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حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران باڵوی دەکاتەوە

پـەیــڤ

٦٨١٠ ٤

کوردایەتی 
ــیارەتییەکی  بەرپرسـ
عەقاڵنـــی و ئەخالقـــی

داعشی خاوەن واڵت و 
بەڕەسمی ناسراو

شار هاواری بێتاوانیی 
حەیدەر قوربانی دەکات

كاتــێ بــاس لــه  كۆلۆنیالیــزم ده كــرێ، 
له شــكری نیزامیی بریتانیا و فه رانســه  
و ئێســپانیا دێتــه  به رچــاو كــه  به  ده یان 
كه شــتی  ســواری  نه فــه ری،  هــه زار 
و  دوور  ســه فه رێكی  دوای  و  ده بــن 
تێپه ڕیــن له   تۆفــان ده گه نه  كه ناره كانی 
ئافریقــا و ئامریــكا و ئوســترالیا و لــه  
چركــه  ســاتی دابه زینیاندا ســه ره نێزه ی 
ورگــی  بــه   ده كــه ن  ســه رچه كه كانیان 
ره شــوڕووته كانی خۆجێیی ئه و شوێنانه  
و واڵته كانیــان داگیــر ده كــه ن و ده ســت 
مــادده   و  زێــر  باركردنــی  بــه   ده كــه ن 

خاوه كانی ئه و ناوچه  داگیركراوانه .
ئه مه  كۆلۆنیالیزمێكی رووت و راشكاو 
بوو كه  چه ند سه ده  به رده وام بوو و دوایه  
ســیماكه ی گۆڕا و ئێســته  له  ئاســتی 
جیهانیدا به  شێوازی دیكه  به اڵم به  بێ 

سه ره نێزه ! جێبه جێ ده كرێ.
لــه م حاڵه تــه  رووت و راشــكاوه ،  جیــا 
كۆلۆنیالیزمــی دیكــه  هه یــه  كه  له  نێو 
یه ك سنووری به  رواڵه ت واڵتدا به ڕێوه  
ده چــێ. بۆیــه  ده ڵێین بــه  رواڵه ت واڵت 
چوونكــه  لــه  ناوهێنانــی جوغرافیایه ك 
وه كــوو واڵتــدا، ئه وه ی دێتــه  نێو زه ینی 
وشــیاری مرۆڤه وه  ئه وه یه  كه  ئه و واڵته  
هه مــوو دانیشــتوانه كه ی یه ك ده ســت و 
یه ك ره نگن و هه موو به  ماڵی خۆیانی 
هه نــدێ جوغرافیــای  بــه اڵم  ده زانــن. 
بــه اڵی  كــه   هــه ن  كاول  و  وێــران 
كۆلۆنیالیزمــی فیكــری و كه لتــووری 
لووتكــه ی  گه یشــتوه ته   و  داون  لێــی 
كۆلۆنیالیزمی نیزامی و ئابووریش كه  
دانیشــتوانی واڵت دابه ش ده بن به  سه ر 
دوو ده سته دا: خاوه ن ماڵ و ره نجه ڕۆ!

ئێرانی دوای هاتنی ره زاخانی میرپه نج 
ئــه و جوغرافیایــه  كــه  پێشــتر هه رچه ند 
ئێران نه بوو و مه مالیكی مه حرووسه ی 
پاشا عه یاشه كانی قاجار بوو، به اڵم به  
دڕنده یــی ره زاخــان  و بــه  تیۆریی به ناو 
رووناكبیرانــی فارســی پشــتی ســه ری 
ره زا، كــرا بــه  ئێرانی یــه ك زمان و یه ك 
نه تــه وه ! ئیــدی خــاوه ن ماڵــه كان بــوون 
بــه  ئه وانــه ی بــه و زمانه  قســه  ده كه ن و 
یــان زه مانیان ده گــۆڕن بۆ زمانی قه ند 
و عه ســه ل! یــان لــه  بــواری ئابــووری 
به شــداری  سیاســیه وه   و  نیزامــی  و 
ســته مه   له به رامبــه ر  و  ده ســه اڵتن 
نه ته وه یی و زمانی و فه رهه نگییه كاندا 
بێده نــگ ده بن، وه كــوو ئه و ئازه رییانه ی 
یــان  كــران  ده ســه اڵت  شــه ریكی  كــه  
ژماره یه كــی زۆر كه مــی نه ته وه كانــی 
دیكــه و ئــه م ره وتــه  بــه  خومه ینــی و 

خامنه ییشه وه  درێژه ی پێ درا .

دیمانەی کوردستان

ژێئۆپولیتیكی كۆلۆنیالیزم

پەیامی هاوخەمیی لێپرسراوی گشتیی حیزبی دێموکرات لەگەڵ خەڵکی کوردستان

بەداخەوە کارەساتی وەرگەڕانی ماشین، گیانی ژمارەیەکی زۆر لە کوردستانییان، خەڵکی شاری مەریوانی ئەستاند و 
ئەو شارە و هەموو کوردستانی خەمبار کرد.

خراپیی ڕێگاوبان لە کوردستان و پێڕانەگەیشتنی ڕێژیم بەو کارانە، سااڵنە گیانی زۆر کەس دەستێنێ.
بەبۆنەی ئەم کارەساتەوە سەرەخۆشی لە بنەماڵەی قوربانییان و خەڵکی شاری خۆشەویستی مەریوان و هەموو 

کوردستانییان دەکەم و هیوای هەرچی زووتر چاکبوونەوەی بریندارەکانم هەیە.
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران

لێپرسراوی گشتی
مستەفا هیجری

١١ی خەرمانانی ١٤٠٠ی هەتاوی

كەریم پەرویزی

درێژە لە الپەڕەی ٣

کابینەی ڕەئیسی و 
ڕووخانی زووتری 

پێگە کۆمەاڵیەتییەکانی ڕێژیم

ڕێوڕەســمی  لــە  ڕۆژ   ٩ پــاش 
ڕەئیســی  ئیبراهیــم  »تەحلیفــی«ی 
ناوبراو لیستەی وەزیرە پێشنیارییەکانی 
خــۆی ڕادەســتی مەجلیســی یازدەیــەم 

کرد. 
لیســتەیەک کە لەالیەکــەوە ئەوپەڕی 
دەوڵــەت  نوێــی  کابینــەی  الوازی 
دەردەخــات! و لەالیەکــی تــرەوە ئیدێعــا 
و بانگەشــەی ئیبراهیم ڕەئیسی لەمەڕ 
پێکهێنانــی دەوڵەتی »بان جیناحی« و 
هەنگاونــان بەرەو »وفــاق ملی« کردە 

بلقی سەر ئاو.
کورتەئاوڕێکی خێرا بەســەر ڕابردووی 
کــە  دەخــات  دەری  نوێیــەکان  وەزیــرە 
زۆرینــەی ڕەهایــان کەســانێکن لــە نێو 
بازنــەی بەرتەســکی نیزیکانــی عەلی 
خامنەیی کە لەڕاســتیدا پاســاوهێنەر، 
چاودێــری  و  بەڕێوەبــەر  جێبەجێــکار، 
لــە  فەقیــه  وەلــی  هەڵوێســتەکانی 
هەموو ئاســتەکانی سیاسی، ئابووری، 
پێوەندییــە  و  فەرهەنگــی  ســەربازی، 

نێونەتەوەییەکان دەبن.
ئەوەیکە زۆربەی کارناسان و چاودێرانی 
کاروبــاری ئێــران لەســەری کــۆک و 

یەکدەنگــن ئــەو ڕاســتییەیە کــە ئــەم 
گرووپــە کارییە نەتەنیا ناتوانن بەســەر 
ڕێژیمــدا  بــەردەم  مەزنەقەیرانەکانــی 
زاڵ بــن بەڵکــوو بۆخۆیــان دەبنە هۆی 
گەشــەکردنی زیادتــری ئــەم قەیرانانــە 
بەچەشــنێک کــە پێشــبینی دەکرێــت 
دواجار ببنە هۆی لێکترازانی زیادتری 
الوازتربوونــی  و  دەســەاڵت  گرێچنــی 
پێگەی کۆمەاڵیەتی و سیاسی ڕێژیم؛ 
هــۆکاری ئــەم لێکدانــەوەش بــۆ ئــەوە 
دەگێڕدرێتەوە کە ئەم کابینە بەرهەمی 
چنینێکــی عەقاڵنی بەپێی پســپۆڕی 
دەرەنجامــی  بەڵکــوو  نییــە  تاکــەکان 
بەرزبوونــەوەی  وەک  هۆکارگەلێکــی 
ئاســتی  لــە  ناڕەزایەتییــەکان  ڕەوتــی 
زێدەڕۆیــی  پەرەســەندنی  نێوخۆیــی، 
لــە نێــو دامــودەزگا حکومەتییەکان و 

گوشاری الیەنە نێونەتەوەییەکانە.
دەوڵەتی ســێزدەیەم لە کاتێکدا جڵەوی 
بەڕێوەبەریــی ئێــران و ڕێژیمی زاڵی وە 
ئەســتۆ گرتــووە کە ئــەم واڵتە لەگەڵ 
ئاریشــەکانی  و  گرفــت  گەورەتریــن 
خــۆی  هاوچەرخــی  مێــژووی 
بــەرەوڕووە؛ قەیرانگەلــی هەمەڕەنــگ 

سیاســی،  ئابــووری،  جۆربەجــۆری  و 
کۆمەاڵیەتــی، ژینگەیی، مودیریەتی 
و ... کــە هەر کامەیان کارتێکەرییان 
لەســەر ئــەوی دیکــە هەیــە و پێکــەوە 
بوونەتــە مایــەی شــکڵگرتنی چەندین 
مەزنەقەیران، بووەتە هۆکارێکی بەهێز 
بــۆ هێندەی دیکە بێمتمانەیی گشــتی 
لــە ئاســتی نێوخۆیــی بــە  ڕەئیســی و 

کابینەکەی.
متمانــەی  نەمانــی  پرســی  لــە  جیــا 
گشــتی کۆمەڵگای ئێران بە ڕێژیمی 
زاڵ بەتایبەت پاش ڕووداوەکانی چەند 
ساڵی ڕابردوو، یەکێک لە گرینگترین 
باسەکان کە یەخەی دەوڵەتی سێزدەیەم 
داخوازەکانــی  و  ویســت  دادەڕێ 
کۆمەڵــگای نێونەتەوەیی لە تارانە کە 
تاکــوو ئێســتە بێوه اڵم ماوەتــەوە. چەند 
ڕۆژ پێــش »ڕابێــرت ماڵی« نوێنەری 
تایبەتــی ئامریــکا بــۆ کاروباری ئێران 
ئامریــکا  بەوەیکــە  ئامــاژە  وێــڕای 
لەالیــەن دەوڵەتی ئێرانەوە هیچ نیشــانە 
و هێمایەکــی لەمــەڕ دەســپێکردنەوەی 
وتووێــژەکان وەرنەگرتــووە ڕایگەیانــد: 
دەوڵەتــی بایــدن »ناتوانــێ هەتاهەتایە 

بــۆ  ئێــران  تاکــوو  بێــت«  چــاوەڕوان 
بگەڕێتــەوە  بەرجــام  زیندووکردنــەوەی 
لەالیەکــی  وتووێــژ!  مێــزی  ســەر 
تریشــەوە دەوڵەتــی نوێــی ئیســڕاییل لە 
پێوەنــدی لەگــەڵ مەترســیی »ئێرانی 
کۆمــاری ئیســامی« لەســەر هێڵە و 
وەک ســەرۆکوەزیرانی ئــەم واڵتە واتە 
١٢ی  ڕۆژی  بێنێــت«  »نه فتالــی 
جیاتــی  لــە  ڕایگەیانــد:  خەرمانــان 
تەکــووزی  بەرجــام،  بــۆ  شــەڕکردن 
ســتراتێژییەکی  ســەر  خســتووەتە 

بەربەرینی تر دژ بە تاران.
ئــەم بارودۆخــە، واتــە دۆخی شــپڕێوی 
نێوخۆیــی و دۆخی شــپرزەی دەرەکی، 
ئــەو  لەبەرچاوگرتنــی  بــە  و  پێکــەوە 
کابینــە الوازەی کــە ڕەئیســی دیاری 
کردوون کارتێکەرییەکی وەهایان هەیە 
کــە کۆمــاری ئیســامی دەخەنــە ژێر 
گوشــاری چەندقــات بۆیــە چــاوەڕوان 
دەســتی  ڕەئیســی،  دەوڵەتــی  دەکــرێ 
بەتــاڵ و کوێرەڕێگەی ســتراتێژیک و 
تاکتیکی خامنەیی زیادتر بۆ خەڵکی 
ئاســایی بخاتە ڕوو و وەک وترا پێگە 
زووتــر  ڕێژیــم  کۆمەاڵیەتییەکانــی 

لەوەیکە چاوەڕوان دەکرێ بڕووخێنێ.
ئــەو  تــر  جارێکــی  کــە  لێرەدایــە 
کــە  دەردەخاتــەوە  خــۆی  ڕاســتییە 
پازڵــی ڕووخانــی ڕێژیمــی ویایەتــی 
فەقیــه کامــڵ نابێت مەگــەر ئەوەیکە 
ئۆپۆزیســیۆنێکی یەکگرتــوو، ئەگــەر 
بێتــە  نەبــێ،  بەهێزیــش  تەنانــەت زۆر 
ئاراوە و بتوانێ متمانەی گشــتی هەم 
لــە ئاســتی نێوخۆیــی وهەم لە ئاســتی 
دەرەکــی درووســت بکات تاکــوو ببێتە 
ئەڵتێرناتیڤێــک بــۆ جێگــەی بەتاڵــی 

دەسەاڵت لەپاش ڕووخانی ڕێژیم. 
لە غەیری ئەوە بۆ چەند ساڵی تریش ئەم 
یەکگرتووییە تەنیا لە ئاســتی دەرەکی 
و لــە نێــوان هێزە سیاســییەکان ناکرێت 
بەڵکــوو دەبــێ لــە نێوخۆی ئێرانیشــدا، 
ســتەملێکراوەکانی  نەتــەوە  بەتایبــەت 
ئێــران، هــەوڵ بــۆ درووســتکردنی ئــەو 
یەکدەنگی و یەکگوتارییە بدەن تاکوو 
بتوانــن پێکــەوە پاڵ بــە کۆڵەکە ڕزیو 
و  بنێــن  تارانــەوە  پەرتووکاوەکانــی  و 
دواڕۆژێکــی گەشــتر لەوەیکــە هەیــە 
دواتریــان  نەســڵەکانی  و  خۆیــان  بــۆ 

بخوڵقێنن. 



  ژمارە ٨٠٦ ، ١٥ی خەرمانانی ٢١٤٠٠

لێپرســـراوی گشـــتی حیزبـــی دێموکـــرات پەیامێکـــی 
سەرەخۆشـــیی ئاراســـتەی بنەماڵـــەی نـــادر نـــادرۆف کـــرد

کۆبوونـــەوەی ناوەنـــدی هاوکاریـــی حیزبەکانـــی کوردســـتانی 
ئێـــران بەڕێـــوە چوو

ڕاگەیەنـــدراوی ناوەنـــدی هاوکاریـــی حیزبەکانـــی 
کوردســـتانی ئێـــران 

بەبۆنـــەی ســـاڵوەگەڕی 
گیانبەختکردنـــی کاک فـــواد مســـتەفا ســـوڵتانی

ڕاگەیەندراوی 
دەزگای ڕێکخســـتنی گشـــتیی حیزبـــی دێموکراتـــی 

کوردســـتانی ئێـــران

›‹مستەفا هیجری‹‹ لێپرسراوی گشتیی 
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران 
بەبۆنەی کۆچی دوایی پرۆفسۆر ›‹نادر 
سەرەخۆشــیی  پەیامێکــی  نــادرۆف‹‹ 

ئاراستەی بنەماڵەی ناوبراو کرد.
دەقی پەیامەکە بەم چەشنەیە:

›‹نــادر  پرۆفســۆر  بەڕێــزی  بنەماڵــەی 
نادرۆف‹‹

کۆچــی  هەواڵــی  گرانــەوە  بەداخێکــی 
بیرمەنــد و  نــادرۆف‹‹   دوایــی ›‹نــادر 
نــاوداری  و  خۆشەویســت  تێکۆشــەری 
کوردانــی دیاســپۆرامان بیســت. کۆچــی 

دوایــی ئــەم کەســایەتییە خەباتــکارە نــە 
تەنیــا بــۆ بنەماڵــە و الیه نگرانی، بەڵکوو 
بۆ هەموو نیشــتمانپەروەرانی کوردستان و 
نەتــەوەی کورد خەســارێکی گــەورە بوو. 
بێ گومان ناو و یادی ›‹نادر نادرۆف‹‹ 
بــە شــانازییەوە لە مێــژووی کوردســتاندا 
هەمیشــە زینــدوو دەمێنێتەوە و بە وشــەی 

زێرین دەنووسرێتەوە.
بــەم بۆنــەوە بە نــاوی حیزبــی دێموکراتی 
و  هاوخەمــی  ئێــران  کوردســتانی 
سەرەخۆشیی خۆمان ئاراستەی بنەماڵەی 
نابراو و ڕێکخراوە کوردییه كانی دیاسپۆڕا 

دەکەیــن و خۆمــان بــە شــەریکی خەمیان 
دەزانین.

ڕووحی پرۆفســۆر ›‹نادر نادرۆف‹‹ شاد 
و ســەری گەلــی کورد و ئۆگرانی ســاخ 

بێت.
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئیران

لێپرسراوی گشتی
مستەفا هیجری

٢٦ی ئاگۆستی ٢٠٢١ی زایینی
٤ی خەرمانانی ١٤٠٠ی هەتاوی

هاونیشتمانانی بەڕێز
ئەندامان و الیەنگرانی حیزبی دێموکراتی 

کوردستانی ئێران
ڕاگەیەندراوێکــی  لــە  وەک  هــەر 
پێشــووتردا، لەمــەڕ کۆمەڵیــک گرووپ 
کۆمەاڵیەتیــدا  و  میدیایــی  کاناڵــی  و 
ڕوونمــان کــردەوە، کە حیزبــی دێموکرات 
تەنیا بەرامبەر ئەو دامەزراوانە بەرپرسیارە 
ئۆرگانێکــی  لەالیــەن  فەرمــی  بــە  کــە 

حیزبەوە بەڕێوە دەچن.
کاناڵــە  و  گــرووپ  لــەو  ژمارەیــەک 
بەنــاو میدیاییانــە بــە کەڵکوەرگرتــن لــە 

بــە ئامادەبوونــی بەرپرســانی یەکەمــی 
ناوەنــدی  سیاســییەکانی  الیەنــە 
کوردســتانی  حیزبەکانــی  هاوکاریــی 
ئێــران کۆبوونــەوەی ناوەنــدی هاوکاری 

بەڕێوە چوو.
سێشــەممە  ڕۆژی  ســەرلەبەیانیی 
١٤٠٠ی  خەرمانانــی  ٢ی  ڕێکەوتــی 
ناوەنــدی  کۆبوونــەوەی  هەتــاوی، 
هــاوکاری بــە ئامادەبوونی بەرپرســانی 
یەکەمی الیەنە سیاسییەکانی ناوەندی 
ســەرەتای  چــوو.  بەڕێــوە  هــاوکاری 

 کۆمەاڵنی خەڵکی کوردستان!
ئازایخوازان و تێکۆشەرانی خەباتکار!

٩ی  ڕۆژی  ئــاگادارن  وەک  هــەر 
خەرمانانی ئەمســاڵ ٤٢ ســاڵ بە ســەر 
گیانبەختکردنــی کاک فواد مســتەفا 
ســوڵتانی، یەکێــک لــە دامەزرێنەرانی 
کۆمەڵــە و کەســایەتیی شــوێندانەری 
بزووتنەوەی شۆڕشگێڕانەی هاوچەرخی 
کوردســتاندا تێدەپەڕێــت کە لە گوندی 
»بەســتام« لــە نێــوان ســەقز و مەریوان 
پــاش شــەڕ و بەرەنگاریەکــی نابەرانبەر 
لــە بەرانبــەر هێــزە دژی  و قارەمانانــە 
لــە  داگیرکــەر  ســپای  گەلییەکانــی 
کوردستان، گیانی ئازیزی پێشکەش بە 
بارەگای ئازادی و ئامانجە مرۆییەکانی 
شۆڕشی گەلی کورد کرد و لە گوندی 
»تاڵەسوار«ی مەریوان لەالیەن خەڵکی 
ئەمەگناســی کوردســتانەوە بــە خاکــی 

پیرۆزی نیشتمان سپێردرا.
کاک فواد ساڵی ١٣٢٧ی هەتاوی لە 
گوندی »ئاڵمانە«ی مەریوان لەدایک 
بوو. بەشی زۆری خوێندنی سەرەتایی و 
ناوەندی و دواناوەندیی خۆی لە شــاری 

سنە تێپەڕاند. 
ســاڵی ١٣٤٦ لــە زانکــۆی ســەنعەتیی 
ئەندازیاریــی  بــواری  لــە  شــەریف 
خوێنــدن  بــە  دەســتی  ئێلێکترۆنیــک 
کــرد و هــەر لــەو زانکۆیــە بڕوانامــەی 
وەرگــرت. ســاڵی ١٣٥٣  موهەندســیی 
بەهــۆی چاالکییــە سیاســییەکانی دژ 
ســاواکەوە  لەالیــەن  شــا،  ڕێژیمــی  بــە 
دەسبەســەر کــرا و بــۆ مــاوەی ٤ ســاڵ 

کەوتە زیندان.
کاک فــواد، لــە مــاوەی کورتی ژیان 
ســەرکەوتنی  پــاش  خــۆی  خەباتــی  و 
گەالنــی  بەتااڵنبــراوی  شۆڕشــی 
و  قــووڵ  باوەڕێکــی  بــە  ئێرانیشــدا 
بــەرزەوە  شۆڕشــگێڕانەی  وزەیەکــی 
دەســتی کــرد بــە هەڵســوران و چاالکی 
بۆ ڕێکخســتنی کۆمەاڵنــی خەڵک و 
بــە دامەزراندنی یەکیەتیی جووتیاران و 
کۆمەڵێــک هەوڵ و چاالکیی مەدەنی 
و شۆڕشــگێڕانەی وەک ڕێبەریکــردن 
مێژوویــی  کۆچــی  ڕێکخســتنی  و 
خەڵکی مەریوان، ڕۆڵێکی گرینگی لە 
بەرەوپێشــبردنی خەباتی گەلی کورد لە 
یەکێک لە هەســتیارترین قۆناغەکانی 

مێژووی هاوچەرخدا گێڕا.
کاک فــواد لــەو مــاوە کورتــەدا توانــا 
لــە  کەم وێنــەی  لێهاتووییەکــی  و 
ڕێکخســتن و ڕێبەریکردنــی بزووتنــەوە 
کۆمەاڵیەتییەکانــدا لــە خــۆی نیشــان 
دا و توانــی خــۆی وەکــوو یەکێــک لە 
دیارەکانــی  کەســایەتییە  و  ڕێبــەران 
و شۆڕشــگێڕانە  سیاســی  بزووتنــەوەی 
و مەدەنیــی کوردســتان لەو ســەردەمەدا 
بناســێنێت کــە بــۆ نەســڵەکانی دوای 
خۆیشــیان ئیلهامدەر بوون. هەر بۆیە لە 
سەرەتاوە بۆ دەزگای تێرۆر و کوشتاری 
ڕێژیم وەکوو ئامانج دەستنیشــان کرابوو 

بەخێرهاتنــی  وێــڕای  کۆبوونەوەکــە 
لەالیــەن  کۆبوونەوەکــە  بەشــداربووانی 
بەرپرســی هەیئەتی حیزبــی دێموکراتی 
لــە  ئامانــج  ئێــران،  کوردســتانی 
دەســتی  ئــەو کۆبوونەوەیــە  پێکهاتنــی 
پاشــان »مســتەفا هیجــری«  پێکــرد. 
لێپرسراوی گشــتیی حیزبی دێموکراتی 
کوردســتانی ئێران و بەرپرســی دەورەیی 
ناوەندی هاوکاری، تەوەری باســەکانی 
خســتە بەر نەزەری بەشــداربووان. دوای 
تاوتوێکردنــی هــەر کام لــەو بابەتانــە، 

کۆمەڵێــک بڕیــار و ڕاســپاردە دیــاری 
کــران و ناوەنــد ئەرکدار کــرا بەپێی ئەو 
بڕیــار و ڕاســپاردانە ئەرکەکانــی خۆی 
بــە ئەنجام بگەیەنێت و ڕاپۆرتی کاریی 

خۆی بە کۆبوونەوەی ناوەند بدات.

ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی 
کوردستانی ئێران

٢ی خەرمانانی ١٤٠٠ی هەتاوی
٢٤ی ئوتی ٢٠٢١ی زایینی

و هاوشــێوەی زۆرێــک لــە ڕێبــەران و 
تێکۆشەرانی ڕێگای ڕزگاری، گیانی 
لــە  پاکــی کرایــە قەڵغانــی بەرگــری 

خاک و خەڵکی کوردستان.
 لــە ڕاســتیدا کۆماری کۆنەپەرەســتی 
و  زەربەلیــدان  بــۆ  ئێــران  ئیســامیی 
کــورد  ڕەوای  بزووتنــەوەی  ســەرکوتی 
هیــچ کات و لــە هیــچ  قۆناغێکــدا لــە 
هەوڵەکانــی بۆ الوازکردن و لەنێوبردنی 
ئۆپۆزیسیۆنی خۆی پاشگەز نەبووەتەوە 
و لــە ڕێگــەی تێرۆر، ســێدارە، زیندان و 
ئەشــکەنجە، تۆپباران و مووشــەکباران، 
دانانی بۆمب، هەوڵدان بۆ ســووکایەتی 
و  بوختــان  کەســایەتی،  شــکاندنی  و 
چەواشەکردن و شەڕی نەرم و میدیایی 
و  میلیشــیا  و  ســیخوڕ  بەکارهێنانــی 
هێــزی نیابەتــی هەوڵی بۆ سەرخســتنی 

سیاسەتی دژەمرۆیی خۆی داوە.
و  ڕێبــەران  گیانبەختکردنــی 
ڕەوای  بزووتنــەوەی  ســەرکردەکانی 
کوردستان لە ماوەی زیاتر لە ٤ دەیەی 
ڕابــردوودا ئەگەرچــی خەســارێکە کــە 
قەرەبووکردنــەوەی ئاســان نییــە، بــەاڵم 
هاوکاتیش بەردەوامبوونی ئەو سیاسەتە 
نیشــان دەدات کــە ســەرەڕای هــەوڵ و 
گوشــارەکانی ڕێژیــم بــۆ پاکتاوکردنی 
کورد، پێشــێلکردنی مافــە ڕەواکانی و 
ســەرکوت و تواندنەوەی بزووتنەوەکەی، 
بەرەنگاری و بەربەرەکانێ و تێکۆشانی 
زینــدوو،  ڕێبەرانــی،  و  کــورد  گەلــی 
دینامیــک و بــەردەوام بــووە و بــە باوەڕ 
بە ڕاســتی و درووستیی ئامانجەکانی، 

ڕێگای نەپساوەی خۆی دەپێوێت.
 گیانبەختکردنــی کاک »فواد«یــش 
خەڵکــی  بــۆ  کــە  ڕادەیــە  بــەو  هــەر 
ئێــران  ئازادیخوازانــی  و  کوردســتان 
رێژیــم  بــۆ  بــوو،  جەرگبــڕ  زامێکــی 
تامــەزرۆی  زۆر  کــە  بــوو  هەواڵێــک 
بیــــــــستنی بــوو و هەوڵــی بــۆ دابــوو، 
بــەاڵم نــە شــەهیدبوونی کاک فــواد و 
هەزاران تێکۆشەری دیکەی ئەو ڕێبازە 
و نــە هەمــوو تــاوان و کاولکارییەکانی 
دیکەی ڕێژیم لە کوردســتاندا نەیتوانی 
ئازادیخوازیــی  و  بەرخــۆدان  ئیــرادەی 
خەڵــک الواز بــکات و ئەمــڕۆ دەبینین 
کــە خەڵکــی کوردســتان و بەتایبەتــی 
الوانــی کــورد بــە ئیلهــام وەرگرتــن لــە 

خەباتی لێبڕاوانەی شــەهیدانی ڕێگای 
ڕزگاریی کوردستان، بەردەوام هەوڵ بۆ 
خۆڕێکخستنەوە و تەیارکردنی خۆیان بە 
چەکی زانســت و تێئۆری و ســتراتژیی 
گونجــاوی خەبــات دەدەن و لە مەیدانی 
ئــەو  هەمــوو  پێشــەنگی  کردەوەشــدا 
بزووتنــەوە سیاســی و کۆمەاڵیەتییانــەن 
کــە تەنگیــان بــە دڕندەتریــن ڕێژیمــی 
ســەردەم هەڵچنیــوە و ئــااڵی خەباتیــان 

شەکاوە ڕاگرتووە.
حیزبەکانــی  هاوکاریــی  ناوەنــدی 
٤٢هەمیــن  لــە  ئێــران  کوردســتانی 
گیانبەختکردنــی  ســاڵوەگەڕی 
کاک  نەمــر،  هەرگیــز  تێکۆشــەری 
وێــڕای  ســوڵتانیدا  مســتەفا  فــواد 
مەحکوومکردنــی ســەرجەم تاوانەکانی 
ئازادیکــوژی  تیرۆریســتی و  ڕێژیمــی 
بڕیــارە  ئــەو  لەســەر  شــێلگێرە  ئێــران، 
لــە  ئەگەرچــی  کــە  شۆڕشــگێڕانەیە 
مــاوەی هەمــوو ئــەو ســااڵنەدا و هەتــا 
ئێســتاش ڕێژیمی کۆماری ئیســامیی 
ئێــران لەســەر سیاســەتی کاولــکاری و 
ڕەشەکوژی و تێرۆر بەردەوام بووە، بەاڵم 
ڕەوتــی شۆڕشــی ڕەوای کوردســتان تا 
گەیشــتن بە ئامانجەکانی کاک فواد 
و هەمــوو شــەهیدانی ئەو ڕێــگا پیرۆزە 
بــەردەوام دەبێــت و یادیــان و وانەکانــی 
خەبــات و بەرخۆدانیــان دەکاتــە هەوێــن 
و چــرای ڕێــگای تێکۆشــانی خۆی و 
هەموو ئەو ڕۆڵە خەباتکارانەی کە لەو 

پێناوەدا خەبات دەکەن.

