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حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران باڵوی دەکاتەوە

پـەیــڤ

٦8١٠ ٤

تـــاران ناتوانێ 
کـــورد لە باشـــوور 
و ڕۆژهـــەاڵت بەگژ 

یەکـــدا بکاتەوە

مێشکی نەخۆش و 
لێکدانەوەی پێچەوانە

دەرگای داخراوی 
سیاسەت و 
ئاکامەکانی

وه لیــی  بۆتــه   خامنه یــی  له وه تــه ی 
فه قیهــی ئــه م سیســتمه  كۆلۆنیالیســتی- 
تێرۆریســتییه ، حه وتوو و مانگ نه بووه  كه  
له  لێدوان و قسه كانیدا باسی دوژمن نه كا. 
ئــه م بوونــه وه ره  نه خۆشــه  كــه  چاره نووســی 
میلیۆنــان كــه س لــه  واڵتــی به اڵلێــدراوی 
ئێــران كه وتۆتــه  به رده ســتی، بــه رده وام باس 
بــۆ  پیالنــی  ده كات کــە دوژمنــان  لــه وه  
ده گێــڕن! و دوژمنــان ده یانهــه وێ هێــرش 
بكه نــه  ســه ر گــه ل و گــه ل لــه  نێــو ببــه ن! 
و گــه ل لــه  ڕێ بــه ده ر كــه ن! و به كورتــی 
ئــه وه ی له  مێشــكی پووچه ڵــی داته پیوی 
بــه  چركــه   خامنه ییــدا ڕوو ده دا، چركــه  
شــه ڕێكی ڕه وانی و ئابووری و ئه منیه تی 
و نیزامــی و دینــی و كه لتوورییــه  كــه  لــه  

نێوان دوژمن و گه لدا به ڕێوه  ده چێ!
ڕوون و ئاشــكرایه  كه  مه به ستی خامنه یی 
لــه  »گــه ل« ئــه و مرۆڤانــه  نیــن كــه  لــه   
نێــو جوغرافیــای ئێرانــدا ده ژیــن. ئــه وه  له  
ئه ده بیاتی دروست و لۆژیكی و مرۆییدایه  
نیشــته جێیی  مرۆڤه كانــی  بــه   گــه ل  كــه  
واڵتێــك ده ڵێن! خامنه یی خۆی ڕۆژانه  به  
ســه دان كه س له م مرۆڤانه  ئه شكه نجه  ده كا 
و فه رمانــی كوشــتاریان ده دا و لــه  په تای 
كۆرۆنــادا بــه  پێــی ئامــاره  نافه رمییــه كان 
هه شــت ســه د هه زار كه س لــه م مرۆڤانه  به  
كه لله ڕه قیــی خامنه یــی گیانیان له ده ســت 
دا. كه واته  گه ل له  نێو مێشكی خامنه ییدا 

خودی خامنه ییه .
كــه   كه ســانه ن  ئــه و  هه مــوو  دوژمنیــش 
ده یانهــه وێ بــه  مانــای وشــه ی  دژ- مــن   
دژایه تیــی بوونه وه رێك بــه  ناوی خامنه یی 
بكــه ن بۆیــه  ئــه و شــه ڕه ی لــه  مێشــكی 
خامنه ییــدا به ڕێــوه  ده چێ، شــه ڕه  له  نێوان 
خامنه یــی و هه مــوو ئه وانەی وا دژی ئه م 

دڕنده یه ن.
ڕاســته قینه ی  ســیمای  ناســینی  بــۆ 
پێویســته   خامنه یــی  ه كانــی  دژ-مــن 
چاوێــك لــه  ڕووداوه كانــی ناوچــه  بكه یــن. 
كاتێــك خه ڵكانــی ئێــران ده ڕژێنــه  شــه قام 
ده ده ن،  خامنه یــی  دژی  دروشــمی  و 
خامنه یــی وه لــه رزه  ده كــه وێ. كاتێــك كــه  
خه ڵكــی عێــراق و به تایبــه ت لــه  ناوچــه  
شیعه نشــینه كانی خوارووی عێراق، ده نگ 
به  ده ستوپێوه ندییه كانی كۆماری ئیسالمی 
نــادرێ و گرووپه كانــی ســه ر بــه  ڕێژیمی 
ئێران شكســتی سیاسی ده خۆن، خامنه یی 
زه نده قــی ده چــێ. كاتێــك لــه  لوبنــان هــه ر 
گرووپێكی مه سیحی یان سوننی یا شیعه  
كه  نزیك به  ئێران و ڕێژیمی خامنه یی بێ، 
ده نگــی لــه  كــزی ده دا و لــه  پارلمان الواز 

ده بێ، خامنه یی پشتی ده له رزێ!
و  هه ڵوێســت  و  ڕووداوانــه   ئــه م  

دیمانەی کوردستان

دژ-من

  لێپرسراوی گشتیی حیزبی دێموکرات لە تویتێکدا:

هەر چەند کۆماری ئیسالمیی ئێران وەک هەموو ئەو واڵتانەی کە دەستی پێیان ڕاگەیشتووە، 
کارەساتێکی ئەوتۆشی بەسەر لوبنان هێناوە کە بەم زووانە سەقامگیری بەخۆیەوە نابینێ،    

بەوحاڵەش ئاکامی هەڵبژاردنەکانی ئەمدواییەی لوبنان، هەنگاوێکی سەرەتایی بەاڵم
 گرنگ لە دژی رۆڵی ئەو رێژیمە لە لوبنان بوو.

ئەوە ڕەوتێکە لەپەرەگرتنی بی باوەڕیی خەڵک بە رێژیمی کۆماری ئیسالمی کە لەنێوخۆ و 
دەرەوەی واڵت ڕوو لە هەڵکشانە. ئێمە پشتیوانی لەو ڕەوتە دەکەین.

كەریم پەرویزی

درێژە لە الپەڕەی ٣

گڕکانـــی بێزاری

لــە ڕۆژانی ڕابردوودا ئیبراهیم ڕەئیســی، 
سەرکۆماری ڕێژیمی تاران، سەفەرێکی 
لەنــاکاوی بــۆ پارێزگای ورمــێ کرد و، 
جیــا لەوەیکــە پەراوێزەکانــی ئەم ســەفەرە 
خــۆی جێگــەی باسوخواســتی تایبەتــن، 
زۆر ڕووهەڵماڵراوانــە وتــی: » داهاتووی 
واڵت زۆر گــەش دەبینــم. ئێمــە لــە ســەر 
هێڵیــن و لــەو گۆڕەپانەدا کە »خەڵک« 
و »ئێمــە« بوونمــان هەیــە، گۆڕەپانەکــە 
دەبەینــە  کارەکانمــان  و  ناکەیــن  چــۆڵ 

پێش!.«
ئــەم ســەفەرەی ناوبــراو بــۆ بەشــێک لــە 
کاتوســاتێکدا  لــە  ئەویــش  کوردســتان، 
کــە ئێران بەگشــتی لەگــەڵ کۆمەڵێک 
لــە  بــەرەوڕووە  قــووڵ  گۆڕانــکاری 
لــە  پرســیارخوڵقێنە!  خۆیــدا  جەوهــەری 
ســەروبەندێکدا کــە نرخــی ڕەســمی ئــارد 
و چەندیــن پێویســتیی خۆراکــی خەڵــک 
دەڵێــن  خۆیــان  وەک  و  ڕاگەیەنــدرا 
نەشــتەرگەریی ئابوورییــان کرد و خەڵک 
ڕژانە ســەر شەقامەکان تاکوو بانەمەڕی 
١٤٠١یــش لە ڕۆژژمێری شۆڕشــی ئێران 
بخەنە پاڵ ڕۆژ و مانگەکانی خەزەڵوەری 

٩٨ و بەفرانباری ٩٦.
بیانــووی  بــە  ئەمجارەیــان  خەڵــک 
نەمانــی  و  هەوســارپچڕاو  گرانــی 
بەشــێک لــە پێداویســتییەکانی ژیانیــان 
لــە  ســفرەکانیان  بچووکتربوونــەوەی  و 
هەرێمــی ئەلئەحــوازەوە ڕاپەڕین و دەنگی 
خۆیــان گەیانــدە لوڕســتان و کۆهگیلویە 
و چوارمەحــاڵ و بەرەبەرە چەندین شــار و 
پارێزگای دیکەشیان تەنییەوە و لەم هەلە 

کەڵکیــان وەرگــرت تــا جارێکی تــر هاوار 
بکــەن: »مــەرگ و نەمــان بــۆ کۆماری 
دەکــرا  پێشــبینیش  وەک  ئیســالمی«؛ 
واڵمی دەســەاڵت وەک هەموو جارەکانی 
دیکە بریتی بوو لە سەرکوت و زاڵکردنی 
کەشــی ئەمنیەتی و پچڕاندنی ئینتێرنێت 

و گرتنی بەشێک لە ناڕازییان.
ڕێکخــراوی  کــە  پێشــبینییەک   
نێونەتەوەیــی چاودێری مافەکانی مرۆڤی 
هێنایە سەر هێڵ و ڕایگەیاند: »کۆماری 
ئیســالمی بــە کەڵکوەرگرتن لــە ئامرازی 
هــەوڵ  کوشــندە  چەکــی  و  توندوتیــژی 
دەدات ناڕەزایەتــی و ئێعتــرازی خەڵکانــی 

ئێران سەرکوت بکات.«
لــە  چ  و  پێشــوو  جارەکانــی  لــە  چ 
خاڵێکــی  ئەمجــارەدا  ناڕەزایەتییەکانــی 
کۆمــاری  کــە  هەیــە  بوونــی  گرینــگ 
ئیســالمی هــەم ئــەودەم و هەمیــش ئێســتە 
لێــی بێئاگایە؛ ئەویش ئەو ڕاســتییەیە کە 
خەڵک چیدیکە ناتوانێ تابلۆی برسیەتی 
منداڵەکانــی ببینێــت بــەاڵم بەپێچەوانــەوە 
لــە  خــۆی  کوژرانــی  تابلــۆی  دەتوانــێ 
ســەر شــەقامدا وێنا بــکات چونکە وەک 
خۆیــان دەڵێــن: »هیچ شــتێکیان نەماوە تا 
لەکیسی بدەن و ترسی لەدەسدانیان هەبێ، 
کەواتە درێژە بە چاالکییەکانیان دەدەن.«
بەاڵم ســەبارەت بە ســەفەرەکەی ڕەئیســی 
بــۆ کوردســتان و بەڕوونــی بــۆ مەهابــاد 
دەبێ پێمل بەو ڕاســتییە بین کە ئامانجی 
ناوبــراو لــەم ســەفەرە، نــەک وەک دەڵێــن 
هەوڵێــک بــۆ ئاوەدانکردنــەوە و گوێگرتن 
بەڵکــوو  خەڵــک  داخوازییەکانــی  لــە 

سەفەرێکی تەواو سیاسی – ئەمنیەتییە. 
پێش لە هەموو شــتێک مەهاباد شارێکی 
ســتراتیژیکی کوردستانی ڕۆژهەاڵتە کە 
کۆمەڵێــک ڕووداوی گرینگــی سیاســی 
و مێژوویــی تێــدا خوڵقــاوە کــە هــەر کام 
لــەو ڕووداوانــە شــوێندانەرییان لەســەر هەم 
و  هەرێــم  باقــی  هەمیــش  و  کوردســتان 

ناوچەکانی ئێران داناوە. 
هــەر ئــەم پرســەش وای کردووە کــە ببێتە 
یــەک  دەســـــــــەاڵتە  ســەرنجی  مایــەی 
هەمــان  لــە  و  زاڵ  یەکەکانــی  لــەدوای 
کاتیشــدا نوێنگەیــەک بــۆ ئیـــــــــــرادەی 
نەتەوەیــی لــە کوردســتان؛ کەواتــە هاتنی 
ڕەئیسی لەو ڕووەوە دەتوانێ مژارێک بێت 
بــۆ شـــــــــەنوکەوکردن کــە دەیهــەوێ بــەم 
ســەفەرەی وەهــا بنوێنێ کە کوردســتانی 
هــەردەم نــاڕازی بــە کەشــی زاڵ، ئەوەتــا 
لەژێر سێبەری خۆماندایە و ئارامە! غافڵ 
لەوەیکە چ بە هاتنی ئەو و چ بە سەفەری 
کەســانی سەرتر لەویش نەتەنیا هـــــــــەست 
و ویــــــــستی گۆڕانخوازی و ئازادیخوازی 
و مافویســتی لــە کوردســتان دانامرکــێ 
بەڵکــوو تــا لە تەمەنــی پڕنەگبەتی ئەوان 
زیاد دەبێ، لە ئاســت و ڕێژەی ناڕەزایەتی 
خەڵکی کوردستانیش زیاتر دەبێ و وەک 
دەڵێــن کوردســتان ئاگــری بن خۆڵەمێشــە 
و  دەتەقێتــەوە  بەڕوویانــدا  ڕۆژێــــــــک  و 

دوابزماری تابووتەکەیان لێ دەدات.
پرسێـــــــــــکی تــر کــە لــەم نێوانــەدا دەبــێ 
باســی لێوە بکریــت و گرینگی تایبەت بە 
خــۆی هەیە ئەوەیە کــە بەپێی بەڵگەکان، 
لــە  نەتــەوەکان  نیشــتەجێبوونی  شــوێنی 

چوارچێــــــــوەی ئێرانــدا خــاوەن کانــگا و 
ژێرخانــی دەوڵەمەنــد و ســەرچاوەی ئاوی 
مــەزن و زەوی بەپیــت و بەرەکەتــە و ئــەم 
ســامانە لەالیــەن دەســەاڵتەوە بــەرەو ناوەند 
و مافیاکانــی ســەر بــە دەســەاڵت بەتااڵن 
دەبرێــن و هەرچەند هەژاری هەنووکە ئیتر 
باڵــی بەســەر گشــت کۆمەڵــگای ئێرانــدا 
کێشــاوە بــەاڵم ڕێژەکــەی لــە نێــو نەتــەوە 

کۆلۆنیکراوەکاندا چەندقاتی ناوەندە. 
وەک  شــارەکانی  لــە  ئەگــەر  کەواتــە 
بــۆ  خەڵــک   ... و  تــاران  و  ئیســفەهان 
ئــەوا  شــەقام  ســەر  دێنــە  نــان  داخــوازی 
خەڵکــی هەرێمەکانــی ئێــران و بەتایبــەت 
ڕۆژهــەاڵت  کــــــــــوردستانی  لــە  کــورد 
تەنیــا شــەڕ بۆ نــان ناکات بەڵکوو ســەرتر 
لــە نان کورد بیر لە ئــازادی دەکاتەوە کە 
خۆراکی ڕۆح و ڕەوانیەتی و وەک چۆن 
لە ڕابردوودا نرخی قورســی بۆ داوە لەمەو 
دواش ئامادەیــە بەهــای بــۆ بــدات؛ بۆیــە 
سەفەری ڕەئیسی بۆ کوردستان نەک لە 
ترســی ڕاپەڕینــی خەڵک بۆ نــان بەڵکوو 
لــە ترســی ئەوەیــە کە کــورد، وەک چۆن 
ئۆلگــوو و سەرباشــقەی  لــە ڕابردووشــدا 
باقــی نەتەوەکانــی ئێــران بووە بــۆ ئازادی 
ئەمــە  مافەکانــی،  وەدەستخســتنی  و 
وەک هەلێــک بقۆزێتــەوە تــا جارێکی تر 
دژ بــە کۆلۆنیالیزمــی ناوەنــد ڕاپەڕێــت و 
کۆماری ئیسالمی لە ئاگرێکەوە بگلێنی 
کــە کـــــــــوژانەوەی ئەســتەم و پڕزەحمەت 
بێت؛ بۆیە سەفەرێکی وەها ڕێک دەخات 
تاکوو پیالنێکی نوێ بۆ بەرەوڕووبوونەوەی 
ناڕەزایەتییــەک دابڕێژێــت کە وای داناوە 

لــە کــــــــــوردستانەوە ســەر هــەڵ بــدات و 
کــە  ئێــران  بکاتــە سەرانســەری  تەشــەنە 
لــەو کاتــەدا تەخــت و بەختــی جەمــاران 

دەسووتێنێ.
بەگــــــشتی ئەوەیکە لێــرەدا دەبێ هەمووان 
وەک ڕاســتی و کەتوارێکی سیاســی – 
کۆمەاڵیەتــی پێــی پێمــل بیــن ئەوەیە کە 
لــە  دەربازبــوون  بــۆ  و کانــاڵ  تاقەڕێــگا 
تەنیــا ڕێــڕەوی  نەهامەتییەکانــی زاڵ و 
گەیشــتن بە بــــــــەختەوەری، بــێ ئەوەیکە 
وێنــەی کەســێک لــە مانگــدا ببیندرێت، 
گوتــاری شــەقامە! گوتــاری شــەقام بــەو 
واتایــە کــە تەنیــا خەڵــک خۆیانــن کــە 
دەبــێ و دەتوانــن ڕێژیــم لــە گشــتییەتی 
خۆیــدا لەنێــو ببــەن و بڕیــار بــۆ دامــەزران 
بــدەن  سیســتمێک  کاری  هێنانەســەر  و 
کــە مافــــــــەکانیانی دەســتەبەر کردبــێ؛ 
گوتاری شەقام بەو واتایە کە نوسخەیەک 
نییــە لــە دەرەوەی جەغــزی ژیانــی ئــەوان 
پێچرابێتــەوە بەڵكــوو نوســخەیەکە کــە لــە 
ناخــی کۆمەڵــگا و بــۆ کۆمەڵــگا، لــە 
ناخــی خەڵــک و بــۆ داهاتــووی خەڵــک 
سەری هەڵداوە و هـــــــەڵقوڵیوە؛ گـــــوتاری 
گڕکانێــک  کــە  واتایــە  بــەو  شــەقام 
لێوانلێــو لــە تۆڵــە دەســتی پێکــردووە کــە 
لــە شــــــــــەقامەوە هاواری مافــــــــــویستی 
دەکات و یەکــەم مافیــش لــە نەهێشــتن و 
نەمانی کۆمــاری ئیســالمیدا دەبینێتەوە؛ 
کەواتە با هەمـــــــووان بــە هەر بیروباوەڕ و 
ئایدیایەکەوە کە هەین لە بەرەی دژایەتی 
کۆمــاری ئیســالمیدا جــێ بگریــن کــە 

تاقەڕێگای دەربازبوونمانە.



  ژمارە ٨٢٣ ، ٣١ی بانەمەڕی ٢١٤٠١

ناوەنـــدی هاوکاریـــی حیزبەکانـــی کوردســـتانی ئێـــران: 
تۆپبارانـــی ناوچـــە ســـنوورییەکانی هەرێمـــی کوردســـتان بـــۆ بەالڕێدابردنـــی 

ناڕەزایەتییـــە گشـــتییەکانە لـــە ئێـــران

دەزگای فەرماندەیـــی 
هێـــزی پێشـــمەرگەی کوردســـتان 
ڕاگەیەندراوێکـــی بـــاو کردەوە

دەورەی ٢٥٦ی ســـەرەتایی پێشـــمەرگە کۆتایـــی پێهـــات

شـــاندێکی حیزبـــی دێموکـــرات لـــە ڕێوڕەســـمی بەخشـــینی دوکتـــورای فەخـــری بـــە »خوســـرەو جـــاف« بەشـــداریی کـــرد

پۆلێکــی دیکــە لــە الوانــی بەهەســت و 
پۆشــینی  بــە  کوردســتان  شوڕشــگێڕی 
هەڵگرتنــی  و  پێشــمەرگانە  جلوبەرگــی 
چەکــی بەرگــری لە مــاف و کەرامەتی 
نەتەوەکەیــان، پەیوەســت بــە ڕیــزی هێزی 
پێشــمەرگەی کوردســتان بــوون و جێژنــی 
ڕۆژی  ڕێوەڕەســمێکدا  لــە  دەورەکەیــان 
پێنجشــەممە ڕێکەوتــی ٢٩ی بانەمەڕی 
١٤٠١ هەتــاوی، بە بەشــداریی بەشــێک 
کادر،  ڕێبەرایەتــی،  ئەندامانــی  لــە 
پێشمەرگە، بەرپرسانی سیاسی و نیزامیی 
حیزبی دێموکرات و میوانان لە چیاکانی 
نێوان ڕۆژهەاڵت و باشــووری کوردســتان 
ڕێوڕەســمەکە  ســەرەتای  چــوو.  بەڕێــوە 
بــە ســروودی نەتەوەیــی »ئــەی ڕەقیب« 
بــۆ  بێدەنگــی  خولەکێــک  ڕاگرتنــی  و 
ڕێزگرتــن لــە گیانــی پاکــی شــەهیدانی 

کورد و کوردستان دەستی پێکرد.
دواتر بەشــداربووانی دەورە به ئەنجامدانی 
ڕژەی نیزامی و پیشاندانی ڕاهێنانەکانی 
خۆیــان لــە مــاوەی دەورەکــەدا، ئامادەیی 
جەستەیی و نیزامیی خۆیان خستە ڕوو.

پاشان ›‹ئیدریس هورموزی‹‹ فەرماندەی 
پێشــمەرگەی  هێــزی  ١٢٩ی  هێــزی 
کوردســتان چەنــد وتەیەکــی بــەم بۆنــەوە 

پێشکەشی بەشداربووان کرد.
ڕێوڕەســمەکەدا  دیکــەی  بەشــێکی  لــە 
لەالیــەن  فێرگــە  پەروەردەیــی  ڕاپۆرتــی 

شاندێکی حیزبی دێموکراتی کوردستانی 
ئێران لە ڕێوڕەســمی بەخشینی دوکتورای 
فەخــری بــە دوکتــور ›‹خوســرەو جاف‹‹، 
ئاکادێمیکــی  و  سیاســی  کەســایەتیی 

بەناوبانگی کورد، بەشداریی کرد.
ڕۆژی  دوانیــوەڕۆی  ڕێوڕەســمە  ئــەو 
١٤٠١ی  بانەمــەڕی  ١٩ی  دووشــەممە 
هەتاوی، لە زانکۆی کوردستان لە شاری 
هەولێــر بــە ئامادەبوونــی خوێنــدکاران و 
مامۆستایانی ئەو زانکۆیە و کۆمەڵێکی 
زۆر لــە کەســایەتییە سیاســی، ئایینــی، 
ڕۆشــنبیری و کۆمەاڵیەتییەکانــی کورد 

دەستی پێ کرد.
شاندێکی حیزبی دێموکراتی کوردستانی 
ئێران بە سەرپەرســتیی ›‹محەممەدنەزیف 

حیزبەکانــی  هاوکاریــی  ناوەنــدی 
کوردســتانی ئێــران لــە ڕاگەیەندراوێکــدا 
ناوچــە  تۆپبارانــی  کردووەتــەوە  بــاوی 
ســنوورییەکانی هەرێمــی کوردســتان بــۆ 
بەالڕێدابردنی ناڕەزایەتییە گشــتییەکانە 

لە ئێراندا.
دەقی ڕاگەیەندراوەکە بەم چەشنەیە:

کۆماری ئیســالمیی ئێــران بەرەبەبەیانی 
بانەمــەڕ  ٢١ی  چوارشــەممە،  ئەمــڕۆ 
جارێکــی دیکەش ناوچە ســنوورییەکانی 
هەرێمی کوردســتانی تۆپبــاران کردووەە. 
ســپای پاســدارانی کۆمــاری ئیســالمی 
لــەو هێرشــە نوێیەدا بە تۆپ و کاتیوشــا 
لــە  بەربزیــن  کوێســتانەکانی  درۆن  و 
ســیدەکان، گەاڵڵە و سمێان لە چۆمانی 

کردووەتە ئامانج.
وەک  ئێــران  ئیســالمیی  کۆمــاری 
هەمیشــە بە بــێ ڕەچاوکردنی پرەنســیپە 

و  یاســا  پاراســتنی  و  نێودەوڵەتییــەکان 
ڕێوشــوێنی دراوســێیەتی، بوونــی بنکە و 
بــارەگای حیزبــە سیاســییەکانی دژبەری 
خــۆی لــەو ناوچانــەی کردووەتــە بیانــوو 
بــۆ هێــرش و دەســتدرێژییەکانی بۆ ســەر 

خاکی هەرێمی کوردستان.
هێرشــەکانی  ســۆنگەی  لــە  هــاوکات 
پێشــووی ڕێژیمی کۆماری ئیسالمییەوە 
خەڵکــی گوندنشــین و هەوارچییەکانــی 
ئەو ناوچانە زەرەر و زیانی ماڵیی زۆریان 
کــە  ئــەوەش  ســەرەڕای  پــێ گەیشــتوە، 
تۆپبارانەکان زیانی زۆریشان لە ژینگەی 
ناوچەکــە داوە. هێرشــی نوێــی کۆماری 
ئیســالمیی ئێــران بــۆ ســەر خاکی واڵتی 
دراوســێی لەحاڵێکدایــە کــە شــەپۆلێکی 
نوێی ناڕەزایەتییەکان بە دۆخی ئابووری و 
گرانیی لەڕادەبەدەر لە زۆربەی شارەکانی 
ئێــران وەڕێ کەوتــووە و خۆپیشــاندان و 

مانگرتنەکان لەو ماوەیەدا لە پەرەسەندندا 
بوونــه. ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســالمییش 
کــە هەمــوو کاتێــک ســامانی گشــتیی 
واڵتــی بــۆ گێرەشــوێنی و قەیران خوڵقێنی 
لــە ناوچــەدا و پەرەپێــدان بــە تێرۆریزمــی 
ئەمجــارەش  کــردووە،  تەرخــان  دەوڵەتــی 
هەمیشــەیی  سیاســەتی  وەکــوو  هــەر 
خــۆی لــە بــڕی وەاڵمدانــەوە بە ویســت و 
داخــوازە ڕەواکانــی کۆمەاڵنــی خەڵک، 
بــۆ بەالڕێــدا بردنــی ســەرنجی گشــتیی 
خەڵک لەسەر ناڕەزایەتییەکان دەستی بە 
تۆپبارانی ناوچە سنوورییەکانی هەرێمی 

کوردستان کردووە.
حیزبەکانــی  هاوکاریــی  ناوەنــدی 
دەســتدرێژییە  ئێــران  کوردســتانی 
ســەربازییەکانی کۆمــاری ئیســالمی و 
سیاســەتی دەســتێوەردانی ئــەو ڕێژیمە لە 
کاروبــاری هەرێــم و پێشــێل کردنی یاســا 

قــادری«، جێگــری دووەمــی لێپرســراوی 
گشــتی و بەرپرســی دەزگای پێوەندییــە 
گشـــــــتییەکانی حیزبــی دێموکــرات لەو 
ڕێوڕەســمەدا بەشــداریی کــرد و لەالیــەن 
بــە  کوردســتانەوە  زانکــۆی  بەرپرســانی 

گەرمی پێشوازیی لێ کرا.
دەســتپێکی بڕگــەی یەکەمی کاری ئەو 
ڕێوڕەســمە ســروودی نەتەوەیــی ›‹ئــەی 
ڕەقیــب‹‹ و پاشــان بەخێرهاتنــی میوانــان 

لەالیەن سەرۆکی زانکۆوە بوو.
پاشان کۆمەڵێک وتار لەسەر کەسایەتیی 
گرینگیــی  و  جــاف  خوســرەو  دوکتــور 
تێکۆشان و بەرهەمەکانی پێشکەش کرا.
زانکــۆی  فەخریــی  دوکتــورای  دواتــر 
کوردســتان بە فەرمی لەالیەن ســەرۆکی 

دەزگای فەرماندەیی هێزی پێشــمەرگەی 
کوردستان سەبارەت بە دەستدرێژییەکانی 
ســەر  بــۆ  پاســداران  تێرۆریســتی  ســپای 
شــاخەکانی کوردستان، ڕاگەیەندراوێکی 

باو کردەوە.
دەقی ڕاگەیەندراوەکە بەم چەشنەیە:

فەرماندەیــی  دەزگای  ڕاگەیەنــدراوی 
هێزی پێشمەرگەی کوردستان

ئاگاداری خەڵکی بەشــەرەفی کوردستان 
کۆنەپەرســتی  ڕێژیمــی  کــە  دەکەیــن 
لــە وەرزی  ئێــران  کۆمــاری ئیســالمیی 
بەهــاردا لــە ڕێکەوتــی ٢١ی بانەمــەڕی 
١٤٠١، ناوچە شاخاوییەکانی ڕۆژهەاڵت 
چەکــی  بــە  کوردســتانی  باشــووری  و 
تۆپبــاران  دڕۆن  و  قــورس  جۆراوجــۆری 
و مووشــەکباران کــرد. ئــەم کــردەوە دژە 
گەلییەی ڕێژیم لە کاتێکدایە کە خەڵک 
مەڕومااڵتی لە هەندەران لە کوێســتاندایە 
و کاســبکاران بــۆ بژێویــی ژیانی خۆیان 
دەچنە کوێستان. بەاڵم ڕێژیمی دژەگەلی 

و تێرۆریســتی کۆماری ئیســالمیی ئێران 
وەک هەمیشە دژی ئاسایش و دژایەتیی 
خەڵکی کوردستان و لە وەرزی بەرەوبوم و 
ژیانــی خەڵک، دەســت دەداتە ئەم کردەوە 
دژە گەلییە و خەسار لە خەڵک و شاخ و 

گوندەکان دەدات.
بەپێــی زانیاریــی دەزگای فەرماندەیــی، 
بــە خۆشــییەوە زیانی گیانــی وەبەر کەس 
زیانــی  بــەاڵم  نەکەوتــووە،  الیەنێــک  و 

ماددیی لە خەڵک و کوێستان داوە.
ئەم کردەوە دژە گەلییە مەحکووم دەکەین 
و خەڵکــی کوردســتان لــەم کردەوەیــەی 

سپای تێرۆریستی پاسداران خۆش نابن.
لە چۆنیەتیی دەستدرێژییەکانی ڕێژیم لە 

داهاتوودا ئاگادارتان دەکەینەوە.

