فەرمانـــدەی ئەرکـــە 
وەک  مـــن  بناســـێنین.  ئەســـتەمەکان 
ـــزب  ـــازدەیەمی حی ئەندامێکـــی کۆنگـــرەی ش
شـــایەدی ئـــەوە بـــووم کـــە شـــەهید لوقمـــان لـــە 
کاتێکـــدا خـــۆی بـــۆ ئەندامێتـــی ناوەنـــدی 
ڕایگەیانـــد:  کـــرد  کاندیـــد  سیاســـی 
ــی  ــێوازی کارکردنـ ــاوازی شـ ــەرەڕای جیـ "سـ
ناوەنـــدی سیاســـی لەگـــەڵ ئۆرگانەکانـــی 
دیکـــە بەتایبەتـــی لەگـــەڵ کاری نیزامـــی، 
و  حیـــزب  کـــە  هەرکاتێـــک  بـــەاڵم 
نەتەوەکەمـــان بـــە پێویســـت بزانـــن مـــن دیســـان 
هـــەر ئامـــادەم کـــە گۆچانـــی خـــۆم هەڵگـــرم و 

وەک  کوردســـتان  شـــاخەکانی  لـــە 
پێشـــمەرگە درێـــژە بـــە خەبـــات و تێکۆشـــان 
بـــدەم". شۆڕشـــگێر بـــەردەوام هەوڵـــی فێربـــوون 
دەدات و بەرهەمـــی فێربوونەکەشـــی بـــەردەوام 
ئـــەو  دەگوازێتـــەوە.  دیکـــە  ئەوانـــی  بـــۆ 
ــایەتی  ــە کەسـ ــگێڕانەیە لـ ــڵەتە شۆڕشـ خەسـ
شـــەهید لوقمـــان بـــە جۆرێـــک بەرجەســـتە 
ـــە  ـــژی ڕاســـان" ب ـــوو کـــە ناســـناوی "وانەبێ بب
بـــوو. دوای  ئـــەو  شـــایانی  مانـــای وشـــە 
بەهـــۆی  لوقمـــان  شـــەهید  ئەوەیکـــە 
خوێنـــدن  لـــە  شۆڕشـــەوە  بـــە  تێکەڵبـــوون 
دادەبڕێـــت، لـــە زانکـــۆی شۆڕشـــدا هەوڵـــی 
ئـــەوە دەدات لـــە فێربـــوون دانەبڕێـــت واتـــە 
دانەبـــڕان لـــە فێربـــوون کـــە خەســـڵەتێکی 
لـــە  ســـەرکەوتن  بـــۆ  شۆڕشـــگێڕانەیە 
کارەکانـــدا ئاوێتـــەی ژیانـــی شـــەهید لوقمـــان 
و  خوێنـــدن  بـــە  دەســـتپێکردنەوە  ببـــوو. 
هەوڵدانـــی بـــۆ گەیشـــتن بـــە زانکـــۆ لـــە 
باشـــووری کوردســـتان هـــاوکات بـــوو لەگـــەڵ 
بەڕێوەبردنـــی ئەرکەکانـــی لـــە نێـــو شۆڕشـــدا 
پـــەروەردەی  و  سەرپەرشـــتی  هەروەهـــا  و 
ژیانـــی  گرفتـــی  دەیـــان  و  منداڵەکانـــی 
ڕۆژانـــە کـــە هیچیـــان ڕێگـــر نەبـــوون لـــە 
ــۆ  ــان بـ ــرادەی کاک لوقمـ ــەرکەوتنی ئیـ سـ
و  زانســـتی  بڕوانامـــەی  بەدەســـتهێنانی 
وەک  ســـەرکەوتووانە  کارکردنێکـــی 
مافپەروەرێکـــی شـــارەزا کـــە توانـــی ئـــەو 
پسپۆڕییەشـــی بخاتـــە خزمەتـــی شـــۆڕش. 
ــوون  ــۆ فێربـ ــان بـ ــەهید لوقمـ ــی شـ هەوڵەکانـ
ـــە ڕێگـــەی  ـــرە کۆتایـــی نەهـــات بەڵکـــوو ل لێ
بەردەوامـــەوە  خوێندنـــەوەی  و  توێژینـــەوە 
ــتی  ــی زانسـ ــی باشـ ــووی هەگبەیەکـ توانیبـ
وەســـەریەک بنێـــت، ئامانجیشـــی ئەوەبـــوو 
کـــە لـــەو ڕێگەیـــەوە ئـــەو هەگبەیـــە بخاتـــە 
خزمەتـــی هەمـــوو فیرخوازانـــی نێـــو شـــۆڕش. 
ــژ وەک  ــی درێـ ــۆ ماوەیەکـ ــەش بـ ــەر بۆیـ هـ
وانـــەی  چەندیـــن  فێرگـــە  مامۆســـتای 
مێـــژووی  وەک:  دەگوتـــەوە  جیـــاوازی 
ــڕەوی  ــە و پێـ ــورد، بەرنامـ ــەکانی کـ شۆڕشـ
و  مـــرۆڤ  مافـــی  حیـــزب،  ناوخـــۆی 
چەندیـــن وانـــەی پەیوەندیـــدار بـــە یاســـا و 
ـــە یەکێـــک  ـــان ل دەســـتوورەوە.  شـــەهید لوقم
لـــە نووســـینەکانیدا کـــە لەژێـــر ناونیشـــانی 
ــی  ــم، وانەیەکـ ــەری بیرەوەرییەکانـ ــە دەفتـ "لـ
ــەری  ــەردانی ڕێبـ ــە سـ ــاس لـ ــە بـ ــرخ" کـ بەنـ
نەمرمـــان دوکتـــور قاســـملوو بـــۆ ناوچەکانـــی 
ســـاڵی١٣٦٢ی  لـــە  پیرانشـــار  و  نەغـــەدە 
ســـەفەرەدا  لـــەو  کـــە  دەکات،  هەتـــاوی 
ڕێبـــەری نەمرمـــان جەختـــی زۆری لەســـەر 

ـــە  ـــەکان ل ـــدن و قوتابخان ـــە خوێن ـــدان ب گرینگی
ناوچـــە ئازادکراوەکانـــدا دەکات کـــە دەبـــێ 
ـــوارەدا زۆر  ـــەو ب هێـــزی پێشـــمەرگە و حیـــزب ل
چـــاالک بـــن، وەک وانەیەکـــی بەنـــرخ نـــەک 
تەنیـــا لـــە مێشـــکی شـــەهید لوقمانـــدا بـــە 
ــتووە  ــی بەسـ ــە نەخشـ ـــۆ هەمیشـ ــی ب زیندوویـ
وەک  دەبینیـــن  کردەوەشـــدا  لـــە  بەڵکـــوو 
ــردووە.  ــی کـ ــەربازی جێبەجێـ ــی سـ فەرمانێکـ
لـــەو بیرەوەرییـــەدا بـــەو شـــێوەیە بـــاس لـــەو وانـــە 
ڕۆشـــنایی  "لەژێـــر  دەکات:  بەنرخـــە 
قاســـملوودا  شـــەهید  ڕێنماییەکانـــی 
باشـــترین  دێموکـــرات  حیزبـــی  ڕێبەرایەتـــی 
دەرفەتـــی بـــۆ قوتابیـــان دەڕەخســـاند تـــا لـــە 
خوێنـــدن و فێربـــوون و خۆپێگەیانـــدن بێبـــەش 
نەبـــن بۆیـــە مـــن بـــە نـــۆرەی خـــۆم لـــەو ڕۆژەوە 
ـــە و پایەیەکـــی  ـــە هـــەر پل هەتاکـــوو ئەمـــڕۆ ل
لەدەســـتم  ئـــەوەی  بووبـــم  بەرپرســـایەتیدا 
بـــۆ  قوتابخانـــە،  و  قوتابیـــان  بـــۆ  هاتبێـــت 
هاندانـــی مامۆســـتا و پێگەیاندنـــی قوتابیـــان 
و پەرەپێـــدان بـــە خوێنـــدن لەهـــەر قۆناغێکـــدا 
بـــە  ســـەبارەت  نەکـــردووە.  درێغیـــم  بووبـــێ 
خۆشـــم  ئەرکـــی  لەوبـــارەوە  منداڵەکانیشـــم 
بەجێگەیانـــدووە. لەگـــەڵ هەمـــوو تەنـــگ و 
چەڵەمەیەکـــی ســـەر ڕێـــی خەباتمـــان مـــن و 
لەســـایەی  توانیمـــان  هاوژینـــم  خەجیجـــی 
حیزبـــی دێموکراتـــدا پشـــتیوانێک بیـــن بـــۆ 
خۆیـــان  و  بخوێنـــن  تـــا  منداڵەکانمـــان 
پێنجیـــان  بەخۆشـــییەوە  پێبگەیەنـــن، 
بڕوانامـــەی زانکـــۆ و پەیمانگایـــان هەیـــە و 
یەکیشـــیان جـــارێ خوێنـــدکارە و هیـــوادارم 
ـــڕێ  ـــااڵ بب ـــی ب ـــی خوێندن ـــێ قۆناغەکان بتوان
تـــا زیادتـــر و باشـــتر ســـوود بـــە کۆمەڵگەکـــەی 
بگەیەنێـــت." ئەگـــەر بگەڕێینـــەوە بـــۆ ســـیمای 
دێموکـــرات و خاڵەکانـــی کـــە  کادرێکـــی 
نەمـــرەوە  قاســـملووی  دوکتـــور  لەالیـــەن 
داڕێژرابـــوو، دەبینیـــن لـــە هەمـــووی زیاتـــر 
ڕێزگرتـــن لـــە دێموکراســـی و یاساوڕێســـای 
هەروەهـــا  کۆنگـــرە،  پەســـندکراوی 
لـــە  ڕێزگرتـــن  و  فیکریـــی  ســـەربەخۆیی 
شـــیاوی  ئـــەوەی  وەک  جیـــاواز  بیـــروڕای 
تاکێکـــی دێموکـــرات بـــێ لـــە کەســـایەتی 
شـــەهید لوقمانـــدا بەرجەســـتە ببـــوو. تەنانـــەت 
لەســـەر ئـــەو بنەمایانـــەدا ئـــەو کاتـــەی کـــە بـــۆ 
بـــوو  خـــۆی بەرپرســـی بەشـــی پێشـــمەرگە 
و  پێشـــمەرگە  هەڵســـوکەوتی  چۆنیەتـــی 
ئەندامـــی حیزبـــی فۆرموولـــە کردبـــوو بـــۆ 
ــایەنی  ــمەرگە شـ ــوکەوتی پێشـ ــەوەی هەڵسـ ئـ
نـــاو و کەســـایەتی پیـــرۆزی پێشـــمەرگە بێـــت. 
ئـــەوەی لـــە هەمـــوو کاتێکـــدا لـــە لێکدانـــەوە 

سیاســـییەکانیدا زۆر بـــە ڕوونـــی دەماندیـــت، 
ــوو،  ــدی نەتەوەیـــی بـ ــە بەرژەوەنـ ــەت بـ خزمـ
ســـەرەوەی  لـــە  نەتەوەیـــی  بەرژەوەنـــدی 
بەرژەوەنـــدی  و  حیزبـــی  بەرژەوەنـــدی 
بەرژەوەنـــدی  ســـەرەوەی  لـــە  حیزبیشـــی 
کەســـێتی خـــۆی دادەنـــا. ئـــەو پڕەنســـیپە 
جیاوازەکانـــی  وێســـتگە  لـــە  گرینگـــە 
ــە  ــان زۆر بـ ــەهید لوقمـ ــی شـ ــی سیاسـ ژیانـ
ڕوونـــی دیـــارن. وتەیەکـــی "ئەرەســـتو تالـــس" 
فەیلەســـوفی نـــاوداری یۆنانـــی ســـەبارەت 
ــووت  ــە دەیگـ ــە کـ ــتاکەی هەیـ ــە مامۆسـ بـ
بـــەاڵم  دەوێ  خـــۆش  ئەفالتونـــم  مـــن 
حەقیقەتـــم لـــە ئـــەو زیاتـــر خـــۆش دەوێ. 
بـــۆ  ڕێـــزی  ســـەرەڕای  لوقمـــان  شـــەهید 
تاکەکانـــی نێـــو شـــۆڕش بـــەاڵم شـــۆڕش و 
هەمـــوو  لـــە  نەتەوەکـــەی  بەرژەوەنـــدی 
کەســـێ زیاتـــر خۆشدەویســـت. ئـــەوەی کـــە 
مـــاوەی  لـــە  شـــایەدێک  وەک  دەتوانـــم 
چەنـــد ســـاڵی هاوکاربوونمـــان لـــە ناوەنـــدی 
بکـــەم  بـــاس  جورئەتـــەوە  بـــە  سیاســـی 
ڕێزگرتـــن لـــە بیـــروڕای جیـــاواز بـــووە کـــە 
دیالـــۆگ،  دوای  هەبـــوو  ئامادەیـــی 
بیروبۆچوونـــی جیـــاواز بـــە مەرجێـــک کـــە 
پڕەنســـیپە  و  نەتـــەوە  بەرژەوەنـــدی  لـــە 
قەبـــوڵ  بێـــت  حیزبەکەیـــدا  بااڵکانـــی 
خەســـڵەتانە  ئـــەو  هەمـــووی  بـــکات. 
شۆڕشـــگێڕێک  وەکـــوو  وایکردبـــوو 
ڕەخنـــەی  و  کـــراوە  بیـــری  الیەنگـــری 
بیرکردنـــەوەی  لـــە  و  بێـــت  درووســـتکەر 
دۆگـــم و وشـــک بـــەدوور بێـــت و بـــاوەڕی 
هـــەر  هەبێـــت.  دۆزەکـــەی  بـــە  تـــەواوی 
ــە  ــییەکانی چ لـ ــەوە سیاسـ ــەش لێکدانـ بۆیـ
و  کـــۆڕ  لـــە  چ  سیاســـییەکانیدا  وتـــارە 
ئـــەو  هـــزری  و  بیـــر  کۆبوونەوەکانـــدا 
ڕووناکـــی دەخســـتە ســـەر الیەنـــی جیـــاوازی 
باســـەکان. شـــەهید لوقمـــان لـــە یەکێـــک لـــە 
ڕۆژنامـــەی  لەگـــەڵ  وتووێژەکانـــی 
ســـاڵەی   ٧٥ بۆنـــەی  بـــە  کوردســـتان 
لـــە  دێموکراتـــدا  حیزبـــی  دامەزراندنـــی 
وەاڵمـــی پرســـیاری ئایـــا حیزبـــی دێموکـــرات 
و  سیاســـی  هاوکێشـــە  لـــە  ئێســـتادا  لـــە 
خـــۆی کردۆتـــەوە  جێـــی  ناوچەییەکانـــدا 
بـــەو شـــێوەیە شـــیکردنەوەکەی دەخاتـــە ڕوو 
کـــە هـــەم ڕەخنـــە و هەمیـــش بەرگرییەکـــی 
دەخاتـــە  واقعبینانـــە  بەڵگەمەنـــدی 
ــەوە.  ــێ بەدڵنیاییـ ــەر: "بەڵـ ــاوی خوێنـ بەرچـ
حیزبـــی دێموکـــرات لەئاســـتی ناوخۆییـــدا 
کاریگـــەری  و  جەمـــاوەری  هێزێکـــی 
کوردســـتانە و خـــاوەن مێـــژوو و فەلســـەفەی 