نەمری و هەرمان بۆ کاک فواد 
مستەفا سوڵتانی

ساڵو بۆ شەهیدانی ڕێگای ڕزگاریی 
کوردستان

سەرکەوێ خەباتی مافخوازانەی 
خەڵکی کوردستان دژ بە ڕێژیمی 

کۆماری ئیسالمیی ئێران

ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی 
کوردستانی ئێران

٨ی خەرمانانی ١٤٠٠ی هەتاوی
٣٠ی ئاگۆستی ٢٠٢١ی زایینی

دەســتەبەرییەکانی تــۆڕە ڕێگەپێدراوەکان 
و کەڵــکاژۆ لــە پرســتیژی بزووتنــەوەی 
ڕەوای گەلەکەمــان، بــە نــاوی ڕەنگاڵــە 
کوێرانــە  جۆراوجــۆرەوە،  خــوازراوی  و 
بــە  و  کۆمەڵــگا  وێــزەی  کەوتوونــە 
دڕدۆنگــی،  تــۆوی  باڵوکردنــەوەی 
ژارپژێنــی  دڵەڕاوکــێ،  و  نیگەرانــی 
کەشــی ڕەخســاوی تۆڕە ئینتێرنێتییەکان 
دەکــەن. یەکێک لەو گرووپە بەر باســانە 
لەژێــر ناوی »ئاســۆی ڕۆژهەاڵت« لەو 

گۆلەدا مەلە دەکات.
ڕادەگەیەنین کە، هیچ کام لەوانە، لەژێر 

هیچ ناو و چەتر و پاســاوێکدا پەســندی 
حیزبــی دێموکــرات و دامەزراوەکانی نین 
و لــە ئەگــەری ئاشــکرابوونیاندا لەگــەڵ 
تێهەڵکەوتــی یاســایی ڕووبــەڕوو دەبنــەوە 
و ســزای ئــەو کردەوانــە وەردەگــرن کــە 
زیــان بە خەباتی جەمــاوەری و یەکڕیزیی 
کۆمەڵگا و شــکۆی تاکی هاونیشتمانی 

دەگەیەنێ .
لەپێنــاو یەکڕیــزی و هاوخەباتیــدا، ســاڵو 
دەروەســتی  تێکۆشــەرانی  بــۆ  دەنێریــن 

ڕاسانی نوێی ڕۆژهەاڵت.



٣ ژمارە ٨٠٦ ، ٦ی سێپتامربی ٢٠٢١

ئــه م روومه تــه  له  ئێران كــه  به  ڕوونی 
ده توانیــن نــاوی كۆلۆنیالیزمــی لــێ 
بنێیــن نزیــك بــه  ســه ده یه كه  خه ریكی 
دروســتكردنین و هه رچــی ده گوتــرێ 
بــه اڵم  كۆلۆنیالیزمــه ،  ئه مــه   كــه  
و  زاڵ  شۆڤێنیســتیی  گوتــاری 
بــه اڵم  ده كه نــه وه !  ره دی  لقوپۆكانــی 
كۆمــاری  نێــو  رۆژنامه یه كــی  كــه  
ئیســامی به شێوه ی نه خوازراو له سه ر 
جوغرافیــای ئێرانی وێران، نه خشــه ی 
بــاڵو  نێعمه تــه كان  لــه   بێبه ریبــوون 
ده كاتــه وه ، له وێــدا دیــاره  له  ســه ر ئه و 
نه خشه یه ، دوو خه تی روون كێشراوه :

باكــووری  رۆژاوای  لــه   خه تێــك 
ســه ر  بــه ره و  ئێرانــه وه   ســنووره كای 
خه تــی  ئێــران،  خــوارووی  خه لیجــی 
دیكــه ش لــه و بــه ری خــه زه ره وه  بــه ره و 

سه ر هه مان خه لیج.
كــه   خه تــه دا  دوو  ئــه م  نێــوان  لــه  
و  فــارس  نیشــته جێبوونی  شــوێنی 
توركــی ئازه رییــه ، ناوچــه  به هرمه نده  
ئابووریه كانــن و ده ره وه ی ئه م دووخه ته  
كــه  په راوێــزی ســنووری و ناوچــه ی 
نیشــته جێبوونی كورد و لوڕ و عه ره ب 
ده كه ونــه   به لووچــن،  و  توركمــه ن  و 

خانه ی ره نجبه ران و ره نجه ڕۆیان!
رۆژانــی  بــه   و  كاتژمێــر  ده یــان  بــه  
بــه رده وام چــاو لــه و نه خشــه  بكــه ی، 
دووبــاره  و دووبــاره ، هه مــوو مێژووی 
ئێســتای  رابردووتــا  سه دســاڵه ی 
تاوانباری و فاشــیزم دێته  به رچاو كه  
به زمانێكــی روون هــاوار ده كا: ئه مــه  

نه خشه یه كی رووتی كۆلۆنیالیزمه !

درێژەی پەیڤدرێژەی پەیڤ

ڕاگەیەنـــدراوی ناوەندی 
هاوکاریـــی حیزبەکانـــی کوردســـتانی 
ئێـــران ســـەبارەت بە کارەســـاتی 
گیانلەدەســـتدانی کۆمەڵێـــک لـــە 
هاوواڵتییانـــی خەڵکـــی مەریـــوان

»پارتی ســـەوزی کوردســـتان« 
لەگـــەڵ بەرپرســـانی دەزگای پێوەندییـــە گشـــتییەکان کـــۆ بـــووە

سپاســـنامەی بنەماڵـــەی پرۆفیســـۆر »نـــادر نـــادرۆف« بـــۆ حیزبـــی دێموکـــرات

دەورەی ٢٥١ی ســـەرەتایی پێشـــمەرگە لـــە چیاکانـــی کوردســـتان بەڕێـــوە چـــوو

هاونیشتمانییانی بەڕێز
کۆمەاڵنی خەڵکی کوردستان

ئەمــڕۆ  زۆرەوە  کەســەرێکی  و  بــەداخ 
پێنجشــەممە ١١ی خەرمانانــی ١٤٠٠ی 
هەتــاوی، کۆمەڵێــک لــە هاوواڵتییانــی 
خەڵکی گوندی »پیرســەفای« مەریوان 
کە بە ســواری مینیبووسێک ویستبوویان 
بچــن بــۆ زیارەتــی مەزارگــەی وەیس، لە 
نزیک گوندی »پاڵنگان« مینیبووسەکە 
هەڵدەگەڕێتــەوە کــە تا کاتی گەیشــتنی 
ئەم هەواڵە ١٦ هاوواڵتی گیانیان لەدەست 
داوە و ٨ کەسیش بە توندی بریندار بوونە.
ئــەوە یەکــەم جار نیە کــە بەهۆی دۆخی 
کوردســتان  ڕێگاوبانەکانــی  نالەبــاری 
کــە زیاتــر بــە کارکردی ســەربازی و بۆ 
مەبەســتی شــەڕ و داگیــرکاری دروســت 
بەرپرســانی  کەمتەرخەمیــی  و  کــراون 
ڕێگاوبــان، خەڵکــی کوردســتان قوربانی 
ئــەم  بنەماڵــەی  کۆمەڵێــک  و  دەدەن 
نیشــتمانە زامــی لەدەســتدانی ئازیزانیــان 

هەڵدەگرن.
بەردەوامبوونــی ئــەو دۆخــە کارەســاتبارە 
یەکێک لە نیشــانەکانی بێ بایەخبوونی 
ڕوانگــەی  لــە  کــورد  تاکــی  گیانــی 
داگیرکارانــەی دەســەاڵتدارانی ڕێژیمــی 
ئێرانەوەیە کە ڕێگاکانی کوردســتانی بۆ 
هاوواڵتییــان کردووەتە ڕێگای مەرگ و 

سەفەری بێ گەڕانەوە.
لــە ڕاســتیدا نــەک هــەر گیــان و ماڵــی 
هاوواڵتییانــی کوردســتان بەڵکوو ژینگە 
و ســەرچاوەکانی کوردستانیش قوربانیی 
ئــەو تێڕوانینــە دوژمنکارانەیــەن کە هەر 
شــتێکی پێوەندیدار بە کورد و کوردســتان 

پێشــمەرگە،  ســەرەتایی  ٢٥١ی  دەورەی 
لــە چیاکانی کوردســتان کۆتایی پێهات 
و جێژنــی تایبــەت بــە دەورەی ســەرەتایی 

پێشمەرگە لەو شوێنە بەڕێوە چوو.
ماڵپــەڕی  هەواڵنێــری  ڕاپۆرتــی  بەپێــی 
چیاکانــی  لــە  میدیــا«  »کوردســتان 
کوردستان، ڕۆژی پێنجشەممە ڕێکەوتی 
هەتــاوی،  ١٤٠٠ی  خەرمانانــی  ١١ی 
دەورەی سەرەتایی پێشمەرگە لە چیاکانی 
کوردســتان کۆتایی پێهــات و پۆلێک لە 
الوانی شۆڕشــگێڕی کوردستان پەیوەست 
پێشــمەرگەی  هێــزی  ڕیزەکانــی  بــە 

کوردستانەوە بوون.
ئــەو ڕێوڕەســمە بــە بەشــداریی بەشــێک 
فەرمانــدە  ڕێبەرایەتــی،  ئەندامانــی  لــە 
پێشــمەرگەکانی  و  کادر  نیزامییــەکان، 
هێــزی پێشــمەرگەی کوردســتان بەڕێــوە 
چوو. ئەو ڕێوڕەســمە ســەرەتا بە خوێندنی 
ســروودی نەتەوایەتــی ›‹ئــەی ڕەقیــب‹‹ 
بــۆ  بێدەنگــی  خولەکێــک  ڕاگرتنــی  و 
ڕێزگرتــن لــە گیانــی پاکــی شــەهیدانی 

کوردستان دەستی پێکرد.
دواتــر »عومــەر غواڵمعەلــی« جێگــری 
دەزگای ڕێکخســتنی گشــتیی حیزبــی 
دێموکراتی کوردســتانی ئێران پەیامێكی 
 ٢٥١ دەورەی  ڕێوڕەســمی  بــە  تایبــەت 
بــە  پێشــکەش  پێشــمەرگەی  ســەرەتایی 

بەشداربووانی جێژنەکە کرد.
»غواڵمعەلــی« لــە قســەکانیدا باســی 
ئەمــڕۆش  »هاوڕێیــان،  کــرد:  لــەوە 
ئەژمێــری ســاتەکان ڕووپەڕێکــی نــوێ 
دەخاتــە ســەر ڕۆژ ژمێــری شــێلگیریمان 

٨ی  ڕێکەوتــی  دووشــەممە  ڕۆژی 
»پارتــی  هەیئەتێکــی  خەرمانــان 
ســەوزی کوردســتان« بــە سەرپەرەســتیی 
ســەردانی  بازیانــی«،  ملکــۆ  »هەڤــاڵ 
گشــتییەکانی  پێوەندییــە  دەزگای 
حیزبــی دێموکراتی کوردســتانی ئێرانیان 
دەزگای  هەیئەتێکــی  لەالیــەن  و  کــرد 
پێوەندییــە گشــتییەکان بە سەرپەرەســتیی 
»محەممەدنەزیــف قــادری« پێشــوازییان 

بنەماڵەی کۆچکردوو پرۆفیســۆر »نادر 
بەنیســبەت  پەیامێکــدا  لــە  نــادرۆف« 
دێموکراتــی  حیزبــی  هاوخەمیــی 
لەگــەڵ  ئێــران  کـــــــــــــــــــــوردستانی 
بنەماڵەی کۆچکردوو، سپاس و پێزانینی 

حیزبی دێموکراتیان کرد.
دەقی پەیامەکە بەم چەشنەیە:

بەڕێـــــــــــــــز لێپرســراوی گشــتیی حیزبی 
ئێــران  کوردســتانی  دێـــــــموکراتی 

»مستەفا هیجری«
بنەماڵــەی  و  کەســوکار  لەالیــەن  ئێمــە 
پرۆفیســۆر  ئاکادمیــک،  کەســایەتیی 
نــادر نادرۆف ناســراو بە »نــادر کەرەمێ 
حاجــی نــادر« ســپاس و پێزانینی خۆمان 

دەکاتــە ئامانجێــک بۆ تــااڵن و قڕکردن 
و لەنێوبردن.

و  غــەدر  هەمــوو  ئــەو  بەرانبــەر  لــە 
دوژمنکارییــەدا، کەســانێک کــە ڕێژیم 
هــەوڵ دەدات وەکوو زمانحاڵ و نوێنەری 
بــە  و  بیانناســێنێت  خەڵکــی کوردســتان 
نــاوی کــەڵ وەرگرتــن لــە زەرفیەتەکانی 
ڕێژیــم و وەرگرتنــی مافــی النیکەمــی، 
چەواشــە  خەڵــک  گشــتیی  بیــروڕای 
دەکەن و دەیانهەوێ دۆخی داگیرکراویی 
کوردســتان ئاســایی بکەنەوە، نەک هیچ 
هەڵوێســت و ئیقدامێکــی جیدییــان نەبووە 
بانگەشــە  شکســتی  بەڵکــوو  نییــە،  و 
پووچەڵەکانیان ئەوەی ســەلماندووە کە لە 
بنەڕەتدا ڕێژیم هیچ ئیرادە و زەرفیەتێکی 
بۆ خزمەت بە خەڵک و خاکی کوردستان 
تێــدا نییــە و بگــرە ئیــرادەی لەنێوبــردن و 
قەاڵچۆکردن، ماهیەتی ڕاستەقینەی ئەو 

ڕێژیمەیە.
ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستان 
ئــەو  ڕوودانــی  لــە  بەداخبــوون  وێــڕای 
کارەســاتە خوێناوییە کــە دەرئەنجامێکی 
سیاسەتی گشتیی ڕێژیمی داگیرکەر له 
کوردســتاندایە، سەرەخۆشی و هاوسۆزیی 
خــۆی لەگــەڵ بنەماڵــە و کەســوکاری 
قوربانییــان ڕادەگەیەنێــت و بۆ بریندارانی 
ئــەو کارەســاتە هیــوای ســارێژبوونەوەی 

زامەکانیان دەخوازێت.

ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی 
کوردستانی ئێران

١١ی خەرمانانی ١٤٠٠ی هەتاوی

لێ کرا.
»هەڤــاڵ  دۆســتانەدا  دانیشــتنێکی  لــە 
لــە  »ئامانــج  وتــی:  بازیانــی«  ملکــۆ 
بەرەوپێشــبردنی  بــۆ  ســەردانەکەمان 
پێوەندییــەکان لەگــەڵ حیزبی دێموکراتی 
کوردســتانی ئێرانــە و ئێمــە پێمــان وایــە 
حیزبــی دێموکــرات خاوەنــی مێژوویەکی 
پڕشنگدار و پڕ لە سەروەرییە و ڕێبەرانی 
ئەم حیزبە ڕەوایی خەبات و ئامانجەکانی 

لــە بەردەوامیــی خەبــات، لــە کۆڵنــەدان 
و مانــەوە و گەشــەمان، لــە پێگەیشــتن و 
سووربوونمان لەسەر دەستەبەرکردنی ماف 
و ئازادییەکانمان. ئەو ماف و ئازادییانەی 
لــەم ســەردەمە نوێیــەی ژیانــی سیاســیی 
گەلەکەمانــدا پتــر لــە ٤٢ ســاڵە لەالیــەن 
ڕێژیمێکی کۆنەپەرســت و نائەمڕۆییەوە، 
سەدەنێوەڕاست ئاسایی هەوڵ دەدا بە شەڕ 
و کاولکاری،بە تێرۆر و تۆقاندن و بە زەبر 
و زەنگ و زیندان، زەوت و پێشێلی بکات 
و ئــەو داگیرکارییــە بکاتە ڕاســتییەکی 
ســەپاو بەسەر نیشــتمان و نەتەوەکەماندا. 
بــەاڵم ئــەو خەون و خەیاڵە بۆ هیچ داگیر 

کەرێک نەلواوە«.

دواتــر ســروودێکی شۆڕشــگێڕی لەالیەن 
بەشداربووانی دەورەوە پێشکەش کرا.

لە بەشــێکی دیکەی ئەو ڕێوڕەســمەکەدا 
٢٥١ی  دەورەی  ئامووزشــی  ڕاپۆرتــی 
ســەرەتایی پێشــمەرگە لەالیەن »شــۆڕش 
نەزەری« مامۆستای فێرگەی پێشکەش 
نــاوی  لەژێــر  شــێعرێک  پاشــان  کــرا. 
لەالیــەن  گەالوێــژی«  و  »پێشــمەرگە 
بەشــداربوونی دەورە »ســاالر« پێشــکەش 
٢٥١ی  دەورەی  پەیامــی  پاشــان  کــرا. 
ســەرەتایی لــە الیــەن بەشــداربووی دەورە 

هاوڕێ »سەالح« خوێندرایەوە.
دواتر ســروودێک لە الیەن بەشــداربووانی 
دەورە لــە ژێــر نــاوی ســاڵو پێشــمەرگەی 

قارەمان پێشکەش کرا.
ســەر  بــە  خــەاڵت  ڕێوڕەســمەدا  لــەو 
ســەرەتایی  دەورەی  بەشــداربووانی 
پێشمەرگە کە لە بواری نەزم و دیسیپلین 
و هەروەهــا وانــەکان، نێونجیی نمرەکانیان 

بەدەست هێنابوو دابەش کرا.
و  سیاســی  تاقیکاریــی  بــواری  لــە 
نیزامیــدا هاوڕێیان »ســەالح مووســەویی 
قاســملوو، ســومەیە کەریمــی و شــێرکۆ 

کارساز«خەاڵت کران.
خەاڵتەکان لەالیەن »فەتحوڵاڵ خوبایی« 
نیزامییەکانــی  فەرمانــدە  لــە  یەکێــک 

هێزی پێشمەرگە پێشکەشیان کرد.
هــەر لــەو ڕێوڕەســمەدا خــەاڵت بــە ســەر 

ســەرەتایی  دەورەی  بەشــداربووانی 
و  نــەزم  بــواری  لــە  کــە  پێشــمەرگە 
دیســیپلین نێونجیــی نمرەکانیــان بەدەســت 
هێنابــوو دابــەش کــرا. لــە بواری نــەزم و 
دیســیپلیندا هاوڕێیان »کەیوان پەیغامی، 
فەرزین مەعرووفی و بەهمەن شــوکری« 
لەالیــەن  خەاڵتــەکان  کــران.  خــەاڵت 
»لوقمــان عەبدوڵــاڵ زادە« یەکێــک لــە 
فەرماندە نیزامییەکانی هێزی پێشمەرگە 

پێشکەشیان کرد.
ڕێوڕەســمەکە بــە گۆرانییــەک لەالیــەن 
لــە  کارۆ«  و  »شــێرکۆ  هاوڕێیــان 
ســەرەتایی  دەورەی  بەشــداربووانی 

پێشمەرگەوە کۆتایی پێهات.

ئاراستەی ئەندامانی ڕێبەرایەتیی حیزبی 
دەکەیــن کە بە ناردنــی پەیام هاوخەمیی 

خۆتان لەگەڵ ئێمە دەربڕی.
باوکــی ئێمە نادر نــادرۆف ئەندامێک لە 
بنەماڵــەی کۆچەری دوای ســەرهەڵدانی 
شێـــــــــــــخ سەعید بۆ یەکیەتیی سۆڤیەت 

بوو. 
ئــەو هەمیشــە خاوەنــی هیــوا و ئومیــد و 

سەرفەرازی بۆ گەلەکەی بوو. 
ئێــــــــــــــــــــستاش بە ســەربڵنیدییەوە درێژە 

بەو بیرۆکەیە دەدەین.
لـــــــــــێپرسراوی بەڕێــز ئێمە بە ئەم نامەیە 
پیزانینــی  و  ســپاس  دیکــە  جارێکــی 
خۆشەویســتان  هەمــوو  لــە  خـــــــــۆمان 

ئەنــدام و ڕێـــــــــــبەرایەتیی ئێــوە دەکەیــن 
و بــۆ خەباتــی پــڕ بایەخــی ئێــوە هیــوای 

سەرفەرازی دەخوازین.
بە ناوی بنەماڵەی نادر نادرۆف
بارین نادرۆف و نارین نادروف

خۆیــان  خوێنــی  بــە  کوردیــان  گەلــی 
نەخشاندووە«.

دوای وتەکانی »هەڤاڵ ملکۆ بازیانی«، 
پێوەندییــە  دەزگای  بەرپــــــــــــــرسی 
»مــــــــحەممەدنەزیف  گشــتییەکان 
قــادری« لەســەر سیاســەتەکانی حیــزب، 
نەتەوەیــی  ڕوانگــەی  هەڵوێســتەکان، 
دێموکراتیــک و مافخوازانــەی حیزبــی 
لــە  و  کــرد  قســەی  دێـــــــــــموکرات 

شــەرەفمەندین  ئێمــە  وتــی  قســەکانیدا 
هــاوکاری  و  هاوخـــــــــــــــەباتی  بــە 
لەگــەڵ تێکۆشــەران و نیشــتمانپەروەرانی 
بەشــی  چــوار  هــەر  لــە  گەلەکەمــان 

کـــــــوردستان.
دوای ئــەو ڕا گۆڕینەوەیــە لەســەر دۆخی 
ئێــــــــــــستای کوردســتان، هــەر دوو الیەن 
لەسەر پێـــــــــــوەندیی دۆستانەیان جەختیان 

کردەوە.



  ژمارە ٨٠٦ ، ١٥ی خەرمانانی ٤١٤٠٠

کوردایەتی بەرپرسیارەتییەکی عەقاڵنی و ئەخالقی
)خوێندنەوەیەک بۆ چوونە سەر داری پێشەوای کورد و ڕاکردنی سەرکۆماری ئەفغانستان(

ســەرەکی  و  بنەمــای  وەک  تــاک 
گرینگتریــن  کۆمەڵــگا  پێکهێنــەری 
دیاردەی کۆمەڵگایە و پێویستە بۆ شرۆڤە 
و فامــی پێکهاتــە کۆمەاڵیەتییــەکان، 
کۆمەڵــگا،  نێــو  توێژەکانــی  و  چیــن 
و  کۆمەاڵیەتــی  لێکەوتــەی  و  ئاســۆ 
مێژوویی هەر کۆمەڵگایەک تیشــک 
بخرێتە ســەر تاک، هەڵوێســت، کردە و 

دژکردەوەکانی ئەو. 
گرینگتریــن تایبەتمەنــدی مــرۆڤ بــە 
بیرمەندبوونــی  بوونەکانی تــر  نیســبەت 
مرۆڤــە کــە مەجالــی هەڵوێســت گرتنی 
بــۆ  عەقاڵنــی  و  ئەخاقــی  مرۆیــی، 

دەڕەخسێنێت. 
هەروەهــا مــرۆڤ لەڕێی عەقڵ و بیری 
پانــی عەقاڵنــی  و  دەتوانــێ گەاڵڵــە 
بــۆ دواڕۆژ دابڕێژێــت. دیــارە هەمــوو 
تــاک و مرۆڤێــک بە پێــی لێکۆڵینەوە 
زانســتییەکان بــە یــەک ڕێــژە خاوەنــی 
عەقڵ و هۆشــن بــەاڵم تەنیا النیکەمی  
مرۆڤەکانن کە بەشێویەکی ڕێکوپێک 
و گونجــاو کەڵــک لــە توانایی عەقڵی 
خۆیــان وەردەگــرن و دەتوانن لە مێژووی 
وەک  نەتەوەکەیانــدا  و  کۆمەڵــگا 
ببنــە  و  بدرەوشــێنەوە  ئەســتێرەیەک 

هەڵکەوتەیەک. 
یەکێک لە کارتێکەرترین دیاردەکان لە 
ڕەوتــی دەرکەوتنــی کردەوەی کۆک و 
گونجــاو لەگــەڵ کات و شــوێن لەالیەن 
مرۆڤ و تاک لە کۆمەڵگادا بەهۆی 
کەڵکــی گونجــاو و ڕێــک  وەرگرتن لە 
تایبەتمەنــدی عەقڵــی و هزری، ڕێژەی 
ســەرکەوتوویی هــەر کۆمەڵگایەکە لە 
کۆمەڵ گــر کردنی تــاک لەنێو بەها و 
نۆرمــە کۆمەاڵیەتییــەکان و کلتووری 
لــە  مــرۆڤ  لەڕاســتیدا  کۆمەڵگایــە. 
ڕەوتــی کۆمەڵ گربووندایــە کــە بەهــا، 
کۆمەڵــگا  نێــو  عورفەکانــی  و  نــۆرم 
فێــر دەبــن و ئامــادە دەکرێــن تــا لەنێــو 
کۆمەڵــگادا دەور و نەخــش وەربگــرن و 
بــە درووســتی و بەشــێوەیەکی گونجــاو 
دەور و نەخــش بگێــڕن، تووشــی الڕێیی  
و الدان نەبــن و کــردە و دژکردەوەکانیان 
کــۆک بێــت لەگــەڵ کلتــوور و بەهــا 

کۆمەاڵیەتییە باوەکان. 
ســەرکەوتنی ڕەوتــی کۆمەڵ گــر کردن 
و بــە کۆمەاڵیەتــی کردنــی تــاک لــە 

هەر کۆمەڵگایەکدا پەیوەســتە بە چەند 
هۆکاری گرینگ، یەکەم ئەوەیکە هەر 
کۆمەڵگایەک یاسای کۆمەاڵیەتی و 
نیزاماتێکی مرۆیی تری بەرهەم هێنابێت 
سرووشــتی  و  خواســت  لەگــەڵ  کــە 
ئــەوا  بێــت  گونجاوتــر  تاکەکانــی 
بێ گومان ڕەوتی کۆمەڵ گر کردن و بە 
کۆمەاڵیەتی کردن سەرکەوتووتر دەبێت. 
دووهــەم ئەوەیکــە بــە هــەر ڕیژەیــەک 

کارامەیــی بتوانن لەنێو تاکەکاندا پەرە 
پێ بدەن ئەوا دەتوانن سەرکەوتووتر بن.

لقێک و بەشێکی گرینگی کۆمەڵ گر 
کردنــی  کۆمەاڵیەتــی  بــە  و  کــردن 
تاکەکان، کۆمەڵ گر کردنی سیاسییە. 

کۆمەڵگا لەڕێگەی کۆمەڵ گرکردنی 
کۆمەڵــگا  نێــو  تاکەکانــی  سیاســی، 
لەگــەڵ سیســتم، پێکهاتــەی ڕواڵەتی، 
نۆرمــە  و  بەهــا  سیاســی،  زەینــی 
ئاشــنا  کۆمەڵــگا  سیاســییەکانی 

دەکات. لەڕاســتیدا لەڕێــی ئەم ڕەوتەوە 
تاکەکان ئامادەی دەورگێڕانی سیاســی 
لــە کۆمەڵــگا دەبــن و دەچنــە خزمــەت 
بەرژەوەندییەکانــی سیاســی کۆمەڵــگا 
و بــۆ دەســتەبەرکردنی ئــەو خواســتانە 

دەور دەگێڕن و ئەرک و بەرپرســیارێتی 
وەئەستۆ دەگرن. 

