تێــکــۆشـان

ئـــــۆرگانی کــومیتـــــەی ناوەنــدی سـازمــانــی خــەبـاتی کوردستــانـــی ئـێـــران
بۆ گەیشتنی گەلی کورد بە مافە رەواکانی و رووخانی رژیمی ئاخوندی و دامەزراندنی حکومەتێکی دیموکڕاتی و پاڕلمانی ،تێدەکۆشین.

ژمارە٠٠٣ :

ســـــی و شەشەمین ساڵ ٠٣ ،جۆزەردانی هەزار و سێســەد و نەوەد و نۆ ی کۆچی خـۆری بەرانبــەر بە ٠٣ی ژوئێنی دوو هـەزار و بیست ی زایینــی

ڕوناكبیــــــــر و نـوسەرانــــــــی بــــــــێ هەڵـــــــوێست تـاوانبارانــــــــی
سیامەند
مێــــــژوون!.

ئەگەر بەراوردێكــــــی كتێــــــ و نووســــــراوە و
سەرچاوە مێژووییەكانی ژمارەیێك لە نوسەرانی
جیهـــــان و خــــــۆڕهە تی ناوەڕاســـــت بكەیــــــن
دەردەكەوێ ئەو سـەرچاوەو نوسـراوانە بەشـێكی
زۆریـان ناڕاســتن و هـی بنەمــایێكی حەقیقــان
نیە .ئەو مێژوونووسە درۆزنانە بە ستایشی بێ
بنەمــــای دەســــەرتداران و فرۆشــــتنی مێشــــك،
بیركردنەوە ،نووسـین و قەڵەمەكەیـان ،تەنیـا
لە پێناو بە دەست هێنانی سەروەت و سامان و
بـــــۆ پاراســـــتنی جـــــێ ەو پـــــێ ەی خۆیــــــان،
هەوڵیانــداوە دەســەرتە دیكتــ اتۆرو حكـــومەتە
خوێنمژەكان بە دروستكارو خزمەتكار بناسێنن
و دەســـتی خۆیناویـــان بە خـــوێنی خەڵـــك ،بە
دەستی ڕەحمەت و چاكەو پاك پێناسە بكەن و
راســتیەكانی مێــژوو بشــێوێنن .دەســـەرتدارانی
دیكتاتۆری وەك هیتلێر لە ئاڵمان ،ستالین لە
ڕوسیە ،مائۆ لە چین ،و زۆر دیكتاتۆری دیـكە
لە جیهــــــان ،لە یەن ژمــــــارەیەكی بە نــــــاو
رۆشــنبیری لە بنەڕەتــدا تاریــك بیــرو دزێــوی
دەرباری و دۆڕاوی نەفـ نـز ،،هەوڵـدراوە بە
كەسایەتی دڵسۆزو خزمەتكاری میللەت پێناسە
بكرێن و بەداخەوە توانیویانە ڕوی دزێویان لە
ی بەشـــــێك لە جەمـــــاوەرو لە ســـــەردەمێكدا
وەشــارن ،كە تــا ئێســتا ئەو دیكتــاتۆرە بــێ
بەزییـــــانە لە ی ژمـــــاریەك لە خەڵـــــك بە
كەســـانی بـــا دەناســـرێن و رێـــ ەو بـــاوەڕی
چەوتیـــان یەن ـــری هەیە.لە مێـــژووی كـــۆنی
خۆرهە تی ناوەڕاستیشدا ،سەرۆك و شاهەنشاو
دەسەرتداری دیكتاتۆرو سـتەم ەر زۆر هەبـوون
كە لە یەن نووســـــــــــەرو ڕۆشــــــــــــنبیری ئەو
ســــەردەمانەدا،بە دروســــتك ارو عەداڵەتخــــوازو
چاكەكـــار ناوهێنــــدراون .بــــۆ وێــــنە كاتێــــك
خوسرەوی یەكە ،پادشای ساسانی كە نازناوی
( ئەنەوشـــیروانی عـــادڵ) پێـــدرا ،لە ســـاڵی
 425زایینـــــی دەســـــتوری قەتـــــ و عـــــا ،و
كوشـتاری (مەزدەك) سـەركردەو مرۆڤـی بـا و
خزمەتكارو زیاتر لە هەزاران كەس لە (بەڵخ
یەكـــانی) شــــوێن كەوتـــووی مەزدەكــــی دا ،وە
هەروەهــا دوو بـــرای خـــۆی و دەیـــان كەس لە
خزمـــان و بەرپرســـانی نزیـــك لە خـــۆی ،بـــۆ
پاراستنی دەسە ت و تەختی شایەتی كوشـت و
گەورەتـرین جینــایەتی كــرد ،هەروەهــا دەیــان
تاوانی دیكەی بەرانبەر بە خەڵكی وورتەكەی
ئەنجامــدا ،كە ســەرەرای ئەو گشــتەجینایەتە،
بەر ،لە یەن نوســـەران و رونــــاكبیرانی ئەو
سەردەمەدا ،جینایەت و تاوانەكـانی پـێەەوانە
كرایەوەو نازنـاوی نەوشـیروانی عـادڵ یـان بـۆ
داناو تا ئێسـتا بەشـێك لە خەڵـك پـێ یـان
وایە نەوشـیروان پادشــایێكی عـادڵ بــووە .هەر
لە مێــــژووی كۆنــــداو لە دەورانــــی حكــــومەتی
ساســــــــانیەكان دا بــــــــاس لە ڕاســــــــتبێژی و
هەوڵەكــــانی (یەزدگــــوردی) ســــێهە ،پاشــــای
ساسانیــــەكان دەكـــرێ كـــە هــەوڵیــــــــداوە

دەوڵەمەنـــــدەكان و كەســـــانی خۆپەرەســــــت و
گەنـدەڵ لە دەســەرت دور بخــاتەوەو بەرابەری
لە كــۆمەڵ ەدا دابــین بكــات و ســتە ،لە ســەر
جوتیــاران و هەژاران هەڵ ــرێ بەر ،لە یەن
ژمارەیێـك لە نووسـەران ،بە پادشـای بەدكـارو
خراپەكار ناو دەهێندرێ.
دو جیاوازی نابەرابەر لە هەڵوێست و نووسینی
ژمارەیێــــك لە نووســــەران و ڕۆشــــنبیرانی ئەو
ســـەردەمەدا ،كەكـــرداری دزێـــوی نەوشـــیروانی
دیكتـــاتۆر بە پەســـەند وكـــرداری یەزدگـــوردی
دڵسۆزی خەڵك بە ناپەسـەند پێناسـە دەكەن،
دەری دەخا ئەو نوسەرانە ت اوانكارو هاوبەشـن
لە جینـایەت و ڕەواییـدان بە زوڵـ و بێــدادی.
لەسـەردەمی نوێشــدا ،زۆر لە دەســەرتداران لە
وورتــانی خــۆرهەرتی ناوەڕاســت ،دیكتـــاتۆرو
ســــتەم ەرن كە بە ڕشــــتنی خــــوێنی خەڵــــك و
لەســـــــەر ئێســـــــك وپروســـــــكی هاورتیـــــــان،
كۆشــكەكانیان دامەزرانــدوەو لە ڕێــ ەی خــوێن
ڕشــتن و جینـــایەتەوە درێژەیـــان بە دەســـەرت
داوە .،دیـــــــارە نمـــــــونەی ئەو دەســـــــەرتدارە
دیكتــاتۆرانە زۆرن و كە ،كەس هەیە زانیــاری
لە بارەیـــانەوە نەبـــێ .لە بیـــرەوەری ئەوانەی
لەسارنی دەی  0691زایینـی هـاتونە دونیـا،
كە ،تـا زۆر لە ســەر تــاوان و جینایەتەكــانی
دوو ڕژیمـــــی حەمەڕەزای پەهـــــلەوی و ڕژیمـــــی
ئا خونــدەكان لە ئێــران ئاگــادارن .بە تــایبەت
جینایەتە بێ سنوورەكانی حكومەتی خـومەینی
بەرانــبەر بە خەڵــك و نەتەوەكــانی ئێــران بە
ڕادەیێك بە رچاو بەرین بـوون كە دەیـان جـار
لە یەن رێكخـــراوە جیهانیەكـــانی پـــارێزەری
مــــافی مــــرۆ و لە یەن حكــــومەتە ئــــازادو
دیموكراتەكان مەحكو ،كراوە .ئیعدامی هەزاران
تێكۆشـــەری سیاســــی و ســــەركوتی بەردەوامــــی
خەڵـــــك لە مـــــاوەی  51ســـــاڵ حـــــوكمڕانی
ئاخوندانی دەسەرتدار لە ئێـران ،بـۆتە باسـی
هەموو ڕۆشنبیرو نووسـەرانی خـاوەن هەڵوێسـت
لە سەرانســــــــەری جیهــــــــان و نووســــــــەران و
ڕونـــاكبیرانی نەتـــرس و دڵســـۆز لە نـــاوخۆی
ئێرانـــــــدا ،بەر ،ســـــــەرەرای ئاشــــــــكرابوونی
جینایەتكـــــــاری و دڕەنـــــــدەیی خــــــــومەینی و
ڕژیمەكەی ،ژمارەیەك بە ناو نووسەرو بە نـاو
ڕونـــاكبیر ،بە بــــێ ســــ كــــردنەوە كەوتــــونە
تەعریــــــ و پێـــــــداهەڵ وتن بە خـــــــومەینی
جینایەتكـــــــــارو دەســــــــــەرت و حكــــــــــومەتە
دیكتـــــاتۆرەكەی و كەرامەت و بەرپرســـــایەتی
ئەخالقی و ئەركی پیرۆزی نووسین و ڕۆن اكبیر،
بە دراو پــــــوڵ و بەرپرســــــایەتی فرۆشــــــتوە.
كردەوەی دزێوی ئەو بە ناو ڕۆنـاكبیرو قەڵە،
بەدەسـتە ناپەسـەندانە زیـانی زۆری گەیانــدوە
بە خەڵـــــــك و لە بەرانـــــــبەردا دەســــــــە تی
سـتەم ەر ،زۆرتـرین كەڵكـی لـێ وەرگرتـوە .بە
جۆرێـــك كە لە زۆر كۆڕوكۆبـــونەوە نووســـین و
ئاخاوتنەكـانی قەڵە ،فرۆشـان و تـاریكبیرانی
بە ناو ڕوناكبیر ،وەك فاكت و بەڵ ە لە سەر
بــێ تــاوانی دەســەرت و حكــومەتی تاوانبــارو
جینایەتكــــــــــاری ئاخونـــــــــــدی لە ئێـــــــــــران
دەهێندرێتەوە .بێ ومان درۆی بە ناو نووسەران
و ڕۆناكبیران لە سەردەمی كۆن و لە سەردەمی

ئێســــتادا دەردو بەریێكــــی گەورەیە لە ســـــەر
كۆمەڵ ە ،ئەوانە بوونە هـۆی ئەوە كە دیـواری
دەســـە ت و بەرێـــوەربەریی بە خـــواری بنیـــاد
بنـرێ و هاوكـاری دەسـەرتدارانی سـتەم ەریان
كـــــردوە لە ڕاگرتنـــــی ئەو دیـــــوارە خـــــوارەی
دەسەرت ،كە بە خوێن و گیانی خەڵكـی ڕەنـ
دیتـــوو قوربانیــــدانیان بـــوون بە بەردەبــــازی
دەسـەرتی نامەشـرو و نـاڕەوا .ئەو س ـەرەتایە
بـــۆ ئەوە بـــوو كە مەبەســـتە ســـەرەكیەكە ،لە
نووسینی ئە ،بابەتەدا بـاس بـكە ،كە ئەویـ
دەوری ڕونــــاكبیران و نوســــەرانە لە ڕێنــــوێنی
جەمــاوەرو دامەزرانــدنی وو ت و نیشـــتمانێكی
سەقام یر .نووسەران و ڕوناكبیران دەبێ هەوڵ
بدەن بۆ ڕاست كردنەوەی دەسـەرت و ڕێبەرانـی
گەل و شـــۆڕ  .زۆر جـــار بـــاس لە سیســـت و
دەسەرتداری لە وو تانی ئوروپـایی دەكـرێ و
بە نمـــــونەی بـــــا و جـــــۆرو شـــــێوەی ڕەوای
دەســــەرتداریی دەهێنــــدرێنەوە ،بێ ومــــان ئەو
شــــێوە دەســــەرتداریە مەشــــرو و ڕەوایەی لە
زۆربەی وورتانی ئوروپا هەیە ،هەر لە خـۆڕا
نەهــــــاتۆتە ئــــــاراوە ،بێ ومــــــان وورتــــــانی
ئوروپـایی لە پـی سـەدەی  01زایینـی و لە
سەردەمانی ڕابردو،خراپترین جۆری حكومەتیان
هەبــــوە ،هەر وەك لە سەرەتاشــــدا ئامــــاژە،
پێكــــــرد .بەر ،لە ئوروپــــــاو لە وورتـــــــانی
پێشكەوتودا ،ڕۆشـنبیران و ونووسـەران كەوتـنە
خۆ و بوونە زمـانی خەڵـك لە حەقبێـژی و دژ
بە گەندەڵی و جینایەت وێستانەوەو كۆتاییان
بە پێداهەڵ وتنی ناڕاست و بێ بنەما بە سـەر
دەســەرت و حكومەتــدا هێنــا .بەڵــێ ئەوان بە
ڕەچـاو كردنـی بنەمـا پیرۆزەكـانی رۆشـنبیریی،
خــاڵە وازەكــانی دەســەرتیان دەســت نیشــان
دەكردو لە قاویـان دەداو هەروەهـا لە پێوەنـد
بە كـــردەوەو خزمەتــــی دەســـەرت دڵخۆشــــی و
پەسەندیان دەردەبـڕی ،كە ئاكـامەكەی ئەوەیە
كەلە ئێسـتادا سیسـت و قانوونێـك لە زۆربەی
وو تــــانی ئوروپـــــایی پەســـــەند كـــــراوە كە،
دەســەرتدارو بەرپـــرس دەبـــێ لە گەڵ خەلـــك
ڕاست ۆبێ ،وە ئەرك و بەرپرسایەتی تەنیا بۆ
قــازانجی خەڵـــك و بە مەبەســـتی خـــزمەت بە
وورت بە كــــار بێنــــێ .كاتێــــك وەزیرێــــك و
بەرپرسێكی وو تی خاوەن سیست و دەسـە تی
خزمەت ــوزارو ڕاســت بێــژ كردەوەیێكــی هەڵەو
پــــێەەوانەی قــــانون و بەرنــــامەی وورتەكەی
دەكــــات ،هــــی پاســــاوێك بــــۆ كــــردەوە دژی
قـانونیەكەی نـاهێنێتەوە .بـۆ نمـونە لە مـاوەی
ڕابــردوو (ئین ـــر ئســتۆی بێـــر )كە خـــانمەو
وەزیــری كــۆ وپەنــابەرانی پێشــووی وورتـــی
دانمـــــاركە بە هـــــۆی پێشـــــێلكردنی قـــــانونی
وو تەكەی بە جیـــــاكردنەوی ژن و مێردێكـــــی
ئەفغـــانی لە یەكتــــر ،چـــۆتە بەردە ،دادگــــاو
ئیعترافی كردوەو ددانی پێداناوە بڕیارەكەی دژ
بە قانونی وورت بووە ،وێ دەچێ ئەو وەزیرە
لە كەســــە ڕاســـــتەكان بـــــێ ،بەر ،ســـــەرەڕای
ڕوانــــــــ ەو بیروبۆچوونیشــــــــی لەبەرانـــــــــبەر
پەنـابەران ،ددانـی بە هەڵەكەی خۆیـدا نــاوە.
نمـــونەی لەو شـــێوە لە ســـەر ئیعتـــرا و ددان
پێدانانی بەرپرسانی وورتانی پێشكەوتوو لـە

سەر كردەوەی هەڵەو گەندەڵیان زۆرن ،ئەو
نمونانە ئەوەمان پێ دەڵێ كە وو ت لە سەر
درۆ و گەندەڵی بەڕێوە ناچێ ،پێمان دەڵێ
بەرپرس دەبێ شەهامەتی ئەوەی هەبێ هەركات
كردەوەیێكی هەڵە بەرانبەر بە وورت و
جەماوەرەكەی كرد ئیعترا بكاو هەروەها
ڕۆشنبیران و نوسەران لە بەرانبەر گەندەڵی
بوێستنەوەو دەسەرت و سیستمی تاونبار لە قاو
بدەن .كوردستانی ئێران و ڕۆشنبیرانی تەزیوی
دزێوی بێ بەراوردو تاریك بیرو تاوانبار! وەك
ئاشكرایە گەلی كورد دەیان ساڵە لە پێناو بە
دەستهێنانی مافە زەوت كراوەكانی خەبات دەكاو
هەزاران ڕۆڵەی كورد لە پێناو گەیشتن بە مافی
ڕەوا،گیانیان فیدای گەل و نیشتمان كردوە،
بەر ،بەداخەوە تا ئێستا كورد بە سەرەتایی
ترین مافەكانی نەگەیشتوە .قەتی مانەوەی
جو نەوەی مافخوازانەی خەڵكی كوردستان ،بە
هۆی نەبونی گیان فیدایی و قوربانیدان نیە،
بە هۆی نەبوونی تێكۆشەرانی خۆنەیست و بە
بڕشت و دڵسۆز و  .......هتد نیە .بەڵكو
هۆیێكی سەرەكی سەرنەكەوتنی جورنەوەی
مافخوازانەی خەڵكی كوردستان لە نەبونی
نەقدی پێویست و ڕەخنە لە شۆڕ و ڕێبەرانی
جورنەوەی گەلی كوردە .گەلی كورد سەرەڕای
قوربانیدانی زۆر تا ئێستا لە سەرەتای
كاردایەو نەیتوانیوە هەن اوی گەورە بۆ گەیشتن
بە ئامان هەڵ رێ .یەكێك لە دەردە
گەورەكان لە جورنەوەی مافخوزانەی كوردستانی
ئێران ئەوەیە كە لە ڕیزی یەنە سیاسیەكان و
هەورەها لە ناو كۆمەڵ ەدا كەسانی بە ناو
ڕۆشنبیرو نوسەر ،هەر لە خۆڕاو كوێر كوێرانە
بوونە سەنا بێژی دەسەرتی ناڕەواو و ئە ،یا
ئەو یەنی سیاسی و ئە ،یا ئەو بەرپرسی
یەنە سیاسی .تەنانەت ئەگەر كەسانێك
زمانی ڕەخنەیان بكرێتەوە ئەو بە ناو نوسەرو
بە ناو ڕۆشنبیرانە ،بە شێوەیێكی دوور لە
بنەماو هەڵسوكەوتی ئەخالقی هێرشی دەكەنە
سەرو تۆمەتی جۆراوجۆی دەخەنە پاڵ .بێ ومان
تا تەعری و پێداهەڵ وتنی بێ بنەما بكرێتە
كاری سەرەكی بە ناو ڕۆشنبیران و ڕێ ری بكرێ
لە ووتنی ڕەخنەی شیاو لە هەر كەس و لە
هەر ڕێبەرێكی شەهیدو كۆ كردوو وە ڕەخنە لە
هەر یەنێكی سیاسی و فێری ئەوە نەبین كە
گوێ لە ڕەخنە ب رین و فێری ئەوە نەبین ڕێ ە
دروست و شیاوەكان بۆ داهاتوو دەست نیشان
بكەین ،كورد بە ئامانجەكانی ناگا .ئێمە دەبێ
هەوڵ بدەین سەداقەت و ڕاستی بكەینە بنەماو
هەروەها بە ڕەخنەی سازندە لە ئێستاو
ڕابردووی جورنەوەی كوردو ڕێبەرانی بە
دیاردەیێكی پێویست بۆ جورنەوەی مافخوازنە
بزانین .هی كەس و هی شۆڕشێكی مافخوازانە
لە میللەت و لە نیشتمان گەورەتر نیە .جا
ئەگەر نیشتمان و گەل و شۆڕشی مافخوازانە
خۆشەویستن ،كەوایە پێویستە گوێ لە ڕەخنە
ب رین و لە بەرانبەر ڕەخنەدا ،ئەو شێوە
ڕەفتارە لە خۆ نیشان نەدرێ كە ستەم ەران و
جە دەكان دەیكەن.

پەڕەی 9

تێکـۆشـان.

ئۆرگانی کومیتەی ناوەندی سازمانی خەباتی ک وردستانی ئێران.

دیپلۆماســـــــــی ئیـــــــــدئۆلۆژیك ،نەك
کامیل نوورانی فەرد
بەرژەوەندی!
لە ئاستی نێونەتەوەیی دا هەمـوو كـایە
سیاسـیەكان لەسـەر ئەسـاس و بنەیــنەی
كۆمەلێــك پێــوەر و ســتانداردی جیهــانی
بونیـــــاد نــــــراون و پێوەرەكــــــانی وەك
بەرژوەنـــدیی هــــاوبە و دەســــكەوت و
رێـــژەی یـــارمەتی گەیانـــدن بە یەكتـــر
بنەمــــــــــای دۆســــــــــتایەتی و لێــــــــــك
نزیكبــــوونەوەی وەرتــــانی دارشــــتووە و
وەرتان لەسەر زۆرترین بەرژوەنـدیی و
قازان دۆست و هاوپەیمانەكانی خۆیان
.
دیــاری دەكەن.
بە  ،بە پێەەوانەی ئەو یاسا گشـتی و
نێـــونەتەوەییە ،دەســـەرتدارانی رژیمـــی
ئاخونـدی لە هەمــان یەكە ،چركەكــانی
بە تــارن بردنــی دەســكەوتی خەڵــك و
چـوونە سـەر تەختـی دەسـەرت ،بنەمـای
سیاســەتی دیپلۆماســییان لەســەر بنەمــا
ئیــدئۆلۆژییە مەزهەبــیە فاشیســتیەكانی
خۆیان دارشتووە و ساڵیانێكی دورودرێژە
ئەو سیاســــــەتە زیانبـــــــار و شكســـــــت
خـــــــــواردووە درێــــــــــژە پــــــــــێ دەدەن.
لەقۆنــــا ە جۆراوجۆرەكــــانی مێــــژووی
حكوومەتـداری ئەو سیســتەمە بە جــوانی
دەتوانین ئاستی شكست خـواردوویی ئەو
سیاســەتەمان بــۆ دەربــكەوێ .دژایەتـــی
ئیسرائیل و ئەمریكا و دیـاری كردنیـان
وەك دژمنـــــــــانی ئەو وەرتە و كـــــــــار
پێكردنـــی رێنوێنیەكـــانی خــــومەینی لە
چوارچێـــوەی هەنـــاردە كردنـــی شۆرشـــی
ئێران بۆ دەرەوەی سنوورەكان ئەو بنەما
سەقەت و نەزانانەیە بـووە كە لە یەن
دەســــــــەرتدارانەوە كــــــــراوەتە وەزنەی
تەرازوو بـــۆ هەڵســـەن اندنی دۆســـت و
هاوپەیمــــــــان و دژمــــــــن و نەیـــــــــار.
ئاخوندان بە ئامانجی دژایەتی ئەمریكا
هەمیشـــــە سیاســـــەتی نزیكــــــایەتی لە
وەرتــانی ئەمریكــای تینیــان گرتــۆتە
پـــێ و زۆر جــــار شـــاهێدی دەســــت و
دڵبازییەكانی ئاخوندان لە هەمبەر ئەو
وە تە بـــێ خێـــر و بێـــرانە بـــووینە و
یـــــــــارمەتیە بـــــــــێ بەرانبەرەكـــــــــانی
دەسـەرتدارانی ئێــران بـۆ ئەو وەرتــانە
هەمیشە جێ ەی نارەزایەتی مشـت و مـڕ
بــووە ،تەنـــانەت لە نـــاو پارلەمـــان و
نێوخۆی سیستەمی .
ئەحــــمەدی نەژاد لەمـــــاوەی ســـــەرۆك
كۆمارییەكەی تاكە دۆست و هاوپەیمانی
وەرتــــانی ئەمریكـــــای تــــین بـــــوو و
گەورەترین هاوپەمانیشی هۆگـو چـاوێز
ســــەرۆك كۆمــــاری وێنێــــزۆئێال بــــوو.
پا ئەوەی كە روحانی بوو بە سەرۆك
كۆمـــــار ،تیمـــــی نـــــاوبراو سیاســـــەتی
نزیكــایەتی زۆری دەوڵەتـــی ئەحـــمەدی
نەژاد لە وەرتی وێنێزۆئیالیـان كۆتـایی
پێهنــا و هەوڵــی نزیكــایەتی زیــاتر لە
دراوســێكان و وەرتــانی رۆژئاوایــان لە
دوای گـرتنە پێشـی سیاسـەتی نەرمیشــی
قارەمانـانە دا .بەر ،لە پــا شكســتی
ئەو سیاسەتە و شـێوانی نێـوان ئێـران و
وەرتانی رۆژئاوایی و لەسەرووشـیانەوە
ئەمریكــــــا و ســــــەپاندنی قورســــــترین
تەحریمەكانی مێژووی وەرتـی ئەمریكـا
بـــۆ ســـەر ئێــــران و هاوكـــات شكســــتی
ئـــابڕووبەرانەی سیاســـەتەكانی ئێـــران
لەنـــاوچەكە وەك عێــــرا و لوبنــــان و
ســــــوریا و بە جۆرێــــــك پاشەكشــــــە و
بــڕینەوەی دەســتی ئێــران لەهەمــوو ئەو
وەرتـــــــانە و ســـــــەرهەڵدانی دەن ـــــــی
نــــــــارەزایەتی گە ن لە چوارچێــــــــوەی
دەركردنــــی ئێــــران لە وەرتەكانیــــان،
دووبارە لەماوەی یەك دوومان ی رابردوو
شـــاهێدی گۆرانكـــاریەكی نـــوێ لە یەن
تــارانەوە بە نیســبەتی سیاســـەتیان لە
هەمبەر وەرتی وێنێزوئیال بووینە.
رۆژی 21ی جـــــــۆزەردان فرۆكەكـــــــانی
هەڵ ــــری یارمەتیەكــــانی ئێــــران بــــۆ
رووبەرووبــوونەوەی كۆرۆنــا لەو وەرتە
لە زەوی وێنێزوئیال نیشتەوە.