دەزگای فەرماندەیی هێزی پێشمەرگەی 
کوردستان

٢١ی بانەمەڕی ١٤٠١ی هەتاوی

زانکۆوە پێشکەش بە خوسرەو جاف کرا.
پێـــــــشکەشکردنی  بــە  ناوبــراو  پاشــان 
و  ســپاس  دەربڕینــی  وێــڕای  وتارێــک 
ڕێزلێنانــەی  ئــەو  بــۆ  خــۆی  پێزانینــی 
زانکــۆی کوردســتان، خەسارناســییەکی 
کــورت و پوختــی لەســەر پێگــە و دۆخی 
بوارە جیاجیاکانی هونەر و تەالرسازی لە 

کوردستاندا خستە ڕوو.
لە بڕگەی کۆتایی کاری ڕێوڕەسمەکەدا 
ڕێوڕەســمەکە  هۆڵــی  دەرەوەی  لــە  کــە 
بەڕێوە چوو، »محەممەدنەزیف قادری«، 
وێڕای پیرۆزبایی لە دوکتور خوسرەو جاف 
بە ناوی »مســتەفا هیجری« لێپرسراوی 
گشتی و ڕێبەرایەتیی حیزبی دێموکراتی 
کوردســتانی ئێرانەوە، لەوحــی ڕێزلێنان و 

چەپکەگوڵێکی پێشکەشی کرد و ڕۆڵی 
تێکۆشانی زانستی و هونەری و سیاسیی 
ناوبــراوی لە مێــژووی بزووتنەوەی ڕەوای 
کوردســتاندا بــەرز نرخانــد و بــە خاڵێکی 
درەوشــاوە و جێــی شــانازیی لــە قەڵــەم دا 
کــە لە بەرانبــەردا دوکتور خوســرەو جاف 
سپاس و پێزانینی خۆی بۆ شاندی حیزب 

دەربڕی.
پێشــمەرگەی  جــاف  خوســرەو  دوکتــور 
دێریــن و یەکێک لە ســیما ناســراوەکانی 
و  هونــەر  تەالرســازی،  ئەندازیــاری، 
ڕۆشــنبیریی کوردە کە وێڕای بنیاتنانی 
چەندیــن بینا و مۆنۆمێنتی بەناوبانگ و 
تاشــینی دەیان پەیکــەرەی هونەرمەندان و 
نووسینی ٩٧ کتێب لە بوارە جیاجیاکاندا، 

مامۆســتای  میالنــی«  »خەلیــل 
فێرگــەوە پێشــکەش کرا.لەو ڕێوڕەســمەدا 
ســروودێکیان  دەرورە  بەشــداربووانی 

پێشکەش کرد.
دواتــر پەیامی دەورەی ٢٥٦ی ســەرەتایی 

زادە«  محیەدیــن  »ڕۆیــا  لەالیــەن 
خوێندرایەوە.لــەو  دەورەوە  بەشــداربووی 
لــە  ســەرکەوتوو  کەســانی  مەڕاســمەدا 
بەشــی سیاســی و نیزامیــدا کــە پلــەی 
یەکەم هەتا ســێهەمیان بەدەســت هێنابوو، 

بەرپرســی  عەبداڵــی«  »کاوە  لەالیــەن 
ڕێکخستنی حیزبی دێموکرات لە دەرەوی 
کــرا. پێشــکەش  خەاڵتەکانیــان  واڵت 
ئــەو کەســانە بریتــی بــوون لــە »شــادی 
ســەعیدپوور، ئومید موراد وەیسی، بەشیر 

مەرجــان،  »فایــەق  حوســێنی«.هەروەها 
ناســێح قاســم نژاد، محەممەد ڕەسووڵی« 
لەبەشی نەزم و دیسیپلین کەسانی یەکەم 
لەالیــەن »غاڵــب  و  بــوون  ســێهەم  هەتــا 
حەبیبــی« بەرپرســی بەشــی ئامووزشــی 

و ســەروەرییەکانی هەرێمی کوردســتان و 
هاوکات نانەوەی کەشــی ترس و تۆقاندن 
و دڵەڕاوکــێ لەنێــو دانیشــتوانی ناوچــە 

سنوورییەکاندا مەحکووم دەکات.
هــاوکاری  ناوەنــدی  ئەوەشــدا  لەگــەڵ   
خوازیــاری ئەوەیە کــە حیزب و ڕێکخراوە 
کوردســتان  مەدەنییەکانــی  و  سیاســی 
هەمــوو توانــای خۆتــان بۆ ریســواکردن و 
لەقاودانی سیاسەتی دەستدرێژی کەرانە و 
نامرۆڤانەی کۆماری ئیسالمی بەرامبەر 
ســنوورییەکان  ناوچــە  دانیشــتووانی  بــە 
بخەنە گەڕ و لە ڕێگای جۆراجۆرەوە ئەم 
سیاسەتەی کۆماری ئیسالمی مەحکووم 

بکەن.

ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی 
کوردستانی ئێران

٢١ی بانەمەڕی ١٤٠١ی هەتاوی

خەاڵتەکانیــان  فەرماندەییــەوە  دەزگای 
پێشكەش کرا.

ڕێوڕەسمەکە بە گۆرانییەک کە لەالیەن 
بەشــداربووی دەورە »ڕەســووڵ عەبدوڵــا 

نژاد« پێشکەش کرا، کۆتایی پێهات. 

ڕۆڵێکــی گــەورەی لــە مۆدێڕنکــردن و 
دەوڵەمەندکردنی هونەر و  شارستانییەتی 

هاوچەرخی کورددا هەبووە.

دوایین بەرهەمی ئەم کەسایەتییە ناودارە، 
ئەنســکلۆپیدیای گــەورەی کوردییــە کە 

بەم زووانە چاپ و باو دەبێتەوە.



٣ ژمارە ٨٢٣ ، ٢١ی مەی ٢٠٢٢

نیگه رانییه كانــی خامنه یــی و سیســتمی 
كــه   ده ڵێــن  پێمــان  ئیســالمی  كۆمــاری 
ڕێژیمه كــه ی  و  خامنه یــی  هه رچه نــد 
فڕۆكــه ی  و  بالســتیك  مووشــه كی  لــه  
ئه مریكایی و ئیســراییلی ده ترســن، به اڵم 
ئــه وه ی بــه  دوژمنــی ســه ره كیی خۆیانی 

ده بینن، وشیاربوونه وه ی خه ڵكه !
خامنه یــی و سیســتمی كۆلۆنیالیســتیی 
حاكــم لــه  ئێران، حه زیان له  شــه ڕ و ئاژاوه  
و كوشــتاره  به اڵم هه مــووی به  تاریكی و 
به  كه شوهه وای لێڵ و ناڕوونیدا جێبه جێ 
بكرێ. هه رجــۆره  ڕوونبوونه وه ی دۆخه كه  
و وشیاریی خه ڵك به  دوژمنی سه ره كییان 
ده زانن و وه ك هه ره سی به فر لێی ده تۆقن!

درێژەی پەیڤدرێژەی پەیڤ فینالنـــد/ دیـــداری کۆمیتـــەی گشـــتیی حیزبـــی دێموکـــرات لەگـــەڵ نوێنەرانـــی کۆمیتـــەی حیـــزب و ڕێکخـــراوە کوردســـتانییەکان

مەبەســـتی  بـــە  کوردســـتان  ناوخـــۆی  لـــە  دێموکـــرات  تێکۆشـــەرانی 
لـــە  شـــەهیدان  پڕســـەروەری  ڕێبـــازی  لەگـــەڵ  بەڵێن نوێکردنـــەوە 
جۆراوجـــۆری  چاالکـــی  کوردســـتان  شـــارۆچکەی  و  شـــار  چەندیـــن 
لـــەو  بەشـــێکن  بەردەســـتتان  ئەمـــەی  بـــرد؛  بەڕێـــوە  تەبلیغییـــان 
دراون: ئەنجـــام  ڕابـــردوودا  ڕۆژانـــی  مـــاوەی  لـــە  کـــە  چاالکییانەیـــە 

چاالکیـــی تەبلیغـــی

لـــە زنجیرەڕێوڕەســـمێکدا 
ڕێـــز لـــە ٢٠ ســـاڵ خەبـــات و تێکۆشـــانی ئەندامانـــی حیزبـــی دێموکـــرات گیـــرا

هەڵۆکانـــی زاگـــرۆس واڵمـــی تۆپبارانەکانـــی ڕێژیمـــی ئێرانیـــان دایـــەوە

هەڵۆکانـــی زاگـــرۆس ڕاگەیەندراوێکـــی بـــاو کـــردەوە

پەیامـــی یەكيەتیـــى پیشـــەیی مامۆســـتایان ســـەبارەت بـــە زیندانیکردنـــی مامۆســـتايانى 
ـــەکان قوتابخان

مامۆستایانی ئازیز!
خەڵکی بە ئەمەگی کوردستان!

هەروەک ئاگادارين دۆخی مامۆستايانی 
کوردســتان و ئێران له ژێر دەسەاڵتى ڕەشى 
ڕێژیمــی ئیســالمیى ئێــران، چ لــه بوارى 
پيشــەيی و بژێویــی ژیــان و چ لــه بوارى 
ئازادیــی ڕادەربڕین له قوتابخانەكاندا زۆر 

خراپتر دەبێت.
 مامۆســتایان کــە خۆیان بــە خەمخۆری 
خەڵــک و قوتابیيــان دەزانــن، ســەبارەت 
بــەو دۆخە هەســتی خۆیــان بە مانگرتن و 
کۆبوونــەوەی ناڕەزایەتــی دەردەبڕن و داوا 
دەکــەن ڕێژیم دۆخی ژیانی مامۆســتايان  
و ئاســتی خوێندن لە قوتابخانەکان باشــتر 

بکات.
بەرپرســانی  دەکــەن  داوا  هەروەهــا 

٢٥ی  ڕێکەوتــی  یەکشــەممە  ڕۆژی 
بانەمــەڕ، لەســەر بانگهێشــتی کۆمیتــەی 
گشــتیی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی 
دۆســتانە  دیدارێکــی  فینالنــد،  لــە  ئێــران 
ڕێکخــراوە  و  حیــزب  نوێنەرانــی  لەنێــوان 

کوردستانییەکان پێک هات.
دیدارەکە لە شــاری »ڤانتا« بەڕێوە چوو و 

دوو کاتژمێری خایاند.
»جــەالل  دیدارەکــەدا،  ســەرەتای  لــە 
پێوەندییــە  بەشــی  بەرپرســی  ســوبحانی« 
کوردســتانییەکانی کۆمیتــەی حیــزب لــە 
فینالنــد، بەخێرهاتنــی میوانەکانــی کرد و 

مەبەست لە دیدارەکەی ڕوون کردەوە.

جیــاوازدا،  ڕێــــــــــوڕەسمی  چەندیــن  لــە 
دەزگای  ئاشــکرای  بەشــی  لەالیــەن 
حیزبــی  گـــــــــــشتیی  ڕێکخســتنی 
دێموکراتەوە ڕێز لە ئەو ئەندامانەی حیزب 
گیرا کە ماوەی ٢٠ ســاڵە بێ پســانەوە لە 

ڕیزەکانی حیزبدان.
ئــەم ڕێوڕەســمانە لەالیــەن کۆمیتەکانــی 
پشدەر، بیتوێن و کۆیە، زاگرۆس، سۆران، 
کاوە، دێگەڵــە، ڕێــک خرابــوو و تێیــدا 
لەوحی پێـــــــــــــزانین و ڕێزلێنان پێشکەش 

شــەوی ٢١ی بانەمەڕ ئەندامانی و الیەنگرانی حیزبی دێموکرات بۆ پشــتیوانی لە هێزی 
پێشــمەرگەی کوردســتان لە شــاخ و شــار لە چەند شــار و گوندی کوردســتان چاالکیی 

تەبلیغییان بەڕێوە برد.
ڕۆڵە تێکۆشەرەکانی دێموکرات لە شاری بۆکان لە کێوی »بێژینگ بەسەر« هەڵکەوتوو 
لەســەر جــادەی ئەســڵیی بــۆکانـ  ســەقز بــە کێشــانەوەی ئــااڵی کوردســتان و دروشــمی 

سەرکەوێ ڕاسان و بژی حیزبی دێموکرات چاالکیی بەرینی تەبلیغییان بەڕێوە برد.
لــە ســنە ئەندامــان و الیەنگرانــی حیزبــی دێموکرات لــە بەرزاییەکانی کێــوی »ئاویەر« 

ئااڵی کوردستانیان کێشاوەتەوە و بەم شێوەیە پشتیوانیی خۆیان دەربڕیوە.
هەروەها ڕۆڵە هەمیشە ئامادەکانی دێموکرات لە شاری مەهاباد بۆ پەیمان نوێ کردنەوە 

لەگەل شەهیدانی کوردستان ئااڵی کوردستانیان هەڵ کرد.
پێشــمەرگەکانی شــاڕ لە شــنۆ لە گوندەکانی ›‹ســینگان، بێمزوورتێ و بابخااڵوێ‹‹ لە 
چاالکییەکــی بەربــاوی تەبلیغیــدا بــە هەڵکردنــی ئااڵی کوردســتان و لۆگــۆی  هێزی 
پێشمەرگەی کوردستان پشتیوانیی خۆیان لە خەباتی گەلی کورد بە ڕێبەرایەتیی حیزبی 
دێموکراتی کوردستانی ئێران دووپات کردەوە و ئامادەیی خۆیان بۆ هەر ئەرکێکی حیزبی 

دەربڕی.
ڕۆڵــە بەرجەگەکانــی دێموکــرات لــە شــنۆ لــە پەیامێکــدا ڕایانگەیانــد: ›‹ئێمــه وەک 
پێشــمەرگەکانی شــار ئامادەیــی خۆمــان بــۆ هــەر چەشــنە جوواڵنەوەیــەک دەردەبڕیــن و 
پشــتیوانیی خۆمــان لــە پێشــمەرگەکانی شــاخ ڕادەگەیەنیــن و تا گەیشــتن بــە ئامانجی 

سەربەرزی شەهیدان دەست لە خەبات و تێکۆشان هەڵ ناگرین‹‹.
لــەو پەیامــەدا هاتــووە: »لــە هەنووکــەدا زیاتــر لــە هەمیشــە هێزی شــار بۆ هەر چەشــنە 
جوواڵنەوەیەک لە ئامادەییدایە و ئەوەیکە بە هیچ هێز و مووشەک و تۆپباران بە چۆکدا 

نایەت هێزی بەهێزی پێشمەرگەی کوردستانە چ لە شار و چ لە شاخ«.
هەروەها ئەندامانی تێکۆشــەری حیزبی دێموکرات بۆ پشــتیوانی لە هێزی پێشــمەرگەی 
کوردســتان لــە کێــوی ›‹قەرەقــا‹‹ و لە گوندەکانی کانی درێــژ و گولۆاڵنی بۆکان کە 
خەڵکێکی زۆر لە مەهاباد، بۆکان و سەقز بۆ سەیران ڕوویان تێ کردووە، بە کێشانەوەی 
ئااڵی کوردســتان و نووســینی ســەرکەوێ ڕاســان و بــژی حیزبی دێموکــرات چاالکییان 
بەڕێوە بردووە. هەروەها هێرشــی ســپای تێرۆریســتی پاســداران بۆ ســەر هێزی پێشمەرگەی 

کوردستانیان مەحکووم کرد.
لەالیەکی تریشــەوە ئەندامان و الیەنگرانی حیزبی دێموکرات لە گوندی »بڵەســەن« سەر 

بە شاری بانە بۆ پشتیوانی لە هێزی پێشمەرگە چاالکیی تەبلیغییان بەڕێوە برد.
لەو چاالکییەدا ئااڵی کوردستانیان لەسەر کێوەکانی هەڵکەوتوو لەو گوندە هەڵ کردووە.
هــاوکات لــە پشــت گوندی »مەرزێالن، ســارکێ، ســەر کانیی محەممــەد ئاڵی و کێوی 

گاکڕ« چاالکیی تەبلیغییان بەڕێوە بردووە.
ئەندامانی حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئێران لە چاالکییەکی بەرباوی تەبلیغیدا لە 
›‹قوروە‹‹ وەکوو هێزی شــار پشــتیوانیی خۆیان لە شــاخ ڕاگەیاند و ئامادەیی خۆیان بۆ 

هەر ئەرکێکی حیزبی دربڕی.
تێکۆشەرانی دێموکرات لەسەر ڕێگای نێوان قوروە و دێوالن ڕووبەڕووی »سیلۆی زارعی، 
ئاوایــی شــانەوەرەکانی مامە ئیســماعیل، ئاوایــی پیر باباعەلی، ئونــگان و گەنجی‹‹ بە 
نووســینی دروشــم بۆ جارێکی دیکە پشــتیوانیی خۆیان لە حیزب و هێزی پێشــمەرگەی 

کوردستان ڕاگەیاند.
ئەندامانــی تیکۆشــەری حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران، لــە گونــدی ›‹دادانــە 
کەمانگــەر‹‹ ســەر بــە ناوچەی کەاڵتەرزانی ســنە، بە بەڕێوەبردنــی چاالکیی تەبلیغی، 

خۆشەویستی و ئەمەگداریی خۆیان بە حیزبی دێموکرات دووپات کردەوە.
تێکۆشــەرانی دێموکــرات لــە بەرزاییەکانــی ئەو گوندە بە هەڵکردنی ئااڵی کوردســتان و 
لۆگۆی حیزبی دێموکرات بە داگیرکەرانی کوردســتانیان ســەلماندەوە کە تا وەدەیهاتنی 

ئامانجەکانی گەلی کورد دەست لە خەبات هەڵناگرن.
ڕۆڵــە تێکۆشــەرەکانی دێموکــرات لــە شــاری ســنە، بە کێشــانەوەی ئااڵی کوردســتان و 
باوکردنــەوەی تراکــت لــە شــەقامەکانی »خەســراوا، چواربــاخ، بێعســەت و چوارڕێیانی 
ئێکباتــان و بــەر مەیــان ئەمیــن« بــۆ جارێکی دیکــە پشــتیوانییان لە حیزبــی دێموکرات 
دەربــڕی. هەروەهــا ئەندامــان و الیەنگرانــی حیزبی دێموکرات بە دروشــمی »بەردەوام بێت 
حدکا« و »سەرکەوێ ڕاسان« دووپاتیان کردەوە کە بۆ بەڕێوەبردنی هەر جۆرە ئەرکێکی 

حیزبی ئامادەن.

بەرپرســی  حەبیبــی«،  »کەریــم  پاشــان 
کۆمیتــەی گشــتیی حیــزب لــە فینالنــد، 
خــۆی  خۆشــحاڵیی  دەربڕینــی  وێــڕای 
بەنیســبەت ئــەم دیــدارە دۆســتانەیە، چەنــد 
و  ڕۆژ  پرســەکانی  لەســەر  وتەیەکــی 
کۆمیتەکانــی  نێــوان  پێوەندیــی  هەروەهــا 
کوردســتانییەکانی  ڕێکخــراوە  و  حیــزب 
فینالنــد پێشــکەش کــرد. »حەبیبــی« لــە 
وتەکانیدا باسی لەوە کرد: »پێویستە حیزبە 
نەتەوەیــی  بەرژەوەندیــی  کوردســتانییەکان 
دیکــەوە  بەرژەوەندییەکانــی  پێــش  بخەنــە 
یارمەتیــدەری  و  پشــتیوان  هەموومــان  و 
یەکتــر بیــن«؛ هەروەهــا جەختــی کــردەوە 

بــەم کەســانە کــرا: »کمــاڵ ئەلیاســی، 
پااڵنــی،  حەســەن  تەیمــووری،  یەدوڵــا 
پیــرڕەزا،  حەمیــد  کامــران،  محەممــەد 
ئەڵماســی،  عەلــی  ڕەســووڵی،  حەســەن 
جەهانگیر ئەحمەدی، ڕەشــید ڕۆستەمی، 
غــازی ئـــــــــێراندوست، عــادڵ ڕەحیمــی، 
ڕەزاعەلــی  و  ســــــــــەرزەلی  حوســێن 
ئەلیاســی« لە کەمپی کاوە، »شەمســی 
ئیسماعیلزادە، نەدیفە ئەسەدی، ڕووناک 

قۆرخی، عیسمەت ڕەسووڵپوور، 

ئەرکــی  بەڕێوبردنــی  بــۆ  قوتابخانــەکان 
قوتابخانەکان خۆيان بڕياردەر بن.

بــۆ  دەکــەن  داوا  مامۆســتایان  هەروەهــا 
تەرخانكردنــى بودجــە، مووچە و پاداشــی 
خانەنشــینەکان، جیاوازی لەنێوان په روەردە 
و بارهێنــان لەگەڵ ئۆرگانەکانی نیزامی 
و ئەمنییەتــی وەک ســپای تێرۆریســتی 

پاسداران دانەنرێت.
بۆچــی بۆ ســپای تێرۆریســتی پاســداران 
هەموو بودجەیــەک دابین دەکرێت، بەاڵم 
بــۆ قوتابخانەکان هیچ بودجەیەک دابین 
ناکرێــت؟ هەروەهــا مووچەى پاســدارێكى 
تێرۆريســت چەندیــن بەرابــەری مووچەی 

مامۆستایەکی قوتابخانەیە.
زۆرە،  و  زوڵــم  هەمــوو  ئــەو  ســەرەڕای 
ڕابــردوودا،  ڕۆژانــی  لــە  بەداخــەوە 

واڵمــی  لــە  زاگــرۆس«  »هەڵۆکانــی 
تۆپبارانــی بنکــە و بارەگاکانــی هێــزی 
پێشــمەرگەی کوردستان لە نزیک شاری 
میانــدواو هێرشــیان کــردە ســەر مۆڵگەی 

»بەردەڕەشان«.
دەقی ڕاگەیەندراوی هەڵۆکانی زاگرۆس 
لەبــارەی ئــەو عەمەلیاتە کە لە وێبالگی 
خۆیاندا باویان کردووەتەوە بەم چەشنەیە:
دژکردەوەی هەڵۆکانی زاگرۆس بەرامبەر 

تاوانی تۆپبارانی ناوچە سنوورییەکان
زاگــرۆس  هەڵۆکانــی  ڕاگەیانــدراوی 

میاندواو_ پۆلی سەوزەپۆش
 خەڵکی بەشەرەفی کوردستان

 تێکۆشــەرانی ڕێــگای ئازادیی گەالنی 
ئێران

ســەرلەبەیانیی  ئــاگادارن  وەک  هــەر 
ڕۆژی ڕابردوو ٢١ی بانەمەڕ دەمڕاســتە 
چەواشــەکارەکانی هێزی زەوینیی سپای 
تێرۆریســتیی کۆماری ئیسالمی هەواڵی 
تۆپخانەیییــان  و  مووشــەکی  پەالمــاری 

ڕاگەیەندراوێکــی  زاگــرۆس  هەڵۆکانــی 
ڕوو لــە خەڵکی کوردســتان بــاو کردەوە 
و ڕایگەیانــدووە کــە جگــە لــە ماڵپــەڕی 
تایبەت بە خۆیان هیچ پەیج و الپەڕەیەکی 

تریان لە تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان نییە.
دەقی ڕاگەیەندراوەکە بەم چەشنەیە:

هاونیشتمانە بەڕێزەکان!
تێکۆشەرانی ڕێگای ڕزگاریی نیشتمان!

هــەروەک لــە ڕاگەیەنــدراوی دامەزرانی 

هێــزی  بارەگاکانــی  و  بنکــە  ســەر  بــۆ 
پێشــمەرگەی کوردســتان بــاو کــردەوە و 
ڕایانگەیانــد کــە خەســارێکی زۆریــان لە 
زیانێکــی گیانــی زۆر  بارەگاکانــداوە و 

وەبەر هێزی پێشمەرگە کەوتووە.
گوێــرەی  بــە  کــە  ڕادەگەیەنیــن 
زانیارییەکانــی هەڵۆکانــی زاگرۆس، ئەم 
جــۆرە پەالمارانــەی کۆماری ئیســالمی 
بۆ ســەر ســنوورەکانی هەر دووک شاری 
شــنۆ و پیرانشــار، وەک نەریتێکی دژی 
گەلییانــەی ئەم ڕێژیمە ســااڵنێکی دوور 
کوێســتانچوونی  وەرزی  لــە  درێــژە  و 
خەڵکــی ئەو ناوچانەدا لە هەر دوو دیوی 
ڕۆژهەاڵت و باشــووری نیشــتمانەکەماندا 

درێژەی هەیە.
هەڕەشــەکانیانەوە  ڕوانگــەی  لــە  بــەاڵم 
هەڵوێستمان ڕوونە و خۆمان بە پشتیوانی 
و  کوردســتان  پێشــمەرگەی  هێــزی 
بزووتنەوەی ڕزگاریخوازانەی گەلەکەمان 
دەزانین کە هێزی پێشمەرگە نوێنگەیەتی.

لــە  دێموکــرات  حیزبــی  کۆمیتــەی  کــە 
ئامــادەی  ڕابــردوو،  هــەروەک  فینالنــد 
هــاوکاری لەگــەڵ حیزبەکانی دیکەیە. لە 
بەشــێکی دیکەی ئەم دیدارە دۆســتانەیەدا، 
نوێنــەری کۆمیتــە و ڕێکخســتنی حیزبــە 
کوردستانییەکانی بەشدار، وێڕای سپاس لە 
کـــــــــــۆمیتەی گشتیی حیزبی دێموکرات 
بــۆ ڕێکخســتنی ئــەم دیــدارە، پیرۆزبایــی 
گرتنــی کۆنفڕانســی کۆمیتەی گشــتیی 
حیزبیــان لــە بەرپرســان  و ئەندامانــی حیزب 

کرد.
دیــدارە  ئــەم  نێوئاخنــی  لــە  بەشــداربووان 
دۆســتانەیەدا ڕا و بۆچوونی خۆیان لەســەر 

ڤیان حـــــــــــوسێنی، زیبا ڕەوشــەن، سەیران 
ئیزەتــی و ویــدا یــاری« لــە کۆمیتــەی 
و  شــامورادی«  »فاتمــە  زاگــرۆس، 
»ئایشــە عەلــی مــورادی« لــە کەمپــی 
شــەهال  دوســکی،  »کامیــل  دێگەڵــە، 
شــێخبزینی و ئەبوبەکــر زاهیدیەکتا‹‹ لە 
کۆمیتەی ســۆران، کەریــم ئیبراهیم پوور، 
گوڵــێ یووســفی، ئامینــە محەممــەدی، 
عومــەر ڕەســووڵی، مەحمــوود تەهایــی، 
مــارف تەهایــی، مــــــــــــحەممەد عیــزەت 

مامۆســتایان کــە بــۆ وەدیهێنانــی مافــه 
پيشــەیيەكانيان، مانگرتــن و ناڕەزایەتییان 
کاربەدەســتانی  بەداخــەوە  بــرد،  بەڕێــوە 
و  زیندانیکــردن  و  گرتــن  بــە  ڕێژیــم 
مامۆســتایان،  لــە  دەرکــردن  هەڕەشــەی 
واڵمی مامۆســتایانیان دایەوە. یەكيەتیی 
کوردســتانی  مامۆســتایانی  پیشــەیی 
ئیــران، گرتــن، ڕاوەدوونــان، زیندانیکردن، 
ئەشــکەنجەکردن و هەڕەشــەی دەرکردنی 
مامۆســتایان و بەتايبــەت مامۆســتايانى 
كــورد بە تونــدی مەحکووم دەکات و داوا 
لە گشت مامۆستايانی ئێران و کوردستان 
دەکات، پاڵپشــتی ئەو مامۆســتا پێشــڕەو 
و ئازاديخوازانــه بــن کــە ئیســتا به هــۆى 
ڕەواكانــى  مافــه  لــه  داكۆكیكــردن 
مامۆستايان لە زیندان دەسبەسەر كراون.