دیــارە ئــەو ئەرکــە بەنیســبەت دۆخــی 

لــە  جیــاوازە،  کۆمەڵگایــەک  هــەر 
ئــازادەکا دا  و  ســەربەخۆ  کۆمەڵــگا 
بەشــداری لە هەڵبژاردن، بەرپرســیارێتی 
لەمەر ڕەوتی دێموکراســی کۆمەڵگا و 
چارەنووســی سیاسی بەگشتی بەشێکن 
لە پرۆسەی کۆمەڵ گر کردنی سیاسی 
و لە کۆمەڵگا داگیرکراوەکان و یەک 
لــەوان کوردســتاندا خەبات بــۆ ئازادی، 
خواســتی  و  مــاف  دەســتەبەرکردنی 

نەتەوەیی بەشێکی گرینگی کۆمەڵ گر 
نەتەوەخــوازی  سیاســین.  کردنــی 
بەمانای هەســتی بەرپرسیارێتی لەمەڕ 
نەتەوەیــی  و  سیاســی  چارەنووســی 
لەگــەڵ  هاوپێوەنــدی  کۆمەڵــگا، 

وێنایەکــی مێژوویی لەگەڵ تاکەکانی 
قبوڵــی  و  بــوون  کــۆک  کۆمەڵــگا، 
بەهــا، نۆرم و عورفە کۆمەاڵیەتییەکان 
لەگــەڵ تاکەکانی تری نێــو کۆمەڵگا، 
کۆمەڵ گــر  پرۆســەی  لــە  بەشــێک 

ڕەوتــەدا  لــەم  سیاســییە،  کردنــی 
مرۆڤــەکان هــەم لەگەڵ شــوناس، فۆرم 
و دیــاردەی نەتەوەخوازی ئاشــنا دەکرێن 
بــۆ  دەورگێــڕان  ئامــادەی  هەمیــش  و 
دەســتەبەرکردنی مافەکانــی نەتەوەیی، 

پاراستنی ئەوان و پەرەی ئەوان دەکرێت. 
نەتەوەخــوازی  ئەوەیکــە  حوکمــی  بــە 
گرینگتریــن ڕایەڵــی لێک گرێــدەرەوەی 

تاکەکانــە لەنێــو کۆمەڵــگادا کــە بــان 
خواســتە تاکییــەکان، چینایەتییەکان  و 
عەشــیرەییەکانە، ئاوێتەی حەماسەت و 
قارەمانێتییــە و مرۆڤــەکان و تاکــەکان 
لــەم  جیاوازەکانــدا  کۆمەڵــگا  لەنێــو 
فیــداکاری  و  گیانبــازی  پێنێــوەدا 

کەموێنە و بێوینەیان خوڵقاندووە.
ئایدیایــی،  ڕەهەنــدی  کوردایەتــی 
گوتاری و هزری کوردبوون و هەســتی 

پێوەندی بە کۆگشــتییەک بەها، نۆرم، 
کلتــوور و شوناســێکی هاوبەش لەگەڵ 
تاکەکانی نێو کۆمەڵگای کوردســتانە 
کــە لەالیەک بە مەبەســتی داڕشــتنی 
بەســتێنێکی زەینی و سنوورێکی زەینی 

بۆ دەرکەوتنی جیاواز لەگەڵ ئەوی تری 
فــارس، تــورک و عــەرەب و هەروەهــا 
جیاواز خۆپێناســەکردن و شوناسبەخشی 
بــە »خــود« و لەالیەکی تــر بنیادنانــی 
و  کــوردی  ڕواڵەتــی  دەســەاڵتێکی 

و  سیاســی  حکوومــی،  ســەرەوەری 
نەتەوەیــی لە بەرامبــەر نەتەوە زاڵەکانی 
فارس، تورک و عەرەب بەرهەم هاتووە. 
لــەم ڕەوتــەدا تاکــی کــورد فێــر دەبێــت 
کــە لــە دەالقــەی زەینێکــی لۆکاڵــی و 

جیــاواز لەگــەڵ زەینــی ئەویتر تیشــک 
بخاتــە ســەر خــۆی، ئەویتــر و جیهــان و 
لە دەالقەیەکی کوردانەڕا خوێندنەوە بۆ 

خــۆی و جیهانی دەرەوەی خۆی بکات، 
واتــە کوردایەتــی هەوڵێکــی ئایدیاییــە 
کە کورد تێدەکۆشــێت لەڕێگای ئەو و 
لــە کاناڵی ئەوڕا ســوبژەیەک لە کورد 

دەربکەوێت. 
ئەوەکــە  هــۆی  بــە  کوردایەتــی 
هەوڵێکــی زەینــی و هزرییە و بەرهەمی 
هــزری  و  عەقاڵنــی  کۆششــێکی 
مرۆڤێکــە کــە بەشــێوەیەکی لۆژیکــی 

هەوڵــی خۆدەرخســتن دەدات، خەباتێکی 
عەقاڵنییە و بە حوکمی ئەوەیکە هەوڵی 
ئیســتبداد  پاوانخوازێتــی،  ســڕینەوەی 
فــارس،  ئەویتــری  دیکتاتۆڕییەتــی  و 

تورک و عەرەب دەدا ئەخاقییە. 

کــە  بــاوەڕەن  ئــەو  لەســەر  بیرمەنــدان 
و  دیکتاتــۆری  پاوانخوازێتــی، 
ئەوەیکــە  حوکمــی  بــە  ســەرەڕۆیی 
و  گەندەڵــی  فەســاد،  بەرهەمهێنــی 
دژەئەخــاق  کەوابــێ  پاشــکەوتووییە 

لەبەرامبــەردا  و  ئەخاقییــە  غەیــرە  و 
حوکمــی  بــە  دێموکراســی  و  ئــازادی 
و  کارامەیــی  پشــکوێنەری  ئەوەیکــە 
تواناییەکانــی تاکە، پارێــزەری ئازادی 
و کەرامەتــی تاکــە و پاڵنــەری پەرەی 

تاکــە کەوابــێ ئەخاقییــە. دەســەاڵتی 
بەهــۆی  عــەرەب  و  تــورک  فــارس، 
ئەوەیکــە بەرهەمی ڕەوتێکــی ئایدیایی 

و زەینــی پاوانخوازانــە بووە کەوابێ دژە 
ئەخاقی بووە، لەبەرامبەردا کوردایەتی 
بــە هــۆی ئەوەیکــە هەوڵــی بنیادنانــی 
ئازادی، پاراســتنی کەرامەتی مرۆڤ، 
فرەیــی  و  دێمۆکراســی  پلۆرالیــزم، 
دەدا، کەوابــێ ئایدیــا و ئەندێشــەیەکی 
لەســەر  تــاک  کاتێــک  ئەخاقییــە. 
ئەساســی وەهــا ئایدیــا، کلتــوور، بەهــا 
و نۆرمێکــی سیاســی پــەروەردە دەبێــت، 
ئاســاییە کــە گیان فیداکــردن و چوونە 
ســەر دار وەک بەشــێکی حەماســی لە 
کلتوور و بەها سیاسییەکانی کۆمەڵگا 

بەهەموو شێوەیەک دەپارێزێت. 
پێشــەوا قازی محەممــەد وەک قوتابی 
ئایدیــا و ئەندێشــەی کوردایەتــی کــە 
هــەم عەقاڵنــی و هەم ئەخاقییە، وەک 
ســەرکۆمارێکی کــورد ئەوەنــدە باوەڕ و 
متمانــەی بــە بەهــا، نــۆرم و کلتــووری 
سیاســی کۆمەڵگاکەی هەبوو و ئەوانە 
ئەوەنــدە بــە نزیــک لەخــۆی و زایەڵــی 
خواســت و ویســتەکانی خــۆی دەدیــت 
کــە حــازر بــوو بــۆ ئــەوان بچێتــە ســەر 
دار. خوێندنــەوەی دێڕەکانی وەســییەتی 
دەرخــەری  محەممــەد  قــازی  پێشــەوا 
و  متمانــە  بــاوەڕ،  قوڵبوونــی  ڕێــژەی 
ئیمانــی ئــەو بــە حــەق ســەرکۆمارەیە 
بــە کوردایەتــی، ڕەوایــی کوردایەتــی 
وەک  کوردایەتــی  گشــتگیربوونی  و 

ئایدەیەکی عەقاڵنی و ئەخاقی.
وەک  غەنــی  ئەشــرەف  لەبەرامبــەردا 
ســەرکۆماری هەاڵتــووی ئەفغانســتان 
و  تەنگانــەدا  کاتــی  لــە  ڕێــک  کــە 
مێــژووی دا  کوێرەکانــی  گــرێ  لــە 
گەلەکــەی بەجــێ هێشــت ڕاوەســتاوە، 
ئــەو بەهیچ شــێوەیەک بەرهەمی ئایدە 
و ئەندێشــەیەکی عەقاڵنــی و ئەخاقی 
دەســەاڵتخواز  تاکێکــی  ئــەو  نەبــوو، 
و کوورســی پەرەســت بــوو کــە رێــک 
کەوتــە  کورســییەکەی  کاتــەی  ئــەو 

مەترسییەوە ڕای کرد.
 ئەو بەرهەمی نۆرم، بەها و کلتوورێکی 
نێــو  سیاســی  ئەخاقــی  و  عەقاڵنــی 
بەپێچەوانــەوە،  نەبــوو،  کۆمەڵگاکــەی 
پێشــەوای شــەهید کــە تــا دواهەناســە 
چوونــە  مایــەوە.  نەتەوەکەیــدا  لەنێــو 
ســەر داری شــەهید قــازی محەممــەد 
وەک کــردەی تاکێکــی بەرپــرس و بــە 
پڕەنســیپ، ئەخاقــی لــە کوردایەتیــدا 
گەیانــدە لووتکــە و کوردایەتی پاک و 
بــەدوور گــرت لە کورســی پەرەســتی و 

دونیاخوازی.

شاهۆ حوسێنی

چوونە سەر داری شەهید قازی محەممەد وەک کردەی تاکێکی بەرپرس و بە پڕەنسیپ،
 ئەخالقی لە کوردایەتیدا گەیاندە لووتکە و کوردایەتی پاک و بەدوور گرت لە کورسی پەرەستی و دونیاخوازی

کوردایەتی بە هۆی ئەوەکە هەوڵێکی زەینی و هزرییە و بەرهەمی کۆششێکی عەقاڵنی و هزری مرۆڤێکە 
کە بەشێوەیەکی لۆژیکی هەوڵی خۆدەرخستن دەدات، خەباتێکی عەقاڵنییە و بە حوکمی ئەوەیکە

هەوڵی سڕینەوەی پاوانخوازێتی، ئیستبداد و دیکتاتۆڕییەتی ئەویتری فارس، تورک و عەرەب دەدا ئەخالقییە

بە حوکمی ئەوەیکە نەتەوەخوازی گرینگترین ڕایەڵی لێک گرێدەرەوەی تاکەکانە لەنێو کۆمەڵگادا کە بان خواستە 
تاکییەکان، چینایەتییەکان  و عەشیرەییەکانە، ئاوێتەی حەماسەت و قارەمانێتییە و مرۆڤەکان و تاکەکان لەنێو 

کۆمەڵگا جیاوازەکاندا لەم پێنێوەدا گیانبازی و فیداکاری کەموێنە و بێوینەیان خوڵقاندووە

لە کۆمەڵگا سەربەخۆ و ئازادەکا دا بەشداری لە هەڵبژاردن، بەرپرسیارێتی لەمەر ڕەوتی دێموکراسی کۆمەڵگا و 
چارەنووسی سیاسی بەگشتی بەشێکن لە پرۆسەی کۆمەڵ گر کردنی سیاسی و لە کۆمەڵگا داگیرکراوەکان و یەک لەوان 
کوردستاندا خەبات بۆ ئازادی، دەستەبەرکردنی ماف و خواستی نەتەوەیی بەشێکی گرینگی کۆمەڵ گر کردنی سیاسین
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بارودۆخێکی ناکارا و کابینەیەکی ناکاراتر

ئابووریــی ئێــران لــە دوو دەیــەی ڕابردوودا 
ڕۆژ لەگەڵ ڕۆژ زیاتر لە پێشــوو تووشــی 
گرفــت و قەیــران بووەتــەوە و کــەم ڕۆژ 
هەیــە کــە ناوەندێکــی خــاوەن ســەاڵحیەت 
)چ لە ئاســتی نێوخۆیی و چ لە ئاســتی 
نێونەتەوەیی( باس لەوە نەکات کە بەهۆی 
سیاســەتە هەڵە ئابوورییەکانــی ڕێژیمەوە، 
قەیرانەکان لە حاڵەتی ئاسایی و بچووکی 
خۆیان گەورەتر دەبنەوە و دەبنە مەزنەقەیران!  
نوێتریــن  لــە  ڕێژیــم  ئاماریــی  ناوەنــدی 
ڕاپۆرتــی خۆیدا دەریخســتووە کە کەلێنی 
چینایەتی و داهات و هەروەها نایەکسانی 
بەرباڵوتــر  ئێــران  کۆمەڵــگای  نێــو  لــە 
بووەتــەوە و زەریبــی جینی زیادی کردووە. 
بەپێــی ئــەم ئامارە لە ســاڵی ٩٩دا زەریبی 
جینــی خانەوارەکانــی ئێــران گەیشــتووەتە 
٠.٤٠٠٦ کە بەبەراورد لەگەڵ ساڵی پێشتر 
بینیــوە.  ٠.٠٠١٤ زیادبوونــەوەی بەخــۆوە 
ڕێژیــم  ئامــاری  ناوەنــدی  )هەرچەنــد 
ناوەندێکی سەربەخۆ نییە و بەو پێیەش داتا 
و زانیارییەکان زۆر جێگای متمانەپێکردن 
نین بەاڵم هەر ئەو ئامارە بە پێوەر دەگرین(
وەک  جینــی  زەریبــی  چوونەســەری 
دەخــات  دەری  نایەکســانی  پێــوەری 
مــاوەی  لــە  ڕێژیــم  سیاســەتەکانی  کــە 
نمونــەی  )وەک  ڕابــردوودا  دەیــەی  دوو 
زەمەنی( کە زیاتر لەخۆگری کۆمەڵێک 
درووشــمی ئابــووری بــووە، لــە کــردەوەدا 
هیــچ قازانجێکــی بــۆ خەڵکــی ئاســایی 
نەبــووە و بەپێچەوانــەوە بووەتــە هــۆکاری 
دەوڵەمەندتربوونــەوەی چینــی پڕداهــات و 
لــە هەمان کاتــدا هەژارتربوونەوەی چینی 
کەمداهات و هەروەها الوازبوونەوەی پشکی 
مامناوەندیــی کۆمەڵــگا.  دێهەکەکانــی 
سیاســەتی  دیســانەوە  نێوانــەدا  لــەم 
کۆلۆنیالیســتی ناوەنــد خــۆی دەنوێنــێ و 
ئــەو هەرێــم و ناوچانــەی کــە ئێتنیــک و 
نەتــەوە جۆراوجۆرەکانی ئێرانی تێدا دەژی 
زۆرتریــن زیانەکانیــان وەبــەر کەوتــووە؛ بۆ 
ئاماژەبۆکــراو  ئامــاری  بەپێــی  نموونــە 
زەریبــی جینــی لــە پارێــزگای سیســتان و 
بەلوچســتان لــە ســاڵی ٩٩دا گەیشــتووەتە 
٠.٤٥٧٠ کــە زۆرترین ڕێژە لە نێو هەموو 
پارێزگاکانی ئێرانە و زۆر زیادتر لە زەریبی 
ئێــران بەگشــتییە!  جینــی خانەوارەکانــی 
دەری  پێــوەرە  ئــەم  تــر  بەواتایەکــی 
دەخــات کــە کەلێنــی داهــات و کەلێنــی 

لــە  زۆرتــر  بەلوچســتان  لــە  چینایەتــی 
ئێرانــە. تــری  پارێزگاکانــی  هەمــوو 
هــەر لەمبارەوە ڕۆژنامەی »همشــهری« 
نووســیویەتی: ڕەوتی ٢٠ ســاڵەی زەریبی 
جینی وەکوو پێوەری دابەشکردنی داهات 
لــە ئێــران دەرخــەری ئــەو ڕاســتییەیە کە 
سیاســەتی دەوڵەتــەکان النیکەم لە ســاڵی 

١٣٨٠وە تا کۆتایی ســاڵی ٩٩ نەیتوانیوە 
بەشــێوەی گشتی و سەقامگرتوو کەلێنی 
بکاتــەوە  کــەم  ئێرانــدا  لــە  چینایەتــی 
ئامارەکانــی  بەپێــی  کــە  بەچەشــنێک 
دابەشــکردنی  پێــوەری  ئامــار  ناوەنــدی 
داهات لە کۆتایی ســاڵی ٩٩ گەڕاوەتەوە 

١٣٨٩ی  ســاڵی  ســەرەتاکانی  بــۆ 
هەتــاوی! جیا لە پێــوەری زەریبی جینی، 
ناوەنــدی ئامــار نرخی هەاڵوســانی ماددە 
خۆراکییەکانــی لــە مانگــی گەالوێــژی 
ئەمســاڵ ٢٥٥٪ ڕاگەیانــدووە؛ هــاوکات 
کۆفرۆشــانی  یەکیەتیــی  ســەرۆکی 

ڕایگەیانــدووە  ئێــران  )عمدەفروشــان( 
خەڵــک بەهۆی گرانییەوە توانایی کڕین 
و دابینکردنی پێداویســتییە ڕۆژانەکانیان 
کــردووە!  کەمــی   ٪٣٥ بەڕێــژەی 
کەچی ئیبراهیم ڕەئیســی ســەرکۆماری 
لێدوانێکــی  لــە  ڕێژیــم  نوێــی 
بەوپــەڕی  و  تەلەفزیۆنیــدا  ســەیری 

ڕووهەڵمالراوییــەوە ڕایگەیانــد: »دۆخــی 
کاتــی  لــە  ئەساســییەکان  پێداویســتییە 
وەرگرتنــی دەســەاڵت جێگــەی نیگەرانی 
بــوون بەاڵم لە چەند حەوتــووی ڕابردوودا 
و بەهــۆی ئــەو هەنگاوانــەی کــە تیمــی 
ســێزدەیەم(  )دەوڵەتــی  ئێمــە  ئابووریــی 
چارەســەر  کیشــەکان  هەڵیگرتووەتــەوە 

»ڕۆچنەکانــی  هەنوکــە  و  کــراون 
هیــوا« بــۆ گەیشــتن بە ســەقامگرتوویی 
دی!!!« هاتوونەتــە  ئابــووری 
پــڕ  مێــژووی  لــە  دەلەســە«  و  »درۆ 
ئیســامی  کۆمــاری  چەواشــەی  لــە 
پرســێکی نــوێ نییــە و هەر لە ســەرەتای 

ئەمــە  ڕێژیمــەوە  ســەرکاری  هاتنــە 
خۆدەربازکــردن  بــۆ  بناغەیــەک  بووەتــە 
بــۆ  بــووە  هەوڵێــک  و  گرفتــەکان  لــە 
و  ڕێژەیــی  )هەرچەنــد  دامرکاندنــەوەی 
کاتیش بووبێ( ناڕەزایەتی و ئاڵۆزییەکان. 
ئــەو  مێــژووە  بــەم  ئاوڕدانەوەیــەک 

ڕاســتییەمان زیادتــر بــۆ دەردەخــات؛ وادە 
بــە  لەمــەڕ  خومەینــی  بەڵێنییەکانــی  و 
بەالشــکردنی ئــاو و بــەرق و ئوتوبــووس، 
لەمــەڕ  ڕەفســەنجانی  بەڵێنییەکانــی 
دواتــر  )کــە  واڵت  ئاوەدانکردنــەوەی 
نازنــاوی ســردار ســازندگی بــۆ دانــرا(، 
بەڵێنییەکانــی خاتەمی لەمەڕ کردنەوەی 

دەرگا داخراوەکان بەڕووی سەرمایەدانەرە 
کەرتــی  بەهێزکردنــی  بــۆ  بیانییــەکان 
ئابووری و سیاســی )ناسراو بە گفتگوی 
تمدن هــا(، وادە یەک لەدوای یەکەکانی 
ئەحمەدی نژاد لەمەڕ بنبڕکردنی هەژاری 
خانووکردنــی  خــاوەن  بــە  و  بێــکاری  و 
مهــر(،  مســکن  )طــرح  هاوواڵتییــان 

چەندپاتەکانــی  و  دووپاتــە  بەڵێنییــە 
ڕوحانــی کــە دەیگــوت بــە پانەکانمــان 
هیــوا و ئومید دەگێڕینەوە )کلید بنفش(؛ 
هەمــوو ئەمانــە و زیادتــر لەوانیــش کــە 
ئاماژەپێکردنیــان  دەرەتانــی  وتــارەدا  لــەم 
نییــە تەنیــا بەشــێکن لــەو درۆ و دەلەســە 

کۆمــاری  ســەرانی  کــە  زنجیروارانــەی 
ئیســامی بــە خەڵكیــان داوە و دەیــدەن.
بەکورتــی و بەپوختــی دەوڵەتــی ئیبراهیم 
و  پــرس  چەندیــن  لەگــەڵ  ڕەئیســی 
پرســیاری ســەرەکی و بناغەیی بەرەوڕووە 
کــە ڕەنگــە زۆربەیــان بێــواڵم بمێننــەوە؛ 

لەوانــەش: گرفــت و قەیرانــە ئابــووری و 
هــەژاری،  بێــکاری،  مەعیشــەتییەکان، 
گرانی، گەندەڵیی گشتگیر، ناکارامەیی 
لــە بەڕێوەبــەری، گرفتەکانی سیاســەتی 
قەیرانــە  ژینگــە،  قەیرانــی  دەرەکــی، 
جۆراوجــۆرە کۆمەاڵیەتییــەکان، نەمانــی 
و  چــۆن  گشــتی  متمانــەی  و  ڕەوایــی 

بۆچــی و لە کوێوە ســەرچاوەیان گرتووە؟ 
پێکهاتەیــی،  هۆکارگەلــی  کام 
ڕۆڵــی  دەرەکــی  یــان  نێوخۆیــی 
هاتنەئارایــان؟  لــە  هەبــووە  ســەرەکییان 
و  ئامــراز  یــان  ڕێــکارەکان 
و  چارەســەرکردن  بــۆ  کەرەســتەکان 
کامانــەن؟  گرفتانــە  ئــەم  بنبڕکردنــی 

بەپێــی  کەرەســتانە  ئــەم  ئایــا 
فەقیهــی  ویایەتــی  دۆکتۆرینــی 
هەیــە؟  کردنیــان  بەکردەیــی  ئیمکانــی 
کارامــە  هێــزی  کام  لەوانــە  جیــا 
بــۆ  کار  بڕیــارە  پســپۆڕ  و  لێــزان  و 
بــکات؟  گرفتانــە  ئــەم  چارەســەری 

ســێزدەیەمدا  دەوڵەتــی  نیــو  لــە  ئایــا 
کەســانی لــەو چەشــنە دەدۆزرێتــەوە کــە 
بتوانــن قۆڵــی هیممەتــی لــێ هەڵماڵــن؟
ئەمانــە و دەیــان پرســیاری دیکــەی لــەو 
چەشـــــــــــــــنە وەک ئاماژەی پێکرا تەنیا 
بەشــێکن  لەو پرســگەالنەی کە دەوڵەتی 

ڕەئیســی دەبــێ لە بەرامبەریانــدا واڵمدەر 
بێت کە ڕەنگە شــیکردنەوەی هـــــــــــــــــەر 
و  وتــار  دەیــان  هەڵگــری  کامەیــان 
نووسراوەی زانستی بێت بەاڵم لێرەدا هەوڵ 
دەدەین بەکورتی ئاماژە بە چەند خاڵێکی 
بنەڕەتــی بکەین: ئیبراهیم ڕەئــــــــــــــیسی 
ئــەو جــۆرەی کــە لــە پڕوپاگەنــدای پێش 

لــە بەنــاو هەڵبژاردنەکانــی جــۆزەردان و 
پــاش ویــش نیشــانی داوە نــە ڕواڵەتێکــی 
کاریزماتیکــی هەیــە نە سیاســەتوانێکی 
و  متمانەپێکــراو  و  لێــزان  و  زیــرەک 
کارزانــە کە بتوانــێ دوور بنواڕێ و پان 
دابڕێژێ. تەنیا تایبەتمەندییەک کە ئەو 
هەیەتــی ڕەنگــە » توانــەوەی بەتــەواوی 
مانــای لــە نێــو ویایەتدا« بێــت کە وای 
کــردووە سیســتم )دەزگای ویایــەت( بــە 
هەموو نرخێک »متمانە«ی پێ بکات. 
هەر لەسەر هەمان ڕێچکەش تەواوی ئەو 
کەســانەی کــە ناوبــراو وەک کابینــەی 
دەوڵەتەکــەی بــە مەجلیســی ناســاندووە و 
تەئیــد کــراون خاوەن هەمــان تایبەتمەندین 
و بــێ هیــچ دوودڵییــەک دەکــرێ بڵێین 
دەوڵەتــی ڕەئیســی دەوڵەتێکــە بــە قــەدەر 
توانــای بەڕێوەبەریــی خۆی و هیچی تر.
کــە  تایبەتمەندییانــەی  لــەو  یەکێــک 
دەریـــــــــــــــــدەخات ڕەئیســی ناتوانــێ یــان 
باشـــــــــــــــــترە بڵێین نایهەوێ چاکســازی 
کــە  قســانەی  ئــەو  تــەواوی  و  بــکات 
کــردن  درک  درۆن  تەنیــا  کردوویەتــی 
بــەو ڕاســتییەیە کە لــە کارنامەی زیادتر 
کۆمــاری  ڕابــردووی  ســاڵی   ٤٠ لــە 
ئیـــــــــــــسامیدا تا ئێـــــــــــــستە نەبیندراوە 
لــە  بتوانــێ  بێایــەن  نیهادێکــی  کــە 
ســەرووی یاسا نووسراو و نەنووسراوەکاندا 
بڕیــار لەســەر کەســانی خەتــاکار بدات و 
گەندەڵــکاران ســزا بدرێــن؛ بەپێچەوانــەوە 
ئــەو نیهــادەی کــە بەنــاو دەبێ ســەرقاڵی 
دابینکردنــی داد و دادپەروەری بێت لەژێر 
کەســانێكی  بەڕێوەبەریــی  و  چاودێــری 
وەک ئیبراهیــم ڕەئیســی خۆیــان دەبنــە 
دادوەر بۆ پەروەندەکانیان و نمرەی قبوڵیش 
بە خۆیان دەدەن و زۆر ڕازیش دەگەڕێنەوە 
شوێنی خۆیان و خــــــــــەڵکیشی پێ فریو 
ســـــــــــــــــۆنگەشەوە  لــەم  کەواتــە  دەدەن 
ناکــرێ هیــچ گەشــبینییەک ســاز ببێت 
کــە داهاتــوو بــۆ ســتەملێکراوانە! وەک 
دواقســەش تەنیــا ئەوەندە بەســە کــە بڵێین 
لــە  ئاڵوگۆڕێــک  بوایــە  بڕیــار  ئەگــەر 
کۆمــاری  دەســەاڵتی  ژێــر  ئێـــــــــــــرانی 
دەڵێــن  وەک  و  دی  بێتــە  ئیســامی 
»موعجیزەیــەک« بهاتایەتــە کایــەوە لە 
چــل و چەنــد ســاڵی ڕابــردوودا دەبیندرا! 
بـــــــــــــــەاڵم ئەوەیکە دیــارە ئەو کەتوارەیە 
کە هەنووکە بارودۆخێکی ناکارا بەســەر 
واڵتــدا زاڵــە و لــەوەش خراپتــر دەوڵەتێکی 
بەڕێوەبەریــی  کاروانــی  جڵــەوی  نــاکارا 
گرتــووە. دەســتەوە  بــە  واڵتــەی  ئــەم 

شەماڵ تەرغیبی

ئیبراهیم ڕەئیسی ئەو جۆرەی کە لە پڕوپاگەندای پێش لە بەناو هەڵبژاردنەکانی جۆزەردان و پاش ویش 
نیشانی داوە نە ڕواڵەتێکی کاریزماتیکی هەیە نە سیاسەتوانێکی زیرەک و لێزان و متمانەپێکراو و 
کارزانە کە بتوانێ دوور بنواڕێ و پالن دابڕێژێ. تەنیا تایبەتمەندییەک کە ئەو هەیەتی ڕەنگە 
» توانەوەی بەتەواوی مانای لە نێو ویالیەتدا« بێت کە وای کردووە سیستم )دەزگای ویالیەت( 

بە هەموو نرخێک »متمانە«ی پێ بکات

یەکێک لەو تایبەتمەندییانەی کە دەریدەخات ڕەئیسی ناتوانێ یان باشترە بڵێین نایهەوێ چاکسازی بکات و 
تەواوی ئەو قسانەی کە کردوویەتی تەنیا درۆن درک کردن بەو ڕاستییەیە کە 

لە کارنامەی زیادتر لە ٤٠ ساڵی ڕابردووی کۆماری ئیسالمیدا تا ئێستە نەبیندراوە کە نیهادێکی بێالیەن 
بتوانێ لە سەرووی یاسا نووسراو و نەنووسراوەکاندا 

ئەگەر بڕیار بوایە ئاڵوگۆڕێک لە ئێرانی ژێر دەسەاڵتی کۆماری ئیسالمی بێتە دی و وەک دەڵێن 
»موعجیزەیەک« بهاتایەتە کایەوە لە چل و چەند ساڵی ڕابردوودا دەبیندرا! 

