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دوکتـــور شـــەڕەفکەندی: 
ێلێکـــی  ئینتلێکتو

خەباتگێـــڕ 

کۆماری ئیسالمی لە 
بیردۆزیی 

هانا ئارێنتدا

ژێئۆپۆلیتیکی 
ئێران، الوازییەکان، 

هەڕەشەکان و 
مەترسییەکان

شــتومه ك و ئامراز و هه موو شــته كانی 
كاتێكــی  به رهه ســت،  جیهانــی 
دیاریكراویــان هه یــه  و بــه  تێپه ڕبوونــی 
كاردانــه وه  و  ته مه نیــان،  و  كات 
به هــره ی خۆیــان نابــێ . له  نێــو هه موو 
ده رمانــه كان  به تایبه تــی  شته كانیشــدا، 
كه  له شــی مرۆڤ چاك ده كه نه وه  گه ر 
ته مه نیــان به ســه ر بچــێ و به واتایــه ك 
ئێكســپایه ر بــن، ئیــدی نــه ك به هره  یــان 
نامێنــێ به ڵكــوو ده بنــه  ژه هر و له شــی 

مرۆڤ وێرانتر ده كه ن.
بۆچوونه كانیــش  و  ئیدئۆلــۆژی 
كــه  وه كــوو ده رمــان بــۆ بیــر و هــزری 
مرۆڤه كانن گه ر ته مه نیان به سه ر بچێ 
و ئێكســپایه ر بن، ده بنه  ژه هر بۆ له شی 

مرۆڤه كان و ته نانه ت سیستمه كانیش.
ته واوبوونــی  دوای  ئێرانــی  لــه  
قاجــاردا، سیســتمێكی ئیدئۆلۆژیكــی 
كۆلۆنیاڵیستی دامه زراوه  كه  سه د ساڵه  
بــه و ئیدئۆلۆژییــه وه  كــه  دوای هاتنــی 
خومه ینی، ویالیه تی فه قیهیش تێكه ڵ 

بووه ، ده سه اڵتداری ده كه ن.
لــه م ماوه یه ی ڕابردوودا هه ندێ ڕووداو 
لــه  ده وروبــه ری ئێــران هاتنه  ئــاراوه  كه  
به تــه واوی ده ر خه ری ئێكســپایه ربوونی 
ئیدئۆلۆژیــی حاكــم له  تارانــه  و وه كوو 
ژه هریــش ده بێتــه  هــۆی له نێوچوونــی 
سیســتمه كه  و ئازاری زۆریش تووشــی 

واڵته كه  ده كات.
لــه  ده یه كانــی ڕابــردوودا،  به تایبه تــی 
تــه وه ری  دوو  ئیســالمی  كۆمــاری 
ســه ره كیی سیاسه تی له  ســه ر بناخه ی 
بیــری دوو گــرووپ دانابــوو و پێڕه وی 
هه نارده كردنــی  یه كه میــان  ده كــرد، 
ویالیه تــی  بــه   پــه ره دان  و  شــۆڕش 
فه قیــه و له بنه ڕه تــدا هاندانــی گرووپه  
ناوچــه دا،  لــه   تونــدڕه وه كان  شــیعه  
دووهه میشــیان بیــری ئیرانشــه هری كه  
حه وزه ی جوغرافیــای فه رهه نگیی بۆ 
بیرۆكه یه كــی وه همــی به نــاو نه تــه وه ی 
له ڕاســتیدا  و  ده كــرد  دروســت  ئێــران 
ناوچه كــه  وه كــوو  تــه واوی  ده یه ویســت 
هه خامه نشــی  حكومه تــی  ســه رده می 
ســه یدعه لیی  ده ســتی  ژێــر  بخاتــه وه  

هه خامه نشی!
لــه  ئه فغانســتان حكوومــه ت ڕووخــا و 
تاڵیبانی توندڕه وی ســوننی ده سه اڵتی 
به ده ســته وه  گرت و دژی شــێعە، دژی 
هــەزارە و قەومــی دەری کــە بناخەی 
فــارس لەوێوە هاتۆتــە نێو جوغرافیای 
ئێــران، بــووە و لــە داهاتووشــدا دژیــان 
دەبــێ. له والشــه وه  ئازه ربایجانی شــێعه  
كه  پێشــتر به شــێك بووه  له  ئێرانشــه هر!! 

دیمانەی کوردستان

ئیدئۆلۆژیی ئیكسپایه ر

ئینتلیجێنـــس: ئیتالعـــات و پاســـدارانی ئێـــران، حیزبـــی دێموکـــرات بـــە مەترســـی دەزانـــن بـــۆ ســـەر خۆیـــان
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دەورەی ٢٥٢ی ســـەرەتایی پێشـــمەرگە لـــە چیاکانـــی کوردســـتان کۆتایـــی پێهـــات

كەریم پەرویزی

درێژە لە الپەڕەی ٣

ڕێژیم له  هێزی كورد ده ترسێ

لە کۆتاییەکانی مانگی خەرماناندا و 
پــاش چەندیــن ڕۆژ هێرش و پەالماری 
بەردەوامــی ســپای پاســداران بــۆ ســەر 
بــە  و  کوردســتان  باشــوری  خاکــی 
بیانــووی هەبوونی هێــزە کوردییەکانی 
کــە  ناوچانــە  لــەم  ڕێژیــم  دژبــەری 
و  ئاســایش  تێکدانــی  مایــەی  بــووە 
هەروەهــا  و  ناوچەکــە  ســەقامگیری 
بەشــەی  ئــەم  ژینگــەی  تێکچوونــی 
کوردســتان، بۆ جارێکی تر بەرپرسانی 
ســەربازی ڕێژیــم لــە ئاســتی بــەرزدا 
هاتنە ســەر هێڵ و دەســتیان کردەوە بە 
هەڕەشە و گوڕەشە و قسەی بێبنەما!

ڕێکەوتــی ٢٨ی خەرمانــان بەرپرســی 
گشــتیی ســتادی هێــزە چەکدارەکانی 
وێــڕای  ئێــران،  ئیســالمیی  ڕێژیمــی 
بــاس كردن له وه ی که هێزه  كوردییه كان 
هه ڕه شه  و مه ترسین بۆ سه ر ئه منییه تی 
ئێــران، جارێکــی دیکە هەڕەشــەی لەو 
حیزبانەی دژبەری ڕێژیمی ئێران کرد .
لــە  باقــری«  »محەممەدحســەین 
هەواڵدەریــی  لەگــەڵ  وتووێژێکــدا، 
»تەســنیم« نزیک لە ســپای پاسداران 
كوردییانــه   هێــزه   ئــه و  ڕایگەیاندبــوو 
لــه  چه نــد ســاڵی ڕابــردوودا گه وره تر و 
به هێزتــر بوونــه و ئه منییه تــی ئێرانیــان 
وه مه ترســی خســتووه  کــە ئەم مەســەلە 

ئه وانی نیگه ران كردووه .
ئــەو بەرپرســە نیزامییــەی ڕێژیــم لــە 
درێــژەی ئــەو وتووێــژەدا ده ڵێت كه  ئێمە 
حیزبــە  لــەو  سەرکێشــییەک،  هیــچ 

كوردییانــه  کــە هەنووکــە نیشــتەجێی 
هەرێمی کوردســتانن قەبووڵ ناکەین و 

ده توانین له نێویان به رین.
هەروەها داوای لە هەرێمی کوردســتان 
و عێراق کردووە ئه و گرووپانه  سنووردار 
بكه نه وه  و ڕێگا نه ده ن ئه منییه تی ئێران 

وه مه ترسی بخه ن.
پــاش ئــەم وتووێــژە جارێکــی تــر و لــە 
پاســداری  ڕەزبــەر  ٧ی  ڕێکەوتــی 
پاکپــوور«  »محەممــەد  تێرۆریســت 
ســپای  زەوینیــی  هێــزی  فەرمانــدەی 
پاســداران لــە کۆبوونــەوە لەگەڵ جاش 
ســنە  شــاری  لــە  بەکرێگیــراوەکان  و 
کــە بــە بیانــووی ســاڵڕۆژی شــەڕی 
عێــراق،  و  ئێــران  ماڵوێرانکــەری 
خزمەتــی  لــە  »ڕێزگرتــن  بەنــاوی 
وێــڕای  گیرابــوو  بەکرێگیــراوان« 
هەڕەشە لە هەرێمی کوردستانی باشور 
و لەحاڵێکدا نەیتوانیوە ترسی خۆی لە 
هێزی بزووتنەوەی کوردستان بشارێتەوە 
حیزبەکانــی  لەنێوبردنــی  هەڕەشــەی 
هێنایــەوە  ڕێژیمــی  ئۆپۆزســیۆنی 

بەرباس.
ئەو تێرۆریســتە وێڕای شانازی کردنی 
بــە ڕابــردووی پڕ لــە شــوورەیی خۆی 
قەتڵوعامــی  لەگــەڵ  پێوەنــدی  لــە 
خەڵکی »کوردستانـ« لە سەرەتاکانی 
پارێــزگای  لــە  بەتایبــەت  شــۆڕش، 
ســنە داوای لــە بەکرێگیراوانــی ڕێژیم 
کــرد کــە دیســانیش وەک جــاران خۆ 
بنوێنن و چاوســاخییان بۆ بکەن تاکوو 

بتوانــن پێکــەوە پێــش بــە دزەی هێــزە 
شۆرشگێڕەکان بگرن!

ئــەم زنجیــرە لێدوانانــە کــە النیکەم لە 
یــەک مانگــی ڕابــردوودا بــەردەوام و 
لــە بڕگــەی جۆربەجــۆر هــەر بوونیــان 
هەبــووە، بەوەنــدە کۆتاییــان پێ نەهات 
و ئەمجارەیــان پاســدار یەحیــا ڕەحیــم 
سەفەوی ڕاوێژکاری عەلی خامنەیی 
بە ماڵپەڕێکی سەر بە ڕێژیمی وتووە: 
هیــچ هێزێکــی چەکــداری دژبەرمــان 
نابــێ لە ناوچەدا بەتایبەت لە هەرێمی 
کوردســتاندا بوونیــان هەبــێ؛ ئەمەمان 
بە بەرپرســانی عێراقیــش ڕاگەیاندووە. 
لــە  واز  زووتــر  وایــە هەرچــی  باشــتر 

خراپکارییەکانیان بهێنن!
ئەمانــە تەنیا بەشــێکن لــەو لێدوانانەی 
کــە وەک ئامــاژەی پــێ کــرا لەالیەن 
گەورەبەرپرســانی ســەربازی ڕێژیمــەوە 
ئــەو  هاتوونەتــە گــۆ و کــەم نەبــوون 
کەسانەی کە وەک مشەخۆری ڕێژیم 
لەمالولەوال دەستیان کردووە بە شانتاژ و 
پڕوپاگەندای ژاراوی و باڵوکردنەوەی 
دەنگــۆی ناڕاســت بــۆ بەالڕێدابردنــی 
ســازکردنی کەشــی  و  ڕای گشــتی 
تــرس و تۆقانــدن و شــەڕی ڕەوانی دژ 
بــە گەلــی کــورد و بزووتنەوەکەی کە 
ڕوونە هەموو ئەمانە سەرچاوەگرتوو لە 
ترســێکی شــاراوەی ڕێژیمــە کە کورد 
خزاندوویەتــە نێــو دڵ و بیر و مێشــکی 

دیکتاتۆری گەورە.
دەترســێ؛  کــورد  هێــزی  لــە  ڕێژیــم 

ترســێک کــە نەیتوانیــوە و ناشــتوانێ 
تەمەنــی  درێژایــی  بــە  و  بیشــارێتەوە 
خــۆی بــەردەوام لەگەڵــی ژیــاوە و جار 
لەگــەڵ جــار زیادتــر دەیپەشــۆکێنێ و 

ڕایدەچڵەکێنێ. 
هێــزی  بەردەوامــی  چاالکیــی 
شــار  لــە  کوردســتان  پێشــمەرگەی 
مانگرتــن  و  ئێعتــراز  شــاخ،  لــە  و 
و  چیــن  دەربڕینــی  ناڕەزایەتــی  و 
کوردســتان،  جۆربەجۆرەکانــی  توێــژە 
ئێــران  لــە  خەڵــک  هیواداربوونــی 
بەگشــتی و لــە کوردســتان بەتایبەتی 
بــۆ گۆڕانــی بنچینەیی لــە داهاتووی 
پێگەیشــتوویی  و  تێگەیشــتن  واڵت، 
سیاســی و هــزری گەل لــە ڕۆژهەاڵت 
و لەسەرهێڵبوونیان بۆ بەرپەرچدانەوەی 
جەمــاران  سادیســتییەکانی  سیاســەتە 
و  ڕابــردوودا  ســااڵنی  لــە  بەتایبــەت 
پاش ڕاگەیاندنی ڕاســانی ڕۆژهەاڵت 
بەشــێکن لەو هۆکارانەی کە ڕێژیمی 

تۆقاندووە. 
ڕێژیــم لەم هێزەی کوردســتان دەترســێ 
چونکە دەزانێ کە ئەم لەســەرهێڵبوونە 
کوردســتان  کــە  وادەکات  دواجــار 
ببێتــەوە بــە سەرباشــقە و ئۆلگــوو بــۆ 
باقــی ناوچــە و هەرێمەکانی ئێران کە 
نەتەوە ســتەملێکراوەکانی تێدا دەژی و 
بــە کورتــی ئــەوەی کە لە ٤٢ ســاڵی 
ڕابــردوو ڕســتوویانە لێیــان ببێتــەوە بــە 

خوری.
ڕێژیــم بۆخــۆی بــاش دەزانــێ ئــەوەی 

ئێســتە لــە گۆڕەپانــی سیاســی ئێراندا 
تێدەپــەڕێ نیشــانەیەکە بــۆ تێپەڕینــی 
ڕێژیــم.  لــە  خەڵــک  ئاگاهانــەی 
تێپەڕینێک کــە دەری دەخات خەڵک 
نەک وەک سەرەتاکانی شۆڕشی ٥٧ 
بەڵکــوو وەک ســاڵێک لەمەوپێشــیش 
بیــر ناکەنــەوە و ئــەوەی بۆیان ئەســاس 
و گرینــگ نییــە داهاتــووی ڕێژیمــە 
بــەاڵم ئەوەیکــە بۆیــان لــە ســەرەتیدایە 
لەڕاســتیدا  دەدەن  پــێ  گرینگــی  و 
داهاتــووی خۆیان و نەســڵەکانی دوای 

خۆیانە.
پڕئاشــکرایە کــە ئەگــەر لــە دەیــەی 
ڕابــردوودا خەڵکانێک چاوەڕوانی ئەوە 
بــوون کە هێزیکی دەرەکــی )بۆنموونە 
ئامریــکا( دەبــێ ببێتــە ڕزگاریــدەری 
خەڵکانــی ئێران و کۆماری ئیســالمی 
خــاوەن  بکاتــە  ئــەوان  و  بڕوخێنــێ 
ســەروەری سیاســی خۆیــان)!( ئێســتە 
ئیتــر بــە ئاڵوگۆرەکانــی چەند ســاڵی 
وەهــا  ناوچــە و جیهــان،  لــە  ڕابــردوو 
و  نەمــاوە  بــاوی  بیرکردنەوەیــەک 
خەڵکیــش بــاش لــەوە گەیشــتوون کــە 
سەربەســتییان  و  ڕزگاری  ڕێگــەی 
نــەک واشــینگتۆن و بروکســێل نییــە 
بەڵکــوو لــە تاران و ئیســفەهان و ســنە 
و کرماشــان و لــەوەش زیادتــر لــە نێــو 
بــە  شــار  شــەقامەکانی  و  کــۆاڵن 
شــاری ئێــران و کوردســتانە! بەکورتی 
کۆمــاری ئیســالمی ناڕووخێ مەگەر 

بە هێزی خەڵک.



  ژمارە ٨٠٨ ، ١٥ی ڕەزبەری ٢١٤٠٠

ـــی  ـــەوەی ڕێکخســـتنەکانی حیزبەکان کۆبوون
ناوەنـــدی هـــاوکاری بەڕێـــوە چوو

هـــاوڕێ »ئـــاکام دەریایی« 
پەیوەســـت بـــە کاروانـــی نەمـــران بوو

دەورەی ٢٥٢ی ســـەرەتایی پێشـــمەرگە 
لـــە چیاکانـــی کوردســـتان کۆتایـــی پێهـــات

بنەماڵـــەی شـــەهید »ئـــاکام دەریایـــی« 
سپاســـی هاوخەمـــی و هاودەریـــی خەڵکـــی کوردســـتانیان کـــرد

کۆنفڕانســـی الوانـــی ئینتێرناســـیوناڵ سۆسیالیســـت  لـــه 
نا وچـــه ی مێدیته رانـــه بەشـــێوەی ئانالیـــن بەڕێـــوە چـــوو

١٤٠٠ی  ڕەزبــەری  ١ی  ڕێـــــکەوتی 
هەتــاوی بەرانبــەر بــە ٢٣ی ســپتامبری 
کۆبوونــەوەی  زایینــی،  ٢٠٢١ی 
هاوکاریــی  ناوەنــدی  ڕێکخســتنەکانی 
بەڕێــوە  ئێــران  کوردســتانی  حیزبەکانــی 

چوو.
ڕێکخستنەکانی حیزبەکانی پێکهێنەری 
کۆبوونەوەیەکــی  هــاوکاری  ناوەنــدی 
تایبەتیــان بــە ئــەرک و ڕێکخســتن لــە 
هەروەهــا  و  واڵت  دەرەوەی  و  نێوخــۆ 

کــــــــــوردستانی باشوور بەڕێوە برد.

لەو کۆبوونەوەیەدا کە لە پەیوەندییەکانی 
کوردســتانی  دێموکراتــی  حیــــــــــــزبی 
سەرپەرســتیی  بــە  ســلێمانی  لــه  ئێــران 
بەرپرســی  قــادری«  »محەممەدنەزیــف 
پێکهاتبــوو،  ناوەنــد  دەورەیــی  هەیئەتــی 
چەنــد تــەوەری گرینــگ لــە باســەکانی 
گرتبــوو.  لەخــۆ  کۆبوونەوەکــەی 
پرســـــــــەکانی پێوەندیدار بــە ئەرکەکانی 
واڵت،  دەرەوەی  ڕێکخســتنەکانی 
واڵت  نێوخــۆی  و  باشــوور  کوردســتانی 
بــە وردی تاوتــوێ کــران و ئۆرگانەکانی 

لەهەمبــەر  ڕێــــــــکخستنەکان  بــە  ســەر 
پرســە هەنـــــــــووکەیی و ســتراتژییەکانی 
پێوەندیــدار بــە بزووتنــەوەی کوردســتانی 
ڕۆژهەاڵت و هەڕەشــە و مەترســییەکانی 
ڕێژیمــی ئیســالمیی ئێــران و سیاســەتی 
ســەرکوتی ئــەو ڕێژیمــە ئەرکــدار کرد و 
ڕێــکاری بەرەنــگاری و بەرپەرچدانەوەی 

دەستــــــنیشان کرد. 
لەو کـــــــۆبوونەوەیەدا بڕیــاری بەردەوامی 
و پەیوەندیــی ڕێکخســتنەکان پێداگــری 

لەسەر کرا.

دەورەی ٢٥٢ی ســەرەتایی پێشــمەرگە لە 
چیاکانــی کوردســتان کۆتایــی پێهات و 
ژمارەیەک لە الوانی نیشــتمان پێکهاتوو 
لە کیژان و کوڕان پەیوەست بە ڕێزەکانی 

هێزی پێشمەرگەی کوردستانەوە بوون.
ماڵپــەڕی  هەواڵنێــری  ڕاپۆرتــی  بەپێــی 
چیاکانــی  لــە  میدیــا«  »کوردســتان 
کوردستان، ڕۆژی یەکشەممە ڕێکەوتی 
هەتــاوی،  ١٤٠٠ی  ڕەزبــەری  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.
خوێندنــی  بــە  ســەرەتا  ڕێوڕەســمە  ئــەو 
ســروودی نەتەوایەتیــی ›‹ئــەی ڕەقیب‹‹ 

دەقی سپاسنامەکە بەم چەشنەیە:
شــەپۆلێک  بــە  ســەبارەت  سپاســنامە 
شــەهیدبوونی«  بەنیســبەت  هاوخەمــی 

ئاکام دەریایی«
ڕێبەرایەتیــی حیزبــی دێموکــرات، کادر 
بنەماڵــەی  قارەمانەکانــی  پێشــمەرگە  و 
دێموکرات، هاوڕێیان و هاونیشــتیمانیانی 
شۆڕشــگێڕانەتان  ســاڵوێکی  هێــژا، 

پێشکەش بێت.
بەداخــەوە هەواڵی مااڵوایی پێشــمەرگەی 
دلێر و شۆڕەســواری گەلــی کورد، ئاکام 
کــرد.  خەمبــار  هەمووتانــی  دەریایــی 
بێگومــان، هەمــوو ئەوانــەی لــە نزیکــەوە 
شــەهید »ئاکامـ«ـــیان دەناســی و ئاشنا 
ئــەم  گیانفیدایــی  و  قارەمانییەتــی  بــە 
خەباتــکارە بــوون دەزانــن کە لەدەســتدانی 
نەمریــان بــۆ ئێمــە و شۆڕشــی ئازادی چ 
خەســارێکی گەوڕەیــە و چ بۆشــاییەک 

دەخاتە تێکۆشان.
بــەاڵم هــەر دوای باڵوبوونــەوەی هەواڵــی 

ئینتێرناســیوناڵ  الوانــی  ڕێبه رانــی 
سۆسیالیست له ڕۆژه کانی ٨ ، ٩ و ١٠ی 
ڕەزبــەردا، کۆنفڕانســێکیان لــه  ژێر ناوی 
بــۆ گۆڕانکارییــە  ئامانجیــان  و  »الوان 
دێموکراتییەکان لە ناوچه ی مێدیته رانه« 

به  شێوازی ئانالین پێک هێنا. 
»جــه الل  الوان  یه کیه تیــی  نوێنــه ری 
قادری« به شــداری له و کۆنفڕانســە کرد 
و لــه چوارچێــوه ی با ســه کاندا تیشــکی 

٩ی  ڕێکەوتــی  هەینــی  ڕۆژی 
کاک  هەتــاوی،  ١٤٠٠ی  ڕەزبــەری 
پێشــمەرگەی  دەریایــی«  »ئــاکام 
هێزی پێشــمەرگەی کوردســتان بەهۆی 
ڕووداوێکی دڵتەزێنەوە گیانی لەدەســت 
دا و تێکەڵ بە کاروانی شەهیدان بوو.

خەڵكــی  دەریایــی«  »ئــاکام  شــەهید 
شــاری شــنۆ، ســاڵی ١٣٧٤ی هەتاوی 
لەدایــک بــووە. کاتێــک گەیشــتووەتە 
و  دایــک  لەالیــەن  خوێنــدن  قۆناغــی 
باوکی دلسۆزیەوە وەبەر خوێندن دەدرێت 
بــە  و هەتــا قۆناغــی ناوەنــدی درێــژە 

خوێندن دەدات.
دوای ئەوەیکە دەگاتە تەمەنی الویەتی، 
وەک زۆربەی الوانی نیشــتمان بەهۆی 
و  زوڵــم  لــە  تێگەیشــتن  و  بیرکردنــەوە 
زۆرداریــی ڕێژیمی تاران لەســەر خاک 
و خەڵکی کوردســتان، دەست بە خەبات 

دەکات.
 لەسەر ئەساسی ئەم جیهانبینییەی کە 
دەڵێــت: »الوان داینەمــۆی شــۆڕش بۆ 
سەربەســتیی گەلن« چەکی شــەرەف و 
پاڕێزگاری لە نەتەوە و نیشتمانی کردە 
شــان و پەیوەســت بــە ڕیزەکانــی حیزبی 

دێموکراتەوە بوو.
شەهید »ئاکام« بۆ درێژەدان بە خەبات 
بــە شــێوەی ســازمانی ســاڵی ١٣٩٣ی 
هەتاوی پێوەندیی بە حیزبی دێموکراتی 

کوردســتانی ئێرانــەوە دەگرێــت و وەک 
ئەندامێکــی نهێنــی دەســتی بــە کار و 

چاالکیی حیزبی کرد.
دوای ئەوەیکــە خەباتــی نوێــی حیزبــی 
هێــزی  و  ڕاگەیەنــدرا  دێموکــرات 
پێشــمەرگە لــە نێوخــۆی واڵت دەســتی 
بــە کار و تێکۆشــان کــردەوە، شــەهید 
›‹ئــاکام« ســاڵی ١٣٩٥ی هەتاوی بە 
فەرمی پەیوەست بە هێزی پێشمەرگەی 
کوردســتانەوە بوو و چەکی بەرگری لە 

نیشتمانی کردە شان.
ســەرەتایی  دەورەی  تێپەڕاندنــی  دوای 
پێشمەرگە لە هێزی »تایبەت« سازمان 
درا و دەســتی بە کار و تێکۆشــان کرد. 
بەهۆی لێوەشاوییەوە بوو بە »سەرپەل«.
چاالکییەکانیــدا  و  کار  درێــژەی  لــە 
ســاڵی ١٣٩٧ لــە هێــزی ١٢٩ ســازمان 
درا و هەتا کاتی شەهیدبوونی لەو هێزە 

ئەرکەکانی خۆی بەڕێوە دەبرد.
چەندیــن  پێشــمەرگایەتیدا  مــاوەی  لــە 
حیزبــی  مەئمووریەتــی  وەک  جــار 
هەمــوو  و  واڵت  نێوخــۆی  گەڕایــەوە 
مەئمووریەتییەکانــی بە ســەرکەوتوویی 

بەڕێوە برد.
شــەهید ئــاکام ڕۆڵەیەکــی ئــازا و بــە 
جــەرگ بــوو، لــە ســەخترین ســاتەکان 
ســامناکیی دوژمنــی دەشــکاند و هیوا 

و ورەی بە الوان دەبەخشی.

مەخابــن  دەریایــی«  »ئــاکام  کاک 
و  گەیشــت  پێــی  قــەدەر  دەســتی 
»ئاکامـ«ـــی مێرخاســی لــە باوەشــمان 
کاروانــی  بــە  تێکــەڵ  و  ئەســتاند 
شــەهیدان بوو و ســەنگەری خەباتی بۆ 

هاوسەنگەرانی بەجێ هشت.
دوانیــوەڕۆی ڕۆژی شــەممە ڕێکەوتی 
تەرمــی  ١٤٠٠ی  ڕەزبــەری  ١٠ی 
شەهید »ئاکام دەریایی« بە بەشداریی 
بنەماڵەی شــەهید »ئاکام«، بەشــێک 
لــە ئەندامانــی ڕێبەرایەتــی، فەرمانــدە 
و  پێشــمەرگە  کادر،  نیزامییــەکان، 
میوانــان لــە گۆڕســتانی شــەهیدان لــە 

»جێژنیکان« بە خاک ئەسپێردرا.
ئــەو  تەرمــی  خاکســپاردنی  بــە  دوای 
ڕێوڕەســمی  قارەمانــە؛  پێشــمەرگە 
پرســە و سەرەخۆشــییەکەی لە ســاڵۆنی 
بــە  »جێژنیــکان«  ڕێوڕەســمەکانی 
بەشــداریی بنەماڵەی شەهید »ئاکام« 
بەشــێک لــە ئەندامانــی ڕێبەرایەتــی، 
بەرپرســانی دەزگای فەرماندەیی هێزی 
فەرمانــدە  کوردســتان،  پێشــمەرگەی 
پێشــمەرگە،  کادر،  نیزامییــەکان، 

بنەماڵەکان و میوانان بەڕێوە چوو.
و  ڕێبــاز  لەگــەڵ  ڕێوڕەســمەدا  لــەو 
ئامانجی شــەهید »ئاکام« و ســەرجەم 
نــوێ  پەیمــان  کوردســتان  شــەهیدانی 

کرایەوە.

بــۆ  بێدەنگــی  خولەکێــک  ڕاگرتنــی  و 
ڕێزگرتــن لــە گیانــی پاکــی شــەهیدانی 

کوردستان دەستی پێکرد.
دواتــر »موختــار ســۆهرابی« بەرپرســی 
فێرگەی فەرماندەیی هێزی پێشمەرگەی 
بــە  تایبــەت  پەیامێكــی  کوردســتان 
ســەرەتایی  ٢٥٢ی  دەورەی  ڕێوڕەســمی 
پێشــمەرگەی پێشــکەش بــە بەشــداربووان 

کرد.
دواتــر ســروودێکی شۆڕشــگێڕی لەالیەن 

بەشداربووانی دەورەوە پێشکەش کرا.
لــە بەشــێکی دیکــەی ئــەو ڕێوڕەســمەدا 
٢٥٢ی  دەورەی  ئامووزشــیی  ڕاپۆرتــی 
ســەرەتایی پێشــمەرگە لەالیــەن »فەریــاد 
دروودی« مامۆســتای فێرگە پێشــکەش 

کرا.
پاشان شێعرێک لەژێر ناوی »نیشتمان« 
دەورە  بەشــداربووی  »هەژیــر«  لەالیــەن 
دەورەی  پەیامــی  و  کــرا  پێشــکەش 
٢٥٢ی ســەرەتایی لەالیــەن »چیاکــۆ«  

بەشداربووی دەورە خوێندرایەوە.

مااڵوایــی شــەهید »ئاکام« هەســتێکی 
پــڕ لە ســەربەرزی و شــانازی بــە نێو خزم 
و پێشــمەرگە و ســەرکردایەتی دێموکرات 
بــاڵو بــووە، کــە دەرخــەری قارەمانییەتی 
و شۆڕشــگێربوونی شەهید »ئاکامـ«ـــی 

گەیاند لەنێو دڵی گەلەکەیدا.
هەڤــااڵن؛ لەگــەڵ باڵوبوونــەوەی هەواڵی 
لــە  بەریــن  شــەپۆلێکی  ئــاکام  شــەهید 
بــۆ  »ئــاکام«  هاوڕێیانــی  بەشــداریی 
هەروەهــا  و  بەخاکســپاردن  ڕێوڕەســمی 
پەیامــی سەرەخۆشــی و هاوخەمی ڕووی 
لە بنەماڵەکەمان کرد و به ناردنی سەدان 
پەیام و پەیوەندیی ڕاســتەوخۆ لە ڕێگای 
تۆڕەکۆمەاڵیەتییــەکان وێــڕای دەربڕینی 
خۆیــان،  وەفــاداری  و  ئەمەگناســی 
سەرەخۆشــییان لە ئێمە و هاوســەنگەرانی 
کــرد کــە بــوو بــە مایــەی ســووکنایی و 

ئارامیی دڵ و ڕووحی زامدارمان.
هــەر بۆیــە ئــەم شــەپۆلە لــە سەرەخۆشــی 
و هاوخەمییــە بــە ســەرمایەیەکی بەرزی 

و  سیاســی  تاقیکاریــی  بــواری  لــە 
تافتــه،  »هەژیــر  هاوڕێیــان  نیزامیــدا 
پێشــەوا مەحمــوودی، وەحیــد ئەحمــەدی 
و چیاکــۆ محەممــەدی« خــەاڵت کران. 
خەاڵتەکان لەالیەن »تاهیر مەحموودی« 
بەرپرســی دەزگای ڕێکخســتنی گشتیی 
حیزبــی دێموکراتی کوردســتانی ئێرانەوە 

پێشکەشیان کرا.
بەســەر  خــەاڵت  ڕێوڕەســمەدا  لــەو  هــەر 
بەشداربووانی دەورەی سەرەتایی پێشمەرگە 
کــە لــە بواری نەزم و دیســیپلین نێونجیی 
نمرەکانیان بەدەســت هێنابــوو دابەش کرا. 
لــە بــواری نــەزم و دیســیپلیندا هاوڕێیــان 
»عوبەیــد ڕاش، نەســرین شــادی و ئیمان 
خەاڵتــەکان  کــران.  خــەاڵت  ئازەریــان« 
لەالیــەن »فەریــاد دروودی« یەکێک لە 
مامۆستایانی فێرگەوە پێشکەشیان کرا.

ڕێوڕەســمەکە بــە گۆرانییــەک لەالیــەن 
ســیامەک«  و  »ڕێبــاز  هاوڕێیــان 
ســەرەتایی  دەورەی  بەشــداربووانی  لــە 

پێشمەرگە، کۆتایی پێهات.

مەعنەویی خۆمان و بنەماڵەی دێموکرات 
دەزانیــن و بــە نــاوی بنەماڵەکەمــان بــە 
ئەرکی دەزانین سپاس و پێزانین پێشکەش 
بــە هەمــوو ئێوە بەڕێــزان بکەیــن، لەگەڵ 
لێبووردنمــان هەیــە کــە  داوای  ئەوەشــدا 
وەک پێویســت و شــیاو نەمانتوانیــوە بــۆ 
یــەک بــە یەکی ئەو خۆشەویســتانە واڵم 
بنێرینــەوە و وەک پێویســت لــە خزمــەت 

هەموو ئێوەی ئازیز دابین.
ئاواتەخوازین بە بەشداری لە خۆشییەکانی 
ئێوەی ئازیز، قەرەبووی ئەم ئەمەگناســی 

و وەفاداریتان بکەینەوە.

لەالیەن بنەماڵەی
 شەهید »ئاکام دەریایی« ژیانێکی 
هەرمانی تا گەیشتن بە ترۆپکی 
ئازادی بۆ گشت ئێوەی ئازیز بە 

ئاواتەخوازم.
 جارێکی تر سپاس بۆ هەموو الیەکتان

خســـــــته ســه ر مێــژوی یه کیه تیــی الوان 
و کار و چاالکییه کانــی لــه کوردســتان 
کۆنفڕانســه دا  لــه م   واڵت.  ده ره وه ی  و 
ڕێکخــراوه کان بــواری ئه وه یان بۆ ڕه خســا 
کــه هــه م خۆیان بناســێنن و هــه م باس له 
کار و چاالکیییەکانــی خۆیان و هه میش 
بــاری سیاســی ئــه و واڵتــه ی کــه تێیــدا 

ده ژین بکەن. 
لــە بەشــێکی دیکــەی کۆنفڕانســەکەدا 

نوێـــــــنه ری الوان تیشــکی خســته ســه ر 
کێشه ی الوان له کوردستانی ڕۆژهه اڵت، 
ڕاســان، پێشــمه رگه و ڕێبــه ری شــه هید 

دوکتور »قاسملوو«. 
له کۆتایی کۆنفڕانســەکەدا به شداربووان 
به ســه ر چه نــد گرووپــدا بــۆ دیاریکردنــی 
پـــــــــــڕۆژه ی ٢ ســاڵی داهاتــوو دا بــه ش 
کــران و جەخــت لەســەر کاری هاوبــەش 

کرایەوە.
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كه وتۆته  الی توركیه  و بۆته  هه ڕه شه  
بۆسه ر ئێران!

له م ڕووداوانه دا، كۆماری ئیســالمی 
و  ئیدئۆلۆژییه كــه ی  به پێــی  گــه ر 
بكردایــه ،  ئایینییه كــه ی  الیه نــی 
ده بــوو هه م پشــتیوانی لــه  ئازه ربایجان 
و  ئه رمه نســتان  دژی  بكردایــه  
شــێعه ش  ئازه ربایجانــی  هەمیــش 
له گــه ڵ توركیــه ی ســوننی نه بوایه  و 
هه م پشــتی شــێعه كانی ئه فغانستانی 
بگرتایه  و شــه ڕی تاڵیبانی بكردایه ! 
گــه ر به پێــی وه همــی ئیدئۆلۆژیكــی 
ده بــوو  بكردایــه ،  ئێرانشه هریشــی 
ئازه ربایجان به شێك له  ئێرانشه هر بوایه  
و ئێرانیــش شــه ڕی له گــه ڵ توركیــه  
بكردایه  بۆ گێڕانه وه ی ئازه ربایجان بۆ 
نێو وه همی ئێرانشــه هری!! له والشــه وه  
بــه  پشــتیوانیی نیزامی لــه  تاجیك و 
ده رییه كان، دژی په شتوونه كان بوایه !