پرســە پێوەندیــدارەکان بــە نەتــەوەی کــورد 
لەگــەڵ یەکتــر ئاڵوگــۆڕ کــرد و لەســەر 
و  کار  و  بــەردەوام  دیــداری  پێوەنــدی  و 

چاالکیی هاوبەش جەختیان کردەوە.
هەڵگیرانــی  پــاش  لــە  دیــدارە  ئــەم 

سنـــــــووربەندییەکانی تایبەت بە ڤایروســی 
نێــوان  دیــداری  گەورەتریــن   ،١٩ کۆڤیــد 
ڕێکخســتنی  و  کۆمیتــە  نوێـــــــــنەرانی 
حیـــــــــزبە کوردســتانییەکان لە فینالند بوو 

کە نوێنەری ٧ حیزب تێیدا بەشدار بوون.

بــە ناڕەزایەتی و خۆپیشــاندانی گشــتی، 
ڕێژیمی ئيســالمىی ئێران بخەنە فشارەوە 
بۆ ئەوەی کە ئەو مامۆســتایانە هەرچی 
زووتــر ئــازاد بکرێــن و بگەڕێنــەوە بۆ نێو 

بنەماڵە و قوتابخانەکان.
هەروەهــا داوا لــە مامۆســتايان دەکەین بە 
ســەردان لە بنەماڵەی ئەو مامۆســتایانە، 
پاڵپشــتیی خۆیان نیشــان بــدەن كه ئێمەش 
ناڕەزايەتیــی  دەنگــى  و  هاوهەڵوێســتی 
خۆمــان له هەمبەر گرتــن و زيندانیكردنى 
مامۆســتايانی كورد و نەتەوەكانى ديكەى 

ئێران هەڵدەبڕين.

یەكيەتیى پیشەیی مامۆستایانی 
کوردستانی ئێران

٢٩ی بانەمەڕی ٢٧٢٢ی کوردی

لەســەر ٢٢ی   ٢١ شــەوی  بۆیــە  هــەر   
بانەمــەڕ لە دژکردەوەیەکماندا بۆ ڕوانگە 
دژی  و چەکــدارە  ڕێژیــم  جموجۆلــی  و 
گەلییەکانــی، هەڵمەتێکــی مووشــەکیی 
بەنــاو  دڵــی  لەنێــو  وریاکەرەوەمــان 
»ئیقتیدار«یاندا و لە چەند کیلۆمیتریی 
شــاری میانــدواو کــردە ســەر مۆڵگــەی 
سەرکوتیان لە نزیک ئاوایی بەردەڕەشان.
 لەم هەڵمەتەماندا ئامانجمان ڕاگەیاندنی 
ئامادەیــی هەڵۆکانــی زاگــرۆس بــوو کە 
دەســت و مەچەکمــان پــڕ چەکــە و بــە 
پانتایــی کوردســتان باڵمــان کراوەیــە و لە 
هیــچ شــوێنێکی ئــەم نیشــتمانە دا هێزی 

داگیر کەر پارێزراو نابن.
هێرشــی  دوابــەدوای  هــەواڵ؛  دەقــی   
ســەر  بــۆ  ڕێژیــم  چەکدارەکانــی 
و  پیرانشــار  ســنووری  کوێســتانەکانی 
و  کوردســتان  باشــووری  لەبــەری  شــنۆ 
ڕاگەیاندنی چەواشەکارانەی فەرماندەیی 
ئەو هێزانە، هەڵۆکانی زاگرۆس بڕیاریاندا 

لــە پارێــزگای ورمــێ دژکردەوەیەکی لە 
ئاســتی ئــەو پەاڵمارانــەدا بنوێنن واڵمی 

پێویستیان بدەنەوە.
هەربۆیــە لــە کۆتایــی ئــەو ڕێکەوتــەدا 
لەنێــو جەرگەی هێزەکانــی دوژمندا و لە 
نزیک شاری میاندواو بە مووشەکی ئار.
پی.جی پەالماری مۆلگەی بەردەڕەشــان 

درا.
چەکــداری مۆڵگەکە پاش ئەو پەالمارە، 
کوێرانە بە چەکی دوورهاوێژ ناوچەکەیان 

گولـلەباران کرد.
 هەڵۆکانــی زاگــرۆس هــەروا لەنگەریــان 
لەهــەر  و  داگیرکرانــە  پشــتی  لەســەر 
ئەگەرێــک هێزی داگیرکەری کۆماری 

ئیسالمی بەرپرسیار دەزانێ.
ڕزگاریــی  بزووتنــەوەی  ســەرکەوێ 

نەتەوەیی

هەڵۆکانی زاگرۆس پۆلی سەوزەپۆش

ڕێکخراوەکەمانــدا بە ڕاشــکاوی هاتووە: 
ڕێکخراوێکــی  زاگــرۆس  »هەڵۆکانــی 
چەکداریی ســەربەخۆیە کە بە مەبەستی 
پارێزگاری لە کەرامەتی مرۆڤی کورد و 
پشــتیوانی لە بزووتنەوەی ڕەوای خەڵکی 
کوردســتان دامەزراوە«، ڕێکخراوەکەمان 
لە هەر جۆرە ناوزڕاندن و دەنگۆســازکردن 
چاوســوورکردنەوەیەک  و  هەڕەشــە  و 
بــە هــەر مەبەســتێک و لــە هــەر الیەن و 

کەســێک خــۆ دەپارێزێت و ئــەو کردارانە 
لە ڕاستای خزمەت بە »سیاسەتی  دژی 
کورد«ی کۆماری ئیسالمیدا دەبینێت.

ڕادەگەیەنین کە ڕێکخراوەکەمان هەواڵی 
چاالکــی و ڕاگەیاندنەکانی لە وێبالگی 
فەرمی و ناســراوی هەڵۆکانی زاگرۆسدا 
بــاو دەکاتــەوە. هیــچ تــۆڕ و الپــەڕە و 
هەڵۆکانــەوە   نــاوی  بــە  کــە  کاناڵێــک 
بــە  پێوەندیــی  بکاتــەوە،  بــاو  بابــەت 

بــە شــێوەی  نییــە و  ڕێکخراوەکەمانــەوە 
گونجاو لە دژی ڕادەوەستین.

ئادرێســی خــوارەوە ســەرچاوەی فەرمیــی 
و  هــەواڵ  کــە  زاگرۆســە  هەڵۆکانــی 
زانیــاری و ڕاگەیەندراوکانــی ڕێکخــراو 

باو دەکاتەوە.
http://halokan.blogspot.

com

قــادر  ئەحمــەدزادە،  جەعفــەر  خــاه، 
پشــدەر،  کــــــۆمیتەی  لــە  محەممــەدی 
فەتــاح ئیبراهیمــی، فەتــاح ســەوزەواری، 
قادرڕەشــی، ڕەســووڵ عەبـــــــدوڵاپوور لە 
کـــــــــۆمیتەی بیتوێن و هەروەها بێهجەت 
ئازادیخــاه، ســـــــــەعید کاکــە ئاغــازادە، 
هادیــە عەبدوڵــا نــژاد، تەهــا بەندوخــت، 
قەرەنــی پوورپیرۆت، بەســــــــیدە ڕووحانی 
و خــــــەدیجە میرزایــی« لــە کۆمیتــەی 

کۆیە.



  ژمارە ٨٢٣ ، ٣١ی بانەمەڕی ٤١٤٠١

تـــاران ناتوانـــێ کـــورد لـــە باشـــوور و ڕۆژهـــەاڵت بەگـــژ یەکـــدا بکاتەوە

ئێــران  ئیســالمیی  کۆمــاری  ڕێژیمــی 
ڕەچاوکردنــی  بەبــێ  و  جارێکیتــر  بــۆ 
و  نێودەوڵەتییــەکان  و  سیاســی  پڕەنســیپە 
ڕێزدانان بۆ ســەروەری واڵتێکی درواســێی 
خــۆی و  پاراســتنی یاســا و ڕێوشــوێنە 
نەتەوەیــی و دیپلۆماســییەکان، بە بیانووی  
هەبوونــی مەقــەری هێــزە تێکۆشــەرەکانی 
دژبــەری  کــە  کوردســتان  ڕۆژهەاڵتــی 
دەســەاڵتی  شــوێندانەری  و  کاریگــەر 
نوێــی کــردە ســەر  تارانــن، دەســتدرێژیی 
خاکی هەرێمی کوردســتان و وەك پیشەی 
هەمیشــەییان زیانیان بە خەڵك و ڕەزوباخی 
هاوواڵتیانــی ئەو دەڤەرە گەیاندووە و جگە 
لــە بیانووگرتن بە ســەرکردایەتی سیاســی 
باشــووری کوردســتان، بێگومان هۆکارێك 
ناوچــە  بۆســەر  هێرشــە  ئــەو  کــە  نییــە 

سنوورییەکان  ئەنجام بدات. 
ئــەو  هێرشــەکانی  بەهــۆی  بەداخــەوە 
دواییەی هێزەکانــی حکوومەتی ئاخوندی 
هەوارچییــەکان  و  ســنوورییەکان  گونــدە 
زەرەروزیانــی ماڵیی فرەیان پێ گەیشــتووە 
و سروشتی جوانی کوردستانیش بێگوومان 
هەموو جارێك زیانی گەورەی بەردەکەوێت 
بەهۆی دڵڕەقی و دژایەتی و دوژمنایەتی 
کــورد  لەگــەڵ  ئاخونــدی  حکوومەتــی 
خەباتــی  بەدیاریکراویــش  و  بەگشــتی 
سیاسی و نەتەوەیی باشوور و ڕۆژهەاڵت.
 تــاران زۆر دەمێکــە لەهەوڵــی ئەوەدایــە، 
و  مووشــەکی  هێرشــە  ئــەو  بەهــۆی 
تۆپبارانەی کە ناوەبەناوە ئەنجامی دەدات، 
گەلــی کورد لە باشــوور بەگژ  هێزەکانی 
ڕۆژهەاڵتــی کوردســتاندا بکاتــەوە و لــەو 
ڕێگایەوە تەگەرە و گیروگرفت  بخاتەسەر 
ڕێگای جوواڵنەوەی سیاســی ئەو بەشــەی 
کوردســتان و پێــش بــە ڕەوتی تێکۆشــانی 

سیاسییان بگرێ.
  بەهــۆی وشــیاری سیاســی و نەتەوەیــی 
گــەل لــە باشــوور و تێگەیشــتن لــە نیــەت 
خراپــی ڕێژیمــی تاران کە بە چ شــێوەیەك 
دژایەتــی حکوومەتی هەرێمی کوردســتان  

و کورد دەکات و بۆ لەباربردن و تێکدانی 
ئاسایشــی کوردســتان دەمێکــە خەریکــی 
بەدڵنیاییــەوە  و،  پیالنگێــڕی مەترســیدارە 
سەرکردایەتی سیاسی و گەلی باشوور زۆر 
بەباشــی لە پیالنی ڕەشــی پشــتی پەردەی 
هێزەکانــی  ئەگــەر  و  گەیشــتوون  تــاران 
ڕۆژهەاڵتیــش لــە کوردســتان نەبن، واز لە 
سنووربەزاندن و دژایەتی کورد لەو بەشەی 

واڵت ناهێنێ. 
ئــەو ســەردەم بەســەرچوو کــە ڕۆڵەکانــی 
کورد لە باشــوور و ڕۆژهەاڵت بە ســوودی 
تاران و بەغدا و ئانکارا و دیمەشــق دەســت 
دڵــی  بــە  و  یەکــدی  بینەقاقــای  بخەنــە 
ڕێژیمــی خامنەیــی و پێتەختەکانــی تــر، 
ســێرەی تفەنگەکانیــان لــە ســینگی یــەك 

بگرنەوە. 
لەڕاســتیدا دەســەاڵتی تــاران لــە بنەڕەتدا، 
بەشــەی  لــەو  کوردســتانی  حکوومەتــی 
واڵت پــێ قبــووڵ ناکرێ و ئەگەر لەســەر 
لــە گەڵــدا  نزمــدا، پەیوەنــدی  ئاســتێکی 
بــۆ مەبەســتی سیاســی و  تەنیــا  هەبــن، 
هاوکارییــەك  دەنــا  ئەمنییــە  و  نیزامــی 
بــەو بەشــەی نیشــتیمان ناگەیەنێــت کە بە 
قازانجی ســەقامگیری سیاسی و ئابووری 
و کۆمەاڵیەتی کوردســتان بەگشتی بێت. 
حکوومەتــی ئێران لە کاتێكدا دەســتی بەو 
دەســتدرێژییە بــۆ ســەر خاکی کوردســتان 
کردووە کە لە نێوخۆیدا لە دۆخێکی دژوار 
و شــڵەژاوی سیاسی و ئابووری ئەوتۆدایە 
کــە شــەقامی ئێران تــادێ زیاتــر لەڕووی 
بــەدژی  خــۆی  کردارییــەوە  و  سیاســی 
و  دەخــات  ڕێــک  خامنەیــی  دەســەاڵتی 

هەوڵی داڕمانی دەدات. 
کاتێك گوشارە نێوخۆیی و نێودەوڵەتییەکان 
لەسەر تاران زیاد دەبن، ڕێژیمی خامنەییش 
گشــتی  بیــروڕای  بەالڕێدابردنــی  بــۆ 
نێودەوڵەتی و نێوخۆیی، هەوڵی ئاژاوەنانەوە 
لــە دەرەوەی ســنوورەکانی دەدات و، ئیدی 
هەمــوو الیــەك لــەو گاڵتەجارییــەی تــاران 
زیاتــر  هەڵســووکەوتەیان  بــەو  و  بەئــاگان 

لەبەرچاوی خەڵك ڕیسوا و بێزراو دەبن.
ڕێژیمی ئاخوندی لە کاتێكدا ئەو هێرشەی 
کردە سەر خاکی باشووری کوردستان کە 
شــەپۆلێکی نــوێ و بەربــاوی بێــزاری و 
ناڕەزایەتییــەکان  لــە ئێرانــدا هاتنــە ئاراوە 

و بەهــۆی داڕمانــی ئاسایشــی ئابــووری 
نرخــی  بەرزبوونــەوەی  و  و کۆمەاڵیەتــی 
پێویستییە سەرەتاییەکانی ژیانی ڕۆژانەی 
خەڵــك، لە بەشــێك لــە شــارەکانی ئێران بە 
نیشانەی دژایەتی لەگەڵ سیاسەتی ڕێژیم 
خۆپیشــاندان دەستی پێکردەوە کە بێگومان 
دیــارن و  بەتــەواوی ڕوون و  دروشــمەکان 
داوای ڕوخانــی ئــەو دەســەاڵتە دەکــەن و 
ســپای پاســداران بــە هێزێکــی تیرۆریســت 
و ســەرکوتکەر ناودەبــرێ و بــە داعشــی 
خۆیانــی دەزانــن کــە جگە لە ســەرکوت و 

زۆرداری شتێکی تر ناکات.
ئەوەی دەســەاڵتی تــاران بەالیەوە گرینگ 
نییە و بایه خی پێنادات، یاســا و ڕێوشوێنە 
دڵیــان  هەرکاتێــك  و  نێونەتەوەییەکانــە 
خواستی بی، بێ بەربەست و ڕەچاوکردنی 
ســەروەری سیاســی هەرێمــی کوردســتان 
ناوچــە  ســەر  دەکاتــە  هێــرش  عێــراق،  و 
ســنوورییەکان بــە بیانــووی هەبوونــی هێزە 
کوردســتان  ڕۆژهەاڵتــی  سیاســییەکانی 
و بــەو ڕێگایەشــدا بەشــێك لــە ســەروەت و 
ســامانی گشــتی بەفیڕۆ دەدات. ڕێژیمی 
کۆمــاری ئیســالمی ئێــران ئامانجــی لەو 
باشــووری  ســەر  دەیخاتــە  گوشــارانەی 
کوردســتان زۆر ڕوونــە و تــا بۆیــان بکرێ 
هــەوڵ دەدەن خەڵکــی کوردســتان بە دژی 
بزووتنەوەی سیاسی ڕۆژهەاڵت هان بدەن و 
بڵێــن ئەگــەر لە بەر ئەوان نەبێت، کارێکی 
لــەو چەشــنە قیــزەون و دژ بــە ئــازادی و 

سەروەری گەلی دراوسێیان ئەنجام نادەن.
 بێگومــان بــۆ هەمــوو الیــەك نیازخراپی و 
سیاســەتی دووڕوویی تــاران ڕوون بۆتەوە و 
گەلی باشوور زۆرباش لە نیاز و ئامانجی 
ڕێژیــم تێگەیشــتوون و دڵنیــان کــە ئەگەر 
هێزەکانــی ڕۆژهەاڵتیــش لــەوێ نەبــن، لە 
کردارەکانــی بــەدژی کــورد وازناهێنــێ. 
بۆچــی  کــرا،  ڕیفرانــدۆم  ئەگــەر  باشــە 
بــۆ  ئێــران وێــڕای ســپای عێــراق  هێــزی 
داگیرکردنی کوردســتان بەشدار بوون و تا 
پردێ هاتن! خۆ ئەوکات باســی هێزەکانی 
بەڵکــوو  نەبــوو،  ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان 
تــاران دوژمنایەتــی خۆی بــە دژی کورد 
لــە هەر شــوێنێك بێ ناشــارێتەوە و هەوڵی 
الوازکردن و پاشان لەنێوبردنی حکوومەتی 
هەرێمی کوردســتان زۆر بەجیددی  دەدات 

و ڕۆڵەکانی ئەو بەشەی نیشتمان پێویستە 
زۆر وشــیاری پێالنگێڕییەکانــی تــاران بن 

لە ئێستادا.
 گەلی کورد پێویستە بەگشتی و بەوپەڕی 
وریایی سیاســی و نەتەوەییــەوە لەبەرامبەر 
ئەو دۆخەدا یەکگرتوو بێت و پشتی یەک 
بــە داگیرکەرانــی واڵت  ڕیــگا  و  بگــرن 
نەدرێــت لــەوە زیاتــر غــەدری سیاســی لــە 
نەتەوەکەمان بکەن. کاتێك تاران و دیمەشق 
و ئانــکارا و بەغــدا بــە یــەك چاو ســەیری 
بزووتنــەوەی سیاســی کوردســتان دەکەن و 
لەکــوێ بیانهەوێــت بــەدژی جوواڵنــەوەی 
سیاســی کــورد بەمەبەســتی الوازکردنــی 
یــەك دەگــرن، بێگومان کوردیش پێویســتە  
هەســت بــەو مەترســییە بــکات و بەوپەڕی 
ســینگفراوانییەوە لەگەڵ یەکــدا هەڵبکەن 
و هەنگاوە سیاســی و دیپلۆماســییەکانیان 

یەك بخەن. 
الیــەك  هەمــوو  بــۆ  گرینــگ  دەبــێ 
ڕزگاری سیاســی و نەتەوەیــی واڵت بــێ 
و چیتــر بــە قازانجــی داگیرکەرانی واڵت 
وەك  چ  ئێــران  نەوەســتین.  یــەك  بــەدژی 
سیاســی  دۆڕوای  دەســەاڵتێکی  و  واڵت 
قەیرانــی  لەگــەڵ  دەمێکــە  نیزامــی،  و 
و  دەژی  ئابووریــدا  و  سیاســی  گــەورەی 
نێوخــۆی  ڕووداوەکانــی  ســەیری  ئەگــەر 
واڵت بکەیــن دەبینیــن کــە گەالنــی واڵت 
بەگشــتی بــە دژی ئەو ڕێژیمــە هاتوونەتە 
دەکــەن.  ڕوخاندنــی  داوای  و  سەرشــەقام 
لەبــەر ئــەوەی حکوومەتــی ئاخوندی جگە 
گوزەرانــی  و  ژیــان  دژوارترکردنــی  لــە 
نەکــردووە.  ئەوتــۆی  کارێكــی  خەڵــك، 
تەنانەتدۆخەکــە ئەوەنــدە ناخــۆش و ئاڵــۆزە 
ڕوویــان  بەناچــاری  کــورد  گەلــی  کــە 
کۆڵبــەری  پڕمەترســی  کاری  کردۆتــە 
کــە ڕۆژانــە بە تەقەی ڕاســتەوخۆی هێزە 
نیزامییەکانی ئێران لێیان شەهید و بریندار 

دەکرێت. 
 ئەوەش لەکاتێکدایە کە ڕۆژانە ســامانی 
گشــتیی واڵت، بــۆ کاری گێرەشــێوێنی 
و فیتنەگێــڕی لەســەر ئاســتی نێودەوڵەتی 
و بەدیاریکراویــش ناوچــەی ڕۆژهەاڵتــی 
بەشــێکی  و  دەدرێ  ئەنجــام  نێوەڕاســت 
خزمــەت  لــە  واڵت  داهاتــی  بەرچــاوی 
پەرەپێــدان بــە تێرۆریزمــی دەوڵەتیــی ئێران 

تەرخان کراوە بۆ ئەوەی دژبەرەکانی لەنێو 
بەرێ و لەو ڕێگایەوە بزووتنەوەی سیاســی 

کوردستان الواز بکات. 
سیاســەتی  هەروەکــوو  ئەمجــارەش   
هەمیشــەیی تــاران، لەبــری واڵمدانــەوە بە 
ویســت و داخــوازە ڕەواکانــی کۆمەاڵنــی 
و  خواســت  دابینکردنــی  و  خەڵــك 
بــۆ  واڵت،  گەالنــی  ئارەزووەکانــی 
بەالڕێدابردنــی ســەرنجی گشــتیی لەســەر 
بــە  ئێران،دەســتی  ناڕەزایەتییەکانــی 
تۆپبارانی ناوچە ســنوورییەکانی هەرێمی 
بڵێــت  ئــەوەی  بــۆ  کــردووە  کوردســتان 
ئاسایشــی حکوومەتــی خامنەیــی زۆر لە 
مەترســیدایە و پێویســتە پارێــزگاری لــێ 
بکــرێ و لەســەر ســنوورەکانیان هێزەکانی 

دژبەریان دوور ئەخەنەوە. 
حکوومەتــی ئاخونــدی زۆر بــاش دەزانێــت 
کە ڕۆژهەاڵتی کوردســتان بۆتە مەکۆی 
خەباتێکــی سیاســی و جەمــاوەری و ئــەو 
وشیارییە دروست بووە کە چیتر سەریان بۆ 
دەســەاڵتی خامنەیــی دانانوێنــن و بە ڕۆح 
و خوێــن بەرگــری لە شوناســی سیاســی و 
نەتەوەیییــان دەکەن و دەمێکە بەدژی تاران 
دەســتیان بــە تێکۆشــان کــردووە و ڕەدی 

دەسەاڵتی ئاخوندیان کردۆتەوە.
بــەهۆی گرانی و بێكاری و كەمبوونەوەی 
پێویســتییەكانی ژیان لــە ئێراندا و قەیرانی 
مایەپووچبوونــی  و  ئابــووری  و  سیاســی 
ڕێژیمی تاران لە ســەر ئاستی نێوخۆییدا و 
بەهەدەردانی ســامانی گشتی نەتەوەکانی 
شــارێكی  لەچەنــد  ئێــران،  پێكهێنــەری 
واڵت بــە نیشــانەی ناڕەزایەتــی و بێباكــی 
دەسەاڵت لەهەمبەر ژیان و گوزەرانی خەڵك 
بــۆ جارێکــی تر بە شــوعار و داخوازی تر 
دەســتیان بــە دەربڕینی ناڕەزایەتــی كردووە 
و بــە دەنگێکــی بــەرز داوای ڕوخاندنــی 

ڕێژیمی خۆسەپێنی تارانیان کردەوە.
ئــەو  بێگومــان  خامنەیــی  حكوومەتــی 
هێــزەی نەمــاوە بتوانــێ خــۆی لەبەرامبەر 
واڵتــدا  گەالنــی  ڕاپەڕینــی  شــەپۆلی 
پــێ بگیــرێ و دەســەاڵتێك لــە چەشــنی 
حكوومەتــی ئاخوندی جگە لە برســیكردن 
و دژوارتركردنــی ژیــان و گوزەرانــی خەڵك 
و  سیاســی  ســتەمی  توندترکردنــی  و 
حوکمڕانــی دیکتاتۆرانــەی، هەنگاوێكــی 

ئەوتۆی نەناوە كە بە قازانجی كۆمەڵگای 
ئێــران بێــت و خەڵــك هەســت بە ئاسایشــی 
سیاسی و ئابووری و کۆمەاڵیەتییان بکەن 

و بۆ پاراستنی کار بکەن.
وەختــی ئــەوەی هاتــووە دەســەاڵتی تــاران 
تێكدانــی  و  سیاســی  ســتەمی  بــەهۆی 
و  ئێــران  گەالنــی  نەتەوەیــی  ئاسایشــی 
و  ئابــووری  ژێرخانــی  داڕوخاندنــی  
كۆمەاڵیەتــی، زیاتــری لــێ توونــد بكــرێ 
و،  دەرفەتــی هەســتانەوەی پێنەدرێتەوە بۆ 
دژایەتــی و باوەپێكردنــی ناڕەزایەتیــەکان 
کــە بەشــێکی زۆری شــارەکانی ئێرانــی 

گرتۆتەوە. 
ڕێژیمــی ئێــران جگــە لە قەیرانی سیاســی 
و ئابــووری و زیاتركردنــی فشــار بــۆ ســەر 
خەڵــك و لێــدان و گرتــن و ئەشــكەنجە و 
لەســێدارەدانی بەكۆمەڵ شــتێكی ئەوتۆی 
نەكــردووە تــا گەالنی پێكهێنــەری ئێران بە 
هی خۆیانــی بزانن و پارێزگاری لێ بكەن 

وەك دەیەی شەستی هەتاوی.
گەالنــی بندەســتی ڕێژیمــی ئاخونــدی لە 
بــەر نەبوونــی نان و ئازادی بۆ جارێكی تر 
ڕژانــەوە ســەر شــەقامەكان و بــە دەنگێكی 
بەرز و خۆڕاگرانە، وێڕای دروشــمی بمرێ 
خامنەیــی و دارودەســتەكەی، داوای نان و 
خۆشــگوزەرانی دەكەن و ئازادی سیاسی و 

نەتەوەییان دەوێ.
حكوومەتی كۆنەپەرستی ئێران بە هەڵوێستە 
سیاســی و دوژمنكارییەكانی بە نیســبەت 
كۆمەڵــگای نێودەوڵەتــی و دژایەتیكردنــی 
ئەمریكا و هاوبەشــەكانی، كەوتۆتە دۆخێك 
كە لەژێر گوشــارە سیاسی و ئابوورییەكان، 
ڕێژەی هەژاری و بێكاری زۆر زیاد بكات 
و دەسەاڵتی ناوەندیش بەتەواوی دووچاری 
و  بــووە  دەستەوەســتانی  و  هیــوای  بــێ 
بەرنامــەی ڕزگاری لــەو دۆخــەی نییــە و 

تەنیا چاولێکەرە.
بــە  تەخشانپەشــخان  بەئاشــكرایی  تــاران 
قووتــی هاوواڵتییانــەوە دەكات و بەشــێكی 
بەرچاو لە ســامانی گشتی دەدرێتە گروپە 
تیرۆریســتەكانی ســەر بە ئێران و بەشــێكی 
ئــەو  حیســابی  ســەر  دەچێتــە  دیارتریــش 
بەرپرســە سیاسی و سەبازییانەی ئێران، كە 
پەسندی خامنەیین و هەرچی ڕێبەر بڵێت، 

بێ سێ و دوو لێكردن ئەنجامی دەدەن.

محەممەد سلێمانی

تاران بەئاشكرایی تەخشانپەشخان بە قووتی هاوواڵتییانەوە دەكات و بەشێكی بەرچاو لە سامانی گشتی دەدرێتە گروپە تیرۆریستەكانی سەر بە ئێران و بەشێكی دیارتریش دەچێتە 
سەر حیسابی ئەو بەرپرسە سیاسی و سەبازییانەی ئێران، كە پەسندی خامنەیین و هەرچی ڕێبەر بڵێت، بێ سێ و دوو لێكردن ئەنجامی دەدەن
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ئێران شـــامی شـــەریفە

پێشەکی
١٩٩١ی  دێســامبری  ٢٦ی  ڕێکەوتــی 
زایینی بەرامبەر لەگەڵ ٥ی بەفرانباری 
١٣٧٠ی هەتــاوی و تەنیــا ڕۆژێک پاش 
»میخاییــل  لەکارکێشــانەوەی  دەســت 
شــۆڕەوی  ســەرکۆماری  گۆرباچــۆف« 
یەکیەتیــی  بــااڵی  شــۆرای  پێشــوو، 
ســۆڤییەت ســەربەخۆیی ١٥ واڵتی نوێی 
بــە فەرمی ناســی و بەمشــێوەیە کۆتایی 
بــە تەمەنی ئەم یەکیەتییە هات و ئااڵی 
داس و چەکــوش لــە کۆشــکی کرێملین 

هێنرایە خوار.
زۆر کەس لەو کاتەدا و تەنانەت ئێستەش 
پێیــان وایــە هــۆکاری ڕووخانــی ڕێژیمی 
و  »پێرێســترۆیکا  پڕۆســەی  ســۆڤیەت 
گالسنۆســت« یان » ڕێفۆرمی ئابووری 
– پێکهاتەیی و کەشــی کراوە و ئازادی 
ئەگــەر  تەنانــەت  کــە  بــووە  دەربڕیــن« 
ئەمــەش وەک هۆکاری بناغەیی ببینین 
ناتوانیــن هۆکارەکانــی دیکەی کاریگەر 
لەســەر ئــەم پرســە نەبینیــن و بەدڵنیاییەوە 
کۆمەڵێــک هــۆکاری دیکــەش بونیــان 
هەبــووە کە ڕەنگە بێ مشــتومڕ هۆکاری 
ئابووری بە سەرەکیترینیان بزانین بۆیە لەم 
کورتەوتارەدا هەوڵ دەدرێت بەشــێوەیەکی 
بەراوردکارانــە دۆخــی ژیانی سیاســی – 
کۆمەاڵیەتی – ئابووریی ئێســتەی ئێران 
لەگەڵ ئەودەمی شــۆڕەوی لە ســۆنگەی 

ئابوورییەوە هەڵبسەنگێنین.