بەاڵم ئەوەیکە دیارە ئەو کەتوارەیە کە هەنووکە بارودۆخێکی ناکارا بەسەر واڵتدا زاڵە و 
لەوەش خراپتر دەوڵەتێکی ناکارا جڵەوی کاروانی بەڕێوەبەریی ئەم واڵتەی بە دەستەوە گرتووە



  ژمارە ٨٠٦ ، ١٥ی خەرمانانی ٦١٤٠٠

شار هاواری بێتاوانیی حەیدەر قوربانی دەکات

حوکمی لەسێدارەدان بۆ حەیدەر قوربانی وەبیرهێنەرەوەی هەموو ئەو فەسادە سیستماتیکانەیە لە وەزارەتی 
ئیتالعات و دەزگای دادی کۆماری ئیسالمیدا بە درێژایی تەمەنی ئەم دەسەاڵتە خەڵکی بێتاوان سزا دراوە و تەنانەت 

گیانی لێ سەندوون هەر بۆیە کەیسی حەیدەر قوربانیش پلیکانەی سەرکەوتنی دەستەیەک سیخوڕ و دڕندەیە کە 
بانگەوازی بێبەزەیی بوون و ناسەربەخۆیی دەزگای دادی کۆماری ئیسالمی دەکات دەنا شار و هەموو تاکێکی بەویژدان 
دەزانن کە حەیدەر بێتاوانە؛ هەر ئەمەش وا دەکات کە ئەرک بکەوێتە سەر شانی هەموو ئازادیخوازێک کە پشتیوانی 

لە کاک حەیدەر بکەن و گوشار درووست بکەن بۆ پێشگرتن لە جێبەجێکردنی ئەم حوکمە زاڵمانەیە

زاگرۆس

خەڵکــی  و  داد  دەزگای  ســەربەخۆیی 
بــوون و لــە پێناو خەڵکــدا بوونی دەزگا 
واڵتێکــدا  هــەر  لــە  هەواڵگرییــەکان 
دوو پێــوەرن بــۆ ئــەوەی کــە تاکەکانی 
کۆمەڵــگا هەســت بــە تەناهــی بکەن و 
لــە بــاری دەروونــی و کردەییــەوە بــاوەڕ 
بکــەن کــە مافیــان پێشــێل ناکرێــت و 
لــە  یاســاییەوە  بــاری  لــە  دادپــەروەری 

کۆمەڵگادا ڕەچاو دەکرێت.
یەکێک لە پێوەرەکانی ســەرکەوتوویی 
پاراســتنی  لــە  هەواڵگرییــەکان  دەزگا 
ئەندامانی نەتەوە یان الیەن یان شوێنێکدا 
ڕادەی هــاوکاری خەڵکــی ئاســایی و 
خۆشەویســتی و بڕواپێکراوییانە لەالیەن 
خەڵکەوە کە دەبێتە هۆی سەرکەوتوویی 
ئەم دەزگا هەواڵگرییانە چونکە خەڵک 
بــە بەشــێکی پێویســت بــۆ دابینبوونــی 
تەناهــی و پاراســتنی خۆیانیــان دەزانــن 
بــەاڵم لــە کۆمــاری ئیســامیدا کــێ 
دەزگا  خەڵــک،  کــە  نەزانێــت  هەیــە 
و  تاوانبارتریــن  بــە  هەواڵگرییــەکان 
دزێوترین و ترسناکترین دامودەزگاکانی 
دەســەاڵت چــاو لێ دەکــەن کە تەنیا لە 
پێنــاو پاراســتنی دەســەاڵتی کۆمــاری 
قازانجــی  پاراســتنی  و  ئیســامی 

خەڵکانێکی دیاریکراودان.
 ئەوەشی کە دەیکەن وەک گوێگرتنی 
پێوەنــدی تەلەفوونی کەســەکان و ئازار 
و ئەشــکەنجە و دانپێدانانــی زۆرەملــی 
تەنانــەت دژ بــە یاســا نادێموکراتیــک 
و چەوســێنەرەکانی خــودی کۆمــاری 
لەنێــو  لەڕاســتیدا  و  ئیســامییە 
کۆمــاری  بێــزراوی  دامــودەزگای 
دامــودەزگا  بێزراوتریــن  ئیســامیدا 
کۆمــاری  بەشــی  دژەخەڵکیتریــن  و 

ئیسامین.
جاسووســییەکانی  و  ســیخوڕی  دەزگا 
کۆماری ئیسامی بە درێژایی تەمەنیان 
دەیان پەروەندە و بەڵگەی ڕیسواییان لێ 
دەرکەوتــووە کــە هەرکامەیان ئەگەر لە 
واڵتێکی پێشکەوتووی خەڵک سەروەردا 
ڕوویــان دایــەت دەبوونــە هــۆی هاتنــە 

ئــارای شــۆڕش و گۆڕینــی دەســەاڵت 
بەاڵم بەهۆی ســەرکوت و کوشــتوبڕی 
دەســەاڵت ئەم ڕیســواییانە تەنیا بوونەتە 
هۆی زیادتربوونی کەلێنی نێوان خەڵک 
و دەســەاڵت و کــەم و کەمتربوونــەوەی 
ڕەوایــی ئــەم دەســەاڵتە الی خەڵــک و 
بێمتمانەیی ڕۆژبەرۆژ زیادتری خەڵک 
لەهەمبەر دامودەزگا حکومەتییەکان و 

تەواویەتی کۆماری ئیسامی.
ڕیسوایی دەزگای سیخوری لە کەیسی 
هەروەهــا  و  زنجیرەییەکانــدا  قەتڵــە 
ئەشــکەنجە و دانپێدانانــی زۆرەملــێ لە 
کەیســی کوژرانــی زانایانــی ناوکیــدا 
دوو لــەو کەیســانەن کــە بــە یەکجاری 
بــە  و  زانیارییــەک  و  هــەواڵ  هەمــوو 
تاوانبارناســاندنی هــەر تاکێک لەالیەن 
کۆمــاری  ســیخوڕییەکانی  دەزگا 

پرســیاری  ڕووبــەرووی  ئیســامییەوە 
گەورە دەکەنەوە.

واڵت  نێوخــۆی  لــە  چ  هەمــووان 
جوغرافیــا  ئــەو  دەرەوەی  لــە  چ  و 
بۆیــان دەرکەوتــووە کــە لێکۆڵینــەوە و 
لــە  باڵوکردنەوەیــان  و  دانپێدانانــەکان 
الیەن ڕاگەیەندنەکانی دەسەاڵتەوە هیچ 

بایەخێکیان نییە؛ 
بــۆ نموونــە یەکێــک لــە شــایەتحااڵنی 
زانایانــی  کوژراوانــی  پەروەنــدەی 
ناوکــی بــاس لــەوە دەکات کە کاتێک 
لــە شــەڕی باڵباڵێنــی نێــو حکومەتــدا 
دەرکــەوت ئــەو کەســانەی بــە تۆمەتی 
کوشــتنی زانایانــی ناوکــی گیــراون و 
لــە ژێــر ئەشــکەنجە و گوشــاردا دانیان 
بــەو تاوانــەدا نــاوە کــە هەرگیــز نەیــان 
کــردووە، لەڕاســتیدا هیــچ تاوانێکیــان 
ئەنجــام نــەداوە و هیــچ پەیوەندییەکیــان 

بــەو کوشتنانەشــەوە نییــە هێشــتا هــەر 
وەزارەتی ئیتاعات ســوور بوو لەسەر لە 
ســێدارەدانیان و لــە نامەیەکــی فەرمیدا 
کە بــۆ بەڕێوەبــەری ئەوکاتی دەزگای 
دادی دەنێرن دەنووســن: »ڕاســتە ئێســتا 
بێتاوانــی ئــەم کەســانە ســەلماوە، بەاڵم 
نەچێتــە  وەزارەتەکەمــان  ئــەوەی  بــۆ 
ژێــر پرســیار و لەبــەر دڵخــۆش کردنــی 
بنەماڵــەی کوژراوان با هەر هیچ نەبێ 

چەند کەسێکیان لە سێدارە بدەین«. 
ئەمەیــە لۆژیکی دەســەاڵتێک کە هەر 
ڕۆژە و لــە شــوێنێکەوە ڕیســواییەکەی 

زیادتر بۆ خۆی تۆمار دەکات.
ئیســامیش  کۆمــاری  دادی  دەزگای 
ماوەی زیاتر لە چل ساڵە هاوڕێ لەگەڵ 
ناوەندە ســیخوڕییەکانی ڕێژیم لە دادگا 
فەرمایشییەکانی ساڵی پەنجا و هەشت 

لــە کوردســتان و کوشــتنی دەیان هەزار 
زیندانی لە ســاڵی ٦٧  لە ســیاچاڵەکان 
و ڕیسواییەکانی زیندانی کەهریزەک و 
دەیان گەندەڵی و ڕیسوایی دیکە گاوە 
کــە دواجــار بــە باڵوبوونــەوەی فیلمــی 
گرتووخانەی ئێڤین بەشــێکی بچووک 
لــە جینایەتەکانــی ڕێژیــم دەرکــەوت و 
خەڵــک لــەم فیلمانەدا بە چاوی خۆیان 
و بــێ دەمامک ڕواڵەتی ڕاســتەقینە و 
بێبەزەییانــەی دەزگای دادی کۆمــاری 

ئیسامییان بینی.
بــاس کردن لە گەندەڵی و دڕەندەیی ئەم 
دوو بەشــەی کۆماری ئیسامی وەک 
فارسەکان دەڵێن پێویستی بە مەسنەوی 
حەفتــاد مــەن هەیە و لێــرەدا بۆیە خرانە 
بــەر باس تــا بپەرژێینە ســەر پەروەندەی 
حەیــدەر قوربانی؛ کەســێک کە بووەتە 
قوربانی تەواویەتی دەسەاڵتی ویایەتی 

فەقیــە و قوربانــی کردنــی ناوبــراو لــە 
ڕێگــەی ئەم دوو بەڕێوەبەرایەتییە دڕندە 
و بێبەزییەوە وەک هەزاران کەسی دیکە 
بەڕێــوە چــووە و ئەگەری لەســێدارەدانی 
ڕۆژی  چەنــد  لــە  وەک  لەئارادایــە. 
ڕابــردوودا پارێــزەری حەیــدەر قوربانــی 
ڕایگەیانــد داوای »اعــادە دادرســی« 
ئــەم زیندانییــە سیاســییە ڕەد کراوەتەوە 
و هــەردەم ئەگــەری ئــەوە لەئارادایە کە 
کۆماری پەت و ســێدارە بۆ تێراوکردنی 
خولیای خوێنڕژانی خەڵک و بەتایبەت 
نەتــەوەی کــورد ئــەم تاوانــە جێبەجــێ 
بــکات. ئەمــە لــە کاتێکدایــە کــە هەر 
لــە مــاوەی ڕۆژانــی ڕابــردوودا چەنــد 
کــەس لە خــزم و کەس و کاری کاک 
حەیدەر پێداگریان لەسەر بێتاوانی ناوبراو 
کردووەتەوە و هەر بەم بۆنەشەوە خەڵکی 

بەشــەرەفی کامیــاران یەکدەنــگ و بــە 
کــرد  هاواریــان  ئیمــزا  کۆکردنــەوەی 
کــە ناوبــراو لــە تۆمەتگەلــی وەپاڵــدراو 
بێبەرییــە و هــەزاران کەس بە بەشــداری 
لــە گەردەلوولــی تویتێریــدا خوازیــاری 

دادگایەکی عاداڵنە بۆ ناوبراو بوون.
حەیــدەر قوربانی کە ســاڵی ٩٦ لەالیەن 
دەزگا سیخوڕی و ئەشکەنجەگەرەکانی 
کۆماری ئیســامییەوە دەسبەســەر کرا 
بە ئازار و ئەشــکەنجەیەکی زۆر ناچار 
کــرا کــە دان بە هەندێ کــردەوەدا بنێ 

کە هیچکات نەیکردوون. 
دانپێدانانــە  لــەم  هــەر  هەرچەنــد 
ناڵێــت  قــەت  ناوبــراو  زۆرەملیانەشــدا 
کەســێکی کوشــتووە یان چەکــدار بووە 
بەاڵم بێدادگاکانی کۆماری ئیسامی 
لەژێــر گوشــاری ناوەنــدە ئەمنییەکان و 
ناوەندە ســیخوڕییەکاندا بــۆ زەبروزەنگ 

و تــرس و تۆقاندنــی خەڵک دەیانهەوێ 
حەیــدەر  وەک  کەســێک  حەتمــەن 
قوربانــی بکەنــە قوربانی بۆ چاوترســێن 
کردنــی خەڵــک و بەخەیاڵــی خۆیــان 
پێشــگرتن لــە هاتنەئارای هەر چەشــنە 

ناڕەزایەتییەک.
داوای ئیعــادەی دادڕەســی بۆ کەیســی 
حەیــدەر قوربانــی لەالیــەن دەیــان کــەس 
لــە ڕووناکبیــران و زانایانــی ئایینــی و 
کەســانی خۆشناوەوە پشــتگیری کرابوو 
و لەالیــەن پارێزەری ناوبراوەوە پێشــکەش 
بــە دەزگای دادی کۆماری ئیســامی 
کرابوو بەاڵم بێ ئەوەی پێداچوونەوە بۆ 

کەیسی ناوبراو بکرێت ڕەد کرایەوە.
حەیــدەر  کردنــی  دادگایــی  ڕەوتــی 
لــە بێدادگاکانــی کۆمــاری  قوربانــی 
پڕەنســیپە  هەمــوو  بــە  دژ  ئیســامیدا 

یاســاکانی  تەنانــەت  و  یاســاییەکان 
کۆمــاری ئیســامیش بەڕێــوە چوو کە 

لێرەدا ئاماژە بە چەند خاڵی دەکەین.
یەکــەم؛ حەیدەر قوربانــی بۆ ماوەیەکی 
دوورودرێــژ لــە ژوورە تاکەکەســییەکان 
و لەژێــر زیادتریــن گوشــاردا بــووە بــۆ 
دانپێدانان بەو تاوانانەی کە نەیکردوون، 
بەپێــی  کــە  کاتێکدایــە  لــە  ئەمــە 
یاســاکانی خودی کۆماری ئیســامی 
دانپێدانان لەژێر ئەشــکەنجە و گوشــاردا 
هیچ بایەخێکی یاسایی نییە و تەنانەت 
دەبــێ کەســی ئەشــکەنجەگەریش ســزا 

بدرێ.
دووهــەم؛ حەیــدەر قوربانــی لــە مــاوەی 
ژووری  لــە  دەستبەســەربوونی 
لــە  لێکۆڵینــەوەدا  و  تاکەکەســی 
هەبوونــی مافــی پارێــزەر بێبــەش بــووە، 
یاســاکانی  کــە  لەکاتێکدایــە  ئەمــە 

کۆمــاری ئیســامی ئــەم مافەیــان بــۆ 
کەســی دەستبەسەرکراو چەســپاندووە و 
ئەو کەســانەی کــە ئەگەری ئەوە هەیە 
حوکمی ســێدارەدانیان بەســەردا بســەپێ 
ئەگەر خۆشــیان پارێزەر نەگرن دەزگای 
دادی کۆمــاری ئیســامی دەبێ خۆی 

پارێزەریان بۆ بگرێت.
بــە تاوانــی  ســێهەم؛ حەیــدەر قوربانــی 
بەغــی بــە واتای هەڵگرتنی چەک دژ 
بە دەســەاڵت و شــەڕ لەگەڵ دەســەاڵت 
بــە لەســێدارەدان تاوانبــار کــراوە ئەمــە 
لــە کاتێکدایــە کــە تــەواوی خەڵکــی 
کامیــاران دەزانن کە ناوبــراو هیچکات 
فەرمــی  بــە  و  هەڵنەگرتــووە  چەکــی 
کــوردی  حیزبێکــی  هیــچ  ئەندامــی 
نەبــووە و خۆشــی هیچــکات و بە وتەی 
قەبــووڵ  تاوانــەی  ئــەم  پارێزەرەکــەی 

نەکردووە.
ناوبــراو  پارێزەرەکانــی  وەک  چــوارەم؛ 
دادگایکردنــدا  کاتــی  لــە  دەیگێڕنــەوە 
ئیزنی هیچ چەشنە بەرەنگارییەکیان لە 
ناوبــراو پێنەداون و لــە دادگایکردنێکی 
فۆڕماڵیتــە و فەرمایشــیدا لــە مــاوەی 
کەمتــر لــە نیــو کاتژمێــردا بــێ هیــچ 
ویژدانــی  و  یاســایی  بەڵگەیەکــی 
ناوبراویــان بــە لــە ســێدارەدان مەحکــووم 

کردووە.
حەیــدەر  بــۆ  لەســێدارەدان  حوکمــی 
قوربانــی وەبیرهێنــەرەوەی هەمــوو ئــەو 
فەســادە سیســتماتیکانەیە لــە وەزارەتی 
ئیتاعــات و دەزگای دادی کۆمــاری 
ئیســامیدا بــە درێژایــی تەمەنــی ئــەم 
دەســەاڵتە خەڵکــی بێتاوان ســزا دراوە و 
تەنانەت گیانی لێ ســەندوون هەر بۆیە 
کەیســی حەیــدەر قوربانیــش پلیکانــەی 
و  ســیخوڕ  دەســتەیەک  ســەرکەوتنی 
دڕندەیە کە بانگەوازی بێبەزەیی بوون و 
ناسەربەخۆیی دەزگای دادی کۆماری 
ئیســامی دەکات دەنــا شــار و هەمــوو 
تاکێکــی بەویــژدان دەزانــن کــە حەیدەر 
بێتاوانــە؛ هــەر ئەمــەش وا دەکات کــە 
ئــەرک بکەوێتــە ســەر شــانی هەمــوو 
ئازادیخوازێک کە پشتیوانی لە کاک 
حەیدەر بکەن و گوشــار درووســت بکەن 
بــۆ پێشــگرتن لــە جێبەجێکردنــی ئــەم 

حوکمە زاڵمانەیە. 
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حیزبــی دێموکــرات حیزبێکی نەتەوەییــە و هەموو هەوڵ و ئامانجی بە درێژایی 
ســااڵنی خەباتەکــەی ئــەوە بــووە کــە بتوانێ چارەســەرێکی ئاشــتییانە، باش و 
درووســت بــۆ کێشــەی کورد لــە کوردســتانی ڕۆژهەاڵتدا بدۆزێتــەوە؛ هەر لەم 
پێناوەشــدا هەوڵێکــی ئێجــگار زۆری داوە تاکــوو لە ڕێگەگەلــی جیاوازەوە و بە 
مێکانیزمــی جیــاواز هــەم پــەرە بە خەباتەکەی بــدات و هەم ئــەو دڵنیاییەش بە 
خەڵكی کوردستان بدات کە دەتوانن لە چوارچێوەی ئەم حیزبەدا باشتر و خێراتر 

لە ڕزگاری نزیک ببنەوە.
حیزبی دێموکرات بەو ناسینەوە کە لە کۆمەڵگا و ژینگەی خەباتەکەی خۆی 
هەیبووە شــێوازەکانی خەباتی گۆڕیوە و لە هەر قۆناغێکدا بەپێی هەلومەرج و 
ئیمکانــات جوواڵوەتەوە و تاکوو ئێســتاش ئەم خەباتــەی درێژە داوە. بەرچاوترین 
نموونــەی ئەم شــێوازە لە کارکردنەش، دەســپێکی قۆناغــی نوێی خەبات لە ژێر 

ناوی »راسانی ڕۆژهەاڵت«ە کە فرەڕەهەندبوونی لە خاڵە بەهێزەکانیەتی.
بەاڵم هەمیشــە پرســی نەتەوەیی وەکوو گرینگترین پرس لە ســەر مێزی کاری 
حیزبــی دێموکــرات بــووە، بۆیە هەر ئەو پێناســە نەتەوەییە کە حیزبی دێموکرات 
بــۆ خەباتەکــەی خــۆی کردوویەتی بووەتە هۆی ئەوەی کــە هەموو تاکەکانی 
کۆمەڵــگای کوردســتان بتوانــن خۆیــان لە چوارچێــوەی ئەو حیزبــەدا ببیننەوە، 
هەر لە ســەرەتای دامەزرانی ئەم حیزبەوە تاکوو ئەمڕۆ کە ٧٦ ســاڵی بەســەردا 
تێدەپەڕێت، توێژە جیاجیاکانی کۆمەڵگا بە هەست بەو بەرپرسایەتییە نەتەوەییە 
کــە حیزبــی دێموکرات پێناســەی بۆ کردوون، هاتوونەتە نێــو مەیدانی خەباتەوە 
و هەوڵیــان داوە ئەوانیــش قوژبنێــک لــەم خەباتــە پــڕ بکەنــەوە. ئــەوەی کــە لە 
چوارچێــوەی ئــەم باســەدا دەگونجــێ هەبوونی ژنان لەم خەباتــەدا بووە کە دیارە 
بووەتــە چقڵــی چــاوی دوژمنان و لەهەوڵــدان تاکوو پیرۆزبوونی ئەم بەشــدارییە 

بەرچاو و کاریگەرە ببەنە ژێر پرسیارەوە!
کۆمــاری ئیســامیی ئێــران کــە یەکێک لە ســەرکوتکارترین دەســەاڵتەکانی 
ســەردەم بە نیســبەت پرســەکانی ژنــان بەئەژمار دێت هیچــکات نەیتوانیوە پێش 
بــە ژنــان لــە خەبات و تێکۆشــانی نەتەوییدا بگرێت، ڕەنگە هەزینەی زۆریشــی 
کردبێت و هەوڵی زۆریشی دابێت کە ژنان بە هەندێک بابەتی دیکەوە سەرقاڵ 
بکات بەاڵم نەیتوانیوە ئەو بیری نەتەوەخوازییە هیچکات لە مێشکیاندا بسڕێتەوە 
و بەدڵنیاییەوە لەم بوارەشدا شکستی هێناوە. شکستێکی قورس کە وای کردووە 
کۆمــاری ئیســامی بێتــە دەنگ و بــە باڵوکردنەوەی هەواڵی ناڕاســت و درۆ، 
خەباتی ژنان لە پێناو نیشتمانەکەیان بەرەو ئاراستەیەکی دیکە پێناسە بکات.

کۆماری ئیســامی ماوەیەکی زۆرە کە بۆ کشــانەوەی ژنان لە خەبات هەوڵ 
دەدات و زۆرجاریش لە ڕێگەی پڕوپاگەندەوە ئەیهەوێت ژنان و کچانی پەیوەستبوو 
بە ڕیزەکانی خەبات وەکوو کەسانێكی ساویلکە نیشان بدات کە گوایە فریوی 
تەبلیغاتــی حیزبــی دێموکراتیــان خــواردووە و هاتوونەتە ڕیزی پێشــمەرگەکانی 
حیزبەوە! لە ڕاســتیدا حیزبی دێموکرات، ڕێکخراوێکی سیاســیی بەپڕەنسیپە کە 
بەپێی درووستبوونی رێگا و ڕێبازەکەی خەڵکانێکی زۆر ڕووی لێ دەکەن کە 
ژنانیش بەشێکن لەم خەڵکە، ژنان کە لە کۆمەڵگای کوردستانی ڕۆژهەاڵتدا 
دەزانن لە ژێر ســتەمی چەندقاتی کۆماری ئیســامیدان، ئاگاهانە و بەدوور لە 
هەرچەشــنە ئیجبارێــک ڕێــگای خەبــات لــەم حیزبە دەگرنە بــەر و بە دڵ و بە 
گیانیــش بــۆ ئامانجێــک کە خۆیان بڕوایــان پێیەتی، ئامادەن گیانیشــیان فیدا 
بکەن.  لە فارســیدا وتەیەک هەیە کە دەڵێ: »کافر همە را بە کیش خویش 
پندارد«، ئەمە حیکایەتی کۆماری ئیسامییە، کە پێی وایە وەک چۆن خۆی 
بــە پێدانــی وادەی پــارە و ژیانــی خۆش و ئیمکاناتی بێســنوور و زۆر جاریش لە 
ڕێگەی زۆر و ترســاندنەوە خەڵک ناچار دەکات کە سەرشــۆڕی قەبووڵ بکەن 
و فێریــان دەکات کــە چــۆن نامرۆڤانە بجووڵێنەوە، ئەوە هەموو وەک خۆی وان. 
ئەمــە نکۆڵــی لێ ناکرێت کە ماهییەتی کۆماری ئیســامی، چەواشــەکاری 
و باڵوکردنــەوەی درۆ و ناڕاســتییەکانە تاکــوو بتوانێ پێش بە بەرباڵوبوونەوەی 
خەباتی حیزبی دێموکرات بگرێت، بەاڵم بەپێچەوانە، خەباتی حیزبی دێموکرات 
و مێــژووی پڕشــنگداری ئــەم حیزبــە، بــەدوور لەو بــێ پڕەنســیپییەیە کە هێزی 
مرۆیــی خــۆی لــە ڕێــگای پڕوپاگەنــدەوە کــۆ بکاتــەوە، ئەوەی کە لــە تاکی 
دێموکراتی سەر بە حیزبی دێموکراتدا دەبینرێن هەستی بەرپرسایەتیی نەتەوەییە 
و بێگومــان ئەگــەر ئــەم هەســتە پیــرۆزە نەبێ، هیــچ تاکێــک نادۆزرێتەوە کە 
ئامادە بێت ژیان و داهاتووی خۆی لە پێناو ئامانجێکی ناڕوون و تەنیا بەهۆی 
گوێڕایەڵبوون و فریوخواردنەوە لە ناو بەرێت! کەوابوو بابەتی پەیوەستبوونی ژنان 
بە ڕیزی خەباتی حیزبی دێموکراتەوە دەبێ بە ڕێزەوە چاوی لێ بکرێت چونکە 

سەرچاوەگرتوو لە ئیرادەی تاکەکەسی و مافی بڕیاردانە.
ئــەم شــێوە ڕەفتــارە بێشــەرمانە و زەبوونــە ئەتوانــێ ســەرچاوەگرتوو لــە ترســی 
کۆمــاری ئیســامی لــە هێــزی ژنــان بێــت، ژنانێــک کــە چەکــی شــەرەف لە 
شــان دەکەن و ســینگیان ئەکەنە قەڵغانی گولـــلەی دوژمن بەاڵم ئامادە نین بە 
سەرشــۆڕییەوە بژین، ژنانێک کە منداڵەکانیان بە هەســتی نیشــتمانپەروەرییەوە 
پەروەردە دەکەن و دەبنە مامۆســتای خۆڕاگری و کۆڵنەدان بۆ نەوەی داهاتوو، 
ئەمــە هێــزی لەبڕاننەهاتــووی نەتەوەیەکــە کە هیــچ پڕوپاگەندەیــەک ناتوانێ 

بەچۆکیدا بێنێت.
هــەر بۆیــە حیزبــی دێموکــرات بــە پێچەوانــەی کۆمــاری ئیســامی، حیزبــی 
پڕوپاگەندە بە ژنانەوە نییە، بەڵکوو گەورەترین قوتابخانەیەکە کە هەر تاکێک 

تێیدا دەتوانێت فێری مرۆڤایەتی بێت و لەو پێناوەشدا گیان ببەخشێت.