ئیدئۆلۆژییه كانــی  چوونكــه   بــه اڵم 
به تــه واوی  ئیســالمی  كۆمــاری 
ئێكســپایه ر بــوون و هیــچ كه ڵكیــان 
بوونه تــه   ئیــدی  ئێســته   و  نه مــاوه  
ژه هــر بــۆ خــودی سیســتمه كه یان، له  
ئه فغانســتان پشــتی تاڵیبانــی گــرت 
و لــه  ڕووداوه كانــی ئازه ربایجانیشــدا 
به ته واوی دۆڕا و ڕێگه ی ترانزیتی بۆ 
ئورووپا بڕاوه  و ئێســته  ده سته وداوێنی 
ڕووســیه  ده بــێ به ڵكــوو لــه  ده ریــای 

خه زه ره وه  ڕێگای بۆ بكاته وه !
ئێدئۆلۆژیــی ئێكســپایه ری ویالیه تی 
فه قیهی و ئیرانشــه هری نه ك توانای 
به ڕێوه بردنی واڵتیشــیان نییه ، به ڵكوو 
له  ناوچه شــدا ناتوانن سیاسه تی ڕوون 
بــۆ ڕێژیــم دابڕێــژن و به پێچه وانــه ی 
نــه   ده جووڵێنــه وه !  ئامانجه كانیــان 
ده توانێ پشتیوانی له  شێعه كان بكات 
و نــه  ده توانــێ پشــتی ده رییــه كان كه  
»فارســی ئه ســیل« له وێــوە هاتوون، 
بگــرێ و نــه  ده توانــێ دژی تــووران 
هه وڵی گێڕانه وه ی ئازه ربایجان بدات!! 
ئیدئۆلۆژیی ئیكسپایه ر وه كوو ژه هرێك 
كار ده كات و ئێســته  ئیــدی ده ربــاری 
خامنه یــی وه كــوو ده ربــاری شــاكانی 
قاجــار بۆتــه  ده فتــه ری هاتوچــووی 
ده یه ویســت  ســه یدعه لی  ڕووســه كان! 
ببێته  داریووشی هه خامه نشی كه چی 

بۆته  موحەممه دعه لیشای قاجار!

درێژەی پەیڤدرێژەی پەیڤ

ماڵپـــەڕی ئینتلیجێنـــس: ئیتالعـــات و پاســـدارانی ئێـــران، 
حیزبـــی دێموکـــرات بـــە مەترســـی دەزانـــن بـــۆ ســـەر خۆیان

بەڕێوەچوونـــی کۆنفڕانســـی ســـااڵنەی 
»حیزبـــی کرێـــکاری بریتانیـــا« 
بـــە بەشـــداریی حیزبـــی دێموکـــرات

چاالکـــی تەبلیغـــی

 UNPO کۆبوونـــەوەی ســـەرۆکایەتیی
بـــە بەشـــداریی نوێنـــەری حیزبـــی 

دێموکـــرات بەڕێوەچـــوو

ناوەنـــدی ڕەوەنـــدی کورد 
لـــە واڵتـــی فینالنـــد کـــۆ بووەوە

خەڵکـــی کوردســـتان و ئەندامـــان و الیەنگرانـــی حیزبـــی دیموکـــرات بـــە مەبەســـتی 
پشـــتیوانی کردن لـــە خەباتـــی رەوای گەلەکەیـــان نـــاوە بـــە نـــاوە دژ بـــە کۆمـــاری 

ئیســـالمی چاالکـــی تەبلیغـــی بەڕێـــوە دەبـــەن. 
ئەمـــەی لێـــرەدا دەخریتـــە بـــەر دیـــدی ئێـــوەی خۆشەویســـت بەشـــێکن لـــەو چاالکییانـــە:

ڕۆژی شەممە ڕێکەوتی ١٠ی ڕەزبەر، 
کۆبوونــەوەی ناوەنــدی ڕەوەنــدی کــورد 
بــە بەشــداریی حیزبــە کوردســتانییەکان  
دێموکراتــی  حیزبــی  لــەوان  یــەک  و 
کوردســتانی ئێران لە شاری هێلسینکی 

پێتەختی واڵتی فینالند بەڕێوە چوو.
کۆبوونەوەکــە بــە خولەکێــک بێدەنگی 
بۆ ڕێزگرتن لە گیانی پاکی شەهیدانی 

کورد و کوردستان دەستی پێ کرد.
بەرپرســی  بــەرواری‹‹  ›‹نەزیــر  دواتــر 
واڵتــی  لــە  کــورد  ڕەوەنــدی  ناوەنــدی 
فینالنــد، ســەبارەت بــە ئامانــج و کار و 
چاالکییەکانــی ناوەنــد لــە دەرەوە و بــە 
تایبەتــی لــە واڵتــی فینالند، باســێکی 

پێشکەش کرد.
 ناوبــراو لــە باســەکەیدا جەختی لەســەر 
نیشــتمانپەروەر  کوردانــی  یەکڕیزیــی 
لــە دەوری یــەک ئامانــج، واتــە خاک 
و گــەل و ئــااڵی پیــرۆزی کوردســتان 
کــردەوە. هەروەهــا هەوڵــدان بــۆ لێــک 
و  چیــن  هەمــوو  نێزیککردنــەوەی 
توێژەکانــی ڕەوەنــدی کــورد لــە دەوری 
ئــەم ئامانجە، بێ لــە بەرچاوگرتنی بیر 

و باوەڕی حیزبی.

ڕۆژانی شــەممە تا یەکشەممە ڕێکەوتی 
کۆبوونــەوەی  ڕەزبــەر،  ١١ی  تــا   ١٠
ســەرۆکایەتیی ڕێکخــراوەی نەتــەوە بــێ 
دەوڵەتــەکان )UNPO( بــە بەشــداریی 
دوکتور »عەلی عەبدیل زادە«، جيگری 
حیزبــی  نێونەتەوەییەکانــی  پێوەندییــە 
دێموکراتی کوردســتانی ئێران و نوێنەری 
حیزبــی دێموکــرات لــەم ڕێکخــراوەدا، لە 

واڵتی بلژيک بەڕێوە چوو.
سەرەتای ئەو کۆبوونەوەیە بە پەسندکردنی 
بڕیاری کاریی کۆبوونەوەکە دەســتی پێ 
کرد و پاشان سکرتێری ڕێکخراوی نەتەوە 
بێ دەوڵەتەکان ڕاپۆرتی خۆی پێشــکەش 
ســەرۆکایەتی  دەســتەی  ئەندامانــی  بــە 
کرد. لەم ڕاپۆرتەدا سکرتێری ڕێکخراوی 
گەاڵڵەیەکــی  دەوڵەتــەکان  بــێ  نەتــەوە 
ســاڵی  ســێ  ســتراتیژیی  بــە  ســەبارەت 
داهاتوو بۆ ئەم ڕێکخراوەیە پێشــنیار کرد 
کــە دوای بــاس و هەڵســەنگاندنێکی ورد 
لەالیەن دەســتەی سەرۆکایەتییەوە پەسەند 

کرا.
ڕاپۆرتی سکرتێری ڕێکخراوی نەتەوە بێ 
دەوڵەتەکان هاوکات باســێکی لەسەر کار 
و چاالکیــی یەک ســاڵی ڕابــردوو لەخۆ 

گرتبوو.
بەشــێکی تــری کاری ڕۆژی یەکەمــی 

حیزبــی  نوێنەرایەتیــی  شــاندێکی 
ئێــران  کوردســتانی  دێموکراتــی 
حیزبــی  ســااڵنەی  کۆنفڕانســی  لــە 

»کرێکاری بریتانیا« بەشداریی کرد.
حیزبــی  فەرمیــی  بانگهێشــتی  لەســەر 
شــاندێكی  بریتانیــا،  كرێــکاری 
دێموکــرات  حیزبــی  نوێنەرایەتیــی 
و  ئاالنــی«  »ڕزگار  لــە  پێكهاتــوو 
»ئاریاكــۆ ڕەحیمی« لــە ڕۆژانی ٢٥ تا 

سەقز: 
ڕۆژی شــەممە ڕێکەوتــی ٣ی ڕەزبــەر، 
ئەندامــان و الیەنگرانی حیزبی دێموکرات 
بەبۆنــەی ٢٥ی  شــاری »ســەقز«،  لــە 
سپتامبر ساڵڕۆژی ڕێفراندۆمی مێژوویی 
کوردســتانی باشوور، چاالکی تەبلیغییان 

بەڕێوە برد.
ڕۆڵەکانی دێموکرات لە شاری »سەقز« 
ئااڵی کوردســتانیان هــەڵ کرد و وێڕای 
یادکردنــەوەی ڕێفراندۆمــی کوردســتانی 
باشــوور، پشــتیوانیی خۆیــان لــە حیزبــی 

دێموکرات دربڕی.
ئەو شــوێنانەی کە چاالکیــی تەبلیغییان 

لێ بەڕێوە براوە بریتین لە: 
»بەرزاییەکانی قەوخ و پارکی اللە«.

ئەندامــان و الیەنگرانی حیزبی دێموکرات 
لــە شــاری »ســەقز« بۆ جارێکــی دیکە 
لەگــەڵ ڕێبازی شــەهیدان پەیمانیان نوێ 
کردەوە و ئامادەیی خۆیان بۆ بەڕێوەبردنی 

هەر جۆرە ئەرکێکی حیزبی ڕاگەیاند.

نییەر:
ئەندامانــی حیزبی دێموکرات لە نییەر لە 
دژکردەوە بە ســەردانی بەرپرســانی ڕێژیم 
بــۆ ئــەو گوندە ئااڵی کوردســتانیان هەڵ 

کرد.
ڕەزبــەر،  ٥ی  دووشــەممە  ڕۆژی 
و  ســنە  پارێــزگای  ســپای  فەرمانــدەی 
کۆمەڵێــک کەســی دیکــەی ســەر بــەو 
ناوەندەی ڕێژیم و بەخشداری و پارێزگاری 
سنە، بە بیانووی بینین و چارەسەرکردنی 
کێشــەکانی خەڵــک ســەردانی گونــدی 
›‹نییــەر‹‹ ســەر بــە ناوچــەی ژاوەرۆی 

سنەیان کرد.
ســەردانی  لــە  ڕێژیــم  کاربەدەســتانی 
خۆیــان بــۆ ئــەو گوندە کــە لــە بەیانییەوە 
هەتــا ئێــوارەی هەمــان ڕۆژی خایاندووە، 
نزیــک بــە ســەد کەســیان لــە هێزەکانــی 
سپای پاسداران و ئینتیزامییان بە شێوەی 

ئامادەباشی لەگەڵ خۆیان بردووە.
هەروەهــا لــە هەندێــک لــە گوندەکانــی 
بەخشــی ›‹ســیروان‹‹ وەک ›‹هەشــەمێز 
و گەلێــن‹‹، شــورای گونــد و دێهیــار و 
کەســانی  وەک  ئاساییشــیان  خەڵکــی 

گوێرایەڵ و ملکەچ لەگەڵ بووە.
لەو ســەردانەدا کاربەدســتانی ڕێژیم زیاتر 
لــە ٣٠ ماشــینی نیزامییــان پــێ بــووە و 
لەبــەر ئاوایــی نییــەر بێنێــری تایبــەت بە 
و  موقــەدەس‹‹  دیفاعــی  ›‹حەوتــووی 

وێنەی قاسم سلێمانیـ«ـیان هەڵواسیوە.
کاربەدەســتانی ڕێژیمــی ئێــران بۆ ئەوەی 
ســەرنجی خەڵــک ڕابکێشــن پزیشــکیان 
خەڵــک  کــە  بــردووە  خۆیــان  لەگــەڵ 

بەخۆرایی ویزیت بکەن.
ڕێژیــم،  هەوڵــەی  بــەو  کاردانــەوە  لــە 
ئەندامانــی حیزبــی دێموکــرات لــە نییەر 
لــە بەرانبەر ئاوایی، ئااڵی کوردســتانیان 
هــەڵ کرد و واڵمیکــی توندیان بە ڕێژیم 

دایەوە.
لــە  یەکێــک  ›‹نییــەر‹‹  گونــدی 
ســنەیە  ژاوەرۆی  ناوچــەی  گوندەکانــی 
کــە لە ڕەوتی بزووتنــەوەی گەلی کورد، 
زۆرترین نرخیان داوە و بە دەیان شەهیدیان 
پێشکەشی  ڕێگای ڕزگاریی کوردستان 

کردووە.

بۆکان:
لــە  دێموکــرات  حیزبــی  تێکۆشــەرانی 
فەرمانــدەی  شــەهیدبوونی  ســاڵڕۆژی 
شــەهید »خدر خزری« ناســراو بە »خدرە 
ســوور« لە کێــوی »تەرەغــە«ی بۆکان 
چاالکیی تەبلیغییان بەڕێوە برد و لەگەڵ 
هەمــوو  و  »خــدر«  شــەهید  ڕێبــازی 
نــوێ  پەیمانیــان  کوردســتان  شــەهیدانی 

کردەوە.
ئــەو شــوێنانەی چاالکیــی تەبلیغیی لێ 
بەڕێوە چووە بریتین لە: »گڵکۆی شەهید 
خــدرە ســوور و جادەی گوندەکانی ســاردە 

کوێســتان، زیڕانــدۆڵ، خورخــورە، پــردی 
خواڵماڵی و جادە شاریکەند بۆ بۆکان«. 
بە ئااڵی کـــــــــــوردستان، ئارمی حیزب، 
لۆگــۆی هێزی پێشــمەرگەی کوردســتان 
و نووســینی دروشــمی ســەرکەوێ ڕاسان 

چاالکیی بەرینی تەبلیغی کراوە.
شــەهید »خدر خزری« ناســراو به  »خدره  
لــه   هەتــاوی  ١٣٣٣ی  ســاڵی  ســوور« 

مه هاباد له دایک بووه.
کاتێک پەیوەســت بە حیزب دەبێت وه ک 
هێــزی  ٣ی  لکــی  لــه   پێشــــــــــمه رگه  
»پێشه وا« ده ســتی به  تێکۆشانی حیزبی 

کرد. ب
توانــی  ئازایه تــی  و  لێهاتوویــی  ه هــۆی 
بــکات.  تێپــه ڕ  به رپرســایه تی  پله کانــی 
ســاڵی ١٣٦٠ کــرا به  سه رده ســته ، ســاڵی 
١٣٦١ کــرا بــه  جێگــری لکی ٣، ســاڵی 
١٣٦٢ کــرا بــه  فه رمانــده ری لکــی ٣، 
ساڵی ١٣٦٤ی هەتاوی  کرا به  جێگری 

هێـــــــزی »پێشه وا«.
بــه   بــوو  هەتــاوی  ١٣٦٦ی  ســاڵی 
فه رمانــده ری هێــزی پێشــه وا و ئه ندامــی 

کۆمیته ی شارستانی مه هاباد.
ناوبــراو ڕێکەوتــی ٧ی ڕەزبــەی ســاڵی 
لــە  شــەڕێک  لــە  هەتــاوی  ١٣٦٦ی 

»تەرەغە«ی بۆکان شەهید کرا.

مێراو:
ڕەزبــەری  ١٣ی  سێشــەممە  ڕۆژی 
١٤٠٠ی هەتاوی، ئەندامان و الیەنگرانی 
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران 
لــە گونــدی »میراوێ« ســەر بە شــاری 
»شــنۆ«، چاالکیــی تەبلیغییــان بەڕێــوە 

برد.
و  چاالکییــەدا  لــەو  حیــزب  ئەندامانــی 
گونــدی  ماڵەکانــی  دیــــــــواری  لەســەر 
»میــراوێ« دروشــمی »شــەهید ئــاکام 
»ڕاســان  و  هەیــە«  درێــژەی  ڕێــگات 

بەردەوامە«، نووسییەوە.

لە بەشــێکی دیکەی ئــەم کۆبوونەویەدا 
هەر کام لە بەشــداربووان بە گرینگیدان 
بــەو ئەرکــە نەتەوەییانــەی کــە لەســەر 
شــانی تاکــی کــوردە، جەختیان لەســەر 
پێویســتیی بەشــداریی هەمــوو تاکێکی 
کورد لــە بەرەوپێشــبردنی ئامانجەکانی 

نەتەوەی کورد کردەوە.
بەشــداربووان لەســەر ئــەوە هــاوڕا بــوون 
دۆزی  بەرەوپێشــبردنی  زیاتــر  بــۆ  کــە 
ڕەوای کــورد، پێویســتە هەمــوو چین  و 
توێژەکانــی کــورد لە دەرەوەی واڵت، بە 
هەســتکردن بە بەرپرسایەتیی نەتەوەیی، 
بەشــداربووان  هەروەهــا  بــن .  چــاالک 
کــە  کــردەوە  ئــەوە  لەســەر  جەختیــان 
پێویســتە ناوەنــدی ڕەوەنــدی کــورد لــە 
دەرەوەی واڵت، ســەربەخۆ کار بــکات و 
ئەولەوییەتی کارەکانی لەبەرچاوگرتنی 
بەرژەوەندییــە نەتەوەییــەکان بێــت و لــە 
ســتەمەی  جینایــەت  و  ئــەو  بەرامبــەر 
کــە لەالیــەن دوژمنانی نەتــەوەی کورد 
لــە هــەر کام لە بەشــەکانی کوردســتان 
بەرامبــەر تــاک، گەلی کورد و خاکی 
کوردستان دەکرێت، هەڵوێستی هەبێت  و 

لە قاویان بدات.

کۆبوونەوەی ســەرۆکایەتی بۆ باســکردن 
لەســەر ڕاپۆرتی ماڵی و هەڵســەنگاندنی 
داواکاریــی ئەندامەتــی لــە ڕێکخــراوەی 

نەتەوە بێ دەوڵەتەکان تەرخان کرابوو.
بڕگەیەکــی تــری کۆبوونەوەکــە بۆ باس 
و تاوتوێکردن لەســەر ڕەوشی نەتەوەکانی 
ئەندام لە دەستەی سەرۆکایەتی دانرابوو.
»عەلــی  دوکتــور  بەشــەدا  لــەم   
پێوەندییــە  جيگــری  زادە«  عەبدیــل 
دێموکراتــی  حیزبــی  نێونەتەوەییەکانــی 
نوێنــەری حیزبــی  ئێــران و  کوردســتانی 
باســێکی  ڕێکخــراوەدا،  لــەم  دێموکــرات 
کوردســتانی  سیاســیی  ڕەوشــی  لەســەر 
ڕۆژهــەاڵت کرد و هــاوکات ئاماژەی بە 
 هێرش و دەســدرێژییەکانی ئەم دواییانەی 
ســپای تێرۆریســتی پاسداران بۆ سەر شاخ 

و بەرزاییەکانی کوردستان کرد.
بــۆ  کۆبوونەوەکــە  کۆتایــی  بەشــی 
بــۆ  خۆئامادەکــردن  و  بەرنامەداڕشــتن 
کۆنگرەی داهاتــووی ڕێکخراوەی نەتەوە 
بــێ دەوڵەتەکان تەرخان کرابوو کە بڕیارە 

لە ماوەیەکی کورتدا بەڕێوە بچێت.
کۆبوونەوەی ســەرۆکایەتیی ڕێکخراوەی 
نەتــەوە بــێ دەوڵەتــەکان دوای دوو ڕۆژ 
کاری بەردەوام بە سەرکەوتوویی کۆتایی 

بە کارەکانی خۆی هێنا.

٢٨ی مانگــی ســێپتامبر بەشــدارییان لــە 
كۆنفڕانسی سااڵنەی »حیزبی کرێکاری 
بریتانیا« کرد. لەم کۆنفڕانســەدا شاندی 
نوێنەرایەتیــی حیزبــی دێموکــرات توانــی 
دیــدار و چاوپێکەوتنــی لەگــەڵ وەزیرانی 
و  باڵوێــز  پارلمانتــار،  ئەنــدام  ســایە،  لــە 
پێــک  کۆنفڕانســەکە  بەشــداربووانی 
بێنێت و ســەبارەت بە دۆخی کوردســتانی 

ڕۆژهەاڵت گفتوگۆیان کرد.

ئانالیــن«  »ئینتێلیجێنــس  ماڵپــەڕی 
ئەمنییەتییــه   بــواری  ماڵپەڕێکــی  کــە 
لــە ڕاپۆرتێکــدا باســی لــەوە کــردووە کە 
ئیتالعــات و پاســدارانی ئێــران، حیزبــی 
بــە  ئێــران  کوردســتانی  دێموکراتــی 
مەترســییەکی گــەورە دەزانــن بــۆ ســەر 
خۆیان و  ئەم حیزبە کوردییە لە میحوەری 

هەواڵگریی پاسدارانی ئێراندایە.
لە بەشگەلێک لەو ڕاپۆرتەدا هاتووە:

ئــەو پارتــە کوردییەی ئێــران )حدکا( کە 
بــۆ کوردســتانی عێــراق دوور خراوەتەوە و 
کاتێــک پاســداران بــە »هەڕەشــەیەکی 
نزیکـ«ـــیان )تهدیــد بالقــوه( دەزانێــت، بە 
بەردەوامــی لە ســنوورەوە هێرشــی دەکاتە 
ســەر و دوایین هێرش لە ڕێکەوتی ١٢ی 

سپتامبردا ڕووی دا.
ئــەم حیزبــە لە نزیکــەوە لەالیــەن دەزگای 
پاســدارانەوە کــە »حوســێن  هەواڵگریــی 

تائێب« بەرپرسیەتی، چاودێری دەکرێت. 
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران 
)حــدکا( کــە لــە ســاڵی ١٩٨٠ـــەوە لــە 
ســنووری عێــراق دوور خــراوە، لــە ١٢ی 
ســپتامبرەوە کرایــە ئامانجی مووشــەکی 
و فڕۆکــە بــێ فڕۆکەوانەکانــی ئێــران. 
ڕێژیمــی ئێــران بانگەشــەی ئــەوەی کــرد 
پاســداران  هەواڵگریــی  دەزگای  کــە 
ئــەو  )بالقــوە(  نزیکــی  مەترســییەکی 

حیزبەی دۆزیوەتەوە.
شەڕی دڕۆنەکان لە ئاسمانی کوردستان

ئــەم حیزبــە بە شــێوەیەکی سیســتماتیک 
لەالیــەن ســپای ئێرانەوە دەکرێتــە ئامانج، 
بــۆ وێنە لــە مانگی ئاگوســتی ٢٠٢٠ و 

سپتامبری ٢٠١٨دا. 
بــەاڵم ئەمجارەیان کە حیزبــی دێموکرات 
کەوتــە بــەر هێرش، لە ئامادەباشــدا بوو و 
توانیــی پێــش هێرشــەکە هێزەکانــی باڵوە 

پــێ بــکات و جگــە لــە زیانــی مــاددی 
هیــچ زیانێکــی گیانیــی نەبــووە. »کاوە 
حیزبــە  ئــەم  بەرپرســێکی  بەهرامــی« 
ئەوەشــی ڕاگەیاند کــە حیزبەکەیان چوار 
فڕۆکــەی بێفڕۆکەوانــی ئێرانــی تێــک 
شکاندووە  کە نێردرابوون تا جوواڵنەوەکە 

ناچار بە پاشەکشە بکەن.
ئــەو دوو الیەنــە لــە مــاوەی چوار ســاڵی 
ڕابــردوودا لە ملمالنێیەکــی کراوەدان کە 
حــدکا لەالیــەن »هەڵۆکانــی زاگرۆس« 
کــە ڕێکخراوێکــی ســەر بــەم حیزبەیــە، 

پشتیوانی دەکرێت.
لەنێوان بەرد و شوێنە سەختەکان

هێرشــەکانی ئێران دەســتدرێژییەکی نوێن 
بــۆ ســەر ســەروەریی عێراق کە تا ئێســتا 
بــۆ  تورکیــە  هێرشــەکانی  بــە  ڕۆژانــە 
ســەر بارەگاکانــی »پارتــی کرێکارانــی 
کوردســتان« زۆر تاقــی دەکرێتــەوە کــە 

دەبێتــە هــۆی مەحکوومکردنیــان لەالیەن 
»مســتەفا  عێراقــەوە.  ســەرکردەکانی 
عێــراق  ســەرۆکوەزیرانی  ئەلکازمــی« 
١٢ی  لــە  تــاران  بــۆ  ســەردانێکیدا  لــە 
ســپتامبردا، لــە وتووێــژ لەگــەڵ »عەلی 
شەمخانی« سەرۆکی ئەنجومەنی بااڵی 
ئاسایشــی نەتەوەیــی ئێــران ئــەو پرســەی 
بــەرز کردەوە.  بەرپرســی ئاسایشــی ئێران 
بــە بــێ شــەرمانە داوای لــە ئەلکازمــی 
)کــە خــۆی پێشــتر ســەرۆکی دەزگای 
 »INIS« هەواڵگریی نیشتیمانی عێراق
بــووە( کــرد بــۆ یارمەتیدانــی پاســداران 
حیزبــی  مەترســیی  کەمکردنــەوەی  بــۆ 

دێموکراتی کوردستانی ئێران. 
ئەم پەیامە شــتێکی تازەی بە ئەلکازمی 
بەخشی کە نیگەران بێت لە دەستێوەردانی 
و  دیکــە  ناوچەکانــی  وەکــوو  ئێــران 

کاروباری ناوخۆی عێراق.



  ژمارە ٨٠٨ ، ١٥ی ڕەزبەری ٤١٤٠٠

دوکتور شەڕەفکەندی: ئینتلێکتوێلێکی خەباتگێڕ 

.... دەیگوت پێشمەرگە یان خەباتگێڕی 
کــورد، دەکــرێ بمــرێ، شــەهید بێــت، 
بکەوێ، پاشەکشــە بــکات، بەاڵم نابێت 
بشــکێ و دەســت لــە خەبــات هەڵگرێ. 
لــە دیفیتیــزم و قبوڵکردنــی شکســت بە 
دوور بــوو. بــە تووندی پێی لەســەر ئەوە 
دادەگرت کە ئیدی لە مێژووی خەباتی 
میللەتــی ئێمــەدا نابێــت جارێکی دیکە 
ببێتــەوە.  نســکۆ و ئاشــبەتاڵ دووبــارە 
زۆر گرنگــی بــەوە دەدا کە لە مێژووی 
میللەتی خۆمان و میللەتانی دیکە فێر 
بیــن و دەرس و پەنــد و عیبرەتیــان لــێ 
وەرگریــن. شــارەزای هەموو الیەنەکانی 
بزووتنــەوە میللییەکانی کورد بوو، بۆیە 
کێوێــک بــوو لــە ڕقــی شۆڕشــگێڕانە 
بەرانبــەر دوژمــن و ناحەزانی بزووتنەوە. 
ئــەوە مەســەلەی ئەســڵی ئــەو بــوو لــە 

شۆڕشدا.
مــن نــه آنــم کــه دوصــد مصــرع ڕنگین 

گویم
مــن چــو فرهــاد یکــی گویم و شــیرین 

گویم!

دڵســۆزانە و بــێ پێچوپەنــا ڕوانگــە و 
لــە  خــۆی  بۆچوونەکانــی  و  نــەزەرات 
دەســتەی  و  حیــزب  ڕێبەیــی  ئیختیــار 
ڕۆژنامــەی  و  ڕادیــۆ  نوســەرانی 
دەنگــی  دەیگــوت  دەنــا؛  کوردســتان 
کوردســتانی ئێــران دەنگــی شــۆڕش و 
خەباتــی میللەتــی کــوردە بۆیــە دەبێت، 
نێــو  واقعیەتەکانــی  بێــت،  ڕاســتوێژ 
بزووتنــەوەی کوردســتان بەیــان بــکات، 
شوروشــەوقی  لــە  پــڕ  و  حەماســی 

خەباتگێڕانە و شۆڕشگێڕانە بیت.  
گفتن ناگفتەها مشکل است، 
نیست کار زبان کار دل است

 
قسەی ئەوە بوو دەبێ وا وتار بخوێنینەوە 
کە لەســەر داڵن بنیشــێ. قسەیەک لە 

دڵ بێتەدەر لە سەر داڵن دەنیشێ.
داوای دەکرد لە نوســین و وتارەکانماندا 
لــە ڕادیــۆ فــەزای گشــتی بزووتنەوەی 
حەقخوازانــەی  خەباتــی  و  کوردســتان 
چــاوی  بــەر  بێنینــە  کــورد  گەلــی 
خەڵک و بیروڕای گشــتی، تێبکۆشین 
جینایەتەکانــی هێزە ســەرکوتکەرکانی 
بدەیــن،  لەقــاو  ئیســالمی  کۆمــاری 
سیاســەتی ســەرکوتکەرانەی ڕێژیــم و 
پیــالن و چــاو و ڕاوی دەزگا ئەمنیەتی 
و سیاسییەکانی کۆماری ئیسالمی بە 

دژی خەڵک ئاشکرا بکەین. 
لەالیەکــی دیکــەوە داوای دەکــرد کــە 
بیــروڕای  پشــتیوانی  کــە  بنوســین  وا 
گشــتی خەڵکــی ناوچەکانــی دیکەی 
ئێــران بۆ الی پشــتیوانی لــە بزوتنەوەی 
ڕاکێشــین،  کوردســتان  حەقخوازانــەی 
بۆیە تەوســیەی ئەوە بوو کە لە نوســین 
و وتارەکانمانــدا لــە ئەدەبیاتــی   قورس 
و  مــرۆڤ  مافەکانــی  ســەنگین،  و 
ئەدەبییــەکان  دەســتەواژە  و  زاراوە  لــە 
سیاســی  زانســتە  تێرمینۆلــۆژی  و 
دونیاپەســند  کۆمەاڵیەتییەکانــی  و 
کەڵــک وەرگریــن و خــۆ لــە ئەدەبیاتی 
چاڵە مەیدانی و سوک، دوور ڕابگرین.
دەیگــوت ئەرکــی نوســەرانی ڕادیــۆی 
و  بەگشــتی  خەڵــک  ئەوەیــە  شــۆڕش 
و  شــۆڕش  بــۆالی  الوان  بەتایبەتــی 
خەبــات هــان بدەن و خەڵکی کوردســتان 
بۆ بەشداری لە شۆڕشدا موبیلیزە بکەن 
ئەدەبیاتــی  بــە  زۆری  گرنگــی  بۆیــە 
شۆڕشــگێڕانە و ڕۆمانتیزمی نەتەوەیی 
و ڕیالیزمــی ڕەخنەگرانــە دەدا. لەســەر 
بەرنامەیەکــی  کــە  بــوو  ئــەو  داوای 
زۆر  ئیمکاناتێکــی  بــە  ئەدەبیمــان 
کــەم لــە ڕادیــۆ جــێ کــردەوە، بــۆ باس 
ئــەدەب و فەرهەنگــی کــوردی و  لــە 
باڵوکردنەوەی ئەدەبیاتی شۆڕشگێرانە. 
شۆڕشــگێرانە  بزووتنــەوەی  دەیگــوت 

ناچێتــە  ئەدەبیاتــی شۆڕشــگێرانە  بــێ 
کــورد  هونەرمەنــدی  دەیگــوت  پێــش. 
پێویســتە هونەرەکــەی بخاتــە خزمــەت 
و  کۆمەاڵیەتییــەکان  گۆڕانکارییــە 

شۆڕش.
ئــەو بۆچوونــە بۆرژوازییــەی بــە پــوچ 
دەزانــی کــە دەڵــێ هونــەر و ئەدەبیــات 
نابێ کاریان بە سیاســەت بێت واتە ئەوە 
کە دەڵێ هونەر بۆ هونەرە. لە ڕوانگەی 
کاک ســەعیدەوە هونــەر و ئەدەبیاتێک 
کە ڕێگا بۆ ئازادی و ڕزگاری ئینسان 
خــۆش نــەکات و دژی زوڵــم و ســتەم 
نەوەستێتەوە بێ بایەخە.  ئــەو دێــڕ بــە 
دێڕ نوسین و وتارەکانی ئێمە نوسەرانی 
ڕادیۆی دەخوێندەوە و کۆنترۆڵی دەکردن 
و نەزەری خۆی لەســەر دەنوســین بەاڵم 
داوای ئەوەشــی دەکرد کە ئێمەش باس 
و بابــەت و نوســینەکانی ئەو کۆنترۆڵ 
بکەیــن و نەزەراتــی خۆمانیــان لەســەر 
دەربڕیــن، بەوجــۆرە فــۆرم و نێوەڕۆکــی 

وتار و باسەکان دەوڵەمەندتر دەبوون.
هونەرەکانــی  خوێندنــەوەدا  کاتــی  لــە 
بەیان و دروســت دەربڕین و شــیرینوێژی 
و زانســتە زمانەوانــی و بەالغییەکانــی 
ســەرچاوەی  هەمیشــە  دەکردیــن.  فێــر 
داهێنــان بــوو، بایەخی زۆری بــەوە دەدا 
کە ڕیتۆریک و ئەدەبیاتی حیزبی پاراو 

و ڕەوان و وەزین بێت. 
دیســیپلین  و  کات  بــە  ســەبارەت  زۆر 
و  وتــارەکان  دەبوایــە  بــوو،  ســەختگیر 
خەبەر و باســەکان بــۆ کاتی دیاریکراو 
ئامــادە کرابان، کۆنترۆل کرابان، تۆمار 
کرابان و  گەیشــتبانە ســەر ئەنتێن بۆیە 
ئەوەشــی تەشــویق دەکرد کە خێرا بەاڵم 

ورد بنووسین. 
بایەخــی زۆری بــە هونــەر و ئەدەبیاتــی 
کاک  لــەالی  دەدا.  شۆڕشــگێرانە 
ژیانــی  و  خەبــات  و  شــۆڕش  ســەعید 
خەباتگێڕانــە  و  پێشــمەرگایەتی 
سەرچاوەی سوژەی هونەری و ئەدەبی و 
ڕۆمان و چیرۆک و تابلۆ و فیلم و وێنە 
بــوون. خەبــات بــە دژی بــێ عەداڵەتی 
بۆخــۆی لوتکــەی جوانــی و گەشــە و 
تەکامولی ئینسانە. شێعرەکانی شێرکۆ 
بێکەســی زۆر خــۆش دەویســتن؛ لە ژێر 

تەئسیری ئەودا بوو.
نەبــوو.  ســامانێکی  و  ســەروەت  هیــچ 
ســەروەت و ســامانی ئــەو، ئــەو متمانــە 
سیاســی و خەباتگێڕانەیــە بــوو کــە لــە 
شۆڕشــدا هەیبــوو. ســەروەتی ئــەو، ئەو 
پەیــام و ڕیســالەتە بوو کە هاویشــتبویە 
ســەر شــانی خۆی واتە ئازادی کورد و 

کوردستان.
کــە قســەت لەگــەڵ دەکــرد زوو بــۆت 
دەردەکــەوت کە قســە و بیروڕاکانی لە 
باوەڕێکی قوڵی سیاســی و وشــیاری و 
ئاگاهیەکــی زانســتی قــوڵ و بەرینەوە 
ســەرچاوە دەگــرن.  کاکڵــی پەیــام بــۆ 

بــوو  گرنــگ  شــەرەفکەندی  دوکتــور 
بۆیە هەمیشە پێی لەسەر ئەوە دادەگرت 
کــە دەبێــت پەیامی ئێمە وەک حیزب و 
وەک بزووتنــەوە ڕوو لــە هەموو خەڵک 

بێ و جوانیش پۆلێنبەندی بکرێ. 
کادر و پێشمەرگە و سەرجەم هاوڕێیانی 
خــۆی بــە کــەم نەدەگــرت، لــە قســە و 
بــۆ  حیســابی  بڕیاراتیــدا  و  هەڵوێســت 
هەمــووان دەکــرد، کاری هەمووانــی بە 
گرنــگ دادەنــا. بــە هێــز و بــە توانــا و 
خاوەنــی تێمپڕامێنتــی ئەخالقــی بــوو. 
حیزبــی  کادری  دەیگــوت  هەمیشــە 
دەبــێ و لەســەریەتی لەگــەڵ خەڵــک 
شــەرافەتمەندانە و ئابڕوومەندانە ڕەفتار 
دژی  زۆر  بــکات.  هەڵســوکەوت  و 

