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چیرۆکی سەرۆکی گەندەڵکاران
بەرەو کۆتایی دەچێ

لــە ماوەکانــی ڕابــردوودا فایلێکــی
دەنگیــی ســپای پاســداران بــاو کرایــەوە
کە تێیدا تااڵنکاریی سیســتماتیکی باڵی
ئەمنیەتی – ســەربازی ڕێژیم واتە ســپای
پاســداران لــە ئاســتی هەرەبــەرزدا خــۆی
دەرخســت .فایلێــک کــە تێیــدا نەخــش و
دەوری کەســانێکی بــە قارەمانکــراوی
وەک تێرۆریســت قاســم سولەیمانیشــی
لەخــۆ گرتبــوو .ئەگەرچــی هەواڵدەریــی
فــارس و چەنــد کــەس لــە بەرپرســانی
ســپا لەســەر ڕاســتبوونی ئەو قســانەی لە
نێــوان محەممەدعەلی جەعفەری و ســادق
زولقەدرنیادا کراوە ،هەڵوێستیان گرت بەاڵم
وەک چــاوەڕوان دەکــرا ،عەلی خامنەیی،
وەک سەردەســتەی تااڵنکارانی کۆماری
ئیسالمی ،هەڵوێستێکی جیاوازی گرت و
لــە بــەرەی داکۆکیکردن لــە گەندەڵکاران
هاتــە گــۆ .ئەمــەش بــەو هۆیــەوە کــە
خامنەیــی لــە ڕابــردووی نــە زۆر کۆنــدا
دەری خســتووە کــە چلــۆن پــهرده بهســەر
تااڵنچییەتــی هاوپیاڵەکانی دادەكێشــێ و
دوژمن (کە تا ئێستەش ڕوون نەبۆتەوە چ
الیەنیک دوژمنە!) ئەم بوختانانە دەکات.
لــە ڕێبەندانی ســاڵی ٩١دا بوو کە فایلی

دەنگیــی بەرتیلخواردنــی برایەکــی ســادق
الریجانی لە بابەک زەنجانی باڵو کرایەوە
کــە دواتــر خامنەیی ســەبارەت بــەم فایلە
وتی :ئەوە دژی ئەخالق و شەرع و یاسایە!
و نابێ باسی لێوە بکرێت.
ئەمجارەیان ناوزڕاو ڕایگەیاندووە کە ژوورە
فکرییەکانی دوژمن دەیانهەوێ دژ بە سپا
و قاسم سولەیمانی «لجنپراکنی» بکەن.
ئــەوان لــە ژوورە فکرییەکانیانــدا چەندین
میلیارد دۆالر سەرف دەکەن و هەوڵ دەدەن
الوەکانمــان لەڕێگەی گوشــاری ئابووری
و درۆ و «لجنپراکنــی» لــە ڕێگــەی
شۆرش و ئیسالم دوور بخەنەوە .هەر جارەو
پەالمــاری شــوێنێکمان دەدەن ،ڕۆژێــک
تۆمــەت دەخەنــە پــاڵ کۆلەکەکانــی
شــۆڕش ،ڕۆژێــک تۆمــەت لــەو ناوەندانە
دەدەن کــە نەخشــیان لــە پیشــکەوتنی
شۆڕشــدا هەبــووە ،ڕۆژێــک مەجلیــس
دەکەنە ئامانج ،ئەم ڕۆژەکەی تر شۆرای
نیگابــان و ئەمجــارەش نــۆرە گەیشــتووەتە
سپا و قاسم سولەیمانی!
لــەم فایلــە  ٤٩خولەکییــەدا کــە لــە
ســاڵڕۆژی بەتااڵنبردنی شۆڕشی گەالنی
ئێرانــدا بــاو کرایــەوە ،مــــــحەممەدعەلی

جەعفــەری و ســادق زولقەدرنیــا بــاس لــە
گەندەڵییەکــی بەربــاوی چەندمیلیاردی
لە نێو دامەزراوەی تەعاونی ســپادا دەکەن
و نەخشی سپای قودس و شارەداری تاران
و هەندێــک نیهــادی ژێرکۆمەڵەی دیکە
و لەســەرووی هەمــووان خــودی خامنەیی
کــە بــەم گەندەڵییــەوە گالون دەخەنە ڕوو.
لە فایلەکەدا ئاماژە بەوە کراوە کە عەلی
خامنەیی بڕیاری داوە ٪90ی داهاتەکانی
دامــەزراوەی تەعاونی ســپا بدرێتە ســپای
قودس .هەروەها باس لە نەخشی چاالکی
قاسم سولەیمانی ،تێرۆریستی بەناوبانگ،
کــراوە کــە لە پــاش کوژرانــی زۆر هەوڵ
دەدرا ناوبــراو وەک قارەمانێــک بــۆ
دادپەروەری و ئازادی پێناسەی بۆ بکرێ!
ئەوەیکــە لــەم نێوانەدا گرینگە و پێویســتە
زیاتــر هەڵوەســتەی لەســەر بکــرێ نــەک
خــودی فایلەکــە ،چونکــە بــۆ هەمــووان
ئاشــکرایە کە سپای پاســداران سااڵنێکی
دورودرێــژە کــە لــە ڕێگــەی کارتێلــە
ئابوورییەکانییــەوە ســامان و داهاتــی
خـــــــەڵکانی ئێــران هەڵدەلووشــێ ،بەڵکــوو
داکۆکیکردنــی ڕێبــەری ئــەم ڕێژیمــە لە
گەندەڵــکاران و تااڵنچییەکانــی ســپایە

کــە بــەردەوام بانگەشــەی ئــەوەی کردووە
نوینەرایەتی خودا لەسەر عەرزدا دەکات!
لەڕاســتیدا ئەوەیکــە خامنەیــی ئێســتە
دەیڵێــت نــەک داکۆکیکــردن لــە
ســپا و چەنــد مۆرەیەکــی نێــو ئــەم
دامــەزراوە ناڕەســەنە بەڵکــوو جۆرێــک
لــە پاکانەکــردن و خۆدزینــەوە لــە بــاری
قورســی بەرپرســایەتییەکەیەتی کــە
یەخــەی خــۆی دەگرێتــەوە؛ بــە دیوێکــی
تریــدا ئەگــەر وەهــا گریمانــە بکەیــن کــە
کەشــێکی ئــازاد و پڕاوپــڕ لــە دادوەری
بەســەر ئێرانــدا حاکــم بێــت (کــە نییــە)
عەلــی خامنەیــی وەک کەســێک کــە
ئــاگاداری گەندەڵییە سیســتماتیکەکانی
نێــو بانــدە مافیاییەکانــی ســپایە دەبــوو
بانگهێشــتی دادگا کرابا بەاڵم بەمشێوەیە
هەوڵی خۆپەڕاندنەوە لە بەرپرســایەتییەکە
دەدات و دەیهــەوێ النیکــەم لــە نێــو ئــەو
کەمەالیەنگــر و مشــەخۆرەی کــە بــۆی
ماوەتــەوە وەهــا نیشــان بــدات کــە من هەر
دادوەرە هەمیشەییەکەتانم .ئەمە لەالیەک
و لەالیەکــی تریشــەوە خامنەیــی بەمجۆرە
داکۆکیکردنە ڕاســتەوخۆ ڕێگری دەکات
لــە هــەر چەشــنە بەدواداچوونێــک لــە

پەروەنــدەی گەندەڵییەکان کە لە داهاتوودا
بورووژێندرێــت چونکــە دەزانێ کە ئەگەر
بێتــوو بەدواداچوون بۆ ئەم جۆرە پەروەندانە
بکرێــت ،کــە ڕێژەیــان کــەم نییــە ،ئــەوا
ئابــڕووی ســەرلەبەری ســەرانی ڕێژیــم بە
بادا دەڕوات.
جیــا لەمانــەش خامنەیــی باشــتر لــە هــەر
کەســێکی تــر ئــەو ڕاســتییەی زانیــوە و
درکــی پــێ کــردووە کــە بەهۆی کــردارە
ناســەردەمییانە و هۆڤانەکانــی خــۆی و
تاقمەکــەی ژێــر دەســەاڵتی ،خــاوەن هیچ
پێگە و ڕەواییەکی سیاسی و کۆمەاڵیەتی
نییــە و ئەگــەر بێتوو ئەم فایلەش لە زاری
ناوبــراوەوە بــە راســت لــە قەڵــەم بــدرێ یان
لــە بەرامبەریــدا هـــــــــــــەڵوێستێکی ئەوتۆ
نەگیــرێ هێنــدەی دیکــە الی خەڵــک
بێزراو دەبن.
کۆی ئەم باس و بابەتانەش ئەو ڕاســتییە
ســەلماوەمان جارێکــی دیکــە بــۆ ڕوون
دەکەنەوە کە چیرۆکی تەمەنی سەرۆکی
گەندەڵــکاران ،هاوشــێوەی جامی تەمەنی
دێــــــــوی نێو ئەفســانەکان ،بەرەو کۆتایی
دەڕوات و چیدیکــە کــەس ناتوانــێ
داکۆکی لێ بکات ،خۆی نەبێت.
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كەریم پەرویزی
كاتێ له نێو وشــهدانی كوردی و عهرهبی
و ئینگلیسی و ههر فهرههنگێكی دیكهدا
به دوای وشه یان دهستهواژهیهك دهگهڕێی
كــه كردهوهكانــی كۆمــاری ئیســامیی
پــێ پێناســه بكــهی ،دهبینی كــه له هیچ
فهرههنگ و كولتوورێكدا ناتوانی شتێكی
هاوتــای كــردهوه دزێوكانــی دهســهاڵتی
ویالیهتی فهقیهی بدۆزیتهوه.
ئاژهڵه دڕندهكان كاتێك برسییان دهبێ ،ههر
ڕاوهكهیــان دهبینــن یهكســهر هێــرش دهبهنه
ســهری و گــهر بۆیــان بگیرێ یــان هێزیان
پێ بشكێ ،ههڵی دهدڕن و دهیخۆن تاكوو
برســیهتییان بشــكێ .ئیدی لــهوه زیاتریش
هێــرش ناكهنه ســهر ئاژهڵی دیكه چوونكه
تێر بوون! له شــهڕی نێوان مرۆڤهكانیشــدا
چ بــه تــاك و چ بــه تایفــه و عهشــیره و
تهنانــهت نهتــهوه و ئیمپراتــۆری ،ئهوهنــده
هێرشــیان كــردووه و یهكتریــان كوشــتووه،
تــا ئــهوهی كــه یهكێكیــان بــه ســهر ئهوی
دیكهدا سهر كهوتووه .ئهو جۆره هێرشانهش
دهســتهواژهی هێرشــی بهڕبهڕئاســایان بــۆ
بهكار بردووه یان له ناوچهی مێزۆپۆتامیا
و زاگــرۆس و دهشــتی نێــوان زاگــرۆس و
ئهفغانســتاندا بــه ئهو عهشــایره كــه وهكوو
تایفهكــهی داریــوش خهریكــی گــهڕان و
كوشــتار بــوون پێیان وتــوون «هاری» یان
گرووپێك كه دهگهڕێن و هێرش دهكهن.
بــهاڵم كۆمــاری ئیســامی ڕووی ههموو
دڕندهكان و ههموو هارهكانی سپی كردووه!
له دڕندهیی و تاوانباریدا مۆدێلی دیكهی
داهێنــاوه كه كهســی دیكــه زۆر به كهمی
پێیــان زانیوه و نموونــهی ئێجگاركهم ههیه
له دونیادا كهڵكی لێوهر گیرابێ.
دهســهاڵتی نامرۆڤانــهی ویالیهتــی
فهقیهــی كه لــه دهرووندا زۆر ترســهنۆكه،
لــه ترســهنۆكیی خۆیــدا پهنــا دهباتــه هــهر
جۆره كردهوهیهكــی خوێنمژانه تاكوو خۆی
بپارێــزێ .بــۆ ئــهم پاراســتنهش پهنــای
بردووهتــه بــهر بارمتهگیــری و هێرشــی
ناڕاســتهوخۆ بــۆ ســهر كهســهكان تاكــوو
ههستی مرۆیی و سۆزیان بریندار بكات و
لهو ڕێگهوه تهسلیمیان بكات.
بێشــهرمیی گهیاندووهتــه جێگایــهك كــه
خهڵكــی بێتــاوان دهسبهســهر دهكا و لــه
ڕێككهوتنی نێونهتهوهییشدا و له دانوستاندا
دهیــكا بــه خاڵێكــی ڕێكکهوتنهكــه تاكوو
گهمــارۆی لهســهر ال نهچــێ ئــهو بارمته
ڕۆژاواییانه بهر نادا!
له نێو كوردستاندا كه ناتوانێ به سهركوت
و زهبروزهنــگ بهســهر شۆڕهســوارانی
گۆڕهپانی ئازادیخوازیدا سهركهوێ ،دهڕوا
بنهماڵهكانیــان بانــگ دهكا و ههڕهشــهیان
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ڕاگەیەنــدراوی حیزبــی دێموکــرات
ســەبارەت بــە باڵوبوونــەوەی کتێبــی «بارزانــی و بزووتنــەوەی ڕزگاریخوازیــی کــورد»
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران
ســەبارەت بــە باڵوبوونــەوەی کتێبــی
«بارزانــی و بزووتنــەوەی ڕزگاریخوازیی
کورد» ڕاگەیەندراوێکی باڵو کردەوە.
دەقی ڕاگەیەندراوەکە بەم چەشنەیە:
ڕاگەیەنــدراوی حیزبــی دێموکراتــی
کوردستانی ئێران
هاونیشتمانییانی بەڕێز!
ئۆگرانی پرسی کورد و کوردستان!
بــە دوای باڵوبوونەوەی کتێبی «بارزانی
و بزووتنــەوەی ڕزگاریخوازیــی کــورد»
بەتایبەت فایلی دەنگیی  ٦٠الپەڕەی ئەو
کتێبە کە زیاتر پێوەندیی بە ڕووداوەکانی
دەیــەی ٦٠ی هەتــاوی و بوونــی برایانی
پارتــی لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان
و جوواڵنــەوەی کــورد لــەو بەشــەی
کوردســتانەوە هەیــە ،دژکردەوەیەکــی
بەرچــاوی لــە بیــروڕای گشــتی و الیەنە
کوردپەروەرەکانەوە بەدوای خۆیدا هێنا.
ســەرەتا پێویستە ئەو ڕاستییە بخەینە ڕوو
کــە شــێواندنی مێــژوو و بەالڕێدابردنــی
ڕاســتیی ڕووداوەکانــی ئــەو ســەردەمە،
لەهــەر الیەکــەوە بێــت نــەک یارمەتــی
بــە مێــژووی واقعیــی ڕووداوەکان ناکات

بەڵکوو بە کارێکی ناتەبا لەگەڵ ڕاستیی
ڕووداوەکان و زیــان گەیانــدن بــە مێــژوو
دادەنرێــت .لــە هەمانکاتــدا ســەرهەڵدانی
هــەر ئاڵۆزییــەک یــان جیــاوازی لــە
بۆچووندا بە قسەی سووک و زمانی زبر
لەســەر تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان چارەســەر
ناکرێــت و لەگــەڵ نەریتــی لەمێژینــەی
حیزبــی دێموکراتیــش ناگونجێــت .جیــا
لــەوە پێوەندییەکانــی پارتــی دێموکراتــی
کوردســتان و حیزبــی دێموکرات لە بڕگە
جۆراجۆرەکاندا هەوراز و نشێوی بەخۆیەوە
بینیــوە و لە هــەر بڕگەیەکی زەمەنیشــدا
هەر الیەک قســەی خۆی لەسەر کردووە
و وەرددانــەوەی لــە ئێســتادا لەگــەڵ ئــەم
الپەڕە نوێیەی کە لە  ٣٠ساڵی ڕابردوودا
لــە پێوەندیــی دۆســتانەی دووالیەنــدا
هەڵدراوەتەوە ،ناتەبایە.
باسکردن لەم باس و بابەتانەی کە لە کاتی
خۆی لە کەشوهەوای نادۆستایەتییەکاندا
وتــراون و باڵوکردنــەوەی بــە شــێوەیەکی
تایبەتــی و ڕەنگــە ئامانجــدار ،بێجگە لە
بریندارکردنــەوەی هەســتی ڕۆڵەکانــی
نەتەوەی کورد لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان
بەرهەمێکــی دیکــەی لــێ ناکەوێتــەوە؛

بەتایبــەت کــە خوێندنەوەکانــی بەڕێزیــان
لەســەر ڕووداوەکان خوێندنەوەیەکــی
یەکالیەنەیــە و هەمــوو تاوانەکانــی
خســتووەتە ئەســتۆی حیزبی دێموکرات و
پارتــی بێتــاوان و بــێ هەڵــە نیشــان دراوە
کــە النیکــەم ئــەم چەشــنە قەزاوەتــە و تا
ئــەو ڕادەیــە دووركەوتنــەوە لــە بێالیەنــی
و مێــژووی واقعییەتــی ڕووداوەکان لــە
بەڕێزیــان چــاوەڕوان نەدەکــرا .بەتایبــەت
ئەوەی پێوەندیی بە ســەربەخۆیی سیاسیی
حیزبــی دێموکراتی کوردســتانی ئێرانەوە
هەیــە ،کــە دوکتور قاســملوو پایەدانەری
بووە و ئێســتاش درێژەی هەیە ،بە ســەنەد
و مــەدرەک و شــاهیدیی ڕۆڵەکانــی
نەتەوەی کورد لە هەر دوو بەشی باشوور
و ڕۆژهەاڵتی کوردستان سەلمێندراوە و لە
بەرچاوی بیروڕای گشــتی و کۆمەاڵنی
خەڵکی کوردستانە.
حیزبــی دێموکــرات لــە ماوەی  ٧٦ســاڵ
تەمەنــی پــڕ لــە هــەوراز و نشــێوی لــە
گۆڕەپانــی خەبــات بــۆ وەدەســتهێنانی
مافەکانــی گەلی کــورد لە ڕۆژهەاڵتی
کوردســتان بــێ کەموکــۆڕی نەبــووە،
بــەاڵم بــە شــانازییەوە دەڵێیــن هیچ کەس

ناوەنــدی هاوکاریــی حیزبەکانــی کوردســتانی ئێــران
بەبۆنــەی ٢٢ی ڕێبەنــدان بەیاننامەیەکــی بــاو کــردەوە
ناوەنــدی هاوکاریــی حیزبەکانــی
کوردســتانی ئێــران لــە بەباننامەیەکــدا
بەبۆنەی ٢٢ی ڕێبەندان باڵوی کردووەتوە
ئێســتا و دوای چل و ســێ ساڵ ڕێژیمی
کۆمــاری ئیســامیی ئێــران زیاتــر لــە
هەمــوو کات چ لە ئاســتی نێودەوڵەتی و
چ لە ئاســتی نێوخۆیی تووشی شکستی
سیاسی بووە و قەیرانەکانی واڵت ڕۆژ لە
دوای ڕۆژ زیاتر قووڵتر دەبنەوە.
دەقی ڕاگەیەندراوەکە بەم چەشنەیە:
بەیاننامــەی ناوەنــدی هاوکاریــی
حیزبەکانــی کوردســتانی ئێــران بەبۆنەی
٢٢ی ڕێبەندان
هاونیشتمانیانی خۆشەویست!
گەالنی ئازادیخوازی ئێران!
٢٢ی ڕێبەندانــی ئەمســاڵ چــل و ســێ
ساڵی تەواو بە سەر شۆڕشی سەرانسەریی
گەالنــی ئێرانــدا تێدەپــەڕێ ،شۆڕشــێک
کــە بــە هیوا و تێچوویەکی زۆر بە ســەر
ڕێژیمــی پاشــایەتیدا ســەرکەوت ،بــەاڵم
بەداخــەوە هــەر زوو لــە الیــەن خومەینــی
و دەســتوپێوەندەکانییەوە دەســتی بەسەردا
گیرا و بەالڕێدا برا.
خومەینــی و تــازە بەدەســەاڵت
گەیشــتووەکانی ئێران لە سەرەتاوە وێڕای
نکۆڵــی لــە بوونــی نەتەوەکانــی دیکەی
ئێــران و مافەکانیان هەر زوو پشــتیان لەو
قــەول و بەڵێنانــە ســەبارەت بــەو ئازادییــە
سیاســی و کۆمەاڵیەتییانــە کــرد کــە
بــە خەڵکــی ئێرانیــان دابوو و دەســتبەجێ
دەســتیان کــرد بــە گرتــن و کوشــتن و
ڕاوەدوونانــی جیابیــران و حیــزب و الیەنــە
سیاسییەکانی دیکە.
پــاش ماوەیەکــی کــورت لــە ١٢ی
خاکەلێــوەی ١٣٥٨ی هەتاویــدا
ڕێفراندۆمێکیان بەڕێوە برد کە لە ڕاستیدا
بــێ ماناترین ڕێفراندۆمی مێژوویە ،لەودا
خەڵک جگە لە کۆماری ئیسالمی هیچ
بژاردەیەکی دیکەیان لە بەردەستدا نەبوو،
دەبــوو بیانوتایــە؛ کۆمــاری ئیســامی
ئەرێ یا نە.
لە ڕاستیدا ئاکامی ئەو ڕێفراندۆمە بوو
بە هۆی داسەپاندنی ڕێژیمێکی پاوانخواز
و تونــدڕەو کە ئاکامەکــەی وێران بوونی
ئێــران و لەبەینچوونــی هەمــوو بایەخــە
مرۆییــەکان و لــە کۆتاییــدا ئــەوەی کــە
ئێســتا دەیبینیــن ،واڵتێکــی داڕووخاوە لە
هەموو ڕوویەکی سیاســی ،کۆمەاڵیەتی
و ئابــووری کە بڕســتی لــە خەڵکی ئێران
بڕیوە.
ئێستا دوای چل و سێ ساڵ لەو شۆڕشە
خوێناوییــە کە تێچووەکەی خەڵکی ئێران
دایــان ،دەســکەوتەکەی بــووە بــە گرانــی
و هــەژاری و نــەداری و قــات و قــڕی و

دەیــان و ســەدان کێشــەی کۆمەاڵیەتــی
و لــە کۆتاییشــدا داخرانــی هــەر چەشــنە
فەزایەکی سیاسی.
بیــری تەســکی ئیدئۆلۆژیکــی
دەســەاڵتدارانی ڕێژیــم وای لــە ئێــران
کردووە کە بەپێی ستانداردەکانی جیهانی
خەلكــی ئێــران لــە ڕیــزی بــێ هیواتریــن
خەڵکی جیهاندان.
دەســتێوەردانی ڕێژیــم لــە ناوچەکــە
و بەتایبەتــی واڵتانــی دەوروبــەر کــە
ســەرچاوەکەی لــە بیــری ناردنــەدەرەوەی
شــۆڕش لــە الیــەن خومەینییــەوە بــوو،
وای کــردوە کــە ڕۆژانە ســەدان کەس لە
ئاکامــی ئاژاوەگێڕییەکانــی کۆمــاری
ئیســامییەوە لە واڵتانی عێراق ،سووریە،
لوبنــان و یەمــەن لەبەیــن بچــن .هەروەها
مانگانــە و ســااڵنە بــە میلیۆنــان دۆالر
لــە داهاتــی واڵت لــە الیــەن ڕێژیمەوە بۆ
گرووپە توندڕەو و تیرۆریستەکانی جیهان
بــەڕێ دەکــرێ .ئــەوە لــە حاڵێکدایــە کە
بــۆ وێنە لە کاتی باڵوبوونەوەی ویروســی
کرۆناوە بە دەیان هەزار کەس لە خەڵکی
ئێران گیانیان لە دەســت داوە و ئەوەی کە
بــە الی کۆماری ئیســامییەوە گرینگ
نەبــوو گیانــی خەڵــک بوو ،بــە جۆرێک
کــە خامنەیــی ڕێبــەری ڕێژیــم هاوردنی
هەرچەشــنە واکسێنێکی بۆ ئێران قەدەغە
ڕاگەیاند.
لــە مــاوەی چەنــد ســاڵی ڕابــردوودا کە
خەڵکــی وەزاڵەهاتــوو هــەر جــارە و بــە
بیانوویــەک ناڕەزایەتییــان دەبڕیــوە بــە
توندتریــن شــێوە ســەرکوت کــراون و لــە
دوایین نموونەشــدا خۆپیشــاندانەکانی ٩٨
بــوو کــە بەپێــی ئامــارە دزەپێکراوەکانــی
خــودی ڕێژیــم زیاتــر لــە  ١٥٠٠کەس لە
ماوەی سێ ڕۆژدا کوژران.
ڕووداوێک کە هەر ئێســتا دادگایییەکی
ســەمبۆلیکی بەو ناوە لە لەندەن بۆ پێک
هێنــاوە کــە لە دواییــن بڕیاریــدا زۆربەی
هــەرە زۆری بەرپرســانی ســەرووی ڕێژیم
لــە خامنەییــەوە بگرە تا کەســانی خوارتر
بــە تاوانبــاری دژە مرۆیــی ناســاندووە و
کاری لــە ســەر دەکــرێ .لــە کوردســتان
دەکــرێ بڵێین جینایەتەکانــی ڕێژیم هەر
لــە ســەرەتاوە چەنــد قــات بــووە ،تــا ئــەو
جێگایــەی کــە چــل و دوو ســاڵە کار بە
فتــوا بەدناوەکــەی خومەینــی ســەبارەت
بــە هێــرش بۆ ســەر کوردســتان دەکرێ و
چــل و دوو ســاڵە بــە کــردەوە کوردســتان
بووەتــە پادگانێکــی ئەمنیەتــی و ڕۆژ
نییە کە لە هەموو شــارەکانی کوردستان
کەســانێک بــە تاوانــی سیاســی لە الیەن
هێزە ئەمنیەتیەکانی ڕێژیمەوە دەسبەســەر
و ڕەوانەی زیندانەکان نەکرێن.

تێرۆری ڕێبەران و تێکۆشــەرانی سیاسیی
کــورد چەنــد قاتی شــوێنەکانی دیکەی
ئێرانە و قەیرانە ئابوورییەکانیش هەروەتر.
بەاڵم خەڵکی کوردستان هەر لە سەرەتاوە
بــە بایکۆتــی ڕێفراندۆمــە بــێ ماناکــە،
کوردســتانی کردووەتــە قەاڵیەکــی پتــەو
و هەتــا ئێســتاش ســەرەڕای هەموو پیالن
و ســەرکوت و ڕەشــبگیری و تێــرۆر و
کوشــتنی بــە کۆمــەڵ و جینایەتەکانــی
کۆماری ئیســامی ،ســەری لە بەرانبەر
ئــەو ڕێژیمــە نەچەمانــدووە و لــە خەباتی
خــۆی بــۆ وەدەســت هێنانــی مافەکانــی
بەردەوام بووە و هەیە.
ئێستا و دوای چل و سێ ساڵ ڕێژیمی
کۆماری ئیسالمی زیاتر لە هەموو کات
چ لە ئاســتی نێودەوڵەتی و چ لە ئاســتی
نێوخۆیی تووشــی شکســتی سیاسی بووە
و قەیرانەکانــی واڵت ڕۆژ لــە دوای ڕۆژ
زیاتر قووڵتر دەبنەوە .لەم پێناوەدا خەڵکی
ئێــران ڕۆژ لەگــەڵ ڕۆژ زیاتر ماهییەتی
دژەمرۆیــی ڕێژیمیــان بــۆ دەرکەوتــووە و
خۆپیشــاندان و ناڕەزایەتییــەکان دەرخەری
ئەو ڕاستیەن.
لــەو نێــوەدا ئــەوەی کــە زیاتــر لــە باقــی
شــوێنەکانی ئێــران لــە مەیدانــدا ماوەتەوە
و خەباتــی بــە دژی کۆماری ئیســامی
درێــژە پێداوە خەڵکی کوردســتان و حیزبە
تێکۆشــەرکانی بــوون .ئــەوان ســەرەڕای
هەمــوو ســەختییەکی تاقەتپڕووکێــن لەو
چــل و ســێ ســاڵەدا ،هیــچ کات ڕێژیــم
نەیتوانــی لــە خەڵکــی خۆیانــی داببــڕێ
و مەیدانــی خەباتیــان بــە جــێ نەهێشــت.
ئێســتاش دوای ئــەو هەمــوو ســاڵە بــە
هەنــگاوی قایمتــرەوە درێــژە بــە خەباتــی
خۆیان دەدەن و هەوڵەکان بۆ یەکگرتوویی
زیاتــری حیزبــەکان و یەکگرتوویــی نێوان
خەڵــک و حیزبەکان هیوای دواڕۆژێکی
ڕوون و هیوا بەخش بە کۆمەڵگە دەدا.
خەڵکــی خۆشەویســتی کوردســتان!
حیزبەکانــی پێکهێنــەری ناوەنــدی
هاوکاری بەڵێنتان لە گەڵ نوێ دەکەنەوە
کە بە گوڕتر و قورس و قایمتر لە جاران
لە خەباتی خۆیان بەردەوام بن و بەو هیوایە
کــە ئێــوەی تێکۆشــەر و بەهەڵوێســتیش
هــەروا لــە خەبات و پشــتگیری حیزبەکان
بەردەوام بن.
بەهیــوای گەیشــتن بــە مافەکانــی
نەتەوەکەمان و نەمانی دەســەاڵتی ڕەشی
کۆماری ئیسالمی لە کوردستان و ئێران.
ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی
کوردستانی ئێران
٢١ی ڕێبەندانی ١٤٠٠ی هەتاوی

و الیەنێــک ناتوانێــت خاڵێکــی الواز لــە
مێژووی ئەو حیزبە بەتایبەتی لە پێوەندی
بــەو دەوڵەتانــەی کوردســتانیان بەســەردا
دابەش کراوە ،دەسنیشان بکات کە زیانی
بــە جوواڵنــەوەی کــورد لــە یەکێــک لــە
پارچەکانی کوردستان گەیاندبێت.
لێــرەدا جێــی خۆیەتی ئــەو بابەتەش وەبیر
بێنینــەوە کــە حیزبــی دێموکــرات لــەو
مــاوە زەمەنییــەدا کە بەهــۆی بارودۆخی
نەخــوازراو و داســەپاوی سیاســیی بنکــە
و بارەگاکانــی لــە باشــووری کوردســتان
بــووە ،بە هیچ جۆر دەســتی لە کاروباری
نێوخۆیــی ئــەو پارچــە لــە کوردســتان
وەرنەداوە و هەموو کات بە بەرپرسایەتیی
نەتەوەیــی خــۆی لــە بەرامبــەر ئــەو
ڕووداوانــەی کــە پێوەندییــان بــە پرســە
نەتەوایەتییەکانــەوە هەبووە ،جوواڵوەتەوە و
هاندەری خەڵکی ڕۆژهەاڵتی کوردســتان
بووە بۆ بەهاناوەچوون یان پشتگیریکردنی
باشووری کوردستان.
ئاشــتیخوازی و باوەڕمەندبوونــی حیزبــی
دێموکــرات بــە چارەســەریی ئاشــتییانەی
مەســەلەی کورد لــە ئێراندا ئەوەندە ڕوونە
کــە نەک ناکرێت لەو پێوەندییەدا پاکانە

بــۆ ڕێژیمێکــی مــاف پێشــێلکەر بکرێت،
بەڵکــوو بــە ڕادەیــەک بووە کــە تۆمەتی
سازشــکاریی وەپــاڵ دراوە .لــە کۆتاییــدا
باشــترە لێکۆڵینەوە و وەرددانەوەی ڕووداوە
تاڵەکانــی ڕابــردوو بــە مێژوونووســانی
بێالیەن و واقیعبین بســپێرین و پێ لەســەر
پێوەندییــە دۆســتانە و کوردخوازانەکانــی
دوو الیــەن دابگرینــەوە .ئێســتا لــەو
بارودۆخــەدا چاوەڕوانیمــان لــە دۆســتان و
دڵســۆزانی حیزبی دێموکــرات ئەوەیە کە

لــەو هەلومەرجە هەســتیارەدا بە وشــیاری
و هەســت بــە بەرپرســایەتییەوە لــەو بابەتە
بڕوانــن و هەڵســەنگاندنەکان جۆرێک بن
کە لە بەرژەوەندیی گشتیی نەتەوەیی و لە
قازانجی تەبایی نێوان هێزە سیاسییەکاندا
بشکێتەوە.
ڕێبەرایەتیی حیزبی دێموکراتی
کوردستانی ئێران
٢١ی ڕێبەندانی ١٤٠٠ی هەتاوی

هەیئەتێکــی حیزبــی دێموکــرات لــە ســاڵڕۆژی دامەرزانــی
«یەکگرتــووی ئیســامیی کوردستانـ»ـــدا بەشــداریی کــرد
ڕۆژی یەکشــەممە ڕێکەوتــی ١٧ی
ڕێبەندانــی ١٤٠٠ی هەتــاوی،
هەیئەتێکــی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێــران بــە سەرپەرەســتیی
«محەممەدنەزیــف قــادری» جێگــری
دووهەمــی لێپرســراوی گشــتیی حیــزب
و بەرپرســی دەزگای پەیوەندییــە
گشــتییەکانی حیزبــی دێموکــرات
بەبۆنــەی ٢٨ـــەمین ســاڵوەگەڕی
دامەزرانــی «یەکگرتــووی ئیســامیی
کوردســتان» ســەردانی مەڵبەندی ١٦ی
ئەو حیزبەی لە «کۆیە» کرد.
هەیئەتــی حیزبــی دێموکــرات لەالیــەن
«کاوە مەمەند» ئەندامی سەرکردایەتی
«یەکگرتووی ئیسالمیی کوردستان» و
بەرپرســی مەڵبەنــدی ١٦ی ئــەو حیزبــە

پێشوازیی لێکرا.
لــەو دیدارەدا «محەممەدنەزیف قادری»
پەیامی پیرۆزبایی «مســتەفا هیجری»
لێپرســراوی گشــتیی حیزبی دێموکراتی
کوردســتانی ئێــران و ڕێبەرایەتیــی

حیزبــی دێموکراتی ،بەبۆنەی ٢٨ـــەمین
ســاڵوەگەڕی دامەزرانــی «یەکگرتووی
ئیســامیی کوردســتان» ئاراســتەی
ســەرکردایەتی و ئەندامانی یەکگرتووی
ئیسالمیی کوردستان کرد.

