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پەیامی لێپرسراوی گشتیی حیزبی دێموکرات بەبۆنەی ڕۆژی جیهانیی کرێکار
ڕۆژی كرێكار پیرۆز
ڕۆژی جیهانیی كرێكار له ههموو كرێكاران و بهتایبهت كرێكاران و ستهملێكراوهكانی كورد پیرۆز بێت .دهسهاڵتی ستهمكار و
چهوسێنهری كۆماری ئیسالمی به سیاسهته گهندهڵ و سهرهڕۆیانهكانی ههم واڵتی له تهنگانه و تهریكبوونهوه خستووه و ههم
ههموو سامانی واڵتی بهفیڕۆ داوه و ژیانی تاڵی كرێكاریی له ئێران و كوردستان تاڵتر كردووه و سامانی كوردستانیش به
ڕاشكاوی دهدزێت و بهتااڵنی دهبات .هیوای نهمانی ئهم ڕێژیمه ستهمكاره و دابینبوونی دادپهروهریی كۆمهاڵیهتی ،هیوایهكی
ڕوو له گهشهیه كه خهباتی ههموو چین و توێژهكان زیاتر پێكهوه گرێ دهدات .پتهو بێت هاوپێوهندیی خهباتی ههموو چین
و توێژهكانی کۆمەڵگەی كوردستان و هاوكاریی ههموو نهتهوهكان له ئێران .ڕۆژی كرێكار له كرێكاران و چینی زهحمهتكێش
پیرۆز بێت.
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
لێپرسراوی گشتی
مستەفا هیجری

حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران باڵوی دەکاتەوە
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ڕۆژی یەکشــەممە ڕێکەوتــی ١١ی
بانەمــەڕی ١٤٠١ی هەتــاوی ،لــە
زۆربــەی شــارەکانی کوردســتان و
ئێــران ،مامۆســتایانی قوتابخانــەکان
بــە نیشــانەی ناڕەزایەتــی دەربڕیــن
لەهەمبــەر دۆخــی شــپرزی بژێــوی
ژیانیــان و هەروەهــا هەلومەرجــی
داسەپاو بەسەر قوتابخانەکان بەگشتی
هاتنــە ســەر شــەقامەکان و لــە بەردەم
بینای قوتابخانەکانی شارەکانیان یان
لــە بــەردەم ئیــدارەی بەنــاو بارهێنانــی
ئــەو شــارانە کۆبوونــەوە و وێــڕای
دانــی درووشــمی مافویســتانە دژی
زوڵــم و زۆرییەکانی ڕێژیم وەســتانەوە
و نموونەیەکــی جوانــی دیکەیــان لــە
خەباتــی شــار پیشــان دا کــە دەکــرێ
وەک خاڵــی وەرچەرخــان لــە نێــو
بزووتنــەوەی ڕەوای مافخوازانــە و
ئازادیخوازانە سەیر بکرێت.
مامۆســتایانی قوتابخانــەکان داوای
مافەکانــی خۆیــان دەکەن کە لەالیەن
ڕێژیمــی ئێرانــەوە لێیــان زەوت کــراوە؛
مافەکانــی وەک چارەســەرکردنی
دۆخی شــپرزەی پەروەردە ،نەهێشــتنی
سیســتمی بەپوڵیکردنــی خوێنــدن،
پێشــگرتن لــە خوێنــدن بــە زمانــی
دایکیــی نەتەوەکانــی ئێــران و دەیــان
دیــاردەی دزێــوی دیکــە کــە لــە
سیستمی پەروەردەی ئێراندا و بەشێوەی
بەرنامەبۆدانــراو ڕەگــی داکوتــاوە؛
کەواتــە داواکاری مامۆســتایان تەنیا
هەندێ خواســت نییە کە تەنیا خودی
مامۆســتایانی لــێ بەهرەمەنــد بێــت
بەڵکوو جێبەجێبوونی داواکارییەکانیان

شــوێندانەری ڕاســتەوخۆی لەســەر
ڕەوشــی قوتابییــەکان و بنەماڵەکانیان
دەبــێ و بــەم شــێوەیەش دەتوانیــن بڵێین
ئەوەیکــە ئەمــڕۆ مامۆســتایان لەســەر
شــەقامەکان داوای دەکــەن ،ویســت
و داخــوازی زۆرینەیەکــی ڕەهــا لــە
خەڵکانی ئێرانە.
مامۆســتایانی قوتابخانــەکان لــەو
ناڕەزایەتییــەدا کۆمەڵێــک دروشــمیان
وتووەتــەوە کــە بەشــێکیان بریتیــن لــە:
«مامۆســتای زیندانــی دەبــێ ئــازاد
بکرێــت»« ،هــاوار هــاوار لــەو هەموو
زوڵــم و زۆرییــە»« ،مامۆســتا هــاوار
بکە و داوای مافی خۆت بکە».
بێگومــان مامۆســتایەتی یەکێــک لە
پیرۆزترین ،گرینگترین و هەستیارترین
پیشــەکانە لــە هەمــوو جیهانــدا.
مامۆستایان خاوەنی پەیامـێکی گـەورە
و پیـــرۆز و چـــارەنووسسازن ،ئـــەوان
بـەوپـــەڕی دڵســۆزی و لەخۆبــوردن و
مانـــدووبوونەوە خـــزمەت دەکـــەن ،بــە
بــێ ئــەوەی کە چـــاوەڕوانی ســپاس و
هیـــچ پاداشــتێک بــن ،نەوە لــە دوای
نــەوە پێدەگەیەنــن .ئــەوە مامۆســتایانن
کــە بــەردی بناغــە و کۆڵەکەکانــی
شارســـتانییەت و پێشــکەوتن و
داهێنــان و گۆڕانــکاری دادەنێــن.
مامۆســتایان ڕابـــەر و چرای گەشــی
ڕووناککردنــەوەی شــەوەزەنگی تــارن.
ئەوان مۆمئاسا دەسووتێن و دەتـوێنەوە،
بـــۆ ئـەوەیکـــە ڕێـــی سەرکـەوتـــن و
پێشـکەوتـــن و داهــاتوو بـۆ ڕۆڵەکـانی
نیشتمانەکەیـان ڕوونـاک بکـەنـەوە.
مامۆســتایان ڕۆڵـــێکی گرینــگ

و کارتێکەریــان لــە مێــژووی هــەر
نەتەوەیەکــدا و هەروەهــا لــە بونیاتنانی
کەســایەتیی درووســتی تاکــدا هەیە و
گـەر گـەالن شـانازی بـە زانـا و دانـا و
بیرمەنـــد و بلیمەت و داهێنەرەکانیانەوە
بکەن ،دەبـــێ ئـــەوە بـزانـن ،کە هەمـوو
ئـــەم هەڵکـــەوتووانە لە پێـــشدا قوتـابی
مامۆسـتایەک بوونـە.
مامۆســتایان یەکێک لــە گرینگترین
توێژەکانی بونیاتنەری کۆمەڵگایەکی
تەندرووســت و پێشکەوتوون .لەڕاستیدا
گرینگیــدان بەم توێــژە ،گرینگیدان بە
مرۆڤایەتییــە .بــەاڵم بەداخــەوە وەک
دەبینیــن کەرتــی پــەروەردە لــە ئێرانــی
ژێــر دەســەاڵتی کۆمــاری ئیســامیدا
یــەک لەو کەرتانەیــە کە بە تەواوەتی
پشــتگوێ خــراوە و کراوەتــە قوربانــی
بــۆ زێدەخوازییەکانــی ڕێژیمــی زاڵ؛
قوربانی لە جۆری نەبوونی جۆرەکانی
ئیمکانات و شوێنی گونجاو بۆ خوێندن
و ئــەو گوشــارانەی کــە دەخرێتە ســەر
مامۆستاکان کە دەکرێ بەکورتی لەم
چەند خاڵەدا پۆلێن بکرێن:
١ـ قەدەغەبوونــی خوێنــدن بــە زمانــی
دایکی بۆ نەتەوە غەیرە فارسەکان
٢ـ نەبوونی شوێنی گونجاو و ستاندارد
بۆ خوێندن
٣ـ تەرخان نەکردنی بوودجەی پێویست
بۆ قوتابخانەکان
٥ـ نەبــوون و وەالنانــی بەڕێوەبــەران و
پسپۆڕانی زانستی لە نێو قوتابخانەکان
و لەباتــی ئــەوان دانانــی کەســانی
ملکەچ و سەر بە دەزگای ویالیەت
٦ـ قۆرغکردنــی پۆســتە بااڵکانــی

مودیرییەت لە قوتابخانەکان بەدەســتی
کەسانی ناشارەزا و گوێ لە مست
٧ـ ســەپاندنی کلێشــەی جنســییەتی و
بیری ئیدئۆلۆژیک بە سەر قوتابییاندا
٨ـ دواخســتن یــان تەنانــەت نەدانــی
مووچەی مامۆستایان
و بە دەیان نموونەی دیکە کە زۆربەی
کات ئەم کێشــانە وازهێنانی قوتابییان
لــە خوێندنیــان بــەدواوە بووە کــە ئەمە
دەتوانــێ زیانێکی گەورە بە داهاتووی
ئــەو مندااڵنــە و هەروەهــا کۆمەڵــگا
بگەیێنێت.
لــە کەرتــی پــەروەردەدا نەتەنیــا هیــچ
بایەخێک بە بەشــی پــەروەردە نادرێت،
بەڵکوو شوێنی مامۆستایان و بە گشتی
خەمخۆرانــی بــواری پــەروەردە بووەتــە
کونجــی بەندیخانــە و ســاڵ نییە دەیان
کۆبوونەوەی ناڕەزایەتی لە شــارەکانی
ئێران و بە تایبەت کوردســتان لە الیەن
مامۆستایانەوە بە مەبەستی داخوازییە
ســینفییەکانیان رێــک نەخرێــت و بــە
دەیان مامۆســتا دەسبەســەر و زیندانی
نەکرێــن کــە نموونەی هــەرە زیندووی
مانگرتنەکانــی حەوتــووی ڕابــردووە
کــە لــە ئەنجامــدا دەیــان مامۆســتای
خەمخۆر دەسبەســەر یان بانگهێشــت و
هەرەشــەیان لێکــرا کــە ناوەکانیــان بەم
چەشنەیە:
ئەســکەندەر لوتفــی و مەســعوود
نیکخــا لــە ئەندامانــی بەڕێوەبەریــی
ئەنجومەنــی ســێنفیی مامۆســتایانی
کوردســتان ـ مەریــوان کــە لــە کاتــی
دەسبەســەرکردنەوە تــا ئێســتە دەســتیان
داوەتە مانگرتن.

ئەندامــی
ســورخی
ســەالح
ئەنجومەنــی ســێنفیی مامۆســتایانی
کوردســتان (ســەقز و زیویــە) کــە
وێــڕای دەسبەســەرداگرتنی هەنــدێ
کەلوپەلــی شەخســی دواتر و تا کاتی
دادگاییەکــەی بەشــێوەی کاتــی و بە
دانانی وەسیقە ئازاد کرا.
بانگهێشــتی «غواڵمــڕەزا شــەریفە»
مامۆســتای خانەنشــینکراو و لــە
چاالکانــی فەرهەنگیی ســنە ،لەالیەن
ســتادی خەبەریی ئیــدارەی ئیتالعاتی
سنە
بانگهێشــتی ژمارەیــەک لــە
مامۆســتایانی قوتابخانەکانی شــاری
بانــە لەالیــەن عەلیــڕەزا موەحــدی
بەرپرســی حەراســەتی ئیــدارەی بەنــاو
بارهێنانــی ئــەم شــارە و هەڕەشــە و
لێپرسینەوە کردن لێیان.
ئەمــە جیا لــە ڕەوانەکردنی دۆســیەی
 ٩چاالکــی ســێنفیی مامۆســتایان بۆ
دادســەرای گشــتی و ئینقالبی ســەقز
بەناوەکانــی «ئــاوات ڕەزەوی ،لەیــا
عینایــەتزادە ،تاهیــر حامیــدی ،تاهیر
قــادرزادە ،ئامانــج ئەمینــی ،عەزیــز
مــەرزی ،ئەحمــەد قــادری ،خالیــد
عەبدوڵاڵهی و سلێمان عەبدی».
ئەم دۆخە داسەپاو و نەخوازراوە وەهای
کــردووە کــە هەنووکــە مامۆســتایان
وەک چاوەڕوانییــان لــێ دەکــرا
بەشــانازییەوە بەشــداری مانگرتنــەکان
دەبــن و هیــچ ترســێکیان لــە ئەگەری
گیــران و بەندکــران نییە چونکە وەک
خۆیــان دەڵێــن« :قــوڕ بەســەر ئــەو
دوژمنەی هیوای بە بەندیخانەیە».

لــهم ڕۆژانــهدا دهســهاڵتی پــڕ لــه داد و
خۆشــبژێوی و خێــر و بهرهكــەت له ئێرانی
وێرانــدا ،ڕایگهیانــد كه چیــدی یارمهتیی
حكوومهتی بۆ ئارد و نان نامێنێ و نرخی
ئارد و نان له بازاڕدا ئازاد دهبێ.
ئــهم بڕیــارهی ڕێژیم له یهك شــهودا نرخی
ئارد و نان و شیرینی و كهیك و ماكارۆنی
و بهكورتــی ههرچــی پێوهندیی بــه ئاردهوه
ههبێ سێ بهرابهرهوه كردهوه و ئهو كهسهی
ڕۆژی دووشــهمه بــۆ خواردنــی ژهمێــك
ماكارۆنی گهر بیست ههزار تمهنی خهرج
دهبــوو ،ڕۆژی سێشــهممه دهبــوو شهســت
هــهزار تمــهن خــهرج بكا! یانی لــه ماوهی
كهمتــر لــه  ٢٤كاتژمێردا نرخی نانخواردن
 ٣٠٠له سهد گران بوو! حهوتوویهك پێشتر
له ســنووری نهوســوود له كوردســتان ،هێزه
ســهركوتكهرهكانی ڕێژیمــی جهمارانــی
كۆلۆنیالیســت ،دهســڕێژی ههڕهمهكییــان
كــرده نێــو گرووپێــك كۆڵبــهردا و چهندیــن
كهسیان لێ كوشتن و بریندار كردن و دهیان
بنهماڵهیــان داخــدار كــرد؛ بنهماڵهگهلێــك
كــه تــا ئــهو ڕۆژه بــۆ ژهمێــك ماكارۆنــی
پارهی بیســت هــهزار تمهنهكهشــیان نهبوو،
حهوتــووی دواتــر كاتێــك ماكارۆنــی و نان
 % ٣٠٠گران بووه ،نانهێنهری ماڵهكهشیان
نهمــاوه تا بهشــی یهك لهســێی ژهمهكهیان
بــۆ پهیــدا بــكا! ههر حهوتوویــهك پێش لهو
دهســڕێژه ،له زانستگای عیلم و سهنعهتی
تــاران كــه كۆنتریــن دانشســهرای ئێرانــه و
دواتــر بــوو بــه زانســتگا و ڕۆڵــهی خهڵك
گوایــه دهبــێ فێــری زانســتی ئهمڕۆیــی
بكــرێ ،هێزهكانــی حهراســهت ڕێگایان به
خوێنــدكاران نــهدا بچنــه زانكــۆ چوونكــه
ههندێ له پێســتی دهســتیان و قژیان دیار
بــوو! ئهمانــه چكۆلهتریــن نموونــهی ئــهو
سیاسهته گهندهڵ و وێرانكهرانهی ڕێژیمی
خومهینی و خامنهیین كه دروشــمیان دهدا
خهڵكــی ئێــران بــه مهقامــی ئینســانی
دهگهیهنــن! بــهاڵم نــهك بــه مهقامــی
ئینســانییان نهگهیانــد ،ئــهو مهقامهش كه
ڕهنگــه تۆزێكیــان له دهورانــی پاڵهوی بۆ
مابوویهوه ،هێنایانه دهیان پله خوارتر.
سیســتمه سیاســییهكان لــه جیهانــدا دوو
ئیدیعایان ههیه ،ههندێكیان ههن كه ئیدیعا
دهكــهن كــه ئازادیــی تــاك و مرۆڤهكانیــان
بــهالوه گرینگتــره و یاســایان لهســهر
ئهساســی ئازادیــی مــرۆڤ دادهڕێــژن،
ئیــدی ئــهو مرۆڤــه دهبــێ بــه ئــازادی
بــهاڵم لهســهر شــانی خۆی ژیانــی خۆی
بهڕێــوه ببــا ،هی واش ههیه كــه ئیدیعای
ئــهوه دهكــهن كــه دهیانهــهوێ دادپهروهریی
كۆمهاڵیهتی دابین بكرێ و دهڵێن مرۆڤێك
نانــی ههبــوو ئازادییشــی وهدهســت دێ.
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لێپرســراوی گشــتیی حیزبــی دێموکــرات
بەبۆنــەی جەژنــی ڕەمــەزان ،پەیامێکــی بــاو کــردەوە
جهژنتان پیرۆز بێت
هاتنــی جهژنــی ڕهمــهزان لــه ههمــوو
بڕواداران و بهتایبهت بڕوادارانی کورد
پیرۆز بێت .لهم دۆخه ئاڵۆزه سیاسییهی
ناوچــه و لــه قهیرانــه قووڵهکانــی
ئێرانــدا کــه ڕێژیمی حاکــم پێکهێنهر

و هۆکاریانــه ،هیواداریــن کــه جــهژن
ببێته هۆی خێر و خۆشی بۆ خهڵک،
چوونکه ئهم ڕێژیمه ســتهمکاره هیچ
هۆکارێکــی بــۆ خۆشــی و شــادیی
خهڵک نههێشتووهتهوه.
دووبــاره جهژنتــان پیــرۆز و ژیانتان پڕ

بێــت لــه هیــوای کۆتاییهاتنــی کاته
تهنگانهکان.
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
لێپرسراوی گشتی
مستەفا هیجری

پەیامــی ناوەنــدی هاوکاریــی حیزبــەکان بەبۆنــەی یەکــی مانگــی مــەی،
ڕۆژی جیهانیــی کرێــکار
هاونیشتمانییانی بەڕێز!
کرێکاران و زەحمەتکێشانی کوردستان!
ســەرەتا لەالیــەن ناوەنــدی هاوکاریــی
حیزبەکانــی کوردســتانی ئێرانــەوە
پیرۆزبایــی خۆمان لە هەموو کرێکارانی
کوردســتان ،ئێــران و جیهــان دەکەیــن،
وەدەســتهێنانی ئامانجەکانیــان بەئــاوات
دەخوازیــن و خۆمــان بــە پشــتیوانی مافە
ڕەواکانیان دەزانین.
یەکــی مانگــی مــەی ئەمســاڵ ١٦٦
ســاڵ بەســەر داواکاری و خۆپیشــاندانی
کرێکارانــی واڵتــی ئوســترالیادا
تێدەپەڕێــت ،لــەو ڕۆژەوە هەتــا ئێســتا
کرێکاران لە سەرانسەری جیهان بە دوای
دەســتەبەرکردنی مافەکانیانــن کــە بــە
هەوڵ و ماندووبوونی خۆیان لە بەشــێک
لە واڵتان بە بەشــــــــــێک لە مافەکانیان
گەیشــتوون و لە زۆر واڵتیشدا هەر لەژێر
نێوی چەوسانەوە و ناعەداڵەتیدان .یەکی
مانگــی مەی لــە زۆر لە واڵتانی جیهان

پشــووی ڕەســمییە و لەالیــەن کرێــکاران
و حیــزب و ڕێکخراوەکانــی پشــتیوان
و بەرگریــکاری مافــی کرێکارانــەوە
خۆپیشــاندان وەڕێ دەخرێــت و لــە هەوڵی
دەستەبەرکردنی مافەکانی کرێکاراندان.
هەشــت کاتژمێــر کار لــە ڕۆژێکــدا،
زیادکردنــی هەقدەســت و پاراســتنی
ئەمنییەتی کاریی کرێکاران ئەو دروشــم
و داواکارییانــەن کــە هەمــوو ســاڵێک
بــە گوێــی دەســەاڵتداران و خاوەنکارانــدا
دەدرێن.
لــەم مــاوە دوورودرێــژەدا کــە کرێکارانی
جیهــان داوای مافــە ڕەواکانیــان دەکــەن
لــە زۆر لە واڵتــان بەشــێکی مافەکانیان
دەســتەبەر کــراوە و الیەنــە پیوەندیدارەکان
ڕێز لە ڕەنج و زەحمەتی کرێکاران دەگرن
و پشــتیوانیی خۆیــان بــۆ مافەکانیــان
دووپات دەکەنەوە ،بەاڵم تا ئێستاش وەک
پێویست مافەکانیان دابین نەکراون.
لە ئێرانی ژێر دەسەاڵتی ڕێژیمی کۆماری

ئیســامیی ئێرانــدا لەگــەڵ ئــەوەی کــە
بەپێی یاســا ئەم ڕۆژە بە ڕۆژی کرێکار
دانی پێدا نراوە ،بەاڵم پشــــــــووی ڕەسمی
ڕاناگەیەندرێــت و لەالیــەن حکوومەتــەوە
هیچ جۆرە ڕێوڕەســمێک بۆ ڕێزگرتن لە
کرێــکاران ڕێکناخرێت .لە ئێران نەک
هەر مافەکانی کرێکاران پێشــێل دەکرێن
بەڵکوو سااڵنە ڕادەی بێکاری دەچــــــــێتە
ســەر ،کرێکاران لەســەر داواکردنی ماف
و ویســتە ڕەواکانیــان دەخرێنــە بەندیخانــە
و ئــازار و ئەشــکەنجە دەدرێــن .بەهــۆی
سیاســەتە هەڵــە و ناپەســەندەکانی
کۆمــاری ئیســامی و تەریککەوتنەوەی
لە دنیای دەرەوە و سەپاندنی گەمارۆکان
بەســەر ئــەم واڵتــەدا ڕۆژ بــە ڕۆژ بــە
ژمــارەی بێکارانەوە زیــاد دەبێت و وێڕای
بێکاری و بێکارکردنی کرێکاران ،چوونە
ســــــەرەوەی نرخی خواردەمەنی و کەلوپەل
و پێداویستییەکانی ژیان بووەتە یەکێکی
تر لە نەهامەتییەکانی کرێکاران.

لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان لەگــەڵ
ئــەوەی کــە دوو حکوومەتــی پاشــایەتی
و ئیســــــــامی گرینگییــان بــەو ناوچەیە
نــەداوە ،ئــەم ناوچەیــە هــەردەم بــە چاوی
ئەمنییەتییەوە ســەیر کــراوە و بە جێگەی
کارگە و کارخانە و پێشخستنی ئابووریی
ئــەو ناوچەیــە ،پــادگان و مۆڵگــەی هێزە
ســــــــەرکوتکەرەکانیان لی دامەزراندووە.
هەر بۆیەشە خەڵک بە ناچاری بۆ کار و
کاسبی ڕوو لە شارەکانی دیکەی ئێران و
واڵتانی دراوســێ دەکەن بۆ ئەوەی بتوانن
بژێویــی ژیانــی خۆیــان و منداڵەکانیــان
دابین بکەن.
ئــەوەی کــە ســااڵنێکە لــە ڕۆژهەاڵتــی
کــــــــــوردستان دیاردەی کۆڵبەری سەری
هەڵــداوە نیشــانەی ئەوپــەڕی ناچــاری و
نائومێدییــە لــە ژیــان و پەیداکردنــی کار
لەژێــر ســایەی حکوومەتێکــی دیکتاتۆر
کــە مافــی هەمــوو چیــن و توێژەکانــی
کۆمەڵگەی زەوت کردووە.

لــە ئێــران نابەرابــەری و ناعەداڵەتــی بــە
شــــــــێوەیەک پەرەی سەندووە کە خەڵک
بەگشتی و کرێکاران بە تایبەتی ژیانێکی
تــاڵ و دژوار تێپــەر دەکــەن .بێــکاری و
گەندەڵــی گەیشــتووەتە جێگەیــەک
کــە ئیتــر هیوایــەک بــۆ باشــبوونی ئــەم
بارودۆخــە نالەبارە نەماوە و تەنیا ڕێگەی
نەجات لە دەســت ئەم هەمــوو ناعەداڵەتی
و نەهامەتییــە هاتنە مەیدانی هـــــــــەموو
چیــن و توێژەکانــی کۆمەڵگــەی ئێــران،
خۆپێشــاندان و دەربڕینــی ناڕەزایەتــی و
ڕووخاندنی ڕێژیمی کۆنەپەرســت و دژی
گەلیی کۆماری ئیسالمیی ئێرانە.
لــەم ڕۆژەدا گەالنــی ئێــران بــە گشــتی
پـــــــــێویستە پشــتیوانی لــە ویســت و
داخوازییەکانــی کرێــکاران بکــەن و بــە
هاتنە ســەر شــەقام بێزاری و ناڕەزایەتیی
خۆیان لەم حکوومەتە و لەم دۆخە نالەبارە
دەرببڕن و چیتر ئەم هەموو زوڵم و زۆر و
نەعەدالەتییە قبووڵ نەکەن.

ناوەنــــــــــدی هاوکاریــی حیزبەکانــی
کـــــــــوردستانی ئێــران کــە پێکهاتــوو لــە
چەنــد حیزبــی شۆڕشــگێڕی مەیدانــی
خەباتە و دەیان ساڵە لە پێناو دامەزراندنی
دێموکراتیــک،
سیــــــــستمێکی
وەدەستهێنانی مافی نەتەوایەتی و البردنی
ســتەمی چینایەتــی خەبــات دەکات،
هــەردەم پشــتیوانی مافــی کرێــکاران و
زەحمەتکێشان بوون و لەم ڕێگەیەدا ئەوەی
لــە توانایانــدابێــت درێغــی ناکــەن و لــە
هەوڵــی دامەزراندانی سیســتمێکدان کە
مافی هەمووان پارێزراو بێت و چەوسانەوە
و نابەرابەری کۆتایی پێ بێت.
ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی
کوردستانی ئێران
١٠ی بانەمەڕی ١٤٠١ی هەتاوی
٣٠ی ئاپریلی ٢٠٢٢ی زایینی

پهیامــی یهكیهتیــی خوێندكارانــی دێموكراتــی كوردســتان بەبۆنــەی ڕۆژی خوێنــدكاری كــورد
 ٥٤ســاڵ پێش ئێســتا له ڕۆژێكی وهک
ئهمڕۆدا ،شههید ‹›سمایلی شهریفزاده‹›،
خوێندكاری دهروهست و بهههڵوێستی كورد
و ڕووناکبیــری رۆژههاڵتــی كوردســتان،
کــە لەگــەڵ چەند پێشــمەرگە و هاوڕێی
حیزبــی لــە کاتێکــدا لــە ناوچــەی بانــە
لــە گونــدی دارێنــەی ســەروو ،لەالیــەن
ســیخوڕێکی ڕێژیمی شــا بەناوی کوێخا
شەریف ڕاپۆرت دران و پاشان بەربەرەکانی
لەگــەڵ  ٣٠٠ژانــدرام و ئەمنییەی ڕێژیم
لــە کۆتاییــدا گیانــی لە پێنــاو ڕزگاریی
کــورد و کوردســتان بەخــت کــرد و دواتر
تەرمەکەی لە گۆڕستانی تایلەی شاری
سنە بە خاک ئەسپێدرا.
شــەهید ‹›ئیســماعیل شــەریفزادە›› کــە
وەکــوو هێمــا و ســێمبۆلی خوێنــدکاری
کورد ناسراوە و ڕۆژی شەهیدبوونەکەشی
وەکــوو ڕۆژی «خوێنــدکاری کــورد»
ناسراوە ،لە ئێستاشدا خەبات و تێکۆشانی
سەرباشقەی خەباتی پێشکەوتووخوازانەی
توێــژی خوێنــدەوار و خوێنــدکاری کوردە
و وانــەی خۆڕاگــری و ئازایەتــی لێ فێر
دەبین.
بــە ئاوڕدانەوەیــەک لــە مێــژووی ئــەو
ســەردەمە بۆمــان دەردەکەوێــت ،کــە لــه
دوای كودهتای ٢٨ی گهالوێژی ١٣٣٢ی
ههتاوی و به نهمانی دهســهاڵتی دوکتور
موسهدیق ،ئێران و بهتایبهتی ڕۆژههاڵتی
كوردســتان بهتهواوهتــی میلیتاریزه كرابوو،
هــهر بۆیــه گوتــاره ڕزگاریخوازانەكان كه
كــپ كرابــوون ،دهبوونه هــۆی پێكهێنانی
ڕێكخــراوی ڕادیكاڵــه ڕاســتەقینەکان
بهتایبهتی له زانكۆی تاران.
ئــهو ســهردهمه کــە هــاوكات بــوو لهگهڵ
باڵوبوونهوهی هزری چهپ له زانكۆكاندا
و بهتایبهتــی  نموونــهی بهرخۆدانــی
چهپهكانــی كوبــا و ڤیتنــام و هێژموونــی
یهكیهتیــی ســۆڤییهت و حیزبــی تــووده
ببوونــە هێمــای بهرخۆدانــی نێودهوڵهتــی
لــه هەمبــەر داگیــركاری و ئێمپریالیزمی
پشتیوانیی واڵتانی دیكتاتۆر .
بــا لێــرهدا ئــهوهش بــاس بكهیــن ،كــه
سهرهكیترین هۆكاری دامهزرانی زانكۆی
تــاران لهالیــهن رێژیمی پەهلــهوی ،تهڵقین
و پاســاوهێنانهوه بــۆ پتهوكردنــی دهوڵــهت
ـ نهتــهوەی ئێرانــی فارســی و تواندنهوهی

باقــی نەتەوەکانــی دیكه و یهكدهســتكردن
و ڕەواییــدان بە كولتووری نهتهوهی زاڵ و
ســهپاندنی بهسهر باقی نهتهوهكانی ئێراندا
بــوو ،ئەویــش لهژێــر چهتــری زانکــۆ و
ڕووناکبیریدا.
ئــهو پاكتاوســازییە لــه زانكۆكانــی ئێــران
لهگــهڵ میلیتاریزهكردنــی شــارهكان و
بهتایبــهت كوردســتان هــاوكات بــوو ،کــە
بــه هێــزی پۆشــتە و پەرداختە و پڕچهكی
ســهربازی بــه شــێوهیهک كــه ڕێژیمــی
پەهلــهوی خۆی به ژاندارمی ناوچەکە و
دوورگەی هێمنی ڕۆژههاڵتی نێوەڕاســت
ناودێــر كردبــوو ،بــە جۆرێــک کــە تا ئەو
ڕادەیــە هیوایــهک بــۆ گۆڕانــكاری و
ئازادیــی گهالنی ئێران نهمابوو ،ســاواک
هــهر جــۆره دهنگێكــی بهرههڵســتكاری
چەشــنی ئێســتای ئیتالعاتــی ئێرانــی به
بیانووی تهناهی نهتهوهیی بێدهنگ دهكرد.
لــه وههــا بهســتێنێكدا بــوو كــه شــههید
‹›ســمایلی شــهریفزاده›› لــه بهرامبــهر
سیاســهتی ئاوێتهكــردن و یهكدهســتكردن
و بــهئامرازكردنــی زانكۆ و پێشــێلكردنی
مافــی نهتهوهییی نهتــهوهی كورد و چینه
زهحمهتكێشــەکانی نەتەوەکەی ،بوێرانه و
بیرمهندانە له داگیركهر ڕاسا و بناغهی
سهنگهری بهرخۆدانێكی نوێی له زانكۆی
تاراندا به هاوكاریی هاوڕێیەکانی داڕشت
و ڕێكخــراوی خوێندكارانــی نهتــهوهی
كوردیــان دامهزرانــد و بۆ خۆیشــی وهک
ئهندامێكــی ڕێكخســتنه نهێنییەکانــی
حیزبی دێموكرات له زانكۆ ههر زوو كهوته
ژێــر چاوەدێــری و ئــازاری ســیخوڕانی
ساواک .
شەهید سمایل شەریفزادە ،كه له سەردەمی
كۆماری كوردســتان له مههاباد مناڵێکی
چاوگــەش بــوو و بیــری منداڵــی لەگەڵ
بیرەوەرییەکانــی کۆمــار تێکــەڵ ببــوو،
ڕۆحــی شۆڕشــگێڕانەی لــە ناخــدا زیاتر
ورووژا و ناچاربوو ڕاســتهوخۆ له زانكۆوه
ڕوو لــه چیــا سهركهشــهكانی كوردســتان
بــكات و بهرگی پیرۆزی پێشــمەرگایەتی
لــە ڕێبــازی كۆمــاری دێموكراتیكــی
كوردســتان لهبــهر بــكات و شۆڕشــێک
نوێــژەن بکاتــەوە كــه لــه دوای كۆمــاری
كوردســتان بــه خاڵێکــی زێڕینــی دیکەی
شۆڕشــی ڕۆژههاڵتی کوردســتان و ئێران

دادهندرێــت ،بۆیە به شۆڕشــی ســاڵهكانی
 ٤٧-٤٦ناودێر کرا و دەسەاڵتی پووشاڵی
و پێتــرۆدۆالری ئهرتهشــی ئێــران و
ئمپریالیزم تێک بشكێنێت .
هــهر ئــهو شــوێندانهرییەی شــەریفزادە،
وهک خوێندكارێکــی كاریزمــا و ڕێبهری
شــۆڕش بووە هۆی ئــەوەی کە یهكیەتیی
خوێندكارانــی دێموکراتــی کوردســتان،
١٢ی بانهمــهڕی وهک ڕۆژی
خوێنــدكاری كــورد ناودێر كــرد و ڕێرهوی
خوێنــدكاری كــوردی لــه خوێنــدكاری
ئێرانی جیا كردهوه ،وهک چۆن هەڵوێستی
شــهریفزاده ئــهو ڕاســتییهی دهرخســت كه
كێشــهی كــورد لــه ئێرانــدا كێشــهی نێوان
نهتــهوهی زاڵ و داگیركــهر و نهتــهوهی
خاک داگیركراوی كورده ،نهک شتێكی
دیكه .
خوێنــدكاران و جهمــاوهری بهههڵوێســتی
ڕۆژههاڵتی كورستان!
هــهروهک ئــاگادارن ڕێژیمــی كۆمــاری
ئیســامیی ئێــران وهک میراتگرێكــی
دواكهوتــووی و دیكتاتۆرییهتــی ڕێژیمــی
پەهلــهوی ،بهههمــان شــێوه دژی مافــی
نهتهوایەتیــی نهتهوهكانــی ئێــران و
خوێندكارانیــان له زانكــۆكان دهجووڵێتهوه
و سیاســهتی ئاســمیلهكردن و ئاوێتهكردنی
ئهتنیكــی و زمانــی و دوورخســتنهوه و
دهركــردن و بەندكردنــی خوێندكارانــی

بهرههڵســتكار و چاوكــراوهی گرتووەتــ ه
بــهر ،بــه شــێوهیهک كــه سیاســهتی
بڕوانامەگهرایــی و دابهزاندنــی كواڵیتی
خوێنــدن و بــه ئهمنییهتیكردنــی كهشــی
خوێنــدن و ههاڵواردنــی ئهتنیكــی و
جێنــدهری و باڵوكردنــهوهی مــادهی
ســڕكهرهكان ،كەڵــکاژۆ لــه بورســیهی
خوێنــدن بــه مهبهســتی ناردنــی مــۆرە
ههواڵگرییەکانــی خــۆی بــۆ واڵتانــی
ڕۆژئاوا به مهبهســتی كاری تیرۆریســتی
و دزینــی زانیــاری تاقیگەکانی زانكۆوە
پێشــكهوتووەکان ،تهنیا بهشــێكی بچووكن
له دۆخی زانكۆكان و خوێندكارانی ئێران
له ئێستەدا.
لــه چەنــد ســاڵی ڕابــردووەوە بــه هــۆی
سیاســهتی تیرۆریزمــی نێودهوڵهتــی
كۆمــاری ئیســامیی ئێــران و ئابڵۆقــهی
واڵتانــی ڕۆژئاوايــی ،دۆخــی ئابــووری
واڵتــی ئێــران تێــک چــووه و لــه لێواری
داڕماندایه ،ئهو دۆخه كاریگهریی لهســهر
كهشــی خوێندنــی بااڵ بووه ،بهشــێوهیەک
كــه مووچــهی مامۆســتایانیان بــۆ دابین
نەکــراوە و بــۆ قەرەبــووی تێچــووی
خوێندنگهكان شههرییهی خوێندكارهكانیان
لــه ناكاو چهند قــات زیاد كردووه ،كه ئهم
دۆخه جگه لهوهی دژی یاسای بنچینهیی
ئێرانــه هــاوكات بووەتــه هــۆی ئــهوهی كه
بهشــێكی زۆر لــه خوێندكاران لــه خوێندن

