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هــەر کەســێک لــە ئێرانــدا ژیابــێ
دەزانــێ کــە خەڵــک لــەو کاتانــەی
دەبــێ متمانــە بــە دەوڵەت و دەســەاڵت
بکــەن و پشــتی پــێ ببەســتن زیادتــر
دەکەونــە گێــژاوی چــی بکــەم؟ چی
بکەم؟ و زیادتر تووشــی سەرلێشێواوی
و دڕدۆنگــی دەبــن! هــۆکاری ئەمەش
ڕەنگــە لــە ســەرەتاییترین واڵمــدا ئــەو
یادگــە مێژووییە تاڵە بێ کە بەرامبەر
بــە نەخشــی دەوڵەتــە یــەک لــەدوای
یەکــەکان هەیانــە کــە هــەر کاتێــک
پێویســتییان پێــی بــوو ئــەو نەبــووە! و
هــەر کاتێــک خەڵــک پێویســتییان
پێــی نەبــووە ئــەوا لــە شــەقامەکاندا
زوڕنــای بەدەســتەوە بــووە و خەریکــی
خۆفەڕزکردن و بانگەشە بووە.
ئەم ڕاســتییەش سااڵنە و ئەو کاتانەی
کە لە وەرزی زســتان و ســەرما و باران
و تەڕوتووشــی نیزیک دەبینەوە زیادتر
بەرجەســتە دەبێتــەوە و خەڵــک زیادتــر
ترســیان لــێ دەنیشــێ؛ تــرس لەوەیکــە
تۆ بڵێی ئەمســاڵ ســەرما ســەختتر لە
پــار نەبــێ؟ تــۆ بڵێــی ئەمســاڵ نەوت
و گازمــان هەبــێ تــا لــە ســەرما ڕەق
نەبینەوە؟
تۆ بڵێی ئەمساڵ الفاو ماڵمان وێران نەکا
و بوومەلــەرزە گیانمــان لێ نەســتێنێ؟
تۆ بڵێی ئەمساڵ سووتەمەنی هەبێ تا

هاتوچۆکان ئاســایی بــن و کەلوپەل و
پێداویســتییەکان هێندەی تر گران نەبن
و دێوەزمــەی گرانــی هێنــدەی دیکــە
قوڕگمان نەگووشێ؟
ئەمانــە و دەیــان ئەگــەر و پرســیاری
دیکــە کــە دەبنــە کەڵکەڵــەی زەینــی
ڕۆژانــەی خەڵــک وەک ئاماژەی بۆ
کرا پرســگەلێکی نائاشــنا و نامۆ نین
بــۆ ئەو خەڵکەی کــە لەم جوغڕافیایە
دەژین و کەم وا هەیە سەرنجی خەڵک
بــۆ الی خۆیــان ڕانەکێشــن! بەتایبەت
ئەمســاڵ کــە هــەروەک لــە هاوینــەوە
بەرپرســانی پێوەندیدار هۆشدارییان داوە
ئەگەری نەبوونی ســووتەمەنی هەیە و
دەبــێ ڕێچارەی بــۆ ببیندرێتەوە .بەاڵم
کێ بیر لەم ڕێگەچارە دەکاتەوە؟
بــۆ نموونــە وەزیــری نەوتــی ڕێژیــم،
جــەواد ئەوجــی لــە 14ی خەرمانانــدا
پێشــبینی کەمیــی گاز لــە وەرزی
ســەرمای کــردووە و ڕایگەیانــدووە :بە
لەبەرچاوگرتنــی ڕەوتــی هەنووکەیــی
مەســرەفی گازی سروشــتی لــە ئێــران
پێشــبینی دەکەیــن کــە  200میلیــۆن
میتری چوارگۆشــە کەمیــی گازمان
لە وەرزی سەرمادا هەبێ.
گرینگــی ئــەم قســە لەوەدایــە کە هەر
لــە وەرزی بەهــاری ئەمســاڵەوە کێشــە
و گرفتــی کەمیی و تەنانەت نەبوونی

بەرقیــش یەخــەی خەڵکــی دادڕیبوو و
ئەگــەر تا ســێ چوار ســاڵ لەمەوپێش
ئــەم نیگەرانییە نەبوو کە لە ســەرمادا
تاریکیــش هەیــە ،ئــەوا ئەمســاڵ دەبێ
چــاوەڕوان بیــن کــە خەڵــک وەک
ســەرەتاکانی دەیــەی  40و  50بژیــن
و تاریکیــش ببێتە میوانــی لەناکاویان
و ســێکوچکەی چارەڕەشــییەکەیان
کامڵ ببێت.
هــەر لەمبــارەوە موحســین تەرزتەلــەب
بەڕێوەبــەری گشــتیی کۆمپانیــای
بەرهەمهێنانــی بەرقــی وزەگــە
حەرارەتییەکانی ئێران وێڕای نیگەرانی
دەربڕیــن لــە کەمیــی ســەرچاوەکانی
ســووتەمەنی شل و گازی لە ئێران ئەو
ئەگــەر و مزگێنییەشــی داوە کــە لــە
زســتاندا بەهۆی کەمیی ســووتەمەنی
پێویســت لەگــەڵ گرفتــی جیــددی بۆ
دابینکردنی بەرق بەرەوڕوو دەبنەوە!
هەرچەنــد ئەوەشــی نەشــاردۆتەوە کــە
هیوادارە ئەمساڵ کەشوهەوا زۆر سارد
نەبێت! تاکوو خەڵک زۆر پێویســتییان
بــە ئامێرەکانــی گەرمکــەرەوە و
بــەو هۆیەشــەوە ســووتەمەنی نەبێــت.
ئەمــەش بــەو هۆیــەوە کــە خــۆی باش
دەزانــێ قەیرانەکــە زۆر لــەوە قوڵتــرە
کــە بیانهــەوێ یان بتوانن الی خەڵک
باسی بکەن.

بەاڵم کێشــەکە تەنیــا بەوەندە کۆتایی
پــێ نایــەت؛ ئەزموونی ســاڵی ڕابردوو
دەری خســت کە خودی نەبوونی بەرق
و ســووتەمەنییەکان لــە ڕەهەندێکــی
دیکەشەوە خەسارهێنەرە!
زستانی ساڵی ڕابردووش پچڕانی گاز
و چوونــەدەری وزەگــەکان لە ســیکلی
گازی ،بــووە هۆکارێــک لەمــەڕ
پچڕانــی بەرقــی تــاران و زۆرێــک لە
شــارەکانی تــر کــە ئەمــە وزەگەکانی
ناچــار کــرد بــۆ دابینکردنــی بــەرق
لەباتــی گاز کەڵــک لــە «مازووت»
وەربگــرن کــە ئــەم جێگوڕکێیــە بــووە
هۆکارێکی ســــــــەرەکی بۆ پیسبوونی
خێــرا و تونــدی هــەوا لــە زۆربــەی
ناوچەکانــی ئێــران! و زۆر کــەس بــەو
هــۆکارە یان تووشــی نەخۆشــییەکانی
سی و هەناسەکێشان بوون یان گیانیان
دا و بوونــە قوربانــی نالێهاتووییەکانی
ڕێژیم.
ئیتــر لــەم نێوانەدا کاتێک کــە بزانین
ســاڵی ڕابــردوو وزەگەکانــی ئێــران
بــڕی  2.2میلیــارد لیتر ســووتەمەنی
پاشــەکەوتیان هەبــووە و تووشــی ئــەم
حاڵــە بوون ،بەاڵم ئەمســاڵ ئەم ڕێژەیە
بــۆ  1.7میلیارد میتری چوار گۆشــە
دابەزیــوە زیادتــر دڵەڕاوکێمــان تــووش
دەبێ!

لــەم نێوانــەدا ئەوەیکــە جێــی داخــە و
دەبــێ خەڵکانــی ئێــران هەڵوەســتەی
زۆرتــری لەســەر بکــەن ئەوەیــە کــە
لەحاڵێکدا ئەوان دەبێ لەگەڵ کەمیی
ســووتەمەنی و بــەرق بــەرەوڕوو بــن و
کەڵکەڵــەی ســەرما و نەبوونــی بــەرق
و ســووتەمەنی بــۆ خۆگەرمکــردن
دەبــێ بخەنــە پــاڵ گرفتارییەکانــی
تــری ژیانیــان ،ئــەوا خەڵکــی لوبنــان
لــە ســێبەری ڕەحــم و بەزەیی ســەرانی
کۆماری ئیســامی حەساونەتەوە و بە
سامانە سروشــتییەکانی خەڵکی ئێران
دوور کەوتوونەتــەوە لــە دڵەڕاوکێــی
بێبەرقی و بێنەوتی و بێبەنزینی!
لەحاڵێکــدا بەرپرســێکی لوبنانــی
ڕایگەیاندبــوو کــە تووشــی بێبرقــی
بوونەتــەوە ،خێــرا و بــێ یــەکودوو لــە
تارانــەوە بڕیــاری گەیاندنــی تانکەری
نــەوت و بێنزیــن و ســووتەمەنی
دیکــە لەســەر داوای حیزبــواڵی
لوبنــان بــۆ ئــەم واڵتە دەرکــرا و وەک
شــانازییەکیش وێنــە و فیلمەکانــی
لەالیــەن ڕاگەیەندنەکانــی کۆمــاری
ئیسالمییەوە باڵو کرایەوە.
ئــەم ئەو حەقێقەتە تاڵەیە کە ئەمســاڵ
خەڵک لە ئێران دەبێ ئەزموونی بکەن:
زســتانی سارد ،کەمیی سووتەمەنی و
بێخەمبوونی دەسەاڵت.

مــرۆڤ لــه پیاســهی ئــهم جیهانــهدا
زۆرجار ههســت بــه تهنیابــوون دهكات.
ئهو ههستی تهنیاییه ههندێ كات لهبهر
چۆڵهوانیــی دهوروبهركهیــه و ههنــدێ
جاریش بههۆی گرفته دهروونییهكانهوه
كــه بــهرهوڕووی دهبێتهوه ،پێی وایه لهم
جیهانــهدا تهریك كهوتۆتهوه و گومانی
له ههموو شت و ههموو كهس ههیه.
ههســتی تهنیایــی لــه چۆڵهوانیــدا
زۆرجــار ئێخهی كهســانی كــهم تهمهن
دهگــرێ كاتێك لــه كۆاڵنێكی تاریك و
چۆڵدا تێدهپهڕن یان به شــوێنێكدا ڕێ
دهكهن كه كهسی لێ نییه و نیگهرانی
و تــرس ســهرتاپایان دادهگــرێ و بــۆ
ئــهوه دهنگه دهنگێك ســاز بكــهن تاكوو
ههســتی تهنیاییهكهیــان بڕهوێتــهوه ،لــه
خۆوە دهســت دهكهن بــه هاواركردن و به
دهنگی بهرز قسهكردن .ئهم هاتوهاواره،
دهنگێكــی دلێــر و ئــازا نییــه تاكــوو
دوژمنهكانــی بتۆقێنێ بهڵكوو هاواری
تــرس و زهندهقچوونــه تاكــوو گوێی له
هاواری خۆی ببێتهوه و ههندێ وره به
خۆی بدات.
ماوهیهكــه كۆمــاری ئیســامی و
بهتایبــهت ســوپای پاســدارانهكهی
ڕێــك لــهو دۆخهدا چهقیون و ههســتی
تهنیاییهكــی زۆر تونــد دایگرتــوون!
ئــهم تهنیاییــهی كۆمــاری ویالیهتــی
فهقیهــی هــهر دوو الیهنــی تهنیاییهكه
دهگرێتــهوه ،چوونكــه هــهم لهبــهر
كردهوهكانی بهتهواوی تهریك كهوتۆتهوه
و لــهو تهنیایــی و تهریككهوتنــهوه زۆر
دژوارهدا ههســت دهكات ههمــوو دونیــا
بوونهتــه دوژمنــی و وههمــی پیــان
دایگرتــوون! پێیــان وایه ههموو كهس و
ههمــوو شــوێنێك لــه پیالنــدان بۆیان و
بۆیــه دهبینی لــه كردهوهیهكی لهناكاودا
دۆستایهتی و پێوهندیی چهندین دهیهی
لهگهڵ الیهنهكان دهدۆڕێنێ و به قسه
و لێدوانێكی نابهجێ ،كێشهی سیاسی
و دیپلۆماتیــك و تهنانــهت نیزامیــش
بۆخۆی دروست دهكات.
نموونــه بهرچاوهكانــی لــه مــاوهی
ڕابردوودا ،لهگهڵ توركیه و ئازهربایجان
و عێــراق و  ...بینیومانــه كه وای لێ
هاتــووه ،خامنهیــی و باندهكهی ،دهڵێی
سیڕهیان له خهرمانی خۆیان گرتووه!
لهالیهكــی دیكــهوه ئــهو ههســتی
تهنیایــی و تهریك كهوتنهوه ،ترســێكی
قووڵــی لــه الیــان دروســت كــردووه و
ههروهكــوو ئــهو منداڵــهی بــه تهنیایی
لــه چۆڵهوانییهكــدا دهڕوا و دهســت
دهكات بــه هاتوهــاوار بــۆ ورهدان بــه
درێژە لە الپەڕەی ٣
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ژمارە ١٥ ، ٨١٠ی خەزەڵوەری ١٤٠٠

لــە ڕێوڕەســمێکدا
ڕێــز لــە قوتابییانــی ســەرکەوتووی نێــو شــۆڕش گیــرا

بــە بەشــداریی «مســتەفا هیجــری»
لێپرســراوی گشــتیی حیزبــی دێموکــرات
و قوتابییــە ســەرکەوتووەکانی ســاڵی
خوێندنــی  ٢٠٢١ - ٢٠٢٠و هەروەهــا
بنەماڵەکانیــان ،لە ڕێوڕەســمێکی تایبەتدا
ڕێــز لــە قوتابییانــی ســەرکەوتووی نێــو
شۆڕش گیرا.
پێشــنیوەڕۆی ڕۆژی چوارشــەممە
١٢ی خەزەڵــوەری ١٤٠٠ی هەتــاوی،
ڕێوڕەســمێک لەالیــەن کۆمســیۆنی
کۆمەاڵیەتیــی حیزبــی دێموکراتــەوە بــۆ
ڕێزگرتن لە قوتابییانی ســەرکەوتووی نێو
شۆڕش بەڕێوە چوو.
ســەرەتای ڕێوڕەســمەکە بــە ڕاگرتنــی
بێدەنگــی بــۆ ڕێزگرتــن لە گیانــی پاکی
شەهیدانی کوردستان دەستی پێ کرد.
پاشــان «مســتەفا هیجــری» لێپرســراوی
گشــتیی حیزبــی دێموکــرات ،چەنــد
وتەیەکی پێشکەشی ئامادەبووان کرد.
«هیجــری» لــە قســەکانیدا ئامــاژەی
بــە ســەختیی دۆخــی خوێنــدن لــە ماوەی
تەشەنەســەندنی ڤایرۆســی کۆرۆنــا و
بەتایبەتیــش بۆ خوێنــدکاران و قوتابییانی
نێــو ڕیزەکانــی شــۆڕش کــرد و هــەوڵ و
ماندووبوونی مامۆستایان و خوێندکاران و
قوتابییانی لەم بارەوە بەرز نرخاند.

لێپرســراوی گشتیی حیزب لە بەشێک لە
قســەکانیدا وتی« :ئەو کێشە و گرفتانە
و ئــەو ســەرکەوتنانە پەیامێکی پێیە ،بەو
مانایە کــە ئەگەر مرۆڤ ئیرادەی بەهێز
بێــت و بەرنامــەی ڕێکوپێکــی هەبێــت،
کۆســپەکان ناتوانــن ڕێگریی لــێ بکەن،
بۆیــە لــە کاتــی کۆســپ و گرفتەکانی
ژیانــدا ،دەبــێ لەباتیــی بێهیــوا بــوون،
ئیــرادەی بەهێزمــان هەبێــت و بمانهەوێــت
بەسەر کۆسپەکاندا زاڵ بین».
«هیجری» لە درێژەی قسەکانیدا وێڕای
ئامــاژەدان بــە دۆخی نالەباری خوێندن لە
ڕۆژهــەاڵت و وازهێنانــی خوێنــدکاران و
قوتابییــان بەهۆی نەبوونــی ئیمکانات لە
خوێندن ،دەستخۆشــیی لەو بنەمااڵنە کرد
کە سەرەڕای هەبوونی کێشەکان هەوڵیان
داوە منداڵەکانیان لە خویندن دوا نەکەون.
لێپرســراوی گشــتیی حیزب لــە کۆتاییدا
پیرۆزبایــی لــە خوێنــدکاران و قوتابییانی
ســەرکەوتووی نێــو ڕیزەکانــی شــۆڕش و
بنەماڵەکانیان کرد و ڕایگەیاند کە هەتا
زیاتر دەستمان بە خوێندن و زانست بگات،
زیاتــر دەتوانیــن خزمەتــی واڵتەکەمــان
بکەین.
لــە بڕگەی دواتــردا ،لەوحێکــی ڕێزلێنان
پێـــــــشکەش بە بەڕێوەبــەری خوێندنگەی

ڕۆژهەاڵتی بنەڕەتی کرا.
دواتــر خوێندکارانــی ســەرکەوتوو و
هەروەهــا قوتابییانی ســەرکەوتووی پۆلی
 ١٢لەالیەن لێپرســراوی گشــتیی حیزبەوە،
لەوحــی ڕیزلێنانیــان پێشــکەش کــرا کــە
بریتی بوون لە« :ژیال نیکجوویان ،فەریبا
سەیفی ،ئەوین زارعی ،هاوڕێ حەیدەری،
سیــــــــما ڕێواس ،سیما عومەرزادە ،هونەر
حوسێنی و فەرزام مورادی».
لــە بڕگەیەکــی دیکــەدا لەالیــەن مــەال
«ئەحمــەد ڕەحیمــی» ،بەرپرســی
کـــــــــۆمیسیۆنی کۆمەاڵیەتیی حیزبەوە،
لەوحــی ڕێزلێنــان بەســەر ســەرکەوتووانی
پۆلــی ٩دا دابــەش کــرا کــە بریتــی بوون
لە« :ئۆســکار حەمیدزادە ،ژیروان حاجی
ڕەسووڵی و پێشەوا قازی».
لە بڕگەی دواتردا ،سەرکەوتووانی پۆلی
 ،٦لەالیــەن «نەبەز ئەکڕەم» بەڕێوەبەری
خوێــــــــندنگەی ڕۆژهەاڵتــی بنەڕەتییەوە
لەوحــی ڕێزلێنانیــان پێشــکەش کــرا کــە
بریتــــــــــــی بوون لــە« :ئارنگ ڕەحیمی،
هێڤــــــــین پێشڕەو ،ڕووکەن خالدی».
دەقی وتەکانی بەڕێز لێپرسراوی گشتیی
حیــــــــــزب لــەم ژمــارەی کـــــــــــــوردستان
دەخرێتــە بەرچــاوی خوێنەرانــی
خۆشەویست.

ماڵپــەڕی «شــەهیدان» دەســتی بــە کار کــرد

دوای ماوەیــەک هــەوڵ و زەحمــەت
لەالیەن بەرپرســان و کارگێڕانی بەشــی
«شــەهیدان» ،ماڵپەڕێکــی تایبــەت
بــە شــەهیدان دروســت کــرا و خراوەتــە
بــەر دیــدی بەکارهێنەرانــی تــۆڕە
کۆمەاڵیەتییەکانــەوە .ئــەو ماڵپــەڕە
زانیارییەکانــی تایبــەت بــە شــەهیدانی

حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئێرانی
تێدایــە .جیــا لــە ماڵپــەڕی شــەهیدان
پێشتر کاناڵی تێلێگرامیی «شەهیدانی
حیزبــی دێموکــرات» کــە کاناڵــی
فەرمیی بەشی شەهیدانه دامەزرابوو.
پێشــتریش بــە هــەوڵ و هاوکاریــی
بەرپرسان و کارگێڕانی بەشی شەهیدان،

پێشــانگای وێنــەی شــەهیدان نــۆژەن
کرابووەوە.
ئادرەســی ماڵپەڕ و کاناڵی تێلێگرامیی
«شەهیدان»:
https://shahidan.org
_https://t.me/shehid
pdki24

شــاندێکی حیزبــی دێموکــرات لــە ڕێوڕەســمی کۆنگــرەی
«حیزبــی شــیوعیی کوردســتان» بەشــداریی کــرد
ڕۆژی چوارشــەممە ڕێکەوتــی ٥ی
خەزەڵــوەری ١٤٠٠ی هەتــاوی لەســەر
بانــــــــگهێشتنامەی فەرمیــی «حیزبــی
شیــــــــــوعیی كوردســتان» ،شــاندێكی
حیزبــی دێموكراتــی كوردســتانی ئێران بە
ســـــــــــەرپەرستیی «مـــــــــحەممەدنەزیف
قــادری» جێگــری دووەمــی لێپرســراوی
گشـــــــــتیی حیزبــی دێموکــرات ،لــە
شــاری هەولێر بەشــدارییان لە ڕێوڕەســمی
كردنــەوەی حەوتەمین كۆنگرەی «حیزبی
شیوعیی كوردستان» كرد.
شــاندی حیزبــی دێموکــرات لەالیــەن
ئەنــــــدامانی ڕێـــــبەری و ســكرتێری

حیزبی شیوعی پێشوازییان لێ کرا.
شــاندی حیزبــی دێموكــرات بــەو بۆنەیەوە
بروســــــكەی پیرۆزبایــی «حیزبــی

دێــــموكراتـ»ـیان پێشكەش بە ڕێبەرایەتیی
«حیـــزبی شیوعی كوردستان» كرد.

گڵکــۆی ســێ شــەهیدی کوردســتان لــە ورمــێ نــوێ کرایەوە

پەیامــی پیرۆزبایــی حیزبــی دێموکــرات بــۆ کۆنگــرەی
سوســیال دێموکراتــەکان لــە واڵتــی ســوئید

حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران
نامــەی پیرۆزبایی ئاراســتەی کۆنگرەی
سوســیال دێموکراتــەکان کــرد و لــەو
پەیامــەدا ،هەلومەرجــی کوردســتان و
قەیرانەکانی ئێرانی شی کردووەتەوە.
ڕۆژی چوارشــەممە ١٢ی خەزەڵــوەر،
٤١مین کۆنگرەی سوسیال دێموکراتەکان
لــە شــاری «گوتنبێــرگ» دەســتی پــێ
کرد.
پێشتر «ستێفان لوێڤن» سەرۆکوەزیرانی
ســوئید و ڕێبەری سوسیال دێموکراتەکان
ڕایگەیانــد کــە هــەم وەک بەرپرســی
سوســیال دێموکراتــەکان و هــەم وەک
سەرۆکوەزیران دەست لەکار دەکێشێتەوە.
ناوبــراو دواتر وەک جێگــری «ماگدالێنا
ئاندرســۆن» کــە وەزیــری ئابــووری لــە
کابینەی «لوێڤن» بوو ،دەستنیشان کرا.
ڕێکەوتــی١٣ی خەزەڵوەر لەو کۆنگرەیەدا
«ماگدالێنا ئاندرســۆن» وەک بەرپرســی
سوســیال دێموکراتەکان هەڵبژێردرا و لەوە
دەچــێ تــا هەڵبژاردنی داهاتووی ســوئید
ببێتــە یەکــەم ســەرۆکوەزیری ژن لــەو
واڵتەدا.
لەم واڵتەدا دەستاودەســتکردنی دەسەاڵت
زۆر بــە ئاســانی ئەنجــام دەدرێــت و بــە
بــێ کێشــە و گرفــت ســەر دەگرێــت،
بەپێچەوانــەی واڵتانــی ڕۆژهەاڵتــی

نێوەڕاست.
«ســتێفان لوێڤــن» دوای  ١٠ســاڵ لــە
دەسەاڵت جێگای خۆی بە «ماگدالێنا»
دا و لــەو کۆنگرەیــەدا و بــە گەرمــی
پیرۆزبایــی گەرمــی خــۆی ئاراســتەی
ناوبراو کرد.
ئەمســاڵ سوســیال دێموکراتــەکان بــە
بێدەنگــی کۆنگــرەی خۆیان بەڕێــوە برد.
بەبــێ ئەوەیکه هیــچ حیزب و ڕێکخراو و
دەوڵەتێــک بۆ کۆنگرەکەیان بانگهێشــت
بکەن.
ئــەم کۆنگرەیە لە ١٢هەتا ١٦ی خەزەڵوەر
درێژەی دەبێت.
هــۆکاری بانگهێشــتنەکردنی واڵتــان
و حیزبــەکان بــۆ ئــەو کۆنگرەیــە یەکــەم
کێشــەی کۆڤید  ١٩و دووەمیش قەیرانی
سوسیال دێموکراتەکان بووە.
هــاوکات کێشــەی دیکــە وەک:
«مافیابازی و تاقم و ئیسالمی سیاسی»
بۆیان بووەتە گرفت کە خەڵکی سوئید لە
دەســەاڵتدارییان وەڕەز بوونــە و هــەر بۆیــە
لە بواری ئاسایشەوە سوئید بەرەو ئاڵۆزی
دەچێــت .ئــەو دۆخــە وای کــردووە کــە
حیزبــی «ڕاسیســتی دێموکراتەکانـ»ـــی
ســوئید خەریکە دەنگی زۆرینە دەهێننەوە
و ڕەنگە لە داهاتوودا دەســهاڵت بەدەســت
بگرن.

ســێ شــاری گــەورەی ســوئید وەک
«ســتۆکهۆڵم ،ماڵمــۆ و گوتنبێــرگ»
ڕۆژ و شــەو نییــە کوشــتنی تێــدا ئەنجام
نەدرێــت .هەر بۆیە دەســەاڵتی «لوێڤن»
لــەو  ١٠ســاڵەی دواییــدا زۆر لەســەر
مافیابــازی کاریگــەری و کۆنترۆڵــی
لەدەست دا تا بووە هۆی ئەوەی «لوێڤن»
لە دەسەاڵت دەست بکێشێتەوە.
لــەو نێوانــەدا حیزبــی دێموکــرات نامــەی
پیرۆزبایی ئاراســتەی کۆنگرەی سوسیال
دێموکراتــەکان کــردووە و لــەو پەیامــەدا
هەلومەرجــی کوردســتان و قەیرانەکانــی
ئێرانیان شی کردووەتەوە.
سەرۆکی گشتیی سوسیال دێموکراتەکان
لــە ســوئید نــاوی «ئێڤــا ماگدالێنــا
ئاندرســۆن» ( Eva Magdalena
 )Anderssonو لەدایکبووی شاری
«ئپساال»یە.
ناوبــراو لــە زانکــۆی بازرگانــی شــاری
«ســتۆکهۆڵم» کارناســیی بــااڵی لــە
بــواری ئابــووری وەرگرتــووە و ســاڵێکیش
لــە زانکــۆی «هارڤــارد»ی ئامریــکا
ئابووریی خوێندووە.
لە ســاڵی  ٢٠١٤هەتا ١٣ی خەزەڵوەری
١٤٠٠ی هەتــاوی وەزیری ئابووری بووە
و لــە ١٣ی خەزەڵــوەر وەک ســەرۆکی
نوێی سوسیال دێموکراتەکان هەڵبژێردرا.