یــادی دامەزرانــی «یەکیەتیــی الوان» بــەرز ڕاگیــرا
ڕۆژی هەینــی ڕێکەوتــی ٢٩ی
ڕێبەنــدان یەکیەتیی الوانــی دێموکراتی
کوردستانی ئێران ڕێوڕەسمێکی بەبۆنەی
٣٠ی ڕێبەنــدان ســاڵڕۆژی دامەزراندنی
ڕێکخراوەکەیــان کــە یەکیکــە لــە
یادگارەکانــی کۆمــاری پڕشــکۆی
کوردستان پێک هێنا.
ڕێوڕەســمەکە بــە ســروودی نەتەوایەتیی
«ئــەی ڕەقیــب» و پاشــان ڕاگرتنــی
چەنــد ســاتێک بێدەنگی بۆ ڕێزگرتن لە
ڕۆحی پاکی ســەرجەم شــەهیدانی کورد
و کوردستان دەستی پێ کرد.
لــە بڕگــەی یەکەمــی ڕێوڕەســمەکەدا
«پژمان شەریعەتی» سکرتێری گشتیی
یەکیەتیــی الوان بەبۆنــەی ٧٦ـــەمین
ساڵڕۆژی دامەزراندنی ئەو ڕێکخراوەیە،
پەیامێکی پێشکەش کرد.
شــەریعەتی لە بەشــێک لە پەیامەکەیدا
پڕژایــە ســەر مێــژووی یەکیەتیــی الوان
تــا بــە ئەمــڕۆ و لــە کۆتاییــدا ئاماژەی
بــە ڕاســانی خۆرهــەاڵت و ڕۆڵــی الوان
لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان کــرد كــە
هەنووكــە لــە ڕەوتــی خەبات و تێكۆشــان
بــۆ گەیشــتن بــە مــاف و ئازادییەكانیــان
نەخشــی بــە باندۆڕیــان هەیــە و بوونەتــە
هیوا و ئۆمێدی نەتەوەكەیان.
دواتر پەخشــانێک لەالیەن پێشــمەرگەی
الو «ئێحســان ڕەســتگار» پێشکەشــی
بەشداربووانی ڕێوڕەسمەکە کرا.
لــە بڕگەیەکــی دیکەی ڕێوڕەســمەکەدا
بــە مەبەســتی ڕێزگرتــن لە تێکۆشــان و
ماندووبونــی بەڕێوەبەرانی هەڵبژێردراوی
کۆنگــرەی پێشــوو کــە بریتــی بــوون
لــە «عومــەر فەخرەدیــن فــەر ،ســامان

ســەیدئەحمەدی ،وریا مەحموودی ،دڵنیا
لوتفــی و واحیــد ئەحمــەدی» ،لەوحــی
ڕێزلێنانیان پێشــکەش کرا .ئــەو لەوحانە
لەالیــەن بەڕێــز «حەســەن شــەرەفی»
جێگــری یەکەمــی لێپرســراوی گشــتیی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران
و بەرپرســی ناوەنــدی سیاســیی حیزبــەوە
پێشکەشی ئەو پێشمەرگانە کرا.
لــە درێــژەی ڕێوڕەســمەکەدا لەالیــەن
«پژمــان شــەریعەتی» لەوحــی ڕێزلێنان
پێشــكەش بــەو ئــۆرگان و دەزگایانە کرا
کــە هاوکار و یارمەتیــدەری ڕێکخراوی
الوان بــوون .ئــەو ئۆرگانانــە بریتــی بوون
لــە «نووســینگەی کارگێــڕی ،ناوەندی

سیاســی ،دەزگای ڕاگەیانــدن ،دەزگای
ئەمنییــەت ،دەزگای فەرماندەیــی
هێــزی پێشــمەرگەی کوردســتان،
دەزگای ڕێکخســتنی گشــتی ،دەزگای
بەدواداچــوون و چاوەدێــری ،دەزگای
دارایی و دەزگای هەڵبژاردن».
لــە بڕگەیەکــی دیکەی ڕێوڕەســمەکەدا
ڕێــز لــەو کەســانە گیــرا کــە تەمەنــی
الویەتیــی خۆیــان تەرخــان بــە کاری
ڕێکخراوەیــی لــەم ڕێکخــراوەدا کــردووە.
هەروەهــا ڕێــز لــە تێکۆشــانی ئەندامانی
چاالکی یەکیەتیی الوان گیرا.
لــە كۆتاییــدا بەشــداربووان بــە شــایی و
هەڵپەڕكێ ئەو یادەیان ڕازاندەوە.
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ســنە؛ نــاوی جاش و پاســدارەکان
لەســەر تابلــۆی شــەقامەکان
ڕەش کرانــەوە

ماڵپــەڕی «کوردســتان میدیــا» لــە
هەواڵێکــدا ئاشــکرای کــرد ،ڕۆژی
دووشــەممە ڕێکەوتــی ٢٥ی ڕێبەنــدان
ئەندامــان و الیەنگرانی حیزبی دێموکرات
لــە شــاری ســنە لــە چاالکییەکــدا ئــەو
تابلۆیانەی کە لەســەر شەقامەکان ناوی
پاســدارە کوژراوەکانــی ڕێژیمــی ئێرانیان
لەسەرە ،ڕەش کردووەتەوە.
ئەو شــوێنانەی کــە تابلۆکانیان لێ ڕەش
کراونەتــەوە بریتــن لە« :تابلــۆی بلواری
فاتمە ئەســەدی ،بلواری ٢٢ی بەهمەن و
بلواری شەبلی» و دەیان تابلۆی دیکە.
ئــەو ڕۆڵــە تێکۆشــەرانە بە دروشــمگەلی
«بژی حدکا و ســەرکەوێ ڕاســان» ئەو
چاالکییەیان بەڕێوە بردووە.
لەالیەکــی تــرەوە ڕۆژی چوارشــەممە
٢٧ی ڕێبەندانــی ١٤٠٠ی هەتــاوی،
ســپای پاســدارانی ڕێژیــم لــە گەڕەکــی

«حەماڵئــاوا»ی شــاری «ســەقز» دژی
حیزبــی دێموکــرات دروشــمی لەســەر
دیوارەکانی ئەو گەڕەکە نووسیوە.
دروشــمەکانی دژی حیزبــی دێموکــرات
بــووە و تۆمەتــی خســتووەتە پــاڵ حیزبــی
دێموکــرات .پێشــتریش لــە شــاری
«نەغــەدە» لەالیــەن بەکرێگیروانــی
ڕێژیمــەوە دەر و دیــواری ماڵــەکان بــە
مەبەســتی خراپکردنی حیزب لەبەرچاوی
بیروڕای گشتیی ڕەش و پیس کرابوو.
ڕێژیمــی ئێــران بەهــۆی ئەوەیکــە حیزبی
دێموکــرات لەنێــو خەڵکــدا پێگەیەکــی
بەهێزی هەیە و خۆشەویســتی کۆمەاڵنی
خەڵکــە بــە درێژایــی دەســەاڵتی خــۆی
پیــان و پالنی جۆراوجــۆری دژی حیزب
داڕشتووە بەاڵم هیچ کات لەو هەواڵنەیدا
ســەرکەوتوو نەبووە بەڵکوو خەڵک باشــتر
ڕێژیمی ئێرانیان ناسیوە.

ســاڵڕۆژی دامەزرانــی کۆمــاری کوردســتان
لــە «ئامریــکا» بــەرز ڕاگیرا

ڕۆژی شــەممە ڕێکەوتی ٩ی ڕێبەندانی
١٤٠٠ی هەتــاوی ،کۆمیتــەی حیزبــی
دێموکراتی کوردستانی ئێران لە ئامریکا،
بەبۆنــەی ٢ی ڕێبەنــدان٧٦ ،ـــەمین
ســاڵڕۆژی دامەزراندنــی کۆمــاری
کوردســتان ،ڕێوڕەســمێکی بەشــکۆی
لــە شــاری «شــانتێل» لــە ویالیەتــی
«ڤێرجینیا»ی ئامریکا بە بەشــداریی پتر
لە  ١٥٠کەس بەڕێوە برد.
بەهــۆی مەترســییەکانی ڤایرۆســی
کۆرۆنــا ،بە شــێوەیەکی کــەم خەڵک بۆ
جێژنەکە بانگهێشت کرابوون.
ڕێوڕەســمەکە بــە ســروودی نەتەوەیــی
«ئــەی ڕەقیــب» و ڕاگرتنی خولەکێک
بێدەنگــی بــۆ ڕێزگرتــن لــە گیانی پاکی
شــەهیدانی کــورد و کوردســتان دەســتی
پــێ کــرد .پاشــان «خالیــد خورینجی»
بەرپرســی ڕاگەیاندنــی کۆمیتەی حیزب
لــە ئامریــکا ڕیزبەنــدی بەرنامەکــەی
خوێندەوە.
دواتــر وتاری کۆمیتەی گشــتیی حیزبی
دێموکــرات لە ئامریــکا ،لەالیەن «ڕەحیم
ڕەشیدی» ،بەرپرســی کۆمیتە پێشکەش
کــرا .بەرپرســی کۆمیتــەی حیــزب لــە
ئامریــکا ،لەمــەڕ گرینگیــی دامەزرانی
کۆماری کوردستان و کەسایەتی بەرزی
«پێشــەوا»ی نەمــر و کاریگــەری و
دەوری مێژوویی کۆماری کوردســتان بۆ
ئامادەبووان قسەی کرد.
«ڕەشــیدی» لــە ناورۆکــی قســەکانیدا
ئامــاژەی بەوە کــرد کە پێویســتە لەپێناو
خوڵقانــدن و قۆســتنەوەی دەرفەتەکانــدا،
حیزبی پێشــەوا و دامەزرێنەری کۆماری
کوردستان ،پتەوتر و یەکڕیز بێ.
لــەو پەیوەندییــەدا داوا لــە ئامادەبــووان
کرا کە هاندەر و پاڵپشــتی تێکۆشــەرانی
دێموکرات بکەن.
لــە بەشــێکی دیکــەی ڕێوڕەســمەکەدا
پەیامــی ناوەنــدی سیاســیی حیزبــی
دێموکرات لەالیەن «نائیب مەشــایەخی»

پێشکەش کرا.
دواتــر پەیامــی ناوەنــدی هاوکاریــی
حیزبەکانــی کوردســتانی ئێــران لەالیــەن
«ڕێبوار سەلیمی» خوێندرایەوە.
پاشــان پەیامی نوێنەرایەتیی حکوومەتی
هەرێمــی کوردســتان لە ئامریــکا لەالیەن
«بارزان ئەردەاڵن» خوێندرایەوە.
لــەو ڕێوڕەســمەدا «محەممــەد داســتان»
تێکۆشــەری دێرینی دێموکرات ،پەخشانە
شێعرێکی لە وەسفی «پێشەوا» و بایەخی
کۆماری کوردستان پێشکەش کرد.
ســروودی «بــژی دێموکــرات» و چەنــد
گۆرانی و هەڵبەســتی شۆڕشــگێڕی کە
لەالیەن «فایەق عەبدوڵاڵهی» پێشکەش
کران زیاتر ڕێوڕەسمەکەی ڕازاندەوە.
بــۆ ئــەم ڕێوڕەســمە چەندیــن پەیامــی
پیرۆزبایی نێردرابوون کە بریتین لە:
ـ پارتی دێموکراتی کوردستان
ـ یەکیەتیی نیشتمانیی کوردستان
ـ کۆمەڵەی شۆڕشگێڕی زەحمەتکێشانی
کوردستانی ئێران
 کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی کوردستان ئەنستیتۆی کورد لە ئامریکا کۆنگرەی نەتەوەیی کورد لە باکووریئامریکا
 حیزبــی تەزامۆنــی دێموکراتیکــیئەحواز
 کۆنگرەی نەتەوەکانی ئێرانی فێدڕاڵ پەیامی پارێزەر «سەمیرا قادری»لــەو ڕێوڕەســمەدا داوا کــرا ڕۆژی
پێنجشــەممە ،بــۆ پشــتیوانی لــە «زارا
محەممــەدی» ،مامۆســتای زمانــی
کــوردی کــە بــە تۆمەتــی وتنــەوەی
زمانــی کــوردی بــە مندااڵنــی نیشــتمان
لــە بەندیخانەکانی ڕێژیمی تێرۆریســتیی
ئێراندایە ،بەشــداریی ڕێپێوانێکی مەدەنی
بکــەن کــە بڕیــارە لەبــەردەم وەزارەتــی
دەرەوەی ئامریکا بەڕێوە بچێت.
ڕێوڕەســمەکە بــە شــایی و هەڵپەڕکێــی
بەشداربووان کۆتایی پێهات.
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ڕاگهیهنــدراوی یهکێتیــی پیشـهیی مامۆســتایان و کۆمەڵێــک ڕێکخــراوی ڕۆژهــەاڵت
بەبۆنــەی ڕۆژی جیهانیــی زمانــی دایکــی

خەڵکی ئازادیخوازی کوردستان!
٢١ی فێورییــە بــە ڕۆژی جیهانیی زمانی
دایکــی ناودێــر کــراوە .ســاڵی ٢٠٠٠ی
زایینــی ڕێکخــراوی یوونســکۆ لــە توێــی
کۆبوونەوەیــەک بــۆ واڵتانــی ئەنــدام ،ئــەم
ڕۆژەی وەک ڕۆژی جیهانیــی زمانــی
دایکــی دیــاری کــرد .دواتــر دەبیــری
گشــتیی ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان
وێڕای پشــتیوانیی خــۆی ،ئەم بۆنەیەی بە
میراتێکــی هەرەمەزنــی مرۆیی ناو لێ برد
و لەســەر ئــەو بــاوەڕە بــوو کــە گرینگیــدان
بــە وەهــا ئەرکێــک دەبێتــە هــۆی ئــەوەی
کــە تێکــڕای خەڵــک هــەم بــە بایەخــەوە
لــە پرســی زمانــی یەکتریــن بڕوانــن هــەم
ســاناتر ئاڵوگــۆڕی کولتــووری بکــەن،
ئــەوەش دەبێتە زامنی ئاسایشــی گشــتی و
پێکەوەژیانــی ســالمتری لــێ دەکەوێتــەوە.
شــایانی باســە کە یوونســکۆ وەک بەشــی
کاروبــاری کولتــووریو فێرکاریــی نەتەوە
یەکگرتــووەکان ،لەســەر ئــەو باوەڕەیــە کــە
تێگەیاندنــی کۆمەڵگەی واڵتانی ئەندام لە
پرســی بەهــا کولتوورییــەکان ،دەبێتە هۆی
ڕێزنــان لە فرەچەشــنیی مرۆیــی ،بەتایبەت
ئاوڕدانەوە لە گەالنی پەڕاوێزخراو ،هەروەها
دەتوانێــت یارمەتیدەری گەشــەی پرۆســەی
ئاشــتی و ســەقامگیری لــە کۆمەڵگــەی
جیهانییــە .لــە بەر مەترســیی ئەوەی کە لە
واڵتانــی فرەگەلی ،چۆنیەتیی ڕێزگرتن لە
مافــی کەمینــەکان لە ئاســتێکی نزمدایە،
یوونســکۆ لەســەر بەرزڕاگرتنــی رۆژی
جیهانیــی زمانــی دایکــی لــە تێکــڕای
واڵتانــی ئەندام جەخــت دەکاتەوە و داواکارە
کــە هەوڵــی باڵوکردنــەوەی ئامانجەکانــی
ئــەو ڕێکخراوەیە وەکــوو یەکێک لە ئەرکە
سەرەکییەکانیان وەبیر دەخاتەوە.
یوونســکۆ لــە بۆنــەی ئەمســاڵدا ئامــاژەی
بــە دۆخی خەفەتباری کۆڤید ١٩-بۆ ســەر
کۆمەڵگــەی مرۆڤایەتــی کردووە و لەســەر
گرێدانــی تێکنۆلــۆژی و فرەچەشــنیی
فەرهەنگــی لــە ڕێگەی زمانــی دایکییەوە
پێداگریــی کردووەتــەوە .ئــەو ڕێکخراوەیــە
لەســەر ئــەو باوەڕەیــە کــە تێکنۆلــۆژی
لــە ڕێگــەی زمانــی دایکییــەوە ،وەهــا
پوتانســییەلێکی تێدایــە کــە دەتوانێــت بــە
گرفتــە ســەرەکییەکانی ئەمــڕۆی جیهانی
پــەروەردە و فێرکردنــدا بچێتــەوە .هەروەهــا
ئەگەر سیســتمی پــەروەردە لەســەر بنەمای
هەمەالیەنــە و یەکســان بــۆ هەمــووان

دابمەزرێــت و زمانــی دایکــی وەکــوو
شــاکلیل لە بەرنامەی دەرسیی قوتابخانەدا
بگونجێــت ،کۆمەڵگــەکان لــە داهاتــوودا
شــاهیدی هــەوڵ و تەقــەالی فێرکاریــی
هەتاهەتایــی بــە شــێوەی عاداڵنــە و خێــرا
بەپێی رەوتی سەردەم و بەبێ جیاوازی دەبن.
نابــێ ئــەو ڕاســتییە لەبیــر بکەیــن کــە
حکوومەتــی هەنووکــەی ئێران جیــا لەوەی
ئەندامێکــی گرینگی یوونســکۆیە و لەوێدا
نوێنــەری داییمیــی هەیــە ،بڕیارنامــەی
دیاریکردنــی ڕۆژی جیهانیــی زمانــی
دایکیشــی واژۆ کــردووە .کەوایــە ئــەو
دەســەاڵتە بەنیســبەت بەڕێوەبردنــی هەمــوو
خاڵــەکان و ناوەڕۆکــی بڕیارنامــە و
پێشــنیارەکانی ســااڵنەی ئــەو ڕێکخراوەیــە
بەرپرسیارە و دەبێ بە ئەنجامیان بگەیەنێت.
کەچــی بــە پێچەوانــە ،نەتەنیــا هیــچ
هەنگاوێکــی کردەیــی لە ئاســت ڕاســپاردە
و پەســەندکراوەکانی یوونســکۆ هەڵناگــرن،
بەڵکــوو وەک پیشــەی جارانــی خۆیــان،
بەنیســبەت کەمینــە نەتەوەیییەکانی ئێران،
لەسەر ڕێبازی نژادپەرستانەی هەاڵواردن و
دووچاوگی ڕوانین سوورن و لە بەرژەوەندیی
گەلــی بااڵدەســتدا پەنــا بــۆ چەمکــی
زاڵمانەی ئاسیمیالسیۆن دەبەن.
مامۆســتایانی دەروەســت و مافخــوازی
کوردستان!
بــۆ هەمــوو الیەکمــان ڕوون بۆتــەوە کــە
ڕێژیمــی ئێــران جیــا لــەوەی لەهەمبــەر
خزمەتگوزارییەکانــی نیشــتمانی ئێمــە
خــۆی بــە بەرپــرس نازانێت ،بەڵکــوو ڕۆڵی
داگیرکەریو کۆلۆنیالیستیی گرتۆتەبەر.
هــەر بۆیــە لــە جیاتیــی ئاوەدانکردنــەوە،
هەوڵــی ســووتاندنی سروشــت و تااڵنــی
ســامان و کوێرکردنــەوەی شــوێنەوارە
فەرهەنگــی و مێژووییەکانــی گەلەکەمان
دەدا و لــەو نێوەدا بەداخەوە زمانی کوردیش
گەورەتریــن هەڕەشــەی لــە ســەرە .نوێتریــن
نموونــەی ئــەو ئیدیعایە بریتین لە ســزادانی
زارا موحەممــەدی وەک وانەبێــژی
ســەرکەوتووی زمانــی کوردی بە  ٥ســاڵ
زیندان ،گوشــارهێنان بۆ سەر مامۆستایانی
مافخــوازی کوردســتان ،کردنــەوەی
دۆســیەی ئەمنییەتی بۆ چاالکانی ناوەندە
فێرکارییــەکان ،هەوڵــی چەواشــەکارانەی
داخوازییــە ڕەواکانــی گەلــی کــورد لەنــاو
میدیــا پاوانکراوەکانــی ڕێژیــم و بــە
ئەمنییەتیکردنــی داخوازییــە مەدەنییەکان.

دیــارە ئەم کردەوەگەلەی ڕێژیمی ئێران جیا
لــەوەی کــە هیــچ خزمەتێک بــە تەبایی و
پێکــەوە ژیانــی ســەردەمیانەی گەالنــی
ئێــران ناکەن ،ڕاســت بــە پێچەوانە ،هەوێنی
ئاڵــۆزی و ناتەبایین و زەمینەی جیاخوازی
و لێکدابڕان لە داهاتوودا پێک دێنن.
بەپێــی زانیارییــە ستاتیســتیکییەکان،
زیاتــر لــە  ٦٠لەســەدی مندااڵنــی ئێــران
لــە خوێنــدن بــە زمانــی دایکــی بێبــەش
کــراون .ئــەوەش لــە حاڵێکدایە کە یاســای
بنەڕەتیی دەســەاڵتی ئێران لە چەند بڕگەدا
بــە ڕوونــی ڕێگــەی خوێندنــی بــە زمانــی
دایکــی ،وێــڕای دابینکردنــی خــەرج و
پێداویســتییەکان بــۆ مندااڵنــی ئێــران بەبێ
جیــاوازی ئــاوەاڵ هێشــتۆتەوە .کەچــی بەو
حاڵــەش دەســەاڵتداران بە هیچ جــۆر پێملی
ئــەو ڕاســتییە نابــن کــە زمــان میراتێکــی
سروشتی و مەعنەویی مرۆڤە و نابێ هیچ
یاســا و ڕێســایەکی ئاســمانی و ئینســانی
ڕێگــە بدەن کە مــرۆڤ لەو نێعمەتە بێبەش
بکرێــت .یــان ئەگــەر داگیرکــەران پێیــان
وایــە کــە وەدیهاتنی مــاف و ئازادییەکانی
گەلی کــورد دەبێتە هۆی تەفروتوونابوونی
کۆشــکی دەسەاڵتەکەیان ،بە دڵنیایی هەتا
ڕێگری زیاتر بکەن ،مەودای گەیشــتن بەو
ڕۆژەیان لێکورتتر دەبێتەوە.
قوتابییان! بنەماڵە بەڕێزەکان!
زمانــی کــوردی وەک زمانــی دایکیــی
ئێمــەی کــورد ،یەکێکــە لــەو زمانانــەی
کــە بــە درێژایی مێژوو لەالیــەن داگیرکەرە
جۆراوجۆرەکانــەوە هەوڵــی بێڕیزیکــردن و
بێهێزکردنــی دراوە .ئــەوان بــاش زانیویانــە
پەنجە لەســەر چی دابنێن و لە کامە بنەما
بــدەن .ئــەوان بــاش دەزانن ،زمانــی کوردی
یەکێکــە لــەو گرنگتریــن ئامرازانــەی کــە
رۆڵــی هەیــە لــە دروســتکردنی هەســتی
هاوپێوەنــدی و ڕۆحی هاوبەشــی مێژوویی.
ئــەوان باشــیان زانیــوە کــە بەهێزبوونــی
زمــان واتــە بەهێزبوونــی توانــای داهێنــان و
پەروەردەکردنی کەســایەتیی بەهێز .ئەمەش
واتە خۆبەدەستەوەنەدان و خۆ بەکەم نەگرتن.
بە درێژایی مێژوو بەشــێکی پرۆژە و پالنی
داگیرکــەران بریتــی بــووە لــە لەناوبردنــی
ئــەم زمانە ،بەاڵم بە خۆشــییەوە ،ســەرەڕای
ئــەو هەمــوو زوڵــم و زۆر و ڕێگرییانــە،
کەچــی هێشــتا گەلەکەمان قــورس و قایم
لــە پشــتی ڕاوەســتاوە و وەک زمانێکــی
بەبڕشــت ،لــە توێــی ئــەدەب و زانســتە

وێبینیارێــک بەبۆنــەی ٢ی ڕێبەنــدان لــە ڕۆژاوای کانــادا بەڕێــوە چــوو
ڕۆژی پێنجشــەممە ڕێکەوتــی ٩ی
ڕێبەندان بەبۆنەی ٧٦ـەمین ساڵوەگەڕی
دامەزرانــی کۆمــاری کوردســتان بــە
دەستی پێشەوا «قازی محەممەد» و بە
ڕێبەریی حیزبــی دێموکرات ،کۆمیتەی
حیزب لــە ڕۆژاوای کانــادا وێبینارێکی
بــە بەشــداریی «ڕۆســتەم جەهانگیری»
بەرپرســی دەزگای چاودێــری و
بەدواداچوونــی حیــزب و ژمارەیــەک لە
ئەندامان و دۆستانی حیزب بەڕێوە برد.
وێبینارەکــە ســەرەتا بــە ســروودی
نەتەوایەتیی «ئەی ڕەقیب» و ســاتێک
بێدەنگــی بــۆ ڕێزلێنــان لــە شــەهیدانی
ڕێــگای ڕزگاریی نەتەوەکەمان دەســتی
پــێ کــرد و دواتــر بەڕێوەبــەری کــۆڕ
«ئیســماعیل ئیبراهیمــی» بــە کورتــی
لەسەر پیرۆزییەکانی کۆمار دوا.

پاشــان «ســەعدی عەبــدی» بەرپرســی
کۆمیتــەی حیــزب لــە ڕۆژاوای کانــادا،
پەیامــی کۆمیتەی بەو بۆنەوە پێشــکەش
کــرد و وێــڕای پیرۆزبایــی و ڕێزگرتن لە
یادی کۆمار و ڕچەشکێنی و پێشەنگیی
حیزبــی دێموکرات ،پەیمانی وەفاداری بە
ئامانجەکانی کۆمار و ڕێبازی ڕێبەرانی
شــەهیدی نوێ کردەوە و هیوای خواســت
ڕاســانی پیرۆزی نەوەی نوێی خەبات ،بە
یەکڕیــزی و یەکگرتوویــی هەنــگاوەکان
بەرە و سەرکەوتن خێراتر بکەن.
دواتر «ڕۆســتەم جەهانگیری» بەرپرسی
دەزگای چاودێــری و بەدواداچــوون،
لەســهر كۆماری كوردســتان و بزووتنەوەی
ئازادیخوازیــی كــورد لــه چوارپارچــەی
كوردســتان بــۆ بەشــداربووانی وێبینارەکە
دوا و تیشــكی خســته ســەر خەباتی شاخ

و شــار و گرینگــی و پیرۆزیــی خەباتــی
پێشــمەرگانه و ڕۆڵی تاراوگەنشــینان لەو
پەیوەندییــەدا کــە دەبــێ تاراوگــە بکرێتە
ســەنگەری پشــتیوانی لە خەباتی شــاخ و
شار و پشتیوانی بەردەوامی ڕاسان.
لــه درێــژەدا «ئــەردەاڵن بێهــرووزی»
بەرپرسی ڕێکخســتنی هەرێمی باكووری
ئامریكا وێڕای پیرۆزبایی ٢ی ڕێبەندان،
بــە کورتــی لەســەر گرینگیــی کاری
کۆمیتــەکان و بەڕێوەبردنــی ئەرکــی
حیزبــی لەپێناو درێژەدان بە ئامانجەکانی
گەلی کورد بۆ ئامادەبووان دوا.
پاشــان «کیوومەرس بێیگی» بەرپرسی
ڕێکخستنی کۆمیتە ،بەبۆنەی ئەو ڕۆژە
مێژووییــە پیرۆزبایــی خــۆی ئاراســتەی
بەشداربووانی وێبینارەکە کرد.

