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دەســتەواژەیەکی  کوودێتــا،  وشــەی 
دەســت  واتــای  بــە  کــە  فەرانســەوییە 
لەرێگــەی  دەســەاڵت  بەســەرداگرتنی 
وشــە  ئــەم  دێ.  هێــزەوە  بەکارهێنانــی 
لــە ئەدەبیاتــی سیاســیدا زۆرتــر بــۆ ئــەو 
کــە  دەچــێ  بــەکار  دەســەاڵتانە  جــۆرە 
هێــزی نیزامیــی واڵتێــک، لــە رێگــەی 
چاوترســێنکردنی  و  هێــز  باڵوەپێکردنــی 
و  رادیــۆ  کۆنترۆڵــی  و  سیاســییەکان 
تلویزیۆنــەوە، دەســەاڵت دەگرنــە دەســت و 

دەسەاڵتێکی نیزامی رادەگەیەنن.
دەســەاڵت  جــۆرە  ئــەم  نموونــەی 
بەدەستەوەگرتنە هەم لە جیهان و بەتایبەت 
لــە  هــەم  و  زۆرە  رۆژهەاڵتیــدا  جیهانــی 
رۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت زۆرجــار دووپــات 
رابردوویەکــی  ئێرانیشــدا  لــە  و  بۆتــەوە 
پــڕ لــە دەســەاڵتی نیزامیــی هەیــە. لــەو 
تاکــوو  بگــرە  رەزاخانــەوە  کوودێتایــەی 
کوودێتای گەالوێژی ١٣٣٢ و کوودێتای 
خومەینــی لــە رێگەی فەتــوای جیهاد بە 
دژی کــورد و دواتــر دەرپەڕاندنــی بەنــی 
لەگــەڵ  سەرتاســەری  شــەڕی  و  ســەدر 
موجاهیدینی خەڵک، واڵتی ئێران پڕاوپڕ 

بووە لە خوێنڕێژی و کوودێتا.
ئەوەی جێگە باسی ئەم بابەتەیە، باسکردنە 
لە دەنگۆی کوودێتای ســوپای پاســداران 
لەم قۆناخەدا. هەرچەند زۆرجار لە ماوەی 
زیاتــر لــە بیســت ســاڵی رابــردوودا باســی 
کوودێتــای ســوپا ورووژێنــدراوە و یەکــەم 
جــارەکان لــە دەیــەی حەفتــای هەتــاوی، 
ئــەوکات کــە بەشــێک لــە رێژیم لــە ژێر 
ناوی ئیســاڵحاتدا خەڵکی فریو دەدا، زۆر 
باسی کوودێتای سوپای پاسداران دەکرا و 
تەنانەت نامەی فەرماندەکانی سوپاش بۆ 
خاتەمی باڵوکرایەوە. لەم دەورەیەشدا و لە 
کاتی وتووێژ لەگەڵ واڵتانی رۆژاوایی و 
کەوتنە گەمارۆی زیاتری رێژیمەوە باسی 
کوودێتای سوپا دووبارە دەورووژێندرێتەوە!
و  وەهمــی  کوودێتــا  لەبــارەی  ئــەوەی 
خەیاڵیەکــەی ســووپای پاســدارانەوە دەبێ 

لێی ورد ببینەوە ئەوەیە کە:
هەوڵــی  رێژیــم  هــەرکات  یەکــەم، 
چەواشەکاریی داوە، بۆ خوێنشیرینکردنی 
الیەنێک لە نێو رای خەڵکدا، گووتوویانە 
بــۆ  ئــەوە؛  پاســداران دژی  کــە ســوپای 
وێنــە باســی دژایەتیی ســوپا بــۆ خاتەمی 
یــان رووحانــی کــراوە! یــان گوتــراوە ئــەوە 
ســوپا لــە کارەکانی خاتەمــی و رووحانی 
نارەحەتــن و ئەگــەری کوودێتایــان هەیــە. 
ئەگــەری  دەڵێــن  هــەر  ساڵیشــە،  بیســت 
کوودێتا هەیە و سوپای پاسداران بە دژی 
خاتەمــی و رووحانــی هێزیــان نەجوواڵنــد 
و تانکیــان نەهێنایــە ســەر شــەقام، بــەاڵم 
هەموو هێزێکی خۆیان و رووسیە وچینیان 
بــە دژی الوانــی نــاڕازی وەگەڕ خســت و 
نەک کوردستان و ئەحواز و بەلووچستان، 

دوو وتووێژی 
کوردستان

کوودێتای پاسداران مانگرتنی مامۆستایان 
هێمایەک لە خەباتی شار

بــۆ ماوەی ســێ ڕۆژ لــە ڕێکەوتی ١٢ی 
ڕەشــەمەی ١٣٩٧ی هەتــاوی هەتاوییــەوە 
شــارەکانی  ڕەشــەمە  ١٤ی  تاکــوو 
کوردســتانی ئێــران شــاهێدی مانگرتنــی 
بــوون؛  توێــژی مامۆســتایان  بەرفراوانــی 
هێمایەکــی  وەک  کــە  مانگرتنێــک 
خەباتــی شــار ســەیر دەکرێــت و لــە پــاش 
هاوئاهەنگــی  شــورای  راگەیەنــدراوی 
مامۆســتایانی  پیشــەییەکانی  پێکهاتــە 
ئێــران، هاتــە ئــاراوە و تێیدا مامۆســتایانی 
دەروەســتی کــورد لــە شــارەکانی ســەقز، 
مەریــوان، ســنە، پــاوە، نۆدشــە، ســەواڵوا،  

کامیاران و کرماشان تێیدا بەشدار بوون.
و  فەرهەنگــی  چاالکانــی  بەوتــەی 
بەشــێک لە مامۆســتا مانگرتووەکان ئەو 
مانگرتنــە لە مانگرتنــی مانگی خەزەڵوەر 

یەکگرتووتر و بەرباڵوتر بووە.
دامــەزراوە  هاوئاهەنگیــی  شــۆرای 
ئێــران  فەرهەنگیانــی  ســێنفییەکانی 

ڕایگەیاندووە: "هەواڵەکان دەرخەری ئەوەن، 
کــە لــە ســەرجەم پارێــزگاکان مانگرتــن 
بەڕێــوە دەچێــت و لــە زیاتــر لە ســەد شــار 
و دەیــان گونــد مانگرتنیان بەڕێــوە بردووە، 
مانگرتــووان  زۆربــەی  بەداخــەوە  بــەاڵم 
هەواڵێکیــان لە مانگرتنەکانی خۆیان باڵو 

نەکردووەتەوە.
بە وتەی شــۆرای هاوئاهەنگیی دامەزراوە 
ئێــران،  فەرهەنگیانــی  ســێنفییەکانی 
تەنیــا لــە شــاری ســەقز ٥٠ قوتابخانــە بە 
شێوەیەکی بەرین مانگرتنیان بەڕێوە بردووە 

و هەندێک قوتابخانەش داخراون.
فەرهەنگیــان جەختیــان کردووەتــەوە، ئــەو 
هەڵوێســتێکی  فەرهەنگیــان  مانگرتنــەی 
تەواو خۆڕســک، سەرتاســەری و دوور لە 

سیاسەت و دەستەبازییە.
شــۆرای  ڕەشــەمە،  ١ی  ڕێکەوتــی 
ســێنفییەکانی  دامــەزراوە  هاوئاهەنگیــی 
بانگەوازێکــدا  لــە  ئێــران،  فەرهەنگیانــی 

داوای لــە مامۆســتایان کــرد، بــە هــۆی 
جێبەجــێ نەکردنــی داواکارییەکانیــان لــە 
ڕۆژانــی ١٢، ١٣ و ١٤ی ڕەشــەمە، لــە 
شــوێنی کارەکانیــان ئامــادە بــن، بەاڵم لە 
ڕۆیشــتن بۆ سەر پۆلەکانی وانەوتنەوە خۆ 

ببوێرن.
ئــەو داواکارییــە لە ٦ خاڵــدا خرابوونە ڕوو 
کــە بریتیــن بوون لــە: "ئازادیی چاالکانی 
ســێنفیی فەرهەنگــی و داخرانــی هەمــوو 
البردنــی  پێوەندییــەدا،  لــەو  دۆســییەکان 
بــۆ  یاســاییەکان  بەربەســتە  ســەرجەم 
چاالکیی فەرمی و ئازادی فەرهەنگییان 
دابینکردنــی  ئێرانــدا،  سەرتاســەری  لــە 
پشــکی گونجاو لە بوودجەی ســاڵی ٩٨دا 
بۆ بەشــی پەروەردە و ڕاهێنان، یەکســانیی 
مووچــەی خانەنشــینکراوانی فەرهەنگــی 
لەگــەڵ کەســە خــاوەن کار و پیشــەکان 
هێڵــی  ســەرووی  بــۆ  بەرزکردنــەوەی  و 
بیمــەی  گرێبەســتی  البردنــی  هــەژاری، 

ناکارامــەی ئێســتا و جێگۆڕینــی لەگەڵ 
ڕاگرتنــی  و  واڵمــدەر  و  کارا  بیمــەی 
سیاســەتی بــە پارەییکردنــی قوتابخانەکان 
یاســای  ئەســڵی ٣٠ی  و جێبەجێکردنــی 

بنەڕەتی.
مامۆســتایانی  پێوەندییــەدا  هەرلــەم 
شــۆرای  داواکاریــی  پــاش  کوردســتان 
ســێنفییەکانی  دامــەزراوە  هاوئاهەنگــی 
فەرهەنگییانی ئێران لە مانگەکانی ڕەزبەر 
و خەزەڵوەر مانگرتنی گشتییان بەڕێوە برد 
کــە لــە ئاکامدا چەندین مامۆســتاش کە 
تەنها خوازیاری مافە ڕەواکانیان بوون، لە 

الیەن ڕێژیمەوە دەستبەسەر کران.
پێشتریش مامۆســتایان لە ماوەی ڕۆژانی 
و   ٢٢ هەروەهــا  ڕەزبــەر،  ٢٣ی  و   ٢٢
شــۆرای  داوای  لەســەر  خەزەڵــوەر،  ٢٣ی 
ســێنفییەکانی  دامــەزراوە  هاوئاهەنگیــی 
دابــووە  دەســتیان  ئێــران  فەرهەنگیانــی 

مانگرتن.

دوابــەدوای بەڕێوەبردنی ســەرکەوتووانەی 
کاروبــاری  وەزارەتــی  مانگرتنــە،  ئــەم 
دەرەوەی ئامریکا، لە تویتێکدا سەبارەت بە 
مانگرتنەکانی مامۆســتایان لە کوردستان 
جیهــان  کــە  کــرد  لــەوە  باســی  ئێــران  و 
دەنگــی مامۆســتایان لە ئێراندا دەبیســێت، 
بــەاڵم ڕێبەرانــی ڕێژیمی ئێران پشــتیوانی 
و  حەمــاس  حیزبوڵــاڵ،  بەشارئەســەد،  لــە 
حووســییەکان نیســبەت بە خەڵکەکەی لە 

سەرەوەتر دادەنێن.
هەروەها باسی لەوە کردووە، ڕێژیمی ئێران 
لە جیاتی ئەوەی کە هەرســاڵ بە میلیۆن  
دۆالر بــۆ ئاژاوەگێڕی و دەســتێوەردانەکان 
خــەرج دەکات، دەتوانێــت بۆ خۆشــبژێویی 

خەڵکی ئێران بەکاری بێنێت.

هاوپێوەندی بۆ ئازادی و بەرابەری لە ئێراندا دامەزرا
چل ساڵ لە دەسەاڵتی ڕێژیمی ئیسالمیی 
ئێران تێپەڕ دەبێت، لەو ماوەیەدا بەرهەمێکی 
جیــا لــە جینایەت، ســەرکوت، کوشــتار و 
ئێعــدام، تااڵن و بەرزبوونەوەی هەژاری بۆ 
خەڵک نەبووە. لە وەها دۆخێکدا، شایەتی 
ئــەوە بووینــە کــە کۆمەاڵنــی خەڵک بۆ 
البردنی هەاڵواردن، ئازادی و دادپەروەریی 
بەرابەریــی  بــۆ  خەبــات  کۆمەاڵیەتــی، 
نەتەوەکانــی ئیران ناڕەزایەتییــان دەربڕیوە، 
لــە هەمان کاتــدا بزووتنــەوە کۆمەاڵیەتی 
خوێنــدکاران،  ژنــان،  کرێکارییــەکان،  و 
پاراســتنی  فەرهەنگییــان،  وەرزێــڕان، 
ژینگــە، بێــکاران و هەژارانیــش بە هەمان 

شێوە ناڕەزایەتییان دەربڕیوه.
چوارچێــوەی  قەیرانــەکان  قووڵبوونــەوەی 
کۆمەڵــگای ئێرانــی تەنیــوە و لە الیەکی 
دوژمنایەتــی  چڕتڕبوونــەوەی  دیکــەوە 
تونــدی ڕێژیمی ئێران لە ناوچە و ئاســتی 
پێوەندییەکانــدا  بــواری  لــە  نێودەوڵەتیــدا 
ڕێژیمــی ئێرانــی لە جارانی پێشــوو بێهێزتر 
ســەرەولێژیی  خســتوویەتە  و  کــردووە 

ڕووخانەوە.
لەوەهــا دۆخێکــدا درێــژەی دەســەاڵتی ئەو 
ڕێژیمــە جیــا لــە زیــان و کێشــەخولقێنیی 
زیاتــر هیــچ قازانجێکــی نییــە، هــەر بۆیە 
هەمــوو  هەماهەنگیــی  و  هــاوکاری 

هێزەکانــی کۆماریخــواز و دێموکــرات بۆ 
پشــتیوانی لــە خەباتی خەڵک لــە هەموو 

کاتێکدا پێویستتره.
بــە لێکدانــەوە و تێگەیشــتن لــەو ڕاســتیە 
ئێمــە حیــزب و ڕێکخراوەکانی واژۆکاری 
٢٥ی  ڕێکەوتــی  لێکتێگەیشــتنامەی 
خەزەڵــوەری ١٣٩٧ی هەتــاوی، بەرانبــەر 
زایینــی،  ٢٠١٨ی  نوامبــری  ١٦ی  بــە 
هاوکاریــی فەرمیــی خۆمــان لــە ژێــر ئەم 

ناوە ڕادەگەێنین.
هاوپێوەنــدی لــە پێناو ئــازادی و بەرابەری 

لە ئێراندا
بەپێــی ئــەو ڕێککەوتنــە، ئێمە بە شــێوەی 

هاوبەش بۆ ڕووخانی ڕێژیمی ئیســالمیی 
ئێران و دانانی نیزامێکی هەڵقواڵو لەســەر 
کۆمــاری،  بەپێــی  خەڵــک  دەنگدانــی 
دێموکراســی، جیایــی دیــن لــە دەوڵــەت و 
فیدراڵیزم کە دابینکردنی مافی نەتەوەیی 
خەبــات  بێــت؛  خەڵــک  دێموکراتیــک  ـ 

دەکەین.
ئێمە پشــتیوانی لە خەباتی ئازادیخوازانە و 
مافویستانەی خەڵکی ئیران دەکەین و بۆ 
کۆتاییهێنــان بە زوڵم و زۆر و دابینکردنی 
مافــی بەرابــەر، ئێرانێکی فیــدراڵ، ئازاد، 
و  یەکپارچــە  و  دێموکراتیــک  ئــاوەدان، 

یەکگرتوو خەبات دەکەین.

و  ئاشــتین  و  ئــازادی  خوازیــاری  ئێمــە 
دژی سیاســەتی دەســتێوەردانی ڕێژیمــی 

ئێسالمیی ئیران، لە ناوچە و جیهانداین.
هاوپێوەنــدی لــە پێناو ئــازادی و بەرابەری 
لــە ئێرانــدا، بــە مەبەســتی بەرینترکردن و 
بەشــداریی الیەنەکانــی دیکــە لــە ئێرانــدا 
دەستی هاوکاری بۆ هەموو بنکە، ناوەند، 
و  کەســایەتییەکان  و  حیــزب  ڕێکخــراو، 

باقی الیەنەکانی دیکە ڕادەکێشێت.
هاوپێوەنــدی لــە پێناو ئــازادی و بەرابەری 

لە ئێراندا
٤ی ڕەشەمەی ١٣٩٧ی هەتاوی
٢٣ی فیورییەی ٢٠١٩ی زایینی

دەزگای ڕێکخستنی گشتیی حیزبی دێموکرات سێمینارێکی بەڕێوە برد

حیزبی دێموکرات داواکارییەک ئاراستەی خەڵکی خۆی دەکات

چاالکییە تەبلیغییەکان بۆ پشتیوانی لە پێشمەرگە بەردەوامە



ژمارە ٧٤٥، ١٥ی ڕەشەمەی ٢١٣٩٧

دەزگای ڕێكخستنی گشتیی حیزبی دێموكرات 
سێمینارێكی تایبەتی بەڕێوە برد

ئاشــكرای دەزگای ڕێكخســتنی  بەشــی 
دۆخــی  بــە  ســەبارەت  حیــزب،  گشــتیی 
قەیراناویــی ئێران لە ئاســتی نێونەتەوەیی، 
هەرێمــی و ناوخۆیی و هەروەها سیاســەت 
و  نەتەوەیــی  خەباتــی  ســتراتێژیی  و 
و  دێموكــرات  حیزبــی  ڕزگاریخوازانــەی 
كار و تێكۆشــانی حیــزب لــەو پێوەندییەدا، 
لــە  بەشــێك  بــۆ  تایبەتــی  ســێمینارێكی 

ئەندامانی حیزب بەڕێوە برد.
ڕەشــەممە،   ١١ی  شــەممە،  ڕۆژی 
ســێمینارێکی تایبــەت لــە الیــەن دەزگای 
رێکخستنی گشتیی حیزبەوە بەڕێوەچوو.

بەڕێوەچوونــی ئــەم ســمینارە هــاوكات بوو 
تێپەرینــی  مێژوویــی  ڕووداوی  لەگــەڵ 
چل ســاڵ بــە ســەر ڕاگەیاندنــی خەباتی 
ئاشــكرای حیزبــی دێموكــرات لــە الیــەن 
ڕێبــەری مەزنی كــورد "د. عەبدولرەحمان 
قاسملوو" لە میتینگێكی گەورەی شاری 

مەهاباد.
سمینارەكە لە دوو پانێل پێك هاتبوو:

"مســتەفا  بەڕێــز  یەكەمــدا،  پانێلــی  لــە 
حیزبــی  گشــتی  لێپرســراوی  هیجــری"، 
دێموكراتــی كوردســتانی ئێــران باســێكی 
هەلومەرجــی  بــە  ســەبارەت  تایبەتــی، 
و  گیروگرفــت  ئــەو  و  ئێــران  ئێســتای 
قەیرانانــەی كــە ئێران بە هۆی سیاســەتی 
هەڵــە و دوژمنكارانەی ڕێژیمی كۆماری 
و  نێونەتەوەیــی  ئاســتی  لــە  ئیســالمی 
هەرێمــی و نێوخۆییدا لەگەڵی بەرەوڕوویە 
خەبــات  ســەر  خســتە  تیشــكی  و  كــرد 
لــەو  دێموكــرات  حیزبــی  تێكۆشــانی  و 

پێوەندییەدا.
لــە پانێلــی دووهەمــی ئــەم ســمینارە دا، 
هەریــەك لە هاوڕێیــان "تاهیر مەحموودی" 
بەرپرســی دەزگای ڕێكخســتنی گشــتی 
ناتــق" جێگــری دەزگای  "دارا  حیــزب و 

ڕێكخستنی گشتی، تیشكیان خستە سەر 
خەبــات و تێكۆشــانی ماوەی یەك ســاڵی 
ڕابردووی دەزگای ڕێكخســتن بە گشتی 
و بەشی ئاشكرای دەزگای ڕێكخستن بە 

تایبەتی.
دواتــر داوا لــە بەشــداربووان كــرا كــە لــە 
چوارچێــوەی كار و تێكۆشــانی دەزگای 
ڕێكخستن لە ماوەی ڕابردوودا هەر ڕەخنە 
و پێشــنیارێكیان هەیــە بیخەنــە بــەر باس. 
لــە كۆتاییــدا لە الیەن بەرپــرس و جێگری 
دەزگای ڕێكخســتنی گشــتیی حیزبــەوە، 
وەاڵمــی پرســیار و ڕەخنــە و پێشــنیاری 

بەشداربووان درایەوە.
دەقی وتەکانی بەڕێز لێپرسراوی 
گشتیی حیزب لەم سێمینارەدا لەم 

ژمارەی "کوردستان" دەخرێتە بەر دیدی 
خوێنەرانی خۆشەویستی کوردستان.

یەکیەتیی ژنانی دێموکراتی کوردستانی ئێران بە 
بۆنەی ٨ی مارس بانگهێشتنامەیەکی باڵو کردەوە

یەکیەتیی ژنانی دێموکراتی کوردستانی 
لەژێــر  بانگهێشــتنامەیەکەدا  لــە  ئێــران 
نــاوی "بڵــێ نــا و لــە خەبــات بــەردەوام 
بــە"، بــە بۆنــەی ٨ی مارســەوە؛ داوای 
لــە ژنانــی کوردســتان کــردووە کەڵــک 
لــە ســیمبولەکانی ئاماژەپێکــراو وەربگرن 
و دژی زوڵــم و نابەرابەرییــەکان دەنــگ 

هەڵبڕن.
لە بەشــێک لەم بانگهێشــتنامەدا هاتووە: 
لە حاڵێکدا بەرەوپیری ٨ی مارس دەڕۆین، 
ژنان لە ئێران و کوردستان لە هەموو ماف 
و ئازادییە تایبەتەکانی خۆیان بێ بەشن، 
ژنــان لــەم جوغرافیایــەدا تەنانــەت مافی 
ناڕەزایەتــی دەربریــن بــە نســبەت ئازادیــە 

زەوتکراوەکانیشیان نیە.

دەســەاڵتی ئێــران لــە مــاوەی ٤٠ ســاڵی 
کردووەتــە  ئێرانــی  واڵتــی  ڕابــردوو، 
بەندیخانەیەک بۆ ژنان و بەپێی مێژووی 
بــە  ســەردەمێكدا  هیــچ  لــە  واڵتــە  ئــەو 
ڕێــژەی دەســەاڵتداریی ڕێژیمی جمهوری 
ئیسالمیی ئێران، ژنان مافەکانیان پێشێڵ 
نەکراوە.ژنانــی ئێــران و بــە تایبەت ژنانی 

کوردســتان لەمــاوەی ٤٠ ســاڵی ڕابردوو، 
بە توندترین شێوە بەرەوڕووی سووکایەتی، 
بوونەتــەوە. زۆر  و  زووڵــم  ئەشــکەنجە، 
لــە الیەکــی دیکــەوە لــە ماوەی ســااڵنی 
شــێوازێكی  جــۆرە  هــەر  ژنــان  ڕابــردوو 
خەباتیــان تاقی کردووە و ئەو بەرخۆدانانە 
بــەرزی و نزمــی زۆری بەخۆیەوە دیتووە.
پێشــەوەی  ڕیــزی  لــە  هەمیشــە  ژنــان 
جموجۆڵــە کۆمەاڵیەتــی و سیاســییەکان 
بۆ دەســتەبەر کردنی مافەکانیان بوونە و 
هەمیشــە ئــەوەی لە توانایانــدا هەبووە لەو 
ڕێگەیــە دایاننــاوە. بــەردەوام هەوڵیان داوە 
بــۆ دەســتەبەرکردنی مافــی یەکســانی و 
ئازادی و کۆمەڵگایەکی باشتر بۆ ژن.

لــە کۆتاییشــدا باس لــە هەندێک ڕێکار 
ســەبارەت بــە شــێوازی بەشــداری ژنان لە 
خەبات بۆ ئازادی و یەکســانی کراوە کە 

بە کورتی بەم چەشنەیە: 
- بەکارهێنانی رووبانی بەنەوش و هێمای 
ژن و نوســینی دروشــم لەســەر کاغەز یان 
دەســت و گرتنــی وێنــە یــان ڤیدیــۆ لــەو 

چاالکییە.
- ویدیۆگرتــن لــە دیمەنێکــی شــارەکەتان 

و وتنــەوەی دروشــمێکی تایبــەت بــە ٨ی 
مارس.

- خوێندنەوەی "ســرودی یەکسانی" ناسرو 
دڵنیا رەزازی یان هەر ســرودێکی تایبەت 

بە ژن و ڤیدیۆ گرتن لەو کارە.
- ســەردانی شوێنەکانی تایبەت بە ژنان، 
بــۆ نموونــە خانەی بەســااڵچووان/ بەشــی 
ژنان یان هەر شوێنێک بۆتان دەگونجێ و 

گرتنی وێنە یان ڤیدیۆ لەو کارە.
بــە  کردنیــان  ناودێــر  و  نەمــام  چاندنــی 
نــاوی ژنانــی شــەهید یا ژنانــی بلیمەتی 
کوردســتان و گرتنی وێنــە یان ویدیۆ لەو 

کارە.
- وتنەوەی دروشم یان بەڵێندان بە ڕێبازی 
خەباتــی ژنــان و تۆمارکردنــی ویدیــو لــە 
هەر شوێنێک کە بۆتان دەکرێ، تەنانەت 

ناو ماڵەکان.
- ژنــان دەتوانــن بە هەر شــێوازێکی دیکە 
کــە خۆیــان خوازیــارن و بۆیــان دەگۆنجێ 

دەنگی نارەزایەتی بدەن.

ئەنیستیتۆی کورد لە فەڕانسە 
کۆنفڕانسێکی لەژێر ناوی "ئێران پاش چل 

ساڵ" بەڕێوە برد

واڵتــی  پێتەختــی  پاریــس  شــاری  لــە 
فەڕانســە، لــە الیەن ئەنیســتیتۆی کورد، 
کۆنفڕانســێک لەژێــر نــاوی "ئێــران پاش 

چل ساڵ" بەڕێوە چوو.
بــە دەسپێشــخەری ئەنســتیتۆی کــورد لە 
پاریــس، ڕۆژی هەینــی، ٤ی ڕەشــەمە، 
کۆنفڕانســێک  لەژێــر نــاوی "ئێران پاش 
٤٠ ســاڵ" لە پاریســی پێتەختی فەڕانسە 

بەڕێوە چوو.
بــە   پانێلــدا  لــە ســێ  ئــەم  کۆنفڕانســە 
 :١٩٧٩-٢٠١٩  : "ئێــران  ســەردێڕی   
تەحەولــی ڕێژیــم و کۆمەڵــگای ئێــران"، 
"بارودۆخــی خەڵکانــی غەیــری فــارس و 
کەمینەکانــی ئایینــی" و "ئامانجەکانی 
ناوچەیــی کۆمــاری ئیســالمیی ئێــران و 
پرســەکانی ژێئۆپۆلیتیکــی" لە ســالۆنی 
"مێدیســی" لــە ســێنای فەڕانســە بەڕێــوە 

چوو.
 کۆنفڕانسەکە  بە بەشداریی زیاتر لە ١٥٠ 
کەس لە کەســایەتی و ڕۆژنامەنووســانی 
فەڕانســەیی و بیانــی  ســەرەتا بــە وتاری 
ســێناتۆر "ڕێمی فێرۆ" دەســتی پێ کرد، 
کە پێشتر شارەداری پاریسی ١٠ش بووە.

"حەمیــد  بەشــداریی  بــە  یەکــەم  پانێلــی 
و  زانکــۆ  پرۆفێســۆری  بۆزئەرســەالن" 
خاتوون "ماری الدیر فوالدی" بەڕێوەبەری 
ئەنســتیتۆی لێکۆڵینــەوە و بەدواداچوونی 
زانســتی فەڕانســە  و "کامــران مەتیــن" 
لــە  ساســێکس  زانکــۆی  پرۆفێســۆری 

بریتانیا بەڕێوە چوو.
پرســی  لەســەر  کــە  دووهــەم  پانێلــی 
نەتەوەکانــی غەیــری فــارس و هەروەهــا 
بــە  بــوو  ئێــران  ئایینییەکانــی  کەمینــە 
بەنــی  عەزیــزی  "یووســف  بەشــداریی 
تــوروف" لــە ئەهــواز، "ناســر بۆلیدەیی" لە 
بەلووچســتان، خانم "تــورکان جەعفەرزادە" 
شــەرەفی"  "حەســەن  و  ئازەربایجــان  لــە 
جێگــری یەکەمــی لێپرســراوی گشــتیی 

ئێــران  حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی 
بەڕێــوە چوو، کە دکتــور "کەنداڵ نەزان" 
ســەرۆکی ئەنســتیتۆی کــوردی پاریــس 

بەڕێوەبەری پانێلەکە بوو.
جێگــری یەکەمــی لێپرســراوی گشــتیی 
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێران و 
بەرپرســی ناوەنــدی سیاســیی ئــەو حیزبــە 
ئامــاژەی  قســەکانیدا،  ســەرەتای  لــە 
بــە چۆنیەتــی هاتنــە ســەرکاری ڕێژێــم 
و  کــرد  نادێمۆکراتیکــە  ڕێفراندمــە  و 
هەڵوێســتی کــورد و حیزبــی دێموکراتــی 
بەرانبەر بەم ڕێفراندۆمە کە بەســتێنی بۆ 
هاتنــە ســەرکاری ڕێژێم خــۆش کرد باس 
کــرد و وەزعی ئێرانی لە هەموو بارێکەوە 
کۆمــاری  دەســەاڵتداریەتی  مــاوەی  لــە 

ئیسالمیدا هەڵسەنگاند.
پاشــان سیاســەتی ڕێژیمــی بەرانبــەر بــە 
کوردستان لە بوارەکانی ئەمنی، سیاسی، 
ئابــووری و کۆمەاڵیەتیــدا شــی کردەوە و 
بــە ڕاگەیاندنــی ئامارێــک لــە گرتــن و 
زیندانیکــران و ئیعدامی ڕۆڵەکانی کورد 
ڕادەی ســەرکوتی ڕێژێمــی بەرانبــەر بــە 

کورد نیشان دا.
دواکەوتوویــی  نیشــانەکانی  لــەوە  جگــە 
ڕاگیراوی کوردستانی لە بواری ئابووری 
و ئاوەدانــی و هەروەهــا ڕێــژەی بێکاریــدا 

باس کرد.
شــەرەفی لــە کۆتاییــی قســەکانیدا ئــەم 
ئــەو  ئایــا  پرســەی هێنایــە  گــۆڕ کــە 
ڕێژێمــە بــەو بــاوەڕە و بــەو ئیدئۆلۆژیــە 
دواکەوتوانەیە و بەو تایبەتمەندییانەوە کە 
بــاس کــرا، دەتوانێــت ئیســالح پەزیر بێت، 
کــە خۆیشــی بەڵگەی ئیســالح ناپەزیری 

ڕێژێمی خستە ڕوو.
لە درێژەدا شەرەفی وتی: ئێمە نەتەوەکانی 
غەیری فارس باشــتر لــە یەکتر تێدەگەین 
ویســتی  و  هاوبەشــمان  دەردی  چوونکــە 
هاوبەشمان هەیە و هۆشداریشی دا ئەگەر 

کۆمــاری  دژی  بــە  سیاســی  خەباتــی 
ئیســالمی ڕێکخــراو و هەماهەنــگ و بە 
بەرنامــەی ڕوونــی سیاســی نەبێــت، ئــەو 
مەترســییە هەیــە کــە  تەجروبــەی ســاڵی 
کــە  بێتــەوە،  دووبــارە  هەتــاوی   ١٣٥٧
ســەرەڕای ســەرکەوتن لــە شۆڕشــدا بەاڵم 

ئامانجە کان وەدی نەیەن.
وتــاری شــەرەفی هاوکات بــە دوو زمانی 
ئینگلیزی و فەڕانسەیی بۆ بەشداران باڵو 

دەکرایەوە.
 لــە پانێلــی ســێهەمدا "پێتــر گالبرێــت"، 
باڵوێزی پێشــووی ئامریکا لە کرۆواســی 
ســکرتێری  پێشــووی  یارمەتیــدەری  و 
گشــتیی نەتەوە یەکگرتووەکان باســێکی 
بارودۆخــی گشــتیی کــوردەکان  لەســەر 
کرد و وتیشــی: کە ئێســتا پرســی کورد 
لــە بابەتێکــی ناوچەیی درچــووە و بووەتە 
بــە  ئامــاژەی  و  نێونەتەوەیــی  بابەتێكــی 

پرسی مووشەکی ئێرانیش کرد.
لــە بەشــێکی دیکــەدا، شــانی مــۆر، کە 
لــە  لێکۆڵــەر  و  ئاکادێمــی  کەســێکی 
زانکــۆی حیفــا  و "کۆلێجــی ئارۆنــد ئۆ 
لەســەر  باســێکی  ئامریکایــە،  بــاردی"  
ستراتیژیی ناوچەیی ئیسرائیل و ئامریکا 
و شــەڕی ســارد لە ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست 

کرد.
فەڕانســەیی  ســێناتۆری  کۆتاییــدا  لــە 
"ڕیمی فێرۆ" باســێکی لەسەر بەشەکانی 
کوردســتان کــرد و وتــی: دەبێــت خەباتی 
کــوردەکان ڕیزی لێ بگیرێت و وتیشــی: 
چەندیــن  تووشــی  نابێــت  فەڕانســە  کــە 
هەڵەی سیاسی بێت کە یەکێکیان ئەوەیە 
کە نابێت بوونی خۆمان لە ناوچەکە تەنیا 
بە داعش ببەســتینەوە و دووهەمیش نابێت 
کوردەکان بە تەنیا جێ بهێڵین و  وتیشی: 
کــە ئێمانوئێــل ماکــرۆن لــە ماوەیەکــی 

کورتدا سەردانی هەولێر دەکات.