لــە مــاوەی چەنــد ڕۆژی ڕابــردوودا
خەڵکــی نیشــتمانپەروەری دەڤەری ورمێ
بە هاوکاریی ســێ بنەماڵەی شــەهیدانی
ڕێــگای ڕزگاریــی کوردســتان «کــەرەم
کەلەشــی ،باپیــر مەولــوودی و تاجەدیــن
بێھنام» سەرنیا کرایەوە.
ئــەو ســێ شــەهیدە لــە ڕێکەوتــی ٧ی
خەزەڵــوەری ١٣٦٣ی هەتــاوی لــە

شــەڕێکی قارەمانانــە دژی دوژمنــی
داگیرکــەردا لــە چیای «شــێخ بازید»ی
دەڤــەری «ســۆما»ی ورمــێ تێکــەڵ بە
کاروانی شەهیدان بوونه.
گڵکــۆی ئــەو ســێ نەمــرە دوای ٣٧
ســاڵ جارێکــی دیکــە لەالیــەن خەڵكــی
تێکۆشــەرەوە ســەرنیا کراوەتــەوە کــە ئەوە
دەرخــەری ئەوەیــە نەتەوەی کــورد هێما و

سمبولەکانی خۆی لەبیر ناکات.
خەڵک لە کاتی سەردانی ئەو گڵکۆیانە
کــە ســەرنیا کرابوونــەوە بــە گوڵی ســوور
ڕۆیشتبوونە سەر گڵکۆکانیان.
خەلکی قارەمانی ئەو دەڤەرە بەم کارەیان
پیشــانیاندا کــە چەنــدە وەفــادارن بە ڕۆڵە
شــەهیدەکانیان و ھیچ کات ئەو کەســانە
لەبیــر ناکــەن کــە لــە پێنــاوی ئــازادی و

کۆڕیــادی ٢هەمیــن ســاڵیادی کۆچــی دوایــی مامۆســتا
«عەبدولحەمیــد دەرویــش» لــە ســلێمانی بەڕێــوە چــوو
شــاندێکی پەیوەندییەکانــی حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران لــە
ســلێمانی ،بە سەرپەرەستیی « ئیسماعیل
ڕەحمانــی» بەرپرســی پەیوەندییەکانــی
حیــزب لەو شــارە ،لە کۆڕیــادی ٢هەمین
ســاڵیادی مامۆســتا «حەمیــد دەرویش»
بەشداریی کرد.
ڕۆژی یەکشــەممە ڕێکەوتــی ٢ی
خەزەڵــوەری ســاڵی ١٤٠٠ی هەتــاوی
مەڕاســمی ٢هەمیــن ســاڵڕۆژی کۆچی
دوایــی مامۆســتا « عەبدولحەمیــد
دەرویش «کەســایەتیی سیاسیی ناسراو و
خەباتکاری دێرینی کوردســتانی ڕۆژاوا،
دامەزرێنەر و ســکرتێری پێشــووی پارتی
دێموکراتیکــی پێشــڤەڕۆی کــورد لــە
ســووریە ،لە شاری سلێمانی بە بەشداریی
نوێنەرانــی حیزب و الیەنە سیاســییەکانی
بەشــەکانی دیکــەی کوردســتان بەڕێــوە

چوو .شاندێکی پەیوەندییەکانی سلێمانی
حیزبــی دێموکراتی کوردســتانی ئێران بە
سەرپەرەســتیی « ئیســماعیل ڕەحمانی»
بەرپرســی پەیوەندییەکانــی ســلێمانی
بەشدارییان لەو کۆڕیادەدا کرد.
وەفــدی حیزبــی دێموکراتی کوردســتانی
ئێرانیش بەبۆنەی ٢هەمین ساڵی کۆچی
ئــەو تێکۆشــەرە دێرینەوە ،بروســکەیەکی

سەرەخۆشی پێشکەش کرد.
مامۆســتا «عەبدولحەمیــد دەرویــش»
دۆســتی دێرینی ڕێبەری شەهید دوکتور
«قاســملوو» و یەکێــک لــە سیاســییە
ڕووناکبیرەکانی کوردستانی ڕۆژاوا بووه
کە ســاڵی  ٢٠١٩لە کوردســتانی ڕۆژاوا
(لــە شــاری قامیشــلوو) کۆچــی دوایــی
کرد.

ژمارە ٦ ، ٨١٠ی نۆڤامربی ٢٠٢١

لــە باڵوێزخانــەی «پێــرۆ»
بــاس لــە پرســی کورد کرا
ڕۆژی هەینــی ڕێکەوتی ١٤ی خەزەڵوەر
لەســەر بانگهێشتی نوێنەری باڵوێزخانەی
واڵتی «پێرۆ» لە «ئوسلۆ»ی پێتەختی
«نۆروێــژ» ،کۆبوونەوەیــەک لەنێــوان
شــاندێکی کوردســتانی و نوێنەرایەتیــی
باڵوێزخانــەی «پێــرۆ» پێــک هــات.
شــاندی کوردســتانی پێــک هاتبــوو
لــە« :حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی
ئێــران ،پارتــی دێموکراتــی کوردســتان،
پارتــی دێموکراتــی کــورد ـ باکــوور،
«ئــــــــەنجومەنی دیپلوماتیکی کورد» و
«جۆسۆ ئالبێرتۆ» نوێنەری باڵوێزخانەی
پێرۆ.
لــەو کۆبوونەوەیــەدا بــاس لــەو پــرس
و بابەتانــە کــراوە« :دۆزی کــورد
و بارودۆخــی ئەمــــــڕۆی ناوچــەی

ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت ،پەیوەندیی کورد
و ڕێکخراوەکانــی لەگــەڵ واڵتانــی
ئامریــکای التیــن و پــــــــەرەدان بــەو
پەیوەندییانــە ،گـــــــوشارەکانی ســــــــەر
کــورد و پێشــگرتن بــە دروســتبوونی
کیانێکی ســەربەخۆی کورد لە ناوچەکە
و بەرژەوەندیی واڵتانی ناوچە و زلهێزانی
جیهانــی لــەو پەیوەندییــەدا ،شــــــــــەڕی
دژی تێــرۆر و ڕۆڵــی کــورد لەو شــەڕەدا
و گرنگیــی پاڵپشــتیی جیهانــی بۆ کورد
کە خاوەن حەشێمەتێکی دەیان ملیۆنین لە
هەرێمەکەدا».
لــەو کۆبوونەوەیــەدا «گەالوێــژ
محەممــەدی» بەرپرســی بەشــی
پەیوەندییەکانــی حیزبــی دێموکــرات لــە
نۆروێژ ،نوێنەرایەتیی حیزبی دەکرد.

کوردســتان جارێکــی تــر پلــەی
یەکەمــی هەاڵوســانی تۆمــار کــرد

بەپێــی نوێترین ڕاپۆرتی ناوەندی ئاماری
ئێران لە نرخی هەاڵوسان لە ڕەزبەری ٩٩
تــا کۆتایی ڕەزبــەری  ،١٤٠٠پارێزگای
ئیــام پلــەی یەکەمــی لــە ئاســتی
پارێزگاکانی کوردستان و ئێراندا هەیە.
بەپێــی هەمــان ئامار ،نرخی هەاڵوســانی
ســااڵنە بــە شــێوەی نێونجــی بــۆ هــەر
بنەماڵەیەک  ٤٥لەسەدە کە ئەم ڕێژە بۆ
هــەر بنەماڵەیەک لە ئیالم  ٥٣.٣لەســەد
بووە.
بەم پێیە نرخی هەاڵوســان لەو پارێزگایە

مەودایەکــی زۆری لەگــەڵ نرخــی
هەاڵوســانی گشــتیی ئیــران هەیــە و لــە
دۆخێکی خراپدایە.
پارێزگاکانی کوردستان زۆرترین ئاماری
هەاڵوســانیان لــە  ١٢مانگــی ڕابــردوو
تۆمار کردووە.
بەهــۆی سیاســەتە ئابوورییەکانی ڕێژیم،
نرخــی هەاڵوســان بــە شــێوەیەکی بەرچاو
ڕووی لە هەڵکشانە و پارێزگای ئیالم لە
ماوەی ساڵی  ٩٩و هەتا ئێستاش بەردەوام
لە لووتکەی هەاڵوساندایە.

ئیــدارەی ئیتالعاتــی «بــۆکان»
هەڕەشــەی دەرکردن
و دەســت بەســەرداگرتنی
مڵــک و ماڵــی خەڵــک دەکات
ئیــــــــــــدارەی ئیتالعاتــی شــاری
«بــــــۆکان» ماوەیەکــە بــۆ ئــازار و
ئەزیەتدانــی خەڵک ئەو بنەمااڵنە بانگ
دەکات کــە کەســێکیان لەنێــو حیزبێکــی
ڕۆژهـــــــەاڵتی کوردســتانە و پێیــان
وتــوون یــان ئێــوەش دەبێ لە کوردســتانی
ڕۆژهــەاڵت بــڕۆن و بچنــە کوردســتانی
باشــوور یــان بەڵگــەی خانوو و مڵک کە
هەیانــە بیهێنــن بــۆ ئیتالعات بــۆ ئەوەی

دەســتیان بەســەردا بگــرن .ئــەو هەوڵــەی
ڕێژیــم لــە ڕاســتای بێزارکردنــی خەڵک
و لــە ئاکامــدا دەرکــردن و داگیرکردنــی
مڵک و ماڵیانە.
ڕێژیــم بەردەوام لــە هەوڵی ئەوەدا بووە کە
بــە هــەر شــێوەیەک بێــت دێموگرافیــای
کوردســتان بگۆڕێــت ،هەروەهــا دەیەوێــت
جێگای ئەو بنەمااڵنە بە تورک و فارسە
کۆچەرەکان پڕ بکاتەوە.

 ١٤مامۆســتای زانکــۆی «کوردســتان»
لــە ســنە وەک مامۆســتای بلیمــەت
لــە ئاســتی جیهانــدا هەڵبژێــردران

بەپێــی لێکۆڵینــەوەی زانکــۆی
«ســتەنفۆرد» لــە ســاڵی ٢٠٢١دا١٤ ،
مامۆســتای زانکــۆی «کوردســتان»لە
ســنە وەک مامۆســتای بلیمــەت لــە
ئاســتی جیهانــدا هەڵبژێردران .پێشــتریش
ڕێکخــراوی زانســتیی «تایمــز» بــاوی
کردبــووەوە ،زانکــۆی «کوردســتان» لــە
بواری کاریگەریی باش لە ساڵی ٢٠٢١دا
پلــەی  ٦٠١-٨٠٠هەیــە .کاریگەریــی
زانکــۆکان بەپێــی چاالکیــی ئــەو

زانکۆیانــە لە چوارچێــوەی ئامانجەکانی
گەشــەی سەقامگیری ڕێکخراوی نەتەوە
یەکگرتــووەکان و هەروەهــا بەپێــی چــوار
پێــوەری «لێکۆڵینــەوە ،بەڕێوەبــەری،
گەشــە و ڕاهێنــان» هەڵدەســەنگێندرێن.
زانکۆی «کوردســتان» لەنێوان ســەرجەم
زانکۆکانــی ئێــران پلــەی  ،١٥لەنێــوان
زانکۆکانــی زۆربــاش پلــەی  ٧و لەنێوان
زانکۆکانی جیهان پلەی ٦٠١-٨٠٠ی بۆ
خۆی مسۆگەر کردووە.
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خەڵکــی شــنۆ دوایــان لــە خەڵکــی «هێیــە و میــراوێ» کــردووە کــە لــە ڕووی
بەرپرســیارییەتیی نەتەوەییــەوە کێشــەکەیان چارەســەر بکــەن
ڕێژیمــی ئیســامیی ئێــران بــە هاوکاریی
بەکرێگیراوەکانــی ئیــزن نــادات کێشــەی
دانیشــتووانی دوو گونــدی «هێیــە و
میراوێ» ســەر بە شــاری شــنۆ چارەسەر
بکرێــت بۆیە خەڵکی شــنۆ لــە پەیامێکدا
داوایــان لــە کەیخــودا و ڕدێــن ســپییەکان
کــردووە کــە هەمــوو هەوڵــی خۆیــان بــۆ
چارەسەرکردنی ئەو کێشەیە وەگەڕ بخەن.
دەقی پەیامەکە بەم چەشنەیە:
هاونیشتمانییانی خۆشەویست!
خەڵکی بەشــەرەفی ئاواییەکانی «هێیە و
میراوێـ»ـی سەر بە شاری قارەمانی شنۆ!
ڕێژیمــی دژە مرۆیی ئێران بۆ الوازکردنی
بیری نەتەوایەتی و کەمڕەنگ جیلوەدانی
جوواڵنــەوەی مافخوازیــی ڕەوای گەلــی
کــورد لــە هیــچ پیالنگێڕییــەک ســڵ
نــاکات و خەریکــە بە زەقکردنەوەی خێڵ،
عێــل ،عەشــیرەگەری ،ناوچەگەرایــی و
هەاڵیســاندنی شــەڕ و ناکۆکــی لەنێــوان

تــاک و کۆی گەلــی کورد ،یەکڕیزی،
برایەتــی و تەبایی ئەو گەلە بشــێوێنێت و
زیاتر لە هەمیشە شوێن پێی خۆی خۆشتر
بکات .بۆ جارێکی دیکەش و لە ڕاستای
هاتنــە دیــی ئامانجــە دژە کوردییەکانی
و بەپێــی پیالنە نگریســە یــەک لە دوای
یەکەکانــی بــۆ جارێکــی دیکــەش لــە
ناوچەی شــنۆ لەنێــوان ئاواییەکانی هێیە

و میــراوێ موهەندیســیی ناکۆکییەکــی
کــۆن دەکات و بەدەســتێوەردانی
دوژمنکارانە لەســەر دابەشــکردنی ئاوی
ئــەم دوو ئاواییــە ڕێگــە نــادات کێشــەی
ئــەم دوو ئاواییــە چارەســەر بێــت و هــەر
ڕۆژە بــە الیەنگری لــە ئاواییەک تۆوی
دووبەرەکی دەچێنێت.
بەپێــی ســەرچاوەکانی هــەواڵ چەندیــن

جــار حاڵەتــی بەرتیــل وەرگرتــن لەالیــەن
بەرپرســانی پەیوەندیــدار لــە خەڵکــی
هــەردووک ئاوایــی بیندراوە ،بــەم پێیەش
جیــا لــەوەی کێشــەکە چارەســەر نەکراوە
بگــرە بەپێی پالن ،پیالنگێڕییەکان دەچنە
پێش و زۆر جار حاڵەتی شەڕ و دمەچەقە
لەنێــوان خەڵکــی هــەردووک ئاوایــی
هاتووەتە ئاراوە.
شــایانی ئاماژەیە کە خەڵکی هەردووک
ئاوایــی خاوەن هەســتی بــەرزی نەتەوەیین
بۆیــە بــە مەبەســتی کورتکردنــەوەی
دەســتی خۆفرۆشــان و پووچەڵکردنــەوەی
پیالنگێڕیــی ناوەنــدە ئەمنییەکانــی ڕژیم
داوا لــە کەیخــودا و ڕدێــن ســپییەکانی
ئــەو ناوچــە و خەڵکــی شۆڕشــگێڕ
و نیشــتمانپەروەری ئــەو دوو ئاواییــە
دەکەیــن بــە ڕووحــی برایەتــی کۆتایــی
بــەو ناکۆکییە بێنــن و خەونی دوژمنانی
گەلی کورد پوچەڵ بکەنەوە.

ڕێوڕەســمی ڕێزگرتــن لــە یــادی دوکتــور «نەجمەدیــن کەریــم»
لــە پاریــس بەڕێــوە چوو
هەیئەتێکــی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێــران لــە ڕێوڕەســمی یادی
دوکتــور «نەجمەدیــن کەریــم» لە پاریس
بەشداری کرد.
ڕۆژی شــەممە ڕێکەوتــی ٨ی خەزەڵوەر
«ئەنســتیتۆی کــورد» لە شــاری پاریس
پێتەختــی واڵتی فەرانســە ڕێوڕەســمێکی
بــە مەبەســتی ڕێزگرتــن لــە کۆچکردوو
دوکتــور «نەجمەدیــن کەریــم» بەڕێــوە
برد کە تێیدا کەســایەتییە سیاسییەکانی
بەشــەکانی دیکــەی کوردســتان ،هــەم
وەکــوو وتارخوێــن و هــەم وەکــوو گوێگــر
بەشدار بوون.
لــەم ڕێوڕەســمەدا ژمارەیەکــی بەرچاو لە
کوردەکانی دانیشــتووی واڵتی فەرانســە
تێیــدا بەشــدار بــوون کــە بریتی بــوون لە:
«حســن شــەرەفی جێگــری یەکەمــی
لێپرســراوی گشــتیی حیزبــی دێموکرات،
بەرپرســی ناوەنــدی سیاســی و هەروەهــا
وتەبێژی حیزبی دێمۆکراتی کوردستانی
ئێران« ،عوســمان بایدەمیر» پارلمانتاری
پێشــووی پارلمانــی تورکیــە و چاالکــی
سیاســی ،هەروەها «عەلی دۆڵەمەڕی»
نوێنەری حکوومەتی هەرێمی کوردستان
لــە فەرانســە ،دوکتور «کەنــداڵ نەزان»
ســەرۆکی «ئەنســتیتۆی کــورد» لــە
پاریــس و خاتــوو «جۆیــس بلــوو» زمــان
زان و ســەرۆکی پێشــووی بەشی زمانی

کــوردی لــە زانکــۆی «ئینالکــۆ» لــە
پاریــس کــە ســەبارەت بــە کەســایەتیی
دوکتــور «نەجمەدیــن کەریــم» قســەیان
کرد.
لــە ســەرەتادا خاتــوو «جۆیــس بلــوو»
ســەبارەت بــە کەســایەتیی کۆچکــردوو
دوکتــور «نەجمەدیــن کەریــم» دوا و
دواتــر وتــاری ڕۆژنامەنــووس «جاناتــان
ڕانداڵ» سەبارەت بە دوکتور «نەجمەدین
کەریمـ»ـــی خوێنــدەوە .دواتــر دوکتــور
«کەنــداڵ نــەزان» هەندێــک لــە
الپەڕەکانــی ژیانی دوکتــور «نەجمەدین
کەریمـ»ـــی هەڵداوە کــە وەکوو زانیاریی
تازە و نەبیســراو بوون .پاشــان «عوســمان
بایدەمیــر» ســەبارەت بــە کەســایەتیی
«نەجمەدیــن کەریــم» لــە قســەکانیدا
ئامــاژەی بــە کاراکتێــری پارێــزگاری
پێشــووی «کەرکــووک» کرد کە چۆن

لەگــەڵ یەکتــر ئاشــنا بوونــە و وتــی ،لە
کاتــی گووشــارهاتن چ بــۆ مــن و چ بۆ
کۆچکــردوو دوکتــور «نەجمەدیــن» لــە
ڕێگای تەلەفۆن پشــتگیری و پشتیوانیان
لــە بەشــێکی کوردســتان بــۆ بەشــێکی
دیکــەوە بۆ یەکتــر دەربڕیوە« .بایدەمیر»
لــە وتەکانیدا ،ئــەو بیرەوەریــەی گێڕایەوە
کە لەگەڵ دوکتور «نەجمەدین» بەڵێنیان
بــە یەکتر دابوو لە ئەگەری ڕزگاربوونی
«کەرکووک» یــان «دیاربەکر» ئەوی
تر پێشــوازی لەوی دیکە بکات .وتیشــی
بــە مردنــی دوکتــور «نەجمەدیــن» ئــەم
ئاواتــە نەمردووە و بــە دڵنیایەوە ڕۆژێک
هــەر دێتــە دی .لــە بڕگەیەکــی دیکەی
بەرنامەکــەدا «حەســەن شــەرەفی»
جێگــری یەکەمــی لێپرســراوی گشــتیی
حیزبــی دێموکــرات ،بەرپرســی ناوەنــدی
سیاســی و وتەبێــژی حیزبــی دێمۆکراتی

ڕێژیمــی ئێــران لــە هەرێمــی کوردســتان دەپاڕێتــەوە
ســنووری «پەرویزخــان» بکاتــەوە

بەهــۆی ئەوەیکــە ئاڵوگۆڕی بازرگانی
لە سنووری پەرویزخان ڕاوەستاوە ڕێژیمی
ئێــران داوای لــە هەریمــی کوردســتان
کــردووە ئــەو ســنوورە بکاتــەوە هەتــا
کاری بازرگانــی کێشــەی بۆ دروســت
نەبێــت .لەو پەیوەندییەدا سەرکۆنســولی
ڕێژیمی ئێران لە ســلێمانی هەڕەشــەی
لــە بەڕێوەبەرانــی ئەو ســنوورە کردووە و
وتوویەتی وەســتانى جموجۆڵى بازرگانى
لــە ســنووری پەرویزخــان بەهــۆى ئــەو
بارودۆخــەی لە چەنــد ڕۆژی ڕابردوودا
ڕووی داوە جێگــەی قەبــووڵ نییــە و
دەبێت بە زوویی سنوورەکە بکرێتەوه.
سەرکونســولی ڕێژیمی ئێران ســەردانی
ئیــدارەی گەرمیــان لــە «کــەالر»ی

کــردووە و لەگــەڵ «جــەالل نــووری»
بەڕێوەبــەری ئیــدارەی گەرمیــان کــۆ
بووەتــەوە و داوای کــردووە ئــەو ســنوورە
بکرێتــەوە .جموجۆڵــى بازرگانــى
لــە ســنوورری پەروێزخــان مــاوەى

حەوتوویەکە بەهۆى مانگرتنى شــۆفێرى
بارهەڵگرەکانــەوه ڕاگیراوە .بەرپرســانی
هەرێمی کوردستان ڕایانگەیاندووە دوای
وردەکاری و تێبینییەکانــی خۆمــان
هەوڵ دەدەین سنوورەکە بکەینەوە.

خەڵکــی گونــدی «ئاڕنێ»
پێشــیان بــە هەڵگرتنــی خیــزی چۆمــی گادەر گــرت

کارخانــەی ئاشــی خیــزی گونــدی
«ئاڕنــێ» ســەر بــە شــاری نەغــەدە بــە
پشــتیوانیی ڕێژیــم ویســتبوویان خیــزی
ڕووبــاری ئــەو گوندە بەتــااڵن بەرن ،بەاڵم
لەگــەڵ ناڕەزایەتیــی خەڵکی ئــەو گوندە
بەرەوڕوو بوونەتەوە.
خەڵک کە ڕێگە بە لۆدێر و ماشینەکانی
خیزهەڵگــر نــادەن خیــز هەڵگــرن ،.خــاوەن
کارخانەکــە بــە نــاوی «یەدوڵــا» و

شۆفێرەکان تەلەفۆن بۆ سپای تێرۆریستی
پاسداران لێ دەدەن.
هێزەکانــی ســپای پاســداران کــە دێنــە
شــوێنەکە و پشــتیوانی لە خاوەن ئاشەکە
دەکــەن ،خەڵــک زۆر ئازایانە بەرگری لە
مافــی خۆیــان دەکــەن و ڕێگا نــادەن کە
دەستبەکار بن.
دوای ئەوەیکــە خەڵــک لەســەر قســەی
خۆیــان زۆر پێداگــرن ،هێزەکانی ڕێژیمی

ئێران هەڕەشە لە خەڵک دەکەن و فیلمیان
لێ هەڵدەگرنەوە کە بەرەوڕووی دادگایان
بکەنەوە.
بەپێی زانیارییەکان تەنانەت هەڕەشەیان لە
خەڵكــی ئەو گوندە کردووە کە جەریمەی
ڕاوەســتانی لۆدێــر و ماشــینەکانتان لــی
دەســتێنین .خاوەنــی ئــەو کارخانەیــەی
ئاشــی خیز سەر بە ســپای پاسدارانە و بە
ڕاشکاوی هەڕەشە لە خەڵک دەکات.

کوردستانی ئێران ،سەبارەت بە کەسایەتی
و تایبەتمەندییەکانــی کۆچکــردوو بــە
تایبەت لــە پەیوەندی لەگەڵ کوردەکانی
ڕۆژهەاڵت قسەی کرد.
«شــەرەفی» لــە پەیوەنــدی لەگــەڵ
کەسایەتیی دوکتور «نەجمەدین کەریم»
وتــی ،ئــەو هەرگیــز ئیحساســاتی بەســەر
دورئەندیشــیدا زاڵ نەکــرد .دوکتــور
«نەجمەدین» کورد و نیشتمانپەروەرێکی
ڕاســتەقینە بوو و لــە هەر جێگایەک بوو
دەنگــی کــورد بــە گشــتی بوو ،دۆســتی
نزیکــی حیزبی دێمۆکراتی کوردســتانی
ئێران و ڕێبەرانی بوو بۆیە لەدەستچوونی بۆ
هەموو الیەکمان خەســارێکی گەورە بوو.
لە بەشی کۆتاییدا «عەلی دۆڵەمەڕی»
وەکــوو نوێنــەری حکوومەتــی هەرێمــی
کوردســتان لــە فەرانســە باســی لە ڕۆڵی
ئەرێنی دوکتــور «نەجمەدین کەریم» چ
وەکوو پارێزگاری «کەرکووک» و وچ
وەکوو ســەرۆکی «ئەنســتیتۆی کورد»
لە واشنتۆن و هەروەها جێگری سەرۆکی
«ئەنستیتۆ کورد» لە پاریس کرد.
ناوبراو وتی دوکتور «نەجمەدین» یەکەم
کەس بوو کە ئااڵی کوردســتانی لەســەر
پارێــزگای «کەرکــووک» هەڵــداوە و
باســی لە ڕۆڵــی باش و ئەرێنیــی ناوبراو
لە ڕێفراندۆمی ســەربەخۆیی کوردستانی
باشوور کرد.

درێژەی پەیڤ
خــۆی! ،كۆمــاری ئیســامیش ڕێــك
كهوتۆته ئهو حاڵهتهوه و به هاتوهاوار
دهیههوێ دڵی الیهنگرهكانی ڕابگرێ
و بهسیجییهكانی دڵیان نهتۆقێ!
چهنــد ڕۆژ پێــش ســوپای پاســداران
هێرشــی كــرده ســهر كهشــتییهكی
نهوتبهری ڤییەتنامی و عهمهلیاتێكی
زۆر كۆمێدییان بهڕێوه برد و به هاوار
ڕایگهیاند كه ئهوه كهشتییهكی ئێرانی
لهدهســت ئهرتهشی ئامریكا دهرهێناوه
و وهكــوو پاســدار ســهالمی دهیگــوت
ئامریــكا عادهتــی كــردووه بــهردهوام
لــه ئێران شكســت بخوا! بــهاڵم دیوی
ڕاســتهقینهی ههموو ئهو ههڕهشــه و
گوڕهشــهو مانــۆڕه نیزامییانه دهیدا،
چ لــه بهرامبــهر ئازهربایجــان و چ له
بهرامبــهر كوردســتان و چ لــه خهلیج
و ههمــوو هاوارهكانــی دیكهی ،تهنیا
و تهنیــا هــاواری چۆڵهوانیــن تاكــوو
گوێــی لــه دهنگــی هــاواری خــۆی
ببێتــهوه و ههندێــك وره بگــرێ.
خامنهیــی و بانــده مافیاییهكــهی،
وههــا تهریك كهوتوونەتەوه و ههســتی
تهنیایــی دایگرتــوون کــە دهســت بــۆ
گاڵتهجاڕتریــن كــردهوهكان دهبــهن
تاكــوو تــۆزێ ڕۆح بهبــهری پاســدار
و بهســیجییهكانیاندا بێتــهوه و بــه
زایهڵــهی هاواریــان ،زاڵ بــن بهســهر
تهنیاییانــدا ،دهنــا ئێســتا لــه ژووری
ئیســراحهتی خۆشــیان بهگومانــن و
لێی ئاسووده نین.
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دەقی وتەکانی بەڕێز لێپرسراوی گشتیی حیزبی دێموکرات
لە ڕێوڕەسمی ڕێزگرتن لە قوتابیانی نێو شۆڕش

ساڵوێکی گەرمتان لێ بێت هاوڕێیانی
خۆشەویست
خوشک و برایانی بەڕێز
قوتابی و خوێندکارە بەڕێزەکان
بەخێربێــن بــۆ ئــەو ڕێوڕەســمەی خۆتان
کــە لەالیــەن دەزگای کۆمەاڵیەتــی
حیزبەکەمانەوە پێکهاتووە
ئێمــە لــە ئێســتادا ســاڵی خوێندنــی
١٤٠٠_١٣٩٩ی هەتــاوی و ٢٠٢٠
و ٢٠٢١ی زایینیمــان کۆتایــی پــێ
هێنــاوە؛ ســاڵێک کــە جیــاوازی هەبوو
لەگەڵ ساڵەکانی ڕابردوو بەتایبەتی لە
پێوەندی لەگەڵ مەسەلەی گیروگرفتی
گــەورەی نەخۆشــی کۆرۆنــا کــە لــە
ماوەی ئەو یەک ســاڵەدا بەشــێوەیەکی
بەرچاو پــەرەی گرت و گیروگرفتێکی
گەورەی بۆ هەموو ژیان و هەڵسوکەوتی
مرۆڤایەتــی بەتایبەتــی خوێندکارانــی
ئێمە پێکهێنا.
لەالیەکەوە کەم ئەزموونی لە پێوەندی
لەگــەڵ خوێندنــی ئانالیــن و لەالیەکی
دیکەشــەوە نەخۆشــییەکە بــۆ هەمــوو
الیــەک بــووە مایــەی گرفتــاری و
دەردیســەر بــەاڵم لەگــەڵ هەمــووی
ئەوانەشــدا خوێنــدن وەکــوو بەشــەکانی
دیکــەی ژیــان بــەردەوام بــوو و بــە
کەندوکۆســپەکانی کە لەســەر ڕێگای
بــوو خوێنــدکاران و هەموو ئەوانەی کە
لــە بواری خوێندندا کار و تێکۆشــانیان
هەبــوو و هەروەهــا مامۆســتاکان
کــە لــەو پێوەندییــەدا زەحمەتێکــی
زیادتــر لــە جارانیــان کەوتــە ســەر شــان
توانیــان بەســەر کەندوکۆســپەکاندا
زاڵ بــن؛ بەتایبەتــی خوێنــدکاران و
قوتابیانی خۆشەویســت کــە ئێوە وەکوو
نموونەیــەک لــە هەمــوو قوتابییەکان و
خوێندکارەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان
لێــرەدا کۆبوونەتــەوە ئــەو دەورەیەتــان
بــە ســەرکەوتن بەســەر بــرد و توانیتــان
دەرەجــەی بــەرز لــە خوێندنەکانتــان
بەدەســت بێنــن .ئــەوە بۆخــۆی شــایانی
ڕێزلێنانــە و ماندوونەبوونــی پێگووتنــی
دەوێ بۆ هەموویان.
مەســەلەیەکی دیکــە کە لــە پێوەندی
لەگەڵ ئەو مەســەلەیەدا زۆر گرینگە و
جیاوازی هەیە لەگەڵ کارو تێکۆشانی
باقــی خوێنــدکاران و ئەوانــەی کــە
لــە کاروبــاری خوێندنــدا مەشــغوڵن،
وەزعیەتــی تایبەتی ئێوەیە لە باشــووری

