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پـەیــڤ

٦٨١٠ ٤
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ناتۆ دژایەتی 
ڕەقی مۆسکۆ دەکات 

بۆ پاراستنی 

ڕێژیمی ئێران 
ڕووخێنەری 
بەهای مرۆیی

كاتێــك لــه  شــوێنێك بێداد و ســته م ده گاته  
لووتكه ی خۆی، بێگومان خه ڵك دژی ئه و 
بێدادییه  ڕاده په ڕن. جا ئێســته  ئه و بێدادییه  
زۆر ده مــێ بێ كــه  ورده ورده  كۆ بووبێته وه  
و به  درێژایی سااڵنێكی دوور و درێژ، داد 
لــه  كزی دابــێ یان ڕووداوێــك و قۆناخێك 
بێته  ئاراوه  و له  ته له  هه ستیاره كانی ژیانی 
خه ڵــك بــدا و ســروودی ڕاپه ڕینیــان لــێ 
بژیێنێتــه وه ؛ له  هــه ر دوو حاڵه تدا، خه ڵكی 
وه زاڵه هاتــوون كه  دێنــه  گۆڕه پان و چیدی 
له  ماڵه وه  دانانیشن بۆ چه رمه سه رییه كانیان 
بگریــن و ده ســته وئه ژنۆ چاو له  داهاتووی 

ڕه شی خۆیان و نه وه كانیان بكه ن.
پــاش  ١٣٥٧ دا  ســاردی  زســتانی   لــه  
چه نــد مانگێــك خۆپیشــاندان و ناڕه زایــی 
و  ســه رما  ده ســه اڵتی  دژی  خه ڵــك 
زوقــم، گوڕوتینێكــی زۆرتــر بــه  كــووره ی 
خۆپیشــاندانه كان درا و كۆشكی پاشایه تی 
به رگــه ی ئــه و ئاگره ی نه گرت و پاشــای 

سه رشۆڕ هه ڵهات!
ئــه وه ی دیــوی دزێــوی مێــژوو و  بــه اڵم 
ڕووداوه كان بوو، بریتی بوو له  دزینی خولیا 
و ئاواته كانــی خه ڵــك. خه ڵــك بــۆ نه مانــی 
بێدادی و نه مانی ســته مكاری ڕاپه ریبوون 
و به هه شتی داد و ئازادی و سه ربه ستییان 
لــه  مێشــكی خۆیان وێنا كردبــوو كه  تێیدا 
و  گــه رم  پاڵتۆیه كــی  منداڵێــك  هه مــوو 
نانێكــی خۆشــی شــه وان و كورســییه كی 
نه رم و باشــی لــه  قوتابخانه ی بارهێنان بۆ 
داهاتــوو ده ســت ده كه وێ و زمــان ته نیا بۆ 
وتنه وه ی وشــه ی ئــازادی وه گــه ڕ ده خرێ 
و خۆشه ویســتی و ژیــان ده هۆنێته وه ! به اڵم 
له ناكاو له  نێو مانگدا وێنه ی دڕنده یه كیان 

لێ بوو به  ڕزگاریبه خش! 
ڕێژیمــی جێگرتــوو له  تاران بــه  فرتوفێڵی 
جێخســتنی وێنــه ی دڕنــده  له  نێــو مانگی 
خه یاڵــی خه ڵكــدا، چــاوی خه ڵكیــان كوێر 
كــرد تاكــوو ســه ر ئــه رزی واقیــع نه بینــن 
سیاســه ت  له مێــژووی  یه كەمجــار  بــۆ   و 
دڕنده یــه ك  ڕوونــی  بــه   ده ســه اڵتداریدا  و 
ڕایگه یاند شــه ڕ نیعمه ته  و خه ڵكیش پێیان 
وابــوو ڕاســت ده كا! لــه  ڕه وتــی دژه عه قــڵ 
و دژه هزربوونــی ئــه م ڕێژیمــه دا ده یــان و 
ســه دان و هــه زاران نموونــه ی دیكــه  هه یــه  
كــه  وتیــان ئابــووری بــۆ مــرۆڤ نییــه  و 
شــه تره نج قه ده غه یــه  و وێنــه ی ژن له ســه ر 
دیوار و تیڤی پیاو هه ڵده خه ڵه تێنێ و شه ڕ 
له گــه ڵ ئامریــكا خێری بــۆ خه ڵك تیایه  و 
ڕێــگای  قــودس به  كه ربــه الدا تێده په ڕێ و 
كۆشــكی ســپی ده كه ینه  حوســه ینییه  و تا 
كار گه یشــته  ئــه و شــوێنه  كــه  ده ڵێــن گه ر 

ته حریم بكرێین و بانكه كانمان پێوه ندییان

دیمانەی کوردستان

مه رگی ئه ندێـــــشه 

پێشـــانگایەکی وێنەگـــری لـــە بنکـــەی ســـەرەکیی حیزبـــی دێموکـــرات بەڕێـــوە چـــوو

پەیامـــی سەرەخۆشـــیی لێپرســـراوی گشـــتیی حیزبـــی دێموکـــرات بـــۆ کۆچـــی دوایـــی مامۆســـتا پەرتـــەو کرماشـــانی
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ناوەنـــدی هـــاوکاری: ویســـت و داخوازیـــی مامۆســـتایان بەرحـــەق و ڕەوان

كەریم پەرویزی

درێژە لە الپەڕەی ٣

٤٣ساڵ تاوان و تااڵن
شۆڕشــی گەالنــی ئێــران لە ســاڵی ٥٧ی 
جەماوەریتریــن  لــە  یەكێــك  بــە  هەتــاوی 
بــەاڵم  شۆڕشــەكانی جیهــان دەژمێــردرێ 
سیســتمی  هەڵوەشــانەوەی  و  ڕووخــان 
و  كێشــە  هەمــوو  كۆتایــی  پاشــایەتی، 
گرفتەكانــی گەالنــی ئێران نەبــوو، بەڵكوو 
بــۆ  بــوو  نــوێ  قۆناخێكــی  ســەرەتای 
تێپەڕیــن لــە دیكتاتــۆری بەرەو ئــازادی و 

دێموکراسی.
ڕێكخــراوە  کــە  بەوهۆیــەوە  نێوانــەدا  لــەم 
هیــچ  ئێــران  گەالنــی  سیاســییەكانی 
بەرنامەیەكــی تۆكمەیــان بۆ پاش شــۆڕش 
و دامەزراندنــی سیســتمێكی دێموكراتیــك، 
كــە تێیدا هەموو مافی نەتەوەكانی ئێرانی 
گەاڵڵــە كردبــێ، نەبــوو نەیانتوانــی ئــەو 
قۆناخــی تێپەڕینــە بــە ئەنجــام بگەیەنــن. 
الوازی  بەهــۆی  گرینگتــر  لــەوەش 
نەبوونــی  و  دێموكراســی  فەرهەنگــی 
ڕەواداریــی الیەنــە سیاســییەكان، دەرفەتی 
بەشــداریی بۆ دانانی بناخەی سیستمێكی 
دێموكراتیــك و فرەحیزبــی لــە الیەن حیزب 
و كەســایەتییە سیاســییەكانی نەتەوەكانــی 
ئێــران، لەالیــەن خومەینــی و تاقمەكــەی 
نەڕەخســا. بڕوامەندی هێندیك ڕێكخراوی 
چــەپ، بــە وادە و بەڵێنەكانــی خومەینی، 
ســەركاری  هاتنــە  دیكــەی  هۆكارێكــی 
وەك  نەكــراوەی  ئەزمــوون  سیســتمێكی 

»كۆماری ئیسالمی« بوو. 
بەگشتی کۆماری ئیسالمی ئەزموونێکی 
گرینگــی دا بــە دەســتەوە کــە جێگــەی 
لێوردبــوون و لێفێربوونــە تاکوو جارێکی تر 
هەڵەیەکی کوشــندەی لەو چەشنە دووبارە 
نەکرێتەوە. لێرەدا هەوڵ دەدەین شەنوکەوی 
هەندێ الیەنی ژیانی کۆماری ئیسالمی 

بەاڵم بەکورتی بکەین:
بواری سیاسی:

شۆڕشــی ٥٧ لە كاتوســاتێكدا ســەركەوت، 
كە جەمسەرەكانی ڕۆژهەاڵت و ڕۆژاوا لە 
شەڕێك، بە ناوی شەڕی سارددا بوون هەر 
بۆیــە واڵتانــی ڕۆژاوایــی لە ســەرەتادا لە 
ئاست شۆڕشی گەالنی ئێران و بەشداریی 
ڕێكخــراوە چەپــەكان زۆر هەســتیار بــوون، 
كردەوەكانــی  و  ســەركەوتن  پــاش  بــەاڵم 
خومەینــی و تاقمەكــەی بــۆ دامەزرانــی 
ســەركوتی  و  مەزهەبــی  ڕێژیمێكــی 
ڕێكخراوەكانــی  و  حیــزب  خوێنــاوی 
گەالنــی ئێــران، ئازادیخــوازان، ســەرەڕای 
مەحكوومكردنــی هێندێك كــردەوەی ڕێژیم 
لەهەمبــەر خەڵــك لەئەساســدا بیدەنگییــان 
كوردســتان  ڕۆژهەاڵتــی  لــە  هەڵبــژارد. 
بــوو،  دیكــە  جۆرێكــی  شــۆڕش  دۆخــی 
چونكــە زۆربــەی خەڵكی كــورد لە دەوری 
ئامانج و بەرنامەكانی حیزبی دێموكرات و 
ڕێكخــراوە سیاســییەكانی دیكە كۆ ببونەوە 
و داوای چارەســەری ویســت و داخوازییــە 
نەتەوایەتییەكانیــان لــە دەوڵەتــی ناوەنــدی 

دەكرد.  هەر لە سەرەتای شۆڕشەوە هەوڵە 
پاوانخوازانەكانی خومەینی و تاقمەكەی بە 
هەوڵێك بۆ دامەزراندنی دیكتاتۆرییەتێكی 
مەزهەبی لە ئێران لەقەڵەم درا و کوردستان 
لــە ڕێفراندۆمــی ڕێژیــم بــۆ دامەزراندنــی 
»كۆماری ئیسالمی« بەشداریی نەكرد.

هەروەهــا كاتێــك باڵوێزخانــەی ئەمریكا لە 
الیــەن خوێندكارانــی الیەنگــری خومەینی 
داگیر کرا، حیزبی دێموكرات بە ڕێبەریی 
شــەهید دوكتــور قاســملوو ئــەو كــردەوەی 

مەحكووم كرد.
ڕێژیمــی  كردەوانــەی  ئــەو  ســەرەڕای 
خومەینــی، حیزبــی دێموكــرات و الیەنــە 
سیاســییەكانی دیكە ڕایانگەیاند باشــترین 
ڕێگا بۆ چارەســەركردنی پرســی نەتەوەیی 
ئــەو  بــۆ  هــەر  وتووێــژە‹  كــورد ڕێــگای 
نوێنەرایەتــی  شــاندێكی  مەبەســتەش 
كوردیــان بــۆ وتوێــژەكان پێكهێنــا. بــەاڵم 
ڕێژیمی كۆماری ئیسالمی  هەر لە یەكەم 
هەنــگاودا هەوڵــی دا بــە هێزی ســەربازی 
خەڵكــی كــورد لــە ویســتەكانیان پاشــگەز 
كــپ  ناڕەزایەتییــان  دەنگــی  و  بكاتــەوە 
بكات. هەر بۆ ئەو مەبەســتەش شــەڕێكی 
نەخــوازراوی بە ســەر خەڵكی كوردســتاندا 

سەپاند كە تا ئێستاش درێژەی هەیە. 
نادێموكراتیكــی  دیكــەی  كردەوەیەكــی 
ڕێژیــم ئــەوە بــوو كــە هــەر لــە ســەرەتاوە، 
هەڵبژاردنەكانــی بــە شــێوەی دووقۆناغــی 
بەڕێــوە بــرد، واتــە پاڵێــوراوان لــە قۆناغی 
دەزگا  فیلتێــری  لــە  دەبــێ  یەكەمــدا 
نیگابانــەوە  شــۆرای  و  ئەمنییەتییــەكان 
تێپــەڕن و پاشــان خەڵــك لــە نێــوان چەنــد 
پاڵێــوراوی دیاریكــراو لە الیــەن ڕێژیمەوە، 
بەربژێرێــك هەڵبژێــرن. ڕێژیــم جیا لەمەش 
زۆرجــار لــە مــاوەی ئەو ٤٣ ســاڵەدا مۆرە 
گرینگەكانــی خــۆی كردووەتــە قوربانیــی 
ویالیەتیــی  ســەرەڕۆیی  پاراســتنی 
فەقیهـــ و پاراســتنی نیــزام. پــاش دەســت 
بــە  كاتــی  دەوڵەتــی  لەكاركێشــانەوەی 
ســەرۆكایەتی مێهــدی بــازرگان، دەتوانین 
هێما بۆ چارەنووســی هێندیك مۆرەی بااڵ 
و گرینگــی ڕێژیــم بكەین كــە لە بەلەمی 
نیزامدا دابەزێندران. بەنی ســەدر یەكەمین 
ڕزگاركردنــی  بــۆ  ڕێژیــم،  ســەركۆماری 
گیانــی خــۆی لە ئێران دەرچــوو. وەالنانی 
جێنشــینی خومەینی ئایەتوڵاڵ مونتەزێری 
بــە تۆمەتــی ئەوەیكــە ماڵەكــەی بووەتــە 
و  خومەینــی  بەرهەڵســتكارانی  بنكــەی 
ناڕەزایەتــی ناوبراو بە ئیعدامی بەكۆمەڵی 
زیاتــر لــە ٥ هــەزار زیندانــی سیاســیی لە 
ســاڵی ٦٨دا بــوو بــە قوربانیــی ملمالنێی 
خۆیــدا  ماڵەكــەی  لــە  و  باڵــەكان  نێــوان 
 ٢ ناســاندنی  دەستبەســەركرا.  مــردن  تــا 
كــەس لــە ســەركۆمارانی ڕێژیم بــە باوكی 
فیتنە) هاشمی رەفسەنجانی( و سەرۆكی 
و  خاتمــی(  )محەممــەدی  فیتنەگــەران 

ناســاندنی ئەحمەدی نــژاد بە سەردەســتەی 
الدەران لــە ڕێژیمــدا، پاكانــە و كوشــتنی 
ســەدان مۆرەی گرینگی دیكە بە تایبەت 
لە سوپای پاسداران و وەزارەتی ئیتالعاتدا 
نیشــانەی نەبوونــی متمانــە، تەنانــەت بــە 
مۆرە سەرەكییەكانی خۆیەتی. سیاسەت و 
هەڵوێســتەكانی كۆماری ئیســالمی، وەك، 
فیتــوای جیهــاد بــە دژی نەتــەوەی كــورد 
لــە كوردســتانی ئێــران، شــەڕی بێئاكامی 
خوێنــاوی  ســەركوتی  عێــراق،  و  ئێــران 
نەتەوەكانــی ئێــران، قەدەغەكردنی چاالكی 
حیــزب و ڕێكخــراوە سیاســییەكان لــە ئێران 
و كوردستان، پشتیوانی دارایی لە گرووپە 
جیهــان،  و  ناوچەكــە  تیرۆریســتییەكانی 
دەســتێوەردان لە كاروبــاری واڵتانی ناوچە 
دەستپێراگەیشــتن  بــۆ  هەوڵــدان  وجیهــان، 
كەشــوهەوایەكی  ناوكــی،  چەكــی  بــە 
خوڵقانــدووە كــە بووەتــە هۆكار بــۆ گۆڕین 
ڕۆژاوا  و  ئەمریــكا  پێداچوونــەوەی  و 
بــە سیاســەت و هەڵوێســتەكانیان لەمــەڕ 
ڕێژیمــی ئێــران. لــە ئاكامــدا ئامریــكا و 
واڵتانــی ڕۆژاوایی سیاســەتێكی دیكەیان 
لــە هەمبەر كۆمــاری ئیســالمی گرتەبەر 
و ڕێژیــم كەوتــە بــەر توندتریــن گەمــارۆ 
ئابــووری و سیاســییەکان كــە ئێســتاش لە 
ئاســت پێوەندییەكانــی جیهانییــەوە تــاك و 

تەریك ماوەتەوە. 
بواری ئابووری:

كۆمــاری ئیســالمی بە بەڵێنــی درۆیینی 
كۆمەاڵیەتــی،  ئابــووری،  چاكســازی 
فەرهەنگی و سیاســیی هاتە سەر كورسی 
نادادوەریــی  دابــوو  بەڵێنــی  دەســەاڵت. 
ئابووریــی و كۆمەاڵیەتــی كــەم كاتــەوە و 
داهاتــی ســەرانەی خەڵــك بــەرز بكاتەوە و 
نــەوت و خزمەتگوزارییــە گشــتییەكان بێ 
بەرانبەر بە ســەر خەڵكدا دابەش بكا بەاڵم 
پاش ٤٣ ســاڵ دەسەاڵتداری، دەركەوت كە 
كاربەدەســتانی ڕێژیــم، لەالیەك لە فیكری 
تااڵنی ســەروەت و ســامانی واڵتی ئێراندا 
بوون و لەالیەكی دیكەوە سەروەت و سامانی 
واڵتی ئێران بۆ ئامانجی سیاســیی خۆیان 
دەدەن بە گروپە تێروریستییەكانی ناوچەكە 
و جیهــان. گەندەڵــی ئابووریــی لە ڕێژیمدا 
هــەر لــە ســەرەتاوە لە ژێر كاریگــەری دوو 
جــۆری گەندەڵــی دیكــە واتــە گەندەڵــی 
سیاســی و گەندەڵــی هەڵبژاردنــدا بــووە. 
لــەو ماوەیــەدا دزی و گەندەڵیــی مــۆرە 
گرینگەكانــی ڕێژیــم بــە هــۆی نەبوونــی 
و  خەڵــك  بــە  وەاڵمــدەر  دەوڵەتێكــی 
دەزگایەكی دادوەری سەربەخۆ ڕۆژبەڕۆژ 
گەندەڵــی  چونكــە  بــووە.  لەزیادبوونــدا 
ئابووریی بە شــێوەی سیســتماتیك لە نێوان 
مــۆرە بااڵکانــی ڕێژیمــدا بوونــی هەبووە. 
دەزگاكانــی  چونكــە  گرینگتــر  لــەوەش 
دادوەری، یاســادانان و بەڕێوەبەریــی ڕێژیم 
لــە نێــوان بازنەیەكی داخراوی چەند ســەد 

كەســی مۆرەكانــی ڕێژیمــدا قــورغ كراوە، 
دەســتیان لــە گەندەڵیــدا ئاوەاڵتر بــووە هەر 
بۆیــە لــەو ماوەیــەدا هیــچ گەاڵڵەیــەك و 
ئابووریــی  درێژخایەنــی  بەرنامەیەكــی 
ڕێژیــم ســەركەوتوو نەبــووە. لــەو ماوەیــەدا 
جــار  زۆر  ڕێژیــم  بــااڵی  كاربەدەســتانی 
باســی گەندەڵی و چاكسازی لە سیستمی 
ئابــووری  دەبــێ  كردووە،كــە  ئابوورییــان 
لــە پــاوان و ڕانــت بێتــە دەرێ. هەرچەنــد 
خۆشــیان ئەوە باش دەزانن كاتێك ئابووریی 
ئێــران لــە پــاوان دێتــە دەرێ كــە ئابووریی 
ئێــران لــە حاڵەتــی دەوڵەتــی بێتــە دەر کە 
ئەمەش نامومکینە چونکە زیاتر لە ٨٧% 
ئابووریی ئێران لە ژێر دەســەاڵتی دەوڵەت، 
و  ئەمنییەتییــەكان  و  نیزامــی  ئۆرگانــە 
دامودەزگاكانی سەر بە بەیتی ڕێبەریدایە. 
هەر بۆیە ئێران ئێستا، لە ئاستی جیهانیدا 
لــە هەبوونــی ڕێــژەی  چوارەمیــن واڵتــە 
گرانــی و بێكاریــدا و لەڕووی هەاڵوســان، 
چونەسەری نرخەكان لە ئاستی جیهاندا له 
ڕیزبەندی یەكەمدایە. لەالیەكی دیكەوە بە 
هۆی گەمــارۆ نێونەتەوەییەكانەوە ســااڵنە 
دەیــان میلیــارد دۆالر زیــان لــە ژێرخانــی 
ئابووریــی ئێــران دەدرێ و دەیان كارخانە و 
كارگا داخــراوە و بــە هەزاران كرێكار بێكار 
كــراون. لــەو ماوەیەدا ســااڵنە لە بوودجەی 
خەڵكــی ئێــران بە ســەدان میلیۆن دۆالر لە 
سیاســەتی دروستكردنی هێاللی شیعی لە 
ســوریە و لوبنــان و بەحرەیــن و یەمەنــدا بۆ 
ئاژاوەنانەوە و گروپە تیروریستییەكان خەرج 
دەكرێت. بە گشتیی ئێران ئێستا لە ڕووی 
ئابوورییــەوە گەندەڵتریــن واڵتــە، هــاوكات 
لــە ڕیــزی دیكتاتۆرتریــن و داخراوتریــن و 
ناســەقامگرتووترین سیســتمی سیاســیی، 

ئابوورییە. 
بواری فەرهەنگی و كۆمەاڵیەتیی:

دەســەاڵتداریی  ســاڵ   ٤٣ ئەزموونــی 
كۆماری ئیســالمی لە بواری فەرهەنگی 
و كۆمەاڵیەتی لە ئێراندا نیشــانی داوە كە 
زۆربــەی بەرنامە و پالنەكانــی لەو بوارەدا 
نامۆیــە.  ئێــران  گەالنــی  زاتــی  لەگــەڵ 
كۆمەاڵیەتــی  بایەخــە  و  نــۆرم  چونكــە 
داخراویــی  بەهــۆی  فەرهەنگییــەكان،  و 
سیســتمی زاڵ و قەدەغەكردنــی ڕێكخراوە 
بــۆ  گونجــاوی  بەســتێنی  مەدەنییــەكان، 
تەنانــەت  نەڕەخســاوە.  بــۆ  گەشــەكردن 
لەهەمبەر ســەردەمی ڕێژیمی پاشــایەتیدا 
و  لێكەوتووەتــەوە  پێچەوانــەی  ئاكامــی 
پەرەســەندنی  وەك،  دزێوەكانــی  دیــاردە 
مــاددە هۆشــبەرەكان، دزی و گەندەڵــی و 
كێشــە كۆمەاڵیەتییەكانی لێ كەوتووتەوە. 
فەرهەنگیــدا  بــواری  لــە  هەروەهــا 
چاپخانــەكان،  و  ڕۆژنامــە  داخرانــی 
گرتــن و زیندانیكردنــی ڕۆژنامەنووســان، 
كتێــب،  چاپــی  ژمــارەی  كەمبوونــەوەی 
زانســتگاكان،  لــە  فەرهەنگــی  شۆڕشــی 

دەرســییەكان  كتێبــە  بێنێوەرۆككردنــی 
و زۆر شــتی دیكــە لەمپــەڕ بــوون لەســەر 
ڕێــگای گەشــەكردنی هەمەالیەنی بواری 
فەرهەنگــی. بــە ئاوڕدانەوەیەكــی خێرا لە 
بارودۆخی فەرهەنگی و كۆمەاڵیەتی ئێران 
بۆمــان درەدەكەوێ لە ســێبەری سیاســەتە 
هەڵەكانــی ڕێژیــم، فاكتەرەكانی گەشــەی 
لــە  كۆمەاڵیەتییــەكان  بایەخــە  و  نــۆرم 
كۆمەڵگای ئێراندا ڕۆژبەڕۆژ لە دابەزیندا 
بــووە. چونكــە لە وەهــا دۆخێكــدا بەهۆی 
قەدەغەكرانــی دامەزراوە دێموكراتیكەكانی 
كۆمەڵــگای مەدەنی، ژێرخانە فەرهەنگی 
كوردســتان  و  ئێــران  وكۆمەاڵیەتییەكانــی 
گەشــەی نەكــردووە. چاوەدێریكردنی بنكە 
فەرهەنگــی و كۆمەاڵیەتییــەکان لەالیــەن 
نیزامییەكانــەوە  و  ئەمنییەتــی  ئۆرگانــە 
دادوەریــی  دەزگایەكــی  نەبوونــی  و 
لەســەر  جیددیــن  لەمپــەڕی  ســەربەخۆ، 
كۆمەڵگایەكــی  بــە  گەیشــتن  ڕێگــەی 
كــراوەی دێموكراتیــك لــە ئێرانــدا. هەروەها 
گەشــەی  بەئەنقەســتی  پشتگوێخســتنی 
یــان  كۆمەاڵیەتییــەكان،  بایەخــە  و  نــۆرم 
لەمپەڕخســتنە ســەر ڕێگــەی دامــەزراوە 
مەدەنییــەكان كــە ڕێژیم خــۆی ئیزنی كار 
و چاالكــی پێــداون، هەوڵێكــی ئاگایانەی 
بەرپرسانی ڕێژیمە بۆ دروستكردنی بواری 
بەتایبــەت  و  ئێــران  خەڵكــی  پاڵپێوەنانــی 
الوان بــەرەو دیــاردە دزێوەكانــی وەك دزی، 
ڕفانــدن،  كیــف  چەقۆكێشــی،  و  التــی 
تــەاڵق، خۆكــوژی و بەكارهێنانــی مــاددە 
هوشــبەرەكان. ڕوون و ئاشــكرایە سیاســەتە 
فەرهەنگــی و كۆمەاڵیەتییەكانــی ڕێژیــم 
لــە كوردســتانی ئێرانــدا بەهــۆی بوونــی 
بزووتنەوەیەكــی دێموكراتیــك و نەتەوەیــی 
زۆر دوژمنكارانەتر لە شوێنەكانی دیكەی 
ئێــران بەڕێــوە دەچێــت. چونكە كوردســتان 
هــەر  لــە ســەرەتای شۆڕشــەوە، النكــەی 
بزووتنەوەیەكــی نەتەوەیــی و دێموكراتیــك 
لەگــەڵ  بەربەرەكانــێ  گۆڕەپانــی  و 
سیاســەتەكانی ڕێژیم بووە هەر بۆیە ڕێژیم 
بــە هەمــوو شــێوەیەك پــەرەی بــە دیــاردە 
دزێــوە كۆمەاڵیەتییــەكان لــە ڕۆژهەاڵتــی 

كوردستان داوە.
ڕێژیمــی  کــە  ئەوەیــە  كۆتایــی  قســەی 
ئێــران لە ماوەی ٤٣ســاڵ حاكمیەتدا تەنیا 
برسییەتی، سەركوت و خەفەقان، گەندەڵی 
گۆشــەگیری  و  ئیــداری  و  ئابووریــی 
هێنــاوە.  دیــاری  بــە  ئێــران  بــۆ گەالنــی 
ســەرەڕۆییەكانی ڕێژیم لــە نێوخۆی واڵت 
بەشــێوەی كوشــتاری بە تاك و بە كۆمەڵی 
ئازادیخوازانــی نەتەوەكانی ئێران و پەرەدان 
بــە تیرۆریزمــی دەوڵەتــی لــە ڕۆژهەاڵتی 
ناڤیــن و جیهانــدا، وایكــردووە، كــە ئێســتا 
ڕەوایــی بۆچوونــی ڕێبەرانــی کــورد لــە 
ســەرەتای شــۆڕش زیاتر لە هــەر کاتێک 

خۆیان بنوێنن.



  ژمارە 8١6 ، ١5ی رێبەندانی ٢١٤٠٠

ناوەنـــدی هاوکاری: 
ویســـت و داخوازیـــی مامۆســـتایان بەرحـــەق و ڕەوان

دەورەی ٢٥٤ی ســـەرەتایی پێشـــمەرگە لـــە فێرگـــەی فەرماندەیـــی هێـــزی پێشـــمەرگەی کوردســـتان کۆتایـــی پێهـــات

جێژنـــی ٢ی ڕێبەنـــدان لـــە کەمپـــی جێژنیـــکان پیـــرۆز کـــرا پەیامـــی سەرەخۆشـــیی لێپرســـراوی گشـــتیی حیزبـــی دێموکـــرات 
بـــۆ کۆچـــی دوایـــی مامۆســـتا پەرتـــەو کرماشـــانی

ڕاگەیەنـــدراوی دەزگای ڕاگەیانـــدن 
بەنیســـبەت هێرشـــە ســـایبێرییەکانی ڕێژیمـــی ئێـــران

داخــدار  نەتەوەیــەک  شــاعیر،  مەرگــی 
دەکات

بەداخەوە مامۆستای پایەبەرز و شاعیری 
نیشــتمان،  و  زمــان  و  گــەل  دەروەســتی 
»عەلــی ئەشــرەف نۆبەتــی« ناســراو بــە 
»پەرتــەو کرماشــانی« کۆچــی دوایــی 
کــرد. شــاعیرێک کــە لــە دوو ڕێژیمــی 
پاشــایەتی و ئیســالمیدا کە هەردووکیان 
لە ڕاستیدا یەک ڕێژیم دژ بە کوردستان 
و کــورد بــوون، ســەری بــۆ ســتەمکاران 
شــۆڕ نەکــرد و خزمەتێکــی گــەورەی لە 
ڕێگەی هەزاران بەیتی شێعرەوە بە زمانی 
کوردســتان  نیشــتمانی  و  نەتەوەکــەی 
گەیانــد. خاکــی پڕپیــت و پــڕ هونــەری 
کوردســتانی  جگەرگۆشــەی  کرماشــان 

ڕۆژی شــەممە ڕێکەوتی ٩ی ڕێبەندانی 
٢٥٤ی  دەورەی  هەتــاوی،  ١٤٠٠ی 
کوردســتان  پێشــمەرگەی  ســەرەتایی 
بــە بەشــداریی بەشــێک لــە ئەندامانــی 
ڕێبەرایەتی، کادر، پێشمەرگە، بەرپرسانی 
سیاســی و نیزامیــی حیزبــی دێموکرات و 
میوانــان لــە فێرگــەی فەرماندەیی هێزی 

پێشمەرگەی کوردستان بەڕێوە چوو.
ســروودی  بــە  ڕێوڕەســمەکە  ســەرەتای 
نەتەوەیــی »ئــەی ڕەقیــب« و ڕاگرتنــی 
خولەکێک بێدەنگی بۆ ڕێزگرتن لە گیانی 
پاکــی شــەهیدانی کــورد و کوردســتان 
دەســتی پێکرد. دواتر بەشــداربووانی دەورە 
لەژێر بەفرێکی زســتانیدا به ئەنجامدانی 
ڕژەی نیزامی و پیشاندانی ڕاهێنانەکانی 
خۆیــان لــە مــاوەی دەورەکــەدا، ئامادەیی 

خســتە  خۆیــان  نیزامیــی  و  جەســتەیی 
ڕوو. پاشــان »خالید دەروێــژە‹‹ ئەندامی 
دەســتەی کارگێڕیی حیزبــی دێموکراتی 
کوردســتانی ئێــران، چەنــد وتەیەکی بەم 
بۆنــەوە پێشکەشــی بەشــداربووان کرد. لە 
درێــژەی ڕێوڕســمەکەدا ســروودێک کــە 
کــۆڕی هونەریــی هێــزی پێشــمەرگەی 
لەالیــەن  کردبــوو  ئامــادەی  کوردســتان 

بەشداربووانی دەورەوە پێشکەش کرا.
ڕێوڕەســمەکەدا  دیکــەی  بەشــێکی  لــە 
لەالیــەن  فێرگــە  پەروەردەیــی  ڕاپۆرتــی 
»هێمــن ڕەســوول ئابــادی‹‹ مامۆســتای 
فێرگــەوە پێشــکەش کــرا. دواتــر پەیامی 
الیــەن  لــە  ســەرەتایی  ٢٥٤ی  دەورەی 
»ئەیــووب مەحمــوودزادە‹‹ بەشــداربووی 

دەورەوە خوێندرایەوە.

