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ئۆرگـــانی كۆمیتەی نـــاوەنـــدیی حیزبی دێمـــــوكراتی كوردستــــــــــانی ئێــــــــران

پـەیڤسێدارە، زمانی ڕاستەقینەی ڕێژیمی ئێرانە

شــۆوێنیزم، ڕەگ و ڕابردوویەکــی 
دوور و درێژی لە کەلتوور و ئەدەبیاتی 
فارســیدا هەیە. لە سەردەمی ئوستوورە 
و چیرۆکــە کۆنەکانــەوە بیگرە تاکوو 
ســەردەمی مێــژووی نووســراو و دیــار. 
لەو ئوســتوورەدا بــەردەوام غەیرە فارس 
دەناســرێنەوە  دێوەزمــە  و  دێــو   بــە 
نووســراویش دا  مێــژووی  لــە  و 
هەخامەنشــییەکان خۆیــان بــە خــاوەن 
فەڕ و غەیرە خۆیان بە بەدفەڕ دەناسن 
و داریووش، گیوماتا دەخاتە ژێر القی 

و کەتیبەی لێ درووست دەکا.
دواتریش لە شــانامەی فێردۆسی دا، 
ئەو شۆوێنیزم و مەزنیخوازی و خۆ بە 
مــەزن و جیــاواز زانینە دەگاتە لووتکە 
بیرۆکــەی  و  شــانامە  ســەرتاپای  و 
نووسینی لە الی فێردۆسی، بریتیە لە 
ســووکایەتی بە گەل و نەتەوەکانیتر و 

غەیرە فارس.
ئــەوەی کــە لە کــۆن و ســەردەمی 
خوێناویــی  مێــژووی  و  ئوســتوورە 
و  ڕەگ  هەبــووە،  مرۆڤایەتیــدا 
ڕابــردووی  شــۆوێنیزم و مەزنیخوازی 
لە نێــو زۆربەی نەتەوەکان و بەتایبەت 
ئەوانەی لە بیری داگیرکردنی خاکی 
دەوروبــەردا بــوون، هەبــووە و شــتێکی 
تایبەت بە نەتەوەیەک و یان تایبەت بە 
فــارس نیە. بــەاڵم لە چەرخی نزیکدا، 
و بەتایبەت دوای تاوانەکانی هیتلێر و 
مووســوولینی و دوای دڕندەییەکانــی 
ڕەزاخــان و ئاتاتۆرک، ئیتر شــۆوێنیزم 
هەمــوو  الی  لــە  مەزنیخــوازی  و 
نەتەوەکانی جیهان شتێکی بێزراوە و بە 
هەمــوو توانــاوە ڕەد دەکرێتەوە و لە نێو 
هــەر نەتەوەیەکــدا گەر بــە تۆزقاڵێک 
ســیمایەکی  بچــووک  گرووپێکــی 
شۆوێنیســتی و فاشیســتی لــە خــۆی 
نیشــان بدا، هەموو نەتەوە و خەڵک بە 

تێکڕا دژی دەوەستنەوە.
سەرســووڕمانە  جێگــەی  ئــەوەی 
ئەوەیــە کــە لە نێــو نەتەوەی فارســدا، 
شۆوێنیســتی  ڕەگەکانــی  هێشــتا 
بەهێــزن و هێشــتا تێیانــدا بەهێــزە ئــەو 
فیکــرەی کــە خۆیــان بە ســووکایەتی  
وســووککردنی نەتــەوەکان و خەڵکــی 
دیکە پێناســە دەکــەن. بیرۆکەی ڕزیو 
و کۆنەپەرســتانەی وەهایــان تێدا هەیە 
ئێرانی)مەبەســتی  منــی  دەڵــێ  کــە 
فارسە( ئەو خەڵکەم کە وەکوو تورک 
و کــورد و عــەرەب و بەلــووچ و لوڕ و 

گیلەکی  و ... دواکەوتوو نیم!
دەنگــی  ئێســتا  کــە  بەتایبــەت 
ناڕەزایــی خەڵکــی غەیــرە فــارس لــە 
ئێراندا بەرز بۆتەوە و نەتەوەکانی کورد 
و تــورک و بەلــووج و عەرەب و لوڕ و 
... خەباتەکەیــان پرهێزتــر و تۆکمەتــر 
شۆوێنیســتی  ســووکایەتیی  بۆتــەوە، 
بێشــەرمانەتر  و  توندتــر  ڕیشــەدار، 

دەبێتەوە.
گۆشــەیەکەوە  لــە  و  ڕۆژە  هــەر 
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ترســاندن،  ڕەوتــی  درێــژەی  لــە 
فیرقەگەرایی و خەفەقانی سیاسی لەالیەن 
ڕێژیمی ئێرانەوە، لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا 
دەیــان کــەس لــە زیندانیانــی سیاســی – 

عەقیدەتی کورد لە سێدارە دراون.
لــە دژکــردەوە بــەم ســەرکوتانە، حیزبی 
دێموکراتی کوردستانی ئێران بە دەرکردنی 
ڕەوتــی  زیادکردنــی  ڕاگەیەندراوێــک 
ســەرکوتەکان لــە ئێــران لەالیــەن کۆماری 

ئیسالمیی مەحکوم کرد.
لــە ڕاگەیەنــدراوی دەفتــەری سیاســی 
حیزبی دێموکراتدا کە ڕۆژی چوارشەممە 
13ی گەالوێژ باڵو کرایەوە، وێڕای ئاماژە 
کردن بە ڕێژەی زۆری زیندانییە سیاسی و 
عەقیدەتییەکانی کورد لە زیندانی ڕەجایی 
شــەهری کــەرەج، هاتــووە: »ئێعدام کردنی 
ئــەو کۆمەڵە لە ڕۆڵەکانی نەتەوەی کورد 
درێژە لە الپەڕەی 2 لــە ڕۆژی سێ شــەممە1٢ی گەالوێــژ لــە 

کاتێکدا بەڕێوە چوو کە بزووتنەوەی کورد 
لە کوردستانی ڕۆژهەاڵت ڕوو لە گەشە و 
پەرەگرتنــە و ناڕەزایەتی لە ڕێژیم و دەزگا 
سەرکوتکەرەکانی لە لوتکەی خۆی دایە، 
ڕێژیــم پێــی وایە کە بــەم شــێوەیە دەتوانێ 
خەڵــک چاوترســێن بــکا و لــە بەشــداریی 

ئەوان لە خەباتدا پێشگیری بکات.«
لــەم  دیکــە  بەشــێکی  لــە  هەروەهــا 
ڕاگەیەندراوەدا هاتووە:«حیزبی دێموکراتی 
کوردســتانی ئێران وێڕای مەحکووم کردنی 
ئێعدامی ئەم کۆمەڵە لە ڕۆڵەکانی کورد 
بــە هــەر بیانوو و تۆمەت وەپاڵدانێک، داوا 
لــە ڕێکخراوەکانی داکۆکیــکار لە مافی 
نێونەتەوەییــەکان  ڕێکخــراوە  و  مــرۆڤ 
دەکات کە لە هەر ڕێگایەکی مومکینەوە 
هەوڵی ڕاگرتنی ئێعدام لە الیەن کۆماری 
ئیســالمیی ئێرانــەوە بــدەن و بەرانبــەر بــە 
ناعداڵەتییەکانی دەزگای قەزایی ڕێژیم و 

دەرکردنی حوکمی ناڕەوا ئێعتراز بکەن.«
ڕێکەوتــی 15ی گەالوێــژ »زەید ڕەعد 
حســەین« کۆمیســێری بەرزی مافەکانی 
مرۆڤــی نەتــەوە یەکگرتووەکان، ســەبارەت 
بــەم ئێعــدام کردنانە وتــی: »ئەمە هێمای 
»نادادپەروەرییەکــی  ڕاســتەقینەی 

قێزەونە«.
مەولــەوی  ئێرانیشــدا  نێوخــۆی  لــە 
عەبدولحەمید، بەرنوێژی هەینیی سووننی 
لــە  ڕەخنــەی  زاهێــدان،  مەزهەبەکانــی 
ئێعدامــی زیندانییــە ســوننی مەزهەبــەکان 
گــرت و بــە ئاماژەکــردن بــە هەلومەرجــی 
کــردەوەی  ئــەم  ناوچــە،  »هەســتیار«ی 
لــە  دوور  و   نەشــیاو  کردارێکــی  بــە 

داهاتوونواڕی وەسف کرد.
کانونــی داکۆکیکارانی مافی مرۆڤی 
ئێرانیش بە ســەرۆکایەتی شــیرین عیبادی 
و فێدراســیۆنی نێونەتەوەیــی کۆمەڵەکانی 

مافی مرۆڤیش ئەم ڕەوتە لە ئیعدامەکانیان 
مەحکوم کرد.

ســاڵی ڕابردووش لێبوردنی نێونەتەوەیی 
باســی لــە زیادبوونــی ڕێــژەی ئێعدامەکان 
لــە ئێــران کردبــوو و ئــەو دادگایانــەی کە 
بڕیــاری لــەم چەشــنەی تێــدا دەردەچێــت، 
وەک دادگایەکی ناســەربەخۆ و بەدوور لە 

بێالیەنی وەسف کردبوو.
نێونەتەوەیــی،  لێبوردنــی  بەوتــەی 
ئێــران لــە ســاڵی ڕابــردوودا، پــاش چیــن، 
دووهەمیــن واڵتــی جیهانە لەبواری ڕێژەی 

ئێعدامەکاندا.
چاودێــری  ڕابــردووش  حەوتــووی 
مافەکانــی مــرۆڤ ڕایگەیاندبــوو کــە لە 
سەرەتای ئەمساڵەوە تاکوو ئێستا، النیکەم 

٢30 کەس لە ئێران ئێعدام کراون.
دادســتانی گشــتی ڕێژیمی دژەمرۆیی 
ئێــران ڕۆژی 5شــەممە ڕێکەوتــی 14ی 

کــەس   ٢0 ڕایگەیاندبــوو:  گەالوێــژ 
کــردەوەی  تووشــی  ناوبــراو  بەوتــەی  کــە 
تێرۆریســتی ببوون، لــە 3 پارێزگای ئێران، 
ئێعــدام کــراون؛ بــەاڵم هێشــتا کۆمەڵێــک 
هــەواڵ و ڕاپۆرتی دژبەیــەک لە پیوەندی 
لەگــەڵ ڕێــژەی ئێعدام کــراوەکان لە چەند 

رۆژی ڕابردوودا باڵو دەکرێنەوە.
ڕێــژەی  زیادکردنــی  و  بەردەوامــی 
بیانووگەلــی  بــە  مرۆڤــەکان  کوشــتنی 
ئێرانــەوە  رێژیمــی  لەالیــەن  جۆراوجــۆر 
و  ڕێژیــم  لێپرســراوانی  کــە  لەحاڵێکدایــە 
نێوخــۆ  لــە  ئاڵقەلەگوێکانیــان  نۆکــەرە 
بــەم  ســەرنجدان  بــێ  واڵت،  دەرەوەی  و 
کوشــتارانە، بەردەوام دەڵێــن ئێران دورگەی 
ئارامــی ناوچەیــە و خەفەقــان و کوشــتنی 
ڕۆژانــەی هاوواڵتیــان وەک »ئەمنیەت« 

و »ئۆتۆریتە«ی خۆی ناو دەبات.

فاشیزمی ڕوو لە مەرگ

حیزبی دێموکرات بۆ خەبات دژی ڕێژیمی ئێران لەگەڵ حیزب و الیەنە سیاسییەکانی 
کوردستانی ڕۆژهەاڵت کۆبووەوە                                           2

زیندانیانی  ئێعدامی  لەمەڕ  ئێران  کوردستانی  دێموکراتی  حیزبی  ڕاگەیەندراوی 
کوردی ڕەجایی شاری کەرەج                                        2

دوایی  كۆچی  بۆنەی  بە  دێموكرات  حیزبی  تەشكیالتی  كۆمیسیۆنی  ڕاگەیەندراوی 
خاڵۆ حوسێن كۆكەن                                               2
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حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران، 
بــە مەبەســتی بەرینترکردنــی خەبــات 
دژی ڕێژیمــی ئێران، لــە چوارچێوەی 
گوتــار و ســتراتژیی نوێــی ڕاســان لە 
لەگــەڵ  ڕۆژهــەاڵت،  کوردســتانی 
سیاســییەکانی  الیەنــە  و  حیــزب 

کوردستانی ڕۆژهەاڵت کۆبووەوە.
حیزبــی  ئەمســاڵەوە  نــەورۆزی  لــە 
لــە  ئێــران  کوردســتانی  دێموکراتــی 
چوارچێوەی گوتار و ســتراتژی نوێی 
زیندووکردنەوەی خەبات لە ڕۆژهەاڵتی 
کوردســتان لــە پێنــاو ئاوێتــە بــوون بە 
خەڵک و گەشەپێدان بە ڕەهەندەکانی 
خەباتــی ڕێکخســتنی و جەمــاوەری، 
باشــترین  لــە  ئێســتا کۆمەڵێــک  تــا 
پێشــمەرگەکانی لــە بەرگــری ڕەوادا 
گیانیــان بەخــت کــردووە و بارتەقــای 
ئــەو تێچــووەش وەدیهێنانــی ئامانجــی 
ســەرەتایی لە پەیوەســت بوونی دووبارە 
بــە کۆمەاڵنــی خەڵکی کوردســتانی 
ڕۆژهــەاڵت و بــە ڕۆژەڤکردنــی ئــەو 
پرســە سیاســی و نەتەوەییــە لە ئاســت 
ناوچــە و جیهانــدا هێناوەتــە ئــاراوە و 
پێشــانی دا کە دەســەاڵتی سەربازی و 
ئەمنیی کۆماری ئیســالمی بەرانبەر 
بــە ئیــرادەی خەڵک و تێکۆشــەرانی، 

شتێکی ساختەیە.
لە دەرەنجامی تێگەیشتنی هەمیشەیی 
و ئاکامــی ســتراتژی نوێــی حیزبــی 
ئێــران،  کوردســتانی  دێموکراتــی 
دێموکراتــی  وەک هەمیشــە حیزبــی 

بــە  دێموکــرات  حیزبــی  هەیئەتێکــی 
هیجــری،  مســتەفا  سەرپەرەســتی 
ســکرتێری گشتیی حیزبی دێموکرات 
سەردانی پارتی دێموکراتی کوردستان 

ـ باکووری کرد.
٩ی  ڕێکەوتــی  شــەممە  ڕۆژی 
هەتــاوی،  13٩5ی  گەالوێــژی 
دێموکراتــی  حیزبــی  هەیئەتێکــی 
کوردســتانی ئێــران بــە سەرپەرەســتی 
ســکرتێری گشتیی حیزبی دێموکرات 
مســتەفا هیجری، ســەردانی ســکرتێر 

دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموکراتی 
کوردســتانی ئێران ســەبارەت به هێرشه 
تیرۆریســتییەکەی شــاری قامیشــلوو 

پەیامێکی هاوخەمیی باڵو کردەوە.
دەقی پەیامەکە:

پەیامی هاوخەمیی دەفتەری سیاسیی 
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران

ســەرلەبەیانیی  کــە  کرایــن  ئــاگادار 

خاڵــۆ  دوایــی  كۆچــی  بۆنــەی  بــە 
حوسێنەوە

مخابن ڕۆژی سێ شــەممە، ڕێكەوتی 
هەتــاوی،  13٩5ی  گەالوێــژی  5ی 
حوســێن عوســمانی ناســراو بــە خاڵــۆ 
نەخۆشــخانەی  لــە  كۆكــەن،  حوســێن 

شاری پاوە كۆچی دوایی كرد.
خاڵــۆ حوســێن، لــە گونــدی دڕۆڵــەی 
نزیــك شــاری پــاوە لەدایــك بــووە. ئەو 
لــە دڵی شــاخێكی نزیك شــارۆچكەی 
پــاوە،  شــاری  بــە  ســەر  باینگانــی 
كــرد  دروســت  بەردینــی  خانوویەكــی 
كــە چەندیــن ژوور و حەمــام لــە خــۆ 
دەگرێت و تەنانەت قەبری خۆشی هەر 
لــەوێ هەڵكەندبوو، هەر ئەمەش ببووە 
هۆی ئــەوەی كە ناســناوی فەرهادی 
ســەردەمی پــێ بدرێــت. خاڵۆ حوســێن 
لــە كۆتاییەكانی پاییزی ڕابردووەوە بە 
هۆی كەوتنە خوارەوە لە تاشــەبەردێك، 
لە جێگادا كەوتبوو و دوای ٨5 ســاڵ 