نووسین: هێمۆ

وێــــــــــستگەوێــــــــــستگە

حیزبـــی دێموکـــرات، 
حیزبـــی پڕوپاگەنـــدە بـــە ژنـــان نییـــە

پێویستە واڵتانی ڕۆژئاوایی ئەو وانەیە لەو ڕووداوانە وەرگرن، 
کە ڕێژیمی تۆتالیتێری کۆماری ئیسالمی تەنیا مەترسی نییە بۆ خەڵکەکەی 
بەڵکوو مەترسییەکە بۆ سەر مرۆڤایەتی بە گشتی و تا ئەو کاتەی کە مابێ 

مەترسی بۆ سەر گیانی هاوواڵتیانی تەنانەت ڕۆژاواییش هەیە

کۆماری ئیسالمی زیاتر لە هەر واڵتێکی دیکەی تۆتالیتێر کە دوژمنی خەڵکی خۆیانن، 
وەک سەرچاوەیەکی سەرەکی پشتیوانی تیرۆر و دەستێوەردانی لە دەوڵەتانی ناوچە و جیهان 

بۆ دروست کردنی ئاڵۆزی و شەڕ و وێرانیش هەژمار دەکرێت

بەڵگەیەکی دیکە بۆ واڵتانی ڕۆژاوایی 
لەمەڕ ناسینی ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی!!

ئەلبۆرز ڕوویین تەن

توتالیتــەری  ڕێژیمــی  کاتێــک 
هەمــوو  بــە  ئیســامی  کۆمــاری 
شــێوەیەک خەڵکــی خۆی ســەرکوت 
نێودەوڵەتــی  کۆمەڵــگای  دەکات، 
پرســێکی  وەک  ســەرکوتکردنە  ئــەو 
نێوخۆیــی دەبینێت، واڵتانی ڕۆژاوایی 
پەیوەندییەکانیــان  ڕێکخســتنی  لــە 
لەگەڵ کۆماری ئیسامی چاوپۆشی 
و  تیرۆریســتی  کــردەوە  هەمــوو  لــە 
دژەمرۆڤانەکانی کۆماری ئیســامی 
دەکات، ئــەو بابەتــە وەک یەکێــک 
پەیوەندییــە  تایبەتمەندییەکانــی  لــە 
نێوەدەوڵەتییەکانی ســەدەی بیســتەم و 
لــە دوای شــەڕی دووهەمــی جیهانی 
هەژمــار دەکرێــت و لــە چوارچێــوەی 
ڕەچاوکردنــی بەرژەوەندی دەوڵەتەکان 

دەخوێندرێتەوە. 
کردەوەکانــی  لــە  چاوپۆشــییە  ئــەو 
ڕێژیمێکــی تۆتالیتــەر و لێکدانــەوەی 
تــەرازووی  لــە  بابەتــەکان  هەمــوو 
بەرژەوەنــدی ئابــووری، هێــزی زیادتــر 
دەدات بــەو ڕێژیمانــە بــۆ ئــەوەی لــە 

سەرکوتی خۆیان بەردەوام بن. 
بــەاڵم ئــەوەی جێــگای تێڕامانــە، بــە 
ڕۆژاواییــەکان،  واڵتــە  بــۆ  تایبەتــی 
کــە وەک وانەیــەک دەبــێ بیبینــن 
ئەوەیــە کە واڵتە تۆتالیتێــرەکان تەنیا 
دوژمنــی خەڵکی خۆیــان نین بەڵکوو 
ســەرچاوەیەکی گرینگــی ئاڵــۆزی و 
شــەڕ و ناکۆکــی و هەروەها دوژمنی 

مرۆڤایەتی بە گشتین. 
پریشکی ئاگری ڕێژیمە توتالیتەرەکان 
تەنیــا خەڵکــی ئەو واڵتانە ناســوتێنێ 
بەڵکــوو زۆر جــار ئاگــری گــەورە لــە 

واڵتانی ڕۆژاواش دەکەنەوە.
کۆمــاری ئیســامی زیاتــر لــە هــەر 

کــە  تۆتالیتێــر  دیکــەی  واڵتێکــی 
وەک  خۆیانــن،  خەڵکــی  دوژمنــی 
ســەرچاوەیەکی ســەرەکی پشــتیوانی 
تیــرۆر و دەســتێوەردانی لــە دەوڵەتانی 
ناوچــە و جیهــان بــۆ دروســت کردنــی 
ئاڵــۆزی و شــەڕ و وێرانیــش هەژمــار 

دەکرێت.
تیرۆریســتی  ڕێکخــراوی  کاتێــک 
ئەلقاعیدە بە هەزاران کەس لە خەڵکی 
ئەمریــکای کــردە ئامانجــی کــردەوە 
تیروریســتییەکانی خۆی، بەشێک لە 
بەرپرسانی ئەو ڕێکخراوە تیرۆریستییە 
لە ناوچە خۆشــەکانی تاران ژیانێکی 

ئارامیان هەبوو.
ســــــــــوریەی ئێســتا کــە وێرانەیەکی 
شــەڕە بــە میلیۆنها ئــاوارە بۆ واڵتانی 
لــە  میلیــۆن  چەندیــن  و  ڕۆژاوایــی 
و  برینــدار  کــوژراون،  خەڵکەکــەی 
کەمئەنــدام بــوون، بەرهەمــی پیانــی 
ناوەندەکانــی  و  فیکرییــەکان  ژوورە 
ئۆپەراســیۆنی سەرانی ڕێژیم لە تارانە 

بۆ پاراستنی خۆیان.
بــە دەیــان کــردەوەی تیرۆریســتی کــە 
لەالیــەن ئێران و هێزەکانی ژێردەســتی 
ئــەو ڕێژیمــە لــە شــوێنە جیاجیاکانی 
جیهــان هاواڵتیانــی ڕۆژاوای کردۆتە 

ئامانج و ...

ئەوانــە تەنیــا چەنــد نمونەیــەک لــە 
هــەزاران نمونــەی دیکــەن کــە نیشــان 
دەدەن ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامی 
چــۆن بــۆ پاراســتنی خــۆی کەڵــک 
لــە هــەر ئامرازێــک وەردەگــرێ و لە 
هیچ کردەوەیەکی دژەمرۆڤانەش ســڵ 

ناکاتەوە.
نمونەیەکــی دیکــە لــەو کردەوانــە کە 
لە ســاڵی ڕابردوودا بە دەســتی ســپای 
پاســداران ئەنجام درا خســتنەخوارەوەی 
فڕۆکەیەکــی ســڤیلی ئۆکراینــی لە 
سەر ئاسمانی تاران بوو کە بووە هۆی 

کوژرانی ١٧٧ کەس. 
ئیســامی  کۆمــاری  ســەرەتا 

کردەوەکــەی لــە ئەســتو نەگرت بەاڵم 
دواتــر وەک هەڵەیەکــی هێزەکانیــی 

سوپای پاسداران دانی پێدانا.
خســـــــــــــتنەخوارەوەی ئــەو فڕۆکەیــە 
کە دەنگدانەوەیەکی زۆری لە جیهاندا 
دروســت کــرد لــە کاتێکــدا بــوو کــە 
ئاڵۆزییەکانــی نێــوان ئەمریکا و ئێران 
لــە لوتکــەی خۆیاندا بــوون و تەنانەت 
هــاوکات بوو لەگەڵ چەندین هێرشــی 
موشەکی بۆ سەر هێزەکانی ئەمریکا 

لە عێراقدا. 
لە واڵمــی پرســیاری ئەوەیکە بۆچی 
کۆمــاری ئیســامی لەو کاتــەدا ئەو 
فڕۆکەی خستە خوارەوە زۆر شرۆڤەی 
جیــاواز هەبوون، پێشــی گرتنــی ئێران 
لە لێکۆلینەوەیەکی جیدی و شــەفاف 
زیاتر گومانی خستە سەر لێدوانەکانی 
ســەرانیی سوپای پاســداران کە وەک 
کردەوەیەیــان  ئــەو  باســی  هەڵەیــک 

دەکرد. 
ڕاپۆرتــی  گوێــرەی  بــە  تـــــــەنانەت 
ئەگــەری  میدیــاکان  لــە  هەندێــک 
بــە  پاســداران  ســوپای  کــە  ئــەوەی 
ئەنقەست ئەو کارەی کردبێت یەکجار 

زۆرە.
 بــە گوێــرەی ڕاپۆرتێکــی وێبســایتی 
»کینگ ویکلی ســەنتینل« سوپای 

پاســداران بــۆ پێشــگیری لــە ئەگەری 
هێرشــی ئەمریکا ئەو فڕۆکەی وەک 
خــوارێ  خســتۆتە  مرۆڤــی  قەڵغانــی 
و دەیهەویســت ئــەو پەیامــە بــدات بــە 
ڕۆژئاوا کە لە ئەگەری هەرهێرشێک 
بــۆ ســەر ئێــران کۆمــاری ئیســامی 
زیاتــر لــە الیەنــی لەشــکری ناوەنــدی 

سڤیل دەکاتە ئامانج.
بــە گوێــرەی ئــەو ناســینەی لــە ســەر 
هەیــە  ئێــران  تیرۆرســتی  ڕێژیمــی 
ئەگــەری ڕاســت بوونــی ئــەو ڕاپۆرتە 
بــۆ  ئــەوەی  چونکــە  زۆرە  یەکجــار 
کۆمــاری ئیســامی گرینــگ نییە، 
ژیانی مرۆڤەکانــە بە تایبەتی ئەگەر 

مانەوەی خۆی بکەوێتە مەترسییەوە.
لە دوایین هەواڵەکانی پەیوەندیدار بەو 
ڕووداوە دەزگای دادی ڕێژیــم بکەران 
و بەرپرســانی ســەرەکیی ئەو تاوانەیان 
بە بێتاوان ناساندووە و چەند ئەفسەری 
پلەنزمیــان بــە بەرپــرس و تاوانبــاری 
ســــــــــەرەکیی ئەم جینایەتە ناساندووە! 
ناڕەزایەتــی  هــۆی  بۆتــە  ئــەوەش 
ئەنجوومەنــی بنەماڵــەی قوربانییانــی 

فڕۆکەی ئۆکراینی .
ئــەو کاتــەی  تــا  ڕوونــە  زۆر  لێــرەدا 
ئیســامی  کۆمــاری  ڕێــــــــــــــژیمی 
لێکۆڵینەوەیــەک  هیــچ  مابــێ 
و  نــاگات  ئــاکام  بــە  بــوارەدا  لــەو 
بەرپرســانی ســەرەکی ئــەو ڕووداوەش 
تیرۆریســتانەی  ئــەو  هەمــوو  وەکــوو 
کۆمــاری  لەالیــەن  تەنیــا  دیکــە 
ئیســامییەوە خەاڵت دەکرێن و وەکوو 
قارەمانــی نەتەوەیــی دەناســرێن؛ بەاڵم 
ڕۆژئاوایــی  واڵتانــی  پێـــــــــــــــویستە 
ئــەو وانەیــە لــەو ڕووداوانــە وەرگــرن، 
کــە ڕێژیمــی تۆتالیتێــری کۆمــاری 
ئیــــــــسامی تەنیــا مەترســی نییە بۆ 
مەترســییەکە  بەڵکــوو  خەڵکەکــەی 
بــۆ ســەر مرۆڤایەتــی بە گشــتی و تا 
ئــەو کاتەی کــە مابێ مەتـــــــــــرسی 
بۆ ســەر گیانــی هاوواڵتیانی تەنانەت 

ڕۆژاواییش هەیە.
فڕۆکــەی  خســــــــــــتنەخوارەوەی 
ئــــــــۆکراینی و چۆنیەتی لێکۆڵینەوە 
لــەو ڕووداوە بەڵگەیەکــی دیکەیــە بۆ 
ناســینی ئــەو ڕێژیمــە، کــە کۆماری 
ئیــــــسامی مەترسییە بۆ سەر گیانی 
خەڵک و تەنانەت ڕۆژاواییەکانیش.

واڵتانــی ڕۆژاوا لــە پەیوەندییەکانــی 
خۆیاندا لەگەڵ ئێران پێویستە ڕەچاوی 
ئەو خاڵە بکەن کە مانەوەی کۆماری 
ئــــــــــــیسامی تەنیــا خزمــەت دەکات 
بــە هەبـــــــوونی جیهانێکی بە دوور لە 
ئارامــی و بەردەوامی شــەڕ و ئاڵۆزی 

لە ناوچە و تەنانەت لە جیهان.
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لــە چەنــد ڕۆژی ڕابــردوودا خەریتەیەکی 
جوغرافیــای ئێــران بــاڵو کراوەتــەوە کــە 
گەشــەنەکردووەکان  پارێــزگا  لــەودا 
لەبــاری پیشەســازییەوە بــە ڕەنگــی زەرد 
تێیــدا دەردەکــەون و ئەگــەر لە نەخشــەکە 
هەمــان  ناوچانــە  ئــەم  دەبیتــەوە  ورد 
هەرێمگەلی شوێنی نیشتەجێبوونی نەتەوە 
کۆلۆنیکراوەکانــی واڵتی بەناو ئێرانن کە 
لــە هەمــوو بارێکەوە و بەتایبەت ڕەهەندی 
ئابوورییەوە پاشکەوتوو ڕاگیراون و توانا و 
وزە و هێــز و ســامانیان بــەرەو ناوچەکانی 
ناوەڕاســتی ئێــران و لــە پێنــاو گەشــە و 

خۆشبژێوی ناوەنددا بە تااڵن براوە.
لــە  میرپەنــج  ڕەزاخانــی  ئــەوەی  پــاش 
یــەک  نەتــەوە-  یــەک  دروســتکردنی 
ئەزموونێکــی  دەوڵەتــدا  یــەک   - زمــان 
کــردەوە،  تاقــی  ســەرنەکەوتووی 
دەسەاڵتدارانی ناوەند بەو ئاکامە گەیشتن 
کــە لە واڵتی نەتەوە جیاوازەکاندا -ئێران- 
بە یارمەتی سەرەنێزە و زەبروزەنگ ناتوانن 
نەتەوەکانــی دیکــە لە نێو بــەرن هەر بۆیە 
لە پێناو بە کۆیلەکردنی غەیرەفارسەکاندا 
چەندین پانی لەخۆگری مێتۆد و شێوازی 
جیاوازیــان لە هەموو ڕەهەندەکانەوە بەڕێوە 

بردووە؛ 
یەکێــک لــەو شــێوازانەی کــە هــەر لــە 
ســەرەتاوە وەک بەشــی ســەرەکی هەمــوو 
لــە  پێشــگرتنە  دەرکەوتــووە  پانەکانیــان 
و  نەتــەوەکان  هەرێمــی  گەشــەکردنی 

پاشکەوتووڕاگرتنیان.
لــە  وود  هارۆڵــد  کانادایــی  زانــای 
گەشــەی  بنەماکانــی  دیاریکردنــی 
پێــوەر  چەنــد  بــە  ئامــاژە  جوغڕافیاییــدا 
دەکات وەک عەداڵەتــی کۆمەاڵیەتــی، 
لەشســاغی و خۆشــبژێوی کۆمەاڵیەتی، 
و  ژیــان  چەندایەتــی  لەســەرەوەبوونی 
دابینکردنی سەرمایەی پێویست بۆ ناوچە 
کەمتــر گەشــەکردووەکان و ڕەچاوکردنی 
ئــەم پێوەرانــە وەک بنەمای گەشــەیەکی 
هەمەالیەنــە و لــە هەمان کاتدا گشــتگیر 
بۆ پێشــکەوتنی سەرانســەری جوغرافیای 
هەر واڵتێک بە پێویست پێناسە دەکات.

لــەم پەیوەندییــەدا و ئەگــەر ئــەم پێوەرانــە 
بــۆ ئــەم وتــارە بە بنەمــا وەربگریــن بۆمان 

ســووریە  قەیرانــی  دوای  کــە  داعــش 
ســەری هەڵــدا بیــر و کردەوە دڵــڕەق و بێ 
بەزەییانەکــەی ئەوەنــدە بــۆ خەڵــک نامۆ 
و  هەژانــد  مرۆڤایەتــی  ناخــی  کــە  بــوو 
خەڵکــی تووشــی دڵەڕاوکێ و ترس کرد. 
ڕوڵــی میدیا لەو نێــوەدا زۆر گرینک بوو  
چونکــە خەڵــک بــە شــێوەی جۆراوجۆر و 
بــە زووتریــن کات زۆرتــری ئــەوە کــردەوە 
وەحشــیانە و دڵڕەقانــەی دەدیت و بەڵێشــاو 
دەچووە نێو خەڵک و لێی ئاگادار دەبوون. 
کاتێک ئەو جینایەتانە لە سووریە و عێراق 
تێپــەڕی و گەییشــتە واڵتانــی ڕۆژئاوایی 
بــە کۆمــەڵ خەڵکیــان وەبــەر ماشــێن دا، 
زۆربەی واڵتان داعشــیان بە مەترسی دانا 
و ڕێوشوێنی توندی تەناهییان لە واڵتانی 
خۆیــان گرتە بــەر و گەلەکۆمەکیان کرد 

بۆ ڕووبەڕووبوونەی داعش. 
ئەم کێشــەیە بوو بە کێشــەیەکی جیهانی 
ســەر  لــە  جیهــان  گشــتی  بیــروڕای  و 
بەرەوڕووبوونــەوەی لەگــەڵ داعش کۆک 
بــوون. کــورد یەکەم قوربانــی داعش بوو؛ 
ئاراســتەی  کوردســتان  داگیرکەرانــی 
باشــووری  و  ڕۆژئــاوا  بــەرەو  داعشــیان 
کوردســتان بــرد، دواتریــش خۆیــان کــردە 

دەســەاڵتی  هەرچەنــد  کــە  دەردەکــەوێ 
ناوەنــدی لــە دوو حاکمیەتــی پاڵــەوی و 
کۆمــاری ئیســامیدا بەهۆی گەندەڵی و 
حاکمبوونی دەسەاڵتی دژەخەڵکی ڕەوتی 

ئاسایی گەشەکردنی نەپێواوە و لەکاتێکدا 
ســەردەمانێک بانگەشــەی بوون بە ژاپۆن 
و پاشــان گەیشــتن بــە گەشــەی ئابووری 
دەکــرد  باشــوریان  کــورەی  ئاســتی  لــە 
هەنووکــە خاوەنی یەکێک لە داڕماوترین 

ئابوورییەکانــی ئاســیا و جیهانــە و پارەی 
ئێــران لە ڕیــزی کەمبایەخترین پارەکانی 

دنیادایە.
هــەر  بــە پێی ڕاپۆرتی فەرمــی وەزارتی 

کار و خۆشــبژێوی کۆماری ئیسامیش، 
یــەک کــەس لــە هــەر ســێ کەســی ئەم 
واڵتــە لــە ژێــر هێڵــی هەژاریــدا دەژیــن و 
بەپێــی ئامارێکــی دیکــە نزیکــەی ٢٠ 
میلیــۆن کــەس لــە خەڵکانــی ئێــران لــە 

ژێــر هێڵــی هــەژاری ڕەهادا دەژیــن؛ بەو 
واتایەی کە بۆ وەدەسهێنانی سەرەکیترین 
پێداویســتییەکانی بژێــوی ژیان تووشــی 
کێشــە و ئاســتەنگن بەاڵم باری قورســی 

ئــەم کێشــە ئابوورییانــە دەکەوێتــە ســەر 
شانی نەتەوە کۆلۆنیکراوەکان.

بەڕێوەبردنــی پانەکانــی گەشــەی پێنــج 
ســاڵە لە ســاڵی ١٣٢٧وە لــە جوغرافیای 
ئێراندا دەســتی پێکردووە و لە ســەردەمی 

 ١٤ ئیســامیدا  کۆمــاری  و  پاڵــەوی 
بەرنامەی پێنج ســاڵەی گەشە و چەندین 
پانــی ئامایشــی ســەرزەمین_بە واتــای 
گەشــەی هاوســانی ناوچــە جیاوازەکانی 

و  توانســت  لەبەرچاوگرتنــی  بــە  واڵت 
کــە  چــووە  بەڕێــوە  جیاوازییەکانیــان- 
بــەو دروشــمانەی بانگەشــەیان  هیچیــان 
بــە  ســاڵ  و  نەگەیشــتوون  کــردوون  بــۆ 
ســاڵ جیــاوازی نێــوان ناوەنــدی ئێــران و 

پەراوێــزەکان زیــادی کردووە و لەڕاســتیدا 
ناوەنــد دەوڵەمەندتر و پەراوێزەکان هەژارتر 
لــە ســەدی  لــە هەشــتا  بــوون . زیادتــر 
ســەرجەم کارگــە و کارخانــە گــەورەکان 

لــە هەشــت پارێــزگادا هەڵکەوتــوون کــە 
بــە ڕوونــی دەرخــەری هــۆکاری ڕێــژەی 
ســەرەوەی هــەژاری و نەبوونــی دەرفەتــی 
وەدەســهێنانی  بــۆ  کۆچکــردن  و  کار 
بــۆ  پەراوێزەکانــەوە  پارێــزگا  لــە  کار 

ناوەنــدی ئێــران دەردەخــەن و بێکارتریــن و 
هەژارتریــن خەڵکــی ئێــران هەمیشــە و لە 
ئاماری ســااڵنەدا تایبەت بە یەکێک لە 

پارێزگاکانی دەرەوەی ناوەند بووە. 

هەاڵوســانی خــاڵ بــە خاڵــی هەیڤانــەی 
پارێزگاکانیــش پیشــانی دەدات زیادتریــن 
هەاڵوسان لە پارێزگاکانی دەرەوەی ناوەندە 
هەاڵوســان  کەمتریــن  هەمــــــیشەیش  و 
تایبــەت بــە یەکێــک لــە پارێزگاکانــی 

ناوەند بووە.
لــە هەمــان کاتــدا کەرتی تەندروســتی و 
ڕادەی دەسڕاگەیشتن بە پزیشکی پسپۆڕ 
و جیــاوازای ڕێــژەی ئــەم دەسراگەیشــتنە 

لــە نێوان پارێزگاکانی ناوەنــد و پەراوێزدا 
خــودی  کــە  بەرچــاوە  ڕێژەیــەک  بــە 
دەســەاڵتداران دانــی پێدادەنێــن و بەپێــی 
ئامارە نافەرمییەکان سی لەسەدی گشت 
لــە تــاران  پزیشــکە پســپۆڕەکانی ئێــران 

کار دەکــەن و نزیکــەی نــەود لە ســەدی 
بــە کەرەســتەی  تەیــارەکان  نەخۆشــخانە 
پێشــکەوتووی پزیشــکی لە پارێزگاکانی 

ناوەنددا هەڵکەوتوون.

و  پێوســت  ســەرمایەی  دابینکردنــی 
تەرخانکردنــی بــۆ ناوچــە دواکەتــووەکان 
پێشــکەوتنی  بنەماکانــی  لــە  یەکێکــە 
لــە  ئەمــە  واڵتێکــدا  هــەر  لــە  هاوســان 
کاتێکدایە کە لە ئێراندا هەموو سەرچاوە 

و ســامانی شــوێنی پاشــکەوتووەکان کــە 
هەرێمــی نەتــەوە غەیرە فارســەکان پێک 
دێنــن بــە تــااڵن دەبرێن و لە پێناو گەشــە 
خــەرج  ناوەندنشــیناندا  خۆشــگوزەرانی  و 
دەکرێــت و ئەمە بناغەی ئەو سیاســەتەیە 
کــە لــە ســەردەمی پاڵــەوی و کۆمــاری 
نەتــەوە  کــە  کــراوە  ڕەچــاو  ئیســامیدا 
بندەســتەکان لــە دۆخــی کۆیلەتی و چاو 

لە دەست بوونی ناوەند بهێڵێتەوە.
کێ هەیە نەزانێ ناوەند لە ســەر ســامانی 
گەشــەی  ئێرانــدا  لــە  پەراوێزخــراوەکان 
کــردووە و بە نرخی هەژارکردنی خەڵکی 
لــە  ئێــران  ناوچەکانــی  دەوڵەمەندتریــن 
بــاری کانزا و ســامانە سروشــتییەکانەوە، 
نیشــتەجێبوونی  شــوێنی  و  هەرێــم  کــە 
نەتــەوە غەیرە فارســەکان پێکی دێنن ئەم 

جیاوازییە پێک هاتووە. 
خەڵکــی نەتــەوە بندەســتەکان بە ڕەگ و 
ئێســک و پێستەوە هەست بەم چەوسانەوە 
دەکــەن و ڕاپەڕینەکانــی ئــەم دواییانــەی 
خەڵکی بەلووچستان، ئەحواز و پشتیوانی 
کردنــی نەتەوەکانی دیکــە دەرخەری ئەو 
ڕاســتییەیە کە خەڵکانی بەکویلەکراو لە 
هــەر دەرفەتێــک بۆ پســانی زنجیرەکانی 
کۆیلەتــی کەڵــک وەردەگرن و لە دۆخی 
پەراویزخراوبوون و پاشــکەوتوو ڕاگیرانیان 
بــە ڕاســتی بێــزارن و لەهەمــان کاتدا کە 
خــاوەن کێشــەی نەتەوایەتیــن بــە دەســتی 
ئابــووری  چەوســاندنەوەی  و  هــەژاری 
ســامانیان  و  ســەروەت  بەتااڵنبردنــی  و 

دەناڵێنن. 
پێشــەنگی  وەک  ڕاســان  بۆیــە  هــەر 
خەباتــی دژەکۆلۆنالیســتی لــە زاگڕۆس 
و ئااڵهەڵگــری نەهێشــتنی بندەســتی لــە 
لەگــەڵ  هــاوکات  ئێرانــدا  سەرانســەری 
نەتەوایەتــی  ســەروەری  بــۆ  هەوڵەکانــی 
مرۆڤتەوەرانــە  ناســیۆنالیزمێکی  و 
بــە  دەبــێ  ئێرانــدا  ســــــــــەرانسەری  لــە 
لەبەرچاوگرتنی ئەو کێشــە ئابوورییانەی 
ئاماژەمــان پێکــرد لــە پێنــاو نەهێشــتنی 
و چەســپاندنی  ئابــووری  کۆلۆنالیزمــی 
ڕوونــی  بــە  کۆمەاڵیتیشــدا  عەداڵەتــی 
بەرنامــە و پانەکانــی بخاتــە ڕوو و بــە 
و  ژێردەســتی  نەهێشــتنی  دروشــمی  دوو 
وەدیهێنانــی سوســیالیزمی دێموکراتیک 
بــەرەی مەزنــی نەتــەوە کۆلۆنیکــراوەکان 
دژ بــە دەســەاڵتی کۆلۆنیالیســتی ڕێک 

بخات.      