حیزبەکانــی  هاوکاریــی  ناوەنــدی 
بــە  ســەبارەت  ئێــران  کوردســتانی 
مانگرتنەکانی ئەم دواییەی مامۆستایان 
لــە کوردســتان و ئێــران ڕاگەیەندراوێکی 

باڵو کردەوە.
 دەقی ڕاگەیەندراوەکە بەم چەشنەیە:

مامۆســتایانی خوێندنگــە و زانکۆکانــی 
و  فەرهەنگــی  توێــژی  و  ئێــران 
و  فێرکــردن  کەرتــی  خانەنشــینکراوانی 
پــەروەردە لــە درێــژەی ناڕەزایەتییەکانیان 
بــە دۆخــی ژیان و مافە ســینفییەکانیان، 
جارێکــی دیکە هاتوونەتەوە ســەر شــەقام 
و شــەپۆلێکی دی لــە ناڕەزایەتییەکانیان 

وەڕێ خستۆتەوە.
وەک هەمــووان ئــاگادارن لــە ســەرەتای 
بانگــەوازی  لەســەر  و  حەوتوویــەوە  ئــەم 
»ئەنجوومەنــی ســێنفیی مامۆســتایان« 
لــە بەشــیکی زۆری شــار و گوندەکانــی 
بــە کوردستانیشــەوە  ئێــران  سەرانســەری 
مامۆســتایان بــە مەبەســتی داواکردنــی 
خانەنشــینی،  مووچــەی  دابینکردنــی 
و  یــەک  وەک  پلەبەنــدی  و  مووچــە 
ئازادکردنــی  بــۆ  داواکاری  هەروەهــا 
بەندیخانەکانــی  لــە  هاوپیشــەکانیان 
ڕێژیمدا، بە شێوەی مانگرتن و ناڕەزایەتی 
دەربڕیــن نەچوونەتــە ســەر کار و لەســەر 
داواکارییەکانیــان پێداگــر بوون. وتەبێژی 
ئەنجوومەنی سێنفیی مامۆستایان دەڵێت، 
ئــەم ناڕەزایەتییانــە ٣٠٠ شــاری ئێرانــی 
گرتووەتــەوە و هــەر لــەم بانگــەوازەدا داوا 
لــە قوتابییــان و خوێنــدکاران کــراوە کــە 
بۆ پشــتیوانی لە مامۆســتایان بێنە ڕیزی 

خۆپیشاندان و ناڕەزایەتییەکانەوە.
و  مامۆســتایان  داخوازیــی 

ڕەوشــی  لەهەمبــەر  ناڕەزایەتییەکانیــان 
خوێنــدن لــە قوتابخانــەکان وەک نەمانی 
بــۆ  بەخۆڕایــی  خوێندنــی  ئاســەواری 
گەاڵڵــەی  بەڕێوەنەچوونــی  هەمــووان، 
سیســتماتیک،  هەاڵواردنــی  پلەبەنــدی، 
بــە  خوێنــدن  لــە  ڕێگــری  هەروەهــا  و 
زمانــی دایکــی و دواکەوتنــی مووچە و 
حەقدەســتەکان، مێژوویەکی دوورودرێژی 
هەیــە بــەاڵم کاربەدەســتانی ڕێژیم نەک 
هــەر تــا ئێســتا وەاڵمــی داوا ڕەواکانــی 
مامۆستایانیان نەداوەتەوە، بەڵکوو بەشێک 
لە مامۆســتایانیان خستووەتە بەندیخانە و 
لە زۆر شوێن لەالیەن هێزەکانی بەناو دژە 
شــۆڕش بێڕێــزی بــە مامۆســتایان کــراوە 
هــاوکات  ئــازار دراون.  و ئەشــکەنجە و 
ناوەنــدە ئەمنییەتــی و ئیتالعاتییەکانــی 
ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســالمیی ئێــران لە 
ترســی گەشەســەندنی ئــەو ناڕەزایەتییانە 
هەوڵــی گرتن، ســەرکوت، بەالڕێدابردن و 
چەواشــەی داخوازییــە ڕەواکانیــان دەدەن. 
ماوەیــەدا  لــەو  ئەمنییەتییــەکان  ناوەنــدە 
هەموو هەوڵیان ئەوە بووە کە سەربەخۆیی 
داخوازییــە  و  مامۆســتایان  ناڕەزایەتیــی 
وا  و  پرســیار  ژێــر  بخەنــە  ڕەواکانیــان 
نیشــان بدەن کە دەســتی دەرەکی لە پشت 

وەڕێخستنی ناڕەزایەتییەکانەوەن.
پێشــەنگی  توێــژی  وەک  مامۆســتایان 
خزمــەت  لــە  هــەردەم  کــە  کۆمەڵگــە 
پێگەیاندن و بەرەوپێشبردنی کۆمەڵگە دان، 
لــە مــاوەی زیاتر لە چل ســاڵی ڕابردوودا 
و  پــەروەردە  بەڕێوەبەرایەتیــی  لەالیــەن 
کاربەدەســتان و ئۆرگانە پێوەندیدارەکانەوە 
ئەوتــۆ  بایەخێکــی  و  خــراون  پشــتگوێ  
بــە کار و ئــەرک و خزمــەت و ژیانیــان 

نەدراوە.
وەک چــۆن لــە پــڕۆژە یاســای بودجەی 
ئەمســاڵدا بودجەی ناوەنــدە ئەمنییەتی و 
ســەربازی و ئیدئۆلۆژیکییەکانــی ڕێژیم 
چەند ســەد بەرابەر زیاد دەکرێت، کەچی 
ســەدا  ئابووریــی  ئاوســانی  ســەرەڕای 
٥٠ بــەاڵم مووچــە و مــزی مامۆســتایان 
ســەرباری  ســەرەوە.  دەچێتــە   ١٠ ســەدا 
داواکردنــی  لەســەر  جــار  زۆر  ئــەوەش 
مافەکانیــان و دەربڕینــی بیروڕا دەگیرێن 
و سزای قورسی بەندکردنی درێژخایەنیان 
بەســەردا دەســەپێت. لــەو نێوانــەدا ڕەوتی 
سەرکوتی مامۆستایان و بێ بایەخکردنی 
و  دیارتــر  کوردســتان  لــە  مافەکانیــان 
دیکــەی  ناوچەکانــی  لــە  بەرهەســتتر 
ئێرانیــش بــووە و زۆر جــار مامۆســتایان 
لەســەر وانەوتنەوە بە زمانی غەیرەفارسی 
کەوتوونەتــە بەندیخانــەوە و ســەرەتاییترین 

مافەکانیان پێشێل کراون.
حیزبەکانــی  هاوکاریــی  ناوەنــدی 
کوردســتانی ئێــران وێــڕای پشــتیوانی لە 
خواســتی بەرهەق و ڕەوای مامۆســتایان، 
توێژەکانــی  و  چیــن  هەمــوو  لــە  داوا 
و  هاوپشــت  کــە  دەکات  کۆمەڵگــە 
لــە  و  بــن  مامۆســتایان  پشــتیوانی 
خەبــات و تێکۆشــانی ئــەوان کــە لەپێناو 
دەســتەبەرکردنی داهاتوویەکــی گەش بۆ 
کۆمەڵگەیە، پشتیان بەرنەدەن و لەگەڵیان 

بمێننەوە.

ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی 
کوردستانی ئێران

١٣ی ڕێبەندانی ١٤٠٠ی هەتاوی

ڕۆژی هەینــی ڕێکەوتی ١ی ڕێبەندانی 
٢٧٢١ی کوردی بە بەشــداریی بەشــێک 
کادر،  ڕێبەرایەتــی،  ئەندامانــی  لــە 
پێشــمەرگە، بنەماڵەکان و میوانان جێژنی 
جێژنیــکان  کەمپــی  لــە  ڕێبەنــدان  ٢ی 

بەڕێوە چوو.
لە ڕێوڕەسمەدا بەشێک لە حیزب و الیەنە 

سیاسییەکانی کوردستان بەشدار بوون.
سەرەتای ڕێوڕەسمە بە سروودی نەتەوەیی 
»ئــەی ڕەقیب« و ســاتێک بێدەنگی بۆ 
ڕێزگرتــن لــە گیانــی پاکــی شــەهیدانی 

کوردستان دەستی پێکرد.
پاشــان »تەیموور مســتەفایی« ئەندامی 
ناوەنــدی سیاســیی حیزبــی دێموکراتــی 
وتەیەکــی  چەنــد  ئێــران  کوردســتانی 

پێشکەش کرد.
ناوبــراو لــە قســەکانیدا باســی لــە بابەتی 
بوونــی  دێموکراتیــک  و  نەتەوەیــی 
کۆمــاری کوردســتان کــرد کە ئــەو دوو 
کردوەکانــی  و  کار  لــە  چەنــدە  بابەتــە 

کۆماری کوردستاندا ڕەنگی داوەتەوە.

ناوبــراو باســی لــە »ڕۆزوێڵــت« کرد کە 
کاتێــک ســەردانی کۆماری کوردســتان 
کــردووە ناوبــراو چەنــدە بــە گرینگــی و 
بایەخەوە باســی لە بوونی دێموکراســی لە 

کۆماری کوردستاندا کردووە.
دوای قسەکانی »مستەفایی« شێعرێک 
لەژێــر نــاوی »هەســتەوە کۆمارەکــەم« 
لەالیــەن مامۆســتا »بێبەش« پێشــکەش 

کرا.
لــە بڕگەیەکی دیکــەی ڕێوڕەســمەکەدا 
گۆرانییەکی فۆلکلۆر لەالیەن »عوسمان 
کوردســتان  پێشــمەرگەی  ڕەحمانــی« 

پێشکەش کرا.
بــە  ڕێوڕەســمەکەدا  درێــژەی  لــە 
سەرەپەرەســتیی »محەممەد خوســرەوی« 
لەالیــەن  کوردســتان؛  پێشــمەرگەی 
مندااڵنی کەمپی جێژنیکان ســروودێکی 

شۆڕشگێڕانە پێشکەش کرا.
پاشــان پەیامی هاوبەشی ڕێکخراوەکانی 
دێموکراتــی  ژنانــی  و  الوان  یەکیەتیــی 
یەکیەتیــی  و  ئێــران  کوردســتانی 

کوردســتان  دێموکراتــی  خوێندکارانــی 
لەالیەن »سیما ڕێواز« خوێندرایەوە.

لــەو ڕێوڕەســمەدا گۆرانییەکی فۆلکلۆر 
محەممــەدی«  »مەتیــن  لەالیــەن 

پێشمەرگەی کوردستان پێشکەش کرا.
پەیامــی  چەندیــن  ڕێوڕەســمە  ئــەو  بــۆ 
ڕێبەنــدان  ٢ی  بــە  تایبــەت  پیرۆزبایــی 

نێردرابوون کە بریتی بوون لە:
هەرێمــی  پێشــمەرگەی  وەزارەتــی  ـ 

کوردستان
ـ  کوردســتان  نیشــتمانیی  یەکیەتیــی  ـ 

کۆمیتەی ١٩ی ڕێکخستنی بەحرکە
ـ بروسکەی پیرۆزبایی پارتی دێموکراتی 
کوردســتان ـ لقــی ١٦ی هەولێــر لێژنــە 

ناوچەی بەرانەتی
ـ بەڕێوەبەرایەتیــی گشــتیی هەواڵگریــی 

وەزارەتی پێشمەرگە هەرێمی کوردستان
ڕێکخــراوی  پیرۆزبایــی  برووســکەی  ـ 

بەرانەتی
هەڵپەڕکــێ  و  شــایی  بــە  ڕێوڕەســمەکە 

کۆتایی پێهات.

نیشتمانی خۆشەویستمان، شاعــــــــیرێکی 
دەروەســت لەبــاوەش دەگرێــت و هەموومان 
بــۆ مەرگی داخدارین، بەاڵم شــێعرەکانی 
و خزمەتەکانــی بــە زمــان و کەلتــووری 
نەتەوەکەی تا هەتایە زیندووە و مندااڵنی 

نەوەکانی کوردی پێ بار دەهێنرێت.
پایەبــەرز  شــاعیری  مەرگــی  بەبۆنــەی 
سەرەخۆشــی  کرماشــانی«  »پەرتــەو 
لــە هەمــوو نەتــەوەی کــورد و بەتایبــەت 
و  کرماشــان  نیشــتمانپەروەری  خەڵکــی 
لــە کۆمەڵگــەی ئەدەبــی و ڕووناکبیریی 
کوردستان و هەروەها بنەماڵەی داخداری 

دەکەم. 
ڕۆحی پەرتەوی شاعیر شاد و نیشتمانی 

کوردستان ئاوەدان.

لــەو ڕێوڕەســمەدا کەســانی ســەرکەوتوو 
لــە بەشــی سیاســی و نیزامیــدا کە پلەی 
یەکــەم هەتا ســێهەمیان بەدەســت هێنابوو 
محەممــەدی‹‹  »ســەعدی  لەالیــەن 
فەرمانــدەی هێــزی ١٢٥ خەاڵتەکانیــان 
بریتــی  کەســانە  ئــەو  کــرا.  پێشــکەش 
بــوون لە »ئەیــووب مەحمــوودزادە، ئەوین 
ئەحمەدیان و هەدیە گوڵباخیان«. هەروەها 
بەهرامــی،  ســەحەر  عەزیــزی،  »هێــرۆ 
ئەمیــر مەولــوودی و زاهیــر قەرینــە« لە 
بەشــی نەزم و دیســیپلین کەســانی یەکەم 
هەتــا ســێهەم بــوون و لەالیــەن »خاتــوون 
ئەســپەندار« خێزانــی شــەهید »عوســمان 
مســتەفاپوور« خەاڵتەکانیــان پێشــكەش 
کــرا. ڕێوڕەســمەکە بــە گورانییەک کە 
پێشــمەرگەی کورســتان ئامــادە کرابــوو بە سەرپەرەســتیی کۆڕی هونەریی هێزی 

ڕێژیمــی ئیســالمیی ئێــران لــە درێــژەی 
هێرشــە ســایبێرییەکانی خۆیدا دەستی بە 
دروستکردنی هەندێک الپەڕەی جەعلی 
بە ناوی »کوردســتان میدیا« کردووە و 
هەوڵی سیخوڕی بەسەر خەڵكدا دەدات.

دەقی ڕاگەیەندراوەکە بەم چەشنەیە:
پیالنێكی مه ترســیداری ســایبریی ڕێژیم 

دژ به  ڕاگه یاندنی حیزبی دێموكرات
به پێــی زانیاریــه كان، ماڵپه ڕێكی جه علی 
به  ناوی كوردســتان میدیا دروســت كراوه  
و له  ئادره ســی ڕاســته قینه ی كوردســتان 
حیزبــی  ســه ره كیی  ماڵپــه ڕی  میدیــا، 
دێموكراتــی كوردســتانی ئێــران كه ڵــک 
وه رگیراوه  به اڵم له  یه ک پیتدا جیاوازیی 

هه یه .
بــه م شــێوه  خه ڵكێــک واده زانــن كــه  ئــه م 
ئادره ســه  هه مان ئادره ســی ڕاســته قینه ی 
كوردستان میدیایه  و لێیان تێک ده چێت.
ماڵپــه ڕی ســه ره كیی حیزبــی دێموكراتی 
كوردســتانی ئێران به م شــێوه  ده نووســرێ: 
www.kurdistanmedia.
com  بــه اڵم ئــه و ماڵپــه ڕێ ناراســته ، 
www.     : ئادره ســه كه ی به م شــێوه یه
كــه    kurdestanmedia.com

حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
لێپرسراوی گشتی
مستەفا هیجری

٦ی ڕێبەندانی ١٤٠٠ی هەتاوی

  kurdistan ته نیــا لــه  یــه ک پیتــی
پیتــی  لــه      kurdestan له گــه ڵ
i  و e دا جیــاوازه . ماڵپــه ره  ناڕاســته كه  
ئەگه ر هه ر كه س ســه ردانی بكا، شتێكی 
تێــدا نییه  و یه ک ڕاســت بینه ر پێوه ندی 
حیزبــی  ئه ســڵیه كه ی  ماڵپــه ڕە   بــه   ده دا 
دێموكراتی كوردستانی ئێران. به م شێوه یه  
خه ڵــك دڵنیایی له  ماڵپــه ڕه  جه علیه كه ش 
په یــدا ده كــه ن و پێییــان وایــه  هــه ر هه مان 
شــته  بــه اڵم لــه  ڕاســتیدا ئــه و ماڵپــه ڕه  
و  خه ڵــک  له داوخســتنی  بــۆ  جه علیــه  

چاالكان دروستكراوه .
مه ترســیه كه  له وه دایــه  كــه  ئیمه یلیــش بــه  
ناوی ئه و ئادره ســه  جه علیه  دروست كراوه  
و لــه  ڕێگه ی ئیمه یله وه  په یام بۆ  خه ڵک 
ده نێردرێ كه  ئه مه  ده بێته  هۆكار بۆ وه داو 
كه وتنی خه ڵكانێک كه  سەرنج له  هه موو 

پیته كانی ئادره سه كه  ناده ن.
لــه و رێگه وه  ده كــرێ هه م به رنامه  و ئاپی 
خراپ بۆ خه ڵک بنێرن و هه م له  ڕێگه ی 
ئیمه یلــی جه علیــه وه  چاالكانــی نێوخۆی 
بیانهــه وێ  و  بكــه ن  شناســایی  واڵت 
بزانــن كــێ ســه ردانی ماڵپــه ڕی حیزبــی 

دێموكراتی كوردستانی ئێران ده كات.

به پێــی زانیارییه كان ئــه م ماڵپه ڕه  جه علیه  
له الیــه ن گرووپــه  ســایبێریه كانی ســه ر به  
ســپای پاســدارانه وه  دروســت كــراوه  و بــۆ 
پیالنگێــڕی و وه داوخســتنی خه ڵــک له م 

مێتۆده  مه ترسیداره  كه ڵک وه رده گرن.
تكایــه  هــه م لــه  ئادره ســی ماڵپــه ر و هه م 
لــه  ئیمــه ل و هه مــوو كاناڵه كانــی حیزبی 
دێموكراتــی كوردســتانی ئێرانــدا دیقه تی 
تــه واو لــه  هه مــوو پیتــه كان و شــێوازی 

نووسینیان بكه ن.
راســته قینه ی  و  ســه ره كی  ئادره ســی 
دێموكراتــی  حیزبــی  ماڵپــه ڕی 
www. ئه مه یــه :  ئێــران  كوردســتانی 

kurdistanmedia.com
ئیمه یله كه شــی  ئادره ســی  هه روه هــا 
info@ شــێوه یه :    بــه م 

kurdistanmedia.com
تكایه  بڕوا به  ئادره سی دیكه  مه كه ن.

حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران
ده زگای ڕاگه یاندنی گشتی

٧ی ڕێبه ندانی ١٤٠٠ی هه تاوی
٢٧ی ژانویه ی ٢٠٢٢ی زایینی

کۆتایی پێهات.لەالیــەن بەشــداربووی دەورە »جەمــاڵ‹‹ 



٣ ژمارە ٨١٦ ، ٤ی فێوریەی ٢٠٢٢

 له گــه ڵ جیهــان نه مێنــێ بــه  قازانجــی 
ئابووریــی ئــه م واڵته یــه! بــۆ ده رمانــی 
په تــای ماڵوێرانكــه ری كۆرۆنــاش وتیان 
ته نیــا دوعــا بكه ن و ڤاكســه ن قه ده غه یه ! 
ده زگایه كــی  پاســدارانیش  ســوپای 
زێڕدۆزینه وه ی هێنا و نیشانی دا و وتی 
ئه مه  ده زگایەكه  بۆ دۆزینه وه ی ڤایرۆس!
هــه زاران نموونــه ی دیكــه ی لــه م شــێوه  
وه كــوو فه رمانــی جه هــاد دژی كــورد و 
و  منــداڵ  و  ژن  موشــه كبارانكردنی 
كرده وه ی دیكه  له  بواری كۆمه اڵیه تی و 
ئیداره ی واڵت و مافی مرۆڤ و مافی 
نه تــه وه كان، به ناوی ده ســه اڵتێكی نموونه  
درا!  ئه نجــام  جیهــان  ئیداره كردنــی  بــۆ 
ئــه وه ی له  ٤٣ ســاڵی ڕابــردوودا له  ئێران 
ڕووی دا و تاریكبیرتریــن توێــژی نێــو 
كۆمه ڵگایه ك هاتنه  سه ر ده سه اڵت، ته نیا 
و ته نیــا بــه  یــه ك وشــه  ده توانیــن هه موو 

ماناكه ی ده رببڕین: مه رگی ئه ندێشه .

درێژەی پەیڤدرێژەی پەیڤ

بەشـــداریی شـــاندێکی حیزبـــی دێموكـــرات لـــە ســـاڵڕۆژی دامەزرانـــی 
»پارتـــی كرێـــكاران و ڕەنجدەرانـــی كوردســـتان«

پێشـــانگایەکی وێنەگـــری لـــە بنکـــەی ســـەرەکیی حیزبـــی دێموکـــرات بەڕێـــوە چـــوو

یەکیەتیـــی ژنـــان 
ســـێمینارێکی لەژێـــر نـــاوی 

»ژن لـــە کوردســـتانی داگیرکـــراودا« بەڕێـــوە بـــرد

هێلیکۆپتێرەکانـــی ڕێژیـــم لـــە بانـــە بەســـەر ئـــەو شـــارەدا دەســـووڕێنەوە

قوتابیـــان لـــە پیرانشـــار جامانـــە لەمـــل 
ڕۆیشـــتنە ســـەر پۆلەکانـــی خوێنـــدن بە ســـروودی »ئەی شـــەهیدان«

 یـــادی شـــەهید حەیـــدەر قوربانـــی بـــەرز ڕاگیـــرا

شــاندێکی حیزبــی دێموکــرات بەبۆنــەی 
دامەزرانــی  ســاڵوەگەڕی  ٢٧ـــەمین 
ڕەنجدەرانــی  و  كرێــكاران  »پارتــی 
كوردســتان« سەردانی پارتی »کرێکاران 

و ڕەنجدەرانی کوردستانـ«ـیان کرد.
١٢ی  ڕێکەوتــی  سێشــەممە  ڕۆژی 
ڕێبەندانــی ١٤٠٠ی هەتــاوی شــاندێکی 
حیزبــی دێموکراتی کوردســتانی ئێران بە 
سەرپەرەســتیی »محەممەدساڵح قادری« 
بەرپرســی پەیوەندییــە کوردســتانییەکانی 
پارتــی  ســەردانی  دێموكــرات،  حیزبــی 
»كرێكاران و ڕەنجدەرانی كوردستانـ«ـــیان 

نــاوی  ژێــر  لــە  وێنــە  پێشــانگایەکی 
وێنەگریــی  لــە  پۆرتــرە«  »مەشــقی 
چەندین پێشــمەرگەی حیزبــی دێموکرات 
لــە بنکەی ســەرەکیی حیزبی دێموکرات 

بەڕێوە چوو.
ئەو پیشانگایە به سەرپەرەستیی »کەیوان 

فاتحی« بەڕێوە چووە.
»هەڵمــەت  لەالیــەن  پیشــانگایە  ئــەو 
کەماڵــی« پێشــمەرگەی کوردســتان بــە 
بەشــداردا  خەڵکــی  و  بەشــداران  ڕووی 

کراوەتەوە.
قاڵبــی  لــە  پیشــانگایە  ئــەو  وێنەکانــی 

پۆرترەی »سینگڵ شاتـ«ـدایە.
وێنەگرانــی ئــەو پیشــانگایە بریتی بوونە 
لە: ›‹ ســاحل خادمی، ستار ئیبراهیمی، 

١٣ی  ڕێکەوتــی  چوارشــەممە  ڕۆژی 
ژنانــی  یەکیەتیــی  لەالیــەن  ڕێبەنــدان، 
ئێرانــەوە  کورســتانی  دێموکراتــی 
کەماڵــی«  »ســاالر  بــۆ  ســێمینارێک 
پێشــمەرگەی  هێــزی  پێشــمەرگەی 
کورســتان لــە هێــزی ١٢٢، لەژێــر نــاوی 
»ژن لە کوردستانی داگیرکراودا« پێک 
هات. ســەرەتای سێمینارەکە بە ڕاگرتنی 
چەنــد ســاتێک بێدەنگــی بــۆ ڕێزگرتــن 
لــە گیانــی پاکــی شــەهیدانی کــورد و 
کوردستان دەستی پێ کرد. دواتر و پاش 
چەند وتەیەک بۆ کرانەوەی سێمینارەکە 
لەالیەن بەڕێوەبەریی سێمینارەکەوە داوا لە 
کۆڕگێڕ کرا وتەکانی پێشــکەش بکات. 
ســاالر کەماڵــی لــە وتەکانیــدا باســی لە 
جیاوازییەکانــی نێوان ژن لە کۆمەڵگەی 
کوردســتان و باقیــی شــوێنەکانی جیهان 
کــرد و وتــی: »پێویســتە پێناســەیەکی 
جیــاواز و تایبەتمــان هەبێــت لــە ژن لــە 
بــۆ  دەگەڕێتــەوە  ئەمــەش  کوردســتاندا، 
ڕابــردووی خەباتێک کە لە کوردســتاندا 

هەبووە و ئێستاش بەردەوامە«.
ناوبراوهەروەهــا وتی: »ژنی کۆمەڵگەی 
کێشــە  دوو  هەبوونــی  لەگــەڵ  ئێمــە 

٧ی  ڕێکەوتــی  پێنجشــەممە  ڕۆژی 
قوتابخانــەی  قوتابیانــی  ڕێبەنــدان 
لــە  پیرانشــار  شــاری  »فەهمیــدە«ی 
هەوڵێکــی یـــــــــــــــەکدەستدا جامانــە لەمل 
چوونــە ســەر پۆلەکانــی خوێنــدن و بوونــە 
هۆی ســـــــــــــــــەرسوڕمانی مامۆســتایانی 

ئەو قوتابخانەیە. 
ئەو قوتابیانە وتــــــــــــــوویانە، ئەو هەوڵەمان 
بۆیــە ئەنجام دەاوە کە ڕۆژی چوارشــەممە 
نازمــی قوتابخانەی »خامنەیی« ڕێگەی 
نەدابــوو بەشــێک لــە قوتابییانــی جامانــە 
خوێنــدن.  پۆلەکانــی  ســەر  بچنــە  لەمــل 
لــە شــاری پیرانشــار ڕۆژی چوارشــەممە 
ڕێکەوتــی ٦ی ڕێبەنــدان لــە قوتابخانــەی 
»خامنەیــی« نازمــی ئــەو قوتابخانەیــە بە 
نــاوی »هێـــــرش« ئــەو قوتابییانــەی کــە 

دوای تێپەڕینی ٤٠ ڕۆژ لە شەهیدکرانی 
»حەیدەر قوربانی« زیــــــندانیی سیاسیی 
بــە  تایبەتــدا  ڕێوڕەســمێکی  لــە  کــورد، 
خوێندنــی ســروودی »ئــەی شــەهیدان« 

یادی ئەو شەهیدە بەرز ڕاگیرا.
ڕێکەوتی ٧ی ڕێبەندان لەالیەن بنەماڵە و 
خەڵکی نیشــتمانپەروەر لە شاری کامێران 
دوای تێپەڕینی ٤٠ ڕۆژ بەسەر ئێعدامی 
شــەهید »حەیدەر قوربانــی« بە وتنەوەی 
ئــەو  یــادی  شــەهیدان  ئــەی  ســروودی 

نەمرەیان بەرز ڕاگرت.  
کــوڕی  قوربانــی«  »حەیــدەر  شــەهید 
شــەهید »عەلی قوربانــی« لە ڕێکەوتی 
بــە  ١٣٩٥دا  ســاڵی  ڕەزبــەری  ٢٠ی 
تاوانــی ئەندامیەتیی حیزبــی دێموکراتی 

٦ی  ڕێکەوتــی  چوارشــەممە  ڕۆژی 
ڕێژیمــی  هێلیکۆپتێرەکانــی  ڕێبەنــدان 
ئێران لە بەیانیەوە بەسەر ئاسمانی شاری 
خەڵکیــان  و  ســووڕاونەتەوه  »بانــە«دا 

لەژێر چاودێری دابووە.
بۆنــە  کاتــی  لــە  ئێــران  ڕێژیمــی 
دێموکــرات   حیزبــی  تایبەتییەکانــی 
وەک ٢ی ڕێبەنــدان، ٢٦ی ســەرماوەز 
ترســی  لــە  دیکــە  بۆنەکانــی  و 
چاالکیــی ئەندامــان و الیەنگرانــی بــە 
شــێوازی جۆراجــۆر کوردســتان دەخاتــە 
لــە  پێشــتریش  چــڕ.  چاودێریــی  ژێــر 
هێــزە  کوردســتان  دیکــەی  شــارەکانی 
ئیتالعاتییەکانی ڕێژیمی ئێران زۆرێک 
لــە هاوواڵتییانییــان بەهــۆی ئەوەیکە لە 
تــۆڕە کۆمەاڵیەتییەکانــدا بــە شــێوازی 
جۆراجۆر پۆســتی نەتەوەیی و الیەنگری 
لــە حیزبــی دێموکــرات بــاڵو کردبــووە، 
بانگهێشــت کردبوو.  لــەو پێوەندییەدا لە 
شــاری »بۆکان«، ئیدارەی ئەماکن لەو 
شــارە تەواوی دووکاندارانی الی پاڕکی 
»ســاحلی«، سەر ڕێگەی »کۆسە« و 
سەیرانگای »کێوەڕەشـ«ـی بانگهێشتی 
لــە  هــاوکات  کردبــوون.  ئیدارەیــە  ئــەو 
نەغەدە ڕێژیم بەســیجەکانی ئەو شــارەی 
فێــر کــردووه دیــواری خانــووی خەڵکی 
ئــەو شــارە بەتایبەتی ئــەو خانووبەرانەی 
کــە دیوارەکانــی بە ســەنگی مەڕمەڕ و 
سیمانی سپییە بە بیانووی ڕەشکردنەوەی 
دروشــمی حیزبی ناحــەز بکەن و خەڵک 

كــرد. شــاندی حیزبی دێموکــرات لەالیەن 
پارتــی  ســكرتێری  كامــەال«  »باپیــر 
كوردســتان  ڕەنجدەرانــی  و  كرێــكاران 
پێشــوازییان  ســەركردایەتی  ئەندامانــی 
لــێ کــرا. شــاندی حیزبــی دێموکلــرات 
بــەم بۆنــەوە پەیامــی پیرۆزبایــی حیزبــی 
دێموكراتیــان بــە ســەركردایەتی »پارتــی 
كوردســتان«  ڕەنجدەرانــی  و  كرێــكاران 
گەیانــد و هەردووال وێــڕای بەرزنرخاندنی 
پەیوەندیــی نێوانیــان، خۆشــحاڵیی خۆیــان 
لەو ســەردانە و ڕابردووی كارو تێكۆشانی 

هەر دووال دەربڕی.
لــەو دیــدارەدا شــاندی حیزبــی دێموکرات 
چاویــان بــە نوێنەرانــی چەندیــن الیەنــی 

پرســـی کـــورد لەالیـــەن ئەنەکەســـە و 
حیزبـــی دێموکـــرات تاوتـــوێ کـــرا

 )ENKS( »نوێنەرایەتی »ئەنەکەســە
ســەردانی  کوردســتان  هەرێمــی  لــە 
پەیوەندییــە  نوێنەرایەتیــی  نووســینگەی 
دێموکراتــی  حیزبــی  کوردســتانییەکانی 

کوردستانی ئێرانیان کرد.
ڕێبەندانــی  ٤ی  دووشــەممە  ڕۆژی 
١٤٠٠ی هەتاوی،  شاندێكی نوێنەرایەتی 
»ENKS« بە سەرپەرەســتیی دوکتور 
»کاوە عەزیــز« ســەردانی نووســینگەی 
دێموکراتــی  حیزبــی  پەیوەندییەکانــی 
کوردستانی ئێرانیان لە شاری »هەولێر« 

کرد.
»محەممەدســاڵح  لەالیــەن  شــاندە  ئــەو 
پێوەندییــە  بەرپرســی  قــادری« 
دێموکراتــی  حیزبــی  کوردســتانییەکانی 

کوردستانی ئێران پێشوازییان لێ کرا.
بارودۆخــی  چاوپێکەوتنــەدا  لــەو 

کوردســتانی »ڕۆژئــاوا و ڕۆژهــەاڵت« 
لەالیەن شــاندی هەر دوو ال خرایە بەرباس 

و تاوتوێ کرا.
 هەروەهــا دوو الیــەن ئاماژەیان بەوەدا کە 
پرســی کورد لە هاوکێشــە سیاسییەکانی 
جیهانیــدا  زلهێزانــی  و  ناوچــە  واڵتانــی 
ســتراتیژییەکی  و  ڕوانگــە  گرێــدراوی 
جوواڵنــەوەی  چارەنووســی  و  هاوبەشــن 
بەشــەکاندا  لــە  کام  هــەر  لــە  کــورد 
کاریگەریی ڕاســتەوخۆ و ناڕاستەوخۆیان 

لەسەر یەکترهەیە.
دەبــێ   کــرا  لــەوە  بــاس  دیــدارەدا  لــەو 
پێویستییەکی گرینگ بە چۆنیەتی کار 
و تێکۆشــان و پەیوەندییەکانمــان لەگــەڵ 
یەکتــر بدەیــن و بــە وریاییــەوە ئــاگاداری 
پیالنی نەیارانی کورد لەهەر چوار بەشی 

کوردستان بین.

لــە  بەشــداریی  و  ئێــران  کوردســتانی 
خەڵکــی  مافخوازانــەی  بزووتنــەوەی 
ســاڵ   ٥ مــاوەی  دوای  کوردســتان 
وێــڕای  بەندیخانــەدا  لــە  دەسبەســەربوون 
کــە  زۆر  ئازارێکــی  و  ئەشــکەنجە 

جامانەیــان لــە ملــی دابــووە ئینزی نــەداوە 
بڕۆنە سەر وانەکانی خوێندن. 

زیاتر لە ٥٠ قوتابی بوونە کە جامانەیان لە 
ملــی دابــووە و جامانەکانیان لەو قوتابییانە 

ئـــــــــەستاندووە. 
ئــەو نازمــە هەروەها بە تەلەفــۆن پەیوندەیی 
لەگــەڵ دایــک و باوکــی ئــەو مندااڵنــە 
گرتــووە کــە بێــن جامانــەی منداڵەکانتــان 
ببنــەوە. هەوڵــی قوتابییانــی قوتابخانــەی 
پیرانشــار  شــاری  »فــــــــــــەهمیدە«ی 
دەرخــەری ئەوەیــە ڕێـــــــــــــژیمی ئێــران لــە 
سڕینەوەی هێما و شـــــــــــــــوناسی نەتەوەیی 
کــورددا  منداڵــی  مێشــکی  و  بیــر  لــە 
ســەرکەوتوو نەبــووە و هەروەهــا دەرخــەری 
ئەوەیــه لــە هێـــــــــــــــماکانی نەتەوەی کورد 

دەترسێت.

وەکــوو  خــۆی  مافێکــی  هەمــوو  لــە 
بەندکراوێکــی سیاســی بێبــەش کرابــوو، 
ڕۆژی یـــــــــەکشەممە ٢٨ی سەرماوەزی 
بەنـــــــدیخانەی  لــە  هەتــاوی،  ١٤٠٠ی 
ناوەنــدی ســنە لەالیــەن ڕێژیمــی ئێرانــەوە 

بــەرەوڕووە؛ یەکەمیــان کێشــەی ژنبــوون 
کــە  نەتەوایەتییەکانــی  کێشــە  دووەم  و 
ئەمــە یەکێکــە لــە خاڵــە جەوهەرییــەکان 
کــە ژنــی کــورد لــە ژنــی نەتەوەکانــی 
لــە  باســی  تــر جیــا دەکاتــەوە«. دواتــر 
ڕۆڵــی داگیرکــەر لــە کوردســتان کــرد 
و وتــی: »داگیرکــەری کوردســتان لــە 
پــاش هاتنەســەرکاری بــە ئاوێتەکردنــی 
ڕەهەندێکی ئایینی لە چەشنی ئیسالمی 
شیعەی ویالیەتی بە پرسی ژنەوە، هەوڵی 
دا کــە ئاراســتە و ئاقــاری خەباتــی ژنان 
لــە کوردســتان بگۆڕێــت و بــەم شــێوەیە 
ڕاستەڕێی خەباتی ژنان بەالڕێدا ببات«.
»کەماڵی« لە بەشێکی تری قسەکانیدا 
زیــادی کــرد: »داگیرکەر هــەوڵ دەدات 
پێناسەی الوازبوون بەسەر ژناندا بسەپێنێت 
و زۆر جار کەمتر لە مرۆڤێکی ئاســایی 
باســی لێــوە دەکات کــە هەر ئەم پرســە و 
قەبووڵکردنــی لەالیــەن خــودی ژنانەوە وا 
دەکات کــە گرفتەکانــی ژنــان بــەردەوام 
سەرهەڵبدەنەوە و خۆیان نوێ بکەنەوە«.

دوابڕگــەی ســێمینارەکە بریتــی بــوو لــە 
پرسیار و تێبینیی بەشداربووان کە لەالیەن 

»کەماڵیـ«ـیەوە واڵم درانەوە.