تەمەن، ماڵئاوایی لە نێشتمان كرد.
حوســێن  خاڵــۆ  كــە  ئاماژەیــە  جێــی 

بەپێی ئەو هەوااڵنەی کە لە ڕاگەیەنە 
گشــتییەکانی کۆماری ئیســالمی دا 
بــاڵو کراونەتــەوە، ڕۆژی سێ شــەممە 
1٢ی گەالوێــژی 13٩5ی هەتــاوی 
بەرانبــەر بــە٢ی ئاگۆســتی ٢01٦ی 
زایینی، ڕێژیمی کۆماری ئیسالمیی 
زیندانیانــی  لــە  ژمارەیــەک  ئێــران، 
کــوردی »ڕەجایــی شــاری« شــاری 

کەرەجی ئێعدام کردووە.
ڕاگەیەنــدراوی  لــە  هەرچەنــد 
دادگوســتەریی پارێزگای کوردستان، 
کــە لــە تەلەڤزیۆنــی ئــەو پارێزگایــە 
بــاڵو کرایەوە، ئامــاژە بە ژمارەی ئەو 
ئێعدام کراوانــە نەکــراوە، بــەاڵم هێندێ 
هــەواڵ لەبەردەســتدایە کــە ژمــارەی 
زیاتــر  لــە دە کــەس  ئێعدام کــراوەکان 

نیشان دەدات.
ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســالمیی ئێران، 
هەر لە ســەرەتای هاتنەسەر کاریەوە و 
بــە ئێعدامی ئازادیخــوازان، ڕۆڵەکانی 
ئاییــن  پەیڕەوانــی  جیابیــران،  کــورد، 

کوردســتانی ئێــران بــاوەڕی وایــە کــە 
کــورد  گەلــی  ســەرەکیی  دۆژمنــی 
لــە  و  ئێرانــە  ئیســالمیی  کۆمــاری 
کوردســتانی  خەڵکــی  بەرانبــەری دا 
هێــزە  وێــڕای  ڕۆژهەاڵتیــش 
ئەزمــوون  خــاوەن  خەباتکارەکانــی، 
سیاســی  بەرنامــەی  و  ڕێکخســتن  و 
و  تێگەیشــتن  بــەو  بۆیــە  خۆیانــن. 
حیزبــی  ماوەیــەدا  لــەو  ســتراتژییەوە، 
دێموکــرات لــە ئاســت بەرپرســیاریەتی 
سیاســی خۆیــدا، ڕووی لــە حیــزب و 
الیەنەکانــی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان 
کــرد تاکــوو هەڵگری ئــەو پەیامە بێ 
کە ســتراتژیی گرێدانی خەباتی شــار 
و شــاخ، ســتراتژییەکی نیشــتمانی و 
هێــزە  دەکات  پێویســت  و  نەتەوەییــە 
سیاســییەکانی کوردســتان بــەدەر لــە 
جیاوازیی فکری و ڕێکخســتنیەکانی 
گۆڕەپانــی  لــە  بتوانــن  نێوانیــان، 
ڕێژیمــی  لەگــەڵ  ڕووبەڕووبوونــەوە 
داگیرکــەر بۆ مســۆگەرکردنی مافە 
ڕۆژهــەاڵت،  خەڵکــی  ڕەواکانــی 
و  هەماهەنــگ  خۆیــان  تێکۆشــانی 

بەرفراوانتر بکەن.
بــۆ ئەم مەبەســتە شــاندێکی ڕێبەریی 
حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئێران، 
بــە سەرپەرەســتیی »محەممەدنەزیــف 
دەفتــەری  ئەندامــی  قــادری« 
بەرنامەیەکــی  بەپێــی  سیاســی 
و  حیــزب  ســەردانی  دیاریکــراو 
کوردســتانی  سیاســییەکانی  الیەنــە 

پارتــی  بەڕێوەبەریــی  هەیئەتــی  و 
باکــووری  ـ  کوردســتان  دێموکراتــی 

کرد.
حیزبــی  هەیئەتــی  ســەردانەدا،  لــەو 
دێموکرات لە الیەن ســەرتاج بووجاک 
و  پارتــە  ئــەو  گشــتیی  ســکرتێری 
هەیئەتی هاوڕێی پێشوازی لێ کرا.

لەم دیدارەدا سکرتێری گشتیی حیزبی 
دێموکــرات پیرۆزبایی کۆتایی هاتنی 
پارتــی  کۆنگــرەی  ســەرکەوتووانەی 
باکــووری  ـ  کوردســتان  دێموکراتــی 

ڕێکەوتــی  چوارشــەممە  ڕۆژی 
13٩5/5/٦ی هەتــاوی بەرامبــەر بــە 
٢01٦/0٧/٢٧ی زایینی بە هۆی دوو 
تەقینەوە لە شاری قامیشلوو، بەداخەوە 
بە دەیان کەس لە خوشک و براکانمان 
لە خەڵکی ئەو شــارە شەهید و بریندار 

بوون.
ئێمــە وێــڕای مەحکــووم کردنــی ئــەو 

جیــا لــە هونەرەكــەی، كەســایەتییەكی 
خەباتــكار  مرۆڤێكــی  و  شۆڕشــگێڕ 
بوو. ماوەیەك لە باشــووری كوردســتان 
ئەیلوولــدا  شۆڕشــی  لــە  بەشــداریی 
كــردووە. بــۆ ماوەیەكیــش شانبەشــانی 
دێموكراتــی  حیزبــی  پێشــمەرگەكانی 
كوردستانی ئێران لە چەند جەولەیەكی 
كــردووە. دوای  بەشــداریی  نیزامــی دا 
ئــەوەی كــە درۆڵــە گیرایــەوە، وێــڕای 
گونــدی  كــردە  ڕوویــان  بنەماڵەكــەی 
بــە  دەســتی  لەوێــوە  و  بانــەوڕێ 

هەڵكەندنی شاخ كرد.
دام و دەزگاكانــی ڕێژیــم، لــە ڕێگەی 
جۆراوجــۆرەوە هەوڵیــان دا ئەو شــاخە و 
بەرهەمەكەی بكەنە ژێرکۆی ئاسەوارە 
مێژووییــەكان، بەاڵم كۆڵی نەدا و پێی 
ڕاگەیاندبــوون كــە ئەو شــاخە موڵكی 
كــوردە و وەك بۆخــۆی ڕایگەیانــدووە، 
بــۆ  كــردووە  تایبــەت  ژوورێكیشــی 
جێــی  دێموكــرات.  حیزبــی  ڕێبــەری 
ئاماژەیە كە هەڵوێســتی شۆڕشگێڕانە 
و خەباتكارانــەی خاڵــۆ حوســێن، ببووە 

بەگشــتی  و  دیکــە  ئایینزاکانــی  و 
بــە  مرۆڤــی  مافــی  پێشــێل کردنی 
شــێوەیەکی سیســتماتیک و بەربــاڵو 
ئێعدامــی  بــۆ  و  بــردووە  بەڕێــوە 
هەرکامیشــیان تۆمەتــی جۆراوجۆری 
دوور لــە ڕاســتیی وەپــاڵ داون، بــەاڵم 
ئــەو ڕەوتــە لــەم دوایانــەدا ڕووی لــە 
زیادبوون کردووە، ئەویش لە حاڵێکدایە 
ئێعدام کــراوان  بنەماڵــەی  داوای  کــە 
بــۆ دواییــن دیدار، داخــوازی پارێزەری 
ئــەوان بۆ پێداچوونەوە بە حوکمەکەیان 
مامۆســتایانی  داوای  و  نامــە  و 
ئەهلی ســوننەت بۆ خامنەیی و چەند 
بــێ وەاڵم  حکومەتــی،  دەزگایەکــی 
ماوەتەوە. ئێعدام کردنی ئەو کۆمەڵە لە 
ڕۆڵەکانــی نەتەوەی کــورد لە ڕۆژی 
سێ شــەممە1٢ی گەالوێژ لە کاتێکدا 
بەڕێــوە چوو کــە بزووتنەوەی کورد لە 
کوردستانی ڕۆژهەاڵت ڕوو لە گەشە 
و پەرەگرتنــە و ناڕەزایەتــی لە ڕێژیم و 
دەزگا ســەرکوتکەرەکانی لە لوتکەی 

ڕۆژهەاڵتیــان کــرد و لــە کــۆی ئــەو 
دیــدار و چاوپێکەوتنانەی کە لەگەڵ 
ئــەو حیزب و الیەنانــەدا هەیانبوو، ئەو 
تەوەرانەی کە بە شــێوەیەکی گشــتی 
پەیوەســت بــوون بــە ســتراتژی خەباتی 
هاوبــەش لــە ڕۆژهــەاڵت و چۆنیەتی 
و  هێــز  هەماهەنگیــی  و  هــاوکاری 
ڕەهەنــدە  لــە  سیاســییەکان  الیەنــە 
جیاوازەکانــی ئــەم خەباتــەوە خرانە بەر 
بــاس و گەنگەشــە و هــەر یــەک لــە 
الیەنــەکان لە ڕوانگــەی خۆیانەوە ئەم 
هەنگاوەی حیزبیان بە باش زانی و بە 
ســینگ فراوانییەوە کاری هاوبەشیان 
وەک  ڕۆژهــەاڵت  کوردســتانی  لــە 
پێویســتییەکی هەنووکەیــی زانــی و 
بــۆ ئــەم مەبەســتە ئامادەیــی خۆیــان 
ســەبارەت بــە پێوەندیــی بــەردەوام لــە 

بواری کردەوەیی دا دەربڕی.

ئەو حیزب و الیەنانە سیاسییانەی کە 
بەم مەبەســتە ســەردانیان کراوە بریتین 

لە :
شۆڕشــگێڕی  کۆمەڵــەی  ـ 

زەحمەتکێشانی کوردستانی ئێران 
حیزبــی  کوردســتانی  ســازمانی  ـ 

کمۆنیستی ئێران ) کۆمەڵە(
ـ هاوڕێیانی پێشوو 

ـ کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی کوردستان 
ـ سازمانی خەباتی کوردستانی ئێران 
ـ یەکیەتی شۆڕشگێڕانی کوردستان
ـ یەکیەتیی دێموکراتی کوردستان

لــە ســکرتێری ئــەو پارتــە و هەیئەتی 
بەڕێوەبەرایەتیی پارتەکەی کرد.

پاشــان دوو الیەن مەســەلەی کوردیان 
لــە هەمــوو بەشــەکان تاوتــوێ کرد و 
هەماهەنگــی و پێویســتیی هاوکاریی 
لــە  کوردســتانییەکان  هێــزە  زیاتــری 
هەل ومەرجــی ئێســتادایان بە گرینگ 
بەرینترکردنــی  ســەر  لــە  و  زانــی 
جەختیــان  الیــەن  دوو  پێوەندییەکانــی 

کردەوە.

هێرشــە تیرۆریســتییە، سەرەخۆشــی لە 
ڕووداوە  ئــەو  شــەهیدانی  بنەماڵــەی 
دەکەیــن و داوای شــفای بــە پەلەمــان 

هەیە بۆ بریندارانی ئەم ڕووداوە.
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران

دەفتەری سیاسی
٦/5/13٩5ی هەتاوی
٢٧/٧/٢01٦ی زایینی

جێــگای هیــوا و دڵگەرمی بۆ الوان و 
تێكۆشەرانی ناوچەكە.

كۆمیســیۆنی  نــاوی  بــە  لێــرەدا 
دێموكراتــی  حیزبــی  تەشــكیالتی 
كوردســتانی ئێرانــەوە سەرەخۆشــی لــە 
كەس و كاری خوالێخۆشبوو و خەڵكی 
ناوچەكە و ســەرجەم نیشتمانپەروەرانی 
لــەوەدا  گومــان  دەكەیــن.  كوردســتان 
نیــە كــە كۆچــی دوایی خاڵۆ حوســێن 
خەســارێكی گــەورە بــۆ كۆمەڵــگای 
كوردســتان بــوو و خەمێكــی گــەورەی 
لــە ســەر دڵــی الوانــی بــە هەســت و 

شۆڕشگێڕی كوردستان دانا.
هیوادارین كە ئاكار و كردەوە و ڕەوشتی 
بــەرز و شۆڕشــگێڕانەی خاڵۆ حوســێن 
ببێتــە ڕێچكەیــەك لــە بــەردەم الوان و 
كوردســتان.  شۆڕشــگێڕی  خەڵكــی 

یادی بەرز و ڕەوانی ئارام بێت.

حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران
كۆمیسیۆنی تەشكیالت
٦ی گەالوێژی 13٩5

خــۆی دایــە، ڕێژیم پێی وایــە کە بەم 
شێوەیە دەتوانێ خەڵک چاوترسێن بکا 
و پێشــگیری لــە بەشــداریی ئــەوان لە 

خەباتدا بکات.
حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئێران 
وێــڕای مەحکووم کردنی ئێعدامی ئەم 
کۆمەڵــە لە ڕۆڵەکانــی کورد بە هەر 
بەهانــە و تۆمەت وەپاڵدانێک، داوا لە 
ڕێکخراوەکانی داکۆکیکار لە مافی 
مــرۆڤ و ڕێکخــراوە نێونەتەوەییەکان 
ڕێگایەکــی  هــەر  لــە  کــە  دەکات 
مومکینــەوە هەوڵــی ڕاگرتنــی ئێعدام 
لە الیەن کۆماری ئیســالمیی ئێرانەوە 
بــدەن و بەرانبــەر بــە ناعداڵەتییەکانی 
دەزگای قەزایــی ڕێژیــم و دەرکردنــی 

حوکمی ناڕەوا ئێعتراز بکەن.

حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
دەفتەری سیاسی

13ی گەالوێژی 13٩5ی هەتاوی
3ی ئاگوستی ٢01٦ی زایینی

حیزبی دێموکرات بۆ خەبات دژی ڕێژیمی ئێران لەگەڵ حیزب 
و الیەنە سیاسییەکانی کوردستانی ڕۆژهەاڵت کۆبووەوە

سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکرات سەردانی پارتی دێموکراتی 
کوردستان - باکووری کرد

حیزبی دێموکرات هێرشه تیرۆریستییەکەی شاری قامیشلووی 
مەحکووم کرد

ڕاگەیەندراوی كۆمیسیۆنی تەشكیالتی حیزبی دێموكرات بە 
بۆنەی كۆچی دوایی خاڵۆ حوسێن كۆكەن 

ڕاگەیەندراوی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران لەمەڕ 
ئێعدامی زیندانیانی کوردی ڕەجایی شاری کەرەج 

کوردســتانی  دێموکراتــی  حیزبــی 
شۆڕشــگێڕی  کۆمەڵــەی  و  ئێــران 
لــە  کوردســتان  زەحمەتکێشــانی 
دیدارێکــدا لــە شــاری هەولێــر دواییــن 
پرســە پێوەندییــدارەکان بــە دوو الیەن و 

هاوکارییەکانیان تاوتوێ کرد.
ڕۆژی یەکشــەممە ڕێکەوتــی 10ی 
هەتــاوی،  13٩5ی  گەالوێــژی 
دێموکراتــی  حیزبــی  هەیئەتێکــی 
کوردســتانی ئێــران بــە سەرپەرەســتی 
ســکرتێری  هیجــری  مســتەفا 
دێموکــرات،  حیزبــی  گشــتیی 
شۆڕشــگێڕی  کۆمەڵــەی  ســەردانی 
زەحمەتکێشــانی کوردســتانی ئێرانــی 
لە دەفتەری پێوەندییەکانیان لە هەولێر 
کــرد و لە الیــەن هەیئەتێکی کۆمەڵە 
بە سەرپەرەســتی عەبدوڵــاڵ موهتەدی 
کۆمەڵــەوە  گشــتیی  ســکرتێری 
پێشوازیی لێ کرا. لەو کۆبوونەوەیەدا 

ســەرەتا موهتەدی وێڕای بەخێرهاتنی 
و  دێموکــرات  حیزبــی  هەیئەتــی 
خۆشــحاڵی دەربڕینیان لەم ســەردانەی 
هەیئەتی حیزبی دێموکرات، ئاماژەی 
بــە کۆمەڵێــک خاڵــی گرینــگ لــە 
دوو  نێــوان  هاوکارییەکانــی  بــواری 

الیەنی دۆست و هاوپەیمان کرد.
لــە  دیکــە  جارێکــی  موهتــەدی، 
شــەهیدبوونی  لەگــەڵ  پێوەنــدی 
پۆلێــک لــە کادر و پێشــمەرگەکانی 
حیزبــی دێموکــرات کــە لــە مــاوەی 
لەگــەڵ  بەربەرەکانــێ  لــە  ڕابــردوودا 
ڕێژیمــی  ســەرکووتکەرەکانی  هێــزە 
ئیســالمیی ئێــران گیانیــان پێشــکەش 
بــە ئامانجەکانــی گەلی کــورد کرد، 
دەربــڕی.  هاوخەمیــی  و  هــاودەردی 
پاشــان مســتەفا هیجــری، ســکرتێری 
گشــتیی حیزبــی دێموکــرات لەســەر 
هاوکارییەکانــی حیزبــی دێموکراتــی 

کۆمەڵــەی  و  ئێــران  کوردســتانی 
زەحمەتکێشــانی  شۆڕشــگێڕی 
کوردســتانی ئێران و شوێندانەریی ئەو 
هاوکارییانــە لــە نێوخــۆی کوردســتان 
و دەرەوەی کوردســتان و لــە هەرێمــی 
لــە  هاوکارییەکانیــان  کوردســتان، 
کۆنگرەی نەتەوەکانی ئێرانی فیدراڵ 
و چۆنیەتی بەشداری کردنی هەیئەتی 
داهاتــووی  لــە کۆنگــرەی  هــەردووال 
و  کــرد  قســەی  ڕێکخــراوەدا،  ئــەو 
ڕوانینــی حیزبــی دێموکراتــی لەســەر 
ئەو بەشــداری کردنە خســتەبەر نەزەری 
هاوڕێیانــی کۆمەڵە و داوای لێ کردن 
هــەر دوو حیزبــی ئەندام لەو کۆنگرەیە 
وەک پێویســت دەور و ڕۆڵی سیاســی 
خۆیــان بگێڕن. لــە کۆتاییدا هەردووال 
لەسەر درێژەدان بە سیاسەتی عەمەلی 
لــە هەمــوو ڕەهەندەکانــەوە جەختیــان 

کردەوە.