ئەوە لەكاتێكــــــــدایە كە بە هەمــــــــوو
یارمەتیەكـــانی یونیســـێ و رێكخـــراوی
بێهداشــــتی جیهــــانی و چــــین و كــــورەی
باشوور و روسیا و ئیمـارات و قەتەر و
بــاقی وەرتـــان ،رژیــ ئیـــدیعای ئەوەی
دەكرد كە دیسان بۆ رووبەرووبـوونەوەی
كـاری ەری ئەو نەخۆشـیە پێویســتیان بە
 4میلیــــــارد دۆ ر قەرز لە ســـــــندوقی
نێــــونەتەوەیی هەیە .هاوكــــات لەگەل
ئەوە لە ئێستادا كە بە هۆی ریعایەت
نەكـــــــــردن و بـــــــــێ بــــــــــاوەربوون بە
رێوشــــــوێنەكانی قەرەنتیـــــــنە لە یەن
دەوڵەت و هـــــــاتنی شـــــــەپۆلی دووهە،
كارەســــاتی نەخۆشـــــیەكەی بەرباڵوتـــــر
كـــــردۆتەوە ،نـــــاردنی یـــــارمەتی بـــــۆ
وێنێزۆئیال جێ ەی تێرامانە.
جیاواز لەوە ماوەێك لەمەوپێ ئێران
 4نەوتكێشی هەڵ ری یەك ملیۆن و نیو
بۆشكە سووتەمەنی بە نرخی  54میلیۆن
دۆ ری ناردبوو بۆ وێنێزۆئیال و هەروەها
یــــــــارمەتی بـــــــــۆ زینـــــــــدووكردنەوەی
پا وگەكانی ئەو وەرتەی دابین كردبوو.
پرســـــــــیارەكە ئەوەیە قـــــــــازانجی ئەو
نزیكایەتی و یارمەتیانە دەبـێ چـی بـێ
بـــۆ دەســـەرتداران و خەڵكـــی ئێـــران ؟
وەرتــــی وێنیـــزۆئیال لەئاســـتی جیهـــانی
خاوەنی پێ ە و هێزێكە؟ رەوشی باقی
وەرتــــانی ئەمریكــــای تــــین چـــــۆنە؟
وەرتـــی وێنێــــزوئیال بە هــــۆی گەمــــارۆ
ئابوورییەكـــــــانەوە ســـــــاڵی رابـــــــردوو
هەروسانی  011هەزار لەسەدی تۆمـار
كرد و زیاتر لە  4میلیـۆن كەس تەنیـا
لەمـــاوەی چەنــــد ســــاڵی رابــــردوو لەو
وەرتە هەرتوون و ئاڵۆزییە سیاسیەكان
لەو وە تە بە كردەوە هەموو جوڵەیێكی
پەك خسـتووە .دوو وەرت كە لەو پەری
قەیــــران و رۆژە ســــەختەكانی مێــــژووی
دســـــــــــــــــــەرتدارییان دەژیـــــــــــــــــــن .
ئەو رەوشە ناهەموارە لە باقی وەرتانی
ئەمریكای تینی هەروایە و لەوەرتـی
نیكـــا راگۆیە دانیێـــل ئۆرتی ـــا بە هـــۆی
ســــەركووتی بەربـــــاڵوی خەڵـــــك هـــــی
خۆشەویسـتیەكی نەمـاوە و لە برێزیــل و
ئیكــــــوادۆری چەپەكــــــانی شكســــــتیان
خــواردوو و بەرەی راســتڕەو هــاتوونەتە
ســــەركار و هەر بــــۆیە هــــی كــــا ،لە
وە تــــانی جــــێ ەی بــــاوەری رژیــــ لە
ئەمریكـای تــین خـاوەنی هــی پــێ ە و
.
نفوزیــك نــین.
بێ ومــــان هــــی قــــازانجێكی سیاســــی و
ئــابووری لەو پێوەنــدییەدا بــۆ خەڵكـــی
ئێران وەدەست نایەت و تاكە هۆكار لەو
بـا دانەی دەســەرت ،قەڵسـە گێــران و
لە دژایەتــی ویـــالیەتە یەك رتووەكـــانی
ئەمریكـــــــایە و بە پێـــــــی لێكـــــــدانەوە
سەقەتەكانی دەسەرتدرانی تاران وابیر
دەكەنەوە كە ئەو جــــــۆرە پێوەنــــــدیانە
دەتوانێ كاری ەرییەكی لەسەر دەوڵەتـی
ئەمریكــــــا هەبـــــــێ .ئەمریكایێـــــــك كە
تەنانەت روسیە لە زۆر شوێن ناچار بە
پاشەكشــــــــــێ دەبــــــــــێ لەبەرانــــــــــبەر
.
سیاســــەتەكانی ئەو وەرتە.
ئەو بـــا و یـــارمەتیە بـــێ بەرانـــبەرە
بەربــــاڵوانەی دەســــەرتی ئاخونــــدی كە
لەسە ر حیسابی بژێـوی و رەوشـی ژیـانی
خەڵــــك بــــۆ وەدەســــت هینــــانی ســــۆزی
وەرتێكی بێ خێر و بێر دەیكات ،تەنیا
دەتوانێ دەرخەری شكستی دیپلۆماسیەتی
ئاخوندان بێ و پەلەقاژە بێ سوودەكانی
سیاسـی تـاران پـێ دارمـانی یەكجـاریی
نیشان ئەدا.

ژمارە 321{:

گرن ی دان به ژین ه وپاراستنی رۆژ له دوای
رۆژ لـــه گـــهشــــهســـهنــــدنی بـــه ردهوامدایــــه.
ژین هپارێزی بۆته پرسێکی گرنگ و کاری ه ر
له جیهاندا ،بهچهشنێک جیـاواز لـه هـهوڵ و
تێکۆشـانی چا کوانـانی ئە ،بـوارە ،زۆرینــهی
ورتــــانی جیهــــانی یاســـــای تایبــــهتیـــــان
ســهبــارهت بــه چــاككردن و پاراســتنی ژین ــه
داڕشــتووه و حکومـــهتــهکـــانی لــه چـــهشـــنی
وه زارهتێکــی تایبــهت دا ،بایــهخ بــه مــا و
ئه رک و چۆنیهتی پاراستن و داڕشتنی یاسای
چــاككردنی ژین ــه دهدهن .لــه ســۆن هی ئـــهو
ڕاستیهی که بهسه ربردنی ژیان له ژین هیهكی
پاك و بێ ه رد مافێكی بنهڕهتی هه ر یهکێـک
لــــه ئێمــــهیــــه و مرۆڤــــهکــــان بــــهگشــــتی و
دهســـهرتـــداران و دهوڵـــهتـــان بـــهتایبـــهتـــی
به رپرسن له پاراستن و رێزگرتنی ئهو مافـه
و پێویســــته لـــــههـــــهمبــــه ر ئـــــه ،پرســـــهدا
بهوشیاریهوه مامهڵه بکهین و ڕێ ری لـههـه ر
کارێک بکهین که زیانی بۆ سه ر ژین هکهمـان
ههیه .لهپرسی گلوبالیز ،دا ژین ه چهمکێکـی
هاوبهشی جیهانی به ردهکهوێ و پرسکه بۆتـه
پرســـێکی جیهـــانی گرنـــگ و لـــهچوارچێـــوهی
قــهومـــی و دهوڵــهتـــی هاتۆتــه ده رێ .واتـــه
شــێواندنی ژین ــه و پێشــێلکردن و ئــههمیــهت
نهدان به پرسی ژین ه ،له یهن هه ر کهس و
دهوڵهتێکهوه ئهنجامبدرێ ،مهحکو ،دهکـرێ و
لــهقــاو دهدرێ و قبــوڵکراو نــابێ .بێ ومــان
چـهمــک و لێکدانــهوهی ژین ـه فــرهڕههــهنــد و
فراوانـــه و دهکـــرێ لـــه زۆر بـــوارهوه پێناســـه
بکــرێ .ســادهتــرین پێناســه بــۆ تــاکی کــورد
ئهوهیه که ژین ـه بریتیـه لـهو سروشـتهی کـه
لهدهوروبه رمان دا ههیـه و هـهمـوو ئـهو مـاده
زینــدهوه ر و نازینـــدهوه رانـــه دهگرێتـــهوه کـــه
لهدهوروبه ری خۆماندا ههستی پـێ دهکـهیـن و
راستهوخۆ و ناڕاستهوخۆ پهیوهسته بـه ژیـانی
ئێمهوه و کاری ه ری ههیه لـهسـه رمـان .تـاکی
کورد له پارێزگاریکردن لهژین هی خۆی نابێ
کـهمتــه رخــه ،بــێ و دهبــێ ه ـه روهک چــۆن بــۆ
ڕزگاری گهل و نهتهوه و خاکی خهبات دهکا و
تێـدهکۆشــێ ،بـه هــهمــان شـێوه لــه پێنــاوی
پاراستنی ئاو وههوا و دارستان و زیندهوه ر و
گیانـــدارهکـــانی نـــاو خـــاکی قـــهڵـــهمـــڕهوی
کوردستان دڵسۆزانه تێبکۆشێ و ڕێ ه لهپالنی
زۆرداران و ناحه زانی کورد ب رێ و نیشتمان و
ژین ه بهپاکی و ئاوهدانی بمێنێتهوه .لـهسـه ر
تاکی کورد و لهناو جه رگهی سروشت و خاکی
کوردستان دا پێویسته که خۆیان لهناو شـار
و گوندهکـان بـههاوکـاری چا کوانـانی ژین ـه
پارێزی نوێنه ر و چاودێر دیاری بکهن و سزای
ئهو کهسانه بدهن که دهبنه هۆکاری شێواندن
و پیســـبوونی ژین ـــه و سروشـــتی کوردســـتان.
بــههامــان شــێوه ڕێ ــه نــهدرێ کــه مــاڵ و
باخەه و كۆرن و پاركهكانی نێو گه رهكهكان،
لـهنــاو گونـد و شــارهکـان پیســبکرێ .دهکــرێ
ناوه ناوه كاری هه رهوه زی و بهكۆمهڵ

} ساڵی سی و شەشە30 . ،

ی جۆزەردانی  1399ی کۆچی خۆری 21.ی ژوئێنی  2020ی زاینی

2

ئهرکی و بەرپرسیاری ئێمه بهرامبـهر بـه ژین ـه و ،ڕێ ـری
له تێکدانی ژین هی کوردستان.
جەالل خۆشکەالم

راب هینرێ بۆ بـهشـداریكردنی زۆربـهی تاكـهكـانی
كۆمـهڵ ــه بـۆ پاككردنــهوهی شـوێن و ســهیران ــا و
پارکهکان .یهکێکی تر لهو ئه رکانهی کهدهکهوێته
سـه ر شـانی تــاکی کـورد ئــهوهیـه کـه خــهڵـک لــه
چاندنی دار و رووه ك به شێوهیهكی زۆر چا ک بن
وله ناو شـار و دێکـان درێغـی نـهکـهن و سـارنه
بیکهنه نه ریت که له چا کی جۆر بهجۆردا ههوڵی
بهکۆمهڵ بدهن بۆ چانـدنی دار و سـهوزایـی زیـاتر
لهناو کوردستان دا.

گۆڕانکـاری نازانســتیانه لــهنـاو ژین ــه و تێکــدانی
هاوســهن ــی بــههــۆی چــا کی ڕۆژانــهی مرۆڤــهوه،
گهورهترین فاکته ری لهناوبردن و زیان هیانـدن و
هۆکاری پیسبوونی ژین هن .هـه ربۆیـه گرن ـه هـه ر
گۆڕانکاریهک که لـهژین ـهدا دهکـرێ بـهشـێوهیـهکـی
زانستیانه بێ و نههێڵـدرێ کـه ئـهو گۆڕانکاریانـه
کـــار بکـــهنـــه ســـه ر تێکـــدانی ژین ـــه و سروشـــتی
دهوروبه رمان .له یهکی دیکهوه پێویسته هوشیاری
ژین هپارێزی و گرن ی پاک ڕاگرتنی ژین ه بهنـاو
کۆمــهڵ اکــهمانــدا بــهشــێوهیــهکــی فراوانتــر بــاڵو
بکرێتــهوه .پێویســته لــهفڕێــدانی پاشــماوهکانمــان
وریابین و گرن ی بدهین بهوهی کـهچـۆن دهتـوانین
بـــهباشــــترین شــــێوه ببینــــه هۆكــــاری پــــاكڕاتنی
شـــوێنهكـــان و هێشـــتنهوهی سروشـــت وهكـــو خـــۆی.
بێ ومــان پــاک ڕاگرتنــی ژین ـــه ســودی دهبــێ بـــۆ
ژیانێکی تهندروست و که و ههوایهکی پاک و بێ
گه رد لهدهوروبه رمان .خـهڵکـی کـورد ،بـههۆکـاری
هـــهژاری و چـــهوســـانهوه و داگیرکردنـــی خـــاک و
نیشـتمانهکـهی نـهیتوانیـوه بـهشـێوهی پێویسـت کــار
لـهسـه ر ژین ـه پــارێزی بکـا و بـهداخـهوه وشــیاری
ژین ــه پــارێزی لــهکوردســتان دا لــهگــهڵ گرفــت و
ڕێ ـری زۆر بـه رهو ڕوه .نـهبـوونی زانیـاری لـهسـه ر
ژین ــه و پاراســتنی بۆتــه هۆکارێــک کــه ژین ــهی
کوردستان به شێوازی جۆراو جۆر پی دهكرێ،

بـــــهتایبـــــهتـــــی لـــــهســـــهیران ـــــا و شـــــوێنه
گشـتیهکـان .لـهنـاو هـه رێمـی کوردسـتان دا ئـه رکـی
حکومــهتــی هــه رێــ دهبــێ چڕتــر بکرێتــهوه و لــه
کوردستانی ئێرانی پێویسته هه ر هێزو یـهنێکـی
سیاسی مهیدانی خـهبـات و تێکۆشـان ،شـانبهشـانی
چا کوانانی ژین ه پارێز له کوردستان دا ،ههوڵی
جــدی بــدهن هــه ،بــۆ پاراســتنی ژین ــهکــهمــان و
هــهمــی بــۆ وشــیارکردنهوهی کۆمــهرنــی خــهڵــک
لـه زیـان و مـهترسـیهکـانی ژین ـهیـهکـی نالـهبـار و
ناتـــــــهندروســـــــت لـــــــه کوردســـــــتان دا هـــــــهوڵ
بــدهن .دوژمنــانی کـــورد بــه درێژایـــی مێــژوو ،بـــێ
گوێدانــه هــی بـــههــاو گرن یـــه ک بــه هۆکـــار و
بــههانــهی جیــاوازهوه هــهوڵــی بــهتــارن بــردن و
شــێواندن و تێکـــدانی ژین ــهی کوردســـتانیان داوه.
لههه ر بـهشـێکی کوردسـتان دهبینـین بـهبـه ردهوامـی
دوژمنهکانمان هێر دهکـهنـه سـه ر ژین ـهی ئێمـهو
خـــــاپوری دهکــــــهن .ســـــوتان و تۆپبــــــارانکردنی
دارســتانهکــانی کوردســتان لــههــهمــوو بــهشــهکــانی
کوردســتان بــهنــاوی بــوونی هێــزی پێشــمه رگــه و
هه روهها پرس هلێکـی تـرهوه ڕۆژانـه دهسـوتێندرێ.
سوپای جنایهتکاری پاسـدارانی ڕژیـ تـاکو ئێسـتا
لــــههــــی شــــوێنێکی کوردســــتانی ئێــــران دهســــتی
نــهپاراســتوه .ســوتانی دارســتانهکــانی مــه ریــوان و
سهقز و بانه و سەردەست و پیرانشار،گهورهترین
نموونــهن لــه ،بــارهوه .بــهتــارنبردنی ســه روهت و
ســـامانی سروشـــتی و دزینـــی ژێرخـــانی ئـــابوو ری
شـانبهشــانی سیاسـهتــی پاکتــاوی نـژادی لــه یــهن
دوژمنانــهوه لــه کوردســتان دا بــه ردهوامــه و ڕۆژانــه
شاهیدی چهندان ههوڵ و هێرشی لهو جۆره دهبـین
و پێویسته گهلی ئێمه بهوشیاریهوه ڕووبهڕووی ئهو
سیاسهته نهگری و چهپهڵه ببێتهوه.

گوێدانه بهها کلتوری و شوێنهواریهکان
بهئهنجامی گهیاند .ئهمه له کاتێک دا که
جا کوانانی ژین ه پارێزی لههه ردوو بهشهکهی
کوردستان ڕایان گهیاند که ڕژی بهبیانوى
دروستکردنى بهنداو و گلدانهوهى ئاو ،ههوڵى
کاولکارى ژین ه و لهناوبردنی شوێنهواری کۆنى
ههورامان دهداو ئهو بهنداوه هیری مهترسی و
زیان هیاندن هی قازانجێکی بۆ سه ر خهڵکی
ناوچهکه نیه  .ڕێژیمی ئاخوندی بهئیقراری خودی
عیسا كه نته ری ڕهئیسی ڕێكخراوی ژین هپارێزی
ڕژی ڕای هیاندووه كه ئێران له بواری لهناوبردنی
ژین هدا پلهی یهكهمی له جیهاندا ههیه .ئهوه
ئهو ڕاستیهمان بۆ ده ردهخا ،که دهسه تدارانی
ڕژیمی ئاخوندی له ئێران ،هی کاتێک پرسی
ژین هیان بۆ گرنگ نهبوه و بهڵکو تێکدانی
ژین هیان وه ک یهکێک له میکانیزمهکانی مانهوهی
خۆیان و سهپاندنی زیاتری دهسه تی خۆیان
بهکار هێناوه. .

خهڵکی کوردستان و تێکۆشه ران و هێز و یهنـه
سیاســیهکــان و چا کوانــانی بــواری ژین ــه دهبـــێ
بـــهتونــــدی ڕوبــــهڕوی سیاســــهتــــی نــــه زانانــــه و
دوژمنکارانــــهی ڕژیمــــی ئاخونــــدی بــــوهســــتنهوه و
خـهباتمـان لــهپێنـاوی پاراســتنی ژین ـهو سروشــتی
جوان و سازگاری کوردستان چڕترکهینهوه و ڕێ ـه
له هه ر جۆره ههوڵێکی نه زۆک و ترسنۆکانهی ڕژی
ب رین .پێویسته پـهیـامی ژین ـهی سـوتاو زامـداری
کوردستان ب هیهننه ناوهنده جیهانیهکـان و پێیـان
راب هیهنین که دارسـتانهکـانی ئێمـه کـه دهسـوتێن
ج ـه ری هــهمــوو مرۆڤایــهتــین و دهبــێ ڕێ ــری لــێ
بکــرێ و تاوانــهکــانی ڕژیمـــی ئاخونــدی لــهســـه ر
ژین ــهی کوردســتان ،لــهنــاو کــۆڕو نــاوهنــدهکــانی
ســـوتانی دارســـتان و لێـــڕهوارهکـــانی کوردســـتانی جیهاندا باسبکرێ و مهحکو ،بکرێ.
ئێـــران ،بـــه بـــههانـــهی کـــۆنتڕۆڵکردنی ناوچـــهو
هه روهها چهواشهکاری وه ک ڕهواندنهوه و ده رکردنی
جنۆکـه لـهنـاو دارسـتانهکـان دا بـه ردهوامـه .تــاکو
ئێســتا خــهڵــک و چا کوانـــه ژین ــهپــارێزهکـــانی
کوردســتان خۆیــان بـــه رپــه رچــی ئـــهو سیاســهتـــه
دهدهنهوه و ڕژی خۆی لێ بهئاگا دهکا .زۆرێک له
گیانداره دهگمهنهکـانی کوردسـتان تووشـی زیـان و
لهناوچوون بوون.
کاولکاری و لهناوبردنی شوێنهواره کلتوریهکانی
کوردستان بهناوی دروسکردنی بهندا و هه روهها
دروسکردنی ڕێ اوبان و زۆر بههانهی دیکه بهشێکی
دیکهی سیاسهتی ڕژیمه  .بهنداوی دا ریان لهسهر
رووباری سیروان و له ناوچهی ههورامانی
کوردستانی ئێران و نزیک له سنووری ههڵهبجه
یهکێکه لهو نموونه مهترسیدارانهی کهڕژی بێ

کــــوردستـــانی ئێـــــران نـوقمـــی قەیـرانـەکان بـووە!
لە ئامادەکردنی :ڕێزان شەهیدی پەنا

 _٣قەیرانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی هەژاری :
هەژاری بە یەکێـک لە سـەرەکیترین کێشـەکانی ڕۆژانە دا
ئەنــــرێ کە بەرۆکــــی خەڵکـــــی ئێــــران و بەتـــــایبەتی
کوردســتانی گرتــووە ،ڕۆژانە شــاهێدی خۆکــوژی خەڵــک،
جیـــابونەوەی هاوســــەرەكان ،بەجێهێشـــتنی مەدرەســــەو
زانکۆکــــــــــــــــــــــــــــــــان دەبــــــــــــــــــــــــــــــــین.......
 _2کۆرۆنـــا  :ڕێــــژەی توشــــبووان بە کۆڕۆنــــا لە ســــەر
ئاســتی جیهــان زۆر زیــادی كــردووە و وورتــی ئێــران و
وورتــی ئێـــران ،مــاوەی چـــل ســاڵە لەگەڵ گەورەتـــرین
قەیــــــران و كارەســــــات و نەهامەتیەكــــــانی ســــــەردە،
بەرەوڕووە ،کە هـــــۆی ئە ،دۆخە بێ ومـــــان دەســـــەرت و
سیســـــــتمی گەنـــــــدەڵ و دواكەوتـــــــووی ئاخونـــــــدانە.
كوردســتان بەهــۆی خەبــات وخــۆراگریەوە ،چەنــد بەرابەر
كارەســـات و قەیـــران و دیـــاردەی جەر بـــڕ بەســـەریدا
ســــــــــــــــــــەپێندراوە وتــــــــــــــــــــو کــــــــــــــــــــراوە.
لە مــاوەی دەســەرتی ئاخونــدانی زاڵ بەســەر ئێــران دا،
كوردسـتان نــوقمی چەنــدەها قەیـران و كارەســات بــۆتەوە
و بە بەردەوامـــی تراژیـــدیا و قەیرانەکـــان لە ،هەرێـــمە
ڕوو لە هەڵكشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانن.
هێنـــــدێك لەو قەیـــــران و كارەســـــاتانەی ڕوویـــــان لە
كوردستانە بریتین لە:

كوردســـتانی  ،ئاســـتێكی بەرزی لە تووشـــبوون و مـــردن
بەخـۆیەوە بینیـوە و ڕۆژانە هەواڵ لە پێوەنـد بە ڕێــژەی
بەرزی مــــــــردن و تووشــــــــبوون لە زۆربەی شــــــــارەكان
دەبیســتین .هاوكــات ڕژیـــ هــی ئامــارێکی ڕاســـت لەو
پێوەنــدەدا بـــاڵو ناكـــاتەوە و بەردەوامە لە شـــاردنەوەی
.
ڕاســـــتیەكان!
 _3کوشتنی خەڵکی بێ تاوانی كورد:
ڕژیمی ئاخونـدی بـۆ بەردەوامیـدان بە دەسـەرتی ن ریسـی
خـــۆی لە کوشــــتی خەڵکـــانی بــــێ تـــاوان بەمەبەســــتی
بێــــــدەنگ کردنــــــی كۆمەڵ ــــــا و پەردە پۆشــــــكردن و
شـــــاردنەوەی جینـــــایەت و گەنـــــدەڵیەكانی سیســـــت و
دەســـەرتەكەی دەســـت ڕانـــاگرێ ،و لەو چوارچێـــوەیەدا
ڕۆژانە و بە بەردەوامی شاهێدی کوشـتنی خەڵـک دەبـین.
لەماوەی حەوتووی ڕابردودا (ئاسیە پەناهی )کە لە

گەڕەکێکــــی هەژارنشــــینی کرماشــــان نیشــــتەجێ بــــوو،
شــــارەوانی مــــاڵە بەــــوکەکەی ڕوخانــــد و بەهــــۆی خە،
وخەفەت ،گیــانی ســپارد ،گوشــاری تۆرەکۆمەریەتیەکـــان
بــووە هـــۆی ئەوەی کە ڕژیــ دان بەکوشـــتنەكەیدا بنێـــت.
هەروەهــــا کوشــــتنی گومانــــاوی دوو گەنجــــی دیـــــکە لە
پادگانەکـــــانی ڕژیـــــ و بەدەیـــــان و ســـــەدانی دیـــــكە.
 _5دیــــــــــــــــاردەی کوشــــــــــــــــتنی کــــــــــــــــۆڵبەران:
ڕۆژانە دەبیسـتین كە بە تەقەی ڕاســتەوخۆی ترۆریســتانی
ســپای پاســداران ،کــۆڵبەران و کاســبکارانی کــورد کە بــۆ
پەیــداکردنی پـــارویەک نــان پەنـــا دەبەنە بەر دیـــاردەی
تــــــاقەت پڕوکێنــــــی کــــــۆڵبەری کە زۆربەی هەرە زۆری
کاتەکـــــــــــان مـــــــــــردن دەبێـــــــــــتە چارەنوســـــــــــیان.
 _4بەتــــارن بردنــــی ســــەرمایەی کوردســــتان  :ڕژیمــــی
ئاخونــــدی بەردەوا ،خەریکــــی بەتــــارن بردنــــی خـــــاک
وســــــــــــــــــــــــــــــــــەرمایی کوردســــــــــــــــــــــــــــــــــتانە.
کوردســـتان ئەگەر داهـــاتوو ســـەرمایەکەی بۆخـــۆی بێــــت
نــــــاکەوێتە هــــــی قەیــــــرانێکەوە و چارەســــــەرکردن و
کــــۆنتڕۆڵکردنی هەر دۆخێکـــــی قەیرانــــاوی ئاســـــانتر و
زووتردەبــێ ،بەر ،ڕژیمــی خۆســەپێنی ئاخونــدی هەمــووی
زەووت کــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــردووە.
بەپێــی زانیاریەکــان ،ڕژیــ بەتــارن بردنــی ســـەرمایەی
کوردستانی چڕتر کردۆتەوە و لە شاری سنە لە شەقامی

فیردەوسی دەستیان بە دەرهێنـانی گەنجیـنەیەک ک ڕژیـ
هـی جـۆرە خزمەتێکــی بەخەڵکـی کوردسـتان نەکــردووە و
ناشـی کـات ،لە هەمـان کـاتی دا کە خەریکـی بە تـارن
بردنـــی کان ـــا ژێـــر زەویەکـــانی کوردســـتانە بـــۆ ئەوەی
خەڵک بێـدەنگ بکـات بەنـاوی چـاک سـازی ،پایەگاکـانی
ئەو شــوێنانە ژێــرو ڕودەکـــات ،بۆنمــونە شـــارەکانی وەک
کرماشــان ،تیکــا  ،ســنە وەک پــردی مەردۆخ ،پـــارکی
ئەمیــریە ،حەمــامی خـــان،کە هەمــوو میــرات و مـــۆرکی
کوردســـــــــــــــــــتانە بەتـــــــــــــــــــارن بـــــــــــــــــــردووە.
 _9ســوتاندنی دارســتانەکانی کوردســتان :لە ،مــاوەیەدا
دەبینین کە دارسـتانەکانی کوردسـتان چـۆن دەسـوتێن ،بە
ســـەدان جـــۆر ئـــاژەڵی ئەو دارســـتانانە لەنـــاو ئـــاگردا
سووتان،خەســــارەتی بەرووبــــوومی جوتیــــاران کە هــــی
ئاوردانەوەیەکیـــــــــــــــــــــــــــان بۆناکریــــــــــــــــــــــــــــت.
 _1کێشــەی بــێ ئــاوی و پیســبوونی ئــاو :ئە ،دیــاردەیە
زۆربەی شــارەکانی کوردســتانی گرتــۆتەوە ،لە ،مـــاوە دا
کێشــەی ئــاو لە شــارو گونــدەکانی کوردســتان تەن ــی بە
خەڵـک هەڵەنیــووە و کاربەدەســتانی ڕژی ـ هــی هەوڵ و
هەن اوێـک نــانێن بـۆ چارەســەری ئەو کێشــانە کە زەرەرو
زیـــانێکی زۆری بە با وبا ـــاتی خەڵکـــی گەیانـــدووە.
دەیـان قەیر انــی تــر کە هــاو ورتیـان بــۆ بــێ دەربەســتی
کاربەدەستان لە بەرانبەر ژیانی خەڵک دە دەزانن.

تێکـۆشـان.

ئۆرگانی کومیتەی ناوەندی سازمانی خەباتی ک وردستانی ئێران.
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كــردەوەی ئەو پۆلیســە ئەمریكــاییە ئـــازاری
مرۆڤـایەتی دا .بەر ،وەكــوو بینیمــان بكەرانــی
ئەو كـردەوە گیـران و دادگـای وەرتـی ئەمریكــا
حوكمیــــان دەداو ســــزا دەدرێــــن .ئەوەی روونە
هەمـــــــــــــــوو ئەو فرمێســـــــــــــــكانەی لە یەن
دەسـەرتدارانی ئێــران كە بەنـاوی داشــداری لە
مرۆڤــــایەتی و پیرۆزیەكــــانەوە لە ســــەر ئەو
رووداوە ،رژان ،ریا و فریو و روو هەڵماڵدراوی
ئەو كەسانە بەتایبەت ئاخوند رۆحانی بوو.
ئاخونــد رۆحــانی لە كاتێكــدا بــاس لە جــۆر
فلۆیــد و پۆلیســی ئەمریكــا دەكــات كە رژیمــی
ئاخوندی و خودی رۆحـانی دەسـتێكی بـاری لە
خوڵقاندنی جینایەت و رشتنی خـوێنی هەزاران
كەســـی كـــورد و نەتەوەكـــانی دیـــكەی ئێــــران
هەبووەو هەیە .رۆحانی كاتێك باس لە كتێبی
پیرۆز دەكات و لۆمەی دۆناڵد ترام دەكات بۆ
بەدەستەوە گرتنی كتێبـی پیـرۆز ،كە خـومەینی
رێبەر و دامەزرێنەی رژیمەكەی بەناوی قورئانی
پیرۆز و دینی ئیسالمەوە فتوای جیهادی نارەوای
دژ بە نەتەوەی كـــورد ڕاگەیانـــدو هەمـــوو ئەو
ئاخونــدانەی ســـەریان لە ئـــاخوڕی رژیـــمەكەی
رۆحانی دا بوو لە حاست ئەو كردەوە دژە دینی
و دژی مرۆڤــایەتیە كە لە كوردســـتان ئەنجـــا،
دەدران و پــێەەوانەی كتێبــی پیــرۆزی قورئــان
بوون ،بــێ دەنگ بوون یان پشتیــوانیان لــــــێ

كوژرانی جۆر فلۆیدی ئەمریكایی و فریوكاری دەسەرتداران لە ئێران!
عەلی بەهرامی

رۆژی 24ی مـــــان ی مەی  2121لە شـــــاری
مینیـــــــاپولی لە ویالیەتـــــــی مینەســـــــوتای
ئەمریكا ،پیاوێكی رە پێست بەناوی جۆر
فلۆیــد لە ژێرچــۆكی پۆلیســێكی ســپی پێســتدا
كوژرا.ئەو رووداوە هەر زوو لە میدیا و تۆرە
كۆمەریەتیەكانی ئەمریكادا باڵوبویەوەو بووە
هــۆی ســەرهەڵدانی نــاڕەزایەتی خەڵـــك دژی
ئەو كـــردەوە نامرۆڤــــانەیەی پۆلیســــە ســــپی
پێســتەكە .ئەو نارەزایەتیـــانە نە تەنیـــا لە
ئەمریكـا بەڵكـو لە زۆربەی پێتەخـت و شــارە
جیاجیاكـــــــانی وەرتــــــــانی جیهــــــــان دژ بە
رەگــــەزپــەرەستـــی و جیاكاری رەگـــــــــــەزی

بەرێوەچـــــوو.نـــــارەزایەتیە جەماوەریەكـــــانی
ئەمریكــا و جیهــان دژ بە گیــان لەدەســتدانی
جـۆر فلۆیـد ،بە رێـژەیەك كـاری ەر بـوو كە
دادگـــای ئەمریكـــا بریـــاری بـــۆ گرتنـــی ئەو
پۆلیسـە و حەوت كەسـی دیـكە لە هاوڕێكـانی
دەركرد و لە دوای دادگایی كردنیـان حـوكمی
قورســـــــــیان بە ســـــــــەردا ســـــــــەپێندرا .لە
كاردانەوەكـــان بە كــــوژرانی جــــۆر فلۆیــــد،
ژمــــــــــارەیەك لە ســــــــــەران و بەرپرســــــــــی
حكومەتەكـانی رەقیبـی ئەمریكـا هەڵوێســتیان
گـــرت و داشـــداریان لە جـــۆر فلۆیـــدی رە
پێست كرد و سیستەمی ئەمریكـا و بەتـ ایبەت
دەسـەرتی ئێسـتای كۆشـكی سـپیان خسـتە ژێـر
پرسیارەوە .یەكێك لەوانە خـامنەیی ڕێـبەر و
ئاخونـــد رۆحـــانی ســـەرۆك كۆمـــاری رژیمـــی
ئاخونــــدی بــــوون كە هەڵوێســــتیان گــــرت و
فرمێسـكی تیمسـاحیان بـۆ جـۆر فلۆیـد ڕشـت.
ئاخونــد روحــانی كە لە پەیــامێكی ویدۆییــدا
قسەی لە سـەر چەنـد بابەتێـك و بەتـایبەت
رووداوی جۆر فلۆید كـرد و بە كارەسـاتێكی

ئاخوندەکان ،بكوژانی داربەڕووە بە
جێماوەكانی چاخی بەستەڵەكن!.
شۆڕش حاجی

هاتنە سەركاری دەسەرتی رەشی ئاخوندی
پەرەیێكــی نـــوێی دیــار و بەرچـــاوی لە
مێـــــژووی وەرتـــــی ئێـــــران هەڵـــــدایەوە.
هەڵــــبەت بەرچــــاو نە لە بــــواری پــــێ
كەوتن و خێر و بەرەكەت ،بەڵكو بەرچاو
لە مێــــژووی رۆژ ڕەشــــی و نەهــــامەتی و
جینایەت و لەن اوبردن و خاپوور كردن بە
واتـــــای ووشـــــە لە هەمـــــوو رەهەنـــــد و
بەستێنەكانی ژیانی كۆمەریەتی و سیاسی
و ئـــــــــابووری و كلتـــــــــووری خەڵكـــــــــی
ئێران .جیاواز لە رەهەندەكانی تر بەشێك
كە لە مــــــــــــــــــــــــــــــــاوەی ئەو  5دەیەی
دەسەرتداریەتی ئاخوندان شاهێدی لەناو
چـــــــوونی بـــــــووینە بەشـــــــی ژیـــــــن ە و
ژین ەپـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارێزییە.
كە باســی ژیــن ە لە چوارچێــوەی حــوكمی
ئاخونـدان دەكــرێ ،یەكەمــین شــتەكان كە
بەرچاو و بە زەینمان دەگـات ووشـكبوونی
زەریا و رووبارەكان ،سووتانی دارستان و
لەناوچوونیــــــان ،كارەســــــاتی فــــــاو و
هورووژمی تۆز و خۆڵ ،لەناوچوونی مەزرا
و خاكە پڕ پیتەكان و دەیان بەری ترە.
لە رۆژانــــی رابــــردوو دیســــان شــــاهێدی
كارەســـــاتی ســـــووتانی دارســـــتانەكان و
لەنــاوچوونی ژیــن ە و ئــاژەل و رووەك و
زینــدەوەرە دەگمەنەكـــانی زاگرۆزبـــووین.
زیاتر لە  01رۆژە دارستانەكانی دارهـۆ
لە ئاگر دا دەسوتێن و سروشـتی زاگـرۆس
لە حـــــــــاڵی بـــــــــوون بە خۆلەمێشـــــــــە،
داربەڕووەكــــــانی بە جێمــــــاوی چـــــــاخی
بەســتەڵەك لە چــركە ســاتێكدا بــوون بە
خەڵووز و لەناو چوون.
دیـــــــاردەی ســــــــووتان و لەنــــــــاوچوونی
دارســـــــتانەكانی كوردســـــــتان و ئێـــــــران
بــابەتێكی تــازە نــین و هەتــا ئێســتا بە
سەدان جار ئاگر لە دارستان و مەزراكان
بەردراوە و تــــــــا ئێســــــــتا ئەو رەوتە
خەریكە زیان بە ژیـن ە دەگەینـێ و ڕێـ ە
چارە و رێ ەكارێكی دروست بـۆ بەرگـرتن
لە ڕودانی ئەو كارەساتانە نەكـراوەتەوە.
بێ ومان ئەوەی كە رێ ەكارێك بوونی نییە
نـاگەرێتەوە بـۆ ئەوەی كە هەل و مەر و
دۆخەكە رێ ـ ە نــادا ،بەڵكــو ئەوە زیــاتر
دەســــــتی دەســـــــەرتدارانی ئاخونـــــــدی و
كەمتەرخەمیەكانی ئەو دەسەرتە لە ڕاست
چارەنووســـــی وەرت و خەڵـــــكەكەی و بە
تایبەتی سیاسەتی سـوپای پاسـدارانی لە
پشتە .هەوڵ نەدان بۆ كوژاندنەوەی ئـاگر
لە وادەی خوی و نەناردنی هێزی مرۆیی و
ئیمكاناتی پێویست و هەلیكۆپتەری

تـــایبەت بە كوژانـــدنەوەی ئـــاگر رێـــ ە بـــۆ
تەشەنەسەندنی خێرایی ئاگر خـۆ دەكەن و
ئەوە لەكاتێكدایە ئەگەر بۆ سەركووت كردنی
خەڵكـــی نــــارازیی بـــێ بە خێرایــــی هەمــــوو
هێزەكــــــانی ئاســــــمانی و زەوی بە هەمــــــوو
بەداخەوە لەوەرتی ئێران حكوومەت ئەوپەری
كەمـــــتەرخەمە و لەڕوداوی لەمەەشـــــنە تـــــا
چا كـــانی ســــەربەخۆی ژیــــن ە و كــــۆمەرنی
خەڵــك وەخــۆ دەكەون بــۆ پاراســتنی ژیــن ە،
خەســــارەتێكی گەورە دروســــت بـــــووە و وەك
ئامارەكان نیشانی ئەدەن لەماوەی سارنی
پێشـــوو دوو لەســـەر شـــە بەشـــی ژیــــن ەی
زاگرۆس لەناو چووە.
هەڵــــــــبەت ئەوە بەشــــــــێك لەهۆكارەكــــــــان
دەگەرێـتەوە بـۆ كەمتەرخەمیەكـانی دەسـەرت،
بەشێكی تری سیاسەتی خودی دەزگاكانی رژی
و دەســـتی ســـپای پاســـدارانی لە پشـــتە و بە
ئامـــــانجی كەمكــــــردنەوەی داپۆشــــــراوی ئەو
ناوچــانە لە رووەك و دار ،ســارنە ئــاگر لە
دارســــــتانەكانی كوردســــــتان بەردەدرێ و بە
بـــــاوەڕی خـــــاوی خۆیـــــان حەشـــــارگەی دژە
شۆڕشەكان بەمجۆرە لە نـاو دەچـن .سیاسـەتی
رژیـــــــ لە ڕاســــــــت ژیـــــــن ە سیاســــــــەتێكی
جینایەتكـــارانە و خائینــــانەیە و ئەو ڕەوتە
وادەكات ئەو سەروەت و داهاتە سروشتیانەی
لەمـاوەی سـالیانێكی دورودریـژەوە پێكهـاتوون
لە چــركە ســاتێكدا لەنــاو بەــن و بەمجـــۆرە
خەیــانەت لە نەوەكـــانی داهــاتوو بكرێـــت و
مــوڵكی گشــتی بە فیــرۆ بەــێ.نــابێ فەرامــۆ
بكـرێ چـاوەڕوانی لە دەسـەرتێكی لە چەشـنی
ئاخوندانی ئێران بۆ پاراستنی ژین ە و رێ ری
كردن لە سووتانی دارستانەكان چاوەڕوانیەكی
دوور لە راســتیە و وەك چــۆن بایەخێــك بـــۆ
گیانی مرۆڤەكان لەنـاو ئەو سیسـتەمە بـوونی
نیــیە ،بێ ومـــان بــوونەوەر و زینـــدەوەرەكانی
تری ئەو وەرتە پارێزراو نابن ،بـۆیە تـاكە
چارەسەر بۆ كەمبوونەوەی خەسارەتە ژین ەیی
و مرۆییەكـــــان نەمـــــان و لەنـــــاوچوونی ئەو
سیستە ،و دەسەرتە دیكتـاتۆرەیە بە هەوڵ و
تێكۆشانی تێكرای نەتەوەكانی ئێرانە.
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جیهانی ناوبرد ،ناوبراو وتی ئەوە دەرخەری
ئەو راســـتیەیە كە هێشــــتا بــــۆ گەیشــــتن بە
تەمەدونـی جیهـانی و مـرۆ سـەروەری كە بـۆ
پێشــــــــرەوان ،پیاوچاكــــــــان و بەتــــــــایبەت
پێغەمبەری ئیسال ،گرینگ بووە ،مەودای زۆری
مــاوە  .نــاوبرا هەروەهــا وتــی ئــێمە لەگەڵ
هەموو خەڵكی ئەمریكاین كە بەهۆی كوشـتنی
جینایەتكارانەی رە پێستێكی ئەمریكایی بە
دەست پۆلیسی ئەو وەرتە ،لە شەقامەكاندان
هاودەردی و هاوخەمی دەكەیـن ،وە هەروەهـا
وتــــی :ئینجیــــل كتێبێــــك نــــیە كە فەرمــــانی
كوشــتنی بــێ تاوانێــك بــدات ،جێــی شــەر ،و
ئابروو چـوونە كە سـەرۆك كۆمارێـك دەیەوێ
دژ بە نەتەوەكەی هەن ـاو هەڵب ــرێ ،دەســت
دەداتە ئەو كتێبە ئاسمانیە و ئەو كردەوەیەی
ترام ـ دەبێــتە هــۆی تــوورەیی هەمــوو دیــنە
ئیبراهیمیەكـــــــان .كتێبـــــــی پیـــــــرۆز بە ی
ئێمەیشەوە پیرۆزە و ئێمەی رێز لە ئینجیـل
و عیسا دەگرین.ئاشكرایە ئەوەی لە ئەمریكـا
روی دا ویژدانی هەموو مرۆڤێكی هـــەژانــد و
كوردســتانی ئێـــران خـــاوەن پرســـێكی سیاســـی،
نەتەوەیــی و جو رافیـــایە و خـــاكەكەی بەزۆر
داگیركـراوە .دەســەرتە داگیركەرەكـان هەمیشــە
بە چاوی گومان سەیری كوردیان كردووە ،هە ر
ئەوە وای لێكــردوون بە بەرنــامە كوردســتان
تووشــی قەیــران و دیــاردەی جۆراوجــۆر بــكەن.
كوردســتان لە كــۆنەوە لە یەن ئەو رژیمــانەوە
وەك نــاوچەیەكی پەراوێزخــراو هەڵســوكەوتی
لەگەڵ كراوەو بە ئەنقەست هەژارنشین كـراوە.
نــاوچەیەكی هەژارنشــین ،بەر ،دەوڵەمەنــد بە
چەنــدین جــۆ ر كــان و ك ـ انزای ژێــرزەوی وەک:
نەوت،ئالمینیۆ،،زێڕ،ئاســن ،ئـــاو و ...هتـــد،
دەوڵەمەنـــــدە بە بەرووبـــــوومی كشـــــتوکاڵی و
حەیوانداری و خاوەن خەڵكێكی زەحمەتكـێ و
بە ئیرادەیە .بەر ،بە هاتنی رژیمی ویالیەتـی
فەقیە ،بەرنامەی پەراوێزخسـتنی كوردسـتان و
پرۆسەی بەهەژار كردنی ناوچەکانی کوردستان
لە ن ئە ،ڕژیمەوە زۆر زیاتر بەرێوەچوو .ئەو
بەرنــــــــــامە و سیاســـــــــــەتە دژمنكـــــــــــارانەی
دەسەرتدارانی ئێران بە رادەیەك كاری ەری لە
سەر كوردستان دانـاوە كە رۆژانە شـاهێدی ئەو
راسـتیەین قەیـران و دیـاردەی جیاجیـا داوێنــی
خەڵكـــــی هەژار و زۆر لێكــــــراوی كوردســــــتان
دەگرێ .یەكێك لەو دیاردانەی هەموو مرۆڤێكی
خـاوەن ویـژدان دەهەژێنـێ ،دیـاردەی كـۆڵبەریە
كە لە چەند ساڵی رابردوودا بە هـۆی هەژاری
تــاقەت پــروكێنەوە پەرەی ســەندووەو خەڵكــی
شــــــارەكانی كوردســــــتان بەتــــــایبەت شــــــارە
ســــنووریەكان بــــۆ بژێــــوی ژیــــان ناچــــار بە
ئەنجامــــــــــــدانی ئەو كــــــــــــارە قــــــــــــورس و
حەستەمەن.کۆڵبەری كارێكی حەستە ،و قورسە

دەكـــرد.ئاخونــــدانی دەســــە تدار لە كاتێكــــدا
بەنـــــاوی رژیـــــمەوە لەگەڵ خەڵكـــــی ئەمریكـــــا
هاودەردی دەكەن ،كە چل ساڵە هەرچی سەركوت
و جینایەتە دژ بە خەڵكی وەزاڵەهاتووی ئێران
بە نــاوی دینــی خــوا و هەمــوو پیرۆزیەكــانەوە
ئەنجـــا ،داوەو دەرد و ئـــازاری بـــێ ئەژماریـــان
تووشـــــی خەڵكــــــی ئێـــــران كــــــرد و بــــــۆ هەر
جینایەتێكیـــان لە راســــت خەڵـــك ،ئــــایەت و
بەڵ ەیەكــــی كتێــــبە پیــــرۆزە ئاســــمانیەكانیان
هێنــایەوە .ئەگەر ئینجیــل كتێبێــك نــیە بریــاری
كوشتنی بـێ تاوانـان بـدات ،بێ ومـان قورئـان و
كتێبە ئاسمانیەكانی دیكە نەهیان لە كوشتنی
مرۆڤـی بــێ تـاوان كــردووە ،بەر ،ئەو ئاخونــدە
دژە مرۆیانە كە تەنیا شێوەی ان لە مرۆفی ئاسای
دەچــێ و كردەوەكانیــان هاوشــێوەی دڕنــدەكانە،
لەســەر ئەساســێك بریــاری كوشــتن و برینــی
دەســت و پــێ و هەڵكــۆڵینی چــاوی ئەو ســەدان
مرۆڤە بێ تاوانە كورد و ئێرانیانەیان داو هەر
درێـــژەی پێــــدەدەن؟!ئەگەر بەدەســـتەوە گرتنــــی
كتێبی پیرۆز لە یەن دۆناڵد تـرامپەوە شـەر ،و
شوورەیی هەموو دیـنە ئیبراهیمیەكـان بـێ ،ئەوە
پەناگرتن لە پشت كتێبە پیرۆزەكان و دەسەرت
كــردن بە پێـــی دیــن و گەنـــدەڵی و كوشـــتوبڕی
خەڵكــــی ئێــــران و ئەو هەمــــوو ئــــاژاوەگێڕیەی
ئاخوندان لە ناوچەكەدا ،سنوور و مەرزی هەموو