تەوەســوولی،  وریــا  زادە،  قاســمی  ســینا 
ئــاژوان شــاکری، کامبیز مام ئەحمەدی، 

ئەسعەد عوبەیدی و هاوژین سەیفی«.

ڕوخســاری  لــە  وێنەیەکــە  »پۆرتــرە« 
وێنەیــەدا  لــەو  وێنەگــر  کــە  کەســێک 
پیشــان  تــاک  و ماهیەتــی  کەســایەتی 

دامودەزگاكانــی  و  پارلمانتــار  سیاســی، 
حكوومەتی هەرێمی كوردستان كەوت.

تــووڕە بکەن بەپێی زانیارییاکان ئەندامی 
لــەو  کــەس  چەنــد  نەغــەدە  لــە  حیــزب 
لــە کاتــی ڕەشــکردن  بەکرێگیراوانەیــان 
و پیســکردنی دیــواری خەڵــک گرتــووە 
بــە  حیــزب  ئەندامانــی  داون.  ســزایان  و 
میدیا«یــان  »کوردســتان  ماڵپــەڕی 
ڕاگەیانــدووە ئەو خۆفرۆشــانە دانیان بەوە 
داناوە کە لەالیەن سپا و هێزی ئینتزامییە 
فێــر کــراون لەخۆڕایــی دیــواری خەڵک 
بــە ســپێریی ڕەنــگ ڕەش بکــەن هەتــا 
خەڵــک لە حیزب ناڕاحەت بێت. هەر لەم 
چوارچێوەیــەدا شــەوی پێنجشــەممە ٧ی 
ڕێبەندان، لە هەڵمەتێکی شۆڕشــگێڕانەدا 
الوانــی گوندی »نییەر« ئااڵی پیرۆزی 
کوردستانیان لە یەکێک لە کۆاڵنەکانی 

ئەو گوندە هەڵکرد.
دوای هەڵکردنــی ئــااڵی کوردســتان لەو 
دانیشــتووانی  خۆشــحاڵیی  کــە  گونــدە 

وێنــەی  و  کەوتــەوە  لــێ  گونــدی 
چاالکییەکە تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکانیشی 
تەنییــەوە، چڵکاوخۆرانــی ڕێژیــم  ئااڵی 

کوردستانیان لەو شوێنە هێنایە خوارەوە.
وێــڕای توندوتیژی نواندنی ڕێژیمی ئێران 
و میلیتاریزەکردنــی شــار و گوندەکانــی 
لــە  کوردســتان  الوانــی  کوردســتان، 
چاالکییە تەبلیغی و شۆڕشگێڕانەکانیان 
بەردەوامــن و خەویــان لە چــاوی دوژمنی 
داخ لــە دڵ زڕاندووە. لەالیەکی تریشــەوە 
بــۆکان  لــە  ڕێژیــم  ئەماکێنــی  ئیــداری 
شــارە  ئــەو  دووکاندارانــی  لــە  داوای 
کــردووە کە هەتا ١٢ی شــەو بۆیان هەیە 
دووکانەکانیــان بکەنەوە. لــە بەردەوامیی 
چاالکییەکانی ٢ی ڕێبەندان، ساڵڕۆژی 
لــە  کوردســتاندا  کۆمــاری  دامەزرانــی 
شــەممە  ڕۆژی  »بــۆکان«،  شــاری 
ئیــدارەی  ڕێبەنــدان،  ٢ی  ڕێکەوتــی 

ئەماکن لەو شــارە تــەواوی دووکاندارانی 
الی پاڕکــی »ســاحلی«، ســەر ڕێگەی 
»کۆسە« و سەیرانگای »کێوەڕەشـ«ـی 

بانگهێشتی ئەو ئیدارەیە کردوون.
لــە  هەڕەشــەی  ئەماکێــن  ئیــدارەی 
دووکانــداران کردووە کە بڕیارێک هاتووە 
ئەویــش  بکــەن  واژۆی  دەبــێ  ئێــوەش  و 
ئەوەیــە تــا کاتژمێــر ١٢ی شــەو دەتوانــن 
دووکانەکانیــان بکەنەوە و کاســبی بکەن 
لــە کاتژمێــر ١٢ بەمــالوە دەبێ ســەرجەم 
دووکانەکانیان دابخەن. ئەو هەڕەشــەیە لە 
دووکاندارانی بۆکان لە حاڵێکدایە بەهۆی 
لەســەر  دووکانــەکان  ئەوەیکــە  ئــەوەی 
ڕووبــار، پاڕکــی گــەورە و ســەیرانگای 
»کێــوەڕش« هەڵکەوتــوون خەڵــک بــۆ 

سیاحەت سەردانی ئەو شوێنانە دەکەن.
ئەو بڕیارە لەو قەیرانە ئابوورییەدا ڕێگا لە 

دوکانداران دەگرێت کاسبی بکەن.

دەدات.
زۆر  وێنەگــر  داهێنانــی  »پۆرتــرە«  لــە 

گرینگە تا وێنەیەکی باش بگرێت.



  ژمارە 8١6 ، ١5ی رێبەندانی ٤١٤٠٠

چەکۆ ئەحمەدی

ڕێژیمـــی ئێران 
ـــێنەری بەهـــای مرۆیـــی ڕووخـــــــ

کاتێــک واڵتێک تووشــی قەیران دەبێ، 
ئــەو  پێکهێنــەری  جمگەکانــی  هەمــوو 
واڵتــە لەخۆ دەگرێ. قەیــران دەتوانێ لە 
سیاســییەوە دەســت پێبــکات و بۆ هەموو 

بەشەکانی دیکە بگوازرێتەوە. 
قەیرانــی سیاســیی نێــو واڵتێــک هێنــدە 
بێبەزەییــە کــە تەنانــەت لەســەر هــزر و 
کاریگەریــی  کۆمەڵــگا  تاکــی  بیــری 
قــووڵ دادەنــێ بۆیــە دەکــرێ قەیرانــی 
پــاش سیاســی ئــاوا شــۆڕ بێتەوە بــۆ نێو 
بابەتەکانــی دیکــە و بــەرەو داڕمانیــان 
ببات. بە ڕیز دەکرێ ئاوا پۆلێن بکرێ: 
قەیرانــی  سیاســی(  قەیرانــی  )پــاش 
کۆمەاڵیەتــی،  ژینگەیــی،  ئابــووری، 
کولتــووری، ئەخالقــی و...، بە شــێوەی 
ڕیزبەنــد بــەدوای یەکــدا دێــن و تــا دێ 

قووڵتر و ڕووخێنەرتر دەبن. 
بــە زۆر هــۆکار کۆمەڵــگای مرۆیی لە 
دەســتپێکی ســەدەی ٢١دا لــە نزیــک بە 
هەمــوو واڵتــان، تووشــی قەیرانی یەک 
لــەدوای یــەک بووە و ڕێژەی خەســاری 
ئــەم قەیرانانە لە واڵتانی ژێر دەســەاڵتی 
دیکتاتۆردا لەچاو واڵتانی پێشکەوتوو و 
ئازاد، زۆر بەرچاوتر و ڕووخێنەرتر بووە. 
واڵتانی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاســت لەڕووی 
سەرچاوەی ئابوورییەوە، لەچاو زۆرینەی 
بــەاڵم  دەوڵەمەندتــرن،  دنیــا  واڵتانــی 
ســەرەڕای ئەم ســامانە مەزنــە ئابوورییە، 
دەکــرێ بگوتــرێ لــە ڕیــزی هەژارترین 
)کاتــێ دەگوتــرێ هــەژار، تەنیا الیەنی 
دنیــادا  واڵتانــی  ناگرێتــەوە(  ئابــووری 
جێگیر بووە و لە ڕواڵەتدا هیچ هیوایەک 
بــەدی ناکــرێ بــۆ باشــتربوونی دۆخــی 
ژیــان لــەم واڵتانــەدا؛ واتــە لــە واڵتانــی 
ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســتدا هــۆکاری ئــەم 
و  ڕوون  زۆر  پێکــرا،  هێمــای  دۆخــەی 

ئاشــکرایە و بە بــێ توێژینەوەش 
دەکــرێ ســەرچاوەکەی دیــاری 

بکرێ. 
دیکتاتــۆری  دەســەاڵتی 
ئــەم  بەســەر  زاڵ  )سیاســی( 
ســەرەکین  هــۆکاری  واڵتانــەدا 
مانەوەیــان.  دواکەوتــوو  بــە  بــۆ 
کاتــێ چاو لــە مێــژوو دەکرێ، 

ژیــاری  ســەرەتاکانی  دەردەکــەوێ کــە 
مرۆیــی و بــەرەو مۆدێــڕن چوونــەوە لــەم 
ناوچــە و بــە ڕوونــی لــە میزۆپۆتامیــاوە 
ســەری هەڵــداوە. وەک نموونــە دەکــرێ 
هێما بە نیشــتەجێبوونی مرۆڤ، چاندنی 
و...،  ئــاژەڵ  دانەوێڵــە، خۆماڵیکردنــی 
بکــرێ بــەاڵم جگــە لــە دەســەاڵتداریی 

دیکتاتــۆر کــە هەموو قەیــران و داڕمان 
و دواکەوتووییەکانــی دیکــەی بــەدوای 
کــە  چییــە  هــۆکار  هێنــاوە،  خۆیــدا 
ژیــاری  و  مێــژوو  خــاوەن  ناوچەیەکــی 
ئــاوا، هێنــدە ئاڵــۆز و پڕ لــە قەیرانە و بە 
شێوەیەک بۆتە چەقی قەیرانی مرۆیی؟ 
سیاســیی  جوگرافیــای  لێــرەدا  بەربــاس 
ئێرانــە کە بەشــێک لە کوردســتان، واتە 
ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان تــا ئێســتا تێیدا 

هەڵکەوتووە. 
ئێرانــی  ئێســتا  کــە  چوارچێــوە  ئــەو 
چەنــد  لــە  پێکهاتــوو  پێدەگوتــرێ، 
یەکەیەکــی  هەرکامــەو  کــە  نەتەوەیــە 
بــەاڵم  ســەربەخۆیە  نەتەوەیــی  دیــاری 
بــە شــێوەیەکی باوەڕپێنەکــراو جگــە لــە 
کەمینەیــەک، هیچــکام لەو نەتەوانە نە 
دەســەاڵتیان بەدەســتە و نە لە دەســەاڵتدا 
بڕۆیــن،  واوەتریــش  ئەگــەر  و  بەشــدارن 
دیســان بــە شــێوەیەکی باوەڕپێنەکــراو و 
جێــی سەرســووڕمان، ئــەو نەتەوانەی کە 
زۆرینەی ڕەهای ئەو جوگرافیا پێکدێنن 
لەژێر هێژمۆنی دەسەاڵتی کەمینەیەکی 
چەقبەســتووی فاشــیزمدایە کە النیکەم 
ســەد ســاڵە هەموو دەســەاڵتێکی ڕەهای 
قۆرغ کردووە و لە پێناسەیەکی کورتدا، 
و  توتالیتێــر  دیکتاتــۆر،  دەســەاڵتێکی 
تووشــی  ئــەو جوگرافیایــەی  فاشیســت 

داڕمان کردووە.
الیەنــی سیاســی و ئابووری لــەم واڵتەدا 
هێنــدە ئاشــکرایە کــە پێویســت نــاکات 
لێرەدا شــرۆڤە بکرێت و نزیک بە هەموو 
ئــەو مرۆڤانــەی چــاوی بینیــن و گوێی 
بیســتنیان هەیــە، دەزانن ئــەو واڵتە لەژێر 
دەســەاڵتی کەمینەی داگیرکەردا بەرەو 
چ ئاقارێــک بــراوە و دەکــرێ بگوتــری 
داڕمــاوە نــەک ڕوو لــە داڕمانــە بــەاڵم 
بــاری  قەیرانــی  لێــرەدا  بەربــاس  خاڵــی 
هەمــوو  کــە  ئەخالقییــە  و  کولتــووری 
الیەنەکانــی ژیانی لەو واڵتەدا خســتۆتە 

ژێر کاریگەریی نەرێنیی خۆیەوە.

زانســتە مرۆییــەکان زۆر بــاش ڕوونــی 
لەنێــو  هەیــە  ئــەوەی  کــە  کردۆتــەوە 
مرۆڤەکاندا، بــە بێ هیچ گرێوگۆڵێک 
پێوەندیــی ڕاســتەوخۆیان پێکــەوە هەیە و 
کاریگەری لەسەر یەکدی دادەنێن وەک 
و  ئابــووری  لەســەر  سیاســەت  نموونــە، 
ئابــووری لەســەر بیرکردنــەوە و کولتــوور 

یەکــدی  لەســەر  هەموویــان   ،... و 
کاریگــەری دادەنێــن؛ واتــە هەمــوو ئــەو 
شــتانەی پێوەندیــی بــە بەرەوپێشــچوونی 
لەســەر  کاریگەرییــان  هەیــە  ژیانــەوە 
یەکــدی هەیــە و لێکــدی کاریگــەری 

وەردەگرن. 
ڕێژیمی ئێران لەباری سیاسییەوە تووشی 
تەنانــەت  کــە  هاتــووە  وا  داڕمانێکــی 
ئاســۆیەکی ڕوونی نیو ســەدەییش بەدی 
ناکرێ بۆ گەڕانەوە سەر هێڵی لۆژیکی 
و  ئاوەدانــی  بــەرەو  واڵتــە  ئــەو  تاکــوو 

بووژانەوە بگەڕێتەوە. 
ئەو ئــاکارە دیکتاتۆر و فاشیســتییانەی 
ڕێژیمــی ئێــران بــە قۆرغکردنــی هەموو 
بەکارهێنانــی  دەســەاڵت،  جمگەکانــی 
هەموو کەرەستەیەکی ناڕەوا، هەوڵدان بۆ 
ســڕینەوەی هەموو ئەویدی و نەیارێک، 
پاوانخــوازی و داپڵۆســین و تــااڵن، لــە 
هەوڵــی هەتایی کردنەوەی دەســەاڵتێکە 
کە نەتەنیا ژێرخان و سەرخانی ئابووریی 
تووشی داڕمان کردووە، بەڵکوو ئەخالقی 
مرۆیــی بەشــی بەرچــاوی کۆمەڵــگای 
بــەرەو مایەپووچی و داڕمان بردووە، واتە 

دەکرێ بگوترێ داڕماوە. 
پێناسەی داڕمان ڕوونە. 

لە کۆمەڵگای تەندروست و دەسەاڵتداریی 
دێموکرات و پێشــکەوتوودا هەوڵ دەدرێ 
هەســتی تەنایــی لــە کۆمەڵــگادا پــەرە 
بســتێنێ تاکــوو متمانــەی بەرامبــەر لە 
نێوان تاکەکان و بەگشــتی پێکهێنەرانی 

واڵتدا بەهێز بێتەوە. 
بــەم بەهێزبوونــەوەی متمانە، ڕەوتی ژیان 
ساناتر و دیاردەی دزێو و بەالڕێداچوونی 
کــەم  و...  ئابــووری  و  کۆمەاڵیەتــی 
ژێــر  کۆمەڵــگای  لــە  بــەاڵم  دەبێتــەوە 
دەســەاڵتی ڕێژیمــی ئێرانــدا هەمــوو ئەو 
ئەرێنــی  بــە  کۆمەڵــگا  پێویســتییانەی 
و نەرێنییــەوە بــە تــەواوی پێچەوانەیــە. 
دیکتاتــۆر  دەســەاڵتی  واڵتانــەی  لــەو 
هــەردوو  ئێــران  )لــە  زاڵــە  فاشیســت  و 

جۆرەکــەی پێکەوەیــە(، هەمــوو هێــز و 
دەخرێتــە  حکوومــەت  ســەرتاپای  وزەی 
نێــوان  لــە  بێمتمانەیــی  تاکــوو  گــەڕ 
تاکەکان پەرە بســتێنێ و تەنانەت هەوڵ 
دەدرێ ئەم دۆخە بەســەر بنەماڵەشدا زاڵ 
بکــرێ. لە ئێرانی ئەمڕۆدا ئەم دۆخە لە 
زۆربــەی ناوچەکانیدا تا ترۆپکی خۆی 

گەیشتووە. 
نۆرمــە  کــە  بگوتــرێ  دەکــرێ 
بــە  نزیــک  تــا  کۆمەاڵیەتییــەکان 
کارەســات لەو واڵتــەدا دابەزیوە و ژیانی 
لەو کۆمەڵگایەدا هێندەی دیکە قورســتر 

کردۆتەوە.
ئێــران  ئیســالمیی  کۆمــاری  ڕێژیمــی 

پێویستی بەم دۆخەیە. 
کاتــێ نۆرمــە کۆمەاڵیەتییــەکان الی 
تاک تووشــی داڕمان دەبــێ، کۆمەڵگا 
دەســت دەداتە هەڵوەشــانەوەی کولتووری 

و ئاکاری. 
کاتــێ ئــەم هەڵوەشــانەوە پــەرە بســتێنێ، 
بەرەنگاربوونــەوە  بــۆ  یەکانگیربــوون 
و  نالەبــار  دۆخێکــی  هــەر  بەرامبــەر 
واتــە  دەبــێ  هیــچ  لــە  نزیــک  دزێــو 
کۆمەڵــگا  بــەر  خەســارێک  هەرجــۆرە 
و واڵت بکــەوێ و دەســەاڵت هەرجــۆرە 
تاوانێکیــش بــکات، هێنــدە بێمتمانەیــی 
بەرامبــەر یەکــدی پــەرەی ســەندووە کە 
کۆمەڵــە مرۆڤێک ناتوانــن یەک بگرن 
کــە  ڕوونیشــە  و  بەرەنگاربوونــەوە  بــۆ 
هەنگاونــان بــەرەو گۆڕانکاریی بنەڕەتی 
و مــەزن پێویســتی بــە هێــزە و هێزیش بە 
کۆمەڵــگا  تاکەکانــی  یەکگرتوویــی 

پێکدێ. 
کەواتــە ڕێژیــم زۆر بەباشــی ئەمانــەی 
بەشــێوەیەکی  توانیویــە  و  لێکداوەتــەوە 
بەربــاڵو بێنۆرمــی و بێمتمانەیــی لەنێــو 

کۆمەڵگادا پەرە بدات. 
لــە زۆربــەی  و  ئاواشــدا  لــە دۆخێکــی 
کۆمەڵــە  کۆمەڵگاکانــدا،  و  واڵتــان 
بــە  ئــەو  و  ســەردەردێنن  مرۆڤێکیــش 
ئامانجی تاکەکەسی، یاریدەی دەسەاڵت 
و ڕێژیــم دەدەن و هێندێجاریــش بــە هۆی 
ســاویلکەییەوە، بێ ئــەوەی خۆیان بزانن، 
دەبنــە ئەکتەرێکــی بێ جیــرە و مواجبی 

پرۆژەکانی ڕێژیم. 
لــە هەموو تەمەنی کۆماری ئیســالمیدا 
دواییــدا  ســااڵنەی  لــەم  بەتایبەتــی  و 

کۆمەڵێک کردەوە و پالنی دزێو لەالیەن 
دەســەاڵتەوە دانراوە و هــەوڵ دراوە بەڕێوە 

ببرێ. 
لێرەدا تەنیا هێما دەدرێ بە یەک لەوانە.

 کۆڵبەری
کۆڵبــەری نــە دەکرێ وەک پیشــە بێتە 
ئەژمــار نە دیــاردە، بــەاڵم الی هەمووان 

ڕوونە کە بە هۆی سیاسەتی فاشیستیی 
دەســەاڵتدارانی ئێــران لەهەمبــەر کــورد 
ئابووریــی  دەرەتانێکــی  هەمــوو  کــە 
شــیاوی لــە کوردســتاندا لەبــار بــردووە و 
بەربەســتە لەبەردەم بووژانــەوەی ئابووری 
و بازرگانیــی کوردســتان، بەشــێک لــە 
تاکەکانــی کوردســتان پەنایــان بردۆتــە 
بــەر کارێــک کە لە هەمــوو ڕوویەکەوە 

مەترسییە بۆ تاک و نەتەوەی کورد. 
هه واڵــه   به پێــی 
لــه و  باڵوكــراوه كان، 
كاری  كه ســانه ی 
ده كــه ن  كۆڵبــه ری 
زۆریــان  ڕێژەیەکــی 
هەڵدێــراون  شــاخ  لــە 
لەدەســت  گیانیــان  و 
ژمارەیەکیــان  داوە. 
ڕەق  ســەرمادا  لــە 
بوونەتەوە و مردوون. 
ئــەوەی  ســەرباری 
قورســی  کارێکــی 
لــە  چەنــدە  ئــاوا 
تاکانــە  ئــەو  وزەی 
دەبێتــە  و  دەگرێــت 
کورتبوونەوەی  هۆی 
بــەاڵم  تەمەنیــان، 
لەمانــە  هیچــکام 
خەساری سەرەکی بۆ 
تــاک و کۆمەڵگای 
نییــە،  کوردســتان 
ئــەوەی  بەڵکــوو 
گرنــگ  زۆر  لێــرەدا 
دڵگرانییــە،  جێــی  و 
بــه   ســووكایه تی 
لــه   كــورده   نه تــه وه ی 
سیســتمی  الیــه ن 

حاكمه وه . 
هیــچ  کــە  ڕوونــە 
عــار  پیشــەیەک 
نییــە و بەپێچەوانــەوە 
ە  ر جــۆ ر هە
الی  کارکردنێــک 
تێگەیشــتوو  مرۆڤــی 
ڕێــزە.  جێــی 
کۆڵبــەری ئەگەر لە 
ئاســایی  دۆخێکــی 
جێبەجێکردنــی  و 
زۆر  بــێ  کارێــک 
بــەاڵم  ئاســاییە، 
پیشــەیەک  کاتێک 
كارێكــی  وه ك  کــە 
زۆر مه ترســیدار ببێتە 
ژیــان،  ســەرچاوەی 
لەو کاتــەدا چیدیکە 
پیشــەیەکی  وەک 
بەکەڵــک  و  بــاش 
لێناکــرێ.  چــاوی 
دیــارە،  وەک 
فاشیســتە ناوەندگەرا 
و پــان ئێرانیســتەکان 
دەســەاڵتداری  )بــە 
بەنــاو  و  نێوخۆیــی 
نی  یســیۆ ز پۆ ئۆ
و  ئورووپــا 
 ، ) ە و نشــینە یکا مر ئا

و  هەوڵێــک  جــۆرە  هەمــوو  ســااڵنێکە 
پالنێکیان خســتۆتە 
گەڕ تاکوو کۆڵبەر 
کۆڵبــەری  و 
کــورد  هاوواتــای 

بکەن. 
ئــەم کارەی ئــەوان 
ڕوونــی  ئامانجــی 
ئــەوەی  لەپشــتە. 
بەرچاو و ئاشکرایە 
نەتــەوەی کورد تا ئێستاشــی لەگەڵ بێ 
تاقە هێز و نەتەوەیە کە دژی دەســەاڵتی 

تیرۆریستی ئێران لە گۆڕەپاندایە. 
هــەر لەســەردەمی پاشــایەتیی گەنــدەڵ 
و دیکــــــــــــتاتۆرەوە تــا دەگاتــە ڕێژیمی 
دەســـــــــــــــتەواژەی  گەلێــک  ئێســتا، 

هێندێجــار ڕازاوەش خراونەتــە ڕۆژەڤــەوە 
تاکــوو کــورد و خەبــات و ئامانجەکەی 

بەالڕێدا ببرێ. 
»مــرزداران غیــور«، »مهمــان نــواز«، 
»تجزیــە  »تیرۆریســت«،  »ســەربڕ«، 
طلــب« و »کافــر« و...  بەشــێکن لەو 
و  کــورد  پــاڵ  خراونەتــە  ناونیتکانــەی 
هیچکامیشــیان جێــی نەگرتــووە و تەنیا 
ڕەنج بەخەســارییان پێبڕا. سااڵنێکە پاش 
لەوانەدا،  شکستهێنانیان 
پــالن  شــێوەیەکی  بــە 
بۆداڕێــژراو پەنایــان بــۆ 
وشەی کۆڵبەری بردووە 
و مخابن بە هۆی بواری 
و  ئابــووری  ڕەخســاوی 
کۆمەڵێــک  نەزانیــی 
کــە لەنێــو کوردســتاندا 
پەرەیان پێــدەدا، خه ریكه  
و  کۆڵبــەر  چەمکــی 
گــرێ  پێكــه وه   كــورد 

بدرێ. 
دوو  ڕێژیــم  کارە  بــەم 
گرنگــی  ئامانجــی 

لەبەرچاو بووە: 
ئــا؛ نەتــەوەی کــورد لە 
ڕۆژهەاڵتی کوردستاندا 
ســەدەیەکە  بــە  نزیــک 
زۆرینــەی  الی 
ئــەو  دانیشــتووانی 
ســنوورە لەرزۆکــەوە بــە 
نەتەوەیەکی شۆڕشــگێڕ 
و خەباتــکاری نەبەزیــو 
کــوورەی  و  ناســراوە 
ڕزگاریخوازی  خەباتــی 
گەرمــی  بــە  بــەردەوام 
ماوەتــەوە؛ کەواتــە دەبــا 
هەوڵێکــی وا بــدەن کــە 
ئەو ناســنامە لە سیاسی 
و نەتەوەییــەوە بگۆڕن بە 
ناســنامەیەکی ئابووری 
و تاکــی کــورد ڕابێنــن 
بــۆ دابەزاندنــی ئاســتی 
ئابــووری  و  داخــوازی 
پرســی  جێگــرەوەی 
سیاسی و نەتەوەیی بێ.
کۆڵبــەری  ب؛ 
داهاتوویەکــی  نــەک 
ئابووریی نییــە، بەڵکوو 
تاکــە  ســەرقاڵکردنی 
بــە داهاتێکــی مەمرە و 
بژییــەوە واتــە ئــەو ڕێژە 
زۆرەی کە نزیک ٣٠٠ 
مەزنــدە  کــەس  هــەزار 
دەکرێ، بە جێی ئەوەی 
هەوڵ بۆ پیشــەیەک یا 
خوێنــدن بــدەن، هــەر لــە 
هەڕەتی الویەتییەوە و بە 
هــۆی دۆخــی ناله باری 
دەبەنــە  پەنــا  ئابــووری، 
بــەر داهاتێکــی خێــرا و 
واز لــە قوتابخانــە دێنــن 
فێربوونــی  وەدوای  و 
پیشــەیەکی فەننی کە 
و  دیــار  داهاتوویەکــی 

ڕوونی هەیە ناکەون.
بوارخۆشــکەر  ئەمانــە،  هەمــوو  پــاش 
دەبــێ بۆ نەزانان و فاشیـــــــــــــــستەکانی 
پشــت  ســلبریتییەکانی  و  دەســەاڵت 
بــە  ســووکایەتی  کــە  ڕێژیــم  مایکــی 
کۆڵبــەری کورد بکــەن کە ئامانج لەوە، 
ســووکایەتی کردنــە بە نەتــەوەی کورد؛ 
ئــەوەی کۆڵبــەری  ســەرەڕای  کەواتــە، 
نییــە،  تاوانبــار  نییــە و کۆڵبــەر  تــاوان 
دەبــێ زیاتر وشــیاری بدرێتــه  كۆمه ڵگا. 
ســەرچاوەی هەموو ئەمانەش، دەسەاڵتی 
داگیرکەری کوردستانە کە دەبێ لە هزر 
و واڵتــی خۆمانــدا وەدەریــان بنێیــن بەاڵم 
تا وەدەرنانی داگیرکەران لە کوردســتان، 
هەمــوو تاکێکــی کورد دەبێ پاراســتنی 
کەرامەتــی مرۆڤــی کــورد بــە ئەرکــی 

خۆی بزانێت. 

کاتێ نۆرمە 
کۆمەاڵیەتییەکان الی 
تاک تووشی داڕمان 
دەبێ، کۆمەڵگا دەست 
دەداتە هەڵوەشانەوەی 

کولتووری و 
ئاکاری. کاتێ 

ئەم هەڵوەشانەوە 
پەرە بستێنێ، 

یەکانگیربوون بۆ 
بەرەنگاربوونەوە 

بەرامبەر هەر دۆخێکی 
نالەبار و دزێو نزیک 
لە هیچ دەبێ واتە 
هەرجۆرە خەسارێک 

بەر کۆمەڵگا و 
واڵت بکەوێ و 

دەسەاڵت هەرجۆرە 
تاوانێکیش بکات، 
هێندە بێمتمانەیی 
بەرامبەر یەکدی 

پەرەی سەندووە کە 
کۆمەڵە مرۆڤێک 

ناتوانن یەک بگرن 
بۆ بەرەنگاربوونەوە 

و ڕوونیشە کە 
هەنگاونان بەرەو 

گۆڕانکاریی بنەڕەتی 
و مەزن پێویستی 
بە هێزە و هێزیش 
بە یەکگرتوویی 

تاکەکانی کۆمەڵگا 
پێکدێ

سااڵنێکە پاش شکستهێنانیان لەوانەدا، بە شێوەیەکی پالن بۆداڕێژراو پەنایان بۆ 
وشەی کۆڵبەری بردووە و مخابن بە هۆی بواری ڕەخساوی ئابووری و نەزانیی 

کۆمەڵێک کە لەنێو کوردستاندا پەرەیان پێدەدا، 
خه ریكه  چەمکی کۆڵبەر و كورد پێكه وه  گرێ بدرێ
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پڕۆسەی مافخوازیی مامۆستایانی کوردستان بەرەپێش دەڕوا
حەسەن ساڵح زادە

ناڕەزایەتــی  دەنگــی  دەبینیــن  وەک 
مامۆســتایان، قۆناخێکــی نوێــی بەخۆوە 
دەبێتــەوە و  بەرزتــر  بینیــوە و هه تــا دێ 
بــە گوێــی چینەکانــی نێــو کۆمەڵگــە 
دەگات. ئەم دەنگە بێجگە لە ورەبەخشــی 
و یەکڕیــزی، وەها ئیرادەیەکی تێدا بەهێز 
کــردوون کــە لــە هــەر وەختێکــی دیکــە 
زیاتــر لێک بوونەتەوە و هاواهەنگ بەرەو 
گەیشــتن بــە ئامانجەکانــی دواڕۆژیــان 
ڕێگــە دەبــڕن. لە بەرانبەردا، دەســەاڵتیش 
بە باشــی هەســتی بــەو دەنگە کــردووە و 
بە دزی  و نیگەرانییەوە گوێی لێدەگرێ، 
هــەر بۆیــە لــە ڕێگــەی جۆراوجــۆرەوە لە 
هەوڵدایە کە ڕیزی خاوەن دەنگەکان لێک 
بترازێنــێ یــان النیکــەم بــە وادە و بەڵێنی 
ڕووکــەش دەنگیــان کپ بــکات و هێدی 
پێشــوەچوون  بــۆ  هەنگاوەکانیــان  هێــدی 
ئاماژەیــە  بکاتــەوە. جێگــەی  خــاو  پــێ  
کــە لــە هــەردوو حاڵەتــدا مامۆســتایانی 
کوردســتان بەرچاوترن واتە لەگەڵ ئەوەی 
بــۆ کۆمەڵگــەی خۆیــان  کــە دەنگیــان 
ورەبەخــش و شــادیدەرە، لــە بەرانبــەردا بۆ 
دەسەاڵتدارانیش مایەی ترس و نیگەرانی 

زیاترن.
شــایانی باسە کە سەرەتای ئەم هەفتەیە، 
ناڕەزایەتــی  دیکــه ی  شــەپۆلێکی 
مامۆســتایان لە ڕۆژانی ٩، ١٠ و ١١ی 
ڕێبەنــدان ســەری هەڵدا و مامۆســتایانی 
سەرانســەریی  چەتــری  ژێــر  لــە  ئێــران 
یەکێتییــە  هاوئاهەنگــی  شــووڕای 
پیشــەیییەکانی مامۆســتایانی ئێــران، لە 
چەنــد قۆناخــدا لــە دووتوێــی مانگرتن و 
کۆبوونــەوە  ناڕەزایەتــی  گردبوونــەوەی 
کاکڵــی  وەبــەر  نوێیــان  گیانێکــی  و 
نایــەوە.  ڕەواکانیــان  داخــوازە  و  مــاف 
ڕاگەیەندراوەکــە مامۆســتایانی ئەرکدار 
کردبوو کە ڕۆژانی شەممە و یەکشەممە 
بە نیشــانەی مانگرتن لە قوتابخانەکانیان 
بمێننــەوە و لــە وانەوتنــەوە و چوونە ســەر 
داوا  هەروەهــا  خۆببوێــرن.  کالســەکان 
کرابــوو کە مانەوەیان لە قوتابخانە وەک 
دەرفەتێک بۆ خۆســازدانی گردبوونەوەی 
و  بێنــن  بــەکار  دووشــەممە  ڕۆژی 
هــاوکات قوتابیــان و بنەماڵەکانیــش لــە 
ئامانجەکانــی خۆیــان ئــاگادار بکەنەوە. 
بــەو جــۆرەی چــاوەڕوان دەکــرا، ڕۆژی 
ڕێبەنــدان، گەاڵڵــەی  دووشــەممە ١١ی 
کۆبوونەوەی سەرانسەری مامۆستایان بە 

قورساییەکی بەرچاو سەری گرت. 
هــەروەک گوتــرا، لــە پانتایــی بزوتنــەوە 
پێگــە،  شــوێنەوار،  ناڕەزایەتییەکانــدا، 
جــۆری  بەشــداران،  توێــژی  دروشــم، 
بەشــداری  چۆنیەتــی  و  داواکاریــی 
نیســبەت  بــە  مامۆســتایانی کوردســتان 
ناوچەکانــی دیکــەی ئێــران زۆر جیــاواز 
بــوون کــە دەکرێ لێرەدا ئامــاژە بە چەند 
پێویســتە  بکــرێ و هەروەهــا  بەشــێکیان 
بەرانبــەر  لــە  دەســەاڵت  ڕوانگــەی  کــە 
جموجۆڵەکانی ئەوان دەستنیشان بکەین.