ـــدا  ـــاوازەکان کـــە پێی ـــە جی ـــۆ قۆناغ ـــە ب خەبات
بەرچـــاوی  هێزێکـــی  خاوەنـــی  تێپەڕیـــوە. 
کۆمەڵگەیـــە ئەوانیـــش کادری پێگەیشـــتووی 
سیاســـی و بەئەزموونـــن کـــە هەڵگـــری پەیـــام 
ــەهیدی  ــەری شـ ــێ ڕێبـ ــەکانی سـ و ئەندێشـ
حیزبەکەمـــان پێشـــەوا قـــازی محەممـــەد و 
دوکتـــور قاســـملوو و دوکتـــور شـــەڕەفکەندین. 
ئاڵـــۆز  و  نالەبـــار  هەلومەرجێکـــی  بەپێـــی 
و  باشـــوور  کوردســـتانی  کـــە  بەتایبەتـــی 
هەرێمـــی  )حکومەتـــی  دەســـکەوتەکەی 
لـــە  بۆتـــەوە،  ڕووبـــەڕووی  کوردســـتان( 
ناوچەکـــەدا  سیاســـییەکانی  هاوکێشـــە 
ئێســـتاش  ئەگـــەر  دێموکـــرات  حیزبـــی 
یـــان  نەیهەوێـــت  هـــۆکار  بەهەندێـــک 
بەرژەوەنـــدی نەتەوەیـــی کـــورد بـــە گشـــتی وا 
ــێ  ــدا ببینـ ــەرەکی تێـ ــی سـ ــت، ڕۆڵـ نەخوازێـ
ــان یەکێـــک لـــەو فاکتەرانەیـــە کـــە  بێگومـ
حیزبـــی  گیـــراوە.  لەبەرچـــاو  هەمیشـــە 
دێموکـــرات هـــەم لـــە ناوخـــۆی کوردســـتانی 
بەرینـــی  تەشـــکیالتێکی  ڕۆژهـــەاڵت 
بەبیروبـــاوەڕی هەیـــە، هـــەم لـــە دەرەوەی واڵت 
)واڵتانـــی ئۆرووپایـــی و ئامریـــکا( خاوەنـــی 
بیـــری  بـــە  کـــە  مرۆییـــە  ســـەرمایەیەکی 
ســـەردەمیانە و زانســـتییانە پـــەروەردە بـــووە و 
هێـــزی  هـــاوکات  پێگەیانـــدووە،  خـــۆی 
پێشـــمەرگەی کوردســـتان و قۆناغـــی نوێـــی 
خەباتمـــان لەژێـــر نـــاوی »ڕاســـان«دا لـــە 
ــژە  ــدا درێـ ــری و بەرگریـ ــزی خۆڕاگـ مەتەرێـ
بـــە تێکۆشـــانی ڕێکخراوەیـــی حیزبەکەمـــان 
دەدەیـــن. هەمـــوو ئەوانـــەش دەرخـــەری ئـــەو 
ــاوەن  ــدووی خـ ــە هێزێکـــی زینـ ــتییەن کـ ڕاسـ
ڕێبـــاز لـــە گۆڕەپاندایـــە و وەک هێزێکـــی 
سیاســـی نیشـــتمانی خـــاوەن پێگـــە و بـــڕوای 
کۆمەاڵنـــی خەڵکـــی کوردســـتانە و دۆســـت 
و هاوپەیمانیشـــی نـــەک لەنێـــو حیزبەکانـــی 
و  پـــارت  لەنێـــو  بەڵکـــوو  کوردســـتانیدا 
ڕێکخـــراوە نێونەتەوەیـــی و جیهانییەکانیشـــدا 
هەیـــە و لـــە زۆر کۆڕوکۆمەڵـــی نێودەوڵەتـــی 
ڕاوێـــژی  و  پـــرس  و  دەکـــرێ  بانگهێشـــت 
ناوەنـــدی  زۆر  لـــە  و  دەکـــرێ  لەگـــەڵ 
کـــە  داوە  هەوڵـــی  سیاسی-جیهانیشـــدا 
کـــورد  گەلـــی  حەقخوازانـــەی  دەنگـــی 
ڕەوای  دۆزی  بـــۆ  پشـــتیوان  و  بگەیەنێـــت 
گەلـــی کـــورد پەیـــدا بـــکات؛ بۆیـــە دەتوانیـــن 
حیزبـــی  بەدڵنیاییـــەوە  بەڵـــێ  کـــە  بڵێیـــن 
دێموکـــرات لـــە هاوکێشـــە سیاســـییەکانی 
ناوچەکـــەدا کاریگـــەری و ڕۆڵـــی خـــۆی 

هەیە و زۆر شوێندانەریشە."
درێژەی هەیە....

ئێعدامــی  و  کوردســتان  ڕۆژهەاڵتــی 
الوانــی شــارەکانی پــاوە و مەهابــاد چەند 
جینایەتــە  لــەم  بجــووک  نموونەیەکــی 
ناوەندگــەرای  ڕێژیمــی  داعش ســفەتانەی 
بــوون. جیــا لەمانــە ڕێژیمــی  خومەینــی 
بــە  کــرد  دەســتی  درۆزن  و  چەواشــەکار 
پڕوپاگەنــدەی هەڵبەســتراو و لــە ڕادیــۆ و 
تەلەویزیــۆن و ڕۆژنامــە باوی دەکردنەوە. 
ویالیەتــی  ئیســالمی  ڕێژیمــی  هــاوکات 
فەقیهی شــەڕی ڕاگەیاندنی نابەرامبەری 
لەگەڵ کوردســتان دەســت پێکرد. دوکتور 
حیزبــی  ســکرتێری  وەک  قاســملوو 
دێموکــرات بیــری لــە دانانــی ڕادیۆیەک 
و  ئازادیخوازانــە  دەنگــی  کــە  کــردەوە 
مافخوازانەی خەڵکی کوردستان بەگوێی 
گەالنــی ئێــران بگەیێنــێ و بەرپەرچی ئەم 
پڕوپاگەنــدە درۆیینــە بداتــەوە.  بــەو پێیــە 
ڕادیۆ دەنگی کوردســتانی ئێران لە ٢٧ی 
جۆزەردانی ١٣٥٩ بە وتارە هیوابەخشەکەی 
ڕێبەری نەمرمان دەستی پێکرد. لەم وتارە 
بەناوبانگــەدا ڕێبــەری شــەهید سیاســەتی 
شەڕخوازانە و دوژمنکارانەی ناوەندگەرای 
لــە  پێداگــری  و  کــردەوە  ڕوون  تارانــی 
مافخوازانــەی  و  ئاشــتیخوازانە  هەوڵــی 
خەڵکی کوردســتان کــرد. لەگەڵ ئەمەش 
جەختــی لــە ســەر خەباتــی شۆڕشــگێڕانە 
و ئازادیخوازانــە کــردەوە کــە بــووە هــۆی 
بزواندنی هەستی شۆڕشگێڕانەی خەڵک. 

پێچەوانەی درۆ و دەلەســەکانی ڕێژیم کە 
لە ڕاگەیەنە گشــتییەکانی خۆیەوە باوی 
دەکردەوە، ڕادیۆ دەنگی کوردســتانی ئێران 
ڕاســتبێژیی کــردە ئوســوول و پڕەنســیپی 
 خــۆی. کارنامــەی ڕاســتبێژانەی ڕادیــۆ 
دەنگی کوردســتان بە جێگایەک گەیشت 
کــە دوژمــن بــۆ هەواڵــی دروســت وەک 
ســەرچاوە کەڵکــی وەردەگرت. لــە دەیەی 
و  فیداکارانــە  عەمەلیاتــی  زۆر  شەســت 
شۆڕشــگێڕانە بەڕێوەچــوون. هێــزی زۆری 
دوژمــن دەکوژرا و بەداخەوە پێشــمەرگەش 
شــەهید دەبــوون. ڕادیۆ دەنگی کوردســتان 
شەهیدبوونی پێشمەرگەکانی بەدروستی و 
ڕاســتبێژی بــاو دەکــردەوە. کوژراوەکانی 
ڕێژیمیشــی بــە نــاو و شــۆڕت و شــوێنی 
لەدایکبــوون بــاو دەکردەوە. ژمــارەی ئەم 
شــەڕانەی زیاد و کەم نەدەکرد. هەوڵێکی 
تری ڕێژیم هەوڵدان بۆ سووککردنی زمان 
و ئەدەبیــات و فەرهەنگــی کــوردی بــوو؛ 
جگە لەمە دەیهەویســت ڕەوابوونی خەباتی 
شۆڕشــگێڕانەی کوردستان بەالڕێدا ببات، 
بۆیــە جیــا لــە هەواڵەکانــی شــەڕ، ڕادیــۆ 
ئــاوڕی لــە وتاری سیاســی و ڕۆشــنبیری 
دەدایــەوە. لــە زمــان و ئەدەبیاتــی کوردی 
غافــڵ نەبوو. بەرنامەکانــی ڕادیۆ ببوونە 
پۆلێــک بــۆ فێرکردنــی زمانــی کوردی. 
زۆر شــارەزای بــواری زمــان و ئەدەبیاتــی 
کوردی دەیانگوت ئەگەر دەتانهەوێ زمان 

و ئەدەبیاتــی کــورد فێــر بن،گــوێ بدەنــە 
بەرنامەکانــی ڕادیــۆ دەنگی کوردســتانی 
ئێــران. هەروهــا ڕادیــۆ دەنگی کوردســتان 
و  خەباتــی شۆڕشــگێڕانە  دەنگــی  ببــووە 
مافخوازانــەی کۆتایــی دەیــەی پەنجــا و 
دەیــەی شەســتی هەتــاوی. لــەم ئەرکــەدا 
زۆر ســەرکەوتوو بوو. گوتاری ئەم خەباتە 
شۆڕشــگێڕانەیەی بــە بەڵگــەی زانســتی 
سیاســەتی  دەگواســتەوە.  ســەردەمیانە  و 
ئاژاوەگێڕانەی ڕێژیمی ویالیەتی فەقیهی 
و  ڕاســتبێژ  هاوڕێــی  ببــووە  دەدا.  لەقــاو 
کوردانەی ماڵەکانی خەڵکی کوردســتان. 
خەڵــک لە هــەر جێگایەک بــان ڕادیۆیان 
لەگــەڵ خۆیان دەبرد یا خۆیان دەگەیاندەوە 
مــاڵ بــۆ گرتنــی ڕادیــۆ. بۆیــە ڕێژیم بە 
ڕادیــۆ دەنگــی کوردســتان زۆر حەســاس 
بــوو. چەندیــن پیالنی بــۆ کپ کردنی ئەم 
دەنگە دلێرە وەگەڕ خست بەاڵم فیداکاری 
بەڕێوەبەرانی ڕادیۆ و هێزی پێشــمەرگەی 
کوردســتان وای کرد کە ڕێژیم لەم پیالنە 
گاوەیدا ســەرکەوتوو نەبێ. دەکرێ بڵێین 
ڕادیۆ ئەرکی دەنگی شۆڕشی مافخوازانە 
و دێموکراسیخوازانەی  خەڵکی کوردستانی 
لەو ســەردەمەدا بەجێ دەگەیاند. هەســت و 
بیری شۆڕشــگێڕی لە نێو خەڵکدا زیندوو 
ڕادەگــرت و مێژوویەکــی پڕ لە ســەروەری 
لــە الپــەڕە زێڕینەکانــی دیرۆکــی حیزبی 
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران بۆخــۆی 

تۆمــار کــرد.  بەپێــی ئــەو ئاڵوگۆڕانــەی 
لــە کۆمەڵــگای کوردســتان و ئێــران هاتە 
گــۆڕێ، تەلەویزیۆن ڕۆڵــی کاریگەرتری 
لــە ڕادیــۆ هەبــوو. خەڵک زۆرتــر بینەری 
تەلەویزیــۆن بــوون بۆیــە ڕێبەرییــی حیزبی 
دامەزراندنــی  بیــری  کەوتــە  دێموکــرات 
کوردســتان  خەڵکــی  تــی وی.  تیشــک 
یەکجــار پێی شــاد بــوون و هەســتیان کرد 
هاوڕێیەکی زیندووتر بە دەنگ و ڕەنگەوە 
بووەتــە  تیشــک  ماڵەکانیانــە.  میوانــی 
هاوڕێــی منداڵەکانیــش کە بــە ئۆگرییەوە 
چــاوی لــێ دەکــەن و چێــژی لێوەردەگــرن 
و الســایی ڕێژەی پێشمەرگەی کوردستان 
دەکەنەوە و ســروودی شۆڕشــگێڕانە کە لە 

تیشک باو دەبێتەوە، دووپات دەکەنەوە.
دەســتپێکردنەوەی  دووبــارە  لەگــەڵ 
بەرنامەکانی تیشک ڕاسانی شاروشاخیش 
بەردەوامــە. زۆر کــەس گوتیــان تیشــک 
کــە  ڕۆژهەاڵتــە  ڕاســانی  دەنگوڕەنگــی 
دەڵێیــن دەنگوڕەنگــی ڕاســانی ڕۆژهەاڵتە 
و جێگــرەوەی ڕادیــۆ دەنگــی کوردســتان، 
ئەرکی زۆر قورس دەبێ بۆیە پێویستیی بە 
یارمەتی هەمەالیەنەی خەڵکی کوردستان 
هەیــە. هەموومــان دەبــێ تیشــک بــە هی 
خۆمــان بزانیــن و هەســت بە بەرپرســایەتی 
بکەیــن و لــە هــەر چەشــنە یارمەتییــەک 

درێغی نەکەین. 
چونکــە تیشــک بۆتــە هێمــا و شوناســی 

ئەرکمــان  ئەمــە  دێموکــرات؛  حیزبــی 
قورســتریش دەکات چونکە هێمای حیزبی 
قازی و قاسملوو و شەرەفکەندییە؛ هێمای 
حیزبێکە کە زیاتر لە سێ چارەکە سەدەیە 
بــۆ مافــی چــارە ی خونووســینی خەڵکی 
کوردســتان خەبــات دەکات و ڕۆژ لەگەڵ 
ڕۆژ لــە ســەر مافــی خەڵکی کوردســتان 

سوورترە. 
 تیشــک  قارەمانەتی هێزی پێشمەرگەی 
کوردســتان لــە بەرانبــەر مافیــای ســپای 
تێرۆریســتی پاسداران و هەروەها پشتیوانی 
هێزی پێشــمەرگە لە خەڵکی کوردستان و 
خەباتــی شــار پیشــان دەدات.  بــەو هیوایە 
کــە  ڕۆژهــەاڵت  ڕاســانی  ســەرکەوتنی 
گەیشــتن بە قوناغی ڕزگارییە لە تیشک 

تی وی ببیستین و ببینین. 
جێــگای ئاماژەیە لە ڕاســانی ڕۆژهەاڵتدا 
ڕۆڵــی  مەجــازی  فــەزای  و  ئینتێرنێــت 
گرینگــی هەیە ئەم ڕۆڵەشــمان لە بەرچاوە 
بــەاڵم تیشــک دەنگوڕەنگــی هەموو چین 

وتوێژەکانی کوردستانە. 
هەموو چین و توێژەکان چاوی لێ دەکەن 
و چێــژی لــێ دەبینــن. بــە هیــوای ئــەو 
ڕۆژە کە تیشــک لە کوردســتانی ئازاددا 
خەباتــی خــۆی بــۆ ئامانجــە بەرزەکانــی 
حیزبــی دێموکــرات کــە کۆمەڵگایەکــی 
پــێ  درێــژە  دادپــەروەرە  و  دێموکراتیــک 

بدات.



٧ ژمارە ٨٠١ ، ٢١ی ژوئەنی ٢٠٢١

پاش تێپەڕینی ماوەیەک لە پڕوپاگەندە بەرباوەکانی کۆماری ئیسالمیی ئێران 
بــۆ بەشــداری پێکردنــی خەڵکانــی ئێران لە شــانۆی ئەمجــارەی هەڵبژاردنەکانی 
ســەرکۆماری و هەروەهــا هەڵبژاردنەکانــی شــار و گونــدەکان، لــە ڕۆژی ٢٨ی 

جۆزەرداندا، ئەم شانۆگەرییەش بەڕێوەچوو.
ســەرەڕای ئەوەیکــە کۆمــاری ئیســالمی لە مــاوەی یەک مانگی ڕابــردوودا بە 
بەربــاوی هەوڵــی دا پڕوپاگەنــدە بۆ ئەم پڕۆســە نادێموکراتیکــەی بکات، بەاڵم 
بەخۆشحاڵییەوە، ڕێژەی  بەشداربوونی خەڵکانی ئێران لەم شانۆیەدا بە ڕێژەیەکی 

بەرچاو لە چاو سااڵنی ڕابردوو، دابەزینی بەخۆیەوە بینیبوو.
بەپێــی ئــەو ئامــارەی کە لەالیــەن خودی کۆمــاری ئیســالمییەوە باوکراوەتەوە، 
ڕێــژەی بەشــداریی خەڵکانــی ئێران لە خولی ســێزدەهەمی بەنــاو هەڵبژاردنەکانی 
ســەرکۆماریدا، گەیشــتووەتە ٤٨ لەســەد، ئەمــە لەحاڵێکدایــە کــە ئــەم ڕێژەیە لە 

خولی دوازدەیەمدا، ٧٣ لەسەد بووە.
وردبوونــەوە لــەم ئامــارە نیشــان دەدات کــە تــا چ ئاســتێک کۆماری ئیســالمی 
ڕەوایی خۆی لە دەســت داوە و چیدیکە خەڵک متمانە بە هیچ کاندیدێکی ئەم 
ڕێژیمــە بــۆ بەڕێوەبەریــی واڵت ناکــەن. ئەمە جیا لەو بابەتەشــە کە ئەم ڕێژە ٤٨ 
لەســەدییەش یان کەســانێکی ســەر بە خودی ڕێژیم بوون یان کەسانێک بوون کە 
کەوتنــە داوی هاوکاتبوونــی هەڵبژاردنەکانــی ســەرکۆماری و هەڵبژاردنەکانی 
شــۆرای شــار و گوندەکان کە زۆربەیان پاش ئەوەی کە بۆ ڕێژیم دەرکەوت کە 
بەشداری لە هەڵبژاردنی سەرکۆماریدا ناکەن و تەنیا لە بەر پێوەندیی خزمایەتیش 
هاتوونەتە سەر سندووقی دەنگدان بە شۆرای شار و گوندەکان، لەالیەن ڕێژیمەوە 

ناچار کران کە دەنگ بۆ هەڵبژاردنەکانی سەرکۆماریش بدەن.
بایکۆتــی هەڵبژاردنــەکان ســەرکەوت و ئەمــە »نا«یەکــی ئێجــگار قــورس و 
گرینگ بوو کە لەالیەن سەرجەم خەڵکانی ئێرانەوە بە کۆماری ئیسالمی وترا.

