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پەیوەندیـــی 
ئەدەبیـــات و پزیشـــکی
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دەسەاڵتی ئاخوندی و 
هەڵچۆڕاندنی 

گۆلی ورمێ

لــه  ڕۆژانی ڕابروودا ئه رته شــی توركیا  له  
درێــژه ی عه مه لیاته  پێشــووه كانی بۆ ســه ر 
خاكی هه رێمی كوردستان و دژ به  هێزه كانی 
پارتــی كرێكارانــی كوردســتان، به شــێكی 
دیكــه ی عه مه لیاتــی بــه  نــاوی چنــگ- 
قوفــڵ ده ســت پــێ كــرده وه . لــه  پێوه نــدی 
له گه ڵ ئه م شــه ڕه  تازه یــه دا، داموده زگای 
و  هه واڵــده ری  هه روه هــا  و  ئیتالعاتــی 
میدیاكانــی ســه ر بــه  ڕێژیمــی كۆمــاری 
ئیســالمی كه وتنــه  گــه ڕ و ده یانهه وێ له و 
به رژه وه ندییــه  گاڵوه كانــی خۆیــان  نێــوه دا 
دابیــن بكــه ن. یه كێــك لــه و هه ڵوێســتانه ی 
كــه  باڵویــان كــرده وه  ئــه و لێكدانه وه یــه  بوو 
كــه  ده ڵێــن لــه م ئاڵــۆزی و شــه ڕه دا، ده بێ 
حكوومه تــی هه رێــم و حكوومه تــی عێراق 
گوشار بێنن بۆ هێزه  چه كداره  نایاساییه كان 
و چه كیــان بكــه ن؛ چوونكــه  ئــه و هێزانــه  
ئه منیه تی ناوچه یان خســتۆته  مه ترسییه وه  
و ئه منیه تــی ئێرانیــش له  ناوچه ی ڕۆژاوا 
و باكووری ڕۆژاوای ئێران به  ده ستی هێزه  
چه كــداره  به  قه ولی ئه وان ته جزیه ته ڵه به كان 

كه وتۆته  مه ترسییه وه .
لــه  كــرده وه  و كاره  سیاســی و نیزامییــه كان 
تاوانبــار  جێگــه ی  زۆرجــار  دونیــادا  لــه  
كــه   ئــه وه ی  و  ده گــۆڕدرێ  قوربانــی  و 
تاوانــی خوڵقانــدوه  و ڕووی مێژووی ڕه ش 
ده گرێتــه   ســته ملێكراو  ســیمای  كــردووه ، 
خــۆ و الیه نــی قوربانیــش بــه  تاوانبــاری 
دژه مرۆیی نیشــان ده دا! هه ر له م ڕۆژانه دا 
بــه  به رچــاوی هه مــوو دونیــاوه  نموونــه ی 
ده بینین كه  ڕووســیا  هێرشــی كردۆته  ســه ر 
ئۆكراینا، به اڵم لــه  پروپاگه نده دا ده یهه وێ 
وا نیشــان بدات كه  ڕووســیا قوربانی بوو و 
بــۆ فریاكه وتنــی خۆی په نــای بردۆته  به ر 

ئۆپه راسیۆنی تایبه ت!
ده ســه اڵتدار كاتێــك به پێــی لۆژیكــی هێــز 
ده جووڵێتــه وه  ئیــدی پێــی وایــه  لــه  هــه ر 
شــوێنێ كه  مووشــه كی قورســتر وه شێندرا 
یــان ئاگــری چه كه كــه  به هێزتــر بــوو ئــه وه  
ئیــدی ڕه وایــی بــه وه  و ده توانــێ چیرۆكی 
دڵخوازی خۆی له  ڕووداوه كان بگێڕێته وه . 
به پێــی ئــه م لۆژیكه  چیرۆكی ڕاســته قینه  
و هه قیقــی الی خاوه نــی چه كــه  و هێــزی 
چــه ك نــه ك ته نیــا شــه ڕ ده باتــه وه  به ڵكــوو 
هه قیقه تیش ده ســكاری ده كا و هه قیقه تیش 

ده باته وه !
لــه وه  گه ڕێیــن كه  هــه ر به پێی ئه م لۆژیكه  
ملكه چــی  ده بــێ  خامنه یــی  ئیــدی 
و  ئامریــكا  گوتــراوی  هه قیقه ته كانــی 
هێزیــان  ئــه وان  چوونكــه   بــێ  ئیســراییل 

زۆرتره !
فه رمانــی  بــه   هاتــووه   هێرشــبه ر  تارانــی 

دیمانەی کوردستان

هێــــز و ڕه وایی 

١٢٤ ساڵ تێپەڕ دەبێت بەسەر دەرچوونی یەکەم ڕۆژنامەی کوردی بەناوی ڕۆژنامەی » کوردستان« 
 لە قاهیرە، کە لەالیەن ڕەوانشاد »میقداد مەدحەت بەدرخان«ــەوە بە زاراوەی کرمانجی ژووروو دەرچوو، 

کە ئاشکرایە مەبەست لە دەرچوونی ئەو ڕۆژنامەیەش گرنگیدان بوو بە خوێندن و فێربوونی زمانی کوردی و باسکردنی کێشە و 
گرفتە نەتەوەیی و سیاسییەکانی نەتەوەی کورد لە دونیادا.

لەم یادە پیرۆزەدا وێڕای دانەواندنی سەری ڕێز و وەفا بۆ هەموو ئەو ئازیزانەی کە لەم سەنگەرەوە دژ بە تاریکپەرستی 
تێکۆشاون و لە هەوڵدا بوون کە بە نووکی خامەیان دڕ بە شەوە ئەنگوستەچاوەکان بدەن، 

بەڵێنمان دووپات دەکەینەوە کە تا سەر لە مەتەرێزی ڕۆژنامەوە هەوڵ بۆ ڕۆشنگەری لە جڤاکە داگیرکراوەکەمان بدەین.

بەرز و پیرۆز بێ یادی دەرچوونی یەکەم ژمارەی ڕۆژنامەی کوردی
دەستەی نووسەرانی ڕۆژنامەی کوردستان

كەریم پەرویزی

درێژە لە الپەڕەی ٣

ییزی  پا
١٤٠٠

تڕاویلکـــەی خۆشـــبژێوی!

عەلــی خامنەیــی، ڕێبــەری ڕێژیمــی 
ڕۆژانــی  لــە  ئیســالمی  کۆمــاری 
ڕابردوودا وەک پیشــەی هەمیشــەیی 
خــۆی بە هەوڵــدان بۆ خۆڵ لە چاوی 
خەڵک کــردن ڕایگەیاند: »ئابووریی 
ئێران ســەرەڕای تەحریمەکان شکستی 
نەخــواردووە و بەپێچەوانەی پێشــبینی 
بیانییــەکان، ئێــران مایەپووچ نەبووە و 
ئەمــەش وای کــردووە کــە کۆمــاری 
نموونەیەکــی دیــار  ببێتــە  ئیســالمی 
لــە جیهاندا کە تووشــی قــەرز نەبووە؛ 
نموونەیەک کە خەڵکانی دیکە ئاواتی 
بــۆ دەخــوازن!؛ دەشــڵێ: »واڵتی ئێمە 
ســەرباری تەحریمەکان و گوشــارەکان 
لەوپــەڕی  نەبــووە!«؛  قــەرز  تووشــی 
ڕووهەڵمالراویشدا دەڵێ: »ئەگەر ئێمە 
تەحریم نەدەکراین نەماندەتوانی ئێســتە 
بــۆ خۆمان واکســەنی دژ بــە کۆرۆنا 

ساز بکەین!«.
ئــەم قســانە لەکاتێکــدا دێنــە گۆ کە 
بەپێی خودی ئاماری بانکی ناوەندیی 
ڕێژیــم، ئێــران بــڕی 8 میلیــارد دۆالر 
میلیــارد   277 و  دەرەکــی  قــەرزی 
و  هەیــە  ناوخۆیــی  قــەرزی  دۆالر 
دەوڵەتیــش بــڕی 165 هــەزار میلیارد 
تمــەن بە بانکی ناوەندی و بڕی 587 
هــەزار میلیــارد تمــەن بــە بانکەکانی 
دیکــە قــەرزدارە! ئیتر بــاس کردن لەو 
کــە  خامنەیــی  قســەکانی  بەشــەی 
دەڵێ ئابووریمان شکســتی نەخواردووە 
دەهێڵینەوە بۆ خودی کارناسانی ڕێژیم 
و یەک لەوان موســا میرجەهانمەردی 
لــە  کرێــکار  ماڵــی  ســەرۆکی 

بووشــێهر کــە دەڵــێ: زیاتر لــە 70٪ی 
کۆمەڵــگای ئێران توانای دابینکردنی 
پێداویســتییەکانی خۆیانیان نییە! ئیتر 
پرسی کۆرۆنا و واکسەنێک کە ناوبراو 
شــانازی پێــوە دەکات لە جێی خۆیدایە 
کۆنترۆڵــی  نەیانتوانــی  نەتەنیــا  کــە 
هۆکارێکــی  بــووە  بەڵکــوو  بکــەن 
ســەرەکی بــۆ مایەپووچبوونی زیاتری 
هەژارتربوونــەوەی  و  ســەرمایەدارەکان 
خەڵکانــی چینی هەژار و کەمداهات. 
بەچەشــنێک کە ســەرلەبەری ئامار و 
ڕاپۆرتــە ئابوورییەکانی ناوەند و دەزگا 
دەکــەن  لــەوە  بــاس  حکومەتییــەکان 
کــە ئابووریــی ئێــران بــەردەوام لەحاڵی 
دواڕاپۆرتــی  بۆنموونــە  داتەپینــە. 
بودجــەی  و  بەرنامــە  بەنــاو  دەزگای 
کۆماری ئیسالمی هۆشداری داوە کە 
ئەگــەر پێکهاتــە و گرێچنی ئابووریی 
پێداچوونــەوەی  ئیســالمی  کۆمــاری 
زانســتییانەی  و  بنەڕەتــی  جیــددی، 
 1٤0٣ ســاڵی  تــا  نەکرێــت  بەســەردا 
دەگاتــە ســنووری مایەپووچ بوون و بە 
دۆالر  تەحریمەکانیــش  درێژەکێشــانی 
تــا ســاڵی 1٤06 دە قــات لــە ئێســتە 
گرانتــر دەبێ! کە ڕوونــە گرانتربوونی 
دۆالر یەکســانە لەگــەڵ گرانتربوونــی 

پێداویستییەکانی ژیان بەگشتی.
یــان دواڕاپۆرتی لێکۆڵینەوەیی ژووری 
بازرگانــی ئێــران جێگەی ســەرنجە کە 
دەڵــێ: » چوونــە ســەری نرخــەکان و 
کەمیــی هەســتپێکراوی نەختینەیــی، 
کڕینــی  ڕێــژەی  کــە  کــردووە  وای 
پێداویســتییەکانی ژیان لە ماوەی سێ 

مانگــی ڕابــردوودا بگاتــە کەمتریــن 
لەگــەڵ 7  بەبــەراورد  ئاســتی خــۆی 

مانگی تێپەڕیو.«
ئامارەکانــی وەزارەتــی کاریــش دەریان 
زیاتــر  نرخــی  نێونجــی  کــە  خســتووە 
خۆراکییــە  پێداویســتییە  8٣٪ی  لــە 
ســنووری  لــە  خەڵــک  ڕۆژانەکانــی 
لــە  خەڵــک  و  تێپەڕیــون  قەیــران 

دابینکردنیان دۆشداماون.
ئیبراهیــم  وەک  کەســێکی  بــا  جــا   
ڕەئیســیش هەتا ئێوارە هاوار بکات کە 
ئامادەیــە بــۆ ئیســاڵحی بنچینەیی لە 
ئابــووری، ئابڕووی خۆی بخاتە گرێو! 
بەاڵم ئابڕووی قەت نەبووی ڕەئیســی و 
دەوڵەتەکــەی و خامنەییــش نــە دەبێتــە 
نــان، نــە دەبێتــە ئاو و نــە دەبیتە هۆی 

بەردەوامیی ژیان لە ئێران.
حکومەتــە  و  رەئیســی  ئەگــەر 
ســفرەی  خەمــی  ئیســک گرانەکەی 
چارەنووســی  و  داهاتــوو  و  خەڵــک 
ئەوانیــان ببوایــەت واڵمیکــی کرداری 
و پراکتیکییــان بۆ مانگرتن و ئێعترازە 
کــە  دەبــوو  خەڵــک  بەردەوامەکانــی 
ڕۆژانە کۆ دەبنەوە، لێیان دەدرێ، لێیان 
دەگیرێ و ئازار دەدرێن بەاڵم دیسانیش 
هەر دێنەوە سەر شەقام و دروشم دەدەن؛ 
هەڵبــەت بڕێ سروشــتی دێتــە بەرچاو 
کە بەالی دەسەاڵتەوە ئەم کۆبوونەوانە 
گرینــگ نەبێــت چونکە خۆیــان هیچ 
نەکــردووە  ئەزمــون  برســیەتییان  کات 
و نازانــن کاتێــک منداڵێــک بە بابی 
دەڵــێ برســیمە و ئەویــش بێدەســەاڵتە 
بــۆ دابینکردنــی ژەمەخواردنێــک، چ 

هەستێکی هەیە!
لــەم  پرســێکی گرینگــی دیکــە کــە 
نێوانــەدا دەبــێ ئــاوڕی لــێ بدرێتــەوە 
هەوڵی سیستماتیکی حکومەت لە ژێر 
ڕێنوێنی کەسێکی وەک خامنەییە کە 
بــەردەوام هــەوڵ دەدات تڕاویلکەیــەک 
لە ئاســایش و خۆشــبژێوی بۆ خەڵک 
وێنــا بــکات و بــە خــۆی و دامودەزگا 
بەدناوەکانییەوە، لەوانەش دەنگوڕەنگی 
دەدەن  هــەوڵ  ئیســالمی،  کۆمــاری 
خەنــەی کاڵ و بێڕەنگیــان بــە ســەری 
پێیــان  و  بســاون  لێقەومــاودا  خەڵکــی 
بقبوڵێنن کە داهاتوومان زۆر گەشــە و 

دەبێ چاوەڕوان و هیوادار بن!
بــۆ نموونــە خامنەیــی لــە دیدارێکیــدا 
بەڕێوەبەرانــی  لــە  بەشــێک  لەگــەڵ 
دەزگای ویالیــەت بــە ڕێکەوتی 2٣ی 
خاکەلێوە دەڵێ: »دڵخۆش بن ئابووری 

تەنیا پێوەرێکە و هیچی تر. 
ئێــوە دەبــێ ئەو وێنــا ڕاســتەقینە بینن 
کە هەیە؛ ئێمە خاوەن هەندێک الیەنی 
بەهێزیــن کە ســەری بــەرز ڕاگرتووین! 
لەوانەش بوونی ئەمنیەت و پەرەسەندنی 
ناوچــە  لــە  ســتراتژیکمان  هێــزی 
بەتایبــەت لەبــواری دزەی مەعنــەوی! 
ئیســالمییان  کۆمــاری  ئەمانــە  کــە 
کردووەتە نموونەیەکی سەرنجڕاکێش و 
تاقانــە«؛ کە ڕوونە مەبەســتی ناوبراو 
لە پەرەســەندنی هێزی ســتراتێژیک لە 
کۆمــاری  پشــتیوانییەکانی  ناوچــە، 
ئیســالمی لە گرووپە میلیشــیاییەکان 
لە یەمەن و عێراق و لوبنان و ســوریایە 
کــە هــەم بووەتــە مایــەی ماڵوێرانی و 

ئاوارەبوونــی دەیــان میلیــۆن کــەس و 
هەمیــش وێرانــی و خاپووربوونــی ئــەو 
هەرێــم و ناوچانــەی کــە گرووپەکانی 
تــاران تێیــدا بوونیــان هەیــە، ئەویش بە 
پــارە و داهــات و ســامانی خەڵکانــی 

ئێران.
کاروبــاری  لــە  دەســتێوەردان  ئەگــەر 
ناوخۆیــی واڵتانــی دیکــە و هەوڵــدان 
بــۆ ئاژاوەگێــڕی و گێرەشــێوێنی بــۆ 
ناسەقامگیرکردن، نیشانەی بەهێزی و 
نفــووزی مەعنــەوی بێــت، کەواتە ئەو 
خەڵکانەی کە لە شەقامەکانی بەغدا 
و بەسرە و باشووری عێراق هەڵدەکوتنە 
ســەر بارەگاکانی تاران و ئااڵی ڕێژیم 
و وێنەی ڕێبەرانی کۆماری ئیسالمی 

دەسووتێنن چۆن پێناسە دەکرێن؟
ڕاســتییانە  ئــەم  بەلەبەرچاوگرتنــی 
دەگەینــە ئــەو ئەنجامەی کــە، ئەوەی 
تــاران بانگەشــەی بــۆ دەکات نەتەنیــا 
فڕی بەســەر ڕاســتییەوە نییــە بەڵکوو 
تەنیا هەندێ درۆ و دەلەسەی ڕەنگاڵەیە 
تڕاویلکەیەکــی  ســازکردنی  بــۆ 
هیوابەخــش بە خەڵک تاکــوو بەردەوام 
بــن لە ژیان! ژیانێــک کە لیپاولیپە لە 
چەرمەســەری و نەهامەتــی دامــاوی؛ 
کــە بەدڵنیاییــەوە بەردەوامبوونــی ئــەم 
دۆخــە لــە هەمــوو بوارەکانــی ژیــان و 
لەســەرووی هەمووان الیەنی ئابووری، 
ناڕاســتەوخۆ  و  ڕاســتەوخۆ  کــە 
شــویندانەری لەســەر بیاڤەکانــی تری 
ژیانیش دادەنێ، وا دەکات کە ژیان لە 
مانــای ڕاســتەقینەی خۆی لــە ئێراندا 

بەتاڵ ببێتەوە.



  ژمارە ٨٢١ ، ٣١ی خاکەلێوەی ٢١٤٠١

کۆبوونـــەوەی لێپرســـراوی گشـــتیی حیزبـــی دێموکـــرات 
لـــە بنکـــەی جێژنیـــکان

بەڕێوەچوونـــی ڕێوڕەســـمی کۆتاییهاتنـــی دەورەیەکـــی تایبەتـــی سیاســـی و نیزامیـــی 
هێـــزی پێشـــمەرگە لـــە چیاکانـــی کوردســـتان 

کەســـانی ســـەر بـــە ڕێژیمـــی ئێران 
بـــۆ ســـیخوڕی و بەرژەوەندیـــی کەســـیی 
خۆیـــان لـــە نـــاوی حیزبـــی دێموکرات 

کەڵـــکاوەژوو وەردەگرن

بەشـــی ئاشـــکرای ڕێکخســـتنی گشـــتیی 
حیـــزب کۆبوونەوەیەکـــی تەشـــکیالتی 

بەڕێـــوە برد

دەورەی تایبەتی سیاسی و نیزامیی هێزی 
پێشــمەرگە کە لەالیەن بەشــی ئاموزشــی 
دەزگای فەرماندەیی هێزی پێشــمەرگەی 
ڕۆژی  خرابــوو،  ڕێــک  کوردســتانەوە 
یەکشــەممە 21ی خاکەلێوە لە چیاکانی 
کوردســتان لە ڕێوڕەســمێکی بەشکۆدا بە 
بەشــداریی ئەندامانــی ڕێبــەری و کادر 
و پێشــمەرگە کۆتاییهاتنــی ئــەو دەورەیــە 

بەڕێوە چوو.
بە ســانی هێزی پێشــمەرگەی کوردســتان 
دەزگای  بەرپرســی  بەخێرهاتنــی  بــۆ 
پێشــمەرگەی  هێــزی  فەرماندەیــی 
کوردستان و دواتر بە سروودی نیشتمانیی 
›‹ئــەی ڕەقیب ›‹ ڕێوڕەســمەکە دەســتی 

پێ کرد.
نیشــتمانی،  ســوێندی  خوێنــدەوەی  پــاش 

هێزی پێشمەرگە ڕێژەیان بەڕێوە برد.
لوتفــی«  »دڵنیــا  لەالیــەن  دواتــر 
لــە  داوا  ڕێوڕەســمەکە،  پێشکەشــکاری 
دەزگای  بەرپرســی  بەهرامــی‹‹  ›‹کاوە 
پێشــمەرگەی  هێــزی  فەرماندەیــی 
کوردستان کرا وتەکانی پێشکەش بکات.
هێــزی  فەرماندەیــی  دەزگای  بەرپرســی 
پێشمەرگەی کوردستان، ڕۆڵی پێشمەرگە 
و گرینگیــدان بــە پــەروەردە و ڕاهینــان و 
هەروەهــا چەنــد بابتی دیکەی خســتە بەر 

باس.
دواتر ســروودێک لەژێر ناوی »من چیام 

لــە شــاری گوێکتەپــەی مەهابــاد، دوو 
کــەس وەکــوو بــاب و کــوڕ بــە ناوەکانی 
›‹ئیـــ.ق و س.ق‹‹ کــە کەســایەتییەکی 
ناحــەز و بێزراویــان لەنێــو خەڵکــدا هەیــە، 
بەرژەوەندیــی  و  ســیخوڕی  کاری  بــۆ 
تاکەکەســی، خۆیــان لەنێــو خەڵکــدا بــە 
ئەندامــی حیزبــی دێموکرات دەناســێنن و 
لە هەســت و ســۆزی خەڵک کەڵکاوەژوو 

وەردەگرن.
ئەو دوو کەســە جیا لە کاری ســیخوڕی 
بــۆ ڕێژیمــی ئێــران، مــادەی هۆشــبەر بە 
خەڵــک دەفرۆشــن و ناویــان بــە ›‹دز‹‹ 

ناسراوە.
کوردســتان  بــە  ئــاگادار  ســەرچاوەی 
میدیــای ڕاگەیاندووە کە ئەو دوو کەســە 
ئەمنییەکانــی  ناوەنــدە  پشــتیوانیی  بــە 
ڕێژیم ماوەی یەک ســاڵە دارستانەکانی 

ڕۆژی هەینی ڕێکەوتی 1٩ی خاکەلێوە 
کۆبوونەوەی بەشی ئاشکرای ڕێکخستی 
حیزب بۆ ســەرجەم بەرپرســان و ئەندامانی 
کۆمیتەی حیزب لە هەرێمی کوردســتان 

بەڕێوە چووە.
ســروودی  بــە  کووبوونەوەکــە  ســەرەتای 
نەتەوایەتــی »ئــەی ڕەقیب« و ســاتێک 
بێدەنگــی بــۆ ڕێزگرتن لــە گیانی پاکی 
شەهیدانی کورد و کوردستان دەستی پێ 

کرد.
کۆبوونــەوە  بەرێوەبــەری  لەالیــەن  پاشــان 
کادری  ســەیفووری«  »محەممــەد 
بەشــداربووانی  بەخێرهاتنــی  ڕێکخســتن 
کــرد و ڕێــزی بەرنامەکــەی بــۆ ئامــادە 
شــێوەیەی  بــەم  کــە  خوێنــدەوە،  بــووان 
خــوارەوە بــوو.  باســێکی سیاســی لەالیەن 
»تاهیر مەحموودی« بەرپرســی دەزگای 
ڕێکخستنی گشت  لەسەر هەڵسانگاندنی 
ڕیژێمی کۆماری ئیسالمیی ئێران لەنێوان 
ڕابردوو و ئێستادا و ئەو ئاستەنگانە کە لە 
بــوارە جۆراوجۆرەکاندا ڕێژیمی کۆماری 
ئیســالمیی ئێــران لەگەڵــی بەرەوڕوویــەو 
هاتنە ژێر پرسیاری مەشروعیەتی نیزام و 
بێزاری خەڵک لەو ڕێژیمەی باس کرد. 
ناوبــراو هەڵســەنگاندنێکی کــرد لەنێــوان 
متمانــەی کۆمــاری ئێســالمیی ئێران لە 
ســەرەتای هاتنــە ســەرکاری و ئێســتادا، 
بەپێــی ئامــار دەر دەکەوێــت کــە ڕێژیــم 
متمانــەی  2٤٪ی مــاوە لەنێــو گەالنــی 
ئێرانــدا کــە ئــەو ڕێژەیــەش کەســانێکن 
مانــی خویــان لــە مــان و مەوجودیەتــی 
ئــەم ڕێژیمــەدا دەبینــن. »مەحمــوودی« 
هەروەهــا بەراوردێکــی تری کــرد لەگەڵ 
چوونــە ســەری ئاســتی متمانــەی حیزب 
لەنێــو کۆمەاڵنــی خەڵــک دوای هاتنــە 
ئێســتا،  تاکــو  ڕێژیمــە  ئــەو  ســەرکاری 
ئــەم  ڕاســان  ڕاگەیاندنــی  دوای  لــە 
خوشەویســتیەی خەڵک بۆ حیزب زۆر بە 

ڕوونی ڕەنگی داوەتەوە.
هاورێیانــی  لــە  داوای  »محمــوودی« 
کۆمیتــە کــرد کە هــاوکار و پشــتیوانی 
بەشی ئاشکرای ڕێکخستنی حیزب بن بۆ 

1٤01ی  خاكەلێــوەی  17ی  ڕێكەوتــی 
هەتاوی دەزگای پەروەردە و لێكۆڵینەوەی 
بــۆ  حیزبــی دێموکــرات كۆبوونەوەیەكــی 
لێپرســراوی گشــتیی حیزبی دێموكرات لە 

كەمپی جێژنیكان پێک هێنا.
كۆبوونەوەكــە بــە ســروودی نەتەوایەتیــی 
ئــەی ڕەقیــب و خولەكێــک بێدەنگــی بۆ 
ڕێزگرتــن لــە گیانــی پاكــی شــەهیدانی 

کورد و كوردستان دەستی پێ كرد.
و  حیــزب  ئەندامانــی  بــۆ  كۆبوونەوەكــە 
هەروەهــا ئەندامانــی یەكیەتیــی ژنــان لــە 

جێژنیكان ڕێک خرابوو.
تــەوەری كۆبوونەوەكــە باســێكی سیاســی 
لەســەر ئێران و كوردستان و هەروەها پێگە 
و ڕۆڵــی حیزبــی دێموكــرات و هەروەهــا 

چەند پرسێكی نێوخۆیی حیزب بوو.
باســەكەیدا،  لــە  هێجــری  مســتەفا 
ئێســتای  دۆخــی  بــۆ  هەڵســەنگاندنی 
كۆماری ئیســالمی كرد و بە پشتبەســتن 
بە ئامار و بەڵگەكان، باســی لەوە كرد كە 
مەشرووعییەتی نیزام لەنێو خەڵكدا نەماوە 
و ئێستا لە ئێراندا بە پێچەوانەی سەرەتای 
هاتنەســەركاری كۆماری ئیســالمییه  كە 
بێجگــە لــە كوردســتان، خەڵكێكی زۆر لە 
ڕێفراندۆمــی مەشــرووعییەتدان بــە ڕێژیم 
بەشــدارییان كــرد. لــه  ئێســتا دا خەڵكێكی 
زۆر خوازیــاری نیزامێكــی ســێكۆالرن و 
ئەم ڕێژیمەیان قەبووڵ نییە و لە ڕاســتیدا 
ڕێژیمی ئێران لە ئێســتادا لەالیەن گرووپە 
مافیایی و میلیشیاكانەوە بەڕێوە دەچێت.
لێپرسراوی گشتی لە درێژەی باسەكەیدا، 

خۆڕاگرم« لەالیەن کچانی پێشــمەرگەوە 
پێشکەش کرا.

 لــە بڕگەیەکــی دیکەی ڕێوڕەســمەکەدا 
ڕاپۆرتی فێرکاریی دەورە لەالیەن »دیاکۆ 

مەسعوودی« پێشکەش کرا.
بــە  محەممــەدی«  »مەتیــن  دواتــر 
هێــزی  مۆســیقای  کــۆڕی  هاوکاریــی 
گۆرانییەکــی  کوردســتان  پێشــمەرگەی 
لەژێــر ناوی ›‹کۆچی یارم‹‹ پێشــکەش 

کرد.
لەالیــەن »بێهــزاد  دەورە  پەیامــی  پاشــان 

عەزیزی« خوێندرایەوە.
 لــە بڕگەیەکــی دیکەی ڕێوڕســمەکەدا 
مامۆســتایانی  لــە  کۆمەڵێــک 
ماندوویینەنــاس و لەخۆبــردوو کە ئەرکی 
بەشــداربووانی  بارهێنانــی  و  ڕاهێنــان 
لەالیــەن  بــووە  ئەســتۆ  لــە  خولەکەیــان 
دەزگای فەرماندەیی هێزی پێشــمەرگەی 

کوردستانەوە خەاڵت کران.
ئەو مامۆستایانە بریتی بوون لە: »ئەیووب 
ئازەری، ســەیران مەحموودپوور، موحســێن 
خەلیلــی و کیانــووش عەلیڕەزایــی« کــە 
بەرپرســی  بەهرامــی«  »کاوە  لەالیــەن 
دەزگای فەرماندەیی هێزی پێشــمەرگەی 

کوردستان خەاڵتەکەیان پێ بەخشرا.
لــە نێوئاخنــی ئەو ڕێوڕەســمەدا »ســمکۆ 
دەســتمەردی« پەخشــانێکی لەژێــر ناوی 

»هاوڕێی پێشمەرگە« خوێندەوە.

و  شــامات  ›‹شــاروێران،  ناوچەکانــی 
داوەتــە  مەهابادیــان  مەنگوڕایەتــی‹‹ 
بــەر پەالمــاری خۆیــان و بــە بڕینــەوەی 
زیانێکــی  ناوچانــە  ئــەو  دارســتانەکانی 

زۆریان بە ژینگە گەیاندووە.
ئــەو ســەرچاوەیە باســی لەوە کــردووە کە 
خەڵکــی گوێکتەپــە چەندیــن جارهەوڵــە 
قێزەونەکانی ئەو دوو کەسەیان لەقاو داوە 
و تەنانــەت بــە ناوەندەکانــی ڕێژیمشــیان 
ڕاگەیاندووە، بەاڵم بەهۆی ئەوەیکە ســەر 
بــە ڕێژیمــی ئێرانن کاریان پــێ نەبوونە و 

دەستیان بۆ هەر کارێک ئاوەاڵیە.
ئــەو بــاب و کــوڕە بــە ناوەکانــی ›‹ئیـ.ق 
و س.ق‹‹ بــۆ ئەوەیکــە جێــگای خۆیــان 
لەنێــو خەڵکــدا بکەنەوە و کەس کاری بە 
ئــەوان نەبێــت، خۆیان بــە ئەندامی حیزبی 

دێموکرات دەناسێنن.

و  فەرهــوودی  ›‹عومــەر  هەروەهــا 
مــاوەی  لــە  کــە  تایــی‹‹  شــەهرام 
بەڕێوەچوونــی ئــەو دەورەیــەدا هاوکاریــی 
کــران  خــەاڵت  کــردووە  مامۆســتایانیان 
ئەندامــی  مەحمــوودی«  »تاهیــر  کــە 
دەســتەی کارگێڕیــی حیزبــی دێموکرات 

خەاڵتەکەیانی پێشکەش کرد.
وەک نەریتــی هەموو دەورەیەک خەاڵتی 
ڕێزلێنــان لەالیەن »فواد خاکی بەیگی« 
کارگێــڕی  نـــــــــــووسینگەی  بەرپرســی 
پێشــکەش بــەو کەســانەی کــە پلەکانــی 
 115 هێــزی  لــە  ســێهەمیان  تــا  یــەک 
بەدەســت هێناوە، کرا. ئەو کەســانە بریتی 
بــوون لــە: »پێشــەوا مەحمــوودی، موبین 

تاری و ئاسۆ بادغە«.
 لــە هێــزی 122 کەســانی یەکــەم هەتــا 
زەنجیــری«  »ســەلیم  لەالیــەن  ســێهەم 
بەرپرســی دەزگای هەڵبژاردنــی حیزبــی 
دێموکرات خەاڵتەکەیان پێشکەش کرا کە 
بریتی بوون لە: »بێهزاد عەزیزی، پێشەوا 

ئەحمەدی و چیاکۆ محەممەدی«.
 لــە هێــزی 1٣5 »پێــدرام ســولەیمانی،  
کامــران قاســمی و دانیــال ئیبراهیمــی« 
کەســانی یەکــەم هەتــا ســێهەم بــوون کە 
لەالیەن »مســتەفا مەنــاف« فەرماندەی 
هێـــــــــزی 1٣5 خەاڵتەکەیــان پێشــکەش 

کرا.
لــە هێــزی کچــان کەســانی یەکــەم هەتا 

سێهەم بە ناوەکانی: »ئەسرین بایەزیدی، 
ئەویــن یووســفی و ســەمیرا عەزیمیــان« 
لەالیەن »ئەسەعەد ئەحمەدی« بەرپرسی 
کادر و پێشمەرگە خەاڵتەکەیان پێشکەش 

کرا.
هەروەها لە هێزی 127، »شەماڵ الجانی، 
ئارمــان قوبــادی و هیــوا باتووتە«لەالیەن 
»فەرەیــدوون عەزیمی« جێگری دەزگای 
دارایــی حیزبــی دیموکــرات خەاڵتەکەیان 

پێشکەش کرا.
هەروەهــا »مریــەم یووســفی« یەکێــک 
دەورەیــە  ئــەو  چاالکەکانــی  تــەوارە  لــە 
تووشــی  دەورەکــەدا  مــەودای  لــە  کــە 
لەالیــەن  ببــوو،  جەســتەیی  کێشــەی 
»موختار ســۆهرابی« بەرپرسی فێرگەی 
فەرماندیی خەاڵتی ڕێزلێنانی پێشــکەش 

کرا.
ئــەو ڕێورەســمەدا »عــادڵ  لــە درێــژەی 
کــۆڕی  هاوکاریــی  بــە  مهاجــر« 
مۆسیقای هێزی پێشمەرگەی کوردستان 

گورانییەکی پێشکەش کرد.
پاشــان کۆمەڵێــک جووڵــەی نیزامــی و 
بەشــداربووانی  لەالیــەن  کــە  نیمایەشــی 

دەورەوە ئامادە کرابوو، بەڕێوە چوو.
ڕێوڕەســمەکەدا  کۆتایــی  بڕگــەی  لــە 
کــوردەواری  هەڵپەڕکێــی  تابلۆیەکــی 
لەالیــەن کیــژان و کوڕانــی بەشــداربووی 

دەورەوە بەڕێوە چوو.