لــە  کوردســتان  مامۆســتایانی  ڕاســتە 
ڕەوتــی چاالکییەکانیانــدا وێڕای هەموو 
ڕێکخراوەکانــی دیکــەی ئێــران لــە ســەر 
یــەک بانگــەوازی هاوبــەش کۆدەبنــەوە، 
و  بەرفرەتــر  داواکاریــی  ئــەوان  بــەاڵم 
تایبەتیتریــان هەیــە. ئــەو ڕاســتییەش لــە 
توێی پالکاردەکان، دروشم، وتار و لێدوانە 
خــۆی  بەشــداربوواندا  جۆربەجۆرەکانــی 
نیشــان دەدا. ئێســتا کــە چەنــد ســاڵ لــە 
تەمەنی چاالکی یەکێتییە پیشەییەکانی 
مامۆســتایانی کوردســتان تێپــەڕ دەبــێ، 
دەبینیــن کە ئەوان توانیویانە پەیامەکەی 
خۆیان بە ڕوونی بۆ قوواڵیی کۆمەڵگەی 
بــەو  خۆیــان بگوازنــەوە و ڕای گشــتی 
قەناعەتــە بگەیەنن کــە داواکارییەکانیان 
مافــی قوتابــی و بنەماڵەکانیــش لەخــۆ 
دەگــرێ. جێگــەی ئاماژەیــە کــە ڕۆژی 
بەشــێک  ڕێبەنــدان  ١١ی  دووشــەممە 
لــە  سەرپەرســتەکانیان  و  قوتابیــان  لــە 
کۆبوونــەوەی ناڕەزایەتــی مامۆســتایانی 
سەقز ئامادە بوون و لەوێدا بە چوونە پشت 

تریبــۆن، پشــتگیری خۆیــان بــۆ تێکــڕای 
داخوازییەکانی مامۆستایانی ئەو شارە بە 
تایبەت پرســی خوێندن بــە زمانی دایکی 
ســەردەمیانە  قوتابخانــەی  هەبوونــی  و 
دەربــڕی و بــە پرســێکی ڕەوایــان زانــی. 
هــاوکات هــەر لەوێــوە داوایان لــە خەڵک 
کــرد کــە پەیوەســت بــە ناڕەزایەتییەکانی 
زمانــی  بــە  پشــت  و  بــن  مامۆســتایان 
داگیرکــەر و بێگانــە، بــاوەش بــۆ زمانــی 

نەتەوەیــی کــوردی بگرنــەوە کــە ئــەوەش 
لەگــەڵ پێشــوازی بێوێنەی مامۆســتایان 

ڕووبەڕوو بوویەوە.
 هەروەها پێشوازی لە زمانی کوردی، لە 
کەلەپوور، بەکارهێنانی شــێعر و ئاهەنگ 
و هەڵبەســتی نەتەوایەتــی لــە نێــو کۆڕ و 
کۆبوونەوەکانی مامۆستایانی کوردستان 

بــە تــەواوی بەرچاوە و ئــەوەش بۆتە هۆی 
ئــەوەی کــە ئاراســتەی داواکارییەکانیان 
خــۆی بە شوناســی نەتەوەیــی گرێ بدات 
و لە الیەن کۆمەڵگەی کوردستانەوە بەرز 

بنرخێندرێن.
دیســیپلینی  و  نــەزم  زیاتــر،  لەوانــەش 
چاالکییەکانی مامۆســتایانی کوردستان 
بەبەراورد لەگەڵ هی شــارەکانی دیکەی 

ئێــران لە ئاســتێکی زۆر بەرزدایە، لەخۆڕا 
نییــە کــە هەواڵگــران، چاالکانــی تــۆڕە 
بــۆ  میدیــاکان  و  کۆمەاڵیەتییــەکان 
بابەتەکانیــان  و  ڕاپــۆرت  ڕووماڵکردنــی 

دەربارەی چاالکی مامۆســتایان لە ئێران، 
وێنە و دیمەنی مامۆســتایانی کوردســتان 
بــە نموونــە دێننــەوە و دەیخەنــە بەردیــدی 

بەردەنگەکانیان.
جێێ وەبیرهێنانەوەیە کە لە بەشــێکی زۆر 
لــە شــارەکانی ئێــران ئەگەرچــی ڕێــژەی 
بەشــداریی لــە چاالکییەکانــدا بەرچــاوە، 
بەاڵم لە زۆربەیاندا پێکهاتەی بەشداربووان 
یــان لــە ڕەگــەزی پیــاو یــان لە کەســانی 

خانەنشین پێک دێن. ئەوە لەحاڵێکدایە کە 
لە کۆبوونەوەی ناڕەزایەتی مامۆستایانی 
بەپێــی  چینــەکان  تێکــڕای  کوردســتان 
ڕەگەز و تەمەن و قۆناخی کار، وەبەرچاو 
دەکــەون. شــایانی باســە کــە ژنــان وەک 
نیوەی کۆمەڵ، لێرەدا چاالکانە بەشــدارن 
و لــە چەندیــن کۆبوونەوەدا بەرپرســایەتی 

بەڕێوەبەریی چاالکییەکانیان لە ئەســتۆوە 
بووە. 

دەبــێ پێداگــری لەو ڕاســتییە بکەین کە 
پرسی مافخوازی شتێک نییە کە لەپڕدا 
و لــە مەودایەکی کورتی زەمەنیدا بگاتە 
ئەنجــام بەڵکــوو دەبێ وەک پرۆســەیەک 
بێتە ئەژمار و خاوەندارانی بە پشوودرێژی 
هەوڵــی هەمەالیەنــی بــۆ بدەن. پرۆســەی 

لــە  بــەدوور  وایــە  جــاری  مافخــوازی 
چاوەڕوانــی، گەلێــک لــەوە زیاتــر درێــژ 
دەبێتــەوە کە حیســابی بۆ کــراوە و ڕەنگە 
لە ڕەوتی خۆیدا گەلێک هەوراز و نشــێو 

بــە خۆیــەوە ببینێ. لــە هەندێک حاڵەتی 
تایبەتیــدا، پرۆســەی مافخــوازی هەنگاو 
بــە هەنــگاو ڕێگــە دەبڕێ و پشــوویەک 
بڕینــی  بــۆ  خــۆی  پێگــەی  تــا  دەدا 
ڕێگــەی داهاتوو قایمتر بکا و هەمیســان 
تێ هەڵدەچێتــەوە. هەڵبــەت ئــەم پرۆســەیە 
زیاتــر لــە کۆمەڵگەیــەک دێتــە ئــاراوە 
کــە لەوێدا سیســتمی دیکتاتۆڕی زاڵە و 
دەســەاڵت بــۆ چارەســەری داوای خەڵک 

و مەســەلەی بزووتنەوە کۆمەاڵیەتییەکان 
تەنیــا زمانی ســەرکوت دەزانێ و پەنا بۆ 

جوڵەی هێزی نیزامی دەبا.  
هــەروەک دەبینین، پرۆســەی بزووتنەوەی 
کوردســتان  مامۆســتایانی  مافخــوازی 
لــە کۆمەڵگەیەکــدا ســەری هەڵــداوە کە 
هەوری ڕەشــی داگیرکاری ئاسمانەکەی 

داپۆشــیوە و هەناســەی لــە خەڵکەکــەی 
لــە  ئێســتا مامۆســتایان  ئــەوەی  بڕیــوە. 
خۆیانــی نیشــان دەدەن، لەپــڕ ســاز نەبووە 
و ئاکامــی هــەوڵ  و تێکۆشــانی ئــەوان 
لــە ڕەوتێکــی چەندســاڵەی پــڕ هــەوراز 
هــۆکاری  بەدڵنیاییــەوە،  نشــێودایە.  و 
و  کۆمــەڵ  لەســەرپێمانەوەی  ســەرەکی 
یەکێتییــە پیشــەییەکانی ســەر بــە مافی 

قوتابــی و مامۆســتایان ئەوەیــە کــە لــە 
ڕابــردووی  دەســتکەوتەکانی  و  خەســار 
خۆیــان ئەوپــەڕی کەڵکیــان وەرگرتــووە و 
بــە وشــیاری وێڕای تێپەڕاندنی  کۆســت  

پیالنەکانــی  جۆراوجــۆر،  تەگــەرەی  و 
ســەر  بــە  زاڵ  داگیرکــەری  سیســتمی 
پووچــەڵ  کوردســتانیان  کۆمەڵگــەی 
کردۆتەوە. وەک دیارە، لەالیەک ڕێژەی 
کوردســتان  مامۆســتایانی  بەشــداری 
هاوتەریب لەگەڵ شــارە گەورەکانی ئێران 
هەتــا دێ بەرباڵوتــر دەبێتەوە و لەالیەکی 
هاودەنگــی  و  یەکێتــی  بــە  دیکەشــەوە، 
وەهــا ڕۆحێکــی  هەمەالیەنــەی خۆیــان، 

نوێیــان بــە بــەر دروشــم و وتارەکانیانــدا 
کردووە کە هەم ئیرادە و بڕواکانیان بەهێز 
بووە و هەم بە سەر ترس و نیگەرانییەکانی 
ســەر ڕێگەی خۆیانــدا زاڵ بوون هەربۆیە 
ئەوان زیاتر لە هەر کاتێکی دیکە لە سەر 
داواکانیان سوورن و دیارە بە ساناهی و بە 
بێ دەستکەوت بۆ خاڵی سفر ناگەڕێنەوە. 

هــەروەک مێــژوو نیشــانی داوە، ڕێژیمی 
تۆتالیتێــر  دەســەاڵتێکی  لــە  کــە  ئێــران 
بەرنامــەو  و  هاتــووە  پێــک  ســەرەڕۆ  و 
یاســاکانی خــۆی بــە ئیلهامــی ئیالهــی 
دەبەســتێتەوە، پوتانسیەلی ئەوەی نییە کە 
گوێ لــە دەنگی ناڕەزایەتــی توێژەکانی 
کۆمەڵگەی ژێر دەســەاڵتی خۆی بگرێ 
هەر بۆیە مافی هەڵوەشانەوەی هەر جۆرە 

کارێکــی ڕێکخراوەیی بــۆ خۆی بە ڕەوا 
دەزانــێ و کوێرانــە بــە گــژ هەر چەشــنە 
چاالکییەکــدا دەچێتــەوە؛ کەوابــوو، ئــەم 
دەســەاڵت  بەرپرســانی  وەختــێ  ڕۆژانــە 

ڕیزەکانی پتەوی مامۆســتایان بە چاوی 
لێــی  نیگەرانییــەوە  بــە  دەبینــن،  خۆیــان 
دەڕوانن و پیالنی بۆ دادەڕێژن. لەڕاستیدا 
ئــەم ڕۆژانــە ڕێژیــم لــە بەرانبــەر کاری 
مامۆســتایان  پیشــەیی  و  ڕێکخراوەیــی 
داماو و دەستەوەســتاو ماوەتەوە. لەالیەک 
بەهۆی گەشــەی پرۆســەی مافخوازی و 
پتەوبوونــی ڕیزەکانــی بەرخــۆدان لەگەڵ 
بەرەنگاریی ڕاستەوخۆی مامۆستایان خۆ 
دەبوێرن، چون پێیان وایە کە لەم حاڵەتەدا 
فەزاکەیــان پــێ کۆنتــرۆڵ ناکرێتەوە؛ لە 
الیەکــی دیکــەوە، وەاڵمدانــەوە بــە مافی 
ڕەوای مامۆســتایان وەک هەر توێژێکی 
سیاســەتی  لەگــەڵ  کۆمــەڵ،  دیکــەی 
سیســتمی ویالیەتــی فەقیهـــ ناتەبایــە و 
دەســەاڵتە  عەمارەتــی  بناغــەی  ڕەنگــە 

شوومەکەیان لەرزۆک بکات. 
پارێزەرانــی  پێکــرد،  ئاماژەمــان  وەک 
هۆکارگەلێــک  بــە  کۆنەپەرەســتی 
ناخوازن ڕووبەڕووی شــەپۆلی بزووتنەوەی 
مافخــوازی مامۆســتایان ببنــەوە، بــەاڵم 
و  ئاژاوەنانــەوە  هەرجــۆرە  بــۆ  دەســتیان 
ئــەوەی  بــۆ  کراوەیــە.  پیالنگێڕییــەک 
ڕێگــری لە کۆبوونــەوەی ١١ی ڕێبەندان 
دزێویــان  هەوڵــی  کۆمەڵێــک  بگــرن، 
وێنــە، دوو مامۆســتای  بــۆ  خســتەگەڕ 
مەریــوان  لــە  دڵســۆزیان  و  خۆشــناو 
نەشــیاو  و  ترســنۆکانە  شــێوەیەکی  بــە 
هەوڵــی  ســنە  لــە  کــرد.  دەستبەســەر 
نــاو  لــە  ئــاژاوە  نانــەوەی دووبەرەکــی و 
دەســتەی بەڕێوەبەریــی یەکێتی پیشــەیی 

مامۆستایان دەدەن. 
مامۆســتایانی بەسیجی و بەکرێگیراویان 
هێناوەتــە ســەر خــەت و هانیــان دەدەن کە 
ناوەڕۆکی داواکاری مامۆستایان بێبایەخ 
ناڕەزایەتییــەکان  ئاراســتەی  و  بکــەن 

بەالڕێدا ببەن.
هێزەکانــی ئیتالعــات هاوڕەنــگ لەگەڵ 
مامۆســتایان بەرگــی کوردی دەپۆشــن و 
خۆ دەخزێننە ناو پانتایی کۆبوونەوەکان. 
شــێوازی  بــە  ڕێبەنــدان  ١٠ی  ڕۆژی 
زۆربــەی  بــە  پێوەنــدی  جۆراوجــۆر 
کــە  گیــرا  چاالکــەوە  مامۆســتایانی 
مەبەســتی  بــە  ڕاگەیەندراوێــک 
١٢ی  کۆبوونــەوەی  هەڵوەشــانەوەی 
ڕێبەندان باڵو بکەنەوە. هەروەها لە ســەقز 
دەســتەیەکی ٧ کەســی لــە مامۆســتایان 
و  کــران  فەرمانــداری  بانگهێشــتی 
مودیــری  و  فەرمانــدار  لەالیــەن  لــەوێ 
پــەروەردەی ئەو شــارەوە داوایــان لێکرا کە 
کۆبوونەوەکانــی ڕۆژی ١٢ی ڕێبەنــدان 
مامۆســتایان  لەوێــدا  هەڵوەشــێننەوە، 
هیــچ  بەرپرســان  کــە  زانیــان  وەختێــک 
چارەســەری  دەربــارەی  وەاڵمێکیــان 
گرفتــی مامۆســتایان بــە دەســتەوە نییە، 
بــە بــێ ئــەوەی هیــچ بەڵێنێــک بــدەن لە 

فەرمانداری وەدەرکەوتن. 

دوو مامۆستای خۆشناو و دڵسۆزیان لە مەریوان بە شێوەیەکی ترسنۆکانە و نەشیاو دەستبەسەر 
کرد. لە سنە هەوڵی نانەوەی دووبەرەکی و ئاژاوە لە ناو دەستەی بەڕێوەبەریی یەکێتی پیشەیی 

مامۆستایان دەدەن. مامۆستایانی بەسیجی و بەکرێگیراویان هێناوەتە سەر خەت و هانیان دەدەن کە 
ناوەڕۆکی داواکاری مامۆستایان بێبایەخ بکەن و ئاراستەی ناڕەزایەتییەکان بەالڕێدا ببەن. هێزەکانی 

ئیتالعات هاوڕەنگ لەگەڵ مامۆستایان بەرگی کوردی دەپۆشن و 
خۆ دەخزێننە ناو پانتایی کۆبوونەوەکان

پرۆسەی مافخوازی هەنگاو بە هەنگاو ڕێگە دەبڕێ و پشوویەک دەدا تا پێگەی خۆی بۆ 
بڕینی ڕێگەی داهاتوو قایمتر بکا و هەمیسان تێ هەڵدەچێتەوە. هەڵبەت ئەم پرۆسەیە زیاتر لە 

کۆمەڵگەیەک دێتە ئاراوە کە لەوێدا سیستمی دیکتاتۆڕی زاڵە و دەسەاڵت بۆ چارەسەری داوای خەڵک و 
مەسەلەی بزووتنەوە کۆمەاڵیەتییەکان تەنیا زمانی سەرکوت دەزانێ و 

پەنا بۆ جوڵەی هێزی نیزامی دەبا

پێشوازی لە زمانی کوردی، لە کەلەپوور، بەکارهێنانی شێعر و ئاهەنگ و هەڵبەستی نەتەوایەتی 
لە نێو کۆڕ و کۆبوونەوەکانی مامۆستایانی کوردستان بە تەواوی بەرچاوە و ئەوەش بۆتە هۆی ئەوەی 

کە ئاراستەی داواکارییەکانیان خۆی بە شوناسی نەتەوەیی گرێ بدات و 
لە الیەن کۆمەڵگەی کوردستانەوە بەرز بنرخێندرێن
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ناتۆ دژایەتیی ڕەقی مۆسکۆ دەکات 
بۆ پاراستنی هاوپەیمانەکانی 

ئاڵۆزییەکانــی نێــوان ناتــۆ و ڕووســیە لەســەر قەیرانــی ئۆکڕاین، پێی ناوەتــە قۆناخێکی 
گەلێــك هەســتیار و دژوار و پێناچێــت بــەو ســاناییە ئــەو لێكتێگەیشــتنە بێتــە ئــاراوە کە 
مۆســکۆ هێزەکانــی لــە ســەر ســنوورەکانی ئــەو واڵتە بکێشــێنێتەوە و هێوری سیاســی و 
ســەربازی باڵ بەســەر کەشوهەوای سیاسیدا بکێشــێت؛ دەمێکیشە کرێملین لە بیانوویەك 
دەگەڕێت تا ســنوورەکانی بەرفراوانتر بکات و مەترســییەکانی هێزە هاوپەیمانەکانی سەر 

بەناتۆ لە خۆی دوور بخاتەوە.
قەیرانی ئۆکڕاین و ڕووسیە نیگەرانی زۆری نێودەوڵەتی و ناوچەیی بەدوای خۆیدا هێناوە 
و ناتۆ زۆر بە جیددی ئەو جارە لە سەر هێڵە و بەگشتی لەهەمبەر مۆسكۆدا هەڵوێستیان 
گرتووە و ئیدانەی كۆكردنەوەی هێزێكی زۆری ڕووسیەیان لە سەر سنوورەكانی ئۆکڕاین 
كــرد. لــەو پەیوەندییــەدا هەڵوێســتی كرێملینیــان ئیدانە و شــەرمەزار كردووە و ئێســتاش بە 
چڕی هەوڵە سیاســی و دیپلۆماســییەكانیان خســتۆتە گەڕ بەمەبەســتی چارەســەركردنی 

ناكۆكییەكان کە بە ڕێگایەكدا کێشەکان بنەبڕ بکەن.
ڕووســیە بە ڕوونی دەڵێت ڕێگا بە ئۆکڕاین نادەن ببێتە ئەندامی ناتۆ و هێزە ســەربازی و 
بەرگرییەکانی ناتۆ لە سەر سنوورەکانیان نزیك بکەونەوە و ئەگەر بۆیان بلوێت، ئەو واڵتە 

دەخەنەوە ژێر ڕکیفی خۆیان تا بەرژەوەندییەکانیان دابین بکەن. 
هەر بۆ ئەو مەبەستە و ئاگاداركردنەوەی مۆسكۆ سەبارەت بە قەیرانی ئۆکڕاین، واڵتانی 
ئەنــدام لــە ناتــۆ لــە كۆبوونــەوەی ژنێڤــدا، بە ڕاشــكاوی گووتیــان بەرگری لــە ئۆکڕاین 

دەكــەن و ئۆکڕاین وەك واڵتێك مافی خۆیەتی 
سیاســەت و هاوپەیمانی بــۆ خۆی هەڵبژێرێ و 
لەبەرامبەریشدا ڕووسیە بۆی نییە دەست بخاتە 
نێــو كاروبــاری نێوخۆییــەوە و داگیــری بكات؛ 
ئەمــەش بەو هۆیــەوە کە ئۆکڕایــن دەیهەوێت 
ببێتە ئەندامی ناتۆ و لەو ڕێگایەوە ئاسایشــی 
سیاســی و نەتەوەیییان دابین بكەن و خۆیان لە 

مەترسییەكانی كرێملین بپارێزن.
ئەگــەر ئەمریــكا و واڵتانــی ئەنــدام لــە ناتــۆ 
هەڵوێســتی ڕاشــكاو و بوێرانەیان نەبووایە و بە 

مۆسكۆیان نەگووتبا، واڵمی هێرشەكەتان ئەدەینەوە، بێگوومان هێرشیان كردبووە سەر ئەو 
واڵتە و داگیریان دەكرد؛ کە ڕوونە بەو جۆرەش مەترسیان لەسەر ئاسایشی ئۆرووپا دروست 
دەکرد و بەرژەوەندی و ئاسایشی گشتی سیاسی و سەربازی بەرەی ناتۆ لەگەڵ دژواری 
زۆر بــەرەوڕوو دەبوویــەوە بۆیــە ئەگــەر نەتوانن هاوبەش و هێڵە ســتڕاتیژییەكانیان بەباشــی 
بپارێزن، بێگومان مۆســکۆ زیاتر پێشــڕەوی دەکات و خەونی ڕابردوویان کە لە مێشــکدا 

گەرای گرتۆتەوە، دەهێنایە دی.
ناتۆ وەك واڵمێك بە ڕووسیە و گەیاندنی پەیامەكەیان بە کۆکردنەوەی هێزەکانی مۆسکۆ 
لەســەر ســنوورەکانی ئەو واڵتە، كەلوپەلی بەرگری ســەربازییان ڕەوانەی ئۆکڕاین كردووە 
كــە ئەمــەش نیشــانەی پشــتیوانی ناتۆیە لە پاراســتنی ئۆکڕایــن لە بەردەم هەڕەشــەكانی 
مۆســكۆدا و دیارە تا ئێرەش ڕوون نییە بە چ مەرجێك ئەمریكا و واڵتانی ڕۆژئاوایی بە 
بڕیارەكانیاندا ئەچنەوە لەو پەیوەندییەدا و ڕازین بە مەرجەکانی مۆسکۆ یان بەپێچەوانەوە 

سیاسەتی خۆیان بەڕێوە دەبەن.
ڕووسیە بەگشتی دژایەتی بوونی ناتۆ و سەكۆ مووشەكییەكانی لە سەرسنوورەكانی خۆی 
دەكات و هەوڵ دەدات بە فشــار خستنەســەر هێندێك واڵت، نیگەرانی قووڵی بە ئەمریكا 
و ڕۆژاوا بگەیەنێت و ئەگەر كێشــەكان بە ڕێگای ئاشــتیدا چارەســەر نەكرێن، ڕووسیە یان 

محەممەد سلێمانی
دەبێت شەڕ بكات، یان ئەوەتا بە ژیری هێزەكانی لەسەر سنوورەكانی ئۆکڕاین بكێشێتەوە 
و دەست لە سیاسەتی پاوانخوازی بهێنێت و بە دوای بژاردەی سیاسی شیاودا بگەڕێت.
رووســیە بــە بەرچــاوی کۆمەڵــگای نێودەوڵەتی و ئەنجوومەنی ئاســایش و بە كەڵەگایی 
دەڵێــت: ئۆکڕایــن بــۆی نییــە ببێتــە ئەندامــی ناتــۆ و چــەك و پێوســتیی ســەربازی لەو 
هاوپەیمانییــە سیاســی و ســەربازییەی وەك ناتــۆ وەربگــرێ و ببــن بەبەشــێك لــەو ناوەنــدە 
بەرگرییە ســەربازییە كە مۆســكۆ بە نەیاری گەورەی دەزانێت و لە ئێستاشــدا بە هەموو 

شێوەیەك هەوڵی الوازکرنی پێگەی لەسەر ئاستی گێتی دەست پێکردووە.
بێگوومان ڕووســیە لە زۆر الوە بە هێزی ناتۆ دەورە دراوە و نیگەرانی پێگە و دەســەاڵتی 
مۆسكۆن و ئەو واڵتە وەك زلهێزێکی دیاری ناوچەیی هەوڵ دەدات ئەو بوارە بڕەخسێنێ 
تا سنوورەكانی فراوانتر بكات و هەر لەو كاتەشدا لە هەرێمە ستڕاتیژییەكاندا بااڵنسی هێز 
بەقازانجــی خۆیــان بگــۆڕن، كە ئەو كردارەش بەالی واڵتانی ئۆروپاییەوە جێگای پەســند 
نییــە و نیگەرانــی داهاتــووی سیاســی خۆیانن؛ هەر بۆیەش بە كۆمــەڵ و خێرا و جیددی 
دژایەتــی سیاســەتی ئــەو واڵتــە دەکەن و دەیانهەوێت ســنوورێكی بــۆ دابنێن و هێزی پێ 

نیشان بدەن.
واڵتێكــی وەك ئۆکڕایــن مافــی خۆیەتــی هەرچیەكــی بــۆ واڵتەكــەی بــوێ و هاوبەندی 
خۆی هەڵبژێرێت، ئیدی رووســیە بە ڕۆژی ڕووناك هەوڵ دەدات ئەو واڵتە بە هێز داگیر 
بكات لەبەر ئەوەی دەیانهەوێت ببنە هاوبەشــی ناتۆ كە ئەو ڕفتارەی مۆســكۆ بەگشــتی 
كاردانەوەی نێودەوڵەتی بەدوای خۆیدا هێناوە و تەنانەت دۆستەكانی كرێملینیش پەسندی 

ئەو هەڵوێستەیان بەتەواوی نەکردووە و سەركۆنەی سیاسەتی هەندەرانی عرووس دەكەن.
بەپێچەوانــەی پێشــبینییەكان، سیاســەتی دەرەوەی ئەمریــكا ئەوەنــدە ڕوون و ڕاشــكاوانە 

بــووە كــە وەزیــری دەرەوەی عرووســی ناچــار كــرد، بڵێــت واڵتەكــەی ئامانجــی هێرش بۆ 
ســەر ئۆکڕاینیــی نەبــووە و ڕێــز لە ســەروەری خاكیــان دەگرێت و الیەنگری ئاشــتیانەی 

چارەسەرکردنی ئەو قەیرانە گەورەیەن.
باشە ئەگەر ئەو بەرنامەیان نەبووە چۆن بووە زیاتر لە ١٠٠ هەزار سەربازی ڕەوانەی سەر 

سنوورەکانی ئەو واڵتەی دراوسێ یان كردووە !
ناتۆ ئەگەر ســنوورێك بۆ ســەرەڕۆییەكانی ڕووســیە دانەنێ،لە داهاتوودا واڵتانی ڕۆژاوا 
تووشــی كێشــە و ئاســتەنگی زۆر ئــەكات و ئاسایشــی سیاســی و نەتەوەییــان دەكەوێتــە 
مەترســییەوە بەدەســت هێژمۆنیخوازی و سیاســەتی فراوانخوازی لە ژێر ناوی پاراســتنی 

ئاسایشی نەتەوەیی ڕووسیەدا.
بێگومــان هەڵوێســتێكی ئەوتــۆ ناچێتــە خانەی لێکدانــەوەی ورد و ژیرانە ئەگەر  واڵتێك 
لەسەر حیسابی تێكدانی ئاسایشی سیاسی و نەتەوەیی واڵتێكی تر، هێوری و ئارامی بۆ 
واڵتەكەی دابین بكات لە چەشنی سیاسەتی دەرەوەی عرووسەكان کە گەمارۆی تەواوی 

خستۆتە سەر سنوورەکانی ئۆکڕاین و هەوڵ دەدات داگیری بکات.
مۆسكۆ لە چاالكی و هەبوونی ناتۆ لە نزیك سنوورەكانی نیگەرانە و هەربۆیەش دژایەتی 
ئەندامەتــی ئۆکڕایــن لــە ناتــۆ دەکات بۆیە ئەگەر بێت و ناتۆ كە ئامانجیانە بەرەو ســەر 

ســنوورەكانی ڕووســیە شــۆڕ بێتەوە، ئەوكات هێژمۆنییان لەسەر ئاســتی گێتیدا دەكەوێتە 
مەترســییەوە و ئــەو واڵتــەش هەوڵ دەدات ڕێگــری لــە ئەندامەتــی ئۆکڕایــن بکات و بە 

الوازی بمێنێتەوە كە لە داهاتوودا هێرشی بكاتە سەر و داگیری بكات.
بێگومــان ناتــۆ و بەتایبەتیــش واڵتانــی ئۆرووپایــی زۆر بــە جیددی دژایەتی هەڵوێســتی 
ڕووســیەن لــە هەمبــەر قەیرانی ئۆکڕاین و پێناچێت لە بەرژەوەندی مۆســكۆدا پاشەكشــە 
بكــەن و ئیمتیــازی ئەوتــۆی پێبدرێت کە بەدڵی کرێملین بێ و بە دڵخۆشــی هێزەکانیان 

بکێشنەوە دواوە. 
لەو دەیەی ڕابروودا ئەوە یەكەم جارە ڕووسیە لە ژێر فشاردا بڕیاری خۆی بگۆڕێ و لە 
بڕیاری هێرشــکردنەوە پاشەكشــە بكات و بە دیالۆگ هەوڵ بدات  قەیرانی لەو چەشــنە  
چارەســەر بكرێت؛ هەرچەندە دیدار و وتووێژەكان پێیان ناوەتە قۆناخی هەســتیار و مۆســكۆ 
هەوڵی چڕ ئەدات ناتۆ ناچار بە گۆڕینی هەڵوێستی سیاسی بكات، بەاڵم لێرەدا ئۆرووپا 
دەكەوێتــە مەترســییەوە و واڵتانی نزیك و دراوســێی عرووس بێگومــان دەكەونە تەنگانەی 

زیاترەوە، ئەگەر بێت و مەرجی ڕووسیە قبووڵ بکەن.
بەگشــتی هەلومەرجــی سیاســی و ســەربازی و ئابووریــی نێونەتەوەیــی و ناوچەیی زیاتر 
بــەرەو دژواری دەچــێ و ملمالنێــی زلهێزەكان تا دێ زیاتر دەردەكەوێ و لەو بۆشــاییە لە 
دیپلۆماسی سیاسی تاران لەگەڵ ئەمریکا و سەرقاڵییان بە قەیرانی ئۆکڕاین، هێزەکانی 
داعش هەوڵ دەدەن زیاتر خۆیان دەربخەنەوە و ڕێژیمی ئاخوندیش هەوڵ دەدات بە سوودی 
واڵتەكەی ڕۆڵی بەرچاوتر بگێڕێت لە سەر ئاستی ناوچەییدا و بە ڕێگای بەرەی سەدر 
لە عێراق پێگەی تاران زیاتر بەهێز بێ و لەوێڕا سیاسەت و نفووز و دەسەاڵتی ئەمریکا 

بە ئامانج بگرن.
چین و ڕووســیە كە دوو هاوپەیمانی بە ڕواڵەت 
دۆســتن و دژی پێگــە و نفــووزی ئەمریــكا و 
ڕۆژئــاوان، بــە دڵنیاییــەوە هــەر دووك واڵت لــە 
زۆر بــواردا سیاســەتی  هاوبەشــیان هەیــە بەاڵم 
لــە هێندێــك بواریشــدا ناکۆکــن؛ بەتایبــەت لــە 
ئەنجوومەنی ئاسایشــی نەتەوە یەکگرتووەکاندا 
و دژایەتی هەر پڕۆژە بڕیارێكی ئەمریكا دەکەن 
كە هاوبەشەكانی ئەو دوو واڵتە بكاتە ئامانج.

بــەاڵم رووســیە و چینیــش دۆســتایەتییەكەیان 
بــەو شــێوەیە نییــە كە موویــان دەبەینــەوە نەچێ 
و لەســەر هێندێــك ناوچــە و شــوێنی ســتڕاتیژی پێكناكۆكــن و كاتێــك مۆســكۆ بكەوێتە 
حاڵەتــی تەنگاوتوێلكــەی، چیــن بەمــەرج ئامادەیــە هاوپشــتی لــە هێندێك بــواردا بكات، 
كــە ئــەوەش خاڵــی الوازی ئەو دوو دۆســتە خوێن شــیرینەی حكوومەتــی ئاخوندی ئێرانە 
و لێرەدا بەرژەوەندی سیاســی و ئابووری و ســەربازی لەســەر یەکالییکردنەوەی بااڵنســی 

هێز بڕیار دەدات.
هەربۆیەش  ڕووسیە وەك جەمسەرێکی بەهێز، ئەگەر بێت و چینی لەپشت نەبێت، بەتەنیا 
ناتوانێ دەرەقەتی پێگە و نفووز و هێزی سیاســی و ئابووری ئەمریکا و ڕۆژئاوا بگرێ 
و بــە گەمارۆدرانــی ئابــووری توشــی قەیرانی گەورەی نێوخۆیی دەکەنەوە و سیاســەتی 
پۆتین زیاتر پشــتی بە کەللەڕەقی و بێ باکی بەســتووە و ئەگەر وەزیری دەرەوە هێندێك 

جار کێشەکان چارەسەر نەکات، ڕووسیە بە دەردی ڕابردووی خۆی دەچێتەوە.
تارانیش بە دۆخێکی خراپدا گوزەر دەکات و سەرەڕای چاوەڕوانی حکوومەتی ئاخوندی 
ســەبارەت بــە دەوری هەشــتەمی وتووێژەکانــی ڤییــەن بە هۆی کەللەڕەقی و سیاســەتی 
شــەڕانگێزانەی ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســالمی ئێــران ڕاگیــراون و ئەمریــکا و واڵتانــی 
ئۆرووپایی بەو ئاکامەی گەیشــتوون کە دەســەاڵتی تاران نیازی هاتنە بەرباری نییە و 

هەر وەك ڕابردوو هەوڵ دەدات کات بەفیڕۆ بدات. 