جۆراوجۆرەکانــدا دەربڕین ،داهێنان ،ئارەزوو،
ویســت و هەســتە جوانەکانــی خۆیانــی پێ
دەردەبــڕن .ئەمــەش بێگومــان بەرهەمــی
دەرەنجامــی شــەونخوونی و خەباتــی بــێ
وچانــی هەمــوو تاکــە خەباتگێڕەکانــی
ئــەم نەتەوەیەیــە .لــەم نــاوەدا نابێ نەخشــی
مامۆســتایانی شوڕشــگێڕ لەبیر بکەین کە
بــە هەوڵــی بــێ وچانــی خۆیــان پارێزەرانی
ڕاســتەقینەی زمانــی دایکیــی خۆیان بوون
لــە ناوەندەکانــی خوێنــدن و قوتابخانەکانــدا
ســەریان بۆ پیالنە نێگریسەکانی دەسەاڵتی
زاڵم و داگیرکەر نەوی نەکردووە .هەروەک
دەبینیــن ،ئــەم ڕۆژانــە ڕاپــۆرت و هەواڵــی
چاالکییەکانــی مامۆســتایانی مافخوازی
کوردســتان لــە ســەرتۆپکی میدیاکانــدا
وەک بزووتنەوەیەکــی بەهێــزی مەدەنــی
دەبێنرێــن .ئــەوان هــاوکات لەگــەڵ ئــەوەی
کــە داوای مافەکانــی خۆیان لە دژوارترین
بارودۆخدا دەکەن و لەو میانەدا ڕووبەڕووی
گەلێک گوشــاری جۆراوجۆری دەسەاڵتی
دیکتاتــۆری ویالیەتــی فەقیهـــ بوونەتــەوە،
کەچــی لەنــاو داواکارییەکانیانــدا مافــی
قوتابییــان و بنەماڵەکانیــان لەبیــر نەکردووە
و بە بەرزکردنەوەی دروشــمگەلێکی وەک:
«خوێنــدن بــە زمانــی دایکــی ،خوێندنــی
بەخۆڕایی ،دروستکردنی قوتابخانەی سالم،
بەرابەریــی ڕەگــەزی ،نــا بــۆ قوتابخانــەی
تایبەتــی» پێداگرییــان لــە مافەکانــی
قوتابــی و کۆمەڵگــە کــردووە .هــەر بۆیــە
ئەرکی سەرەکیی قوتابی و بنەماڵەکانیانە
کــە بــە جیــددی و لــە مەیدانــی کــردەوەدا
پشــتگیری لــە پرۆســەی ناڕەزایەتییەکانی
مامۆستایانی خۆیان لە کوردستان بکەن.
لــە کۆتاییــدا بەبۆنــەی ڕۆژی جیهانیــی
زمانــی دایکــی ،پیرۆزبایــی لــە هەمــوو
ئاخێوەرانــی زمانی کوردی و هەموو زمانە
جیاوازەکانی دیکە دەکەین و سەری ڕێز و
نەوازش بۆ ئەو تێکۆشەرانە دادەنەوێنین کە
بەبــێ هیچ چاوەڕوانییەک و لە دژوارترین
هەلومەرجەکانــدا ،بــە ورەیەکــی بــەرز و بە
ئیمــان بە بەرابەری و یەکســانی ،خزمەتیان
بە زمانی کوردی کردووە.
یەکیەتیی پیشەیی مامۆستایانی
کوردستانی ئێران
کۆمەڵیک ڕێکخراو و ئەنجوومەنی
فیرکاری و فەرهەنگی و مەدەنیی
ڕۆژهەاڵتی کوردستان
٢٧٢١ی کوردی

درێژەی پەیڤ
لێ دهكا كه ڕۆڵهكهتان له ڕیزی خهبات
دوور بخهنــهوه! لهوه دڕندانهتریش باوك و
برا و دایك و خوشكی ئهم گیانفیدایانهی
ســهنگهری خهبــات ،بانــگ دهكا و
دهسبهسهریان دهكا و به بیانووی نابهجێ
زیندانییان دهكا و له ئهشــكهنجهگاكانیدا
ئازاریــان دهدا تهنیــا بــۆ ئــهوهی ئیرادهی
خهباتكاران بهچۆكدا بێنێ!
ئــهم مۆدێلــه لــه دڕندهیی كــ ه لهوپهڕی
بێشــهرمیدا بهڕێــوهی دهبــا ،نــهك لــه نێو
ئاژهاڵنــدا هیــچ نموونهیهكــی نییــه،
بهڵكوو له شــهڕی بهڕبهڕهكان و هێرشی
هارهكانــی داریووشــی ههخامنشیشــدا
هاوتــای نهدۆزراوهتــهوه؛ هــهر بۆیــه
فهرههنگی وشــهدانی مرۆڤایهتی كاتێك
دهڕوانێته كردهوهكانی حاكمانی تاران ،به
سهرسووڕمانهوه سهیریان دهكا!
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دووڕێیانــی ڕووخانــی ڕێژیمــی ئێــران
چیا عەلیار

لە بەر بەری ٢٢ی ڕێبەندان و  ٤٣ساڵ حکومەتی ئیسالمی لە ئێران ئەگەر کورتەئاوڕێک
لــەو ماوەیــە بدەینــەوە و ئاماژەیەک بە ژمارە و ئامارەکان بکەین و چاوێکی خێرای پێدا
بخشــێنین بــە بــێ ئــەوەی زێدەبێژی تێدا بــێ و دووپاتکردنەوەی ڕابــردوو بێ ،پێمان دەڵێ
کە هەموو نیشــانەکان بەرەو ئەوە دەڕوات کە ئەو ڕێژیمە هەم لە نێوخۆ و هەم لە دەرەوە
مەشروعیەت و ڕەوایی خۆی لە دەست داوە و بەرەو ڕوخان دەڕوات.
حاشــا لەوە ناکرێ کە بێجگە لە گەلی کورد لە ڕۆژهەاڵتی کوردســتان کە شــێلگیرانە
و بەهــۆی بوونــی هێــزە سیاســییەکانییەوە و ئاگادارکرنــەوەی خەڵــک هــەر لە ســەرەتاوە
نێوەڕۆکــی ڕێژیمیــان ناســی و «نا»یــان پــێ گــوت ،بەاڵم لــە باقی شــوێنەکانی تر لە
ئێران بە هۆی لێکگرێدانی مەزهەبی ،خەڵکانێک لە سەرەتاوە ،ئەگەرچی بە ڕواڵەتیش
پشــتیوانی ڕێژیم نەبایەن ،بەاڵم لە دڵەوە لەگەڵ حکومەتێکی شــیعی ویالیهتی فهقیهی
کێشەیەکی ئەوتۆیان نەبوو بەاڵم ئەو ڕەوتە ئەوڕۆ ڕێک پێچەوانەیە! کێشەی دەسەاڵت
و باندە مافیاییەکانی ســوپای پاســداران ،گەندەڵی و دزی و فەســاد لە بەرزترین ئاســتی
دەسەاڵتدا و تەخشان و پەخشانکردنی میلیاردها دۆالر بۆ پشتیوانی تێروریزمی نێودەوڵەتی
و خانووســازكردن له لوبنان و فەلەســتین و ســوریە و  ...بە جێگای ئێران بووەتە مێتۆدی
سەرەکی کار و چاالکییەکانی ڕێژیم؛ ئەمەش لەحاڵێکدایە کە خەڵکانی ئێران لە ژێر
باری گرانی و بێکاری و هەژاری و دیاردە دزێوە کۆمەاڵیەتییەکاندا دەناڵێنن.
ئیتر لە کەس شــاراوە نییە و لە خۆپیشــاندانەکانی دژ بە ڕێژیمیش دروشــمەکانی خەڵك
دەبیسترێن کە ئەو ڕێژیمە تەنانەت بە کەڵ وەرگرتن لە ئایین بۆ فریودانی خەڵکەکەش
نەیتوانیوە فریای بکەوێ و تا سەر نەبووە.
ڕەنگە ئەو پرسیارە لێرەدا بێتە گۆڕی کە ئەدی چۆنە بە نەمانی ئەو متمانە و ڕەوایییەی
کە گەرەنتی لەسەرحوکممانەوەی دەسەاڵتێک دەکات تا ئێستا خۆی ڕاگرتووە!؟
لــە واڵمــدا دەتوانیــن بڵێیــن هەمــوو حکومەتــە دیکتاتــۆر و ملهۆڕەکانــی جیهان وەک
ڕێژیمی ئێران بەهۆی زەبروزەنگ و فشــارێکی توندی پۆلیســی و کپکردنی بچوکترین
دەنگــی نــاڕازی بــۆ ماوەیــەک دەتوانن خەڵــک بێدەنگ بکەن بەاڵم وشــیاری خەڵك بە
تایبــەت ئێســتا بەهــۆی هەبوونی تــۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان و دیتنی جیهانــی دەوروبەریان
و ئاســایش و ئارامی و کار و ژیانی خۆش لە واڵتانی بچوکی عەرەبی دراوســێی ئێران
(ئەگەر ئاماژە بە ئوروپاش نەکەین) ئیتر لە کەس شاراوە نییە.
باڵوبوونــەوەی فایلــی دەنگیی فەرماندە گەورە و پلەبەرزەکانی ســوپای پاســداران لەمەڕ
فەســاد و دزی نێوخۆییان ،باڵوبوونەوەی نامەکانی دەزگا ئەمنیەتییەکان کە هوشــداری
دەدەن ئاستی ناڕەزایەتی وا بەرز بۆتەوە کە کۆنترۆڵ ناکرێ ،وتەی نوێنەرانی مەجلیس
کــە بــە ئاشــکرا دەڵێــن خەڵــك ئێمــەی نــاوێ و بەردبارانمــان دەکەن ،ســەرەڕای فشــاری
نێودەوڵەتی دژی ســەرەڕۆیی و بەرنامەی ناوکی و موشــەکی ئەو ڕێژیمە ئیتر شــک و
گومانێک ناهێڵێتەوە بۆ کەس کە ڕێرەوی ڕێژیم بەرەو ڕوخان دەڕوات.
زۆر جار باســی ســازانی ڕێژیم لەگەڵ ڕۆژاوا دەکرێ بەاڵم ئەو ســازانە ئەگەر بشــکرێ
سازانێکی کاتییە ،بەو هۆیەوە کە هەیمەنەی کۆماری ئیسالمی و بناغەی ئەو ڕێژیمە
لــە ســەر تیــرۆر و کوشــتار و تێرۆریــزم دامــەزراوە کە پشــتیوانی لە حیزبوڵــای لوبنان و
حوســییەکانی یەمەن و میلیشــیاكان له عێراق و حەماس و باقی گروپە تروریســتییەکانی
دیکە بە دژی ڕۆژاوا بکات ،ئەگەر ئەو دژایەتییە نەمێنی ئیتر ماهیەتی ئەو ڕێژیمەش
نامێنێ ،ئەو متمانە و جێباوەڕییەی کە ئێران هەیەتی الی تیروریستانی ئاماژە پێکراو،
ئەویــش نامێنــێ ،بۆیە ئەو دووڕێیانەی ئێران ئێســتا گیــری خواردووە تێیدا ،هەردووکیان
بەرەو هەڵدێری دەبات.
یا ســازان لەگەڵ ڕۆژاوا و نەمانی ئەو پێگهیهی له نێو تیرۆریســتاندا! ههروهها و لە نێو
خۆیدا تووشی داڕمانی دەکات ،یا نەسازان و پەرەپێدان بە بەرنامەی ئەتۆمی کە ئەوکات
ڕەنگە بە زەبری هێزی واڵتان بڕووخێ.
لــە مــاوەی  ٤٣ســاڵی ڕابــردوودا ڕێژیمی زاڵ بەســەر ئێران هەم بــە کەڵكاوەژوووەرگرتن
لــە ئاییـــــــــــنزای شــیعە ،نێوخــۆی واڵتــی فریــو داوە و هەم بە هێنانەکایــەی دوو ڕەوتی
ســازکراو بەناوەکانی توندئاژۆ و ئیسالحخواز،
توانی کاڵو لە سەری جیهان دابنێ.
ئێســتا کــە دەســتی هــەم بــۆ نێوخــۆ ڕوو بــووە
و کــــــــــــێشەی خــواردن خــواردن تەنانــەت
گەیشــتووەتە لوتکــەی دەســەاڵت و لــە نێــو
فەرمانــدە پلەبەرزەکانی ســوپای پاســداراندایە
و هــەر کەســێک لــە بیــری خۆیدایــە ،ئــەو
کەتــوار و ڕاســــــــــــــتییە لــە هەمــوو کاتێک
زیاتــر دەرکەوتــووە کــە کۆتاییەکانی تەمەنی
نگریســی ئــەو ڕێژیمــە نیزیــک و نیزیکتــر
بووەتــەوە ،ئەمــەش الی ئــەم بەناوبەرپرســانە
بەتەواوی ڕوون بووەتەوە؛ هەر بۆیەشــە کە دەبینین هەر جارەو لە شــوێنێکی ئەم پێکهاتە
دژەمرۆییە نهێنییەک دەدرکێ و زانیارییەک ڕوو دەبێت.
هاوکات لە دەرەوەش و لە کۆمەڵگای نێودەوڵەتیشــدا ئیتر ئەو کایەیەی ڕێژیم کڕیاری
نەماوە کە گوایە لە ئێراندا کەسانێک بەناوی ئیساڵحخواز بوونیان هەیە کە ڕەخنەگری
الیەنــی توندئــاژۆن و هیوایــەک بــە چاکســازی و گۆڕینــی کــردار هەیــە! هــەر بــەو
هـــــــــــــــۆیەشەوەیە کــە خامنەیــی بــە دانانــی
کەســێکی وەک ڕەئیسی بەناوی سەرکۆمار،
دواییــن هەوڵــی خــۆی دەدات کــە دهوڵهتێکــی
یەکدەســت و فەرمانبــەری سەتاســەدی خــۆی
بێنێتــە ســەر کار کــە لــە هــەر ئەگەرێکــدا
ئەوەنــدەی بۆیــان دەکــرێ بە کوشــتار و هێزی
سەرکوتکەر ،پێشی ناڕەزایەتی خەڵك بگرن.
بــەاڵم لەگەڵ ئەوەشــدا ئاشــکرابوونی جاســوس
و ســیخوڕی واڵتــان لــە نێــو بەهێزتریــن دەزگا
ئەمنـــــــــــــیەتیەکانیان و ســوپای پاسداران (بە
قســەی ئەحمەدینژاد و بەرپرســی پێشــوی وەزارەتی ئیتالعات کە گوتی ”جاسوســانی
ئیســــــــرائیل لە بەرزترین ئاستدان کە هەموو بەرپرسانی پلە بەرزی نیزام دەبێ لە خۆیان
بترســن”) ،ئیتــر ئــەو مەجــال و دەرەتانەشــیان بۆ نەمــاوە و فڕوفیشــاڵەکانیان لەپیوەندی
لەگەڵ هەبوونی ئەمنیەتی سەقامگرتوو زۆر کەمڕەنگ و تەنانەت بێــــــــــڕەنگ بۆتەوە
و هەر بەم هۆیەشــەوە دەبینین کە توانای ســەرکوتی خەڵکیشــیان بەو شــێوەیە نەماوە کە

لە ڕابردوو هەیانبوو.

کوردستان و شۆڕشی گەالنی ئێران
ئەوەی بۆ ئێــــــــــــــــــمە گرینگە ،کوردســتان و ئەزمونێکە کە لە  ٤٣ســاڵ حاکمیەتی
ئەو ڕێژیمە و داگیرکردنی خاکمان وەدەســتمان هێناوە .هێزە سیاســییەکانی کوردســتان
کــە هــەم هێــــــــــــــزی جەمــاوەری و هــەم پێشــمەرگەیان هەیە بۆ کۆنترۆڵی کوردســتان
ڕەنگــە ئــەو دەرفەتەیــان هەبــێ کــە ئاســایش و ئارامی لە پــاش ڕوخانی ڕێژیــم زیاتر و
زووتــر مســوگەر بکــەن؛ ئەمەش بەبەراورد لەگەڵ ناوچەکانــی دیکەی ئێران ،بەاڵم بەو
مەرجەی کە هەر لە ئێستاوە هێزە سیاسییەکانمان خۆیان بۆ ئەو ئاڵوگۆڕە ئامادە بکەن

بە یەکگرتوویی پارێزگاری لە کودســتانێکی پان و بەرین و پشــتیوانی لە ناوچەکانی
لوڕستان و بەختیاری کە هاوسنوور و ستراتیژین بۆ ئێمە ،لەگەڵ بەهێزکردنی خۆمان،
ئەولەویەت و سەرەتیی کاری هەموو ڕێکخراوەکان و حکومەتی داهاتوومان بێت.
هەڵبەت بەو مەرجەی کە ئێرانی فرەنەتەوە بەو قەوارەیەی ئێســتای بمێنێتەوە و تووشــی
لێکتــرازان نەبــێ کــە ئــەوەش بــە دوور نابینــدرێ ،کە ئــەو باســە زۆر هەڵدەگرێ و لەو
کورتەوتارەدا ئاماژەی پێ ناکەم.

لە  ٤٣ساڵ حکومهتی کۆماری ئیسالمی ئێراندا
بێکاری لەوپەڕی خۆیدایە؛ بە پێی ئامارەکان سەتا حەفتای خەڵكی ئێران لەو ڕێژیمە
ناڕازیــە و بەشــێکیش بەهــۆی بازرگانییــەوە
گرێدراوی ڕێژیمن دەنا هەر ناڕازین .خەڵكانی
ئێــران بــە گشــتی و ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان
بــە تایبەتــی ســەرەڕای گرتــن و کوشــتنە
بەردەوامەکانــی تــاران چاوکراوەتر بوونەتەوە و
وەک سااڵنی پێشوو ترس و خۆفیان لە ڕێژیم
نەماوە؛ جێژنەکانی نەورۆز و بۆنەکانی دیکە
و دروشــم و قســەکانی خەڵک لە دەیان شار و
گوند ،هێنانی ناوی قاسملوو و شەرەفکەندی
وەک ڕێبەرانــی خۆیــان و باڵوکردنــەوەی
وێنەکانیــان لــە تــۆڕە کۆمەاڵیەتییــەکان و
لــە بۆنەکانــدا نیشــاندەری ئەو ڕاســتییەیە کە کوردســتان هەروا پێشــەنگی ئازایەتی و
ڕچـــــــــــەشکێنییە و حیسابێک بۆ داگیرکەر ناکات.
بەچەشــنێک کە کاســەی ســەبر و تاقەتیان پڕ و لێوڕێژ بووە و لە بچوکترین دەرفەتدا
دامودەزگای داپڵۆسێنەر تێکوپێک دەدەن.
جاسوســی واڵتــان گەییشــتونەتە لوتکــەی دەســەاڵتی ڕێژیمــی ئێــران و گۆڕیــن و
دەســــــــــــــبەسەرکردنی فەرماندەکانی سوپای
پاسدارانیش دەردێکی خامنەیی دەوا ناکات و
هەر کات ئەو دەوڵەتانە ئیرادە بکەن کاریتەی
ڕزیوی ڕێژیم بە تەورێک دەڕوخێنن.
ڕێژیمــی ئێــران ڕێــگای ســێهەمی نییــە یــا
ســازان و یــا نەســازانە کە یەکیــان لە نێوخۆوە
دەیڕوخێنــێ و ئــەوی دیکــەش لــە دەرەوە
دەیڕوخێنــێ؛ ڕێـــــــــــــژیمی ئێران لە یەکیەتی
ســوڤیەت نــە گەورەتــرە و نە بەهێزتــر ،کە بەو
هەموو چەکە ئەتۆمییەوە و هێزی ســەرکوتی
ک گ ب و هـــــــــــــــێژمونییەکەی کــە نیــوەی جیهانــی داگرتبــوو ڕوخا و ئەمڕۆ لە
الپەڕەکانی مێژوودا تەنیا باس لە شــکۆ خەیاڵییەکەی دەکرێت؛ ڕێژیمی ئیســامیش
بــەرەو ڕوخــان دەڕوا و لــە لێواری مەرگدایە و بە دوور نازانرێت کە میژووی ســۆڤییەت
ئەمجارەیان لە ئێران دووپات ببێتەوە.

باڵوبوونەوەی فایلی دەنگیی فەرماندە گەورە و پلەبەرزەکانی سوپای پاسداران لەمەڕ فەساد و دزی
نێوخۆییان ،باڵوبوونەوەی نامەکانی دەزگا ئەمنیەتییەکان کە هوشداری دەدەن ئاستی
ناڕەزایەتی وا بەرز بۆتەوە کە کۆنترۆڵ ناکرێ ،وتەی نوێنەرانی مەجلیس کە بە ئاشکرا دەڵێن
خەڵك ئێمەی ناوێ و بەردبارانمان دەکەن ،سەرەڕای فشاری نێودەوڵەتی دژی سەرەڕۆیی و
بەرنامەی ناوکی و مووشەکی ئەو ڕێژیمە ئیتر شک و گومانێک ناهێڵێتەوە
بۆ کەس کە ڕێرەوی ڕێژیم بەرەو ڕووخان دەڕوات
و یەکدەنگ و یەکگرتوو پالنی ئیدارەکردنی کوردســتان دابڕێژن ،هێزی پێشــمەرگەیان
ڕێکوپێک بکەن تا کاتێک کە حکومەتێکی یاسایی بە بێ گوێدان بەوەی ئێران دەڵێ
چی یا ناڵێ چی ،بۆ کوردستان دابمەزرێنن کە لەودا یاسا سەروەر بێ.
کـــــــــــورد دەبــێ ئــەو ئەزمونانــەی هەم لە ســەرەتای هاتنە ســەر کاری ڕێژیــم لە ئێران
و ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان و هــەم لــە ئێســتای دەوڵەتــی عێــراق و هەرێمــی کوردســتان

ڕێژیمی ئێران ڕێگای سێهەمی نییە یا سازان و یا نەسازانە کە یەکیان لە نێوخۆوە دەیڕوخێنێ
و ئەوی دیکەش لە دەرەوە دەیڕوخێنێ؛ ڕێژیمی ئێران لە یەکیەتی سوڤیەت نە گەورەترە و نە
بەهێزتر ،کە بەو هەموو چەکە ئەتۆمییەوە و هێزی سەرکوتی ک گ ب و هێژمونییەکەی کە نیوەی
جیهانی داگرتبوو ڕوخا و ئەمڕۆ لە الپەڕەکانی مێژوودا تەنیا باس لە شکۆ خەیاڵییەکەی دەکرێت؛
ڕێژیمی ئیسالمیش بەرەو ڕوخان دەڕوا و لە لێواری مەرگدایە و بە دوور نازانرێت
وەرگرتبــێ ،کــە زامنــی ســەرکەوتنمان یەکــەم :یەکدەنگــی و یەکگرتوویــی خۆمانە و
پاشــان ئەوەی لەگەڵ هێز و الیەنەکانی دیکەی ئێرانی زۆر بەئەســپایی مامەڵە بکرێ
و کێــــــــــــــشەی ئهوانیتــر نەکەینــە کێشــەی خۆمــان و ئەو خاڵــە جەوهەرییەمان هەموو
دەمێــک لــە پێــش چاو بێ کــە بەرژەوەندییــە بــااڵ نەتەوەییەکانی خەڵکی کوردســتان،
گرینگترین ویست و هەوڵی ئێمەیە.
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سوپای پاسداران ،سەرای جینایەتکار و گەندەڵکاران

ئەلبورز ڕۆئین تەن
ئاشــکرابوونی فایلێکــی دەنگیــی
بەرپرسانی ڕێژیم وەبیری خەڵک و میدیا
دەهێنێتەوە کە ســوپای پاسداران گەندەڵی
دەکات! لە کاتێکدا گەندەڵبوونی سوپای
پاســداران پێویستی بە ئاشکرابوونی فایل
نییە و ڕاستییەکانی ژیان لە واڵتی ئێران
ئەوە بە ڕوونی دەردەخات.
موحســن ســازگارا یەکێــک لــە
دامەزرێنەرانــی ســوپای پاســداران،
یەکەمین بیرۆکەی دامەزراندنی سوپای
پاســداران بۆ ئەو کاتــە دەگەڕێنێتەوە کە
لــە گونــدی نوفێــل لوشــاتوی فەڕانســە
لەگەڵ خومەینیدا لەوێ بوون .ناوبراو لە
وتارێکدا لە ساڵی 1385ی هەتاوی واتە
دوای ســاڵێک لە دەرچوونی لە ئێران ،لە
ژێر ناوی «سپاە پاسداران و سە انحراف»
بــاس لــە ئامانــج و چۆنیەتــی دامەزرانی
ســوپای پاســداران دەکات و یەکەمیــن
«انحراف» بۆ ئەو کاتە دەگەڕێنێتەوە کە
گروپی موحسین ڕەزایی و هاوڕێیەکانی
دەسەاڵتیان لە سوپا وەرگرت .چونکە ئەو
لەو باوەڕەدایە کە ئەوەی ئێستا لە سوپای
پاســداراندا دەبیندرێــت زۆر جیاوازە لەوەی
کە لە سەرەتادا بۆی دامەزرا.
پێــم وایــە یەکەمیــن بەالڕێداچــوون،
دامەزراندنــی ســوپایەکی لــەو شــێوەیە
و بــە پشتبەســتن بــە هێزێکــی وەک
ســوپای پاســداران دوای ســەرکەوتنی
شۆڕشــی گەالنــی ئێرانــە .دامەزراندنــی
خودی ســوپای پاســداران و دروستکردنی
دامــەزراوەی پارالێــل لەگــەڵ دەوڵــەت بۆ
دابینکردنــی بەرژەوەندییەکانــی تاقمــی
دەســتەاڵتدار ســەرەتای بەالڕێداچــوون
هەژمار دەکرێت ،چوونکە هەر لەوکاتەوە
ســوپای پاســداران وەک باســکی
پێشێلکەری یاسا و تیرۆرکردنی جیابیران
و ترســاندن و تۆقانــدن و لەنێوبردنــی
هێزەکانی دیکە کاری دەکرد.
لــە یەکەمیــن ڕۆژی دامەزرانــی
ســوپایەکی لــەو شــێوەیە تــا بــە ئەمــڕۆ
کــە چل و ســێ ســاڵ لە تەمەنــی ڕێژیم
دەڕوات ئەو سوپایە بە سەروەت و سامانی
گەالنــی بندەســت چڵ و پــۆ زیاد دەکات
و گــەورە دەبێــت .لــەو ڕێــڕەوەدا لــە پەنــا
خزمــەت کردن بە ئیدیۆلۆژیی دەســەاڵت
بۆ تیرۆر و ســەرکوتی دژبەرانی ڕێژیم و
هەناردەکردنــی شــۆڕش بــۆ دەرەوە ،وەک
خەزێنەیەکــی بێکۆتایــی بــۆ تاقمــی
دەســەاڵتدار و پارێزەرانــی دەســەاڵتی
تۆتالیتەری ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی

کار دەکات.
ئەوە ئەو ڕاستییەیە کە هەموومان دەزانین
پێویســتی بە ئاشکرابوونی هیچ فایلێک
نــاکات ،ئەگــەر دوای چــل و ســێ ســاڵ
لــە تەمەنــی ڕێژیــم و دیتنــی کارنامەی
ســوپای پاســداران ،تەنیا بە ئاشکرابوونی
فایلێکی دەنگی لەو شێوە گەندەڵییەکانی
سوپای پاســداران ببێتە ڕۆژەڤی میدیایی
و سیاســی ،بــە جۆرێــک تراژێدیــای
ڕۆژەڤی سیاسی ئێران نیشان دەدات.

ســەر دۆخــی ئێســتای ڕێژیــم و واڵت ،لە
هەمــان کاتیشــدا وەبیرهێنانەوەیەکــە بــۆ
ئــەوەی زیاتــر ڕوون ببێتــەوە کە کۆماری
ئیسالمی چۆن کار دەکات.
یەکــەم :ئەوە یەکەم جــار نییە فایلی لەو
شــێوەیە بــاو دەبێتــەوە؛ بەڵکــوو هــەر لــە
ســەرەتاوە دەنگــۆی جیاواز لــە نێو خودی
سەرانی ڕێژیم بە هۆکاری جیاواز لەمەڕ
حوکمڕانــی ڕێژیــم و ناڕەزایەتــی الیەن و
کەســانێک دەبینیــن کە لــە ئاکامی ئەو

موحســینی ڕەزایــی و دارودەســتەکەی
هەوڵــی ســڕینەوەی الیەنگرانــی ئایەتواڵ
مونتــەزری لــە نێــو ســوپادا دەدەن کــە بە
نــاوی «کودتــای خزنــدە» نێــو ســوپای
پاسداران دەناسرێت.
بەشی هەرەزۆری ئەو کەسانەی کە لەوێ
دژی موحســینی ڕەزایی قســەیان کردووە
لەنێــو بــردراون یا هەاڵتــوون کە یەکێک
لــەوان ئەکبــەری گەنجییە کە ئێســتا لە
دەرەوەی واڵت دەژیــت .بــە ئاشــکرابوونی

پاراســتنی ڕێژیم بۆ ئــەو تاکانە نامێنێ،
واتە دەبێت بەرپرســانی ڕێژیم لەو سەروەت
و ســامانە هــەر یەکــەو بەڕێــژەی خۆیــان
شــەریک بــن بــۆ ئــەوەی بە ســەرکوت و
تیرۆر و کوشتن بەرگری بکەن لە ڕێژیم.
لە بەرانبەریشدا یەکێک لە هۆکارەکانی
مانــەوەی ڕێژیــم بەرگری ســەرانی ڕێژیم
لــە لەدەســتچوونی ئــەو ســەروەتەیە ،جــا
خەڵــک هــەژارە یــان نــا گرینــگ نییــە!
گرینــگ ژیانــی لوکــس و الکچێــری

لە یەکەمین ڕۆژی دامەزرانی سوپایەکی لەو شێوەیە تا بە ئەمڕۆ کە چل و سێ ساڵ لە تەمەنی
ڕێژیم دەڕوات ئەو سوپایە بە سەروەت و سامانی گەالنی بندەست چڵ و پۆ زیاد دەکات و گەورە
دەبێت .لەو ڕێڕەوەدا لە پەنا خزمەت کردن بە ئیدیۆلۆژیی دەسەاڵت بۆ تیرۆر و سەرکوتی دژبەرانی
ڕێژیم و هەناردەکردنی شۆڕش بۆ دەرەوە ،وەک خەزێنەیەکی بێکۆتایی بۆ تاقمی دەسەاڵتدار و
پارێزەرانی دەسەاڵتی تۆتالیتەری ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی کار دەکات
چونکــە ئــەو ســوپایەی کــە لــە ڕۆژی
دامەزراندنییــەوە تــا بــە ئێســتا بــە ڕۆژی
ڕوون و بێ هیچ سڵەمینەوەیەک خەڵک
و جیابیــران ســەرکوت دەکات ،تیــرور
دەکات ،واڵت بــە واڵت وێرانیــی دروســت
دەکات ،تەنانەت بەزەیی بە دامەزرێنەرانی
خۆشــی واتە کەسانی وەک «الهووتی»
و ســەدان فەرمانــدەی دیکــە کــە بــۆ
قازانجــی ڕێژیمیــش بێــت جیــا لــەوان بیر
بکاتــەوە نــاکات و لە ســەر ڕێگای خۆی

ناڕەزایەتییەدا دەکەونە بەر هێرشی تیرور و
لەناوبــردن؛ مەرج نییە ئەو ناڕەزایەتییە لە
بەرژەوەنــدی خەڵکدا یــا بنەمای فیکری
هەبێت ،بەڵکوو بەرژەوەندی ئابووری و پلە
و پایــە و تەنانــەت ئێگــۆی تاکەکانیــش
کــە دەبێتــە هۆی دروســتبوونی کێبڕکێ
و دژایەتیکردنــی یەکتــر ،بــە ســڕینەوە و
لەنێوبردنــی یەکتــر کۆتایی دێــت .لێرەدا
مەنتقــی کــێ زیاتر دڕەندە بێت و بە فێڵ
بتوانێ ئەویتر لە نێو بەرێت لە سەر حوکم

ئــەو فایلــە جارێکــی دیکــە کێبەڕکێــی
نێــوان تاکەکانــی دەسەاڵتبەدەســتی ئــەو
ڕێژیمە ڕوون دەبێتەوە ،بەاڵم نابێ ئەوەمان
لــە بیــر بچــێ کــە کێبەڕکێــی ئــەوان لە
سەر بنەمای بەرژەوەندی خۆیانە و لە بەر
ئــەوەی مانەوەی ڕێژیمیش لە بەرژەوەندی
هەموویانــە هەموو هەوڵــی خۆیان دەخەنە
گــەڕ بۆ ئــەوەی کێبەڕکێکەیــان زیان بە
پاراســتنی ڕێژیــم نەگەیەنێــت .تەنانــەت
ئەگــەر لــە بەشــێک لــەو کێبەڕکێیــەدا

تاقمــی دەسەاڵتبەدەســتە کــە هەمــوو
نیعمەتەکانــی ژیانیان بە ســەردا دەبارێ.
تەنانــەت ئەگەر ناکۆکییــش لە نێوانیاندا
دروســت دەبێــت ،ناکۆکییەکــە لــە ســەر
ئەوەیــە کە کــێ چەنــدی وەبەردەکەوێ،
لــەو فایلــەدا بەڕوونــی دیــارە بــاس لــەوە
ناکــرێ کــە گەندەڵــی نەبێــت ،بەڵکــوو
بــاس لەوە دەکــرێ بۆچی هەندێک زیاتر
دەیبــەن و هەندێکــی تــر کەمتــر وەبەریان
کەوتووە.