ئــاوڕی لــە خەباتــی حیزبــی دێموكــرات 
دایــەوە و باســی لــەوە كــرد كــە پێگــە و 
گوتــاری حیزبی دێموكــرات بووەتە هۆی 
ئەوەی كە ڕێژیمی ئیسالمیی ئێران زیاتر 
لە جاران دژایەتیی حیزب بكات و ئاستی 
كوردســتان  خەڵكــی  وشــیاریی  بــەرزی 
و ئامادەییــان بــۆ خەبــات لــە ئاســتێكی 
بەرزدایــە و حیزبــی دێموكراتیش بەتایبەت 
لــە ڕاســانی ڕۆژهەاڵتــدا توانیویەتــی كە 
خەڵكێكی زۆرتر بۆ الی خۆی ڕابكێشێت 
و بەشــداریی كــوڕ و كچــان لــە ڕیزەكانی 

خەبات بەڵگەن بۆ ئەم بانگەشەیە.
هەروەهــا بــە بــەراورد لەگــەڵ كۆمــاری 

هەرچی باشــتر بەڕێوەچوونــی کارەکانی 
حیــزب لــەو بەشــەدا. دواتر جەخت لەســەر 
ئوســوول  و پڕەنســیپی حیزبی و پێداگری 
لەســەر بەڕێوەچوونی ئوســول و بڕيارەکان 

کرایەوە.
»مەحمــوودی« بــە بایەخــەوە باســی لــە 
و  هەڵبــژاردن  دەزگای  نێــوان  پیوەنــدی 
سپاســی  و  کــرد  ڕێکخســتن  دەزگای 
»ســەلیم زەنجیــری« کــرد بۆ بەشــداری 
لــەو کۆبوونــەوە و داوای لــە بەرپرســانی 
کۆمیتەکان کرد وەک ڕابردوو هاوکاری 

دەزگای هەڵبژاردنی حیزب بن.
وەک  حەمیــدزادە«  »شــەهرام  پاشــان   
ئاشــکرای  بەشــی  تــازەی  بەرپرســی 
ئامادەبــووان  بــە  حیــزب  ڕێکخســتنی 

ناسێندرا.
 بەشــی دووهەمــی کۆبوونەوەکە تایبەت 
بوو بە کار و پرۆژەکانی بەشی ئاشکرای 
ڕێکخستنی حیزب بۆ داهاتوو کە لەالیەن  
»شــەهرام حەمیــدزادە« بەرپرســی تازەی 

ئەو بەشەوە پێشکەش کرا.
خۆشــحاڵیی  وێــڕای  »حەمیــدزادە« 
خــۆی بــۆ ئــەم کۆبوونــەوە و بەخێرهاتنی 
هاوڕێیانــی کــرد و سپاســی هاوڕێیانــی 
و  کار  هەروەهــا  کــرد.  ڕێکخســتنی 
پرۆژەکانــی لــە خزمــەت کۆمیتەکانــدا 
بــاس کــرد کــە پێوەندیداربوون بــە کاری 
بەشــی ئاشــکرای  ڕێکخســتنەوە، وەک 
دەســەاڵتدان بــە کۆمیتــەکان بەپێــی ئەو 

ئایننامەی کە هەیە.
 چۆنییەتــی کار کــردن لــە بوارەکانــی 
دروســتکردنی  چۆنییەتــی  پــەروەرودە، 
کێبڕکێــی ســالم لــە نێــوان کۆمیتەکان، 
چــۆن و لــە چ کاتێــک ڕاپــۆرت بــدەن  
بــە ئۆرگانــی ســەروەتر، چۆنییەتی وەاڵم 
وەرگرتنــەوەی کۆمیتــەکان لــە ڕێــگای 

بەشی ئاشکرای ڕێکخستنەوە.
دواتــر  دەرفــەت بــە بەشــداران درا کــە 
و  کار  لەســەر  خویــان  بۆچۆنــی  و  ڕا 
ئــەو ڕا و  بــاس بکــەن و  بەرنامەکانــی 
بۆچوونانــە لەالیەن »تاهیر مەحموودی و 

شەهرام حەمید زادە« واڵم درایەوە.

ئیســالمی، حیزبــی دێموكــرات بەرەوپێــش 
دەچێــت و لــە كاتی ڕووخانی حكوومەتی 
پاشــایەتی لە ئێرانەوە و هاتنە ســەر كاری 
ســەرەڕای  ئێــران،  ئیســالمیی  ڕێژیمــی 
شــەهیدبوونی دوو ڕێبــەری گەورەمــان و 
خەڵكــی  و  پێشــمەرگە  و  كادر  هــەزاران 
ڕۆژهــەاڵت، بەاڵم حیزبی دێموكرات ڕۆژ 
لــە دوای ڕۆژ زیاتــر بەرەوپێــش دەچێت و 
پێگــەی لەنێو خەڵكی ڕۆژهەاڵتدا قایمتر 

دەبێت.
لە درێژەی باسەكەیاندا، لێپرسراوی گشتی 
ئاوڕی لە چەند پرسێكی نێوخۆیی حیزب 
دایەوە و لەو پەیوەندییەدا، چەند سیاسەتی 

گشــتیی حیزبی بۆ بەشــداربووان هێنایەوه  
به ر باس و شیكردنه وه ی پێویستی دا.

لــە بڕگەیەکــی دیكــەی كۆبوونەوەكــەدا، 
بەشداربووان پرسیار و سەرنجەكانی خۆیان 
ئاراســتە كــرد و لەالیــەن هەریــەک لــە: 
»شــنە دروودگەر« ســکرتێری یەكیەتیی 
ئێــران،  كوردســتان  دێموكراتــی  ژنانــی 
»تاهیر مەحموودی« بەرپرســی دەزگای 
ڕێكخستن و »كەریم پەرویزی« بەرپرسی 
دەزگای ڕاگەیانــدن و بەرپرســی یەكــەی 
جێژنیكان واڵمی ســەرەنج و پرسیارەكانیان 

دایەوە.
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جه هــاد خاكی كوردســتانی داگیر كردووه  
كــه   تیرۆریســت  پاســدارانی  ســوپای  و 
ســوپایه كی داگیركه ر و كۆلۆنیالیستییه ، 
به  پۆتین له ســه ر ملی خه ڵك حكوومه تی 
ســه ركوتكه رانه  ده كا، كه چــی ده ڵێــن ئــه و 
ســته مكارانه   حوكمــه   بــه م  كه ســانه ی 
ئــه وان  و  تیرۆریســتن  نابــن،  ملكــه چ 
ئه منیه تی ئێرانیان خستۆته  مه ترسییه وه !

مووشــه كه كانی  و  چــه ك  الی  ڕه وایــی 
كۆماری ئیسالمی نییه ، تا به  دڵخوازی 
به ڵكــوو  بنووســنه وه   هه قیقــه ت  خۆیــان 

ڕه وایی الی هێزی خه ڵكه .
ئه م تارانه ی وا له  جه مارانه كه یه وه  بانگی 
سه ره ڕۆیی لێ ده درێ و ئیدیعای زلهێزی 
هێــزی  بوونــی  بــه   ده كا،  ناوچه كــه   لــه  
پێشــمه رگه ی كوردســتان ئه منییه ته كه ی 
كه وتۆتــه  مه ترســی، هه مــان تارانــه  كــه  
ماوه یــه ك پێش ده یگوت هێــزه  كوردییه كان 
ته جزیه ته ڵه بــه كان  به قه ولــی خۆیــان  یــان 
ئاســه واریان نه ماوه  و له نێو چوون و ئه وان 
له  كوردستاندا ئه منیه تی ته واویان هه یه !

و  زیندووبوونــه وه   گــه ل،  ڕاســانی 
كــه   گه لــه   هێــزی  وه گه ڕخســتنه وه ی 
كرده وه یه كی دژه ئه منیه تی بۆ ســه ر خه ڵك 
نییه  به ڵكوو، وشــیاریی گه له  كه  خه و له  
چاوی دیكتاتۆره كانی تاران ده زڕێنێ. 

درێژەی پەیڤدرێژەی پەیڤ

هەیئەتێکـــی حیزبـــی دێموکـــرات ســـەردانی زانکـــۆی »کۆیـــە«ی کـــرد

ســـمینارێک لەســـەر کوردســـتانی ڕۆژهـــەاڵت لـــە ســـوید بەڕێـــوە چـــوو

چاالکـــی تەبلیغـــی بـــۆ پشـــتیوانی لـــە خەباتـــی حیزبـــی دێموکـــرات و ڕەوایـــی بزووتنـــەوەی کـــورد

پارتـــی کرێـــکاران و ڕەنجدەرانـــی کوردســـتان 
ســـەردانی حیزبـــی دێموکراتـــی کـــرد

دیـــداری نوێنەرانـــی حیزبـــی دێموکـــرات و حیزبـــی سوســـیال چـــەپ لـــە نۆروێـــژ

دێموکراتــی  حیزبــی  هەیئەتێکــی 
سەرپەرســتیی  بــە  ئێــران  کوردســتانی 
بەرپرســی  ئەســڵ«  ســاڵحی  »ناســر 
پێوەندییەکانــی کۆیە، ســەردانی دوکتور 
»وەلــی مەحمــوود« ســەرۆکی زانکۆی 

»کۆیە«یان کرد.
لــە بەرپرســی  ئــەو هەیئەتــە پێکهاتبــوو 

18ی  ڕێکەوتــی  پێنجشــەممە  ڕۆژی 
لەســەر  ســمینارێک   1٤01 خاکەلێــوەی 
ناوەنــدی  بــۆ  ڕۆژهــەاڵت  کوردســتانی 
هاوکاریــی حیزبەکانــی کوردســتانی ئێران 
بــە هاوکاریــی حیزبی سوســیال دێموکراتی 

سوید ڕێکخرا.
 لەالیەن بەڕێوەبەری ســمینارەکە »سەرکان 
حیزبــی  بــە  ســەر  پارلمانتــاری  کویســە« 
سوســیال دێموکراتی ســوید بە شێوەی پانێل 
دەستی پێ کرد. لەو پانێلەدا  نوێنەری هەر  
چوار حیزبەکان وتاریان لە سەر هەلومەرجی 

کوردستانی ڕۆژهەاڵت پێشکەش کرد.
لــەم ســمینارەدا »ئاســۆ ســاڵح« بەرپرســی 
واڵت  دەرەوەی  لــە  حیــزب  ڕاگەیاندنــی 
لــە حیزبــی دێموکراتــی  نوێنەرایەتــی  بــە 
و  کــرد  بەشــداری  ئێــران  کوردســتانی 

بابەتێکی پێشکەش کرد.
ناوبــراو لــە بابەتەکەیــدا بارودۆخی خەڵکی 
کــورد و ئۆکراینــی هەڵســەنگاند و خاڵــە 
هاوبــەش و جیاوازەکانــی بزوتنەوەکانی ئەم 

دوو بەشەی لێکدایەوە. 
باســەکەی  لــە  بەشــێک  لــە  »ســاڵح« 
ئاماژەی بە پشــتیوانیی نێونەتەوەیی وەکوو 
گرینگتریــن خاڵی جیاوازیی خەڵکی کورد 
و ئوکرایــن کــرد و وتی: »لەگەڵ ئەوەیکە 
زۆرتــر لــە 100 ســاڵە خەباتــی کــورد بــە 
ڕێکخراوەیی کراوە، بەاڵم هێشتاش تەنانەت 

ناتوانین بە زمانی خۆمان بخوێنین«.
بەرپرســی ڕاگەیاندنــی حیــزب لــە دەرەوەی 
واڵت لە درێژەی باســەکەی وێڕای ئاماژە 
مافــی  پێشــێلکارییەکانی  ئامــاری  بــە 

پێوەندییەکانــی کۆیە، ســەید »نەجمەدین 
کۆمیســیۆنی  ئەندامــی  هاشــمی« 
و  دێموکــرات  حیزبــی  کۆمەاڵیەتیــی 
»مەحبووبــە ئیبتکار« بەرپرســی بەشــی 

پەروەردەی کۆمیسیۆنی کۆمەاڵیەتی.
لــەو ســەردانەدا بــە مەبەســتی ســپاس و 
زانکــۆی  ســەرۆکایەتیی  بــۆ  پێزانیــن 

مرۆڤ لە کوردســتانی ڕۆژهەاڵت لەالیەن 
ڕێژیمی کۆماری ئیسالمیی ئێرانەوە وتی: 
»لەوانەیە بزوتنەوەی کورد لە کوردســتانی 
ڕۆژهەاڵت ئێســتا دەسکەوتی کەمی بێت، 
بــەاڵم ئــەو فیداکارییانــە کــە لــەم ڕێگەوە 

کراون نابێ لەبیر بکەین«. 
نوێنــەری حیــزب لە پانێلەکە هەروەها وتی: 
»ئێمــە پێمان وایــە کە دێموکراتیزاســیۆنی 
ئێــران دەتوانــێ ڕێگایەکــی ئاشــتیخوازانە 
و درێژخایــەن بێــت بــۆ چارەســەریی پرســی 
کــورد لــەم واڵتــە؛ بــەاڵم ســەرەڕای ئەوە و 
بــە لەبەرچاوگرتنــی ئــەوەی کــە واڵتانــی 
ڕۆژاوایی الیەنگری ئاشتی و دێموکراسین، 
بەاڵم هێشتاش عەالقەیەک بۆ پشتیوانی لە 
خەباتــی کــورد لە کوردســتانی ڕۆژهەاڵت 

لە نێویاندا نابیندرێت«.
»ئاســۆ ســاڵح« لــە کۆتایــی باســەکەیدا 
وێــڕای ئامــاژە بــە وتووێــژە ناوەکییەکانی 
ئێــران جەختــی لەســەر ئــەوە کــردەوە کــە 
جــاری پێشــوو البردنی گەمارۆکان لەســەر 
ئێــران بووە هۆی ئەوەیکە پشــتیوانییەکانی 
ڕێژیــم لــە گرووپە تێرۆریســتیەکان و پرۆژە 
بۆیــە  بســتێنن،  پــەرە  مووشــەکییەکانی 
ڕێککەوتننامــەی ناوکــی ناتوانــێ ببێتــە 
هۆی پەرەســەندنی هێزە دێموکراتیکەکانی 
دەبێتــە  بەپێچەوانــە  بەڵکــوو  واڵت،  نێــو 

هۆکاری سەرکوتی ئەم هێزانە«.
لەســەر  پانێــل  دیکــەی  نوێنەرەکانــی   
مــرۆڤ  مافــی  پێشــێلکردنی  مەســەلەی 
ئیســالمیی  کۆمــاری  ڕێژیمــی  لەالیــەن 
ئەشــکەنجەدانی  و  گرتــن  وەک  ئێرانــەوە 

خاکەلێــوەی  16ی  دووشــەممە،  ڕۆژی 
ئەندامــان  لەالیــەن  هەتــاوی  1٤01ی 
لــە  دێموکــرات  حیزبــی  الینگرانــی  و 
چەند شــوێنی شــاری »ســنە« بە یادی 
چاالکیــی  »کۆســااڵن«  شــەهیدانی 

بەرینی تەبلیغی بەڕێوە چوو.
ئــەو شــوێنانەی کــە ئــەو چاالکییانەیــان 
تێــدا بەڕێــوە چووه بریتین لە: »شــەقامی 
خەیرێزنە، مەیدانی زەفەرییە، پارێزگاری، 
چوارڕیانــی  نــازوککاران،  شــەقامی 
چواربــاخ ، فــەراح، چوارڕیانی ئێکباتان، 
بەهەشــت  فەیــزاوا،  مەیدانــی  ئاویــەر، 
محەممــەدی، گــۆڕی شــەهید ئەیــووب 
ئــاوا،  عەبــاس  میللــی،  باخــی  زنــدی، 

 28 ڕێکەوتــی  دووشــەممە  ڕۆژی 
»پارتــی  هەیئەتێکــی  خاکەلێــوە، 
کوردســتان«  ڕەنجدەرانــی  و  کرێــکاران 
کامــەال«  »باپیــر  سەرپەرەســتیی  بــە 
ســکرتێری گشــتیی »پارتــی کرێــکاران 
و ڕەنجدەرانــی کوردســتان« و ئەندامــی 
پارلەمانــی کوردســتان ســەردانی حیزبــی 

دێموکراتیان کرد.
ئــەو هەیئەتــە لەالیــەن وەفدێکــی حیزبی 
دێموکرات بە سەرپەرەســتیی »محەممەد 
دووهەمــی  جێگــری  قــادری«  نەزیــف 
لێپرســراوی گشــتیی حیزبی دێموکرات و 
بەرپرسی دەزگای پەیوەندییە گشتییەکان 

پێشوازییان لێ کرا.
 لەم دیدارەدا ڕەوشی کوردستان و ناوچەکە  
تاوتــوێ کــران. دواییــن ئاڵوگۆڕەکانــی 
ناوچــە بــە وردی ئاڵوگــۆڕی بیرورایــان 
لەســەر کــرا و هــەر کام لــە ڕوانگــەی 
سیاســەت و هەڵوێســتەکانیان، چۆنیەتیی 

پەیوەندییەکانــی  بەشــی  بەرپرســی 
حیزبــی دێموکــرات لە نۆروێــژ، لەگەڵ 
»سوســیال  حیزبــی  نوێنەرایەتیــی 
چەپـ«ـــی ئەو واڵتــە دیدارێکیان پێک 

هێنا.
ڕێکەوتــی  چوارشــەممە  ڕۆژی 
هەتــاوی   1٤01ی  خاکەلێــوەی  17ی 

کانــی کووزەڵە، نەبــووەت، باخی دایک، 
مەیدانی پادگان و ئەرەش«.

شــەهیدانی  وێنــەی  چاالکییانــەدا  لــەو 
کۆسااڵن بریتی لە مام ئەکبەڕ مینبەری، 
شــاخەوان مینبــەری، شــۆڕش مینبەری، 
ئەفشــار ســوورەبوومە، ســاحیب حوسێنی، 
شــێخی،  مەهــدی  حوســێنی،  بــارزان 
ڕوحوڵــاڵ حەیدەری، هیــوا قوربانی، کاوە 
جەوانمەرد، سەرکەوت سەمەدی لە دار و 

دیواری ئەو شوێنانە دراون.
»شــاروێران«،  ناوچــەی  لــە  هەروەهــا 
ڕێگای »حاجی خۆش – کێچاوا« سەر 
بــە شــاری »مەهابــاد« ئــااڵی پیرۆزی 

کوردستان هەڵ کراوە.

حیزبــی  ئەندامانــی  تــرەوە  لەالیەکــی 
دێموکــرات لە گونــدی »حاجی لەک« 
لــە ناوچــەی چۆمــی مەجیدخــان لەســەر 
دیوارێک لە گۆڕســتانی گوندی حاجی 
لــەک بە نەخشــاندنی ئااڵی کوردســتان 
و نووســینی دروشــم پشــتیوانیی خۆیــان 
بــۆ حیــزب دووپــات کــردەوە. ئــەو شــوێنە 
کــە چاالکــی تيدا کــراوە شــوێنێکی پڕ 
هاتوچۆیە و پێشمەرگەکانی شار بەو کارە 
دڵــی خەڵکــی ناوچەکەیان شــاد کردووە. 
هــەر لــەم چوارچێوەیــەدا ڕۆژی هەینــی 
هەتــاوی،  1٤00ی  خاکەلێــوەی  26ی 
»بــۆکان«  لــە  شــار  پێشــمەرگەکانی 
چاالکیــی بەرینی تەبلیغییان بەڕێوە برد. 

بەرپرســی  محەممــەدی«  »گەالوێــژ 
حیزبــی  پەیوەندییەکانــی  بەشــی 
دێموکــرات لــە نۆروێــژ لەگــەڵ »پێــر 
بەشــی  نوێنــەری  مارســێل«  بۆتۆلــف 
»سوســیال  حیزبــی  پەیوەندییەکانــی 
چەپـ«ـــی نۆروێــژ »ئیس.ڤــێ« کــۆ 

بووەوە.

الوانی کورد، ڕادەی بەرزبوونەوەی بێکاری 
لــە کوردســتان، نەبوونــی دەوا و دەرمــان و 
بنکــەی تەندروســتی و چارەســەرنەکردنی 

کێشەی کۆرۆنا بوو.
بــاس لە نەبوونی ئاوی خواردنەوە، تێکدانی 
میلیتاریزەکردنــی  کوردســتان،  ژینگــەی 
کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت لەالیەن ڕێژیمەوە، 

کوشتنی کۆڵبەران کرا.
مەزهەبییــەکان  کەمینــە  هەاڵواردنــی 
خەڵکــی  لەنێــو  ڕێژیــم  ئاژاوەنانــەوەی  و 
کوردستان، باڵوکردنەوەی مادە سڕکەرەکان 
و گرتنــی مامۆســتایانی زمانــی کــوردی 
هاوڕێیانــی،  و  محەممــەدی  زارا  وەک 
گرتنــی چاالکوانانی مەدەنی و ژینگەیی، 

ئــەو چاالکییە لەســەر ڕێگاکانی ئاوایی 
ســەراو، گۆگتەپــە و تڕانزیتــی بۆکان – 

میاندواو بەڕێوە چووە.
لــەو چاالکییــەدا بۆ پشــتیوانی لە هێزی 
پێشمەرگەی کوردســتان، ئااڵی پیرۆزی 
کوردستان و لۆگۆی هێزی پێشمەرگەی 
کوردســتان هەڵ کرا. هەروەها ئەندامانی 
حیزب لە کوێســتانەکانی »هەوارەبەرزی 
گونــدی  و  گەورکایەتــی  ناوچــەی 
یاغیــان« ســەر بە شــاری »بــۆکان« بۆ 
پشتیوانی لە حیزبی دێموکرات چاالکیی 

بەرینی تەبلیغییان بەڕێوە برد.
لەو چاالکییەدا و لەنێو ســەیرانچییەکان، 
»بەرنامــە و پەێــڕەوی نێوخــۆی حیزب« 

باڵو کراونەتەوە.
لەالیەکی دیکەوە و لە شاری »ساحێب«، 
»مەیدانــی فەرهەنــگ، ڕێگای ســەقز- 
ســنە و ڕێگای گوندی قیلەســون« ســەر 
بە شاری »سەقز« چاالکییەکی بەرباڵو 

بەڕێوە چووە.
پیــرۆزی  »ئــااڵی  چاالکییــەدا  لــەو 
محەممــەد  قــازی  وێنــەی  کوردســتان، 
و دوکتــور ســادق شــەرەفکەندی« بــاڵو 

کراونەتەوە. 
لــەو  حیــزب  ئەندامانــی  هەروەهــا 
و  شــەهیدان  لەگــەڵ  پەیمانیــان  شــارە 
پێشــمەرگەکان نوێ کردووەتەوە کە هەتا 

سەر وەفادار بە ڕێگا و ڕێبازیان دەبن.

کوشــتن و تێــرۆری  چاالکانــی سیاســی 
باســێکی  دەرەوەی کوردســتان  و  لەنێوخــۆ 

دیکەی سمینارە بووە
قەیرانی ئابووری و هەاڵوسان لە کوردستان 
و ئێــران، هەڕەشــەی ڕێژیم لــە کوردەکانی 
کوردســتانی  لــە  نیشــتەجێ  ڕۆژهەاڵتــی 
کــوردی  تێــرۆری چاالکوانانــی  باشــوور، 
کوردســتان،  باشــووری  لــە  ڕۆژهــەاڵت 
خەرجکردنــی  داهــات و پــارەی ئێــران بــۆ 
کاری تێرۆریســتی و دانــی بــە میلیشــیا 
و  یەمــەن  ســووریە،  عێــراق،  شــیعەکانی 

لوبنان.
ناردنــی ســیخوڕ بــۆ واڵتانــی ئورووپایــی، 
باڵوکردنــەوەی ئیدئۆلۆژیی شــیعەگەرایی 

بۆ دەرەوەی ئێران.
و  حیــزب  ئەندامانــی  ئــەوەی  ســەرەڕای 
حیزبــی  گشــتیی  کۆمیتــەی  هەیئەتــی 
دێموکــرات لــە ســوید. نوێنــەری ئــەو چوار 

حیزبە بەشدار بوون
هــاو کات نوێنەری یەکیەتیی نیشــتمانیی 
کوردســتان، پارتی دێموکراتی کوردســتان،  
بەرپرســی فێدراســێیۆن و چەنــد ڕێکخراوی 
تر بەشداری ئەم سمینارە بوون. ئامادەبووانی 
و  پرســیار  بــە  چاالکانــە  ســیمینارەکە 

پێشنیاری بەشداری سمینارەکە بوون.
گرینگی ئەم ســمینارە ئەوە بو کە پەیامی 
کوردستانی ڕۆژهەاڵت لە ڕێگای سوسیال 
وەزارەتــی  و  پارلەمــان  بــە  دێموکراتــەوە 

کۆیــە و کۆلێژەکانــی زانکــۆی کۆیــە 
بارهێنانــی  و  پێگەیانــدن  بــە  ســەبارەت 
خوێندکارانی کــــــــوردستانی ڕۆژهەاڵت 
لەوحــی ڕێزلێنــان و چەپکەگوڵی حیزبی 
دێموکراتیان پیشکەش بە دوکتور »وەلی 
مەحمــوود« ســەرۆکی زانکــۆی کۆیــە 

کرد.

نەتەوەیــی  بزاڤــی  بەرەوپێشــچوونی 
دێموکراتیکــی نەتــەوەی کوردیان لە هەر 
کام لە بەشەکانی کوردستان باس کرد.

 لــەم چاوپێکەوتنــەدا هەر دوو الیەن بەپێی 
سیاســییەکانی  هاوکێشــە  و  بــارودۆخ 
کــە  واڵتانــەی  ئــەو  ئێـــــــــــستای 
کــراوە  دابــەش  بەســەردا  کوردســتانیان 

پێـــــــــویستیی  ناوچەکــە،  دۆخــی  و 
یەکگوتــاری و یەکڕیزیــی هێــز و الیەنــە 
سیاســییەکانیان بــە ئەرکێکــی زەرووری 

زانی.
لەســەر  الیــەن  دوو  دیــدارەدا   لــەو 
پەیوەندییــەکان  بەهــــــــــــێزترکردنی 

جەختیان کردەوە.

  ئەو کۆبوونەوەیە لەســەر بانگهێشــتی 
نوێنــەری سوســیال چەپی نۆروێژ پێک 

هاتبوو.
کێشــە  و  قەیــران  کۆبوونەوەکــەدا  لــە 
داســەپاو  ئابوورییەکانــی  و  سیاســی 
بەســەر کۆمەڵگەی ئێران و کوردستان، 
دەســتێوەردان و ئاژاوەگێڕیــی ڕێژیمــی 

ئیران لە ناوچەکە، ڕێژەی بێ ئەژماری 
ئێــران و  لــە  لەســێدارەدانەکانی ڕێژیــم 
بەتایبــەت کوردســتان لــەو بابەتانە بوون 
کــە دوو الیــەن قســە و باســی تایبەتیان 

لەسەر کرد.
نوێنــەری پارتــی »سوســیال چەپـ«ـــی 
نوروێــژ، ئاواتــی ئەوەی خواســت کە لە 

داهاتوویەکی نزیکدا بتوانێت ســەردانی 
کوردســتان بکات و لــە نزیکەوە چاوی 

بە هاوڕێیانی حیزبی بكەوێت.
لــە كۆتایی كۆبوونەوەكەدا »مارســێل« 
داوای كرد لە داهاتوودا پەیوەندی نێوان 
دوو الیــەن پتەوتــر و ئاڵوگــۆڕی بیروڕا 

زیاتر بێت.

دەرەوەی سوید بگەیەنن.
داواکاریــی ئــەم حیزبانــە لەم ســمینارەدا لە 
واڵتی ســوید بریتی بــوون لەم چەند خاڵەی 

خوارەوە:
مافــی  و  سیاســی  پشــتیوانیی  یەکــەم؛ 
لــە  بکــەن  کــورد  خەڵکــی  نەتەوایەتــی 

کوردستانی ڕۆژهەاڵت
دووهــەم؛  پرســی کــورد بگەیەنــە ناوەنــدی 
یەکیەتیــی ئورووپــا و نەتەوەیەکگرتووەکان 

UN
ســێهەم؛ پێشــگیری بکەن لە دروســتکردنی 
چەکی ناوکی لەالیەن کۆماری ئیسالمیی 
ئێرانــەوە کــە دەبێتە هەەشــەیەکی گەورە بۆ 

ناچەکە و تەواوی جیهان.



  ژمارە ٨٢١ ، ٣١ی خاکەلێوەی ٤١٤٠١

پەیوەندیـــی ئەدەبیـــات و پزیشـــکی

هەمــوو ڕووداوێــک لــە ژیانــی مرۆڤــدا، 
هەســتێک، یــان کۆمەڵێــک هەســت لــە 
هەرکاتێــک  بۆیــە  دەبزوێنێــت،  ناخیــدا 
مــرۆڤ ئــەو ڕووداوەی وەبیــر بکەوێتــەوە، 

ئەو هەستانەیشی سەر هەڵدەدەنەوە. 
بــە واتایەکــی ڕوونتــر، ســەرەنجام هەمــوو 
ڕووداوەکان بە شــێوەی کۆمەڵێک هەست 
لــە مێشــکی مرۆڤــدا واتــا پەیــدا دەکــەن 
و چ  بــن  خــۆش  هەســتانەش چ  ئــەو  و 
ناخــۆش بــن، بــەالی مێشــکەوە گرنگن و 
هــەر ڕووداوێکی بتوانێت هەســتی بەهێزتر 
بــەدی بێنێت بەالی مێشــکەوە گرنگترە و 
زیاتر سرنجی پێ دەدات و ئەو ڕووداوانەی 
بە هەســتی بەهێزترەوە ڕوویان دابێت، زیاتر 

لە بیری مرۆڤدا دەمێننەوە. 
ئەوەیــە  ئەدەبیاتیــش  ســەرەکیی  کاری 
کــە هەســتی بەهێــز و جۆراوجــۆر بــەدی 
بێنێــت کە لەڕاســتیدا ئــەوە کاری هەموو 

هونەرێکیشە. 
کاتێــک هەوایەکی گۆرانی )ئاوازێک( 
تابلۆیــەک  یــان  دەبیســتین،  مۆســیقا  و 
چیــرۆک  و  ڕۆمــان  یــان  دەبینیــن، 
ســۆزی  و  هەســت  ئەوانــە  دەخوێنینــەوە، 
بەهێز لە مێشکماندا بەدی دێنن، هەربۆیە 
ڕووداوەکان و ســەردەمە مێژووییــەکان لــە 
ئەدەبیاتــدا باشــتر زینــدوو دەبنــەوە تــا لــە 
مێژوو و ڕاپۆرتــە میژووییەکاندا؛ کەواتە 
ئەوەمان لە بیر بێت کە کارە گرنگەکەی 
ئەدەبیــات خوڵقانــدن و بزواندنــی هەســت و 
ســۆزە لە وشــەکان و دەقەکاندا، بۆ ئەوەی 
هەر کەســێک ئەو وشــانە و ئەو دەقانەی 
خوێندەوە، ئەو هەستانەش ئەزموون بکاتەوە 

و تێیاندا بژیێتەوە. 
دەقــی  بەرهەمــی  هەســتی  گرنگتریــن 
ئەدەبی، هەســتی »جوانی«یە کە ڕەنگە 
ئەو هەســتە بەالمانەوە زانســتیترین وێنەی 
بەرهەمە ئەدەبی و هونەرییەکان بێت و بۆ 
پێناسەی ئەدەب و هونەر بڵێین، کۆمەڵێک 
تەکنیکن کە مرۆڤ هەستی بەهێزیان پێ 
دەخوڵقێنێــت؛ بەتایبەتــی هەســتی جوانی. 
ڕاکێشــانی  هێــزی  هــەرەزۆری  بەشــی 
پەیوەندیــی  هــەر  چیرۆکیــش  و  ڕۆمــان 
بــە بزواندنــی هەســتە جۆراجــۆرەکان لــە 
چونکــە  هەیــە،  خوێندنەوەیانــەوە  ڕێــی 
مــرۆڤ بزواندنی هەســتەکانی خۆی پێ 
خۆشــە و ئــەو هەســتبزواندنە لــە بەشــێک 
لــە ڕۆمــان و چیرۆکەکانــدا زۆر تونــد و 
بەرچاوە: هەستی ترس و تۆقان لە ڕۆمانە 

کونجکۆڵــی  هەســتی  ترســناکەکاندا، 
مەتەڵۆکــەدا،  و  پۆلیســی  ڕۆمانــی  لــە 
هەســتی بەزەیــی و ئەخــالق لــە ڕۆمانــی 
ئایدیۆلۆژیکیدا، هەستی سەرسووڕمان لە 
ڕۆمانــی خەیاڵی و ڕیالیزمی جادوویی و 

زانستیدا )ساینس-فیکشن(. 
چیرۆکانــەی  و  ڕۆمــان  لــەو  هەریەکــە 
ســەرەوە زیاتر بە بزواندنی ئەو هەســتانەی 
بــاس کــران، خوێنەر بە خۆیانەوە ســەرقاڵ 
دەکــەن و ســرنجی ڕادەکێشــن، نــەک بــە 
بزواندنــی »هەســتی جوانــی«، هەربۆیــە 
بــەو جۆرە ڕۆمــان و چیرۆکانە دەگوترێت 
ڕۆمانیــش  ئاخــر  الواز،  بەرهەمگەلــی 
خــۆی بەرهەمێکــی هونەرییە، یــان دەبێت 
بەرهەمێکــی هونــەری بێــت، چونکــە بــۆ 
ئــەوە دەنووســرێت کــە لــە پلــەی یەکەمدا 
جوانــی لــە فۆرمــی خۆیــدا وێنــا بــکات، 
کەواتــە دەبــێ بەردەنگەکەیشــی لــە پێش 
هەموو شــتێکدا لە ڕێی بزواندنی هەستی 
جوانییەوە بخاتە ژێر کارتێکەریی خۆیەوە، 

نەک بە هەست و سۆزی دیکە. 
لــە نێــوان ئــەو بیســت و چەنــد هەســت و 
ســۆزەی لە مرۆڤدا هەیە، هەســتی جوانی 
بەرزترینیانــە، بەهای بەرهەمی هونەرییش 
هــەر لــەو جوانــی و بەرزییــەوە ســەرچاوە 
دەگرێت، هەربۆیە هەرچەندێکی هەســتی 
جوانــی لــە بەرهەمی هونــەری و ئەدەبیدا 
کــەم بێــت و هەســتەکانی دیکــە زۆریــش 
بــن، هــەر بــەو ڕادەیــە لــە هونەریبوونــی 
خــۆی دوور دەکەوێتــەوە و بەرەو ســووکی 

و چرووکی دەچێت. 
هەســتی جوانــی لــە هەمــوو شــتێکدا، چ 
ڕووداو  یــان  بێــت،  هونــەری  بەرهەمــی 
بــۆ  چێژێــک  سروشــتی،  دیــاردەی  و 
مــرۆڤ دەخوڵقێنێــت کە زۆرجار هەســتی 
دیکەیشــی تێکــەاڵو دەبێت، زۆر ڕۆمان و 
چیرۆک هەن کە تێیاندا باســی هەژاری 
ڕووداوی  و  دامــاوی  و  لێقەومــاوی  و 
ناخــۆش و بەگشــتی ناحەزییەکانــی ژیان 
دەکرێــت، کەچــی خوێندنەوەیــان هەســتی 
ئــەو چێــژەی لــێ دەکەوێتەوە کــە جوانی 
وایــە؟  بۆچــی  دەبەخشــێت.  بــە مرۆڤــی 
وەاڵمەکەی ڕەنگە ئەوە بێت کە هەمووی 
دەگەڕێتــەوە ســەر شــێوەی دەربڕینــی ئەو 

مەینەتی و ڕووداوە ناخۆشانە.  
بــۆ  ئاماژەیــە  زەردەپەڕێــک  هەمــوو 
ئــەوەی کــە ڕۆژێکی دیکە لــە تەمەنمان 
چــوو، ئــەو ڕۆژەی کــە هەرگیــز دووبــارە 
نابێتــەوە، بەمــە دڵتەنــگ دەبیــن، بــەاڵم 
لــە  جوانییەکــەی  جوانیشــە!  زەردەپــەڕ 
چیدایــە؟ وەاڵم ئەوەیــە کــە جوانییەکــەی 
لــە شــێوەی دەربڕینــی واتاکەدایە لە ڕێی 
»خواستن«ـــەوە )میتافۆر / ئیســتعارە(؛ 
ئــەو ڕۆژەی کە بەشــێکە لــە ژیانی ئێمە 

و لەگەڵ زەردەپەڕ بۆ هەمیشــە دەپەڕێت 
و دەمرێــت، لــە وێنــەی ئاوابوونی خۆردا 
بەیــان دەکرێــت کــە توێژینەوە زانســتییە 
نوێیەکان ســەلماندوویانە ›‹خواستن‹‹ بۆ 
مێشــکی ئێمــە جوانە، واتە چێژبەخشــە. 
هیــچ جیاوازییەکیــش نییــە لــەوەدا کــە 
ئەو واتایەی لە خواســتنەکە دەکەوێتەوە، 
ناخــۆش  یــان  بێــت،  خــۆش  واتایەکــی 
بێــت، بەڵکــوو ئــەوە دەربڕینەکەیەتی کە 
لــە ڕێــی خواســتنەوە چێژ بە مێشــکمان 
دەبەخشــێت. ملیۆنان ســاڵە کە مێشــکی 
مرۆڤ خواستن دەناسێت و هەرچییەکی 
بە خواســتن دەرببڕدرێت بەالی مێشکەوە 
مــرۆڤ  مێشــکی  هەربۆیــە  جوانــە، 
ڕاهاتــووە لەســەر ئەوەی کە خۆیشــی لە 
فۆرمــی خواســتندا کۆمەڵێــک واتا بۆ 
شــێوەکاری  لــەوەڕا  بخوڵقێنیــت،  خــۆی 
پەیدا بوو، مۆســیقا بەدی هات و ڕۆمان 