حیزبی دێموکرات و کۆمەڵەی شۆڕشگێڕی زەحمەتکێشانی 
کوردستانی ئێران دیداریان کرد

لەوپــەڕی ناتوانیــی فیکریــدا، ســووکایەتی بــە گــەل و نەتەوەیەک لە ئێراندا دەکەن و ئەمە نیشــاندەری داماویی فاشــیزمە کە لە 
پەلەقاژەی ڕووخانی وەهمەکانی دا، پەالماری دەوروبەر دەدا.

ئەڵبەت هەموو فارسێک و تەواوی نەتەوەی فارس وا نین و ناتوانین ئەو تاوانە بکەین کە هەموو نەتەوەیەک بە فاشیست ناو 
ببەین، بەاڵم ئەرکی ئازادیخوازانی فارســە کە پێش لە هەموو کەس ئەو فاشــیزمە مەحکووم بکەن، هەر وەک چۆن، لە ئاڵماندا 

پێش لە هەموو کەس ئاڵمانییەکان سەرهەڵدانەوەی گرووپی نازیستی مەحکووم دەکەن.

درێژەی  پـەیڤ
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لە دوای هێرشــەکانی سپای پاسداران 
حیزبــی  پێشــمەرگەکانی  ســەر  بــۆ 
بەرپەرچدانــەوەی  و  دێموکــرات 
قارەمانانەی ئەو هێرشانە، ژمارەیەکی 
زۆر لــە بەکرێگیراوانــی ڕێژیــم کــە 
لــەو شــەڕانەدا بەشــدارییان نەکردبوو، 
دەستبەســەر کــران و بــە دوای ئــەوەدا 
بەکەرێگیراوانــی  بــە  بــڕوای  ڕێژیــم 
دەزگا  و  پاســداران  ســپای  نەمــاوە. 
پــاش  ڕێژیــم  ســەرکوتکەرەکانی 
شــەڕ و تێکهەڵچوونەکانیــان لەگــەڵ 
پێشــمەرگەدا، بڕوایــان بــە هێزەکانــی 
ســەر بــە ڕێژیــم لــەو ناوچەیــه نەماوە 
ســااڵنێک  کــە  هێزانــەی  ئــەو  و 
بەکرێگیراو و ســەر بە ڕێژیم بوون، لە 
الیــەن دەســەاڵتدارانی ڕێژیــم جێگە و 
پێگەیەکیــان نەمــاوە و بــۆ تێپەڕاندنی 

کارەکانیان بڕوایان پێ ناکەن.
هێــزە  لــە  بەرچــاو  ژمارەیەکــی 
بەکرێگیراوەکانــی ڕێژیم لە ناوچەکە 

هەیئەتێکــی حیزبی دێموکرات لەگەل 
کەجەکــە  پێوەندییەکانــی  بەرپرســی 
)K.C.K( لــە ســەر هەماهەنگی و 
پرسە پێوەندیدارەکان بە هەر دوو الیەن 

جەختیان کردەوە.
٢ی  ڕێکەوتــی  شــەممە  ڕۆژی 
د.  هەتــاوی،  13٩5ی  گەالوێــژی 
پێوەندییەکانــی  بەرپرســی  حوســێن 
کوردســتان،  هەرێمــی  لــە   K.C.K
نوێنەرایەتیــی  دەفتــەری  ســەردانی 

ڕێژیمی ئێران لە ماوەی چەند مانگی 
ڕابــردوودا بەردەوام چەک وچۆڵ بۆ 
پادگانە ســەربازییەکانی شارەکانی 

کوردستان ڕەوانە دەکات.
بــە  گەیشــتوو  هەواڵــی  بەپێــی 
ماڵپەڕی کوردستان میدیا، ڕێژیمی 
ئێران لــە درێــژەی میلیتاریزەکردنی 
شارەکانی کوردســتانی ڕۆژهەاڵت 
شــارانە،  ئــەو  ئەمنیەتی کردنــی  و 
چەک وچۆڵ و تەقەمەنی شــەڕی، 
ســەربازییەکانی  پادگانــە  بــۆ 

کوردستان ڕەوانە کردووە.
ســەرچاوەیەکی ئاگادار لەو بارەیەوە 
ڕایگەیانــد کــە ڕێژیمــی ئێــران لــە 
پارێزگای تەورێزەوە چەک وچۆڵ و 

ســەرتاج بووجــاک ســکرتێری پارتــی 
دێموکراتــی کوردســتان - باکــوور لە 
کردنــەوەی کۆنگــرەی ئــەو پارتــەدا، 
پشــتیوانی لــە ڕاســانی نوێــی حیزبی 

دێموکراتی کوردستانی ئێران کرد.
4ی  ڕێكەوتــی  دووشــەممە  ڕۆژی 
هەتــاوی،  13٩5ی  گەالوێــژی 
دێموكراتــی  حیزبــی  هەیئەتێکــی 
كوردســتانی ئێــران بــە سەرپەرەســتیی 
جێگــری  شــەرەفی«  »حەســەن 
سكرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی 
کوردســتانی ئێــران، لە شــاری هەولێر 
بەشــداریی لــە یازدەهەمیــن كۆنگرەی 
 – كوردســتان  دێموكراتــی  پارتــی 

باكووردا كرد.

کە لە الیەن خەڵکەوە بە جاش ناسراون 
و بــە تایبــەت جاشــی زۆر بەرچاویــان 
ناوچەکــه  خەڵکــی  کــە  هەیــە  تێــدا 
هەموویــان دەیانناســن، لــە الی ڕێژیم 
دوای  ڕێژیــم  نەمــاوە.  ئێعتبارێکیــان 
شــەڕ و تێکهەڵچوونەکانــی ســەواڵوا 
و بۆڕیــەر کــە بەکرێگیراوانــی ڕێژیم 
خۆیــان لە شــەڕ دەپاراســت و شــەڕیان 
بۆ ڕێژیم نەدەکرد، ژمارەیەکی زۆری 

لێ دەستبەسەر کردن.
لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا ژمارەیەکی 
بەرچــاو لــە جــاش و بەکرێگیراوانــی 
ڕێژیــم لــە الیەن ســپای تیرۆریســتیی 
پاســدارانەوە خانەنشین کراون و چەک 
و ئیمکاناتەکەیــان لــێ ســەندوونەتەوە 
که نەکا لە ڕۆژانی شەڕ و تەنگانەدا 
تەقــە لــە هێزەکانی ســپا بکەن و پێیان 
وتوون تەنیا وەکوو سیخووڕ و هەواڵدەر 

کار بۆ سپای پاسداران بکەن.
ئــەو جــۆرە کەســانەی کە ســااڵنێک 

حیزبی دێموکراتی لە شاری سلێمانی 
کرد.

لــەو دیدارەدا بەرپرســی پێوەندییەکانی 
K.C.K لە الیەن هەیئەتێکی حیزبی 
بــە  ئێــران  کوردســتانی  دێموکراتــی 
سەرپەرەستی محەممەدنەزیف قادری، 
ئەندامــی دەفتــەری سیاســیی حیزبی 

دێموکرات پێشوازییان لێ کرا.
دواییــن  لــە  بــاس  دیــدارەدا،  لــەو 
ئاڵوگۆڕەکانــی ناوچەکــە کــرا و هەر 

تفاقــی شــەڕی بــۆ پــادگان و بنکە 
نیزامییەکانــی شــاری مەهابــاد لــە 

پارێزگای ورمێ ڕەوانە کردووە.
ناردنی چەک وچۆڵ لە الیەن ناوەندە 
ئەمنیەتییەکانــی ڕێژیــم لــە ماوەی 
ڕابردوودا بۆ شــارەکانی کوردســتان 
لــە الیەن ڕێژیمی ئێرانــەوە، بەردەوام 
درێژەی هەبووە و ڕێژیم سنوورەکانی 
کوردســتانی بــە جێگرکردنی هێزی 
ســەربازی و چەک وچۆڵــی قــورس 

زیاتر ملیتاریزە کردووە.
ناوچــە  میلیتاریزەکردنــی  ڕەوتــی 
کوردســتانی  ســنوورییەکانی 
الیــەن  لــە  بــەردەوام  ڕۆژهــەاڵت 
سپای پاســدارانی ڕێژیمەوە درێژەی 

لــەو  دێموکــرات  حیزبــی  هەیئەتــی 
حیزبــی  پەیامــی  کۆنگرەیــەدا 
دێموكراتیان پێشــكەش بە بەڕێوەبەرانی 
كۆنگرەكە كرد و لە الیەن سەرکردایەتی 

ئەو حیزبەوە پێشوازییان لێ کرا.
لــە  دێموکــرات  حیزبــی  هەیئەتــی 
میانــەی ئــەو بەشــدارییەدا چاویان بە 
بەشــێكی بەرچاو لــە نوێنەرانی حیزبە 
بەشــی  چــوار  هــەر  سیاســییەكانی 
كوردســتان و كەســایەتییە سیاسییەكان 
بارودۆخــی  بــە  ســەبارەت  و  كــەوت 
خەباتی نوێی كوردستانی ڕوژهەاڵت، 

ئالوگۆڕی بیروڕایان كرد. 
شــایانی باســە لــە ڕەوتــی باســەكانی 
»ســەرتاج  كۆنگــرەدا،  كردنــەوەی 

خزمــەت بە دوژمن دەکەن و ئێســتا لە 
کاتــی هەســتیاردا چەکەکانیــان لــێ 
دەســێننەوە، تــازە بۆیان دەرکەوتووە کە 
ڕێژیمی ســەرکوتکەری تاران، بڕوای 
بەوانیــش نیــە و تەنیــا بۆ داپڵۆســینی 
خەڵــک و دووبەرەکــی نانەوە کەڵکی 
لێ وەرگرتوون و لە کاتی هەســتیاردا 
هەر وەکوو عامیلی مەترســی بۆ سەر 

ڕێژیم چاویان لێ دەکات.
حیزبــی  کــە  ئاماژەیــە  جێــگای 
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران چەند 
جــار داوای لە جاش و بەکرێگیراوانی 
ڕێژیــم کــردووە کــە چەکــی ڕێژیــم 
دابنێن و چیدی خزمەت بە ڕێژیمێک 
نەکــەن کــە ڕوو لە نەمانــە و خەباتی 
پێشــمەرگە دژ بــە ڕێژیمــی کۆماری 
ئیســالمیە، نــەک دژ بــەوان و داوای 
باوەشــی  بگەڕێنــەوە  کــردوون  لــێ 
گەلەکەیــان، لە غەیــری ئەوەدا خۆیان 

لە ئاکامەکەی بەرپرسیارن.

کام ڕوانگە و بۆچوونی خۆیان خستە 
ڕوو.

هەروەهــا لەو دیــدارەدا، جەخت لەســەر 
هەماهەنگــی و ئاڵۆگــۆڕی بیروڕا لە 
ســەر پرســە پێوەندیدارەکانــی هەر دوو 

الیەن کرایەوە.
لە کۆتاییدا، هەر دوو الیەن لەمەڕ ئەو 
دۆخــە هەســتیارەی ناوچەکە لە ســەر 
پێوەنــدی و دیداری بەردەوام، جەختیان 

کردەوە.

ئــەو  ســپای  بەرپرســانی  و  هەبــووە 
ڕێژیمــە بــەردەوام بــاس لــە گرتــن و 
ئەمنیەتی کردنی سنووەرکان دەکەن 
و هەروەهــا ڕێژیمــی ئێران ماوەیەکە 
بەربــاڵوی مانــۆڕی  و  بــە چــڕی 

سەربازی بەڕێوە دەبات.
هێزەکانــی  جێگربوونــی  دوای 
دێموکراتــی  حیزبــی  پێشــمەرگەی 
ناوچــە  لــە  ئێــران  کوردســتانی 
کوردســتانی  ســنوورییەکانی 
ڕۆژهەاڵت و شەڕ و دەرگیرییەکانی 
هێزی پێشــمەرگە لە شــاری شنۆ و 
و  شــار  بــەردەوام  ڕێژیــم  مەریــوان، 
میلیتاریــزە  ســنوورییەکان  ناوچــە 

دەکات.

پارتــی  ســكرتێری  بووجــاک« 
باکــوور،   - كوردســتان  دێموكراتــی 
ڕاســانی  لــە  پارتەكــەی  پشــتیوانیی 
نوێــی ڕۆژهــەاڵت بە ڕێبەریی حیزبی 
دێموكرات دەربری و ڕێزی لە خەباتی 
شــەهیدەكانی  ڕێبــەرە  و  حیزبــە  ئــەو 
گــرت. هەروەهــا لــە بەشــێكی دیكەدا 
»برایم بــرۆ« ســەرۆكی ئەنجوومەنی 
نیشتمانیی كوردی سووریه، پشتیوانیی 
خۆیانی لــە خەباتی حیزبی دێموكرات 
دژ بــە ڕێژیمــی ئێــران دەربــڕی و ئەو 
ڕاســانەی حیزبــی دێموکراتیــان وەک 
مزگێنییەکــی دڵخۆشــکەر بۆ هەموو 
لــە هەمــوو  نیشــتمانپەروەرانی کــورد 

بەشەکانی کوردستان زانی.