الببــات ،گەندەڵــی و دزی لــە ســەروەت و
ســامانی واڵت زۆر بــە ئاســانی دەیــکات
وەک ئــەوەی هەر هیــچ بابەتێک ڕووی
نەدابێــت .تەنانــەت ئــەو گەندەڵییــە وەک
پێداویســتییەک و بەشــێک لە سیاسەتی
ڕێژیــم بــۆ هاندانــی بەرپرســانی ســوپا و
دەوروبەرانــی ئەو ســوپایە هەژمار دەکرێت
تــا لــە ســەرکوتی خەڵــک و پاراســتنی
ڕێژیم بەردەوام بێت.
وێڕای هەمووی ئەو ڕاســتییانە شــرۆڤەی
گفتوگــۆی نێــو ئــەم فایلــە دەنگییــە
کــە لــە نێــوان جەعفــەری و زولقــەدر واتە
بااڵترین بەرپرسانی سوپای پاسدارانی ئەو
کاتدایــە ،دەتوانــێ تیشــکی زیاتــر بخاتە

دەمێنتەوە و لە دەســکەوتەکانی دەسەاڵت
ســود وەردەگرێــت و بــە کاریــان دەهێنێت.
لەنێوبردنــی کوڕەکــەی خومەینــی و
ئایەتواڵ تالقانی و مونتەزەری و الهووتی
و تەنانەت ڕەفســنجانی و هەزارانی دیکە
نمونــەی زینــدووی ئەوشــێوە کێبەڕکێیەن
کە لە نێو ڕێژیمدا هەیە.
ئــەوەی پەیوەندی بە ســوپای پاســدارانەوە
هەیــە ،چەنــد ســاڵ لەمەوبــەر فایلێکــی
دیکەی ســێ ســاعەتە لە کۆبونەوەیەکی
ســاڵی 1363ی هەتــاوی فەرماندەکانــی
ســوپای پاســدارن لەگــەڵ موحســین
ڕەزایــی بــاو بــۆوە ،لــەو فایلــەدا بــە
ئاشــکرا دەردەکــەوێ کەســانی وەک

بــاس لــە خەڵــک و دژایەتــی گەندەڵــی
ئــەو بابەتــەش بکرێــت تەنیــا بیانــوون بــۆ
ڕاکێشــانی دەنگــی خەڵــک بــە الی
خۆیاندا.
دووهەم :گەندەڵی لە نێو ڕێژیم بەشێکی
دانەبڕاوی ڕێژیمە ،لە ســەرەوە بۆ خوارەوە
هــەر کەســەو هــەوڵ دەدات بەشــێکی
بــۆ خــۆی بچڕێــت ،واتــە بەر لــە هەموو
کەســێک خامنەیی و دامەزراوەی «بیت
رهبــری» پشــکی شــێریان وەبەردەکەوێت
و دواتــر شــۆڕ دەبێتــەوە بــۆ نێــو هەمــوو
دەزگاکانــی ئــەو ڕێژیمــە .ڕێژیم ناتوانێ
و نایهــەوێ پێــش بەو گەندەڵییــە بگرێت،
چونکە ئەوکات یەکێک لە فاکتەکانی

ســێیەم :قەبــارەی گەورەیــی ئــەو
گەندەڵییەیە .لەو فایلەدا ئاوا بە ئاســایی
بــاس لــە هــەزار هــەزار میلیــارد تمــەن
دەکرێــت هــەر وەک ئــەوەی ژمارەیەکی
زۆر کەم بێت.
وتەبێژی ســوپای پاســداران وێڕای داننان
بــە ڕاســتییەکانی ئــەو فایلــە گووتــی،
ئــەو باســانە پەیوەندییــان بــە یەکێــک لە
کۆمپانیاکانــی ســوپای پاســدارانەوە بووە
و لە گەڵ ئەو کەســانەش هەڵســوکەوتی
یاسایی کراوە.
ئــەو قســەیە بــۆ خــۆی دانپێدانانێکــە کە
دەری دەخــات قەبــارەی گەندەڵــی لــە
سوپای پاسداران و ڕێژیم چەندە گەورەیە،

ئەمڕۆ ئیتر نابێ ڕۆژەڤی خەڵک ئەوە بێ کە سوپای پاسداران گەندەڵە ،یا قەبارەی ئەو
گەندەڵییە چەندە بەڵکوو پێویستە ڕۆژەڤی سەرەکی ئەوەبێ کە چۆن لە دەستی ئەو گەندەڵکارە
جینایەتکارانە ڕزگار ببین ،چۆن بتوانین دوای ئەوانە بە چەسپاندنی دێموکراسی و دامەزراندنی
دامەزراوەی نیشتمانی و یاسایی ژیانێکی ئازاد و خوشگوزەران بۆ خەڵک پێک بهێنین ،بەڵێ ڕاستە
ئەوانە بە ئاسانی دروست نابن ،بەاڵم بە بێ ڕووخانی ڕێژیمیش قەت دروست نابن

چونکــە ئــەو کۆمپانیایەی کــە وتەبێژی
ســوپا باســی لێــوە دەکات و نــاوی هاتووە
«هولدینگــی یاســە» کــە تەنیــا یــەک
گەندەڵــی ئــەو کۆمپانیەیــە نزیــک 13
هــەزار میلیــارد تمەنە .ئەگەر ئــەوە تەنیا
یــەک گەندەڵــی لــە یــەک کۆمپانیا لە
ســەدان کۆمپانیــای گــەورەی ســوپای
پاســداران بێت ،سوپای پاســدارانیش تەنیا
بەشــێک لە بەشی لەشــکریی ئێران بێت،
بەشــی لەشــکری تەنیــا یەکێــک لــە
سێکتۆر و بەشە جیاجیاکانی ڕێژیم بێت،
ئەی قەبارەی گەندەڵی ڕێژیم چەندە؟
ئــەوەی زیاتریــش ئــەو فایلــە بــۆ خەڵک
سەرنجڕاکێشــتر دەکات ئــەو بەشــەیە کە
قەبارەی ڕانت و گەندەڵی ئەوەندە گەورەیە
تەنانــەت لــە دەرەوەی هێــزی خەیاڵــی
خەڵکە.
لــە الیەکی دیکەوە قەبــارەی درۆ و فێڵ
و فریــوی تاقمــی دەســەاڵتدار بــۆ هەموو
الیــەک ڕوون دەبێتــەوە ،ئەو بەرپرســانەی
ڕێژیــم کــە بە جلوبەرگێکی ســادە کە لە
حــزوری خەڵــک و میدیاکان ئامادە دەبن
و بــاس لــە فیــداکاری و خاکەڕایــی و
ئیخــاس و بابەتی دیکە دەکەن ،تەنانەت
بــاس لــەوەش دەکــەن کــە دەبــێ خەڵــک
هــەژار بــن بۆ ئەوەی پێکــەوە بەرگری لە
«عــزت نفــس» ڕێژیــم و ئیســام و هتــد
بکەن ،یا ئەوەی کە خومەینی شۆڕشــی
بــە شۆڕشــی هــەژاران بــە دژی ملهۆڕان
ناو دەبرد ،لە ڕاســتیدا نەک بوونی نییە،
بەڵکــوو ئــەو پاســدارانە بــە جلوبەرگێکی
ســادەوە هەزاران هەزار میلیارد لە ســامان
و ســەروەتی خەڵــک دەدزن و ژیانێکــی
لوکــس بۆخۆیــان دروســت دەکــەن ،کــە
ڕێــژەی ئەو ژیانــە الکچێرییە تەنانەت لە
هێزی خەیاڵی خەڵکیش گەورەترە .هەموو
تێچــووی ڕێژیــم بــۆ ئەوەی لە کەســانی
وەک قاســم سلێمانی پاڵەوانیکی فارسی
شیعە دروست بکات ،بە یەک فایلی لەو
شــێوەیە پووچــەڵ دەبێتــەوە و دەردەکــەوێ
کــە ئــەوان پاڵەوانــی دزی و تــااڵن و
گەندەڵی و تیرۆرن.
ئەمــڕۆ ئیتــر نابێ ڕۆژەڤــی خەڵک ئەوە
بــێ کــە ســوپای پاســداران گەندەڵــە ،یــا
قەبــارەی ئــەو گەندەڵییــە چەنــدە بەڵکوو
پێویســتە ڕۆژەڤــی ســەرەکی ئەوەبــێ
کــە چــۆن لــە دەســتی ئــەو گەندەڵــکارە
جینایەتکارانــە ڕزگار ببین ،چۆن بتوانین
دوای ئەوانە بە چەســپاندنی دێموکراســی
و دامەزراندنــی دامەزراوەی نیشــتمانی و
یاسایی ژیانێکی ئازاد و خوشگوزەران بۆ
خەڵک پێک بهێنین ،بەڵێ ڕاستە ئەوانە
بــە ئاســانی دروســت نابــن ،بــەاڵم بــە بێ
ڕووخانی ڕێژیمیش قەت دروست نابن.
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گرینگیی دێموکراسی و بازاڕی ئازاد لە ئابووریدا
فەرهاد سلێمانپوور
لــە ئابووریــدا بەپێــی پێویســتی دوو جۆرە
شمەک هەیە؛ شمەکی تایبەتی و شمەکی
گشــتی .شمەکی تایبەتی (Private
 )Goodsبــۆ پڕکردنەوەی پێداویســتی
بەکاربردنی ڕۆژانەی خەڵکە و لە بازاڕدا
دیاریــی دەکرێــن و بــۆ مەبەســتی قازانــج
بەرهــەم دەهێنرێــت .بەرهەمهێــن بەپێــی
حــەز و خواســت و ســەلیقەی بەکاربــەر
شــمەک بەرهــەم دەهێنیــت .بەکاربــەر
بەپێــی جــۆری شــمەک ،مارکــە ،نــرخ،
بــڕ و فرۆشــیار شــمەک دەکڕێــت ،واتــە
خواستەکەی بەپێی ئەو چەند فاکتەرەیە،
بەرهەمهێنەریــش دەبــێ ئــەم فاکتەرانــە
لەبەرچــاو بگرێــت ،دەنــا مایەپــووچ دەبێ
و بەرهەمهێنــی تر شــوێنی پــڕ دەکاتەوە،
چونکە لە بازاڕدا بۆ ڕاکێشانی سەرنجی
بەکاربــەر ڕکەبەرایەتــی هەیە ،کەواتە لە
بازاڕدا بەکاربەر بااڵدەستە.
ئــەم جــۆرە شــمەکە لــە بــازاڕدا دیاریــی
دەکرێــت بــۆ ئــەوەی بــە باشــترین شــێواز
لــە ڕووی کوالێتــی و نرخــەوە بەرهــەم
بهێنرێن پێویســتی بە بــازاڕی ئازاد هەیە،
یەکێــک لــە تایبەتمەندییــە گرنگەکانی
بازاڕی ئــازاد ،بوونی ڕکەبەرایەتییە واتە
ڕکەبەرایەتی نێوان کۆمپانیاکان وادەکات
هەریەکەیــان لــە الی خۆیانــەوە تــا پێیــان
دەکــرێ بە کوالێتییەکی بەرز و نرخێکی
گونجــاو بــۆ بەکاربــەر شــمەکیان بەرهەم
بهێنــن .لێرەوەیــە کــە شــمەک لە بــازاڕدا
زۆر دەبــێ و لــە قازانجــی بەکاربــەر واتە
خەڵــک دەبێت ،ئەگەر ئەم ڕکەبەرایەتییە
نەمێنێت ،ئەوا قۆرخکاریی ســەرهەڵدەدات
و قۆرخــکار ،گــوێ بــە بەکاربــەر نــادات
بۆیــە کوالێتــی شــمەک کــەم دەبێتەوە و
نرخەکەشــی گــران دەبێــت وەک چــۆن لە
پیشەســازیی ئۆتۆمبیلــی ئێرانــدا هەیــە.
کەواتە بۆئەوەی شمەکی تایبەتی بەرهەم
بهێنرێــت بــازاڕی ئازاد پێویســتە ،کە ئەم
الیەنــە لــە ئابووریی ئێرانــدا نییە و ئەوەی
هەیــە ســپای پاســدارانە کــە کۆنترۆڵــی
کاروبــاری ئابــووری و کەرتــی تایبەت و
بەگشتی بازاڕی ئازادی کردووە.
بەپێــی ڕاپۆرتــی ٢٠٢١ی دامــەزراوەی
هێریتەیــج لــە ئەمریــکا کــە ڕۆژی
سێشــەممە ٢٦ی ڕێبەنــدان بــاو کرایەوە،
ئێــران لــە رووی ئازادیــی ئابوورییــەوە لــە
نێــو  ١٧٧واڵتــدا پلــەی ١٧٠هەمینــی
بەرکەوتووە و نمرەکەشــی لە ســەد42.4 ،
بووە .ژمارەی  100واتە ئازادترین و ســفر
واتە نائازادترین ئابووری .دۆخی ئازادیی
ئابووریــی ئێــران تەنیــا لــە حــەوت واڵتــی

کۆریــای باکــوور ،ڤێنێزۆئێــا ،کوبــا ،ســودان ،زیمبابــوێ ،بۆرۆنــدی و ئەریترە باشــترە.
بەگشــتی نەبوونــی ئازادیــی ئابــووری ناهێڵیت کەرتی تایبەت گەشــە بکات و ئابووری
بکەوێتە سەر ڕاستەڕیی خۆی.
بەاڵم جۆرێکی دیکەی شمەک شمەکی گشتییە ( )Public Goodsو لە بازاڕدا
دیاریــی ناکرێــت .ئەم جۆرە شــمەکانە وەک ئاســایش ،ڕێوشــوێنی یاســایی و دادوەری،
ڕێگەوبان ،خوێندن ،تەندروســتی ،پێشــگرتن لە قۆڕخکاری و پاراســتنی ڕکەبەرایەتی،
پێشــگرتن و کەمکردنــەوەی پیســبوونی ژینگــە و  ...بــۆ هەمــوو کەســێکە و کەســی
لێبــەدەر نییــە .ئــەم جــۆرە شــمەکانە لــە بــازاڕدا ناخرێنــە ڕوو بەڵکــوو خســتنەڕوویان لە

ئەرکی بەرهەمهێنانی شمەکی گشتی بە کارامەیی بەڕێوە دەبات .لە سیستمی سیاسی
دێموکراتیکدا فرە حیزبی ،خەڵکی ڕووناکبیر ،ڕاگەیاندنی ئازاد و چاوکراوە و  ...هەیە
کە لە کاتی هەڵبژاردندا لەسەر چۆنیەتی ئەم جۆرە شمەکە قسە دەکەن و خەڵک کام
الی پێ باش بوو دەنگی پێ دەدات ،لێرەدا خەڵک باش و خراپ لێک جیا دەکاتەوە و
دەنــگ بــە بــاش دەدات ،واتە حکومەتی باش هەڵدەبژێرێــت؛ بەدیوێکی تریدا حکومەتی
کارزان و شــارەزا و لێهاتــوو مەرجــی بنەڕەتییــە بــۆ پێشکەشــکردنی شــمەکی گشــتی.
ئــەی ئەگــەر سیســتمەکە دیمۆکراتیک نەبوو خەڵک دەبێ چی بــکات؟ هیچ! ناچارە
گوێڕایەڵــی حکومــەت بێت ،وەک چۆن لە حکومەتی سۆسیالیســتیدا هەیە ،ئیتر لێرەدا

گشت خەڵک لە ڕێگەی باجەوە تێچووی ئەم شمەکانە دەدەن ،بۆیە خەڵک مافیان هەیە و
چاوکراوەشن کە بزانن پارەکەیان چۆن خەرج دەکرێت .ئەگەر چۆنییەتی و چەندییەتی ئەم بەرهەمانە
باش بێت ،ئەوا کاریگەریی لەسەر جۆری یەکەمی شمەک هەیە ،واتە کەشی لەبار بۆ بەرهەمهێنانی
شمەکی تایبەتی دەڕەخسێنێت ،ئەگەر جۆری شمەکی تایبەتیش باش بێت ،ئەوا داهاتی خەڵک بەرز
دەبێتەوە و باجی زیاتر بە حکومەت دەدرێ و شمەکی گشتیش باش دەبێت
ئەســتۆی حکومەتە .بۆچی حکومەت بەرهەمیان دەهێنێت؟ چونکە قازانجیان تیا نییە
بۆ کەرتی تایبەت کەواتە لەبەرئەوەی کە تەنیا حکومەت دەیانخاتەڕوو ،ئەوا پێویستی
بە میکانیزمێک (ڕێککەوتنی سیاســی) هەیە تا بە باشــترین شــێوە بەرهەمیان بهێنێت.
لــە بــازاڕی ئازاددا بۆ شــمەکی تایبەت ئــەو میکانیزمە هەیە ،ئەویش ڕکەبەرایەتییە لە
ناو کەرتی تایبەتدایە بەاڵم حکومەت تاکە الیەنی بەرهەمهێنی شمەکی گشتییە؛ ئەی
دەبێ چ مکانیزمێک هەبێت تا حکومەت بتوانێ بە کارامەترین شــێواز ئەو شــمەکانە
کە بۆ پڕکردنەوەی پێداویستی گشتین ،بەرهەم بهێنێت؟
گشت خەڵک لە ڕێگەی باجەوە تێچووی ئەم شمەکانە دەدەن ،بۆیە خەڵک مافیان هەیە
و چاوکراوەشن کە بزانن پارەکەیان چۆن خەرج دەکرێت .ئەگەر چۆنییەتی و چەندییەتی
ئەم بەرهەمانە باش بێت ،ئەوا کاریگەریی لەســەر جۆری یەکەمی شــمەک هەیە ،واتە
کەشــی لەبار بۆ بەرهەمهێنانی شــمەکی تایبەتی دەڕەخســێنێت ،ئەگەر جۆری شمەکی
تایبەتیــش بــاش بێــت ،ئــەوا داهاتــی خەڵک بــەرز دەبێتــەوە و باجی زیاتر بــە حکومەت
دەدرێ و شــمەکی گشــتیش بــاش دەبێــت .وەک گوتــرا ،گرووپــی یەکــەم میکانیزمــی
بــازاڕی هەیــە ،بــۆ گرووپی دووهەم کە لە بازاڕدا ناخرێنە ڕوو سیســتمی سیاســی هەیە
کــە ئەگــەر دێموکراتیــک بێــت ،ئــەوا حکومەتــی بــاش و کارامــەی لێدەکەوێتەوە کە

کوالێتــی ئــەم بەرهەمانــە گوێــی پــێ نادرێ ،چونکــە حکومەت دەیانخاتــە ڕوو و هیچ
میکانیزمێکیــش نییــە کــە حکومــەت والێبکات بــە کارامەیی و کوالێتی باشــترەوە ئەم
ئەرکەی بەجێ بهێنێت.
کەواتە دێموکراسی میکانیزمە بۆ بەرهەمهێنانی کارامەی شمەکی گشتی .لە ئێراندا
ئەم میکانیزمە نییە ،بۆیە بەرهەمهێنانی شــمەکی گشــتی هەموو دەم بە ناکارامەیی و
وەک پێویست نەبووە ،ئاستی نزمی دۆخی خوێندنگەکان ،نەخۆشخانەکان ،ڕێگەوبان و
 ...ناڕەزایەتی و خۆپیشاندانەکانی خەڵک دەیسەلمێنێ کە میکانیزمی نادیمۆکراتیکی
سیاسی ناتوانێ واڵمدەری پڕکردنەوەی پێویستییە گشتییەکان بێت.
بەپێــی ڕاپۆرتــی یەکــەی زانیاری ئیکۆنۆمیســت ( )EIUکە رۆژی پێنجشــمە ٢١ی
ڕێبەنــدان بــاو کرایــەوە ،ئێــران لە ڕووی دیمۆکراســییەوە تەنیا لە واڵتانی ئەفغانســتان،
میانمار ،کۆریای باکوور ،کۆنگۆ ،ئەفریقای ناوەڕاســت ،ســوریا ،تورکەمەنستان ،چاد،
الئوس ،گینە و تاجیکستان باشترە .لە نمرەی  ،10یەک پۆینت نەوەد و پێنجی ()1.95
وەرگرتووە کە مانای ئەوەیە لە ڕووی دێموکراسییەوە لە واڵتە هەرە خراپەکانی جیهانە.
نۆروێــژ نمــرەی 9.75ی وەرگرتــووە کــە ســەرتۆپکی واڵتەکانە و ئەفغانســتانیش 0.32
وەرگرتووە کە خراپترین واڵتە لە ڕووی دێموکراســییەوە .سیســتمی سیاســی کاریگەریی

لەســەر ســەرلەبەری ئابــووری هەیــە؛
بــۆ نموونــە ،گەندەڵــی کــە کێشــەیەکی
بنەڕەتییــە و ئەگــەر چارەســەر نەکــرێ
گشــت ســەرچاوە مرۆیــی و مادییــەکان
بــە فیــڕۆ دەدات ،پێوەنــدی بە سیســتمی
سیاسییەوە هەیە و لە ڕاپۆرتی ڕێکخراوی
شەفافیەتی نێودەوڵەتیشدا ئەمە بە جوانی
دەردەکەوێــت .بەپێــی نوێتریــن ڕاپۆرتــی
ڕێکخراوەکە کە لە سێشــەممە پێنجەمی
ڕێبەندانــدا بــاو کرایــەوە ،ئێــران لــە نێــو
 180واڵتــدا پلــە 150ی لــە گەندەڵیــدا
هەیــە ،واتــە لە ڕیــزی واڵتانــی گەندەڵە،
تەنیــا چەنــد واڵتێکــی وەک کۆریــای
باکوور ،ڤێنزۆئێال ،تورکەمنستان ،عێراق،
ئەفغانســتان ،ســوریە ،لوبنــان و یەمەن لە
ئێران خراپترن.
ڕێکخراوەکــە بــۆ گەندەڵی ژمارەی ســفر
تــا  100دادەنێــت ،تــا لــە  100نزیکتــر
بێــت بــە واتــای خاوێنترینــە و ئەگــەر لە
 0نزیــک بێت بە واتــای گەندەڵترینە .لە
ڕاپۆرتەکەدا باســی پێوەندی راستەوخۆی
دێموکراســی و مافــی مرۆڤــی لەگــەڵ
گەندەڵیــدا کــردووە و ،ئــەو واڵتانــەی کە
ئاســتێکی زۆر بەرزیــان لە دێموکراســیدا
هەیە وەک دانمارک ،فینالند ،نیوزلەند،
نۆروێژ ،سەنگاپوور ،سوید و سویس ،ئەوا
کەمترین گەندەڵییان تێدا هەیە ،بەاڵم ئەو
واڵتانــەی کــە سیســتمە سیاســییەکەیان
نادێموکراتیکــە وەک ئێــران ،کۆریــای
باکــوور ،ســووریا ،یەمــەن و  ...زیاتریــن
گەندەڵیان تێدا هەیە و گەندەڵییەکەشــیان
لە جۆری گەندەڵی سیستماتیکە.
بــازاڕی ئــازاد و دیمۆکراســی یــەک
لۆژیکیــان هەیــە ،بەپێــی ئــەم لۆژیکــە
خەڵــک بــۆ باشــترکردنی گوزەرانــی
هــەوڵ دەدات ،کەواتــە ئەگــەر هەڵبژاردن
و بەشــداریی خەڵــک و بەگشــتی
دێموکراســی هەبێت ،ئەوا ئابووری باشــتر
دەبێــت واتــە پێوەندییەکــی ڕاســتەوانە لــە
نێــوان دێموکراســی و ئابووریــدا هەیــە،
هەرچەنــدە دێموکراســی باشــتر بێــت،
گەشــەی ئابــووری زیاتــر دەبێــت و زۆر
لێکۆڵینــەوەی ئاماری ئەمە دەســەلمێنن.
ئەگەر حکومەت بە جوانی ئەم شــمەکانە
بەرهەم نەهێنیت ،ئەوا خەڵک دەنگی پی
نادەنەوە و یەکێکی تر هەڵدەبژێرن.
حکومــەت جگە لەم شــمەکە گشــتییانە،
ئەرکــی دابەشــکردنەوەی داهاتیشــی
()income redistribution
لــە ئەســتۆیە ،لێــرەدا بەشــێکی حیزبەکان
لــە قازانجــی خەڵکــی کەمداهــات و
هــەژار ،داکۆکــی لــە دابەشــکردنەوەی
بــاج و داهــات دەکەن ،بەشــێکی دیکەی
حیزبەکانیــش لەبــەر هاندانــی وەبەرهێنان،
داکۆکی لە کەمکردنەوەی باج دەکەن.

پێوەندیی تاران و مۆسکۆ ،ئێران بەرەو کوێ دەبات؟
نەکەرۆز
ئێرانــی ژێــر دەســەاڵتی کۆمــاری
ئیســامی بە دروشــمی دوژمنکارانەی
وەک «نە شــرقی نــە غربی ،جمهوری
اســامی» هاتــە ســەرکار و هەمــوو
دنیــای ڕۆژاوا و ڕۆژهەاڵتــی بــە
بێدیــن و بێپڕەنســیپ و دژەئــازادی
و دژی بەهــا و کەرامەتــی مرۆڤ ناو
دەبــرد و هەوڵــی دەدا کــە خــۆی بکاتە
ناوەنــدی بەختەوەرییەکانــی مــرۆڤ لە
هەمــوو دنیــادا و لــەم چوارچێوەیەشــدا
دۆکتۆرینــی هیاللــی شــیعی و
هەناردەکردنــی شۆڕشــی دامەزراند کە
لــە هەناویانــدا دەســتەواژەگەلی وەک
«داکۆکیکاریــی لێقەوماو و هەژارانی
دونیا»ی لێ کەوتەوە!
چەند ساڵ دواتر و لە ڕەوتی شەڕی ٨
ســاڵەی نێــوان عێراق و ئێــران دەرکەوت
کــە هەمــوو ئــەو قســانەی کــە دەکران
تەنیــا هەندێــک دروشــمی نێوبەتــاڵ
و تەنیــا بــۆ هەڵفریواندنــی خەڵکانــی

ئێــران و بــۆ دەســتەبەرکردنی جۆرێــک
لــە ڕەوایــی و پێگــەی کۆمەاڵیەتــی
بــووە و لەڕاســتیدا نەتەنیــا ڕۆژاوایی و
ڕۆژهەاڵتییەکان بێدین و بێپڕەنسیپ
و دژەئازادی و دژی بەها و کەرامەتی
مــرۆڤ نەبــوون بەڵکــوو بەپێچەوانــەوە
ئــەوە کۆمــاری ئیســامی بــوو کــە
بەنــاوی دیــن و ئەخــاق و پڕەنســیپ،
ئازادییەکانی پێشێل دەکرد ،کەرامەتی
مرۆڤەکانی خەوشــدار دەکــرد و بەهای
بە بێبایەخەکان دەدا و بێبایەخەکانیشی
بەهادار نیشان دەدا!
لە ماوەکانی ڕابردوودا کە گرێبەســتی
 25ســاڵەی نێــوان ئێــران و چیــن بــە
فەرمــی دەســتی پێکــرد و وەک
بەکاربەرانــی دنیــای خوازەکی باســیان
لێوە کرد ،ئێران بە کردەوە بووە کۆلۆنی
ژێردەســتی دەوڵەتی کۆمۆنیستی چین
(دەوڵەتە کۆمۆنیستییە بێدینەکە!)
کۆمــاری ئیســامی ،وەک چــاوەڕوان
دەکــرا نەتەنیــا ئامــادە نەبــوو دان
بــە ڕاســتییەکاندا بنــێ بەڵکــوو
داکۆکییەکــی هەمەالیەنــەی لێکــرد
و وای دەنوانــد کــە ئــەم گرێبەســتە

لەڕاستای قازانج و بەرژەوەندی ئێرانە!
هەڵبــەت نابــێ ئەوەش لەبیــر بکرێ کە
پێناســەی ســەرانی جەماران نەک هەر
بــۆ ئێــران بەڵکــوو بــۆ هەمــوو هەمگەل
(کائنــات) هــەر خــودی خۆیەتــی و
هیچــی تــر ،کەواتــە ئــەو قازانجــەی
کــە باســی لێــوە دەکــەن قازانجێکە کە
جەمــاران و دەزگای ویالیەتــی لێــی
بەهرەمەند دەبێت.
لەئێستەشــدا کــە هێشــتا کەفوکۆڵــی
گرێبەستی ئاماژەبۆکراو نەنیشتووەتەوە،
باســێکی نوێــش هاتووەتــە ئــاراوە کــە
ئەویش بریتییە لە بەستنی گرێبەستێکی
هاوشــێوە بــەاڵم ئەمجارەیــان لەگــەڵ
دەوڵەتی جیران واتە ڕووســیە بۆ ماوەی
 20ســاڵ! کــە گوایــە لە دواســەفەری
ئیبراهیــم ڕەئیســی بۆ مۆســکۆ باســی
لێوە کراوە.
لــەو ڕووەوە کــە بەدرێژایــی مێــژووی
پێوەندییەکانــی نێــوان ئێران و ڕووســیە،
ئــەم پێوەندییانــە بــێ گرێوگــۆڵ نەبووە
و پــڕ بــووە لــە هــەوراز و نشــێو ،ڕوونــە
کــە تــرس و دڵەڕاوکێیەکــی لۆژیکــی
الی مرۆڤــی ئاوەزمەنــد لەمبــارەوە

درووســت دەبێ کە تۆ بڵێی گرێبەستی
ئەمجــارەش «تورکمانچای»یەکــی تر
یان «گوڵستان»ێکی تر نەبێ؟!
لەمبارەوە ،واتە سەبارەت بە ڕووسیە کە
پێشــتر نوێنەری دژەخــوداکان (!) بوو و
ئێســتە بووەتــە واڵتی دۆســتی ئێران(!)
ی ئیسالمی دە خاڵی گرینگ بوونیان
هەیــە کــە دەکــرێ مــرۆڤ بیریــان لێ
بکاتەوە و بیانورووژێنێت:
 .1ڕووســیە تاکــوو ئێســتە هیــچ کات
ئێرانــی وەک هاوپەیمانی ســتراتێژیکی
خۆی لە قەڵەم نەداوە
 .2ڕووســیە هەمــوو کات ئێرانــی
وەک ئامرازێــک بــەکار هێنــاوە بــۆ
چارەســەرکردنی گرفتەکانــی خــۆی
لەگەڵ ئامریکا
 .3ڕووســیە لــە بــواری نــەوت و گاز
ڕکەبەرێکی سەرســەختی ئێرانە و دژی
گواستنەوەی گازی ئێران بۆ ئورووپایە،
چونکە ئەوێ بە بازاڕی فەرمی خۆی
دەزانێ
 .4ڕووســیە لــە شــۆرای ئەمنیەتــدا
چەندیــن جــار دژی بەرنامــەی ناوکــی
ئێــران دەنگــی داوە و هەنــدێ لــە

بڕیارنامەکانیش بە پێشــنیاری ڕووســیە
دەرکراون
 .5ڕووســیە بەپێچەوانــەی ئیددیعــای
تــاران دژی ڕەوتــی خێــرای پیتاندنــی
ئۆرانیــوم لەالیــەن تارانەوەیــە و ئێرانــی
خــاوەن زانســتی ناوکــی بــە قازانجــی
خۆی نابینی
 .6لــە ســەردەمی شــەڕی  ٨ســاڵەدا
شۆڕەوی پێشوو یەکێک لە پشتیوانانی
عێراق بوو
 .7ڕووسیە حەزی لەوەیە کە لە بواری
ســەربازییەوە ئێران پاشــکۆی خۆی بێت
چونکــە ئــەو چەکوچۆاڵنــەی کــە بــە
ئێرانیان دەفرۆشێ توانیویەتی داهاتێکی
گونجاو بۆ مۆسکۆ بە دیاری بێنێت
 .8بەپێچەوانــەی تــاران ،مۆســکۆ دژ
بــە ئیســڕاییل نییە و لەمبــارەوە ناتوانێ
هاوتەرازی تاران بێت
 .9تــا ئێســتە ڕووســیە ئامــادە نەبــوو
مووشــەکی  S400بــە ئێران بفرۆشــێت
بەاڵم ئەم جۆرە لە چەکی بە واڵتانێکی
وەک هێند و تورکیە فرۆشتووە
پێشــکەوتووە
.10سیســتمە
بەرگریکارانەکانــی ڕووســیە لە ســوریە

لــە تەواوی ئەم ســااڵنەدا کە ئیســراییل
هێرشــی کردووەتــە ســەر بنکــە و
بارەگاکانــی تــاران لــە ســووریەدا تەنیا
چاولێکــەر بــووە و هیــچ کردارێکی لە
قازانجــی تاران ئەنجام نــەداوە؛ تەنانەت
لە هیچ شوێنێکدا هێرشەکانی ئیسراییل
بۆســەر ئێــران لەالیەن مۆســکۆوە ئیدانە
نەکراوە!
بــە لەبەرچاوگرتنــی ئــەم ڕاســتییانە و
خســتنەپاڵ یەکــی تیکــە بچــوک و
گەورەکانــی پازڵــی پێوەندییــە سیاســی
و ئابوورییەکانــی نێــوان ئێران و واڵتانی
دیکــە و هەروەهــا دۆخــی شــپڕێوی
ئابووری و سیاســیی ئێران ،ئەو پرســیارە
جەوهەرییــە لــە زەینــدا درووســت دەبێــت
کــە پێوەندیــی تــاران و مۆســکۆ ،ئێران
بــەرەو کــوێ دەبــات؟ کــە ڕوونــە بــە
لێکدانەوەیەکی سەرەپێیی ئەنجامەکەی
دەبێتــە ئەوەی ئەم چەشــنە گرێبەســتانە
تەنیــا و تەنیــا لــە ڕاســتای پاراســتنی
بەرژەوەندییە بااڵکانی دەزگای ویالیەت
و بــە نرخــی لەنێوبــردن و کاولکردنــی
زیاتــر و زیاتــری ئــەو جوغڕافیــا تــەواو
دەبێت کە بە ئێران ناسراوە.
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وێــــــــــستگە

خەونی ناشۆ

بــە بیانــووی ڕۆژی جیهانیــی
زمانــی دایکــی و
بــۆ یــادی «زارای نیشــتمان»

نووسین :هێمۆ

شەماڵ تەرغیبی

پرســی ئابــووری ،بــە ســەرەکیترین
کۆڵەکــەی ژیــان و ژیــواری مــرۆڤ
دەژمێــردرێ؛ بــەو واتایــە کــە ئەگــەر
الیەنی ئابووریی ژیانی ئینســانێک یان
کۆمەڵە مرۆڤێک لەم سەردەمەدا بەهێز
بــێ ،ئــەوا دەتوانێ شــوێندانەری باش و
پۆزەتیــڤ لەســەر باقــی ڕەهەندەکانــی
ژیــان دابنــێ و بەپێچەوانەشــەوە ئەگــەر
الیەنــی ئابووریــی کــز و الواز بێ ،ئەوا
ســووچەکانی تــری ژیــان دەکەونــە ژێر
کاریگەرییــەوە و دەرەنجامــی نەرێنــی
بــەدوای خۆیــدا دەهێنــێ؛ بــۆ نموونــە
ئەگــەر بنەماڵەیەکــی مامناوەنــدی
چــوار کەســی لەبــەر چــاو بگریــن ،بــە
هەبوونــی ئابووریی گونجــاو ئەندامانی
ئــەو خێزانــە دەتوانــن دڵنیــا ببنــەوە لــە
دەســــــــــــپێڕاگەیشتنیان بە پێداویســتییە
ســەرەتاییەکانی ژیــان لەالیــەک و
هانــدەرە دووهەمییــەکان لەالیەکــی
دیکــەوە کــە ڕاســتەوخۆ کاریگــەری
لەســەر درووســتبوون و بەهێزبوونــی
ئەنگیزە و هاندەرەکانی ژیان دادەنن.
ئێســتە ئەگــەر ئــەم نموونەهێنانــەوە بــۆ
ئاســتی واڵتێــک بــەرز بکەینــەوە چی
ڕوو دەدات؟ لێــرەدا پێویســتە دۆخــی
ژیانــی ئابووریــی دوو واڵتــی هــەژار و
دەوڵەمەنــد بــەراورد بکەیــن .ئەگەرچی