سەری هەڵدا... 
بێجگــە لــە خواســتن، شــتی دیکــەش لە 
زەردەپــەڕدا هــەن کــە جوانــی دەردەخەن؛ 
یەکێــک لــەو شــتانە ›‹پاتبوونەوە‹‹یــە. 
بــەالی  کــە  شــتانەیە  لــەو  پاتبوونــەوە 
مێشــکەوە جوانــە، چونکە تەکووزی کە 
ڕۆڵێکــی گرنگــی لــە ناســین و جوانیدا 
جۆراوجــۆری  شــێوازی  خــۆی  هەیــە، 
پاتبوونەوەیــە و پاتبوونــەوە لــە هونــەردا، 
بەتایبەتی لە هونەری مۆســیقا و شێعردا 
ڕۆڵــی زۆر گرنگــی هەیە و زەردەپەڕیش 

هەموو ڕۆژێک پات دەبێتەوە.  
لێرەدا پرسیارێک دێتە گۆڕێ کە شتی 
وەکوو »خواســتن« و »پاتبوونەوە«چۆن 
دەتوانــن بــەالی مێشــکەوە جــوان بــن و 
ئەو هەســتە خۆشــەمان تێــدا ببزوێنن کە 
هەمــوو ڕۆژێــک بــە دیتنی ڕوخســاری 
جــوان، بەژنی جوان، گوڵی جوان، یان بە 
بیســتنی هەوایەکی خۆشــی مۆســیقا و 
خوێندنــەوەی شــێعری جــوان و چیرۆکی 

جوان و... هتد هەستی پێ دەکەین.
ئێســتا لــە زانســتی مێشــک و دەمــار و 
دەروونزانیــی فراژیبوونــدا دیــار کەوتــووە 
کــە بەشــێکی ئــەو ڕازە پەیوەندیــی بــە 

بابەتی »ناسین«ـەوە هەیە. 
یەکەمین ناســین کە مێشــک بۆ مرۆڤە 
ســەرەتاییەکانی ناو دارستانەکانی بەدی 
هێنــا، ئــەوە بوو کە بۆ ئــەو جۆرە مرۆڤە 
زۆر گرنگ بوو خۆی و منداڵەکانی لە 
زۆر مەترســیی ئاژەڵــە دڕنــدەکان ڕزگار 
کــرد، واتــا ناســین بــە بابەتــی مــەرگ 
و  دەبەســترایەوە  مانەوەشــەوە  و  ژیــان  و 
ئــەوەش لــە فراژیبوونــی مرۆڤــدا ڕۆڵــی 
بنەڕەتیــی هەبــوو، هەربۆیــە هەســتێکی 
خۆش لەو ناسینانە کەوتەوە و ئیدی ئەو 
خولگانەی کە لە مێشکدا بۆ خوڵقاندنی 

ئەو هەستە بەدی هاتبوون، بەرەبەرە بەهێز 
بوون و بۆ هەمیشــە مانەوە، بۆیە مرۆڤ 
هەرگیز لە »ناسین« نەوەستا و هەرچیی 
هاتــەوە،  وەبیــری  ناســیبووی  پێشــتریش 
ئیــدی »وەبیرهاتنــەوە‹‹ و »پاتبوونەوە‹‹ 
لــە بابەتی »ناســین«دا ڕۆڵــی گرنگیان 
گێــڕا، بــۆ نموونــە، مــرۆڤ کــە خــۆری 
زۆر  ناســینەدا  لــەو  پاتبوونــەوە  ناســی، 
کاریگــەر بــوو؛ خــۆر هەڵدەهــات و پــاش 
پێوانی مەودایەک بە ئەسماندا ئاوا دەبوو، 
دوای ماوەیەکیــش دیســان هەڵدەهاتــەوە و 
تەکووزییەکــی نەگــۆڕ لە نێــوان دوو جار 

هەاڵتنەوەکانیدا هەبوو. 
ڕوونیــان  زانســتییەکان  توێژینــەوە 
کردووەتەوە کە بۆ مێشک باشتر وایە بە 
کەرەســتەی وا بەالی »ناســین«دا بچێت 

کە بەکارهێنانی ئاسانترە. 
بــۆ نموونە، ناســین لە ڕێی »دیتن«ـــەوە 
ئاســانترە لەوەی لە ڕێی »بیرکردنەوە«وە 
لــە  ئاســانترە  زۆر  دیتــن  چونکــە  بێــت، 
بیرکردنــەوە؛ یــان لــە ڕێــی هەســتەکانی 
و  بەرکەوتــن  بۆنکــردن،  ›‹بیســتن، 
بــە »ناســین«  چەشتن‹‹ـــەوە گەیشــتن 
ئاســانترە لە بیرکردنەوە. چونکە مێشــک 
لــە ســەرەتاوە بۆ ئەو جۆرە ناســینە ڕێک 
خرابــوو، ناســین لــە ڕێــی دووەمــەوە، واتە 
لــە ڕێــی بیرکردنەوەوە، دواتر لە مێشــکدا 
ڕێــک خرا، بەاڵم گەیشــتن بە ناســین لە 
ڕێی بیرکردنەوەوە ئاســان نییە و مێشــک 
پێیــەوە ماندوو دەبێت، بۆیە ئەو ناســینەی 
لــە ڕێی هەســتەوە پێــی دەگات، بەالیەوە 
خۆشەویستترە لەو ناسینەی بە بیرکردنەوە 
بەدەســتی دێنێــت. لــە ئەدەبیاتیشــدا بۆیە 
پــێ  »لێکچووانــدن«ی  و  »خواســتن« 
خۆشــە، لەبــەر ئــەوەی ئەمانــە بەشــێک 
لەو شــتانەی دەچنە خانــەی بیرکردنەوەوە 
دەیکەنە بەرهەســت و شــیاوی بەرکەوتن، 

هەربۆیە بەالی مێشکەوە جوانن.
هەندێــک توانایــی لــە مرۆڤــدا هەیە کە 
بــەالی هەمووانــەوە بــە شــێوەی یەکســان 
دیتنــی  نموونــە،  بــۆ  دەردەکەوێــت، 
ســێ ڕەهەندی، کە »درکی قووڵ«یشی 
پــێ دەڵێــن. هەمووی ئــەو مرۆڤانەی کە 
ناوەندی ›‹درکی قووڵ‹‹ لە مێشــکیاندا 
ســاغە و کێشەی دیکەی بینایییان نییە، 
بــە  شــتەکان  و  قووڵــی  بــە  دیمەنــەکان 
ســێ ڕەهەندی دەبینــن و ئەوەش پێویســتی 
بــە ڕاهێنــان و فێربــوون نییــە، هــەر ئــەوە 
بەســە کە »درکی قووڵ« و »بینایی« 

کێشەی نەبێت. 
یەکێکــی دیکە لە تواناییەکانی مرۆڤ، 

تواناییی فێربوونی زمانە. 
هەر منداڵێک کێشــەی گوتن و بیستنی 
نەبێت، تەنیا بە بیستنی گوتەی خەڵکی 

دیکــە فێــری زمانــی هەڤپەیڤیــن دەبێت، 
مرۆڤــەکان  کــە  زمانانــەی  ئــەو  بــەاڵم 
فێریان دەبن و قســەیان پێ دەکەن پێکەوە 

جیاوازن.
هــەم  کــە  بووەتــەوە  ڕوون  لەمێــژە  زۆر 
تواناییــی دیتنــی ســێ ڕەهەندی )درکــی 
»فێربوونــی  تواناییــی  هــەم  و  قــووڵ( 
خۆیــان  ناوەنــدی  مێشــکدا  لــە  زمــان« 
هەیــە و ئــەو ناوەندانــە هــەر بــە شــێوەی 
دایکــزا لە مێشــکی هەمــوو مرۆڤەکاندا 
هــەن. لــە زانســتی مێشــک و دەمــاردا 
بــەو جۆرە توانایییانــە دەگوترێت، توانایی 
وارسکە )غەریزی(؛ ئەو جۆرە توانایییانە 

پێویستیان بە ڕاهێنان و فێربوون نییە. 
منــداڵ هــەر ئەوەنــدەی بەســە کــە لەنێــو 
کەســانێکدا بێت کە بــە زمانێک پێکەوە 
دەئاخڤــن، زۆری پێ ناچێت فێری واتای 
تێــدەگات  لێیــان  و  دەبێــت  وشــەکانیان 
و دواتــر خۆیشــی بــە هەمــان زمان قســە 
دەکات، هەڵبــەت بەو مەرجەی کە ناوەند 
بیســتنی  و  گوتــن  کۆئەندامەکانــی  و 
بــەاڵم  نەبێــت؛  کێشــەی  منداڵــە  ئــەو 
تواناییــی دیکــەش لــە مرۆڤــدا هەیە کە 
وارســکە نیــن و هەرگیــز ناشــێت لەخــۆوە 
لــە مرۆڤــدا دیــاری بــدەن، بۆیــە مــرۆڤ 
بــۆ لەکارهێنانیــان ناچــارە فێریــان ببێت؛ 
بــۆ نموونــە، خوێنــدن و نووســین. چونکە 
خوێندن و نووسین بەپێچەوانەی ئاخاڤتنەوە 
وارســکە نیــن و تەنیا لە ڕێــی ڕاهێنانەوە 
نەخوێنــدەوار  کەســێکی  دێــن.  بەدەســت 
هەرچەنــدی الپــەڕەی کتێبــان هەڵداتــەوە 
و چــاو بــە وشــەکانیاندا بگێڕێت ناتوانێت 
لە واتایان تێبگات، یان فێری نووســینیان 
ببێــت، کەچی هەمــوو منداڵێک هەر بە 
بیستنی قسەی خەڵکی دەوروبەری خۆی 
فێــری قســەکردن دەبێــت. ئــەم نموونەیــەم 
سەبارەت بە تواناییی وارسکە لە یەکێک 
لە کتێبەکانی دوکتور ئانجان چاتێرجی، 
بە ناوی »مێشکی جوانبین« هێنایەوە. 
لــە  یەکێکــە  چاتێرجــی  دوکتــور 
نۆرۆلۆژیســتە گەورەکانی ئەم ســەردەمە 
پزیشــکیی  کۆلێــژی  مامۆســتای  و 

زانستگەی پێنسیلڤانیا. 
خۆمــان،  باســەکەی  ســەر  بێینــەوە  بــا 
ئاخــۆ چێژوەرگرتــن لە شــێعر و چیرۆک 
نووســین و  تواناییــی  یــان  و شــانۆنامە، 
داهێنانیان، لە جۆری تواناییی وارسکەن، 
یــان لــە جۆری ئــەو تواناییانــەن کە دەبێ 

مرۆڤ فێریان ببێت؟
زانســتی  زانســتمەندانی  ماوەیەکــە 
مێشــک و دەمار دەستیان بە کۆمەڵێک 
توێژینەوەی پێشــکەوتوو دەربارەی جوانی 
و هونەرەکان کردووە و تا ئێستا توانیویانە 
جوانــی  ڕازی  لــە  گۆشــەیەک  چەنــد 

ڕوون بکەنەوە. بەشــێک لــەو توێژینەوانە 
منداڵــی  تەنانــەت  کــە  دەدەن  نیشــانمان 
بــە  ســاوای چەنــد ڕۆژانــەش ســەبارەت 
جوانی هەســتیارە؛ بۆ نموونە، زیاتر ســرنج 
دەداتــە ڕوخســاری جــوان و کەمتر ســرنج 

دەداتە ئەو ڕوخسارانەی کە جوان نین. 
مندااڵنــی  کــە  کەوتــووە  دیــار  ئــەوەش 
ســاوا ســرنج دەدەنــە کۆمەڵێــک جوانیی 
منداڵــی  هۆگریــی  دیــارە  دیکــەش. 
لــە  جوانــی  بــە  ســەبارەت  گەورەتریــش 
هەموومــان  و  نییــە  شــاراوە  کەســمان 
دەیزانیــن. گشــت کەســێک دەزانێــت کە 
مندااڵنــی یــەک دوو ســااڵن ســەبارەت 
بــە جوانییــە وێنەییــەکان و ئاواز و شــێعر 
و چیــرۆک و ئەوانــە چەنــدە هەســتیارن. 
ئــەوەش ڕوونە کە هەمــوو مرۆڤێک کەم 
نیشــانەی  و  جوانییــە  هۆگــری  زۆر  و 
ئــەو هۆگرییــەش لــە هەموو ســەردەمانی 
جیاوازەکانــی  ناوچــە  لــە  و  مێژوویــی 
ســەر زەویــدا دەبینرێــت. ئــەو نیشــانانەش 
هەمــان بەرهەمــە هونەرییــە جیــاوازەکان 
میعماریــی  و  جوانــکاری  کەلوپەلــی  و 
جوانی بیناســازی و شێعر و چیرۆکن کە 
مرۆڤ لە سەردەمانی جیاواز و لە شوێنە 
جیاوازەکانــی زەویــدا لەپاش خۆی بەجێی 
هێشتوون و هەموویشی ئەوەمان پێ دەڵێن 
کــە توانایی درک و داهێنانی جوانی لە 
هەندێک پلەیدا لە هەموو مرۆڤەکاندا بە 
شێوەی وارسکە هەیە و لەناو مێشکدا بۆ 
هــەرکام لە هونــەرەکان ناوەندێک دیاری 
کــراوە، واتە بۆ هەر تواناییەکی وارســکە 
ناوەندێکــی تایبەت لە مێشــکدا هەیە کە 
ئەو تواناییە بەدیار دەخات، بۆ نموونە، کە 
شتەکان بە شێوەی سێ ڕەهەندی دەبینین، 
یــان کە دیمەنەکان نــەک بە ڕووکاری، 
بەڵکوو بە قووڵی دەبینین، ئەوە بەشــێکی 
تایبەتی مێشــکە کە ئەو تواناییەمان پێ 

دەدات. 
ئێستا پێویستە بزانین کە ئەو تواناییانەی 
لــە هەمــوو مرۆڤەکانــدا بــە شــێوەیەک 
مێشــکدا  لــە  ناوەندەکەیــان  دەردەکــەون، 
چ جێیەکــی داگیــر کــردووە؛ بــۆ نموونە 
»درکی قووڵ« شوێنێکی سنووردارتری 
هونــەر  بــەاڵم  گرتــووە،  مێشــکدا  لــە 
شــوێنێکی زۆر بەرفرەوانتری لە مێشــکدا 
شــوێنانەی  ئــەو  تەنانــەت  دراوە،  پــێ 
مێشک کە بۆ درکی جوانی و داهێنانی 
هونــەری تایبــەت کــراون، زۆر زیاترن لەو 
شــوێنانەی مێشک کە بۆ زمان دانراون؛ 
بۆیە داهێنانی هونەری و ئەدەبی دەتوانێت 
شێوازی زۆر جۆراوجۆری هەبێت هەربۆیە 
خــۆی  هونــەری،  بەرهەمێکــی  هەمــوو 
بەشــێک لــە ژیــان و فەرهەنگی مرۆڤانە 

دەگێڕێتەوە.

نووسەر: عەباس پژمان

وەرگێڕانی ساماڵ ئەحمەدی



5 5ژمارە ٨٢١ ، ٢٠ی ئاوریلی ٢٠٢٢

ڕەوتـــی ســـەلەفییەتی جیهـــادی و 
کاریگەرییەکانـــی لەســـەر کۆمەڵگـــەی کوردســـتان

لــە  ڕابردووداگرووپێــک  ماوەکانــی  لــە 
ئیسالمگەرا تووندڕەوەکان لە شەقامەکانی 
مەریوان،جوانڕۆ،ســەقز  وەک  شــارەکانی 
دیکــەی  شــارەکانی  زۆر  و  بانــە  و 
وتنــی  و  ڕەش  ئــااڵی  بــە  کوردســتان 
دروشــمی ) اللە اکبر( هێرشیان کردە سەر 
خەڵکــی ئاســایی و تەنانــەت بــە قەمــە و 
چــەک پەالمــاری خەڵکیــان دەدا کــە لە 
ئەنجامــدا چەندیــن کــەس لــە هاوواڵتیــان 
برینــدار بــوون و بەگشــتی ئــەم گرووپانــە 
بوونــە هــۆی ســازبوونی کەشــێکی پڕ لە 
هاونیشــتمانیان،  بــۆ  دڵەراوکــێ  و  تــرس 
زەنگــی  دەتوانــێ  ئەمــە  لەڕاســتیدا  کــە 
مەترســی ئەوە بێت کە ڕەوتی سەلەفیه تی 
جیهــادی لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان لــە 
پەرەســەندندایە؛ ئــەم گرووپــە ســەلەفییانە 
لە الیەن ڕێژیمەوە پشــتیوانیان لێ دەکرێت 
بۆیــە دەتوانــن ئاوها بــە ئازادانە پەالماری 

خەڵکی کوردستان بدەن.
ئــەم گرووپــە ڕادیکاڵە ئیســالمییە ڕوو لە 
پەرەســەندنە لــە ئاینــدەدا دەتوانــێ ببــێ بە 
گەورەتریــن مەترســی بــۆ ســەر داهاتــووی 
بزوتنــەوەی ڕزگاریخــوازی  و  کوردســتان 
گەلی کورد، کە بەشــێکی زۆر لە هێز و 
توانای مرۆڤەکان بۆ بەدەســتهێنانی مافە 

ڕەواکانی سەرقاڵی خۆی دەکات .
بزانین سەلەفییە جیهادییه کان کێن ؟

ســەلەفییەکان گرووپگەلێکــی تونــدڕەوی 
ئیســالمی سوننە مەزهەبن کە دەیانهەوێت 
ئیســالم بگەڕێننەوە بۆ ســەردەمی زێڕینی 
شــەریعەتی  و  یاســا  و  دەســەاڵتداری 
سەردەمی دەسەاڵتداری ئیسالم، واتە ٣00 
ســاڵی یەکەمی ئیســالم ڕەچاو بکەن، کە 
ئەمە تەنیا پەردەیەکە بۆ فریودانی خەڵکی 
نیشــتمانپەوەری کورد و الوانی کوردستان 
بــە کاری دەبــەن بەاڵم لە پشــتی ئەم هزرە 
بەناو ئایینییەوە سیاسەتێکی زۆر دێوەزمانە 
هەیــە کە لە الیەن کۆماری ئیســالمییەوە 
فەرمان وەردەگرن.    سەلەفیه تی جیهادی 
بناژۆخــوازە  ڕێبــازە  لــە  یەکێــک  وەک 
پەیوەنــدی  بــە  بــڕوای  ئیســالمییەکان 
بەســتێنی  و  دیــن  نێــوان  دیالێکتیکــی 
کۆمەاڵیەتــی نییە و، بۆچونی ئەوان وایە 
کە کۆمەڵگای ســەردەم ڕێگای ڕزگاری 
ون کردووە و دەبێ بگەڕێتەوە سەر ڕێبازی 
ئەســڵی خــۆی کە ئەمــە ئەوانی تووشــی 
شــەڕێکی قــورس لەگەڵ هەموو شوناســە 
دینییەکانــی جیهانــی ئیســالم کــردووە و 
ئەوان بە الدان لە ئیســالمی ڕاســتەقینە و 
بــێ بڕوایــی تۆمەتبار دەکــەن و خۆیان لە 
بــواری پەیوەندیــدان بە قوڕعان و ســوننەت 
بە ڕەسەنترین دەزانن و لەگەڵ هیچ حیزب 
و الیەنێــک ســازگارییان نییــە و ئــەوان بە 

سەرلێشێواو ناو دەبەن .
تێگەیشتنی سەلەفییەکان لە خواپەرەستی 
لــە  موســوڵمانان  تێگەیشــتنی  لەگــەڵ 

یەکتاپەرەستی جیاوازی هەیە .
ئەعــالی  »ئەبــوو  تەبلیغــی  ســەلەفی 
هێنــدی  دینــی  زانــای  مــەودوودی« 
-پاکســتانی لــە ســەر ئــەو بڕوایەیــە کــە 
ڕێگــەی  لــە  دەبــێ  خــودا  فەرمــودەی 
بانگەشــەی ئاشــتییانەوە بــاڵو بکرێتــەوە؛ 
بــە  بــڕوای  جیهــادی  ســەلەفی  بــەاڵم 
پێچەوانەی سەلەفی تەبلیغییەوەیە و لەژێر 
کاریگەری بۆچوونی »ســەید قوتب«دایە 
و ڕێبازێکــی تونــد و ڕادیکاڵیــان هەیــە و 
بانگەواز بۆ جیهاد دەکەن و تێگەیشــتنیان 
دانانــی  و  یاســا  دەبــێ  دەڵێــن  کــە  وایــە 
یاســا لــە دەســتی خودایــە و مــرۆڤ نابێ 
هەروەهــا  و  هەبێــت  تێــدا  دەســتتێوەردانی 
بــە  دەشــوبهێنن  ئەمڕۆکــە  ســەردەمی 
ســەردەمی نەزانیــی پێــش لە ئیســالم و بە 
بــڕوای ســەید قوتــب هەمــوو کۆمەڵگەی 
ئێســتاکە بــە نــەزان لــە قەڵــەم دەدەن جا بە 

ئیسالمی و نائیسالمییەوە .
بــۆ  ئەرکێــک  وەک  جیهــاد  هەروەهــا 
خواپەرەســتیی ڕاســتەقینە تا دامەزراندنی 
دەســەاڵتی دینــی دەزانن و ئەو کەســانەی 
کە جیهاد دەکەن بە جیهادیی ناو دەبەن و 

هەر کەســێک کە دژی بیروباوەڕی ئەوان 
بێت بە کافر ناوی دەبەن .

چۆنیەتــی پەرەســەندنی ڕەوتی ســەلەفیزم 
لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان دەگەڕێتــەوە 
بۆ ســاڵی 2001؛ کاتێــک کە گرووپی) 
ئەنسارولئیســالم ( لە ناوچەی هەورامانی 
هاوســنووری  لــە  کردســتان  باشــووری 
)ئیمارەتــی  کوردســتان  ڕۆژهەاڵتــی 
کــە  دامەزرانــد،  بیــارەی(  ئیســالمی 
ســەلەفییەکانی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان 

کەوتنە ژێر کاریگەری ئەم ئیمارەتەوە .
ســەلەفییەکانی گرووپــی ئەنسارولئیســالم 
حکومەتــی  بــە  دژ  جیهادیــان  ئــەوکات 
کوردســتان ڕاگەیاندبــوو، ســەلەفییەکانی 
ڕۆژهەاڵتــی کوردســتانیش کــە ئــەوکات 

ژمارەیــان کەم بــوو لە جیهاددا بەشــداریان 
کرد. 

ئــەم گرووپــە کەمە لــە ناوچــەی مەریوان 
مەشــقیان دەبینی، بەم شــێوەیە ســەلەفیەت 
بەرفراوانتــر  شــێوەیەکی  بــە  بانگــەوازی 
کــرد و خەریکــی وەرگرتنــی ئەنــدام بوو و 
کۆماری ئیســالمی بە مەرجێک هێشتی 
لــە ڕۆژهەاڵتی کوردســتان کار بکەن کە 
ئەندامانیان تەنیا لە خەڵکی کوردســتان و 
گەنجەکانــی کورد وەرگــرن و ئەندامانیان 
بــۆ جیهــاد بنێرنــە ئەفغانســتان و دەرەوەی 

ئێران.
ســەرەڕای  شــیعە  ئاخونــدی  کۆمــاری 
ئــەوە جیاوازییــە فکرییــەی کــە لەگــەڵ 

ســوننە  نەریتەوازەکانــی  و  شــەڕئاژۆیی 
مەزهەب هەیەتی و مێژوویەکی خوێناویش 
ناوچــەی  سەرتاســەر  لــە  نێوانیانــدا  لــە 
خۆرهەاڵتی نێوەڕاست و شوێنەکانی دیکە 
هەیەتــی، ئــەم دوژمنــە ســوێندخواردووەی 
گەلی کورد لە کات و شــوێنی گونجاودا 
و بــە دژی گەلــی کورد و هیواو ئومێدی 
ئــەم نەتــەوە هەروەهــا بزووتنــەوەی ڕەوای 

کورد بە کاری دەهێنێت .
مێژوویــی،  هۆکارگەلــی  لێکۆڵــەران 
کۆمەاڵیەتیــش  و  سیاســی  ئابــووری، 

لــە پەرەســـــــــــەندنی ئــەم بیرۆکەیــەدا بــە 
کاریگــەر دەزانــن؛ بــە دەر لــە جیــاوازی 
ئیدئۆلۆژیــک دوو تایبەتمەندی ئەم ڕەوتە 
ســەلەفییانە کــە بریتیــن لــە ڕایەڵکــەی 
هێــز،  جۆراوجــۆری  ســەرچاوەی  و  تونــد 
کــە بەپێچەوانەی ڕێکخراوە تیرۆریســتییە 
پێکهاتــەی  کــە  تــر  کالســیکەکانی 
ڕێکخراوەیی پلەداری، ستوونی و ڕێبەری 
لــە  گرووپانــە  ئــەم  هەیــە،  دیاریکراویــان 
ڕایەڵکەی ئاســۆیی و درووســت بوون زۆر 
بــە کەمــی لــە چوارچێــوەی ڕێکخــراوی 
گەورەدا دەردەکەون و ناوەندی فەرماندەیی 
و ڕێبەرییەکی دیاریکراویان نییە و ئەوەی 
پێکــەوە  گرووپانــە  ئــەم  ئەندامانــی  کــە 
تێئۆریــک  بــڕوای  و  هــزر  دەبەســتێتەوە 

ئــەم  بــۆ  ئەندامانیەتــی؛  هاوبەشــی  و 
مەبەســتەش بــەردەوام لەگــەڵ خەڵکــدا لە 
پــــــــــــەیوەندیدان و لــە ڕێگــەی جیــاوازەوە 
تەبلیــغ بــۆ دین دەکەن وەک مامۆســتایان 
لێــرەدا  دەکــرێ  کــە  خوتبەکانــدا  لــە 
نموونــەی بەنــاو مامۆســتایەکی ئایینــی 
لــە مزگەوتێکــی بانــە بهێنینەوە کە دژ بە 
هەســتی ناسیۆنالیســتی بانگەشــە دەکات 
و تەبلیــغ بــۆ دیــن دەکات دژ بــه  هەســتی 
ســەرەکی  هــۆکاری  کــە   . نەتەوایەتــی 
شــێوەی  بــۆ  دەگەڕێتــەوە  مەســەلە  ئــەم 
هەڵسوکەوتی ڕێژیم و کۆمەڵگا، یەکێک 
لــە هۆکارەکانــی زیادبوونــی ســەلەفیەتی 
جیهــادی دەگەڕێتــەوە بــۆ ســوننی بوونــی 

ڕۆژهەاڵتــی  دانیشــتووانی  زۆربــەی 
کوردستان کە ئەمە گرینگترین هۆکاری 
کاریگەری ســــــــەلەفییەت لەم ناوچەیەیە. 
بانگــەوازی  زۆرە  ســااڵنێکی  هەروەهــا 
ئازادانەی ئەم ڕەوتە له  ســەلەفیەت بە بێ 
هیــچ ڕێگرییــەک نە لەالیەن حکومەت و 
نە لەالیەن کۆمەڵگاوە کاریگەری بووە لە 

سەر باڵوبوونەوەی ئەم هزرە ئایینییە.
ســەرمایەداری،  گەشــەی  هەروەهــا 
و  هــەژار  چینــی  درووســـــــــــــــــتبوونی 
جیاوازی و ناعەداڵەتی لە دنیای سەردەمدا 

کــە بەپێچەوانــەی هــزری ســەلەفیەتە و 
دژی مۆدێرنیزمــن. ئــەوان بانگــەواز بــۆ 
ئیســالم  ســەردەمی  وەک  ســادەژیانکردن 
دەکــەن و ئەمــەش دەتوانــێ هانــدەر بێ بۆ 
پشــتیوانی چینــی هــەژار لــە ئــەم فکــرە 
کــە  هەژارییــەک  بەتایبــەت  ڕادیکاڵــە؛ 
ڕێژیــم بۆخۆی هــۆکاری پەرەســەندنیەتی 
ناوچەکانــی  لــە  بەتایبــەت  ناوچــەدا  لــە 
دەوروبــەری ســنەو کرماشــان کــە بووەتــە 
ســەرنجی  ســەلەفییەکان  ئــەوەی  هــۆی 
گەنجــان بــۆ الی خۆیــان ڕابکێشــن بۆیــە 
زۆربەی ئەو کەســانەی کە لەم ســااڵنەی 
دواییدا لە ڕۆژهەاڵتی کوردستاندا تووشی 
ئــەم ڕەوتــە ئایینییە بوون و پەیوەســت بوون 
پێیانەوە، لە چینی خوارەوەی کۆمەڵگان.

هــۆکاری  گرینگتریــن  لێــرەدا  بــەاڵم 
ڕادیکاڵــە  ڕەوتــە  ئــەم  پەرەســەندنی 
دەگەڕێتەوە بۆ ڕۆڵی دەوڵەت لە هاوکاری 
و پشتیوانی لەم گرووپانە کە دەیهەوێ بە 
پەرەســەندنی ئەم هزرە پرســی ڕەوای کورد 
بەالڕێدا ببات و لە پرسێکی تـــــــــــووندڕەو 
هەروەهــا  بکاتــەوە؛  قەتیســی  ئایینیــدا  و 
پرســی  ڕۆژ  ســــــــــــــبەینێ  دەیهــەوێ 
ڕەوای کــورد لــە بەرەنگاربوونــەوە لەگــەڵ 
تیرۆردا بە دنیای دەرەوە نیشان بدات وەک 
ســەرکوتی خۆپیشــاندانە ڕەواکانی گەلی 
کــورد بۆ بەدەســتهێنانی مافی خۆیان، بۆ 
ئــەوەی بە دنیــای دەرەوە بڵێت کە خەڵکی 
نیشــتمانپەروەری کورد تیرۆریســتانی سەر 

بــە گرووپە توندئاژۆکانی وەک ئەلقاعیدە 
و داعــش و هتــدن و لــەم چوارچێوەیەشــدا 
پشــــــــــــتیوانی و هاوسۆزی واڵتانی دیکە 

بەدەست بهێنێت.
ئیــدارەی  بەتایبەتــی  و  ڕێژیــم  هەروەهــا 
ئیتالعــات ئامانجێــک کە لــەم کارە زۆر 
بەالیــەوە گرینگــە ئەوەیــە کــە دەیهــەوێ 
بــکات  دابــەش  کوردســتان  کۆمەڵــگای 
بەســەر دوو یــان چەنــد بــەرەی جیــاواز و 
لــەم ڕێگایــەوە دەیهــەوێ  بەیــەک و  دژ 
کــورد  ڕزگاریخــوازی  بزووتنــەوەی 

ڕووبەڕووی مەترســییەکی گەورە بکاتەوە 
بوونــی  درووســت  بــۆ  دەرفـــــــــــەت  و 
ڕەوتێــک بڕەخســێنێ کە لە نێــو قوواڵیی 
کار  کــورددا  هــزری  و  ڕەســەنایەتی  و 
لەنێــو  سیاســییەکانی  خواســتە  و  دەکات 
دەبات ، هەروەها ڕەوتی ســەلەفیزم بەهیچ 
شــێوەیەک ناتوانــێ لەگــەڵ بیروبۆچونی 
حیزبــە نەتەوەییەکانــی کوردســتان یــەک 
بێــت چونکە ئەوان بڕوایــان بە پلۆرالیزمی 
دینــی  و  کلتــوری  زمانــی،  سیاســی، 
کۆمەڵــگا و هەروەهــا فیدڕاڵیزم هەیە کە 
هزری سەلەفیەتی جیهادی ناتوانێ خۆی 
لەگــەڵ ئــەم بیروبۆچوونانە ڕێک بخات و 
تەنانــەت ڕێکخــراوە دینییەکانــی تریش بە 

دژبەری خۆی دەزانێ.

لەالیەکــی تریشــەوە ئــەم ڕەوتــە دژایەتــی 
لەگەڵ چەمکە جیهان پەســندەکانی وەک 
دێموکراسی و ئازادی تاک و ناسیۆنالیزم 
دەکات، چونکــە ئەم گوتارانە بە گوتاری 
کافــران دەزانــێ؛ بەتایبەت ڕێژیم دەرەتانی 
خۆش کردووە کە ئەم ڕەوتە دژی گەلییانە 
لەو ناوچانەی کە هەســتی کوردایەتی لە 
نێویانــدا یەکجــار زۆر پەرەی ســەندووە، بە 
ئــازادی و بــێ هیچ ســنوورێک خەریکی 
بانگەشــە بۆ خۆیان بن کــە وەک دەبینین 
تــا ڕادەیەکیــش ســەرکەوتوو بــووە تێیــدا 
لەزیادبوونــە  ڕوو  ئەندامانیــان  ڕێــژەی  و 
بەتایبــەت لە ناوچەکانی وەک مەریوان و 

ناوچەی ژاوەرۆی سنە.

کۆمــاری  ڕێژیمــی  ئەوەیکــە  هــۆکاری 
ئیســالمی پشتیوانی لەو گرووپە تووندڕەوە 
ڕادیکااڵنە دەکات ئەوەیە کە دەیهەوێ ئەم 
گرووپانە ببنە جێگرەوەیەک لە نێو خەڵکی 
و  کـــــــــــوردستان  نیـــــــــــــشتمانپەروەری 
بەرەبــەرە نەخشــی حیزبــە ئازادیخــوازەکان 
لەناو خەڵکدا کاڵ و کەمڕەنگ ببێتەوە و 
لە ئاکامدا شــتێک بە ناوی کورد بوونی 

نەمێنێ لە ناو خەڵکدا .
کاتــی  لــە  و  ز(  )2001ی  ســاڵی  لــە 
دەســەاڵتداری گرووپی ئەنسارولئیســالم لە 

هەورامانی باشــووری کوردستان، ژمارەی 
سەلەفییەکانی باشووری کوردستان و ئەو 
عەرەبانەی کە هاتبوون بۆ جیهاد، لەگەڵ 
ســەلەفییەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان بە 
گشــتی دەگەیشــتە 600 تــا 700 کــەس، 
لــە ڕۆژهەاڵتــی  بــەاڵم ئێســتا ژمارەیــان 
کوردســتان گەیشتووەتە چەند هەزار کەس 
کە زۆربەیان ڕۆیشــتوون بۆ ئەفغانســتان و 
پاکســتان و نێــو داعــش و لــە شــەڕی نێــو 
شــار شــارەزان و خەریکی ڕێکخســتنێکی 
گشــتین بۆ بەدەســتهێنانی هێز؛ هەر وەک 
چۆن نمونەکەیمان لە باشووری کوردستان 
و هاتنــی داعــش کــە بــە دژی خەڵــک 
هەســتانەوە و ئــەو کەســانەی کە ســەر بە 
ئــەوان نەبــن و ئەوانــی قەبــوڵ نەبێــت بــە 

دڕندانەترین شێوە دەکوشت.
 زۆر لــە لێکۆڵــەران  لەســەر ئــەو بڕوایــەن 
کــە لــە ئەگــەری دروســتبونی خەباتێکی 
گشــتیی نەتەوەیــی ئەم گرووپــە ڕادیکاڵە 
دژی  بــە  دواڕۆژدا  لــە  تووندئاژۆیانــە 
خەباتی نەتەوەیی کورد ڕادەوەســتنەوە و بە 
ئاشــکرا دەبنــە دژبەری خەباتــی نەتەوەیی 
و دەســتەبەربوونی ئــەو مافــە ئینســانی و 

نەتەوەییانەی کە کورد نرخی بۆ داوە.
دژەمرۆڤانەیــەی  پیالنــە  ئــەم  لەبەرانبــەر 
ڕێژیمــی کۆماری ئیســالمی، لەکاتێکدا 
نیشــتمانپەروەری  گەنجانــی  کــە 
کـــــــــــــورد بەرانبەر بە ســەلەفییە توندڕەوە 
ئیــدارەی  دەوەســتانەوە  قەمەبەدەســتەکان، 
ئیتالعاتــی ڕێژیــم ئەوانی بــۆ دیفاع کردن 
خۆشــکردنی  و  خۆیــان  ڕەســەنایەتی  لــە 
مەیدانی مانۆڕ بۆ ئەم گرووپانە لە شاری 
مەریــوان و باقــی شــارەکانی کوردســتان 

دەستبەسەر دەکرد .
بــەاڵم لەبەرامبــەر ئــەم پیالنــەی ڕێژیمــدا 
شێرەژنانی قارەمان و نیشتمانپەروەری کورد 
لە گەڕەکی دارسەیرانی مەریوان بەرامبەر 
داگیرکــەری  ڕێژیمــی  سیاســەتەی  بــەم 
و  شــەقامەکان  ســەر  هاتنــە  کوردســتان 
پێشــیان بــەم هێــزە تووندئاژۆیــە گــرت کە 
ئەمە نیشــانی دا گەلی کورد زۆر لەوەی 
کــە ڕێژیــم بیــری لــێ دەکاتــەوە وریاتر و 
وشــیارترە؛ بۆیــە خەڵکی نیشــتمانپەروەری 
کــــــــــــــوردستان دەبــێ بــە باشــترین شــێوە 
لــەم سیاســەتەی ڕێژیــم ئــاگادار بــن و لە 
هەمــان کاتیشــدا ئەرکــی هــەر تاکێکــی 
کۆمەڵگایــە، بــە تایبــەت مامۆســتایانی 
و  ڕووناکبیــر  نیشــتمانپەروەری  ئایینیــی 
کــە  پــەروەردە،  مامۆســتایانی  هەروەهــا 
دەتوانــن ڕۆڵێکــی ئەرێنــی و کاریگەریــان 
لــە ئاگادارکردنــەوەی خەڵــک و  هەبــێ 
بنبڕکردنــی ئــەم هــزرە و هــەوڵ بــدەن کە 
ســیمایەکی جــوان لــە ئایینــی میلیۆنــان 
کــەس نیشــان بــدەن و نەهێڵــن دابونەریــت 
ببێتــە قوربانــی و  و ڕەســەنایەتی کــورد 

ئامانجی سیاسەتەکانی ڕێژیم.

