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لــە بەرامبــەر سیاســەتی ســەرکوتکارانە 
دەســەاڵتە  و  ڕێژیــم  تاوانبارانــەی  و 
ســتەمکارەکاندا، تەنیــا رێــگا راپەڕیــن و 
دژایەتیــی هەمــوو ســیما و رەهەندەکانــی 
دەســەاڵتی ناڕەوایــە چونکــە ئــەم جــۆرە 
دەســەاڵتە داســەپاوانە تەنیــا کارێک کە 
دەیکــەن یــان خۆیــان خەڵــک ســەرکوت 
دەکــەن و لــە نێــوی دەبــەن، یــان خەڵــک 
بەردەوامیــی  بــۆ  دەگــرن  بارمتــە  بــە 

ڕێژیمەکەیان.
ســااڵنێکی  کــە  ئیســامی  کۆمــاری 
دوور و درێــژە ســەرەڕۆیی و ئاژاوەگێــڕی 
دەکا، وەکوو هەمیشــە لــە پێناو مانەوەی 
پەلهاویشــتنی  بــۆ  و  ڕێژیمەکــەدا 
شــوێنێکی  هەمــوو  بــۆ  تیرۆریســتانە 
ناوچەکــە، هەمــوو هەزینەیەک بە ســەر 
خەڵکانــی ئێرانــدا دەســەپێنێ و ئامادەیــە 
کــە خەڵــک بکا بــە قوربانیی سیاســەتە 

چەوتەکانی خۆی.
بەرجامــەوە  رێککەوتنــی  دوای  لــە 
دەرەتانێکــی دیکــە بــە ڕێژیمی کۆماری 
ئیسامی درا کە وردە وردە خۆی لەگەڵ 
جیهانــدا بگونجێنــێ و بــەرەو ڕێژیمێکــی 
نۆرمــاڵ هەنگاو هەڵ بگرێ. ڕێژیمێکی 
نۆرماڵ کە هەم رێز لە یاســا و پڕەنســیپە 
جیهانییــەکان بگــرێ و هــەم هــەوڵ بــدا 
بــۆ گەشــەکردنی  لــە دەرفەتــەکان  کــە 
خەڵکانــی  باشــتری  ژیانــی  و  واڵت 
ئێــران کەڵــک وەر بگــرێ، بــەاڵم هــەر 
بــوو،  پێشــبینیکراو  و  دەمانزانــی  وەک 
ڕێژیمێکــی ئیدئۆلۆژیــک و پاوانخوازی 
وەکــوو کۆمــاری ئیســامی ئــەو جــۆرە 
گەشــەکردنی  بــۆ  نــەک  رێککەوتنانــە 
واڵت بەڵکــوو بــۆ پــەرەدان بــە تیرۆریزم و 

ئاژاوەگێڕی بەکار دێنێ.
ئــەم رەوتە بووە هۆی دووبــارە گەڕانەوەی 
گەمــارۆکان بــۆ ســەر ڕێژیمــی ئێــران و 
ئابووریــی وێرانــی واڵت بــەرەو وێرانیــی 
زیاتــر هەنــگاو دەنــێ؛ بــەاڵم لــەم نێــوەدا 
وەکــوو هەمیشــە ئــەوە نەتەوەکانــی ئێران 
واڵتێکــی  نیشــتەجێی  خەڵکانــی  و 
بەاڵلێــدراوی وەکــوو ئێرانــن کــە دەکرێنە 
و  پاوانخــوازی  سیاســەتی  قوربانیــی 

سەرەڕۆیی ڕێژیمی حاکم لە تاران.
ڕێژیمــی  ســەرکۆماری  رووحانیــی 
ئیســامیی ئێــران لــە دوای گەڕانــەوەی 
هەمــوو گەمــارۆکان بــۆ ســەر ڕێژیم، لە 
رۆژی ١٤ی خەزەڵــوەردا دەڵــێ کــە ئــەم 
گەمارۆیانە تەنیا گوشار بۆ خەڵک دێنن 

و گوشار بۆ هیچی دیکە ناهێنن!
ئەم وتەیە، هەرچەند هەندێ شتی ناڕاستی 
تێدایــە و گەڕانەوەی گەمــارۆکان پارەی 
دەســتی ڕێژیمــی تیرۆریســت و ســوپای 
پاسدارانی تیرۆریست کەم دەکا و بێهێزیان 
فەلســەفەیەکی  نیشــانەی  بــەاڵم  دەکا، 

تاوانبارانەی ڕێژیمی ئیسامیی ئێرانە!

وتووێژی کوردستان 
لەگەڵ خالید دەرویژه

خەڵک
بەرجەوەنێکی لێڵ بۆ ئێران  بارمتەی جەلالدن

پەیامی پیرۆزبایی لێپرسراوی گشتیی حیزبی دێموکرات
 بەبۆنەی هاتنی جێژنی خاوەنکارەوە

شــەش مانگ پاش بڕیــاری دانڵد ترامپ 
خولــی  بەرجــام،  لــە  کشــانەوە  لەمــەڕ 
دووهەمی تەحریمەکان کە بە "سەختترین" 
تەحریمــەکان ناویــان دەرکــردووە دەســتیان 
پێکــردەوە و بەرجەوەنــی ئێــران ئاڵۆزتــر لــە 

پێشوو دەردەکەوێت.
خولــی دووهەمــی تەحریمەکانــی ئامریکا 
لــە  کــە  ئیســامی  کۆمــاری  بــە  دژ 
نیوەشــەوی یەکشــەممە ڕێکەوتــی ١٣ی 
خەزەڵــوەر بــە کاتــی واشــینگتۆن چوونــە 
بواری جێبەجێکردنەوە بریتین لە ســەنعەتی 
نەوت، کەشــتیڕانی، خزمەتگوزارییەکانی 

بیمە، کەرتی وزە و ئاڵووێری بانکی.
دانڵد ترامــپ لەمبارەوە ڕایگەیاندووە: ئەم 
تەحریمانــە کــە بــە تەحریمــی دووهەمیش 
ناوزەد کراون زۆر سەختن؛ ئەمانە توندترین 
تەحریمگەلێکن کە تاکوو ئێستا ئیجرامان 
کــردووە و دەبینیــن کــە چــی ڕوو دەدات؛ 

دۆخی ڕێژیمی تاران باش نییە."
وەزیــری  پۆمپێئــۆ  مایــک  هــاوکات 
دەرەوەی ئامریــکا لــە وتوێژێکــدا لەگــەڵ 
"فاکس نیــوز" ڕایگەیاند: ئێمە لە هەوڵداین 
تاکــوو وێڕای پشــتیوانی لە خەڵکی ئێران 
کــە شــیاوی ژیانێکــی باشــن کۆمــاری 
ئیســامی ناچــار بکەیــن واز لە سیاســەتە 
ئاژاوەگێڕانــە و تێکدەرانەکانــی بهێنێــت؛ 

ئەمــە ئامانجــی ئێمەیــە و مەئموریەتێکــە 
کە لەالیەن سەرۆکەوە پێمان دراوە."

وتوویشــیەتی: ئــەم خولــە لــە تەحریمەکان 
پشــتی ڕێژیم دەشــکێنێ تاکوو بەمشێوەیە 
نەتوانــێ چیدیکە پشــتیوانی لــە تێرۆریزم 
ڕێــژەی  توانیومانــە  ئێســتا  تــا  بــکات؛ 
هەناردەکردنــی نەوتەکــەی بــۆ ١ میلیۆن 
لــە ڕۆژدا کــەم بکەینــەوە لــەوە بــەدواش 
کەمتــر دەبێتــەوە؛ بەباوەڕی ئێمــە تەواوی 
دنیــا بــەو ڕاســتییەی زانیــوە کــە بەهۆی 
ڕیشــەی  نەتەنیــا  ئێمــەوە  سیاســەتەکانی 
پەرەســەندنی تێرۆریــزم لەالیــەن کۆمــاری 
ئیسامییەوە وشک دەبێت بەڵکوو هەلێکی 
باشــیش بۆ خەڵکی ئێران دەڕەخسێ تاکوو 
دەیانهــەوێ  کــە  گۆڕانکارییانــەی  ئــەو 

ئەنجامی بدەن.
پۆمپێئۆ لە تویتێکیشدا بەبۆنەی ٣٩هەمین 
باڵوێزخانــەی  داگیرکردنــی  ســاڵڕۆژی 
ئامریــکا لەالیــەن توندئاژۆکانــی ســەر بە 
ڕێژیــم لــە تــاران ڕایگەیاند کە بیــرەوەری 
بەدیل گیرانی ٥٠ کەس لە هاوکارەکانمان 
بۆ ماوەی ٤٤٤ ڕۆژ ئێمە ســوورتر دەکات 
لەســەر بەردەوامیمــان بــۆ بەچۆکداهێنانی 

ئێران.
دەســپێکی خولــی دووهەمــی تەحریمەکان 
کۆمەڵیــک دژکردەوەیشــی لێکەوتۆتــەوە 

کــە بەکورتــی بــەم چەشــنەن: ئاڤیگــدۆر 
ئیســڕائیل  بەرگریــی  وەزیــری  لیبێرمــەن 
لــە تویتێکــدا دەسخۆشــی لــە ســەرۆکی 
ویایەتە یەکگرتووەکانی ئامریکا کردووە 
و وتوویەتــی: ئــەم کارەی بەڕێــز ترامــپ 
زەبرێکی کاریگەر لە کۆماری ئیســامی 

دەدات.
حەســەن ڕوحانــی ســەرکۆماری رێژیمیش 
لــە دانیشــتنێکدا لــە وەزارەتــی ئابووریــی 
تەحریمــەکان  شــانازییەوە  بــە  وتوویەتــی: 
تەحریمــەکان  وتوویشــیەتی:  دەشــکێنین! 

یارمەتیدەر بوون بۆ بازاڕی سەرمایە.
هــەر لەم دانیشــتنەدا ڕوحانــی هەوڵی داوە 
وەهــا پیشــان بــدات کــە گوایــە تەحریــم و 
گوشــارەکانی ئامریکا دوژمنکارانە و دژ 
بــە خەڵکی ئێرانــە دەڵــێ: ئامریکاییەکان 
ئێــران لەژێــر  تەنیــا دەیانهــەوێ خەڵکــی 
دیکــە  شــوێنێکی  هیــچ  بــن،  گوشــاردا 
گوشــاری بــۆ نایــەت! هــەر ئەمــەش وای 
کــردووە کــە جگە لە ئێمــە الیەنەکانی تر 
بەتایبەت لە ئورووپا لە ئامریکا تووڕە بن.
هــەر لــەم ڕاســتایەدا و لــە ئاخاوتنێکــی 
جەهانگیــری  ئێســحاق  سەیروســەمەرەدا 
جێگــری یەکەمــی ڕوحانــی وتوویەتــی: 
بارودۆخــی  لــە  کــە  دەوڵەتێکیــن  "ئێمــە 
ئێســتەدا قــەرزی دەرەکیمــان زۆر کەمــە، 

داراییەکانــی دەوڵــەت زۆر زۆرن و دەتوانــم 
بێژم ئێمە دەوڵەتێکی دەوڵەمەندین."

تەحریمــەکان  لەکاتێکدایــە کــە  ئەمــەش 
دراوی  کەم بەیەخ بوونــی  هــۆی  بوونەتــە 
زۆربــەی  بوونــی  مایەپــووچ  و  ئێــران 
کەرتــە ســەنعەتییەکان و خەڵک تەنانەت 
منــداڵ  "پووشــەک"ی  دابینکردنــی  بــۆ 
دۆشــداماون؛ هــەر ئــەم دۆخــەش بــوو کە 
عەلی ئەکبــەر ویایەتــی ناچــار کــرد داوا 
لە خەڵک بکات هاوشــێوەی یەمەنییەکان 
بژیــن و لەباتــی جــل، "لەنــگ" ببەســتن و 

نانەڕەقە بخۆن.
خەزێنەداریــی  وەزیــری  هــاوکات 
ئامریــکا، پــاش دەســپێکردنەوەی فەرمیی 
گەمارۆکانــی ئــەو واڵتــە دژ بــە ڕێژیمی 
ئێران، لە ڕۆژنامەی "فاینەنشــاڵ تایمز"دا 
نووســیویەتی: ئامریکا گوشــاری زیاتر بۆ 

بەستنەوەی ئێران بە پێویست دەزانێ.
یەکشــەممە  ڕۆژی  منوچێــن،  ســتیڤێن 
سێزدەی خەزەڵوەر لە ڕۆژنامەی فاینەنشاڵ 
تایمــزدا نووســی: لە ڕۆژی دووشــەممەوە، 
توندترین گوشــارە ئابوورییەکانی ئامریکا 
بــۆ ســەر ئێــران دەســت پــێ دەکات، ئەمە 
تەنیــا بەشــێک لــە پانــی ئامریــکا بــۆ 
گۆڕینــی کردەوەکانــی حکوومەتی ئێران 

و سپای پاسدارانە.

ناوبــراو هەروەهــا نووســیویەتی: لە ڕۆژی 
خەزێنەداریــی  وەزارەتــی  دووشــەممەوە، 
ئامریــکا، هەوڵی خۆی بــۆ گەڕاندنەوەی 
گەمــارۆکان دژ بــە ڕێژیمــی ئێــران تەواو 
دەکات و بەشــەکانی وزە، گواســتنەوە و 
بیاڤەکانــی دیکــە دەکاتــە  و  بانکــداری 

ئامانج.
بەگشتی بەهۆی بارودۆخی چەسپاو بەسەر 
ئێرانــدا کە بەشــە ســەرەکییەکەی بەهۆی 
بەڕێوەبەریــی ناکارامــە و سیاســەتە هەڵــە 
و دوژمنکارانەکانــی ڕێژیمــی تارانەوەیە، 
کارناســان و چاودێرانی سیاســی بەرجەوەن 
و دوورەدیمەنێکــی زۆر لێــڵ و تەماوی بۆ 
ئێــران پێشــبینی دەکەن کــە دەرەتانی ژیان 
تێیــدا ســەخت و ســەختتر دەبێــت؛ تەنانەت 
هەندێکیان پێیان وایە لێدوانەکانی ڕوحانی 
و باقی سەرکردەکانی کۆماری ئیسامی 
تەنیــا بۆ پاراســتنی ڕەواییە خەیاڵییەکەی 
خۆیانــە و دواجار هەر بۆخۆیان ناچار دەبن 
مل بۆ ویستەکانی ئامریکا و کۆمەڵگای 
جیهانــی ڕابکێشــن و جامــی ژەهرێکــی 
دیکــە بخۆنــەوە تەنیا بــەو جیاوازییەوە کە 

ئەم جامی ژەهرە سەری خۆیان دەخوات.

بەبۆنــەی جێژنــی خاوەنکار جێژنی پەیڕەوانی ئائینی یارســان بەگەرمــی پیرۆزبایی لە پەیڕەوانی ئائینی 
یاری لەهەر شوێنێک کە هەن و هاونیشتمانانی یارسان بە تایبەتی دەکەم. 

هیــوادارم جێژنــی ئەمســاڵی خاوەنــکار لــە ڕۆژانــی پڕ لە شــادی و خۆشــیدا تێپەڕ بێ و ببێتە ســەرەتای 
دابینبوونی ئەمن و ئارامی و بەختەوەری هەموو هاونیشتمانیان.

لەگەڵ پیرۆزبایی دووبارە
مستەفا هیجری

لێپرسراوی گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
١ی خەزەڵوەری ١٣٩٧ی هەتاوی
٢٣ی ئۆکتۆبری ٢٠١٨ی زایینی



ژمارە ٧٣٧، ١٥ی خەزەڵوەری ٢١٣٩٧

سکرتێری گرووپی هەموو حیزبەکانی پارلمانی بریتانیا بۆ کوردستان
 هاوخەمی خۆی لەگەڵ حیزب دەربڕی

ســکرتێری گرووپــی هەمــوو حیزبەکانــی 
پارلمانیی بریتانیا بۆ کوردستان، سەردانی 
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێرانــی 
کرد و وێڕای پشتیوانی لە خەباتی گەلی 
کــورد هاوخەمــی خۆی بۆ شــەهیدبوونی 
دوو پێشــمەرگەی حیزب کە لە ئەنجامی 
مووشــەکبارانی ١٧ی خەرمانــان شــەهید 

کران، دەربڕی.
٢٩ی  ڕێکەوتــی  یەکشــەمە،  ڕۆژی 
بەرامبــەر  هەتــاوی  ١٣٩٧ی  ڕەزبــەری 
 ،٢٠١٨ ئۆکتۆبــری  ٢١ی  لەگــەڵ 
ســکرتێری گرووپــی هەمــوو حیزبەکانــی 
کوردســتان،  بــۆ  بریتانیــا  پارلمانــی 
بەڕێــز گاری کێنــت، ســه ردانی حیزبــی 

دێموکراتی کوردستانی ئێرانی کرد.
لــەم ســەردانەدا گاری کێنــت دیدارێکــی 
لەگــەڵ هەیئەتێکــی ڕێبەرایەتــی حیزبی 
بــە  ئێــران،  کوردســتانی  دێموکراتــی 
شــەرەفی  حەســەن  کاک  سەرپەرەســتی 

جێگری لێپرسراوی گشتی حیزب، ئەنجام 
دا .

کێنــت  گاری  ســه ره تا  دیدارەکــەدا  لــە 
دێموکــرات  حیزبــی  لــە  سەرەخۆشــی 
دوو  بوونــی  شــەهید  بۆنــەی  بــە  کــرد 
پێشــمەرگەی حیزب کە لە موشەکبارانی 
بنکەکانــی حیــزب گیانیــان بەخت کرد و 
باســێکی لەســەر رۆڵ و کاری گرووپــی 
هەمــوو حیزبەکانــی پارلمانــی بریتانیــا و 
خوێندنــەوەی خۆیــان لەســەر هەلومەرجی 

ڕۆژهەاڵتی ناڤین و رۆڵی ئێران کرد. 
گشــتیی  لێپرســراوی  جێگــری  دواتــر 
حیــزب سپاســی بەڕێــز کێنتــی کــرد بــۆ 
هاودەردیەکــەی و پێداگــری لەســەر ئــەوە 
کــردەوە کــە دونیــای دەرەوە، بــە تایبەتی 
واڵتانی دێموکراتیکی ئەورووپا، پێویستە 
کۆماری ئیســامی وەکوو خۆی بناســن 
و رۆڵــی نەرێنــی ئێران لە ناوخۆی ئێران و 
لــە هەرێمەکــە لە بەرچــاو بگرن لە کاتی 

هەڵویست گرتندا.
 بەڕێــز شــەرەفی هەروەهــا ئیشــارەی بەوە 
کــرد کە پێویســتە واڵتانی دێموکراتیک 
خەڵکــی  و  کــورد  گەلــی  پشــتیوانی 
ئێــران بکــەن بــۆ ئــەوە بگەیــەن بــە داوا 

دێموکراتیکەکانیان. 
هەر لەم پێوەندییەدا شەرەفی باسی خەبات 
حیزبــی  و  کــورد  تێکۆشــانی گەلــی  و 
حیزبــی  ڕوانگــەی  و  کــرد  دێموکراتــی 
ســەبارەت بــە رۆڵــی کۆماری ئیســامی 
لــە پەرەپێدانــی ناســەقامگیری، شــەڕ و 
ئاڵــۆزی لــە ناوچەکــەدا کــرد. هەروەهــا 
هــەردوو ال پرســی بەرزکردنەوەی ئاســتی 
ئاگایــی و پشــتیوانی بــۆ گەلی کورد لە 

ڕۆژهەاڵتی کوردستانیان تاوتوێ کرد.
لــە کۆتایــی دیدارەکــەدا بەڕێز شــەرەفی 
دووبــارە سپاســی گاری کێنتــی کــرد بۆ 
هاوخەمــی  دەربڕینــی  و  ســەردانەکەی 

لەگەڵ حیزبی دێموکرات.

بزاڤی ئاشتی ناوخۆیی سەردانی ناوەندی هاوکاری 
حیزبەکانی کوردستانی ئێرانی کرد

٣٠ی  دووشــەممە  رۆژی  پاشــنیوەرۆی 
شــاندێکی  هەتــاوی  ١٣٩٧ی  ڕەزبــەری 
بزاڤــی ئاشــتی ناوخۆیی بە سەرپەرســتی 
دکتــور مووســا کەڤــال ســەرۆکی بزاڤ، 
ســەردانی ناوەندی هــاوکاری حیزبەکانی 
کوردســتانی ئێرانیــان لــە شــاری هەولێــر 
کــرد و لــە الیــەن هەیئەتێکــی پێکهاتــوو 
لــە نوێنەرانــی پێنــج حیزبــی پێکهێنــەری 
ناوەندی هاوکاری بە سەرپەرستی کاک 
محمــد نەزیف قــادری بەرپرســی دەورەیی 

ناوندەکە پێشوازییان لێکرا.
مووســا  دکتــور  دیدارەکــە  ســەرەتای 
وێــڕای  بــزاڤ  شــاندی  ئەندامانــی  و 
هاوخەمــی بــە پەرۆشــبوونی خۆیــان بــۆ 
ئــەو شــەهید و بریندارانــەی کــە بە هۆی 
مووشــەکبارانی رێژیمــی ئێرانــەوە بوونــە 
مەبەســتی  دەربڕی؛پاشــان  قوربانــی، 
بابــەت  دوو  بــۆ  ســەردانەکە  لــە  خۆیــان 
گەڕاندەوە کــە یەکەمیان پێدانی زانیاری 
لەســەر نــاوەرۆک و ئامانجەکانــی بزاڤی 
ئاشــتی ناوخۆیــی وەک دامەزراوەیەکــی 

هــزری و روناکبیــری لەپێنــاو دابینکــردن 
و  ئاشــتەوایی  گیانــی  بەهێزکردنــی  و 
سیاســییەکان  الیەنــە  نێــوان  لێبوردەیــی 
وهەوڵــدان بــۆ یەکڕیــزی و ئاشــتی لە نێو 
کۆمەڵگای کوردستان خەبات دەکا و بۆ 
ئەو مەبەســتەش دەیهەوێ بە دامەزراندنی 
ناوەنــدی  لەگــەل  هــاوکاری  و  پێوەنــدی 
هــاوکاری حیزبەکانی کوردســتانی ئێران 

مەیدانی کارەکانی بەرفروانتر بکات. 
دووهــەم بابــەت، پیرۆزباییان ســەبارەت بە 
پێکهێنانی ناوەندی هاوکاری حیزبەکانی 
کوردســتانی ئێــران بوو کــە ئەم یەکیەتی 
حیزبەکانــی  نێــوان  هاوبەشــی  کاری  و 
نموونــە  بــە  کوردســتانیان،  رۆژهەاڵتــی 
و کارێکــی گرینــگ و جێــگای بایــەخ 
لەقەڵەم دا و پێداگرییان لەســەر پاراستن و 

بەرینترکردنی ئەم ناوەندە کردەوە.
لــە الیــەن کاک محمــد نەزیــف قــادری 
ناوەنــدی  ئەندامانــی  لــە  هــەرکام  و 
و  بەخێرهێنــان  وێــڕای  هاوکاریشــەوە 
سوپاســی هاوسۆزی و هەڵوێستی شاندی 

بزاڤی ئاشتی بۆ جوواڵنەوەی رۆژهەاڵتی 
کوردســتان، وێــڕای پێدانــی کورتەیەک 
بنەمــای  و  ئامانــج  لەســەر  زانیــاری 
دامەزرانی ناوەندی هاوکاری کە لە پێناو 
رەوای گەلەکەمــان  دۆزی  بــە  خزمــەت 
لــە رۆژهەاڵتــی کوردســتان و خۆئامــادە 
کردنیــان بــۆ رووبەڕووبوونەوەیــان لەگــەڵ 
هــەر ئەگــەر و گۆڕانکارییــەک کــە لــە 
داهاتوودا لە ناو ئێران بێتە ئاراوە، دامەزراوە 
بەشــداری  و  بەرینترکــردن  هەوڵــی  و 
پێکردنی ســەرجەم ئــەو الیەنە خەباتکار و 
دەروەســتانەی رۆژهەاڵتــی کوردســتانیش 
ئامانجەکانــی  بــە  بڕوایــان  کــە  دەدەیــن 
داکۆکیــکاری  وەک  ناوەنــدە  ئــەم 
مافــی نەتەوەیــی و دێموکراســی و بەهــا 
مرۆڤییەکان و چارەنووسی گەلەکەمانیان 
لە رۆژهەاڵتی کوردستان هەبێ، دەدەین. 
الیــەن  دوو  دیدارەکــەدا  کۆتایــی  لــە 
پێداگرییان لە ســەر بەردەوامی پێوەندی و 

هاوکاری دووقۆڵی نێوانیان کردەوە.

دیداری نێوان شاندی حیزبی دێموکرات و
 شاندی حیزبی سوسیال دێموکراتی سوئێد

بــە  پێوەندیــدار  بابەتــی  کۆمەڵێــک 
ڕۆژهەالتــی  لــە  کــورد  جوواڵنــەوەی 
کوردســتان و سیاســەتی کۆمەڵکوژیــی 
سیستماتیکی کوردەکان لە الیەن ڕێژیمی 
ئێرانەوە، لەگەڵ شاندێکی حیزبی سوسیال 
دێموکراتی سوئێد گفتوگۆی لەسەر کرا.
٨ی  ڕێکەوتــی  سێشــەممە  ڕۆژی 
خەزەڵوەری ١٣٩٧ی هەتاوی، شــاندێکی 
حیزبــی دێموکراتی کوردســتانی ئێران بە 
سەرپەرەســتیی "محەممەد نەزیف قادری" 
جێگــری دووهەمــی لێپرســراوی گشــتیی 
حیزبــی دێموکرات، لــە دیدارێکدا لەگەڵ 
هەیئەتــی حیزبــی سوســیال دێموکراتــی 
"ئەڤیــن  خاتــوە  لــە  پێکهاتــوو  ســوئێد، 
پەیوەندییــه  بەرپرســی  جێگــری  ئینجێــر" 

مایشــیل"  "ســامی  نێودەوڵەتییــەکان، 
وتەبێــژی وەزارەتــی وزە بــۆ هەماهەنگیی 
سیاسی و خاتوو "سانا ئیلیاسۆن" بەرپرسی 
و  نێوەڕاســت  ڕۆژهەاڵتــی  پرۆژەکانــی 
باشــووری ئامریــکا لــە دەزگای ئۆلێــف 
پالمە، کە بۆ کۆمەلێک بەرنامە و دیدار 
کوردســتانی  حیزبێکــی  چەنــد  لەگــەڵ 
هاتبوونــە هەرێمی کوردســتان، تیشــکیان 
خســتە سەر کۆمەلێک بابەتی پێوەندیدار 
بــە جوواڵنــەوەی کــورد لــە ڕۆژهەالتــی 
کوردســتان و سیاســەتی کۆمەڵکوژیــی 
الیــەن  لــە  کــوردەکان  سیســتماتیکی 

ڕێژیمی ئێرانەوە .
لەو دیــدارەدا "محەممــەد نەزیف قادری"، 
جەختــی کــردەوە کــە لــە ڕاســتای ئــەو 

بارودۆخــە نالەبــارەدا کە ڕێژیمی ئێران بۆ 
خەڵکــی کورد هێناویەتــە پێش و بەردەوام 
درێــژە بــە کــردەوە تێرۆریســتییەکانی لــە 
ناخــۆ و دەرەوە بــۆ لەناوبردنــی جیابیــران 
سوســیال  پێویســتە  دەدات،  دژبەرانــی  و 
ئــەو هێــز و  دێموکراتەکانــی ئورووپــا و 
الیەنانــەی کــە بڕوایــان بە دێموکراســی، 
مافــی مــرۆڤ و ســەقامگیری هەیــە، 
و  جەمــاوەری  خەباتــی  لــە  پشــتیوانی 
ڕۆژهەاڵتــی  خەڵکــی  مەدەنیانــەی 
مافــە  بــە  گەیشــتن  بــۆ  کوردســتان 
نەتەوەییەکانیــان و کەڕامەتــی مرۆییــان 

بکەن.
هــەر لــەم پێوەندییەدا، جێگــری دووهەمی 
لێپرســراوی گشــتیی حیزبــی دێموکرات، 
و  دیکیۆمێنــت  و  داتــا  کۆمەڵێــک 
زانیاریــی پێوەندیدار بە پێشــێلکارییەکانی 
دژە مرۆیی ڕێژیمی کۆماری ئیسامیی 
سوســیال  شــاندی  ڕادەســتی  ئێرانــی، 

دێموکراتەکان کرد.