کوردســتان؛ چونکــە لەگــەڵ ئەوەیکــە
گیروگرفتــی کۆرۆنــا بــۆ هەمــوو
الیــەک هەبــوو بــەاڵم گیروگرفتێکــی
دیکــەش بــۆ ئێمــە و بــۆ بنەماڵەکانمان
و بــۆ منداڵەکانمان بەتایبەتی کە هەیە
ئەوەیــە کــە ئێمــە لــە واڵتــی خۆمانــدا
نیــن؛ ئێــوەش بــەو بۆنــەوە ئــەوەی کــە
بنەماڵەکانتان بە شــانازییەوە لە ڕێگای
خەبــات و تێکۆشــان بــۆ وەدەســتهێنانی
مافــی ئــازادی نەتەوەکــەی خۆیــان لە
ڕۆژهەاڵتــدا تێدەکۆشــن و بــەو بۆنــەوە
تووشــی زەبروزەنگــی زۆری ڕێژیمــی
کۆمــاری ئیســامی ئێران بــوون ناچار
کــراون کە واڵتی خۆتان بەجێ بهێڵن و
لە شوێنێکی دیکە نیشتەجێ بن.
ئەوانــەی کــە منداڵــی بنەماڵــەی
پێشــمەرگەکانن و ئەوانەش کە منداڵی
ئــەو بنەمااڵنــەن کــە ئەندامــی حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێرانــن،
هەمووان ناچار بوون کە لەو وەزعیەتەدا
تەحەممولــی ئــەو دوورەواڵتی و کێشــە
تایبەتییانــەی دیکــەش بکــەن کــە لــە
ئەنجامــی نەبــوون لــە واڵتــی خۆیانــدا
بەرەوڕوویــان بۆتەوە؛ بــەاڵم بە هەمووی
ئەوانەشــەوە ســەرکەوتنی گەورەمــان

جێگای خۆشــحاڵییە کــە منداڵەکان لە
کوردســتان لە هەموو بەشەکاندا ڕوویان
لــە خوێندن کردووە و کاروباری خوێندن
زۆر بەجیددی وەردەگرن.
لێــرەدا زەحمەتــی خــودی قوتابییــەکان
و خوێنــدکارەکان و بەتایبــەت زەحمــەت
و تێکۆشــانی مامۆســتاکانیش
جێــگای ڕێزلێنــان و جێــگای سپاســە
کــە لەگەڵ ئــەو هەمــوو گیروگرفت و
موشــکاڵتەی کە ڕووبەڕووی بوونەتەوە
ســاڵەکەیان بــە ســەرکەوتنەوە کۆتایــی
پــێ هێنــاوە .ئــەو وەزعیەتــە لەالیەکەوە
و گیروگرفــت و موشــکالتەکانیش
لەالیەکــی دیکــەوە ئــەو پەیامەمان پێ
دەدات کــە ئەو ســەرکەوتنانە نیشــانەی
بەئیرادەبوونمانــە .بــەو مانایەیــە کــە
ئەگــەر مــرۆڤ ئیــرادەی بەهێــز بــێ و
بتوانــێ بەرنامەیەکــی ڕێکوپێــک بــۆ
کارەکانــی ڕۆژانــەی خــۆی تەنزیــم
بکات و بەپێی بەرنامە حەرەکەت بکات
کۆســپەکان ناتوانــن ڕێــگای لێبگرن و
دەتوانــێ کۆســپەکان لەســەر ڕێــگای
خــۆی البــدات؛ و ئــەوە شــتێکە کــە بۆ
فێربوونــی هەموومانــە کــە لــە کاتــی
کۆســپ و گیروگرفتەکانی ژیاندا کە

مــاف و ئازادییــەکان کــە هەموومــان
حەقمــان هەیــە وەکــوو مرۆڤێــک
هەمانبێ؛ کەوابوو دەبێ هەمیشــە ئێمە
ئەو ئیرادە و ئەو ئامادەکارییەمان هەبێ
و لــە خۆمانــدا بەهێــزی بکەین کە ئەو
گیروگرفتانــە نەتوانن چۆکمان پێدابدەن
و لە بەرامبەر ژیاندا زەلیلمان بکەن.
هیــوادارم کە هەر بەو ئیرادەیەوە و هەر
بەو تێکۆشان و زەحمەتەوە ئێوە و هەموو
مامۆســتایان و هەمــوو خوێنــدکاران و
ئەوانــەی کــە لــە کاروبــاری خوێندن و
خوێندنگەکاندا کار دەکەن و تێدەکۆشن
لــە کارەکانیاندا بەردەوام و ســەرکەوتوو
بن .
لێــرەدا جێــگای دەستخۆشیشــە کــە
بنەماڵەکان لەگەڵ ئەو گیروگرفتانەی
کــە لەگەڵیــدا ڕووبــەڕوو بوونەتــەوە،
بەتایبــەت بنەماڵــەی پێشــمەرگەکان و
ئەندامانــی حیزبی ،ســەرەڕای نەبوونی،
خراپــی بــاری ژیــان و مەعیشــەتیان
بــەاڵم ئەوەنــدە کاتیــان تەرخــان کــردووە
بــۆ منداڵەکانیــان و ئەوەنــدە زەحمەتیــان
کێشــاوە کە منداڵەکانیــان لەو بۆنەیەدا
و لــەو ســاڵەدا وەدوا نەکــەون .ئاســاییە
کــە ئێمــە وەکــوو حیزبــی دێموکراتــی

ئەوەین کە هاوواڵتیان و هاونیشتمانییانی
ئێمــە لــە ژێــر زەبروزەنگــی کۆمــاری
ئیسالمی و لە سێبەری سیاسەتی هەڵە
و چەوتی ڕێژیمی کۆماری ئیســامی
تووشــی چ بارودۆخێکــی ســەخت و
دژوار بووینەتــەوە کــە بەشــێکی زۆر لە
بنەماڵەکانمان لە ڕۆژهەاڵت بە بۆنەی
نەبوونــی ناتوانــن منداڵەکانیــان بنێرنــە
قوتابخانــە و ژمــارەی ئــەو مندااڵنــەی
کــە بەداخەوە لەبــەر نەبوونی و هەژاری
ناچارن لە جیاتی خوێندن بڕۆن بەدوای
پەیداکردنــی پــارووە نانێکــدا ،زۆرن و
ڕۆژبەڕۆژیــش زیادتــر دەبێــت و ئــەو
خەبــەرە دڵتەزێنانــەی کــە لــەم ســاڵی
خوێندنــەدا دەمانبیســت کە ژمارەیەکی
زۆر لــەو قوتابییانــە تەنانــەت لەبــەر
ئەوەیکــە بنەماڵەکەیان توانــای ئەوەیان
نەبــوو کــە کەرەســتەی خوێندنەکەیــان
وەکــوو مۆبایلــی زیــرەک و ئایپــاد و
باقــی کەرەســتە تەکنیکییەکانیــان بــۆ
دابین بکەن ناچار بوون قوتابخانە بەجێ
بێڵن ،خوێندن بەجێبێڵن.
ئەوانــە هەمــوو کێشــەن لەســەر ڕێگای
خەڵکەکەمــان و نەتەوەکەمــان کــە
تووشــی بەاڵیەکــی خراپتــر لــە کرۆنــا

ماندوونەبوونی دەکەم لە هەموو ئەو مامۆستا بەڕێزانەی کە من ئاگادارم چ لێرە لە باشوور چ لە ڕۆژهەاڵت
ئەوانیش لەگەڵ گرفتێکی زۆری مەعیشەتی و کار و تێکۆشانی بەردەوام ڕووبەڕوو بوونە بەاڵم بەو حاڵەیش
دڵسۆزانە لەگەڵ قوتابیان ،لەگەڵ ئەوانەی کە خوازیاری خوێندنن کاریان کردووە؛ تەنانەت لە ڕۆژهەاڵتدا
بەشێکی زۆر لە مامۆستایانی دەروەست بە بێ ئەوەیکە مووچەیەک لە حکوومەت وەربگرن کاریان کردووە بۆ
دامەزراندنی دەیان و سەدان کالسی خوێندن و فێربوونی زمانی کوردی بۆ ئەو قوتابیانەی کە لەو مافە کە مافی
سەرەتایی خۆیانە واتە خوێندن بە زمانی دایکی ،بێبەش بوونە
بەدەســت هێنــاوە ئەویــش لــە پێوەنــدی
لەگــەڵ ئــەو دەرەجــە بەرزانــەی کــە بە
دەستتان هێناوە!
دیــارە بەپێــی ئــەو هەوااڵنــەی کــە
لــەو پێوەندییــەدا بــە مــن گەیشــتووە لە
باشــووریش ئەوجۆرەی مــن لێکۆلینەوەم
لەســەر کــردووە ،ئــەو ســەرکەوتنانە
بەرچاون؛ بەجورێک کە بەشــێکی زۆر
لــەو قوتابییانــەی دەرەجــە و نمرەکانیــان
نــەوەد یــان هەندێکیش لە نــەوەد زیادترە
نەیانتوانیبــوو لــە زانکــۆی پزیشــکیدا
ناونووســی بکــەن؛ ئــەوە نیشــان دەدات
کــە نمرەی زۆرتر لە نەوەد ئەوەندە زۆرن
کــە نمرەی نەوەد وەبەری ناکەوێ! ئەوە

ڕووبــەرووی دەبینەوە لەباتی بێهیوابوون،
لەباتــی دەستەوئەژنۆدانیشــتن ،ئیرادەی
بەهێزمان هەبێ و بڵێین و بمانهەوێ کە
بەسەر کۆسپەکاندا زاڵ بین.
بەداخــەوە وەزعیەتــی ژیانــی ئێمــە
وەکــوو کــورد لــە هەمــوو بەشــەکاندا،
کــە دیــارە باشــوور جیاوازییەکــی هەیە
لەگــەڵ بەشــەکانی دیکــە ،هەمــووی
گیروگرفــت و موشــکالت و ئاوارەیی و
دەربــەدەری و زیندان و ئێعدام و ئەوانەیە
و چونکە ســتەم و زۆردارییەکە لەســەر
خەڵکەکەمــان بەردەوامــە بێگومــان ئەو
بەربەرەکانێیــەش هەر بــەردەوام دەبێ بۆ
ڕزگاری لەو ســتەمانە و بەدەســتهێنانی

کوردســتانی ئێــران کــە مەکتەبێکە بۆ
خۆی ،فێری ژیانی سەخت و گوزەران و
مقاومەت و بەربەرەکانێمان ئەکات ،هەر
ئــەو چاوەڕوانییەش لــە بنەماڵەی کادر
و پێشــمەرگەکانی حیزبــی و ئەندامانی
حیزبی ئەکرێت.
لێــرەدا خاڵێکــی دیکەیش کــە ئەمەوێت
ئامــاژەی پێبکــەم بــە کورتــی،
ئاوڕدانەوەیەکــە لــەو بۆنەیــەدا بەســەر
خوێنــدکاران و ئەوانەی کــە کاروباری
خوێنــدن بەڕێــوە دەبــەن لــە ڕۆژهەاڵتی
کوردســتاندا؛ خۆتــان لــە هەمــوو کەس
باشــتر دەزانن کە لەگــەڵ ئەوەیکە ئێمە
لــە واڵتی خۆماندا نین بەاڵم ئاگاداری

بوونەتــەوە کــە ئەویــش کۆمــاری
ئیســامی ئێرانــە ،بۆیــە لــەو بۆنەیــەدا
من بە ئەرکی سەرشــانی خۆمی دەزانم
کــە هەموومــان پێکەوە یــادی زەحمەت
و تێکۆشــانی بنەماڵەکانــی کــوردی
ڕۆژهــەاڵت بکەین کە لەو ســەختییەدا
خوێندنەکانیان درێژە دەدەن و هاودەردی
بکەیــن لەگەڵ ئەو قوتابییانە کە لەبەر
نەبوونــی و بێتوانابوونــی بنەماڵەکانیان
لە خوێندن دابڕاون و کەوتوونەتە بازاڕی
کار بــۆ ئەوەیکــە بــە هــەزار بەدبەختی
و ســەختی بتوانــن پــارووە نانێــک بــۆ
بنەماڵەکەیان دابین بکەن.
لەو موناســبەتەدا مــن پیرۆزبایی دەکەم

لــە ئێــوە قوتابییــان و خوێندکارانــی
ســەرکەوتووی حیزبەکەمــان و هەروەها
هەمــوو قوتابییانــی کوردســتان ،بــە
باشــوور و بــە ڕۆژهەاڵت و بەشــەکانی
دیکەشــەوە و ماندوونەبوونــی دەکــەم لە
هەمــوو ئــەو مامۆســتا بەڕێزانــەی کە
مــن ئــاگادارم چ لێــرە لە باشــوور چ لە
ڕۆژهــەاڵت ئەوانیش لەگەڵ گرفتێکی
زۆری مەعیشــەتی و کار و تێکۆشانی
بــەردەوام ڕووبــەڕوو بوونــە بــەاڵم بــەو
حاڵەیــش دڵســۆزانە لەگــەڵ قوتابیــان،
لەگەڵ ئەوانەی کە خوازیاری خوێندنن
کاریان کردووە؛ تەنانەت لە ڕۆژهەاڵتدا
بەشــێکی زۆر لــە مامۆســتایانی
دەروەســت بە بــێ ئەوەیکە مووچەیەک
لــە حکوومەت وەربگــرن کاریان کردووە
بۆ دامەزراندنی دەیان و ســەدان کالسی
خوێنــدن و فێربوونــی زمانــی کــوردی
بــۆ ئــەو قوتابیانــەی کە لــەو مافە کە
مافی سەرەتایی خۆیانە واتە خوێندن بە
زمانی دایکی ،بێبەش بوونە.
هیــوادارم کە ئەمســاڵی تــازەی خوێندن
کە تازە دەست پێدەکات گیروگرفتەکان
کەمتر بن ،کێشــەکان کەمتر بن و ئێوە
هەمــوو بنەماڵــەکان ،مامۆســتاکان و
قوتابییــەکان بتوانن هەروا ســەرکەوتنی
زیادتریــش بەدەســت بێنــن و بەو شــێوەیە
واڵتەکەمــان لەبــاری ســەرمایەی
مەعنەوییــەوە دەوڵەمەندتــر بکــەن
چوونکــە ئێمــە هەتا زیادتر دەســتمان بە
خوێنــدن و زانســت بــگا دەتوانین باشــتر
خزمەتــی واڵتەکەمان بکەین ،خزمەتی
ئــەو کەســانە بکەین کە دڵســۆزانە لەو
پێوەندییــەدا یارمەتیدەرمانــن ،خزمەتــی
هاونیشــتمانییانمان بکەیــن و ببینــە
ئەندامێکــی بەکەڵــک و بەبەهــرە
بــۆ کۆمەڵگاکەمــان ،کۆمەڵــگای
کــوردەواری کــە لە هەمــوو کاتێکدا و
ئێســتا لەژێر مەترســیدایە کە پێویستی
بە ڕۆڵەکانی خۆیەتی بۆ ڕزگاربوون و
بەرەوپێشبردنی.
سپاســیش دەکــەم لــە کۆمیســیۆنی
کۆمەاڵیەتــی خۆمــان کــە لــەو
ماوەیــەدا لــە پێوەندی لەگەڵ ســەردانی
قوتابییــەکان و لێپرســینەوەیان کاریــان
کردووە و زەحمەتیان کێشاوە.
هیــوادارم هەمووتــان ســەرکەوتوو بــن و
ســاڵێکی خۆشتر لە سااڵنی ڕابردوو بۆ
هەمووتان ئارەزوو دەکەم ،زۆر سپاســتان
دەکەم.
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دوکتور شەرەفکەندی :ئینتلێکتوێلێکی خەباتگێڕ
ئیبراهیم الجانی
بەشی چوارەم
دەزانیــن کــە ئێران واڵتێکــی فرەگەلە و
چەنــد نەتــەوەی جۆراوجــۆر هەرکامیان
لەســەر نیشــتمانی چەند هەزار ســاڵەی
خۆیــان ،لــە چوارچێــوەی ئــەو واڵتــەدا
دەژیــن .کورد یەکێک لــەو نەتەوانەیە.
جگــە لــەوە گەلێــک کەمایەتــی
مەزهەبی و ئایینی و ئیتنیکی دیکەش
لە ئێراندا هەن.
ئــەو کەمایەتییانــە لــە ئیدارەکردنــی
کاروبــاری واڵتەکەیانــدا و تەنانــەت لە
بەڕێوەبردنــی کاروبــاری ناوچەکانــی
شــوێنی ژیانــی خۆشــیاندا ،نەخشــێکی
زۆر کەمیــان هەیــە یــا دەتوانیــن بڵێیــن
کە لە مافە سروشــتییە سیاسییەکانیان
بۆ بەشداری لە کاروباری واڵتەکەیاندا
بێبەشــن .ئــەوەی جێگای باســی ئێمەیە
کەمایەتییــە نەتەوەییــەکان و بەتایبەتی
کێشەی کوردە.
کەمایەتیــی نەتەوەیــی بــەو کۆمەڵــە
خەڵکــە دەوترێــت کــە هۆشــیاری
نەتەوایەتییان هەیە و خۆیان لە گرووپ
و دەســتە و تاقــم و نەتــەوە و گەلەکانی
دەوروبەریــان بەجیــا دەزانــن .کولتــور
وفەرهەنــگ و زمــان و نژاد و هەویەتی
هاوبــەش و نیشــتمانی هاوبەشــیان هەیە
و مێــژووی هاوبــەش و دابونەریــت و
چارەنوســی هاوبەشــیان لەگــەڵ یەکتــر
هەیــە .لــەوەش زیادتر بۆ مافە سیاســی
و ئابــووری و کۆمەاڵیەتییەکانیــان
کار و خەبــات دەکــەن بۆیە کوردایەتی
و خەبــات بــۆ ئــازادی و ڕزگاریــی لــە
ســتەمی نەتەوایەتــی ،جەهــەری ئــەو
هاوپێوەندییەیە کە خەڵکی کوردستانی
لــە دەوری ئامانجــە هاوبەشــەکانیان
کۆکردۆتەوە.
پرســیار ئەوەیــە کــە ئایــا کەمایەتییــە
نەتەوەییەکانی ئێران و یەک لەوان گەلی
کورد لە ئیدارەکردنی کاروباری واڵت و
تەنانەت ناوچەکانی خۆیاندا بەشــدارن؟
کام کانــاڵ و میکانیزمــی تایبەتیــان
بــۆ بەشــداری کــردن و شــوێندانەری
و بەشــداریکردن بــۆ دەســتەبەرکراوە؟
کۆســپەکانی ســەرڕێگای بەشــداری
ئەوان لــە بەڕێوەبردنی کاروباری واڵتدا
چیــن؟ ئــەو ســتەمە نەتەوایەتییەی کە
خەڵکی کوردســتان هەســتی پێدەکەن و
بە ئێســک و پێستەوە دەرکی دەکەن لە
کوێوە ســەرچاوە دەگــرێ؟ ڕێگاچارەی
ئەو مەســەلەیە چییە؟ ئایا ڕێگاچارەی
سیاسی هەیە و گیروگرفتەکە سیاسییە
یــان ئیــداری و فەرهەنگی و ئابووری؟
چۆن چارەسەر دەکرێ؟
وەک باســم کــرد کەمایەتییــە
نەتەوایەتییــەکان لــە ئێرانــدا ،لــە
بەڕێوەبردنــی کاروبــاری واڵت و
تەنانــەت ناوچەکانــی خۆشــیاندا هیــچ
نفــوز و دەســەاڵت و ڕۆڵێکیــان نییــە؛
بــەاڵم هەســتی نەتەوایەتــی و شــعوری
سیاســیان هەیە و بۆ پاراستنی شوناسی
نەتەوایەتــی خۆیان تێدەکۆشــن .بەوپێیە
مەسەلەی کەمایەتییە نەتەوەییەکان لە
ئێرانــدا مەســەلەیەکی سیاســییە و لــەو
ســتەمە سیاســییەوە ســەرچاوە دەگــرێ
کــە لــە ســەر گەلــی کــورد هەیــە واتە
ســەرچاوەکەی سیســتمی سیاســی
دەوڵەتی و حکومەتییە.
مەبەســت ئەوەیــە کە بەشــداری کوردان
و کەمایەتییــە نەتەوەییەکانــی دیکە لە
کاروبــاری ئابــووری و کۆمەاڵیەتیــدا
زۆر گرنگــە بــەاڵم بەشــداریی سیاســی
ئــەوان لــە دیاریکردنــی چارەنــووس و
قازانــج و بەرژەوەندییەکانــی خۆیــان
و پێناســەکردنی ژیــان و ڕێگاکانــی
بەختــەوەری و پەرەســەندنی نیشــتمانی
خۆیــان بــە مەســەلەی هەرەگرنــگ لــە
بەشــداری لــە پڕۆســەی سیاســیدا بــە
حیساب دێت.
بەڵگەنامــە و دۆکیۆمێنت و پەیماننامە

نێونەتەوەییەکان و تەنانەت پراکسیســی
نێونەتەوەییــش ،ئــەوە دەردەخــەن کــە
مەســەلەی کەمایەتییەکان و بەشداری
ئــەوان لە کاروبــاری واڵت و بەتایبەتی
ئیــدارەی ناوچەکانی خۆیان داخوازی و
مەسەلەیەکی تەواو سیاسییە.
ڕێکخــراوی نەتەوە یەکگرتووەکان ،داوا
لــە هەمــوو ئەندامانــی خــۆی دەکات،
کــە ئێرانیــش یەکێــک لەوانــە ،تــا
مافــە سیاســییەکانی کەمایەتییــەکان
بــۆ بەشــداری لــە پڕۆســەی سیاســی و
بەڕێوەبردنــی کاروبــاری سیاســی واڵت
و ناوچەکانی خۆیان ،دەستەبەر بکەن.
بەڵگەنامــە نێونەتەوەییــەکان دەڵێــن
حاشــاکردن و نەدیتــن و لــەوەش زیادتــر
حاشــاکردن و ســەرکوت و هەوڵــدان بــۆ
لەنێوبردنــی سیاســی و کولتــوری و
کۆمەاڵیەتــی کەمایەتییــەکان ،دەبێتــە
هــۆی لەنێوچوونی سیاســی و فیزیکی
ئــەوان و مەوجودیەتی ئەوان وەک گەل
لەنێودەبــات ،جــا ئەگــەر وەک تاکیــش
بمێننــەوە ،وەک گــەل و میللــەت و
نەتــەوە لەنێــو دەچــن و ئــەوەش دەچێتــە
چوارچێــوەی ژینۆســایدی سیاســی و
کولتوورییەوە.
بۆیــە لــە کۆنڤانســیۆنی نەتــەوە
یەکگرتووەکانــدا لەمــەڕ قەدەغەبوونــی
نەســڵکوژی ،ژینۆســاید ،بــە جینایــەت
دەناســرێ و وەک تــاوان بــە دژی
مرۆڤایەتی لە قەڵەم دەدرێ.
چەوســانەوەی سیســتماتیک و
ســتەم و ســەرکوتی سیاســی لەســەر
کەمایەتییــەکان وەک سیاســەتێکی
دەوڵەتــی و بەرنامەڕێــژی بۆکــراو ،بــۆ
ماوەیەکــی دوورودرێــژ ،وەک ئەوەیکــە
لــە ئێرانــدا ،بــە دژی کــوردەکان بەڕێوە
دەچــێ ،لەبــاری ئەکادیمییــەوە بــە
ژینۆســاید و نەســڵکوژی تەرجومــە
دەکرێ.
کۆنڤانســیۆنی مافــە مەدەنــی و
سیاســییەکانی ڕێکخــراوی نەتــەوە
یەکگرتــووەکان ،مافــی ژیــان ،مافــی
هەبوونــی شــوناس و ناســنامەی
تایبەتــی ،مافــی پاراســتن لــە بەرانبەر
دووچاوگــی دەوڵەتیــدا(stately
 ،)discriminationبــۆ هەمــوو
کەمایەتییــە میللــی و مەزهەبییــەکان
بە ڕەســمی دەناســێ و ئەرکیش دەخاتە
سەرشانی دەوڵەت کە ئەو مافانە دابین
و دەستەبەر بکات.
لــەو کۆنڤانســیۆنەدا ،کۆمەڵــگای
نێونەتەوەیی مافی کەمایەتییە نەتەوەیی
و ئیتنیکــی و میللــی و مەزهەبییەکان
بــۆ پاراســتن و پەرەپێدانی فەرهەنگ و
کولتوری خۆیان و بردنەپێشــی قازانج و
بەرژەوەندییــە سیاســییەکانیان بە ڕەوا و
بەرحەق دەزانێ.
بەگوێــرەی بەڵگەنامەکانــی
ڕێکخــراوی نەتــەوە یەکگرتــووەکان،
هەمــوو مرۆڤــەکان ئــازادن لــە
ژیانــی فەرهەنگــی و کولتــووری
کۆمەڵگاکەیانــدا بەشــداری بکــەن
کەواتــە کۆمەڵــە کەســێک کــە
فەرهەنگــی هاوبەشــیان هەیــە ،مافــی
خۆیانــە پێکەوە کاروباری فەرهەنگی و
ژیانی کۆمەاڵیەتی خۆیان بەڕێوەبەرن.
کۆنڤانســیۆنە
بەگوێــرەی
نێونەتەوەییەکان ،ئازادی مەســەلەیەکی
سیاســییە ،هــەر بۆیە ئــازادی بیروباوەڕ
و دیــن و مەزهــەب ،جەوهــەری ئازادی
پێــک دێنــێ .هەرکاتێــک دەوڵەتێک
لەســەر ئەساســی مەزهــەب و دیــن و
عەقیــدە و شــوناس ،هــەاڵواردن لەگــەڵ
کەمایەتییەکان بکات ،ئەوە مافە هەرە
سەرەتاییەکانی مرۆڤی پێشێل کردوون؛
واتە ســەرەتاییترین مافە سیاسییەکانی
هاوواڵتیانی لەژێر پێ ناون .بەدیوێکی
تریــدا ڕێگای بە بەشــداریی خەڵک لە
بەڕێوەبەری کاروبــاری خۆیاندا گرتووە
و ئەوەش مەسەلەیەکی تەواو سیاسییە.
چ لــە قانوونــدا ،چ لــە سیســتمی
سیاســیدا و چ لــە ژیانــی ڕۆژانــەدا،
بــە ئاســانی دەتوانیــن دەرک بکەیــن
کــە گەلــی کــورد و کەمایەتییــە