هۆکاری ئابووری:
داتەپیــن و الوازیــی ئابــووری، گەورەترین 
گرفــت و کێشــەی یەکیەتیی ســۆڤیەتی 
بــوو. یەکیەتیــی ســۆڤیەت کــە  پێشــوو 
دوو  لــە  یەکێــک  وەک  ســەردەمانێک 
زلهێزی سەرەکی جیهان بە ئەژمار دەهات 
و کۆمەڵێــک واڵتی گــەورە و بچووکی 
لــە دەوری ئارمــان و ئایدیاکانــی خــۆی 
چەشــنێکی  خاوەنــی  کردبوویــەوە،  کــۆ 
تایبــەت لە ســازماندانی ئابووری بوو کە 
تا ئەو ســەردەمە لە هیچ شــوێنێکی تری 
دنیــادا نەبیندرابــوو. ئــەم سیســتمە کە لە 

»گۆســپەالن« )دەزگای بەرنامەداڕێژی 
ناوەنــدی( بەرنامەی بۆ دادەنرا و تەواوی 
بڕیارە ئابوورییەکان لەو ناوەندەوە دەردەچوو 
دیاری دەکرد کە هەر پێداویستییەک بە 
چ ڕێژەیــەک بەرهــەم بهێندرێت؛ ئیتر لە 
پێاو و جانتاوە بگرە تا ماشــین و خواردن 
ژیــان؛  پێداویســتییەکانی  ســەرجەم  و 
هەروەهــا دیــاری دەکرد کە هەر تاکێکی 
نێــو کۆمەڵگا دەبــێ چەندە لەم کەلوپەلە 

بەرهەمهاتووانە مەسرەف بکات و هەر 
تاکێــك پێویســتیی بــە چ ڕێژەیــەک لەم 
بــەو ئاســتەش  کەلوپەالنــە هەیــە؟ هــەر 
دیــاری دەکــرا کــە نرخــی هــەر شــتێک 
بێــت و هــەر تاکێکیــش چەنــدە  چەنــدە 

مووچە دەبێ 

وەربگــرێ؟ ئەمــەش لەســەر بنەمــای ئەو 
بیرە چەوتە داڕێژرابوو کە »دەوڵەت« لە 
هەمووان زاناترە و بەم شێوازە سیستمێکی 
ئابووریــی دادپەروەرانــە دادەمــەزرێ کــە 
بەرهەمــە کۆتاییەکــەی زۆر لــە ســەرێ 
دەبــێ و دەبێتــە هــۆکاری چوونەســەری 
توانــای مانۆڕدانــی دەوڵــەت لــە ئاســتی 

جیهانی.
لــە  کارییــەوە  سیســتمە  بــەم  شــۆڕەوی 
چارەکەسەدەی دووهەمی سەدەی بیستەم 
توانی گەشەیەکی بچووکی هەستپێکراو 
تاقــی بکاتــەوە بــەاڵم بەرەبــەرە گەشــەی 
ئابوورییەکەی دای لە کزی و لە دەیەی 
٨٠ی زایینــی تووشــی گەشــەی نەرێنی 
بوو و لە کۆتایی هەمان دەیە لەبەر یەک 
هەڵوەشــایەوە. ئــەوەی ڕوونــە یەکیەتیــی 
ســۆڤیەت لــەڕووی ئابوورییــەوە، بەهــۆی 
گرفتــە دامەزراوەییەکانی وەک نەبوونی 
نیهــادی چاودێــری، گەندەڵــی بەربــاو، 

ســەرمایە  بــە  گرینگیــدان  لــە  الوازی 
دەسپێڕانەگەیشــتن  کۆمەاڵیەتییــەکان، 
گرفتــە  دنیــا،  نوێــی  تێکنۆلــۆژی  بــە 
پێکهاتەییــەکان و الوازی لە بەڕێوەبەریی 
بنکــە بەرهەمهێنەرەکان تووشــی قەیرانی 
قوڵــی ئابــووری بــوو. بــە واتایەکــی تــر 
ڕۆژانەکانــی  پێداویســتییە  کەمیــی 
ژیانــی خەڵــک لەالیــەک و دابەشــینی 
بەهــۆی  ســەرچاوەکان  نەگونجــاوی 
سیستمی زاڵ و لە هەمان کاتیشدا بوونی 
گەندەڵیی سیستماتیک لە نێو بەڕێوەبەرە 
بااڵکانــی واڵت بوونــە بەســتێنخوڵقێنیی 
تێکڕووخانــی کــۆی پێکهاتەی سیاســی 
– ئابووریی ســۆڤیەت کە ســەردەمانێک 
بانگەشەی دادپەروەری کۆمەاڵیەتی بۆ 

سەرانسەری جیهان دەکرد.
ئەوەی لە سۆڤیەتدا ئەزموون کرا بریتی 

بــوو لــە کەمیــی عرضــە )خســتنەڕوو( 
)داواکاری( تقاضــا  بەرامبــەر  لــە 
ســۆڤیەت  خەڵکــی  لــە  زۆرێــک  دا؛ 
کەلوپەلــە  بــە  دەسپێڕاگەیشــتن  توانــای 
بنەڕەتییەکانی ژیانیان نەبوو؛ خەڵک بۆ 
دابینکردنــی باڵتــاو یان پێاوی زســتانی 
دەبــوو چەندیــن کاتژمێــر و لــە هەنــدێ 
حاڵەتدا چەندین ڕۆژ لە سەفدا ڕابوەستن، 
ئەگەر شانســیان هەبووایەت و سایزی ئەو 
کەســە بۆ فرۆشتن هەبوایەت!؛ بەکورتی 
کڕیــن  لــە  باســیان  ســۆڤیەت  خەڵکــی 
نەدەکــرد بەڵکــوو هەمــوو باســەکان چــڕ 
ببوویەوە لەسەر ئەوەیکە چۆن بیدۆزنەوە.

ئــەم دۆخــە نەشــیاوە لە کاتێکــدا بوو کە 
ســۆڤیەت خاوەن کانزای بەپیت و داهاتی 
لەبــار بــوو بــەاڵم پــارەی خەڵــک تەرخان 
کرابــوو بۆ پەرەدان بــە بەرنامەی فەزایی 

ملمالنێــی چەکوچــۆڵ  و  کەشــپێوی  و 
لەگــەڵ ئامریــکا کــە بــە شــەڕی ســارد 
»ئۆلیــگ  لەمبــارەوە  هــەر  دەناســرێ. 
ئۆژێرلیــف« کە یەکێــک لە هاوکارانی 
دەڵــێ:  بــوو  گۆرباچــۆف  نیزیکــی 
»هۆکاری ڕووخانی شۆرەوی بریتی بوو 

لە نەبوون و کەمبوونی خۆراک«.
لێــرەدا بەراوردێکــی ســەرەپێیی لــە نێــوان 
یەکیەتیــی ســۆڤیەتیی پێشــوو و ئێرانــی 
کۆمــاری  حوکمڕانــی  ژێــر  ئێســتەی 
٣٠ی  ڕێکەوتــی  دەکەیــن؛  ئیســالمی 
دامــەزراوەی  ئەمســاڵ  خاکەلێــوەی 
لێکۆڵینــەوە و خوێندنــەوە بازرگانییــەکان 
ســەر بــە وەزارەتــی ســەنعەت و کانــزای 
ڕێژیم ڕاپۆرتێکی شیکاری باو کردەوە 

بــۆ  خــۆی  پێشــبینییەکانی  تێیــدا  کــە 
بەشــی ئابووریــی ئێــران لە ســاڵی ١٤٠١ 
دەکات و دەڵــێ: »نێونجــی نرخــی دۆالر 
لە ئێران بۆ ٣٠ هەزار تمەن بەرز دەبێتەوە، 
نرخی هەاڵوســان دەگاتە ٪٤٧.٨ و نرخی 
خانوبــەرەش النیکەم ٢٠٪ زیاتر لە ئێســتە 

دەبێ«. 
زانیارییەکانــی  یەکــەی  هەروەهــا 
 ١٤٠٠ ســاڵی  لــە  ئێکۆنۆمیســتیش 
ڕاپۆرتێکی لەســەر دۆخی ئابووریی ئێران 
لــە ســاڵ ١٤٠١ بــاو کــردەوە کــە تێیــدا 
مەزنەهەاڵوســان  »مارپێچــی  هاتبــوو: 
ڕیــاڵ،  بــە  متمانــە  نەمانــی  و 
زیندوونەبوونەوەی بەرجام، خراپتربوونەوەی 
و  شــکڵگرتن  ئابــووری،  بارودۆخــی 
و  خەڵکــی  ناڕەزایەتیــی  پەرەســەندنی 
بەهــۆی  بانکــی  قەیرانــی  ســەرهەڵدانی 
سیاســەتی دراوی نابەرپرسانە، بەرجەوەنی 

ساڵی نویی ئێرانە.«

شەماڵ تەرغیبی

ئێرانیش هاوشێوەی سۆڤیەت لەڕووی ئابوورییەوە، بەهۆی گرفتە دامەزراوەییەکانی وەک نەبوونی نیهادی چاودێری، 
گەندەڵی بەرباو، الوازی لە گرینگیدان بە سەرمایە کۆمەاڵیەتییەکان، دەسپێڕانەگەیشتن بە تێکنۆلۆژی نوێی دنیا، 
گرفتە پێکهاتەییەکان و الوازی لە بەڕێوەبەریی بنکە بەرهەمهێنەرەکان تووشی قەیرانی قووڵی ئابووری بووە و 

کەمیی پێداویستییە ڕۆژانەکانی ژیانی خەڵک لەالیەک و دابەشینی نەگونجاوی سەرچاوەکان بەهۆی سیستمی زاڵ و لە 
هەمان کاتیشدا بوونی گەندەڵیی سیستماتیک لە نیو بەڕێوەبەرە بااڵکانی واڵت بوونەتە بەستێنخوڵقێنیی

 تێکڕووخانی کۆی پێکهاتەی سیاسی – ئابووریی ئێران کە بەردەوام و 
لە ماوەی ٤٣ ساڵی ڕابردوودا 

هێشــتا  کاتێکــدا  لــە  پێشــبینییانە  ئــەم 
خۆیــان  ســاڵ  نیــوەی  نەگەیشــتبوونە 
٢٢ی  لــە  دیتمــان  وەک  و  دەرخســت 
لەنــاکاو،  زۆر  و  یەکجــێ  بانەمــەڕەوە 
بەپێــی بەرنامــە و پالنێــک کــە دەوڵــەت 
دایانڕشــتبوو،  پێوەندیدارەکانــی  دەزگا  و 
نرخی کەلوپەل و پێداویستییەکان لە ئێران 
چەندقــات زیاد بــوون و گرانییەکی ڕەها 
بەرۆکی خەڵکی گرت؛ خەڵک دەســتیان 
کــرد بە ئێعتــراز و ناڕەزایەتــی دەربڕین و 
لەگــەڵ ســەرکوتی بێبەزەییانــە بــەرەوڕوو 
خەڵکــی  کاتیشــدا  هەمــان  لــە  بــوون. 
برســی ناچــار بــوون پــێ لە زۆر بــاوەڕی 
ئەخالقــی خۆیــان بنێــن و هێرشــیان کــردە 
سەر کۆمەڵێک مارکێت و فرۆشگەی 

حکومەتــی تــا بتوانــن النیکەم بــۆ چەند 
قەیرانــی  لــەم  خۆیــان  بــووە  ڕۆژێکیــش 

گرانی و برسیەتییە ڕزگار بکەن.
لێرەدا فلەشــبەکێک بۆ بەشــی یەکەمی 
وتارەکەمان لێ دەدەین؛ ئەو شــوێنەی کە 
وتمان لە دەیەی ٨٠ی زایینیدا ســۆڤیەت 
تووشی گەشەی نەرێنی بوو و لە کۆتایی 
هەمان دەیە لەبەر یەک هەڵوەشایەوە. ئەم 
خاڵــە لە ئێســتەدا بە ڕوونی لە ئێرانیشــدا 
ئێســتەدا  لــە  ئێــران  واتــە  دەبینــدرێ 
و  دەکاتــەوە  ئەزمــوون  ئەزموونــە،  ئــەو 
تووشــی گەشــەی نەرێنی بــووە. ئێرانیش 
هاوشــێوەی سۆڤیەت لەڕووی ئابوورییەوە، 
دامەزراوەییەکانــی  گرفتــە  بەهــۆی 
چاودێــری،  نیهــادی  نەبوونــی  وەک 
گەندەڵی بەربــاو، الوازی لە گرینگیدان 
کۆمەاڵیەتییــەکان،  ســەرمایە  بــە 
دەسپێڕانەگەیشــتن بــە تێکنۆلۆژی نوێی 
دنیــا، گرفتە پێکهاتەییەکان و الوازی لە 

بەڕێــــــــــوەبەریی بنکــە بەرهەمهێنەرەکان 
تووشــی قەیرانــی قووڵــی ئابــووری بــووە 
و کەمیــی پێـــــــــداویستییە ڕۆژانەکانــی 
ژیانــی خەڵــک لەالیــەک و دابەشــینی 
بەهــۆی  ســەرچاوەکان  نەگونجــاوی 
کاتیشــدا  هەمــان  لــە  و  زاڵ  سیســتمی 
بوونــی گەندەڵیــی سیـــــــــستماتیک لــە 
نیــو بەڕێوەبــەرە بااڵکانــی واڵت بوونەتــە 
تێــــــــــکڕووخانی  بەستــــــــــێنخوڵقێنیی 
کــۆی پێکهاتــەی سیاســی – ئابووریــی 
 ٤٣ مــاوەی  لــە  و  بــەردەوام  کــە  ئێــران 
ســاڵی ڕابردوودا بانگەشەی داکۆکی لە 

هەژارانی دنیا دەکات.
هاوشــێوەی شۆڕەویش کە وەک باس کرا 
کەوتە نێو گێژاوی شەڕی سارد و داهاتی 
چەکوچۆڵــی  ســازکردنی  بــۆ  خەڵکــی 
نــوێ و گەیشــتن بــە بۆشــایی ئاســمان 
خــەرج دەکــرد لــە ئێستەشــدا کۆمــاری 
ئیـــــــــــسالمی سەرباری هەبوونی دەیان و 
سەدان سەرچاوەی داهات کە بەدڵنیاییەوە 
کۆمەاڵیەتــی  خۆشـــــــــبژێوی  دەتوانــێ 
ســەرقاڵی  بــکات،  دابیــن  خەڵــک  بــۆ 
پــەرەدان بە بەرنامــەی پڕتێچووی ناوکی 
و  دڕۆن  و  مووشــەک  ســازکردنی  و 

شـــــــــەڕفرۆشییە لە ناوچە و جیهاندا.

کۆبەند:
بــــــەم هـــــــــــۆکارانەی بــاس کــران و ئەو 
بەراوردکارییەی کە لە سەرەوە خرایە ڕوو، 
هیچ بە دوور نابیــــــــندرێت کە داهاتووی 
ئێرانی ژێر دەسەاڵتی کۆماری ئاخوندی 
شــۆڕەوی  کــە  بێــت  ســیناریۆ  هەمــان 
کۆمــاری  کــرد؛  گرفتــار  پێــــــــــشووی 
ئیســالمی تەنیــا و تەنیا لــە چوارچێوەی 
بیــری ئایدیۆلۆژیکــی ویالیەتی فەقیه و 
بۆ مانەوەی خۆی هاوشێوەی ئیدئۆلۆژی 
کۆمۆنیزمــی ســـــــــــۆڤیەت هەوڵ دەدات 
و لــەم نێوانــەدا نــە برســیەتی خەڵک، نە 
بێماڵی ئەوان، نە ویـــــــستی دنیای دەرەوە 
و نــە هیــچ پرســێکی تــر گرینگــی نییە 
بــۆی؛ کەواتە ســــــــــووشتی دێتە بەرچاو 
کــە دەبینیــن خەڵــک لــە برســان دەمرن و 
دەســەاڵتیش بە پانەوە درۆ دەکات و دەڵێ 

ئێران شامی شـــــــەریفە!



  ژمارە ٨٢٣ ، ٣١ی بانەمەڕی ٦١٤٠١

هەر نەتەوەیه ك بەپێی کولتور، مێژوو، جوغرافیا و سروشــت و ...، موســیقا و 
ئامێری تایبەت بە خۆی هەیە و لە زەینی تاکەكانی ئەو نەتەوەیەدا دەنگەکان 
مانــای تایبەتــی خۆیان وێنا دەکەن؛ بە شــێوەیەک کــە هەرچەند کەمیش لە 
مووســیقا بزانیــت و تەنیــا گوێگرێــک بی بە باشــی دەزانی کــە ئەو موزیکە 

تایبەت بە چ واڵت و نەتەوەیەکە.
لەالیەکی دیکەشەوە، مووسیقا زمانێکی تایبەتی هەیە کە هەموو نەتەوەکان 
لە جیهان وەکوو نۆت پەیڕەوی لێ دەکەن و زۆربەی یاســاکان لە مووســیقی 
گشتگیرە و فورموڵی تایبەت بە خۆی هەیە و ئەگەر ژەنیارێکی فەرانسەوی 
بێــت و نــۆت و یاســاکان لەبــەر چــاو بگرێ دەتوانــی ئامێریکی مووســیقایی 

ژاپۆنی بەکار ببات و موزیکێکی ئەو واڵتە لە سازەکەت بەرهەم بهێنێ.
هەروەها بۆ هونەر واتای جیاواز هەیە و پێناســەی هونەر لە دونیای ئەمڕۆدا 
ئەستەمە و زەینی خوڵقێنەری مرۆڤ وای کردووە کە باسکردن لەسەر هونەر 
ئاســان نەبێت، بەاڵم بە گشــتی دەتوانین ئەو هەســتە لە جوانیناسی و ڕوانینی 
مــرۆڤ و خوڵقاندنــی لــەو پێناوەدا بــۆ گەیاندنی هەســت و واتایەکی تایبەت 
بــە ڕەنــگ و بۆنــی جیــاواز وەکوو تاریفی هونــەر بهێنین، لەم نێوانەیشــدا ئەو 

کەسەی کە خوڵقینەرە وەکوو هونەرمەند دەناسرێت.
مووســیقاش بەشــێکی دێریــن لــە هونــەر و مێــژووی مرۆڤایەتییــە و هەروەک 
ئاماژەمــان پێکــرد هــەر نەتەوەیــەک مووســیقای تایبــەت بــە خــۆی هەیــە 
و جیهانبینــی و جوانیناســی ئــەو نەتــەوە نیشــان دەدات و هەڵگــری پەیامــە. 
لــەو نێوانــەدا ئێمــەی کــورد خاونــی مووســیقای تایبــەت بــە خۆمانیــن کــە 
خــاوەن مێژوویەکــی دوورودرێــژە و بــە دڵنیاییــەوە دەتوانیــن بڵێیــن یەکێک لە 
دەوڵەمەندترین مووســیقاکانی ناوچەکەیه  و زۆر هونەرمەندی گەورەمان هەیە 

کە جیهانیی و ناسراون.
هەروەها ئامێرەکانی مووســیقای کوردی ڕیشــەیان لە دیرۆکی کوردستاندایە 
و خوڵقێنــدراوی ئــەم ئــاو و خاکــەن؛ بۆ نموونە مێژووی تەمــوورە و کەمانچە 
و ســازەکانی دیکــەی کــوردەواری هەڵدەگەڕێتــە بــۆ زیاتر لە دە هەزار ســاڵ 

لەمەوپێش.
هەرچەند باسی دەوڵەمەندی و مێژوو و کەسایەتییە هونەرییەکانی کوردستان 
بکەین کەمە، بەاڵم لێرەدا پرسیارێک دێتە زەینی تاک کە بۆچی بەو بناغە 
قــورس و قایمــە لــە مووســیقا، لەم ســەردەمەدا کۆمەڵێک کــەس لە ژێرناوی 
هونــەر خەســار بــە مێــژووی کوردســتان و هەســتی کوردانــەی کوردســتانیان 

دەگەیەنن؟
بە تایبەتی ئەم دیاردەیە زۆرتر لە ناوچەکانی باشووری ڕۆژهەاڵت و تایبەتیتر 

لە کرماشان دێتە بەرچاو.
بــۆ نموونــە دەبینیــن بــە میکســی چەنــد مێلــۆدی دزراو و ئێدیتــی دەنــگ، 
بەرهەمێــک دێتــە نێــو کۆمەڵگای کــوردەواری کە لە بواری مووســیقایی و 
هونەر قەت جێگر نابێت کە لەڕاستیدا کۆمەڵێک دەنگی بێ پەیام و بێ واتان 
و نێوەرۆکی ئەو بەرهەمانەش پڕە لە هێرش بۆ ســەر فەرهەنگی کوردســتان و 

په رەدانه  به  فه رهه نگی دواكه وتوویی.
بۆ نموونە دەبینین لە تێکســتی ئەو موزیک ڤیدیوانە، باس لە شــەڕ، زیندان، 
ســەرکۆاڵنگرتن، قلیــان، قەمــە و قەیــارە و خوێنڕشــتن و کۆمەڵێــک بــاس و 

بابەتی دیکە کە مرۆڤ شەرم دەکات ناویشیان ببات، دێتە ئاراوە.
بۆ خەسارناسی ئەم دیاردەیە لەم کورتەدەرفەتەدا دەتوانین لە بواری کولتورییەوە 

باسیان لێ بکەین:
لە کوردســتان بە گشــتی و لە ناوچەکانی باشــووری ڕۆژهەاڵت، کولتوری 
پاڵەوانییەتــی و قارمانــی و ڕزگاریدەربوون بەشــێکی ســەرەکی لە فەرهەنگی 
کوردستانە کە تەنانەت تایبەت بە ڕەگەزی پیاوان نییە و زۆر ژنی قارەمانمان 
هەیە کە خزمەتیان بە کورد و کوردســتان کردووە، لەم نێوانەدا داگیرکەرانی 
کوردســتان بــۆ نەهێشــتنی ئــەو فەرهەنگــە، بــە بەردەوامــی کاریــان لەســەر 
ئــەوە کــردووە کــە ملهــۆڕی و زوڵمکــردن و زۆرگیری بکەنە جێگــرەوەی ئەو 

پاڵەوانیەتییە.
لە الیەکی دیکەشــەوە داگیرکەران کە هەمیشــە لە هەوڵدا بوونە کە خەســار 
بگەیەننە هەموو تایبەتمەندییەکانی کورد و بیاندزن و بیســڕنەوە، مووســیقای 
کوردیش لە ئەماندا نەبووە و بۆ ئەوەیکە ئەو بناغە قورس و قایمە بڕووخێنن و 
مووسیقای کوردی ڕەش بکەنەوە، ئەم ستایلەیان فەراوان کردووە و پاڵپشتیان 

دەکەن.
و  ئاسمیالســیۆن  ڕاســتای  لــە  ئەدەبیاتەکەیشــیان  و  تێکســت  هەروەهــا  

خەسارگەیاندنە بە ئەدەبیاتی دەوڵەمەندی کوردستان.
بــە گشــتی یــەک فرێــم و یــەک دەنــگ لــەو بەرهەمانە بــی ئامانــج نین و 
داگیرکــەر بــە پەرەپێدانیان هەوڵــی ڕووخاندنی کۆمەڵگای کوردەواری دەدات 
و ئەو تاکانەی کە من وەکوو ڕووخێنەری کۆمەڵگای کوردی ناویان دەبەم، 

ئاگایانه  یان نائاگایانه  ده كه ونه  خزمه ت دوژمنەوە.
لــه  كۆتاییشــدا ئــه وه  بڵێیــن كــه  گوێگرتــن بــه و به هره مــه  دژه  فه رهه نگییانه  و 

باوكردنه وه یان یارمه تیدەری زه ره رگه یاندن به  كۆمه ڵگایە.

پژمان شەریعەتی

دیار زاگرۆسدیار زاگرۆس

کـــردەوەی فاڵش!

دەرگای داخراوی سیاسەت و ئاکامەکانی

سندووس

چۆنییەتــی بەڕێوەبردنــی کۆمەڵــگا و 
فەلســەفە سیاسییەکان، هەر لەکۆنەوە 
بیرمەندانــی  زەینــی  ئیمــڕۆ،  بــە  تــا 

بەخۆیەوە خەریک کردووە.
سیاســی  فەلســەفەی  بــۆ  ئەگــەر   
مافــی  دێمــــــــــوکراسی،  بەمانــای 
دادپــەروەری،  ئــازادی،  مــرۆڤ، 
خاوەندارێتــی، مــاف، یاســا و شــێوەی 
بگەڕێینــەوە،  بەڕێوەبردنەکــەی 
بــۆ  تێهەڵکێشــێکمان  دەبــێ  بەناچــار 
یونانــی کەونارا هەبێت و ســەر بەســەر 
بۆچوونەکانی ئەفالتوون و ئەرەستوودا 

شۆڕ بکەینەوە. 
وەک  بیرمەندانــی  چــۆن  وەک 
ئاگامبێــن،  جۆرجــۆ  ئارێنــت،  هانــا 
میشــیل فۆکــۆ و تەنانــەت گەورەترین 
وەک  دیاردەناســی  فلیســووفانی 
هایدگێریــش بــۆی گەڕاونەتەوە، ئەمە 
کــە  حاشــاهەڵنەگرە  ڕاســتییەکەی 
گشــت  بــە  سیاســی  فەلســــــــــەفەی 
ڕەهەندەکانییــەوە، هەر لەســەر دەســتی 
لەالیــەن  دواجــار  و  ڕســکاوە  ئــەوان 
واڵتانــەوە  کاربەڕێوەبەرانــی  و  حاکــم 

بەکرداریی کراوە.
ئەفالتوون وێڕای ئەوەیکە ئەرکی هەر 
تاکێـــــــــــک لــە ڕووبــەری دەســەاڵتە 
دەکات، الی  دیــاری  سیاســییەکەیدا 
وایــە کــە سیاســەتڤان کەســێکە کــە 
ماکە پێکهێنەرەکانی وجوودیی وەک 
ئاڵتوون بایەخدارە و تەنیا بۆ کاروباری 
و  کــراوە  ئەرکــدار  و  ســاز  سیاســی 
ســەر  لــە  هــەر  »ئاڕمانشــار«یش، 
دەســتی مرۆڤە ئاڵتوونییەکان درووست 
دەکرێــت. هەرچەند ئەم ئاڕمانشــارە لە 
سەرەتاکانی سەدەی بیستەمەوە بوو بە 
بەاڵی گیانی کۆمەڵگای مرۆڤایەتی 
لــە  سیاســی  پێکهاتەیەکــی  وەک  و 
بیری چەپی ڕادیکاڵدا خۆی بینییەوە 
زیاتریــن  گەیشــت،  بەدەســەاڵت  و 
ماڵوێرانــی بەبــار هێنــا و هیچــکام لە 
چەمکەکانی فەلســەفەی سیاســیش، 
الی  لــێ  نەکــراوە و باسکردنەکەشــی 
ببووە بڤــە! دیارە »ئێگۆڕا«ش، وەک 
دەســکەوتێکی گــەورەی دێموکراســی 

دەرگاکەی بەتەواوی داخرا. 
بە هەموو پێوەرەکان، ئەوەی لە سەدەی 
شــێوەی  بــە  جیهانــی  بیســـــــــــــتەمدا 

فەرمی دابەش کرد بەسەر ڕۆژهەاڵت 
و ڕۆژاوادا، بــەرە ڕۆژهەاڵتییەکــە بە 
توونــدی لــە ژێــر بیــر و ئەندێشــەی 
ئەفالتووندا بوو! بە بێ ئەوەیکە ناوی 
بێنــن؛ بەاڵم کاڕڵ پووپێــر ئەمە جوان 

شی دەکاتەوە.