پاسیڤیزم و کەنارەگیری بوو.
ســەختگیر بوو، ئەوەش وای کردبوو کە 
کادرەکانی ڕادیۆ لەبەر دەستیدا هەڵدەن 
و گەشــە بکەن و هەرکامیان بۆ خۆیان 

ببنە میکرۆفۆنی سیاسەتەکانی حیزب 
و بزووتنەوە. ئەرکی بە ئێمە دەســپارد و 
بەرپرسایەتیشی دەخستینە سەرشان و لە 
کاتی پێویســتدا تووند لێی دەپرسینەوە. 
ئیســراری ئەوە بوو کە ئەو ستەم و زوڵم 
کوردســتانە  لەســەر  بێعەداڵەتییــەی  و 
لەقــاوی بدەین و لە وتارەکانماندا زەقیان 

بکەینەوە.
ئەو خوێندنەوە و پەروەردە و فێربوونی بە 
باشترین شێوە و میتۆدی خەبات لەگەڵ 
دەزانــی.  فەرهەنگــی  دواکەوتوویــی 
ناســیاوێیەکی قــوڵ و بەرینــی لەســەر 
کۆمەڵگای کوردســتان هەبوو، ئیرادە و 
ڕوحیەیەکــی پتەویشــی بۆ یارمەتی بە 
بەرەوپێشــبردنی بزووتنەوەی کوردســتان 
کاک  ئەوانــە  هەمــوو  بــوو،  تێــدا 
سەعیدیان کردبووە تێکۆشەریکی تەواو 

عەیار و بەوەج. 
شوروشەوقی پێشمەرگانە و شۆڕشگێڕانە 
لە هەیبەت و سیمای دەباری. بەڕاستی 
ڕێبــازی  تەواومانــای  تێکۆشــەرێکی 
کوردایەتی و ڕزگاری کوردســتان بوو. 
پێبەندبوونی شۆڕشگێرانە لەالی کاک 
ســەعید جەوهــەری کاری حیزبایەتی و 
تەشکیالتی و نێوەڕۆکی ژیانی سیاسی 
هەر تێکۆشەرێکی کوردن. تێکۆشەری 
کــورد بەبــێ پێبەندبوونی شۆڕشــگێرانە 

بۆ شۆڕش دەبێتە گیاكەڵە.
ئــەو لە سەرتاســەری ژیانی حیزبایەتیدا 
دڵســۆز و بە ئیلتیــزام و وەفادار مایەوە. 
قەت شک و گومانی لە بەرحەقبوونی 
و  حیــزب  ئامانجەکانــی  و  سیاســەت 
بزووتنــەوەی  داخوازەکانــی  ڕەوایــی 

کوردستان لەال دروست نەبوو. 
ئــەو وێنای ئیــرادەی حیزبی دێموکرات 
بــوو.  خەڵکــی کوردســتان  خەباتــی  و 
ئۆپتیمیســت بــوو.  ئــەو گەشــبینی و 
لەشــکاننەهاتووییە لــە کاری ڕۆژانە و 
نوسین و قسەو هەڵوێستەکانیدا ڕەنگیان 

دەدایەوە.
کاک ســەعید دەیگوت هەر کوردێک 
و  ســەرکوت  و  تــرس  بیانــووی  بــە 
بزووتنــەوەی  بەرانبــەر  زەبروزەنــگ 
بێــت،  بێهەڵوێســت  خــۆی  میللەتــی 
بەڕاستی دەبێت شەرم لە ویژدانی خۆی 

بکات.
لەســەر  پێکەنینــی  و  بــزە  هەمیشــە 
نەدەبــوو.  نائومێــد  قــەت  بــوو.  لێــوان 
و  شــۆڕش  لــە  بــوو  وزە  ســەرچاوەی 
خەباتــدا. هەرکاتێــک دەتبینــی شــارژ 
دەبویــەوە. ئومێدی وەبەر دەنای و هێزی 
دەدا بــە ئەژنۆکانــت. لەســەرخۆ و هێور 
بــوو، بــەاڵم پتــەو و بەهێــز بــوو. ئەهلی 
تەســاموح و دیالــۆگ و گفتوگــۆ بوو، 
بــەاڵم موســامحەکار نەبــوو. بــە مودارا 

بوو بەاڵم سازشکار نەبوو.
زۆر پێی لەســەر ئەرکی ڕووناکبیران و 
مامۆســتایان و خوێندکاران لە شۆڕشدا 

ڕووناکبیــری  وابــوو  پێــی  دادەگــرت. 
کــورد ئەگــەر بەجۆرێــک یارمەتــی بە 
بزووتنــەوەی میللەتــی خــۆی نــەکات، 
ڕوناکبیــری  زڕەڕووناکبیــرە.  ئــەوە 
دەدایــە  گۆشــەگیری   و  پاســیڤ 
بــۆ  دەیگــوت  ڕەخنــە.  شمشــێری  بــە 
بــۆ  خەبــات  ژێرچەپۆکــە  میللەتێکــی 
ئازادی و ڕزگاری سەرەتی و پریۆریتی 
یەکەمــە بۆیــە پێــی وابــوو ڕووناکبیران 

دەبێت ئااڵهەڵگری ئەو خەباتە بن.
وتارەکانی بۆ ڕادیۆ پڕبوون لە هەســتی 
و  پێشــکەوتووخوازانە  ئازادیخوازانــە، 
شۆڕشــگێڕانە؛ هــەر بۆیە زوو شــوێنیان 
لەســەر خەڵک دادەنا. ئەو بە پێوە و لە 
لوتکەی درەوشــانەوەدا شەهید بوو. ئەوە 
گەورەپیاوانــن کــە دەچنە ســەر دار و لە 
بڵنــدان لــە پێنــاوی حــەق و عەداڵەت و 
ڕســتگاری خەڵکدا وەک مەســیح سەر 

دادەنێن. 

غالم آن کلماتم کە آتش انگیزد  نە آب 
سرد زند در سخن بر آتش

مەســەلەیەکی هیندی هەیە دەڵێ ئەی 
شــاعیر باســی بارانــێ مەکــە، بارانەی 
ببارێنــە. ئــەو ئێمــەی فێــر دەکــرد لــە 
وتارەکانماندا واقعی و حەماســی بین و 
ڕۆمانتیزمی شۆڕشــگێڕانە و نەتەوەیی 
بکەینــە هەوێنــی پەیامەکانمــان. ئــەوە 
کاک  خەباتگێڕانــەی  کەســایەتی 
ســەعیدمان لــە شــۆڕش و خەباتــدا بــۆ 
دەردەخــات . بــە بــێ کار و ڕێنوێنــی و 
هۆشــمەندییەکانی کاک سەعید قەت 
ڕادیــۆ دەنگی کوردســتان نەدەگەیشــتە 
ئــەو ئاســتە بــەرزە لــە نێو بزووتنــەوەدا و 
هەرگیــز نەیدەتوانــی ئــەو ڕۆڵە بگێڕێ 
کــە لــە کاتــی خۆیــدا لــە جۆشــدانی 

خەباتی خەڵکی کوردستاندا گێڕای.
کۆمەڵــگای کوردســتان و مەســەلە و 
کــوردی  میللەتــی  گیروگرفتەکانــی 
باش ناســیبون و تێدەکۆشــا یارمەتی بە 

پێکهینانــی ئاڵوگۆڕ لەو کۆمەڵگایەدا 
و  پێشــمەرگایەتی  ئــەو  بــۆ  بــکات. 
گرتنــە پێشــی ڕێگای خەبــات ئەرکی 
نەتــەوەی  ڕۆڵەکانــی  هەرەگرنگــی 
کــورد بــوو و زۆر شــانازی دەکــرد کــە 

پێشمەرگەی کوردستانە. 
گەورەتریــن  بــە  بەدگومانــی  و  تــرس 
گیاکەڵــەی پێشــمەرگایەتی دەزانــی و 
پێــی وابــوو دەبێ بێوچان بــژار بکرێن و 
نابێــت بهێڵیــن لە نێو شــۆڕش و خەباتدا 
کــرداری  و  قســە  بۆیــە  ســەرهەڵدەن. 
لــە شۆڕشــدا نەترســانە و دلێرانــە بــوو. 
یەکپارچــە ڕۆحیەی شۆڕشــگێڕانە بوو 

و قسە و کردەوەی وەک یەک بوون.
ئەو کوردێکــی دێموکرات و ڕووناکبیر 
ســتەمی  و  زووڵــم  بــە  هەســتی  بــوو، 
نەتەوایەتی لەســەر کوردســتان و گەلی 
کورد کردبوو، بۆ لەنێوبردنی ئەو ســتەم 
خەباتــی  ڕێــگای  زۆریــە  و  زووڵــم  و 

هەڵبژاردبــوو هــەر بۆیــەش هاتبــووە نێو 
ڕیزەکانی حیزبی دێموکراتەوە.

مێژووی میللەتەکەی خۆی و بزووتنەوە 
میللییەکانــی میللەتەکــەی خــۆی بــە 
قوڵــی خوێندبوویــەوە و لــە ئاکامی ئەو 
خوێندنەوەیــەدا، تێگەیشــتبوو کە دەبێت 
خەباتگێڕانــەی  و  نیشــتمانی  ئەرکــی 
خۆی بەڕێوە بەرێ و ببێتە پێشــمەرگە. 
نوســین و باڵوکردنەوەی کورتەمێژووی 
لــە  کــورد  میللییەکانــی  بزووتنــەوە 
ســەدەکانی ڕابــردوودا، ئــەوە دەردەخــات 
کــە ئــەو بە ئاگایی و وشــیاری لەســەر 
ئەو ئەرکە کە لەســەر شــانی بوو، پێی 
نابــووە مەیدانــی خەبــات. ئــەو دەیزانــی 
میللەتی کورد لە چ مەوقعیەتێکدایە و 
دەبــێ خەبات بۆ ڕزگاری خۆی بەرێتە 

پێش و شۆڕش بکات. 
ئــەو هاتبــوو هەموو توانا و لێوەشــاوەیی 
و وزەی خۆی لە خزمەت بە شــۆڕش و 
خەبــات و بزووتنەوەدا دانابوو. بە هەموو 

مانای وشە پێشمەرگە بوو.
و  حیــزب  لــە  چاوەڕوانییەکــی  هیــچ 
شــۆڕش و خەبات نەبوو واتە پاداشێکی 
لەگــەڵ  شــتی  زۆر  بــەاڵم  نەدەویســت 
خــۆی هێنابــوو، کــە خزمەتی شــۆڕش 
و حیــزب و خەباتــی پــێ دەکــردن. تازە 
دەفتەری سیاســی هاتبووە سەرشــاخان، 
مــن لە خزمــەت مامم، چومە دەفتەری 
سیاسی؛ کاک سەعید تازە لە تارانەوە 
هاتبــووە کوردســتان. مامــم خۆشــحاڵی 
خــۆی دەربــڕی کــە کاک ســەعید لە 
بنکــەی ڕێبەریــی حیــزب کار دەکات 
کــە  چاکــە  کارێکــی  ئــەوە  وتــی  و 
ڕێبــەری حیــزب تەقویــەت دەکەی و لە 
ڕێبەرایەتیــدا کار بکــەی بــە قازانجــی 
حیزبە و یارمەتی بە حیزب تەواو دەبێ. 
حیــزب لــەو جێیــە پێویســتی بــە تۆیــە 
نــەک لــە تاران. وەک ئێســتا لە بیرمە 
کاک ســەعید فەرمووی زۆر کەســی 

لە من باشــتر و لێوەشــاوەتر بۆ ئەو کارە 
هــەن. من جارێ لەگــەڵ وەزعەکە زۆر 
ئاشــنا نیم و لێم گەڕێن با باش لەگەڵ 

مەوقعیەتەکە ئاشنا بم.
مەبەســتم ئەوەیــە ئــەو نەهاتبــوو ببێتــە 
ڕێبــەر، هاتبوو وەک پێشــمەرگەیەک، 
بــە  خزمــەت  ڕووناکبیرێــک  وەک 
شــۆڕش بکات. دواتریــش کە چووە نێو 
ڕێبــەری لەبــەر ئــەوە بــوو کــە حیزب و 

بزووتنەوە پێویستیان بەو بوو .
چاوەڕوانی هیچ مەسئولیەتێک نەبوو. 
پلەوپایــەی نەدەویســت بــەاڵم کە کاتی 
خۆی هات و بۆی دەرکەوت شــۆڕش و 
خەبات پێویستیان پێیەتی، شانی دا بەر 
باری مەسئولیەت و وەک کێو قورس و 
قایم ڕاوەســتا. ئاخر ئەوە گەل و شۆڕش 
و خەبــات بــوون کــە مەســئولیەتیان پێ 
ســپاردبوو. بۆخــۆی لــەو بــارەوە دەڵــێ 
ببیــە  گەورەیــە  شــانازیەکی  چەنــد 
جێــگای ئومێــدی میللەتــی خــۆت. لە 
قۆناخەکانــی دواتری خەباتدا کە چووە 
نێو ڕێبەرایەتی حیزب و بزووتنەوە،وەک 
بــە  بــوو  هاتــووە،  ژیاننامەکەیــدا  لــە 
یەکێــک لــە کۆڵەکەکانــی داڕشــتنی 
سیاســەت و بڕیــارات و هەڵوێســتەکانی 
حیزب و بزووتنەوە. ئەو پلەوپایەی حیزبی 
و تەشــکیالتی و دەســەاڵتی ئۆرگانــی 
حیزبــی بــۆ بردنەپێشــی کاری حیزبــی 
و خەبات و شــۆڕش دەویســتن نەک بۆ 
شتێکی دیکە. یاسر عەرەفات دەڵێ من 
تواناییــم بــۆ خزمــەت بــە ئامانجەکانی 
شۆڕشــی فەلەســتین دەوێت. بەڕاســتی 
کاک ســەعیدیش پلەوپایــەی حیزبــی 
و تەشــکیالتی بــۆ خزمــەت بە شــۆڕش 
ئامانجەکانــی  و  کــورد  بزوتنــەوەی  و 
میللەتــی کورد دەویســتن واتە قودرەتی 
بۆ بردنەپێشــی هەڵوێستەکانی حیزب و 
پڕاکتیزەکردنی سیاسەتەکانی حیزب و 
پراکتیزەکردنی بیروبۆچونەکانی خۆی 
وەک ئینتلێکتوێلێک دەویست. لەخۆڕا 
نەبــوو بــۆ ماوەیەکی زۆر سەرپەرســتی 
ڕیتۆریکــی  و  ڕاگەیانــدن  دەزگای 
حیزبــی بە ئەســتۆوە بوو واتە بەرپرســی 
فۆرمۆڵەکردن و داڕشتن و ڕاگەیاندنی 
سیاسەت و هەڵوێستەکانی حیزب بوو.

درێژەی هەیە.....

ئیبراهیم الجانی

بەشی دووهەم

دەیگوت ئەرکی نوسەرانی ڕادیۆی شۆڕش ئەوەیە خەڵک بەگشتی و بەتایبەتی الوان بۆالی شۆڕش و خەبات هان 
بدەن و خەڵکی کوردستان بۆ بەشداری لە شۆڕشدا موبیلیزە بکەن 

بۆیە گرنگی زۆری بە ئەدەبیاتی شۆڕشگێڕانە و ڕۆمانتیزمی نەتەوەیی و ڕیالیزمی ڕەخنەگرانە دەدا
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وه زیرانی سزادراو له  كابینه ی ڕەئیسیدا
 بونیاتی بەرگریی لە دێموکراسییەکان

تەنیا بەرخۆدان پاشەکشە بە تۆتالیتاریزم دەکات

تازەدانــراوی  ســەرکۆماری  کابینــەی 
ئێران، ئیبراهیم ڕەئیسی، بە دانانی بژاردە 
تونــدڕەوەکان لە پۆســتە ســەرەکییەکان و 
ئێــران،  ئیســالمیی  کۆمــاری  ڕێبــەری 
خەریکــی ئامــادەکاری و بەرنامەڕێژیــن 
خامنەیــی  پــڕۆژەی  چەســپاندنی  بــۆ 
بــۆ  پالنــی  دەیــە  چەندیــن  بــۆ  کــە 
دەستنیشــانکراوەکانی  بەرپرســە  دانــاوە. 
کەســن  چەندیــن  ڕەئیســی  کابینــەی 
دەســەاڵتداریی  ســەردەمی  لــە  کــە 
»مەحمــوود ئەحمــەدی نژادیـ«ـــشدا لــە 
»ئەحمــەدی  بــوون.  ڕێژیمــدا  خزمــەت 
بەرفراوانــی  دژایەتییەکــی  نژادیـ«ـــش 
واڵتانــی ڕۆژاوایــی دەکــرد و ئەندامانی 
کەمئەندامانــی  لــە  کابینەکەشــی 
پێکهاتبــوون. نیزامــی  و  ئەمنییەتــی 
کابینــەی نوێــی ڕەئیســی بە نیشــاندانی 
ڕووخســاری ئاســمانیی دەسەاڵتی خۆی، 
پێکهاتووە لە ١٢ ئەندامی گەمارۆ لە سەر، 
دۆخێــک کە ڕێژیمی ئێــران لە مێژووی 
خۆیدا تا ئێستا بە خۆیەوەی نەبینیوە. ئەم 
کەســانە بەهۆی پێوەندییــان بە بەرنامەی 

ئاوێنــەی  مێــژوو  دەڵێــن  کــە  ڕاســتە 
بــەردەوام  ژیــان  و  داهاتــووە  بااڵنوێنــی 
جیــاوازی  بــە  ڕووداوەکانــە  بوونــەوەی 
ســەیری  ئەگــەر  بۆیــە  هــەر  بچوکــەوە، 
تۆتالیتێــرەکان  دەســەاڵتە  مێــژووی 
بکەیــن دەگمەنــن ئــەو ئەزموونانــەی کە 
پیشــانی بــدەن ئەم دەســەاڵتانە گــۆڕان لە 
نێوەڕۆکیانــدا ڕوو دەدات و بــەرەو باشــە 
دەچن و لە ڕێگەی بەختەوەری خەڵکانی 
ژێــر فەرمانڕەواییانــدا هەنــگاو هەڵبگرن؛ 
نەبووبێــت  هێــزدا  لەهەمبــەر  هیچــکات 
لەهەمبــەر ویســت و داخوازییــە ڕەواکانی 
خەڵکدا چۆکیان دانەداوە و بەرەو گۆڕانی 
پۆزەتیــڤ هەنگاویان هەڵنەگرتووە و هەر 
کاتیش هەســتیان کردبێت بەرانبەرەکەیان 
ئــەو  بارتەقــای  دەکات  پاشەکشــە 
ڕێــڕەوی  لــە  هەنگاویــان  پاشەکشــێیە 
هەڵگرتــووە.  نەیارانیانــدا  لەنێوبردنــی 
دەســەاڵتە سەرەڕۆکان بۆ چارەسەرکردنی 
هەمــوو گرفتێــک چــوون ڕەواییــان لەنێو 
جڤاکــدا نییــە هــەوڵ ئــەدەن هێــز بــەکار 
بێنــن و لــە ڕێگــەی زەبروزەنــگ و تــرس 
و  دەســەاڵت  بــە  درێــژە  تۆقاندنــەوە  و 
مانەوەی خۆیان بدەن هەر بۆیە تەنیا هێزە 
کــە دەتوانــێ لەنێویــان بەرێــت و کۆتایی 
بــە دەســەاڵتیان بەســەر خەڵکــدا بێنــێ.
لــە چــل و دوو ســاڵە کۆمــاری  زیاتــر 
وێنــەی  لۆژیکــە  بــەم  ئیســالمی 
دیکــە  ســەرەڕۆکانی  دەســەاڵتە  هەمــوو 
بــۆ  واڵمــی  هەمیشــە  و  جواڵوەتــەوە 
کێشــەکان زەبروزەنــگ بووە و لەوالشــەوە 
ئازادیخــوازان  پاشەکشــەیەکی  هــەر  بــە 
بێدەنگــی  یــان  ناوخــۆ  خەباتکارانــی  و 
دنیــای دەرەوە بە هەر ئامانجێک بووبێت، 
چەنــد هەنــگاو هاتوونەتە پێــش و ماف و 
ئازادییەکانــی خەڵکیان زیاتر بەرتەســک 
نێونەتەوەییشــەوە  لەبــاری  و  کردووەتــەوە 
یاســا و ڕێســا نێونەتەوەییەکانیــان پێشــێل 
بــە  ئامــاژە  درێــژەدا  لــە  کــە  کــردووە 
دەکەیــن. گرینــگ  وێســتگەی  چەنــد 

وێســتگەی یەکــەم؛ پــاش بەتااڵنبردنــی 
ئاخوندەکانــەوە  لەالیــەن  شۆڕشــی٥٧ 
گەلی کورد کە بۆ ســەرکەوتنی شۆڕش 
خەباتێکی بێوچانی بە نرخی فیداکردنی 
ســەدان ڕۆڵــەی قارەمانــی خــۆی و زیاتر 
لــە ســێ دەیــە دژ بــە دەســەاڵتی پاڵەوی 
و  مــاف  بــە  دەیویســت  بردبــوو  بەڕێــوە 
ئازادییەکانــی خــۆی بــگات و بەرهەمی 

چەندین ســاڵ تێکۆشانی بچنێتەوە؛ بەاڵم 
هــەر چەنــد مانــگ پــاش ســەرکەوتنی 
شــۆڕش و لە گەالوێژی ٥٨دا لە واڵمی 
ویســت و داخوازییەکانیــدا لەگەڵ فتوای 
بــوو. بــەرەوڕوو  خومەینــی  جەهــادی 

وێســتگەی دووهــەم؛ چــل و دوو ســاڵ 
لــە  ڕاپەڕینێــک  ئەمجارەیــان  و  پاشــتر 
ئەلئەحــواز دێتــە ئاراوە؛ خەڵــک هاواری 
بــەو  ئــەوە دەکــەن کــە تینوویانــە و دژ 
دەســەاڵتەی کــە ئەم کێشــە ژینگەییەی 

بــۆ دروســت کــردوون دروشــم ئــەدەن و لە 
ماوەیەکــی کەمــدا کۆمــاری ئیســالمی 
ســەر  لــە  خەڵکــە  لــەم  کــەس  چەندیــن 
داوای ســەرەتایترین مافەکانیان دەکوژێ 
و بــە ســەدان کــەس دەستبەســەر دەکات.

بواری نێونەتەوەیی
پــاش  هــەر  ســێهەم؛  وێســتگەی 
دەســبەکاربوونی دەســەاڵتی مــەالکان لە 
نێوخۆ و دەرەوەی ئێران دەستیان دایە تێرۆر 
و تۆقاندن و لە ساڵی ٥٨وە تا ١٣٧١تەنیا 
تێکۆشــەری  ســەدان  ئێــران  دەرەوەی  لــە 
سیاســی و ڕێبەری نەتەوەییان لە واڵتانی 
دەرەوە تیرۆر کرد؛ بەچەشنێک کە کاریان 
گەیاندبــووە جێگەیــەک کــە چاالکانــی 

سیاســی و دژبەرانی کۆماری ئیســالمی 
لە هیچ شوێنێکی ئەم دنیا پان و بەرینەدا 
هەســت بە تەناهــی و پارێــزراوی نەکەن.
وێســتگەی چــوارەم؛ بەپێــی هەنــدێ لــە 
بەڵگــەکان کۆمــاری ئیســالمی هــەر لە 
ســەرەتای دەسەاڵتەوە هەوڵی وەدەسهێنانی 
ڕێگــەوە  لــەم  تــا  داوە  ناوکــی  چەکــی 
هێرشــی  لەهەمبــەر  خــۆی  مانــەوەی 
دەرەکیــدا گاڕانتــی بــکات و تا هەنووکە 
بــە ســەدان میلیــارد دۆالری ســەرەڕای 
وەدەســتهێنانی  خەرجــی  دنیــا  دژایەتــی 
چەکــی ناوکــی کردووە و یاســا و ڕێســا 
کــردووە. پێشــێل  نێونەتەوەییەکانــی 

کۆمــاری  کردەوانــەی  ئــەم  نموونــەی 
ئیســالمی هێنــدە زۆرن کە بــاس کردنیان 
چەندین کتێبی پێویستە بەاڵم ئێمە لێرەدا 
ئاماژەمان بەم چوار وێستگە وەک نموونە 
کــرد لــە نێو ســەدان نموونــەی دیکەدا لە 
بــەر ئەوەی خاوەن یەک خاڵی هاوبەشــن، 
ئەویــش خەباتــی  خەڵکــی جوغڕافیــای 
ئیســالمی  کۆمــاری  لەهەمبــەر  ئێــران 
لــە نموونــەی یەکــەم و دووهەمــدا و لــە 
نموونــەی ســێ و چواریشــدا ڕاوەســتانی 
ڕێژیمــی  لەهەمبــەر  دەرەوە  دنیــای 

خومەینــی  ئــەوەی  پــاش  مەالکانــدا. 
فەرمانــی جەهــاد دژ بــە نەتــەوەی ئێمــە 
دەردەکات، خەڵکــی کوردســتان بڕیــاری 
بەرەنگاری و خەباتی شۆڕشگێڕانە ئەدەن 
پــاش چەنــد  بــەم هۆیەشــەوە خومەینــی 
هەیــڤ ناچــار دەبــێ یەکــەم جامــی زار 
فڕ بکات و داوای ئاشــتی بکات لەگەڵ 
خەباتگێڕان و بە ڕواڵەتیش بووبێت چۆک 
بۆ داخوازییەکانــی نەتەوەکەمان دابدات.
کاتێــک  دووهەمــدا  نموونــەی  لــە 
کۆمــاری ئیســالمی لەگــەڵ بەرخۆدانی 
ئەلئەحــواز  خەڵکــی  شۆڕشــگێڕانەی 
بەرەوڕوو بوو ناچار بوو بە شێوازی کاتیش 
بــووە مــل بــە ویســت و داخوازییەکانــی 

خەڵــک بــدات و النیکــەم بــە شــێوازی 
کاتــی بــە هــەر نرخێــک بــووە ئــاو بــۆ 
خەڵکــی ئــەو پارێزگایــە دابیــن بــکات.
تیــرۆر  ڕەوتــی  ســێهەمدا  نموونــەی  لــە 
ڕیســوایی  و  میکۆنــۆس  دادگای  تــا 
پلــە بەرزتریــن کاربەدەســتانی کۆمــاری 
بــەاڵم  دەکێشــێت،  درێــژە  ئیســالمی 
ئاڵمــان  دادوەری  دەســەاڵتی  کاتێــک 
بــێ ســڵکردنەوە لــە گوشــارەکان دژ بــە 
کۆمــاری  نێونەتەوەیــی  تیرۆریزمــی 
ئاخونــدەکان  دەوەســتێتەوە  ئیســالمی 
ناچــار دەبــن پاشەکشــە بکــەن و کــردەوە 
تیرۆریســتییەکانیان لــە ڕۆژاوا ڕابگــرن.

وەدەســهێنانی چەکــی  بــۆ  هەوڵــدان  لــە 
ناوکیــدا تــا شــوێنێک دەچنــە پێــش کە 
دۆســیەی ناوکــی کۆمــاری ئیســالمی 
ڕادەســتی شــۆرای تەناهــی ڕێکخــراوەی 
نەتــەوە یەکگرتــووەکان دەکرێت و هەموو 
کات ئیمکانــی ئــەوە هەبــوو کــە بڕیاری 
هێــرش بــۆ ســەر دەســەاڵتی ئاخونــدەکان 
دەربکرێــت هــەر بۆیــە لــە ژێــر گوشــاردا 
ناچــار بە واژۆکردنــی ڕێککەوتن دەبن و 
النیکــەم لــە ڕواڵەتدا دەس لــە هەوڵدان بۆ 
وەدەســهێنانی چەکی ناوکــی هەڵدەگرن.

خاڵی هاوبەشــی دوو نموونــە ناوخۆییەکە 
ســەرکوت و زەبروزەنگــی خەڵکــە و هــی 
دوو نموونــە دەرەکییەکــەش پێشــێلکردنی 
بــەاڵم  نێونەتەوەییەکانــە،  یاســا و ڕێســا 
خاڵــی هاوبەشــی هــەر چــوار نموونەکــە 
کۆمــاری  تۆتالیتاریزمــی  پاشەکشــێی 
ئیســالمییە کاتێک گوشــاری بۆ دێت و 
بــەرەوڕووی بەرەنــگاری دەبێتــەوە و ناچار 
داوا  بــۆ  بــە ملکــەچ کــردن  بوونیەتــی 
ڕەواکان ئەگەر بە شێوازی کاتیش بووبێ.
پاش ڕاگەیاندنی ڕاسان و سەرهەڵدانەوەی 
ڕۆژهــەاڵت،  کوردســتانی  لــە  خەبــات 
کۆمــاری ئیســالمی بەردەوام هەڕەشــەی 
هێــرش و لەنێوبردنــی الیەنــە کوردییەکان 

بەتایبەتی هێزی پێشــمەرگەی کوردستان 
دەکات و لە ماوەی ئەم پێنج ساڵەدا بە دەیان 
جار مەتەرێزەکانی هێزی پێشمەرگەی لە 
ناوچە شاخاوییەکانی کوردستان تۆپباران 
کــردووە و بــە ڕێکخســتنی دەیان شــەڕی 
ڕەوانــی هەوڵــی ئــەوەی داوە دۆخەکە بۆ 
بەر لە نەورۆزی ساڵی ١٣٩٥ بگێڕێتەوە.
بەاڵم هەڕەشــەکانی کۆماری ئیســالمی 
لــە ئەمســاڵدا و هێنانــی هێــز بــۆ ناوچــە 
ســنوورییەکان و چەندین جار داواکردن لە 
الیەنەکانــی هەرێمی کوردســتان و عێراق 
بــۆ گوشــارهێنان بــۆ ســەر خەباتــکاران و 
تەنانەت دەرکردن و چەک کردنی الیەنە 

کوردییەکان لە ئەمساڵدا چڕتر بووەتەوە و 
دیارە کە کۆماری ئیســالمی بە تەواوی 
هەست بە مەترسییەکانی زیاتر پەرەگرتنی 
هزر و هێزی ڕاســان دەکات، هەر بۆیە لە 
١٨ی مانگــی خەرمانانــەوە دەســتی دایە 
هێرشــێکی بەربــاڵوی ئاســمانی بۆ ســەر 
مەتەرێزی پێشمەرگە لە شاخ و بۆ یەکەم 
جــار هەنــدێ لە چەکە نوێکانی لە ســەر 
خەباتی ڕەوای گەلەکەمان تاقی کردەوە.
تــا ئێــرە وەک هەمــوو جارەکانــی دیکــە 
بــە  دا  هەوڵــی  ئیســالمی  کۆمــاری 

واڵمــی  ئاســن  و  ئاگــر  و  زەبروزەنــگ 
ویســتە ڕەواکانــی خەڵــک بداتــەوە و بەر 
لــەوە بگرێــت کــە ڕاســان ببێتە مەترســی 
ســەر مانــەوەی دەســەاڵتی ئاخوندەکان لە 
گشتیەتی خۆیدا، بەاڵم ئەوەی کە ڕەنگە 
بەرپرســانی سیاسی و سەربازی کۆماری 
ئیسالمی پێشبینیان نەکردبێ بەرخۆدانی 
پێشــمەرگەی  هێــزی  قارەمانانــەی 
کوردســتان بــوو کــە بــە چەکی ئیــرادەوە 
واڵمی هێرشــەکانی کۆماری ئیسالمیان 
کۆمــاری  دڕۆنــی  چه نــد  و  دایــەوە 
ئیسالمیشــیان خستە خوارەوە، لێرەدایە کە 
بەرپرســانی سیاســی و نیزامــی کۆماری 
ئیســالمی توشــی دوڕدۆنگــی دەبن و لە 

درێژەدانــی هێــرش ترســیان لێ دەنیشــێت.
ئــەو  کــە  تۆقیــوە  لــەوە  زراویــان  ئــەوان 
هەیمەنــەی بــە درێژایــی چەنــد ســاڵ بە 
کوشــتوبڕ و زەبروزەنــگ لــە خۆیــان لــە 
نێــو خەڵکــی نــاو جوغرافیــای ئێــران و 
دروســتیان  دراوســێش  واڵتانــی  تەنانــەت 
کردبــوو تێــک بشــکێت و هــەر بۆیــە بــە 
شــێوازی کاتیــش بــووە دەســتی ڕاگرتووە 
زیاتر پەنای بۆ شەڕی ڕەوانی هێناوەتەوە.
کەوابــوو ئــەم وێســتگەی خەباتیــش دژ 
چــوار  وەک  ئیســالمی  کۆمــاری  بــە 
وێستگەکەی دیکە تا ئەم کاتەش بەڕێوە 
چووە و کۆماری ئیسالمی تا ڕادەیەک 

زاگرۆس

وەرگێڕ: ئارمان حسەینی

پاش ڕاگەیاندنی ڕاسان و سەرهەڵدانەوەی خەبات لە کوردستانی ڕۆژهەاڵت، کۆماری ئیسالمی بەردەوام 
هەڕەشەی هێرش و لەنێوبردنی الیەنە کوردییەکان بەتایبەتی هێزی پێشمەرگەی کوردستان دەکات و لە ماوەی ئەم 
پێنج ساڵەدا بە دەیان جار مەتەرێزەکانی هێزی پێشمەرگەی لە ناوچە شاخاوییەکانی کوردستان تۆپباران کردووە و 

بە ڕێکخستنی دەیان شەڕی ڕەوانی هەوڵی ئەوەی داوە دۆخەکە بۆ بەر لە نەورۆزی ساڵی ١٣9٥ بگێڕێتەوە

دەسەاڵتە سەرەڕۆکان بۆ چارەسەرکردنی هەموو گرفتێک چوون ڕەواییان لەنێو جڤاکدا نییە هەوڵ ئەدەن هێز 
بەکار بێنن و لە ڕێگەی زەبروزەنگ و ترس و تۆقاندنەوە درێژە بە دەسەاڵت و مانەوەی خۆیان بدەن هەر بۆیە 

تەنیا هێزە کە دەتوانێ لەنێویان بەرێت و کۆتایی بە دەسەاڵتیان بەسەر خەڵکدا بێنێ

ناوکیــی ڕێژیم، پشــتیوانییان لە تێرۆریزم 
و پێشــێلکاریی مافــی مــرۆڤ لەالیــەن 
ئامریــکا، بریتانیــا، یەکیەتیــی ئورووپــا 
یەکگرتــووەکان  دەوڵەتــە  ڕێکخــراوی  و 
)نەتەوە یەکگرتــووەکان( گەمارۆ دراون. 
ئــەم ١٢ کەســە لە پۆســتە گرینگەکانی 
وەک وەزیــری بەرگــری، وەزیری نێوخۆ، 
وەزیــر نــەوت و دوو کەسیشــییان وەکــوو 
جێگرانی ســەرکۆمار دەستنیشــان کراون.
٨ کــەس لــە ئەندامانــی گەمــارۆدراوی 
ئامریــکاوە  لەالیــەن  کابینــەی ڕەئیســی 
کەســایەتییە  تایبەتــی  لیســتی  لــە 
گەمارۆدراوەکانــدان، ٧ کەســیان لەالیەن 
کەسیشــیان   ٧ و  »بریتانیــا«وە  واڵتــی 
لەالیــەن یەکیەتیــی ئورووپــاوە و یــەک 
کەسیشــیان لەالیــەن ڕێکخــراوی دەوڵەتە 
دراون.  گەمــارۆ  یەکگرتووەکانــەوە 
لیســتەکەی یەکیەتیی ئورووپا و بریتانیا 
وەکوو یەکە و هەر دووکیان لە ئۆکتۆبری 
٢٠٢٣ بەپێی بەرنامەی لەپێشدا دیاریکراو 
کە لە ڕێککەوتنی ســاڵی ٢٠١٥دا واژۆ 
کــرا و بە ڕێککەوتنــی »بەرجام« ناوی 
دەرکــرد ٣ کــەس لــە گەمــارۆدراوەکان 
گەمارۆکانــی  لیســتەی  لــە 
دەرەوە. دێنــە  ئورووپــا  و  بریتانیــا 