بەتایبەت ڕێژیم دەرەتانی خۆش کردووە کە ئەم ڕەوتە دژی گەلییانە لەو ناوچانەی کە هەستی کوردایەتی لە 
نێویاندا یەکجار زۆر پەرەی سەندووە، بە ئازادی و بێ هیچ سنوورێک خەریکی بانگەشە بۆ خۆیان بن 

کە وەک دەبینین تا ڕادەیەکیش سەرکەوتوو بووە تێیدا و ڕێژەی ئەندامانیان ڕوو لەزیادبوونە 
بەتایبەت لە ناوچەکانی وەک مەریوان و ناوچەی ژاوەرۆی سنە

ڕێژیم و بەتایبەتی ئیدارەی ئیتالعات ئامانجێک کە لەم کارە زۆر بەالیەوە گرینگە ئەوەیە کە دەیهەوێ 
کۆمەڵگای کوردستان دابەش بکات بەسەر دوو یان چەند بەرەی جیاواز و دژ بەیەک و لەم ڕێگایەوە دەیهەوێ 
بزووتنەوەی ڕزگاریخوازی کورد ڕووبەڕووی مەترسییەکی گەورە بکاتەوە و دەرفەت بۆ درووست بوونی ڕەوتێک 
بڕەخسێنێ کە لە نێو قوواڵیی و ڕەسەنایەتی و هزری کورددا کار دەکات و خواستە سیاسییەکانی لەنێو دەبات 

خەبات ساڵحپوور



  ژمارە ٨٢١ ، ٣١ی خاکەلێوەی ٦١٤٠١

شــار و سیاســەت لــە پەیوەندییەکــی نەپچڕاون لەگــەڵ یەکتردا، بــە واتایەکی دیکە 
دەتوانیــن بڵێیــن کــە سیاســەت لــە شــاردا واتــای ڕاســتەقینە بــە خۆیــەوە دەگرێــت و 
کۆمەڵــگای شــاری، کاریگــەری لەســەر سیاســەت دادەنێــت و بەپێچەوانەکەیشــی 

شارەکان لەژێر کاریگەری سیاسەتدان.
یەکێک لە ده ركه وته  سەرەکییەکانی مودێڕنیتە لە کۆمەڵگای جیهانیدا، شارەکانن 
و کەســایەتییەکانی نێــو ژینگــەی شــارن کــە پردەکانــی پەیوەندین لەگــەڵ تاک و 
کۆمەڵ و لەڕاســتیدا، ئابووری، فەرهەنگ و سیاســەت و...هتد و گەشــە لە هەموو 
بوارەکانــی ژیــان لــە نێو شــارەکاندا گرێدراون بــەم خااڵنە و نەتەوەکان لــە جیهاندا لە 

ڕێگەی شارەوە خۆیان پێناسە دەکەن.
هــەر وەک ئاماژەمــان پــێ کرد، سیاســەت لە شــاردا لــە جەریاندایە و نەتــەوەکان لە 
جیهاندا جێگەوپێگەی خۆیان لە ڕێگەی شــارەوە دیاری دەکەن و چۆنیەتی ژیان لە 
شــاردا پێناســەیەکە بۆ هەر نەتەوەیەک و ژینگەی شــار و پەیوەندییەکان لە هەموو 
بوارەکانیــدا )دەســەاڵت و خەڵــک، تــاک لەگــەڵ تــاک، تــاک لەگــەڵ کۆمەڵ( 

دەرخەری پێشکەوتن و دواکەوتنی هەموو کۆمەڵگاکانە.
لەم نێوانەدا واڵتی کوردســتانیش ســەرەڕای ئەوەیکە ســەربەخۆ و ئازاد نییە و کورد 
خاوه نــی دەســەاڵتی خۆجێیــی نییــە و لەالیەکــی دیکەشــەوە بەهــۆی هەڵکەوتــەی 
جوغرافیایی کوردستان، شارەکان بە ڕادەی پێویست بە ئێلێمانە دیاریکراوەکان بۆ شار 
و شــارۆمەند نزیک نەبوونەتەوە و لەالیەکی دیکەشــەوە دەســەاڵتیی کۆلۆنیالیســتی 

زاڵ بەسەر کوردستاندا، ڕێگری کردووە لە گەشەی شارەکانی کوردستان.
لەالیەکــی دیکەشــەوە دەبــێ ئامــاژە بــە خەباتــی نەتەوەیــی - دێموکراتیکــی گەلی 
کــورد بکەیــن؛ بەتایبەتی لە ســەد ســاڵی ڕابــردوودا کە پێشــکەوتن و ئامانجەکانی 
لــە شــارەکاندا ڕەنگــی داوەتەوە، هەروەها حیزبە کوردســتانییەکان ئێستاشــی لەگەڵدا 
بێــت لــە هەوڵــی قورس و قایمترکردنی پێگەی خۆیانن لە نێو شــارەکاندا هەتا بتوانن 

کاریگەریی باشتر دابنێن و لە ئامانجەکانیان نزیکتر ببنەوە.
بەهۆی ئەوەیکە خەباتی گەلی کورد هەتا ئێستایش نەیتوانیوە گشتگیر و هاوکات و 
هاوبەش بێت لە کوردســتان و سیاســەتی داگیرکەرانی دەسەاڵتدار بەسەر پارچەکانی 
کوردستان، چارەنووسی هەر بەش لە کوردستانیان گرێ داوە بە خۆیانەوە، هەرچەند 
ئــەم گرفتــە لــە ڕۆژهەاڵتی کوردســتان کەمتــر دەکەوێتە بەرچاو و بیــری نەته وەیی 
زاڵترە، بەاڵم لە ئێســتادا هەموو بەشــەکان لە کوردســتان ناچارن ڕێگەی جیاواز بەاڵم 
لە ڕاستای یەک ئامانج بگرنە بەر. لە ڕۆژهەاڵتی کوردستانیش سەرەڕای ئەوەیکە 
نموونەیەکــی بەرچــاو و دیــارە لــە داخــوازی و سیاســەت لە ئاســتی ئێــران و تەنانەت 
ڕۆژهەاڵتی ناوینیشدا، ئەو چەمک و ئەندێشەگەلەی ڕێبەرایەتی گەلی کورد لەو 
پارچەیەدا کە باسیان لێ دەکرێت، بۆ زۆربەی واڵتانی خاون دەسەاڵتی ناوچەکە و 
خەڵکی واڵتەکەیان نامۆیە، بەاڵم هێشتا خەبات لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان بە ڕادەی 

پێویست گشتگیر نەبووە و لە شارەکاندا بە شێوەی ئیدەئال نییە.
لــەم نێوانــەدا، کەاڵنشــاری کرماشــان، ســەرەڕای ئەوەیکــە مێــژووی بوون بە شــار و 
شارنشــینی تێیــدا دوور و درێــژە و لــە زۆربــەی بڕگەکانی دەســەاڵتداری لــە ئێران و 
کوردســتان کاریگــەر بــووە، لــە ئێســتادا وەکوو پێویســت و لە ئاســتی چاوەڕوانی، لە 

خەبات و سیاسەتدا بەشدار نییە.
ئەمە بەو واتایە نییە کە شــاری کرماشــان لە سیاســەت دوورە و کاریگەری دانانێت 
لە ســەر دەســەاڵت و سیاســەت لە ئێران و کوردســتان و بە تایبەتی لە خەباتی ڕەوای 
نەتــەوەی کــورد، بەڵکــوو بەپێچەوانــەی، هەڵکەوتــی ســتراتێژیکی ئــەو پارێزگایە و 
ژێرخانــە فەرهەنگــی و دیرۆکــی و ئابــووری و کۆمەاڵیەتییەکانــی، ئــەو شــارەی 
کردووەتــە گرنگتریــن و کاریگەرتریــن شــار لــە کوردســتان و ئەمەیــش بووەتــە هۆی 
ئەوەیکە، داگیرکەر بە زانیاری لەسەر ئەو گرینگییانەی کرماشان، زۆرترین بەربەست 
بە نیســبەت شــارەکانی دیکەی کوردســتان بۆ چاالکیی سیاســی و خەبات درووست 
بکات. بەربەستەکان زۆرن، وەکوو: میلیتاریزەکردن، ئاسمیالسیۆن، نائەمنکردنی ئەو 
پارێزگایە، کۆچاندن و دوورخســتنی دانیشــتووانی ئەو شــارە بەرەو ناوەندی ئێران و بە 
پێچەوانەکەیشی ناردن و ئەرکدارکردنی غەیرەکوردەکان بۆ ئەو پارێزگایە، تێکدانی 
ئابووری و خۆشــبژێوی لەو شــارە و دەیان و ســەدان بەربەســتی دیکە کە داگیرکەر 
بە دیاری هێناویەتی بۆ کوردســتان. یەکێک لەو بەربەســتانە کە ڕێژیمی کۆماری 
ئیسالمی بەتایبەتی هەوڵی بۆ داوە و بەردەوامە لەسەری، بەالڕێدابردن و دوورخستنی 
ئــەو شــارەیە لــە شــارەکانی دیکــەی ڕۆژهەاڵتی کوردســتان لە هەمــوو بوارەکاندا و 
سنووردارکردنی چاالکییەکان لەو شارەدا و قەتیسکردنەوەی چاالکییەکان لە بیاڤی 
ئەدەبــدا. ئەم بەربەســتە واتە قەتیســکردنی خەبات لەو شــارەدا بــە چاالکیی ئەدەبی، 
چەند هۆکاری ســەرەکیی هەیە، یەکێک لەوان پرۆژەی ئاسمیالســیۆنە کە لەالیەن 
داگیرکەرانی کوردســتانەوە بەڕێوە چووە و دەچێت و تاک و کۆمەڵگای کرماشــان 

دەیانهەوێت بە چاالکی و پاراستی ئەدەبیاتی کورد لە خۆیان بەرگری بکەن.
یەکێکی دیکە لە بەربەســتەکان، کەمبوونی چاالکی حیزبە کوردســتانییەکانە لەو 
ناوچانەدا و هەروەها سیاســەتەکانی بەڕێوەبەری ڕێژیمە لەو شــارەدا کە بە ئەنقەســت 
باریکەڕێیەکیــان دانــاوە بــۆ چاالکــی ئەدەبــی و لە هەوڵدایە کــە چاالکانی مەدەنی 
کرماشــان تەنیــا لــەو بازنەیــەدا بمێننەوە و ڕوو لە شــێوە خەباتەکانــی دیکە بەتایبەت 

سیاسی و سازماندراو لە چوارچێوەی حیزبە کوردییەکان نەکەن.
لێرەدایــە کــە چاالکانــی مەدەنــی لــە کرماشــان هــاوکات لەگەڵ پاراســتنی زمان و 
کولتــور و ئەدەبیاتــی کــوردی، دەبــێ هەوڵ بدەن لە سیاســەت و خەباتی کوردســتان 
ڕۆڵی باشــتر بگێڕن و لە ئەنجومەنە ئەدەبییەکان بەرەو چاالکی سیاســی سازماندراو 

بڕۆن.

پژمان شەریعەتی

دیار زاگرۆسدیار زاگرۆس

لـــە ئەدەبیاتەوە 
بـــەرەو چاالکیی سیاســـی

دەسەاڵتی ئاخوندی و 
هەڵچۆڕاندنی گۆلی ورمێ

سندووس

چەنــد مانگێــک بەر لە ئێســتا بەرپرســی 
ورمــێ  پارێــزگای  ئــاوی  شــیرکەتی 
ڕایگەیاند کە ڕێژەی ئاوی گۆلی ورمێ 
بــە دوو میلیــارد و ٤50 میلیــۆن میتــری 
ســێجای ئــاوەوە، بەنیســبەت پــار نیــوە لــە 

کەمیداوە. 
ئەوە لەکاتێکدایە کە ســتادی بووژانەوەی 
دەوڵەتــی  کۆتایــی  لــە  ورمــێ  گۆلــی 
دوازدیەمــدا بــە بــڕی 1۵ میلیــارد تمــەن 
دابــوو  بەڵێنیشــی  وەرگرتــووە  بودجــەی 
تــا ســاڵی 1٤01ی هەتــاوی ئــەم گۆلــە 

بژیێنێتەوە.
بڕیار وابوو کە لە ڕێگەی:

1- گۆڕینی جۆری کشتوکاڵ
2- باراندنی هەورەکان

٣- ڕاگواســتنی ئــاو بــۆ گۆلی ورمێ لە 
ڕێگەی چۆمی ئەرەسەوە

٤- ڕاگواستنی پاشماوەی پااڵوگەکان
5- ئازادکردنی ئاوی بەنداوەکان

6- کەمکردنەوە و پێخۆری ٤0 لە سەدی 
بە مەسرەفی ئاوی کشتوکاڵ

7- ڕاگواســتنی ئاوی زێی گەورە )ئاوی 
ڕشــتەکێوەکانی قەندیــل کــە لــە بــەری 
دەڤــەری  لــە  کوردســتاندا  ڕۆژهەاڵتــی 
پیرانشــار هەڵکەوتــووە(، بــۆ نێــو گۆلــی 

ورمێ
8- هەروەهــا بــە کەمکردنــەوەی ڕێــژەی 
و  پیشەســازی  بەشــی  ئــاوی  مەســرەفی 
ئــاوی خواردنــەوە، کارێــک بکــەن کــە 

گۆلی ورمێ بژیێننەوە.
دیــارە هیچــکام لــەم خااڵنــەی ســەرەوە بە 
کردەیی نەکران، سمینار و دانیشتنەکانیان 
بێ ئــاکام بوون و 1۵ میلیاردەکەیان خوارد 
و گۆلــی ورمێــش زیاتــر ویشــک هەاڵت 
دۆخــی  بێــت  لەبیرمــان  هەڵچــۆڕا.  و 
ئێســتای گۆلــی ورمــێ زۆر قەیراناوییــە 
لــە  ئەرێنیــش  هەنگاوێکــی  هیــچ  و 
بــەرەو  الیــەن دامودەزگاکانــی ڕێژیمــەوە 
ئێســتا  تــا  هەڵنەگیــراوە.  ژیاندنــەوەی 
دەرگای هیچــکام لە بەنــداوەکان بەڕووی 
گــەر  نەکراونەتــەوە،  ورمێــدا  گۆلــی 
بڕیارێکــی دڵســۆزانە و جیددی نەدرێت - 
کە بە هیچ شــێوەیەک شــیمانەی هەست 
ئــەم  چییەتــی  لــە  چوونکــە  پێناکــرێ، 
سیســتمە گەندەڵــەدا نییــە - تــا کۆتایــی 
پاییــزی ئەمســاڵ، زیاتر لە ٩0 لەســەدی 
ئــەم گۆلــە ویشــک دەبێ، تــازە ئەگەری 
بووژانــەوەی بــە هیــچ شــێوەیەک بــەدی  
ناکــرێ و ئیتــر ژیــان بــە گشــت بوونەوەر 
پارێــزگای  دوو  لــە  نیشــانەکانییەوە  و 

بــەرەو  هێدی هێــدی  تەورێــز  و  ورمــێ 
کووژانــەوە دەچێت. هەر چەند ئاســەواری 
شــوێنی تریش  زۆر  خــوێ،  گەردەلوولــی 
دەگرێتــەوە و دەرگای ژیانێکــی ئاســوودە 

بەڕووی زۆر جێگادا دادەخات.

ئێستا با بزانین هۆکارەکانی ویشکبوونی 
ئەم گۆلە چین؟ 

لــە  لەگــەڵ گۆلــی »وان«،  بەبــەراورد 
 200 تەنیــا  کــە  کوردســتان  باکــووری 
کیلۆمیتــر مەودای لەگەڵ گۆلی ورمێ 
لە کوردستانی ڕۆژهەاڵتدا هەیە، بۆچی 
گۆلی ورمێ ویشــکاوە و گۆلی وان هەر 
وا زیندوویە و پڕ لە جوانی دەدرەوشێتەوە؟
ئەگەر سووکەلەنگەرێک لە سەر شێوەی 
کاربەڕێوەبەریــی کۆمــاری ئاخونــدی لە 
مــاوەی تەمەنی پڕ لــە نەگبەتیدا بگرین 
بێبەندوبارەکانــی  ڕەفتــارە  شــڕۆڤەی  و 
ئــەم  کــە  دەردەکــەوێ  بۆمــان  بکەیــن، 
سیســتمە هەمــوو بەشــەکانی ســازێنەری 
کۆمەڵگای لە بەشی ئابوورییەوە بگرە تا 
دەگاتە پەروەردە، پیشەسازیی، شارسازیی، 
ڕێگەوبــان، کلتــوور و ژینگــەی، بــە بێ 
یاســایەکی بەرژەوەندیخوازانەی نەتەوەیی 
بەڕێــوە دەبــات و ئەوەی بەالیــەوە گرینگە 
ئایدیۆلۆژییە پاشڤەخوازانەکانی خۆیەتی 
یاســامەندی  بەڕێوەبردنێکــی  نــەک 

پێشڤەخوازانەی نەتەوەیی. 
و  ئایدیۆلۆژیــک  بەڕەڵاڵییــە  ئــەم 
کاربەڕێوەبەرییــەش لە گشــت بەشــەکاندا 
خۆی دەنوێنێ و تەنیا مۆدێلی کۆماری 
ئاخوندییــە و زێدەبێــژی نییــە گــەر بڵێین 
لــە دونیادا تاقانەیە و لە هیچ شــوێنێکی 
ئەم جیهانەدا هاوتای ئەم سیســتمە بوونی 

نییە!
هەبوونی کەسگەلی ناکارامە و ناپسپۆڕ 
لە بەشــە جیاجیاکاندا و سپاردنی تەواوی 
بــە  واڵت  بەڕێوەبردنــی  کاروبارەکانــی 
پاســداران،  ســپای  مافیــای  تاقمێــک 
کــە لــە نەخوێندەواریــی و بێ دەســەاڵتی 
زانســتیدا هاوتایــان نییــە؛ ئاکامەکــەی 
هــەر ئــەوە دەبــێ کــە تــا ئێســتا خــۆی 
نیشــان داوە. گۆلــی ورمــێ پێــش هەموو 
شــتێک قوربانیی ناپســپۆڕی و گەندەڵی 
کۆمــاری ئاخوندییــە کــە دەتوانیــن کارە 
ئــاوا  نابەرپرســیارییەکانی  و  هەڵەشــە 

پۆلێنبەندی بکەین:

١- درووســتکردنی بەنداو، بەشێوەیەکی 
ســەر  لــە  نازانســتی  و  ناکارناســانە 
ئــەو ڕووبارانــەی دەڕژێنــە نێــو گۆلــی 

»ورمێ«وە؛
لــە مەودای نێوان ئەو چۆم و ڕووبارانەی 
»ورمــێ«وە،  گۆلــی  نێــو  دەڕژێنــە 

کــە  ســازکراون  زۆر  بەنداوێکــی 
هیچکامیــان زانســتی و کارناســانە نین، 
لــە پارێزگای ورمێ نیزیکەی 22 بەنداو 
درووســت کــراون کــە ئێســتا هێندێکیــان 

پڕئاون و کەڵکیان لێوەردەگیرێ. 
بەنــداو   ٣6 تەورێزیــش  پارێــزگای  لــە 
درووســت کــراوە کــە 22 دانەیــان ئێســتا 

پڕئاون و کەڵکیان لێوەردەگیرێ. 
ئــەم بەنداوانــە گەر پێشــیان بە ئاوی چۆم 
و ڕووبــارەکان نەگرتبــا و لە پشــت دیوارە 
بێتۆنییەکاندا نەیانخەســاندبان، بێ شــک 
نێــو گۆلــی ورمــێ و ڕۆحــی  دەڕژانــە 

تازەیان بەبەردا دەکردەوە.

٢- لێــدان و هەڵکەندنی چااڵوێکی زۆر 
بە شــێوەی ڕەمەکی، بە مەبەستی کاری 

کشتوکاڵی؛
لــەو  و  ورمــێ  دەورووبــەری گۆلــی  لــە 
شــوێنانەی پێوەنــدی بــە ئــاوی ژێــرزەوی 
گۆلەکەوە هەیە، تا ئەم سااڵنە نیزیکەی 
 - پێنــەدراو  ئیــزن  چــااڵوی  هــەزار   ٤8
هەرچەنــد لە ژێرەوە بە بەرتیل ئیزن پێدراون 
-، ئــەم بابەتە بووەتە هۆی کەمبوونەوەی 
ئاوەکانــی ژیر زەوی. لــە دەڤەری گۆلی 
دۆنــم  هــەزار   680 نیزیکــەی  ورمــێ 
 800 و  میلیــارد   6 واتــە  )هێکتــار( 
میلیــۆن میتــری چوارگۆشــە، زەوی لــە 
ژێــر کشــتوکاڵدایە. بەراوردێک لە نێوان 
ســااڵنی ڕابــردوو ڕەنگــە زۆر ڕاســتیمان 
بۆدەرخــات، لــە نێــوان ســااڵنی 1٣51 بۆ 
1٣52 ڕادەی زەوی کشتوکاڵی نیزیکەی 
6٩7 میلیــۆن میتــری چوارگۆشــە بووە، 
لــە کاتێکــدا لە نێــوان ســاڵەکانی 1٣٩2 
بــۆ 1٣٩٣ گەیشــتووەتە 2٤01 میلیۆن و 
600 هــەزار میتــری چوارگوشــە، کە بە 
ئەژمارێکی ســەرەپێی دەبینین بە چەندین 

بەرابەر زیادی کردووە.

٣- کێشــانی ڕێگــەی قیرەتــاو بــە نێــو 
گۆلی ورمێدا؛ 

 کێشــانی ڕێگەیەکی ناســتاندارد کە بە 
شێوەی فەرمی ئەم گۆلەی بە دوو بەشی 
باکوور و باشــوور دابــەش کردووە، لێدانی 
ئــەم ڕێگایە ئەوەندە ناکارناســانەیە کە لە 
دواکەوتووتریــن واڵتانــی دونیاشــدا وەهــا 
ڕێگایەک، بە شــوێنێکی ئاوا هەستیاردا 

لێنادرێ.
بــۆ  پێویســت  خیــزەاڵن و گڵ و خۆڵــی 
کێوەکانــی  لــە  گۆلەکــە  پڕکردنــەوی 
دەوروبــەرڕا هــاوردە کــراوە و لــە بەشــی 
ناوەڕاستی گۆلەکە نەبێ هیچ دااڵنێکیان 
گۆلەکــە  بەشــی  دوو  پێوەنــدی  بــۆ 
نەهێشــتووەتەوە. بەبــاوەڕی نووســەری ئەم 
دێڕانە سەرەکیترین هۆکار هەر ئەم ڕێگە 

ناکارناســانەیەیە و خاڵەکانی تــر پلەیەک 
لەخوارترەوە دێنەئەژمار.

و  تەتەهــوو  ئاوەکانــی  ڕاکێشــانی   -٤
جەغەتوو بۆ تەورێز؛

»نەورۆزیــان«  بەنــداوی  هەڵبەســتنی   
چۆمەکانــی  ســەر  لــە  یان)نوروزلــو(، 
تەتەهوو و جەغەتوو هەروەها ڕاگواســتنی 
ئــاوی ئــەم بەنداوە بــۆ تەورێز، یەکێکی تر 
گۆلــی  ویشــکبوونی  هۆکارکانــی  لــە 

ورمێیە. 
هەر ئێســتا لە یەک چرکەدا 10 میتری 
ســێجا ئــاو ڕادەگــوازرێ بــۆ تەورێــز، کە 
کۆی ئاوی ڕاگوازراو لەم دوو چۆمە لە 

ساڵدا ٣15 میلیۆن لیتری سێجایە.
پێویســتە بزانیــن ئارتیمیــای نێــو گۆلــی 
ورمێ، کە جۆرێک ئاوژییە کە تەنیا لە 
نێو ئاوی سوێردا دەتوانێ بژی و دەیتوانی 
لە ســاڵدا زیاتر لە ســێ بۆ چوار میلیۆن 
دۆالر بۆ پارێزگای ورمێ کە لە گشــت 
بوارێکــەوە الواز ڕاگیراوە، داهاتی هەبێ، 

ئێستا ئیتر قڕبوونە. 
ئــاوژی ئارتیمیــا جۆرێکــە کــە بــەزۆری 
کــە  دەژی  ســوێردا  ئاوێکــی  نێــو  لــە 
خەســتییەکەی 2٤0 لــە لیتــردا بێت، کە 
هۆی کزی گۆلەکە بۆ ٣00 هەڵکشــاوە 
بــە شــێوەی ســتاندارد  ئــەم خەســتییە  و 
نەماوە و چەندین ساڵە بۆ ژیانی ئارتیمیا 
لەبــار نییــە. کۆماری ئاخونــدی تەنانەت 
ئارتیمیاشــیان قــڕ کــرد و ئــەو ئاوژییــە 
پڕخێر و بەرەکەتە، ئیتر ناتوانێ لە گۆلی 

ورمێدا بژی.
کۆمــاری  شــوورەیی  لــە  پــڕ  تەمەنــی 
ئاخوندی سەلماندوویەتی کە دژی گشت 
بەهاکانی مرۆڤــی و فەزیلەتگەلێکە کە 
لــە کۆمەڵــگادا بوونیان هەیــە، بیرمەندان 
و  ژینگەپارێــزی  کــە  وایــە  باوەڕیــان 
ژینگەخۆشەویســتی خــۆی فەزیلەتێکــی 
گەورەیە. وەک چۆن کۆماری ئاخوندی 
دژایەتی نیشتمانپەروەران دەکات، هەر بەم 
پێیــەش دژایەتــی ژینگــە و ژینگەپارێزان 
دەکات، ئــەوەی ئێمــە باســی دەکەین زۆر 
بــە ڕوونــی لــە کوردســتان دەبینــدرێ و 

هەست  پێدەکرێ. 
هەمــوو  دژی  ئاخونــدی  کۆمــاری 
جوانییەکــی ئەم واڵتەیە، لە مروڤەکانیڕا 
بگــرە تــا دەگاتــە، بوونــەوەرە گیانــدار و 
بێ گیانــەکان، ئــاو، دار، بــەرد، لێــڕەوار، 
تــااڵو، گــۆل، جوانــی و هەرچــی ڕەنگی 
ژیان ببەخشێ و ژیان بڕازێنێتەوە دژایەتی 
دەکات و هەوڵی لەنێوبردنی دەدات، ئەوەیە 
چییەتی پڕ لە شــوورەیی سیستمێک کە 
هاتبوو هەم دونیامان ئاوەدان بکاتەوە هەم 

ئاخیرەتمان!!
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لــە  ئێــران  ڕێژیمــی  ســەرکۆماری  ڕەئیســی،  ئیبراهیــم  ڕابــردوودا،  ڕۆژانــی  لــە 
کۆبوونەوەیەکدا ســەبارەت بە دۆخی ژنانی سەرپەرســتی خێزان قســەی کرد و وتی: 
»پرســی ژن و خێــزان یەکێــک لەو پرســە گرینگانەیە کە دوژمن هێرشــی کردووەتە 
ســەری و بۆ پێشــگرتن لە زیانەکانی ئەم هێرشــە دەبێ پارێزگاری لە پێگەی خێزان 

بکەین«!
ڕەئیســی لە حاڵێکدا باس لەم بابەتە دەکات کە لەڕاســتیدا یەکەمین و ســەرەکیترین 
دوژمنی ژنان و خێزان هەر خودی دەســەاڵتدارانی کۆماری ئیســالمین و ئەوە ئەوانن 

کە هەڕەشەیەکی جیددی بۆ سەر پێگەی ژن و خێزان بە ئەژمار دێن.
لە کاتی هاتنەســەرکاری ئەم دەســەاڵتەوە تاکوو ئێســتا هەوڵ دراوە کە خێزان وەکوو 
چوارچێوەیەکی پیرۆز بەتایبەت بۆ ژنان چاوی لێ بکرێت، هەر بۆیە لە  ڕێگەگەلی 
جیاوازەوە و بە پالن و بەرنامەی تایبەت ئەو شتەیان خزاندووەتە نێو مێشکی تاکەکانی 
کۆمەڵگاوە کە ژن تەنیا و تەنیا لە چوارچێوەی خێزاندایە کە مانا و پێناسەی خۆی 

تەواو دەکات.
هەر ئەم چەشنە پێناسەیەش وای کردووە کە ژن ببەسترێتەوە بە چوارچێوەی خێزانەوە 
بەشــێوەیەک کــە زۆرجــار الدان لــەو نۆرمانەی کە لە خێزاندا پێناســەی بۆ کراوە لە 

ژناندا هەستی ئالوودەبوون بە گوناح درووست دەکات. 
پێناســەیەک کە لە الیەن دەســەاڵتدارانی ڕێژیمەوە بۆ ژن بە گشــتی کراوە ئەمەیە: 
ژنێکی بەحیجابی ئیسالمی کە خوێندەواربوونی هیچ گرینگییەکی نییە و تا کاتی 
هاوسەرگیری دەبێ گوێڕایەڵی باوک و براکانی بێت و دواتر بە بڕیاری ئەوان ژیانی 
هاوبــەش پێــک بێنێت، لە چوارچێــوەی ماڵەوەدا گوێڕایەڵی بڕیاراتی هاوســەرەکەی 
بێت و هەرکات ئەو پێی خۆش بێ، ببێتە دایک و ئەرکی بەخێوکردنی منداڵەکان لە 
ئەستۆ بگرێت و دواتریش هەتا کاتی مردن خزمەتکارێکی تەواووەختی هاوسەرەکەی 

و منداڵەکانی بێت!
لــە ڕاســتیدا ئەمــە ئــەو چوارچێوە دیاریکراوەیە کە ڕەئیســی دەڵێ دوژمنان هێرشــی 

دەکەنە سەر و دەبێ پێش بە زیانەکانی بگیردرێت!
ئەگــەر چاوێــک لــە ئیدئۆلۆژیــی ڕێژیمــی دژەژنــی کۆمــاری ئیســالمی بکەیــن، 
بابەتەکە زۆر ڕوون و ئاشکرایە، چونکە ژنێک کە بەپێچەوانەی ئەم پێناسەیە بێت، 

خودی خۆی گەورەترین هەڕەشە بۆ سەر دەسەاڵتی ئاخوندییە!
ژنێکــی تێگەیشــتووی خوێنــدەوار، بــە پێچەوانــەی ئەو پێناســەیە، هاوســەرگیری بە 
ئامانجــی ژیــان نابینێت بەڵکوو تەنیا وەکــوو بژاردەیەک چاوی لێ دەکات، زۆرجار 
هــەوڵ دەدات پلەکانــی خوێنــدن تێپەڕینێت و خۆی لە کۆمەڵدا کەســایەتی بە خۆی 
ببەخشێت هەر بۆیە لە بنەڕەتدا دژ بەو پێناسە باوەیە کە کۆمەڵگا و دەسەاڵت بۆیان 

کردووە.
ژن لــە ئــەم کۆمەڵگایــەدا تەنیــا وەکوو پاشــکۆی پیــاو دەبینرێت و هەموو شــتێکی 
لەگەڵ پیاو پێناسەی بۆ دەکرێت، دەوترێت فاڵن ژن، ژنی فاڵنە پیاوە، دایکی فاڵنە 
کوڕە، کچی فاڵنە پیاوە، وەک بڵێی ژنیش وەکوو باقی کەرەســتەکانی ژیان تەنیا 
کەرەستەیەکی ژیانی پیاوانە و ئەوە ئەوانن کە خاوەنی سەرەکیی ئەم کەرەستەیەن!

هەر ئەمە کە لە کۆماری ئیسالمیدا ڕێگە بۆ هەموو چەشنە هەاڵواردن و نایەکسانی 
و توندوتیژییــەک بەرانبــەر بــە ژنــان هەموار کراوە، ژن دەکوژرێــت چونکە پیاو پێی 
خۆشــە، ژن تــەاڵق دەدرێــت چونکــە یاســا پیاوانەیــە، ژن منداڵی لــێ وەردەگیردرێت 
چونکــە منــداڵ هــی باوکــە، ژن میراتێکی نیــوەی براکــەی وەردەرگرێت، دیەی ژن 
نیــوەی پیــاوە و ئەگــەر هاوســەرەکەی بــە هــەر هۆکارێــک لــە ژیانیــدا نەمێنێت لە 
جیاتی سەرپەرستی بنەماڵە، پێی دەوترێت ژنی بێ سەرپەرست، وەک بڵێی ژن هیچ 
توانایــی و لێهاتوویەکــی نییــە بــۆ ئەوەی کە بتوانێ بە بێ بوونی پیاو بژیت و درێژە 
بــە ژیانــی خــۆی بدات هەموویان هەوڵە سیســتماتیکەکانی کۆماری ئیســالمین بۆ 
بەستراوەهێشــتنەوەی ژنان بەو چوارچێوەیە کە بە پیرۆزیان وەســف کردووە و هەمیشــە 
ترســیان هەبــووە کــە لــەو پیرۆزییــە بدرێــت! چونکــە لێدان لــەو پیرۆزییە، بــە مانای 

ئازادبوونی ژنان لە بەندی داماوی و کۆیلەبوونە!
ئــەوەی کــە ڕەئیســی باســی لێــوە دەکات و دەڵێ دوژمن هێرشــی کردووەتە ســەری، 
ئەمەیــە و لــە بەرامبەریشــدا ئــەو هەاڵواردنــەی کــە چاالکانــی مافــی مــرۆڤ و 
بەتایبەتیــش چاالکانــی بــواری ژنان هەوڵ بۆ ســڕینەوەی دەدەن، ئەوەیە کە واڵتانی 

دیکە بە ئاشکرا دەیبینن و پێی دەڵێن ڕاوەستە لە تاوان.
 لە ڕاســتیدا هەموو ئەم ســااڵنەی دەســەاڵتدارێتی کۆماری ئیســالمی وا تێپەڕیون 
کە ژن هەمیشــە وەکوو ڕەگەزی الواز ســەیر بکرێت و ئەوەندەی کە بۆیان دەلوێ لە 
چەوســاندنەوەی بــەردەوام بن، چونکە هێــزی ژنان ئەگەر کۆ ببێتەوە دەتوانێ پێگەی 

دەسەاڵتەکەیان لەرزۆک بکات.
لێدوانــی لــەم چەشــنە و ئەویــش لــە زاری ســەرکۆماری ڕێژیمــەوە ڕێــک بە مانای 
ترســە، ترس لە بوونی هێزێک کە زیاتر لە ٤ دەیەیە هاواری پەنگی خواردووەتەوە و 
چاوەڕوانــی بچووکتریــن دەرفەت بۆ تەقینەوە و ڕاماڵینی بیرۆکەی ویالیەتی فەقیه 

بەرانبەر بە ژنانە.