ڕێژیمی ئێران بڕوای بە بەکرێگیراوانی خۆی نەماوە

حیزبی دێموکرات و کەجەکە لە دەفتەری نوێنەرایەتی حیزب 
لە سلێمانی کۆبوونەوە

ڕێژیم لە پارێزگای تەورێزەوە چەک وچۆڵ ڕەوانەی کوردستان 
دەکات 

هەیئەتێكی حیزبی دێموكرات بەشداریی لە كۆنگرەی پارتی 
دێموكراتی كوردستان – باكوور كرد

ئەحمــەدی،  ئەندامــی کۆمیتــەی 
ناوەندیی و بەرپرسی پەیوەندییەکانی 
حیزبی دێموکرات لە دەرەوەی واڵت، 
دوکتور خالید خەیاتی مامۆستای 
زانکۆی ســتۆکهۆڵم و کەســایەتی 
سیاســی کــورد و دوکتــور ئیدریس 
ئەحمــەدی  مامۆســتای زانکــۆی 
لینشۆپێنگ و کەسایەتی سیاسی، 
و ژمارەیەکــی بەرچاو لە ئەندامان 
و الیەنگرانــی حیزبــی دێموکــرات 
و چاالکانــی سیاســی و مەدەنیــی 
کــوردی نیشــتەجێی واڵتــی ســوید 

بەڕێوە برد.  
 ئــەو ســێمینارە لــە ســێ تــەوەری 
ســاڵەی   ٢٧ یــادی  ســەرەکیی، 
د.  شــەهید   تێرۆرکرانــی 
و  قاســملوو  عەبدولڕەحمــان 
هاوڕێیانــی، بــەرز ڕاگرتنــی یادی 
شــەهیدانی قۆناغــی نوێی خەباتی 
ڕاســانی  و  دێموکــرات  حیزبــی 
کوردســتانی ڕۆژهەاڵت و هەروەها 
الیەنەکانــی  هەڵســەنگاندنی 
ســەرهەڵدانەوەی ئــەو خەباتــە نوێیە 
و پێویســتیی ڕاسان لە کوردستانی 

ڕۆژهەاڵتی لەخۆ گرتبوو.
ســەرەتای ســێمینارەکە بە سروودی 
ئــەی ڕەقیــب« و  نەتەوایەتــی » 
بێدەنگــی  خولەکێــک  ڕاگرتنــی 
بــۆ ڕێزگرتــن لــە گیانــی پاکــی 
کوردســتان  و  کــورد  شــەهیدانی 

ڕێژیمــی ئێــران لــە مــاوەی چەنــد 
بــەردەوام  ڕابــردوودا  مانگــی 
پادگانــە  بــۆ  چەک وچــۆڵ 
شــارەکانی  ســەربازییەکانی 

کوردستان ڕەوانە دەکات.
بەپێی هەواڵی گەیشتوو بە ماڵپەڕی 
کوردســتان میدیــا، ڕێژیمــی ئێــران 
میلیتاریزەکردنــی  درێــژەی  لــە 
شــارەکانی کوردستانی ڕۆژهەاڵت 
شــارانە،  ئــەو  ئەمنیەتی کردنــی  و 
چەک وچۆڵ و تەقەمەنی شەڕی، 
ســەربازییەکانی  پادگانــە  بــۆ 

کوردستان ڕەوانە کردووە.
سەرچاوەیەکی ئاگادار لەو بارەیەوە 
ڕایگەیانــد کــە ڕێژیمــی ئێــران لــە 
پارێــزگای تەورێــزەوە چەک وچۆڵ 
و تفاقی شەڕی بۆ پادگان و بنکە 
نیزامییەکانــی شــاری مەهابــاد لە 

پارێزگای ورمێ ڕەوانە کردووە.
الیــەن  لــە  چەک وچــۆڵ  ناردنــی 
ناوەنــدە ئەمنیەتییەکانــی ڕێژیم لە 
مــاوەی ڕابــردوودا بــۆ شــارەکانی 
ڕێژیمــی  الیــەن  لــە  کوردســتان 
ئێرانــەوە، بــەردەوام درێــژەی هەبووە 
و ڕێژیم ســنوورەکانی کوردســتانی 
بــە جێگرکردنــی هێــزی ســەربازی 
زیاتــر  قــورس  چەک وچۆڵــی  و 

ملیتاریزە کردووە.
ناوچــە  میلیتاریزەکردنــی  ڕەوتــی 
کوردســتانی  ســنوورییەکانی 

دەستی پێکرد. 
دواتر پەیامی کۆمیتەی گشــتیی 
کوردســتانی  دێموکراتــی  حیزبــی 
ئێــران لــە واڵتــی ســوید لــە الیــەن 

»عارف عەزیزی« خوێندرایەوە.
باســی  پەیامەکەیــدا،  لــە  ەزیــزی 
پووشــپەڕ  ٢٢ی  کــە  کــرد  لــەوە 
ئــەو برینەمــان دەکولێنێتــەوە کە بە 
دەســتی ڕێبــەران و دەســەاڵتدارانی 
ڕێژیمــی ئێران لە جەســتەی گەلی 
کــورد دراوە، ڕێبەرانــی کۆمــاری 
و  ئاشــتیخوازی  لــە  ئیســالمی 
کەڵکیــان  قاســملوو  د.  دڵپاکیــی 
وەرگــرت و وتووێــژ و دانوســتانیان 
کردە وەســیلەیەک بۆ گەیشــتن بە 

ئامانجە گاڵوەکەیان.
پاشان پەیامی هاوبەشی یەکیەتیی 
کوردســتانی  دێموکراتــی  ژنانــی 
ئێــران و ناوەندی یەکیەتیی کوردان 
لە واڵتی ســوید لە الیەن »ئاشــتی 

عەبدی« خوێندرایەوە.
هەروەهــا چەنــد وتەیــەک لە الیەن 
» مــوژدە حەیــدەری« هاوســەری 
شــەهید »ســەرکەوت ســەمەدی« 
و پەخشــانێک بــۆ یادی شــەهیدان 
چەتــە«وە  مــەال   « الیــەن  لــە 
پێشــکەش کــران.   پاشــان لوقمــان 
و  ڕۆڵ  کاریگەریــی  ئەحمــەدی 
قاســملووی  شــەهید  کەســایەتی 
بــەو هەنــگاوەی حیزبــی  گرێــداوە 

الیــەن  لــە  بــەردەوام  ڕۆژهــەاڵت 
سپای پاسدارانی ڕێژیمەوە درێژەی 
هەبــووە و بەرپرســانی ســپای ئــەو 
ڕێژیمــە بــەردەوام بــاس لــە گرتــن 
ســنووەرکان  ئەمنیەتی کردنــی  و 
دەکــەن و هەروەهــا ڕێژیمــی ئێــران 
ماوەیەکــە بــە چــڕی و بەربــاڵوی 

مانۆڕی سەربازی بەڕێوە دەبات.
هێزەکانــی  جێگربوونــی  دوای 
پێشــمەرگەی حیزبــی دێموکراتــی 
ناوچــە  لــە  ئێــران  کوردســتانی 
کوردســتانی  ســنوورییەکانی 
ڕۆژهەاڵت و شەڕ و دەرگیرییەکانی 
هێزی پێشــمەرگە لە شــاری شنۆ و 
مەریــوان، ڕێژیــم بــەردەوام شــار و 
میلیتاریــزە  ســنوورییەکان  ناوچــە 
دەکات. ســێمیناری یادی شەهیدان 
و خەباتی کوردســتانی ڕۆژهەاڵت 
لە ســێ تەوەری جیاوازاد لە شاری 
ســتۆکهۆڵم لە واڵتی ســوید بەڕێوە 

چوو.
٩ی  ڕێکەوتــی  شــەممە  ڕۆژی 
هەتــاوی،  13٩5ی  گەالوێــژی 
یەکیەتیــی  گشــتیی  کۆمیتــەی 
الوانــی دێموکــرات بــە هاوکاریــی 
حیزبــی  گشــتیی  کۆمیتــەی 
دێموکــرات و ناوەنــدی یەکیەتیــی 
ســوید،  واڵتــی  لــە  کــوردان 
سێمینارێکی لە شاری ستۆکهۆڵم، 
بــە بەشــداریی کۆڕگێــران لوقمــان 

کــرد  لــەوە  باســی  و  دێموکــڕات 
کــە لــە بازنــەی فکریــی شــەهید 
شــتێکی  چەنــد  قاســملوو،  د. 
تــازە هاتــە نێــو خەباتــی سیاســی 
کوردەوە، یەک لەو شــتە گرنگانە، 
دیاریکردنی بەهاگەلێکی سیاســی 
و ئەخالقیــن کــە نەک ڕوو بە هێزە 
سیاســییەکانی کــورد، بەڵکــوو لــە 
بەرانبــەر دووژمنەکــەی و واڵتانی 
چوارچێــوەی  لــە  داگیرکەریشــدا 
پرەنســیپی تایبەتی خۆیدا بەڕێوەی 
ئــەوەی کــە د. قاســملوو  دەبــات. 
پێــی وابوو کــە ئەگەر کردەوەکانی 
شۆڕشــگێڕێک دێموکــرات نەبــێ 
دەســەاڵتیش  بــە  گەیشــتن  دوای 

ناتوانێ دێموکرات بێت. 
خەیاتــی«  »خالیــد  پاشــان 
مامۆســتای زانکــۆی ســتۆکهۆڵم 
و کەســایەتی سیاسی کورد، باسی 
لەوە کرد کە سیاســەتی گشتی لە 
ئێراندا بە بنبەســت گەیشــتووە. بەو 
پێیــەی کــە بچووکتریــن ئاڵوگــۆڕ 
لە ئاســتەکانی سیاســی، ئابووری، 
لــە  کۆمەاڵیەتــی  و  فەرهەنگــی 
ئێرانــدا نایەتــە کایــەوە. کاتێکیــش 
کــە سیاســەت بە بنبەســت دەگات، 
ناکرێ ئێمە دەستەوەستان دابنیشین 
بکەیــن.  داهاتــوو  چاوەڕێــی  و 
ڕیفۆرمیستەکانی ئێرانیش لێزانتر لە 
تووندئاژۆکانن بۆ پاراستنی خودی 

ئــەو نیزامــەی کــە ئــەو ڕێژیمــەی 
بنیــاد ناوە، بۆیــە هیچکات ناکرێ 
کــە  هەبــێ  لــەوان  چاوەڕوانیمــان 
هەڵگــری پەیامێکی گۆڕانخوازی 
بــن لە ئێرانــدا. ئیدریــس ئەحمەدی 
» مامۆستای زانکۆ و کەسایەتی 
ســێمینارەدا  لــەو  سیاســی« 
باســی لــەوە کــرد کــە؛ لە ئاســتی 
نێوخۆیی دا هۆکاری ڕاسانی نوێی 
حیزبی دێموکرات، بڕیار و ئیرادەی 
حیزبــی  ئەندامانــی  و  پێشــمەرگە 
دێموکــڕات بــوو. بــێ هیوایــی بوو 
لــە ئاڵوگــۆڕ لــە خــودی ڕێژیمــدا، 
ڕیفۆرمیســتەکانی  چوونکــە 
تــا  پارێــزن‹‹  ›‹ڕێژێــم  ئێــران 
›‹ڕیفۆرمخــواز‹‹. بــەو پێیەی کە 
پێناســەی ڕیفــۆڕم واتــە گۆڕینــی 
ڕێژیــم. لە ئاســتی ناوچەیــی، پەل 
هاویشــتنی کۆماری ئیسالمی بۆ 
واڵتانــی ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت و 
نانــەوەی ئاژاوە و مەترســی لەســەر 
ئەمنیەتی نەتەوەیی واڵتانی ناوچە، 
هۆکاری سەرەکی بوون. یەک لەو 
دەســتێوەردانەکانیەتی  نموونانــەش 
باشــووری  و  عێــراق  واڵتــی  لــە 
کوردســتان.  بەشــی کۆتایــی ئەو 
و  ڕا  بــۆ  کــرا  تەرخــان  ســێمینارە 
ســەرنجی بەشداران لەسەر باسەکان 
کــە دواتر لەالیــەن کۆڕگێڕەکانەوە 

وەاڵمیان درایەوە. 

سێمینارێک لەژێر ناوی یادی شەهیدان و خەباتی کوردستانی ڕۆژهەاڵت لە سوید بەڕێوە چوو

مستەفا هیجری، سکرتێری گشتیی 
کوردســتانی  دێموکراتــی  حیزبــی 
یەکگرتــووی  ســەردانی  ئێــران، 
ئیســالمیی کوردســتانی کــرد و لــە 
ســەر پرســەکانی ناوچــە ئاڵوگۆڕی 

بیروڕایان کرد.
ڕۆژی یەکشــەممە ڕێکەوتــی 10ی 
هەتــاوی،  13٩5ی  گەالوێــژی 
دێموکراتــی  حیزبــی  هەیئەتێکــی 
کوردســتانی ئێــران بــە سەرپەرەســتی 
ســکرتێری  هیجــری  مســتەفا 
دێموکــرات،  حیزبــی  گشــتیی 
ســەردانی »ســەالحەدین بەهائودین« 
یەکگرتــووی  گشــتیی  ئەمینــداری 
ئیســالمی و ئەندامانی ئەنجوومەنی 

جێبەجێ کردنــی یەکگرتوویــان کــرد 
و لــە الیــەن هەیئەتــی یەکگرتوو، بە 
سەرپەرەستی سەالحەدین بەهائودینەوە 

پێشوازییان لێ کرا.
هیجــری  مســتەفا  دیــدارەدا  لــەم 
کۆنگــرەی  بەســتنی  پیرۆزبایــی 
یەکگرتــوو و هەڵبژێرانــی مامۆســتا 
وەک  بەهائودینــی  ســەالحەدین 
ئەمینداری گشــتیی یەکگرتوو کرد 
و هیــوای دەربــڕی کــە یەکگرتووی 
هەڵوێســتە  بــە  بتوانــێ  ئیســالمی 
نەتەوەیی و نیشــتمانییەکانی، وێڕای 
پاراســتنی هاوســەنگیی نێــوان الیەنە 
سیاسییەکانی باشــووری کوردستان، 
یارمەتیدەریــان بێــت بــۆ تێپەڕبوون لە 

چەقبەستوویی کێشــەکانی نێوانیان، 
بــۆ  بــوون  وەاڵمــدەر  مەبەســتی  بــە 
ڕووبەڕوو بوونەوە لەگەل قەیرانەکانی 
قۆناغــە  لــەو  تێپەڕبــوون  و  ناوچــە 
هەســتیار و دژوارەی کە گەلەکەمان 

تێیدایە.
دواتر دوو الیەن وێڕای تاوتوێ کردنی 
لــە  کــورد  جوواڵنــەوەی  بارودۆخــی 
هــەرکام لە بەشــەکانی کوردســتان و 
مەترســییەکانی بــەردەم گەلی کورد 
و پێشــهاتە سیاسییەکان، جەختیان لە 
بەردەوامیــی پێوەنــدی و هاوکاریــی 
نێوانیــان لــە پێنــاو پاراســتنی تەبایی 
بــە خەڵکــی کوردســتان  و خزمــەت 

کردەوە.

سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکرات سەردانی 
یەکگرتووی ئیسالمیی کوردستانی کرد
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گەلــی  ڕەوای  خەباتــی  مێــژووی 
کــورد بــە درێژایــی مێــژووی جیهــان 
درێــژەی هەبــووە و ئێســتاش هەیەتی. 
لــەو ماوەیەدا زۆر جار میللەتی کورد 
بــە دەســەاڵت گەیشــتووە و بــەاڵم لــە 
ماوەیەکــی زۆر کــورت دا بــە هــۆی 
ئەوەیکــه دوژمنان یا خودی ڕێبەرانی 
کــورد لــە ئاکامی سیاســەتێکی زۆر 
ســادقانە و ڕاستدا فریوی پیالنەکانی 
و  دەســەاڵت  خــواردووە،  دوژمنیــان 
حوکمڕانییــان ڕووخــاوە. کــە مێــژوو 
باشــترین شــاهێدە بــۆ ســەلماندنی ئەو 
ڕاســتیە کــە گەلــی کــورد هەمیشــە 
قوربانیــی ڕاســت وێژی و ســداقت لــە 
سیاســەتدا بووە و ئەوەش بۆ سروشت و 
نییەتی ئازادیخوازانە و ئاشتیخوازنەی 
گەلی کورد لە هەر سات و قۆناغێکی 

میژوودا دەگەڕێتەوە.
واڵتــی کوردســتان و نەتــەوەی کــورد 
جارێک لە ســەردەمی عوسمانییەکان 
و جارێکــی دیکــەش لــە پەیمانێکــی 
ـ  »ســایکس  بــە  ناســراو  نگریســی 
پیکۆ«دا دابەش کراوە و هەر بەشێک 
لــە خاکی کوردســتان بــەر ڕێژیمێک 
کەوتووە که بە توندترین شێوە نەتەوەی 
کوردیان کوشتوبڕ  کردووە و ئێستاش 
گەورەترین جینایەتەکان لە کوردستان  
دژ بــە ڕۆڵەکانــی ئەو گەلە دەکەن و 
لەژێــر نــاوی جۆراوجۆر شــەڕ لەگەڵ 

دوژمنی ناودێر دەکەن.
گەلــی کوردیــش لــە هــەر بەشــێکی 
کوردســتان دا هەمیشــە دژی ڕێژیمی 
ناوەندی شۆڕشــی کــردووە و بەرگری 
لــە مافــی ڕەوای خۆی کــردووە و بۆ 
پاراســتنی خاکــی خۆی لــە چەنگی 
دوژمنــی غــەدار، هــەزاران شــەهیدی 
داوە و ئێستاش هەر شەهید دەدات و لە 
ڕاستیشــدا ئەوەیکە ڕوون و ئاشکرایە، 
ئــەوە دەســەاڵتی ناوەندییــه کە لە هەر 
کام لــە بەشــەکانی کوردســتان زوڵــم 
و زۆری لــە گەلــی کــورد دەکات و 