 ٤ کەســی دیکە لە ئەندامانی کابینەی 
گەمــارۆدراو لــە لیســتی گەمارۆکانــدا 
ســزادانیان  هــۆکاری  ئەوەیکــە  بەهــۆی 
پێوەنــدی بــە پرســی مافەکانــی مرۆڤەوە 
بــووە و هیچ پێوەندییەکیــان بە بەرنامەی 
ناوکیــی ڕێژیمــەوە نەبــووە، دەمێننەوە. ٣ 
کەس لەم ٤ کەسە تا ئێستا لەالیەن وەزارەتی 
خەزێنەداریی ئامریکاوە گەمارۆ نەدراون.
ڕەئیســی بەهۆی ڕۆڵێک کە لە کوشتن 
وەکــوو  ٦٧دا  ســاڵی  ئێعدامەکانــی  و 
»کۆمیتــەی  ئەندامانــی  لــە  یەکێــک 
کوشــتنی  واتــە  هەیبــوو،  مــەرگ« 
دژبــەری  سیاســیی  زیندانیــی  هــەزاران 
ڕێژیــم و هەروەها بەهۆی ئەوەیکە پێشــتر 
خامنەیــی پۆســتێکی دەوڵەتیــی پێدابــوو 
لەالیــەن ئامریکاییەکانــەوە خرابــووە نێــو 
چەندیــن  گەمــارۆدراوەکان.  لیســتی 
ڕەئیســی  کابینــەی  دیکــەی  ئەندامــی 
بەهۆی چاالکییان لە تۆڕە بەرباڵوەکانی 
دەوریــان،  ئاشــکرابوونی  و  خامنەیــی 
لەالیەن ئامریکاوە لە لیســتی کەسایەتییە 
گەمارۆدراوەکاندا جێیان گرت و سزا دران.
لــەو  یەکێــک  موخبیــر«  »محەممــەد 
کەســانەیە کە ئێســتا جێگــری یەکەمی 
پێشــتریش  و  ئێرانــە  ســەرکۆماری 

کۆمپانیــا  لــە  یەکێــک  بەرپرســی 
نــاوی  بــە  خامنەیــی  گەورەکانــی 
بــوو   «  EIKO  « کورتکــراوەی 
هــاوڕێ لــە تــەک ٣ کەســی دیکــەدا.
کابینــەی  ئەندامانــی  لــە  هێندێــک 
دەوڵەتــی نوێــی ڕێژیــم بەهــۆی دەوریــان 
جــار  چەنــد  بێئەژمــارەکان،  تاوانــە  لــە 
گەمــارۆ دراون. یەکێک لەو تاوانبارانە، 
»ڕۆســتەم قاسمیـ«ـــیە؛ قاســمی پلــەی 
هەیــە.  پاســداران  ســپای  لــە  ســەرتیپی 
وەزارەتــی خەزێنەداریــی ئامریــکا ســاڵی 
بەهــۆی  قاســمی«  »ڕۆســتەم   ٢٠١٠
ڕاســتای گەشــەی  لــە  چاالکییەکانــی 
چەکــە کۆمەڵکوژییــەکان و دەوری لــە 
باسکی »موهەندیسی« سپای پاسداران، 
سزا دا و خرایە لیستی گەمارۆدراوەکانەوە.
 وەزارەتی خەزێنەداریی ئامریکا دیسان و لە 
ساڵی ٢٠١٩ قاسمی بەهۆی هەوڵەکانی 
بۆ دەوردانەوەی گەمارۆکانی سەر نەوتی 
ئێران لە ڕێگەی سپای »قودسـ«ـــەوە لە 
ســەردەمی فەرماندەیــی قاســم ســلێمانی، 
خســتە نێــو لیســتی گەمارۆدراوەکانــەوە. 
و  بریتانیــا  لەالیــەن  هەروەهــا  قاســمی 
بەهــۆی  ئورووپایشــەوە  یەکیەتیــی 
دەستپێڕاگەیشــتنی  بــۆ  هەوڵەکانــی 

گەمــارۆ  ناوکــی،  چەکــی  بــە  ئێــران 
ڕێککەوتنــی  بەهــۆی  بــەاڵم  دراوە، 
تاکــوو   ٢٠١٥ ســاڵی  لــە  بەرجــام 
لــە   ٢٠٢٣ ئۆکتۆبــری  ڕێککەوتــی 
لیســتەی گەمارۆدراوەکانــدا دەرهێنــراوە.
بێجگــە لەمانە، دوو کەس لــە ئەندامانی 
کابینــەی ڕەئیســی بەهــۆی بەشــدارییان 
لــە هێرشــی تێرۆریســتیی ســاڵی ١٩٩٤ 
 )AMIA( بــۆ ســەر ناوەنــدی جــووەکان
لە شــاری »بۆینس ئایرسـ«ـــی ئارژانتین 
کــە بــوو بەهــۆی کوشــتنی ٨٥ کــەس، 
پۆلـ«ـــەوە  »ئینتێــر  پۆلیســی  لەالیــەن 
داوا کــراون و بەدوایانــەوە دەگــەڕن. هــەر 
دووکیشــیان ســەر بــە ســپای پاســدارانن. 
هەرچەنــد ڕەئیســی وەکوو ســەرکۆماری 
ئەرتشــی  پلەدارێکــی  خــۆی  پێشــووی 
وەکــوو وەزیــری بەرگــری دانــاوە، بــەاڵم 
ئەندامانــی کابینــەی ڕەئیســی النیکــەم 
٣ کەســیان پلــەی نیزامیــی ســەرتیپیی 
ســپایان هەیــە. چەنــد کەســی دیکــەی 
کابینەکە یان لە تەک سپادا هاوکارییان 
نزیکیــان  پێوەندییەکــی  یــان  کــردووە 
هەیــە لــە تەکیــان. ئامریــکا ڕێکخراوی 
ســپای پاســدارانی وەکــوو ڕێکخراوێکــی 
تێرۆریســتیی بیانی دیاری کردووە، بەاڵم 

ســەرچاوە فەرمییەکانــی ئێــران باڵویــان 
کردووەتــەوە کە واشــنیگتۆن لە ئەگەری 
ئێــران،  تــەک  لــە  نوێــی  ڕێککەوتنــی 
ســپای تێرۆریســتی پاســداران لە لیســتی 
ڕێکخــراوە تێرۆریســتییەکاندا دەربخــات.
لە ڕەوتی دیاریکردنی شیاویی ئەندامانی 
کابینــەی ڕەئیســی لــە مەجلیســی ئێران 
ســەرۆکی  قالیبــاف«  »محەممەد باقــر 
مەجلیــس ڕازێکی ئاشــکرا کــرد، ئەویش 
ئــەوە بوو کە خامنەیی پێداگری لە ســەر 
دەستنیشانکردنی پۆستە ئەمنییەتییەکان 
و بــە تایبەتــی وەزیــری ئیتالعات کردووە 
لــەوەی  بێــت جگــە  نابێــت کەســێک  و 
لــە  دەکات.  دیــاری  خــۆی  بــۆ  کــە 
نەفەراتــی  هەمــوو  مەجلیــس  ئەنجامــدا 
پێشــنیارکراوی بێجگــە لــە یــەک کەس 
پەســند کــرد و دەنگــی متمانــەی پێدان. 
ئــەم  تاکــوو  هەوڵدایــە  لــە  خامنەیــی 
لــە ســەدا  بــە  کابینەیــەی کــە نزیــک 
چلــی لە لیســتی گەمارۆکاندان پێش بە 
ورووژمــی لێگــەڕ و بشــێوییەکانی دەرەوە 
بگرێــت و ئارامــی و ئەمنییەتــی پارێزراو 
بێــت و چیــدی بــۆ ڕاکێشــانی ســەرنج و 
بــە  پێویســتی  بیانییــەکان  ڕەزامەندیــی 
خۆمۆدێڕن و میانەڕەو نیشــاندان نەکات.

پاشەکشێی کردووە لێرەدا ئەوەی گرینگە 
و خەڵکی گشت واڵتی ئێران و بەتایبەت 
زاگڕۆسنشــینانی کۆلۆنیکــراو چاوەڕێی 
دەکەن ئیرادەیە بۆ خەبات تاکوو فڕێدانی 
ئــەم ڕێژیمــە بــۆ نێــو زبڵدانی مێــژوو دەنا 
پێشــتر  وەک چــوار وێســتگەکەی کــە 
باســمان کــرد کۆمــاری ئیســالمی هــەر 
پاش ئەوەی هەســت بکات مەترســییەکان 
لەســەری ڕەواونەتــەوە دەس ئەداتــەوە بــە 
زەبروزەنــگ و پێشــێلکردنی هەمــوو ماف 
و یاســاکان؛ هــەر وەک چــۆن دیســانەوە 
بــۆ ســەر  و دڕندانەتــر هێرشــی کــردەوە 
کوردســتان و لــە کاولکردنــی ژینگــەی 
لەبــاری  و  بەردەوامــە  هــەر  ئەلئەحــواز 
بــە  کردووەتــەوە  دەســتی  نێونەتەویشــەوە 
تیــرۆر. تەنانــەت لە ڕۆژاوایش و لە باری 
ناوکیشــەوە وەک هەندێ لە کارناســانی 
ئاژانســی نێونەتەوەیی وزەی ناوکی دەڵێن 
چەنــد هەیڤــی مــاوە بۆ دەسڕاگەیشــتنی 
بــە چەکی ناوکی؛ لەم وێستگەشــدا کە 
دەکــرێ وەک وێســتگەی پێنجــەم ناوی 
خــۆی  خەباتــی  ڕاســان،  ئەگــەر  بەریــن 
شــێلگیرانە پــەرە پــێ نــەدات و کەڵــک 
لــە هەمــوو شــێوازەکانی دیکــەی خەبات 
وەرنەگرێــت و یــەک هەنگاو پاشەکشــێ 
بــکات، کۆمــاری ئیســالمی بــە چەک 
ڕازی  کوردییەکانیــش  الیەنــە  کردنــی 
نابێــت جگــە لــە دەرکردنیــان لــە عێراق و 
هەرێمــی کوردســتان! کەوابــوو نابێــت لە 
بیرمــان بچێــت کــە کۆماری ئیســالمی 
لــە مێــژووی خۆیــدا چەندین پاشەکشــێ 
و تەســلیم بوونــی ئەزموون کــردووە وەک 
ئــەو نموونانەی کە لە ســەرەوە ئاماژەمان 
پێکــردن بــەاڵم ئــەم چۆکدادانانــە چــوون 
نەبووەتــە هــۆی ڕووخانــی دەســەاڵت هەر 
بۆیــە پاش ماوەیــەک و بە کۆکردنەوەی 
ئــەو  هەمــوو  لــە  خۆتەیارکــردن  و  هێــز 
ڕێککەوتنانەش کە بە قازانجی خەڵکانی 
درواســێ و دونیا و یــان خەڵکی ناوخۆش 
بووبێــت پاشــگەز بووەتەوە هــەر بۆیە تەنیا 
ڕیگــە خۆبەهێزکردن لە هەموو بوارەکاندا 
و لە پانتایی گشت زاگڕۆسە و لە ڕێگەی 
هێزیشــەوە ئەسپاردنی کۆماری ئیسالمی 
بــە زبڵدانــی مێــژووە دەنــا ئــەم دەســەاڵتە 
پاشەکشــێ  لەهەمبەریــدا  هەنگاوێــک 
بکەیــت چەند هەنــگاو بە قازانجی خۆی 
و دژ بــە مافــە ڕەواکانمــان دێتــە پێــش و 
بچوکتریــن مافەکانیــش کە بەقوربانی و 
خوێــن و فرمێســک وەرگیــراوە هەر کات 
دەرفەتــی بــۆ بێتــە پێش زەوتــی دەکاتەوە 
کەوابــوو تەنیــا بەرخــۆدان پاشەکشــە بــە 
تۆتالیتاریــزم دەکات و لــە نێــوی دەبــات.



  ژمارە ٨٠٨ ، ١٥ی ڕەزبەری ٦١٤٠٠

ژێئۆپۆلیتیکی ئێران، الوازییەکان، هەڕەشەکان و مەترسییەکان

ئەم دۆخە لە ناوخۆ لە تەنیشت تێکهەڵچوونەکانی ئێران لە ناوچە لەگەڵ دراوسێکان و لە جیهان لەگەڵ 
ئەمریکا و ڕۆژاواییەکان بەتایبەت لەسەر مەسەلەی ناوکی ئێران، دۆخی ژێئۆپۆلیتیکی ئێرانی قەیراناوی کردووە 
و ئەم دیاردانە بوونەتە خاڵگەلێکی الواز بۆ ئێران کە لە ئەگەری دەرکەوتنی هەر جۆرە کێشەیەکی نیزامی لەگەڵ 

دراوسێکانی بەتایبەتی ئێستا کە کێشەکانی نێوان ئێران و ئازەربایجان خەریکە قوڵتر دەبێتەوە، 
دەتوانێ تۆپۆگرافی ژێئۆپۆلیتیکی ئێران بگۆڕێت

شاهۆ حوسێنی

پێشەکی:

واتــە  جوغراسیاســەت  ژێئۆپۆلیتیــک، 
دەوری جوغرافیــا لــە سیاســەت لقێــک 
لــە زانســتی جوغرافیــای سیاســییە کە 
پێوەندییەکانــی  ســەر  دەخاتــە  تیشــک 
بــە  و  سیاســەت  و  جوغرافیــا  نێــوان 
کارتێکەرییەکانــی  لــە  بــاس  ڕوونــی 
جوغرافیــا لەســەر سیاســەتەکانی دەرەوە 
و ئەهوەنــی نەتەوەیــی واڵتێــک دەکات 
. ژێئۆپۆلیتیــک لــە دوو بەشــی ژێئــۆ 
بــە مانای زەوی و پۆلیتیک بە مانای 
و  بۆچــوون    . پێک هاتــووە  سیاســەت 
ڕوانگــەکان لەمــەر ژێئۆپۆلیتیــک لــە 
نێــوان بیرمەندانی زانســتی جوغرافی و 
سیاســەت جیاوازییان هەیــە. بیرمەندانی 
زانســتی جوغرافــی لەســەر ئــەو باوەڕەن 
کــە ژێئۆپۆلیتیــک هــەر جوغرافیــای 
سیاســییە، بــەاڵم بیرمەندانــی سیاســی 
بیرمەندانــی  زۆری  بەشــێکی  و 
ژێئۆپۆلیتیک جیاوازی دادەنێن لەنێوان 
جوغرافیای سیاســی و ژێئۆپۆلیتیک. 
لــە ڕوانگــەی بیرمەندانــی سیاســییەوە 
لــە شــرۆڤەی  بریتییــە  ژێئۆپۆلیتیــک 
تایبەتمەندییەکانــی  کارتێکەریــی 
جوغرافیا لەســەر کردەوەی دەوڵەتەکان، 
واتە شرۆڤەی ئەوەیکە چلۆن پێگەیەکی 
مەکانــی، ســەرچاوە سرووشــتییەکان و 
دانیشــتووانی واڵتێــک کە لــە هەناوی 
دەرکەوتــووە  دەوڵەتێــک  ئــەوان ڕا 
دیــاری  دەرەوە  سیاســەتی  بژاردەکانــی 
دەکەن و کارتێکەرییان لەسەر سیاسەتی 
دەرەوە، پێگــەی ئــەم واڵتــە لــە نیزامــی 
پێوەندییــە نیونەتەوەییــەکان و دەوری ئەم 

واڵتە لە نیزامی نێونەتەوەیی هەیە .

دۆخی ژێئۆپۆلیتیکی ئێران:

ئێران واڵتێکە کە لە ڕۆژاوای باشووری 
ئاسیا و لە ناوچەی ژێئۆئیستراتژیک-
ژێئۆئێکۆنۆمیکــی ڕۆژهەاڵتــی ناوین 
کــە  ناوچــەی کەنــداو هەڵکەوتــووە  و 
ئاســیا،  قوڕنــەی  ســێ  پــردی  وەک 
ئەورووپــا و ئەفریقــا دێتە هەژمار. ئێران 
لــە پــاش کۆتایــی شــەڕی دووهەمــی 
جیهانــی و لــە چوارچێــوەی ســتراتێژی 
کۆنتــڕۆڵ  بــۆ  ئەمریــکا  بەرگێــرەوەی 
کردنــی یەکیەتیــی ســۆڤییەتی پێشــوو 
گرینگایەتییەکــی  ئەمریــکا  بــۆ 
پلــەی  بــە  هەبــوو.  ژێئۆســتراتژیکی 
یەکــەم ئێــران جوغرافیایەکــی نێونجــی 
لــە نێــوان ســۆڤییەت و کەنــداو بــوو کە 
پێشــی دەگرت بە داگەڕانی ســۆڤییەت 
ئێــران  واتــە  خــۆی،  باشــووری  بــۆ 
دەورێکــی بەرچاوی هەبوو لە پێشــگرتن 
بــە هەڕەشــەکانی ســۆڤییەت بــۆ ســەر 

ناوچەی کەنداو . 
شرۆڤەی ســووچەکانی ژێئۆپۆلیتیکی 
جیــاوازی  لەبەرچاوگرتنــی  بــە  ئێــران 
لــە چوارســووچی ئــەو بێگومــان باشــتر 
دەتوانێ دۆخی گشــتی ژێئۆپۆلیتیکی 

ئێران دەربخات.

   دۆخــی ژێئۆپۆلیتیکــی ئێــران لــە 
سووچی باکوور

باکــووری ئێران لە مێژووی هاوچەرخی 
ئــەم واڵتــە بەهــۆی جیرانەتــی لەگــەڵ 
و  کێشــە  لەویــش  بــەر  و  ســۆڤییەت 
لەگــەڵ  درێژمــەودا  قەیرانگەلێکــی 
ڕووسیا کە بوو بەهۆی دابڕانی بەشێکی 
بەرچــاو لە ئێران بەپێــی بڕیاڕنامەکانی 
و  ئاخــاڵ  تورکەمانچــای،  گوڵســتان، 
تایبەتــی  گرینگایەتییەکــی  پاریــس 
هەبووە؛ لە گەرمەی شــەڕی دووهەمی 
ئازەربایجــان  دەوڵەتــی  دوو  جیهانــی 
ئەمــەش  و  دەرکەوتــن  کوردســتان  و 
و  کێشــە  قوڵــی  ڕێــژەی  نیشــاندەری 
لــە  نەتەوەییــەکان  کەمینــە  قەیرانــی 

ئێراندایە. 
لەپــاش ڕووخانــی یەکیەتیی ســۆڤییەت 

ئێــران  بەرژەوەندییەکانــی  و  هێژمۆنــی 
لەو ناوچەیە بەتایبەت لە زەریای خەزەر 
کــەم بوویــەوە و هەتا ئێســتاش ڕێژیمی 
حقوقــی زەریــای خــەزەر بــە تەواوەتــی 
دیاری نەکراوە و هەر بە هەڵپەسێردراوی 
ماوەتــەوە و بەشــی ئێــران هێشــتا دیاری 
نەکــراوە. تا بەر لە دەرکەوتنی واڵتانی 
ئازەربایجان، قەزاقستان و تورکەمەنستان 
خــاوەن  و  ســەربەخۆ  واڵتێکــی  وەک 
لێــڕەوار لــەو زەریا، ئــەم زەریایــە لەنێوان 
ئێران و ڕووسیادا کەڵکی لێوەردەگیرا.

بــە  ئێــران  باکــووری  گرینگایەتــی   
تایبەتــی لە مــاوە چەند ســاڵی ڕابردوو 
پــاش  لــە  کاتێــک  بــووە،  زیاتــر  زۆر 
شکســتی ئازەربایجــان لــە ئەرمەنســتان 
واڵتــە  ئــەم  قەرەبــاغ،  لەدەســتدانی  و 
پێوەندییەکانــی لەگــەڵ ئیســرائیل پەرە 

پێــدا و بــەم شــێوەیە ئیســرائیلی کــردە 
جیرانی سنوورەکانی ئێران.

 ئازەربایجــان لــە درێــژەدا بە پشــتیوانی 
لــە  توانــی  تورکیــا  و  ئیســرائیل 
کۆتاییەکانــی ســاڵی ٢٠٢٠ شکســت 
بەشــێکی  و  بێنێــت  ئەرمەنســتان  بــە 
بکاتــەوە  داگیــر  قەرەبــاغ  لــە  بەرچــاو 
لــەو  هێــز  هاوســەنگی  شــێوەیە  بــەم  و 
ناوچەیــە و دەشــێ بگوترێ لە ناوچەی 
قەوقــاز لە بەرژەوەنــدی خۆی و تورکیا 
بــوو کــە  ئــەوە لەکاتێکــدا  بگۆڕێــت؛ 
زیاتــری  نزیکایەتییەکــی  ئێــران  هــەم 
لەگــەڵ ئەرمەنســتان هەیــە و هەمیــش 
بەهــۆی بوونی ئیســرائیل لــە جیرانەتی 

سنوورەکانی خۆی تووڕەیە.
کێشــەکانی  کــە  دۆخێکــدا  لەوەهــا   
بەهــۆی  ئێــران  و  ئازەربایجــان  نێــوان 
ســەر  بــۆ  ئازەربایجــان  گوشــارەکانی 
بازرگانی ئەو واڵتە لەگەڵ ئەرمەنستان 
دوو  ئێــران  ئەســتاندووە،  تەشــەنەی 
مانــۆڕی ســەربازی لە ســنووری خۆی 
بــردووە و  لەگــەڵ ئازەربایجــان بەڕێــوە 
لــە نەخجــەوان لەگــەڵ  ئازەربایجانیــش 
تورکیا مانۆڕی نیزامی بەڕێوە دەبات.

   دۆخــی ژێئۆپۆلیتیکــی ئێــران لــە 
سووچی باشوور

باشووری ئێران لەخۆگری لێڕەوارەکانی 
ئــەو واڵتەیــە لەســەر کەنــداو و زەریای 

گرینگتریــن  ناوچەیــە  ئــەو  عوومــان، 
جیهانــە  ناوچــەی  ســتراتژیکترین  و 
بەجۆرێ کە ٣٠ لەسەدی نەوتی جیهان 
لــە کەنداوڕا لەڕێی گــەرووی هورمۆز 
بــەرەو زەریــای عوومان و جیهان ترانزیت 

دەکرێت. 
لەڕاســتیدا ٦٥ لەســەدی نەوتــی جیهان 
لــە  جیهــان  گازی  لەســەدی   ٢٨ و 
ئەمــەش  هــەر  و  هەڵکەوتــووە  کەنــداو 
وەک  ناوچەیــە  ئــەم  کــە  وایکــردووە 
ژێئۆئێکۆنۆمیــک  ژێئۆپۆلیتیکێکــی 
پێناســە بکرێــت و بــە درێژایی مێژووی 
هاوچــەرخ پێــی زلهێزەکانی جیهانی بۆ 
پاراســتنی ترانزیتی نەوتی ئەم ناوچەیە 
بۆ ڕۆژاوا بۆ ئەم ناوچەیە ڕاکێشاوە. 

درێژایــی لێڕەوارەکانــی ئێــران لــە ســەر 
 ٤٠٢٣ عوومــان  زەریــای  و  کەنــداو 

کیلۆمێترە. لەپاش سەرکەوتنی شۆڕشی 
گەالنــی ئێران و دەســتپێکردنی شــەڕی 
هەشــت ساڵە لەگەڵ عێراق و کێشەکان 
لەگەڵ ئەمریکا و ڕۆژاوا، ئەم ناوچەیە 
بەخۆیــەوە  قەیرانگەلێکــی  و  کێشــە 
لــە  نەوتهەڵگــرەکان  شــەڕی  بینیــوە؛ 
شەڕی هەشت ساڵە، پێکرانی فڕۆکەی 
قوڵتربوونــەوەی  ئێرانــی،  ئەیرباســی 
کێشــەکانی ئێــران و واڵتانــی عەرەبــی 
ناوچــەی کەنــداو بەهــۆی زێدەخــوازی 
پــەرەی  بــۆ  ئێــران  هەوڵەکانــی  و 
ئاژاوەنانــەوە  لەڕێــی  هێژمۆنــی شــیعە 
لــە واڵتانــی عەرەبــی و بەرهەمهێنانــی 
ڕێکخــراوە تێرۆریســتییە نیابەتییەکان و 
لــەم دواییانەشــدا هێــرش بۆ ســەر چەند 
کەشــتییەکی ئیســرائیلی، بەریتانــی و 
کۆریای باشوور، پێکانی فڕۆکەیەکی 
لێدانــی  ئەمریکــی،  بێ فرۆکەوانــی 
ســەرۆکی  ســولەیمانی  قاســم  پاســدار 
فەیلەقــی قودســی ســوپای پاســدارانی 
کۆمــاری ئیســالمی، گرینگایەتی ئەم 
بەشــە لــە ژێئۆپۆلیتیکــی ئێرانــی بــە 
ڕوونی دەرخســتووە، لەڕاستیدا ئەم بەشە 
لە ژێئۆپۆلیتیکی ئێران چەق و ناوەندی 

پەرەی هێژمۆنی ئێران لە ناوچەیە. 

    دۆخــی ژێئۆپۆلیتیکــی ئێــران لــە 
سووچی ڕۆژاوا

ڕۆژاوای ئێــران لــە باکــوورڕا بگــرە تــا 

باشووری ئەمە بەشە لە ژێئۆپۆلیتیکی 
ئێــران لەخۆگــری جیرانێتــی تورکیــا و 
عێراقــە، پێوەندییەکانــی ئێران و تورکیا 
هەرچەند بە نیسبەت، لە ڕابردوودا کەم 
کێشــە بــووە، بــەاڵم لەپــاش دەرکەوتنی 
کۆمــاری ئیســالمی کێشــە و قەیرانی 

بەخۆیەوە بینیوە. 
هەوڵەکانی تورکیا بۆ پەرەی هێژمۆنی 
و دەستڕاگەیشــتن بە ئەم واڵتانەی تازە 
لەپــاش  گەیشــتوون  ســەربەخۆیی  بــە 
ڕووخانــی ســۆڤییەت کــە خــاوەن زمان، 
هاوبەشــن  کلتــووری  و  ڕەچەڵــەک 
ڕوانگــەی  لــە  و  تورکــەکان  لەگــەڵ 
بەشــێک  تــورک  ناسیۆنالیســتەکانی 
لــە کلتــووری تورانیــن، پێوەندییەکانــی 
تورکیــا و ئیســرائیل، پــەرەی هێژمۆنی 
لەگــەڵ  نیزیکایەتــی  لەڕێــی  تورکیــا 

هێرشــە  قەوقــاز،  لــە  ئازەربایجــان 
تووندەکانــی تورکیا لە قەیــران یەمەندا 
بــۆ  هەوڵەکانــی  و  ئێــران  ســەر  بــۆ 
هێژمۆنی لەم واڵتە، الیەنگری ئێران لە 
دەســەاڵتی ئەســەد و پشــتیوانی تورکیا 
لە ڕێکخــراوە بناژۆخوازەکانی دژبەری 
ئەســەد پێوەندییەکانی ئێران و تورکیای 

سارد کردۆتەوە.
لــە  عێــراق  و  ئێــران  پێوەندییەکانــی 
و  پاڵــەوی  حەمــەڕەزای  ســەردەمی 
ئەلجەزایــر  بڕیارنامــەی  لــە  بــەر  تــا 
ئاڵــۆز و لێــڵ بــوو، بــەاڵم لەپــاش ئــەم 
هــەر  بوویــەوە و  ئاســایی  ڕێککەوتنــە 
لەپــاش ئــەم ڕێککەوتنــە شــای ئێــران 
پشــتی کوردەکانی بەر دا و شکستی بە 

شۆڕشی نەتەوەخوازانەی کورد هێنا. 
لەپاش دەرکەوتنی کۆماری ئیســالمی 
شــەڕێکی قورســی هەشــت ســاڵە هاتــە 
ئاراوە و ئەم ســووچە لە ژێئۆپۆلیتیکی 
قەیراناویتریــن  لــە  یەکێــک  ئێــران 
بەشــەکانی ئێــران بــوو، هــەم بــە هــۆی 
شــەڕی هەشــت ســاڵە و هــەم بەهــۆی 
نەتەوەخوازنــە  بەربەرینــی  شۆڕشــێکی 

لەالیەن کوردەکانەوە. لەپاش تێکچوونی 
دەســەاڵتی سەدام و هێژمۆنی شیعەکان 
و  ئێــران  بەرژەروەنــدی  لــە  دۆخەکــە 
ڕادەیــەک  تــا  ئێــران  دڵخــوازی  بــە 
پێشــکەوتنی بەخۆیــەوە بینیــوە و ئێــران 
توانیویەتــی هێژمۆنی خۆی لە باشــوور 

و ناوەندی عێراق پەرە پێ بدات.

   دۆخــی ژێئۆپۆلیتیکــی ئێــران لــە 
سووچی ڕۆژهەاڵت

ڕۆژهەاڵتــی ئێران جیرانەتی دوو واڵتی 
پاکســتان و ئەفغانســتان لەخۆ دەگرێت. 
بــە هەر ڕێژەیــەک پێوەندییەکانی نێوان 
ئێــران و پاکســتان کەم کێشــە و قەیران 
بــووە، بــە هــۆی مێژوویەکــی پــڕ لــە 
شــەڕ، قەیران و کێشــە لە ئەفغانســتان، 
پێوەندییەکانــی ئێــران و ئــەم واڵتــە لــە 

هەڵکشــان و داکشــان و قەیرانــدا بــووە، 
ئێــران تــا بــەر لــە ڕووخانــی دەســەاڵتی 
خانەخوێــی  واڵتــە  لــەم  کۆمۆنیســتی 
موجاهیدینی موســوڵمانی ئەفغانســتان 
بــوو کــە لەالیــەن ئەمریــکاوە و لەژێــر 
گەاڵڵەی هێنری کیســینجێر پشتیوانی 
دەکــران و پڕچــەک کرابــوون بۆ شــەڕ 
و  کۆمۆنیســتی  دەســەاڵتی  لەگــەڵ 
ناوچەیــە،  لــەم  ســۆڤییەت  هێژمۆنــی 
ئێــران  تالیبــان،  دەرکەوتنــی  لەپــاش 
هەســتی بە مەترســی و هەڕەشــەیەکی 
و  ئەمریــکا  هێرشــی  و  کــرد  گــەورە 
بەریتانیــا بۆ ســەر تالیبان و ڕووخاندنی 
هێزەکانــی  بوونــی  تالیبــان  دەســەاڵتی 
بــۆ ئێــران وەک هەڕەشــە و  ئەمریــکا 
کێشــەیەک دەرکــەوت، پێوەندییەکانی 
ئێران و دەســەاڵتەکانی حامید کەرزای 
ئاســایی  هەرچەنــد  ئەشــەرف  غەنی  و 
دەنوانــد بــەاڵم بەتایبەتی لە دەســەاڵتی 
ئەشــەرەف غەنیــدا بەهــۆی پشــتیوانی 
نهێنــی ئێــران لە ئەلقاعیــدە و تالیبان تا 

دەهات لێڵتر دەبوو. 
ئێســتا بە دەرکەوتنــی دووبارەی تاڵیبان 

هەرچەنــد ئێران پێی وایە دەکرێ هەســت 
بــە ئەهوەنــی بکات، بــەاڵم ئەم ناوچەیە 
قەیرانێکــی  و  کێشــە  بەســتێنەکانی 
قووڵــی نێــوان بناژۆخــوازی ســووننە و 

شیعەی لەگەڵدایە.

ئاکام:

ئێــران وەک ژێئۆپۆلیتیکێــک لەناوخۆ 
لەخۆگــری پلۆرالیزمێک لە نەتەوەکان 
و بوونە جیاوازەکانی مرۆییە لەالیەک، 
لەالیەکی تر لەخۆگری کۆگشــتییەک 
لــە ســامان و داهاتــە سرووشــتییەکانی 
وەک نــەوت و گازە؛ لــە دەرەوە ئێــران 
جــــــــــیران و دراوســێی واڵتگەلێــک و 
کلتوورگەلێکــی جیــاوازە کــە هەر کام 
لەم واڵتانە لەگەڵ بەشێک لە کەمینە 
نەتەوەکانی ناوخۆی ئێران بنەماڵەیەک 
دێنــە ئەژمــار، بۆ وێنە عــەرەب، کورد، 

تورک، بەلووچ و تورکەمەن. 
دەتوانــن  هــەم  دیاردانــە  ئــەم  دیــارە 
ڕۆڵــی پۆزەتیــڤ ببینــن و هــەم ڕۆڵی 
نێگەتیــڤ، لــە ئەگــەری دەرکەوتنــی 
ئــەم  دیمۆکراتیــک  دەســـــــــەاڵتێکی 
بنەماکانــی  ببنــە  دەتوانــن  دیاردانــە 
هێــزی نــەرم و ڕەق بــۆ ئێــران، ئــەوە لــە 
کاتێکدایە کە ئێران خاوەن دەسەاڵتێکی 
قەیرانــی  ئایدۆلۆژیکــی دیکتاتــۆرە و 
شـــــــــــــوناسی نەتەوەیــی یەکێــک لــە 

قوڵترین کێشەکانی ئێستای ئێرانە. 
تەنیشــت  لــە  ناوخــۆ  لــە  دۆخــە  ئــەم 
ناوچــە  لــە  ئێــران  تێکهەڵچوونەکانــی 
جیهــان  لــە  و  دراوســێکان  لەگــەڵ 
ڕۆژاواییــەکان  و  ئەمریــکا  لەگــەڵ 
ناوکــی  مەســەلەی  لەســەر  بەتایبــەت 
ئێــران، دۆخــی ژێئۆپۆلیتیکــی ئێرانــی 
دیاردانــە  ئــەم  و  کــردووە  قەیرانــاوی 
ئێــران  بــۆ  الواز  خاڵگەلێکــی  بوونەتــە 
کــە لــە ئەگــەری دەرکەوتنی هــــــــــەر 
لەگــەڵ  نیزامــی  کێشــەیەکی  جــۆرە 
کــە  ئێســتا  بەتایبەتــی  دراوســێکانی 
کێشــــــــەکانی نێوان ئێران و ئازەربایجان 
دەتوانــێ  دەبێتــەوە،  قوڵتــر  خەریکــە 
تۆپۆگرافــی ژێــــــــــئۆپۆلیتیکی ئێــران 
بگۆڕێت؛ بەتایبەتی کە ئێران لە ماوەی 
زێدە لە چڵ ســاڵ دەســەاڵتی کۆماری 
ئیــــــــــــسالمی بــە بەردەوامــی دەســتی 
لــە کاروبــاری ناوخۆیــی دراوســێکانی 

وەرداوە و کێشەی بۆ خوڵقاندوون.

  - حافظ نیا، محمدرضا)١٣٨٤(: اصول و مفاهیم ژئوپلیتیک، انتشارات پاپلی، ص ٩.
  - دفارژ، فیلیپ مورو )١٣٩٢(: فرهنگ ژئوپلیتیک، سید حامد رضیئی، انتشارات فرهنگ معاصر،  ص ٧.