نووسین: هێمۆ

وێــــــــــستگەوێــــــــــستگە

کـــێ دوژمنـــی ژنانە ؟
تاران تا سەر حوکمی ڕۆژهەاڵتی کوردستانی بۆ ناکرێت

ئێــران  ئیســالمی  کۆمــاری  ڕێژیمــی 
ئیمكانــی  و  توانــا  و  هێــز  هەمــوو  بــە 
سیاســی و ئابــووری و نیزامییــەک كــە 
لــە بەردەســتیدایە، لــە مــاوەی زیاتــر لــە 
ســتەمکارانەیدا،  دەســەاڵتی  دەیــە  چــوار 
بــۆ بنەبڕكردنــی بزووتنــەوەی سیاســی و 
شۆڕشــگێری لــە ڕۆژهەاڵتی كوردســتان، 
خەباتــی  دژی  جۆربەجــۆر  شــێوەی  بــە 
ڕزگاریخوازی كورد پیالنگێڕی کردووە و 
لە هیچ كردەوەیەك بە دژی نەتەوەی كورد 
دەســتی نەپاراســتووە و ڕێبەرانی گەورە و 
نــاوداری کوردی لەو بەشــەی کوردســتان 
بــە ئامانجــی تیــرۆری سیاســی گرتووە و 

بەداخەوە شەهیدی کردوون.
لەڕادەبــەدەری  گوشــاری  ســەرباری 
هێــزە ئەمنییەكانــی دەســەاڵتی تــاران بــۆ 
چاونەترســی  و  خۆڕاگــر  خەڵكــی  ســەر 
و  زینــدان  و  كوردســتان  ڕۆژهەاڵتــی 
بــەهۆی  لەســێدارەدانیان،  و  ئەشــکەنجە 
و  نەتەوەیــی  و  سیاســی  وشــیاری 
و  ڕزگاریخــوازی  هەســتی  بەهێزتربوونــی 
خەونی گۆڕكردنــی حكوومەتی ئاخوندی 
ئێــران، بزووتنــەوە سیاســی و كۆمەاڵیەتی 
و ڕۆشــنبیرییەكان لــە كوردســتان، تــادێ 
زیاتــر بوونی خۆیان بەســەر پانتایی واڵتدا 
دەچەســپێنن و خەڵكــی زیاتــر شــوێن ئــەو 
كردارە شۆڕشگێڕییانە لە خەباتی مەدەنی 
دەكــەون كە تێیدا دەســەاڵتی ئاخوندی پێ 

الواز و داماوتر بكرێت.
لەژێــر  سیاســی  جوواڵنــەوەی  بێگومــان 
دروشمی ڕاساندا، گڕوتینێكی نوێی بە بەر 
ڕۆحــی بەرخۆدانی نەتەوەیــی ڕۆژهەاڵتدا 
كــردەوە و لــە ســایەی شــكۆ و خۆڕاگــری 
شــاخدا،  و  شــار  نەپســاوەی  خەباتــی 
بزووتنــەوەی کورد بەهێزتــر و پەرەگرتووتر 
كۆنەپەرســتی  ڕێژیمــی  دژی  بــە  بــووە 
بەرچاوتربوونــی  لــە  جگــە  و  ئاخونــدی 
ئاســتی  لەســەر  سەرانســەری  شۆڕشــی 
ناڕەزایەتییــەکان  ئێرانــدا،  نێوخــۆی 
بــەدژی دەســەاڵتی ناوەنــدی ڕادیکاڵتر و 
شــوێندانەرتر بوونە و دەســەاڵت و گەالنی 
واڵت بەتــەواوی لێك دوور کەوتوونەتەوە و 
ڕێژیمــی ئێران بەتــەواوی بێمتمانە بووە لە 

نێو خەڵكدا.
هەرچەندە ڕێژیم هەوڵی زۆر دەدات دەنگی 
ڕزگاریخــوازی سیاســی و نەتەوەیــی، بــە 
ڕێگای گرتن و لەسێدارەدانی تێكۆشەرانی 
كــورد لــەو بەشــەی نیشــتماندا بێڕەنگ و 
الواز و كپ بكات، بەاڵم هەستی بەرگری 
و،  خەڵــك  ســەربەرزانەی  تێكۆشــانی  و 
لــە  نەتەوەیــی  و  سیاســی  یەکگرتوویــی 
سیاســەتی  کوردســتاندا،  ڕۆژهەاڵتــی 
ڕێژیمــی  كۆنەپەرســتانەی  و  ســەركوت 
ئاخوندی لە ئاست ئیرادەی ڕزگاریخوازیدا 
بۆیــان  و  هێنــاوە  بەچۆكــدا  بەتــەواوی 
دەرکەوتــووە کە چیتر دەرەقەتی شــەپۆلی 
بەرگری و مافویستی خەڵکی کوردستان 
نایــەن و داهاتــووی ڕێژیمــی ئاخوندی لە 
سااڵنی پێشوو لێڵ و تەماویتر بووە و تاران 
ناتوانێ تاســەر خۆی لەبەرامبەر گوشــارە 
کۆمەاڵیەتییــە  و  ئابــووری  و  سیاســی 
نێوخــۆی و نێودەوڵەتییەکانــدا بــۆ بگیرێ 
و کوردستان بەتەواوی کۆنتڕۆڵ بکات و 

هێز و نفووزی خۆی بسەپێنێت.
تــاران  ڕێژیمــی  ســەركوتی  سیاســەتی 
بەدژی گەلی كورد، لە ئێستادا ئاسەواری 
و  دەركەوتــووە  بەتــەواوی  شكســتەكانی 
هێزەكانی ســەر بە دەســەاڵتی ئاخوندی بە 
هیچ جۆرێك ناتوانن شــوێن لەسەر ئیرادە و 
خۆڕاگــری و هاوخەباتی ڕۆڵەکانی کورد 
لــە نێوخــۆی واڵت دابنێــن و بیانــكات بــە 
پاشــكۆی دامــاوی سیاســی و ڕیســوایی 
ڕێژیمــی كۆمــاری ئیســالمی ئێــران و لە 
ســاردیان  سیاســی  ڕزگاری  بەرخۆدانــی 
بکاتــەوە.  ئــەو بەشــەش لــە خۆفرۆشــانی 
کــورد کــە بەتــەواوی بە سیاســەتی تاران 
بەســتراونەتەوە، زوو یان درەنگ بە ســزای 
تاوانەکانیان دەگەن و پێشمەرگە تێکۆشەر 
و گیان لەسەر دەستەکانی نێوخۆ دەرفەتی 
تەراتێنیــان بەتەواوی لێدەگرن و بەشــێك لە 
مــۆرە بەرچاوەکانــی کــورد کــە دەســتیان 

محەممەد سلێمانی

بــە خوێنی ڕۆڵەکانی نەتەوەکەیان ســوور 
بووە، شەووڕۆژ بە نیگەرانی و دڵەڕاوکێ 
و ترس دەبەنە سەر و زۆریشیان بە شێوەی 

نادیار دەژین.
حكوومەتــی ئاخونــدی لەگــەڵ قەیرانــی 
كۆمەاڵیەتــی  و  ئابــووری  و  سیاســی 
دەرگا  لــە  بەشــێك  و  دەژیــت  فــراوان 
ســەر  لــە  دیپلۆماســییەكانی  و  سیاســی 
ئاســتی نێودەوڵەتــی بەهــۆی سیاســەتی 
لــە  و  داخــراون   بەســەردا  فراوانخــوازی 
لــە  بشــێوێ  و  ئاڵــۆزی  کوێیــەك  هــەر 
ســەر ئاســتی ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاســت بێتە 
ئــاراوە، هەبوونــی دەســتی ڕێژیمــی ئێران 
ناشاردرێتەوە کە ئەمە بێگومان نیشانەی 
كــە  تارانــە  ئاژاوەگێڕانــەی  سیاســەتی 
بــەردەوام هەڕەشــە بــووە لەســەر ئاسایشــی 
نەتەوەیــی گێتــی و واڵتانی ناوچەییدا بە 

دیاریكراوی.
ڕێژیمــی ئێــران لە ســەر ئاســتی جیهاندا 
سیاســەتێك بەڕێــوە ئەبــات کــە جگــە لــە 
زیــان گەیانــدن بە ئاشــتی و پێکەوەژیانی 
ئاشتییانە، بەردەوام دژایەتی سەقامگیری 
سیاســی و ئاشــتی سیاســی بووە لە نێوان 
ئێــران  حکوومەتــی  ئەگــەر  و  گەالنــدا 
لێگەڕابا، دەمێک بوو کێشــە سیاســی و 
نەتەوەییــەکان لە ســەر ئاســتی ناوچەییدا 
نــاوی  بــە  چارەســەر کرابــوون و شــتێك 
ســەربازی  پێكهەڵپڕژانــی  و  ناکۆکــی 
دونیــا  هەمــوو  لەگــەڵ  تــاران  نەدەمــا. 
لەشــەڕدایە و تەنانەت تاســەر دۆستایەتی 
ئەگــەر  و  ناکــەن  دۆستەکانیشــیان 
دەرفەتیــان هەبێــت، خۆیان بەســەردا فەڕز 
دەکــەن و دەیانکــەن بە پاشــکۆی خۆیان، 
کــە ئەوە جەوهەری ســتڕاتیژی سیاســی 
ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســالمی ئێرانــە و 
لەســەر ئەو بنەمایە پایەکانی حوکمڕانی 

خۆی دەپارێزن.
ئاســتی  لەســەر  هۆیەشــەوە  بــەو  هــەر   
نێودەوڵەتی و نێوخۆییدا تووشــی کێشــە و 
ملمالنێــی گەورە بوونە و پاش ســەپاندنی 
گەمارۆ ئابوورییەکانی ئەمریکا بۆ ســەر 
ئێــران، کەرتــی ئابــووری و وەبەرهێنــان و 
گەشــەپێدانی بازرگانــی و کۆمەاڵیەتــی 
بەتــەواوی پەکــی کەوتــووە و جگــە لــە 
بەرزبوونەوەی نرخی شــتومەك لە بازاڕدا، 
ئێــران،  ڕیاڵــی  بێنرخبوونــی  و  بێــکاری 
بــە ژیــان و ئاسایشــی  زیانێکــی زۆری 
کۆمەاڵیەتــی گەالنــی ئێــران گەیانــدووە 
و دەســەاڵتیش بەهــۆی قەیرانــە سیاســی 
لەگەڵــی  کــە  دیپلۆماســییەکانی  و 

بەڕەوڕوویە، ئاســۆیەك بۆ چارەسەرکردنی 
کۆی قەیرانەکان بەدی ناکات.

ڕێژیمــی ئێــران بــە هێــرش كردنــە ســەر 
هاوبەشــەكانی  و  ئامریــکا  بەرژەوەنــدی 
لــە  ناوچەیــدا، جگــە  ئاســتی  ســەر  لــە 
زیانگەیانــدن بە خۆی، بێگومان ســوودێك 
بــە تــاران نــاگات و ئەو سیاســەتەی بۆتە 
بەاڵ و مەینەت بەسەر خۆیاندا و ڕێژیمی 
ئاخوندی بە سانایی ناتوانێ پشتی لەژێر 
كــۆی گوشــارە نێودەوڵەتییــەكان و یــەك 
لــەوان گەمــارۆ ئابوورییەكاندا بۆ ڕاســت 
ناکرێتــەوە و لــە داهاتووشــدا زیاتر لەگەڵ 

بارگرژی و شڵەژان بەرەوڕوو دەبێتەوە.
ئێــران وەك واڵتێك كە بەكردەوە پشــتیوانی 
ئاســتی  ســەر  لــە  سیاســی  تێرۆریزمــی 
زیاتــر  دەكات،  نێوخۆییــدا  و  نێودەوڵەتــی 
لــە ســااڵنی ڕابردوو بۆتە سەرێشــە و كەم 
نیــن ئــەو واڵتانەی كە ئێرانێكــی بەهێز و 
خــاوەن چەكی ناوكیــان ناوێت و بەتەواوی 
دژایەتــی لەگــەڵ دەکرێ و وەك ســااڵنی 
پێشــوو پێناچێــت ئیمتیــازی ئەوتۆی پێ 
بدرێت کە بتوانێ خۆی ڕێک بخاتەوە.

ڕێژیمی ئاخوندی جگە لە دەست هەبوونی 
لــە بارگــرژی و ئاڵۆزییەکانــدا، هــەر بەو 
نێودەوڵەتیــدا  ئاســتی  لەســەر  ڕادەیــەش 
متمانــەی سیاســی لەدەســت داوە و واڵتە 
زلهێــزە جیهانییــەكان باوەڕیــان بەقســە و 
كرداری تاران نەماوە، لەبەر ئەوەی بەردەوام 
سیاســەتێكی نادیــار و شــلوێ و ناجێگیر 
لەهەمبــەر قەیرانە نێودەوڵەتییەكاندا پەیڕەو 
كردووە و لەكوێ هەســت بە خاڵی الوازی 
دژبەرەكانیــان بكەن، ڕاســت لەوێوە خۆیان 
دەرئەخەنــەوە و بەپێچەوانەی ڕێككەوتن و 
سازانە ناوچەییەكان هەڵدەسووڕێن و هێرش 

دەكەنە سەر ئامانجی دژبەرەكانیان.
دۆخی سیاسی و ئابووری و كۆمەاڵیەتی 
ئێــران هەرگیز بە ڕادەی ئەمڕۆ لیپاولیپ 
لــە قەیــران و تەنگــەژەی گــەورە نەبووە و 
جگــە لــە پەرەگرتنــی خەباتــی دژایەتــی 
تاران لە كوردســتان، بەگشــتی بەشەكانی 
تــری ئێرانیــش بــە دژایەتــی و ڕوخاندنی 
حكوومەتــی ناوەنــدی بــە باشــی خۆیــان 
ڕێكخســتووە و شــەقامی واڵت وەك چوار 
سیاســەتی  پشــتیوانی  لەمەوبــەر  دەیــە 
ســەركوتی ئاخونــدەکان نــاكات و دەمێكە 
ئــەو  ڕوخاندنــی  و  داڕمــان  دروشــمی 
ڕێژیمەیــان بەرز كردۆتەوە و ئەو ڕاپەڕینە 
سیاســی و جەماوەرییــەی کــە نێوەبەنێــوە 
لە شــارەکانی ئێران و بەشــە جیاجیاکانی 
واڵتدا ســەرهەڵدەدات، بەتــەواوی ناوەندی 

بڕیاری سیاســی ئێرانی بێزار و بێئۆقرە و 
نیگەران كردووە.

كاتێك تاران لە ســەر ئاســتی نێودەوڵەتیدا 
گەمــارۆ  و  گوشــار  ژێــر  دەكەوێتــە 
وەك  دیپلۆماســییەكانەوە،  و  سیاســی 
گوشــارەكانی  خۆنیشــاندان  و  مانــۆڕدان 
بــۆ ســەر دژبەرەكانــی زیــاد دەكا و هەر 
لــەو پەیوەندییەشــدا هێــرش دەكاتــە ســەر 
دراوســێكانی و بەدیاریكراویــش هەرێمــی 
كوردســتان و بەرژەوەندییەكانی واشنگتۆن 
و  دەگــرێ  ئامانــج  بــە  كوردســتان  لــە 
بەداخەوە واڵتە یەكگرتووەكانی ئەمریكاش 
سیاســەتێكی ڕوون و دیاریكراویــان نەبووە 
و بــەردەوام ئارامی خۆیان پاراســتووە و بە 
جۆرێك دژکردەوەیان نەبووە کە ســنوورێك 
بــۆ ســەربزێوی و ســەرەڕۆییەکانی تــاران 

دابنێن.
بێگومان كاتێك جوواڵنەوەی سیاسی كورد 
لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان بــە ئامانجە 
سیاســییەکانی دەگات كــە یەكگرتوویــی 
سیاســی و نەتەوەیــی لەبەرچــاو بگیــرێ 
و  ڕزگاریخــوازی  هەســتی  بــە  پــەرە  و 
هاوپشتی و كۆدەنگی بەرخۆدانی سیاسی 
بدرێت و هەنگاوە دیپلۆماســییەكان لەســەر 
ئاســتی نێودەوڵەتیــدا ڕێك بخرێن و هەوڵی 
بەدەستهێنانی پشتیوانی گەورەتر لە سەر 
ئاســتی نێودەوڵەتیدا بۆ مەســەلەی کورد 

بدرێت.
ستڕاتیژی سیاسی ئەو بەشەی كوردستان 
بــە دیاریكــراوی دەبێــت لــە ســەر بنەمای 
بەرژەوەنــدی سیاســی و نەتەوەیــی بێــت و 
هێزەكانی ئەو بەشەی كوردستان، پێویستە 
ڕزگاری  ئامانجــی  بــە  گەیشــتن  بــۆ 
سیاسی، لەسەر كۆمەڵێك خاڵ وەك كرۆك 
و جــەوهەری شۆڕشــی نوێــی ڕۆژهەاڵتی 
كوردســتان ڕێك بكەون و خاك و نیشــتمان 
بە هێندێك تەلیســە دۆالر هەرزان و هەڕاج 
نەكــرێ و ســنوور و ســەراوردە سیاســی 
جوگرافییــەكان شــتێك نین فیدای كێشــە 
لــە  بكرێــن  نێوخۆییــەكان  ناكۆكییــە  و 

داهاتووی سیاسی واڵتدا.
دەرفــەت هەر جارێك بەباشــی دێتە بەرەوە 
و ئەگــەر بێــت و هێــزە تێکۆشــەرەکانی 
ڕۆژهەاڵتی کوردســتان بەباشــی خۆیانی 
بــۆ ئامــادە نەکەن و هەرکــەس لەفیکری 
پێوانــی بەشــەکەی خۆیــدا بێــت، پرســی 
سیاســی و نەتەوەیــی ناتوانــرێ بە باشــی 
و بــە دڵــی گەلەکەمان بــە ئامانجەکانی 
بــگات کــە قوربانــی زۆر و زۆر گەورە و 

بەنرخی لە پێناودا داوە.



  ژمارە ٨٢١ ، ٣١ی خاکەلێوەی 8١٤٠١

کوشتنی چاالکان« لە ناوچە جیاجیاکانی عێراقە. چاالکیی »گرووپی مەرگ« لە عێراق لە 
حاڵێکدایە کە پێشتر »مستەفا کازمی« سەرۆکوەزیرانی عێراق وتبووی، ئەندامانی »گرووپی 

مەرگـ«ـمان لە بەسرە دەسبەسەر کردوون.

16ی خەزەڵوەر: بە دڕۆنی بۆمبڕێژکراو ماڵی ســەرۆکوەزیرانی عێراق ›‹مســتەفا ئەلکازمی‹‹ 
کرایە ئامانج. ئەرتشی عێراق ئەم هێرشەی بە هەوڵێک بۆ تێرۆری ئەلکازمی ناودێر کرد. 

17ی خەزەڵوەر: کرماشان لەالیەن »یونسکۆ«وە وەک ٣7ـــەمین شاری »داهێنەری خۆراک« 
لە جیهان و 12هەمین شــار لە ئاســیادا ناســێندرا. کرماشــان بەهۆی هەبوونی پێشینە و ژێرخانی 

گونجاو لە بواری خۆراکەوە، لەالیەن »یونسکۆ«وە ئەو نازناوەی پێ بەخشرا.

18ی خەزەڵــوەر: لێژنــەی چاوەدێــری بەســەر چاپەمەنییەکانــی ئێــران مۆڵەتــی باڵوکردنــەوەی 
ڕۆژنامەی »کلید«ی هەڵوەشاندەوە. ڕۆژنامەی »کلید« لە ئێران بابەتێکی لەبارەی هەژاری 
بــاڵو کــردەوە و بــۆ ئــەم بابەتــە کەڵکــی لە تەرحی دەســتی »خامنەیــی«  وەرگرتبــوو کە بووە 

داخرانی ڕۆژنامەکە. 

18ی خەزەڵوەر: هەواڵدەریی »ڕۆیتێرز« لە ڕاپۆرتێکدا باسی لەوە کرد کە ئەو دڕۆنانەی کە لە 
هێرش بۆ سەر ماڵی »مستەفا ئەلکازمی« سەرۆکوەزیرانی عێراق بەکار هێنراون، دروستکراوی 

ئێرانن و النیکەم دوو گرووپی میلیشایی سەر بە ڕێژیمی ئێران لەو هێرشەدا ڕۆڵیان هەبووە.

1٩ی خەزەڵوەر: ســپای پاســدارانی ڕێژیمی ئێران بەمەبەســتی لێدان لە پێگەی حیزبی دێموکرات 
لــە نێــو خەڵکــدا،  لــە ناوچەی چلچەمــەی دیواندەرە، شــوێنێکی هەڵ دایــەوە و ئیدعای ئەوەی 
کرد کە ٣7 ســاڵ لەمەوبەر لەو شــوێنە ژنێک بە ناوی ›‹فاتمە ئەســەدی‹‹ کە هاوســەرەکەی 
لەالیەن حیزبی دێموکراتەوە زیندانی کراوە، دوای ئازار و ئەشکەنجە کوژراوە. ئەمە لە حاڵێکدایە 
کە حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئێران لە ڕەوتی خەباتی دەیان ســاڵەی خۆیدا ســەدان جاش و 

پاسداری ڕێژیمی ئێرانی بە دیل گرتووە و دواتر ئازادی کردوون.

20ی خەزەڵــوەر: دادگای نێونەتەوەیــی خەڵــک ناســراو بــە »دادگای خەزەڵــوەر« لــە »لەندەن« 
دووەمین دانیشتنی خۆی لەبارەی لێکۆڵینەوە لە تاوانەکانی ڕێژیمی ئێران لە مانگی خەزەڵوەری 
٩8 بەڕێــوە برد.بڕیــارە ئــەو دادگایــە هەتــا 2٣ی خەزەڵــوەر درێــژەی هەبێــت و ٤5 کــەس وەک 

شایەتحاڵ لێدوان بدەن.

21ی خەزەڵــوەر: »حەســەن نەســرووڵاڵ‹‹ ڕێبــەری گرووپی تێرۆریســتیی حیزبووڵــاڵی لوبنان لە 
بەرنامەیەکــی تێلێڤیزیۆنیــدا وتــی کە ڕێژیمی ئێران هیچکات بەنیســبەت یارمەتییەکانی خۆی 
بۆ حیزبوڵاڵ منەتی دانەناوە. بە وتەی ناوبراو ›‹ئێران ڕایگەیاندووە کە ئامادەیە لە لوبنان مێترۆ 
و وزەخانــەی برقیــان بــۆ دابمەزرێنێت«. ئەمــە لە کاتێکدایە کە خەڵکی ئێران لەوپەڕی هەژاری 
و بێ دەرەتانیدا ژیان دەکەن و زیاتر لە 60 لەســەدی خەڵک لەژێر هێڵی هەژاریدا ژیان بەســەر 

دەبەن.

22ی خەزەڵوەر: تێلێڤیزیۆنی فەرمیی نۆروێژ باڵوی کردەوە کە پۆلیسی ئەو واڵتە دیپلۆماتێکی 
پێشووی باڵوێزخانەی ڕێژیمی ئێران لە »ئۆسلۆ« و هەروەها کەسێکی لوبنانی بە ناوی »خالید 
موسەویـ«ـــی بــە هەوڵدان بۆ تێرۆرکردنی »ویلیــام نیگارد« تاوانبار کردوون. »ویلیام نیگارد« 
خەڵکی نۆروێژە کە ڕۆمانی »ئایەتە شەیتانییەکانـ«ـــی بە زمانی نۆروێژی باڵو کردووەتەوە. 
ڕۆمانــی »ئایەتــە شــەیتانییەکان« لەالیەن »ســەلمان ڕۆشــدی« نووســراوە، ئــەو کاتە حوکمی 
کوشتنی »ڕۆشدی« بەهۆی نووسینی ئەو ڕۆمانە لەالیەن »خومەینیـ«ـیەوە دەر کرا، هەروەها 
لە دوای ئەوە ئەو کەســانەی ئەو کتێبەیان چاپ دەکرد یان وەریاندەگێڕا دەکەوتنە بەر هێرشــی 

تێرۆریستییەوە.

2٣ی خەزەڵــوەر: ناوەنــدی هاوکاریــی حیزبەکانی کوردســتانی ئێران بەبۆنەی دەسبەســەرکردن و 
گیرانــی خەڵکــی کوردســتان لەالیەن دامــودەزگا ئەمنییەتییەکانی ڕێژیمی ئیســالمیی ئێرانەوە 
پەیامێکی باڵو کردەوە کە تێیدا هاتووە: ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێران وێڕای 
مەحکوومکردنی ئەم شــەپۆلە لە ڕەشــبگیریی چاالکانی مەدەنیی کوردســتان، داوا لە کۆڕ و 
کۆمەڵــە جیهانییــەکان و ناوەندەکانــی داکۆکــی لــە مافەکانــی مرۆڤ و هەروەهــا کۆمەاڵنی 
خەڵکــی کوردســتان و کۆمەڵگــەی مەدەنــی دەکات، بەرانبــەر بەم ســەرکوتکارییانەی ڕێژیم و 

چارەنووسی چاالکانی دەسبەسەرکراوی کورد بێ هەڵوێست نەبن.

2٤ی خەزەڵوەر: »حەســەن نەورۆزی« جێگری ســەرۆکی کۆمیسیۆنی دادوەریی ڕێژیمی ئێران، 
لە وتووێژ لەگەڵ ماڵپەڕی »دیدەبانی ئێران« دژکردەوەی بە بەڕێوەچوونی دادگای نێونەتەوەیی 
خەڵک لە لەندەن پیشــان دا و ســەبارەت بە ســەرکوتەکانی خەزەڵوەری ٩8 وتی: »یەکێک لەو 
کەسانەی کە ڕاستەوخۆ تەقەی لە خەڵک کردووە من بووم، ئێمە خەڵکمان کوشت،  ئیستا کێ 

دێت لێپرسینەوە لە ئێمە بکات؟«.

25ی خەزەڵــوەر: دەزگای ڕێکخســتنی گشــتیی حیزبــی دێموکرات لــە ڕاگەیەندراوێکدا باڵوی 
کــردەوە کــە ئەندامێکــی حیزبی دێموکرات بە ناوی »داوود ڕەحیمی« دوای دەسبەســەرکردن و 
ئەشــکەنجە و ئازارێکی زۆر لە زیندانی ڕێژیمدا وێڕای هاونیشــتمانییەک بە ناوی »ئەســعەد 

ڕامین‹‹، شەهید کراون. 

بــە  نێونەتەوەیــی،  شــەفافییەتی  ڕێکخــراوی  بەرگریــی  و  نیزامــی  بەشــی  خەزەڵــوەر:  26ی 
باڵوکردنــەوەی ڕاپۆرتێــک، دۆخی بەرگری و ئەمنییەتی ڕێژیمی ئێرانی لە بواری گەندەڵییەوە 
بــە قەیرانــاوی وەســف کــرد. بەپێــی ئــەو ڕاپۆرتە جگە لــە پێــوەری پەیوەندیدار بە پێرســۆنێلەکان 
کە لە دۆخێکی پڕمەترســیداردا جێگەیان گرتووە، پێوەرەکانی بەشــی نیزامی، سیاســی، ماڵی، 

عەمەلیاتی و لۆجیستیکی لە دۆخی قەیراناویدان.

26ی خەزەڵــوەر: کۆمیتــەی ســێهەمی ڕێکخــراوی نەتــەوە یەکگرتــووەکان بــە پەســەندکردنی 
بڕیارنامەیەک، پێشــێلکردنی ئاشــکرا و سیســتماتیکی مافی مرۆڤ لە ئێرانی مەحکووم کرد. 
بڕیارنامەکە بە 7٩ دەنگی ئەرێنی و ٣0 دەنگی نەرێنی و 71 دەنگی بێ الیەن پەسەند کرا.

 
27ی خەزەڵوەر: مەجلیسی نوێنەرانی ویالیەتە یەکگرتووەکانی ئامریکا لە دووهەمین ساڵڕۆژی 
ســەرکوتی خوێناویی ناڕازییانی خەزەڵوەری ٩8 لەالیەن ڕێژیمی ئێرانەوە، بڕیارنامەیەکی دژی 
ئەم ڕێژیمە دەر کرد. 2٤ نوێنەری کۆماریخواز ئەو بڕیارنامەیەیان ڕێک خستووە کە یەکەمین 
بڕیارنامەی فەرمیی کۆنگرەی ئامریکا بە مەبەســتی بە فەرمی ناســینی کوشتارەکانی ساڵی 

٩8ی هەتاویە کە بە »خەزەڵوەری خوێناوی« ناسێنراوە.

٣ی ڕەزبەر: لە دوای بانگەوازی سەرتاسەری بۆ د ناڕەزایەتیی گشتگیر لە ئێران، مامۆستایانی  
شــارەکانی ئیــالم، کرماشــان، مەریوان، ســنە و ســەقز  لە بەرامبــەر نوێنەرایەتییەکانــی وەزارەتی 

پەروەردە لەو شارانە کۆبوونەوە.

٣ی ڕەزبەر:  میدیاکانی ســوئید رایانگەیاند کە کەســێکی ئێرانی بە ناوی »پەیمان کیا‹‹ کە 
پێشتر لە پۆلیسی ئەمنییەتی واڵتی سوئید بووە بە تاوانی سیخوڕی بۆ ڕێژیم دەسبەسەر کراوە. 

٣ی ڕەزبــەر: دامــەزراوەی لێکۆڵینــەوەی »ئینتێــل لــەب‹‹ بــە باڵوکردنــەوەی چەندیــن وێنــەی 
ماهوارەیی ئاشــکرای کردووە کە چاالکییە مووشــەکییەکانی ڕێژیم لە دامەزراوەی مووشەکییە 

ژێرزەوینییەکانی کرماشان چڕتر بووەتەوە.

٤ی ڕەزبەر: ماڵپەڕی »ئینتێلیجێنس ئانالین« کە ماڵپەڕێکی بواری ئەمنییەتییه  لە ڕاپۆرتێکدا 
باســی لــەوە کــردووە کــە ئیتالعات و پاســدارانی ئێران، حیزبــی دێموکراتی کوردســتانی ئێران بە 
مەترســییەکی گەورە دەزانن بۆ ســەر خۆیان و ئەم حیزبە لە نزیکەوە لەالیەن دەزگای هەواڵگریی 

پاسدارانەوە کە »حوسێن تائێب« بەرپرسیەتی، چاودێری دەکرێت.

5ی ڕەزبەر:  پڕۆفیسۆر »غازی زێباری« لە ویالیەتی »لۆیزیانا«ی ئامریکا لەالیەن گۆڤاری 
لۆیزیانا الیف مەگەزینەوە  بۆ ساڵی 2021 وەک باشترین پزیشکی ئەو ویالیەتە هەڵبژێردرا. 

7ی ڕەزبــەر: چەندیــن جــار بــە کاتیوشــا و دڕۆن هێــرش کرایە ســەر فڕۆکەخانــەی نێودەوڵەتیی 
هەولێــر و لەحاڵێکــدا ڕێژیمــی ئێــران بەردەوام ڕایدەگەیاند کە ئەوان دەســتیان لەو هێرشــانەدا نییە، 
بەاڵم کاناڵێکی تێلێگرامیی ســەر بە ســپای پاســداران باڵوی کردەوە کە لە ماوەی یەک ســاڵی 
ڕابردوودا ئەو ڕێکخراوەیە هێرشــی کردووەتە ســەر هەرێمی کوردســتان، بە تایبەتی فڕۆکەخانەی 

نێودەوڵەتیی هەولێر.

7ی ڕەزبــەر: پاســداری تێرۆریســت »محەممــەد پاکپــوور« فەرمانــدەی هێــزی زەوینیــی ســپای 
پاســداران لە کۆبوونەوە لەگەڵ جاش و بەکرێگیراوەکان هەڕەشــەی لە هەرێمی کوردســتان کرد و 

هەڕەشەی لەنێوبردنی بنکە و بارگای حیزبە کوردستانییەکانی کرد. 

٩ی ڕەزبــەر: »ســەعید خەتیــب زادە« وتەبێــژی وەزارەتــی دەرەوەی ڕێژیمــی ئێــران لــە پرێــس 
کۆنفرانسێکدا لە فەرانسە، لە واڵمی ئەو پرسیارەدا کە ئایا لە ئەگەری گەڕانەوە بۆ ڕێککەوتنی 
ناوکی، ئیســرائیل لە هێرشــی نیزامی بۆ ســەر ئێران پاشــگەز دەبێتەوە، وتی: ›‹ئیســرائیل زیانی 
جیددیــی بــە ژێرخانــە زانســتییەکانی ئێمــە گەیانــدووە، ئــەوان ســەدان بۆمبــی ناوکییــان هەیە و 

ڕێککەوتنی پێشگرتن لە پەرەپێدانی چەکی ناوکیشیان واژۆ نەکردووە«.

٩ی ڕەزبــەر: کاک »ئــاکام دەریایــی« پێشــمەرگەی هێــزی پێشــمەرگەی کوردســتان بەهــۆی 
ڕووداوێکی دڵتەزێنەوە گیانی لەدەســت دا و تێکەڵ بە کاروانی شــەهیدان بوو. شــەهید »ئاکام 
دەریایی«  لەداکبووی ســاڵی 1٣7٤ لە ســاری شــنۆ بوو. ســاڵی 1٣٩5ی هەتاوی بە فەرمی 
پەیوەســت بە هێزی پێشــمەرگەی کوردســتانەوە بوو و چەکی بەرگری لە نیشــتمانی کردە شــان. 
شــەهید ئــاکام ڕۆڵەیەکــی ئــازا و بە جەرگ بوو و لە ســەخترین ســاتەکان ســامناکیی دوژمنی 
دەشــکاند و هیوا و ورەی بە الوان دەبەخشــی. دوانیوەڕۆی ڕۆژی دواتر، تەرمی شــەهید »ئاکام 
دەریایی« بە بەشداریی بنەماڵەی شەهید »ئاکام«، بەشێک لە ئەندامانی ڕێبەرایەتی، فەرماندە 
نیزامییــەکان، کادر، پێشــمەرگە و میوانــان لە گۆڕســتانی شــەهیدان لــە »جێژنیکان« بە خاک 
ئەســپێردرا و  لەگەڵ ڕێباز و ئامانجی شــەهید »ئاکام« و ســەرجەم شەهیدانی کوردستان پەیمان 

نوێ کرایەوە. 

11ی ڕەزبەر: کۆمیتەی نێودەوڵەتی بۆ »عیداڵەت« پشتیوانیی خۆی لە کۆبوونەوە ناڕەزایەتییە 
بەرباڵوەکانی »مامۆستایان و خانەنشینکراوانـ«ـی ئێران ڕاگەیاند. ٤ هەزار پارلمانتار لە »ئوروپا 
و ئامریــکا« پشــتیوانی لــەو کۆمیتەیــە دەکەن. ئەو کۆمیتەیە داوای لــە هەموو یەکیەتییەکان، 
ســەندیکایەکانی مامۆســتایان و خوێندکاران لە واڵتانی جیهان کردووە بۆ ئازادیی مامۆستایانی 
بەندکراو هەوڵ بدەن و بە پشتیوانیی خۆیان ئیزن نەدەن دیکتاتۆرییەتی دینی دەنگی مافخوازی 

ئەو مامۆستا و خانەنشینکراوانە بنبڕ بکات.

15ی ڕەزبــەر: خەڵکــی لوبنــان بــە هەڵگرتنــی پالکارت و وتنەوەی دروشــم بەنیســبەت ســەفەری 
وەزیــری دەرەوەی ڕێژیمــی ئێــران بــۆ ئــەو واڵتــە ناڕەزایەتییــان دەربــڕی. خەڵکی لوبنــان و حیزبە 
سیاسییەکانی ئەو واڵتە، ڕێژیمی ئێران بە هۆکاریی سەرەکیی کێشە ئابووری و سیاسییەکانی 

لوبنان دەزانن و دژی دەستێوەردانەکانی ئەو ڕێژیمەن لە کاروباری واڵتەکەیان.

دوابــەدوای ئــەوەی کــە کچێکــی تەمەن 22 ســاڵ خەڵکی ســنە بە ناوی »فایــزە مەلەکی نیا« 
لەالیەن باوکی سووتێنراوە و گیانی لەدەست دا ڕۆژی پێنجشەممە 15ی ڕەزبەر بەشێک لە ژنانی 
دانیشتووی »مەریوان لەهەرمبەر توندوتیژی دژی ژنان کۆبوونەوەی ناڕەزایەتییان بەڕێوە برد. 