دەزگای پەروەردەی حیزب خولێکی سیاسی بەڕێوە برد

دەزگای  الیــەن  لــە  سیاســی  خولێکــی 
حیزبــی  لێکۆڵینــەوەی  و  پــەروەردە 
بەڕێــوە  ئێــران  کوردســتانی  دێموکراتــی 

چوو.
ڕەشــەمە،  ١٥ی  چوارشــەممە،  ڕۆژی 
ڕێوڕەســمی کۆتاییــی خولــی "سیاســیی 
الیــەن  لــە  یەکــەم"  بەشــی   ،٢ ئاســتی 
لێکۆڵینــەوەی  و  پــەروەردە  دەزگای 
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێرانەوە 
بــە بەشــداریی  بەشــێک لــە ئەندامانــی 
ڕێبەری حیزبی دێموکراتی کوردســتانی 
بەشــداربووانی  و  مامۆســتایان  ئێــران، 

دەورەکە بەڕێوە چوو.
ســروودی  بــە  ســەرەتا  ڕێوڕەســمەکە 
نەتەوایەتــی "ئــەی ڕەقیــب" و ڕاگرتنــی 
خولەکێــک بێدەنگــی دەســتی پــێ کــرد 
و  پــەروەردە  دەزگای  پەیامــی  دواتــر  و 
دەزگا  جێگــری  الیــەن  لــە  لێکۆڵینــەوە، 
و  کــرا  پێشــکەش  میرزاییـ"ـــیەوە  "هیــوا 
پەیامــی بەشــداربووانی دەورەش لــە الیەن 
بەشداربووی دەورە "پژمان شەریعەتیـ"ـــیەوە 

خوێندرایەوە.
ڕێوڕەســمەکەدا،  دیکــەی  بەشــێکی  لــە 
"خەلیــل  ســێهەم  تــا  یەکــەم  کەســانی 

ســەجادی،  هایــدە  ڕەحیمدووســت، 
لــە الیــەن "ڕەحیــم  پەیــام عەلیڕەزایــی"، 
مەنگــوڕی"، ئەندامی ناوەندی سیاســیی 
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێرانەوە 

خەاڵت کران.
پێشکەشــکردنی  بــە  ڕێوڕەســمەکە 
گۆرانییــەک لەژێــر نــاوی "ئەڵــوەن"، لــە 
"ســرێوان  خولەکــە  بەشــداربووی  الیــەن 
لــە  پەزیرایــی  و  ئەحمەدیـ"ـــیەوە  
بەشــداربووانی ڕێوڕەســمەکە کۆتایی پێ 

هات.
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بــە و تارانیشــیان  شــەقامەکانی  بەڵکــوو 
تانــک و زرێپــۆش داگیر کرد لە ترســی 
خەڵــک! شــەقام نیشــان دەدا کــە ســوپا 
لــە چــی ناراحەتە نەک چەواشــەکاریی 

ئیساڵحتەڵەبانی رێژیم!
بــێ  بــە  پاســداران  ســوپای  دووهــەم، 
جوواڵندنــی هێــز، هەمــوو جومگەکانــی 
و  دەســتە  بــە  ئێرانــدا  لــە  دەســەاڵتی 
وەلیــی  دەســتی  بــە  هەوسارەکەشــی 
فەقیهــە! وەلیی فەقیهــی خاوەنی هەموو 
دەســەاڵتێک و سوپای پاسدارانی ئامادە 
لە هەموو قوژبنێک تەنانەت لە قاچاخی 
ســەر ســنوور و بــازاڕی نــەوت و خانوو و 
ئیمامزادەکانــدا! کوودێتــا بــە دژی کێ 
بکــەن! ئەمە لە کاتێکدایە کە هەمیشــە 
کەســێکیان پێویســتە کــە لــە نێوخۆ بڵێن 
ئــەوە وەزعی خراپی ئابووری، تاوانەکەی 
بــۆ ســەرکۆماری دیکــۆری دەگەڕێتەوە 
و لــە دەرەوش بــە بــزە و پێکەنینــەوە رای 

جیهانی فریو بدا!
وەلیــی  لــە دەســتی  رەهــا  دەســەاڵتێکی 
داهاتــی  و  ســامان  هەمــوو  و  فەقهیــدا 
واڵتیــش لە ژێر کۆنترۆڵی ســوپادا بێ و 
ســیمایەکی دیکۆریش بۆ ئەشکاندنەوەی 
هەمــوو کەموکووڕییــەکان بەســەریدا و 
سیمایەکی دەرەکیش دەمامکی بزە بێ و 
پاکانە بۆ جینایەتەکانی رێژیم بهێنێتەوە، 
لەم سیســتمەدا کێ دژی خۆی کوودێتا 
دەکا!؟ وەهمــی کوودێتــای ســوپا تەنیــا 
دەنگۆیەکە بۆ چەواشەکاری و ترساندنی 
و  درۆینــە  مەشــرووعیەتی  و  خەڵــک 
دابینکردن بۆ دیکۆری ســەرکۆماریی و 

وەزیرەکان.

درێژەی پەیڤ

حیزبی دێموکرات
 داواکارییەک ئاراستەی خەڵکی کوردستان دەکات

ئێــران،  كوردســتانی  دێموكراتــی  حیزبــی 
داوا لــە خەڵكــی كوردســتان و ئەندامان و 
الیەنگرانــی حیــزب و دڵســۆزانی گــەل و 
نیشتمان دەكات، كە بە نیسبەت لەنێوبردنی 
ژینگە و لێڕەوارەکانی کورددستان بە گژ 

سیاسەتەکانی ڕێژیمی ئێراندا بچنەوه.
دەقی ئەو ڕاگەیەندراوە بەم چەشنەیە:

خەڵكی نیشتمانپەروەری كوردستان
ژینگەپارێزانی دەروەست

هــەروەك دەزانــن لێڕەوار و دارســتانەكان لە 
جیهاندا سامانێكی سروشتی و سەرچاوەی 
ئاوەدانــی و ڕازاوەییــن و بــە یەكێــک لــە 
ڕەگــە بناغەیییەكانی ژیان لەســەر گۆی 
و  زیانگەیانــدن  دەژمێردرێــن.  زەوی 
پشتگوێخستنی زیان بە مرۆڤ و هەموو 
ژینگەی سروشتی و مرۆیی دەگەیەنێت.

كوردســتان ئــاوەدان و ڕازاوەیــە بــە بوونــی 
پێكهاتەی لێڕەوار و دارســتان و ســەرچاوە 
سروشــتییەكانی دیكەی و پارێزگاریكردن 
لــەو پێكهاتەیــە بە مانــای پارێزگاریی لە 

ژیانی سروشتی كوردستانە.
ئاشــكرایە كە بەشــێك لــە ئەركەكانی هەر 
پێكهێنانــی  نیشــتمانی  حكوومەتێكــی 
لــە  پارێــزگاری  هۆكارەكانــی  و  ئامــراز 
سروشت و سەرچاوەكانی ژیان و ئاوەدانییە، 
بەاڵم ئەوەی لە ئێرانی ژێردەستی ڕێژیمی 
كۆماری ئیسالمی و لە كوردستانی ئێران 
بەتایبەتــی بەســەر ژینگــەی واڵتدا دێت، 
ســەرەڕای دیاردە و ڕووداوە سروشــتییەكان 
كــە ڕێژیــم بەبــێ كیفایەتی لە ئاســتیاندا 
داماو و بێدەســەاڵتە و هەوڵی نەداوە هیچ 
بەرنامــە و پڕۆژەیەكــی بــۆ پارێزگاریــی 
لە ســامانە سروشــتییەكانی واڵت هەبێت، 

لە ســێبەری ئــەم ڕێژیمەدا كاربەدەســتانی 
دەســتیان داوەتــە قەاڵچــۆی بێبەزەییانەی 
زێدەكەمــان،  دارســتانەكانی  و  لێــڕەوار 
هــەروەک ڕوونە لە چل ســاڵ دەســەاڵتی 
كردووەتــە  كوردســتانی  ڕێژیمــە  ئــەم 
مۆڵگەیەكــی گەورەی نیزامی كە ســەدان 
هــەزار پاســدار و چەكــداری تێیــدا مــۆڵ 
دراوە و دەیان دامودەزگای ســەركوتكەر و 

تااڵنكەری لێ جێگیر كراوە.
ئــەم دامودەزگایانەی ڕێژیم ســەرلەبەریان 
ژیانــی  ســەرچاوەكانی  بڕیوەتــە  چاویــان 
بــە  دەمیــان  لێبڕاوانــە  گەلەكەمــان، 
نــاوە.  خەڵكــەوە  ژیانــی  شــادەمارەكانی 
لــە كولتــوور و كەلەپــوورەوە بگــرە هەتــا 
ڕوخســار و ســیما و هێمــا و بناغەكانــی 
ژیان كەوتوونەتە بەر شــااڵوی لەنێوبردن و 

سڕینەوە و تااڵن و لەنێوبردن.
و  نیشــتمانپەروەر  خەڵكــی 

ژینگەخۆشەویستی كوردستان !
ئێوەبــاش دەزانــن تەنیا خاوەنی ڕاســتەقینە 
سروشــتی  و  خــاك  و  ئــاو  دڵســۆزانی  و 
ژیــان  چاوگەكانــی  بایەخــی  كوردســتان 
و ژیوارتــان دەزانــن و هیــچ داگیركەرێــك 
لــە تااڵنــی ســەروماڵی گەلەكەمان ســڵ 
ناكات، هەر بۆیە سیاسەتی ڕووتاندنەوەی 
كوردســتان بــە ئاشــكرا و نهێنــی لە الیەن 
دەسەاڵتی تارانەوە بەڕێوە چووە و درێژەی 

هەیە.
ســووتاندن و قەڵتوبــڕ و تااڵنــی دارســتان 
دیاردەیەكــی  زاگــرۆس  لێڕەوارەكانــی  و 
مەترســیدارە كــە بەرەبــەرە نیشــتمانەكەمان 
بەرەو كارەســات و زیانی قەرەبوو نەكراوەی 

ژینگەیی دەبات.

ئەركی هەموو تاكێكی كوردستان، ئەركی 
ڕووناكبیــران و ژینگەپارێز و هاوواڵتیانی 
خاوەن هەڵویســت و نیشــتمان خۆشەویســتە 
بــە هەمــوو توانایانــەوە پێــش بــە تــااڵن و 
بڕۆی ڕێژیم بگرن و ژینگەی کوردستان 
حكوومەتــی  دزێــوی  سیاســەتی  لــە 
كۆماری ئیســالمی بپارێــزن. داوا دەكەین 
ئەو كەســانەی لە كوردســتان نائاگایانە بە 
مەبەســتی قازانجێكی كەمــی كورتخایەن 
نەتەوەیییــان  ســامانی  لەنێوبردنــی  بــۆ 
بوونەتە هاوكار و داردەستی دەزگا و بنكە 
و بونیــات و مۆرەكانی دەســەاڵتی ڕێژیم، 
وریــا بنــەوە چــی دیكــە نەبنــە ئامــرازی 
دەســەاڵتی سەپاوی ڕێژیم بۆ سەرخستنی 
لەنێوبردنــی  كــە  دزێوەكانیــان  ئامانجــە 
شــادەمارەكانی ژینگــە و ژیــواری جوانی 

كوردستانە.
ئێــران،  حیزبــی دێمۆكراتــی كوردســتانی 
داوا لــە خەڵكــی كوردســتان و ئەندامان و 
الیەنگرانــی حیــزب و دڵســۆزانی گــەل و 
نیشــتمان دەكات، كە بە گژ ئەو سیاســەتە 
و بەڕێوەبەرانــی ئەو كــردەوە دزێوەدا بێنەوە 
و بەرپرســایەتییان لــە هەمبــەر ژینگــە و 
ژیــواری ڕۆڵەكانــی ئێســتایان و نەوەكانی 

داهاتوویان بەجێ بگەیەنن.
و  هەڵویســت  دڵنیاییــەوە  بــە 
دزێوەكانــی  دەســتە  بەرەنگاربوونەوەتــان 
دوژمــن لــە بەرۆكــی ژیــان و ڕوخســاری 
جوانــی لێڕەوار و دارســتانەكانی زاگرۆس 

كورت دەكاتەوە.
 دەزگای ڕێكخستنی گشتی

٥ی ڕەشەمەی ١٣٩٧ی هەتاوی

حیزبی دێموکرات و یەکیەتیی دێموکراتی کورد لە 
سووریە کۆ بوونەوە

شــاندێکی پارتی یەکیەتیــی دێموکراتی 
حیزبــی  ســەردانی  ســووریە،  لــە  کــورد 

دێموکراتی کوردستانی ئێرانی کرد.
ڕەشــەمە،  ٦ی  دووشــەممە،  ڕۆژی 
شــاندێکی پارتی یەکیەتیــی دێموکراتی 
سەرپەرەســتیی  بــە  ســووریە،  لــە  کــورد 
بەڕێــز "مەحمــوود محەممــەد"، نوێنــەری 
پارتــی یەکیەتیــی دێموکراتــی کــورد لە 
سووریە، نیشتەجێ لە هەرێمی كوردستان، 
ســەردانی نوێنەرایەتی حیزبی دێموکراتی 
کوردســتانی ئێرانــی لــە هەولێــر کــرد و 
لــە الیــەن وەفــدی پێوەندیەكانــی حیزبــەوە 
"محەممەدســاڵح  سەرپەرەســتیی  بــە 
پێوەندییەکانــی  بەرپرســی  قادریـ"ـــیەوە، 
حیزبــی دێموکرات  لە هەولێر پێشــوازییان 

لێ كرا.
 شاندی میوان وێڕای سپاس لە پێشوازی 
خستەســەر  تیشــكیان  حیــزب،  هەیئەتــی 

ڕەوشی هەنووكەیی ڕۆژئاوای کوردستان 
و بەتایبــەت بارودۆخــی نالەبــاری خەڵــك 
لــە شــاری عەفریــن و هەوڵــی گۆڕینــی 
دێموگرافــی ئــەو ناوچانــە لە الیــەن هێزە 

داگیركارەكانەوە.
دواتــر "محەممەدســاڵح  قــادری"، وێڕای 
ســپاس لــە هەیئەتــی پارتــی یەکیەتیــی 
بــۆ  ســووریە،  لــە  کــورد  دێموکراتــی 
ســەردانەکەیان، ڕۆڵــی پارتــی یەکیەتیی 
وەک  ســووریە،  لــە  کــورد  دێموکراتــی 
هێزێکی نیشتمانی و میانەڕەو لە هاوكێشە 
سیاسییەكانی ڕۆژئاوای كوردستاندا بەرز 
نرخاند و هەڵویست و سیاسەتەکانی حیزبی 
دێموکراتی ســەبارەت بە پشتیوانیكردن لە 
خەباتی ڕەوای كورد لە پانتایی كوردستان 
دەربــڕی و تیشــكی خستەســەر قۆناغــی 
نوێــی خەبات لــە ڕۆژهەاڵتی كوردســتان 
و هەڤبەندی هێزە خەباتكارەكانی ئێران بۆ 

ڕووخاندنی ڕێژیمی كۆماری ئیســالمیی 
ئێران.

شــاندی دوو الیەن وێڕای هەڵســەنگاندنی 
بارودۆخــی سیاســیی ناوچــە و ملمالنێی 
نێــوان زلهێزەكان و دەوڵەتــە ناوچەیییەكان، 
بە مەبەســتی پاراســتنی هاوسەنگیی هێز 
و بەرژەوەندییــە ســتراتژییەكانیان، دەرفەت 
و ئالینگارییەكانــی بــەردەم جوواڵنــەوەی 
كوردیان بە جیدی زانی و جەختیان لەسەر 
ئەوە کرد، کە لەم بارودۆخە هەســتیارەدا، 
هەموو هێز و الیەنی بەرپرســی كوردســتان 
لــە پێناو ســەركەوتندا، بــە كاری هاوبەش 
و پاراســتنی تەباییــی نێــو ماڵــی كــورد 

مەحکوومن.
لــە کۆتاییــی دیدارەکەدا، هــەر دوو الیەن 
پێداگرییان لەســەر بەهێزترکردنی پێوەندی 

و هاوكارییەکانی نێوانیان کردەوە.

هەیئەتێکی حیزبی دێموکرات سەردانی دەفتەری 
نوێنەرایەتی حکوومەتی هەرێمی کوردستانی لە 

پاریس کرد

حیزبــی  سیاســیی  ناوەنــدی  بەرپرســی 
دێمۆکراتی کوەردســتانی ئێران، سەردانی  
دەفتەری نوێنەرایەتی حکومەتی هەرێمی 

کوردستانی لە پاریس کرد.
ڕۆژی هەینی ڕێکەوتی ١٠ی ڕەشەمەی 
بانگهێشــتی  لەســەر  هەتــاوی،   ١٣٩٧
حکوومەتــی  نوێنەرایەتــی  دەفتــەری 
هەرێمی کوردستان لە پاریس، هەیئەتێکی 
حیزبــی دێموکراتی کوردســتانی ئێران بە 
سەرپەرەســتی "حەسەن شەرەفی" بەرپرسی 
دێموکراتــی  حیزبــی  سیاســیی  ناوەنــدی 
دەفتــەری  ســەردانی  ئێــران  کوردســتانی 

هەرێمــی  حکوومەتــی  نوێنەرایەتــی 
کوردستان لە پاریسی کرد.

ئەو هەیئەتە لە الیەن نوێنەری حکومەتی 
هەرێمــی کوردســتان لــە فەرانســە بەڕێــز 
بــە  هاوکارانــی  و  دۆڵەمــەری  عەلــی 

گەرمی پێشوازی لێکرا.
لــەو دیــدارەدا، پرســی کــورد بە گشــتی، 
وەزعــی سیاســیی هەرێمــی کوردســتان و 
خەباتی کورد لە کوردستانی ڕۆژهەاڵت 
بە تایبەتی ئاڵوگۆڕی بیر و ڕایان لەسەر 

کرا.
هەروەهــا ئــەو دیــدارە دەرفەتێــک بــوو بۆ 

ئــەوەی چوارچێــوەی هاوکاریــی حیزبــە 
کوردانــی  و  فەرانســە  لــە  کوردیــەکان 
لەســەر  باســیان  ئــەو واڵتــە  دانیشــتووی 
و  هــاوکاری  پێویســتیی  و  بکــرێ 
هاودەنگــی ڕۆڵەکانی نەتــەوەی کورد لە 
فەرانسە ئاماژەی پێ بکڕێ؛ ب ەتایبەت 
کــە دۆخــی کــورد لە هەموو بەشــەکانی 
گٶڕێدایــە  لــە  گەرمــی  بــە  کوردســتان 
و دەرەتانــی کار و چاالکــی کــورد لــە 

فەرانسە زیاترە.

جێگری بەرپرسی 
یەکەمی لێپرسراوی گشتی حیزب 

لە پاریس دیدارێکی پێکهێنا

جێگــری یەکەمــی لێپرســراوی گشــتیی 
ئێــران  حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی 
خەڵکــی  حیزبــی  هەیئەتێکــی  لەگــەڵ 

بەلووچستان چاوپێکەوتنی پێکهێنا.
ڕۆژی شــەممە، ڕێکەوتی ٤ ڕەشــەمەی 
حیزبــی  هەیئەتێکــی  هەتــاوی،    ١٣٩٧
بــە  ئێــران  کوردســتانی  دێموکراتــی 
سەرپەرەســتیی "حەسەن شەرەفی" جێگری 
حیزبــی  گشــتیی  لێپرســراوی  یەکەمــی 
دێموکرات لە دەفتەری نوێنەرایەتی حیزب 
لە پاریس پێشوازی لە هەیئەتێکی حیزبی 
خەڵکــی بەلووچســتان بــە سەرپەرەســتیی 
"ناســر بۆلەیدەیــی" ســکرتێری ئــەم حیزبە 

کرد.
لــەم دانیشــتنەدا بارودۆخــی ئێرانــی ژێــر 
دەســەاڵتی ڕێژیمی کۆماری ئیســالمیی 
ئێــران لــە هەمــوو بارێکــەوە بــە گشــتی 
باســیان لەســەر کرا و وەزعی کوردستانی 

ڕۆژهــەاڵت و بەلووچســتان بــە تایبەتــی 
تاوتوێ کرا.

ئەندامــی  وەک  الیــەن  دوو  بوونــی 
کۆنگــرەی نەتەوەکانــی ئێرانــی فێــدڕاڵ 
و ئەندامــی ڕێکەوتننامــەی ١٠ الیەنــی 
سیاســی، دەرەتانی بــۆ هاوکاریی زیاتری 

بۆ هەر دوو الیەن ڕەخساندووە.
و  زیاتــر  گرینگیدانــی  دانیشــتنەدا  لــەو 
چاالکترکردنــی کۆنگــرەی نەتەوەکانــی 
پێویســتییەکی  بــە  فێــدڕاڵ  ئێرانــی 
هەنووکەیــی دانــرا و لــە هەمــان کاتــدا 
ڕاگەیاندنــی کۆبەنــدی "هاوپێوەنــدی بۆ 
ئــازادی و یەکســانی لــە ئێرانــدا" کــە لە 
الیــەن ١٠ الیەنــی سیاســییەوە لــە ڕۆژی 
٣ی ڕەشــەمە لــە ئاڵمــان ڕاگەیەندرا و بە 
هەنگاوێکی بە ســوود دانرا کە پێداگری 
لــە ســەر شــێوەی دەســت بەکارکــردن و 

بەرینتر و چاکتر کردنی کرا.

پشتیوانیی ژنانی ڕۆژهەاڵت بە بۆنەی ٨ی مارس

ژنانی ڕۆژهەاڵتی کوردســتان، لە شاری 
مەهابــاد، بە بۆنــەی ٨ی مارس، ڕۆژی 

جیهانیی ژنان چاالکییان بەڕێوە برد.
ڕێکەوتــی ١٣ و ١٤ی ڕەشــەمە، ژنانــی 
شــار  سەنگەرنشــینانی  و  شۆڕشــگێڕ 

لــە شــاری مەهابــاد، بەپیــر بانگــەوازی 
یەکیەتیی ژنانی دێموکراتی کوردستانی 
ئێــران، لەژێــر نــاوی "بڵێ نــا و لە خەبات 
بــەردەوام بــە"وە هاتن و پشــتیوانیی خۆیان 
بــۆ ئــەو بانگــەوازە دەربــڕی و خوازیــاری 

ئازادی و یەکسانیی بۆ ژنان بوون.
چاالکانــی ژن لــە شــاری مەهابــاد، بــە 
نووســینی دروشــم و هەڵگرتنــی پــالکارد 
پشــتیوانی خۆیــان بــۆ ئــەو بانگــەوازەی  
ژنانی دێموکرات دەربڕی، کە دروشمەکان 
بریتــی بــوون لە: "ئازادیی ژنــان، ئازادیی 
کۆمەڵگایــە"، "ئــازادی و یەکســانیی بۆ 

ژن"، "مەرگ و نەمان بۆ دیکتاتۆر".
یەکیەتیی ژنانی دێموکراتی کوردستانی 
لەژێــر  بانگهێشــتنامەیەکەدا  لــە  ئێــران، 
نــاوی "بڵــێ نــا و لــە خەبــات بــەردەوام 
بــە"، بــە بۆنەی ٨ی مارســەوە؛ داوای لە 
ژنانــی کوردســتان کــردووە، کەڵــک لــە 
ســیمبۆلەکانی تایبەت بەو ڕۆژە وەربگرن 
و دژی زوڵــم و نابەرابەرییــەکان دەنــگ 

هەڵبڕن.



ژمارە ٧٤٥، ١٥ی ڕەشەمەی ٤١٣٩٧

٧٣ـەمین ساڵڕۆژی دامەزرانی یەکیەتیی الوانی 
دێموکراتی کوردستانی ئێران بەرز ڕاگیرا

ســاڵڕۆژی  ٧٣ـــەمین  رێوڕەســمی 
دامەزرانــی یەکیەتیی الوانی دێموکراتی 
کوردستانی ئێران، بە بەشداریی ئەندامانی 
ڕێبــەری حیــزب، ئەندامــان و الیەنگرانی 
یەکیەتیــی الوان و ڕێکخراوەکانــی هــەر 
چواربەشی کوردستان، کادر و پێشمەرگە 
و بنەماڵەکانــی حیزبی دێموکرات بەڕێوە 

چوو.
ئێــوارەی ڕۆژی هەینی، ٣ی ڕەشــەممە، 
٧٣ـــەمین  بــه  تایبــەت  ڕێوڕەســمێکی 
ســاڵڕۆژی دامەزرانــی یەکیەتیی الوانی 
بەڕێــوە  ئێــران  کوردســتانی  دێموکراتــی 

چوو.

ســروودی  بــە  ڕێوڕەســمەکە  ســەرەتای 
نەتەوایەتیــی ئــەی ڕەقیــب و ڕاگرتنــی 
چەند ساتێک بێدەنگی بۆ گیانی پاکی 
شەهیدانی کورد و کوردستان دەستی پێ 

کرد.
الوانــی  یەکیەتیــی  پەیامــی  پاشــان 
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران لە الیەن، 
ســکرتێری  فەخرەدینفــەر"،  "عومــەر 

ڕێکخراوەکەوە خوێندرایەوە.
ئەندامــی  مێهفــەر"،  دواتر"لوقمــان 
سیاســیی  ناوەنــدی  ئیجرایــی  هەیئەتــی 
حیزبــی دێموکــرات، بــەم بۆنــەوە پەیامی 
ڕێبەرایەتی حیزبی دێموکراتی پێشــکەش 

بە ئامادەبووان کرد.
لە بڕگەیەکی دیکەی ڕێوڕەسمەکەدا، بە 
مەبەســتی ڕێزگرتــن لــە کار و چاالکیی 
ئــەو کەســانەی کــە لــە ڕابــردوودا، لــەم 
نوانــدووە،   چاالکییــان  ڕێکخراوەیــەدا 
لەوحــی ڕێزلێنانیــان پێشــکەش کرا و ڕێز 

لە ماندووبوونیان گیرا.
لــە نێوئاخنــی ڕێوڕەســمەکەدا، چەندیــن 
و  هەڵپەڕکــێ  تابلــۆ  چەنــد  گۆرانــی، 
هەروەهــا ســروود و شــێعر پێشــکەش بــە 

ئامادەبووان کرا.
ئــەم ڕێوڕەســمە بــە شــایی و هەڵپەڕکیی 

گشتیی بەشداربووان کۆتایی پێ هات.

چاالکیی تەبلیغیی
 بە بۆنەی ڕۆژی زمانی دایکی بەڕێوە چوو

ئەندامان و الیەنگرانی حیزبی دێموکرات، 
لە شارەکانی کوردستانی ڕۆژهەاڵت، بە 
بۆنــەی ڕۆژی جیهانیــی زمانــی دایکی 

چاالکیی تەبلیغییان بەڕێوە برد.
٢٩ی  ڕێکەوتــی  دووشــەممە،  ڕۆژی 
لــە  ڕێبەنــدان، تێکۆشــەرانی دێموکــرات 
مزگەوتــی حەســارەی شــاری بــۆکان بــە 
بۆنــەی ڕۆژی جیهانیــی زمانی دایکی،  
چاالکیی بەرینی تەبلیغییان بەڕێوە برد.

هەر لەم پێوەندییەدا، هۆگران و دڵسۆزانی 
بــواری زمــان و فەرهەنگــی کــوردی، لە 
ڕێــگای تــۆڕە کۆمەالیەتییــەکان و بــە 
دانانــی دروشــم و وێنــەی تایبــەت ڕێزیان 
لە ڕۆژی جیهانیی زمانی دایکی گرت.
هەروەهــا ئەندامانــی حیزبــی دێموکــرات 
ڕۆژی  بۆنــەی  بــە  ســەقز  شــاری  لــە 
گەڕەکەکانــی  لــە  دایکییــەوە،  زمانــی 
قــەوخ، شــاناز، دەوروبــەری قوتابخانــەی 
شــاهید و شــەقامی ٣٢ مێتری، تراکت و 

پۆســتێرەکانی تایبەت بە ڕۆژی جیهانیی 
زمانی دایکییان باڵو کردووەتەوە.

ڕێکەوتــی ١ی  ڕۆژی چوارشــەممەش، 
ڕەشــەمە، ڕێوڕەسمێکی بەشکۆ لە شاری 
بانە، بە بۆنەی ڕێزگرتن لە ڕۆژی زمانی 
دایکــی بەڕێــوە چــوو، لــەو ڕێوڕەســمەدا 
ســەدان کــەس لــە خەڵکــی شــاری بانە و 
شارەکانی دیکە، هونەرمەندان، شاعێران و 
مامۆستایانی زمانی کوردی بەشدارییان 

کردبوو.
لــەو ڕێوڕەســمەدا، ســەرەتا بــە خوێندنــی 
ســروودی نیشــتمانیی تایبەت بەو ڕۆژە و 
دواتــر بــە ڕاگرتنی خولەکێــک بێدەنگی 
دەستی پێ کرد و دواتر بە باڵوکردنەوەی 
کلیپی تایبەت بە ڕۆژی زمانی دایکی، 
زیاتــرەوە  بەشــکۆیەکی  ڕێوڕەســمەکە 

درێژەی هەبوو.
هــاوکات ڕێوڕەســمی ڕێزگرتن لە ڕۆژی 
زمانــی دایکــی لــە شــارەکانی شــنۆ و 

بــە بەشــداریی مامۆســتایان و  پیرانشــار 
قوتابییان بەڕێوە چووە.

٢ی  ڕۆژی  یوونێســکۆ،  رێکخــراوی 
٢١ی  لەگــەڵ  بەرانبــەر  ڕەشــەممە، 
فورییەی، وەکوو ڕۆژی جیهانیی زمانی 
دایکی دیاری کردووە و هەموو ســاڵێک 
لــە سەرتاســەری دونیــادا ڕێــز لــەم ڕۆژە 

دەگیردرێت.
لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتاندا، کە لە ژێر 
ســەرکوت و دەســەاڵتی ناڕەوای ڕێژیمی 
ئێراندایــە و خوێنــدن به زمانی دایکی بەو 
شــێوەیە کــە لــە خــودی یاســای بنەڕەتی 
ڕێژیمــی ئێرانــدا هاتووە، ڕەچــاو ناکرێت؛ 
بەاڵم هەموو ساڵێک چاالکانی ئەم بوارە 
لە شــارە جۆراوجۆرەکاندا بــە بەڕێوەبردنی 
پۆلــی فێــرکاری و کــۆڕ و کۆبوونەوەی 
پێوەندیــدار و چاالکیــی تەبلیغــی ڕێز لەم 

ڕۆژە دەگرن.

چاالکییە تەبلیغییەکان
 بۆ پشتیوانی لە پێشمەرگە بەردەوامە

ئەنــدام و الیەنگرانــی حیزبــی دێموکراتی 
کوردســتانی ئێران، لە شــاری سەردەشــت 
چاالکیی تەبلیغییان بۆ پشــتگیریکردنی 

پێشمەرگە بەڕێوە برد.
چاالکانــی سیاســی و ئەندامانــی حیــزب 
لە گوندی "بێرانە"ی ســەر بە سەردەشــت، 
بــۆ  تەبلیغییــان،  بەرینــی  چاالکیــی 
پشتگیریی لە خەباتی پێشمەرگە و ڕاسان 
بەڕێــوە بــرد. چاالکییــەکان بــە شــێوەی 
نووسینی "دروشم"، بە سەر دیوار و شوێنە 

گشتییەکانەوە بوو.
"بــژی  لــه:  بــوون  بریتــی  دروشــمەکان 
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێران"، 
"ســەرکەوێ ڕاســان هێــزی شــوێندانەر"، 
"ڕێبوارانــی ڕێــگای ڕزگاری قــازی و 
"گەلێــک  شــەرەفکەندی"،  و  قاســملوو 
ئازادی بوێت دەبێت نرخی ئەو ئازادییەش 
بدات"، "بژی هێزی پێشــمەرگەی حیزبی 
دێموکراتــی کوردســتانی ئێران"، "ڕاســان 

شــار"،  و  شــاخ  خەباتــی  لێکگرێدانــی 
"مەرگ و نەمان بۆ ڕێژیمی دیکتاتۆر".
لە ماوەی ڕابردوودا، بەردەوام لە شارەکانی 
کوردســتان چاالکیگەلێکــی تەبلیغی بە 
بۆنــەی پشــتگیری لــە پێشــمەرگە و لــە 
ڕۆژە تایبەتەکانــدا بەڕێــوە دەچێت و هەتا 

ئێستەش بەردەوامە.
١٣ی  دووشــەممە،  ڕۆژی  هــاوکات 
ڕەشــەمە، ئەنــدام و الیەنگرانــی حیزبــی 
لــە  ئێــران،  کوردســتانی  دێموکراتــی 
گەڕەکی تازاوای شاری سەقز، چاالکی 
هێــزی  لــە  پشــتیوانی  بــۆ  تەبلیغییــان 
پێشــمەرگەی کوردســتان و خەباتی نوێی 
حیزبی دێموکراتی کوردســتان ـ ڕاســان ـ 

بەڕێوە برد.
شــارەدا  لــەو  حیــزب  ئەندامانــی 
شــێوەی  بــە  خۆیــان  چاالکییەکانــی 
وەکــوو:  دروشــمگەلێک  نووســینی 
هێــزی  »بــژی  ڕاســان«،  »ســەرکەوێ 

بەســەر  کوردســتان«،  پێشــمەرگەی 
دیوارەکانی گەڕەکی تازاوای ئەو شارەوە 

بەڕێوە برد.
هــەر لــەم پێوەندییەدا، ڕۆژی سێشــەممە، 
حیزبــی  ئەندامانــی  ڕەشــەمە،  ٦ی 
دێموکراتی کوردســتانی ئێران، بە بۆنەی 
پشــتیوانیکردن لــە حیزبــی دێموکــرات و 
پێشــمەرگە و ڕاســان بــە باڵوکردنــەوەی 
لەگــەڵ  پەیمانیــان  پۆســتێر  و  تراکــت 

ڕێبازی حیزب و شەهیدان نوێ کردەوە.
هەروەها، چاالکانی سیاسی و ئەندامانی 
حیــزب لــە گونــدی »بێرانــە«ی ســەر بە 
سەردەشــت، چاالکیی بەرینی تەبلیغییان، 
بــۆ پشــتیوانیکردن لە خەباتی پێشــمەرگە 
و ڕاســان بەڕێــوە بــرد. چاالکییــەکان بــە 
شێوەی نووسینی »دروشم«، بەسەر دیوار 

و شوێنە گشتییەکانەوە بوو.