بەشی ماڵیی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران 
بانگەوازێكی باڵو کردەوە

ڕێکخستنی گشــتیی حیزبی دێموکراتی 
واڵت،  دەرەوەی  لــە  ئێــران  کوردســتانی 
ڕوو لــە هەمــوو کوردێکی نیشــتمانپەروەر 
و ئازادیخــواز دەکات کە وەک هەمیشــە 
پشــت و پەنای لەشکان نەهاتووی حیزبی 

دێموکراتی کوردستانی ئێران بن.
دەقی بانگەوازەکە بەم چەشنەیە:

هاونیشتمانیانی ئازادیخواز!
خەباتکاران و شۆڕشگێڕانی ماندوونەناس، 

هۆگرانی ئازادی و دادپەروەری!
ئەندامــان، الیەنگــران و دۆســتانی حیزبی 

دێموکراتی کوردستانی ئێران!
هەر وەک ئاگادارن ڕێژیمی تێرۆریســتی 
وەک  ئێــران  ئیســامیی  کۆمــاری 
ماکــەی تێرۆریزمــی جیهانــی بــە هــۆی 
لەبەرچاوگرتنــی سیاســەتی ئاژاوەگێــڕی 
و دەســتێوەردان لــە کاروبــاری نێوخۆیــی 
ڕێکخــراوە  لــە  پشــتیوانی  و  واڵتــان 
تێرۆریســتییەکانی ناوچە و دنیا، هەروەها 
بــە هــۆی ناکارامەیــی لــە بەڕێوەبردنــی 
ئاسایشــی  مەترســیی  خســتنە  و  واڵت 
بەتایبەتیــش  ئێــران و  تێکــڕای گەالنــی 
لــە کوردســتان لــە هەموو کاتێــک زیاتر 
وەک  دەرەوەدا  و  نێوخۆیــی  ئاســتی  لــە 

ڕێژیمێکی دژی مرۆیی بێزراوە.
چەخماخــەی ڕاپەڕیــن لــە نێوخۆی واڵت 
لێدراوە و لە ئاستی نێونەتەوەییشدا لەگەڵ 
بــەرەوڕوو  ئابــووری  تونــدی  گەمــارۆی 
بووەتەوە. لە کاتێکدا تەمەنی پڕ لە تاوانی 
تێرۆریســتییە گەیشــتووەتە  ئــەو ڕێژیمــە 
بزووتنــەوەی  کــە  لەناوچــوون  لێــواری 

کــورد لــە ڕۆژهەاڵتی کوردســتان پتر لە 
جــاران لەمــەڕ گەیشــتن بە مافــی ڕەوا و 
دێموکراتیکــی خــۆی شــێلگیر و بەهێزتر 
بــووە و بەتایبەتیــش ڕاســانی ڕۆژهەاڵتی 
کوردســتان لــە چەنــد ســاڵی ڕابــردوودا و 
بــە گیانفیدایــی و قارەمانییەتــی هێــزی 
گەلێــک  کوردســتان  پێشــمەرگەی 
نەتەوەکەمــان  بــۆ  بەنرخــی  دەســکەوتی 
بەدەســت هێنــاوە و توانیویەتــی خەباتــی 
ڕەوای گەلەکەمــان لــە ئاســتی جیهانــدا 
بخاتــە ڕۆژەڤــی ڕووداوەکان و شوناســی 

تایبەتی پێ ببەخشێ.
گەلەکەمــان  نەتەوایەتــی  خەباتــی   
ڕۆژهەاڵتــی  ڕاســانی  بەتایبەتیــش  و 
حیزبــی  پێشــەنگایەتی  بــە  کوردســتان 
لــە  ئێــران  کوردســتانی  دێموکراتــی 
بــە قۆناخێکــی زور  ســەردەمی ئێســتادا 
هەستیاردا تێدەپەڕێ و دەرفەتی مێژوویی 
لەبەردەســتە کــە پێویســتە هەموو الیەک 
بــە مەســئوولیەتەوە ئــەو دەرەفەتــە لەپێناو 
ڕووخاندنی کۆماری ئیسامی و گەیشتن 
بــە مافە ڕەواکانمان بقۆزینەوە و تێکڕای 
دڵســۆزان و ئازادیخــوازان و بــە تایبەتیــش 
ئەندامان و الیەنگرانی دەروەســتی حیزبی 
دێموکراتی کوردســتانی ئێران لە دەرەوەی 

واڵت یارمەتیدەری بن.
بــۆ ئەوەی بتوانین زیاتر بیروڕای گشــتی 
جیهــان بــەرەو پرســە نەتەوایەتییەکانمان و 
پرســی کــورد لــە ئێــران ڕابکێشــین و لــە 
ناوخــۆی واڵتیــش قۆناخــی ڕاپەڕیــن و 
زایەڵــەی خەبات زیاتر بە کردەیی بکرێ، 

بــە تــاک و کۆمــەڵ ئەرکی قورســی بە 
مەنــزڵ گەیاندنــی ئەو خەباتەمان لەســەر 
شــانە و وەک دەزانن یەکێک لە جومگە 
ســەرەکییەکانی پێویســتیی ســەرکەوتنی 
ئــەو خەباتــەش بوونــی، بونییەکی ماڵیی 
بەهێزە کە حیزبی دێموکراتی کوردستانی 
ئێران شانازی ئەوەی پێ بڕاوە وەک هێزی 
نەتەوەیــی و جێگــەی بــڕوای گەلەکــەی 
پشــت بــە کۆمەاڵنی خەڵکی کوردســتان 
و ئەندامان و دڵسۆزانی لە دەرەوەی واڵت 
ببەستێ. هەر لەو ڕاستایەشدا ڕێکخستنی 
گشــتی حیزبــی دێموکراتی کوردســتانی 
ئێــران لــە دەرەوەی واڵت، ڕوو لــە هەمــوو 
کوردێکــی نیشــتمانپەروەر و ئازادیخــواز 
دەرەوەی واڵت  بەتایبەتیــش کوردانــی  و 
و  پشــت  هەمیشــە  وەک  کــە  دەکات 
پەنــای لەشــکان نەهاتــووی حیزبەکەتــان 
"حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران" 
لــە  بــن  ئازادیخــوازی  جوواڵنــەوەی  و 
ڕۆژهــەاڵت و بەپێی توانا یارمەتی ماڵی 
پێشــکەش بکــەن. بە دڵنیاییــەوە یارمەتی 
ئێوە کاریگەری زۆری هەیە لە ڕاســتای 
ڕاســانی  بەهێزبوونــی  و  بەرەوپێشــچوون 

ڕۆژهەاڵت.
پێشــەکی بــە نــاوی حیزبــی دێموکراتــی 
سوپاســی  ئێرانــەوە  کوردســتانی 
دەســتی  و  دەکەیــن  الیەکتــان  هەمــوو 

یارمەتیبەخشتان دەگوشین.
بە هیوای سەرکەوتن

بەشی ماڵیی حیزب لە دەرەوەی واڵت
٢٩ی ئۆکتۆبری ٢٠١٨ی زایینی

حیزبی دێموکرات برووسکەی هاوخەمی خۆی گەیاندە 
سەرکردایەتی پارتی دێموکراتی کوردستان

شــاندێکی پایەبەرزی حیزبی دێموکراتی 
کوردســتان لــە کۆڕیــادی ســاڵڤەگەری 
کۆچی دوایی مامۆستا عەلی عەبدواڵدا 
بەشــدارییان کرد و برووسکەی هاوخەمی 
پارتــی  ســەرکردایەتی  گەیانــدە  خۆیــان 

دێموکرات.
چوارشــەممە  ڕۆژی  پاشــنیوەرۆی 
١٣٩٧ی  خەزەڵــوەری  ٢ی  ڕێکەوتــی 
هەتــاوی شــاندێکی حیزبــی دێموکراتــی 
کوردســتانی ئێــران بە سەرپەرســتی بەڕێز 
کاک حەسەن شەرەفی جێگری یەکەمی 

لێپرســراوی گشــتی حیزب، بەشدارییان لە 
رێوڕەســمی ســاڵیادی  کۆچــی دوایــی 
ســکرتێری  عەبــدواڵ  عەلــی  مامۆســتا 
پێشــووی پارتــی دێموکراتــی کوردســتان 
لــە شــاری هەولێــر کــرد و بــەو بۆنــەوە 
برووســکەی پــەژارە و هاوخەمــی حیزبــی 
پارتــی  ســەرکردایەتی  بــە  دێموکراتیــان 

دێموکراتی کوردستان گەیاند .
لــەو کــۆڕەدا کــە وێــڕای ســەرکردایەتی 
پارتی، بە بەشداری جەماوەرێکی بەرچاو 
لــە حیزبــە کوردســتانییەکان، پارلمانتــار 

و وەزیــرەکان بەڕێــوە چــوو، لــە چەندیــن 
بڕگــەدا ڕۆڵ و خەباتــی دەیــان ســاڵەی 
خوالێخۆشــبوو عەلــی عەبدواڵیــان  لە نێو 
پارتــی دێموکــرات و خزمــەت بــە دۆزی 

نەتەوەکەیدا بەرز نرخێندرا.
شایانی باسە شاندی حیزب لەو مەراسمەدا 
و  کەســایەتی  کۆمەڵێــک  بــە  چاویــان 
کوردســتانییەکان  حیزبــە  ســەرکردەی 
کــەوت؛ لــە کۆتایــی مەراسمەکەشــدا لە 
الیــەن ســەرکردایەتی پارتــی دێموکراتەوە 

بەوپەڕی ڕێزەوە بەڕێ کرانەوە.



٣ ژمارە ٧٣٧، ٦ی نوامربی ٢٠١٨

درێژەی پەیڤ
لــە هەمــوو جیهانی ئــازاد و کۆمەڵگای 
قەیرانێــک  کاتێــک  مرۆڤایەتیــدا، 
بــەرەوڕووی واڵت دەبێتەوە، دەســەاڵتداران 
هەمــوو  واڵت  پێگەکانــی  خــاوەن  و 
هێــزی  لــە  و  خۆیــان  لــە  هەزینەیــەک 
نیزامــی دادەنێــن تاکــوو قەیرانەکە تێپەڕ 
بێ و خەڵک بە ئاسوودەیی بگەن، بەاڵم 
لە ڕێژیمێکی وەک دەســەاڵتی داســەپاو 
لــە تارانــدا، ســەرکۆماری ئــەم ڕێژیمــە 
بەوپــەڕی بێشــەرمییەوە دان بــەوەدا دەنێ 
کــە خەڵکیــان وەکــوو بارمتــە گرتــووە و 
هەرچــی گوشــار بــۆ ڕێژیــم بهێنــدرێ، 
قەڵغانــی  دەکەنــە  خەڵــک  ئەوانیــش 
بــەاڵکان و وەکــوو بارمتەیــەک روو بــە 
دونیا دەڵێن کە گەر گوشارمان بۆ بێنن، 

خەڵک ئازار دەدرێ!
لــە  گەمــارۆکان  کــە  راســتە  ئــەوەی 
نــان و خوانــی خامنەیــی و رووحانــی و 
تاوانبارانی نێو ئەم ڕێژیمە کەم ناکاتەوە، 
و  هەنــگاو  و  کــردەوە  هەمــوو  بــەاڵم 
سیاسەتەکانیان زیاتر دەیسەلمێنن کە ئەم 
ڕێژیمــە نــەک دەســەاڵتی ئیدارەکردنــی 
واڵتــی نییە، بەڵکــوو باندێکی مافیایی 
و تیرۆریســتن کە نەتەوەکانی ئێرانیان بە 
بارمتە گرتووە و دەبێ بە هەر شێوەیەک 
بــووە هەوڵ بــۆ رزگارکردنــی بارمتەکان 
لە دەســتی مافیای کۆماری ئیســامی 

بدرێ.

بەشداری نوێنەرایەتی حیزبی دێموکراتی کوردستان لە 
کۆنگرەی پارتی پارێزگارانی دێموکراتی کوردستاندا

یەکیەتیی الوانی دێموکراتی کوردستانی ئێران
 لە شاری سلێمانی سێمینارێکی بەڕێوە برد

یەکیەتیی الوانی دێموکراتی کوردستانی 
ئێران، لە شــاری ســلێمانی بــە هاوکاریی 
دەفتــەری نوێنەرایەتــی حیزبی دێموکرات 

لەو  شارە، سێمینارێکی بەڕێوە برد.
خەزەڵــوەری  ١١ی  هەینــی  ڕۆژی 
٢ی  بــە  بەرانبــەر  هەتــای،  ١٣٩٧ی 
نوامبــری ٢٠١٨ی زایینــی، کۆمیتــەی 
"هەتاو"ـــی یەکیەتیی الوانی دێموکراتی 
کوردستانی ئێران، بە هاوکاریی دەفتەری 
نوێنەرایەتیی حیزبی دێموکرات لە شاری 
ســلێمانی ســمینارێکی بۆ بەڕێزان "فوئاد 
خاکــی بەیگــی" بەرپرســی نوێنەرایەتیی 
حیزبــی دێموکــرات لــە شــاری ســلێمانی 
ســکرتێری  فەخرەدین فــەر"  "عومــەر  و 
گشــتیی یەکیەتیــی الوانــی دێموکراتــی 

کوردستانی ئێران، بەڕێوە برد.
ســەرەتای ســێمینارەکە بە چەند ســاتێک 
بێدەنگــی بــۆ ڕێزگرتــن لــە ڕۆحی پاکی 
ســەرجەم شــەهیدانی کــورد و کوردســتان 
دەســتی پــێ کرد، پاشــان لە الیــەن بەڕێز 
بەرپرســی کۆمیتــەی  شــافێعی"  "ئــازاد 
لــە شــاری  "هەتاو"ـــی یەکیەتیــی الوان 

سلێمانی بەخێرهاتنی بەشداربووان کرا.
دواتــر بەڕێــز "فوئــاد خاکی بەیگــی" کــە 
ڕاســانی  لەســەر  باســەکەیان  تــەوەری 
خۆرهەاڵت بوو، لە دەستپێکی قسەکانیدا 
وەکــوو  ڕاســان  نێوەڕۆکــی  لــە  باســی 
قوناغێکــی نوێ لــە خەباتی ڕۆژهەاڵتی 
کوردســتان و گرێدانــی خەباتــی شــار و 
شــاخ کرد؛ وتی: "لــە هەندێک ڕوانگەوە 
چەکــداری  خەباتــی  بــە  تەنیــا  ڕاســان 
دەبینرێــت، بەاڵم بەپێچەوانەی ئەو هەموو 
ڕوانگانــەی کــە بــاس دکرێن، ڕاســان نە 
تەنیــا لــە خەباتی چەکداریدا بەرتەســک 
خەباتێکــی  بەڵکــوو  نەکراوەتــەوە، 
هەمەرەهەنــدە کــە شــێوازەکانی خەباتــی 

دیپلۆماســی، خەباتــی مەدەنــی، خەباتی 
ڕاگەیاندن و ...هتد لە خۆی دەگرێتەوە".
خاکــی بەیگــی لــە درێــژەی قســەکانیدا 
ئامانجەکانــی  ســەر  خســتە  تیشــکی 
ڕاســان و ڕایگەیانــد: ڕاســان پرژۆیەکــە 
بــۆ کۆبوونــەوەی هەمــوو هێــز و الیەنــە 
کوردســتان  ڕۆژهەاڵتــی  سیاســییەکانی 
وەکــوو  هاوبــەش،  بــە مەبەســتی کاری 
پێکهێنانــی هێــزی چەکداریــی هاوبەش، 
ناوەندێکی دیپلۆماسی هاوبەش و ...هتد
هەروەها لە کۆتایی باســەکەیدا ئاماژەی 
بــە پــان و بەرنامەکانــی ڕاســان لەســەر 
پێگــەی کوردی ڕۆژهەاڵتی کوردســتان 
پــاش ڕووخانــی کۆمــاری ئیســامی لــە 
ئێراندا کرد و وتیشــی: "ئامانجی ڕاســان 
تەنیا ڕووخانی کۆماری ئیســامی نییە، 
بەڵکــوو پێکهێنانــی بەرنامە و پرۆژەیەکە 
بــۆ پــاش ڕووخانــی کۆماری ئیســامی 
داهاتــووی  لــە  کــورد  پێگــەی  لەســەر 

ئێرانێکی دێموکراتیکدا".
لــە بڕگەیەکی تری ســێمینارەکەدا بەڕێز 
"عومەر فەخرەدین فەر" سکرتێری گشتیی 
یەکیەتیی الوان، کە تەوەری باســەکەیان 
ئەرکــی  و  ڕێکخــراوەی  کاری  لەســەر 
کاری  لــە  الوان  یەکیەتیــی  ئەندامانــی 
ڕێکخراوەییدا بــوو، ئاوڕێکی لە مێژووی 
ڕێکخــراوی یەکیەتیــی الوان دایەوە، کە 
بەشــێک لە مێژووی حیزبی دێموکراتە و 
باســی قوناغەکانــی مێژوویی یەکیەتیی 
الوان کــرد و وتــی: "یەکیەتیــی الوان لــە 
سەرەتای دامەزراندنیەوە تا هەنووکە چوار 
قوناغــی جۆراوجۆر و پڕ هەورازی بڕیوە، 
دوا قوناغیــش لــە ســاڵی ١٣٩٤ هەتــاوی 
بــوو، کە بیرۆکەی هاتنە ئارای پرۆژەی 
ڕاسان لە الیەن حیزبی دێموکراتەوە بوو".

کاک عومــەر لــە درێــژەی قســەکانیدا 

ئاماژەی بە ڕۆڵ و ئەرکەکانی ئەندامانی 
یەکیەتیی الوان لە بەرەو پێشبردنی ڕاسان 
کرد و وتیشــی: "دوو ڕەهەندی ســەرەکی 
ئەرکی یەکیەتیی الوان و ئەندامانی ئەو 
ڕێکخراوەیە کە دەبێت بە مەبەســتی بەرەو 
پێشــچوونی ڕاســان لــە الیــەن یەکیەتیــی 
الوانــەوە کاری لەســەر بکرێــت. یەکــەم، 
ڕێکخســتن و دیاریکردنــی ئەرکەکانــی 
دووهــەم،  الوان،  یەکیەتیــی  ئەندامانــی 
حــزووری یەکیەتیی الوان لە ڕۆژهەاڵتی 
کوردســتانە، دەبێــت الوانــی ڕۆژهــەاڵت 
تێکــەڵ بــە ڕێکخراوەکــەی خۆیــان بــن و 

کۆتایی بەم دابڕانە بهێنرێت".
ناوبــراو لــە کۆتایی باســەکەیدا تیشــکی 
خســتە ســەر هۆشــیاری و وریایی الوانی 
ڕۆژهــەاڵت وەکــوو کاریگەرتریــن توێــژ 
لەســەر خەباتــی شــار و ڕایگەیانــد: کــە 
الوانــی کــورد لە ڕۆژهەاڵتی کوردســتان 
بەپێــی ســاڵەکانی ٥٧ و ٥٨ی هەتــاوی 
گــۆڕاوە،  داواکارییەکانیــان  و  بیرۆکــە 
وتیشــی: "ئێســتا ئــەوەی کە بۆ ســەرجەم 
کوردســتان  ڕۆژهەاڵتــی  کۆمەڵــگای 
بەتایبەت توێژی الوان وەکوو کاریگەرترین 
بــەرەو  و  شــار  خەباتــی  لەســەر  توێــژ 
پێشچوونی ڕاسان گرنگە، سیاسەتکردنە، 
کە دەوترێت سیاســەت مەبەست لە هەموو 
ڕەهەندەکانی سیاســەتە، وەکوو سیاسەتی 
ئابــووری، کۆمەاڵیەتــی، فەرهەنگــی و 

...هتد".
لــە کۆتایــی ســێمینارەکەدا بەشــداربووان 
پرســیار و ڕاوبۆچــوون و تێبینییەکانیــان 
خســتە بەربــاس و لە الیەن بەڕێــزان فوئاد 
خاکی بەیگــی و عومــەر فەخەردین فەرەوە 

واڵمیان درایەوە.

تێکۆشەرانی دێموکرات بەشێوەی جۆراوجۆر پشتیوانی 
خۆیان لە پێشمەرگە و حیزبی دێموکرات دەربڕی

لە ماوەی رۆژانی ڕابردوودا و لە چەندین 
شــوێنی کوردســتان، درێژەدەرانی رێبازی 
ئەنجامدانــی چاالکــی  بــە  پڕســەروەری 
تەبلیغی وەفاداری و ئەمەگناســی خۆیان 
بــۆ ڕێبــازی ســەروەرانی مێــژوو دووپــات 

کردەوە.
ئەندامان و الیەنگرانی حیزبی دێموکراتی 
کوردســتانی ئێــران لــە شــاری مەریــوان 
ڕێکخســتنی  دەزگای  بەیاننامــەی 
گشتیی حیزبی دێموکراتیان باڵو کردەوە.
شــارەدێی  لــە  دێموکــرات  قارەمانانــی 
"دزڵی"ـــی ناوچەی مەریــوان بەیاننامەی 
دەزگای ڕێکخســتنی گشــتیی حیزبــی 
دێموکراتیــان بــاڵو کــردەوە و پشــتیوانیی 
حیزبــی  لــە  خۆیــان  بــارەی  چەندیــن 

دێموکرات دووپات کردەوە.
لــەو چاالکییەدا، ئەندامــان و الیەنگرانی 
ئێــران  حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی 
دروشمی وەک: ''بژی حیزبی دێموکراتی 
کوردســتانی ئێــران و بــژی قاســملوو''یان 

وتووەتەوە.
لــە بەشــێکی ئــەو بەیاننامــەدا، دەزگای 
ڕێکخســتنی گشــتیی حیزبی دێموکرات 

داوای له خەڵکی تێکۆشــەری شــارەدێی 
دزڵــی کردبوو کــە الوانــی قارەمانی ئەو 
گونــدە پەیوەســت بــە ڕیزەکانــی حیزبــی 
دێموکراتــی کوردســتانی ئێرانــەوە بــن و 

چەکی شەرەف و خاکپارێزی هەڵبگرن.
دوای باڵوکردنــەوەی ئەو بەیانییە ڕوو لە 
دانیشتوانی شارەدێی دزڵی، تێکۆشەرانی 
دێموکرات بە خۆشحاڵییەوە بەرەوپیری ئەو 
داواکارییــە چوون و دەقــی بەیانییەکەیان 
لــە شــوێنه جیاوازەکانــی ئــەو ناوچەیــەدا 

باڵو کردەوە.
لــە  دێموکــرات  تێکۆشــەرانی  هــاوکات 
بــە نووســینی  شــاری شــنۆ و پیرانشــار 
دروشــمی وەک "بژی حیزبی دێموکراتی 
کوردســتانی ئێــران" پاڵپشــتیی خۆیــان له 
نــوێ  دێموکــرات  حیزبــی  و  پێشــمەرگه 

کردەوە.
لــە  دێموکــرات  ڕۆڵەکانــی  هــاوکات 
ڕێبەرانــی  وێنــەی  پەســوێ،  شــارەدێی 
شــەهیدیان بــاڵو کردووەتــەوە  و ئــااڵی 

کوردستانیشیان هەڵکردووە.
تێکۆشــەرانی  دیکەشــەوە  لەالیەکــی 
دێموکرات لە ناوچەی چۆمی مەجیدخان 

گۆڕستانێکی ئەم ناوچەیان، کە چەندین 
شەهیدی سورخەاڵتی گەل لەوێدا نێژراون، 

بە ئااڵی کوردستان نەخشاند.
گۆڕســتانی سەرچنار، سەوزی و خەتایی 
لــە ناوچــەی چۆمــی مەجیدخــان کــە بە 
یەکێــک لــە گەورەترین گۆڕســتانەکانی 
ناوچــە دەژمێــردرێ و چەندین شــەهیدی 
ســورخەاڵتی گەلــی لــە ئامێــز گرتــووە، 
و  دێموکــرات  تێکۆشــەرانی  لەالیــەن 
درێژەدەرانــی ڕێبازی شــەهیدان بە ئااڵی 
پیــرۆزی کوردســتان و درووشــمی "بــژی 
حیزبــی دێموکراتی کوردســتانی ئێران" و 

"بژی ڕاسان" نەخشێندرا.
ئەمەگناســی  الیەنگرانــی  و  ئەندامــان 
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران، 
لــە گوندی "خورینجە"ی ســەر بە شــاری 
خۆیــان  وەفاداریــی  پەیمانــی  پیرانشــار، 

لەگەڵ حیزبی دێموکرات نوێ کردەوە.
گونــده  لــەم  دێموکــرات  تێکۆشــەرانی 
وەکــوو:  دروشــمگەلێکی  نووســینی  بــە 
قاســملوو ڕێگات درێژەی هەیە، قاســملوو 
حیزبــی  بــژی  زینــدووە،  ڕێبازیــدا  لــە 
دێموکراتــی کوردســتانی ئێران و هەروەها 
بــە باڵوکردنــەوەی پووســتێری تایبەت بە 
قاســملووی  دوکتــور  شــەهید،  ڕێبــەری 
مــەزن، بــۆ جارێکــی دیکــە وەفــاداری و 
ئەمەگناســیی خۆیان بەرانبــەر بە حیزبی 

دێموکرات و ڕێبازی شەهیدان دەربڕی.

هەیئەتێکی دەفتەری نوێنەرایەتیی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران لە شاری هەولێر، بەشداریی لە کۆنگرەی پارتی پارێزگارانی 
دێموکراتی کوردستاندا کرد.

ڕۆژی دووشــەممە ڕێکەوتی ٧ی خەزەڵوەری ١٣٩٧ی هەتاوی، هەیئەتێکی دەزگای پەیوەندییەکانی حیزبی دێموکراتی کوردســتانی 
ئێران لە شــاری هەولێر بە سەرپەرەســتیی "محەممەد ســاڵح قادری" نوێنەری حیزبی دێموکرات لە هەولێر، لەســەر بانگهێشــتی فەرمیی 

پارتی پارێزگارانی دێموکراتی کوردستان، بەشداریان لە مەڕاسمی کردنەوەی چوارەمین کۆنگرەی ئەو پارتە لە شاری هەولێر کرد.
لەو مەڕاسمەدا هەیئەتی پێوەندییەکانی حیزبی دێموکرات، پەیامی پیرۆزبایی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێرانیان بە سەرکردایەتی 

پارتی پارێزگاران گەیاند و لە الیەن سەرکردایەتی پارتی پارێزگارانەوە بەگەرمی پێشوازی لێکرا.
لەو ڕێوڕەسمەدا، هەیئەتی نوێنەرایەتی زۆربەی حیزبەکانی هەر چوار بەشی کوردستان، نوێنەرایەتی پێکهاتە نەتەوەییەکانی باشووری 
کوردســتان، پارلمانتارو کەســایەتییە نیشــتمانپەروەرەکان بەشــدار بوون و شــاندی حیزب لە میانەی ئەو بۆنەیەدا چاوی بە کۆمەلێک 

دۆست والیەنی خەباتکار کەوت .

دیداری ڕێکخەری تەڤگەری چاکسازیی کورد-سووریه لە 
نوێنەرایەتی حیزبی دێموکرات لە هەولێر

چاکســازیی  تەڤگــەری  ڕێکخــەری 
کورد-ســووریه وێڕای شاندێکی یاوەری، 
ســەردانی دەفتــەری نوێنەرایەتیی حیزبی 
لــە   ئێرانیــان  کوردســتانی  دێموکراتــی 

شاری هەولێر کرد.
٧ی  ڕێکەوتــی  دووشــەممە  ڕۆژی 
خەزەڵوەری ١٣٩٧ی هەتاوی، شــاندێکی 
تەڤگەری چاکســازیی کوردی-ســووریه، 
یوســف"  "فەیســەل  سەرپەرەســتیی  بــە 
ڕێکخەری گشتیی تەڤگەری چاکسازی 
ســەردانی دەفتــەری نوێنەرایەتیی حیزبی 
لــە  ئێرانیــان  کوردســتانی  دێموکراتــی 
شاری هەولێر کرد و لە الیەن هەیئەتێکی 
بــە  حیزبــەوە  پەیوەندییەکانــی  دەزگای 

سەرپەرســتی "محەممــەد ســاڵح قــادری" 
هەولێــر  شــاری  لــە  حیــزب  نوێنــەری 

پێشوازییان لێکرا.
الیــەن  دوو  شــاندی  ســەردانەدا،  لــەو 
وێــڕای تاوتوێکردنی بارودۆخی سیاســی 
ئاراســتەی  بــۆ  شــرۆڤەیان  و  ناوچەکــە 
هــەرکام لــە هاوکێشــەکانی پەیوەندیــدار 
بــە قەیرانەکانــی ناوچەکــە و چۆنیەتــی 
پەیوەندییان بە پرســی کوردەوە ، جەختیان 
لــە ســەر جیدیەتــی خەبــات و پێداگریــان 
و  کــورد  نەتەوەییەکانــی  مافــە  لەســەر 
پەرەپێدانــی هەرچــی زیاتــری پەیوەنــدی 
و هــاوکاری نێوانیــان بــۆ رووبەرووبوونەوە 
و  داگیرکــەران  پیانەکانــی  لەگــەل 

هاوپەیمانەکانیان کردەوە.
شــاندی تەڤگەریی چاکسازیی کوردی-

سوریە پێکهاتبوون لە:
فەیســەل یوســف ـ  ڕێکخــەری گشــتیی 

بزووتنەوە
مەکتەبــی  ئەندامــی  ـ  خەلیفــه  کازم 

جێبەجێکردن
ئەندامــی  ـ   عەبدولســەمەد  فیروشــاە 

مەکتەبی جێبەجێکردن
مەکتەبــی  ئەندامــی  ـ  فەرمــان  وەلیــد 

جێبەجێکردن
جدعــان عەلــی ـ نوێنــەری تەڤگــەر لــە 

هەرێمی کوردستان

رێکخراوەکانی کۆمەڵگای مەدەنی 
رۆژئاوای کوردستان: دەبێ بە ڕێزەوە 

سەیری "ڕاسان" بکرێت

شــاندێکی رێکخراوەکانــی کۆمەڵــگای 
مەدەنی رۆژئاوای کوردســتان، ســەردانی 
دەفتەری نوێنەرایەتی حیزبی دێموکراتی 
کوردســتانی ئێرانیان لە شــاری ســلێمانی  
کرد و ســەبارەت بە دۆخی خەباتی کورد 
لــە پارچەکانــی کوردســتان ئاڵوگــۆڕی 

بیروڕایان کرد.
١٤ی  رێکەوتــی  دوشــەممە  رۆژی 
خەزەڵوەری ١٣٩٧ی هەتاوی، شــاندێکی 
مەدەنــی  کۆمەڵــگای  رێکخراوەکانــی 
لــە  پێکهاتــوو  کوردســتان  رۆژئــاوای 
رێکخراوەکانــی کورد و ئەرمەن و ســریان 
و عــەرەب بە سەرپەرســتی بەڕێــز "هەڤاڵ 
ڕامی"،  ســەردانی دەفتەری نوێنەرایەتی 
حیزبــی دێموکراتی کوردســتانی ئێرانیان 
لــە شــاری ســلێمانی کــرد و لــە الیــەن 
هەیئەتێکی حیزبەوە بە سەرپەرستی بەڕێز 

"فــواد خاکــی بەیگــی" نوێنــەری حیزبی 
دێموکرات لە سلێمانی پێشوازیان لێکرا.

رەوشــی  دۆســتانەیەدا  دانیشــتنە  لــەم 
و  کوردســتان  رۆژئــاوای  و  رۆژهــەاڵت 
پرســی کورد لــە ناوچەکــە تاوتوێ کران 
و سەبارەت بە کۆمەڵێک کاری هاوبەش 

ئاڵوگۆڕی بیروڕا کرا.
شــاندی میــوان بەگرینگــی و بایەخــەوە 
دێموکــرات  حیزبــی  خەباتــی  ڕوانییانــە 
نرخانــد  بــەرز  رۆژهەاڵتیــان  راســانی  و 
لەســەر  الیەکیــان  هەمــوو  هاودەنگــی  و 
بــە پێویســتییەکی  پرســە نیشــتمانیەکان 

هەنووکەیی و زەرووری زانی.
پێویســت بــە ئاماژەیە کە لەو دانیشــتنەدا 
هەیئەتێکــی یەکیەتی الوانی دێموکراتی 
کوردســتانی ئێرانیــش  بەشــداری بــاس و 

بابەتەکان بوون.