نەتەوەییەکانــی دیکــە لــە ئێراندا تەواو،
لە ژێر ستەم و چەوسانەوەی سیاسیدا.ن
کــورد و کەمایەتییــە نەتەوەییەکانی
دیکــە ،چونکــە نفــووز و دەســەاڵت و
نوێنەرایەتیــان لــە ناوەندەکانــی بڕیاردان
و سیاســەتگوزاری و قانوونداناندا نییە،
لەڕاســتیدا ئیختیاراتــی ئەوەشــیان نییــە
ســەبارەت بە کاروبــاری ژیانی خۆیان و
ئیدارەکردنــی ناوچەکانــی خۆیان بڕیار
بدەن.
کەمایەتییەکانــی وەک کــوردی
ســوننی و بەلووچــەکان و عــەرەب و
تورکمەن ناتوانن هیچ پۆستێکی وەک
پۆستەکانی ڕێبەرایەتی ،سەرکۆماری،
ســەرۆکی دەزگای قەزایــی یــان
دەسەاڵتی ئیجرائیان بە دەستەوە بێت.
لــە کــردەوەدا تەنانــەت وەزیرێــک،
جێگــری وەزیرێــک ،ســەرۆکی
دەزگایەکــی گرینگیــی دەوڵەتیــش،
پارێزگارێکیش،لەنێــو
تەنانــەت
کەمایەتییــە نەتەوەییەکانــدا کــە
مەزهەبیان شــێعە نییە دیاری ناکرێ یا
زۆر بــە دەگمەن هەڵکەوتووە کەســێکی
ئەوتۆ دیاری کرابێت.
لــە ئەنجوومەنــی دیاریکردنــی
بەرژەوەندییەکانــی ڕێژیمدا ،لە شــۆرای
نیگاباندا ،لە شــۆرای چاوخشاندنەوە بە
قانوونی ئەساســیدا ،لە شــۆرای بەرزی
ئەمنیەتــی میللیــدا ،لە شــۆرای بااڵی
شۆڕشــی فەرهەنگیــدا ،تەنانــەت لــە
سەرۆکایەتی زانکۆکانیشدا ،کەسێکی
ســەر بە کەمایەتییــەکان کە مەزهەبی
شیعە نەبێت ،وجودی نییە.
لــە ناوچــە میللییەکانــدا ،حیــزب
و ڕێکخــراوە سیاســییەکانی ســەر بــە
کەمایەتییــە نەتەوەییــەکان قەدەخــەن و
چاالکیــی یاســاییان نییــە .هیچ حیزب
و ڕێکخراوێکی سیاســی لەو ناوچانەدا
بــە ئــازادی تێکۆشــانی نییــە .خەڵک
ئەگــەر داخوازێکــی سیاســی بێننــە
گۆڕێ ،لەگەڵ سەرکوت و زەبروزەنگ
بەرەوڕوون دەبنەوە.
ڕۆژنامــە و گۆڤــار و چاپەمەنــی
سەر بە کەمایەتییەکان قەدەغەن یا هەر
بوونیان نییە یا داخراون یا زۆر کەمن و
ئەوانەش کە بوونیان هەیە لە ژێر تیغی
سانسۆڕدان و ناتوانن زمانحاڵی خەڵک
بــن و داخوازەکانــی نەتەوە بندەســتەکان
بهێننە گۆڕێ.
فەرماندە بااڵ نیزامی و ئینتیزامی
و ئەمنیەتییــەکان ،ســەرۆکانی
دەزگای قەزایــی و ئیجرایــی و
یاســادانان ،کارمەنــدان و بەرپرســانی
بەشــە جۆراوجۆرەکانــی بەیتــی
ڕێبــەری ،مەجلیســی هەڵســەنگاندنی
بەرژەوەندییەکانــی ڕێژیــم ،کوردێکیــان
تێــدا نییــە و نوێنــەری کەمایەتییــە
نەتەوەییەکان لە نێو ئەواندا نابینرێ.
پۆســتە بااڵکانــی وەزارەتــی نێوخــۆ،
بازڕەســی گشــتی ،دیوانــی عەداڵەتــی
ئیــداری ،بــۆ کەســانی ســەر بــە
کەمایەتییەکان قەدەغەن .لە مەجلیسی
خوبرەگانــدا ،نوێنــەری کەمایەتییەکان
بوونــی نییــە .لــە مەجلیســی شــۆرای
ئیسالمیشــدا ،ئەوانــە کــە بوونیــان
هەیــە هیــچ ڕۆڵێکیــان نییــە و لەســەر
سیاســەتدانانی ئێرانــدا کاریگەرییــان
نییــە .لــە دەنگوڕەنگــی بەنــاو میللیدا،
لە وەزارەتی دەرەوە و ســەفارەتخانەکاندا،
نوێنــەری کەمایەتییــە نەتەوەییــەکان
بوونیــان نییــە هــەر بۆیــە ناشــتوانن لــە
بڕیاردان و سیاسەتگوزاریدا بەشدار بن و
شوێندانەرییان هەبێت.
ئەوەی باسمان کردن تەنیا گیروگرفتە
سیاســی و حقوقــی و قانوونییەکانــن.
لــە کــردەوە و بەرخــوردی ڕۆژانــەدا و
لــە هەڵســوکەوتی دامودەزگاکانــی
دەوڵەتیدا ،بە هەزاران شێوەی ڕاستەوخۆ
و ناڕاســتەوخۆ ،ئاڵــۆز و پڕسەرێشــە بۆ
کەسانی سەر بە کەمایەتییەکان ،وەک
ئێمــەی کورد ،لە دەرفەت و ئیمکاناتی
بەرانبــەر بــۆ وەرگرتنــی کار و پۆســت
و مەقــام و بەدەســتەوەگرتنی دەســەاڵت
و تەنانــەت لــە کارکــردن لــە هەندێک

دامــودەزگای دەوڵەتیشــدا ،جیــاوازی و
هەاڵواردنیان لەگەڵ دەکرێ .بۆ نموونە
پۆســتەکانی هێزە نیزامی و پۆلیســی و
ئەمنییــەکان ،ڕێکخراوەکانی گوزینش
و چاودێــری و کۆنتــڕۆل و ئیــدارەی
بەنــدەر و شــاڕێکان و نوختەســنووری و
دەزگا گرنگــە ئابــووری و بازرگانــی و
سەنعەتی و عیلمی و . . .هتد.
ئێســتا بزانین ئەو وەزعەی باســمان کرد
لە چییەوە سەرچاوە دەگرێ.
شــێوەی درووســتبوونی سیســتمی
حکوومەتی و دەوڵەتی لە ئێراندا ،لەسەر
بناخــەی ســانتڕالیزم و مەرکەزگەرایی
دامــەزراوە .ئــەوە پێی دەوتــرێ مۆدێلی
ڕەزاخانــی .هیــچ ســەرنجێک ناداتــە
پێکهاتــەی کۆمەاڵیەتــی ،ئیتنیکــی،
سیاســی ،کولتــووری و دێمۆگرافیایی
دانیشــتووانی ئێران .ئەمەش بۆتە هۆی
ئەوەیکــە کەمایەتییــە نەتەوەییــەکان
نەتوانن لە کاروباری ئیداری و سیاسی
واڵتەکەیانــدا بەشــدار بــن و تەنانەت لە
بەڕێوەبردنــی ناوچەکانــی خۆشــیاندا
هیچ ئیختیارێکیان نەبێت.
لەالیەکــی دیکــەوە هەر لە ســەرەتاوە
کاربەدەســتانی ئێــران تێکۆشــاون
مەســەلەی کەمایەتییــەکان ،وەک
مەســەلەیەکی سیاســی نەبینــن و لــە
باشــترین حاڵەتــدا ،کــە باســی دەکــەن
دەیخەنــە چوارچێــوەی مەســەلە
کۆمەاڵیەتییــەکان و پێیــان وایــە لــە
ڕێــگای پەرەســەندنی کۆمەاڵیەتییــەوە
چارەســەر دەبێت و کێشــەی کوردســتان
دەبڕێتەوە.
ڕاســتییەکەی ئەوەیــە کــە تــا
کاتێــک مەســەلەی بەشــداری
کەمایەتییــە میللییــەکان و مەســەلەی
کــورد بەتایبەتــی وەک کێشــەیەکی
سیاســی بە ڕەســمی نەناســرێ و قبووڵ
نەکرێ ،کێشــەکە بە چارەسەرنەکراوی
دەمێنێتــەوە .چوونکــە لــەو حاڵەتــەدا
ئێمەی کورد هەر خۆمان بە غەدرلێکراو
دەزانیــن و لــە ئاکامــدا بــەدژی خەبات
و بەربەرەکانــی دەکەیــن .ئــەو غــەدر و
ناعەداڵەتییــەش کــە لەگەڵمــان دەکرێ
بەربەرەکانێــی لەگــەڵ دەکەیــن بۆیــە
کێشەکە هەر لە جێی خۆی دەبێ.
هەمــوو کاربەدەســتانی ئێــران ،چ لە
زەمانی شــادا و چ لــە زەمانی ڕێژیمی

تــازەدا و تەنانــەت ڕاســت و چەپــی
سیاســەتی ئێران ،تێدەکۆشن مەسەلەکە
وەک کێشــەیەکی سیاســی نەبینــن.
ئــەوەش بــۆ ئەوەیــە کــە ڕێگاچــارەی
سیاسی بۆ دانەنێن و حاشای لێ بکەن.
جەوهــەری ئــەو سیاســەتەش ئەوەیە کە
ڕێــگا لە بەشــداریی ئێمە کــوردەکان و
کەمایەتییەکانــی دیکــە لــە کاروباری
سیاســی و ئیــداری ئێرانــدا بگــرن و
نەهێڵــن خەڵــک لــە مــاف و ئازادییــە
سیاســییەکانی خۆیــان بەهــرە وەرگــرن.
چونکــە ئــەودەم وەک ئێســتا ناتوانــن
دەســەاڵتی خۆیــان بەکەیفــی خۆیــان
بسەپێنن.
جەوهەری ئازادی و دێموکراسی و
سیتیزێنشــیپ ،بریتییە لە موشارەکەت
و ڕەقابەت و دیالۆگ.
کــورد و کەمایەتییــە نەتەوەییەکانــی
دیکــە نــە ڕێــگای بەشــدارییان لــە
کاروبــاری سیاســیدا دەدرێتــێ ،نــە
مەیدانــی ڕەقابەتیــان هەیــە و نــە
ئیجازەشــمان دەدەنــێ دیالۆگ بکەین و
کێشــەکانی خۆمــان بە ئــازادی بێنینە
بەرباس.
سیاســەتی دەوڵەتــی ناوەنــدی تەنیــا
ســەرکوت و زەبروزەنــگ و گرتــن و
ڕاونــان و بێبەشــی و مەحــروم ڕاگرتن و
بێبەش هێشتنەوەی ئێمەیە لە سەروەت و
ســامان و خێروبێری واڵت و ڕاگرتنمانە
لە مەینەتبەشــی و بێبەشــی سیاســی و
فەرهەنگیدا .تەنانەت وەک براچوکەش
تەماشــا ناکرێیــن ،زڕبــراش نین ،ناهێڵن
لەســەر ســفرە لەگەڵیــان دانیشــین ،لــە
پاشــخانەش ڕێــگات نــادات ،کاک
ســەعید وتەنی« :لە دەرەوەی خێوەتەکە
ڕایگرتوین و دەیهەوێ وەک خزمەتکار
لەبەردەستیدا بین».
بەوجــۆرە دەبینیــن کــە گەلــی کورد
و کەمایەتییەکانی دیکە لە ئێراندا ،لە
ژێــر تەبعیــز و هەاڵواردنێکــی توونــدی
سیاســیدان و شــوناس و کەرامەتــی
ئینسانی و میللی و فەرهەنگیان پێشێل
دەکرێ.
خەباتــی کــورد و بزووتنــەوەی کورد
بۆ گۆڕینی ئەو وەزعەیە ،بۆ شکاندنی
ئەو قاوغەیە ،بۆ وەالنانی ئەو مۆدێلەیە
لــە دەوڵەتــداری و حکومەتــداری .کار
و خەباتــی ئێمــە بــۆ دیســانترالیزەکردن

و دێموکراتیزەکردنــی دەســەاڵتی
سیاســییە لــە ئێرانــدا ،بــۆ دابینکردنــی
هەلومەرجێکــە کە بەشــداریی کاریگەر
و دیالۆگ و ڕەقابەتمان بۆ بەشداری لە
پرۆســەی سیاسیدا ،بۆ شوێندانان لەسەر
کاروبــاری واڵت و چارەنوســی خۆمــان
بۆ دەستەبەر بکات.
کــورد حەقــی خۆیەتــی لــە ئاســتی
سەرانســەریدا ،لــە ئاســتی ناوچەکانــی
خۆیــدا و لــەوەش زیادتــر لــە ئاســتی
هەمــوو ناوچەکــەدا ،تەئســیر و
کاریگــەری لەســەر سیاســەتگوزاری و
بڕیــاردان و پڕۆژەســازی هەبێــت .ئــەوە
حەقــی کەمایەتییــە نەتەوەییەکانــی
دیکەشــە .بەگوێــرەی پەیماننامــە و
کۆنڤانســیۆنە نێونەتەوەییەکان و ئەسڵە
پەسندکراوەکانی کۆمەڵگای جیهانی،
کــورد مافــی خۆیەتــی لەســەر خاکــی
نیشتمانی هەزاران ساڵەی خۆی ،خۆی
بەڕێوەبەرێ و لە سیاسەتی ناوچەکەشدا
قازانــج و بەرژەوەندییــە ڕەواکانی خۆی
بەرێتە پێش.
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی
ئێــران ڕێــگای چارەســەری ئــەو وەزعە
لە دابینکردنی ئازادی و دێموکراســی،
تەزمینــی دۆزینــەوەی کاناڵەکانــی
بەشداری و موشارەکەتی گەالنی ئێران
لــە ڕێگای ئۆتۆنۆمی و خودموختاری
و فیدرالیــزم و دەســەاڵتی ناوچەیــی و
دابەشــکردنی دەســەاڵتی حکومەتــی و
برابەشیش لە حەقی حاکمیەتدا دەبینێ.
بــۆ ئــەو مەبەســتەش خەبــات دەکات.
کێشــەکە وەک مەســەلەیەکی سیاسی
دەبینــێ و پــڕۆژەی سیاسیشــی بــۆ
چارەسەری کێشەکە پێیە.
دوکتــور شــەرەفکەندی وەک
ڕووناکبیرێکی شۆڕشــگێڕ ،بردنەپێشی
ئــەو پــڕۆژە سیاســییەی بــە ڕیســالەتی
خــۆی دەزانــی هــەر بۆیــە بــە ئاگاهی
تەواوەوە ،بەتێگەیشتن لە مەسئولیەتێک
کە لەسەر شانی خۆی هەستی پێدەکرد،
ڕێگای خەبات و شۆڕشــی هەڵبژاردبوو
و ســەرەنجام گیانیشــی لە پێناویدا دانا.
کاک ســەعید لەوپــەڕی ئاگاهــی
و وشــیاریدا ڕێــگای پێشــمەرگایەتی
هەڵبژاردبوو.
درێژەی هەیە.....
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گەرمبوونی زەوی کێشەی هاوبەشی مرۆڤایەتی
زاگرۆس
بــە ملوێــن ســاڵ لــە وەدیهاتنــی
گــۆی زەوی تێدەپەڕێــت و لــەم مــاوە
دوورودرێــژەدا بــە هەموویــەوە بە ڕێژەی
سەد و پەنجا ساڵی ڕابردوو گۆڕانکاری
لــە کەشــوهەوادا پێکنەهاتــووە و ئــەم
گۆڕانــە و کێشــەکانی ســەرچاوەگرتوو
لــە زێدەخوازی مرۆڤ وای کردووە کە
کۆی ژیان تووشــی کێشە بێت و بەپێی
هەنــدێ لە بــەراوردەکان ئەگــەر دۆخی
هەنوکەیی بەردەوام بێت لە سەد و پەنجا
ســاڵی داهاتوودا ڕەنگە ئاســەواری ژیان
بەگشــتی لە نێو بچێت و ئەگەر هەر لە
ئێســتاوە بەر بەم گۆڕانە هەوســارپچڕاوە
نەگیرێت قەرەبووکردنەوەی ئەستەم دەبێت
و وەک بایدن لە کۆبونەوەی گالسکۆدا
ڕایگەیانــد« :ئەم دەیە بــۆ دیاریکردنی
داهاتووی ژیان چارەنووسساز دەبێت».
گەرمبوونــی پلــەی گەرمــا کــە
ســەرچاوەگرتوو لــە بەرهەمهێنانی گازە
گوڵخانەییەکانە ئەو کێشە مەترسیدارەیە
کــە وەک ســەرچاوەی گۆڕانکارییــە
نەرێنییەکانی دیکە چاوی لێ دەکرێت
و هــاوکات لەگــەڵ گەرمکردنی زەوی
زۆربوونــی گازە گوڵخانەییــەکان دەبێتە
هۆی پەرەگرتنی گۆڕانی کەشــوهەوا،
هاتنــی لەناکاوی الفاو ،وشکەســاڵی و
ئاگرکەوتنەوەی گەورە لە دارســتانەکان
و بەپێی دوایەمین ڕاپۆرتی کەشناســی
ڕێکخــراوی نەتــەوە یەکگرتــووەکان
پەرەگرتنــی بەرهەمهێنانــی گازە
گەرمکەرەوەکانــی زەوی ،پلــەی
گەرمــای ئەم هەســارەی  ٧/٢دەرەجەی
ســانتیگڕاد زیــاد کــردووە و بەپێــی
ڕاپۆرتــی کەشناســی جیهانــی حــەوت
ســاڵی ڕابــردوو گەرمتریــن ســاڵەکانی
مێژوو بوون.
ڕاپۆرتێــک کــە لەالیــەن ڕێکخــراوی
نەتــەوە یەکگرتووەکانــەوە لــە 20
ئۆکتوبــری  2021بــاو کراوەتــەوە
ئامــاژە بــەوە دەکات کــە دەرهێنــان و
کەڵکوەرگرتن لە وزەی فۆسیلی لەالیەن
واڵتە جیاوازەکانەوە زیادتر لەو ڕێژەیەیە
کە بەر بە گەرمتربوونی زەوی لە ســەر

بنەمای ڕێککەوتنی پاریس بگرێت.
هــەر لــەم ڕاپۆرتــەدا بــاس لــەوە کــراوە
کــە بەکارهێنانی گاز هەروەک پێشــتر
 71لە ســەدە و  57لە ســەد لەو ڕێژەیه
زیادتــرە کــە واڵتــان لــە کۆبوونــەوەی
پاریس لەسەری ڕێک کەوتبوون.
 18ناوەنــدی هەواڵگــری ئەمریــکا
لــە ڕاپۆرتێکــدا ڕایانگەیانــدووە کــە
دواهاتەکانــی گۆڕانــی کەشــوهەوا
هەڕەشــە لــە تەناهــی ئەمریــکا دەکات
و وەبیریــان هێناوەتــەوە کــە گۆڕانــی
ســەرچاوەگرتوو لــە گەرمــی زەوی،
ناکۆکــی و ڕکەبــەری نێــوان واڵتانــی
پەرەپێداوە و بووەتە هۆی ناسەقامگیری
دنیا .یەکێک لە تەوەرە سەرەکییەکانی
کۆبونــەوەی واڵتانــی گروپــی  ٢٠لــە
ڕۆژانی ڕابردوودا گۆڕینی کەشــوهەوا
بــوو و واڵتانــی بەشــدار لــەم کۆبونــەوە
بــە دەرکردنــی ڕاگەیەندراوێــک
پشتگیرییان لە کۆنفڕانسی پاریس کرد
و پێداگریــان لــە ســەر ئەو خاڵــە کردەوە
کــە دەبــێ ڕێــژەی گەرمبوونــی زەوی
بــۆ  1.5دابەزێــت ،هەرچەنــد مێرکێــل
و ســەروکۆەزیرانی ئیتالیــا لــە ئاکامی
دانیشــتنەکانیان لــەم پەیوەندییەدا ڕازی
بــوون ،بەاڵم ڕێکخــراوە ژینگەپارێزەکان

کــرد تا وەک ســەرۆکوەزیرانی بریتانیا
لــە وتارەکەیــدا ئامــاژەی پێکــرد بەر بە
لەنێوچوونــی زەوی بگــرن و واڵتانــی
دنیــا بــۆ کەمکردنــەوەی بەکارهێنانــی
ســووتەمەنییە فۆســیلییەکان و
کەڵکوەرگرتن لە وزەی خاوێن هان بدەن
چوونکــە هــەروەک لــە ڕاپۆرتی دەزگا
هەواڵگرییــە ئەمریکاییەکاندا ئاماژەی

و ڕووســیا ،ســەرکەوتن و بــە ئامانــج
گەیشــتنی ئــەم کۆبوونــەوە لەگــەڵ
پرســیار ڕووبــەڕوو دەکاتــەوە و هاوکات
نەبوونی سزایەکی یاساییش بۆ واڵتانی
پێشــیلکەری ئەم ڕێککەوتنە وا دەکات
تەنیــا وەک ئاواتێکی دوورەدەســت بێتە
بەرچاو.
ئێــران وەک یەکێک لەو واڵتانەی کە

هاوتەریــب لەگــەڵ بەڕێوەبەرایەتــی
الوازی ئــاو دەبێتە هۆی کەمبوونەوەی
وەبەرهێنانی بەرهەمە کشــتوکاڵییەکان
و هەڵکشــانی تێچــووی هاوردەکردنــی
ئــەم بەرهەمانــە ،ئەمــەش لــە کۆتاییدا
دەبێتــە هــۆکاری ناســەقامگیری و
پێکدادانــی ناوچەیــی و کۆچــی بــە
ناچاری خەڵک.

ئێران وەک یەکێک لەو واڵتانەی کە ڕێژەیەکی زۆری گازە گۆڵخانەییەکان بەرهەم دێنێت تووشی مەزنترین
کێشەکان لەم پەیوەندییەدا بووەتەوە و ڕاپۆرتی ئاماژەپێکراوی ئەمریکا باس لەوە دەکات کە وشکەساڵی بەردەوام
لە ئێران دەبێتە هۆی جێگۆڕکێی حەشیمەت و وشکەساڵی و شەپۆلی گەرمای زۆر هۆکاری پەرەگرتنی وشکاڕۆکان
لەم واڵتەن و ئەم ڕەوتە هاوتەریب لەگەڵ بەڕێوەبەرایەتی الوازی ئاو دەبێتە هۆی کەمبوونەوەی وەبەرهێنانی
بەرهەمە کشتوکاڵییەکان و هەڵکشانی تێچووی هاوردەکردنی ئەم بەرهەمانە ،ئەمەش لە کۆتاییدا دەبێتە هۆکاری
ناسەقامگیری و پێکدادانی ناوچەیی و کۆچی بە ناچاری خەڵک.
وەک هەنگاوێکــی الواز ناویــان بــرد و
ســەرۆکی نەتــەوە یەکگرتووەکانیــش
ئامانجەکانــی ئــەم ڕاگەیەندراوەیــان
وەک ئاواتی وەدینەهاتوو پێناسە کرد.
کۆنفڕانســی گۆڕانــی کەشــوهەوای
 cop26بــە بەشــداری نوێنەرانــی
نزیکــەی  200واڵتــی دنیــا ڕۆژی
یەکشەممە  31ئۆکتۆبر لە گالسکۆی
واڵتی ئیســکاتلەند دەستی بەکارەکانی

پێکراوە گەرمبوونی زەوی کێشــەیەکی
جیهانییــە و ئاســتەنگەکانی بەرۆکــی
واڵتانــی ســاماندار و پێشــکەوتوویش
دەگرێتەوە.
هەرچەنــد هێشــتا زۆر زووە لەســەر
ئاکامــی کۆنفڕانســی گالســکۆ بڕیار
بدەیــن بــەاڵم ئامادەنەبوونــی ســەرۆکی
دوو واڵتــی گــەورەی بەرهەمهێنــەری
گازە گەرمکــەرەوەکان یانــی چیــن

ڕێژەیەکی زۆری گازە گۆڵخانەییەکان
بەرهــەم دێنێــت تووشــی مەزنتریــن
کێشــەکان لــەم پەیوەندییــەدا بووەتەوە و
ڕاپۆرتــی ئاماژەپێکراوی ئەمریکا باس
لــەوە دەکات کــە وشکەســاڵی بــەردەوام
لــە ئێــران دەبێتــە هــۆی جێگۆڕکێــی
حەشــیمەت و وشکەســاڵی و شــەپۆلی
گەرمــای زۆر هــۆکاری پەرەگرتنــی
وشــکاڕۆکان لــەم واڵتــەن و ئــەم ڕەوتە

هەرچەنــد وەک باســمان کــرد
گەرمبوونــی زەوی دیاردەیەکــی
جیهانییــە بــەاڵم بەڕێوبەرایەتی گەندەڵ
و مافیای ســپای پاســداران لە ڕێڕەوی
وەدەســهێنانی بەرژەونــدی تاکەکەســی
و ڕێکخراوەییــدا بــە چێکردنــی دەیــان
بەنــداو ،لێدانــی هــەزاران چــااڵو،
بڕینــەوەی دارســتانەکان بوونەتــە هۆی
ئەوەیکە مەترســییەکان زیادتر هەســتی

پێبکریــت .بــۆ نموونــە لــە مــاوەی چل
ســاڵی ڕابــردوودا نزیکــەی شەســت لــە
سەدی دارستانەکانی جوغڕافیای ئێران
لــە نــاو چــووە و بــە دەیان تااڵو وشــک
بــوون و دوو گــۆالوی مەزنــی ورمێ و
زرێبــار بەرەو لەناوچوون دەچن ،هەروەها
واڵتی ئێران لەباری ڕێژەی لەناوچوونی
خاک لە دنیادا پلەی یەکەمی هەیە و
هەواڵدەری ئیســنا لە زاری محەممەدی
شەکرچیزادەوە باڵوی کردەوە کە یەک
لە ســەر ســێی دەشــتەکانی ئێران لە ژێر
کاریگــەری داتەپینی زەویــدان هەر بەم
بۆنــەوە 20ملوێن کەس لــە  18پارێزگا
لە بەردەم مەترسیدان.
لــە کۆتاییــدا دەبــێ بڵێیــن کەتوارێکی
حاشــاهەڵنەگرە کــە ئەگــەر دەســەاڵتی
ئاخوندەکان بەردەوام بێت و ئێمەی واڵت
داگیرکــراوی زاگڕۆسنشــین نەتوانیــن
خۆمــان لــەم کۆلۆنالیزمــە ڕزگار
بکەیــن لــەو یەکەمیــن نەتەوانــە دەبیــن
کــە بەشــێک لــە واڵتەکەمــان بەهۆی
دەســەاڵتی کۆمــاری ئیســامییەوە
خاڵــی لە حەشــیمەت دەبێ و بەشــێکی
دیکەشــی لــە هەموو الیەکەوە تووشــی
حەشــیمەتێکی زۆری کۆچبــەران بــۆ
وەدەسخستنی ئاو دەبێت.

ئاژاوەنانەوەی سپای تێرۆریستی پاسداران
ئاالن سلێمانی
بــۆ ســەرکوتی بزووتنــەوەی بەرحەقــی
خەڵکــی کوردســتان و ئازادیخوازانــی
سەرانســەری ئێــران لەالیــەک و
لەالیەکــی تــرەوە بــۆ پارێــزگاری کــردن
لــە بانــدی خومەینــی و دەســەاڵتە نــاڕەوا
و داســەپاوەکەی ،ســپای تێرۆریســتی
پاسداران لە پاش شۆرشی گەالنی ئێران و
بە فەرمانی خومەینی دامەزرا.
ســەبارەت بــە ســەپاندنی زۆرەملــێ و
داعشــیانەی دەســەاڵتی ئاخونــدەکان و
دەستبەســەرداگرتنی دەســکەوتەکانی
شۆڕشی گەالنی ئێران ،سپای تێروریستی
پاسداران نەخشی بەرچاوی گێڕا و توانی
هێژمۆنی ئەم دەســەاڵتە ناڕەوا بســەپێنێ؛
ئەمــەش بــە چەنــد ڕێــکاری جۆراوجــۆر
لەوانــەش :کەڵکوەرگرتــن لــە کــرداری
قێزەونــی وەک تیــرۆری جەســتەیی و
تیــرۆری کەســایەتییەکان کــە چەندیــن
ســاڵ بــەر لــە شۆڕشــی گەالنی ئێــران بە
شێوەی سیستماتیک و دەورەدیتوو هەوڵی
بۆ درابوو.
پێــش لە گەڕانەوەی بانــدی خومەینی لە
دەرەوەی واڵت بــۆ ئێــران لە نێو ئەرتەشــی
ناوەندگــەرای ئێــران دووبەرەکــی نایــەوە.
هەروەهــا پاســدارانی گوێڕایەڵــی بانــدی
خومینــی بــە لەبەرکردنــی جلوبەرگــی
ئەرتشی بۆ پێشوازی کردن لە خومەینی
ڕێژە ڕۆیشتن.