خاکی کوردستانی داگیر کردووە.
لێرەدا باس لە کوردستانی ڕۆژهەاڵتە، 
کــە لــە ڕەوڕەوەی مێــژوودا بــەردەوام 
شــوێنی ســەرهەڵدان و شــۆڕش بــووە، 
بــۆ ئاخریــن جــار دەوڵەتــی کــوردی 
کــە لــە مەهابــاد دادەمەزرێت دیســان 
حکوومەتــی ناوەنــدی هێــرش دەکاتــە 
سەر کۆمار و دەیڕوخێنێت. لەو کاتەوە 
جڵەوی دواماوەی کۆماری کوردستان 
لە مەهاباد دەکەوێتە دەســت حیزبێک 
دێموکراتــی  »حیزبــی  نــاوی  بــە 
کوردســتانی ئێــران«)PDKI( کــە 
مــاوەی ٧1 ســاڵە جڵــەوی شوڕشــی 
وەک دێرینەترین حیزبی کوردســتانی 
لــە  و  دەســت  گرتووەتــە  ڕۆژهــەاڵت 
ماوەی ئەو ٧1 ســاڵەدا، زۆر ئاســاییە 
زۆری  نشــێوێکی  و  هــەوراز  کــە 
کــە  حیزبێــک  بینیــوە،  خۆیــەوە  بــە 
خاوەنــی ڕابردوویەکــی پڕشــنگدارە و 
خواســتی  ڕاســتەقینەی  هەڵقــواڵوی 
خەڵکی کوردســتانە و تەنانەت خودی 

دوژمن دان بەو ڕاستییەدا دێنێت.
حیزبــی  خەباتــی  مــاوەی  لــە 
ئیســالمیی  ڕێژیمــی  دێموکــرات دا، 
ئێــران وەک دوژمنێکی ســەرکوتکەر 
لــە  جینایەتــکار  و  تێرۆریســت  و 
ڕازی  ئەوەیکــە  دوای  کوردســتان، 
بەوە نەبــوو مافی کورد بدات، کەوتە 
کوشتوبڕ کردنی خەڵکی کوردستان. 
حیزبی دێموکراتیش دژی ئەو ڕێژیمە 
چەکــی بەرگری لــە خۆی هەڵگرت. 
لــە ماوەی خەباتــی حیزبی دێموکرات 
حیزبــە،  ئــەو  شــەڕی چەکداریــی  و 
ڕێژیمــی ئێــران گەورەتریــن فەرمانــدە 
و بەرپرســە نیزامییەکانــی خــۆی بــۆ 
ڕەوانــەی  بــە کــورد  شــەڕ فرۆشــتن 
نــاوی  لەژێــر  و  دەکــرد  کوردســتان 
فەرمانــی »جیهــاد«ی نگریســانەی 
کوردیــان  خەڵکــی  خومەینــی دا، 
لــەو  کام  هــەر  دواتــر  و  دەکوشــت 
فەرماندە و بەرپرســانەی ڕێژیم کە لە 
کوردســتاندا شەڕیان کردبوو، دەستیان 
و  چەواشــەکارانە  نووســینی  داوەتــە 
گێڕانــەوەی چیرۆکــی پــڕ لــە درۆ و 

ڕەت دەکاتــەوە کــە حیزبی دێموکرات 
شەڕخواز و شەڕفرۆش بێت.

مێشــک  چەمرانــی  مســتەفا 
چەق بەســتوو زۆر بە ئاشکرایی دەڵیت 
مەســەلەی  ئێمــە،  مەســەلەی  کــە 
ئیدئۆلۆژییــە. نە نەتــەوە و قەوم. هەر 
کەسێک کە ئیدئۆلۆژیی ئیسالمیی 
هەبێــت، کــورد یــا تورک یــا بەلووچ 
یــان عــەرەب، هەمــوو بەرابــەر و بران. 
بــەاڵم لــە کوردســتان دا دەبینــن کــە 
لەگــەڵ  کۆمۆنیســت  کوردێکــی 
نایــەن  پێــک  موســڵمان  کوردێکــی 
و... ئەوەی ڕاستی بێت لە سەردەمی 
دوای شۆڕشــی ئێــران، کوردســتانی 
دێموکــرات  ســەنگەری  ڕۆژهــەاڵت 
تەنانــەت  و  بــوو  کۆمۆنیســتەکان  و 
هەندێــک حیــزب و الیەنــی سیاســی 
کــە باوەڕیان بە مافی نەتەوەی کورد 
هــەر نەبــوو، لــە کوردســتان بنکــە و 
بارەگایــان هەبــوو و خەباتیــان دەکرد، 

ئــەوە لــە کاتێکدایــە کە لــە تاران کە 
بــاس لــە بەرابــەری و برابــوون دەکرا، 
و  جیابیــران  زۆری  هــەرە  زۆربــەی 
خوێندەوارەکانیان کوشــت و خومەینی 
بە »احمق« واتە ساویلکە و گێلۆکە 

ناوی لێ دەبردن.
لــە  یەکێــک  وەکــوو  چەمــران 
جەالدەکانی خومەینی لە کوردستان، 
هێرش دەکاتە سەر »سەنار مامەدی« 
ئەندامــی کۆمیتەی ناوەندیی حیزبی 
دێموکراتی کوردســتان ئێران و وێڕای 
ئەوەیکــە تێر جوێن و قســەی ناحەزی 
پــێ دەدات، دەڵێــت بــە زەبری چەک 
ماڵی خەڵکی تااڵن دەکات و دوکتور 
قاســملوو و بنەماڵەکــەی دەدەنــە بــەر 
بێڕێزی. ســەر تا پــای ئەو کتێبە پڕە 
لــە بەتــاڵ کردنەوەی گرێــی دەروونی 
و ڕق و قیــن و لــە هــەر شــوێنیکی 
دێموکــرات  حیزبــی  کتێبــەدا  ئــەو 
و  شــەڕ  و  کێشــە  ســەرەچاوەی  بــە 
ئاژاوەچــی لــە قەڵــەم دەدات و بــاس 
لــەوە دەکات کــە حیزبــی دێموکــرات 
لــە نێــو خەڵکــدا جێگای نیــە و تەنیا 
ئــەوان گوێڕایەڵــی بــە قەولــی خۆیان 
ئەمپریالیزمــن و دژی شۆێشــی ئێــران 
بوونــە. ئــەوەش بــۆ خــۆی درۆیەکــی 
ئــەو کات و  دیکەیــە کــە چەمــران 
ئێســتاش و کاربەدەســتانی ڕێژیمــی 

قســەی پــووچ کــە گۆیــا بــە هانای 
گەلی کورد هاتوونە و شــەڕیان دژی 

دوژمنان کردووە.
یەکێک لەو کەســانە فەرماندەیەکی 
نــاوی  بــە  ئێــران  نیزامیــی ڕێژیمــی 
کــە  بــووە،  چەمــران«  »مســتەفا 
جینایەتــکار  کەســایەتییەکی  وەک 
تاوانــی  بێ بەزەییانــە  کوردســتان  لــە 
خولقاندووە و ئێســتاش بەرپرســانی ئەو 
ڕێژیمــە ئەو جەالدە مێشــک ڕزیوە بە 
قارەمانێــک لە کوردســتان ناو دەبەن. 
مســتەفا چەمــران لــە کتێبێکی 10٨ 
الپەڕەیی دا لەژێر ناوی »کوردستان« 
کە بەشێكیشی برای ناوبراو »مێهدی 
لــە  بــاس  نووســیویەتی،  چەمــران« 
ڕووداوەکانــی  و  کوردســتان  شــەڕی 
دەکات و هێــرش دەکاتــە ســەر حیزبی 
و  ئێــران  کوردســتانی  دێموکراتــی 
جیهــادی  فەرمانــی  و  پــاوە  شــەڕی 
بــە فەرمانــی  شــەیتانیی خومەینــی 
تاریخــی و چەمــران بــە قارەمانی ئەو 

شەڕەی پاوە ناو دەبات.
لە پێشەکیی ئەو کتێبەدا کە مێهدی 
لــەوە  بــاس  نووســیویەتی،  چەمــران 
دەکات کە کوردســتان ناوێکە ناســراو 
درێژایــی  لــە  و ڕووداوی بێ ئەنــدازە 
مێــژوودا بــە کــۆڵ دەکێشــت. دواتــر 
جۆرێــک بــاس لە کوردســتان دەکات 
وایــە هەمیشــە  برینێــک  کــە وەک 
دوژمنــان ئەگەر هەســتیان بە گوشــار 
کــرد ئەو برینــە دەکولێننــەوە و وەک 
هێزێکی گوشار کەڵکی لێ وەردەگرن 

تا بە ئامانجەکانی خۆیان بگەن.
ناوبــراو لــە پێشــەکیی ئــەو کتێبــەدا 
بــە کەیــف و مەیــل و حــەزی خــۆی 
هێــرش دەکاتــە ســەر کوردســتان و به 
دڕندانەتریــن زمــان بــاس لــە حیزبــی 
دێموکــرات دەکات و خومەینــی کــه 
یەکێــک لــە جەالدانــی مێژوویــە، بە 
ڕێبەرێکــی گــەورە، قایــم، کەســێک 
کە دەرد و مەرگی خەڵکی چێشتووە 
بــاس دەکات. مێهدی چەمران دەڵێت؛ 
ڕووداوەکانــی کوردســتان یەکێک لە 
گەورەترین کێشــەکانی نیوخۆی ئێران 
و تــا ڕادەیــەک هەســتیار و حەیاتــی 
»شۆڕشــی  چارەنووســی  کــە  بــوو 
و  بەســترابوو  بــەوەوە  ئیســالمی« 
لــە  یەکێــک  بــە  پــاوە«  »پرســی 
مێــژوو  ڕووداوەکانــی  گرینگتریــن 
دەزانێــت کــە لەوێدا مســتەفا چەمران 
قارەمانــی  بــە  جــەالدی کوردســتان، 
ئــەو ڕووداوە وەســف دەکات. کتێبــی 
کوردستان لە سێ بەشدا نووسراوە کە 
بەشی زۆر و گرینگی ئەو بە دەستی 
خودی مســتەفا چەمران ســەبارەت بە 
ڕووداوەکانی پاوە نووســراوە کە بەشی 
یەکەمــی کتێبەکــە بە نــاوی »پاوە، 

دێموکراتــی  حیزبــی  وەپــاڵ  ئێــران، 
دەدەن کە دژی شۆڕشــی ئێران بوونە. 
چونکە خەڵکی کوردستان بەشداریی 
لە ڕووخاندنی حکوومەتی پاشایەتیدا 
ســەرەڕای  ئەویــش  دوای  و  کــرد 
پشــتیوانی لــە شۆڕشــی ئێــران، داوی 

مافی خۆی کرد.
بۆ شــەڕ لــە کوردســتان دو هۆکاری 
دەدۆزێتــەوە،  نێوخۆیــی  و  دەرکــی 
لــە هــۆکاری دەرەکــی دا بــاس لــەوە 
دەکات کــە چوونکــە شۆڕشــی ئێران 
بەرژەوەنــدی و قازانجــی زلهێزەکانــی 
لــە  شــەڕیان  مەترســییەوە،  خســتە 
لــە  بــەاڵم  کــرد.  ســاز  کوردســتان 
واقعــدا شــەڕ لــە کوردســتان دیاریــی 
دەســتی خومەینــی و بیــری ئــەو بوو، 
چــون لۆژیکی دیالۆگ لە مێشــکی 
حیزبــی  و  بــوو  بــەدوور  خومەینــی 
سیاســەتی  هەمیشــە  دێموکــرات 
هەیەتــی.  و  هەبــووە  ســەربەخۆی 

لــە هــۆکاری نێوخۆیــی دا، بــاس لــە 
هــەژاری، مەزهــەب، نەتــەوە و قــەوم 
دەکات. دەبێ سەبارەت بەو سێ بابەتە 
بڵێیــن کــە یەکــەم، دوای ڕووخانــی 
ڕێژیمی پاشایەتی بە گشتی زۆربەی 
خەڵکــی ئێــران هــەژار بــوو و حیزبــی 
دێموکراتیــش نەتەوەیــی بــوو، نــەک 
کۆمۆنیســتی، کــە لەســەر هــەژاری 
شــەڕ بکات. دووهەم باســی مەزهەب 
دەکات، ڕاســتە کە کوردســتان سوننە 
مەزهەبــە و مادەی 13ی مەجلیســی 
خۆبــرەگان ســەبارەت بــە شــیعەبوونی 
ســەرکۆمار  که لەخۆیدا هەاڵواردنە، 
بەاڵم خۆ حیزبی دێموکرات بە گشتی 
پرســی چارەنووسی گەلی کوردی ال 
گرینگ بوو، نە پرسی الوەکی، پاشان 
بوون و ناوەرۆکی ڕێژیمی ئیســالمیی 
ئێران خۆی پرسیاری لەسەرە، چوونکە 
خەڵک لە ڕووی نائاگاهیەوە دەنگیان 
بە ڕێژیمێکی لەم چەشــنە دا. باســی 
نەتەوەبــوون پرســێکە کە هەموو کەس 
الی ڕوون و ئاشــکرایە کــە گەلــی 
گرتنــە  خوازیــاری  ئێــران  لــە  کــورد 
دەســتی چارەنووســی خۆیەتــی، بەاڵم 
چەمــران و ئێســتاش بەرپرســانی ئــەو 
ڕێژیمە باس لەوە دەکەن کە ئیسرائیل 
و ئامریــکا گەلــی کورد هان دەدن بۆ 
واڵتێکــی ســەربەخۆ. کێشــەی کورد 

فرمان تاریخی امام و ســرآغاز نجات 
بەشــی  دەکات.  ناودێــر  کردســتان« 
هەڵینجــاوی  کتێبەکــە  دووهەمــی 
قســەکانی مســتەفا چەمرانــە کە لە 
ســەر کوردســتان کردوویەتی و بەشی 
ســێهەم نوســراوەکانی ناوبراوە لە ســەر 

کوردستان.
ئێــران  شۆڕشــی  چەمــران  مســتەفا 
وەک بەهەشــتێک وەسف دەکات کە 
ئیتــر خەڵــک تەواو حەســاوە و دەم بە 
پێکەنینە و لە ناکاودا شــەڕ و ئاژاوە 
و  کوردســتان  گونبــەدکاووس،  لــە 
خوزســتان  دەســتی پێکــرد و مەهاباد 
و نەغەدە و ســنەیان کــردە گۆڕەپانی 
شــەڕی خۆیــان و خەڵکیــان بــە ناوی 
هــەژاری و نــەداری، دژ بە شۆڕشــی 

ئێران هان دا.
زۆری  و  بێــت  ڕاســتی  ئەوەیکــە 
لــە ســەر بــاس کــراوە، شــەڕی ســێ 
مانگەی سنەیه و باقی ڕووداوەکانی 

و  دەم  هــەر  کوردســتان،  لــە  دیکــە 
دێموکراتــی  حیزبــی  کات  و  ســات 
کوردســتانی ئێــران خــۆی لــە شــەڕ 
بــە دوور دەگــرت و داوای وتووێــژی 
دەکــرد بۆ چارەســەریی پرســی کورد 
لە کوردســتانی ڕۆژهەاڵت، بەاڵم لە 
واقعدا ئەوە ڕێژیم و دار و دەستەکەی 
بوون کە بە هۆی ئەوەیکە مێشــکیان 
بە ئیدئۆلۆژیی ڕەحمان و شــەیتان پڕ 
ببووەوە تەنیا کوشــتنی خەڵکی کورد 
و وێرانکردنی کوردستان فێر ببوون و 
تۆمەتیان لە حیزبی دێموکرات دەدا.