داببڕێــن و له بهرامبهردا مامۆســتایان ل ه
سهرتاســهری ئێران و بهتایبهتی كوردستان
دهســتیان داوەتــە گردبوونــهوه بە دژی ئهو
سیاســهته ،دیاره لێره شایهنی ئاماژهپێدانه
كــه دروشــمی مامۆســتایانی شــارهكانی
ڕۆژههاڵتــی كوردســتان وهكوو كرماشــان،
ســنه ،مهریوان ،ســهقز ،مههاباد و ورمێ
تهنیــا دابینكردنی مووچــه نهبوو ،بهڵكوو
داواكردنــی خوێنــدن بــە زمانــی كــوردی
و ئازادكردنــی مامۆســتایانی زیندانــی
بــه تۆمهتــی سیاســی و ئهمنییهتــی بــوو
كــه ئــهوهش جێــگای ســەرنج و تێڕامان و
شانازییە.
ههر لێرهوه ســاو و پشــتیوانی خۆمان بۆ
ههموو مامۆستایانی كوردستان دهردهبڕین
و پێیــان ڕادهگهیهنیــن كــه ههڵوێســتان
داهاتووی نهتهوهكهمان دیاری دهكات .
لــه وههــا ههلومهرجێكــدا یهكیهتیــی
خوێندكارانی دێموكراتی كوردستان ،خوی
بــه داكۆكیــكاری مافــی خوێندكارانــی
كــورد و مامۆســتایان دهزانێــت و بــه
مهبهســتی وشــیاركردنهوه و پێشــگیری
لــه بهالڕێدابردنیــان و ڕێکخســتنیان بــه
مهبهســتی ڕووخانــی دهســهاڵتی تــاران
و دابینكردنــی داهاتــووی گــهش بــۆ
نهوهكانمان هەوڵی خۆی وەگەڕ دەخات.
هــەر بۆیــە لــه ڕاســتای ڕزگاریــی کورد
و کوردســتان ،لــه چهند ســاڵی ڕابردوودا

بــه دهیــان خوێندكاری بهههڵوێســت و بوێر
پهیوهســتی ڕیزهكانــی شــۆرش بــوون و
لهوانهش تا ئاستی ڕێبهرایهتی گەیشتوون
و تهنانــهت چەندیــن ئەندامــی یەکیەتیی
خوێنــدکاران ،لــە نێو ڕێزەکانی شۆڕشــدا
شــەهید کراون كه پێویســتە لێرەدا یادێک
لــە شــەهیدان :ئیبراهیــم لوتفوڵاڵهــی،
ڕهســووڵ محهممهدزاده ،هێمن مهوالنژاد،
فــاروق حهســهنخهیات ،ســهالح نــادری،
ســامان شێوەســەڵی وســەرجەم خوێنــدکارە
ڕزگاریخوازەکانــی کــورد بکەیــن کــە
لەپێنــاو ئــازادی و دێموکراســیدا گیانــی
خۆیان بەخت کردووە.
یــادو ناویــان بــهرز و پیــرۆز بێــت هــزر و
ئهندێشــهیان له یادمان هەمیشــە کەسک
و قهڵهمیان له دهستماندایه تا گهیشتن به
ئامانجه پیرۆزەکانیان .
ســەرکەوێت شۆڕشــی ڕزگاریخوازیــی
کورد
ســهركهوێت خەباتــی پێشــكهوتووخوازی
خوێندكاران
نهمان بۆ داگیركهرانی دواكهوتوو
یهكیهتیی خوێندكارانی دێموكراتی
كوردستان
١٢ی بانەمەڕی ٢٧٢٢ی کوردی

ژمارە ٥ ، ٨٢٢ی مەی ٢٠٢٢

ئــەو ئەندامانــەی حیــزب کــە زیاتــر لــە  ٢٠ســاڵ خزمەتیــان کــردووە ڕێزیــان لــێ گیــرا
دەزگای ڕێکخســتنی گشــتیی حیزبــی
دێموکــرات ڕێوڕەســمێکی بــۆ ئەندامانی
ئاشــکرای حیزبــی دێموکــرات لــە
جێژنیــکان بەڕێــوە بــرد ،لەو ڕێوڕەســمەدا
ڕێــز لــەو ئەندامانــە گیــرا کــە  ٢٠ســاڵە
ماندوونەناســانە خزمەت بە حیزب و گەڵ
دەکەن.
ئەو ڕێوڕەســمە بە بەشــداریی بەشێک لە
ئەندامانــی ڕێبــەری ،کادر ،پێشــمەرگە،
بنەماڵــە و ئەندامانــی ئاشــکرای حیزبــی
دێموکرات بەڕێوە چوو.
ســەرەتای ڕێوڕەەســمەکە بــە ســروودی
نەتەوەیــی «ئــەی ڕەقیــب» و ســاتێک
بێدەنگــی بــۆ گیانــی پاکــی شــەهیدانی
کورد و کوردستان دەستی پێکرد.
پاشــان لەالیــەن «نەســرین بابەکــر زادە
ئەقدەم» بەرپرســی تەشکیالتی ئاشکرای
کۆمیتــەی جێژنیــکان بەخێرهاتنــی
بەشداربووانی ڕێوڕەسمەکە کرا.
دواتــر «شــەهرام حەمید زادە» بەرپرســی
تەشــکیالتی ئاشکرای حیزبی دێموکرات
چەنــد وتەیەکی لەســەر ئــەرک و ڕۆڵی

ئەندامانی حیزب پێشکەش کرد.
نابــراو لــە وتەکانی باســی لــه گرینگیی
کاری ڕێکخراوەیی و هەوڵ و تێکۆشانی
ماندوونەناسانەی ئەندامانی حیزبی کرد.
لــە بڕگەیەکی دیکــەی ڕێوڕەســمەکەدا
ئــەو کەســانەی کــە  ٢٠ســاڵە وەکــوو
ئەندامــی ئاشــکرای حیــزب هــەوڵ و
تێکۆشــانیان هەبــووە بــە پێدانــی لەوحــی
ڕێزلێنانیان ،ڕێزیان لێ گیرا.

«شــەوبۆ ئەمینــی ،ئەفســەر ئەحمــەدی،
کاڵــێ محەممــەد زادە» لەالیەن «کەریم
پەرویزی» ئەندامی دەســتەی کارگێڕیی
حیزبی دێموکرات خەاڵتەکەیان پێشکەش
کرا.
«ئامینــە ئیقتــدار ،مەنیجــە عیســاپوور،
ئــازەر کــوردی» خەاڵتەکەیــان لەالیــەن
«ڕەحیــم مەنگووڕی» ئەندامی ناوەندی
سیاسیی حیزب پێشکەش کرا.

«هۆزیــە عەزیــزی ،زەکیــە ســدقی،
نەرمیــن خــزری» لەالیــەن ‹مەال «قاســم
کەڵەشــی» ئەندامــی ناوەندی سیاســیی
حیزب خەاڵتەکەیان پێدرا.
هەروەهــا «ماریــا قوربانــی ،لزگیــن
عەزیــزی ،شــافییە عەبــدی» لەالیــەن
«تاهیــر مەحمــوودی» ئەندامــی
دەســتەی کارگێڕیــی حیزبــی دێموکرات
خەاڵتەکەیان پێشکەش کرا.

وێنەگــر لــەو بــارەوە وتوویەتــی« :بــۆ
داهاتــووش لــە ژانــری جیــاوازدا کاری
هونەری دەکەم و بەردەوام دەبم».
«بەختیار نەزەری» پێشــمەرگەی حیزبی

دێموکرات و خەڵکی شاری «ڕوانسەر»ە.
زیاتــر لــە  ١٧ســاڵە کاری هونــەری
دەکات و ئەزموونــی چەندین پێشــانگای
تاکەکەســی و گرووپیی لە خۆرهەاڵت و

چەندیــن زانکۆی ئێرانــدا هەیە و خاوەنی
چەندین خەاڵتی هونەرییە.
ئــەو پێشــانگایە مانگــی ڕەشــەمە لــە
کەمپی «ئازادی» کرابووەوە.

بەیاننامــەی یەکیەتیــی پیشــەیی مامۆســتایان،
لــە پێوەنــدی لەگــەڵ هەڕەشــە و زیندانیکردنــی مامۆســتایان

یەکیەتیــی پیشــەیی مامۆســتایانی
کوردســتانی ئێــران ،لــە پێوەنــدی لەگەڵ
هەڕەشــە و گرتــن و زیندانیکردنــی
مامۆســتایان لــە شــارەکانی کوردســتان
بەیاننامەیەکی باڵو کردەوە.
دەقی بەیاننامەکە بەم چەشنەیە:
بەیاننامــەی یەکیەتیــی پیشــەیی
مامۆســتایانی کوردســتانی ئێــران ،لــە
پێوەنــدی لەگــەڵ هەڕەشــە و گرتــن و
زیندانیکردنی مامۆستایان
خەڵکی ئازادیخوازی کوردستان!
مامۆستایانی بە هەڵوێست و مافویست!
پــاش ناڕەزایەتیــی ڕەوای مامۆســتایانی
ئێــران و کوردســتان لــە ڕۆژی ١١ی
بانەمــەڕی ١٤٠١ی هەتاویــدا ،هێــزە
ئەمنییەتییەکانــی ڕێژیمــی ئیســامیی
ئێــران ،چەنــد مامۆســتای دەروەســت و
مافویســتیان لــە شــارەکانی کرماشــان
و ســنە و ســەقز و مەریــوان دەسبەســەر
کــردووە و هەڕەشــەی دەرکردن و گرتن و

چاالکیــی تەبلیغــی
لــە ڕۆژی خوێنــدکاری کــورددا تێکۆشــەرانی ڕێــگای
ئــازادی بــە ئەنجامدانــی چاالکــی بەرینــی تەبلیغــی
ڕێزیــان لــە خەباتــی شــەهید ســماییل شــەریفزادە و
ســەرجەم شــەهیدانی ئــەم ڕێگایــە گــرت و پەیمانیــان
لەگــەڵ شــەهیدانی کــورد و کوردســتان نــوێ کــردەوە؛
ئەمــەی بەردەســتتان بەشــێکە لــەو چاالکییانــە:

لــە کەمپــی «جێژنیــکان» پێشــانگایەکی وێنــە کرایــەوە
ڕۆژی پینجشــەممە ڕێکەوتــی ٨ی
بانەمــەڕ لــە کەمپــی «جێژنیــکان»
پێشــانگایەک بە ناوی «شاخ بە دەنگی
شــار دێتــە گــۆ» لەالیــەن وێنەگــر و
پێشمەرگە «بەختیار نەزەریـ»ـیەوە بەڕێوە
چوو.
ئــەو وێنانــەی کــە لــە پێشــانگاکەدا
نمایــش کــراون ،تایبــەت بە پێشــمەرگە و
کۆکــراوەی ئەزموونــی کاری هونەریــی
یەک ساڵی ڕابردووی وێنەگر بوون.
وێنــەکان دێکۆمێنتــاری ژیانــی
پێشــمەرگەن کە زۆربەیان لە شــاخەکانی
کوردستان و مەتەرێزی شەرەف گیراون.
ئامانــج لــە کردنــەوەی ئــەو پێشــانگایە
نمایشــی «فەلســەفەی ڕاســان»« ،شار
چەقــی خەباتــە» و «شــاخ پاڵپشــتی
خەباتــی شــار و بەردەوامــی لــە خەبات»
بــووە .هەر بۆیــە لە وێنەکانیشــدا ئەوە بە
ڕوونی وەبەرچاو دەکەوێت.

زیندانیکردنیان لە دەیان مامۆستای دیکە
لە شــارەکانی کوردستان کردووە .ئەوە لە
کاتێکدایــە لــە ئێســتادا دۆخــی ئابووری
و پێگــەی کۆمەاڵیەتیــی مامۆســتایان
لەوپــەڕی خراپیدایــە و بانــدە گەنــدەڵ و
دزەکانــی دەســەاڵتدار دەســتیان بەســەر
ســامان و ســەروەتی نەتەوەییــدا گرتــووە و
بــۆ گرووپــە تێرۆریســتییەکانی ناوچــەی

خــەرج دەکەن و گەالنی ئێران بە گشــتی
و مامۆســتایان بە تایبەتی بە هەژاری و
نــەداری دەژین .لەالیەکی دیکەوە دۆخی
شــپرزەی پەروەردە ،بەپوڵیکردنی خوێندن،
پێشــگرتن لــە خوێندن بــە زمانی دایکیی
نەتەوەکانی ئێران و دەیان دیاردەی دزێوی
دیکــە لــە سیســتمی پــەروەردەی ئێرانــدا
مامۆســتایانی هێناوەتە ســەر ئــەو بڕوایە

کــە نابــێ لەهەمبــەر ئــەو دیــاردە دزێو و
سیستماتیکانەی ڕێژیم بێدەنگ بن و دەبێ
دەنگــی ناڕەزایەتــی هەڵبــڕن .یەکیەتیی
پیشــەیی مامۆســتایانی کوردســتانی
ئێــران وێــڕای پێداگــری و پشــتیوانی
لــە ویســتە ڕەواکانــی مامۆســتایانی
ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان ،هەڕەشــکردن
و گرتــن و زیندانیکردنــی مامۆســتایانی
کــورد لەالیــەن هێــزە ئیتالعاتییەکانــی
ڕێژیمــی ئێــران مەحکــووم دەکات و
داوا لــە خەڵکــی کوردســتان و بەتایبــەت
قوتابییــان و بنەماڵەکانیان دەکات کە بە
دەربڕینــی دەنگــی ناڕەزایەتی و مانگرتن
وەک هەمیشــە پشــتیوانی ویســتە ڕەوا و
نەتەوەییەکانی مامۆستایان بن.
یەکیەتیی پیشەیی مامۆستایانی
کوردستانی ئێران
١٥ی بانەمەڕی ٢٧٢٢ی کوردی

ئەندامانی تێکۆشەری حیزبی دێموکراتی
کوردستانی ئێران لە شارەکانی مەهاباد و
بۆکان بەبۆنەی ١٢ی بانەمەڕ ساڵڕۆژی
شــەهیدبوونی ‹›ســمایل شــەریفزادە››
خوێندکاری پێشڕەو و شۆڕشگێڕی کورد
کــە بە ڕۆژی خوینــدکاری کورد ناودێر
کراوە چاالکیی تەبلیغیان بەڕێوە برد.
لــە مەهابــاد ،ڕۆڵەکانــی هــەردەم لــە
ســەنگەری دێموکــرات بەبۆنــەی ڕۆژی
خوینــدکاری کــورد و ســاڵڕۆژی
شــەهیدبوونی شۆڕشــگێڕ و خوێنــدکاری
دەرەوســتی کورد ‹›ســمایل شــەریفزادە››
چاالکیــی تەبیلغییــان ئەنجــام داوە و ئەو
ڕۆژەیان پیرۆز ڕاگرت.
ئەو شــوێنانەی کە لە مەهاباد چاالکیی
تێــدا کــراوە بریتیــن لــە «دەوروبــەری
زانکــۆی ئــازاد ،زانکــۆی پەیامــی نوور
و دەوروبــەری ،ناوەنــدی لێکۆڵینــەوەی
کشــاوەرزیی زانکــۆی پەیامــی نــوور،
دانیشکەدەی سەما ،قوتابخانەی خەیام و
شەهرەکی کارمەندان››.
هــاوکات تێکۆشــەرانی دێموکــرات لــە
شــاری بۆکان لە ساڵوەگەڕی شەهیدبوون
شۆڕشــگێڕی بــە توانــای خەباتــی
چەکداری ساڵەکانی ٤٧-٤٦ی هەتاوی
شــەهید ‹›ســمایل شــەریفزادە›› و ڕۆژی
خوێنــدکاری کــورد لە شــاری بــۆکان لە
شــوێنەکانی وەک ‹›زانکــۆی عیلمــی
کاربــوردی ،مەیدانــی فوتباڵــی  ٣هەزار
کەســی ،کتێبخانەی مامۆستا حەقیقی،
بڵــواری ســاحلی و ئیــدارەی پــەروەردەی
بــۆکان›› چاالکیــی تەبلێغییــان بەڕێــوە
بردووە.
لە سنەی خوێناوی ،ئەندامانی یەکیەتیی
خوێندکارانی دێموکراتی کوردســتان ،لە
درێژەی کار و چاالکییەکانی خۆیاندا لە
گەڕەکەکانــی ‹›چوارڕێیانی ســیرووس،
پیرمحەممــەد ،یاریگەی تەختی›› یادی
ســەهید ســمایل شــەریف زادە و ڕۆژی
خوێندکاری کوردیان بەرز نرخاند.
هەروەهــا ئەندامانــی یەکیەتیــی
خوێنــدکاران لــە ســنە ڕۆژێــک پێشــتر
لــە «زانکــۆی کوردســتان ،زانکــۆی
پەیامــی نــوور ،زانکۆی ئــازاد ،زانکۆی
فەرهەنگیــان ،دانیشــکەدەی علوومــی
ئینســانی ،چاالکییەکــی بەربــاوی
تەبلیغییان بەڕێوە بردبوو.
هــەر لــەم چوارچێوەیــەدا ئەندامانــی
یەکیەتیــی خوێنــدکاران دێموکراتــی
کوردســتان ئەمجــارە لە زانکوکانی ســنە
وکــوو مەکــۆی توێــژی ڕووناکبیــران و
چاوتیــژی کۆمەڵــگا بــە باڵوکردنــەوەی
تراکتــی تایبــەت بــە ڕۆژی خوێنــکاری
کــورد ،ڕۆژی خوێنــدکاری کوردیــان
پیرۆز ڕاگرت و یادی شــەهید ‹›ســمایل
شــەریف زادە››یــان وەکــوو هێمــای
خوێندکاری بەرز نرخاند.
ئەو شــوێنانەی کە چاالکیی تێدا بەڕێوە

خوێنــدکاران و بەتایبــەت ژیــان و ڕۆڵــی
شــەهید «ســمایل شــەریف زادە» وەکــوو
ســمبۆلی خوێنــدکاری کــورد وهەروەهــا
کۆمەڵێک بایەخی ئینسانی و مێژوویی
قسەیان کرد.
لــەو ســێمینارەدا یەکیەتیــی نەتەوەیــی
خوێندکارانی کورد بەشدار بوون.
لــە بەشــی دواتــردا کۆمەڵێــک لــە
بەشــداربووان ڕەخنــە وتێبینــی و
پرســیارەکانیان بــەرەوڕووی بەڕێوەبەرانــی
کۆڕەکە کرد.
لــە بەشــی کۆتاییــدا خــەاڵت بەســەر ئەو
خوێندکارانــە دابەش کرا کــە توانیبوویان
بــە ســەرکەوتوویی لــە زانکــۆ تــەواو ببن

هەروەها ئەو خوێندکارانەی کە توانیویانە
بچنــە زانکــۆ و هەروەها چەندین کەســی
دیکە خەاڵت کران.

هــەر لــەو ســێمینارەدا خەاڵتی «شــەریف
زادە» بــە «والــی دروودی» زیندانیــی
سیاســیی کــورد و «زارا محەممــەدی»

چــووە بریتین لە« :زانکۆی کوردســتان،
زانکــۆی پەیامــی نوور ،زانکــۆی ئازاد،
زانکــۆی فەرهەنگیــان ،دانیشــکەدەی
علوومــی ئینســانی ،چوارڕێیانــی بــاخ
میللــی ،مەیدانــی ئیقبــاڵ و مەیدانــی
بێساران».
تێکۆشــەرانی دێموکــرات بــە ڕۆژی
ڕووناک لە شــوێنە گشتییەکانی شاری
ســنە بە ئەنجامدانــی چاالکیی تەبلیغی،
ڕۆژی خوێنــدکاری کوردیــان بــەرز
ڕاگرت.
ئەو شــوێنانەی کە چاالکیی تێدا بەڕێوە
چــووە بریتین لــە›‹ :خەســراوا ،خەیرەزنە،
چواڕێیانــی وەکێــڵ ،مــەردۆخ ،شــێخان،
چوارڕێیانی فەراح ،چواڕێیانی چوارباخ،
ئاویەر ،وحدەت و ٥ی ئازەر».
لــە بەربــەری ١٢ی بانەمــەڕ ،ســاڵڕۆژی
شــەهیدکرانی ‹›سمایل شەریفزادە›› کە
بە ڕۆژی خوێندکاری کورد ناودێر کراوە،
ئەندامانــی یەکیەتیــی خوێندکارانــی
دێموکراتــی کوردســتان لەســەر گڵکۆی
شەهید ‹›ســمایل شــەریفزادە›› پەیمانی
وەفادارییــان لەگــەڵ ڕێبــازی شــەهیدان
نوێ کردەوە.
ئەندامانــی یەکیەتیــی خوێندکارانــی
دێموکراتی کوردســتان ،بە باڵوکردنەوەی
تراکت و پۆستێری تایبەت ،ڕۆژی ١٢ی
بانەمەڕیــان بــەرز ڕاگــرت و بەردەوامیــی
خۆیــان لــە درێژەدانــی ڕێــگا و ئامانجی
شــەهیدانی ڕێــگای ئــازادی و ڕزگاریی
کوردستان دووپات کردەوە.
هەروەهــا ئەندامانــی تێکۆشــەری
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران
ڕۆژی دووشــەممە ڕێکەوتــی ٥ی
بانەمــەڕ لــە شــاری ســنە بەبۆنەی ١٢ی
بانەمــەڕ ڕۆژی خوێنــدکاری کــورد ،بە
باڵوکردنەوەی تراکت و پۆستێری تایبەت
بــەو ڕۆژە ،بــە شــێوەیەکی بەربــاو لەنێو
شــاردا چاالکیــی بەرینــی تەبلیغییــان
بەڕێوە بردبوو.
گلکــۆی شــەهید ســمایل شــەریفزادە،
چەندین ســاڵ لەمەوبەر لەالیەن هێزەکانی
ســپای پاســدارانەوە تێــک درابــوو و
ئاسەوارەکانیان سڕیوەتەوە.
لەالیەکــی تریشــەوە ڕۆژی هەینــی
ڕێکەوتــی ٢ی بانەمــەڕ ئەندامانــی
نهێنیــی حیــزب لــە چەندیــن ناوچــە لــە
شــاری بانــە چاالکیی تەبلیغییــان بەڕێوە
برد .ئەو شــوێنانەی کــە چاالکییەکەیان
لێ بەڕێوە چووە بریتین لە بناری «کێلە
سپی» لە ناوچەی «ئۆغەڵ» و هەروەها
دووڕێیانــی «ســیاومە» لــە شــاری بانە.
ئەندامانی تێکۆشــەری حیــزب بە دانانی
ئــااڵی کوردســتان پشــتیوانیی خۆیان لە
حیزبــی دێموکــرات دووپــات کردووەتــەوە
و ئامادەیــی خۆیــان نیشــان داوە بــۆ
بەڕێوەبردنــی هەر ئەرک و چاالکییەکی
حیزبی.

درێژەی پەیڤ

بەبۆنــەی  ١٢بانەمــەڕ ڕۆژی خوێنــدکاری کــورد ســمینارێک بەڕێــوە چــوو
ڕۆژی شــەممە ڕێکەوتــی ١٠بانەمــەڕی
یەکیەتیــی
هەتــاوی
١٤٠١ی
خوێندکارانــی دێموکراتــی کوردســتان
ســمینارێکی بۆ ڕێزگرتن لە  ١٢بانەمەڕ
ڕۆژی خوێندکاری کورد بەڕێوە برد.
ســەرەتای ســمینارەکە بــە ســروودی
نەتەوەیی ئەی ڕەقیب دەستی پێکرد.
ئــەو ســمینارە بــە بەشــداریی بەشــێک لە
ئەندامانی ڕێبەرایەتی ،کادر ،پێشمەرگە
و بنەماڵەکانی حیزبی بەڕێوە چوو.
دواتــر دوکتــور «هــەژار ڕەحیمــی»
و «ســەالم ئیســماعیلپوور» وەکــوو
بەڕێوەبــەری کۆڕەکــە هــەر کام لەســەر
تەوەرێکــی گرینــگ و تایبــەت بــە
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مامۆســتای زمانــی کــوردی و «ئاکــۆ
جەلیلیــان» نووســەری فەرهەنگــی
کوردیکا بەخشرا.

بــهاڵم ئیدئۆلۆژیــی دژهمرۆیی ویالیهتی
فهقیهــی ،لــه دهرهوهی ئــهو سیســتمانهیه
و تهنیــا نموونــهی كۆریــای باكــوور و
سۆمالی وهكوو ئهم ڕێژیمه ههن و ئهمانه
ههم خهڵك برسی دهكهن و ههم ئازادیشی
لــێ دهســتێنن و ههرچــی ســامانی واڵته
خهرجی مووشهكی دهكهن چوونه ئازادییان
له خهڵك ئهســتاندووه ،لێیان دهترســن و له
وهحشهتی ڕووخاندا پێیان وایه كه چهكی
قورســتر دهیانپارێــزێ ،بۆیــه بــه ئاســانی
دهسڕێژ له خهڵك دهكهن و نانیشیان دهبڕن
تاكــوو خهرجی مووشــهكهكانیان دهربێنن.
لــه ئێرانــی وێرانــدا ،نــه نــان ههیــه و نــه
ئازادی.
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ژمارە ١٥ ، ٨٢٢ی بانەمەڕی ١٤٠١

کوردســتان یــەک هێــزی پێشــمەرگەی دەوێ
خەزانی مەریوان
ئەگەر مێژووی سیاســی کورد و ڕووداوە
گرنگەکانــی پێوەندیدار بە کوردســتانەوە
بــە وردی شــرۆڤە بکەیــن ،پرســی هێــزی
ســەربازی و چەکــداری یەکێــک لــە
الیەنــە هەســتیارەکانە کــە دەبــێ پێش لە
هەموو باســێک خەسارناسی و توێکاری
بــۆ بکرێ .خاڵە الوازەکانــی بزووتنەوەی
سیاســی لــە کوردســتان چەندە سیاســییە
ئەوەنــدەش و بگــرە زیاتریــش ،ســەربازییە.
ئەرتــەش یا هێــزی چەکــدار ،کۆڵەکەی
ســەرەکی ڕاگرتنی دەســەاڵت و سیاسەتە
لە هەموو واڵتاندا.
ڕێکخراو یــا بونیادی ئەرتەش گەورەترین
ڕێکخراوی ناوخۆیی واڵتانە کە بە تەنیا
نزیــک بە نیــوەی بودجــەی واڵت (٪٤٠
لــە کاتــی ئاسایشــدا) بە خۆیــەوە تەرخان
دەکات .مانــۆڕی سیاســی دەوڵەتــان و
ڕێبەرانــی سیاســی لــە ئاســتی ناوخــۆ
و دەرەوەدا چەنــدە پێوەنــدی بــە بــاری
ئابوورییــەوە هەیــە ئەوەنــدەش پێوەنــدی بە
بــاری هێزی ســەربازییەوە هەیە ،تەنانەت
هێندێــک واڵتــی وەک کۆریای باکوور
و  ...تەنیــا بــە هێزی ســەربازی و هێزی
ئەتۆمییــەوە خۆیان نیشــان ئەدەن؛ ئەگینا
لــە بــاری ئابوورییــەوە وەک یەکێــک لە
داتەپیوترین و گەندەڵترین واڵتان لە قەڵەم
ئەدرێن.
لــە ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســتدا ئەرتەشــی
واڵتــان هێشــتا لــە قۆناخــی ئەرتەشــی
کالســیکدان و پرســی سیاســی و
بەڕێوەبــەری دواکەوتووانــەی ئەو واڵتانە
کۆســپێکی گــەورە بــووە لــە بــەردەم
بەمۆدێڕنکردنی ئەرتەشەکاندا .لە ئێراندا
و لــە ســاڵی 1299ی هەتــاوی بــەدواوە
ڕەزاخان بە هاوکاری ئەفسەرانی سویدی
و ئینگلیــزی دەســتی دایــە پێکهێنانــی
ئەرتەشــێکی مۆدێــڕن و لــەو کاتــە
هەســتیارەی ئێرانــدا کــە بــاری ئابووری
بــە تــەواوی ڕووخــاو و شــپرزە بــوو نیوەی
بودجــەی واڵت ( ٦میلیــۆن تمــەن ) لــە
پــارەی داهاتی نەوتی باشــوور بۆ بەشــی
ســەربازی تەرخانکــرا .لــە کوردســتان
بەهــۆی نەبوونــی دەوڵــەت و دەســەاڵتی
سیاســییەوە ،الوانــی کــورد بــە زۆری
لــە ئەرتەشــی واڵتانــی داگیرکــەردا بــە
شــێوازی زۆرەملــێ خۆیان دیوەتــەوە هەتا
لــە هێزێکی ڕەســەنی کوردیــدا ،هەربۆیە
بەشــداری الوانــی کــورد لــە ڕیــزی ئــەو
ئەرتەشــانەدا ناچێتــە خانــەی شــرۆڤەی
هێزی سەربازی کوردییەوە.
لــە بەرامبــەر ئەرتەشــی داگیرکەرانــی
کوردســتاندا هێــزی چەکــداری کــوردی
لە قاڵبی حیزبەکان بە شێوەی خۆڕسک
و بــێ مووچــە پێکهــات کــە مەبەســتی
ســەرەکی ئــەو وتــارە شــیکاری و
خەسارناسی ئەو پرسەیە.
لە سەد ساڵی ڕابردوودا هێزی چەکداری
سمکۆ گەورەترین هێزی کوردی بووە کە
بەبــەراورد لەگــەڵ ئەرتەشــی ڕەزاخانیــدا
لەبــاری ڕێــژەی ســەربازەوە جیاوازییەکی
ئەوتــۆ لە نێوانیاندا نەبووە واتە ئەرتەشــی
ڕەزاخانــی لــە ســەرەتادا 40هــەزار نەفــەر
بووە و لە بەرامبەیشــدا ســپای کوردستان
لە ساڵی 1301دا  10هەزار نەفەر تۆمار
کراوە.
لــە دوای ســمکۆ ســەرهەڵدانی ئەحزابی
سیاســی کــوردی لــە هەموو بەشــەکانی
کوردســتان دەســتی پێکرد کە ئەو حیزبە
کوردییانــە چەنــدە سیاســی بــوون چەنــد
بەرامبەر نیزامی بوون.
لە کاتی پێکهاتنی کۆماری کوردســتان
لــە مەهابــاد هێــزی چەکــداری کوردی
هەوڵــی دا کە ڕەنگێکی ســەردەمیانە بە
خۆیەوە بگرێ.
سەرچاوەکان

هێزی پێشمەرگەی کوردستان لە ماوەیەکی کەمدا توانی فەرماندەرانێکی بەئەزموونی نیزامی پەروەردە بکات و
وەک ڕێکخستنێکی چەکداری ببێتە مەترسی بۆ سەر کۆماری ئیسالمی.
هێزی پێشمەرگە لە کوردستان بە هۆی پەروەردەی هاوکاتی سیاسی و نیزامی
لە سەر پێوەر و پڕەنسیپە دێموکراتیکەکان جۆرێک ڕەوشتی ئینسانی و ئازادیخوازی تێکەڵ بە خەباتی گەلی کورد لە ڕۆژهەاڵت کرد
هــەر چــەن لەبــاری پێکهاتــە و چارتــەوە
هەنــگاوی کردەیــی بــۆ درووســتکردنی
هێزێکــی مۆدێــڕن لــە چوارچێــوەی
وەزارەتخانــەی جەنگــدا هەڵگیــرا بەاڵم بە
هۆکارگەلــی وەک کەمتەمەنبوونــی
کۆمــار ،بــاری الوازی ئابووریــی
کوردســتان ،دواکەوتوویــی فەرهەنگــی و
خوێندەواری خەڵکی کوردستان و هتد ،بیر
و دەسەاڵتی هۆزایەتی و عەشیرەگەری بە
ســەر ئەو دەســەاڵتە و هێزە ســاوایەدا زاڵ
بــوو .ســەرەڕای ئەوەیکە خەڵکانێکی زۆر
لە گشت ناوچەکانی کوردستانەوە خۆیان
لــە ڕیزی هێزی پێشــمەرگەی کۆماردا»
 13هــەزار پێشــمەرگە «ناونــووس و
بەشــدار کردبــوو بــەاڵم بەهــۆی ڕووخانی
کۆمارەوە خەونــە گەورەکان نەهاتنە دی.
دابەشــکاری ئیــداری و بەڕێوەبــەری و
هەروەها یۆنیفۆرمی نوێ ،درووستکردنی
پلــە و پێگــەی نیزامــی وەک ژنــڕاڵ،
ئەفسەر ،هێزی پێشمەرگە و  ...لە

لەڕاســتیدا بە هەوڵ و هیممەتی ئەفســەر
و پلەدارانــی کــوردی نێــو ئەرتەشــی
شاهەنشاهیدا بوو کە پەیوەستی بزوتنەوەی
کوردستان ببوون.
بەو هۆکارانەوەی سەرەوە کە باس کرا و
هەروەها دەســپێکی شەڕی ئێران و عێراق،
کوردســتانی ئێــران بــوو بــە ناوەندێک بۆ
هەڵگیرســان و دەسپێکی شەڕێکی گەورە
و درێژمەودای دەرەکی و ناوخۆیی .
ئارایشتی هێز؛
د.قاســملو و تەنانــەت کەســانێکی وەک
شێخ عێزەدین و  ....کە مەترسی کوشت
و کوشــتار و ماڵوێرانییەکــی بەرینیــان
بــۆ خەڵکی کوردســتان پێشــبینی دەکرد،
هەوڵی زۆریان دا بە وتووێژ و دیپلۆماسی
پرسی کورد لە ڕۆژهەاڵت بە دابینکردنی
هێندێک لە مافە سەرەتاییەکان چارەسەر
بکەن.
خومەینــی و دەســەاڵتەکەی بــەو هۆیــەوە
کە لە ناخەوە دژی دێموکراسی و پرسی

و پێوەرە نەتەوەیی ــ دێموکراتیکەکان بوو
بە پێوەری کار.
هێــزی پێشــمەرگەی کوردســتان لــە
ماوەیەکی کەمدا توانی فەرماندەرانێکی
بەئەزموونــی نیزامــی پــەروەردە بــکات و
وەک ڕێکخســتنێکی چەکــداری ببێتــە
مەترســی بــۆ ســەر کۆماری ئیســامی.
هێزی پێشــمەرگە لە کوردســتان بە هۆی
پەروەردەی هاوکاتی سیاسی و نیزامی لە
ســەر پێــوەر و پڕەنســیپە دێموکراتیکەکان
جۆرێــک ڕەوشــتی ئینســانی و
ئازادیخــوازی تێکــەڵ بــە خەباتی گەلی
کورد لە ڕۆژهەاڵت کرد.
هێــزی پێشــمەرگە ســەرەڕای الیەنــی
ئەرێنی و پۆزەتیڤ الیەنی کەمایەسی و
کەموکورتی پێوە دیارە.
لە سەردەمی ئێستەدا کە نوێگەری باڵی
بــە ســەر هەمــوو چەمکەکانــدا کێشــاوە
پێویســتە خوێندنەوەیەکــی نــوێ لە ســەر
هەموو ڕەهەندەکان بە تایبەت بەشی

لــە داهاتــوودا درووســت ببێ .ئــەو دیاردە
بە ڕاســتی خەسارەکانی لە قازانجەکانی
زیاتــرە ،چوونکــە بەهــۆی نەبوونــی
ئەزموونگەلی دێموکراسی و پلورالیزمەوە
یەکیەتــی و یەکڕیــزی نێوماڵــی کــورد
ئەستەم دەبێ و هەر حیزب و الیەنێک
لــە ناوچەیەکــدا کۆمەڵــێ چەکــدار لــە
دەوری خــۆی کۆدەکاتــەوە و بــە شــێوەی
ناوچەگەرێتی چاالکی دەکا.
سیســتمی فرەحیزبــی لــە زاتــی خۆیــدا
خراپ نییە و تەنانەت لە ئێستەشدا ئەو
دیاردەیــە نــە بــە زۆرەملــی کۆدەبێتەوە نە
پێویستە کۆبکرێتەوە.
ئەوەی ڕاستی بێ پێداچوونەوە بە
سیاســەت و بزووتنەوەی کوردی پێویســت
و گرنگە ،چوونکە سیاســەتی جیهانی و
ناوچەیــی و ناوخۆیی لە هەموو بوارێکدا
ئاڵوگۆڕی بەرینی بەخۆوە دیوە هەر بۆیە
پێویســتە سیاســەتی کوردی ســەبارەت بە
پرسی ناوخۆ و