بە تێگەیشتوویی ڕێبەرایەتی بزووتنەوەی
کــورد و لەســەرووی هەمــووان حیزبــی
دێموکــرات ناڕوونــی و چیەتی ڕێژیمی
خومەینــی زووتــر لەوەیکــە خۆیــان
چاوەڕوانیــان دەکــرد ئاشــکرا بــوو بۆیــە
خەڵکی کوردســتان لە سەرەتاوە «نا»یان
بــە ڕێژیمــی کۆماری ئیســامی گوت.
بانــدی خومەینــی تــەواوی هێزی ســپای
تێروریســتی پاســدارانی تەیــار کــرد بــۆ
تێــرۆر و کوشــت و کوشــتاری خەڵکــی
کوردســتان ،بــە تایبــەت بــۆ دژایەتــی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران؛

و پەلــی هاویشــتە نێــو ئاییــن و ئایینــزا
جۆراوجــۆرەکان .دووبەرەکی خســتە نێوان
شــێعە و ســوننەکانی ئێــران کە ســاڵهای
ســاڵ بــوو پێکــەوە بــێ کێشــە و گرفــت
دەژیــان کــە ئــەم پیالنــە تاکــوو ئێســتاش
ئاســەواری چەپــەڵ و ڕەشــی لــە ســەر
کۆمەڵگادا ماوەتەوە.
دوای بەرگــری قارمانانــە و خۆڕاگــری
گەلی کوردســتان بــە ڕێبەرایەتی حیزبی
دێموکــرات و ســکرتێریی دوکتــور
قاســملووی نەمــر ،بەســەر داعشــی
خومەینیــدا ،بانــدی خومەینــی و ســپای

ئــەم مەبەســتە چەپەڵــە له هەمــوو داهات
و ســەرمایەی خەڵکانــی ئێــران کەڵکــی
وەرگرتووە.
بەکورتــی لــە بنچینە و هەر لە ســەرەتاوە
ئیســتراتیژی ســپای تێرۆریستی پاسداران
لەســەر تێــرۆر ،ئاژاوەنانــەوە و ســەرکوتی
خەڵــک و بەتایبــەت خەڵکی کوردســتان
بووە.
پــاش ڕاگەیاندنــی ڕاســانی فرەڕەهەند لە
ساڵی  1395لە الیەن سکرتێری ئەوکاتی
حیزبــی دێموکــرات کــە مەبەســتی
بەڕۆژکردنەوەی خەبات بۆ وەدەستهێنانی

لێــڕەوارکان و پرســی نێوان عەشــیرەتەکان
و گونــدەکان کــە پرســگەلێکی نوێ نین
بــەاڵم لەهەرحاڵــدا خەســار بــە شوناســی
کــورد و بزووتنەوەکــەی دەگەیەنێــت و لە
هەمان کاتیشــدا ڕێگە خــۆش دەکات بۆ
خەساری زیادتر.
لە جاشــەکانی نێو تایفە و عەشیرەتەکان
بــۆ تینــدان و دنەدانی الیەنــەکان بەدژی
یەکتــر کەڵــک وەردەگرێ و لــە بەرانبەر
یەکیاندا ڕادەگرێ .
لــە نێــو ئــەم کێشــە و دووبەرەکییەشــدا
دەیهــەوێ هەندێــک کەســی نەفــس نــزم

لە جاشەکانی نێو تایفە و عەشیرەتەکان بۆ تیندان و دنەدانی الیەنەکان بەدژی یەکتر کەڵک وەردەگرێ
و لە بەرانبەر یەکیاندا ڕادەگرێ  .لە نێو ئەم کێشە و دووبەرەکییەشدا دەیهەوێ هەندێک کەسی نەفس نزم بۆ
الی خۆی ڕاکێشێ و تەریک کەوتنەوەی خۆی بە ڕاکێشانی ئەم کەسە نەفس نزمانە پڕ بکاتەوە بەاڵم ئەمە تەنیا
بەشێک لە پیالنەکەیە و ڕوویەکی تری ئەم مەسەلە هەوڵێکی نەزۆکە بۆ بەرەوڕووبوونەوەی بزووتنەوەی مافخوازانە
و شوناسخوازانەی گەلەکەمان کە لە ئێستەدا ڕاسان پێشەنگایەتی دەکات
کــە لوتکــەی جینایەتەکانی کوشــتاری
بێبەزەییانــەی خەڵکــی بێدیفاع لە شــار و
گوندەکانی کوردســتان و لە سەرەتاکانی
دەیەی 60ی هەتاوی بوو.
بــە دەرچوونــی فتــوای خومەینــی لەژێــر
نــاوی جیهاد ویســت و داخــوازی خەڵکی
کوردســتان بە ئاگر و ئاســن واڵم درایەوە
کــە ســپای تێرۆریســتی پاســدارانیش
بــە دەمامکــی شــەڕ لەگــەڵ کوففــار
بزوتنــەوەی کوردی وەحشــیانە ســەرکوت
کــرد .ئاژاوەکانیــان تەشــەنەیان ئەســتاند

تێرۆرپــەروەری پاســداران کەوتنــە بیــری
تێرۆرکردنــی ڕێبەرانــی مەزنــی حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران و لە ژێر
ناوی وتووێژ ،پیالنی تێرۆریان بەڕێوە برد
و بەمشــێوەیە الپەڕەیەکی ڕەشیتریان لە
مێــژووی چەپەڵــی خۆیاندا تۆمــار کرد.
ســپای تێرۆرپــەروەری پاســداران لــەم ٤٣
ساڵەدا بەردەوام لە ڕاهێنانی تێرۆرپەروەری
و ئاژاوەنانــەوە کاری کــردووە کــە ڕوونــە
مەبەســتی مانــەوەی دەســەاڵتی بانــدی
داعشــی خامنەیــی بــووە و هەیــە کــە بۆ

ویســت و داخــوازە ڕەواکانی گەلی کورد
لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان بــوو ،ســپای
تێرۆریســتی پاســداران بۆ دژایەتی ڕاسان
و ویســت و داخوازی خەڵکی کوردســتان
ئاژاوەگێــڕی و فیتنەگێڕییەکانــی بــە
شــێوەی داعشــیانە و نوێتر لە پێشوو دەس
پێکردەوە.
بــۆ ئەم مەبەســتە چەپەڵەش هەوڵ دەدات
لــه کێشــەکانی کۆمەڵــگای کوردســتان
کەڵکاوەژووی خۆی وەربگرێت؛ بۆنموونە
کێشەگەلی وەک قەیرانی ئاو و کێشەی

بــۆ الی خــۆی ڕاکێشــێ و تەریــک
کەوتنــەوەی خــۆی بــە ڕاکێشــانی ئــەم
کەسە نەفس نزمانە پڕ بکاتەوە بەاڵم ئەمە
تەنیا بەشێک لە پیالنەکەیە و ڕوویەکی
تــری ئەم مەســەلە هەوڵێکــی نەزۆکە بۆ
بەرەوڕووبوونەوەی بزووتنەوەی مافخوازانە
و شوناســخوازانەی گەلەکەمــان کــە لــە
ئێستەدا ڕاسان پێشەنگایەتی دەکات.
هاتنــە پێشــی کێشــەی کومەاڵیەتــی
شــتێکی سروشــتییە و لــە هەمــوو دنیــادا
و لــە هەمــوو کۆمەڵگایەکــی بەشــەری

هەر هەبووە و هەر دەشــبێ بەاڵم ئەوەیکە
گرینگــە چۆنیەتــی ڕووبەڕووبوونــەوە
لەگــەڵ ئــەم کێشــانەیە .بــە هەڕشــە و
گوڕەشــە لــە یەکترکــردن نەتەنیــا ئــەم
کێشــانە چارەســەر نابــن بەڵکــوو زیادتــر
ڕێگە بۆ قوڵبوونەوەیان خۆش دەبێ.
ئــەوەی گرینگــە لەبەرچاوگرتنــی
بەرژەوەندییــە نەتەوەییەکانــە؛ واتــە
الیەنەکانــی کێشــەکە دەبێ لەو ڕاســتی
و هەقێقەتــە بــە باشــی تێبگــەن کــە
قووڵبوونەوە و تەشەنەســەندنی ئەم کێشانە
زیــان بــە یەکگرتوویی خەڵک دەگەیەنێ
و قازانــج بــە ڕێژیمــی ملهــۆڕ .کەواتــە
لــە جیاتــی ئەوەیکــە ڕق و قینیان بەســەر
دوژمنانی نەتەوەکەمان هەڵڕێژن بە ســەر
یەکتــری هەڵدەڕێــژن .ئــەوەش دەرفەتێکە
کە بۆ سپای تێرۆریست دەڕەخسێ تا ئەو
جێگایــەی بۆی دەکــرێ کەڵکی خراپی
لێوەر دەگرێ.
بۆیــە خەڵکــی کوردســتان نابــێ بهێڵــن
کێشــەکانیان قوڵتــر ببێتــەوە و بــۆ
چارەســەری ئەم کێشــانەی نێو کۆمەڵگا
لە ڕێڕەوێک کەڵک وەربگرن کە نەتەنیا
خەســار وە بەرژەوەندییە بااڵ نەتەوەییەکان
بگەیەنــێ و نــە بزووتنــەوەی گەلەکەیــان
تووشــی خەســار بــکات؛ کــەم نیــن ئــەو
کەســە خۆشناو و نیشــتمانپەروەرانەی کە
دەتوانن بەئاســانی ئاو بەم ئاگرانەدا بکەن
و ڕێگــر دەبن لــە خۆتێخزاندنی دژبەران و
ئاژاوەگێڕانی سەر بە سپا!
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ژنی کورد ،هەوێنی ژیان و ڕاگری ڕاسانی ڕۆژهەاڵت
جاقل

لــە جیهانــی پیاوســاالردا و لــە
نێــو نەتــەوە جیــاواز و کەلتــورە
جیاوازەکانــدا خوێندنــەوەی جیــاواز
بــۆ پرســی ژن و مافــی ژن هەیــە.
لەمبــارەوە ،واڵتــان و نەتــەوەکان
تــا ڕادەیــەک لەژێــر هێژمۆنــی و
شــوێندانەری ئــەو کەلتورانــەدان کە
جیهانــی مۆدێــڕن و تێکنۆلــۆژی
دروســتی کــردوون .ســەرچاوەی ئەم
کەلتــور و وردەفەرهەنگانــە زۆرجــار
ڕاســتەوخۆ و هەندێجار ناڕاســتەوخۆ
دەگەڕێتــەوە بــۆ جیهانــی ڕۆژاوا و
واڵتانی لیبراڵ.
ئەو ڕێژەیەی کە نەتەوەکانی واڵتانی
ڕۆژهــەاڵت دەکەونــە ژێر تەئســیری
فەرهەنگی واڵتانی ڕۆژاواییەوە زۆر
زیادتــرە لەوەیکــە خەڵکــی واڵتانــی
ڕۆژاوایــی هەســت بــەوە بکــەن کــە
پێویســتیان بــە بیرکردنەوە لە کەلتور
و دابونەریتــی واڵتانــی ڕۆژهەاڵتی
هەیــە .هۆکارگەلێکــی زۆر و
بنچینەیــی لە پشــت ئــەم هێژمۆنییە
فەرهەنگییەوە بوونیان هەیە.
جیهانــی ڕۆژاوا سیســتمێکی
بەڕێوەبــەری ســەقامگیری تێــدا
جێگیــر کــراوە کــە ڕێــژەی ئــازادی
بۆ ژیانی ئینســانەکان زۆر زیاترە لە
واڵتانی ڕۆژهەاڵتی.
دەســەاڵتی ڕۆژاوایــی لــە جــۆرە
جیاوازەکانــی هێــز بەهرەمەنــدە و
خەڵکــی ئــەو واڵتانــە لە ســۆنگەی
هێزەکانــەوە ســەروەرییان بــۆ خۆیــان
دەستەبەر کردووە.
لێــرەدا مەبەســت هەڵســەنگاندنی
تواناکانــی ڕۆژهــەاڵت و ڕۆژاوای
جیهــان نییــە و بە چــاک یان خراپ
زانینــی هــەر کام لــەم کەلتورانە لە
بەڕێوەبەریــی واڵتــدا هەڵەیەکــی
مەترسیدارە.
نەتــەوەکان ،خاوەنی زمــان و کەلتور
و دیــن و جوغڕافیــای تایبــەت بــە
خۆیانــن و زۆر سروشــتییە شــێوەی
ژیانەکانیشــیان لەگــەڵ یەکتــری
جیــاوازی هەبێــت بــەاڵم ئــەوەی
گرینگە ،ئەوەیە کە هەر ڕەگەزێک
لــە چوارچێوەی بنەماڵــە و نەتەوەی
خۆیــدا خاوەنــی کەســایەتی و
کەرامەتی ئینسانی خۆی بێت و لە
ئازادی ئینســانی و سروشــتی خۆی
بەهرەمەند بێ و کەڵک وەربگرێ.
ئــازادی گەورەتریــن نێعمەتــە کــە
ئینســان دەتوانــێ بــە پاڵپشــتی ئەو،
خــۆی بناســێ و هەڵەکانــی قەرەبوو
بکاتــەوە و چۆنیەتــی ژیــان بــە دڵی
خۆی هەڵبژێرێ.
لە هەر شــوێنێ کە ئازادی کەم بێ

بێگومــان ژیانــی مرۆڤــەکان زیادتــر
دەکەوێتــە مەترســییەوە؛ بۆنمونــە
ئەگــەر لــە ئابووریــدا باشــترین پێوەر
داهاتــی ســەرانەی خەڵکی واڵتێک
بــێ ،بــۆ ژیانیــش دەتوانــرێ ڕێژەی
ئازادی لە واڵتێکدا بکرێتە پێوەر بۆ
ژیانێکی بەختەوەرانە.
لــە هەمــوو جیهانــدا ژن هێشــتا
نەیتوانیوە بە مافەکانی خۆی بگات
هەرچەند کە ئەم نیسبەتە لە واڵتانی

خۆماڵــی و بەرپــرس کــە لوتکــەی
ئارمانەکانــی گەیشــتن بە ئازادی و
کەرامەتی ئینسانی بێت .
تەنانــەت ژنی کــورد و کۆمەڵگای
کــوردی لەگــەڵ ژنــی نەتەوەکانــی
دراوســێمان هاوشــێوە نیــن .ڕێژیمــە
توتالیتێــرەکان کــە هەوڵــی
یەکدەســتکردن یــان وەک یــەک
ناســاندنی کۆمەڵــگاکان دەدەن لــە
جیاوازی و ڕەنگاڵەبوونەکان دەترسن.

خۆشــترین و بەرزتریــن ڕۆژ و
بۆنەکانــدا بــە جــل و کەلتــوری
ڕەســەنی خۆیەوە دەردەکــەوێ .ژنی
کورد لە ئاستی کۆمەڵگادا ژنێکی
دەســتڕەنگین و هونەرمەنــدە و بــە
پــەروەردەی دروســتی منداڵەکانــی
و لەدەســتنەدانی پلــە و پایــەی لــە
بنەماڵە و کۆمەڵگادا سنوری خۆی
لەگــەڵ ژنــی نەتەوەکانــی دیکــە
دەپارێزێ.

شــرۆڤەکارتر و فەلســەفیترە و
بێدەســەاڵتانە چاوەڕوانــی ئــازادی
نییــە .ئافرەتــی کــورد ئــازادی
خــۆی بە ســەر خێــزان و کۆمەڵگادا
دەســەپێنێ و دەیــان نمونــە هــەن کــە
هــەرکات لــە بــەردەم ئازادییەکانیــدا
ڕێگــری کرابــێ ،ئافرەتــی کــورد
بووەتــە خەباتکارێکــی ئاشــکرا و بە
بێ هیچ خۆبەکەمزانینێک چەکی
شەرەفی کردووەتە شانی.

لــە ســەردەمی ئێســتادا یەکێــک لە
جیاوازییــە بنەڕەتییەکانــی ژنــی
کــورد لەگــەڵ ژنــی نەتەوەکانــی
دەوروپشــتمان ئەوەیــە کــە ژنــی
کــورد هەوێنــی ژیانــە لــە خێــزان
و کۆمەڵــگادا و لــە هەمانحاڵــدا
خەباتکارێکی شــێلگیر و کۆڵنەدەرە
بۆ بەدەستهێنانی مافەکانی خۆی.
ســەرەڕای زاڵبوونــی کەلتــورە
ڕۆژاواییــەکان ،ژنــی کــورد لــە

لــە بیرکردنــەوە لــە ئازادیــدا کچــی
کــورد جیاوازییەکــی زۆری هەیــە
لەگــەڵ کچانــی هاوتەمەنی کە لە
نەتەوە غەیرە کوردەکانن.
زەینی کچانی نەتەوەکانی جیرانمان
گرێــدراوی وانــە مەزهەبییەکانــە و
کەمتــر دەتوانــن بچنــە جیهانێکــی
فیکــری ئــازادەوە .ئــەوان ئازادییــان
وەک دیارییــەک پێــدەدرێ بــەاڵم
کچــی کــورد خاوەنــی زەینێکــی

ئەگــەر هەمــووی کۆمەڵــگای
کــوردی یــان خێزانەکانیــش خاوەنی
بڕوایەکــی ئایینــی یەکگرتــوو
نەبووبێتــن ژنــی کورد لــە جەرگەی
ئــەدەب و ئەخالقــەوە هەڵقــواڵوە و
هەمیشــە لەگەڵ ئەوە کە خەســڵەتە
ژنانەکانــی خــۆی پاراســتووە
لەگــەڵ پیــاودا هاوشــان و هاوکار و
هاوخەباتێکی هەمیشەیی بووە .
لــە ڕاســانی ڕۆژهەاڵتــدا ژن

ژنی کورد هیچکات وەک ژنی نەتەوەی بااڵدەست بۆ ئازادییەکی کاتی سەرشەقامی هەوڵی نەداوە یان
لە کوێرەڕێگاکانی چەقبەستووی میتافیزیکی خورافاتیدا بە دوای ژیاندا نەگەڕاوە .ژنی کورد ڕۆحی شادی
بەخشی ژیانی کۆمەڵگا و هێزی داڵدەدەر و پشتیوانی شۆڕش بۆ گەیشتن بە ڕزگاری و سەربەستی بووە و هەیە.
چەکهەڵگرتن و شەهیدبوون و جەرگسووتان نەیتوانیوە پێشمەرگەی ژن لە ئاواتە ڕەسەنەکانی پاشگەز بکاتەوە و
کەتواری پڕکاکڵەتر ئەوەیە کە بڵێین ژنی کورد هونەرمەندێکی ژیان و شۆڕشە
کە لە جیهان و ناوچە و جوغڕافیای ئێراندا وێنەی نییە
جۆراوجــۆردا جیــاوازە .جیهانــی
ڕۆژاوایی و نەتەوە ڕۆژهەاڵتییەکان
لەگــەڵ هەمــوو جیاوازییەکانیــان
هەنــدێ جیاوازی ڕیشــەییان لەگەڵ
نەتەوەی ئێمە هەیە.
لــە پرســی ژن و ئازادیشــدا ئێمــەی
کــورد بەپێــی چۆنیەتــی کەلتــور و
نەتــەوەی خۆمــان دەبێ بــە وریاییەوە
هەنــگاو هەڵبگریــن و بــەردەوام بیــن
لە ســەر دروســتکردنی سیســتمێکی

وەک ڕاگــری شــۆڕش لــە هەمــوو
بەشــە جیاوازەکانــدا زۆر پڕڕەنــگ
دەرکەوتــەوە .ژن و کچــی کــورد
لــە ســەنگەرەکانی شــاخ و شــاردا
پاڵپشــت و هێــزی مانابەخشــی
خەبــات بــۆ ژیانێکــی باشــتر بــوون.
لە جیهانی خوازەکیشــدا ئاســاییترین
ئافرەتــی کــورد شــوێندانەری زۆری
هەبووە لە گشــتگیرترکردنی پرســی
نەتەوایەتیدا.
کەتــوار و ڕاســتییەکانی پرســی ژن
لە کوردســتاندا زۆر پڕبایەخترن لەوە
کــە لــە چەنــد دێڕی کورتدا باســی
لێــوە بکــرێ .ژنی کــورد هیچکات
وەک ژنــی نەتــەوەی بااڵدەســت بــۆ
ئازادییەکــی کاتــی سەرشــەقامی
هەوڵی نەداوە یان لە کوێرەڕێگاکانی
میتافیزیکــی
چەقبەســتووی
خورافاتیدا بە دوای ژیاندا نەگەڕاوە.
ژنــی کورد ڕۆحی شــادی بەخشــی
ژیانــی کۆمەڵــگا و هێــزی داڵدەدەر
و پشــتیوانی شــۆڕش بــۆ گەیشــتن
بــە ڕزگاری و سەربەســتی بــووە و
هەیە .چەکهەڵگرتن و شەهیدبوون و
جەرگسووتان نەیتوانیوە پێشمەرگەی
ژن لــە ئاواتە ڕەســەنەکانی پاشــگەز
بکاتــەوە و کەتــواری پڕکاکڵەتــر
ئەوەیــە کــە بڵێیــن ژنــی کــورد
هونەرمەندێکی ژیان و شۆڕشــە کە
لــە جیهــان و ناوچــە و جوغڕافیــای
ئێراندا وێنەی نییە .

حولەمەرەسێیەکی تری باندی خامنەیی
هیوا کوردی

خومەینــی کاتێک بە هەڵفریواندن و
درۆ ,دەستی بە سەر دەسکەوتەکانی
شۆڕشدا گرت ،دروشمی «نە شرقی
نــە غربــی ،جمهــوری اســامی»
بــەرز کــردەوە .ئــەوەش یەکێــک لەم
هەڵفریوانــدن و درۆیانەیــە بــوو کــە
خومەینی کوتییەوە .مانای قســەی
خومەینی ئەوە بوو کە چۆن دژایەتی
ڕۆژاوا دەکەیــن هەر ئاواش دژایەتی
ڕۆژهــەاڵت دەکەیــن .بــە واتایەکی
تــر ئێمــە نــە شــێوەی دەوڵەتــداری
کۆمۆنیســتی هەڵدەبژێریــن نە شــێوە
دەوڵەتــداری لیبــڕاڵ دێموکراتــی
ڕۆژاوا .ئــەم مۆدێلــەی کۆمــاری
ئیسالمی ناڕوون بوو.

لــە هیــچ جێگایــەک ئــەم شــێوە
دەوڵەتدارییــە تاقــی نەکرابوویــەوە
بۆیە دوکتور عەبدولڕەحمان قاسملوو
گوتــی مــن لــە شــێوەی دەوڵەتداری
ڕێژیمێــک بەشــدار نابم کە لە هیچ
جێگایەکــی دونیا تاقــی نەکراوەتەوە
و چییەتــی کۆمــاری ئێســامی بۆ
ئێمەی کورد ناڕوونە .دیتمان جگە لە
نەتــەوەی کورد زۆربەی نەتەوەکانی
ئێــران بە ئەرێ دەنگیان بە کۆماری
ئیســامی دا ولە بەرامبەردا خەڵکی
کوردســتان دەنگــی «نا»یــان بــەم
ڕێژیمە تالیبانییە دا.
بــە ســەرکوتی ئازادیخــوازان و
قەدەغەکردنــی چاالکــی حیزبــەکان
وردەوردە جینایەتکاربوونــی ڕێژیمــی
تالیبانــی دەرکەوت بــەاڵم هەروەک
زۆر دروشــمی دیکــە ،بانــدی

خومەینــی بە دوای ئەویشــدا باندی
خامنەیــی لــەم دروشــمانە پاشــگەز
بوونــەوە و پێچەوانــەی قســەکانیان
هەڵســوکەوتیان کــرد .ڕژیمــی بەناو
ئیســامی دژایەتی ڕۆژاوای کرد و
خــۆی لە چەپی ئیســتالینی نزیک
کــردەوە .خامنەیــی لــە دەیــەی چل
کە لە شــۆڕەوی ئــەوکات ژیابوو لە
دەوڵەتداری دیکتاتۆرانەی ئیستالین
دەورەی دیت و خۆی بۆ دیکتاتۆری
ویالیەتی فەقیهی ئامادە کرد.
بانــدی ڕەفســەنجانی دەیانهەویســت
لــە ڕۆژاوا و چیــن نزیــک ببنــەوە
بــەاڵم بانــدی خامنەیــی بــە تەواوی
وجــوودەوە دژایەتــی دەکــرد و
لەوالشەوە قانی بە دەوڵەتی ڕووسییە
دەدا .هەنووکەش لە شێوەی پۆلیسی
و ســەرکوتگەرانەی ئــەوان کەڵــک

وەردەگــرێ تــا تەمەنــی ڕێژیمــی
تۆتالیتێری خۆی درێژە پێ بدات.
بەاڵم ڕووسییە لەبەرانبەر ئەم ئیمتیاز
وەرگرتنانــەدا لــە گەمارۆکانــی
ڕێکخــراوی نەتــەوە یەکگرتــووەکان
بــە دژی ئێران بێدەنگــی هەڵبژارد و
دژایەتــی گەمارۆکانی ســەر ئێرانی
نەکرد.
ئۆپۆزیســیۆنی ناوەندگــەرا وێــڕای
بەنــاوی ئیســاحخوازان نزیکبوونــەوە
لــە ڕۆژاوایــان پــێ دروســت بــوو و
دەیانهەویســت بــە وەبیرهێنانــەوەی
گرێبەســتەکانی تورکمەنچــای و
گوڵســتان بانــدی خامنەیــی وشــیار
بکەنــەوە کــە دەوڵەتــی ڕووســیە
جێگای متمانە نییە.
کار لــە قانــدان تێپــەڕی و بــەرەو
خاکفرۆشــی ڕۆیشــت .بانــدی

خامنەیــی جار لەگەڵ جار بەشــێک
لــە دەریــای خــەزەری فرۆشــت بــۆ
ئــەوەی تەمەنــی دیکتاتۆرانــەی
خــۆی ڕاگــرێ و درێــژەی پێبــدا.
دوای بەهــاری عەرەبــی ڕێژیمــی
تالیبانــی ویالیەتــی فەقیــه پشــتی
دیکتاتــۆری و ســەرکوتگەری
دەوڵەتــی بەشــار ئەســەدی گــرت و
زیادتــر لە پێنجســەد هەزار کەســیان
کوشــت و بە میلیۆن کەســیان ئاوارە
کرد .تێچوویەکی زۆری لە سووریە
خــەرج کــرد و پێشــوازی لــە هاتنــی
ڕووســیە بــۆ ســووریە کــرد و پێــی
وابــوو هــەر نەبــێ نیوەی دەســەاڵتی
لە ســووریە ڕادەگرێ کەچی دیتمان
دوای ئــەم هەمــوو تێچــووە مادی و
مرۆڤییە هاتەوە سەر حولەمەرەسێ و
دەســەاڵتێکی ئەوتۆی لە سوورییەدا

نەما.
دوای ئــەم هەمــوو قانــدان و
خاکفرۆشــییەی ڕێژیمــی تالیبانــی
خامنەیــی بــە ڕووســیە ،باڵوێــزی
ڕووســییە لــە عێراق گوتــی« :ئێران
شــەریکی ئیستراتیژیکی ئێمە نییە.
ئێمە  ١٤میلیارد دۆالر ســەرمایەمان
لە پیشەســازی نەوتی عێــراق بنیات
ناوە کە ئەوە بە ئاشکرا پشتکردنە لە
ســەرمایەدانان لە پیشەســازی نەوتی
ئێــران ،لە الیەن دەوڵەتی ڕووســییەوە
 .ڕووســییە لــە ڕکەبەرەکانــی
ئێــران نزیــک دەبێتــەوە و قانیــش لــە
ئێــران وەردەگــرێ .ئەمــە بــە مانای
ئەوەیــە کــە لــە پێوەنــدی قانــدان و
خاکفرۆشــی بــە ڕووســییە ڕێژیمــی
خامنەیی بۆ جارێکی تر هاتەوە سەر
حولەمەرەسێ.
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بودجەمان لە حەوزەی عێلمیە کەمە و لە هەژاریدا دەژین!
تکایە زیادی بکەن
ڕووش
خەڵکانــی نیشــتەجێ لــە جوغڕافیــای
ئێــران ســەرباری هەبوونــی ســەدان جــۆر
کاناڵی داهاتی دەوڵەتی و هەروەها بوونی
هەزاران ســامانی سرووشــتیی بــان زەوینی
و ژێرزەوینــی بــەردەوام بە دەســت هەژاری
و بێدەرەتانییــەوە دەناڵێنــن و هەنووکــە ئــەم
خەڵکە و ئەم واڵتە لە ڕیزبەندی جیهانیدا
یەکێک لە هەژارترینەکانن؛ بەچەشنێک
کە لە زۆربەی پێداویســتییە ســەرەتایی و
بنەڕەتییەکانــی ژیــان بێبەریــن و توانــای
دابینکردنیان نییە.
ئەمەش وای کردووە کە نرخی چارەڕەشی
لــە ئێــران بەپێــی دوائامارەکانــی ناوەندی
ئامــار و بانکــی ناوەنــدی خــودی ڕێژیــم
زیادتــر لــە  ٪51بێــت کــە وەک دەڵێــن
خراپتریــن دەورانــە لــە مــاوەی  40ســاڵی
ڕابردوودا ئەزموون کراوە.
پڕئاشــکرایە کــە ئــەو چینەی لــەم دۆخە
شــپڕێوەدا زۆرتریــن خەســارەکانی بــەر
دەکەوێــت یــان بــەر کەوتــووە چینــی
کەمداهاتــی کۆمەڵــگان کــە زیادتــر لــە
پەراوێــزی شــارەکاندا دەژیــن و لــە هەلــی
کار ،مافی خانووبەرە و ژیانێکی ئاسایی
بێبەریــن؛ لەوالشــەوە زۆر جــاران وتراوە کە
ڕێژەیەکــی کــەم لــە دەسەاڵتبەدەســتان و
کەســانی نیزیک لە حکومەت توانیویانە
بەهــۆی بەستێنســازییەک کــە دەزگای
ویالیــەت بــۆی کــردوون لــە ســامانە
سروشــتی و ناسروشــتییەکان کەڵکاوەژوو
وەربگــرن و لــە قازانجــی خۆیــان ســامانە
گشتی و تایبەتییەکان هەڵلووشن و بەسەر
زۆرینەیەکــی ڕەها لە خەڵک حوکمڕانی
بکەن.
ئــەم ڕێــژە کەمە کە لە ژیانی ئاســوودەدا
دەژیــن لەڕاســتیدا و بــە پلــەی یەکــەم
ئاخوندەکانــی ڕێژیــم و دواتــر بەنــاو
سیاســەتمەدار و دەوڵەتییــە بااڵدەســتەکان
لەخــۆ دەگــرێ کە زۆرترین کەیســەکانی
گەندەڵیــش هــەر لەوانــەوە ســەرچاوەی
گرتــووە؛ بــەاڵم پرســی ســەرنجڕاکێش لەم
نێوانــەدا ئەوەیــە کــە هــەر ئــەم کەســانە
بوونەتــە نــاڕازی بەنیســبەت وەزعیەتــی