ژمارە ٧٣٧، ١٥ی خەزەڵوەری ٤١٣٩٧

دوکتور میرۆ عەلیار

جوواڵنەوەی ڕزگاریخواز 
کولتووری دێموکراتیک دەخوازێ 

 بەشی ٢

کولتــووری  پرســی  لەگــەڵ  لەپێوەندیــی 
دێموکراتیک، ئەوڕۆ کێشــەکە لە کوێیە 

و دەبێ چ بکەین؟
کێشــەکە لەوەدایــە کــە هیــچ الیەنێکــی 
ڕۆڵــی  بــە  بــڕوای  کوردســتانی 
خەباتــی  لــە  کولتــوور  یەکاکــەرەوەی 
ڕزگاریخــوازدا نەهێنــاوە و هەوڵێــک بــۆ 

گۆڕینی ئەو دۆخە نادا.
لە پەیمانی "سایکس- پیکۆ"وە هەتا ئەوڕۆ 
پتر لە ســەد ساڵ تێدەپەڕێ، لەو ماوەیەدا 
ڕزگاریخــوازی  جوواڵنــەوەی  چەندیــن 
کورد ســەریانهەڵداوە، بەاڵم ئێستا خاوەنی 
کولتوورێکــی تایبــەت و گونجاو لەگەڵ 

سروشتی خەباتی ڕزگاریخواز نین!
بۆ ئەوەی بتوانین ئاســەوارە نەرێنییەکانی 
کولتــووری سیاســی مەوجــوود بســڕینەوە 
جێگیرکردنــی  و  داهێنــان  بــۆ  هــەوڵ  و 
دێموکراتیــک  سیاســی  کولتوورێکــی 
کــە  بیســەلمێنین  ســەرەتا  دەبــێ  بدەیــن، 
کولتووری سیاســیی ئێســتامان نەخۆشــە 
و  نفــووز  بــە  بگــرێ  بــەر  ناتوانــێ  و 
داگیرکــەر  کولتــووری  باڵوبوونــەوەی 
کێشــە  چارەســەرکردنی  لــە  دامــاوە  و 

سیاسییەکانی نێو جوواڵنەوە.
ئەوەیکــە دوای ســەد ســاڵ، خەباتــی 
کــورد نەیتوانیــوە کولتوورێکــی تایبــەت 
بەخــۆی بێنێتــە ئــاراوە و بکــرێ نــاوی 
کولتــووری جوواڵنــەوەی لەســەر دابنرێ، 

ڕەنگە بۆ چەند فاکتەر بگەڕێتەوە:
گەشەنەســەندنی سیاســەت وەک زانســت 
بــە  گرنگینــەدان  پێویســت،  بەشــێوەی 
پرســە سیاســی و نەزەرییەکان کە ئەوەش 
بۆتــە کۆســپی مودێڕنیزەکرانــی خەباتی 

ڕزگاریخواز.
سیاســت  حکوومەتــەکان  کاتێکــدا  لــە 
ســەرکوتی  و  چەوســانەوە  مێتــۆدی  و 
جوواڵنــەوەی کوردیــان تــەواو مودێڕنیــزە 
کــردووە و بەمەبەســتی پاشەکشــەپێکردن 
بــە بزووتنــەوەی ڕزگاریخــواز، لــە هەموو 
زانســت و تێکنۆلــۆژی ســەردەم کەڵــک 
کــورد  حیزبەکانــی  خەباتــی  وەردەگــرن، 
ئاڵوگۆڕێکــی ئەوتۆی بەســەردا نەهاتووە 
و ئێســتاش دوای ئــەو هەمــوو ناکامییە، 

هەروا بەشێوەی سوننەتی بەڕێوەدەچێ!
و  پێداچوونــەوە  ســوننەتی  نەبوونــی 
خەسارناسی لەنێو جوواڵنەوەکانی کورددا
ســەیتەرە  لەژێــر  و  گەمــارۆ  لــە  کــورد 
کولتــووری  ســێ  کارگەریــی  و 

نادێموکراتیکدا ڕزگاریی نەبووە :
١. پاشــماوەکانی کولتــووری عەشــیرەیی 

کۆمەڵگای کوردستان
و  ئیدئۆلۆژیــک  کولتــووری   .٢

ئیستبدادتەوەری کۆماری ئیسامی
چەپــی  کولتــووری  پاشــماوەکانی   .٣

ئیدئۆلۆژیک و تەمەرکوزگەرا
ئــەوەی  لەگــەڵ  کولتــوورە  ســێ  ئــەو 
جیــاوازە،  ســەرچاوەکەیان  و  خــاوەن 
تایبەتمەنــدی  کۆمەڵێــک  بــەاڵم 
جوواڵنەوەکانــی  کــە  هەیــە  هاوبەشــیان 
بێتاقــەت کــردووە.  نەخــۆش و  کوردیــان 
دەمارگرژی، پاوانخــوازی، توتالیتێربوون، 
موتڵەقگەرایــی و تەمەرکوزگەرایــی لــە 
تایبەتمەندییە دیارەکانی ئەو کولتوورانەن 
کــە بەتــەواوی لەگەڵ ڕۆح و سروشــت و 
ئامانجــی خەباتی نەتەوەیــی ڕزگاریخواز 

ناتەبان.
هیچــکام لەو کولتوورانە ماهییەتەن توانا 
جیــاوازی  قەبووڵکردنــی  زەرفییەتــی  و 
و پلۆرالیزمیــان نییــە، جیاوازیــی بیــروڕا 
بــە تــاوان و دوژمنایەتــی دەزانــن، توانــا 
یەکگرتــن  و  ڕێککەوتــن  قابلییەتــی  و 
و خەباتــی هاوبەشــیان نییــە و لــە دنیــا و 

ئاواتی سیستمی تاک حیزبیدا دەژین. 
بەتایبەتی دەبێ ئەوەمان لەبەرچاو بێ کە 
په روه رده  و پێکهاتەی فکری و تەشکیاتی 
کوردســتانییه کانی  حیزبــه   زۆربــەی 
پــه روه رده   و  کۆپیکــراوی  ڕۆژهــه اڵت 
جهانبینی و ساختاری ته شکیاتیی حیزبه  

ئیدئۆلۆژییه کانی نەتەوەی حاکمن.
ئــه و دیارده یــه  ده گه ڕێته وه  بۆ تێکۆشــان و 
مانــه وه ی چه ندیــن ســاڵه ی حیزبه کانمــان 
له ژێــر ســه یته ره  و هێژمۆنــی فیکــری و 
سیاســی و ته شــکیاتیی  حیزبــه  چه پ و 
ئیدئۆلۆژییه کانــی فارســدا  کــه  ئاســه وار 
و کاریگه ریــی قووڵــی له ســه ر بیروبــاوه ڕ 
کوردســتانییه کان  حیزبــه   سیاســه تی  و 
لــه   به شــێک  بۆتــه   و  به جێهێشــتووه  
کولتــووری سیاســیی ئه و حیزبانــه له  نێو 

خۆیان و به رامبه ر به  ده ره وه ی خۆیان .
خه باتــی  درێــژ  و  دوور  ســاڵیانێکی 
گرێــدراوی  ڕۆژهــەاڵت  حیزبەکانــی 
کاری  و   بــووە  سەراســەری  خەباتــی 
سیاســی لــه  کوردســتان وەک تابعێــک 
لــە به رنامــه  و شــێوه خه باتی سەراســەری 
ئێــران ســەیر کــراوە، ئــه وه ش له کاتێکدایه  
کــه  مه وقعییه تــی سیاســی- حقوقــی و 
ئه ساســه ن خه باتی ئه وان بۆ وەدەستهێنانی 
ده ســه اڵتی ناوەندی، ماهییه ته ن جیاوازی 
هه یــه  له گــه ڵ پێگــه ی سیاســی- حقوقی 
گه لی کوردی ژێرسته م و خه باتەکەی بۆ 

ماف و ئازادی.
ئەگەرچــی حیزبــە کوردســتانییەکان لــە 

ژێــر چەتــری تەشــکیاتی حیزبــە چەپــە 
بــەاڵم  نەمــاون،  ئیدئۆلۆژیکییەکانــدا 
کولتــووری  و  شــێوەکار  و  بیروبــاوەڕ 
سیاســیان بەسەر حیزبەکانی ڕۆژهەاڵتەوە 

هەروا قورسایی دەکا.
پــه روه رده و تێگه یشــتنی ئــه و ڕێکخــراوه  
و  خه بــات  لــه   ئیدئۆلۆژیکییانــه  

و  ڕۆح  له گــه ڵ  به تــه واوی  حیزبایه تــی، 
فه لســه فه ی خه باتــی نه ته وه یــی ناته بایــه  
و ئــه و فه رهه نگــه  سیاســییه ی کــه  لــه و 

په روه رده یــه  که وتۆتــه وه ، زیانــی زۆری به  
ژیانی سیاســیی حیزبه  کوردســتانییه کان 
و پێوەندی و هەڵسوکەتیان له گه ڵ یه کتر 

گه یاندووه  .
و  ئیدئۆلــۆژی  زاڵبوونــی  و  ســه یته ره  
چه پــه   حیزبــه   سیاســیی  کولتــووری 
به ســه ر  فــارس  ئیدئۆلۆژیکییه کانــی 
جوواڵنــه وه ی حیزبه  کوردســتانییه کان دا، 
ده بــێ وه ک ســه رچاوه  و دایکی زۆربه ی 

کێشــه  و ناته بایــی و که موکووڕییــه کان 
ســه یر بکرێ: هه م له نێوخۆی حیزبه کاندا، 

هه م له  پێوه ندییه کانیاندا له گه ڵ یه کتر.
لە کۆتاییدا دەمهەوێ لەسەر ئەوە پێداگرم 
جوواڵنــەوەدا  لەنێــو  ئێمــە  کێشــەی  کــە 
کولتــووری  بەڵکــوو  نییــە،  سیاســی 
سیاسییە! بۆئەوەی الیەنێکی ئەو بۆچوونە 
ڕوون بکەمەوە، بەکورتی ئاماژە دەکەم بە 
پرســی یەکگرتــن و یەکگرتنــەوە کە ئەو 
ڕۆژانە لەســەر تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان بە 

گەرمە هاتۆتەوە بەرباس.
یەکــەم، دەبینین کە لە جیاتی هێنانەوەی 
ئیستدالل و پێشــنیاری سیاسی بەکەڵک 
بــە  کەســانێک  شــیاو،  زمانێکــی  بــە 
ناحەزترین و ناشیرینترین وشە و ئەدەبییات 
دەکەنــە  هێــرش  و  دەگــرن  "هەڵوێســت" 
ســەر الیەنــی بەرامبــەر و ناویشــی دەنرێ  
سیاســەت و داکۆکــی لــە بیروبۆچــوون و 

سیاسەتی ڕێکخراوەیی!!
مرۆڤی سیاسی ئەگەرچووکترین باوەڕی 
بــە جیــاوازی هەبێ و دڵــی بۆ یەکڕیزیی 
کــورد لێبــدا، خۆی بە حەقیقەتی موتڵەق 
نازانــێ و لــە قاڵبــی مامۆســتای ئەخاق 
و سیاســەتدا مافــی جیاوازبیرکردنــەوە بۆ 
الیەنەکانــی دیکە پێشــێل نــاکا و لەگەڵ 
بەرامبەرەکــەی بــە زمــان و ئەدەبیاتێــک 
دەدوێ و هەڵوێســتی خۆی دەردەبڕێ کە 
شــیاوی مرۆڤێکی سیاســی بێ. پاشــان، 
ئەوە چ ڕێکخراوەیەکی سیاسییە کە دڵی 
بــەو شــێوە تەبلیــغ و دیفاعــە خۆشــە و بۆ 

سەلماندنی سیاسەتی خۆی  پێویستیی بە 
جنێو و سووکایەتیکردن بەم و بەو هەیە؟

ئاخر ئەوە چ شانازی و هونەرێکی تێدایە 
کــە ئەگــەر کەس نەبوو، من هەبم؟!هێز و 
ئیعتبار و بوونی خۆم لە الوازی و نەمانی 

خەڵکی دیکەدا بەدی بکەم؟!
ســەیر ئەوەیە کە کابرا بەناوی دڵســۆزی 

بێڕێــزی  یەکگرتــن،  و  یەکیەتــی  بــۆ 
بــە عــەرز و ئاســمان دەکا و لــە هەمــان 
کاتــدا ئیــراد و ڕەخنــە لــە پڕشــوباڵوی 

و  ڕێککەویــن  دەگــرێ!  دووبەرەکــی  و 
یەکگرتــن و خەباتــی هاوبەش کولتووری 

خۆی گەرەکە.
و  جنێــو  بــە  یەکگرتــن  و  یەکیەتــی 
بێڕێزیکردن پێکنایە. ئەو کردەوانە پێش بە 
پێکهاتنی فەزای تەفاهوم دەگرن و کێشە 

و دووبەرەکییەکان قووڵتر دەکەنەوە.
بەداخــەوە بەنــاوی "ئازادی بەیــان" زمانی 
زبر و التاو و بێحورمەتی بە جیابیران بۆتە 

دیاردە و کراوە بە بەشــێک لە ملمانێ و 
خەباتی سیاسی! ئایا ئەوە چەوتتێگەیشتن 
و کەڵکی خراپوەرگرتن  لە ئازادی نییە؟

ئایــا ئــەو دیــاردە نەشــیاوە پێوەندییەکــی 
بــە ئــازادی بیروڕادەربڕیــن و کولتــووری 
و  هەیــە  نەتەوەییــەوە  و  دێموکراتیــک 
خزمەتێــک بــە تەبایــی نێوماڵــی کــورد 

دەکا؟
دۆخەکــە  دیاردەیــە  ئــەو  بەپێچەوانــەوە، 
دەشــێوێنێ و فەزای سیاســی کوردســتان 

فــەزای سیاســی  لــە  و  دەکا  مەســمووم 
تێکۆشــەری  و  سیاســەت  موســموومدا، 
سیاســی نەخۆش دەکەون و لە رەســالەتی 

سیاســی خۆیــان دوور دەکەونــەوە. کــێ 
قازانج دەکا؟!

ئەو کارە نەشــیاوە ئەوەندە پەرەی ســەندووە 
کــە ڕێژیــم لــە ڕێــگای بەکرێگیراوانــی 
لەســەر  و  بەهاســانی  دەتوانــێ  خۆیــەوە 
و  پێکمانهەڵپڕژێنــێ  شــت  چووکتریــن 

تووشی شەڕەجنێومان بکا!
هەڵوێســت  هەمــوو  لــە  دووهــەم، 
تاکەکانــی  "کامێنت"ـــەکاندا  و 

حیزبەکان)کورسیپەرســتان،  نێــو 
بەرپرســی  بــە   )... بەرژەوەندیخــوازان 
پڕشــووباڵوی و یەکنەگرتنەوە و کۆسپی 

یەکگرتن بەگشتی دادەنرێن.
دایبنێیــن کــە کورسیپەرســتی و تەماحی 
وەدەســتهێنانی پلــە و پایــە و دژایەتیکردن 
لەگــەڵ یەکگرتــن و یەکگرتنــەوە لەپێناو 
بەرژەوەنــدی شەخســی، ڕاســت بێ و دەور 
ئەوانــە  هەمــوو  مەگــەر  بــەاڵم  بگێــڕێ 
بۆخۆیــان بەرهەمــی نەبوونــی کولتووری 

دێموکراتیک نین؟!
ئــەو  ســنووردارکردنی  بەگشــتی، 
کورسیپەرســتی  بــە  گرنگــە  پرســە 

کــەس،  چەنــد  دەســەاڵتخوازی  و 
هاسانکردنەوەی مەســەلەکەیە بۆخۆمان. 
گــەڕان لــە تاوانبــار لەنێــو تاکەکانــدا لە 
ئەســڵی مەتڵــەب و هــۆکاری ســەرەکی 
دیــاردەی دووبەرەکی و یەکنەگرتن المان 

دەدا.
ئەگەر خاوەنەکانی کورســی و دەســەاڵت 
و بەرژەوەندی شەخســی تەنیا هۆکارن بۆ 
یەکنەگرتنــەوە و پێکنەهاتــن و درێــژەی 

کەســانەی  ئــەو  ئــەی  پڕشــووباڵوی، 
کــە نــە پلەوپایــە و کورســیان هەیــە و نە 
دەســەاڵتێکیان بەدەســتە، بــەاڵم توندتــر و 
"چاالک"تــر لــە "کورسیپەرســتەکان" لــە 
بەشــدارن،  دووبەرەکینانــەوەدا  و  ئاڵــۆزی 
لەســەر چووکترین مەســەلە دەست دەکەن 
بە جنێو و سووکایەتیکردن بەماو و بەوال 
و لەگەڵ هەر لێکنزیک بوونەیەک دێنە 
ســەرخەت و فەزاکە مەســمووم دەکەنەوە، 
بەچــی تەوزیــح دەدرێ و واڵم دەدرێتەوە؟ 
ئەو کەسانە بۆ کورسی و دەسەاڵتی کێ 

دژایەتی تەفاهوم و یەکگرتن دەکەن؟!
نەبڕانــەوەی  و  نەحاوانــە  هــۆکاری 
دووبەرەکــی، یەکنەگرتــن و پێکنەهاتنی 
کۆبەنــدی و هاوکاریــی لــە هــەر چــوار 
کولتــوورە  ئــەو  کوردســتان  پارچــەی 
گەشەنەســەندووەیە  و  ســەقەت  سیاســییە 
کــە بەهــۆی سروشــتی نادێموکراتیک و 
توتالیتێــری، دوورخەرەوەیــە و زەرفییەتــی 
پلۆرالیزمــی  و  جیــاوازی  قەبووڵکردنــی 
نییــە، بڕوای بە دێموکراســی و یەکیەتی 
هاوبــەش  خەباتــی  و  یەکگرتوویــی  و 
و  تەمەرکوزگەرایــە  و  پاوانخــواز  الوازە، 
ســەاڵحییەت  و  دەســەاڵت  دابەشــکردنی 

ناسەلمێنێ.
و  تێگەیشــن  ئــەو  ڕووناکایــی  لەبــەر 
ئــەو  نووســەری  ســەرەوە،  لێکدانــەوەی 
دێڕانــە لەمێــژە هاتۆتــە ســەر ئەو بــڕوا و 
قەناعەتە کە کێشــەی گەورەی ئەوڕۆی 
دێموکراتیکــی  میللــی-  جوواڵنــەوەی 
کــورد، هەژاریــی کولتــووری سیاســییە 
و خەبــات و تێکۆشــان بــۆ دابینکردنــی 
دێموکراتیــک،  سیاســی  کولتوورێکــی 
دیکــەی  شــێوەکانی  بەقــەت  النیکــەم 
خەبــات بــۆ گەشەســەندن و ســەرکەوتنی 

بزووتنەوەی ڕزگاریخواز پێویستە.
چون، ئەگەر بەوردی لە مانا و کاریگەریی 
کــە  دەیســەلمێنین  وردبینــەوە،  کولتــوور 
ســەرچاوە و ماکــەی بەشــی هــەرەزۆری 
كێشــە و نەخۆشــییە سیاســییەکانی نێــو 
جوواڵنــەوەی کــورد، نەبوونــی کولتووری 
دێموکراتیــک و زاڵبوونــی کولتوورێکی 
نــەک هــەر هیــچ  نادێموکراتیکــە کــە 
لەگــەڵ  هاوبەشــییەکی  و  ســازگاری 
خەباتــی ڕزگاریخــواز نییــە، بەڵكوو بۆتە 
و  گەشەســەندن  بــۆ  ســەرەکی  کۆســپی 

بەرەوەپێشچوونی جوواڵنەوەی نەتەوەیی.
هیــوادارم ئــەو کەســانەی لــەو پێوەندییەدا 
هێنانەبەربــاس  بــۆ  هاوبیــرن،  لەگەڵــم 
دەوڵەمەندکردنــی  و  )پروبلێماتیزەکــردن( 
بەنرخەکانیــان،  تێبینیــە  بــە  پرســە  ئــەو 

یارمەتیدەر بن.

ساڵیانێکی دوور و درێژ خه باتی حیزبەکانی ڕۆژهەاڵت گرێدراوی خەباتی 
سەراســەری بووە و  کاری سیاســی له  کوردســتان وەک تابعێک لە به رنامه  
و شــێوه خه باتی سەراســەری ئێران ســەیر کراوە، ئه وه ش له کاتێکدایه  که  
مه وقعییه تی سیاسی- حقوقی و ئه ساسه ن خه باتی ئه وان بۆ وەدەستهێنانی 
ده ســه اڵتی ناوەنــدی، ماهییه ته ن جیاوازی هه یه  له گه ڵ پێگه ی سیاســی- 

حقوقی گه لی کوردی ژێرسته م و خه باتەکەی بۆ ماف و ئازادی.

ســه یته ره  و زاڵبوونــی ئیدئۆلــۆژی و کولتــووری سیاســیی حیزبــه  چه پــه  
ئیدئۆلۆژیکییه کانی فارس به سه ر جوواڵنه وه ی حیزبه  کوردستانییه کان دا، 
ده بێ وه ک سه رچاوه  و دایکی زۆربه ی کێشه  و ناته بایی و که موکووڕییه کان 
ســه یر بکرێ: هــه م له نێوخۆی حیزبه کانــدا، هه م لــه  پێوه ندییه کانیاندا 

له گه ڵ یه کتر.

کێشــەی گەورەی ئەوڕۆی جوواڵنەوەی میللی- دێموکراتیکی کورد، هەژاریی 
کولتووری سیاسییە و خەبات و تێکۆشان بۆ دابینکردنی کولتوورێکی سیاسی 
دێموکراتیک، النیکەم بەقەت شێوەکانی دیکەی خەبات بۆ گەشەسەندن و 

سەرکەوتنی بزووتنەوەی ڕزگاریخواز پێویستە.



٥ ٥ژمارە ٧٣٧، ٦ی نوامربی ٢٠١٨

ڕێفۆرمخوازی لە ئێران 
تاکتیک یان ستراتژی؟

جەمیل کۆالهی

رۆژی دووشــەممە ٧ی خەزەڵوەر خاتەمی 
لــە کاناڵــی تێلێگرامــی "خاتەمی میدیا" 
وتــی: رێفۆرمخوازەکان نیزامی کۆماری 
ئیســامییان  شۆڕشــی  و  ئیســامی 
قبووڵــە و خوازیــاری رێفۆرمــی ناوخــۆی 
نیزامــن ئەگــەر کۆمەڵگــە ببینێــت کــە 
رێفۆرمخوازی بە شوێنی مەبەست ناگات، 
بــەرەو کەســانێک دەڕوات کــە خوازیاری 
رووخانی نیزامن! پرسیارگەلێک کە دێنە 
ئاراوە ئەوەن کە لە بنەمادا رێفۆرمخوازی 
چــۆن ســەری هەڵدا؟ ئایــا رێفۆرمخوازی 
کــە لــە نێــو بنیاتنەرانــی رێژیمدا ســەری 
گۆڕانــەوە  بــە  بــاوەڕ  رووی  لــە  هەڵــدا 
دەســکەتێکی  چ  رێفۆرمخــوازی  بــوو؟ 
هەبــوو؟ ئایــا خەڵــک باوەڕی بــە رێفۆرم 
مــاوە؟ لــە کۆتاییشــدا دەتوانیــن بپرســین 
کوردســتاندا چ  لــە  پڕۆژەیــە  ئــەم  کــە 

رەنگدانەوەیەکی هەبووە؟
ئەوەیکە لە ســەر رێفۆرمخــوازی دەتوانین 
بیڵێیــن بــە کورتــی ئەوەیــە کــە شــەڕی 
عێــراق و ئێــران تــەواو ببــوو و شــتێک بە 
نــاوی بەرەی شــەڕی عێــراق نەمابوو کە 
رای گشــتی ئێرانی پێ بەالڕێدا بچێ و 
هەموو نیگاکان بۆ نێو سنوورەکانی ئێران 
وەرســووڕابوون و لــە ســەر حکومــەت چڕ 
ببوونەوە، حەشــیمەتی ئێران حەشیمەتێکی 
جــەوان بــوو و داخوازیــی نوێیــان هەبــوو، 
باری ئابووریی ئێرانی دوای شــەڕ خراپ 
هەمیشــە  وەک  هــەر  بێــکاری  و  بــوو 
گرتبــوو،  ئێرانــی  خەڵکــی  بەرۆکــی 
رێژیمــی ئێران تیرۆرێکــی یەکجار زۆری 
لــە واڵتانــی دەرەوە کردبــوو، زیندانیانــی 
سیاســیی بــە بــێ رەحمانەتریــن شــێوە لــە 
ســێدارە دابــوو، ئازادییەکانــی خەڵکی بە 
تــەواوی بەرتەســک کردبوویــەوە، دنیای 

بلۆکــی  و  نەمابــوو  جەمســەری  دوو 
سوسیالیستی لەبەریەک هەڵوەشابوویەوە، 
جیــا لەوە مەســەلەی دادگای میکۆنۆس 
هەبــوو کــە بــە بۆنــەی مەحکــووم بوونی 
رێژیــم لەو دادگەیەدا، واڵتانی ئۆرووپایی 

باڵوێزخانەکانیان لە ئێران داخستبوو. 
لــەم کاتــەدا رێژیم پێویســتی بە گۆڕینی 
ســیمای خــۆی هەبوو، بە شــێوەیەک کە 
لــە گــەڵ ئەوەیکــە ســیمای رێژیمەکــە 
بگــۆڕدرێ و نەناســرێتەوە و لــە هەمــان 
خــۆی  ناوەڕۆکــی  لــە  ڕێژیــم  کاتــدا 
بەتــاڵ نەبێتــەوە و سیاســەتەکانی ڕێژیــم 
لــە ژێــر دەمامکــی رێفــۆرم و وتووێــژی 
تەمەدۆنــەکان هەروا بــەردەوام بێت! لێرەدا 
بــوو کــە ڕێژیــم بۆ جوان کردنی ســیمای 
خۆی بە شــێوەی کۆنترۆڵکــراو ئیزنی بە 
باڵێکــی خــۆی دا کــە بێتە مەیــدان. بەم 
شــێوەیە ڕێژیــم پــڕۆژەی رێفۆرمخوازیــی 
دەســت پێکــرد تــا دنیــای دەرەوە چەواشــە 
بــکات و ناوخۆی ئێرانیــش بەو پڕۆژەیەوە 
خەریــک بــکات و دەرفەتی ئەوەی هەبێ 
کــە پایەکانــی خــۆی هێندەی تــر قایمتر 
بکاتەوە. بۆ باشــتر ناســینی ئــەم پڕۆژەیە 
باشــتر وایــە پشــتیوانانی ئــەم پرۆژەیــە بە 
نموونــە بێنینــەوە؛ ئاخوند ســادق خەڵخاڵی 
ئەکبــەر  کوردســتان،  خەڵکــی  قاتڵــی 
لــە  کــە  ســەعید حەجاریــان  و  گەنجــی 
ســەرەتای شۆڕشــی ئێرانەوە لە نێو ســپای 
پاسداران و دەزگای ئیتاعاتی ڕێژیم بوون 
لە کەســانی دیاری باڵــی رێفۆرمخوازیی 
ئێــران بــوون. جیا لەو پشــتیوانانە کاتێک 
خاتەمــی وەک ســەرۆکی رێفۆرمخوازان 
دەڵــێ: "دێموکراســی غەیــری دینــی جیا 
لــەوە کــە لــەم  واڵتــە جێبەجــێ نابــێ، 
نامانــەوێ، ئێمە خەڵک ســاالری دینیمان 
دەوێ، ئەوانــەی کــە خوازیــاری گۆڕانی 
یاســای بنەڕەتیــن چ گەرەنتییەک دەدەن 
دێموکراســی  پێــی  بــە  نیزامێــک  کــە 
رۆژئاوایــی جێی بگرێتەوە، بە پشــتوانەی 

کــی؟ خەڵک؟ کام خەڵک" دەردەکەوێ 
کــە پــرۆژەی رێفۆرمخــوازی لــە ئێرانــدا 
لــە  دەربازبــوون  بــۆ  بــوو  تاکتیکێــک 
قەیرانــی ناوخۆیــی و دەرەکــی نــەک بۆ 
گۆڕانــکاری لــە یاســا و سیاســەتەکانی 
مــاوەی  تاکتیکیــش  دیــارە  ڕێژیمــدا. 
هەیــە و زوو بــە ســەر دەچــێ، هــەروەک 
بینیمــان بــە دوای خاتەمیدا توندئاژۆترین 
کــەس، مەحمــوود ئەحمەدی نەژاد، بوو بە 
ســەرکۆماری ئێــران! بۆیــە دەتوانین بڵێین 
کــە رێفۆرمخــوازی هیچــکات لــە ئێــران 
ستراتێژیی ڕێژیم بۆ گۆڕان نەبوو و نییە، 
چونکە ئەگەر ســتراتێژی بوایات درێژەی 
کۆتایــی  ئەحمەدی نــژاد  بــە  و  هەبــوو 

نەدەهات!
ئەساســەن ڕێژیمــی ئێــران ماهییەتــەن بــە 
هــۆی بنەمــای ئیدئۆلۆژیــک، ئەویــش 
ئیدئۆلــۆژی مەزهەبی و بوونی ویایەتی 
فەقیهــی و هێزگەلێکی ئیدئۆلۆژیک بە 
ناو سپای پاسداران و بەسیج کە لە خزمەت 
رێفۆرمهەڵگــر  فەقێــدان،  وەلــی  دەزگای 
باســکی  ئیدئۆلۆژییەکــە  واتــە  نییــە! 
چەکداریشــی هەیە و لــە ئیدئۆلۆژییەکە 
پارێزگاری دەکات! بۆیە لە ماوەی بیست 
ســاڵی رابــردوودا هەمــوو رێفۆرمخــوازان 
لــە ئێــران نەیانتوانیــوە تەنانــەت چوکترین 
ئەساســەن  چونکــە  بگــۆڕن!  یاســاش 
هــەر وەک گوتــرا فەلســەفەی هاتنیــان 
پڕۆژەیەکی ئەمنیەتی و تاکتیکی بوو و 
بڕیار نەبوو کە گۆڕانکاری بکەن. رێفۆرم 
لــە ئیدئۆلۆژییەکــدا کە لە ســەر بنەمای 
دینی و مەزهەبییە ناکرێ. هەموو یاسای 
واڵت لــە قورئــان و حەدیســی پێغەمبەری 
ئیســام و ئیمامانــی شــێعە ســەرچاوەی 
گرتــووە. هیچ کــەس ناتوانــێ ئایەتێکی 
قورئــان بگــۆڕێ، بــۆ وێنە قەســاس، فرە 
ژنی، جیهاد، مافی ژن کە نیوەی پیاوە، 
حیجــاب... ئەمانە ئەگەر بگۆڕدرێن ئیتر 
ڕێژیمی ئێرانیش نامێنێ و شۆڕشــێکە لە 