هێزی پێشمەرگەی کوردستان لە ماوەیەکی کەمدا توانی فەرماندەرانێکی بەئەزموونی نیزامی پەروەردە بکات و وەک
ڕێکخستنێکی چەکداری ببێتە مەترسی بۆ سەر کۆماری ئیسالمی .هێزی پێشمەرگە لە کوردستان بە هۆی پەروەردەی
هاوکاتی سیاسی و نیزامی لە سەر پێوەر و پڕەنسیپە دێموکراتیکەکان جۆرێک ڕەوشتی ئینسانی و ئازادیخوازی تێکەڵ بە
خەباتی گەلی کورد لە ڕۆژهەاڵت کرد
تایبەتمەندییەکانــی مۆدێڕنبوونــی هێزی
کوردی بوو لە چاو هەموو شۆڕشەکانی
پێشــوو ،تەنانــەت لــە گشــت بەشــەکانی
دیکەی کوردستاندا.
پێکهاتەی هێزی پێشــمەرگەی کوردستان
لە دوای شۆڕشی گەالنی ئێران لە ساڵی
1979دا بــە هۆکارگەلــی گرتنەبــەری
خەباتــی ســەخت و خوێنــاوی و پەنابردنــە
شــاخ ،ڕەنــگ و ڕواڵەتــی هێزێکــی
(نامنظــم ) و پارتیزانــی بە خۆیەوە گرت.
بزووتنــەوەی سیاســی کــورد لــە دوای
ڕاپەرینــی گەالنــی ئێــران بــە هــۆی ئەوە
کــە هێزێکی ڕاهێنراوی چەکداری نەبوو
و هەروەهــا لە دوای ســاڵێک ڕووبەڕووی
ئەرتەشــێکی دەوڵەمەنــد و ئایدیۆلۆژیکی
شــێعی بوویــەوە بەڕاســتی بــە تێچــوو و
خەســارێکی زۆرەوە بــە ســەر کــورد و
بزوتنەوەکەیدا شکایەوە.
بناخــەی داڕشــتنی هێــزی پێشــمەرگەی
کوردســتان بــۆ ڕاهێنانی هێــزی بەرگری

نەتەوەیــی بوون بــە هیچ جۆرێک واڵمی
کوردیــان نەدایەوە هەر بۆیە ئاگری شــەڕ
لە کوردستان بە دەستپێشخەری و هێرشی
کۆماری ئیسالمی دەستی پێکرد.
بزوتنەوەی کوردســتان لە ســفرەوە دەســتی
کــرد بــە ڕێکخســتنی چەکدارانــە و
بەرگری ڕەوا.
کێشــە و لەمپەرەکانــی درووســتکردنی
هێزێکــی پۆشــتەوپەرداخت لــە دوای
شۆڕشی گەالن بۆ کورد ،زۆر بوون.
ئاوارەبوون و دابڕان لە خەڵکی ڕۆژهەاڵت،
الوازی بــاری ئابــووری ،درووســتبوونی
هێــزی حیزبــی ،شــەڕی براکــوژی و هتد
زەبرێکی قەرەبوونەکــراوی لە بزووتنەوەی
کوردی دا.
شــعوور و تێگەیشــتنی سیاســی کورد لە
هەمــوو نەتەوەکانــی دیکــەی ئێــران زیاتر
بوو بەاڵم هێزی چەکدار هەروەک پێشــتر
وترا ،لە ســەرەتا و سفرەوە دەستی پێکرد و
ڕاهێنانی هێزی پێشــمەرگە لە سەر بنەما
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ســەختئامێری ،واتــە هێزی پێشــمەرگەی
کوردستان لە ڕۆژهەاڵت بکرێ.
دەســەاڵتی تــاران لــە ڕۆژهەاڵتــی
ناوەڕاســتدا دوای توركیــا و ئیســرائیل و
پاكســتان و میســر ،بەهێزتریــن ئەرتــەش و
هێزی ســەربازی هەیە و ئەگەر ڕۆژێک
گۆڕانــکاری لــە ئێراندا درووســت ببێ و
ســپای تیرۆریســتی پاسداران لە نێو بچێ
ئەوا ئەرتەشــی کۆماری ئیسالمی وەک
هێزێکی تازەنەفەس و سەرکوتکەر دەست
دەکاتــەوە بــە ســەرکوتی ئازادیخــوازان.
گەلــی کــورد لــە ڕۆژهــەاڵت وەک
گەورەئاســتەنگی ســانترالیزمی تــاران،
دەبــێ لە تەواوی وزە و هێزی پێشــمەرگە
کەڵکــی ئەرێنــی وەربگــرێ و قورســایی
خۆی لە ئێراندا نیشان بدات.
لــە کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت فرەحیزبــی
وەک دیــاردە ســەری هەڵــداوە و هــەر
حیزبێک بۆ خۆی خاوەن هێزی چەکدارە
و پێدەچــێ الیــەن و ڕێکخــراوی دیکەش

ئێــران و هەروەهــا ڕەهەندەکانــی دیکــەی
وەک ئاڵوگۆڕەکانــی ناوچە ،سیاســەتی
جیهانــی ،بەجیهانیبــوون ،پرســی چەکــی
ناوکی و مووشەکی و هتد ،خوێندنەوەی
تۆکمــە و زانســتی بــکات و بەپێــی ئــەو
پێوەرانە سیاسەتی خۆی لەگەڵ سەردەمدا
ڕێک بخات.
لە دوای ســتراتیژی ،گۆڕینی تاکتیک
و پرسی هێزی پێشمەرگە گرنگترین باس
و بابەتە.
لــە ئێســتەدا هێزێکی بەهێزی پێشــمەرگە
توانایــی مانــۆڕی سیاســی ســەرجەم
ئەحزابەکان زیاتر دەکا؛ بۆ نموونە ئەگەر
هێزێکــی کــوردی لەئــارادا بێ ئــەوا ئەو
الیەن و ڕێکخراوانەی کە تەنانەت یەک
چەکداریان نییە و لە ناوخۆشــدان دەتوانن
بە پاڵپشتی مەعنەویی پێشمەرگە ،ورەی
سیاســی بەرز کەنــەوە بە جۆرێک خۆیان
لە ڕاستا و ڕێبازی گشتیدا ببیننەوە.
بێجگــە لــە ئەحــزاب ngo ،و ڕێکخــراوە

مەدەنییەکانیش لەو هەلومەرجەدا دەتوانن
چاالکی و داخوازەکانیان بەرباڵوتر
بکەنەوە.
باســی ئەمنییــەت لە داهاتوودا باســێکی
تەواو هەستیار و گرنگە.
چوونکــە تێکنۆلــۆژی نیزامــی واڵتــان
گەیشــتووەتە ئاســتێک کــە بــە نەبوونی
ئەمنییــەت ،شــەڕی وێرانگــەری بەپەلــە
و بەربــاوی لــە چەشــنی ئۆکراینــای
لێدەکەوێتــەوە کــە لــە ماوەیەکــی کەمدا
هەموو ژێرخانەکانی وێران کرا.
واڵتــی ئێــران لــە دوای ســەفەوییەکان
هەتــا ئێــــــــــــستە گەورەتریــن ناوەنــدی
بەرهەمهێنانــی نائەمنــی ،توندوتیــژی،
شــەڕخوازی و هتــد بــووە و ئــەو ڕەوتــەش
هەتــا بەرژەوەنــدی واڵتانی چەکفرۆشــی
تێدابــێ ،بهردهوامــه؛ وەک دەگوتــرێ
لــە واڵتانــی ســەرمایەداریدا کارگــە و
کارخانەکانی بەرهەمهێنانی چـــــــــــەک
لە دەستی کەرتی تایبەتدایە.
ئــەو کەرتــەش بــۆ کۆکردنــەوەی پــارەی
زیاتــر دەبــێ بــە خوڵقاندنــی دۆخێکــی
میلیتــاری و ســەربازی لــە نێــو واڵتانــدا
پیــان و تەڵەکــە بــۆ فرۆشــتنی بەرهەمە
چەکەمەنییەکان  ،پێکدێنن.
ئەگــەر بەپێــی ئــەو داتایە بێــت کۆماری
ئیـــــــــسالمی وەک دەوڵەتێکی شەڕخواز
و تیرۆریســتپەروەر ،دەوری گرنگــی لــە
گەرمکردنــی بازاڕی فرۆشــی چەک و
تەقەمەنی مافیاکانی چەکوچۆڵدایە.
هەڵبــەت ئــەوەش بگوتــرێ کــە کۆماری
ئیســامی بــۆ خــۆی بەشــێکی زۆر لــە
پێویســتی و نیــازە چەکەمەنییــەکان
بەرهــەم دێنــێ و تــا ئاســتێکی زۆریــش
هـــــــەناردەی واڵتانــی دەکات؛ هەربۆیــە
نەمــان یــا ڕووخانی کۆماری ئیســامی
لە داهاتوودا دەبێتە هۆی مایەپووچبوونی
ئەو کۆمپانیا و کارگە زەبەالحانە.
لــە ئاکامدا دەبــێ بگوترێ لەو بارودۆخە
ئاڵــۆز و نهێنییــەی جیهــان و ئێرانــدا و
هەروەهــا پێوەندییــە بەرژەوەندیخوازەکانــی
واڵتــان ،بــۆ ئێمــەی کــورد قورســایی
و بارگرانــی و ماڵوێرانــی زیاتــری لــە
داهاتوودا بەدواوە دەبێ هەر بۆیە هێزێکی
یەکدەســت ،یەکڕیــز و مۆدێــرن دەتوانــێ
النیکــەم بەرگــری لــە تاکــی کــورد و
خاکی کوردستان بکات.
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کورتەیــەک لەســەر بزووتنــەوەی خوێنــدکاری لــە ئێــران و ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان
خەبات ساڵحپوور
بزووتنــەوەی خوێنــدکاری لــە مێــژووی
سەرانســەری جیهانــدا هــەر هەبــووە و
کاریگەرترین جوواڵنەوەی شۆڕشــگێڕی و
گۆڕانخــواز بــووە؛ ئــەم بزووتنەوەیە هەردەم
بــە ڕاوەســتان لــە بەرامبــەر زێدەخوازیــی
چینــی دەســەاڵتدار یەکێک لــە پارامێترە
کاریگەرەکانــی پێکهاتنــی گۆڕانــکاری
لە کۆمەڵگادا بووە و ،هەمیشــه بەشداری
شۆڕشەکان بووە.
هــەر لــەم ئاراستەیەشــدا بزووتنــەوەی
خوێنــدکاری لــە ئێــران و ڕۆژهەاڵتــی
کوردســتان گرینگی و شوێندانەری خۆی
هەبــووە و هەیــە و بێگومــان بزووتنــەوەی
خوێنــدکاری لــەم دوو کۆمەڵگایــەدا
بــە گشــتی کاریگــەری وەرگرتــووە و
کاریگەریشی داناوە.
بــە چاولێکــردن لــە گۆڕانکارییــەکان
لــە ئاســتی ئێــران بــە دوای 43ســاڵ لــە
دەســەاڵتداری ئاخونــدە فاشیســتەکان،
بزووتنــەوەی خوێنــدکاری سەرانســەری
گۆڕانــی زۆری بــە خۆیــەوە دیتــووە،
هەروەها بە دوای گۆڕانی «چەندایەتی و
چۆنایەتی» لە کۆمەڵگای ڕۆژهەاڵتیش
بزووتنــەوەی خوێنــدکاری کــورد
وەرچەرخانی بە خۆیەوە بینیوە .
بزووتنــەوەی خوێنــدکاری لــە ئێرانــدا
مێژوویەکی دوورودرێژ و پڕ لە کارەساتی
گرینگــی وەک 16ی ســەرماوەزی
1332ی هەتــاوی و هــەزاران مانگرتــن،
ئیعتــراز و ڕژانــە ســەر شــەقامەکانی لــە
ســاڵەکانی 56و  57لــە ڕەوتــی شۆڕشــی
گەالنی ئێراندا هەیە.
هەروەهــا بە دوای ســەرکەوتنی شۆڕشــی
گەالنــی ئێــران و زاڵبوونــی حاکمیەتــی
کۆمــاری ئیســامی ئێــران ،شۆڕشــی
خوێنــدکاری پێــی نایــە قۆناغێکی نوێ؛
لــەو کاتەدا بەناو شۆڕشــی فەرهەنگی بە
بڕیــاری خومەینــی و بــە باڵوکردنــەوەی

پەیامێــک دەســتی پێکــرد .خومەینــی
ســتادی بەنــاو شۆڕشــی فەرهەنگــی
ڕاگەیانــد کە بە پاکســازی زانکۆکان لە
مامۆســتایان و خوێندکاران هەتا گۆڕانی
مادە دەرســییەکان و شــێوازی بەڕێوەبردنی
زانکــۆکان دەســتی پێکــرد کــە لــە ناخی
خۆیدا هەتا دوای شەڕی 8ساڵەی ئێران و
عێراق زەبرێکی کوشــندەی لەم بزووتنەوەیە
دا.
قۆناغێکی تر لە ساڵەکانی 70ی هەتاوی
و بــە دوای گۆڕینــی سیاســەتە نێوخۆیــی
و هەرێمییەکان دەســتی پێکرد و جارێکی
تــر بزووتنــەوەی خوێنــدکاری لــە ئێــران و
کوردســتان ســەری هەڵــدا و تــا ڕادەیەکی
بــاش توانــی وزە بــە زانکــۆ و کۆمەڵــگا
ببەخشێت .
هــەر لــەم پەیوەندییــەدا بــە هاتنــە
ســەرکاری مەحمــوودی ئەحمــەدی نــژاد
وەک ســەرکۆماری ئێــران جارێکــی تــر
بزووتنەوەی خوێندکاری تووشــی نسکۆ و
چەقبەستوویی بوو و فەزایەکی ئەمنیەتی
بە سەریدا زاڵ بوو.
دواتــر دەفتــەری تەحکیمــی وەحــدەت
(اتحادیە انجمنهای اسالمی و سازمانهای
دانشــجویی سراسر کشــور) دامەزرا که لە
دەیەکانــی  1360و  1370بەهێزتریــن
بزووتنــەوەی خوێــــــــــندکاری ئێــران بــوو
بەاڵم بە کەمکردنی دەسەاڵتی زانکۆکان
وردەوردە دەفتــەری تەحکیــم بــەرەو بێهێزی
ڕۆیشــت و لــە 18ی پووشــپەڕی 1378
تــا ناڕەزایەتییەکانــی ســاڵی 1388
بزووتنــەوەی خوێنــدکاری سەرانســەری
ئەزمــوون و ڕووداوی زۆری بەخۆیــەوە
دیت؛ لەوانەش کوشــتن و گیرانی هەزاران
خوێنــدکار لــە خۆپیشــاندانەکاندا .هــەر
بــەم شــێوەیەش بزووتنــەوەی خوێندکاریــی
کــورد لە زانکۆکان لە ســاڵەکانی دەیەی
30ی هەتــاوی تــا شۆڕشــی ســاڵەکانی
1347-46و شۆڕشــی شــەهید ئیســماعیل
شــەریفزادە و مــەال ئــاوارە و زۆر الو و
خوێنــدکاری کــورد ،بــە شــێوازی نــوێ
خەباتــی نەتەوایەتــی کــورد چــووە نێــو

زانکۆکانەوە و خوێندکاری کورد دەســتی
دایەوە خەباتی چەکداری.
هەر لەم پەیوەندییەدا باشــتر وایە کە بڵێین
شەهیدی ڕێبەر د .عەبدولڕەحمان قاسملوو
ئــەوکات وەک نوێنــەری خوێنــدکاران لــە
ئەورووپــا خاڵێکــی ئەرێنــی و باش بووە بۆ
هەموو خوێندکارانی کورد .
هەروەها بە ســەرهەڵدانی شۆڕشی گەالنی
ئێــران لــە ســاڵی  1357بزووتنــەوەی
خوێنــدکاری کوردیــش قۆناغــی نوێــی
بــە خۆیــەوە دی هەرچەنــد خوێنــدکارە
کوردەکانیش لە شۆڕشی  57لە زانکۆکان
چاالکییان هەبوو.
لــەو ســــــــــەردەمەوە تاکــوو ئەمــڕۆ
خوێنــدکاری کورد بــە دامەزراندنی بنکە
و ئەنجومەنــی خوێندکاری لە زانکۆکانی
ڕۆژهەاڵت و ئێران بە شــێوەی ســازماندراو
هاتــە نێــو بزووتنــەوەی خوێنــدکاری و بــە
دامەزراندنــی هەندێــک دامــەزراوە وەک
یەکیەتیــی خوێندکارانــی دێموکراتیکــی
کــورد لــە زانکــۆی کوردســتان لە ســاڵی
 1383و هەروەهــا بنکەکانــی زاگرۆس لە
زانکۆی تەورێز و وەشــاندنی گۆڤارەکانی

وەک ڕۆژەڤ لــە تــاران توانیــان نەخش و
دەوری خۆیان پیشــان بدەن و لە ماوەیەکی
کورتــدا زۆربــەی هــەرە زۆری زانکــۆکان
پــڕ بــوو لــە بنکــەی فەرهەنگــی ســەر بە
خوێنــدکارە کــوردەکان؛ تایبەتمەنــدی
ســەرەکی بزووتنــەوەی خوێنــدکاری
کــورد تەنهــا بــە بابەتــی کۆمەاڵیەتــی
و ســێنفییەکان نەبەســتراوەتەوە ،بەڵکــوو
نوێنەرایەتی بابەتی سیاســی و ناسنامەیی
و میللــی و نەتەوەییش دەکات ،کە ڕەنگە
ئەمــە ســەرەکیترین خاڵــی جیاکــەرەوەی
بزوتنــەوەی خوێندکاری کورد لە بەرامبەر
بزووتنەوەی خوێندکاری سەرانسەری بێت.
هەروەها ئێمە شــاهیدی دەستبەســەرکردن
و بەجێهێشــتنی واڵت لــە الیەن چاالکانی
خوێندکاری کورد لە ماوەی ئەم سااڵنەی
پێشــوو بــە شــێوەیەکی زۆر بەرچــاو بووین
کــە هۆکارەکــەی دەگەڕێتەوە بۆ نەبوونی
داهاتوویەکــی کاری بــاش لــە ئێرانــدا
و نەبوونــی هیــچ چەشــنه مافێــک بــۆ
خوێندکاران بە تایبەتی خوێندکاری کورد
و پێشــێلکردنی مافەکانیــان و هەروەهــا
بەدینەهاتنی ئاوات و خولیای خوێندکاران،

مەگــەر ئەوەیکــە خوێندکارێــک ســەر
بــە ســوپای پاســداران و گــوێ لە مســتی
ڕێژیمی ئاخوندی بێت.
ئــەم مەســەلەش بووەتــە هــۆی ئەوەیکــە
کەســانێک لــە شــوێنێک کار بکــەن کە
توانای بەڕێوەبردنی ئەو کارەیان نییە بەاڵم
بــە ســەدان کــەس لــەو خوێندکارانەی کە
زانکۆکانیــان تــەواو کــردووە و بڕوانامەی
بــااڵی زانکۆیــان هەیــە لــە چوارچێــوەی
پســپۆڕییەک کە هەیانــە خۆیان نەبیننەوە
و ناچــار بــن بــە ئەنجامدانــی پیشــەگەلی
وەک کرێکاری و کۆڵبەری و هتد.
هــۆکاری هەرەگرینــی وازهێنانــی
خوێـــــــــندکارانی کــورد لــە خوێنــدن
بەتایبــەت لە ئاســتە بااڵکانــدا بۆ نەبوونی
ئازادییــەکان لــە زانکــۆکان دەگەڕێتــەوە
بــەو واتایــە کــە لــە زانکۆکانــدا لەجیاتی
فێربوونــی عیلــم و زانســت ،ئــەم ناوەندانــە
کراونەتــە حووســەینییە یاخــود پــادگان و
شــوێنی تەبلیــغ بــۆ دەســەاڵت بەدەســتانی
ڕێژیــم و ســازکردنی کەشــی پــڕ لــە ترس
لــە نێــو دڵــی خوێنــدکاران کــە ئەمــەش
خــۆی لــە خۆیدا ترســی ڕێژیــم دەگەیەنێ

لــە ئاگاداربوونــەوەی خوێنــدکاران و تــرس
لــە هاتنــە ســەر شـــــــــەقامی خوێنــدکاران
بۆ خۆپیــــــــشاندان؛ چوونکه بەشــداربوونی
خوێندکاران لە شۆڕشدا نیشان لە ڕەوابوون
و پێشــکەوتوویی شــۆڕش دەدات،ئەمــەش
بــەو هۆیەوە کە چینــی خوێندکار ،چینی
وشیار و ڕوناکبیری کۆمەڵگان .
لە قۆناغی ئـــــێستەی خەباتی گەلەکەمان
لە ڕۆژهەاڵتی کوردســتان دەبێ پێمل بەو
ڕاســتییە ببیــن کــە خوێندکارانــی کــورد
وەک هەمیشــە ئەرکــی قــورس دەکەوێتە
سەر شانیان؛ بەو واتایە کە لە ئـــــــــێستەدا
ئەوان وەک چینی ڕووناکبیری کۆمەڵگا
دەبــێ بــە لەبەرچاوگرتنی ئــەو بەگراوەندە
مێژووییــە کــە هەیانــە ،بەرپرســیارانە و
وەک تاکێکــی دەروەســت لەهەمبــەر
چارەنووســی گەلەکەیــان بجوڵێنــەوە و
بــە هەمــوو شــێوازێکی لــواو پەیوەســت بە
ڕیزی ئەم خەباتەوە بن چونکە تەنیا ڕێگا
بــۆ دەربازبــوون لــە نەهامەتــی زاڵ بەســەر
کــــــــوردستان هەمان خەبات و بەرەنگارییە
کــە بەدڵنیاییــەوە چەکــی زانســت دەوری
بەرچاو و یەکالکەرەوەی تێدا دەگێڕێ.

شــەڕی ئۆکڕاینــا و دواگۆڕانکارییــەکان
موعتەسەم نوورانی
شــەڕی ئۆکڕاینــا بۆتــە کێشــەیەکی
گرینــگ کە هەموو جیهانــی مرۆڤایەتی
بەخۆیــەوە ســەرقاڵ کــردووە .لــە دوای
شــەڕی دووهەمــی جیهانــی ،شــەڕی
ئۆکڕاینــا ،مەترســیدارترین قەیرانــی
مێژووییــە کە کاریگەریــی زۆر نالەباریی
ئابــووری و سیاســیی و کۆمەاڵیەتیــی
لــە جیهانــدا دانــاوە .ئــەو شــەڕە زیاتــر لــە
قەیرانی مووشەکیی کوبا ،شەڕی ویتنام،
شەڕی عەرب و ئیسراییل ،ئاڵۆزیی دوای
هەڵوەشــانی یەکیەتیی ســۆڤییەت ،شەڕی
کەنــداو ،شــەڕی داعــش و زۆر کێشــەی
دیکــە ،هەڕەشــەی لەســەر ئاسایشــی
جیهانیــی دروســت کــردووە؛ بەچەشــنێک
کــە لەوانەیــە نەتەنیــا ســنووری واڵتــان و
بەرژەوەندیی دەوڵەتەکانی جیهان بخاتە ژێر
کاریگەریــی خۆیەوە ،بەڵکوو چارەنووســی
مرۆڤایەتیش دیاری بکا!
ڕۆژنامــەی نیوزویــک حەوتــووی ڕابردوو
لــە وتارێکدا لە ژێر ســەردێڕی ناتۆ هێڵی
ســووری تێپەڕانــددا نووســی« :ڤێالدیمێــر
پوتیــن ســەرۆکی ڕووســیا لــە کاتــی
قســەکردن ڕوو بــە پاڕلەمانتارەکانــی
ڕووســدا گوتــی هــەر واڵتێــک لــە
ئۆکڕاینادا ببێتە هەڕەشــەی ئیســتراتیژی
و بەربەســتمان بــۆ دروســت بــکات ،دەبــێ
چاوەڕوانی هێرشــی تۆڵەسەندنەوەی خێرا و
لەناکاوی هێزەکانی ڕووســیا بێ .تەنانەت
پێش هێرشی ڕووسیا بۆ ئۆکڕاینا لە ٢٤ی
فێورییــەدا ،پوتین ئاگاداریی گشــتی دا و
گوتــی ئەگەر ناتۆ هێڵی ســوور ببەزێنێ،
واڵتەکەی بە هێرشــی مووشــەکی تایبەت
لە ئۆکڕاینا دێت نێو شەڕکەوە».
لەکاتێکدا ئەوە زیاتر لە دوو مانگە هێرشی

ڕووســیا بەردەوامــە نەیتوانیــوە ئۆکڕاینــا
داگیر بکا و بە ئامانجەکانی بگا .پوتین
بــە وەرگرتنــی زانیاریــی هەڵە ،پێــی وابوو
خەڵکــی ئۆکڕاینــا بــە دەســکەگوڵ بــە
پێشــوازیی ســەربازەکانی ڕووسیاوە دەچن،
لە دوو ڕۆژی یەکەمی شــەڕدا سەرۆکی
ئۆکڕاینا ڕادەکا و ئەرتەشــەکەیان تەسلیم
دەبێ بــەاڵم دەرکەوت کــە لێکدانەوەکەی
هەڵە بووە و زانیاری چەواشەی پێدرابوو.
کاتێک سوپای ڕووس هاتە نێو گۆڕەپانی
شــەڕەکەوە ،لەگــەڵ بەربەرەکانێــی توندی
ئەرتەشــی ئۆکڕاینــا و خۆڕاگریــی
قارەمانانــەی خەڵکی ئــەو واڵتە ڕووبەڕوو
بوویەوە .
لەڕاســتیدا ،ســوپای ڕووســیا تووشــی
سەرلێشــیواوی بــووە ،بــۆ تەســلیمکردن و
بەچۆکداهێنانــی ئۆکڕایناییــەکان ،زۆر
بێبەزەییانــە بــە هەمــوو جــۆرە چەکێــک
شــار و گوندەکانیــان داوەتــە بەر دەســڕێژ،
دەســتیان لــە گیــان و ماڵــی هاوواڵتیانــی
ســویل و پیــر و پەککەوتــە و مندااڵنــی
ئۆکڕاینــا نەپاراســتووە .مــاڵ و ژیانــی
خەڵکــی بێتاوانــی ئۆکڕاینــا کراوەتــە
ئامانجی مووشەکە زەبەالحەکانی ڕووسیا
و داڕمــان و وێــران بــوون بــەاڵم تــا ئێســتا
ســوپای ڕووســیا لــە شــەڕی ئۆکڕاینــادا
ســەرکەتوو نەبــووە .ئەرتەشــی ڕووســیا
کــە لە نێــو شــارەکان و دەوروبــەردا زەبری
قورســی وێکەتبــوو بــۆ ئــەوەی ئابــڕووی
خــۆی بکڕێتــەوە ،ڕایگەیاند کە ،قۆناخی
یەکەمی شــەڕ تەواو بووە و لە دەوروبەری
کیێف پاشەکشەی کرد.
ئەوە شتێکی ئاشکرایە کە ڕووسیا لەڕووی
ناچارییــەوە هەڵوێســتی ڕۆژانی یەکەمی
شــەڕی گــۆڕی و بەقەولــی ڕۆژنامــەی
واڵ ســتریت جۆرنــاڵ« :چیتــر ناڵــێ بــە
گورزی ســەربازیی ئۆکڕاینا دەخەینە ژێر
دەســەاڵتی خۆمان ».ئۆکڕاینا پارویەکی

ئەوەنــدە چــەور و نەرم نەبــوو کە بتوانێ بە
ئاسانی قووتی بدا.
ئێســتا هێــز کــۆ دەکاتــەوە و قورســایی
شــەڕەکەی خســتۆتە ناوچەکانــی
ڕۆژهــەاڵت و باشــووری ڕۆژهەاڵتــی
ئۆکڕاینــا لــە لێوارەکانــی دەریــای ڕەش
و شــاری ماریۆپــۆل و پارێزگاکانــی
لۆهانســک و دونێتیســک (دونبــاس)
بەڵکــوو هەرچۆنێــک بــێ بەشــێوەیەک
ڕابگەیەنــێ ،ئەو ئامانجــەی کە بەدوایەوە
بووین وەدستمان هێنا.
ســوپای ڕووس لــە دەوروبــەری شــاری
کیێفی پێتەختی ئۆکڕاینادا پاشەکشــەی
کرد .لە کاتی پاشەکشەدا لە شاری بوچا
نزیــک پێتەخت دەســتیان کرد بە کوشــتار
و قەتڵوعامی خەڵکی سویل و هەموو ڕق
و قینی تێکشــکانەکانیان بە سەر خەڵکی
سویلی ئۆکڕاینادا ڕشت.
زیاتــر لــە  ٣٠٠کەســیان لــە خەڵکــی
بێتاوانی شــاری بوچا کوشــت .ئەو کردەوە
جینایەتێکــی ســامناک بــوو کە ســوپای
ڕووس دەرحــەق بــە خەڵکــی ئۆکڕاینــا
کردیــان .نــەک هــەر لــەوێ بەڵکــوو لــە
شــاری ماریۆپۆلیــش کــە نزیــک بــە دوو
مانگــە لەالیــەن هێزەکانــی ڕووســیاوە
گەمــارۆ دراوە و تــاوان ،جینایەتــی شــەڕ،
کوشــتار و دەســتدرێژییان کردوەتە سەر ژن
و منداڵــی ئــەو شــارە .هێزەکانــی ڕووســیا
دوای گەمارۆدانــی شــاری ماریۆپــۆل لــە
لێواری دەریای ئازۆف ،ئەو شارەیان خستە
بەر پەالماری توندی هێرشــی مووشــەکی
و تۆپبارانــی خەســت .ڕۆژبــەڕۆژ بازنەی
گەمارۆکانی سەر ئەو شارەیان بەرتەسکتر
کــردووە .ئێســتا کارگــەی پیشەســازی
پــۆاڵی ئازۆڤســتاڵ لــە ماریۆپــۆل لــە
ســنووری ڕۆژهەاڵتــی ئۆکڕاینــا لــە
گەمــارۆی ســوپای ڕووســیادایە ،ئــەو
کارگەیە ئاخرین سەنگەری بەرگریکردنی

ســەربازانی ئۆکڕاینــا لــە ماریۆپۆلــە.
کاربەدەســتانی ئۆکڕاینــا بــە هاوکاریــی
خاچــی ســووری نەتــەوە یەکگرتــووەکان
هــەوڵ دەدەن خەڵکــی ســویلی ئــەو شــارە
لــە کارگــەی پــۆاڵی ئازۆڤســتاڵدا کــە
لــە گەمــارۆی هێزەکانــی ڕووســدایە و
لــە بارودۆخێکــی ســەختدا دەژیــن ،لــەوێ
ڕابگوێزن بۆ شاری زاپۆژیریا.
ئــەو ئاوارانــەی کــە لــە ماریۆپــۆل ڕزگار
کــراون دەگێڕنــەوە کــە لــە هــەر چەنــد
چرکەیەکــدا مووشــەک بناغەکانــی
ئــەو پەناگایانــەی دەلەرزانــدەوە کــە ئەوان
تێیدابــوون و بارودۆخــی ژیانیــان لەوپەڕی
خراپیدا بووە .بەدوای هێرشــی ڕووســیا بۆ
ســەر ئۆکڕاینــا چەند میلیــۆن لە خەڵکی
سویل ژیانیان لێ تێکچووە و ئاوارەی شار
و شــارۆچکەکانی ڕۆژاوای ئۆکڕاینــا
بــوون .نزیــک بە  ٦میلیۆن کەس لە ماڵ
و حاڵــی خۆیــان تــەرە بــوون و پەنایــان بــۆ
واڵتانــی دیکــەی ئورووپــا هێنــاوە کە لەو
نێوەدا پۆلۆنیا پشکی شێری وەبەرکەوتووە.
لەگەڵ ئەوەی زۆر کەس و الیەن لە ســەر
ئەو بڕوایە بوون کە هێرشی ڕووسیا بۆ سەر
ئۆکڕاینا زۆر ناکێشێ و سوپای ڕووس لە
ماوەیەکــی کورتدا ،ئۆکڕاینا داگیر دەکا
و دەست بە سەر کیێف ،پێتەختی ئەو واڵتە
دادەگرێ و پوتین حکومەتێکی الیەنگری
خۆی لەوێ دادەمەزرێنێ بەاڵم لەڕاســتیدا
وا نەهاتــەدەر ،شــەڕەکە خەریکە دۆخێکی
دیکــە بەخــۆوە دەگــرێ و دەگــۆڕێ بەرەو
شەڕێکی درێژخایەن کە ئەوەش بەقازانجی
ڕووسیا نابێ.
تەنانــەت ئێرانیــش کــە خــۆی لــە بــەرەی
ڕووســیادا دەبینێتــەوە چاوەڕوانییەکــی
دیکــەی لــە ئاکامــی ئــەو شــەڕە هەبــوو
و ئەوانیــش پێیــان وابــوو کــە ڕووســیا لــە
ماوەیەکــی کورتــدا ئۆکڕاینــا دەگــرێ و
پوتین دەبێتە کوێخای ئاوەدانی.