ژیانیان و دەڵێن ئەوەی هەمانە زۆر کەمە
و دەبێ بۆمان زیاد بکرێ؟!!
بــۆ نموونــە «مورتــزا ئاغاتێهرانــی»،
سەرۆکی کۆمیسیۆنی بەناو فەرهەنگی
مەجلیســی ڕێژیم ڕێکەوتی 22ی رەزبەر
لــە ئاخاوتنێکیــدا لە شــۆرای فەرهەنگی
گشتیی پارێزگای چوارمەحاڵوبەختیاری
وتوویەتــی« :بودجەکانــی حــەوزەی

بەناو مەزهەبی لە ئێراندا زیادتر لە حەوت
هــەزار و دووســەد و پەنجــاودوو ()7252
میلیــارد تمــەن بودجــە وەردەگــرن کــە
ســاڵ لەگەڵ ســاڵیش ئەم ڕێژەیــە زیادتر
دەبــێ؛ ئەمەش لەکاتێکدایە کە بودجەی
وەزارەتــی بەناو بارهێنــان و پەروەردە تەنیا
 481میلیارد و  31میلیۆن و 400هەزار،
شــۆرای بــەرزی بارهێنان و پــەروەردە 11

لە نیوەی حەشــیمەتی ئێران لە ژێر هێڵی
هەژاریــدا دەژیــن و وەک خــودی دەوڵەت
بــاس دەکات زیادتــر لە نیــوەی خەڵکانی
ئێــران بۆ درێژەدان بە ژیان پێویســتییان بە
ئاوڕدانەوەی جیددی هەیە.
یەکێــک لــەو نیهــادە مەزهەبییانــە کــە
ئاغاتێهرانــی گلەیــی هەیــە کــە گوایــە
بودجەیــان نییــە« ،شــۆرای بــەرزی

ئێران!
هــەر لــەم چـــــــــوارچێوەیەدا ئامــاژە بــە
ڕاپۆرتێکــی ڕۆژنامــەی «تجارت نیوز»
دەکەین کە دەڵێ :کۆی گشتی بودجەی
تەرخانکراو بۆ ستادی قەیران  13میلیارد
و  700میلیــۆن تمەنە کــە چوار میلیارد
کەمتــرە لــە بودجــەی زانکــۆی «ئەهلی
بەیت»ە .هەروەها دەنووســێ« :بودجەی

یەکێک لەو نیهادە مەزهەبییانە کە ئاغا تێهرانی گلەیی هەیە کە گوایە بودجەیان نییە« ،شۆرای بەرزی
حەوزەکانی عێلمییە»یە کە تەنیا ئەمساڵ  651میلیارد تمەن بودجەی هەبووە کە بەبەراورد لەگەڵ ساڵی پێشوو
 ٪24بەرزتر بووەتەوە و دەکاتە 16قات زیادتر لە بودجەی ناوەندی لێکۆڵینەوەی بوومەلەرزەناسی ئێران و چوار
هێندەی ناوەندی گەشەدان بە کتێبخوێنی لە ئێران!
عێلمییــە زۆر کەمــە و فێرخوازەکانمــان
کــە هەمــان «تەلەبە»کانی ئــەم حەوزەن
لــە هەژاریدا دەژیــن و دەبێ بودجەمان بۆ
زیاد بکرێ!!!» لەمبارەوە پێویست دەکات
هەنــدێ کەتــواری شــاراوە و نەشــاراوە
بخەینە ڕوو :بەپێی یاسای بودجە لە ساڵی
 1400زیادتر لە  40دەزگا و دامەزراوەی

میلیــارد و  600میلیــۆن و بەڕێوەبەریــی
گشــتیی بارهێنان لــە هەموو پارێزگاکان
 89هەزار میلیاردە.
وەک ئاماژەشی پێ کرا ئەم داواکاری و
ئیدیعا لە کاتێکدایە کە جیا لە کەمیی
ماڵیی دامەزراوە ئاموزشــی و بێهداشــتی
و خزمەتگوزارییە حکومەتییەکان زیادتر

حەوزەکانــی عێلمییە»یــە کــە تەنیــا
ئەمســاڵ  651میلیــارد تمــەن بودجــەی
هەبووە کە بەبەراورد لەگەڵ ساڵی پێشوو
 ٪24بەرزتــر بووەتــەوە و دەکاتــە 16قــات
زیادتــر لە بودجەی ناوەندی لێکۆڵینەوەی
بوومەلەرزەناســی ئێــران و چــوار هێنــدەی
ناوەنــدی گەشــەدان بــە کتێبخوێنــی لــە

ناوەنــدی خزمەتگــوزاری حــەوزەکان لــە
کــۆی بودجــەی مەجلیــس و دەزگای
ئۆرژانسی گشتی ئێران زیادترە».
لــە نموونەیەکی تردا باس لە دامەزراوەی
«جامعە المصطفی» دەکات کە خاوەنی
 465میلیــارد تمــەن بودجەیە کە تایبەت
کــراوە بــە ئاســانکاری و دابینکردنــی

بەســتێن بــۆ ژن و منداڵــی تەلەبــە غەیــرە
ئێرانییەکان لە دەرەوەی واڵت!
ئــەم بودجــە کەاڵنــە کــە بــۆ حــەوزەی
عێلمییــەکان تەرخان کــراوە لە کاتێکدایە
کــە وەزارەتــی بێهداشــتی ڕێژیــم باســی
لــەوە کــردووە کــە هەنووکــە یەکێک لە
قەیرانەکانی بەردەم دەوڵەت پرسی نەبوونی
ئەمنیەتــی خۆراکییــە بەچەشــنێک کــە
پێــوەری بەدخۆراکــی لــە نێــو مندااڵنــی
پارێزگای بەلوچســتان گەیشــتووەتە ٪12
لەحاڵێکــدا ســاڵی ڕابردوو ئــەم رێژەیە ٪6
بــوو! کــۆی ئــەم کەتوارانــە جارێکــی
تــر ئــەو ڕاســتییەمان بــۆ دەردەخــات کــە
ئــەوەی بــۆ ســەرانی ڕێژیــم و ژێردەســت
و گۆپاڵبەدەســتەکانی گرینگــە نــەک
ئامانجدارکردنی کۆمەڵگا بەرەو ئاسایش
و هێمنــی و بەخشــینی هێــز و وزە و نۆڕم
پێــی ،بەڵکــوو لەپەراوێزخســتنی تاک بە
تاکی کۆمەڵگا و خۆشــکردنی زیادتری
ڕێگەیــە بــۆ ســەپاندنی ئیدیۆلــۆژی زاڵ
کە هەمان بیرۆکەی ویالیەتی فەقیهە بە
نرخی لەنێوبردنی هەموو ئێران و قاتوقڕی
بۆ هەموو خەڵکی ئێران.

زیادتربوونەوەی خێڵی هەژاران لە ئێران
کازیوە
لــە ئێرانــی ژێــر دەســەالتی کۆمــاری
ئیســامیدا هــەر ڕۆژەو ئامارێکــی نــوێ
بەاڵم بەباری نەرێنییدا دێتە ئاراوە؛ هێشتا
باسوخواســت لەســەر دواڕاپۆرتــی ناوەندی
ئامــاری ڕێژیم لە پێوەندی لەگەڵ پرســی
هەاڵوسان و گرانی و هەژاری گەرموگوڕە
و تۆزی لێ نەنیشتووە کەچی هەواڵێکی
تر ســەرنجی بەکاربەرانی دنیای مەجازی
بۆ الی خۆی ڕاکێشا.
ســەرۆکی دامــەزراوەی لێکۆڵینەوە دینی
و ئابوورییــەکان لە ئێران ڕایگەیاندووە کە
حەشــیمەتی ژێــر هێڵی هــەژاری لە ئێران،
لــە مــاوەی ســێ ســاڵدا  2قــات زیــادی
کردووە!
فەرشــاد مۆئمێنــی ڕێکەوتــی 10ی
خەزەڵــوەر ڕایگەیانــدووە :ئاکامــی
دوالێکۆڵینــەوەکان لە دامــەزراوەی بااڵی
لێکۆڵینــەوەکان دەری خســتووە کــە
لــە مــاوەی ســاڵەکانی  96تاکــوو 99
حەشــیمەتی ژێــر هێڵــی هــەژاری ئێــران
زیادتــر لــە دوو قــات بەرز بووەتــەوە کە بە
وتــەی ناوبراو ســەرەکیترین هــۆکاری ئەم
مەسەلە ئەوەیە کە سیستمی پارێزگاریمان
تووشــی شــەلەلی دەمــاغ (فلــج مغــزی)
بــووە و ڕوون و ئاشــکراترین دیارەدەکانــی
دەوروبەری خۆی نابینێ.
لە ساڵی 97دا النیکەمی داهاتی مانگانە

لــە ئێــران بۆ خانەوارێکی  3.3کەســی 1
میلیۆن و  100هەزار تمەن بوو بەاڵم ئەم
ڕێژەیــە لــە ســاڵی 99دا بــۆ  1.9میلیۆن
هەڵکشاوە؛
ئەمــەش لەکاتێکدایــە کــە بەپێــی
لێکۆڵینەوەکانــی ئــەم دامــەزراوە هێڵــی
هــەژاری لــە ســاڵی  97بریتــی بــووە لــە
 1.4میلیــۆن تمــەن و لــە ســاڵی 99دا بۆ
 5.7میلیۆن تمەن هەڵکشــاوە و لە ســاڵی
1400یشــدا سنووری  7.3میلیۆن تمەنی
تێپەڕاندووە!
هــەر لــەم چوارچێوەیــەدا و لــە 30ی
ڕەزبەری ئەمســاڵ وەزارەتی کاری ڕێژیم

هەزار تمەن بووە!
ڕەنگــە باســکردن لــە کاریگــەری و
ئاســەوارەکانی دیــاردەی «هــەژاری»
ئەویش لە جۆری ڕەهاکەی کاتی زۆری
بوێت و لێکۆڵینەوە و داتای وردی پێویست
بــێ بــەاڵم ئەگــەر بمانهــەوێ بەشــێوەی
نموونەیــی باســی لێوەبکەیــن دەتوانیــن
ئاماژە بە سەرهەڵدانی دیاردەیەک بکەین
کــە بــە «پەراوێزنشــینی» دەناســرێ کە
وەک فەرشــاد مۆئمێنــی باســی دەکات
هەنووکــە لــە ئەنجامــی ئــەم هەژارییــە
ڕەهای کە لە ئێراندا بوونی هەیە النیکەم
٪25ی حەشیمەتی ئێران پەراوێزکەوتوو و

و کۆمەاڵیەتــی دیکەشــن لەوانــەش
پەرەســەندنی الدانــە ئەخالقییــەکان،
زیادبوونــی دیاردەی ســواڵ و ســواڵکردن،
پەرەســەندنی ڕێــژەی گەندەڵییــە
ئەخالقییــەکان و بەالڕێداچوونــی
کۆمەاڵیەتــی ،زۆربوونــەوەی ڕێــژەی
تــەاڵق ،زیادبوونــی ڕێــژەی بەکارهێنــان
و کڕیــن و فرۆشــتنی مــاددە
ســڕکەرەکان و دەیــان خەســاری دیکــە
کــە هەنووکە بە چاوخشــاندنێک بەســەر
شاروشــارۆچکەکانی ئێــران و کوردســتان
ئەم کەتوارە زیادتر خۆی دەردەخات.
بــەاڵم لە پێوەنــدی لەگــەڵ هۆکارەکانی

بــازاڕ بــن ،دەبێ ئەوەش بــە ڕوونی بزانین
کە بەرپرســانی پێوەندیدار خۆیان بەشێکن
لــەو سیســتمە گەندەڵیخوڵقێنــە کە ڕێگە
بــۆ ســەرهەڵدانی دیــاردە کۆمەاڵیەتــی و
ئابوورییەکان خۆش دەکەن.
بــۆ نموونــە لــە هەموو دنیادا کەســانێک
وەک بەرسی دەزگای داد دیاری دەکرێن
کــە لەبــاری ســداقەتی کارییــەوە خــاوەن
کارنامەیەکــی خاوێن بــن بەاڵم لە ئێراندا
بەپێچەوانەوەیــە و ئــەو کەســانە دەکرێنــە
بەرپرســانی ئــەم دەزگا کــە لــە لوتکــەی
بێئەخالقییــە سیاســی و کۆمەاڵیەتــی
و ئابوورییەکانــدان؛ ئەمــەش بــەو هۆیەوە

هەژاری ئەمڕۆکە وەک مەزنە قەیرانێک لە ئێراندا بوونێکی هەستپێکراوی هەیە؛ بوونێک کە خەڵکی ئاسایی
بە گیان و ئێسک و پێستەوە ،ڕۆژانە درکی دەکەن و بەرپرسانیش وەک بانگەشەی تێلێڤیزیۆنی لێی دەڕوانن بۆیە
تا دێت دۆخەکە شپڕێوتر دەبێ و مافیاکانی ڕێژیم زیادتر پێی ئەستوور دەبن و خەڵکی ئاساییش زیادتر بەرەو
تێداچوون هەنگاو دەنێن بەاڵم هەرچەندە ئەوان ئەستوورتر دەبن ئاستی ناڕەزایەتییەکانیش
زیادتر پەرە دەستێنێ و وەک لە کۆنەوە وتراوە ستەم و زوڵم لە ئەستووریدا دەپسێت!
ڕایگەیانــد کــە زیادتــر لــە یەک لەســەر
ســێی حەشــیمەتی ئێــران لــە «هــەژاری
ڕووت» یــان ڕەهــادا دەژیــن کــە هێڵــی
هەژاری لە ســاڵی  99بەپێی ئامارەکانی
ئەم وەزارەتە بۆ خانەوارێکی ســێ کەسی
 2میلیــۆن و  758هــەزار تمــەن و بــۆ
خانەوارێکی  4کەسی  3میلیۆن و 385

پەراوێزنشــینن و زۆریک لــە گوندەکانی
ئێــران بەهۆی نەبوونی کار و هەژاری بە
ناچاری چۆڵ کراون!
ئەم دوو دیاردە کە تەواوکەری یەکتریشن
لەگــەڵ ئەوەیکــە خۆیــان دەرهاویشــتەی
هەژاریــن بــەاڵم ڕێگەخۆشــکەر و
بەستێنســازی چەندیــن گرفتــی ئابووری

ئــەم دیــاردە واتــە هــەژاری دەتوانیــن
بڵێیــن لەگــەڵ ئەوەیکــە هیــچ بەرنامــە
و پالنێــک بــۆ دابینکردنــی کار و
هەلــی کار لــە بــازاڕی کاردا بوونــی
نییــە و سیاســەتداڕێژی دەوڵەتــە یــەک
لــەدوای یەکەکانی کۆماری ئیســامی
نەیانتوانیــوە واڵمــدەری پێویســتییەکانی

کــە وەک خومەینــی دەیگــوت :ئێمــە
ئینســانی «متعهد»مــان دەوێ نــەک
«متخصص»!
بــۆ ڕوونبوونــەوەی زیادتــری ئــەم باســە
ئامــاژە بــە نــاوی کەســێکی وەک
غواڵمحوســێن ئێژەیــی دەکەیــن کــە
هەنووکــە بــە بڕیــاری عەلــی خامنەیــی

بووەتە سەرۆکی هێزی بەناو دادوەری.
ئێژەیی جیا لەوەیکە لە پێگەی دادستانی
گشــتی و جێگــری یەکەمــی هێــزی
دادوەری بەشــێوەی ڕاســتەوخۆ دەستی لە
ســەرکوت و گرتنی چاالکانی سیاسی و
جیابیــران هەبووە ،یەکێکە لەو کەســانەی
کە بۆ ســەرکوت و گرتنی ڕۆژنامەوانان
و داخســتنی باڵڤــۆک و ڕۆژنامــەکان
دەستی بااڵی هەبووە.
جیــا لــەوە ،ناوبراو بەڕوونــی تۆمەتبارە بە
بڕیاردەریی ئێعدام و لەســێدارەدانی سەدان
کــەس کە زەقتریــن نموونەکانی ئێعدامی
زیندانیانــی سیاســی لــە دەیــەی 60ی
هەتاوییــە و لەم چوارچێوەیەدا بە چەندین
جــار ناوی لە ڕاپۆرتی نیهاد و ڕێکخراوە
جیهانییەکانی مافی مرۆڤ هاتووە.
بەکورتــی دەتوانیــن بڵێیــن هــەژاری
ئەمڕۆکــە وەک مەزنــە قەیرانێــک لــە
ئێرانــدا بوونێکــی هەســتپێکراوی هەیــە؛
بوونێــک کــە خەڵکی ئاســایی بــە گیان
و ئێســک و پێســتەوە ،ڕۆژانــە درکــی
دەکــەن و بەرپرســانیش وەک بانگەشــەی
تێلێڤیزیۆنــی لێــی دەڕوانــن بۆیــە تا دێت
دۆخەکــە شــپڕێوتر دەبــێ و مافیاکانــی
ڕێژیم زیادتر پێی ئەستوور دەبن و خەڵکی
ئاســاییش زیادتر بــەرەو تێداچوون هەنگاو
دەنێــن بــەاڵم هەرچەنــدە ئەوان ئەســتوورتر
دەبــن ئاســتی ناڕەزایەتییەکانیــش زیادتــر
پــەرە دەســتێنێ و وەک لــە کۆنەوە وتراوە
ستەم و زوڵم لە ئەستووریدا دەپسێت!
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کۆماری ئیسالمی تەنیا بە فیشەک خەڵکی کورد ناکوژێ!
هەتاو
دوایین ئامارە حکومەتییەکان لە پێوەندی
لەگــەڵ ڕووداو و پێکدادانــە جاددەییەکان
لــە ئێــران دەریانخســتووە کــە لــە مــاوەی
 6مانگــی یەکەمــی ئەمســاڵدا زیاتــر لە
 8000کەس بەم هۆیەوە لە ئێران گیانیان
لە دەست داوە کە گرینگترین هۆکارەکان
بــۆ هەڵــەی ئینســانی و نەبوونــی
ئیســتانداردی جیهانــی و ئەمننەبوونــی
جاددەکان گەڕێندراوەتەوە.
دیــارە ڕووداوی هاتوچــۆ کە هەنووکە بە
یەکێــک لــە ســەرەکیترین هۆکارەکانــی
مردنــی مرۆڤــەکان بــە ئەژمــار دێــت
دیاردەیەکــەی جیهانییــە و تایبــەت بــە
واڵتێکی دیاریکراو (بۆنموونە ئێران) نییە
بەاڵم ئەگەر لە واڵتانی پێشکەوتوودا کە
پێڕەوی لە یاسا و ستانداردە جیهانییەکان
بووەتــە فەرهەنگــی زاڵ و بەشــی زۆری
ڕووداوەکان بەهــۆی هەڵەی ئینســانییەوە
ڕوو دەدەن ئەوا لە واڵتانی پاشــکەوتووی
وەک ئێــران مەســەلەکە جیــاوازە و بــە
دیوێکــی تــردا دەبــێ خوێندنــەوەی بــۆ
بکرێت.
بەپێــی دواییــن ئامــارە پێوەندیــدارەکان لە
ســاڵی 1400دا ڕێــژەی ڕووداوەکانــی
هاتوچــۆ کــە بوونەتــە هــۆی مردنــی
هاوواڵتییــان بەبــەراورد لەگــەڵ ســاڵی
ڕابــردوو  ٪31.1زیادیــان کردووە و وەک
بەرپرســانی پێوەندیداریش دەڵێن بەشــێوەی
نێونجــی لــە ڕۆژدا النیکــەم  40کــەس
لــە ئێران بەم هــۆکارەوە گیانیان لەدەســت
دەدەن.
هــەر لەمبــارەوە و بەپێــی ئامارەکانــی
ڕێکخــراوی بێهداشــتی جیهانــی ئێــران
یەکێک لەو واڵتانەیە کە لە نێو بازنەی
واڵتانی ناوچەی سوور (مەترسیدار) جێی
گرتــووە؛ پێــوەری ئــەم هەڵســەنگاندنەش

وەک لە ڕاپۆرتی ئەم
ڕێکخراوەدا ئاماژەی
پێکــراوە بریتییــە لــە
«ڕێــژەی کوژراوانی
پێکدادانــەکان» و
«ڕێــژەی کوژراوانی
نێو جاددەکان هەمبەر
بــە هــەر  100هــەزار
کەس».
هۆ کا ر ە کا نــی
و
پێکدانــان
ڕ و و د ا و ە کا نــی
هاتووچــۆ لــە ئێران و
لــە نێو ئێرانیشــدا ئەو
هەرێمانەی کە نەتەوە
ســتە ملێکر ا و ە کا نی
تێــدا نیشــتەجێیە بــەم
شێوەیە دەکرێ پۆلێن
بکرێن:
خراپــی و ناســتانداردبوونی ماشــینەکان
و نەبوونــی کۆنتــڕۆڵ کوالێتــی ،خراپــی
ڕێگاوبانــەکان و لەبەرچاونەگرتنــی
ســتانداردە جیهانییــەکان ،بــاری خراپــی

بــۆ پاروویــەک نــان و لێخوڕینــی خێــرا
بــۆ زووتــر گەییشــتنەوە و حەســاننەوە کە
بەداخەوە قەت نەگەییشــتن و حەسانەوەی
یەکجاری ئەم ئازیزانەی لێکەوتەوە  .هەر
لەمبارەوە پێویســتە ئاماژە بەو مەســەلەیە

لەدەستدانی هاوواڵتییان هەیە .لەالیەکەوە
کوێستانی بوونی کوردستان و لەالیەکی
تــرەوە هەوڵنەدانــی ڕێژیــم لــە  42ســاڵی
ڕابــردوودا بــۆ نۆژەنکردنــەوەی جــادە و
ڕێگاوبانەکان یان هەوڵدان بۆ دۆزینەوەی

بــۆ ڕوونبوونــەوەی
زیادتــری ئــەم باســە
ئامــاژە بــە خاڵێکــی
بەرهەست دەکەین؛ لەو
پارێزگایانــەی کــە بە
دەوری کوردســتانەوەن
واتــە پارێزگاکانــی
هەمــەدان ،زەنجــان
و تەورێــز زۆربــەی
هــەرەزۆری جــاددەکان
دووبانــدەن و لەبــاری
کوالێتــی قیــر و
ئــەو ماددانــەی کــە
بــۆ ئیســفاڵت کــردن
کەڵکــی لێوەردەگیرێ
دراوە
هــەوڵ
باشــترینەکان بــەکار
ببــردرێ .جیــا لــەوەش
تــەواوی ئــەو ڕێگایانە
بــە هێماکانــی هاتوچــۆ داپۆشــراوە و بــە
هێڵــی جیاکەرەوەش جاددەکان لە یەکدی
جیــا کراونەتــەوە کە هەموو ئەمانە دەبێتە
هــۆی کەمبوونەوەی ڕێژەی خەســارەکان

لەو پارێزگایانەی کە بە دەوری کوردستانەوەن واتە پارێزگاکانی هەمەدان ،زەنجان و تەورێز زۆربەی
هەرەزۆری جاددەکان دووباندەن و لەباری کوالێتی قیر و ئەو ماددانەی کە بۆ ئیسفاڵت کردن کەڵکی لێوەردەگیرێ
هەوڵ دراوە باشترینەکان بەکار ببردرێ .جیا لەوەش تەواوی ئەو ڕێگایانە بە هێماکانی هاتوچۆ داپۆشراوە و
بە هێڵی جیاکەرەوەش جاددەکان لە یەکدی جیا کراونەتەوە کە هەموو ئەمانە دەبێتە هۆی کەمبوونەوەی ڕێژەی
خەسارەکان بەاڵم جاددەکان کە دەگەنە کوردستان هیچ کام لەو خااڵنە لەبەرچاو نەگیراون
و تەنانەت جاددە بەناو ترانزێتییەکان کە چەندین پارێزگا و لەوەش زیاتر
دوو واڵتی عێراق و ئێران بە یەک دەبەستنەوە لەوپەڕی خراپی خۆیاندان
دەروونی لێخوڕەکان بە هۆی ئەو قەیرانانەوە
کــە ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامی بــۆ
خەڵکی ساز کردووە ،هیالکی لەڕادەبەدەر
بەهــۆی بەردەوامبوونــی زۆر لــە لێخوڕین

بکەیــن کــە بەپێــی لێدوانەکانــی خــودی
بەرپرســانی حکومەتــی ،پارێزگاکانــی
کوردســتان پلەکانی یەکەمیان لە ڕێژەی
ڕووداوەکانــی هاتوچــۆ و کوژران و گیان

ڕێــکاری جێگوزیــن لەباتــی ڕێگاوبانــە
کۆن و بێکەڵکەکان وای کردووە کە ئەم
ئامارە بێتە دەر و لەمبارەشــەوە کوردستان
لە پلەکانی یەکەمی ئەم ئامارانەدا بێت.

بــەاڵم جــاددەکان کــە دەگەنە کوردســتان
هیــچ کام لــەو خااڵنە لەبەرچاو نەگیراون
و تەنانــەت جــاددە بەنــاو ترانزێتییــەکان
کــە چەندیــن پارێزگا و لــەوەش زیاتر دوو

واڵتی عێراق و ئێران بە یەک دەبەستنەوە
لەوپەڕی خراپی خۆیاندان.
گیــان لــە دەســتدانی ڕۆژانــەی
هاوواڵتییانــی کــورد لــە کوردســتانی
ڕۆژهــەاڵت کــە بەشــێکیان هــەر بــە
میدیایــی ناکرێن و ڕەنگە لە ئامارەکانی
ڕێژیمیشــدا تۆمار نەکرێن ناڕاستەوخۆ بە
دەســتی حاکمانی جینایەتــکاری تاران و
بە شــێوەی سیســتماتیک بەڕێــوە دەچن.
ئەمەش بەو هۆکارەیە کە دید و ڕوانینی
تــاران بۆ ناوچە پەراوێزخراوەکان دیدێکی
کۆلۆنیالییــە کــە ئــەو هەرێمانــە وەک
ناوچەگەلێــک دەبینــێ کە پۆتانســیەڵی
ژیاندنی دەســەاڵتیان هەیە نەک بەشێک
لەو جوغڕافیایەی کە بە ئێران دەناسرێ!
هــەر ئەمەش وادەکات کە تاکی کورد و
باقی نەتەوە زوڵملێکراوەکان دەبێ سوورتر
بن لە ســەر هەوڵدان بــۆ ڕوخانی ڕێژیمی
جینایەتکاری خومەینی /خامنەیی .
کۆتاقســە لەمبــارەوە ئەوەیــە کــە بەنــاو
ڕۆشــنبیر و قەڵەمبەدەســتەکان کــە
زۆر جــار قســە و قەڵەمیــان لــە خزمــەت
بەرژەوەندییەکانــی ڕێژیــم هەڵدەســووڕێ
کاتێــک بــاس لــە خەبــات لــەدژی ئــەم
سیســتمە داگیــرکارە دێتە گــۆڕێ دەڵێن
شــۆڕش مەکــەن بــا کــوڕی خەڵــک بــە
کوشت نەچێ !!! ئەوان وادەزانن کۆماری
ئیســامی تەنیــا بــە فیشــەک خەڵــک
دەکــوژێ  .بەاڵم ئەوەی ڕوونە و کەتمان
ناکــرێ ئــەو کەتوارەیــە کــە کۆمەاڵنــی
خەڵکــی کوردســتان دەبێ بــۆ ڕزگاربوون
لــەم دۆخــە نەشــیاوەی کە هەیانــە زیادتر
لە هەمیشــە پەیوســت بە ڕیزەکانی هێزی
پێشمەرگەی کوردستان لە شار و لە شاخ
ببن و بۆ ڕووخانی یەکجاری ئەو ڕێژیمە
تێبکۆشــن .تەنیا بە خەبات و شۆڕشێکی
پڕ گڕوتینە کە دەتوانین سێبەری نگریس
و قدۆشــی داگیرکــەر لــە واڵتەکەمــان
بسڕینەوە .