لــە نوێتریــن ڕاپۆرتیــدا کــە بــۆ ســاڵی
 2021ئامــادە کــراوە و لــە 26ی
ڕێبەندانــی ئەمســاڵدا بــاو کراوەتــەوە
ئامــاژە بــەوە دەکات کــە بەپێی پێوەری
ئازادیــی ئابــووری ،ئێران لــە نێوان 177
واڵتــی جیهانــدا پلەی 170ی بۆ خۆی
مسۆگەر کردووە؛ واتە پلەی ئێران تەنیا
لەم واڵتانە باشتر بووە :کۆرەی باکوور،
وێنزۆئێــا ،کووبــا ،ســودان ،زیمبابوێ،
بورونــدی و ئێریتــرە! بــە واتایەکــی تــر
دۆخی ئازادیی ئابووریی ئێران تەنیا لەم
واڵتانە باشتر بووە!
ئــەو پێوەرانــەی کــە لــەم ڕاپۆرتــەدا
لەبەرچــاو گیــراون بریتیــن لــە :دۆخــی
واڵت لەبـــــــــــواری مافی خاوەنداریتی،
کاریگەریدانانــی قەزایــی ،پێبەندبــوون
و دەروەســتبوونی دەوڵــەت و ســداقەتی
ئابووریی دەوڵەت.
بەپێــی ڕاپۆرتەکــە ئەگەرچــی لە ســەر
کاغــەزدا و بــە نووســراوە ئیزن دراوە کە
خەڵــــــــکانی ئێران مافی خاوەندارێتییان
هەبێ بەاڵم بوونی نیهادگەلی گەندەڵی
وەک سپای پاسداران لە کردەوەدا ئیزنی
ڕکەبەرایەتــی دادپەروەرانەی لە خەڵک
ئەســتاندووەتەوە و هەلــی کار تەنیــا لــە
خزمــەت خۆیانــدا ماوەتــەوە .هەروەهــا
هێزی دادوەری ئێران هێزێکی سەربەخۆ
نییە کە بتوانێ سەربەخۆیانە و عاداڵنە
بڕیــار بــدات و بەپێچەوانــەوە گرێدراوی
بەیتــی ڕێبەرییــە! هــەر ئەمــەش وای
کــردووە کــە لــەڕووی چەندایەتــی و
چۆنایەتییــەوە دەسپێڕاگەیشــتن بــە

گـــــــــــــــینە و تاجیکســتان و تەنیــا لەم
واڵتانــەش دۆخەکەی باشــترە :کۆرەی
باکــوور ،وێنزۆئێــا ،تورکەمەنســتان،
عێــراق ،ئەفغانســتان ،ســوریە ،لوبنان و
یەمەن!
یەکەی زانیارییەکانی ئێکۆنۆمیستیش
ڕۆژی 21ی ڕێبەنــدان لــە ڕاپۆرتێکدا
ســەبارەت بــە دۆخــی دێموکراســی
لــە جیهانــدا باســی لــەوە کــردووە کــە
ئێــران هاوتــەراز لەگــەڵ یەمــەن و
لیبــی و لــە ڕیزبەنــدی 154دا جێــی
گرتــووە؛ واتــە ئێــران لــە بــواری بوونی
دێموکراســی تەنیا لە واڵتانێکی وەک
ئەفغانســتان ،میانمار ،کۆرەی باکوور،
کـــــــــــــــۆنگۆ ،ئافریقــای ناوەنــدی،
ســوریە ،تورکەمەنســتان ،چاد ،الئوس،
گینە و تاجیکستان باشتر بووە!
هــەر لەمبارەوە لــە مانگی ڕەزبەریشــدا
ناوەندیــی بیرولیکۆڵینــەوەی فریزێــر لە
کانــادا ڕایگەیاندبــوو کــە لــە بــواری
ئازادیــی ئابووریــدا ،ئێــران لــە نێــوان
 165واڵتــی جیهــان پلــەی 160ی
هەیــە و تەنیــــــــــــا لە واڵتانێکی وەک
زیمبابــوێ ،ئەلجەزایر ،لیبی ،ســودان و
وێنزۆئێال باشتر بووە!
لێــرەدا و پــاش ئــەم بەرچاوڕوونییــە
ســەبارەت بــە دۆخی ئابووریــی ئێران لە
ئاســتی جیهانی ،دەگەڕێینەوە بۆ ســەر
ئەسڵی بابەتەکەمان و هەڵسەنگاندنێک
کــە باســمان لێــوە کردبــوو؛ نموونــەی
هەڵســەنگاندنی ئێمــە لــەم وتــارەدا
کۆرەی باشــوور لەبەرامبەر ئێرانە .واتە

کـــــــــــــــــۆمەاڵیەتی لە ئاستی جیهانی
20ە و لەبواری شادبوونیش پلەی 49ی
جیهانــی هــی کۆرەیــە بــەاڵم ئێــران لــە
بواری خۆشبژیوی کۆمەاڵیەتیدا پلەی
 120و لەبــواری شادبوونیشــدا پلــەی
118ی هەیە.
پلــەی کـــــــــــــــۆرەی باشــوور بــۆ
دێموکراســی لە ئاســتی جیهانیدا  23و
پلــەی ئێران وەک لە پێشــتردا باس کرا
154ە.
کــۆرەی باشــوور لەبــواری دابینکردنی
ئینتێرنێتــی خێــرا و هــەرزان بــۆ
هاوواڵتییانــی خــۆی پلــەی یەکەمــی
لــە ئاســتی جیهانیــدا هەیــە و ٪99ی
خانەوارەکانــی ئــەم واڵتــە دەســتیان بــە
ئیــــــــــــــــــنتێرنێتی زۆر خێــرا ڕادەگات
کەچــی لــە ئێـــــــــــراندا بەوتــەی
بەرپرســانی حکومەتی لە پلەی 77دایە
و بەپێــی پێــــــــــــــــــوەرە جیهانییەکانیش
هاوتەرازە لەگەڵ ئەفغانستان و لە پلەی
179دا ڕاوەستاوە!
ئەگــەر بمانهــەوێ ئەم جــۆرە بەراوردانە
ڕیــز بکەیــن ڕەنگــە لــە دەرەتانێکــی
وەهــادا ئەســتەم بێــت و بەدڵنیاییەوە زۆر
ڕەهــــــــــــەندی دیکــەش بوونیــان هەیــە
کــە بــە گەڕانێکــی ئاســایی ڕۆژانــە
لــە دنیــای پــڕ لــە داتــای ئینتێرنێــت
بۆمــان ڕوون دەبێتــەوە بــەاڵم هــەر بــە
کورتەخوێندنەوەیەکــی لــەم چەشــنە
بۆمان دەردەکەوێ کە دۆخی ئابووریی
ئێـــــــــــــــرانی ژێــر دەســەاڵتی کۆماری
ئیســامی و لەژێــر کاریگــەری ئــەم

هێزی دادوەری ئێران هێزێکی سەربەخۆ نییە کە بتوانێ سەربەخۆیانە و عاداڵنە بڕیار بدات
و بەپێچەوانەوە گرێدراوی بەیتی ڕێبەرییە! هەر ئەمەش وای کردووە کە لەڕووی چەندایەتی و
چۆنایەتییەوە دەسپێڕاگەیشتن بە خزمەتگوزارییە ئیدارییەکان بۆ خەڵکی ئاسایی ئەستەم ببێتەوە و لە
کۆتاییشدا هێزی دادوەری نەتوانێ پێش بە بەڕێوەبەریی الواز،
گەندەڵیی ئیداری و ماڵی و بەرتیلخواردن بگرێت
بــەراوردکاری لــە زانســتی ئابووریــدا
بەهــۆی هەبوونــی فاکتــەر و پێــوەری
جـــــــــــــۆراوجۆر بۆ هەڵسەنگاندن ڕەنگە
نەتوانــێ بــە تەواوەتــی ئەنجامــی ورد
بدات بە دەســتەوە بــەاڵم بێگومان دەبێتە
مایــەی دەرکەوتنــی هەنــدێ کەتوار و
ڕاستی کە ئامانجی ئێمەیە لەم وتارەدا.
پێــش لەوەیکــە ئــەم بەراوردکارییــە
بخەینــە ڕوو ئاماژە بــە نوێترین ڕاپۆرتە
پێــــــــــوەندیدارە جیهانییەکان دەکەین کە
لە مانگی ڕێبەنداندا باڵو کراونەتەوە و
لــە نێویاندا پــەردە لەســەر کەتوارەکانی
پێوەندیــدار بــە گەندەڵــی و ئابــووری لە
ئێران هەڵدراوەتەوە.
دامــەزراوەی ئامریکایی «هەریتەیج»

خزمەتگوزارییــە ئیدارییــەکان بــۆ
خەڵکــی ئاســـــــــــایی ئەســتەم ببێتەوە و
لە کۆتاییشــدا هێــزی دادوەری نەتوانێ
پێــش بــە بەڕێوەبەریــی الواز ،گەندەڵیی
ئیداری و ماڵی و بەرتیلخواردن بگرێت.
لەالیەکی ترەوە ڕێکخراوی ڕوونکاریی
نێونەتەوەیــی (Transparency
 )Internationalلــە نوێتریــن
ڕاپۆرتــی خــۆی بــۆ ســاڵی 2021
ڕایگەیانــدووە کــە ئێــران لــە خشــتەی
واڵتانــی جــــــــــــــیهاندا یەکێکــە لــە
گەندەڵترین واڵتان و لە نێوان  180واڵت
لەبواری پەرەســـــــــــــەندوویی گەندەڵیی
ماڵــی ،پلــەی 150ی هەیە و هاوتەرازە
لەگــەڵ واڵتانێکــی وەک گواتمــاال،

ناپڕژێینە سەر ئەو واڵتانەی کە لەباری
ئابوورییــەوە زلهێــز و ســەقامگرتوون
بەڵکوو بەراوردێکی ســەرەپێی و کورت
لەنێــوان ئێــران و واڵتێکــدا دەکەیــن کە
خاوەن ئابوورییەکی تازەپێگەیشتووە!
نرخــی بێــکاری لە کۆرە و لــە دەورانی
هاتنــی پەتــای جیهانیــی کۆرۆنا 4.2
 ٪بــووە بــەاڵم هی ئێــران بەپێی ئاماری
ناوەنــدی ئاماری ڕێژیــم ،دووقات زیاتر
لە کۆرە و  ٪9.6بووە.
نرخی هەاڵوســان لە کۆرەی باشــوور لە
هاوینی ئەمســاڵ  ٪2بــووە بەاڵم نرخی
هەاڵوســان لە هەمان ماوەی زەمەنی بۆ
ئێران النیکەم  ٪49بووە!
پلــەی کــۆرە بــۆ خۆشــبژێوی

ئابــــــــوورییەش دۆخی ژیانی ڕۆژانەی
خەڵکانی نیشتەجێ لەم جــــــــوغڕافیایە
لە چ ئاســتێکدایە و هاوشێوەی بنەماڵە
چــوار کەســــییەکە کــە لــە ســەرەتادا
باســمان لێـــــــــــــــوە کــرد دەری دەخــات
کــە خەڵکانــی نیــــــــــــشتەجێ لــە
جوغڕافیــای ئێــران دەبــێ چ زەجرێــک
بکێشن تاکوو پارووەنانێک بۆ ژەمــــــــە
خواردنەکانیــان بکـــــــــــــێشن؛ ئەمــەش
لەپێنــاو ئامانجێکدایــە کــە جەمــاران و
ویالیەتــی فەقیهی بۆی وەیالنن ئەویش
ســازکردنی ئیمپراتوریەتێکــی شــیعەی
 12ئیمامــی ویالیەتییــە؛ خەونێــک
کــە وەدیهاتنــی بووەتــە خەونی ناشــۆ و
نامومکین!

ئەمــە وتنێکــی هــەزار جارەیــە کــە ڕۆژی ٢١ی فێوریە بۆچی و لــە کەیەوە وەکوو
ڕۆژی جیهانیــی زمانــی دایکی ناودێر کراوە ،بۆیە پێم خۆشــە لــەم دووپاتکردنەوەیە
خــۆم بپارێــزم و بەڕوونــی باس لە بابەتی زمانی دایکــی و ئەرک و ڕۆڵی زاراکانی
نیشتمان بکەم!
بەپێی لێکۆڵینەوەیەک کە لە زانکۆی نیشتمانیی ئوسترالیادا سەبارەت بە زمانەکان
کرابــوو ،بــاس لــەوە دەکرێــت کــە  ١٥٠٠زمــان و شــێوەزار تــا کۆتایــی ئــەم ســەدەیە
مەترسیی لەنێوچوونیان لەسەرە!
بــەاڵم ئــەوەی کــە بۆ ئەم نووســراوەیە گرینگە ئەوەیە کە چەندین شــێوەزاری تایبەت
بــە کوردســتانیش هــەن کە مەترســیی جیددیی لەنێوچوونیان لەســەرە کــە هەر ئەمە
گەورەتریــن هــۆکار بــۆ گرینگیــدان بــە پرســی زمــان و بایەخــدان بــە پێشــگرتن لــە
لەنێوچوونی زمان و شێوەزارەکانی زمانی کوردی بۆ ئێمەی کوردە.
پرسی زمان النیکەم بۆ ئێمەی کورد کە نەتەوەیەکی بندەستین ڕەنگە گرینگییەکی
تایبەتیتــری هەبێــت ،چونکــە مــان و بەردەوامــی ئێمە وەکوو کورد ،بەشــێکی زۆری
بۆ مان و بەردەوامیی زمانەکەمان وەکوو بەشێک لە پێناسە و شوناسی نەتەوەییمان
دەگەڕێتەوە .ئێمەی کورد بە زمانی کوردییەوە دەناسرێینەوە ،کەوابوو ئەمە بەشێکی
حاشــاهەڵنەگر لە مان و مەوجوودیەتمانە و دەبێ هەوڵێکی گشــتگیر نەک تەنیا بۆ
پاراستن بەڵکوو بۆ پەرەپێدانیشی بدەین.
لــە مــاوەی ڕابردوودا کە زارا محەممەدی بۆ تێپەڕکردنی حوکمی  ٥ســاڵ زیندانی
نــاڕەوا بەتاوانــی وتنــەوەی زمانی کوردی خۆی ڕادەســتی ناوەنــدە ئەمنیەتییەکانی
ڕێژیمــی ئێــران کــرد ،ئــەم پــرس و بابەتــە زیاتــر لــە جــاران بــوو بــە ڕۆژەڤ ،بــەاڵم
کاردانەوەکان بەنیسبەت پرسەکە زۆر گرینگ بوون.
هەندێ کەسی بەناو ڕۆشنبیری کۆمەڵگای کوردستان دەستیان کرد بە هێرشکردنە
سەر زارا و باسیان لە ئازادیی خوێندنی زمانی کوردی لە کوردستانی داگیرکراودا
کــرد! ئــەوان دەیانگــوت خوێندنی زمانی کوردی شــتێکی ئاســاییە و ســەپاندنی ئەم
حوکمەیان بە شتێکی گاڵتەئامیز پێناسە دەکرد.
بەاڵم ئەی بۆچی زارا لە زینداندایە؟
زارا و کۆمەڵێــک کەســی دیکــەی وەکــوو زارا کــە بەنرخترین ســاڵەکانی تەمەنی
خۆیــان بــۆ پــەرەدان بــە زمانی کــوردی و فێرکردنی مندااڵنی ئەم نیشــتمانە تەرخان
کــردووە ،ئامانجــی خۆیــان لــە فێرکردنــی ئەلفبێی کــوردی و فێرکردنی ڕێنووســی
کوریدا قەتیس نەکردووەتەوە ،ئەوان بە بیرێکی کراوەترەوە هەوڵیان داوە تاکوو زمانی
کــوردی وەکــوو هەمــوو زمانەکانــی دیکەی جیهان بکەن بە زمانێــک بۆ فێربوونی
زانست! زمانێک بۆ فێربوونی ژیان و زمانێک بۆ بەرەنگاربوونەوە لەگەڵ سڕینەوەی
شوناســی خۆیــان .ســااڵنێکی زۆرە کــە ئەنجومــەن و ڕێکخــراوە تایبەتەکانی زمانی
کوردی لە شــارەکانی کوردســتانی ڕۆژهەاڵتدا لە هەوڵدان تاکوو جیا لە فێرکردنی
ڕێنووس و ڕێزمانی کوردی ئەو باوەڕە قووڵە لە نێو تاکەکانی کوردستاندا درووست
بکەن کە ئێمەش مافی خۆمانە کە بیرکاری و فیزیک و شیمی بە زمانی کوردی
فێــر بیــن و مافــی خۆمانــە کە وەکــوو نەتەوەکانی دیکەی جیهان شــانازی بە زمان
و گەنجینەی زمانەوانیی خۆمانەوە بکەین .کەوابوو پرســی ســەرەکی کە ئێســتاکە
زیاتــر لــە  ٤٠ڕۆژە زارای خســتووەتە پشــت میلەکانــی زیندانــەوە ،پرســی خوێندن بە
زمانــی دایکییــە نــەک خوێندنــی زمانــی دایکــی! لە راســتیدا ئــەم دوو بابەتە زۆر
گرینــگ و زۆر لێــک دوورن ،هــەر ئــەم خاڵەشــە کــە کۆمــاری ئیســامی دەســتی
ناوەتە ســەری و بە ڕێکخســتنی بوارێکی تازەی خوێندن بە ناوی وێژەی کوردی لە
زانکۆی کوردســتانی ســنە هەوڵی دا بەرەبەرە ڕێگە لە ناوەند و فێرگەکانی تایبەت
بــە فێرکایــی زمانــی کوردی بگرێــت کە هەر ئەمەش بووەتە هــۆکار بۆ ئەوەی کە
زۆر کەســی نائــاگا بکەونــە داوی پیالنەکــەی ڕێژیمــەوە و  ٤ســاڵ تەنیــا و تەنیــا
خەریکی خوێندنی ڕێنووس و ڕێزمانی کوردی بن بە بێ ئەوەی کە بیر لە پەروەردە
بــە زمانەکــەی خۆیان بکەنەوە! پرســی پــەروەردە ئەویش پەروەردە بــە زمانی دایکی،
پرســێکی ئێجگار گرینگە ،لێکۆڵینەوە زانســتییەکان دەریانخســتووە کە فێرکاری و
پەروەردە بە زمانی دایکی ئەتوانێ سەرکەتووتر بێت و ئەتوانێ ببێتە هۆی گەشەی
زیاتری مرۆڤ .ئەمە ئەو پرسە گرینگەیە کە دوژمنانی ئێمەش بە درێژایی سااڵنی
بەرخودانــی نەتــەوەی کــورد ،هەوڵیــان داوە کاری لــە ســەر بکــەن ،لــە کوردســتانی
داگیرکراوی ئێمەدا هەمیشــە نەتەوەی بااڵدەســت هەوڵی داوە پەروەردە بە زمانەکەی
خۆی بێت تاکوو باشتر بتوانێت بمانسڕێتەوە.
شــەپۆلی پشــتیوانیکردن لە زارای نیشــتمان لە ماوەی ڕابردوودا زۆر گشــتگیر بوو،
بەاڵم ئەم پشتیوانییە کەی دەتوانێ درووست و بەجێ بێ؟ ئایا تەنیا بە دانانی وێنەی
زارا لە تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان و نووسینی چەند دروشمێک دەبێ کۆتایی پێ بێت؟
لە ڕاســتیدا ئەمەگناســی بەرانبەر بە ســااڵنی تێکۆشــانی زارای نیشــتمان و  ٥ساڵ
ژیانی زارا لە زینداندا ئەو ئەرکە دەخاتە ســەر شــانی ئێمە کە شــێلگیرانەتر لە جاران
بــۆ پــەرەدان بــە زمانی کوردی و پــەروەردەی منداڵەکانمان بــە زمانی دایکی هەوڵ
بدەیــن ،ئەگــەر زارا ئەمــڕۆ لــە زیندانەکانــی کۆمــاری ئیســامیدایە ،ئەرکــی ئێمە
ئەوەیــە هــاوکات لەگــەڵ بەرخودانــی زارا ،ســەنگەرێک لــە باوەڕمــان بــە کوردبوون
درووســت بکەین و هەرکامەمان زارایەکی ئەم نیشــتمانە بین و نەوەی دوای خۆمان
بە بیری ئازاد و کراوە پەروەردە بکەین هەر بۆیە شــەڕ لەگەڵ بیری چەقبەســتووی
داگیرکەرانــەی دەســەاڵت و ڕەوتــی بەردەوامــی ئاسێمیالســیۆن ئەتوانــێ لــە یەکــەم
هەنگاوەکان بۆ پشتیوانی لە زارای نیشتمان بێت.
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کێشەی ئۆکراین و ڕووسیە

خاکــی خۆیــان دەزانــن و ئامانجیــان
ئەوەیــە کــە ئەو ناوچانە بە ڕووســیەوە
بلکێنن.
تەنانــەت هەمــوو لێوارەکانی دەریای
ڕەش داگیــر بکەنــەوە و لەوێــڕا بگەنە
ســنووری مولــداوی؛ لــەو ڕێگایــەوە
ئارەزووەکانیان دەستەبەر بکەن ،ڕێگای
دەریــای ڕەش کــە گرینگییەکــی
بەرچــاوی بۆ ئۆکراین هەیە ببەســتن.
ڕووســیە لــە ســاڵی ٢٠١٤دا بــە
داگیرکردنــی شــێوەدووڕگەی کریمــە
ئەو هەنگاوەی تەجروبە کردووە.
بــۆ ڕووســیە هــەوڵ دەدات ئۆکراین
داگیر بکا؟
دوای هەڵوەشــانی یەکیەتیــی
ســۆڤییەت کۆمەڵێــک کێشــەی
ســنووریی ،ئەرزیی ،نەتەوەیی ،نژادی
و ئایینــی لــەو  ١٥کۆمارەدا ماوەتەوە
کە پاش ڕووخانی ســاز بوون .ڕووسیە
ئێســتا خۆی بە میراتگری یەکیەتیی
ســۆفییەتی پێشــوو دەزانێ و ئۆکراین
یەکێــک لــەو  ١٥کۆمارەیــە کــە بۆ
ڕووسیە گرینگی خۆی هەیە.
هەم لە بواری ئابوریی و هەم لە بواری
ژێئۆپولیتیکی کە لە تەنیشت دەریای
ڕەشــدا هەڵکەوتــووە ،جوغڕافیایەکی
شــاز و دەوڵەمەنــدی هەیــە؛ خاکــی
ئــەو واڵتە بــۆ کشــتوکاڵ زۆر بەپیت
و بەرەکەتــە؛ چەند ڕووباری گەورەی
تێدایــە و خــاوەن کانــگای ژێرزەوینــی

دەوڵەمەنــدە؛ نیــوەی کانــی ئاســن و
پۆاڵی یەکیەتیی ســۆڤییەتی پێشــوو
لــە ئۆکرایــن دابیــن دەبــوو؛ زۆربــەی
گازی ڕووســیە بــە ئۆکرایندا دەگاتە
ئورووپــا؛ دوای ڕووســیە ئۆکرایــن
دووهەمیــن واڵتی گەورەی ئورووپایە؛
هــەروەک لــە ســەرەوە بــاس کــرا
ڕووســیە چــاوی تەماحــی بڕیوەتــە
خاکــی ئۆکراین بــە کەڵک وەرگرتن
لــە هەســتی نەتەوەیــی ئۆکراینییــە
بەڕەچەڵەک ڕووسەکان و توانیویەتی
دەســتێوەردان لــە بەشــێکی گرینگــی
ئۆکراینــدا بــکا و داوا دەکا کــە
دەوڵەتــی ئۆکرایــن ڕێککەوتننامــەی
منیســک بەڕێوە بەرێ کە بەگوێرەی
ئــەو ڕێککەوتننامەیــە دەوڵەتــی
ئۆکرایــن دەبــێ مــاف و ئازادییەکــی
زیادتــر بــدا بــە ناوچــەی دۆنبــاس لە
ڕۆژهەاڵتی ئۆکراین .ئەگەر سەیری
بارودۆخــی ناوخــۆی ئۆکرایــن بکەین
کەلێنێکــی گــەورەی فەرهەنگــی
و نەتەوەیــی و کۆمەاڵیەتــی نێــوان
ڕۆژهــەاڵت و ڕۆژاوای ئۆکراینــدا
بەرچــاو دەکــەوێ ،کــە لــە ڕۆژاوای
ئۆکراین خەڵــک بەزمانی ئۆکراینی
قسە دەکەن ،بەاڵم لە ڕۆژهەاڵتی ئەو
واڵتــەدا زمانــی زۆربــەی خەڵکەکــە
ڕووســییە و ئایینەکەشــیان مەسیحیی
ئۆرتودۆکســە .لــە شــێوەدوڕگەی
کریمــەش کــە هەتــا ســاڵی ٢٠١٤

بەشــێک لــە خاکــی ئۆکرایــن بــوو
زۆربــەی هــەرە زۆریان بــە ڕەچەڵەک
ڕووســین .لە ڕێفراندۆمێکــدا زیاتر لە
٪٩٦ی دانیشــتووانی کرێمــە دەنگیان
دا کە لە ئۆکراین جیا ببنەوە.
لــە ڕۆژهەاڵتــی ئۆکرایــن شــەڕی
چەکداری لە نێوان هێزەکانی ئۆکراین
و گرووپــە چەکدارەکانــی ســەر بــە
ڕووسیە بە توندی بەردەوامە ،خەڵکی
سیویلی ئۆکراینی دەبنە ئامانجی ئەو
شەڕ ماڵوێرانکەرە.
تەنانــەت لەالیــەن هێزەکانــی ســەر
بــە ڕووس ،هەڕەشــەی ئەمنییەتــی،
گیانی ،گەمارۆی ئابووریی ،خواردن،
دەرمان ،شــوێنی نیشتەجێبوون و چوون
بۆ مەکتەبیــان لێدەگیرێ .هێندێکیان
لــە ماڵەکانیانــدا دەسبەســەر دەکرێن،
ڕێــگای چوونــە دەریــان پــێ نــادرێ،
ڕۆژ بــەدوای ڕۆژ تــرس و نیگەرانــی
دانیشتووانی ئۆکراین زیادتر دەبێ.
خەڵــک چاوەڕوانــی شــەڕێکی
ماوێرانکــەر دەکەن هەرچەند ڕووســیە
دەڵــێ هێزەکانمــان دەکێشــینەوە دواوە،
بــەاڵم ئامریــکا و ناتــۆ بــاوەڕ بــە
قســەکانی ڕووســیە ناکــەن .ئــەوان
تەجروبــەی ئەفغانســتان و ســووریە و
زۆر شــوێنی دیکەیــان هەیە .ڕووســیا
لە ســاڵی  ٢٠١٦دا گوتی هێزەکانمان
لە ســووریا دەکێشــینەوە بــەاڵم نەتەنیا
نەکشانەوە بەڵکوو هێزی زیاتریان هێنا
ناوچەکە و ئەمانەش وایان کردووە کە
بــە کــردەوە بۆیــان دەرکەوتووە ڕوســیە
درۆ دەکات .ئێســتا کــە کرملیــن
گەیوەتــە ئاســتی شــەڕ ،ســەرگنی
الورۆف دەڵــێ ئێســتاش ئومێــدی بــە
دیپلوماســیەت و دیالــۆگ مــاوە! لەم
ڕێگەشــەوە دەیانهــەوێ ئامریــکا و
واڵتانــی ڕۆژاوایــی بەڵێــن بــدەن کــە
ئۆکراین و گورجســتان نەبنە ئەندامی
ڕێکخراوی ناتۆ.
ئامریــکاش هێزەکانــی لــە ئورووپــای
ڕۆژهــەاڵت بکێشــێتەوە .ئــەوەش بــۆ
ئامریــکا گران تەواو دەبێ ،لەالیەکی
دیکەشــەوە هەلێکــی بــاش بــۆ ئێــران
دەڕەخســێ کــە ئامریــکا ســەرقاڵی
کێشــەی ئۆکراینە ،ئێران لەو دەرفەتە
بــە قازانجی خۆی لە دانیشــتنەکانی
ڤییــەن کەڵــک وەردەگــرێ تاکــوو
ئامریکا بۆ ڕێککەوتننامەی ئەتۆمی
(بەرجام) گەرەنتی پێ بدات.

ئازادی لە دەســت نەداوە کە دەتوانین
دەتوانیــن ئــەوە وەک ڕەمزی مانەوەی
کورد ناو ببەین .
هەســتی دژایەتــی کردنــی دوژمــن،
خەمخــۆری بــۆ نیشــتمان و هەســتی
ڕزگاری لە چەوســانەوە و ژێردەســتی
و زۆر هەســتی دیکــەی لــەم شــێوەیە
کــە لەوانەیــە لــە نێــو بیــر و هــزری
هــەر تاکێکــی کــورددا هەبــێ ،بەاڵم
ئــەوە تەنیا پێشــمەرگەیە کــە ئەو بیرو
هــزرە پیــرۆزە بە کردەیــی دەکات و بە
گیانفیدایــی خــۆی هــەوڵ دەدات کە
بەدیهاتنیــان بێنێتــە دی .پێشــمەرگە
تاکێکــی نوخبــەی کۆمەڵگایــە کــە
هەســتی بە زوڵم و زۆر و ژێردەســتی
کــردووە لــە الیــەن حکوومەتــەوە و بــە
ئاگاهییــەوە هاتووەتــە نێــو ڕیزەکانــی
خەباتــەوە و خــۆی ئەرکدار کردووە لە
بەرامبــەر گەلەکەیــدا ،پێشــمەرگە لە
بەرامبەر خەڵکی خۆیدا ئەرکی زۆری
لە سەر شانە کە ئەگەر بمانهەوێ ئەو
ئەرکــە پیرۆزانــە ناو ببەین لەوانەیە بە
ســەدان الپــەڕەش لەئاســت ئــەم مــژارە
کەم بێت و قەڵەمیش لەحەنایدا توشی
قسووری بێت.
ئەرکــی پیــرۆزی پێشــمەرگەی کورد
لە خەباتی ڕزگاریخوازیدا پارێزگاری
لــە خــاک و خەڵکــی کوردســتانە
لەبەرامبــەر هێرشــی دوژمنی دڕندە و
پاراستنی شوناسی نەتەوەی کوردە .
پێشــمەرگە خــۆی بــە خەمخــۆر و
بەرپرســیار دەزانــێ لــە بەرامبــەر
خەڵکــدا و هەوڵــی ڕۆشــنکردنەوەی

بیــروڕای گشــتی دەدات لــە بەرامبەر
ئــەو زوڵمــەی کــە لێیان دەکــرێ بۆیە
خەڵکی کوردستان ناوی پێشمەرگەیان
لــەال پیــرۆزە و پێشــمەرگەیان خــۆش
دەوێ و تەنانــەت حــازرن بــە نرخــی
گیانی خۆشیان پشتیوانی و یارمەتی
پێشمەرگە بکەن .بوونی پێشمەرگە لە
کوردســتان وای کــردووە کە نەتەوەی
کــورد لــە بەرامبــەر دوژمنانێــک
کــە هەوڵیــان داوە بــە تــەواوی
کەرەستەکانی میدیایی و سەربازییەوە
کوردبــوون بکەنــە خاڵێکــی نەرێنــی
تاکــی کۆمەڵــگای کــوردەواری و
شــوناس و مێــژووی کــورد بە تەواوی
ســەروەرییەکانی وەک کۆمــاری
کوردســتان بســڕنەوە جا چ لە ڕێگای
ژینۆســایدەوە بــێ یــان لــە ڕێــگای
میدیاکانــی ســەر بــە ڕێژیمــەوە بێت.
هەروەهــا دوژمنانــی کــورد لــە هیــچ
چەشــنە کارێــک خۆیان نەپاراســتووە
و پێشــمەرگە وەک قەاڵیــەک لــە
بەرامبەر ئەو زوڵم و زۆرەدا وەســتاوە و
بەرگــری دەکات لــە خاک و خەڵکی
کوردستان.
لەڕاســتیدا پێشــمەرگە چەکــی
هەڵنەگرتــووە بــۆ هێرشــکردن بۆ ســەر
خــاک و خەڵکــی بێتــاوان بەڵکــوو
پێشــمەرگە بەرگرییەکــی چەکــداری
دەکات لــە بەرامبــەر هێرشــی هێــزی
دوژمــن بــۆ ســەر خــاک و خەڵکــی
کوردســتان چوونکــە دوژمنانی کورد
نایانهــەوێ کــە بــە ئاشــتی واڵمــی
داخــوازە ڕەواکانــی کــورد بدەنــەوە

و بــەردەوام گەلــی کــورد لــە ســەر
داواکارییەکانــی ســەرکوت دەکرێ و
پێشمەرگەش ئەو زوڵمەی لە بەرامبەر
کۆمەڵگاکەیــدا پــێ قەبــووڵ ناکرێ
و پشــتیوانی خەڵکــی خۆیەتی و هەر
ئــەوەش وای کردووە کــە داگیرکەران
بەردەوام هێرشــی سەربازی بکەنە سەر
هێزی پێشمەرگەی کوردستان چونکە
داگیرکــەران لە هزری ئازادیخوازی و
یەکسانیخوازی پێشمەرگە تۆقیون .
پێشــمەرگە مرۆڤێکــی ئازادیخــواز
و دێموکراتــە و بــڕوای بــە بیــروڕای
جیــاواز هەیــە و بــڕوای بــە ئــازادی
نەتەنیــا بــۆ گەلــی کــورد بەڵکوو بۆ
هەموو نەتەوە زوڵملێکراوەکانی جیهان
هەیە و بڕوای بەوە هەیه کە ئەو ماف
و ئازادییانــەی کــە بۆخۆی دەیهەوێت
بۆ کەسانی دیکەشی بوێت.
بــەو واتایــە کە پێشــمەرگە ئازادی بۆ
هەمــوو کۆمەاڵنــی خەڵــک دەوێ،
ئاســایش و ئارامــی و خۆشــبژیوی
نەتەنیــا بــۆ گەلــی کــورد بەڵکوو بۆ
هەموو نەتەوەکان پەسەند دەکا و دژی
هــەر جــۆره بیروبــاوەڕ و کردەوەیەکــی
ناعاداڵنــە و نادادپەروەرانــە و
تیرۆریســتانە و دواکەوتووانــە بــە
تووندتریــن شــێواز ڕادەوەســتێ و ئیــزن
نــادات گــرووپ یــان خەڵکانێــک بــە
بیانــووی جیــاواز هێــرش بکەنــە ســەر
ئــازادی و کەرامەتی مــرۆڤ ،هێڵی
سوور بۆ پێشمەرگە بەرەی نیشتمانییه
و هــەردەم یەکگرتوویــی و هێمــا و
ئەرزشە نەتەوەییەکان دەپارێزێ.