خوێندەوەیەكی كورت بۆ دیاردەی كۆڵبەری!.
کەریم بابەکری

كە كەســــــی كــــــۆڵبەر بــــــارێكی قــــــورس لە
نـــــاوچەیەكەوە بـــــۆ نـــــاوچەیەكی دیــــــكە بە
رێ ەگەلێكــی هەوراز و چــڕدا دەگــوازێتەوە .بە
هەموو پێوانەیەك ئە ،كارە كاری مرۆ نیە و
ئەوانەی ئەو كارە بە ناچـاری دەكەن لە دوای
چەنــد مان ێــك یــان چەنــد ســاڵی كە ،ئەگەر
لە یەن هێــــــــزە داگیركەرەكــــــــانی رژیمـــــــــی
ئاخونـــــــدیەوە نەكـــــــوژرێن ،یـــــــان ئەوەی لە
بەرزاییەكـــــانەوە نەكەونە خـــــوارەوە یـــــانی
ژێربەفرنەكەون و سەرمانەیانبا ،ئەوە حەتمەن
بە هۆی قورسایی بارەكەیانەوە نوقستان دەبن
و توانای هی كارێكیان نـامێنێ .زۆر كەس لە
پرسی كۆڵبەراندا تەنیا تراژیدیای كوشتن یان
كەوتنە خوارەوەیان دەوروژێنـێ بـۆ رای گشـتی،
بەر ،كە ،وابووە ئەسڵی بابەتەكە پەنجەی بۆ
ببرێ كە ئەوی ئەوەیە كۆڵبەری كاری مـرۆ
نـــیە و مرۆڤەكـــان نـــابێ مەجبـــور بكـــرێن بە
كارێكـــــــی وا حــەستە ،و تاقەت پـــڕوكێن و

ئەوەیشی لە كوردستانی ئێران روودەدا جۆرێكی
دیــــــــكەیە لە مــــــــرۆ كــــــــوژی ،پاكتــــــــاوی
نەتەوەیەك.
لە راستیدا پێویسـتە پـێ ئەوەی بـاس لەسـەر
كوشتنی یان كەوتنە خوارەوە و سەقەت بـوونی
كـۆڵبەران بكەیـن ،پێویسـتە قسـە لەســەر ئەوە
بكەیــــن كە بــــۆچی دەبــــێ كــــۆڵبەری بكــــرێ،
پێویستە كاری كۆڵبەری مەحكو ،بكرێ و لۆمەی
رژی بكرێ لەسەر سیاسەتە دژمنكارانەكانی لە
راســــــــــــــــت خەڵكــــــــــــــــی كوردســــــــــــــــتان.
بەرپرســانی دز و فاســدی دەســەرتی ویالیەتــی
فەقــــیە ،كوردســــتانیان بەرێــــژەیەك تووشــــی
پووڵی رژیمی ئاخوندی سەدان جار لە خەڵكـی
كوردستان باشتر و لە بارترە.
ئەو دەســـەرتە دژە كـــوردە تەنیـــا بە هەژار و
برســـی هێشـــتنەوەی كوردســـتانەوە نەوەســـتاوە
بەڵكـوو رۆژانە كــۆڵبەران و كاســبكارانی كــورد
دەداتە بەردەسترێژ ،كە بەو كارەی ئەو راستیە
دەســـەلمێنێ ئەو دەســـەرتە مـــافی ژیـــانی بە
تاكەكانی كورد بە رەوا نابینێ و بۆ كوشتنیان
لە هەمــــــوو دەرفەت و بیــــــانوویەك كەڵـــــــك
وەردەگــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرێ.
كۆڵبەری و دەرد و دیاردەكانی دیـكەی داوێنـی
خەڵكـــی كوردســـتانی گرتـــووە تەنیـــا كاتێـــك
كۆتاییان پێدێ كە دەسـەرتی ئاخونـدانی و
دژە كــورد كۆتــایی پــێ هــاتبێ و دەســەرتێكی
گەل پەسەند و دادپەروەر لە ئێــــــران و اسد

3

شـــەر ،و شـــوورەییەكانی تێپەرانـــدووە .ئەوەی
ئاخونــد رۆحـــانی باســـی لێـــدەكات تەنیـــا روو
هەڵماڵـــدراویەو ئەو ئاخونـــدانە نەك هەر بـــۆ
ئینجیل و مەسیح بەڵكوو گەورەترین بێ رێزیان
بە دینــی ئیســال ،و مەزهەبە جۆراوجۆرەكــان لە
ئێـــران كـــردووە .ئاکـــارو کـــرداری  ٤٣ســــاڵەی
ئاخوندان بە ناوی دینی ئیسالمەوە ئەو راستیەی
بۆ هەموو یەك نیشـان داوە ،ئەوەی دەیـكەن و
دەیڵێن بێ رێزیە بە تێكڕای دین ،قانوون ،یاسا
و رێسا ئاسمانی و زەمینیەكان.
كۆتا قسە ئەوەیە لە دوای كوژرانی جۆر فلۆید
دادگـای ئەمریكــا رێەــكەی دادپەروەرانەی خــۆی
گرت و سزای بەسەر تاوانبارانی رووداوەی 24ی
مەی دا ،بەر ،لە ئێرانـی ئاخونــد لێــدراودا كە
 ٤٣ساڵە بە ناوی دین و مەزهەبەوە جینایەت و
تــــاوان بەرێـــــوەدەچێ و هەمــــوو ئاخونـــــدان و
پاسدارو كاسەلێسەكانیان كە هەتـا ئەنیشـكیان
بە خــوێنی خەڵكــی بــێ تــاوانی ئێــران ســوورە،
تەنیا كاتێك بە سزای خۆیان دەگەن كە یاسا و
رێســــا و دادگــــایەكی دادپەوەر و دەســــەرتێكی
خەڵك پەسەند و دیموكراتیك بێتە ئاراوەو ئەو
كات هەموو تاوانباران ببـرێنە بەردە ،دادگـا و
ســزای شــیاو بــدرێن ،ئەوە ئەوكــاتەیە خەڵكــی
ئێــــــــران دەرد و ئازارەكانیـــــــــان نـــــــــامێنێ و
برینەكانیان سارێژ دەبێ.

كوردسـتاندا بێــتە ئـاراوە .برســیەتی و هەژاری
كردووە ،كە لە  211ساڵی رابردوو و لە قات
و قڕیەكـــان و وشـــكە ساڵیەكانیشـــدا وێـــنەی
نەبینـــــدراوە .ئەو دەســـــەرتە دژە كـــــوردە لە
كاتێكدا كوردستانی تووشی قەیرانی هەژاری و
دیاردەی كۆڵبەری كردووە كە سەرمایە و مافی
خەڵكــــی كوردســـــتان تەرخـــــان دەكـــــات بـــــۆ
پەرەپێـدانی بیـر و فكـری دواكەوتووانەیـان لە
وەرتــــــانی هەژاری نــــــاوچەكە و ئافریقــــــا،
پەرەپێــــدانی هێــــزی ســــەركوت و بەرنــــامەی
چەكوچـۆڵ و بـۆ پشــتیوانی لە تـاق و گــروپە
تیرۆریستیەكانی لە فەلستین ،لوبنان ،سوریە،
عێرا  ،یەمەن و وەرتانی دیكە .ئاستی ژیـانی
خەڵكــی باشـــووری لوبنــان بە پـــووڵی رژیمـــی
ئاخونــدی ســەدان جــار لە خەڵكــی كوردســتان
باشـــــــــــــــــــــــــــــتر و لە بــــــــــــــــــــــــــــــارترە.
ئەو دەســـەرتە دژە كـــوردە تەنیـــا بە هەژار و
برســـی هێشـــتنەوەی كوردســـتانەوە نەوەســـتاوە
بەڵكـوو رۆژانە كــۆڵبەران و كاسـبكارانی كــورد
دەداتە بەردەسترێژ ،كە بەو كارەی ئەو راستیە
دەســـەلمێنێ ئەو دەســـەرتە مـــافی ژیـــانی بە
تاكەكانی كورد بە رەوا نابینێ و بۆ كوشتنیان
لە هەمــــــوو دەرفەت و بیــــــانوویەك كەڵــــــك
وەردەگــــرێ.كــــۆڵبەری و دەرد و دیاردەكــــانی
دیــكەی داوێنـــی خەڵكـــی كوردســـتانی گرتـــووە
تەنیــا كاتێــك كۆتاییــان پێــدێ كە دەســەرتی
ئاخونـــدانی فاســـد و دژە كـــورد كۆتـــایی پـــێ
هـــــــاتبێ و دەســــــــەرتێكی گەل پەســــــــەند و
دادپەروەر لە ئێران و كوردستاندا بێتە ئاراوە.

پهیامی کومیتـهی نـاوهنـدی سـازمانی خەبـات ،لــەساڵیــــــــادی
ئیعــدامـــی  ٥٥وی نیشتمانپـەروەری كـــورد لە شــاری مهاباد!.
ڕژیمی خومەینی لە  ٣٠ی جۆزەردانی ساڵی  ٣٠٣٠كۆچی خۆری ،له ڕاگهیاندراوێک دا که له یهن فه رمانداری ئهوكاتهی مههاباد حهمیدره زا جه یـی
پووری خیانهتکارهوه ڕاگهیهندرا 46،وی كورد یان لە شاری مەهاباد ئیعدا ،كردوه.
زۆربهی ئهو وه تێكۆشه رانه له دوو مان ی ئهوهڵی ساڵی  ٣٠٣٠ی کۆچی خۆریدا واته خاكهلێوه و بانەمەڕ زیندانی كرابوون .چهند كهسیان تهمهنیان
ژێر  ٣١ساڵ بوو و له خوێندن ای سه رهتایی دهیانخوێند.
ئیعدامی ئەو وانە لەدرێژەی جینایەتكاری و ستەم ەریەكانی دەسەرتی ئاخوندی لە بەرانبەر خەڵكی كوردستان بە تایبەت ،و تێكڕای نەتەوەكان و
خەڵكی ئێران بوو .هەر لە سەرەتای بە دەسەرت گەیشتنی ڕژیمی خومەینی ،ئەو دەسەرتە هەوڵیدا بە جینایەت و كوشتوبڕ وهرمی ما و ئازادیهکانی
دانیشتوانی كوردستان و جورنەوەی مافخوازنەی گەلی كوردو بڕیاڕی جەماوەری كوردستان بۆ گەیشتن بە ما و ئازادی و رزگاریهکانی بداتهوه .
جینایەت و ستەمی بێ بەزییانەی ئەو دەسەرتە لە تێكڕای شارو ناوچەكانی كوردستان دەستی پێكرد كە لە ماوەی  ٤٣ساڵدا بەردەوامە .تاوان و
جینایەتی بەردەوامی دەسەرتی ئاخوندی لە بەرانبەر خەڵكی كوردستان و تێكڕای خەڵكی ئێران ،ئەو ڕاستیەمان بیردەهێنێتهوه ،كە ڕژیمی ئاخوندەكان
گۆڕانكاری بە قازانجی خەڵك لێ ڕەچاوناكرێ و هەر جۆرە هەوڵێك بۆ دانوستان و ووت وێژ لە گەڵ ئەو دسەرتە دڕندەو دیكتاتۆرە ،بە زیانی
جەماوەری وەزاڵەهاتوو ،بە زیانی ڕێبازی شەهیدانی سوورخە تی كوردستان و تێكڕای شەهیدانی شۆڕشی ڕەوادایەو تەنیا حكومەتی ستەم ەری ئێران بۆ
مانەوەو درێژ بوونەوەی دەسەرتەكەی كەڵكی ڵی وەرگرتوە.ئیعدامی  ٥٥وی بێ تاوانی كورد لە شاری مەهاباد جینایەتێكی لە بیر نەكراوەیە لە ی
خەڵكی كوردستان بە تێكڕاو تێكۆشەرانی ریزەكانی سازمانی خەبات ی كوردستانی ئێران بە تایبەت.لە ساڵڕۆژی شەهادەتی ئەو تێكۆشەرانە ساڵو درود
دەنێرین بۆ ڕۆحی بەرزیان و بەڵێن دەدەین تا سەركەوتنی یەكجاری و هاتنە دیی ئامانجی پیرۆزی شەهیدان لە خەبات و تێكۆشانی شێل یرانە لە
بەرانبەر ڕژیمی ناڕەوای ئاخوندانی دژی خەڵكی بەردەوا ،بین.
سازمانی خەبات ی كوردستانی ئێران کومیتهی ناوهندی
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تێکـۆشـان.
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یادی سەروەران.
ســــــــــەروەری گەل شـــــــــــەهید ڕەشــــــــــیدی كەریـــــــــــ زادە
ئەگەر پەڕەکانی مێژووی نەتەوەکەمان هەڵـدەینەوە ،بەسـەر
چەندین قۆنا ی پڕ زەحـمەت و فیـداکاری و خەرتـی خـوێن و
قوربانی دەکەوین کە پشکی ئە ،مێــژووە پـــڕ لـــــە سەروەریە

وەبەر چەوساوانی ئە ،گەلە ئازاو و نەبەردە کەوتووە .مانەوە و هەرمانی نەتەوەی بە دیفا و تێکۆشەری کـورد بەنـد بـووە بە ،تێکۆشـان و قوربانیـدانەوە و
مێــژوو ئەوەی ســەلماندووە کە خەبــات و قوربانیــدانمان ،هۆکــاری مــانەوەو ســەروەریمان بــووە.هەزاران شــەهیدە کە لە نێــو کــۆڕی شــەهیدانی کوردســتاندا،
شەهیدانی سازمانی خەبات ی کوردستانی ئێران جێ ەی گرین ی گرتووە وگەرمترین کۆڕی هەیە و شەهیدانی ئە ،هێزە ،لە بەنرختـرین ڕۆڵەکـانی ئە ،نەتەوە
بــــوون .یەکێــــک لەو شــــەهیدانە کە کــــۆڕی فیــــداکارانی خــــۆبەخت ەری گەر ،کـــــرد و بە حەماســــەوە بەرەو پیــــری مــــردن چــــوو ،شــــەهید ڕەشـــــیدە.
شەهید ڕەشید كەری زادە كوڕی عەزیز خەڵكی گوندی كانی بەن سەر بەنـاوچەی بـانە زەحمەتكێشـێكی هەژارو نەدار بـوو كە هەر لە سـەرەتای ژیانیـدا لەگەڵ
كاری كشتوكاڵ بۆ بەڕێوەبردنی ژیان دەستەو یەخە بوو ،سەرەڕای ئەوە لە هەموو خۆشیەكی ژیانی وەك خوێندن و سـەنعەت و پێویسـتیەكانی تـری ژیـان بـێ
بە بوو .لە هەموو بارێكەوە هەستی بە ژێر دەستی و نەداری دەكرد ،هەر بۆیە چەكی پێشمەرگایەتی لە شان كرد و زۆر بە ڕێـك و پێكـی ئەركـی پیـرۆزی
پێشمەرگایەتی بەرێوەبرد .تا لە ڕۆژی /01جوزەردانی 0395/دا لە گوندی كانی گوێز دوای شەڕێكی نـابەرانبەر كە لەوێـدا هێزێکـی زۆر لە دوژمـن كـوژران،
بەداخەوە شــــــەهید ڕەشــــــید بە گـــــــوللەی دوژمنــــــان پێكـــــــرا و دوای  3ســــــاعەت لە برینــــــداری ،گیـــــــانی پیــــــرۆزی فیـــــــدای كوردســــــتان كـــــــرد.
هەزاران ساڵو لە ڕێ ای پڕ لە ڕێبواری.

ســەروەری گەل :شــەهید مە عەلــی ڕەســوڵی.

.

یەكێك لەو شتانەی كە كار دەكاتە سەر گیانی شۆڕش ێری و دەبێتە هاندەری هەڵ رانی ئاری ئازادی و ڕێبوارانی ڕێبازی شـانازی خـوڵقێنی شـەهیدان ،هەر
یادی ئەو شەهیدانەیە و ڕێزگرتن لە ئامان و ڕێبازەكەیانە ،بەو مانایەی دەكرێ بڵەین یەكێـك لەو دەرسـانەی زانكـۆی مەزنـی شـۆڕ كە مرۆڤـی شۆڕشـ ێر
بە فێربوونی سوور دەبێ لە سەر هەوڵ و تێكۆشان ،یادی شەهیدانە .چونكە ئەو شەهیدانە دەرسی فیداكاری و لە خۆبوردوویی بە كـردەوە بە ئـێمە دەڵـێن و
پێمانی حاڵی دەكەن كە چۆن پەیمان ببەستین و چۆن پێی وەفاداربین و چۆن بژین و چۆن بمرین .لە نـاو شـەهیدە سـەربەرزەكانماندا یـادی شـەهیدی نەمـر
مە عەلی ڕەسوڵی دەكەین كە بە گیانبازی و فیداكاری ،لە پێناو خاک و نیشتمان گیانی خۆی بەخشی.
شەهید مە عەلی فەرماندەی لێهاتوو ئاگاو تێ ەیشتوو و كوردێكی پاك و كورد خۆشەویست بوو.شەهید مە عەلی دەردی دەرونـی كـوردانی دەزانـی و وێـران
كران و سووتاندنی كوردستانی بە چاوی خۆی دیبـوو و ئـازاری گەلەكەی بە ئـازاری خـۆی دەزانـی .شـەهید مە عەلـی لە سـاڵی  0330لە گونـدی سـپیاڵی هەڵکەوتــوو لە نــاووچەی بــانە كەوتبــوونە گیــانی دوژمنـــانی
كوردستانی ئەودیوو هاتە دنیا.هەر لە ساڵەكانی هەوەڵی شۆڕشی كوردستانی ئێرانەوە هاتە ناو ڕیزی پێشـمەرگەكانی كوردسـتانەوە و لە سـاڵی  0346دا ئــــــــازادی و زیــــــــاتر لە  31كەس لە ئەفــــــــرادی دوژمــــــــن
خەباتی بێ وچانی خۆی شان بە شانی برا پێشمەرگەكانی لە سەن ەری سازمانی خەباتی کوردستانی ئێرانەوە دەسـت پێكـرد و لە دژی هێرشـی داگیركەرانـی كــوژران،بەداخێکی گــرانەوە بە گــوللەی دوژمــن پێكــراو لە ڕۆژی
كوردستان و جاشە بە كرێ یراوەكانی نۆكەری ڕژیمی خومەینی تا دوا ڕۆژی ژیانی گیان بازی كرد .لێهاتوویی شەهید مە عەلی لە كارو باری نیزامیـدا بـوو 0393/3/4دا ماڵئــــــاوایی لە هەمــــــووان كــــــرد و شــــــەهید
بە هـۆی ئەوەی كە لە مـان ی 02ی 0391دا بە فەرمانــدەری لقـی شـەهیدانی( بــۆیەن) و لە مـان ی 6ی 0392دا بە جێ ـری فەرمانــدەری هێـزی شــەهید بـــوو.هەزاران ســـاڵو لە گیـــانی پـــاكی ئەو شـــەهیدەو ســـەرجە،
سەید خەلیل داندرێ .لە ڕۆژی  0393/3/5لە شەڕێكی قارەمانانەدا كە پێشمەرگەکانی سازمانی خەباتی کوردستان لە کێوی( نهێنی ) نزیک سەیرانبەن شەهیدانی ڕێ ای ئازادی كورد و كوردستان.
كاتێك كە ناوی شـەهیدی ئـاوایی دەبـرێ یەكە یەكەی شـەهیدان لەنـاو كـۆڕی شـەهیدان سـەر هەڵـدێنن دەڵەی بەنـاوی خۆیـان بان یـان دەكەی و ناویـان دەبەی .لە
هەرە سەربەرزەكانیان كە گەردی شەهادەت بە ئەندازەی كێلی گل ۆی بەرزە...
شەهید برای تاژانیە ،ئەو ڕۆڵە باربەرز و بە هێر و بە هەڵمەتەیە .ئەو ڕۆڵە قارەمانە كە ترس و خاوی نەدەزانی و هەموو هەلێكـی بەهەلـی خـۆی دەزانـی،
نە ڕامانی بوو نە دامان یەك بە هەزار بوو .لەشكری بێ ژمار بـوو سـینەی قەری بەرگـری بـوو لە بەری جەن ـدا ،وە سـەری موشـەكی ئـارپیجی بـوو لە هێرشـدا .لە
.
نـــاوی ،دوژمـــن دەلەرزی بە دیمەنـــی دڵ و جەرگـــی نەتەویـــی دەتەزی .
شەهید برای تاژانی كوڕی سـەعید لە بنەمـاڵەیەكی جـووتێر و خـاوەن زەوی و زار لە سـاڵی 0331ی كـۆچی خـۆڕی لە دێـی تـاژانی نـاوچەی بـانە لە دایـك بـوو.
دایـك و بــاوكی لێـی جیــا بـوونەوەو لە باوەشــی گەرمـی ســۆزی مامەكـانی دا گەورە بــوو .بەشـی خوێنــدنەوەو نووسـینی خوێنــد .پاشـان لە كــاری كشــتوكاڵ دا لەگەڵ
مامەكانی ژیانی مێر منداڵی و شلكە وی بردەسەر .لە دوای سەركەوتنی شۆڕشی خەڵكی ئێران و پێك هاتنی هێزی خەڵك ،بوو بە یەكێك لە چەكـدارانی پاسـ ای

ســــــــەروەری گەل شــــــــەهید بــــــــرای تــــــــاژانی.

كاتێــك كە نــاوی پێشــمەرگە دەبــردرێ واتــا و مانــای لە
خــۆ ولە قــازان بــووردوویی دێــتە دڵــی ئـــادەمیزادەوە.
كاتێك كە ناوی شەهید دەبـردرێ واتـاو مانـای تیـاچوون
و شــــــــەهید بـــــــــوونە لە ڕێــــــــی ئامـــــــــانجی ڕەوادا.
كاتێ دەوترێ پێشمەرگە ،مەبەسـت ڕۆڵەی كـوردی كەمەر
بەستۆ بۆ خەبات و موبـارزەیە ،كاتێـك دەوتـرێ شـەهید
مەبەســـت و مانـــای ئەوەیە كە ســـینە بە ســـینەی دوژمـــن
وێســتابێ و شــەڕە بەردی مەرگــی لەگەڵ دوژمــن كردبــێ و
چێژی لە مەرگی خۆی كردبـێ .بەر ،چەنـد بكـرێ مەر
بە ســەر دوژمنــدا ببــارێنێ .كاتێــك دەوتــرێ قارەمــان،
مەبەســت پێشــمەرگەی دەســت هەڵــێن و لێهــاتوو و چــاو
نەترســـــاوە كە وەك بەور دابێـــــتە دوژمـــــن و وەك هەور
سامی مەیدانی جەنگ داگرێ .كاتێـك دەوتـرێ شۆڕشـ ێر
مەبەســت كەســێكە كە بــاوەری بە خەبــاتی گەل هەبێــت.
بڕەنجــێ و شــادكرێ ،لە شــۆڕ هەڵنەبــڕێ و قــازانجی
شۆڕشـی بـوێ و لە ڕیـزی فیـداكاران نەچێـتەدەر .كاتێــك
كە دەڵـــێن پێشـــمەرگەی شۆڕشـــ ێر و قارەمـــان ،کەوایە
شــەهید كەســێكە كە ئەو هەمــوو مانــاو مەبەســتەی تێــدا
هــاتبێتەدی و بە ئیمــان و لێهــاتوی و لە خــۆبردووییەوە
شەهید بووبێ.