چەمرانــی چەواشــەکار و قیــن لەدڵ 
لــەو کتێبــەدا بــاس لــەوە دەکات کــە 
حیزبــی دێموکــرات خەڵکــی بێ تاوان 
دەکوژێــت، شــارەکان وێــران دەکات، 
بــەردەوام  و  دەکوژێــت  ســەربازەکان 
بــاس لە شــەڕی چەکداری دەکات و 
گەلێــک قســەی بێ بنەمــای دیکە. 
هەمووی ئەو قســە و نووسینانە تەواو 
بێ مانــا و دوور لە ڕاســتین، چوونکە 
حیزبی دێموکرات هیچکات شەڕخواز 
بــە  نەبــووە و شــەڕی چەکداریشــی 
ســەردا ســەپاوە، تا چ بگات بەوەیکە 
حیزبی دێموکرات کاری دژه مرۆیی 
بدات. ئارشــیوی حیزبی دێموکرات و 
لێدوانــی خــودی دیلەکانی شــەڕ ئەو 
بانگەشە پووچەی چەمران بە ئاسانی 

نەتەوەییــە نەک مەزهــەب و هەژاری 
چوونکــە  الوەکــی؛  بابەتگەلــی  و 
فارســیش نەتەوەیەکــە لــە نەتەوەکانی 
ئێران کە بە زەبری کوشت و بڕ خۆی 

سەپاندووە.
لە کۆتاییەکانی ئەو کتێبە پڕ لە درۆ 
و دوڕوویــی و چەواشــەکارییەدا، باس 
لــە »دەســپێکی پیــالن« دەکات کــه 
لــە هەمــوو ڕووداوەکانی کوردســتاندا 
حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئێران 
خەتــاکارە و پاســدار و بەکرێگیراونــی 
ڕێژیــم و هێــزە داگیرکەرەکەی کە بە 
فەرمانی خومەینی هێرشیان کردووەتە 

سەر کوردستان بێ تاوانن. 
هەروەهــا فەرمانی هێرشــی خومەینی 
بۆ ســەر شــاری پاوە، بــە فەرمانێکی 
مێژوویــی نــاو دەبــات و کوشــتوبڕی 
فەرمانــی  بــە  کوردســتان  خەڵکــی 
خومەینیــی جــەالدی مێشــک ڕزیو، 
چەمرانیــش  و  دەزانــێ  پیــرۆز  بــە 
دزی و دەســدرێژی و بێ شــەرمی و 
قاتڵ بوونــی خــۆی بــە قارەمانەتی لە 
چیرۆکەکانی کوردستان باس دەکات 

و بەالیەوە جێی شانازییە.
هەنووکــەش بەرپرســانی ئــەو ڕێژیمــە 
تێرۆریســتییە یــەک لــە دوای یەک، 
لــە حیزبــی  وەک ڕابــردوو هەڕەشــە 
وا  دەیانهــەوێ  و  دەکــەن  دێموکــرات 
نیشــان بــدەن کــە حیزبــی دێموکــرات 
الیەنگــری نیــە و خەڵکی کوردســتان 
ئــەو  خەباتــی  بــۆ  بایەخێــک  هیــچ 
حیزبــە دانانێن، بــەاڵم ئەوە مێژووه کە 
دەیسەلمێنێ کێ ڕوایی هەیە، حیزبی 
دێموکــرات یــا ڕێژیمی تێرۆریســتیی 
ئێــران کــە هەتــا بینەقاقــا لــە خوێنی 
ڕۆڵەکانــی ئــەو ئــاو و خاکــەدا نوقــم 

بووە.
حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئێران 
خەباتــی  ســاڵ   ٧1 دوای  هەنووکــە 
ڕەوای خــۆی، شــێوەخەباتێکی نوێــی 
بــۆ  ئــەوەش  و  پێکردووەتــەوە  دەســت 
وەک  گرینــگ  هــۆکاری  زۆر 
وشــیاریی  ئاســتی  چوونەســەرەووەی 
نەتەوەیــی، مافــی چارەنــووس، زوڵــم 
و زۆر لــە کوردســتان، داگیرکردنــی 
کوردســتان لــە الیــەن ڕێژیمــی ئێــران 
و  پاســداران  تێرۆریســتی  ســپای  و 

هۆکارگەلی دیکە دەگەڕێتەوە.
ئەو خەباتە نوێیەی حیزبی دێموکرات 
لــە ڕووی ئیــرادەی حیزبی دێموکرات 
و بە پشــتیوانیی خەڵکی کوردستانە، 
دێموکــرات  حیزبــی  چوونکــە 
خەڵکــی  ئیــرادەی  هەڵقــوواڵوی 
هــەردەم  خەڵکــە  ئــەو  و  کوردســتانه 
دێموکــرات  حیزبــی  لــە  پشــتیوانی 

دەکەن.

مستەفا چەمران، نوێنەری تێرۆر له کوردستان
ن: جەماڵ ڕەسوڵ دنخه

حیزبی دێموکرات هیچکات شەڕخواز نەبووە و شەڕی چەکداریشی 
بە سەردا سەپاوە، تا چ بگات بەوەیکە حیزبی دێموکرات کاری دژه مرۆیی ئەنجام 
بدات. ئارشیوی حیزبی دێموکرات و لێدوانی خودی دیلەکانی شەڕ ئەو بانگەشە 
پووچەی چەمران بە ئاسانی ڕەت دەکەنەوە کە حیزبی دێموکرات شەڕخواز و 

شەڕفرۆش بێت

مستەفا چەمران )یەکەم کەس لە الی ڕاستەوە( لە تەنشت مۆنتەزێری و خەڵخاڵی و کۆمەڵێکی دیکە لە بەرپرسانی ڕێژیم
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»گلۆبال ڕێسێرچ« لە ٢5 جووالی دا، 
وتاریكــی لــە ژێــر نــاوی »ئامریكا و 
عەرەبســتان پالنی پاشەكشــەپێكردن بە 
هێزەكانی ئێران لە سووریە دادەڕێژن«، 
بــە قەڵەمی »ئەندرۆ كۆریبكۆ« باڵو 
كــردەوە كــە نووســەر بــە خســتنەڕووی 
نــاوزەد  و  خــۆی  وەهمــی  كۆمەڵێــك 
لواوەكانــی  ســێناریۆ  وەك  کردنیــان 
ئامریــكا  واڵتــی  دوو  پیالنگێڕیــی 
كۆمــاری  دژی  بــە  عەرەبســتان  و 
ئیســالمیی ئێران، تیری بە تاریكییەوە 
نــاوە و پێوەیــە تا ئامانجێكی گشــتی 
بپێكــێ، ئەویش هێشــتنەوەی ئێرانە لە 
دابینكــەری  پڕمەترســیی  داوی  نێــو 
بەرژەوەندییەكانــی ورچــە زەبەالحەكە، 
جا چ دەوڵەتی ڕووسیە لەمە ئەگادار 
بێــت یــان نــا. لەبــەر ئــەوەی وتارەكــە 
باســی  نەمــاوە  وەهــم  و  دوورودرێــژە 
نــەكات، لێــرەدا هەوڵ دەدەیــن تەنیا لە 
چەنــد بــوارەوە بپرژینە ســەری تا هەم 
ڕوونكردنەوەیــەك بێــت بــۆ ئەوانەی لە 
بارەی ڕاســانی دێموكراتــەوە زانیاریی 
ڕاســت و دروســتیان لەبەردەســتدا نیــە 
و هــەم لەقاودانێــك بێــت بــۆ ئەوانــەی 
بەرنامــەی  و  پیــالن  لــە  بێ ئــاگان 
زلهێــزان لــە چوارچێوەی هێشــتنەوەی 
ئێــران لــە دواكەوتوویی و بەســتراوەیی 
بەم جەمســەر و ئەو جەمسەر. شایانی 
باسە ماڵپەڕی »ناشناڵ ئینتێرێست« 
ڕۆژی ٢٨ی جوالی وتارێكی لە ژێر 
ناوی »بۆچی ئێران پاش بیست ساڵ، 
دیســان شــەڕی ئــەم گرووپــه كوردییە 
»رۆبێــرت  قەڵەمــی  بــە  دەكات؟« 
ئەنــدرۆ« باڵو كــردەوە كــە وەاڵمێكی 
بەجێیە بۆ ئەو وتارە چەواشەكارانە.  

سێناریۆ وەهمییەكە چیە؟
بەپێــی ئــەو ســێناریۆ وەهمییــه، گۆیا 
ئامریــكا و عەرەبســتان كار بــۆ ئــەوە 
گوشــار  ڕێگــەوە  ســێ  لــە  دەكــەن 
بــۆ تــاران بێنــن تــا ناچــار بێــت هێــزە 
نیزامییەكەی لە ســووریە بكشــێنێتەوە 
و بەمــەش بەرەی ڕۆژئــاوا و واڵتانی 
كەنــداو لە شــەڕی ســووریەدا، بەســەر 
بــەرەی ئێــران و ڕووســیەدا ســەركەون. 
پــەرەدان  ســێ ڕێگەكــەش، یەكێكــی 
بــە شــەڕی قەراخــە لــە كوردســتان و 
یەكێكــی  ئەهــواز،  و  بەلووچســتان 
بــە  تیرۆریســتییە  كاری  و  تەقینــەوە 
هــۆی داعشــەوە و ئەوی دیكەشــیان، 
شۆڕشــی ڕەنگییە لە ناوەند. نووســەر 
كە زانیویەتی هیچ خوێنەرێك بڕوا بە 
هەبوونی وەها سیناریۆیەكی هەڵچنراو 
و داســتان ســازییەكی بێ بەڵگــە نــاكا 
و هــەر كەســێكی ئاوەزمەنــد دەزانــێ 
عەرەبســتان  یــان  ئەمریــكا  دەكــرێ 
یــان هــەر واڵتێكــی تــر دوژمنایەتــی 
كۆمــاری ئیســالمی بكــەن و هاوكات 
خەڵكــی زوڵملێكــراو بەبــێ هەبوونــی 
پەیونــدی بــە هیــچ واڵت و الیەنێــك 
بێدەنگــی بشــكێنن و دژی ڕێژیمێكی 
دیكتاتۆر و سەركوتكەر ڕاپەڕن، جا بە 
بەرگری چەكداری بێت یان بە ڕێپێوان 
و شۆڕشــی ڕەنگــی، هــاوكات دەكرێ 
گرووپێكی تیرۆریســتی وەك داعش بە 
هەر هۆیەك ببێتە دوژمنی تاران و بیر 
لە كاری تیرۆریستی لە ئێران بكاتەوە، 
هاتــووە بــە دانــی كومەڵێــك زانیاریی 
وەهمەكــەی  ناڕاســت،  و  چەواشــە 
خۆی بە ڕاســت بنوێنێ تا بەڵكوو بە 
مەبەستەكەی بگات. نووسەر بە هیچ 
شــێوەیەك بــاس لــە بوونــی ناڕەزایەتی 
و ســەركوتی بەربەرییانــەی خەڵــك لە 
الیــەن ڕێژیمــەوە نــاكات و خــۆی لەوە 
گێــل دەكات داخــوا چــۆن دەبــێ لــه 
واڵتێكــدا بكــرێ بــەو ڕادەیــە خەڵــك 
بكرێنە مۆرە و ئامرازی شەڕی زلهێزە 
جیهانــی و ناوچەییــەكان و باشیشــی 
ڕاســتەوخۆ  ڕۆژئاواییــەكان  بەوەیــە 
و  خومەینــی  هێنانەســەركاری  لــە 
دارودەستەكەی دەستیان هەبوو، ئەگینا 
ئەوەشــی وەكــو فاكتێكــی قەباڵندنــی 
سیناریۆكە دەخستە ڕوو. لە بەشێكیدا 
بــۆ لقوپــۆپ هەڵبەســتن بۆ ســیناریۆ 
وەهمییەكــەی، باس لەوە دەكات ڕەنگە 

لــە ڕاســانی ڕوژهەاڵت به نیشــانەی 
هەبوونی پشــتیوانیی نێونەتەوەیی لەو 
ڕاســانە لە قەڵەم دەدات و هۆكارەشــی 
ئامریــكا  دەگەڕێتــەوە،  ئــەوە  بــۆ 
ئێســتای  پەیوەندیــی  هەســتیاریی 
لەگــەڵ تاران بەتایبــەت پاش واژۆی 
ڕەچــاو  ئەتۆمــی  ڕێككەوتننامــەی 
دەكات. ئەمــە لــە كاتێكدایــە كــە لــە 
الیەكــەوە »نیۆیــۆرك تایمــز« وەكــوو 
یەكێــك لــە بەناوبانگتریــن میدیاكانی 
ڕەوتــی ســەرەكی، دوو جــار بە هەواڵ 
پرســەی  ئــەو  شــروڤەیی  هەواڵــی  و 
پشــتگوێ نەخســتووە و لــە الیەكــی 
دیكــەوە، هیچ لۆژیكــی نیە بێدەنگی 
وەكــوو هــۆكاری پشــتیوانی لــە قەڵەم 
ســێیەمدا  پاراگرافــی  لــە  بــدرێ.  
باســی بێدەنگیــی میدیــا جێگــرەوەكان 
لە هەمبەر ڕاسانی ڕوژهەاڵت دەكات 
و هۆكارەكــەی بۆ ئەوە دەگەڕێنێتەوە، 
گویــا حەرەكەتەكــە نێگەتیڤــە و ئــەو 

كەوتنــە  هــۆی  بــە  میدیاگەلــەش 
داوی پروپاگەنــدەی ڕۆژئــاواوە وەكوو 
كــورد  لــە  گوزارشــیان  »قارەمــان« 
كردووە و ئێستا ناتوانن ڕاستییەكان لە 
پەیوەندی لەگەڵ كوردەكانی ســووریە 
و ئێران ببینن. ئەمە لە كاتێكدایە هەر 
كەس ســەرەتایەك لە یاسای بنەڕەتیی 
كۆمــاری ئیســالمی و كار و كــردەوە 
تیڕۆریســتییەكانی بزانێ و ئاگاداری 
یەك ســەدە خەباتی كوردەكان لە پێناو 
دێموكراســی و ئــازادی بێــت، دەزانــێ 
ئەو خەبات و تێكۆشــانە بە نووســینی 

ئەو جۆره وتارانە بەدناو نابێت.
لــە پاراگرافــی چوارەمدا باســی ئەوە 
دەكات مەقەڕەكانی حیزبی دێمۆكرات 
و  كوردســتاندایە  هەرێمــی  نێــو  لــە 
دەیــەوێ وا بنوێنــێ كــە ئــەو حیزبەی 
كــە دەســەاڵتی بەڕێوەبەریــی هەرێمی 
بەدەســتەوەیە، واتە پارتــی دێموكراتی 
كوردســتان، پشــتیوانیی لۆجســتیكی 
و  دەكات  ڕۆژهــەاڵت  ڕاســانی  لــە 
دەڵــێ ئەمــەش هــۆكاری پشــتیوانیی 
كۆمــاری ئیســالمی لــە دوو پارتــی 

دێموكراتــی  حیزبــی  داهاتــوودا  لــە 
كوردســتانی ئێران بە هاوكاری لەگەڵ 
پارتــی كرێكارانــی كوردســتان كە لەم 
دواییانــەدا زۆر لێــك نزیــك بوونەتــەوە، 
هــەوڵ بدات لە خاكی توركیەوە هێرش 
بكاتە ســەر ئێران تا شەڕی ئیستانبول 
و تــاران هەڵبگیرســێ، بەرنامەیەكــی 
زۆر ســاویلكانە كە ڕەنگە بە مێشكی 
كەســێكی تــر جگــە لە نووســەری ئەو 
وتــارە نــەگات. لــە شــوێنێكی دیكەدا 
بــۆ ئــەوەی بتوانــێ ئاســانتر بقەبڵێنێ 
كە عەرەبســتان لە پشــت خەباتی ســێ 
بەلــووچ  كــورد،  بندەســتی  نەتــەوەی 
و عــەرەب لــە ئێراندایــە، دەڵــێ ئــەو 
مەزهەبــن،  ســوننی  نەتــەوە  ســێ 
ئەمــە لــە كاتێكــدا زۆرینــەی كوردی 
بــە  نزیــك  زۆرینــەی  و  ڕۆژهــەاڵت 
تەواوەتــی عەرەبــەكان شــێعەن. دواجار 
ئاكامگیرییەكــەی ئەوەیــە، كۆمــاری 
ئیســالمی بــە قەولی خــۆی دەكەوێتە 
دەبــێ  ناچــار  و  ئامریــكاوە  داوی 
بگەڕێنێتــەوە  ســووریە  لــە  هێزەكــەی 
نێوخــۆ، تــا پێــش بــە شۆڕشــی خەڵك 
بگرێ و ڕووســیە كە ژێربەژێر لەگەڵ 
توركیــە لەســەر ســووریە ســازاوە و لــە 
ئاسمانەوە پشتیوانی لە ئەسەد دەكات، 
لەگەڵ پاشەكشــەی ئەو هێزە زەوینییە 
ڕووبــەڕوو دەبێتەوە كە بۆ ســەركەوتنی 
ڕۆژئــاوا  بــەرەی  بــە  دژ  دواجاریــان 
پێویستیان پێیەتی. »رۆبێرت ئەندرۆ« 
لــە وتارەكەیــدا كــە پێشــتر ئاماژەمــان 
ئارگۆمێنتــی  و  بەڵگــە  بــە  پێكــرد، 
لۆژیكییانە دەیســەلمێنێ كە ڕاســانی 
ڕۆژهەاڵت بە هیچ شــێوەیەك شــەڕی 
 )proxy warfare( نوێنەرایەتی
یــان  بێــت  بــۆ عەرەبســتان  جــا  نیــە، 