لە کۆی جیهانی سیاســەتدا و لەســەر 
زیاتریــن  ئەفالتــوون  زەوی،  گــۆی 
کارتێکەری هەبووە و بە هێنانەگۆڕی 
»فەرزانە«کان، ڕێڕەوی سەرەکی بۆ 
سیستمە دیکتاتۆر و داپڵۆسێنەرەکان، 
ئەوانەی لە سیاسەتدا بە سیستمگەلی 
»ئەســتونی« ناســراون، خۆش دەکات 
بــەرەو  مرۆڤایەتــی  کۆمەڵــگای  و 
زۆری  تێچوویەکــی  و  تاقیکردنــەوە 

ئینسانی و ماڵی، هەتڵە دەکات. 
شــێوەی  توانیبــووی  نێــوەدا  لــەم 
ئەرەستوویی، تا کۆتاییەکانی سەدەی 
ناوەڕاســت لە ئورووپا لە پەراوێز بخات 
و ئــەوەی کــە بــە شــێوەی دەســەاڵت 
»ئاســۆ«یی  کاربەڕێوەبــەری  و 
ئەمــری  لەســەر  نەیتوانــی  ناســراوە، 
واقیــع خــۆی بــە کرداریی بــکات. تا 
لە کۆتاییەکانی ســەدەی ناوەڕاســت، 
»میشــیل فۆکــۆ« وتەنــی: »ئــارام 
ئارام و بەهۆی زیادبوونی حەشــیمەت، 
زانــــــــــــستی  زانینــی  بــە  پێویســتی 
کۆمەڵــی  پێکهێنانــی  و  ئامــار 
بچــووک بچووکی وەک پزیشــکان، 
ئەندازیاران و ... هتد هەســتی پێکراو 
دەســەاڵت  »ئاســۆ«یی  شــێوەی  و 
بــە گشــت جومگەکانییــەوە بــوو بــە 
یــا  ئەفالتوونــی  شــێوەی  جێگــرەوەی 

ئەستۆنییەکە«. 
کــە  لێ ناکرێــت  نکۆڵــی  هەرچەنــد 
ئێستاش زۆرن ئەو دیکتاتۆرانەی الیان 
وایــە بــۆ سیاســەتکردن و بەڕێوەبردنی 
ئەرکــی  و  داتاشــراون  کۆمەڵــگا 
کۆمەاڵنــی خەڵکــە، چاوبەســتراو بــە 

شوێنیاندا بڕۆن.
یەکێــک لــەو سیســتمانەی خەڵــک 
بــە ســەرچاوەی دەســەاڵت و تەنانــەت 
بــە شــیاوی دەسەاڵتیشــی نازانــێ و 
تەنیــا خۆیان پێ ئەرکدارە کە ڕێگەی 
پیشــانی  بەختەوەرانــە  ژیانێکــی 
کۆمەاڵنــی خەڵــک بدەن، سیســتمی 
ئاخوندییە.)دوایــە  تووتالیتێــری 

دەگەڕێینەوە سەر ئەم بابەتە(
قوتابــی  وەک  ئەرەســتوو  دیــارە 

ئەفالتوون، ڕێگەی مامۆستاکەی لە 
سیاســەت و زۆر بابەتی تردا نەگرتەبەر 
خــۆی  سیاســییەکانی  بۆچوونــە  و 
لــە کتێبــی »سیاســەت«دا گەاڵڵــە 

کردووە.
ئەرەســتوو کە ســاڵی ٣٨٤ بۆ ٣٢٢ی 
بــەر لــە زاییــن ژیــاوە، الی وایە ســێ 
کاری  بــۆ  کۆمەڵــگادا  لــە  توێــژ 
سیاســی نابــێ ئەرکــدار بکرێــن، لــە 
ئەگــەری ڕەخســانی هــەل و دەرفەتی 
لەبار بۆ ئەم ســێ توێژە و گەیشــتنیان 
بە کورسی دەسەاڵت، سیاسەت هەتڵە 
و کۆمەڵــگاش بــەرەو بەســتەڵەک و 

مەیین و چەقبەستوویی دەڕوات.
ئەم سێ تاقمە بریتین لە:

١- ساماندارەکان
چوونکــە  وایــە  الی  ئەرەســتوو   
ئــەم تاقمــە لەگــەڵ کێشــە و ژان و 
ئازارەکانــی هــەژاران بێگانــەن، کاتێ 
دەکەونــە  گەیشــتن  دەســەاڵت  بــە 
و  ســامان  کەڵەکەکردنــی  شــوێن 
کەوابــوو  خۆیــان؛  چێژوەرگرتنــی 

شیاوی ئەم ئەرکە نیین.

٢- هەژاران
هــەژاران چوونکــە کەموکوڕییەکــی 
زۆریــان لــە ژیانــدا کێشــاوە و ئازاریان 
چێشــتووە، کاتێ بە دەسەاڵت دەگەن، 
نەســتخوازانە بــە شــوێن تێهەڵێنانەوەی 
دەبنــە  و  دەبــن  کەموکوڕییەکانــەوە 
بــە  و  ترســناک  دیکتاتۆرگەلێکــی 
گرانترین نرخ دەسەاڵتەکەیان دەپارێزن.

٣- زانایــان و پیاوانــی خــودا ) بــە 
زمانی ئیمڕۆ ئاخوندەکان(

بەســـــــــەرنجدان بەم ڕاستییەی کە ئەم 
توێــژە کــە خۆیان پێ  زانا و ســەرووتر 
لە کۆمەاڵنی خەڵکە و الیان وایە کە 
نوێنــەری خــودان، بە هیچ شــێوەیەک 

ڕەخنە قەبووڵ ناکەن. 
کەوابــوو لەگەڵ هەرجۆرە جووڵەیەک 
کــە هاوتەریبــی شــێوە بیرکردنــەوەی 
ئــەوان نەبێــت و بۆنــی نوێخــوازی لێ  
ڕێگــەی  و  دەکــەن  دژایەتــی  بێــت، 

پێشکەوتنی کۆمەڵگا دەبەستن.
چارەڕەشــی کۆمەڵگا کاتێک دەست 
پێــدەکات کــە زانایانــی ئایینــی کــە 
هــەژاری کۆمەڵگاشــن،  لــە چینــی 
دەســــــــەاڵت بەدەســتەوە بگــرن، دیــارە 

ئەمانە هەم گرێکوێرەکانی هەژارییان 
هەیــە و هــەم چەمکــی ڕەخنــە، لــە 
پەیــدا  مانــا  بیریانــدا  چوارچێــوەی 

ناکات. 
جۆرێــک  بارودۆخێکــدا  وەهــا  لــە 
کــە  دەدات  ســەرهەڵ  دیکتاتــۆری 
هەمــوو دیاردەکانــی کۆمەڵــگا بەرەو 

وشکان و فەوتان دەبەن.
ئــەم ڕاســتییەی ئەرەســتوو ئامــاژەی 
پێــدەکات، لە ئێرانی ئاخوندلێدراودا بە 

جوانی دەبیندرێت. 
لەگــەڵ  کــە  گەمــژە  کۆمەڵێــک 
ســــــــــەرەتاییترین بابەت و دیاردەگەلی 
زانســتی نامۆن و نە شــارەزای شێوەی 
بەڕێوەبردنی کۆمەڵگان و نە شــتێکی 
چەمکەکانــی  نــە  و  دەزانــن  لــێ  
ســـــــــــازێنەری دەناسن، ئەوە ٤٣ ساڵە 
واڵتێکــی ســامانداری وەک ئێــران بە 
گشت نەتەوەکانییەوە وەک پاپۆڕێک 
بــە لێــوارە بەردینییەکانــدا دەکوتــن و 
کارەســات لە دوای کارەســاتی بەسەر 
دێنــن، تەنانــەت ئیزنــی بچووکتریــن 
ڕەخنــەش بە هیچ تاکێکی کۆمەڵگا 
نــادەن و چۆنیــان پێ بــاش بێــت ئــاوا 

ئەسپی خۆیان لینگ  دەدەن!
 - سادیســت  نارسیســت،  ئەوانــە 
لــە  ئەگــەر  کــە  مازۆخیســتگەلێکن 
واڵتێکی یاســامەنددا ژیابان، بەهۆی 
لــە  دەروونــی  کێشــەی  کۆمەڵێــک 
تیمارستان یان نەخۆشخانەی دەروونیدا 
دەیانخەواندن و بوون و ژیانی ئاساییان 
لــە کۆمەڵــگادا دەیــان و بگرە ســەدان 
نەخۆشــی دەروونــی - کۆمەاڵیەتــی 

لێدەکەوێتەوە. 
لــە  کــە  نەخۆشــن  تاقمێــک  ئەوانــە 
شــتێکیان  هیــچ  بــەدەر  سەرئێشــە 
بــۆ کۆمەڵــگا پــێ  نییــە. هــەژاری 
لەڕادەبەدەر، لەباربردنی ڕەوشتی تاک 
و کۆ، تێکدانی ژینگە، شەڕانگێزی، 
بەڕەڵایی ڕەفتاری، دزی و گەندڵی، 
بەبارمتەگرتنــی کۆمەڵگایەکــی ٨٥ 
میلیۆنــی بەشــێک لــە کردەوەکانیانە 
کە لە ماوەی ئەم چەند ساڵەی خۆیان 

سەپاندووە لەخۆیان نیشان داوە. 
ئەوەیــە ئەرەســــــــــــتوو، نیزیکبوونــەی 
ئــەم تاقمــە گەمژەیــە لــە دەســەاڵتی 
پــێ کارەســاتە و الی وایــە نابــێ بــە 
هیچ شــێوەیەک لە دەسەاڵت نیزیک 

ببنەوە.

ژێدەر: 
ارسطو، سیاست، ترجمەی دکتر حمید عنایت، چاپ اول ١٣٤٩، انتشارات فرانکلین، ص ١٢٦ و ١٢٧.

چۆنییەتی بەڕێوەبردنی کۆمەڵگا و فەلسەفە سیاسییەکان، هەر لەکۆنەوە تا بە ئیمڕۆ، زەینی بیرمەندانی بەخۆیەوە 
خەریک کردووە. ئەگەر بۆ فەلسەفەی سیاسی بەمانای دێموکراسی، مافی مرۆڤ، ئازادی، دادپەروەری، 

خاوەندارێتی، ماف، یاسا و شێوەی بەڕێوەبردنەکەی بگەڕێینەوە، بەناچار دەبێ تێهەڵکێشێکمان بۆ یونانی کەونارا
 هەبێت و سەر بەسەر بۆچوونەکانی ئەفالتوون و ئەرەستوودا شۆڕ بکەینەوە



٧ ژمارە ٨٢٣ ، ٢١ی مەی ٢٠٢٢

لە ساڵی ڕابردووەوە تاکوو ئێستا مامۆستایان لە شارە جیاوازەکانی ئێران و کوردستان 
بەنیسبەت داواکارییە سێنفییەکانی خۆیان بە دەیان کۆڕ و کۆبوونەوەی ناڕەزایەتییان 
بەڕێوەبــردووە و بەشــێوەیەکی زۆر هێمنانــە و لۆژیکــی داوای مافەکانــی خۆیــان 
کردووە؛ بەاڵم ئەوەی کە جێگای ســەرنج و لێوردبوونەوەیە هەڵســوکەوتی نەشــیاوی 
دەســەاڵتدارانی کۆمــاری ئیســالمی و دامــودەزگا ســەرکوتکەرەکانی ئــەم ڕێژیمــە 

بەنیسبەت ئەم داخوازییە ڕەوایانەی مامۆستایانە!
پڕئاشــکرایە کــە کۆمــاری ئیســالمی بەگشــتی لەگــەڵ هەمــوو چەشــنە کــۆڕ و 
کۆبوونەوەیــەک لــە چوارچێــوەی جوگرافیــای ژێــر دەســەاڵتی خۆیــدا کــە لەگەڵ 
ئیدئۆلۆژی و بیری چەقبەستووی خۆی یەک نەگرێتەوە دژایەتیی هەیە و بێگومان 
هەموو چەشــنە هەوڵێکیش بۆ ســەرکوتی ئەم بزووتنەوانە دەدات، بەاڵم ئەوەی کە بە 

نیسبەت مامۆستایان دەیکات بابەتێکی سەرنجڕاکێشە.
پێگەی مامۆستایان لە هەموو کۆمەڵگایەکدا جیاوازییەکی بنەڕەتیی لەگەڵ باقی 
چین و توێژەکان هەیە و ئەویش ئەوەیە کە کاریگەریی ڕاستەوخۆیان لە سەر نەسڵە 
جیــاوازەکان و پەروەردەکردنیــان هەیــە؛ بێگومــان کۆماری ئیســالمی لــە ماوەی ٤٣ 
ســاڵی ڕابــردوودا زۆر هەوڵــی داوە کــە هــەر لە ڕێگــەی ناوەنــدە پێوەندیدارەکانەوە بە 
داڕشــتنی چوارچێوەیەکــی بــاوی دڵی خۆی مامۆســتایان بخاتە ژێــر ڕکێفی بیری 
چەقبەســتووی خۆیــەوە و لــە ڕێگــەی ئەوانــەوە نەســڵ لــە دوای نەســڵ، خەڵکێکی 
گوێ لەمســت و بەتــاڵ لــە بیری ڕزگاریخوازی پــەروەردە بکات، بــەاڵم بەپێچەوانەوە 
ئێســتا دەبینــێ کــە هەمــوو هەوڵەکانــی بووەتــە بڵقــی ســەر ئــاو و چاوەڕوانــی هــەر 
چەشــنە جووڵەیەکــی ڕادیکاڵیــش لەم چینە لەخۆبــووردووەی کۆمەڵگایە، هەر بۆیە 
سەرکوتکارییەکانیشــی بەشــێوەیەکی بەربــاو و ڕادیــکاڵ درێــژە پــێ دەدات تاکوو 

پێشیان پێ بگرێت.
لــەو ڕووەوە کــە ژنانیــش بەشــێکی بەرچاو لە مامۆســتایان پێکدێنن، بۆیە باســکردن 
لە ڕۆڵ و گرینگیی بەشــداریکردنیان لەم ناڕەزایەتیدەربڕین و کۆڕ و کۆبوونەوانەدا 

جێگای بایەخە و گرینگیی خۆی هەیە.
لــە مــاوەی چەند ســاڵی ڕابــردوودا گۆڕانێکی یەکجار گەورە درووســت بووە، ئەگەر 
پێشــتر ژنــان و بەتایبەتیــش مامۆســتایانی ژن بــە کەمتریــن مووچــە ئامــادە دەبــوون 
وانــە بڵێنــەوە و ڕەنگــە زۆرجاریــش لە الیەن سیســتمەوە تووشــی چەوســانەوە دەبوون و 
دەنگیشیان نەدەکرد، ئەوە ئێستا هاوکات لەگەڵ ئەو گۆڕانانەی کە لە کۆمەڵگای 
ئێرانــدا بەگشــتی هاتوونەتــە ئــاراوە، ئەوانیــش خۆیــان بــە بەشــێکی حاشــاهەڵنەگر و 

هەڵبەت کاریگەر لەم ڕەوتەدا دەبینن.
دیارە کە مامۆســتایان هەر لە سەرەتاشــەوە بە هێمنی داوای مافەکانی خۆیان کرد 
چونکە لەڕاســتیدا ئەوان چینی فەرهەنگیی کۆمەڵگان و هەر ئەم ئاکارەشــیان لێ 
چــاوەڕوان دەکــرا کــە بــە هێمنی داوای مافەکانیان بکەن، بــەاڵم ئەوە ڕێژیم بوو کە 
پرســێکی ســێنفی و داواکارییەکی ســێنفیی بردە قاڵبی پرســێکی ئەمنیەتییەوە و بە 
دەسبەســەرکردنی مامۆســتایان هەوڵی دا، ڕەوتی ناڕەزایەتییەکان تووشــی شکســت 
بکات، بەاڵم هاوهەنگاوبوونی مامۆســتایان لە سەرتاســەری ئێران و کوردســتان وای 

کرد کە دیسانەوە نەتوانێ بە ئامانجە گاوەکەی خۆی بگات.
بێگومــان لــە ڕەوتــی ئاڵوگۆڕەکانــی ئــەم ســااڵنەی دوایــی کۆمەڵگادا کــە هەموو 
جومگەکانــی گرتووەتــەوە، ژنانیــش ڕۆڵــی خۆیان گێــڕاوە و بێگومان لەم پێناوەشــدا 
هــەم نرخیــان داوە و هەم بوونەتە قوربانی، بەاڵم پرســی گرینگ، پرســی مافخوازییە 
جــا ژنانیــش لــە هــەر پێگەیەکی کۆمەاڵیەتیــدا بووبێتن هەوڵیان داوە بــە پێچەوانەی 
هەموو پڕوپاگەندەکانی ڕێژیم و سەرجەم هەوڵەکانی بۆ پەرواێزخستنیان، لە مەیدانی 

کردەوەدا ئامادە بن و چاالکی بنوێنن.
ئێســتاش کــە پرســی ناڕەزایەتییەکانــی مامۆســتایان هاتووەتە ئاراوە، مامۆســتایانی 
ژنیش نەک شانبەشانی پیاوان بەڵکوو وەکوو لیدەر و پێشەنگی ئەم ناڕەزایەتییانە لە 

سەفی پێشەوەی ناڕەزایەتییەکانن و داوای مافی ڕەوای خۆیان دەکەن.
ئــەو ڤیدیۆیانــەی کــە لە ماوەکانی ڕابــردوودا باوبوونەوە هەموویــان دەرخەری ئەوەن 
کە ژنان لە ماوەی ٤٣ ســاڵ دەســەاڵتدارێتی کۆماری ئیســالمی و لە ژێر ســێبەری 
پــەروەردەی ئیدئۆلۆژیکــی ئــەم دەســەاڵتە چەقبەســتووەدا، نەتواونەتــەوە و توانیویانــە 
ڕاوبۆچوونــی ئازادانــە و مرۆڤانەیــان هەبێــت و بەگــژ سیســتم و دەســەاڵتی دژەژنــی 
کۆماری ئیسالمیشدا بچنەوە کە هەر ئەم هەبوونە فیزیکییە و ئەویش بەم بەرباوییە 

خۆی سەلمێنەری ئەم ڕاستییەیە.
ڕەنگــە ژنانیــش لە درێژەی ناڕەزایەتییەکاندا دەسبەســەر کرابێتن یان بێڕێزیشــیان پێ 
کرابێــت بــەاڵم هاتنــە مەیدان و بــە بوونیان هێڵێکی بەتاڵبوونیان بە ســەر هەموو هزرە 

کۆنەپەرەستانەکانی ڕێژیمدا کێشا.
وێنە و ڤیدیۆ باوکراوەکانی ناڕەزایەتییەکانی ئەم دواییانەی مامۆستایان، دەرخەری 
ڕاستییەکی ڕوون و جێگای دڵخۆشین، ئەویش ئەوەیە کە ژنان ناترسێن، نە لە زیندان 
و دەسبەســەرکران، نــە لــە بەرزکردنــەوەی هــاواری هەقبێــژی و مافخــوازی، ژنانــی 
مامۆستا ئازایانە هاتوونەتە نێو گۆڕەپانێکی پڕ لە مەترسییەوە بەاڵم وشیارن بەوەی 

کە ڕێگاکە ڕاستە و بێگومان ئەبێ بە باشترین ئاقاردا بچێت.
هاتنە مەیدانی ژنانی مامۆستا جێگای دڵخۆشییە چونکە کۆمەڵگا دڵنیا دەکەنەوە 
کــە دەتوانــن نەســڵێکی چاوکــراوە و وریــا پــەروەردە بکــەن و »مافویســتی« بکــەن 
بــە سەرمەشــقی ژیــان بۆیــان، کەوایە بە هەبوونیــان لە مەیدانی کــردەوەدا گەرەنتیی 
هەبوونــی کۆمەڵگایەکــی بەختــەوەر و نەوەیەکــی وشــیارمان پــێ دەدەن و وانــەی 
ئازایەتیی و خۆنەویستیی دەڵێنەوە، هەر بۆیە پێویستە ژنانی باقی چین و توێژەکانی 
کۆمەڵــگاش پاڵپشــت و هاوهەنــگاو بن لەگەڵیــان تاکــوو بەختەوەرییەکی یەکجاری 

مسۆگەر بکرێ.

نووسین: هێمۆ

وێــــــــــستگەوێــــــــــستگە

ژنانـــی مامۆســـتا و 
ـــوێ! ـــەیەکی نــ وانـــــ

دەنگە برسییەکان دژی کۆشکی وەلی فەقیهن

پێداویســتییە  نرخــی  دووقاتبوونــی 
و  مریشــک  وەکــوو  ســەرەکییەکانی 
لەالیــەن ڕێژیمــی  هێـــــــــــلکە و ڕۆن 
تارانەوە، دیســانەوە هۆکارێک بوو کە 
خەڵــک لــە بازنەیەکــی زۆر بەربــاو 
لــە ئاســتی ئێرانــدا بێنــە سەرشــەقام و 
تووڕەیــی و بێـــــــــــــــزاری خۆیــان لــە 
ڕێژیــم  پێکهاتــەی  و  دیکتاتۆرییــەت 
شۆڕشــی  بــە  کــەس  زۆر  دەرببــڕن. 
برســییەکان پێناسەی دەکەن، شۆڕشی 
بــە  دەدا  زەینییەتــە  ئــەو  برســییەکان 
بەردەنــگ کە ئــەم شـــــــــــۆڕشە تەنیا 
خواســتێکی ئابــــــــــووری یان ســینفی 
پەیـــــــڕەو دەکات، بەاڵم ئایا ناوئاخنی 
ئامانج و دروشــمی خۆپیشاندەران تەنیا 

خـــــــــــــواستێکی ئابوورییە؟
ئیــدی  دروشــمەکان  لەڕاســتیدا 
یــان  ســینفی  پێـــــــــــناسەیەکی 
خواســتێکی ڕەهــای ئابوورییــان نییــە، 
خەڵــک لــە بنەچــەی کێشــەکە واتــە 
دیکتاتۆریــی  و  ڕێژیــم  پێکهاتــەی 
ویالیەتــی فەقیــه تێگەیشــتوون. جلــە 
گــەورە درۆینەکــەی  تۆتالیتاریزمــی 
ڕێژیــم ئیــدی بــە تەواوەتــی داڕزاوە و 
دیســانەوە  ناتوانێــت  پینەیــەک  هیــچ 
جەستەی زەین و بیرکردنەوەی خەڵکی 
پــێ داپۆشــێ، خەڵــک نــە  دوژمنــی 
نــە  و  دەزانــن  هــۆکار  بــە  دەرەکــی 
دەســتوپێوەندی ئــەم دوژمنە لــە ناوخۆ 
ڕێژیــم  پڕوپاگەنــدەی  دەزگای  کــە 
زیاتــر لــە ٤ دەیەیــە بە گوێــی خەڵکدا 

دەیچرپێنێ.
ســەرەڕای  ڕەئیســی  کابینــەی 
تەواویەتــی  پشــــــــــــتیوانی  ئــەوەی 
پێکــــــهاتەکانی ڕێــــــژیمی لەگەڵــە و 

کەیهان یووسفی
هیــچ بەربەســتێکی نێـــــــــــوخۆیی لە 
بەردەمیــدا نییــە، ســەرەڕای تــەواوی 
تەنیــا  نــەک  بەڵێنەکانــی  و  ئیدیعــا 
نەیتوانیــوە نرخــی ئاوســان کونتــرۆڵ 
بکات و گرانی کەم بکاتەوە، بەڵکوو 
دۆخی ئابووری و بژێوی خەڵکی زۆر 

نالەبارتریش کردووە.
 هــــــــــــــــــۆکاری ســەرەکی گرانــی 
و نرخــی بــەرزی ئاوســان بەرەنجامــی 
ســەر  ئابــووری  مافیــای  هەبوونــی 
گەمارۆکانــی  دەســەاڵت،  بــە 
ئامریــکا لــە ســەر ئابووریــی ئێــران و 
بەرتەســککردنەوەی دەستڕاگەیشــتنی 
ماڵییــە  بــازاڕە  بــە  ڕێژیــم 
بەرهەمــی  وەک  نێونەتەوەییەکانــە، 
هەڵسوکەوتی ناوچەیی و نێونەتەوەیی 
ڕێژیــم، هۆکارێــک کــە بەرپرســانی 
ڕوومەتــی  نیشــاندانی  بــۆ  ڕێژیــم 
درۆیــــــــــنەی بەهێزیی خۆیان حاشای 
لــێ دەکــەن و خەڵکــی مامناوەنــد و 
هەژاری کۆمەڵگە باجەکەی دەدەن.

چوونە ســەرەوەی نرخی نەوت بەهۆی 
ئــەو  ئۆکراینــەوە  و  شــەڕی ڕووســیا 
تونــدڕەوی  باڵــی  بــە  زەینییەتــەی 
دۆســیەی  ئیــدی  کــە  داوە  ڕێژیــم 
ئابوورییــە  ئابلۆقــە  و  بەرجــام 
نێونەتەوەییەکان،گرنگییەکی ئەوتۆی 
ملهۆڕتــر  ئەوانــی  دیســان  و  نەمــاوە 
کــردووە کــە دەتوانــن بێبەزەییانــە هەر 
ســەرکوت  ناڕەزایەتییــەک  چەشــنە 

بکەن.  
ســەرکوت  و  توندوتیــژی  بێگومــان 
بەشــێک لە شوناســی تۆتالیتاریزمی 
الی  و  ئێرانــە  ڕێژیمــی  ئایینــی 
هــــــــــــەموو بەرپرســان، شوێنکەوتووان 
ڕێژیمــە،  ئــەم  گـــــــــــــوێڕایەاڵنی  و 
توندوتیــژی حکوومەتــی شــەرعیەتی 
هەیــە و پشــتیوانی لــێ دەکــەن، واتــە 
الی ئــەوان ڕێژیــم و دەســەاڵتە، کــە 
نــەک  بەهــان  و  پیــرۆزی  خاوەنــی 

خەڵک و داخوازی خەڵک.
 لێـــــــــــــدوان و هەڵسوکەوتی بەرپرسە 
دیارەکانی ڕێژیم باس لە پارادۆکسی 
ئــەم  نیــــــــــسبەت  بــە  تێــــــــــڕوانینان 
شــپرزەییە  ئــەم  و  دەکات  ڕووداوانــە 
وێـــــــــــژمانییە، گوتاری یەکگرتووی 

ڕێــــــژیمی بە پێکۆڵ کێشاوە.
 بەشـــــــــێکیان باس لە پیالنی دوژمن 
دەکەن و لە الیەکی دیکەوە بەشــێکی 
دیکەیــان مافیــا و دزانی حکوومەتی 
ئــەم دۆخــە  بــە هــۆکاری ســەرەکی 
نالەبــارە ئابوورییــە دەزانــن و تەنانــەت 
شــاری  هەیــــــــــنی  بـــــــــــەرنوێژی 
مەشــهەد، عەلەمولهــۆدا، کــە گــوێ 
لــە مســتی تــەواو عەیــاری خامنەییە 
چەند ڕۆژی پێشوو لە نوێژی هەینی 
لــەم شــارەدا دەڵێــت:” هــۆکاری ئــەم 
ڕەوتــە  لــەم  بەشــــــــــــێک  گرانییانــە 
مافیایانــەن کــە لــە نێــو پێکهاتــەی 
دەبێــت  و  حکوومەتــدان  و  دەوڵــەت 

بناسرێن«.
)ماڵپەڕی قودس ئۆنالین(

ڕێـــــــــژیم هەنووکــە بــەری لە ڕەوایی 
نـــــــــــــێوخۆییە، پێگــە نەریتییەکانــی 
ڕێژیم لە شارە ئایینی و ناوەندییەکانی 
ئێــران هەنووکــە مەکۆی ســەرهەڵدان 
ئیــدی  ڕێژیــم  ناڕەزایەتییەکانــن،  و 
بــە  بــەوان  لێــدان  تۆمــەت  بەڵگــەی 
بــە  ســەر  و  جیاییخوازیــی  بیانــووی 

بێگانەی لێ سووتاوە. 
خەڵــک بوێـــــــرتر لە جارانــن و هێرش 
و  بەســیج  بنکەکانــی  ســەر  دەکەنــە 
ســەرکوتکەری  باڵــی  وەکــوو  ســپا 
ڕێژیــم  درۆینــی  ئۆتۆریتــەی  ڕێژیــم 
ئــەو  ئیــدی  الی خەڵــک شــکاوە و 
ســیما نەبەزەی کە لە خۆی پیشــانی 
بووەتــەوە،  دەدا کەمڕەنــگ  خەڵکــی 
شــــــــــــەرعیەتی ڕێژیم هەنووکە تەنیا 

توندوتیژی و سەرکوتە.
تایبەتمەندییەکانــی  لــە  یەکێــک 

داگیرکردنــی  تۆتالیتێــر  دەســەاڵتی 
زەینــــــــی خەڵکــە و ئیــزن نــەدان بــە 
بیرکردنــەوە، جـــــــــێخستنی درۆیەک 
لە جیاتی ڕاســتی و کەتوار لە زەینی 

ئەواندایە. 
ئەرزشــە  و  بەهــا  گشـــــــــــــت  ئــەوان 
مرۆیــی و جیهانییــەکان بــە قازانجی 
خــــــــۆیان پێــــــــــناسە دەکەن و تیرباران 
و ســێدارە و زیندان دەکەنە بەشێک لە 

ڕەوایی شەرعیەتی خۆیان. 
هــەر بۆیـــــــــەش یەکەمیــن هەنگاوی 
ئــەم  لەگــەڵ  بــــــــــــەرەوڕووبونەوە 
ڕێـــــــــژیمە گـــــــــــــۆڕینی زەینــــــــــی 
تاکەکانە کە واقـــــــعیەتی کۆمەڵگا 
خــــــــــــەڵک  کــە  دەدا  نیشــانی  وا 
و  تێــــــــپەڕاندووە  قۆناغــەی  ئــەم 
نــــــــەوەی نــوێ ئیـــــــــــدی ئەســیری 
پـــــــــــڕوپاگەندە و گوتاری تۆقێنەر و 
ســـــــەرکوتکەری ڕێژیم نییە و خۆی 

لەو کۆتوبەندە ڕزگار کردووە.
واقعیەتــی  لــە  گــــــــــــــومانکردن 
درۆینەی دەســـــــــەاڵتی تـــــــۆتالیتێر، 
هـــــــەبوونی ئامانجــی هاوبەش و هیوا 
ســێ  نــــــــــــــوێ  داهاتوویەکــی  بــە 
کۆڵەکــەی ســــــــــەرەکی الوازکردنی 
ئۆتۆریتــەی تۆتالیتێریزمــن و ئــەوەی 
کەم و زیاد لە سەر شـــــــــــەقامەکانی 
شـــــــــــــەپۆلی  نێــو  لــە  و  ئێــران 

خۆپیشاندەراندا دەبیندرێ.
وەکــوو  ڕێــــــــــــــژیم  ڕەنگــە 
لــە  پێـــــــــشوو  جــاری  چــــــــــەند 
لــە  بتوانــێ  ڕابــردوودا  ســااڵنی 
تـــــــــــوندوتیژییەوە  ڕێـــــــــــــگەی 
بێدەنــگ  خـــــــــۆپیشاندانانە  ئــەم 
ڕاســــــــــــتییە  ئــەوەی  بــەاڵم  بــکات 
خــــــــەڵووزی گۆڕانــکاری لــە ئێراندا 
ئیدی ناکوژێتەوە و بە هەر سروەیەک 
دیســــــــــــانەوە بڵێســەی گــڕی بــەرز 

دەبێتەوە.