ئاســتی رێفۆرمــی دینــی لــە ئۆرووپا کە 
ئەمــە شــتێکی زۆر ئەســتەمە، چونکــە 
دینی ئیســام و مەســیحی جیاوازییەکی 
یەکجــار زۆریــان پێکــەوە هەیــە. ئەگــەر 
یاســای ئێران یاسایەکی زەمینی بوایەت، 
ئــەوە دەکرا کــە رێفۆرمهەڵگر بێت، بەاڵم 
هەموو یاســاکانی لە یاســای ئاسمانییەوە 
بۆیــە  نەگــۆڕن  و  گرتــووە  ســەرچاوەیان 
رێفۆرمخوازی جیا لە پڕۆژەیەکی ئەمنی 
بــۆ مانــەوەی ڕێژیــم و تاکتیکێــک بــۆ 
بەالڕێدابردنی دنیای دەرەوە و ناوخۆ نەبوو 
و نییە و هیچ داهاتوویەکیشــی بۆ بەدی 
ناکــرێ و خەڵکیش لە خۆپیشــاندانەکاندا 
بــە جوانــی ئەوەیــان دەرخســت و هاواریــان 
کــرد: "اصــاح طلــب، اصولگــرا، دیگــە 
تمومە ماجرا". واتە پڕۆژەی رێفۆرم لە ناو 
خەڵکیش کۆتایی پێ هاتووە. ئەوەی کە 
خاتەمی ترســی لێ هەیە و دەڵێ: ئەگەر 
پــرۆژەی رێفــۆرم وەال بنــرێ "یــا کودەتــا 
دەکــرێ یــان شــۆڕش دەکــرێ"، خەریکە 
دێتــە دی و ڕێژیمــی زاڵ بــە ســەر ئێــران 
گەیشــتۆتە دواقوناخــی خــۆی و توانایی 
چارەســەریی ئەو هەموو قەیرانە سیاســی، 

ئابووری و کۆمەاڵیەتییەی نییە!
پــڕۆژەی رێفۆرمخوازی لە کوردســتانیش 
وەک سەرانسەری ئێران وەک پڕۆژەیەکی 
بــە  بــەاڵم  پێــدرا،  پــەرەی  ئەمنییەتــی 
شــێوازێکی دیکــە! ڕێژیمــی ئێران هەر لە 
ســەرەتای هاتنــە ســەرکارییەوە لــە گــەڵ 
کێشــەی کــورد بەرەوڕوو بــوو، ڕێژیم کە 
هەر لە سەرەتاوە بە شێوەی سەخت ئامێری 
لە گەڵ کورد بەرەوڕوو بوو و بە فەرمانی 
جیهــاد و هێــرش بــۆ ســەر کوردســتان و 
تیــرۆری رێبــەران نەیتوانیبوو کوردســتان 
بە چۆکدا بێنێ و بزووتنەوەی کوردستان 
هــەر لــە ســەر داوا ڕەواکــەی پێداگــری 
دەکــرد، ئەمجــار ڕێژیــم بــە شــێوەیەکی 
دیکــە بــۆ لەباربردنــی بزووتنــەوەی کورد 
هاتە مەیدانەوە! چونکە ڕێژیمی ئێران کە 

لــە ســەر بنەمای ئیدئۆلۆژی ئیســامییە 
و  نییــە  نەتەوەیــی  مافــی  بــە  بــاوەڕی 
ئۆممەتــی  دژی  نەتەوەیــی  بزووتنــەوەی 
وەک  و  دەزانــێ  ئیســامی  واحیــدەی 
بزووتنەوەکــە  ســەیری  ئەمنــی  شــتێکی 
رێفۆرمخــوازی  پــرۆژەی  بۆیــە  دەکات. 
خســتە  نەرمئامێــری  چەکێکــی  وەک 
خزمەت شــەڕی تایبەت دژی بزووتنەوەی 
کورد لە رۆژهەاڵت. پێویست بە ئاماژەیە 
کــە ڕێژیمی ئێران ئــەوکات بە هاوکاری 
هێندێــک هێزی کوردی دۆســتی خۆی، 
لــە  پێشــمەرگە  حــزووری  توانیبــووی 
ناوخــۆی رۆژهــەاڵت کۆتایــی پێ بێنێ، 
نەیتوانیبــوو کۆمەڵگــەی  هێشــتا  بــەاڵم 
دەیویســت  کــە  ئەوجــۆرەی  رۆژهــەاڵت 
لــە بــاری زەینییــەوە داگیر بــکات! ڕێژیم 
و  کــورد  دەســتەمۆکردنی  هیــوای  بــە 
ئاڵتێرناتیڤ ســازکردن  بزووتنەوەکــەی، 
دابڕاندنــی  و  کــورد  بزووتنــەوەی  بــۆ 
بزووتنــەوە  لــە  کوردســتان  کۆمەڵگــەی 
رەســەنەکەی لــە کوردســتان پــەرەی بــە 
رێفۆرمخوازیــی کــورد دا بــەاڵم بە هۆی 
کــورد  نەتــەوەی  داخــوازی  کــە  ئــەوەوە 
داخوازییەکــی نەتەوەیی و سیاســی بوو و 
ئــەو داخوازییانــەی کە رێفۆرمخــوازەکان 
چوارچێــوەی  لــە  گــۆڕێ  دەیانهێنایــە 
ماددیــدا بــۆ وێنە قیرەتــاو =کردنی فاڵن 
دەرکردنــی  زۆرەکــەی  النــی  و  جــاددە 
نیــوە  و  کــوردی  نیــوە  رۆژنامەیەکــی 
فارسی تێنەدەپەڕین، رێفۆرمخوازی کورد 
تووشی شکست هات و ئێستا تەنیا وەک 
ماشــینی کۆکردنــەوەی دەنگــن کــە لــە 
کاتــی دەنگــدان و هەڵبژاردنەکانی ڕێژیم 
ســەر هەڵدەدەنــەوە! هــۆی شکســتهێنانی 
ئــەم پــڕۆژە ئەمنییەی ڕێژیم لــە بەرانبەر 
بــۆ  دەگەڕێتــەوە  کــورددا  بزووتنــەوەی 
پێکهاتە و داخوازی بزووتنەوەی کورد. 

ئااڵهەڵگــری  وەک  دێموکــرات  حیزبــی 
خەباتی نەتەوەیی و پێشڕەوی بزووتنەوەی 

پــڕۆژەی  و  رۆژهــەاڵت  لــە  کــورد 
رێفۆرمخوازیی ڕێژیم لەباری فەلسەفەی 
وجوودی و داخوازی و ئامانجەوە دوو شتی 
بە تەواوی لێک جیا بوون و هەن. حیزبی 
دێموکــرات پــڕۆژەی نەتــەوەی کوردە کە 
بە دەستە بەتواناکان شەهید پێشەوا قازی 
محەممەد بۆ چارەســەریی کێشەی کورد 
هاتۆتە ئاڕاوە و رێفۆرمخوازی پرۆژەیەکە 
بــۆ دەربازبوونــی ڕێژیــم لــە قەیــران کــە 
لــە الیــەن دەزگای ســیخوڕی و ئەمنــی 
رێفۆرمخــواز  ئــاراوە.  هاتۆتــە  ڕێژیمــەوە 
بــاوەڕی بە یاســای بنەڕەتــی ڕێژیم هەیە 
و هەموو چاالکییەکانیان لە چوارچێوەی 
ئەو یاســایەدایە، دژی شــەڕی چەکداری 
و پێشــمەرگەیە و تەنانەت پرۆژەیەکیشــی 
بــۆ چارەســەری کێشــەی نەتەوەیی کورد 
باڵەکــەی  دیــدی  هەمــان  و  نییــە  پــێ 
دیکــەی ڕێژیمیــان بە نیســبەت کێشــەی 
کــوردەوە هەیــە بــەاڵم حیزبــی دێموکرات 
حیزبێکــی چەکــداری شۆڕشــگێڕە کــە 
هیچ باوەڕێکی بە یاسای بنەڕەتی ڕێژیم 
نییــە و بــە پێچەوانــەی رێفۆرمخــوازەکان 
حیزبێکی پێکهاتەشکێنە، چونکە حیزبی 
دێموکــرات دروشــمی روخاندنــی ڕێژیمی 
ئیستراتێژیکەکەشــی  دروشــمە  و  هەیــە 
جێبەجێ نابێ مەگەر ئەوەی کە ڕێژیمی 
ئێــران بڕوخێنــدرێ! کەوابوو لــە نێوان ئەو 
پــڕۆژە ئەمنییەی ڕێژیمی ئێران و حیزبی 
دێموکــرات کــە بــۆ ئــازادی و رزگاری 
کــورد و کوردســتان بنیــات نــراوە هیــچ 
خاڵێکــی هاوبــەش نابینــدرێ! لــە بــاری 
لۆژیکیشــەوە دوو شــت کــە هاوجنس نین 
پێکــەوە کــۆ نابنەوە، بۆ وێنــە ئاو و ئاگر 
ناتوانــرێ پێکەوە کــۆ ببنەوە. بزووتنەوەی 
کورد و پرۆژەی رێفۆرمخوازیی ڕێژیمیش 
وەهــا شــێوەیەکیان هەیــە و پێکــەوە کــۆ 

نابنەوە. 



ژمارە ٧٣٧، ١٥ی خەزەڵوەری ٦١٣٩٧

شەماڵ تەرغیبی

داتەپینی نرخی تمەن و لێکەوتەکانی
لــە مــاوەی چەنــد حەوتووی ڕابــردوودا و 
لــە دوای خولــی یەکەمــی تەحریمەکانی 
ئامریــکا بــۆ ســەر کۆمــاری ئیســامی، 
کۆمەڵێــک  ئێرانــدا  لــە  ئــەرز  بــازاڕی 
خــۆی  لــە  هەســتپێکراوی  گۆرانــکاری 
نیشان دا کە سەرەکیترینیان بەرزبوونەوەی 
نرخی دۆالر و ســککە و هەروەها داتەپین 
دراوی  نرخــی  کەم بایەختربوونــی  و 
ئێــران واتــە تمــەن بــوو) بەپێــی داتاکانی 
بانکــی ناوەندیــی ڕێژیــم نرخی گەشــەی 
خــاڵ بــە خاڵــی نرخــی دۆالر لە بــازاڕی 
ئــازاددا ڕێکــۆردی مێژوویی ٢٦٠%ی لە 
ڕەزبــەری ئەمســاڵ تۆمار کــردووە کە لە 
مێــژووی ئێرانــدا ئــەم ڕێــژە لــە داتەپینی 

بایەخی دراو بێوێنە بووە.(
پــاش ئــەم ڕووداوە و شــڵەژانی بــازاڕ لــە 
ڕێژیــم  بەرپرســانی  ئێرانــدا  شــارەکانی 
هەوڵیــان دا بــە گرتنەبــەری ڕێکارێکــی 
و  دەســت  بگرنــەوە  زاڵ  فــەزای  ســواو، 
کەشــی نێو بازاڕ کۆنترۆڵ بکەن ئەویش 
بریتــی بــوو لە باڵوکردنەوەی بە لێشــاوی 
ئەرزە بیانییەکانی وەک یۆرۆ و دۆالر. 

ئەوان ویســتییان بــەم کارە بایەخی دراوی 
ئێــران ڕابگــرن و ڕێگری بکــەن لە چوونە 
ســەری نرخــی ئــەرز بــەاڵم ئــەم ڕێــکارە 
نالۆژیکییە نەتەنیا ناتوانێ ئامانجەکەیان 
بپێکــێ بەڵکوو دەبێتە هۆی ســەرهەڵدانی 
کۆمەڵێــک گرفتی نوێ کە بەشــێکیان 

بەم شێوەیەن: 
ئــەرز،  نرخــی  ســەقامگرتووکردنی  •بــە 
لەحاڵێکدا کە بایەخی کااڵ و شــتومەکە 
بەهــۆی  نێوخــۆ  لــە  بەرهەمهاتــووەکان 
نرخــی  کــردووە،  زیادیــان  هەاڵوســانەوە 
کااڵ بیانییــەکان کــە تووشــی هەاڵوســان 
نەبوون زیادیان نەکرد کەواتە هاوردەکردن 
بــۆ  بیانییــەکان  بەرهەمــە  کڕینــی  و 
بەکاربــەری ئێرانــی قازانجــی زۆرترە لەو 
درووســت  ئێرانــدا  لــە  کــە  بەرهەمانــەی 

قاچاخــی  ڕێــژەی  ئەمــەش  دەکرێــن؛ 
کااڵ  و  کــرد  زیاتــر  بیانییەکانــی  کااڵ 
ئێرانییــەکان بەرەبەرە لە بازاڕدا لە پەراویز 

خران.
بەرهەمــە  بــازاڕی  •کەمبوونــەوەی 
ناوخۆییەکان بەرەبەرە بووە هۆی داخران یان 
نیوەداخراوبوونــی یەکــە بەرهەمهێنەرەکان 
ســەدان  بوونــی  بێــکار  و  دەرکــران  و 
کەســی کرێــکار و پێرســۆنێلی نێــو یەکە 
بەرهەمهێنــەرەکان؛ ڕێــژەی بەرهەمهێنــان 
لــە ناوخــۆ کەمــی کــرد کە ئەمــە خۆی 
خەســارێکی جیــددی بــوو بــۆ چەرخــی 

ئابووریی ئێران.
•بــە الوازبوونــی کەرتــی بەرهەمهێنــان، 
هــۆکارە ســەرەکییەکەی دابەزینــی نــرخ 
و بایەخــی دراوی ئێــران واتــە "تزریق ارز" 
زیاتر هەست بە پێویست بوونی کرا، بۆیە 
لــە قۆناخێکــی دیکەشــدا رێژیــم بڕیاری 
یــۆرۆ  و  دۆالر  وەک  ئەرزەکانــی  دا 
بخزێنێتــە نێو بازاڕ کــە ئەم کارە هێندەی 

دیکــە ئاســتی بەرهەمهێنانــی ناوخۆیــی 
الوازتــر کــرد و مەیــل بــۆ کەڵکوەرگرتن 
لــە بەرهەمــە دەرەکییەکانــی زیاتــر کــرد 

هەڵبەت لەڕێگەی قاچاخەوە.
ئێســتە پرســیارێک دێتە ئاراوە: سەرچاوە 
ئەرزییەکانــی ئێــران چەنــدەن و کۆماری 
ئــەم  ئیســامی چەنــدە دەتوانــێ لەســەر 
ڕێــکارە مانۆڕ بــدات؟ پڕئاشــکرایە بەناو 
سیاســەتمەدار و بڕیاربەدەستانی کۆماری 
دراوی  "تزریــق"ی  بەهــۆی  ئیســامی 
بیانــی بــە بــازاڕی ئــەرز و بــێ گەڕانەوە 
بــۆ هۆکارەکانــی دۆخــی ئاماژەبۆکــراو 
نرخــی  دابەزینــی  زیاتــر  هــۆی  بوونەتــە 
تمــەن؛ ســەرچاوەکانی ئــەرز بۆ کۆماری 
ئیســامی کــەم و ســنووردارن و ڕێکاری 
"تزریــق"ی ئــەرز بــە بــازاڕ ناتوانــێ درێژە 
ئــەرز  نرخــی  لەکۆتاییــدا  و  بکێشــێ 
کوتوپڕ و لەناکاو هەڵدەکشــێ و بایەخی 
دادەتەپێــت؛  بەیەکجــاری  ئێــران  دراوی 
داتەپینــی بایەخــی تمەنیــش دەبێتە هۆی 

و  گــەورە  ئابووریــی  لــە  ناســەقامگیری 
نەمانــی متمانەی گشــتیی بــە ئابووری؛ 
لــە دواقۆناخیشــدا کەرتــی بەرهەمهێنــان 
بــەردەوام الواز و الوازتــر دەبێــت، هــاوردە 
پــەرە  ئــەرز  لــە  ڕانتخــاری  و  قاچــاخ  و 
چیدیکــە  ســەرمایەدانەران  دەســتێنێ، 
ئامــادە نابــن ســەرمایەکانیان لــە ناوخۆدا 
ســەرف بکــەن و بــەرەو دەرەوەی واڵت پەل 
ناوەندیــی  بانکــی  )ســەرۆکی  دەهاوێــن 
ڕێژیــم لە مانگی ڕەزبەردا بە ڕۆژنامەی 
همشــهری ڕاگەیانــد کــە لــە مــاوەی ٣ 
مانگــدا ١١ میلیــارد دۆالر ئــەرز بەهۆی 
هەناردەکردنــەوە لە ئێــران چووەتە دەرێ و 

نەگەڕاوەتەوە(.
پــاش  بەرجەوەنــی  و  دوورەدیمــەن  ئەمــە 
بێنــرخ بوونــی دراوی ئێرانــە لەبەرامبــەر 
بەرزبوونــەوەی بایەخی ئــەرزە بیانییەکان، 
بــەاڵم لە ئەگــەری هاتنەئارای ئەم دۆخە 
کــە بەرهەمهێنــان تووشــی مایەپووچی و 
شکســتێکی لەم چەشنە دەبێت، چی ڕوو 

نێوخۆیــی  هەاڵوســانی  بەهــۆی  دەدات؟ 
)بــە وتــەی حســەین ڕاغفەر لــە نۆیەمین 
میللــەت،  ئیــرادەی  حیزبــی  کۆنگــرەی 
نرخی هەاڵوســان لــە مانگی ڕەزبەر ٥٠% 
بــووە و پێشــبینی دەکرێــت تــا کۆتایــی 
ئەمســاڵ ســنووری ٩٠% تێپەڕێنێــت کــە 
ئەمە بەواتای هاتنی قاتوقڕی و شــۆڕش 
و ڕاپەڕینــی خەڵکــی ســتەملێکراوە.( و 
لــە تەکان کەوتنــی نرخــی ئــەرز بایەخــی 
دەرەوەی  لــە  نێوخۆییــەکان  بەرهەمــە 
واڵت دادەبــەزێ، لــە ئاکامــدا بەرهەمــی 
هەنــاردن  لــە  و  نافرۆشــرێت  ناوخۆیــی 
دەکەوێــت، و بەهــۆی لەدەســتدانی بــازار 
لــە ئەنبــار و کۆگاکانــدا دەمێنێتــەوە. بە 
نەمــان یان کەمبوونەوەی ڕێژەی هەناردن 
یاســایی  بەشــێوەی  چ  هــاوردە  ئاســتی 
و  زیــاد دەکات  قاچــاخ  بەشــێوەی  و چ 
بااڵنس و هاوســەنگی ئەم بەشــەش تێک 
دەچــێ. هــاوکات بەهــۆی کەمبوونــەوە 
یــان الوازبوونــەوەی بەرهەمهێنان، ماڵیات 

و بــاج کەمتــر دەبێــت و ســەرچاوەیەکی 
دیکــەی داهاتــی دەوڵەت وشــک دەبێت، 
و  دەکات  زیــاد  بودجــە  کورتهێنانــی 
دەکات  گەشــە  نەخدینەیــی  بەهۆیــەوە 
کــە ئەمــەش بۆخــۆی دەبێتــە پاڵنەرێکی 
تــر لەمــەڕ کەمبوونــەوەی زیاتــری نرخی 

ئەرزی واڵت.
ڕاپۆرتــە  و  ئامــار  دواییــن  بەپێــی 
پێوەندیــدارەکان کــە لەالیەن خودی ناوەندە 
حکومەتییەکانــەوە باڵو کراوەتەوە ڕێژەی 
نەخدینەیی )نەخدینەیی بریتییە لە پارەی 
بــێ پشــتوانە کــە لەالیــەن دەوڵەتەکانــەوە 
دێتە کایەوە( ئێران لە گەالوێژی ئەمساڵ 
بریتی بووە لە ١٦٥٠ هەزار میلیارد تمەن 
کە لە ماوەی ٣٠ ســاڵی پاش شــەڕی ٨ 
ساڵەی ئێران و عێراق زیاتر لە ١١٠٠ قات 
زیــادی کردووە؛ بــە واتایەکی تر نێونجی 
بەشــیوەی  نەخدینەیــی  گەشــەی  نرخــی 

سااڵنە ٢٧% بووە.
وەک دواوتــە، لــە پاش چەســپانی خولی 
نوێــی تەحریمەکان ئەوەیکە پێشــبینی بۆ 

دەکرێت بریتییە لەم خااڵنەی خوارەوە:
-داهاتەکانی دەوڵەت و خەڵک لە کەرتی 
خسووسی بەڕێژەیەکی بەرچاو دادەبەزێت

رێگــەی  لــە  ماڵیاتییــەکان چ  -داهاتــە 
لــە ڕێگــەی  بۆنــگا زەبەالحــەکان و چ 
نێونجییەکانــەوە  و  بچــووک  بۆنــگا 

کۆتاییان پێدێت یان زۆر کەم دەکات
بەرهەمــە  و  نــەوت  فرۆشــی  -داهاتــی 
نەوتییــەکان بەڕێژەیەکــی بەرچــاو کــەم 

دەکات
-ڕێــژەی داهــات و ئاســتی مەعیشــەتی 
خەڵــک تــا ٤٠%ی دیکــە دادەتەپــێ و 
قەیرانی ئابووریی و کۆمەاڵیەتی یەخەی 

کۆمەڵگای ئێران دادەدڕێت
-گەندەڵــی ئابووریی لە بەرامبەر هەژاری 
و نایەکسانی دەگاتە چڵەپۆپەی خۆی.

کــۆی ئــەم بــاس و خواســتانەش یــەک 
دەرەنجاممان پێدەدات: "ئەرز ســەری رێژیم 

دەخوات."

الوانی پسپۆری کورد
 قوربانیی تیغی پاکتاوی نژادیی دەسەاڵتی تارانن

سیاسەتی پاکتاوی نژادی کە سااڵنێکی 
دوور و درێــژە دژ بــە نەتەوەکانــی ئێــران 
و یــەک لــەوان گەلــی کــورد، لەالیــەن 
کۆمــاری ئیســامییەوە بەڕێــوە دەچێــت 
پســپۆڕان و خوێندەوارانی کوردی تووشی 

دۆخێکی نەشیاو کردووەتەوە.
لــە  زانکــۆ  دەرچوویەکــی  لەمبــارەوە 
کوردســتان لــە وتووێژێکــی کورتــدا بــۆ 
کوردســتان میدیــا وتــی: "خوێندەوارانــی 
بــوارە  لــە  کــورد  پســپۆڕانی  و  بــااڵ 
جۆربەجۆرەکانــدا، لــە ئێــران بە گشــتی و 
لــە تــاران بــە تایبەتــی، لە گــەڵ گرفتی 
هەاڵواردنێکــی سیســتماتیک ڕووبەڕوون 
کــە لــە جێگــە و پێگــەی ئەوانــدا نییــە 
روانگــەی  لەمبــارەوە  دەبــێ  بۆیــە  هــەر 
نژادپەرەســتانە و بەرتەســکی بەرپرســان و 
دەســەاڵتدارانی ئێــران لەقــاو بــدرێ و بــۆ 
نەمانــی ئــەم نەخۆشــییە ی کومەڵــگای 

ئیران هەنگاوی جیددی هەڵبگیردرێ".
ئــەم دەرچــووەی زانکــۆ کــە بــۆ خــۆی 
لــە شــاری تارانــدا دەژی و نەیویســتووە 
ناوی ئاشــکرا بکرێت دەڵــێ: "لە درێژەی 
کاربەدەســتانی  هەاڵواردنــی  سیاســەتی 
کۆمــاری ئیســامیدا بەشــێکی زۆر لــە 
الوانــی کــورد کــە بڕوانامەی لیســانس، 
فــوق لیســانس و دوکتورایان هەیە، هەلی 
کاریــان بــۆ ناڕەخســێ و لــە ئاکامدا یان 
ناچــار بــە تەرکــی واڵت دەبــن یــان روو 
لــە تەڕەبــار و شــارەداری تــاران دەکــەن و 

خەریکی کاری کرێکارین".
ناوبراو دەڵێ: "بە داخەوە ئەمە پاکتاوێکی 
نــژادی بــە برنامەیە کــە داوێنی زۆربەی 

کۆمەڵگەی ئێرانی گرتۆتەوە. خوڵقاندنی 
فــەزای بێ متمانەیــی دەرحەق بە الوانی 
کورد دیاردەیەکی نەشیاوە و پێویستە کە 
هەموومــان بە گوێــرەی توانا و هەلومەرج 
بەرەنگاری ببینەوە. تا ئیستاشی لە گەڵ 
بێ هیچ کاربەدستێکی کورد لە جێگەی 
شیاوی خۆیدا نە کاری پێ دەسپێرن و نە 

متمانەی پێ دەکەن".
هــەر لەمبــارەوە هاوواڵتییەکــی کــوردی 
نیشــتەجێی تارانمــان دواند کــە ئەویش بۆ 
دابینکردنــی بژیــوی ژیانی لــە مەیدانی 
ناوبــراو  دەکات؛  کار  تارانــدا  تەڕەبــاری 
تارانــدا  تەڕەبــاری  میدانــی  لــە  دەڵــێ: 
ژمارەیەکــی بەرچــاو کــوردی لێیــە کــە 
بــااڵن  کارناســی  بڕوانامــەی  خاوەنــی 
و شــیاوی ئــەوەن کــە لــە بــواری توانــا و 

پســپۆڕی خۆیانــدا کاری گونجاویان پێ 
بــدرێ؛ شــیرکەتمان لــە تــاران هەیــە کــە 
شــۆفیڕی لیفتراکەکەی بۆ راگواســتنی 
بار، کوڕێکی خەڵکی جوانرۆیە کە فوق 
لیسانســی حقوقــی هەیــە و لــە ناچاریــدا 
رووی لــەم کارە کــردووە، هــەر لــەوێ لــە 
بەشــی بەرهەمهێنانــدا چەنــد کرێــکاری 
لیسانســیان  لێیــە کــە  ســادەی کــوردی 

هەیە. "
یەکێــک لەو کرێکارانەی کە لە شــاری 
تــاران و لــە یەکێک لە شــارەدارییەکانی 
دەکات  گســکلێدان  کاری  شــارە  ئــەم 
هاوواڵتییەکــی کوردســتانە کە هەڵگری 
بــواری  لــە  فوق لیســانس  بڕوانامــەی 
بەمشــێوەیە  ناوبــراو  کۆمەلناســییە؛ 
تێڕوانینــی خــۆی بــۆ دۆخــی ئابووریــی 

کوردســتان و کاریگەرییەکانــی دەربڕی: 
خەڵکــی  ئابووریــی  خراپــی  "بارودۆخــی 
بــۆ  ســەرەکییە  کوردســتان هۆکارێکــی 
توندوتیژی کۆمەاڵیەتی کە لەم ڕۆژانەی 
ڕابــردوودا بــەردەوام ڕووی لــە زیادبوونــە؛ 
بێــکاری و بێ دەرەتانــی ژیان، گوزەرانی 
خەڵکــی کوردســتان ڕۆژ لــە گــەڵ رۆژ 
بــەرەو ئاقارێکی ناخــۆش و نادیار دەبات، 
ئەوە لە حاڵێکدایە کە نرخی شتومەک و 
کااڵکان بــە شــێوەی پلیکانی بەردەوام لە 
هەڵکشــاندایە؛ سەرەڕای هەمووی ئەمانە 
تەعرفــەی ئــاو، بــرق، گاز و تەلەفوون لە 
الیــەن حکومەتــەوە بێ لەبەرچــاو گرتنی 

وەزعی مەوجود زیاد دەکرێ.
ســەبارەت بە گرانی هەوســارپچڕاوی زاڵ 
بەســەر کوردســتانیش دەڵێ: "ئەو گرانییە 

بــە جۆرێکــە کە خەڵک توانای پەرداخت 
کردنــی فیشــەکانی ئــاو و بــرق و گاز و 
تەلەفوونیــان کــەم دەبێتــەوە، بەجۆرێــک 
کــە زۆربــەی بنەماڵــەکان بــە چەند ڕۆژ 

دواکەوتن پارەی ئەو ئینشعابانە دەدەن".
ســەبارەت بەم دۆخە هاووالتییەکی شاری 
سەقزیش بە کوردستان میدیای ڕاگەیاند: 
ئیــدارەی  ڕابــردوودا  ڕۆژی  چەنــد  لــە 
گاز و ئیــدارەی بــرق لە شــاری ســەقز بە 
بۆنــەی قەرزداری خاوەن ئینشــعابەکانەوە 
خەڵــک  لــە  گازەکانیــان  کۆنتــۆڕی 
ســەندووەتەوە یــان هــەر بەم هــۆکارە برقی 
زۆر خانویان لە شاری سەقز قەتع کردووە.
هەر ئەمەش وای کردووە کە حاڵەتگەلی 
توندوتیژی و بێڕێزی کردن بە بەرپرسانی 
بــەردەوام  بــرق و گازی ســەقز  ئیــدارەی 

ڕووی لــە زیــاد بوونــە و کەمتر ڕۆژێک 
هەیــە کە ڕەئیســی ئەو ئیدارانــە نەکەونە 
بــەر ڕەهێڵــەی قســەی ناخــۆش و توندی 

خەڵکی وەزاڵەهاتوو .
 بــە گوێــرەی ئــەو زانیارانەی کە دەســت 
کەوتــووە  میدیــا  کوردســتان  ماڵپــەری 
ڕابــردوودا  مانگــی  دوو  مــاوەی  لــە 
بەخشــنامەی تایبەت لەالیــەن پارێزگاری 
ســنەوە دەرکــراوە کــە تێیدا بە ســەرۆکی 
ئیــدارەکان وتــراوە لە بەرانبــەر ناڕەزایەتی 
دەربڕینی خەڵکدا هەتا دەتوانن پشــوودرێژ 
بن و خۆیان لە کردەوەی هاوشێوە بە دوور 

بگرن.