موعتەسەم نوورانی
کێشــەی ئۆکرایــن و ڕووســیە بۆتــە
بابەتێکــی گرینگــی ڕۆژ؛ کاتێــک
چــاو لــە مانشــێتی ڕۆژنامــەکان
دەکــەی یــا گوێ بــۆ هەواڵــی ڕادیۆ
و تەلەڤیزیۆنــەکان ڕادەگــری ،باســی
مەترســییەکانی ئاکامــی نالەباریــی
ئــەو شــەڕە دەکــەن .نەتەنیــا خەڵکــی
ناوخــۆی ئۆکرایــن ،بەڵکــوو خەڵکــی
واڵتانــی دەوروبەریشــی زۆر نیگــەران
کــردووە .ناحەقیــان نییــە چونکــە
لەگــەڵ کەســێکی دیکتاتۆری وەک
پووتیــن ڕووبــەڕوون؛ کــە هیــچ یاســا
و پێوەرێکــی مرۆڤــی و ئەخالقــی
وەبەرچــاو ناگــرێ .ئــەو شــەڕە تەنیــا
شەڕی ڕووس و ئۆکراین نییە بەڵکوو
ئامریکا و واڵتانی ڕۆژاوایی بەشێکن
لە کێشەکان؛ بۆوێنە وێالدیمێر پووتین
دەڵــێ دەبێ ئامریکا هەموو هێزەکانی
خــۆی لــە ئورووپــای ڕۆژهــەاڵت
بکێشێتەوە.
پێوەندیــی نێــوان دوو واڵتــی ئۆکرایــن
و ڕووســیە لــە دوای هەڵوەشــانی
یەکیەتیــی ســۆڤییەت و ســەربەخۆیی
ئۆکراین لە ســاڵی ١٩٩١دا ،بەرزی و
نزمی و هەڵکشــان و داکشانی زۆری
بــە خۆیــەوە بینیــوە ،بــەاڵم لوتکــەی
ملمالنێیەکانــی نێــوان ئــەو دوو واڵتــە
دەگەڕێتــەوە بــۆ ســاڵی  ٢٠١٤کــە
ڕووســیە هێرشــی نیزامی کرد و شێوە
دووڕگەی کریمەی لە ئۆکراین داگیر
کــرد .هەرچەنــد ،ڕووداوە سیاســی و
نیزامییەکانی چەند ســاڵی ڕابردووی
نێوان ڕووســیە و ئۆکراین ئەو ڕاستییە
دەردەخــەن کە کێشــەی ئەو دوو واڵتە
ڕیشــەی لە ڕابردوودایە؛ تەنانەت پێش
هەڵوەشــانی یەکیەتیــی ســۆڤییەت لە
مانگــی ئوتــی ١٩٩١دا ،وێالدیمێــر
پووتیــن دژی ســەربەخۆیی ئۆکرایــن
بوو .چەند جار لە قسەکانیدا ئاماژەی
کــردووە کــە «دوو نەتــەوەی ڕووس و
ئۆکرایــن پاشــخانێکی دوورودرێــژی
مێژوویــی ،ڕۆحیــی و کولتووریــی
هاوبەشیان پێکەوە هەیە.
ســەروەریی ڕاســتەقینەی ئۆکرایــن
تەنیــا لە حاڵەتــی هاوبەشــیی لەگەڵ
ڕووســیەدا شــیاوی ڕەخســانە ،ئێمــە

پێکــەوە چەنــد جــار بەهێزتــر ،بەتواناتر
و ســەرکەوتووتر دەبین؛ چونکە ئێمە و
ئۆکرایــن یەک نەتەوەین ».دیارە ئەوە
تەنیــا بۆچوونی پووتیــن نییە ،بەڵکوو
زۆربــەی بەڕێوەبەران و کاربەدەســتانی
ڕووســیە ئەو ڕوانگەیــان هەیە .وێڕای
ئــەوە ،بــە گوێــرەی ڕێککەوتننامــەی
بوداپێســت لــە بــواری ئەمنییەتــی کە
لە ســاڵی ١٩٩٤دا ،لە نێوان ڕووســیە،
ئۆکرایــن ،بریتانیــا و ئامریــکا ئیمــزا
کــرا ،کە ئــەو کات ئۆکرایــن خاوەنی
ســێهەمین جبەخانــەی ئەتۆمــی ،لــە
جیهانــدا بوو؛ چاوپۆشــیی لە جبەخانە
ئەتۆمییەکــەی کــرد کە لە بەرانبەردا
واڵتانی خاوەن هێزی جیهان ســەروەری
و یەکپارچەیــی خاکــی ئۆکرایــن
لــە بەرانبــەر ڕووســیەدا بپارێــزن بــەاڵم
دیتمــان کــە پووتین نەتەنیــا گرینگی
بــە ڕێککەوتننامەکە نەدا بەڵکوو ١٠
ســاڵی دواتــر بەشــێک لــە خاکی ئەو
واڵتــەی داگیــر کرد .لەگــەڵ ئەوەش
ڕۆژی ١٦ی فێبریە ،پارلمانی ڕووسیە
بــە زۆربــەی دەنــگ گەاڵڵەیەکــی
پەســند کــرد کــە حکومەتی ڕووســیە
پشــتیوانی لــە ســەربەخۆیی دوو
کۆماری دونتســک و لوهانس لە نێو
خاکــی ئۆکراینــدا بــکا .ئــەو گەاڵڵە
نێــردراوە بــۆ ســەرۆک پوتیــن ئیمزای
بــکا .هەرچەنــدە واڵتانــی ڕۆژاوایی
بــە هەڕەشــە و گەمــارۆی ئابــووری

داوا دەکــەن کــە ڕووســیە واز لــە
داگیرکردنــی ئۆکرایــن بێنێــت بەاڵم،
ڕووســەکان مرخیان لێ خۆش کردووە
و وەک گورگــی برســی چــاوی
تەماحیــان لــە ڕۆژهەاڵتــی ئۆکرایــن
بڕیــوە .ڕووســیە زیاتــر لــە ١٠٠هەزار
ســەربازی بــە چەکوچۆڵی مۆدێرن و
پێشــکەوتوو و موشکی  -٣٠٠اس و
موشکی  -٤٠٠اس ،لە سنوورەکانی
ئۆکراینــدا ،جێگیــر کــردووە .لــە
الیەکــی دیکەوە لــە ڕێگای هاندانی
ئۆکراینییەکانــی بەڕەچەڵەك ڕووس،
لــە ڕۆژهەاڵتــی ئۆکرایــن بەتایبــەت
لــە دوو پارێــزگای دونتیســک و
لوهانســک کــە داوای ســەربەخۆیی
دەکــەن دەیهەوێ کێشــەکان قووڵتر و
تۆختر بکاتەوە.
هەروەهــا گوشــاری زیاتر بخاتە ســەر
ئۆکرایــن بــۆ ئــەوەی بــە گوێــرەی
مینســک،
ڕێککەوتننامــەی
خودموختــاری بــدا بــە دوو پارێزگای
لوهانسک و دونتسک کە یەکالیەنە
جیابوونــەوەی خۆیــان ڕاگەیانــدووە،
ئــەوەش دەســتی ڕووســیە بەتــەواوی
ئــاوەاڵ دەکات کــە لــە ڕۆژهەاڵتــی
ئۆکراین دەستتێوەردان بکا.
بەوەنــدەش کۆتایــی نایــە چونکــە
ڕووســەکان بەرنامەیــان هەیــە هەتــا
ڕووبــاری دنیپر لە خاکــی ئۆکرایندا
بچنــە پێــش و هەموو ئــەو ناوچانە بە

پێــــشمەرگە
خەبات
لــە دژوارتریــن دۆخــی خەبــات و
تێکۆشــان ،لــە کاتێکــدا کــە هێــزی
داگیرکەری کوردستان بۆ نەهێشتنی
نەتەوەیــەک و داخــوازە ڕەواکانــی
هەمــوو دڕندەییــەک ئەنجــام دەدا،
بــۆ ئــەوەی کــە کــورد و کوردســتان
زینــدوو بمێنــن و بڵێــن «ئــەی ڕەقیب
هــەر مــاوە قەومــی کوردزمــان ،قەت
نانــەوێ ئااڵکەمــان» ،بــوون و هــەن
ڕۆڵــەی ئــازا و فیــداکار کە هەســت
بــە بەرپرســیاریەتی لــە بەرامبــەر
نەتەوەکەیاندا دەکەن و بەدژی دوژمن
ڕادەوەستن .
«ویــل دۆرانــت» فەیلەســوف و
مێژوونووســی بەناوبانگی ئامریکایی
دەڵێ« :مادەکان هیچ کات لە خەبات
بــۆ ئــازادی ماندوو نابــن ».مێژوو بە
گشتی چ دۆست و چ دوژمن ئەگەر
تەنیا لە سەر یەک بابەت یەکدەنگ
بــن ئەویش ئازایەتــی و جوامێری ئەو
گەلەیــە ،ئازایەتییەکــەی وادەکات
کــە کورد بۆ دوژمن ســەردانەنەوێنێ
و بــاوەڕی بــە ئاســۆی ڕزگاربوون لە
ژێردەســتی دوژمنــدا هەبێ؛ هەبوونی
ئــەو بیروڕایــەش وای کــردووە کــە
کــورد بە درێژایی مێژوو له بەرامبەر

دوژمنانیدا نەتوێتەوە.
لە ســەدەی بیســتەمدا کە ڕۆڵە ئازا و
نەترســەکانی کورد خەبات بۆ ئازادی
و ڕزگاری دەکــەن بــە پێشــمەرگە
ناســێنراون ،نــاوی پێشــمەرگە هــەر لە
سەرەتای دامەزراندنییەوە بە کەسێک
کــە خزمــەت بــە نەتەوەکــەی خــۆی
دەکات و ئامادەیــە بــۆ ئــەو خزمەتــە
هەمــوو فیداکارییــەک بنوێنێــت
هاتۆتە ئاراوە.
ئامانجەکانی وەک ئازادی ،یەکسانی
و دادپــەروەری بــۆ نەتەوەیــەک کــە
هەمــوو ئەوانــەی لــێ زەوت کــراوە
و بــەردەوام بــەرەوڕووی ماشــینی
داپڵۆســێنەری داگیرکــەر دەبێتــەوە،
ئامانجێکــی پیــرۆزی مرۆڤایەتین؛ بە
بــێ ئەو نرخانــە ژیانکــردن و هەروەها
گرینگتریــن هەســتی هــەر مرۆڤێــک
واتــە کەرامەتــی مــرۆڤ ژێرپــێ
دەنرێــت .کــە پێشــمەرگە خەبات دەکا
لە پێناو ئەو ئامانجانەدا و باوەڕی بەو
ئامانجــە پیرۆزانە هەیە و لە ڕاســتیدا
پێشــمەرگە هەڵگری پەیامێکی پیرۆز
وەکوو مرۆڤدۆستی و ئازادیخوازییە و
مرۆڤی پێشمەرگە لە پێناو باوەڕەکەیدا
ئامادەیــە گیانی خۆی بەخت بکات و
هــەر ئەوەش وای کــردووە کە خەڵک
پێشــمەرگەیان خــۆش بــوێ چوونکــه
پێشــمەرگە لــە پێنــاو مــاف و ئازادی
گەلەکەیدا خەبات دەکات.

فیــداکاری بــۆ ئامانجێکــی پیرۆزی
مرۆڤایەتــی نیشــانەی شــایەنی و
شایســتەیی فیــداکارە ،فیــداکاری
بــۆ دابینکردنــی نرخــی مرۆڤایەتــی،
بەنرخبوونــی فیــداکار دەگەیەنێت کە
ئــەو فیــداکارەی کورد بە پێشــمەرگە
ناسراوە .
ئــەو فیداکارە دەبــێ چەندە ڕووناکبیر
بێــت کــە بــۆ ڕووناککردنــی واڵت بە
خۆری ئازادی ئامادەیە گیانی خۆی
پێشــکەش بــکات؟ دەبێ چەندە ئازا و
نەتــرس بێت کــە ئیــرادە و بیروباوەڕی
خــۆی بەرزتــر لە ماشــێنی ئاســنین و
تــۆپ و تانکــی ســەرکوتکەر بزانێ؟
هەروەها دەبێ چەندە ڕاستگۆ بێت کە
بە کردەوە بۆ هزری مرۆڤایەتی خۆی
تێ بکۆشێ؟
ئەو کەسە تەنیا پێشمەرگەیە؛ هەڵبەت
پێشمەرگە تەنیا ناوێک نییە! بەڵکوو
پێشــمەرگە هــزرە ،بیــرە! پێشــمەرگە
هەڵگــری فەلســەفەیەکی قووڵــی
ژیانە.
بــە درێژایــی مێــژووی پــڕ لــە
کەندوکۆســپی کوردســتان پێشمەرگە
و پیشــمەرگایەتی نەیهێشتووە هەواری
خەبــات چــۆڵ بمێنێــت ،تاڵــی ژیانــی
چێشتووە بەاڵم نەیهێشتووە کە دوژمن
هەســت بــە ســەرکەوتن و بنبڕکردنــی
کــورد بــکات؛ بــە بوونــی پێشــمەرگە
گەلــی کــورد هیــوای گەیشــتن بــە
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پێویستیی ڕێکخستن و بزووتنەوەی مامۆستایانی قوتابخانە
زرێبار
دەســەاڵتە تۆتالیتێــرەکان گەلێک خاڵی
هاوبەشــیان هەیــە کە ســێ تایبەتمەندیی
بەرچاو و هاوبەشیان بریتین لە:
یەکــەم؛ پێشــگرتن لــە هاتنەئــارای هــەر
چەشــنە جموجــۆڵ و بزووتنەوەیەکــی
ڕێکخــراو و سیســتماتیک دژ بــە
دەسەاڵتەکەیان.
دووهــەم؛ ئیــزن نــەدان بــە ســەرهەڵدانی
جەماوەری ناڕێکخراو
سێهەم؛ هەوڵدان بۆ بەتاڵکردنەوەی هەموو
دیاردەکان لە ناوەرۆکی سیاسی
بــەم خوێندنــەوە ســەرەپێییە دەچینــە
نێــو بابەتێــک کــە لــەم ڕۆژانــەدا لــە
سەرانســەری جوغڕافیــای ئێــران و
بەتایبــەت کوردســتان بووەتە مژاری ڕۆژ
و لــە کــەم کــۆڕ و کۆبوونــەوە هەیــە کە
باســی لێــوە نەکرێــت؛ ئەویــش بریتییە لە
مانگرتنــی مامۆســتایانی قوتابخانــەکان
کە نەک هەر داخوازی ســێنفی ،بەڵکوو
خواستی سیاسیشیان لەپشتە و پێویستییان
بە پشــتگیری هەمەالیەنە هەیە .وەزارەتی
پەروەردە و فێرکردنی کۆماری ئیسالمی
بەبــەراورد لەگــەڵ وەزارەتەکانــی دیکــە
زیاترین ڕێژەی پێرسۆنێلی هەیە و هەروەها
کاریگەرترینیانــە لەســەر کۆمەڵگا بەاڵم
کارمەندەکانی بەگشتی بەبەراورد لەگەڵ
وەزارەتەکانــی دیکــە کەمتریــن مووچــە
وەردەگــرن و بەپێــی هەندێ لــە ئامارەکان
ئەگــەر داهاتی یــازدە ملوێنی لە مانگدا
وەک بنەمــا وەربگریــن ،نزیک بە ســەدا
هەشتای مامۆستایان و بنەماڵەکانیان لە
ژێر هێڵی هەژاریدا دەژین و بەردەوام و لە
ساڵدا چەندین کۆبوونەوەی ناڕەزایەتی بۆ
گەیشتن بە ئامانجەکانیان وەڕێ دەخەن و
هەنگاو بە هەنگاو ئەم کۆبوونەوانە زیاتر
ڕەنگــی دژایەتــی لەگەڵ کۆی سیســتم
بەخۆیان دەگرن.
بۆنموونــە ڕێکەوتــی 11ی ڕێبەنــدان
ماڵپــەڕی کوردســتانمیدیا لەســەر زاری
«محەممــەد حەبیبــی» وتەبێــژی
ئەنجومەنی پیشــەیی مامۆستایانی ئێران
بــاوی کردەوە کە مامۆســتایان لە 300
شاری کوردستان و ئێران مانیان گرتووە و
خوازیــاری مافەکانــی تایبەت بە توێژی
مامۆســتایان و بەشێک لە مافە یاسایی
و سیاسییەکانی خۆیان و کۆمەڵگا بوون.
هەروەهــا مامۆســتایانی نەتــەوەی
کۆلۆنیکــراوی ئێمــەش جیــاواز لــەو
داخوازییانــە ،خوازیــاری هەنــدێ مافــی
نەتەوەیــی بــوون و دروشــمی وەک
هاوســانکردنی مووچــەکان ،مامۆســتای
بەندکــراو دەبــێ ئــازاد بکــرێ ،خوێنــدن
و پــەروەردە بــە زمانــی دایکــی مافــی
هەمــوو تاکێکــە و نا بۆ بــە پووڵیکردنی
قوتابخانەکانیان بەرز کردووەتەوە کە کەم
تــا زۆر جوێــی دەکاتــەوە لــە کۆبوونــەوە
ئێعترازییەکانی باقی هەرێمەکانی ئێران.

وەک لە دروشم و وتاری مامۆستایانیشدا
دەردەکەوێــت ڕێــڕەوی ئــەم ناڕەزایەتییانە
لــە خواســتی تەنیــا ســێنفی تێپەڕیــوە!
بــەاڵم جیــا لــەوەش وەک نموونەیەکــی
بەرهەست دەتوانین ئاماژە بە کۆبوونەوەی

هەمــوو ناڕەزایەتییــەک لــە دەســەاڵتە
تۆتالیتێرەکانــدا بــەرەو دژایەتــی لەگــەڵ
کۆی سیستم هەنگاو هەڵدەگرێت.
بزووتنــەوەی مامۆســتایان لــە دۆخــی
هەنووکەییــدا خــاوەن چەنــد خاڵــی الوازە

لــەوەی کــە ئەگــەر لــەم کۆبوونەوانــەدا
بەشداری بکەن بێکار دەبن.
 .٢تــرس لــە دەزگا ئەمنیەتییــەکان و
نوقــم بــوون لــەو گێــژاوەدا کــە دەزگای
پڕوپاگەنــدەی ڕێژیــم دروســتی کــردووە

دووهەم؛ نەبوونی ڕێکخراوەیەکی چاالک
و بەهێــز بــۆ ڕێکخســتنی مامۆســتایان
و پۆلێنبەنــدی و ئاراســتەکردنی
داخوازییەکانیــان کــە وەک بــاس کــرا
لەالیەکــەوە هۆکارەکــەی قەدەغەکردنــی

وەزارەتی پەروەردە و فێرکردنی کۆماری ئیسالمی بەبەراورد لەگەڵ وەزارەتەکانی دیکە زیاترین
ڕێژەی پێرسۆنێلی هەیە و هەروەها کاریگەرترینیانە لەسەر کۆمەڵگا بەاڵم کارمەندەکانی بەگشتی
بەبەراورد لەگەڵ وەزارەتەکانی دیکە کەمترین مووچە وەردەگرن و بەپێی هەندێ لە ئامارەکان
ئەگەر داهاتی یازدە ملوێنی لە مانگدا وەک بنەما وەربگرین ،نزیک بە سەدا هەشتای مامۆستایان و
بنەماڵەکانیان لە ژێر هێڵی هەژاریدا دەژین
مانگێک پێشتری مامۆستایان لە یاسوج
بکەین کە تێیدا کاتێک مامۆستایەکی
ســەر بــە سیســتم دەڵێــت :ئــەم کۆبوونەوە

کە دەبێ ئاوڕی جیددییان لێ بدرێتەوە و
ئەوانیش بریتین لە:
نەکردنــی
بەشــداری
یەکــەم؛

یانی ئەبەدی بوونی کۆماری ئیسالمی.
 .3بەهۆی گوزینشی بوونی هەڵبژاردنی
کەســانی خوازیاری بوون بە مامۆســتای

هەمــوو چاالکییەکــی ڕێکخراوەیــە
و لەالیەکــی دیکەشــەوە کاریگەریــی
گوتارێکــە کــە چەندیــن ســاڵە کۆماری

نەبوونی ڕێکخراوەیەکی چاالک و بەهێز بۆ ڕێکخستنی مامۆستایان و پۆلێنبەندی و ئاراستەکردنی
داخوازییەکانیان کە وەک باس کرا لەالیەکەوە هۆکارەکەی قەدەغەکردنی هەموو چاالکییەکی
ڕێکخراوەیە و لەالیەکی دیکەشەوە کاریگەریی گوتارێکە کە چەندین ساڵە کۆماری ئیسالمی هەوڵی
پەرەپێدانی دەدات و وا دەنوێنێت کە خەبات لە چوارچێوەی ڕێکخراودا پێویست نییە و تاکی ڕووناکبیر
دەبێ جیاواز لە ڕێکخستنێکی دیاریکراو خەبات بکات
تەنیــا کۆبوونەوەیەکــی ســێنفیە ،لە الیەن
مامۆستایانی دیکەوە هێرش کرایە سەری
و لــە کۆبوونەوەکــە وەدەر نــرا ،کەوابــوو
ناڕەزایەتیــی مامۆســتایان لــە خواســتی
ســێنفییەوە تێپەڕیــوە و وەک چیەتیــی

ســەرجەم مامۆســتایان لــەم کۆبوونــەوە
ناڕەزایەتییانــەدا کــە ســەرچاوەگرتوو لــە
سێ هۆکاری سەرەکییە:
.1ڕێــژەی بەرچــاوی بێکاری لە واڵتدا و
ترسی ژمارەیەکی بەرچاو لە مامۆستایان

قوتابخانــە ،ڕێژیم ئەوپەڕی هەوڵی خۆی
داوە کــە تــا ڕادەیــەک کــە توانایەتــی
کەسانی سەر بە دەسەاڵت ببنە مامۆستا
و بــە دڵنیاییــەوە ئەم کەســانە بەشــداریی
کۆبوونەوە ناڕەزایەتییەکان ناکەن.

ئیســامی هەوڵــی پەرەپێدانــی دەدات و
وا دەنوێنێــت کــە خەبات لــە چوارچێوەی
ڕێکخــراودا پێویســت نییــە و تاکــی
ڕووناکبیر دەبێ جیاواز لە ڕێکخستنێکی
دیاریکراو خەبات بکات.

ســێهەم؛ بە هۆی ئەوەی جیاواز لە کێشــە
ســێنفییەکان هێنانــە ئــارای کێشــەکانی
دیکەی سیســتمی پەروەردە و فێرکردن لە
کۆبوونەوەی مامۆستایاندا وەک پێویست
بایەخــی پــێ نەدراوە و چین و توێژەکانی
دیکــە و تەنانــەت بنەماڵــەی خــودی
مامۆســتایان و قوتابییەکانیش بەشــداری
و پشــتگیریان لــە مامۆســتایان نەکــردووە
یان ئەگەر کرابێت زۆر الواز و کەم بووە.
وەک بــاس کــرا کەتــواری بزووتنــەوەی
مامۆستایان لە خواستی سێنفی تێپەڕیوە و
سنوورەکانی لەگەڵ دەسەاڵت ڕۆژبەڕۆژ
زیاتــر دەبێــت و لــە هەمــان کاتــدا بــۆ
دەربازبوون لــەم بازنەیەش ،ئەرکی هەموو
چیــن و توێژەکانی کۆمەڵگا و بەتایبەت
قوتابــی و بنەماڵەکانیــان ،خوێنــدکاران،
کرێــکاران ،ژنان و بازاڕییانە کە خەباتی
مامۆســتایان بــە ســەرنجدان بــە هەمــوو
خاڵــە بەهێــز و الوازەکانــی و لــە پانتایی
زاگڕۆسدا وەک بەشێک لە خەباتی شار
زیاتــر ڕێک بخــەن و بە گرێدانی لەگەڵ
بەشــەکانی دیکــەی خەباتــی شــار و بــە
پشتیوانی شاخ هەنگاوەکان بۆ دەربازبوون
لە دۆخی کۆلۆنیالیزم خێراتر بکەن.
ئەمەش بۆیە گرینگ و پێویستە چونکە
مامۆســتایان ڕاســتەوخۆ و ناڕاســتەوخۆ
شــوێندانەرییان دەبــێ لەســەر هەمــوو
کۆمەڵــگا و مندااڵنــی هەموو کۆمەڵگا
لــە بەردەســت ئەوانــدا بــار دەهێندرێــن و
نەســڵی دواتر پێک دێنن؛ کەواتە ئەگەر
دەمانهەوێ کۆمەڵگایەکی تەندرووستمان
لــە داهاتوودا هەبێ دەبێ پشــتگیری ئەم
چینە زەحمەتکێش و دڵسۆزە بکەین.

ڕووی ڕاستهقینهی دزێوی
هیوا خانی
ڕێژیمــی ئیســامی ههمــوو کات
ڕووخســاری دزێــوی خــۆی لــه خهڵکــی
ئێــران و گهالنــی ئێــران شــاردۆتهوه؛ بــه
نــاوی داکۆکــی لــە فهقیــر و ههژارانهوه
ههوســاری دهســهاڵتی بهدهســتهوه گــرت
و موویهکــی کهالوهنشــینانی بــه ههمــوو
ســهروهتی کۆشکنشینانی نهدهگۆڕییهوه!
کهچی ئهمڕۆ پێچهوانهکهی لهبهرچاوی
ههمــوو خهڵکــی ئێــران ئاشــکرا بــووە کە
شۆڕشــی چهوساوان و بێبهشان و گهالنی
ژێردهســت و زوڵملێکــراوی ئێــران بــوو بــه
فڕوفیشــاڵ و درۆیــەک کــە لهدهســت
شۆڕشــگێڕانیان دهرهێنــا و بۆخۆیان بوونە
خاوەن و داشداری.

خانــوو مهکڕن ههمووتان دهکهینه خاوهن
خانــوو! هــهر بهوهنده دڵخــۆش مهبن ئاو و
برقتــان بۆ دهکهینه خۆڕایی! ئوتوبوســتان
بــه خۆڕایی دهبێ! بهرزتــان دهکهینهوه بۆ
مهقام و پێگەی گەورەی ئینســانی! خهم
ههڵمهگــرن .ئهوه قســهکانی خومهینی لە
کاتــی ســهرکهوتنی شۆڕشــی گهالنــی
ئێــران له ســاڵی  1357دا بوون کە ڕوونە
هیچیــان نەتەنیــا نەهاتنــە دی بەڵکــوو
دۆخەکــە زۆر لــە پێشــوو خراپتریــش بوو.
ئەمــەش وای کــرد کــە لــە ســاڵڕۆژی
بەتااڵنبردنــی شــۆرش واتــە لــە 22ی
ڕێبەنــدان بەپێچەوانــەی ســااڵنی پێشــتر
بەبیانــووی هەبــوون و بهرباڵویــی کڕۆنــا
ڕایانگەیانــد کــە وهک ســااڵنی ڕابــردوو
ڕێپێــوان بهڕێوهناچێ و تهنیا به ماشــێن و
ماتۆڕ له پێش شــوێنی تایبهتی بیســت و
دووی ڕێبهندان ڕێژه بڕۆن!