بەاڵم بابەتێکی گرینگ کە هەیە ئەوەیە کە لە پڕۆسەی ئەم بایکۆتەدا، هەموو 
چیــن و توێژەکانــی کۆمەڵگا پشــکیان هەبوو، تاک بــە تاکی کۆمەڵگا خۆیان 
بە بەرپرسیار زانی و لەم بایکۆتەدا ڕۆڵیان گێڕا، بۆیە نابێ ئەوەش لە بیر بکەین 
کــە ژنانیــش وەکــوو توێژێکــی دیــاری کۆمەڵگا لەم پرســەدا ڕۆڵــی گرینگ و 
بەرچاویــان گێــڕا. پێــش لە بەڕێوەچوونی شــانۆی هەڵبژاردنــەکان، بەربژێرەکانی 
ســەرکۆماری، بــە چەندیــن جــۆر وادە و بەڵێنیــی درۆ و پــڕ لــە چەواشــەکارییان 
بــە ژنــان دا،هەندێــک ژن کــە مۆرەی خودی کۆماری ئیســالمی بوون، بوون بە 
کەرەســتەیەک بۆ گەرمکردنی بازاڕی پڕوپاگەندەکانی کۆماری ئیســالمی و 
هەوڵیان دا کە ژنان بکێشــنە ســەر ســندووقەکانی دەنگدان بەاڵم بەخوشــحاڵییەوە 
ژنانی تێگەیشــتوو و چاوکراوەی ئێران و کوردســتان بە تێگەیشــتن لەوەی کە لە 
ماوەی ٤٢ ساڵی ڕابردوودا هیچکات هیچ مافێک بۆ ئەوان بە فەرمی نەناسراوە 
و کۆماری ئیســالمی تەنیا بۆ ڕەواییدان بە شــانۆگەرییەکەی و تەنیا لە کاتی 
هەڵبژاردنەکانــدا بــاس لــە مافەکانی ژنان دەکات، ئەویش بە مۆدێلی موحســین 
ڕەزایی کە دەیهەویســت مووچە بۆ ژنانی ماڵدار ببڕێتەوە! ئەمجارە یەکدەنگ و 
یەکهەڵوێســت »نا« یان بە کۆماری ئیســالمی وت. دیارە ئەمە ســەرکەوتنێکی 
زۆر گەورە بەگشتی بۆ خەڵکانی ئێران بوو و بەدڵنیاییەوە کۆماری ئیسالمی و 
خەڵکانی ئێرانیش لە داهاتوودا دەچنە فازێکی نوێوە، بۆیە دەبێ چاوەڕوان بکرێت 
کــە هــەم خەڵــک ڕادیکاڵتــر لە جاران لە بــەرەی دژبەرانی کۆماری ئیســالمیدا 
ڕاوەســتن و هەم کۆماری ئیســالمیش فازێکی دیکە لە شــێوازێکی ســەرکوت و 
نەهامەتی بۆ خەڵکانی ئێران بگرێتە بەر، ئێســتاش بە هاتنە ســەرکاری ڕەئیســی 
وەک ســەرکۆماریی نوێــی ڕێژیــم ئــەم ئەگــەرە زۆر زیاتــر لــە جارانــە. ئیبراهیم 
ڕەئیســی کە لە دەوڵەتی ڕووحانیدا وەکوو بەرپرســی هێزی بەناو دادوەریی ڕێژیم 
دیــاری کرابــوو، یەکێــک لــە ئاخوندەکانــی ڕێژیمــە کــە لــە ماوەی ٤٢ ســاڵی 
ڕابردوودا، ڕۆڵێکی ڕاســتەوخۆی لە ســەرکوت، ئەشــکەنجە و تەنانەت کوشتنی 

دژبەرانی ڕێژیم و بەتایبەتیش الوان و ژناندا هەبووە.
یەکێک لە ئەندامانی هەیئەتی مەرگ لە ساڵەکانی دەیەی ٦٠ی هەتاویدا بووە 
و تەنیا لە خۆپیشاندانەکانی خەزەڵوەری ٩٨دا، لە سەرکوتی زیاتر لە ٤٠٠ ژندا، 
ڕۆڵــی هەبــووە. لە ماوەی بەرپرســایەتیی ئەم ئاخوندەی ڕێژیمدا وەکوو بەرپرســی 

هێزی بەناو دادوەریی ڕێژیم، النیکەم ٣٦ ژن ئەشکەنجە کراون و ئازار دراون.
النیکــەم ٦ ژن، لــە چاالکانــی ژینگەپارێــزی، چاالکانــی مەدەنــی، چاالکانــی 
فەرهەنگــی و دەسبەســەرکراوانی خەزەڵــوەری ٩٨، لەژێــر ئەشــکەنجەدا تووشــی 
دانپێدانانــی زۆرەملــێ کــراون. لــە مــاوەی تەشەنەســەندنی ڤایرۆســی کۆرۆنادا، 
النیکەم ٧٦ ژنی زیندانی تووشــی ئەم ڤایرۆســە بوون و لە پێڕاگەیشــتنی پێویست 
بێبــەری بــوون. ئەمانــە تەنیا چەندیــن نموونە لە خوێنمژیی ئــەم ئاخوندەی ڕێژیم 
بەرانبەر بە ژنانە، ئەوەی کە گرینگە ئەوەیە کە ئێســتا بە هاتنە ســەرکاری ئەم 
ئاخوندە، وەکوو ســەرکۆمار، دۆخی ژنان چی بە ســەر دێت؟ ئایا دەبێ چاوەڕوان 
بکەیــن کــە دۆخــی ژنــان لــەوەی کە هەیــە خراپتر بێــت؟ ژنان لەم فــازە نوێیە لە 
خەباتی خۆیان بە دژی چەوساندەوە و هەاڵواردنەکان دەبێ چی بکەن؟ ئایا ئەبێ 

چاوەڕوانی سەرکوتی زیاتر بن یان نا؟
بەدڵنییایــەوە هاتنــە ســەرکاری ئاخوندێکــی خوێنمــژی وەکــوو ڕەئیســی، دەبێتە 
هــۆی خراپتربوونــی دۆخــی ژنــان لــە ئێــران و کوردستانیشــدا، بــەاڵم ئیــرادەی 
لەشــکاننەهاتووی ژنــان و باوەڕیــان بە دیاریکردنی چارەنــووس و ڕێڕەوی هزریی 
خۆیــان دەتوانــێ باشــترین هێــز بــۆ دژایەتی و پێبەندبــوون بە خواســتەکانیان بێت، 
ڕەنگە تێچووی زۆریشــی هەبێت بەاڵم لە کۆتاییدا ســەرکەوتن بۆ ئەو کەســانەیە 

کە ئامادەن نرخ بدەن.

نووسین: هێمۆ

وێــــــــــستگە

بایکۆتـــی هەڵبژاردنـــەکان و 
دۆخـــی ژنان

ئێمە دەبێت بۆ پێشگرتن بە پالنی دیسانەوەی فریو و کڕینەوەی کات بۆ  ڕەواییەکی هەرچەند ڕێژەییش بێت 
لە نێو خەڵکدا بۆ کۆماری ئیسالمی، ئامادەیی زیاتری شاخ لە هەموو پانتایی زاگڕۆس، ڕێکخستنی بەرباوتر و 

ڕێکوپێکتر و پەلکێشان بۆ گشت پانتایی زاگڕۆس و خۆبەهێزکردن و خوڵقاندنی دۆخی شۆڕش بکەینە 
سەرباشقەی خەباتمان و هەر لەم پێناوەشدا کوردستان و ڕاسان وەک پێشەنگی خەبات 

دەبێ لە پێشتریش زیاتر خۆیان لە دۆخی چاوەڕوانی ڕزگار بکەن و 
ببنەوە سەرچاوەی چاالکی دژ بە کۆماری ئیسالمی و چۆکداهێنان بەم دەسەاڵتە خوێنڕێژە 

ئەم جارەیان بەپێچەوانەی جارانی پێشوو هاودەنگییەکی بەرچاو بۆ بایکۆت و ڕووخانی کۆماری ئیسالمی 
لەناو ئۆپۆزیسیۆندا بەدی دەکرا، لە پاش هاتنە سەرکاری ئاخوندەکان یەکدەنگییەکی بەم چەشنە و ڕێککەوتنێکی 

بەم بەرباوییە لە سەر پرسە سیاسییەکان ڕووی نەدابوو کە زۆرینەی نزیک بە تەواوی هێزە سیاسییەکان 
لەسەر بابەتێک بەم چەشنە تەبا بن

سەرکەوتنێکی گەورە و ئەرکێکی مەزن

زاگرۆس

خولــی  ســێزدەهەمین  شــانۆگەری 
هەڵبژاردنــی ســەرکۆماری و هــاوکات 
بەڕێوەچوونی هەڵبژاردنی شــۆرای شــار 
و گونــدەکان کۆتایــی هــات و بەپێــی 
ئامــارە دژبەیەکەکانی ڕاگەیەندنەکانی 
کۆمــاری ئیســالمی کەمتــر لــە پەنجــا 
لەســەدی خەڵک لەم بەناو هەڵبژاردنەدا 
بەشــداریان کــردووە و  بەپێــی ڕاپۆرتــی 
خەڵک و ئەو گرتە ویدیوییانەش بێت کە 
بــاو بونەتــەوە ڕێژەی بەشــداری کەمتر 
لــە ١٠٪ە. ئەگــەر ئامارەکانی کۆماری 
ئیســالمی کە هیچکات ڕاست نەبوون و 
هەمیشە بە قازانجی خۆی دەستێوەردانی 
تێــدا کردوون بــە بنەما وەرگرین زیاتر لە 
٥٠٪ی خەڵــک بــە ئامادەنەبوونیــان لــە 
ســەر ســندوقەکانی دەنگــدان ئەوەیــان بە 
کۆمــاری ئیســالمی ڕاگەیانــد کــە لەم 

دەســەاڵتە بێــزراون و ڕێژیــم بــە هەمــوو 
پێکهاتەکانیــەوە الی خەڵــک ڕەواییــان 
دەرەوە  دنیــای  بــۆ  هــاوکات  نەمــاوە. 
لــە  کــە  ســەلماند  ئۆپۆزیسیونیشــیان  و 
دۆخــی هەنووکەییدا خوازیــاری ڕووخان 
کۆمــاری  دەســەاڵتی  لەناوچوونــی  و 

ئیسالمین.
ئــەم  دەرەنجامەکانــی  لــە  یەکێــک 
خەڵــک  بەشــداریی  خــوارەوەی  ئاســتە 
لــە هەڵبــژاردن بــۆ کۆمــاری ئیســالمی 
بریتییــە لەوەیکە زیاتر لە جاران تووشــی 
قەیرانــی ڕەوایــی دەکات؛ هــەر بۆیە بەم 
پێیــە هــەوڵ ئــەدات یەکگرتوویی خۆی 
زیاتــر لــە هێرەمــی ســەرەوەی دەســەاڵتدا 
بپارێــزت وهاوکات ئیزن بە ســەرهەڵدانی 
هیچ ناڕەزایەتییەک نەدات و گریمانەی 
ڕووخانــی  ترســی  لــە  دەکرێــت  ئــەوە 
دەسەاڵتەکەیان لە جاران زیاتر دەس بدەنە 
قەتــڵ و کوشــتاری جیابیــران و ناڕازیان 
و کەشــێکی ســەربازی و ئەمنی بەسەر 

خەڵکدا بسەپێنن. 
لە ئاســتی ئێراندا ســێ خاڵ، بەشــداری 
نەکردنــی خەڵک لە شــانۆی هەڵبژاردن 

لە جاران جیاوازتر دەکات:
خاڵــە  لــە  یەکێــک  یەکــەم: 

خولــەی  ئــەم  سەرنجڕاکێشــەکانی 
ڕێــژەی  کــە  بــوو  ئــەوە  هەڵبــژاردن 
بەشــداری چینــی هــەژار و کەمداهــات 
هەڵبژاردنەکانــی  لەگــەڵ  بەبــەراورد 
دیکە زۆر دابەزیبوو؛ ســەرەڕای ئەوەیکە 
پاڵێوراوانــی  بانگەشــەکانی  و  دیبەیــت 
هەڵبژاردنــەکان زیاتــر پێداگریــان لەســەر 
دروشــمی ئابووری و نەهێشتنی هەژاری 
دەکرد بەاڵم خەڵک و بەتایبەت هەژاران 
فریوی ئەم چەواشەکارییانەیان نەخوارد. 
ئەمەش ئەو ڕاســتییە دەردەخات کە ئیتر 
بە بەڵێنی پارە، ناکرێ خەڵک ڕاکێشی 

سەر سندوقەکانی دەنگدان بکرێت. 
بەپێــی  هــەر  کــە  لەکاتێکدایــە  ئەمــە 
کۆمــاری  دەســەاڵتی  ئامارەکانــی 
ئیســالمی زیاتــر لە یەک لەســەر ســێی 
حەشــیمەتی ئێــران لــە ژێــرەوەی هێڵــی 
بەشــدارینەکردنیان  و  دەژیــن  هەژاریــدا 
دوای  نەکەوتنــە  و  هەڵبــژاردن  لــە 
دروشــمی ڕەنگاوڕەنــگ و فریوکارانەی 
پاڵێوراوانیش ئەو ڕاســتییە دەردەخات کە 

دەســەاڵت کــە ســەردەمانێک خــۆی بە 
نوێنــەری نەک هەژارانــی ئێران بەڵکوو 
هەژارانی تەواوی دنیا دادەنا هەنووکە لە 
نێو هەژارانی واڵتی خۆیدا لە بێزراوترین 
وەک  ئەمــەش  و  خۆیدایــە  کاتــی 
قازانجــی  بــە  گرینــگ  دەســکەوتێکی 
دژبەرانــی کۆمــاری ئیســالمی دەکرێ 
چــاوی لێبکەیــن و هێز و وزەیەکی زۆرە 
کــە ئەگــەر بکــرێ بــە ڕێکخســتن و بە 
پالنی شــیاو بــۆ دواڕۆژ لەئارادا بێت بۆ 
ڕاکێشــانی ئــەم چینە، دەبنــە دژبەرترین 
چینــی کۆمەڵگای ئێران بۆ دژایەتی و 

نەهێشتنی ڕێژیم.
لــە  دیکــە  یەکێکــی  دووهــەم: 
جیاوازییەکانــی ئــەم خولــەی هەڵبژاردن 
بــۆ  بــوو  نــاڕازی  خەڵکــی  گۆڕینــی 
بــەو  ئیســالمی،  کۆمــاری  دژبــەری 
واتایەی ئەو کەسانەی کە نەچوونە سەر 
ســندوقەکانی ڕێژیــم خوازیــاری گۆڕان 
لــە کۆمــاری ئیســالمیدا نیــن بەڵکــوو 
ڕووخاندنــی  و  لەنێوچــوون  خوازیــاری 
تەواویەتــی  لــە  ئیســالمی  کۆمــاری 
خۆیــدان، هــەر بۆیە هەرچەنــد پاڵێوراوان 
بۆ هەڵبژاردنی سەرکۆماری هەوڵیان دا 
خۆیان جیاواز پیشان بدەن بەاڵم زۆرینەی 

ڕەهــای خەڵــک پێداگرییان لەســەر ئەوە 
لەناوچوونــی  خوازیــاری  کــە  کــردەوە 
کۆمــاری ئیســالمین بە هەموو دەســتەو 

تاقمەکانییەوە.
بەپێچەوانــەی  جارەیــان  ئــەم  ســێهەم: 
جارانــی پێشــوو هاودەنگییەکــی بەرچاو 
کۆمــاری  ڕووخانــی  و  بایکــۆت  بــۆ 
ئیســالمی لەنــاو ئۆپۆزیســیۆندا بــەدی 
ســەرکاری  هاتنــە  پــاش  لــە  دەکــرا، 
ئاخوندەکان یەکدەنگییەکی بەم چەشــنە 
لــە  بەرباوییــە  بــەم  و ڕێککەوتنێکــی 
ســەر پرســە سیاســییەکان ڕووی نەدابوو 
کــە زۆرینــەی نزیــک بــە تــەواوی هێزە 
بــەم  بابەتێــک  لەســەر  سیاســییەکان 

چەشنە تەبا بن.  
دەســەاڵتداری  مێــژووی  لــە  ڕاســتە 
کۆماری ئیســالمیدا و هەر لە سەرەتای 
ڕەواییەکــی  ســەرکارییەوە  هاتنــە 
ئەوتــۆی نەبــووە و زۆربــەی کات تەنیــا 
بــە زەبروزەنــگ و ســەرکوت دەســەاڵتی 
خــۆی ڕاگرتووە و ئەم دیاردە بەتایبەتیتر 

لــە کوردســتان بەزەقــی دەبینــدرێ بەاڵم 
هەنــدێ کاتیــش ئەم نەبوونــی ڕەوایی و 
کەلێنــی نێــوان خەڵــک و دەســەاڵتە بــە 
فریو و چەواشە و بەالڕێدابردنی خەڵک 
هێندێــک کەم کراوەتــەوە؛ بۆ نموونە لە 
ساڵی ٧٦دا و بە شانۆی ڕێفۆرمخوازی 
تاڕادەیەکــی بــاش توانیــان بەســەر ئــەم 
بــن،  زاڵ  ڕەواییــەدا  نەبوونــی  قەیرانــی 
کــە بەداخــەوە ئەم تواناییە لــە کۆماری 
ئیســالمیدا بــۆ دواڕۆژ و بــۆ خولەکانی 
دیکــەی هەڵبــژاردن هەنووکــەش بــەدی 