سەرچاوە: کوردستان میدیا

ڕاپۆرت
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سزا ئابوورییەکانی ئامریکا و داهاتووی ئێران 

و  زەق  هــەرە  درووشــمە  لــە  یەکێــک 
بەرچاوەکانــی دانڵــد تڕامــپ لــە کاتــی 
هەڵبژاردنــی ســەرکۆماریی ئامریــکا لــە 
ســاڵی ٢٠١٦دا ، هاتنــەدەر لــە "بەرجــام" 
و وەگەڕخســتنەوەی ســزا ئابوورییەکان بە 
دژی ئێران بوو. تڕامپ هاوکات کۆمەڵە 
مەرجێکــی زۆر قورسیشــی بــۆ دانیشــتن 
لەگەڵ ڕێژیمی ئێران بە مەبەستی وتووێژ 
بۆ گەیشــتن بە ڕێککەوتنامەیەکی نوێ 
تڕامــپ  مەرجەکانــی   . کــرد  دیــاری 
تەنیــا کەرتی ناوکــی و ڕێژەی پیتاندنی 
یۆرانیۆمــی نەدەگرتــەوە، بەڵکوو دەتوانین 
بڵێیــن چوارچێوەیەکی زۆر بەرینی وەک 
سیاســەتی دەرەوەی ڕێژیم، پێوەندییەکانی 
ڕێژیــم لەگــەڵ گروپە تێرۆریســتییەکانی 
چاالکییــە  مــرۆڤ،  مافــی  ناوچەکــە، 
تێرۆریســتییەکانی ســپای پاســداران و بە 

تایبەتی دەســتێوەردانەکانی ســپای قودس 
لــە واڵتانی ناوچەکەشــی دەگرتەوە. هەر 
بــە هــۆی  ئــەوکات )ســاڵی٢٠١٦ز.( و 
دانانــی ئــەو مەرجــە قورســانەوە بــوو کــە 
لــە شــڕۆڤەکارانی سیاســی و  زۆرێــک 
داواکانــی  جیهانــی،  سیاســەتمەدارانی 
تڕامپیــان تەنیــا بــە دروشــمێکی کاتــی 
لەســەر  کاریگەریدانــان  بەمەبەســتی  و 
ڕای خەڵکــی ئامریــکا بــۆ ڕاکێشــان و 
بردنــەوەی دەنگەکانیــان دوای بردنــەوەی 
کورســیی  بــە  گەیشــتنی  و  دەنگــەکان 
بــەاڵم  دەکــرد  پێناســە  ســەرکۆماری 
ئــەو هــەر زۆر زوو بــە هەمــوو جیهانــی 
نیشــان دا کــە سیاســەتمەدارێکی جیاوازە 
)!( . تڕامــپ بــەر لەوەیکــە پیاوێکــی 
سیاســی بێــت بازرگانێکــی ســەرکەوتوو 
بۆیــە  ئەزموونــە،  بــە  بیزینێســمەنێکی  و 
ئــەو نەک ســەرۆکێکی سیاســی بەڵکوو 
زیاتر مودیرێکــی پڕاگماتیکە. هۆکاری 

زنجیرە ئاڵوگۆڕە لەناکاوەکانی کۆشــکی 
ســپیش هەر بە هۆی ئــەو تایبەتمەندییەوە 
بووە. مودیرێکی ســەرکەوتوو بۆ گەیشتن 
بــە ئامانجەکانی و بــە کردەوەیی کردنی 
درووشــمەکانی، ئاڵوگۆڕکردنی مۆرەکان 
بــە مەبەســتی یەکدەســت کردنــی تیمــی 
مودیرییەت، بە باشترین ڕێگاچارە دەزانێ. 
ئەگــەر ئێمــە لەو ڕوانگەوە ســەیری تیمی 
کاریی ئێســتای کۆشــکی ســپی بکەین، 
بۆمــان دەردەکــەوێ کــە تڕامــپ چۆن و 
بۆ چ مەبەستێک کەسانێکی وەک جان 
بۆڵتۆن، مایــک پۆمپێئۆ، جەیمز مەتیس 
و ... وەک کاراترین ئەندامانی ئەو تیمە 
دیــاری کــردووە . بێگومــان دیاریکردنــی 
ئەو کەسایەتییانە کە بە دژایەتی لەگەڵ 
ڕێژیمــی ئێــران هەم بەناوبانــگ و هەم بە 
ئەزموونن، نیشــانەی سووربونی کۆشکی 
سپی بۆ بەچۆکداهێنانی ئەو ڕێژیمەیە .

چەکــی ئابووری تەنیا ســیاحی ئامریکا 

کــەم  و  کاراتریــن  ڕەنگــە  بــەاڵم  نییــە، 
بێــت کــە  تێچووتریــن ڕێگــە و چــەک 
بتوانــێ بــە ئاســانی ڕێژیمی ئێــران ناچار 
بــە پاشەکشــە و تەنانــەت لەناوچوونیــش 
ئــەم جــارە  بــکات. ســزا ئابوورییەکانــی 
هەمــوو جومگــە کاراکانی ڕێژیمی ئێران 
دەگرێتــەوە و بێگومــان دەتوانــێ لــە مــاوە 
زەمەنێکــی نــە زۆر دووردا ئــەو ڕێژیمــە 
قووڵتــر  قەیرانــی  تووشــی  قەیراناوییــە 
بکاتــەوە. ڕاســتە کــە ســزاکان ئابوورین، 
بــەاڵم تەنیــا کاریگەرییــان لەســەر کەرتە 
ئابورییــەکان نییــە و بەڵکــوو کاریگەری 
نەرێنیی ڕاســتەوخۆیان لەســەر سیاســەتی 
ئێــران بــە گشــتی و سیاســەت و پێوەندییە 
بــە  ڕێژیــم  جیهانییەکانــی  و  ناوچەیــی 
لەســەر  گرینگتــر  لەویــش  و  تایبەتــی 
کۆمەڵــگای ئێــران هەیــە. گومــان لەوەدا 
قەیرانــە  نوقمــی  کــە  ڕێژیمێــک  نییــە 
وەهــا  لــە  ناتوانــێ  جۆراوجۆرەکانــە، 
دەوام  بــۆ ماوەیەکــی زۆر  بارودۆخێکــدا 

بێنێ .
لێــرەدا چەنــد پرســیارێکی گرینــگ بــۆ 
خەڵکی ئێران بە گشتی و ئێمەی کوردی 
ڕۆژهــەاڵت بــە تایبەتــی دێنە ئــاراوە کە 
پێویستە بە ڕوونی واڵم بدرێنەوە و ئەگەر 

ئەرکێکیش هەبێ، دیاری بکرێت  
کۆشــکی  ســتڕاتژیکی  ئامانجــی  ئایــا 
ســپی ڕووخانــی ڕێژیمی ئێرانــە یان تەنیا 
ملکەچ کردنی ئەو ڕێژیمەیە بەرانبەر بە 

داواکانی خۆی؟ 
ئایــا ڕێژیمــی ئێران نەرمــی و ئینعیتافی 
ئەوەی هەیە کە بتوانێ لە سەر داواکانی 
ئامریــکا لەگەڵ ئەو واڵتە ســازش بکات 

یان نا؟ 
ئێرانــی  ئۆپۆزیســیۆنی  ئەرکــی  و  ڕۆڵ 
بــە گشــتی و حیزبــە کوردســتانییەکانی 
لەوهــا  تایبەتــی،  بــە  ڕۆژهــەاڵت 
بارودۆخێکــدا چییــە و ئایا هیچ چەشــنە 
ئامادەکارییەک بۆ ئەو مەبەستە کراوە؟

چەشــنە  هــەر  ڕوودانــی  ئەگــەری  لــە 
ئێرانــدا،  لــە  بنەڕەتــی  ئاڵوگۆڕێکــی 

کــوێ  بــە  کــورد  ئێمــەی  چارەنووســی 
دەگات ؟  و .... ؟

ئامانجی ئامریکا لە ســزا ئابوورییەکانی 
لــە دژی ئێــران، چ ڕووخانــی ڕێژیــم یان 
ملکــەچ کردنی ئاخونــدەکان بۆ قەبووڵی 
داواکانــی ئــەو واڵتــە بێــت، دەتوانــێ ئەو 
ڕێژیمــە بە شــێوەیەک نوقمی قەیرانەکان 
بــکات کــە دەرچوونــی مومکیــن نەبێت؛ 
دەکــرێ  حاڵەتــدا  دوو  هــەر  لــە  بۆیــە 
چاوەڕوانــی ڕووداو و ئاڵوگۆڕی بنەڕەتی 

بین .
بەرپرســانی ڕێژیــم کــە لــە هاڕوفیــش و 
بلــۆف کردندا بــێ ڕکابەرن، ڕەنگە دوای 
ماوەیەک ناچار بە ســازش کردن لەگەڵ 
ئامریکا بن، بەاڵم بە بوونی ئەو مەرجانەی 
کە کۆشکی سپی دیاری کردوون سازش 
ژەهرێکــی"  "جامــی  خواردنــی  و  کــردن 
دیکــەش ناتوانێ ئەوان لــە ڕووخان دەرباز 
بــکات. بوون و مانەوەی ڕێژیم پەیوەســتە 
بــەو مەرجانــەوە و تەنانەت ئەگــەر نیوەی 
ئەو مەرجانەش سازشــیان لەســەر بکرێت، 
ئــەو  لەناوچوونــی  و  ڕووخــان  دیســانیش 
ڕێژیمە مسۆگەرە. ئەو ڕێژیمە و پێکهاتە 
سیاســییەکەی ئیتــر توانایــی کۆنتڕۆڵی 
کۆمەڵگا و خەڵکی ئەو واڵتەیان نەماوە. 
لەکاتــی  و  ه.  ک.   ١٣٩٦ ســاڵی  لــە 
خۆپێشــاندانە جەماوەرییەکانی شارەکانی 
هەموومــان  بــۆ  ڕاســتییە  ئــەو  ئێــران 
دەرکــەوت کــە ڕێژیــم لــە ڕووی ناچاری 
و بێ دەرەتانــی، نەتەنیــا هەوڵی ســەرکوت 
خەڵکیــان  خۆپیشــاندانەکانی  کردنــی 
نــەدا بەڵکــوو تــا ڕادەیــەک شــەرعییەت 
و ڕەواییشــی پێــدا. هەوڵــی ڕێژیــم بــۆ بە 
یاسایی کردنی خۆپیشاندانی خەڵک، لە 
ئاکامــی دێموکرات بوونــی ئەو ڕێژیمەوە 
و  نەتیجــەی الوازی  لــە  بەڵکــوو  نییــە، 
ڕێژیمەوەیــە.  ئــەو  دەســەاڵتی  کزبوونــی 
ئــەوەی تا ئێســتا بۆتە هۆکاری مانەوەی 
ڕێژیــم، ڕەوایــی و بەهێزیــی ئــەوان نییــە 
بەڵکــوو الوازیــی ئۆپۆزیســیۆنی ئێرانــی 
حیزبــە  و  خەڵــک  نایەکگرتوویــی  و 

دژبەرەکانی ئەوانە .
پێکهاتنــی هاوئاهەنگــی و ڕێککەوتنــی 
ئۆپۆزسیۆنی ئێرانی لەسەر پاتفۆڕمێکی 
دیاریکــراو کــە مــاف و داواکانی هەموو 
خەڵکــی ئێــران لــە خــۆ بگــرێ، ئەرکــی 
ســەرەکیی ئێســتای ئــەو حیزبانەیــە. لــە 
کاتێکدا کە درزی نێوان خەڵک و ڕێژیم 
لەوپــەڕی خۆیدایــە و ئیتــر ئاخونــدەکان 
ئامرازگەلێکــی  بــە  کــە  تێگەیشــتون 
کۆنــی وەک دامــەزراوە حکومییــەکان، 
هێــزی  کۆنەپەرســتانە،  ئایدئۆلۆژیــای 
چەکــداری ســەرکوتکار و میدیاکانییــان 
ســەرکوت  خەڵــک  ناتوانــن  چیدیکــە 
بکەن و بترســێنن، غیابی ئۆپۆزیســیۆن و 
ڕۆڵنەگێڕانییان بە مەبەســتی ڕووخاندنی 
ڕێژیم، لە الی خەڵک نەک هەر قەبوڵ 

نییە بەڵکوو شیاوی لێبوردنیش نییە. 
و  ئــەرک  پێوەندیەشــدا  لــەو  هــەر 
بەرپرســیارەتیی حیزبــە کوردییەکان چەند 
قات دەبێتەوە؛ لەدەســت نەدانی دەرفەت و 
بەفیڕۆنەدانی هەلەکان چاوەڕوانییەکەی 
ڕەوایە کە لەو حیزبانە دەکرێ، پێکهێنانی 
بەرەی کوردستانی، سوور بوون و پێداگری 
دیاریکردنــی  ڕەوای  مافــی  لەســەر 
چارەنووســی گەلی کورد، بەهێزترکردنی 
کۆنگــرەی نەتەوەکانــی ئێرانــی فیدڕاڵ، 
وریاکردنــەوە و ڕێنوێنــی پێدانی پێویســت 
بــە خەڵکــی کوردســتان، چڕکردنــەوەی 
غەیــرە  حیزبــە  لەگــەڵ  پێوەندییــەکان 
فارســەکان و .... ، ئەرکــی ســەرەکیی 
لــە ئەگــەری  ئــەو حیزبانەیــە.  ئێســتای 
هاتنــە ئــارای هەر چەشــنە ئاڵوگۆڕێک 
لــە ئێرانــدا، پێویســتە ڕۆڵ و هێزی کورد 
و  نەبــوون  وریــا  بێــت.  بەرچــاو  تیایــدا 
نایەکگرتوویی حیزبە کوردییەکان ڕەنگە 
ببێتــە هــۆی لەدەســتدانی دەرفەتــەکان و 
ئــەو حیزبانــەش  ژیــری و یەکگرتوویــی 
بــێ گومان دەتوانــێ داهاتوویەکی گەش 
و ڕوون بۆ کورد و کوردســتان مســۆگەر 

بکات.

کاروان

ئا: جاقل

دۆخی ژیان لە کوردستان

وێرانیــی ئابووریــی لــە ئێــران بەگشــتی و 
کوردســتان بەتایبەتــی دۆخــی ژیانــی بۆ 
هاوواڵتییــان ســەخت و ئەســتەم کــردووە 
ناهومێــدی  زیاتــر  ڕۆژ  لەگــەڵ  ڕۆژ  و 
لــە ژیــان باڵ بەســەر خەڵکدا دەکێشــێت؛ 
لەمبارەوە هەوڵمان داوە بەشێوەی مەیدانی 

لــە  ژیــان  دۆخــی  لەســەر  ڕاپۆرتێــک 
کوردســتان ئامادە بکەین کە پوختەکەی 

بەم چەشنەیە:
هاوواڵتییەکــی کوردســتان ســەبارەت بــە 
دۆخی ئابووریی لە شــارەکانی کوردستان 
دەڵــێ: لە ماوەی پــازدە ڕۆژی ڕابردوودا 
درێــژەی  هــەر  ئێــران  ئابووریــی  وێرانــی 
هەبــوو . هیــچ پانێک کە پیشــان بدات 
کاربەدەســتانی ڕێژیــم لە بیری چارەســەر 
ئابووریــدان  خراپــی  بارودۆخــی  کردنــی 

بەرچاو نەکەوتووە . 
دەشــڵێت: هەڵکشــانی نرخەکان لــەم پازدە 
ڕۆژەدا نــەرم و کــەم دەنگتــر لــە پــازدە 
ڕۆژی پێشــووتر بوو؛ واتــە کۆمەڵگا ئەو 
حەساســیەتە زەق و توندەیــان بــە دیــاردەی 
گرانی وەک پێشــتر نەماوە . کۆمەاڵنی 
گرانــی  بــاری  لەژێــر  پشــتیان  خەڵــک 
و بێــکاری شــکاوە و ناهومێــدی و بــێ 
هیوایــی لە داهاتوو خەڵکــی دەوڵەمەند و 

هەژاری گرتووەتەوە.

مامۆســتایەکی قوتابخانەکانی یەکیک 
لــە شــارەکانی کوردســتانیش بەمشــیوەیە 
ڕای خــۆی بۆمــان دەربــڕی و وتی: هەر 
بــە گوێــرەی عەقــڵ و زانســتی  کــەس 
خــۆی مێشــکی دەرگیــری لێکدانــەوەی 
ڕووداوەکانــە و هــەوڵ دەدەن بــە جورێــک 
مەترســیدارەکانی  ڕووداوە  لــە  خۆیــان 
داهاتــوو کە لە بێ کیفایەتی و گەندەڵی 
ئاخوندەکانــی ئێرانەوە ســەرچاوە دەگرێت، 
بدزنــەوە؛ هەنــدێ کەس خۆیــان دەکوژن، 
هەندێکیش ئێران بەجێ دێڵن، کەســانێک 
دۆالر،  بــە  دەگۆڕنــەوە  دراوەکانیــان 
کۆکردنــەوەی  هەوڵــی  لــە  کەســانێک 
و  باڵوەکانیانــدان  و  پــرش  ســەرمایە 
بێدەســەاڵتەکانیش جوێــن بە ڕێژیــم دەدەن 

و تاد .
نرخــی  بــە  ســەبارەت  و  لەمبــارەوە  هــەر 
پێداویستییەکانی خەڵک دووکاندارێکمان 
دوانــد کــە پێــی وتین: لــەم پــازدە ڕۆژەدا 
برنجــی هێنــدی دە کیلۆیــی لــە ٧٢٠٠٠ 
تمەنەوە بوو بە ٨٥٠٠٠ تمەن، نانی لەواش 
بــە ٢٠٠ تمــەن،  بــوو  لــە ١٦٥ تمەنــەوە 
ســەنگەکی ٧٠٠ تمەنــی بــوو بــە ١٠٠٠ 
تمــەن و ســەنگەکی ١٠٠٠ تمەنــی بــۆ 
١٣٠٠ یان ١٥٠٠ تمەن گران کرا؛ خراپی 
مــادە خۆراکییــەکان و ناڕاحەتیــە ڕۆحی 
زۆر  هــۆکاری  بوونەتــە  ڕوانییــەکان  و 
نەخۆشینی جەستەیی کە نەخۆشینەکانی 
مەعدە و ڕودە و دڵ بەشــێکی زۆری ئەو 

نەخۆشییانە پێک دەهێنن . 
ســەردانی  بەدواداچوونەکەمــان  لەکاتــی 
پزیشــکەکانمان  لــە  یەکێــک  مەتەبــی 
کــرد؛ هاوواڵتییــەک کە بۆ چارەســەری 
ســەردانی ئــەم نۆڕینگــەی کردبــوو پێــی 
بــە  ئاشــکرا  بــە  "دوکتــورەکان  وتیــن: 
نەخۆشــەکان دەڵێن کە دارووە ئێرانییەکان 
زۆر زۆر بــێ کەیفییەتــن و خواردنــی ئەو 
دەرمانانە جگە لەوە نەخۆشینەکان چاک 
نەخۆشــین  زۆر  هــۆی  دەبێتــە  ناکەنــەوە 
و لێکەوتــەی خراپــی بــۆ مــرۆڤ هەیــە؛ 
ئەمەش لەکاتێکدایە کە کڕینی دەرمانی 
خارجــی بــە دۆالری ١٤٠٠٠ تمەنــی لــە 

توانای هەموو کەسدا نییە و تەنانەت زۆر 
جــار بــەو پــارە زۆر و زەمەنــدەش دەرمانی 

بیانی دەست ناکەوێت".
خزمەتگوزارییــە  بــە  ســەبارەت 
لــە  بڵێیــن  دەکــرێ  حکومەتییەکانیــش 
ســفرە،  بــە  نیزیــک  شــارەکاندا  هەمــوو 
بــۆ نموونــە لــە شــاری ســەقز پــڕۆژەی 
بــە  هــەر  بــۆکان  ســەقز-  کەمەربەنــدی 
تەنیــا  ســەقز  هەڵپەســێردراوە.  ناتــەواوی 
کاری  حاڵــی  لــە  نەخۆشــخانەی  دوو 
هــەی کــە بــە هــۆی گرانــی لەڕادەبەدەر 
بچنــە  دەتوانــن  نەخۆشــگەلێک  تەنیــا 
نەخۆشــخانەی "تەئمیــن ئیجتماعــی" کە 
خاوەنی دەفتەرچەی بیمەی ئەو ســازمانە 
بــن . بەشــی زۆری خەڵــک ناچــارن ڕوو 
کــە  خومەینــی  نەخۆشــخانەی  بکەنــە 
ئــەم نەخۆشــخانە لــە بــاری مەوقعییەتــی 
جوغرافیەوە لە شــوێنێکی پڕ لە ترافیک 
هەڵکەوتووە کە هاتوچۆکردن بۆ ئەوێ لە 

ئێستای سەقزدا کارێکی پڕ زەحمەتە .
کارمەندانــی  لــە  یەکێــک  لەمبــارەوە 
نەخۆشــخانەمان دوانــد کــە پیــی وتیــن: 
"بینای بیمارســتانەکە کۆنە و بەرپرسانی 
قەرەبووکردنــەوەی  بــۆ  حکومەتــی 
کەموکــوڕی بیناکــە هــەر تاوناتــاوێ لە 
حەوشــە و ســەربان و ژێــرزەوی و کونــج و 
کەلەبەرەکانــی ئەم نەخۆشــخانەدا دەســت 
دەدەنە ساخت و سازێکی غەیری ئوسولی 
و هــەر ئەمــەش کارێکی کردووە بەردەوام 
نــاو موحیتی بیمارســتان پــڕ بێت لە خۆڵ 
و خــاک و هــەر ماوەیێــک بەشــێک لــە 
بەشە ئیدارییەکان لە گۆشە و کەنارێکی 
شــپرزەوە دابمەزرێتــەوە . بۆگــەن و پیس و 
چەپەڵی نەخۆشخانەی خومەینی سەقز لە 
خیابانەکانــی نیزیک بە بیمارستانیشــەوە 
هەســتی پێدەکرێــت . خەڵــک هەمیشــە 
دەڵێــن نەخۆشــخانەی خومەینــی ئەوەنــدە 
پیسە کە ئەگەر بە ساغیش بچیتە ناوی 

بە نەخۆشین لێیدەگەڕیتەوە . 
ئەم کارمەندەی نەخۆشــخانەی خومەینی 
لــە درێژەی قســەکانیدا دەڵــێ: "لەم پازدە 
ڕۆژەدا بەشێکی دەزگاکانی ئازمایش لەم 

بیمارســتانانە لە کار کەوتوون و بەشێکی 
ئازمایشی نەخۆشینەکان بە شێوەی قەدیم 
و بە دەســتی دەگیرێــن. ئەو کەلوپەالنەی 
کــە لــەم یــەک دوو مانگــەی ڕابــردوودا 
بۆمــان هاتــووە زۆر زۆر بــێ کەیفییەتــن، 
ئێعترازمان کردووە ، لە واڵمماندا وتوویانە 
بــە هــۆی تەحریمەوە کااڵی بــاش نییە و 
مەجبوریــن هــەر لــەم کااڵیانــە کەڵــک 

وەرگرین .
الوێکی شــاری سەقزیش تێڕوانینی خۆی 
بــۆ دۆخــی ژیــان لەم شــارەی کوردســتان 
گــەڵ  لــە  "ڕۆژ  دەربــڕی:  بەمشــێوەیە 
ڕۆژ ڕواڵەتــی شــار ڕوخاوتــر و ناشــادتر 
دەردەکەوێ؛ ماشــینەکان بەردەوام کۆن و 
شکستەتر دەبن، بە هۆی گرانی وەسایلی 
ماشــینەوە خەڵــک هــەر لەگەڵ ماشــینە 
کۆن و شــکاوەکاندا مودارا دەکەن . بینا 
و ســاختمانی نــوێ بــە دەگمــەن دروســت 
دەبــێ و وەک ئــەوە وایــە شــار هــەر جلــە 
کۆنەکانی پار و پێراری لە بەر کردبێ . 
هێشــتا مانگێک لە ســاڵی خوێندن تێپەڕ 
بــووە کەچــی مامۆســتایانی قوتابخانە و 
بنەماڵــەکان بە شــێوەی هاوبــەش دەنگیان 
لێ بــەرز بووەتەوە؛ گرانی کەلوپەلەکانی 
لــە  بنەماڵــەکان  ناتەوانــی  و  خوێنــدن 
دابینکردنی ئەو شــتانە بۆ منداڵەکانیان، 
مامۆستایانیشــی تووشی گرفتی ڕۆحی 
مامۆســتایانی   . کــردووە  مەعنــەوی  و 
قوتابخانە کە توێژێکی زۆر زەحمەتکێشن 
کەمتریــن داهاتیــان هەیــە و خۆیــان لــە 
گــەڵ دەیــان گرفتــی ژیــان ڕووبــەڕوون 
بێــکاری  شــارەکانی کوردســتاندا  لــە   .
بێــداد دەکات. ئــەم هەاڵوســانە ئابوورییــە 
خەڵکێکــی زۆری لەگــەڵ گرفتــی ژیان 

ڕووبەڕوو کردووە ".
ڕۆژی  پــازدە  مــاوەی  لــە  بەکورتــی 
ڕابــردوودا هیچ شــتێک هــەرزان نەبووە و 
هــەر وەک لــە ســەرەتای ئــەم ڕاپۆرتــەدا 
ئامــاژەی پێکــرا هیچ خاڵێکــی ئابووریی 
بــاش کــە قازانجــی گشــتی کۆمەاڵنــی 

خەڵکی تێدا بێت بەدی نەکراوە .



ژمارە ٧٣٧، ١٥ی خەزەڵوەری ٨١٣٩٧

لە چەقبەستوویی مەزهەبییەوە 
هەتا خانووە کاولەکانی زەهاو

ن: شارام میرزایی

ڕەوتــی  لــە  کــوردەکان  فەرهەنگــی 
گەشەکردنی مێژووییـ  کۆمەاڵیەتیدا 
و لــە ناخــی خۆیــدا جۆرێــک "ژێنی 
کرداریــی" لە هەمبەر چەقبەســتوویی 
و دوگماتیزمــی بــار هێنــاوە. جــۆرێ 
لــە کرداری نەزانســتە و گەشــەکردوو 
لــە ڕەوتــی مێــژوودا، هەتا ئــەم نەتەوە 
زونــگاوی  لــە  بتوانێــت  داگیرکــراوە 
ســەدان پیانی ئامانجدار بۆ فەوتان و 
ســڕینەوەی لەســەر گۆی زەوی خۆی 

دەرباز بکات.
کردارێ کە ڕەنگە لە بەرزترین ئاستی 
کرداری و ئاشــکرا، نەزانســتە بەرچاو 
بکەوێــت، بــەاڵم سیســتمی بەرگریــی 
کوردەکان لە ماوەی ســەدان ساڵدا بۆ 
مانــەوەی خۆ، جــۆرێ داڕێــژراوە کە 
لــە هەمــوو هەلومەرجێکــی قەیرانیــدا 
ڕزگاریــی  بــۆ  ڕێگەیــەک  بکرێــت 
میلیۆنها کەســانێک بێت کە هەزاران 
ســاڵە لــە مافــی هەبوونــی ژیانێکــی 

مرۆڤانە بێبەشن.
کوردەکان هەر لە پۆشینی جلوبەرگەوە 
بگــرە هەتــا هەڵپەڕکێی کۆنەســتی و 
ســترانبێژییەکان و سازە مێژووییەکان، 
نــەک تەنیا بۆ خۆدەرخســتنی بوونی 
ئیتــرەکان  لەهەمبــەر  نەتەوەییــان 
بەبــێ  بەڵکــوو  وەردەگــرن،  کەڵــک 
فەرهەنگــی  بــن،  ئــاگادار  ئــەوەی 
کۆمەاڵیەتییــان پێکەنینێکــی مەزنــە 
لــە بەرانبەر هەر جۆرە چەقبەســتوویی 
مەزهەبــی.  دوگماتیزمێکــی  و 
چەقبەســتووییەک کــە ســەدان ســاڵە 
ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت و جیهانــی لە 
زەنــگاو و گەنــاودا نوقم کــردووە. لەم 
ڕاستایەدا دەکرێت سەرەتای دەسەاڵتی 
ئیدئۆلۆژیــی ویایەتی فەقیهـ بەســەر 
ئێــران لــە ســەدەی بیســتەمدا و هاتنە 
ئارای پێناسەیەکی نوێ لە ئیسامی 
و  خومەینــی  الیــەن  لــە  سیاســی 
ڕێڕەوەکانــی، کــە لە ســاڵی ١٣٥٧دا 
ئیســامیی  کۆمــاری  دامەزرانــی 
ئێرانی لێ کەوتەوە، وەکوو بەرچاوترین 
و پەتیتریــن قــەوارەی چەقبەســتوویی 
مەزهەبــی لە ڕەوتی مێــژوودا ئاوڕی 
لــێ بدرێتــەوە. ڕێژیمێک کــە وەکوو 
ئۆختاپوس باڵی بەسەر بیر و جەستەی 

ڕۆژهەاڵتــی  لــە  بەربــاڵو  بەشــێکی 
نێوەڕاســتدا کێشــاوە و بنەما فیکرییە 
دژە مرۆییەکانــی لــە جیهانــدا بــاڵو 
کردووەتــەوە، هەتــا جیهــان ســااڵنێک 
پــاش ڕووخانی ئەم ڕێژیمە، شــایەتی 
جووڵــەی پاشــماوە فیکرییەکانــی ئەم 
ڕیشە گەندەڵیی و چەقبەستووییەیە.