ئیسرائیل. 
نووسەرەكە كێیە؟

»ئەندرۆ كریبكۆ«نووســەری نزیك بە 
ســەد وتاری هاوشــێوەی ئەم وتارە، بە 
هەمــان ئەدەبیات و بــە كڵك وەرگرتنی 
وەك  وشــەگەلێك  لــە  هەمیشــەیی 
»موڵتــی دیمێنشــێناڵ هایبێــرد وار« 
واتە »شەڕی فرەڕەهەندی ئاوێته«یە 
كــە واڵت و شــوێن نەمــاوە لەســەری 
نەنووســیبێ، هەر لە برێزیلەوە بگرە تا 
قرقیزســتان و توركەمەنستان و هیند و 
توركیــە و چیــن و تەنانەت مەقدونیە. 
ئامانجی سەرجەم وتارەكانی یەك شته، 
شــەڕی ڕەوانی بە قازانجی ڕووســیە. 
شــایانی باســە وتــاری »ئامریــكا و 
عەرەبســتان پیالن بۆ پاشكەشــەپێكردن 
لــە  ئێــران  ســەربازییەكانی  هێــزە  بــە 
٢٦ی  ڕوژی  دادەڕێــژن«  ســووریە 
fort-« جوالی لە ماڵپەڕی ڕووسی

ســەرەكیی ئۆپۆزیســیۆنی دەســەاڵتی 
ڕوونــە،   ئەمــەش  وەاڵمــی  هەرێمــە. 
حیزبــی دێموكــرات لــە نێوخۆی واڵت 
چاالكی كردووە و ئەگەر مەقەڕیشــی 
هۆكارەكــەی  هەیــە،  هەرێمــدا  لــە 
حیزبــە  داوای  قەبووڵكردنــی  بــۆ 
ســەرەكییەكانی هەرێــم دەگەڕێتەوە كە 
لە ژێر گوشاری كۆماری ئیسالمی دا 
وەها داوایەكیان كردووە، ئەگینا پێشتر 
لەســەر سنوور بووە و ئێستایش ساڵێكە 
گەڕاوەتــەوە ســەر ســنوورەكان. پاشــان 
یەكیەتیــی نیشــتمانی و بزووتنــەوەی 
گۆڕان ئۆپۆزیسیۆنی دەسەاڵت نین. 
لە دوو پاراگرافی دواتری ئەم بەشەدا، 
ئامــاژە بــە هاوكاریــی عەرەبســتان و 
واژۆكردنــی  و  كوردســتان  هەرێمــی 
ڕێككەوتننامەیــەك لــە نێــوان ئامریكا 
وا  و  دەكات  كوردســتان  هەرێمــی  و 
دەنوێنــێ كــە یارمەتییەكانــی ئەو دوو 
واڵتــە بە هەرێمی كوردســتان، دەگەنە 

دەســت حیزبی دێموكراتی كوردستانی 
ئێرانیش. نووسەر وا دەنوێنێ تێچووی 
ماڵیــی هــەر خەباتێــك دەبــێ بــە بــێ 
زلهێزێكــەوە  الیــەن  لــە  ئەمالوئــەوال 
دابیــن ببێــت، ئەمــە لــە كاتێكدایە كە 
هــەر  وەرگرتنــی  دێموكــرات  حیزبــی 
چەشــنه یارمەتییەكــی دەرەكــی ڕەت 
كردووەتــەوە و خاوەنــی حەشــیمەتێكی 
بەرچاو لە ئەندام و الیەنگرە و پشــتی 
بــە یارمەتــی ئەندامــان و الیەنگران و 

خەڵكی كوردستان بەستووە.  
لە دوو پاراگرافی كۆتایی ئەم بەشەدا، 
نووسەر دوو سیناریۆی زۆر ساویلكانە 
دەخاتــە بەربــاس، یەكێكــی ئەگــەری 
دێموكــرات  حیزبــی  هاوپەیمانیــی 
كوردســتان  كرێكارانــی  پارتــی  و 
شــەڕی  ســازكردنی  بــۆ  )پەكەكــە( 
ئێــران و توركیەیــە و ئــەوی دیكەیــش 
حیزبــی  هاوپەیمانیــی  ئەگــەری 
دێموكــرات و یەكینەكانــی پاراســتنی 
ڕۆژئــاوای  لــە  )یەپەگــە(  گــەل 
كوردستان بۆ هێرش كردنە سەر ئێرانە. 
خستنەبەرباســی ئــەم دوو ســیناریۆیە، 

russ.com«یش باڵو كرایەوە.
ڕاســانی  دژی  نــەزۆك  هەوڵێكــی 

ڕۆژهەاڵت
نووســەر بەشــی هەرەزۆری وتارەكەی 
تەرخــان دەكات بــۆ شــیكردنەوەی بــە 
قەولــی خۆی داگیرســانی »شــەڕی 
پتــر  بەشەشــدا  لــەم  و  دەوروبــەر« 
باســی شــەڕی ئەمدواییانەی حیزبی 
دێموكراتــی كوردســتانی ئێران لەگەڵ 
ســوپای پاســدارانی ڕێژیم دەكات. لە 
پاراگرافــی یەكەمــی ئــەم بەشــەدا لە 
ژێــر نــاوی »قەیرانــی كــوردەكان كــە 
كــەس باســی نــاكات«، بــە جۆرێــك 
دەڵــێ حیزبی دێموكــرات »وادەنوێنێ 
بەڵێنــی  لــە  پشــتی  دەوڵــەت  كــە 
ئاگربــڕ و گەرەنتییــە سیاســییەكان« 
كــردووە، بۆیە شــەڕ هەڵگیرســاوە، كە 
كــەس نەزانــێ دەڵێــی ئــەوە لــە تــاران 
بەڵكــوو  ئیســالمی،  كۆمــاری  نــە 
دەوڵەتێكــی یاســامەند و ڕەوا لەســەر 

كارە و هاتــووە ئاگربــڕی ڕاگەیاندووە 
و كۆمەڵێك گەرەنتی سیاسیشــی داوە 
بــە كــوردەكان. لــە كاتێكــدا كۆماری 
ئیســالمی هیچــكات ئامــادە نەبــووە 
لــە  بنــێ و  بــە مافــی كــورددا  دان 
پێنــاو چارەســەری پرســەكە هەنــگاو 
بنــێ. دواتر دەنووســێ ئــەوان بوونەتە 
بەشــێك لە شــەڕێكی ئاوێتــە بە دژی 
ئێران و بۆ ئەوەی بە ڕاستی بنوێنێ، 
ئامــاژه بەوە دەكات كە »پتر لەمەش، 
ئــەم گرووپــە خوازیاری ســەربەخۆیی 
گەڕەكــە  نیزامێكیــان  بەڵكــوو  نیــن، 
كــە بــە تــەواوی سیســتمی ئیــران لــە 
بگــۆڕێ  ئیســالمییەوە  كۆمــاری 
شوناســخواز«،  فێدراســیۆنێكی  بــه 
ســتراتیژیی  دروشــمی  كاتێكــدا  لــه 
»دابینكردنــی  دێموكــرات  حیزبــی 
لــە  كــورد  نەتــەوەی  مافەكانــی 
چوارچێــوەی ئێرانێكی دێمۆكراتیك و 

فیدڕاڵ«دایە.
لــە پاراگرافــی دووەمی ئەم بەشــەدا، 
میدیاكانــی  لێ هێنانــی  بێدەنگــی  
ڕەوتــی ســەرەكیی ســەر بــە ئامریــكا 

چوارچێوەیــەدا  لــەو  تەنیــا  دەكــرێ 
ببینرێ كە نووسەر دەیهەوێ خۆی بە 
ئاگاداری بەشــەكانی تری كوردســتان 
بزانــێ و ڕووپۆشــێك بێت بۆ نووســینە 

سیستماتیكە بەرچاوتەنگەكانی.
ســەرەكیی  مەبەســتی  وتــە؛  دوا 
ڕێســێرچ« چ  وتارەكــەی »گلۆبــال 
نیــە جگــه لــە شــەڕێكی ڕەوانــی كــە 
خەڵكــی  نــەك  مەبەســتیش،  الیەنــی 
كوردســتان یان خەڵكی ئێــران، بەڵكوو 
كۆمــاری ئیســالمیی ئێرانە. لە پلەی 
یەكەمــدا دەیهــەوێ هۆشــداری بداتــە 
ئــەو ڕێژیمــە كــە نەكەوێتە بــە قەولی 
نووســەر داوێكەوە كە ئامریــكا دایناوە 
و پاشەكشــە بــە هێزەكانــی لە ســووریە 
نــەكات و لــە هەنــگاوی دووەمــدا كــە 
كۆمــاری  بــە  دەیهــەوێ  گرینتــرە، 
هــەر  ئامریــكا  بڵــێ،  ئیســالمی 
دوژمنیەتی و نەكا لێی نزیك ببێتەوە. 
ڕەنگە لێڕوانینی نووســەر بۆ كۆماری 
ئیســالمی و چۆنیەتــی بڕیــاردان لــەو 
ڕێژیمه، لێڕوانینێكی ئاســایی بووبێت 
و پێــی وابووبێ ســەرانی ئــەو ڕێژیمە 
بەرژەوەندییەكانــی  و  قازانــج  وەدووی 
ئێرانــەوەن و هەر بۆیەش پێی لۆژیكی 
بووبــێ كە ئەو ڕێژیمە دواجار بڕیاری 
پاشەكشــەكردن بە هێزەكانی لە سووریە 
ئێــران  مندااڵنــی  چیــدی  و  بــدات 
نەكاتــە ســووتەمەنی شــەڕێكی تایفی 
و بۆ بەشــار ئەسەدی ســەرەڕۆ نەیاندا 
بەكوشــتدا و هــەر لــە چوارچێوەی ئەو 
بەرژەوەندییانــە لە ڕۆژئاوا و بەتایبەت 
ئامریكا نزیك بێتەوە و بەمەش لەدەست 
تەڕاتێنی ڕووسیە بە سەرمایەی ئێران 
پێــی  ڕەنگــە  بــكات.  ڕزگار  خــۆی 
وابووبێ كۆماری ئیسالمی دواجار مل 
بــە داخوازییەكانی نەتەوە بندەســتەكان 
و خەڵكــی ئازادیخوازی سەرانســەری 
ئێــران دەدا و ئەمــادە دەبــێ بــاوەش بۆ 
دێموكراســی ئاوەڵــە بــكات و بەمــەش 
الشــخۆر  واڵتانــی  بەرژەوەندییەكانــی 
بكەوێتــه مەترســییەوە.  گەر نووســەر 
بــەو پێش گریمانانــەوە دەســتی دابێتــە 
ڕەشــكردنەوەی كاغــەز و هەڵڕژاندنــی 
ســێناریۆ وەهمییەكانی لە چوارچێوەی 
نووســینە سیستماتیكەكانیدا، ئەوە زۆر 
لــە هەڵەدایە، چوونكە ســەرانی ڕێژیم 
سیســتمەكەیان  بەرژەوەندیــی  دواجــار 
هەمیشــە  چــۆن  وەك  دەكــەن  ڕەچــاو 
جەختی لەســەر دەكەنەوە و دابینبوونی 
هەمیشــە  وەك  بەرژەوەندییــەش  ئــەو 
و  بەفیــڕۆدان  گرێــدراوی  وابــووە، 
هەرزانفرۆشكردنی سەروەت و سامانی 

ئێرانە.

شەڕێكی ڕەوانیی ڕووسی و هەوڵێكی نەزۆك بۆ ناوزڕاندنی ڕاسانی ڕۆژهەاڵت
ڕەزا فەتحوڵاڵنژاد

دەكرێ ئەمریكا یان عەرەبستان یان هەر واڵتێكی 
تر دوژمنایەتی كۆماری ئیسالمی بكەن و هاوكات خەڵكی 

زوڵملێكراو بەبێ هەبوونی پەیوندی بە هیچ واڵت و الیەنێك 
بێدەنگی بشكێنن و دژی ڕێژیمێكی دیكتاتۆر و سەركوتكەر ڕاپەڕن

پۆلێک لە پێشمەرگەکانی حیزبی دێموکردتی کوردستانی ئێران لە چیاکانی کوردستان
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ئێران یەکەمی بێ ڕکابەر 
لە سپی کردنەوەی پارەدا

لە ماوەی سێ مانگدا 350 کرێکار 
گیانیان لەدەست داوە

»زاگرۆس خودرۆ« کەوتۆتە ئاویلکە

کانگای زێڕی باریکای شاری سەردەشت 
داخرا

کەمتر لە 20%ی فڕۆکەخانەکانی ئێران 
چاالکن!

لــە حاڵێکدا کــە جیهــان بەخێراییەکی 
و  دەڕوات  پێــش  بــەرەو  بێ وێنــەوە 
تێکنۆلۆژییــەکان هەمــوو بیاڤەکانــی 
ژیان دەگرێتەوە، لە واڵتگەلێکی وەک 
ئێراندا، هێشــتا بە چارەســەرنەکراوەیی 
لــە  یەکێــک  دەروونییــەکان،  کێشــە 
قەیرانەکانــە. یەکێک لەو نەخۆشــییە 
دەروونییە مەترســیدارانە کە ڕاستەوخۆ 
لەســەر  کاریگــەری  ناڕاســتەوخۆ  و 
هەمــوو کــون و قوژبنێکــی کۆمەڵگە 
دادەنێت، نەخۆشــییە ئابوورییەکانە کە 
ئامانجە ســەرەکییەکەی »دەروون«ی 
پێکهاتــە  ئاڵۆزیــی  و  کۆمەڵگایــە 
دەروونییەکانــی کۆمەڵگــەی بــەدواوە 

دەبێت.
فیکــری  ئارامیــی  وەدەســتهێنانی 
ژیــان، هەمــوو کات  بــۆ  دڵنیایــی  و 
بەدرێژایی مێژوو یەکێک لە پێویستییە 
هەیــە؛  و  بــووە  مــرۆڤ  زاتییەکانــی 

کۆمــاری  دەســەاڵتی  ژێــر  ئێرانــی 
ئیسالمی، بۆ جارێکی دیکە لە نێوان 
14٩ واڵتــی جیهانــدا پلەی یەکەمی 
بۆ سپی کردنەوەی پارە وەدەست هێنا.

نوێتریــن پلەبەندیی ســااڵنەی »دژ بە 
ســپی کردنەوەی پــارە« کــە لــە الیەن 
دامــەزراوەی »بەڕێوەبەریی دەوڵەتیی 
بــازڵ« ئەنجــام دەدرێت، دەریخســتووە 
کــە ئەمســاڵیش ئێــران پــاش لە ســەر 
ڕێ البردنــی ڕکەبەرەکانــی، پلــەی 

یەکەمی لەم بوارەدا وەدەست هێناوە.
لــە ســاڵی ٢014ی زایینــی بەمالوە، 
ئێــران هەمیشــە هەڵگــری ئــەم نازناوە 

بــە هــۆی ڕووداوی کار و نەبوونــی 
کەرەســتەی دڵنیایــی لــە ماوی ســێ 
 350 ئەمســاڵدا،  ســەرەتای  مانگــی 
کرێــکار لــە ئێــران گیانیــان لەدەســت 

داوە.
بەپێــی ڕاپۆرتی هەواڵدەریی ئیلنا، لە 
ماوەی ســێ مانگی ســەرەتای ساڵی 
13٩5ی هەتــاوی دا، 350 کرێکار لە 
پارێــزگا و شــارەکانی ئێــران بە هۆی 
ڕووداوی جیاجیا گیانیان لەدەست داوە 
و لــە نێــو ئــەو 350 کرێکارەدا، ســێ 

ژنیش بەرچاو دەکەوێت.
پەیوەندییــە  ڕاپۆرتــی  بەپێــی 
گشــتییەکانی ڕێکخــراوی پزیشــکی 
یاســایی، لەو ماوەدا زۆرتر تیاچوونی 

یەکێک لە شــیرکەتەکانی درووســت 
کردنــی ئۆتۆمبیــل لە ئێران، بە هۆی 
گوشار و کێشەی دارایی دەرئەنجامی 

گەمارۆکان داخرا.
پاش بێکاربوونی زۆربەی کرێکارانی 
یەکەی پیشەیی »زاگرۆس خودرۆ« 
و مانــەوەی تەنیــا ٨0 کرێــکار، ئــەو 
کارگەیە لــە داخرانی فەرمیی خۆی 

نزیک دەبێتەوە.
کەرتــی  شــیرکەتی  شــێوەیە،  بــەو 
تایبەتی زاگرۆس خودرۆ، ئیدی هیچ 
کرێکارێکــی نییــە و چاالکیــی ٢0 
ســاڵەی ئەو شــیرکەتە بــەرەو کۆتایی 

دەچێت.
وێــڕای  دەرکــراو،  کرێکارانــی 
بــە  شــیرکەتە،  لــەو  بوونیــان  بێــکار 

بــە هــۆی لەبەرچاونەگرتنی ئوســوول 
و ڕێســاکانی کەڵــک وەرگرتــن لــە 
دەرهێنــان، کانــگای زێــڕی باریکای 

شاری سەردەشت داخرا.
کان  ســەنعەت،  ئیــدارەی  بەرپرســی 
سەردەشــت  شــاری  بازرگانیــی  و 
ڕایگەیانــد: چــاالک بــوون و دەســت 
بەکار بوونی ئەو کانگایە بە مەرجی 
ســتاندارەکانی  لەبەرچاوگرتنــی 
ڕێکخراوی پیشــە و کانە )ســازمانی 

سنعەت و مەعدەن(. 