بۆچی لە ئێران دادوەری جێگیر ناکرێت؟
ئاربابا
لە ئێـــــــــستەدا و ڕۆژانە کەمتر دێتە پێش
کــە هــەواڵ یــان ڕاپۆرتێک لــە پێوەندی
لەگــەڵ پێشــێلکارییەکی مافــی مرۆڤ
لە ئێـــــــران و لەنێو ئێرانیشدا لەو هەرێم و
ناوچانــەی کە نەتەوە ســتەملێکراوەکانی
ئێرانی تێدا نیشتەجێیە نەبیسترێ!
ڕۆژێــک هەواڵــی دەرکردنــی حوکمــی
نــاڕەوای ئێعــدام بۆ چاالکێکی سیاســی
یــان ژیـــــــنگەپارێزێک ،ئــەم ڕۆژەکــەی
تــر هەواڵــی گرتنــی جیابیرێــک یــان
چاالکێکــی بــواری ژنــان ،ڕۆژی
دواتــر هەواڵــی کوشــتنی بەئەنقەســتی
کۆڵبەرێــک یان بەلوچێکی لێقەوماو کە
بۆ دابینکردنی بژێــــــــوی ژیانی خۆی و
منداڵەکانی دەبێ بێنزین بگوازێتەوە بەاڵم
فیـــــــــــشەکی هێزە بەناو ئینتزامییەکانی
ڕێژیم دڵی گەرمی لە بیاوانە بێئاوەکانی
سیستان سارد دەکاتەوە.
هاوتەریــب لەگەڵ بیســتنی ئــەم هەوااڵنە
کەم وا هەبووە کە گوێبیســتی دژکردەوە
و هـــــــــــەڵوێستی الیەنــە پێوەندیــدارە
جیهانییــەکان نەبیــن کــە لــە ئاســتی ئەم
ڕووداوانە و ئەم ســتەمە سیســتماتیکانەدا
نەهاتبێتنە دەنگ و ڕەخنەیان لە ڕێژیمی
زاڵ بەسەر ئێران نەگرتبێ؛
لەوانــەش لێبوردنــی نێونەتەوەیــی،
کۆمـــــــــــــیتەی پارێــزگاری کــردن لــە
ڕۆژنامەوانــان ،ماڵیی ئازادی ،چاودێری
مافەکانی مرۆڤ ،فیدراسیۆنی جیهانی
کۆمەڵــە مافــی مرۆڤیـــــــــــیەکان،
ڕێپۆرتێرانی بێســنوور و دەیان ڕێکخراوی
گــەورە و بچووکــی دیکــە کــە ئەگــەر
ناوەکانیان تا  30ساڵ لەمەوپێشیش نامۆ
و نائاشنا بوون بۆ خەڵکانی ئێران ئەوا لە
سێبەری دەســـــــــــەاڵتی زاڵ و ئەو زوڵم و
زۆرییــە ڕۆژانەی کــە دژ بە نەتەوەکانی
ئێران دەیکات ئەمڕۆکە بەشێکن لەو وشە

و چەمکانــەی کــە لــە بازنــەی وشــە و
چەمکی تەنانەت خەڵکی ئاســایی ســەر
شەقامیشــدا بوونیــان هەیــە و ئیتــر وەک
ڕابردوو نامۆ نییە بۆیان!
لێــــــــــرەدا ئــەو پرســیارە بەرجەســتە
دەبێتــەوە کە هـــــــــۆکار چییە ســەرباری
ئەوەیکــە لــە ئاســتی نێونەتەوەییــدا دژ بە
پێشێلکارییەکانی مافی مرۆڤ لە ئێران
هەڵوێســت دەگیرێتــە بــەر بــەاڵم دەبینرێ
کــە لــە ئێرانــدا ئــەو جــۆرە ســتەم و زوڵــم
و زۆرییانــە نەتەنیــا بەردەوامــن بەڵکــوو
بەگوڕتر لە جاران بەڕێوە دەچن؟
ڕەنگە بۆ وەاڵمدانەوە بەم پرســیارە بکرێت
چەندیــن هــۆکار لە چەند گۆشــەنیگای
جیــاوازەوە بهێنرێتــە بــەر بــاس؛ لەوانــەش
یاســــــاکانی ســزادان لــە کۆمــاری
ئیســامی کــە ڕێگــە خــۆش دەکات و
بەســــــــــتێنخوڵقێنە بۆ ئەنجامدانی تاوان،
یــان ئەو کەســانەی کە کار بە یاســاکان
دەکــەن خۆیــان کەســانێکی بیرپەرێشــانن
و لەڕاســتیدا پێویســتییان بــە یارمەتــی
دەروونناسانە هەیە ،یان لە ڕووی سیاسی
و ئیدیۆلۆژییــەوە ئەوەیکــە لــە ئێرانــدا
دەکــــــــــــرێت هەوڵێکــە بــۆ ســەپاندنی
زیادتری هێــــــــژمۆنی و نەهێشتنی جیابیر
و  ...بــەاڵم بەدڵنیاییــەوە ئەگەر هەر کام
لــەم ڕوانینانە درووســت بن و پێویســتییان
بــە شــیکاری زیادتر هەبێ ئــەوا خاڵێکی
گرینــگ هەیــە کــە مــرۆڤ ناتوانــێ لە
کاتــی بیرکردنــەوە لــە کەیســێکی وەهــا
هەڵوەستەی لەسەر نەکات؛
ئەویش هێنانەبەرچاوی ئەو کەسانەیە کە
بە جێبەجێکاری یاساکان دەناسرێن.
بەکورتی کێن ئەو کەسانەی کە یاساکان
جێبەجــێ دەکــەن و دەبنــە هــۆکاری
پێشــێلکاری لــە ئاســتی مافەکانــی
مرۆڤ؟
بــۆ واڵمدانــەوە و کردنــەوەی زیاتــری
باســەکە لێرەدا نموونەیەکــی «موردی»
دەهێــــــنینەوە« :غواڵمحسەین موحسێنی

ئێژەیی ،سەرۆکی هێزی بەناو دادوەری»!
موحسێنی ئێژەیی کێیە؟
ئــەو دامــەزراوەی کــە گوایــە بڕیــارە،
«دادپــەروەری» لــە ئێرانــدا جێبەجــێ
بکات و هەمووان لە ســێبەریدا بحەسێنەوە
هێـــــــــزی دادوەری یان «قوە قضائیە»یە
کە لە مانگی پووشــپەڕی ئەمســاڵەوە بە
بڕیــاری کەســێکی وەک خامنەیی (کە
بۆخــۆی خــاوەن کارنامەیەکی لێوانلێو لە
پێشــێلکاری مافــی مرۆڤە و لــەم بیاڤەدا
«معلومالحــال»ە) بــە غواڵمحســەین
ئێژەیی سپێردرا.
ئێـــــــــژەیی بــۆ مــاوەی چەندیــن ســاڵ
وەک وتەبێــــــــــــژی ئــەم دەزگا ،وەزیــری
ئیتــــــــاعات ،دادســتانی گشــتیی ئێــران
و جێـــــــــگری یەکەمــی هێــزی دادوەری

خزمەتــی بــە بەرژەوەندییەکانــی ڕێژیــم
کردووە.
ئــەو ،کەسێـــــــکە کــە پێشــووتر و لــە
ڕەوتــی دادگایــی و ئێعدامــی زیندانیانی
ســـــــــیاسی لــە دەیــەی 60ی هەتــاوی
دەور و نەخشــی بااڵی هەبوو؛ دواتر و لە
کاتی هاتنەسەرکاری دەوڵەتەکانی بەناو
ڕێفــۆرم بووە دێوەزمــەی گیانی ڕۆژنامە
و ڕۆژنامەوانــان و زۆرێــک لەوانــی بــە
حوکمــی درێژمــاوەی زینــدان و تەنانــەت
ئێــــــــــــعدام مەحکــوم کــرد و زۆرێکیــان
پــاش چەند ســاڵ مانەوە لــە زیندان ناچار
کــران ئێــران جــێ بهێڵــن و ڕوویــان لــە
هەندەران کرد.
ڕاســـــــــتەوخۆ لــە ڕەوتــی ڕووداوەکانــی
ناســـــــراو بە «کوی دانشگاه» دەســـــتی

هەبــوو و نــاوی لــە پەروەنـــــــــدەی
دەســتدرێژی بۆ سەر گیراوانی ساڵی 88
لە کەهــــریزەک هەیە.
بەکورتــی ئــەو لــە کەســانی نیزیــک
و جێــی متمانــەی بەیتــی ڕێبــەری و
شەخســــــــــی خامنەییــە کــە بەهــۆی
کارنامــە درەوشـــــاوەکەیەوە نــاوی لــە
لیســتی تەحریمی یــــــــــەکیەتیی ئۆرووپا
و ئامریکادا هەیە.
ئێــــــــــستە ئەگــەر ئــەو ڕەخنانــەی کــە
لەپێـــــــــوەندی لەگــەڵ پرســی مافەکانی
مــرۆڤ و دادوەری و عەداڵــەت لەســەر
ئێران باسی ڕۆژن بێنینە بەرباس کاکڵەی
باســەکەمان تۆکمەتر دەبێ؛ ئێــــــــــــعدام،
گرتنی لەگۆترە و هەڕەمەکی چاالکانی
سیاســی و مەدەنــی ،گوشــــــــاری

ئەمنیەتــی بۆســـــــــــەر پارێزەرانی دادگا،
گرتنــی چاالکانــی ســینفی لەوانــەش
کرێــکاران ،ئەشـــــــــکەنجە و ئازاردانــی
زیندانیــان ،هەوڵدان بۆ وەرگرتنی ئێعتراف
و دانـــــــپێنانی زۆرەمـــــلێ ،بەڕێوەبردنــی
دادگای یەک خولەکی و چەندخولەکی
و نادادپەروەرانــە ،هــەاڵواردن دژ بە ژنان،
کەمــــــــــینە ئیتنیکــی و مەزهەبییەکان،
سانســــــــــۆڕ و فیلتێرینگ ،پێشێلکردنی
ئــازادی ڕاگەیەندنــەکان و پێشــێلکردنی
ئازادی ڕادەربڕین.
جا بە هەبــــــــوونی ئەم توومار و گۆرۆزە
لــە نادادپــەروەری و کەســایەتییەکی
وەک ئێژەیــی ئایــا دەکــرێ چاوەڕوانــی
جێگیربوونی دادوەری لە ئێراندا بین؟
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شەریف بێهروز:

بەهۆی مەترسیی بەرنامەی ناوکی ڕێژیمی ئێران ،هەڕەشەکان وردە وردە چڕتر دەبنەوە و ئیتر وێدەچی
تەنیا ڕێگای قوتاربوونی ئەم ڕێژیمە لە هێرشی دەرەکی جا لەالیەن ئەمریکاوە بێت یان ئیسرائیل،

وتووێژ :ڕەحمان سەلیمی

لــە دۆخێکــدا کــە نیگەرانــی لــە
پێشــوەچوونی بەرنامــەی ناوکیــی
ڕێژیمــی ئێران لە واڵتانی ئورووپایی
و ئامریــکا لــە ئاســتێکی بەرزدایــە،
لەالیــەن ئێرانــەوە پەلەیــەک بــۆ
وتووێــژەکان
دەســپێکردنەوەی
نابینرێــت .ئەمــە لەحاڵێکدایــە کــە
ئیســرائیل هەڕەشــەی نیزامی بۆسەر
ئێــران دەکات و واڵتانــی ڕۆژاواییش
بەردەوام هۆشداریی دەدەن.
ئەم بابەتەمان لە وتووێژێکدا لەگەڵ
‹›شــەریف بێهروز›› چاالکی سیاســی
خســتووەتە بەربــاس کە ســەرنجتان بۆ
خوێندنەوەی ڕادەکێشین:

بەرنامــەی ناوکیــی ڕێژیمــیئیســامی ئێــران تــا چ ئاســتێک
چووەتــە پێــش؟ مــەوادی
دەستپێڕاگەیشــتنی ئێــران بــە
چەکی ناوکی چەندەیە؟

بەپێــی دواییــن زانیارییــەکان کە لەالیەن
الیەنەکانــی پێوەندیــداری دەرەوە و
نێوخــۆوە بــاو بوونەتــەوە ،ڕێژیمــی ئێران
کــە پیتاندنــی ئورانیۆمــی لــە  ٦٠لــە
ســەد تێپەڕانــدووە ئێســتا نزیــک بــە ٢٥
کیلۆگرەمــی ئورانیۆمــی پیتێنــدراوی
لــەو ئاســتەدا هەیــە و  ٢١٠کیلۆگرەمی
پیتێنــدراوی  ٢٠لــە ســەدی هەیــە.
بەوتــەی پســپۆڕان ،ڕێژیــم ئێســتا تەنیــا
مانگێکی ماوە کە بگاتە ئەو ئاســتەی
بتوانــێ ئــەو ڕادەیــە ئۆرانیــۆم بپیتێنــێ
کــە توانایــی بەرهەمهێنانــی بۆمبێکــی
ناوکــی هەبێت .دیــارە ئەمانە بەپێی ئەو
زانیارییە ئاشکرایانەیە کە لەبەردەستدان،
بــەاڵم هەر وەکوو هەموو الیەک دەزانن،
ئــەم ڕێژیمە لە ســەرەتای دەســتپێکردنی
ئــەم پرۆگرامــەی بــە شــاراوەیی بــووە و
تــا ئێســتاش چەندیــن شــوێنی نهێنــی
دروســتکردنی پێداویستییەکانی بۆمبی
ئەتــۆم ئاشــکرا بوونــە و لەوانەیــە ئــەو
زانیارییانــەی نێوخــۆی ڕێژیــم کــە بــە
ئاشــکرا باســی پیتاندنــی ئۆرانیــۆم لــە
ئاســتی بــەرز و پێشــوەچوونی بەرنامەی
ناوکی ڕێژیم دەکەن ،بە نهێنی خەریکی
خێراترکردنی ڕێکاری دروستکردنی ئەم
بۆمبەیــە و لەڕاســتیدا لــە ئەگەری وەها
شــتێکدا ،لەوانەیە دەستڕاگەیشــتنی ئەم
ڕێژیمە بە چەکی ناوکی لە چەند ڕۆژ
و حەوتوو تێنەپەڕێ.
گشــت الیەکیــش دەزانــن کە مەبەســتی
ســەرەکی ڕێژیمــی ئێــران لــەو بەرنامەیە
نــەک بــۆ مەبەســتی مەدەنــی بەڵکــوو
بــۆ کەڵکوەرگرتــن لــە توانایــی نیزامی
وەهــا دەســکەوتێکە کــە دەتوانــێ وەکوو
قەڵخانێــک بــۆ مانەوەی زیاتــری ڕێژیم
یارمەتی بکات.

بۆچــی ڕێژیمی ئێران بەنیســبەتدرێژەدانــی وتووێژەکانــی بەرجام
لــە ڤییــەن بەالڕێــدا دەڕوات،
ئایــا دەتوانێــت ئیمتیــازی زیاتــر
وەرگرێت؟

وەدواخســتنی دانووســتانەکانی ڤییــەن
لەالیــەن ڕێژیمــەوە دەتوانــێ چەنــد
مەبەستی لە پشت بێ؛ یەکەم هەروەکوو
پێشتر ئاماژەی پێکرا ،لەوانەیە ڕێژیم لە
هەوڵــی گەیشــتنی خێرا بەو ئاســتە بێت
کە بتوانــێ بۆمبی ئەتۆم تاقی بکاتەوە
و خۆی وەکوو واڵتێکی ئەتۆمی وەکوو
کۆرەی باکوور ڕابگەیەنێ.
دووهــەم ،ئەگەر نەتوانــێ یان نەهێڵن بەو
ئاســتەش بگات ،بە سەیرکردن لە هەموو
ئــەو تێچوویەی ئــەو بەرنامەیە بۆ ڕێژیم
هەیبــووە ،النیکــەم بتوانــێ ئیمتیــازی
زیاتــری لە دانووســتانەکاندا لێوەرگرێت.
لەوانەیــە ڕێژیم حازر بــێ بگەڕێتەوە ئەو
ئاســتەی کە لــە بەرجامدا بــۆی دیاری

کــراوە بەاڵم بێگومان بۆ ئەو کشــانەوەیە
داواکانــی دەباتە ســەرێ و هــەوڵ دەدات
لەژێر گوشــار و گەمــارۆی ئابووری بە
تەواوی بێتە دەر و تەواوی سەرمایەکانی
کە لەالیەن واڵتانی ئورووپاییەوە دەســتی
بەســەردا گیراوە ئازاد بکرێن .بەتایبەتی
کە الیەنەکانی دانووســتانکاری ڕۆژاوا
بەتایبەتــی ئەمریــکا بــاس لــە گرێدانی
کێشەکانی تر ســەرچاوەگرتوو لە ڕێژیم
وەکوو ئاژاوەنانەوە لە ناوچە و پێشێلکرانی
مافەکانــی مــرۆڤ بــە دانووســتانەکان
گرێ بدات.
هۆکاری تری وەدواخستنی دانیشتنەکان
لەالیەن ڕێژیمەوە دەگەڕێتەوە بۆ ئەوەیکە
ئــەم ڕێژیمــە لــە بنەڕەتــڕا بــاوەڕی بــە
دانیشــتن بۆ چارەســەری کێشەکان نییە
و ئێســتا کــە بەرەبــەرە دۆخــی سیاســی
و ئابــووری واڵت بــەرەو شــپرزەیی زیاتــر
دەڕوات لەوانەیە ئەم کەمە دەسکەوتانەی
کــە ئەم دانووســتانانە هەیانبوو ئێســتاش
ئەویش بەدی ناکرێت و چاوەڕوان ناکرێ
ڕێژیــم بتوانــێ ســەرمایەیەکی دەرەکــی
جارێکــی تــر بــۆ واڵت بگەڕێنێتــەوە و
هــەر وەکــوو دەڵێــن بزنیــز وەکــوو جــاران
بــێ .بڕیاردانــی بەیتی ڕێبــەری ڕێژیم
بــۆ دیاریکردنــی بناژۆخوازێکــی وەکوو
ڕەئیســی بۆ پۆستی سەرکۆماری زیاتر
ئەم باسە بەهێز دەکات کە ڕێژیم بیهەوێ
لە ئەگەری نەگەیشتن بەو داوایانەی بە
تەواوی خۆی لە کۆمەڵگای نێودەوڵەتی
تەریــک بخاتــەوە و هاوشــان لەگــەڵ
ســەرکوتێکی بەرینی نێوخۆیــی بتوانێ
زیاتــر دەســەاڵتی خۆی بە ســەر واڵت و
ناوچــەدا بســەپێنێت و بــە هیــچ کەس و
الیەنێکیش واڵمدەر نەبێ.

واڵتانــی ئورووپایــی و ئامریــکاتــا چەنــدە دەتوانــن بەنیســبەت
بەرنامــەی ناوکیــی ڕێژیــم ماتــڵ
بــن و چ کارتێکــی گوشــارییان بۆ
ڕاکێشــانی تــاران بۆســەر مێــزی
وتووێژ لەبەر دەستدایە؟
ئەگــەر لەبیرمــان بــێ تەنیــا کارتــی
ڕاکێشــانی ڕێژیــم بــۆ ســەر مێــزی
وتووێــژ کــە بــە بەرجــام لــە ٢٠١٥دا
گەیشت ،ســەپاندنی بەرباڵو و چڕوپڕی
گەمــارۆکان لەالیــەن ئەمریــکاوە لــە
ســەردەمی ســەرکۆماری ئۆبامــادا بوو.
لە سەردەمی ئۆبامادا گەمارۆکان زیاتر
بــە مەبەســتی کێشــانی ڕێژیم بۆ ســەر
مێــزی وتووێژ بــوون تا بەچۆکداهێنانی!
ڕێژیــم ئــەوکات بــە چۆکدا هــات و ئەو
ڕێککەوتنــەی قەبووڵ کرد ،بەاڵم نابێ
لەبیرمــان بچێــت کــە بەشــێکی زۆر لــە
کۆمەڵگای سیاسی و ئاسایی ئەمریکا
دژی ڕێژیمی ئێران و بەرنامەی ناوکیی
ئــەو ڕێژیمــەن و ســەپاندنی گەمــارۆ
لــە ســەر ڕێژیــم وەکــوو کارتێــک بــۆ
دانیشــتن و دانوســتان لەگــەڵ ڕێژیــم بە
کار ناهێنــن ،هەروەکــوو لــە ســەردەمی
ترامپــدا بینیمــان ،بەڵکوو بــۆ الوازکردن

و ڕووخانــی ڕێژیــم ســەیری دەکــەن.
پێشــتر کــە ئورووپاییەکان لەگــەڵ ئێران
ساتوسەودایان زۆر بوو و دوورکەوتنەوە لە
ڕێژیمیان بە لەدەستدانی بازارێکی زەبەالح
دەبینی و سەرچاوەیەکی گەورەی نەوتیان
لەدەســت دەچــوو ،ئێســتا ئەمــە نەمــاوە.
ئاڵووێــری ئورووپا لەگەڵ ئێران لەوپەڕی
کەمیــی خــۆی داوە و ئورووپاییــەکان
ئێســتا چیتــر نــەوت لــە ئێــران هــاوردە
ناکــەن ،کەوابــوو ئورووپــا هیــچ منەتی
بــەم ڕێژیمە نەمــاوە و پێداگری ئەوان بۆ
دانوستان ئێستا زیاتر بۆ ئەوەیە کە پێش
بە شەڕێکی تر لە ناوچەکە بگیرێت کە
لەوانەیە ببێتە قەیرانێکی تری پەنابەری
بــۆ ئــەم واڵتانــە و کەوتنــە مەترســی
بەرژوەندییەکانیان لە واڵتانی دراوسێ و
ناوچەکــە بۆیە دەبینین و دەبیســتین کە
بەرپرســانی ڕێژیم بەردەوام باسی خستنە
مەترســی بەرژوەندییــەکان لــە واڵتانــی
درواســێ دەکەن و هەڕەشــەی داخستنی
گــەرووی هۆرمــۆز و هتــد ...دەکــەن.
 ئەگــەر ڕێژیمــی ئێــران دەســتی بــەچەکــی ناوکــی ڕابــگات هاوکێشــە
ناوچەییەکانــی ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاســت
چ ئاڵوگۆڕێکــی بەســەردا دێــت؟
بۆ ئەوەیکە بزانین پارسەنگی دەسەاڵت و
هاوکێشە ناوچەییەکان چەندە ئاڵوگۆڕی
بەســەردا دێــت ،تەنیا بەســە چاوێک بە
کــۆرەی باکوور پاش بە ئەتۆمی بوونی
بکەیــن .بــەو جیاوازییــەوە کــە ئێرانــی
ئەتۆمــی چەندیــن قــات مەترســیدارتر
دەبــێ لــە کۆرەی باکوور بــە چەند هۆ؛
یەکەم ڕێژیمی ئێران ڕێژیمێکی ئایینی
و ئایدۆلۆژیکە و ئیدیعای ڕێبەریکردنی

موســوڵمانان لــە دونیــادا دەکات .ئێرانی
ئەتۆمــی بە دەســەاڵتداریی ئــەم ڕێژیمە
دەتوانــێ تواناییــە ناوکییەکــەی لــە
بەردەستی گروپە تۆندئاژۆکانی سەر بە
خــۆی بێنــێ و بەرژەوەندی و ئاسایشــی
گشت واڵتان بخاتە مەترسییەوە ،شتێک
کە کۆرەی باکوور نەیکردووە و وێناچێت
بیکات.
دووهــەم ،واڵتانی کەنــداوی ناوچە قەت
بــەوە ڕازی نابــن ئێــران لــە بــن گوێیــان
توانایــی ئەتۆمــی هەبێــت و بــەردەوام
قامکــی هەڕەشــەیان لــێ بــەرز بکاتەوە
و ئەوانیــش وەکوو پاکســتان کە بەدوای
هێنددا بوو بە خاوەن چەکی ئەتۆمی لەو
پێنــاوە هەنــگاو دەنێــن کە ئەمــەش زیاتر
ئاسایشــی ناوچەکە دەخاتە مەترسییەوە.
چەکی ناوکی لە ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست
کــە هەر ڕۆژێ دەســەاڵت دەستاودەســت
دەکات شــتێکی بــاش بــۆ ئاسایشــی
نێودەوڵەتی نییە.

ئایــا ئاگــەری هەیە ئێــران وەکوو
کۆرەی باکووری لێ بێت؟
بــەو فاکتۆرانــەی لەســەرەوە ئاماژەیــان
پێکــرا و ڕووداوەکان ئەوەمــان پــێ دەڵێن
کە ئەگەری ئەوە هەیە ڕێژیمی ئێران بە

ئاقاری کۆرەی باکووردا بڕوات .سەرەتا،
ئەزموونی ئەتۆمی بوونی کۆرەی باکوور
پیشــانی داوە کــە لــە ئەگــەری بوونــی
چەکــی ناوکــی پارســەنگی دەســەاڵت
ئاڵوگۆڕی بەسەردا دێت و زلهێزەکان بە
ســانایی ناتوانن هەڕەشــە بکەن و وەکوو

ئەویکە تا ئێســتا ئەم ڕێژیمە بە توانایی
تــەواوی چەکــی ناوکــی نەگەیشــتووە،
دەبێ کۆمەڵــگای نێودەوڵەتی مەدیونی
واڵتی ئیسرائیل بێ کە تا ئێستا پێشی
بــەم بەرنامەیــە گرتــووە و لــە قۆناغــی
جۆراوجۆردا زەبری لێداوە.

واڵتێکی کلووبی ئەتۆمی سەیر دەکەن.
پاشــان بــوون بە خاوەنــی چەکی ناوکی
پێــش لــە هەر جــۆرە هێرشــێکی دەرەکی
دەگرێت کە زیاتر لە  ٤٠ســاڵە مەترسی
سەرەکییە لە مانەوەی ئەم ڕێژیمە.
تــا ئێســتا ئــەم ڕێژیمــە هەوڵــی داوە بــە
دروســتکردنی ئاســتەنگی تــر پێــش بــە
ئەگــەری ئــەم هێرشــانە بگرێــت ،بــەاڵم
هەڕەشــەکان وردەوردە چڕتــر دەبنــەوە و
ئیتــر وێدەچی تەنیــا ڕێگای قوتاربوونی
ئــەم ڕێژیمــە لــە هێرشــی دەرەکــی جــا
لەالیــەن ئەمریــکاوە بێــت یان ئیســرائیل،
دەستڕاگەیشتن بە چەکی ناوکییە.

ئەوەیکــە ڕێژیــم لە نفوزی لــە ناوچەکە
بەتایبەتــی لــە ســوریا کــەم کراوەتــەوە و
پێشــی پــێ گیــراوە ئەویش هەر لە ســەر
دەستی ئیسرائیل بووە.
هــەر ئێســتا کــە ئــەم دیمانەیــە دەکەین،
کۆمەڵگای سیاســی ئیســرائیل باس لە
هێرشــکردنە ســەر ئێران تا پێش کۆتایی
ئەمســاڵی زایینــی دەکــەن و ئەمریکاش
وتوویەتــی کــە گشــت بــژاردەکان بــۆ
پێــش بــە ئێرانــی ئەتۆمی لەســەر مێزن.
ئیسرائیل توانایی وەها هێرشێکی بەتەنیا
هەیــە بــەاڵم پێی خــۆش نییە کــە ئەمە
بەبــێ ڕەزامەنــدی ئەمریــکا و واڵتانــی
ناوچەکە بکردرێت و بەو جۆرەی ڕەوتی
ڕووداوەکان لــە نێوخــۆی ئێــران دەچنــە
پێش وێناچێ ئەگەری هێرشــی نیزامی
ئیســرائیل و هاوپەیمانــان بۆ ســەر ڕێژیم
زۆر الواز بێ.

بە ناســیاوی دروســتی واڵتانی ناوچە لە
سەر ئەم ڕێژیمە ،لە جێگای خۆیدایە کە
ئــەم واڵتانە نیگەرانی دەستڕاگەیشــتنی
ئــەم ڕێژیمە بە چەکــی ناوکی بن .هەر
واڵتێــک کــە بەنیســبەت ئەتۆمیبوونی
ئێران بێهەڵوێســت و کەمتەرخەم بێت یان
جۆرێکە لەم ڕێژیمە یان لە چارەنووســی
نێودەوڵەتی بۆیان گرینگ نییە.