دواکەوتووهێشتنەوەی کۆلۆنییەکان 
سیاسەتی نەگۆڕی دەسەاڵتی کۆلۆنالیزم

داعشی خاوەن واڵت و بەڕەسمی ناسراو

واڵت

هیوا کوردی

خەڵکی نەتەوە بندەستەکان بە ڕەگ و ئێسک و پێستەوە هەست بەم چەوسانەوە دەکەن و ڕاپەڕینەکانی 
ئەم دواییانەی خەڵکی بەلووچستان، ئەحواز و پشتیوانی کردنی نەتەوەکانی دیکە دەرخەری ئەو ڕاستییەیە کە 

خەڵکانی بەکویلەکراو لە هەر دەرفەتێک بۆ پسانی زنجیرەکانی کۆیلەتی کەڵک وەردەگرن و 
لە دۆخی پەراویزخراوبوون و پاشکەوتوو ڕاگیرانیان بە ڕاستی بێزارن و لەهەمان کاتدا کە خاوەن کێشەی 
نەتەوایەتین بە دەستی هەژاری و چەوساندنەوەی ئابووری و بەتااڵنبردنی سەروەت و سامانیان دەناڵێنن 

چل ساڵە کۆماری ئیسالمی کردەوەی  قێزەونتر لە داعش دەکات بەاڵم باڵوێزی لە زۆربەی واڵتان هەیە و 
ئەم باڵوێزخانانە بوونەتە ناوەندی کردەوە و بیری داعشیانە بۆیە دەکرێ بڵێین کۆماری ئیسالمی داعشێکی خاوەن 

واڵتە لە چوارچێوەی ئێراندا و لەالیەن زۆربەی واڵتانیش بە ڕەسمی ناسراوە

زیادتر لە هەشتا لە سەدی سەرجەم کارگە و کارخانە گەورەکان لە هەشت پارێزگادا هەڵکەوتوون کە بە 
ڕوونی دەرخەری هۆکاری ڕێژەی سەرەوەی هەژاری و نەبوونی دەرفەتی کار و کۆچکردن بۆ وەدەسهێنانی کار لە 
پارێزگا پەراوێزەکانەوە بۆ ناوەندی ئێران دەردەخەن و بێکارترین و هەژارترین خەڵکی ئێران هەمیشە و لە 

ئاماری سااڵنەدا تایبەت بە یەکێک لە پارێزگاکانی دەرەوەی ناوەند بووە

پاش ئەوەی ڕەزاخانی میرپەنج لە دروستکردنی یەک نەتەوە- یەک زمان - یەک دەوڵەتدا ئەزموونێکی 
سەرنەکەوتووی تاقی کردەوە، دەسەاڵتدارانی ناوەند بەو ئاکامە گەیشتن کە لە واڵتی نەتەوە جیاوازەکاندا 

-ئێران- بە یارمەتی سەرەنێزە و زەبروزەنگ ناتوانن نەتەوەکانی دیکە لە نێو بەرن 
هەر بۆیە لە پێناو بە کۆیلەکردنی غەیرەفارسەکاندا چەندین پالنی لەخۆگری مێتۆد و شێوازی جیاوازیان لە هەموو 

ڕەهەندەکانەوە بەڕێوە بردووە؛ یەکێک لەو شێوازانەی کە هەر لە سەرەتاوە 
وەک بەشی سەرەکی هەموو پالنەکانیان دەرکەوتووە پێشگرتنە لە گەشەکردنی هەرێمی نەتەوەکان و 

پاشکەوتووڕاگرتنیان

باشــووری  ڕزگاریــدەری  فریشــتەی 
کوردســتان. دیــارە هێــزی پێشــمەرگەی 
باشــوور  و  ڕۆژاوا  لــە  کوردســتان 
زۆرتریــن ڕۆڵیــان بــۆ بەرەوڕووبوونــەوەی 
داعــش گێــڕا  بــەاڵم داعــش نەیتوانی لە 
بــێ  ســەقامگیر  دیاریکــراودا  واڵتێکــی 
کۆمــاری  وەک  واڵتــی  هەندێــک   .
لــە بەهێزکردنــی  ئیســامی ناڕاســتەخۆ 
داعــش دەســتیان هەبــوو بەاڵم بە ئاشــکرا 
پشــتگیریان نەکرد و خۆیــان بە قارەمانی 
مەیدانــی شــەڕ لەگــەڵ داعــش دانــا کە 
بەداخــەوە زۆر واڵت ئــەو درۆ و گزییەیان 

باوەڕ کرد.
ئێــران  گەالنــی  شۆڕشــی  کاتێــک 
ســەرکەوت و ئاخوندەکان دەســتیان بەسەر 

زۆر  داگــرت  شــۆڕش  دەســکەوتەکانی 
کــردەوە و جنیایەتــی داعشــیانە ڕوویــان 
کەرەســەی  نەبوونــی  بەهــۆی  بــەاڵم  دا 
ڕاگەیانــدن و سانســۆڕی ئاخوندەکان ئەم 
جینایەتانە دەنگیان نەدایەوە. خومەینی  لە 
یەکەم هەنگاوەکانی بۆ ئەوەی دســەاڵتی 

کوشــتنی  دەســتووری  بســەپێنێ  خــۆی 
ئەرتشــی  گــەورەی  ســەرکردەی  چەنــد 
هەبــوو  ئــەوەی  مەترســی  ؛ چونکــە  دا 
ئەرتــش دەســەاڵت لــە چنــگ خومەینی 
و ڕێژیمەکــەی دەربێنــێ. دوای ئــەوەی 
لــە ســەر بانــی عەلــەوی ئــەو ســەرکردە 
ئەرتشیانە کوژران، خومەینی چوو چاوی 
لە مەیتەکان کرد و دەســتی شــوکری بە 

ڕێدێنی دا هێنا .
هەڵبژاردنــی خەڵخاڵــی وەک بەناو قازی 
شــەرع و دانــی دەســەاڵتی بــێ ســنوور بە 
ناوبــراو، نموونەیەکــی تر لە دڵڕەقی و بێ 
ڕوحمــی خومەینی دەگەیێنێ. ســەرکوت 
و زەبروزەنگــی داعشــیانەی خومەینــی و 
دارودەستەکەی لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان 

تاقی کرایەوە . کاتێک خومەینی فتوای 
جەهــادی دژ بە خەڵکی کوردســتان دا و 
دەســتووری دا وەک کافــرەکان لەگــەڵ 
ئازادیخوازانــی کوردســتان هەڵســوکەوت 
بکەن  نموونەی فتوای داعشــییانەیە کە 

دڵڕەقی و بێبەزەیی لێ دەبارێ.

  دوای فتــوای داعشــیانەی خومەینــی 
هەزاران کەس بە بێ دادگایی بە تاوانبار 
ناســران. بێبەزییانــە درانــە بــەر گوللــەی 
ڕەشپەرســتی  و  دڵــڕەق  موجاهیدانــی 
ڕێژیمــی خومەینــی. خەڵکی کوردســتان 
بــە تایبــەت لــە هەندێک گونــدی وەک 
قاڕنــێ و قەاڵتــان کاتێک موجاهیدەکان 
بــە بیــور و تفەنگ و پێمــەڕە ڕوحمیان بە 
ژن و منداڵیــش نەکــرد و تەنانەت مەالی 
ئاوایــی کــە قورئانــی بردنــە پێــش وەبــەر 
دەســتڕێژی گوللــە درا،تــا ســەر ئێســقان 
خەڵکــی کوردســتان هەســتیان بــە بیــری 

داعشی و کردەوەی داعشیانە کرد.
لە چەندین گوند و شــاری کوردستان ئەم 
کردەوە داعشیئانەیە دووپات بوویەوە. ترس 

و دڵەڕاوکێ کەوتە دڵی خەڵک. ژنەکان 
منداڵە بزۆزەکانیان بە موجاهید دەترساند.  
ئێستا ئەگەر ئەم نموونانە بە فیلم و وێنە 
نیشــان بدرێــن زۆر کەس شــاهیدی دەدەن 
کە بیری داعشیانە و کردەوەی داعشیانە 
لــە دوای هاتنــە ســەر کاری کۆمــاری 

ئیســامی ڕوویــان داوە بــەاڵم  بەهــۆی 
نەبوونــی فــەزای مەجــازی و کەمبوونی 
ڕاگەیێنە گشــتییەکان ئەم جینایەتانە کە 
کۆمــاری ئیســامی داعشــیانە دەســتی 
بــۆ بــردن بە جوانــی بە بیروڕای گشــتی 
نەگەییشت و ئەو جۆرەی کە پێویست بوو 

ناخی مرۆڤەکانی نەهەژاند.
وەک  قاســملوو  دوکتــور  هەرچەنــد 
حیزبــی  ئەوکاتــی  گشــتیی  ســکرتێری 
دێموکرات ئەو جینایەتانەی بە دەوڵەتانی 
ڕۆژاوایی ڕاگەیاند بەاڵم گوێی واڵتانی 
ڕۆژاوا لە ئاســت مەزڵوومییەتی خەڵکی 
زەحمــەت  بــە  و  بــوو  گــران  کوردســتان 
دەیانبیســت. بەرژەونــدی واڵتان ڕێگر بوو 

لە بیستنی ئەم زوڵم و زۆرە. 
 

لــە  کــە  داعشــییانەیەی  جینایەتــە  ئــەم 
کوردســتان ڕووی دا، بۆیــە لــە تــاران و 
ئاســتی ئێــران دەنگــی نەدایــەوە چونکــە  
ڕوانینــی فاشیســتییانەی ناوەندگــەراکان 
میدیــای  تەنانــەت   زاڵــە.  و  بــوو  زاڵ 
ناوەندگــەرای دژبەری ڕێژیمی کۆماری 

ئیســامیش چــاوی خۆیــان لە ئاســت ئەم 
جینایەتە داعیشییانەیە چووقاند.

دەوڵەتانــی ڕۆژاوایی چونکە بەرژەوەندی 
هەمــوو  ســەرووی  لــە  ئابوورییــان 
ئــەم  بەرژەوەندییــەکان دەدیــت ســەرەڕای 
هەمــوو جینایەتە داعشــییانەی کۆماری 
ئیســامی هیــچ هەڵوێســتێکیان نەبوو تا 
دادگای میکۆنۆس پەردەی لە سەر شێوە 
ترۆری داعشــییانەی کۆماری ئیسامی 
هەڵدایــەوە و بــۆ ماوەیــەک باڵوێزەکانیان 
بانــگ کــردەوە. دواتــر ســەید محەممــەد 
بەرژەوەندیخوازانــەی  بیــری  خاتەمــی 
دەوڵەتانــی ڕۆژئاوایــی وەجووڵــە خســت و 
دووبــارە چاویــان لــە زۆر بیــر و کردەوەی 
داعشــیانەی کۆماری ئیسامی نووقاند. 
چل ســاڵە کۆماری ئیســامی کردەوەی  
قێزەونتــر لە داعــش دەکات بەاڵم باڵوێزی 
لە زۆربەی واڵتان هەیە و ئەم باڵوێزخانانە 
بوونەتە ناوەندی کردەوە و بیری داعشیانە 
بۆیــە دەکــرێ بڵێین کۆماری ئیســامی 
داعشــێکی خــاوەن واڵتە لــە چوارچێوەی 
ئێرانــدا و لەالیــەن زۆربــەی واڵتانیــش بە 
ڕەســمی ناســراوە. درێژبوونــەوەی تەمەنی 
کۆمــاری ئیســامی زۆرتر بــرەو بە بیر و 
کــردەوەی داعشــیانە دەدات و دووکەڵــی 
ئــەم بیــر و کردەوانــە دەچێتە چــاوی زۆر 

واڵتی جیهانەوە.
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پەراوێزخستنی خەڵک و پەراوێزنشینی لە کوردستان 

ڕەئیسی و برینێکی ساڕێژنەبوو

پەراوێزنشــینی یەکێــک لــەو دیاردانەیــە 
هــۆکاری  کۆمەڵێــک  بەهــۆی  کــە 
کۆمەڵگاکانــدا  لــە  جۆراوجــۆرەوە 
پەرەدەســتێنێ، کــە ڕەنگــە یەکێــک لــە 
گرینگتریــن هۆکارەکانــی زۆربوونــەوەی 
بڵێیــن  دەتوانیــن  یــان  دیاردەیــە  ئــەم 
سەرهەڵدانیشی پێوەندییەکی ڕاستەوخۆی 

لەگەڵ هەژاری هەیە.
لە زۆربــەی کاتەکانــدا، خەڵک بەهۆی 
نەبوونــی داهاتــی گونجــاو و گرانبوونــی 
شــوێنی  ناچــارن  ژیــان  تێچووەکانــی 
ژیانــی خۆیــان بــەرەو پەراوێزی شــارەکان 
حاڵەتیشــدا  هەندێــک  لــە  بگوازنــەوە، 
نەبوونــی  بەهــۆی  گوندنشــین  خەڵکــی 
خوێنــدن  کار،  دەرفەتــی  و  ئیمکانــات 
کەرتــی  لــە  کەڵکوەرگرتــن  هەروەهــا  و 
بێهداشــت و دەسپێڕاگەیشــتنی ئاسانتریان 
بە شارەکان و خزمەتگوزاریی شاری، ڕوو 
لەم شــوێنانە دەکەن؛ بەاڵم ژیان لەم جۆرە 
شــوێنانەدا دەتوانــێ چ ئاســەوارگەلێکی 
نەرێنــی بــەدواوە بێ و کۆمەڵگا تووشــی 
چ جۆر خەسارگەلێکی جیددی بکاتەوە؟
جێــی  و  گرینــگ  کەتوارێکــی  ئەمــە 
لێکۆڵینــەوە  بەپێــی  چونکــە  بایەخــە، 
مەیدانییەکانیــش ئــەم جۆرە شــوێنانە، بە 
پێچەوانــەی ڕوانگــەی خەڵــک، زۆرجار 
لە ســەرەتاییترین ئیمکاناتی خۆشــبژێوی 
کــە مافــی هــەر تاکێکــە بێبــەری دەبــن 
و ئــەم جــۆرە شــوێنانەش بــە هۆکارگەلی 
بــۆ  ســەرچاوەیەک  دەبنــە  جۆراوجــۆر 

بــە  ســاڵ   ٣٣ ئەمســاڵ  خەرمانانــی 
ئێعدامــی  هۆڤانــەی  جینایەتــی  ســەر 
بەكۆمەڵــی هــەزاران زیندانیــی سیاســیی 
)بەوتــەی  بەچۆكدانەهاتــوو  و  خۆڕاگــر 
مرۆڤــی  مافــی  و  سیاســی  چاالکانــی 
نیزیــک بــە ٥ هــەزار کــەس و بەوتــەی 
ئایەتــواڵ مونتەزیــری لــە نێــوان ٢٨٠٠ تا 
٣٨٠٠ کــەس( ، لــە باشــترین و ئازاتریــن 
ڕۆڵەكانی گەالنی ئێران تێدەپەڕێ کە بە 
هــۆی بەكرێگیراوانــی ڕێژیمــی كۆماری 
ترســناكەكانی  زیندانــە  لــە  ئیســامی 
ڕێژیمــدا پــاش ئەشــکەنجە و ئازارێکــی 
زۆر گیانیان پێشکەشی بارەگای ئازادی 
کــرد. لە ٢٧ی پووشــپەڕی ســاڵی ٦٧ی 
هەتاویــدا، ڕێژیمــی كۆمــاری ئیســامی 
تاڵیــی شكســتی شــەڕ لەگــەڵ واڵتــی 
بــە  و خومەینــی  كــرد  قبــووڵ  عێراقــی 
فڕکردنــی جامــی ژەهر و بە قبووڵكردنی 
بڕیارنامــەی ٥٩٨ی ڕێكخــراوی نەتــەوە 
ئابڕووبەرانــەی  یەكگرتــووەكان شکســتی 

نییەر

ڕووش

کێشــەی  کۆمەڵێــک  ســەرهەڵدانی 
کۆمەاڵیەتی کە دیسان لە دواڕۆژدا و بە 
پلەی یەکەم بەرۆکی خەڵکی نیشتەجێی 
ئەو شوێنانە و دواتریش باقی شوێنەکانی 

شار دەگرێتەوە.
دیــارە کــە کۆمــاری ئیســامیی ئێــران 
و  کوردســتان  پەراوێزخســتنی  بــۆ 
ئــەم جوگرافیایــە  دواکەوتووهێشــتنەوەی 
لەهیــچ  و  دەکات  کارێــک  هەمــوو 
هەوڵێکــی دزێــو پاشــگەز نابێتــەوە، بۆیە 
بــە پــەرەدان بە دیــاردەی پەراوێزنشــینی و 
دواکەوتووهێشــتنەوەی ئەم جۆرە شــوێنانە 
هەوڵی داوە وا نیشان بدات کە گوایە ئەوە 
خودی خەڵکن کە سەرچاوەی کێشەکانن 
و خۆیان خولقێنەری دۆخەکەن، هەر بۆیە 
بەپێــی خــودی ئامارەکانــی ڕێژیم  لە ٤ 
پارێــزگای کوردســتانی ڕۆژهەاڵتیشــدا، 

کــە  دەکەوێــت  بەرچــاو  دیاردەیــە  ئــەم 
ئاماژەیان پێ دەکەین:

پارێزگای ورمێ:
بە وتەی بەرپرسی ناوەندنی لێکۆڵینەوەی 
پارێزگایــە،  ئــەم  شــاری  شــۆرای 
کێشــە  لــە  یەکێــک  پەراوێزنشــینی 

هەرەگەورەکانی ورمێیە.
لــەم پارێزگایــەدا ٣٦٠ هەتــا ٤٠٠ هــەزار 

کەس لە پەراوێزی شارەکاندا دەژین
ســااڵنە ٧٠ هێکتــار زەوی، بــەم شــوێنانە 

زیاد دەبێت 
هیچ چەشنە شــوێنێکی تەفریحی لەوانە 

پارکی تێدا نییە
داگیرکاریــی  و  نایاســیی  بیناســازیی 

زەویشی تێدا بەدی دەکرێ
پارێزگای سنە:

بەڕێوەبەریــی  ئەندامــی  وتــەی  بــە 

نووسینگەی ئاوەدانیی سنە، ٥١ لەسەدی 
خەڵکی سنە لە پەراوێزی شارەکەدا دەژین
نایســەر یەکێــک لــە گرینگتریــن ناوچە 
پەراوێزنشــینەکانی ســنەیە کــە زیاتــر لە 
٧٠ هەزار کەس حەشیمەتی لەخۆ گرتووە
دیاردەکانــی وەک خووگــری بە ماددەی 
هۆشــبەر، هەژاری و لەشفرۆشیشــی تێدا 

دەبینرێت
پارێزگای کرماشان:

زیاتر لە ٣٠ لەســەدی خەڵكی کرماشــان 
لــە پەراوێــزی شــارەکاندا دەژین کە ئەمە 
یەک لە ســەر ســێی حەشیمەتی گشتیی 

ئەم پارێزگایەیە.
دیاردەکانی هەژاری و بێکاری، خووگری 
فرۆشــتنی  و  هۆشــبەرەکان  مــاددە  بــە 
چەکوچــۆڵ نموونەیــەک لــەو دیاردانەن 

کە لەو شوێنانەدا سەریان هەڵداوە

خــۆی ڕاگەیانــد و دانــی بــە شكســت و 
لەگــەڵ  ســاڵەی   ٨ شــەڕی  ڕاگرتنــی 
عێــراق دانــا؛ شــەڕێک کــە تێچووەکەی 
فەرمییــەکان  ئامــارە  و  بــەراورد  بەپێــی 
زیاتر لە یەک میلیۆن کوژراو و النیکەم 
١١٩٠ میلیــارد دۆالر تێچووی ماڵی بوو 
بــەاڵم ئەمــە کۆتایی داســتانەکە نەبوو و 
بارودۆخەکــە بە جۆرێک گۆڕدرابوو کە 
لە زیانی کۆماری ئیسامی دەشکایەوە.
پــاش  ئیســامی  كۆمــاری  ڕێژیمــی 
كۆتاییهاتنــی شــەڕی ٨ ســاڵە، لە الیەك 
قەیرانــی  ڕەوایــی،  قەیرانــی  لەگــەڵ 
كۆمەاڵیەتــی،  ئابــووری،  هەمەالیەنــەی 
فەرهەنگــی و سیاســی و وێرانــی شــار و 
گونــدەكان و ئاوارەبوونــی میلیۆنــان كەس 
و لــە الیەكــی دیكەوە لەگــەڵ ناڕەزایەتی 
وەزاڵەهاتــووی  گەالنــی  ئێعترازاتــی  و 
ئێــران و هەبوونــی هەزاران كــەس لە ڕۆڵە 
ئازادیخوازەكانــی گەالنــی ئێــران كــە لــە 
کرابــوون،  بەنــد  ڕێژیمــدا  زیندانەكانــی 
دەســەاڵتدارانی  بۆیــە  بــوو؛  ڕووبــەڕوو 
ڕێژیمی كۆماری ئیسامی و لەسەرووی 
هەموویان شەخســی خامنەیی و بە پلەی 

هاشــمی  ئەکبــەر  عەلــی  دووهەمیــش 
ڕەفســەنجانی دەیانویســت لــە الیــەك بــۆ 
چاوترسێنكردن و بێدەنگ كردنی گەالنی 
ئێــران )بــۆ ئەوەیكــە بیــری وەڕێخســتنی 
ناڕەزایەتــی و بەرهەڵســتی و ڕاپەڕینــی 
گەالنی ئێران لە دژی ڕێژیم لە مێشــكی 
خۆیانــدا دەر بكــەن( و لــە الیەكی دیكەوە 
ســەرکوتی ئۆپۆزیســیۆنی شۆڕشــگێڕ و 
خەباتــكار )واتــە حیــزب و ڕێكخراوەكانی 
ڕۆڵــی  کــە  ئێــران(  گەالنــی  بــە  ســەر 
پێشەنگایەتییان بۆ خەڵکانی ئێران دەگێڕا، 
بــە فەرمانــی ڕاســتەوخۆی خومەینی » 
هەیئەتــی مەرگ« پێــك هات. هەیئەتی 
مــەرگ لە چــوار كەس پێک دەهات: ١ـ 
قــازی شــەرع )حســەینعەلی نەیێــری( ٢ـ 
دادســتانی شــۆڕش )مورتزا ئێشراقی( ٣ـ 
نوێنــەری وەزارەتــی ئیتاعــات )مســتەفا 
پورموحەممــەدی( ٤- جێگــری دادســتان 
)ئیبراهیم ڕەئیسی(. ئەرکی ئەم هەیئەتە 
بریتــی بوو لە جیاكردنەوەی ئەو زیندانییە 
سیاســییانەی كــە لــە زیندانەكانــی تــاران 
لەســەر  و  ڕاگیرابــوون  پارێزگاكانــدا  و 
خۆیــان  شۆڕشــگێڕانەی  هەڵوێســتی 

ســوور بــوون. هەیئەتــی مەرگ لــە تاران 
و پارێزگاكانــدا بــە نهێنــی دەســتیان كــرد 
زیندانییــە  بەكۆمەڵــی  كوشــتاری  بــە 
سیاســییەكان لــە زیندانەكانــی ڕێژیمــدا و 
لــە ماوەیەكــی كورتــدا هــەزاران زیندانیی 
سیاسییان )کە خاوەنی ئەو تایبەتمەندییانە 
بوون کە ئاماژەیان پێکرا( گولەباران كرد. 
پاش ماوەیەك زانیارییە پێوەندیدارەکان بەو 
جینایەتــە ســامناك و دژی ئینســانییە بە 
هــۆی لەقاودانــی بنەماڵــەی زیندانییانی 
سیاسی و زیندانییانی سیاسی ئازادكراو و 
بەتایبــەت لە الیەن ئایەتوڵاڵ مونتەزرییەوە 
كــە بــۆ خــۆی ئــاگاداری زۆر الیەنــی 
شــاراوەی ڕووداوەكانــی ئەوكات بــووە، بە 
بیرورای گشــتی جیهان گەیشــت. ڕەنگە 
لێــرەدا ئــەو پرســیارە لــە جێی خۆیــدا بێت 
کــە ئایا ئەو کوشــتارە تەنیا پڕۆژەیەکی 
کاتــی بــوو بــۆ هێورکردنــەوەی هەســتی 
سادیســتی ســەرانی رێژیم لەو سەردەمەدا 
یــان پڕۆســە و پڕۆژەیەکــی بــەردەوام و 
هەمیشــەیی بــوو؟ بەدڵنیاییــەوە دەکــرێ 
دیــارە  بــووە!  ئەوانــە  دووی  هــەر  بڵێیــن 
ئێعدام بەشــێكی جیانەکراوە لە سیاســەتی 

و  کۆمەاڵیەتــی  گەشــەی  بــواری  لــە 
ژێرخانەوە دواکەوتوویە

پارێزگای ئیالم: 
یەکێــک لە پەراوێزخراوتریــن پارێزگاکان 

بە ئەژمار دێت
بە وتەی بەرپرسی کاروباری کۆمەاڵیەتی 
 ٩ ئیــام،  پارێــزگاری  فەرهەنگیــی  و 
لەســەدی حەشــیمەتەکەی پەراوێزنشــینن 
کە ئەمە دەبێتە ٢١ لەسەدی حەشیمەتیی 

گشتیی ئەم پارێزگایە
بووەتــە یەکێک لە دیارترین شــوێنەکانی 

سەرهەڵدانی جۆرەکانی تاوان
خووگری بە مادە هۆشبەرەکان، هەژاریی 

فەرهەنگی تێیدا بەرەو زیادبوونە
و  کێشــە  لــە  بەشــێک  تەنیــا  ئەمانــە 
گرفتەکانی ئەم پارێزگایانەیە و بەو پێیە 
کە ئــەم ئامارانــەش، باڵوکــراوی خودی 
ڕێژیمی ئێرانن بەدڵنیاییەوە زۆر دوورن لە 
ڕاســتی و یەک ناگرنەوە. پەراوێزنشینی 
جیا لەوەی کە خۆی بە چ هۆکارگەلێک 
هەمــووی  بەدڵنیاییــەوە  کــە  دەدات  ڕوو 
دەگەڕێتەوە بۆ مودیرییەتی گشتی واڵت 
و دەســەاڵتەکە، خۆی وەکوو ســەرچاوەی 

دەیان کێشەی دیکە دەناسرێت.
پەراوێزخراوەکانــدا،  ناوچــە  لــە زۆربــەی 
دیــاردە کۆمەاڵیەتییەکان بە شــێوەیەکی 
ئێجــگار زۆر و ناشــیرین زیادیــان کردووە، 
لــە زۆربــەی هــەرەزۆری ئــەم ناوچانــەدا 
دیاردەگەلی وەکوو دزیکردن، لەشفرۆشی، 
قاچاخــی مــاددەی هۆشــبەر و بــە دەیــان 
دیاردەی ناشیرینی دیکە سەریان هەڵداوە.
خەڵکــی  حاڵەتەکانیشــدا  زۆربــەی  لــە 
پەراوێزنشــین مــەرج نییــە کــە خەڵکــی 

خــودی ئــەو پارێزگایــە یان ئەو شــارە بن، 
زۆرجار دەبینرێت کە لە درێژەی سیاسەتی 
و  شــارەکان  دێموگرافیــای  گۆڕینــی 
بەتایبــەت شــارەکانی کوردســتاندا، ئــەوە 
بەپێــی پانی خودی کۆماری ئیســامی 
و  ئەخــاق  لــە  دوور  بــە  کەســانێکی 
مرۆڤایەتی و ســەر بــە ناوەندەکانی ڕێژیم 
لەم جۆرە شوێنانەدا جێگیر دەکرێن تاکوو 
بــە باڵوکردنــەوە و فرۆشــتنی مــاددەی 
هۆشــبەر و ڕێکخســتنی شوێن بۆ پەرەدان 
بــە بێئەخاقیــی کۆمەاڵیەتیــی ئەم جۆرە 
شــوێنانە بــەرەو پەراوێزخراوەیی زیاتر ببەن 
تــا جێگایــەک کــە ڕواڵەتێکی ناشــیرین 
و قێزەونیــش بەنیســبەت ئــەم شــوێنانە لــە 
ڕوانگەی کەســانی دیکــە و بەتایبەتیش 
بــە  ســەر  ڕۆشــنبیری  بەنــاو  کەســانی 
ناوەند درووســت بکــەن تاکوو لە ئەگەری 
ناڕەزایەتیدەربڕینێکیشــدا  جــۆرە  هــەر 
وەک نەریتــی کاربەدەســتانی کۆمــاری 
ئیســامی، بــە ئــەرازل و ئەوباشــیان نــاو 
خواســتەکانیان  بــە  گرینگــی  و  ببــەن 
نــەدەن. ئەمــە حاشــای لــێ ناکرێــت کــە 
و  نەبوونــی کاری گونجــاو  و  بێــکاری 
سەرمایەی پێویست بۆ گەشەی شارەکان 
کوردســتان  شــارەکانی  بەتایبەتیــش  و 
هۆکارە سەرەکییەکانی پەراوێزخراوبوونی 
ئــەم شــوێنانەن و دەســەاڵتی ناوەنــد بــۆ 
بەهێزترکردنەوەی خۆی و پەراوێزخســتنی 
هەوڵێــک  هەمــوو  دیکــە  شــارەکانی 
دەدات بــەاڵم گرینــگ ئەوەیــە کــە ئــەم 
ئیســامی  کۆمــاری  هێژمۆنییــەی 
تێکبشــکێندرێت و هەوڵ بۆ گەشيپێدانی 

ئەم ناوچانە بدرێت.