دەکرێت.
ئــەوەی دەتوانــێ لــە داهاتــوودا ڕەنگــی 
ئەم ســەرکەوتنە بە تێپەڕینی کات کاڵ 
بکاتــەوە  و مەترســی دووپاتبوونــەوەی 
درۆی ڕێفۆرم زیندوو بکاتەوە دوو شتە

بــۆ  ئۆپۆزســیۆن  کەمتوانایــی  یــەک: 
ڕێکخستنی خەڵک 

دووهەم: ڕازیبوون بەم قۆناغە و نەبوونی 
ســەرکەوتنە  ئــەم  داهاتــووی  بــۆ  پــالن 
لەنێوبردنــی  و  یەکجــاری  ڕزگاری  و 
کۆماری ئیسالمی لە تەواویەتی خۆیدا. 
لەڕاســتیدا تا هەنووکەش ئۆپۆزســیۆنی 
بەتایبــەت  و  بەگشــتی  ئێرانــی 
لەهەمبــەر  ناوەندگــەرا  ئۆپۆزســیونی 

کۆمــاری ئیســالمیدا ئــەوەی کردوویانە 
زیاتــر دژکــردەوە بووە، نــەک کردەوە بەو 
واتایــە کــە زیاتر لە دۆخــی چاوەڕوانیدا 
بەسەر دەبەن و ئەوەشی دەیکەن دژکردەوە 
بەرانبــەر کردارەکانــی کۆمــاری  بــووە 

ئیسالمی. 
هەربۆیە مەترســی دیســان خوڵقاندنەوەی 
ســیناریۆیەکی دیکــە وەک ســیناریۆی 
کۆمــاری  لەالیــەن  ڕیفۆرمخــوازی 
هێــزە  کــە  کاتێــک  تــا  ئیســالمییەوە 
دژبــەرەکان خــاوەن چاالکی هەمەڕەهەند 

و بەرباو نەبن هەر بەدی دەکرێت.  
پــاش  دەســکەوتانە  و  مەترســی  ئــەم 
هەڵبژاردن لە ئاخی داگیرکراوی ئێمەش 
بەرچاو دەکەوێ بە هەندێ جیاوازییەوە؛ 
هەرچەنــد خەبــات لــە کوردســتان پــاش 
ڕێکخراوەتــر  زۆر  تاڕادەیەکــی  ڕاســان 
لــە جــاران خەریکــە بەرەوپێــش دەچێت و 
ئامادەبوونــی هێــزی شــاخ گڕوتینێکــی 
زیاتری بە خەبات داوە، ئەگەریش ســەیر 
بکەیــن کەمترین ڕێژەی بەشــداربوون لە 

ئێران و کوردســتان لــەو ناوچانە بووە کە 
خەباتــی شــاخ و شــار بەرادەیەکــی زیاتر 
توانیویانە دەسلەمالنی یەکتر بن و زیاتر 

چاالک بن .
هەربۆیــە ئێمــە دەبێــت بــۆ پێشــگرتن بــە 
پالنــی دیســانەوەی فریــو و کڕینــەوەی 
کات بۆ  ڕەواییەکی هەرچەند ڕێژەییش 
کۆمــاری  بــۆ  خەڵکــدا  نێــو  لــە  بێــت 
ئیســالمی، ئامادەیــی زیاتــری شــاخ لــە 
هەمــوو پانتایی زاگڕۆس، ڕێکخســتنی 
بەرباوتــر و ڕێکوپێکتر و پەلکێشــان بۆ 
گشت پانتایی زاگڕۆس و خۆبەهێزکردن 
و خوڵقاندنــی دۆخــی شــۆڕش بکەینــە 
لــەم  هــەر  و  خەباتمــان  سەرباشــقەی 
وەک  ڕاســان  و  کوردســتان  پێناوەشــدا 
پێشــەنگی خەبــات دەبــێ لــە پێشــتریش 
زیاتر خۆیان لە دۆخی چاوەڕوانی ڕزگار 
بکــەن و ببنەوە ســەرچاوەی چاالکی دژ 
بــە کۆمــاری ئیســالمی و چۆکداهێنان 

بەم دەسەاڵتە خوێنڕێژە .
ئەمــە ئــەو ئەرکــە مەزنەیــە کــە پــاش 
هەڵبژاردنــدا  بایکۆتــی  لــە  ســەرکەوتن 
کەوتووەتە ئەســتۆی گشــت ڕاســانیان و 
تێکۆشەرانی ڕزگاری لە کۆلۆنیالیزمی 

تاران.
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جەعبەی جادوویی لە هەڵبژاردنی کۆماری ئیسالمیدا

سەرکەوتنی بایکۆتی هەڵبژاردنی سەرکۆماری
)هۆکارەکان و لێکەوتەکان(

لــە  ئیســالمی  کۆمــاری  ڕێژیمــی 
کایەیەکــی زیرەکانــەدا کــە لــە ڕەوتــی 
بەربەرین و خەست و قورسی باوکردنەوەی 
حکوومەتیــدا  و  ڕەســمی  ئایدیۆلۆژیــی 
بەڕێوەی دەبات، جێگای ئاکســیۆنەکان و 
جێگای ئەکتەرەکان، پێکەوە دەگۆڕێتەوە؛ 
واتــە ناهەڵبــژاردن بــە هەڵبــژاردن لە قەڵەم 
دەدرێ، ئەوەی نایهەوێ بچێتە نێو کایەی 
ساویلکانەی ناهەڵبژاردنەوە، بە کەسێکی 
»دژی هەڵبژاردن« دەناسێندرێ و ئەوەی 
بە کەڵكوەرگرتن لە ئیمکاناتێکی یەکجار 
گەورەی حکوومەتی، لە پڕۆژەیەکی زۆر 
ئاڵــۆز و خەرجهەڵگر و موهەندیســیکراودا 
کەســێک  چەنــد  ســەلیقەی  دەیهــەوێ 
یــان تەنانــەت ســەلیقەی تاکێــک وەکــوو 
ســەلیقەی زۆرینەی دەنگدەران بناســێنێ، 
دێموکراســی  بەهاکانــی  برەوپێــدەری  بــە 
نێــوان  شــەڕی  لــە  ئینجــا  دەناســێندرێ. 
هەیــە  کــێ  نادێموکراتــدا  و  دێموکــرات 
الی کابــرای نادێموکــرات بگــرێ و بــە 

دەنگییەوە بچێ؟ 
لەم بارەیەدا بیستوومانە و خوێندوومانەتەوە 
کــە هەندێــک کــەس باســی ئــەوە دەکەن 
هەڵبژاردنــی  واڵتێکــدا  هیــچ  لــە  کــە 
سەداســەد ئازاد و دێموکــرات بەڕێوەناچێ 
و هەمیشــە هەندێــک تەگــەرەی خوازراو 
ســەر  لەمپــەری  بــە  دەبــن  نەخــوازراو  و 
دێموکراتیــک  هەڵبژاردنێکــی  ڕێــگای 
و هەتــا ڕادەیــەک چەتــی تــێ دەخــەن؛ 
کەوابــوو ناکــرێ ئــەو چاوەڕوانییــەی لــە 
نایــە  وەدی  سیاســدا  هیــچ سیســتمێکی 
بکــرێ!  داوا  ئیســالمی  کۆمــاری  لــە 
دیکــەی  دیوێکــی  وایــە  پێیــان  ئەوانــە 
»نادێموکراتیکبوونــی ڕێژەیــی« بریتییە 
لــە »دێموکراتیکبوونــی ڕێژەیی« و هەر 
بــە هۆی دێموکراتیکبوونــە ڕێژەییەکەوە، 
کۆمــاری  هەڵبژاردنەکانــی  دەبــێ 

ئیسالمیش بە ڕەسمی بناسرێن!

هەڵبژاردنــی  ســێزدەهەمی  خولــی 
لەکاتێکــدا  ئێــران  لــە  ســەرکۆماری 
ڕۆژی هەینــی ڕێکەوتــی ٢٨ جــۆزەردان 
بەڕێــوە چــوو کــە ئــەم هەڵبژاردنــە لەژێــر 
کارتێکــەری دیاردەگەلێکــی ناوخۆیــی و 
دەرەکــی بەهێــزدا بــوو، گرینگترین دیاردە 
کۆمەاڵیەتــی،  شکســتی  ناوخۆییــەکان 
سیاســی  و ئابــووری دەوڵەتــی حەســەنی 
دیــاردەی  گریگنتریــن  بــوو.   ڕوحانــی 
دەســەاڵتی  کۆمەاڵیەتــی  شکســتی 
حەسەنی ڕوحانی کە بە دەنگی زۆرینەی 
هیــوای  بــە  ئێــران  کۆمەاڵنــی خەڵکــی 
چاکســازی، کراوەیی، وەگەڕخســتنەوەی 
یاســای  پشــتگوێ خراوەکانی  ئەســڵە 
)وەک  کەمینــەکان  لەمــەڕ  بنەڕەتــی 
بووژاندنــەوەی  خواســت(  النیکەمتریــن 
و  پــەرە  لــە  پێشــگرتن  و  ئابــووری 
گەیشــتبووە  بناژۆخــوازی  هەڕەشــەکانی 
کــە  بــوو  کاتــە  ئــەو  پاســتۆر،  کاخــی 
لــە  وەزاڵەهاتــوو  خەڵکــی  کۆمەاڵنــی 
شــەقامەکانی ئێراندا درانە بەر دەستڕێژی 
گووللــە و بــە النیکــەم ١٥٠٠ کــەس الو، 
ژن، مێرمنداڵ و بەسااڵچوو سیـــــــــــنگیان 
گوللەئــاژن کــرا، هــەر ئــەو خەڵکەی کە 
بەشــێکیان دەنگیــان دابــوو بە حەســەنی ڕ 
وحانی وەک بەناو ڕێفۆرمخواز، بەهیوای 
ڕێفۆرم و چاکسازی. دزێو ترین شکەستی  
حەســەنی  دەوڵەتــی  کۆمەاڵیەتــی  تــری 
تێرۆریـــــــــــــــستانەی  پێکرانــی  ڕوحانــی 

لەڕاســتیدا لێــرە هــەر لــە بنەڕەتــدا باســی 
هەڵبــژاردن  دێموکراتیکبوونــی  ئاســتی 
لەگۆڕێــدا نییــە کــە جــاری وایــە ڕەنگە 
بــەرز ببێتــەوە و جــاری واشــە نەختێــک 
نــزم ببێتــەوە، بەڵکــوو باســی ئەوەیــە کــە 
ئایــا سیســتمەکە خۆی بە شــوێنکەوتەی 

بــە  هەڵبــژاردن  یــان  دەزانــێ  هەڵبــژاردن 
شوێنکەوتەی خۆی دەزانێ؟

 هــەر لــە بنەڕەتدا باســی جیاوازیی نێوان 
لــە  »هەڵنەبــژاردن«  و  »هەڵبــژاردن« 
لــە گۆڕێدایــە  ئــەوە  باســی  گۆڕێدایــە؛ 
کــە ڕێژیــم بــە بــێ ئــەوەی هیــچ کام لە 

باجەکانــی هەڵبــژاردن بــدات، لــە هەموو 
و  وەردەگــرێ  کەڵــک  دەرفەتەکانــی 
بــە  یــان  ئــاگاداری  بــە  کەســانێکیش 
نائاگادارییــەوە لەم گزییە گەورەیەدا دەبن 
بە هاریکاری و بێ بەرات و خەاڵت دەبنە 
پێشــی  و  حاکــم  دەزگای  پیادەنیزامــی 

دەکەون و بۆی هەڵدەسووڕێن! 
باســەکە ئەوەیــە کە هەڵبــژاردن بۆ ڕێژیم 
هەندێــک  و  هەیــە  باجــی  هەندێــک 
قازانجیشــی هەیە.  باجــی هەڵبژاردن بۆ 
ڕێژیــم ئەوەیــە کە دەبێ مل بــۆ ئیرادەی 
خەڵــک لە چۆنیەتی بەڕێوەبردنی واڵتدا 

ئەوەیــە کــە  قازانجەکەشــی  ڕابکێشــێ، 
ئاستی شەرعیەت و ڕادەی مەقبوولییەتی 
خــۆی پێ دەباتە ســەر. باســەکە لەوەدایە 
دوای  بەتایبەتــی  ئێــران  ڕێژیمــی  کــە 
و  ڕیفۆرمخــواز  ڕەوتــی  شکســتپێهێنانی 
بــە داهێنانــی پڕۆژەیەکــی گزیکارانــەی 

نــاوی  بــە  بەربــاو  و  ئاڵــۆز  یەکجــار 
دەیهــەوێ  ئینتخابــات«  »موهەندیســی 
بــۆ  هەڵبــژاردن  باجــی  ئــەوەی  بــێ  بــە 
خەڵــک ببژێرێ، لە هەموو قازانجەکانی 

هەڵبژاردن بەهرەمەند بێ.  
گوتوویانــە  دێموکراســیدا  پێناســەی  لــە 

کۆمەڵێــک  لــە  بریتییــە  دێموکراســی 
ڕێســای »دیــار«  و  یاســا  و  ڕێوشــوێن 
ئەنجامــی  هەندێــک  بــە  گەیشــتن  بــۆ 
»نادیــار«. لــە سیســتمی دێموکراتیکدا 
ئەنجامــی مێکانیزمێکــی دیــاری وەک 
هەڵبژاردن هەرچەندەی نادیار و پێشــبینی 

قەبووڵــی  سیســتمەکە  بــێ،  نەکراویــش 
دەکات و خــۆی لــێ النــادا بــەاڵم یاســا 
هێزێکــی  هیــچ  و  دیــارن  ڕێســاکان  و 
سیاســی بــۆی نییە بــە قازانجــی خۆی، 
خۆی لەم یاســا و ڕێســایانە بدزێتەوە یان 
خــۆی تێ هەڵبقورتێنــێ. تازەترین نموونە 

لە مل ڕاکێشــان بــۆ ئەنجامێکی نادیاری 
بەڕێوەبردنــی  لەئاکامــی  کــە  ئەوتــۆ 
هەندێــک ڕێوشــوێن و مێکانیزمــی دیار 
و شــەفاف ڕووی دا، ڕاپرســی بریتانیــا 
بــۆ مانــەوە یــان دەرکەوتــن لــە یەکیەتی 
ئورووپــا بــوو. کاتێــک خەڵکــی بریتانیا 
زاڵ،  سیســتمی  ویســتی  بەپێچەوانــەی 
بڕیاری چوونەدەر لە یەکیەتی ئورووپایان 
داخــوازی  بــۆ  ملــی  حکوومــەت  دا، 
زۆرینــەی خەڵــک ڕاکێشــا و ئەگەرچی 
دەنگدانەکــە بــۆ گۆڕین یــان نەگۆڕینی 
حکوومــەت نەبــوو، بــەاڵم لــە ئەنجامــی 
ئــەم دەنگدانــەدا حکوومەتیــش الچــوو و 

حکوومەتێکی نوێ هاتە سەرکار.
کۆمــاری  ڕێژیمــی  لــە  هەڵبــژاردن 
ئیســالمیدا ڕێــک پێچەوانــەی ئەوەیــە؛ 
واتــە لەجیاتــی ئــەوەی هەڵبــژاردن بریتی 
بــێ لــە مێکانیزمێکــی دیــار و تەوافــوق 
لەســەرکراو بــۆ گەیشــتن بــە هەندێــک 
ئەنجامــی لەپێشــدا نادیــار کــە ئیــرادەی 
خەڵــک دواجــار دەیخــوازێ، هەڵبــژاردن 
لــە  بریتییــە  ئیســالمیدا  کۆمــاری  لــە 
بەکارهێنانــی هــەر مێکانیزمێکی نادیار 
بۆ گەیشــتن بە هەندێک ئەنجامی دیار. 
ئــەم مێکانیزمــە نادیارانــە ڕەنگــە ڕەدی 
سەالحیەتی کاندیداکان لە پێش دەنگداندا 
دوای  تەئیدنەکردنیــان  ڕەنگــە  بــێ، 
دەنگهێنانــەوە بــێ! ڕەنگــە دەســتێوەردانی 
ســندووقەکان لــە کاتــی دەنگــدان بــێ!! 
هیــچ کام لــەم دەرەتانانە لــە هەڵبژاردنی 
لــێ  دەســتیان  ئیســالمیدا  کۆمــاری 
نەپارێــزراوە و زۆر ڕێوشــوێن و دەرەتانــی 
نادیــاری دیکــەش لەگۆڕێــدا هــەن کــە 
هــەر لە درێژەی تەمەنی ڕێژیمدا دەکرێ 
بەرەبەرە بناســرێن و لە جەعبەی جادووی 
»هەڵبژاردنــی« کۆمــاری ئیســالمییەوە 
بێنــە دەر. هەمــوو ئەو ڕێوشــوێنە نادیار و 
سەیروســەمەرانە لەبەر ئەوە لەکار دەکرێن 
کە ئەنجامی هەڵبژاردن بگاتە ئەوەی بۆ 
نموونــە ناوی کەســێک له ســندووق بێتە 
دەر کە پێشتر له نێو تەشکیالتی ڕێبەریدا 

لەسەری ساغ بوونەتەوە.