یەکێک لە تایبەتمەندییەکانی دەسەاڵتی تۆتالیتێر داگیرکردنی زەینی خەڵکە و ئیزن نەدان بە 
بیرکردنەوە، جێخستنی درۆیەک لە جیاتی ڕاستی و کەتوار لە زەینی ئەواندایە. ئەوان گشت بەها و ئەرزشە 
مرۆیی و جیهانییەکان بە قازانجی خۆیان پێناسە دەکەن و تیرباران و سێدارە و زیندان دەکەنە بەشێک لە 
ڕەوایی شەرعیەتی خۆیان. هەر بۆیەش یەکەمین هەنگاوی بەرەوڕووبونەوە لەگەڵ ئەم ڕێژیمە گۆڕینی زەینی 
تاکەکانە کە واقعیەتی کۆمەڵگا وا نیشانی دەدا کە خەڵک ئەم قۆناغەی تێپەڕاندووە و نەوەی نوێ ئیدی 
ئەسیری پڕوپاگەندە و گوتاری تۆقێنەر و سەرکوتکەری ڕێژیم نییە و خۆی لەو کۆتوبەندە ڕزگار کردووە
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مێشـــکی نەخـــۆش و لێکدانـــەوەی پێچەوانـــە

هەوڵـــی گۆڕینـــی دێموگرافـــی کوردســـتان

 ،)٢٠١٥  -  ١٩٤٤  ( بێــک  ئولێریــش 
کتێبــی  لــە  ئاڵمانــی  کۆمەڵناســی 
»لــە  دەڵــێ:  تــرس«دا  »کۆمەڵــگای 
بەپێچەوانــەی  مۆدێڕنــدا  کۆمەڵــگای 
کۆمەڵــگای نەریتــی نیگەرانیــی تــاک 
لــە بــەاڵ سروشــتییەکانی وەک الفــاو، 
هەورەتریشــقە، ســوونامی، پاندێمیگەلــی 
وەبــا و ســوورێژەوە داگــەڕاوە بــۆ الی ئەو 
بەاڵیانــەی کــە هەڵقوواڵوی تێکۆشــان و 

چاالکی مرۆڤن.«
بە باوەڕی »بێک«، ترس و دڵەڕاوکێی 
مرۆڤــی مۆدێــڕن، زیاتــر دەگەڕێتــەوە بۆ 
ئــەو هەڕەشــە و خەســارانەی کــە خــۆی 
ســازی کــردوون بــەاڵم لــە ژێرچاوەدێری 
ژینگــە،  قەیرانــی  نەمــاون.  ئــەودا 
گەرمبــوون و توانەوەی بەســتەڵەکەکانی 
زەوی،  گــۆی  خــوارووی  و  ســەروو 
تەقینــەوە  و  شــەڕ  کەشــوهەوا،  پیســی 
ناوکییــەکان و باوبوونــەوەی نەخۆشــی؛ 
ئەوانــە نموونەگەلێکن لەو مەترســییانەی 
ســەردەمی  لــە  مرۆڤــی  بەرۆکــی 
گرتووەتــەوە.  دووهەمــدا  مۆدێڕنیتــەی 
بــە بــاوەڕی ناوبــراو ئــەو هەڕەشــانە کــە 
مرۆڤــی  ژیانــی  شــێوەی  هەڵقــوواڵوی 
ئەمڕۆیە، تەنیا چین و توێژێکی تایبەتی 
ناگرێتــەوە، بەڵکوو ژیانی گشــت چین و 
بەڕادەیــەک  کۆمەاڵیەتــی  توێژەکانــی 
تێوەگالندووە کە لێی  بووەتە دەڵەڕاوکێ و 

ترسێکی قووڵ.

کۆمەڵــگای ئێــران لە ماوەی دەســەاڵتی 
چەنــد  لــەم  بەتایبەتــی  و  ئاخوندیــدا 
ســاڵەی دواییــدا، بەهــۆی قەیرانــە یەک 
ئابــووری،  سیاســی،  یەکــە  لــەدوای 
ژینگەییــەکان و هەڕەشــەی بەردەوامــی 
نیزامــی، داتەپینی ئابــووری و دابەزینی 
بــواری ژیــان، گەمــارۆی هەمەالیەنــە، 
بووەتــە   ... و  کلتوورییــەکان  ئاریشــە 
کۆمەڵگایەکــی تایبــەت لە جیهاندا. ئەم 
کێشــانە بە ڕادەیەک قووڵ بوونەتەوە کە 
»بێک«وتەنــی ژیانیــان لــەم واڵتــەدا بە 
تــەواوی دژوار و تــرس و دڵەڕاوکێیەکــی 
لەڕادەبەدەریــان بــۆ شــارۆمەندان هێناوەتە 

ئاراوە و ژیانی لێ کردوون بە جەهەننەم!

ڕێژیمــە زاڵــەکان بەســەر کوردســتان بــە 
درێژایــی تەمەنی خۆیان لــە هەوڵدا بوون 
کــە کــورد پاکتــاو بکــەن، بیتوێننــەوە، 
ملکەچــی بکــەن یــان ئەگــەر هیــچ کام 
لەوانەیــان بــۆ نەکــرا النیکــەم لــە خــۆی 
ئــەو  و  بکــەن  نامــۆی  خاکەکــەی  و 
پێوەندییە هەســتەکییە کە هەر مرۆڤێک 
بەرامبــەر بە نیشــتمانەکەی هەیەتی لێی 
وەر بگرنــەوە و بەمشــێوەیە لــە کوردبــوون 
و مانــا زەینییەکانــی دایبماڵــن؛ یەکێک 
لــە مێکانیزمەکانــی بەئەنجامگەیاندنــی 
ئــەم خەونــە الی کاربەدەســتانی ڕێژیمی 
ئێــران لەڕاســتیدا هەوڵــدان بــۆ گۆڕینــی 
خــۆی  کــە  کوردســتانە  دێموگرافیــای 
و  گەورەتــر  پڕۆســەیەکی  لــە  بەشــێکە 
مەترســیدارتر کە ئێمە لێرەدا ناوی دەنێین 

پڕۆسەی کۆلۆنیالیزمی خاک.
لــە مێژســاڵە ڕێژیمــی ئێــران لــە ڕێگای 
قێزەونــی  پیالنــی  و  پــالن  و  جۆراوجــۆر 
هەمەڕەنــگ هەوڵی پاکتــاوی نەتەوەیی 
دێمۆگرافیــای  گۆڕینــی  النیکــەم  یــا 
کوردســتان دەدات؛ ئــەو پالنانــەش زیاتــر 
لــەو ناوچانــە بەڕێوە دەچن کە ســنووری 
هاوبەشی کوردستانە لەگەڵ نەتەوەکانی 
دیکە. بۆ نمونە ورمێ کە شــارێکی، بە 
مێــژوو و بــە حەشــیمەت و بــە جوغرافیا، 
کوردســتانییە و بەشــێکی تورکیــش لــەو 
شارەدا ژیان دەکەن.  دێهاتەکانی دەڤەری 

شــارۆمەند، لــەم واڵتــەدا هەمــوو ڕۆژێ 
ترســی هەاڵیســانی شــەڕی هەیــە، هــەر 
نیگەرانــی  ڕۆژ  هــەر  و  چرکەســات 
ســەرەتاییەکانی  کەلوپەلــە  گرانبوونــی 
ژیانیەتــی. لێــرە ترســی گرانبوونی دۆالر 
کە ڕاستەوخۆ کارتێکەری لە سەر ژیانی 

خەڵک هەیە بووەتە ترسێکی قووڵ.
 تێچــووی ژیــان بۆچی ئــاوا دژوار بووە و 
بۆچــی بــزەی شــادی لــە ژیان و لە ســەر 
مااڵوایــی  خەڵــک  کۆمەاڵنــی  لێــوی 
ئەوەیــە  ســەرەکی  پرســیاری  کــردووە؟ 
کێشــانە  هەمــوو  ئــەو  ســەرچاوەی  کــە 
چیــن و کێــن؟ بۆچــی واڵتــی ئێــران لــە 
دونیــادا بووەتــە دوڕگەیەکــی ئاوارتــە، لە 
هەرجــۆرە  لەگــەڵ  نامــۆ  و  پەراوێزخــراو 
ژیانێکــی ئەمڕۆیــی و نۆڕماڵــە؟ کێــن 
ئەم کەســانەی ئاوا چەتری چارەڕەشــییان 
لــە ســەر تــاک بــە تاکــی ئەندامانی ئەم 
کۆمەڵگایــەدا هەڵــداوە و ناهێڵــن خــۆری 

ئازادی بە ڕووی ژیانیدا بکرێتەوە؟

ورمــێ ســەتا ســەد کــوردن و تــۆ هیــچ 
گوندێــک نابینی کــە دانیشــتووانەکەی 
تــورک بــن کــە هــەر ئــەم پرســە دەتوانێ 
ســەلمێنەری ئــەو ڕاســتییە بێــت کــە ئــەو 
تورکانــەی لە نێو شــاری ورمێدان هاتوون 
لــە  نــە ئەوەیکــە هــەر  و نەگەڕاونەتــەوە 
بنەڕەتڕا دانیشــتووی ئــەوێ بووبێتن بەاڵم 
ڕێژیم ئاســانکاری بۆ تورکــەکان دەکات 
کــە بــە کڕینی مڵک و ماڵی کوردەکان 
بــە نرخــی زیاتــر بەرەبــەرە دێموگرافیــای 
ئــەو ناوچەیــە بگــۆڕێ و لــە پیالنێکــی 
درێژخایەنــدا بەرەبــەرە خاکــی کوردســتان 

بخرێتە سەر ئازەربایجان.
و  شــامات  ناوچەکانــی  و  مەهابــاد  لــە 
چۆمــی مەجیدخــان و دەڤــەری میاندوئاو 
کە ســنووری هابەشــی لەگەڵ کوردستان 

ئــازارەکان  و  دەرد  گــەر  بێشــک 
ڕێگەچارەیەکــی  ناتوانیــن  نەناســین، 
گونجــاو بــۆ بەربەرەکانــێ لەگــەڵ ئــەم 
هەمــوو نەهامەتــی، تــرس و دڵەڕاوکێیــە 
پرســیارانە  بــەم  واڵمدانــەوە  بدۆزرێتــەوە. 
پێویســتی بــە ناســینی مێشــکی نەخۆش 
و چــاوی خێلبینــی باندێکــی مافیاییەوە 
نایانهــەوێ  مێژســاڵە  لــە  کــە  هەیــە 
ڕاســتییەکانی کومەڵــگا و کێشــەکانی 
وەک خۆی ببینن و شڕۆڤەی بکەن. ئەو 
باندە و لە سەرووی هەموویانەوە قۆچکی 
کــە  خێلبینــە  و  الر  ئەوەنــدە  دەســەاڵت، 
پێویســتی بە نەشتەرگەریی مێشک هەیە 
و تەنیــا ڕێگــەش بڕیــن و دەرهاویشــتنی 
ئــەو لــووە دەروونڕێــژە پڕمەترســییەیە کــە 
کومەڵــگای ئێرانــی تووشــی ئەم ئاریشــە 
قوواڵنــە کردووەتــەوە. تــرس و دڵەڕاوکێی 
تاکــی ئێرانــی بەرهەمی شــێوەبیرکردنەوە 
و تێڕامانــی توێژێکــی کۆمەڵگایــە کــە 
دەیان ساڵە خۆیان سەپاندووە، خێل دەبینێ 

هەیــە و دێهاتەکانــی بەشــی هــەرەزۆری 
خاکــی کورســتانە و تەنیــا نێــو شــاری 
میانــدواو زۆریــەی تورکنشــینە، هەمــان 
کار دوپــات دەبێتــەوە، زەوی و زار و ماڵی 
کــوردەکان بــە نرخێکــی زیاتر لە ئاســتی 
بــازاڕدا دەکــڕدرێ و ڕێژیمیش ئەوپەڕی 
خــۆی  مۆرانــەی  ئــەو  بــۆ  ئاســانکاری 
دەکات بۆ کاری تۆمارکردن و ئاوکێشان 

و بەرق و ...
لــە زۆر شــوێنی دیکــەش بەئەســپایی و 
ژێربەژێــر ڕێژیم خەریکــی جێبەجێکردنی 
ئــەو پرۆژەیــە، پرۆژەیــەک کــە ئەگــەر 
وریایــی ئێمــەی کــورد نەبــێ هیــچ دوور 
نییە لە بیست تا سی ساڵی داهاتوودا ئەو 
ناوچانە کە خاکی کوردستانە زۆر ئاسان 
بخرێنە سەر خاکی ئازەربایجان و کوردی 

و کێشــەکان بەپێچەوانــەوە لێکدەداتــەوە. 
بــۆ هەســتکردن بــە بۆگەنیــی مێشــکی 
بــەوردی  نــاکات  پێویســت  تاقمــە  ئــەم 
سیســتم  بــۆ  سیاســییانەت  خوێندنــەوەی 
هەبــێ، تەنیــا بــە تێڕامانێکــی ســەرەپێی 
دەتوانیــن بە چەوتــی بڕیارەکانیان لەمەڕ 
ئــەم  لەالیــەن  کۆمەڵــگا  بەالڕێدابردنــی 

باندەوە بگەین.

ئەم چەند خاڵەی خوارەوە مشــتێکن لە 
هەشتێی ڕەفتارە چەوتەکانی کۆمەڵێک 

پاوانخوازی مێشک نەخۆشی خێلبین:

 ١- سیســتمێک کــە دەیهــەوێ هەژاری 
و  نــان  نرخــی  کەچــی  بــکات،  بنەبــڕ 
پێداویســتییە ســەرەتاییەکانی ژیــان، بــە 

چەندین قات هەڵدەکێشێت.

نیشــاندانی  بــۆ  کــە  سیســتمێک   -٢
گەمــارۆکان،  دەورلێدانــی  ڕواڵــەت  بــە 

لێ نەمێنی.
ڕێژیمــە داگیرکــەرەکان بــۆ لەنێوبردنــی 
پالنــی  و  جۆراوجــۆر  ڕێــگای  کــورد 
ڕەنگاوڕەنگی داڕشــتووە کــە لە مێژوودا 
هەموو جارێ تووشی شکست بوون بەاڵم 
ئەو شکستانەیان بەو مانایە نییە کە ئێمە 
بێخــەم بین و مڵکوماڵ و زەوی و زارمان 
بەوان بفرۆشین لە پێناو نرخێکی گرانتردا!
دزینــی  کوردســتان،  ئــاوی  دزینــی 
ئاســەواری مێژوویــی، پێڕانەگەیشــتن بە 
شوێنە مێژووییەکان و بەرەبەرە وێرانبونیان، 
بەفارســیکردنی  هەوڵــی  تەنانــەت 
کوردســتان بەردەوامــە کە هەمــوو ئەوانە 
دەکەونــە هەوڵــی پاکتــاوی نەتەوەیــی و 

شوناسی نەتەوەیی ئێمەوە.
کوشــتار و تیــرۆر و گرتــن و ســەرکوت 

بێنزیــن بــە ٣ هــەزار تمەن بــە کۆمەاڵنی 
 ٥٠٠ بــە  کەچــی  دەفرۆشــێ،  خەڵــک 
تمــەن و بــە قاچاغی هەنــاردەی دەرەوەی 
لــەم نێوەشــدا گەندەڵــی  واڵتــی دەکات. 
ســەرانی ڕێژیم و ســەرانی نیزامی سپای 
تێرۆریســتی پاســداران ئەختاپووس ئاسا لە 

زیادبووندایە.

٣- سیســتمێک بــۆ ئــەوەی نیشــان بدات 
دژەئامریکاییــە و بــۆ ئــەوەی قەرەبــووی 
عۆقــدە بەســتراوەییەکانی بکاتەوە، خۆی 
دەخزێنێتە باوەشی پووتین و ڕووسیاوە و لە 

هەر هەلومەرجێکدا پشتیوانی لێدەکات.

٤- سیســتمێک کــە کاری هەســتیاری 
و  دەســپێرێ  نیزامییــان  بــە  کلتــووری 

گۆڕستانەکان ئاوەدان دەکاتەوە.

دەرەوە  سیاســەتی  کــە  سیســتمێک   -٥
لــە  دراوســێیەکانی  لەگــەڵ  پێوەنــدی  و 

مــاددە  باوکردنــەوەی  و  زینــدان  و 
هۆشبەرەکانیش با لەوێ ڕاوەستێ کە بە 
بەردەوامی دژی هەستی بەرزەفڕی الوی 

کورد بە کار دەهێندرێ .
خاکەکەمــان  و  نەبــێ  خاکمــان  ئەگــەر 
بەرەبەرە بفرۆشین، ئاسەوارە مێژوییەکانمان 
وێــران بــن، کەلوپەلــی مێژوییمــان بدزن و 
تااڵنی بکەن و بە ناوی نەتەوەی حاکم بە 
جیهانی پیشان بدەن، زمانەکەمان سەقەت 
و ناکارامە بکەن، الوەکان موعتاد بکەن، 
ئیتر چ شــتێک دەمێنێتەوە بۆ دواڕۆژی 

نەوەکانی داهاتووی کورد؟
 ئەساســەن کــورد بوونێکــی نامێنــێ و 
خاکێکــت نییــە تا داوای ئــازادی بکەی 
و کولتــور و زمــان و شوناسیشــت بەتااڵن 

بردراوە. 

ڕێگەی مووشەک و ڕاکێتبارانەوە تەنزیم 
دەکات و بــە زمانــی هەڕەشــە لەگەڵیــان 

دەدوێت.
٦- سیســتمێک کــە بــە شــێوەی فەرمی 
و لە ڕاگەیەنەرەکانیدا باســی ســڕینەوەی 
ئەندامانــی نەتــەوە یەکگرتووەکان دەکات 
و ئااڵکانیان لە سەر شەقام ئاگر دەدات و 
تەنانەت ڕۆژی لەناوبردنەکەشــیان دیاری 

دەکات.

٧- سیســتمێک کە بــە تانک و چەکی 
قــورس و نیوەقــورس هێــرش  دەکاتــە ســەر 
کۆمەاڵنــی وەزاڵەهاتــووی خەڵــک و لــە 
ســەر شــەقام دەیانکوژێت. دواجاریش فیز 
بە سەر خەڵکەوە لێدەدات کە ئەمنییەتمان 

هەیە!
ئەرێ گەلۆ!

 ئەم سیستمە الربین و مێشک نەخۆش و 
بێ پڕەنســیپ نییە و نابێ نەشــتەرگەریی 

لووە دەروونڕێژەکانی بۆ بکرێت؟

بۆیــە جێــی خۆیەتــی خەڵکــی ئێمــە بــە 
وشــیاری تــەواوەوە لەگەڵ ئەو مەســەالنە 
چــی  دەبــێ  کەواتــە  ببنــەوە.  بــەرەوڕوو 
بکەین؟ ڕەنگە زۆر شــێواز و رێکار هەبن 
کــە بتوانــن لــە پیالنــە جۆربەجۆرەکانــی 
لەوانــەش:  بخاتــەوە؛  دوورمــان  ڕێژیــم 
ئــاوی کوردســتان بچێتــە  نەدەیــن  ئیــزن 
ناوچەیەکــی دیکە و کشــتوکاڵمان وێران 
بفرۆشــین  کــورد  بــە  زار  و  زەوی  بــێ، 
نــەک غەیرەکــوردەکان، زمانمان بپارێزین 
و لــە ژێــر نــاوی درۆی الوازیــی زمــان و 
بــاکالس و بێکالس و دێهاتیدا نەیگۆڕین 

و سەقەتی نەکەین.
لــەو پێناوەدا ڕەنگــە زۆرکەس چاوەڕوانی 
هەڵوێســتی حیزبــەکان بــن بــەاڵم لەگەڵ 
ئێمــە  حیزبەکانــی  بێگومــان  ئــەوەی 
لــەو بــارەوە خەڵــک وشــیار دەکەنــەوە و 
پارێزگاری لە خاکی کوردســتان دەکەن، 
هاوکات ئەو ئەرکە تەنیا لە ســەر شــانی 
هێــزی پێشــمەرگە نییــە و خەڵک خۆیان 
دەتوانــن بــە دەربڕینی ناڕەزایەتی، پێشــی 
ئــەو پڕۆســەی گۆڕینــی دێموگرافــی و 

پاکتاوی نەتەوەییە بگرن.
ئــەو گەالنە ســەردەکەون کە شــانازی بە 
نەتــەوەی  و  مێــژوو  و  و کولتــور  زمــان 
خۆیانــەوە دەکــەن و دەیپارێــزن و لــە ســەر 
هــەر بســتەخاکێک و هەر وشــەیەک لە 
زمانەکــە و هــەر دڵۆپەئاوێکــی بێدەنــگ 
ئێمــەی  وشــیاری  بێگومــان  بۆیــە  نابــن 
کــورد و یەکدەنگــی و یەکهەڵوێســتیمان 
ئــەو پالنــەی ڕێژیمی داگیرکــەری ئێران 
بــە دژی گەلــی کــورد وەک پالنەکانی 

دیکە دەکرێ پووچەڵ بکاتەوە.

بیرەوەر

چیا عەلیار
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شـــوێندانەریی بیرکردنـــەوەی ڕەخنەیـــی لەســـەر پێشـــکەوتنی نێـــو ڕێکخـــراو

پێشەکی:
دەســتەواژەی بیرکردنــەوەی ڕەخنەیی یان 
ڕەخنەگرانــە هەڵگری چەندین پێناســەی 
زانســتێکی  وەک  کــە  جۆراوجــۆرە 
پەیوەســت بــە ژیانــی ڕۆژانــەی مرۆڤەوە 
کاتــدا  هەمــان  لــە  و  ئــەرک  چەندیــن 
چەندیــن کاریگەری یان شــوێندانەری لە 
پــاش خــۆی بەجــێ دەهێڵــێ و هــەر کام 
لێوردبوونــەوە،  بــە  پێویســتییان  لەوانــەش 
لێکۆڵینــەوە و توێژینەوەی مەیدانی هەیە 
تا بتوانێ وەک نەریتێکی فکری لە نێو 
کۆمەڵگادا جێ بگرێت کە ڕوونە دواجار 
بەشــەرییەکاندا  کۆمەڵــە  قازانجــی  لــە 

خۆی دەربخات.
دەدرێــت  هــەوڵ  بابەتــەدا  لــەم  ئەوەیکــە 
لەڕاســتیدا  ســەر  بخرێتــە  فوکوســی 
کاریگــەری  دوو  شــەنوکەوکردنی 
لەســەر  ڕەخنەیییــە  بیــری  بەرچــاوی 
ڕێکخــراو کە لە کۆتاییــدا هەوڵ دەدرێ 
پەیامــی ســەرەکی بابەتەکــە بــە خوێنەر 
بداتــەوە؛ ئــەو دوو کاریگەرییــەش بریتین 

لە:
دەبێتــە  ڕەخنەگرانــە  ١.بیرکردنــەوەی 
هــۆی کەمبوونــەوەی ڕێــژەی ســترێس و 

دڵەڕاوکێکان
٢.بیرکردنــەوەی ڕەخنەگرانە دەبێتە هۆی 
بــۆ  شــکڵگرتنی دووبــارەی کەســایەتی 
تاکــەکان بەتایبەت لە نێو ڕێکخراودا کە 

خاوەنی کەسایەتیی حقوقین
لــە  بریتیــن  بابەتــە  ئــەم  ســەرچاوەکانی 
بیــردۆزی زیگمۆنــد فڕۆیــد ســەبارەت بە 
کەســایەتیی  شــکڵگرتنی  بنەماکانــی 
دیــل  بیــردۆزی  هەروەهــا  و  مــرۆڤ 
کارێنگی سەبارەت بە ڕەخنەی کاریگەر.

کەسایەتی مرۆڤ:
پرسی شــکڵگرتنی کەســایەتیی مرۆڤ 
کــە  جیددییانەیــە  باســە  لــەو  یەکێــک 
دەروونناســیدا  زانســتی  لــە  بەتایبــەت 
دەدرێ؛  پــێ  زۆری  گرینگییەکــی 
ئەمــەش بــەو هۆیــەوە کــە هــەر تاکێک 
دەتوانــێ لــە نێــو کۆمەڵــگادا نەخــش و 
ڕۆڵێکــی دیاریکــراو بگێڕێــت کــە ئــەم 
ســەرچاوەگرتوو  لەڕاســتیدا  ڕۆڵگێڕییــە 
و  تاکەکانــە  کەســایەتیی  تیپــی  لــە 
دەتوانــێ کۆمەڵگایــەک بــەرەو ئارامــی 
یــان  ببــات  ئاســایش  کەنارەکانــی  و 
لەنێوچوونــی  لێــواری  لــە  بەپێچەوانــەوە 

نیزیک بکاتەوە.
قۆناغەکانی گەشــەکردن و شــکڵگرتنی 

کەســایەتیی مرۆڤ لــە دوو قۆناغدا ورد 
دەکرێتەوە: قۆناغی پێش لە لەدایکبوون و 

قۆناغی پاش لەدایکبوون.
لێکۆڵینــەوە  دواییــن  لــە  وەک 
هەمــوو  دەرکەوتــووە  پێوەندیدارەکانــدا 
مرۆڤێک لە دەورانی ئاوڵەمە )گۆدەک( 
شــکڵ  کەســایەتییەکەی  بناغەکانــی 
پێوەنــدی  ڕاســتەوخۆ  ئەمــەش  دەگرێــت؛ 
یەکەمیــان  فاکتــەرەوە،  دوو  بــە  هەیــە 
پرســی ژێــن دووهــەم دۆخــی ڕۆحــی – 
ڕەوانــی و جەســتەیی دایــک؛ بــەو واتایە 
کــە لەالیەکەوە بەشــێک لە کەســایەتیی 
مرۆڤــەکان گرێدراوە بە بــاری ژێنیتیکی 

ئێمە و ئەو تایبەتمەندییانەی
 کــە بۆماوەیــی و لــە ڕێگــەی دایــک و 
باوکەوە بۆ ئینســان دەگوازرێتەوە و ڕەنگە 
کەس نەتوانێ دەستێوەردانی تێدا بکات. 
لەوالشــەوە دۆخێک کــە دایک لە کاتی 

دووگیانیدا هەیەتی، هەم لەباری

 جەســتەیی و هەمیــش لەبــاری ڕۆحی و 
ڕەوانی، ڕاستەوخۆ کاریگەری لەسەر 

کەسایەتیمان دادەنێ. 
واتە ئەو خۆراکانەی کە دایک لە کاتی 
تووڕەبوونــەکان،  دەیخــوات،  دووگیانــی 
ئــەو موســیقایەی کــە دایــک گوێی لێ 
دەگــرێ، ڕێژەی ســترێس و دڵەڕاوکێکان 
و بەگشــتی تــەواوی ئــەو پرســانەی کــە 
دایــک لەو ســەردەمەدا ئەزموونی دەکات 
ڕاســتەوخۆ بــۆ ئاوڵەمــە دەگوازرێتــەوە و 
ئەمانە لە »ضمیر ناخودآگاه«ی ئینســان 
دەمێنێتەوە و بەشــێک لە کەســایەتی ئەو 

مرۆڤە پێک دەهێنێت.
ئامــاژەی  وەک  کــە  دووهــەم  قۆناغــی 
پێکــرا دەبەســترێتەوە بــە پــاش لەدایکبوون 
لەڕاســتیدا لــەو کاتــەوە بــە ئەژمــار دێ 
کــە مــرۆڤ پێ دەنێتــە دنیای ڕۆشــن و 
تــا کاتی گەشــەکردنی جینســی بەردەوام 

دەبێت. )بۆچوونی زیگمۆند فڕۆید(
منداڵ یەکەم وێنەکان، یەکەم دەنگەکان، 
ئــاکار  یەکــەم  بەردەنگــەکان،  یەکــەم 

بنەماڵەیــەوە  لــە  هەڵســوکەوتەکان  و 
وەردەگرێت و بە پێڕەوی کردن لە ئەســڵی 
»الســایی کردنەوە« هــەوڵ دەدات خــۆی 
بناســێنێ و دنیــای دەوروبــەری بناســێت. 
مــاڵ  دەرەوەی  کەشــی  لــە  ڕوو  پاشــان 
شــەقام  و  کــۆاڵن  ئەزموونــی  و  دەکات 
و قوتابخانــە و بــازاڕ و زانکــۆ و ... بــە 
هەنبانــەی زیــاد دەکرێــت و زیادتــر خۆی 
دەناســێ  و بەهــۆی سیســتمی فێرکاری 
ئــەو واڵتــەی کــە تێیــدا دەژی و هەروەها 
دابونەریتەکانی نێو کۆمەڵگا و »ئەشێ 
و نەشــێ«کان یــان »دەبــێ و نابێ«کان 
خــۆی دەبینێتــەوە و هــەوڵ دەدات خــۆی 
بســەلمێنێ و کاتێــک  لــە کۆمەڵــگادا 
کــە لەالیــەن کۆمەڵــگاوە بوونــی قبــووڵ 
کــرا دەگاتــە خاڵــی ئاســایش و ئیتــر تــا 
کۆتایــی تەمەنــی گــۆڕان بە ســەر باوەڕ 
و بۆچوونەکانی دێت یان بەپێچەوانەوە لە 
نێو ئەو بازنەدا کە ئێمە بە کەسایەتیی 

ســەرەتایی نــاوی لێ دەبەیــن دەمێنێتەوە و 
ئەمــە دەبێتە کەســایەتی »هەقێقی« ئەو 

تاکە.