  - گریفیت، مارتین)١٣٨٨(: دانشنامه روابط بین الملل و سیاست جهان، علیرضا طیب، نشر نی،  ص ٥٧٤.
  - عزتی، عزت اللە)١٣٦٨(: جغرافیای نظامی ایران، امیرکبیر، ص ٢٥-٣٥



٧ ژمارە 8٠8 ، ٧ی ئۆکتۆبری ٢٠٢١

ڕۆژی ١١ی ڕەزبــەری ئەمســاڵ، هەواڵێــک تــۆڕە کۆمەاڵیەتییەکانی تەنی، 
مانشــێتی هەواڵەکــە مرۆڤی ڕادەکێشــا بۆ خوێندنــەوەی بابەتێک کە دیار بوو 
چەنــدە بەســۆیە؛ باوکێــک بەهــۆی پێوەندیــی کچەکــەی لەگــەڵ کوڕێــک، 
بەنزینــی پێــدا دەکات و دەیســووتێنێ، کچەکــەش )فائــزە مەلەکی نیا( بەهۆی 
زۆربوونــی ڕێــژەی ســووتانەکەیەوە، کــە ٨٥ لەســەد ڕاگەیەنــدراوە، پاش چەند 

کاتژمێر گیانی لەدەست دەدات!
لــە  هەندێــک  ڕەنگــە  بیســتبێت،  زۆر  چەشــنەمان  لــەم  هەواڵــی  ڕەنگــە 
قوربانییەکانیشــمان لــە نزیکــەوە ناســیبێتن، بەاڵم ئایا تاکوو ئێســتا بیرمان لەوە 

کردووەتەوە کە ڕەنگە قوربانی دوایی ئێمە بین؟!
لــە مــاوەی چەنــد ســاڵی ڕابــردوودا، ڕێــژەی ئــەم جــۆرە تاوانانــە بەگشــتی لە 
ئێراندا بەرز بووەتەوە، بەاڵم وەک هەمیشــە کوردســتان لەمبارەوە زیادتر پشــکی 
بەرکەوتووە. لە ماوەی ڕابردوودا هەواڵگەلی لەم چەشــنە، هەموومانی هەژاند، 
لە شارەکانی سنە، سەقز و سەردەشت و مەریوان، چەندین جینایەت لە ژێر ناوی 
»پاراستنی نامووس«دا ڕوویان دا، بەاڵم ئەوەیکە سەرنجڕاکێشە نەبوونی یاسا 

و ئازادبوونی بکەرەکانی ئەم تاوانانەیە.
لەالیەکی دیکەشــەوە، هەواڵدەرییەکانی ڕێژیمی ئێران بۆ شــاردنەوەی ڕاســتیی 
ڕووداوەکــە و بەالڕێدابردنــی بیــری گشــتیی کۆمەڵــگا، ڕایانگەیانــدووە کــە 

»فائزە« خۆکوژیی کردووە ! 
چاالکێکــی مافــی ژنان لەمبــارەوە لە وتوێژێکدا لەگەڵ ئاژانســی هەواڵدەریی 
کوردپــا ڕایگەیانــدووە کــە »فائــزە« خۆشەویســتی هەبــووە و ویســتوویەتی 
هاوســەرگیریی لەگــەڵ بــکات، بەاڵم باوکی بــەم کارە ڕازی نەبووە، لەالیەکی 
دیکەشــەوە پزیشــکی دادوەری تەرمەکــەی نەپشــکنیوە و هیــچ بەڵگەیــەک 
لەمبــارەوە لــە الیەن ئەم ناوەندەوە بوونی نییە، پزیشــکەکەی »فائزە« فیلمێکی 
لە قوربانی هەڵگرتووەتەوە کە تێیدا باوکی بە بکەری ئەم کارە ناو دەبات، بۆیە 
هەموو ئەمانەی بە هۆکار بۆ کوشتنی »فائزە« لەالیەن باوکییەوە ناو بردووە.
بابەتێکی گرینگتر لەم ڕووداوە ئەوە بوو کە پزیشکی »فائزە« بە باڵوکردنەوەی 
پۆســتێکی ئینســتاگرامی پەردەی لە ســەر ئەم تاوانە الدا و دواتر ئەم پۆســتە 
ســڕدرایەوە، ڕۆژێک دواتر، واتە لە ڕۆژی ١٢ی ڕەزبەردا، دادســتانی گشتیی 
شــاری ســنە خوازیــاری ڕووبەڕووبوونــەوەی یاســایی لەگــەڵ پزیشــکەکە بــوو، 
ئەمــە لەحاڵێکدایــە کە تاکوو ئێســتاش هیچ ناوەندێکــی ڕێژیم، لەوانە ئیدارەی 
ئاگاهی، هێزی ئینتیزامی و لێکۆڵەران هیچ دژکردەوەیەکیان نەبووە و تەنانەت 

لێپرسینەوەیەکی ئاساییش لە باوکی »فائزە« نەکراوە.
دیارە کە بێدەنگبوونی بەرپرســانی پێوەندیدار ســەبارەت بەم ڕووداوە ڕیشــەی لە 
یاســا و بیــری چەقبەســتووی دەســەاڵتدارانی ڕێژیــم بەرانبــەر بــە ژنانــدا هەیە، 
هیچکــەس ناتوانێ حاشــا لەو ڕاســتییە بکات کە بێدەنگبوونــە بەردەوامەکانی 
یاســا لــە بەرانبــەر ئەم جۆرە کردەوانەدا، ســەرەکیترین هــۆکاری بەردەوامبوون و 

دڕندانەتربوونەوەی ڕووداوگەلی لەم چەشنەن.
بــەاڵم بێدەنگــی تا کەی؟ ئایا ئەم بێدەنگبوونە هەموومان ناکاتە قوربانی؟ ئایا 

نابێ لەوە بترسێین کە قوربانی دوایی ئێمەین؟
دیــارە کــە چاالکانــی بواری ژنان هەمیشــە لەمبــارەوە هەوڵــی کەمکردنەوەی 
ئــەم جــۆرە تاوانانەیــان داوە، هــەر لــە پێوەندی لەگــەڵ ئەم ڕووداوەشــدا، ڕۆژی 
١٤ی ڕەزبــەر، کۆمەڵێــک لــە چاالکانی مافی ژنان لە بەردەم دادگوســتەریی 
ســنەدا کۆبوونەوە و وێڕای مەحکوومکردنی ئەم کردەوە قێزەون و نامرۆڤایەنە، 
بەنیسبەت نەبوون و بەڕێوەنەچوونی یاسا کۆبوونەوەی ناڕەزایەتییان بەڕێوەبرد.

ڕووماڵی ئەم هەواڵەش لە تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان و کاریگەرییەکەی لە ســەر 
خەڵک، نیشان دەدەن کە زۆرینەی خەڵکیش هاوکات لەگەڵ چاالکانی بواری 
مافەکانی ژنان خوازیاری کۆتاییهاتن بەم دۆخەن و ئەوانیش هاوڕان کە دەبێ 

ئەم جۆرە کردەوانە کۆتاییان پێ بێت.
بێگومان ڕۆڵی پەروەردە و نەهێشــتنی ڕوانگەی جنســییەتی بە نیســبەت ژنان 
و ســڕینەوەی ئــەو پێناســە بــاو و هەاڵنــەی کــە ســەبارەت بــە کچــان و ژنان لە 
کۆمەڵــگادا هەیە ئەتوانــێ یارمەتیدەرێکی باش بۆ کەمکردنەوە و بنبڕکردنی 
ئــەم جــۆرە دیاردانــە لە داهاتــوودا بێت، بەاڵم ئەوە بەو مانایــە نییە کە چاوەڕێ 

بکەین و بزانین تا ئەو کاتە چەندین »فائزە«ی دیکە دەبنە قوربانی.
لــە زۆربــەی ماڵەکانــدا، النیکەم »فائزە«یەک هەیە کە ڕۆژانە دەکەوێتە بەر 
تەوژمی ئازار و قسەی ناشیرین و هەاڵواردن تەنیا بەو تاوانەی کە لە ڕەگەزی 
مێدا خولقاوە و ئەمە تاوانە، بۆیە پێویســتە کە بە هەســتیارییەکی تەواوەوە لەم 
پرسە بڕوانین و هەوڵ بدەین بۆ چارەسەرکردنی بنەڕەتیی ئەم کێشەیە هەنگاوی 
جیــددی هەڵبگریــن، تاکوو النیکــەم دڵنیا بین کە ئێمە بەرهەمهێنەرەوەی بیری 
چەقبەســتوو بــە نیســبەت ژنــان و کچان نین و ئەوانیش وەکــوو مرۆڤێکی ئازاد 

مافی ژیان و بڕیاردانیان هەیە.
هاتنە دەنگی کۆمەڵگای کوردســتان بەنیســبەت ئەم بابەتانە گرینگ و جێی 
بایەخــە و بەردەوامبوونــی ناڕەزایەتییەکانــی خەڵــک بە نیســبەت ئــەم دیاردانە 
دەتوانێ پرۆســەی بنبڕکردنەکە خێراتر بکاتەوە، بۆیە هاوکاری و هاودەنگی و 
هاوهەڵوێســتی لــەم کاتەدا خاڵێکی گرینــگ و جێی بایەخە و دەبێ گرینگیی 

تایبەتی پێ بدرێت.

نووسین: هێمۆ

وێــــــــــستگەوێــــــــــستگە

دەبـــێ کۆتایـــی پـــێ بێت

بێگومان گەالنی ستەملێکراوی ئێران ئێستا لە هەموو کات زیاتر لە شکستی سیاسەتەکانی کۆماری ئیسالمی 
لە ناوچەدا تێگەیشتوون کە مانۆری سەربازی »فاتحان خیبر« نەک ناتوانێ پێش بە الوازی و شکستی کۆماری 

ئیسالمی بگرێت بەڵکوو جارێکی دیکە سەلماندی ئێران تەنیا لە نێوخۆدا کڵۆڵ نەبووە بەڵکوو تەنیا فاکتەرێک کە 
خۆی تێدا سەرکەوتوو دەدیت واتە دورکردنەوەی شەڕ لە خۆی بە دروست کردنی ناسەقامگیری ئیتر وەاڵمدەر نییە 

بەڵکوو ئەمڕۆ شەڕ نزیکی تەورێز بۆتەوە

شکستی سیاسەتی هەناردەکردنی شۆڕش!!!
)لە پەراوێزی ئاڵۆزییەکانی ئەم دواییەی نێوان ڕێژیم و ئازەربایجان(

ئەلبۆرز ڕوویین تەن

مــاوەی  بــۆ  ئیســالمی  کۆمــاری 
چــوار دەیەیــە هــەوڵ دەدات شــەڕ و 
ئاڵــۆزی لــە خــۆی دور بکاتــەوە و بە 
ناســەقامگیرکردنی ناوچــە و جیهــان 
بەناوبانگــی  تێــزی   بــە  خزمــەت 
ناوچــە  »ئاڵۆزکردنــی  واتــە  خــۆی 
لــە  دوژمــن)!(  دوورخســتنەوەی  بــۆ 
پێنــاو  لــە  دەکات.  ســنورەکانی« 
ڕژاندنــی  وێــڕای  سیاسەتەشــدا  ئــەو 
هــۆکاری  وەک  زۆر،  خوێنێکــی 
ســەرەکی  وێرانــی و دواکەوتوویــی و 
هــەژاری ئێــران و هەمــوو ئــەو واڵتانە 
دەزانرێــت کــە بــە جۆرێــک بوونەتــە 
ئێــران.  سیاســەتانەی  ئــەو  قوربانــی 
نمونــەی ئــەم فاکتە دۆخی ســوریە و 

یەمەن و لوبنان و عێراقە.
دوکتۆرینــی سیاســەتی دەرەوەی ئێران 
هەمــوو ئەو تێچوویەیان بە مەبەســتی 
دوورکردنەوەی مەترسی لە سەر ڕێژیم 

قەبوڵ کردووە. 
تێچوویەکــی  بــە  تریــدا  بەدیوێکــی 
زۆرەوە کــە قوربانییەکانــی خەڵکانی 
ئێرانن و بەردەوام وەک شــانازییەکیش 
وتانــەی  ئــەو  و  لێــوە دەکــەن  باســی 
لەشــکری  بــااڵی  بەرپرســێکی  کــە 
لــە وەســفی ئەندازیاری ئەو سیاســەتە 
واتە تیرۆریســت قاسم سلێمانی کە لە 
تۆڕەکۆمەاڵیتیەکانــدا بــاڵو بوونــەوە، 
تێچــووی  دیکــەی  بەڵگەیەکــی 
زۆری ئەو سیاســەتەیە کە دەیگووت: 

بــۆ  ئەرتەشــی  شــەش  »ســلێمانی 
پارێــزگاری لە ئێران لە واڵتانی دیکە 

دروست کردووە«. 
پێش ئەوەی بچمە سەر پرسیاری ئەگەر 
تێچووی دروســتکردنی شەش ئەرتەش 
لــە ئاوەدانــی و پێشــکەوتنی واڵتێک 
خــەرج بکردایــە چۆن ئــەو واڵتە دەبوو 
بە یەکێک لە پێشــکەوتووترین واڵتی 
ناوچــە و بگــرە دونیــاش ئــەو پرســیارە 
لــە خوێنــەران دەکــەم کــە ئایــا ئێــران 
دوژمنەکانــی  مەترســی  توانیویەتــی 
ســنورەکانی  لــە  ئیســرائیل  لەوانــەش 

خۆی دور بکاتەوە؟
دیمەنــی ناردنــی هێــزی بەرفراوانــی 
بــۆ  ڕێژیــم  زێرێهییەکانــی  لەشــکرە 

ســنورەکانی ئازەربایجان بە مەبەســتی 
ئەنجامدانــی مانــۆڕی نیزامــی و بــۆ 
وەک  ســەربازی  هێــزی  نیشــاندانی 
دەربڕینــی ترســی خــۆی لــە هەبوونی 
لــە  ئیســرائیل  واتــە  دوژمــن  هێــزی 
ئــەو  کــە  ســەلماندی  ســنورەکانی، 
هەمــوو تێچوویــەی کــە لە پێنــاو ئەو 
سیاســەتە ســەرفی کردووە بــە مانای 

تەواوی وشە شکستی خواردووە! 
مەترســییەکان نەک دوور نەبوونەتەوە 
ســەرەکیش  شــادەماری  لــە  بەڵکــوو 
نزیکتــرە لــە ئێــران. لــەم ڕاستایەشــدا 
کــە  دەبینیــن  دیکــە  جارێکــی 
سیاســەتەکانی کۆمــاری ئیســالمی 
هــەر بــە شكســت کۆتایــی پــێ دێــت 
گەالنــی  دەبــێ  تێچوویەکەشــی  و 

بندەستی ئێران بدات.
ئاڵۆزی ئەو دواییانەی نێوان کۆماری 
لەنــاکاو  ئازەربایجــان  و  ئیســالمی 
دەرخــەری  بەڵکــوو  نەبــوون  دروســت 
پۆتانسییەلی گەورەی ناکۆکییەکانە 
کــە چەندیــن ســاڵە بەهــۆی هەبوونی 
نێــوان  لــە  چــڕ  ئابــووری  پەیوەنــدی 

ئیسرائیل و ئازەربایجان دروست بووە.
بەرچــاوی  بەشــێکی  ئیســرائیل   
نەوتــی خۆی لــە ئازەربایجان دەکڕێت 
گرینگــی  بەشــێکی  ئازەربایجــان  و 
لەڕێگــەی  چەکوچۆڵەکانــی 
ئــەوەش  دەکات؛  دابیــن  ئیســرائیلەوە 
وایکردووە کە پەیوەندییەکی توندوتۆڵ 
ئازەربایجــان  و  ئیســرائیل  نێــوان  لــە 
لــە  ئازەربایجــان  کــە  ببێــت  دروســت 
هاوکێشــە ناوچەییەکاندا بەهێز بکات 
و ئیسرائیلیش بگەیەنێتە سنوری ئێران 

و ببێتە دۆســتێکی گرینگی یەکێک 
لــە کۆمارەکانــی پێشــووی ســۆڤیەت 
کــە بــۆ ئەمریکاش کە بــەردەوام باس 
لە مەترســی ڕوســیە دەکات گرینگ 

بێت.
پەیوەنــدی  دیکــەوە  لەالیەکــی 
توندوتۆڵی نێوان ئازەربایجان و تورکیە 
کــە پارســەنگی هێــز لــە ڕۆژهەاڵتی 
وەک  تورکیــە  الی  بــە  نێوەڕاســت 
ناوچــەدا  لــە  ئێــران  ڕکابەرێکــی 
ناوچەییــش  الیەنێکــی  دەشــکێنێتەوە 

دەدات بە ئەو پرسە. 
ئــەو  بەرهەمــی  ئەگــەر  بەتایبەتــی 
پەیوەندییــە توندوتۆڵە لە ســەرکەوتنی 
ئازەربایجــان بە ســەر ئەرمەنســتاندا لە 

دوایین شەڕی قەرەباغدا بە پێچەوانەی 
ویســتی کۆمــاری ئیســالمی ببینین، 
ئێــران  کــە  دەردەکەوێــت  بۆمــان 
گوشــارێکی  ژێــر  لــە  باکــورەوە  لــە 
جیددی گۆڕانــکاری ژێئۆپۆلیتیکی 
ناوچەدایــە کە هەموو ئاراســتەکان بە 
دژی کۆماری ئیسالمی دەبینرێن. 

ســەر  بــە  زیادتــر  باجــی  ســەپاندنی 
ئێرانــی  بارهەڵگرەکانــی  ئۆتۆمبیلــە 
کــە ناچــارن ئیتر ســنوری ئازەربایجان 
بپێون بۆ ڕۆیشــتن بەرەو ئەرمەنســتان، 
تەنیا ڕووداوێکی ســاکار نییە بەڵکوو 
نیشــانەی بەهێزی واڵتی ئازەربایجانە 
لە دروست کردنی کاناڵێکی وشکایی 
لــە نێــوان تورکیــە و کۆمــارە تــورک 
زمانــەکان کە دەتوانــێ زۆر بابەت لە 
باکــوری ئێــران و تەنانــەت لــە خاڵــی 
ســیفری ســنوری ئێــران بەپێچەوانــەی 
بگۆڕێــت  ئێــران  بەرژەوەندییەکانــی 
کــە ئــەوەی دەبینین تەنیا دەســتپێکی 

دەرکەوتنی ئەو گۆڕانکارییانەن.
نمونەیەکی دیکەی ئەو گۆڕانکارییانە 
واتــە  بــرا  ســێ  لەشــکری  مانــۆری 
ئازەربایجان وتورکیە و پاکستان وەک 
هێزی ئەتۆمی ڕۆژهەاڵتی ئاســیا لە 
مانگــی ڕابــردوو بــوو کە نیشــانی دا 
ئازەربایجــان نــەک بەهێزبوونی خۆی 
ناشــارێتەوە بەڵکوو بــۆ نمایش کردنی 
بــەردەوام هەوڵ دەدات و ئەو مانۆڕەش 
وەک خشــتێکی دیکــە بــوو بۆ ســەر 
دیواری ترســی کۆماری ئیسالمی لە 

ڕووداوەکانی باکوری ئێران.
هەســتیاردا  وەهــا  دۆخێکــی  لــە 
بێگومــان پرســیاری ئــەوەی کــە ئــەو 

هاوکارییــە بەرفراوانــەی کــە تورکیە 
و ئازەربایجــان هەیەتــی و بۆتــە هۆی 
بەهێــزی ئازەربایجــان و تەنانەت وەک 
فاکتەرێکــی ســەرەکی یەکالکــەرەوە 
لــە  ئازەربایجــان  ســەرکەوتنی  لــە 
ئەرمەنســتان بــە تایبەتــی بــە هــۆی 
بەکارهێنانــی دڕۆنەکانــی تورکی تا 
چەند کاریگەریان لە سەر تەورێز وەک 
هێمــای ئازەرییەکانــی ئێران هەبووە لە 
مێشــکی بەڕێوەبەرانی ڕێژیم لە تاران 
وەک زەنگێکــی مەترســی لێدراوە کە 
ئەگەری هاتنە پێشی هەر ڕووداوێک 

هەیە.
لە زانستی سەربازی زۆر جار مانۆڕی 
لەشــکری بۆ دورخستنەوەی مەترسی 

ئەنجــام دەدرێــت نــەک بــۆ ئامادەیی 
شــەڕ، ئــەوەی لــە دواییــن مانــۆڕی 
ســەربازی ئێران کــە دیتمان ڕوویەکی 
دیکەی مەترسی ئێران بوو بە نیسبەت 
ئەو گۆڕانکارییانەی کە لە ســەرەوەدا 
باســمان کــرد، بە تایبەتی نیشــاندانی 
هێزی دڕۆنەکانی ڕێژیم )کە تا چەند 
توانایــان هەیە جێگای پرســیارە!!!( لە 
کاتێکــی وەهــادا نەک بە مەبەســتی 
شــەڕ بەڵکــوو بــە مەبەســتی ئەوەیکە 

دەترسێن شەڕ ڕووبدات بوو.
ئەوە تەنیا مەترسی کۆماری ئیسالمی 
نییــە بەڵکوو هەڕەشــەکانی کۆماری 
ئیسالمی بە دژی هێزی پێشمەرگەی 
کوردســتان کــە کاریگەرییــان لەســەر 
ڕۆژاوای  و  باکــور  لــە  کوردســتان 
ئێرانــدا  دەســکردەکانی  ســنوورە 
پرســە  لــە  دیکــە  یەکێکــی  هەیــە، 
ســەرەکییەکانی کۆماری ئیسالمییە 
کــە ئەگــەر پەیوەندیشــی بــە بابەتــی 
ســەرەوە نەبێــت بــەاڵم وەک هێزێکــی 
شــوێندانەر الیەکــی دیکــەی ترســی 
کۆماری ئیســالمی نابــێ فەرامۆش 

بکەین.
هەروەکوو دەبینیــن ڕێژیمی کۆماری 
ئیسالمی بەپێچەوانەی پڕۆپاگەندەی 
الوازی  لــە  بــاس  کــە  خــۆی 
ئیســرائیل  بەتایبەتــی  دوژمنەکانــی 
دەکات  ناوچــەدا  لــە  ئەمریــکا  و 
داوە،  بــۆ  زۆری  تێچوویەکــی  کــە 
ئیســالمی  کۆمــاری  دوژمنەکانــی 
لــە هەموو کاتێک زیاتــر نزیکترن لە 
کۆمــاری ئیســالمی و مەترســیان لــە 
هەموو کات بۆ سەر ئێران زیاتر بووە. 

ســتەملێکراوی  گەالنــی  بێگومــان 
ئێــران ئێســتا لە هەمــوو کات زیاتر لە 
کۆمــاری  سیاســەتەکانی  شکســتی 
ئیسالمی لە ناوچەدا تێگەیشتوون کە 
مانــۆری ســەربازی »فاتحــان خیبر« 
و  الوازی  بــە  پێــش  ناتوانــێ  نــەک 
شکســتی کۆماری ئیسالمی بگرێت 
بەڵکــوو جارێکــی دیکــە ســەلماندی 
ئێــران تەنیــا لە نێوخۆدا کڵــۆڵ نەبووە 
کــە  فاکتەرێــک  تەنیــا  بەڵکــوو 
خــۆی تێــدا ســەرکەوتوو دەدیــت واتــە 
بــە  خــۆی  لــە  شــەڕ  دورکردنــەوەی 
دروســت کردنــی ناســەقامگیری ئیتر 
وەاڵمــدەر نییــە بەڵکــوو ئەمــڕۆ شــەڕ 

نزیکی تەورێز بۆتەوە.



  ژمارە ٨٠٨ ، ١٥ی ڕەزبەری ٨١٤٠٠

بەرایی
ئارێنــت، فەیلەســووف و  یوهانــا کوهێــن 
مێژوونووسی ئاڵمانی – ئامریکایی کە بە 
یەکێک لە بیرمەندانی سەدەی بیستەم لە 
بواری سیاسەت دەژمێردرێ و باوەڕەکانی 
کاریگەری قوڵیان لەســەر دێموکراســی و 
دژایەتــی کردنــی سیســتمە تۆتالیتێرەکان 
خــۆی  بەناوبانگــی  کتێبــی  لــە  هەیــە، 
لەژێر نــاوی »ڕەگەکانــی تۆتالیتاریزم« 
)کــە تاوتــوێ کردن و ئانالیــزی هەر دوو 
سیســتمی نازیــزم و ســتانیلیزم، وەک دوو 
بیســتەم  ســەدەی  تۆتالیتێــری  سیســتمی 
بوون( کۆمەڵێک بۆچوون دەخاتە ڕوو کە 
لەم وتارەدا هەوڵ دەدرێ بە کەڵکوەرگرتن 
لــە بەشــێکیان دۆخــی هەنووکەیــی زاڵ 
بــە ســەر ئێــران و سیســتمی زاڵ لەم واڵتە 

شەنوکەو بکرێت.

کۆماری ئیسالمی چی دەوێ؟
»تەنیایــی«  وایــە  پێــی  ئارێنــت  هانــا 
خۆتەریک خســتنەوە،  بەپێچەوانــەی 
توانایــی و ئازادییەکانمــان بــۆ بیرکردنەوە 
و تێفکریــن لــە نێو دەبات؛ لەســەر بنەمای 
ئــەم بۆچوونــە و بــە لەبەرچاوگرتنــی ئەو 
و  دیکتاتــۆر  سیســتمە  کــە  ڕاســتییەی 
تۆتالیتێــرەکان نایانهــەوێ خەڵکانــی ژێــر 
چەپۆک و دەسەاڵتەکەیان خاوەنی هێزی 
تێفکریــن و بیرکردنــەوە بن و لە توانایی و 
ئازادییە )تەنانەت تاکەکەسییەکانیشیان( 
دەترســێن! کەواتە هــەوڵ دەدەن تاکەکانی 
تەریــک  تەنیــا  نــەک  کۆمەڵــگا  نێــو 
بخەنــەوە بەڵکــوو ناچاریان بکەن کە تەنیا 
بمێننەوە و لە تەنیایی خۆیاندا ئەوەندە نوقم 
ببــن تاکــوو وزەی بیرکردنەوەیان نەمێنێ. 
ئەگــەر ئــەم تێڕوانینــە بە هەنــد وەربگرین 
خەڵکانــی  بارودۆخــی  لــە  ئاوڕێــک  و 
نیشــتەجێ لــەو جوغڕافیایــە بدەیــن کــە 
بــە ئێــران ناســراوە بۆمــان ڕوون دەبێتــەوە 
کــە کۆمــاری ئیســالمی بــە ســازکردنی 
کەشێکی تایبەتی دەروونی – سیاسی – 
ئابــووری – کۆمەاڵیەتــی و فەرهەنگــی 
لــە نێــو کۆمەڵــگا، هەوڵــی داوە و هــەوڵ 
دەدات تاکوو ڕێگری بکات لە سازبوونی 
گــرووپ و دەســتەی تەنانــەت بچووکــی 
کۆمەاڵیەتــی و تاکــەکان بــە ڕوانینــی 
دوور لــە متمانــە لــە یەکتــر ئامــادە نەبــن 
بیروڕاکانی خۆیان بۆ یەکتر باس بکەن و 
ئــەم دڕدۆنگییە بەرامبەر بە یەکتر بکەنە 

هەوێنی جۆرێک لە »خودسانسوری«.
زۆر جــاران لــە نێــو کۆمەڵــگادا ئەوەمــان 
بینیوە یان بیستووە کە دەوترێ: »تەنانەت 

بــە  دەســتیان  ئاخونــدەکان  ئــەوەی  دوای 
ســەر دەســکەوتەکانی شۆڕشــی گەالنــی 
ئێراندا گرت سیاســەتێکی هەڵەیان بەناوی 

هەناردەکردنی شۆڕش گرتە پێش. 
خومەینــی  سیاســەتە  ئــەم  لەســەر  هــەر 
دژی  بــە  دەدا  هــان  عێراقــی  ئەرتەشــی 

ڕێژیمی سەدام ڕاپەڕن و بیڕووخێنن. 
ئــەم دنەدانەی خومەینــی بوو بە یەکێک 
لــە هۆکارەکانــی شــەڕی ماڵوێرانکــەری 
ئێــران و عێراق. بەنــاوی ئەوەیکە ڕێژیمی 
ســەدام هەڕەشــەیە بۆ ســەر تەناهــی ئێران 
شــەڕە  ئــەم  خومەینــی  کەللەشــەقی  بــە 
درێــژەی پــێ درا کــە ئێرانــی لــە هەمــوو 
بــوارەوە تووشــی زەرەر و زیــان کرد. دوای 
ئــەم شکســتە خومەینــی جامــی ژەهــری 

خواردەوە.
سیاســەتی ئاژاوەگێڕانــەی هەناردەکردنی 
شــۆڕش لــە لوبنانیــش خــۆی دەرخســت. 
هەنووکە دەبینین کە ســەروەت و ســامانی 

متمانەم بە منداڵەکانیشــم نییە تا قسەی 
دڵی خۆم بکەم!«. 

ئەمــە ڕێکاوڕێــک ئــەو ئامانجەیــە کــە 
ســازبوونی  واتــە  دەیهــەوێ؛  دیکتاتــۆر 
کەشــێکی لێوانلێــو لە ترس، دڵەڕاوکێ و 
بێمتمانەیــی لە ناخی کۆمەڵگا کە هیچ 
کام لــە تاکــەکان نەتوانــن قســەی ناخی 
خۆیــان لــەالی کەســانی دیکــە بکــەن و 
ناچــار بــە بێدەنگــی لــە ناخیانــدا ببن. بە 
دیوێکــی تریدا ئەوەیکە مرۆڤەکان ئامادە 
تۆتالیتاریــزم  زاڵبوونــی  تاکــوو  دەکات 
لــە جیهانێکــی ناتۆتالیتــار قبــوڵ بکەن، 
بــە  »تەنیایــی«  گۆڕینــی  لەڕاســتیدا 
ئەزمونێــک  ڕۆژانەیــە؛  ئەزموونێکــی 
بــە  تایبــەت  ڕابــردوودا  لــە  ئەگــەر  کــە 
قۆناغێکــی تەمەنــی مــرۆڤ )بۆ نموونە 
پیــری و بەســااڵچوویی( بوو ئەوا ئێســتە 
بووەتــە ئەزموونێکــی گشــتی لە ئاســتی 
کۆمەڵــگادا؛ لــە وەهــا دۆخێکدایــە کــە 
وتەکــەی ئارێنــت دێتــە دی کــە دەڵــێ: 
»تەنیایــی توانایــی و ئازادییەکانمــان بۆ 

بیرکردنەوە لەنێو دەبات«.

کەشی ترس و تۆقاندن
هانــا ئارێنــت دەڵــێ: »ترســاندن وەکــوو 
تەواوکەری پڕوپاگەندا لە نازیسمدا زیادتر 

لــە کۆمۆنیــزم ڕۆڵی هەبــووە. نازییەکان 
هاوشــێوەی شــەپۆلی یەکەمــی جینایەتە 
بەڕێوەبــەرە  ئاڵمــان،  لــە  سیاســییەکانیان 
یــان  سووسیالیســتییەکان  بچووکــە 
ئەندامانــی بەبڕشــتی حیزبە دژبەرەکانیان 

مەترســییەکانی  تاکــوو  دەکوشــت 
غەیــری  حیزبەکانــی  لــە  ئەندامەتیــی 
حیزبــی هیتلێر بە گوێی خەڵک بگەیەنن 
و کــەس ئەو ئیزنە بە خۆی نەدات تاکوو 

ببێتە ئەندامیان!«
ئــەم خاڵــەش ڕێکاوڕێک ئــەو کەتوارەیە 
کــە ئێمــە ڕۆژانە و مــاوەی زیادتر لە ٤٠ 
ســاڵە لــە ئێرانــدا دەیبینیــن؛ کەتوارێــک 
بەنــاوی »پڕوپاگەنــدای هێز«. ئەم جۆرە 
کوشتارە سیاسییانە لە ئێرانیشدا کەم نین 

و بەڕێوەبەران و بەرپرسانی حکومەتی لە 
کۆماری ئیسالمیدا بەردەوام بۆ ترساندنی 
خەڵــک بە گرتن، ئەشــکەنجەدان، ئێعدام 
تێــرۆر و کوشــتنی جیابیــران و  کــردن، 
ناڕازییــان و ئەندامانــی حیزبــە سیاســییە 
دەســەاڵت  لــە  جیــا  جۆربەجۆرەکانــی 
الوی  ســێ  لەســێدارەدانی  )بۆنموونــە 
 )١٣٩٧ خەرمانانــی  ١٧ی  لــە  کــورد 
داوە  هیتلێریــان  هاوشــێوەی  هەوڵێکــی 
ئیســالمی  کۆمــاری  واتــە  دەیــدەن؛  و 
و  ئەمنیەتــی  ناوەنــدە  لەڕێگــەی 
بەنــاو  هێــزی  وەک  ئیتالعاتییەکانــی 
ئینتزامــی، ســپای پاســداران و وەزارەتــی 
ئیتالعــات و دەزگای بەدنــاوی بەســیج 
جیا لە ســازکردنی کەشــی دوووبەرەکی 
لــە  کەڵکوەرگرتــن  و  ئاژاوەنانــەوە  و 
پۆتانســییەلەکانی شەڕی ڕەوانی، هەوڵ 
بۆ ترســاندنی خەڵــک لەپێوەندی لەگەڵ 
ناڕەزایەتی دەرنەبڕین دەدەن و ڕاستەوخۆ و 
ناڕاستەوخۆ بە خەڵک دەڵێن: »بێدەنگ 

بن دەنا دەتانکوژین!«
الیــەن یــان ڕەهەندێکــی تــری ئــەم باســە 
تۆتالیتێرەکانــی  سیســتمە  کــە  ئەوەیــە 
لــە  ئیســالمی  کۆمــاری  هاوشــێوەی 
کاریگەرییەکانــی  و  شــوێندانەری 
پڕوپاگەنــدا وەک بەشــێک لــە شــەڕی 

واتایــە  بــەو  نەبــوون!  غافــڵ  ڕەوانــی 
ڕێگــەی  لــە  دەتوانــن  ئەگەرچــی  کــە 
ترســاندنەوە ئامانجــە دەروونزانییەکانیــان 
دەروونزانــی  چوارچێــوەی  )لــە 
کۆمەاڵیەتــی( بپێکــن بــەاڵم دیســانیش 

ئامرازێکــی  وەک  پڕوپاگەنــدە  لــە  واز 
گونجــاو بۆ خۆســەپاندنی زیادتــر ناهێنن 
و پــاش ئەوەیکــە تــۆوی تــرس لــە ناخی 
کۆمەڵگایەکــدا دەچێنن، درێژە بە تەبلیغ 
و پڕوپاگەندا ژەهراوییەکانیشیان دەدەن. 

ســاڵی  چلوچەنــد  لــە  ئەوەیکــە  وەک 
ڕابردوودا کۆماری ئیسالمی کردوویەتی 
و  میدیــاکان  ڕێگــەی  لــە  بــەردەوام  و 
دامودەزگاکانــی بــەر دەســتییەوە هــەوڵ 
دەدات بــە باڵوکردنــی هەواڵــی چەواشــە 

یــان فەیــک، بەســتێنە فکرییــەکان بــۆ 
ترساندنی زیادتر خۆش بکات. 

لەمبــارەوە نموونــە زۆرن بــەاڵم بــۆ درکی 
باشــتری ئاماژە بە هەواڵێک دەکەین کە 
لە ڕۆژانی ڕابردوودا زۆربەی میدیاکانی 
ســەرقاڵ  بەخــۆوە  کوردســتانی  و  ئێــران 
کــرد: لــە ڕۆژانی ڕابردوودا و لە درێژەی 
تاوانکارییەکانی کۆماری ئیســالمی بۆ 
ســەر خاکی کوردستان، سپای پاسدارانی 
ڕێژیم بە فڕۆکەی بێ فڕۆکەوان و دڕۆن 
پەالماری خاکی کوردســتانی باشــووری 
بــە  زیان گەیانــدن  و  زەرەر  وێــڕای  و  دا 
ژینگــە و مــاڵ و حاڵــی هاوواڵتییانــی 
لــە  کوردســتان  بەشــەی  لــەم  ســڤیل 
خۆیــدا  ماڵپەڕەکانــی  و  هەواڵــدەری 
هەواڵێکــی بــاڵو کــردەوە کــە گوایــە لــە 
ئەنجامی یەکەم پەالماردا ٣٠٠ کەس لە 
پێشمەرگەکانی کوردستان شەهید کراون 
کــە دواتــر و بەپێــی ڕاگەیەندراوەکانــی 
دەزگای فەرماندەیی هێزی پێشــمەرگەی 
کوردســتان دەرکــەوت ئــەم هەواڵــە دوورە 
لــە ڕاســتی و تەنیــا هەوڵێــک بــووە بــۆ 
ژاراویترکردنی کەشی ڕەوانی کوردستان 

بەتایبەت لە ڕۆژهەاڵت.