كۆماری ئیســامیی ئێرانە. ســەركەوتنی 
بنەمــای  لەســەر  ئیســامی  كۆمــاری 
دروشــمی ” ئەلنەسر بالرعب” )سەركەوتن 
تیــرۆر( دا  و  تــرس  كردنــی  دروســت  لــە 
خــۆی بینیوەتــەوە. ئــەو نیزامە سیاســییە 
لــە یەكەمین رۆژەكانی بەدەســتەوەگرتنی 
دەســەاڵت بــە ئێعــدام كردنــی بەرپرســانی 
سیستمی پێشوو، ئێعدامەكان لە كوردستان 
و هەروەها توركەمەن سەحرا و شوێنەكانی 

دیكە ترس و توقاندنی دروست كرد.
٣٠ ی  دوای  ئێعدامانــە  ئــەو  بەربــاڵوی 
جۆزەردانــی ١٣٦٠ زۆر الیەنــی گرتەوە و 
بەرینتــر بوویەوە و لــەو كاتەدا ئێعدامەكان 
گەیشتە ترۆپكی خۆی بەاڵم دەبێ  ئەوەش 
بزانین ئێعدام لە كۆماری ئیسامیدا زیاتر 
قەیرانــە  چارەســەركردنی  مەبەســتی  بــە 
ناوخۆییەكانیــش كەڵكــی لێ وەردەگیرێت. 
ئێعدام لە سیســتمی كۆماری ئیبسامیدا 
وەكــوو ئەوە وایە كە نەخۆشــێک تووشــی 
نیشــانەی  ئــەوە  و  هاتبــێ   »تا)تــب(« 
قەیرانی ناوخۆییە كە كۆماری ئیسامیی 
دەیهەوێ  پەردەپۆشی بكات. نیزامی زاڵ 
بەســەر ئێران لە ساڵەكانی ٦٠ دا لە ئێعدام 

بــە مەبەســتی جێگیركردنــی دەســەاڵتی 
خۆی و دروشــمی »ئەلنەســر و بالرعب« 
كــە گرووپــە  كاتێــك  وەرگــرت.  كەڵكــی 
سیاسییەكانی سەركوت كرد و كاتێك هەتا 
رادەیــەك مەترســیی رووخانی تێپەڕ كرد و 
بەشــێوەیەك لە شــێوەكان دەسەاڵتی جێگیر 
كــرد، ئێعدامەكانیشــی كــەم كــردەوە بەاڵم 
لەســێدارەدانەكان هیچــكات كۆتاییــان پێ  

نەهاتووە و کۆتاییشیان پێنایەت.
 ســێدارە بەشــێك لە سیاســەتی دەسەاڵتی 
ئێســتا  بــەاڵم  ئێرانــە  ســەر  بــە  زاڵ 
ناچێــت.  بەڕێــوە   ٦٠ ســاڵەكانی  وەكــوو 
كوشتوكوشــتار هەیــە، بۆچــی؟ چونكــە 
لەگــەڵ  ئیســامیی  كۆمــاری  نیزامــی 
لەراســتیدا  و  بۆتــەوە  بــەرەوڕوو  شكســت 
واڵمــدەری ویســتەكانی خەڵــك نییە، هێز 
و وزەیەكــی زۆر لــە كۆمەڵگــەدا هەیــە و 
هەر بۆیەشــە سیاســەتی ئێعدامی گرتۆتە 
بــەر، ئێعــدام دەكات هەتــا ئــەو هێز و زەیە 
لــە كۆمەڵگــە بگرێــت و بۆیــە وا دەكات 
هەتا خەڵك لە ویست و داواكانیان پاشگەز 
بكاتــەوە. بــە دیوێکــی تریــدا کۆمــاری 
ئیســامی لــە ئێعــدام وەک ئامرازێــک 
بــۆ خۆســەپاندن، دەربازبوونــی کاتیــی لە 
قەیران و هێورکردنەوەی دۆخی سیاســیی 
کۆمەلگا کەڵک وەردەگرێ بۆیە دەبینین 
ناوە بە ناوە بە وەرێخســتنی شەپۆلێک لە 
ئێعدامــی زیندانیانــی سیاســی دەیهــەوێ 
جێپێی لەرزۆکی خۆی لە زەینی ئاڵۆزی 
تاکەکانــی کۆمەڵــگادا قایــم بکاتــەوە. 
لێــرەدا  کــە  ســەرنج  جێگــەی  خاڵێکــی 
پێویســتە ئاماژەی پــێ بکرێت ئەوەیە کە 
لە نێو سیســتمی دواکەوتــووی کۆماری 
جینایەتــی  کەســێک  هــەر  ئیســامیدا 
زیادتــر ئەنجــام بــدات و دەســتی زیاتــر بە 
خوێنــی خەڵک ســوور بێت خۆشەویســتتر 
دەبــێ لــەالی ڕێبــەر؛ هــەر ئەمــەش وای 
کــردووە کــە ئەمڕۆ ئێمــە دەبینین کە لە 
واڵمــی خۆشــخزمەتییەکانی کەســێکی 
وەک ئیبراهیم ڕەئیســی ناوبــراو دەکرێتە 
ســەرکۆماری ئــەم واڵتە. کەســێک کە 
لــە  هەبــووە  ســەرەکی  دەوری  و  نەخــش 
ســااڵنی  و   ٦٠ دەیــەی  جینایەتەکانــی 
دواتریــش. ئەمە ئەو برینە ســاڕێژنەبووەیە 
لــە ســێبەری سیســتمی کۆمــاری  کــە 
ئیســامی ویایەتــی فەقیهیــدا خەڵــک 

دەبێ ئەزموونی بکەن.



  ژمارە ٨٠٦ ، ١٥ی خەرمانانی ١٠١٤٠٠

کۆرۆنــا لــە ئێــران زۆرتریــن قوربانــی 
لــە ژمــارەی  ڕۆژە  دەگرێــت و هــەر 
قوربانییانی ئەو نەخۆشــییە ڕێکوردێکی 
شــارەکانی  دەکرێــت،  تۆمــار  نــوێ 
ئێــران و کوردســتان لــە دۆخی ســوور 
ڕێژیمــی  بەرپرســانی  نارنجیــدان،  و 
ئێران لە ســەرەتای تەشەنەسەندنی 
ئــەو نەخۆشــییەوە لــە ئێــران دەیــان 
وادەیــان بــۆ کۆنترۆڵی ئەو نەخۆشــییە 
لــە  و  کــە هیچیــان وەدینەهاتــن  دا 
ئێستاشــدا خەڵک دەبنــە قوربانی بێ 
ڕێژیــم. بەرپرســانی  کیفایەتییەکانــی 
ئەم مژارەمــان لە وتووێژیکدا لەگەڵ 
لــە  ڕۆژنامــەوان  بەهاریــی«  »ڕزگار 
کــە  بەربــاس  خســتووەتە  لەنــدەن 
سەرنجتانی بۆ خوێندنەوەی ڕادەکێشین.

بەرزتریــن  ئێــران  لــە  -کۆرۆنــا 
ئاســتی خۆی تێپەڕاند، چۆنە کە 

کار گەیشتووەتە ئێرە؟ 

 هــەر لــە ســەرەتای هاتنــی ڤایرۆســی 
هەڵبژاردنــی  ئــەوکات  کــە  کۆرۆنــا 
نوێنەرانی پارلەمان و شۆڕای خوبرەگان، 
٢ی ڕەشەمەی ١٣٩٨ی هەتاوی لەئارادا 
ڕاســتییەی  ئــەو  ئێــران  ڕێژیمــی  بــوو، 
شــاردەوە کــە کۆرۆنــا گەیشــتۆتە نێــو 
ئێران. کۆرۆنا لە پەرەســەندنێکی پەتای 
ناوچەیــی، چووە قۆناغــی پاندێمیک و 
جیهانــی تــووش کــرد. هەر لــەو کاتەوە، 
دەسەاڵتی تاران، ڕاستییەکانی شاردەوە و 
ڕێژەی قوربانیانی ڤایرۆســی کۆرۆنایان 
بەپێــی خشــتەی دیزاینکراو لــە میدیای 

حکومی باڵو دەکردەوە. 
بەرپرســانی ڕێژیــم هەتــا ئــەم کاتــەش، 
هەواڵەکانــی پێوەندیــدار بــە کۆرۆنــا، بە 
تاکتیک و لە چوارچێوەی بەرژەوەندیی 

سیاسی باڵو دەکەنەوە.
چەنــد هــۆکار هەیــە بــۆ گەیشــتن بــەم 
قۆناغەی کە ئێستا ئێران و ڕۆژهەاڵتی 
کوردستان تێیدایە؛ خە مساردی ڕێبەریی 
ڕێژیمی ئێران واتە خامنەیی بەتایبەت و 

بەرپرسانی دیکەی ڕێژیم. 
هاوکات لەگەڵ خەمساردییان، ڕێژیم کە 
لەبواری زانستیی و تەکنەلۆژیادا وەپاش 

کەوتووە، نەیدەویســت ئەم دواکەوتوییەی 
بەرچــاو بکەوێــت؛ دەســەاڵتی تــاران بــە 
درێژایــی تەمەنــی خــۆی، لــە ســەرجەم 
بوارەکانی وەک سەربازی، شارستانیەت، 
کۆمەاڵیەتــی  و  ئایدۆلــۆژی  مێــژوو، 
خــۆی بەرزتــر و زیادتــر لــەوەی هەیــە 
دەبینی و بە هەمان شــێوە لە ماوەی دوو 
ســاڵی ڕابــردوو بانگەشــەی ئەوەیان کرد 
کە لە بواری پزشکیشــدا پێشکەوتوون و 

دەتوانن دژەپەتای خۆماڵی ساز بکەن. لە 
مانگــی خاکەلێــوەی ١٣٩٩ی هەتاوی، 
سپای پاسداران لە میدیاکا ندا بانگەشەی 
بــۆ ئامێــری »مســتعان« کــرد بــەاڵم 
کەوتنــە بەر لێشــاوی گەمەی نێوخۆیی 
لــە  و  دواتــر  مانگێــک  دەرەکیــی.  و 
مانگی گواڵنی هەمان ساڵدا، خامنەیی 
وتــی: »ڕەنگــە ئێمــە بتوانیــن خێراتر لە 
واڵتانــی دیکــە دژەپەتای کۆرۆنا ســاز 
بکەیــن«. ئەمانە تەنیــا دوو وێنای کەم 
لــەو پڕوپاگەنــدە درۆییانــەی خامنەیــی 
و ڕێژیمەکــەی بــوون کــە نەیاندەویســت 
قەیرانەکــە وەک خۆی ببینن و بەردەوام 
بۆ شاردنەوەی الوازییەکانیان، پەنایان بۆ 

درۆ و هەوڵی چەواشەکارانە دەدا.
جگــە لەوەی کــە گروپێکــی ئەندامانی 
تەندروســتی جیهانی کــە هاتبوونە ئێران 

و لەســەر داوای کاربەدەســتانی تــاران، 
ئێرانیــان جێ هێشــت، خامنەیــی، پرســی 
هــاوردەی ڤاکســێنی بە سیاســی کردەوە 
تــا ئەو جێگەی کە ڕێکخراوی جیهانی 
کوواکــس،  هەروەهــا  و  تەندروســتی 
هۆشداریان دایە خامنەیی کە ڤاکسێنی 

کۆرۆنا بە سیاسی نەکاتەوە. 
و  تاســوعا  ڕێوڕەســمی  لــە  هــاوکات 
عاشــوورای دوو ســاڵی دواییــن، ڕێــژەی 

قوربانیانــی پەتــای کۆرۆنایــان کەمتــر 
دیزایــن دەکرد بۆ ئــەوەی کەمتر بکەونە 
بەر تانە و توانج، لە ئاکامی بەڕێوەچوونی 
ئــەو ڕێوڕەســمە، کە میلیۆنــان کەس لە 
هەموو ئێران بەبێ ڕەچاوگرتنی ڕێنماییە 
تەندروســتییەکان لــە یەک  شــوێندا کۆ 
ئایینیــەکان،  ڕێوڕەســمە  و  دەبوونــەوە 
هۆکارێکی گرنگ بوو بۆ پەرەســەندنی 

زیادتر و خێراتری پەتای کۆرۆنا.

لــە  کۆرۆنــا  کۆنترۆڵــی  -ئایــا 
ئەولەویەتی ڕێژیمی ئێراندا بووە؟

کــردەوەی  لــە  ئاوڕدانەوەیــەک  بــە 
دەســەاڵتی تــاران لــە کاتی دەســتپێکی 
پەتاکــە تاکوو ئێســتا دەتوانین لە یەک 

وشەدا بڵێین نەخێر. 

کاری لەپێشــینەی ڕێژیمی تاران نەک 
بەڵکــوو  نەبــووە  کۆرۆنــا  بەرەنــگاری 
هیچــکات بــە خەمــی خەڵکــەوە نەبوون 
و ژیانــی شــارۆمەندان گرنگیــی نەبــووە 
بەالیانــەوە. هەر لەو کاتــەدا کە کۆرۆنا 
قوربانــی دەگرت، پالێتــی دۆالری تاران 
بــەرەو حەشــدی شــەعبی دەڕۆشــت، لــە 
ئاوەکانی زەریای عەرەب و کەناراوەکانی 
یەمــەن، دەســت بەســەر کەشــتییەکانی 
ڕێژیــم دەگیــرا کــە مەزنــدەی میلیۆنان 
دۆالر چەکــی ســووک و مووشــەکی 
ڕێژیمــی تــاران بــوو بــۆ حوســییەکانی 
یەمــەن، میلیۆنان میتری ســێ جا بێنزین 
و سووتەمەنی بەرەو ڤەنزوێا و حیزبواڵی 
لوبنان ڕەوانە دەکران کە گومان دەکرێت 

بێ بەرانبەر پێی دابێتن و بەخشیبێتی.
خەمــی  بــە  نــەک  ڕێژیــم  پێیــە،  بــەم  
خەڵکــەوە نەبووە و تەندروســتیی خەڵکی 
پێــش پرســی دیکــە نەخســتووە، بەڵکــوو 
پشــتگیری گرووپگەلــی تیرۆریســتی و 
واڵتانی پاڵپشتیی تیرۆری، پێش ڕەوشی 
تەندروســتی و بژێــوی خەڵکــی خــۆی 

خستووە. 
ڕێژیــم لــە هــەر ڕەوش و تەنگەژەیەکدا، 
گرووپــە  بــۆ  پشــتگیرییەکانی 
خــۆی  بــە  نزیــک  تیرۆریســتییەکانی 
و  خــۆی  مانــەوەی  چونکــە  نــاردووە، 
بەهێزبوونی خۆی، لە بەهێزبوون و مانەوەی 
ئەو گرووپە تیرۆریســتییانەدا دەبینێتەوە. 
هۆکاریشــی بــۆ ئــەوە دەگەڕێتــەوە کــە 
هــەرکات بــە پێویســتی بزانێــت، بەڕێــی 
ئــەو گرووپانــەوە )ناڕاســتەوخۆ( وەاڵمی 
هێرشــەکانی ئیسڕاییل بداتەوە یان هێرش 
بکاتە سەر بەرژەوەندییەکانی سعوودیا و 

نەتەوە یەکگرتووەکان. 
ئــەوە هــۆکاری ســەرەکییە بــۆ ئــەوەی  
هێشــتنەوەی  پرســی  ڕێژیــم،  کــە 

گرووپــە تیرۆریســتییەکان بخاتــە پێــش 
پرســی تەندروســتی خەڵکــی خــۆی و 

بەرەنگاربوونەوەی پەتای کۆرۆنا.

-دۆخــی واکسیناســیۆن لــە ئێــران 
چۆنە؟

ڕێژەیەکــی کــەم لــە خەڵــک ڤاکســینە 
کراون. بەپێی دوایین ڕاپۆرتەکان، کەمتر 
لــە ٦.٤٪ی خەڵــک پێکوتــەی لێ دراوە 
کــە ئەویــش بەپێــی وتــەی بەرپرســان، 
٢٥٪ی پێکوتەکان »شــبە درمان« بووە 
یانی پێکوتە نەبووە کە لە خەڵک دراوە. 
هەڵبەت ئەو ڕێژەی ٦.٤٪ کە باسی لێ 
دەکرێت، لەالیان دەزگاکانی دەســەاڵتەوە 
باڵو کراوەتەوە و ئەگەری ئەوە هەیە کە 
ئــەم هەواڵــەش وەک هەواڵەکانــی دیکە 

دیزاینکــراو و ناڕاســت بێــت و ڕێژەکــە 
لەوەش کەمتر بێت.

پێکوتــە،  وەشــاندنی  شــوێنی  زۆر  لــە 
بێ ســەروبەرەیی و نەبوونــی پــان هەیــە 
تــا ڕادەیــەک کــە خەڵکانێکــی زۆر لە 
شــوێنی پێکوتە وەشاندنەکان کۆ دەبنەوە 
و دەترنجێنــە یــەک شــوێن کــە ئەمەش 
بەپێچەوانەی ڕێنماییە تەندروســتییەکان 
لــە  پــێ دا،  ئامــاژەم  وەک  کــە  دێــت 
لەالیــەن  تۆکمەیــە  پانێکــی  نەبوونــی 
دەسەاڵتەوە. بەگشــتیی ڕێژیم نەیتوانیوە 
تەنانــەت هاوشــێوەی واڵتــە هەژارەکانی 
دنیــا خەڵک پێکوتە بکات و ئەوەیە کە 
دەبینــن لــەم قۆناغــەدا ڕۆژانــە نزیکەی 
٦٠٠ کــەس بەبۆنەی کۆرۆناوە گیانیان 

لە دەست دەدەن.

خســتنی  وەدەرنــگ  -بەهــۆی 
کــەس  ئێــران زۆر  لــە  واکسیناســیۆن 
بوونــە قوربانی، بەرپرســیارەتی ئەم 
کــێ؟ ئەســتۆی  دەکەوێتــە  قەیرانــە 

کەســی  ئەســتۆی  دەکەوێتــە  ســەرەتا 
خامنەیــی  یانــی  دەســەاڵت  یەکەمــی 
و پاشــان ئــەو بەرپرســانەی بــە زانســتەوە 
درۆ دەکــەن و هەروەهــا ســپای پاســداران 
و ناوەنــدە ئەمنییــەکان کــە بەگشــتیی 
دەســەاڵت پێک دەهێنــن، چونکە ئەوانن 
پێکوتەیــان بــە سیاســی کــردووە و جگە 
لــەوەی هەر مــاوەی درۆیەکیــان دەکرد، 
ڕێگــر بوون لە هاوردەی پێکوتە. کەمتر 
واڵتێک هەیە لە ســەر ئاســتی دنیا کە 
زۆربەی خەڵکەکەی واکسینە نەکردبێت 
کەچی بەهۆی دەســەاڵت هەرەسهێناوی 
ئێرانی، خەڵک ئیســتاکە خراپترین دۆخ 

تێپەڕ دەکەن.

-هــۆکاری چەندالیەنە و جۆراجۆر 
لــە بەرنامەداڕێژی و مودیریەت و 
پێکهێنانــی ناوندگەلی جیاواز بۆ 
کۆنترۆڵی کۆرۆنا لە ئێران چییە؟ 
و بۆچی ڕێژیم نەیتوانیوە متمانەی 
خەڵــک لەو بــوارەدا کە هاوکاریی 

بکەن وەدەست بێنێت؟

ڕێژیــم لەمێــژە متمانــەی خــۆی لــەالی 
خەڵــک لــە دەســت داوە. کاتێــک لــە 
مــەودای تەنیــا یــەک ســاڵدا چەندیــن 
و  دەکرێــت  خامنەیــی  لەالیــەن  درۆی 
پێچەوانەکــەی ئاشــکرا دەبێــت، خەڵک 
چیتــر متمانــەی بــە ڕێژیــم نامێنێــت. 
میدیاکان، وتەکانی پێشتر و ئێستاکەیان 
و ئاکامی کردەوەکانیان دەخەنە بەرچاوی 
خەڵــک و دەبیندرێــت، هەروەهــا خەڵک 

ڕزگار بەهاری: 

کاری لەپێشینەی ڕێژیمی تاران نەک بەرەنگاریی کۆرۆنا نەبووە بەڵکوو هیچکات بە خەمی خەڵکەوە نەبوون و 
ژیانی شارۆمەندان گرنگیی نەبووە بەالیانەوە

وتووێژ: ڕەحمان سەلیمی

هەڵسەنگاندن بۆ دۆخی ئێران و واڵتانی 
دیکــە دەکەن و دەبینن کــە دۆخی ئێران 
لەچاو هەموو واڵتانی دیکە ناجێگیرترە، 
هــەر بۆیــە متمانەیــان بــە تەواوەتــی بــە 
بــەاڵم بەهــۆی  لــە دەســت داوە  ڕێژیــم 
ئەوەیکە ترسی گرتن و کوشتنیان لەالیان 
ڕێژیمــەوە هەیە، هەتا ئێســتاکە النیکەم 

بەو هۆکارە خۆپیشاندان ڕووی نەداوە.

-کوردســتانی ڕۆژهەاڵت بەبەراورد 
لەگــەڵ شــارەکانی دیکــەی ئێــران 
بەنیســبەت ئــەو نەخۆشــییە لــە 
دۆخێکــی هاوشــێوەدایە یان لەوێ 

دۆخەکە جیاوازە؟ 

ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان لــە لووتکــەی 
دوایینی کۆرۆنا، )پیکی پێنجەم( لەچاو 
شــارە گەورەکان هێورتر دیارە کە ئەویش 
نــەک بەهۆی ڕێکارە تەندروســتییەکان 
و وەشــاندنی پێکوتەیــە بەڵکــوو بەهۆی 
ئەوەیــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان بەهۆی 
هاتوچــووی  کەمتــر  هەژارییــەوە، 
پارێزگاکانــی وەک باکــووری ئێــران و 
تەنانــەت دەرەوەی واڵتــی بــۆ دەکرێــت و 
هەروەها بەهۆی ئەوەی  ڕێوڕەسمگەلێکی 
ئایینی وەک تاســوعا و عاشــورای لەو 
چەشنە تیا بەڕێوە ناچێت و خەڵکانێکی 
سێکۆالرتری هەیە، لەو سۆندەوە خەڵک 

کەمتر تووش دەبێت. 
هــۆکارەکان  لــە  دیکــە  یەکێکــی 
دەگەڕێتــەوە بــۆ هــاوکاری ئابــووری و 
کەرەستەیی کەسانی دەستڕۆشتووی ناو 
کۆمەڵگــە بــۆ خەڵکانی دەســتکورت و 

هەروەها نەخۆشخانەکان. 
ئێمە لە ماوەی دوو ساڵی ڕابردوودا دەیان 
کەمپەینــی کۆکردنــەوەی هاوکاری بۆ 
خەڵکمــان بینــی و هەروەها خەڵکانێک، 
کەرەســتە و ئامراز و پێداویســتییەکانیان 
دەکڕی دەیانبەخشــییە نەخۆشــخانەکان. 
لــە  هاوکاری کــردن  لــە  ڕێژەیــە  ئــەم 
شــارەکانی نێــو ئێــران نەدەبینــدرا و زیاتر 
ســپای پاســداران بوو کە بە بەڕێوەبردنی 
نێــو  هەیئەتەکانــی  لەڕێــی  و  مانــۆڕ 
تەنیــا  مزگەوتەکانیــان،  و  حســەینییە 

هەوڵی چەواشەکارانەیان دەدا.

 -ڕێژیمــی ئێران بەهۆی ئەو زۆڵم 
و زۆری و خوڵقاندنــی ئــەو دۆخە 
و  ئابــووری  و  نالەبــارە سیاســی 
کۆمەاڵیەتییە، هەمیشە خرۆشانی 
خەڵک لەبەرامبەر خۆیدا دەبینێت، 
بــە لەبەرچاوگرتنــی ئــەو دۆخە، 
ڕێژیــم کۆرۆنــا بــە دەرفەتێــک بۆ 
بێدەنگبوونی خەڵک چاو لێدەکات 

یان وەکوو قەیرانێک؟

ڕێژیم هەوڵێکی لەو چەشــنەی دەدا کە 
بــە دەرکردنــی ڕێژە و ئامــارەکان دیزاین 

بکات کە خەڵکی پێ بترسێنێت. 
ئەگەر دەســەاڵتی تاران بتوانێت، کۆرۆنا 
دەهێڵێتــەوە  درێژخایــەن  ماوەیەکــی  بــۆ 
پــێ  خەڵکــی  ڕێگــەوە  لــەو  بەڵکــوو 
کۆنتــرۆڵ بــکات؛ هــەرکات مەترســیی 
خۆپیشاندان هەبێت، ڕێژەکە زیاتر لەوەی 
هەیــە ڕابگەیەنێت و هەرکات گوشــاری 
نێودەوڵەتی بۆ وەشاندنی پێکوتەی لەسەر 
بوو، ڕێژەکە کەمتر لەوەی کە هەیە باڵو 
بکاتــەوە. لــە چەند ســاڵی ڕابــردوودا لە 
ئێران خۆپیشاندانەکان زیادتر لە ئاکامی 
گرانی و هەژاری ســەری هەڵداوە نەک 

پرسی سیاسی. 
نەبێتــە  ئــەوە هەیــە کۆرۆنــا  ئەگــەری 
هــۆکاری ســەرەکیی بــۆ خۆپیشــاندانی 
جەماوەریــی خەڵک بەاڵم ئەم کارەســاتە 
ڕۆژهــەاڵت  کۆمەاڵنــی  زەینــی  لــە 
ڕق  دەبێتــە  و  دەمێنێتــەوە  ئێرانــدا  و 
دەتەقێتــەوە. کاتــدا  یــەک  لــە  و 
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ئاخۆ نووسەران دەبن بە نووسەر، یان بە نووسەری لەدایک دەبن؟

نووسەر: ویلیام پادن

وەرگێڕ: ساماڵ ئەحمەدی

ئاخۆ نووسەران دەبن بە نووسەر، یان بە 
نووسەری لەدایک دەبن؟ 

ئــەم پرســیارە بە شــێوەی جۆراوجۆر لە 
کۆنەوە هەر کراوە. 