دیــاره ترســی بهرپرســان لــه بهشــداری
نهکردنــی خهڵــک و هێندێــک ڕووداوی
چاوهڕواننهکــراو بــوو کــه ئهمــڕۆ لــه
سایهی پێشکهوتنی زانستی و کهلوپهلی
پهیوهنــدی نــهک لــە چرکەیەکــدا
ئــاگاداری ههمــوو هــەواڵ و ڕووداوێک
دهبــی بهڵکــوو بۆخۆیشــت دهتوانــی ببیته
ســهرچاوهی هەواڵ و خوڵقێنهری ڕووداو!
لهباتی دروشــم و قســهی سهرانی دهوڵهت
زۆر بــه هاســانی دهتوانــرێ دروشــم و
پهیــام و بهیاننامــهی دژبهرانی کۆماری
ئیســامی له بڵیندگۆکانی ســەر شــهقام
و بــازاڕ بێتــه گوێ و ئابــڕووی به ههزار
ساڵیان که نهیانبووه بچێ.
لهالیهکــی دیکهشــەوه هــهر لــه ســایهی
ئهم کهرهســته ئاگادارییانــهوه کهوچکیان
وهبنــی مهنجهڵــێ کهوتــووه و ئێســتا باش
دهزانــن که خەنەیــان الی خەڵک ڕهنگی

نەمــاوە و لــه تهواوی فێــڵ و دههۆکانیان
حاڵــی بــوون .تــهواوی ئــهو دروشــمه
بریقهدارانــهی لــه ســهرهتاوه بــۆ فریودانی
خهڵــک ههتا ئێســتا ههڵیانگرتووه ،نهک
وهک بڵقــی ســهرئاوی تۆقیون بهڵکوو به
پێچهوانهکهی بۆ ههموو خهڵک ئاشــکرا
بووه و پێویست بە ناوهێنان ناکات.
بهاڵم ئهوهی له بیست و دووی ڕێبهندانی
ئهمســاڵدا له ههموو شــتێک بهرچاوتر و
ئاشــکراتر بــوو و ڕووی دا و نمایــش کــرا
ســان و ڕێژهی گهلێک ماشێنی ئاخیرین
سیســتم و شاســی بڵینــد و وهک فــارس
دهڵــێ الکچــری و میلیــاردی لــه شــاره
گهورهکانــی وەک تــاران بــوو کە ئااڵی
کۆماری ئیســامیان لە سەر هەڵدرابوو و
دەیانویست بەم شێوازە ههیبهت و گهورهیی
ئــهو ڕۆژه پیــرۆز بکەن؛ کە بــەم کارەیان
نیشــانیان دا کــه ئهوانــه الیەنگرانــی

ڕاســتهقینه و دهست و پهیوهندی سهرهکی
کۆمــاری ئیســامین و بهم چهشــنه زات
و چییهتــی ڕاســتهقینهی خۆیــان کــه تا
ئهمــڕۆ به قســه بــوو به کردهوهش نیشــان
بــدهن و کۆتایــی بــهو چهندڕهگییــه بێنن!
داکۆکــی لــه فهقیر و هــهژاران و بهردی
ئــهوان لــه ســینگدان درۆیهکــه کــه بــۆ
ههموو الیهک ڕوون بۆتهوه.
ئهمــڕۆش دیســان ڕوون بوویــەوه کــه
کۆشــک و تهالر و ماشــێنی لهم چهشنه
و ســهدان دهنگ و فهنگی دیکه ههر بۆ
ئهوه بووه خۆیان و ماڵ و منداڵ و خزم و
کهســهکانیان له ئاسایش و خۆشبژێوی و
خۆشگوزهرانیدا بن.
بــا  40میلیــون خهڵکــی ئێــران لــه ژێــر
هێڵی ههژاریدا بناڵێنن! با هەر موحتاجی
نانــی شــهو بــن .نــه ئاهــی نــهداران و نــه
ئیســامییهت و نه ئینســانییهت ،ویژدانی

تۆپیویانی پێ ڕاناچڵهکێنێ.
ئهوان ئهوهندهیان کار به خهڵک بووه ههتا
دەسەاڵتەکەیان سەقامگرتوو بکەن؛ ئهوان
هــهر لــه خهمی ئــهوهدا بوون ههتــا بتوانن
سوڵتەی خۆیان بسەپێنن و ئیتر دواتر چی
ڕوو دەدات و چــی دەبــێ نــە گرینگــە بە
الیانەوە نە ئاوڕی لێ دەدەنەوە.
بەکورتــی لــە پــاش  ٤٣ســاڵ حوکــم و
دەســەاڵتداری دەتوانین بێژیــن لەالیەکەوە
کەتوار و ڕاســتییەکانی ژیان و چییەتی
کۆمــاری ئیســامی بۆ هەمــوو الیەک
ڕوون بۆتــەوە و لەالیەکــی تریشــەوە
کۆمــاری ئیســامی لــە بــاری ڕەوایــی
و پێگــەی کۆمەاڵیەتــی و سیاســییەوە
ئاســتی بۆ نزمترین پلــەی خۆی دابەزیوە
و ئەمــەش وای کــردووە کە هەر تەکان و
ڕاچڵەکانێک ببێتە هۆی تێکەوەپێچانی
سوڵتە ناڕەواکەی.
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خالید دەرویژە:

لەگەڵ ئەوەی دەگوترێت سپای پاسداران دەسەاڵتی سێبەری دەوڵەته بەاڵم لەڕاستیدا ئەوە دەوڵەتە
لە ژێر هێژمۆنی سپای پاسداران و بەیتی ڕێبەریدایە و هیچ دەسەاڵتێکی نییە

وتووێژ :ڕەحمان سەلیمی

باڵوبوونــەوەی فایلــی دەنگی لەســەر
دانیشــتنی نهێنیی ‹›محەممەدعەلی
جەعفــەری›› فەرمانــدەی گشــتیی
ســپای پاســداران و ‹›ســادق
زۆلقەدرنیا›› جێگری پێشووی ئابووری
و سازەندەگیی ئەو ڕێکخراوە لە ساڵی
١٣٩٧ی هەتاوی ،گۆشەیەکی دیکە
لە گەندەڵییەکانی نێو ڕێژیمی ئێرانی
ئاشکرا کرد.
لەو فایلە دەنگییەدا کە ڕۆژی ٢٢ی
ڕێبەنــدان بــاو بوویــەوە ئامــاژە بــەوە
کــراوە کە خامنەیی فەرمانی داوە کە
 ٩٠لەســەد لــە داهاتەکانــی بونیادی
تەعاونــی ســپای پاســداران بۆ لقی
قودســی ســپای پاســداران تەرخــان
بکرێــت .لە کاردنەوەدا ‹›خامنەیی››
ســەبارەت بــەو فایلــە دەنگییــە
وتوویەتی کە دەیانهەوێت تۆمەت لە
بناغەکانی «ئینقالب» بدەن.
قســەکانی ڕێبــەری ڕێژیمــی ئێــران
لەحاڵێکدایــە کــە هەواڵدەریــی
‹›فــارس›› ســەر بــە ســپای
پاســداران ،ڕۆژی یەکشەممە ٢٤ی
ڕێبەندان ،ڕاســتبوونی فایلی دەنگیی
دانیشــتنی نهێنیی ‹›محەممەدعەلی
جەعفــەری›› فەرمانــدەی پێشــووی
سپای پاسدارانی پشتڕاست کردەوە.
لــەم وتووێژەدا لەگــەڵ بەڕێز ‹›خالید
دەرویــژە›› ئەندامــی دەســتەی
کارگێــڕی حیزبــی دێموکراتــی
کوردستانی ئێران ،گەندەڵیی و ڕۆڵی
سپای پاســداران و ناوەندەکانی سەر
بە وەلی فەقیه لە ئابووریی ئێرانمان
خستووەتە بەرباس.

 پێکهاتــەی ئابووری و سیاســییڕێژیمــی ئێــران چۆنە کە دەســتی
ناوەنــدە نیزامییەکانــی وەک
ســپای پاســداران لــە کاروبــاری
ئابووریــدا تا ئــەو ڕادەیە ئاوەاڵ
کردووەتەوە؟

تەنانــەت بــە چاوخشــاندنێکی ســەرەتایی
لــە یاســای بنەڕەتــی ئیدئۆلۆژیــک و
دواکەوتووانــەی کۆماری ئیســامی کە
بەپێچەوانــەی هەمــوو دەقــە یاســاییەکان
کــە دەبــێ هەڵگــری دوو تایبەتمەنــدی
کورتبێــژی و پتەوی بێت ،بە شــێوەیەک
کــە خــۆی لــە درێــژدادڕی ببوێرێــت و
مــاف و ســەاڵحییەتەکانی خەڵــک و
حکومــەت بەڕوونــی دیــاری بــکات،
نەتەنیــا لەو ئاراســتەیەدا هەنگاوی نەناوە
و پــڕە لــە دەســتەواژەی چەواشــەکارانە و
پۆپۆلیســتی ،دژانگۆیــی و تەناقووزاتــی
بەرچــاو ،لــە زۆربــەی ئەســڵەکاندا خۆی
دەنوێنێــت .ئابــووری نەتەنیــا وەک
زانســتێک پێناســە ناکرێــت بەڵکــوو
لەڕاستیشــدا گرینگییەکــی ئەوتــۆی
پێنادرێــت ،توانســتی خۆگوونجاندنــی
پێداویســتییە
لەگــەڵ
ئابــووری
ســەردەمییەکانی خەڵک کــە بەردەوام لە
حاڵــی گۆڕاندایە ،ڕەچــاو نەکراوە ،بنەما
و تێفکرینە ئیدئۆلۆژییەکان دەست و پێی
ئابووری گرێ داوە و ئازادی هەڵبژاردنی
کار و چاالکــی و ڕەخنەگرتــن وەک
مەرجی ســەرەکی و پێویستی بووژانەوەی
ئابــووری بەربەســت کــراوە .ئەگەرچی لە
ئەســڵی 44ی یاسای بنەڕەتی پێکهاتەی
ئابووری لە سێ بەشی دەوڵەتی ،تەعاونی
و تایبەتیدا ئاماژەی پێکراوە ،بەاڵم خودی
ئــەم ئەســڵە بــە دەستنیشــانکراوی هەموو
بیاڤــی ئابــووری لە هەمــوو کەرتەکانیدا
خســتۆتە دەســتی حکومــەت و شــتێکی
ئەوتۆی بۆ بەشــەکانی تر نەهێشــتۆتەوە.
ئەســڵی 110ی یاســای بنەڕەتــی کــە
هەمــوو ســەاڵحییەتی داوەتە وەلی فەقیه،

بــێ پەردە و بە ســەراحەت خاڵی کۆتایی
لەســەر هەمەکارەبوونــی ڕێبــەری نیــزام
دانــاوە .لەمــەڕ پێکهاتــەی سیاســیش،
هەمــان تێفکریــن بــۆ بیاڤــی ئابــووری
لــە بیاڤــی سیاسیشــدا ڕەنگــی داوەتــەوە،
پێکهاتــەی هێرەمی کۆماری ئیســامی
هەمــوو دەســەاڵتەکانی کومەڵــگای لــە
کەشــەفێکی زێڕیــن پێشــکەش بــە وەلی
فەقیــه کــردووە ،ئێمە لــەم واڵمە کورتەدا
مەبەســتمانە دوو بیاڤــی ئابــووری و
سیاســی بــە شــێوەیەکی گشــتی ڕاڤــە
بکەیــن و بێگومــان هەمــوو بیاڤەکانــی
تــری کۆمەڵــگا بەشــێوەی ڕاســتەوخۆ و
ناڕاستەوخۆ لە دەست ڕێبەری خۆسەپێنی
نیزامدایــە .ئــەم پێکهاتە و شــێوەتێفکرینە
سەدەنێونجییە کە لەگەڵ پێویستییەکانی
ســەردەم بێگانەیــە لەگەڵ ئــەوەی خودی
ڕێژیمیــش ئەم واقعییەتە دەزانێت ،لەالیەن
ئازادیخــوازان و خوازیارانــی پێشــکەوتنی
واڵت بــەردەوام بــە چالــش دەکێشــرێت،
هەربۆیــە ئــەم دەســەاڵتە خۆســەپێنە بــۆ
مانــەوەی خــۆی پێویســتی بــە هێــزی
ســەرکوتکەر و کۆنەپارێــز هەیــە و
ڕێژیمیــش بــۆ مانــەوەی خــۆی وەک
بەشێکی گرینگ لە خۆی دەزانێت؛ هەر
بۆیە دەسەاڵتی دواکەوتووانەی کۆماری
ئیســامی و ئــەم هێــزە نیزامییانــە وەک
دووانــەی لێــک دانەبــراون .کەواتــە زۆر
سرووشتییە ناوەندە نیزامییەکانی ڕێژیم و
لەهەموویان کاریگەرتر ســپای تێروریســت
و گەندەڵــی پاســداران بــۆ مانــەوەی
ڕێژیــم ،نەتەنیــا دەســەاڵتێکی ڕەهایــان
لــە دەســتێوەردان لــە هەمــوو بیاڤەکانــی
کۆمەڵــگادا هەبێــت ،بەڵکــوو لەڕاســتیدا
زۆرجــار لــە دەوڵەتیــش کە بەشــێوەیەکی
فەرمایشــی و
بە شــێو ە یە کی
ڵــک
خە
هە ڵخە ڵە تێنا نــە
د ە یهە و ێــت
ڕ و ا ڵە تێکــی
د ێمو کر ا تیــک
لــە دەســەاڵت
نمایــش بــدات،
دەســەاڵت و
دەستڕۆیشتوویی
زیاتــرە ،لەگــەڵ
ئــەوەی دەوترێت
سپای پاســداران
د ە ســە اڵ تی
سێبەری دەوڵەته
بەاڵم لەڕاســتیدا
ئــەوە دەوڵەتە کە
لە ژێر هێژمۆنی
ســپای پاســداران و بەیتــی ڕێبەریدا هیچ
دەسەاڵتێکی نییە.

 بۆچــی ناوەنــدە نیزامییــەکانلەئێــران هەتــا مالن لــە چاالکی
ئابووری گالون؟

دوای کۆتاییهاتنی شەڕی هەشت ساڵەی
ڕێژیــم لەگــەڵ عێراق ،دەرەجەدارانی ســپا
کــە ڕێژەیان زۆر بــوو ،نەدەکرا هەموویان
پلەیان بەرز بکرێتەوە و نەشدەکرا هەموویان
لــەکاری سیاســەتدا بەشــداریان کردبــا یا
کاری بەڕێوەبەرییــان پــێ ئەســپێردرابا،
قــەرار وابــوو لەگەڵ ئەرتــش تێکهەڵکێش
بکرێــن .ســپاییەکان دوای بیســتنی ئــەم
ورتەورتانە وەک ئەوەی لە شەڕی هەشت
ســاڵەدا ســەرکەوتنێکی مەزنیــان تۆمــار
کردبێت و مانگیان شەق کردبێت کەوتنە
جمووجــۆڵ و بــە دامەزراندنــی کــۆڕی
سەراســەری فەرماندە و بەرپرســینی ســپا
لە ســاڵی  ٦٧دژکردەویان نیشــان دا و لە
چوارچێوەی ئەم ڕەستەیە کە ئەگەر شەڕ
درێــژەی شــۆڕش بــوو ،ئاوەدانکردنــەوەش
درێــژەی شــەڕ و شۆڕشــە ،هەوڵــی
کردنــەوەی جێپێی خۆیان لە ئابووری دا
و لە ڕاستیشــدا هاشــمی ڕەفســەنجانی و
عەلی خامنەیی نە ویســتیان و نە توانیان

ڕۆڵیان پێ نەدەن ،جەرەقەی بەشداری سپا
لــە پڕۆژەکان و لە بیاڤە جۆراوجۆرەکانی
ئابــووری لێــدرا .هێــزی نیزامیــان بــوو بە
پاڵپشــتی وەرگرتنــی ئیمتیــاز و ڕانتــی
ئابــووری و بــەو پێیــەش ئەمــڕۆ هــەم
لەبواری سیاسی و هەم لەبواری ئابووری
لە پشــت ســەری ڕێبەری نیزام بەهێزترین
کارەکتەری گۆڕەپانەکەن.

ـ چاالکیــی ئابووریــی ناوەنــدە
نیزامییەکانــی ڕێژیمــی ئێــران چ
کاریگەرییەکــی لەســەر ئابووریی
ئێران بووە؟
کاتێــک لــە پێکهاتەیەکــی پۆلیســی
نیزامــی وەک کۆمــاری ئیســامی،هێــزی نیزامــی دەبێتە هۆکار و پاڵپشــتی
هێزی سیاســی ،ئەم سیستمە خۆگەڕئاسا
بــەرەو سیســتمێکی ڕانتی هەنگاو دەنێت.
بە هێزی سیاسی تێکەڵ بە هێزی ئابووری
یەکالکــەرەوە دەبێت و ڕکابەری ئابووری
لەنێــوان دامــەزراوە و کۆمپانیــا و کەرتــە
تایبەتییــەکان لە گۆڕەپانەکە وەدەردەنرێن
و ماڵئاوایــی دەکات ،دەســەاڵتی داد کــە
دەبــێ بەشــێوەی ســەربەخۆ لێپرســینەوە لە
دۆســییە و پەڕگە گەندەڵییــەکان بکات،
مــادام خۆشــی دەستنیشــانکراوی وەلــی
فەقیهــە و هــاوکات دەرەقەتــی هێــزی
بەهێــزی ئابــووری و سیاســی و نیزامــی
ســپا نایــەت ،دەبێتــە دامەزراوەیەکــی
فۆرمالیتــە .هەڵبــەت لەبیرمــان نەچێــت
تەنیــا دەرحــەق بــە مۆرەکانــی ڕێژیــم،
ئەگــەر نــا زۆر نامرۆڤانــە هەڵدەکوتێتــە
ســەر ئەوانەی ســەریان بە بەیتی ڕێبەری
وەســڵ نییــە .یــا هــەر ئــەم دەســەاڵتە لــە
چاوســوورکردنەوە و پێشــێلکردنی مافــی

خەڵکــی ،ڕووی هەرچــی دامــەزراوە
پۆلیســی و ســەرکووتکەرانەی مێــژوو بە
خۆیەوە بینیوە ،سپی کردۆتەوە.
لەئاکامــی دەستڕۆیشــتوویی ســپا و
بەندبوونی بە تۆڕەکانی دەسەاڵت نەتەنیا
هەمــوو پــڕۆژەکان بەبــێ ڕەچاوکردنــی
مێکانیزمــی کەمبەرکــێ «مناقصــە»
دەدرێــت بــە ســپا و ئەوەش خــۆی هۆکارە
بــۆ مایەپووچبوونــی کۆمپانیاکانی تر و
زیادبوونی حەشــیمەتی بێــکار ،لەالیەکی
تریشــەوە مادام سپا و دامەزراوەکانی سەر
بــە بەیتی ڕێبــەری نیزام کە ژمارەشــیان
یەکجــار زۆرە ،لەهەموو ئاســانکاری بێ
بەهــرەی بانکــی بەهرەمەندن و لەوالشــەوە
لەدانــی ماڵیــات بەخشــراون ،کەواتــە
بەهــای تەواوکراوی کااڵ و شــتومەکیان
هەرزانتر دەبێت بەنیسبەت ئەو کۆمپانیا و
کەرتانەی ئەم شانسەیان نییە و دیسانیش
بینــەری مایەپووچبــوون و داخســتنی
کۆمپانیــاکان و دواجاریــش زیادبوونــی
ڕێــژی بێــکاری دەبیــن .نەدانــی ماڵیات
بــە حکومــەت ،دەوڵــەت لەدابینکردنــی
تێچوو و پێویستییەکان لەگەڵ کورتهێنان
بــەرەوڕوو دەکات و لەگــەڵ ئەوەش بوونی
گەندەڵی سیستماتیک لە دامەزراوەکانی
ســپا لەالیــەک و هــاوکات بەفیڕۆدانــی

سەروەت و سامانی واڵت و دانی
بە گرووپە تێروریستییەکانی سەر
بــە ڕێژیــم لــە ئاســتی ناوچــە و
تەنانەت جیهانیشــدا ،وەک چۆن
لە فایلە دەنگییــە درزکراوەکەی
فەرماندەکانــی ســپا بەرچاوە کە
بــە فەرمانــی خامنەیــی دەبــێ
 ٩٠لەســەدی داهاتــەکان بدرێــت
بــە ســپای قودس ،دەوڵــەت ناچار
دەکات بــۆ قەرەبــووی کەمیــی
بودجەکــەی لــە کردەوەیەکــی
نازانســتییانە دەســت بۆ گیرفانی
دەســەاڵت کــە بانکــی ناوەندییــە
بەرێــت و لــە ئەگــەری نەبوونــی
پووڵ ،پووڵی بێ پشــتوانە و زۆر
زیاتــر لە قەوارەی  GDPچاپ
بــکات؛ کە ئەمەشــیان هەروەک
هەمــوو الیەک ئــاگادارن دەبێتە
هــۆی زیادبوونــی بارســتای
نەختینــە و هەاڵوســان ،بێــکاری
و هەژاری بــەدواوە دەبێت .بێهۆ
نییە قەوارەی نەختینەیی لە ٦١٠
هەزار میلیارد تمەن لە ســاڵی٩٢
بەڕێــژەی  ٤٣١٦هەزارمیلیارد تمەن ،واتە
زیاتر لە شەش بەرابەر دەگات لە کۆتایی
خەزەڵوەری !١٤٠٠
ـ خامنەیی لەو هاوکێشەیەدا چ ڕۆڵێکی
هەیــە؟ هــۆکاری بێدەنگــی خامنەیــی
لەهەمبــەر گەندەڵییــە ماڵییەکانــی
فەرماندەکانی سپا چییە؟
کاتێــک پێکهاتەیەکــی ئیدئۆلۆژیــک
و دژی خەڵکــی و بێگانــە و نامــۆ بــە
ئامرازەکانی دەســەاڵتداری سەردەم و تازە
لــە ســەدەی  ٢١و لەگــەڵ ئــەم ڕادە لــە

خێرایی زانیاری و تێگەیشــتوویی خەڵک
بــەرەوڕوو دەبێــت و مەترســی داڕمــان و
فەوتانی هەست پێ دەکات ،لە سیاسەتی
بێزراوی «النصربالرعب» واتە سەرکەوتن
لە ڕێگەی ترســاندن کەڵک وەردەگرێت.
باڵی ئیجرایی ئەم سیاسەتە دژی گەلییە
دەبــێ کــێ بێــت؟ بێگومــان کەســانێک
کــە لــە بازنــەی بۆشــی وەلــی فەقیهدان
و بەدرێژایــی  ٤٣ســاڵ لــە ســفرەی نیزام
خواردنیــان خــواردووە و وەک زێــروو لــە
خوێنــی خەڵــک دەمژن ،کەســانێک کە
بــە ڕووخانــی ڕێژیــم ئاسایشــی گیانی و
ماڵیــان دەکەوێتە مەترســی ،هــەر ئەوانەن
بەچنــگ و ددان بەرگــری لــەم نیزامــە
دەکــەن کــە ســەرچاوەی خێــر و بەرەکەت
بــووە بۆیــان؛ کەواتــە مــادام خامنەیــی
مەترســی لەســەر دەســەاڵتەکەی هەســت
پێدەکات ،بەشــێوەی سرووشــتی لەهەمبەر
گەندەڵی ماڵیی ئەم تاقمە بێ هەڵوێســت
دەبێــت ،لەالیەکــی تریشــەوە ســپای
پاســداران و باڵــی دەرەوەی ئــەم ڕێکخراوە
تێروریســتییە واتــە ســپای قــودس ،لەژێــر
ئامــۆژگاری و ڕێنوێنییەکانــی ڕێبەری
نیــزام ،هــەروەک چۆن جێگــری ئابووری
ســپا ،لــە فایلە دەنگییەکــە ،بەهێنانەوەی
بڕیــاری خامنەیــی بە جەعفــەری دەڵێت،

دەبــێ  ٩٠لەســەدی داهاتــی ســپا بــۆ
ســپای قــودس تەرخان بکرێــت ،خامنەیی
چۆن دەتوانێت لێپرســینەوە لەم فەرماندانە
بــکات؟ کاتێــک ئــەم گەندەڵییانــە و
دانــی ســەروەت و ســامانی واڵت بــە
گرووپــە تێروریســتییەکان بــە جیهــاد و
ئــەم بەڕێوەبەرییــەش لەالیــەن خامنەیــی
پێــی دەوترێــت ،بەڕێوەبــەری جیهــادی،
سرووشــتییە تەنیــا دەتوانێــت بێدەنگــی
هەڵبژێرێت ،هەرچەندە خودی خامنەیی و
بەرپرسانی ڕێژیمە گەندەڵەکەی زۆر لەوە
ڕووهەڵماڵراوترن کە پێمان وابێت تاوانەکە
کوردوتەنــی« ،هێڵی خوار لە ژێرســەری
گای پیردایــە»
وەئەســتۆ بگــرن
و بــە دوور
نازانرێــت بــێ
ئاگایــی خۆیــان
لــەم گەندەڵییــە
ڕابگەیەنــن یــا
لــە ئەساســدا
ســەرلەبەری ئــەم
فایلــە و باقــی
گەندەڵییەکانیــان
ڕەد بکەنەوە .

بەرژەوەندی گشــتی ،تەنیــا بە ڕەزامەندی
خــاوەن و پــێ بــژاردن بەپێــی دادگایەکــی
عاداڵنــە وــــ ڕێگەنــەدان بــە دەســتبردن بۆ
خاوەندارییەتــی لــە بــڕی ســزا ،بەڕوونــی
لــە یاســای بنەڕەتیــدا دەگونجێنــن ،بــەاڵم
ئــەم دەقــە گرینگە بەشــێوەی نــاڕوون و بە
هێنانــی پاشــگر و مەرجــدار ،لــە یاســادا
ئامــاژەی پێدەکرێت و خــاوەن مڵک هیچ
دڵنیاییــەک بــۆ پاراســتنی ســەرمایەکە
نابینێــت ،لــەو الشــەوە ســپای پاســداران
هەوڵی تاودانی ئەســپی بەرژەوەندییەکانی
دەدات ،بەکردەوە ،وەبەرهێنانی تایبەتی لەم
ئابوورییــەدا بوونی نابێــت ،نەتەنیا زانیاری
ورد نادرێــت بــە دامــەزراوە لێزانــەکان لــە
بــواری ئابــووری ،بەڵکــوو ئــەو کــەس و
الیەنانــەش گەندەڵییــەک ئاشــکرا دەکەن
لەالیــەن دەســەاڵتی نــادادی کۆمــاری
ئیســامی ســزای قوورســیان بــۆ دیــاری
دەکرێــت ،کاتێــک گەندەڵــی لــە حاڵەتی
ئاوارتــە دەرچــووە و بووە بە سیســتماتیک
و لەبەدواداچوونــی وەبەرهێنــەران بــۆ الی
دەســەاڵتداران بەبــێ بەرتیلــدان کارەکانیان
ڕایــی ناکرێــت ،ئــەم ڕیزبەندییــە دەبــوو
لەوەش خراپتر با کە دامەزراوەی هێریتەیج
ئاماژەی پێ داوە.

ـ دامــەزراوەی
هێریتەیج ،بە
بەکارهێنانــی
کۆ مە ڵێــک
پێــو ە ر ،
ی
پێگــە
ئێرانــی لــە نێــوان ١٧٧واڵتــدا
ئــەم
١٧٠ڕاگەیانــدووە،
پێگــە الوازەی ئێــران بەپێــی
بەدواداچوونی ئــەم دامەزراوەیە،
بۆچی دەگەڕێتەوە؟

ـ بــەڕای ئێوە بە ســەرنجدان بەو
قەیرانانــەی بەرۆکــی ئابووریــی
ئێرانی گرتــووە ،دۆخی ئابووریی
ئێران لە داهاتوودا چۆن دەبینن؟

ئەگــەر بــە زێدەگۆیــی بەئەژمــار نەیــەت
دەتوانین بڵێین لەگــەڵ ئەوەی دامەزراوەی
هێریتەیــج پێگــەی ئێرانــی لــە ڕیزبەنــدی
 ١٧٠لــە نێوان  ١٧٧واڵتی هەڵســەنگێنراو
دانــاوە ،و تەنیــا واڵتانێــک وەک کۆرەی
باکــوور ،کوبــا ،ڤێنیزۆئێــا ،زیمبــاوە،
ســودان ،بورونــدی و ئەریترە لــەدوای ئێران
دێن ،زانیاری پێویســتی لەبەردەســت نەبووە
و دەنــا تەنانــەت لــەو حــەوت واڵتــەش دوا
دەکــەوت ،بەو حاڵەش دەبێ بڵێین بەداخەوە
ئــەم واڵتە بــەو هەمووە توانســتە ئابوورییە
لەژێــر دەســەاڵتی کۆمــاری ئیســامی
دۆخی بەو ئاســتە گەیشــتووە .کاتێک لە
یاسای بنەڕەتی ڕێژیمدا بەپێچەوانەی ئەو
دەقە یاســاییانەی واڵتانی دێموکراتیک و
خەڵکی کە بە سەرچاوە وەرگرتنی یاسای
بنەڕەتــی واڵتانێــک وەک ئەمریــکا،
فەرانسە و بێلژیک کە هەر سێ مۆدێلی
مافــی ڕەهــای خاوەندارییەتــی کە بریتین
لــە یاســای ڕێزگرتــن لــە خاوەندارییەتی ــ
یاســای وەرگرتنــەوەی خاوەندارییەتــی بــۆ

بەســەرنجدان بەو زانیارییانەی خستمانەڕوو
و بــە پێــی ماهییەتــی ئیدئۆلۆژیــک،
نابەرپرســانە ،دژەگەلــی ،تێروریســت و
دەیــان پاشــگری نێگەتیڤی تــر ،هۆکاری
سەرەکی و بنەڕەتی هەموو ئەم قەیرانانەی
ئەمڕۆ بەرۆکی گەالنی وەزاڵەهاتووی ئەم
جوغرافیــا بەاڵلێــدراوەی گرتــووە ،خــودی
دەسەاڵتی کۆماری ئیسالمی لە تەواوەتی
خۆیدایە .بەواتایەکی تر هەموو ئەم قەیرانانە
لــە هەناوی بیروشــکی ،چەقبەســتوویی و
تێفکرینە ســەدە نێونجییەکانی حاکمییەت
لەدایــک بــووە و دەبــن و تەنیــا ڕێگــەی
دەربازبــوون لــەم قەیرانانە،ڕووخاندنــی
ئــەم دەســەاڵتە نگریســەیە بــە ئەکتــی
شۆڕشــگێرانە .چارەســەری ئەم گرفتانە و
دابینبوونــی ئەمــن و ئاســایش لــە نێوخــۆ،
ناوچــە و جیهــان بــە ڕێــڕەوی نەمانــی
کۆماری ئیسالمیدا تێپەڕ دەبێت .بەشێوەی
گشــتی و دواوتــە ،هیــوا بــۆ چارەســەری
گرفتــەکان بە بوونی کۆماری ئیســامی
ئــاو لــە ئاونــگ کووتانــە و لــە ئەگــەری
بەردەوامی ڕێژیم ،کە ئەمڕۆ زیاتر لە هەر
کاتێــک گەڕناڵــی لەنێوبردنــی لە گوێی
ئازادیخوازانــدا دەزرینگێتــەوە ،ئاســت و
قەوارەی قەیرانەکان زۆرتر و گەورەتر دەبن
و بەداخەوە دەبێ بینەری زیاتری داڕمانی
بەهــا ئینســانی و کۆمەاڵیەتییــەکان
و شــپرزەتربوونی دۆخــی ئابــووری بیــن.
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دوو کورتەچیرۆکی م.عەلی سۆهرابی