هەربۆیەش  ڕووسیە وەك جەمسەرێکی بەهێز، ئەگەر بێت و چینی لەپشت نەبێت، بەتەنیا 
ناتوانێ دەرەقەتی پێگە و نفووز و هێزی سیاسی و ئابووری ئەمریکا و ڕۆژئاوا بگرێ و بە 

گەمارۆدرانی ئابووری توشی قەیرانی گەورەی نێوخۆیی دەکەنەوە و سیاسەتی پۆتین 
زیاتر پشتی بە کەللەڕەقی و بێ باکی بەستووە و ئەگەر وەزیری دەرەوە هێندێك جار کێشەکان 

چارەسەر نەکات، ڕووسیە بە دەردی ڕابردووی خۆی دەچێتەوە
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لە ٢٢ی ڕێبەندانی ئەمساڵدا، ٤٣ ساڵ بە سەر تەمەنی نگریسی ڕێژیمی ئیسالمیی 
ئێرانــدا تێدەپەڕێــت، تەمەنێــک کە ســەرەڕای هەموو نەهامەتییــەکان، ئەگەر بوترێ 

زیاترین نەهامەتی و چارەڕەشیی بۆ ژنان بە دواوە بووە، هەڵە نەوتراوە.
ماوەیەک پاش هاتنە سەرکاری دەسەاڵتی ئاخوندی، یەکەمین وتەکان سەبارەت بە 
پێویستیی ڕەچاوکردنی پۆششی ئیسالمی بۆ ژنان لە ئێراندا، لە مانگی ڕەشەمەی 

٥٧دا هاتوونەتە ئاراوە.
خومەینــی وەک ڕێبــەری ئەوکاتــی ڕێژیمی ئێران پاش بەدەســتەوەگرتنی دەســەاڵت 
وتــی: »ژنانــی ئیســالمی دەبــێ بــە حیجابــی ئیســالمییەوە بێنــە دەرەوە نــە ئــەوەی 
کــە خۆیــان بڕازێننــەوە. کار لــە ئیدارەکاندا قەدەغــە نییە بەاڵم ژنــان دەبێ حیجابی 
ئیســالمییان هەبێت. ڕاپۆرتیان بە من داوە کە لە هەندێک لە وەزارەتخانەکاندا ژنی 
ڕووت هەیە و ئەمە لەگەڵ شەرعدا دژایەتی هەیە. ژنانی ئیسالمی بووکەڵە نین و 
دەبێ کارکردنیان بە حیجابی ئیســالمییەوە بێت« و ئەمەش بوو بە ســەرەتایەک بۆ 

چەوساندنەوە و شاردنەوەی ژنان لە ژێر چەپۆکی حیجابی ئیسالمیدا!
بەاڵم ئەم ســەپاندنی حیجابە ئەوەندەش بۆ دەســەاڵت ئاســان نەبوو، ژنان کۆبوونەوەی 
ناڕەزایەتییــان بەڕێوەبــرد و خۆپیشــاندانیان کــرد، لە دادگوســتەریی تارانــدا، بە دژی 
حیجابــی زۆرەملــێ کۆبوونــەوەی ئێعترازییــان پێــک هێنــا، لــە ٢٢ی ڕەشــەمەدا، 
بەمەبەســتی دژایەتــی لەگــەڵ حیجابــی زۆرەملێ لــە زانکۆی تارانــدا کۆبوونەوە تا 
ئــەوەی کــە بــە فەرمی لە ١٤ی پووشــپەڕی ١٣٥٩دا ڕۆیشــتنی ژنان بــۆ نێو ئیدارە 
دەوڵەتییەکانیش قەدەغە کرا و لە ســەرەتاکانی دەیەی ٦٠ی هەتاویدا ڕەچاوکردنی 

حیجاب و پۆششی ئیسالمی لە ئێراندا، گشتگیر کرایەوە.
ئەمــە هەنــگاوی ســەرەتایی بــۆ بــە کۆیلەکردنــی ژنــان بــوو، زۆر جار هەیــە ژنانی 
نێــو دەســەاڵتی ئاخوندیــی کۆمــاری ئیســالمی ئاگاهانــە و بــۆ چەواشــەکردنی 
ڕاستییەکان باس لە دەسکەوتە باشەکانی ئەم ڕێژیمە بۆ ژنان دەکەن، بەاڵم بەڕاستی 
دەســکەوتەکان کامــەن؟ ئایــا ئەم ڕێژیمە هیچ دەســکەوتێکی بــۆ خەڵکانی ئێران بە 

گشتی و بەتایبەتیش بۆ ژنان هەبووە؟
هەر لە سەرەتاکانی بە دەسەاڵت گەیشتنی ئاخوندەکانەوە، ژنان لە مافی ئینسانیی 
خۆیان بێبەری بوون، پێناســەکان ڕۆژ لە دوای ڕۆژ بۆ ژنان قورســتر و ســنووردارتر 
کرانەوە، ژنان بوون بە کااڵیەکی سێکســی بۆ چێژوەرگرتنی پیاوانی دەســەاڵتدار و 
بــە پەرەپێدانــی بیرۆکــەی پیاوســاالری و ئــەو فکریەتەی کە ژن دەبــێ بە دڵخوازی 

پیاوەکەی هەڵسوکەوت بکات، سنوورەکان بۆ بەکۆیلەکردنی ژنان داڕێژران.
لــە مــاوەی ٤٣ ســاڵ دەســەاڵتدارێتی ڕێژیمــی ئاخوندیــدا، ژنــان هیــچ مافێکــی 
ئینســانییان بۆ ڕەچاو نەکراوە، بەپێی یاســای بنەڕەتی ناتوانن لە پۆســتی ڕێبەری و 
ســەرکۆماریدا خۆیــان ببیننەوە چونکە ئەوان نیــوەی پیاون، ناتوانن دادوەر بن چونکە 
ژنبوون و هەستی ناسکی ژنانەیان وەکوو الوازی پێناسە کراوە. لە هەموو یاساکانی 
کۆماری ئیســالمیدا ژنان توندترین نادادپەروەرییان بەرەوڕوو بووەتەوە و لەم ڕێگایەوە 
توندوتیــژی و نایەکســانیی سیســتماتیک بــە نیســبەت ژنان پەرەی پــێ دراوە. ژنان 
مافــی جیابوونەوەیــان پــێ نــادرێ، بۆ ســەفەرێکی یــەک کاتژمێریــش دەبێ ئیزنی 
بــاوک و هاوســەر وەربگــرن، بــە بێ خواســتی پیــاوان ناتوانن درێژە بــە خوێندن بدەن، 
ناتوانــن پــاش جیابوونــەوە منداڵەکەیــان لە پەنا خۆیــان ڕابگرن، شــاهێدییان بە نیوەی 
پیاو وەردەگیرێ، نیوەی براکەیان میرات دەبەن، ئەگەر بە دەستی پیاوێک بکوژرێن 
دەبــێ بــۆ قەساســی پیاوەکــە بنەماڵەکەیان نیوەی دیەی مرۆڤێک پــارە بدات و زۆر 

شتی دیکە.
بەاڵم هاوکات لەگەڵ درێژبوونەوەی تەمەنی ئەم دەســەاڵتە، ســتەمەکانیش بەرانبەر 
بە ژنان گۆڕانیان بە سەردا هاتووە، ئێستا ژنان بە ئاسانی لە بەند دەکرێن و لەالیەن 
زیندانبان و بازپۆرس و تەنانەت دادوەری بەناو دادگاکانیشــەوە دەســتدرێژی دەکرێتە 

سەریان.
ئەمانە و بە دەیان ڕاســتیی دیکە لەو خێر و بەرەکەتانەن کە پاش هاتنە ســەرکاری 

کۆماری ئیسالمی و پاش شۆڕشی گەالنی ئێران بۆ ژنان بە دیاری هێنران.
ژنانی سەر بە نەتەوە بندەستەکانیش کە ئیدی مێژوو شاهێدییەکی ڕوون و ئاشکرایان 
بۆ دەدات کە چۆن بە دەستی ئەم دەسەاڵتە خوێنمژە چەوساونەتەوە و مافی ئینسانی 

و نەتەوەییشیان پێشێل دەکرێت.
لەڕاستیدا نزیک بە ٤٣ ساڵە کە ئاخوندەکانی ڕێژیم جەهەندەمێک لە نایەکسانی، 
و  بێبایەخکــردن  پەراوێزخســتن،  هــەاڵواردن،  ڕەگــەزی،  ســتەمی  نادادپــەروەری، 

نامرۆڤبوونیان بۆ ژنان درووست کردووە.
ســەرەڕای ئەوەیکــە لــە ســەردەمی شۆڕشــی ٥٧دا ژنان ڕۆڵێکــی بەرچاویان هەبوو و 
ئەوانیش بەهیوای سەربەستی و ژیانێکی ئاسوودە بوون بەاڵم لەڕاستیدا بە تااڵنبردنی 
دەســکەوتەکانی شــۆڕش و بەگشتی شۆڕشی گەالنی ئێران بۆ ژنان هیچی بە دواوە 

نەبوو!
ئەوەی کە هەبوو، نەهامەتی و دواکەتوویی بوو، ژنان زیاتر لە پێشکەوتن و سەرکەوتن 
دوور کەوتنەوە، هەر ئەم دواکەوتنە بووە هۆی ئەوەی کە کۆمەڵگاش بەرەوپێشچوون 

بە خۆیەوە نەبینێت و دۆخی ئێستا بەرۆکی خەڵک بگرێت.
کەوابوو شۆڕشی گەالنی ئێران بۆ ژنایش نەک تەنیا هیچ شتێکی باشی پێ نەبوو 

بەڵکوو هۆکاری سەرەکی دواکەوتوویی و چەوسانەوەی زیاتریان بوو.

نووسین: هێمۆ

وێــــــــــستگەوێــــــــــستگە

شۆڕشـــی گەالنـــی ئێران 
بـــۆ ژنـــان چـــی بە دواوە بوو؟!

تێڕوانینــی ئەمنیەتــی و تــرس لە خەباتی 
ئازادیخــوازی کــورد وایکــردووە دەوڵەتی 
بەشــێوەی  ئێــران  بەســەر  زاڵ  ناوەنــدی 
سیستماتیک سیاســەتە فاشیستییەکانی 
سیاســەتی  خانــەی  دەکەوێتــە  کــە 
کار  بــە  کوردســتان،  لــە  داگیرکەرانــە 
بهێنێــت. سیاســەتی داگیرکەرانە تەنیا بە 
ســەرکوتی نەتەوەی کــورد و زەوتکردنی 
ئــازادی  لێئەســتاندنەوەی  و  مافەکانــی 
کــورت نەکراوەتــەوە بەڵکــوو لــە هەمــان 
کاتدا کەرامەتی تاکی کوردیش پێشــێل 

کراوە.
لــە درێژەی ئــەو سیاســەتە فاشیســتیانە، 
دەوڵەتی ناوەندی تەنیا خۆی لە سەرکوت 
و شەڕی گەرم واتە کوشتن و لەنێوبردنی 
ڕۆڵــەی ئازادیخــوازی کــورد نابینێتــەوە، 
لــە  ژیــان  الیەنەکانــی  هەمــوو  بەڵکــوو 

خۆدەگرێتەوە.
فڕۆکــە  و  تانــک  و  تــۆپ  لەالیــەک 
ژینوســاید،  و  ئەشــکەنجە  و  زینــدان  و 
نەرمــی  شــەڕی  دیکــەوە  لەالیەکــی 
شوناســی  و  هێمــا  هەمــوو  ســڕینەوەی 
نەتەوایەتی و ئاسیمیلەکردنی نەتەوەیەک 
تەنانــەت لە زێدی خۆیدا، بەرهەمی ژورە 
و  داگیرکــەر  ڕێژیمــی  فکرییەکانــی 
دیکتاتــۆرن بۆ ئەوەی پێش بە پەرەگرتنی 
خەباتــی ئازادیخوازانــەی نەتــەوەی کورد 

بگیرێت.
ڕێژیمــی داگیرکەر بۆ ئەوەی بتوانێ ئەو 
ئامانجانــەی کــە لــە ســەرەوە ئاماژەمــان 
پێــدا بــە باشــی بپێکــێ هەوڵــی تێکدانی 
بــاری ئابووریــی کوردســتان دەدات تــا بە 

دواکەوتوویی بمێنێتەوە.
هەمــوو  فەلســەفەی  پێچەوانــەی  بــە 
دەوڵەتێکی دێموکراتیک و پێشکەوتوو کە 

لە ســەرەتی کاری خۆیدا خۆشــگوزەرانی 
و خزمەتگوزاری و پاراستنی بەرژەوەندی 
ئیســالمی  کۆمــاری  دادەنــێ  خەڵــک 
هەبوونــی  و  دواکەوتوویــی  و  هــەژاری 
ســەدان قەیرانی ئابــووری و کۆمەاڵیەتی 
بــۆ  گــەورە  دەرفەتێکــی  بــە  خەڵــک 

بەردەوامی دەسەاڵتی خۆی دەزانێ. 
یــا  هەوڵێــک  هیــچ  بۆیــەش  هــەر 
سیــــــــــــاسەتێکی ڕوونــی ئابــووری کــە 
بــە مەبەســتی بەرەوپێشــبردنی ئابووریــی 
واڵت بێــت لــە بەڕێوەبەرانــی ڕێژیم بەدی 

ناکرێت. 
ســـــــــــــەرەڕای ئــەوەش ئــەوەی کــە لــە 
بەرنامــەی ڕێژیمدا بە ڕوونی دەردەکەوێ 

ئابوورییەکی پڕ لە گەندەڵییە کە تاقمی 
دەســەاڵتدار پێی دەوڵەمەند و دەوڵەمەندتر 
دەبــن و ڕێژەی زۆرینەی خەڵکیش هەژار 

و هەژارتر.
بەرهەمــی ئــەو تێڕوانینــە بــۆ ئابووریــی 
واڵت لە ئامارەکانی بازرگانی نایاســایی 
لە کۆماری ئیسالمی میلیاردها دۆالرە، 
واتە یەک لە سەر سێ یا چواری هەموو 
بــە شــێوەیەکی  ئــەو بازرگانییــەی کــە 
یاســایی دەکرێت؛ ئــەو ڕێژەیە ڕێژەیەکی 
بەرزە کە وێڕای ئەو سیاسەتەی کۆماری 
ئیســالمی بۆ چەوســاندنەوەی خەڵک لە 
هەمــان کاتــدا دابینکردنــی بەرژەوەنــدی 
تاقمــی دەســەاڵتدار و ناوەنــدە گەنــدەڵ و 
ڕانتخۆرەکانی وەک ســوپای پاســدارانی 

لێدەکەوێتەوە.
ئەگەر ئەو ڕاستییە وەک پێداویستییەکی 
ڕێژیــم لــە ناوچــە فارسنشــینەکان ســەیر 
نەتەوەکانــی  جوغرافیــای  لــە  بکرێــت، 
دیکــە و بەتایبەتی کوردســتان هەوڵێکی 

سیستماتیکە.
سیاســەتە  ئــەو  ئاکامــی  لــە  چونکــە 
سیســتماتیکەیە کــە کوردســتان وێــڕای 
دەوڵەمەندییەکانــی  و  دەرفــەت  هەمــوو 
بەبــەراورد لەگــەڵ ناوچەکانــی دیکــەی 
ئێــران، لــە ڕووی هــەژاری و بێــکاری و 

هەاڵوسانەوە لە پلەی یەکەمدایە. 
ئەگــەر سیاســەتێکی دیاریکــراوی ڕێژیم 
بۆ تااڵنکردنی کوردستان و دروستکردنی 
هــەژاری نەبــێ، بــەو دەوڵەمەندییــەوە کە 
کوردستان هەیەتی، ئەو هەژارییە بەرهەم 

نایەت.
ئامــارە  لــە  تەنانــەت  ڕاســتییە  ئــەم 
ڕاگەیەندراوەکانــی ڕێژیــم بــە جۆرێکــی 

ڕوون و ئاشکرا خۆی دەنوێنێ .
دەســتکردەکان  ســنورە  لــە  کۆڵبــەری 
یەکێــک لــە سیاســەتە هــەر دیارەکانــی 
کۆمــاری ئیســالمییە کە بە شــێوەیەکی 

سیســـــــــــــــتماتیک لەالیــەن ڕێژیمەوە بۆ 
زیاتــر چەوســاندنەوەی خەڵــک دروســت 

بووە.
بەشــێکی  گواســتنەوەی  چــــــــــــونکە 
پێداویســتی بــازاڕی نێوخــۆی واڵتێکــی 
ڕێگــەی  لــە  ئێــران  وەک  گــەورەی 

کۆڵبەرییەوە دابین دەکرێت. 
سیســتماتیکەی  سیاســەتە  ئــەو  ئەگــەر 
پەرەپێدانــی  بــۆ  ئیســالمی  کۆمــاری 
لەئاکامیــدا  و  بێــکاری  و  هــەژاری 
کۆڵبــەری داڕێــژراو و لەپێشــدادیاریکراو 
نەبێت، دەکرێ زۆر بە ئاسانی لە ڕێگەی 
دەروازە ســــــــــــــنورییەکان بە دیاریکردنی 
گومــــــــــــرکی دیاریکــراوەوە بە جورێک 

کــە ببێتــە هۆکارێــک بــۆ کێبەڕکــێ 
لەگــەڵ بەرهەمــی ناوخۆیی کــە ڕێژەی 
بەرهەمهێنانی نێوخۆییش بەرز ببێتەوە کە 
نیشــانەی پــەرەی ئابووری هــەر واڵتێکە 

چارەسەر بکرێت.
بەاڵم پێشــکەوتنی ئابووری و نەهێشــتنی 
کۆمــاری  قاموســی  لــە  هــەژاری 
ئیســالمی و بــە تایبەتی لــە جوغرافیای 
هــەر  نابێتــەوە،  جێگــەی  کوردســتاندا 
دیاردەیەکــی  بەرهەمهێنــەری  ئــەوەش 

ماڵوێرانکەری وەک کۆڵبەرییە.
تراژێدیایــی کۆڵبــەری تەنیا لە هەژاریی 
خەڵک کۆتایی پێ نایێت، یا قورســایی 
ئــەم ژیانــە تەنیــا ئــەو بــارە زۆرە نییە کە 
بــە  کوردســتان  شــاخاوی  ناوچــەی  لــە 
ســەر شــاندا دەگوازرێتەوە، بەڵکوو ڕووی 
تراژێدیایــە کاتێــک  ئــەو  ڕاســتەقینەی 
دەردەکــەوێ کــە ڕۆژانــە ئــەو کۆڵبەرانە 
دەکرێنــە ئامانجــی گوللــە و دەکوژرێــن 
و برینــدار دەکرێــن، ئەگــەر زۆر بەختەوەر 
بــن دەگیرێــن و لــە زینــدان دەخرێن و ســزا 
دەدرێــن. ئەگــەر لــە هەمــووی ئەوانــەش 
ڕزگار بــن، سروشــتی کوردســتانیش بــە 
خــۆی  گــورزی  زســتاندا  لــە  تایبەتــی 

دەوەشێنێ.
ئێمــەی کورد ڕۆژانە هەواڵی کوشــتن یا 
گیــان لــە دەســتدانی خەڵکی کوردســتان 
وەک هەواڵێکی ئاســایی دەبیستین، هەر 
وەک ئەوەی هیچ ڕووی نەدابێت، ئەو بە 
ئاساییکردنەوەی کوشتنی کورد خۆی لە 
خۆیدا تراژێدیایەکە کە کەم نەتەوە تا ئەو 
ڕێژەیــە بە درێژایی مێــژووی مرۆڤایەتی 
بــە خۆیەوە دیتویەتی، چونکە لە دونیای 
ئێســتادا کــە هەڵەیەکی بچوک تەنانەت 
ئەگــەر زیانــی گیانیشــی لێنەکەوێتــەوە 
متمانــە  وەرگرتنــەوەی  هــۆی  دەبێتــە 
لــە کۆمــاری  بــەاڵم  لــە حکومەتــەکان 

ئیسالمیدا ڕووتینێکی ڕۆژانەیە.

کۆمــاری  بەرپرســانەی  ئــەو  هەمــوو 
ئیــــــــــــــسالمی کــە کۆڵبــەران دەکەنــە 
ئامانــج، بەشــێکن لەو سیســتمەی کە بە 
ناڕاســتەوخۆ  و  ڕاســتەوخۆ  شــێوەیەکی 
زیاتــر  بــۆ  کۆڵبەرییــان  دیــاردەی 
هەژارکردنــی خەڵــک دروســت کــردووە؛ 
واتــە لــە الیەک بــەو سیســتمە ئابوورییە 
بەســــــــــــــتێنی کۆڵبەری دروســت دەکەن 
و لــە الیەکــی دیکــەوە کۆڵبــەر دەکوژن 

چونکە کۆڵبەری دەکات.
تەنانــەت بــۆ ئــەوەی کۆڵبــەری بکرێــت 
هەبــێ  دیاریکــراوت  کارتێکــی  دەبــێ 
کــە پێــی دەڵێــن کارتــی پیلــەوەری، بــۆ 
وەرگرتنــی ئــەو کارتــەش دەبــێ بڕێــک 

پــارە لــە کۆڵبــەر وەربگیرێــت، بــەاڵم بەو 
حاڵەشــەوە دەخرێتــە بە دەســتڕێژی گوللە 

کە ئەو کارە دەکات.
لــە  ئەوانــەش  هەمــوو  ســەرباری 
گاڵتەجاڕییەکــدا لــە بــە نــاو مەجلیســی 
بیمەکردنــی  باســی  ئیســالمی  شــۆرای 
کۆڵبەران دەکرێت! باشە ئەگەر نایاساییە 
و  دەکرێــت  بیمەکردنــی  باســی  چــۆن 
کــەس  ســەدان  بــۆ  یاســاییە  ئەگەریــش 

دەکوژرێن و بریندار دەکرێن. 
ئــەم پارادۆکســانە بە شــێوەیەکی کوتوپڕ 
و لەناکاو دروســت نابن بەڵکوو بەرهەمی 
ئــەو سیاســەتەیە کــە دەبــێ کەرامەتــی 

تاکی کورد پێشێل بکرێت.
واتــە تااڵنکردنــی کوردســتان و دزینــی 
تەنانــەت  دەوڵەمەندییەکانــی  هەمــوو 
بــە  کوردســتان  ئــاوی  گواســتنەوەی 
کوردســتان  بــە  زیــان  کــە  شــێوەیەک 
بگات، کۆتایی سیاســەتی سیستماتیکی 
فاشیســتییانەی کۆمــاری ئیســالمی لە 
کوردستان نییە، بەڵکوو سەرەڕای ئەوەش 
دەبــێ بــە شــێوازی جیاجیا و بــە بیانووی 
و  گوللــە  ئامانجــی  بکرێنــە  دەســتکرد 

بکوژرێن.
ئەمــە تەنیــا بەشــێکی کورتــی تابلــۆی 
تراژێدیــای کۆڵبەرییــە، چونکــە هەمــوو 
کۆڵبــەر  تاکــی  بــۆ  تەنیــا  ئــازارەکان 
کــــــــــــۆڵبەرێکیش  هــەر  بەڵکــوو  نییــە 
نەمانــی  بــە  کــە  هەیــە  بنەماڵەیەکــی 
کۆڵبەرەکەیــان ژیانیــان بە واتــای جیاواز 

لێ دەستێندرێ.
کــورد و کوردســتان شایســتەی تابلــۆی 
لەو شــێوەیە نیــن، هەربۆیــەش بیرکردنەوە 
بۆ نــــــــــــــەهێشتنی ئەو دیاردەیە و سەدان 
دیاردەی دیکە کە لە ژورە فیکرییەکانی 
داگیرکــەر بــۆ چەوســاندنەوەی زیاتــری 
نەتەوەی کورد دادەڕێژرێت ئەرکی هەموو 

تاکێکی کورد و بەتایبەتی کوڵبەرانە.

 تەنیا ڕێگەی سڕینەوەی ئەو تابلۆیانەش 
ڕاســانەوەیە لە بەرانبەر ئەو ڕێژیمەی کە 
کــــــــــــۆڵبەری دروست دەکات تا کۆلبەر 

بکوژێت و خۆی سودەکەی ببات.
تا ئەو کاتەی کە ڕێژیمە دیکتاتۆرەکان 
بــە مەبەســتی ســەرکوتی خەباتی ڕەوای 
گەلــی کــورد سیاســەتی داگیرکەرانەی 
خۆیــان لــە کــــــــــــــوردستان بەڕێــوە ببەن 
و ئــازادی نەتــەوەی کــورد زەوت دەکەن، 
لە ئاکامی ئەو زەوتکردنەشدا کەرامەتی 

مرۆڤی کورد پێشێل دەکەن. 
ئەو ژەمـــــــــــە نانەی کە ســــــــــەرەتاییترین 
پێـــــــــــــداویستی ژیان هەژمار دەکرێ بە 

نرخی ژیان بە دەست دەهێندرێت.

کۆڵبەری، سیاسەتی سیستماتیکی 
کۆماری ئیسالمی بۆ کوشتنی کورد و هەژارکردنیەتی

ئەلبور ڕۆئین تەن

تااڵنکردنی کوردستان و دزینی هەموو دەوڵەمەندییەکانی تەنانەت گواستنەوەی ئاوی کوردستان بە 
شێوەیەک کە زیان بە کوردستان بگات، کۆتایی سیاسەتی سیستماتیکی فاشیستییانەی کۆماری ئیسالمی 
لە کوردستان نییە، بەڵکوو سەرەڕای ئەوەش دەبێ بە شێوازی جیاجیا و بە بیانووی دەستکرد بکرێنە 

ئامانجی گوللە و بکوژرێن



  ژمارە 8١6 ، ١5ی رێبەندانی ٨١٤٠٠

گەمارۆ ئابوورییەکان توانای چارەسەرکردنی ئاریشەکانیان نییە

ناوه ندی ته سک و په راوێزی په رته وازه  

زاگرۆس

ویالیەتــە یەکگرتووەکانــی ئەمریــکا بــە کۆکردنــەوەی دە ئەنــدام لە کــۆی پازدە 
ئەندامی شــۆرای تەناهی نەتەوە یەکگرتووەکان دواجار توانی کێشــەی ئۆکڕاین 
بەرێتــە شــۆرای ئەمنیــەت و وەک جەو بایدن ســەرکۆماری ئــەم واڵتە ڕایگەیاند 
هەوڵــی ئــەوە بــدات کە ئاریشــەی نێوان جەمســەری ڕۆژاوا لەالیەک و ڕووســیە 
بــە هاوپەیمانــی کاتــی لەگــەڵ چیــن لــە جەمســەرەکەی دیکــەدا بــە شــێوازی 

دێمۆکراسییانە چارەسەر بکات.
ئاریشــەی ئۆکڕایــن دوای ئــەوە هاتــە ڕۆژەڤــی باســە سیاســییەکانی دنیــاوە کە 
بەوتەی ئەمریکا و هاوپەیمانانی دەسەاڵتی ڕووسیە سەد هەزار سەربازی ڕەوانەی 
ســنوورەکانی ئۆکڕایــن کــردووە و هەردەم ئامادەیە وەک چۆن لە ســاڵی ٢٠١٤دا 
ســەرەڕای ناڕەزایەتییــە جەهانییــەکان دەســتی بەســەر دوورگــەی کڕیمەدا گرت، 
هێــرش بکاتــە ســەر ئۆکڕاین و دەســەاڵتێکی الیەنگری خۆی لــەو واڵتەدا بێنێتە 
ســەرکار.  نوێنــەری ڕووســیە لــە شــۆرای تەناهــی نەتــەوە یەکگرتووەکانــدا ئــەم 
ئیدیعای ئەمریکا و هاوپەیمانانی ڕەد کردەوە و واڵتەکەی بە نووسراوە داوای لە 
ناتۆ و ئەمریکا و یەکیەتیی ئورووپا کردووە کە واڵتی ئۆکڕاین وەک ئەندامی 
ناتــۆ قەبــووڵ نەکــەن و گرێبەســتی ســەربازی ناتــۆ بــەرەو ڕۆژهەاڵت پێشــڕەوی 
نەکات و تەواوی ئەو هێزە سەربازییانەش کە پاش ١٩٩٧ لە واڵتانی خۆرهەاڵتی 

ئوروپادا جێگیر کراون پاشەکشەیان پێ بکرێت.
ڕووســیە وەک ڕێبــەری جەمســەرێکی جیهانــی لــە ڕابردوویەکــی نــەک زۆر 
دووریشــدا پــاش بە دەســەاڵت گەیشــتنی وێالدمیــر پوتین هەوڵی ئــەوەی داوە کە 

وه ک  ئه مــڕۆ  ئیســالمی  کۆمــاری 
ناوه ندی ده سه اڵتداری هێژمۆنی خۆی 
بــه  ســه ر گه النــی ئێراندا داســه پاندووه  
به ربینگــی  مۆته که یــه ک  وه ک  و 
خه ڵکــی ئێرانی گرتــووه  و به ری نادا. 
لــه  هه مــوو الیه که وه  فشــار و زه خت و 
زۆریــان بــۆ دێنێ و هه مــوو ئازادی و 
مــاف و داهــات و بژیــوی ژیانــی لێ 
ڕاشــکاوی  بــه   ئێســتا  ئه ســتاندوونه .  
ده توانیــن بڵێیــن کــه  نیــوه ی خه ڵکــی 

ئێران له  خوار هێڵی هه ژاریدان!
 هۆی ئه و زه خت و زۆر و خۆسه پاندن 
له الیــه ن  خه ڵــک  بڕینــه ی  نــان  و 
ڕێژیمــه وه  لــه  پێــش هه مــوو شــتێک 
بــۆ ئــه وه  ده گه ڕێته وه  که  ئــه و ڕێژیمه  
تۆتالیتێــر و ئه و دیکتاتۆره ی ســه ده ی 
بیســت و یــه ک  حوکمــی خــۆی بــه  
ده سه اڵتی خودا له سه ر زه وی داده نێ و 
پاشان بۆ ئه و خۆباڵوکردنه وه  له  ناوچه  
و هه نارده کردنی شۆڕش بۆ ده ره وه  که  
لــه  چه ندیــن واڵتــی ناوچــه  و دنیــادا 
به کرێگیــراو و جیرەخۆر و خۆفرۆشــی 
هه یه  که  تێچوویه کی زۆریان له  ســه ر 
ده ســتی دانــاوه  پرســێکی ئاســایی و 

تەنانەت پیرۆزە! 
هه رچه نــد قه رینــه کان وا نیشــان ده ده ن 
کــه  هەرچەنــد ئــه و ئامانجــه ی لــه و 
هێزانــه  چــاوه ڕوان ده کــرا بۆیــان وه دی 
نه هاتــووه  بــه اڵم هه ر پێداگری له ســەر 
مانه وه یــان ده کــه ن. ئــه وه ش دوو هۆی 
هه یه : یان له  قسه ی خۆیاندا ماونه ته وه  
وه ک کورد ده ڵێ: »سواری عه یبێکه  
و دابه زینیش عه یبێک! » یان سه ریان 

وه به ردی ئه لحه دێ نه که وتووه . 
یان النیکه م بۆ خۆیان هێشتا هه ستیان 
بــه وه  نه کردووه  که  ســه ریان وێکه وتووه  

وەک ڕابردوو بە وێنەی هێزێکی جیهانی و هاوتەریب لەگەڵ ئەمریکا بەشداری 
یارییــە جیهانییــەکان بــکات؛ لــەم پەیوەندییــەدا ســێرگی الورۆڤ ڕایگەیاندووە: 
ئێمــە خوازیــاری پەیوەنــدی دۆســتانە، هاوســانی مــاف و ڕێــز لەگــەڵ ویالیەتــە 
یەکگرتووەکانــی ئەمریکایــن. هەروەهــا بەرپرســانی ڕووســی هەڕەشــەی ئەوەیان 
کــردووە کــە لــە دژکــردوەی هێنانی هێــزی زیاتر بۆ ئــەو ناوچانــەی ئاماژەمان 
پێکرد ئەوانیش هێزی سەربازی ڕەوانەی واڵتانی کوبا و ڤێنزوئێال لە دراوسێیەتی 
ئەمریــکادا دەکــەن. پاڕلمانــی ئۆکڕایــن ســاڵی ٢٠١٤ی زایینــی گەاڵڵــەی 
پەیوەســتبوونی بــە هاوپەیمانــی ناتۆ پەســەند کردووە و تــا هەنووکە ناتۆ بەهۆی 
دژایەتــی ڕووســیە و ناکۆکــی بەرژەوەنــدی واڵتانــی ئەندامــی ئــەم ڕێکخــراوە 
نەیتوانیــوە ئــەم داواکارییــەی ئۆکڕاین بخاتە بــواری جێبەجێکردنەوە و لە دوایین 
لێدواندا ســەرۆکی ناتۆ ڕایگەیاند کە تەنانەت لە ئەگەری هێرشــی ڕووسیەشــدا 
بــۆ ســەر ئۆکڕایــن، هێزەکانــی ناتۆ لە باری ســەربازییەوە دەســتێوەردان ناکەن و 
ئەگــەری ئــەوەش کە ئەمریکا یان واڵتانی دیکەی ڕۆژاوا لەهەمبەر ڕووســیەدا 
پەنــا بەرنــە بــەر بەکارهێنانی هێز لە ئۆکڕاین و جوڵە بە هێزی ســەربازی خۆیان 
بکەن یەکجار کەمە. بەشێک لە واڵتانی پەیمانی ناتۆ لە بەرانبەر ئەم کێشەدا 
تا هەنووکەش بێدەنگیان هەڵبژاردووە و سەرۆکی ئەمریکا و ئینگلیس و تەنانەت 
ناتۆش وەک باسی لێدەکەن پالنیان لەهەمبەر ئەگەری هێرشی ڕووسیەدا، تەنیا 

بابەتی دووپاتکراوە و چەندپاتەکراوەی گەمارۆی ئابوورییە.
پالنی گەمارۆی ئابووری لە سااڵنی ڕابردوودا لەالیەن ئەمریکا و هاوپەیمانانی  
بــە شــێوازێکی بەرچــاو و بەرفراوانتــر لــە ڕابــردوو تاقــی کراوەتــەوە و تەنیــا بــە 
ســەرنجدان بــە ســێ ئەزموونــی ئێران،ســووریە و ڤێنزۆئێــال ئــەو ڕاســتییەمان بــۆ 
دەردەکەوێــت کــە لــە دنیای بەرژەوەندییــە ناتەباکانی پێنج ئەندامی هەمیشــەی 

هیوا خانی

ئه گه ر له مباره وه  هه نگاوی به کرده وه  بۆ ڕێکخستنی گه وره ترین کوتله ی ڕزگاریخواری ئێرانی 
هه ڵبهێندرێته وه ، ده توانێ ئۆپۆزیسیۆنێکی به هێز و شوێندانه ر و جێگره وه  و جێی متمانه  بۆ ئازادیخوازان 
و دێموکراسیخوازانی ئێران و ده ره وه  بێت و هێزی ڕاسته قینه ی خه ڵکی له و په رته وازه ییه  ڕزگاری بێت. 