چاالکیی تەبلیغی لە تەنگیسەر 
بە بۆنەی کرانەوەی تەلەفزیۆنی تیشک

ئەندامانی حیزبی دێموکراتی کوردستانی 
ئێــران لــە گونــدی تەنگیســەر، چاالکیی 
تەبلیغییــان بە بۆنەی کرانەوەی تیشــک 

بەڕێوە برد.
ڕەشــەمە،  ٨ی  چوارشــەممە،  ڕۆژی 
ئەنــدام و الینگرانــی حیــزب لــە گونــدی 
بــە  دێموکــرات،  هەمیشــە  تەنگیســەری 
هەڵکردنــی ئااڵی کوردســتان و لۆگۆی 
و  پاڵپشــتی  تیشــک  تەلەفزیۆنــی 
پشتگیریی خۆیان بۆ حیزب  و کرانەوەی 

تەلەفزیۆنی تیشک دەربڕی.
دواتر کاتژمێر ٣ی پاشنیوەڕۆی هەر ئەو 
ڕۆژە، لــە الیــەن جاش و خۆفرۆشــەکانی 
ڕێژیمەوە ئەو ئااڵ و لۆگۆوەکە داگیراوە.

هەروەها ڕۆژی هەینی، ١٠ی ڕەشەممە، 
بــە  بــۆکان  لــە  شــار  پێشــمەرگەکانی 
و  کوردســتان  ئــااڵی  باڵوکردنــەوەی 
هێــزی  لۆگــۆی  و  حیــزب  یووبیلــی 
هەروەهــا  و  کوردســتان   پێشــمەرگەی 
لۆگۆی تەلەفزیۆنی تیشک، پاڵپشتی و 
پشــتگیریی خۆیان بۆ حیزب و کرانەوەی 

تەلەفزیۆنی تیشک دەربڕی.
نیشــتمانپەوەری  و  ئازادیخــواز  خەڵکــی 
الیەنگرانــی  و  ئەندامــان  کوردســتان، 
حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئێران، لە 
شــارەکانی ئیــران و کوردســتان، لە دوای 
بەرنامەکانــی  دەســپێکردنەوەی  هەواڵــی 
تەلەفزیۆنــی تیشــک لەســەر ماهوارە، بە 

شــێوەی جۆراوجــۆر پاڵپشــتیی خۆیان دەر 
بڕیوە.

بۆنــەی  بــە  ڕابــردوودا،  مــاوەی  لــە 
تیشــک  کاناڵــی  دەســتپێکردنەوەی 
تیڤــی، کۆمەڵێــک چاالکیــی لــە شــار 
کوردســتان  ڕۆژهەاڵتــی  گوندەکانــی  و 
بەڕێــوە چــووە، کە لەگــەڵ دژایەتی هێزە 
نیزامییەکانی ڕێژیم بەرەوڕوو بوونەتەوە.

کاناڵی تیشــک لــە ماهوارە لــە ڕێڕەوی 
"یاهســات" لەســەر فرێکانسی ١٢٥٩٤ لە 
ماهوارەی"HD" و سیمبولرایتی ٢٧٥٠٠ 

وەر باڵو دەبێتەوە.

دیداری یەکگرتووی ئیسالمی کوردستان لەگەڵ حیزبی 
دێموکراتی کوردستانی ئێران

ئیســالمی  یەکگرتــووی  شــاندێکی 
کوردســتان ســەردانی حیزبــی دێموکراتی 

کوردستانی ئێرانی کرد.
١٣٩٧ی  رەشــەممەی  ٤ی  رێکەوتــی   ،
یەکگرتــووی  شــاندێکی  هەتــاوی 
ئیسالمی کوردستان بە سەرپەرستی بەرێز 
"د.محەممەد هاودیانی" بەرپرسی گشتیی 
 ، یەکگرتــوو  پێوەندییەکانــی  دەزگای 
ســەردانی بنکــەی دەســتەی کارگێــری 
حیزبــی دێموکراتی کوردســتانی ئێرانیان 

کــرد و لــە الیــەن هەیئەتێکــی حیزبــەوە 
بــە سەرپەرســتی بەرێــز "محەممەد نەزیف 
قــادری" جێگــری دووهەمــی لێپرســراوی 

گشتیی حیزبەوە پێشوازییان لێکرا.
ســەرەتا محەممــەد هاودیانــی بــە نــاوی 
سپاســی  ئیســالمییەوە  یەکگرتــووی 
حیزبی دێموکراتی کرد بۆ پێشــوازییان و 
ئامــاژەی بــەوەدا، کە حیزبــی دێموکرات 
ئیســالمی مێژوویەکــی  یەکگرتــووی  و 
دێرینیان لە پێوەندی دۆســتانەی نێوانیاندا 

هەیە و دواتر لەســەر پرســە پێوەندیدارەکان 
هەڵوێســت  ناوچەکــە  و  کوردســتان  بــە 
و  باســکرد  یەکگرتــووی  جیهانبینــی  و 
جەختی لە ڕۆڵی نیشتمانی و بەرپرسانەی 
حیزبــی دێموکراتی کوردســتانی ئێران لە 
نەتــەوەی  ڕزگاریخوازانــەی  بزووتنــەوەی 

کورد کردەوە.
دواتــر "محەممــەد نەزیف قــادری" وێڕای 
یەکگرتــووی  هەیئەتــی  سپاســکردنی 
ڕۆڵــی  ســەردانەکەیان،  بــۆ  ئیســالمی 
یەکگرتــووی ئیســالمی وەک هێزێکــی 
و  نرخانــد  بــەرز  میانــەڕەو  و  نیشــتمانی 
حیزبــی  سیاســەتەکانی  و  هەڵوێســت 
بــە ڕووداوەکانــی  دێموکراتــی ســەبارەت 
کوردســتان و ئێــران و ناوچــە بــاس کرد و 
پێی لەســەر پڕەنسیپە نەگۆڕەکانی حیزب 
وەک پاراســتنی ئەخــالق لــە سیاســەت و 

بەرژەوەندی بااڵی نەتەوەیی داگرتەوە.
لــە کۆتایــی دیدارەکــەدا هــەر دوو الیەن، 
بەهێزترکردنــی  لەســەر  پێداگرییــان 

پێوەندییەکانیان کردەوە.

پێشمەرگە و شاخ
 پیرۆزبایی لە هەاڵتنی تیشکی ڕاسان دەکەن

دێموکراتــی  حیزبــی  پێشــمەرگەکانی   
شــاخە  لــە  جێگیــر  ئێــران،  کوردســتانی 
و  باشــوور  نێــوان  ســنوورییەکانی 
ڕۆژهــەاڵت، پیرۆزباییــان لــە کرانــەوەی 

تەلەفزیۆنی تیشک کرد.
بەپێــی هەواڵــی گەیشــتوو بە کوردســتان 
میدیا، پێشمەرگەکانی حیزبی دێموکراتی 
کوردســتانی ئێــران، لــە مەتەرێــزی چیــا 
سەرکەشەکانی سەرسنوورە دەسکردەکانی 
نێــوان باشــوور و ڕۆژهــەاڵت پیرۆزباییــان 
و  تیشــک  تەلەفزیۆنــی  کرانــەوەی  لــە 

هەاڵتنــی تیشــکی ڕاســان و کرانــەوەی 
دەنگــی ئازادیخوازیی حیزبی دێموکراتی 

کوردستانی ئێران کرد.

دەقی پیرۆزباییەکە بەم شێوەیە:
"ئێمەی پێشمەرگەی کوردستان، لە هێزی 
١١٥ی فەرماندەیــی هێزی پێشــمەرگەی 
کوردســتان، وێــڕای پیرۆزبایی کرانەوەی 
خەڵکــی  لــە  تیڤــی  تیشــک  ڕایڵــەی 
خۆرهەاڵتــی  مافویســتی  و  ئازادیخــواز 
و  سەربەســتی  هیواخــوازی  نیشــتمان،  

لــە  کــوردان  دەنگوڕەنگــی  ســەربەرزیی 
وەرزی ڕاسانین.

  تیشــک تیڤــی، ڕەنگودەنگــی خەڵکی 
شوناســخواز و ڕاســانییانی شــاخ و شار و 
گوندەکانــی کوردســتانە و ماڵــی هەموو 
تاکێکی مافخوازی خەڵکی کوردســتانە 
بەبــێ جیــاوازی ئیتنیکــی و ئایینــی و 

هزری و کەلتووری".
تەلەفزیۆنــی  کرانــەوەی  دوابــەدوای 
تیشــک، خەڵکی کوردستان لە تەواوەتی 
کرانــەوەی  لــە  پیرۆزباییــان  ناوچــەکان 
دەنگوڕەنگی کوردستان کرد و پشتگریی 

خۆیان بۆ ئەو تەلەفزیۆنە دەربڕی.
ئازادیخــوازی  خەڵکــی  ئاگاداریــی  بــۆ 
کوردســتان، کاناڵی تیشک لە مەسیری 
"یاەســات" لەســەر فڕێکانســی ١٢٥٩٤ لە 
ماهوارەی"HD" و سیمبوڵرەیتی ٢٧٥٠٠ 

وەردەگیرێت.



٥ ٥ژمارە ٧٤5، 6ی مارسی ٢٠١٩

ڕێژیمی کۆماری ئیسالمیی ئێران و نەیارانی کورد، 
نەیارانی حیزبی دێموکرات لە دوای ڕاگەیاندنی 

ڕاسان زیاتر لە هەموو کاتێک دژایەتی خۆیان دژی 
حیزبی دێموکرات ڕاگەیاندووە 

ســاڵوێکی گەرمتان لێ بێت خوشــک و 
برایانی بەڕێز

بەخێــر  زۆر  خۆشەویســت  هاوڕێیانــی 
بــۆ  ئــەو کۆبوونەوەیــە، ســپاس  بــۆ  بێــن 
دەزگای ڕێکخســتنی گشــتیی حیزبیــش 
کۆبوونەوەیــە،  ئــەو  جێبەجێکردنــی  بــۆ 
هیوادارم باس و موناقشەکانی ئەمڕۆمان 
لــە پێوەنــدی لەگەڵ خاڵــی زۆر گرینگی 
ناوچەیــی، ئێــران وکوردســتان بە کەڵک 
بێــت بــۆ هەمــوو الیــەک کــە ئــەوە بــێ 
گومــان دەربڕینــی ڕاوبۆچوونــی ئێــوە و 
پرســیارەکانتان دەتوانــێ کۆبوونەوەکەمان 

دەوڵەمەندتر بکات. 
لەپێــش ئــەوەی باســەکە دەســت پێبکــەم 
پێــم خــۆش بــوو ئەوەتــان عــەرز بکــەم کە 
وەک هەمووتــان دەزانن بەرەوپیری نەورۆز 
تەمەنــی  لــە  دیکــە  ســاڵێکی  دەچیــن؛ 
دەچێــت،  تەواوبــوون  بــەرەو  حیزبەکەمــان 
من لێرە بە پێویســت دەزانم سپاسی هەموو 
ئەندامانــی حیزبی، چ ئێوە خۆشەویســتان 
کەلێــرە تەشــریفتان هێناوە چ ئەوانەی کە 
لــە کۆبوونەوەکەماندا نین سپاســیان بکەم 
بە بۆنەی کار و تێکۆشــانیان لەو ســاڵدا. 
کار و تێکۆشــانی حیزبی لەوساڵدا وەکوو 
ســاڵەکانی ڕابــردوو بــە تایبــەت لە دوای 
ڕاگەیاندنی ڕاسان، خەباتی نوێی حیزب، 
کار و تێکۆشــانێکی بەرچــاو بــووە هــەم 

لێــرە لــە کوردســتانی عێــراق و هەمیــش 
لــە نێوخــۆی واڵت و هەروەهــا لە واڵتانی 
گرینگییــەوە  بــە  ئێمــە  بۆیــە  دیکــەش. 
چــاو لــەو کار و تێکۆشــانە دەکەیــن و 
هیــوادارم کــە هەتا گەیشــتن بە ئامانجی 
شــەهیدەکانمان بــەردەوام بیــن لــەو کار و 

تێکۆشانەمان لە هەموو الیەکەوە.
مەســەلەیەکی گرینگ کە ئەمڕۆکە لە 
ئارادایــە و هەمیشــە دەبــێ باســی بکەین 
مەســەلەی ڕێژیمی کۆماری ئیسالمیی 
بــۆ ئێمــە گرینگــە  ئــەوە  ئێرانــە؛ لەبــەر 
کــه ئێمــە وەکــوو کــوردی ڕۆژهــەاڵت 
بــە  و  ئێرانیــن  کوردســتانی  نیشــتەجێی 
بۆنــەی زوڵــم و زۆرێــک کــە لــە الیــەن 
ئــەو ڕێژیمــەوە کراوەتــە ســەرمان ئاوارەی 
تێدەکۆشــین  بۆیــە  بوویــن؛  هەنــدەران 
وەزعیەتێکــی سیاســی وا لــە ئێــران و لــه 
کوردســتانی ئێــران بێتــە کایــەوە که هەم 
ئێمــە بتوانیــن بگەڕێینــەوە واڵت و زێدی 
خۆمــان و هەم خەڵکەکەمــان لە نێوخۆی 
واڵتدا لەژێر زوڵم و زۆری رزگاری ببێت. 
ئێمــە لــە ســەرەتای ڕێژیمــی کۆمــاری 
ئیســالمیی ئێرانــەوە باوەڕەمان بەو ڕێژیمە 
دیاریکردنــی  رێفراندۆمــی  لــە  نەبــووە، 
ڕێژیــم دوای ڕوخانی ڕێژیمی پاشــایەتی 
بەشــداریمان نەکــردووە چونکــە هــەر لــە 
ســەرەتاوە لــەو بــاوەڕەدا بوویــن کــەو ئــەو 

ڕێژیمــە  رێژیمێــک نییــە کــە بتوانــێ 
ویســت و داخوازی خەڵکی کورد و باقی 
گەالنــی ئێران دابین بکات. حکومەتێک 
نییــە کە بتوانێ ئازادی بــۆ واڵتەکەمان 
 ٤٠ دوای  ئیســتا  بــەاڵم  بێنــێ.  بــەدی 
ســاڵ لــە تەمەنی ئــەو ڕێژیمــە دیکتاتۆر 
و دواکەوتــووە ئــەو ڕاســتییە بــۆ هەمــوو 
خەڵکــی ئێــران و بــۆ هەمــوو دونیــا ڕوون 
بووەتــەوە؛ ئێمە خۆشــحاڵین و ســەربەرزین 
کە لە ســەرەتاوە بەرنامەیەکی سیاســیمان 
لە پێوەندەی ڕێژیمی کۆماری ئیسالمیی 
ئێران دابووە کە خەڵکی دیکە دوای دەیان 
ســاڵ لێــی حاڵــی بوونە؛ خۆشــحاڵین کە 
لەو ماوەدا خەبات و تێکۆشــانی بێوچانی 
زەنگەکانــی  و  زەبــر  ســەرەڕای  خۆمــان 
ڕێژیــم، شــەهیدبوونی ڕێبەرانمــان و زۆر 
گیروگرفتــی دیکــە کــە لــەو ڕێگایــەدا 
هاتووەتــە پێشــمان درێــژە داوە و هیچ کام 
لــەو زوڵــم و زۆر و فشــار و دەربەدەرییانــە 
نەیانتوانیوە لە ئیرادە و توانای حیزبەکەمان 
و بیروبــاوەڕی حیزبەکەمــان کەم بکەنەوە 
بەڵکــوو ڕۆژبــەڕۆژ زیاتــر پێداگــر بووینە 
لە ســەر ڕێبازی شــەهیدەکانمان؛ ئێستاش 
ئێمــە گەیشــتووینەتە قۆناغێــک کــە لــە 
رووخانــی ڕێژیمــی کۆماری ئیســالمیی 
ئێــران نیزیــک دەبینەوە. وەکــوو ئاگادارن 
رۆژانــە خەڵک لە ئێرانــدا کۆ دەبنەوە بۆ 

دەربڕینــی ناڕەزایەتییەکان دژی ڕێژیمی 
کۆمــاری ئیســالمیی ئێران، لــە دەرەوەی 
ڕێژیمــی  دژی  لــە  ناڕەزایەتــی  واڵت 
کۆمــاری ئیســالمی بــەرز بووەتــەوە، لــە 
الیــەن واڵتــی ئامریــکاوە کەتووەتــەوە بەر 
گەمــارۆ و واڵتانــی ئورووپایــی رەخنەی 
لێدەگــرن و فشــاری بۆ دێنــن. لە ناوچەدا 
واڵتانــی عەرەبــی خەریکــن یەکگرتوویی 
پێــک دێنن بــە دژی ڕێژیمــی کۆماری 
ئیســالمیی و بــەو شــێوەیە دەبینیــن کــە 
ڕێژیم ئێســتا تەنها گەالنی ئێران نین کە 
لــە دژی ڕاپەریــون بەڵکــوو دنیا لە دژی 
کۆماری ئیسالمیی ئێران ڕاست بووەتەوە. 
وە چوونکە ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی، 
ڕێژیمێکی ئیدئۆلۆژیکە لەباتی ئەوەیکە 
پێــش  بگرێتــە  ســەردەمیانە  سیاســەتی 
چوارچێــوەی کار و بەرنامەکانی لەســەر 
بۆیــە  دواکەوتووەکەیەتــی  ئیدئۆلۆژییــە 
دەبینین کە ڕۆژ بە رۆژ قەیرانەکان زیاتر 
کەڵەکــە دەبــن و ئــەو ڕێژیمــە واڵمدەری 
و  فشــار  و  گەمــارۆ  لــەو  کام  هیــچ 
زەختانــە نییــە کــە لەســەریەتی و لەســەر 
خەلکەکەیــە. زۆر جــار باس لــەوە دەکەن 
کــە گەمارۆکانی ئامریــکا بووەتە هۆی 
ئەوەیکــە ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســالمیی 
ئێــران الواز بێــت و خەڵکــی ئێــران زەختی 
لەســەر بێت بەاڵم ئەوه خۆ بەشــێکی زۆر 

کــەم لــەو واقعییەتەیە؛ بەشــی ئەساســی 
دەگەڕێتــەوە ســەر ئیدئۆلۆژیــک بوونــی 
و  بێســنوور  گەندەڵــی  ڕێژیمــە،  ئــەو 
لەســەرکاربوونی کەســانی بــێ کیفایەت 
ئەوەیکــە  هــۆی  بوونەتــە  لێنەهاتــوو  و 
گیروگرفتــەکان  زیاتــر  ڕۆژ  بــە  ڕۆژ 
کەڵەکــە ببنــەوە هەر ئەوەش بوو کە دواتر 
دیتمــان کــە گەمارۆکانی ئامریکا دوای 
ئیمزاکردنــی قــەراردادی بەرجــام الچوون 
بەاڵم وەزعی خەڵک هەر فەرقی نەکرد، 
خەڵــک هەر لــە برســییەتی و هەژاری و 
فەقیریــدا مانەوە. بەو شــێوەیە دەبینین کە 
ڕێژیمی کۆماری ئیســالمی گەیشتووەتە 
ئاخرەکانــی بۆیــە لــە ئێرانــدا حیزبــەکان، 
کەسایەتییەکان، حیزبەکانی ئۆپۆزیسیون 
خەریکــن هــەر یەکــە و لــە چوارچێــوەی 
خۆیانــدا  بەرنامەکانــی  و  سیاســەت 
هاوپەیمانی پەیدا دەکەن، ئێعالمییە دەدەن 
و دەیانهــەوێ یارگیــری بکــەن و خەڵک 
بە دەوری خۆیان کۆ بکەنەوە بۆ ئەوەیکە 
دوای ڕێژیمی کۆماری ئیســالمیی ئێران 
پیــادە  ئێرانــدا  لــە  بەرنامەکانــی خۆیــان 
خۆشەویســتان  مەرحەلەیــە  ئــەو  بکــەن. 
بــۆ ئێمــە گرینگتــرە چوونکــە رووخانــی 
ڕێژیــم بــە مانــای ئەوە نییە کە یەکســەر 
بــە دوای ئــەوی ئــازادی بێتــە کایــەوە و 
بــگات؛  خــۆی  مافەکانــی  بــە  کــورد 

خەباتمــان  ڕێژیــم  رووخانــی  دوای  ئێمــە 
بــەردەوام دەبێــت، رەنگــە شــێوە و شــکڵی 
خەباتەکەمــان ئاڵوگــۆڕی بەســەردا بێــت 
بــەاڵم خەبــات بەردەوامە. چونکــە تاکوو 
ئێستاش ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانی و بەشێکی 
زۆر لــە شەخســییەتەکانیان قایــل بە ماف 
و ئازادییەکانــی گەلــی کــورد و باقــی 
نەتەوەکانــی دیکــەی ئێــران نەبوونە. ئەوە 
واقعییەتێکــە کە نابــی لەبیرمان بچێتەوە 
یانی ئێمە خەڵکی کورد لە کوردســتانی 
ئێــران دەبــێ خۆمــان ئامــادە بکەیــن بــۆ 
قۆناغێکــی دیکــە لــە خەبــات بــە دوای 
ڕووخانــی ڕێژیمــی کۆماری ئیســالمیی 

ئێران.
بوونــی ڕێژیمــی کۆمــاری  لــەرزۆک   
و  دەرک  و  الیــەک  لــە  ئیســالمی 
تێگەیشــتنی ئــەو واقعییەتە سیاســییە بۆ 
خەڵكــی کــورد لــە کوردســتانی ئێرانــدا 
لەالیەکــی دیکــەوە بــووە هــۆی ئەوەیکــە 
لــەوە  ســاڵ  ســێ  دێموکــرات  حیزبــی 
پێــش خەباتێکــی نوێــی بــە ناوی ڕاســان 
راگەیاند؛ ڕاســان بە مانــای لێکگرێدانی 
ئەوەیکــە  بــۆ  شــار؛  و  شــاخ  خەباتــی 
ڕۆژهــەاڵت ببێتــە هێزێکــی شــوێندانەر؛ 
هێــزی شــوێندانەر لەبەر ئەوەیکە لە دوای 

درێژە لە الپەڕەی ٦

دەقی وتەکانی بەڕێز لێپرسراوی گشتیی حیزبی دێموکرات لە سێمیناری دەزگای ڕێکخستنی گشتی بۆ بەشێک لە ئەندامانی ڕێکخستنی ئاشکرا
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ڕووخانــی ڕێژیمی کۆماری ئیســالمی و 
لە ســااڵنی بەرەبــەرەی ڕووخانی ڕێژیمی 
کۆمــاری ئیســالمیی ئێران وەکوو ئێســتا 
هێزی کورد پەرواێز نەخرێت، حیسابی بۆ 
بکــەن لــە ئێرانــدا؛ لە ئێســتادا و لە دوای 
ڕوخانــی ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســالمیی 
ئێــران واڵتانــی دراوســێ و دنیــا حیســاب 
بــۆ کــوردی ڕۆژهــەاڵت بکــەن. حیزبــی 
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران لــە پێناو 
ئەو ئامانجە گەورەیەدا ئێســتا تێدەکۆشی 
و خەبــات دەکات یانــی بــۆ ئێمــە وەک 
 ٧٠ لــە  زیاتــر  کــە  دێموکــرات  حیزبــی 
ســاڵ رابــردووی خەباتمــان هەیە و ئیســتا 
باســی دەکــەم کــە خەباتــی ئێمــە دوای 
روخانــی ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســالمیی 
ئێــران بــەردەوام دەبێــت بــە مانــای ئەوەیــە 
کــە حیزبــی دێموکــرات تەنیا لــە فکری 
خەباتــی ئەوڕۆدا نییــە بەڵکوو لە فکری 
داهاتــووی  ڕۆژهەاڵتی کوردســتانە. بیر 
لەوە دەکاتەوە کە لە داهاتوودا کوردستان 
چــۆن ئیدارە بکرێ، چۆن خەبات بەردەوام 
لــە ئێســتاوە ســازمان  بێــت، داهاتوومــان 
دەدرێــت. بــەاڵم با بزانین رۆژهەاڵت چۆن 
دەبێتــە هێزی شــوێندانەر، ئــەو هێزەی کە 
ئێمە دەمانهەوێ هەموو الیەک حیســابی 
بــۆ بــکا و پەراوێــز نەکەوێ چۆنــە؟ لێرە 
دووپاتی دەکەمەوە کە حیزبی دێموکراتی 
کوردســتانی ئێران دەبــێ ببێتە چەترێکی 
گــەورە کــە تێکۆشــەران و ئازادیخوازانی 
کــورد لە رۆژهــەاڵت لەژێر ئــەو چەترەدا 
دێموکراتــی  حیزبــی  بکاتــەوە.  کــۆ 
ســینگی  بــە  دەبــێ  ئێــران  کوردســتانی 
فراوانەوە گوێ بگرێت لە نەزەر و بۆچوون 
و رای جیــاواز. دەبــێ بیــر لــەوە بکاتــەوە 
کــە حەقانییــەت تەنیــا لــە الی حیزبــی 
دێموکرات نییە؛ بەڵکوو خەڵکی دیکەش 
حەقانییەتیان ال هەیە. دەبێ گوێ بگرین 
لــەو حەقانییەتانــە بــۆ ئــەوەی بتوانین بۆ 
الی خۆمان ڕایانبکێشــین، بۆ ئەوەی هێز 
کۆ بکەینەوە، ئەو هێزە لە الیەکەوە هێزی 
پێشمەرگەیە. پێشمەرگەکانمان لە ماوەی 
ڕاگەیاندنی راسان بە فیداکاری، بە دانی 
شــەهید و بریندار، گەورەترین قارەمانەتیان 
ئــەوان  خوڵقانــدووە.  حیزبەکەمــان  بــۆ 
بــە فیداکردنــی ژیانیــان بوونەتــە هــۆی 
زۆر  دێموکــرات،  حیزبــی  بەهێزکردنــی 
جــاری وایــه بــاس دەکەن هەتــا هێندێک 
لە حیزبەکانی بڵێین ئۆپۆزســیۆنی ئێرانی 
رەخنەمان لێدەگــرن کە حیزبی دێموکرات 
زەمانــی  دەکات،  چەکدارانــە  خەباتــی 
زەمانــی  نەمــاوە،  چەکــداری  خەباتــی 
پێشــمەرگایەتی نەمــاوە بــەاڵم ئەو قســانە 
قســەی ئەو کەســانەن کە دۆســتی کورد 
نین، قســەی ئەو کەسانەن کە نایانهەوێ 
ڕۆژهەالتــی  و  دێموکــرات  حیزبــی 
کوردســتان ببێتــە هێــزی شــوێندانەر، ئەو 
کەســانەن کــە لەباتــی هاندانــی الوەکان 
بۆ پێشــمەرگایەتی، دڵســاردیان دەکەنەوە، 
لــەم  نائومێدیــان دەکــەن چونکــە ئێســتا 
نێوەڕاســت  خۆرهەاڵتــی  لــە  ســەردەمەدا 
بەپێچەوانەی ئەو قسانە سەردەم سەردەمی 
هێــز و توانایــە تەنها ئەوانــە دەتوانن بچنە 
پێــش و ئەوانــە مافــی خۆیــان وەربگــرن 
کــە هێزیــان بــە دەســتە. لــە خۆرهەاڵتــی 
نێوەڕاســتدا ئەگــەر هێــزت نەبــێ کــەس 
حیســابت بۆ نــاکات. ڕێژیمــی کۆماری 
کــورد،  نەیارانــی  و  ئێــران  ئیســالمیی 
دوای  لــە  دێموکــرات  حیزبــی  نەیارانــی 
هەمــوو  لــە  زیاتــر  راســان  راگەیاندنــی 
کاتێــک دژایەتــی خۆیــان دژی حیزبــی 
دێموکــرات راگەیانــدووە و نایشــارنەوە ئەم 

دژایەتییە لەبەر ئەو خەباتە نوێیەیە.
 ئــەوان دەزانــن کــە حیزبــی دێموکــرات 
خەریکی چییە. خۆشەویستان ئەگەر ئێمە 
هێزمــان نەبێــت هەزار ســاڵ ئەمــە حیزبی 
دێموکراتین، ئینساندۆستین، حەفتاوچەند 
ســاڵە خەبــات دەکەیــن، شــەهیدمان داوە، 
جێــگای  لــە  بایەخێــک  وەک  ئەوانــە 
یەکالکــەرەوە  بــەاڵم  گرینگــە،  خۆیــدا 
نییــە، یەکالکەرەوە هێزە. جۆرج واشــنتۆن 
یەکێــک لە ســەرکۆمارەکانی ســەرەتای 
پێکهاتنــی ئامریــکا قســەیەکی جالبــی 
ئامــادە  خــۆی  "ئەوەیکــە  دەڵــی:  هەیــە 
دەکات بۆ شەڕ بە باشترین شێوە دەتوانێت 
ئاشــتی بپارێــزێ". یانــی ئەوەیکــە هێزی 
نەبــێ ناتوانــێ ئاشــتیش بپارێــزێ. ئــەوە 
بەشــێکە لــە هێز. بــەاڵم بەشــی گرینگتر 

لەوەش کۆمەاڵنی خەڵک لە کوردستانی 
ئێرانن کە بە خۆشییەوە خەڵکێکی ئاگاه، 
بــەورە، پێداگــر لەســەر مافەکانییەتــی و 
ســەرەڕای زەبروزەنگی ڕێژیمی کۆماری 
ئیســالمیی ئێــران هەتا ئێســتا بــە چۆکدا 
نایــەن.  چۆکیشــدا  بــە  و  نەهاتــوون 
مانگرتنی ســاڵی ڕابردوو لە کوردســتاندا 
یەکێک لە نیشــانەکانی ئــەو ئاگاهی و 
وشــیارییە بــوو. ئێمــە الیەنێکــی دیکەی 
خەباتــی  بەهێزکردنــی  کارەکەمــان 
مەدەنییە. کۆمەاڵنی خەڵكی کوردســتان 
جوواڵنــەوەی  بەشــی  بەهێزتریــن  وەکــوو 
کورد لەو بەشــەدایە و حیزبی دێموکراتی 
کوردســتانی ئێران بۆ ئەوەیکە ڕۆژهەاڵت 
دوای  لــە  شــوێندانەر  ببێتــە  هێــزی 

ڕاگەیاندنــی راســان ســەرنجێکی تایبەتی  
ســازماندان  و  مەدەنــی  خەباتــی  داوەتــە 
لــە  کــورد  خەڵكــی  ڕێکخســتنی  و 
ڕۆژهەاڵتدا. گەنجەکانمان لە ڕۆژهەاڵت 
لــە دوای ڕاگەیاندنــی راســان پــۆل پــۆل 
پەیوەســت دەبن بە ریزەکانی پێشمەرگەوە، 
لەنێوخــۆی واڵتــدا کار و تێکۆشــانێکی 
بێوچــان بەردەوامــە. ئێمــە هەر لــە ماوەی 
ئەو ســێ ســاڵەدا هەستی پێ دەکەین کە 
راســان چەنــد لــە ئامانجەکانــی نیزیــک 
بووەتــەوە و چــۆن چووەتــە پێشــێ بــەاڵم 
دوورمــان  ڕیگایەکــی  ئێســتا  هەتاکــوو 
لەبــەرە. دەبێ هەنــگاوی بۆ هەڵگرین. لە 