هێرشــی ڕووســیا بــۆ ســەر ئۆکڕاینــا
کاریگەریــی ڕاســتەوخۆی لەســەر
چارەنووســی دانیشــتنەکانی ڤییــەن بــۆ
زیندووکردنــەوەی بەرجامیــش داناوە ،هیچ
وێناچــێ کە پوتین بەتەواوی لەو شــەڕەدا
سەرکەوتوو بێ .شەڕەکە لە ڕۆژهەاڵت و
باشووری ڕۆژهەاڵتی ئۆکڕاینادا بەشێوەی
نادیاریکــراو و مووشــەکباران بــەردەوام
دەبــێ .واڵتانی ڕۆژاوایی بەپشــتیوانی لە
ئۆکڕاینــا ،گەمارۆی قورســی ئابووری و
وزە و بانکــی دەخەنــە ســەر ڕووســیا و لــە
بــواری زانیاریی و نیزامی و لۆجســتیکی
و ماڵــی ،یارمەتــی ئۆکڕاینــا دەدەن بەاڵم
زۆربــەی لێکوڵــەرە سیاســییەکانی ئێرانی
لەســەر ئــەو بڕوایــە بــوون کە کاربەدەســتە
پلەبااڵکانی ئێرانی لەو شەڕە و هەڵەکانی
سەرۆک پوتین لە هێرش بۆ سەر ئۆکڕاینا
دەرس وەردەگــرن و پشــتیوانی لێناکــەن و
لــە بــەرەی ڕووســیا دوور دەکەونەوە؛ بەاڵم
لــەو ماوەیــەدا بینیمــان کــە ســەید عەلــی
خامنەیــی ڕێبــەری بــااڵی کۆمــاری
ئیســامی و ئیبراهیــم ڕەییســی نەتەنیــا
کردەوەی داگیرکارانەی پوتینیان مەحکوم
نەکرد بەڵکوو بەتەواوی لە پشــتی وەستان
و بەکــردەوە هەمــوو هەڵەکانــی پوتینیــان
خســتە سەرشــانی ئامریــکا؛ تەنانــەت
ئێرانییــەکان پێیانوایــە کــە ،دوای شــەڕی
ئۆکڕاینــا ،جیهانــی تاکجەمســەری بەرەو
نەزمــی جیهانی دووجەمســەری دەڕوا کە
جەمسەرێکی ئەو جیهانە ،واڵتانی ڕۆژاوا
بە ســەرکردەیی ئامریکا و جەمســەرەکەی
دیکــەی ئــەم جیهانــەش ڕۆژهەاڵتــە کــە
پێکهاتــووە لە چین وەک هێزی دەگمەن و
بێهاوتــای ئابووریی ،ڕووســیا خاوەن هێزی
پتەوی سەربازیی و ئێران خاوەنی هێزیکی
هاوچەشــنی نیزامــی و توانای ئەتۆمی و
ڕاگریــی بەرەی موقاومەت! بێئاگا لەوەی
چەندیــن ســاڵە جیهــان لەبــواری ئابووریی

بۆتە چەندجەمسەری.
لەکاتێکــدا نــە چیــن و نە ڕووســیا بڕوایان
بــەو لێکدانــەوە نییــە و لــە هەڵســوکەوت
لەگــەڵ ڕۆژاوادا خۆیــان بــەدوور ناگــرن
لەبــواری سیاســی و ئابوورییــەوە ئامــادە
نیــن واڵتانــی عەرەبــی و ئیســراییل وەالوە
بنێــن و ئێران لەبــاوەش بگرن .ئەو بۆچوونە
کاربەدەســتانی بــااڵی ئێرانــی تەنیــا
خۆشــخەیاڵییە! چونکــە جیهانــی ئــەوڕۆ
جیهانــی عەولەمــە و گلۆبالیزمە و هەموو
واڵتــان لەبــاری ئابــووری پێویســتییان بــە
هاوکاریی یەکتر هەیە .هەر ئێســتا کە لە
ئۆکڕاینا شــەڕە ،کاریگەریی ئەو شــەڕە و
ڕەوتی پەنابەریی کاریگەریی ئابووریی لە
سەر هەموو جیهان داناوە و لە بازاڕەکاندا
نرخی خواردەمەنی و وزە و شتومەک زۆر
چووەتە سەرێ.
لە کاتێکدا ســوپای ڕووســیا بەشــێک لە
ڕۆژهەاڵتــی خاکــی ئۆکڕاینــای داگیــر
کردووە و بۆردوومان و هێرشی مووشەکی
بەردەوامە ڤێالدیمێر زیلێنســکی ســەرۆکی
ئۆکڕاینــا ڕۆژی چوارشــەمە ٥ی مــای
لەپێونــدی لەگەڵ ڕۆژنامەی واڵ ســتریت
جورناڵــدا گوتــی« :ســوپای واڵتەکــەی
توانیوییەتی پێشــڕەوی هێزەکانی ڕووســیا
ڕابگــرێ» .بەڵێنشــی دا کــە هەمــوو
ئــەو خاکــەی ئۆکڕاینــا کــە ســوپای
ڕووســیا داگیــری کــردووە ئــازادی بــکا.
ئێمــە لــە قۆناغــی ئازادســازیی زەوییــە
داگیرکراوکانمانداین و لە پشتەوەڕا دەوری
سوپای ڕووس دەگرین.
ڕێبەری ئۆکڕاینا گوتی ئێمە هەوڵ دەدەین
هێزەکانی ڕووســیا بگێڕینەوە شــوێنەکانی
پێــش هێرشــی ٢٤ی فێوریــەی  ٢٠٢٢و
ســەروەری بــۆ واڵتەکەمــان بگێڕینــەوە.
تەنانــەت شــێوەدوورگەی کریمــەش کە لە
ساڵی  ٢٠١٤لەالیەن ڕووسیاوە داگیرکراوە
بە وتووێژ وەریبگرینەوە.
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دیار زاگرۆس

تەڵەی پێداویستییە ژینەکییەکان

بۆ کرماشــان؟

پژمان شەریعەتی
لــەو کاتــەوە کــە شــارەکان و ئیمپراتــوری و دەســەاڵت لــە جیهانــدا ســەری
هەڵــداوە ،داگیرکاری و هێرش و شــەڕ بەشــێک بووە لە مێــژووی مرۆڤایەتی
و الپەڕەکانــی مێــژوو پــڕن لــە شــەڕی ئیمپراتــۆری و دەســەاڵتەکان و هــەر
کامەیان مەبەستی جیاوازیان بووە؛ وەکوو بەرینکردنی واڵت ،دەسپێڕاگەیشتن
بە سەرچاوە سروشتییەکان ،بەرباڵوکردنی دینەکان و دەیان هۆکاری دیکە.
لەو سەردەمەدا ،شەڕەکان بە تەواوەتی فیزیکی بوونە و هێز و چۆنیەتی شەڕ
و کەرەستەکانی شەڕ یەکالییکەرەوە بوون و گۆڕینی سنووری واڵتەکان هیچ
گەرەنتییەکیان نەبووە و هەتا ئێســتایش بەشــێک لەو ســنوورانە لە جێی خۆیان
ماونەتەوە و دەیان نەتەوە لە جیهاندا هێشتا خاون دەسەاڵتی خۆیان نین و وەکوو
نەتەوە بێ دەوڵەتەکان ناویان دەبەن.
لــە دونیــای ئەمڕۆدا خاڵی جێی ئاماژە ئەوەیە کە ســەرەڕای هەموو چەشــنە
پێشکەوتنەکان هێشتا عەقڵیەتی داگیرکاری لە زەینی تاکەکان و دەسەاڵتەکان
لــە جێــی خۆی ماوەتەوە ،لەالیەکی دیکەشــەوە چەمکی ناســیۆنالیزم ڕؤژ لە
دوای ڕۆژ لە جیهاندا پەرە دەستێنێت.
لــە ئێســتای جیهاندا کۆلۆنیالیزم ،شــێوازی دیکەی بە خۆیــەوە گرتووە و ئەو
عەقڵییەتــە تەنیــا لــە شــەڕی فیزیکــی و گواســتنەوەی هێــز زۆر کەمڕەنگ
بووەتــەوە و کەمتــر ڕوو دەدات کــە بە شــێوازە نەریتییەکــەی جێبەجێ بکرێ،
بەڵکــوو داگیــرکاری لە ڕێی ئاسمیالســیۆن ،ئابووری ،ئێنێــرژی و ژینگەیی
ڕۆڵــی ســەرەکیان هەیــە و داگیرکــەران بــۆ بەرپەرچدانەوەی ناســیۆنالیزم کە
ئێســتا بەهێزتریــن ئیدئۆلۆژییــە لە جیهان ،پێناســەی جیاواز لــە دەوڵەت-نەتەوە
دێنن.
لێرەدا ئێمە دێینە سەر کوردستان کە وەکوو گەورەترین نەتەوەی بێدەوڵەت لە
جیهاندا دەناســرێت و هەر لە ســەردەمی شەڕە سوننەتییەکان و ئیمپراتورییەکان
سنووری ئەم واڵتە بە بەردەوامی گۆڕدراوە.
لــەو کاتــەوە کــە کــورد دەســەاڵتی خۆجێیی نامێنێــت و دابەش دەبێت بەســەر
واڵتــان ،بــەردەوام لــە هەوڵــدا بــووە کــە ببێتــە خــاون کیانێکی ســەربەخۆ و لە
ڕێگــەی جیــاواز تێکۆشــانی کــردووە و هەتا دەگاتە ئەمڕۆ هــەر بەردەوامە و
بــە مافــی ڕەوای خــۆی دەزانێت؛ بە تایبەتی لەو کاتەوە کە لە جیهاندا یاســا
ســەروەر بــووە و مافــی مــرۆڤ گرینگــی پێدەدرێــت و ئەندێشــەی مودێڕن لە
جیهاندا زاڵ دەبێت ،کورد مافی سەرەکیی خۆیەتی کە واڵتێکی سەربەخۆی
هەبێت.
لە کوردستانی دابەشکراودا ،ئێمە لێرە باس لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان دەکەین،
کە لە ســنووری سیاســی و جوغرافیایی ئێراندایە و لەم نێوانەیشــدا تەرکیزمان
لەسەر کرماشانە کە بۆ ئەم پارێزگایە کە بە گەورەترین پارێزگای کوردستان
نــاو دەبردرێــت لــە ڕەوتــی کوردایەتــی ناچــاالک کــراوە و ئاسمیالســیۆنی
داگیرکەر کاریگەری زۆری لەسەر ئەم پارێزگایە داناوە.
بــۆ دەرکەوتنــی هــۆکارەکان دەبــێ ئاوڕێــک بدەینەوە لە شــەڕە ســووننەتی و
مودێرنەکانــی جیهــان ،بە چاولێکردنێکی ســەرەتایی لە شــەڕە ســوننەتییەکان
بۆمــان دەردەکەوێــت کــە داگیرکــەران و هێرشــبەرانی ئــەو ســەردەمە بــۆ
دەسبەسەرداگرتنی واڵتێک کە بۆ نموونە خاوەن دە شار بووە ،چەندین خاڵیان
لەبەرچاو گرتووە ،پێتەختی ئەو دەســەاڵتە ،ئەو شــارەی کە خواردن و تفاق و
چەکوچۆڵی تێدا بووە ،ئەو شارەی کە خاون سەرچاوەی سروشتی و ئابووری
بووە و ئەو شارەی کە لە بواری حەشیمەتی و فەرهەنگی لە شارەکانی دیکە
گرینگتر بووە.
ئەو خوێندنەوەی هێرشــبەرانی مێژوو واڵمدەر بووە ،چونکە دەسبەســەرداگرتن
و داگیرکردنــی هــەرکام لــەو شــارانە بووەتــە هــۆی ئەوەیکە هەمــوو واڵتەکە
داگیر بکرێت و شــارەکان و دەســەاڵت تەســلیم بن چوونکە شادەمارەکانی هەر
واڵتێک ئەوانەن ،لە جیهانی مودێڕنیشــدا هەر بەم چەشــنەیە و ئەو شــارانەی
کە لە بواری ئابووری و سەرچاوە سروشتییەکانەوە خاوەن وزەن و ئیستراتێژیکن
گرنگیی تایبەتی خۆیان هەیە.
هەر بۆیە پارێزگایەک وەک کرماشــان کە هەموو ئەو خااڵنە لەخۆ دەگرێت
و بــۆ ئێمــەی کــورد ئیســتراتێژیکە ،زۆرترین هێرشــی لەســەرە و داگیرکەر بە
تەواوی تواناکانییەوە هەوڵ دەدات کە دەســتی بەســەر ئەو پارێزگایەدا هەبێت
تاکوو ئەو پارێزگایە گرنگە لە گەمارۆی داگیرکەردا بێت و حوکمی لەسەر
بکات ،پۆتانسیەل و تواناکانی شارەکانی دیکەی ڕۆژهەاڵت دەگاتە کەمترین
ئاســتی خۆی و ناتوانێت واڵمدەر بێت و لەڕاســتیدا بە دەسبەســەرداگرتنی ئەو
شادەمارە بەشەکانی دیکەی ئەم جەستەیە الواز دەکات.
بۆیــە کرماشــان بــە بەردەوامــی دەکرێتە ئامانــج تاکوو کــورد نەتوانێت بگاتە
ئامانجــی ســەرەکی خــۆی و لە زەینــی داگیرکەر وەکوو دەسبەســەرداگرتنی
ناوچەیەک نییە ،بەڵکوو کردنە ئامانجی بزووتنەوەیەکی ڕەوایە.

سندووس
پێداویســتی یــان نیاز چەمکێکی گشــتی
و بەربــاوە کــە لــە زانســتە جیاجیاکانــدا
کارکــردی جۆراوجــۆری هەیــە.
پێداویســتی لــە کلتــووری دەروونناســیدا
وەک دۆخێکــی لەشــی ،لەگــەڵ بــواری
دەروونــی مــرۆڤپێوەنــدی ڕاســتەوخۆی
هەیــە .خاوەنڕاگەلێکــی زۆر تــا ئێســتا لە
ســەر پێداویســتی ،لەنگەریــان گرتــووە و
ڕاوبۆچوونــی خۆیــان لەهەمبەر ئەم بابەتە
هێناوەتە بەرباس ،یەکێک لەو کەســانەی
لەم بوارەدا خاوەن بەهرەیە و توانیویە کۆی
پێداویستییەکانی مرۆڤ لە پێنج دەستەی
پەیژەییــدا گەاڵڵــە بــکات «ئابراهــام
مازلۆ»یە.
مازلۆ یەکێک لەو بیرمەندە بە توانایانەیە
کــە بــە داهێنانــی دەروونناســانە ،توانیویە
شــوێنپەنجەی خــۆی لــە کۆمەڵــگادا
بنوێنــێ و بــە هێنانە بەرباســی جۆرەکانی
پێداویســتییەکانی مــرۆڤ ،دەروویەکــی
ڕوون بەڕووی ناســینی دەســەاڵت بە مانا
سیاســییەکەی بــە ڕووی کۆمەڵــگادا
بکاتــەوە .ناوبــراو بــە گەاڵڵەکرنی جۆر و
شــێوەی پێداویســتییەکان کــە بــە شــێوەی
پەیژەیــەک ،لــە خــوارەوەڕا بــەرەو ژوور
هەڵدەکشــێن ،سەلماندوویەتی گەر مرۆڤ
پلــەی یەکەمــی پەیژەکــە نەپێوێــت و لەم
بەشــەدا پێداویســتییەکانی مســۆگەر
نەبــن ،ناتوانــێ بــۆ پلەکانیتر هەڵکشــێ
و لــە ئاکامــدا وەکــوو مرۆڤێکــی دامــاو،
دەستەوەســتان ،خەمــۆک و بێهیــوا
دەمێنێتەوە.
پێنج جۆری پێداویستی مازلۆ بریتین لە:
 -١پێویستی ژینەکی(فیزیۆلۆژی):
ئــەم پێداویســتییە ،بــە ســەرەتاییترین
جــۆری پێداویســتی دەقەبڵێنــدرێ کــە
مــرۆڤ بــۆ زیندوومانەوە ،دەبــێ دابینیان
بــکات .نیازگەلێکــی وەک ئاووهــەوا،
خواردەمەنــی ،جلوبــەرگ و ســەرپۆش و
بینایــەک کــە بتوانێ تێیدا بحەســێتەوە و
لە گەرما و سەرما بیپارێزێت.
ئەوەی جێگای سەرنجە ئەوەیە کە کۆماری
ئاخونــدی هــەر لــە یەکــەم ڕۆژەکانــی
دەســەاڵتە نگریســەکەیەوە ،مرۆڤەکانــی
لــە نێو پێداویســتی ژینەکیــدا ڕاگرتووە و
ڕێگــەی نەداوە ئەم پێداویســتییانە بێنەدی
و مرۆڤەکان پلەیەک هەڵکشــێن و هەوڵ
بۆ دابینکردنــی پلەی دووهەمی پەیژەکە
بدرێــت .هەر لــە یەکەم ڕۆژەکانــەوە ئێران
بەگشــتی و کوردســتان بەتایبەتــی لــە
گەمــارۆی ســەخت و چــڕی دابینکردنی
پێداویســتییە ژینەکییەکانــدا بــوون و
کوردوتەنــی« :نانــی چووەتــە پشــتی
شــێران!» دیــارە لەم چەند ســاڵەی دواییدا

لەنگەرگرتــن لــە ســەر برســی ڕاگرتنــی
کۆمەاڵنــی خەڵــک بووەتە ســەرەکیترین
پیالنی ڕێژیم.
کاتێــک مووچەگرێــک توانــای
هەڵســووڕاندنی ژیانــی خــۆی و
بنەماڵەکــەی نییە ،کاتێک کرێکارێک
ناتوانــێ پێداویســتییە ژینەکییەکانــی
خــۆی و بنەماڵەکــەی دابیــن بــکات،
کاتێــک وەرزێڕێک داهاتی یەکســاڵەی
ئەوەنــدە نییــە کــە ژیانێکــی نەمرنــەژی
هەبێــت ،کاتێــک کۆڵبەرێــک تەنیــا
بــۆ دابینکردنــی قووتــی چەنــد ڕۆژەی
خــۆی و بنەماڵەکــەی ســینگ دەداتــە
بــەر گوللــە ،کاتێــک تەنیــا داهاتــی
بنەماڵەیەکی پڕحەشیمەت چەند گاڵۆنی
بیســت لیتــری ســووتەمەنی و بــە هــەزار
مەترســی گواســتنەوەی بــۆ واڵتێکیتــر
بێت ،کاتێک گشــت چیــن و توێژەکانی
کۆمەڵگا لە سەف و سڕەی ڕووب ،ڕۆن،
برینج ،ماکارۆنی ،قەند ،شەکر ،گۆشتی
ســوور و چەند مامرێک ،کاتیان بەفیڕۆ
بڕوات و ئەو هەموو سوکایەتییەش قبووڵ
بکــەن تا بەڵکوو بتوانن ژەمە ســفرەیەکی
چەوریــان هەبێــت ،ئەمانــە گشــتیان
نیشــانەی ئەوەن کە سیســتم بە بەرنامەوە
ئــەم کارانــە دەکات و قووتــی خەڵکــی
بەڕادەیەک بڕیوە تا جگە لە پێداویستییە
ژینەکییــەکان بیــر لــە هیــچ شــتێک
نەکەنەوە و کەڵکەڵەی ســەرەکییان سەف
و نان و خواردن بێت.
لێــرەوە دەردەکــەوێ کــە دەســەاڵتی
دێموکراتیک و خەڵکی ،چۆن پەرۆشــی
ژیــان و دابینکردنــی خۆراکــە ،چــۆن
بــوار بــۆ ھاوژینــی دەڕەخســێنێ تا تاک
لــە کۆمەڵــگادا بــاش بتوانێ هەڵکشــێ.
دەســەاڵتی توتالیتێریــش چــۆن ژیــان
ژارخوارد دەکات و دەســت بەســەر بازاڕی
خــۆراک و هەمــوو شــتێکدا دەگــرێ تــا
بتوانێ دەست بە سەر چارەنووسی خەڵکدا
بگرێت و ئیرادەیان بشکێنێت.
 -٢پێویســتیی بە ئاسوودەیی ،ئاسایش
و هێمنایەتی:
مرۆڤ پێویســتی بە ئاســوودەیی خۆی و
کەســانی نیزیــک لە خــۆی هەیە ،ئاژاوە
و پەشــێوی هــۆکاری ســەرەکی تــرس و
دڵەڕاوکێــن .پێویســتە مــرۆڤ لــە تــرس
و لــە ئــاژاوە دوور بێــت ،ئەگینــا ڕێگەی
هەڵکشــانی لــێ بەربەســت دەکرێــت و
ناتوانــێ بــەرەو ھەورازتــر هەنــگاو بنــێ
و بــەرەو دابینکردنــی پێویســتی بااڵتــر
تێبکۆشــێ .لــە بارودۆخــی ئارامــدا،
ئاســوودەیی مســۆگەرە و ئینجــا دەرفەت
دەڕەخســێ بــۆ گەشــە و ســەرکەوتن.
کۆمەڵــگا لــە ژێرچەپۆکــی و تــرس و
ھەڕەشــەدا هیچــکات گەشــە نــاکات.
دەســەاڵتی بەتوانا و دڵسۆز ھەرگیز خۆی
ناکاتە دێوەزمەی ترســناک و ستەمکار،

چوونکــە دەزانێت کۆمەڵــگا لە ژێر ترس
و ھەڕەشــەدا دەپووکێتــەوە .کۆمــاری
ئاخونــدی کــە بناخەکــەی لە ســەر ترس
و خــۆف و تۆقانــدن ،تێــرۆر ،زیندانــی
کردنی ئەو کەســانەی تەنانەت بەشێوەی
مەدەنــی دەیانهــەوێ ناڕەزایەتی دەرببڕن،
بارمتەگرتــن و تەنانــەت ڕاووڕووتــی
خەڵــک دامــەزراوە هیچــکات ناتوانــێ
کۆمەڵگایەکــی نۆڕمــاڵ و بــە دوور لــە
تــرس و تۆقانــدن بەڕێوەبەرێــت ،چوونکــە
بناخەی ئایدیۆلۆژییەکەی هەر ئەم شــێوە
بەڕێوەبردنە دەخوازێت.
 -٣پێویستیی پەیوەندی و خۆشەویستی
مرۆڤ پێویستی بە ھۆگری و پەیوەندیی
کۆمەاڵیەتــی ھەیــە .گەرەکییەتــی
بەشــێک بێــت لــە دەســتە و ســازمان.
دەخوازێــت وەک تــاک جێگــەی لــە نێــو
کۆمەڵــگادا بســەلمێندرێت و پەیوەندیــی
بــە دەوروبەرییــەوە ھەبێــت .پێویســتی
بــە دۆســتایەتی و بــە ســۆز و ئەڤینــەوە
هەیــە .مازلــۆ نــاوی ئــەم پێویســتییەی
نــاوە «پێویســتیی ئەڤیــن» (Love
 )Needsگــەر ئــەم پێویســتییە
مســۆگەر بــوو ،ئیتر ھەوڵدان بــۆ جێگرتن
و ئەندامێتــی لە دەســتە و گرووپدا گڕی
نامێنــێ .ئەوســا مرۆڤ بڵندتــر دەڕوانێ
و بەرزەفڕتــر دەبێــت .بــۆ نموونــە دەتوانین
ئامــاژە بە یەکیەتیی ئەورووپا بکەین کە
بــە ســەنجدان بــەم ڕاســتییەی کە بەشــی
هــەرەزۆری پێداویســتییەکانیان پلــە بــە
پلــە جێبەجــێ کــراون ،ئێســتا بەرزەفڕانــە
بــۆ هیــوا بــەرزەکان دەڕوانــن و توانیویانە
بــە جێگایــەک بگــەن کــە کەرامەتــی
ئینسانییان پارێزراو بێت.
کەوابــوو ڕێبەرایەتیــی کارا دەبــێ بــوار
بــۆ دابینکردنــی پێویســتیی کۆمەڵــگا
بڕەخســێنێ ،دەنــا بــەھرەی ئەندامانــی
سازمان  -لێرەدا دەکاتەوە کۆمەڵگا  -لە
بازنەی ئەم پێویستییەدا پەنگ دەخواتەوە
و سەرلەبەری ئەم کۆمەڵگایە لە کاروانی
مێــژوو دادەبڕێــت و تەنیــا و تەریــک
دەمێنێتــەوە .ڕێــک وەک دەســەاڵتە
بەڕەڵــا و بێ پڕەنســیپەکەی ئاخوندەکان
و تەریکخســتنەوەی کۆمەڵــگای ئێــران
لــە گشــت شارســتانییەتی ئێســتای
مرۆڤایەتی.
 -٤پێویستیی ڕێزلێنان و پێزانین
مــرۆڤ پێــی خۆشــە دەوروبــەر ئافەرینی
پێبڵێــن ،ســەلمێندراو بێــت ،ببێتــە خــاوەن
پێگــە ،مــرۆڤ دەخــوازێ ھەم خــۆی لــە
کاروباری خۆی ڕازی بێت و ھەم دەوروبەر
بــە چاوی ڕێــزەوە لێی بڕوانێت ،ســەنگی
خۆمــان و گرینگــی بەرھەمەکەمــان
ببیندرێــت .گــەر ئــەم پێویســتییە دابیــن
نەبــێ مــرۆڤ ھەســت بــە بچووکــی و
ســەرکزی دەکات .گــەر دابین بوو دەبێتە

مایــەی شــانازی و بــەرەو ئاســتی بەرزتر
ھەڵدەکشێت.
ئەگــەر بــەراوردی سیســتمی خوێنــدن و
ڕێســای گەشــەکردن لــە بــواری کار و
پێگــەی فەرمانبــەری و فەرمانــداری لە
دوو واڵت بکەیــن کــە یەکیان سیســتمی
ڕوون ،ڕێســای ئاشــکرا و پێــوەری
دادپــەروەری ھەیــە ،مــرۆڤ بەگوێــرەی
بــەھرە ،ھەوڵ و تێکۆشــانی خــۆی تێیــدا
گەشــە دەکات .واڵتێکــی دیکــەش
تاکەپێوەر تێیدا خزمایەتی و خزمەتکارییە
بۆ ســەرۆک و دەســەاڵتداران و ھۆگریی
و الیەنگریی حیزبییە .دەرھاویشــتەی ئەو
دوو سیســتمە تــەواو ئاشــکرایە؛ بــۆ وێنە
داتەپینــی سیســتمی واڵتداریــی لــە ئێران
و واڵتێکــی وەکوو کۆریای باشــوور زۆر
ڕاستیمان بۆ دەردەخات.
 -٥خۆوەدیهێنان
خۆوەدیهێنــان بریتییــە لەوەیکــە مــرۆڤ
دەرفەتــی ھەبێت ئەوپەڕی توانا و بەھرەی
خۆی پیادە بکات و لێیان سوودمەند بێ.
مرۆڤ دەیھەوێت ببێتە خاوەن ئەزموونی
خــۆی .خولیاکانــی خــۆی وەدی بێنێ و
بــە ئامانــج بــگات .خۆوەدیهێنان الی ھەر
مرۆڤێــک بــە جۆرێــک دەردەکەوێــت،
ھەیــە دەیھەوێــت ببێ بە ھونەرمەند ،ھەیە
ھەوڵــی زانســت دەدات ،هەیــە پێی خۆشــە
ببێتە مامۆســتا و  ....بەاڵم ئەم ئاواتانە
نایەنــەدی ،تــا پێویســتییەکانی ژێرتــر
دابیــن نەکرێــن .بەپێــی عادەتــی چەندین
ســاڵەی ،خامنەیــی ناوی ئەمســاڵی ناوە
«ســاڵی بەرهەمهێنانــی زانســتتەوەر»؛
ئێســتا لــە  ٨٦هەڵکەوتــەی بیرکاریــی،
 ٨٢هەڵکەوتــە کۆچیــان کــردووە ،دوو
کەسیشــیان بەنــد کــراون ،وەک دەزانیــن
بیرکاریــی بە دایکی گشــت زانســتەکان
دێتەئەژمــار .ڕێژیمــی ئاخوندی ئاوا ڕێز
لــە هەڵکەوتەکانــی واڵتەکــەی دەگــرێ
و گەرەکیشــیەتی ئــەم ســاڵە ســاڵی
بەرهەمهێنانی زانستتەوەر بێت!
ئــەو نموونانــەی ســەرەوە دەریدەخــات کــە
کۆمــاری ئاخونــدی چەنــدە لەگــەڵ
کۆمەڵگایەکــی پێشــکەوتوو و بــێ
کێشــە بێگانەیە و لەڕاســتیدا دژایەتیشی
دەکات .هەربۆیــە کۆمەڵگایــان لــە
هەلومەرجێــک هاویشــتووە کــە تــەواوی
بایەخــە ئینســانییەکان ژێرپــێ خــراون
و ئاکامــی ئــەم ڕەفتــار و سیاســەتەش
واڵتێکی وێــران ،ئابوورییەکی تێکقرماو،
خەڵکێکی برســی ،بێڕەوشت ،شەڕانگێز،
توندوتیــژی و دزیــش لەوپــەڕی خۆیدایە.
ئامــاری وتەبێــژی دەزگای داد دەڵێ :لە
ســاڵێکدا  ٢٢میلیــۆن پەروەنــدە تەنیــا لــە
دادگوســتەریدا لێکۆڵینەوەیــان بــۆ کراوە.
ئەوەیــە ماهییەتــی سیســتمێک کە بڕیار
بوو «هەم دونیامان ئاوەدان کاتەوە و هەم
ئاخیرەتمان!»

تێبینی:
بە سەرنجدان بەم ڕاستییەی کە کۆماری ئاخوندی بە ئانقەست کۆمەاڵنی خەڵکی لە "پێداویستی ژینەکی"دا هێشتووەتەوە ،ئێمەش زیاترین لەنگەرمان هەر لە سەر ئەم بەشە گرتووە.

ژمارە ٥ ، ٨٢٢ی مەی ٢٠٢٢

هەبوونی ئیرادەی بەرەنگاری بەرانبەر کۆماری ئیســامی،
هێرشەکان دەوەستێنی
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ڕۆژی خوێــــ ــندکار و
ژنانــی خوێنــدکار

نووسین :هێمۆ

ئەلبۆرز ڕووئینتەن
یەکێــک لە هەواڵەکانی ئــەم ڕۆژانە کە
ڕۆژەڤــی سیاســی هەرێمــی کوردســتان
لــە باشــوورە ،هێرشــەکانی کۆمــاری
ئیســامی بــۆ ســەر شــاری هەولێــرە؛ ئەو
هێرشــانە کــە هەندێــک جــار ڕاســتەوخۆ
لــە ڕێگــەی ئێرانــەوە ،هەندێــک جــار لــە
ڕێگــەی گرووپەکانــی ســەر بــە ئێــران
لــە عێــراق ،ئەنجــام دەدرێ لــە ئاراســتەی
سیاســەتەکانی کۆمــاری ئیســامی بــۆ
ناســەقامگیرکردنی ناوچە و دەســتێوەردان
لــە کاروبــاری واڵتانــی ناوچــە لــە پێنــاو
درێژکردنەوەی تەمەنی خۆیدایە.
ئــەوەی شــایانی باســە ئــەو دوو گرووپەی
کە ئەمجارەیان بۆ پێکانی ئامانجەکانیان
پەنــا دەبەنــە بەر هێرشــی مووشــەکی ،لەو
شــێوە کــە بــە پەالمــاری ترســنۆکانە لــە
قەڵــەم دەدەرێــن ،ڕێکخــراوی تیرۆریســتی
داعــش و «عەســائێبی ئەهلــی حــەق و
تیپــی ٣٠ی حەشــدی شەبەکـ»ـــی ســەر
بــە کۆمــاری ئیســامین ،بــە ڕێکــەوت
نییــە کــە ئــەو دوو الیەنــە تیرۆریســتییە
لــە یــەک تاکتیــک کەڵــک وەردەگرن؛
وێڕای تیرۆریســتی بوونــی ئەو دووالیەنە،
لــە کۆتاییــدا خزمــەت بە یەک ســتراتیژ
ئەویش ناسەقامگیرکردنی ناوچە و عێراق
دەکــەن ،زیاتــر لــە یەکانگیــری ئامانــج
دەکــرێ بڵێیــن تەنانەت لە یــەک ژووری
ئۆپەراسیۆن بەرنامەڕێژی دەکرێن.
ئەوەی بۆچی ئامانجی ئەو هێرشانە زیاتر
هەولێــری پێتەختی هەرێمی کوردســتانە؟
وەاڵمێکی زۆر ڕوون هەیە؛ ئەویش ئەوەیە
کــە کۆمــاری ئیســامی دەیهــەوێ بــەو
هێرشــانەی ،کــە پەیامــی خــۆی بــۆ زۆر
الیەن دەنێرێ ،زیان بە کورد و کوردســتان
بگەیەنــێ ،ئــەو بابەتــە واتــە زیانگەیانــدن
بــە کورد و کوردســتان لە هەر ئاســتێکی
ئابووری ،سیاسی ،تەنانەت کۆمەاڵیەتیش
بــێ هــەر بەتەنیا وەک چەقی سیاســەتی
کۆماری ئیســامی بە دژی کورد خۆی
دەبینێتەوە.
کۆماری ئیســامی لەالیەک بانگەشەی
ئەوە دەکات کە ئێمە هەولێرمان پاراستووە،
لــە الیەکــی دیکــەوە ئــەو هەولێــرەی کــە
پاراســتوویەتی وەبــەر مووشــەک دەدات،
کــە ئەمــە جارێکــی دیکــەش درۆ و

پارادۆکســەکانی کۆمــاری ئیســامی
دەردەخەن.
لــە ئاســتی نێوخــۆی ئێــران ،کۆمــاری
ئیسالمی بە ماشینی پڕوپاگەندەی خۆی
لــە نێوخۆدا دەیهەوێ ئــەوە بە الیەنگرانی
بڵــێ کــە کۆمــاری ئیســامی لــەڕووی
بەهێزییەوەیــە کــە دەتوانــێ ئــەو هێرشــانە
ئەنجــام بدات و توانیویەتــی تەنانەت زیان
بــە ئیســرائیل بگەیەنێــت و تۆڵــەی خۆی
بکاتــەوە .ئــەو پڕوپاگەندایــەی کۆماری
ئیســامی هــەر زوو بــۆ هەمــوو الیــەک
ڕوون و ئاشــکرا دەبــن ،کاتێــک دەبینــن
کە ئیســرائیل بە ڕۆژی ئاشــکرا گورزی
ســەخت لــە ئێران دەوەشــێنێ ،ئێــران نەک
بە هێرش بۆ ســەر شوێنێک کە ئەگەری
هەبوونــی ئیســرائیلی لێیــە ،بەڵکــوو
ئەگەر هێرشــی ڕاســتەوخۆش بکاتە سەر
ئیســرائیلیش ناتوانێ تۆڵە بکاتەوە ،وەک
نمونەی هەرەبەرچاوی ئەو بابەتە ،دەتوانین
ئامــاژە بــە پووچەڵکردنــەوەی دواییــن
پیالنــی کۆماری ئیســامی بــۆ تیرۆری
کۆنســولی ئیســرائیل لــە ئیســتانبوول
بکەیــن .لــەو ئۆپەراســیۆنەی موســاد و
شــباک رێکخراوی هەواڵگــری نێوخۆی
ئیســرائیلدا ،بکەری ســەرەکی ئەو پیالنە
لــە تــاران دەگیرێــت و لێپرســینەوەی لــێ
دەکرێت و وێنە و دەنگی لێ هەڵدەگیرێت
و دوایی ئازاد دەکرێت ،دوای پێنج مانگ
بە گوێــرەی هەندێک ڕاپۆرتی میدیایی
بۆ ســووکایەتی پێکــردن و گاڵتەکردن بە
هێزە هەواڵگرییەکانی کۆماری ئیسالمی
کە ئەو هەموو تیچووەی هەیە ئاشــکرا و
باڵوی دەکاتەوە.
ئیســرائیل لــە تارانــە و کۆمــاری
ئیســامی دەیهەوێ بە هێرش کردنە سەر
هەولێــر تۆڵــەی خــۆی بکاتــەوە ،ئــەوە بە
کۆمێدیتریــن پڕۆپاگەنــدەی بەهێزبوونــی
ڕێژیمــە دیکتاتــۆر و تۆتالیتێرەکانــی
مێژوو هەژمار دەکرێت.
لــە ئاســتی عێراقدا ،کۆماری ئیســامی
بــەو هێرشــانە دەیهــەوێ بــە زۆری
مووشــەکیش بێــت حەشــدی شــەعبی و
الیەنگــری لــە ســەر مێــزی دانووســتاندن
بــۆ بەشــداریکردن لە حکومەتــی داهاتوو
پــاڵ پێــوە بنێــت و بــە هەولێریــش بڵــێ
یــا تــا ســەر گوێرایەڵــی مــن دەبــی یا بە
هێرشــی وا ترســنۆکانە هێرشــت دەکەینــە
ســەر .بۆ ئەو بابەتە پێویستە هێز و الیەنە
سیاسییەکانی عێراق بەگشتی و بەتوندی
لــە بەرانبەر ئەو دەســتێوەردان و تێکدانەی

کۆمــاری ئیســامی بوەســتنەوە .ئەگــەر
ئیراەیەکی بەهێز بۆ کورتکردنی دەســتی
ئێــران لــە خۆیان نیشــان نــەدەن ،کۆماری
ئیســامی لەو سیاســەتەی خۆی بەردەوام
دەبێــت و داواکارییەکانــی ڕۆژ بــە ڕؤژ
زیاتــر دەکات ،ئەگەر پرســیار لێــرەدا ئەوە
بێت کە ئایا هیز و الیەنە سیاســییەکانی
عێراق بەگشــتی توانای ئەوەیان هەیە کە
ڕووبــەڕووی ئــەو سیاســەتەی کۆمــاری
ئیســامی ببنەوە؟ بێگومان هەموو هێز و
الیەنە سیاســییەکان هێــزی ئەوەیان هەیە،
ئەگــەر ئیــرادەی بەرەنــگاری لــە خۆیــان
نیشــان بــدەن .ڕێژیمــە دیکتاتــۆرەکان بــە
هــۆی ئــەو پڕۆپاگەندەیــەی کــە هەیانــە
تــرس و تۆقانــدن درووســت دەکــەن ،بەاڵم
لەڕاســتیدا دەردەکەوێ کــە ئەو ڕێژیمانە
خاوەنی ئەو هێزە نین کە پڕۆپاگەندەی بۆ
دەکەن ،کۆماری ئیسالمی نمونەی هەرە
باشــی ئەو بابەتەیە ،کۆماری ئیســامی
ڕێژیمێکــی لــە نێوخــۆدا کڵــۆل بــووە کە
هــەر بایــەک دەتوانــێ وە لــەرزەی بخات
و بیڕوخێنێ.
تەنانــەت واڵمی ئەو پرســیارە ئەگەر ئەوە
بێت کە بەرەنگاریی سیاســەتی کۆماری
ئیســامی لە عێراقدا ئەستەمە ،چەندیش
ئەستەم بێت ســەرەتای دەربازبوونی عێراق
لە هەموو ئەو قەیرانانەی کە هەیەتی لە
کورتکردنی دەستی ئێرانەوە تێپەڕ دەبیت،
کەواتــە ئەگــەر مەبەســت لــە سیاســەت
بــۆ ئــەو هێزانــە خزمەتکردنە بــە خەڵکی
خۆیــان دەبــێ زۆر بە تونــدی ڕووبەڕووی
سیاسەتی کۆماری ئیسالمی ببنەوە.
لــە ئاســتی ناوچەییــدا ،کۆمــاری
ئیســامی بــەو هێرشــانە دەیهــەوێ درێژە
بــە ناســەقامگیرییەکانی خۆی لە ناوچە
بــدات و بــەو شــێوەیە کارتــی کۆمــاری
ئیســامی لە ســەر مێزی دانوستاندن ئەو
ئاســایش و ســەقامگیرییە بێــت کــە لــە
ناوچــەدا بــە بارمتــەی گرتووە ،پێویســتە
لەو بوارەشــدا ئاماژە بەو ڕاســتییە بکەین
کــە بەجێهێنانــی ویســتەکانی بارمتەگر،
بارمتەگــر لــە بەردەوامــی کارەکــەی
ناوەســتێنێ ،بەڵکــوو هانــی دەدات کە بە
شــێوەیەکی توندتر بەردەوام بێت ،چوونکە
ویســتەکانی بــەو شــێوەیە هاتوونەتە دی؛
هــەر بۆیــەش ســەرەتای ســەقامگیری لە
ناوچە پێویستی بە یەکگرتنێکی جیددی
بەرانبــەر ئێران هەیە ،ئەگەرنا ڕاوەســتانی
کۆماری ئیسالمی مومکین نابێ.
دوێنێ پااڵوتگەکانی عەرەبستان ،ئەمڕۆ

هەولێر ،دوێنێ گەڕەکی ئیسرائیلنشینی
حەیفا ،ویالیەک لە هەولێر ،ئاپارتمانێک
لــە دوبــەی ،یــا ماڵێــک لــە ئەبووزەبی و
شــارجە ،لــە بەیــروت یا ســەنعا یــا بەغدا
ئــەو ئاگــرە بچووکانــەی کــە کۆمــاری
ئیســامی لــە ناوچــە دەیکاتــەوە گــەورەو
گــەورەو گەورەتریــش دەبێــت .ڕاســتە لــە
کۆتاییــدا هــەر ئێرانــە کــە بە گــڕی ئەو
ئاگرانە دەســووتێ ،بــەاڵم هەرچەند زووتر
پێشــگیری بکــرێ گریمانــەی ســووتانی
زیاتری ناوچە کەمتر و کەمتر دەبێت.
لــە ئاســتی نێونەتەوەیــی و واڵتانــی پێنج
کۆ یــەک و ڕێککەوتنامەی بەرجامدا،
کۆمــاری ئیســامی لــەو هێرشــانەدا
پەیامێکــی ڕوونــی هەیــە ،ئــەو پەیامــە
بــاس لــە چەکــی کۆمــاری ئیســامی
بــۆ ماڵوێرانــی ناوچــە دەکات؛ بۆئــەوەی
دونیــا گوێڕایەلــی داوا ناڕەواکانــی
بــکات ،ئەگــەر مەبەســتی دونیــا لــە
ڕێککەوتــن لەگــەڵ کۆماری ئیســامی
کۆنتڕۆلــی ئێــران و پێشــگیری کردنــی
ئێــران لــە گەیشــتن بــە چەکــی ناوکییــە
بــۆ ئەوەیکــە زیاتــر ماڵوێرانــی درووســت
دەکات ،پێویستە ئەو راستییە بزانن ئێستا
کــە چەکــی ناوکی لەئــارادا نییە ،بەاڵم
چەکی ماڵوێرانکردنی واڵتانی ناوچە بە
باشــترین شــێوە کاری خۆی دەکات ،هەر
بــۆ وەبیرهێنانــەوەی دونیــا ئــەو چەکــەی
کۆمــاری ئیســامی زیاتــر لــە یــەک
میلیــۆن کــوژراو و برینــداری لــە ســوریە
لێکەوتــەوە ،هەروەها بــە میلیۆنان پەنابەر
و بــە ســەدان تابلــۆی تراژیکــی دیکــە.
چەکــی ناوکیــش هــەر ئەوەنــدە دەتوانــێ
وێرانکەر بێت ،بۆیە ئەوە باش بزانین هیچ
ڕێککەوتنێــک ناتوانــێ ئێــران کۆنتــرۆل
بــکات ،تەنیــا ترســی نەمانــی بێــت ،تــا
کــەی دەیانهــەوێ درێــژە بــە سیاســەتی
شکســتخواردووی خۆیــان واتــە هەڵکــردن
لەگــەڵ ئێــران کــە بــەردەوام قوربانــی
لێدەکەوێتەوە بەردەوام بکەن؟
لەکۆتاییــدا دەمهەوێ لە ســەر ئەو بابەتە
جەخت بکەمەوە کە ئەو هێرشــانە هێرشی
بەهێــزی نیــن ،بەڵکوو ئەوپــەڕی بێهێزی
نیشــان دەدەن .هەرکاتێکیــش ئیــرادەی
ڕووبەڕووبوونــەوەی کۆمــاری ئیســامی
بەرجەستە بوو ،دەتوانن پێش بە ئێران بگرن
ئەگــەر نــا ،مومکین نییــە و بەدڵنیاییەوە
تێچووی بەرەنگاری لە بەرانبەر کۆماری
ئیســامی زۆر کەمتــر لــە گوێڕایەڵــی
کۆماری ئیسالمییە.