په راوێزی په رته وازه  په ڕه وازه  بێت و ناوه ندی ته سککراوه  بکاته  گۆڕه پانی باڵگرتنی ئازادی و دێموکراسی بۆ 
هه موو که لێن و که له به رێکی ئه م واڵته  و ببێته  میوانی خوانی دیوه خانی 

هه موو تاکێکی ئه م جوغڕافیایەی بە ئێران دەناسرێ 

شــۆرای تەناهــی نەتــەوە یەکگرتوەکانــدا ڕەچاوکردنــی ئەم سیاســەتە بــە تەنیا 
خــۆی ناتوانــێ دەســەاڵتە ملهــۆڕەکان ناچار بــە گۆڕینی هەڵوێســتەکانیان یان 
پالنەکانیان بکات، لە قەیرانی سووریەدا بە ملوێنان خەڵکی مەدەنی کوژران و 
لە زێدی خۆیان ئاوارە بوون و چەندین بڕیارنامە دژی دەسەاڵتی ئەسەد لە الیەن 
شــۆرای تەناهــی نەتــەوە یەکگرتووەکانیــش لەم پەیوەندییە دەرکــرا و گەمارۆی 
ئابــووری خرایــە ســەر ئــەم واڵتە بــەاڵم هەنووکە و پــاش ئەم ڕووبــارە لە ڕژانی 
خوێنی کەســانی بێتاوان، بەشارئەســەد بە پاڵپشــتی ڕووســیە هەنگاو بە هەنگاو 

لەگەڵ واڵتانی ناوچە و جیهانیش خەریکە پەیوەندییەکانی ئاسایی دەبنەوە.
لە ئێران و ڤێنزۆئێالیش گەمارۆ ئابوورییەکان نەبوونەتە هۆی گۆڕانی دەسەاڵتە 
خوێنڕێژەکانیان و بە یارمەتی واڵتانی چین و ڕووســیەش کاریگەری گەمارۆ 
ئابوورییەکانیش کەم و کەمتر دەبنەوە و لەڕاستیدا پشتیوانی سەربازی ڕووسیە 
و هێزی سەرکوتی ئەم واڵتانەیە کە تا هەنووکە بە سەر گەمارۆ ئابوورییەکاندا 

زاڵ بووە یان بەواتایەک دەسەاڵتە سەرەڕۆکانی پاراستووە.
کەتواری جێگەی سەرنج ئەوەیە کە ڕووسیە نەک بە ڕێژەی ئەمریکا، بەڵکوو 
داهاتە ئابوورییەکەی لە واڵتانی ئاڵمان، فەڕانسە و ئینگلیسیش کەمترە و ئەگەر 
هێرش بکاتە سەر ئۆکڕاین یان ناتۆ ناچار بە قەبووڵکردنی داخوازییەکانی بکات 
لــە ڕابــردوو زیاتــر ناکارامەیی ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتــووەکان دەردەکەوێ و 
ئــەو ڕاســتییە جارێکــی دیکــە زەق دەبێتەوە کە هێزی ســەربازی بــە ڕێژەیەکی 
بەرچــاو ڕێــڕەوی هێــزی ئابووریش دیاری دەکات و ئــەم لۆژیکە خەریکە دەبێتە 

عۆرفێکی نێونەتەوەیی.
 وەک لێپرسراوی گشتی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێرانیش لە وتووێژێکدا 
لەمەڕ دۆخی سووریە ڕایگەیاند: کاریگەری ڕووسیە لە خۆرهەاڵتی ناوەڕاست 
بەرەو هەڵکشــان دەچێت و پەرەگرتنی ئەم کاریگەرییە لە خۆرهەاڵتی ناوەڕاســت 
و گشــت دنیا  لە کاتێکدایە وەک باســمان کرد بەبەراورد لەگەڵ ڕکەبەرەکانی 
خاوەن ئابوورییەکی الوازە و چەندین گەمارۆی ئابووری و هەڕەشەی گەمارۆی 

زیاتر کاریگەری ئەوتۆی لەسەر پالنەکانی دانەناوە.
هەنووکــە ئێمــە شــاهیدی دنیــای دووجەمســەری لە بــواری ســەربازییەوەین؛ لە 
نێــوان ڕووســیە و ئەمریــکادا و جیهــان لــەم پەیوەندییــەدا گەڕاوەتــەوە بــۆ بەر لە 
ڕووخانــی جەمســەری خۆرهــەاڵت بــەاڵم بــە یەک جیــاوازی مەزنــەوە، ئەویش 
ئیتــر جەمســەرەکانی هێــز وەک ڕابــردوو ناتوانــن خەڵــک بە دروشــمی هێنانی 
دێموکراســی یــان دادپــەروەری کۆمەاڵیەتــی بخاپێنن، پردەکــە کەوتووەتە خوار 
و ڕووی ڕاســتەقینەی هەمــووان دەرکەوتــووە و تەکــوزی جیهانــی پێویســتی بە 
ڕێکخراوە و یاسا و دادگای سەربەخۆیە کە بڕیارەکانی لەالیەن ڕێکخراوەیەکی 
دنیاگــرەوە جێبەجــێ بکرێــت و مافەکانی مرۆڤ نــەک بەرژەوندی و قازانجی 
دەســەاڵتەکان ڕێنیشــاندەری بێت، تەنیا لە دۆخێکی لەم چەشــنەدایە کە ئاشتی 
و پێکەوەژیانێکی ڕێژەیی دەتوانێ باڵ بەســەر خەڵکانی گۆی زەویدا بکێشــێت 
و دواڕۆژێکــی کەمتــر ئاریشــەدار مســۆگەر بــکات، هــەر بۆیــە و تــا ڕۆژی 
بەدیهاتنــی سیســتمێکی لــەم چەشــنە هێزی ســەربازی بەپلەی یەکــەم ڕێڕەوی 
ئاڵوگۆڕەکان دیاری دەکات و ئەوەی هەوڵی بەهێزکردنی خۆی نەدات بەتایبەت 

لە بواری سەربازی و ئابوورییەوە سەری بێکاڵو دەمێنێتەوە.

به اڵم کوا به ڕاستی ئه وانه  گوێیان به و 
شــتانه  ده بزوێ!! هه تا ئاویان له  دووی 
ده ستی بڕوا هه وڵی خۆیان هه ر ده ده ن. 
ئه مــڕۆ ئه گــه ر چاوێــک بــه  دۆخــی 
ئێرانــدا  لــه   مه الیــان  ده ســه اڵتی 
کــه   ده رده کــه وێ  بۆمــان  بگێڕیــن 
ئــه وه ی ده ســه اڵتی بــه  ده ســته  و ئێران 
هه ڵده ســووڕێنێ، جغزێکی به رته سکی 

ده وری خامنه ییه . 
یانــی ده ســه اڵت کــه  هه تــا دوێنــێ له  
چه ند جغزی تێکچڕژاوی خۆمانه ییان 
پێکهاتبــوو، به  تێپه ڕینی ڕه وتی زه مان 
یــه ک بــه  دوای یــه ک ئــه و قفــڵ  و 

جغزانه  قرتان و دورخرانه وه . 
لــه   کــه   ڕیفۆرمخوازه کانیــش 
بڕگه یه کی زه مه نیدا وه ک )ســوپاپی 
ئه منــی( که ڵکیــان لێوه رگرتن ئه مڕۆ 
ئاشی ده سه اڵتی تۆتالیتێری ئاخوندان 

ئه وانیشی دوور هه ڵداشتووه . 
ئێســتا ده سه اڵت بۆ خامنه یی و ده ست 
و په یوه نده کانــی قۆرغ کراوه  و هه موو 
جمگه کانی ده سه اڵت له  ژێر سێبه ری 
نه حســی ویالیــه ت و ڕێبــه ری ئــه ودا 

به ڕێوه  ده چێ. 
ده ســه اڵت  ناوه نــدی  بچوکبوونــه وه ی 
حاشــیه یه کی  و  په راوێــز  وایکــردووه  
ڕه خنه گر و دژبه ر و زه به الح له  خه ڵک 
و ڕێکخــراوه  سیاســی و مه ده نییــەکان 

سه رهه ڵبدا. 

ئه و په راوێزه  هه ر چه ند گه وره یه ، به اڵم 
ئه وه نده ش په رته وازه یه . 

لــه  ســه ر ئــه و په رته وازه ییــه ش دیســان 
ڕۆژ  چوونــی  ناوه نــد  بــه ره و  ڕه وتــی 

له گه ڵ ڕۆژ به ره و پێش ده چێ . 
له گــه ڵ ئــه و دابــڕان و په رته وازه یــه ش 
مایــه  و هه وێنــی خاڵێکــی هاوبــه ش 
نه هێشــتنی  ئه ویــش  له ئارادا یــه ؛ 

ده سه اڵتی نه حسی ئاخوندانه . 
دیاره  خه ڵکــی ناڕازی ته نیا ئامانجی 
ڕزگاری له  دیکتاتۆره  به اڵم ئه حزابی 
ڕزگاری  ته نیــا  ئامانجیــان  سیاســی 
به ڵکــو  نییــه   دیکتاتــۆر  ده ســت  لــه  
ڕوخانــی  دوای  و  دواڕۆژ  ئامانجــی 
له بــه ر  خه ڵکــی  بــۆ  دیکتاتۆریشــیان 
دیــاره   په رته وازه ییــه ش  ئــه و  چــاوه . 
هــۆکاری خــۆی هه یــه  لــه  جیــاوازی 
بیروڕا و به رنامه ی کاری و ئامانجی 

دواڕۆژ و شــێوه ی به ڕێوه بردنــی واڵت 
پــاش نه مانی دیکتاتــۆر و هه تا ده هۆ 
و سیاســه تی چــه وت و چه په ڵه کانــی 
ڕێژیم بۆ دوورخستنه وه ی ئۆپۆزیسیۆن 
بــه   و که ســانی لێهاتــوو و کاریزمــا 
شــێوه ی قه تڵــه  زنجیره ییــەکان، ترس و 
تۆقاندن و تیرۆر و )حه زفی فیزیکی( 
و ته ماح وه به رنان و کڕین و فرۆشتنی 
ســه ره کیترین  که ســایه تییه کان 

هۆکارەکان بووه . 
له گــه ڵ ئه وه شــدا دیســان ڕێژیــم له به ر 

هه بوونی ئه و ئۆپۆزیسیۆنه  هه راسان و 
نیگه رانــه ، وه ک له  ســه ره وه  ئاماژه ی 
پێکــرا ئه وه ی له  ده ســتی بێت له  هیچ 
هه ڵســووڕاوانی  بــه   دژ  جینایه تێــک 
سیاسی دژبه ری خۆی سڵ ناکاته وه . 
ڕێژیــم  دژبه رانــی  گه وره تریــن کاری 
چه په ڵــی  سیاســه تی  له قاودانــی 
مه الیان و وه درۆخســتنه وه ی حاکمانی 
ده ســه اڵتداره  لــه  هه مــوو جمگه کانــی 
ده ســه اڵتدا. لــه  ڕێبه رییــه وه  بگره  هه تا 
کارمه ندێکی پایه  نزمی ئیداره یه ک. 
ناله بــاری  و  هه ره گرینــگ  کاری 
ئــه و ڕێژیمــه ، لــه  ســه رووی هه مــووان 
بــه  یاســا و قانوونێکــە  پێبه ندنه بــوون 
کــه  بۆخۆیــان دایــان ناوه  و پشــتگوێ 
ده خــرێ، یاســا و قانوونێــک کــه  لــه  
ســه ر فه قیر و هه ژاران به ڕێوه ی ده بەن 
و بــۆ خــاوه ن زێــڕ و زۆرداران چــاوی 

که ســکه ی  ڕۆژێــک  لێده نووقێنــن! 
ده که ن و ڕۆژێک سوورکه ی.

بــۆ فریوی خه ڵــک هیچ پێیان عه یب 
نییــه  ســه دان درۆی ده کــه ن! ئه گــه ر 
زۆر دوور نه ڕۆیــن ته نیــا نمونه یــه ک 
ڕۆژی  هــه ر  بێنینــه وه   به ڵگــه   وه ک 
٥/ ١١/ ١٤٠٠ ســه رکۆمار کــه  لــه  
لــه   ڕوو  ڕێژیمەکــەی  ده نگوڕه نگــی 
خه ڵــک قســه ی ده کــرد، لــه  بابــه ت 
دامه زراندنه کانــی خزمــان لــه  ئیداره  و 
وه زاره ته کانــدا گوتــی: »داوام کردووه  

نــاوی پێنــج که س بهێنن کــە بەهۆی 
خزمایەتییــەوە دامەزرابێت هه تا منیش 
وه ک به رپرسی ده وڵه ت به دواداچوونی 
بــۆ بکــه م بــه اڵم گوتیــان ڕاگه یه نــه  
گشتییه کان باڵویان کردۆته وه  ئێمه ش 
بۆیه  وامان گوتووه ! ئێمه  له و ده وڵه ته دا 
که ســمان بــه  پــاس نه هێنــاوه ، پێــوه ری 
هه ڵبژاردنه کانی ئێمه شایسته ســاالری 

بووه  نه ک خزم و که سێتی«.
ڕه ئیســی  قســه کانی  پــاش  هــه ر   
هه جمه یه کــی زۆر لــه  ســایت و تۆيــه  
کۆمه اڵیه تییــه کان گه لێــک بــاس و 
خواســت هاتنــه  ئــاراوه؛  گه لێــک نــاو 
هه واڵنێره کانــی  کــه   کــران  ئاشــکرا 
کۆمــاری  ده نگوڕه نگــی  بــه   ســه ر 
یــان  نه بــوو  ئیزنیــان  ئیســالمی 
نه یانوێــرا بیانورووژێنــن. زۆر لــه  مێژه  
ئیســالمی  کاربه ده ســتانی کۆمــاری 

بــەو  شــێوه یه  خه ڵکــی ئێــران چه واشــه  
ده که ن و به  درۆ ده  النکێیان ده نێن. 

که چــی ئه مــڕۆ ده ســتیان لــه  الیــه ن 
خه ڵکی ئێرانه وه  که شف بووه  و خه نه یان 
ڕه نگــی نه مــاوه  هــه ر بۆیــه  دروشــمی 
ئه ســڵی  و  ده ده ن  پێکهاته شــکێن 
ویالیه تی فه قیهیان به  ئامانج گرتووه . 
ئەوەی ڕاستی بێ ئەوە هەڵگەڕانەوەی 
پەراوێزە لە دەق و حاشییەیە لە ناوەند.
لــه  کوردســتانیش خه نجــه ری گه یوه ته  
ئێســکی و خه ڵــک هه راســان و جــارز 

بوونه. حیزب و ســازمانه  سیاسییەکان 
سیاســی  هه ڵســووڕانی  بــه   درێــژه  
خۆیــان ده ده ن و ڕاســانیش بــه  ناخــی 
کۆمه ڵــگای کوردیــدا ده چێتــه  خــوار 
و الوانــی به هه ســتی خــۆی بــۆ دوای 
ڕێــک  دیکتاتــۆر  نه مانــی  ڕۆژی 
ده خــات و له گــه ڵ نه ته وه کانــی تــری 
ئێــران پالنڕێــژی ده که ن بــۆ ئێرانێکی 
دێموکراتیــک و فیــدراڵ که  ئازادی 
بێــت.  تێیــدا ســه روه ر  و دێموکراســی 
دیــاره  نه ته وه ی ســه رکه وتوو هه میشــه  
بــۆ جیــل  خه مــی دواڕۆژی ڕوونــی 
چــاوه .  له بــه ر  داهاتــوو  نــه وه ی  و 
ڕوون ئاشکراشــه  کــه  ئێرانــی ســبه ی 
و  ده بــێ  دێموکراتیــک  ئێرانێکــی 
له بــه ر  ئێرانیــش  نه ته وه کانــی  مافــی 
چــاو ده گیــرێ، بــه و کاره ی حیزبــی 
و  ئێــران  کوردســتانی  دێموکراتــی 
حیزبه کانــی  هــاوکاری  ناوه نــدی 
کوردستانی ئێران له به رچاویان گرتووه  
لــه  چوارچێــوه ی نه ته وه کانــی ئێرانــی 
فیــدراڵ شــیمانه ی دواڕۆژێکی ڕوون 
بــۆ کورد و نه ته وه کانی دیکه ی ئێران 

و خودی ئێران ده کرێ. 
ئه گــه ر له مباره وه  هه نــگاوی به کرده وه  
بــۆ ڕێکخســتنی گه وره تریــن کوتله ی 
ڕزگاریخواری ئێرانی هه ڵبهێندرێته وه ، 
و  به هێــز  ئۆپۆزیســیۆنێکی  ده توانــێ 
شــوێندانه ر و جێگــره وه  و جێــی متمانه  
بۆ ئازادیخوازان و دێموکراســیخوازانی 
هێــزی  و  بێــت  ده ره وه   و  ئێــران 
ڕاسته قینه ی خه ڵکی له و په رته وازه ییه  

ڕزگاری بێت. 
په راوێــزی په رتــه وازه  پــه ڕه وازه  بێــت و 
ناوه ندی ته سککراوه  بکاته  گۆڕه پانی 
باڵگرتنــی ئــازادی و دێموکراســی بۆ 
هه مــوو که لێــن و که له به رێکــی ئــه م 
واڵته  و ببێته  میوانی خوانی دیوه خانی 
هه موو تاکێکی ئه م جوغڕافیایەی بە 

ئێران دەناسرێ .



9 ژمارە ٨١٦ ، ٤ی فێوریەی ٢٠٢٢

هەر لە سەرەتای سازانی ڕێککەوتننامەی 
ئەتۆمــی )بەرجــام( لــە ســاڵی ٢٠١٥ی 
زایینیــدا، لــە نێــو بەڕێوەبەرانی کۆماری 
ئیســالمیی ئێرانــدا، دوو بۆچــوون هەبوو؛ 
تونــدڕەوەکان، ئیبراهیمــی ڕئیســیش لــەو 
نێوانــەدا کــە ئێســتا ســەرکۆمارە، هــەر 
چەشــنە دانوستاندنێکیان لەگەڵ ئامریکا 
ڕەد دەکــردەوە، تەنانــەت باڵــی توندئــاژۆ 
بەتۆنــدی دژایەتیــی ئــەو ڕێککەوتنەیان 
دەکــرد و دەیانگــوت دەبــێ بــە چەشــنی 
“ئیمام حوسێن” لە مەیداندا بین و بەدژی 
شــەیتانی گــەورە )ئامریــکا( مقاومــەت 
بکەین. بەشێکی دیکەش دەیانگوت دەبێ 
لــە پێنــاوی بەرژەوەنــدی واڵتــدا، لەگەڵ 
ئیمــام  بســازێین. وەک چــۆن  ئامریــکا 
حەسەن لەگەڵ یەزید سازا و ئاشتی کرد. 
ژێــر گوشــاردا  لــە  خامنەیــی  کاتێــک 
ناچار بوو بە ناوی “نەرمشی قارەمانانە” 
مــل  زایینیــدا،  ٢٠١٥ی  ســاڵی  لــە  وە 
بــۆ بەرجــام ڕابکێشــێ و لــە ژێــر ئەمر و 
ڕێککەوتننامــەی  ڕێبــەردا،  بڕیــاری 
ئەتۆمیــی لەگــەڵ ئامریــکا و واڵتانــی 
خــاوەن بڕیــار واژۆ کرا لە نێو ڕێژیمدا بۆ 
داپۆشــینی ئەو پاشەکشە گەورە دەستیان 
کــرد بــە تەبلیغــات و حەســەنی ڕووحانی 
ســەرکۆماری ئــەوکات، گوتــی: “ لــە 
سەر داوای زۆربەی خەڵکی ئێران “ئیمام 
حەسەن” ئاشتی کرد و ڕێککەوتننامەی 

ئەتۆمی واژۆ کرا.” 
لەکاتێکدا خولی هەشتەمی وتووێژەکانی 
ئێــران و واڵتانــی خــاوەن بڕیــار لــە ڤییەن 
بــۆ زیندووکردنــەوەی ڕێککەوتننامــەی 
ئەتۆمیــی ٢٠١٥ی زایینــی، ناســراو بــە 
بەرجــام بەڕێوە دەچێ، واڵتانی ڕۆژاوایی 
هــەوڵ دەدەن بــە ڕێککەوتنێکــی شــیاو، 
کۆتایــی بــە کارەکــە بێنــن و چاالکییــە 
بکــەن  بەربەســت  ئێــران  ئەتۆمییەکانــی 
بــەاڵم ڕۆژ بــە ڕۆژ لەگــەڵ بێهیوایــی و 
کەندوکۆســپی زیاتــر ڕووبــەڕوو دەبنــەوە. 
گەمــارۆ  ئامریــکا  دەبــێ  دەڵــێ  ئێــران 
ئابوورییەکان هەڵبگرێ جا ئێمە چاالکییە 
ئەتۆمییەکانمان دەوەستێنین. دەردەکەوێ 
و  کوشــتنە  کات  خەریکــی  ئێــران  کــە 
بــۆ  دەگــرێ،  بیانوویــەک  ڕۆژەو  هــەر 
ئــەوە کــە بەربەســت بخاتــە ســەر ڕێگەی 
وتووێــژکاران. ئــەوەش ئەوە دەگەیەنێ کە 
ئێــران بــە بەردەوامــی خەریکــی پیتاندنی 
ئۆرانیۆمە و سانتریفیووژەکانی دەگۆڕێ 
پســپۆڕانی چەکــی  دەکات.  زیادیــان  و 
ناوکــی لەســەر ئــەو بڕوایــەن کــە ئێــران 

بەهێــزی یــان الوازیی ئابووریــی واڵت لە 
درێژمــاوەدا دەتوانــێ وردەکەلتورگەلێک 
لــە کۆمەڵــگادا پــەرە پێبدات کــە ئەگەر 
مودیریــەت نەکرێــت دەتوانــێ لێکەوتــەی 
فەرهەنگی خراپی لێبکەوێتەوە. ســەروەت 
و ســامانی زۆر، یان بێداهاتی و هەژاری 
ئەگــەر لــە مانــا و ئەرزشــە نەتەوەیــی و 
ڕەســەنەکانی نەتەوەیــەک دوور بکەونەوە 
دەبنــە مەترســی لــە ســەر ناخــی نەســڵی 
هەمــوو  دەبــێ  بۆیــە  تازەپێگەییشــتوو 
مرۆڤێــک زۆر بــاش ئەمــە بزانــێ کــە 
دەوڵەمەنــدی بــێ ڕیشــە و بێ ئوســلوب، 
بــە هەمان شــێوەی ئینســانی دەســتکورت 
و ناتێگەییشــتوو بــۆ داهاتووی کۆمەڵگا 

مەترسیدارە. 
ئەگــەر پەروەردەیەکــی دروســت لە پشــت 
تەنیــا  بــە  ســەروەت  نەبــێ،  ســەروەتەوە 
و  پێکەوەهەڵکــردن  ڕۆحــی  ناتوانــێ 
تەبایــی لــە کۆمەڵــگادا دروســت بکات، 
و  دەوڵەمەنــد  مرۆڤــی  زۆرجــار  بەڵکــوو 
کەرەســتەگەلێک  دەبنــە  ســەروەتەکەی 
بــە دژی بەهــا و ئەرزشــە میللییــەکان و 

کۆتاییهاتنی بێئاکامی دانیشتنەکانی ڤییەن و دوورەدیمەنی ئێران   

کەمبوونەوەی بەرهەم و پەرەگرتنی ڕەفتاری قازانجپەرستانە لە کۆمەڵگادا 

موعتەسەم نوورانی  

جاقل

خەریکــی پیتاندنــی ئۆرانیۆمــی ٩٠%یە، 
تەنانــەت ڕافایــل گرۆســی بەڕێوەبــەری 
ئاژانســی نێونەتەوەیــی وزەی ئەتۆم دەڵێ 
ئێران لە پیتاندنی ئۆرانیۆمی ٩٠% نزیک 
بۆتەوە. کارناســان پێیان وایە ئەگەر ئێران 
ئۆرانیۆمــی ٩٠% بەرهــەم بێنی، دەســتی 
دەگاتــە ســوتەمەنی پێوســت بــۆ دروســت 

کردنی بۆمبی ئەتۆم. 
  وتووێژەکانــی ڤییــەن، بــێ کەمتریــن 
دەســکەوت و پێشــکەوتن بەردەوامــە و لــە 
چەنــد ڕۆژی ڕابردوودا ئانتۆنی بلینکێن 
ئامریــکا  دەرەوەی  کاروبــاری  وەزیــری 
گوتی ئێران کاتێکی کەمی لە بەردەستدا 
ماوە. لەالیەکی دیکەشەوە زیاتر لە ١٠٠ 
کۆماریخــوازە  پارلەمانتێــرە  لــە  کــەس 
ئامریکاییەکان، نامەیەکیان بۆ جەوبایدن، 
ســەرکۆماری ئامریکا نووســیوە سەبارەت 
بــە هەڵوێســتی نەرمــی ئیــدارەی نوێــی 
ئامریــکا نیســبەت بــە ڕێککەوتننامــەی 
ئەتۆمــی و هەڵســوکەوتەکانی ئێــران بــە 

توندی ڕەخنەیان گرتووە. 
ئــەوان نیگەرانــی خۆیــان لــە فێڵبــازی و 
کات کوشتنی ڕێژیمی تاران دەربڕیوە. تا 
ئێستا ئامریکا ڕاستەوخۆ لە وتووێژەکاندا 
بەشــدار نەبووە، بەاڵم زۆرباش دەزانێ کە 
لــەو وتووێژانــەدا ئێــران تەنیــا مەبەســتی 
کات کوشــتنە. ڕۆژنامــەی ئینگلیســی 
دەیلــی مــای، ڕۆژی ٢٧ی ژانوییــەی  
نووســی:”ریچارد  زایینــی  ی   ٢٠٢٢
نیفــۆ دیپلۆماتی ســەرەکی ئامریکایی و 
ئەندازیاری گەمارۆ ئابوورییەکانی ســەر 
ئێران، لە تیمی دانوستانکاری ئامریکایی 
بــۆ ڕێککەوتننامــەی ئەتۆمی، دەســتی 
لــە کار کێشــاوە، چونکــە پێیوایــە ئــەو 
ڕێککەوتننامەیــە مــردووە و گەڕانــەوەی 

بــاڕاک  ســەردەمی  ڕێککەوتنــی  بــۆ 
ئۆبامــا بە مانــای خۆکوژییە.”  ڕیچارد 
نیفــۆ و زۆربەی کاربەدەســتانی پلەبااڵی 
ئەمریکی و ڕۆژاوایی لە سەر ئەو باوەڕن 
کە ڕێککەوتننامەی هەستەیی ٢٠١٥ی 
ئاوەڵــە  زیادتــر  ئێــران  دەســتی  زایینــی، 
دەکات بــۆ کاروبــاری تێکدەرانــە و ئــەو 

ڕێککەوتننامە کەموکوڕیی زۆرە. 
دەبــێ ڕێککەوتننامەیەکی دیکە لەگەڵ 
ئێران واژۆ بکرێتەوە، کە نەتەنیا چاالکییە 

ئەتۆمییەکانــی ئێــران بەربەســت بــکات، 
بەڵکوو پێش بە بەرنامە مووشەکییەکانی 
و کــردەوە شەڕەنگێزییەکانیشــی بگــرێ، 
و  مەترســی  ســەرچاوەی  بوونەتــە  کــە 
لــە  تێرۆریســتییەکان  جووڵــە  پشــتیوانی 

هەموو جیهاندا.
    لــە پێوەنــدی لەگــەڵ واڵتانــی خــاوەن 
بڕیاردا دەبێ ئەوە بگوترێ کە ئایا ڕووسیە 
ســووننەتیی  هاوپەیمانــی  کــە  چیــن  و 
ئێرانن، لە کاتی دانووستانەکاندا  الیەنی 
ئێــران دەگــرن؟ یــا ئێــران توانیویەتــی بەو 

حەرەکەتەی کە بە قەولی خۆیان “بادانەوە 
بە الی ڕۆژهەاڵتدا”یە، سەرکەوتوو بێ؟ 
هــەروەک لەکاتــی وتووێژەکاندا براییمی 
ڕەیســی ســەرکۆمار، چــوو بــۆ ڕووســیا 
بەڵکــوو بتوانــێ ڕووســیە ناچــار بــکات 
کە پشــتیوانی لە ئێران بکەن. یا بەهۆی 
پەیمانــی ئابووریــی چیــن و ئێــران، چیــن 
ڕازی بێ کە پشتیوانی لە ئێران بکات. 
لــەو ڕێگایــەوە دووبەرەکــی بخاتــە نێــوان 
فەرانســە،  )ئاڵمــان،   ١+٤ واڵتانــی 

بریتانیــا، چیــن و ڕووســیە( کــە ئێســتا 
چیــن و ڕووســیە بــە هــۆی بەرژەوەندییــە 
ڕوون  زۆر  هەڵوێســتیان  ئابوورییەکانیــان 

نییە.
لــەو قۆناغــە هەســتیارەدا کــە چەند ڕۆژ 
ئێــران  دانووســتانکاری  دەســتەی  پێــش، 
لــە ڤییــەن ڕا بەرەو تــاران گەڕانــەوە، دیارە 
وتووێژی نێوان ئێران و ٣ واڵتی ئوروپایی 
و ڕووســیە و چین گەیشتۆتە قۆناغێکی 
دانیشــتنی  بــە  پێویســتی  کــە  ناســک 
ڕاســتەوخۆی ئێــران و ئامریکا هەیە. ئەو 

پرســیارە دێتــە پێــش، ئایــا ئێــران ئامادەیە 
ڕاســتەوخۆ لەگــەڵ ئامریــکا دابنیشــێ؟  
توندئاژۆکانی ئێران زۆر دژی دانیشــتنی 
ڕاســتەوخۆ لەگــەڵ ئامریکا بــوون! بەاڵم 
ئێــران لە ژێر گەمــارۆی توندی ئابووری 
ئامریکادا دەناڵێنێ، گوشاریی ئابووریی، 
گرانیی خواردەمەنی، ئاوەســایی دراویی، 
گرانــی کرێــی خانوو، کرێــی بەرق و ئاو 
و ســووتەمەنی هێــزی لــە خەڵکــی ئــەو 
و  نەداریــی  و  هەژاریــی  بڕیــوە.  واڵتــە 

بێکاریی لە سەرشــانی خەڵکی ئەو واڵتە 
قورســایی دەکات. پەنجا و پێنج لەسەدی 
دانیشــتووانی ئێران لەژێــر هێڵی هەژاریدا 

دەژین. 
ڕۆژ بــەرۆژ ژیــان و گوزەرانــی خەڵکــی 
ئــەو واڵتــە تاڵتــر و تاڵتــر دەبــێ بــەاڵم 
کارەبەدســتانی ڕێژیــم گــوێ بــۆ ویســت 
و داخوازییەکانــی خەڵکــی وەزاڵەهاتووی 

ئێران ڕاناگرن. 
لــە جیاتی ئەوە کــە، وەک حکومەتێکی 
ئــازاد و دێموکراتیــک گــوێ بۆ ویســت 

و داوای خەڵــک ڕابگــرن بــە ســەرکوت 
و زەبروزەنــگ و زینــدان و ئیعــدام واڵمی 
خەڵکــی وەزاڵەهاتــوو دەدەنــەوە. ڕێژیمــی 
ئاخوندی بە ترساندن و تۆقاندن و هەڕەشە 
و چاوســوورکردنەوە و شــاردنەوە و دێــزە 
بەدەرخۆنەکردنی ڕاستییەکان هەروا درێژە 
بــە سیاســەت و چەواشــەکاری ڕابردووی 
خۆی دەدا. بەو حاڵەش بەشــێکی زۆر لە 
داهاتــی ئەو واڵتانە بۆ پشــتوانی کردنی 
لە گرووپە چەکدارەکان ڕەوانەی ســووریا 

و یەمــەن و لوبنــان و فەلەســتین و عێــراق 
دەکا. 

ڕێژیمــی  ڤییەنــدا،  وتووێژەکانــی  لــە    
دووڕێیانییــەک  ســەر  لــە  ئاخونــدی 
نوێنەرانــی  لەگــەڵ  یــا  کــە  ڕاوەســتاوە 
ئامریکا دانانیشــێ و کێشەکان هەروەک 
خویــان دەمێننەوە و گەمارۆ ئابوورییەکان 
گوزەرانــی  و  ژیــان  ڕۆژ  بــە  ڕۆژ 
خەڵکــی ئێــران تاڵتــر و وێرانتــر دەکــەن 
یــان ئــەوەی کە دەبێ ڕاســتەوخۆ لەگەڵ 
نوێنەرانــی ئامریــکا دابنیشــێ و مــل بۆ 
واژۆکردنــی ڕێککەوتنامەیەکــی دیکــە 
ڕابکێشــێ و هەمــوو پرۆگرامــە ئەتۆمی 
و موشــەکییەکانی کۆنتــڕۆڵ بکــرێ و 
چیدیکە ڕێگا بە ئێران نادرێ دەستێوەردان 
لە کاروباری واڵتاندا بکا و پشتی گروپە 
چەکــدارە تونــدڕەوەکان بگرێ و درێژە بە 
کاری ئاژاوەگێــڕی و تیرۆریســتی بــدا. 
تەنانــەت ئەگەر گەمارۆکانیشــی لەســەر 
هەڵبگــرن ناتوانــێ کۆتایــی بــە قەیرانــە 

ناوخۆییەکانی بێنێ. 
دواکەوتــووە،  ڕێژیمــە  ئــەو  چونکــە 
ئیدئۆلۆژیکــی  ڕێــــــــــــــــــــژیمێکی 
چەشــنە  هــەر  لەگــەڵ  کــە  ئایینییــە 
ئاڵوگۆڕێکــی مودێــڕن و پێشــکەوتووانە 

دژایەتی دەکات. 
بەگشــتی ڕێژیمــی ئێــران بــۆ هەمیشــە 
و  بــدا  سیاســەتە  بــەو  درێــژە  ناتوانــێ 

ڕاستییەکان بشارێتەوە.

داگیرکــەری دەســەاڵتدار ئەمانــە دەکاتە 
زۆرینــەی  ســەر  بــە  گوشــار  کارتــی 
دروســتە؛  بەپێچەوانەکەشــی  هــەژارەوە. 
ئەگــەر  هەژارییــش  کــە  بڵێیــن  ئەگــەر 
تێگەییشتن و پەروەردەی دروستی لە پشت 
نەبــێ دەتوانێ ملکەچبوون و درێژەدان بە 

ژیانێکی کوللەمەرگی لێبکەوێتەوە. 
و  ســەنعەت  ئاژەڵــداری،  وەرزێــری، 
ســەرەکییەکانی  کۆڵەکــە  بازرگانــی 

گەشەی ئابوورین لە واڵتدا. 
لــە ســااڵنی ڕابــردوودا بەهــۆی نەبوونــی 
پالنی زانســتی و پەرەگرتنی وشکەساڵی 
وەزارەتــی کشــتوکاڵی ڕێژیمی ئاخوندی 
لــە  بەرهەمهێنــان  بــە  پــەرە  نەیتوانــی 
بــدات و جگــە  ئاژەڵداریــدا  جوتیــاری و 
کــە  پیشــانەی  ئــەو  تــەواوی  لەمانــەش 
یــان  وەرزێــری،  ژێرکۆمەڵــەی  دەبنــە 
تووشــی شکســت و هەاڵوســان بــوون یــان 
بە ڕێژەیەکی کەم گەشــەیان کردووە کە 
شیالت و هەنگداری و پیشە هاوشێوەکانی 
دیکەش بە هەمان چارەنوســی وەرزێرییەوە 

چوون .
دوو  هــەر  لــە  ســەنعەت  پەرەگرتنــی   
ڕێژیمــی پاڵــەوی و ئاخوندیــدا لــە شــارە 
ناوەندییەکانــی ئێرانــدا بناغەی داڕێژراوە 

و کاری بۆ کراوە. 