17ی ڕەزبەر: ڕۆژنامەی »تایمز« باڵوی کردووەتەوە، چاالکانی مەدەنیی سکاتلەند داوایان لە 
پۆلیسی ئەو واڵتە کردووە کە لە کاتی چوونی »ئیبراهیم ڕەئیسی« سەرکۆماری ڕێژیمی ئێران 

بۆ »گالسکۆ«، دەسبەسەری بکەن. 

17ی ڕەزبەر: »ئەبوولحەســەن بەنی ســەدر« دوای ماوەیەک بەربەرەکانێ لەگەڵ نەخۆشــی لە 
نەخۆشــخانەی »ســاڵپرتیە«ی پاریســی پێتەختی فەرانســە کۆچی دوایی کرد. »بەنی ســەدر« 
وه كوو سه ركۆماری پێشووی ئێران لە پەروەندەی »میکۆنووسـ«ـــدا ڕۆڵێکی کاریگەر و ئەرێنیی 
هەبوو و بە دژی ڕێژیمی ئێران شایەتیی دا و شایه تی دیكه ی به  دادگاكه  ناساند و له و دادگایه دا 

ڕۆڵێكی دیاری له  مه حكوومكردنی ته واوییه تی ڕێژیمی ئێراندا گێڕا.

18ی ڕەزبەر: بەپێی ڕاپۆرتێکی نوێی بانکی ناوەندی، ڕێژەی قەرزەکانی ڕێژیمی ئێران گەیشتە 
8 میلیــارد و 8٤0 ملیــۆن دۆالر کــە ئــەو بابەتە بۆ واڵتێکی وەک ئێــران کە پێوەندیی ئابووریی 

لەگەڵ دنیای دەرەوە پچڕاوە، ئەرێنی نییە.

18ی ڕەزبەر: هەواڵدەریی »فارس‹‹ سەر بە ڕێژیمی ئێران دیسانەوە هێرشی کردە سەر ڕێبەرانی 
حکوومەتی هەرێمی کوردســتان و لە هەواڵێکدا باڵوی کردەوە: »ڕێبەرانی کوردســتانی باشــوور 
بەرپرســی نائەمنییەکانی کوردســتانی ڕۆژهەاڵتن و ڕێگاخۆشــکەری واڵتانی بیانی لە ناوچەدا 

بەتایبەتی نێوخۆی ئێرانن«.

21ی ڕەزبــەر: »هــادی عامری« ڕێبــەری هاوپەیمانیەتیی »فەتح« کە گرووپێکی گرێدراو بە 
ڕێژیمــی ئێرانــە، لــە ئاکامی بەدەســت نەهێنانی کورســییەکی زۆر لــە هەڵبژاردنەکانی پارلمانی 
عێراق، وتوویەتی: »ئاکامی هەڵبژاردنە فەرمییەکان بە هیچ شــێوەیەک قەبووڵ ناکەم چونکە 

لە هەڵبژاردنەکاندا ساختەکاری کراوە.

21ی ڕەزبەر:  لە کوردســتانی ڕۆژهەاڵت لەالیەن کەســانێکی هەلپەرەســتەوە بە هاندانی ســپای 
تێرۆریستی پاسداران دەست کرابوو بە زیندووکردنەوەی عەشیرەگەرایی لەژێر ناوی ڕەچەڵەکناسی 
و هــەوڵ دەدرا خەڵــک لــەم پیالنــەوە بگلێنــن. ئامانجــی رێژیــم شــەقکردن و لەت لەتکــردن و 
پەراوێزخســتنی خەڵکــی کوردســتان و نەزۆککردنــی بیــری نەتەوایەتی خەڵکی کورد بوو. ســپا 
بــۆ ڕازیکردنــی خەڵــک و تێوەگالندنیــان بەدانــی پارە و پۆســتی ئیداری و چــەک ئەوانی وەبەر 

تەماح نابوو.

22ی ڕەزبــەر: ڕێژەیەکــی زۆر لــە مامۆســتایان لە شــارەکانی کوردســتان و ئێران لــە ناڕەزایەتی 
زیندانــی  مامۆســتایانی  ئازادنەکردنــی  و  پلەبەنــدی  گەاڵڵــەی  پەســەندنەکردنی  بەنیســبەت 

خۆپیشاندانیان بەڕێوە برد. 

26ی ڕەزبــەر: لەالیــەن ڕێکخــراوی کولتــووری و هونەریی مامۆســتا »زیــرەک«ەوە، 500 دانە 
کتیبی فێربوونی نووسینی کوردی لە نووسین و ئامادەکردنی مامۆستا »سوێسنە حەسەن زادە« 
لە شاری بۆکان لەسەر پردی »کۆسە، سەیرانگای کێوەڕەش و جادەی کۆسە« بەخۆڕایی و بە 

شێوەی خۆبەخشانە لەالیەن پارێزەرانی زمانی کوردی لەنێو خەڵکدا باڵو کرایەوە.

26 و 27 ڕەزبەر: ڕێژیمی ئێران کۆبوونەوەیەکی لەژێر ناوی »ســوڵح »و لەســەر پرســی »ســوڵح 
و چارەســەرکردنی کێشــەکان »لــە زانکــۆی تــاران بــۆ بانگەشــەی هەوڵــە ئیدئۆلۆژییەکانــی 
بەڕێــوە بــرد. خوێنــدکاران ڕوو بــەو کۆبوونەوەیە وتوویانە: ›‹ئەگەر لە ســوڵح دەگەڕێن بۆچی لە 
خۆپێشــاندانەکانی ســاڵی ٩8 هەزاران کەســتان تەنیا بە تاوانی هاتنە سەرشەقام گوللـــەباران کرد 

و بۆچی مافخوازیی بزووتنەوەی گەڵی کورد بە تۆپباران و مووشەکباران وەاڵم دەدەنەوە.‹‹

٣0ی ڕەزبــەر: لــە شــارە تورک نشــینەکانی وەک: »مەراغــە، تەورێــز، ئەردەبێڵ« و شــارەکانی 
دیکەوە تورکەکان بۆ کاری کشــتوکاڵی ڕوویان لە پیرانشــار و شــارەکانی دیکەی کوردســتان 
کردووە و بە پارەی سەرسووڕهێنەر زەوی بۆ کشتوکاڵیان لە خەڵک بەکرێ گرتووە یان کڕیویانە 

کە ئەمە کێشەی بۆ خەڵکی خودی ئەو شارە درووست کردووە.

2ی خەزەڵوەر: دوابەدوای ئەوەی کە »ڕەجەب تەیب ئەردۆغان«، سەرکۆماری تورکیە سەبارەت 
بــە دۆخــی تورکەکانــی دانیشــتووی ئێــران نیگەرانی دەربڕی، »عەلی شــەمخانی« ســەرۆکی 
شــورای بــااڵی ئەمنییەتــی ڕێژیــم لــە تویتێــری خۆیــدا نووســیی » دەســەاڵتێک لــە هەبوونــی 
نەتــەوەکان دەترســێت کــە بــە زەبر و نێزە و کوشــتن، بەرەنــگاری خەڵک دەبێتەوە نــەک ئێران کە 

گوڵستانێکە بۆ نەتەوەکان«.

٤ی خەزەڵــوەر: دوای ماوەیــەک هــەوڵ و زەحمــەت لەالیــەن بەرپرســان و کارگێڕانــی بەشــی 
»شــەهیدان«، ماڵپەڕێکــی تایبــەت بــە شــەهیدان دامــەزرا  و خرایــە بــەر دیــدی بەکارهێنەرانی 
تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکانەوە. ئەو ماڵپەڕە زانیارییەکانی تایبەت بە شــەهیدانی حیزبی دێموکراتی 

کوردستانی ئێرانی تێدایە. 

٤ی خەزەڵــوەر: دوو ماتۆڕســواری نەناســراو هێرشــیان کــردە ســەر »هــادی ڕەزازادە« بەرپرســی 
بەســیجی خوێندکارانــی زانکــۆی زانســتی پزیشــکیی »تاران«،  لێیــان داوە و مۆبایلەکەشــیان 
لەگەڵ خۆیان بردووە. لە پارێزگای »سیســتان و بەلووچســتانیش« پلەدارێکی هێزی ئینتزامیی 
ڕێژیم بە ناوی »ئەسغەر نەورۆزی« لەالیەن کەسانی نەناسراوەوە کوژرا و سێ پلەداری دیکەش 

بریندار کران.

٤ی خەزڵــوەر: لــە بەرەبــەری دووەمین ســاڵوەگەڕی خۆپیشــاندانەکانی خەزەڵوەری ٩8دا هێرشــی 
ســایبێری کرایــە ســەر پۆمــپ بێنزینەکانی ئێران و وەزارەتی نەوتی ڕێژیمــی ئێران ئەم ڕووداوەی 
پشتڕاست کردەوە. هاوکات بیلیبۆردە دیجیتاڵییەکانی ئیسفەهان هەک کران و لەسەریان نووسرا 
»خامنەیــی، بێنزینــی ئێمــە کوا؟‹‹ و »بێنزینی خۆڕایی لە پۆمپی بێنزینی جەماران‹‹. بەهۆى 
ئەم هێرشــە ســایبێرییەوە زۆربەى پۆمپی بێنزینەکان داخران، هەر بۆیە فرۆشــتنی بێنزین بە بەهاى 

ئازاد و بێ بەکارهێنانى سیستمى هوشمەندی سووتەمەنى ئەنجام درا.

6ی خەزەڵوەر: ئاکامی ڕاپرسییەکی دامەزراوەی »گەمان« پیشانی دا،86.2٪ لە خەڵکی ئێران 
لەســەر ئــەو بــاوەڕەن کــە گەندەڵی و ناکارامەیــی ڕێژیمی ئێران زۆرتریــن کاریگەریی نێگەتیڤی 
لەســەر دۆخی ئێســتای ئابووریی ئێران داناوە. بەپێی ئاکامی ئەو ڕاپرســییە بەنیســبەت ڕوانگە 

سیاسییەکان، ڕووخانی ڕێژیمی ئیسالمیی ئێران زۆرترین الیەنگری هەبووە.

6ی خەزەڵــوەر: »موجتەبــا تەوانگــەر« ئەندامــی کۆمیســیۆنی ئابووریــی مەجلیســی ڕێژیــم لە 
لێدوانێکــدا وتــی: »ئەمنییەتــی ئیتالعاتــی ئێمــە لە دۆخێکــی خراپدایە و جێــگای نیگەرانییە، 

بەجێی ئینتێرنێت باشترە ئەمنییەتی ئیتالعاتی خۆمان بەهێز بکەین«.

8 ی خەزەڵوەر: لە مانگی گەالوێژی ساڵی 2017دا »نەوزاد هەورامی« کە ئەندامی بەڕێوبەری 
ناوەندی ســەالحەدین لە شــاری »ناشیفلـ«ـــی ویالیەتی »تێنێسیـ«ـــی ئامریکایە هەوڵەکانی بۆ 
بەفەرمیکــردن و خوێندنــی زمانــی کــوردی لــە قوتابخانەکانــی ئامریــکا خســتە گــەڕ و زمانی 
کوردی وەک یەکێک لە 11 زمانەکان؛ لەالیەن وزارەتی دەرەوەی ئامریکاوە بە فەرمی ناسێندرا 

و لە ویالیەتی »تێنێسی« دەخوێندرێت. 

٩ی خەزەڵوەر: بەپێی لێکۆڵینەوەی زانکۆی »ســتەنفۆرد« لە ســاڵی 2021دا، 1٤ مامۆســتای 
زانکــۆی »کوردســتان«لە ســنە وەک مامۆســتای بلیمــەت لــە ئاســتی جیهانــدا هەڵبژێــردران. 
پێشــتریش ڕێکخــراوی زانســتیی »تایمز« بــاڵوی کردبووەوە، زانکۆی »کوردســتان« لە بواری 

کاریگەریی باش لە ساڵی 2021دا پلەی 800-601 هەیە.

10ی خەزەڵــوەر: زیاتــر لــە 100 کــەس لــە ڕێبەرانــی جیهان لەســەر ئەوە ڕێــک کەوتن کە هەتا 
کۆتایی ســاڵی 20٣0ی زایینی بە ڕەوتی لەنێوچوونی دارســتانەکان و داخورانی زەوی کۆتایی 
بێنــن. بەپێــی ڕاپۆرتــی هەوڵدەریی ›‹ڕۆیتێــرز‹‹ ئەو ڕێبەرانە بەڵێنیی ئەوەیان دا کە 1٩ میلیارد 
دۆالر لە چوارچێوەی بودجەی بەشــەکانی گشــتی و تایبەتی بۆ ســەرمایەگوزاری لە پاراســتن و 

بووژاندنەوەی دارستانەکان تەرخان بکرێت.
   

12ی خەزەڵــوەر: ڕێوڕەســمێک لەالیــەن کۆمســیۆنی کۆمەاڵیەتیــی حیزبــی دێموکراتــەوە بــۆ 
ڕێزگرتن لە قوتابییانی ســەرکەوتووی نێو شــۆڕش بەڕێوە چوو. »مســتەفا هیجری« لێپرسراوی 
گشــتیی حیزبی دێموکرات، چەند وتەیەکی پێشکەشــی ئامادەبووان کرد و وێڕای پیرۆزبایی لە 
خوێنــدکاران و قوتابییانــی ســەرکەوتووی نێو ڕیزەکانی شــۆڕش و بنەماڵەکانیــان ڕایگەیاند کە 

هەتا زیاتر دەستمان بە خوێندن و زانست بگات، زیاتر دەتوانین خزمەتی واڵتەکەمان بکەین.

1٤ی خەزەڵــوەر: بــە بڕیــاری »عەلــی خامنەیــی« ڕێبــەری ڕێژیمی ئێران میلیشــیاکانی ســەر 
درێژە لە الپەڕەی ٩بــە ئێــران گرووپێکــی مەرگیــان لــە عێراق پێک هێنا کــە کاری ئەم گرووپــە »گرتن، ڕفاندن و 

خوێنەرانی هێژای »کوردستان«، بەپێی نەریتی سااڵنەی ڕۆژنامەکەمان، »کوردستان«، پانۆڕامای گرینگترین ڕووداوەکانی ساڵی پێشوو لە ڕاپۆرتەهەواڵێکی تایبەتدا 
دەخاتە بەرچاوی ئێوەی ئازیز؛ ئەوەی بەردەستان پانۆڕامای سێ مانگی سێهەمی ساڵی ١٤٠٠ی هەتاوی واتە ٢7٢١ی کوردییە.



٩ ژمارە ٨٢١ ، ٢٠ی ئاوریلی ٢٠٢٢

27ی خەزەڵوەر: نووســینگەی دارایی وەزارەتی دەرەوەی خەزێنەداریی ئامریکا گەمارۆی خســتە 
سەر شەش کەس و شیرکەتێکی ئێرانی کە ویستبوویان لە ڕەوتی هەڵبژاردنەکانی سەرکۆماریی 
2020ی ئامریکادا دزە بکەن. ئەو کەسانە ویستبوویان لە ڕێگای هێرشی سایبێرییەوە ناکۆکی 
لەنێوان دەنگدەراندا دروســت بکەن و باوەڕ و متمانەی دەنگدەران بەنیســبەت هەڵبژاردنی 2020ی 

ئەو واڵتە کەم بکەنەوە.

2٩ی خەزەڵــوەر: کوالێتیــی ڕێگاوبانەکانی واڵتانی جیهــان لەالیەن کۆڕی جیهانیی ئابوورییەوە 
هەڵســەنگێندرا کــە لــەم بــوارەوە ئێــران لەنێــوان 1٤1 واڵتی جیهــان پلەی 77ی تۆمــار کرد. لەم 
ڕیزبەندییەی کۆڕی جیهانیی ئابوورییەدا، ئیماراتی یەکگرتووی عەرەبی پلەی هەشت، عەمان 

پلەی دە، قەتەر پلەی شازدە، بەحرەین پلەی 25 و عەرەبستان پلەی 2٩ی جیهانیان هەیە.

28ی خەزەڵــوەر: هــەزاران کــەس لــە خەڵکــی ئیســفەهان بەنیســبەت وشــکبوونی سیســتماتیکی 
ڕووبــاری ›‹زایەنــدەڕوود‹‹ و لەنێوچوونــی کشــتوکاڵی ئەو ناوچەیە، پەیوەســت بــە کۆبوونەوەی 
وەرزێڕانی ناڕازی بوون و بەنیسبەت ناکارامەیی سیاسەتەکانی ڕێژیم و گرینگینەدانی بەرپرسان 

دروشمیان دا. 

2٩ی خەزەڵــوەر: میدیاکانــی ئاڵمــان باڵویــان کــردەوە کە بە هاویشــتنی »کۆکتۆل مۆلۆتۆف« 
لەالیەن کەســانی نەناســراوەوە هێرش کراوەتە ســەر بینای کۆنسولگەریی ڕێژیمی ئێران و ئاگری 
تێبــەردراوە. ئــەو هێرشــە هــاوکات بــووە لەگــەڵ کۆبوونــەوەی ناڕەزایەتیــی دژبەرانــی ڕێژیمــی 

ئیسالمیی ئێران لە »هامبورگ« بۆ ساڵیادی قوربانییانی خەزەڵوەری ٩8.

هــاوکات لەگــەڵ بەڕێوەچوونــی دادگای نیزامــی بــۆ دە مەئمــووری پلە خواری ناســراو لەالیەن 
ڕێژیمی ئێران وەکوو تاوانبار بە پێکانی فڕۆکەی ئۆکراینی، ڕۆژی یەکشەممە ٣0ی خەزەڵوەر 
بنەماڵــەی قوربانیانــی گڕۆکــە ئۆکراینییەکە بە پالکاردێک کە لە دەســتیاندا بوو و لەســەریان 
نووســرابوو: »خوێندنــەوەی دۆســیەی پێــش لــە بەدواداچوون مافی شــیاو و یاســایی ئێمەیە« لە 
بەرامبەر ڕێکخراوی دادوەریی هێزە چەکدارەکانی ڕێژیمی ئێران ناڕەزایەتییان بەڕێوە برد. ئەوان 

دروشمی  »مەرگ بۆ خامنەیی« و »مەرگ بۆ کۆماری ئیسالمیـ«ـیان وتەوە.

1ی ســەرماوەز: وەزارەتــی نێوخــۆی بەحرەیــن ڕایگەیانــد کــە گرووپێکــی ســەر بــە ڕێژیمــی 
ئێرانــی دەسبەســەر کــردووە کــە لــە هەوڵــی پیالنداڕشــتن بۆ کردەوەیەکــی تیرۆریســتی بوون. لە 

دەسبەسەرکراوان چەک و کەرەستەی تەقینەوە زەوت کراوە کە لە ئێرانەوە بۆیان ڕەوانە کراوە.

1ی ســەرماوەز: ئەنجوومەنــی ژینگەپارێزیــی بانــە ـ پاژیــن ســەبارەت بە کۆکردنــەوەی واژۆ بۆ 
چارەســەرکردنی کێشــەی بێئاوی لە شــاری بانە ســەر بە پارێزگای ســنە لە ڕێکەوتی 2٤ هەتا 
٣0 خەزەڵوەری 1٤00ی هەتاوی، ڕاگەیەندراوێکی باڵو کردەوە. لەو ڕاگەیەندراوەدا هاتبوو کە 
زیاتــر لــە 10 هــەزار واژۆ کۆ کراوەتــەوە. هەروەها پاژین داوای لە خەڵک کرد کە هەموو کات 

ئاوا شێلگیرانە و مەدەنیانە پاڵپشت و یارمەتیدەری ئەنجومەنی پاژین بن.

٣ی سەرماوەز: »کارین ئەندروز‹‹ وەزیری نێوخۆی ئوسترالیا ڕایگەیاند کە ئەو واڵتە گرووپی 
حیزبوڵاڵی لوبنانی خستووەتە نێو لیستی ڕێکخراوە تێرۆریستییەکانەوە. ناوبراو لە بەیاننامەیەکدا 
ڕایگەیاند، حیزبوڵال لە ڕێگەی هێرشە تێرۆریستییەکانییەوە هەڕەشە درووست دەکات و پشتیوانی 
لــە گرووپگەلێکــی وەکــوو ›‹جیهــادی ئیســالمیی فەلســتین« و »گوردانــی عیزەدین قســام‹‹ 

دەکات.

٤ی سەرماوەز: ئیسرائیل و مەراکێش بە ئامانجی پاراستنی بەرژەوەندیی نیشتمانی و ئەمنییەتی 
لــە ســێبەری نیگەرانییــەکان بەنیســبەت هەڕەشــەکانی ڕێژیمــی ئێــران لــە ناوچەکە و میلیشــیا 
تونــدڕەوەکان، پەیمانــی بەرگرییــان واژۆ کرد. ئەو ڕێککەوتنــە هاوکاریی ئیتالعاتی، مامەڵەی 

چەکوچۆڵ و ڕاهێنانی هاوبەشی نیزامی لەخۆ دەگرێت.

5ی سەرماوەز: ڕیژیمی ئێران جارێکی دیکەش لە هێرشی سایبێری بۆ سەر ڕاگەیاندنی حیزبی 
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران،  تووشــی شکســت بــوو. ڕێژیم لە ڕێگای دروســتکردنی ڕۆبات 
لــە هــەوڵ دابــووە تــۆڕە کۆمەاڵیەتییەکانی حیزبی دێموکرات هەک بکات. بەهۆی ئەو هێرشــە 
سایبێرییە، گوشارێكی زۆر له سه ر ماڵپەڕی »کوردستان میدیا« بوو و لەالیەن بەکارهێنەرانییەوە 
نەدەکرایەوە.  ڕێژیمی ئێران بە دانانی پەیجی ساختە له  هه موو تۆڕ و كاناڵه كانی سۆشیالمیدیادا، 
بــە نــاوی حیزبــی دێموکــرات، هــه م ده یــه وێ زانیاریــی ناڕاســت و چه واشــه  له  ژێر نــاوی حیزبی 

دێموكراتدا باڵو بكاته وه  و هه م به و ڕێگه وه  هەوڵی سیخوڕی بە سەر خەڵکدا دەدات.

5ی ســەرماوەز: واڵتی بریتانیا بەفەرمی گرووپی تێرۆریســتیی »حەماس« کە لەالیەن ڕێژیمی 
ئێرانەوە پشــتیوانیی لێ دەکرێت، وەک »گرووپێکی تێرۆریســتی« ناســاند و هۆشــداریی دا کە 
ئەندامان و الیەنگرانی ئەو گرووپە لەوانەیە بە چواردە ساڵ زیندان سزا بدرێن. وەزارەتی نێوخۆی 

واڵتی بریتانیا ئەو بڕیارەی بەفەرمی دوای پەسەندکردنی پارلمانی ئەو واڵتە ڕاگەیاند.

8ی ســەرماوەز: »حەمید ئەلحوســێنی« ئاخوندی ســەر بە ڕێژیمی ئێران لەالیەن دادگوســتەریی 
شــاری »نەجەفـ«ـــی واڵتی عێراق بە تاوانی »تێرۆریســتی« حوکمی دەسبەســەرکردنی بۆ دەر 
کرا. ناوبراو ئاخوندێکی شــیعەمەزهەبی ســەر بە ڕێژیم کە لە عێراق بەرپرســی یەکیەتیی ڕادیۆ 
و تێلێڤیزیۆنــە ئیســالمییەکان بــووە و لــە هێرشــی مووشــەکیی ڕێکەوتی 2ی خەرمانان بۆ ســەر 

»کانوونی گۆفتمانی ئەلڕافدینـ«ـی شاری نەجەف دەستی هەبووە.

8ی سەرماوەز: بەهۆی کەڵکوەرگرتنی ئێران لە دڕۆن بۆ هێرش و کاری تێرۆریستی، پارلمانی 
»هۆلەنــد« بــە 11٣ دەنــگ بڕیارنامەی دانانی گەمارۆ بە دژی ڕێژیمی ئێرانی پەســەند کرد. 
ئــەو بڕیارنامەیــە لەالیــەن 15 حیزبی »هۆلەند« لە پارلمان پشــتیوانیی لێ کــرا. هەناردەکردنی 
دڕۆن لەالیــەن ســپای پاســدارانەوە بــۆ گرووپــە تێرۆریســتییەکانی وەکــوو حیزبوڵـــاڵ، حەمــاس و 

حوسییەکان یەکێک لە هۆکارەکانی جێبەجێکردنی ئەو بڕیارنامەیە بووە.

8ی سەرماوەز: دوو ئیدارەی میراتی کولتووریی پیرانشار و تاران لە چوار گرووپدا لە سەرەتای 
مانگــی خەزەڵــوەری ئەمســاڵەوە لــە چەنــد شــوێنی ناوچەکــەدا هەوڵی بــە تااڵنبردنی ئاســەوارە 

مێژووییەکانیان داوە و خەسارێکی زۆری ژینگەییشیان بەو شوێنانە گەیاندووە.

8ی ســەرماوەز: بە بۆنەی ســەدەمین ســاڵوەگەڕی لەدایکبوونی مامۆســتا ›‹حەســەن زیرەک‹‹ 
هونەرمەندی ناوداری کورد لەالیەن خەڵکەوە ڕێوڕەســمێک بەڕێوە چوو کە  هێزە ئەمنییەتی و 
ئینتزامییەکانی ڕێژیمی ئێران لەســەر گڵکۆی ›‹حەســەن زیرەک‹‹ باڵوەیان بە خەڵکی شــاری 

بۆکان کرد و ڕێگایان نەدا کە خەڵکەکە کۆ ببنەوە.

٩ی سەرماوەز: کۆمیسیۆنی سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی عێراق ئاکامی هەڵبژاردنەکانی باڵو 
کردەوە . ڕەوتی »ســەدر« بە ڕێبەریی »موقتەدا ســەدر« بە هێنانەوەی 7٣ کورســیی پارلمانی 
عێــراق بــوو بــە یەکەم و هاوپەیمانیی دەوڵەتی یاســایی بە ســەرۆکایەتیی »نــووری مالکی« بە 
٣٣ کورســی دووەم و پارتــی دێموکراتــی کوردســتان بــە ٣1 کورســی ســێهەم هاتنــەوە کە ئەمە 

ناڕەزایەتیی توندی ملیشیا و الیەنەکانی سەر بە ڕێژیمی ئیسالمیی ئێرانی لێ کەوتەوە.

10ی ســەرماوەز: لە ســنوورەکانی نێوان سیســتان و بەلووچســتان لە ئێران و ویالیەتی نیمرووز لە 
ئەفغانستان، شەڕ لەنێوان تاڵبان و هەنگی سنووریی ڕێژیمی ئێران ڕووی دا. تاڵبان بەرپرسیاریەتیی 
ئەو شــەڕەی لەئەســتۆ گرت بەاڵم میدیاکانی ڕێژیمی ئێران وتوویان ئەو شــەڕە لەنێوان کەســانی 
چەکدار و هێزە سنوورییەکانی ئێران هاتووەتە ئاراوە. هەواڵدەریی ›‹تولوعـ‹‹ـی ئەفغانستانیش لە 

زاری جێگری وتەبێژی تاڵبان ›‹بیالل کەریمـ‹‹ـەوە ڕووداوەکەی پشتڕاست کردەوە.

11ی ســەرماوەز: »ڕەزا بیانــی« جێگــری کاروبــاری دارســتان و لێڕەوارەکانی ئێــران وتی: »لە 
ئەمســاڵدا زیاتر لە شــەش هەزار و 700 هێکتار لە دارســتانەکانی ئێران و کوردســتان لە ئاگردا 
سووتاون«. ناوبراو ڕایگەیاند »لەو دارستانانەی کە سووتاون بەنیازین دەنک بچێنین و نەمامیان 
لــێ بچەقێنیــن و بــەو شــێوەیە بەشــێک لــەو زیانانــەی کە بــەر دارســتانەکان کەوتــوون، قەرەبوو 

بکەینەوە«.ئەمە لە کاتێکدایە کە ڕێژیم یەکەم هۆکاری ئاگر تێبەردان لە دارستانەکانە.

11ی ســەرماوەز: بەرینترین ناڕەزایەتی و مانگرتنی مامۆســتایان و فەرهەنگییان لە کوردســتان 
لــە بــەردەم ئیدارەکانــی پــەروەردە و بارهێنانــی ڕێژیــم، بەڕێــوە چــوو. خۆپیشــاندەران بەنیســبەت 
جێبەجێنەکردنــی خواســت و داواکارییەکانیــان، جێبەجێنەکردنــی تەرحــی پلەبەنــدی و تەرحــی 

یەکدەستکردنی مووچەی مامۆستایان لەالیەن ڕێژیمەوە، ناڕەزایەتییان دەربڕی.

1٣ی ســەرماوەز: وێبالگی »هەڵۆکانی زاگرۆس« باڵوی کردەوە کاتژمێر نزیک ٣ی شــەو بە 
کاتی ڕۆژهەاڵت، »هەڵۆکانی زاگرۆس« بە هێرشــکردنە »ســەر کەاڵنتەریی 11« هەڵکەوتوو 
لە شــەقامی »شارەبانیـ«ـــی ســەقز، ســزای بەکرێگیراوانی مۆڵدراوی ئەم مۆڵگەیەی ڕێژیمیان 
داوە. هەڵۆکانی زاگرۆس« لە شاری »سەقز« ڕایانگەیاند کە بۆ پشتیوانی لە خەڵکی شاری 
»ســەقز« و بەربەرەکانێ لەگەڵ دامودەزگا ســەرکوتکەرەکانی ڕێژیم ئامادەی هێرشــکردنە سەر 

ئەم بنکانەن و خۆیان بە پشتیوانی خەباتی خەڵکی کوردستان دەزانن.

15ی ســەرماوەز: پێشــمەرگەکانی کوردســتان لە مەتەرێزەکانی حیزبی دێموکراتی کوردســتانی 
ئێران، بە بەڕێوەبردنی هەڵمەتی پیرۆزی بەڕووچاندن ئەمســاڵیش بە دەم بانگەوازی زاگرۆســانەی 
بــۆ  کوردســتان  پێشــمەرگەی  هێــزی  115ی  هێــزی  پێشــمەرگەکانی  چــوون.  ڕۆژهەاڵتــەوە 
پشــتیوانیکردن لــە هەڵمەتــی بەرینی زاگرۆســانە، لە چیاکانی کوردســتان هەڵمەتــی ژینگەییان 
بەڕێــوە بــرد و بەڕوویــان چانــد. ئــەوان پشــتیوانیی خۆیــان لــەو هەڵمەتە پیــرۆزە بــۆ بووژاندنەوەی 
ژینگەی نیشتمان دەربڕیوە و داوایان لە خەڵکی کوردستان کردووە کە پارەزێری ژینگە بن و بۆ 

بووژاندنەوەی سروشت هاوتەریب بن لەگەڵ هەڵمەتە ژینگەییەکان.

15ی ســەرماوەز: کۆنگــرەی »کۆنفیدراســیۆنی ڕەوەنــدی کــورد‹‹ بــە ئامانجــی یەکخســتن و 
یەکگرتوویــی گوتــاری کوردانــی دیاســپۆرا لــە هەولێــر بەڕێــوە چــوو. لــەو کۆنگرەیــەدا یەکــەم 
گۆڕانــکاری لــە نــاوی کۆنفیدراســیۆنەکەیانەوە دەســتی پێ کرد و دوای قســە و باســێکی زۆر 
ناوی کۆنفیدراســیۆنی ڕەوەندی کورد، گۆڕدرا بۆ »کۆنفیدراســیۆنی ڕەوەندی کوردســتانی«. 
لە کۆنگرەکەدا دەنگ لەســەر ئەوە درا کە هەر ســێ ســاڵ جارێک کۆنگرە ببەســترێت، دوای 
هەڵبژاردنــی کۆمیتــەی گشــتی، ئەندامــەکان حەوت کــەس لەنێو خۆیاندا دەستنیشــان دەکەن بۆ 
کۆمیتەی ڕێبەری، کاری ســەرەکیی کۆنفیدراســیۆنیش پێکەوە گرێدانی کوردان دەبێت لەســەر 

پرسە نەتەوەیی و نیشتمانییەکان.

16ی ســەرماوەز: وەزارەتــی خەزێنەداریــی ئامریــکا بەهۆی ســەرکوتی خۆپیشــاندانەکان لەالیەن 
ئێرانــەوە گەمــارۆی نویی خســتە ســەر کۆمەڵێک لە بەرپرســانی ئەمنییەتــی و نیزامیی ڕێژیم، 
لەوانــە: »غواڵمــڕەزا ســلێمانی« ســەرۆکی ڕێکخــراوی بەســیجی موســتەزعەفان. یەکەکانــی 

تایبەتی ناجا و »هێزەکانی تایبەتی پادوەحشەت« ناسراو بە »نۆپۆ«ش لەو لیستەیەدان.

20ی سەرماوەز: وێنەگرێکی کورد بە ناوی »محەممەد مەعسوون سوەر«، خەڵکی دیاربەکری 
کوردســتانی باکــوور لــە پێشــبڕکێی نێودەوڵەتیــی وێنەگریــی مێژوویــی لــە بریتانیــا، لەنێــو ٤0 
وێنەگــری گــەورەی جیهــان وەک باشــترین وێنەگــر هەڵبژێــردرا. ناوبراو بــە 26 وێنەی مێژوویی 
شارەکانی کوردستانی باکوور، لەو پێشانگایەدا بەشداریی کرد، بەاڵم بە وێنەی پەیکەرێک لە 
شاری سامسوری کوردستانی باکوور کە لەسەر چیای نەمرودە، توانیی ببێتە باشترین وێنەگری 
ســاڵ و وێنەکــە بــە باشــترین وێنــە هەڵبژێردرا. ناوبراو لەمبــارەوە وتوویەتی کە بــە وێنەی ناوچە 

مێژووییەکان، دەیەوێت شارستانییەتی کوردستانی باکوور بە جیهان بناسێنێت.

کۆنفڕانســی نەتەوەیــی مەریوانناســی کۆتایــی پــێ هــات، ئــەم کۆنفرانســە ڕۆژی پێنجشــەممە 
18ی ســەرماوەز لەالیــەن ئەنجومەنــی ئەدەبیــی مەریــوان و بــە بەشــداریی بەرچــاوی توێــژەران و 
نووســەران و خەڵکی شــاری مەریوان و کوردســتانی باشــوور دەستی پێ کرد کە تێێدا نووسەرانی 
ناوچــە جۆراوجۆرەکانــی ڕۆژهــەاڵت و باشــوور، زیاتــر لــە 20 توێژینــەوەی جۆراوجــۆر لەبــارەی 
مێژوو، کولتوور و پێگەی فەرهەنگی و الیەنە جیاجیاکانی شــاری مەریوان پێشــکەش کرد. لەم 
کۆنفڕانسەدا کتێبی کۆنفڕانسی مەریوانناسی کە بریتییە لە سەرجەم وتارەکانی کۆنفڕانس باڵو 

کرایەوە و دەتوانێت سەرچاوەیەکی زانستیی باش بێت بۆ کەسانی لێکۆڵەر.

ڕۆژی شــەممە 20ى ســەرماوەز، مامۆســتایانی شارەکانی »سنە، مەریوان، سەقز، بانە و جوانڕۆ 
و...« لــە پۆلــەکان ئامــادە نەبــوون و بە هەڵگرتنی دروشــم ناڕەزایەتییان دەربڕی. مامۆســتایانی 
ناڕازی خوازیارى جێبەجێکردنى دادپەروەرى و جێبەجێکردنى گەاڵڵەى پلەبەندى و هاوسەنگســازى 

و ئازادیی مامۆستایانى زیندانین.

21ی سەرماوەز: لە درێژەی مانگرتنی مامۆستایان و بانگهێشتی شورای هاوئاهەنگیی پێکهاتە 
سێنفییە فەرهەنگییەکانی ئێران، مانگرتنی گشتیی مامۆستایان لە شارەکانی کوردستان و ئێران 
بەڕێوە چوو. مامۆســتایانی کوردیش لە شــارەکانی »ئیالم، ســەقز، ســنە، ڕوانســەر، دیواندەرە و 

مەریوان« بۆ گەیشتن بە ویست و داخوازییەکانیان بۆ دووەمین ڕۆژ مانیان گرت.