لە ڕۆژژمێری ئێمەدا ڕۆژی ١٢ی بانەمەڕ وەکوو ڕۆژی خوێندکاری کورد ناودێر
کراوە .ڕۆژێک بۆ ڕێزگرتن لە خەبات و تێکۆشــانی شــەهید ســمایل شــەریفزادە کە
وەکوو نموونەی خوێندکارێکی چاوکراوە و تێگەیشــتووی ئەم نیشــتمانە چووە ڕیزی
کاروانــی نەمرانــەوە .لەوەتەی وەکوو کــورد کەوتووینەتە بەر پەالماری دوژمنانەوە و
لێمــان کــوژراوە و ســتەممان لــێ کراوە ،کەســانێک هەبوون کە بوونەتە پێشــەنگ و
جڵــەوی خەباتــی ڕزگاریخوازانــە و مافخوازانــەی ئێمەیــان وەکوو نەتــەوەی کورد بە
دەســتەوە گرت تاکوو کاروانی خەباتەکەمان پڕشــکۆ و بەهێزەوە درێژە بە ڕێگاکەی
بدات.
لــە هــەر قۆناغێکــدا کەســانێک بــوون کــە ببنــە ســەرچاوەی هیــوا بــۆ خەڵــک و
نیشتمانەکەیان و خۆیان بکەن بە قوربانی تاکوو کاروانەکە بە وێستگەی ڕاستەقینەی
خۆی بگات؛ هەرچەند تاکوو ئێســتا ئامانج مســۆگەر نەبووە و قوربانی زۆریشــمان
داوە بەاڵم گرینگ ئەوەیە کە بەردەوامین و هەر دەبێ ئەم کاروانە بە کۆتاوێســتگە
بگەیەنیــن! ئەوەیکــە لــە چوارچێــوەی ئــەم وتــارەدا جێــگا دەگرێــت ئاوڕدانەوەیەکــە
لــە چاالکیــی خوێنــدکاری و تێکۆشــانی ئــەم توێــژە لە پێنــاو ئامانجــی گەورەتری
سەربەســتی نەتەوەییــدا ،کــە پێویســتە زۆر زیاتــر و شــارەزایانەتر و لــە ڕەهەندگەلــی
جیاوازتریشەوە تیشکی بخرێتە سەر.
ئەمــە ڕاســتە کە بزووتنــەوەی خوێندکاریی کورد ،لەگــەڵ بزووتنەوەی خوێندکاریی
سەرتاســەری لــە ئێرانــدا ،کۆمەڵێــک خاڵی هاوبەشــیان هەیە بەاڵم لەڕاســتیدا خاوەن
کۆمەڵێــک جیاوازیــی بنەڕەتیشــن کــە هەرئــەم خاڵــە جیاوازانــەن کــە خەبــات و
تێکۆشــانی خوێنــدکاری کورد دەبەنە چوارچێوەیەکــی ڕادیکاڵترەوە و وا دەکات کە
هەڵســوکەوتەکانیش لــە الیــەن ناوەند و دامــودەزگا ســەرکوتکەرەکانی ڕێژیمەوە بەم
نیسبەتە ڕادیکاڵتر و توندتر بن و بەربەستەکانیش زیاتر.
لەڕاســتیدا داخوازیــی خوێنــدکاری کــورد ،چونکــە بەشــێکی بەڕوونــی خواســتی
نەتەوایەتی و پرسی نیشتمانەکەیەتی ،دەچێتە چوارچێوەیەکەوە کە چیدیکە ناکرێ
تەنیــا وەکــوو خواســتی ســێنفێکی تایبەتی کۆمەڵــگا و وەک ئەوەی کە بەشــێوەی
سەرتاســەری دەبینرێ چاوی لێ بکرێت .خوێندکاری کورد بەو پێشــینە سیاســییەوە
کە لە مێژوو و کۆمەڵگاکەیدا هەیە ناتوانێ بەنیسبەت دۆخی هەنووکەیی هەستیار
نەبێــت ،هــەر بۆیــە لــە چوارچێوەی چاالکی لــە زانکۆدا هەوڵ دەدات تاکوو کێشــە
و گرفتــەکان بەتایبــەت ئەوانــەی کــە وەکــوو پرســی نەتەوەیــی ناویان لــێ دەبردرێ
دەستنیشــان بــکات و هــەوڵ بــۆ گەیشــتن بــە مافەکانی بــدات .لە ماوەی ســااڵنی
ڕابردوودا بەپێی ئەو دۆخەی کە بە ســەر کۆمەڵگای ئێران و کوردســتاندا بەگشــتی
زاڵ بــووە و گرینگتــر لــە هەمــووی الوازبــوون و نەمانــی مەشــرووعیەتی کۆمــاری
ئیســامی لە الیەن خەڵکەوە ،خوێندکاران توانیویانە بە شــێوەیەکی بەرین و کاریگەر
لە ســەر پرســەکانی کۆمەڵگا کار بکەن ،ڕای خۆیان دەرببڕن و نیشــان بدەن کە تا
چەند دەتوانن هێزی ئاڵۆگۆڕ و کارتێکەرییان هەبێت.
توێــژی خوێنــدکار ،توێژێکــی خــاوەن ڕا و گرینگی کۆمەڵگای کوردســتانن و هەر
بۆیــە توانیویانــە تــا ڕادەیەکی زۆر باشــیش لــە چوارچێوەی چاالکیــی خوێندکاری
لــە زانکۆکانــدا ،هەڵوێســتی خۆیان بەرانبەر بە پرســە گرینگەکان نیشــان بدەن و لەم
پێناوەشدا بێگومان زۆرجار کەوتوونەتە بەر پەالماری ناوەندە سەرکوتکەرەکانی وەک
حەراسەت و کۆمیتەی ئێنزباتی ،بەاڵم لەڕاستیدا هیچکام لەم بەربەستانە نەیتوانیوە
لە خواســتەکانیان پاشــگەزیان بکاتەوە .لەم نێوانەدا پێویســتە ئاوڕێک لە بەشــداریی
و هەبوونــی ژنــان و کچــان لــە چوارچێــوەی زانکــۆکان و بەتایبەتیــش ئەنجومەنــە
خوێندکارییەکانــدا بدرێتــەوە .کــەم نەبــوون و نیــن ئــەو ژن و کچانــەی کــە بوێرانــە
زانکۆیان کردە ســەنگەر بۆ بەگژداچوونەوەی داگیرکەر و لەم پێناوەشــدا لە یەکێک
لــە گەورەتریــن ئاواتەکانی ژیانیــان واتە خوێندن و درێژەدان بە خوێندن بێبەری کران.
ژنان و کچانی کورد وەک هەمیشە لە مەیدانی کردەوەدان و لە ماوەی چەند ساڵی
ڕابردوودا ڕۆڵی ســەرەکیان لە زانکۆکاندا گێڕاوە ،بە بەشــداری کردن لە ئەنجومەنە
زانســتی و فەرهەنگییەکانــی زانکــۆ و بەڕێوەبردنی کۆڕ و کۆبوونەوە و ســێمیناری
جیــاواز و هەروەهــا بەشــداری کردن لە هەمــوو چاالکییە پێویســتەکاندا هەوڵیان داوە
دەورێکــی بــاش لە بەرەوپێشــبردنی ئامانجە گشــتییەکانی توێژەکەی خۆیاندا بگێڕن
کە لەم بوارەدا بە دەیان ژن و کچی ئازا هەن کە دەتوانن نموونە و هێما بۆ درێژەدان
بەم تێکۆشانە بن.
بزووتنەوەی خوێندکاری و چاالکیی خوێندکاری لە کوردســتان ،بزووتنەوەیەکی پڕ
لەوزەیە ،سااڵنێکی زۆرە کە کچ و کوڕانی ئەم خاکە بە هەنگاونان بۆ نێو زانکۆکان
هاتنــە نێــو بازنەیەکی گەورەی وەســتانەوە بــە دژی داگیرکەر و بوون بە هێما و بوون
بە ڕێنیشاندەر و توانیان کۆمەڵێک ئاڵوگۆڕی باش پێک بێنن.
هەبوونــی کچــان و ژنایــش لەم چوارچێوەیــەدا بێگومان کاریگەریــی ئەرێنیی خۆی
هەبووە و بەدڵنیاییەوە بوونیان پێویســتییەکی حاشــاهەڵنەگرە چونکە ئەوان بەشــێکی
ســەرەکی لە کۆمەڵگان و تێگەیشــتنیان لە دۆخەکە و بەشداربوونیان لە دیاریکردنی
داهاتووەکەیــدا خاڵێکــی بنەڕەتی و جێگای بایەخە ،هەر بۆیە پێویســتە ئەو شــێعرەی
مامۆستا هێمن دووپاتە بکەینەوە کە دەڵێ:
من تەشیڕێسێکی وەک شیرینی وەفاییم بۆ چییە؟
کیژی وریای چاوکراوەی فێرە زانینم دەوێ.
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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 کۆتایی ساڵی ١٤٠٠ی هەتاوی واتە ٢٧٢١ی کوردییە.
١ی بەفرانبــار :لــە ٩١ـــەمین ســاڵڕۆژی لەدایکبوونــی شــەهید دوکتــور قاســملووی
هەرگیز نەمر ،ماڵپەڕی قاســملوو دەســت بەکار بوو .بەڕێوەبەرانی ئەم ماڵپەڕە لەمبارەوە
ئاگادارییەکیان باڵو کردەوە و تێیدا داوایان لە دڵســۆزان و ڕێبوارانی پێغەمبەری ئاشــتی
کرد کە هەر بابەت و وتار و ئارشیڤێکیان لەو پێوەندییەدا هەیە ،بۆیان بنێرن.

کــە بــڕی نزیــک بە  ٤ملیــۆن دوالری ئامریکایی نرخی هەبــووە« .تیموتی هاوکینز»
وتەبێــژی ناوگانــی پێنجەمی ئامریکا کە لە ناوچەی ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاســتدا جێگیرن،
ڕایگەیانــدووە کــە ئــەو بارەیــان لەنێــو بەلەمێکــی ئێرانیــدا گرتــووە و هەر  ٩سەرنشــینی
بەلەمەکەش ئێرانی بوونه.

١ی بەفرانبــار :بەبۆنــەی شــەوی یەڵــدا و لەدایکبوونــی پێغەمبەری ئاشــتی ،هێزەکانی
 ١٣٥ ،١٢٢و هــەر دوو لکــی هێــزی ١١٥ی هێــزی پێشــمەرگەی کوردســتان لەگــەڵ
ڕێبــازی ڕێبــەری کوردان دوکتور «قاســملوو»ی نەمر و شــەهیدانی ڕێگای ڕزگاریی
کوردســتان پەیمانیان نوێ کردەوە و یادی شــەهیدی نوێی گەڵەکەمان شــەهید «حەیدر
قوربانیـ»ـیان بەرز ڕاگرت.

١٢ی بەفرانبار :وەرزانەی چیرۆکی ناوەندی نووسەرانی کوردستان چاپ و باڵو کرایەوە
وەرزانەی ژمارە دووهەمی ئەم ناوەندە کە تایبەتە بە ئەدەبی گێڕانەوە و چیرۆکنووسانی
کوردســتانی ڕۆژهەاڵت ،لە دووتوێی  ٢٠٠الپەڕە لە کوردســتانی باشــوور چاپ و باڵو
کرایەوە.
وەرزانــەی چیــرۆک کــە تایبەتــە بــە چاالکیــی وەرزانــەی وەرزی پاییــزی ٢٧٢١ی
کــوردی ،پــاش بانگەوازی ناوەندی نووســەران و پێکهێنانــی لێژنەیەکی تایبەت ،داوا لە
چیرۆکنووسانی ڕۆژهەاڵت کرا کە چیرۆکەکانیان ڕەوانە بکەن کە لەو ماوەیەدا زیاتر
لە  ٦٠بەرهەمی چیرۆک گەیشتە ناوەندی نووسەران و لەالیەن لێژنەیەکەوە چیرۆکەکان
هەڵسەنگێندران و سەرەنجام  ٤٤چیرۆک بۆ باڵوکردنەوە هەڵبژێردران.
خاڵــی جێگــەی ســەرنجی ئــەم وەرزانەیــەش هاوشــێوەی وەرزانەی شــیعر ،فرەچەشــنی و
هەمەگیریــی شــێوەزارەکانی زمانــی کوردییــە لــە ناوچــە جیاجیاکانــی کوردســتانی
ڕۆژهەاڵت کە تێیدا بەرهەمی چیرۆکنووســانی دەڤەری ورمێ و دەوروبەری ،ســنووری
موکریان ،سەقز ،بانە ،سنە ،مەریوان ،هەورامان ،کرماشان و گێاڵنی ڕۆژاوا و هاوکات
بەرهەمی پێنج چیرۆکنووسی کوردانی خۆراسانی لەخۆ گرتووە.
پاش بەســتنی ســێیەمین کۆنفڕانســی ناوەندی نووســەرانی کوردســتان ،وەرزێکی نوێی
چاالکیــی ڕێکخســتن و پێوەنــدی لەگــەڵ نووســەران لــە ناوچە جیاجیــاکان ،هەروەها لە
بواری میدیایی و چاپ و باڵوکردنەوەی دەست پێ کردووە کە بەرهەمی ئەم وەرزە نوێیە
چاالکییە لە هەر سێ لقی کوردستانی ڕۆژهەاڵت ،ئورووپا و باشووری کوردستان دوو
وەرزانەی چاپ و باڵو کردووەتەوە ،هاوکات بە هاوکاریی ناوندی باڵوکردنەوەوی «٤٩
کتێب» چەند کتێبی بە هاوبەشی چاپ کردووە.

٢ی بەفرانبــار« :حەســەن ئەیرلــوو» بــە نازنــاوی «عەلیــڕەزا شــەهالیی» وەک جێگــر
و جێنشــینی «قاســم ســلێمانی» ،داڕێــژەری عەمەلییاتــە تێرۆریســتییەکان لــە شــوێنە
جیاجیاکانــی جیهــان و فەرمانــدەی ســپای قودس لــە یەمەن لە عەمەلیاتێکی شــاراوەی
پێنتاگۆن و ئەرتشــی ئامریکا لە یەمەن کوژرا .هەواڵدەرییەکانی ســەر بە ڕێژیمی ئێران
ئیدعایان کردبوو کە «ئەیرلوو» بەهۆی کۆرۆنا مردووە .ناوبراو لە ماوەی بیست ساڵی
ڕابردوودا بە تاوانی فەرماندەیی کردەوە تێرۆریستییەکان دژی بەرژەوەندییەکانی ئامریکا
و عەرەبستان لەژێر چاوەدێریی پێنتاگۆن و «ئێفبیئای» بوو.

١٢ی بەفرانبار :بانگهێشتی بەرینی هاوواڵتییانی گوندی «نێ» بۆ ئیدارەی ئیتالعاتی
ڕێژیــم لــە مەریــوان؛ لە ماوەی  ١٠ڕۆژی ڕابردوو ،ئیدارەی ئیتالعاتی ڕێژیمی ئێران لە
مەریــوان دەســتی کــردووە بە بانگهێشــتکردنی ڕێژەیەکی زۆر لــە هاوواڵتییانی گوندی
«نــێ» و گوشــاریان بــۆ ســەر خەڵک هێنــاوە .بە وتەی ســەرچاوەیەکی ئــاگادار ،هێزە
ســەرکوتکەرەکانی ڕێژیــم بەڵێننامەیــان لــە هاوواڵتییانــی بانگهێشــتکراو وەرگرتووە کە
چیدیکــە لــە هیچ جۆرە ڕێوڕەســمێک کــە لە گوندی «نێ» بەڕێوە دەچێت بەشــداری
نەکەن و هەڕەشەیان لێ کراوە کە لە ئەگەری پێبەندنەبوون بە بەڵێنییەکانیان دەسبەسەر
و زیندانــی دەکرێــن .ئــەو ســەرچاوە ئاگادارە باســی لەوە کردووە کە ئــەو هاوواڵتییانەی
بانگهێشــت کــراون لــە بنەماڵەکانی درەخشــانی ،نیکپــەی و پــەروازەن .هەروەها تەواوی
بانگهێشتکراوان پاش چەند کاتژمێر لێپرسینەوە ،ئازاد کراون.

کارناســانی مافــی مرۆڤــی ڕێکخــراوی نەتــەوە یەکگرتــووەکان ،ڕۆژی چوارشــەممە
ڕێکەوتــی ١ی بەفرانبــار لــە بەیانییەیەکدا لەســێدارەدرانی شــەهید «حەیــدەر قوربانی»
زیندانیــی سیاســیی کوردیــان لەالیــەن ڕێژیمــی ئێرانەوە مەحکووم کرد .لە بەشــێک لەو
بەیانییەیەدا هاتبوو« :ڕێژیمی ئیســامیی ئێران حەیدەر قوربانیی لە کاتێکدا لە ســێدارە
داوە کــە دۆســیەی ناوبــراو لــە دیوانــی بــەرزی واڵت لــە حاڵــی لێکۆڵینــەوەدا بــووە و بە
شــێوەی شــاراوە ئێعدام کراوە .بەرپرســانی ڕێژیمی ئێران ناڕەزایەتیی بەرباڵویان لەســەرە و
ئێمە نیگەرانی ئەوەین کە ڕێژیم ئەو هەوڵە سەرەڕۆیانەی تەنیا بۆ دروستکردنی ترس و
دڵەڕاوکێ لەنێو خەڵکدا ئەنجام دابێت».
ڕۆژی چوارشــەممە ١ی بەفرانبــار «ناوگانــی پێنجەمــی هێزی دەریایــی ئامریکا» لە
بەیاننامەیەکدا ڕایگەیاند« :بارێکی گەورەی چەکوچۆڵیی جێسازیکراو لە کەشتییەکی
بــێ شــوناس کە لــە ئێرانەوە بۆ حووســییەکانی یەمەن ڕادەگوێزرا ،لــە باکووری دەریای
عەرەب دەســتی بەســەدا گیراوە».ئەو بارە ،هەزار و  ٤٠٠چەکی کاڵش و زیاتر لە ٢٢٦
هەزار فیشەکی لەخۆ گرتبوو.

ڕۆژی پێنجشــەممە ٢ی بەفرانبــار مامۆســتایان لــە چەندیــن شــاری کوردســتان و ئێران
ســەبارەت بــە بەڕێوەنەچوونــی «گەاڵڵــەی پلەبەنــدی» و «یاســای هاوســەنگکردنی
مووچەکان» ناڕەزایەتییان دەربڕی .ئەم ناڕەزایەتییە شــارەکانی «ســنە ،ســەقز ،بۆکان،
بانــە ،مەریــوان ،ئیــام ،خــوڕەم ئــاوا ،شــەهری کورد ،شــیراز ،قــوم ،ئەردەبێــڵ ،ئەراک و
قەزویــن و چەند ســاری دیکەشــی گرتــەوە .هەر هەمان ڕۆژ قوتابییــان و خوێندکاران لە
شــاری مەریوان بۆ پشــتیوانی لە داخوازییەکانی مامۆســتایان و فەرهەنگییان ،لە بەردەم
ئیــدارەی پــەروەردە و بارهێنانــی ئەو شــارە کۆ بوونەوە و ســەرەڕای ئەوەیکــە ناڕەزایەتیی
مامۆستایانیان بە مافێکی ڕەوا وەسف کرد ،بە دروشمی «قوتابی ،مامۆستا ،یەکگرتن
یەکگرتن» داوایان کرد ناڕەزایەتییەکان هەتا گەیشتن بە ئامانج بەردەوام بێت.
ژمارەیــەک لــە شــاخەوانانی شــارەکانی کوردســتان بــە مەبەســتی پارێــزگاری لــە ناوە
کوردییەکانــی چیاکانــی کوردســتان ،چاالکییەکیــان دەســت پێ کــرد .ڕێکەوتی ٣ی
بەفرانبار ژمارەیەک لە شــاخەوانانی شــاری بۆکان بەســەر چیای «بێژینگ بەســەر»
هەڵکەتــوو لەنێــوان مەهابــاد و بــۆکان ســەر کەوتــن و نــاوی کوردیــی ئــەو چیایەیان لە
تابلۆیەکدا لەسەر لووتکەی ئەو چیایە دانا.
٥ی بەفرانبار :هەواڵدەرییەکانی ســەر بە ڕێژیمی ئێران باڵویان کردەوە کە لە ئەنجامی
شەڕ و تێکهەڵچوون لەگەڵ کەسانێکی نەناسراو دوو پاسدار بە ناوەکانی»مێهران شووری
زادە» و «موحســێن کیخوایی» کوژراون .ئەو دوو پاســدارەی ڕێژیم ســەر بە هێزەکانی
ســپای پاســداران بــوون و دەرجــەی ســەرگوردییان هەبــوو .هیچ الیــەن و گرووپێکیش ئەم
عەمەلیاتەی وەئەستۆ نەگرت.
٥ی بەفرانبار :میدیاکانی ســووریە باســیان لەوە کرد کە میلیشــیاکانی سەر بە ڕێژیمی
ئێــران دڕۆنێکــی نوێــی ئێرانیــان بــە نــاوی «ئەبابیــل  »٣لــە ڕۆژهەاڵتی «دێــرەزوور»
تاقی کردووەتەوە .بەپێی ڕاپۆڕتی مافی مرۆڤی سووریە ،شوێنی تاقیکردنەوەی دڕۆنە
ئێرانییەکــە ،کێڵگەکانــی «ئەلمەیادیــن» لە ڕۆژهەاڵتی ســووریە بووە کە بارەگای ئەو
گرووپانە لەو ناوچەیە هەڵکەوتووە.
٥ی بەفرانبار« :عەبدولمالک شــەنبەزادە» بەڕێوەبەری گشــتیی گەشــتیاری و پیشەی
دەستیی پارێزگای ئیالم وتی« :بەهۆی بەرباڵوبوونی ئاسەوارەکان ،دۆخی تۆپۆگرافیی
پارێــزگا و تەماحــی هەلپەرســتان ئاســەوارەکانی ئــەو پارێزگایە مەترســیی لەنێوچوونیان
لەسەرە» .ئەمە لە حاڵێکدایە کە بە تااڵنبردنی ئاسەوارە مێژووییەکانی کوردستان تەنیا
لەالیەن کەسانی سەر بە ڕێژیمەوە بۆ سڕینەوەی مێژوو و شوناسی کورد ئەنجام دەدرێت.
ڕۆژی سێشەممە ٧ی بەفرانبار تێلێڤیزیۆنی ڕێژیمی سووریە باڵوی کردەوە کە ئیسرائیل
بە مووشەک هێرشی کردووەتە سەر بەندەری «الزقییە» .ئەو هێرشە بووە هۆی ڕووخان
و وێرانبوونی ژێرخانەکانی نەخۆشــخانەیەک و چەندین خانووبەرە و دووکان .بەرپرســانی
ئیســرائیل پێش ئەم هێرشــە باســیان لەوە کردبوو کە بەهۆی هێرشــەکانیانەوە  ٧٥لەسەدی
ئەو چەکوچۆاڵنەی کە لەالیەن ڕێژیمی ئێرانەوە بۆ ڕێژیمی سووریە نێردراون لەنێو براون.
٧ی بەفرانبار :بەرپرســانی حەراســەتی پارێزگای ســنە لە ســەردانیان بۆ شــارەکانی ئەو
پارێزگایــە و لــە کۆبوونەوەگەلێکــدا کــە بــۆ مامۆســتایانیان گرت پێیــان ڕاگەیاندن کە
ئەگەر لە ناڕەزایەتییەکاندا بەشــداری بکەن ،گرێبەســتە کارییەکانیان بۆ درێژ ناکەنەوە
و لە وەزارتی پەروەردە و بارهێنان دەر دەکرێن.
٩ی بەفرانبار :بەلەمێکی ماسیگریی ئێرانی کە باری «هێرۆئینـ»ـــی پێ بووە لەالیەن
ئامریکاوە دەستی بەسەردا گیرا
ئاژانســی هەواڵدەریــی «ئاسۆشــەیتێدپرێس» لــە ڕاپۆرتێکــدا و لە زاری هێــزی دەریایی
ئامریــکاوە بــاوی کردووەتــەوە کە هێزەکانیــان لە دەریای عــەرەب بەلەمێکی تایبەت بە
ماســیگیریی ئێران کە باری «هێرۆئینـ»ـــی پێ بووە ،دەســتیان بەســەردا گرتووە .بەپێی
ڕاپۆرتــی «ئاسۆشــەیتێدپرێس» ئــەم بەلەمە هەڵگری  ٣٨٥کیلۆگــرەم «هیرۆئین» بووە

١٢ی بەفرانبــار :لــە مــاوەی  ١٠ســاڵدا  ١هــەزار و  ٥٩٠کۆڵبەر لەالیــەن ڕێژیمی ئێران
کــوژراو و برینــدار بوونــە ،ڕێکخــراوی مافــی مرۆیــی کوردپا لــە ڕاپۆرتێکــدا ئاماری
کوژران و بریندارانی کۆڵبەرانی لە ماوەی  ١٠ســاڵی ڕابردوودا باڵو کردووەتەوە کە بە
پێی ئەو ئامارە لە ماوەی ئەو  ١٠ســاڵەدا ،ســەرجەم  ١هەزار و کوژراو و بریندار بوونە.
لەو ڕێژەیە  ٥١٥کۆڵبەر کوژراو و  ١هەزار و  ٧٥کۆڵبەری دیکەش بریندار کراون .لە
نێو کۆڵبەرانی کوژراودا ٢٩ ،کەسیان تەمەنیان لە ژێر  ١٨ساڵ بووە ٧٦ .لەسەدی ئەو
کۆڵبەرانــە بــە تەقەی ڕاســتەوخۆی هێزە نیزامییەکانی ڕێژیمــی ئێران کوژراو و بریندار
کراون .بەپێی ئەو ڕاپۆرته بە ڕێژەی  ٧لەسەد بەهۆی بەربوونەوە لە بەرزایی ،بە ڕێژەی
 ٦لەســەد بەهــۆی «ســەرمابردوویی و ڕنــووی بەفــر» و هەروەهــا بــە ڕێژەی  ٥لەســەد
بەهۆی «تەقینەوەی مین» گیانیان لەدەست داوە یا بریندار بوونه.
١٤ی بەفرانبار :پێنج زلهێزی چەکی ناوکیی جیهان ،لەمەڕ پێشگرتن لە چەکی ناوکی
بەیانییەیەکیان باڵو کردەوە ،پێنج واڵتی «ئامریکا ،ڕووسیە ،چین ،فەرانسە و بریتانیا»
کــە خاوەنــی چەکــی ناوکی و ئەندامی بەردەوامی شــورای ئەمنییەتــن ،بەیانییەیەکی
هاوبەشیان لەمەڕ پێشگرتن لە چەکی ناوکی باڵو کردەوە .لە بەشێکی ئەو بەیانییەیەدا
هاتووە« :ئێمە بە قوڵی لەسەر ئەو بڕوایەین کە دەبێ پێش بە پەرەسەندنی چەکی ناوکی
بگیرێــت و شــەڕی ناوکــی براوەی نییە و نابێــت ڕوو بدات» .ئەو پێنج زلهێزە ناوکییەی
جیهان هاوکات لەگەڵ درێژدانی قۆناغی هەشــتەمی دانوســتانەکانی نەســراو بە بەرجام
ئەو بەیانییەیان باڵو کردەوە.
١٥ی بەفرانبــار :بێهــرووز بووچانــی :قاســم ســلێمانی وەبیرهێنــەرەوەی بیــری ســاختەی
ئێرانشەهرییە
بێهرووز بووچانی نووسەری کتێبی «هیچ دۆستێک جگە لە چیاکان» لەسەر کوژرانی
تێرۆریست «قاسم سلێمانی» تویتێکی باڵو کردووەتەوە و باسی لەوە کردووە ،بیرەوەریی
کوشتنی ئەو کەسە هەمیشە شادیهێنەرە.
«بووچانی» نووسیویەتی« :کوژرانی قاسم سلێمانی لەو دەگمەن ڕووداوانەیە کە شادی
و خۆشییەکەی دەتوانێت بۆ ساڵەهای ساڵ تازەیی خۆی هەبێت» « .بووچانی» قاسم
ســلێمانیی وەکوو پەرەپێدەری دوو ئیدئۆلۆژیی توندئاژۆی شــیعەگەریی ئیمام زەمانی و
ئێرانشەهەری ناساندووە.
١٥ی بەفرانبــار :ژنێکــی کــورد بــوو بــە وەزیــری داد و ئەمنییەتــی واڵتــی هولەنــد؛
«دیالن یەشــیل گوز» دانیشــتووی واڵتی «هولەند» دوای  ٩مانگ دانیشــتنی ڕەوتە
سیاســییەکان بــۆ پێکهێنانــی دەوڵەتــی نوێ ،وەکــوو وەزیــری داد و ئەمنییەتی دەوڵەتی
نوێــی ئــەو واڵتــە هەڵبژێــردرا« .یەشــیل گوز» ســاڵی ١٩٧٧ی زایینی لــە «ئانکارا»
لەدایــک بــووە بــەاڵم زۆربــەی تەمەنــی ژیانی لە «هولەنــد» دەرباز کردووە« .یووســل
یەشــیل گوز» باوکی «دیالن» هەتا ســاڵی  ١٩٨٤لە شــاری «دێرســیم» دەژیا ،پاشان
دوای کودەتای نیزامی بوو بە پەنابەری واڵتی «هولەند».
«دیــان» کــە یەکێــک لــە ئەندامانــی حیزبــی خەڵــک بــۆ ئــازادی و دێموکراســییە
« ،»VVDبە خێرایی قۆناغی ســەرکەوتنی تێپەڕاند و ســاڵی  ٢٠١٤بوو بە شــورای
شــارەداریی شــاری «ئامێســتێردام» .ناوبراو لە هەڵبژاردنی ساڵی ٢٠١٧دا بوو بە ئەندام
پارلمانــی ئــەو واڵتــە و لــە مانگــی خەرمانانــی  ٢٠٢١وەکــوو وەزیــری دەرەوە بۆ بواری
ئابووری و سیاسەتی کەش و هەوا هەڵبژێردرا.
١٥ی بەفرانبار :دوکتورێکی کورد لەگەڵ هاوکارەکانی توانییان ناسکترین پڕژێنەری
ڕووناکی دروســت بکەن؛ بە مەبەســتی بەرهەمهێنانی تێکنۆلۆژیی نوێ بە تیشــک و
ڕووناکیی باش و ناسکترکردنەوەی ئامێرەکانی ڕووناکی ،توێژەرانی زانکۆکانی ئاڵمان
توانییــان ئامێرێکــی نــوێ دروســت بکــەن« .توێژەرانــی ئاڵمانــی» لە نوێتریــن کاریاندا