سمایل شەریفی

شاهۆ حوسێنی
بــوو  ئۆکراینــی  مەدەنــی  فرۆکەیەکــی 
لــە ئاســمانی تــاران، لــە وەهــا دۆخێكــدا 
کــە بنەماڵــەی قوربانیانــی ئــەم کــردەوە 
واڵمێکــی  چاوەڕێــی  تێرۆریســتییە 
سەرڕاســت و عەداڵــەت بــوون، فایلێکــی 
دەنگــی جــەواد زەریف باو بـــــــوویەوە کە 
لــەودا گلەیی کردبوو، ســوپای پاســداران 
درەنگــی ئــەوان ئــاگادار کردۆتــەوە بــۆ 
دێــزە  و  ڕێگاچارەیــەک  دیتنــەوەی 

بەدەرخۆنەکردنی ئەو جینایەتە.
پــارەی  دادزینــی  ئەوانــە  تەنیشــت  لــە   
خەڵکــی هەژار لە بورس، ســندووقەکانی 
لــە  مۆڵــەت  خــاوەن  پاشــــــەکەوتی 
ناڕەزایەتیــی  و  ناوەنــدی  بانکــی 

کرێــکاران  مامۆســتایان،  بەربــاوی 
و... کــە هیــچ کات واڵمێکــی ئەرێنیــان 
وەرنەگرتــەوە.  ئــەوە لــە کاتێكــدا بوو کە 
تەمەنی گیرۆدەبوون بە مادە هۆشبەرەکان 
 و فەحشا گەیشتە ژێر پازدە ساڵ و تەاڵق 
و داڕمانی بنەماڵەکان ڕۆژ لەگەڵ ڕۆژ 

زیادتر پەرەی ئەستاند.  
و  کــورد  کۆڵبەرانــی  کوژرانــی   
ســـــــووتەمەنی بەرانی بەلــووچ کــە لەبەر 
شــاخ  لــە  ڕوویــان  نــەداری  و  هــەژاری 

مەرگاوییــەکان  بیابانــە  و  کێــوەکان  و 
کردبوو، نەتەنیا کەم نەبوویەوە کە پەرەی 

ئەستاند. 
گرینگترین دیاردەی شکستی سیاسی ئەو 
کاتە بوو کە دەوڵەتی حەســەنی ڕوحانی 
بەهیــچ کام لــە خواســتە سیاســییەکانی 
کەمینــە نەتەوەییــەکان و ئایینییەکانــی 
ئێران واڵمی نەدایەوە و نەیتوانی تەنانەت 
یــەک بەڵێنیــش بەرێتــە ســەر و نەتەنیــا 
ئەهوەنی بۆ چاالکانی مەدەنی و سیاسی 
دابیــن نەکــرد کــە بــە دەیــان چاالکــی 
سیاســی، مەدەنــی و ڕۆژنامەنــووس لــە 
و  خوزســتان  بەلووچســتان،  کوردســتان، 
بەشــەکانی تــری ئێران ئێعــدام و ڕاپێچی 

گرینگتریــن  کــران.   گرتووخانــەکان 
دیاردەی شکســتی ئابــووری ئەوە بوو کە 
هەرچــی داهــات و دەروای هەناردەکــردن 
بوو، لەجیاتی ئەوەیکە بێتە ســەر ســفرەی 
بــە  بــوو  هــەژار،  خەڵکــی  کۆمەاڵنــی 
مووشک و گووللە و چەک و تەقەمەنی 
و خرایە گیرفانی ڕێکخراوە تێرۆریســتییە 
نیابەتییــەکان لــە عێراق، لوبنــان، غەزە و 
یەمــەن بــۆ پــەرەی تێرۆریزمــی کۆماری 
بــە  ئیســالمی و ســفرەی خەڵکــی ڕۆژ 

ڕۆژ بەتاڵتــر بوویــەوە، بەجۆرێ کە پەنجا 
لەســەدی خەڵکانی ئێران ئەمڕۆکە لەژێر 
هێڵــی هەژاریــدان. ئەم ڕەوتــە کۆمەاڵنی 
خەڵکی لە بەناو ڕێفۆرمخوازەکان دابڕاند 
و شوناســی ڕاســتەقینەی ئەوانی ئاشکرا 
کــرد و دەشــێ بگوتــرێ کــە دەســەاڵتی 
ڕوحانــی کۆتایــی تەمەنــی سیاســی ئەو 
ڕەوتــە بــوو کە نــەک وەک ڕێفۆرمخواز 
بــۆ ڕێفــۆرم لە دیاردە سیاســی، ئابووری، 
کۆمەاڵیەتــی و حکوومییــەکان کــە بــۆ 
دەســەاڵتی کۆمــاری  پینەوپەڕۆکردنــی 
تەمەنــی  درێژکردنــەوەی  و  ئیســالمی 
دیکتاتــۆرە  و  پاوانخــواز  دەســەاڵتە  ئــەو 
لــە ئاســۆی سیاســی ئێــران دەرکەوتن، لە 

تەنیشــت ئەو دابڕانە، کۆمەاڵنی خەڵک 
هیــچ کات متمانەیان بە باڵــی بناژۆخواز 
نەبــوو، بۆیــەش لە ڕێی شــۆرای نیگابان 
و بە دزینی ئاشــکرای دەنگی خەڵک لە 
ســاڵی ٨٤ و کوشــتن و گرتنــی خەڵکی 
دەنگــدزراو لــە ســاڵی ٨٨ بناژۆخوازەکان 

گەیشتنە دەسەاڵت. 
هەڵبژاردنــی  ســێزدەهەمی  خولــی 
درێــژەی  وەک  دەشــێ  ســەرکۆماری 
وەرچەرخانی گەورەی کۆمەاڵنی خەڵک 

چــاوی لــێ بکرێت، بەجــۆرێ کە لەپاش 
هەڵبژاردنــی خولــی یازدەهەمی پاڕلمانی 
ئێران کە ڕێژەی دەنگ بە نزمترین ئاست 
گەیشــت، لــەم خولەشــدا بەپێــی ئامــاری 
فەرمــی وەزارەتــی ناوخۆی ئێــران ڕێژەی 
بەشــداری ژێر پەنجــا )٤٨،٨( بوو) دیارە 
بەپێی بەدواداچوونی مەیدانی دەرکەوتووە 
کــە ئــەم ڕێــژە ئامارســازی بــۆ کــراوە، 
ئەگینــا ڕێژەکــە نەگەیوەتــە تەنانــەت لە 
ســەدا چلیش(.  لە تەنیشــت ئەم دابەزینە 
بەربــاوە، ڕێــژەی دەنگی باتڵی ئەم خولە 
کە گەیوەتە نزیک چوار میلیۆن دەنگ، 
واتــە دەنگــی باتــڵ دووهــەم هاتۆتــەوە.  
ئەمە نیشــان دەدات کە بەشــێکی بەرچاو 

لــە کۆمەاڵنــی خەڵــک لەژێر هەڕشــە و 
مەترســیدا چوونەتە ســەر ســندووقەکانی 
دەنگــدان. ئەم لێکەوتە گرینگە بە مانای 
لــە  خەڵــک  کۆمەاڵنــی  تێگەیشــتنی 
ماهییەتی ڕاســتەقینەی دەسەاڵتی حاکم 
بەســەر ئێراندایــە کــە لــە جۆزەردانــی ٧٦ 
ڕا بــە کایەی ڕێفۆرمخــواز - بناژۆخواز 
کەرەســتە  وەک  خەڵکــی  کۆمەاڵنــی 
بــە خزمــەت گرتــووە، لەڕاســتیدا لەپــاش 
دەرکەوتنــی  و   ٩٨ خوێنــاوی  پاییــزی 

دروشــمی« ڕێفۆرمخواز ئوســولگەرا ئیتر 
تــەواوە ماجــەرا«، کۆمەاڵنــی خەڵــک 
ئــەو کایــەی دەســەاڵتیان شــڵەقاند و لــە 
بەرکارەوە بوونە بکەر! ئەمە دەکرێ وەک 
دەســتپێک و فۆنداســیۆنی دەرکەوتنــی 
کۆمەاڵنــی  جیددیــی  بەربەرەکانێــی 
خەڵــک پێناســە بکرێــت، ڕەوتێــک کــە 
بە درووشــم و ناڕەزایەتی دەربڕین دەســتی 
شــەرعییەت  و  بایکــۆت  بــە  و  پێکــرد 
ســڕینەوە درێــژەی پەیــدا کــرد.  ئێســتا 
دەشــێ بگوتــرێ کــە کۆمەاڵنی خەڵک 
و ئۆپۆزســیون گەویشتوونەتە ڕاستییەک 
و یەکگرتووبــوون لە هەڵوێســتێکدا بە دژ 
ئەگــەر  ئیســالمی،  ڕێژیمــی کۆمــاری 
و  بێــت  یەکگرتــوو  بتوانــێ  ئۆپۆزســیون 
کۆمەاڵنــی خەڵکــی یەکگرتــوو النیکەم 
لە هەڵوێســتێكدا لێــک پەرتەوازە نەکات، 
دەکرێ لەســەر حەرەکەتی شەمەندەفەری 
تێپەڕیــن لە کۆماری ئیســالمی حیســاب 

بکرێت. 
ئێستا تێگەیشــتنی کۆمەاڵنی خەڵک و 
هەڵوێســتی کۆمەاڵنی خەڵک هاوتەریب 
لەگەڵ ئۆپۆزسیون جێی گرتووە،  ئەگەر 
ئــەم لێــک نزیکبوونەوەیــە بەهێــز بکرێــت 
زۆر  بێ گومــان  بکرێــت،  گشــتگیر  و 
بەهێــز پایەکانــی لەرزۆکــی دەســەاڵتی 
تێک دەڕمێنێــت،  ئیســالمی  کۆمــاری 
هێــزە سیاســییەکان پێویســتە بە وشــیاری 
و بەرپرســیارێتییەوە مامەڵــە لەگــەڵ ئەو 
دۆخــە بکــەن، چمــا کۆمەاڵنــی خەڵک 
لــە ئۆپۆزســیون بێ هیــوا بن، هەمــوو ئەو 
تووشــی  و  دەچێــت  لەنێــو  پوتانســییەلە 

داڕمان دەبێت.

هەڵبژاردن لە کۆماری ئیسالمیدا بریتییە لە بەکارهێنانی هەر مێکانیزمێکی نادیار بۆ گەیشتن بە هەندێک 
ئەنجامی دیار. ئەم مێکانیزمە نادیارانە ڕەنگە ڕەدی سەالحیەتی کاندیداکان لە پێش دەنگداندا بێ، ڕەنگە 

تەئیدنەکردنیان دوای دەنگهێنانەوە بێ! ڕەنگە دەستێوەردانی سندووقەکان لە کاتی دەنگدان بێ!! هیچ کام لەم 
دەرەتانانە لە هەڵبژاردنی کۆماری ئیسالمیدا دەستیان لێ نەپارێزراوە و زۆر ڕێوشوێن و دەرەتانی نادیاری 
دیکەش لەگۆڕێدا هەن کە هەر لە درێژەی تەمەنی ڕێژیمدا دەکرێ بەرەبەرە بناسرێن و لە جەعبەی جادووی 

»هەڵبژاردنی« کۆماری ئیسالمییەوە بێنە دەر

تێگەیشتنی کۆمەاڵنی خەڵک و هەڵوێستی کۆمەاڵنی خەڵک هاوتەریب لەگەڵ ئۆپۆزسیون جێی گرتووە، 
ئەگەر ئەم لێک نزیکبوونەوەیە بەهێز بکرێت و گشتگیر بکرێت، بێ گومان زۆر بەهێز پایەکانی لەرزۆکی دەسەاڵتی 
کۆماری ئیسالمی تێک دەڕمێنێت، هێزە سیاسییەکان پێویستە بە وشیاری و بەرپرسیارێتییەوە مامەڵە لەگەڵ ئەو 

دۆخە بکەن، چما کۆمەاڵنی خەڵک لە ئۆپۆزسیون بێ هیوا بن، 
هەموو ئەو پوتانسییەلە لەنێو دەچێت و تووشی داڕمان دەبێت



٩ ژمارە ٨٠١ ، ٢١ی ژوئەنی ٢٠٢١

قەیرانێکی نوێ لە ئێران بە ناوی ئاخوند ڕەئیسی

بــە باوەڕی زۆربەی چاودێرانی سیاســی، 
لــە ئێســتادا چەندیــن قەیرانــی هــاودەم لە 
واڵتــی ئێــران لەئــارادان کە چارەســەریی 
یان بەردەوامبوونیان ڕاســتەوخۆ پێوەندییان 
بــە مانەوەی دەســەاڵتی ڕێژیمــی ئێرانەوە 
هەیە. ئەگەرچی ســەرەتا شــیمانەی ئەوە 
دەکــرا کــە ڕەنگە ســێزدەهەمین شــانۆی 
ئێــران  لــە  ســەرکۆماریی  هەڵبژاردنــی 
ببێتــە دەرفەتێک بۆ چارەســەریی کێشــە 
ناوخۆیــی  و دەرەکییــەکان و زەمینەیەکی 
بــە نیســبەت گونجاو بۆ باس  و خواســتی 
کۆمەاڵیەتییــەکان  سیاســی  و  گرفتــە 
بڕەخســێ، بەجۆرێــک کــە لــەودا بکرێ 
هەنگاوێکــی هەرچەنــد بچووکیــش بــێ 
هەڵــە  قەرەبووکردنــەوەی  مەبەســتی  بــە 
یــەک لــە دوای یەکــە مێژووییەکانیــان 
بەپێچەوانــە،  کەچــی  هەڵبێننــەوە. 
ســەرەڕۆی  حاکمانــی  دیتمــان  وەک 
دەســەاڵت، تینووتــر لە هەمیشــە  تێکڕای 
جومگەکانــی کۆمەڵگەیــان داگیرکرد و 
ڕێگەیــان بۆ هەرچی زیاتر قووڵبوونەوەی 
قەیرانــەکان خــۆش کــرد. تەنانەت ئەگەر 
ســەرکاری  هاتنــە  شــایی  ســەردەمێک 
دەوڵەتی بەڕێز »بایدن« یان بە مەبەســتی 
گەڕانــەوە بۆ گرێبەســتی ناوکی دەکرد، 
ئــەو  پیالنــە  ئــەم  کاناڵیزەکردنــی  بــە 
دەرفەتەشــیان لــە کیــس چوو، ئــەوەش بە 
مانای ئەویە کە پرســی مانەوەی تاقمی 
دەســەاڵتدار لە ســەر تۆپکی هەموو پرسە 
جۆراوجۆرەکانی کۆمەڵگە و ئێرانەوەیە.

ئەگــەر قامک نەخەینە ســەر ئەو کێشــە 
ژێئۆپۆلیتیک و ســتراتێژیکە پێچاوپێچە 
ناوچەیــی  و جیهانییانــەی کــە قــەوارەی 
نیزامیــان لەگەڵ کێشــەوملەی هەرەمەزن 
لــە  هەنووکــە  کردۆتــەوە،  ڕووبــەڕوو 
ناوخــۆی ئێرانــدا قەیرانگەلــی سیاســی، 
کۆمەاڵیەتی، ئابووری  و شــوناس نەتەنیا 
هەمــوو لقوپۆکانی دەســەاڵتیان گرتۆتەوە 
ئــەو  کۆمەڵگــەی  شــەبەنگی  بەڵکــوو 
واڵتەشــیان بــە هەمــوو جیاوازییەکانــەوە 
لــە خشــتە بــردووە. مۆدێلــی ســاختاری 
دەســەاڵتی ئەمــڕۆی ئێران پێناســەیەکی 
سیاســەت  زانســتی  نییــە،  ڕوونــی 
بەگشــتی چۆتە ژێر پرســیار و ئەوەی لە 
ئاکاروکــرداری دەســەاڵتداران دەبینــدرێ 
ویســتی  لەگــەڵ  شــێوەیەک  هیــچ  بــە 
ڕاســتەقینەی گەالنــی فرەچەشــنی ئێران 
یەک ناگرێتەوە. ئابووریی ئێران بەگشتی 
داڕمــاوە و مــەودای نرخی ڕیــاڵ لەگەڵ 

حەسەن ساڵح زادە
ئــەرزە دەرەکییــەکان بــە ڕادەیــەک دوورە 
کــە چــاوی ئەندێشــە هەتــەری لێ ناکا. 
کۆمەڵگــەی ئێــران بــە دەســت قەیرانــی 
سیاسی، ئابووری  و پرسی بەڕێوەبەرییەوە 
دەناڵێنێ، کەچی خەم  و گرفتی جیددی 
ئەمڕۆی دەســەاڵتداران لەوەدا خۆدەنوێنێ 
کــە »ئاخــۆم کــوڕی خامنەیــی چــۆن 
بتوانێ جێگەی باوکی بگرێتەوە؟ یاسای 
بنەڕەتــی ئێــران ســەرەڕای کەموکووڕییە 
بــەرەو  زیاتــر  دێ  هەتــا  بەرچاوەکانــی، 
ئاراســتەی قازانجــی ڕێبــەری ویالیــەت، 
واتــە شەخســی خامنەیــی گۆڕانــکاری 
بەســەردا دێ و لێکدانــەوەی چەوتــی بــۆ 