بــە  پێوەندیــدار  پۆلێکــی  هەمــوو  لــە 
نووســەرییەوە کە مــن بەڕێوەم بردبێت، 
یان لە هەر کۆنفرانســێکی نووسەراندا 
بەشــدار بووبێتــم و، تەقریبــەن لــە هەر 
قســە و باسێکم لەگەڵ نووسەرانی الو 
و خوازیــاری ناوبانگــدا ئــەم پرســیارە 

هاتووەتە گۆڕێ. 
خۆ دەتوانم بە چنینی چەند پرسیاری 
دیکە و بە ئاماژە، وەاڵمی ئەم پرسیارە 
بدەمــەوە، )ئاخــۆ هەر وەرزشــکارێکی 
پاڵــەوان وەک وەزرشــکارێکی پاڵەوان 
بــە  دەبێــت  یــان  دەبێــت،  لەدایــک 

وەرزشکارێکی پاڵەوان؟ 
ناوبــەدەرەوەی  نەشــتەگەرێکی  ئــەی 
پســپۆڕێکی  ئــەی  چــی؟  مێشــک 

لێزانی فیزیکی ناوکی؟ 
ئاوازدانەرێکــی  و  میعمارێــک  دەنــا 
باش؟( بەاڵم ئەم شێوازی هەڵسوکەوتە 
ناپەســندە، لەبــەر ئەوە هــەوڵ دەدەم بە 
لێبڕاوییەکــی زیاتــرەوە بۆچوونی خۆم 
دەرببــڕم: شــتێک بە نــاوی ڕووداوی 

ئەدەبی نییە. 
نووســراودا  ئەدەبیاتــی  مێــژووی  لــە 
هــەر  ئەدەبــی  ڕووداوی  ڕوودانــی 
›‹بەهەڵکــەوت‹‹ی  بڕینــی  بەقــەدەر 
بــە  مایلــی  یــەک  مەودایەکــی 
مــاوەی چــوار خولەک لــە کێبڕکێی 
گۆڕەپــان و مەیدانــدا، یــان بازدانــی 
›‹بەهەڵکــەوت‹‹ بــە بەرزاییــی پازدە 
پێ لە کێبڕکێی بازدان بە نێزەوە، یان 
بازدانی ›‹بەهەڵکەوت‹‹ بە بەرزاییی 
حەفــت پــێ لــە کێبڕکێــی بازدانــی 

بەرزاییدا، ئیمکانی هەیە.
لەوانەیە خوێندکارێکی ســاڵی دووهەم 
کــە تــازە توێژینەوەیەکــی دەربــارەی 

ئەدەبیاتی ئینگلیزی، یان ئەمریکایی 
تــەواو کــردووە، لەنێــو پۆلدا هەســتێتە 
»کەواتــە  بپرســێت،  و  پــێ  ســەر 
بۆچوونتان دەربارەی ›‹قوبای خان‹‹ 
چییــە؟ ئاخــۆ ئەم هۆنراوەیە لە خولیا، 
یــان شــتێکی وادا بــە کۆلریــج ئیلهام 
نەکــراوە؟ ئەدی ســەبارەت بــە ئێدگار 

ئاڵن پۆ دەڵێن چی؟ 
ئاخــۆ ئــەوە ڕاســت نییە کــە لە کاتی 
بنەماڵــەی  ›‹تیاچوونــی  نووســینی 
لەهــۆش  بەتــەواوی  ئاشــێر‹‹دا 

چووبوو؟‹‹
وەاڵمــی ئەم پرســیارانە ئەوەیە کە ئەم 
جۆرە بابەتانە ئاوارتەی زۆر دەگمەنن، 

یان کۆمەڵە وێنایەکی هەڵەن. 
دەربــارەی  چیرۆکــەی  ئــەو  وەکــوو 
مەرگــی مارک توەین لەســەر زارانە، 
یان زۆر هووشەکارییان تێدا کراوە، یان 

زۆر خراپ تێیان گەیشتوون؟ 
گشــتە  لــەو  یەکێــک 
بەهەڵەتێگەیشــتنانەی کــە دەگوترێت 
سرنجی کۆمەاڵنی خەڵکی ڕەشۆکی 
بەالی خۆیدا ڕادەکێشێت، ئەو باوەڕەیە 
کــە پێــی وایــە بەرهەمــی هونــەری و 
هەڵقــواڵو،  شــتێکی  وەکــوو  ئەدەبــی 
بەبــێ هیــچ هەوڵێک، هەر لە خۆیەوە 
بە کامڵی هاتووەتە دنیاوە، ڕێوڕاســت 
وەکــوو چۆن ڤێنووســێکی دەریایی لە 

قوواڵیی دەریاوە دێتە دەرێ. 
بــە  بــووە  هەڵەیــە  بۆچوونــە  ئــەم 
تاوناتاوێــک  هــەر  و  ئەفســانەیەک 
نووســەرانی »بۆنەنووس‹‹ کە هەر لە 
بنەڕەتدا تەڵەکەباز و ساختەچین، شاخ 
و باڵی پێ دەدەن و تاکی ڕەشــۆکیی 
ســاویلکە و »هەزاران نووسەری دوای 
چاوچنۆکییــەوە  بــە  کــە  وی«ش 
ســامان  وەدەســتهێنانی  ئاواتەخــوازی 
و ناوبانگــی ئەدەبیــن، بــەاڵم ئۆقــرەی 
پێویستیان نییە بۆ ئەوەی کار بکەن و 
پاداشتی کارەکەیان وەربگرن، لەدووی 

ئەم ئەفسانەیە دەدەن. 
ڕیشەهەڵکێشــانی  لــە  وێدەچێــت 
ئــەو بۆچوونــەی پێــی وایــە نووســەر 
بلیمەتێکــی ڕووتــە کــە لــە چرکــەی 
حال لێهاتــن )جەزمبــوون( و ئیلهامــدا 
باخەڵــی  لــە  ئەدەبــی  شــاکارێکی 

دەردێنێــت و خەاڵتی کتێبی ســاڵ بۆ 
خۆی دەڕفێنێت، یان ناوی لە پێڕستی 
کتێبــە هەڵبژاردەکانــی مانگــدا جــێ 
دەگرێــت و بــە میلیۆنان دۆالر بەســەر 
نووســەرەکەیدا دەبارێنێــت، دەنــا بلیتی 
سەفەر بۆ هاوایی، یان مافی بەشداری 
ســالیڤان‹‹ی  ئــەد  ›‹شــانۆی  لــە 
بەخەاڵت بــۆ دێنێت، مومکین نەبێت، 
چونکــە وەکوو هەموو ئەفســانەیەک 
ڕەهەندی ناڕاســتەقینەی هەیە کە لە 
هەموو ڕاســتەقینەیەک ڕاستەقینەترە 
ئەفســانەی  وەکــوو  دیــارە  وا  و، 
یــان  دزێــو‹‹،  ›‹بووکەبەفرینــەی 
دەریاچــەی  ›‹دێوەکــەی  ئەفســانەی 
لــە  بەشــێک  بــەردەوام  نــس‹‹  لــۆخ 

هزرمان پێک دێنێت. 
ئــەو ڕاســتییەی ناکــرێ خــۆی لــێ 
ال بــدەی، ئەوەیــە کــە ســەرکەوتن لــە 
نووســیندا وێچوونێکــی زۆری لەگەڵ 
و  دژوار  بەســتێنی  لــە  ســەرکەوتن 
پسپۆڕانەی دیکەی هەوڵی مرۆڤانەدا 
هەیــە. بــەالی بۆچوونــی منــەوە، ئەم 
توانایــی،  بنەڕەتــدا  لــە  ســەرکەوتنە 
تاکەکەســییە  لێهاتووییــی  و  زەوق 
بــۆ  تێکــەاڵوی خۆتەرخانکــردن  کــە 
ئامانجی خۆ و باوەڕبەخۆیی و مەیلی 

تێرینەناسی سەرکەوتن بووە. 
بــە  پێویســتی  ســەرکەوتنە  ئــەم 
دوورودرێــژی  خولێکــی  تێپەڕاندنــی 
فێرخــوازی و شــاگردی هەیــە کە لەو 
خولــەدا کەســەکە فێــری بنەماکانی 
هونــەر، یان پیشــەکەی خــۆی دەبێت؛ 
و  کاتژمێــر  چەندیــن  بــە  پێویســتی 
چەندیــن ڕۆژ و مانــگ و زۆر جــار 
چەندیــن ســاڵ هــەوڵ و ماندووبوونــی 

بێپاداشت هەیە؛ 
پێویستی بە سرنج و کەڵکەڵە سەبارەت 
بە وردەکارییەکان هەیە؛ پێویســتی بە 
زۆر جــار دەســتپێکی هەڵخەڵەتێنــەر و 
پێکهێنــان  و؛  هەڵســەنگاندن و هەڵــە 
و  گومــان  و؛  هەڵوەشــاندنەوە  و 
ناهومێــدی و دیســان کاری ســەخت 
و کــۆڕ و کۆبوونــەوەی دوورودرێــژ و 
تاقەتپڕووکێنــی ئەزمــوون و ڕاهێنــان 
هەیــە پێــش ئــەوەی بچێتــە نێــو کارە 

سەرەکییەکەوە. 

دیارە بەشــێک لە نووســەرانی تازەکار 
فێــری  دیکــە  لەوانــی  خێراتــر  زۆر 
زەوقیــان  دەبــن؛ چونکــە  پیشــەکەیان 

زیاترە و بلیمەتترن.
»رومەن کاپۆتی« هێشــتا مووی لێ 
هونەریــی  لێهاتووییەکــی  نەهاتبــوو، 
وەهای بەدەســت هێنابوو کە زۆرینەی 
نووسەرانی پیشــەیی بۆ بەدەستهێنانی 
ئــەو لێهاتووییــە ســااڵنێک ئارەقیــان 
ڕشــتبوو.  بەاڵم ســەرباری ئــەو جۆرە 
جیاوازییــە تاکەکەســییانە، ئەدەبیــات 
تاکــە بەســتێنی گرنگــی تێکۆشــانی 
خەڵــک  زۆرینــەی  کــە  مرۆڤانەیــە 
هەســت دەکــەن مافــی خۆیانــە تێیــدا 
ســەرکەوتوو بن، هەر لەبەر ئەوەی کە 
بــەدڵ دەخــوازن ســەرکەوتوو بن. تەنیا 
مرۆڤێکــی ســاویلکە و خــاو پێی وایە 
دەبــێ بێئــەوەی چەندیــن ســاڵ خــۆی 
پــێ بگەیەنێــت و بەتایبەتی بخوێنێت، 
ببێــت بــە پزیشــک، ئەندازیــار، یــان 

فیزیکزانێکی بەناوبانگ. 
سەرباری ئەوەش زۆرینەی نووسەرانی 
الو ئەگــەر بێــت و لــە مــاوەی یــەک 
لەســەر چەنــدی ئەو کاتەی پێویســتە 
خوێندکارێکــی پزیشــکی بببێــت بــە 
باشــی  یاریزانێکــی  یــان  پزیشــک، 
یانــە  بچێتــە  بتوانێــت  بەیســبۆڵ 
نووســەری  بــە  نەبــن  گەورەکانــەوە، 
و  ناهومێــد  ئــەوە  ســـــــــــــەرکەوتوو، 
تــووڕە دەبــن.  هەروەکــوو ئەرســکین 
نــاوی  بــە  وتارێکیــدا  لــە  کاڵدوێــل 
و  نووســـــــــــــــــــەران  »دەربــارەی 
نووســەری«، کــە لــەم دواییانەدا باڵو 
بــووەوە، دەڵێــت: »کە بە نووســەرێک 
دەڵێــن بــۆ ئەوەی خۆی ئامــادە بکات 
پێویســتی بــەو ڕادەیــە لــە خوێندنــەوە 
کــە  هەیــە  شــێلگیری  و  فێربــوون  و 
مافناس، یان پزیشکێک بۆ فێربوونی 
پیشەکەی خۆی پێویستییەتی، داخوا 
شتێکی زیادەی لێ داوا کراوە؟«    

لەســەر  پێداگــری  هەرچەنــدی 
پاتکردنــەوەی ئــەم ڕاســتییە بکەیــن، 
هێـــــــــــــــشتا کەمە: نووســەریش دەبێ 
بتوانێــت و بخوازێت ئــەو فیداکارییانە 
بــکات کــە ســەرکەوتنخوازانی هــەر 
بەســـــــــــــــتێن و بوارێکی دیکە خۆی 

بۆ دەکوتن و، ئەگەر وا نەکات، دەبێ 
توانایــی و لێهاتووییەکانــی خــۆی بۆ 

بوارێکی دیکە ڕاگوێزێت. 
ئــەو نووســەرە دەبــێ ســەدان ســەعات 
نووســین و پشــکنین و  خوێندنــەوە و 
توێژینــەوە تۆمــار بــکات بــۆ ئــەوەی 
پــێ  خــۆی  هونەرەکــەی  بتوانێــت 

بگەیەنێت. 
یاریزانێکــی  وەکــوو  ڕێوڕاســت 
ئاماتۆری بەیســبۆڵ، یان فوتبۆڵ کە 
بێجگــە لە یاریکــردن لەنێــو مەیداندا، 
چەندیــن ســەعات خەریکی تاوتوێ و 
پشــکنین و دووبارەکردنەوەی جووڵەی 
بەناوبانــگ  و  پیشــەیی  یاریزانانــی 
دەبــێ  الویــش  نووســەرێکی  دەبێــت، 
بــەردەوام لــە ڕێــی خوێندنــەوەی ورد 
لێکدانــەوەی  و  ڕێـــــــــــــکوپێک  و 
بەرهەمــە ئەدەبییــە گەورەکانــەوە وانە 

وەربگرێت. 
یەکجــار  یەکجــار  بوارێکــی  هونــەر 
بیندرێژە و کاتیش بەپەلە تێپەڕ دەبێت 
و یەکێــک لــە باشــترین ڕێگاکانــی 
بــە  ئاماتــۆر  کەســێکی  گەیشــتنی 
پێگەی پیشەیی، ئەوەیە کە لە هەموو 
ڕۆژێکی ژیانی خۆیدا فێری شتێک 

ببێت. 
نووســەری ئاماتــۆر بێجگە لەوەی کە 
بەناچــاری لە هەڵســەنگاندن و هەڵەوە 
بــکات  ئیــرادە  هەرکــە  دەبێــت،  فێــر 
گەورەتریــن مامۆســتا و ڕاهێنەرانــی 
لــە ئیختیــاردا دەبێــت کــە هــــــــــــەر 
خۆیــدا  خولیــای  لــە  خوێندکارێــک 
وێنایــان دەکات و دەتوانێت یارمەتییان 

لێ وەربگرێت. 
ئەو نووسەرانەی کە بە بەرهەمەکانیان 
لیریــکای بوارە دڵخوازەکەی نووســەرە 
الوەکەیان فرەوان کردووە و هەموو ئەو 
بابــەت و گرفتــە هونەرییانەیــان حــەل 
کــردووە کــە بەربینگ بــەو دەگرن و، 
پیشتر لەالیەن نووسەرانی باشتر لەوەی 
ئــەو بەتەمایــە پێیان بگات، چارەســەر 

کراون؛ 
ســەرلەبەری ئــەو ئیلهــام و رێنوێنــی 
و هاندەرانــەی ئــەو نیــازی پێیانــە لەو 
چیـــــــــــــــرۆک و ڕۆمان و شیعرانەدا 
هــەن کــە خولیــای نووســینیانی لــە 

مێــــــــــــــــشکدایە.     
لــە الیەکــی دیکەشــەوە، هــەر بەتەنیا 
کاری سەخت و مەیلی زۆر کیفایەت 
ناکات.  ئەو کەسە دەبێ پێش هەموو 
شــتێک توانای نووســەریی هەبێت و، 
تەنیا و تەنیا لەبەر ئەم تاکە هۆکارەیە 
کــە دەتوانیــن بێژین نووســەران نابن بە 
نووســەر، بەڵکــوو بــە نووســەری دێنە 
دنیــاوە! دڵتەزێنتریــن دیمەن لــە دنیادا 
دیمەنــی ئــەو کەســەیە کــە دەخوازێ 
ببێت بە نووســەر، بەاڵم هیچ تواناییی 
ئــەم کارەی نییــە و قانعیــش نابێــت 
بــەوەی کە دەبێ هێــز و تواناییەکانی 
لە بەستێن و بواری دیکەی بێجگە لە 
نووسینی داهێنەرانەدا بەکار بێنێت. 

مــن کەســانی یەکجــار هۆشــمەند و 
تێــــــــــــــگەیشتوو دەناسم کە ئارەزوویان 
ڕۆماننــووس،  چیرۆکنــووس،  بــووە، 
شــاعیر، یــان شــانۆنامەنووس بن و بۆ 
گەیشــتن بەو ئــارەزووەش لە قوواڵییی 
دڵ و گیانــەوە کاریــان کــردووە، بەاڵم 
ئاســتێکی  لــە  نەیانتوانیــوە  هەرگیــز 

ڕووکەشی پتر بەدەست بێنن. 
لە ڕاســـــــــــــتیدا هەر لە بنەڕەتەوە لەو 
چۆنایەتییە لەپێناســەنەهاتووە بێبەری 
بووگن کە لە دواین لێکدانەوەدا پیاوان 

لە کوڕیژگەکان جودا دەکاتەوە.
 ئاخۆ نووســەران دەبن بە نووســەر، یان 

بە نووسەری لەدایک دەبن؟ 
بــە کورتییەکــەی، لــە ڕواڵەتدا ڕوونە 
کــە دوو هۆکار ســەرکەوتنی ئەدەبی 
بوونــی  پێشــدا  لــە  دەکــەن:  دیــاری 
لێهــــــــــــــاتوویی و توانایــی خۆزایــی، 
پاشــان بوونــی مەیلــی پەروەردەکــردن 
ڕەهەندەکانــی  هەمــوو  ڕاهێنانــی  و 
ئــەو تواناییە خۆزاییــە لە ڕێی هەوڵی 

لەخۆبووردووانەوە تا دوائەنجام. 
نهێنــەکان  بلیمەتییــە  ســەرلەبەری 
وەکــوو  بلیمەتیــی  جیهانــدا،  لــە 
بلیمەتییەکــەی کیتس، یان شــارلۆت 
بـــــــــــرۆنتێ، یــان تۆمــاس وۆڵــف، نە 
بــۆ کــەس و نــە بــۆ کۆمەڵگاکەیــان 
بایەخێکــی ئەوتــۆی نابێــت، مەگیــن 
ئەوەی کە نووسەر شێلگیر بێت لەسەر 
ئەوەی کە کار بکات و بەســەختییش 

کار بکات.   
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دەسبەسەر کردنی 
هاوواڵتییان: 

گەالوێــژ،  ٣١ی  یەکشــەممە  ڕۆژی 
نــاوی  بــە  کــورد  هاوواڵتییەکــی 
و  ســاڵ  تەمــەن ٢٥  »ســلێمان گوڵــی« 
کــوڕی »محەممــەد ســەلیم«، خەڵکــی 
ســەر  یاپــەڵ«  »عەلیــاوای  گونــدی 
هێــزە  لەالیــەن  دیوانــدەرە،  شــاری  بــە 
کــرا  دەسبەســەر  ئەمنییەتییەکانــەوە 
ڕاگوێــزرا. نادیــار  شــوێنێکی  بــۆ  و 
خەرمانــان،  ١ی  دووشــەممە  ڕۆژی 
هاوواڵتییەکــی کــورد بە نــاوی »حەیدەر 
خــزری« کوڕی محەممەد و دانیشــتووی 
لــە  پیرانشــار،  شــاری  »کۆنەخانــی« 
الیــەن هێــزە ئەمنییەتییەکانەوە دەسبەســەر 
ڕاگوێــزرا. نادیــار  شــوێنێکی  بــۆ  و 
خەرمانــان،  ٤ی  پێنجشــەممە  ڕۆژی 
هاوواڵتییەکی کورد بە ناوی »محەممەد 
ڕەسائی«، تەمەن ٢٦ ساڵ، کوڕی ڕەشید 
و خەڵکی گوندی »ســەردۆش« ســەر بە 
مەریوان، پاش بانگهێشتکردنی بۆ ئیدارەی 
ئیتاعاتــی ئــەو شــارە، دەسبەســەر کــرا.
خەرمانــان،  ٤ی  پێنجشــەممە  ڕۆژی 
»هۆشــیار  نــاوی  بــە  هاوواڵتییــەک 
ســاڵ   ٢٨ تەمــەن  شــەعبانی«، 
هێــزە  لەالیــەن  بانــە،  خەڵکــی  و 
کــرا. دەسبەســەر  ئەمنییەتییەکانــەوە 
دوو  یەکشــەممە ٧ی خەرمانــان،  ڕۆژی 
هاوواڵتیــی کورد بــە ناوەکانــی »حەیدەر 
عەلیــزادە« خەڵکی گوندی »قەزەناوێ« 
و  »شــێرزاد مامەندی« خەڵکی گوندی 
»نەرزیوێ« ســەر بە شاری شنۆ، لەالیەن 
 هێــزە ئەمنییەتییەکانەوە دەسبەســەر کران.
ڕۆژی چوارشــەممە ١٠ی خەرمانان، هێزە 
ئەمنییەتییــەکان پێنج هاوواڵتیی کوردیان 
بــە ناوەکانــی »ئەســعەد ڕامیــن، خالیــد 
ڕامیــن، داوود ڕەحیمــی، ســەردار ڕامیــن 
و ڕامیــن ڕامیــن«، خەڵکــی گوندەکانی 
مســتەفا«  »چەقــەڵ  و  »قاڕنــێ« 
کــردووە دەسبەســەر  نەغــەدە،  بــە  ســەر 
فەرمانــدەی هەنگی ســنووریی پارێزگای 
ســنە، باســی لە دەسبەسەرکردنی ٥ کەس 
کــە دەســتیان لــە کوشــتنی دەرجەدارێکی 
لــە  حکوومەتــی  نیزامییەکانــی  هێــزە 
سنووری »گڵەسوورە«ی بانە هەبووه کرد. 

بانگهێشت کردن 
و لێپرسینەوە لە 

هاوواڵتییان: 

خەرمانــان،  ١٠ی  چوارشــەممە  ڕۆژی 
محەممــەد مەمەنــدزادە، چاالکی مەدەنی 
و ژینگەیــی، بەهــۆی ناڕەزایەتی دەربڕین 
بەنیســبەت ڕاگواســتنی ئــاوی بەنــداوی 
سەردەشــت و کەمیــی ئــاوی خواردنــەوەی 
ئەو شارە، بانگهێشتی پۆلیسی فەتا کرا.

خەرمانــان،  ١٠ی  چوارشــەممە  ڕۆژی 
بەڕێوەبــەری  ئیســماعیلی،  ئەبووبەکــر 
نیــوز«،  »ڕەبــەت  تێلێگرامیــی  کاناڵــی 

»ڕۆژنامەی کوردستان« بە مەبەستی هەرچی زیاتر ئاشکراکردنی پێشێلکارییەکانی مافی مرۆڤ لە ناوچەکانی 
کوردستانی ڕۆژهەاڵت، هەر دوو حەوتوو جارێک ڕاپۆرتێک لە سەر دوایین بارودۆخی مافەکانی مرۆڤ لە 

کوردستانی ڕۆژهەاڵت باڵو و دەیخاتە بەردیدی خوێنەران ڕۆژنامەی کوردستان.

ئەم ڕاپۆرت و ئامارانە باس لە حاڵەتەکانی پێشێلکردنی مافەکانی مرۆڤ لە ماوەی دوو حەوتووی سەرەتای 
مانگی خەرمانانی ساڵی ١٤٠٠ هەتاوی، لە شار و ناوچە کوردنشینەکانی کوردستانی ڕۆژهەاڵت دەکات کە 

بریتین لە حاڵەتەکانی دەستبەسەرکردن، بانگهێشت، ئێعدام، کوژران و برینداربوونی کۆڵبەران، کرێکاران، 
خۆکوشتن، زیندانیان و مەحکووم کردنی هاوواڵتییان لە کوردستانی ئێران.

بانگهێشــتی پۆلیسی فەتا و لێپرسینەوەی 
لێ کرا.

دژایەتی لەگەڵ 
ئازادکردنی زیندانی: 

لقــی ١ی دادگای پێداچوونــەوەی ورمێ، 
لەگــەڵ ئازادیی مەرجــداری باپیرە بەرزە، 
گونــدی  خەڵکــی  سیاســیی  زیندانیــی 
»چیانە« سەر بە پیرانشار دژایەتی کرد.

ڕاگواستن بۆ زیندان: 

ســێ  گەالوێــژ،  ٣٠ی  شــەممە  ڕۆژی 
هاوواڵتیــی کــورد بە ناوەکانــی »عوبەید 
ئەنوەری«، کوڕی ڕەحیم، خەڵکی گوندی 
چارکــداری«،  »ڕێبــوار  »ئاڵیــاوێ«، 
محەممــەد،  کــوڕی  ســاڵ،   ٢٢ تەمــەن 
قــادرزادە«،  »جــەالل  و  شــنۆ  خەڵکــی 
کــوڕی عەبدوڵــاڵ، خەڵکــی »نەڵــۆس«، 
پــاش کۆتایــی مــاوەی لێپرســینەوەکەیان 
لــە یەکێک لە گرتنگــە ئەمنییەتییەکان 
لــە ورمــێ، بــۆ زیندانی شــنۆ ڕاگوێزران.
گەالوێــژ،  ٣٠ی  شــەممە  ڕۆژی   
هاوواڵتییەکــی کــورد بە نــاوی »فەرهاد 
و  حەســەن  کــوڕی  مەعرووفــی«، 
ســەر  »ئاڵیــاوێ«  گونــدی  خەڵکــی 
بــە شــنۆ، پــاش کۆتایــی لێپرســینەوە لــە 
ئەمنییەتییــەکان  لــە گرتنگــە  یەکێــک 
لــە ورمــێ، بــۆ زیندانــی شــنۆ ڕاگوێزرا.
خەرمانــان،  ١ی  دووشــەممە  ڕۆژی 
هاوواڵتییەکــی کــورد بە ناوی »ئەنســار 
گونــدی »ســلێن«  خەڵکــی  ئەدوایــی« 
ســەر بە شاری سەواڵوا، بۆ جێبەجێکردنی 
حوکمەکەی ڕەوانەی زیندانی مەریوان کرا.

 مەحکووم بە زیندان و 
سزای نەختی: 

هاوواڵتییەکــی کــورد بــە نــاوی »عەتــا 
)شــەماڵ( ڕەحمانــزادە« خەڵکــی شــاری 
»پڕوپاگەنــدە  تۆمەتــی  بــە  ســەقز، 
مانــگ   ١١ بــە  نیــزام«  دژی 
کــرا. مەحکــووم  تەعزیــری  زیندانــی 
هاوواڵتییەکــی کــورد بــە نــاوی »جەالل 
وەفایی«، کوڕی حاجی عومەر و خەڵکی 
دادگای  ١٠١ی  لقــی  لەالیــەن  بــۆکان، 
کەیفەریــی ئــەو شــارەوە بە ســەرۆکایەتی 
پێنــج  ڕوســتەمی«،  »پەیمــان  دادوەر 
ســەپاوە. بەســەردا  زیندانــی  مانــگ 
لقــی ١٠١ی دادگای کەیفەریــی شــاری 
بــۆکان بە ســەرۆکایەتیی دادوەر »پەیمان 
کــوردی  هاوواڵتییەکــی  ڕۆســتەمی« 
 ٥ بــە  تابنــاک«  »شــێرکۆ  بەنــاوی 
مانــگ زیندانیــی تەعزیــری و ٧ مانگ 
زیندانی هەڵپەســێردراو مەحکووم کردووە.

 

درێژکردنەوەی ماوەی 
زیندانی هاوواڵتییان:

ڕۆژی یەکشــەممە ١٤ی خەرمانان، لقی 
ســنە،  ئینقابــی  دادگای  لێپرســی  ٢ی 
مــاوەی دەسبەســەرکرانی هاوواڵتییەکــی 
کــورد بە نــاوی »ئیبراهیم تاریمورادی«، 
تەمــەن ٥٥ ســاڵ، کوڕی محەممەدســاڵح 
و خەڵکــی گونــدی »ئەمرۆڵــە« ســەر بە 
سنەی، بۆ ماوەی ٢٠ ڕۆژی دیکە درێژ 

کردەوە.

کوژران و برینداربوونی 
کۆڵبەران وکاسبکاران:

خەرمانــان،  ٢ی  سێشــەممە  ڕۆژی   
کۆڵبەرێکــی کورد بە نــاوی »مەعرووف 
ئەدوایــی«، خەڵکــی گونــدی »ســلێن« 
ســەر بــە ســەواڵوا، لــە ئەنجامــی تەقــەی 
لــە  حکوومەتــی،  نیزامییەکانــی  هێــزە 
هەورامــان،  »تەتــە«ی  بەرزاییەکانــی 

بریندار بووە
خەرمانــان،  ٩ی  سێشــەممە  ڕۆژی 
»بەهمــەن  ناوەکانــی  بــە  کۆڵبــەر  دوو 
کەریم پەنا«، خەڵکی »ئارەمەردە«ی بانە 
و »ئارمــان ڕەســووڵی«، خەڵکی بۆکان، 
لــە ئەنجامــی تەقــەی ڕاســتەوخۆی هێــزە 
نیزامییەکانــی حکوومەتــی، لە ســنووری 

»هەنگەژاڵـ«ـی بانە، بریندار بوون.
بەهۆی وەرگەڕانی ماشــێنێک لە جۆری 
»پێــژۆ ٤٠٥« کــە هەڵگــری کۆڵبــەران 
کۆڵبــەری  چــوار  برینداربوونــی  بــوو، 
لێکەوتــەوە. شوناســی ئــەو کۆڵبەرانــە بــە 
عــادڵ  عەباســی،  »حیســام  ناوەکانــی 
محەممەدی، ناسح و سەباح مەحموودی« 

ڕاگەیەندراوە.
خەرمانــان،  ١٤ی  یەکشــەممە  ڕۆژی 
نــاوی  بــە  کــورد  کۆڵبەرێکــی 
»محەممەدخالیــد عەبدوڵــاڵزادە«، تەمەن 
٤١ ســاڵ و خەڵکی پیرانشار لە ئەنجامی 
تەقــەی هێــزە نیزامییەکانــی حکوومەتی 
لــە ســنووری »حاجــی عومرانـ«ـــی ئــەو 

شارەدا، گیانی لەدەست داوە.

گیانلەدەستدان و 
برینداربوونی کرێکاران: 

خەرمانــان،  ١ی  دووشــەممە  ڕۆژی 
کرێکارێکــی کــورد بــە نــاوی »ڕەئووف 
محەممــەدی« تەمەن ٥١ ســاڵ و کوڕی 
ســاڵح، لــە کاتــی کارکــردن لــە شــاری 

سلێمانی گیانی لەدەست دا.
خەرمانــان،  ٦ی  شــەممە  ڕۆژی 
کرێکارێکــی کــورد بــە نــاوی »حەســەن 
مەعرووف پــوور« تەمەن ٣٢ ســاڵ کوڕی 
مــەال عومــەر لــە هەرێمــی کوردســتان بە 
هۆی تەزووی کارەبا گیانی لە دەست دا.
٨ی  ڕێکەوتــی  دووشــەممە  ڕۆژی 

خەڵکــی  هاوواڵتیــی  ســێ  خەرمانــان، 
گوندی »دەکەڵـ«ـــی مەیان دەربەند، سەر 
بە شاری کرماشان، لە کاتی هەڵکەندنی 
بیــری ئاو، تووشــی گازگرتوویــی ببوون؛ 

گیانیان لەدەست دا.

ژنکوژی: 

گەالوێــژ،  ٣١ی  یەکشــەممە  ڕۆژی 
ژنێکــی الو بــە نــاوی »ســەبری )نگین( 
نەعلبەنــدی«، تەمەن ٢٨ ســاڵ، خەڵکی 
گوندی »ئێرانشا« سەر بە سەقز، لەالیەن 
مێردەکەیەوە ئاگــری تێبەردراوە و بەهۆی 
قووڵیــی برینەکانییــەوە، گیانــی لەدەســت 

داوە.
ڕۆژی هەینــی ٥ی خەرمانــان، پیاوێکی 
کوشــتنی  مەبەســتی  بــە  بۆکانــی، 
کچەکــەی، هەوڵی دا لە بەنداوی بۆکان 

بیخنکێنێت.