بــەم بۆنــەوە بوو کــە ڕێژیمی تــازە بە 
ئیســامیی  گەیشــتووی  دەســەاڵت 
ئێــران، تەنیــا چەنــد ڕۆژ پــاش هاتنە 
ســەر کاری، شــارەکانی کوردستانی 
کــردە ئامانجــی دڕندەیــی و هێرشــە 
توندوتیژەکانــی خــۆی. نەتەوەیــەک 
بــە  گاڵتەیــەک  تەنیابوونیــان  کــە 
ســەرەڕۆیی و چەقبەستوویی ئایینیە، 
مەحکووم بە کوشتن و نەمانە و ئەمە 
حوکمێکە کە لە فتواکانی خومەینی 

بە دژی کورد دەبینرێت.  
ئێســتە کــە ڕێکردنــی ئێمــە "خــەوی 
نێوەڕۆوانــی دێوەزمــە"ی شــڵەژاندووە، 
نابێ سەرســام بین کــە بۆچی ئاخوند  
قــادر قــادری جێژنــە مێژووییەکانــی 
هەنــار بە حەرام و هۆکاری لەرزۆک 
کردنی بنەماکانی ئیسام بزانێت. ئەو 
جێژنانــەی کە ڕیشــەیان لــە قوواڵیی 
فەلســەفەی  و  کوردســتان  مێــژووی 
ژیانــی خەڵکــی ئــەم خاکــەدا هەیە و 
پــاش دەیــان جاری دیکە لە الیەن هەر 
ئــەو خەڵکــەوە بووژانــەوە. خەڵکێــک 
و  کــرداری  فەلســەفەی  لــە  کــە 

و  تێگەیشــتوون  خۆیــان  فەرهەنگــی 
وەکوو ئامرازێکی بەرگریی سەرەڕای 
هەبوونــی پێکهاتەیەکی فاشیســتی ـ 
مەزهەبیــی ئێــران کەڵــک وەردەگرن، 
بــە  کۆنەســاڵ  دێوەزمــەی  هەتــا 

ئاسوودەیی خەوی لێ نەکەوێت.
لــە  کــە  قــادری،  قــادر  ئاخونــد 
کوردســتاندا وێنایەک لە سەرەڕۆیی 
ئیسامیی ئێرانە، لە وتەکانی نوێژی 
خەڵکــی  لــە  ڕوو  پــاوەدا  هەینیــی 
کــورد کــە پێداویســتی و دەســپێکی 
جێژنەکانــی هەناریــان ئامــادە دەکرد، 
شــوکرانەبژێریی  جێژنــی  "لــە  وتــی: 
هەنــار، ئەگەر بڕیارە شــوکری خوای 
بــە جــێ بێنرێــت، پێویســت بــە ژنانی 
نێــوەڕووت و هەڵپەڕکێی ڕەشــبەڵەک 
ناکات. ئەگەر بە دوای هەڵپەڕکێ و 
ڕەشبەڵەکەوەن بۆ ئەو کارە شوێن زۆرە. 
ئەوەی کە ئەم ئاخوند یە بە نیوەڕووتی 
دەزانێ، واتە دیاربوونی قژ و دەســتی 
ژنان و جۆری دوورینی جلی ژنان، لە 
ڕاســتیدا لە فەرهەنگی ئێمەی کورد 
ســەرچاوەی گرتــووە و هێماگەلێکــن 
کــە باس لــە ئازادیــی کردەیی ژن لە 
کوردستان دەکەن و خاوەنڕا بوون ئەوە 
لــە چۆنیەتی جۆری کــرداری، بەاڵم 
ئەگــەر مەبەســتی ئــەم ئاخونــد یە لە 
نیوەڕووتبوون جلــی ژنانەی کوردییە، 
کــە بەرهەمی زەین و وێناکردنەکانی 
ژنــی کورده، نــەک تەنیا نیــوەڕووت 

نییــە، بەڵکــوو هێمایەکی ئاشــکرا لە 
خــاوەن دەســەاڵتبوونی بیــری ژنانە لە 
کۆمەڵگای کوردستان، کە بەداخەوە 
هــەر  مەزهبییەکانــی  چەقبەســتووە 

ڕۆژە لە ئاستی ئەو کەم دەکەنەوە.
لــە حاڵێکــدا ئاخونــد  قــادر قــادری 
ڕێژیمــی  بەرپرســانی  زۆربــەی  و 
کۆماری ئیسامیی ئێران لە هەمبەر 
بەڕێوەچوونــی ئــەم جێژنە دەســتیان بە 
ســووکایەتی و بێڕێزیکــردن کردووە و 
هەڵوێســتیان لــە بەرانبــەری گرتووە و 
بــە دژایەتی لەگــەڵ دین و خوداوە لە 
قەڵەمی دەدەن، کە بەپێی لێدوانەکانی 
پارێــزگاری  بازوەنــد،  هۆشــەنگی 
کرماشــان پــاش نزیــک بــە ســاڵێک 
لــە دوای ڕووداوی بوومەلەرزەکــەی 
و  ڕێگاوبــان  وەزارەتــی  کرماشــان، 
تەنانــەت  ئێســتە  هەتــا  شارســازی، 
نەیانتوانیــوە بەرەکەیــەک خانــووە بــۆ 
ســەرپێڵی زەهاو  بوومەلەرزەلێدراوانــی 

ساز بکەن.
ئێستە بە سەرەنجدان بە وەها دۆخێک 
و تێپەڕینــی زیاتــر لــە یەکســاڵ لــە 
کرماشــان  بوومەلــەرزەی  کارەســاتی 
کە ســەدان کەس ئاوارە و بێپەنا بوون، 
هەڵوێســتێکی  ئاخونــدەکان،  بۆچــی 
مرۆڤانەیــان بــە دژی کەمتەرخەمیی 
خەڵکــە  ئــەو  پێوەندیــی  لــە  ڕێژیــم 

نەگرتووە؟! 
بۆچــی هەتــا ئێســتە هۆشــدارییان بە 

نــەداوە،  حکوومەتییــەکان  رێکخــراوە 
خەڵکــەوە  هانــای  بــە  بۆچــی  کــە 
"هیهــات  بۆچــی  نەڕۆیشــتوون؟ 
مــن الظلــە" ناکــەن، کــە لەبەرچــی 
کــە  کرماشــان  وەکــوو  شــوێنێک 
لەســەر دەریایــەک لــە نــەوت، گاز، 
ئــاو و ســەرچاوە ژێرزەوییەکانە، دەبێ 
خەڵکە داخدارەکەی کاســەی سواڵی 
خانووەکانیــان  نۆژەنکردنــەوەی  بــۆ 

بەدەستەوە بگرن؟ 
ســەرتیپی پاســدار، حەســەن شــاتری، 
خۆشــنوویس،  حیســام  بــە  ناســراو 
نۆژەنکردنــەوەی  بونیاتــی  ســەرۆکی 
باشــووری لوبنــان ســااڵنێ پێــش و لە 
لێدوانێکدا ڕایگەیاندبوو، کە توانیویە 
پاش شەڕی ٣٣ ڕۆژەی لوبنان، لە ٤٥ 
ڕۆژدا، ٤٥ قوتابخانــە نۆژەن بکاتەوە، 
هەتــا قوتابییانــی لوبنــان لــە خوێنــدن 
وەدوا نەکــەون. ئەمــە لــە حاڵێکدایــە، 
کــە لــە لــە خەرمانانــی ئەمســاڵەوە و 
بــە تێپەڕبوونــی النیکەم دە مانگ لە 
ڕوودانــی بوومەلەرزەکــەی پارێزگای 
کرماشان، فەرهاد تەجەری، نوێنەری 
ئاشــکرای  مەجلیــس،  لــە  ڕێژیــم 
ناوچــە  "قوتابخانەکانــی  کــە  کــرد، 
ئێســتە  هەتــا  بوومەلەرزەلێــدراوان، 
بــۆ مانگــی  و  نەکراونەتــەوە  نــۆژەن 
ئامــادە  ئەمســاڵیش  ســەرماوەزی 
نالەباریــی  ئەوپــەڕی  بــەاڵم  نابــن"، 
ســەدان  ژیانــی  بەســەر  زاڵ  دۆخــی 

ناوچەیــە کاتــێ  لــەو  کــورد  هــەزار 
دەردەکەوێــت، کە ســەرۆکی شــۆرای 
ڕایگەیانــد،  ســەرپێڵی زەهاو  شــاری 
"خەڵکــی بوومەلەرزەلێــدراو بۆ ئەوەی 
بتوانــن خانــووە کاولبووەکانــی خۆیان 
نــۆژەن بکەنەوە، دەســتیان بە فرۆشــی 

گورچیلەکانی خۆیان کردووە".
کــە  هەلومەرجێکــدا  وەهــا  لــە   
فاشیزمی مەزهەبیی زاڵ بەسەر ئێران 
بــە هەمــوو هێــزی خۆیەوە لــە هەموو 
پێشهاتەکان کەڵک وەردەگرێت، هەتا 
بونیاتــی هەبــوون و مانیــی کــورد لە 
نێــو ببــات، مەگــەر ئێمــە بێجگــە لــە 
خەبــات و شــڵەژاندنی بنەمــا فیکری 
و فەلســەفییەکانی بوونــی دیکتاتۆر 
بکەیــن.  دەتوانیــن  تــر  کارێکــی 
لێرەیــە کــە خەباتــی کورد لــە هەموو 
ڕەهەنــدە  هەمــوو  لــە  و  فۆرمێــک 
زانســتە و نەزانستەکانییەوە واتا وەخۆ 
دەگرێت، خەباتێک بۆ بەدەســتهێنانی 
خەونی نەتەوەیەک، خەونی ژیانێکی 

سەربەخۆ.
بۆیــە خەڵکــی دەوروبــەری کرماشــان 
ســەرەڕای هەمــوو تاڵــی و ئازارێــک 
کــە لە ژیانیاندا هەیــە، جێژنی هەنار 
لــە بیــر ناکــەن و لــە تەنیشــت خانووە 
کاولکراوەکانی زەهاو بە جلی ڕەنگاڵە 
کۆنەســتییەوە و بــە چاوانــێ کە باس 
لە داهاتوو دەکەن، بزە لەســەر لێو، بە 
ســەوتەی هەنار بەدەستەوە دەسووڕنەوە 
و بــە هەڵپەڕکێ ئەفســانەییان خەوی 
دێوەزمــە دەشــڵەژێنن، هەتــا هەرچــی 
کــە  هەڵبــڕن   دەنــگ  بەبڕشــتتر 
کــورد هــەر مــاوە و چەقڵــی چــاوی 

دوژمنانیەتی.
 کەوایە لە هەر کوێیەک کوردێکتان 
بینــی کە خەریکــی هەڵپەڕکێیە، یان 
جلــە ڕەنگاڵــە ئەفســانەییەکەی لەبەر 
تەمــوورەی  و  کەمانچــە  یــان  بــوو، 
ژەنــد و دەفــی لێ دا، خێــرا بیرتان بۆ 
ئــەوە بچــێ کــە لــە دۆخی شۆڕشــە، 
شــۆڕش لــە هەمبــەر فاشــیزمی زاڵ 
چاڵنــج  بــە  و  واڵتەکــەی  بەســەر 
مەزهەبــی  چەقبەســتوویی  کێشــانی 
و بەرهەمهێنەریــی هیــوا بــۆ درێــژەی 
ژیانە، هەتا ڕۆژێک بە ئاواتەکانمان 

دەگەین.

و: کۆچەر

ئیتالعاتی سپای پاسداران
دوو الوی خەڵکی سەرپێڵی گولـلەباران کرد

سپای تێرۆریستی پاسدارانی ڕێژیمی ئێران، جەنایەتێکی دیکەی خولقاند و دوو الوی خەڵکی شاری سەرپێڵی گولـلەباران 
کرد.

شــەوی هەینی، ڕێکەوتی ٥ی خەزەڵوەری ١٣٩٧ی هەتاوی، ئیتاعاتی ســپای پاســداران، دوو الوی خەڵکی ســەرپێڵ و 
زەهاویان لەسەر، لە شوێنێک بە ناوی "نەڵکمین"، سنووری نێوان تەوێڵە و هانەگەرمەڵە، تیرباران کرد. 

ڕێژیمی ئێران بۆ سەرپۆشکردنی ئەو جەنایەتە لە نێو خەڵکدا وایان باڵو کردووەتەوە کە ئەو دوو الوە لە کاتی تێپەڕین لە 
ســنوور، کەوتوونەتە ســەر مین و گیانیان لە دەســت داوە، ئەمە لە کاتێکدایە کە بە وتەی خەڵکی ناوچەکە، ئەو شــوێنە 

کە تەرمەکانی لێ دۆزراوەتەوە، نە سنووری هاتوچووی کۆڵبەرە و نە مین لەوێ هەبووە.
خەڵــک ئاســەواری گولـــلەبارانیان بــە تەرمــی ئــەو دوو الوە دیتــووە و هەتــا نیوەڕۆی شــەممەش، تەرمی ئــەو دوو الوە لە 

شوێنی خۆی بووە.

کتێبخانەی ناوەندیی کرماشان هەروا نیوەچڵە

شــاری  ناوەندیــی  کتێبخانــەی 
کرماشــان، پــاش تێپەڕینی ١١ ســاڵ 
هێشــتا نیوەچڵــە و تەنیــا ٣٢ لەســەد 

گەشەی فیزیکی هەبووە.
کرماشــان،  ناوەندیــی  کتێبخانــەی 
پــرۆژە  گرینگتریــن  لــە  یەکێــک 
نیوەچڵەکانــی ئــەم پارێزگایەیــە، کە 
١١ ســاڵ پێش ئێستا کارەکانی دەتی 
پــێ کردبوو، بەاڵم بــە هۆی نەبوونی 
بوودجەی پێویســت هێشتا بە نیوەچڵی 

ماوەتەوە.
بەرپرســی  خانســار،  مەعســوومە 
کتێبخانــە گشــتییەکانی پارێــزگای 
کرماشــان، بە ئاماژەکردن بەوەی کە 
بەرەوپێشــبردنی فیزیکیــی بینای ئەم 
کتێبخانەیــە ٣٢ لەســەدە، وتوویەتــی: 

بینایــە  ئــەم  دروســتکردنی  کاری 
پــاش چەنــد ســاڵ ڕاگیــران، دیســان 
ســەرلەنوێ دەســتی پــێ کردووەتەوە. 
دروســتکردنی  داواکاریــی  وتیشــی: 
ســااڵنی  لــە  ناوەنــدی  کتێبخانــەی 
ڕابردوودا پێشکەشی وەزارەتی ئیرشاد 
کرا، بەاڵم بە هۆی نەبوونی ئیعتبار، 

قەبووڵ نەکرا.
فەزڵوڵــاڵ  تریشــەوە،  الیەکــی  لــە 
کرماشــان  فەرمانــداری  ڕەنجبــەر، 
باســی لــەوە کــردووە: کــە وەزارەتــی 
ئیرشــاد بەڵێنــی یارمەتیدانــی ماڵیی 
داوە، بــەاڵم پێــش لــەوە دەبــێ دەزگا 
حکوومەتییــەکان نیــوەی بوودجەکــە 

دابین بکەن.
وتوویەتــی:  هەروەهــا  ڕەنجبــەر 

ئوستانداری، ئیدارەی کتێبخانەکانی 
مەجلیــس  نوێنەرانــی  و  پارێــزگا 
دابینکردنــی  بــۆ  بەدواداچــوون 
لــە  بوودجەکــە دەکــەن و هیواداریــن 
بوودجــەی ســاڵی ٩٨دا ئــەم پرۆژەیــە 

لەبەرچاو بگیردرێت!
ئــەم  پــرۆژەی  مانــەوەی  نیوەچــڵ 
کــە  حاڵێکدایــە،  لــە  کتێبخانەیــە 
دەزگا  و  دەوڵــەت  بەرپرســان، 
پێوەندیدارەکانــی ڕێژیم، بوودجەیەکی 
زۆر بۆ دامەزرانی ماڵی قورئان )خانە 
قرآن( و هەروەها پرۆژە دینییەکانی تر 
تەرخــان دەکــەن و بەشــە گرینگــەکان 
وەک کتێــب و کتێبخوێنــدن دەخەنــە 

پەراوێزەوە.



٩ ژمارە ٧٣٧، ٦ی نوامربی ٢٠١٨

نیەتی دوژمنکارانەی ئێران و 
پێویستیی ئامادەیی حیزبە کوردییەکان

ن:د.محەممەدحوسێنزاده
و: جەماڵ ڕەسووڵ دنخە

بەشی یەکەم

ئەزمــوون و ڕووداوە سیاســییەکانی چــوار 
دەیــەی ڕابــردوو کوردەکانی فێــر کردووە 
کــە ڕێژیمــی ئیســامیی ئێــران نیــەت و 
ئامانجــی هێرشــبەرانە و دوژمنانــەی لــە 
بەرانبەر کوردەکاندا هەبووە و ئەو ڕێژیمە 
هەر کات و ســاتێک و لە هەر شــوێنێک 
هەبووبێــت  دەرفەتــی  و  ئیمــکان  کــە 
دەســتی بــۆ عەمەلیاتــی جەنایەتکارانــە 
یــا هێرشــی کوتوپڕ دژی نەتــەوە و حیزبە 
ئامانجــی  بــە  کــورد،  سیاســییەکانی 
پووچەڵکردنــەوەی هێــزی بەرەنگاربوونەوە 
و خۆڕاگریــی ئەوان، لە بەرانبەر هێرشــی 
داگیرکەرانــە و دەســتدرێژییەکانی خۆی 
بردووە. ئەمڕۆکەش کە ڕێژیمی ئێران لە 
بەســتێنی نێوخۆیــی و دەرەوە لە دۆخێکی 
قەیراناویدایــە و توانایــی چارەســەرکردنی 
عاقاڵنــە و لۆژیکیــی کێشــەکانی نییــە 
زیاتــر لــە جــاران توانایــی ئــەوەی هەیــە 
کــە دەســت بــۆ خۆدەرهاوێــژی، بەتایبەت 
لــە  خــۆی  دوژمنکارانەکانــی  ئامانجــە 
بەرانبــەر کــوردەکان بە کردەییتــر بکات، 
بۆیە پێویســتە کە کوردەکان و بە تایبەت 
حیزبــە کوردییــەکان هەمــوو ئەگــەرەکان 
لەبەرچاو بگرن و جیاواز لە بەدوای گەڕان 
یــا ســنووردارکردنی ئێــران بــۆ بەکردەیی 
کردنــی ئــەو ئامانجــە دوژمنکارانــە، لــە 
بەرانبــەر دوژمندا دەستەوەســتان نەمێنن و 
توانایی واڵمدانەوەیان بە عەمەلیاتەکانی 

ڕێژیمی ئیران هەبێت.
ئامانجــی  و  "نیــەت  لەســەر  پێداگــری 
دوژمنکارانە"ی ئێران بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە 
"نیــەت"  سیاســەت  بــواری  لــە  کــە 
"نیەتــی  نەهایەتــی  و  "کــردەوە"  بووەتــە 
دوژمنکارانە" شــتێک جیاواز لە " کار و 
رەفتاری هێرشــبەرانە و دەستدرێژیکارانە" 
نییــە.  لــە مێــژووی ڕێژیمی ئیســامیی 
ئێراندا کوردەکان لە بواری جیاوازدا بوونە 
قوربانیــی ئــەو ڕوانگــە دوژمنکارانەیەی 
ڕێژیمی ئێران و جەنایەت و خەسارەکان لە 
قاڵبی حەزفی فیزیکی، ئاسیمیاسیۆنی 
و  ژینگــه  تێکدانــی  و  فەرهەنگــی 
ســەرچاوە سرووشــتییەکان و ژێــرزەوی بە 
شــێوەی بــەردەوام، بێڕەحمانــە و تراژدیک 
دووپــات بووەتــەوە. بەرچاوترین نموونەکان 
لــە  ئێــران  ڕێژیمــی  نموونــەن.  باشــترین 
مــاوەی چــوار دەیــەی ڕابــردوودا تەمەنی 
خۆی بە پشت بەستن بە فتوای ڕێبەریی 
کــوردەکان  دژی  جیهــاد  لەســەر  خــۆی 
هەمــوو جــۆرە ئەشــکەنجە و کوشــتار و 
جەنایەتێکــی ئەنجــام داوە. ئێعدامــی بــە 
کۆمەڵی لە چوار دەیە پێش ئێســتا دەست 
پێکــرد و ئێســتاش هــەر چەنــد جارێــک 
ڕوو دەداتــەوە. دەســتی بــە کوشــتاری بە 
چوڵکــردن  گوندنشــینەکان،  کۆمەڵــی 
لــە  دیکــە  هەندێکــی  دووخســتنەوەی  و 
گوندنشــینەکانی ســەر ســنوور کــردووە. 
ڕێبەرانــی حیزبــە کوردییەکانــی تەنانەت 
لەســەر مێــزی وتووێــژ تێرۆر کــردووە. لە 
مــاوەی ئــەو ســااڵنەدا دژبەرانی سیاســی 
یــان  کــردووە  ئەشــکەنجە  و  زیندانــی 
دووری خســتوونەتەوە و یان  بە گوشــاری 
خــۆی بووەتە هۆی ڕاونــان و کۆچاندنی 
جیابیــران. ئاســەوار و میراتــی نەتەوەیی ـ 
مێژوویــی ـ فەرهەنگیــی کوردەکانــی بە 
تــااڵن بــردووە. دەســتی بە دزیــن و تااڵنی 
سروشــتییەکان  و  ژێــرزەوی  ســەرچاوە 
کــردووە و بــە شــێوەیەکی سیســتماتیک 
پارێزەرانــی  هەروەهــا  و  داوە  تێکــی 
ژینگەپارێزیشــی خســتووەتە ژێر گوشار و 
هەڕەشە. فێرکردن و فێرکاریی بە زمانی 
بچوکتریــن  کــردووە  قەدەغــە  کــوردی 
کەلێنــی ڕەخنــەی گرتــووە، چاپەمەنــی 

یــان  ڕاگرتــووە  میدیــا کوردییەکانــی  و 
ناهێڵێــت باڵو ببێتەوە. هاوکاتیش دەســتی 
لــە  فەرهەنگــی  ئاسیمیاســیۆنی  بــە 
ڕێــگای کەرەســتە، میدیــا و دەزگاکانی 

پڕۆپاگەندا کردووە.
کــرا  لێــوە  باســیان  حاڵەتانــەی  ئــەو 
پیشــان  ئێــران  ڕێژیمــی  جەنایەتەکانــی 
دەدەن کە ئەو ڕێژیمە بە شــێوەی ذاتی بۆ 
کوردەکان مەترسیدارە. دەستی بەرپرسانی 
و  خنکانــدن  ئامــادەی  هەمیشــە  ڕێژیــم 
ئێعدامــی کــوردەکان بــووە. ئــەو ڕێژیمــە 
تەنانــەت کردەوەی زیاتــری لە دەوڵەتێکی 
حاڵێکــدا  لــە  و  داوە  ئەنجــام  داگیرکــەر 
بەپێــی یاســای نێودەوڵەتــی، دەوڵەتێکــی 
داگیرکەر بەرپرســه لە پاراســتنی گیان و 
ماڵی دانیشــتوانی ناوچە داگیرکراوەکان، 
پاراســتنی کەرامەتــی ئەوان و پاراســتنی 
 .... و  فەرهەنگــی  مڵکــی  و  ژینگــه 
بەاڵم ڕێژیمی ئیســامیی ئێران هیچ کام 
لــەو حاڵەتانــەی نەپاراســتووە، ئەمــە دەڵێم 
چونکە کردەوەکانی ڕێژیمی تاران خراپتر 

لە ڕەفتاری دەوڵەتێکی داگیرکەرە.
و  ڕەفتــار  ماوەیــەک  ئەگەرچــی  
کــردەوەی هێرشــبەرانەی ڕێژیمــی ئێــران 
لەژێــر بەربەســتەکانی ناوچــه و هەروەهــا 
سیاســەتی چاوەڕوانــی و هەزارەگەرایی و 
شــێواویی بارودۆخــی حیزبە سیاســییەکان 
کەمتــر خــۆی دەردەخســت، بــەاڵم لێــدوان 
و کــردەوە هێرشــبەرانەکانی ئــەو واڵتە لە 
ماوەی دوو/ سێ ساڵی دواییدا بە تایبەت 
لەژێــر کاریگەریــی هەندێک سیاســەتی 
نموونــە  بــۆ  ســەرکەوتووانەی حیزبــەکان 
"ڕاســان" و لــە الیەکــی دیکــەوە بە هۆی 
گوشــارەکان، کێشــە و قەیرانەکانــی کــە 
ڕیشــاڵەکانی ئەو واڵتەی تەنیوە دیسانەوە 
ســەری هەڵداوەتەوە. بەرپرســانی ئێران کە 
لــە الیەک ناتوانن لێکەوتە ئەرێنێیەکانی 
لــە  سیاســەتی ڕاســان ئینــکار بکــەن و 
الیەکــی دیکەشــەوە ناتوانــن قەیرانــەکان 
بە شــێوەی بەڕێوەبەرانە و لەســەر بنەمای 
عەقڵ چارەســەر بکەن، هەوڵێکی زۆریان 

داوە کە بە خۆدەرهاویشتن و دروستکردنی 
شوبهەی دەرگیریی هێرشبەرانە، بیروڕای 
گشــتی بەالڕێــدا ببــەن و نەتوانینەکانــی 
خۆیان دابپۆشن. بەم پێیە ئەوان لە ماوەی 
یــەک دوو ســاڵی ڕابردوودا، ســتراتیژیی 
ســااڵنی پێشــووی خۆیــان کــە هەمیشــە 
لەگــەڵ  ڕووبەڕووبوونــەوە  ئەگــەری  لــە 
هەڕەشــەکانی ئامریــکا، هەڕەشــەیان لــە 
ئیسرائیل دەکرد هەتا مەترسییەکە لەسەر 
خۆیان بکشــێننەوە بە شــێوەیەکی بەرچاو 
گۆڕیــوە و ئامانجــی خۆیــان بۆ هێرش بۆ 
ســەر کوردەکان گۆڕیوه. بەرپرسانی ئێران 
بە دڵنیایی لەوەیکە ئیســرائیل لە ئێستادا 
زیاتــر لــە خۆیان حــەز و مەیلی هەیە کە 
تێکهەڵچوونێکی نیزامی لە ناوچەدا ڕوو 
بــدات، ئیتــر شــەهامەت و بوێــری ئەوەیان 
نییــە کــە هەڕەشــە لەو واڵتــە بکەن. هەر 
بۆیە لە ماوەی چەند ساڵی ڕابردوودا کە 
هەڕەشەکانی نێوخۆ و دەرەوە  دژی تاران 
زیادی کردووە ئەوانیش بە هەمان شێوە چ 
لــە نێوخــۆ دژی خەڵک و چ لە دەرەوەی 
کوردییــەکان  حیزبــە  دژی  ســنوورەکان 

گوشارەکانیان زیاتر کردووە.
نموونەکانــی گوشــاری زیاتــر بــۆ ســەر 
خەڵکــی کــورد لــە نێوخــۆی واڵت دەبێت 
لە حاڵەتەکانی وەک ئێعدامی چاالکانی 
سیاســی، کوشــتاری کۆڵبەران، هەڕەشــە 
ئاگرتێبەردانــی  مانگرتــووان،  ســزای  و 
دارســتانەکان و هەڕەشــە لــە چاالکانــی 
و  دوورخســتنەوە  ژینگەپارێــزی، 
زیندانیکردنــی مامۆســتایانی قوتابخانه، 
کرێکارانــی  و  نووســەران  خوێنــدکاران، 
کــورد، گوشــاری چەنــد قاتــی ئابووری 
لەســەر ئەوان و بەرزبوونەوەی دەستدرێژیی 
و  کوردســتان  لــە  بەرنامەداڕێــژراو 
و  نەتەوەیــی  پیکردنــی  ســووکایەتی 
بــە  شــار  نێــو  مانــۆڕی  بەڕێوەبردنــی 

مەبەستی ترسانی خەڵک، ببینین.
لــە  حیزبەکانیــش  دژی  هەڕەشــەکان 
وەک  حاڵەتەکانــی  چوارچێــوەی 
لــە  زۆر  ڕێژەیەکــی  ڕاگواســتنی 

بــۆ  ســووک  و  قــورس  چەکوچۆڵــی 
و  تۆپبــاران  کوردســتان،  ســنوورەکانی 
هاویشتنی ڕاکێت بۆ ناوچە سنوورییەکان 
دواییانــەی  ئــەم  مووشــەکبارانەکانی  و 
حیزبــی دێموکرات، ببینین. لەم ڕووەوە بە 
لەبەرچاوگرتنی ئەو کردەوانە و ئەنجامی 
کــردەوەی نیزامیــی تاران کە بــە ڕواڵەت 
مەبەســتی بەرگریکارانەی هەیە و بەپێی 
قەیرانێکــی قــووڵ کــە ئێرانــی تەنیــوە، 
ئەگەری کردەوەی کوتوپڕ و پێشگیرانەی 
ڕێژیمی ئێران بە مەبەســتی زیان گەیاندن 
زۆر  کوردییــەکان  حیزبــە  قــەوارەی  بــە 
کــە  خۆیەتــی  جێــگای  نییــە.  بــەدوور 
حیزبــە کوردییــەکان وەک ئەکتەرێکــی 
سیاســی کە لەســەر نیەتــی دوژمنکارانە 
و هێرشــبەرانەی ڕێژیمــی ئێــران ســوورن، 
خۆیــان بــۆ "خراپترین ئەگــەرەکان" جیا لە 
ئەنجامــی کردەیــی ئــەوان ئامــادە بکەن. 
لــەو بــارەوە کــە چ هۆکارێــک ئەگەری 
دەکات،  زیاتــر  ئێــران  هێرشــی  هاندانــی 
پێشتر بە شێوەیەکی چڕوپڕ باسم کردووە. 
لێرەشدا به شێوەیەکی کورت ئاماژەی پێ 
دەکــەم کە کۆماری ئیســامیی ئیران بە 
هەمــان ئەندازە کە ئیمکانــی ڕێککەوتن 
لەگەڵ تڕامپ بەدوور نازانێت، بە هەمان 
لەگــەڵ  دەرگیــری  ئیمکانــی  ڕێــژەش 
هێزەکانــی ئامریــکا بە تایبــەت لە بواری 
دەریایــی بــەدوور نازانێــت. فاکتی من بۆ 
ئەم قسە ئەوەیە کە لە ئەگەری دەرگیری 
بــواری  لــە  ئێــران  نەتوانینــی  بەپێــی  و 
دەریایــی و ئەگــەری لەناوچوونی خێرای 
هێزەکانــی ئەوان، تاران هــەوڵ دەدات کە 
بەرەی شەڕی خۆی لە جێگایەکی دیکە 
جــا چ بــە ئامانجــی پەرەپێدانــی قەیران و 
چ بــە ئامانجی پەرەپێدانی ســنوورەکانی 
دەرگیــری دروســت بــکات؛ بــەاڵم لە هەر 
ئیمکانــی  مەبەســتی  بــە  حاڵەتــدا  دوو 
مانــەوەی زیاتــری خــۆی کار دەکات. بە 
ڕوانینێــک لە دەوروبــەری ئێران، دەتوانین 
بڵێیــن شــوێنێکی باشــتر لە ســنوورەکانی 
ڕۆژئاوای ئەو واڵتە و بە تایبەت باشووری 

کوردســتان بــۆ زێدەخوازییەکانــی لەبــەر 
دەســتدا نییە. لە ڕەوتــی پێچەوانەدا، واتە 
لــە ئەگــەری ســازان لەگــەڵ ئامریکاش، 
ئــەو ئەگــەرە هەیــە کــە ئێــران دەبــێ بــۆ 
پاراستنی پرەستیژ و بەالڕێدابردنی بیروڕا 
لــە دانــی ئیمتیاز بە واشــنگتۆن بیهەوێت 
لــە جــۆری مووشــەکی  هێرشــی دیکــە 
بەرباڵوتــر  ئاســتێکی  لــە  بــەاڵم  پێشــوو 
ئەنجــام بــدات. بــە خوێندنــەوەی جێگــە و 
پێگــە و دۆخــی سیاســیی ئێســتای ئێران 
و هەروەهــا ئــەو کردەوانەی کە لە ماوەی 
چەنــد مانگــی ڕابــردوودا لــە کوردســتان 
ئەگەرانــە  لــەو  بیــر  داوە،  ئەنجامــی 
دەکرێتەوە. لە دنیای سیاســەتدا باسکردن 
لــە ئەگەرەکان بە مانای ڕوودانی واقعی 
و  داهاتوونــواڕی  نەبوونــی  بــەاڵم  نییــە 
نەبوونــی ئامادەیــی بــۆ ڕووبەڕووبوونــەوە 
لەگەڵ ئەگەرە پێشبینی کراوەکان، دانی 
باجێکــی قورس بــە ئەمرێکی حەتمی بۆ 
حیزبەکان و نەتەوەی کورد بەدوای خۆیدا 