.
دێــی تــاژان و هەر لەوێــوە ڕێ ــای پێشــمەرگایەتی كوردســتانی گــرتەبەر.
لە ســاڵی  0346دا هــاتە ڕیــزی پێشــمەرگە خــاوەن باوەڕەكــانی ســازمانی خەبــاتەوە .شــەهید بــرای تــاژانی ڕۆڵەیەكــی لێهــاتوو و چــاونەترس و چــا ك بــوو.
پێشـمەرگەیەكی لە خــۆبردوو و فیـداكار بــوو ،لە زۆربەری جەن ەكـانی نــاوچەی بــانە دا بەشـداری كــردووە .لە هەمـوو جەن ــێ ََك دا پەڕێـزی دیــاربوو .لە دروێــنە
كردنی دڕك وداڵی دوژمنانی كوردستاندا سـەر پـاڵە بـوو .شـەهید بـرای  3جـار برینـدار بـوو بەر ،برینـداری ورەی ئەو قارەمـانەی بەرزتـر دەكـرد .شـەهید بـرای
تاژانی لە بانەمەڕی 0392دا كرا بە فەرماندەی لقی شەهیدانی بانە لە هێزی شەهید خەلیل ،لە ڕێبەندانی 0393دا كرا بە جێ ـری فەرمانـدەی هێـزی نـاوبراو
ماوەیەكی كەمی چەند ڕۆژی لە دەرەوەی ڕیزی پێشمەرگە خۆی دەگرت و بێ ئەو ڕیزە هەڵی نەدەكرد .لەو ماوە كەمە داو بۆ خۆبەخـت كـردن و زەربەت دان لە دوژمـن
دەڕۆیــی .تیغــی جەوهەردار بــوو خــۆی لە كــا ن رانەدەگــرت و دەســتكەوتەكانی بە پــاكی هەر بــۆ كۆگــای خەبــات بــوو .بــرای تــاژانی قارەمــانی بــێ ئەمــان بــوو،
پێشمەرگەی بە جەر بوو ،ڕۆڵەی تـۆڵە بـوو ،هیـواو هومێـدی ڕیـزی خەبـات بـوو ،ئامـانجی خەبـات ئـاواتی بـوو.بـرای تـاژانی نـازانی بـوو كـێ بـوو ،دەبـێ لە
هـاوەرن و خەڵكـی نـاوچە بپرسـی كــێ بـوو ،چـۆن بوو؟ڕێبـازی خەبــات دەبـێ سـەری قارەمـانی وابكــرێ بە پردەبـازی سـەری ئەوانەی كە بەسـەر بەرزی ژیــاون و بە
سەربەرزی شەهید كراون .گەلی كورد ڕۆڵەی وای زۆرن كە رێی خەبات و شەهادەت بە ئاوەدانی دەهێڵنەوە .شەقامی خەبـات بە خـوێنی خۆیـان دەر دەكێشـن ،گیـانی
خۆیان بۆ خەبات دەوێ و سەری خۆیان بۆ پردەبازی ڕێی ئازادی كوردسـتان دانـاوە .یـادی قارەمـانی وەك شـەهید بـرای تـاژانی بـۆ شـانازی و سـەربەرزییە نەك بـۆ
پەژارەو ژێوانی .قارەمانەكان خۆیان بۆ ئەو ڕێ ە دەوێ .گەلی كوردی بەرخی نێری بـۆ قوربـانی دەوێ ،شـەهادەتی سـوور خەرتە شـیاوی ئەوانە ،ی قارەمانـان
مەرگــی ســەر جــێ ســووكە و زیــانە .بەڵــێ هەر بــۆیە شــەهید بــرای تــاژانی نەبەزی ونەتەزی درێــژەی دا بە خەبــات و پێــی وابــوو شــوان تــا دانیشــێ مەڕی دوور
دەكەوێــــــــتەوە .ڕۆڵەی كـــــــــورد نابێـــــــــت لە خەبـــــــــات وچـــــــــان ب رێـــــــــت .خــــــــۆ ئەگەر ســـــــــەركەوتنی گەلـــــــــی كـــــــــورد نەبینـــــــــێ خۆســـــــــەربەرزی
خـۆی وگەل بە شــەهادەت دەبینــێ ،وچـانی لە خەبــات نەگــرت لە ڕۆژی  0395/3/01لە جەن ێكـدا كە زیــاتر لە ســی كەس لە هێـزی دوژمنــی تێــدا كــوژران .بە
سەربەرزی و ڕوسووری بەرگی سوورخەرتی شەهادەتی كردەبەر و گیانی پـاكی لە ڕۆژئـاوای ئـارمردەی نـاوچەی بـانەوە بەرەو بەهەشـتی شـەهیدان هەڵفـڕی وتەرمـی
.
پیــــرۆزی چــــوونە نــــاو باوەشــــی نیشــــتمانەوە.
هەزاران ساڵو لە گیانی پڕ لە شانازی شەهید برای و هاوەرنی شەهیدی.

نووسینی :مامۆستا پەژار

شەهیدەکان مامۆستای وانەی کۆڵنەدان و خۆراگرین لە زانکۆی رزگاری نەتەوە و نیشتمان دا،

تێکـۆشـان.

ئۆرگانی کومیتەی ناوەندی سازمانی خەباتی ک وردستانی ئێران.

ژمارە 321{:
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خزمەت ــــــــوزار ناســــــــراو بە عــــــــار

دەكەیـــــــن كە ســـــــەرەڕای هەژاری و ئـــــــاوارەیی

شــــەهید عـــــار خزمەت ــــوزار كـــــوڕی
مەو ن لە ســــــــــــــــــــــــــاڵی  0336ی
هەتاویـــــدا لە ئـــــاوایی ( دەرەتفــــــێ)

ئەو شـەهیدە هەمیشـە زینــدووە شـەهید عەبــدور
قەیتــــــووڵی ناســــــراو بە(ئــــــاوارە)یە .شــــــەهید

مەریوان لە بنەماڵەیەكی هەژار و بێ
دەرەتــــــانی ئە ،كوردســــــتانە چــــــاوی

عەبـــدور كـــوڕی عەلـــی ،لە ســـاڵ ( )0350لە
سەروەری گەل شەهید عەبدور قەیتـولی ناسـراو
بە( ئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوارە)
چەندی داگیركەران لە سەر داگیركردنی خاكمـان
ســـــووربن .چەنـــــدی دوژمنـــــانی گەل خەیـــــانەت
وكوشـــت وكوشــــتار بـــكەن .چەنــــدی بە دەیــــان و

كـــاك عەبــــدور لە ژێـــر بــــاری ســـتەمی گرانــــی
داگیركەرانـی حكــومەتی پاشــایەتیدا هەر دەهــات
و گەورە دەبـــوو  .كـــاتێ پێـــی نـــایە( )1ســـاڵی

بـاوكی ســەرەڕای ئەوەی كە فەقیـرو بــێ دەرەتــان
ســەدان تەرمــی پیــرۆزی ڕۆڵە فیــداكارەكانی ئە،
بـــوو ،بەر ،لە بەر ئەوەی كە جـــ ەر گۆشـــەكەی
ئاو و خـاكە بە دەسـتی دوژمنانمـان بـكەونە سـەر
وەك خــۆی كــوێر و بــێ دەســەرت نەبێــت نــاردیە
عەرز ،گەلـــی قارەمــــان و كــــۆڵنەدەری كــــورد بە
مەدرەســــەو بە فەقیــــری و هەژاری كەل وپەلــــی
چۆكـــدا نــــایەت و دەســـت لە شــــۆڕ و موبــــارزە
مەدرەسەی بۆ فەراهە ،كرد .شەهید عەبـدور تـا
هەڵناگرێــت و كــاروانی وانــی كوردســتان بەرەو
پۆڵی 4ی ئیبتدایی درێژەی بە خوێندن دا.دوای
كۆڕی خەبـات بـێ پسـانەوە و حەسـانەوە ،ڕێـ ەی
ڕوخـــانی ڕژێمـــی پاشـــایەتی و هـــاتنە ســـەركاری
خۆی دەپێوێت و تـا گەیشـتن بە لـوتكەی ئامـان
دەســــتەیەك ئاخونــــدی بــــێ مێشــــك لە ئێرانــــدا
درێــــــــــژە بە ڕێـــــــــــ ەی شــــــــــەهیدە هەمیشـــــــــــە
هێرشـی لەشــكەری دەگیـركەری ئاخونــدی بـۆ ســەر
زینـــــدووەكانمان دەدات .دایكــــــانی بە شــــــەرەفی
كوردســتان و هەروەهــا دەســت پــێ كردنــی شــەڕی
نیشــــــتمان پەروەری كــــــوردەواری لەگەڵ هەر ی
ئێــران وعێــرا لە ســنوورەكانی ئــاوایی قەیتــول
یەو وانــــدنەوەیەكی كــــۆرپەی خۆشەویســــتیان
یەكێـك لەو ســەدان ئــاواییەی كوردســتان بــوو كە
دەرســــی خــــۆڕاگری و موقــــاوەمەت لە بەرانـــــبەر
كەوتە بەر ئـــاگری ســـووتێنەری ئەو شـــەڕە مـــاڵ
دوژمنـــــانی گەل و خۆشەویســــــتی دایكــــــی گەورە
وێــــران كەرەوە .خەڵكــــی ئەو گونــــدە زۆربەیــــان
نیشتمانی كوردیان فێر دەكەن و هەربۆیە وانی
ئاوارەی عێرا بوون كە یەكێـك لەو بنەمـارنە،
بە شەرەفی گەلەكەمان ناتوانن تەحەمولی زوڵـ
بنەمـاڵەی شـەهید عەبــدور بـوو .شـەهید وێــڕای
وزۆری داگیــــــــــركەران بــــــــــكەن و چاویــــــــــان بە
بنەمــاڵەكەی پــا كێشــانی تــاڵی و ناخۆشــی و
داگیركەرانی كوردستان هەڵنایەو بەبێ دوو دڵی
دەردی ئـــــــــاوارەیی و دەربەدەری لە ئۆردوگـــــــــای
ڕیـزی پـڕ لە شـەرەفی كـوردەواری هەڵـدەبژێرن و
ئــاوارە ئێرانییەكـــان لە روومـــادییە گیرســـایەوە،
بە گیـان و دڵ بـۆ پـاك كـردنەوەی كوردســتان لە
ئە قۆنـا ەی ژیــانی بنەمـاڵەی شــەهید عەبــدور
شـــــــــــوێنەواری داگیــــــــــــركەر هەوڵ دەدەن و لەو
زۆر سـەخت و دژوار بـوو .چـونكە پیـری وكەنفتـی
پێنــــاوەدا دەســـــت لە هەمــــوو خۆشـــــیەكی ژیـــــان
بـــــاوكی و خێزانـــــداری بنەماڵەكەیـــــان شـــــەهید
هەڵـدەگرن ،تــا ڕادەیەی گیـان بەخشــین دەڕۆن و
عەبـــدوری وادار كـــرد كە ڕەنـــ و زەحمەتێكــــی
بەوپەڕی ســـــــــەخاوەتەوە گیـــــــــانی پیرۆزیــــــــــان
زیــــاتر بكێشــــێ تــــا بتــــوانێ بژێـــــوی ئەوان لە
دەبەخشــن  .بەڵــێ شــەهیدە بەرزەكانمــان ڕونــاك
ئــــــاوارەیی و دەربەدەریــــــیەوە دابــــــین بكــــــات و
كەرەوەی ڕێ ــــــای بــــــێ پەڵەی خەبــــــاتن و هەر
موحتــاجی كەس نەبــن .شــەهید عەبــدور وێــڕای
پەڕەیەكـــــی ژیــــــانی ســــــەربەرزانەیان دەرســــــی
ئاوارەیی و دەربەدەری و هەژاری بنەماڵەكەی بـۆ
فیــــداكاری و موقــــاومەت فێــــری رێبــــوارانی ئەو
ســــــاتێكی شــــــۆڕ وپێشــــــمەرگایەتی لە بیــــــر
ڕیبـــــازی دەكەن .داگیركەرانـــــی كوردســـــتان بـــــۆ
نەكـــرد .لە ئۆردوگـــا وەك یەن ـــری ســـازمان
بەچۆك داهێنانی شۆڕش ێڕان و بەناو خەوانـدنی
كاری دەكرد و پەیوەنـدی لەگەڵ سـازمان دەوامـی
شۆڕشی ڕەوای كوردستان لە هی چەشنە تـاوان و
هەبــوو .پێــی خــۆ بــوو كە زووتــر بێــتە ڕیــزی
جینایەتێــك درێغیــان نەكــردووە و نـــایكەن .هەر
پێشــــمەرگایەتی ســــازمانی خەبــــاتەوە .شـــــەهید
لە زیندان و ئیعدا ،و كوشت و بڕەوە ب رە هەتا
عەبـــدور لە ڕێكەوتـــی /0رەزبەری0390/دا بە
سیخۆڕ دروست كـردن لە ڕیزەكـانی شـۆڕ و مـین
بـــــــــاوەڕێكیپتەو بە شــــــــــۆر هـــــــــاتە ڕیــــــــــزی
دانـانەوە لە سـەر ڕێ ـای پێشـمەرگەدا بـۆ چــوونە
پێشمەرگایەتی سازمانی خەبـات و پـا ڕاهێنـان
ســـەری مەبەســـتە گالوەكانیـــان ،بەر ،كـــوا ڕۆڵە
و بارهێنـــــــان نێــــــــردرایە مەڵبەنــــــــدی یەكــــــــی
فیـــداكارەكانی گەل قارەمانـــانی بـــار هـــاتوو لە
ســازمانەوە .شــەهید عەبــدور بە هــۆی دڵســـۆزی
مەكتەبـــی فیـــداكاری وخـــۆڕاگری دا بەو بایــــانە
ودڵپــاكی لەو مـــاوە كەمەی پێشـــمەرگایەتیدا کە
دەلەرزن تەنـــــــــانەت مســـــــــقاڵێك لە بــــــــــاوەڕی
لە خــۆی نیشـــان دا ،كــرا بە كـــادری بــێ تەلـــی
پتەوەیان بە شۆڕ كز ناكات .بـۆ چـوونە سـەری
مەڵبەنـــــدی یەك و زۆر دڵســــــۆزانە ئەو ئەركەی
بەرژەوەنــدییەكانی گەلـــی كـــورد وازیـــان لە هەر
بەڕێــــوە بـــــرد .شــــەهید عەبـــــدور لە بەهـــــاری
چەشنە قـازانجێكی شەخسـی خۆیـان هێنـاوە و تـا
0396دا لەگەڵ دەســتەیەك لە پێشـــمەرگەكانی
دوا كاتەكـــــــــانی ژیـــــــــانی پـــــــــڕ لە شـــــــــانازی
مەڵبەندی یەك بۆ گەڕانی سیاسی نیزامـی بەرەو
پێشــــمەرگایەتیان لە خــــزمەت شــــۆڕ و گەلــــدا
ناوچەكـــانی جنـــوبی كوردســـتان بەرێ بـــوون .لە
بوون لەو پێناوەدا بەو پەڕی شـانازییەوە گیـانی
درێـــــژەی گەرانـــــی پێشـــــمەرگەكانی ســـــازمان لە
پـــــاك و پیرۆزیـــــان بەخشـــــی و چـــــوونە ڕیـــــزی
نــاوچەی بــانە شــەوی 21لەســەر20ی جــۆزەردان
شــــەهیدە ســــوور خەرتەكــــانی شۆڕشــــی گەلەوە.
شـەهید عەبــدور لەگەڵ چەنـد هەڤــاڵێكی دیــكە
پەڕەكـــــــانی ژیـــــــانی هەركـــــــا ،لەو شـــــــەهیدە
كە بـــۆ مەئمـــوورییەتێكی ســـازمان دەڕویشـــتن لە
ســـــــەربەرزانە پـــــــڕن لە دەرســـــــی فیـــــــداكاری و
ســــاعەت 02ی شـــــەودا مینێكــــی تەڵەیـــــی پـــــڕ
خــۆڕاگری ،وەك یادگــارێكی بە نــرخ لە پاشــیان
قـــودرەتی بەكرێ یراوانـــی ڕژێمـــی ئێـــران كە لە
بە جـــێ مــــاوە و بـــۆ بەرەكــــانی داهــــاتووی ئەو
پشت ئاوایی نیروانـی نـاوچەی بـانە نرابـۆوە لە
كوردستانە وەك كتێبێكی بە نرخ بـۆ فێـر بـوونی
ژێــــــر پێیانــــــدا تەقیــــــیەوەو شــــــەهید ئــــــاوارە
دەرســـی پارێزگـــاری لە بەرهەمەكـــانی شــــۆڕ و
وهەڤاڵێكی دیكەی شەهید بوون.
خوێنی شەهیدان كەڵكی لێ وەردەگرن.
لە یــــادی ســـــەروەرانی ئە ،جارەمانـــــدا یـــــادی هەزاران ساڵو لە گیانی پاكی شەهید ئاوارەو

ڕۆڵەیەكی دیكە لە مەیدانی خەبات و تێكــۆشان هەڤارنی شەهیدی بێت .
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مەو نەیە.

بنەمـاڵەكەی بەوپەڕی لە خــۆ بــردووییەوە هــاتە
نـــاو ڕیـــزی پێشـــمەرگایەتییەوە و لەو پێنـــاوەدا
گیـانی پـاكی پێشـكە بە دایكـی نیشـتمان كـرد.

ئاوایی قەیتوڵی سەر بە شاری جوانڕۆ چـاوی بە
كوردســتانی بە مەیـــنەت و چەوســـاوە هەڵێنـــا.

ی جۆزەردانی  1399ی کۆچی خۆری 21.ی ژوئێنی  2020ی زاینی

ســەروەری گەل شــەهید عــار خــزمەت
گــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوزار.

بەدنیا هەڵێنا .شەهید عـار لە بەر
هەژاری و بــێ دەرەتــانی بنەمــاڵەكەی
نەیتــوانی بەێــتە مەدرەســە و ئەویــ

ئەو شــۆڕە وانە كە گــوڵی تەمەنیــان بە دەســت بە ڕیـــزی هەزاران وی بـــێ ســـەودای
ڕەشـەبای داگیـركەران هەڵ وەرا ،ئەو قارەمانـانە ئە ،كوردســـتانە زیــــاد بـــوو .شــــەهید
كە گیانیــان لە پێنــاو خــزمەت بە گەلەكەیانــدا عــار كە لە بنەمــاڵەیەكی جــوتێر و
بەخت كـرد ،ئەو ڕۆڵە كـوردانەی كە لە گیانیـان هەژار بـــــــــــــــوو بە یارمەتیـــــــــــــــدانی

بــووردن و لە مــافی ڕەوای گەلەكەیــان نەبــووردن بنەمـاڵەكەی لە كاروبـاری وەرزێــریدا
نـاوی پــاك و پیرۆزیــان بــۆ هەمیشــە لە مێــژووی هەر لە منــداڵییەوە و لە تەمەنــی 0
پـــڕ لە حەماســـەو قارەمـــانەتی گەلـــی كـــورد دا ساڵیدا لە كاتێكدا كە هێشتا كـر و
دەمێنێــــتەوە و یادیـــــان بــــۆ هەمیشـــــە لە دڵـــــی كاڵ بوو قۆلی بۆ كـاركردن هەڵمـاڵی
دانەدانەی گەلەكەمــــان دا تۆمــــار دەكــــرێ .ئەو و دەســـــتی بە كـــــارو كاســـــبی كـــــرد.
گیـانە بەرزانەی كە لە پێنـاو مــافی گەلـی كــورد شــــەهید عــــار هەر لە منـــــداڵییەوە

دا بەخت كران ،ئەو خوێنە ئـاڵ و گەشـانەی كە تـــــــاڵی چەوســـــــاندنەوەی چێشـــــــتبوو
چونكە لە سـایەی داگیـركەرانەوە هەر
بە دەســــتی ن ریســــی داگیركەرانــــی ئە ،ئــــاو و
لە منداڵییەوە بۆ پەیداكردنی بژێوی
خـــاكە ،ڕژانە ســـەر عەرز بـــۆ ســـاتێكی لە بیـــر
بنەمــاڵەكەی ســەرەڕای كــاری وەرزێــری
شـەرافەتمەندانی گەلەكەمــان نــاچێتەوە و یــاد و
لەگەڵ براكانی مەجبوور بوو بۆ شارە
بیرەوەریــــان شـــــەو چەلەی مەجلیســـــانە و دڵـــــی
مــــردوان گەر ،دادێنـــــێ و هەنـــــاوی خائینـــــان و فارس نشـینەكانی ئێـران بەێـت .دوای
ڕوخــــانی ڕژێمــــی شــــایەتی و هــــاتنە
خۆفرۆشــان دادەکەوێنـــێ .ئەو دەســتە پیســـانەی
ســـــــــەركاری ڕژێمـــــــــی ئاخونـــــــــدان و
كە لە شـــــــەهیدكرانی پـــــــارێزەرانی شـــــــەرە و
كەرامەتـــی گەلەكەمانـــدا بەشـــداریان كـــردوە بە هەریســــــانی شۆڕشــــــی كوردســــــتان ،
شــــەهید عــــار خزمەت ــــوزاری هەر
دەســـتی بە هێـــزی ڕێبــــوارانی ڕێ ـــای شــــەهیدان
وەك بــــــاقی ڕۆڵەكــــــانی كوردســــــتان
قرتـــــاون و تـــــۆڵەی خـــــوێنی بە نـــــاحە ڕژاوی
عیزەتـی بــزووت و خـۆی پێڕانەگیــراو
شەهیدان لە دڵی دانەدانەی خەڵكی بە شـەرەفی
گەلەكەمــان دا بلێســە دەســتێنێت و ئــاگرەكەی لە لە پـــاییزی  0391دا هـــاتە ڕیــــزی
شۆڕشــــــــی كوردســـــــــتانەوەو ئەوەی لە
گیـــانی دوژمنـــانی گەل بەر دەبێـــت .هەر چەنـــد
توانــای دابــوو بــۆ ئەركــی شـــۆڕ بە
شـەهید كــران و كەوتـنە ســەر عەرزی تەرمــی
كاری دەهێناو درێغی نەدەكرد.
پیــــرۆزی هەر قارەمــــانێكی مەیــــدانی خەبــــات و
عـــــــار كـــــــورێكی قســــــــەخۆ و لە
تێكۆشــــان  ،داخ وكەســــەرێكی گەورەیە لە ســــەر
بەردرن بوو بە دەنـ ە خۆشـەكەی زۆر
دڵـی گەل وهەڤـارنی ،هەر لەو كـاتەدا گــڕوتین
جـــار مەجلیســــی گەر ،دادێنــــا .پــــا
بە دڵــی شۆڕشــ ێڕان دەدات و بە ڕژانــی خـــوێنی
مـاوەیەك نێــردرایە زینــدانی مەركەزی
هەر شـــەهیدێك حەقــــانییەتی زیــــاتری كــــورد و
ســــــازمان و بە جــــــوانی ئەركەكــــــانی
دوژمنایەتی لە بن نەهـاتووی دوژمنـانی گەل بـۆ
بەجێ گەیاند.
هەمــوو كەس ڕوون دەكــاتەوە .وانــی بە ئەمە
و فیــداكاری كــورد كە بە دڵ و گیــان هەســت بە لە بەهـــاری ســـاڵی 0390دا نەقڵـــی
زوڵ ـ و زۆری داگیــركەران دەكەن و تــامی تــاڵی مەڵبەنــــدی 0ی ســــازمان كــــرا و لەو
چەوســـــــــــــانەوەیان چێشــــــــــــــتووە ،بەو پەڕی لە مەڵبەندەشـــــدا وەك پێشـــــمەرگەیەكی
خۆبـــوردووییەوە ودێـــنە ڕیـــزی شۆڕشـــەوە و لەو ئــازاو فیـــداكار مەئمووریەتەكـــانی بە