دەکرێ.
سیاســی  و  قەیرانــە  دەرەنجامــی 
ئابوورییــەکان لــە ســاختاری دەســەاڵتەوە 
و  داکشــاون  کۆمەڵگــە  پانتایــی  بــۆ 
باســی نێو بنەماڵــەکان، بە تایبەت لە نێو 
توێژی هەژارو نەدار لە چۆنایەتی پرسی 
مەمرەبژیــدا قەتیــس ماوەتــەوە. فەســادی 
ئەخالقی، لەشفرۆشی، کڕین  و فرۆشتنی 
ئەندامەکانــی  فرۆشــتنی  دەنگــەکان، 
لــەش، دزی و دەیــان دیــاردەی ناحــەزی 
لــە  ڕاســتەوخۆیان  شــوێنەواری  دیکــە، 
ســەر کۆمەڵگــەی ئێران بەگشــتی داناوە 
و خەڵکــی ئێرانــی لە ئامانج  و شوناســی 
ڕاســتەقینەی خۆیــان دوور کەوتوونەتەوە. 
جیــا لــەوەی کە نیزام هیــچ بەهایەک بە 
کەرامەتــی تاکەکانی کۆمــەڵ نادات و 
بــە کەمتەرخەمــی یاری بە چارەنووســی 
بوونەوەرێکــی  وەک  دەکات،  ژیانیــان 
بچووک  و بێڕێز لەبۆ خزمەتی دەسەاڵتی 

سیاسی کەڵکیان لێوەردەگرێ.
مافەکانــی مــرۆڤ لــە ئێــران بەگشــتی 
ئایینــی  و  کەمینــە  چارەنووســی  و 
وەک  بەتایبەتــی،  ئەتنیکییــەکان 
دۆخێکــی مەترســیداری قەیراناوی لەژێر 
هەڕەشــەی جیددیــدان و بوونەتــە هەوێنی 
گاڵتەجاڕیی بەرپرســانی دەســەاڵتدار. بۆ 
وێنــە، دەسنیشــانکردنی عەلــی یونســی 
بــە هاریکاری ســەرکۆمار بــۆ کاروباری 
ئەتنیکــی  و ئایینــی لــە ئێران، لــە خۆیدا 
ئایینــی   و  ئەتنیکــی   مافەکانــی  بــە 
بــۆ  دەکا.  ســووکایەتی  کەمینــەکان 
بەرچاوڕوونی زیاتر، یونسی ساڵی ١٣٦٢ 
یەکێــک لە قازییــە بەدناوەکانی نیزامی 
قەتــڵ   و ســێدارە بــووە و تەنیا لە یەکێک 
لــە بڕیارەکانــی زیاتــر لــە ١٠٠ کەس لە 
جودابیرانــی ناردۆتــە ژێــر پەتــی ســێدارە 
هەتــا جێگــەی خــۆی لە دەســەاڵتدا پتەو 
بــکا. زیاتــر لــەوەش، ناوبــراو جــێ بڕوای 
خامنەیییــە و بە دەســتووری ئەو جێگەی 
وەزیــری ئیتالعاتــی ســەردەمی خاتەمــی 

گرتــەوە. مەبەســت ئەوەیــە کەســێک بەم 
پێشــینە ناحــەزەوە چــۆن دەتوانێ بەرگری 
لــە مافەکانــی گەالنــی نیشــتەجێ لــە 
جوغرافیــای ئێران یان ئایینەکانی جیا لە 
شــێعەی دوازدە ئیمامی بــکات؟ هەروەها 
دەسنیشــانکردنی مۆرەگەلێکی دێکۆڕی 
وەک الریجانی و باقری بەناوی نوێنەری 
مافــی مــرۆڤ لــە دەزگای دادی ئێران، 
لــە  بێجگــە  هێمایــەک  چ  دەتوانــێ 
بێ حورمەتــی بــە گەالنــی بەشــخوراوی 
ئێــران پیشــان بــدات؟ کاتێــک دەزگای 
قەاڵچۆیــە  و  کوشــتار  مەکــۆی  داد 
ئاخۆم دەبێ نوێنەرەکەی چ قەشــمەرێک 
ئەمــڕۆدا  ئێرانــی  لــە  بێگومــان  بێــت؟ 
مەســەلەیەکی گرینگــی دیکــە بە ناوی 
مافەکانــی مرۆڤ قەیرانی خوڵقاندووە و 

دەبێ هەڵوێستەی لە سەر بکرێ.
لــە کولتووری تەمەنی نابەخێری چەندین 
تێکــڕای  ڕێژیمــی مەالکانــدا،  ســاڵەی 
بەرپرس  و مۆرەکان لە مەیدانی کێبەرکێی 
خزمــەت بــە ڕێبەریــدا خۆدەبیننــەوە. کێ 
جینایەتکارتــرە، ئازیزتــرە و خەاڵتی خۆی 
وەردەگرێ. ئێســتا کە دەبینین دۆســیەی 
ئاخونــد ڕەئیســی لە جینایــەت و دڵڕەقیدا 
ســەرلێوە و هــەزاران کەســی بێتاوانــی بــە 
دەســتووری ڕاســتەوخۆی شەخسی خۆی 
کوشــتووە، کیفایــەت دەکا کە خامنەیی 
وەک متمانــەی پێبــکا؛ بۆیــە دەســتوور 
دۆکتــۆرای  دیپلۆمێکــی  کــە  دەدرێ 
ســاختەی پێشــکەش بکــرێ و پاشــان بۆ 
ئــەوەی بــە ســاناهی بە پلەکانی پۆســتی 
ســەرکۆماریی ویالیەتی فەقیهیدا بخزێتە 
لــە  قازانجــی گشــتییە  هەرچــی  ســەر، 
بەرپێیــدا دەبێتــە قوربانــی. خامنەیــی لــە 
هاوکێشــەیەکی زۆر ســادەدا چارەنــووس 
کۆمەڵگــەی  گشــتی  بەرژەوەندیــی   و 
ئێرانــی فیــدای برایــم ڕەئیســی کــرد تــا 
ئەرکــە  بەئەمــەگ  مۆرەیەکــی  وەک 
پێ ئەســپێردراوەکانی پێ  جێبەجێ بکات. 
ســەرکۆماری  یانــی  ئەوانــەش  کــۆی 
لەهەمبــەر  تەنیــا  ئێــران  داهاتــووی 
خامنەییــدا وەاڵمــدەرە و هیــچ بایەخێــک 
بــە داخوازییەکانــی خەڵــک و تەنانــەت 

دەنگدەرانیشی نادات.
فەرمــی  بــە  ڕەئیســی  ئاخونــد  ئێســتا 
ســەرکۆماری نیزامی ویالیەتــی فەقیهە 
و ڕەنگــە ئــەو پرســیارە بێتــە گــۆڕێ کە 
دەورەی  دوورەدیمەنەکانــی  »ئاخــۆم 
دەسەاڵتداری ئەو چی دەبن و بۆ ئیدارەی 
ڕەهەندە جۆربەجۆرەکانی ناوخۆی واڵت و 
داڕشتنی سیاسەتی نێونەتەەیی چ پالن  و 

گەاڵڵەیەکی بە دەستەوە بێت؟«
 بــۆ وێنــە، ئەگەر بزانیــن جیاوازییەکانی 

نێــوان هەڵبژاردنــی بەڕێــز جــەو بایــدن و 
ئاخونــد ڕەئیســی چین، بــە ڕوونی بۆمان 
دەردەکــەوێ کــە ســەرکۆماری دەزگای 
بــۆ  مژدەیەکــی  هیــچ  کۆنەپەرەســتی 
خەڵــک پــێ نییــە. بــا هــەر دووکیــان بە 
دەنگی ڕاستەوخۆی دەنگدەران لە سندووق 
دەرچووبێتــن، بەاڵم لە ناوەڕۆکدا شــیاوی 
بەراورد نین. بۆ وەاڵمدانەوە بەم پرسیارانە، 
ئەگــەر لــەوەش چاوپۆشــی بکەیــن کــە 
لــە ویالیەتــە یەکگرتووەکانــی ئەمریــکا 
پلۆرالیزمی سیاســی لە کەشــوهەوایەکی 
ئــازاددا زاڵــە و هەڵبژاردنــەکان ڕەوایــی 
و  تــرس  جــۆرە  هیــچ  یــا  هەیــە  خۆیــان 
دەنگــدەران  ڕووبــەڕووی  تەماحێــک  
نابێتــەوە، دیســان کۆمەڵــە فاکتەرێکــی 
گرینگ هەیە کــە جۆری هەڵبژاردنەکە 
هەمــووان  لــە  دەکاتــەوە.  جیــا  لێــک 
گرینگتــر، بایــدن لــە ڕێگــەی نواندنــی 
پــالن  و بەرنامــەکان بــۆ داهاتــووی واڵت 
و ناســاندنی تیمــی کابینەکــەی توانــی 
متمانــە لــەالی زۆرینــەی خەڵکــی ئــەو 
واڵتە دروست بکات و لە ئاکامی شێوەی 
پێویســتی  دەنگــی  دواڕۆژ  بــۆ  ڕوانیــن 
هێنایەوە بەاڵم داســتانی ئاخوند ڕەئیســی 
لــە هەمووی ئەم پرســانە بــەری بوو. ئەو 
بە شــێوەی پێشوەختە لەالیەن خامنەیییەوە 
پۆســتەکەی دەستنیشــان کــرا. هەروەهــا 
نابــراو بەپێــی کارنامەی ڕابردووی خۆی 
هاتە سەرکار کە ئەویش تەنیا لە کوشتار 
و جینایــەت  و وەفــا بــۆ خامنەیی پێناســە 
دەکرێت. سەبارەت بە داهاتووش ئەو پەندە 
بــە نموونــە دێنینــەوە کە دەڵــێ »چی لە 
جانتادا هەبێ هەر ئەوەش دەبەخشێتەوە«. 
دیارە جانتای ئەزموونەکانی سێزدەهەمین 
سەرکۆماری ویالیەتی فەقیه چی تێدایە 
و هــەر ئەوەش بــە خەڵک  و کۆمەڵگەی 

ئێران دەبەخشێتەوە.
کاتێــک کــە ڕێبــەری ویالیەتــی فەقیهـ 
ســەرکۆمارکردنی  بــە  بــۆ  بڕیــاری 
ڕەئیســی دەرکــرد، تێکــڕای دامــودەزگا 
و ئۆرگانەکانــی نیــزام ڕاســپێردران کــە 
ئەرکــی ســیناریۆی شــانۆی هەڵبــژاردن 
ئەنجــام  بــە  شــێوە  گونجاوتریــن  بــە 
بگەیەنــن. وەختێــک کــە دەبینیــن پلەی 
لێوەشاوەیی زانایی ڕەئیسی لەپڕ دەکرێتە 
دوکتــۆرای ســاختە، ناوەندەکانی بەســیج 
لە شــاروگوندەکانی ئێــران دەکەونە خۆ و 
فێســتیواڵی پووشــاڵی بەناو پشــتیوانی لە 
ڕەئیسی وەڕێدەخەن، میدیای سەرانسەری 
ڕێژیــم لەژێــر نــاوی درۆیینــی میدیــای 
میللــی، بــە دوور لــە یاســاکانی خۆیــان 
کاندیــدای   ٣ دەکــەن،  بــۆ  بانگەشــەی 
ســەرکۆماری بەپێــی بەرنامــەی پێشــتر 

خۆ دەکێشنەوە و دەیان پیالنی  دیکە، ئەو 
ڕاســتییە دەردەخەن کــە نیزامی ئاخوندی 
ئێــران ئامانجــی لــە پڕۆســەی هەڵبژاردن 
هیچی تــر.  و  خۆنۆژەنکردنەوەیــە  تەنیــا 
ئەگەر چاو لە مۆرە جۆربەجۆرەکانی نیزام 
لە ئاســتی بــەرزدا بکەیــن، کاندیداکانی 
ســەرکۆماری ئــەم خولــە لــە پلــەی هەرە 
وەبیرهێنانــەوە،  بــۆ  دەبینرێــن.  خــوارەوەدا 
پــاش مەرگــی خومەینــی دیکتاتــۆر کە 
لــەودا ئاخونــد خامنەیی فێاوی جێگەی 
دەگرێتــەوە، دەڵــێ: »قــوڕ بــە ســەر ئــەو 
کۆمەڵگــەی کــە مــن ڕێبەری بــم«. بە 
هەمــان شــێوە، ئەمڕۆ کە ســەرکۆماریی 
دەدرێتــە دەســت کەســێکی دەمارگــرژی 
نەخوێندەواری جینایەتکار، پرسیار ئەوەیە 
کە »دەبێ چ زەلکاوێک بۆ خەڵکی ئەم 

واڵتە گیرابێتەوە؟«
ســاڵەی  چەنــد  لــەم  دەزانیــن  هــەروەک 
دواییــدا چاالکانــی کۆمەڵگەی ئێران لە 
ژێرنــاوی جۆربەجــۆردا و چەنــد جاریــش 
لــە ڕێگــەی خۆپیشــاندانی سەرانســەری 
بــە هێــزەوە مەشــرووعیەتیان لــە نیزامــی 
ئــەو  و  ئەســتاندەوە  فەقیهـــ  ویالیەتــی 
ڕاســتییەیان بە کردەوە ســەلماند کە چیتر 
ناخــوازن ســێبەری حکومەتــی جەهــل  و 
ســێدارە بە ســەر خۆیانەوە ببینن. ئاســتی 
خۆپێشــاندانەکان لــە تــاران  و مەشــهەد و 
شــارەکانی کوردســتان گەیشــتە بەرزترین 
ئاســتی خــۆی، بــە تایبەتــی مەریــوان و 
سنە و کرماشان شانازییان بۆ گەلەکەیان 
کۆتاییهاتنــی  دوای  ئەوەتــا  خوڵقانــد. 
هەڵبژاردنــەکان  جادوویــی  دەسیســەی 
کوردســتان  کــە  دەردەکەوێــت  دیســان 
وەک مەتەرێــزی بەرخۆدان و ســەنگەری 
ئــازادی شانبەشــانی تــاران لەڕیزی هەرە 
لــە پێشــی دەنگــی »بایکۆت«دایە. ئەوە 
لەحاڵێکدایــە کــە کوردســتان برینــدارە و 
زەختــی فرەجــۆرەی لــە ســەرە. ئەمجــارە 
ناوەندەکانــی  و  نیــزام  ئۆرگانەکانــی 
هەوڵێکــی  کوردســتان  لــە  ســەرکوت 
ڕەوتگەلێکــی  هەتــا  دا  بەرفراوانیــان 
لەمســت  گــوێ  یــان  ســاختە  نەناســراو، 
بــە  و  شــانۆگەری  مەیدانــی  بهێننــە 
نوێنــەری ڕاســتەقینەی گەلــی کوردیــان 
بناســێنن. بــەرەی جۆراوجــۆر لــە ئەهلــی 
سەیروســەمەرەی  فراکســیۆنی  ســوننە، 
دەروێــش  و  نیــزام،  ناوەندەکانــی  نێــو 
شــێخی نــاوزڕاو،  نوێنەرانــی خامنەیــی 
لــە کوردســتان، کەســانێکی بێــزراوی بە 
نــاوی مامۆســتای ئایینــی  و هتد، چەند 

نموونەی ئەو هەوڵە دزێوانەن.
بەپێچەوانەی ســەرەوە، تاقم و کەسانێکی 
دیکەش بــە بیانووی ئەوەیکە خەمخۆری 

کــورد و کوردســتانن، لە ئــازادی تەواودا 
هاتنــی ڕەئیســییان وەک هەڕەشــەیەکی 
کوردســتان  کۆمەڵگــەی  بــۆ  جیــددی 
بڵیندگــۆی  ئــەوان  کــرد.  پێناســە 
بانگەشەیان بەدەستەوە گرت و بە خەیاڵی 
جەمســەرێک  بتوانــن  ڕەنگــە  ئەوەیکــە 
لــە کوردســتان بۆ ئاخوند ڕەئیســی ســاخ 
بکەنەوە، خۆیان خســتە پاڵ کاندیدایەک 
بــە نــاوی هیمەتی. هــەروەک دەرکەوت، 
ناوبــراو لــە ناوەند هیــچ پێگەیەکی نەبوو 
بــەرەو  خێروبێرەکــەی  لــە  بڕێــک  هەتــا 
کوردستان داچۆڕێ. بەوحاڵەش جارێکی 
دیکــە، ڕووی ڕاســتەقینەی ئەوانــە بــۆ 
خەڵــک دەرکەوتەوە و ســەلماندیان کە لە 

پێستی مەڕدا هەر گورگێکن و بەس.
جــارەی  ئــەم  ســیناریۆی  دیتمــان  وەک 
خولی ســێزدەیەمی سەرکۆماریی لە ئێران 
بــە پیــالن  و دەسیســەگەلی پێچاوپێــچ و 
لــە قەوارەیەکــی هەرەمەزنــی تەبلیغاتیدا 
کۆتایــی پێهــات. وەک شــیمانە دەکــرا 
مۆرەی دەســتەمۆ و خــوازراوی خامنەیی 
پۆســتی  بەنــاوی  خــۆی  خەاڵتــی 
ســەرکۆماری وەرگــرت بــەاڵم کــێ پێی 
وایە کە باری الرولەوێری ئەم فیلە بگاتە 
شوێنی مەبەست و ئەویندارانی دەسەاڵتی 
ئاخوندەکان وەک هەمیشــە بە کامەرانی 
بتوانن لە سەری بحەسێنەوە و بحەوێنەوە؟ 
لەکۆتاییــدا جێــی ئاماژەیــە کــە گەلــی 
کــورد دەبــێ بــە خــۆی بنــازێ وا نە ئەو 
هەمــوو داووتەڵــە و جــادووە، نە ســێدارە و 
کوشــتار و زینــدان، نە بۆمــب و باڕووت، 
ئابــووری  سیاســی  و  خەفەقانــی  نــە 
پــرۆژەی دژەمرۆییانــەی  لەگــەڵ دەیــان 
دیکەی ئاخوندە دنیاپەرەســتەکان ناکامن 
ئیــرادەی  و  بکــەن  دەســتەمۆی  لــەوەی 
بشــکێنن. نەتەوەکەمــان جارێکــی دیکــە 
بــەم هەڵوێســتەی خــۆی ســەربەرزە و لــە 
حورمەتــەوە  چــاوی  بــە  کاتــدا  هەمــان 
لــەو کەســانە دەڕوانــێ کە گیــان  و ماڵ  
و ڕۆحــی خۆیــان پێشــکەش بە بــارەگای 
واتــە  نیشــتمانەکەیان  گــەل  و  ئــازادی 
پــرۆژەی  کــردووە.  کوردوکوردســتان 
ئاخونــدەکان  دەســەاڵتی  ئەمجــارەی 
نۆژەنکردنــەوە  بەمەبەســتی  ئەگەرچــی 
و بناخــە داڕزیوەکانــی نیزامــی ســتەم  و 
جینایەتکاریــی داڕێژرابــوو، بــەاڵم نابــێ 
ئەوەشــمان لەبیر بچێ کە گەلی ئێمە لەو 
نێــوەدا حەماســەیەکی نوێی خوڵقاند و بۆ 
جارێکــی دیکە لە ســەنگەری یەکڕیزی 
داگیرکــەران  و  لمبــۆزی  برایەتییــەوە  و 
دەســتوپێی بەکرێگیراوەکانــی لــە خۆڵــی 

مێژوودا گەوزاند.