دێنێت.
رەوتــی  لــە  جیــا  کــە  باســه  جێــگای 
گۆڕانکارییــەکان و ڕووداوەکانی جیهان، 
لەگــەڵ  ئیســامی  ڕێژیمــی  ئێســتاکە 
سیاســی  دەسپێشــخەرانەی  هەنگاوێکــی 
ـ نیزامــی بــە نــاوی "ڕاســان" ڕووبــەڕوو 
بــە  بــە هیــچ شــێوەیەک  بووەتــەوە کــە 
قازانجــی خــۆی نایبینێــت و دژکردەوەی 
بەرپرسانی پلەبەرزی ئەو واڵتە لە ماوەی 
چەند ســاڵی ڕابــردوودا پیشــانی داوە کە 
ئەوان بەڕاستی لە ئەنجام و ئاکامی وەها 
سیاســەتێک کــە لە ئەگــەری درێژەپێدان 
و بەهێزبــوون و پێوەندیــی هەرچی زیاتری 
ســااڵنی  لــە  خەڵــک  و  پێشــمەرگەکان 
داهاتوودا زیاتر دەبێت و ئەوان ئاکامێکی 
لــەم چەشــنەیان بــە دروســتی پێشــبینی 
کــردووە ڕازی نیــن، بۆیــە لــەم بــارەوەش 
پێشــگیرانەی  دژکــردەوەی  ئیمکانــی 
زیاتــر  نیزامیــدا  چوارچێــوەی  لــە  ئێــران 
دەبێــت. ســەرنج بــدەن کە مەبەســتی ئێمە 
نــە  و  "پێشــگیرانە"یە  هەنــگاوی  زیاتــر 

"پێشدەســتانە"، چونکــە ئــەم دوانــە هەتــا 
ڕادەیــەک جیاوازییــان هەیــە. کــردەوەی 
پێشدەســتانە بــەو پێشــبێنییە کــە هێرشــی 
ئەنجــام  لەنــاکاوە،  و  کتوپــڕ  الیەنێــک 
هەڕەشــەی  ســتراتیژییەدا  لــەو  دەدرێــت. 
حەتمــی و بەپەلــە هەیــە. لــەو ڕوانگــەوە 
کــە حیزبــە کوردییــەکان بەرنامەیەکیــان 
بــۆ دەســپێکی هێرش نییە، بۆیــە نازانرێت 
پێناســە  پێشدەســتانە  ئێــران  هەنــگاوی 
بکەیــن، کــە زۆر جاریش ئەگــەری هەیە 
حاڵەتێکــی ناڕەوا بە خۆیەوە بگرێت بەاڵم 
کردەوەی پێشــگیرانە )کە وێکچوویەکی 
زیاتــری لەگــەڵ کــردەوەی کتوپڕ هەیە( 
بە مەبەســتی تێکدان و لەناوبردنی هێزی 
الیەنێــک لــە کاتێکدایــە کــە هێرشــێک 
لــە الی ئــەو چــاوەڕوان ناکرێــت، ئەنجــام 
دەدرێت. ئەو هەنگاوەش بە هیچ شێوەیەک 
ناتوانێــت هیــچ ڕەواییــەک پەیــدا بــکات 
)تەنانــەت ئەگەر بە چاونووقاندن لەوەیکە 
دەوڵەتــی ئێــران بەهــۆی داگیرکاربوونی، 
لە ئەساســدا هیچ مەشــروعیەتێکی نییە( 
و هەڵبــەت ڕێژیمــی ئێــران لــە ڕابــردوودا 
چەندیــن جــار کــردەوەی لــەم چەشــنەی 
ئەنجــام داوە و لــە هەلومەرجی ئێستاشــدا 
ئەگەری ئەنجامدانی وەها کردەوەگەلێک 
بوونــی هەیــە. بەهەرحاڵ، ئــەوان بەردەوام 
لــە بەرامبــەر کوردەکانــدا باوەڕیــان بــەم 
ڕســتە هەبووە کــە باشــترین بەرگری )لە 
هێرشــێکی  داگیرکارانەیــان(  دەســەاڵتی 
باشــە. بــەم پێیە دەتوانین بوارڕەخســاندن و 
بەستێن ســازییەکانی ئێســتەش لە ڕاستای 
پێشــگیرانەی  ڕێــکاری  لــە  جۆرێــک 
پشت بەســتوو بە ئەندێشەی "زەبری یەکەم" 
کوردییــەکان  حیزبــە  پەیکــەری  لەســەر 
کاتێــک  هــەر  بەدڵنیاییــەوە  و  بزانیــن 
ستراتێژیســتە ئێرانییــەکان بــەم کۆبەنــدە 
بگەن کە قازانجەکانی ئەم هەنگاوە زیاترە 
لە تێچووەکانی بێ لەبەرچاوگرتنی هیچ 
پیوەرێکــی ئەخاقــی و حقوقی هەنگاوی 

بۆ هەڵدەگرنەوە. 



ژمارە ٧٣٧، ١٥ی خەزەڵوەری ١٠١٣٩٧

قووڵــی  تێگەیشــتنی  و  دەرک 
لەهەمبــەر  ئێــران  نەتەوەکانــی 
گشتایەتی ڕێژیم لە داهاتوویەکی 
نزیکدا تەخت و تاجی تااڵنکارانی 

واڵت لە ناو دەبات.

خالید دەرویژە: 

دۆخــی ائبووریــــی ئێــران بــەرەو کــوێ 
بەهــۆی  ائیــا  دەنێــت؟  هەنــگاو 
تەحریمەکانەوە چارەنووسی ڕێژیمی 
کوردســتان  و  ئێــران  بەســەر  زاڵ 
ناڕەزایەتییــە  دەبێتــەوە؟  یەکالیــــی 
دواییانــە  ەئم  جەماوەرییەکانــی 
یارمەتیــدەری  دەتوانــن  چەنــدە 
ڕەوتــی رووخانــی رێژیم بــن. ەئمانە و 
چەنــد پرســیارێکی دیکە لــە وتووێژی 
ائراســتەی  کوردســتان  ەئمجــارەی 
ەئندامــی  دەرویــژە"  "خالیــد  بەڕێــز 
دەســتەی کارگێــڕی حیــزب و شــارەزا 
لە کاروباری ائبووریــی ئێران کراوە کە 
ســەرنجی خوێنەرانــی خۆشەویســت 

بۆ خوێندنەوەی ڕادەکیشین.

دیمانە: کوردستان

شڕۆڤەکاران و چاوەدێران باس لە 
دەکەن.  ئێران  ئابووریی  داڕمانی 
دەدات؟  روو  ئەمە  راســتــیــدا  لــە 

هێماکانی ئەم داڕمانە چین؟
ئێران چوارەمین گەورە بەرهەمهێنەری 
نەوتــە لــە ئاســتی واڵتانــی جیهانــدا، 
هەروەهــا دووهەمیــن کــۆگای گازی 
ژێرزەوینــی هەیە، بە هۆی شــوێنەوارە 
گەشــتیارییەکانییەوە  و  مێژوویــی 
بــە  بــوون  پۆتانســیەڵی  و  توانایــی 
دەیەمیــن واڵتــی پیشــەیی هەیــە لــە 
پێنجــەم  پلــەی  توریزمــدا،  کەرتــی 
لــە کەرتــی ئێکوتوریــزم و هەروەهــا 
بوونــی جوگرافیایەکی پان و بەرین و 
کەشــوهەوایەکی چــوار وەرزە، دەبوایە 
تاکــوو ئێســتا یەکێــک لــە دە واڵتی 
پێشکەوتوو و گەشەسەندووی ئابووری 
جیهــان بوایە، بەاڵم بەداخەوە بە هۆی 
بوونــی دەســەاڵتێکی ئیدئۆلۆژیک و 
نادێموکراتیک، پێکهاتە و سیســتمی 
ئابووریی تێکــەاڵو، دەوڵەتی، نەوتی، 
رانتی، دۆســتانە، یارانەیی، گەندەڵ، 
نابەرابەر و هەژارپەروەر، سیاسەتگەلی 
هەڵە، پێشبینی نەکراو، دەستێوەردانانە 
و ئاڵۆزی خوڵقێن لە رەهەندە نێوخۆیی و 
دەرەکییەکانــی، دۆخە ئابوورییەکەی 
بــە چەشــنێکە کــە ئەگــەر نەیێژیــن 
نەکــردووە  زێدەڕۆییمــان  رووخــاوە، 
کــە بڵێیــن لــە هەڵدێــری رووخــان و 

داڕماندایە. 
ئابووریناســان و شــارەزایانی ئەو بوارە، 
هــەر  داتەپینــی  و  گەشــە  رێــژەی 
ئابوورییــەک، بــە کەڵکوەرگرتــن لــە 
پێوەرەکانــی تایبــەت هەڵدەســەنگێنن. 
لــە کاتێکــدا راپۆرتــە باڵو کــراوەکان 
لــە تــۆڕە کۆمەاڵیەتییەکاندا باس لە 
زیادبوونــی النیکــەم دووقاتــی نرخــی 
خزمەتگوزارییــەکان  و  شــتومەک 
دەکــەن و ســتیڤ هانکێ ئابووریناس 
جــان  زانســتگەی  مامۆســتای  و 
هاپکینزی ئامریکا نرخی هەاڵوسانی 
بــە ٢٩٣% هەژمار کردووە و هاوکات 
راســتییەکانی کۆمەڵگە ئەوەمان پێ 
ئەڵێن کە بایەخ و بەهای دراوی ئێران 

لە بەرامبەر دراوە بیانییەکاندا النیکەم 
٢٧٣% دابەزیــوە ) نرخی دۆالر کە لە 
مانگی خاکەلێوەی ئەمســاڵدا ٣٧٥٠ 
تمەن بووە، ئێستا گەیشتووەتە ١٤٠٠٠ 
تمــەن(، ئــەو رەقــەم و ئامارانــەی کە 
دەکاتــەوە  باڵویــان  ناوەنــدی  بانکــی 
وەکوو هەمیشە نادروست و ئامانجدارن 
و شــرۆڤە و راڤەیەکــی دیکە بەدوای 

خۆیان دینن.  
بــەم حاڵــەش ئەگــەر زانیارییەکانــی 
خــودی بانکــی ناوەندی بە ســەرچاوە 
بۆ ئانالیزی دۆخی ئابووری لەبەرچاو 
داڕمانــی  نیشــانەکانی  بگریــن، 
ئابووریی ئێران بە دوور لە چاوەڕوانی 

نییە.
بــە پێــی ڕاپۆرتــی بانکــی ناوەنــدی، 
خاڵــی  بــە  خــاڵ  هەاڵوســان  نرخــی 
بەرهەمهێنــان لــە مانگــی خەرمانانی 
زیــادی   %٦١  ،  ٩٦ چــاو  لــە   ٩٧
کــردووە، ئەمــە بــەو واتایەیــە کــە بە 
هــۆی گرانبوونــی نرخی شــتومەکی 
)واسطەای وارداتی( نرخی تەوا بووی 
بەرهەمــی، بەرهەمهێنراو بەم رێژەیە و 
تەنانــەت زۆرتریــش زیادی کــردووە و 
لە ئــاکام دا لە ڕێــژەی بەرهەمهێنانی 
و  کردووەتــەوە  کەمــی  ناوخۆیــی 
نرخــی بێــکاری بــە هۆی داخســتن و 
مایەپووچــی یەکــە بەرهەمهێنەرەکان 

زیادی کردووە. 
لــە  نرخــی هەاڵوســانی کۆمەڵێــک 
شــتومەک و خەدەماتــی هاوشــێوەی 
بنەماڵەیــی لــە مانگــی خەرمانانــی 
ئەمســاڵ لەچــاو خەرمانانــی ســاڵی 
 %٣٣ زیادبوونــی  لــە  بــاس  رابــردوو 
دەکات؛ ئەمــەش بــە مانای دابەزینی 
توانایــی کڕینــی بنەماڵەیــی و دانی 
هەزینــەی زیاتر بە بۆنەی النیکەمی 
ســەرەکییەکانی  پێداویســتییە 

بنەماڵەیە.
پتــر لــە ٤٠%ی  هێــزی کاری واڵتی 
ئێران بێکارن و بە وەها نرخێک دوای 
ئافریقــای باشــوور پلــەی شەشــەمی 
لــە ئاســتی جیهــان بــۆ خــۆی تۆمار 

کردووە.
مێهدی نیکدڵ بەڕێوەبەری ســندوقی 
پاشەکەوتی مامۆستایان رایگەیاندووە 
کە ئەگەر ڕێــژەی قەرزە بانکییەکان 
و ژمــارەی ســەرپێچییە ماڵییەکان بە 
پێوەر بگرین، بۆمان ڕوون دەبێتەوە کە 
کارکــردی سیســتمی ماڵی و بانکی 
ئێــران نەتەنیــا بــاش نییــە بەڵکوو زۆر 
خراپە و لە ١٠٠ دا ٩٠ی بانکەکان و 
دامەزراوە ماڵییەکان مایەپووچ بوون.
بــە پێــی دواییــن ڕاپۆرتــی وەرزانــەی 
دراویــش  نێونەتەوەیــی  ســندووقی 
 ٩٧ ڕەزبــەری   ١٧ ڕێکەوتــی  لــە 
ئێــران  ئابووریــی  گەشــەی  نرخــی 
٢٠١٨ی   ســاڵی  کۆتاییەکانــی  لــە 
زایینــی مەنفــی ٥/١ % بــووە و لــە 
کۆتاییەکانــی ٢٠١٩ دا بــە بــێ لــە 
کاریگەرییەکانــی  بەرچاوگرتنــی 
گەمارۆکانــی  دووهەمــی  دەوری 

ئامریکا لە ١٣ خەزەڵوەر، مەنفی ٦/٣ 
% پێشبینی کراوە.

بەم شــێوەیە هێڵی هەژاری کە پێشــتر 
٢ میلیــۆن و ٧٠٠ هــەزار تمــەن بــووە 
تمــەن  میلیــۆن   ١٠ بــە  لەمەوبــەدوا 
دەگات، ئەمــەش بــەو مانایەیــە کــە 
زیاتــر لــە ٧٠%ی  حەشــیمەتی ئێــران 

دەکەونە ژێر هێڵی هەژارییەوە. 

داڕمانی ئابووری چ کاریگەرییەکی 
دوای  بە  سیاسی  و  کۆمەاڵیەتی 
خــۆیــدا دێــنــێ و ئــایــا دەتــوانــێ 
ببێتە هۆکاری سەرەکیی ڕاپەڕین 
لە  سەرانسەری  هەستانەوەی  و 

ئیراندا؟ 
لە دنیــای ئــەوڕۆدا ناتوانین ئابووری 
و سیاســەت وەکوو دوو باســی جیا لە 
یــەک دابنێین بەڵکوو ئابووری وەک 
زانســتێک کــە  کەڵکــی بەجــێ لــە 
ســەرچاوە ســنووردارەکان وەردەگــرێ،  
خــۆی بــە قــەرزداری بەستێنســازییە 
گونجاوەکانی سیاسەت وەکوو هونەری 
حکومەتداری دەزانێ. ســااڵنێکە کە 
ئاوەها تیۆریێک سەلماوە کە گەشەی 
ئیســتاح  بــە  رێــگای  لــە  ئابــووری 
کــراوەی  بەســتێنی  و  قیرتاوکــراو 
سیاســییەوە تێدەپەڕێ. ســەرمایەدانان 
و بە تایبەتی ســەرمایەدانانی دەرەکی 
چەرخــی جووڵــەی ئابووریــی زینــدو 
و هاوســەنگن. وەهــا هۆکارێــک بــە 
هــۆی سیاســەتی دەســتێوەردانەکانی 
کۆمــاری ئیســامی لــە کاروبــاری 
ســوریە،  وەکــوو،  واڵتانــی  ناوخــۆی 
 ..... و  عێــراق  یەمــەن،  لوبنــان، 
پاڵپشــتی لە تیرۆریــزم و بەکارگرتنی 
ماشــینی تیرۆر و خەفەقان لە ئاستی 
ناوخۆیــی و نیونەتەوەیــی، سیاســەتی 
درووســت  ناوخۆیــی،  ســەرکوتی 
موشــەکە  تاقیکردنــەوەی  و  کــردن 
دوورهاوێژەکان، هەوڵەکانی بۆ دەست 
پێڕاگەیشتن بە چەکی ناوکی، بێجگە 
لەوەیکە بوونەتە هۆی پەراوێزکەوتنی 
ئێران لە ئاستی نێونەتەوەیی، بە هۆی 
نەبوونی ئەمنییەت بۆ ســەرمایەدانان، 
ســەرمایەدانانی بیانی توشــی کێشــە 
کــردووە و ئەمــە خــۆی یەکێــک لــە 
داڕمانــی  گرینگەکانــی  هــۆکارە 
ئابــووری بــە هەژمار دێــت. هەژاری 
خەســارەکان  هەمــوو  ماکــەی  وەک 
لــە چاوگــی وەهــا سیاســەتگەلێکەوە 
هاتووەتە دونیا و لە ئێستاشــدا دەرکی 
قووڵی خەڵکی ئێران لە دروشمگەلێک 
وەک " اصــاح طلب اصولگرا، دیگە 
تمومە ماجرا، دشــمن ما همین جاست 
جێــگای  آمریکاســت"،  دروغ میگــن 

تێگەیشتن و لێوردبوونەوەیە.  
بە بەیانێکی سادەتر گەرچی ئەتوانین 
داڕمانــی ئابــووری و هــەژاری وەک 
بــە  قەیرانگەلێــک  وەهــا  هــۆکاری 
یەکێــک لە هۆکارە ســەرەکییەکانی 
هەژمــار  سەرتاســەری  راســانی 
لەبیــر  ئــەوەش  نابــێ  بــەاڵم  بکەیــن، 

تێگەیشــتنی  و  درک  کــە  بکەیــن 
قووڵــی نەتەوەکانــی ئێــران لەهەمبــەر 
گشــتایەتی نیــزام کــە بــە هــۆکاری 
نالەبــارەی  دۆخــە  ئــەم  ســەرەکی 
دەزانــن، بووەتــە بنەمــای ناڕەزایەتییە 
سەرتاسەرییەکان و بە بێ دوودڵی ئەم 
شــێوەڕوانینە بــەرەو ئاقارێک دەڕوات 
کــە لــە داهاتوویەکی نزیکدا تەخت و 
تاجی تااڵنکارانی واڵت لە ناو ببات. 

گەمارۆکانی  دانانی  لە  مەبەست 
لە  پێشگرتنە  ئــێــران  ســەر  لــە 
بــەدەســتــهــێــنــانــی چــەکــی نــاوکــی 
دەبینین  ئێمە  بەاڵم  واڵتە،  ئەو 
لەمبارەوە  ئیسرائیل  واڵتــی  کە 
نیگەران بووە و لە سەر ئەم پرسە 
ئەو  بــەرگــری  ــری  وەزیـ لیبرمەن 
واڵتە لە قسەکانیدا ئەوەی وەبیر 
هێنایەوە کە گەمارۆکان ئابووریی 
بــەاڵم  ــردووە  ــ ک ئیفلیج  ئــێــرانــی 
دەستپێڕانەگەیشتنی  هۆی  نابێتە 
ئەو رێژیمە بە چەکی ناوکی! ئێوە 
ئەم قسانە چۆن لێک ئەدەنەوە؟

پێشــتری  گەمارۆکانــی  ئامانجــی 
شــۆرای  و  ئەورووپــا  ئامریــکا، 
ئەمنییەت، پێشــگرتن لــە هەوڵەکانی 
رێژیــم بــۆ بــە دەستخســتنی چەکــی 
ئێســتا  ئــەوەی  بــەاڵم  بــوو،  ناوکــی 
ئێمــە دەیبینیــن و لەڕاســتیدا کــردەوە 
تێکدەرانەکانــی کۆمــاری ئیســامی 
بــە  نەبوونــی  پێبەنــد  لەبــارەی  بــووە 
کــە  ناوکییــە  رێککەوتنــی  رۆحــی 
هــۆکار بووە لــە دانانــی دوازدە خاڵی 
ئامریکا لە بەرامبەر ئێران و ئامانجی 
کۆتایــی ئــەوان گۆڕینــی رەفتــاری 
رێژیمــە. ئەوەیکــە بــۆ پرســیارەکەی 
ئێوەوە دەگەڕێتەوە منیش لەو باوەڕەدام 
کــە گەرچــی گەمارۆکانی ئامریکا 
جیهانیــش  کۆمەڵــگای  لەوانــەی  و 
دەستپێڕانەگەیشــتنی  مەبەســتی  بــە 
بــەاڵم  ناوکــی،  چەکــی  بــە  ئێرانــە 
کــە  ئــەوەی  لەبــەر  نییــە،  کافــی 
رێژیمێکــی  وەک  ئێــران  رێژیمــی 
و  تەریککەوتــوو  ئیدئۆلۆژیــک، 
نێونەتەوەییــەکان  یاســا  لــە  یاخــی 
کــە ئیمڕۆکــە مەشــروعیەتێکی لــە 
ئێرانــی فرەنەتــەوەدا نییە و لە ئاســتی 
تەریــک  تەواوەتــی  بــە  جیهانیشــدا 
دەســەاڵتە  مانــەوەی  بــۆ  کەوتــووە، 
هەمــوو  لــە  سەدەناوەڕاســتییەکەی 
رێگــەکان بــۆ بەدەســتهێنانی چەکی 
ناوکــی کەلــک وەردەگــرێ، لێرەدایە 
کە کۆمەڵگای نێونەتەوەیی دەبێت لە 
نێــوان دوو بــژاردەدا یەکیان هەڵبژێرن؛ 
یــان کۆماری ئیســامی ســەرەڕۆ لە 
یاســا و تەیــار بە چەکــی ناوکی یان 
بــە گرتنەبەری رێکارگەلی کردەکی 
لــە ئاکامــدا  و کاریگەریدانــەر کــە 
بــگات بــە رووخانی نیزام و ئەمنییەت 
و ئاشتی لە ناوچە و جیهان دەستەبەر 

بکات. 

ــار دەرچـــوونـــی  ــر کـ ــا لــە ژێـ ــای ئ
نیسبەت  ــە  ب ــان  ــەک ــی ــی ــەورووپ ئ
گەمارۆکانی ئامریکا ئەتوانێ ئەم 
رێژیمە لە داڕمانی ئابووری رزگار 

بکات؟
کردەوەکانــی  لــە  ئێمــە  ئەزموونــی 
ئەورووپایــی  واڵتانــی  زۆربــەی 
وەبیرهێنــەرەوەی وەها راســتییەکە کە 
سیاســەتی  رەچاوکردنــی  بــە  ئــەوان 
و  بەرژەوەنــدی  پۆلیتیــک  رێئــاڵ 
لــە ســەرووی هەمــوو  مەســڵەحەتیان 
جددییەتــی  لەمبــارەوە  شــتێکەوەیە، 
ئیــدارەی ترامــپ ) هــەروا کــە تــا 
ئێســتاش وا بــووە( بەتایبەتی لەبارەی 
گەمــارۆکان  دووهەمــی  گــەڕی 
تــر  شــێوەیەکی  بــە  هاوکێشــەکان 
وەهادۆخێکــدا  لــە  پێــش.  دەچنــە 
دەوڵەتانــی ئەورووپایــی ناچــارن کــە 
هەڵبژێــرن کە بــە پێی راســتییەکانی 
سیاســەتی  ئاســتی  لــە  هەنووکــە 
جیهانــی چ بمانەوێت و چ نەمانەوێت 
ئامریــکا  هەڵوێســتەکانی  و  کــردەوە 
یەکاکــەرەوەن، ئەورووپاییەکانیش بە 
زانینــی ئەم راســتییە گەرچی تاکوو 
ئێســتا نەیانتوانیــوە لــە چوارچێوەی " 
آقا اجازە" تێپەڕن، هاوڕا دەبن لە گەڵ 
ئامریکاییەکان و بەپێچەوانەی ویست 
و مەیلــی خۆیــان بــە کــردەوە ناتوانــن 
پێش بە رووخانی حەتمی رێژیم بگرن. 
گەورەکانــی  بانکــە  ســەر  گەمــارۆ 
ئێــران لــە الیــەن تۆڕی ماڵی ســویفت 
پێــش لــە رێککەوتنی ناوکــی بەرجام 
و چوونــەدەرەوەی بــە ڕیــزی شــرکەتە 
ئەورووپاییــەکان لــە بــازاڕی ئێــران لە 
دوای کشانەوەی تاکایانەی ئامریکا 
لە بەرجام، بەڵگەیەکی حاشاهەڵنەگرە 

بۆ ئەم ئیدعایە.

ئــێــمــە لـــە بــەفــرانــبــاری ســاڵــی 
ناڕەزایەتی  بینەری  ــردووەوە  رابـ
و  بەرباڵو  سەرانسەری،  دەبڕینی 
فاشیزمی  بە  دژ  شکێن  پێکهاتە 
ــەر ئــێــران بــوویــن کە  زاڵ بــە س
ــاو  ــە ن زۆربــــــەی هــــــــەرەزۆری لـ
نــەتــەوە ژێـــر دەســتــەکــانــی ژێــر 
دەسەاڵتی ئێران بوون و هەروەها 
مانگرتنەکان  و  نـــاڕەزایـــەتـــی 
درێــژەی  کەموێنە  شێوەیەکی  بە 
ــە ئـــەتـــوانـــیـــن بــە  ــ ــووە ک ــ ــەب ــ ه
کامیوندارەکان،  بانە،  مانگرتنی 
ناڕەزایەتییەکانی  مامۆستایان، 
سەرانسەری  ناڕەزایەتی  و  جوب 
ی  لە٢١  کوردستان  پارێزگاکانی 
ئێوە  بکەین،  ئاماژە  خەرمانان 
ئەم کۆمەڵە ناڕەزایەتییە چۆن و 
لە چ روانگەیەکەوە شرۆڤە دەکەن 
و ئایا ئەم پرسانە ئەتوانن رێژیم 
بکێشنە خوارەوە یان پێویستی بە 

کاتالیزۆری تریش هەیە؟؟ 
ئەمــن ئــەم ناڕەزایەتییانە بــە درێژەی 
نەتــەوە  ناڕەزایەتییەکانــی  زنجیــرە 
دژی  بــە  ئێــران  زوڵملێکراوەکانــی 

لــە  نــەزان  و  گەنــدەڵ  دەســەاڵتی 
ماوەی چل ســاڵ دەســەاڵتیان دەزانم، 
بــە  ملیۆنــی  دوو  و  بیســت  دەنگــی 
بزووتنەوەی ٢ ی جۆزەردان لە ســاڵی 
٧٦ لــە راســتیدا نــە بــە گشــتایەتی 
نیــزام بــوو و لــە دوای ئــەوەش ئاوەهــا 
ناڕەزایەتیگەلێــک درێــژەی هەبــووە، 
ناڕەزایەتییانــەی  ئــەم  ئــەوەی  بــەاڵم 
رابــردوو  ســااڵنی  لــە  دواییــەی  ئــەم 
جیــا کردووەتــەوە، جوگرافیای بەرین، 
درووشــمگەلی رووخێنــەر، تێپەڕیــن لە 
ریفۆرم و گشــتگیربوونی ئەوە. ســەبر 
بــووە  تــەواو  خەڵــک  تەحەمولــی  و 
و لــە ئێســتادا ئیرادەیــان کــردووە کــە 
قۆڵــی بــۆ هەڵماڵــن و گەرەکیانــە بە 
دڕاندنی زەنجیری زوڵم و ســەرەڕۆیی، 
و  گیــان  لــە  نــوێ  نەخشــێکی  بــە 
بنێنــەوە،  بنیــات  دڵــی خۆیــان واڵت 
بــەو هیوایــەی کــە یەکگرتوویــی و 
هاوکاری نەتەوە زوڵملێکراوەکان ببێتە 
هۆی کاتالیزۆرێک بۆ خێرات بوونی 

رووخانی رێژیم. 

دەسکەوتی یەک ساڵ ناڕەزایەتی 
نەتەوەکانی  بەرینی  و  بــەردەوام 
کۆماری  فاشیزمی  دژی  لە  ئێران 
ئیسالمی لە چیدا ئەبینی و چۆنی 

لێکدەدەیتەوە؟؟
لــە مــاوەی دەســەاڵتی  بێژیــن  گــەر 
کۆماری ئیســامیدا نەتــەوەی کورد 
تاقــە هێــزی چــاالک، یەکگرتــوو و 
خــاوەن رێکخــراو لــە دژی رێژیــم بووە 
زۆرمــان نەوتــووە، لــەم ماوەیــەدا بــە 
زانینــی ئــەو راســتییە کــە یەکێــک 
لــە هۆکارە ســەرەکییەکانی مانەوەی 
رێژیــم نــە هێــزی "مافــوق" بەڵکــوو 
الوازی ئۆپوزســیۆن بــووە، کە حیزبی 
دێموکــرات بۆ گەیشــتن بــەم گرینگە 
هەوڵێکی بەردەوامی داوە) کە تێرۆری 
الیــەن  لــە  شــەرەفکەندی  دوکتــور 
کۆمــاری ئیســامییەوە لــە راســتای 
گەیشــتن بە وەها پێویســتییەک بوو، 
ئەمــە تەنیــا یەکێــک لــەو هەواڵنەیە 

کە ئەم حیزبە داویەتی(.
ڕاپەڕینــی  شــاهێدی  کــە  ئێســتاش 
نەتەوەکانــی  جەمــاوەری  و  بەربــاڵو 
کاتێکــی  هــەر  لــە  زیاتــر  ئێرانیــن 
یەکگرتوویــی  هاوپێوەنــدی،  تــر 
و  ئازادیخــواز  هێــزە  هاودەنگــی  و 
پێشــکەوتنخوازەکان بــۆ تێپەڕیــن لــە 
هەنووکەییــە.  پێویســتییەکی  ڕێژیــم 
دێموکــرات  حیزبــی  ڕاســتایەدا  لــەم 
جیــا لەوەیکە لە ئاســتی کوردســتاندا 
بــۆ  ڕۆڵێکــی ســەرەکی و بنەڕەتــی 
ئۆرگانیزاســیۆنێک  ســازکردنی 
هــاوکاری  ناوەندیــی  بەنــاوی 
حیزبەکانی کوردستانی ئێران هەبووە، 
لــە ئاســتی سەرانسەریشــدا لــە هیــچ 

هەوڵێک درێغی نەکردووە.