توانییــان ناســکترین پڕژێنــەری ڕووناکــی دروســت بکــەن کــە ئــەو ئامێــرە دەتوانێت لە
یەک کاتدا ڕووناکیی لێدراو بۆ هەموو ئاراســتەکان باڵو بکاتەوە و وەک ئەوەی باس
دەکرێــت ئەســتوورایی ئــەم پڕژێنــەرە  ٣٠٠جار لە تاڵە مووی ســەری مرۆڤ ناســکترە.
بۆ دروســتکردنی ئەم پڕژێنەرە ،توێژەران لە «چنینی نانۆتەنۆلکەی ســیلیکۆنی لەســەر
ڕووەکـ»ێــک کەڵکیــان وەرگرتــووە کــە بــۆ پڕژاندنــی ڕووناکــی ،پێویســتە شــپرزی لە
شــوێنی چنینــی نانۆتەنۆلکەکانــدا هەبێــت .بەپێــی ڕاپۆرتی پەیمانگــەی تێکنۆلۆژیی
«کارلسروهەی ئاڵمان» ،د .ئاسۆ ڕەحیمزادگان (لەدایکبووی شاری بانەی ڕۆژهەاڵت)
یەکێک لە دوو کەسی نووسەری سەرەکیی باڵوکراوەکەن.
١٦ی بەفرانبار :قەزاقســتان؛ بەهۆی هەڵکشــانی نرخی سووتەمەنی ،ناڕەزایەتیی چەند
هەزار کەســی بەڕێوە چوو؛ ڕۆژی چوارشــەممە ١٥ی بەفرانبار خەڵکی «قەزاقستان»
بەهۆی هەڵکشانی سووتەمەنی لە خۆپیشاندانێکی کەم وێنەدا بە نیشانەی ناڕەزایەتی
ڕژانــە ســەر شــەقامەکان .بەپێــی هەواڵــی هەواڵدەریــی «ڕۆیتێــرز»« ،قاســم جۆمارت
تۆقایۆف» ســەرکۆماری واڵتی «قەزاقســتان» لە دژکردەوە بەو خۆپیشــاندانانە کە لە
گەورەتریــن شــاری ئــەو واڵتــە و لە پارێــزگای ڕۆژاوای «مانگیس تائۆ» ،بە شــێوەی
توندوتیژ بەڕێوە چوو ،بۆ دوو حەوتوو حکوومەتی نیزامیی ڕاگەیاند .بەپێی ئەو بڕیارەی
«جۆمارت تۆقایۆف» ،لە کاتژمێر ١١ی شەو هەتا ٧ی بەیانی هاتوچۆ قەدەغە کراوە،
هەروەها نابێ خەڵک بە کۆ لەالی یەکتر ڕاوەستن .سەرکۆماری «قەزاقستان» ڕۆژی
سێشەممە لە وتووێژێکدا وتبووی« :دەوڵەت ناڕووخێت و بەگشتیی هێرش بۆ نێو بینا و
نووسینگەی دەوڵەتی لەالیەن ناڕازییانەوە نایاساییە».
١٧ی بەفرانبــار :ناوەنــدی هــاوکاری :خەڵکــی کــورد لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان،
ئازادیخوازان و ڕێکخراوەکانی مافی مرۆڤ پشتیوانی لە زارا و زاراکان بکەن
ناوەنــدی هاوکاریــی حیزبەکانــی کوردســتانی ئێــران بەنیســبەت حوکمی داســەپاوی ٥
ســاڵ زیندانــی بەســەر زارا محەممــەدی ڕاگەیەندراوێکــی بــاو کــردەوە .لــە بەشــێکی
ئــەم ڕاگەیەنــدراوەدا هاتــووە :ناوەنــدی هاوکاریــی حیزبەکانی کوردســتانی ئێران وێڕای
مەحکووم کردنی بڕیاری دەزگای دادی سنە لەسەر حوکمی بەندکرانی زارا محەممەدی
و زیندانی کردنی موژگان کاوســی و کەیوان مینوویی مامۆســتایانی زمانی کوردی
بە تاوانی تێکدانی ئاسایشــی گشــتیی واڵت ،ســپاس و ڕێزی خۆی ئاراســتەی هەموو
ئــەو وانەبێــژ و خەمخۆرانــەی زمانی کــوردی و چاالکانی مەدەنــی دەکا کە بەوپەڕی
ئازایەتییەوە لە ســەنگەری پاراســتنی زمانەوە بەرگری لە زمانی نەتەوەکەمان دەکەن و
لەو ڕێگەیەدا خۆبەخشانە هاتوونەتە مەیدان و خزمەتی زمانی کوردی دەکەن.
لــە هەمانکاتــدا داوا لــە خەڵکــی کــورد لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان و ئازادیخــوازان و
ڕێکخراوەکانی مافی مرۆڤ دەکەین کە لەو پێوەندییەدا خەمسارد و کەمتەرخەم نەبن
و ،بە هەر شــێوەیەک کە بۆیان دەکرێ پشــتیوانی لە زارا و زاراکان بکەن و ئەو بڕیارە
نادادپەروەرانەی دادگاکانی ڕێژیمی کۆماری ئیسالمیی ئێران مەحکووم بکەن.
١٩ی بەفرانبار :وەزیری دەرەوەی تاڵبان و هەیئەتێکی هاوڕێی سەردانی تارانیان کرد
ڕۆژی شەممە ١٨ی بەفرانبار «ئەمیرخان موتەقی» وەزیری دەرەوەی تاڵبان و وەفدێکی
هاوڕێــی گەیشــتنە تــاران و لەگــەڵ بەرپرســانی ڕێژیمی ئێران کۆ بوونەوە .ئەم ســەفەرە
لەسەر داوای فەرمیی ڕێژیمی ئیسالمیی ئێران بووە.
لــە کۆبوونەوەکــەدا دوو الیــەن لەســەر زۆر بابەتــی «سیاســی ،ئابــووری و کاروبــاری
پەیوەندیدار بە ئەفغانییە کۆچبەرەکان» گفتوگۆیان کرد.
١٩ی بەفرانبار :پەیامی «مســتەفا هیجری» ســەبارەت بە داســەپاندنی حوکمی زیندان
بەســەر زارا محەممــەدی ،مســتەفا هیجــری لێپرســراوی گشــتیی حیزبــی دێموکراتــی
کوردستانی ئێران ،سەبارەت بە داسەپاندنی پێنج ساڵ زیندان بەسەر «زارا محەممەدی»
مامۆســتای زمانــی کــوردی ،پەیامێکــی باڵو کردەوە کــە تێیدا هاتووە :زارایان خســته
زیندانهوه تا به خهیاڵی خۆیان دهنگی كپ بكهن ،بێخهبهر لهوه كه دهنگی زارا و زاراكان
لهمێــژ ســاڵه بووەتــه دهنگــی هــهزاران تێكۆشــهری ماندویینهناســی ڕێــگای خوێناوی و
سهربهرزیی خۆزگه و ئاواتهكانی ڕزگاری و ئازادیی نهتهوهكهمان.
قوتابییهكانی مهكتهبی زارا ،زۆر و لهبڕان نههاتوون ،زیندان نایانترسێنێت و دهنگیان كپ
ناكات ،ئهوان له دڵی نهتهوهكهیاندا جێیان كردووەتهوه و سهردهكهون.
قوڕ بهسهر ئهو دوژمنهی هیوای به بهندیخانهیه.
٢٣ی بەفرانبار :زیاتر لە  ١٣٤هەزار و  ٤٨تەاڵق لە هاوینی ١٤٠٠دا لە کوردســتان و
ئێــران تۆمــار کــراوە .،بەپێی ئامــاری تۆمارکردنی باری کەســیەتیی ڕێژیمی ئێران ،لە
هاوینی ســاڵی ١٤٠٠دا لە کوردســتان و ئێران  ١٣٤هەزار و  ٢٠٨هاوســەرگیری و ٤٨
هەزار و  ٣٢٥تەاڵق تۆمار کراوە.
لــە کــۆی گشــتیی  ١٣٤هــەزار و  ٢٠٨هاوســەرگیری تۆمارکراو لــە هاوینی ١٤٠٠دا
زۆرتریــن هاوســەرگیری بــە ڕیــز پەیوەندییــان بــە پارێزگاکانی «تاران» بــە  ١٧هەزار و
« ،٤٦٤خوراسان»  ١٢هەزار و  ،٣٢٠و «خوزستان»  ٨هەزار و  ٨٥٠حاڵەت بووە.
هەروەها کەمترین هاوسەرگیریی تۆمارکراو بە ڕێز پەیوەندیی بە پارێزگاکانی «سمنان
«« ،»٨٥٤ئیالم»  ،٩٣١و «بوشێهر» هەزار و  ٢٧٢هاوسەرگیری بووە.
٢٥ی بەفرانبار ١٥٠٠ :زمان و شــێوەزار لە جیهان مەترســیی فەوتانیان لەســەرە ،بەپێی
لێکۆڵینــەەوەی زانکــۆی نیشــتمانیی ئوســترالیا ١٥٠٠ ،زمان و شــێوەزار تا کۆتایی ئەم
ســەدەیە مەترســیی ئەوەیان لەســەرە کە لەنێو بچن .ئەو لێکۆڵینەوەیە دەرخەی ئەوەیە ٧
هــەزار زمــان و شــێوەزار لە جیهاندا بوونیان هەیە کە قســەیان پــێ دەکرێت و ئەگەر کار
بۆ پاراستنیان نەکرێت ،هەر مانگ یەکێکیان لەنێو دەچێت .ئەو شێوەزارانەی کە ئێستا
لە کوردســتان مەترســیی فەوتانیان لەسەرە بریتیین لە« :هەورامی ،زازاکی ،مەندایی و
ئاشــووری نوێ» .هەتا ئێســتا ســێ زمانی ئارامیی جووەکان وەکوو «لیشــانید نۆشان،
لیشــانید دیدان ،لیشــان هۆزایی» کە بە ڕیز لە «هەولێر ،ورمێ و ڕۆژئاوای دهۆک»
قسەیان پێ دەکرا ،ئێستا بە تەواوی لەنێو چوونە.
٢٦ی بەفرانبــار :تویتێــر هەژمــاری خامنەیــی بەهــۆی باڵوکردنــەوەی ئەنیمەیشــنی
کوشــتنی «ترامپ» بۆ هەمیشــە داخســت ،بەپێی ڕاپۆرتی بەشی «مانیتوریگیی بی
بی ســی» ،ئەو هەژمارەی خامنەیی لە دوای باڵوبوونەوەی ئەنیمەیشــنێک داخراوە کە
لــەودا «دانڵــد ترامــپ» ســەرکۆماری پێشــووی ئامریــکا لە تۆڵەی کوژرانی «قاســم
ســلێمانی» دەکوژرێت .یەکێک لە وتەبێژەکانی تویتێر بە بەشــی «مانیتورینگی بی
بی سی» وتووە کە ئەو هەژمارە بۆ هەمیشە ڕاگیراوە.
درێژە لە الپەڕەی ٩
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٣٠ی بەفرانبــار« :فەرهەنگــی زاراوەی ڕەخنەیــی» لــە نووســینی دوکتــور «بەختیــار
ســەجادی» چــاپ و بــاو کرایــەوە« ،فەرهەنگــی زاراوەی ڕەخنەیــی» لــە نووســینی
دوکتور بەختیار ســەجادی نووســەر و ڕەخنەگری کورد ،لەالیەن چاپەمەنی «وەفایی»
لــە شــاری هەولێــر چــاپ و باڵو کرایەوە .مەبەســتی ســەرەکیی نووســەر لــە دانانی ئەم
فەرهەنگە ،هەوڵدان بۆ دانان و گشــتگیرکردنەوە و مســۆگەرکردنی شێوازی زانستی لە
زمانی کوردی بە شێوەیەکی پاراو و یەکگرتوودایە.
فەرهەنگەکــە  ٧هــەزار زاراوەی لەخــۆ گرتووە و زاراوەکان زیاتر بواری ڕەخنە و تیۆریی
ئەدەبی دەگرنەوە و زانســتە مرۆییەکان و بە تایبەت دەڤەری زمانناســی ،کۆمەڵناســی،
دەروونناسی و دەروونشیکاری تێدایە و هاوواتای فارسی و کوردی بۆ هەموو زاراوەکان
دانراون.
٤ی ڕێبەنــدان :هێــزی دەریایی ئامریکا دەســتی بەســەر کەشــتییەکی هەڵگری مادەی
تەقینــەوەی ئێرانــدا گــرت ،هێــزی دەریایــی ئامریــکا ڕۆژی یەکشــەممە ٣ی ڕێبەنــدان
ڕایگەیانــد کــە لــە ئاوەکانــی نزیــک عەمان دەســتی بەســەر کەشــتییەکدا گرتووە کە
هەڵگری  ٤٠تۆن کودی کیمیایی بووە کە دەتوانرێت بۆ دروستکردنی مادەی تەقینەوە
کەڵکی لێ وەربگیرێت.
بەپێــی ڕاپۆرتــی هەواڵدەریــی فەرانســە ،هێــزی دەریایــی ئامریکا ڕایگەیانــدووە کە ئەم
کەشتییە لە ئێرانەوە وەڕێ کەوتووە و لە مەسیرێکدا لە حاڵی ڕۆیشتندا بووە کە پێشتر
بۆ قاچاخی چەکوچۆڵ بۆ حوسییەکانی یەمەن کەڵکی لێ وەردەگیرا.
٦ی ڕێبەنــدان :ڕێژیمــی ئێــران لــە پێڕســتی ســااڵنەی گەندەڵیــی ماڵــی لەنێــوان ١٨٠
واڵتــدا لــە پلەی ١٥٠دایە ،بەپێی نوێترین ڕاپۆرتی ڕێکخراوی ڕوونکاریی نێونەتەوەیی،
ســەبارەت بە پێوەری گەندەڵی لە ســاڵی ٢٠٢١دا ،ڕێژیمی ئێران یەکێک لە گەندەڵترین
واڵتانی جیهان و تەنانەت ناوچەکەش دێتە ئەژمار .ئەو ڕاپۆرتە دەریخستووە کە لەنێوان
 ١٨٠واڵتــدا ئێــران لــە بــواری گەندەڵیــی بەرباڵوی ماڵــی لە پلەی ١٥٠دایــە و هاوڕیزە
لەگەڵ واڵتانی وەکوو «ئۆگاندا ،بەنگالدش ،موزامبیک و ئانگوال» .لەنێوان واڵتانی
دراوســێی ئێران و ناوچەکشــدا ،تەنیا بارودۆخی «عیراق ،تورکەمەنســتان ،ئەفغانســتان،
سووریە و یەمەن» لە ڕێژیمی ئێران خراپترە.
٧ی ڕێبەنــدان :مامۆســتایانی قوتابخانــەکان بــۆ جارێکــی دیکــە لە مانگــی ڕێبەندان
کۆبوونەوەی ناڕەزایەتی بەڕێوە دەبەن .لە درێژەی مانگرتنی سەراســەریی مامۆســتایان
ســەبارەت بــە بەڕێوەنەچوونــی ‹›گەاڵڵــەی پلەبەنــدی›› و ‹›یاســای هاوســەنگکردنی
مووچــەکان›› بڕیــارە بۆ جارێکی دیکە مامۆســتایان لــە ڕێکەوتی  ٩و ١٠ی ڕێنەندان
کۆبوونــەوەی ناڕەزایەتــی بەڕێــوە بــەرن .ئــەو مانگرتنــە لەســەر بانگهێشــتی شــورای
هاوئاهەنگیــی یەکیەتیــی ســێنفیی مامۆســتایان بڕیــارە لــە کوردســتان و ئێــران بەڕێوە
بچێــت .ئــەو شــوێنانەی کە دیــاری کراون مانگرتنی مامۆســتایانی لــێ بەڕێوە بچیت
بریتیــن لــە تاران لەبەردەم مەجلیســی ڕێژیم ،لــە ناوەندی پارێــزگاکان ،لەبەردەم ئیدارەی
گشــتیی پەروەەردە و بارهێنان ،لە شارەســتانەکان ـــلەبەردەم ئیدارەی پەروەردە و بارهێنان.
مامۆســتایان بە دروشــمی « مامۆستایان یەکگرتوو و سەرکەوتوون» بریاریان داوە هەتا
ماف و داخوازییەکانیان دابین نەکرێت بە واز لە مانگرتن ناهێنن.
٧ی ڕێبەندان :ڕێکخراوی موجاهیدینی خەلق چەند کاناڵی تێلێڤیزیۆنیی ڕێژیمی ئێرانی
هــەک کــرد .دوا نێــوەڕۆی ڕۆژی پێنجشــەممە ڕێکەوتی ٧ی ڕێبەندان ‹›شــەبەکەی
یــەک و شــەبەکەی قورئانـ»ـــی دەنگوڕەنگــی ڕێژیمــی ئێــران لەالیــەن ڕێکخــراوی
موجاهیدنــی خەلقــی ئێــران بــۆ مــاوەی  ١٠چرکــە هــەک کــرا .دوای هەککرانی ئەو
دوو کاناڵــەی دەنگوڕەنگــی ڕێژیمــی ئێــران بــۆ مــاوەی  ١٠چرکە وێنەی ‹›مەســعوود
ڕەجــەوی و مریــەم ڕەجــەوی›› لە ڕێبەرانی ڕێکخراوی موجاهیدینی خەلق کە یەکێک
لە ڕێکخراوەکانی دژبەری ڕێژیمی ئێرانە باڵو بووە.
هەروەهــا لــە ئەنجامــی ئــەو هەککرانــە وێنەی ‹›عەلــی خامنەیی›› ڕێبــەری ڕێژیمی
ئێران کە نیشانی باتڵەی لەسەر بووە وێڕای دروشمی نەمان بۆ خامنەیی باڵو بووەتەوە.
٧ی ڕێبەنــدان :ڕاگەیەنــدراوی دەزگای ڕاگەیانــدن بەنیســبەت هێرشــە ســایبێرییەکانی
ڕێژیمی ئێران
ڕێژیمــی ئیســامیی ئێــران لــە درێــژەی هێرشــە ســایبێرییەکانی خۆیــدا دەســتی بــە
دروســتکردنی هەندێــک الپــەڕەی جەعلــی بــە نــاوی «کوردســتان میدیــا» کــردووە و
هەوڵی ســیخوڕی بەســەر خەڵكدا دەدات .لە بەشــێکی ئەم ڕاگەیەندراوەدا هاتووە :بهپێی
زانیاریهكان ،ماڵپهڕێكی جهعلی به ناوی كوردســتان میدیا دروســت كراوه و له ئادرهســی
ڕاســتهقینهی كوردســتان میدیا ،ماڵپهڕی سهرهكیی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران
كهڵــک وهرگیــراوه بــهاڵم له یــهک پیتدا جیاوازیــی ههیه .بهم شــێوه خهڵكێک وادهزانن
كه ئهم ئادرهســه ههمان ئادرهســی ڕاستهقینهی كوردستان میدیایه و لێیان تێک دهچێت.
بهپێــی زانیارییــهكان ئــهم ماڵپهڕه جهعلیه لهالیهن گرووپه ســایبێریهكانی ســهر به ســپای
پاسدارانهوه دروست كراوه و بۆ پیالنگێڕی و وهداوخستنی خهڵک لهم مێتۆده مهترسیداره
كهڵــک وهردهگــرن .تكایه ههم له ئادرهســی ماڵپهر و ههم لــه ئیمهل و ههموو كاناڵهكانی
حیزبــی دێموكراتــی كوردســتانی ئێرانــدا دیقهتــی تــهواو لــه ههمــوو پیتهكان و شــێوازی
نووسینیان بكهن.
٨ی ڕێبەنــدان :لــە قوتابخانەکانــی پیرانشــار ئیزن بە قوتابییان نادرێــت جامانە لە ملیان
بکەن و بڕۆنە قوتابخانە .لە شاری پیرانشار ڕۆژی چوارشەممە ڕێکەوتی ٦ی ڕێبەندان
لە قوتابخانەی «خامنەیی» نازمی ئەو قوتابخانەیە بە ناوی «هێرش» ئەو قوتابییانەی
کــە جامانەیــان لــە ملی دابووە ئینزی نەداوە بڕۆنە ســەر وانەکانی خوێندن .زیاتر لە ٥٠
قوتابی بوونە کە جامانەیان لە ملی دابووە و جامانەکانیان لەو قوتابییانە ئەستاندووە.
١١ی ڕێبەندان :مامۆستایان لە  ٣٠٠شاری ئێران و کوردستان مانیان گرت
ڕۆژی یەکشــەممە ١٠ی ڕێبەندانــی ١٤٠٠ی هەتــاوی ،مامۆســتایانی ناوچــە
جۆراوجۆرەکانــی کوردســتان و ئێــران بۆ دووەمیــن ڕۆژ نەچوونە قووتابخانەکان و مانیان
گرت .مامۆستایان جەختیان کردووەتەوە کە تاکوو گەیشتن بە مافەکانیان لە مانگرتن
بەردەوام دەبن.
هــاوکات لەگــەڵ دووەمیــن ڕۆژی مانگرتنــی سەرتاســەریی مامۆســتایان ،بــە وتــەی
«محەممــەد حەبیبــی» وتەبێــژی ئەنجومەنی پیشــەیی مامۆســتایانی ئێــران ،لە پتر لە
 ٣٠٠شاری کوردستان و ئێران مانگرتنی مامۆستایان بەڕێوە چووە.
١٣ی ڕێبەندان :بەرنامەکانی دەنگ و ڕەنگی ڕێژیمی ئێران لە ماڵپەڕی ‹›تلوبیون››
هەک کران؛ گرووپی هەکێریی ‹›عەداڵەتی عەلی›› باسی لەوە کردووە کە ماڵپەڕی
‹›تلوبیونـ››ـــی کــە تایبــەت بە باڵوکردنــەوەی بەرنامەکانی دەنــگ و ڕەنگی ڕێژیمی
ئیسالمیی ئێرانە ،هاوکات لەگەڵ باڵوبوونەوەی ڕاستەوخۆی بەرنامەکانی تێلێڤیزیونیی
ڕێژیمی ئێران ،هەک کردووە.

ئــەو گرووپــە پەیامێکــی ڤیدیۆیی لەنێــوان بەرنامەکان لەو ماڵپەڕە بــاو کردووەتەوە کە
تێیدا ڕێژیمی ئێران بە ڕێژیمێکی گەندەڵ ناو لێ دەبات و دەڵێت لە هەوڵدایە پایەکانی
ئەو ڕێژیمە وەلەرزە بخات.
١٤ی ڕێبەنــدان :کورتەفیلمــی دەرهێنەرێکــی کــورد خەاڵتــی فێســتیڤاڵی
«میترۆپۆلیسـ»ـــی ئیتالیــای بەدەســت هێنــا؛ کورتەفیلمــی «ئارگۆن» لــە دەرهێنانی
دەرهێنەری کورد «شۆڕش وەکیلی» لە فێستیڤاڵی «میترۆپۆلیسـ»ـی ئیتالیا خەاڵتی
باشــترین «کورتەفیلمی ترسناکـ»ـــی لەو فێســتیڤاڵەدا بەدەســت هێنا .کورتەفیلمی «
ئارگۆن» کە لەم دواییانەدا قۆناخەکانی کۆتایی خۆی بڕی و لە چەندین فێستیڤاڵی
جۆربەجۆری نێودەوڵەتیدا بەشداریی کردووە ،لە فێستیڤاڵی «میترۆپۆلیسـ»ـی ئیتالیادا
بــووە بــراوەی خەاڵتی باشــترین فیلمــی ترســناک .کورتەفیلمی «ئارگــۆن» یەکەمین
کورتەفیلمــی «ترسناکـ»ـــە لە ســینەمای کوردیدا .فیلمەکە لــە ئاخاوتنی کوردی و
لۆکەیشنی ناوچەیی کەڵکی وەرگرتووە .لە شاری «سنە» بەرهەم هاتووە و دەرهێنەر
و ئەکتەرانی فیلمەکە هەموو کوردن.
١٨ی ڕێبەنــدان :هەڵۆکانــی زاگــرۆس هێرشــان کــردە ســەر بنکەیەکــی باڵوکردنــەوەی
مــادە ســڕکەرەکان؛ وێبالگــی «هەڵۆکانــی زاگــرۆس» لــە ڕاپۆرتێکــدا باڵویــان
کردووەتــەوە بنکەیەکــی ســیخوڕی و خۆفرۆشــی ،کــە وێــڕای ئەوەش ببــووە ناوەندێکی
باڵوکردنەوەو فرۆشــی مادە ســڕکەرەکان لەناوچەی میاندووئاو ،هەڵکەوتوو لە ســێڕای
شیناوا-گامێشــگۆلی ،کەوتووەتــە بــەر هێرشــی پۆلێــک لــە هەڵۆکانــی زاگــرۆس .لەو
ڕاگەیەندراوەدا هاتووە« ،ســەردار کەریمی» نیشــتەجێی شــیناوا ماوەیەکی درێژە بووەتە
مــۆرەی ئیتالعاتــی ڕێژیــم لــە ناوچەکــە و لەگەڵ ئەوەیکــە چەکدار کراوە ،بەرپرســیار
کــراوە لــە ســیخوڕی بەســەر خەڵکــی ناوچەکــەدا و ئەرکدار کــراوە کــە ئەوەندەی بۆی
دەکــرێ هەوڵــی باڵوکردنــەوەی ماددەی ســڕکەر و هاندەری گەندەڵیــی کۆمەاڵیەتی و
ئەخالقی بێت.
٢١ی ڕێبەنــدان :ڕاگەیەنــدراوی حیزبــی دێموکــرات ســەبارەت بە باڵوبوونــەوەی کتێبی
«بارزانــی و بزووتنــەوەی ڕزگاریخوازیی کورد»؛ حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئێران
ســەبارەت بــە باڵوبوونــەوەی کتێبــی «بارزانــی و بزووتنــەوەی ڕزگاریخوازیــی کــورد»
ڕاگەیەندراوێکی باڵو کردەوە .لەم ڕاگەیەندراوەدا هاتووە :جیا لەوە پێوەندییەکانی پارتی
دێموکراتــی کوردســتان و حیزبــی دێموکــرات لە بڕگە جۆراجۆرەکاندا هەوراز و نشــێوی
بەخۆیــەوە بینیــوە و لــە هــەر بڕگەیەکــی زەمەنیشــدا هەر الیەک قســەی خۆی لەســەر
کردووە و وەرددانەوەی لە ئێستادا لەگەڵ ئەم الپەڕە نوێیەی کە لە  ٣٠ساڵی ڕابردوودا
لــە پێوەندیــی دۆســتانەی دووالیەنــدا هەڵدراوەتــەوە ،ناتەبایە .حیزبی دێموکــرات لەو ماوە
زەمەنییەدا کە بەهۆی بارودۆخی نەخوازراو و داســەپاوی سیاســیی بنکە و بارەگاکانی
لە باشووری کوردستان بووە ،بە هیچ جۆر دەستی لە کاروباری نێوخۆیی ئەو پارچە لە
کوردســتان وەرنــەداوە و هەمــوو کات بە بەرپرســایەتیی نەتەوەیی خۆی لــە بەرامبەر ئەو
ڕووداوانــەی کــە پێوەندییان بە پرســە نەتەوایەتییەکانەوە هەبــووە ،جوواڵوەتەوە و هاندەری
خەڵکــی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان بووە بــۆ بەهاناوەچوون یان پشــتگیریکردنی باشــووری
کوردستان .ئاشتیخوازی و باوەڕمەندبوونی حیزبی دێموکرات بە چارەسەریی ئاشتییانەی
مەســەلەی کــورد لــە ئێراندا ئەوەنــدە ڕوونە کە نەک ناکرێت لــەو پێوەندییەدا پاکانە بۆ
ڕێژیمێکی ماف پێشــێلکەر بکرێت ،بەڵکوو بە ڕادەیەک بووە کە تۆمەتی سازشــکاریی
وەپاڵ دراوە.
لە کۆتاییدا باشترە لێکۆڵینەوە و وەرددانەوەی ڕووداوە تاڵەکانی ڕابردوو بە مێژوونووسانی
بێالیــەن و واقیعبیــن بســپێرین و پــێ لەســەر پێوەندییــە دۆســتانە و کوردخوازانەکانی دوو
الیەن دابگرینەوە.
٢٤ی ڕێبەنــدان :الوێکــی کــورد وەکــوو مامۆســتای گەورەتریــن ناوەنــدی پزیشــکی لە
ئامریکا وەرگیرا؛ دوکتور «سەید ڕزگار حوسێنی» الوی زانای سەقزی و لە ئەندامانی
ناوەندی لێکۆڵەرانی چاالک لە بواری پزیشکی موحاسباتی و بیوئەنفۆرماتیک وەکوو
ئەندامی هەیئەتی زانســتیی زانکۆی تێگزاس لە ئامریکا هەڵبژێردرا .ناوەندی زانســتە
دەرمانییەکانــی زانکــۆی «تێگــزاس» لــە شــاری «هیوســتوون» زانکۆیەکــە کــە لــە
بواری خزمەتگوزاری و لێکۆڵینەوەی زانســتە پزیشــکییەکان کار دەکات و یەکێک لە
گەورەترین زانکۆکانی زانستی پزیشکی لە ئاستی هەموو ئامریکا دێتە ئەژمار .دوکتور
«ڕزگار حوسێنی» خوێندکاری دوکتورای دەرچووی بواری «سیستێمز بیۆلۆژی» لە
زانکۆی «زوریخـ»ـی سویسە کە لێکۆڵینەوەی دوکتورای بااڵی خۆی لە ئەنستیتۆی
بیوئەنفۆرماتیکــی ئورووپــا و ناوەنــدی «شێرپەنجەناسیـ»ـــی زانکــۆی «کەمبریج» لە
واڵتی «بریتانیا» تەواو کردووە.
٢٥ی ڕێبەنــدان :بنکەیەکــی ســپای تێرۆریســتی پاســدارانی ئێران لە شــاری کرماشــان
ئاگــری تێبــەردرا؛ بەرەبەیانی ڕۆژی دووشــەممە ،ڕێکەوتــی ٢٥ی ڕێبەندان لە ناوچەی
«ماهیدەشتـ»ـــی شــاری کرماشــان ،بنکەیەکــی ســپای تێرۆریســتی پاســدارانی ئێــران
ئاگــری تێبــەردرا .بەپێــی ســەرچاوەکان ئەو ڕووداوە لــە ئەمبارێکــی ڕاگرتنی مەوادی
ســووتەمەنی لە یەکێک لە بنکەکەکانی پشــتیوانی ســپا لە ناوچەی «ماهیدەشتـ»ـــی
شاری کرماشان ڕوویداوە و زەرەر و زیانێکی مادی زۆر بە بنکەکە گەیشتووە.
٢٥ی ڕێبەنــدان :هەواڵدەرییەکــی ســەر بــە ســپای پاســداران فایلــی دەنگــی نەهێنیــی
گەندەڵییەکانــی نێــو ســپای پشتڕاســت کــردەوە؛ هەواڵدەریی ‹›فارس›› ســەر بە ســپای
پاســداران ،ڕۆژی یەکشــەممە ٢٤ی ڕێبەنــدان ڕاســتبوونی فایلــی دەنگیــی دانیشــتنی
نهێنیی ‹›محەممەد عەلی جەعفەری›› فەرماندەی پێشووی سپای پاسدارانی پشتڕاست
کــردەوە .ئــەو هەواڵدەرییــە لە ڕاپۆرتێکــدا وتوویەتی کە لە زاری ســەرچاوە ئاگادارەکان
ڕاســتبوونی ئەو فایلە دەنگییە پشتڕاســت دەکاتەوە و باســی لەوە کردووە›‹ :بەو جۆرەی
کە لەو فایلەدا هاتووە سادق زۆلقەدرنیا جێگری ئابووریی سپا باس لە گەندەڵییەک لە
گرووپی یاس دەکات کە فەرماندەیەکی پێشووی سپا بەرپرسی بووە››.
٢٧ی ڕێبەنــدان :ئێــران لــە بــواری پێــوەری ئازادیــی ئابووری لە نێــوان  ١٧٧واڵت پلەی
١٧٠ی هەیە
دامــەزراوەی ئامریکایــی «هێرێتەیج›› لە ڕاپۆرتی ســااڵنەی خۆیدا باســی لەوە کردووە
کە پێوەری ئازادیی ئابووریی ئێران لە ســاڵی  ٢٠٢١بەنیســبەت ســاڵی پێشــووتر  ٤.٨پلە
دابەزیوە.
بەپێــی ئــەو ڕاپۆرتــە کــە ڕۆژی سێشــەممە ٢٦ی ڕێبەنــدان باڵ وبووەتەوە ،ئێــران لەنێوان
 ١٧٧واڵتی جیهان لە بواری پێوەری ئازادیی ئابووری پلەی ١٧٠ی هەیە و لەو بوارەوە
قانی ٤٢.٤ی هەیە.
ئێــران لــە دوای واڵتانــی کۆرەی باکوور ،ڤێنێزۆئێال ،کۆبا ،ســودان ،زیمباوە ،بوروندی و
ئیریتــرە خراپتریــن دۆخــی ئازادیــی ئابووری لە نێــوان  ١٧٧واڵتدا هەیە کــە دامەزراوەی
‹›هێرێتەیج›› دۆخی ئەوانی تاوتوێ کردووە.
٢٨ی ڕێبەنــدان :زانکــۆی کوردســتان نــاوی لەنێــوان  ١٠٠زانکــۆی یەکەمــی جیهاندا
تۆمار کرا
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بەپێــی دواییــن ڕاپۆرتی باڵوکــراوە لەالیەن ڕێکخراوی زانســتیی تایمز ٢٠٢٢؛ زانکۆی
زانســتی پزیشــکیی کوردســتان لە بواری «باشــی» پلەی ٦٧ی لە ئاســتی ئیراندا بۆ
خۆی مســۆگەر کرد و ناوی لەنێوان  ١٠٠زانکۆی «باشــی» جیهاندا تۆمار کرا .لەو
پلەبەندییــەدا  ٥٣٩زانکــۆ لــە سەرتاســەری جیهانــدا کە مێژینەیان لە  ٥٠ســاڵ کەمترە
بەشــدارییان کــردووە .پێشــتریش زانکۆی کوردســتان لە بــواری «کاریگەریی باش» لە
ســاڵی ٢٠٢١دا پلەی ١٥ی لە ئاســتی ئێراندا و پلەی ٨٠٠ـ ٦٠١ی لە ئاســتی جیهاندا
بۆ خۆی مسۆگەر کردبوو.
٢٨ی ڕێبەنــدان :ڕێژیــم لەســەر دیوارەکانــی شــاری «ســەقز» دژی حیزبــی دێموکرات
دروشــمی نووســیوە؛ ڕۆژی چوارشــەممە ٢٧ی ڕێبەندانــی ١٤٠٠ی هەتــاوی ،ســپای
پاســداران لــە گەڕەکــی «حەماڵئــاوا»ی شــاری «ســەقز» دژی حیزبــی دێموکــرات
دروشمی لەسەر دیوارەکانی ئەو گەڕەکە نووسیوە .دروشمەکانی دژی حیزبی دێموکرات
بــووە و تۆمەتــی خســتووەتە پــاڵ حیزبــی دێموکــرات .پێشــتریش لــە شــاری «نەغەدە»
لەالیەن بەکرێگیروانی ڕێژیمەوە دەر و دیواری ماڵەکان بە مەبەســتی خراپکردنی حیزب
لەبەرچاوی بیروڕای گشتیی ڕەش و پیس کرابوو.
١ی رەشەمە :ناڕەزایەتیی مامۆستایان لە زۆربەی شارەکانی کوردستان و ئێران بەردەوامە
لــە درێــژەی ناڕەزایەتیــی مامۆســتایان لــە زۆربــەی شــارەکانی کوردســتان و ئێــران لــە
چەنــد مانگــی ڕابــردوودا ،ڕۆژی شــەممە ڕێکەوتــی ٣٠ی ڕێبەنــدان لــە دەیان شــاری
ئێــران و کوردســتان ناڕەزایەتیــی مامۆســتایان بەڕێــوە چــوو .بەدواداچــوون بۆ کێشــەی
مووچەی مانگانە و چەندین داواکاریی دیکە ،لە هۆکارەکانی ناڕەزایەتی و مانگرتنی
مامۆســتایانن.لە پارێزگاکانــی ســنە ،ئیــام ،لوڕســتان ،تــاران ،یــەزد ،شــیراز ،ئەراک،
مەشــهەد ،قەزویــن و چەندیــن پارێــزگای دیکــە ناڕەزایەتیی مامۆســتایان بەڕێوە چووە.
مامۆســتایانی کورد نەک لە ناڕەزایەتی لە شــارەکانی کوردستان بەڵکوو لە شارەکانی
دیکەی ئێرانیشدا بەشدارییان هەبووە.
٣ی ڕەشــەمە :لە بواری حەقدەســتی کرێکار ڕێژیمی ئێران بە پلەی ١٦٠ی جیهانی لە
دوای عێراق ،لیبی و بەنگالدشە
بەپێی ڕاپۆرتی «ئیلنا» ڕێژیمی ئێران بە حەقدەستی مانگانەی  ٧٥دۆالری ،لە پلەی
١٦٠ی جیهاندایــە و «فەرامــەرز تۆفیقــی» ســەرۆکی کۆمیتەی حەقدەســتی کانونی
بااڵی شورای ئیسالمیی کاری ئێران لەو پەیوەندییەدا وتوویەتی« :ئێران بە پلەی ١٦٠
کەوتووەتــە دوای واڵتــی گامبیــا و تەنانــەت واڵتــی ئەفغانیســتانیش بــە پلەی .»١٣٠
«تۆفیقی» لە درێژەدا باس لەوەش کردووە کە واڵتانی بورکینافاســۆ و بەنگالدش کە
هەژارترین واڵتن ،لیبی کە واڵتەکەی لە قەیراندا دەژی و تەنانەت عێراقی شــەڕلێدراو
لەچاو ئێران پلەکەیان لەسەرترە.
٥ی ڕەشــەمە :ڕووســیە هێرشــی کــردە ســەر ئۆکرایــن؛ ڕۆژی پێنجشــهممە «ڤالدیمێــر
پوتیــن» ســەرکۆماری ڕووســیه ،فهرمانــی هێــرش بــۆ ســهر «ئۆكراینـ»ـــی دهر كــرد.
دوای ئەوەیکــە ســەربەخۆییخوازانی هــهر دوو ههرێمی «دۆنێتســک و لۆهانســک» له
ڕۆژههاڵتی ئۆكراین داوای یارمهتیی ســهربازییان له ڕووســیە کرد ،هێرش کرایە ســەر
ئۆکراین .پوتین وتوویهتی ،ئەو هێرشــە بۆ بهرگرییه بهرانبهر ههڕهشــهكان و ڕێگریكردن
لــه گهورهتربوونــهوهی قهیرانهكــه .لــه دوای فهرمانی پوتین دهنگــی چەندین تهقینهوه له
«كیێفـ»ـی پێتهختی ئۆكراین بیستراوه.
٩ی ڕەشەمە :دوو خولی دەورەی کادری دەرەجە سێ کۆتایی پێهات
دەزگای پەروەردە و لێکۆڵینەوەی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران ،لە درێژەی کار
و چاالکییەکانیــدا ،کۆتاییهاتنــی دوو خولــی نوێــی کادریی ڕاگەیانــد کە تایبەت بوو
بــە پــەروەردەی کادری دەرەجــە ســێ .گرینگیی پــەروەردە و پێگەیاندنی کادر و هەروەها
گرینگیــی ئاشــناکردنیان بــە ڕوانگــە و ڕەهەندەکانــی خەباتــی ڕزگاریخوازانــەی کورد
لــە کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت هەمان ئــەو زەروورەتەیە کە دەخــوازێ خولەکانی ڕاهێنان و
پەروەردەکردنیان بە شێوەی ئەمڕۆیی بەردەوام بێت.
بە سەرنجدان بە قۆناغی نوێی خەباتەکەمان کە وەک خەباتێکی فرەڕەهەند دەناسرێتەوە،
دەزگای پــەروەردە و لێکۆڵینــەوەی حیزبــی دێموکــرات بە گوێــرەی بەرنامەی درێژخایەن
و ئامانجــداری خــۆی ،لــە چوارچێوەی بــواری پەروەردەییدا ،خولێکــی نوێی کادریی بە
سەرکەوتوویی بە ئەنجام گەیاند.
١٤ی ڕەشــەمە:پەیکەرەی پڕۆفیســۆر «فەرەیــدوون درەخشــانی» ناســراو بــە ‹›کۆچەر
بیــرکار›› بیرمەنــدی نــاوداری کــورد ،لەالیــەن ‹›هــادی زیائەدینــی›› نیگارکێــش
و پەیکەرتاشــی بەناوبانگــی کوردســتان دروســت کــرا .کۆچــەر بیــرکار یەکێــک لــە
مامۆســتایانی زانکــۆی کەمبریــج لــە واڵتــی بریتانیایە کــە توانی میداڵــی «فیڵدز»
(بەناوبانگترین خەاڵتی جیهانی لە بەشــی بیرکاری) بەدەســت بێنێت .هەروەها «هادی
زیائەدینی» یەكێک لە هونەرمەندە بە توانا و ناســراوەكانی كوردە كە لە چەندین بواری
هونــەری و بەتایبــەت پەیكەرتاشــیدا بەرهەمــی ناوازەی خولقانــدووە و پەیكەری زۆربەی
كەسایەتییە ئەدەبی و بیرمەندە ناودارەكانی كوردی دروست کردووە.
١٧ی ڕەشــەمە :مســتەفا هیجری لێپرســراوی گشــتیی حیزبی دێموکراتی کوردســتانی
ئێــران بەبۆنــەی ٨ی مــارس ڕۆژی جیهانیــی ژن ،پەیامێکــی پیرۆزبایــی بــاو کردەوە.
دەقــی پەیامەکــە بــەم چەشــنەیە٨ .ی مــارس بیرخــەرەوەی ڕەوشــی ئەو ژنانەیــە کە لە
واڵتانی پێشکەوتوو لە سایەی تێکۆشانی ژنان و پیاوانی یەکسانیخوازدا بە مافەکانی
خۆیان گەیشتوون ،لەالیەکی دیکەشەوە بیرخەرەوەی ڕهوشی ئەو ژنانەیە کە لە زۆربەی
واڵتانی وەک کۆماری ئیســامیی ئێران و ئەفغانســتاندا وەک کۆیلە ســەیر دەکرێن.
لەم ڕۆژەدا پیرۆزبایی لە هەموو ژنانی جیهان بە تایبەت ژنانی چاالک و تێکۆشــەری
خەباتی یەکســانیخوازی لە ڕۆژهەاڵتی کوردســتان دەکەم .تێبکۆشــین ژنان ئازاد بن تا
کۆمەڵگەکەمان بەختەوەر بێت.
ڕۆژی سێشــەممە ڕێکەوتی ٢٤ی ڕەشــەمە ،یەکیەتیی ژنانی دێموکراتی کوردســتانی
ئێران بەبۆنەی ٧٦ـــەمین ســاڵڕۆژی دامەزرانی ئەو ڕێکخراوەیە ڕێوڕەســمێکی تایبەتی
بەڕێوە برد .لەم ڕێوڕەرســمەدا خەالتی ســااڵنەی مینا خانم پێشــکەش بە خاتوو «هاوڕێ
ئیسماعیلی» ئەندامی لەمێژینەی یەکیەتیی ژنان کرا.
٢٩ی رەشەمه :لە چەندین گوندی شاری مەریوان هەڵمەتی دێتەکانی لەژێر دروشمی
«نەورۆزانەمان ژینگەیەکی خاوێنە» بەڕێوە چوو .ئەنجومەنی سەوزی چیای مەریوان
لەســەر ڕێبــازی شــەهیدانی ژینگــە و بــۆ نیشــاندانی ئەمــەگ بــۆ خاکی نیشــتمان و
خاوێنڕاگرتنــی دەروبانــی شــار و گونــدەکان ،هەڵمەتێکی پــاک و خاوێنییان لە چەندین
گوند بەڕێوە برد.
لــەو هەڵمەتــەدا زۆربــەی کۆاڵن و شــەقام و چەم و ڕووبارەکانــی گوندەکانی دەوروبەری
شاری مەریوان لە زبڵ و خاشاک پاک کراونەتەوە.
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ناسر فەتحی:

میکانیزم و ئایدیۆلۆژیی زاڵ بەسەر ئاپاراتووسی زانکۆکان لە ئێراندا کە لە خزمەتدابوونی زانکۆ
بۆ ئامانجی بازاڕ و موهەندیسی کۆمەڵگایە و لە هەمان کاتدا ئەم بابەتە سیاسەتی کۆلۆنیالیستی بوونی ئەم
دامەزراوانە لە ڕووی کوالێتی زانستی و نێوەڕۆکی بەرنامەکانیان هەمان دووپاتبوونەوەی
دۆخی ژێردەستەیی لە شارەکانی ڕۆژهەاڵت دووبارە کردووەتەوە

وتووێژ :ڕەحمان سەلیمی
١٢ی بانەمەڕ ســاڵڕۆژی شــەهیدبوونی
«ســمایل شــەریفزادە» خوێنــدكاری
بەهەڵوێســتی كــورد و ئەســتێرەی
درەوشــاوەی مێــژووی خەباتــی گەلــی
کــورد لــە كوردســتانی ڕۆژهەاڵتــە کە بە
ڕۆژی خوێنــدکاری کــورد ناودێــر کــراوە
و هەمــوو ســاڵێک بــە ڕێــزەوە یــادی
دەکرێتــەوە .لــەم وتووێــژەدا بەبۆنــەی
ڕۆژی خوێنــدکاری کورد لەگەڵ «ناســر
فەتحــی» ئەندامــی بەڕێوەبەریــی
یەکیەتیــی خوێندکارانــی دێموکراتــی
کوردســتان ،دۆخــی خوێندکارانــی کــورد
و زانکۆکانــی ئێــران و سیاســەتی
ئیدئۆلۆژیکی ڕێژیمی ئێران لەبەرامبەر
زانکۆکان و چەند باسێکی دیکە خراوەتە
بەرباس کە سەرنجتانی بۆ خوێندنەوەی
ڕادەکێشین.
ــــ مێــژووی بزاڤــی خوێندکاری کــورد بۆ
کەی دەگەڕێتەوە و دەســپێکی ئەم بزاڤی
خوێندکارییە چ کەسانێک بوون؟
بزاڤــی خوێنــدکاری لــە کوردســتان زۆرتر
لەگەڵ بیرۆکەی خزمەتکردن بە شۆڕشی
کوردستان و گۆڕینی دۆخی داسەپاو خۆی
پێناســە کــردووە .چەمکــی خوێنــدکاری
کورد لە بەستێنێکی کۆمەاڵیەتی و بەپێی
هەلومەرجــی مێژوویــی تایبــەت هاتووەتــە
ئــاراوە و هــەر بەو پێیە کارکرد و شــێوازی
تایبەتی بە شۆڕشــی کوردستان بەخشیوە.
بە بەســتێنێکی سیاسی جیاواز و مێژووی
تایبەتەوە ئەرکی مەعریفەتناسانە و ئەرکی
سیاســی خوێنــدکاری کــورد لــە شــوێن-
کاتــی کوردســتان هێمــا و بایەخگەلێکی
خۆڵقانــدووە کــە هەر کات بۆ دەســتپێکی
دەگەڕینەوە ،لەگەڵ ئەخالقی بەرپرسیارانە
بــەرەوڕوو دەبیــن .هــەر ئەمــەش وادەکات
کە بزاڤی خوێندکاری کوردســتان پێناســە
و پێشــچوونی تایبــەت بــە خــۆی هەبێــت
بــەاڵم بەگشــتی زانکــۆ دامەزراوەیەکــی
مۆدێڕنە کە هەوڵی فێرکاری و ڕوونکردن
و ئاگاکردنەوەی تاکەکانی لەســەر شــانە
کــە ژیانی کۆمەڵگایــەک قایم و زیندوو
ڕادەگرێت.
زانکــۆ شــوێنێکە کــە زانایەتــی لــەوێ
دەخوڵقێــت و لــە بەرامبــەر بیرتەســکی و
دۆگماتیــزم و دواکەوتوویــی ڕادەوەســتێت.
ســەرەکیترین و بناغەییتریــن ئەرکــی
ئــەم دامەزراوەیــە ڕەوشــنگەرییە ،واتــە
بەتواناکردنــی تــاک و کەســەکان بــۆ
ژیانێکی واتامەند و بەرپرسیارانە.
هــەر بۆیــە بــۆ باســکردن لــە چەمکــی
خوێنــدکاری کــورد پێویســتیمان بــە
بینینێکی مێژوویی هەیە تاکوو دەرکێکی
دروســتتر لــە ڕۆڵی خوێنــدکاران و فەزای
زانکۆ لە نێو شۆڕشــی کوردستان بەدەست
بخەیــن؛ ئەگەر مەبەســت لــە خوێندکاری
کــورد لێرە تەنیــا ڕۆژهەاڵت نەبێت ،بەپێی
ئــەو ســەرچاوانە کــە لەبــەر دەســتدان بــۆ
یەکەم جار لە ســەرەتاکانی ســەدەی بیست
لــە ئێســتامبۆلی تورکیــا کۆمەڵێــک لە
خوێنــدکارە کوردەکان هەوڵی دامەزراندنی
ڕێکخراوەیەکــی خوێندکارانەیــان بە ناوی
کۆمەڵــەی خوێندکارانی هیوای کورد لە
ساڵی  ١٩١٢زایینی لە زانکۆی ئەم شارە
داوە ،هەروەهــا دواتــر لــە ڕۆژاوا و واڵتانی
ئەورووپایــی بــە پێشــانگایەتی دوکتــور
قاســملوو و هاوڕێیانــی و ئــەو خوێنــدکارە
کوردانــە ئەنجوومەنی خوێندکارانی کورد
لــە ئەورووپــا دادەمەزرێــت کــە پتــر لە دوو

دەیــە چاالکی بەرچاویــان دەبێت .هەروەها
لــە ڕۆژهەاڵتی کوردســتان لــە دەیەی ٣٠
بــە هیمەتــی کەســانێک وەک ســوارەی
ئیلخانیزادە ،عەزیز ژیان ،شەهید ئیسماعیل
شەریفزادە و هتد بە دامەزراندنی یەکیەتیی
خوێندکارانــی کــورد لــە زانکــۆی تــاران
یەکەم هەنــگاوی ڕێکخراوەیی خوێندکارە
کــوردەکان لە ڕۆژهەاڵت نرا .بە زاڵبوونی
فەزای پۆلیسی لە زانکۆکان ،خوێندکارە
کــوردەکان کەوتنــە ژێــر گوشــاری هێــزە
ئەمنییەکانــی ڕێژیــم و کۆمەڵێــک لــە
خوێنــدکارەکان وەک عەلی حەســەنیانی،
عەزیــز ژیــان گیــران و کۆمەڵێــک تر لەو
خوێندکارانــە وەک شــەهید شــریفزادە و
ئەمیــری قازی ،محەممەدئەمین ســراجی
چوونــە باشــووری کوردســتان و دەســتیان
بــە خەباتــی چەکــداری لە ڕیــزی حیزبی
دێموکرات و هێزی پێشمەرگەی کوردستان
کرد؛ کە بە شۆڕشی  ٤٧-٤٦بەناوبانگە.
ئەم ڕەوتی چاالکییەی خوێندکارانی کورد
لە دەیەکانی تر بەردەوام بوو هەتا شۆڕشی
ئێران سەرکەوت و دووبارە لە دەیەی ٧٠
بــە شــێوازێکی بەرچاوتــر و چڕتر بینەری
ســەرهەڵدانی گۆڤــار و ئەنجوومەنــە
خوێندکارییــەکان لــە زانکۆکانــی ئێران و
ڕۆژهــەاڵت دەبیــن ؛هەر بــە یادکردنەوەی
ڕۆژی کۆمەڵکــوژی و شــیمیاییبارانی
هەڵەبجە ،ڕێکخستنی بنکە فەرهەنگی و
خوێندکارییەکان لە زانکۆکان هەتا چاپ
و باڵوکردنــی گۆڤــارە خوێندکارییەکان و
یەکیەتییــە خوێندکارییەکانــی ناوخــۆی
ڕۆژهــەاڵت لــەم قۆناخــەی گەشــەکردنی
چاالکــی خوێندکارییــەکان چاالکــی

گرفتەکانــی نێو کۆمەڵگا بکات و تێپەڕ
بێت هەر بۆیە خوێندکار زەینێکی پاسیڤی
نییــە و لەبەرامبــەر دەســەاڵت ئەرکێکــی
مێژوویی بۆ خۆی پێناسە دەکات.
ئەرکــی سیاســی ســووژەی خوێنــدکار
خۆڕاگــری و بەرخۆدانــە لــە بەرامبــەر
دۆگماتیزم و قبووڵنەکردنی دۆخی زاڵ و
خۆســەپێن .مەسەلەیەک کە حەز دەکەم
لێرە ئاماژەی پێکەم ئەوەیە کە ئاپاراتۆسی
زانکــۆ لە ئێــران ئایدیایەکی ئایدیۆلۆژیی
تێئۆکراتــی هەیــە و لــە ڕوویەکــی تــری
کۆلۆنیالیستییە ئەم مەسەلەیە چ لە ڕووی
کەمییەت و چ لە ڕووی کەیفیەت دەخاتە
ژێر ڕکێفی خۆیەوە و بیری عەقاڵنییەتی
ئامێرمەنــد بەســەر کارکــردی زانکــۆدا
دەســەپێت و زانکــۆ و بنکــە زانســتییەکان
تەنیــا ڕۆڵــی مۆهەندێســی کۆمەڵگا لەم
ئایدیایــە بــۆی دیــاری دەکات .یەکێک
لــە ئەنجامەکانــی ئەم دۆخــە کە وەاڵمی
بەشــێکی پرســیارەکەتانە فەزای پۆلیسی
و ئەمنییەتــی لــە نێو زانکۆکاندا دروســت
دەکات کە بە جۆرێک هەزینەی چاالکی
خوێنــدکاری چ لــە ڕووی ســێنفی و چ
لــە ڕووی سیاســی بۆ خوێنــدکاران دەباتە
سەرێ.
لــە ئێــران ڕێژیم زانســتە مرۆیییــەکان کە
بنچینــەی پێشــچوونی ئاوەزمەنــدی هــەر
کۆمەڵگایەکــە الواز کــردووە و زانکــۆ
بــۆ خزمەتکردنــی ئایدیــای خــۆی بــکار
دێنێت بۆیە لە هەر دەیەکەوە ئێمە بینەری
زیادبوونــی ڕێــژی خوێندکارانێکیــن کــە
لــە زانســتە سروشــتییەکان بەشــدار دەبــن
و ئــەم مەســەلەیە دووپاتبوونەوەیەکــی

زانستی و تیۆریکی خوێندکارە کوردەکان
پێشــچوونێکی بەرچــاوی بەخــۆوە بینی و
خوێندکارانــی کــورد لەئاســتی خوێندنــی
بــااڵ هەوڵــی ئەوەیــان دا کــە بــە شــێوازی
زانســتی و مێتۆدۆلۆژیکــی دۆخــی باو و
ســەپاوی ژینگــەی کۆمەاڵیەتــی کــورد
هەڵبســەنگێنن کــە ئەم بەشــە لە چاالکی
خوێنــدکارە کوردەکان لە ســااڵنی ڕابردوو
بــە یەکجــاری پــەرەی ســەندووە و تــا ئەو
جێگایەی کە ژمارەی تێزە زانستییەکان لە
ســەر مەســەلەی کورد و ژیانی و جیهانی
کــورد بووەتــە چرایەکیــش بۆ چــاالکان و
سیاسەتمەدارانی کورد.
و
ــــ بزاڤە خوێندکارییەکان لە کوردســتان
و ئێران چ ئاڵوگۆڕێکی بەسەردا هاتووە
و ئەزموونــی بزاڤــی خوێندکاری ئێران و
ڕۆژهەاڵت لە سەر دۆخی ئێستای زانکۆ و
بزاڤی خوێندکاری چۆن هەڵدەسەنگێنن؟
زانکــۆ دامەزراوەیەکــە بــە کولتــووری
زانستی و ڕەخنەگرانەی تایبەت بە خۆی،
کــە ناتوانێــت بــە ســادەیی چاو لــە پرس و

سەیروســەمەری بەخــۆوە گرتــووە کــە
میکانیزمــی زانکۆی لە ئێران خســتووەتە
دۆخــی الوازییــەوە .بزاڤــی خوێنــدکاری
دوای ســەرکوتی لەمێژینــە و داماڵینــی
حورمەت و پێگەی زانکۆ بەو شــێوازە کە
ئاماژەم پێکرد خەڵکی لە زانکۆ و زانست
دوور خســتووەتەوە و ڕەشــبینی لە نێوانیاندا
ســاز کردووە؛ لەم شــوێن-کاتە و بەســتێنە
سیاسی و هەلومەرجە مێژووییە کە بزاڤی
خوێندکاری پێویســتی بە ســەرهەڵدانێکی
بناغەییــە بۆ ئــەوەی بتوانێت میکانیزمی
ئەم سیستمە ئایدیۆلۆژییە بوەستێنێت.
ــــ بوونــی ئــەو هەمــوو زانکــۆی پەیــام
نــوور و ئــازادە لە شــارەکانی ڕۆژهەاڵت
چ باندۆرێکی لەســەر بزاڤی خوێندکاری
هەیە؟
هــەروا کــە ئاماژەمــان پێــدا میکانیــزم و
ئایدیۆلــۆژی زاڵ بەســەر ئاپاراتووســی
زانکــۆکان لە ئێراندا کــە لەخزمەتدابوونی
زانکــۆ بــۆ ئامانجی بازاڕ و موهەندیســی
کۆمەڵگایــە و لــە هەمان کاتدا ئەم بابەتە

سیاســەتی کۆلۆنیالیســتیبوونی ئــەم
دامەزراوانــە لــە ڕووی کوالێتــی زانســتی
و نێوەڕۆکــی بەرنامەکانیانــە هەمــان
دووپاتبوونــەوەی دۆخــی ژێردەســتەیی لــە
شارەکانی ڕۆژهەاڵت دووبارە کردووەتەوە.
بزاڤی خوێندکاری لەم دۆخەدا لە قەیرانی
«اشباح»بوونی زانکۆ و داماڵینی زانکۆ
لە کولتووری زانستی چەقیوە.
دەرەنجــام زانکــۆ لــە خزمەتــی سیاســەتی
بــازاڕی ڕێژیمدایــە و بایەخەکانــی
زانکــۆ دەگۆڕێــن بــۆ مەدرەکگەرایی کە
فەزایەکــی تاقەتپڕووکێنی بــۆ خوێندکار
بــەدی هێنــاوە کــە ڕێگای لــە چاالکیی
خوێندکاران گرتووە.
لــە وەهــا حاڵێکــدا بزاڤــی خوێنــدکاری
کورد ســەرلەنوێ دەبێت لەبەرامبەر دۆخی
هەنووکەیــی ڕەســالەتی مێژوویــی خۆی،
کە هەمان لۆژیکی ڕەخنەگرانەیە ،هەوڵی
گۆڕانــکاری بــدات .کارکــردی خۆی لە
فەزایەکی داخراو و ئاسنین بۆ فەزایەکی
گشــتیتر و پانتایی کۆمەڵــگا بگوازێتەوە
و لــەم ڕێگەیــەدا کــە بزاڤــی خوێندکاری
دەبێتــە پرســگر و دیاردەیەکی ڕزگاریخواز
بــە داڕشــتنەوەیەکی نــوێ لــە فیگــۆری
خوێنــدکاری و ئەرکــی خوێنــدکاری
پراکتیستی ڕەخنە خستنەسەری دەسەاڵت
و ڕووبەڕووبوونــەوە لە بەرامبەر سیاســەتی
ئەوان.
ــ چ پەیوەندییەک لە نێوان خوێندکاران
و شۆڕشــی کــوردی هەیــە؟ خوێنــدکاران
و زانکــۆ چــۆن دەتوانــن یارمەتیــدەری
پێشمەرگە و پاڵپشتی شاخ بن؟

بەپێــی گۆڕانــکاری ئــەرک و کارکرد و
گۆڕانکارییە ئابووری و کۆمەاڵیەتییەکان
دەوری خوێندکارانیــش گــۆڕاوە ،هەربۆیــە
ئــەم مەســەلەیە بۆ خوێنــدکاری کوردیش
لەئارادایــە و دەبێــت ئەم ڕاســتییانە دەرک
بکەین کە بەپێی توانا و کەرەســتەکان لە
وزە و هێــزی مرۆیی کۆمەڵگای کوردی
لــە شۆڕشــدا کەڵــک وەربگریــن .فیگۆر
و ئایدیــای هاوبەشــی خوێنــدکاری کورد
و خەباتی پێشــمەرگانە لە ســەر ئەساســی
مافویســتی و لە بەرامبەر ئەویتری خۆی
داوای ئازادی و ماف دەکات و ئەم بابەتە
جیاوازیــی و ناتەبایــی لــە نێــوان چەمکی
خوێنــدکار و پێشــمەرگەدا نییــە .کاتێک
بــاس لەســەر نەتــەوە و شــوناس ،ئــازادی
و ڕزگاری ،یەکســانی و دادپــەروەری
دەکەیــن بــاس لــە داوای هاوبــەش ،ژیــن-
جیهانــی هاوبــەش و لۆژیکــی هاوبــەش
دەکەیــن لە مێژووی خەباتی گەلی کورد
خوێنــدکاران لە مێعمارانی تێئۆریزەکردنی
خەباتــی پێشــمەرگانە بــوون و بەشــێکی
بەرچاوی ئەم خەباتەن .کاتێک دەگوترێت

کوردســتان ســەنگەری ئازادییــە لێرەیــە
کــە قەڵــەم بەدەســتان ،خــاوەن فکــران و
هونەرمەندان دەبێت ڕۆڵی مێژوویی خۆیان
بۆ پەرەســەندنی بیری ئازادی بە ئەخالقی
بەرپرســیارانە ئەنجــام بــدەن و پراکتیســی
ڕووبەڕووبوونــەوەی دەســەاڵت لەبەرامبــەر
سیاســەتی کۆلۆنیالیســتی وەکــوو
ئەرکێکی ســەرەکی خۆیان پێناسە بکەن.
بزاڤــی خوێنــدکاری لــە کوردســتان زۆرتر
لەگەڵ بیرۆکەی خزمەتکردن بە شۆڕشی
کوردســتان و گۆڕینی دۆخی داســەپاوی
گەلی کورد خۆی پێناسە کردووە.
ــــ ئێمــە ئێســتا مامۆســتای زۆرمــان لــە
زانکۆکانــی ئێــران و ڕۆژهــەاڵت هەیــە،
پەیوەنــدی ئــەم مامۆســتایانە لەگــەڵ

بزاڤی خوێندکاری چۆنە؟ ئایا پاڵپشتی
خوێندکارانن؟
ئێمــە لەگــەڵ هەڕەشــە و هــەر چەشــنە
سیاســەت ســڕینەوەیەک لــە زانکۆکانــدا
بەرەوڕووین ،هەر شــتێک کە ئایدیۆلۆژی
سیســتمی زاڵ و بااڵدەســت پەیــڕەوی
دەکات و هێمــای زانکــۆی ســەردەمی
دەوڵەتــی کۆلۆنیالیســتییە بەشــێوازێک
تەگــەرە لە بــەردەم کاریگــەری بەکەڵک
وەرگرتــن لە زانســتە .گۆڕینــی ئەرک و
پێگــەی زانکــۆ ،گۆڕانکارییــە ئابووری،
کۆمەاڵیەتــی و بەجیهانیبوونــە هەمــوو
جومگەکانی ژینگــەی کۆمەاڵیەتیمانی
تەنیــوە هەربۆیــە پەیوەنــدی مامۆســتا و
خوێندکاریش لە بەستێنی وەها زانکۆیەکدا
دەچێتە ژێر پرسیار.
ئەمە پرسێکی لەمێژینەیە کە خوێندکاران
چاوەڕوانــی لــە مامۆســتاکانیان هەیــە لە
بزاڤــە خوێندکارییەکانــدا پاڵپشــتیان بــن؛
لــە میکانیزمــی زانکۆدا نابێت مامۆســتا
و خوێنــدکار لــە دوو دوورگــەی دوور لــە
یــەک بژین بێگومــان گۆڕانکارییەکانی

نێــو زانکۆکانــی ئێــران و ڕۆژهــەاڵت کە
لــە ســەرەوە باســمان لێکــرد لەســەر ئەرک
و ڕۆڵــی مامۆســتایانیش بانــدۆری
ڕاستەوخۆی هەبووە؛ لە یادمە لە زانکۆی
ســنە چەنــد ســاڵ پێــش خوێندکارێــک
نامەیەکــی ئــاوەاڵی بەنیســبەت ئەرکــی
مامۆســتاکانیان نووســی کــە ئــەودەم
باســی زۆری لێکــرا هەربۆیــە ناکرێــت
بــاس لە بزاڤــی خوێنــدکاری بکەین بەاڵم
مامۆستایان پاڵپشتی خوێندکارانیان نەبن.
ــــ ئایــا دەکرێــت و باشــتر نییــە
وەک ئەنجوومەنــە ژینگەپارێــزی،
فەرهەنگییــەکان لــە ڕۆژهــەاڵت بنکــەی
زانســتیی دابمەزرێــن بــۆ باڵوکردنــەوە
و هێنانەئــارای خوێندنــەوە و ڕوانگــە
و شــکاندنی ئینحســاری زانســتی لــە
ڕۆژهەاڵت؟
ئەمڕۆکــە دامەزراندنــی ناوەنــدە
زانســتییەکان یــان ئەنجوومەنــە فکــری و
گۆڤــارە زانســتییەکان بەتایبــەت زانســتە
مرۆیییــەکان لەپــاڵ زانکۆکانــدا بــاوە
هەرچەنــد ئــەم ناوەندانەیــش یاساوڕێســای
تایبــەت بــە خۆیــان هەیــە ،دەکرێــت لــە
ڕۆژهەاڵتیــش هاوشــێوەی ئەو ئەنجوومەنە
زانســتییانەمان هەبێــت بــۆ ئــەوەی وردتــر
و بەشــێوەی ڕێکخراوەیــی لەســەر پرســە
گرێدراوەکان بە ژینگەی کوردســتان هێڵە
فکری و نەریتە فیکرییەکان گەشە بکەن.
ناوەنــدە زانســتییەکان لەگــەڵ ئەنجوومەنە
فەرهەنگــی و ژینگەپارێزییەکان و هتد..
لەڕووی ئەرکی مەعریفەتناسانە و ئەرکی
سیاســی جیاوازییــان هەیــە ،لە ســەردەمی
مۆدێرنیتە و دامەزراندنی زانکۆ ،ئامانج و
ئەرکی مێژوویی و میکانیزمی زانکۆ لە
ناوەڕۆک و فۆرم جیاوازی بناغەیی هەبوو
لەگەڵ هەر جۆرێکی تر لە پێکهاتەکانی
تــری نێو کۆمەڵــگا .بــە لەبەرچاوگرتنی
ئاڵوگــۆڕە ئابــووری  -کۆمەاڵیەتییــەکان
و گۆڕانــکاری زانکــۆکان دۆخی تایبەت
هاتووەتــە ئــاراوە .زانســت لــە زانکۆکانــی
ئێــران لــە ژێــر ڕکێفــی ئۆلیگاریشــی
و ناوەنــدی چــاپ و باڵوکراوەکانــی
کتێــب و تاقمێــک ئیلیتــە کــە ناوەنــدە
ئەکادیمیاکانیــان بەالڕێــدا بــردووە ،ڕێژیم
دەســتتێوەردانی ڕاســتەوخۆی لەســەر دانان
و البردنــی ئەکادیمیســییەنەکان دەکات؛
دابەزینی ئاســتی زانســت بۆ موهەندیسی
کۆمەڵــگا ،دەرکردنــی وتارگەلی زۆر کە
بازاڕی فرۆشتنی وتاری «ئایئێسئای»
زۆر کردووە.
هەمــوو ئەم لێکەوتانە و بوونی دەســەاڵتی
داگیرکەر وای کردووە کە ئەکادیمیسییەنە
کوردەکانیــش لە کێشــە و گرفتەکانی بە
دوور نەبن.

ژمارە ٥ ، ٨٢٢ی مەی ٢٠٢٢

ئەمساڵ  ٥٤ساڵ بەسەر شەهیدکرانی پۆلێک لە خەباتکارانی ڕێگای ئازادی گەل و نیشتمان ،شەهیدان مەال ئاوارە،
سماییل شەریفزادە ،سلێمان موعینی ،حوسێن ڕەحمان ڕابی ،میرزا محەممەد ئەستی ،عەلی عەواڵ كۆڵی و
چەندین هاومەتەرێزیان تێدەپەڕێ؛ لەم یادەدا چەند نموونە لە شێعرەکانی مامۆستا هێمن موکریانی
کە بەشێکیان بۆ یادی ئەم ئازیزانە هۆنراوەتەوە ،دەخەینە بەرچاوی خوێنەرانی الپەڕەی ئەدەب و هونەر.