  ژمارە ٨٠١ ، ٣١ی جۆزەردانی ١٠١٤٠٠

خولی ســێزدەهەمی هەڵبژاردنەکانی 
ڕۆژی  ئێــران  لــە  ســەرکۆماری 
هەینــی ڕێکەوتی ٢٨ی جۆزەردان 
لەحاڵێکــدا بەڕێوە چوو کە ســەرەڕای 
ئــەوەی ڕێژیمــی ئێــران هەوڵێکی 
گــەرم  کەشــێکی  کــە  دا  زۆری 
بــدات،  پیشــان  هەڵبژاردنانــە  لــەو 
یەکێــک  هەڵبژاردنــە  ئــەم  بــەاڵم 
لــە ســاردترین هەڵبژاردنــەکان لــە 
تەمەنی ڕێژیمی ئیســامیی ئێراندا 
بــوو کە لەالیــەن زۆرینەی خەڵکەوە 
و  نەکــرا  لــێ  پێشــوازییەکی  هیــچ 
دەنگی ›‹نا‹‹یان بەو ڕێژیمە وت.
بەڕێــز  لەگــەڵ  وتووێــژەدا  لــەم 
سەرنووســەری  مــورادی‹‹  ›‹ناســر 
گۆڤــاری تیشــک، بابەتــی بایکۆتی 
ســەرکۆماری  هەڵبژاردنەکانــی 
لــە تەوەریــی جیــاوازدا  ئێــران  لــە 
خســتووەتە بەربــاس کە ســەرنجتانی 
ڕادەکێشــین. خوێندنــەوەی  بــۆ 

ئەمجــارەی  -هەڵبژاردنەکانــی 
ڕێژیمــی ئێران بە ســەرنجدان بە 
ڕێژەی بەشداریکردنی خەڵک چۆن 

هەڵدەسەنگێنن؟
ئەگــەر  گشــتییدا  ڕوانگەیەکــی  لــە 
بمانهــەوێ هەڵســەنگاندن بــۆ ئــەم بەنــاو 
هەڵبژاردنــە بکەیــن، دەبــێ بگەڕێینــەوە 
ســەر  لــە  و  وهەلومــەرج  بەســتێن  بــۆ 
یــەک ئــەو دۆخە سیاســی و ئابووری و 
کۆمەاڵیەتییەی کە درێژکراوەی دۆخی 
پێش خۆیەتی، ئەویش لە خۆیدا دەرەنجامی  
بەالڕێدابردنی ڕێڕەوی شۆڕشی گەالنی 
ئێران و بە دەسەاڵت گەیشتنی کۆماری 
ئیســالمی بــوو. دۆخی ئێســتا و ڕابردوو 
ئەوەنــدەی پەیوەندی بە جوغرافیای ئێران 
و هەرێمە نەتەوەییەکان و کۆمەڵگاکانی 
فرەنەتەوەیــی(ەوە  ئێران)پێکهاتــەی 
ســەرکوت  هەمیشــەیی  دۆخــی  هەیــە، 
بڵێیــن دۆخــی ســەرکوتی  یــان باشــترە 
هەمیشــەیی بووە. ئــەم فاکتەرە کاتێک 
تێکــەڵ بە بــواری هەاڵواردنی گشــتیی 
و حەوزەیەکــی گشــتیتر دەکرێــت دەبێتە 
لــە  بەتایبەتــی  چەندقــات،  ســتەمی 
پەیوەندیــی لەگــەڵ نەتەوە بندەســتەکان. 
دەمێنێتــەوە ڕەهەندەکانی تــری ئیداری، 
خەڵــک،  ڕۆژانــەی  ئابووری،ژیانــی 
ژنان،کرێکاران،ڕۆژنامەنووســان،  پرســی 
مامۆســتایان،  مەدەنــی،  چاالکانــی 
توێــژ و چینــی هــەژار و بێــکار، دیــاردە 
واوەتــر  هتــد.  و  کۆمەاڵیەتییــەکان 
ئەگــەر لێــی بڕوانیــن، بەکــردەوە ئــەوەی 

لــە کۆماری ئیســالمی و لە پێکهاتەی 
دەســەاڵت دەبینــدرێ و تادێ بەرجەســتە 
و  ناکارامەیــی  و  گەندەڵــی  دەبێتــەوە، 
وەاڵمدەرنەبوونیەتــی، بــە جۆرێــک کــە 
دەکــرێ بــاس لە بنبەســت بکرێــت. جیا 
لەمانەش، سیاسەتی ناوچەیی و دەرەوەی 
ڕێژیمیش هەروەک لە زانستی سیاسیدا 
هاتووە، درێژکراوەی سیاسەتی نێوخۆیی 
ڕێژیمەکەیــە و دنیــای دەرەوە، بەتایبەت 
واڵتانــی ناوچــە ســەریان پێــوە دێشــێ، 
بەتایبەت لە پەیوەندی لەگەڵ دەستێوەردان 
بەرنامــەی  ناوچەیــی،  سیاســەتی  و 
ئەتۆمی و هەڕەشە و تاقیکاریی چەکی 
توانــای  وەک  ڕێژیــم  کــە  موشــەکی 
دەبــات، هەرواتــر  لــێ  نــاوی  بەرگــری 
بابەتی شەڕی پرۆکسی و پڕچەککردن 
و پشــتیوانی کردنی گرووپە میلیشــایی 

ڕێکخســتنە  و 
. ن کا ە ز ا خــو ۆ ژ بنا
بــا بگەڕێینــەوە ســەر 
هەڵبــژاردن لــە کۆی 
دۆخــی  گشــتیی 
؛  ا د و ا پێکــر ە ژ ما ئا
بــوو  چاوەڕوانکــراو 
کــە بــە بوونــی وەهــا 
و  ڕێــژە  دۆخێــک، 
ڕادەی بەشــداری لــە 
بەنــاو هەڵبــژاردن لــە 
کۆمــاری  مێــژووی 
ئێرانــدا  ئیســالمی 
کەمتریــن  بگاتــە 
ئاســتی خــۆی، واتــە 

بــە لەبەرچاوگرتنــی ئامــاری هەمیشــە 
ناڕاستی دەزگا پەیوەندیدارەکانی ڕێژیم، 
لە مێژووی کۆماری ئیسالمیدا، یەکەم 
جــارە کــە ڕێــژەی بەشــداری کەســانی 
خــاوەن مافــی دەنگــدان، کەمتــر لە نیوە 
دەبێت. ئەم ئامارە جگە لە ڕێژەی دەنگە 
بەتاڵەکانــە کە نزیک بــە چوار میلیۆن 
دەنگ بەراورد دەکرێت و لە چاو ڕابردوو 
پێنج بەرابەر بووەتەوە. بە کورتی دەکرێ 
بە سەرکەوتنی دەنگی بایکۆت بەاڵم لە 
چەشنی بایکۆتێکی چاالک،مانادار و 
وەخۆگــر هەژماری بکەین. وەخۆگر بەو 
مانایــە کە بەشــێک لە دەســەاڵتداران و 
وەفادارانــی ڕابــردووی ڕێژیمــی لەگەڵ 
کــەوت. ســەرکەوتنی دەنگــی بایکۆت 
ئەویــش  هەیــە،  دیکەشــی  مانایەکــی 
بەرینتربوونــەەی بــەرەی دژەڕێژیمــە لــە 
ناوخۆ و دەرەوە،دیارە سەرباری پرشوباوی 
کــە  مانایــە  بــەو  جیاوازییەکانیــان،  و 
هــەر الیەنێــک هــۆکار یــان کۆمەڵــە 
دۆخەکــە  دژایەتــی  بــۆ  هۆکارێکــی 
لەبەردەمــە، بەاڵم بــە کەمپەینی جیاجیا 
لــە پڕۆســەی بایکۆتەکە بەشــدار بوون.

  
- ئایا بەشــداری نەکردنی خەڵک 

لە شانۆی هەڵبژاردنەکاندا هەتا 
ئەو ئاستە چاوەڕوان دەکرا؟

لــە کۆتایــی وەاڵمی پرســیاری پێشــوو، 
گوتمــان کە ســەرکەوتنی بــەرەی دژبەر 
و دابەزینــی ماناداری ڕێژەی بەشــداری 
لــە شــانۆی هەڵبــژاردن بە ســەرنجدان بە 
دۆخی درێژکراوە و بەردەوامی سەرکوت 
و بێبەشی چاوەڕوانکراو بوو. لەو بارەشەوە 
بەکورتــی ئاماژەمــان بــە فاکتەرەکانی 
کەمتربوونــەوەی  ســەر  لــە  کاریگــەر 
ڕێژەی بەشداری دەنگدەران کرد. ئەگەر 
هــۆکارەکان  دەســتەبەندی  بمانهــەوێ 
بکەین، دەکرێ ســێ ئاســتی بۆ دیاری 
و  دەســەاڵت  ئاســتی  یەکــەم،  بکەیــن: 
ملمالنێکانی نێو پێکهاتەکەی، دووهەم، 
کــە  تێکچــرژاو  قەیرانــی  کۆمەڵێــک 
هەمــوو جوغرافیای ئێرانــی تەنیوەتەوە و 

حکومەت نەتەنیا ویست و ئیرادە بەڵکوو 
توانای چارەسەکردنیانی نییە. سێهەم و لە 
هەمووان گرینگتر، هێزی بەرەنگاربوونەوە 
بــۆ  بندەســتەکانە  نەتــەوە  ئیــرادەی  و 
زۆرینــەی  پێکــەوە  کــە  »نا«گوتــن 
ئێــران  دانیشــتووانی ســەر جوغرافیــای 
پێکدێنن. ئەم زۆرینەش، هیچ مانایەک 
بــۆ کەمینەبوونــی چەنــد نەتەوەیــەک 
و زۆرینەبوونــی ئیتنیکێکــی بااڵدەســت 
ناهێڵێتــەوە. دەنگهەڵبڕینــی »ئەحمەدی 
نژاد«کان وەک بەشــێک لــە ڕابردوو و 
ئێستای دەسەاڵت، کە لە زمان خۆیانەوە 
مــل لە مــل نانی ناوخۆیــی و ماهییەت 
مافیائاســای  و  گەنــدەڵ  بناوانــی  و 
لەالیــەک  دەدەن،  لەقــاو  دەســەاڵت 
ئامــاژەن بۆ لێکترازانی ڕیــزی وەفاداران 
دەســەاڵت،  و  ڕێژیــم  هاوبەشــەکانی  و 
ئاماژەیەکــی  دیکەشــەوە  لەالیەکــی 
ڕوونتــرە بــۆ یەکدەســتکردنی پەکەیجی 
ویالیەتــی  تــەوەری  لەســەر  دەســەاڵت 
فەقیە و بەئەمنیکردن و بەسوپاییکردنی 
پتــری بازنــەی جومگەکانــی دەســەاڵت 
کــە بــە حەزفــی بەشــێک لە دەســەاڵت 
کاری بــۆ کــرا. دەکــرێ ڕەتکردنــەوەی 
ســەالحییەتی بەشــێک لــە کاندیــداکان 

لەم گۆشەنیگاوە لێکدانەوەی بۆ بکرێت، 
وەک بڵێــی چیــدی شــیاوی ئــەوە نیــن 
هاوبــەش و خزمەتــکاری دەســەاڵت بن. 
قەیرانە گشتگیر و چارەسەرنەکراوەکان، 
کــە ئــەم چەند ســاڵەی دوایی شــەپۆلی 
بەتایبــەت  ڕۆژئــاوا  گەمارۆکانــی 
ئەمریــکا و دواتریــش پەتــای کۆرۆنای 
هاتە سەر، لەالیەک بێ هیوایی هەرچی 
زیاتــری خەڵکی بەدواوە بووە، لەالیەکی 
دیکەشەوە ناکارامەیی و نابەرپرسیارێتی 
حکوومەتی وەبیر ڕای گشتیی هێنایەوە. 
ئــەم دۆخە لە قەیــران ئەگەرچی تەنگی 
بــە ژیانــی ئاســایی خەڵــک هەڵچنیوە، 
لەگــەڵ  ســەرکوتی  دۆخــی  هــاوکات 
هەرەنزیــک،  نموونــەی  بــووە،  بــەردەوام 
خۆپیشــاندانە  خوێنــاوی  ســەرکوتی 
سەرتاســەرییەکانی چەند ســاڵی ڕابردوو 
بووە کە دیارە بەرپرسانی ڕێژیم شوبهاندیان 
خــودا  بوومەلــەرزەی سیاســی کــە  بــە 
ئامانی دان، واتە »بە خیر گذشت«. با 
ئەوەشــی لێ زیاد بکەم کە ڕەهەندێکی 
هەرەگرینگ کە دەستمایەی سەرهەڵدان 
و ناڕەزایی جەماوەرییە، دۆخی نالەباری 
ئابــووری  و شــوێندانەربوونی لــە ســەر 
ســتانداردی ژیانێکی ئاسایییە، ئەمەش 
بەتایبەتــی لە ســەردەمی گەمارۆکان و 
دواتــر هەڵدانــی پەتای کۆرۆنــا زۆرترین 
ژیانــی ڕۆژانــەی  لەســەر  کاریگــەری 
خەڵــک و هەڵوەشــاندنەوەی ژێرخانەکان 
بــووە کــە لێــرەدا دەرفەت نییە بــە وردی 
باسی لێوە بکەین، بەاڵم بێگومان لەسەر 
دەنگــی بایکۆت کاریگــەری بەرچاوی 

هەبوو.