کۆماری تێرۆر

پڕئاشــکرایە کــە ئێش و ئازار، برســیەتی 
و سەرلێشــێواوی لــە هەمــوو دنیادا بوونی 
لــەو  نکۆڵــی  ناتوانــێ  کــەس  و  هەیــە 
ڕاســتییە بکات کە ئەمانە پرســگەلێکی 
بــە  کــە  مرۆڤــن  ژیانــی  ڕاســتەقینەی 

درێژایــی مێــژوو بوونیان هەبــووە و ڕەنگە 
تــا کۆتایــی تەمەنــی گــۆی زەویش هەر 
بمێنن؛ کەواتە هیچ کام لەم ڕاستییانەی 
لەڕێگــەی  بەشــەری  کۆمەڵــگای 

توندوتیژخوازانەوە لەنێو ناچن. 
کەســانێکیش کــە بیانهەوێ دنیا لەســەر 
ئێعــدام،  خوێنــاوی،  شۆڕشــی  بناغــەی 
توندوتیــژی و تێــرۆر بگەیەننــە لوتکــەی 
و  داوە  فریــو  خۆیــان  هــەم  ڕزگاری 
هەمیش بوونەتە مایەی سەرلێشــێواوی بۆ 

خەڵکانی تر. 
لــە  زاڵ  سیســتمی  ڕێکاوڕێــک  ئەمــە 
ئێــران دەگرێتەوە کە لەســەر ئەو تێڕوانینە 
چاالکــی دەکات کــە دەڵــێ: »ئیمامــی 
زەمــان کاتێــک خــۆی پیشــان دەدات و 
مرۆڤایەتــی ڕزگار دەکات کــە دنیــا بــە 
خوێن و کوشتار و توندوتیژییەوە گالبێ!« 
و ئــەم بۆچوونــە دەکەنــە بناغەیــەک و 

نوختــەی ڕەواییــەک کــە جینایەتەکانی 
خۆیانی پێ پەردەپۆش بکەن.

تیــرۆر هەمیشــە یەکێــک لــەو ڕێــکار و 
میکانیزمانە بووە کە ڕێژیمە سەرەڕۆکان 
یــان گرووپــە توندئــاژۆکان بۆ ســەپاندنی 

هێژمۆنی پووشــاڵی خۆیان یان زاڵکردنی 
گوتاری ناڕەوایان کەڵکیان لێوەر گرتووە؛ 
جــا هەنــدێ جار بە تێرۆری تاکەکەســی 
و هەنــدێ جاریــش بە تێرۆری بەکۆمەڵ. 
ئێرانی ژێردەســەاڵتی کۆماری ئیسالمی 
کــە هەنــدێ جاریــش نازنــاوی کۆماری 
تێــرۆری بۆ بەکار دەبردرێ ئەگەر نەڵێین 
پێشــەنگی ئــەم شــێوازە لــە خۆســەپاندنە 
النیکــەم بە ئەرخەیانییــەوە دەتوانین بڵێین 
لــەم بیاڤــەدا و لــە ســەدەی هاوچەرخــدا 

پێشەنگە و نموونەی بەرهەستی تێرۆریزمە 
بــۆ گرووپە توندئــاژۆکان کە لەڕاســتیدا 
بەشــی بەرچاویان درووســتکراوی دەستی 

خۆیین.

ئامانجی گشتی
نووســەری »ڕەگەکانی تۆتالیتاریزم« لە 
بەشێکی تری کتێبەکەیدا دادەگژێتە سەر 
ئامانجی سیستمە خۆسەر و تۆتالیتێرەکان 
و دەڵــێ: »ئامانجــی گشــتی سیســتمە 
تۆتالیتێرەکان بریتییە لە لەنێوبردنی مافە 
مەدەنییەکانی هەموو حەشــیمەتی واڵت، 
بەجۆرێــک کە دواجار خەڵکی ئەو واڵتە 
تەنانەت لە نیشتمانەکەی خۆیاندا هەست 
بــە بێ جێگەوپێگەیــی بکــەن و لــە مافــە 

یاساییەکان بێبەش ببن.« 
ڕەنگــە ئەمــە پوختترین واڵم بێــت بۆ ئەو 
پرســیارەی کە ئامانجی گشتی ڕێژیمی 
کۆمــاری ئیســالمی لــە بڕینــی ڕێگای 

تۆتالیتاریزم چییە؟ 
ئــەم  پێویســتە  حاڵەشــەوە  بــەو  بــەاڵم 
ڕوونکردنەوە بدرێت کە لەنێوبردنی مافی 
ئـــــــــینسانەکان و کوشــتنی کەسایەتییە 
حقوقییەکانیــان، پێویســتی و لەڕاســتیدا 
پێشــمەرجی زاڵبوونی ڕەهایە بەسەریانەوە. 
ئــەم پرســە نەتەنیــا بــۆ هەنــدێ چینــی 
جیابیرانــی  وەک  کۆمەڵــگا  تایبەتــی 
دەســەاڵت  ئەویترەکانــی  یــان  سیاســی 
بەڵکــوو بــە تێپەڕینــی کات بــۆ یــەک 
بــە یەکــی ئەندامانی ئــەو کۆمەڵگا بێ 
هیچ جیاوازییەک وە درووست دەگەڕێ. 
کــە  بــێ  ئــەم کەتــوارەش  هــەر  ڕەنگــە 
دەبینین دەســــــــــەاڵتی تۆتالیتێر ناوەبەناوە 
یەکێــک لە کەســانی نیزیــک لە خۆی 
یان ئەندامانی نێو بازنەی دەسەاڵت لەنێو 
دەبــات و وەک تاوانبارێــک بــە دنیــای 

دەرەوەی دەناسێنێ!

کۆماری ئیسالمی لە بیردۆزیی هانا ئارێنتدا

ڕێژیمی بێ دەسەاڵت و بەگوڕەگوڕ

شەماڵ تەرغیبی

هیوا کوردی

ئامانجی گشتی سیستمە تۆتالیتێرەکان بریتییە لە لەنێوبردنی مافە مەدەنییەکانی هەموو حەشیمەتی واڵت، 
بەجۆرێک کە دواجار خەڵکی ئەو واڵتە تەنانەت لە نیشتمانەکەی خۆیاندا 

هەست بە بێ جێگەوپێگەیی بکەن و لە مافە یاساییەکان بێبەش ببن

ئەوەیکە مرۆڤەکان ئامادە دەکات تاکوو زاڵبوونی تۆتالیتاریزم لە جیهانێکی ناتۆتالیتار قبوڵ بکەن، 
لەڕاستیدا گۆڕینی »تەنیایی« بە ئەزموونێکی ڕۆژانەیە؛ 

ئەزمونێک کە ئەگەر لە ڕابردوودا تایبەت بە قۆناغێکی تەمەنی مرۆڤ )بۆ نموونە پیری و بەسااڵچوویی( بوو ئەوا 
ئێستە بووەتە ئەزموونێکی گشتی لە ئاستی کۆمەڵگادا

یەکجــار زۆر لــە زاری خەڵکانــی ئێــران 
حیزبوڵــاڵی  خەرجــی  و  دەگرێتــەوە 
تێرۆریســت دەکرێ بۆ ئــەوەش دەڵێن ئێمە 
بــۆ تەناهی ئێران ئــەوە دەکەین چووینەتە 

پەنا ئیسڕائیل تا تەفروتونای بکەین.
کــە بەهــاری عەرەبــی دەســتی پێکــرد و 
خەڵکانی ســووریەش دەســتیان بە ڕاپەڕین 
بــە دژی ڕێژیمــی بەشــار ئەســەد کــرد 
کۆمــاری ئیســالمی ســپای تێرۆریســتی 

ناردە سووریە. 
لــه  ئێــران  ســەرمایەی  زۆری  بەشــێکی 

سوورییە خەرج کرا. 
لەوالشــەوە هەڕەشــەی ئــەوە دەکات کــە 
لــە ئیســڕائیل نزیــک بوونەتــەوە و ناهێڵن 
ئیســڕائیل فزەی بــێ. خامنەیی دەیکوت 
ئیسڕائیل جارێک لێمان بدات ئێمە توندتر 

لێی دەدەینەوە. 
لــە  جــار  دەیــان  بــە  ئیســڕائیل  دیتمــان 
هێزەکانــی ســەر بە ئێرانــی دا و لە نێوخۆ 
چەنــد بنکەی لێ تەقاندنەوە و کۆماری 

ئێسالمی متەقی لێوە نەهات. 
هەروەهــا بــە چوونی ڕووســیە بۆ ســووریە 
کۆمــاری ئیســالمی کەوتــە پەراوێزەوە و 

بێ دەسەاڵت کرا. 
کۆماری ئیســالمی لــە واڵتی یەمەنیش 
و  چەکوچــۆڵ  کــرد.  دەســتێوەردانی 
ســەرمایەیەکی زۆریشــی لەوێــدا خــەرج 
کرد بەاڵم دیتمان جگە لە ئاژاوەگێڕی و 
ئاڵۆزی لە یەمەن هیچ دەســکەوتی تری 

نەبوو. 
بەداخەوە هەندێک ناوەندگەرای فاشیست 
مەدیتەرانــە  دەریــای  تــا  ئێــران  گوتیــان 
چــووە و بــە ســەر چوار واڵتــدا زاڵە بەاڵم 
ئێســتا ئەو ناوەندگەرایانە دوای شکســتی 
کۆمــاری ئیســالمی لــەم چــوار واڵتانــە 

بێدەنگ بوونە. 
ئیســالمی  کۆمــاری  دەســتێوەردانی 
بووەتــە  ناوچــە  لــە واڵتانــی عەرەبــی و 
ئــەم واڵتانــە و  ئــەوەی خەڵکــی  هــۆی 
حکوومەتەکانیــان نەفرەتیان لە کۆماری 
ئیســالمی هەبێ و بــۆ ڕووبەڕووبوونەوەی 
کۆماری ئیســالمی خۆیان لە ئیســڕائیل 
نزیک کردەوە. ئەو ئیسڕائیلەی کۆماری 
ئیسالمی دەیهەویست لە سوورییە سووک 
و ڕیســوای بکات، ئەوا هاتووەتە بەحرەین 

و لە بن گوێی کۆماری ئیسالمییە. 

ئەم سیاســەتە ئاژاوەگێڕانەیەی کۆماری 
واڵتانــەدا  ئــەم  هەمــوو  لــە  ئیســالمی 
شکســتی خواردووە و لە ئەنجامدا ئەوەی 
کــە هاتووەتــە گــۆڕێ تەریککەوتنەوەی 
تالیبانــی  ڕێژیمــی  زیادتــری  هەرچــی 
کۆماری ئیسالمییە و تەنیا شتێکی کە 

پێی ماوە هەڕشە و گوڕشەیە.
دوای شــەڕی ئازەربایجان و ئەرمەنســتان 
و  ئێــران  ســنووری  لــە  گۆڕانــکاری 
کۆمــاڕی  پێــش.  هاتــە  ئەرمەنســتان 
ئیســالمی زۆری هــەوڵ دا کە ســنووری 
ئەرمەنستان و ئێران بپارێزێ. حکوومەتی 
ئازەربایجــان لــەم ســنوورە باج لە ماشــینە 
بارهەڵگرەکانــی ئێــران وەردەگــرێ. دوای 
ئەم کارە کۆماری ئیســالمی بە بیانووی 
بوونی ئیسڕائیل لەو ناوچانە و لەڕێگەی 
لــە  مانــۆری  تیرۆریســتییەکانی  هێــزە 

سنووری ئازەربایجان بەڕێوە برد. 
خامنەیــی کوتــی ئــەو واڵتانــەی پشــت 
دەخــۆن.  زللــەی  دەبەســتن  بێگانــە  بــە 
ئــەم  خامنەییــش  گوێلەمســتەکانی 
قســەیەیان دووپــات کــردەوە و گوتیــان جا 
بزانە ئەو واڵتانە چ زللەیەک دەخۆن! ئەم 

قســەیەی خامنەیــی و گوێلەمســتەکانی 
ئەوەمــان وەبیــر دێننەوە کە لە ســەردەمی 
بەشــێکی  ڕووســیە  کــە  فەتحعەلیشــادا 
زۆر لە خاکی ئێرانی خســتە ســەر خاکی 
خۆی، فەتحعەلیشا گوتی با شمشێرەکەم 

لە کاالن دەرنەهێنم! 
دوای ئــەم هەڕەشــەیە دەرباریــان گوتیــان 
هــاوار بــۆ عرووســان ئەگــەر شمشــێر لــە 
کاالن دەربێت عرووســان تەفروتونا دەکەین 
کــە بینیمــان ئاکامەکــەی شکســتێکی 

ئابڕووبەرانە بوو.
ئەنجامــی  لــە  ئیســالمی  کۆمــاری 
سیاســەتی هەڵــە تووشــی شکســت و بــێ 
دەســەاڵتی بــووە؛ زۆر واڵت کــە خولیای 
ئیمپراتووریــان لەســەردایە وەخــۆ کەوتوون 
و دەیانهــەوێ لــەم خولیایە نزیک ببنەوە. 
لــەم حاڵەتەدا ڕێژیمی تالیبانی کۆماری 
ئیســالمی لــە جیاتــی ئــەوەی پشــت بــە 
خەڵکی خۆی ببەســتێ سپای تێرۆریست 
ئێــران  خەڵکانــی  بەرژەوەندییەکانــی  لــە 
بەرگری بکات لە بەرانبەر هەڕەشــەکانی 
دەرەوە خــۆی ناگــرێ و هێزێکــی زۆر و 
زەوەنــد دەنێرێتــە شــاخەکانی کوردســتان، 

بــە قەولــی خۆیــان بزووتنــەوەی کــورد بە 
پێشەنگی حیزبی دێموکراتی کوردستانی 

ئێران بە چۆکدا بێنێ. 
چل ســاڵە خۆڕاگری هێزی پێشمەرگەی 
کوردســتان ئەوەی بە کۆماری ئیسالمی 
کۆمــاری  کــە  کاتێــک  ســەلماندووە 
ئیسالمی دەسەاڵتی هەبووە لە بەرانبەری 
تالیبانــی  ڕێژیمــی  ئێســتا  ڕاوەســتاون، 
کۆمــاری ئیســالمی شکســت لــە دوای 
بەدڵنیاییــەوە  و  دەکات  تۆمــار  شکســت 
هێــزی پێشــمەرگە لە بەرانبەر هەڕەشــە و 
گۆڕشەکانی قورس و قایمتر ڕادەوەستێ. 
ئــەم  لەســەر  ناوەندگــەرا  ئۆپۆزیســیۆنی 
تۆپبــاران و خزاندنی هێزی زۆری ســپای 
کوردســتان  شــاخەکانی  بــۆ  تێرۆریســت 

بێدەنگ بووە. 
ئۆپۆزیســیۆنە  بەنــاو  هێــزە  ئــەم  ئەگــەر 
ناوەندگــەرا قــووڵ بیــر بکەنــەوە دەزانــن 
کــــــــــــــوردستان ســەنگەرێکە بۆ ئازادی 

ئێران. 
دامەزراندنــی ئێرانێکــی دێموکراتێــک و 
فێــدڕاڵ لــە بەرژەوەندی هەمــوو گەالنی 
ئێراندایە و ئێرانی داهاتوو بەهێز دەکات.
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نییەر و تەنگیسەر، ئەو قەاڵیانەی کە هیچکات بە چۆکدا نەهاتن

کۆتاساڵەکانی تەمەنی ڕێژیم

و  پاشــایەتی  ڕێژیمــی  ڕووخانــی  بــە 
ئاخوندیــی  ڕێژیمــی  هاتنەســەرکاری 
خومەینی، دۆخی خەڵکی ئێران بەگشتی 
و خەڵکــی کوردســتان بەتایبەتــی بــەرەو 
ئاقارێکی نالەبار ڕۆیشت، هەرچەند کە لە 
ماوەی دەسەاڵتدارێتی ڕێژیمی پاڵەویشدا 
نەتــەوەی کــورد کەوتبووە بــەر پەالمار و 
کۆماری کوردســتان تووشی نسکۆ ببوو 
لــە  کوردیــش  بزووتنــەوەی  ڕێبەرانــی  و 
ســێدارە درابوون، بەاڵم بە هاتنەسەرکاری 
خومەینی و دامودەزگاکەی ئازادییەکان 
زیادتــر لــە پێــش زەوت کــران و دۆخەکــە 

ئەستەمتر بوویەوە.
بەســەردا  ئەوەیکــە گۆڕانــی  لەڕاســتیدا 
تــازە  ڕێژیمــی  هەڵوێســتی  نەهاتبــوو، 
خومەینــی  گەیشــتووی  بەدەســەاڵت 
بەبــەراورد لەگــەڵ دەســەاڵتی ڕەزاشــای 
بزووتنــەوەی  بــە  بەرانبــەر  پاڵــەوی 
لــە  کــورد  نەتــەوەی  ڕزگاریخوازیــی 

ڕۆژهەاڵتی کوردستان بوو.
ڕێژیمــی پاشــایەتی و ڕێژیمی ئاخوندی، 
دوو دەسەاڵتی جیاواز بوون کە سەرکوتی 
کوردیــان  خەباتکارانــی  و  ئازادیخــوازان 
و  ســەرکوتکاری  هەمــوو  ســەرووی  لــە 
ســتەمەکانەوە دانابــوو و ئەمــەش خاڵــی 
بــەاڵم  بــوو؛  هەردووکیــان  هاوبەشــی 
پڕئاشــکرایە کە نەتەوەی کورد ڕیشــەی 
بــەو  کــە  داکوتابــوو،  مێژوویــەک  لــە 

ئاسانییە لە بن نەدەهات.
پێشــەوا  لەســێدارەدانی  کــە  ڕاســتە 
کــە  کاتــەدا  لــەو  هاوڕێیانــی  و  قــازی 
هێشــتا  کوردســتان  ســاواکەی  کۆمــارە 
لــە هەنــگاوە ســەرەتاییەکانی خۆیدا بوو، 
ئەســتەم و بــەژان بوو، بەاڵم نــە ڕووخانی 
کۆمــاری کوردســتان و نە شــەهیدبوونی 
پێــش  نەیانتوانــی  هاوڕێیانــی  و  پێشــەوا 
بــە لەدایکبوونــەوەی دووبــارەی هەســتی 
و  تێکۆشــەران  و  بگــرن  نەتەوایەتــی 
خەباتکارانــی کــورد لە درێژەدانی خەبات 

ماندوو بکەن.
ئیــرادەی پۆاڵیینی نەتەوەیەک کە لەژێر 
دەســەاڵتدارانی  دڕندانــەی  چەپۆکــی 

پاڵــەوی  حکومەتــی  کۆتاســاڵەکانی 
و  جۆراوجــۆر  جەریانگەلــی  دووهــەم، 
خــاوەن بیــر و ئەندێشــەی جیــاواز ســەریان 
هەڵدابــوو و لە مەیدانی ناڕەزایەتییەکاندا 
چاالکییــان دەنوانــد، جەریانگەلــی وەک 
خەلــق،  موجاهیدینــی  میللــی،  بــەرەی 
بــە  ســەر  جەریانــی  فیدایــی،  چریکــی 
ئایەتووڵاڵ شەریعەتمەداری، جەریانی سەر 
بــە خومەینــی و تەنانــەت حیزبــی تودەش 
گەالنــی  شۆڕشــی  هەڵدابــۆوە.  ســەری 
ئێــران لــە ســاڵی ٥٧ بــە بەشــداری ئــەو 
جەریانگەلە لە ناوەند بەو هیوایەی کە لە 
دەسەاڵتی نوێی ئێراندا بەشدار بن، شکڵی 
گــرت. دوابەدوای ســەرکەوتنی شــۆڕش 
فەڕانســه،  لــە  خومەینــی  هاتنــەوەی  و 
زۆرێک لەو جەریانانە تەســلیمی ئیرادەی 
خومەینــی و الیانگرانــی بوون، بۆ نموونە 
بەرەی میللی، موجاهیدین و بەشــێک لە 
تودە بە سەرکردایەتی کیانوری، باوەڕ بە 
دەســەاڵتی خومەینی دێنن و لە ســڕینەوە 
و پەراوێزخســتنی ڕەخنەگــران و ئەوانــی 
تــر ڕۆڵ دەنوێنــن بــەاڵم بــە تێپەڕبوونــی 
کات ئــەو جەریانگەلــەی متمانەیــان بــە 
ئایەتووڵاڵکانــی قوم کردبوو خۆیان بوونە 
قوربانــی ئــەو دەســەاڵتە کۆنەپەرەســت و 
پاوانخوازه و تەنیا یەک جەریان لە مەیدان 
مــاوە و دەســەاڵتی گرتــە دەســت، ئەویش 
جەریانی کۆماری ئیسالمی بوو. حیزبی 
کۆماری ئیســالمی تا ســاڵی ٧٦ بە بێ 

ئاسۆ مێنبەری

بێستوون

ئەوکاتــی ئێرانــدا هێشــتا ســروودی مــان 
کۆڵەکەکانــی  دەوتــەوە،  بەرخودانیــان  و 
مانەوەی ئەو ڕێژیمەی لە زۆربەی شار و 
گوندەکانی کوردســتاندا وەلەرزە خستبوو، 
هــەر بۆیە دەســەاڵتی خوێنمژی ئاخوندی 
هەر لە ســەرەتای هاتنە ســەر کاریەوە، بۆ 
دژایەتــی لەگــەڵ کــورد، هەمــوو هێــز و 

توانای خۆی خستە گەڕ.
فەرمانــی جیهــاد بەدژی کورد، شــەڕی 
کۆمەڵکوژییــەکان  ســنە،  خوێناویــی 
بەدەیــان  و  کوردســتان  گوندەکانــی  لــە 
تاوانــی دیکە، هەموویان هەر لە ڕۆژانی 
یەکەمــی بەتااڵنبردنــی دەســکەوتەکانی 
شۆڕشــەوە، چوونــە نێــو مێــژووی پــڕ لــە 

شوورەیی کۆماری ئیسالمیی ئێرانەوە.
خەڵکــی  دژی  بــە  شــەڕ  ڕاگەیاندنــی 
هەتاویــدا  ٥٨ی  نــەورۆزی  لــە  بێتــاوان 
تێکەڵبوونــی  بــۆ  ســەرەتایەک  بــە  بــوو 
خەڵکــی گوندەکانــی نییەر و تەنگیســەر 
لەگــەڵ شــۆڕش و خەباتێکــی ڕەوا، هەر 
لــەو کاتــەدا بــوو کــە الوانــی ئــەم دوو 
گوندەش وەکوو ســەدان الوی تێکۆشەری 
دیکەی کوردســتان پەیوەســت بــە حیزبی 
دێموکراتەوە دەبن و وەکوو پێشــمەرگە لەم 

حیزبەدا سازمان دەدرێن.
خەڵکــی گوندەکانی نییەر و تەنگیســەر، 
بەشــداری لــەم شــەڕە نەخوازراوەیــان کردە 
سەرەتایەک بۆ دژایەتی لەگەڵ ڕێژیمی 
ئاخوندی و دەرفەتێک بۆ پەیمان بەســتن 
لەگەڵ خۆیان و نەتەوەکەیان بۆ ڕزگاریی 

کوردستان.

کۆمــاری ئیســالمیی ئێــران زۆر هەوڵــی 
دا تاکــوو خەڵکــی ئــەم دوو گوندە بخاتە 
ژێــر ڕکێفی خۆیەوە، بــەاڵم بەپێچەوانەی 
گوندەکانی دەوروبەر، نییەر و تەنگیســەر 
لــەو ناوچــە ئازادانــە بوون کــە کۆماری 
نەیتوانیبــوو  کاتــە  ئــەو  تــا  ئیســالمی 
هێزەکانــی  بگرێــت.  بەســەردا  دەســتیان 
ئــەو  شــەریفزادە،  و  شــاهۆ  بێســتوون، 
هێزانــەی حیزبــی دێموکــرات بــوون کــە 
لــەوێ نیشــتەجێ بــوون . بــە تێپەڕبوونی 
کات گوشــارەکانی کۆماری ئیســالمی 
بــۆ ســەر ئــەم گوندانــە زیــادی کــرد تــا 
جێگایــەک کــە جگــە لــە داگیرکردنــی 
ئەم گوندانە، دەستیان بە دانانی پایەگا و 
مۆڵگــە کرد بــەاڵم پیالنەکەی کۆماری 
ئیســالمی بەمــە کۆتایــی پــێ نەهــات. 
ڕێژیمــی ئێران بەهۆی تــرس لە هەبوونی 
بــە  ناوچەیــەدا،  لــەو  پێشــمەرگە  هێــزی 
زۆرەملێ خەڵکی ئەم گوندانەی چەکدار 
کــرد کــە لــە الیــەن خــودی خەڵکەکــەوە 
بە بەســیج ناویــان لێ دەبردرا. لەڕاســتیدا 
کــە  بــوون  کەســانێک  بەســیجانە  ئــەم 
پشــتیوانی ســەرەکیی هێــزی پێشــمەرگە 
بــوون و دواتــر توانییان لــە ڕەوتی خەباتدا 
یارمەتیدەرێکی باش بۆ پێشــمەرگەکانی 
هێــزی بێســتوون لــەو گوندانە بــن. ژیانی 
خەڵک ئەســتەم بوو و شەوانە حکوومەت 
نیزامییــان ڕادەگەیانــد، هەنــدێ جاریــش 
گرووهــی زەربەتی ڕێژیم لەناکاو دەڕژانە 
سەر خەڵک و بە شێوازی جیاواز، ئازار و 

ئەزیەتی خەڵکەکەیان دەکرد.

دۆخی کوردستان لەو سااڵنەدا ئاڵۆز بوو، 
کۆمــاری ئیســالمی لــە هــەر شــوێنێک 
کــە بــۆی کرابــا، تاوانێکــی دەخوڵقاند و 
لە هیچ جۆرە دەســتدرێژی و جینایەتێک 
درێــژەی  لــە  نەدەپاراســت.  دەســتی 
تاوانخوڵقێنییەکانــی ڕێژیمــی ئێراندا بوو 
کــە لــە ڕۆژی ١٢ی جۆزەردانــی ٦٢ی 
هەتاویــدا ٥٩ الوی تێکۆشــەری شــاری 
مەهابــاد لەالیــەن ڕێژیمــی جینایەتکاری 
خومەینییــەوە لــە ســێدارە دران و گیانیــان 

بەختی بارەگای ئازادی کرد.
پــاش ئــەم ڕووداوە، هێــزی بێســتوون کــە 
پالنــی  بــوون،  ناوچەکــەدا  لــە  هێشــتا 
ئەنجامدانــی ٥٩ عەمەلیــات بــە تۆڵــەی 
کــە  دادەڕێــژن  مەهابــاد  الوەکــەی   ٥٩
عەمەلیاتانــە  ئــەم  بەرچــاوی  بەشــێکی 
لــە گوندەکانــی نییــەر و تەنگیســەر و بە 
گرتنــی پایــەگا و مۆڵگەکانــی ڕێژیــم 
عەمەلیاتانــەدا،  لــەم  کــە  بەڕێوەچــوو 
هــەردوو  بەزۆرچەکدارکــراوی  خەڵکــی 
گوندەکــە، ڕۆڵێکــی ئێجــگار گرینگیان 
گێــڕا. لــە ڕۆژی ١٨ی ڕەزبــەری ٦٢ی 
هەتاویــدا کۆمــاری ئیســالمی پــاش ئەم 
زەبرە قورسەی کە لێی دراوە، بە هێزێکی 
پۆشــتە و پەرداخــەوە، هێرش دەکاتە ســەر 
ئــەم گوندانــە، ســەرەتا دەچنــە باخەکانی 
تەنگیســەر و ئاگر لە خانوو و باخەکانی 

خەڵک بەردەدەن.
پاش کەمتر لە ٤٨ کاتژمێر لە ڕۆیشتنی 
لــە  پــڕ  دڵ  هێــزە  پێشــمەرگە،  هێــزی 
قینەکانی خومەینی دەڕژێنە نێو گوندی 

ڕکابــەر لەغــاوی حکومەتــی بــە دەســت 
گرتبــوو، بەاڵم لە ٢ی جۆزەردانی ســاڵی 
٧٦ی هەتــاوی ڕکابەرێکــی ڕەخنەگر لە 
دڵــی خۆیدا ســەرهەڵدەدا کــە دواتر ناوی 

ڕێفۆرمخوازیان بۆ خۆیان هەڵبژارد.
بە باسکردنی ئەو کورتەمێژوویە پێویستە 
پرسیارێک بێنێنە گۆڕێ، ئەویش ئەوەیە، 
چۆن بوو کە حیزبی کۆماری ئیســالمی 
بە ســەرکردایەتی خومەینــی کە تەواوی 
دژبــەران و ڕەخنەگرانــی خــۆی بەرەبــەرە 
ســڕییەوە، دوای تێپەربوونــی نزیــک بــه 
دوو دەیە، ئیزنی سەرهەڵدانی جەریانێکی 
ڕەخنەگــری بــە نــاوی ڕێفۆڕمخــوزەکان 
لەناوبردنــی  هەوڵــی  کــە  هیــچ  و  دا 
ڕێــگای  بەڵکــوو  نــەدا  جەریانــەی  ئــەو 
بەشــداری کردن لە دەسەاڵتیشــی پێدا و لە 
بەڕێوەبردنی ڕێژیمدا شەریکیان کردن ؟

بــۆ  جیــاواز  هۆکارگەلــی  دەکرێــت 
نــاوی  بــە  جەریانێــک  ســەرهەڵدانی 
ڕێفۆڕمخــواز  دەستنیشــان بکەیــن و لــەو 
ســوچەوە هەر کەســە بەپێــی خوێندنەوە و 
ڕوانینی تایبەت و بە جۆری لێکدانەوەی 

خۆی هۆکارەکان پۆلێنبەندی بکات. 
ئەو هۆکارانەی کە دەتوانین دەستنیشانیان 

بکەین بریتین لە: 
بــە  دەرەوە  دنیــای  بێ بڕوایــی  یــەک: 
کۆمــاری ئیســالمی. ڕێژیمی کۆماری 
ئیســالمی دوای ماوه یــه ك دەســتی کــرد 
بــە تێرۆری نەیــاران و ڕەخنەگرانی خۆی 
لــە واڵتانــی ئورووپایــی و ئامریکایــی، 
ئــەو کردەوەیەی کۆماری ئیســالمی بوو 
بــە هــۆی بێ ئیعتبــاری ئــەو ڕێژیمــە لــە 
واڵتانی ڕۆژاوایی، بۆیه ڕێژیم پێویســتی 
بــە هێنانــە مەیدانــی جەریانێــک بوو کە 

هیوایــەک لــە دڵــی ئــەو واڵتانــەدا ســاز 
بــکات کــە ڕێژیمی کۆماری ئیســالمی 

ئیمکانی چاکسازی هەیە.
الوێکــی  کۆمەڵــە  ســەرهەڵدانی  دوو: 
خوێنــدکاری ڕەخنەگــر لــە زانکۆکانــدا، 
لــە دەیــەی حەفتــادا ڕەوتێکــی ڕەخنەگر 
لــە زانکۆکانــی ئێــران ســەریان هەڵدا کە 
ئەو ڕەوتە بۆ مانەوەی ڕێژیمی کۆماری 
ئیســالمی جێــگای مەترســین، جەریانــی 
بــە هاتنــە مەیدانــی، دوو  ڕێفۆڕمخــواز 
کاری کــرد، ســەرەتا ئەو ڕەوتــە بەهێزەی 
و  خــۆی  ڕکێفــی  ژێــر  هێنایــە  الوانــی 
کۆنتڕۆڵــی کردن کە دژ به گشــتییەتی 
دووهــه م،  نەگــرن؛  هەڵوێســت  ڕێژیــم 
هیوایەکــی درۆیینــی بەو ڕەوتە بەخشــی 
ڕێفۆرمخوازەکانــەوە  ڕێــگای  لــە  کــە 

دەتوانن بە ئامانجەکانیان بگەن. 
ڕۆڵــی  ڕێفۆرمخــواز  جەریانــی  ســێ: 
ســوپاپەکی دڵنیاکــەرەوەی بــۆ مانــەوەی 
لــە  چ  ئیســالمی  کۆمــاری  ڕێژیمــی 
ناوخــۆی واڵتــدا و چ لــە دەرەوەی واڵتدا 

دەگێڕا.
مەیدانــی  هاتنــە  بڵێیــن  دەکــرێ  بۆیــە 
لــە دەرەوەی ویســت و  ڕێفۆرمخــوازەکان 
ئیــرادەی ڕێژیــم نەبــووە بەڵکــوو باڵێکــی 
مانــەوەی  بــۆ  کــە  بــوو  ڕێژیمــە  ئــەو 
گشــتییەتی ڕێژیــم ڕۆڵگێــڕی کــرد. بە 
ئــەو  کەســایەتییەکانی  لــە  ئاوڕدانــەوە 
جەریانــە دەردەکەوێــت کــە ئــەو کەســانە 
خۆیــان بەشــێکن لــە ڕێژیم و لە ســەرەتاوە 
تــا  و  گێــڕاوە  ڕۆڵیــان  دەســەاڵتدا  لــە 
ئێستاشــی لەگــەڵ بــێ لە نێو دەســەاڵتی 
کۆماری ئیسالمی ئیزنی سەرهەڵدان یان 
ڕێکخستنی هیچ حیزبێک و جەریانێکی 

نەیــاران و ڕەخنەگرانــی  نــەداوە و  تــری 
خۆی بە توندترین شێوە سەرکوت کردووه.
ســەرەتای  لــە  ڕێفۆرمخــوازەکان 
تایبەتیــان  ئامانجێکــی  پەرەگرتنیــان، 
دەستنیشــان نەکردووە، ئەوان لە دروشــمدا 
هــاوڕای چاکســازی بوون و لــە کردەوەدا 
دەدا،  دەســەاڵتیان  پاراســتنی  هەوڵــی 
لەڕاستیدا ڕێفۆرمیستەکان لە ئێران ڕۆڵی 
نەزۆک کردنی هێــزی دژبەری ڕێژیمیان 
گێڕاوە و بەشی خۆیان لە سفرەی ده سه اڵت 
هەڵگرتــووه، لــە چەند جار دەســەاڵتداری 
بــووە  بەرچــاو  ئــەوەی  ڕێفۆرمخــوازەکان 
چ  دەوڵــەت  ناکارامەیــی  گەندەڵــی، 
تــر  جارەکانــی  لەگــەڵ  جیاوازییەکــی 
نەبــووە بگــرە خراپتریــش بــووه. هــەر لــەو 
ســووچەوە دەکرێت ئاماژە بەوە بکەین کە 
لە کاتی دەســەاڵتداری ڕێفۆرمخوازەکان 
پێشێلکردنی مافەکانی مرۆڤ بەرچاوتر 

و بەرباڵوتر بووه.
 ئازادییەکان کە دەوڵەتە ڕێفۆرمخوازەکان 
شــانازی پــێ دەکــەن لــە چوارچێوەیەکدا 
بــووە کە مەترســی بۆ گشــتییەتی ڕێژیم 
نەبووبێــت، هــەم لــە کاتــی دەســەاڵتداری 
خاتەمی کە بە ڕێبەری ڕێفۆرمیستەکان 
دەناســرێت و هەم لە کاتی دەســەاڵتداری 
ڕوحانــی ڕێــژەی گرتن، ســەرکوتکردن و 
لەســێدارەدانی نەیارانی ڕێژیم بەرباڵوتر و 

توندتر بووە لە دەوڵەتەکانی تر. 
ئەزموونــی شۆڕشــی ٥٧ و ســەرهەڵدانی 
بزاڤــی مافخوازانــەی نەتەوەکانی ئێرانی 
کوردســتان،  هەموویــان  ســەرەوەی  لــە 
و  ڕووناکبیــران  الی  ترســێکی 
ناوەندخوازانی ناسیۆنالیســتی ئێرانی ساز 
کردووه کە لە ئەگەری شۆڕشــێکی تردا 

نییــەرەوە و ئەمجــارە دەســبەجێ ئاگــر لــە 
خانووەکان بەر دەدەن.