پێناوی پێکهاتنی ئەو هێزەدایە کە حیزبی 
دێموکــرات بــە تایبەتــی دوای کۆنگرەی 
١٦ بۆ پێوەندیگرتن لەگەڵ ئۆپۆزیسیونی 
ئێرانــی لەگــەڵ ئۆپۆزیســیونی کــوردی 
ئێــران، دیالــۆگ و وتووێــژی دامەزرانــد. 
ئەوەیکە دەبینن ناوەندی هاوکاری لەگەڵ 
هێزەکانی کوردی ڕۆژهەاڵت پێکهاتووە، 
ئێمە وەک حیزبی دێموکرات شوێندانەری 
ئــەو یەکگرتووییــە،  بــۆ  بوویــن  ئەســڵی 
ئەگــەر لــە ڕابــردوودا هێندێــک دوودڵــی 
و نیگەرانــی لــە دانیشــتن و کۆبوونەوە لە 
بەینی حیزبەکانی ئۆپۆزیســۆنی کوردی 
ئــەو  پێکهاتنــی  بــە  هەبــوو  ڕۆژهــەاڵت 
هاوپەیمانییــە ئــەو دوودڵییــە رەویوەتــەوە و 
ئێســتا کۆبوونــەوە و دانیشــتن، هاوکاریی 

لەنێــوان هێزەکانــی کــوردی ڕۆژهــەاڵت 
بەردەوامە. ئێمە ئەو سیاسەتە درێژە دەدەین. 
لــە الیەکــی دیکــەوە حیزبــی دێموکــرات 
کار و تێکۆشــانێکی بەردەوامــی بەڕێــوە 

بــرد بۆ پێکهێنانی ئۆپۆزیســیۆنی ئێرانی 
و توانیمــان لەگــەڵ دە حیزبــی دیکــەی 
ئۆپۆزیســیۆنی ئێرانی، کــە نزیکەی دوو 
حەوتوو لەوە پێش راگەیەندرا، هاوپەیمانی 
و  چاوپێکەوتــن  ئــەو  بهێنیــن  پێــک 
پێکهێنانی هاوپەیمانی لەگەڵ بەشەکانی 
دیکەی ئۆپۆزیسۆنی ئێرانی بەردەوامە بۆ 
ئەوەیکە ئێمە وەکوو کوردی ڕۆژهەاڵت، 
ئەو الیەنانە رابکێشــین بۆ ئەوەیکە ویست 
و داخوازییەکانــی ئێمــە قەبــووڵ بکــەن. 
باوەشــمان  دێموکراتــدا  حیزبــی  نێــو  لــە 
ئاوەاڵیــە بــۆ هەموو کوردێکی تێکۆشــەر 
و نیشتمانپەروەر کە بۆ مافەکانی گەلی 
کــورد خەبــات دەکات، دڵی بۆ کورد لێ 
دەدات و ئامادەیــن لــە ڕیزەکانــی حیزبــی 
دێموکراتدا جێگایان بکەینەوە، کاریان پێ 
بســپێرین بۆ ئەوەیکە بەشــدار بن. ئەمە لە 
الیەکــەوە حیزبی دێموکرات بەهێز دەکات 

و لە الیەکی دیکەشەوه ئەو ڕۆژهەاڵتەی 
پێــک  بیخوڵقێنیــن  دەمانهــەوێ  کــە 
بێــت، کوردســتانێکی بەهێــزە کــە کــەس 
نەتوانێــت پەراوێزی بخات؛ لەو پێوەندییەدا 
بەردەوامــە،  دیپلۆماســییەکانمان  کارە 
نوێنەرانمــان لــە دەرەوە خەریکــی تەمــاس 
گرتــن و پێوەنــدی گرتنــن لەگــەڵ حیزبە 
ئۆپۆزیســیۆنی  لەگــەڵ  جۆراجــۆرەکان، 
ئێرانــی. بۆیــە لێــرە ئێمــە لــه بڕگەیەکی 
قەرارمــان  مێژووییــدا  حەساســیی  زۆر 
گرتــووە، ئێمــە وەک حیزبــی دێموکراتی 
کوردســتانی ئێران لە الیەکەوە بەرەو ئەوە 
دەچیــن کــە ڕووخانــی ڕێژیمی کۆماری 
ئیســالمیی ئێــران نزیــک دەبێتــەوە و ئەوە 
ئــارەزووی چــل ســاڵەی ئێمەیــە. ئــەوە بۆ 

ئێمە جێگای دڵخۆشــییە بۆ ئێمە جێگای 
هیوایــە هێزمــان پــێ دەبەخشــێت چونکــە 
ئێمــە لــە ڕابــردوودا کوتومانە و ئێســتاش 
تکراری دەکەینەوە ئازادیی خەڵکی ئێران 
بــە نەمانــی کۆمــاری ئیســالمیی ئێــران 
جێبەجێ دەبێت. ئەوەی دووپات دەکەمەوە 
ڕێژیمــی  گــەر  نییــە  ئــەوە  مانــای  بــە 
بەتایبــەت  رووخــا  ئیســالمی  کۆمــاری 
بێنیــن  بەدســت  ئازادییەکانمــان  هەمــوو 
بــەاڵم دەڵێیــن هەتــا کۆمــاری ئیســالمی 
کەوابــوو  ناگەیــن  ئــازادی  بــە  هەبــێ 
ڕووخانــی ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســالمی 
یانــی دەســتپێکردنی هەنــگاوەکان بــەرەو 

ئــازادی بەتایبــەت بــۆ ئیمــەی کــورد لە 
کوردستانی ئێراندا؛ بەاڵم الیەنی دیکەی 
ئــەو قەزییــە ئەوەیە کە بۆ ئەوەی بەدوای 
ڕووخانــی ڕێژیمــی کۆماری ئیســالمیی 
ئێــران ببینــە هێــزی شــوێندانەر دەبێ کار 
و تێکۆشــانمان زیاتر بکەین لێرەدا ئەرک 
و وەزایفی ئێمە وەکوو حیزبی دێموکراتی 
کوردســتانی ئێــران و وەکوو یەک یەکی 
خەڵکی کورد لە کوردستانی ئێراندا زۆر 
زیاتر لە رابردوو خۆی نیشــان دەدات. بەو 
مانایــە کە عــەرزم کــردن خۆئامادەکردن 
بــۆ خەباتێکــی نــوێ، شــێوەیەکی دیکــە 
لــە خەبــات، بــۆ ئەوەیکە ئێمــە هەنگاو بە 
هەنــگاو لــە ئامانجەکانمان کــە ئازادییە، 
فێدرالیزمــە لــە ئێرانــدا نزیــک ببینــەوە. 

ئێمــە ئەگــەر وریــا نەبیــن وەکــوو کورد و 
بەباشــی کەلک لــە هەلەکان وەرنەگرین، 
خۆمان ڕێک نەخەین و نەبینە ئەو هێزەی 
کە لە کوردســتاندا باســم کرد، کۆماری 

ئیســالمیی ئێرانیش بڕووخێ کورد مافی 
لــە  ئــەوەی  چونکــە  ناکەوێــت.  دەســت 
ئێرانــدا هەیــە بێجگــە لــەو نەتەوانەی کە 
مافپێشێلکراون وەکوو ئێمەی کورد، باقی 
دیکــە لــە گشــتییەتی خۆیدا بــاوەڕی بە 
مافــی کورد نییە، بــاوەڕی بەوە نییە کە 
دەسەاڵت دابەش بکات، بەاڵم ئەگەر ئێمە 
بووینــە هێزی شــوێندار لەبــەر بەرژەوەندی 
خۆیــان مەجبــوورن حیســاب بــۆ خەڵکــی 
نــوێ  ئەرکێکــی  بۆیــە  بکــەن،  کــورد 
دەکەوێتــە ســەر شــانمان چ وەک حیزبی 
دێموکراتی کوردســتانی ئێران و چ وەک 
مافەکانــی خەڵکی کورد لە ڕۆژهەاڵتدا 
هەر وەکوو تا ئێستا لە بڕگەی ٤٠ ساڵی 
ڕابردوودا کە لەگەڵ کۆماری ئیسالمیی 
ئێرانــدا بەربەرەکانێمــان کــردووە ئەرک و 
وەزیفەیەکــی تایبەتیمان هەبووە بەڕێوەمان 
بــردووە، ئێســتاش لــەو بڕگــە نوێیــەدا کە 

بەرەوڕوومانە دەبێ لێرەشدا ئەرکی خۆمان 
بــاش بناســین و بــاش جێبەجێــی بکەیــن. 
ئــەو دەمییــە کە دەتوانین بــە مافەکانمان 
بگەین. بەاڵم بێگومان ئەو خەباتە نوێیەی 
کــە لەبەر دەســتمانە یــا بەرەوڕوومان دێ 
لــەو خەباتەی کە هەتا ئێســتا کردوومانە 
ئاســانتر و گونجاوتــر دەبێ بــەاڵم دووبارە 
پێویستی بە یەکگرتوویی هێز و توانامانە 

لە کوردستانی ئێراندا. 
لــەو مەرحەلەیەدا ئەندامانی حیزب، کادر 
و پێشــمەرگەی حیزب دەبێ یەکگرتوویی 
زیاتریــان هەبــێ، پێکــەوه کار بکەیــن وە 
هەموومان دەســت بدەینــێ. یەکگرتوویی 
حیزب لە پێش هەموو شتێکدا دیفاع کردن 
لە سیاســەتی ڕاگەیەنــدراوی حیزبه. زۆر 

جــاری وایــە دەبیســینەوە ئەندامی حیزب، 
الیەنگرانی حیزب، دەکەونە ژێر تەئسیری 
پۆپۆلیســتی  تەبلیغاتــی  هەندێــک 
ڕادیــکاڵ که کاری حیزبــی دێموکراتی 
کوردســتانی ئێــران نییــە. بــۆ ئــەوەی کە 
بتوانیــن هێزەکانمــان هەمــوو بخەینە ســەر 
یــەک پێویســتە لەپێوەنــدی لەگــەڵ ئــەو 
شــتێکدا  هەمــوو  پێــش  لــە  مەســەلەدا 
حیــزب  ئەندامانــی  سیاســییەوە  لەبــاری 
ڕاگەیەنــدراوی  سیاســەتی  لــە  چاویــان 
حیــزب، سیاســەتی نووســراو و سیاســەتی 
شیفاهی حیزبی دێموکرات بێت. دەزگای 
حیزبــی  سیاســەتی  حیــزب  ڕاگەیاندنــی 

ئێمــە  دێموکــرات مونعەکیــس دەکاتــەوە 
دەبــێ چاومان لەوێ بێت لەباتی ئەوەیکە 
سیاســەتی هەڵــە و چەواشــەکارانە کــە 
کۆمەاڵیەتییــەکان  تــۆڕە  لــە  بەداخــەوە 
بــە شــێوەیەکی بەربــاڵو دەبینرێــن چــاوی 
لێبکەیــن و کاتــی خۆمانــی بــۆ دابنێین. 
تێکۆشــانمان  و  کار  بەرفراوانترکردنــی 
لــە ڕێکخســتن، لــە پێشــمەرگایەتی، لــە 
و  کار  ئــەو  هەمــوو  لــە  و  دیپلۆماســی 
ئەرکانــەی کــە هەمانــە، ڕاگەیانــدن لەو 
مەرحەلەیەدا دەبێ دەوری تایبەتی هەبێ، 
یارمەتیــدەری  حیزبــی  ئۆرگانــی  دەبــێ 
یەکتــر بــن چونکــە ئێمــە وەک حیزبــی 
بەڕێوەچوونــی  باشــتر  بــۆ  دێموکــرات 
کارەکان ئــەرک و وەزایفەکانمــان دابەش 

کردووە کە بە هەموویەوە دەبێتە پەیکەری 
بەدەنێــک  وەک  دێموکــرات؛  حیزبــی 
ئەندامێکــی زینــدووی هەیە کە هەر کام 
لــە ئەندامــەکان کارێــک ئەنجــام دەدەن، 

دەســتێک شــتێک دەکا، چــاو شــتێک 
دەکا، الق شتێک دەکا، مێشک شتێک 
دەکا، ئەوانە هەر کامیان کاری تایبەتی 
پێکــەوە  بــەاڵم هەموویــان  هەیــە  خۆیــان 
دەبنــە مــرۆڤ، دەبنــە ئینســانی زینــدوو، 
و ئەوانــە یارمەتــی یەکتــری دەدەن. لــەو 
ئەندامێکــی  ئەرکــی هەمــوو  بڕگەیــەدا 
حیزبە کە لە شــتی بچووک، شــتی وردە 
کــە کاتی ئێمــە بەخۆیەوە دەگرن، قەتیش 
تەوابوونی نییە، خۆبپارێزن بیر لەو ئامانج 
وبەرنامــە گشــتییانە بکەنــەوە کە ئێســتا 
حیزبــی دێموکــرات کاری بــۆ دەکا، بــۆ 
کوردســتانێکی بەهێــز وە ئــەوە کــە چۆن 
ببێتە کوردستانێکی بەهێز، ئێمە دەبێ لەو 
ڕاســتایەدا بیــر بکەینەوە و لەو راســتایەدا 
دەبێ هەنگاو بنێین، لەو راستایەدا ئەرکی 
ئەندامانــی حیزبــی یــا بڵێین بەشــێک لە 
ئەرکەکانــی ئەندامانــی حیزبــی ئەوەیــە 

کە تێبکۆشــن لــە دەورووبــەری خۆیان لە 
نزیکی خۆیان کەســانی لێهاتوو و شــارەزا 
کــە دەتوانــێ هێــزی حیزبــی دێموکــرات 
زیــاد بــکا بــۆ الی حیزبــی دێموکــرات 
ئەرکەکانــی  لــە  یەکێــک  ڕابکێشــین؛ 
ئێمــە  مەســەلەیەیە.  ئــەو  ڕێکخســتن 
دوژمنەکەمان هێشــتا بەهێزە بۆیە ئێمەش 
دەبــێ بەهێــز بیــن، هێــز لــە کۆکردنەوەی 
کەســانی شارەزا، کەســانی نیشتمانپەرەور 
و کەســانی ئازادیخوازدایە، لە دەوروبەری 
خۆمان، لە کەســوکاری خۆمان، دۆســت 
و رەفیــق و هاوکالســەکانمان قســەیان بۆ 
بکەیــن. بیانکەینــە الیەنگــری حیزبــی، 
زمانمــان  حیــزب؛  ئەندامــی  بیانکەینــە 
و نووســینمان لــە راســتای ئــەو تەبلیغاتــە 

بــێ کــە حیزبــی دێموکــرات بــە شــێوەی 
رەســمی ڕایگەیانــدووە. لێرەدا شــانازی بۆ 
ئێمــە وەکــوو ئەندامانی حیزبــی ئەوە نییە 
کــه داوای قەبــە و گــەورە بکەین بەڵکوو 
شانازییەکە لەوەدایە کە هەموومان پابەند 
بە سیاســەت و بەرنامەکانی حیزبەکەمان 
بیــن، حیزبی ئێمە چــی دەوێت هەموومان 
دەبــێ لــەو چوارچێوەیــەدا بیــر بکەینــەوە 
و لــەو چوارچێوەیــەدا هەنــگاو هەڵگریــن. 
ســەرنج بدەینــە ئــەو راســتییە کــە حیزبی 
دەبینــێ  ئەوانــە  هەمــووی  دێـــموکرات 
بــەاڵم بــە هەڵســەنگاندنی هێــزی خۆی و 
هەڵسەنگاندنی هێزی نەیار و دوژمنەکانی 

سیاســەتێکی موعتەدێــل کە لــە توانایدا 
بــێ بباتــە پێشــێ ڕادەگەیێنــێ و کاری 
لەسەر دەکات. ئەندامی حیزبی دەبێ لەو 
چوارچێوەدا کار بکا ناکرێ ئێمە خۆمان 
بــە ئەندامــی حیزبــی و الیەنگری حیزبی 
بزانین بەاڵم تەبلیغ بکەین بۆ سیاسەتێک 
کــە سیاســەتی حیزبــی دێموکــرات نییە. 
ئــەو مەســەلەیە زۆر گرینگــە ئــەوە بۆیــە 
لێرەڕا دووپاتی دەەکەمەوە زۆر جاری وایە 
ئەندامــی حیزبی ئێمە لە جیاتی تەبلیغی 
ژێــر  دەکەوێتــە  حیزبــی  سیاســەتەکانی 
تەئسیری هەندێک سیاسەت کە زەرەر بە 
یەکگرتوویی سیاســیی حیزبی دێموکرات 
و زەرەر بــە هەنــگاوەکان و بەرنامەکانــی 

حیزبی دێموکرات دەگەیەنێت.

مەســەلەیەدا  ئــەو  لەگــەڵ  لەپێوەنــدی   
پێوەنــدی  لــە  بەرپرســیارین.  هەموومــان 
لەگەڵ سیاسەتەکانی حیزبی دێموکراتدا، 
ئەرکــی هەموومانــە کە دیفــاع بکەین لە 

ئەگــەر  دێموکــرات،  حیزبــی  سیاســەتی 
کەســێک الیەنێــک لە دژی سیاســەتی 
حیزبی دیێموکرات قسە دەکات ئێمە دەبێ 
بەرپەرچــی بدەینەوە، بــەاڵم بەرپەرچدانەوە 
بە مانای ســووکایەتی کردن، شــکاندنی 
زبرکــردن  قســەی  خەڵــک،  حورمەتــی 
نییــە بەڵکــوو بــە ئیســتدالل و مەنتــق، بە 
ڕوونکردنــەوە. هاوڕێیان، ئێمــە حیزبێکین 
کــە خەباتێکی ســەربەرزانەمان لە پشــتە، 
ئامانجێــک کە ئێمە هەمانە ئامانجێکی 
ســەردەمیانە و حــەق و ڕەوایــە، بۆیە ئێمە 
قســەی زۆرمان پێیە، ئیســتداللی زۆرمان 
پێیــە، ئێمــە دەبــێ لەگــەڵ خەڵــک بــە 
مەنتق قســە بکەین، بە جنێودان و قســەی 
ســووک، سیاســەتی حیزبــی دێموکــرات 
ناچێتە پێشێ، دەبێ فێر بین کە ئەوندەی 
حیزبەکەمــان بەهێــز دەبــێ کــە ئێســتا بە 
کــە  ئەوەنــدەی  بەهێــزە،  زۆر  خۆشــییەوە 

ئیعتبــار و ئێعتمــاد بە حیزبــی دێموکرات 
لــە ئاســتی مەنتەقــەدا و لە کوردســتاندا 
دەچێتە سەر، ئەوەندەش دەبێ متوازع بین؛ 
متــوازع نــە بەمانای ئەوەیکــە لە بەرانبەر 
ئەوانــەی کــە دژی حیزبــی دێموکراتــن 
لەبەرانبــەر  بەڵکــوو  دانەوێنیــن  ســەر 
ئەوانــە بــە قســەی حیســابی و دروســت و 
ئیســتداللەوە جواب بدەینەوە، دیفاع بکەین 
لــە حیزبەکەمــان، ئــەوە ڕێگایەکــە کــە 
ڕێــگای ســەردەمیانەیە. کەســێک کــە 
بێــت، کەســێک  پــێ  قســەی حیســابی 
کــە لــە حیزبێکدابــێ کــە هێــز و توانــای 
هەیە پێویســتی بە قســەی ســووک و زبر 
نییە، ئەوەندەی قسەی حیسابی هەیە کە 

موحتاجی ئەو جۆرە شتانە نییە. 
بە گشــتی ئەرکی ئەندامانی حیزبی لەو 
بڕگەیەدا ئەوەیە کە زیاتر لە ڕابردوو پشتی 
حیزبەکەیــان بگــرن بــۆ ئەوەیکــە هەرچی 
مەرحەلەیــەدا  لــەو  حیزبەکەمــان  زیاتــر 
بەهێز بێ، ئێمە هەتاکوو ئێســتا بە کار و 
تێکۆشانی هەموو الیەکمان بە ڕابردووی 
شــەهیدەکانمان  و  حیزبــی  ئەندامانــی 
توانیومانــە حیزبــی دێموکرات ســەرەڕای 
هەمــوو گرفــت و شــەهیدبوونی ڕێبــەران 
و موشــکالتی گەورە کە لەســەر ڕیگایان 
بــووە ئــااڵی حیزبەکەمــان هــەروا بــەرز و 
دێموکــرات  حیزبــی  ڕابگریــن.  شــەکاوە 
توانــای  و  ئێعتبــار  لــەو  هــەر  ئێســتاش 
مەعنــەوی و سیاســییە بەرخــوردارە کــە 
ســااڵنی ڕابــردوو بوویەتــی، بــەاڵم ئێســتا 
لــە ڕابــردوو زیاتــر ئیحتیاجمــان پێی هەیە 
چونکــە بڕگەیــەک کــە ئێمــە تێیدایــن، 
بۆچوونــی  بــە  هەســتیارە،  بڕگەیەکــی 
مــن ئــەو بڕگەیــەی ئێمــە تێیدایــن وەکوو 
باخەوانێــک دەچێت کــە زەحمەتی زۆری 
کێشــاوە، داری چانــدووە عەرزی کێاڵوە، 
تــۆوی چانــدووە، ئــاوی داوە، کوێرەوەری 
زۆری لەســەر کێشاوە بەاڵم ئەگەر کاتی 
ڕنینــەوەی بەهرەکەی وریا نەبێت ئەوەیکە 
کردوویەتــی دەوەرێتــە ســەر عــەرز و تێــدا 
دەچێــت، قەل و داڵ دەیخوا، دوژمنان دێن 
دەیدزن و دەیبەن؛ ئێمە دەبێ ئاگامان لێی 
بێ، ئێمە گەیشتوونەتە ئەو مەرحەلەیەی. 
داهاتــوو بۆ ئێمە زیاتر لە هەموو کاتێک 
دوای  خەباتــی  وتــم  ئەوەیکــە  ڕوونــە، 
روخانــی ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســالمیش 
نییــە کــە  بــەو مانایــە  بەردەوامــە  هــەر 
بترســێین و نیگەران بین بەڵکوو بۆ ئەوەیە 
کــە خۆمــان ئامــادە بکەیــن، دانەنیشــین 
بڵێین جا وەاڵ کۆماری ئیسالمی خەریکە 
دەڕووخێ، ئامریــکا دەیڕووخێنێ کەوابوو 
هەموو شتێک تەواوە! نەخێر ئێستا کاتی 
چنینەوەی بەهرەیە، دەبێ زۆر بەوشیاری، 
کــە  توانایــەی  بــەو  و  بەیەکگرتوویــی 
حیزبــی دێموکرات هەیەتی ئەو ســەرمایە 
کــۆی  ئێســتا  هەتــا  کــە  مەعنەویــەی 
کردووەتەوە هەمووی کەڵکی لێوەربگرین. 
نەیدۆڕێنیــن،  لــەو مەرحەلــە حەساســەدا 
بەهــرە و زەحمــەت و کوێرەوەرییەکانمــان 
بەفیــڕۆ نەچــن، مــن بەش بــە حاڵی خۆم 
پێموایــە کــە  و  هیــوادارم  لەوبــارەوە زۆر 
ئێــران  حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی 
وەک کــورد لــە ڕۆژهەاڵتــدا بە گشــتی 
ئــەو دەرک و تێگەیشــتنەیان هەیــە کــە 
حەساســیەتی ئــەو بڕگــە گرینگە دەرک 
بکــەن بۆیــە حەتمەن بــە وریاییەوە هەنگاو 
رابــردوودا  لــە  هــەروەک  و  هەڵدەگریــن 
سیاســەتی  هەڵگرتــووە.  هەنگاومــان 
موعتەدێل و دروســتمان رەچاو کردووە بۆ 
ئــەو مەرحەلــەش هەر بەو شــکڵە هەنگاو 
دەنێیــن. مــن دڵنیــام کــە بــە ڕووخانــی 
بــە  ئێمــە  ئێــران  ئیســالمیی  کۆمــاری 
بەشــێکی زۆر لە ئــاوات و ئارەزووەکانمان 
دەگەیــن و خەباتەکەمان درێژە دەدەین کە 
هەموو ئارزووەکانمان بێتەدی بەو شــێوەیە 
دەکەیــن،  شــاد  شــەهیدەکانمان  رۆحــی 
بنەماڵەی شەهیدەکانمان سەربەرز دەکەین 
کە خوێنی ڕۆڵەکانیان بەفیڕۆ نەچووە و 
ئێمەش وەکوو کادر و پێشمەرگە و ئەندام 
والیەنگرانــی حیزبــی دێموکرات و هەموو 
کوردێکــی نیشــتمانپەرور لــە رۆژهەاڵتدا 
ســەربەرز بیــن کە لــە گەیاندنی کورد لە 
ڕۆژهەاڵتــدا بــە مافەکانیــان هەنگاومان 
نــاوە، زەحمەتمــان کێشــاوە و فیداکاریمان 
کــردووە. بــا هەموومــان لــەو شــانازییەدا 
دەکــەم  سپاســتان  زۆر  بیــن.  بەشــدار 
هیوایەکــی بەرز دەخوازم بۆ ســەرکەوتنی 

گەلەکەمان بە زوویی. زۆر سپاس.

هێندێــک لــە حیزبەکانــی بڵێین ئۆپۆزســیۆنی ئێرانــی رەخنەمان لێدەگرن کە حیزبــی دێموکرات خەباتی 
چەکدارانە دەکات، زەمانی خەباتی چەکداری نەماوە، زەمانی پێشــمەرگایەتی نەماوە بەاڵم ئەو قســانە 
قســەی ئەو کەســانەن کە دۆســتی کورد نین، قســەی ئەو کەســانەن کە نایانهەوێ حیزبی دێموکرات و 

ڕۆژهەالتی کوردستان ببێتە هێزی شوێندانەر

. لــە نێــو حیزبــی دێموکراتــدا باوەشــمان ئاوەاڵیە بــۆ هەموو کوردێکی تێکۆشــەر و نیشــتمانپەروەر کە 
بــۆ مافەکانــی گەلــی کــورد خەبــات دەکات، دڵی بۆ کــورد لــێ دەدات و ئامادەین لــە ڕیزەکانی حیزبی 

دێموکراتدا جێگایان بکەینەوە، کاریان پێ بسپێرین بۆ ئەوەیکە بەشدار بن. 

ئێمــە ئەگــەر وریــا نەبین وەکوو کورد و بەباشــی کەلک لە هەلەکان وەرنەگریــن، خۆمان ڕێک نەخەین و 
نەبینە ئەو هێزەی کە لە کوردســتاندا باســم کرد، کۆماری ئیســالمیی ئێرانیش بڕووخێ کورد مافی دەســت 

ناکەوێت.

یەکگرتوویی حیزب لە پێش هەموو شتێکدا دیفاع کردن لە سیاسەتی ڕاگەیەندراوی حیزبه. 

درێژەی الپەڕەی ٥
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بوودجەی حەلەب، 
پێش لە لێقەوماوانی کرماشان پەسەند کرا

کەیوان دروودی
نزیــک بــە یــەک ســاڵ و ســێ مانــگ 
بیســت ویەکی  ڕۆژی  لــە  لەمەوپێــش 
 ٧ بوومەلەرزەیەکــی  ســەرماوەزدا، 
سەالســی  ئەزگڵــەی  لــە  ڕیشــتەری 
باوەجانــی ڕوویــدا. ئــەودەم کــەس بیــری 
لــەوە نەدەکــردەوە کە خەڵکی کوردســتان 
کــە  ئابوورییــەی  گوشــارە  هەمــوو  بــەو 
شــێوازە  بــەو  بتوانــن  بــوو،  لەســەریان 
بەهانــای خەڵکــی ئــەو ناوچــەوە بــڕۆن. 
ناوچەکانــی ســەر بــە ســەالس، ســەرپێڵ 
و قەســری شــیرین لــە زیانبەرکەوتووترین 
شــوێنەکانی ئەو بوومەلەرزەیــە بوون. لەو 
ڕۆژەوە بــۆ مــاوەی نزیــک بــە مانگێک 
لە ســەرەوەترین ناوچەکانی کوردســتانەوە 
هەتاکــوو خوارووترین شــار و گوندەکانی، 
هەرەوەزییەکــی گــەورە بەڕێوەچوو کە لە 
مێــژووی هاوچەرخــی ئێران بە گشــتی و 

کوردستان بە تایبەتی بێوێنە بوو. 
لــەو کاتــەدا کــە ڕێژیم لەو هەموو ســۆز 
بــۆ  کوردســتانیان  هۆگرییەتییــەی  و 
هاونیشتمانییان سەری سوڕمابوو؛ هەوڵیدا 
تاکــوو لــە ڕێگــەی جۆراوجــۆرەوە خــۆی 
وەکــوو بەشــداری ئــەو هەڵمەتــە بنوێنێ، 
بــەاڵم ســەرنەکەوت. لێــرەوە دەرکەوت کە 
نیشــتمانیان  بــۆ  کــوردان  هۆگرییەتیــی 
بــە بارتەقــای ســەرکوتەکانی دەســەاڵتە 
ئیســالمی  و  پەهلــەوی  خۆســەپێنەکانی 
هەڵکشــاوە و تــا هــەر شــوێنێ کوردێک 
هەبــێ، ئەوە ئەوێ بە کوردســتان دەزانن. 
ئەمــە بۆ کــوردەکان وەکــوو گۆڕەپانێک 
بــوو بۆ ئــەوەی ئیــرادەی خۆیــان بەڕووی 
دەســەاڵتێکی خۆسەپێندا بنوێنن. هەروەها 
تاقیگەیەکــی  بەرامبەریــش  بــۆ الیەنــی 
بــاش بــوو تــا بــۆی دەربکــەوێ کــە ئــەو 
هێزە کەڵەکەکراو و ســەرکوتکراوە چەندە 
هەڵمەتــی  پێدەکــرێ.  چیــی  و  بەهێــزە 
بوێرانــە و لەخۆبردووانــەی خەڵکــی کورد 
نەک هەر گشت کوردستانی ڕۆژهەاڵت 
بەڵکوو کوردســتانی باشووریشەوە گرتەوە 
و هــەر لەبــەر ئەمــەش ڕێژیــم لــە ســەر 
ســنوورە دەســکردەکان پێشــی بە کاروانی 
یارمەتییــەکان گــرت تاکــوو الی خۆیەوە 
جارێکیتــر تەئکیــد لەســەر ئــەوە بکاتــەوە 
کــە لــە کۆتاییــدا ئەوە هێــزی پەتییە کە 

بڕیاری یەکالکەرەوە دەدات. 
مــاوەدا  لــەو  ملمالنــێ  ئــەم  ئەنجامــی   
تێپەڕبوونــی  بــە  و  پێنەهــات  کۆتایــی 

کات دەرکــەوت کــە دەســەاڵت گەرەکی 
بووبــێ،  خۆنوێنیــش  بــۆ  تەنانــەت  نییــە 
تــۆزێ ئەم بارگرانییــە لە کۆڵی خەڵکی 
لێقەومــاو ســووک بــکات. لێــرەوە بوو کە 
دەرکەوت لە ئەجێندای بۆ کێشمانکێشــی 
ســەرەتاتکێ ناوچەییەکاندا، کوردستانی 
وەک ئەحواز چەند پلە لەدوای حەلەب و 

دەمیشقدا داناوە.
لــەم ڕۆژانــە وەزیــری ڕێگەوبانــی ڕێژیم، 
هاوکات لەتەک ســەردانی بەشــار ئەسەد 
ڕایگەیانــد کــە بڕیاریــان وایــە کــە ســی 
هــەزار یەکــەی نیشــتەجێبوون لــە ناوچــە 
ئەســەد  ژێرچەپۆکــی  شــەڕلێدراوەکانی 
دروســت بکەن. ئەمیــر ئەمینی لەو بارەوە 

باســی لــەوە کــردووە کــە ئــەم پرۆژەیە لە 
چوارچێوەی گرێبەســتێکی یارمەتییە بۆ 
لێقەوماوان لە سووریە. ئەمە لە حاڵێکدایە 
کــە پێشــتریش ڕایەدارانــی ئــەو ڕێژیمــە 
بــە ڕاشــکاوی ڕایانگەیاندبــوو کە لەالی 
ئەوانــەوە ســووریە گرینگتــرە لــە ئەحواز و 

ئەمەش کاردانەوەی زۆری لێکەوتەوە.
دەســەاڵتی ویالیەتــی فە قیــه بــاش لــەوە 
تووشــی  ناوخــۆوە  لــە  کــە  تێگەیشــتووە 
پووکانــەوە بــووە و ناتوانێ لەســەر ڕەوایی 
کۆمەاڵیەتیــی خەڵکــی نــاو جوغرافیای 
ڕۆژانــی  بــۆ  ئەوتــۆ  حســێبێکی  ئێــران 
لێقەومانــی خــۆی بــکات. هەربۆیەش لە 
ئێســتەوە خەریکــە ڕێگە خۆش دەکات بۆ 

ئــەوە بتوانێ بە ناوی بەرەی موقاومەتەوە 
هاوپەیمانی درێژخایەن بۆخۆی بدۆزێتەوە. 
دەست شــۆردنەوە لــە ڕەوایــی ناوخۆیــی و 
پشتبەســتن بــە دەســەاڵتە لەرزۆکەکانــی 
ناوچــە و جیهــان تا ئەو جێیە گرینگە کە 
دەســەاڵتداران ئامادەن بێ هیچ پارێزێکی 
سیاسی و ئەدەبی، کوردستان و ئەحواز بە 

دیمەشق و حەلەب بگۆڕنەوە.