کانــگا  تااڵنکردنــی  بــە  ڕێژیــم 
کــە  هەرێمانــە  ئــەو  ژێرزەوینییەکانــی 
نەتــەوە بندەســتەکانی ئێرانــی تێــدا دەژین 
کەرەســتەی خــاوی کارخانەکانــی خۆی 
لــە شــارە گــەورەکان دابیــن دەکــرد بەاڵم 
و  سیســتماتیک  گەندەڵیــی  بەهــۆی 
سیاســەتی چەســاندنەوە و پەراوێزخســتنی 
ســەنعەتی نەتەوەکان و چەندین هۆکاری 
دیکــە بەشــی زۆری ســەنعەت لــە ئێرانی 
تووشــی  وەرزێــری  هاوشــێوەی  ئێســتادا 
شکســت و هەاڵوســان کــردووە کــە نمونە 
بەرچاوەکانــی ســەنعەتی ماشێنســازی و 
پــۆاڵ و کارخانــەی هۆپکــۆی ئەراک و 

دەیان کارخانەی دیکەیە . 
و  ســێهەمین  بازرگانــی  ئاڵوگــۆڕی 
ئاخریــن فاکتەری گەشــەی ئابوورییە لە 
هەمــوو واڵتێکــدا، بەهــۆی هەڵکەوتــەی 
کااڵ  زۆربــەی  ئێــران  جوغڕافیایــی 
بیانییــەکان لــە ڕێــگای ئێرانــەوە تڕانزیت 
دەکرێــن کە هەر ئەمەش ســەرچاوەیەکی 
حکومــەت  بــۆ  بــوو  داهــات  گــەورەی 
بــەاڵم بەهــۆی توندتربوونــی گەمارۆکان 
لــە جیهانــدا و  ئێــران  و پەراوێزکەوتنــی 
قاچاخی چەکوچۆڵ و ماددەسڕکەرەکان 
لەالیــەن دەســەاڵتی تیرۆریســتی تارانــەوە 
بەشــێکی زۆری گواســتنەوەی کااڵکان، 

و  دۆزیوەتــەوە  دیکەیــان  ڕێڕەوێکــی 
لــە  کااڵ  تڕانزیتــی  هێشــتا  ئەگەرچــی 
ئێرانەوە بۆ واڵتانی ناوچە بەردەوامە بەاڵم 
ئاســتی ئاڵوگۆڕەکە بەڕێژەیەکی بەرچاو 

دابەزیوە .
ســازمانە  و  دەزگا  ئێســتادا  ئێرانــی  لــە 
ناســراو، یــان بێ ناونیشــانەکان خەریکــی 
گواســتنەوەی  و  فرۆشــتن  یــان  قاچــاخ 
کااڵن و هــەر کامەیــان بۆ خۆیان خاوەنی 
دەســەاڵتی تایبەتــن کــە بەهــۆی ڕانت و 
گەندەڵی حکومەتییەوە بووەتە سەرچاوەی 
داهات و ســەروەتی زۆر بۆ کەســانی ئەو 
ســازمان و گرووپانــە. هاوردەکردنی کااڵ 
زەرورییەکانــی ژیــان بــۆ ناوخــۆی ئێــران 
وەک دەرمــان و کەرەســتەی ئاڕایشــی و 
پاقژکەرەوەکان و خواردەمەنییەکان و هتد 
ژێربەژێر لەالیەن سەردارە تیرۆریستەکانی 

سپاوە بەڕێوە دەچێت. 
و  ســڕکەر  مــاددەی  ئێرانیشــەوە  لــە 
ناوچەکــەدا  و  جیهــان  بــە  چەکوچــۆڵ 
بــاڵو دەکرێتــەوە. ئەم کارانە جیــاواز لەوە 
بــە ئاڵوگــۆڕی بازرگانــی بــۆ گەشــەی 
ناکــرێ  حیســاب  واڵتێــک  ئابووریــی 
بەڵکــوو زۆرترین شــوێندانەری نێگەتیڤی 
لە ســەر بازرگانی سروشتی و ڕێگاپێدراو 

هەیە. 

الوازبــوون و داڕمانــی ســێ کۆڵەکــەی 
بووەتــە  واڵتــدا  لــە  ئابــووری  گەشــەی 
هۆی پەرەگرتنــی بازرگانی بچوک کە 
تاکەکانــی کۆمەڵگا بە ســەرمایەیەکی 

کەم  هەڵیدەسوڕێنن. 
ئــەم چــــــــــــــەشنە بازرگانییــە کە زۆرتر 
لــە دوکاندارییــەوە نیزیکــە، بــێ گوێــدان 
چەندایەتــی  و  واڵت  داهاتــووی  بــە 
شــوێن  بــە  زۆرتــر  کااڵ  چۆنایەتــی  و 
قازانجــدا دەگــەڕێ. ئــەم بازرگانییــە کە 
بازرگانییەکی ســەرەپێیی و بازاڕییە زۆر 
بــە کەمــی خاوەنــی دەفتــەر و شــوێنە و 
ئامــاری ئاڵوگۆڕەکانــی کەمتــر تۆمــار 

دەکرێ . 
هەر بۆیەش ڕێژیم هەوڵ دەدات لە ڕێگای 
کارتخانــەوە  یــان  »پــۆز«  دەزگاکانــی 
ئاماری ئەم جۆرە بازرگانییەی لە دەستدا 
بــێ و ماڵیاتەکــەی خــۆی لــەو ڕێــگاوە 

لێیان بستێنێ. 
نەبوونــی  بەهــۆی  وردەتاجرانــە  ئــەم 
کەیفییەتــی  چاوەدێــری،  سیســتمێکی 
چــاو  پێــش  لــە  کڕیــار  مافــی  و  کااڵ 
ناگــرن! هــەر ئەمــەش بووەتە ســەرچاوەی 
زۆر نەخۆشــین و ماڵوێرانــی کــە ئێســتا 
کۆمەڵگای ئێران بە دەستییەوە دەناڵێنێ. 
و  خــۆراک  مافیاکانــی  پەرەگرتنــی 

لــە  جۆراوجــۆر  مافیاگەلــی  و  دەرمــان 
ســینفە هەستیارەکاندا بەهۆی وێرانبوونی 
ســـــــــــیستمی بەرهەمهێنان و چاوەدێری و 
پەرەگرتنــی گەندەڵی و بێ ئەخالقییەوەیە 
کە حکومەتی ئێستای تاران لە هەمووی 

ئەمانە بەرپرسیارە .
لــە هەمووی ئەمانە گرینگتر ئەو ڕەفتار 
و فەرهەنگەیە کە ئەم بارودۆخە ئابوورییە 
دروستی دەکات و تاکە قازانجپەرستەکان 
و تازەپیاکەوتــووە چاوبرســییەکان پــەرەی 

پێدەدەن. 
ئەمــە کەتوارێکی ئابــووری کۆمەڵگای 
ئێرانــە کــە بەداخــەوە ڕۆژ لەگــەڵ ڕۆژ 

زیاتر پەرە دەستێنێ . 
نەبــــــــــوونی ئۆپۆزیسیۆنێکی شۆڕشگێڕ 
و مەیدانــی کــە بتوانێ بە خۆفیداکردنی 
کــرداری مانایەکــی ئینســانی بــە دژی 
ئــەم وردەفەرهەنگە مەترســیدارانە بەرهەم 
بێنــێ خەســارێکی گــەورەی سیاســی و 

فەرهەنگی و کۆمەاڵیەتییە .
دژایەتــی  و  خۆپیشــاندان  و  مانگرتــن 
دەســەاڵت لەالیەن مامۆســتایان و توێژی 
ڕۆشـــــــــــنبیرەوە تا ڕادەیەک توانیویەتی 
لە قەبارەی ئەم خەســارەتە کەم بکاتەوە و 
مانا و ئەرزشــە ئینســانییەکان پشــتگوێ 

نەخات .

ریچارد نیفۆ دیپلۆماتی سەرەکی ئامریکایی و ئەندازیاری گەمارۆ ئابوورییەکانی سەر ئێران، لە 
تیمی دانوستانکاری ئامریکایی بۆ ڕێککەوتننامەی ئەتۆمی، دەستی لە کار کێشاوە، 

چونکە پێیوایە ئەو ڕێککەوتننامەیە مردووە و گەڕانەوەی بۆ 
ڕێککەوتنی سەردەمی باڕاک ئۆباما بە مانای خۆکوژییە
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ســاڵوەگەڕی  ٤٣هەمیــن  لــە 
نزیــک  ئێــران  گەالنــی  شۆڕشــی 
دەبینــەوە، شۆڕشــێک کــە بــە هیــوای 
ئازادیــی و ژیانێکــی بەختەوەرانــە و 
دەســتەبەربوونی مافــە بنەڕەتییەکانی 
و  خــرا  وەڕێ  ئێــران  گەالنــی 
تێچوویەکــی زۆری بــۆ درا؛ بــەاڵم لــە 
ئاکامــدا لەالیەن ڕەوتێکی ئیســامی 
شــیعە بە ڕێبەریی خومەینی دەستی 
بەســەردا گیرا. زیاتر لە ٤ دەیە بەسەر 
ئــەو شۆڕشــەدا تێدەپەڕێــت، خەڵــک 
لــە هەر چەشــنە ئازادییەک بێبەشــن 
و لە ســەختترین دۆخدا ژیان بەســەر 
دەبەن. هەژاری، گرانی، بێکاری، بێ 
هیوایــی بە داهاتوو و دەیان قەیرانی 
دیکە بەهۆی دەســەاڵتداری ڕێژیمی 
ویایەتــی فەقیــە بەڕۆکــی خەڵکــی 

گرتووە.
لە چەند ســاڵی ڕابردووەوە ناڕەزایەتی 
بەنیســبت  خەڵــک  خۆپیشــاندانی  و 
ئــەو دۆخە پەرەی گرتووە، دەســەاڵتی 
تارانیش مەترســی خرۆشانی خەڵکی 
هەســت پێکــردووە، بــەاڵم لەجیاتــی 
گوێــدان بــە داخوازییەکانــی خەڵــک 

ڕێگای سەرکوتی گرتووەتە بەر.
لــەم وتووێژەدا لەگــەڵ دوکتور »ئازاد 
محەممەدیانی« شرۆڤەکاری سیاسی 
ئەم بابەتەمان خستووەتە بەرباس کە 

سەرنجتانی بۆ ڕادەکێشین.

شۆڕشــی  بەســەر  ســاڵ   ٤٣  -
تێدەپەڕێــت،  ئێــران  گەالنــی 
چــی  خەڵــک  چاوەڕوانییەکانــی 

بوون و ئێستا لە چ دۆخێکدان؟
لەڕاستیدا شۆڕشی گەالنی ئێران بەرهەمی 
کۆمەاڵیەتــی،  گۆڕانــکاری  هێندێــک 
ویســت و داواکاری مێژوویی و ئەو ڕەوتە 
لــە گۆڕانــکاری بــوو کــە لە پێــش هاتنە 
ســەرکاری دەوڵەتــی پاڵەوییــەوە لــە ئێران 
نێوە نێوە ڕووی دەدا و بە ئامانجی گشتی 

خۆی نەدەگەیشت. 
ئاکامــە  و  مەشــرووتە  بزووتنــەوەی 
دەیــەی  ســاڵەکانی  ناتەواوەکــەی، 
گەالوێــژی  ٢٨ی  کودتــای  و  بیســت 
دەوڵەتــی  بــە  کۆتاییهێنــان  و   ٣٢
ڕەزاشــا  سیاســەتەکانی  موســەدیق، 
دەســەاڵتی  بەرتەســککردنەوەی  بــۆ 
ئــەم  پەراوێزخســتنی  و  ئاخونــدەکان 
لــە کاری پــەروەردە و قــەزاوەت،  چینــە 
و  ڕەزاشــا  ئاسیمیالســیۆنی  سیاســەتی 
دواتر محەممەد ڕەزاشــا، هەرەســپێهێنانی 
کۆمــاری  و  کوردســتان  کۆمــاری 
ئازەربایجــان، زاڵبوونــی گوتــاری چــەپ 
لــە فــەزای گشــتی سیاســی جیهانــدا، 
تێکچوونــی نیزامــی چینایەتــی ئێــران و 
گەورەبوونــەوەی چینــی مامناوەنــد؛ ئــەو 
چینــەی کە گۆڕانکاریخــوازە و ئازادییە 
سیاســییەکان ئەولەویەتــی یەکەمیەتــی، 
وێــڕای  کــە  بــوون  شــتانە  ئــەو  هەمــوو 
زاڵبوونــی گوتــاری ئینقالبــی چــەپ و 
نەگەیشــتووەکانی  ئامانــج  بــە  دروشــمە 
ئــازادی،  وەک  مەشــرووتە  ســەردەمی 
دەســـــــــــەاڵتی یاســا، پادشایی مەشرووتە 
وێــڕای  ڕادەربڕیــن  و  بەیــان  ئــازادی  و 
بــۆ  ئاخونــدەکان  چینایەتــی  ویســتی 
و  پاڵــەوی  دەورەی  پێــش  بــۆ  گەڕانــەوە 
جومگەکانــی  گرتنــەوەی  بەدەســتەوە 
بوارخۆشــکەری  قــەزاوەت،  و  پــەروەردە 
شۆڕشــێک بوون کــە براوەکەی ئاخوند و 
چینی ســووننەتی کۆمەڵــگای ئێران بوو 
کە لە ئاکامدا سەرەڕای ئەوەیکە شۆڕش 
نەیتوانــی حکوومەتــی یاســا، ئــازادی و 
عەداڵــەت، بەرابــەری و ئــازادی سیاســی 

دەســتەبەر بــکات بەڵکــوو ئــەو ئازادییــە 
کۆمەاڵیەتییەی کە لە دەوری پاڵەویشدا 

هەبوو، بووە خەون بۆ گەالنی ئێران.

- یەکێــک لــە دروشــمەکانی ئــەو 
ئــازادی«  »ئیســتقالل،  شۆڕشــە 
تــا  ئێــران  ئێســتادا  لــە  بــوو، 

چەندە، سەربەخۆ و ئازادە؟
وەک لــە وەاڵمی یەکەمدا باســم کرد لە 
ئێرانی پێش شۆڕشدا جۆرێک لە ئازادی 
کۆمەاڵیەتــی بوونی هەبــوو، ژنان ئازادتر 
بــوون و ئازادییەکانی تاک تا ڕادەیەک 
لە گەشەدا بوون، بەاڵم ڕێژیمی پاشایەتی 
هیــچ ڕێزێکــی بــۆ ئــازادی سیاســی و 
بەشــداریی خەڵک لە پڕۆســەی سیاســی 
واڵت دانەدەنــا، زیندانــەکان ئاخنرابوون لە 
جیاوازبیــرەکان و ســەرکوتی نەتەوەکانــی 
دیکەی ئێران لەوپەڕی خۆیدا بوو، کەواتە 
کۆمەاڵیەتــی  ئازادیــی  دەورەیــەدا  لــەو 
بــە شــێوەیەکی ڕێژەیــی بــاش بــوو بــەاڵم 
ئازادیی سیاسی لەوپەڕی خراپیدا بوو. 

وەک  پاڵــەوی  حکوومەتــی  وایــە  پێــم 
هەر حکوومەتێــک کــە بیــر لە گەشــەی 
ئابووری دەکاتەوە ناچار بوو پێوەندییەکی 
باشــی لەگــەڵ جومگەکانــی دەســەاڵتی 
جیهانــی هەبێ، کە لــەو بابەتەوە پاڵەوی 
ئــەو پێوندییــەی هەبــوو کــە تەعبیــر بــە 

نەپاراستنی ئیستقالل دەکرا. 
ئــەوە  دا  ڕووی  شــۆڕش  پــاش  ئــەوەی 
هەمــوو  ئیســالمی  کۆمــاری  کــە  بــوو 
جــۆرە ئازادییەکانــی خســتە داوی بیــری 
و  سیاســییەوە  ئیســالمی  ئیدئۆلــۆژی 
ئــەو ئازادییانــە بوونە قوربانی ئیســالمی 

ئینقالبی ئاخوندەکان. 
پــاش ئەوەی پەالمــار درایــە باڵوێزخانەی 
ئامریــکا لــە تــاران و دژایەتــی کۆماری 
ڕۆژاوا  و  ئامریــکا  لەگــەڵ  ئیســالمی 
بەوپــەڕی خۆی گەیشــت و ئــەو جۆرە لە 

دژایەتــی بــووە ئیدئۆلــۆژی حکوومــەت 
و دەســەاڵتی نــوێ و لەالیــەن ئەمریــکاوە 
کەوتە بەر گەمارۆی ئابووری و سیاسی، 
حکوومەتی نوێ بۆ قەرەبووکردنەوەی ئەم 
کەلێنــە و کەمکردنــەوەی ئەم گوشــارانە 
زیاتــری پــاڵ دا بە ڕووســیە و بلووکێک 
لــە دەســەاڵتی جیهانــی کــە نێودێــرە بــە 
بلووکــی »شــەرق«؛ ئــەو وەرچەرخانە لە 
شــەڕی ئێــران و عێراقــدا و پــاش ئــەوەی 
زاخەکانــی چەکــی ئێــران کــە لێوانلێــو 
بەتــاڵ  ئەمریکایــی  چەکــی  لــە  بــوون 
بــوون و چەکــی ڕووســی و ئورووپییەکان 
جێیانــی گرتــەوە نیشــانەکانی هەڵەبوونی 
ئــەو وەرچەرخانە دەرکەوت، چون توانایی 
مانــۆڕی کەرەســتە ئەمریکاییــەکان لەو 
شــەڕەدا دەری خست کە پێوەندی لەگەڵ 

کام الیــەن دەتوانــێ زیاتــر بــە قازانجــی 
بەرژەوەندی نەتەوەیی بێ. 

ئێســتا پــاش پتــر لــە چل ســاڵ کۆماری 
ئیســالمی بۆ پڕکردنــەوەی ئەو کەلێنە و 
درێژکردنەوەی حکوومەتەکەی کەوتۆتە 
پەیمانــی درێژخایــەن لەگــەڵ ئــەو باڵــە 
و  جیهانــی  دەســەاڵتی  ڕۆژهەاڵتییــەی 
سەربەخۆیی و شکۆی واڵتەکەی خستۆتە 
مەترســییەوە. لەڕاســتیدا دورشــمی »نــە 
شــەرقی، نــە غەربی« وەک دروشــمێک 
مــاوە و ئێســتا نــە تەنیــا نزیکبوونــەوە و 
پێوەندی بەڵکوو تەسلیمبوون بە »شەرق« 
دەرەکــی  بنەڕەتــی  سیاســەتی  بووەتــە 

کۆماری ئیسالمی. 

ئێــران  ڕێژیمــی  بەرپرســانی  ـ 
هەڵدێــت  ڕوویــان  لــە  چــۆن 
بکــەن  ڕێژیمێــک  لــە  بەرگــری 
کــە لــە کارنامەکەیــدا جگــە لــە 
هــەژاری، گەندەڵــی،  نەهامەتی 
و داهاتووی ناڕوون هیچ شتێکیان 

بۆ خەڵک بەجێ نەهێشتووە؟
لــە ڕاســتیدا وەک بۆخۆیــان دەڵێــن ئەوان 
ئەرکێکــی گەورەتر لە دەســەاڵتدارییەتی 
ئێرانیــان هەیە و ئەوەی بۆ ئەوان گرینگە، 
پێــش ئاوەدانکردنــەوەی دنیــای خەڵکــی 
ئــاوەدان  و  ئاخرەتیــان ڕوون  دەبــێ  ئێــران 
ئیســالمی  ڕێگاکەشــی  کــە  بکەنــەوە، 
سیاسی ئەویش بە جۆرێک خوێندنەوە لە 
ئیســالمە کە تاقمێک لە دەســەاڵتدارانی 

ئێران بڕوایان پێی هەیە.

ژینگــەی  هەژاری،  برســێتی،  بێــکاری، 
و  هەڵوەشــاوە  کۆمەڵگایەکــی  وێــران، 
و  هەرەسهێنــاو  ئابووریــی  پڕخەســار، 
هومێــدی بەباچــووی گەنجانی ئەو واڵتە 
بووەتە قوربانی دەسەاڵتێک کە خۆی بە 
نوێنــەری خــودا دەزانــێ و ئامانجــی ئــەو 
گەیاندنــی خەڵکــی ئێــران بــە بەهشــتە؛ 
لەڕاســتیدا ئێســتا ئــەو بیرۆکەیــە ئێــران 
بەڕێــوە دەبــا و پێــی وانییــە خەریکە ئێران 
وێــران دەکات، بەڵکــوو پێی وایە ئاوەدانی 
قیامەتی کردۆتە خەاڵتی خەڵکی ئێران.

ـ عەلــی خامنەیی لەم دواییانەدا 

بەنیسبت ئامارە ئابوورییەکان لە 
دەیەی 9٠ی هەتاوی، ناڕەزایەتی 
لــە  ڕەخنــەی  و  دەربڕیــوە 
بەرپرسانی دەوڵەتی گرتووە. لە 
دۆخی ئێســتای ئێرانــدا خامنەیی 

خۆی تا چەندە بەرپرسیارە؟
بەرپرســیارەتییەکانی  هەمــوو  وایــە  الم 
ئــەو دەســەاڵتە لــە ئەســتۆی ڕێبەرانــی 
کــە  ئــەودەم  چ  حکوومەتەیــە،  ئــەو 
ســەرکوتی  و  ئێعدامــەکان  دەســتووری 
تورکمــەن  و  و کوردســتان  ئازادیخــوازان 
دەدرا،  خومەینییــەوە  لەالیــەن  ســەحرا 
دەورانــی  ناکارامەییەکانــی  هەمــوو  تــا 
خامنەیــی لە ئەســتۆی ئەو دوو ڕێبەرەی 
کـــــــــــــــــۆماری ئیســالمییە کــە وەک 
حکوومــەت  فەقیــه  موتڵەقــەی  وەلــی 
دەکــەن. بەرپرســیارەتییەک کــە النیکەم 

خامەنەیــی قــەت نەچــووە ژێــری و بــۆ 
واڵتــە  ئــەو  گرفتێکــی  و  کێشــە  هەر 
کەســێک تاوانبار کرا. جا ئەو کەســە یا 
دوژمنــی دەرەکییــە یا دژبەرانــی ناوخۆن 
یــا بەرپرســانی ڕەدە ســێ و چــواری ئــەو 
واڵتــەن. هەڵبــەت ئــەوە بــەو مانایــە نییــە 
ئــەو  بەرپرســیارەتی  دیکــەی  کەســی 
دۆخــەی نییــە بەڵکــوو مەبەســت ئەوەیــە 
بەرپرســیاری یەکەم ئەو دوو کەسە وەک 

دەسەاڵتی ڕەهای ئێرانن. 

ڕێژیمــی  بەرپرســانی  ئایــا  ـ 
ئیســالمی ئێران زەنگی مەترسیان 

گۆی لێ بووە؟ 

پێــم وایــە لەوەیکــە کۆمەاڵنــی خەڵکــی 
ئێــران بــە هەمــوو جۆراوجــۆری ئایینــی و 
ئیتنیکــی و فکــری و ... بــە جۆرێــک 
دوژمنی کۆماری ئیســالمی و بەرنامە و 
شــێوەڕوانینی ئەوانن شــتێکە کە دەیزانن و 
ئەوەیان بۆ ناشــاردرێتەوە، بەاڵم ئـــــــــــــــــەو 
حکومەتێکــی  هەر  وەک  دەســەاڵتە 
گەندەڵــی داپڵۆســێنەر، لــە جیاتــی ئەوەی 
کێشــەکان  چارەســەری  بــۆ  ڕێگایــەک 
ببیننــەوە، هــەوڵ دەدەن دۆخەکە کۆنترۆل 
بکــەن؛  واتــە ڕێگایــەک بــۆ دەمکوت و 
ســەرکوتی خەڵــک پەیــدا بــکات، کە تا 
ئێســتا کۆمــاری ئیســالمی لەم بەشــەیدا 
ســـــــــــــــــــــەرکوتوو بــووە و توانیویەتی لە 
ســەرکوتییەوە  زەبەالحــی  دەزگای  ڕێــی 

جەماوەری ناڕازی مەهار بکات.

ئازاد محەممەدیانی: 
تا ئۆپۆزیسیۆن نەتوانێ وەک بەدیلێکی بەهێز، فرەڕنگ و فرەچەشن نەخشی هەبێ، 

توانایی ڕێکخستن و هێنانە سەرشەقامی کۆمەڵگای نابێت

وتووێژ: ڕەحمان سەلیمی

ـ خەڵکی ئێران کە هیچ شــتێکیان 
بۆ لە دەستدان نەماوە تا چەندە 
دەتوانــن تەحەمولــی ئــەو دۆخــە 
بکــەن و ڕێژیمــی ئێــران تا کوێ 
دەتوانێــت بــەم شــێوەیە بڕواتــە 

پێش؟
پێــم وایــە مەســەلەکە بڕێــک قووڵتــرە لە 
ئەوەیکــە خەڵــک چەنــدە تەحەمولــی ئەو 
دۆخەیــان هەیە، هەر جۆرە گۆڕانکارییەک 
هێندێــک زەمینــە و بەســتێنی گونجاوی 
دیــارە  پێویســتە،  فیزیکــی  و  فکــری 
حکوومەتێکــە  ئیســالمی  کۆمــاری 
و  کەمبوونــە  لــە  مەشــڕووعیەتی  کــە 
گەیشــتۆتە ئاســـــــــــــــــتێکی زۆر کــەم و 
بەردەوامیش کەم دەکات، بەاڵم کەمبوونی 
مەشــروعیەت ناتوانــێ بــۆ گۆڕانــکاری 

بنەڕەتی تەواو بێ. 
لــە ئەمــڕۆی ئێراندا شــتێک نابــێ هەبێ 
بــەاڵم هەیــە و شــتێک کــە دەبــێ هەبــێ 
نییــە، ئــەوەی هەیە دەزگایەکــی زەبەالحی 
لــە  ئێنێــرژی  ڕۆژانــە  کــە  ســەرکوتە 
ئیدئۆلــۆژی حکوومەتــی وەلــی فەقیهەوە 
وەردەگرێ و توانای ســـــــــــــــەرکوتی هەیە 
و بۆ ڕاگرتنی ئەو سیســتمە لە ســەر پێیە، 
ئەوەی نیشــە ئاڵتێرناتیــوە، ئاڵتێرناتیوێک 
کــە بەرچاوڕوونییــەک بە داهاتــوو بدا بە 
دەســت خەڵکــەوە و  توانــای ڕێکخســتنی 
کۆمەڵــگای هەبێ و ئەو وزەیە بە خەڵک 
ببەخشێ کە بتوانن بێنە سەرشەقام و لە سەر 
ئەو ئەمــــــــــــــنیەتە گیانیەیان ڕیـــــــــــسک 
بکەن، جا ئەگەر ئەو ئاڵتێرناتیوە ساز بوو و 
هاوکات توانایی ئەوەی هەبوو بەرچاوڕوونی 
لە داهاتوی دوای شۆڕش بدات بە خەڵک 
و جەمــاوەری هێنــا سەرشــەقام، ســازمانی 
ســـــــــــــــــــەرکوتیش تووشــی هەرەسهێنــان 
درێژەدارکردنــی  توانایــی  و  دەبـــــــــــــــێت 

سەرکوتی نییە. 
ئەوەیــە کــە کێشــەی ســەرەکی ئێســتای 
خەڵکــی ئێــران نەبوونی ئاڵتێرناتیــوە، دیارە 
لــە ئێراندا ئۆپۆزیســیۆن زۆرە بــەاڵم ئەوانە 
نەیانتوانیــوە ببنــە بەدیل، تا ئۆپۆزیســیۆن 
نەتوانێ وەک بەدیلێکی بەهێز، فرەڕنگ و 
فرەچەشن نەخشی هەبێ، توانایی ڕێکخستن 
و هێنانە سەرشــەقامی کۆمەڵگای نابێ، 
بـــــــــــــۆیە پێـــــــــــــموایە کۆمەڵگای ئێران 
لــە دەمدەمــی تــــــــــــــەقینەوەدایە بەاڵم بە 
مەرجی سازبوونی بەدیل، کە ئەویش دەبێ 

چاوەڕوان بین. 
هەڵبــەت پێـــــــــــــــویستە ئــەوەش بڵێــم کــە 
دۆخــی کــــــــــــــوردستان جیــاوازە چونکــە 
لە ڕاستیدا لە کوردستان ئۆپۆزیسیۆنێک 
توودەیــی  بەســیجی  توانایــی  کــە  هەیــە 
هەیــە و ســــــــــەرمایەیەکی بـــــــــــــەهێزێ 
کۆمەاڵیەتیشــی هەیــە کە ئــەو تواناییەی 

پێداوە بەدیل بێ.



١١ ژمارە ٨١٦ ، ٤ی فێوریەی ٢٠٢٢

ژنــــــه شێــر

گوتــی مــن بــه  دڵــی خه ڵــک ده ژیم. 
ته نیــا دڵــی مرۆڤ بۆ مــن گرینگه . 