21ی سەرماوەز: چەند کەس لە ئیدارەی ئیتالعاتی پیرانشار ڕژانە نێو کافەکتێبی ئەندێشەی ئەو 
شارە و بە لێدان و سووکایەتی، بێڕێزییان بە بەڕێوەبەرانی ئەو کافەیە کرد. هێزە تااڵنچییەکانی 
ڕێژیــم دەســتیان بەســەر کامپیۆتێر و چەندیــن کتێبدا گرت. لــەم ڕووداوەدا بەڕێوەبەرەی کافەکە 
دەسبەسەر کرا و بۆ ئیدارەی ئیتالعات گوازرایەوە کە پاش لێدان و ئازار و ئەشکەنجەیەکی زۆر 

و هەڕەشەکردن، ئازاد کرا.

22ی سەرماوەز: مامۆستایان لە قوتابخانەکانی ئێران و کوردستان لە سێهەمین ڕۆژی ناڕەزایەتیی 
خۆیاندان و نەچوونە ســەر پۆلەکانیان. لە چەندین شــاری کوردســتانیش وەکوو ›‹ورمێ، ســەقز، 

مەریوان، کرماشان، سنە و بیجار‹‹ مامۆستایان پێوەست بەو مانگرتنە گشتییە بوون.

2٣ی ســەرماوەز: لەنێــوان گوندەکانــی »قەاڵتەڕووتەڵــە« و »ئایەجانـ«ـــی  ناوچــەی زەڕینەی 
پارێزگای سنە، ئاسەوارێکی زۆری مێژوویی پێکهاتوو لە »زێڕ« و »زیو« دۆزراوەتەوە، بەپێی 
زانیارییــەکان چەنــد کەســی چەکــدار و ئاســایی لــە بۆکانــەوە بە مەبەســتی بــە تااڵنبردنی ئەو 
ئاسەوارانە سەردانی ئەو شوێنەیان کردووە، بەاڵم بەر لەوەیکە ئەو کەسانە بتوانن هیچ ئاسەوارێک 
بدۆزنەوە، کۆمەڵێک لە خەڵکی گوندی »قەاڵ ڕووتەڵە« ئاگادار دەبنەوە و پێشیان پێ دەگرن.

2٣ی ســەرماوەز: یەکەی پاراســتنی وەزارەتی ئاســەوارە میژووییەکانی ئێران دەستی بەسەر 1٣8 
ئاسەواری مێژوویی لە پارێزگای کرماشاندا گرتووە کە بۆ هەزار ساڵ پێش زایین، سەردەمەکانی 

ساسانی و ئیسالم دەگەڕێنەوە«.

2٣ی ســەرماوەز: هێزەکانــی هەنگــی ســنووریی ڕێژیمــی ئێران لــە ناوچەی »هــەوارە بەرخەلە« 
ســەر بە شــاری »پیرانشــار«، گۆزەیەکی پڕ لە سکەی »زیو«یان دۆزیوەتەوە و پاشان ڕادەستی 
مۆزەخانەی شاری »ورمێـ«ـیان کردووە. ئەو سکانە لە شێوە جۆراوجۆرەکانی سەردەمی پاشاکان 

لەوانە: »خوسرەوی دووەم، هۆرمزی پێنجەم، یەزگردی سێهەم و خوسرەوپەرویز« بوون.

22ی ســەرماوەز: دوو ئەندامــی شــورای دەورەی شەشــەم و دوو کارمەنــدی دیکــەی شــارەداریی 
شاری مەهاباد بە تۆمەتی گەندەڵیی ماڵی و ئیداری لەالیەن هێزە ئەمنییەتییەکانەوە  دەسبەسەر 
کران. ڕۆژی سێشــەممە 2٣ی ســەرماوەزیش، ئەندامێکی شــورای شــاری پیرانشــار لەالیەن هێزە 

ئەمنییەتییەکانی ڕێژیمی ئێرانەوە دەسبەسەر کرا.

25ی ســەرماوەز: لــە یەکێــک لــە بنکەکانی حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئێران ڕێوڕەســمی 
26ی سەرماوەز بەڕێوە چوو. لەم  ڕێوڕەسمەدا رێز  لەو پێشمەرگانەی گیرا کە ماوەی 20 ساڵە 
لە ڕیزەکانی خەباتدان و لە الیەن »مســتەفا هیجری« لێپرســراوی گشــتیی حیزبی دێموکراتەوە 
لەوحی ڕێزلێنانیان پێشــکەش کرا. ئەو پێشــمەرگانە بریتی بوون لە: »تاهیر مەحموودی، کەریم 
پەرویــزی، ئیســماعیل ڕەحمانــی، فەریــدە حوســێنزادە، فــەرزاد ڕەزایی، حوســێن ئاقایــی، کەیوان 

فاتحی، ڕەزا پیرووزی، ڕێبوار عەبدی و ڕەحمان غەفووری«.

25ی ســەرماوەز: زانکــۆی پەیامــی نــووری ئیــالم نــاوی لەنێــو پلەبەندیی زانکۆکانی ســەوزی 
جیهانــدا تۆمــار کــرا. ئــەو زانکۆیە وەک یەکەمین زانکۆ لە ئاســتی ئێران و یەکەمین زانکۆ لە 

پارێزگای ئیالمدا توانی ئەو سەرکەوتنە بەدەست بهێنێت.

دەرکردنــی  بــە  ئامریــکا  یەکگرتووەکانــی  ویالیەتــە  بازرگانیــی  وەزارەتــی  ســەرماوەز:  26ی 
ڕاگەیەندراوێــک، ٣7 شــیرکەت کــە بەپێچەوانــەی سیاســەتی دەرەوە یــان ئەمنییەتــی نەتەوەیی 
ئامریــکا کار و چاالکییــان ئەنجــام داوە، خســتە لیســتی گەمارۆکانــەوە کــە لــەو ژمارەیــە 11 

شیرکەت بەهۆی پەیوەندییان لەگەڵ ڕێژیمی ئیسالمیی ئێران خراوبوونە ئەو لیستەیەوە.

27ی ســەرماوەز: شــورای ڕاوێژکاری ناوەندی فەرهەنگی و چاپەمەنیی »باشــوور«، ســێیەمین 
خەاڵتی ئەدەبیی خۆی، دوای هەڵســەنگاندنی بەرهەمەکانی 56 نووســەر، شــاعیر، ڕۆژنامەوان، 
وەرگێــڕ و چاالکــی بــواری ئەدەبیات و فەرهەنگی کوردی، پێشــکەش بە د. »عەلی ئولفەتی« 
و د. »ڕەهبەر مەحموودزادە« کرد. د. »عەلی ئولفەتی« لە بەشی ئەدەبیاتی داهێنەرانە )شێعر 
و چیــرۆک( و د. »ڕەهبــەر مەحمــوودزادە« لــە بەشــی لێکۆڵینەوە و ڕەخنــەی ئەدەبی، توانییان 

سێیەمین خەاڵتی ناوەندی فەرهەنگی و چاپەمەنیی »باشوور« بۆ خۆیان مسۆگەر بکەن.

28ی ســەرماوەز: »حەیــدەر قوربانــی«  کوڕی »عەلی«، زیندانیی سیاســیی کوردی خەڵکی 
شــاری کامیاران، لەالیەن ڕێژیمی ئیســالمیی ئێرانەوە لە زیندانی ســنە لە ســێدارە درا.بەرپرسانی 
ڕێژیمی ئیســالمی لە زیندانی ســنە حوکمی ئەو زیندانییە سیاســییە کوردەیان کاتژمێر چواری 
بەیانــی جێبەجــێ کــردووە. هــاوکات یەکێــک لــە براکانــی »حەیــدەر قوربانــی« لەالیــەن هێــزە 

ئیتالعاتییەکانەوە دەسبەسەر کراوە.

28ی سەرماوەز: دەزگای ڕێکخستنی گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران سەبارەت بە 
لەســێدارەدانی شــەهید »حەیدەر قوربانی« لەالیەن ڕێژیمی بکوژی کۆماری ئیسالمیی ئێرانەوە، 
ڕاگەیەندراوێکــی بــاڵو کــردەوە. لــە بەشــێکی ئــەم ڕاگەیەنــدراوەدا هاتبــوو: حیزبــی دێموکراتی 
کوردســتانی ئێــران، وێــڕای مەحکوومکردنــی ئــەو جینایەتەی ڕێژیمی ئیســالمیی ئێران، پرســە 
و سەرەخۆشــیی خــۆی بــە بنەماڵــە و کەســوکاری »حەیــدەر قوربانــی« و خەڵکــی کامیــاران 

ڕادەگەیەنێت و خۆی به هاوبەشی خەمیان دەزانێت.

28ی ســەرماوەز: پــاش لەســێدارەدانی »حەیــدەر قوربانــی« هاوواڵتییــان لە کامیاران ســەرەڕای 
هەڕەشــەی بەردەوامــی ئیــدارەی ئیتالعاتــی ئــەو شــارە، کۆبوونــەوەی ناڕەزایەتییــان بەڕێــوە برد. 
هاوواڵتییــان لــە بــەردەم ماڵــی شــەهید »حەیــدەر قوربانی« کۆ بوونەوە و بە دروشــمی »شــەهید 

نامرێ« دژی ڕێژیمی پەت و سێدارە ئەوپەڕی ڕق و قینی خۆیان دەربڕی. 

28ی ســەرماوەز: ناوەنــدی هاوکاریــی حیزبەکانی کوردســتانی ئێران ســەبارەت بە لەســێدارەدانی 
خەباتکاری سیاســیی کورد »حەیدەر قوربانی« لەالیەن ڕێژیمی ئێرانەوە، ڕاگەیەندراوێکی باڵو 
کردەوە. لە بەشــێکیدا هاتبوو: ناوەندی هاوکاری وێڕای مەحکوومکردنی ئەو جینایەتە نوێیەی 
کۆماری ئیســالمی، پرســە و سەرەخۆشــیی خۆی بە بنەماڵە و کەســوکاری حەیدەر قوربانی و 
خەڵکــی ئازادیخــوازی کوردســتان ڕادەگەیەنێــت و خــۆی به هاوبەشــی خەمیان دەزانێــت. داوا لە 
بیروڕای گشــتیی خەڵکی کوردســتان، نەتەوە ســتەملێکراوەکان و ئازادیخوازانی ئێران و کۆڕ و 
کۆمەڵــە مرۆڤدۆســتە نێودەوڵەتییــەکان دەکەیــن بــە گرتنی هەڵوێســتی شــیاو و یەکگرتوویی لە 
بەرانبەر سیاســەتە دژەمرۆییەکانی کۆماری ئیســالمی، تێچووی درێژەدانی ئەو سیاســەتانە بۆ 
ڕێژێم ببەنە ســەر و ڕێگە نەدەن ئەو ڕێژیمە تاوانکارە لەوە زیاتر، الوازیی هەڵوێســتەکانی ئەوان 
وەکــوو دەرفەتێــک بــۆ درێژەدانــی تاوانەکانی دژ بە نەتەوەی کــورد و نەتەوەکانی دیکەی ئێران 

بە کار بهێنێت.

2٩ی سەرماوەز: مستەفا هیجری لێپرسراوی گشتیی حیزبی دێموکرات سەبارەت بە لەسێدارەدانی 
شــەهید »حەیدەر قوربانی« لەالیەن ڕێژیمەوە پەیامێکی باڵو کردەوە. دەقی پەیامەکە: ڕێژیمی 
مرۆڤکوژی کۆماری ئیسالمی »حەیدەر قوربانی« ڕۆڵەیەکی دیکەی نیشتمانەکەمانی ئێعدام 
کرد. حەیدەر قوربانی كوڕی شه هید عه لی، ئازادیخوازێکی نیشتمانپەروەر و بە ورە بوو کە وەک 
زۆری دیکە لە الوانی ڕۆژهەاڵت ســەری بەرزی بۆ ڕێژیم نەوی نەکرد و بەم چەشــنە جێگەی 
خۆی لەنێو دڵی نیشــتمان و نیشــتمانپەروەرانی کوردســتان هه تاهه تایی کرد. کوردستان سەربەرزە 
بــە بوونــی ئــەو الوانــە و دڵــی پــڕ لە هیوایە بــۆ ئازادی. سەرەخۆشــی لە بنەماڵە و کەســوکاری 
»حەیــدەر«، خەڵکــی بەوەفــا و خەباتــکاری کامێــران و هەمــوو ئۆگرانی ئازادی لە کوردســتان 

دەکەین. سەرشۆڕی و نەمان بۆ ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی

2٩ی ســەرماوەز: یەکێــک لە بەکرێگیراوانی ڕێژیم بــە ناوی »محەممەد محەممەدی« تەمەن 
٣2 ســاڵ و کــوڕی »حوســێن«، خەڵکــی گونــدی »بۆڕیــەر« لە مەریــوان، لەالیــەن کەس یان 
کەسانێکی نەناسراوەوە کوژرا. برایەکی ناوبراو بە ناوی »حەبیب محەممەدی« لە بەڕێوەبەرانی 

پایگای بەسیج لە بۆڕیەرە.

٣0ی ســەرماوەز: ناوەنــدی فەرهەنگــی- هونەریــی ڤەژیــن لــە ڕاگەیەندراوێکــدا رایگەیانــد کــە 
فەرمانداریــی ڕێژیمــی ئێــران لــە مەریــوان ڕێگریی لە بەڕێوەچوونی ڕێوڕەســمی شــەوی یەلدا و 
بەخشینی »خەاڵتی بەڕووی زێڕین« لەالیەن ئەو ناوەندەوە کردووە.  لە راگەیەندراوەکەدا هاتبوو: 
دەســتەی بەڕێوەبەریــی ناوەنــدی ڤەژیــن لە هەموو ئەندامان و الیەنگران و ئەو کەســانەی لە دوور 
و نزیکــەوە یارمەتیدەرمــان بــوون بۆ بەڕێوەبردنی ئەم بەرنامەیە، داوای لێبووردن دەکات و هیوادارە 
بتوانێت لە ســااڵنی داهاتوودا ئەم بۆنەیە بە شــێوەیەک کە شــیاوی خەڵک و شــارەکەمان بێت 

بەڕێوە ببات.
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و  کااڵ  نرخــی  بەرزبوونــەوەی 
پێداویستییەکانی ژیان لە ئێران بەبێ 
هەڵکشــاندایە،  لــە  هــەروا  ڕاوەســتان 
بەشــێوەیەک کــە دەوترێــت کۆنترۆڵــی 
دەســتی  لــە  کااڵکان  لــە  هێندێــک 
بەرپرســانی  دەر.  چووەتــە  دەوڵــەت 
ڕێژیمیــش وەک ڕابــردوو تەنیــا وادە و 
دروشــمی دابەزاندنی نرخی هەاڵوسان 
دەدەن، بــەاڵم لــە بازاڕەکانــدا نرخەکان 
هەروا بەرز دەبنەوە. شەپۆلی ئەمجارەی 
ئەوەیکــە  هــۆی  بووەتــە  گرانییــەکان 
تەنانــەت بەرپرســانی ڕێژیــم دەنگــی 
دەوڵــەت  دەربڕیــوە.  ناڕەزایەتییــان 
نرخدانانــی  ڕێــگای  لــە  دەیهەوێــت 
شــتومەکەکان  نرخــی  دەســتووری 
کۆنترۆڵ بکات، کە بە وتەی کارناسانی 
ئابووری نرخدانانی دەســتووری هیچ لەو 

دۆخە ناگۆڕێت.
لەم وتووێژەدا دۆخی ئابووریی داڕماوی 
›‹چەنگیــز  بەڕێــز  لەگــەڵ  ئێرانمــان 
خســتووتە  ڕۆژنامــەوان،  شــکاک‹‹ 
بەرباس کە سەرنجتانی بۆ خوێندنەوەی 

ڕادەکێشین.

ـ بۆچــی ڕەوتــی گرانی شــتومەکەکان لە 
ئێران بۆ ماوەیەکی کورتیش ڕاوەســتانی 

نییە و کێ بەرپرسی ئەم دۆخەیە؟
بەهــۆی  ئێــران،  ئیســالمیی   کۆمــاری 
ئەوەیکە توانای سەقامگیرکردنی بەهای 
گەڕاندنــەوەی  پــاش  و  نییــە  پارەکــەی 
ســزا ئابوورییــەکان لــە ســەردەمی دۆناڵد 
ترامــپ ســەرکۆماری پێشــووی ویالیەتە 
یەکگرتووەکانی ئامریکا، لە بەڕێوەبردنی 
شکســتی  دراو  و  نەختینــە  سیاســەتی 
سیاســەتی  بــە  نەیتوانیــوە  و  خــواردووە 
و  پــارە(  )چاپکردنــی  نەختینەکانــی 
سیاســەتی دراوەکانــی )ســوودی بانکی( 

دراوی واڵت سەقامگیر بکات.
 شکســتی ئــەم سیاســەتە، بووەتــە هــۆی 
هەاڵوســانێکی کەموێنــە، کــە خــۆی لە 
گرانبوونی کااڵ و شــتومەک و هەروەها 
بێبەهابوونی پارەکەیدا دەبینێتەوە .پێموایە 
ســزا ئابوورییــەکان تەنیــا هــۆکاری ئــەم 
هەاڵوسانە نین، بەڵکوو هۆکاری دیکەش 
لە پشــت ئەم گرانییەوەن. ڕاســتە بەهۆی 
ســزا ئابوورییەکانەوە، کۆماری ئیسالمی 
نەوتەکــەی  پێویســت  وەک  نەیتوانیــوە 
بفرۆشــێت و دراوی پێویســت بۆ ڕاگرتنی 

بەهای تمەن بەدەســت بێنێــت، بەاڵم ئەمە 
تەنیــا هۆکارێکــە، کە بەرپرســانی ڕێژیم 
بۆ خۆدزینەوە لە بەرپرســایەتیی شکســت 
و  ئابــووری  کەرتــی  بەڕێوەبردنــی  لــە 
ســزا  و  ئامریــکا  تۆمەتبارکردنــی  بــۆ 

ئابوورییەکانی، باسی لێوە دەکەن.
جوگرافیــای ئێــران بەهــۆی فراوانبوونــی 
ســەرچاوەیەکی  بوونــی  هەروەهــا  و 
زۆری سروشــتی و مــادەی خــاو لەگــەڵ 
مرۆیــی  زۆری  ســەرچاوەیەکی  بوونــی 
جیاوازەکانــی  بــوارە  لــە  ئاکادیمــی  و 
پیشەســازیی، تەکنۆلۆژی، کشتوکاڵ و 

بازرگانی توانایی هەبوونی ئابوورییەکی 
بەهێز لەسەر ئاستی ناوچە و جیهان هەیە، 
کە تەنیا پشت بە داهاتی نەوت نەبەستێت 
و لە کەرتەکانی دیکە توانای بنیاتنانی 

ئابوورییەکی بەهێزی هەیە.
بەهــۆی  ئیســالمی  کۆمــاری  بــەاڵم 
نــاوی  بــە  ئیدئۆلۆژییەکانــی  سیاســەتە 
»اقتصــاد  وەک  سەیروســەمەری 
بوونــی  داخــراو  یــان  مقاومتــی« 
ئابوورییەکەی و ناوەندێتی لە بەڕێوەبردنی 
ئابــووری و لەگــەڵ قۆرخکردنی کەرتی 
ئابــووری لەالیــەن هەنــدێ لــە دامــەزراوە 
ســەربازییەکان کــە خراونەتــە نێو لیســتی 
دیکــە  ئەوەنــدەی  ئامریــکاوە،  تیــرۆری 
زیانیان لە ئابووریی ئێران داوە ؛ هەربۆیە، 
وای لێهاتــووە کــە هــەر بە بیســتنی هەر 
دەنگــۆ و هەواڵێک ســەبارەت بە گوشــار 
و ســزا بۆســەر ئێران یان ڕێکنەکەوتن بۆ 
نەهێشــتنی ســزاکان، نرخــی شــتومەک 
و  بەرزبوونــەوە  پرۆســەی  دەبــن.  گــران 
بەســەر  شــتومەک  نرخــی  دیاریکردنــی 

سیاســەتە ئابوورییەکانــی ڕێژیمەوە بازی 
داوە و توانــای کۆنترۆڵکردنــی بــازاڕی 

نەماوە. 

- توانــای کڕینی خەڵک )قدرت خرید( 
بــە  دابەزیــوە  بەرچــاو  بەشــێوەیەکی 
جۆرێــک کــە زۆرێــک لــە پێداویســتییە 
ســفرەی  ســەر  لــە  خۆراکییــەکان 
بنەماڵــەکان نەمــاوە، ئــەم ڕەوتە بەم 

شێوەیە تا کەی دەڕواتە پێش؟
بــە بــەردەوام گرانبوونــی شــتومەک لــە 
ئێــران، بــە بــێ ئەوەیکە توانایــی خەڵک 
بــۆ کڕیــن بــەرز بکرێتــەوە، ئەنجامێکــی 
زۆر خراپ بۆ خەڵک، بەتایبەتی بۆ ئەو 
بەشــە لــە کۆمەڵــگا بەدەســتەوە داوە کــە 
داهاتیان ســنووردارە یان بەهۆی شکستی 
سیاســەتی ئابووریــی ڕێژیــم  بێکار بوونە 
یــان کار و ســامانەکەیان لە دەســت داوە. 
بووەتــە  شــتومەک  یەکــەم، گرانبوونــی 
هــۆی ئەوەیکــە زۆرێکیــان کەوتوونەتــە 
خــوارەوەی هێڵــی هــەژاری، واتــە نــەک 
بووەتــەوە،  بچــووک  ســفرەیان  تەنیــا 
دیــاردە  هەژارییــەوە،  بەهــۆی  بەڵکــوو 
دزێــو و خراپەکانــی کۆمەڵــگا زیاتر بووە 
نەرێنــی  گۆڕانکارییەکــی  تەنانــەت  و 
لــە  هاوواڵتیانــدا  هەڵســوکەوتی  بەســەر 
بەهۆیــەوە  و  هاتــووە  یەکتــردا  بەرانبــەر 
کەســایەتییەکی زۆر تــۆڕە و کەمپشــوو 
لــە خەڵــک  تحمــل( و کورتبیــن  )بــێ 

دروست کراوە. 
ئەمە تەنیا باسی ئەنجامی بچووکبوونەوە 
یان نەمانی خواردنە سەرەکییەکان لەسەر 
ســفرەی خەڵــک نییــە، بەڵکوو شــیرازەی 
ژیانــی خەڵکیــش تێکــدراوە و زۆربوونــی 
تــاوان و دیــاردە دزێــوەکان، ئەنجامی ئەم 

کەرتــی  شکســتخواردووەی  سیاســەتە 
ئابوورییە.

ڕێژیــم، بەتایبەتــی کۆنەپارێزانــی، هــەر 
لــە خامنەیــی و دامەزراوەکانــی ســەر بە 
ئــەو، تــا دەگاتــە دەوڵەتــی ڕەئیســی بــۆ 
ئەنجامــە  نەهێشــتنی  و  چارەســەرکردن 
توانایــی  کەمبوونــەوەی  خراپەکانــی 
کڕینــی خەڵــک پەنایــان بــۆ بوارەکانــی 
ئیدئۆلــۆژی دەســەاڵتەکەیان بردووە و لەم 
ڕێگەیەوە هەوڵ دەدەن ئارامی بۆ خەڵک 
خراپەکانــی  ئەنجامــە  و  بگەڕێننــەوە 
کۆمەاڵیەتــی  و  ئابــووری  بــواری  لــە 
بشــارنەوە. ئەمــە واتە لە بــواری ئابووری 
بەڵکــوو  خــواردووە،  شکســتیان  نەتەنیــا 
بەرنامــە و پالنــە ئابوورییەکانیشــیان بــۆ 
چارەســەرکردنی قەیرانی دارایی تووشــی 

شکست بووە.
مــاوەی  لــە  ئیســالمی  کۆمــاری 
دەســەاڵتی هەر دوو باڵەکــەی، ئەوپەڕی 
ســەقامگیرکردنی  بــۆ  تواناییەکانــی 
ئابــووری و بــازاڕ بەکار هێنــاوە و هەموو 

شــێوازەکانی لە ناوخۆ و دەرەوە لە بابەتی 
بەرهەمەکانــی  و  نــەوت  هەناردەکردنــی 
و مامەڵــە لەگــەڵ واڵتانــی دراوســێ و 
دۆســتی خــۆی گرتەبــەر، بــەاڵم ڕۆژ بە 
دوای ڕۆژ، قەیرانە ئابوورییەکەی قووڵتر 
هەڵگرتنــی  بــە  وانییــە  پێشــم  بووەتــەوە. 
ســزا ئابوورییەکانــی ئامریکا، کێشــەکە 
وەک پێویســت چارەســەر بکرێت، بەڵکوو 
تەنیــا پێدانــی هەناســەیەکە بــە ڕێژیم بۆ 
درێژەپێدان بە ژیانی و سیاسەتە موشەکی 

و دەستێوەردانەکانی لە ناوچەکەدا.

لەبــارەی  بــەردەوام  ئابووریناســان  ـ 
هەڵکشــانی نرخی هەاڵوســان لە ئێران 
هۆشــداریی دەدەن، بەرپرسانی کۆماری 
بــەو  گرینگــی  چەنــدە  تــا  ئیســالمی 

هۆشدارییانە دەدەن؟
ڕێژیمــی  کــە  بنەمایــەی  ئــەو  بەپێــی 
کۆمــاری ئیســالمی لەســەری دامەزراوە 
و  خێــر  لــە  پــڕ  واڵتێکــی  دەیهەوێــت  و 
بەرەکەتــی پــێ بەڕێــوە ببــات، ئەوەیکــە 
بــۆی گرنــگ نییــە بیرۆکــە ئابوورییــە 
بــاوەکان، یان هۆشــداریی ئابووریناســانە. 
بــۆ  خــۆی  بڕیــاری  پێشــوەختە  چونکــە 
بنەمــای  لەســەر  بەڕێوەبــردن  چۆنیەتــی 
نموونــە  بــۆ  داوە؛  ئایدۆلۆژییەکەیــان 
پاراســتنی ڕێژیم و پێشخســتنی سیاسەتە 
ناوچەییەکانی بۆ دەســتێوەردان لە واڵتان، 
زۆر پێی گرنگترە لە باشترکردنی دۆخی 
ناوخــۆی واڵت.  لــە  ئابووریــی خەڵــک 
هەربۆیە ئەوان بە هیچ شــێوەیەک گوێ 
بــەو هەمــوو هۆشــدارییانە نــادەن کــە بــە 
نیازپاکییەوە بۆ چارەســەرکردنی قەیرانی 
ئابــووری کراون؛ چونکــە دەزانن ئەوەیکە 
ڕێژیمەکەیان لەسەر دەسەاڵت دەهێڵێتەوە، 

نــە ئابوورییەکــی بەهێــزە و نــە سیاســەت 
لەســەر  و دیپلۆماســییەکی ســەرکەوتوو 
ئاستی جیهانی، بەڵکوو ئەو زەبروزەنگەیە، 
کە تەنیا ئامرازی بەردەســتی ڕێژیمە بۆ 
پاراستنی خۆی و سەرکووت کردنی هەر 
جــۆرە دەنگێکی ناڕازی و درێژکردنەوەی 

تەمەنی خۆی. 

ـ  تیمــی ئابــووری کابینــەی ئیبراهیــم 
ڕەئیســی چ کەرەستە و مکانیزمێکیان بۆ 
کۆنترۆڵی هەاڵوسان بە لەبەرچاوگرتنی 

ئەو دۆخەی ئێستا لەبەر دەستدایە؟
 لەوەتــەی کە کابینەی ڕەئیســی دەســت 
بەکار بووە، هیچ پالن و دەستپێشخەرییەکی 
بەرچاو و هەستپێکراو بۆ کۆنترۆڵکردنی 
بەهــای  ســەقامگیرکردنی  و  هەاڵوســان 
تمــەن نابینرێــت، ئــەوەی کــە لەبەرچــاوە 
تۆمەتبارکردنــی  یەکــەم  شــتن،  دوو 
دەوڵەتــی ڕوحانــی و زۆرقســەکردنی بــێ 
بەرنامە و بنەمای ڕەئیســی لەســەر پرسە 
جیاوازەکانــی پەیوەندیــدار بــە ئابــووری، 

بەبێ ئەوەیکە پالنێکی تۆکمە و شــیاوی 
جێبەجێکــردن پێشــکەش بــکات  دووهەم، 
تەنیــا پشتبەســتن بــە ڕێککەوتــن لەگەڵ 
ئامریــکا بــۆ گەڕاندنــەوەی بــۆ بەرجام و 
هەڵگرتنــی ســزا ئابوورییــەکان و هەمــوو 

هەوڵێکیان لەم پێناوەدا داوە.
ئەم شــێوازە، دوو ڕاستیمان بۆ دەخاتەڕوو، 
یەکەم لە بیرمانە کە کۆنەپارێزانی ڕێژیم 
لە ســەردەمی کابینەی ڕوحانی لە دژی 
بەرجام بوون و قەیرانی ئابوورییان دەخستە 
و  ڕوحانــی  بەڕێوەبەرایەتیــی  ئەســتۆی 
سیاســەتە ئابوورییەکانــی کە بــە کرانەوە 
و پشتبەســتن بە دەرەوە و جێبەجێنەکردنی 
خواســت و ڕێنماییەکانــی خامنەیــی بــۆ 
پراکتیزەکردنــی »ئابووریــی مقاومتی« 

تۆمەتبار دەکرا.
کابینــەی  ســەردەمی  لــە  دووهــەم، 
دووهەمــی ڕوحانــی، خامنەیی هەر جۆرە 
دانوســتاندنێکی لەگــەڵ ئامریکا قەدەغە 
کردبــوو و ڕێگــە بــە هیــچ بەرپرســێکی 
چارەســەرکردنی  بــۆ  نــەدەدرا  ڕێژیــم 
و  بەرجــام  لــە  بــاس  ئابــووری  قەیرانــی 
بــکات؛  ئامریــکا  لەگــەڵ  دانوســتان 
بــەاڵم لەوەتــەی کــە ڕەئیســی بووەتــەوە 
ســەرکۆمار، ڕوانینەکانیــان بەپێچەوانەوە 
بوونەتــەوە. لەالیەکــەوە هەموو هەوڵێکیان 
بــۆ ســازش لەگــەڵ ئامریــکا خســتووەتە 
چاوەڕێــی  دیکــەوە  لەالیەکــی  و  گــەڕ 
بەدەســتەوەهاتنی ئەنجامــی ڕێککەوتنن، 
کــە بەهۆیەوە بتوانن بــە میلیاردها دۆالر 
بهێننــە ناوخــۆی واڵت و بەربەســتەکانی 
و  نــەوت  فرۆشــتنی  ئــازاد  بــە  بــەردەم 
بەربەســتەکانی دیکــەی بــەردەم هەنــاردە 
و گەڕاندنــەوەی دراوی بیانــی بــۆ ناوخۆ 
ال ببــەن. بەردەوامبوونی ڕەئیســی لەســەر 

قســە بێ بنەماکانــی و چاوەڕێکــردن بــۆ 
گەیشــتن بە ڕێککەوتن لەگەڵ ئامریکا، 
ئەو ڕاســتییە دەســەلمێنێت کــە هیچ پالن 
و بەرنامەیەکــی بــۆ باشــترکردنی دۆخی 
ئابووری نییە و تەنیا چاوەڕێی کلیلەکەی 
جارانــی ڕوحانــی بۆ ڕێککەوتــن لەگەڵ 
ئامریکا و بەدەستهێنانی میلیاردها دۆالر 

دەکات. 

ـ  ئایا سیاســەتی دەســتووری نرخدانان 
دەیانهەوێــت  ڕێژیــم  بەرپرســانی  کــە 
بەڕێــوەی بــەرن، تاچەندە چارەســەری 

دۆخی گرانییەکان دەکات؟ 
یــان  شــتومەک  بــۆ  نــرخ  دیاریکردنــی 
پاراســتنی بەهای تمەن لەالیەن بەرپرسانی 
ڕێژیمــەوە تووشــی شکســت بــووە، چونکە 
پشــتیوانیی  یــان  دارایــی  ســەرچاوەی 
ئابوورییان بۆ بەدەستهێنانی ئەو ئامانجەیان 
نییە کە پالنیان بۆ داڕشتووە. بەپێچەوانەوە 
ڕۆژبــەڕۆژ شــاهیدی بەرزبوونەوەی نرخی 
بەهــای  بێبەهاتربوونــی  و  شــتومەک 

چەنگیز شکاک: 
جۆری سیاسەتی ئابووریی ڕێژیم لە چوارچێوەی هیچ ڕێبازێکی ئابووری پێناسە ناکرێت و تەنانەت 

بە ڕێککەوتن لەگەڵ ئامریکا و هەڵگرتنی سزا ئابوورییەکانی، دۆخی ئابووریی خەڵک باشتر ناکرێت 
و لەوانەیە تەنیا وەک هەناسەدان و پشوویەک بێت

وتووێژ: ڕەحمان سەلیمی

بەدبەختییــەی  ئــەم  هــۆکاری  تمەنیــن. 
خەڵــک کە ڕۆژانە بەدەســتییەوە دەناڵێنن، 
جــۆری سیاســەتی ئابووریــی ڕێژیمــە کە 
لە چوارچێوەی هیــچ ڕێبازێکی ئابووری 
پێناســە ناکرێت و تەنانــەت بە ڕێککەوتن 
ســزا  هەڵگرتنــی  و  ئامریــکا  لەگــەڵ 
ئابوورییەکانــی، دۆخــی ئابووریی خەڵک 
باشــتر ناکرێــت و لەوانەیــە تەنیــا وەک 
هەناســەدان و پشــوویەک بێــت. چونکــە 
داهاتــەی  و  پــارە  ئــەو  زۆری  بەشــێکی 
ئەتۆمییــەوە  ڕێککەوتنــی  بەهــۆی  کــە 
خەرجییــە  بــۆ  دەگەڕێتــەوە،  ڕێژیــم  بــۆ 
و  ســەربازی  بــواری  لــە  زەبەالحەکانــی 
سیاســەتی موشــەکی و دەســتێوەردان لــە 
واڵتانــی ناوچەکــە و یارمەتیدانی گرووپە 
بریکار و تیرۆریستییەکانی سەر بە ڕێژیم 
لە واڵتانی عێراق، سوریە، لوبنان و یەمەن 

و شوێنەکانی دیکە خەرج دەکرێت.
کێشــەی سەرەکیی داڕمانی بەهای تمەن 
گرانیــی  و  هەاڵوســان  بەرزبوونــەوەی  و 
شــتومەک، ئەو سیاســەتە ئابوورییەیە کە 
بەهــۆی قۆرخــکاری و بوونــی دەوڵەتــی 
ســێبەر بــە توانایــی ئابووریــی هاوشــانی 
حکوومــەت و دەســتێوەردانی لــە هەمــوو 
کایەکانــی ژیانــی خەڵــک و داخســتنی 
بەشێکی زۆری کارگەکانی بەرهەمهێنان 
نەبوونــی  و  ســەرمایە  هەاڵتنــی  و 
وەبەرهێنانی بیانی و داخراوبوونی ئابووری 
و پشتبەســتن بە یەک ســەرچاوەی داهات 
و تەرخانکردنــی بەشــێکی زۆری داهــات 
بۆ هەندێ لە دامەزراوە ئیدئۆلۆژییەکانی 
ڕێژیــم و دەســتێوەردانەکانی لــە دەرەوە بــە 
هیــچ جــۆرە پالنێکــی ئابووری چارەســەر 
چارەســەرکردنی،  بەڵکــوو  ناکرێــت، 
پێویســتی بــە هەنــدێ گۆڕانکاریی قووڵ 
لــە نێــو خودی هەناوی ڕێژیمــدا هەیە کە 
پایەکانی پاراســتن و درێژەپێدانی تەمەنی 

ڕێژیم پێک دێنن. 