دەبــوو  خەڵــک  و  دەســووتان  خانــووەکان 
ئامــادە  ســەخت  زســتانێکی  بــۆ  خۆیــان 
بکــەن. هێــزە دژی گەلییەکانــی ڕێژیــم 
دەســتیان کردبوو بە تااڵنکردنی کەلوپەل 
و ســامانی خەڵــک و بــەم شــێوازە ڕقــی 

خۆیان لە هێزی پێشمەرگە نیشان دەدا.
خانووەکانیــان  ببــوون،  ئــاوارە  خەڵــک 
ســووتابوون، هیــچ خۆراکێکیــان بــۆ ئــەو 
وەرزە سەختە نەمابوو، کەسیان لێ شەهید 
درابــوون،  ئەشــکەنجە  ببــوو،  برینــدار  و 
بێڕێزییــان پــێ کرابوو بــەاڵم، لە قوواڵیی 
دڵیانــەوە هەســتیان بە ســەربەرزی دەکرد، 
چونکــە هەمــوو ئەمانــە لە پێنــاو باوەڕ و 
ئامانجێکدا بوو کە کۆماری ئیســالمیی 

پێی زویر بوو.
ئاگرتێبەردانــی  ســەر  بــە  ســاڵ   ٣٨
تەنگیســەردا  و  نییــەر  گوندەکانــی 
تێدەپەڕێت، ئێســتاش بیرەوەرییە تاڵەکانی 
ئــەو ڕۆژانــە لــە مێشــکی خەڵکەکەیاندا 
دێــت و دەچێــت، نــەوەی نوێش لــەو ئازارە 
تێگەیشــتوون و هەموو ســاڵێک لە ١٨ی 
ڕەزبەردا، غروورێکی کوردانە ســەرتاپایان 
لەخــۆ دەگرێــت، نەوەی نــوێ لەگەڵ ئەو 
ئــازارە گــەورە بــوون و ئەم ڕقــە پیرۆزەیان 
کــردە هەوێنــی بەردەوامی لــە ڕێبازێکدا 
کــە بــە درێژایی ئــەم ســااڵنە، کۆماری 
مێشــکیاندا  لــە  نەیتوانــی  ئیســالمی 
ســاڵی   ٣٨ مــاوەی  لــە  بیســڕێتەوە. 
ڕابــردوودا، ڕێژیمــی نگریســی کۆماری 

کرابێــت  پێــی  کــە  ئــەوەی  ئیســالمی 
دوو  ئــەم  خەڵکــی  دوورخســتنەوەی  بــۆ 
گونــدە لە شــۆڕش و خەباتــی نەتەوایەتی 
کردوویەتی، بەاڵم بەپێچەوانەی ویســت و 
هەوڵــە دزێوەکانی هیچکات نەیتوانی بۆ 
چرکەســاتێکیش ئیــرادەی ئــەو خەڵکە بە 

چۆکدا بێنێت.
بــە دەیــان کــەس لــە هــەردوو گوندەکــە 
بــوون،  خەباتــەوە  ڕیــزی  بــە  پەیوەســت 
بــە دەیــان کــەس شــەهید بــوون، بــە دەیان 
کــەس کەمئەنــدام بــوون، بــە دەیان کەس 
کەوتنــە نێــو چاڵەڕەشــەکانی کۆمــاری 
ئیسالمییەوە، ئازار و ئەشکەنجە دران، لە 
ژیانی ئازاد و خۆشبژێوی دوور کەوتنەوە 
بــەاڵم هیچــکات لــەو ڕێبازە درووســتەی 
کــە ڕێبازی پێشــەوای ڕێبەر و قاســملوو 

و شەرەفکەندی بوو الیان نەدا.
پاش ئەم هەموو ساڵە، هێشتا زامەکانیان 
بەســۆن، بەاڵم هزریان لێوڕێژە لە باوەڕ بە 
ئــازادی و ســەرکەوتن. الوانــی ئــەم دوو 
گوندە، نەســڵ لە دوای نەســڵ، درێژە بە 
خەبات و تێکۆشان دەدەن، چونکە بڕوایان 
بــە دواڕۆژێکــی ڕووناکە و هــەر ئەمانن 
کــە بوونەتــە هەوێنــی بەچۆکدانەهاتنــی 
ئەم دوو گوندە و بەدڵنییایەوە گوندەکانی 
نییــەر و تەنگیســەر هاوچەشــنی هەمــوو 
بــاژار و گوندەکانــی دیکەی کوردســتان 
کە کەوتنە بەر ڕقی دڵ پڕ لە قینەکانی 
جەمــاران، لــە ســەر پێن و بــۆ هەتاهەتایە 
لەگیراننەهاتــووی  قــەاڵی  وەک 

دێموکرات دەمێننەوە.

ناوەندگەرایــی دەکەوێتــە مەترســییەوە و 
ناچــار دەبــن مافی نەتەوەکانــی تر بدەن، 
بۆیــە ئــەو جەریانگەلــە حەزیــان ئەوەیە لە 
چوارچێــوەی ئەو ڕێژیمەدا بە ڕێفۆرم ئەو 
بەشانە بگۆڕن کە خۆیان بە دڵیان نییه.

تەنانــەت  کــردووە  وای  هــۆکارە  ئــەو   
ڕێژیمیــش  تاراوگەنشــینی  ڕەخنەگرانــی 
پەنا بۆ جەریانی ڕێفۆرمیست بێنن و پێی 
هیــوادار بن. ئەو هیواســازکردنە یەکێک 
لە ڕیســاڵەتەکانی ڕێفۆرمیســتەکانە کە 
لە چەند ســاڵی ڕابــردوودا کارایی خۆی 
لە دەســت داوە، جەریانی ڕێفۆرمیســت بە 
دروشمی پەرەپێدانی کۆمەڵگای مەدەنی 
هاتــە مەیــدان و کۆمەڵــگای خوێنــدکار 
دوو  وەک  باڵوگــەکان  و  گۆڤــار  و 
باســکی سەرەکی ئەو جەریانە دەرکەوتن، 
بــەاڵم هــەر لــە ســەرەتای لەدایکبوونــی 
باڵــە  دوو  ئــەو  ئێــران  لــە  ڕێفۆرمیســت 
ســەرکوت کران. خوێندکاران ڕووبەڕووی 
ســەرکوت و کوشــتن بوونــەوە و قەزییەی 
ناســراو بە »کوی دانشــگاه« ڕووی دا، 
نووســەران و ڕۆژنامەوانانیش ڕووبەڕووی 
زنجیرەکوشــتنێکی بەریــن بوونــەوە. بــەو 
سەرکوتە بەرینە بەشێکی زۆر لە نەیاران و 
ڕەخنەگرانی ڕێژیم سڕدرانەوە یان هەاڵتن 
یــان کەوتنە پەراوێزەوە و ڕێفۆرمیســت لە 

ئێران بۆ ماوەیەک دامرکا. 
دەرکەوتنــی دووهەمی ڕێفۆڕمیســتەکان 
بــوو  ٨٨دا  ســاڵی  هەڵبژاردنەکانــی  لــە 
بەنــاو  حەرەکەتێکــی  لەکۆتاییــدا  کــە 
کەوتــەوە،  لــێ  ســەوز  بزووتنــەوەی 
بزووتنەوەی سەوز بە پێشەنگی مووسەوی 
بەرچــاو  کەســایەتی  دوو  کەڕووبــی  و 
لەکۆتاییــدا  کــە  ڕێژیــم  کۆنــەکاری  و 

بــووە هــۆی دەستبەســەرکردنی ئــەو دوو 
کەســایەتییە لــە ماڵەکانیــان. ئەوەی کە 
جێگای باسی ئەو وتارەیە ئەوەیە کە دوای 
زیادتــر لە دە ســاڵ لــە دەستبەســەربوونی 
کەڕووبــی بــۆ یەکــەم جــار ئیزنــی هاتنە 
دەریــان پــێ داوە و لە یەکــەم دەرکەوتنیدا 
داوای کــردووە گشــتییەتی ڕێژیم بپارێزن 
و کێشەکان چارەسەر بکەن.  لە ١١ ساڵ 
دەستبەســەری کەڕووبــی ڕووداوگەلێکی 
زۆر هاتووەتــە ئــاراوە کــە بەرچاوترینیــان 
ناڕەزایەتییەکانــی چــوار ســاڵی ڕابــردوو 
و کوشــتنی دەیــان شــارۆمەندی ئاســایی 
لــەو ناڕەزایەتییانــەدا بــووە کــە نیشــانی 
ئێــران  خەڵکــی  ســەرەکی  کێشــەی  دا 
گشــتییەتی ڕێژیمێکــە کــە کەڕووبی لە 
هەوڵی پاراســتنیدایه، وتەکانی کەڕووبی 
نیشاندەری زێهنی ڕێبەرانی ڕێفۆرمخوازه 
کۆمــاری  مانــەوەی  ئامانجیــان  کــه 
ئــەوان  هەوڵــی  و  شــەڕ  و  ئیســالمییه 
تەنیــا پچڕینی بەشــی خۆیان لە ســفرەی 
شۆڕشه.  کۆتاییهاتنی دەستبەسەرکرانی 
لێکەیــن  کەڕووبــی دەکرێــت وای چــاو 
کــە ڕێژیم بــە تەمــای ئاســاییکردنەوەی 
ئیعتبــاری  گەڕاندنــەوەی  و  دۆخەکــە 
ڕێفۆرمخوازەکانە تا دیســان بتوانن ڕۆڵی 
خۆیان بۆ مانەوەی ڕێژیم بە باشی بگێڕن 
بۆیە دوور نییه ئەگەر قەدەغەکانی ســەر 
خاتەمیش الچێت و تەنانەت مووسەوی و 
خێزانیشــی بە دەســتهەڵگرتن لــە دژایەتی 
خامنەیی دۆخیان ئاســایی ببێتەوە؛ ڕێژیم 
زۆر باش دەزانێت ئەگەر ڕێفۆرمیستەکان 
متمانەیــان نەمێنێت، ڕۆڵی نەزۆککردنی 
نەیارانیــان بــۆ ناگێڕدرێــت و ڕووبەڕووی 

شۆڕشێکی جەماوەری دەبنەوە.



  ژمارە ٨٠٨ ، ١٥ی ڕەزبەری ١٠١٤٠٠

مانــۆری  لەمەوبــەر  حەوتــوو  ســێ 
ئازەربایجــان،  هێزەکانــی  هاوبەشــی 
واڵتــی  لــە  پاکســتان  و  تورکیــە 
ئازەربایجان پەیامێکی مەترسیداری بۆ 
ئێران هەبوو و ئەو گومانەی بۆ ئێران 
دروســت کرد کە ئازەربایجان و تورکیە 
قەوقــاز  ناوچــەی  بــۆ  بەرنامەیەکیــان 
هەیە کە ئێران پشکێکی  تێدا نییە.
لەبەرامبــەردا ڕێژیمــی ئێــران چەنــد 
ڕۆژ لەمەوبەر مانۆرێکی ســەربازی لە 
نزیک سنوورەکانی کۆماری ئازەربایجان 
بەڕێــوە بــرد کــە گرژییەکانــی نێــوان 
ئــەو دوو واڵتــەی زیادتــر پــەرە پێداوە. 
لــە کاردانەوەی ئەو مانۆرەی ڕێژیمی 
کۆمــاری  و  تورکیــە  واڵتانــی  ئێــران 
ئازەربایجــان مانۆرێکــی هاوبــەش لــە 
نەخجــەوان بەڕێــوە دەبــەن. ڕێژیمــی 
ئێــران دەڵێ گۆڕانکاری ژێئۆپۆلیتیک 
لە سنوورەکانی خۆی بۆ قبووڵ ناکرێت 
و دەشــڵێت ڕێــگا نادەین ئیســرائیل 
ببێتــەوە. نزیــک  ســنوورەکانمان  لــە 
وتوویژێکــدا  لــە  بابەتەمــان  ئــەم 
»محەممــەد  دوکتــور  لەگــەڵ 
حوســێن زادە« شــرۆڤەکاری سیاســی 
ســەرنجتان  کــە  بەربــاس  هێناوەتــە 
ڕادەکێشــین. خوێندنــەوەی  بــۆ 

-هــۆکاری ســەرەکی گرژییەکانــی 
نێــوان ڕێژیمــی ئێــران و کۆمــاری 
ئازەربایجــان چییــە و هەتا کوێ 

درێژەی دەبێت؟ 
 بــە ڕواڵــەت، هــۆکاری ئــەو گرژیانــە 
دەگەڕێتــەوە بــۆ یەکــەم، بەڕێوەچوونــی 
مانــۆڕی ســەربازی تورکیا- پاکســتان- 
و  گرفــت  دووهــەم،  و  ئازەربایجــان 
کێشــەخوڵقاندنی ئازەربایجــان بۆ هەندێ 
لــە بارهەڵگــرە ئێرانییــەکان و وەرگرتنی 
باج و گومروکی قورس لەو بارهەڵگرانە 
لــە کاتــی گەڕانەوەیــان لــە کارابــاخ و 
دەستبەســەرکردنی دوو شــۆفێری ئێرانی 
بــە بیانــووی تێپەڕینی نایاســایی بۆ نێو 
ئەرمەنســتان. ئــەوە ســەرەتا کاردانــەوەی 
تونــدی وەزارەتــی دەرەوە و هەنــدێ لــە 
بەڕێوەبردنــی  و  پەرلمــان  نوێنەرانــی 
مانۆڕی سەربازی سوپا و لەم دواییانەدا 
ئەرتەشی کۆماری ئیسالمی لێکەوتەوە. 
بــەاڵم لەپشــت ئــەو وێنــەوە، دیمەنێکــی 
گەورەتــر هەیە. ئەگەر بەگشــتی کێشــە 
مێژووییــەکان و ناکۆکییەکانــی ئێــران 
نەگریــن،  لەبەرچــاو  ئازەربایجــان  و 
ڕووداوەکانی دوای شــەڕی ئەرمەنســتان 
و ئازەربایجــان دەســتپێکێکی باشــن. تــا 
پێش شەڕی ساڵی ڕابردووی ئازەربایجان 
و ئەرمەنســتان، ئازەربایجــان لــە ڕێگای 
ئێرانــەوە دەگەیشــتە نەخجــەوان. ئێرانیش 
خاکــی  و  زەنگــەزۆر  تێپەڕگــەی  لــە 
و  وەردەگــرت  کەڵکــی  ئەرمەنســتان 
دەگەیشتە ناوچەی قەوقاز و ڕۆژهەاڵتی 
شــەڕە،  ئــەو  دوای  بــەاڵم  ئەورووپــا 
ئازەربایجان بەشێک لە کەرەباخی گرتەوە 
و ڕێــگای کــراوە بــۆ نەخجــەوان، بۆیــە 
ئێســتا خــۆی بە خــاوەن و دەســەاڵتداری 
ئەو شوێنانە دەزانێت کە دەستی بەسەردا 
قافــان کــە  گرتــن. جــادەی گوریــس- 
باڵهەگرە ئێرانییەکان لەوێ تووشی کێشە 
بــوون، بەشــێک بــوو لەو شــوێنانەی کە 
ئازەربایجان دەســتی بەسەردا گرت؛ بەاڵم 
ئێران ئەوە بە ســەرەتای پالنێکی گەورەتر 
دەزانێت و دەڵێت ئازەربایجان دەیهەوێت بە 
یارمەتی تورکیا، پاکســتان، ئیسرائیل و 
تەنانــەت ئەمریــکا ناوچــەی ســیونیکی 
ئەرمەنســتان داگیر بکات و بە تەواوەتی 
ڕێــگای خــۆی بــۆ نەخجــەوان و دواجار 
بــۆ تورکیا بکاتــەوە، ئەوە تاقەســنووری 
ئێران لەگەڵ ئەرمەنستانە. ئێران دەترسێت 
تەنانــەت بە بــێ داگیرکردنی ئەو ناوچە 
لــەو  ئەرمەنســتان  بەشــدارکردنی  بــە  و 
پالنــەدا، جێبەجێــی بکــەن. لــە ئێســتادا 

بــۆ  تورکیــا  ترانزیتــی  لــە  بەشــێک 
ئازەربایجــان و ئازەربایجــان بــۆ نەخجەوان 
لە ڕێــگای ئێرانەوە ئەنجام دەدرێت بەاڵم 
دوای جێبەجێکردنــی ئــەو پالنە، ئێران لە 
ڕێژەیەکــی بەرچــاو لە داهاتــی ترانزیت 
بێبــەش دەکرێــت، جگە لــەوەی لەڕووی 
لــەڕووی  دەرئەنجــام  و  ژێئۆپۆلیتیــک 
دیپلۆماســییەوە پەراوێــز دەخرێــت. ئەمەو 
و مانۆڕە سەربازییە هاوبەشەکان بوونەتە 
هــۆی نیگەرانــی کۆمــاری ئیســالمی 
و پەرەســەندنی ئــەو گرژیانــە. هەڵبــەت 
هەر ســەبارەت بــە ڕووداوەکانی کاراباخ، 
پێویســتە ئامــاژە بــەو خاڵــەش بکەم کە 
ئێــران بەهــۆی ئەوەیکە لەکاتی شــەڕی 
ئەرمەنســتان و ئازەربایجــان، بــە فەرمی 
پشــتیوانی لــە ئازەربایجــان کــرد، بــەاڵم 
دیپلۆماســیدا  و  گفتوگــۆ  ڕەوتــی  لــە 
پەراوێــز خــرا و تورکیا و ڕووســیا ڕۆڵی 
ســەرەکییان گێــڕا، نــاڕازی بــوو.  جگە 
لــەوە، بەگشــتی لــەم ســااڵنەی دواییــدا 
ئازەربایجــان سیاســەتێکی گرتووەتــە بەر 
کە بە هیچ جۆرێک دڵخوازی کۆماری 
ئیسالمی نییە و دەسەاڵتدارانی تاران ئەو 
سیاســەتانە وەکوو هەڕەشەیەک بۆ سەر 
خۆیــان دەبینــن. هاوکاریی ئازەربایجان و 
تورکیــا )وەکــو ڕکابەرێکــی ناوچەیــی 
هاوکارییەکانــی  بەتایبــەت  و  ئێــران( 
ئازەربایجان و ئیسرائیل )وەکوو دوژمنی 
تەواوەتــی دژی  بــە  تــاران(،  ســەرەکی 
بەرژوەندییەکانــی کۆماری ئیســالمییە 
و بڕیاردەرانــی تــاران، وەکوو هەڕەشــەی 
ڕاستەقینە سەیری دەکەن. نزیکبوونەوەی 
پاکستانی ئەتۆمیش لە ئازەربایجان، زیاتر 
بەمەبەســتی بەرژوەندییــە ئابوورییــەکان 
لــە ناوچــەدا، نیگەرانییەکانــی ئێرانــی 
دوای  بەتایبــەت کــە  زیادتــر کــردووە. 
دەســەاڵتگرتنی تاڵیبان لە ئەفغانســتان، 
پێدەچێت مەیدانی کێبڕکێی ئیسالم ئاباد 
و تارانیش بەرباڵوتر بێتەوە. هەموو ئەمانە 
بوونە هۆی توندبوونەوەی هەڵوێســتەکان 
و بەڕێوەبردنــی مانۆرە ســەربازییەکان لە 
گرژییــەکان  پەرەســەندنی  و  هــەردووال 
بــەو جۆرەی کە ئێســتا دەیبینین.  بەاڵم 
ئــەوەی کــە تــا کــوێ درێــژەی دەبێــت، 
لەڕاســتیدا دیــار نییــە. من لــەو بڕوایەدا 
نیــم ئــەو گرژیانە تا ئاســتی پێکدادانی 
سەربازی بەرز ببنەوە و چاوەڕوان دەکرێ 
دوای بەڕێوەچوونی مانۆڕی ئازەربایجان 
و تورکیــا، دۆخەکــە بــەرەو هێوربوونــەوە 
لەگــەڵ  بــڕوات. ڕەنگــە ڕووســیا کــە 
هەموو الیەنەکان پەیوەندی باشی هەیە، 
لەو ئاراستەیەدا هەوڵ بدات. ڕەنگە تاقە 
هۆکارێک تاران بەرەو هەڵوێستی توندتر 
ڕابکێشــێت، جێبەجێکردنی ڕاستەقینەی 
ئــەو پالنــە بێــت کــە گوتم دەبێتــە هۆی 
بێبەشــکردنی ئێــران لــە داهاتــی ترانزیت 
و  لــەڕووی سیاســی  پەراوێزخســتنی  و 
ژێئۆپۆلیتیکییــەوە. بەتایبــەت کە ئێران 
لەم دواییانەدا بووەتە ئەندامی ڕێکخراوی 
شــانگهای و هیــوای بــەوە بەســتووە کە 
پێگەی لە ئاســیای ناوەنــدی و قەوقازدا 
پتەوتــر بکاتــەوە. بەاڵم ئەگــەر ئەو پالنە 
جێبەجــێ نەکرێت ڕەنگــە دۆخەکە بەرەو 
هێوربوونــەوە بڕوات. بەو حاڵەش، کێشــە 
و قەیرانەکان چارەســەر نابن و کێبڕکێ 
و پێشــبڕکێی ئــەو واڵتانە لەگــەڵ ئێران 

بەردەوام دەبێت. 

-لــە گرژییەکانــی نێــوان ئێران و 
ئازەربایجان، ئیســرائیل لە کوێی 

ئەو هاوکێشەیەدا جێی گرتووە؟
مانــۆڕی  بەڕێوەچوونــی  کاتــی  لــە 
ســەربازی لەالیــەن ئەرتەشــی کۆمــاری 
ئیســالمییەوە، بە ئاشکرا باس و هەروەها 
هەڕەشە لە ئیسرائیل دەکرا. پێدەچێت ئەو 
ترسەی ئێران، ترسێکی ڕاستەقینە بیت. 
ئیســرائیل، کە تــاران وەکــوو گەورەترین 
دەکات،  پێناســە  خــۆی  دوژمنــی 
سااڵنێکی زۆرە کە لە هەموو بوارەکان و 
بەتایبەت لە بواری سەربازیی- زانیارییدا 
لەگــەڵ  پەیوەندییەکانــی  بــە  پــەرەی 
)ڕەنگــە  ئیســرائیل  داوە.  ئازەربایجــان 

دوای ڕووســیا( گەورتریــن ســەرچاوەی 
فرۆشتنی چەک و کەلوپەلی سەربازی 
بە ئازەربایجانە. بەپێی هەندێ ســەرچاوە 
تــا ئێســتا باکــۆ نزیکــەی ٧ میلیــارد 
دۆالر چەکــی لــەو واڵتــە کڕیــوە. لــەم 
دواییانەدا، میدیاکان باســیان لەوە دەکرد 
کــە ڕێککەوتننامەیــەک بــۆ کڕینــی 
لەگــەڵ  چــەک  دۆالر  میلیــارد   ٢
ئیســرائیل واژۆ کراوە. لە کاتی شــەڕی 
نێــوان ئازەربایجان و ئەرمەنســتان لەســەر 
کارابــاخ، ئیســرائیل هــەم لــە ڕێــگای 
ڕادەســتکردنی چەکوچــۆڵ و بەتایبەت 
فڕۆکەی بێ فڕۆکەوان و هەم لەڕووی 
پێدانــی زانیارییەوە، ڕۆڵێکی گرنگی لە 
سەرکەوتنی خێرای ئازەربایجاندا هەبوو. 
دیارە کۆماری ئیسالمی ئەوە بە هەڕەشە 
لەســەر خــۆی دەبینێــت، بەتایبــەت کــە 
دەگوترێت، ئازەربایجان چەند بنکەیەکی 
سەربازیشی ڕادەستی ئەو واڵتە کردووە و 
ئیســرائیل لەژێر ناوی ڕاوێژکار، هەندێ 
هێــزی تایبەتــی بە مەبەســتی ڕاهێنانی 
ســوپای ئازەربایجــان ڕەوانــەی ئەو واڵتە 
بــۆ  بنکانــە  لــەو  تەلئەبیــب  کــردووە. 
کۆکردنــەوەی زانیاریی لە ئێران کەڵک 
ئــەوە  دەنگــۆی  تەنانــەت  وەردەگرێــت. 
هەیە کە ئەو واڵتە پێشــتریش لە خاکی 
ئازەربایجانەوە بەمەبەستی هێرش بۆ سەر  
چەنــد ئامانجێــک لــە ناوخــۆی ئێــران، 
کەڵکــی وەرگرتبێــت، تەنانــەت ئەگــەر 
ئەوەش ڕاست نەبێت، کۆماری ئیسالمی 
هەرگیــز دڵنیــا نییــە کــە لــە داهاتــوودا 
لەوێــوە گــورزی بەرنەکەوێــت، بەتایبەت 
کە هەڕەشــەکانی ئیسرائیل سەبارەت بە 
هێرش بۆ ســەر دامەزراوە ئەتۆمییەکانی 
ئێــران، لــە ئەگەری شکســتی گفتوگۆ 
ئەتۆمییەکانــدا، پەرەیــان ســەندووە بۆیە، 
هــۆکارە  لــە  یەکێــک  بــە  ئیســرائیل 
ســەرەکییەکانی گرژیــی نێــوان باکــۆ و 

تاران بە هەژمار دێت. 

-مانۆری ســێ بــرا لە ئازەربایجان 
و بە دەســەاڵت گەیشــتنی تاڵبان 
لــە ئەفغانســتان، پێوەندییــەکان 
ڕێژیمــی  لەنێــوان  ناوچەکــە  لــە 
تورکیــە،  ئەفغانســتان،  ئێــران، 
ئازەربایجــان و عەربســتان چــۆن 

خوێندنەوەی بۆ دەکرێت؟
پرسیارەکە زۆر بەرباڵوە و ڕەنگە نەکرێت 
لێــرەدا وەاڵم بدرێتــەوە.  بــە وردەکاریــی 
هــەر یــەک لــەو ڕووداوانــە هــۆکاری 
جیــاوازی هەیە و کاریگەرییە ئەرێنی و 
نەرێنییەکانیــان بۆ الیەنە جۆرواجۆرەکان 
ســێ  مانــۆڕی  نموونــە  بــۆ  جیــاوازن. 
بــۆ کۆمــاری  دەرفەتێکــی  هیــچ  بــرا 
ئیسالمی تێدا بەرچاو ناکەوێت و وەکوو 
هەڕەشــەیەکی ڕووت ســەیری دەکرێــت، 
لەکاتێکدا دەکرێ ســەبارەت بە هەڕەشــە 
و دەرفەتەکانــی دەســەاڵتگرتنی تاڵیبان 
لــە ئەفغانســتان بۆ کۆماری ئیســالمی 
باس بکرێت. ســەبارەت بە مانۆڕی ســێ 
برا، ئەوە لە ئاراســتەی هەمان سیاسەتی 
نوێی ناوچەکەیە کە ئێران لەدژی خۆی 
دەیخوێنێتــەوە، مانۆڕی ســێ برا ڕاســتە 
پەیامی هەڕەشەئامێز بوو بۆ ئەرمەنستان، 
بــەاڵم پەیامــی هۆشــداریی بــە تارانیش 
بوو. بەتایبــەت، نیگەرانی ئێران لەوەدایە 
کــە ڕەنگــە ئــەو مانۆرانە ســەرەتایەک 
بــن بــۆ پێکهێنانــی هاوپەیمانێتییەکــی 
دیــارە  کــە  ناوچەکــە،  لــە  ســەربازیی 
ئێــران  بەربەســتەکانی  حاڵەتــەدا  لــەو 
زیادتــر دەبــن و دەستبەســراوەتر دەبێــت.  
سەبارەت بە دەسەاڵتگرتنی تاڵیبان، ڕاستە 
هەمــوو واڵتانــی دراوســێی ئەفغانســتان 
دوورەدەســتیش  واڵتانــی  تەنانــەت  و 
ئیســالمی  ئەمارەتــی  دامەزرانــی  لــە 
ئەفغانستان نیگەرانن و لە داهاتوو دڵنیا 
نیــن، بــەاڵم تاڵیبان ئەمجارە شــێوازێکی 
نوێی دەســەاڵتدارێتی گرتووەتە بەر و تا 
ئێستا هەموو هەوڵی ئەوە بووە کە الیەنە 
جیــاوازەکان دڵنیــا بکاتــەوە کــە نابێتــە 
هەڕەشــە بــۆ ســەریان. لــەو نێــوەدا، ئێران 
هــەوڵ دەدات پەیوەندییەکانــی لەگــەڵ 

سیاســەتێکی  و  نەپچڕێنێــت  تاڵیبــان 
پراگماتیســتی بگرێتە بــەر. لەالیەکەوە، 
چوونەدەرەوەی ئەمریکا لە ئەفغانســتان، 
لــە  و  کــردووە  خوشــحاڵ  زۆر  ئێرانــی 
ئاراســتەی سیاســەتی ئەو واڵتــەدا بووە، 
بۆیــە کۆماری ئیســالمی هــەوڵ دەدات 
لــە داهاتــوودا ئەفغانســتان بــەرەو بەرەی 
دژە ئەمریکــی، واتــە چیــن- ڕووســیا و 
لــەدژی  هــاوکات  و  ڕابکێشــێت  ئێــران 
داعشیش کەڵکی لێوەربگرێت و کێشەی 
ڕووبارەکان لەگەڵ ئەمارەتی ئیســالمی 
چارەسەر بکات بەاڵم لەالیەکی ترەوە، ئەو 
نیگەرانییەیشی هەیە کە ڕکابەرەکانی، 
بەتایبەت پاکســتان و تورکیا کە ئێســتا 
الیەنگــری لــە ئازەربایجــان دەکــەن، بــە 
چــڕی لــە ئەفغانستانیشــدا هەیمەنەیــان 
هەیــە و بگــرە پێگەیــان لە تاران قورســتر 
و بەرزتــرە. ئــەوە دەتوانێــت ئەفغانســتان 
ڕابکێشــێت.  دژەئێرانــی  بــەرەی  بــەرەو 
و  تــاران  عەرەبســتانیش،  بــە  ســەبارەت 
ڕیــاز، بەتایبەت بە میوانداری بەغدا، لە 
یەک ساڵی ڕابردوودا هەوڵی سڕینەوەی 
داوە،  نێوانیــان  گرژییەکانــی  و  کێشــە 
ئاســایی  پەیوەندییەکانیــان  ئــەوەی  بــۆ 
بکەنەوە. پێدەچێت هەندێ پێشکەوتنیش 
ڕۆژی  دوو  لــە  هــەر  ئــاراوە.  هاتبێتــە 
ڕابردوودا، بەرپرســانی ئێــران ڕایانگەیاند 
پێشــکەوتنێکی زۆر لــە گفتوگۆکانــدا، 
بەتایبــەت ســەبارەت بە چارەســەرکردنی 
بــەاڵم  ئــاراوە  هاتووەتــە  یەمــەن  پرســی 
داهاتــووی  پێدەچێــت،  بەگشــتی 
پەیوەندییەکانی ئەو دوو واڵتە بەستراوەی 
گفتوگۆ ئەتۆمییەکانی ئێران و واڵتانی 
ڕۆژاوا بێت واتە دوورە عەرەبستانی پێش 
یەکالییبوونــەوەی پەروەنــدەی ئەتۆمــی 
ئێران، چارەنووسی پەیوەندییەکانی لەگەڵ 
تــاران، بــە تەواوەتــی یەکالیــی بکاتەوە.

-تورکیــە کــە لەگــەڵ ڕێژیمــی ئێــران 
پێوەنــدی ئابــووری و سیاســی نزیکــی 
هەبووە، لە ئێســتادا نزیکی تورکیە و 
ئازەربایجان چ حەساسیەتێکی بۆ ئێران 
دروســت کرووە؟ ئایا پێوەندی ئێران و 
دەبێــت؟ لێکتــرازان  تووشــی  تورکیــە 
ئێران و تورکیا وەکوو دوو واڵتی دراوسێ 
و هاوکات ڕکابەری یەکتری، هەمیشە 
لــە پەیوەندییەکانیانــدا هــەم کێبڕکێ و 
پێشبڕکێ و هەم هاوکاریی و سازگارییان 
هەبــووە. کاتــی وا هەبــووە یەکێک لەو 
دوو ڕەوتــە زاڵتــر بــووە، بــەاڵم هەرگیــز 
دوژمنایەتی و دۆستایەتی ڕووت نەبووە. 
لــە هەنــدێ شــوێندا بەرژوەندییەکانیــان 
یــەک دەگرنــەوە و لــە هەنــدێ پرســدا 
بەرژوەندییــەکان  بەریەککەوتنــی 
بــە  ســەبارەت  بۆنموونــە  ئاشــکرایە. 
ڕێگریکــردن لــە دەســەاڵتگرتنی کــورد 
لە ناوچە، هەمیشــە کۆکن بەاڵم پرسی 
ناکۆکــی  دەرکەوتــەی  ئازەربایجــان 
بەرژوەندییەکانیانــە. پێشــتر ئاماژەم کرد 
تاکــوو  لەئــارادان  هــەوڵ  هەنــدێ  کــە 
ئازەربایجــان- نەخجــەوان- تورکیا پێکەوە 
لــەدژی  بەئاشــکرا  ئــەوە  و  ببەســتنەوە 
بەتایبــەت  ئێرانــە.  بەرژوەندییەکانــی 
لەڕووی ئابوورییەوە قازانجی بەرفراوانی 
بــۆ تورکیــا و تێچــووی کوشــندەی بــۆ 
ڕوانگــەی  بەگشــتی،  دەبێــت.   ئێــران 
کــە  تورکیــا  عوســمانگەرایی  نوێــی 
ئامــاژەی  زۆر  دواییــدا  ســااڵنەی  لــەم 
پێکــراوە، دەتوانــێ لــە زۆر بواردا کێشــە 
بۆ پەیوەندییەکانی لەگەڵ ئێران درووست 
بــکات، بەتایبــەت کــە لــە ئێرانیــش لەم 
ســااڵنەی دواییدا هەندێ ڕوانگە وەکوو 
»پێویســتی پەرەپێــدان بــە هەیمەنــە لــە 
ســنوورەکانی ئێرانــی کلتــووری« یــان 
»دامەزراندنــەوەی ئیمپراتــوری ئێــران« 
تەنیــا  ئایــا  لەوەیکــە  چاوپۆشــین  ]بــە 
وەهمــن یــان دەکرێ بــە کــردەوە هەوڵیان 
بــۆ بدرێــت( ســەریان هەڵــداوە. لەبیرمان 
نەچێــت، شــێعرخوێندنەوەی ئەردۆغان لە 
کاتــی بەڕێوەچوونــی ڕژەی ســەربازیی 
لــە باکــۆ، کــە وا لێکدانــەوەی بــۆ کرا 
ئازەربایجــان  یەکگرتنــەوەی  مەبەســتی 

و ئــەو پارێزگایانــەی ئێرانــن کــە نــاوی 
ئازەربایجانیــان لــێ نــراوە، پێشــتر ئێرانی 
زۆر نیگەران کردبوو.  سەبارەت بەوەیکە 
ئایــا پرســی ئازەربایجــان دەبێتــە هــۆی 
و  ئێــران  پەیوەندییەکانــی  لێکترازانــی 
تورکیــا، ئەگەر مەبەســت لــە لێکترازان 
ئەوەیە کە ببێتە هۆی قەیرانێکی گەورە 
پەیوەندییــەکان  کەمبوونــەوەی  یاخــود 
لــە ئاســتێکی بەرفراوانــدا، ئــەوە ڕەنگــە 
ڕوو نــەدات، چونکــە النیکــەم کۆماری 
ئیسالمی لە ئێستادا هەوڵ دەدات خۆی 
لــەو حاڵەتــە ببوێرێــت و پەیوەندییەکانی 
لەگــەڵ تورکیا تێک نەدات. ئەو پرســە 
دەتوانــێ تای کێبڕکێ و پێشــبڕکێکان 

قورستر بکات.  