ته نیا دڵیان.....
مــن هه مــوو ده م هــه ر وا بوومــه . بــۆم 
ناکرێ که ســێک شتێکم لێ بخوازێ 
و لــه  ده ســتم بــێ و بــۆی جێبه  جــێ 
نه کــه م. جــا ئه گــه ر ئــه و داخوازییه  له  
الیــه ن که ســێکی نزیکــه وه  بــێ، هــه ر 

باسی لێوه  ناکرێ....
گوتم باشــه  سه ر چاوان... خۆتان ساز 
که ن و سواری تڕومبێل بن تا بتانبه م.
گــه ڕا.  مــاڵ  لــه   خۆشــی  و  شــایی 
منداڵــه کان جیفڕکیــان لــه  خــۆ ده دا. 
خوو و خده ی ژنه که م باش ده ناسم.... 
بزه که ی پڕ له  دڵخۆشــی بوو. شوێنی 
پێشانگاکه مان دیته وه . پێشانگایەکی 
په ردووه کــه ی،  و  دار  کــه   گــه وره  
لوولــه ی ئاســن و پێــچ و خێــوه ت بوو. 
له  ناوه وه ، ده یان هۆده یان چێ کردبوو. 
دااڵنێکــی دوور و درێــژ کــه  ئه مبــه ر 
ئه وبــه ری هه مــوو هــۆده  بــوون. هــه ر 
هۆده یه ک، نوێنه ری شــارێک و هه ر 
شــاره ک نوێنــه ری پارێزگایــه ک.... 
هه مــوو شــتێکی لێ ده ســت ده که وت. 
لــه  ئودکڵــۆن و بۆنــی خۆشــه وه  بگــره  
هه تــا جلوبه رگــی ژن ومنــداڵ و هه تــا 

هه موو جۆره  خوارده مه نییه ک.....
 ئــه و پێشــانگایه  هــه ر حه وته یــه ی لــه  
شــارێک چــادر و چیغــی هه ڵــده دا و 
شــتێک  خه ڵــک  پێداویســتییه کانی 
لــه  دووکانــه کان هه رزانتــر ده فرۆشــێ 
ڕووی  چــڕی  بــه   خه ڵــک  بۆیــه  
خــوار....  چووینــه   پێــدا  تێده کــه ن. 
لــه  هــه ر کامــه ی شــتێکمان کــڕی. 
دواییــن هــۆده ، هۆده یه کــی هونــه ری 
بوو. به  ده یان که ره ســته ی ده ســتکرد و 
ســه دان جۆر ئامێری ماکێت که  ته نیا 
بــۆ جوانــی چــێ کرابــوون. بــه  ده یان 
تابلۆی جوان و هونه ری ڕیز کرابوون. 
ڕێکوپێــک.....  و  جــوان  وێنــه ی 
هێندێکیــان لــه  مافــووره  ده رهاتبــوون. 
کوڕه کــه م، مافووره یەکــی کــڕی که  

عه لی سۆهرابی 
وێنــه ی شــێرێکی له  ســه ر بــوو که  له  
نێوقــه دڕا بۆ خــوارێ مرۆڤ بوو. که  
بردمانــه وه ، لــه  هۆده یه ک بــه  دیواره وه  
و  جــوان  تابلۆیەکــی  هه ڵمانواســی. 
هونــه ری...... هه رچه نــد جــارێ تێــم 
ده ڕوانی، هه ســتم بــه  زیندووبوونی ئه و 
تابلۆیه  ده کرد. له  نێوقه دڕا بۆ سه رێ، 
نێره شێرێک که  یاڵه کانی له  شه کانه وه  
دابــوون. چاوه کانــی به  گرشــه گرش و 
گوێ یه کانــی قــوت کردبــوون. وه ک 
ئــه وه ی چــاو لــه  مــرۆڤ بــکا. لــه  
نێوقــه د بــه ره و ژێر مرۆڤ..... ســمت 
و ســۆڵێکی ژنانــه .... ڕان و به له کی 
خرپن و خڕوخۆڵ و جووتێک په نجه ی 
ناســکی ژنانــه ..... که  ده چوومه  ئه و 
هۆده یــه ، نه مده وێــرا تێــر بــه  چــاو تێی 
چاوه کانــی  ده کــرد  هه ســتم  بڕوانــم. 
زیندوون و ئه ویش خه ریکه  سه یری من 

ده کا......
ڕۆژێــک که  لــه م هۆده یه دا خه ریکی 
نووســین بووم، هه ســتم به  خشــپه یه ک 
بــه   ئاوڕدانه وه مــدا،  له گــه ڵ  کــرد. 
چرکه یــه ک ئامبــازم بــوو. لــه  ســه ر 
پشــت بــه ر بوومــه وه . له  ســه ر ســینگم 
لــه   به هێزه کانــی  په نجــه   و  دانیشــت 
گــه روو نــام. بــێ ئه وه ی یه ک قســه م 
پــێ بکرێ، بێ قیژه  و هه را خه ریک 
بــوو بمخنکێنێ. ســۆمای مه رگم لێ 
وه دیــار کــه وت. چــاوه  تیژه کانــی لــه  
چــاوم بڕی کــه  هێدی هێدی خه ریک 
بــوون بــۆ هه تاهه تایــه  ده که وتنه  ســه ر 
یــه ک. هێدی هێــدی چاوه کانــی نه رم 
بوون. له گــه ڵ نه رمبوونی چاوه کانی، 
گــه رووم  ســه ر  لــه   په نجه کانیشــی 
شــل بوونــه وه . ســه ری هێنــا پێــش. به  
ده نگێکی ژنانه وه  به  گوێیدا چرپاندم: 
ئه گــه ر هــاوار نه کــه ی و نه قیژێنــی، 
بــه رت ده ده م. بــه  چــاو، بــه  بــرۆ، بــه  
لرفه لــرف و بــه  هه مــوو شــت هه وڵم دا 
تێی بگه یێنــم کــه  ناقیژێنــم.... به ری  
دام. هه ناســه یه کم دا. تۆزێک ده ســتم 
له  سه ر و ملم خشاند و کپ چاوم تێ 
بڕی. ته نانه ت نه موێرا بشکۆکم نه کا 
منداڵــه کان بێنه  ژووره وه . نه ختێک به  
دیوه کــه دا ڕاوێچکــه ی کــرد و هــات 
به رانبه رم دانیشت. به  ترسه وه  چاوم تێ 
بــڕی. بــه  ده نگێکــی نــه رم گوتی تۆ 

هــی منی....ئیتــر چی من بمهه وێ، 
ئه وه  ده کــه ی. ئاماژه یه کی ڕانه کانی 
کــرد و بــه  بــزه وه  گوتــی منیــش هــی 
تــۆم..... چۆنی بخــوازی، وا ده که م. 
ده نگه کــه  ئاشــنا بــوو. ده نگــی کــێ 
بــوو؟ ده نگێکــی تایبه ت بــوو. دواجار 
ده ســه ریه کم کــرده وه . هــه ر ئــه و ده نگه  
بوو که  ســاڵهای ســاڵ، له  شــوێنێکی 
دڵ و مێشــکمدا حه شــارم دابوو. گوتم 
تــۆ چیــت؟ چیــت لێــم ده وێ؟ گوتی 

تۆ..... تۆم ده وێ ته نیا تۆ.... 
به  بێزارییه وه  گوتم واز بێنه  تۆو خوا.... 
ئــه و کات ده بوو بیکــه ی نه تکرد..... 
بــه  بزه یه کــی فێاڵوییــه وه ، لێــم نزیک 
بوویه وه . ده ســتێکی خسته  سه رشانم... 
هه ســتم کرد ئه و شــته  نییه  که  پێشــتر 
بــوو. ئه وه  بوونه وه رێکــی تێکه اڵوه  که  
هیــچ کات ناتوانــێ جێــگای ئه وم بۆ 
پــڕ کاتــه وه . گوتــم تــۆ ئــه و نــی.... 
ناتوانــی ئه و بــی. مۆڕه یه کی توندی 
لــێ کردم. هه ســتم بــه  ژانێکی قووڵ 
کــرد لــه و شــوێنه ی په نجه ی له  ســه ر 
شــانم دانابوو. زانیم ئه وه ی بڕیار ده دا، 
ئــه وه . من بێ ده ســه اڵتتر بــووم له وه ی 
بتوانــم به رهه ڵه ســتی بــم. ملــم کــه چ 

کرد.
گوتی شــه وانه  ده بێ له گه ڵم بێیه  ده ر. 
مــن بــێ دڵ ناژیــم. گوتــم ناتوانم... 
خــۆت ده زانی مــن ژن و منداڵم هه یه . 
به  توندی ڕووی تێکردم: هه ر چونکه  
ژنــت و منداڵــت هه یــه  ده بــێ بتوانی. 
منداڵه کانــم  و  ژن  بــه   کــرد  هه ســتم 
هه ڕه شه م لێ ده کا. دوایه  به  بزه یه کی 
ده ســتکرده وه  گوتــی بــۆ مــن ژنی تۆ 
بــوون  نیــم؟ قســه کانی خه نجه رێــک 
لــه  ســه ر ژیــان و مــاڵ و منداڵــم. بــۆ 
چرکه یــه ک مه رگــی خــۆم و ژن و 
منداڵه کانم هاته  به ر چاو. گوتم ده بێ 
به ڵێنــم پێ بده ی لــه  ژن و منداڵه کانم 
وه دوور که وی. ده ســتیان لێ بوه شێنی، 
ده ســتت لــێ ده وه شــێنم... بــه  تیزه بزه وه  
گوتی باشه  به ڵێن بێ. پێم پێده که نی. 
ئاخر ده یزانی له  ئاســتی ئه ودا، چه نده  
بێ ده سه اڵتم. که  چرته  له  ده رگا هات، 
وه ک بــا له  شــوێنی خۆی هه ڵکه ندرا 
و له  چاوترووکانێکدا بووه وه  به و شــێره  
بــێ ئازاره ی به  مافووره که وه  له  ماڵی 

من هاته  ژوور و بوو به  به اڵی گیانم.
یه کــه م شــه و بــه ر لــه  بانگــی به یــان، 
تاریکایــی  لــه   که وتــم.  وه شــوێنی 
کۆاڵنــدا، ســۆفی حه ســه نی جیرانمان 
به ره و مزگه وت ده ڕۆی. له  ئانیشکه ی 
کۆاڵندا سواری سه ری بوو. له  یه ک 
ته رمــی  کــرد.  قرخه بــڕی  چرکــه دا 
بــه  مه یــدان  یــه ک  ســۆفی حه ســه ن 
و  هه ڵــدڕی  که له کــه ی  ڕاکشــا. 
دڵه کــه ی ده رهێنــا. ئاگری لــه  چاوان 
ده بــاری. خوێن بــه  اللغاوانیــدا ده هاته  
خــوار. دڵــم سســت بــوو. بــه  دیــواره وه  
داخزیمــه  خــوار و دانیشــتم. خوێــن لــه  
ال که له کــه ی ســۆفی حه ســه ن وه ک 
وه ک  ئه ویــش  ده رده قوڵــی.  کانــی 
تینــووی لــه  پێ که وتــوو، بینــی پێــوه  
نابــوو. خوێنــی ده خــوارده وه  و خوێنــی 
ده خــوارده وه . له پــڕ چاوێکی ماناداری 
لــه  مــن کرد. ده می پــڕ کرد له  خوێن 
و چۆکی دانا ســه ر ســینگم و ده می 
بــه  ده مم وه نا. هه مــوو خوێنه که ی ناو 
ده مــی، تــف کــرده  ده مــی مــن. زار و 
قورگــم پــڕ بــوون لــه  خوێــن. هێڵنجــم 

هاتێ و پڕماندم.....
ئیتر ئه وه  کاری هه موو شه وانی من و 
ئه و بوو. هه ر شه وه ی که سێک ده بووه  
قوربانــی و هــه ر ڕۆژه ی لــه  ماڵێــک 
شــین و شــه پۆڕ بوو. ته نیا که ســێک 
کــه  لــه  هــه ر دوو ال به شــدار بــوو، من 
بووم. شــه و له  گیان ئه ســتاندن و ڕۆژ 
له  شــین و شــه پۆڕ.... خه ڵک هه موو 
هــه ر  ترســابوون.  هه مــوو  تاســابوون. 
که ســه و ترســی گیانی خــۆی و ماڵ 
و منداڵــی خــه وی لــێ ده تارانــد. وا 
هه بوو چه ند بنه ماڵه  له  شوێنێک کۆ 
ده بوونه وه  و پاســه وانیان داده نا. که چی 
خــه و هه ڵده ســتان،  لــه   به یــان  ئه گــه ر 
ته رمێکیــان لــه  نــاو خــۆ ده دیــت کــه  
که له که ی هه ڵدڕاوه  و دڵی نه ماوه .... 
قوربانییه کــه ی  کــه   شــه وه ی  هــه ر 
ده ســتاند، ده رگایەکی تری بۆ ســبه ی 
نیشــانه   خوێنێــک  پشــکه   بــه   شــه و 

ده کرد. 
_ جه رگه که م.... ســبه ی شه و ئا له م 

ماڵه  میوانین....
وابــوو به ڵێنــی بــه  مــن دابــوو کاری 
بــه اڵم  دانه بــێ،  مــن  بنه ماڵــه ی  بــه  

ئــه و به ڵێنــه ، خــزم و که ســانی منــی 
نه ده گرتــه وه . ماڵــی مــام و خاڵه کانم، 
ماڵــی خوشــک و براکانــم... ماڵــی 
پووره کانم.... جیرانه کانم.... من پێوه  
ببووم. گیرۆده  ببووم. له الیه ک جه رگم 
ده سووتا و له الیەکی تر هیچم له  ده ست 
نه ده هــات. وای لێهــات هیــچ ماڵێک 
نه مــا قوربانی نه دابێ. ته نانه ت ماڵی 
وا هه بــوو، دوو قوربانــی دابــوو. ته نیــا 
ماڵێــک نه بــێ.... ماڵێــک قوربانی 

نه دابوو. ماڵه که ی من. 
منیش وه ک هه موو خه ڵکی ئاوه دانی، 
به شــداریم لــه  شــینگێڕی خه ڵکه کــه  
ده کرد. بێ ئه وه ی بوێرم باس له  هیچ 
بکه م. به اڵم به  دڵ بۆیان به  خه م بووم. 
ئێواره  بوو. به  دڵگوشراوی له  پرسه که  
وه ده ر که وتــم. مژێکی قــورس هه موو 
واڵتی داگرتبوو. ژن و منداڵه کانم له  
پرسه که  بوون. هێدی هێدی به ره و ماڵ 
بوومــه وه . بیرم ده کــرده وه  ئه م بارودۆخه  
هه تــا که نگــێ ئــاوا درێــژه ی ده بــێ؟ 

ئه مشه و نۆبه ی کێیه ؟ 
بــه ر  گه یشــتمه وه   دڵه ڕاوکــێ وه   بــه  
ده رگای ماڵه که مــان. لــه  پڕ شــتێک 
له  ســه ر ده رگا چاوی پێ ده رپه ڕاندم. 
ده رگای  بــه   خوێنێــک  پشــکه  

ماڵه که مانه وه  بوو.
چوونــه   چــاوم  بــووم.  شــێت  ئیتــر   
هه مــوو  چاوه ڕوانــی  پاشکه ســه رم. 
شــتێک بــووم هــی ئــه وه  نه بــێ. بــه  
لــه   دادا.  ده رگا  بــه   خــۆم  تووڕه یــی 
مافووره کــه  هاتــه  خــوار. بــه  ســه رمدا 
قیژانــد: قه ولــی ئێمــه  ئــه وه  نه بوو. تۆ 
به ڵێنــت بــه  مــن دابــوو.... نه یهێشــت 
قســه که م تــه واو کــه م. گوتــی ســه یر 
کــه   ماڵێــک  ته نیــا  که ...ئێســتا 
ده رگاکه ی بــه  خوێن نه بووه ، ده رگای 

ماڵی تۆیه . 
ئــاوا ده بییــه  گای نێوچــاوان قه شــان. 
ئه گــه ر ده رگای تۆش به  خوێن نه بێ، 
لێمــان دڕدۆنگ ده بــن. ده ماندۆزنه وه . 
شــته که  تێک ده ئاڵــۆزێ. گوڕڕاندم: 
ســه گباب...  ســه گی  بــه   بێده نــگ 
بێده نــگ به .... هــاواری کرد ئه وه  به  
قازانجــی هه ردووکمانــه . هه وڵــی ده دا 
هێورم کاته وه . لێم هاته  پێش. ده ســتی 
لــه  ئه ســتۆم کرد. نــازی بــۆ ده کردم. 

خــۆی تێهه ڵده ســووتم. هه وڵــی ده دا به  
شــتێکی ئاســاییم بێنێتــه  بــه ر چــاو. 
هه وڵــی ده دا بچێتــه  ناو مێشــکم : تۆ 

بڕوانه ...

ئیتر قســه ی پــێ نه کرا. کــه  نرکه ی 
له  ســه ر دڵــی هــات، نینۆکه کانی له  
خه نجه رێــک.... کــرد.  تونــد  شــانم 

خه نجه رێکی تر...یه کی تر....
قوڵتــه ی  دا  اللغــاوان  بــه   خوێــن 
کــرد. گــڕی چاوه کانــی کــز بــوون. 
و  نینــۆک  ته وژمــی  هێدی هێــدی 
کــه م  شــانم  ســه ر  لــه   په نجه کانــی 
بــووه وه . پاڵێکــم پێــوه  نــا. بــه  هه ناســه  
بۆگه نه که یه وه  لێم دوور که وته وه . هه تا 
هێزی تێدابوو، نه عره ته یه کی کێشــا و 
لــه  ناوه ڕاســتی هۆده کــه  ڕمبــه ی لــه  
زه وی هێنــا. هێرشــم کــرده  ســه ر. بــه  
خه نجــه ر که وتمه  گیانی. له گه ڵ هه ر 
ده گه یشــته   زریکــه ی  خه نجه رێــک، 
ئاســمان. دواجــار په نجــه م لــه  که لێنی 
هه مــوو  بــه   و  ڕۆکــرد  برینه کــه ی 
هێزمــه وه  دڵیــم ده رکێشــا. دوازریکه ی 
بــه  جۆرێــک بــوو بــۆ ماوه یــەک وڕ 
دامــام.  تۆزێــک  کــردم.  کاســی  و 
دانیشــتم. به  ژاوه ژاوه که ڕا هه ستم کرد 
لــه  دار و دیــواره وه  خه ڵــک داده ڕژێنه  
ماڵه که م. هه ستم کرد ده رفه ت که مه . 
ڕه نگه  نه توانم ده رچم. بێ ئه وه ی خۆم 
بمهه وێ، ده رپه ڕیمه  سه ر مافووره که . 
خه ڵکه کــه  داڕژانــه  هۆده کــه . کتوپڕ 
به  ســه ر ته رمێکــی خوێناویدا که وتن. 
پێکــرد.  ده ســتی  گابــۆڕ  و  شــین 
منداڵه کانــم ده گریــان و ژنه که م قژی 
ڕۆڕۆ  و  شــین  و  هــاوار  ده ڕنییــه وه . 
هه مــوو ماڵه کــه ی داگرتبــوو. ژنــان 
بــه  گریانــه وه  ده یانگــوت: په ککوو... 
کاک  بــۆ  حه یــف  په ککــوو.... 

عه لی.... په ککوو...

ادوویــی، ئەفســانەیی، شــێتانە، خەون 
و خولیــا، زانســتی و نووســینەکی و 
...هتــددا بــدات، بــۆ ئــەوەی بتوانێــت 
شــێواز و ڕاوێــژی تایبەتــی خــۆی بۆ 
دەنگــی  و  ئەزمــوون  گواســتنەوەی 
شــاراوەی »مــن«ی هونەریــی خۆی 

بدۆزێتەوە.
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دەسبەسەر کردنی هاوواڵتییان: 
بەفرانبــار،  ٢٩ی  چوارشــەممە  ڕۆژی 
هاوواڵتییەکــی کــورد بــە نــاوی »ئارەش 
»ئەحمــەد«،  کــوڕی  محەممــەدی«، 
گونــدی  خەڵکــی  و  ســاڵ   ٣٢ تەمــەن 
»نجێ« ســەر بە شــاری ســنە، لە کاتی 
گەڕانــەوەی لە هەێمی کوردســتان لەالیەن 

هێزە ئەمنییەتییەکانەوە دەسبەسەر کرا.
ڕێبەنــدان،  ٤ی  دووشــەممە  ڕۆژی 
هاوواڵتییەکی کورد بە ناوی »ســیامەند 
خواڕەزم« خەڵکی گوندی »ئاڵیاوێـ«ـــی 
ئەمنییەتییەکانــەوە  هێــزە  لەالیــەن  شــنۆ، 

دەسبەسەر کرا.
ســێ هاوواڵتیــی بــە ناوەکانــی »یووســف 
ئەمینــی«، »مــوراد ســاعی« و ئاســۆ 
شێخە« خەڵکی شاری شنۆ، لەالیەن هێزە 
ئەمنییەتییەکانــەوە دەسبەســەر کــران و بۆ 

شوێنێکی نادیار ڕاگوێزراون.
شــەوی پێنجشــەممە ٧ی ڕێبەنــدان، دوو 
ناوەکانــی »دانــا  بــە  هاوواڵتیــی کــورد 
ئەحمەدپــوور«  »زانــا  و  ئەحمەدپــوور« 
کوڕانی ســاڵح شــەوی شــەممە ڕێکەوتی 
٩ی ڕێبەندان، خەڵکی شاری بانە لەالیەن 
هێزە ئەمنییەتییەکانەوە دەسبەســەر کران و 

بۆ شوێنێکی نادیار ڕاگوێزران.
ناوەکانــی  بــە  کــورد  هاوواڵتیــی  دوو 
»ڕەحمــان  و  حەدیســی«  »ئەیــووب 
شارســتانی  خەڵکــی  خێدمەتگــوزار« 
پیرانشــار، لەالیەن هێــزە ئەمنییەتییەکانەوە 
دەسبەســەر کــران و بــۆ شــوێنێکی نادیــار 

ڕاگوێزران.
٦ی  ڕێکەوتــی  چوارشــەممە  ڕۆژی 
ڕێبەنــدان، هاوواڵتییەکــی کــورد بە ناوی 
 ٢٣ تەمــەن  یارئەحمــەدی«  »ســۆهەیب 
ســاڵ و کــوڕی »فەرەیــدوون«، خەڵکــی 
شــروێنەی شارستانی جوانڕۆ، لەالیەن هێزە 
ئەمنییەتییەکانــەوە دەسبەســەر کــرا و بــۆ 

شوێنێکی نادیار ڕاگوێزرا.
٧ی  ڕێکەوتــی  پێنجشــەممە  ڕۆژی 
ڕێبەنــدان، هاوواڵتییەکــی کــورد بە ناوی 
»حوســێن قورەیشــی« خەڵکی شارستانی 
بــۆکان، لەالیــەن هێــزە ئەمنییەتییەکانــەوە 
دەسبەســەر کــرا و بــۆ شــوێنێکی نادیــار 

ڕاگوێزرا.
ڕێبەنــدان،  ٧ی  پێنجشــەممە  ڕۆژی 
هاوواڵتییەکــی کــورد بــە نــاوی »هێمــن 
خەڵکــی  عومــەر  کــوڕی  ڕەســووڵزادە« 
لەالیــەن  بــۆکان،  شــاری  »میــراوا«ی 
هێــزە ئەمنییەتییەکانــەوە دەسبەســەر و بــۆ 

شوێنێکی نادیار، ڕاگوێزرا.
ڕۆژی شــەممە ڕێکەوتــی ٩ی ڕێبەندان، 
دوو هاوواڵتیی کورد بە ناوەکانی »عەلی 
عومەرپــوور« خەڵکــی گونــدی چیانــە و 
»فەریاد شیالن« خەڵکی پیرانشار لەالیەن 

هێزە ئەمنییەتییەکانەوە دەسبەسەر کران.
دوو  ڕێبەنــدان،  ٩ی  شــەممە  ڕۆژی 
هاوواڵتیــی کــورد بــە ناوەکانــی »زەمانە 
)کاردۆخ(  »مێقــداد  و  زیویــە« 

»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 ڕێبەندانی ساڵی ١٤٠٠ هەتاوی، لە شار و ناوچە کوردنشینەکانی کوردستانی ڕۆژهەاڵت دەکات کە 

بریتین لە حاڵەتەکانی دەستبەسەر کردن، 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.
ســەقز،  شــاری  خەڵکــی  حەســەن نژاد« 
لەالیەن هێزە ئەمنییەتییەکانەوە دەسبەسەر 

کران و بۆ شوێنێکی نادیار ڕاگوێزران.
ئێــوارەی ڕۆژی شــەممە ٩ی ڕێبەنــدان، 
لــە درێژەی دەسبەســەرکردنی هاوواڵتییان 
لــە شــاری پیرانشــار، هاوواڵتییــەک بــە 
خەڵکــی  مامــەڕەش«  »مــوراد  نــاوی 
هێــزە  لەالیــەن  پیرانشــار،  »پەسوێـ«ـــی 

ئەمنییەتییەکانەوە دەسبەسەر کرا.
٩ی  ڕێکەوتــی  شــەممە  ڕۆژی 
ڕێبەنــدان، »خەبــات شــەکیبا« چاالکی 
کرێکاریــی خەڵکــی ســنە، لەالیــەن هێــزە 
ئەمنییەتییەکانــەوە دەسبەســەر کــرا و بــۆ 

شوێنێکی نادیار ڕاگوێزرا.
ڕێبەنــدان،  ١٠ی  یەکشــەممە  ڕۆژی 
ڕێبــوار عەبدوڵاڵهی، چاالکی کرێکاری 
خەڵکی شــاری ســنە پاش چوونــەدەرەوەی 
هێــزە  لەالیــەن  خــۆی  ماڵەکــەی  لــە 

ئەمنییەتییەکانەوە دەسبەسەر کرا.
ڕێبەنــدان،  ١٠ی  یەکشــەممە  ڕۆژی 
نــاوی  بــە  کــورد  هاوواڵتییەکــی 
ســاڵ،   ٢٤ تەمــەن  وەیســی«  »خەبــات 
کــوڕی »عەبدوڵــاڵ« خەڵکــی گونــدی 
هێــزە  لەالیــەن  مەریــوان،  »گوڵچێــر«ی 

ئەمنییەتییەکانەوە دەسبەسەر کرا.
ڕێبەنــدان،  ١٠ی  یەکشــەممە  ڕۆژی 
یەکێــک  محەممــەدی،  شــەعبان 
ســێنفی  ئەنجومەنــی  ئەندامانــی  لــە 
مەریــوان،   - کوردســتان  مامۆســتایانی 
لەالیەن هێزە ئەمنییەتییەکانەوە دەسبەسەر 

کرا.
ڕێبەنــدان،  ١١ی  دووشــەممە  ڕۆژی 
جەبــار دۆســتی، یەکێــک لــە ئەندامانی 
مامۆســتایانی  ســێنفیی  ئەنجومەنــی 
هێــزە  لەالیــەن  مەریــوان،   - کوردســتان 

ئەمنییەتییەکانەوە دەسبەسەر کرا.
ڕێبەنــدان،  ١١ی  دووشــەممە  ڕۆژی 
هاوواڵتییەکــی کــورد بە ناوی »یووســف 
و  »مســتەفا«  کــوڕی  عومەرپــوور« 
بــە  ســەر  »چیانــە«  گونــدی  خەڵکــی 
پیرانشــار لەالیەن هێــزە ئەمنییەتییەکانەوە 

دەسبەسەر کرا.

ڕەوانەکردنی هاوواڵتییان بۆ زیندان:
ڕێبەنــدان،  ٥ی  سێشــەممە  ڕۆژی 
هاوواڵتییەکــی کــورد بــە نــاوی »چیــا 
ئاقابەیگ پــوور« کوڕی ئەحمەد خەڵکی 
گوندی »ڕەحیم خان« ســەر بە بۆکان، بۆ 
جێبەجێکردنــی حوکمــی زیندانییەکــەی، 

ڕەوانەی زیندانی ئەو شارە کرا.
ڕێبەنــدان،  ٦ی  چوارشــەممە  ڕۆژی 
هاوواڵتییەکــی کــورد بــە نــاوی »دیاکۆ 
خەڵکــی  ڕەســووڵ  کــوڕی  تــارا« 
گونــدی »کێلەســیپان« ســەر بەبەخشــی 
»الجانـ«ـــی پیرانشــار، بۆ جێبەجێکردنی 
مــاوەی زیندانییەکــەی ڕەوانــەی زیندانی 

نەغەدە کرا.
ڕۆژی پێنجشەممە ٧ی ڕێبەندان، کەیوان 

مینوویی، چاالکی مەدەنی و مامۆستای 
زمانی کوردی خەڵکی گوندی »نێـ«ـی 
مــاوەی  تەواوبوونــی  پــاش  مەریــوان، 
لێپرســینەوەکەی لــە گرتنگــەی ئیــدارەی 
ئیتالعاتــی ســنە، بــۆ زیندانــی مەریــوان 

ڕاگوێزرا.
ڕێبەنــدان،  ١٠ی  یەکشــەممە  ڕۆژی 
هاوواڵتییەکــی کــورد بــە نــاوی »موراد 
خەڵکــی  ســاڵ   ٤٩ تەمــەن  مــورادی« 
شــاری پیرانشار، بۆ جێبەجێکردنی ماوەی 
زیندانییەکــەی ڕەوانــەی زیندانــی نەغەدە 

کرا.
دوو هاوواڵتیی کورد بە ناوەکانی »زەمانە 
زیویە« و »مێقداد حەســەن نژاد« خەڵکی 
شــاری سەقز، پاش دەسبەســەرکرانیان، بۆ 
لێپرســینەوە ڕەوانــەی یەکێک لە گرتنگە 

ئەمنییەتییەکانی سنە کراون.
ڕۆژی سێشەممە ١٢ی ڕێبەندان، »ڕێبوار 
کرێکاریــی  چاالکــی  عەبدوڵاڵهــی« 
خەڵکــی شــاری ســنە لــە پەیوەندییەکــی 
تەلەفۆنیــدا بــە بنەماڵەکــەی ڕاگەیاندووە 
کــە لــە گرتنگــەی ئیــدارەی ئیتالعاتــی 

سنەدایە.
ڕێبەنــدان،  ١٣ی  چوارشــەممە  ڕۆژی 
هاوواڵتییەکــی کــورد بــە ناوی »ســەالح 
گونــدی  خەلکــی  بەهرامییــان« 
»گوندەوێڵــە« ســەر بــە شــاری شــنۆ، بۆ 
زیندانییەکــەی،  مــاوەی  جێبەجێکردنــی 

خۆی بە زیندانی شنۆ ناساند.

کوژران و برینداربوونی کۆڵبەران: 
ڕێبەنــدان،  ٥ی  سێشــەممە  ڕۆژی   
کۆڵبەرێکــی کــورد بــە نــاوی »میــالد 
خەڵکــی  حوســێن  کــوڕی  ڕۆســتەمی« 
گوندی »حەشمر« سەر بە شاری سەالس 
 باوەجانــی، بــە تەقەی هێــزە نیزامییەکانی 

حکوومەتی لە سنووری نەوسوود پێکرا.
کاتژمێر ٣ی نیوە شەوی دووشەممە ١١ی 
ڕێبەنــدان، بەهۆی پێکدادانی دوو ماشــێن 
لە جۆری »سەمەند و پڕاید« دوو کۆڵبەر 
کــە بران بوونــە قوربانیی ئەو ڕووداوە. لەو 
ڕووداوەدا »لوقمــان عەبدوڵالهی« گیانی 
لەدەست داوە و براکەی دیکەشی بە ناوی 

»موختار عەبدوڵاڵهی« بریندار بوو.
ڕێبەنــدان،  ٩ی  شــەممە  ڕۆژی 
هاوواڵتییەکــی کورد بە نــاوی »چیاکۆ 
کــوڕی  ســاڵ،   ٢٣ تەمــەن  کەریمــی« 
»حەسەن« و خەڵکی گوندی »دگاگا« 
ســەر بە شــاری ســەواڵوا، بە تەقەی هێزە 

نیزامییەکانی حکوومەت بریندار کرا.

بەڕێوەچوونی دادگا بۆ چاالکان: 
ڕێبەنــدان،  ٦ی  چوارشــەممە  ڕۆژی 
عوســمان  دادگاییکردنــی  کۆبوونــەوەی 
دوو  ســاڵحی،  مەحمــوود  و  ئیســماعیلی 
چاالکی کرێکاریی خەڵکی شاری سەقز 
بە تۆمەتی »پڕۆپاگەندە دژی نیزام« لە 
لقــی ســێی لێپرســینی دادگای ئینقالبــی 

ئەو شارە بەڕێوە چوو.

بێتاوان ناسرانی هاوواڵتییان لە 
تۆمەتی  وەپاڵدراویان:

ڕابــردوودا،  ڕۆژانــی  مــاوەی  لــە 
هاوواڵتییەکــی کــورد بــە ناوی »ســەالح 
عوســمانی« تەمــەن ٤٤ ســاڵ خەڵکــی 
گوندی »خەراپە« و دانیشــتووی گوندی 
»ڕزگاری )کارخانــە قەنــد(« ســەر بــە 
شــاری پیرانشــار، لەالیــەن ئینقالبــی ئــەو 
شــارە لــە تۆمەتــە  وەپاڵدراوەکــەی، بێتاوان 

ناسرا.

هاتنە مەرەخەسی زیندانیی سیاسیی:
شــاکر  ڕێبەنــدان،  ٢ی  شــەممە  ڕۆژی 
باغی، زیندانیی سیاســیی خەڵکی شاری 
»وان« سەر بە کوردستانی تورکیە، پاش 
١٤ ساڵ زیندانی لە زیندانی کاشمەر سەر 
بە پارێزگای خۆراسان، هاتە مەرەخەسی.

 کوژران و برینداربوونی هاوواڵتییان 
بە مین:

١٩ی  چوارشــەممە  ڕۆژی  ئێــوارەی   
خەزەڵــوەر، بەهۆی تەقینەوەی یەکێک لە 
مینە بەجێماوەکانی شــەڕی ئێران و عێراق 
لە شاری مێهران سەر بە پارێزگای ئیالم، 

دوو هاوواڵتی بوون قوربانی.
ئــەو دوو هاوواڵتییــە ژن و مێــردن و هەتــا 

ئێستا شوناسیان ناڕوونە.
خەزەڵــوەر،  ٢٣ی  یەکشــەممە  ڕۆژی 
کۆڵبەرێکــی کــورد بــە نــاوی »ئارویــن 
شــەوکەتی« کــوڕی »کەریــم«، تەمەن 
١٨ ساڵ و دانیشتووی شاری ساحێب سەر 
بە شــاری ســەقز، بەهۆی تەقینەوەی مین 
لە سنووری »هەنگەژاڵـ«ـــی بانە بریندار 

بوو.

تووشبوونی زیندانی بە کۆرۆنا:
 خەدیجە مەهدی پوور، زیندانیی سیاســی 
ڤایرۆســی  تووشــی  ئیــالم  زیندانــی  لــە 

کۆرۆنا بووە.
ئارش سادقی، چاالکی مافی مرۆڤ بە 
پشتڕاستکردنەوەی ئەو هەواڵە لە تویتێری 
خۆیــدا، ڕایگەیاندووە کــە »ئەو زیندانییە 
سیاسییە سەرەڕای تووشبوون بە ڤایرۆسی 
پێڕاگەیشــتنی  کەمتریــن  لــە  کۆرۆنــا، 

پزیشکی  بێبەری کراوە«.

تەقەکردن لە هاوواڵتییان: 
بەفرانبــار،  ٢٩ی  چوارشــەممە  ڕۆژی 
مەئموورانــی هێــزی ئینتیزامی ماشــینی 
نــاوی  بــە  کوردیــان  هاوواڵتییەکــی 
»کەمــاڵ پەڵەنگــی«، خەڵکــی گوندی 
»مەال حەسەن«، سەر بە ماکۆ داوەتە بەر 
دەسڕێژی گولـلە و لە ئاکامدا کچی ئەو 
هاوواڵتییــە بە ناوی »مزگین پەڵەنگی« 

تەمەن ٧ ساڵ گیانی لەدەست دا.
ڕێبەنــدان،  ١ی  هەینــی  ڕۆژی 

هاوواڵتییەکــی کــورد بــە نــاوی »وریــا 
حەســەنی«، خەڵکــی بانــە لــە ئەنجامــی 
تەقەی ڕاســتەوخۆی هێــزە نیزامییەکانی 
حکوومەتی ئێران بە توندی بریندار کرا.

 ئێعدامکردنی هاوواڵتییان: 
پێنجشــەممە  ڕۆژی  ســەرلەبەیانیی 
٣٠ی بەفرانبــار، حوکمــی لەســێدارەدانی 
»حامیــد  ناوەکانــی  بــە  زیندانــی  ســێ 
مەنووچێهری«، »محەممەد کەریم نژاد« 
زیندانــی  لــە  شــووهانی«  »ســوبحان  و 

ناوەندیی ئیالم جێبەجێ کرا.
٧ی  پێنجشــەممە  ڕۆژی  ســەرلەبەیانی 
ســێدارەدانی  لــە  حوکمــی  ڕێبەنــدان، 
»میرســوڵتان  نــاوی  بــە  زیندانییــەک 
لــە  شــنۆ،  شــاری  خەڵکــی  ئەمیــری« 

زیندانی ناوەندیی ورمێ جێبەجێ کرا.

گیانلەدەستدان و برینداربوونی 
کرێکاران:

»ناســر  نــاوی  بــە  کــورد  کرێکارێکــی 
ساڵحی« خەڵکی گوندی »داشبەرات«ی 
شــاری  دانیشــتووی  و  تیــکاب  شــاری 
بۆکان، بە هۆی ڕووداوی کار لە ئابیک 

کەرەج، گیانی لەدەست دا.

خۆکوژی هاوواڵتییان: 
ڕۆژی هەینــی ١ی ڕێبەنــدان، الوێک بە 
ناوی »موبین عوسمانی« کوڕی ئەنوەر، 
خەڵکــی شــاری بانــە، کۆتایی بــە ژیانی 

خۆی هێنا.
ڕێبەنــدان،  ٣ی  یەکشــەممە  ڕۆژی 
هاوواڵتییەکــی  ڕۆســتەمی«،  »عەلــی 
تەمەن ٣٨ ساڵ خەڵکی گوندی »چشمە 
کەبــوود« ســەر بە شــاری ئیــالم، بەهۆی 
ناوەنــدە  ئــەو  لەالیــەن  یارمەتینەدانــی 
حکوومەتییەوە، هەوڵی خۆسووتاندنی دا.

ڕێبەنــدان،  ٣ی  یەکشــەممە  ڕۆژی 
»فەرهــاد  نــاوی  بــە  هاوواڵتییــەک 
حەســەن زادە« تەمــەن ٢٣ ســاڵ کــوڕی 
حەمــزە خەڵکــی گونــدی »گوندەوێڵــە« 
ســەر بــە شــاری شــنۆ، بــە خۆهەڵواســین 

کۆتایی بە ژیانی خۆی هێنا.
ڕۆژی دووشــەممە ١١ی ڕێبەنــدان ســەید 
کامیــل مەفاخــری خەڵکــی ســەقز خۆی 
کوشــتووە. ناوبراو چەند ســاڵێک تووشــی 
کێشــەی ماڵــی ببــوو و بەهــۆی خراپ و 
بارودۆخی ئابووریی ئێران، نەیتوانی لە ژێر 
بــاری گرفتــە ماڵییەکانی هەڵبســتێتەوە. 
هــەر بــەو هۆیەوە لە ئاکامدا دەســتی دایە 

خۆکوژی.