نێــو  لــە  تــاک  حقوقــی  کەســایەتیی 
ڕێکخراودا:

پــاش خۆناســینی تــاک لە نێــو کۆمەڵدا 
)لــەو واڵتانــەدا کــە بوونــی ڕێکخــراو و 
حیــزب و ئێن جی ئــۆ ئاســایی و یاســاییە( 
گرووپــە  ئــەو  نێــو  لــە  دەدات  هــەوڵ 
زەینییــەوە  لەبــاری  کــە  کۆمەاڵیەتییــە 
خزمایەتــی و نیزیکایەتــی هەیــە خــۆی 
ببینێتــەوە و ببێتــە ئەنــدام تێیــدا کــە زۆر 
جار دەبینین کەســانی ســەرکەوتوویان لێ 
دەردەچــێ؛ بەهەرحــاڵ بــەم پەیوەســتبوونە 
کەســایەتییەکی  خــاوەن  دەبێتــە  تــاک 
حقوقــی و بەشــێک لە کەســایەتییەکەی 
گــرێ دەدرێت بــەو ڕێکخــراوەوە کە تێیدا 
و  چاالکــی  بازنــەی  و  ئەنــدام  بووەتــە 
بەپێــی  جیهانبینییەکانــی  و  بیرکردنــەوە 
باوەڕەکانــی زاڵ لــەو ڕێکخــراوە گەشــە 

دەکات. 
بەپێــی سروشــتی کاری ڕێکخراوەکانیش 
هــەرکام لە ئەندامانی نێو ڕێکخراو دەبنە 
خاوەنــی کۆمەڵێــک مــاف و لــە هەمــان 
دەکەوێتــە  ئەرکیشــیان  هەنــدێ  کاتــدا 
ڕێکخــراو  بەرامبەریشــدا  لــە  ئەســتۆ. 
نێــو  تاکەکانــی  کــە  دەبــێ  ئەرکــدار 
ڕێکخراوەکە بۆ ئامانجە دیاریکراوەکانی 
خــۆی بــار بهێنــێ و ڕایــان بهێنێ کە بۆ 
گەیشــتن بــەو ئامانجــەی لــە بەرنامــەی 

کاریاندا پێناسە کراوە چاالکی بنوێنن.

شــوێندانەریی بیرکردنــەوەی ڕەخنەیــی 
لەسەر پێشکەوتنی نێو ڕێکخراوەیی

لەژێــر ڕۆشــنایی ئــەم باســەی تــا ئێــرە 
ئەگــەر  ئەوەیکــە  ســەر  دەپڕژێینــە  کــرا 
لــە ڕێکخراوێکــدا هــەوڵ بــدرێ بیــری 
وەک  و  نەریــت  بکرێتــە  ڕەخنەگرانــە 

مێتۆدێک کەڵکی لێوەر بگیرێ ئەو 

ڕێکخــراوە چەنــدە پێــش دەکــەوێ یان بە 
پێشــەکیدا  لــە  وەک  کــە  پێچەوانــەوە! 
ئامــاژەی پێکرابــوو لــە دوو ڕەهەنددا ئەم 

باسە دەورووژێنین.

دەبێتــە  ڕەخنەگرانــە  ١.بیرکردنــەوەی 
هــۆی کەمبوونــەوەی ڕێــژەی ســترێس و 

دڵەڕاوکێکان
پڕئاشــکرایە کە ژیانی ڕۆژانەی مرۆڤ 
بەتایبــەت لە ســەردەمی ئێســتەدا بەهۆی 
بــاری گوزەران و شــێوەی ژیــان )دیارە لە 
هــەر کۆمەڵگایەکــدا جیــاوازە( لــە بوارە 
سیاســی،  ئابــووری،  جۆراوجۆرەکانــی 
فەرهەنگی، کۆمەاڵیەتی و تەندروســتی 
و هتــد کار دەکەنــە ســەر بــاری دەروونی 
تاکەکان. یەکێک لە دیارترین و باوترین 
کــە  ڕۆحییــەکان  گرێکوێــرە  و  گرفــت 
ئینســانییەکانی  کۆمەڵــگا  ئەمڕۆکــە 
بەخــۆوە ســەرقاڵ کردووە بوونی سترێســە 
کە ڕاســتەوخۆ کار دەکاتە ســەر ڕەوشی 
ژیان لە نێو بنەماڵە و لەڕێگەی ئەویشەوە 

ســەر کۆمەڵگا کــە وا دەکات هەوڵێکی 
جیــددی بۆ بنبڕکردن و چارەســەرکردنی 

ئەم گرفتە بێتە ئاراوە. 
لــە نێــو ڕێکخراوێکــدا ئــەو تواناییە هەیە 
کــە بەهۆی هەبوونی کــۆڕ و کۆبوونەوە 
لەڕێگــەی  و  تواناییــەکان  ناســینی  و 
فێرکردنــی بیــری ڕەخنەیــی تــاک فێــر 
بکرێت کە بە پشتبەستن بە تواناییەکانی 
متمانەبەخۆبــوون  ئاســتی  زیادکردنــی  و 
هــەوڵ بدات هەنگاو بــە هەنگاو زاڵ بێت 

بەسەر ئەم گرێکوێرە. 
هەروەهــا سیســتمی ڕێکخراویــش دەتوانێ 
هــاوکار و یارمەتیــدەر بێــت بــۆ تاکــی 
تووشــبوو کــە بــە دۆزینــەوەی ڕێــگای 

درووست لەم گێژاوە 
ڕۆحی - ڕەوانییە دەربازی ببێت. ئەمەش 
بــەو هۆیەوە کە بیرکردنەوەی ڕەخنەگرانە 
ڕەوتێکــی عەقانــی و سیســتماتیکە کە 

دەتوانێ تاک بەشێوەیەکی چاالک و 

ســەرنجڕاکێش ســەرقاڵی ســازکردن یــان 
چەمکــەکان،  دووبارەپێناســەکردنەوەی 
و  شــڕۆڤەکردنیان  بەکاربردنیــان، 
تێهەڵکێشــکردن و بایەخدانان بۆ زانیارییە 
کۆکــراوەکان بــکات و لەڕێگــەی بینیــن 
و ئەزموون، بیرکردنەوە و هۆکاردۆزینەوە 
بــەرەو باوەڕێکــی لۆژیکــی و کردارێکی 
هەڵســەنگێندراو بــەرەو پێــش بچێــت. بــە 
دیوێکی تردا بوونی بیری ڕەخنەیی ئەو 
تواناییە بە ئەندامانی ڕێکخراو دەبەخشێ 
کــە ببنــە خــاوەن تواناییەکــی زیادتــر بۆ 
باشــتری  شــڕۆڤەی  و  شــیتاڵکردنەوە 
کــۆی زانیارییــەکان و بڕیــاری دروســت 
لــە شــوێنی گونجــاو بــدەن. کاتێــک کە 
ئەم پرســە ڕووی دا سروشــتییە کە کۆی 
ڕێکخراوەکە بەرەو ئاقارێکی تەندرووســت 
هەنگاو دەنێ و لە کۆتاییدا پێشــکەوتنی 

ڕێکخراو دەبێتە پرسێکی بێئەمالوئەوال.

٢.بیرکردنــەوەی ڕەخنەگرانە دەبێتە هۆی 
بــۆ  دووبــارەی کەســایەتی  شــکڵگرتنی 

بیرکردنەوەی ڕەخنەگرانە ڕەوتێکی عەقانی و سیستماتیکە کە دەتوانێ تاک بەشێوەیەکی چاالک و سەرنجڕاکێش سەرقاڵی سازکردن یان نەکەرۆز
دووبارەپێناسەکردنەوەی چەمکەکان، بەکاربردنیان، شڕۆڤەکردنیان و تێهەڵکێشکردن و بایەخدانان بۆ زانیارییە کۆکراوەکان بکات و لەڕێگەی بینین و 

ئەزموون، بیرکردنەوە و هۆکاردۆزینەوە بەرەو باوەڕێکی لۆژیکی و کردارێکی هەڵسەنگێندراو بەرەو پێش بچێت

بیرکردنەوەی ڕەخنەیی دەبێتە بەستێنسازی سەرهەڵدانی تایبەتمەندییەک بەناوی »کونجوکۆڵبوون« 
کە ئەمە لە زۆرێک لە ڕێبەران و بیرمەندانی بواری بیری ڕەخنەییشدا بینراوە و لەباتی
 ئەوەیکە هەموو پرسەکانی دەوروبەر بۆ ئەوان بەشێوەی »ئەرزشی« لێک بدرێتەوە 

دەبێتە مژارێک بۆ پرسیارکردن

تاکــەکان بەتایبەت لە نێو ڕێکخراودا کە 
خاوەنی کەسایەتیی حقوقین

وێــڕای ئــەو باســەی کــە لــە ســەرەتای 
ئــەم وتــارەدا خرایــە ڕوو دەتوانیــن بڵێیــن 
دەبێتــە  ڕەخنەگرانــە  بیرکردنــەوەی 
هــۆکاری ســەرەکی لەمەڕ شــکڵگرتنی 
کەسایەتییەک کە ڕوون و بێ گرێوگۆڵ 
و لۆژیکییانە )منطقی( بیر دەکەنەوە کە 
لە چەند خاڵی جەوهەریدا خۆیان دەنوێنن:
کــە  دەبــن  فێــر  کەســانە  ئــەو  یەکــەم 
ناســینی  و  درک  بــۆ  تواناییەکانیــان 
جیهانــی دەوروبەریــان لــە ڕووی بینینــەوە 
دابڕێژن واتە دیتنێکی ورد و قوڵ لەســەر 
پرســەکان کــە دەبێتە هۆکارێــک لەمەڕ 
درووست بیرکردنەوە و درووست بڕیاردان.

دووهــەم بیرکردنــەوەی ڕەخنەیــی دەبێتــە 
بەستێنسازی سەرهەڵدانی 

بەنــاوی  تایبەتمەندییــەک 
»کونجوکۆڵبوون« کە ئەمە لە زۆرێک 
لــە ڕێبــەران و بیرمەندانــی بــواری بیری 
ڕەخنەییشــدا بینــراوە و لەباتــی ئەوەیکــە 
هەمــوو پرســەکانی دەوروبــەر بــۆ ئــەوان 
بەشــێوەی »ئەرزشــی« لێــک بدرێتــەوە 

دەبێتە مژارێک بۆ پرسیارکردن.
سێهەم بیری ڕەخنەیی ئەو هونەرە بە تاک 
دەبەخشێ کە فێر ببێت چۆن بیر بکاتەوە 
لــە دەمارگــرژی دوور بکەوێتــەوە و  تــا 
هەست و نەستە دەروونییەکان وەال بنێت.

چــوارەم تــاک ناچــار دەکات بەشــێوەی 
توانایــی  و  بکاتــەوە  بیــر  شــڕۆڤەیی 
شــیکردنەوەی زانیارییــە گرینگەکانی لە 

کەمترین کاتدا پێ دەبەخشێ.
ڕەنگــە باســکردن لــە کاریگەرییەکانــی 
بیرکردنەوەی ڕەخنەیی لە پێوەندی لەگەڵ 
شــکڵپێدانی کەســایەتی زۆر لەمە زیادتر 
هەڵبگــرێ بــەاڵم ئەگــەر ئەم چــوار خاڵە 
بکەینــە پێــوەر بۆ ئاکامگیری ئەم بەشــە 
لــە بابەتەکەمــان دەتوانین بڵێین لە ژیانی 
هەر ڕێکخراوێکدا تاکەکان دەبێ خاوەنی 
ئــەم تایبەتمەندییانــە بــن کەواتــە ئەگــەر 
لــە نێــو ڕێکخراودا تاک فێــر بکرێت بەم 
شــێوەیە بیــر بکاتەوە ئــەوا لــە دەرەنجامدا 
کــۆی سیســتمەکە )ڕێکخــراو( گەشــە 
دەکات چونکــە ڕۆڵــی تاک بەرجەســتە 
دەبێتەوە و تاکە خاوەن بیرەکان زیادتر دەبن 
و دوائەنجامیش دەبێتە ئەوەیکە کۆمەڵگا 

بە هەموو جمگەکانییەوە قازانج بکات.



  ژمارە ٨٢٣ ، ٣١ی بانەمەڕی ١٠١٤٠١

لە ئێــران نابەرابەری و ناعەداڵەتی 
و گرانــی و دەیــان قەیرانــی دیکــە 
بە شــێوەیەک پەرەیان سەندووە کە 
خەڵــک ژیانێکی تــاڵ و دژوار تێپەڕ 

دەکەن. 
گەندەڵــی  و  بێــکاری  گرانــی، 
ئیتــر  کــە  جێگەیــەک  گەیشــتووەتە 
هیوایەک بۆ باشــبوونی ئەم بارودۆخە 
نالەبــارە نەمــاوە، هــەر بۆیــە خەڵکی 
داوی  لــە  ئێــران  وەزاڵەهاتــووی 
لــە  گرانــی،  دیکــەی  شــەپۆلێکی 
زۆرێک لە شارەکان ڕژانە سەرشەقام 
و دژی دەســەاڵتدارانی ئــەو ڕێژیمە 
خۆپیشــاندانیان  و  دا  دروشــمیان 
بەڕێوەبــرد بەاڵم دەســەاڵت بە بڕی 
واڵمدانــەوە بــە ویســت و داخــوازی 
خەڵــک، ئەمجــارە ڕێگای ســەرکوتی 

گرتە بەر.
پەرەگرتنــی  وتووێــژەدا  لــەم 
ئێــران،  لــە  ناڕەزایەتییــەکان 
لەگــەڵ  ڕێژیــم  هەڵســوکەوتی 
خۆپیشاندەران و ڕۆڵی ئۆپۆزیسیۆن و 
بێدەنگی دنیای دەرەوە بەنیســبەت 
ئەو خۆپیشــاندانانەمان لەگەڵ بەڕێز 
محەممەدیانــی‹‹  ›‹ئــازاد  دوکتــور 
خســتووەتە  سیاســی  شــرۆڤەکاری 
بــۆ  ســەرنجتانی  کــە  بەربــاس 

خوێندنەوەی ڕادەکێشین.

ـــــــ خۆپیشــاندانی ئەمجــارەی خەڵکــی 
ئێــران دوای شــەپۆلی نوێــی گرانــی تــا 

دەکــرا،  پێشــبینی  چەنــدە 
دەسەاڵتدارانی ڕێژیمی ئێران 
بیــر  خەڵــک  لەســەر  چــۆن 

دەکەنەوە؟
ڕەفتاری سیاسی خەڵکی ئێران 
بەنیســبەت ئــەو جۆرە کێشــانە 
پێشــبینی ئەوەیکە دژکردەوەی 
ئێرانــی  کۆمەاڵنــی خەڵکــی 
دوای ئــەو گرانییانــە چ دەبێ 

زۆر دژوار نەبوو.
 بــە چەشــنێک کــە تەنانــەت 
کۆمــاری  دەســەاڵتدارانی 
بــوون  چــاوەڕوان  ئیســالمیش 
دەکــرد.  تەیــار  بــۆ  و خۆیــان 
ئێســتا لــە ئێــران چینێــک لــە 
ســەر شــەقامە و مەیدانــداری 
ناڕەزایەتییەکانــی ئــەم چەنــد 
تایبــەت  بــە  ئێــران  ســاڵەی 
یــەک  کــە  دەکا،  لــە ٩٦ەوە 
گرینگەکانــی  نیشــانە  لــە 
گۆڕانکاری مەزن لە بەستێنی 
کۆمەاڵیەتی ئێراندایە، یەکەم 
مامناوەنــد  چینــی  ئەوەیکــە 
کــە چینــی گۆڕانکاریخــوازە 
حــوزووری کۆمەاڵیەتــی نییە 

کــە لەالیەکــەوە نیشــانەی الوازبوونیەتــی 
کە هۆکارەکەی گوشــاری سیاسی دوای 
بزووتنــەوەی ســەوز و بەرنامــە و قەیرانــە 
ئابوورییەکانــی دەوڵەتــی ئەحمەدی نژاد و 
دواتــر دەوری دووهەمی دەوڵەتی رۆحانییە، 
لەالیەکی دیکەوە نیشانەی بچوکبوونەوەی 
بــە  پەیوەســتبوونیەتی  و  چینــە  ئــەو 
هەم  کــە  کۆمەڵــگا  خــوارەوەی  چینــی 
ڕەفتــاری سیاســییان جیاوازە و هەم ویســت 
ئەوەیکــە  دووهەم  داواکارییەکانیــان،  و 
نەوەیــەک لــە ئێــران پێگەییــوە کە ڕێک 
دەستپەروەردەی کۆماری ئیسالمییە بەاڵم 
نیشــانی داوە هیچ بڕوایەکی بەو دەسەاڵتە 
نییــە و دژی هەموو بەهاکانی ڕاوەســتاوە. 
کەواتە دەکرا پێشــبینی بکــرێ دوای ئەو 

گرانییانــە کۆمەاڵنــی خەڵک کە لە ژێر 
شــێوەیە  بــەم  ئابووریــدان  وەها فشــارێکی 

هەڵوێست بگرن.
نیگەرانــی  بــەردەوام  حکوومــەت  دیــارە   
دژکــردەوە و حــوزووری خیابانــی خەڵکــە 
بەاڵم هاوکات هیوادارە ســازمانە سەرکوتە 
زەبەالحەکــەی بتوانــێ بەرپەرچی خەڵک 
کــە  هەبــێ  تواناییــەی  ئــەو  و  بداتــەوە 
دەســەاڵتەکەی بپارێــزێ. شــتێک کە بە 
درێژایــی ئــەم چل و چوار ســاڵە یارمەتی 
داوە و تــا ئێســتاش توانیویەتــی کاریگــەر 

بێ.

-جیــاوازی خۆپیشــاندانەکانی ئەمجــارە 
لەگــەڵ خۆپیشــاندانەکانی پێشــوو لــە 

چیدایە؟
درێــژەی  خۆپیشــاندانانە  ئــەم  لەڕاســتیدا 
لــە  کــە  خۆپیشــاندانانەیە  زنجیــرە  ئــەو 
ســاڵی نەوەدووشەشــەوە دەســتی پێکردووە، 
جۆرێکــی جیــاواز لە حــوزووری خیابانی، 
توێــژە  و  چیــن  کات  ئــەو  تــا  ئەگــەر 
گوتــاری  چوارچێــوەی  لــە  جیــاوازەکان 
و  بــوون  مەیدانــدا  لــە  ئیســالحتەڵەبیدا 
تەنانەت ئەگەر لەو چوارچێوە گوتارییەش 
دەدا، ڕەفتاریــان جۆرێکــی دیکــە  الیــان 
بــوو، هێمنتــر و چوارچێوەمەندتــر بــوو کە 
ڕێبەرایەتییەکی بــوو، ئەو ڕێبەرایەتییەش 
و  ڕێفۆرمخــواز  ڕێبەرانــی  لــە  بەشــێک 
زانکــۆکان بــوون، وەک ســاڵی ٧٨. بەاڵم 
ڕێبــەرن،  بــێ  نوێیانــە  ناڕەزایەتییــە  ئــەم 
چوارچێوەبەزێنن، توندوتیژترن و بەنیسبەت 
بــەها گشــتییەکانی دەســەاڵت بێبڕواتــرن؛ 
تەنیــا  پێشــتر  بەپێچەوانــەی  و  بێترســترن 
گەنجــەکان نیــن کــە لــە ســەر شــەقامن، 
بەڵکوو جۆراوجۆری تەمەنیی تێیدا بەدی 

دەکــرێ وێــڕای ئەوەیکــە گەنجــی دەیــە 
حەفتایی و هەشتایی مەیدانداری سەرەکی 
ئــەو خۆپیشــاندانەیە و لــە هەموو گرینگتر 
ڕاستەوخۆ سەری کۆماری ئیسالمی واتە 
خامنەیــی و لەویــش گرینگتــر وەالیەتــی 

فەقێیان کردۆتە ئامانج. 

ــ شــەپۆلی نوێــی خۆپیشــاندانەکان لە 
ئێران تا ئێســتا توانیویەتی شێوەیەکی 
گشــتگیر بەخــۆوە بگرێــت؟ ڕێکخســتنی 
ئۆپۆزیسیۆنەکان چەندە ڕۆڵیان هەبووە؟
دیــارە ناتوانیــن بــە شــێوەیەکی ڕەها بڵێین 
هیــچ، بــەاڵم ڕۆڵــی ئۆپۆزیســیۆن زۆر لە 

قەوارە و نێویان کەمترە. 
چون لە پلەی یەکەمدا ئۆپۆزیســیۆنێکی 

یەکگرتــوو و کارامە بوونی نییە لە پلەی 
دووهەمــدا ئۆپۆزیســیۆن نــە پێوەندییەکــی 
ئوســوولی لەگــەڵ کۆمەڵــگا هەیــە و نــە 
توانیویەتــی توانایی بــوون بە ئاڵتێرناتیوی 
هەبــێ. بەدیلێــک کــە متمانــەی خەڵکی 
لە پشــت بــێ و بتوانێ نەخشــەڕێگایەکی 
دوای  داهاتــووی  لــە  ڕوون  و  دروســت 

کۆماری ئیسالمی بدا بە دەستەوە. 
وەها  لــە  چاوەڕوانــی  ناتوانــرێ  کەواتــە 
ئۆپۆزیســیۆنێک، ڕێکخســتن و ڕێبــەری 
ئــەو کۆمەڵگایــە بــێ، بۆیــە پێمـــوایە ئەم 
کۆمەڵــگا  پێــش  نەتەنیــا  ئۆپۆزیســیۆنە 
نەکەوتووە و ڕێکی نەخســتووە، بەڵکوو لە 

دوای کۆمەڵگاوەیە. 
لەڕاســتیدا مــن لــەو بڕوایەدا نیم لــە ئێران 
ئۆپۆزیســیۆن بوونــی هەیــە، جەماعەتێک 
دژبەری کۆماری ئیســالمین کە ناتوانین 
ناوی ئۆپۆزیســیۆنیان لێ بنێین، چون من 
پێموایــە تا کاتێــک ئەم جەماعەتە دژبەرە 
توانایــی بــوون بــە ئاڵتێرناتیویــان نەبــێ و 
ئــەو هێــزە هێژمونیکە وەدەســت نەهێنن کە 
کۆمەڵــگا ڕێــک بخــەن و جەماوەریــش 
متمانەیان پێنەکەن، ناتوانین ئەو ناوەیان لێ 
بنێیــن. هەڵبەت پێویســتە ئاماژە بەوە بکەم 
تەنیــا ئۆپۆزیســیۆنی ئێران کــوردە کە هەم 
بەدیلــە و هەمیــش ڕێکخراوە و تواناییەکی 
کۆمەڵــگای  ڕێکخســتنی  ڕێژەیــی 

بەردەنگی خۆی هەیە.

ــ ناڕەزایەتیی بەرباوی خەڵک لە هەموو 
بارەکانــەوە تا ئێســتا بــە چ ئاقارێکدا 
دەڕوات و لــە ئەگــەری بەردەوامــی  لــە 
داهاتــوودا، ناڕەزایەتییــەکان دەچنە چ 

قۆناخێکەوە؟
خەڵکــی ئێــران ســەرەڕای ئەوەیکــە پتر لە 

ســەد ســاڵە شــەڕ بۆ ئازادی، بەرابەری و 
حکوومەتــی یاســا دەکــەن بــەاڵم ئێســتا 
کەڵکەڵەیەکی دیکەشی هەیە ئەویش نانە. 
ئێســتا پەرۆشــی نانــی شــەوە، نانێک کە 
پێشتر ئاسانتر دەهاتە سەر سفرەی خەڵک. 
ئێستا کۆمەڵگای ئێران کۆمەڵێک هۆی 
هەیــە بۆ ناڕەزایەتــی و ئەو کۆمەڵە هۆیە، 
جۆراوجــۆری داواکاری بــە دواوە هاتــووە 
ڕاســتەوخۆ  شــێوەیەکی  بــە  خەڵکیــی  و 
بەرامبــەر بە دەســەاڵت هێناوەتــە مەیدان و 
ڕووبەڕووبوونەوەکــەی زۆر ڕوونتر کردووە. 
یانــی  دۆخــە  ئــەو  درێژبوونــەوەی  دیــارە 
قووڵبوونــەوەی زیاتــری کەلێنــی دەوڵەت-
میللەت و دابەزینی پتری مەشــرووعیەتی 
زیاتــری  بەرهەمهاتنــەوەی  و  حکوومــەت 

ناڕەزایەتی کە دەتوانێ بەهێندێک مەرجی 
ڕێبەرایەتــی،  بەدیــل،  پەیدابوونــی  وەک 
پشتگیری نێونەتەوەیی و ... ئاکامەکەی 

ڕووخانی ئەم حکوومەتە بێ.

بــە  ئێــران  ئیســالمیی  کۆمــاری  -ئایــا 
ســەرکوتی خەڵــک و چاالکانــی مەدنــی 
و سیاســی خەڵک دەترســێنێت یان خۆی 

دەترسێت؟
دەیهەوێ  هەم  هەردووکیــان،  لەڕاســتیدا 
جــۆرە  لــەم  بەشــداری  تێچــووی  ئاســتی 
چاالکییانــەدا بەرێتــە ســەرێ کــە کەمتر 
کەســێک ئامادە بێ ئەوەنــدە تێچووی بۆ 
بدا، هەمیش ئەم جۆرە دژکردەوانە نیشانەی 

ترسە لە درێژەدارنەبوونی حکوومەتەکەیان 
و هەوڵــە بــۆ پاراســتنی دەســەاڵتێک کە 
وێــڕای ئــەم هەمــووە توندوتیژییــەی کــە 
بــە درێژایــی ئــەم نزیــک نیــو ســەدەیە بۆ 
ئێــران  ترســاندنی کۆمەڵــگای  و  مــەهار 
بــە کاری هێنــاوە هەر لــە کەمبــوون بــووە 
و خەڵکانێــک بــەردەوام وەک نــاڕازی و 
دژبەری حکوومەت بوونیان بووە و لە هیچ 

زەبروزەنگێک نەپرینگاونەتەوە. 
هەرەسهێنانــی  لــە  تــرس  کەواتــە 
دەســەاڵتەکەیان و ترساندنی کۆمەڵگا بۆ 
پێشــگیری لــەم داڕمانــە دووانەیەک بوون 
کــە کۆماری ئیســالمی پێــوەی لەدایک 
بووە، گەشەی کردووە و ئێستاش گەیشتۆتە 

قۆناغێکی مەترسیداری تەمەنی. 
قۆناغێک کە دەست لە هیچ جینایەتێک 
ناپارێزێ و ترســاندنی جەماوەری ناڕازیش 
ئیــدی  ســەرکوتە  هەمــووە  ئــەو  وێــڕای 

وەاڵمدەر نییە.