- بایکۆتی شانۆی هەڵبژاردنەکان 
کوردســتان  شــارەکانی  لــە 
جیاوازییەکــی لەگــەڵ شــارەکانی 
ئێــران هەبــووە؟ ئەگــەر  دیکــەی 
جیــاوازی هەبــووە، ئەمــە بۆچــی 

دەگەڕێتەوە؟ 
بێگومــان جیــاواز خۆی دەنوێنــێ، بەاڵم 
بــا بزانیــن بــۆ؟ بزووتنــەوەی نەتەوەیــی-

ڕۆژهــەاڵت  لــە  کــورد  دێموکراتیکــی 
لــە بابەتــی بایکــۆت و »نا«گوتــن بــە 
کۆماری ئیسالمی ڕۆڵی پێشەنگایەتی 
هەبــووە؛ واتــە هەڵبــژاردن لــە کۆمــاری 
کۆمــاری  بەهــۆی  و  ئیســالمی 
ئیســالمییەوە، الی بزووتنەوەی نەتەوەیی 
هەلێکــی  و  پــڕۆژە  نەبووەتــە  کــورد 
دەالقــەوە  لــەو  بیهــەوێ  کــە  سیاســی 
بڕوانێتــە داهاتــووی مافەکانی خۆی و 
بۆ نموونە ویســتبێتی پرســی ســەروەریی 
خۆی لــێ گرێ بــدات. ئەزموونکردنی 
کۆمــاری ئیســالمی بــە هەر ناونیشــان 
ڕاســتییەی  ئــەو  الباڵێکــەوە  و  بــاڵ  و 
ســەلماندووە کــە ئــەم ڕێژیمــە بــە هــەر 
تیــۆری و بۆچوونێکــەوە جومگەبەنــدی 
بکرێــت، بێجگــە لــە ســتەمی نەتەوەیی 
و بەردەوامبوونــی دۆخــی ســەرکوت، بۆ 
کورد و هەرێمە نەتەوەییە بندەســتەکانی 
ناکرێــت.  بــەدی  تیــا  هیچــی  دیکــە 
بەخۆشــییەوە ئــەم ناســیارییە بەتایبەتــی 
الی کورد لە ڕۆژهەاڵت لەمێژە دروست 
بــووە. لە ئامارە فەرمییەکانەوە بگرە کە 
بە قەول جێی باوەڕ نین تا دەگاتە زانیاری 
و ئامــارە مەیدانییــەکان کــە لــە دیــوی 
بەردەستدان،نیشــانی  لــە  ڕۆژهەاڵتــەوە 

لــە  بایکــۆت  سیاســەتی  کــە  دەدەن 
بەرباوتربــووە.  و  مانادارتــر  کوردســتان 
ئاســتی  بــۆ  دەگەڕێتــەوە  هۆیەکەشــی 
وشــیاری سیاســی و نەتەوەیی و لەســەر 
هەستبوونی کورد هەمبەر بە چارەنووس 
لەمێژینــەی  قوربانیدانــی  و  خەبــات  و 
خۆی. پێم خۆشــە ئاماژە بە کاریگەری 
پالتفۆرمی هاوبەشی ناوەندی هاوکاریی 
حیزبەکانی کوردســتانی ئێران بکەم کە 
دیارە دەسپێکێکی باش و لە هەمانکاتدا 
ئەزموونێکی دیکەی بەنرخە کە دەکرێ 
چەندپات و دەوڵەمەندتر بکرێت. باوەڕی 
گشــتیی ئەوەیــە کــە بزووتنــەوەی کورد 
ســەرباری  ڕۆژهــەاڵت  کۆمەڵــگای  و 
جیاوازی لە بیروبۆچوونەکانیان، بە هۆی 
هاوچارەنووســی، ناچارن کــە هاوخەبات 
بن. ئەشێ پەرە بەم بۆچوونە بدرێت. ئێستا 
کــورد وەک یەکەیەکــی نەتەوەیــی لــە 
جوغرافیای ئێران، ڕاستەڕێگای خەباتی 
خــۆی لــە بەردەمــە. خاڵــی جەوهــەری 
لــە بەردەوامبــوون و سەرخســتنی، ئەوەیە 
کە چارەنووســی خەباتەکە گرێ بدرێت 
بــە هێــزی لەبننەهاتــووی کۆمەڵــگای 
ڕۆژهەاڵت، ئەوەش بە ڕێگای کۆدەنگی 
و هاوخەباتــی و یەکڕیــزی دەلــوێ. خۆ 
ئەگەر بکرێ ئەم ئەزموونە لە پەیوەندی 
لەگــەڵ نەتــەوە بندەســتەکانی دیکــەی 
بێگومــان  بکرێتــەوە،  تاقــی  ئێرانیــش 
کاریگــەری بــە ســەر داهاتــووی ئێران و 

پرسی نەتەوەیی لەم جوغرافیایە دەبێت.

ـ  بە بایکۆتی هەڵبژاردنەکان لەالیەن 
خەڵکەوە، چاوەڕوانی ئەوە دەکرێت کە 
ئاڵۆگۆڕێکی سیاسی لە ئێران پێک بێت؟
لەئارادایــە،  بــەردەوام  گۆڕانــکاری 
بــەاڵم  چاوەڕواننەکــراوە.  واشــە  جــاری 
لەپەیوەنــدی لەگەڵ ئەم پرســیارە دەتوانم 
بڵێم ئەم بایکۆتە سنوور و مەودای نێوان 
دەســەاڵت و خەڵکی تۆختر کردەوە، واتە 
کەلێنەکە تادێ گەورەتر دەبێتەوە. ئەگەر 
ئــەم بایکۆتە لە فۆرم و شــێوەی دیکەدا 
بەرهــەم بێتــەوە واتە چــاالک بمێنێتەوە، 
و  کاریگــەری  بێگومــان 
دیکەشــی  گۆڕانــکاری 
بــەدوادا دێ. بــە ســەرنجدان 
بــە کەلێنــی گــەورەی نێوان 
و  خۆســەپێن  دەســەاڵتی 
ئیــرادەی گشــتیی خەڵــک، 
بیــن  چــاوەڕوان  دەکــرێ 
ملمالنــێ و ناکۆکییەکانی 
بــەرە زیاتــر  ئــەم دوو  نێــوان 
ببێتــەوە، بەتایبەتــی ئەگــەر 
ســەرنج بدەینە شــەپۆلەکانی 
ســااڵنی  لــە  ناڕەزایــی 
ئێــران  ئەگــەر  ڕابــردوودا. 
بشــوبهێنین،  بــە کۆمەڵــگا 
لــە  و  دێ  جمــەی  ئێســتا 
چــۆن  وەک  دیکــەدا  نوقتەگۆڕانــی 
چاوەڕوانــی  دەکــرێ  کــرد  باســمان 
لــێ  کــردەوە و دژکــردەوەی دیکەشــی 
یەکدەســتکردنی  بــە  پێموایــە  بکرێــت. 
بازنــەی دەســەاڵت و جومگەکانــی کــە 
دەکرێنــەوە،  »مەیدانــی«  بەکــردەوە 
ئێســتا ئیدی هیچ کام لــە گوتارەکانی 
میانــەڕەوی  و  ڕێفۆرمخوازیــی 
ئــەم  پاشــماوەکانی  نەمــاوە.  کارایییــان 
پێنــادرێ  ڕێگەیــان  چیــدی  گوتارانــە 
بێنــە »مەیــدان«ەوە و هــاوکات لەگــەڵ 
هەوڵەکانی ڕێژیم بۆ ســەقامگیرکردنی 
کۆڵەکەکانی دەســەاڵت لە هەلومەرجی 
دۆخــی  دەکرێــت  چــاوەڕوان  نــوێ، 
بکرێــت. جێگیرتــر  ســەرکوتیش 

هەڵبژاردنــەکان  -بایکۆتــی 
هەتــا چەنــدە بــۆ ڕێژیمــی ئێران 
پەیامێــک  و چ  هەبــوو  گرینگــی 
بــە دەســەاڵتدارانی ڕێژیمی ئێران 

دەدات؟
هەڵبــژاردن ئەگەرچــی لــە ئێرانــی ژێــر 
دەســەاڵتی کۆمــاری ئیســالمی، هیــچ 
میکانیزمێکــی  و  ســتاندارد  کات 
بــەو  بــەاڵم  نەبــووە،  دێموکراتیــک 

ناسر مورادی: 
گومان لەوەدا نییە کە دەنگی بایکۆت سەرکەوت و ئەم سەرکەوتنەش بۆ ڕێژیم وەک شکستێک هەژمار دەکرێت

وتووێژ: ڕەحمان سەلیمی

ڕادەیــە کــە دەنگــی خەڵــک بابەتێکی 
الوەکــی و ڕواڵەتییــە، بە هەمــان ڕادەش 
پێویســتییەکی سیاســی و تەبلیغی بووە 
الی ڕێژیــم، النیکــەم لــە بەر دیــدوڕای 
جیهانــی.  کۆمەڵــگای  گشــتیی 
هەڵبژاردن لەم ڕێژیمە لەمێژە ناوی نراوە 
شــانۆ، بەاڵم شــانۆیەک کە مودیرییەت 
دەکرێــت. گومان لەوەدا نییە کە دەنگی 
بایکۆت ســەرکەوت و ئەم سەرکەوتنەش 
بــۆ ڕێژیــم وەک شکســتێک هەژمــار 
پەیامــی  بایکــۆت،  دەنگــی  دەکرێــت. 
گەیانــد  ڕێژیــم  بــە  بەرەنگاربوونــەوەی 
تەنانەت بە پێوەری هەڵبژاردنێک کە بۆ 
خۆی چەندوچۆنەکەی دیاری کردووە.

لــە  هەڵبــژاردەکان  --بایکۆتــی 
دنیــای دەرەوە کاریگەریی لەســەر 

ڕێژیمی ئێران دادەنێت؟
پێشــتر لە چەند شــوێنێک باســم کردووە 
پێــی  ئــەوەی  و  دەرەوە  جیهانــی  کــە 
دەگوتــرێ جیهانی ئــازاد، بە یەک چاو 
ســەیری کۆمــاری ئیســالمی ناکــەن. 
ئیســالمی  کۆمــاری  دوو  ئــەوان  الی 
بوونــی هەیــە، ڕێژیمێــک لــە دەرەوەی 
ســنوورەکان، ڕێژیمێکیــش لــە نێوخــۆی 
ئێران. لەڕاستیدا ئەوان لەگەڵ کۆماری 
ئیسالمیی دەرەوەی سنوورەکان کێشەیان 
هەیــە، بەتایبەتــی لە پەیوەنــدی لەگەڵ 
مەسائیلی تەناهی و سیاسەتی ناوچەیی 
و ئەم چەند ســاڵەی دواییش مەســەلەی 
بەرنامــە  پێشــتریش  و  مووشــەکی 
ئەتۆمییەکــەی. دەمهــەوێ بڵێم پرســی 
ئــازادی و پڕەنســیپەکانی دێموکراســی 
هیــچ  مــرۆڤ،  مافــی  بەهاکانــی  و 
کات بــۆ جیهانــی ئــازاد ئەولەوییەتــی 
نەبــووە و دەکەوێتــە کۆتایــی ڕیزبەنــدی 
چۆنێــک  هــەر  ئەولەوییەتەکانیــان. 
بێــت ئەمــە واقعــی جیهانــی بێبەزەیــی 
هاوکێشــە سیاســی  و  بەرژەوەندییــەکان 
و بازرگانییەکانــە، مەگــەر ئەو کاتەی 
کــە دڵنیا ببنەوە چیدی ناتوانن لەگەڵی 
بەردەوام بن. سەرنجی پەیامی سەرۆکی 
واڵتانی جۆربەجۆر بدەن کە دەســتبەجێ 
دوای ڕاگەیاندنی سەرکەوتنی ڕەئیسی، 
و  تەعــاروف  کــرد.  لــێ  پیرۆزباییــان 
پڕوپاگانــدای سیاســی لــێ بــەدەر بێت، 
هەڵبژاردنانــە  ئــەم  ئەنجامــی  بــەزۆری 
هیچ کاریگەرییەکی لەســەر هەڵوێســت 
و ڕوانینــی واڵتانــی دەرەوە بەنســیبەت 
ڕێژیمەوە نابێت، مەگەر ئەوەیکە دەنگی 
بایکــۆت تەرجەمە بکرێتەوە بۆ ئەکت و 
چاالکیــی و دژکــردەوەی دیکــە لەدژی 
ڕێژیــم، بەتایبــەت لەســەر شــەقامەکان، 
چاالکییەک کە هەســت بە قورسایی و 

شوێندارییەکەی بکرێت.

بایکۆتــی  دوای  قۆناغــی  -لــە 
هەڵبژاردنەکان، چ بژاردەیەک لە 
بەردەم خەڵکدایە کە بەرەنگاریی 

ئەو ڕێژیمە ببنەوە؟
بە باوەڕی من، سەرکەوتن یان سەرخستنی 
دەنگی بایکۆت، پێویستی بە خاوەندارێتی و 
بەردەوام بوونیەتی، ئەمەش مانای وایە کە 
ئەم جۆرە ڕەفتارە سیاســییە، بەرپرسیارێتی 
بەدوای خۆیــدا دێنێ. ئەوەندەی پەیوەندی 
بــە کۆمەڵــگای ڕۆژهــەاڵت و حیزبەکان 
بەتایبــەت لــە ناوەنــدی هــاوکاری هەیــە، 
دەبــێ هەوڵەکانیــان بــۆ خۆئامادەکــردن و 
هەلومەرجــی دیکە چڕبکەنــەوە و لەگەڵ 
ڕای گشــتیی کۆمەڵــگای ڕۆژهــەاڵت 
پەیوەندییەکی زیندوو گرێ بدەن. لە هەموو 
گرینگتــر پەرە بــە »بەرگری مەدەنی«ی 
ڕۆژهــەاڵت بــدەن. بووە تا بــووە فاکتەری 
هێز لەگەڵ ئەوەی یەکالکەرەوەیە، بازنەی 
و  کــەم  بەگوێــڕەی  بەرژەوەندییەکانیــش 
زیادبوونــی هێــز یــەکال دەبێتــەوە. پێموایــە 
گوتارێکــی  جیاوازییــەکان،  ســەرباری 
نەتەوەیــی و دێموکراتیکــی  مانابەخــش 
دەتوانــێ ببێتــە خاڵی کۆکــەرەوە و دواجار 
پالنــی هاوبەش بۆ دەربازبــوون لەم قۆناغە 
و تێپەڕین بەرەو قۆناغی گۆڕانکاری کە 

چاوەڕوان دەکرێت.



١١ ژمارە ٨٠١ ، ٢١ی ژوئەنی ٢٠٢١

دوو شێعر، دوو شاعێر

"ئالزایمێر"ی پیاپێچراوە... ! دەڵێ ئاخر دارستانیش دەمێ ساڵە مەگەر ئێوە، چاوی هۆش و دەرکی بیرتان داخراوە؟ چاڵی بەرپێی کردەی خۆتان؟ دیسانەوە، هەر دەکەونە ناو ئاگر و ــ ئەی چۆن دوای ئەو خەسارانەهەموو دەستیان لەگەڵ پەنجەی تەور و مشاردا تێکەڵ بوو! چەند جار دەنگمان بە چەند داری فیشاڵکەر دا و نەمانزانیدەڵێ ئەوەش هەر خۆکرد و پوازی سەربەگێچەڵ بوویان بە کورسی ژێر سێدارە؟ ــ ئەی چۆن دەبن بە تەختی ماڵی پاشاکانسەری سپاردە بێگانە! کاوێک سوور چووەسەری ودەستی لە خاکی خۆی بەردا ودەڵێ ئەوەش دارەبیژووی ناوخۆمان بووکردی بە شای مەرگپۆشی ژینگە و شینگەی ئەم شاخانە؟ ــ ئەی باشە کێ شەمچەی وا ڕاهێنا و دەڵێ یەکەم جار شەمچە بوو!بەسەر فەرشی دارستاندا پەل ڕاکێشێت؟ تا بخزێتە ماڵی سەوز و ڕێگای بۆ خێڵی ئاگر کردەوە تۆ ئەزانی کێ یەکەمجار لە دارێکی قاچ سووتاوی قژدووکەاڵوی دەپرسم
فیشاڵکەر: درۆزن، خۆهەڵکێشبیژوو: پێچ و حەرامزادە 

گۆرانیی خاوێنکار:
هەر شایانی گسکدان و زبڵدانە...!گەلێک بڕوای بڕیاردانی ژیانی نەبێتئەوەی هەستی سەرفەرازیی گەلی نەبێ وڕایانماڵە، گسکی هاوڕێم، ڕایانماڵەگریانم بۆ چۆپی کێشی بەر شایەری گۆڕستانە!لەو کەسانەی سواری گەمژەیی گەل دەبندەیان ساڵە چیای ناخم، گڕکانی قین و گریانەڕایانماڵە، گسکی هاوڕێمهیچیان ڕەنگی خەون و حەز و ژانی من نینئەم وێنانە، کاتالۆگی مۆدەکانی ئارایشنئەم دەنگانە، هیچیان دەنگی ژیانی من نینــ ڕایانماڵە، ڕایانماڵە گسکی هاوڕێم، بەشمان هەر خەرمانی خەوشوخاڵە و گفتی خاڵی!کەچی لە نێو جاڕەدرۆی گرۆی سەرانناومان پەیژە و دروشمی سەرکەوتن!هەموو دەورێک، یادمان دەنگی هەڵبژاردنتۆش وەکوو من پەرێشانی تەپوتۆزی درۆی ساڵیــ گسکی هاوڕێم!

ڕەحیم لوقمانی 

بیانپارێزە نیشتمان !
لە سینگی نەرمی بەردتدا 

حەشاریان بدە  !
دەنگی پێیان

لە خوڕەی ئاوتدا
بشارەوە !

مەهێڵە با، بۆنی خوێنیان
بە بنار و پێدەشتدا بگێڕێ !

فیشەکی مەخزەنیان
لە بڵێسەی ئاگرت هەڵکێشە !

خوێنت، بااڵی تفەنگەکان بەرزتر دەکات .

 تەمومژی مەترسیدا دەگوزەری،
بە

 لە نێوان تۆ و نەبووندا نییە،
چرایەک

ڕێچکەی خوێنێکی گەنج نەبێ .
بۆچی دەبێ خوێنت

تفەنگەکان بااڵ بەرزتر بکات؟
پردەکان وەک جاران

پرد نین،
کەمینن !

مردنت

چ جوانییەک دەدات بە چاوی نێرگز،

چ دلێرییەک بە هاواری نێو شەقامان ؟!
خۆت ئەو پردەی پێیدا دەڕۆی،

بە ئیمانی دڵە هەنارییەکەتەوە !

سنووری بوێریدا، بۆ یادگارەکانت دەگەڕێم،
لە 

تۆش، بە ئاکاری هەمیشەت،
شقارتە بە شەوی شارەوە دەنێی،

وە تاریکەکاندا، ڕۆژنامەی خۆر
لە کۆاڵنە نی

باو دەکەیتەوە .

لە تامی شیرینی تووە سوورەیەکدا
پێدەکەنی و

ڕەنگێکی تازە دەدەی لە بەربەیان،
ڕەنگێکی لەمێژە نەبینراو ....

فەرەیدوون ئەرشەدی
)وەرگیراو لە ئینتێرنێت(
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