بـــــهفر
ههموویان پێیان وابوو دهبێ ههتا زووه ئاوا بین .خۆشم ههر له سهر ئهو باوهڕه بووم .ئیتر مانهوهمان خهسار بوو بۆ خۆشمان
و بۆ بزووتنهوهش .مستهفا تۆزێک ناساغه .تۆزێك نا ...زۆر ناساغه .خۆی دهڵێ تۆزێک .دهیگوت بۆ من ههر حوکمی
ئیعدامه .چ لێره و چ له ڕێگا و چ لهوێ.
شــهودرهنگان دهگهینــه ماڵــی حاجــی .ماڵێکــی گهرم و گوڕ و زیندوو .حاجی وهک چاوهڕوانمــان بووبێ ،له بهر دهرگای
حهســار دهســتهمالنمان دهبــێ .کۆکــهی یــهک لــه دوای یهکــی مســتهفا ناهێڵــێ لــه حاجی حاڵــی بم .پێموایــه دهڵێ له
ههمووی تهمهنمدا زستانی وا دژوارم نهبینیوه .لهگهڵ چایییهکهیدا دووسێ حهبانیش دهخوا .زۆری پێ ناچێ لهم کۆکه
بهردهوامهی کهم دهبێتهوه و هێدی هێدی دێتهوه سهر خۆ .بزهیهکی شیرین له سهر لێوهکانی ملهتاتکێیهتی .له دهرهوه بهفر
دهبارێ و له ژوورهوهش کڕێوه شێعره :
کڕێوهیه و
بهفر ئهبارێ به سهر دڕک و گاشهبهردا
چیا خامۆش...
سهری لوتکه له تهم دهسوێ......
مستهفا به دهماخه .دیسان ههستی جوواڵوه .لهگهڵ ههر وشهیهک که له هێالنهی دهمی دهفڕێ ،چاوهکانیشی ههڵۆئاسا
بــه ســهر ڕهوهز و زهندۆڵهکانــی روخســاره پــڕ گرێوگۆڵهکانی گوێگرهکانیــدا دهڕوانێ .ههموومان دهزانیــن له خوێندنهوهی
ئهو شێعرهدا چهنده کارامهیه .ئهوهندی ناسر حیسامی ئهو شێعرهی وهستایانه وهرگێڕاوهته سهر زمانی کوردی ،ئهوهندیش
مستهفا وهستایانه دهیخوێنێتهوه .مستهفا دهڵێ ئهگهر کهسێک له ئهدهبیاتی کوردی و فارسی تهواو شارهزا بێ و نهزانێ
ئهو شێعره هی سیاوهشی کهسرایییه ،وادهزانێ ئهو شێعره له بنهڕهتڕا کوردییه و دواتر وهرگێڕدراوهته سهر زمانی فارسی.
ئهوهش دهسهاڵتی شێعری و توانای وهرگێڕی ناسری حیسامیمان بۆ دهردهخا....
مستهفا ،ئهو شهوه له ماڵی حاجی ئهوهی نهگوت .زۆر پێشتر له دانیشتنێکی ئهنجومهنی ئهدهبی ئهوهی گوت .کاتێک
بۆ یهکهم جار لهو دانیشــتنهدا ئهو شــێعرهمان تاوتوێ دهکرد .کهســێک له پشــتهوهڕا واڵمی مستهفای داوه :زۆرجار ههیه
وهرگێڕێک له وهرگێڕاندا ،له نووســهر یان شــاعێرهکه تێدهپهڕێنێ .ههروهک ماموســتا ههژار له وهرگێڕانی چوارینهکانی
خهییام ،له خهییامی تێپهڕاندووه .کارهکهی ناسریش لهو چوارچێوهیهدایه .پێموابی کاک ڕههبهر یان کاک موحسێن بوو
وای گوت .له دانیشتنهکهی ئهنجومهنی ئهدهبی نا ......لێره وای گوت له ماڵی حاجی...
حاجی گوتی من سهرم لهم قاڵمهقاڵمه دهرناچێ .من دهچم دهخهوم.
ئێوارهیه .له دهرهوه ،کڕێوهیه .باو و بۆران حهشر دهکهن .حاجی وهک ئهوهی حهز بکا ههرچی زووتر له کۆڵی خۆیمان b
کاتهوه ،دهڵێ :دوای بانگی شێوان دهبێ سنوور ببهزێنین .خۆتان ساز کهن...
ئێمه خۆمان ساز کردووه .ئهوهی ناسازه ،مستهفایه .ههر دهکۆکێ و ههر دهکۆکێ .به گوێمدا دهچرپێنێ :بهم بارودۆخه
من نەیهم باشــتره .مردن ههر مردنه له شــار یان له شــاخ .به بزهوه دهڵێم :گهرچی تۆ هی مردن نی ،بهاڵم مردنی شــار و
شاخ ههر خودایان یهکه.
حاجی خهریکه ڕێنوێنیمان دهکا :زۆرتری شــهوان کهمین ههیه .ئهگهر هات و کهوتینه کهمین ،ههڵێن و لێک دابڕێن.
هــهر کهســه و کــوڕی بابــی خۆی .دواجــار خۆتان بگهیێننهوه ماڵهکهی خۆمان .دهیگوت یــهک یهک و بهمهودا بڕۆن.
ههر من و مستهفا به جووت دهڕۆیشتین .حاجی لهپێش ههمووان و ئێمهش له دوای ههمووان .ههتا زیاتر وهسهر دهکهوتین،
بارســتایی بهفرهکــه زیاتــر دهبــوو .حاجــی ڕچهی بۆ دهشــکاندین و ئێمهش به شــوێن پێی ئهودا....مســتهفا بــه ناو بهفر و
کڕێــوهدا دهکۆکــی .جــار ههبــوو خــۆی ڕادهگرت تا ئــهو جێگایهی له ژێر تهوژمی کۆکــهدا ڕهش ههڵدهگهڕا .که خۆی
بــۆ ڕانهدهگیــرا ،لهپــڕ خــۆی بــه دهســتهوه دهدا و دهکۆکی و دهکۆکی و ههر دهکۆکی .مهودای ئێمه و دواکهســی ســهر
ڕێچکهکه ،ههر دههات و زیاتر دهبوو .خێرایی بهفر و کڕێوه له زۆر شوێنان شوێن پێی هاوڕێکانمانی کاڵ دهکردهوه .بهم
تاریکییه کڕێوهی دهکرد و کڕێوهی دهکرد .با ،به ههموو توانای خۆیهوه ،بهفری له ســهر و ســوکتمان دهکوتا .ســهر و
سمێڵمان سههۆڵی بهستبوو .پێم وابی کۆکهی خنکاوی مستهفاش له ناو ئهو بهفر و کڕێوهیهدا بهر لهوهی بگاته گوێی
هیچ کهس ،دهیبهست.
قسهم بۆ مستهفا دهکرد .ههوڵم دهدا دڵی گهرم ڕاگرم .بهاڵم هاژوهوژی با ،نهیدههێشت هیچم لێ حاڵی بێت .له ناو مژ
و کڕێوه و تاریکیدا هێدی هێدی تارمایی هاوڕێکانمان لێ دوور دهکهوتهوه.
دواجار مستهفا کهوت .به پهله گهڕامهوه سهری .کۆکه بێدهنگهکانی به ئاستهم بهفری بهر دهمیان سوور دهکرد .له کۆڵم
کرد .دهســت و پێی له دهســت و پێی من ســڕتر ببوون .بهفر له ئهژنۆمی تێدهپهڕاند .که القێکم دهردهکێشــا ،القهکهیترم
ڕۆدهچــوو .گوتــی دامنــێ .جێــم بهێڵــه و بڕۆ .دهیزانی جێی ناهێڵم .من هیچ کات و له هیچ شــوێنێک جێم نههێشــتبوو.
گوتی تۆ ناڵێی مردنی شــاخ ....ئیتر قســهی پێ نهکرا .یان نهیویســت درێژهی پێ بدا .من به ســهخڵهتی ڕێم دهبڕی و
ئهویش به سهخڵهتی ههناسهی دهدا .ههر چهند جاری ههناسهی دهدا ،نهختێک بهفر و سهرمای دهگهیانده سییهکانی و
ههمیسان دهستی دهکرد به کۆکین...
لهگهڵ یهکهم ئیست ،حاجی فهرمانی ههاڵتنی دابوو .ئیتر ههر کهسهو کوڕی بابی خۆی بوو .ههرچهند لهگهڵ تهقهی
یهکهم دهســتڕێژ به شــوێنی خۆمدا گهڕابوومهوه ،بهاڵم ئهوهتا له گهڕانهوه و ههاڵتنیشــدا ههر له دواوه بووم و ههموویان
پێشم کهوتبوونهوه .مستهفا به کۆڵهوه هێورهێور به شوێنی خۆمدا دهگهڕامهوه...
_ ئیست ....ئیست...
به ناو هاشوهووشی کڕێوه و ههناسهی مستهفادا ،خۆی له گوێچکانم دهخزاند .گوێم به ئیستهکه نهدهدا و ههوڵم دهدا له
قورتهکه خۆم نهدیو کهم .که تهقه هات ،زریکهیهک له بڕبڕهی پشــتم ههســتا .لهترێکم برد و به زهحمهت خۆم گرتهوه.
ههستم کرد تهڕاییەکی گهرم به ڕانمدا ،دادهکشێ .چهندی کردم القم ههڵنههاتهوه .دهمهو لهپ بهربوومهوه .من به سهر
بهفرهکهدا کهوتم ...مستهفا به سهر مندا و بهفریش به سهر مستهفادا....
به هێوری له بن گوێ دا دهیجریواند :کڕێوهیه و بهفر ئهبارێ به سهر دڕک و گاشهبهردا....

سنوور
ســهر و پۆتڕاکم له تۆزوخۆڵ و ئارهقهدا ،ڕهش و شــین ههڵگهڕابوو .دڵم جۆالنهی دهکرد .دهرفهتیان نهدهدا خۆم ببزێوم .دهمهویســت
بهر لهوهی یارمهتییان بگاتێ ،خۆم دهرباز کهم .ژانی القم ،ههر دههات و زیادی دهکرد .به ناچاری دوافیشــهکم تهقاند .نهختێک
خــۆم مــات کــرد .دوو نارنجــۆک و ســهرنێزهیهکم پێ مابوو .دهمزانی دهربازبوونم زۆر چهتوونــه .لهپڕ تهقهیهک هات و له بهرهوڕووم
زریکهیهک ههستا .تهقهیهکیتر و زریکهیەکیتر ...تهقهیهکیتر و هاوارێکیتر ....بێ ئهوهی بزانم کێ له پشت سهرم تهقه دهکا،
دوو نارنجۆکهکهم بهرهو پێش حهوا دان و له پهنا بهرد و گوێنییهکان خۆم مات کردهوه....
بهو تاریکه شــهوه ،به شهلهشــهل خۆم گهیانده ماڵی هیوا .بۆ ماڵی باوکم ڕێم نهبوو .باوکم گوتبووی« :با جهههننهم بێ .پێی بڵێن
ڕوو لــهم دهرگایــه نهکاتــهوه .ئیتــر کــوڕی مــن نییــه .کوڕی من بــا ،الی من دهبوو ».بــه جهمهدانییهکهم توند برینهکهم بهســتبوو.
ترســم ههبوو به چۆڕه و پڕووشــکی خوێن ،شــوێنم ههڵگرن .له دهرگام دا ....ههمیســان له دهرگام دا....دهنگێکی خهواڵوو لهو بهرهوه
هاواری کرد »:کێیه«؟
_ م...م...من...منم..
_ عهلی؟
دهرگاکهی کردهوه .سهرسوڕمان له چاوانی دهباری .له باوهشی کردم .له پهستا ماچی دهکردم و بۆنی پێوه دهکردم .لهپڕ داچڵهکا :
_ دهک ماڵی وێرانم  ....ئهوه برینداری؟
_ شتێکی وا نییه...
_تهنیای؟
_ئهرێ ...ههڵبڕاوم...
بردمیه ژوور .جهمهدانییهکهی کردهوه که برینهکهم پێ بهستبوو .گوللهکه ئهستوورایی بهلهکمی کوناودیو کردبوو .برینهکهی بۆ
شووشتمهوه و پێچایهوه .شنهی ژنی ،به بینینم شاگهشکه بوو .به بینینی چهک و چۆڵهکهم ....به بینینی برینهکهم ....به بهرمدا
دههات و دهچوو .وهک ئهوهی....
هیــوا بــه هیــچ جــۆر نهیدهوێــرا دوکتــورم بۆ بانگ کات .نهختێک لۆکــه ،بێتادین ،حهبی ژان و چڵک ...هــهر ئهوهنده و هیچیتر.
بهاڵم ئهوانه بۆ برینهکهی من بهس نهبوون .القم له ناوهوه چڵکی کردبوو و ڕۆژ بۆ ڕۆژێ پتر دهئاوســا .ژانهکهشــی حهجمینی لێ
ههڵگرتبووم.
ئیتر شنه ،وهک ڕۆژانی سهرهتا پێم شاگهشکه نهبوو .بۆڵهبۆڵی دههات .الی من نا ...له ژوورهکهی خۆیان .شهوێک له ژوورهکهی
خۆیان دهمهتهقهیان بوو:
_ با بچێته شوێنێکیتر ....خۆ ههر ئێمه نین.
_ برینداره .پهنای بۆ ئێمه هێناوه.
_ القــی ئاوســاوه ....بۆنــی گرتــووه .ئــاوا بــهو حــهب و دهرمانهی تۆ قــهت چارهی نایه .دواجار دهمرێ و ئهویشــمان به ســهردا قاڵ
دهبێتهوه....
_ بێدهنگ به ...نهکا گوێی لێ بێ و بتۆرێ...
خۆم کۆ کردهوه .چهکوچۆڵم لهخۆ بهست .به جهمهدانییهکهم برینهکهم توند بهست که هێشتاش چڵک و زنچکاوی له بهر دهڕۆیی.
بانگم کردن .مااڵواییم لێ کردن .هیوا دهیگوت مهڕۆ...ئاوا ناگهیه هیچ شــوێنێک ....شــنه دهیگوت بڕوا بکه هیچ مهبهســتێکم
نهبووه...
مااڵواییم لێ کردن .سپاسی میوانداری و زهحمهتهکانیانم کرد .بێ ئهوهی دڵم لێیان ئێشابێ ،دهرگام کردهوه و جێم هێشتن.
تهنیــا هیــوام ئاوابــوون بــوو .بــهرهو ســنوور دهخــۆم نووســام .ژانــی القم بڕســتی لێ بڕیبــووم .پێی دهڕۆیشــتم ....به شهلهشــهل ....به
لهدووخۆکێشــان .ههر چۆنێک بوایه دهبوو بهر لهوهی ڕووناکایی دابێ ،ســنوور ببهزێنم .ئێره شــوێنی ڕمبازێنی شــهو و ڕۆژمان بوو.
ههمووی ئهو شوێنهم وهک بهری دهستم دهناسی .سهد میترم مابوو بگهمه سنوور .تهنیا سهد میتر ،که کهوتمه بۆسه و له ههموو
الیهکهوه ڕێژنهی گوللهم به ســهردا باری .دهســتم کردهوه .بۆ جارێکیتر دهبوو دهســت بکهمهوه .من له بنهڕهتڕا کوڕی دهســتکردنهوه
بووم .کازیوهی بهیانی بوو که دوافیشهکم تهقاند....
دهمێک تهقهکه بێدهنگ بوو .ههســتامهوه .ئاوڕم داوه .له بوولێل و تاریکیدا ،قهاڵفهتی مێرانهی باوکم ناســییهوه که وهک کێو له
پشتم ڕاوهستا بوو.
_ باوکه ئهوه تۆی؟
ئامبازی بووم .گوللهیهک شانی ههڵتهکاندبوو .گوللهیهکیش خاڵیگهی کوناودیو کردبوو.
_ باوکه ئهوه برینداری؟
_ هیچ نییه .تۆ بڕۆ و خۆت دهرباز که.
_ چۆن بڕۆم؟ چۆن ئاوات به جێ بێڵم؟ پێکهوه دهڕۆین.
_ وا له خواروو دهنگی زیلی سهربازی دێ .تا کار له کار نهترازاوه ،بڕۆ و خۆت دهرباز که.
ئیتر قسهی پێ نهکرا .چۆکی شکانهوه .چهکوچۆڵم فڕێدا .باوکم لهکۆڵ کرد .به لینگهخشکه بهرهو سنوور وهڕێ کهوتم .ههستم
کرد خوێنی گهرمی باوکم ،داچۆڕاوهته سهر کۆنهبرینهکهی من و لهگهڵ چڵک و زنچکاوی برینهکهی من تێکهڵ بووه .دهنگی
زیلێکی سهربازی ،به سهر من و تهرمی نیوه گیانی باوک و تهنیاییماندا دهباری .تهنیا بیست میترمان مابوو بۆ سهر سنوور....
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«ڕۆژنامەی کوردستان» بە مەبەستی هەرچی زیاتر ئاشکراکردنی پێشێلکارییەکانی مافی مرۆڤ لە ناوچەکانی
کوردستانی ڕۆژهەاڵت ،هەر دوو حەوتوو جارێک ڕاپۆرتێک لە سەر دوایین بارودۆخی مافەکانی مرۆڤ لە
کوردستانی ڕۆژهەاڵت باڵو و دەیخاتە بەردیدی خوێنەران ڕۆژنامەی کوردستان.
ئەم ڕاپۆرت و ئامارانە باس لە حاڵەتەکانی پێشێلکردنی مافی مرۆڤ لە ماوەی دوو حەوتووی کۆتایی مانگی
ڕێبەندانی ساڵی  ١٤٠٠هەتاوی ،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.
دەسبەسەر کردنی هاوواڵتییان:
ڕۆژی یەکشــەممە ١٧ی ڕێبەندان ،پێنج
هاوواڵتیــی کورد بە ناوەکانی «ســیامەند
خوارەزم»« ،ئەیووب مووســا»« ،هاوڕێ
خــوارەزم»« ،مــوراد ســاعی» و «ئاســۆ
شــێخە» خەڵکی شــنۆ پاش کۆتاییهاتنی
ماوەی لێپرسینەوە لە یەکێک لە گرتنگە
ئەمنییەتییەکانــی ورمێ بــۆ زیندانی ئەو
شارە ڕاگوێزراون.
ڕۆژی سێشــەممە ١٩ی ڕێبەندان ،خەبات
دێهدار چاالکی کرێکاری خەڵکی شاری
ســنە لەالیــەن هێــزە ئەمنییەتییەکانــەوە
دەسبەسەر کرا.
ڕۆژی چوارشــەممە ٢٠ی ڕێبەنــدان،
ئیقبــاڵ شــەعبانی چاالکــی کرێکاریــی
خەڵکی شاری سنە بۆ ئیدارەی ئیتالعاتی
ئەو شارە بانگهێشت و لێپرسینەوەی لەگەڵ
کرا.
ڕۆژی چوارشــەممە ٢٠ی ڕێبەنــدان،
ســەربازێکی کــورد بە نــاوی «محەممەد
ســدیق عەزیــزی» کــوڕی «لوقمــان»
خەڵکــی شــاری شــنۆ ،لەالیــەن حیفــازەت
ئیتالعاتی ئەرتشەوە دەسبەسەر کرا.
ڕۆژی یەکشــەممە ٢٤ی ڕێبەنــدان،
چــوار هاوواڵتیــی کــورد بــە ناوەکانــی
«ڕەحیــم عەلیــزادە» کــوڕی مەالکەریم،
«محەممــەد قادرپــوور» کــوڕی عەلــی،
«ڕەحمان قادری» کوڕی کەریم و «ناسر
بایەزیدی» کوڕی حەمزە ،خەڵکی شاری
پیرانشــار ،لەالیەن هێــزە ئەمنییەتییەکانەوە
دەسبەسەر کران.
ڕۆژی سێشــەممە٢٦ ،ی رێبەنــدان،
هاوواڵتییەکی کورد بە ناوی «کیومەرس
لەتیفی» ،تەمەن  ٤١ساڵ و خەڵکی سنە
لــە الیــەن هێــزە ئەمنییەکانەوە دەسبەســەر
کرا.
ڕۆژی شــەممە ٣٠ی ڕێبەنــدان،
هێــزە ئەمنییەتییــەکان لــە ئەنجامــی
بەدواداچوونــی بنەماڵــەی کیومــەرس
لەتیفــی ،چاالکــی مەدەنیــی کــورد ،بــۆ
ئاگاداربــوون لــە چارەنووســی ناوبــراو،
خوشــکی ئەو چاالکــە مەدەنییان بە ناوی
«ئارەزوو لەتیفی» دەسبەسەر کرد.

بانگهێشتکردن بۆ ئیتالعات:
ڕۆژی دووشــەممە ١٨ی ڕێبەنــدان،
هێــزە ئەمنییەتییەکانــی ســەر بــە ئیدارەی
ئیتالعاتی ســپای پاسداران ،هێرشیان کردە
سەر ماڵی شەخسیی «محەممەد مورادی
نســاری» نووســەر ،شــاعیر و بەڕێوەبەری
چاپەمەنی «باشــوور» لــە ئیالم و هەوڵی
پشــکنینی ماڵەکەیــان داوە و دەســتیان بە
ســەر هێندێک کەرەستەی کەسیی وەک
موبایل و کامپیوتێری ناوبراودا گرتووە.
ڕۆژی سێشــەممە ١٩ی ڕێبەنــدان،
مامۆســتایەکی ئاینیی بە ناوی «فەرزاد

مورادیــان» تەمــەن  ٥٠ســاڵ خەڵکــی
گوندی «تەنگیســەر»ی ســەر بە شــاری
سنە ،بانگهێشتی ئیدارەی ئیتالعاتی سنە
و بۆ ماوەی چەند کاتژمێر لێپرســینەوەی
لەگەڵ کرا.
ڕۆژی پێنجشــەممە ٢١ی ڕێبەندان ،چوار
چاالکــی کرێکاری بە ناوەکانی «هاجەر
ســەعیدی ،ڕامیــن کەریمــی ،فەردیــن
میرەکی و عیســا مورادی» بانگهێشــتی
ســتادی خەبەری ئیدارەی ئیتالعاتی سنە
کران.
ڕەوانەکردنــی هاوواڵتییــان بــۆ زیندان:
ڕۆژی چوارشــەممە ٢٠ی ڕێبەنــدان،
هاوواڵتییەکــی کــورد بــە ناوی «ســۆران
شــەریفی» خەڵکــی شــاری بــۆکان ،بــۆ
جێبەجێکردنــی حوکمەکــەی ڕەوانــەی
زیندانی ئەو شارە ،کرا.
ڕۆژی چوارشــەممە ٢٠ی ڕێبەنــدان،
هاوواڵتییەکــی کــورد بــە نــاوی «هاشــم
مــورادی» تەمــەن  ٣٩ســاڵ ،کــوڕی
«مســتەفا» و خەڵکــی گونــدی
«شیناوێـ»ـــی شــاری پیرانشــار ،بــۆ
جێبەجێکردنــی حوکمەکــەی ڕەوانــەی
زیندانی نەغەدە کرا
ڕۆژی یەکشــەممە ٢٤ی ڕێبەنــدان ،دوو
هاوواڵتیــی کــورد بە ناوەکانی «شــۆڕش
(عومــەر) عەبدوڵاڵنــژاد» تەمــەن ٣٩
ســاڵ کــوڕی ئەبووبەکــر و «نەجمەدیــن
ســوخەنوەر» تەمــەن  ٣٧ســاڵ کــوڕی
ڕەســووڵ خەڵکــی گونــدی «گەرگوولی
خــوارێ» ســەر بــە شــاری پیرانشــار ،بــۆ
جێبەجێکردنــی حوکمەکانیــان بۆ زیندانی
نەغەدە ڕاگوێزران.
ڕۆژی دووشــەممە ٢٥ی ڕێبەنــدان ،ئــارام
مورادیــان هاوواڵتیــی کــوردی خەڵکــی
گونــدی «تەنگیســەر» لــە گرتنگــەی
ئیــدارەی ئیتالعاتــی ســنە بــۆ زیندانــی
ناوەندیی ئەو شارە ڕاگوێزرا.
ڕۆژی دووشــەممە ڕێکەوتــی ٢٥ی
ڕێبەنــدان ٩ ،کەس لە دەسبەســەرکراوانی
بانــە بــە ناوەکانــی «ســەالح پزیشــکی،
ڕەفیــق پزیشــكی ،بێهــزاد پزیشــکی،
کەریــم پزیشــکی ،ئەبووبەکــر پزیشــکی،
ئەرســەالن پزیشــکی ،فــەرزاد پزیشــکی،
جەماڵ مرەوەتی و ســەعید ڕەشــیدی» لە
گرتنگەی ئیــدارەی ئیتالعات ئیتالعاتی
ســنە بــۆ زیندانــی ناوەندیــی ئــەو شــارە
ڕاگوێزران.
ڕۆژی چوارشــەممە ٢٧ی ڕێبەنــدان،
چــوار هاوواڵتــی بــە ناوەکانــی «زانکــۆ
مەســعوودی» تەمــەن  ٢٢ســاڵ کــوڕی
ڕەســووڵ« ،محەممــەد فــەدەوی»
تەمــەن  ٢٣ســاڵ کــوڕی عەبدوڵــا،
«محەممــەد مەهجوور» تەمەن  ٣٤ســاڵ
و «ڕەحمەتوڵــا ســاڵحیان یازی باڵغی»
تەمــەن  ٣٤ســاڵ کــوڕی محەممــەد

خەڵکــی گوندەکانــی «ملقەرەنــی» و
«یازیباڵغی» ســەر بە شــاری ســەقز ،لە
گرتنگــەی ئیــدارەی ئیتالعاتی ســنە ،بۆ
زیندانی ناوەندیی ئەو شارە ڕاگوێزران.
لــە مــاوەی ڕۆژانــی ڕابــردوودا
هاوواڵتییەکــی کورد بە نــاوی «کەماڵ
عەباســیوەند» خەڵکــی شــاری بــۆکان،
بــۆ جێبەجێکردنی مــاوەی زیندانییەکەی
ڕەوانەی زیندانی ئەو شارە کرا.
ڕۆژی دووشــەممە ٢٥ی ڕێبەنــدان،
«شــەمزین محەممــەدی» زیندانــی
سیاســیی خەڵکــی گونــدی «ئالــی
کەند»ی شــاری بۆکان ،پاش تەواوبوونی
مــاوەی مەرەخەســییەکەی گەڕایــەوە بــۆ
زیندانی ئەو شارە.

ڕەوانەکردن بۆ ئیتالعات:
شــەعبان محەممەدی ،چاالکی ســێنفیی
مامۆســتایان لــە گرتنگــەی ئیــدارەی
ئیتالعاتــی مەریوانــەوە ،بــۆ گرتنگــەی
ئیدارەی ئیتالعاتی سنە ڕاگوێزراوە.

هێرش بۆ سەر زیندانی:
خەدیجــە مەهدیپــوور ،زیندانی سیاســیی
کورد خەڵکی شــاری ئیالم ،لەالیەن ســێ
ژنــەوە لــە زیندانی ئەو شــارە هێرش کرایە
سەری و ئازار و ئەشکەنجە درا.

مەحکوومکردنی هاوواڵتییان بە زیندان:
لــە مــاوەی ڕۆژانــی ڕابــردوودا ،ســەید
محەممــەد حوســێنی زیندانیــی سیاســیی
کــورد خەڵکــی شــاری نەغــەدە ،لەالیــەن
لقــی ١ی دادگای ئینقالبــی مەهابــادەوە
بــە ســەرۆکایەتی دادوەر «غواڵمــی»
بــە تۆمەتــی «موحاربــە» بــە  ٨ســاڵ
دوورخرانــەوە بــۆ شــاری هەریــس ســەر بــە
پارێزگای تەوریز مەحکووم کرا.
هاوواڵتییەکی کــورد بە ناوی «ئیبراهیم
تاریمــورادی» تەمــەن  ٥٥ســاڵ کــوڕی
محەممەدســاڵح خەڵکــی گونــدی
«ڕۆژیڵــە»ی شــاری ســنە ،لەالیەن لقی
١ی دادگای ئینقالبــی ئــەو شــارە بــە
ســەرۆکایەتی دادوەر «ســەعیدی» بــە
ســاڵێک زیندانیی تەعزیری و  ٣٠ملیۆن
تمەن سزای نەختی ،مەحکووم کرا.
مانگرتن لە خواردنی زیندانی:
ڕۆژی دووشــەممە ٢٥ی ڕێبەنــدان،
هاوواڵتییــەک بــە نــاوی «گواڵڵــە
مــورادی» خەڵکــی شــاری پیرانشــار،
بــە نیشــانەی ناڕەزایەتــی دەربڕیــن
لەمــەڕ چارەنــووس و پێڕانەگەیشــتن بــە
دۆســییەکەی ،لــە بەندی ژنانــی زیندانی
ورمێ مانی لە خواردن گرت.

بێتــاوان ناســرانی هاوواڵتییــان لــە
تۆمەتیوەپاڵدراویان:
ڕۆژی شەممە ڕێکەوتی ٢٣ی ڕێبەندان،
مەحموود ســاڵحی و عوســمان ئیسماعیلی
دوو چاالکی کرێکاری خەڵکی ســەقز لە
لقــی یەکــی دادگای ئینقالبی ئەو شــارە
لــە تۆمەتــی «تەبلیغ دژی نیزام» بێتاوان
ناسێندران.
حوســێن کەمانگــەر ،زیندانیــی سیاســیی
کــورد خەڵكــی شــاری کامێــران کــە
ســێ ســاڵ پێــش بــە تۆمەتــی «بەغی»
دەسبەسەر کرابوو ،بێتاوان ناسێندرا.

تووشبوونی زیندانی بە کۆرۆنا:
ســوهەیال حیجــاب زیندانیــی سیاســی
لەگــەڵ  ١٣زیندانیــی دیکــە ،لــە بەنــدی
ژنانی زیندانی کرماشان تووشی ڤایرۆسی
کۆرۆنا بوون.
بــە وتــەی ســەرچاوەیەکی ئــاگادار،
بێهداریی بەندی ژنانی زیندانی کرماشان،
بەهۆی نەبوونی پزیشــکی شــارەزا داخراوە
و بەرپرســانی زینــدان تەنیــا لــە ئەگــەری
دۆخــی ئوڕژانســی ،ئیزنــی ڕاگواســتنی
زیندانییان بۆ نەخۆشخانە دەدات.

کوژران و برینداربوونی کۆڵبەران:
ڕۆژی یەکشــەممە ٢٤ی ڕێبەنــدان،
کۆڵبەرێکــی کــورد بــە ناوی «عوســمان
بەدری» خەڵکی گوندی «وانیســەر»ی
شــاری سەالســیباوەجانی ،لــە ئەنجامــی
تەقەی هێــزە نیزامییەکانی حکوومەت لە
سنووری نەوسوود پێکرا.
شــەوی دووشــەممە ٢٥ی ڕێبەنــدان،
کۆڵبەرێکــی کــورد بــە نــاوی «ئــازاد
ئیســماعیلپوور» خەڵکــی گونــدی
«کۆڵەســە»ی شاری سەردەشت ،بەهۆی
بەربوونەوە لە بەرزایی ،گیانی لەدەست دا.
ڕۆژی چوارشــەممە ٢٧ی ڕێبەنــدان،
کۆڵبەرێکــی کــورد بــە ناوی «ســەعدی
زەینــی» خەڵکی شــاری بانــە ،بە تەقەی
هێــزە نیزامییەکانــی حکوومەتــی پێکــرا
و بــۆ نەخۆشــخانە ســەالحەدین ئەیووبــی
ڕاگوێزرا.
ئێــوارەی ڕۆژی دووشــەممە ٢٥ی
ڕێبەنــدان ،کۆڵبەرێکــی کــورد بــە نــاوی
«فەرشــاد ڕۆســتەمنژاد» تەمەن  ٣٣ساڵ
خەڵکــی گونــدی «شمشــێر»ی ســەر بــە
شــاری پاوە بە تەقەی هێزە نیزامییەکانی
حکوومەتی پێکرا.
تەقەکردن لە هاوواڵتییان:
ڕۆژی شەممە ١٦ی ڕێبەندان ،هێزەکانی
ســپای پاسداران ماشــینی هاوواڵتییەکیان
دایە بەر دەســڕێژی گوللـــه و لە ئاکامی
تەقــەی ئــەو هێزانــە ،هاوواڵتییــەک بــە

ناوی «مازیار عەزیزی» کوڕی ئەحمەد
خەڵکی گوندی «بانینار» سەر بە شاری
سەالس باوەجانی بریندار کرا.

تەقینەوەی مین:
ڕۆژی شەممە ڕێکەوتی ١٦ی ڕێبەندان،
لە ناوچەی ســنووریی گوندی «حەمزە»
بەخشی دەشتی عەباس سەر بە شارستانی
دێهلــۆران مینێــک تەقییــەوە و بەهۆیــەوە
مەڕدارێکــی تەمــەن  ٤٥ســاڵی خەڵکــی
کرماشان القێکی لەدەست دا.
ڕۆژی دووشــەممە ١٨ی ڕێبەنــدان،
منداڵێکــی تەمــەن  ١١ســاڵ لــە
عەشــایەرەکان بەهۆی تەقینەوەی مین لە
شاری قەسری شیرین بریندار بوو.
لەالیەکــی دیکــەوە ڕۆژی شــەممە ١٦ی
ڕێبەنــدان ،منداڵێکــی تەمــەن  ٥ســاڵ بە
نــاوی «ســوهەیل هاشــمی» لــە شــاری
مێهــران ،بەهــۆی تەقینــەوەی یەکێک لە
مینە کۆنەکراوەکانی ســەردەمی شــەڕی
ئێران و عێراق بریندار بوو.
ڕۆژی هەینــی ٢٢ی ڕێبەنــدان ،ژنێکــی
تەمــەن  ٣٥ســاڵ بەهــۆی تەقینــەوەی
کەرەســتە تەقەمەنییــە بەجێماوەکانــی
شەڕی ئێران و عێراق ،لە شاری دێهلوڕان
بە سەختی بریندار بوو.

ئێعدامکردنی هاوواڵتییان:
ســەرلەبەیانی ڕۆژی یەکشــەممە ٢٤ی
ڕێبەنــدان ،حوکمــی لــە ســێدارەدانی
زیندانییــەک بــە نــاوی «موســەیب
فەرەجــی» خەڵکــی شــاری شــاباد ،لــە
زیندانی «دیزاڵوا»ی کرماشان ،جێبەجێ

کرا.
گیانلەدەستدان و برینداربوونی
کڕیکاران:
ڕۆژی چوارشــەممە ٢٠ی ڕێبەنــدان،
کرێکارێکــی کــورد بە نــاوی «عەبدوڵاڵ
ڕۆحی» خەڵکی شاری مەریوان ،بەهۆی
بەربوونــەوە لــە بەرزایــی لە شــاری زەنجان
گیانی لەدەست دا.
ڕۆژی پێنجشــەممە ٢١ی ڕێبەنــدان،
کرێکارێکــی ئیــدارەی بــەرق بــە نــاوی
«مەهــدی حوســێنی» خەڵکــی گونــدی
«نوئل» ســەر بە شــاری جوانڕۆ ،لەکاتی
کارکردن تووشی تەزووی بەرق بوو.
کرێکارێکــی کــورد بــە نــاوی «پەیمــان
حەیرانــی» تەمــەن  ٣٢ســاڵ و خەڵکــی
شــاری ڕوانســەر ،لــە شــوێنی کارەکــەی
گیانی لەدەست دا.
خۆکوژی هاوواڵتییان:
ڕۆژی دووشــەممە ١٨ی ڕێبەنــدان،
هاوواڵتییەکــی «ترەنــس» بــە نــاوی
«ڕێبــوار ئیبراهیمــی» خەڵکــی گونــدی
«تەنگیســەر» و دانیشــتووی شــاری
مەریوان ،کۆتایی بە ژیانی خۆی هێنا
ڕۆژی هەینــی ٢٢ی ڕێبەنــدان،
مێرمنداڵێکــی تەمــەن  ١٦ســاڵ بــە ناوی
«ڕووزبــە مــورادی» خەڵکــی شــاری
دیواندەرە ،کۆتایی بە ژیانی خۆی هێنا.
پیاوێکــی تەمــەن  ٥٢ســاڵ خەڵکــی
یەکێــک لــە گوندەکانــی شــاری هلیــان
ســەر بە پارێــزگای ئیالم ،پاش کوشــتنی
بووکە تەمەن  ٢٢ســاڵەکەی ،کۆتایی بە
ژیانی خۆی هێنا.