شەو و شەیتان
ئەستێرە یەک یەک ڕاخوشین
ڕەش هەڵگەڕا ئاسمانی شین
هەورێک شۆڕابەی بەرداوە
دەڵێی لە قیڕیان وەرداوە
تاریکانە ،شەوەزەنگە
واڵت بێ هەست و بێ دەنگە
گۆڕستانی خامۆشە شار
تێیدا نەماوە زیندەوار
نە ڕادەژێ گەاڵی دارێک
نە دێ هەستی پێی ڕێبوارێک
هەرچی کۆاڵن و شەقامە
دەڵێی کاوالشی بەسامە
دنیا دەریای بێ شەپۆلە
الو داماوە ،جێژوان چۆلە
پەردەی کۆشکان دادراوە
ڕۆچنەی کۆختانیش گیراوە
لە تاالر و سەر سەرایان
بڕا ترووسکەی چرایان
شەمی سەرچاکیان البردن
مردووش هێندەی دیکە مردن
دامرکا ،بوو بە ژیلەمۆ
لە ناو ئاورگاندا پشکۆ
ژیان ڕووگرژە و مچ و مۆڕ
دێ بۆنی کفن و تات و گۆڕ
شەو زرینگاوە ،ڕاشکا
شەیتان سامی لە خوا شکا
کەڵپی خوێناوی گڕ کردن
فریشتەی پشووبڕ کردن
خەم و خەفەت دادەبێژێ
شادی و ئازادی دەنێژێ
داسی مەرگ و نەمان دەسوێ
هەوەڵ گەوزی داوێتە کوێ؟
دێن و دەچن بە ئەسپایی
لە چوارچرا چەند تارمایی
خێوی شەو و خودای شەڕن
بێچووە شەیتانی بەدفەڕن
ئاخ ،دیسان سێدارە چەقی

کوردی چۆ بن لەسەر هەقی
لەپڕ دەنگێکی نێرانە
نرکەی کوڕانە و شێرانە
پەردەی بێدەنگی دادڕاند
خەواڵووی لە خەو ڕاپەڕاند
خەڵک هەمووی ئەو دەنگەی بیست
دەیگوت «پێشەوای» خۆشەویست:
کە من مردم کورد نامرێ
دەس لە خەبات هەڵناگرێ
هارووژا وەکوو پوورەی هەنگ
«مەهاباد» گۆڕخانەی بێ دەنگ
لە دەوروبەری چوارچرا
هەزاران سەر لە قوڕ نرا
کام نازداری شۆخ و جوانە
دای لە خم لکی کۆڵوانە
لە چاوی کیژی مل بەکوێن
بەخوڕ دەهات فرمێسکی خوێن
شۆڕەالو هاتە کۆڕی شین
ئەویش سۆرانی کردن شین
پیرەپیاو بانگ دەکا ڕۆڵە
لەبیر نەکەن تۆڵە ،تۆڵە
تێکڕا دەڵێن درشت و ورد:
کورد نەمرد ،پێشەواش نەمرد
با تەرمیشی بخرێتە گڵ
چۆن یادی دەردەچێ لە دڵ؟
***
شادبە ئەی پێشەوای نەمر
هەتن ڕۆڵەی ئازا و خوێنگر
بۆ فیداکاری ئامادەن
ڕێگای ڕاستی تۆ بەرنادەن
پەڕکووری ڕق ئەستوورە کورد
لەسەر تۆڵەی تۆ سوورە کورد
کچ و کوڕ و ژن و پیاوی
دەکا خەباتی خوێناوی
تا مافی ڕەوای دەستێنێ
ئاواتی تۆ وەدی دێنێ

کاروانی خەبات
زەردە پەڕی ،سوور بوو ئاسۆ
خەریک بوو سێرە ھەڵگیرێ
لەباتی قاسپە قاسپی کەو
دەھات قرمژنی شێست تیرێ
ئاوری بەردەدا لە بەندەن
گڕی خومپارە و بازووکا
کام گوڵ گەش بوو ،کام گیا شلک
بەو بڵێسە ھەڵدەپرووکا
داوەستا لەو خڕ و شیوە
دووکەڵ و بۆگەنی بارووت
نەمامی ناسک و ساوا
بەدەسڕێژ دەبوونە بزووت
دەیشێال ھەاڵڵە و سوێسن
ناڵچەی پۆتینی ژاندەرم
نێرکی بیزا و مەندۆکیتەڕ
دەپەڕین بەگوللـەی گەرم
کێوی لە حەوت کێوان تەقین
ھەڵۆ دای لە شەقەی بااڵن
کەروێشک تەماڵی ھەڵگرت
ڕێوی خوشی بۆ کەندااڵن
کۆترە شینکەی قەدی شاخی
لوور بوونەوە ناو ئەشکەوت
سوێسکە لە بن پنچک خزا
چۆلەکە لە جریوە کەوت
خۆی لە رەندۆاڵن ھەڵکێشا
لە ترسان مار بەپەلەپەل
لە پەڕپەڕۆچکەی ئاسمانێ
دیاری دا تارمایی خەرتەل
ھەر چوار تەنیشتی گیرابوو
لە سەنگەرێکدا بەتەنێ
ئەو الوەی بەڵێنی دابوو
ھەتا مردن چەک دانەنێ
پشوو سوار و گەروو وشک
گەرم ببوو چەکی دەستی

بەاڵم ھێشتا نەلەرزیبوو
دڵی پڕ لە ھیوا و ھەستی
ھەرچەندە ئاڵقەی گەمارۆ
ھەر وا دەھات تەنگتر دەبوو
ئەستێرەی ھیوای دەدرەوشی
تا وەخت درەنگتر دەبوو
پەندی کوردانەیە و کۆنە
کە شەو قەاڵتی مێرانە
ھەروا تاریکان پەیدابا
دڕی پێ دەدان شێرانە
ڕووناکبیرێکی تا ئیمڕۆ
دەچوو بەرەو ئاسۆگی ڕوون
ئێستا ھیوای بە بوولێڵ بوو
بۆ لە گەمارۆ دەربازبوون
بڵێسەی دا لوولەی چەکێک
تێک ھەڵگاڵ الوچاکی کورد
ئەفسەر یەک بەخۆی قیژاندی
به پیش به پیش گلولە خورد
لەبن پەسیوان دەرپەڕین
ھێزی ڕەش و ئەھریمەنی
دێرا بەخوێنی شەھیدێک
«کوردستان» مێرگ و چیمەنی
دیسان خوێنی قارەمانێک
نەخشاندی ڕێگای ڕزگاری
دیسان الپەڕێکی ڕەشتر
کەوتە سەر مێژووی زۆرداری
دوا نیگای بڕیە الی ئاسۆ
بەمۆلەق ڕاوەستا چاوی
شنەبای شەو ھات ئەستڕی
وەک پەنجەی جوانێک جواناوی
لەناو خوێندا دەتلێنەوە
الوی بەزیپک و بەسبات
بەاڵم ھەروا دەچێتە پێش
بێ وچان کاروانی خەبات

گاو و گەردوون
شەتەک درا لە دار درەنگانی شەو
الوێک لەسەر ڕزگاربوونی وەتەنی
وێڕای تەقەی دەسڕێژی دەستەی ئاگر
دێوەزمەی ڕەش دەیگوت و پێ دەکەنی:
جێژنی شایان گاو و گەردوونی دەوێ
خوێنی گەش و فرمێسکی ڕوونی دەوێ
هەڵوەری فرمێسکی دڵسۆزانی گەل
خوێنی شەهید ئاڵی کردەوە واڵت
بەاڵم لەگەڵ شین و شەپۆڕ و گریان
بۆڵە بۆڵی دێوەزمەکە هەر دەهات:
جێژنی شایان گاو و گەردوونی دەوێ
خوێنی گەش و فرمێسکی ڕوونی دەوێ
گوللەی ستەم دابێژدابێژی دەکرد
سەری پڕ ئەوین و دڵی پڕ لە هەست
لە گۆڕستانی کۆنی پێرس پۆلیس
خوێن دەڕشاوە و دەیخوێند کوندی شوومی مەست:
جێژنی شایان گاو و گەردوونی دەوێ
خوێنی گەش و فرمێسکی ڕوونی دەوێ
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«ڕۆژنامەی کوردستان» بە مەبەستی هەرچی زیاتر ئاشکراکردنی پێشێلکارییەکانی مافی مرۆڤ لە ناوچەکانی کوردستانی ڕۆژهەاڵت ،هەر دوو
حەوتوو جارێک ڕاپۆرتێک لە سەر دوایین بارودۆخی مافەکانی مرۆڤ لە کوردستانی ڕۆژهەاڵت باڵو و دەیخاتە بەردیدی خوێنەران ڕۆژنامەی
کوردستان .ئەم ڕاپۆرت و ئامارانە باس لە حاڵەتەکانی پێشێلکردنی مافی مرۆڤ لە ماوەی دوو حەوتووی سەرەتای مانگی بانەمەڕی ساڵی
 ١٤٠١هەتاوی ،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.
دەسبەسەرکردنی هاوواڵتییان:
ڕۆژی سێشــەممە ٦ی بانەمــەڕ ،پێنــج
چاالکــی کــورد بــە ناوەکانــی «حەســەن
عێزەتی»« ،نیشــتمان ڕەحمەتی»« ،ســەعید
محەممــەدی»« ،پەرویــن عەبدوڵاڵپــوور» و
«عومــەر ســلێمانی» خەڵکــی شــاری بانــە،
لەالیــەن هێــزە ئەمنییەتییەکانــەوە دەسبەســەر
کــران .بــە وتــەی ســەرچاوەیەکی ئــاگادار،
لــە بەرەبــەری ڕۆژی جیهانیــی کرێــکاران،
هێــزە ئەمنییەتییــەکان ســەرلەبەیانیی ڕۆژی
سێشەممە ٦ی بانەمەڕ ،هێرشیان بردووەتە سەر
ماڵــی ئــەو  ٥چاالکە کــوردە و ئەوانیان بەبێ
بەڵگەی یاســایی دەسبەســەر کردووە/ .ڕۆژی
سێشەممە ٦ی بانەمەڕ ،دوو چاالکی کرێکاری
بــە ناوەکانی «ئەفشــین ڕەحیمــی» و «فاتێح
مەجیــدی» ،لەالیــەن هیــزە ئەمنییەتییەکانەوە
دەسبەســەر کــران .هێــزە ئەمنییەتییەکان بەبێ
بەڵگەی یاســایی هێرشیان بردووەتە سەر ماڵی
ئەو دوو هاوواڵتییە و هەوڵی دەسبەسەرکردنی
ئەوانی دابوو /.ڕۆژی شەممە ١٠ی بانەمەڕ،
عوســمان ئیســماعیلی ،چاالکــی کرێــکاری
خەڵکی سەقز ،لەالیەن هێزە ئەمنییەتییەکانەوە
دەسبەســەر کــرا .مەحموود ســاڵحی ،چاالکی
کرێــکاری لــەو بارەیــەوە ڕایگەیانــدووە:
«نزیــک  ١١کــەس لــە مەئموورانــی لیبــاس
شەخســی هێرشــیان کردووەتــە ســەر ماڵــی
عوســمان ئیســماعیلی و وێــڕای پشــکنینی
ماڵەکــەی ،هێندێــک کەرەســتەی شەخســیی
ناوبراویان لەگەڵ خۆیان بردووە» /.ئەسکەندەر
لوتفــی ،شــەعبان محەممــەدی و مەســعوود
نیکخــا ،لــە ئەندامانی هەیئەتــی بەڕێوەبەریی
ئەنجومەنی ســێنفیی مامۆستایانی کوردستان
 مەریــوان ،نیوەشــەوی ڕابــردوو ،لەالیەن هێزەئەمنییەتییەکانەوە دەسبەســەر کران .ئەو ســێ
چاالکــە ســێنفییە پــاش دەسبەســەرکرانیان بۆ
شوێنێکی نادیار ڕاگوێزراون .دەسبەسەرکردنی
ئەو ســێ چاالکە ســێنفییە لە کاتێکدا ڕووی
داوە کــە ئەمــڕۆ یەکشــەممە ١١ی بانەمــەڕ
کۆبوونــەوەی سەرەتاســەری مامۆســتایان بــۆ
بەدەســتهێنانی داواکارییەکەیــان لــە ئێــران و
کوردستان بەڕێوە دەچێت.
بانگهێشتکردنی هاوواڵتییان بۆ ناوەندە
ئەمنییەتییەکان:
ڕۆژی چوارشەممە ٧ی بانەمەڕ« ،غواڵمڕەزا
شــەریفە» مامۆســتای خانەنشــینکراو و لــە
چاالکانــی فەرهەنگییانی ســنە ،بانگهێشــتی
ســتادی خەبەریــی ئیــدارەی ئیتالعاتــی
ئــەو شــارە کــرا و لێپرســینەوەی لەگــەڵ کــرا.
ئــەو مامۆســتایە لــە ڕێــگای پەیوەندیــی
تەلەفۆنییــەوە بانگهێشــتی ســتادی خەبەریــی
ئیــدارەی ئیتالعاتــی ســنە کــراوە و ناوبــراو لە
پەیوەندی لەگەڵ کۆبوونەوە ناڕەزایەتییەکانی
مامۆستایان ،بە تۆمەتی دابینکردنی پالکارت
بە مەبەســتی پشتیوانی لە زیندانییانی سێنفی
و سیاســیی (شــەعبان محەممەدی و ڕەســوڵ
بوداقــی) ،بانگکــردن و دەعوەتکــردن لــە
مامۆستایان و بنەماڵەی قوتابییەکان لە سنە،
داکۆکــی لە مافــی کرێــکاران و کرێکارانی
زیندانــی و هەڵگرتنــی بێنێــر ،لەالیــەن هێــزە
ئەمنییەتییەکانەوە لێپرسینەوەی لێکرابوو.
ڕۆژی هەینی ٩ی بانەمەڕ ،ئارمین شــەریفە،
چاالکــی کرێــکاری بانگهێشــتی ســتادی
خەبەریــی ئیــدارەی ئیتالعاتــی شــاری ســنە
کرا و لێپرســینەوەی لەگەڵ کرا .ئەو چاالکە
کرێکارییە لە ڕێگای پەیوەندیی تەلەفۆنییەوە
بانگهێشت و هێزە ئەمنییەتییەکان ناوبراویان لە
پەیوەنــدی لەگەڵ کۆبوونــەوە ناڕەزایەتییەکان

و چاالکییــە کۆمەاڵیەتییــەکان بانگهێشــت و
هەڕەشەی لێ کرابوو.
دۆســیەی  ٩کەس لــە ئەندامانی ئەنجومەنی
ســێنفیی مامۆســتایانی کوردســتان (ســەقز
و زیویــە) بــە ناوەکانــی «ئــاوات ڕەزەوی،
لەیــا عینایــەتزادە ،تاهیــر حامیــدی ،تاهیــر
قــادرزادە ،ئامانــج ئەمینــی ،عەزیــز مــەرزی،
ئەحمەد قادری ،خالید عەبدوڵاڵهی و ســلێمان
عەبــدی» بــۆ دادســەرای گشــتی و ئینقالبی
ســەقز نێــردرا .بــە وتــەی ســەرچاوەیەکی
ئاگادار ،دۆســیەی ئەو  ٩چاالکەی ســێنفیی
مامۆســتایانی قوتابخانــە پــاش بەشــداریان
لــە کۆبوونــەوەی ناڕەزایەتیــی مامۆســتایان
لــە بەرامبــەر ئیــدارەی پــەروەردەی پــەروەردە
و بارهێنانــی ســەقز بــۆ دادســەرای گشــتی و
ئینقالبی ئەو شارە نێردراوە.
ڕۆژی یەکشــەممە ١١ی بانەمــەڕ ،پــاش
بەڕێوەچوونــی کۆبوونــەوەی ناڕەزایەتیــی
مامۆســتایان ،حیراســەتی ئیــدارەی پــەروەردە
و بارهێنانــی بانــە ژمارەیــەک لــە چاالکانی
سێنفیی مامۆستایانی قوتابخانەی بانگهێشت
کــرد .بــە وتــەی یەکێــک لــە مامۆســتایانی
شــاری بانــە ،عەلیــڕەزا موەحــدی ،بەرپرســی
حیراســەتی پــەروەردە و بارهێنانــی بانــە ،لــە
پەیوەندییەکــی تەلەفوونی لەگەڵ بەرپرســانی
قوتابخانــەکان ،هەڕەشــەی لــەو مامۆســتایانە
کــردووە کــە لــە کۆبوونــەوە ناڕەزایەتییەکاندا
بەشداریان کردبوو.
مانگرتنی زیندانیان:
لــە ڕۆژی سێشــەممە ٦ی بانەمــەڕ ،ســۆعدا
خەدیــرزادە خەڵکــی پیرانشــار کــە دوو گیانــە
و دەسبەســەر کــراوە لــە بەنــدی «نسوانـ»ـــی
زیندانــی ورمــێ ،مانــی لــە خــواردن و دەوا و
دەرمــان گرتــووە .یەکێــک لــە نزیکانــی ئــەو
هاوواڵتییە بە ئاژانســی کوردپا ڕایگەیاندووە:
«ســۆعدا خەدیــرزادە بە نیشــانەی ناڕەزایەتی
دەربڕین بەهۆی ناڕوونی چارەنووســی ،دەستی
داوەتە مانگرتن لە خواردن و دەوا و دەرمان».
بێسەروشوێنکردنی هاوواڵتییان:
ســەرەتای مانگی خاکەلێوەی ئەمســاڵ ،هێزە
ئەمنییەتییــەکان هاوواڵتییەکــی کوردیــان بە
نــاوی «کەیــوان ڕۆســتەمی» کــوری عەلی
ئەکبــەر خەڵکــی گونــدی «مێــراو» ســەر
بــە شــاری ســنە دەسبەســەر کــرد .بــە وتــەی
سەرچاوەیەکی ئاگادار ،ئەو هاوواڵتییە تەمەن
 ٢٧ســاڵەیە لــە مــاوەی ڕۆژانــی ڕابــردوودا،
لــە پەیوەندییەکــی کورتــی تەلەفۆنییــدا بــە
بنەماڵەکــەی ڕاگەیانــدووە کە لــە گرتنگەی
ئیــدارەی ئیتالعاتی ســنە دایە .بــە وتەی ئەو
ســەرچاوەیە ،بنەماڵــەی ڕۆســتەمی هەتا پێش
لــەو پەیوەندییە تەلەفۆنییــە هیچ زانیارییەک
لەســەر چارەنــوس و تەندروســتیی کوڕەکەیــان
نەبووە.
تەقەکردن لە هاوواڵتییان:
ڕۆژی سێشەممە ٦ی بانەمەڕ ،هاوواڵتییەکی
کورد بە ناوی «کەماڵ بایەزیدپوور» کوڕی
خالیــد خەڵکــی گونــدی «دربکە»ی شــاری
پیرانشــار ،لــە ئەنجامــی تەقــەی مەئموورانی
هێــزە ئینتزامییــەکان لــە جــادەی پیرانشــار-
مەهابــاد پێکــرا .بــە وتــەی ســەرچاوەیەکی
ئــاگادار ،مەئموورانــی هێــزە ئینتزامییــەکان
بەبــێ ئاگادارکردنــەوەی پێشــوو ،تەقەیــان لــە
ماشــینی ئــەو هاوواڵتییــە کــوردە کــردووە و
لــە ئاکامــادا ئــەو هاوواڵتییــە القــی برینــدار
کــراوە .مەئموورانــیهێــزە ئینتزامییــەکان بــە
گومانی پێبوونی شــتومەکی قاچاخ تەقەیان

لە ماشینی ئەو هاوواڵتییە کوردە کردووە.
ئێــوارەی ڕۆژی سیشــەممە ٦ی بانەمەڕ ،دوو
هاوواڵتــی بــە ناوەکانی «عوســمان وەیســی»
تەمــەن  ٣٢ســاڵ کوڕی خواکــەرەم و خەڵکی
گونــدی «گوڵچێر» و «کەیوان» ناســراو بە
«کەیــوان کەڵەوێنجەیــی» خەڵکــی شــاری
مەریــوان ،بــە تەقــەیهێزەکانــی ســپا بریندار
کــران .بــە وتــەی ســەرچاوەیەکی ئــاگادار،
ئــەو دوو هاوواڵتییــە کــوردە بەهــۆی تەقــەی
هێزەکانــی ســپا لــە نزیک گوندی «حەســەن
ئاوڵــە» تەقەیــان لــێ کــراوە و بــە ســەختی
برینــدار بوون .ئەو ســەرچاوە ئــاگادارە هەروەها
ئەوەشی خستەڕوو« :هێزەکانی سپا لە نزیک
گوندی حەسەن ئاوڵە ویستبوویان دەست بەسەر
کەرەستەی ئەو دوو هاوواڵتییەدا بگرن و پاش
دەمەقاڵێ ،بە چەکی تاپڕ ،تەقە لە عوســمان
وەیســی دەکــەن و دواتــر بــە چەقــۆ هێرشــیان
کردووەتەوە سەر کەیوان کەڵەوێنجەیی».
کوژران و برینداربوونی کۆڵبەران:
ئێــوارەی ڕۆژی سێشــەممە ٣٠ی خاکەلێــوە،
«ئــارش نــووری» کۆڵبــەرە برینداربووەکــەی
خەڵکــی گونــدی «کەالشــی لوولــم»
ســەر بــە شــاری جوانــڕۆ ،بەهــۆی قورســیی
برینەکانیــەوە ،لــە نەخۆشــخانەی تاڵقانیــی
کرماشــان گیانــی لەدەســت دا .ئــەو کۆڵبــەرە
بــە تەقــەی هێزە نیزامییەکانــی حکوومەت لە
ســنووری نەوسوود ،ســەری پێکرابوو /.ڕۆژی
پێنجشــەممە ١ی بانەمەڕ ،کۆڵبەرێکی کورد
بــە ناوی «ئەفشــار دەربازی» کــوڕی حاتەم
خەڵکــی گوندی «هێیە» ســەر شــاری شــنۆ
بەهــۆی جەڵتــەی دڵ لــە ســنووری ئەو شــارە
گیانــی لەدەســت دا .ئــەو کۆڵبــەرە کــوردە لە
ئەنجامــی ڕاودوونانــی هێــزە نیزامییەکانــی
حکوومەتــی لــە ســنووری ئــەو شــارە تووشــی
جەڵتــەی دڵ ببــوو /.ڕۆژی پێنجشــەممە ١ی
بانەمــەڕ ،ســێ کۆڵبــەر خەڵکــی شــارەکانی
جوانــڕۆ و کامێــران ،لــە ئەنجامــی تەقــەی
هێــزە نیزامییەکانــی حکوومەتــی و بەربوونەوە
لــە بەرزایــی لــە ســنووری شووشــمێ برینــدار
بــوون .بە وتەی ســەرچاوەیەکی ئــاگادار ،دوو
کۆڵبــەر بــە ناوەکانی «محەممــەد فەخری»
خەڵکــی شــاری جوانــڕۆ و «هوشــەنگ
کەریمــی» خەڵکی شــاری کامێــران ،بەهۆی
ڕاودوونانــی هێــزە نیزامییــەکان حکوومەتــی
لــە بەرزایــی بەربوونــەوە و الق ودەســتیان
شــکاوە .ئــەو ســەرچاوەیە هەروەهــا ئەوەشــی
خســتە ڕوو کۆڵبەرێکی دیکە بە ناوی «دانا
ڕەحمەتــی» خەڵکــی جوانــڕۆ ،لــە ئەنجامــی
تەقــەی هێــزە نیزامییــەکان ،پێکــرا /.ڕۆژی
هەینــی ٢ی بانەمــەڕ ،کۆڵبەرێکــی کــورد
بــە نــاوی «مەیســەم شــەفیعی» خەڵکــی
گونــدی «کۆزەرانـ»ـــی شــاری کرماشــان،
بەهــۆی بەربوونــەوە لــە بەرزایــی لە ســنووری
نەوسوود بریندار بوو .ئەو کۆڵبەرە لەو ڕووداوە
قوالپەی پێی شکا و بۆ چارەسەری پزیشکی
ڕەوانــەی ناوەندێکــی دەرمانــی کــرا /.ڕۆژی
شــەممە ٣ی بانەمــەڕ ،کۆڵبەرێکــی کورد بە
نــاوی «ئیســماعیل ســەبۆکڕوو» خەڵکــی
شــاری ڕوانســەر ،بــه گوللـــەی ســاچمەیی
هێــزە نیزامییەکانــی حکوومەتی لە ســنووری
شووشــمێ بریندار کرا / .ڕۆژی شــەممە ٣ی
بانەمەڕ ،لە ئەنجامی تەقەی هێزە نیزامییەکان
لــە ژمارەیــەک لە کۆڵبــەران ،کۆڵبەرێک بە
نــاوی «ئیحســان کەرەمــی» خەڵکی شــاری
سەالســیباوەجانی لە سنووری نەوسوود پێکرا.
ئــەو کۆڵبــەرە کــوردە لــەو ڕووداوەدا دەســتی
پێکــراوە و بۆ چارەســەریی پزیشــکی ڕەوانەی

ناوەنــدی دەرمانــی کراوە .هێــزە نیزامییەکانی
حکوومــەت بەبــێ ئاگادارکردنــەوەی پێشــوو
تەقەیــان لــەو کۆڵبەرە لەگــەڵ ژمارەیەک لە
کۆڵبەرانی دیکە کردبوو.
کوڵبەرێکــی کــورد بــە نــاوی «مەســعوود
مەحموودی»  ٣٢ساڵە و کوڕی «سەعید»،
خەڵکــی گونــدی «ســێوەڕ»ی مەریــوان،
بــە تەقــەی هێــزە نیزامییەکانــی حکوومــەت
لــە ســنووری نەوســوود برینــدار بــوو .هێــزە
نیزامییــەکان بەبــێ ئاگادارکردنــەوەی پێشــوو
تەقــەی ڕاســتەوخۆیان لــەو کۆڵبەرە کــردووە.
باســکی ڕاســتی ناوبــراو بەســەختی برینــدار
کــراوە /.ئێــوارەی ڕۆژی پێنجشــەممە ٨ی
بانەمــەڕ ،دوو کۆڵبــەر بــە ناوەکانــی «ئومید
یوونســی» و «موختار شــامورادی» خەڵکی
شــاری ســەالسباوەجانی لە ئەنجامــی تەقەی
هێــزە نیزامییەکانــی حکوومەتی بە گولـــلەی
تاپڕ لە سنووری نەسوود پێکران.
ســەرلەبەیانیی ڕۆژی شــەممە ١٠ی بانەمەڕ،
کۆڵبەرێکــی کــورد بــە نــاوی «ســەفەر
ســوبحانی» کوڕی حەیــدەر ،خەڵکی گوندی
«دووریسانـ»ـــی شــاری پاوە ،بەهۆی تەقەی
هێــزە نیزامییەکانــی حکوومــەت گیانــی
لەدەســت دا .ڕۆژی شــەممە ١٠ی بانەمــەڕ،
دوو کۆڵبــەری مێرمنــداڵ بــە ناوەکانــی
«فەرهــان مینایــی» تەمــەن  ١٥ســاڵ و
«ڕامین باواجانی» تەمەن  ١٦ســاڵ خەڵکی
شــاری ســەالسباوەجانی ،بــە تەقــەی هێــزە
نیزامییــەکان لــە ســنووری نەوســوود برینــدار
کــران / .ســەرلەبەیانیی ڕۆژی شــەممە
١٠ی بانەمــەڕ ،کۆڵبەرێکــی کــورد بە ناوی
«فەرشــید قــادریزادە» خەڵکــی گونــدی
«دشــە»ی شــاری پاوە ،بەهــۆی تەقەی هێزە
نیزامییــەکان لــە ســنووری نەوســوود ،برینــدار
کرا .هێزە نیزامییەکان بە گولـلەی ساچمەیی
تەقەیان لەو کۆڵبەرە کوردە کردووە / .ڕۆژی
شــەممە ١٠ی بانەمــەڕ ،دوو کۆڵبەری کورد
بــە ناوەکانــی «موبیــن حامیــدی» خەڵکــی
گوندی «دشە»ی پاوە و «فەالح عەزیزی»
خەڵکــی شــاری ســەالسباوەجانی بــە تەقــەی
هێزە نیزامییەکان ،بریندار کران .ســەرلەبەیانی
ڕۆژی یەکشــەممە ١١ی بانەمــەڕ ،دوو
کۆڵبــەر بــە ناوەکانــی «ئومیــد حەبیبــی»
تەمەن  ٢٧ساڵ و «زانکۆ خوسرەوی» تەمەن
 ١٩ســاڵ خەڵکی شــاری ڕوانســەر ،بەتەقەی
هێــزە نیزامییەکانــی حکوومەتی لە ســنووری
نەوسوود پێکران.
بەڕێوەچوونی دادگا بۆ مەحکوومکردنی
هاوواڵتییان بە زیندان:
مامۆســتا «محەممەدمیــرزا ڕەحمانــی»
کــوڕی دەرویــش محەممەدئەمیــن تەمــەن ٤٨
ســاڵ« ،ســیروان قوربانی» کــوڕی مەحموود
تەمــەن  ٣٨ســاڵ« ،بورهــان کەمانگــەر»
کوڕی عەلی تەمەن  ٣٣ســاڵ و «حیشــمەت
(ئامانــج) قوربانــی» کــوڕی ئەحمــەد
تەمــەن  ٣٧ســاڵ ،چــوار هاوواڵتیــی نــاڕازی
بەنیســبەت لــە ســێدارەدانی حەیــدەر قوربانــی،
لەالیــەن لقــی  ١٠١دادگای کەیفەریــی
٢ی شــاری کامێــران ،هــەر کامەیــان بــە ٩١
ڕۆژ زیندانــی بــە هەژمارکردنــی مــاوەی
دەسبەســەریی پێشــوویان ،مەحکــووم کــران.
دادگا ئەو چوار هاوواڵتییە «کامێرانـ»ـییەی
بــە «پڕۆپاگەنــدە دژی نیــزام لــە بەرژەوەندیی
یەکێــک لە حیزبە کوردییەکان» تۆمەتبار و
ئەو حوکمەش ڕۆژی شەممە ٢٧ی خاکەلێوە،
بــەو چوار هاوواڵتییــە ڕاگەیەندراوە / .ڕۆژی
چوارشــەممە ٧ی بانەمــەڕ ،ســێ هاوواڵتیــی

کــورد بــە ناوەکانــی «مێقداد حەســەن نژاد»
کوڕی ساڵح« ،زەمانە زیویە» کچی ئەحمەد
و «محەممــەد ســەلیمی» کــوڕی عەبدوڵاڵ،
لەالیــەن لقــی یەکی دادگای ئینقالبی ســەقز
بە ســەرۆکایەتی دادوەر «جەواد مستەفایی»
ســەرجەم بــە  ٢٧مانــگ زینــدان مەحکــووم
کــران و هاوواڵتییەکیــش بــە نــاوی «کاوه
ڕەشــیدزادە» بــێ تــاوان ناســێندرا .دادگا ئــەو
چــوار هاوواڵتییــەی بە «تەبلیــغ و ئەندامەتی
لــە یەکێــک لــە حیزبــە کوردییەکانــی
ئۆپۆزیسیۆنی ئێران» تۆمەتبار کردووە.
ئازادکرانی زیندانیان:
ڕۆژی سێشــەممە ٣٠ی خاکەلێــوە ،شــەمزین
محەممــەدی زیندانیــی سیاســی ،خەڵکــی
گونــدی «ئاڵیکەنــد»ی شــاری بــۆکان،
پــاش تەواوبوونــی مــاوەی زیندانییەکــەی لــە
زیندانــی ئەو شــارە ئازاد کرا .ئــەو هاوواڵتییە
ڕۆژی یەکشــەممە ١٨ی بەفرانبــاری ســاڵی
 ١٤٠٠ئیزنــی مەرەخەســیی پێدرابوو و ڕۆژی
دووشــەممە ٢٥ی ڕێبەندانی هەمان ساڵ پاش
تەواوبوونی ماوەی مەرەخەسییەکەی گەڕایەوە
بــۆ زیندانــی ئەو شــارە /.ڕۆژی پێنجشــەممە
١ی بانەمــەڕ ،هاوواڵتییەکــی کــورد بە ناوی
«ئــارش منبــەری» کــوڕی حوســێن خەڵکی
گوندی «نییەر» ســەر بە شــاری ســنە ،پاش
 ١٥٧ڕۆژ لە دەسبەسەری بە دانانی بارمتە لە
زیندانــی ئەو شــارە ئازاد کرا .ئــەو هاوواڵتییە
بــە دانانی بارمتــەی  ٨٠٠ملیۆن تمەنی هەتا
کاتــی دادگاییەکــەی بــە شــێوەی کاتــی لــە
زیندانی ســنە ئازاد کراوە .ڕۆژی یەکشەممە
٤ی بانەمەڕ« ،گواڵڵە مورادی» هاوواڵتیی
خەڵکی شــاری پیرانشــار ،پاش ســاڵێک و ٧
ڕۆژ دەسبەســەری بە شــێوەی کاتی بە دانانی
بارمتــە لــە زیندانــی ورمــێ ئــازاد کــرا .ئــەو
هاوواڵتییــە بــە دانانــی بارمتــەی  ٤٠٠ملیۆن
تمەنــی هەتا کاتی دادگاییەکەی بە شــێوەی
کاتــی ئــازاد کراوە /.ڕۆژی یەکشــەممە ٤ی
بانەمــەڕ ،هاوواڵتییــەک بــە نــاوی «لەیــا
ئیبراهیــم نــادری» کچــی عومــەر خەڵکــی
گونــدی «ســۆغالوو»ی شــاری پیرانشــار بە
دانانــی بارمتــە لە زیندانی ورمــێ ئازاد کرا.
ئەو ژنە بە دانانی بارمتەی  ١میلیارد تمەنی
هەتــا کاتــی دادگاییەکەی بە شــێوەی کاتی
لــە زیندانــی ورمــێ ئــازاد کــراوە .ئێــوارەی
ڕۆژی شەممە ٢٧ی خاکەلێوە ،لەیال ئیبراهیم
نــادری بەبــێ بەڵگــەی یاســایی لەالیــەن هێزە
ئەمنییەتییەکانەوە دەسبەســەر و بۆ لێپرسینەوە
ڕەوانەی گرتنگەی ئیتالعاتی ســپا لە شــاری
پیرانشار کرابوو.
ڕۆژی پێنجشــەممە ٨ی بانەمــەڕ ،فــواد
عینایەتی دوایین دەسبەسەرکراوی ڕێوڕەسمی
نــەورۆزی ســنە ،دوای  ٣٧ڕۆژ دەسبەســەری
بــە دانانی بارمتە ،لە زیندانی ئەو شــارە ئازاد
کــرا .ئــەو هاوواڵتییــە بــە دانانــی بارمتــەی
 ٦٠٠ملیــۆن تمەنــی بــە شــێوەی کاتــی هەتا
کاتــی دادگاییەکــەی لــە زیندانی ســنە ئازاد
کــراوە .ڕۆژی دووشــەممە ١ی خاکەلێــوە،
هێــزە ئەمنییەتــی و هێزەکانــی دژە شــۆڕش،
هێرشــیان کــردە ســەر ڕێوڕەســمی نــەورۆز لــە
پاڕکــی منــداڵ (پاڕکــی نــەورۆز) و «فــواد
عینایەتیـ»ـیان دەسبەسەر کردبوو.
ڕۆژی شەممە ١٠ی بانەمەڕ ،پەیام منبەری،
هاوواڵتــی خەڵکــی گونــدی «نییــەر» ســەر
بــە ســنە ،پــاش  ١١١ڕۆژی دەسبەســەری بــە
دانانــی بارمتــە لــە زیندانــی ئــەو شــارە ئــازاد
کــرا .ئــەو هاوواڵتییــە بە دانانــی بارمتە ٨٠٠
ملیــۆن تمەنــی بــە شــێوەی کاتی لــە زیندانی
ســنە ئــازاد کراوە /.ڕۆژی یەکشــەممە ١١ی

بانەمــەڕ ،جەمــاڵ مروەتــی هاوواڵتیــی
دەسبەســەرکراوی خەڵکی شاری بانە ،پاش
 ١٧١ڕۆژ لــە دەسبەســەرکرانی کاتــی بــە
دانانــی بارمتــە لە زیندانی ســنە ئازاد کرا.
ئــەو هاوواڵتییــە کوردە بــە دانانی بارمتەی
 ٨٠٠ملیــۆن تمەنــی بــە شــێوەی کاتــی
هەتــا کاتــی دادگاییەکــەی ئازاد کــراوە/.
ڕۆژی یەکشــەممە ١١ی بانەمەڕ ،شــێرکۆ
منبــەری ،زانیــار منبــەری و ســیامەک
ئارنــگ ،ســێ هاوواڵتیــی خەڵکی گوندی
«نییەر» ســەر بە شــاری ســنە ،بــە دانانی
بارمتــە لــە زیندانی ئەو شــارە ،ئــازاد کران.
ئەو سێ هاوواڵتییە هەر کامەیان بە دانانی
بارمتەی  ٨٠٠میلیۆن تەمەنی هەتا کاتیی
دادگاییەکەیــان لــە زیندانــی ســنە ،ئــازاد
کراون /.ڕۆژی یەکشەممە ١١ی بانەمەڕ،
ڕەفیــق پزیشــکی و بێهــزاد پزیشــکی ،دوو
هاوواڵتیی دەسبەسەرکراوی خەڵکی شاری
بانە ،پاش  ١٧١ڕۆژ لە دەسبەسەری کاتیی
بــە دانانــی بارمتــە لــە زیندانی ســنە ،ئازاد
کــران .ئــەو دوو هاوواڵتییــە هــەر کامەیــان
بــە دانانــی بارمتــەی  ٨٠٠ملیــۆن تمەنــی
هەتــا کاتیــی دادگاییەکەیــان بــە شــێوەی
کاتــی ئــازاد کــراون /.ڕۆژی دووشــەممە
١٢ی بانەمــەڕ ،ســەالح ســورخی ئەندامــی
ئەنجومەنــی ســێنفیی مامۆســتایانی
کوردســتان (ســەقز و زیویــە) بــە دانانــی
بارمتــە ئــازاد کرا .ئەو چاالکەی ســێنفیی
مامۆســتایان بە دانانی بارمتە هەتا کاتیی
دادگاییەکــەی بــە شــێوەی کاتــی ئــازاد
کراوە .ناوبراو ڕۆژی شەممە ١٠ی بانەمەڕ
لەالیەن هێــزە ئەمنییەتییەکانەوە دەسبەســەر
کرابوو /.ڕۆژی دووشەممە ١٢ی بانەمەڕ،
هاوواڵتییەکی کورد بە ناوی «ڕەحمەتوڵاڵ
ســاڵحیان یــازی باڵغی» خەڵکــی گوندی
«یــازی باڵغی» ســەر بە ســەقز بە دانانی
بارمتــە لــە زیندانــی ســنە ئــازاد کــرا .ئەو
هاوواڵتییــە کــوردە بــە دانانــی بارمتــە بــە
شــێوەی کاتی هەتــا کاتــی دادگاییەکەی
ئازاد کراوە .ڕەحمەتوڵاڵ ساڵحیان لە ماوەی
دەسبەســەرکرانیدا لە «دەستپێڕاگەیشــتن بە
پارێزەر» و «چاوپێکەوتن لەگەڵ بنەماڵە»
بێبەری کرابوو.
مانگرتنی زیندانییان:
ئەســکەندەر لوتفــی و مەســعوود نیکخــا لە
ئەندامانی بەڕێوەبەریی ئەنجومەنی سێنفیی
مامۆســتایانی کوردســتان ـ مەریــوان لــە
کاتــی دەسبەســەرکردنەوە دەســتیان داوەتــە
مانگرتــن .شــورای هاوئاهەنگیی ڕێکخراوە
ســێنفییەکانی مامۆســتایانی ئێــران وێڕای
پشڕاســتکردنەوەی مانگرتنی «ئەسکەندەر
لوتفی و مەســعوود نیکخــا» ڕایگەیاندووە:
«هیواداریــن ئــەو ناوەندانــەی ئــەو دوو
کەســەیان دەسبەســەر کردووە بە تێگەیشــتن
لەگــەڵ ئــەو بابەتــە بجووڵێنــەوە و ئــەو دوو
کەسە ئازاد بکەن».
گیانلەدەستدانی گوماناوی هاوواڵتییان:
ڕۆژی یەکشەممە ٤ی بانەمەڕ ،یەکێک لە
پزیشــکەکانی نەخۆشــخانەی «تەوحید»ی
ســنە ،بە ناوی «دوکتۆر محەممەد ســادق
واحیدی» بە شــێوەی گوماناوی لە شوێنی
کارەکەی گیانی لەدەســت دا .ئەو پزیشکە
لە بەشی ئوڕژانسی نەخۆشخانەی سنە بووە
و پــاش دوو ڕۆژ تەرمەکــەی لــە ژووری
کارەکەی لەو نەخۆشخانەیە دۆزراوەتەوە.