بەپێی زانیاریی بەردەست لە بەراوردەکانی 
لــەدوای  ڕێژیــم  مەســکەنی  بونیــاد 
هــەزار  دوازدە  کرماشــان؛  بوومەلــەرزەی 
یەکــەی نیشــتەجێبوون بەهــۆی شــەپۆلی 
بنــەواوە  لــە  تەواوەتــی  بــە  بوومەلــەرزەوە 
داڕماون و نزیک بە پازدە هەزار یەکەش 
نۆژەنکردنــەوە  بــۆ  بەپەلەیــان  پێویســتیی 
هەبووە. کۆی ئەم دوو بەشــە لەسەریەک 
یەکــەی  هــەزار  بیســت وحەوت  دەبێتــە 
نیشــتەجێبوون. بەم پێیە هێشــتا سێ هەزار 
یەکە کەمترە لەو ڕێژەیەی کە ڕێژیم بۆ 

سووریە دەستنیشانی کردووە. 
داوە  بڕیــاری  لێبڕاوانــە  ڕێژیــم  کەوایــە 
هیــچ بایەخێــک بــۆ ڕەوایــی لــە ناوخــۆ 

دانەنێــت و بــە هەمــوو توانایــەوە هــەوڵ 
ئــەدات کۆڵەکەی خۆی لە دەرەوە قایمتر 
بکات. ئەمە لەحاڵێکدایە کە مەجلیســی 
بەهارســتان، بووەتــە جێگــەی کۆمەڵێک 
کەســی گوێڕایــەڵ کە نــەک هەر هیچ 
هەڵوێستێکیان بەرامبەر بەم ئاکارە قیزەونە 
نییــە بەڵکــوو خەریکــی کڕووزانــەوەن بۆ 
ئــەوەی لەالیەکــەوە وەفاداریــی خۆیان بەو 
دەسەاڵتە دووپات بکەنەوە و لەالیەکیترەوە 
ســۆزی خەڵکی لێقەومــاو بۆ الی خۆیان 
ڕابکێشــن و ئەمــەش ببێتــە بەســتێنێک 
بۆیان بۆ ئەوەی لە گەڕی داهاتووی بەناو 
هەڵبژاردنــدا بە پشــتگیریی باڵ باڵێنی نێو 
دەسەاڵت، دەنگی خەڵکی وەدەست  بخەن.

ئیســتراتیژیی  کۆڵەکــەی  پێیــە،  بــەم 
مانــەوەی ڕێژیــم لە دەمیشــقدایە. بۆیەش 
سەیر نییە کە ئێران چەندین نەخۆشخانەی 
لە عێراق دروست کردووە کە تێکڕایان لەو 
ناوچانە هەڵکەوتوون کە ســپای پاســداران 
بڕەوی هەیە. ئەمەش دیســانەوە ڕاســتیی 
ئــەو شــڕۆڤەیە پشتڕاســت دەکاتــەوە کــە 
ئەوەنــدە  کۆمەاڵیەتیــی  پێگــەی  ڕێژیــم 

الواز بــووە کــە بێ ئــەوەی گوێ بە پێگە 
و ڕەوایــی خــۆی لــەالی خەڵــک بــدات 
لــە دەنگوڕەنگــی پاوانکــراوی خۆیدا کە 
و  ڕێبــەری  بەیتــی  تریبوونــی فەرمیــی 
شەخسی خامنەییە خۆی بە بەرگریکاری 
شــەعبی  حەشــدی  و  حیزبــواڵ  ئەســەد، 

لەقەڵەم بدات. 
ئیســتراتیژیی ڕێژیم بەجۆرێکە کە وەکوو 
ئامرازێک ســەیری ڕای گشــتی دەکات 
و تەنیــا کاتــێ بــۆالی دەگەڕێتــەوە کــە 
گەرەکــی بێ ئامانجێکی ئایدیۆلۆژیکی 
پــێ بپێکــێ. بــۆ نموونــە ماوەیەکی زۆر 
بــوو بەتایبــەت ڕوو بــە دەرەوە باســیان لەوە 
دەکــرد کــە گەمــارۆی ئامریــکا بووەتــە 

نەخۆشــە  دەسپێڕانەگەیشــتنی  هــۆی 
تایبەتەکان بەو دەرمانە پێویستەی کە لە 
دەرەوە بــۆ ئێران هاوردە دەکرێت، بەاڵم لەم 
ماوەیەدا ڕایانگەیاند کە ئامادەن تا دەیان 
بارهەڵگر دەرمان و پێداویســتیی پزیشکی 
بــۆ وێنزۆئێــال بــە مەبەســتی هاریکاریــی 
مرۆیــی و خێرخــوازی بنێــرن. ئــەم جــۆرە 
دووفاقیە ڕێژیمی لە بەرداشێکدا گەمارۆ 
داوە کــە لە الیەکەوە گوشــاری ناوخۆیی 
و گوشاری دەرەکیی لەسەر بێت. هەر بۆ 
ئەمەشە کە پەنا بۆ بژاردەی سێهەم دەبات 
و بەجێی پێکهاتن و گۆڕینی ئاراســتەی 
سیاســەتی، پاڵ بــەو دەســەاڵتانەوە دەدات 
کــە لە ســەرکوتی خەڵک و بەفیڕۆدانی 

دارایــی و ســەرچاوەی بژێــوی خەڵک لە 
هیچ هەوڵێک نەسڵەماونەتەوە. 

بەشــار ئەســەد، مــادۆرۆ، ئــوون، حەســەن 
نەســرواڵ و هــادی عامــری لــەو کــەس 
لــەڕووی  ڕێژیــم  کــە  الیەنانــەن  و 
بــە هاوپەیمانیــان  ئیســتراتیژییەوە خــۆی 
دەزانێــت. ئەگــەر چاوێک بــە بارودۆخی 
ئەمانــە  کــە  واڵتانــەی  ئــەو  ناوخۆیــی 

بخشــێنین،  هەیــە  دەســەاڵتیان  تیایانــدا 
بەڕوونــی بۆمان دەردەکەوێ کە ئەو هێڵە 
سیاســییەی پەیــڕەوی دەکــەن خاڵ بەخاڵ 
ئــەو  لەتــەک  هاوتەریبــە  و  پێکەڵپێــک 
دوورەدیمەنــە سیاســی - ئایدیۆلۆژیکــەی 
دەکات.  بــۆ  بەدواداچوونــی  تــاران  کــە 
بــە  نگریســە  هاوپەیمانییــە  ئــەم  ڕێژیــم 
بــەرەی موقاومــەت نــاو دەبــات کــە دیارە 
تێگەیشــتنی لــەو مقاومەتــە بریتییــە لــە 

مقاومەت بۆ مانەوە و بەقا.
بــەم پێشــەکییەوە دەبــێ ئــەوە بــە بنەمــا 
بگریــن کــە ڕێژیــم مانــەوەی خــۆی بــە 
واتــە  داوە.  گــرێ  ئیســتراتیژییەوە  ئــەم 
مەســەلەی مانــەوە الی ڕێژیــم بــەم جۆرە 

گەاڵڵــە کــراوە کــە تــا هەرکــوێ پێــی 
بکــرێ زنجیرەئەڵقەیەکــی ســەر بە خۆی 
پێــک بێنــێ و بــەم شــێوازە لــە دەرەوەی 
مانــەوەی  سیاســەتی  ســنوورەکانیدا 
دابڕێــژێ. ئەمجــۆرە سیاســەتە لە ماوەی 
گــەورە  قەیرانــی  بــەرەوڕووی  ڕابــردوو 
گرینگترینیــان  لــە  یەکێــک  بووەتــەوە. 
گرێدراویی ســووڕانی داراییە بانکییەکان 
بە کۆنڤانســیۆنی پالەرمۆیە. لە ئێســتەدا 
ئــەم  پەســەندنەکردنی  یــان  پەســەندکردن 
کۆنڤانسیۆنە بە هەردوو دیودا و هەرکامە 
لە الیەکەوە ڕێگەی هەناســەدان بە ڕێژیم 
دەگرێ. لە حاڵەتی یەکەمدا کاناڵەکانی 
ناردنــی پشــتیوانیی دارایــی بــۆ گرووپــە 

میلیشــیاییەکان ڕادەگیــردرێ و ئەمــەش 
ئــەو مەترســییە دروســت دەکات کــە ئــەو 
گرووپانــە واز لە پشــتیوانیی ڕێژیم بهێنن 
و بەدوای سەرچاوەیەکیتر بۆ دابینکردنی 
کــە  بگەڕێــن  داراییەکانیــان  پێویســتییە 
ئەمــەش دەتوانــێ هەڕەشــەکانیان لەســەر 
خــودی  بــەرەوالی  دراوســێ  واڵتانــی 
ئێــران بگۆڕێــت. لــە حاڵەتــی دووهەمــدا 

ڕەشــی  لیســتی  ســەر  دەخرێتــەوە  ئێــران 
پێیــە  بــەو  جیهانــی  دارایــی  سیســتمی 
کــە گەمــارۆی ئامریــکا و ڕانتخۆریــی 
بــەرەو  ڕێژیمــی  ئابووریــی  ناوخۆییــش 
لــەو  شــۆکێکیتری  بــردووە؛  هەڵشــکان 
شــێوازە دەتوانــێ بــە یەکجــاری بڕســتی 
لــێ ببــڕێ. جیا لەمــە، کــۆرەی باکوور 
کــە یەکێــک لــە هــاوکارە کۆنەکانــی 
ڕێژیمــە وردەوردە مــل بــۆ کۆمەڵگــەی 
ئامریــکای  لــە  ڕادەکێشــێ.  جیهانــی 
باشووردا، دەسەاڵتی هاوپەیمانی ئێران کە 
وێنزۆئێالیــە بــەرەوڕووی قەیرانــی ڕەوایی 
لــە  بووەتــەوە و خــوان گوایــدۆ توانیویــە 
سەرۆکی پارلەمانەوە ببێت بە نوێنەرێکی 
ڕاســتەقینەی دەنگی کپکراوی ئاپۆڕە و 
دەوڵەتی کاتی ڕابگەیەنێت و ئەم دەوڵەتە 
کاتییــەش بــە دانپێدانانی زیاتــر لە پەنجا 
تــەواو.  دیفاکتۆیەکــی  بــە  ببێــت  واڵت 
هــاوکات حیزبــواڵی لوبنان بە گوشــاری 
ئامریکا بۆ ســەر بریتانیا خراوەتە لیســتی 
تێرۆرەوە. کەوایــە ئەو پێوەندییە زنجیرەییە 
مەعنــادارە کــە بــاس لــە تێکشــکاندنی 
نەزمی جیهانیی دەکرد بەرەو خاپوور بوون 
دەڕوات و بەدڵنیاییەوە ڕێژیمی ئیســالمی 
ئێران یەکێــک لە زیانبەرکەوتووترینەکان 

دەبێت.
خەڵکــی  کــە  ئەوەیــە  لێــرە  کۆتاقســە 
کوردســتان و بەتایبەتــی کرماشــان ئــەو 
ڕۆژانــە لــە یادەوەریــی مێژوویــی خۆیــدا 
نەســڕنەوە کــە لەوپــەڕی لێقەومانــدا و لە 
حاڵێکدا هاونیشتمانیانیان جلی منداڵەکان 
لێقەومــاوان  بــۆ  ماڵەکانیــان  فەرشــی  و 
دەنــارد؛ تــاران لــە دەمیشــق و بەیــرووت 
بــەدوای خەونە ئاریاییەکانی پارەی نەوت 
شــاباش  کرماشــانی  و  ئیــالم  گازی  و 
دەکــرد. ئــەو خەڵکە دەبێ هــەردەم ئامادە 
بێت تا لە کەوتن و شکانی ئەم دەسەاڵتە 
بۆخــۆی  بردنەوەیــەک  و  ســەرکەوتن 
دەســەاڵتی  بێگومــان  بــکات.  دەســتەبەر 
کۆماری ئیســالمی بنکــۆڵ دەبێ، بەاڵم 
لــە  کرماشــان  چارەنووســی  نابــێ  ئیتــر 
تارانــەوە دیــاری بکــرێ و بەجێــی ئەوەی 
ئــەوان ســامانی کوردســتان ببــەن و لــەو 
ســامانە خێــوەت و ڕەشــماڵی پرتووکاویش 
بــەم خەڵکە و بەم خاکە ڕەوا نەبینن، ئەوە 
کوردستانە کە دەبێ دەستی سواڵی ئەوان 

لەپێش خۆیدا ببینێ.  

خەڵکی کوردستان و بەتایبەتی کرماشان ئەو ڕۆژانە لە یادەوەریی مێژوویی خۆیدا نەسڕنەوە کە لەوپەڕی 
لێقەوماندا و لە حاڵێکدا هاونیشتمانیانیان جلی منداڵەکان و فەرشی ماڵەکانیان بۆ لێقەوماوان دەنارد؛ 
تاران لە دەمیشق و بەیرووت بەدوای خەونە ئاریاییەکانی پارەی نەوت و گازی ئیالم و کرماشانی شاباش 

دەکرد.

ئیتر نابێ چارەنووسی کرماشان لە تارانەوە دیاری بکرێ و بەجێی ئەوەی ئەوان سامانی کوردستان ببەن 
و لەو ســامانە خێوەت و ڕەشــماڵی پرتووکاویش بەم خەڵکە و بەم خاکە ڕەوا نەبینن، ئەوە کوردســتانە 

کە دەبێ دەستی سواڵی ئەوان لەپێش خۆیدا ببینێ 



ژمارە ٧٤٥، ١٥ی ڕەشەمەی ٨١٣٩٧

چەمکی شۆڕشگێڕیی حیزبەکانی کوردستان
كــورد  بنده ســته كانی وه ك  نه تــه وه   پرســی 
لــه  واڵتێــك وه ك ئێرانــدا لــه  دوو ره هه نده وه  
تووشــی له مپــه ڕ بووەتــه وە؛ یه كــەم له بــه ر 
نه بوونی دێموكراســی و ئــازادی مه جالێك 
داخوازییــه   ئــه م  كردنــی  مه تــرح  بــۆ 
دێموكراتیكانه ی نه هێشتوته وە و له الیەكی 
ئــه م داخوازییانــه   تــره وه  مه تــره ح كردنــی 
هــه ر لــه  ئاســتی خــواره وه  وه ك دژایه تــی 
هــه اڵواردن هه تــا داخــوازی ســه ربه خۆی 
كاردانــه وی سیســتمی دەوڵەتی و تەنانەت 
كه سانێكی لێ ئه كه وێته وه  كه  به  بیانووی 
نیشتمانپه ره ســتی فتــوای ســه ركوتی بــۆ 
ده ده ن، بۆیــه  ته نانــه ت ئــه و الیه نانــه ی كه  
خۆیــان بــه  دێموكــرات ده زانن بــه  بیانووی 
پاراســتی یه كپارچه یــی ســه رزه مینی هه ر 
داخوازێكــی سیاســی نه تــه وه  بنده ســته كان 
یه كپارچه یــی  ســه ر  لــه   هه ڕه شــه   وه ك 
ســه رزه وینی ئێــران لــه  قه ڵەمــی ده ده ن و 
بــه  شــێوازێك هــه ر هه وڵێك بــۆ ته فروتوونا 
كردنــی بزووتنــه وی كورد به  خراپی نازانن 
ئەمە گەورەترین مەترســییە لە سەر پرسی 

کورد لە رۆژهەاڵتی کوردستاندا. 
بــەر  لــە  رۆژهــەاڵت  حیزبەکانــی 
دەرەتانــی  نەبوونــی  و  قەدەغەبوونیــان 
وەک  ئیتــر  حیزبــی  ئاشــکرای  کاری 
ناتوانــن  بۆیــە  نیــن  مەدەنــی  حیزبێکــی 
واڵتانــی  لــە  سیاســی  حیزبــی  وەک 
دێموکراتیــک پشــتیوانی خەڵــک وەک 
بێنــن؛  کار  بــە  دەســەاڵتداری  ئامــرازی 
ئەمە بۆ خۆی پیشــان دەدا کە لەهەمبەر 
دەســەاڵتی کۆمــاری ئیســالمیدا ئەگــەر 
کردەویــەک نەبــێ کــە چەلنــج بــۆ ئــەو 
سیســتمە بخوڵقێنی لــە مەیدانی عەمەلدا 
نمونــەی  نییــە.  بوونــی  کــورد  پرســی 
ئەرمەنییــەکان  لەناوبردنــی  بەرچــاو 
کــە  ئامریکایــە  سورپێســتەکانی  و 
ئێســتا تەنیــا وەک بەشــێک لــە مێــژوو 
ناویــان دەبــەن و قــەت ژیانەوەیــان قەرەبوو 
ناکرێتەوە بۆیە لەهەمبەر سیستمی وەک 
کۆمــاری ئیســالمی تەنیــا یــک ڕێگــە 

لــە بــەردەم کورد ماوە ئەویش ســازکردنی 
چەلنجــە، جگــە لەمە حکومەتی ئێران بە 
توانــای ســەربازی و ئەمنیەتــی هەوڵــی 
قەاڵچۆکردنیــان دەدا ته نانه ت له  ده ره وه ی 
حکومەتــی   ژێرحاكمیه تــی  ســنوره كانی 
خۆیــان  لــە  بتوانــن  دەبــێ  بۆیــە  ئێــران، 
بەرگــری بکــەن واتــە چەکداربوونــی ئەو 
حیزبانــە بــۆ مانــەوی خۆیــان زەرورەتێکی 
حاشــاهەڵنەگرە. دیارە دۆخی هەنووکەیی 
تەنانــەت  و  بەرژەونــدی  ئاراســتەی  لــە 
مانــەوەی کــورد بە گشــتی و حیزبه كاندا 
بــە تاێبەتــی نییە واتە بــە پەراوێزکەوتنی 
پرســی کــورد لە رۆژهەاڵت بە نیســبەتی 
بەشــەکانی تــری کوردســتان پیشــاندەری 
ئــەم راســتییەیە، بۆیه  کورد بە گشــتی و 
حیزبــەکان بــە تایبەتــی دەبێ هــەوڵ بدەن 

ئەم دۆخە بگۆڕن.
  له  زانســته  سیاسییه كاندا به  الیه نگه لێك 
كــه  دژی دۆخی هه نووكه یین هه وڵ ده ده ن 
ئــه و دۆخــه  بۆ دۆخێكــی ئیده ئــال بگۆڕن 
وه ك الیه نی ڕادیكاڵ و شۆڕشگێڕ پێناسه  
ده كه ن, بۆیە ستراتژی و تاکتیکی الیه نه  
سیاســییه كانی كوردســتان بــۆ گۆڕینــی 
دۆخــی هەنووکەییــه  بۆیــه  ئه مــه  هەمــان 
رێبــازی شۆڕشــگێڕییە هەتا بتوانن یه كەم 
بوونــی خۆیــان بســەلمێنن و دووهــەم لــە 
ناوچەکــە وه ك یاریزانــی سیاســی بوونیان 
هەبێ؛ بە واتایکی دیکە ئەوان نە خاک 

و نە ناوچەیەکیان بەدستەوەیە و نە خاوەن 
کەســایەتی حقوقیــن له  ئاســتی جیهانیدا 
كــه  لە نــاو گەمــەی نێونەتەویــی بوونیان 
هەبێ, بۆیە ئەگەر رێبازی شۆڕشــگێڕی 
هەڵنەبژێرن وەک الیەنێکی سیاسی نایێنە 
جەماعەتێکــی  وەک  بەڵکــوو  هەژمــار 
مەبەســت  ئەکرێــن.  پێناســە  تەبعیــدی 
ئەویە کە لە سیاســەتی نێودەوڵەتی بەپێی 
تــەواو تێئورییەکانی پێوندیی نێونەتەویی، 
الیەنگەلێک بوونیان هەیە، وەک الیەنی 
سیاســی، کــە خــاوەن دەســەاڵت بــن لــە 
هاوکێشــە نێودەوڵەتــی و ناوچه ییەکانــدا 

تەئسیریان هەبی.. 
دەوڵەتــان  ســازەگراییدا،  تێئــوری  لــە 
نــاو  گەمەوانــی  ســەرەکیترین 
کۆمەڵــگای نێودەوڵەتیــن و دوای ئــەوان 
رێکخراوەگەلێکــن کــە هــاوکات خۆیــان 
وەک کەســایەتی حقوقی پێناســە دەکەن 
بەاڵم بەپێی بەڵێننامەی نێوان دەوڵەتەکان 
بوونیــان  نێودەوڵەتــی  گەمەوانــی  وەک 
و  ئابوورییــەکان  هەیــە وەک کۆمپانیــا 
رێکخراوەکانی نێودەوڵەتی کە لە رقابەتی 
پێوەنــدی چەندالیەنانــەی ئــەو دەوڵەتانــە 
خۆیان خاوەن دەســەاڵتی سەربەخۆن وەک 
رێکخراوەکانــی نێونەتەویــی ئەوانیــش لــە 
ئاکامدا دەســەاڵتەکەیان لە دەوڵەتەکانەوە 
ســەرچاوە دەگــرێ جگــە لــە دەوڵەتــەکان 
سیاســی  الیەنــی  وەک  الیەنگەلێــک 

بــێ  بەدەســتەوە  خاکیــان  هەیــە  بوونیــان 
وەک هێــزە چریکەکانــی کــە توانیویانــە 
وەک  بــێ  بەدەســتەوە  ناوچەیەکیــان 
نــاو هاوکێشــە  لــە  گەمەوانــی سیاســی 
نێودەوڵەتییەکانــدا باندۆڕیــان هەبێ بەاڵم 
الیەنگەلــی تریــش ئەتوانــن لــە معادالتی 
نێودەوڵەتیــدا پێوندییــان هەبــێ ئەویش ئەو 
هێــز و گروپانەیــە کە دەســەاڵتی دەوڵەتان 
بە چاڵش ئەکێشن. حیزبه كانی رۆژهه اڵت 
هــه روا كــه  ئه زموونــی مێــژووی ســه رده م 
ئه گــه ر بیانهــەوێ بچنــە نــاو معادالتــی 
نێودەوڵەتی ئەبێ دەسەاڵتدارانی ناوچەکە 
واتــه  ئــه و ده وڵه تانــەی كــه  كوردســتانیان 
داگیر كردووه   بە چالش دا بکێشــن. واتە 
لێــرە زۆرتر مەبەســت ئەو دەســەاڵتەیە کە 
ئەوانی لــە کۆمەڵگای خۆیان دەرکردووە 
واتە ئێران، بۆیە ئەگەر بتوانن دەســەاڵتی 
کۆماری ئیســالمی بکێشنە چاڵشدا ئەوە 
خاوەن موجودیەتی سیاسی خۆیانن چونکە 
لــە نــاو معادالتــی ناوچەییــدا تەئســیریان 
هەیە دەنا ئیتر وەک دەورگێڕی سیاســی 
نین بەڵکوو وەک جەماعەتێکی تەبعیدی 
و تــۆراو لــە دەوڵەتی ئێــران دێنە هەژمار. 
عەقڵیەتێــک کــە دەتوانــێ ئــەو حیزبانــە 
بکاتــە دەورگێڕی سیاســی، پێویســتی بە 
عەقڵیەتی شۆڕشگێڕە چونکە گەمەوانی 
بارودۆخــی  یــان  جــۆرە:  دوو  سیاســی 
هەنووکەیــی قەبــووڵ دەکا و خۆی وەک 

موحافــزەکار پێناســە دەکا یان بارودۆخی 
هەنووکەیــی لــە ئاراســتەی بەرژەوەنــدی 
خــۆی نازانی کە ئەبێتە الیەنی ڕادیکاڵ 
بــۆ گۆڕینــی دۆخی هەنووکەیــی، لێرەدا 
بەرژەوەنــدی  لــە  نەتەنیــا  بارودۆخەکــە 
حیزبەکانی کوردســتانی بندەستی ئێراندا 
نییــە بەڵکــوو لــە ئاراســتەی ســرینەوەی 
ئەوانــدا دەچێتــە پێشــەوە، بۆیــە الیەنێک 
دەتوانــێ ســەرکەوتوو بــێ کــە ئەوپــەڕی 
رێبــازی شۆڕشــگێڕی لەبــەر بگــرێ کە 
وادیــارە ئێســتا بــاوەڕی بــە شۆڕشــگێڕی 
لێــرەدا حیزبــی  نییــە.  ئینقالبیگەریــان  و 
دێموکراتی کوردســتانی ئێران لە قۆناخی 
راســان دەیهــەوێ ئەو ڕێبــازە بگرێتە بەر. 
ئەگــەر حدکا بتوانێ لــەم قۆناخەدا درێژە 
بــەو کــردەوە و سیاســەتانە بــدا، حیــزب و 
الیەنەکانــی تریــش دەســت بــە گۆڕینــی 
سیاســەت و کــردار دەکــەن. هەوڵــدان بــۆ 
دەســپێکی جووڵــەی شۆڕشــگێڕی خۆی 
دەتوانــێ ببێتــە هەوێنی لــە یەک نزیک 
بوونــەوی هەموو الیەنەکان. ئەگەر حدکا  
بــە هێــزی باشــتر لــە جــاران راســان درێژە 
لــە هەمانکاتــدا حیزبەکانیتــری  نــەدا و 
کــورد خەباتــی چڕتــر ڕانەگەیەنــن ئــەم 
جــارە هــه ر لــه  خــۆ وه  ئــه و وزه یه  كــه  ده بێ 
بكرێتــه  تێچــووی راســان دژی كۆمــاری 
ڕێكخســتن  نــاو  دائه شــكێته   ئیســالمی 
و پێكهاتــه ی حیزبــه كان و دیســان ئه بێتــه  

هــۆی دووبه ره كــی و دابڕان یــان داوه رینی 
ئه ندامان واتە رێکخستنێکی بەرین وەک 
حــدکا یــان حیزبەکانی تر بــۆ پرۆژیەکی 
بە ناو خەباتی نەتەوایەتی و بە ڕۆحێکی 
شۆڕشــگێڕییەوە، ئەویش لــەم دۆخەدا کە 
لە سەرەوە باس کرا، حوزووری پێشمەرگە 
پــڕۆژەی  ڕۆژهــەاڵت  کوردســتانی  لــە 
ســەرەکیی ئــەم حیزبانەیــە  ئەگــەر ئــەم 
مەیدانــە گــەرم نەبــێ ئــەوە بــێ دەرەتانی 
روو لــە رێکخســتنەکە دەکا. رەنگــە زۆر 
کــەس پێیــان وابــێ دۆخەکــە ڕێگــە نادا 
کــە ئــەم پڕۆژەیــە جێبەجــێ بکرێــت لــە 
واڵمدا دەبێ لە ســەر ئــەوە جەخت بکرێت 
کە الیەنێکی سیاســی بە رێکخســتنێکی 
بەربــاڵو دەبــێ هەوڵــی ئەمــە بــدات کــە 
تەســلیمی  نــەک  بگۆڕێــت  دۆخەکــە 
دۆخەکــە بــێ؛ تەســلیم بوونــی دۆخەکــە 
واتــە قەبــووڵ کردنــی داڕمــان ئەمیــش 
هێزێکــی  دامەزراندنــی  بناخــەی  دژی 
نەتەویــی شۆڕشــگێڕە و خەبــات هەوڵدانە 
بــۆ گۆڕینــی دۆخی واقیع کــە دەیهەوێ 
خۆی بە سەر ئیرادەی مرۆڤ داسەپێنێ. 
بگۆڕێــت  دۆخــە  ئــەو  چــۆن  کــە  ئــەوە 

پێویستی بە مەجالێکی دیکە هەیە.  
درێژەدانی راســان دەتوانــێ بووژانەویەک 
بخاتــە نــاو ئــەو حیزبانــەی رۆژهەاڵتــی 
کوردستان و مەیدانێکی عەمەلیان بۆ ساز 
بــکا کــە وەک بوونەوەرێکی سیاســی لە 
پانتایی سیاسی ئێران و ناوچەکەدا دەوری 
شــوێندانەریان هەبــێ . دیــارە کاردانەوی 
راســان  لەهەمبــەر  ئیســالمی  کۆمــاری 
موشەکبارانی بنکەکانی دێموکرات بوو، 
لە دوای ئەو کارەســاتە حیزبی دێموکرات 
بە درێژەدانی  راسان، کۆماری ئیسالمی 
دەخاتە ژێر گوشــارەوە ئەمە لە کاتێکدایە 
کە کۆماری ئیسالمی لە ژێر سەختترین 
نێونەتەوییــە  کۆمەڵــگای  گوشــارەکانی 
لــە  کــورد  پرســی  راســانی  درێژەدانــی 
دەکاتــە  ئێــران  بندەســتی  کوردســتانی 
پرســێکی نێونەتەوەیی ئەمە لە حاڵێکدایە 
کە پرســی کوردستانی بندەستی ئێران لە 
دوو دەیەی ڕابردووەوە کەوتە پەراوێزەوە .

سۆهراب  کەریمی

جەماڵ ڕەسووڵ دنخه

تریاک و مۆڵەتی خومەینی بۆ فرۆشتنی

کێشــە و گرفتەکانــی کۆمەڵــگای ئێران 
ئیتــر لــە پێناســەی وەک هێڵــی ســوور، 
هۆشــدار، قەیران و پێناســەی دیکەی لەم 
چەشــنە تێپەڕیــوە و لــە بواری ســاڵمەتی 
و بێهداشــت کەتووەتــە ســەرەولێژی کە بە 
مانایەکــی دیکــه "انحطــاط اخالقی" لەو 
واڵتــەدا ڕووی داوە. لــە نوێترین ڕاپۆرتی 
مەجلیســی ڕێژیمیشــدا بــۆ ســاڵمەتی و 
بێهداشــت هیچ پارەیەک تەرخان نەکراوە. 
لێــرەدا جێــگای خۆیەتی لەو ڕۆژانەدا کە 
بــەردەوام  ئێــران  کاربەدەســتانی ڕێژیمــی 
بــاس لە دەســکەوت و هونــەرە ناوازەکانی 
خۆیــان لــە مــاوەی ٤٠ ســاڵی ڕابــردوودا 
دەکــەن هەندێک لە قســە نەســتەقەکانی 

خومەینی باس بکەین.
گرفتــە  و  کێشــە  لــەو  یەکێــک 
کارەســاتبارانەی کــە ئەمڕۆکە بەرۆکی 
کۆمەڵــگای ئێــران و بنەماڵەکانــی ئێران 
و کوردســتانی گرتووەتەوە خەســارێکە بە 
نــاوی "مــاددە ســڕکەرەکان". قەیرانێــک 
کە هەموو جەســتەی کۆمەڵگای تەنیوە. 
ڕێــژەی  بەرزبوونــەوەی  تــەاڵق،  ئامــاری 
مۆعتــادان، مەرگ و میــری مۆعتادان، 
نەخۆشــی جۆراجــۆری نێــو مۆعتــادان و 
باڵوبوونەوەی جۆری ماددەی سڕکەرەکان 
لــە ئێرانــدا بووەتــەوە هەواڵێکــی ڕۆتینــی 

ڕۆژانه.
دەرکردنــی مۆڵەتی شــەرعی )دەرکردنی 
بڕیار و یاسا بەپێی مەزهەب( بۆ چاندنی 
و  تریــاک  بەکارهێنانــی  و  خەشــخاش 
هێرۆئیــن لــە الیەن خومەینــی، بڕیارێکی 
ســەیر و ســەمەرە نییە. چونکە کەسێکی 
وەک ناوبــراو نە توانایــی ڕێبەریی هەبوو 

نە کەسێکیش بوو کە توانای بەڕێوەبردنی 
کۆمەڵگای هەبێ؛ بەڵکوو ئەو کەسێک 
لــە الیــەن خەڵکێکــی بیرتەســکەوە  بــوو 
کاریگەرییــە  کەســایەتی.  بــە  بــوو 
خراپەکانــی بەکارهێنانی تریاک و باقی 
کردووەتــە  خەڵکــی  کــە  لێگیراوەکانــی 
قوربانی کەمتر لە شەڕی ٨ ساڵەی نێوان 
عێراق و ئێران نییە. ڕەنگە پرسیار بکرێت 
ئاخــۆ خومەینــی و دارودەســتەکەی کــە 
دەســەاڵتیان گرتە دەست چۆن بوو توانیان 
بــازاڕی مــاددە ســڕکەرەکان کۆنتــڕۆڵ 
بکەن؟؟ بەاڵم واڵمی ئەو پرســیارە بەپێی 
ســەرچاوەیەک و بــە ڕێکەتــەوە دەخەینــە 

ڕوو کە چۆن کرا و جێبەجێ بوو!!
خومەینــی لــە دوو فتــوای جیــاوازدا بــه 
مــاددە  مەســرەفی  ناســاندنی  حــەاڵڵ 
سڕکەرەکان و چاندنی خەشخاشی حەاڵڵ 

ڕاگەیاند.
لە یەکەمین "توضیح المسائل" خومەینیدا 
کــە هــاوکات لەگەڵ هاتنــەوەی بۆ ئێران 
چــاپ کــرا؛ لــە دوای کۆتایی "مســائل 
بــە  هەیــە  بەشــێک  شــرعی"  شــمارەدار 
نــاوی "ســئواالت جدید از امام موســوی" 
تێــدا  دژەمرۆییەکانــی  ئامانجــە  کــە 

گونجێندراوە.
پێوەندیــدار  یاســاکانی  ئەوەیکــە  بەپێــی 

ســزادانی  و  خەشــخاش  نەچاندنــی  بــە 
قاچاخچــی و مۆعتــادەکان بۆ خومەینی 
لــە  حکوومەتەکــەی  بەرپرســەکانی  و 
توانایاندا نەبوو، بۆیە ڕوویان لە شەرع کرد 
و بە شێوەی یاسایی حەاڵڵیان ڕاگەیاند.