خەڵکــی ئێــران کــە زۆرتریــنباجیــان بەهۆی بەرنامــەی ناوکی
ئێران بەســەردا ســەپاوە ،لەکوێی
ئەو هاوکیشەیەدا جێ دەگرن؟

ئیســرائیل دەڵێــت ناتوانیــنئێرانێکی تەیــار به چەکی ناوکی
قەبــووڵ بکەین ،ئەگەری هێرشــی
ئیسرائیل بۆ سەر ئێران تا چەندە
بەهێزە؟

خەڵکــی ئێــران بەگشــتی و نەتــەوە
ژێردەســتەکان بەتایبەتــی قوربانــی
ســەرەکی سیاســەتی ســەرەڕۆیانە و
دوژمنکارانــەی ئەم ڕێژیمــە لە زیاتر لە

چل ساڵی ڕابردوودا بوونە.
لــەو شــەڕە ماڵوێرانکارییــەی کــە لــە
سەرەتای شۆڕشــدا بە سەر کوردستانیدا
ســەپاند و ئــەو ســەرکوتەی کە بــەدواوە
بووە گشــتی ئەمانە ژیانی ڕۆژانەی لە
خەڵک سەختتر و سەختتر کردووەتەوە.
داخــراوی کۆمەڵــگای ئێــران تەنیــا بــە
داخرانی نێوخۆیی قەتیس نەماتەوە ،ڕێژیم
بــە هــۆی ئــەو سیاســەتانە ڕۆژ لەگەڵ
ڕۆژ زیاتر تەریک دەبێتەوە و تاوانەکەی
خەڵکــی بێ دەرەتان و وەزاڵەهاتوو دەیدەن
کــە لــە نێویانــدا نەتەوەی کورد پشــکی
شێری بەر دەکەوێت.
ئەگــەر ئــەو پەراوێزخــراوی و
تەریککەوتنەوە نێوەدەوڵەتییە کە بەهۆی
سیاســەتی چەوتــی ناوکیــی ڕێژیــم و
سیاســەتە ئاژاوەگێڕییەکانــی لــە ناوچە
تووشــی بــووە وەال نێیــن ،ئــەو ســەرمایە
زەبەالحــەی کــە ســەرفی بەرنامــەی
ناوکیی کردووە تەرخان کرابا بۆ ئاسایش
و ئارامــی ژیانــی خەڵــک بــێ گومــان
خەڵکی ئێران ئەو دۆخە خراپەیان نەدەبوو
کە ئێستا هەیانە.
مخابــن ئەمــە لــە ڕێژیمێکــی وەکــوو
کۆمــاری ئیســامی نایەتــەوە لەبــەر
ئەوەکــە لــە ســەرەتاوە ئــەوەی بــۆی
گرینگ نەبووە بەختەوەری کۆمەڵگای
ئێــران بــووە؛ ئەم ڕێژیمە ســەلماندوویەتی
کە هەرچەند زیاتر سەرمایەی بەدەستەوە
بــێ کەمتر بۆ خەڵکی خــەرج دەکات و
زیاتــر دەتوانــێ خەڵک ســەرکوت بکات
و زیاتــر بــە گرووپــە نیابەتییەکانــی لــە
دەرەوە ڕابگات بۆ ناســەقامگیرترکردنی
ناوچەکە و جیهان.
خەڵکــی ئێــران بەتایبەتــی نەتــەوەی
بااڵدەســت نابــێ فریــوی سیاســەتە
فێڵبازییەکانــی ڕێژیــم بخــۆن کــە
دەیهەوێت پیشان بدات سیاسەتی ناوکیی
ڕێژیم سیاسەتێکی نیشتمانییە .ئێران نە
ئێســتا لــە ســێبەری ئــەم ڕێژیمــەدا و نە
لە داهاتوودا پێویستی بە توانایی ناوکی
نییــە و ناکــرێ و نابێت ئەم سیاســەتە بە
بیانووی «پیشــرفت ملی» و شــتی بێ
بایەخی لەم چەشــنە دەرخواردی خەڵک
بەتایبەتی نەتەوەی فارس بدرێت و دەبێ
بە دەنگێکی ڕەسا و بڵیند بە کۆمەڵگای
نێودەوڵەتــی بســەلمێنن کــە کۆمەڵگای
ئێران بەپێچەوانەی ئەم ڕێژیمە خوازیاری
شــەڕخوازی و شــەڕی ئەتۆمــی نییــە و
دەیهەوێ بە گۆڕینی ئەم ڕێژیمە لەگەڵ
هاوسێکانی و کۆمەڵگای نێودەوڵەتی بە
ئارامی و ئاشتی بژیت.
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ئەوەی کە دەشێ ببێت
ساماڵ ئەحمەدی
مــرۆڤ بە «زمان» ،جیهانی خۆی دیار
دەخات؛ واتە زمان بە شێوەیەکی خۆزایی
دیاردەیەکــی دیارخــەرە و جیهان و هەموو
پاژەکانی لەڕێی زمانەوە بۆ ئێمە ئاشکرا
دەبێــت .جیهــان و هەمــوو پاژەکانی ،واتە
ئــەوەی ‹›هەبــووە و ئەوەی هەیە و ئەوەی
دەشێ ببێت››.
بێگومــان جیهــان زۆر بەرفرەوانــە و ئــەوە
قســەیەکی ڕوونــە کە هەمــووان دەیزانن،
بەاڵم جیهانی یەک بە یەکی ئێمە وەکوو
تاکــی مــرۆڤ و وەکــوو کۆمەڵگــەی
جوداجــودا و وەکــوو نەتــەوە و هەویەتیــی
جیــاواز لــە زمانــی تایبەتمانــەوە پەیــدا
دەبێــت .ئــەوەی هەبــووە و هەیــە ،مرۆڤ
لەنێو زماندا ناوی بۆ هەڵێنجاوە و ئەوەی
دەشــێ ببێت – کە هەر دەبێت – شــتێکە
لــە تاریکاییــی هەبووندایــە و مــرۆڤ بە
تیشــکی زمان دیاری دەخات و ناوی لێ
دەنێت.
زمــان ،جیهــان وەدیــار دەخــات و مــرۆڤ
لــە جیهانــدا دەژی و بــە تیشــکی زمــان
تێیــدا دەگەڕێــت بــۆ ئــەوەی جیهانــی
تایبەتی خۆیشی دیار بخات .ئەم گەڕانە
نابڕێتــەوە و هــەر بــەوە ئۆقــرە ناگرێت کە
هەبــووە و هەیــە ،بگــرە جیهانێــک دێنێتە
خەیاڵــەوە کــە نییــە ،بــەاڵم ‹›دەشــێ
ببێت›› .دەستەوشــەی ‹›دەشــێ ببێت››،
هێڵــی کەمەرەیــی نێــوان ‹›هەبــوو›› و
‹›نەبوو››ە .لەسەر ئەم هێڵەیە کە مرۆڤ
‹›نەبووەکان››یش دەناسێت و هەوڵ دەدات
لەباری هێزەکییەوە بیانگوازێتەوە بۆ باری
کردەکــی ،هەربۆیــە پێگــەی مــرۆڤ لە
جیهانــدا بەرزترە لە هەبووە سروشــتییەکان
و لە ســۆنگەی زمانــەوە مرۆڤ دەتوانێت
خۆی لە هەبوونی سروشتی جودا بکاتەوە
و جیهانی بانسروشتی بئافرێنیت.

یەکێــک لــەو گۆڕەپانانــەی زمانــی
مرۆڤ تێیدا ملە لەگەڵ سروشت دەکات
و جیهانی خۆی تێدا دەئافرێنێت ،شــێعرە.
مــرۆڤ لــە شــێعردا خۆشەویســتی و ڕق،
شەڕ و ئاشتی ،خودا و ئەهریمەن ،جوانی
و ناحــەزی و ســەما و ســەودا و مۆســیقا
دەدۆزێتەوە و لەو ڕێیەوە ئەو شتانە وەدیار
دەخــات کــە ‹›دەشــێ ببــن›› ،بــەاڵم لــە
تاریکاییی هەبووندا کڕ کەوتوون.
هەمــوو جۆرەکانــی دەربڕینــی زمــان،
تەنانەت زمانی هۆشــی تیۆری و زانســت
و فەلسەفەش ناتوانن خەیاڵی مرۆڤانە لە
خۆیــان دابــڕن و چاو ببڕنە ئەوەی هەیە و
بەرچاوەکییە .چونکە هەبوون ،کڕ و کپە
تــا ئەو کاتــەی خۆی لە زمانــی مرۆڤدا
دەنوێنێــت .زمانــی شــێعریش جۆرێکــی
دەربڕینــە لەســەر هێڵی ‹›دەشــێ ببێت››
کــە جیهانێکــی تایبەت وەدیــار دەخات و

لــە ڕێــی وشــە تایبەتەکانییەوە خواســتی
هێنانەدیــی جیهانێکــی جــودا دەردەبڕێت؛
وشــەگەلی وەکــوو ‹›سەربەســتی››،
‹›ســنوور›› و تەنانــەت ‹›خــاک›› لــە
شــێعری کوردیــدا بارێکــی واتاییی وایان
هەیــە کــە ڕەنگە لە شــێعری نەتەوەکانی
دیکەدا نەبێت ،یان بەو شــێوەیە نەبێت کە
شــاعیری کــورد دەیهەوێت جیهانی خۆی
پــێ وەدیــار بخــات .لەبــەر ئــەوە جیهانــی
مرۆڤــەکان لێــک جــودا دەبێتــەوە کــە
زمان لە ڕەوشــی مێژوویــی و ئەزموونیی
تایبەتــی مرۆڤەکانــەوە دیاردەکان نیشــان
دەدات ،بۆیــە تێگەیشــتن لــە تــوێ توێــی
واتــای وشــەکانی هــەر زمانێــک و ئــەو
خەرمانــەی واتایــەی بــە دەوریانەوە هەیە،
جیهانــی جیــاواز دەخاتــە بەرچــاو .ئاخــر
شــاعیران قووڵترین هەســتیان ســەبارەت بە
زمانەکەی خۆیان هەیە ،چونکە شــێعری

ئەوانیــش وەکــوو هەمــوو هەبوویەکــی
دیکــە ،هــەر لــە زمانــدا وەدیــار دەکەوێت
و لــە هەمــوو هەبوویەکــی دیکــەش پتــر
پێویســتی بــە زمان هەیــە ،چونکە ئەگەر
بنەمــای زمــان بــۆ دیارخســتنی هەمــوو
هەبوویەک لەسەر ‹›ناولێنان›› دانرابێت،
بۆ دیارخســتنی شــێعر دەبێ ئەوەش نیشان
بــدات کــە زمانی شــێعر هەســتێکی زۆر
قووڵە بۆ ناســینی بار و بەهای واتایی و
مۆسیقایی وشەکان و ،ئەوەش هونەرێکی
زۆر بــەرز و کەموێنەیــە کــە قووڵتریــن
توێی هۆشیاری و دوورەدەستترین دیمەنی
جیهانــی نەتەوەیەک دیار دەخات کە ئەو
شێعرە بە زمانەکەی نووسراوە.
لە شێعری کوردیدا بەگشتی دەبینین کە
ئەزمــوون و ڕووداوەکانــی جیهانی تاکی
مرۆڤــی شــاعیر لــە زمانی شــێعردا بەرەو
قەڵەمڕەوی گشــتیی مرۆڤی کورد دەچن

و لــەو ئەزموونــە کەســییەدا جیهانێکــی
مرۆڤانــەی گشــتی وەدیــار دەکەوێــت
کــە ‹›حاشــا دەکــەن لێــی و هەشــە››.
لــەم ڕووەوە زمانــی شــێعر لــە مێــژووی
کــورددا گرنگتریــن دیارخــەری هەبوونی
نەتەوەیەکــی حاشــالێکراوە کــە هــۆش و
هەســتی کوردســتانیی هەڵبــژاردووە بــۆ
ئەوەی هەست و هزر و جیهانبینیی خۆی
پــێ دەرببڕێــت و ،نــەک ئــەو جیهانــەی
کــە ‹›هەبــووە و هەیــە›› و حاشــای لــێ
کــراوە ،ڕزگار بکات ،بگرە ئەو جیهانەش
بئافرێنێت کە ‹›دەشێ ببێت››.
کــە زمــان بــە شــێوەیەکی عیشــوەگەرانە
دێتــە مەیدانــی دیارخســتنەوە ،نمــوود
و دیمەنــی جوانــی دەخاتــە سروشــت و
جیهانــەوە ،بۆیــە ســەرباری ئــەوەی کــە
زمانــی شــێعر ناتوانێــت هەمــان زمان بێت
کە یاسا پێی دەوێت ،بەاڵم کە دەیهەوێت

مافێکــی یاســاییی پێشــێلکراو بە زمانی
خــۆی وەدیــار بخات ،وەکوو ‹›هێمن›› لە
هەســتی ‹›گریان›› کەڵــک وەردەگرێت
و دەڵێت:
شیوەنی من ،شیوەنی ئینسانییە
بانگی ئازادی و گڕووی یەکسانییە
شیوەنی من ،شینی کوردی بێبەشە
ئەو گەلەی حاشا دەکەن لێی و هەشە
بۆیە دەگوترێت مرۆڤ کاتێک دەتوانێت
بــە شــێوەیەکی شــاعیرانە بەرەنــگاری
جیهــان ببێتــەوە کــە ڕێ بــە زمــان بــدات
خــۆی بنوێنێــت و جیهــان و شــتەکانی بە
جیلــوە و خۆبادانــەوە وەدیــار بخــات .ئــەم
پەیوەندییــە ،پەیوەندییەکی هەســتۆکی و
ســتاتیکی لەگــەڵ جیهــان و هەبوونــە لە
جیهانــدا .بە واتایەکــی دیکە ،پەیوەندیی
نێــوان الیەنــی جوانیناســەکیی زمــان و
نموودی جوانیناسەکیی جیهانە بۆ ئەوەی
مــرۆڤ بتوانێت جیهــان بکاتە گۆڕەپانی
گەمــەی خــۆی و ئافراندنــی جیهانــی
خۆی .ئەگەر لە شێعرەکەی ‹›هێمن››دا
جیلــوەی هەســتبزوێنی گریــان و ڕیتمــی
مۆســیقایی و گەمــەی زمانــی لــە نێوان
وشــەکانی ‹›بێبەشــە›› و ‹›هەشــە››
و ئایــش و وەیشــی دەنگــی ‹›ش››دا
نەبێــت ،زمــان تەنیا ئەرکی دیارخەری بۆ
دەمێنێتــەوە و دەبێتــە زمانێکــی یاســایی،
نەک شاعیرانە .ئەوەی کە دەشێ ببێت،
هەمیشــە لە خەیاڵی شاعیرانەدا ئامادەیە
و لــە زمانی شــێعردا وەدیــار دەکەوێت و،
دیارە ژێرخانی سروشــتیی زمان ،پێکهاتە
دەنگییەکەیەتــی کــە لەڕێــی ئەندامــە
دەنگســازەکانی جەســتەوە بەرهەم دێت و،
سەرخانە واتاییەکەیشی لەگەڵ ‹›جیهانی
ئایدیــاکان›› هەڵســوکەوت دەکات ،بۆیە
شــاعیر بــە جیلــوەی ئایدیــاکان دەتوانێــت
جیهانــی تایبەت بئافرێنێت و کاریگەریی
لــە فەرهەنگســازی و چەســپاندنی
هەویەتیی فەرهەنگیی جیاواز و نەتەوەی
سەربەخۆدا هەبێت.

چەند کۆپلە شێعری مامۆستا جەالل مەلەکشا
بەبۆنەی یەکەمین ساڵیادی فڕینی هەتاهەتایی
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«ڕۆژنامەی کوردستان» بە مەبەستی هەرچی زیاتر ئاشکراکردنی پێشێلکارییەکانی مافی مرۆڤ لە ناوچەکانی
کوردستانی ڕۆژهەاڵت ،هەر دوو حەوتوو جارێک ڕاپۆرتێک لە سەر دوایین بارودۆخی مافەکانی مرۆڤ لە
کوردستانی ڕۆژهەاڵت باڵو و دەیخاتە بەردیدی خوێنەران ڕۆژنامەی کوردستان.
ئەم ڕاپۆرت و ئامارانە باس لە حاڵەتەکانی پێشێلکردنی مافی مرۆڤ لە ماوەی دوو حەوتووی سەرەتای
مانگی خەزەڵوەری 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.
دەسبەسەرکردنی هاوواڵتییان:

ڕۆژی پێنجشــەممە ٢٩ی ڕەزبــەر،
هاوواڵتییەکــی کــورد بــە نــاوی «لوقمان
قادری» ،کوڕی عەزیز ،خەڵکی گوندی
«پەســوێ» و دانیشــتووی پیرانشــار،
لەالیەن هێزە ئەمنییەتییەکانەوە دەسبەســەر

کرا.

ڕۆژی پێنجشــەممە ٢٩ی خەزەڵــوەر،
هاوواڵتییەکــی کــورد بــە ناوی «ســەالح
عەلیــزادە» ،کــوڕی ئەبووبەکر و خەڵکی
پیرانشــار ،لەالیەن هێــزە ئەمنییەتییەکانەوە

دەسبەسەر کرا.

ڕۆژی شــەممە ١ی خەزەڵــوەر ،مریــەم

ســادقی ،چاالکی مافی ژنان و ئەندامی
کۆمیتــەی هاوئاهەنگــی بــۆ یارمەتیــدان

لــە ڕاســتای دروســتکردنی دامــەزراوە
کرێکارییــەکان لــە ســنە ،لەالیــەن هێــزە

ئەمنییەتییەکانەوە دەسبەسەر کرا.

ڕۆژی یەکشــەممە ٢ی خەزەڵــوەر،
هاوواڵتییــەک بە ناوی «هێمن ئەرزەن»،
کــوڕی حســەین و خەڵکــی پیرانشــار،
لەالیەن هێزە ئەمنییەتییەکانەوە دەسبەســەر

و ڕەوانەی شوێنێکی نادیار کرا.

شــەوی سێشــەممە ٤ی خەزەڵــوەر،
هاوواڵتییەکی کورد بە ناوی «شــوعەیب
مەحمــوودی» ،تەمــەن  ٤٣ســاڵ ،کوڕی

جەعفەر و خەڵکی گوندی «مێراو» سەر
بە ســنە ،لەالیــەن هێــزە ئەمنییەتییەکانەوە

دەسبەســەر و ڕەوانــەی شــوێنێکی نادیــار

کرا.

ڕۆژی یەکشــەممە ٩ی خەزەڵــوەر،
چاالکێکــی ژینگەیــی بــە نــاوی «نەوید
کۆنەپۆشــی» ،خەڵکی مەریــوان ،لەالیەن

هێــزە ئەمنییەتییەکانــەوە دەسبەســەر و

ڕەوانەی شوێنێکی نادیار کرا.

ڕۆژی سێشــەممە ڕێکەوتــی ١١ی
خەزەڵــوەر ،دوو الوی تەمــەن  ١٨ســاڵ بــە

ناوەکانــی «ســینا (کەریــم) مینایــی»
و «عەبدوڵــا یووســفی» ،خەڵکــی
گوندی «ســەوجە»ی شــنۆ ،لەالیەن هێزە

ئەمنییەتییەکانەوە دەسبەسەر کران.

ڕۆژی سێشــەممە ڕێکەوتــی ١١ی
خەزەڵوەر ،ماوەی دەسبەســەرکرانی کاتیی
هاوواڵتییەکــی کــورد بە ناوی «ســۆعدا
خەدیــرزادە» کچی «ڕەحیــم» و خەڵکی

پیرانشــار بــۆ مــاوەی  ٢٠ڕۆژی تــر درێژ

کرایەوە.

ڕۆژی سێشــەممە ١١ی خەزەڵــوەر،
هاوواڵتییەکــی کــورد بــە نــاوی «ئەنوەر

شێخە» ،تەمەن  ٤٥ساڵ ،کوڕی عەبدوڵاڵ

و خەڵکــی گونــدی «پەســوێ» ســەر بە

پیرانشــار ،لەالیەن هێزە ئەمنییەتییەکانەوە
دەسبەســەر و ڕەوانــەی شــوێنێکی نادیــار

کرا.

بانگهێشت و لێپرسینەوە
لە چاالکانی تۆڕە
کۆمەاڵیەتییەکان:

ناڕوونی چارەنووسی
هاوواڵتییان:

هاوواڵتییــەک بــە نــاوی «گواڵڵــە
مــورادی» ،خەڵکی پیرانشــار ،ســەرەڕای

تێپەڕبوونی  ٦مانگ لە دەسبەسەرکرانی،
هەنووکــە لــە زیندانی ناوەندیــی ورمێیە و

هەروا چارەنووسی ناڕوونە.

ئیــدارەی ئیتالعاتــی بانــە ،بەرپرســانی

هاوواڵتییەکــی کــورد بــە نــاوی «فاتێح

کوژرانــی

سەر بە شاری سنە ،لە گرتنگەی ئیدارەی

کۆڵبەری خەڵکی گوندی «کانیسێف»

لــە چارەنووســی ناوبــراو زانیارییەکی ورد

کاناڵــی تێلێگرامیــی ئــەو شــارەی پــاش

ســەعدوڵاڵهی» خەڵکــی گونــدی شــیان

«محەممــەد خودایــی کانیســێف»،

ئیتالعاتی ئەم شــارە هێشــتا دەسبەســەرە و

لــە ئەنجامــی تەقەی هێــزە نیزامییەکانی

لەبەر دەستدا نییە.

باڵوکردنــەوەی

هەواڵــی

حکوومەتــی ،بانگهێشــت و هەڕەشــەیانی

لــێ کردووە .ســەرچاوەیەکی ئــاگادار لەم
پەیوەندییــەدا بــە کوردپــای ڕاگەیانــدووە:

ڕاگواستنی زیندانییان بۆ
شوێنی نادیار:

«ئیــدارەی ئیتالعاتــی بانــە ،بەرپرســانی

نیوەڕۆی ڕۆژی سێشەممە ٤ی خەزەڵوەر،

 ،٢٤کۆبوونــەوە سەرەخۆشــییەکانی بانە و

تــازەوارد ،دوو زیندانیــی سیاســی و

کاناڵــە تێلێگرامییەکانــی بانە نیووز ،بانە

مەحیەدیــن ئیبراهیمــی و مەحیەدیــن

بانە ڕووداوی ،بانگهێشت کردووە».

مەزهەبیــی مەحکووم بە ئێعدام و خەڵکی

ڕەوانەکردنی هاوواڵتییان و
داسەپاندنی سزای زیندان:

ڕۆژی شــەممە ١ی خەزەڵــوەر،

هاوواڵتییەکــی کــورد بــە نــاوی «عەتــا
(شــەماڵ) ڕەحمانــزادە» خەڵکــی ســەقز،

شــنۆ ،لــە بەنــدی زیندانییانــی سیاســیی
زیندانــی ورمــێ ،بــۆ شــوێنێکی نادیــار

ڕاگوێزران.

کوژرانی زیندانییان لە ژێر
ئازار و ئەشکەنجە:

بــۆ جێبەجێکردنــی حوکمەکــەی ڕەوانەی

شــەوی سێشــەممە ١١ی خەزەڵــوەر،

لــە ماوەی ڕۆژانی ڕابردوودا ،چاالکێکی

ناوی «خوســرەو جەماڵــی فەر» ،خەڵکی

خەڵکی ســنە ،لەالیــەن لقی ١ی دادگای

مەئموورانــی زیندانــی ئــەو شــارە ،گیانی

زیندانی ئەو شارە کرا.

زیندانییەکــی تۆمەتبار بــە «قەتڵ» ،بە

ژینگەیــی بــە نــاوی «ڕۆیــا جەاللــی»،

ســنە ،بەهــۆی ئەشــکەنجە و لێدانــی

ئینقالبــی ئــەو شــارەوە ،بــە ســەرۆکایەتی

لەدەست دا.

بەنــاو دادوەر «ســەعیدی» ،بــە  ٢ســاڵ
زیندانی هەڵپەسێردراو مەحکووم کرا.

هاوواڵتییەکــی کــورد بە ناوی «ســەردار

کوژران و برینداربوونی
کۆڵبەران و کاسبکاران:

ئاالنــی» ،کــوڕی لوقمــان و خەڵکــی

لــە شــەوانی ڕابــردوودا لــە ئەنجامــی

دادگای ئینقالبی ئەو شارەوە ١٥ ،مانگ

«ســەواری» لــە «دااڵنیـ»ـــی هەورامــان

مەحمــوود نیروومەنــد ،تەمــەن  ٣٦ســاڵ

کوژران و بریندار بوون.

دادگای ئینقالبــی مەشــهەدەوە ١٠ ،ســاڵ

کۆڵبەرێکــی کورد بە نــاوی «محەممەد

الوێکــی کورد بە ناوی «ســینا (کەریم)

تەقــەی هێــزە نیزامییەکانــی حکوومەتی

مســتەفا و خەڵکی گوندی «سەوجە»ی

لەدەست دا.

گوندی «سینگان» سەر بە شنۆ ،لەالیەن

وەرگەڕانــی ماشــینێک لــە جــۆری

زیندانی تەعزیریی بەسەردا سەپا.

بەهــۆی خراپیــی ڕێگاوبانــەوە ٦ ،کۆڵبەر

و چاالکــی فەرهەنگیــی کــورد ،لەالیــەن

ڕۆژی پێنجشــەممە ١٣ی خەزەڵــوەر،

زیندانی بەسەردا سەپا.

خودایــی کانیســێف» ،لــە ئەنجامــی

مینایــی» ،تەمــەن  ١٨ســاڵ ،کــوڕی

لــە ســنووری «ســارداو»ی بانــە ،گیانی

شــنۆ ،پــاش دەسبەســەرکرانی بــۆ

تەقەکردن لە
هاوواڵتییان لەالیەن هێزە
حکوومەتییەکانەوە:

لێپرســینەوە ڕەوانــەی یەکێک لە گرتنگە

ئەمنییەتییەکان لە ورمێ کراوە.

ڕۆژی هەینــی ٧ی خەزەڵــوەر،

هاوواڵتییەکــی کــورد بە نــاوی «ئازاد»
خەڵکــی گونــدی «دۆڵەتــوو»ی شــاری
سەردەشــت ،بە تەقــەی هێزە نیزامییەکانی

حکوومەتی بریندار کرا.

ڕۆژی هەینــی ٧ی خەزەڵــوەر ،ژنێــک
بــە نــاوی «شــلێر» ،خەڵکــی گونــدی
«دۆڵەتــوو» ســەر بــە سەردەشــت ،لــە

ئەنجامــی تەقــەی هێــزە نیزامییەکانــی
حکوومەتی بریندار بوو.

ســەرلەبەیانیی ڕۆژی سێشــەممە ١١ی
خەزەڵــوەر ،هاوواڵتییەکــی کــورد بە ناوی

«وەیســی بادینــی» ،کــوڕی ئەحمــەد و
خەڵکــی گونــدی «ســۆرکان» ســەر بــە

ناوچــەی مەرگەوەڕ ،لە ئەنجامی تەقەی
هێــزە نیزامییەکانــی حکوومەتــی لــە

سنووری ورمێ ،گیانی لەدەست دا.

تەقینەوەی مین:

ڕۆژی پێنجشــەممە ٦ی خەزەڵــوەر،

هاوواڵتییەکــی کورد بە ناوی «زانیار»،
لــە ئەنجامــی تەقینــەوەی میــن لــە

پایگایەکی چۆڵکراوی گوندی «زەلێ»
سەر بە سەردەشت ،بریندار بوو.

ڕۆژی چوارشــەممە ١٢ی خەزەڵــوەر،
هاوواڵتییەکــی کــورد بــە نــاوی «هێمــن

ئیبراهیمــی»،

خەڵکــی

گونــدی

«شــەڵماش» ،ســەر بە سەردەشت ،بەهۆی

تەقینەوەی مین بە توندی بریندار بوو.

برینداربوون و گیان لە
دەستدانی کرێکاران:

بەرپرســی ڕێکخــراوی ئاگرکوژێنــەوەی

شارەداریی قوروە ،باسی لە گیانلەدەستدان
و برینداربوونــی دوو کرێــکاری یەکێــک

لــە نانەواخانەکانــی ئــەو شــارە ،بەهــۆی

«کێشانی نایاسایی بۆریی گاز» کرد.

لە سێدارەدانی هاوواڵتییان:

ڕۆژی چوارشــەممە ١٢ی خەزەڵــوەر،
حوکمــی ئێعدامــی هاوواڵتییەکــی کورد

بە ناوی «مەنووچێهر (شــەهاب) کازمی
وەرملــە» ،تەمــەن  ٣٣ســاڵ و کــوڕی

جەعفــەر ،لــە زیندانــی ڕەجاییشــاری

لەوانەیە بە زووترین کات لەسێدارە بدرێت.

خۆکوژی ژنان و پیاوان و
کوژرانی ژنان:

کولیایی» سەر بە کرماشان ،کوژرا.

لە ماوەی ڕۆژانی ڕابردوودا ،سەربازێکی

کــورد بــە نــاوی «نەریمان شــەهبازی»،
دانیشــتووی گەڕەکــی «شــەریفاوا»ی

پیاوێــک لــە ڕەوتــی شــەڕ و دەمەقاڵــێ

تیــکاب ،لــە بەنــدەر عەبــاس بــە چــەک

ڕێکخــراوی مافــی مرۆڤــی ئێــران باڵوی

دەهار» ،کچی عەلی و خەڵکی پیرانشار،

ژیانی هێناوە.

منــداڵ ــ هاوســەر و بەندکــراو لە زیندانی

خوارەوە و بووەتە هۆی گیانلەدەستدانی.

کەرەج ،جێبەجێ کرا.

کردووەتــەوە کــە «ســوهەیال عابــدی»،

لەگەڵ هاوســەرەکەی بــە ناوی «گواڵڵە

تەقــەی لــە خــۆی کــردووە و کۆتایــی بە

ناوبــراوی لــە ماشــینەکەی فــڕێ داوەتــە

ڕۆژی پێنجشــەممە ١٣ی خەزەڵــوەر،

ناوەندیی ســنە کە بە تۆمەتی «کوشتنی

ڕۆژی دووشەممە ١٠ی خەزەڵوەر ،بەهۆی

باشــتەک» ٢٤ ،ســاڵ ،کــوڕی یەحیــا و

قیســاس (ئێعدامـ)ـــی بەســەردا ســەپاوە،

هاوســەرەکەی ،لــە شــاری «ســونقووڕ و

بەئەنقەستـ»ـــی هاوســەرەکەی ،حوکمــی

کێشــەی بنەماڵەییــەوە ،ژنێــک لەالیــەن

هاوواڵتییەکی کورد بە ناوی «فەرەیدوون

خەڵکــی گونــدی «جەلیلــە»ی شــاری
مەریوان ،کۆتایی بە ژیانی خۆی هێنا.