پێنـــاوەدا لە هـــی چەشـــنە فیـــداكاریێك درێغـــی جـــــێ دەگەیانـــــد بە جۆرێــــــك كە لە
جەولەی سیاســـــــــــــــــــی نیزامـــــــــــــــــــی
ناكەن .یادی سەروەرانی گەلەكەمان وەك یەكێـك
پێشـــــمەرگەكانی ئەو مەڵبەنـــــدە لەو
لە یادگــارە بە نرخەكــانی شۆڕشــی ڕەوای گەلـــی
كورد ،گڕ و تین بە دڵی شۆڕشـ ێڕان دەبەخشـێت ســـاڵەدا لە نـــاوچەی مەریـــوان دەوری
باشــــی گێــــڕاو لە زۆربەی شــــەڕەكانی
و مێــــژووی پــــڕ لە حەماســــەی ئەو گەلەی پــــێ
ئەو ســــاڵەدا واتە  0390ئازایــــانە
دەنەخشــــــــێنێت .بەڵــــــــێ ڕۆڵە قارەمانەكـــــــــانی
بەشــداری كــرد .بە داخێكــی گــرانەوە
كوردسـتان كە لەو پەڕی هەژاری و بـێ دەرەتــانی
لە ژێـر بـاری سـتەمی چەنـد قـاتی داگیركەرانـدا لە شـــــــــــــەوی  21لە ســـــــــــــەر /20
مــــــــاهییەتی دوژمنــــــــانی گەلەكەمانیــــــــان بــــــــۆ جــــــۆزەردان 0396/دا لە كــــــاتی بە
جــێ هێنــانی مەئمــوورییەتی ســازمانی
دەركەوتــووە ،هەر چەشــنە ڕەنــ و نــارەحەتیەك
دا مینێكـی دوژمــن لە پشــت ئــاوایی (
لە پێناو ئامانجەكانی شۆڕشدا قەبووڵ دەكەن و
بە بــێ دوودڵــی دێــنە ڕیزەكــانی شۆڕشــەوە و بــۆ نیروان)ی نـاوچەی بـانە لە ژێـر پێـی
دا تەقــــــــیەوە و لەگەڵ هەڤــــــــاڵێكی
بەرەو پــــــێ بردنــــــی ئامانجەكــــــانی گەل تــــــا
قارەمــــانی دیــــكەی شــــەهید بــــوون و
ســـــەرحەدی گیـــــان بەخشـــــین دەڕۆن و بەو پەڕی
گیــــــانی پیرۆزیــــــان بــــــۆ بەهەشــــــتی
ســـــەخاوەتەوە گیـــــانی پیرۆزیـــــان پێشـــــكە بە
شــەهیدان فــڕَی و بە جــووت چــوونە
بارەگــــــــــای گەل دەكەن و دەچــــــــــنە كــــــــــاروانی
شــەهیدانی ســوور خەرتــی گەلەوە و بە خـــوێنی كــــــاروانی شــــــەهیدانی كوردســــــتان.
خۆیان سەنەدی حەقانییەتی شۆڕشی گەلـی كـورد هەزاران ساڵو لە گیانی پاكی شـەهید
عـــــار و هـــــاورنی و هاوبــــــاوەڕانی
مــــــۆڕ دەكەن .یەكێــــــك لە ڕۆڵە قارەمانەكــــــانی
شەهیدی.
گەلەكەمـان كە لە پێنــاوی ئامانجەكــانی شۆڕشــی
كوردســــتاندا گیــــانی بەخشــــی ،شــــەهید عــــار

ســــــــەروەری گەل شــــــــەهید ڕەحمــــــــانی كــــــــۆخی.
دەردی گەلـی كـورد ،دەردێـكە كە نـاكرێ كەس تـا
سەر هەڵەبێ و لە ڕاستی تێ نەگا ،دەردی گەلـی
كـــورد ،چەوســـاندنەوەیە وســـووكایەتیە بە دەســـت
بێ انەوە.نیشتمان داگیركـراوە و داهـات بە تـارن
ڕۆیشتن یان نۆكەری یان دەر بەدەری و تێكەڵی و
هاوبەشـــــی لەگەڵ زۆردار ،تـــــا ئێســـــتا بەزیــــــان
لەسەرمان شکاوەتەوە و دەر کەوتووە شـەریكایەتی
و هاوبەشی لەگەڵ زۆردار ناكرێ ،چونكە یاسـا و
دەسەرت بەدەست خۆیەتی ،چۆنی بە قازان بێت
بای دەدات و بڕیاری خـۆی لەسـەر ئەڵـێ و دەسـت
بەجێ ئەیهێنێتە جێ ،نە ئەتوانێ بڵێ یاسا وانیە
و نە دەتوانێ بڵێ ئەوە حەقی منەو حەقی تۆیە.
زۆر وابــوو كــوڕانی كــوردەواری دوای ڕێبــازی كــورد
خەڵەتێن كەوتوون و بە چوار پێن قسەی زریوە و
جریـوە دوای دێ شـوێنی كـورد پـڕژێن كەوتــوون و
بەخۆیان نەزانیوە كە بەڵێنی و نـۆكەری و ئـاڵقە
لە گوێی بۆ داگیركەریان لێ ستاندوون و چاویان
بە شەوارە خستوون و لە داویان هاویشتوون .بەر،
ناویان ناوە ڕوناك بیری ،دەستەیەك هاتن خۆیان
لە كوڕی كورد كردە فریشتەی ڕەحمەت وبەرنامەی
ڕزگــاری چەوســاوە و زەحمەتكێشــیان بــۆ داڕشـــتن،
بەر ،ئەوە فێڵێكــی تــازەبوو ،بــاری تــازەی گــرتە
بەر ،ئەوانـــی لە بەرەی داگیـــركەرن ،هـــاتن لە
كوڕی كورد بەفێـ بەشـی دوا ڕۆژ بـڕ دەن بـۆ ی
خۆیان ،ئەگەر ڕژیمی تر هاتە سەركار پایەگایـان
لە كوردســـتاندا ببـــێ ،چەوســـاندنەوەی ئەو گەلە
بەدەست نەتەوەی ئەوان هەر درێژەی هەبێ .كوڕی
كــورد ،كە لە دەســـت ســـتەمی شـــایەتی وە ئەســـتۆ
هاتبوو و چەند ساڵ بوو ڕووی ئازادی نەدیبوو بە
دەست و پێ بەستراوی چاو ڕاپێەراوی دەژیـا ،كە
شـــا ڕووخـــا بە شـــادمانیان خەریـــك بـــوو دوور لە
گیانیان شایی مەر ببێ ،هەرچی دژی شا و ڕژیمی
ڕابردوو بوایە خۆشی دەویست و لەگەڵ هەموان ڕوو
خۆ و بە قسەی هەموان دڵخۆ بوو ،بەر ،هەر
وا وردە وردە چاویان گڵۆفی ،ورد بوونەوە هەیاران
خۆ ئێمە كوردین ،خاك داگیر كراوین و بە خوراو
 ،كــێ دەریـــا لووشـــەو كــێ هەژدیهـــا ،ئـــێمە هەڵ
دەلووشێ كوڕە خۆ ڕە هەر ڕەشە و ئەمانە هەر
گورگن ،لە پێستی مەڕدان ،لێمان هاتوونە پـێ .
زۆر کوری کورد کە بە هۆی پڕوپاگەندی ناراسـتی
هێندیک یەنی ەیرە کوردی بێ انە بە خواستی
رەوای گەلەکەی وەداوی ئەو یەنانە کەوتبوو ،زۆر
زوو راســــتی و ناڕاســــتیەکانیان بــــۆ دە کەوتــــن و
گەڕانەوە ئامێزی گەرمی کوڕانی کوردەواریەوە کە
شەهید رەحمان یەکیک لەوانە بوو کە بەگەڕانەوەی
بۆ ناو ریزی رۆڵکانی سازمانی خەبـات دەی وت :
ئۆخەی كە نەمرد ،و بۆ ،دەركەوت كە ئەمانە پاشە
ڕۆژ دژی مـــن بــــوون ،شــــەرتە بەــــمە نــــاو ڕیــــزی
پێشمەرگەی كوردستان .بەمە ناو ڕیزی پێشمەرگەی
سازمانی خەباتی خوێناوی .شەهید ڕەحمان خەڵكی
ئاوایی نیروانە ،و لە سەرەتای ساڵی  0392دا
هاتە ناو ڕێزی پێشـمەرگەكانی سـازمانی خەبـاتی
کوردستانی ئێرانەوە ،تا لە ڕۆژی 00ی جۆزەردانی
 0392دا لە هێــــر بـــــۆ ســـــەر دوو پایەگـــــای
یاكوباوا كە هەردوكیان گیران ،بەگوللەی دوژمنانی
خۆفرۆ دوای قارەمانیەكی بێ وێنە شەهید بوو،
لە ڕیزی براكانی دا نەك ڕەفیقی نیوەڕێ.هەزاران
سـاڵو لە گیــانی پــاكی شـەهید ڕەحمــانی كــۆخی و
هەموو شەهیدانی کورد و کوردستان.

تێکـۆشـان.

ئۆرگانی کومیتەی ناوەندی سازمانی خەباتی ک وردستانی ئێران.

سەروەری گەل :شەهید ئەحمەد عەزیزی.
نووسینی :مامۆستا پەژار

منداڵی كوردەواری كاتێك چاوی بە جیهان هەڵدێنێ
و چـــــاو و بیــــــری دەكــــــرێتەوە و لە جیهــــــان ورد
دەبێتەوە ،دەبینێ ئەو دایك و بابەی كە ئەویان لە
ئامێزی دڵسۆزی و خۆشەویستیدا پێ ەیاند و زمانی
ئەویان پژاند بەزمانێك دەدوێن و فەرمانڕەوایان بە
زمانێكی تر دەدوێ .دەبینێ كە كەس و عەشرەت و
هاوسێ نزیك و دووری بەرگێك دەپۆشن وفەرمانڕەوا
بەرگێكی تر دەپۆشێ .دەبینێ فەرمانڕەوا ناشارەزایە
لە نیشتمان و ئاوەدانی و كەژو كێوی ،بێ ڕێنوێنی
كەس و هاوسێكانی سەرەندەر ناكاو هەڕە لە بڕەی
ناكاتەوە و هەن او ڕێ دەر ناكا ،بیر دەكاتەوە و
دەكەوێــتە پرســیار ،چــیە هەر چــی بە زمــانی ئەو
دەدوێ ژێر دەستن و خاوەن زمانی تر فەرمانڕەوا،
چیە هەرچی زمانی ئەوی زانی دەبێ بەڕێوە ببرێ و
داژداری بكرێ ،چیە ژێر دەستی و نزمی و پەسـتی
بە بـــاری بــــڕاوە .هەر دێ و منــــاڵی كــــورد بیــــر
دەكاتەوە ،هەیاران چیە كەس وكاری ئەو نەتەوە و
ڕەگەزی ئەو كەمایەتیكیان هەیە كە زمانیان بـۆ
فەرمان پێدان ناشێ و بەرگیان هەر شیاوی نۆكەری
و ژێــر چەپــۆكەییە .بڵێــی هەر خــودا وای دروســت
كـردبن كە چارەنووســیان بە دەســت ئەمــو ئەو بــێ.
هەر دێ و لە ،بیرەدا پێ هەڵدەچێ و گڕی لە دڵی
دا سەر یەك دەكەون .بە تایبەت كاتێك كە دەچێتە
قوتابخانە دەبینێ دەرسی پێ دەڵێن كە فێر بێ و
فێــر بــێ وبە زمانێــك فێــر بــێ ،ئەوە فێــر بــێ
كەنایزانێ .ئایا لەو شتە ناڕەوایە ئایـا ئەو كـارە
نەزانانەیە؟ چۆن لە نەزانـدراو زانـین وەدی دێ ؟
چۆن لە تێ نەگەیشتن تێ گەیشتن دروسـت دەبـێ؟
لە دوو جەهــل و نەزانــین وەدی دێ؟ جـــوێ لە
مــــانەوە لە نەزانینــــدا ،ئایــــا لەو نەزانینـــــی كە
نەزاندراوە ،كاتێ منداڵ دەكەوێتە ئەو گێژاوەوە كە
بە قریـوە وجریـوە لە گەڵـی دەدوێـن دەڵـێ ڕەن ـ ە
ئەمە زمانێکی دیکە بێ و ئەگەر هێندەێ هاوسێ و
هەڤا نی گاڵتەوكایە نەبینێ وا دەزانـێ كەوتـۆتە
نـــاو خێڵێکـــی جیـــاوازەوە و خەریـــكە خـــودار ببـــێ
ناردویـــانە بخـــوێنێ و بەر ،هەر لە ســـەری لـــوور
دەمێنێ ،ئاهێكی بەوەیە كە وێنەی مەل و زیندەوار
دەبینێ  ،هێندێ ئەوان دەبێنێ و لە دڵـی خۆیـدا
دەڵێ خۆزگە ،بە دوێنێ ،منـداڵی كـورد دەكەوێـتە
تەلسـیمەوە كە بـێ تێ ەیشـتن فێـر ببـێ وردە وردە
دەزانێ كە وەك فەرمانڕەوا دەبێ لە وە ڕابێ دەبێ
زمانی فێربونی لە وە ڕابێ .ئاە كەس چارەنووس
و خاك و داهاتی لێ داگیر نەكا .بەر ،داگیركەران
چاویــان لە ڕاســت ئەو حەقــیقەتە كــوێرە .ڕژیمــی
خومەینی كە فی ئیسالمی لێ دەدا ،خومەینی كە
خــۆی بەرابەری مســـتەزعە و چەوســـاوانی جیهـــان
دادەنا مافی میللەتانی ئێرانی پێشێل كردووە .كەی
ڕەوای میللەتی كوردە ،لە سەر داوای حەقی خودادای
وەك دوژمنی دینی و خوێنی ڕەفتاری لەگەڵ بكرێ.
ڕژیمی ئاخوندی خەبات ێڕانی كوردستان بە دوژمنی
شۆڕشــی ئیســالمی و بە دژمنــی ئیســالمی دەزانــێ و
لەگەڵ ئەسـیرەكانی كە لەگەلـی كوردیـان دەگـرێ،
بەبێ دەرمان دەهێڵێتەوە تاكر ،لێیان دەداو دەمرن.
جوان و گەنجانی كوردستان كە دەكەونە بەر دەستی
بە ســزای نــاڕەوا ،ئیعــدامیان بەســەردا دەســەپێنێ.
دیالن لە ناو دەبا .دوای ئەشكەنجەو ئازاری زۆر و
درێژخایەن بێ ئەوە بیركاتەوە .ئەوانەی كە ئەو لە
گەلــی كوردیــان بە دیــل دەگــرێ ،كــوڕی كــوردن و
خـــاوەنی ئەو نیشـــتمانەن .كە نـــاوی كوردســــتانەو
دژمنی داگیركەر كە هێرشی ستەم ەرانەی هێناوەتە
سەر كوردستان و ئەو دیالنەی لەبەر دەركی خۆیان

ژمارە 321{:

و لەسەر خاكی خۆیان گیـــــراون و بـەدەستـــــــــــی
دەستدرێژکارانی چاوچنۆكی ڕەگەزپەرەست .بیـر
نــاكەنەوە لە دیــن لە یاســای نێـــونەتەوەیی ،نە
ویـــژدان ودەروون ،كە داخـــۆ تەجاوزكـــار شـــیاوی
سزایە یان ستە ،لێكراو ؟ داخۆ كورد ستەم ەرە كە
دیفا لە نیشـتمانی خـۆی دەكـا یـان ئەوانەی كە
هێرشیان بۆ سـەر ک ورد س تان هێنـاوە؟ بەر ،كـوا
دزو چەتە بەزەیی هەیە؟كوا ئەوانەی کە دڵیان بە
گونـــاە وتەعـــدا وكوشـــتار ڕە بـــووە لە مـــاوەی
سارنی ڕابردوو بەدوای شۆڕشی گە نی ئێران دژ
بە ڕژێمی شادا ،ڕژێمی ئاخوندی سەدان دیلـی لە
هێــزە خەباتكارەكــانی كوردســتان گرتــووە و دوای
مـاوەیەك ئیعــدامی كــردوون .ئەمــڕۆ بــۆ وێــنە لە
سـەدان دیلـی كـورد كە بەدەسـتی ڕژێمـی ســەرەڕۆی
خومەینی ئیعدا ،كراون باسی شەهیدێكی سـابیرو
پـــــایەداری ســــــازمانی خەبــــــات دەكەیــــــن كە لە
ئەشكەنجەو عەزا دا سەری بۆ دژمن دانەنواند تا
گیــــانی بەرزی فــــڕی بــــۆ بەهەشــــت ،بەهەشــــتی
شەهیدان ،لە كاتێكـدا كە سـازمانی خەبـات یەك
دیلی دژمنی بە سزای ئیعدا ،نەگەیانـدووە .دەبـا
خەڵــــــك لە نــــــاڕەوایی ڕژێمــــــی ئاخونــــــدی ولە
حەقانییەتی خەبـاتی گەلـی كـورد حـاڵی بـبن...
یەكە ،شەهیدی نەمر كە بە برینداری گیرا و لە
زیندانی دژمنداو بێ درەمان و تیمـار ،گیـانی بە
پەروەردگاری شەهیدان سپارد،ئەحمەدی عەزیزییە
كە لە دەوری دێـــــی ئـــــارمردەی نـــــاوچەی بـــــانە
دەكەوێـــتە داوی دژمــــنەوە و برینــــداری دەكەن و
بێتیمار دەمرێ .شەهید ئەحمەدی عەزیـزی كـوڕی
صــــــالح لە نێــــــوانی ســــــاڵەكانی ( 0319تــــــا
)0311ی كۆچی خۆری لەدێی دارێنەی خوارووی
بـــانە لە بنەمـــاڵەیەكی وەرزێـــر لە دایـــك بـــوو.
شەهید ئەحمەد تەمەنی منداڵی و وی لە دێـی
داریــنەو لە دەورووبەری گوزەرانــد .پاشـــان ڕووی
كردەشاری بانەو لەوێ بەكرێكاری ژیانی خـۆی و
خێزانی دەبردە سەر .شەهید ئەحمەد كرێكـارێكی
دەست هەڵێن و لێهـاتوو و ئـازاو بـێ مـنەت بـوو.
ئەمانەت و پـاكی لە نـاو چـاوی دەبـاری .شـەهید
ئەحمەد هەستی بە سـتەمی نـاڕەوای نەتەوایەتـی
كە لە ســـەر شـــانی گەل بـــوو ،دەكـــرد بـــۆیە لە
بەهـــاری ســـاڵی ( )0340دا هـــاتە نـــاو ڕیـــزی
پێشـــمەرگایەتی و لەگەڵ هاوبـــاوەڕانی ســـازمانی
خەبـــــات ،ئامـــــادەی فیـــــداكاری لە ڕێـــــی گەل و
نیشــتمان دابــوو .شــەهید ئەحــمەد لە شــەڕەكانی
ڕۆژی جێژنــــــی قوربــــــانی ســــــاڵی ()0340ولە
شـەڕەكانی بەهـاری 46ی شـاری بـانە قارەمانــانە
هاوبە بوو .شەهید ئەحمەد دوای شەڕی پادگانی
بــانە ڕووی كــردە شــارۆچكەی ئــارمردە كە مــاڵ و
خێزانی بە ئاوارەیی لەوێ بوون .هێزی ڕژێ لە
سەرەتای جۆزەرداندا هێر دەباتە سەر ئارمردەو
دەوروبەریــــی و ژمــــارەیەك لە خانووەكــــانی ئەو
شارۆچكەیە ئاگر تێ بەردەدات ،شـەهید ئەحـمەد
وەك پێشمەرگە بە پێی توانا لە بەرانبەر دوژمندا
دەوێستێ بە مەبەستی دیفا و بەربەرەكانی ،لە
دێ ڕوو دەكەن بۆ بەرزاییەكانی دەرووبەر بێ ئاگا
لەوەی كە جاشــــــی خـــــــۆفرۆ لە هێنـــــــدێك لە
بەرزاییەكــانی دەوری ئــاوایی دابەزیــون ،شــەهید
ئەحــمەد ڕوو دەكــاتە یەكێــك لە بەرزاییەكــان و
چەكــداری كـــورد دەبینــێ و تەقەی لـــێ دەكەن و
برینـــــــداری دەكەن و بە برینـــــــداری دەیـــــــخەنە
ســـاردخانەوە ،بەر ،چەنـــد ڕۆژێـــك هەر زینـــدوو
دەبێت تا ئافرەتێكی كوردی پەرستار هـاوار دەكـا
كە ئەو بێەارە زیندووە و دەیهێننە دەرێ و بەرەو
شــاری مەرا ە بەڕێــی دەكەن بــێ ئەوەی تیمـــاری
برینـــی بـــكەن .ئەوانەی شـــەهید ئەحمەدیـــان بە
برینـداری لەو مـاوەدا دیبـوو دەی ێـڕنەوە كە ئەو
مرۆڤە پاكە ،كر ،لە لەشی دەداو لە ژێر سێبەری
ئیمامی ئومەت ،بە زەلیلی و بێ ئەوە پێیڕاب ەن،
دوای مــاوەی  21ڕۆژ لە کەنەفتــی و بــێ كەســی
گیــانی بەرزی دەفــڕێ بــۆ بەهەشــتی شــەهیدان و
تەرمــی پیــرۆزی بێ ومــان دوای مەرگــی بەڕیزتــر
ناگیرێ لە كاتی برینداری.

} ساڵی سی و شەشە30 . ،
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پاشماوەی :رووناکبیران و نوسەرانی بی هەڵوێست ....
هێزی تۆكمە لە بنا ەیێكی بە هێزدایە ،جورنەوەی مافخوزانەی كوردو ڕێبەرانی ،ناشیرین نابن بە ڕەخنە لێ رتن بەڵكو بە تەعری

و

پێداهەڵ وتنی بێ بنەمای بە ناو ڕۆشنبیرانی تەزیوی پەسیو ،ئامانجی پیرۆزیان بە ڕێدا دەبرێ و درەنگ دەگاتە ئامان  .پێشنهاد،
بۆ دۆستان و ئەندامان و هۆگرانی سازمانی خەبات ی كوردستانی ئێران ئەوەیە كە لە بەرانبەر هەر جۆرە ڕەخنەیێكدا بە گیانی
بەرپرسانەو ەمخۆرانە هەڵوێست ب رن و خۆیان دوور ب رن لە زمانی زبر چونكە ڕەخنە قەبوڵ كردن بە هێزمان دەكات ،زۆر بە هێزتر
لە مانۆڕی گاڵتەجاڕانەو خۆ گی كردنەوەی بێ ڕیشە .خانو لە سەر زیخ و چەوی قەراغ ڕوبارو دەریا دروست بكرێ ،دەكەوێتە بەر فاو
لە ئاكامدا ڕۆدەچێ ودەڕوخێ ،كەوایە بەكۆڵەكە بەردانی دیوارەكانی و هەر هەوڵێك ،ناتواندرێ خانوی بنیادنراو لە سەر ل و زیخی
كەناری ڕوبارو دەریا لە ڕوخان ڕزگار بكرێ.

.

.