ئۆکراینــا  و  ڕووســیا  نێــوان  شــەڕی  ـ 
تــا چەنــدە لەســەر بازاڕەکانــی ئێــران 

کاریگەرییان هەیە؟
کاریگەرییەکانــی  هــەرەزۆری  بەشــی 
بازاڕەکانــی  لەســەر  ئۆکراینــا  شــەڕی 
هاوکۆفــی  واڵتانــی  هاوشــێوەی  ئێــران 
ئێرانــە، کە تەنیا دەنگــۆی کەمبوونەوەی 
بەرهەمەکانــی وەک گەنــم و ڕۆن بووەتــە 
لــە  بەروبوومــەکان  گرانبوونــی  هــۆی 
بازاڕەکانــی ئێرانــدا. ڕێژیــم بەهــۆی ســزا 
ئابوورییەکانــی ئامریکا و نەبوونی دراوی 
توانایــی  تمــەن  بێبەهابوونــی  و  پێویســت 
هاوردەکردنــی ئــەو بەرهەمانەی نییە، کە 
بەهــۆی شــەڕی ئۆکراینــاوە گــران بوونە، 
بەاڵم لەگەڵ ئەوەشــدا کاریگەری بەســەر 
بەرزبوونەوەی شتومەک لە ئێراندا هەبووە.
ئۆکراینــا  شــەڕی  دیکــەوە،  لەالیەکــی 
قازانجیشــی بۆ دەســەاڵت لە ئێران هەبووە، 
لــە  نــەوت  نرخــی  بەرزبوونــەوەی  یەکــەم 
بازاڕەکانــی جیهانــدا، هــەروەک تــەواوی 
واڵتانــی هەناردەکاری نــەوت بە قازانجی 

ئێرانیش بووە.
دووهــەم، هەوڵدانــی ئورووپــا بــۆ کەمتــر 
پشتبەســتن بە وزەی ڕووســیا، دەرفەتێکی 
بــە ئێران بەخشــیوە کە بەهۆیــەوە دەتوانێت 
گوشــارە ئابووری و سیاسییەکانی ڕۆژاوا 
لەســەر خۆی کەم بکاتەوە؛ بەاڵم ئەوەیکە 
دەبینرێــت ئەوەیــە کــە ئێــران بــەو هەمــوو 
بەتایبەتــی  وزە،  سروشــتییەی  ســەرچاوە 
گازی سروشــتی لەســەر نەخشــەی وزەی 
ســەرچاوەی  هەربۆیــە  نابینرێــت.  جیهــان 
چارەســەرکردنی داڕمانــی ئابووریی ئێران 
لە سەرەتادا، لە شوێنێکی دیکەی دەرەوەی 
کەرتــی ئابوورییــە و تــا ئــەو بەربەســتانە 
هیــچ  نەکرێــن،  چارەســەر  و  نەبرێــن  ال 
ڕێککەوتنێکــی ئەتۆمــی یــان پالنێکــی 
ئابووری توانای چارەســەرکردنی بنەڕەتی 

قەیرانی ئابووریی ئێرانی نییە.
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تاریکــی  ســه ر  بــه   هه بــوو،  هێــزم  هه تــا 
ئه شــکه وته که دا قیژانــدم: تــۆ منــت کرده  
په یکه رتاش... ئه وینی تۆ نه بوایه ، چیم له  

په یکه رتاشی دابوو؟
_ کــوڕی خــۆم.... دایه  ده به ر ئه و به ژن و 

بااڵیه ت مرێ... وازی لێ بێنه ....
بیرم که وته وه  له  ســه رده می شــه ڕی ئێران و 
عێراقــدا، له  ترســی ته یــاره ، کونه ته یاره مان 
چــێ ده کــرد. منیــش خه ریــک بــووم لــه  
ترســی ته یــاره  نــا، لــه  ترســی باوکــم، لــه  
ترسی خه ڵک و ته نانه ت له  ترسی خۆشم، 
دوور لــه  ئاوه دانــی لــه  ده م جۆگــه ی گه وره  
و لــه  قه دپاڵــی ته پۆڵکــه ی »خیزه شــین« 
کونه ته یاره م دروســت ده کــرد. ده رگاکه م به  
ئه نقه ســت له ژێر پۆله توودڕکێک و له  په نا 
شــیالنه جاڕێک کردبــووه وه  بــۆ ئــه وه ی لــه  
دووره وه  زارکی کونه که  نه بیندرێ. چه ندین 
شــه وی زســتان، هه ڵمکه ند و هه ڵمکه ند. تا 
وای لێ هات چوار پێنج که س ده یانتوانی 
تێیــدا دانیشــن. زارکی ئــه و کونه ته یاره یه ، 
هێنــده  چووکه  بوو که  مرۆڤ به  ســانایی 
نه یده توانــی به  دانیشــتنه وه  بچێته  ژووره وه . 
دواشــه و گه ســکم دا و خاوێنم کرده وه  به اڵم 
به ر له وه ی بچمه  ده ره وه ، دیواری ژووره وه ی 
به  الی پشته وه دا، داڕووخا. له  پشت تۆز و 
تاریکیــدا، ئه شــکه وتێکی هه راو و تاریک 
ده رکــه وت. بزه یه کــی نامــۆ که وتــه  ســه ر 

لێوانم.....
بووه تــه   »ماڵه که مــان  ده یگــوت:  باوکــم 
بۆتخانــه . ئیتــر نوێــژ و تاعه تیشــمان بــه ر 
ناکــه وێ. بــه  خــودا  شــه رم لــه  خه ڵــک و 
خودا ده که مه وه . ئیتر ڕه حمه تی خودا، ڕوو 

له م ده رگایه  ناکات«.
دایکــم ده یگوت: »کــوڕی خۆم وازی لێ 
بێنــه . کچــه  مێردی کردووه  و دوو منداڵی 

هه یه . ئیتر به سه ... وازی لێ بێنه ». 
دا.  جگه ره کــه م  لــه   قورســم  مژێکــی 
دواییــن  هه تــا  دووکه ڵه کــه ی  وابــێ  پێــم 
که له بــه ری ســییه کانم ڕۆیی. بــێ ئه وه ی 
بمهــه وێ فرمێســک بــه  گۆنامــدا هاتنــه  
خــوار. بێهیوایانــه  چاوێکم لــه  دایکم کرد. 
دایکــم بــه  لــۆی له چکــی خه ریــک بــوو 
گریانــی  کــه   ده ســڕی.  فرمێســکه کانی 
دایکمــم دیــت، ئاگــرم له  جه رگــی به ربوو. 
جگه ره م فڕێ دا و باوه شم پێداکرد. له گه ڵ 

دایکم کوڵی دڵمان هه ڵڕشت:
_ دایکــه  گیــان... حــه ز ده کــه م... به اڵم 
ناتوانــم لــه  بیــری که م... ناتوانــم له  بیری 

که م.... ناتوانم...
_ لــه  بیــری کــه  کوڕه کــه ی خۆم....لــه  

بیری که ...
_ دایکــه  گیــان، ئــه م هه مــوو کۆته ڵــه ی 
نه یانتوانیوه  بڕم بشکێنن... تینوایه تیم کاڵ 
که نه وه .... تاســه ی ده که م دایکه  گیان... 

تا سه ر ئێسقان تاسه ی ده که م...
چــاوه   ئــه و  ده بــه ر  کوڕه شــێته که م...   _
به ژنــه ت  ئــه و  ده بــه ر  مــرم...  گه شــانه ت 
مــرم ده ڵێــی داری عه ڕعــه ڕه ... بیــری لێ 

مه که وه ... 
جارێکی تریــش ژماردمــن. ببــوون بــه  1٤٣ 
کۆتــه ڵ. هــه ر هه موویــان هــی ئــه و بــوون. 
دواییــن کۆتــه ڵ لــه  هه مووان زیاتر شــێوه ی 
ئه وی ده دا... له  بن تاقه داری حه ساره که مان 
ڕاست ڕوو به  ده رگا چه قاندم. که  ده رگای 
سه دوچل و ســێهه مین  ده کــراوه ،  حه ســار 
لــه  ســه ر  بــه  گۆزه یــه ک  ئــه و،  کۆته ڵــی 

شانه وه ، وه دیار ده که وت.
_ » خۆیه تــی.... ڕێــک کچه تیــوه . بــه  
خــودا ئابڕوومــان ده چێ«. یه کــه م جار که  
باوکــم چــاوی پێــی که وتبــوو، ئــه وه ی بــه  
دایکم گوتبوو. »پێی بڵێ واز له م به زمانه  
بێنــێ. خه ڵکــی بیبینــن، حه یامــان ده چێ. 
چ جوابــی مێــردی ژنه تیــوەی بده ینه وه ؟«. 
دواتــر ته لیســێکی بــه  ســه ر کۆته ڵه کــه دا، 

داکێشابوو.
ڕووت«  تــه واو  »کۆته ڵێکــی 
بیرۆکــه ی  دواییــن  و  ســه دوچل و چواره مین 
شێتانه  و حیزانه ی من بوو. دایکم به  ڕووی 
خۆیدا کێشــا. »تۆ ئاخری حه یای ئه و ژنه  
ده بــه ی«. دایکــم بوو بــه  ســه ریدا قیژاندم: 
»تــۆش پیــاوی و شــه ڕه فت هه یــه ؟ هیــچ 
نه بێ شــه رمێک له و سه ر و ســوکته ی خۆت 

بکه وه .« 
لــه   و  منیــش  لــه   خــۆی  ڕووی  دایکــم 
کۆته ڵــه  ڕووته کــه ش وه رگێــڕا. ئیتــر مــن 
بووم و کۆته ڵی ژنێکی ڕووتی ڕاکشــاو... 
کۆته ڵــی ڕووتی ئه و. زیاتر تووڕه یی دایکم 
بــوو بــه  هــۆی ئــه وه ی بــه م زســتانه ، بیر له  
هه ڵکه ندنــی ئــه و کونه ته یاره یــه  بکه مــه وه . 
شــوێنێک کــه  هیچ که س پێــی نه زانێ... 
شــوێنێک کــه  هــه ر خۆم بم و ئــه و کۆته ڵه  

ڕووته ...
ڕۆژێکــی ته واو بوو هیچی نه خواردبوو. به  
ده ســت و پێــی شــه ته کدراو لــه و ئه شــکه وته  
کۆته ڵــه   له گــه ڵ  تاریکــه دا،  و  هــه راو 

ڕووته که ی جێم هێشت. 
ســه ره تا زه ق تێــی ڕامــا. لــه  ژێــر ڕووناکی 
بێ هێزی چۆڵه چرا ، وه ک خۆی به  ڕووتی 
دیتبێ ، واقی وڕ ما. به  شــه رمه وه  ســه ری 
داخست. فرمێسکی به  چاواندا هاتنه  خوار. 
»حه یــات بــردم... جــا تۆش پیــاوی؟ تۆش 
مرۆڤــی؟«. بــه  ده م هه نیســکدانه وه  ئــه وه ی 

گوت. 
زیاتــر  دایکــم  و  مــن  لــه   هه ناســه که م   _
که س نه یدیوه . دڵنیابه  ناشــهێڵم هیچ که س 

بیبینێ.
ڕاهــات دواتــر... چه نــد ڕۆژ دواتــر... بــه  
تاریکی ئه شــکه وته که ... به  ته نیایی... به  

خــواردن و ته نانــه ت به  کۆته ڵــه  ڕووته که ش 
قــژه   بــه   ده ســتی  شــه وێک  ڕاهــات. 

به ردینه که ی داده هێنا و ده یالوانده وه .
هه مــوو کازیــوان به ر له وه ی خۆره تاو هه ڵێ، 
ئاوه دانــی.  ده گه ڕامــه وه   و  جێم ده هێشــت 
شــه وخه وتنانیش هه میسان ده چوومه وه  الی. 
خواردنم بۆ ده هێنا. بۆی ده دوام له  ئاوه دانی 
و بــێ هه واڵــی ئه و. له  به  دواداگه ڕانی بێ 
ئاکامــی مێرده که ی... له  ده نگۆ یه ک له  
دوای یه که کانــی پڕ و پیرێژنــان. بێ ئه وه ی 
یه ک قسه شــم له گه ڵ بکا، چاوی ده بڕییه  
به ر پێی و جاروباره ش نیونیگایه کی ده بڕییه  
کۆته ڵه کــه ی. دواجار به  گریانه وه  ده یگوت 
بــه رم  ده  بــا بــڕۆم. مێــردم هه یــه ... منداڵــم 
هه یــه . ئه گــه ر منــت خــۆش  ده وێ بــه رم دە 

با بڕۆم.
_ چۆنت به ر ده م هه ناسه که م... چۆنت به ر 
ده م...خۆشه ویســتی تــۆ هه رگیــز منی به ر 

نه دا... من چۆنت به رده م؟
ناتهــه وێ  بــۆ  نه خۆشــی.  شــێتی.  _تــۆ 

تێبگه ی من هی تۆ نیم قه تیش نابم.
ئیتر وه ک مه نجه ڵی شــیری ســه ر ئاگر له  

پڕ هه ڵچووم :
_ بــۆ نابــی ته ره ســباب. بۆ نابــی؟ هه موو 
ته مه نم به  دیار تۆوه  دانیشــتم. هه موو ژیانم 
بــه  دیــار تۆوه  هه ڵــوه ری. بۆ نابــی ئاخر... 

بۆ نابی؟
بــه  هه مــوو هێزمــه وه  شــه قێکم ده  کۆته ڵــه  
ڕووته کــه ی هه ڵــدا. ژانێکــی قــورس و بێ 
بڕانــه وه ، لــه  که ڵه قامکــی القــی ڕاســته م 
ڕاســتی  ده ســتی  قامکــی  چــوار  گــه ڕا. 
قامکــه   دانیشــتم.  شــکان.  کۆته ڵه کــه  
کۆته ڵه کــه   هه ڵگرتــه وه .  شــکاوه کانم 
بزه یەکی حیزانه ی له  سه ر لێو بوو. سه یری 
په نجه کانی ئه وم کرد که  له  ژێر ڕووناکی 
قــه دی  دووکه ڵ گرتووه کــه ی  چــرا  کــزی 
ئه شــکه وته که ، ڕێــک ده خشــان و لــه  بــه ر 
چــاوم هه ڵــدا و پێدایان ده کــرد. ئه و بیرۆکه  
شه یتانییه  ئالێره وه  په ڕییه  مێشکم. ئیتر هه ر 
شــه وه  و قامکێکــم به  قیــژه و هۆڕه وه  ده بڕی 
و لــه  بــه ر چــاوی ئــه و ده مخــوارد. ته نانه ت 

خوێنه که شم ده خوارده وه .
بــه   تێکــه ڵ  قامکه کانــی  ده کــرد  هه ســتم 
خوێنه کــه ی  ده بنــه وه .  خــۆم  قامکه کانــی 
تێکــه ڵ خوێنی مــن ده بێته وه  و له  کۆتاییدا 
هه مــوو له شــی تێکــه ڵ بــه  هه مــوو له شــی 
مــن ده بێتــه وه . ئیتر ئــه و جه ســته یه  ده بێ به  
هــی هه ردووکمــان و هیچ که س ناتوانێ له  
یه کترمــان جیــا کاتــه وه  بۆیــه  ده بوایه  هێور 
هێور و هه ر شــه وه ی پارچه یه ک له  له شــی 

ئه وم خواردبا. 
_ تــۆ مــرۆڤ نــی. بــه  ده نگێکــی کــز و 

خه مباره وه  گوتی.
_ مرۆڤم هه ناســه که م...مرۆڤم. به اڵم هیچ 

چاره ی  ترم نییه . 
ئــه و پشــکه  خوێنــه ی بــه  اللێومــه وه  بــوو، 

لێستمه وه .
_ تــۆ مــرۆڤ نی. تۆ ئه و که ســه  نی من 

ده مناسی. 
خه ریک بوو دیسان هه ڵده چووم. چاوم سوور 
هه ڵگه ڕابوون. ده ستی ڕاستم برده  به ر ده می 

و گوڕڕاندم :
_ هــا بڕوانــه ... ئیتر ئه و ده ســته  ته نیا هی 
مــن نییه . هــی هه ردووکمانه ... تێده گه ی؟ 

هی هه ردووکمانه ...
هیــچ  کــرد.  ڕاســتی  ده ســتی  لــه   چــاوم 
خوێنــی  نه مابــوون.  پێــوه   ئه نگوســتی 
دوائه نگوستیشــی وه ستابوو به اڵم مه چه کی 
ته واو ئاوسابوو. ڕووناکایی چۆڵه چراکه  له  

سه ر ده مو چاوی هه ڵداوپێدای ده کرد.
دیــواری  وه   پاڵــی  ڕه نــگ زه رد  و  کــز 
ئه شــکه وته که  دابــوو. دوو ڕۆژ بــوو هیچی 
نه خواردبــوو. لــه  ئانیشــکه وه  ده ســتی پێــوه  
نه مابوو. باســکی ته واو ئاوســا بوو. هه ستم 
کــرد هێــزی ده بــه ردا نه مــاوه . بــه ره وڕووی 
هه ڵترووشــکابووم و خه ریــک بووم ئێســکی 
مه چه کیم ده کڕووســییه وه . لــه  ده ماره کانی 
ئانیشکی به رده وام و بێبڕانه وه  خوێن ده هات.
_ تــۆ مــرۆڤ نی... به  خــودا تۆ مرۆڤ 

نی....
له  بێده نگی ئه شکه وته که دا، ده نگه که ی له  
کاسه ی سه رمدا ده نگی ده دایه وه . خوێنه که  
هه ر ده هات و ئه شکه وته که ی پتر داده گرت. 
هه تــا ڕه نگــی ئــه و زیاتــر زرد هه ڵده گــه ڕا، 
ته وژمــی خوێنه کــه ش زیاتــر ده بــوو. له  نێو 
خویــن و تاریکیــدا په له قــاژه م ده کرد. خوێن 

کۆته ڵه که ی داپۆشیبوو.
هه ستم کرد کۆته ڵه که  ڕۆژی بووکێنییه تی 
بــه  کــراس و تــارای ســووره وه . جووتێــک 
ســێوی ســوور، لــه  ســه ر ســینگی جاروبــار 
وه دیــار ده که وتن. گێژووێژ ســه یری ڕه نگی 
زه ردی ئه و و بزه  حیزاوییه که ی کۆته ڵه که م 
ده کــرد کــه  به  نازه وه  له بــن تاراکه ی چاوی 
لــێ داده گرتم. هه میســان چــاوم لێ کردن. 
هــه ردووک بزه یــان له  ســه ر لێو بــوو. له  به ر 
نه مده زانــی  ده کــرد.  جێگۆڕکێیــان  چــاوم 
کامه یان خۆیه تی و کامه یان کۆته ڵه که یه . 
بۆنــی خوێــن هه ناســه ی گرتبــووم. لــه  نــاو 
کــه ف و خوێنــدا خه ریــک بــوو بخنکێــم. 
ئه شــکه وته که   زارکــی  بــه ره و  و کاس  وڕ 
ده خۆم نووســام. تریقــه ی قاقایه ک وه خۆی 
هێنامــه وه . گورگاوڕێکــم وێدانــه وه . ده نگی 
قاقــای کامه یــان بــوو؟ ئه شــکه وته که  هه ر 
ده هات و له  به ر یه ک ده ڕه وییه وه  و تاریکتر 
ده بــوو. مــن لــه  نــاو خوێــن و تاریکیــدا لــه  
ده رگای ئه شــکه وته که  ده گــه ڕام و ئــه و و 
کۆته ڵه کــه ش بــه  شــوێن منه وه  بــوون. دنیا 
هه مووی تێکه ڵی خوێن و تاریکی بوو.....

کۆته ڵ  
عه لی ســـۆهرابی
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دەسبەسەرکردنی هاوواڵتییان: 

خاکەلێــوە،  17ی  چوارشــەممە  ڕۆژی 
هاوواڵتییەکــی کــورد بــە نــاوی »زانکۆ 
مەســعوودی« کــوڕی ڕەســووڵ خەڵکــی 
گوندی »مەڵقەرەنیـ«ـی شاری سەقز، بۆ 
دووهەم جار و پاش دانانی وەســیقە لەالیەن 
هێزە ئەمنییەتییەکانەوە دەسبەسەر کرایەوە 

şو بۆ شوێنێکی نادیار ڕاگوێزرا
دوو  خاکەلێــوە،  20ی  شــەممە  ڕۆژی 
هاوواڵتیــی کــورد بــە ناوەکانــی »ڕێبین 
ڕیشــی« و »ڕامیــن ڕیشــی« خەڵکــی 
شاری بانە، لەالیەن هێزە ئەمنییەتییەکانەوە 
نادیــار  شــوێنێکی  بــۆ  و  دەسبەســەر 

ڕاگوێزران.
 6 خاکەلێــوە،  21ی  یەکشــەممە  ڕۆژی 
»ڕەزا  ناوەکانــی  بــە  کــورد  هاوواڵتیــی 
ڕەســوڵزادە«،  »ســامان  ئیسالم دوســت«، 
»دیاکــۆ  ڕەســوڵزادە«،  »ســەنعان 
و  شــکاک«  »ئەشــکان  خەلیلــی«، 
»ســینا ئاقازادە« کوڕی سلێمان خەڵکی 
شــاری »نەلــۆس«ی شــنۆ، لەالیــەن هێزە 

ئەمنییەتییەکانەوە دەسبەسەر کران.
ســەرلەبەیانیی ڕۆژی چوارشــەممە 2٤ی 
خاکەلێــوە، هاوواڵتییەکــی کورد بە ناوی 
کــوڕی  فەتحوڵاڵهــی«  »محەممــەد 
»بایەزید« خەڵکی شاری بۆکان، لەالیەن 

هێزە ئەمنییەتییەکانەوە دەسبەسەر کرا.
خاکەلێــوە،  ٩ی  سێشــەممە  ڕۆژی 
هاوواڵتییەکــی کــورد بــە نــاوی »حامید 
»ئیبراهیــم«،  کــوڕی  عوســمانی« 
و  »یاســین ئاوێ«  گونــدی  خەڵکــی 
لەالیــەن  سەردەشــت،  شــاری  دانیشــتووی 
هێــزە ئەمنییەتییەکانــەوە دەسبەســەر و بــۆ 

شوێنێکی نادیار ڕاگوێزرا.
خاکەلێــوە،  27ی  شــەممە  ڕۆژی 
هاوواڵتییەکــی دیکــە بــە نــاوی »خالیــد 
حاجــی ڕەســووڵی پوور« خەڵکــی شــاری 
بــۆکان لەالیــەن هێــزە ئەمنییەتییەکانــەوە 

دەسبەسەر کرا.
خاکەلێــوە،  25ی  پێنجشــەممە  ڕۆژی 
نــاوی  بــە  کــورد  هاوواڵتییەکــی 
»ســەعدی مەحموودی« کــوڕی عومەر 
خەڵکــی شــاری پیرانشــار، لەالیــەن هێــزە 

ئەمنییەتییەکانەوە دەسبەسەر کرا.
ئێــوارەی ڕۆژی شــەممە 27ی خاکەلێوە، 
ناوەکانــی  بــە  کــورد  هاوواڵتیــی  چــوار 
بــوورک، سەیدناســر حوســێنی،  »شــارام 
عومــەر ئیبراهیــم نادری و لەیــال ئیبراهیم 
نــادری« کچی عومــەر خەڵکی گوندی 
»ســۆغانلوو«ی شــاری پیرانشــار لەالیەن 

هێزە ئەمنییەتییەکانەوە دەسبەسەر کران.
بــە  کــورد  کرێــکاری  چاالکێکــی 
تەمــەن  ســەیدی«  »مورتــەزا  نــاوی 
و  کامێــران  شــاری  خەڵکــی  ســاڵ   ٣7
دانیشــتووی شــاری تاران، پاش 5 ڕۆژ لە 

دەسبەسەرکرانی چارەنووسی ناڕوونە.

»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 
خاکەلێوەی ساڵی ١٤٠١ هەتاوی، لە شار و ناوچە کوردنشینەکانی کوردستانی ڕۆژهەاڵت دەکەن کە بریتین لە 
حاڵەتەکانی دەستبەسەرکردن، بانگهێشت، ئێعدام، کوژران و برینداربوونی کۆڵبەران، کرێکاران، خۆکوشتن، 

زیندانیان و مەحکووم کردنی هاوواڵتییان لە کوردستانی ئێران .

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

ناوەندە ئەمنییەتییەکان: 

لە ماوەی ڕۆژانی ڕابردوودا، ٩ هاوواڵتی 
بە ناوەکانی »واحید ســۆفی«، »جەماڵ 
عەلەوی«، »ئاکۆ ئەحمەدی«، »ڕەحیم 
ئەحمەدی«، »ناسر ڕووزخوون«،«لوقمان 
»ئەمیــر  قــادری«،  شەنگە«،«وەیســی 
ســوڵتانی‹‹ و »مەتیــن خوولە«، خەڵکی 
ناوەنــدە  بانگهێشــتی  مەهابــاد،  شــاری 
و  کــراون  شــارە  ئــەو  ئەمنییەتییەکانــی 

لێپرسینەوەیان لەگەڵ کرا.
ســەالح ئــازادی یەکێــک لــە چاالکانــی 
ســێنفیی مامۆستایانی شاری مەریوان بۆ 
دادســەرای گشــتی و ئینقالبی ئەو شــارە 

بانگهێشت کرا.
خاکەلێــوە،  22ی  دووشــەممە  ڕۆژی 
نــاوی  بــە  کــورد  هاوواڵتییەکــی 
کــوڕی  ئەحمــەدی«  »ســەیدعەزیز 
ســەید ڕەحمــان خەڵکی شــاری پیرانشــار، 
بانگهێشــتی ئیدارەی ئیتالعاتی ئەو شارە 

و لێپرسینەوەی لەگەڵ کرا.

ڕاگواستنی زیندانی بۆ ئیتالعات: 

خاکەلێــوە،  21ی  یەکشــەممە  ڕۆژی 
چاالکــی  لەتیفــی«  »کەیوومــەرس 
مەدەنــی و مامۆســتای زمانــی کــوردی 
لــە زیندانــی ســنە بۆ گرتنگــەی ئیدارەی 

ئیتالعاتی ئەو شارە ڕاگوێزرا.

ڕەوانەکردنی هاوواڵتییان بۆ زیندان: 

ڕابــردوودا،  ڕۆژانــی  مــاوەی  لــە 
»شــلێر  نــاوی  بــە  ژن  هاوواڵتییەکــی 
خەڵکــی  مســتەفا  کچــی  ئەحمــەدی« 
گونــدی » قزڵقۆپــی« ســەر بــه شــاری 
گرتنگــە  لــە  یەکێــک  لــە  مەهابــاد، 
ئەمنییەتییەکانی ورمێ، بۆ بەندی ژنانی 

زیندانی ناوەندیی ئەو شارە، ڕاگوێزرا.
خاکەلێــوە،  27ی  شــەممە  ڕۆژی 
»کەیهــان موكەڕەم« زیندانیی سیاســیی 
کــوردی خەڵکــی گونــدی »ئەنبێـ«ـــی 
تەواوبوونــی  پــاش  تەرگــەوەڕ،  ناوچــەی 
زیندانــی  گەڕایــەوە  مەرەخەســییەکەی 

ورمێ.

کوژران و برینداربوونی کۆڵبەران: 

16ی  سێشــەممە  ڕۆژی  ســەرلەبەیانیی 
خاکەلێــوە، ســێ کۆڵبــەر بە تەقــەی تاپڕ 
لەالیەن هێــزە نیزامییەکانــی حکوومەتەوە 

لە سنووری نەوسوود پێکران.
17ی  چوارشــەممە  ڕۆژی  ئیــوارەی 
خاکەلێــوە، کۆڵبەرێکــی کــورد بــە ناوی 
ئەمینــی« کــوڕی حەمەتوفیــق  »دیــار 
»هانەگەرمەڵــە«ی  گونــدی  خەڵکــی 

هێــزە  تەقــەی  بەهــۆی  پــاوە،  شــاری 
نیزامییەکانی حکوومەتی بریندار کرا.

ســەرلەبەیانیی ڕۆژی چوارشــەممە 2٤ی 
خاکەلێــوە، کۆڵبەرێکــی کــورد بــە ناوی 
»محەممەد مەولوودی« خەڵکی شــاری 
بانــە، بەهۆی تەقەی هێــزە نیزامییەکانی 
حکوومەت لە ســنووری »هەنگەژاڵـ«ـــی 

ئەو شارە پێکرا.
خاکەلێــوە،  2٣ی  سیشــەممە  ڕۆژی 
کۆڵبەرێکــی کــورد بــە نــاوی »فەریــاد 
ئەداک« خەڵکی گوندی »ژیوار« سەر 
بە شــاری ســەواڵوا، بەهــۆی تەقەی هێزە 
نیزامییەکانــی حکوومــەت لــە ســنووری 

نەوسوود بریندار کرا.
2٣ی  سیشــەممە  ڕۆژی  ئێــوارەی 
بــە  کــورد  کۆڵبــەری  ســێ  خاکەلێــوە، 
ناوەکانــی »فــەرزاد ئیمامــی« خەڵکــی 
گوندی »بانەوڕێ« ســەر به شاری پاوە، 
»ئارمــان مســتەفازادە« تەمەن ٣0 ســاڵ 
کــوڕی ئەحمــەد و »ســەالم ئەعزەمــی« 
خەڵکــی گونــدی »مەنســوور ئاقایــی« 
ســەر بە بەخشی شاهۆی شاری ڕوانسەر، 
بە تەقەی هێزە نیزامییەکانی حکوومەتی 

لە سنووری نەوسوود بریندار کران.
خاکەلێــوە،  27ی  شــەممە  ڕۆژی 
نــاوی »تــورەج  بــە  کۆڵبەرێکــی کــورد 
کــوری  ســاڵ   ٣7 تەمــەن  کەریمــی« 
موشــیر، بــە تەقــەی هێــزە نیزامییەکانــی 
حکوومەتی لە سنووری شووشمێ، پێکرا.
28ی  یەکشــەممە  ڕۆژی  ئێــوارەی 
خاکەلێوە، هێزە نیزامییەکانی حکوومەتی، 
دەســڕێژیان لە ژمارەیەک لە کۆڵبەران لە 
ســنوورەکانی نەوســوود و شووشمێ کرد و 

لە ئاکامدا، چەندین کۆڵبەر پێکران.
کۆڵبــەرە  لــەو  کــەس  چەنــد  شوناســی 
»حەســیب  لــە،  بریتییــە  بریندارکراوانــە 
عەزیــزی« خەڵکــی گوندی »شمشــێر« 
ســەر بــە شــاری پــاوە، »ساســان خانــی« 
و  ســەالس  باوەجانــی  شــاری  خەڵکــی 
دانیشــتووی شــاری جوانــڕۆ و »حەبیب« 
خەڵکــی گونــدی »شــروێنە«ی شــاری 
نامــدار  حوســێنی،  ســەعدوڵاڵ  جوانــڕۆ، 
خەڵکــی  مەهــدی  و  موبیــن  حوســێنی، 

شاری جوانڕۆ.
2٩ی  دووشــەممە  ڕۆژی  ئێــوارەی 
خاکەلێــوە، کۆڵبەرێکــی کــورد بــە ناوی 
 ٣7 تەمــەن  ئیبراهیــم  زادە«  »ســلێمان 
ســاڵ خەڵکــی گوندی »بنووخەلەفـ«ـــی 
شــاری سەردەشــت، بەهــۆی تەقــەی هێزە 
نیزامییەکانــی حکوومەتــی لــە ســنووری 
»بێتووشـ«ـــی ئەو شــارە، گیانی لەدەست 

دا.
خاکەلێــوە،  ٣0ی  ڕۆژی  ســەرلەبەیانی 
نــاوی »ئــارش  بــە  کۆڵبەرێکــی کــورد 
نــووری« کــوڕی بــارام خەڵکــی گوندی 
»کالش نەهێــن« و دانیشــتووی شــاری 
جوانــڕۆ، بــە تەقــەی  هێــزە نیزامییەکانی 

حکوومەتی لە سنووری نەوسوود پێکرا.
ئێوارەی ڕۆژی سێشەممە ٣0ی خاکەلێوە، 
»ئارش نووری« کۆڵبەرە برینداربووەکەی 
خەڵکی گوندی »کەالشــی لوولم« ســەر 
قورســیی  بەهــۆی  جوانــڕۆ،  شــاری  بــە 
برینەکانییەوە، لە نەخۆشــخانەی تاڵقانیی 

کرماشان گیانی لەدەست دا.

بەڕێوەچوونی دادگا بۆ مەحکوومکردنی 
هاوواڵتییان بە زیندان: 

»حەیــدەر  ناوەکانــی  بــە  هاوواڵتــی  دوو 
عەلیــزادە« خەڵکی گوندی »قەزەناوێ« 
و »شــێرزاد مامەنــدی« خەڵکی گوندی 
»نەرزیوێـ«ـــی شاری شــنۆ، لەالیەن لقی 
101ی دادگای کەیفەریی ئەو شــارە، بە 

6 ساڵ زیندان مەحکووم کران.
حەیــدەر  داســەپاوە،  حوکمــە  ئــەو  بەپێــی 
عەلیــزادە بــە ٤ ســاڵ زیندانی تەعزیری و 
شــێرزاد مامەنــدی بــە دوو ســاڵ زیندانی 
حوکمــەش  ئــەو  و  مەحکــووم  تەعزیــری 
بــە  خاکەلێــوە،  16ی  سێشــەممە  ڕۆژی 
هاوواڵتییــە  دوو  بــەو  فەرمــی  شــێوەی 

ڕاگەیەندراوە.
هاوواڵتییەکــی کــورد بــە نــاوی »واحید 
گونــدی  خەڵکــی  شــێخ محەممەدی« 
»ئاڵیاوێـ«ـــی شــاری شــنۆ، لەالیەن لقی 
1ی دادگای ئینقالبی ئەو شارە، حوکمی 
6 مانــگ زیندانــی تەعزیــری بــە ســەردا 

سەپا.
نــاوی  بــە  کــورد  هاوواڵتییەکــی 
»عەبدولواحیــد عەباســی زادە« تەمەن ٣5 
ســاڵ کوڕی عوســمان، لەالیــەن دادگای 
ئینقالبی شــاری ســەقز، جێگیر لە شــاری 
بانــە بــە ســەرۆکایەتیی دادوەر »ئەکبــەر 
زیندانــی  مانــگ  ســێ  بــە  میرزایــی« 

تەعزیری مەحکووم کرا.
دوو  ڕابــردوودا،  ڕۆژانــی  مــاوەی  لــە 
هاوواڵتیــی کــورد بــە ناوەکانــی »ئەحەد 
مەولــوودی« کــوڕی موتەلیــب خەڵکــی 
»حوســێن  و  »یوونســلیان«  گونــدی 
خەڵکــی  خوســرەو  کــوڕی  خەلیانــی« 
گونــدی »کۆییکـ«ـــی شــاری نەغــەدە، 
لەالیــەن دادگای ئینقالبــی ئەو شــارە هەر 
کامەیــان بە 5 مانــگ زیندانی تەعزیری 

مەحکووم کران.
هاوواڵتییەکــی کورد بە ناوی »هوشــیار 
کــوڕی  ســاڵ   27 تەمــەن  شــەعبانی« 
محەممــەد خەڵکــی شــاری بانــە، لەالیەن 
دادگای ئینقالبــی شــاری ســەقز جێگیــر 
لە شــاری بانــە، بە ســەرۆکایەتیی دادوەر 
»ئەکبەر میرزایی« بە ســاڵێک زیندانی 

تەعزیری مەحکووم کرا.
 

کوژرانی هاوواڵتییان لە ژێر ئەشکەنجە: 
هاوواڵتییەکــی کــورد بــە نــاوی »میالد 
جەعفــەری« تەمــەن 25 ســاڵ و خەڵکی 

شــاری کرماشــان و دانیشــتووی شــاری 
تاران، بە شــێوەی گومانــاوی لە یەکێک 
ئینتزامییــەکان  هێــزە  گرتنگەکانــی  لــە 

گیانی لەدەست دا.

گیانلەدەستدان و برینداربوونی 
کرێکاران: 

دوو ڕۆژ پێــش، کرێکارێکی کرماشــانی 
بــە ناوی »تــورەج حەیــدەری« کرێکاری 
لەکاتــی  کرماشــان،  بــەرق  شــیرکەتی 
کارکردن بەهۆی تەزووی بەرق بەربوویەوە 

و گیانی لەدەست دا.
خاکەلێــوە،  27ی  شــەممە  ڕۆژی 

کرێکارێکــی کــورد بە ناوی »یاســین 
ڕەزایی« کــوڕی ڕەزا خەڵکی گوندی 
»قەسرکـ«ـــی شاری سەڵماس، بەهۆی 
ڕووداوی هاتوچۆ لە شاری سلێمانی لە 
هەرێمی کوردستان گیانی لەدەست دا.

خۆکوژی هاوواڵتییان: 

لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا ژنێکی الوی 
ســەقزی بــە ناوی » لەیال ئیســالمی« 
بەهــۆی  محەممەدڕەســووڵ،  کچــی 
کێشــەی بنەماڵەیــی کۆتایی بە ژیانی 

خۆی هێناوە.