لــە کاتــی دامەزرانــی ئەو ڕێژیمــە بڕیار 
درابــوو کــە هەمــوو یاســاکانی ڕێژیمــی 
مەگــەر  بمێنێتــەوە  خــۆی  وەک  پێشــوو 
دەســەاڵت  بــە  تــازە  ڕێژیمــی  ئەوەیکــه 
گەیشــتوو ئەو یاســایانە لە الیەن کەسانی 
زانا و پســپۆڕی حقووقییەوە بگۆڕێت. لە 
یاســای ڕێژیمی پێشــوودا، واتــە ڕێژیمی 
شا، دژی تریاک و بەکارهێنانی تریاک 
بــوو، بــەاڵم ڕێژیمی خومەینی بڕیاری دا 
کــە هەمــوو یاســاکانی ڕێژیمــی پێشــوو 
بەپێــی ســەرچاوەی مەزهەبی بســڕنەوە و 

خۆیان فتوا دەر بکەن.
دواتــر ئەســڵی ١٦٧ی یاســای بنەڕەتیــی 

ئێران بەم شێوەیە پەسند کرا:
"قاضی موظف اســت کوشــش کند حکم 
هــر دعــوا را در قوانین مدونە بیابد و اگر 
نیابد با اســتناد بە منابع معتبر اســالمی 
یــا فتــاوی معتبــر حکــم قضیــە را صادر 
نمایــد و نمــی توانــد بــە بهانە ســکوت یا 
نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونە از 
رســیدگی بــە دعوا و صــدور حکم امتناع 

ورزد".
بۆیە بەپێی ئەو ئەسڵە و فتوای خومەینی 
ئەگــەر دادوەری دادگاکان بیانویســتبایە 
یــا ناچارن کــە فتوای خومەینی لەبارەی 
موعتەبەرتریــن  وەک  کێشــان  تریــاک 
فتوای ئیســالمیی حیســاب بکــەن. بۆیه 
هیــچ دادوەرێــک بوێریــی ئــەوەی نەبــوو 
باقــی  تریــاک  و  کــە بەکارهێنەرانــی 

بەکارهێنەرانی هێرۆئین سزا بدات.
ســڕکەرەکان  مــاددە  لەناوبردنــی  دواتــر 
بەپێــی پەســندکراوێک جێبەجێ دەکرێت 
کە ئەو پەســندکراوە به ژمارەی ٧/١٠١١ 
١٣٥٨ی  بانەمــەڕی  ١٨ی  ڕێکەوتــی 
هەتــاوی لــە ســەردەمی ســەرۆکوەزیرانی 
موهەندیس مێهدی بازرگان واژۆ کرابوو.
ئــەو  یەکــی  مــاددەی  بەنــدی  بەپێــی 
پەســندکراوە: "کلیــە مــوادی کــە بــە نام 
هروئین، مرفین، ســوخته، حشــیش، تفالە، 
شــیرە مطبــوخ، کوکائیــن یــا مــواد روان 
گــردان، مایعــات حــاوی مــواد افیونــی، 
هروئیــن  در  مصــرف  مــورد  اســیدهای 
ســازی و آالت و ادوات تدخیــن..." کــە 
لــە قاچاخچییــەکان دەگیرێــت دەبــێ لــە 
و  ســڕکەرەکان  مــاددە  البراتوارەکانــی 
بێهزیســتی ئازمایش بکرێن و بکرێنە دوو 
دەســتە: ١ـ مواد قابل مصرف پزشــکی و 

آزمایشــگاهی ٢ـ مــواد غیرقابــل مصرف 
پزشکی و آزمایشگاهی.

لــە کۆتایی ماددەی یەکەم و لە ماددەی 
دووهەمــدا بــاس لــەوە کراوە کە ســەرجەم 
ماددە ســڕکەرەکان کە بەکاری پزیشكی 

نایەت لەناو بچێت.
مــاددەی ٤ بەڵگــەی خیانەتــی ڕێژیمــی 
کۆماری ئیسالمیی ئێرانە و بە ئەنقەست 
لــە الیــەن ڕێژیمــەوە بــۆ مۆعتادکردنــی 

خەڵکی ئێران بەڕێوە چوو. 
ئەنبارەکانــی  هەمــوو   ٤ بەنــدی  بەپێــی 
ئیدارەی چاودێری لەسەر ماددەی سڕکەر 
کــە گەیشــتە ١٠٠ کیلــۆ دەبــێ بدرێتــە 
دەســتی ڕێکخراوی مامەڵەکانی تریاک 
ســەر بە وەزارەتی کشــتوکاڵ و عومرانی 
گوندەکان هەتا بە شــێوەی خۆی "تیاری" 
بکرێــت. بە شــێوەی ڕەســمی لــەو بەندەدا 
هاتــووە کــە ئــەو تریاکــەی دەدۆزرێتــەوە 
باســی لەناوچوونــی ناکرێــت؛ بەڵکــوو بە 

پێچەوانەوە دەبێ تیاری بکرێت.
مــاددە  فرۆشــتنی  و  باڵوکردنــەوە 

سڕکەرەکان لە ئێراندا
ئیســالمیی  کۆمــاری  ڕێژیمــی  لــە 
ئێرانــدا بــۆ هــەر تــاک یــان گرووپێــک 
و  ســەرچاوه  دەستڕۆیشــتووەکان،  لــە 
و  نایاســایی  زۆرتــر  کــە  ڕێگاکانــی 
ناشــەرعییە بۆ داهات چاوی لێدەگیرێت. 
بەپێی ئەو قسەیە داهاتی سەرەکی فرۆش 
و کڕینــی تریــاک و هێرۆئیــن لــە ئێراندا 

پشکی سپای پاسدارانه.
سزای بەکارهێنەرانی ماددە سڕکەرەکان

دوای ئەوەیکــە ســەدان هــەزار کــەس لــە 
ئێرانــدا بــە هــۆی تریــاک ماڵوێــران بوون 
و هیــچ کاربەدەســتێکی ڕێژیمــی ئێــران 
کارێکــی نەکــرد هەتا پێــش بە تریاک و 
بەکارهێنانــی بگیردرێــت. دوای چەندیــن 
ســاڵ یاسایەک بۆ سزای بەکارهێنەرانی 
کــە  کــرا،  پەســند  ســڕکەرەکان  مــاددە 
خومەینیــەوە  الیــەن  لــە  فتوایــەش  ئــەو 
دەرچووبوو. لە کۆتاییدا "مجمع تشــخیص 

مصلحت نظام اسالمی" لە ڕێکەوتی ٣ی 
خەزەڵوەری ١٣٦٧ی یاسای بەرەنگاربوونە 

دژی ماددە سڕکەرەکان پەسند کرا.
ماددەی ١٥ لەو یاسایە بەم چەشنەیە:

الفـ  کلیە معتادان بە مواد مخدر مذکور 
در مــادە ٨ ] هروئیــن، مرفیــن، کدئین و 
کوکائین و ...[ موظفند ششماه اقدام بە 
ترک اعتیاد نمایند و ســتاد موظف است 
از همیــن تاریــخ مطابق برنامە و با رعایت 
اولویتهــا معتــادان مذکــور را بــە مراکــز 

ترک اعتیاد معرفی کند.
ب ـ کلیــە معتــادان بــە مــواد مذکور در 
مــادە ٤ ] بنــگ، چــرس، تریاکم شــیرە و 
ســوختە تریــاک[ کــە ســن آنهــا کمتر از 
شــصت سال باشــد موظفند ظرف شش ماه 
اقــدام بــە تــرک اعتیــاد نماینــد. چانچە 
پس از انقضای مهلت مقرر ترک اعتیاد 
نکــردە باشــند، دادســرا آنهــا را بــە مراکز 
بازپــروری اعــزام میکنــد و ایــن افــراد تا 
تــرک کامــل اعتیــاد در مرکــز باقــی 
خواهند ماند. انجام این امر و برنامەریزی 

مربوط بر عهدە ستاد است.
بــۆ خوێنــەر ئــەو پرســیارە دێتــە پێــش لــە 
هەمــوو مۆعتــادەکان  "ئەلــف"دا  بەنــدی 
تریــاک  مانگــدا   ٦ مــاوەی  لــە  دەبــێ 
تەرک بکەن بەاڵم لە بەندی "ب"دا تەنیا 
کەســانێک دەبــێ تریاک تــەرک بکەن 
کە تەمەنیان کەمتر لە ٦٠ ســاڵە و زیاتر 
لە ٦٠ ساڵ دەتوانن تریاک بەکار بێنن.

ئــەو فتوایــەی خومەینــی و  هێنانــەوەی 
دەســەاڵتدارانی ئەو ڕێژیمە تەنیا بەشــێکە 
لــە جەنایەتــی شــاراوەی ئــەو ڕێژیمە کە 
ئێســتاش درێژەدەرانی ڕێبــازی خومەینی 
بــۆ کێشــە و گرفتــی کۆمەاڵیەتــی پەنا 
بــۆ فتــوای مەزهەبــی و ســەرچاوەکانی 

خومەینی دەبەن.

سەرچاوە:
 گفتە نشدەها دربارە روح اللە خمینی

نویسندە: مهدی شمشیری
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دەستلەكاركێشانەوەی زەریف:
 پەیام و ملمالنێیەك لە قەیرانی ناوخۆیی  و دەرەكیدا

دوکتور پەرویز ڕەحیم قادر
پێشەكی:

یەكێــك لــە پــرس و بابەتــە گرنگەكانــی 
سیاســەتی  نێونەتەوەییــەكان،  پەیوەندییــە 
دەرەوەی واڵتانــە، كە بە تیۆر و ڕوانگەی 
دەكرێــت.  بــۆ  خوێندنــەوەی  جۆراوجــۆر 
دەرەوەی  سیاســەتی  تـــرەوە  الیەكــی  لــە 
هــەر واڵتێكیــش ئامرازێكە بــۆ پەیوەندی 
لەگــەڵ دەوڵەتان یــان ئەكتەرەكانی تـــری 
بەدیهێنانــی  بــە مەبەســتی  نێونەتەوەیــی 
لەســەر  كــە  دەوڵەتــە  ئــەم  ئامانجەكانــی 
بنەمــای ستـــراتیژیەتێكی تایبــەت بەڕێوە 
ستـــراتیژیەتە  و  ڕەفتــار  ئــەم  دەچێــت. 
دەرەكییەش دەرهاویشتەی كۆمەڵێك ڕەگەز 
و فاكتــەری ناوخۆیــی و نێونەتەوەییە، بەم 
مانایە كە سیاسەتی دەرەوەی هەر دەوڵەتێك 
لــە الیــەك دەرهاویشــتەی كارلێكــی نێوان 
فاكتــەر و ڕەگەزەكانــی مــادی و مانایی 
ناوخۆیی و دەرەوەیە و لە الیەكی تـریشەوە 
دەرئەنجامــی هەوڵدانە بۆ بەرجەســتەكردن 
و جێبەجــێ  كردنــی كۆمەڵێــك لــە فاكتەر 
ئایدۆلــۆژی،  هــزری،  ڕەگەزەكانــی  و 
و  مێژوویــی  كۆمەاڵیەتــی،  كولتــووری، 
بەگشــتی ناســنامەییە، كە لە سیاســەتی 
بــە  بــەاڵم  دەبێــت.  بەرجەســتە  دەرەوەدا 
پێــی فاكتــەر و ڕەگەزەكانــی پێكهێنەری 
ناســنامەی واڵتێك ئەم كارلێكە جیاوازە و 
ڕۆڵی پێكهاتە یان بكەرەكە بەرجەستە یان 

بەرز و نزم دەبێتەوە.
سیســتمی سیاســی و سیاســەتی دەرەوەی 

كۆماری ئیسالمی    
وەك  ئێرانیــش  ئیســالمی  كۆمــاری   
بــە  و  ناوچەیــی  گرنگــی  ئەكتەرێكــی 
هــۆی تایبەتمەنــدی سیســتمە سیاســییە 
ئایدولۆژیــك و شۆڕشــگێرانەكەی، خــاوەن 
سیاسەتێكی دەرەوەی تایبەتە، كە هەوڵەكان 
بــۆ خوێندنەوە و شــیكردنەوەی سیاســەتی 
دەرەوەی ئــەو واڵتــە، تەنیــا بــە تیــۆر یــان 
ڕوانگەیەك ناتوانێــت هەموو ڕەهەندەكانی 
سیاســەتی دەرەوەی ئێــران ڕوون بكاتــەوە. 
لەڕوانگەی كۆماری ئیسالمییەوە سنوورە 
بڕوایی و ئایدۆلۆژیكەكان جێگەی سنوورە 
جوگرافیاییــەكان دەگرێتەوە و ناســنامەی 
ڕەگەزەكانــی  لــە  ئیســالمی  كۆمــاری 
ناسنامەی ئیسالمی، ناسنامەی شۆڕشی 
ئیســالمی و ناســنامەی ئێرانــی پێكدێت، 
ئەوانــەش پێكــەوە گرێــدراو و تێكئااڵون و 
لە كاتە جیاوازەكاندا لەوانەیە ڕەگەزێكیان 
ناســنامەی  كاریگــەری  بێــت.  بەهێزتـــر 
لــە  ئیســالمی  كۆمــاری  لــە  نەتەوەیــی 
ڕێگــەی  لــە  دەرەوەدا  سیاســەتی  ســەر 
پێناســە كــردن و دەستنیشــان كردنی ڕۆڵە 
جیاوازەكاندا دەبێت و چونكە پێكهاتەكانی 
ناســنامەی كۆمــاری ئیســالمی جیــاواز 
و فــرەن، ئــەوە ئــەم دەوڵەتــە ڕۆڵــی فــرە و 
جیاوازی دەبێت لە سیاســەتی دەرەوەدا، بۆ 
نموونە ڕۆڵەكانی: دەوڵەتی دادپەروەرتەوەر 

و دژی زوڵم، بكەری دژە دەسەاڵتی زاڵی 
ناوچەیی و نێونەتەوەیی، دژی ئیمپریالیزم 
و سەهیۆنیزم، دژی ئیستكبار، سەنگەری 
بەرگریــكاری  رزگاركەرانــە،  شۆڕشــی 
ئیسالم و شیعە، پشتیوانی موستەزعەفین، 
ئیســالمدا،  جیهانــی  لــە  ئیلهامبەخشــی 
ناوەندی جیهانی ئیســالم، دەوڵەتی نموونە 
و  یەكێتــی  یارمەتیــدەری  و سەرمەشــق، 
یەكگرتوویــی جیهانــی ئیســالم، دەوڵەتــی 
پێكهاتەشــكێن،  و  پێداچوونەوەخــواز 
دەوڵەتــی ســەربەخۆ، پشــتیوانی بزوتنــەوە 
رزگاریخوازەكان، هاوپەیمانی وەفادار و...

هتد.
     دروستكردنی بڕیاری سیاسەتی دەرەوە 
لــە الیــەن بەرپرســانی حكومــەت لــە ژێــر 
كاریگــەری كۆمەڵێــك ڕەگەز و فاكتەری 
جۆراوجۆردایە، وەكو ڕۆڵی تاك، ژینگەی 
كۆمەاڵیەتــی(،  و  )حكومــی  ناوخۆیــی 
نێونەتەوەیــی  و  ناوچەیــی  ژینگــەی 
ئاســتە  دوو  ئــەم  كارلێكــی  هەروەهــا  و 
پێكــەوە و هەر فاكتەرێكیــش دەبێتە هۆی 
دروســتبوونی تێگەیشــتن و ژینگەیەكــی 
تایبەت بۆ ئەكتەر یان بكەرەكە، بۆ ئەوەی 
بڕیارێكــی تایبــەت بــدات. لــە كۆمــاری 
ئیســالمی ئێرانیشــدا، بــە گوێرەی جۆری 
روانینــی نوخبــەكان و پێكهاتــە و بەهــا و 
پێــوەر یان نۆرمــە زاڵەكانــی نێونەتەوەیی, 
سیاســەتی دەرەوە ئاڵوگــۆڕی بــە ســەردا 
هاتووە، هەرچەندە زۆر ســنوورداریش بێت، 
كــە ئەویش بە هۆی گوشــاری پێكهاتەی 
تێگەیشــتنی  و  نێونەتەوەیــی  سیســتمی 
نوخبە دەســەاڵتدارەكان لە ئیســالم، نەتەوە، 
بەرژەوەنــدی نەتەوەیی، شــۆڕش، ڕۆژئاوا 
گۆڕانكارییەكانــی  بــووە.  و...هتــد، 
سیاســەتی دەرەوەی ئێــران، گۆڕانــكاری 
ریشــەیی و پێكهاتەیــی یــان گۆڕانكاری 
بەرژەوەندییەكانــی  و  ئامانجــەكان  لــە 
ئێــران نەبــووە، بەڵكــوو هەوڵــدان بــووە بــۆ 
دروستكردنی جۆرە هاوسەنگییەك لە نێوان 
بەهــا، پێــوەر و بەرژەوەندییەكانی كۆماری 
ئیســالمی لەگــەڵ گۆڕانكارییــەكان لــە 
ناوچەیــی،  و  نێونەتەوەیــی  ژینگــەی 
هەروەها خوڵقاندنی جۆرە هاوسەنگییەكی 
نــوێ  لــە ناوخــۆ و دەرەوەدا. بــۆ نموونــە، 
سیاســەتی حكومەتەكانــی رەفســەنجانی، 
خاتەمــی، ئەحمەدی نــژاد و ڕۆحانــی، كە 
هەر یەكێكیان بە شــێوازی تایبەتی خۆی 
لــە ســەر بنەمــای هاوكێشــە ناوخۆییەكان 
و هەروەهــا بەهــا بــااڵكان و ناســنامەی 
لەالیــەك  ئێــران  ئیســالمی  كۆمــاری 
و  نێودەوڵەتــی  سیســتمی  و  بەســتێن  و 
گوشــار و رەفتــار  و كاردانــەوەی ئەكتەرە 
دروســتكردنی  هەوڵــی  نێودەوڵەتییــەكان، 

هاوسەنگییەكی نوێی داوە. 
 "گەری سیك"، شارەزا لە بواری سیاسەتی 
دەرەوەی كۆماری ئیســالمی ئێران بڕوای 
سیاســەتی  لــە  گۆڕانــكاری  كــە  وایــە 
دەرەوەی ئێــران، خۆگونجاندن بووە لەگەڵ 

گۆڕانكارییــەكان نــەك هەڵبژاردنێــك بێــت 
لــە سیاســەتی دەرەوەدا، بەڵكــوو بــە هۆی 
دەرەكییــەكان  و  ناوخۆیــی  گۆڕانكاریــی 
بــووە و كاتێــك كۆمــاری ئیســالمی ئێران 
سیاســەتی دەرەوەی ســەركەوتووی دەبێــت 
كــە چەمكەكانــی سیاســی لە سیاســەتی 
دەرەوەدا وەك خــۆی بــەكار بێنێــت، وەكوو: 
نەتــەوە لــە جێگــەی ئۆمــەت، ئامانــج و 
بەرژەوەنــدی لــە جێگــەی دروشــم و بەهــا 
بــااڵكان، دۆكتۆرینی سیاســەتی دەرەوە لە 

جێگەی ئایدۆلۆژیای سیاسی و...هتد.
لــە  سیاســەت  ئایدۆلۆژیاكردنــی  بــە 
كۆماری ئیسالمی ئێراندا و ڕەنگدانەوەی 
لــە سیاســەتی دەرەوەدا، دەگەڕێتــەوە بــۆ 
كاردانــەوە  بــۆ  ئیســالم  بنەماكردنــی  بــە 
بەرامبەر ژینگەی گــۆڕاوەی دەوروبەری 
خــۆی كــە بــە ئامــرازی ئایدۆلۆژیــا ئــەم 
بۆشاییە پڕ دەكاتەوە. لە الیەكی تـــرەوە بە 
ئایدۆلۆژیایــی كردنی بارودۆخی ناوخۆ و 
دەرەوە، هەوڵی شۆڕشگێری و بەهێزكردنی 

دەوڵەت بۆ ئامانجەكانی دەدات.
بەگشــتی كۆمــاری ئیســالمی ئێــران لــە 
سیاســەتی دەرەوەدا هــەوڵ دەدات، بنەمــا 
دروســتكردنی  بــۆ  ئایدۆلۆژیاییەكانــی 
سیســتمی  هەمبــەر  لــە  بەرهەڵســتكاری 

ڕۆژئاوا پێناسە بكات، بۆ نموونە:
١ـ جەختكردنــەوە لــە ســەر ئیســالم وەكــوو 

شێوازی ژیانی گشتگیر و هەمەالیەن.
كــە  بڕوایــەی  ئــەو  باڵوكردنــەوەی  ٢ـ 
ژیانــی  شــێوەی  كردنــی  قبــوڵ  دەڵێــت: 
نائایینــی و ڕۆژئاوایــی و جیاكردنــەوەی 
ئاییــن لــە سیاســەت ســەرچاوەی هەمــوو 
كێشــە كۆمەاڵیەتی، ئابووری، ســەربازی 
كۆمەڵگەكانــی  سیاســییەكانی  و 

موسوڵمانانە.
كــە  بیرۆكەیــەی  ئــەو  باڵوكردنــەوەی  ٣ـ 
دەڵێــت: تەنیــا لــە ڕێگــەی گەڕاندنەوەی 
هێــز و شــكۆی موســوڵمانان، گەڕانەوەیە 
بــۆ ئیســالم و ســەروەری ئایینــی ئیالهی 
لــە جێگــەی ســەرمایەداری ڕۆژئاوایی و 

ماركسیزم و سۆسیالیزم و...هتد.
شــەریعەتی  دووبــارەی  ناســاندنی  ٤ـ 
شــێوازێكی  وەك  ئیسالمی-شــیعی 
كۆمەڵگەیــی نموونەیی و كۆمەڵگەیەكی 

دادپەروەرانە و ئەخالقی.
باڵوكردنــەوەی  و  بانگەشــەكردن  ٥ـ 
بیرۆكەی جیهاد لە دژی ناڕاســتییەكان و 
نادادپەروەرییــەكان و قبــوڵ كردنی هەموو 
ئازارەكانی ئەم ڕێگەیە و تەنانەت شــەهید 

بوون لە ڕێگەی خوا.
شۆڕشــگێرانە  ئایدۆلۆژیــای  هەرچەنــدە 
كۆمــاری  دەرەوەی  سیاســەتی  ســەر  لــە 
ئیسالمی ئێران بەرزی و نزمی تێدا بووە، 

ئەمەش بە هۆی ئەم هۆكارانە:
لــە  نــوێ   نەریتگەرایــی  زاڵبوونــی  ١ـ 
پێكهاتــەی سیاســی ئێــران و ڕۆڵــی لــە 

سیاسەتی دەرەوەدا.
ئایدۆلۆژیكــی  هەڵســەنگاندنی  ٢ـ 

و  ویســت  ســەر  لــە  ڕۆڵــی  و  توانــاكان 
داواكاری نەگونجاو و ناواقعی لە ئاســتی 

نێونەتەوەییدا.
٣- كاردانــەوەی واڵتانــی تـــر و دامەزراوە 
نێونەتەوەییــەكان لــە هەمبەر ئایدۆلۆژیای 
و  ئیســالمی  كۆمــاری  شۆڕشــگێرانەی 
كۆنتـــڕۆڵ كردنی، هەروەها سزا و ئابلۆقە 

ئابوورییەكان.
و  ناوخۆییــەكان  گۆڕانكارییــە  ٤ـ 
و  ئێــران  دەرەوەی  گۆڕانكارییەكانــی 
لــە  كاردانــەوەكان  جــۆری  و  ڕووداوەكان 

هەمبەر ئەم گۆڕانكارییانە.
زەریــف بریــكاری بڕیــاردەرەی سیاســەتی 

دەرەكی
دەســت لەكاركێشانەوەی زەریف لە پۆستی 
وەزیری دەرەوەی كۆماری ئیسالمی ئێران 
لەم كاتە هەستیارەدا كە كۆماری ئیسالمی 
ڕووبەرووی رۆژانێكی ئەســتەم لە ئاستی 
نێودەوڵەتــی،  و  ناوچەیــی  و  ناوخۆیــی 
هەروەهــا لە هەمــوو بوارەكانی ئابووری و 
سیاســی و دیپلۆماســی و ئاسایشــی و...
هتــد بۆتــەوە، دەربــڕی چەندیــن كێشــە و 
گرفتی قووڵی پێكهاتەیی و بنەڕەتییە لە 
ناســنامە و ئایدیۆلۆژیا و بەم پێیە خودی 
سیســتمی سیاســی كۆمــاری ئیســالمی 
ئێــران. بۆیــە ســەرەڕای ئــەوەی كــە ئــەم 
دەســتلەكارهەڵگرتنە پەسند دەكرێت یاخود 
نا)خامنەیــی بــە ڕەچاوكردنــی كاردانــەوە 
دیــاری  ئــەوە  دەرەكییــەكان  و  ناوخۆیــی 
گرنگتریــن  هەوڵدەدەیــن  لێــرەدا  دەكات(، 
ئامــاژە و هــۆكار و پاڵنەرەكانی ئەم پرســە 

بخەینەڕوو. 
بەپێــی دابەشــبوون و واقعــی   -١
پێكهاتــەی سیســتمی  پێیــە  بــەم  و  هێــز 
سیاســی و تەنانــەت دەســتوری كۆمــاری 
ئیســالمی بڕیاردەری ســەرەكی سیاسەتی 
ناوخۆیی و دەرەكی لە كۆماری ئیسالمی 
لــە پرســە هەســتیار و چارەنووسســازەكان 
رێبــەری  ناڕاســتەوخۆ  و  ڕاســتەوخۆ 
كۆماری ئیســالمی ئێرانە نەك سەركۆمار 
و بــەم پێیــە لە كاروبــاری دەرەوەدا وەزیری 

دەرەوە بڕیاردەر بێت.
بێجگە لەوەی كە ناراستەوخۆ   -٢
ســەركۆماری لەالیــەن رێبــەرەوە بڕیــاری 
دەكرێــت  پەســند  ســەرۆكایەتییەكەی 
ئەنجومەنــی  لەالیــەن  ناڕاســتەوخۆ  و 
پاراســتنی دەســتوورەوە شــیاوەتی دیــاری 
دەكرێــت بۆ پاڵێوراوەكان، وەزیرانی دەرەوە و 
نــەوت و ئیتالعــات و بەرگری و ناوخۆ و 
تەنانەت ئیرشادی ئیسالمیش بە ڕاسپاردە 
و رەزامەندیی رێبەری شۆڕشی ئیسالمی 

دەستنیشان دەكرێت.
بێجگە لە سەركۆمار و وەزیری   -٣
ئیســالمی  شــۆرای  ئەنجومەنــی  دەرەوە، 
و پاشــان ئەنجومەنی پاراســتنی دەســتوور 
دەستنیشــانكردنی  كۆمەڵــەی  پاشــان  و 
بەرژەوەندییەكانــی سیســتم و ئەنجومەنــی 
بــااڵی ئاسایشــی نەتەوەیــی بــە شــێوەی 

فەرمی دەستنیشــانی هێڵ و ئاراستەكانی 
سیاســەتی دەرەوە دەكەن. تەنانەت پێگەی 
ســەرووی  لــە  سیاســییان  و  یاســایی 
بڕیارەكانــی ســەركۆمار و پاشــان وەزیــری 
دەرەوەیــە. كۆی ئــەم دامەزراوانەش بەپێی 
رێنمایــی و بڕیــار و تەنانــەت لێدوانەكانی 
رێبــەری  نهێنــی  ئاشــكرا و  ناوەبەنــاوەی 
كۆماری ئیسالمی كار و چاالكی دەكەن.
دەســەاڵتی  پاراســتنی    -٤
كۆمــاری  لــە  فەقیــە  وەلــی  بێســنووری 
ئیســالمیدا لەالیەك و هەر گۆڕانكارییەك 
لەرێگەی ئاســاییبوونەوی پەیوەندییەكانی 
جیهانــی  لەگــەڵ  ئیســالمی  كۆمــاری 
دەرەوە وایكــردووە كــە هێــزە چەكدارەكانــی 
شۆڕشــی  رێبــەری  فەرمانــی  ژێــر 
ئیســالمی بەتایبەتــی ســوپای پاســداران 
)ســوپاس قودس( رەهەنــدی ئایدیۆلۆژیك 
سیســتمی  شۆڕشگێرانە-ئیســالمی  و 
دەســتەبەركردنی  بــۆ  ئێــران  سیاســیی 
هێژمۆنــی رێبــەر لە كاروبــارە ناوخۆیی و 
دەرەكییەكانــدا بپارێزن و بەم پێیەش رۆڵیان 
دەرەكــی  سیاســەتی  رەنگڕێژكردنــی  لــە 
لەســەرووی  نێودەوڵەتــی  و  ناوچەیــی  و 

حكومەت و وەزارەتی دەرەوە بێت.
بەپێی ئەو خااڵنەی سەرەوە دەتوانین بڵێین 
كــە دەستلەكاركێشــانەوەی زەریف بۆ چەند 
هــۆكار و پاڵنەرێكــی ناوخۆیــی و دەرەكی 

دەگەڕێتەوە:
گوشــار بــۆ باڵــی توندڕەوتــر   -١
و ســوپای پاســداران بەمەبەســتی پێدانــی 
تیمــی  و  زەریــف  بــە  زیاتــر  دەســەاڵتی 
رۆحانی لە سیاسەتی دەرەوە و ناوخۆییدا، 
بەتایبەتــی لــە پەســندكردنی FATF بۆ 
مانــۆڕی زیاتــر لــە ئاســتی ناوخۆیــی و 

نێودەوڵەتیدا.
هەناردنی پەیامێك بۆ جیهانی   -٢
مامەڵەنەكــردن  ئەگــەری  لــە  كــە  دەرەوە 
لەگــەڵ تیمــی رۆحانــی و زەریــف ئــەوە 
الیــەن و كەســایەتییە توندڕەوەكان جێگەی 
دەگرنەوە و ئەو كاتە مەترســی ئاسایشــی 

رووبەڕوویان دەبێتەوە.
گوشــار بۆ یەكیەتی ئەورووپا   -٣
رۆحانــی  پێگــەی  بەهێزكردنــی  بــۆ  كــە 
و زەریــف لــە ئاســتی ناوخۆیــی پێویســتە 
ئابــووری  بەرجەســتەی  دەســكەوتی 
پێشكەشی ئێران بكەن و لە ئەمریكا زیاتر 
دوور بكەونــەوە. بــەو پێیەی كــە یەكیەتی 
پاراســتنی  لەســەر  پێداگــرە  ئەورووپــا 
رێككەوتنــی ئەتۆمــی ئێــران ناســراو بــە 

بەرجام.
ئیمتیاز)جیــاوك(  وەرگرتنــی   -٤
لــە باڵــی بناژۆخــواز و تەنانــەت خــودی 
رێبــەری كۆمــاری ئیســالمی لە ئاســتی 
ناوخۆیــی، بــەو پێیەی كە گوشــارەكانیان 
بەهــۆی قەیرانــی دارایــی و ئابووریــی و 
سزاكانی ئەمریكا بۆسەر رۆحانی و بەناو-
ریفۆرمخــوازەكان بەرز بۆتەوە و دەرچوونی 
ئەمریكا لە بەرجام)رێككەوتنی ئەتۆمی( 

كۆمــاری  بەســەر  ســزا  ســەپاندنی  و 
ئیســالمی بە شكســتی تیمــی رۆحانی و 

زەریف دەزانن.
پەیــام بــۆ خەڵكــی ئێــران كە   -٥
توندڕەوەكان هۆكاری شكســتی پەیوەندیی 
ناوخۆییــە  قەیرانــە  و  كێشــە  و  دەرەكــی 

سیاسی و ئابوورییەكانن.
ئــەم  خاڵــی  گرنگتریــن   -٦
دەستلەكاركێشــانەوەیە گواستنەوەی یاریی 
ریفۆرمخــوازی-  ناوخۆیــی  سیاســیی 
بناژۆخــوازی بــۆ سیاســەتی دەرەوەیە. بەم 
واتایــە ئەگــەر پێشــتر زیاتــر ئــەم یارییــە 
سیاســییە لە ئاســتی ناوخۆیی و بۆ رای 
گشــتی بەرێوەدەچــوو، ئەم رووداوە نیشــان 
دەدات كــە یارییەكــە بەهــۆی بارودۆخــی 
نالەباری دەرەكی و ناوخۆی و گوشارەكان 
سیاســەتی  ئاســتی  بــۆ  گواســتراوەتەوە 

دەرەكی.
بۆیە بە شێوەیەكی گشتی جیاوازییەكانی 
نێــوان رۆحانــی و تونــدڕەوەكان لــە بــواری 
سیاسەتی دەرەكی دا  تەنها لە میكانزیمی 
و  پاراســتن  چۆنییەتــی  و  جێبەجێكــردن 
دەســتەبەركردنی ئاسایشــی ئەو سیستەمە 
سیاســییە. لە روانگەیەكی ترەوە، رۆحانی 
و زەریــف و بەگشــتی ریفۆرمخوازەكان لە 
سیاســەتی دەرەوەدا الیەنگــری رەفتــاری 
چوارچێــوەی  لــە  ئیســالمی  كۆمــاری 
نێودەوڵەتییــە  یاســا  و  بەهــا  و  نــۆرم 
لــە رێگــەی ســرینەوەی  قبووڵكراوەكانــن 
لەگــەڵ  پەیوەنــدی  و  بارگرژییــەكان 
رێكخراوە نێودەوڵەتییەكان و جیهانی دەرەوە 
بەتایبەتــی ئەورووپییــەكان، بۆ بەردەوامی 
و پاراســتنی سیســتمی سیاســی كۆماری 
ئیســالمی، بــەاڵم توندڕەوەكان سیاســەتی 
بەنوێنەرایەتــی  جەنگــی  و  هێرشــبەرانە 
بــۆ  بەرگــری  بــەرەی  دروســتكردنی  و 
جیهانــی  لــە  شــۆڕش  هەناردەكردنــی 
ئیسالمی و لە ناوچەكە و تەنانەت هەموو 
جیهانن بۆ پاراســتنی كۆماری ئیســالمی 
و دەســتەبەركردنی ئاسایشــی ناســنامەیی 
ئــەو سیســتمە. هەروەهــا دەســتەی یەكــەم 
و  بەرژەوەنــدی  دەســتەبەركردنی  بــۆ 
ئاسایشــی كۆماری ئیســالمی الیەنگری 
پەیوەنــدی توندوتۆڵتر لەگــەڵ  دەوڵەتانی 
رۆژئاوایین)تەنانەت ئەمریكا( و دەســتەی 
توندوتــۆڵ  پەیوەنــدی  الیەنگــری  دووەم 
واڵتانــی  و  ڕووســیا  و  چیــن  لەگــەڵ 
رۆژهــەاڵت بــۆ دژایەتــی رۆژاواییــەكان. 
بەم پێیە ئەم یارییە سیاســییە بەمەبەستی 
دەســەاڵتی زیاتــر لــە ئاســتی ناوخۆییــە. 
بەهێــزی  نیشــاندانی  لەالیــەك  واتــە، 
ناوخۆیــی بۆ مامەڵەكردن لەگەڵ جیهانی 
دەرەوە و لەالیەكی تریشــەوە گواســتنەوەی 
هێــز و قورســایی دەرەكــی لــە هاوكێشــە 
ئــەم  بۆیــە  ناوخۆیــی.  سیاســییەكانی 
دەستلەكاركێشــانەوەیە لەم چوارچێوەیەدا و 
لەم بەســتێنە ناســنامەییەدا دەخویندرێتەوە 

و واتادار دەبێت.