ڕۆڵـی ژنان لـە ئێرانـی ژێر دەسەرتـی ئاخونـــدی دا.
جەعفەر بەهرامی

ژنــان نیــوەی کــۆمەڵ ەن بەر ،بەردەوا ،هەوڵ
دراوە بــۆ كە ،رەنــگ كــردنەوەی رۆڵ و نەقشــی
ئەو تـــووێژە گـــرین ە لە كاروبـــاری سیاســـی و
ئــــابووری و كــــۆمەریەتی دا .هەر چەنــــد ئە،
هەڵســــــــــوكەوتانە لە حاســــــــــت ژنـــــــــــان لە
كـــــۆمەڵ ەیەكەوە بـــــۆ كـــــۆمەڵ ەیەكی دیـــــكە
جیــــــابووە ،بەر ،ئەونــــــدە روونە لە هەمــــــوو
كۆمەڵ ـای مرۆڤـایەتی هەتــا پـێ ئــاڵووگۆرە
ئابووریەكان و بەتـایبەت رێنسـان لە ئوروپـا
و ئەمریك ـا ژنــان بە شــێوەیەكی بــێ بەزەییــانە
تووشــی چەوســانەوەو بــێ مــافی دەبــوون .ژنــان
لە یەن تاجرەکــــان و دەرڵەکــــان و کەســــانی
هەلپەرەست ئاڵوگۆڕ و کڕین و فرۆشتنیان پێوە
کراوە و وەکوو کۆیلە و بوونەوەیەرێكی بێ مـا
کەڵکیان لێ وەرگرتـوون .لە دوای پێشـكەوتنی
پیشەســـــــــازی و رێنســـــــــان لە وەرتــــــــــانی
رۆژئـــاوایی ،وردە وردە ژنـــان واریـــدی كەرتــــی
ئــابووری بــوون و لە دوای ئەوە رێ ەیــان بــۆ
بەشی سیاسی و كۆمەریەتی پێ درا و توانیان
بە هەوڵ و ماندووبوونی زۆر كاری ەری لەسەر

كـــۆی پـــرس و بابەتەكـــان دروســـت كەن و مـــافە
زەتكراوەكانیـــــان قۆنـــــاغ بە قۆنـــــاغ بەدەســـــت
بێـنن .لە ئێستاشـدا وەك هەمـوو یەك شـاهیدن
ئەو پێشــکەوتووییانەی وەدەســت هــاتوون بــوونە
هـۆی ئەوەی ژنــان لە بریــارە چارەنووسســازەكانی
وەرتان دەور ب ێڕن و لە چەندین وەرت نەقشی
رێبەرایەتـــــــی كردنیـــــــان وەئەســـــــتۆ گرتـــــــووەو
مێژوویەكــــی زێرینیــــان تۆمــــار كــــردووە .ئەوەی
مەبەستی بابەتەكەی منە ئەوەیە كە هێشتا لە
هەنـــــدێک لە ورتـــــانی ئاســـــیایی و بەتـــــایبەت
ڕۆژهەرتـی ناوەڕاسـت ،بـێ مـافی و چەوسـانەوەی
ژنــــان بەشــــێوەیەكی بەرچــــاو لە ئـــــارادایە ،لە
وەرتـانی ئەفغانسـان ،پاکسـتان و ئێـران رەگەزی
مێیــنە لەگەڵ چەنــدین دیــاردەی هەژێــنەری وەك
بەزۆر بە شوودان ،گەورە بە بەووك و ژن بە ژنە
دەبــنەوە یــان ئەوەی كە لە تەمەنــی ژێــر پــازدە
ســاڵ لە بـــازارە تایبەتەكانــدا ســـەودایان پێـــوە
.
دەكـــــــــــــــــــرێ.
لە ئێرانی ژێر دەسەرتی ئاخونداندا ژنان وەکـوو
کەرەستەیەك بۆ خزمەتی پیاو چـاوی لێـدەکرێ،
بەپێــی قــانوونی ئەو دەســـەرتە دوو ژن بە یەک
پیاو حیسـا دەکرێـت .ژنـان نـاتوانن لە بریـاری
سیاســــی وەرتــــدا دەوریــــان هەبــــێ و بەگشـــــتی
ئاخونـــــدان ژن بە بـــــوونەوەرێكی نوقســــــتان كە
توانای بریاردانی لە هی بارێكـدا نـیە ،پێناسـە
دەكەن .ئەو خوێندنەوە نا ئینسانیەی ئاخوندانی
دواكەوتوو لە حاست ژنان دۆخێكـــــی بــۆ ژنان

خولقاندووە كە ئەو تووێژە گرین ەی كـۆمەڵ ەی
ئێــران زیــاتر لە هەر ســەردەمێكی دیــكە تووشـــی
گرفـت و تەنــگ و چەڵەمەی جیــددی بــن ،ئەوە
كـــارێكی كـــردووە لە خەســـارە كۆمەریەتیەكانـــدا
ئافرەتـان بەرزتــرین پــلە تۆمـار بــكەن .بــۆ وێــنە
ئامـاری خۆكــوژی ژنــان لە ئێـران و كوردســتان تــا
دێ زیاتر دەبێ .كە ،رۆژ هەیە هەواڵ و راپۆرتی
تــــایبەت بە خۆكــــوژی ژنــــان لە شــــار و نــــاوچە
جیاجیاكــــــــان نەبیســــــــتین.هاوتەریــــــــ لەگەڵ
چەوسانەوەی سیستماتیكی دەسەرتی زاڵ بە سەر
ئێــران ،بەداخەوە كەلتـــووری پیــاو ســـا ری و بە
سوننەتی هێشتنەوەی كۆمەڵ ەی ئێران ،بارگرانی
زیاتری بۆ ژنان ساز كردووە .وەك دەبینین دۆخـی
ژنـان لە كــۆمەڵ ەی ئێـران بەردەوا ،قەیرانــاوی،
نــاخۆ و حەســتەمتر دەبــێ.هەر بــۆیە باشــترین
رێــــ ە بــــۆ دەربــــازبوون لە كــــۆی قەیرانەكــــان و
بەتایبەت قەیرانی سیاسی و دەسەرتی ئاخوندان
لە ئێــــــــران كە ســــــــەرچاوەی زۆربەی كێشــــــــە و
قەیرانەكانە ،پێویستە ژنانی ئێـران و كوردسـتان
هاوشــــان لەگەڵ چــــین و تووێژەكــــانی دیــــكە لە
خەبـات بـۆ روخـانی رژیمـی ئاخونـدان ،هـاتنەدیی
فەزایەكــــــی ئــــــازاد ،دەســـــــەرتێكی دادپەروەر و
یەكسانیخواز دەوری خۆیان ب ێرن.

دەوری ژنان لــە چا كیـە مەدەنــی و سیاسیەكان ،لــە کـــوردستان دا.
ئامادەکردن و نووسینی :فرمێسک رەزایی

لە مێـــژە ژنـــان لەکوردســــتانی ئێـــران وێــــڕای
چەوســــــــانەوەیان لە یەن کــــــــۆمەڵ ە و لەوە
خراپتــــر ســــەرکوتی لەڕادەبەدەریــــان بەهــــۆی
یاسـای ڕژیمـی ئێـران ،قەت ئەرکەکـانی خۆیـان
وەکـو مرۆڤێــک لە بیـر نەچــوەتەوە و تەنــانەت
ســەرەڕای ئەوەی هەوڵیــان داوە بــۆ وەرگرتنــی
مافە ڕەواکانی خۆیان ،مافی ژیـن ە و ئـاژەڵ و
تەنــــــــانەت پیاوانیــــــــان پاراســــــــتووە و لە،
ڕێ ایەشــدا قوربانیــان داوە وگیــانی خۆیانیــان
خســـتووەتە مەترســــیەوە.ئەو وێــــنە و کــــورتە
ڤیدیۆیانەی کە لە تۆڕەکۆمەریەتیەکاندا بـاڵو
دەبـــنەوە ،ئەوەمـــان بـــۆ دەســـەلمێنێ کە ژنـــان
چەنــدە بەهێــزو چەنـــدە خــۆڕاگرن .هەموومـــان
ئاگادارین کە ژنان لە دونیای ڕاسـتەقینەدا بە
هەمـــــوو ئە ،کۆســـــپانەی لە ڕێ ایانـــــدا هەیە
بەر ،هەر ماندوونەناســـــــــــانە لە هەوڵـــــــــــی
پاراســتنی خــاک و نەتەوەدان.بەنــدیخانەکانی
ڕژیمی ئاخوندی لە ژنـانی چـا ک و خەمخـۆری
کوردسـتان پـڕ بـووە .کە ،کەس هەیە نەزانێـت
ئەشــــــکەنجەکان لە ئاســــــتی ژنــــــان چەنــــــدە
نامرۆڤــانەیە ،بەر ،ژنــانی نەبەزی کوردســتان
خـــــــــــــــۆڕاگرتر لە هەمیشـــــــــــــــە بـــــــــــــــوون.
لە مێــژە ژنــانی کوردســتان خۆیــان بە ڕەگەزی
خـوارتر و دوهە ،نـازانن هەربـۆیە لەهەمـوو
خۆپیشاندانەکان لە پێشەوەی جەماوەر بـوون.
ڕەن ە هەمــووان بــزانن لەو کــاتەوە كە کۆرۆنــا
وەک هەموو جیهان ،ئێران و کوردستانیشـــی

گرتـــــــووەتەوە و ڕۆژ بە ڕۆژ زیـــــــاتر تەشـــــــەنە
دەستێنێ  ،ژنان کۆرن بە کۆرن ورتیـان خـاوێن
کــــردوەتەوە ،ئەو ژنــــانە کە زۆربەیــــان ئاســـــتی
خوێندنی باریان هەیە ،بە پێکهێنـانی کەمـپەین
و پەڕەپێدانی یەک رتویی لەنێوان چینی وان و
خوێنـــــدکارانی کــــــۆمەڵ ە هەوڵیــــــان داوە بــــــۆ
پاراستنی گیانی هاوورتیان ،هەروەها خەمخۆری
ئەو هاوورتیانە بوون کە بەهۆی کۆڕۆنـاوە بـاری
ئابوریـــــــان لە دۆخێکـــــــی نالەبـــــــاردا بــــــــووە.
ڕژیـــ بێبەزەییـــانە ئـــاگری بەرداوەتە سروشـــت و
دارستانەکانی کوردستان ،لێرەشدا ژنان بەهەموو
توانایــانەوە دەســت بەكــاربوون و شــان بە شــانی
پیـــــاوان دەســــــتیان كـــــردووە بە كوژانــــــدنەوە و
پاراستنی ژین ە و دارستانەكانی كوردسـتان.ژنـان
لەئێــران و كوردســتان بەتــایبەتی زیــاتر لە هەر
چینێکی تری ئەو ورتە ،هەست بە چەوساندنەوە
دەکەن ،ئەوان دەزانـــن خۆکـــوژی کەێکـــی تەمەن
شــازدە ســـاڵە بـــۆچیە؟ دەزانـــن کـــوژرانی ژنێکـــی
خاوەن دوومنداڵ بەدەستی پیاوەکەی هەستێکی
هەیە ،دەزانـــن کاتێـــک ژنێـــک تەنیـــا بەتـــاوانی
ئەوەی لەخۆی ومافەکانی بەرگـــــــری کردووە و

لە یەن ڕژیـــــمەوە بێڕێـــــزی پـــــێ دەکـــــرێ و لە
بەنــــــــدیخانە دەکــــــــرێ ،هەســــــــتێکی هەیە،
هەربــۆیە زیــاتر لە هەریەك لە پێكهاتەكــانی
تـــری کـــۆمەڵ ە هەســـت بە ئازارەکــــان دەکەن و
نـــاتوانن بـــێ هەڵوێســـت بـــن.ژنـــانی قارەمـــانی
کوردستان لە ،ماوەدا بەگیـان و دڵ چـونە هانـای
ئەو کــــــــــــــــــۆڵبەرانەی کە لە یەن هێــــــــــــــــــزە
ئەمنیەتیەکـــــــانی ڕژیــــــــمەوە تەقەیـــــــان لــــــــێ
دەکرا،ئەمانە شت ەلێكی نوێ نـین ،ئە ،ژنـانە
پەروەردەی دەســــــــتی دایکــــــــانێکن کە کاتێــــــــک
پێشـــــمەرگە لەشـــــاخ بـــــو ،لە نـــــانی خۆیـــــان و
بنەماڵەیـان دەگێـڕاوە بــۆوەی نـان ب ـاتە دەســتی
پێشـــمەرگە قارەمانەکـــان .بێ ومـــان جـــورنەوەی
رزگاریخوازی گەلی کورد بـۆ گەیشـتن بە ئامـانجە
پیرۆزەکــانی ،پێویســتی بە ،ژنــانەیە و هەر ئە،
ژنـــانەن کە ڕێـــبەران و کەســـانی هەڵکەوتویـــان
پەروەردە کردووە.

تێکـۆشـان.

ئۆرگانی کومیتەی ناوەندی سازمانی خەباتی ک وردستانی ئێران.
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پـیـــرۆز بــــــێ یــــادی  ٠٥سـاڵـــەی رادیــــۆ دەنـ ـــــی خــەبـــاتـــــی کــوردستـــــانــــی ئێــــــــران
لە ٠٣ی جــۆزەردانی ســاڵی  0395كــۆچی خــۆری لە ئاکــامی دەن ـــی خەبـــاتی كوردســـتان جیـــاواز لە بەرنـــامەی سیاســـی و
هەوڵ و مانــدوبوونێكی زۆری رێبەرایەتــی ســازمانی خەبــات  ،ووتـــار و لێكــــدانەوی روداوەكـــانی رۆژانەو بــــاڵو كــــردنەوەی
رادیۆ دەن ی خەبـاتی كوردسـتانی ئێـران ،دامەزراو دەسـتی بە
چـا كی پێشـمەرگە قارەمانەكــانی سـازمانی خەبـات ،چەنــدین
باڵوکــردنەوەی بەرنــامە ئەزمونیەکــانی كــرد .دەن یــک کە بە
تەتەری خـــۆ خەبەری شـــەپۆلەکانی هەوادا گەیشـــتە گـــوێی بەرنــامەی هەمەرەنـــگ و بە كەڵكـــی هەبـــوو ،وەك بەرنـــامەی
هاونیشـــتماناینی تــــامەزرۆی دەن ـــی راســــتەقینەی خەبــــات و گۆشــەی پێشــمەرگە كە بە ســەرهاتی پێشــمەرگە قارەمانەكــان
بەرخودانی کـورد لە کوردسـتان دا  .ئەو دەنـ ە هەر لە یەکە ،و رێنــوینی كــار كــردن و بــابەتی تــایبەت بە پێشــمەرگەی بە
ســــاتەکانی بیســــتنیەوە ،بــــۆ بە نەوا و میلــــۆدی و مـــــایەی گـــوێی هـــۆگرانی دەگەیانـــد .هەروەهـــا بەرنـــامەی خەبـــات و
حەسانەوەی وەرزێر و خویندکار و خـاوەن پێشـە و گشـت چـین
و تویژەکــانی کـــوردەواری لە بەشــێکی بەرینـــی کوردســـتان و خەڵـــــــك كە بەرنـــــــامەێكی تــــــــایبەت بـــــــوو بە بەشــــــــدرای
بــاقی نــاوچە دورە دەســتەکانی بندەســتی رژیمــی دژی ئــازادی هاونیشــتمانیان لە خەبـــات و تیکۆشــان دا و شـــێوەكانی ئەو
ئـاخــوانـدی لـە ئێران دا .دەسـت بە كـار بـوونی رادیـۆ دەن ـی خەبــات و پشــتیوانیانەی خەلـــک بــۆ شــۆڕ و شۆڕشـــ ێڕانی
خەبـــاتی كوردســـتانی ئێـــران ،لە هەلـــو مەرجێكـــدا بــــوو كە نیشــان دەدا و شــرۆڤەی دەکــردن .بەرنــامەی وەرمــی نامەكــان
جــــــورنەوی شۆڕشــــــ ێرانەی سیاســــــی و چەكــــــداری خەڵكــــــی
كوردســــتان لە بەرانــــبەر هێــــزە داگیركەرەكــــانی دەســـــەرتی كە تــــایبەت بـــــوو بە ور ،دانەوەی نـــــامە و داخوازیەكـــــانی
مڵهوری ویالیەتی فقیە دا ،بە شـێوەێكی شـێل یرانە لە هەمـوو گــــوێ ران ،و هەورەهــــا بەرنــــامەی ئەدەبــــی كە بەرنــــامەێكی
ناچەکانی کوردستانی ئێران چا کانە لە ئارادا بـوو .ئـا لەو حەوتـــوانەی پــــڕ بیســـەر و بە نــــاوەرۆک و خـــاوەن گــــوێ ری
هەلـومەرجەدا دەســت بە كـار بــوونی رادیــــــــــۆ دەن ــی خەبــات
تـامەزرۆی ئەدەبــی کــوردی بـوو و هەروەهــا چنــدین بەرنــامەی
ی كوردستانی ئێران بـووبە هانـدەرەێكی مەعـنەوی گەورە بـۆ
خەڵكــی كوردســـتان و رێبـــوارانی رێبـــازی ســـازمانی خەبـــات و تــــری وەک ئــــایینی و کــــۆمەریەتی بە گــــوێی گـــــوێ ران و

تێكـــــرای تێكۆشـــــەرانی رێـــــ ەی رزگـــــاری .دەن ـــــی خەبـــــاتی هاونیشـــتمانیان دەگەیانـــد .بێ ومـــان رێبەرایەتـــی ســـازمان و
كوردستان نە تەنیا بـ ۆ هـۆگران و رێبـوارانی رێبـازی سـازمانی كــادرە تێكۆشــەرەكانی دەن ــی خـــەباتــــی كــوردستــــــــان دەوری
خەبــــاتی كوردســـــتان ،بەڵكــــو بـــــۆ تێكــــڕای ئەو تێكۆشـــــەرە
سەرەكیان لە بەرێوە چـوونی كـاری دەن ـی خەبـاتی كوردسـتان
ئـــازادیخوازانەی لە خەبـــات و تیکۆشـــن دا بـــوون  ،دەورێكـــی
كــــاری ەر و گرین ــــی بینــــی کە تــــا ئیســــتا ئەوانەی لەو لـە ماوەی زیاتر لە سێ دەیە كار كردنیدا گێراوە.ئەو کادر و
ســـەردەمەدا گوێیـــان لە بەرنامەكـــانی رادیـــۆ دەن ـــی خەبـــات بەڕێـوەبەر و بەر پرســانەی کە لە ،دەسـت ایەدا بــێ پســانەوە
رادەگرت ،باس لە یەنەكـان ی زمـانەوانی كـوردیی و بـابەتی و مانــدویی نەناســـانە کاەریـــان کــردوە ،هەر کـــا ،بە نـــۆرەی
سیاســــی و ئەدەبــــی و كــــۆمەریەتی ئەو بەرنامــــانە دەكەن و خۆیـــــان لە راپەڕانــــــدنی ئەرکە پێســــــپێردراوەکانیان دا بەو
دەن ی خەباتی كوردسـتان بە یەكێـك لە رەسـەنترن دەن ەکـان
و سەركــــەوتـــــــوترین رادیــــــــــــۆ كوردیەکــان لەو ســـەردەمە دا پەڕی ورد بینــی و دڵ ەرمــیەوە لە پێنـــاو خــزمەت بە بـــواری
راگـــەیاندن و زانیــــاری دان بە جـەمـــاوەر و خــــزمەت بــــە
ناو دەهێنن.

كوردایەتی یان خەباتی ئیدئۆلۆژی؟
عەلی بەهرامی

كوردســـــتانی رۆژهەرت لە ئیــــــدۆلۆژی ،دیــــــن و
مەزهە  ،چین و تووێژی جیاجیا پێكهاتووە .ئە،
پێكهاتــــانە هەر لە كــــۆنەوە بەبــــێ كێشــــە و
بەریەككەوتنێكـــی ئەوتـــۆ و بەشـــێوەی ئاشـــتیانە
توانیویــانە پــێكەوە بــژین .هەمــوو ئە ،پێكهــاتە
فكریانە هاوكات خاوەن پرسێكی هـاوبە بـوون،
كە ئەوی پرسی خاك داگیركراوی و ژێردەستەیی
نەتەوەیــــی بــــووە .لەپێنــــاو چارەســــەری پرســــە
نەتەوەییەكەیان لە باكوور بۆ باشووری كوردستانی
ئێـــــــران خەبـــــــ ات و راپەریـــــــن دژ بە رژیـــــــمە
داگیركەرەكــان هاتۆتەئــاراوەو لەو خەبــاتەدا لە
بەشێك یان چەند بەشـی پێكهـاتەی ئەو ناوچـانە
چەخماخەی راپەرین لێدراوە ،خەڵك بـۆ رزگـاری
نەتەوەكەیان خەباتیان كردوەو هەندێ قۆنا ی
خەبــاتێكی سەرتاســەری لە كوردســتاندا هــاتۆتە
ئــاراوە كە پانتــاییەكی زۆری كوردســتانی ئێرانــی
لەخــۆ گرتــووە.ئەوەی جێــی تێڕامــان و پرســـیارە
ئەوەیە كە بــــــــۆچی خەبــــــــاتی نەتەوەیــــــــی لە
كوردستاندا نەیتوانیوە یەك رتوو بـێ و تـا ئێسـتا
بە ئەنجامێك نەگەیشتووە؟ ئەوەی روونە ئامانجی
رزگاری و وەدیهاتنی مافە نەتەوەییەكانی كورد لە
كـۆی شــۆر و راپەرینەكـانی رابــردووی نەتەوەی
كـورددا ئامـانجی سـەرەكی بـووە ،بەر ،گرفتێــك و
بەربەســتێك ئەوە بــوە كە هەر پێكهـــاتەیەك ،لە
راون ـ ە فكــری و دینــی و مەزهەبــیەكەی خــۆیەوە
سەیری بابەت و پرسە نەتەوەییەكەی كردوەو بۆی
تێكۆشاوە .بۆ وێـنە خـاوەن بـاوەرێكی ئیسـالمی لە
روان ـ ەی خــۆیەوە ســەیری پرســە نەتەوەیــیەكەی
كـــردووە .یـــان كمونیســــتێكی كـــورد لە ســــۆن ەی
فكـــرەكەی خـــۆیەوە هەن ـــاوی نـــاوە .ئەو جـــۆرە
خوێندنەوانە هۆیەك بوون بۆ دابە بوونی تواناو
هێزی خەباتكارەكـانی كوردسـتان و لەگەڵ ئەوەی
هەموو ئەو پێكهاتە و رەوتانە باسیان لە پرسە

نەتەوەییەكە كردووە ،بەر ،بابەتە فكری و دینی
و مەزهەبیەكـــان ئەگەر بـــۆ قۆنـــا ێكی بـــووبێ
تووشــی بەریەككەوتـــن و شـــەر و كێشـــە بـــوون و
رێـــ ەی لە دروســــتبوونی خەت و هێڵێكـــی پــــانی
نەتەوەیی گرتووە و ئەوە زۆرجار هەلەكانی لە
كــی داوە.بــۆ ســەلماندنی ئەو راســتیە ،خەبــاتی
 51ساڵی بزوتنەوەی كوردستان باشترین بەڵ ە و
فـــاكتە .خەباتێـــك لە نێـــو جەرگەی كـــۆمەڵ ەوە
هەڵدەقوڵێ بەر ،زاڵكردن و تێكەڵكردنی بابەتە
فكری و ئیدۆلۆژیەكان لەبەر یەكی هەڵـدەتەكێنێ
و خەڵكـــی تـــامەزرۆی رزگـــاری و سەربەســـتی ی
كوردســتانی تــوو جۆرێــك لە بــێ متمــانەیی و
دوورەپەرێزی دەكا.ئەوە هاوكات بوو لەگەڵ ئەوەی
رژیمــی دەســەرتداری تــاران كە بە نــاوی دیــن و
مەزهەبـی دواكەوتـوو ،جـڵەوی دەسـەرتی گرتبـووە
دەســــت و هەوڵــــی دەدا بە كەڵــــك وەرگــــرتن لە
بابەتە دینی و مەزهەبیەكان بەشێكی بەرچـاو لە
خەڵكـــی كوردســـتان بـــۆ ی خـــۆی راكێشـــێ یـــان
نـــیكە ،لە راســـت بـــزوتنەوەی رزگــــاریخوازی و
ئـــازادیخوازی كوردســــتان شـــوبهە و گومانیــــان
دروسـت بكــات.لە یەكـی دیــكەوە لەدوای روخــانی
رژیمی سەدا ،حوسێن لە عێرا و سەلماندنی مافە
نەتەوەییەكـــانی كــــورد لە دەســـتووریی هەمیشــــە
عێرا و ئیعترا بە قەوارەی هەرێمـی كوردسـتان
هەســتی نەتەوەیــی لە كوردســتانی ئێــران لە هەر
قۆنــا ێكی دیــكە زیــاتر پەرەی ســەند و بــابەتە
فكری و ئیدۆلۆژیەكان خرانە پەراوێزەوە یان نی
كە ،ئەو رەنـگ و بـۆنەی رابـردووی نەمـابوو .لەو
سۆن ەوەو بە هەست كردن بە واقعیاتی كۆمەڵ ە و
ویسـتی بنەڕەتـی نەتەوەی كــورد و خوێنـدنەوە بــۆ
زەروورەتەكانی بزوتنەوەی كوردستان و رێ ەكانی
زووتــر بە ئەنجـــا ،و ئاكــا ،گەیشـــتنی خەبـــاتی
نەتەوەیــی كــورد ،ســازمانی خەبــاتی كوردســتانی
ئێران لە كۆن رەی سێهەمی خۆیدا ،پێـداچوونەوەی
بەســەركۆی خەت و بەرنامەكـــانی خۆیــدا كـــرد و
پێناســەی نەتەوەیـــی و نیشــتمانی و وەك فكـــر و
ئیــدۆلۆژی لەســەر ئەساســی باوەرمەنــد بـــوون بە
بنەماكــــــانی ئــــــازادی و دیموكراســــــی بریــــــاری
درێژەپێــدانی خەبـــات و شۆرشـــی لە كوردســـتاندا
پەسەند كرد.بەر ،بۆچی وەك هێزێكـی نەتەوەیـی
و نیشتمانی؟ سازمانی خەبات پێی وایە دەكرێ

فەرهەنــگ و ئەدەبیــاتی نەتەوایەتیمــان و پەرەپێــدانی ئەدەبــی شۆڕش ـ ێڕی و ناســاندنی بیــر و بــاوەری کــوردایەتی
لەسەر رێبازی سازمانی خەبات دا ،دڵسۆزانە لە هەوڵ و تیکۆشانی بێوچاندا بوون.
لێـرەدا جێ ـای خـۆیەتی کە ئەو ڕاسـتیە بخەیـنەوە ڕوو کە دەور و هەوڵـی لە رادەبەدەری ماموسـتا ســەیید جە ل
حوســەینی دامەزرێــنەری ســـازمان و ،چەنــد كەس لە بەرپرســـان و کــادرانی ئەودەمـــی ســازمان ،دەوری ســـەرەكیان لە
دامەزرانــدن و بەرێــوە چــوونی ســەركەوتوانەی رادیــۆ دەن ــی خەبــاتی کوردســتان ،دەن ــی حە بێــژی خەبــات ێڕانی
خەباتی نەتەوایەتی و نیشتمانی و شۆرش ێری کوردیان گێراوە.
لە یادی  ٠٥ساڵی ئە ،رادیۆ یەدا پیرۆزبایی بە تێکڕای چین و توێژەکانی کوردەواری ،هۆگرانی ئە ،دەن ە دەڵیین
و هیـوا دەخـوازین کە لە سـەردەمی ئێسـتا دا ئە ،دەنـ ە بە شـێوازی سـەردەمیانە و پێشـکەوتوانە ،درێــژە بە ئەرک و
راسپاردەکانی خۆی بدا و بە پێی توان خزمەت بە بواری ڕاگەیاندن و فەرهەنگ و ئەدەبیاتی رەسەنی کـوردی بکـا و
لە گەیاندنی زانیاری بە سوود بە هۆگر و گوێ رانی و ،لە قاودانی پالن و بەرنامە شوو ،و ترۆریستیەکانی رژیمی
ئاخوندی و نەیاران و دژمنانی نەتەوەکەمان هەروا لە کار و بەکار و دەنگ دلێر و بوێر بەێتە پێ .
پیــرۆز بــێ یــاد و بی ـرەوەری  ٠٥ســاڵەی ٠٣،جــۆزەردانی ســاڵی هەزار و سێســەد و شەســت و چــواری کــۆچی خــۆری،
ساڵرۆژی دامەزراندنی دەن ی خەباتی کوردستانی ئێران.
ناوەندی راگەیاندنی سازمانی خەباتی کوردستانی ئێران ٠٣ی جۆزەردانی 1399
کۆچی خۆری.