-کۆمــاری ئیســالمیی ئێــران هەتــا کــەی 
دەیهەوێت لە ڕێگای ســەرکوتی خەڵکەوە 

درێژە بە تەمەنی خۆی بدات؟
تــا کاتێــک کــە پێــی وایــە گەیشــتۆتە 
کەناراوەکانــی ســەرکەوتن، تــا کاتێــک 
کــە پێــی وایــە ئیــدی خەڵــک توانایــی 
بــە  نییــە و دەتوانــێ  ڕووبەڕووبوونەوەیــان 
ژوورێیانــدا بکاتــەوە، لەڕاســتیدا کۆماری 

ئیســالمی قەت بیری لە چارەســەری پرس 
و کێشــەکان نەکردۆتــەوە، بەڵکوو هیوادار 
بــووە بــە ســەرکوت و هەڕەشــە، قەیرانەکــە 
مــەهار و کۆنترڵ بــکات. هەرگیزیش پێی 
وانەبووە بۆخۆی بەشی گرینگی هۆکاری 
گشــت  قەیرانــە لــە ئێرانــدا، بۆیــە ئەگەر 
بیــر لــە چارەســەر بکاتــەوە و قازییەکــی 
دادپەروەر بێ، دەبێ حوکم بۆ لەناوچوونی 
خۆی بدات، کەواتە ئاســانترین ڕێگەچارە 
ســەرکوتی خەڵکــە و کووژاندنــەوەی هەر 
مۆمێکــە کــە ڕێنیشــاندەری سەربەســتی 

کۆمەاڵنی خەڵک بێ.

لــە  خۆپیشــاندانەکان  زەرفییەتــی  ــــ 

ئازاد محەممەدیانی: 
ڕێبەرایەتییەکی گشتگیر و کاریگەر کە بتوانێ فرەچەشنی کۆمەڵگای ئێران کۆبکاتەوە و 
توانایی ئەوەی هەبێ ببێتە بەدیل بە بڕوای من غایبی سەرەکی ئەم ناڕەزایەتییانەیە و 

پێکهاتنیشی دەبێتە هیوای سەرکەوتن 

وتووێژ: ڕەحمان سەلیمی

ڕەمــزی  و  بارێکدایــە  چ  لــە  ئێســتادا 
قۆناخــەدا  لــەو  خەڵــک  ســەرکەوتنی 

لەچیدایە؟ 
ســەری  ڕێــک  و  ئازایــە  و  چاونەتــرس 
جیــاوازی  ئامانــج.  کردۆتــە  دەســەاڵتی 
شــوێنی ناڕەزایەتییەکانیش بە چەشــنێکن 
کــە بوونەتە زەرفیــەت و تایبەتمەندییەکی 
باش بۆ ئەم قۆناغە، چون ئەم جۆراوجۆرییە 
دەتوانــێ ڕێخۆشــکەر بــێ بــۆ بەرینتــر و 

گشتگیرتربوونی ناڕەزایەتییەکان. 
درێژەداربوونی ئەم ناڕەزایەتییانە و شکڵ و 
قەوارە گرتنیشــیان گرینگترین پێداویستی 
گشــتگیر  ڕێبەرایەتییەکــی  ئێســتایە. 
فرەچەشــنی  بتوانــێ  کــە  کاریگــەر  و 
کۆمەڵــگای ئێــران کۆبکاتــەوە و 
توانایــی ئەوەی هەبــێ ببێتە بەدیل 
بە بڕوای من غایبی سەرەکی ئەم 
ناڕەزایەتییانەیــە و پێکهاتنیشــی 

دەبێتە هیوای سەرکەوتن.
 

-کاردانەوەکانــی نێوخــۆ و دنیای 
دەرەوە چەنــدە بووە و چ ڕۆڵێکی 
لــە ڕەوتی ئــەو خۆپیشــاندانەدا 

دەبێت؟
لــە  ئیســالمی  کۆمــاری  دیــارە 
زەبەالحــی  دەزگای  ڕێگــەی 
سەرکوتییەوە، کە میدیاش بەشێکە 
لەو ئامرازی ســەرکوتە، دەیهەوێ 
دەنگــی ئــەم ناڕەزایەتییانــە کــپ 
بــکات و بــە بەرتەســککردنەوەی 
و  میدیایــی  چاالکــی  مــەودای 
فــەزای ســایبێری بــەو ئامانجەی 
پێشــگرتن  بــۆ  و  بــگات  خــۆی 
نێــوان  پێونــدی  پەرەســەندنی،  لــە 
بــەاڵم  بپچڕێنــێ،  ناڕازییــەکان 
هــەوڵ  زۆری  ئەوەیکــە  وێــڕای 
بــۆ دەدا نەیتوانیــوە ســەربکەوێ و 
کۆمەڵــگا ڕێی خــۆی دۆزیوەتەوە 
و دەنگــی یەکتــر دەبیســتن. بەاڵم 
وەک هەمیشــەی ناڕەزایەتییەکان، 
دنیای دەرەوە چاوی لە ئاست ئەو ڕووداوانە 
بەســتووە و نایهەوێ کاریگەری خۆی بە 
سەر ئەم دۆخەدا بسەپێنێ. ڕۆژاوا و کۆڕ 
و ڕێکخــراوە جیهانییــەکان حەساســیەتی 
پشتیوانی خۆیان لە جەماوەری سەر شەقام 
دەرک نەکــردووە و ئەگەریــش دەرکیــان 
کردبــێ حــەز بە پشــتگیری ناکــەن، بۆیە 
خەڵکــی ئێــران بە تەنیا لــە مەیداندایە کە 

بەداخەوە ناتوانێ جێی ڕەزامەندی بێ. 
ئۆپۆزیســیۆنی  دیکەشــەوە  الیەکــی  لــە 
دەرەوەی واڵت نەیتوانیــوە البییەکــی بەهێز 
بۆ کاریگەریدانان لە سەر سیاسەتی واڵتان 

دابنێ، کارێک کە زۆر پێویستە.



١١ ژمارە ٨٢٣ ، ٢١ی مەی ٢٠٢٢

بەڵێن بێ چیتر گوڵی وشەیەک 

نەدەم لە ئێخەی بۆنەکانی ساڵ
چون ئەو ڕۆژانە، 

دەنکە تەسبیحی سووتاوی دەستی پیرسیاسەتن!

ڕۆژی جەوالنی دروشمی ڕەنگن!

چونکا کرێکار، وەرزی ژیانیان،

بە کۆڵی چیا و چیایەک لە کۆڵ!

هەموو ڕۆژێ لە سەنگەری دەستوورەوە

پیرۆزبایی چەپڵەبارانی تفەنگن! 

 بەڵێن بێ چیتر، گەزۆی هاوارێک

نەنێمە زاری ڕۆژی مامۆستا!

چون مامۆستا هەموو ڕۆژێ

لە پشت فەرمانی تاکسیدا

نەفەر نەفەر، تمەن، دینار 

خەڵکی شار و قوتابیانی دەڵێتەوە

هەموو ڕۆژێ بە قەڵەمی بێدەنگیەوە، 

بە ›قەڵەمە‹ی بێ گۆشتەوە

وانەی ژیان، بۆ خێزانی دەڵێتەوە!

بەڵێن بێ چیتر، بووکەڵەی شێعرێک

نەدەمە دەستی ڕۆژی مندااڵن

چونکە منداڵ هەموو ڕۆژێ

لە جیاتی جێژن و وانەی نان

جەستەی برا و تەرمی باوکیان بۆ دێننەوە!

چون مندااڵن هەموو ڕۆژێ

شەقام، کۆاڵن، زباڵوزبڵ

نانەوردەی عەدالەت و 

کەوشەکۆنەی دیموکراسی و 

ڕۆحەشکاوی سیاسەت و کارتۆنی ئەخالق و 

قوتووی بۆگەنیوی ماف و 

وردەوانەی پیرۆزبایی دەخوێننەوە...!

 ئەی منااڵن بۆ ژیانتان، ڕاپەڕن بەم زەنگمە .....دەرسی پاشکەوتن هەتا کەی؟ بەسیە بێدەنگی و درۆ!  دڵ بە کێتان خۆش بکەم گەر باری سەد مەن سەنگمەسەد نەهاتی هاتە ڕێم و کەس نەهاتە دادی منئاخی زستان، ڕەنگی پاییز، ژینی پڕ ئاستەنگمەمن لە سایەی ئێوەدا قاروونی گەنجی حەسرەتم هەر هەموو پاشای بەڵێن و وادەیی سەد ڕەنگمەماڵ و کورسی گەورەکانم گەرم و نەرم و پڕ بەالشناوی گەورە و شاری وێران باری الر و لەنگمەباڵی فیشاڵ و درۆ ئەمباتە شانی ئاسمانئەنبیام و ئەولیام و ناوی زل پارسەنگمەبستە خاکێ، تیکە نانێ، حورمەتێ، نەمدی بە دڵلێرە بێکاری و هەژاری و ژینی ژار و ژەنگمە گەر لە دنیا زانیاری و ڕێی قەڵەم پێشکەوتنە،   شێعر و ئازادی و هونەر چون سازی بێ ئاهەنگمە                                          بیر و کردەی چاک و زانین، کوانێ نرخی بۆ نەزان؟چونکە کێشەی کۆنپەرەستی و باوەڕی شەوڕەنگمەساڵەهایە مۆمی ژین و ئارەزووم دەتوێتەوەنامرادی و ڕەنجی زانین ڕۆژ و شەو هاودەنگمەساڵەهایە دەردەبار و حەسرەتی فەرهەنگمە

لە نەفتاوای زێڕستاندا،هێشووی ڕەشی شەالق دەگرێت رەزی زێڕینی بااڵی ژنساڵرۆژی دایک،لە ڕۆژهەاڵتی ناویندا، 
لە پاڵ تەرمی باوک و دایکان بەرپا دەکرێت!بە ئاهەنگی دووکەڵینی ناو جەنگەوە،رۆژی منداڵ،

لە پێتەختی تفەنگەوەگوللە قرمەی قاقایەتی، لە ساڵڕۆژی لەشکردا***
بە شاییانە و ئاهەنگەوە.تاجە گوڵی خوێنی گەلیان دەکرێتە ملئەمیرانیش، 

سەرگەردانی ماڵەچۆڵ و ژێرخانێکە!وا مامۆستاش، لە کۆاڵنە تەنگەکانی برسێتیدالە هەر الیەک، گێلەمیر و نەزانێکە!حوکمداری قەاڵی زێڕین، لە ساڵڕۆژی مامۆستادا***

بۆ ڕێزگرتن لە خەبات و تێکۆشانی مامۆستایانی دەروەستی کوردستان کە لە ڕۆژانی ڕابردوودا دووبارە پێشەنگایەتی خۆیان سەلماندەوە و 
لە سەر شەقام و بەشێوەی مەدەنییانە ویست و خواستە ڕەواکانیان هێنایە بەر باس و ڕۆڵی »شار«یان لە خەباتی ڕەوای گەلەکەمان 
کردەوە بە ڕۆژەڤ، لەم ژمارەی کوردستاندا چەند کۆپلە شێعری شاعێری ناوداری گەلەکەمان، مامۆستا ڕەحیم لوقمانی، کە تایبەتە بە 

مامۆستایان چاپ و دەیخەینە بەر دیدی ئێوەی خۆشەویست.
پێشکەشە بە هەموو مامۆستایانی ئازادیخواز و لە سەرووی هەمووان مامۆستایان بەندکراو، ئیسکەندەر لوتفی، مەسعود نیکخا، 

شەعبان محەممەدی و ڕەسوڵ بوداغی.

سکااڵی مامۆستا 
)پێشکەش بە هاوکارانی هاودەرد و هاوبیرم(

بەڵێن بێ!

ساڵڕۆژی مامۆستا
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دەسبەسەرکردنی هاوواڵتییان:
١٩ی  دووشــەممە  ڕۆژی  دوانیــوەڕۆی   
ئەندامــی  میرزایــی«  »فەرهــاد  بانەمــەڕ، 
ئەنجومەنــی ســێنفیی فەرهەنگییانــی شــاری 
شــاباد ســەر بە پارێــزگای کرماشــان، لەالیەن 

هێزە ئەمنییەتییەکانەوە دەسبەسەر کرا.
ڕۆژی چوارشــەممە ٢١ی بانەمــەڕ، شــەعبان 
محەممــەدی ئەندامــی هەیئەتــی بەڕێوەبەریی 
ئەنجومەنی ســێنفیی مامۆستایانی کوردستان 
- مەریــوان، لەالیــەن هێــزە ئەمنییەتییەکانــەوە 

دەسبەسەر کرا.
ڕۆژی یەکشەممە ١٨ی بانەمەڕ، مەئموورانی 
هاوواڵتییەکــی  ئینتزامییــەکان  هێــزە 
نــاوی  بــە  ســاڵ   ٦٠ تەمــەن  بەســااڵچووی 
»عەلــی ڕەزایــی« خەڵکــی شــاری قوروەیــان 
لەگــەڵ هەڵســوکەوتی نەشــیاو و توندوتیژانــە 

دەسبەسەر کرد.
بانەمــەڕ،  ٢٢ی  پێنجشــەممە  ڕۆژی 
هەیئەتــی  ئەندامــی  نیکخــا«  »مەســعوود 
بەڕێوبەریی ئەنجومەنی سێنفیی مامۆستایانی 
کوردســتان- مەریــوان، دووبــارە لەالیــەن هێــزە 

ئەمنییەتییەکانەوە دەسبەسەر کرایەوە.
لــە مــاوەی ڕۆژانی ڕابــردوودا، هاوواڵتییەک 
خەڵکــی  ســەکر«  »یووســف  نــاوی  بــە 
هێــزە  لەالیــەن  پیرانشــار،  شــاری  جەڵدیانــی 

ئەمنییەتییەکانەوە دەسبەسەر کرا.
پێنــج هاوواڵتیــی کورد بە ناوەکانــی »نەوزاد 
»عەلــی  مەریــوان،  خەڵکــی  کەریمــی« 
»وریــا  کرماشــان«،  خەڵکــی  ســەحرایی« 
موئیــد« خەڵکی ســنە، »کەژان ســەمەدی« 
»شــیالن  کچەکــەی  و  ســاڵ   ٤٠ تەمــەن 
ئومیدپەنا« تەمەن ١٨ ساڵ خەڵکی مەریوان، 
لــە شــاری بانــە لەالیــەن ئیتالعاتــی ســپای 

پاسدارانەوە دەسبەسەر کراون.
بانەمــەڕ،  ٢٩ی  پێنجشــەممە  ڕۆژی 
هاوواڵتییەک بە ناوی » تەها ئاتەش ئەفراز« 
خەڵکــی »کۆنەخانێـ«ـــی شــاری پیرانشــار، 
ئەمنییەتییەکانــەوە دەسبەســەر  هێــزە  لەالیــەن 

کرا.

بانگهێشتکردن بۆ ناوەندە ئیتالعاتی 
و ئەمنییەتییەکان: 

ڕۆژی سێشــەممە ٢٠ی بانەمــەڕ، پارێزگاری 
و  ڕۆژنامەنووســان  لــە  ژمارەیــەک  ســنە 
هەواڵنێرانــی خەڵکــی ئەو شــارەی بانگهێشــت 

کرد.
ئــاگادار،  ســەرچاوەیەکی  وتــەی  بــە 
و  ڕۆژنامەنــووس  ئــەو  بانگهێشــتکردنی 
هەواڵنێرانــە لــە پەیوەنــدی لەگــەڵ گرانبوونی 
شــتومەکی خواردەمەنــی بــووە و پارێــزگاری 
ســنە پێی ڕاگەیاندوون کە نابێ لەسەر گرانی 

وتار و بابەت باو بکەنەوە.
دوانیــوەڕۆی ڕۆژی هەینــی ٢٣ی بانەمــەڕ، 
مەئموورانی ستادی خەبەری لە پەیوەندییەکی 
تەلەفۆنیــدا، ٥ کــەس لــە ئەندامانی هەیئەتی 
بەڕێوەبەریی ئەنجومەنی سێنفیی مامۆستایانی 
کوردســتان- ســنە و مامۆســتایانی چاالکیــان 
بانگهێشت کرد. شوناسی ئەو پێنج مامۆستایە 
»محەممــەد ڕەزا مــورادی، مەجید کەریمی، 
ســەالح حاجــی میرزایــی، نەســرین کەریمی و 

کورش عێزەت ئەمینی« ڕاگەیەندراوە.
ڕۆژی شەممە ٢٤ی بانەمەڕ، »سەالح حاجی 
میرزایــی، مەجیــد کەریمــی، محەممــەدڕەزا 
مــورادی، کــورش عێــزەت ئەمینی و نەســرین 

»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 باو و 

دەیخاتە بەردیدی خوێنەران ڕۆژنامەی کوردستان. 
ئەم ڕاپۆرت و ئامارانە باس لە حاڵەتەکانی پێشێلکردنی مافی مرۆڤ لە ماوەی دوو حەوتووی کۆتایی مانگی بانەمەڕی ساڵی ١٤٠١ی 
هەتاوی، لە شار و ناوچە کوردنشینەکانی کوردستانی ڕۆژهەاڵت دەکات کە بریتین لە حاڵەتەکانی دەستبەسەرکردن، بانگهێشت، 

ئێعدام، کوژران و برینداربوونی کۆڵبەران، کرێکاران، خۆکوشتن، زیندانیان و مەحکوومکردنی هاوواڵتییان.

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

هەیئەتــی  ئەندامانــی  لــە  کەریمــی«، 
بەڕێوەبــەری و ئەندامــی ئەنجومەنی ســێنفیی 
مامۆستایانی سنە و کەاڵتەرزان، بانگهێشتی 

ستادی خەبەریی ئیدارەی ئیتالعات کران.
٢٧ی  سێشــەممە  ڕۆژی  ســەرلەبەیانیی 
ســپای  ئیتالعاتــی  مەئموورانــی  بانەمــەڕ، 
پاسداران بە چوونە ماڵی موزەفەر ساڵح نیا، لە 
ئەندامانــی هەیئەتــی بەڕێوەبەریــی یەکیەتیی 
ئازادی کرێکارانی ئێران، ماڵەکەیان پشکنی.
ئێــران  کرێکارانــی  ئــازادی  یەکیەتیــی 
ماڵــی  پشــکنینی  پــاش  کــە  ڕایگەیانــدووە 
نــاوی  بــە  هاوژینەکــەی  موزەفەرســاڵح نیا، 
»گوڵنــار قەدیم خانی« لە ڕێگای تەلەفۆنەوە 
بۆ ئیتالعاتی ســپا بانگهێشــت و لێپرسینەوەی 

لەگەڵ کرا.
ئەنجومەنــی  ئەندامــی  ئــازادی،  ســەالح 
ســێنفیی مامۆستایانی کوردســتان - مەریوان 
بانگهێشــتی دادگای ئینقالبــی مەریوان کرا. 
ئەو چاالکە سێنفییە بە تۆمەتی »پڕوپاگەندە 
ئێــران،  ئیســالمیی  نیزامــی کۆمــاری  دژی 
لــە  بیــروڕای گشــتی، الیەنگــری  تێکدانــی 
حیزبە کوردییــەکان لە ڕێگای باوکردنەوەی 
فیلــم و وێنە« بانگهێشــتی دادگای ئینقالبی 

مەریوان کراوە.

ڕەوانەکردنی هاوواڵتییان بۆ زیندان 
و ناوەندە ئەمنییەتییەکان:

 ئیســکەندەر لوتفــی و مەســعوود نیکخــا، لــە 
ئەندامانی هەیئەتــی بەڕێوەبەریی ئەنجومەنی 
ســێنفیی مامۆستایانی کوردستان - مەریوان، 
بــۆ لێپرســینەوە ڕەوانەی یەکێــک لە گرتنگە 

ئەمنییەتییەکانی شاری سنە کران.
ڕۆژی سێشــەممە ٢٠ی بانەمەڕ، کیوومەرس 
لــە  کــوردی  زمانــی  مامۆســتای  لەتیفــی، 
گرتنگــەی ئیــدارەی ئیتالعاتی ســنە، دووبارە 

بۆ زیندانی ناوەندیی ئەو شارە ڕاگوێزرایەوە.
هەیئەتــی  ئەندامــی  محەممــەدی  شــەعبان 
کوردســتان-  مامۆســتایانی  بەڕێوەبەریــی 
هێــزە  لەالیــەن  دەسبەســەری  پــاش  مەریــوان 
بــۆ لێپرســینەوە ڕەوانــەی  ئەمنییەتییەکانــەوە 

گرتنگەی ئیدارەی ئیتالعاتی سنە کرا.
ڕۆژی شــەممە ٢٤ی بانەمەڕ، هاوواڵتییەک 
بە ناوی »عەبدولواحید عەباســی زادە« تەمەن 
٣٥ ســاڵ کوڕی عوســمان، بۆ جێبەجێکردنی 

حوکمەکەی، خۆی بە زیندانی بانە ناساند.

مانگرتن لە خواردنی زیندانی:
دووگیانــی  ژنــی  خەدیــرزادە«  »ســۆعدا   
دەسبەســەرکراو، خەڵکی شارســتانی پیرانشــار 
کە ڕۆژی سێشــەممە ڕێکەوتی ٦ی بانەمەڕ 
لــە بەنــدی ژنانــی ورمــێ مانی لــە خواردنی 
پــاش ١٢ ڕۆژ  دەرمــان گرتبــوو،  و  چێشــت 
مانگرتــن لەســەر بەڵێنــی بەرپرســانی زیندانی 
هێنــا.  مانگرتنەکــەی  بــە  کۆتایــی  ورمــێ 
یەکێــک لــە هاوبەندییەکانی ئــەم هاوواڵتییە 
بــە کوردپــای ڕاگەیانــد: »دوای مانگرتنــی 
سۆعدا، بەرپرســی زیندان ناوبراوی بانگهێشت 
کــە  گوشــارەوە  ژێــر  خســتە  ئــەوی  و  کــرد 

مانگرتنەکەی بشکێنێت«.

مەحکوومکردنی هاوواڵتییان بە 
زیندان:

نــاوی »خالیــد  بــە  کــورد  هاوواڵتییەکــی   
ســەیف پەناهی« کوڕی ئەحمەد خەڵکی سنە، 
لەالیەن لقی ١ی دادگای ئینقالبی ئەو شارە بە 
سەرۆکایەتی دادوەر »سەعیدی« بە تۆمەتی 
»پڕۆپاگەنــدە لــە بەرژەوەندیی ڕێکخراوەکانی 
دژبەری نیزامی کۆماری ئیســالمیی ئێران« 

بە ٩١ ڕۆژ زیندانی مەحکووم کرا.
ئەفشــین حوســێن پەناهی، چاالکــی مەدەنــی 
ســنە  ئینقالبــی  دادگای  لقــی ١ی  لەالیــەن 
»ســەعیدی«  دادوەر  ســەرۆکایەتیی  بــە 
بــە تۆمەتــی »پڕوپاگەنــدە لــە بەرژەوەندیــی 
کۆمــاری  نیزامــی  دژبەرەکانــی  ڕێکخــراوە 
زیندانیــی  ســاڵێک  بــە  ئێــران«  ئیســالمیی 

تەعزیری مەحکووم کرا.
»مەرزیە مورادوەیســی، سیروان عەبدوڵاهی، 
ســەیفی،  مەهــدی  ڕەبابــی،  ڕەزا  عەتائوڵــا 
عەلــی  و  خاتــری  قانــع  ڕەحیمــی،  فەردیــن 
کەمپەینــی  ئەندامانــی  لــە  ئەڵاوەیســی«، 
»ژیانەوەی کوردســتان« لەالیــەن لقی یەکی 
ســەرۆکایەتیی  بــە  ســنە  ئینقالبــی  دادگای 
دادوەر »ســەعیدی« ســەرجەم بــە ١٤ ســاڵ 

زیندان مەحکووم کران.

کەمکردنەوەی حوکمی زیندانیی:
حوکمــی  ڕابــردوودا،  ڕۆژانــی  مــاوەی  لــە   
مەحمــوود نیرومەنــد، چاالکــی فەرهەنگیــی 
»وەکیل ئابــاد«ی  گرتووخانــەی  لــە  کــورد 
شــاری مەشــهەد، لــە دادگای پێداچوونــەوەی 
پارێــزگای خۆراســانی ڕەزەوی، بــۆ دوو ســاڵ 
و ٨ مانگ زیندانی تەعزیری کەم کرایەوە.

کوژران و برینداربوونی کۆڵبەران: 
سەرلەبەیانی ڕۆژی سێشەممە ٢٠ی بانەمەڕ، 
کۆڵبەرێکی کورد بە ناوی »فەرزاد نەجیبی« 
خەڵکــی گونــدی »هانەگەرمەڵە«ی شــاری 
پاوە بە تەقەی هێزە نیزامییەکانی حکوومەتی 

لە سنووری نەوسوود، پێکرا.
چــوار  بانەمــەڕ،  ٢٢ی  پێنجشــەممە  ڕۆژی 
ناوەکانــی »ئەیــووب  بــە  کــورد  هاوواڵتیــی 
پیــرووزی« تەمــەن ٢٨ ســاڵ کــوڕی فەتاح، 
ســاڵ   ٣٥ تەمــەن  فەتاحــی«  »ئەبووبەکــر 
کــوڕی محەممــەد، »دانا پیــرووزی« تەمەن 
٢٥ ساڵ کوڕی عەتا و »ئەیووب پیرووزی« 
تەمــەن ٣٦ ســاڵ کــوڕی عەبدوڵــا خەڵکــی 
گونــدی »سەردۆشـ«ـــی مەریوان بــە تەقەی 
هێــزە نیزامییەکانــی حکوومەتی لە ســنووری 

»دۆڵەبی« پێکران.
ســێ  بانەمــەڕ،  ٢٥ی  یەکشــەممە  ڕۆژی 
قوبــادی«،  ناوەکانــی »تاهیــر  بــە  کۆڵبــەر 
»میــالد قوبــادی« و »شــادمان کەریمــی«، 
بەهۆی تەقەی هێزە نیزامییەکانی حکوومەت 
لە بەرزاییەکانی »هانەگەرمەڵە«ی بەخشــی 

نەوسوودی پاوە بریندار کران.
ڕۆژی دووشەممە ٢٦ی بانەمەڕ، کۆڵبەرێک 
بــە نــاوی »ئــارش عەلــی ئــەوالد« بەهــۆی 
بەربوونەوە لە بەرزاییەکانی سنووری نەوسوود، 

بریندار بوو.
ڕۆژی دووشەممە ٢٦ی بانەمەڕ، کۆڵبەرێک 
بە ناوی »جەماڵ ســاڵحی« خەڵکی گوندی 
هێــزە  تەقــەی  بەهــۆی  بانــە،  »شەشــە«ی 

نیزامییەکان لە سنووری ئەو شارە پێکرا.

تەقینەوەی مین: 
بانەمــەڕ،  ٢٠ی  سێشــەممە  ڕۆژی 

هاوواڵتییەکی کورد بە ناوی »سەید ئیبراهیم 
قورەیشــی« خەڵکی شــاری پیرانشار، بەهۆی 

تەقینەوەی مین بریندار بوو.
ڕۆژی هەینــی ٢٣ی بانەمەڕ، هاوواڵتییەکی 
تەمەن ٣٥ ساڵ بە ناوی »مریەم غەفووری« 
خەڵکــی شــاری بانە، لــە لەوەڕگەی »مێرگە 
نەخشینە«ی شاری سەقز، بەهۆی تەقینەوەی 

مین بریندار بوو.

خۆکوژی ژنان و پیاوان: 
ژنێکــی  بانەمــەڕ،  ١٦ی  هەینــی  ڕۆژی 
مەریوانی بە ناوی »گوڵنار هیمەتی« تەمەن 
٣٥ ســاڵە کچــی هــادی، بەهــۆی کێشــەی 

بنەماڵەیی کۆتایی بە ژیانی خۆی هێنا.
ڕۆژی یەکشەممە ١٨ی بانەمەڕ، سەربازێک 
بــە نــاوی »کامیــار عەبدوڵاهــی« کــوڕی 
محەممــەد خەڵکــی گونــدی »قزقەپانـ«ـــی 
شــاری پیرانشــار، دەســتی دایــە خۆکــوژی و 

کۆتایی بە ژیانی خۆی هێنا.
شــەوی ڕابردوو، یەکێک لــە دەرەجەدارەکانی 
نــاوی  بــە  کرماشــان  شــاری  لــە  ئەرتــش 
»مەســعوود ئیزەدی« دەســتی دایە خۆکوژی 

و کۆتایی بە ژیانی خۆی هێنا.