ژمارە ٧٤٥، ١٥ی ڕەشەمەی ١٠١٣٩٧

بزووتنەوەی کورد دەتوانێ 
میحوەرییەتی تایبەتی بۆ 

هاوپێوەندی هەبێت
ڕەشــەمەی  ٤ی  ڕێکەوتــی 
١٣٩٧ی هەتــاوی، "هاوپێوەنــدی 
بەرابــەری  و  ئــازادی  پێنــاو  لــە 
دە  بەشــداریی  بــە  ئێرانــدا"  لــە 
بــە  سیاســی  الیەنــی  و  حیــزب 
باڵوکردنــەوەی ڕاگەیەندراوێک کە 
تێیــدا باس لــە خەباتی هاوبەش 
بــۆ ڕووخانــی کۆمــاری ئیســامی 
هەڵقــوواڵو  نیزامێکــی  دانانــی  و 
لەســەر دەنگدانــی خەڵک بەپێی 
جیایــی  دێموکراســی،  کۆمــاری، 
دین لە دەوڵەت و فیدراڵیزم کراوە 
چاالکییەکانــی خۆی دەســت پێ 
کــرد. ســەبارەت بەم پرســە چەند 
بەڕێــز  ئاراســتەی  پرســیارێکمان 
چاالکــی  دروودی«،  »کەیــوان 
سیاسی کردووە کە لێرەدا دەخرێتە 
بــەر چــاوی ئێوەی خۆشەویســت:

پێنــاو  لــە  هاوپێوەنــدی  ١ـ     
ئازادی و بەرابەری لە ئێراندا چ 
کاریگەرییەکی لە ئێستادا هەیە؟
زۆر  باســی  کــە  پرســیارێکە  ئەمــە 
ئــەم ڕۆژانــەی  بارودۆخــی  هەڵدەگــرێ. 
نــاو جوغرافیــای ئێــران نیشــاندەری ئــەو 
ڕاســتییەیە کــە خەڵــک دەزانــن چییــان 
نــاوێ، بــەاڵم هێشــتا نازانــن یــان باشــترە 
بــەوردی  لەوەیکــە  دڕدۆنگــن  بڵێیــن 
چییــان دەوێ. ئەمــەش دەگەڕێتــەوە بــۆ 
نەبوونــی  و  داخوازییــەکان  جیاوازیــی 
مەکۆیــەک بــۆ یەک کاســە کردنی ئەم 
بــە  داوا و باس وخواســتانە. هاوپێوەندیــی 
دەتوانــێ  هەیەتــی  کــە  فرەڕەنگییــەک 
و  بــێ  مەکۆیــە  ئــەو  بناغــەی  بــەردی 
لەخۆیــدا ببێتە دەفرێــک بۆ یەکانگیریی 

داخوازییە فرەچەشــنەکان. هەڵبەت هێشتا 
ناکرێ لەمبارەوە قەزاوەت بکەین و کۆی 
ئــەم بابەتــە دەگەڕێتــەوە بــۆ چۆنیەتیــی 
ڕەوتی ڕووداوەکان و توانستی هاوپێوەندی 
لەبــاری بــزۆزی، هاوئاهەنگــی، پێوەندی 
و بــە تایبــەت پێگــەی کۆمەاڵتییــەک 
هەیبــێ.  دەتوانــێ  یــان  هەیەتــی  کــە 
هاوپێوەندییــە  ئــەم  الیەنــی  گرینگتریــن 
ئەوەیە کە کۆمەڵێک خاڵی کۆنکرێت و 
دیاریکراوی هەیە و بنەماکانی بریتین لە 
کۆماری، یەکسانی )نەتەوەیی و ئایینی 
و ڕەگــەزی(، ســێکۆالریزم )جوێکردنــی 
ئایین و دەسەاڵت( و فیدرالیزم )نەتەوەیی 
– جوغرافیایی( کە وەک ڕایانگەیاندووە 
ئەمە پرۆژەیەکی کراوەیە بەڕووی هەموو 
ئەو الیەنانەی ئیرادەی بەشــدارییان هەیە. 
بــەاڵم وەک پێشــبینی دەکــرێ هەندێک 
الیــەن کە الی خۆیانــەوە ئاڵتەرناتیڤێکی 
نابــن  بەشــدار  هــەر  نــەک  سەراســەرین، 
بەڵکــوو ئــەم هاوپێوەندییــە بــە مەترســی 
بۆســەر مەوجوودییەتــی خۆیــان دەزانــن. 
لێرەدایە کە هاوپێوەندی دەبێت لە عەرزی 
واقیعدا خۆی بسەلمێنێ و بە وردبینییەوە 
بەسەر شانتاژ و پرۆپاگاندەکاندا باز بدات 
و بــژاردەی الیەنــی بەرامبەر بــەرەوڕووی 
پرســیاری جیــددی بکاتەوە. مــن الم وایە 
بزووتنــەوەی کــورد دەتوانێ میحوەرییەتی 
و  هەبێــت  هاوپێوەنــدی  بــۆ  تایبەتــی 
ئەزموونی خۆی بۆ ئەم مەبەستانە بەکار 
بێنــێ، ئەگەرچی ئەوەش تا ئێســتە کراوە 
هــەر بەرهەمی زەرفییەتە خۆییەکانی ئەم 

بزووتنەوەیەیە.
 

ئــەو  دامەزراندنــی  ٢ـ   
هاوپێوەندییــە چ کاریگەییەکــی 

لەســەر واڵتانــی ڕۆژئاوایــی بــە 
ئێرانــەوە  ڕێژیمــی  نیســبەت 

دەبێت؟
لــە ئێســتادا ئورووپا و ئامریــکا لەهەمبەر 
ئەجێنــدای  دوو  خاوەنــی  ئێــران  پرســی 
بەپێــی  کامــە  هــەر  دەکــرێ  جیــاوازن، 
چارتی سیاســەتی خــۆی مامەڵە لەگەڵ 
بژاردەیەکــی  یــان  ئاڵتەرناتیــڤ  هــەر 
دیاریکــراو بــۆ داهاتــووی ئێــران بــکات. 
بەدڵنیاییەوە هیچکامەیان لە ئۆپۆزســیۆن 
هاوپەیمانییەتــی( هاوپێوەنــدی،  )بــەرە، 
بتوانــێ  کــە  یەکگرتــوو  یەکــی 
جێگرەوەیەکــی بەهێــز بێــت بــۆ داهاتووی 
ئێــران چاوپۆشــی ناکــەن. وەک باســمان 
موڵتی فاکتــۆرە  بابەتێکــی  ئەمــە  کــرد 
کە ناکــرێ دوورەدیمەنێــک دیاریکراوی 
بــۆ وێنــا بکرێــت. بــەاڵم ئەگــەر بــاس لە 
ئیدەئالەکانــی خۆمــان بکەیــن دەتوانیــن 
ئاماژە بە پەرەپێدانی گوتاری هاوپێوەندی 
لــە سەرتاســەری ئێــران بەتایبــەت لــە نــاو 
نەتەوەکانــدا بکەیــن. هاوپێوەندی دەتوانێ 
ببێــت بــە دەالقەیــەک ڕوو بــە ڕۆژئــاوا 
بــۆ گەیاندنــی دەنگــی نەتــەوەکان و ئــەو 
الیەنــە چەپگەلــە کــە پرســی نەتــەوەکان 
بــە بنەمایەک بۆ چارەســەریی کێشــەی 
ئاڵتەرناتیڤســازی بۆ کۆماری ئیســالمی 
دەزانــن. بێگومــان ئەمــەش پێویســتی بــە 
داراییەکــی بەهێــز هەیە بــۆ بەردەوامی و 
دەبێ لەمبارەوە بەقووڵی بیر بکرێتەوە. لەم 
ڕووەوە توانســتی هاوپێوەنــدی بــە بــەراورد 
لەتــەک ئەوانــەی خاوەنــی کۆمەڵێــک 
بی بی ســی،  وەکــوو  گــەورەی  تریبۆنــی 
و  یوورۆنیــووزن  و  ئامریــکا  دەنگــی 
هەروەها لۆبیی بەهێزیان لە ناو ئامریکا و 
ئورووپــادا هەیە و دامەزراوە و ڕێکخراوی 

جۆراوجۆریــان بــۆ پێکانــی ئامانجەکەیان 
هەیە زۆر کەمترە و دەبێ لەم ڕەهەندانەوە 

کاری شێلگیر و بەردەوام بکەن. 

لــەم  هاوپێوەندییەکــی  ٣ـ     
دەتوانێــت  چــۆن  چەشــنە 
کاریگەریــی زیاتری لە نێوخۆی 

ئێراندا هەبێت؟
هاوپێوەنــدی دەبــێ لەنــاوەوەی خۆیــدا بــۆ 
بیدۆزێتــەوە.  و  بگــەڕێ  ئامانجــە  ئــەم 
کــە  هــەن  هاوبــەش  خاڵــی  کۆمەڵێــک 
دەتوانــن ببنــە بنەمــا بــۆ کاری هاوبەش. 
بــە  ئامــاژە  دەبــێ  دیســان  لەمبــارەوە 
توانســتەکانی حیزبــە کوردییەکان بکەین 
کە خاوەنی مێژوویەک لە کاری سیاسی 
و ڕێکخراوەیین. دەشــێت ئەم پۆتانســییەلە 
بــۆ  هاوبــەش  کاری  خزمــەت  بخرێتــە 
دیــارە  نەتەوەکانیتــر.  بەشــداری پێکردنی 
هــاوکات دەبێت کار بۆ خونســاکردنەوەی 
ئــەو ئــاژاوە و گێرەشــێوێنیانە بکــرێ کــە 
لــە ســەردەمی پەهلــەوی و هەروەهــا چــل 
ئیســالمی  کۆمــاری  دەســەاڵتی  ســاڵ 
بەمەبەســتی پەرتەوازەکردنــی نەتــەوەکان 
بــۆ کــراوە  و هێــزە سیاســییەکان کاری 
متمانــەی  مەگــەر  ناکــرێ  ئەمــەش  و 
پێویســتی دووالیەنە و چەندالیەنە دروست 
بکرێ و پەیوەندییەکان ئاســایی و پاشــان 
کەشی نێوانیان دۆستانە بکرێ. بەداخەوە 
کــە  حاشــاهەڵنەگرە  ڕاســتییەکی  ئــەوە 
جیــا لــە کــورد نەتەوەکانیتــر نــە لەڕووی 
خەباتــی  و  دێموکراســی  تەمرینــی 
جەمــاوەری، کۆمەاڵیەتــی و مەدەنــی و 
نــە لە ڕووی پێشــینەی خەباتی سیاســی 
ڕێکخراوەیــی،  کاری  ئەزموونــی  و 
پۆتانســییەلێکی بەهێزیــان نییە و ئەمەش 

یەکێــک لــەو خااڵنەیــە کــە دەبــێ کار 
بــۆ بەهێزکردنــی بکرێ. بەگشــتی تەنیا 
کاتــێ دەکــرێ لەســەر ناوخۆ شــوێندانەر 
بــی کــە ڕەنگدانــەوەت لەســەر کۆمەڵ و 
کۆمەاڵیەتییــەکان  بزووتنــەوە  بەتایبــەت 
و  هاوپێوەنــدی زۆر کەم تەمەنــە  هەبــێ. 
پێگەیشتنی پێویستە کاری زۆر بکرێ.

    ٤ـ ڕای ئێــوە لەمبارەیــەوە 
چییە؟

زۆر  ئێــران  لــە  سیاســی  کەشــی 
پۆپۆلیســتانەیە، بەڵگەش بۆ ئەم قســەیەم 
و  پەهلــەوی  ڕێژیمەکانــی  مانــەوەی 
ماوەیەکــی  بــۆ  ئیســالمی  کۆمــاری 
ئــەم دوو  دوورودرێــژی چەنــد دەهەییــە. 
دەســەاڵتە هــەردوو تەک حیزبی و خاوەنی 
و  ئایینــی  بەرتەســکی  ئایدیۆلۆژیــای 
قەومــی و لــەڕووی ناوەڕۆکیشــەوە زۆر 
پۆپۆلیســتی بوونــە و بــە پشتبەســتن بــە 
پۆپۆلیزم خۆیان بەســەر ئەم جوغرافیایەدا 
تێکەوەپێچانــی  بــۆ  بۆیــەش  ســەپاندووە. 
ئــەم پێشــخانە قیزەونــە پێویســتە گوتــار و 
نەقــد  لەالیەنــی جۆراوجــۆرەوە  کرداریــان 
بکرێ و لەهەمان کاتدا ئاڵتەرناتیڤسازیی 
جێگرەوەیــان  دۆزینــەوەی  بــۆ  پێویســت 
نایــەت  بــەدی  ئامانجــە  ئــەم  بکــرێ. 
لێکگرێدانــی ڕێکخســتن و  بــە  مەگــەر 
ڕێکخراوەکانــی  کۆمەاڵیەتــی  پێگــەی 
ســەر بە نەتەوە بندەســتەکان و ڕاکێشــانی 
پشــتیوانیی ئەو ئێلیــت و هەڵکەوتووانەی 
کە لە ســەحنەی سیاســی دیارن و بڕوایان 
بــە دادپــەروەری لــە هەمــوو ڕەهەندەکانی 
و  نەتەوەیــی  ئایینــی،  کۆمەاڵیەتــی، 
کــە  حاڵەتەدایــە  لــەم  هەیــە.  ڕەگــەزی 
گوتاری زاڵ بەرەوڕووی پرسیار دەکرێتەوە 

خواســت  و  داواکاری  کــە  دەســەلمێ  و 
داواکارییانــەش  ئــەم  و  هەیــە  جیــاوازی 
لەالیــەن الیەن، ناوەنــد یا هاوپێوەندییەکەوە 
نوێنەرایەتــی دەکــرێ، مــن الم وایــە لــەم 
بــەرەو  توودەگەرایــی  ئاســۆی  حاڵەتــەدا 
ئاوابــوون دەڕوات و کرانــەوەی سیاســی و 
تۆلێرانس دەگەڕێتەوە بۆ ئەمری سیاسەت 
لــە ناو ئێرانــدا. ئەمری سیاســییەک کە 
خــۆی لەدوتوێی ئیســتبدادی مێژووییەوە 
لەگــەڵ  بەگشــتی  و  هاتووەتەبــوون 
پێویســتییەکانی ئەمــڕۆی کۆمەڵــگای 
فرەچەشــن و فرەڕەنگــدا لــە لێکدژیدایــە. 
بااڵکــردن  بارتەقــای  بــە  وایــە  الم  مــن 
و  دژایەتــی  هاوپێوەنــدی،  گەشــەی  و 
پرۆپاگاندایەکــی زۆر بەرەوڕووی دەبێتەوە 
بەاڵم ئەمەش لەخۆیدا نەک هەر نەرێنی 
و نێگەتیــڤ نییــە بەڵکــوو دەبێتــە هــۆی 
قەوارەیەکــی  و  هەیکــەل  شــێوەگرتنی 
سیاسیی شوێندانەر و لە ئاکامدا ئەوانەی 
دژایەتیی دەکەن یان دەبێ دانی پێدا بنێن 
یــان دەبــێ خۆیان لــە بەرامبەری پێناســە 
بکەن کە بە هەردوو دیوەکەیدا سەرکەوتن 
ئەژمــار دەکــرێ. هــەر ئایدیایــەک کــە 
ســەردەمیانە و دێمۆکراتیک میحــوەر بێت 
و لەتــەک واقعییەتەکاندا بێتەوە دەتوانێ 
ببێتــە بەشــێک لە ئەمــری واقیع کە ئەم 
پۆتانســییەلە لە هاوپێوەندیدا هەیە و تەنیا 
پێویســتە بگوازرێتــەوە. بەگشــتی دەبــێ 
بــە گەشــبینییەوە بۆ داهاتــووی ئەمجۆرە 

هاوپەیمانییەتیگەلە بڕوانین.

کەیوان دروودی

لە ڕۆژانی ڕابردوودا بە بەشداریی 
سیاســی  الیەنــی  و  حیــزب  دە 
کوردستانی و ئێرانی "هاوپێوەندی 
بەرابــەری  و  ئــازادی  پێنــاو  لــە 
باڵوکردنــەوەی  بــە  ئێرانــدا"  لــە 
چاالکییەکانــی  ڕاگەیەندراوێــک، 
خــۆی بــە فەرمــی ڕاگەیانــد کــە 
یەکێک لە الیەنە ســەرەکییەکانی 
بریتییــە لــە حیزبــی دێموکراتــی 
کوردســتانی ئێران؛ جگــە لە کورد 
چ نەتەوەگەلێکــی تــری ئێــران 
تێیدا بەشدارن؟ شێوازی خەباتی 
ئــەم هاوپەیمانییــە چــۆن دەبێ؟ 
ئایــا ئــەم هاوپێوەندییــە دەتوانــێ 
کۆمــاری  ئاڵتێرناتیڤــی  ببێتــە 
پرســیارانەمان  ئــەم  ئیســامی؟ 
"ئاگــری  بەڕێــز  ئاراســتەی 
ئیســماعیل نژاد" چاالکی سیاســی 
بەشــدار لــەم هاوپێوەندییە کردووە.

    ســەرەتا ســەبارەت بــە ئــەم 
پێکهاتــووە  کــە  هاوپەیمانییــە 
شــیکارییەکمان پــێ بــدەن؛ ئەو 
الیەنانــەی کــە تێیــدا بەشــدارن 

بەپێی بنەما گشتییەکان هیچ ڕەهەندێکی خەبات نەهی نەکراوە 
کێــن و ســەر بــە چ ڕەوتێکــی 
لــە  یــەک  کام  یــان  فکــری 

نەتەوەکانی ئێرانن؟ 
وای  ئــەوەی  کــە  هەیــە  ڕاســتییەک 
ببێــت  ســاز  هاوپەیمانییــە  ئــەو  کــردووە 
بــاوەر بــە هاوچارەنووســی، پێکەوەژیــان و 
پێکەوەهەڵکــردن بــوو، ڕەنگــە هــەر ســێ 
چەمکەکــە بــۆ رۆژهەاڵتی نێوەراســت بــە 
گشــتی و بــۆ ئێــران بەتایبەتی چەمێکی 
نامــۆ بن بەاڵم کاتێــک چوارچێوەی ئەو 
بــە ڕوونــی  رێکخراوانــە ســەیر دەکرێــت 
دەردەکەوێت ڕوانگەی سیاسییان لێکدوورە 
بەاڵم ئەو سێ چەمکە وای کردووە لەنێو 
یەکانگیرییەکــدا  یــان  هاوپەیمانییــەک 

خۆیان بدۆزنەوە.

      لە بەشێک لە ڕاگەیەندراوی 
" هاوپێوەندی لە پێناو ئازادی و 
بەرابــەری لــە ئێرانــدا" هاتووە: 
خەباتــی  لــە  پشــتیوانی  ئێمــە 
مافویســتانەی  و  ئازادیخوازانــە 
خەڵکــی ئیــران دەکەیــن و بــۆ 
کۆتاییهێنــان بــە زوڵــم و زۆر و 
بەرانبــەر،  مافــی  دابینکردنــی 
ئــازاد،  فیــدراڵ،  ئێرانێکــی 

و  دێموکراتیــک  ئــاوەدان، 
یەکپارچــە و یەکگرتــوو خەبــات 
ئــەو  چوارچێــوەی  دەکەیــن؛ 
خەباتــەی کــە ئێــوە بەڵێنتان بۆ 

داوە، چۆنە؟ 
هــەر کام لــەو ڕێکخراوانە هەم ئەزموونی 
سیاســییان هەیــە و هــەم خەباتــی پێشــوو، 
کەواتە هیچیان تازە نەهاتوونە نێو خەباتەوە 
کەوایە لەســەر هەمان شێوازی پێشوو کە 
خەبــات دەکــەن لەســەر ئەو بنەمایــە و بە 
پێی بنەمای گشتی ناوەندی یەکانگیری 
دەتوانن پێکەوە هاوکاری بکەن و تەنانەت 

نەخشە رێگاش دیاری بکەن.

     ئایــا تەنیــا بریتــی دەبێــت 
یــان  میدیایــی  خەباتێکــی  لــە 
دیپلۆماسی یان نا ڕەهەندەکانی 
دیکەی خەباتیش لەخۆدەگرێ؟ 
هیــچ  گشــتییەکان  بنەمــا  بەپێــی 
ڕەهەندێکــی خەبــات نەهی نەکراوە ڕوونە 
وەک لە ســەرێش باســم کرد هەرکام لەو 
رێکخراوانــە بەجیــا چاالکــی خۆیان هەیە 
و بەدامەزرانــی ئــەو یەکانگیرییە دەتوانن 
زیاتر لە جاران لە رێکخستن و سازماندانی 
ئیســالمی  کۆمــاری  دژی  خەبــات 

هــەوڵ بــدەن. دەتوانــن پرۆژەی هاوبەشــی 
کورتخایــەن و درێژخایــەن بەرێوەبــەرن کە 
بەپێــی ئــاگاداری مــن گەاڵڵــەی وایــان 

لەبەر دەستە!

کۆتایــی  بەشــی  لــە     
هاتــووە:  ڕاگەیەندراوەکــەدا 
هاوپێوەنــدی لــە پێنــاو ئــازادی 
بــە  ئێرانــدا،  لــە  بەرابــەری  و 
و  بەرینترکــردن  مەبەســتی 
بەشــداریی الیەنەکانــی دیکە لە 
ئێرانــدا دەســتی هــاوکاری بــۆ 
هەموو بنکــە، ناوەند، ڕێکخراو، 
حیزب و کەســایەتییەکان و باقی 
الیەنەکانــی دیکە ڕادەکێشــێت؛ 
هیچ ســنوورێک )محدودیت( بۆ 
هاتنە ناو هاوپەیمانییەکە هەیە؟

فێدرالــی،  بنەمــای  چــوار  بــە  بــاوەر 
کۆماریخوازی، دێمۆکراســی و جوودایی 
دیــن و دەوڵــەت وەک مەرج بۆ بەشــداری 

هەر رێکخراوەیەک داندراوە.

ئــەم  کــە  وایــە  پێتــان      
ڕۆڵــی  بتوانــێ  هاوپیوەندییــە 
ئالتێرناتیڤێــک بۆ دوای کۆماری 

ئیســامی بگێڕێت؟ یــان بتوانێ 
ئەوەنــدە شــوێندانەر بێــت کــە 
ئالتێرناتیڤێــک  وەک  دواجــار 
الی  بەتایبــەت  بکرێــت؟  ســەیر 

ڕۆژئاواییەکان.
من پێم وایە ئەو یەکانگیرییە بەمەرجێک 
بگــرێ  بەخۆیــەوە  حقوقــی  کەســایەتی 
دەتوانــێ لــە زۆر بــواردا رۆڵــی گرینگی 
نەچێــت  لەبیــر  ئەوەشــمان  بــەاڵم  هەبێــت 
کــە ئــەوە یەکــەم هاوپەیمانــی نێــو الیەنە 
ئێرانییەکان نییە ، لە پێشتر بەتایبەتی لەو 
چەند ســاڵەی ڕابــردوودا زۆر هاوپەیمانی 
هاوشــێوە یــان نزیــک لــەو هاوپەیمانییــە 
ســازبووە بەاڵم چــون ئەندامانــی بایەخیان 

پێنــەداوە و پێــوەی ماندوونەبوون وردە وردە 
لــە گۆڕەپانی دیپلۆماســیدا لەبیر چۆتەوە 
کەوایــە مەرجی ئــەوەی هاوپەیمانییەک 
ئــەو  ئەندامانــی  ئەوەیــە  هەبێــت  رۆڵــی 
هاوپەیمانییــە باوەڕیــان پێــی هەبێت و لەو 
چوارچێــوەدا چاالکــی بکــەن. بۆ باســی 
ئەوەی ئەو هاوپیمانییە ببێتە ئالتێرناتیوی 
رێژیــم، مــن پێــم وایــە بــۆ ئــەو باســە زۆر 
بێگومــان  مەبەســتش  ئــەو  بــۆ  زووە؛  
بەشــێکی دەگەڕێتــەوە ســەر ئــەوەی هەتا 
چەنــدە ئەو هاوپەیمانییــە دەتوانێ خەڵک 
لــە خۆی کۆبکاتەوە و رۆڵ لە شۆڕشــی 

دژە کۆماری ئیسالمیدا ببینێ.



١١ ژمارە ٧٤5، 6ی مارسی ٢٠١٩

زۆرجــار پرســیارم لێکــراوە کــە گۆرانــی 
شــڵەوخانان چــۆن لــە دایک بــوو؟ واتای 
شڵەوخانان چییە؟ کێ ئاوازەکەی داناوە؟ 
ئەی هەڵبەستەکەی هی کێیە؟ و...هتد. 
بــۆ وەاڵمــی ئەم پرســیارانە، بە پێویســتی 
دەزانــم بــە کورتی قەوانــی مێژووی ژیانم 
لــە پێوەنــدی لەگــەڵ ئــەم گۆرانییــە لــە 
منداڵییەوە لێبدەمەوە تا خوێنەری خولیای 

ئەو زانیاریانە بە مەبەست بگا: 
لە سەردەمی مناڵیمدا، گوێچکەم بە دوو 
دەنگی خۆش، گۆش کراوە و مشــتوماڵ 
لــە ئێوارانــدا  دراوە، "الیەالیــەی دایکــم" 
و مەقامــی "ئــەوەڵ ســەحەرە"ی ســێوەی 

هونەرمەند لە بەیاناندا.
هەمــوو  وەک  بــووم،  منــاڵ  کاتێــک 
کــە  دەنــگ  خۆشــترین  منداڵێــک 
گوێچکەمــی زاخــاو دەدایــەوە و ئێســتاش 
ئــەو دەنگــە بالوێنە هەر لــە گوێچکەمدا 
دەزرنگێتــەوە، دەنگــی الیەالیــەی دایکــم 
بەســۆز  دەنگــە  بــەو  ئێــواران  ئــەو  بــوو. 
خــەو.  ئەیکردمــە  مۆســیقاییەکەی  و 
دەنگێکــی بەســۆز کە بە وشــەی رەســەن 
و ســاکاری کوردی تێکەاڵو بە باوەشــی 
گەرمــی دایکانــە دەبــوو، هەرچــی کات 
ســاڵی  و  مانــگ  و  رۆژ  و  تێدەپــەڕی 
بەســەردا دەهــات، لــە هزروبیــری مندا نە 

کۆن دەبوو و نە لە بیر دەچووەوە.
لــە پــاڵ ئــەم دەنگــەدا، دەنگێکــی دیکــە 
دەکەوتــە  مێرمنداڵیمــدا  ســەردەمی  لــە 
بەرگوێم و بۆ ساتێکیش جێی نەدەهێشتم، 
دەنگی مەقامی "ئەوەڵ سەحەرە"ی مامە 
ســێوە بــوو. بەیانــان کــە باوکــم لــە خــەو 
هەڵدەستا، دوای خوێندنی نوێژی بەیانی، 
رادیۆیەکەی دەخستە سەر بەشی کوردیی 
رادیــۆ بەغــدا و لەو بەســتە و مەقامانەی 
دەکەوتــە بەرگوێــم و وەک شــنەبایەکی 
فێنــک بــە حەزەوە لە خەو هەڵیدەســتاندم، 
مەقامــی "ئەوەڵ ســەحەرە" بــوو. هەر کە 

دەستی پێدەکرد و دەیگوت:
ئەوەڵ سەحەرە

گەلی برادەرینە
وە من هەرچەندی دەکەم

لەوێ کۆنە دنیایە
قاسدەکی بە متمانیم بە دەست ناکەوێ

بینێرمە کن بەژنێ باریک 
            و 

دوو چاوی بەرەک 
راستی دری خۆمی لە بۆ ببێژم

وەی لـــــــــــــێ، وەی لـــــــــــــێ
سەحـــــــــــــــەرە

ئیتــر بە بێ ئەوەی لــە نوێنەکەی خۆمدا 
مێشــهەنگێک  چــۆن  وەک  ببــزووم، 
شــیرینی  شــیلەی  بــە  بیــن  بەلەزەتــەوە 
گوڵێکــەوە دەنــێ و تــا دواچــۆڕی دەمی 
لێهەڵناگــرێ، منیش تا دواوشــە و دوایین 
کۆپلــە بــاش گوێــم دەدایــە، ئینجــا کــە 
کەیفخۆشــییەکی  بــە  دەکــرد،  تــەواوی 
و  هەڵدەســتام  نوێنەکــەم  لــە  مندااڵنــەوە 
چاوەڕێــی کاتێکیتــر دەمامــەوە تــا ئــەم 
دوو دەنگــە لــە ئێــواران و بەیاناندا دیســان 

دەبیستمەوە.