لەســەر خەت و رێبــازی نەتەوەیــی و نیشتمانـــــــــــی
تێكــــڕای پێكهـــــاتە فكــــری و دینـــــی و مەزهەبـــــی و
ەیرەمەزهەبیەكان لە پێناو پرسە نەتەوەییەكە رێك
بخـرێن و گرین ــی دان بە دیـن ،مەزهە  ،پێكهــاتە و
ناوچەیەكی تایبەت و كـۆی پێكهـاتە و ناوچەكـان لە
راستای پرسە نەتەوەیی و نیشتمانیەكان لە یەك ریز
و ســـەن ەردا ســـازماندەیی بكـــرێن .هاوكـــات هەمـــوو
دانیشـــتوانی ئەو نیشـــتمانەی ئـــێمە بـــۆ رزگـــاربوونی
تێدەكۆشین ،وەك یەك خاوەن ما بن و لە قانوون و
یاسا و رێساكاندا هی جیاكاریەك نەكـرێ لە راسـت
دانیشتوانی كوردستان.بەپێەەوانەی هێز و یەنەكانی
دیـــكەی كوردســـتان كە هەوڵ بـــۆ گـــۆرینی كەلتـــووری
كــۆمەڵ ەی كوردســتان دەدەن ،ســازمانی خەبــات پێــی
وایە ئەركی ئێمە دروست كردنی فەرهەنگ و كەلتووری
یەكتــر قەبــووڵ كــردنە لە نێــوان پێكهــاتە و چــین و
تووێژە جیاجیاكاندا .هەمـوو پێكهاتەكـانی كوردسـتان
بە مەزهەبی و ەیرە مەزهەبی بەجێی دژایەتی یەكتر
كردن و گرژی ،بە بێ ئەوەی بێرێزی بەرامبەر بیـر و
بۆچوون و فكر و ئیـدۆلۆژی یەكتـر بـكەن ،پـێكەوە بـۆ
ســـــەقام یری و دابـــــین كردنـــــی ژیـــــانی ئاشـــــتیانە
تێبكۆشـــن .ئە ،هەن ـــاوە دەتـــوانێ لە چەنـــد بـــارەوە
خزمەت بە بزوتنەوەی شۆرش ێڕانەی كوردستان بكات.
یەكە ،ئەوەی كە ئەو ئەزمـــون و تەجـــروبە تـــارنەی
رابردوو دووبارە نەكرێنەوە ،بەجێی بەر یەككەوتن و
كێشە ناوخۆییەكان ،وزەو پوتانسیەلی هەموو چـین و
تـــــووێژ و پێكهاتەكـــــان یەك بخـــــرێن لە راســــــتای
بەهێزكــــــــردن و بردنەپێشــــــــی پرســــــــە نەتەوەی و
نیشــتمانیەكان .هەروەهــا بە پــێەەوانەی رابــردوو لە
قـازان و مەســڵەحەتە نەتەوەیـی و نیشــتمانیەكانەوە
ســـەیری بـــابەتە فكـــری و ئیـــدۆلۆژیەكان بكـــرێ.ئەو
ئیدۆلۆژیە نەتەوەیی و نیشـتمانیەی سـازمانی خەبـات
بــۆ خـــۆی دیـــاری كـــردووە ،هەمـــوو ســـنووری شـــار و
نـــاوچەیەكی بڕیـــوەو بە پانتـــایی و بەرینـــی خـــاكی
كوردستانە ،هە ربۆیە ئەركی ئێمە لە ئێستادا قورسترە
لە هەر قۆنــــا ێكی دیــــكەی خەبــــات كردنەكەمــــان،
چوونكە بیری نەتەوەیـی و نیشـتمانی وەكـوو ئـانتی و
دژێكە بۆ هەموو ئەو بیر و هزرە نامۆیانەی كۆمەڵ ەی
كوردســـــتانی تووشـــــی بزركانـــــدن و دابەشــــــكاری و
دوورخسـتنەوە لە ئەسـڵی ئەرك و وەزیفەكـانی خۆیـان
كــرد.لەســـەر هەمــوو تـــاكێكی نەتەوەیــی و نیشـــتمان
خۆشەویست و ئازادیخوازە ،لە سەرخستن و بە ئەنجا،
گەیاندنی فكـری نەتەوەیـی و نیشـتمانیدا بەو جـۆرەی
ئیمكـــان و توانـــای هەیە و بـــۆی دەكـــرێ هاوكـــار و
پشتیوانی سازمانی خەباتی كوردسـتانی ئێـران بـێ بـۆ
ئەوەی پرسە هابەشەكە كە پرسی نەتەوەییە لە ئێران
زووتر بە ئەنجا ،ب ات و لە پاراسـتن و بردنەپێشـی
دا هەموان هەست بە بەرپرسایەتی بكەن.

پەیامی سەرەخۆشی سكرتێری گشـتی سـازمانی خەبـات بە
بۆنەی كۆچی دادە عیسمەت مورادخانی

بە داخەوە هەواڵی كۆچی دوایی دادە عیسمەت مورادخانی ،دایكی كاك محمود یوسفی پێشـمەرگەو كـادری
دڵسۆزو پێشكەوتوی سازمانی خەبات ی كوردستانی ئێران پێ ەیشـت .دادە عیسـمەت یەكێـك لەو ئـافرەتە
دڵسۆزاو ەمخۆرانەی كوردو ڕێبـازی سـازمانی خەبـات و مامۆسـتا سـەید جە ل حوسـەینی بـوو كە هەمـوو
كــات بە دەڕبڕینــی هەســتی پــاكی ،لە ئەرك و كــاری پێشــمەرگەیی دڵ ەرمــی دەكــردین.بە بــۆنەی كــۆچی
دوایـی دادە عیســمەت ،بە نــاوی خــۆ ،و هــۆگرانی ڕێبـازی ســازمانی خەبــات ،سەرەخۆشــی بە كــاك محمــود
یوسفی و كاك محەممەد ساڵحی هـاوژینی و تێكـرای ئەنـدامانی خـانەوادەو خـز ،و دۆسـتانی ڕادەگەێـن و
لە ە ،و پەژارەیاندا خۆ ،بە شەریك دەزان .
سازمانی خەبات ی كوردستانی ئێران /سكرتێری گشتی
بابەشێخ حوسەینی
 26ی جۆزەردانی  0366كۆچی خۆر

کۆچی دوایی مامی شەهیدێکی سازمانی خەبات لە
شاری رەبەت،
حاجی سەید خدری مـاوەڵۆیی( خـزری) ،ڕۆژی دوشـەممە ڕێكەوتـی
29ی جۆزەردان ،بەهۆی نەخۆشیەوە لەشـاری ڕەبەتـی سەردەشـت،
كۆچی دوایی كـرد .حـاجی سـەید خـدر ،مـامی شـەهیدی قارەمـانی
ســازمانی خەبــات ،شــەهید ســەید تــاهیر مــاوەڵۆیی(خــزری) ،و
هەروەها شەهید سەید تەها ماوەڵۆیی( خـزری) ،بـوو .بە بـۆنەی
کــۆچی ســەید خــدر پرســەو سەرەخۆشــی بە كەس و كــار و خــز ،و
دۆســتانی دێ ى مــاوەڵۆ و نــاوچەی ڕەبەت ڕادەگەیەنــین و خۆمــان
بە هاوبەشــــــــــــــــــی ە ،و پەژارەیــــــــــــــــــان دەزانــــــــــــــــــین
انــــــــــــــا الــــــــــــــلە و انــــــــــــــا الــــــــــــــیە راجیعـــــــــــــــون.

تێکـۆشـان.

ئۆرگانی کومیتەی ناوەندی سازمانی خەباتی ک وردستانی ئێران.

ژمارە 321{:

} ساڵی سی و شەشە30 . ،

ی جۆزەردانی  1399ی کۆچی خۆری 21.ی ژوئێنی  2020ی زاینی

ئادرەس و ژمارە تەلەفونی سازمانی خەبات،ی کوردستانی ئێران

تەلەفون:
کومیتەی ناوەندی11695141556130:
پێوەندی هەولێر116951419501216 :
پێوەندی سلێمانی11695112559566 :
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دوو کۆبوونەوەی ئۆنالین ی بەر پرسی رێکخستنەکانــی دەرەوەی ورت لە گەڵ ئەندامانــــــی سازمان لە ئوروپا
رۆمـانی.،هەن ــار و یونــان ڕێکخسـت .ســەرەتای كۆبــوونەوەكە بە دەقـیقەیەك بــێ دەن ــی بــۆ گیـانی پــاكی شــەهیدانی كـورد و كوردســتان بەتــایبەت شــەهیدانی
سوورخەرتی سازمانی خەبات و لە سەروویانەوە رێبەری دڵسۆز و فیداكاری نەتەوەكەمان مامۆستا سەید جە لی حوسەینی دەستی پێ كرد كاك ئازادی حوسێنزادە
بەرپرسی كۆمیتەی سوییسی سازمان كۆبوونەوەكەی كردەوە و بەرنامەی كۆبوونەوەی بە بەشداربووان راگەیاند .دوا بەدوای كاك ئازاد ،عەلـی بەهرامـی بەرپرسـی
رێكخستنی دەرەوەی سازمانی خەبات باسێكی سیاسی لەسەر دۆخی ئێران ،كوردستان و سازمانی خەبات پێشـكە كـرد .لە باسـەكەی دا كـاك عەلـی ئیشـارەی بە
دۆخی كۆمەڵ ەی ئێران لە باری هەژاری ،دۆخی نوێی كرۆناو بێ بەرنامەیی رژی و بەهانا نەچوونی قوربانیانی ئەو نەخۆشیە مەترسیدارەی كرد و راگەیاند كە
رژیمـی ئێــران لە كرۆنـا لە یەك بــۆ بـێ دەنــگ كردنـی نارەزایەتیەكــانی نــاوخۆ كەڵكـی وەرگرتــووەو لە یەكـی دیــكە لەبەر بـاری گرانــی ئـابووری بەبــێ گوێــدانە
مەترسیەكانی كرۆنا لەسەر خەڵكی ئێران بازاری شارەكانی كردەوە و دۆخی ئاسایی راگەیاند .لە پـاڵ ئەوەدا كەوتە پروپاگەنـدە و راگەیانـدنی ئامـار و ژمـارەی
نادروست لەو بارەوە .ئەوە لە كاتێكدابوو كە رژی ئامادەنەبوو هی جۆرە بەرنامە و پالنێك بۆ بەرەورووبوونەوەی كرۆنا جێبەجێ بكات.
لە درێژەی باسەكەیدا بەرپرسی رێكخستنی دەرەوەی سازمان ئیشارەی بە كێشە ناوخۆییەكانی رژی كرد و وتی :بەرپرسانی رژیمی ئاخوندی سارنێكی زۆرە لەسەر
دزینی داهات و سەرمایەی خەڵكی ئێران و بەدەستهێنانی ئیمتیازی زۆرتر بۆ خۆیان شەر و كێشەیان هەیە و لە ئێستاشـدا كە دۆخـی ئێـران و ژیـانی خەڵـك زۆر
حەستەمە دەبینین شەڕی باڵەكانی ئەو دەسەرتە تا دێ زیاتر پەرەدەستێنێ .شەری باڵەكانی رژی و باڵوبوونەوەی گەندەڵی و دزی دەسەرتداران تا دێ زیاتر
دەرفەت و بەستێنی نارەزایەتی و راپەرینە جەماوەریەكان زیاتر دەكات .ناوبراو لە باسەكەیدا هەروەها ئیشارەی بە دۆخی رژی لە كۆمەڵ ەی نێونەتەوەیی كرد
و وتــی :وێـــڕای نـــارەزایەتیە جەماوەریەكـــان و بڵێســـەی راپەریـــن لە نــاوخۆی ئێـــران و كوردســـتان و بێزراوبـــوونی ئەو دەســـەرتە دیكتـــاتۆرە ،لە كـــۆمەڵ ەی
نێونەتەوەییشدا رژی تووشی قەیرانی جیددی سیاسی و دیپلۆماسی بووەو لە ئێستادا رووبەرووی قورسترین فشارەكان لە مێژووی خۆی بووەتەوەو بە خوێنـدنەوە
بۆ ئەو دۆخەی رژی  ،ئەو نەتیجە وەدەست دێنین كە دەسەرتی ئاخوندان لە ئێراندا هـی داهـاتوویەكی نـیە و روخـانی ئەو رژیـمە لە هەر كـاتێكی دیـكە زیـاتر
مومكینە .بەرێزیان لە درێژەی باسەكەیدا شـیكردنەوەیەكی لەسـەر سیاسـەت و بەرنامەكـانی سـازمانی خەبـات كـرد و ئیشـارەی بە ئەركـی ئەنـدامانی سـازمان لە،
دۆخەدا كرد.كاك عەلی لەو بارەوە وتی :ئێمە ئەندامانی سـازمانی خەبـاتی كوردسـتانی ئێـران ،پێویسـتە لە هەر وە تێـك دەژیـن نـوێنەرێكی چـا ك و ئـاكتیوی
سازمانی خەبات و نەتەوەكەمان بین ،پێویستە لێبڕاوانە كار بۆ ناساندنی بەرنامە و سیاسەتە دروست و نەتەوەییەكـانی سـازمان و دۆخـی خەڵكـی كوردسـتان و
سیاسەتە داگیركاریەكانی رژی و دەرد و ئازارەكانی نەتەوەی كورد لە كوردستان ئێران لە دامودەزگای وەرتـان و رێكخـراوە ناحكومیەكـانی ئەو وەرتـانە بكەیـن.
رۆژی شـەممە ٠٤ی جــۆزەردانی ٣٠٥٥ی هەتــاوی ،لــه درێــژهی کۆبونـهوه تــهشــکیالتیهکــان رێكخســتنی لە ســەرمانە وەك نــوێنەرێكی ســازمان و نەتەوەكەمــان لە وەرتــانی ئوروپــایی هەن ــاو هەڵ ــرین و كــاری ەری دروســت بكەیــن .لە دوای قســەكانی كــاك عەلــی
دەرەوەی سازمانی خەباتی كوردستانی ئێران کۆبونهوهیهکی ئینتـهرنێتـی بـۆ ژمـارەیەك لە ئەنـدامانی بەشدارانی بەرێزی كۆبوونەوە بە رەخنە و تێبینی و پێشنیار كۆبوونەوەكەیان دەوڵەمەندتر كرد .لە كۆتایی كۆبوونەوە تەشـكیالتیەكەدا بریـار لەسـەر درێـژەدان
بە ،جۆرە كۆبوونەوانە و كاری جیددیتر لەسەر ئەندامانی سازمانی خەبات لە دەرەوەی وەرت درا.
دیار و دڵسۆزی سازمانی خەبات لە وەرتانــــــــی  :سویی  ،ئوتری  ،ئین لی  ،سپانیا ،بلژیك،

ڕۆژی یەكشــــەممە ڕێكەوتــــی  2121/9/1كـــــات  ،03:11كۆبــــوونەوەی تەشــــكیالتی كـــــۆمیتەی نــــۆروێژی ســــازمانی خەبـــــات بەشــــێوەی ئــــۆنالین بەرێوەچـــــوو.
ئەو كۆبوونەوەیە كە بە بەشداری هەریەك لە بەڕێزان كاك عەلی بەهرامی بەرپرسی ڕێكخستنی دەرەوەی سازمان ،و ژمـارەیەكی بەرچـاو لە بەرپـرس و ئەنـدامانی
بەرێــــــــــــــزی كـــــــــــــــومیتەی نــــــــــــــۆروێژ ،بە خولەكێـــــــــــــــك بـــــــــــــــێ دەن ــــــــــــــی بـــــــــــــــۆ گیــــــــــــــانی پـــــــــــــــاكی شـــــــــــــــەهیدان دەســــــــــــــتی پـــــــــــــــێ كـــــــــــــــرد.
لە ســەرەتادا کــاك عبداللــه بەرپرســی گشـــتی كــۆمیتەی نــۆروێژ كۆبــوونەوەكەی كــردەوەو بەخێرهــاتنی بەشــدارانی كــرد ،پاشــان ڕاپــۆرتێكی پــوختی لەســەر كــار و
چا كییەكانی كۆمیتە لە ورتی نـۆروێژ پێشكە كرد .دواتر كاك عەلی بەهرامی چەند وتەیەكی سەبارەت بە گۆڕانكاری و ڕوداوەكانی جیهـان ،نـاوچەكە و ئێـران
و كوردستان پێشكە كرد ،و لە درێژەی قسەكانی دا باسێكی پوختی لەسەر چـۆنیەتی كاروبـاری تەشـكیالتی سـازمان لە دەرەوەی ورت و قەوارەی نـوێی پێكهـاتەی
ڕێكخســــــــتنی دەرەوەی ســــــــازمانی خەبـــــــــات ،پێشــــــــکە كـــــــــرد ،كە لە یــــــــان ئەنـــــــــدامانی كــــــــۆمیتەی نـــــــــۆروێژەوە بەگەرمــــــــی پێشـــــــــوازی لــــــــێ كـــــــــرا.
دواتر كاك مەحمـود یوسـفی بەرپرسـی بەشـی گشـتی پێوەنـدی كـۆمیتە باسـێكی پـر نـاوەرۆکی لە سـەركاروباری پێوەنـدی سـازمان لە دەرەوەی و ت بەتـایبەت ورتـی
.
نۆروێژ كرد.
دواتر کات درایە بەشداربووان و بە ڕەخنەو سەرەن و تێبینـی خۆیـان سـەبارەت بە كاروبـاری سـازمان لە وەرتـی نـۆروێژ بـاس كـرد و لە یەن كـاك عەلـی و كـاك
عەبدوڵاڵوە وەر ،درانەوە.لە درێژەی كاری كۆبوونەوەكەدا تیشك خرایە سەر پێكهـاتە و بەشـەكانی كـومیتە ،كە كـاك رامیـار رەحماندوسـت وەكـوو بەرپرسـی بەشـی
راگەیاندنی كومیتە هەڵبژێردراو پالن و بەرنامەی نوێ بۆ كاری بەشەكانی دیكە داندرا.لە كۆتاییدا بەشدارانی كۆبوونەوە پێكەوە بریاریـان لەسـەر زیـاتر چـا ك
كردنی كومیتە و كاری سازمان لە نۆروێژ دا.

مەترســـی چەکـــداربوونی ڕژیمـــی ئاخونـــدی
ئێران لە دوای کۆتایی هاتنی گەمارۆکان.

مایک مەمپێئۆ وەزیری دەرەوەی ئەمریکا دەڵێـت کە
بەردەوا ،دەبــــن لە هەوڵــــدان بــــۆ نــــوێکردنەوەی
گەمارۆی چەک و باقی گەمارۆکانی تــر بـــــۆ ســەر

ڕژی .
پەمپێئــۆ لە بەردەوامــی وتووێژەکـــانی دا لەگەڵ
ناوەنـــدی بیرکـــردنەوەی ئەمـــریکەن ئینترپڕایــــز
خوازیـاری ئەوە بــوو کە گەمارۆکـان بۆســەر ڕژی ـ
بەردەوا ،بێت ،و هەروەها ئاماژەی بەوە كردووە
کە ڕژیمـــــی ئێـــــران ژومـــــارەیەک لە ڕێکەوتـــــنە
ناوکەییەکــــانی کە یەك لەوان بریتــــی بـــــوو لە
بەرجا ،واژۆی کردبوو ,پێشێل کردووە ،هەر بۆیە
ئـــێمە لە فشــــارەکانی خۆمـــان بەردەوا ،دەبــــین.
مایک پەمپێئۆ باسی لەوە کردووە کە لەپێوەنـد
بە بەرنامە ترۆریستیەکانی ڕژیـ  ،مـان ی پێشـوو
ئاڵمانیەکانمان ڕازی کردووە بۆ ئەوەی حیزبوڵاڵی
لوبنـان وەکـوو ناوەنــدێکی تیرۆریسـتی بناســێنێت.
هەروەهـــــا دەڵێـــــت ئـــــێمە بەردەوا ،دەبـــــین لە
هاوکاریەکانمان لەگەڵ هاوپەیمانەکانمان.

ئەمریكا خەریكی جێ بەجـێ كردنـی گەمـارۆیە لەسـەر
دەیـــان كەشـــتی نەوت هەڵ ـــر كە دەســـتیان هەیە لە
گواســـــــــــــــتنەوەی نەوت بـــــــــــــــۆ وێنـــــــــــــــزوئێلال.
بەپێ ـی ڕاپــۆرتی مەشــری 5 ،ســەرچاوەی پەیوەندیــدار
بە پیشــەی هەڵ ــرتن و گواســتنەوەی دەریــایی ،ڕۆژی
هەینـی هەواڵـی ئەوەیــان بـاڵو کـردەوە کە ئەمریکــا لە
هەوڵی جـێ بەجـێ كردنـی گەمـارۆیە لەسـەر زیـاتر لە
 51نەوت هەڵ ری دەرەكـی بەهـۆی گواسـتنەوەی نەوت
.
بــــــۆ وێنــــــزوئێلال.
ئەو سەرچاوە دەریاییە بە هەواڵدەری ڕۆیتەرزی وتـووە
كە ئەگەری هەیە گەمـارۆ لەسـەر نەوت هەڵ ـرە جـۆراو
.
جۆرەکــان وەگەڕبخرێــت.
هەروەهـــا ئامــــاژەی بەوە كـــردووە ئەو گەمارۆیــــانە
24سـوپەر نەوت هەڵ ـر كە هەریەكەیـان دەتـوانێ تـا
 2ملیــۆن بۆشـــكە نەوت ب ــوازێتەوە ،و هەروەهـــا 01
نەوتكێشی دیكەی چكۆلە دەگرێتەوە.

بەردەوامــی گەمارۆکــانی ئەمریکــا بــۆ ســەر ئەو نەوت
هەڵ رانەی نەوت دەگوازنەوە بۆ وێنزوئێلال.