١١ ژمارە ٧٣٧، ٦ی نوامربی ٢٠١٨

هەڵبژاردە
به  شوێن دۆزینه وه  
به  شوێن ناسینه وه  
به  شوێن گه ڕانه وه  

هه نگاو ده نێ ،
هه نگاوی بێ گه ڕانه وه  
له  رێبازی پێگه یشتن 

بۆ ده رهاتن، 
له  بۆ مانای خه ونی چه ندین ساڵه   
ئه و کاروانه ی له  به یانی بوومه لێاڵ  

سه ده  سه ده   
به  بزه ی هه تاو پێده که نی 

رێگه  ده بڕێ 
هه نگاو ده نێ،  

له  رێبازی دوورکه وتنه وه   
له  بوومه لێڵ 

گه ڕانه وه  
له  مه ودایی تاریک و روون  

پێناسه یه ک له  بۆ تاری  
ره ش و تاڵی ژیان 

ئاکاری ناله باری دژ 
دێوه زمه ی شه ڕ 

له  بێدادی 
  

هه اڵواردن 
ته شوێی دمه زه ردی ئۆلی بێ بڕوایی 

قین له  قینی بااڵ ده کا 
که له که ی قین پێچه وانه ی بنیاد ده نێ 

رێگه  ده بڕێ 
هه نگاو ده نێ 
به  شێنه یی  

هه ودای بێ جه مسه ری خه یاڵ 
ئاوێنه کی غه وری پڕ له  به تاڵ 

شه ته ک ده دا  
کاڵ و تفتی  

بۆ شیله ی شاخ 
کرچ و کاڵی شه ق شه قه ی شار 

به  شێنه یی  
شی ده کات و وه به ر بای شێ 

شینی ده کا ساخ و ئازا 
بااڵی ته رزی بااڵ ده کا 

سه رهه ڵده بڕێ رووه  و چیا 
سه رهه ڵده گرێ رووه  و چیا  

ده نگ هه ڵده بڕێ رووه  و چیا 
چیا چیا 

ده نگ دێته وه  چیا چیا چییه ! چییه ؟ 
مات  و مه بهووت 

زایه ڵه ی ده نگی چیا  
به ره و سه ر و سه ری ده با 

له  تێکشان  که  به ره وژوور 
هه نگاو ده نێ  

له  ژێر سێبه ری گابه ردا 
له  په سیوان 

له سه ر کانی روون و زواڵڵ 
له  الپاڵێ، له  بن سێبه ری دره ختێ 

له  نێو ئه شکه وت، له  زنارێ ، له  زه ندۆڵێ 
له سه ر ته پۆڵکه یه ک  

له سه ر قیته کی چیای ئه سته م 
په یڤ کۆزیله یان به ستووه 

هێندێک گه ڕۆک 
به  ده م باوه  هه ڵده سووڕێن 

وه ک باڵنده   
بێروبه وێنده ردا وێڵن  

شنه ی شێبا  
رایان ده شنێ 
دێن و ده چن 

په رده ی گوێچکه  ده له رێنن 
"  دایه  ماڵئاوا به ره و تێکۆشان " 

هه نگاوه که ی ئه هوه ن ده نێ 
" له  قه ندیلی سه ر به رزه وه  " 

"وه اڵمت بۆ ده نێرمه وه  " 
خۆ ڕاده نێ 

" ئه گه ر ئێمه  وه ک ئه م نه ســله  ئه رکی خۆمان  به  چاکی به  جێ بگه یه نین ده توانین هیوادار بین که  نه ســڵی داهاتوو 
شه هیدی نه بێ... " 

راده چه نێ  
په یڤێکی تر 

"خه باتی ئێمه   خه باتێکی ره وایه  خه بات بۆ ئازادی میلله تێکه  ..." 
گنجی له  ته وێڵی ده بڕێ 

یه کی دی دێ 
"باشترین پاداش بۆ شه هیدان درێژه دانی رێگایانه  ..." 

په یڤێکی تر  

یه کێ دیکه  
یه کێکی تر 

" به  خێر هاتی ..."!! 
لێ سڵ ده بێ  
چ جوابی نین 

په یڤ ده سته  ده سته  و به سته  به سته  
له سه ر هه ستی  
له  نێو کۆشی  

له به ر ده ستی 
باڵ ده بزێون 

په یڤی شۆڕشگێڕی به  جه رگ 
هی سه رکردان 

نه عره ته یی شێری ژیان 
کۆڵنه ده ری جه رگه ی خه بات 

له  وانه  و مه شق و راهێنان 
له  سرته ی خۆش 

له  به زه یی 
له  ئاکار و کرده وه ی جوان 

هه موو هه موو  
گه وهه رینه  
جه وهه رینه  
پر له  وره  

له  بۆ خه بات  
له  بۆ ژیان  

بۆ دواڕۆژی روون  
له  بۆ خه بات و تێکۆشان 

" به  خێر هاتی له  بۆ رێزی... " 
راچڵه کی 

ورد روانی له  ده وروبه ر 
دوندی چیایی به  چاو ئه نگوت 

شێلگیرانه  روو به ره و ژوور 
ئامانج دیار و رێباز دیار و ئاسۆ له  دوور 

دڵی گه رمی تەژی 
سه ری مه ستی جه ڕڕه ی شه راب 

له  روانینا – کاڵو له سه ری ده که وێ 
له  هه یبه تا – ره نگ و روویان 

عه زه مه ت و خۆڕاگری و سه ری به رز 
النه ی شێره  

شێر به ره و الن 
هه نگاو ده نێ ئارام ئارام 

سه ر له  به رزی 
نیگای ونی دوند و لوتکه  

بزر نواڵه  و هه م که ند و له ند 
که ڵه کێوی چاو له  کۆیه  

بۆ گه یشتن 
ته نیا و ته نیا ئامانج ده سوێ 
شاخ و شار و شۆڕشگێڕی 

شانازییه  شکۆیه که   
له  رێبازی پێگه یشتن 

چیا قایم، لوتکه  به رز، ره وه ز سه خت، رێگه  دژوار 
تۆف و سه رما، باو و بۆران، به فر و شه خته ، هه زار هه زار 

له  گێژه نی سه ختی کوێستان  
گه لێک که سن دێنه  ئامان 

هه واڵبه ندی زۆر که س ناکا – چیا 
 رق ئه ستوور و تونده  ته بیات  

توانا و تاقه ت  پڕوکێنه  - چیا 
 ...

کوره ی گه رمی پێگه یاندن 
پاڵ و پشت و 

دۆستی دۆسته  - چیا 
چست و چاالک 

به  وره  و قایم 
گیان سه خت 

لێهاتوویی، راهاتوویی 
ده رس و ده ریا 

له کڵ ده ردێ  
گوێ له  مستی رازی چیا  

چیا چیا  
ده ستی ده گرێ  

ئارام ده گرێ 
کرنۆش ده با  

بۆ گه وره یی، بۆ سه ربه رزی، بۆ ئازادی 
دڵی تژی له  ئه وینی 

چیا و دایک و نیشتمان 
چۆک داده دا 

گرشه ی چاوی گه الوێژه   
ئاسمانی شینی بێ بن 

سوژده  ده با 
هاوار ده کا 

رووخسه ی چیا  
رووخســه ت ســه ربه رز، گــه وره ، دایــک، 

نیشتمان، کوردستانم 
رووخسه ت چیا چیا چیا ... 
ده نگ هاته وه  چیا چیا ... 

ئاوازه یی داوه  چیا 
"به  خێر هاتی له بۆ ریزی تێکۆشه ران 

ئه ی قاره مان 
ئه ی پێشمه رگه " 

ئۆخژنێکی له  دڵ گه ڕا 
چاو له  به رزی  

له  به رزایی چاوێکی به  خۆ داگێڕا 
ته یار ته یار 

له  سه ر پێیه   
له  سه ر پێیه  هه م له  له شا 

هه م له  مێشکا 
هه م له  رێزی  ته شکیاتا 

له  سه ر پێیه   
کوڵی دڵی، تێهه ڵده کا 

ده نگ هه ڵده بڕێ  
" من پێشمه رگه ی کوردستانم 

ئاماده ی جه رگه ی مه یدانم 
به  سه ر و ماڵ و گیانم 

 ده یپارێزم نیشتمانم 
" ...

"خه باتـــی ئێمـــه   خه باتێکـــی ره وایـــه  خه بـــات بـــۆ 
ـــه  ..."  ـــازادی میلله تێک ئ

پر له  وره  
له  بۆ خه بات  
له  بۆ ژیان  

هیوا خانی 
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ڕۆژنامــەی کوردســتان بــە مەبەســتی هەرچی زیاتر ئاشــکرا کردنی پێشــێلکارییەکانی مافی 
مرۆڤ لە ناوچەکانی کوردســتانی ڕۆژهەاڵت، هەر دوو حەوتوو جارێک ڕاپۆرتێک لە ســەر 
بارودۆخــی مافــی مــرۆڤ لــە کوردســتانی ڕۆژهەاڵت بــاڵو دەکاتــەوە و دەیخاتە بــەر دیدی 

خوێنەران ڕۆژنامەی کوردستان.
ئەم ڕاپۆرت و ئامارانە باس لە حاڵەتەکانی پێشــێلکردنی مافی مرۆڤ لە ماوەی دوو حەوتووی یەکەمی مانگی خەزەڵوەری ساڵی  ٩٧ 
هەتاوی، دەکات لە شــار و ناوچە کوردنشینەکانی کوردستانی ڕۆژهەاڵت کە بریتین لە حاڵەتەکانی دەستبەسەر کردن، بانگهێشت، ئێعدام، 

کوژران و بریندار بوونی کۆڵبەران، کرێکاران، خۆکوشتن، زیندانیان و مەحکووم کردنی هاوواڵتییان لە کوردستانی ئێران:

هێمایەک لە پێشێلکردنی مافەکانی مرۆڤ
 لە دوو حەوتووی ڕابردوودا

دەستبەسەر،بانگهێشت و زیندانیی 
کردن و حوکمی زیندان و ناڕوونی 

چارەنووسی زیندانیان:
 ڕۆژی شــەممە ٢٨ی ڕەزبەر، شــەش 
کەس لە مامۆستایانی قوتابخانەکانی 
"تاهیــر  ناوەکانــی  بــە  ســەقز  شــاری 
ســەید  عەبــدی،  ســلێمان  قــادرزادە، 
قــادری،  ئەحمــەد  حوســێنی،  عەلــی 
حەمیــد یەزدانی و خالید عەبدوڵاهی" 
بانگهێشــتی ئیــدارەی ئەماکن کران و 

لێپرسینەوەیان لەگەڵ کرا.
حەوتــووی  چوارشــەممەی  ڕۆژی 
ڕابــردوو، دوو چاالکــی ژینگەپارێزی 
کــورد خەڵکــی شــاری ســنە، لەالیەن 
هێزە ئەمنییەتییەکانی حکوومەتی لەو 
شــارە دەسبەسەر و بۆ شوێنێکی نادیار 
ڕاگوێزراون؛ شوناسی ئەو دوو چاالکە 
ژینگەپارێزییــە، کــە هەردووکیــان برا 
بــوون بە ناوەکانی "زانیار و شــەوگەرد 

گەالبی"، ڕاگەیەندراوە.
دوو  لــە  زیاتــر  تێپەڕینــی  ســەرەڕای 
حەوتــوو بــە ســەر دەسبەســەر کردنــی 
"زانیــار دەباغیــان" چاالکی کرێکاری 
خەڵکی شــاری ســنە، لە چارەنووســی 
ناوبراو هیچ زانیارییەک لە بەردەستدا 
الی  نیگەرانــی  ئەمــەش  و  نییــە 

بنەماڵەکەی لێکەوتووەتەوە. 
دوو هاوواڵتیــی کــورد، بــە ناوەکانــی 
"هــادی باقرنــژاد و ســەجاد فەریادی" 
کوردی فەیلیی خەڵکی شاری ئیام، 
مــاوەی ٥٥ ڕۆژە لــە الیــەن هێزەکانی 
پاســدارانەوە  ســپای  ئیتاعاتــی 

دەسبەسەر کراون. 
چــوار الوی خەڵکــی شــاری پــاوە، بە 
کــوڕی  مــورادی  "ئاســۆ  ناوەکانــی 
کــوڕی  مــورادی  ئــارش  حەســەن، 
محەممەدڕەشــید، یووســف ئەحمــەدی 
کوڕی ڕەفیق و شایان خالیدی کوڕی 
نامــدار"، لە الیەن حیفازەت ئیتاعاتی 
ســپای پاســدارانەوە لە شــاری مەریوان 

دەسبەسەر کراون. 
چەنــد ڕۆژ پێــش، الوێکــی کــورد بە 
نــاوی "عــادڵ پیــروزی"، تەمــەن ٢٢ 
"ســەردۆش"  گونــدی  خەڵکــی  ســاڵ 
ســەر بە شاری مەریوان، لە الیەن هێزە 
ئیتاعاتییەکانەوە دەسبەسەر کرا و بۆ 

شوێنێکی نادیار ڕاگوێزرا. 
خەزەڵــوەر،  ٥ی  شــەممە،  ڕۆژی 
هاوواڵتییەکــی کورد بە ناوی "میاد 
ماکــۆ  شــاری  خەڵکــی  قزڵبــاش"، 
ئیتاعاتییەکانــەوە  هێــزە  الیــەن  لــە 

دەستبەسەر کرا.
"ئۆســامە  ڕەزبــەر،   ٣٠ ڕێکەوتــی   
مەلەکــی" تەمــەن ١٦ ســاڵ، خەڵکی 
گوندی "کۆرکۆرە"ی شــاری سنە، لە 
الیەن هێزە ئەمنیەتییەکانی ئەو شارەوە 
دەسبەســەر کرا. هەر لەو پەیوەندییەدا، 
تۆڕی جیهانی "کلمە"، باڵوی کردەوە، 
ســێ الوی سوننی مەزهەبی کورد بە 
ناوەکانی "شاهۆ و تەوفیق میرەکی" و 
"کەیوان محەممەدی" خەڵکی ئاساوڵە 

دەسبەسەر کراون.
خەزەڵــوەر،  ٧ی  دووشــەممە  ڕۆژی   
"محەممــەد خــرەد" تەمــەن ٤٠ ســاڵ 
خەڵکی شــاری پیرانشار و بەرێوەبەری 
کاناڵــی تێلێگرامــی "دەنگــی خانــێ" 
ئیتاعاتییەکانــەوە  هێــزە  الیــەن  لــە 

دەسبەسەر کرا. 
دوو  خەزەڵــوەڕ،  ٩ی  چوارشــەممە 
هاوواڵتیــی کــوردی خەڵکــی شــاری 
سەقز، لە الیەن هێزە ئیتاعاتییەکانەوە 
شــوێنێکی  بــۆ  و  کــران  دەسبەســەر 
نادیــار راگوێــزران؛ هەواڵنێری کوردپا 
لــە شــاری ســەقز، شوناســی ئــەو دوو 
هاوواڵتییــە کوردە کە )باوک و کوڕ 
بوون(، بە ناوەکانی "سدیق ڕەحمانزادە" 
تەمەن ٤٥ ساڵ و "عوسمان ڕەحمانزادە" 

تەمەن ١٥ ساڵ ڕاگەیاندووە.
ئــارش فاتحــی پارێــزەری پلــە یەکــی 
دادگوســتەری کــە لــە بــواری ژینگە 
دەکات،  چاالکــی  پارێزەرایەتــی  و 

هەڕەشەی لێ کرا.
 ڕۆژی چوارشــەممە ٩ی خەزەڵــوەر، 
"زەبیحوڵاڵ ڕەئووفی" تەمەن ٦٩ ساڵ، 
خەڵکــی شــاری ســنە، کــە لــە الیــەن 
دادگای ئینقابــەوە بــە یــەک ســاڵ 
زیندانــی تەعزیری مەحکووم و یەک 
ســاڵ دوورخســتنەوە بۆ شاری میناب، 
لــە پارێزگای هۆرمــۆزگان مەحکووم 
مــاوەی  تێپەڕاندنــی  بــۆ  کرابــوو، 
زیندانەکەی، بۆ زیندانی شــاری سنە 

ڕەوانە کرا. 

لــە ماوەی یــەک مانگی ڕابــردوودا، 
حکوومەتــی  دەســتوپەیوەندییەکانی 
ســەر بــە ئیــدارەی ئیتاعاتــی شــاری 
شــنۆ، هەڕەشــەی خۆڕادەســت کردنی 
خەڵکــی  کــورد  سیاســی  چاالکــی 
شــاری مەهابــاد بــە نــاوی "کامیــل 

عەبدوڵاپوور"، دەکەن.  
هاوواڵتیــی  دوو  پێــش،  ڕۆژ  چەنــد 
کــورد بــە ناوەکانــی "ســەالم مــەردان" 
تەمەن ٢٧ ساڵ کوڕی خالید خەڵکی 
وەیســی  جەبلــی  "ســەوجە"،  گونــدی 
خەڵکــی ناوچەی دەشــتەبێڵی شــاری 
شــنۆ لــە الیــەن هێــزە ئیتاعاتییــەکان 
شــوێنێکی  بــۆ  و  کــراون  دەسبەســەر 

نادیار ڕاگوێزران. 
نــاوی  بــە  کــورد  هاوواڵتییەکــی   
"محەممەد پەتاشی" کوڕی محەممەد 
کەریم خەڵکی گوندی "قەمتەرە" سەر 
بە شــاری پیرانشــار، پاش تەواو بوونی 
لێپرسینەوە لە گرتووخانەی ئیتاعاتی 
سپای پاســداران، بۆ زیندانی ناوەندیی 

شاری ورمێ ڕاگوێزرا. 
الوێکــی کورد بە ناوی ''عەبدوســەالم 
قاســمی"، تەمــەن ٢٢ ســاڵ، خەڵکــی 
یــەک  مــاوەی  پیرانشــار،  شــاری 
هێــزە  الیــەن  لــە  لەمەوبــەر  مانــگ 
ئیتاعاتییەکانــی ســەر بــە حیفازەتی 
ئیتاعاتی ســپای پاســداران دەسبەسەر 

کرا. 
"محەممەدئەمیــن  چارەنووســی  لــە   
کەنعانــی" خەلکــی گونــدی "تەخته" 
ســەر بە شاری سنه هیچ زانیارییەک 

لەبەر دەستدا نییه. 
خەزەڵــوەر،  ١٢ی  شــەممە،  ڕۆژی 
"پەرەســتوو میرزایی" هاوسەری "زانیار 
کرێکاریــی  چاالکــی  دەباغیــان"، 
دەستبەســەرکراو، لــە ڕێگەی پێوەندی 
تەلەفۆنییــەوە بــۆ ئیــدارەی ئیتاعــات 
بانگهێشت و پاشان دەستبەسەر کراوە.  
دوو هاوواڵتیــی کــورد بــە ناوەکانــی 
ســادق  کــوڕی  ئەحمــەدی"  "بورهــان 
و "کاوە بابامــورادی" کــوڕی ســەلیم 
ســەر  "تەختــە"  گونــدی  خەڵکــی 
بــە شــاری ســنە کــە لــە الیــەن هێــزە 
ئیتاعاتییەکانەوە دەسبەسەر کرابوون، 
ناڕوونــی  بــە  هێشــتا  چارەنووســیان 

ماوەتەوە.
خەزەڵــوەر،  ٨ی  سێشــەممە  ڕۆژی 
خەڵکــی  حەفیــدی"  هیــوا  "دوکتــور 
شاری مەهاباد و مامۆستای پێشووی 
زانکۆی شاری قەزوێن، لە الیەن هێزە 
ئیتاعاتییەکانــی ســەر بــە ئیــدارەی 
ئیتاعاتی شــاری مەهاباد دەسبەســەر 

کرا.
کەیفەریــی  دادگای  ١٠٢ی  لقــی   
هەواڵنێرێکــی  ســەقز،  شــاری  دووی 
نــاوی  بــە  شــارەی  ئــەو  خەڵکــی 
تۆمەتــی  بــە  قوربانی پــوور"  "ئــاراس 
باڵوکردنەوەی هەواڵی ناڕاست لە تۆرە 
کۆمەاڵیەتییەکان" بە بڕی ٢ میلیۆن 
تمەن پارەی نەختی مەحکووم کرد. 

لــە چەنــد ڕۆژی ڕابــردوو دا ئیدارەی 
ئیتاعاتــی شــاری ســەقز بنەماڵــەی 
هاوواڵتییەکــی کــورد بە ناوی "خالید 
ئەمیــن زادە" ناســراو بە "کاوە ســەقزی" 
بانگهێشــتی ئیــدارەی ئیتاعاتــی ئەو 
شــارە کردووە و بە ئاشــکرا هەڕەشــەی 

کوشتنی کاوەیان کردووە.

 کوژران و برینداربوونی کۆڵبەرانی 
کورد: 

ڕەزبــەر،  ٣٠ی  دووشــەممە  ڕۆژی 
کۆڵبەرێکــی کورد بە ناوی "شــەهاب 
ئەکفــوودە" خەڵکــی شــاری مەهاباد، 
بــە هۆی تەقینەوەی مین بە ســەختی 

بریندار بوو. 
خەزەڵــوەر،  ١ی  سێشــەممە  ڕۆژی   
ژمارەیــەک لە کۆڵبەرانــی کورد، لە 
ســنووری شــەپێرانی شــاری ســەڵماس 
دەکەونە بۆســەی هێــزە نیزامییەکانی 
حکوومەتی ئێرانەوە و پاش تەقەکردنی 
ئەو هێزانە لەو کۆڵبەرانە، کۆڵبەرێک 
بە ناوی "فەرامەرز جەلی باقوو" تەمەن 
٢٦ ســاڵ کــوڕی حەمیــد، گیانی لە 
دیکــەی  کۆڵبەرێکــی  و  دا  دەســت 
کــورد، بە ناوی "زاکــری جەلی باقوو" 
تەمــەن ٣٠ ســاڵ کــوڕی عوســمان بە 

توندی بریندار بوو.
ڕەزبــەر،  ٤ی  هەینــی  ڕۆژی   
کۆڵبەرێکــی کــورد بە نــاوی "ئەدیب 
حوسێنی" خەڵکی گوندی "بلوجوک" 
ســەر بــە ناوچــەی قوتــوور لــە شــاری 
خــۆی بــە تەقــەی ڕاســتەوخۆی هێزە 
نیزامییەکانــی حکوومەتی گیانی لە 

دەست دا.
هێــزە نیزامییەکانــی حکوومەتی ئێران 
سەردســت،  قەندۆلــی  ســنووری  لــە 
کــرده  کۆڵبەرانیــان  لــە  کۆمەڵیــک 
ئامانــج کــە بە هۆیــەوە دوو کۆڵبەری 
کورد بە ناوەکانی "ئەمین خزرپوور" و 
"خالید محەممەدی" بە توندی بریندار 

بوون.
٤ی  ڕێکەوتــی  هەینــی  شــەوی   
بــە  کــورد  کۆڵبەرێکــی  خەزەڵــوەر، 

نــاوی "موزەفەر حوســێنی" تەمەن ٣٥ 
ســاڵ کــوڕی عەلــی خەڵکی گوندی 
گســیان سەر بە ناوچەی مەرگەوەڕی 
ورمــێ لــە کاتی کۆڵبەریــدا بە هۆی 

سەرمابردوویی گیانی لە دەست دا. 
یەکشــەممە  ڕۆژی  ســەرلەبەیانی   
ڕێکەوتی ٦ی خەزەڵوەر، کۆڵبەرێکی 
موفیــد"  "خــدر  نــاوی  بــە  کــورد 
کــوڕی محەممــەد خەڵکــی گونــدی 
"گومــان" ســەر بــە شــاری سەردەشــت 
بــە هــۆی تەقــەی ڕاســتەوخۆی هێــزە 
ئێــران  حکوومەتــی  نیزامییەکانــی 

گیانی لە دەست دا. 
ڕۆژی شــەممە ٥ی خەزەڵوەر، "بارزان 
عوســمان" وتەبێــژی پۆلیســی شــاری 
هەڵەبجە باســی لە دۆزینەوەی تەرمی 
دوو الوی خەڵکــی ســەرپێڵی زەهاو لــە 
ســەیرانگای "ئاویســەر" لــە ناوچــەی 
"بیــارە"، کــرد؛ شوناســی ئــەو دوو الوە 
کــوردە بــە ناوەکانی "بیــال تەحامی" 
کــوڕی ئەحمــەد لە دایکبووی ســاڵی 
کــوڕی  پااڵنــی"  "ئەیــووب  و   ١٩٩٩
حوســێن لە دایکبــووی ١٩٩٨ خەڵکی 
گونــدی "تەپەماران" لە دەشــتی زەهاو 
دابینکردنــی  بــۆ  کــە  ڕاگەیەنــدراوە 
بــووە  مەبەســتیان  ژیانیــان  بژیــوی 
سەردانی هەرێمی کوردستان بکەن. 

 کۆڵبەرێکــی کــورد بە ناوی "حەمید 
برووکی میــان"، لە ئەنجامی تەقەی 
هێزەکانــی ئەرتەشــی تورکیــە بریندار 

بوو و ڕەوانەی نەخۆشخانە کرا.
ئــەو کۆڵبــەرە کوردە، بۆ چارەســەریی 
لــە  یەکێــک  بــۆ  پزیشــکی 
لــە  "وان"  شــاری  نەخۆشــخانەکانی 

واڵتی تورکیە ڕەوانە کراوە. 
خەزەڵــوەر،  ١٢ی  شــەممە  رۆژی 
نیزامییە حکوومەتییەکان، گرووپێک 
لە کۆڵبەرانی کورد لە ســنووری شێخ 
ســاڵحیان دایــە بەر دەســڕێژی گوللـــە 
و لــە ئاکامــدا کۆڵبەرێکــی کورد بە 
نــاوی "بروومەنــد بەهرامــی"، خەڵکی 
گونــدی زیــارەت تەمرخــان، ســەر بــە 
گیانــی  باوەجانــی  سەالســی  شــاری 
لەدەســت دا و دوو کۆڵبــەری دیکــە 
بــە ناوەکانــی "هووشــیار نەمامــی" و 
"ئــەرکان بەهرامی" بە تونــدی بریندار 

بوون.   
خەزەڵــوەر،  ١٢ی  شــەممە  ڕۆژی 
کۆڵبەرێکی کورد بە ناوی "هووشــیار 
نەمامــی"، خەڵکــی گونــدی "زیارەت 
تەمرخــان" ســەر بە سەالســی باوەجانی 
کە بە هۆی تەقەی هێزە نیزامییەکانی 
حکوومەتەوە بە ســەختی بریندار ببوو، 

گیانی لە دەست دا.
 ڕۆژی یەکشــەممە ١٣ی خەزەڵــوەر، 
نــاوی  بــە  کــورد  هاوواڵتییەکــی 
ســەید  کــوڕی  قورەیشــی"  "موســلێح 
مــوراد خەڵکــی گونــدی "نەمنجە"ی 

ڕۆژ   ٢٠ پــاش  پیرانشــار  شــاری 
مانــەوە لــە نەخۆشــخانەی ئــەو شــارە، 
بــە هــۆی ســەختی برینەکانییــەوە، لە 
ئەنجامــی تەقەی هێــزە نیزامییەکانی 

حکوومەتی گیانی لە دەسدا.  
شــەوی ١٢ لــە ســەر ١٣ی خەزەڵــوەر، 
هێــزە نیزامییەکانــی پایگای نەجەفی 
تەقەیان لە شــوانێکی کــورد، خەڵکی 
شاری پیرانشار، لە شوێنێک بە ناوی 

""مێرگی سەید عەبدوڵاڵ"، کردووە. 

خۆکوژی ژنان و پیاوان:
  لــە چەنــد ڕۆژی ڕابــردوودا، چــوار 
مەریــوان،  شــارەکانی  لــە  هاوواڵتــی 
ســەقز و بانە، بە هــۆکاری جۆراوجۆر 

دەستیان دایە خۆکوژییەوە.
ژنێکی الو لە شــاری ســەقز، بە ناوی 
"شــیما حوســێنی"، بــە هۆی کێشــەی 
بنەماڵەییــەوە هانای بۆ خۆکوژی برد 

و کۆتایی بە ژیانی خۆی هێنا. 
لــە الیەکی دیکــەوە، ژنێکی خەڵکی 
شــاری مەریــوان، بــە نــاوی "ڕەزییــە 
ڕووبینــا" خەڵکــی گونــدی "زوێــران" 
دانیشــتووی حەســـەن ئاوڵــە، بــە هۆی 
کێشــە لەگەڵ مێردەکەی دەستی دایە 

خۆکوژی. 
ڕۆژی شــەممە ٥ی خەزەڵوەر، ژنێکی 
کــورد بە ناوی "شــەرمین ئەحمەدی"، 
کچی وەیســە خەڵکی شاری شنۆ، بە 
خۆســووتاندن کۆتایی بە ژیانی خۆی 

هێنا. 
ڕۆژی ڕابــردوو، ژنێکــی تەمــەن ٤٥ 
ســاڵ، خەڵکــی شــاری سەردەشــت بــە 
نــاوی "ئامینــە ئیبراهیمــی"، بە هۆی 
بــە  کۆتایــی  بنەماڵییــەوە،  کێشــەی 

ژینی خۆی هێنا.
تەمــەن ٥٥  هاوواڵتییەکــی  هەروەهــا 
ســاڵی خەڵکــی شــاری کرماشــان بــە 
ڕشــتنی بەنزیــن بە خۆیــدا، ئاگری لە 
جەســتەی خــۆی بــەردا و دەســبەجێ 

گیانی لە دەستدا. 
شــەوی ١١ی خەزەڵوەر، مێرمنداڵێکی 
گونــدی  خەڵکــی  ســاڵ   ١٢ تەمــەن 
"ئاختەتــەر"ی شــاری بــۆکان بە ناوی 
"عەلیــڕەزا عەبدوڵاڵوەنــد"، کۆتایی بە 

ژیانی خۆی هێناوە.

مین: 
ڕەزبــەر،  ٣٠ی  دووشــەممە  ڕۆژی 
کۆڵبەرێکــی کورد بە ناوی "شــەهاب 
ئەکفــوودە" خەڵکــی شــاری مەهاباد، 
بــە هۆی تەقینەوەی مین بە ســەختی 

بریندار بوو.

بە پشتبەســتن  ئامارانــە  ئــەم 
بــە ئامارەکانی تۆمــار کراو لە 
ئاژانســی هەواڵدەریــی کوردپا 

باڵو دەکرێنەوە.