ئــەم دوو بیرەوەرییــە شــیرینەی ســەردەمی 
منداڵــی و مێرمناڵیــم بــە درێژایی تەمەن 
نەهێشــتووم.  بەجێیــان  ســاتێکیش  بــۆ 
ئێســتاش کە ئەم دێڕانە دەنووســم، دەتوانم 
ئەو ســاتوکاتانە بــە وردی و بەبێ بواردن 
و لەبیرکردنــی ســەر لە بەری گشــت ئەو 
دەنــگ و دیمــەن و رەنگانــە، بێرمــە پێــش 
چاوی خۆم و وەک ئەو سەردەمە باوەشی 

حەز و خۆشەویستییان بۆ بکەمەوە.
پــاش  و  پێشــمەرگایەتی  ژیانــی  دوای 
گیرســانەوەم لــە هەنــدەران کــە گۆرانی و 
هۆنینــەوەی هەڵبەســت بــۆ بەشــێک لــە 
گۆرانییەکانــم لــە منــدا بەرەبەرە ســەریان 
هەڵدا و لە دایک بوون، دیسان یادگارییە 
شیرینەکانی چاخی منداڵی و مێرمنداڵیم 
و  پێشــمەرگایەتی  ژیانــی  بــە  تێکــەڵ 
کوردایەتی بوون. بەڵێ، لەو سااڵنەدا کە 
لە واڵتی نۆروێژ خەریکی کاری هونەری 
بووم، یەکێک لەو کارانەم لە دایکبوونی 
گۆرانی "شــڵەوخانان" بوو. ئەم گۆرانییەم 
وەک نــاو دیســان لە "ســێوە"ی مەقامبێژ 
لــە ســەردەمی  وەرگــرت. کاتــی خــۆی 
هاتووچــووی  کــە  پێشــمەرگایەتیدا 
شــارەکانی باشــووری کوردســتانم دەکرد، 
هەرچی دیوانی شاعیران و بابەتی ئەدەبی 
و هونەریــم بەرچــاو کەوتبــا و ئەوەنــدەی 
گیرفانــم رێگای پێدابام، دەکڕی. ســاڵی 
١٩٨٣ کتێبێکــم لــە ســلێمانی کــڕی کە 
ناوی "مەقامەکانی سێوەی هونەرمەندی 
کــورد لــە تــەرازووی رەســانەیەتیدا" بــوو. 
کەریــم  نەمــر  مامۆســتای  کتێبــە  ئــەم 
وێــڕای  ناوبــراو  نووســیبووی.  شــارەزا 
کۆکردنەوەی مەقام و بەســتەکانی سێوە، 
ژیــان و بەســەرهاتی ئــەو هونەرمەنــدە و 
هونەرمەندانی کۆنی پێش لە سێوە کە لە 
شــاری کۆیە و دەوروبەر ســەریانهەڵدابوو، 
دوای  بەربــاس.  هێنابــووە  کورتــی  بــە 
ســەحەرە،  مەقامــی  دەقــی  وەرگرتنــی 
ناوی "شڵەوخانان"یشــم بەرچاو کەوت کە 
بەســتەیەکە مامۆســتا ســێوە وتوویەتی و 
لــە رادیــۆ بەغــدا لەگــەڵ بەرهەمەکانــی 
دیکەیــدا لە ســەروبەری ١٩٥٢ی زایینی 
کــە دەکاتــە ١٣٣١ی هەتــاوی، تۆماری 
ئێســتاش  و  ئــەو کاتــە  مــن  کــردوون.  
بەســتە یــان گۆرانی شــڵەوخانانی ســێوەم 
بە دەنگ نەبیســتووە. واتە نازانم لە ســەر 
چ دەزگا و ریتمێــک وتــراوە و شــێوازی 
ناوەکــەم  تەنیــا  چۆنــە.  وتنەوەکــەی 
وەرگرتــووە بەاڵم دەقی مەقامی ســەحەرەم 
بــە ئــاوازەوە وەک وتــم هەر لــە مناڵییەوە 
گــوێ لێبــووە و هەوڵم داوە نەتەنیا چێژی 
لێوەرگــرم، بەڵکــوو فێــری بــم و بیڵێمەوە. 
ســاڵەکانی ١٩٨٤ بەرەوســەر لە زۆر کۆڕ 
و کۆبوونــەوەی هــاوڕێ نزیکەکانمــدا چ 
لــە ســەردەمی پێشــمەرگایەتی و چ لــە 

هەندەران وتوومەتەوە.
 ٢٠٠٠ نزیکــەی  تــا   ١٩٩٥ ســاڵەکانی 
عوســمان  عەدنــان  کاک  لەگــەڵ 
لەدایکبووی شاری کەرکووک، دەستمان 
کرد بە راهێنان و پرۆڤە بۆ خۆئامادەکردن 
و بەشــداری لــە بەرنامەکانــی کــوردی 

کــە لــە نۆروێژ و واڵتانــی دیکەدا بەڕێوە 
لــە کاتــی پرۆڤــەدا، مەقامــی  دەچــوو. 
"یادێکی گەش" و بەســتەی "شــڵەوخانان" 
لــە دایــک بــوو. دوای دانانــی ئــاوازی 
بــە  گۆرانیــی شــڵەوخانان، دەســتم کــرد 
هۆنینــەوەی هۆنــراوەی گۆرانییەکــە. لە 
کاتی هۆنینەوەی هەڵبەســتی شــڵەوخانان 

کە بەم شێوەیە دەست پێدەکا:
گوڵم کیژی الی زەهاوە، وەی شڵەوخانانم
بیرۆکــەی مقامــی "یادێکــی گەش"یــش 
کەوتە ســەرم. هێشــتا شــێعری بەستەکەم 
هۆنینــەوەی  لــە  نەکردبــوو،  تــەواو 
پــاش  بوومــەوە.  مەقامەکــە  هۆنــراوەی 
راس و رێســکردنی هەڵبەســتی مەقامــی 
"یادێکــی گــەش"، ئەوســا پەرژامــە ســەر 
و  مەقــام  ئــەم  بەســتەکە.  هۆنــراوەی 
بەســتەیە بەمشــێوەیە لە دایک بوون. بەر 
لــەوەی دەرگای ئــەم بەســەرهاتە دابخەم، 
دەچمە ســەر شــیکردنەوەی واتای وشــەی 

شڵەوخانان:
شــڵەوخانان وشــەیەکە لــە شــاری کۆیــە 
کــە  ســااڵنەدا  لــەو  هەڵــداوە.   ســەری 
بــووم  هونــەری  بەرنامــەی  ســەرقاڵی 
لــە  دەکــرد،  م   Medtvســەردانی و 
 Medtvواڵتــی بێلژیــک کــە ناوەنــدی
لێبــوو، چــاوم بــە مامۆســتا وریــا ئەحمەد 
و زۆر لــەو هونەرمەندانــە دەکــەوت. ئــەو 
بــۆ خزمــەت  هونەرمەندانــە تەمەنێکیــان 
مووزیکــی  و  گۆرانــی  هونــەری  بــە 
کــوردی  گوزەراندبــوو. لە کاتی پرۆڤە و 
خۆئامادەکردن بۆ بەرنامەکانی "شانشین" 
کەوتمــە  و...  ئازیــزان"دا  "دیــداری  و 
پرسیارکردنی واتای شڵەوخانان. مامۆستا 
مەالیــە  ئەحمــەدی  نەمــر  کــوڕی  وریــا 
کــە یەکێــک بــووە لــە مەقامبێژەکانــی 
دیوەخانــی ئەمین ئاغای حەوێزی ناســراو 
بــە ئەختــەر. ئــەو خەڵکــی شــاری کۆیە 
بــوو و گونــدی هەرمۆتــە و مامەســێوە و 
خاڵەتاهیر)مامۆســتا  خــۆی  قســەی  بــە 
تاهیرتۆفیق(ی دەناســی.  پاشــان لەگەڵ 
کاک  کــورد،  ناســراوی  هونەرمەنــدی 
ناســر رەزازی ئــەم بابەتــەم وەک پرســیار 
خســتۆتە بەرباس. لە کۆی ئەو گردوکۆ 
و بەدواداچوونانەمــدا بــۆ زانینــی واتــای 
خــوارەوە  ئەنجامانــەی  بــەم  وشــەیە  ئــەو 

گەیشتووم:
لــە  مەبەســت  دەکــرێ  شــڵەوخانان  ١ـ 
کچێکــی بااڵجــوان و شۆخوشــەنگ بــێ 
کــە لــە نێــو کچەکانــی دەستەخوشــکیدا 

سەرتەڵ  و جوانترین کچ بووە.
٢ـ رەنگــە ئــەم وشــەیە جڵەوخانان بووبێ و 
زارە و زار و بە تێپەڕینی زەمان، گۆڕانی 
چوونکــە  هاتبــێ.  بەســەردا  هەڵــەی 
ناوەرۆکــی دەقــی گۆرانــی شــڵەوخانانی 
و  رمبــازی  و  ســواری  باســی  ســێوە 
خۆڕاگری سواران دەکا و تێکەڵەیەکە لە 
ژیانی میرایەتی و جڵەوســواران. وەک لە 

کۆپەلەیەکی ئەم گۆرانییەدا هاتووە:
ئاوێ گۆالنم گەرمە

شڵەوخانان داد
ئاوێ گۆالنم گەرمە

هەو هەوێ میرێ مە
شڵەوخانان داد 

هەاڵتن لۆ مێردان شەرمە 
هەو هەوێ میرێ مە

لــە ژێــر رۆشــنایی ئــەم وشــانەدا کە هەو 
هــەوێ و میرێ مەیە، ســواران و لەشــکر 
لــە هەڵهاتــن لــە مەیدانی شــەڕ بە شــەرم 
بــۆ مێــردان دەزانــێ، دەردەکــەوێ ئــەوەی 
پێش ســواری لەشــکرە جڵەوســوارانی خان 
یــان میــری ئــەو ســەردەمەیە کــە رەنگــە 
دیکــە  گوندێکــی  بــۆ  گوندێکــەوە  لــە 
چووبووبــێ و سەرســوار یــان جڵەوخــان لە 
پێــش کاروانــی میــرەوە هەواڵــی چوونــی 
خانــی بەو گوندە یان خەڵکی ئەو شــوێنە 
راگەیاندبێ. دەکرێ بە شــێوەیەکی دیکە 
لێکــی بدەینــەوە و بڵێیــن: ئــەم گۆرانییــە 
دەکا  ســەردەم  میــری  جوامێــری  باســی 
لــە  مێرخاســان  و  ســواران  خۆڕاگــری  و 
گۆڕەپانــی شــەڕدا دەگێڕێتــەوە. لــە هــەر 
کــە  وادەردەکــەوێ  بۆچوونەکــەدا  دوو 

شڵەوخانانی سێوە، جڵەوخانان بووبێ.
بــەاڵم ئــەوەی مەبەســتی من لــە گۆرانی 
شــڵەوخانان بــووە، بــە وەبیرهێنانــەوەی ئەو 
و  منداڵــی  ســەردەمی  بیرەوەرییــەی  دوو 
مێرمنداڵیم، ویســتوومە یادێک لە دایکم 
و ســێوە و خــاک و زێــدی لــە دایــک 
بوونــم بکەمــەوە و بڵێــم: ئەگــەر ژیانــی 
نەیهێشــت  دەربــەدەری  و  پێشــمەرگایەتی 
لــە خزمەتــی دایکمــدا بــم و ئــاگام لێــی 
بــێ، بەڵێنــی بــە دایکم دەدەم کوردســتانم 
خۆش بوێ. بەرامبەر بە سێوە و مەقامی 
ســەحەرەش، هەموو ئێوارە و ســەحەرێ بە 
بەســتەی شــڵەوخانان دێمە زمــان و یادی 
ســێوەی هونەرمەنــد و نەمــری گــەل بــەو 

بەستەیە بەرز رادەگرم. 
لە کۆتایی ئەم بابەتەدا وێڕای نووســینی 
"یادێکــی  مەقامــی  هەڵبەســتی  دەقــی 
گــەش" و "شــڵەوخانان" بــەو جــۆرەی خۆم 
نەمــر  ســێوەی  ئــەوەی  لەگــەڵ  وتوومــە 
وتوویەتــی حەزم کــرد دووپاتی بکەمەوە، 
ئــەم روونکردنــەوە یــان کورتە بەســەرهاتە 
لــە ســەر داوای زۆر کەســی ئازیز لەمەڕ 
کــە  ئــاراوە  هاتۆتــە  شــڵەوخانان  واتــای 
هیوادارم توانیبێتم بەو شــێوەیەی پێویســتە 

وەاڵمی پرسیارەکانم دابێتەوە.  
هەڵبەستی )١(
یادێکی گەش
کە مناڵ بووم

لە سەردەمی ئێوارانا
بە" الیەالیە"ی بەسۆزی

دەنگی مۆسیقایی دایکم
خەوی شەوان ئەیبردمە ژوان

لە سەردەمی بەیانانیش
چریکەی مەقامی "سەحەرە"

بە حەزەوە 
هەڵیئەسان

ئێستا تەنیا ئەمەگناسی
من بۆ دایکم

حەز و خۆزیای کوردستانە
بەرامبەر چریکەی مەقامی سەحەرە

یادێکی گەش

نەمر وەک ئەو
لە مامەسێوەی سوارچاکی 

بەستە و الوک و حەیرانە
مامەسێوە!

وەک چۆن کێوی هەیبەسوڵتان
کڕنۆش دەبا بۆ بەرزی تۆ

منیش بە بەستەی "شڵەوخانان"      
 هەموو ئێوارە و سەحەرێ

بۆ تۆی مەزن
دێمەوە گۆ

هەڵبەستی )٢(
وەی  زەهــاوە       گوڵــم کیــژی الی 

شڵەوخانانم
ئاســکۆڵەی مەســتەچاوە      ئای خانی 

خانانم
وەی  رێــژاوە     ســەیری  تەمــای  بــە 

شڵەوخانانم
شــڵەوخانان، شــڵەوخانان، یار شــڵەوخانانم، 

شڵەوخانان
گوڵی باخانم، شڵەوخانان، شڵەوخانان

گوڵــم کیــژی خانەقینــە        ئــای 
گوڵی میرانم

وەی  شــیرینە    قەســری  ئاســکۆڵەی 
شڵەوخانانم

بــە تەمای ســەیری هەرســینە  یــار خانی 
خانانم

شــڵەوخانان، شــڵەوخانان، یار شــڵەوخانانم، 
شڵەوخانان

گوڵی باخانم، شڵەوخانان، شڵەوخانان
گوڵــم کیــژی کرماشــانە         وەی 

شڵەوخانانم
ئاســکی مایدەشــت و گۆرانە  ئای خانی 

خانانم
وەی  زۆزانــە    ســەیری  تەمــای  بــە 

شڵەوخانانم
شــڵەوخانان، شــڵەوخانان، یار شــڵەوخانانم، 

شڵەوخانان
گوڵی باخانم، شڵەوخانان، شڵەوخانان

گوڵم کیژی هەورامانە    وەی شڵەوخانانم
ئاســکی گــوێ چەمــی ســیروانە  گیــان 

گوڵی میرانم
حــەزی لــە گەشــتو ســەیرانە     ئــای 

شڵەوخانانم
شــڵەوخانان، شــڵەوخانان، یار شــڵەوخانانم، 

شڵەوخانان
گوڵی باخانم، شڵەوخانان، شڵەوخانان

هەڵبەستی )٣(
ئاوێ گۆالنم گەرمە

شڵەوخانان داد
ئاوێ گۆالنم گەرمە
هەو هەوێ میرێ مە

شڵەوخانان داد 
هەراتن لۆ مێردان شەرمە 

هەو هەوێ میرێ مە
***

ئاوێ گۆالنم کەفە
شڵەوخانان داد

ئاوێ گۆالنم کەفە
هەو هەوێ میرێ مە

قۆشەن داژۆن بە سەفە
شڵەوخانان داد

هەراتن لۆ مێردان حەیفە
هەو هەوێ میرێ مە

***
ئاوێ گۆالنم تیژە

شڵەوخانان داد
ئاوێ گۆالنم تیژە

هەو هەوێ میرێ مە
جووتە سییان قیژە قیژە

شڵەوخانان داد
دەرێن عەیشان گەورە کیژە

هەو هەوێ میرێ مە
***

ئاوێ گۆالنم سارە
شڵەوخانان داد

جووتە سییان گارە گارە
هەو هەوێ میرێ مە

دەرێن عەیشان زۆر مندارە
شڵەوخانان داد

دەرێن عەیشان چاردە سارە
هەو هەوێ میرێ مە

***
ئەسپی شێی خانمێ بۆزە

شڵەوخانان داد
ئەسپی شێی خانمێ بۆزە

هەو هەوێ میرێ مە
ناو بەردان گرتیان تۆزە

شڵەوخانان داد
سەفەری خان پیرۆزە
هەو هەوێ میرێ مە
لێکدانەوەی وشەکان: 

لــە ناوچەی کۆیــە و هەولێر و دەروبەر لە 
نێوان پیتەکانی ل و ر تێکەڵوپێکەڵییەکی 

زۆر هەیە، وەک:
هەراتن: هەاڵتن، هەڵهاتن، راکردن

دەرێن: دەڵێن، ئێژن، دەبێژن
ســار بــە دوو واتــای ســارد و ســاڵ دێ، 
ســارد،  ئــاوی  واتــە  ســار  ئــاوی  وەک 

چاردەسار واتە چاردە یان چواردەساڵ 
بــەرەک: بەڵــەک، چــاوی بــاز، چــاوی 

شین و مۆر
در: دڵ

مندار: منداڵ
گارەگار  یان گاڵەگاڵ، دەنگی مریشک 
کــە  داڵ  یــان  قیژەقیــژی سیســاڵک  و 

مەلێکی گۆشتخۆرە. 
قۆشەن: لەشکر، سپا، سوارانی میر
داژۆن: لێدەخوڕن، ئاژووتن، لێخوڕین

دایکم، ناوی پیرۆز و لە دایکبووی١٣١٤ی 
رۆژی  لــە  کــە  بــوو  هەتــاوی)١٩٣٥( 
رەشــەمەی١٣٩٣ی  ٢ی  شــەممە، 
هەتــاوی)٢٠١٥/٢/٢١( کۆچــی دوایــی 

کرد.
لەدایکبــووی١٢٧٠ی  ســێوە، 
هەتــاوی،)١٨٩١( گەڕەکی بەفریقەندی 
ڕۆژی  لــە  کــە  بــوو  کۆیــە  شــاری 
ســەرماوەزی١٣٤٢ی  ١٨ی  دووشــەممە، 
هەتــاوی )١٩٦٣/١٢/٩( کۆچــی دوایی 

کرد.

ن نا شڵەوخا شڵەوخانان
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ڕۆژنامەی کوردستان بە مەبەستی هەرچی زیاتر ئاشکراکردنی پێشێلکاری مافی 
مرۆڤ لە ناوچەکانی کوردستانی ڕۆژهەاڵت، هەر دوو حەوتوو جارێک ڕاپۆرتێک 
لە ســەر بارودۆخی مافی مرۆڤ لە کوردســتانی ڕۆژهەاڵت باڵو و دەیخاتە بەر 

دیدی خوێنەرانی ڕۆژنامەی کوردستان.
ئــەم ڕاپــۆرت و ئامارانــە بــاس لە حاڵەتەکانی پێشــێلکردنی مافی مرۆڤ لە ماوەی دوو حەوتووی ســەرەتای مانگی ڕەشــەمەی ســاڵی  ٩٧ 
هەتاوی لە شار و ناوچە کوردنشینەکانی کوردستانی ڕۆژهەاڵت کە بریتییە لە حاڵەتەکانی دەستبەسەر کردن، بانگهێشت، ئێعدام، کوژران 
و برینداربوونی کۆڵبەران، کرێکاران، خۆکوشتن، زیندانیان و مەحکووم کردنی هاوواڵتییان لە کوردستانی ئێران دەکات، لە خۆ دەگرێت.

هێامیەک لە پێشێلکردنی مافی مرۆڤ لە دوو حەوتووی ڕابردوودا:

دەسبەســەر کردن، زیندانی، بانگهێشت، 
بڕینــەوەی حوکم و ناڕوونی چارەنووســی 

هاوواڵتییان
ڕێبەنــدان،  ٢٨ی  یەکشــەممە  ڕۆژی 
چاالکێکــی ژینگەپارێــزی بە ناوی "ئیرج 
ڕەحیــم زادە" خەڵکــی شــاری مەریــوان، لە 
الیــەن هێــزە ئیتالعاتییەکانەوە دەسبەســەر 

کرا.
ڕێبەنــدان،  ٢٨ی  یەکشــەممە  ڕۆژی 
چاالکێکــی کــورد، بــە نــاوی "ئەفشــین 
شەیخولئیسالمی وەتەنی"، خەڵکی شاری 
ســنە، لــە الیــەن هێــزە ئیتالعاتییەکانــەوە 

دەسبەسەر کرا.
ڕێبەنــدان،  ٢٨ی  یەکشــەممە  ڕۆژی 
هێــزە ئیتالعاتییەکان هێرشــیان کردە ســەر 
ماڵی چاالکێکــی ژینگەپارێزی بە ناوی 
"زەکەریــا نەقشــبەندی" لە شــاری ســنە و 

ناوبراویان دەسبەسەر کرد. 
لقی ســێ دادگای ئینقالبی شاری ورمێ 
بــە ســەرۆکایەتی "نەجەفی"،حوکمــی ٥ 
ساڵ زیندانی تەعزیری بۆ "مەجید تیباش" 
کــوڕی خالیــد خەڵکــی گونــدی "دزە"ی 

مەرگەوەڕ بڕییەوە.  
ڕێبەنــدان،  ٣٠ی  سێشــەممە  ڕۆژی 
هاوواڵتییەکــی کــورد بــە ناوی "ســەلمان 
عابــدی" خەڵکــی شــاری ســنە لــە الیــەن 
هێــزە ئیتالعاتییەکانــەوە دەسبەســەر و بــۆ 

شوێنێکی نادیار ڕاگوێزرا.
دۆســیەی هاشم حوســێن پەناهی، چاالکی 
مەزهەبــی کورد بە تۆمەتــی "پڕوپاگەندە 
دژی نیزام و تێکدانی بیڕوڕای گشــتیی" 
ڕەوانــەی لقــی یەکــی دادگای ئینقالبــی 
شــاری ســنە کرا؛ ناوبراو بۆ پێڕاگەیشــتن 
بە دۆسیەکەی بانگهێشتی ئەو لقە کرا. 
چاالکــی  شــامحەممەدی،  ئومیــد 

فەرهەنگــی خەڵکــی شــاری دیواندەرە، لە 
الیەن لقی یەکی دادگای ئینقالبی شاری 
تەعزیــری  زیندانــی  یەکســاڵ  بــه  ســنە، 

مەحکووم کرا. 
 لــە چارەنووســی الوێکی کــورد بە ناوی 
"ئاســۆ ڕەمەزان زادە" خەڵکی شاری سەقز، 
پاش دەسبەســەر کردنی هیچ زانیارییەک 

لە بەردەستدا نییە. 
ڕۆژی شەممە ٤ی ڕەشەمە، زیندانییەکی 
کــورد بــه ناوی "ســەالح شــەریف زادە" لە 
زیندانــی  بــۆ  ورمــێ  ناوەندیــی  زیندانــی 
خەڵخاڵ لە پارێزگای ئەردەبێڵ ڕاگوێزرا.

ڕەشــەممە،  ٦ی  دووشــەممە  ڕۆژی   
دادگاییکردنی ســێ چاالکــی کرێکاری 
بــە ناوەکانــی "ئارمیــن شــەریفە، جەمیــل 
شــەهابی و یــەدوواڵ ســەمەدی" لــە لقــی 
پێداچوونــەوەی شــاری  چــواری دادگای 

سنە بەڕێوەچوو. 
ڕەشــەممە،  ٢ی  پێنجشــەممە  ڕۆژی 
گۆرانی بێژێکــی کــورد بــە نــاوی "پەیمان 
میرزازادە" کوڕی نورەدین خەڵکی گوندی 
"گەنگەچین"ی ناوچەی سۆما برادۆستی 
ورمــێ، لە الیــەن هێــزە ئیتالعاتییەکانەوە 

دەسبەسەر کرا.  
لە ماوەی ڕۆژانی ڕابردوودا، زیاتر لە ٣٥ 
الوی خەڵکی گوندی "نێ"، بانگهێشــتی 
ئیدارەی ئیتالعاتی شاری مەریوان کران و 
هێزە ئیتالعاتییەکان هەڕەشــەیان لێکردوون 
لــە بەشــداری کردن لــە کردنەوەی ئاگری 

نەورۆز خۆببوێرن.  
دوو  ڕەشــەممە،  ٦ی  دووشــەممە  ڕۆژی 
گونــدی  خەڵکــی  کــورد  هاوواڵتیــی 
بــە  مەریــوان  شــاری  "گوێزەکوێــرە"ی 
تەمــەن  ســلێمانی"  "ئارمــان  ناوەکانــی 
"محەممــەد  و  بــارام  کــوڕی  ســاڵ   ٢٣

محەممــەدی" تەمــەن ٢٩ ســاڵ کــوڕی 
عەبدوڵال، لە الیــەن هێزە ئیتالعاتییەکانی 

ئەو شارەوە دەسبەسەر کران. 
ڕەشــەممە،  ٩ی  پێنجشــەممە  ڕۆژی 
ســیمین چایچــی، شــاعێر و داکۆکیــکار 
و  حوســێنی  خالیــد  ژنــان،  مافــی  لــە 
موزەفــەر ســاڵح نیا، چاالکانــی کرێکاری 
و ئەندامــی هاوئاهەنگــی بــۆ پێکهێنانــی 
بانگهێشــتی  کرێکارییــەکان،  ڕێکخــراوە 
ئیــدارەی ئیتالعاتــی شــاری ســنە کران و 

لێپرسینەوەیان لەگەڵ کرا. 
ڕەشــەمە،  ٧ی  سێشــەممە  ڕۆژی 
هاوواڵتییەکــی کورد بە ناوی "محەممەد 
ســادق ئەحمەدی نیا" خەڵکی شــاری سنە، 
بانگهێشــتی لقــی چــواری لێپرســینەوەی 
دادســەرای گشــتیی و ئینقالبی ئەو شــارە 

کرا. 
ڕەشــەمە،  ٦ی  دووشــەممە  ڕۆژی 
هاوواڵتییەکــی کــورد بــە نــاوی "عەلــی 
ئەڵاڵوەیســی" تەمــەن ٤٥ ســاڵ خەڵکــی 
گوندی "کۆرکۆره" ســەر بە شــاری ســنە 
لە الیەن هێزە ئیتالعاتییەکانەوە دەسبەسەر 

کرا. 
"تەحسین پیروزی" تەمەن ٢٠ ساڵ کوڕی 
تەعلیــم خەڵکــی گونــدی "ســەردۆش"ی 
دادســەرای  الیــەن  لــە  مەریــوان،  شــاری 
نیزامیــی ئــەو شــارەوە بە ١٥ ســاڵ زیندان 
و دوورخرانــەوە بــۆ زیندانــی بەندەرعەبــاس 

مەحکووم کرا. 
مەدەنیــی  چاالکــی  زارعــی،  موختــار 
کــورد لــە کاناڵــی تلێگرامیــی خۆیدا، بە 
باڵوکردنــەوەی بابەتێــک لــە ژێــر نــاوی 
"خەلخالیســم" باسی لە بڕینەوەی حوکمی 
سێ ساڵ زیندانی بە تۆمەتی "کۆبوونەوە 
و تەبانــی" لــە الیەن لقــی یەکی دادگای 

ئینقالبی شاری سنە کرد. 
هاوواڵتییەکــی کــورد بــە نــاوی "ڕزگار 
محەممــەدی" خەڵکــی پیرانشــار لە الیەن 
دادگای ئینقالبــی "ورمێ"وە بە ٦ مانگ 

زیندان مەحکووم کرا.
 لــە مــاوەی ڕۆژانــی ڕابــردوودا، "بێهنــام 
ئیبراهیــم زادە" چاالکی کرێکاری خەڵکی 
شاری شنۆ، لە الیەن لقی ٢٦ی دادگای 
ئینقالبی شــاری تاران بە ٦ ســاڵ زیندانی 

تەعزیری مەحکووم کرا.

کوژران و برینداربوونی کۆڵبەران: 
لە ڕۆژانــی ڕابردوودا، کۆڵبەرێکی کورد 
به ناوی "غەریب تاجی" تەمەن ٢٨ ســاڵ، 
کوڕی خەلیل ، خەڵکی بەشی "نەنۆڕ"ی 
بانە لە ئاکامی تەقەی ڕاســتەوخۆی هێزە 
نیزامییەکانــی حکوومــەت لــە ناوچــەی 

"هەنگەژاڵ"ی ئەم شارە بریندار بوو. 
ڕێبەنــدان،  ٣٠ی  سێشــەممە،  ڕۆژی 
مێرمنداڵێکــی کــورد، بــە نــاوی "مەتیــن 
ســلێمانپوور"، تەمــەن ١٦ ســاڵ، کــوڕی 
جەبار، خەڵکی گەلی قاســملوو، بە هۆی 
ســەرمابردووییەوە لە ســنووری شــاری بانە 

گیانی لە دەست دا.
 لــە چەنــد ڕۆژی ڕابــردوودا، ژمارەیەک 
لــە کۆڵبەرانی کورد لە ســنووری شــاری 
تەقــەی  دەســڕێژی  بــەر  خــۆی کەوتنــە 
نیزامییەکانــی  هێــزە  ڕاســتەوخۆی 
حکوومەتــی و لــە ئاکامــدا، کۆڵبەرێکی 
کــورد بە نــاوی "مەجیــد عەزیمی" تەمەن 
٢٦ ســاڵ کوڕی عەبدولخالق، بە سەختی 

بریندار بوو. 
کۆڵبەرێکــی کــورد بــە نــاوی "فەرهــاد 
نەقشــی" تەمەن ٢١ ساڵ خەڵکی گوندی 
"عیســا گولێک" ســەر بە شاری چاڵدێران 

بــە هــۆی ســەرما و کڕێــووە، گیانــی لــە 
دەست دا.  

شەوی شەممە ١١ی رەشەمە، کۆڵبەرێکی 
عەبدولواحیــد  "ســەید  نــاوی  بــە  کــورد 
بەرزەنجی" تەمەن ٣٠ ســاڵ کوڕی ســەید 
بــە  پیرانشــار،  شــاری  خەڵکــی  ئەحمــەد 
تەقــەی ڕاســتەوخۆی هێــزە نیزامییــەکان، 

گیانی لە دەست دا. 
ڕابــردوودا،  ڕۆژانــی  مــاوەی  لــە   
کاروانێک لە کۆڵبەران لە ســنووری حاج 
ئۆمەرانی پیرانشــار کەوتنە بۆســەی هێزە 
بــە  و  ئێــران  نیزامییەکانــی حکوومەتــی 
هــۆی تەقــەی ڕاســتەوخۆی ئــەو هێزانــە، 
کۆڵبەرێکــی کــورد بــە نــاوی "محەممەد 
کــوڕی  ســاڵ   ٢٩ تەمــەن  شــەمایلی" 
ســەعدوڵاڵ لــە الی پشــتەوە بــە ســەختی 

بریندار بووە.

خۆکوژی و خۆسووتاندنی ژنان: 
ڕۆژی یەکشــەممە ٥ی ڕەشەمە، ژنێکی 
الو خەڵکی شاری بۆکان بە ناوی "شەوبۆ 
بایەزیدپەنــا" خەڵکی گونــدی "قوڵقوڵە"ی 
شــاری بــۆکان، کۆتایی بــە ژیانی خۆی 
کێشــەی  هــۆی  بــە  الوە  ژنــە  هێنا.ئــەو 
بنەماڵەییــەوە، لــە ڕێــگای خۆهەڵواســین 

کۆتایی بە ژیانی خۆی هێناوە.
هەمــان ڕۆژ، ژنێکــی تەمــەن ٤٤ ســاڵ 
خەڵکــی شــاری جوانــڕۆ بــە نــاوی "س. 
ڕێــگای خۆهەڵواســینەوە،  لــە  عەزیــزی" 

کۆتایی بە ژیانی خۆی  هێناوە.
ئــەو ژنە کوردە، پاش دەســدانە خۆکوژی، 
ڕەوانەی نەخۆشــخانەی ئەو شــارە دەکرێت 
و پــاش کاتژمێرێــک گیانــی لــە دەســت 

دەدات.
ژنێکــی کــورد خەڵکی شــاری سەالســی 

ڕەمەزانــی"  "لەیــال  نــاوی  بــە  باوەجانــی 
بــە هــۆی کێشــەی بنەماڵەیــی، ئاگــری 
لــە جەســتەی خــۆی بــەردا و پــاش چەند 
ســووتاوییەکەیەوە،  هــۆی  بــە  ڕۆژێــک 

گیانی لە دەست دا.
لەیــال ڕەمەزانــی، بــە هــۆی کاریگــەری 
سووتاوییەکەیەوە، بۆ نەخۆشخانەی شاری 

ئیسفەهان ڕاگوێزرابوو.
لەو پەیوەندییەدا، چەند ڕۆژ پێش، جەستەی 
ژنێکــی بی گیان بە نــاوی "موونیرە ئابوو" 
تەمەن ٢٧ ساڵ خەڵکی شاری بۆکان، لە 
ماڵەکەیــدا، بە هەڵواســراوی دۆزرابوویەوە 
و پــاش گواســتنەوەی بــۆ نەخۆشــخانەی 
ئــەو شــارە، ڕۆژی هەینی ١١ی ڕەشــەمە 

گیانی لە دەست دا.
ئــەو ژنــە کــوردە، لــە کاتــی ئــەو ڕووداوە 
دووگیــان بووە و ڕۆژی ڕابردوودا، تەرمی 
ناوبراو بۆ پزیشکی دادوەری شاری ورمێ 

ڕاگوێزراوە.

برینداربوونــی  و  دەســتدان  لــە  گیــان 
کرێکاران: 

ڕەشــەممە،  ١٠ی  هەینــی  ڕۆژی 
نــاوی  بــە  کــورد  کرێکارێکــی 
گونــدی  خەڵکــی  مــورادی"،  "عەلــی 
"خامســان"ی شــاری کامیــاران، لــە الیەن 

خاوەنکارەکەیەوە، کوژرا.
تەقینەوەی مین:

نــاوی  بــە  ســاڵ   ١٥ تەمــەن  کچێکــی 
"ســەعیدە چنانــی" کچــی کازم خەڵکــی 
گوندی "نەســر" ســەر بە شــاری دێهلۆڕان 
هــۆی  بــە  ئیــالم،  پارێــزگای  بــە  ســەر 
تەقینەوەی یەکێک لە مینە بە جێماوەکان 

گیانی لە دەست دا. 