هاوکێشــە  لــە  ئێــران  -ڕێژیمــی 
تووشــی  ناوچەکــەدا  نوێیەکانــی 

شکست بووە؟
دۆخــی ناوخۆیــی، ناوچەیــی و پێگــەی 
دەرخــەری  بەگشــتی  ئێــران  جیهانــی 
ناسەرکەوتوویی شێوازی دەسەاڵتداریەتی 
کۆماری ئیســالمییە. بەبەراورد لەگەڵ 
ئەو هەموو ســەرچاوە بەرچاو و شاراوەی 
کە کۆماری ئیسالمی لەگەڵ زۆربەی 
واڵتــان لــە بەردەســتیەتی، دەبووایــە لــە 
زۆربەی بوارەکاندا دۆخی ئێران گەلێک 
لــەوەی ئێســتا باشــتر بووایەت بــەاڵم بەو 
ڕێژەییــە.  شــتێکی  شکســت  حاڵــەش، 
باشــترە  ناوچەییەکانــدا  هاوکێشــە  لــە 
باســی دەرفــەت و هەڕەشــە یــان قازانــج 
گۆڕانکارییــە  بکرێــت.  تێچــووەکان  و 
ناوچەیــی و جیهانییــەکان هەمیشــە بــۆ 
الیەنــەکان هەم هەڕەشــەیان تێدایە و هەم 
دەرفەت. دەبێت ئەوانە بەراورد بکرێن. لە 
ئاســتی ناوچەییدا هەندێ گۆڕانکاریی 
هەندێکیــان  کــە  ئــاراوە  هاتوونەتــە 
دەرخــەری تێچــووی زۆر و دەســتکەوتی 
کەمی سیاســەتەکانی ئێران لە ناوچە و 
زیادبوونی هەڕەشــە و گوشارەکان لەسەر 
ئــەو واڵتــەن و لەالیەکــی تــرەوە، هەندێ 
دەرفەتیــش بــۆ ئــەو واڵتە ڕەخســاون؛ بۆ 
نموونــە نزیکبوونــەوە و ئاســاییبوونەوەی 
واڵتانــی  لــە  هەنــدێ  پەیوەندییەکانــی 
عــەرەب لەگــەڵ ئیســرائیل و کردنەوەی 
لــە  النیکــەم  ئیســرائیل  باڵوێزخانــەی 
واڵتانــی ئیمــارات و بەحرەیــن و هەروەها 
تورکیــا- واڵتانــی  نزیکبوونــەوەی 
پاکســتان- ئازەربایجان کە پێشتر باسمان 
هەڕەشــە  زیادبوونــی  نموونــەی  کــرد، 
بــەاڵم  تارانــن  لەســەر  گوشــارەکان  و 
چوونــەدەرەوەی ئەمریکا لە ئەفغانســتان 
و کەمبوونــەوەی هێزەکانــی ئەمریکا لە 
ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســتیش لــە ڕوانگەی 
ئیســالمییەوە،  کۆمــاری  بڕیاردەرانــی 
دەرفەتێکــە بۆ ئەوەی چاالکانەتر پالن و 
پیالنەکانیان جێبەجێ بکەن. بەگشتی لە 
هاوســەنگی نێــوان قازانج و تێچووەکانی 
تــای  گۆڕانکارییەکانــدا،  لــە  تــاران 
تێچووەکان قورسترە، بەاڵم ئەوە بە واتای 
شکستی تەواو و ئیفلیجبوونی یەکجارەیی 
ناوچەکــەدا  لــە  ئیســالمی  کۆمــاری 
نایەت. لەئێســتادا بەگشتی ڕۆژهەاڵتی 
ناوەڕاست بەتایبەت دوای ناسەقامگیریی 
و پێکدادانەکانــی ئەم ســااڵنەی دوایی، 
لە دۆخێکی تێپەڕیندایە. گەرچی واڵتان 
هەوڵی ســەقامگیرکردنەوەی دۆخەکە و 
چنینەوەی دەستکەوتەکانیان دەدەن، بەاڵم 
هــەر ئــەو هەوڵ و پەلوپۆیانە ڕەنگە ببنە 
هۆی ناسەقامگیری زیادتری ناوچەکە. 
واقیعــەکان دەڵێــن، ئێــران بــەو ڕادەیە کە 
قەیرانــەکان  لەســەر  ســەرمایەگوزاری 

کردبوو، دەستکەوتی نەبووە. 

-ئــەو هاوکێشــانە لــە ناوچەکەدا 
چ کاریگەرییەک بەگشــتی لەســەر 

کوردستان دادەنێت؟
لــەڕووی سیاســییەوە،  نەتــەوەی کــورد 
واتــە  پێداچوونەوەخــوازە  ئەکتەرێکــی 
دۆخــی  لــە  گۆڕانــکاری  خوازیــاری 
هەنوکەیی و گۆڕانی لە نەزم و سەقای 
ئێســتا و گەیشــتن بــە مافەکانــی لــە 

د.محەممەد حسەین زادە: 
دۆخی ناوخۆیی، ناوچەیی و پێگەی جیهانی ئێران بەگشتی 

دەرخەری ناسەرکەوتوویی شێوازی دەسەاڵتداریەتی کۆماری ئیسالمییە
وتووێژ: ڕەحمان سەلیمی

سیســتمێکی نوێدایــە؛ بۆیــە چــاوەڕوان 
دەکرێــت، کــورد وەکــوو دەرفــەت چــاو 
بــەاڵم  بــکات.  گۆڕانکارییــەکان  لــە 
کاریگــەری  لێکدانــەوەی  لەڕاســتیدا، 
گۆڕانکارییەکان لەسەر »کوردستان بە 
گشــتی« کارێکــی ئێجگار ئەســتەمە. 
ســەرەتا دەبێ ڕوون بێت کە مەبەســتمان 
کام کوردســتانە؟ بەپێچەوانەی ئەکتەرە 
)واڵتــان(،  جیهــان  سیاســییەکانی 
یەکپارچــەی  یەکەیەکــی  کوردســتان 
سیاســی نییــە، بەپێچەوانــەوە پڕاوپڕە لە 
حیزب و الیەنی سیاسی کە هەر کامیان 
لە ســۆنگەیەکەوە دەڕوانێتــە ڕووداوەکان 
و تەنانــەت بەرژەوەندییە نیشــتمانییەکان 
بۆیــە پەیهات و کاریگــەری ڕووداوەکان 
لەســەر بەشــە جیاوازەکانــی کوردســتان 
گەرچــی یەک بن، بــەاڵم خوێندنەوەیان 
وەاڵمدانــەوە  ئەمــەش  و  نییــە  هاوشــێوە 
دەکات.  دژوار  پرســیارانە  جــۆرە  بــەو 
کاریگەریــی  لێکدانــەوەی  بۆنموونــە 
گۆڕانکارییــەکان لەســەر عێــراق، ئێران، 
قەتــەر یان هەر یەکەیەکــی تر بەبەراورد 
بێــت.  ئاســانتر  ڕەنگــە  کــورد  لەگــەڵ 
بەهەرحــاڵ ئەگــەر بمهەوێت لێــرەدا باس 
لــە کاریگەری گرژییەکانی ئازەربایجان 
بکــەم، ڕەنگــە  لەســەر کــورد  ئێــران  و 
سەرقاڵبوونی تورکیا بە پرسی ئازەربایجان 
و پەرەســەندنی ناکۆکییەکانــی لەگەڵ 
ئێــران، تا ڕادەیەک لــە قازانجی ڕۆژاوا 
یان تەنانەت باشووری کوردستانیش بێت، 
بەاڵم بــۆ ڕۆژهەاڵت لەگەڵ ئەوەیدا کە 
بــە دەرفــەت دەبینرێت، دەکرێت هەڵگری 
مەترســی زۆریش بێت. ڕاســتە بەشێوەی 
ئاسایی ڕووبەڕووبوونەوەی دوو داگیرکەر 
دەکــرێ لە قازانجی کوردی ڕۆژهەاڵت 
بێت، بەاڵم هاوکێشــەکە بە جۆرێکە کە 
هەســت بە هەڕەشەی گەورەیش دەکرێت. 
بۆنموونە، هەر نزیکبوونەوەی ئیســرائیل- 
تورکیا- ئازەربایجان دەتوانێت لە ئەگەری 
گۆڕانکارییەکانــی داهاتــووی ئێرانــدا، 
ئەنــدازە  هەمــان  بــە  کوردیــش  لەســەر 
هەڕەشــە بێــت. ســەیر بکــەن، پێشــتر لــە 
ڕۆژاوا و باشووری کوردستان، ئیسرائیل 
کــە دەتوانێ کاریگەری بەرچاو لەســەر 
دابنێــت،  ڕۆژاوا  واڵتانــی  هەڵوێســتی 
ئەگــەر بــە ئاشــکرا یارمەتــی کــوردی 
نەدابێت و لە دەســەاڵتگرتنیان خۆشــحاڵ 
نەبووبێــت، النیکــەم بێالیــەن بــووە بــەاڵم 
نزیکبوونــەوەی لە تورکیــا و ئازەربایجان 
داهاتــوودا هەڕەشــەیەک  لــە  دەتوانێــت 
لەسەر کوردی ڕۆژهەاڵت بێت. هەڵبەت 
ئەمە مسۆگەر نییە، بەڵکوو ئەگەرێکە. 
ڕەنگــە هەنــدێ کــەس کــە بــە حــەز و 
ویست سیاسەت دەخوێننەوە، لە دەربڕینی 
ئــەم ڕوانگەیــە خۆشــحاڵ نەبــن، بــەاڵم 
ڕوانگەیەکــی بە تەواوەتی ڕێئالیســتییە 
و دەبــێ بــە جیدی وەربگیرێت. پێویســتە 
حیزبەکانی ڕۆژهەاڵت بەدیلی جیاوازیان 
هەبێــت بــۆ مامەڵەکــردن لەگــەڵ دۆخە 
هەمــوو  داهاتــوو.  جۆراوجۆرەکانــی 
بــە  پێویســتی  سیاســی  ئەکتەرێکــی 
داڕشــتنی بەدیلــی جۆراوجــۆر و جیــاواز 
هەیــە. ئەگەر ســەرنج بدەن، هەر ئێســتا، 
هاوکات لەگەڵ هەڕەشەکانی بەرپرسانی 
سەربازیی و سیاسی ئێران لە حیزبەکانی 
ڕۆژهەاڵتی کوردســتان، هەندێ دەنگی 
پێویســتیی  لــە  بــاس  پەراوێزکەوتــوو 
نزیکبوونەوەی تاران لە کوردەکان دەکەن. 
ڕێئالیســتییە،  ڕوانگەیەکــی  ئــەوەش 
گەرچــی کەڵکەڵــەی مانــەوەی ئێرانــە 
گەرچــی  کــورد،  قازانجــی  نــەک 
دیاریــش نییە چەندە لەالیەن دەســەاڵتەوە 
بــە جیــدی وەردەگیرێــت و هەروەهــا دیار 
نییــە ئەگــەر بــە جیدیــش وەربگیرێــت، 
ئــەو نزیکبوونەوە چۆن دەبێت. بەگشــتی 
مەبەســتم ئەوەیە کــە گۆڕانکارییەکان، 
دەرفەتەکانــن،  و  هەڕەشــە  خوڵقێنــەری 
کــورد  لەســەر  کاریگەرییــان  ئەوەیکــە 
چــۆن دەبێــت، بەســتراوەی ئەوەیــە کــە 
کورد چەندە سیاسەتی بەدیلی داڕشتووە 
و چــۆن خــۆی ئامــادەی مامەڵەکــردن 
کــردووە. گۆڕانکارییــەکان  لەگــەڵ 
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چەند کۆپلە شێعری شاعیرانی ڕۆژهەاڵت 
دەروەستی کوردستانبۆ بەرزڕاگرتنی خزمەتی مامۆستایانی 

ش  هیوای نەدارەکانەیاری هەژارەکانەبە جوانی گرتوویە جێلە نێو دڵی خەڵکی دێالوی ژیر و ڕۆشنبیرڕەوشتی کاکی مودیرماوەیە هاتووچۆ دەکائەڕوات و لە بەر دەرگابەر لە خوێندەوارانیکاکی مودیر بەیانیکراوەتە قوتابخانەماڵێکی زۆر وێرانەبۆ خوێندنی مندااڵنلە نێو کۆمەڵەی مااڵنڕێی مەکتەب دەگرنە بەرخوێندەواران دێنە دەرپرشنگ ئەخاتە سەر دێئەوەی کە خۆر هەڵدێپــا
ئاواتی ئەو هەژارەئا وێنەی ئاوارەوەاڵمی ئەداتەوەوریا بیر ئەکاتەوەهەرچی دەیزانی بیڵێلە ئەلفەوە تاکوو یت وێنەی چی؟پ وەک چی؟ئا وێنەی چی؟ب وەک چی؟دەرسی پێشووم بۆ بڵێوریا تۆ هەستە سەر پێکاتی پرسینەوەیەدیسان ڕۆژی شەممەیەئەڵێ بە خوێندەوارانمامۆستا وەکوو جارانتیشکی خۆر ئەداتە ناولە پەنجەرەی پرتووکاوگەرم ئەبێ بە سروودێماوەی تر مەکتەبی دێگیانیان بۆ مودیر ئەوێبەڕاسی خەڵکی ئەوێکوردی وێژ و کوردی پۆشالوێکی چاک و ڕووخۆش

پڕ دەبێ لەم وشانەبێدەنگی قوتابخانەدەرسی تازە گوێ دەگرنمنداڵەکان مات ئەبنڕوو کەینە ڕاوو تەدبیرئیتر الیان بەین لە بیرتاکەی دەرد و بێدەنگی؟تاکەی دەرسی دڵتەنگی؟ئەم وشانە ئەگوترێهەتا من لە بیرم بێدەس کەینە باسێکی ترئەڵێ بەسیەتی ئیتربەرامبەریان دەوەستێکاکی مودیر هەڵدەستێهـ بە چەشنی هەژارنوون بەوێنەی نەداربۆ مندااڵن ئەڕوانێکاتێ شتێ نازانێتاریکی و تێکۆشینت وەکوو تاڵی ژینپ وێنەی پێ پەتیب وەکوو برسیەتی
ئااڵی ئاوات و شادیئا وێنەی ئازادی
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دڵ ته یرێکی ته وه لال بوو!مامۆستا بووم!هه زار و سێسه د و حه فتا،**ئه ویش له  کێو!من له  زانکۆ و ده مان خوێند:هه زاروسێسه د و شه ست بوو،
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ئەو دەرسەیان لە بەربوورۆژی شەممەی داهاتوویەکگرتن و یارمەتیی وەکوو یەکیەتیبە خەڵکی ڕا دەگەیەنندەرسی تازە دەخوێننلە نێو باخ و لە سەر بانئێوارە منداڵەکاندوایی دێ دەرسی ئەوڕۆماوەی بەر لە نیوەڕۆکورد و کۆمەڵ و کوێستانکاف وێنەی کوردستانخوێندن و خوێن و خەاڵتخ بە وێنەی خەباتدەڵین بە ئاهەنگەوەمنداڵ بە یەک دەنگەوەسەر و سێدارە و سستیس وەکوو سەربەستیت وێنەی تیکۆشەرب وەکوو بیرەوەر
مامۆستایان بێتەوەچاویان وا بە ڕێگەوەبرین و بەندیخانەب وێنەی بێگانەئەڕوا بەرەو ئاسماندەنگی بەرزی دەرسی جوانهەر لە قوتابخانەدانبەاڵم خوێندەوارەکاننابێ لەوێ خەبەرێماوەی حەفتەی دەگوزەرێکەوتووەتە بەندیخانەمامۆستای قوتابخانەهەواڵێ کەوتە نێو دێپێش ئەوەی تاریکی دا بێبۆچی نایەتەوە دێ؟مامۆستامان وا لە کوێ؟پرسین و چاوەنواڕیتینی خۆر و خەمباریچاوەڕێی مامۆستا بوونلەرێی شارا وەستابوونبەو گەرمای خۆرەتاوابەاڵم تاکوو خۆرئاوا

یەکگرتن و یارمەتیی وەکوو یەکیەتیشتی لە سەر بنووسێدڵی نەدەهات کەسێخەتێ مابوو یادگارلەبان تەختەی سەر دیواردێت و بەر چاوی دەگرێفرمێسکێ پڕ لە گرێسەرەنجی دیوار ئەداتخوێندەواری کش و ماتچاوبەفرمێسک و بێدەنگکاتێ ئەڕۆن بە دڵتەنگجێی دێڵن قوتابخانەئیتر ئەو مندااڵنەلە سێدارە درابوونئەو رۆژە تاریک و ڕوونبە هاوڕێی کاکی مودیرچەن الوێکی ڕۆشنبیردڵی دێ ئەلەرزێنێکەسێ هەواڵێ دێنێکە سەرما هاتە کوێستانرۆژی هەوەڵی زستان
ئا وێنەی ئازادی
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ناوەندی ئاماری ڕێکخراوی مافی 
مرۆیی کوردپا، لە ڕاپۆرتێکی ئاماریدا 
ئاماژەی بە بەرچاوترین حاڵەتەکانی 
پێشێلکردنی مافی مرۆڤ لە کوردستانی 
ڕۆژهەاڵت لە ماوەی ٦ مانگی سەرەتای 

ساڵی ١٤٠٠ی هەتاوی کردووە کە 
کورتەیەکی بەم شێوەیەیە:

دەسبەســەرکردنی هاوواڵتییانی کورد لە 
کوردستاندا: ٢٤٧ حاڵەت

بەســەر  زینــدان  حوکمــی  ســەپاندنی 
هاوواڵتییاندا: ٣٧ حاڵەت

کــوژران و برینداربوونی کۆڵبەران: ١٣٢ 
حاڵەت

برینداربوونــی هاوواڵتییــان  و  کــوژران 
بەهۆی تەقینەوەی مین و کەرەســتەکانی 

شەڕ: ١٣ حاڵەت
لەســێدارەدانی هاوواڵتییانــی کــورد لــە 

کوردستان: ١٣٦ حاڵەت

دەسبەسەرکردن
ڕێژەی دەسبەسەرکراوان: ٢٤٧ کەس

٢٣٣ کەس لەم ماوەیەدا دەسبەسەر کراون.
هەروەهــا ١٤ کەس بــۆ تێپەڕاندنی ماوەی 
حوکمــە  ئــەو  پێشــتر  کــە  حوکمەکەیــان 
و  دەسبەســەر  ســەپێندراوە،  بەســەریاندا 

ڕەوانەی زیندان کراون.
١٢ کەس لەم نێوانەدا ژن بوونە.

بواری چاالکیی کەســانی دەسبەسەرکراو 
کە ڕوون بووە:

و فەرهەنگــی، ٧  ٣ چاالکــی مەدەنــی 
 ٥ خوێنــدکار،   ٢ ژینگەیــی،  چاالکــی 
چاالکــی کرێــکاری، ١ ڕۆژنامــەوان، ٥ 
چاالکــی ســوننە مەزهــەب، ٢ زیندانیــی 
سیاســیی پێشــوو، ١ وەرزشــوان، ١ پێڕەوی 
ئایینــی یارســان، ١ ئەندامــی مەکتــەب 
قورئــان، ١ بنەماڵــەی زیندانیی سیاســی، 

١٧ ناڕازیی ١٤٠٠، ١ مامۆستا
دەسبەســەرکرانی  چۆنیەتیــی  و  بکــەر 

هاوواڵتییان:
هێــزە  لەالیــەن  دەسبەســەرکران 

ئەمنییەتییەکانەوە: ٢٣٤ حاڵەت
ناڕوونیی چارەنووس پاش دەسبەســەرکران: 

٢٠٨ حاڵەت
پــاش  ڕاگیــران  شــوێنی  نادیاربوونــی 

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

کوردستانی ڕۆژهەاڵت باڵو و دەیخاتە بەردیدی خوێنەران ڕۆژنامەی کوردستان.
ئەم ڕاپۆرت و ئامارانە باس لە حاڵەتەکانی پێشێلکردنی مافی مرۆڤ لە ماوەی ٦ مانگی ساڵی ١٤٠٠ی 
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.

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

٥٦٥ حاڵەتی پێشێلکردنی مافەکانی مرۆڤ لە کوردستانی ڕۆژهەاڵت 
لە ماوەی ٦ مانگی سەرەتای ساڵی ١٤٠٠ی هەتاویدا

دەسبەسەرکران: ١٨٤ حاڵەت
مــاڵ  ڕووخانــی  و  پشــکنین  هێــرش، 
هێــزە  لەالیــەن  دەسبەســەریدا  لەکاتــی 

ئەمنییەتییەکانەوە: ٣٢ حاڵەت
دەسبەسەرداگرتنی کەلوپەلی کەسی: ٢٣ 

حاڵەت
ئەشــکەنجە و لێــدان و بێڕێــزی لەکاتــی 

دەسبەسەریدا: ٢٣ حاڵەت
کاتــی  لــە  وەپاڵــدراو  تۆمەتــی 
دەسبەســەرکرانی ئــەو کەســانە کــە ڕوون 

کراونەتەوە:
تێکدانی بیروڕای گشتی: ٢٣ حاڵەت

هــاوکاری لەگــەڵ یەکێــک لــە حیزبــە 
کوردییەکان: ١٩ حاڵەت

 ١٨ نــەورۆز:  ڕێوڕەســمی  بەڕێوەبردنــی 
حاڵەت

بەشداری لە خۆپیشــاندانە جەماوەرییەکان 
لە کرماشاندا: ١٧ حاڵەت

پڕۆپاگەندە دژی نیزام: ٥ حاڵەت
مانــۆڕی  لەمــەڕ  دەربڕیــن  ناڕەزایەتــی 
ســەلەفییە تونــدڕەوەکان لە کوردســتان: ٤ 

حاڵەت
چاالکیی مەزهەبی: ٨ حاڵەت

بەبۆنــەی بەڕێوەبردنی ڕێوڕەســمی ڕۆژی 
کرێکار: ٢ حاڵەت

هەڵکردنی ئااڵی کوردستان: ٢ حاڵەت
بێڕێزی بە پیرۆزییەکان: ٢ حاڵەت

واژۆکردن لە ڕاســتای ناڕەزایەتی دەربڕین 
دەسبەســەرکرانی  شــەپۆلی  بەنیســبەت 
هاوواڵتییانــی کــورد لــە کوردســتاندا: ١ 

حاڵەت
بــۆ  »نــا  کەمپەینــی  بــە  پەیوەســتبوون 

کۆماری ئیسالمی«: ١ حاڵەت
چاالکیی سیاسی: ١ حاڵەت

هێــزە  لەگــەڵ  هاوکارینەکــردن 
ئەمنییەتییەکان: ١ حاڵەت

شیکاریی زیاتر؛
١٠٤ کــەس لە ڕێژەی دەسبەســەرکراوانی 
لــە  زســتان  وەرزی  بەرینــی  شــەپۆلی 
لــە  شــەپۆلە  ئــەم  بوونــە.  کوردســتاندا 
دەسبەســەرکران لــە زیاتــر لــە ١٥ شــاری 

کوردستاندا رووی داوە.
٣٩ کەس لە دەسبەسەرکراوان ژن بوونە.

لــە  دەسبەســەری  یەکەمــی  شــەپۆلی 
کوردستان لە ساڵی ٩٩دا، دەسبەسەرکرانی 

٢٧ کەس لە بانە، شنۆ، پیرانشار، مەهاباد 
و سنەی لێ کەوتووەتەوە.

لــە مانگــی  هەروەهــا شــەپۆلی دووهــەم 
 ٢٣ دەسبەســەرکرانی  ٩٩دا،  پووشــپەڕی 
کەس لە مەهاباد، شــنۆ و پیرانشــاری لێ 

کەوتووەتەوە.
٢ کەس لــە دەسبەســەرکراوان بەناوەکانی 
)ئارەزوو مستەفایی، پێشەوا ڕەحمانی فەر( 

تەمەنیان ژێر ١٨ ساڵ بووە. 
زۆربەی کەسانی دەسبەسەرکراو لە کاتی 
دەسبەسەریی کاتیدا کە نێونجیان لە نێوان 
١ هەتا ٢ مانگ بووە، لە دەسپێڕاگەیشتن 
بــە پارێــزەری دیاریکــراو و چاوپێکەوتــن 

لەگەڵ بنەماڵە بێبەری کراون.
زۆربــەی حاڵەتەکانی دەسبەســەری، بەبێ 

بەڵگەی یاسایی ڕووی داوە.
١٨ کەس لە پێوەندی لەگەڵ بەڕێوەبردنی 
ڕێوڕەســمەکانی نــەورۆز لــە کوردســتاندا 
ڕێــژەی  هەروەهــا  کــراون،  دەسبەســەر 

بانگهێشتکراوان گەیشتووەتە ٥٠ کەس.
زۆربەی دەسبەســەرکراوان لە قۆناغەکانی 
داگاییکرانیاندا بە »تۆمەتی تەناهی« و 
»هاوکاری لەگــەڵ حیزبە کوردییەکانی 
ئۆپۆزیســیۆنی دژبەری نیزام«، تۆمەتبار 

کراون.
فەتحــی،  ئــارام  و  حەقدووســت  ســورەیا 
لــە  و  دوو چاالکــی مەدەنیــی مەریــوان 
ئەندامانــی »ماڵی ئینســان« لە مەریوان 
زیادتــر لــە یــەک حەوتــوو لەالیــەن هێــزە 
و  کــران  دەسبەســەر  ئەمنییەتییەکانــەوە 
زانیارییــەک  ناوبــراوان  چارەنووســی  لــە 

لەبەردەستدا نەبووە.
خۆپیشــاندانە  ڕەوتــی  لــە  کــەس   ١٥
لــە  هەتــاوی  ١٤٠٠ی  جەماوەرییەکانــی 
لــەم  کــە  کــران  دەسبەســەر  کرماشــاندا 
کــەس   ١٥ نــاوی  بــە  ئامــاژە  ئامــارەدا 
خۆجێیــەکان  ســەرچاوە  بــەاڵم  کــراوە، 
لــەم  زیادتــر  دەسبەســەرکرانیان  ژمــارەی 
ڕێژەیــە باس کــردووە. تەمەنــی هەندێک 
ســاڵ   ١٨ ژێــر  دەسبەســەرکراوان  لــە 

ڕاگەیەندراوە.
دەبــێ بوترێــت لــە کۆتاییەکانــی مانگی 
شــەپۆلێک  ئاگۆســت  هەتاکــوو  ژوئــەن 
لــە دەسبەســەری لــە شــارەکانی بــۆکان، 
مەهابــاد، شــنۆ، پیرانشــار و ســنە رووی 

داوە.
هاوواڵتییانی کوردی مەحکووم بە زیندان 

و حوکمەکانی دیکە
ژمارە: ٣٧ کەس

٢ کەس لەم کەسانە ژن بوونە.
چۆنیەتیــی ئــەو حوکمانە کە بەســەریاندا 

سەپێندراوە:
زیندانی تەعزیری: ٢٣٨ ساڵ و ٨ مانگ 

و ٤٤ ڕۆژ
زیندانی هەڵپەسێردراو: ٤ ساڵ و ٧ مانگ
لــە  بــەدوور  زیندانێــک  بــۆ  دوورخرانــەوە 

شوێنی نیشتەجێبوونیان: ٢ کەس
ڕێگریکــردن بــۆ ڕۆیشــتنە دەرەوەی ئێــران 

)ممنوع الخروجی(: ١ حاڵەت
سزای نەختی: ٢٧٥ ملیۆن تمەن

قامچی: ٢٤٠ زەربە قامچی
داخرانــی دەرمانگا بۆ ماوەی ٢ ســاڵ: ١ 

حالەت
بواری چاالکیی ژمارەیەک لەو کەسانە:

چاالکی سوننە مەزهەب: ٥ حاڵەت
چاالکی ژینگەیی: ٤ حاڵەت
زیندانیی سیاسی: ٣ حاڵەت

ڕۆژنامەوان: ٣ حاڵەت
چاالکی کرێکاری: ٣ حاڵەت

چاالکی مەدەنی: ١ حاڵەت
خوێندکار: ١ حاڵەت
هونەرمەند: ١ حاڵەت

دەسبەســەرکراوانی وەرزی زستانی ٩٩: ١ 
حاڵەت

تۆمەتی وەپاڵدراو:
پڕۆپاگەندە دژی نیزام: ١٨ حاڵەت

هاوکاری لەگەڵ حیزبە کوردییەکان: ١١ 
حاڵەت

چاالکیــی مەزهەبی )ســوننە مەزهەب(: 
٥ حاڵەت

هەوڵدان دژی تەناهی نەتەوەیی: ٣ حاڵەت
بێڕێزی بە ڕێبەر: ٢ حاڵەت

بێڕێزی و سوکایەتیکردن: ٢ حاڵەت
تێکدانی بیروڕای گشتی: ١ حاڵەت

باڵوکردنەوەی هەواڵی ناڕاست: ١ حاڵەت
تێپەڕاندنی ســنوور بە شــێوەی نایاســایی: 

١ حاڵەت
کوژران و برینداربوونی کۆڵبەران؛

ڕێژە: ١٣٢ کەس
کوژراو:  کەس ٢٨

برینداربوو: ١٠٤ کەس
برینداربوونــی  و  کــوژران  چۆنیەتیــی 

کۆڵبەران:
تەقەی ڕاســتەوخۆی هێــزە نیزامییەکانی 

حکوومەتی ئێران: ٨٣
تەقەی هێزەکانی ئەرتشی تورکیە: ١٠

هێــزە  لەالیــەن  لێــدان  و  ئەشــکەنجە 
نیزامییەکانەوە: ١٠

بەربوونەوە لە بەرزایی: ٧
ڕاوەستانی دڵ لەکاتی کۆڵبەریدا: ٢

سەرمابردوویی: ١
تەقینەوەی مین: ١

خنــکان لەنێو ڕووبــاردا بەهۆی کەوتنەنێو 
لــە ئەنجامــی ڕاودوونانــی هێــزە  ڕووبــار 

نیزامییەکانەوە: ١
فڕێدانــە خــوارەوە لە بەرزایــی لەالیەن هیزە 

نیزامییەکانەوە: ١
ڕووداوی  لــە  برینداربــوون  و  کــوژراو 

هاتوچۆدا: ١٦
ــــ یــەک کــەس لــەو کۆڵبەرانــە کــە لــە 
سنووری ورمێ لەالیەن هێزەکانی ئەرتشی 
تورکیەوە کوژراوە تەمەنی ١٥ ساڵ بووە.
ــــ لــە ٢ حاڵــەت لــەم ئامــارەدا، ٢ کۆڵبەر 
کە برا و خەڵکی »شمشێر«ی پاوە بوونە 
دەبیندرێــت کــە هــاوکات برینــدار کــراون 
و هەروەهــا ٢ بــرای دیکــە کــە خەڵکــی 
گونــدی »دشــە«ی پــاوە بــوون هــاوکات 
برینــدار کــراون کە یەکێکیــان پاش چەند 
ڕۆژ بەهۆی قووڵیی برینەکانییەوە گیانی 

لەدەست دا.
ــ تەقەی ڕاســتەوخۆ بەشێوەی دەسڕێژیی، 
هەندێــک لــە حاڵەتەکانــی ئــەم ئامارە لە 
خــۆ دەگرێتــەوە کــە تێیــدا کۆڵبــەران بــە 

کۆمەڵ کوژرا و بریندار بوونە.
ســەر  هێزەکانــی  حاڵەتــدا،   ٢ لــە  ــــ 
ســنوور لــە ســنووری نەوســوود و ورمــێ، 
دابــوو  ئەشــکەنجە  ئــازار و  کۆڵبەرانیــان 
ویدیۆیــەک  پەیوەندییــەدا  لــەو  کــە  و 
تێیــدا کۆڵبەرانــی خەڵکــی ورمــێ  کــە 
تــۆڕە  لــە  درابــوون  ئەشــکەنجە  و  ئــازار 

کۆمەاڵیەتییەکاندا باڵو کراوەتەوە.
ــــ هەروەها ســەرەتاکانی مانگی گەالوێژ، 
گرووپێــک لە کۆڵبەران لە ســنووری بانە 
بــە کۆمەڵ لەالیــەن هێــزە نیزامییەکانەوە 
دەســڕێژی گولـــلەیان لــێ کرابــوو کــە لە 

ئاکامــدا ١ کۆڵبــەر کــوژرا و النیکــەم ٥ 
کۆڵبەر بریندار بوون. 

هاوواڵتییانــی  برینداربوونــی  و  کــوژران 
کورد بەهۆی تەقینەوەی مین:

لــەم ماوەیــەدا ١٣ هاوواڵتیــی کــورد لــە 
ئەنجامی تەقینەوەی مین و کەرەستەکانی 
شــەڕ لە شــارەکانی کوردســتان کوژران و 

بریندار بوون. )٦ کوژرا و ٧ بریندار(
٧ کەس لە کرماشــان، ٢ کەس لە ئیالم، 
٢ کەس لە سەردەشت و ٢ کەس لە سەقز
لــەم نێوانــەدا ٤ کــەس شــوان، ١ کــەس 
ژنێــک  و  کۆڵبــەر  کــەس   ١ وەرزێــڕ، 

ڕەشماڵ بووە.
هەروەها:

ســەربازێک لە ناوچە سنوورییەکانی بانە 
بریندار بووە.

٣ فەرمانبــەری پووچەڵکردنــەوەی میــن 
بەهۆی تەقینەوەی مین کوژران و بریندار 

بوون. )٢ کوژرا و ١ بریندار(
لەسێدارەدان لە کوردستانی ڕۆژهەاڵت:

ڕێژە: ٢١ کەس
تۆمەت: ١٣ کەس بە تۆمەتی پەیوەندیدار 
لەگەڵ تاوانەکانی ماددە سڕکەرەکان و ٧ 

کەس بە تۆمەتی قەتڵ لەسێدارە دراون.
٢ کــەس لــە زیندانییانی لەســێدارەدراو بە 
ناوەکانــی »بەهائەدین قاســم زادە« کە لە 
زیندانی ناوەندیی ورمێ بە تۆمەتی قەتڵ 
ئێعدام کراوە و »سەجاد سنجری چاالبە« 
کە لە زیندانی کرماشان ئێعدام کراوە، لە 
کاتی ئەنجامی تاوانەکەیان تەمەنیان ژێر 

١٨ ساڵ بووە.
ڕێژەی گشتی: ١٣٦

ئــەو تۆمەتانــە کە حوکمی لەســێدارەدانی 
لێ کەوتووەتەوە لە ئێران و کوردستاندا

قەتڵ: ٦٩
مــاددە  بــە  پەیوەندیــدار  تاوانەکانــی 

سڕکەرەکان: ٦٣
دەسدرێژیی : ٢

بــە  دەســدرێژیی سێکســی لەگــەڵ پیــاو 
زۆرەملێ: ٢

هەروەها:
ژنانی لەسێدارەدراو: ٥

هاوواڵتییانــی  نەتــەوەی  شوناســی 
لەســێدارەدراو: ٢٤ بەلــووچ، ٢٠ کورد، ١ 

ئازەری و ١ ئەفغانی