کۆمــاری  ڕێگەوبانــی  وەزیــری 
ئیســالمی بــە نیگەرانییەوە باســی لە 
دۆخــی فڕۆکەخانەکانی ئێران کرد و 
گوتــی تەنیــا ٨ فڕۆکەخانەی ئێران، 
واتــە کەمتــر لە ٢0% ی کۆی یەکە 

ئاسمانییەکان، چاالکییان هەیە.
عەباس ئاخونــدی لە لێدوانێکی نوێدا 
بــاڵوی  کــە ڕۆژنامــەی »آرمــان« 
کردۆتــەوە ڕایگەیانــد: کــۆی یەکــە 
بەتەواوەتــی  ئێــران  ئاســمانییەکانی 
پرتــوکاون و هیــچ هەوڵێکی ئەوتۆش 
بۆ نۆژەن کردنەوەیان لە گۆڕێدا نییە.
ناوبراو وتوویەتی: بە النیکەمەوە ٢00 

بیر لە ژیانی ڕۆژانەی خۆی بکاتەوە، 
ناتوانــێ خاوەنــی هزر و ئەندێشــە بێت. 
ئەگــەر ئەم ڕســتەیە وەک بنەمایەک 
کاریگەرییەکانــی  لێکدانــەوەی  بــۆ 
ئابــووری لەســەر کۆمەڵگــە دابنێیــن، 
هــەژار  بڵێیــن کۆمەڵــگای  دەتوانیــن 
بێبەرییــە لــە کولتوورێکــی دروســتی 
فێرکاریــی  سیســتمی  ئەمڕۆیــی، 
و  کارامــە  بەڕێوەبــەری  مۆدێــڕن، 
ئابوورییەکــی کارامــە کــە  تەنانــەت 
بتوانــێ خزمــەت بــە هاوواڵتییانی ئەو 

کۆمەڵگا بکات.

دیاردەگەلێکــی  کات  هەمــوو  بــەاڵم 
خۆکــوژی،  هــەژاری،  شــەڕ،  وەک 
ئێعتیــاد و... هتــد، ڕێگــر بــوون لــە 
گەیشــتنی مرۆڤــەکان بەم پێویســتییە 
دەروونییــە. لــەم نێوانــەدا کاتێــک کە 
بــەدوای بنچینــەی کێشــەکان و ئــەم 
جــۆرە دیاردەگەلــە دەگەڕێــی ڕۆڵ و 
شــوێندانەریی پرسە ئابوورییەکان زیاتر 
خۆیــان دەردەخەن؛ بە واتایەکی دیکە، 
یەکێــک لــە هۆکارە ســەرەکییەکانی 
نەگەیشــتنی مــرۆڤ بــەم ئارامــی و 
تەناهییــە دەروونییە، بریتییە لە کێشــە 

ئابوورییەکان.
»ســایکۆلۆژیی  زانســتی  بەپێــی 
تــا  مرۆڤــەکان  کۆمەاڵیەتــی«، 
بــە  دەســتیان  کــە  کاتــەی  ئــەو 
)خــواردن،  ســەرەتاییەکان  پێویســتییە 
بــەرگ(  و  جــل  حەوانــەوە،  شــوێنی 
ڕانــەگات، ناتوانن بەدوای پێویســتییە 
دووهەمییەکان )ئازادی، بیرکردنەوەی 
دروســت، بردنەســەری ئاستی وشیاری 
نموونەیەکــی  بگەڕێــن.  ...(دا  و 

بــووە. دامــەزراوەی بازڵ بۆ گەیشــتن 
بــە دەرەنجامێکــی بێ خەوش، کەڵک 
لــە داتا ئابوورییەکانی ناوەندگەلێکی 
کــۆڕی  جیهانــی،  بانکــی  وەکــوو 
جیهانیی ئابووریی و دەستەی تایبەتی 
دراو وەردەگرێت و لە نێوان سیفر هەتا 
دە، ئیمتیــاز بــە واڵتانی جیهان دەدات 
کــە ئەمســاڵ ئیمتیازی ئێــران ٨/٦1 
بــووە، کــە زۆرترین ئیمتیــازە و ئێرانی 
کردۆتــە گەورەتریــن واڵت لــە بــاری 
سپی کردنەوەی پارە و پاڵپشتیی ماڵی 

لە تێرۆریزم.
واڵتانــی  ئێــران،  لەگــەڵ  هاوتەریــب 

کرێــکاران بە هــۆی کەوتنــە خوارەوە 
لــە بەرزاییــەوە بــووە، کە بــەو هۆیەوە 
41.٧% کە کۆی گشــتی ئەو ئامارە 

14٧ کەس لە خۆ دەگرێت.
هــەر بەپێی ئەو ئامــارە، پاش کەوتنە 
خــوارەوە لە بەرزایی، ٢4.٩% بە هۆی 
بەرکەوتنــی شــتی قــورس و %13.1 
بــە هــۆی تــەزووی کارەبــا، 4.٦% بە 
هــۆی کەمیــی ئۆکســیژن، 3.1% بە 
هۆی سووتاوی و هەروەها 1٢.٦% بە 
هۆکارگەلی جیاوازەوە، ڕوودوای کار 

بەئەژمار دێن.
هــەر بەپێی ئــەو ئامارە، لە ســەرەتای 
ئەمســاڵەوە هەتاکــوو ئێســتا، شــەش 
هەزار و 555 کەس بوونەتە قوربانیی 

هەواڵدەریــی کاری ئیران »ئیلنا«یان 
ڕاگەیاندووە: ئێســتا خاوەنداریەتی ئەو 
یەکەیە، دراوەتە خودرۆســازیی نوێ و 
بەشێکی زۆری لە کەرستە و ئامێری 
میکانیکیــی کارگــەی »زاگــرۆس 

خودرۆ«ش فرۆشراوە.
داخرانــی  پرۆســەی  ئــەو کرێکارانــە 
»گەمــارۆ  بــۆ  گارگەیــان  ئــەو 
»سیاســەتە  و  نێودەوڵەتییــەکان« 
هەموارکراوەکان«دەگەڕێننــەوە و بــە 
نیســبەت ئــەو 400 کرێــکارەی کــە 
لەو شــیرکەتە پاکانە حسێبیان لەگەڵ 
خۆیــان  جیــددی  نیگەرانیــی  کــراوە 

دەربڕیوە.
کرێــکارە  لــە  یەکێــک  پێشــتریش، 
دامــەزراوەکان، لە وتووێژێکدا لەگەڵ 

حامیــد ڕەمەزانی لە درێــژەدا گوتی، 
شــاری  باریــکای  زێــڕی  کانــگای 
سەردەشــت تەنیــا کانــگای چاالکــی 
ئــەو شــارەیە، کە لە الیەن شــیرکەتی 

زێڕی »گلدیس« ەوە دەردەهێنرێت.
خســتەڕوو،  ئەوەشــی  بەرپرســە  ئــەو 
کانــگای زێڕی باریکای سەردەشــت 
تەنیــا 15 کرێــکاری هەبــووە، بــەاڵم 
بــە  دیکــە  کەســی   150 نزیکــەی 
شــێوەی ناڕاستەخۆ لەو شوێنە کاریان 

کردووە.

هەزار میلیارد ڕیاڵ پارە پێویستە تاکوو 
بتوانیــن ســەرەتایەکی نــوێ بۆ کۆی 
بخوڵقێنیــن.  ئاســمانییەکانمان  یەکــە 
بەپێی قســەکانی ئاخوندی، هەنووکە 
تەنیــا 1٢ فڕۆکــە لــە ئێرانــدا بوونیان 
هەیە کە لە ساڵی ٢000 بەمالوە ساز 
کراون و تەمەنی هەموو فرۆکەکانی 
ســاڵەوەیە،  ســەرووی 33  لــە  ترمــان 
ئەمــەش لــە حاڵێکدایــە کــە تەمەنی 
لەکارکەوتوویی فڕۆکە، بەپێی پێوەرە 

نێونەتەوەییەکان ٢3 ساڵە.
لە بەشێکی تری قسەکانیدا ئاخوندی 
دەڵــێ: ئێمــە بــۆ تەیارکردنــی کــۆی 

وەهــا  لــە  کــە  پڕئاشکراشــە 
کۆمەڵگایەکــدا شــیرازەکان تێکدەچن 
و ڕەوتــی بەپێچەوانــە دەپێــون، بۆ وێنە 
هزر و ئەندێشە لەباتی ئەوەیکە جڵەوی 
کاروانــی ژیــان بگرنــە دەســت، دەبنــە 
پاشکۆی الیەنەکانی ژیان و خەڵکیش 
زیاتــر لــە هەمــوو کات ڕۆدەچنــە نێو 
ڕواڵەتــی ژیــان و هەوڵــەکان بــۆ دابین 
کردنی بژیوی ژیان چڕتر دەبنەوە؛ بەم 
پێیە دەتوانین بێژین گەشەی ئابووریی 
کۆمەڵــگا ژێرخــان و بەســتێن ســازی 
گەشەی کۆمەاڵیەتیی کۆمەڵگایە.

مێژوویــی ئەم پرســە خوێندنەوەی ژیان 
و  گــەورەکان  ڕێبــەرە  بەســەرهاتی  و 
ســەرکردەی بزووتنەوەکانە کە بەشــی 
بنەماڵەگەلێکــدا  لــە  زۆریــان  هــەرە 
پــەروەردە بوون کە النیکەم پێویســتییە 

سەرەتاییەکانیان دابین کراوە.
کەواتــە هــەژاری کە بــە دیاردەیەکی 
ســەرەکیترین  دەناســرێ،  ئابــووری 
هــۆکاری پاشــکەوتوویی فیکــری و 
سیاســی و کۆمەاڵیەتــی مرۆڤەکانە؛ 
لەبــاری  هــەژار  لــە کۆمەڵگایەکــی 
مزگــەوت  هەرچەنــدەش  ئابوورییــەوە، 
و کەنیســە و مــەال و قەشــە زۆر بــن، 
چوونکە کاتێک بۆ بیرکردنەوە بوونی 
نییــە، هەژاریی فیکــری و بیرکردنەوە 
هۆیەشــەوە  بــەم  و  دەبێتــەوە  زەقتــر 
ئەوتــۆ  پێشــکەوتنێکی  کۆمەڵگــە 

بەخۆیەوە نابینێ.
وتەیەکــی بەنرخ هەیە کــە دەڵێ: هزر 
جەســتەیەکی  ناخــی  لــە  ئەندێشــە  و 
لــە  و  دەگــرێ  شــکڵ  تەندروســت دا 
بەرانبەریشدا مێشکێک کە هەمووکات 

گینــەی  ئەفغانستان،تاجیکســتان، 
کامبــوج،  مالــی،  بیســائۆ، 
موزامبیــک، ئۆگانــدا، ســوئیزلەند و 

میانمار دەبیندرێن.
و  کات  لــە  هەوااڵنــە  چەشــنە  ئــەم 
ســاتێکدا بــاڵو دەبنەوە کــە کۆماری 
ڕاکێشــانی  بانگەشــەی  ئیســالمی 
ســەرمایەی دەرەکــی و باشــترکردنی 
دەکات  واڵت  ئابووریــی  دۆخــی 
و  »تدبیــر  دەوڵەتــی  ســەرۆکی  و 
امیــد« لە هەمــوو ســەفەرە نێوخۆیی 
و دەرەکییەکانــی دا، پــێ لەســەر ئــەم 

بابەتە دادەگرێت.

ڕووداوی کار کــە لــە نێوانیاندا 350 
کەس گیانیان لەدەست داوە.

حاڵەتــی   53 تــاران  پارێزگاکانــی 
ڕەزەوی  خوراســانی  کار،  ڕووداوی 
ئیســفەهان ٢٨ حاڵــەت  30 حاڵــەت، 
٢4حاڵــەت،  فارســیش  پارێــزگای  و 
زۆرتریــن ئامــاری قوربانیی ڕووداوی 

کاریان بووە.
ئــەو  بەپێــی  و  دیکــەوە  لەالیەکــی 
ئامارانەی کە باڵو بوونەتەوە، لە هەر 
ڕۆژێکــدا لــە واڵتی ئێران، 5 کرێکار 
گیانــی  کارەوە  ڕووداوی  بەهــۆی 

خۆیان لەدەست ئەدەن.

لــە  ســکااڵی  تەســنیم،  هەواڵدریــی 
بێڕێــزی، هــات و هــاوار و جنێودانــی 
بەڕێوەبەرانــی نێوخۆیــی ئەو کارگەیە 

تۆمار کردبوو.
شــیرکەتە پیشــەییەکانی »زاگــرۆس 
135٧ی  ســاڵی  لــە  کــە  خــودرۆ« 
هەتاویەوە، بە گونجاوی گەاڵڵەی 50 
هەزار ماشینی لە ساڵێکدا داڕشتووە، 
ماوەیەکــی دوور و درێــژە تەنیــا پێنــج 
هــەزار دەزگا ئۆتۆمبیلی لە ســاڵێکدا 

بۆ بەرهەم هێنراوە.
گارگەی زاگرۆس خودڕۆ، لە بەخشی 
»ئەشــترینان«ی شــاری »بروجێرد« 
لــە ســێ ڕیانــی بروجێرد_مەالیــەر_ 

نەهاوەند، هەڵکەوتووە.

سەدەشــت،  شــاری  زێــڕی  کانــگای 
تەنیــا کانــگای ئــەو شــارەیە کــە لــە 
ســاڵی 13٩4ی هەتاویــەوە، زیاتــر لە 
و  زێــڕ  کانبــەردی  تــۆن  هــەزار   ٢1
زیــو و 3هــەزار تــۆن »باریــت«ی لێ 

دەردەهینرێت.
ئــەو کانگا زێڕە لــە 15 کیلۆمێتریی 
شاری سەدەشــت لە گوندی باریکای 
شــارە  ئــەو  ناوەندیــی  بەخشــی  لــە 

هەڵکەوتووە.

پێویســتیمان  ئاســمانییەکانمان  یەکــە 
بــە النیکــەم 400 فڕۆکــەی نێونجی 
و 100 فڕۆکــەی بچــوک هەیــە و 
 50 دەکاتــە  کڕینەکــەی  تێچــووی 

میلیارد دۆالر.
پیشــەی  تەمەنــی  هەنووکــە 
ســال   ٨٢ لــە  ئێــران  ئاســمان پێوانیی 
تێپەڕیــوە و بەهــۆی کەمتەرخەمیــی 
کۆمــاری  ڕێژیمــی  لێپرســراوانی 
ڕابــردوودا  دەیــەی   4 لــە  ئیســالمی 
گەیشــتۆتە خاڵی سوور و یەکێک لە 
بێ متمانەتریــن یەکە ئاســمانییەکانی 

جیهان.

ئەم هاوکێشــە لە ئێرانی ژێردەســەاڵتی 
کۆماری ئیسالمی، بەتەواوی وەڕاست 
دەگــەڕێ؛ تــا ئەوکاتەی کە دیاردەی 
قێزەونی هەژاری و بێکاری و گرانی، 
دەســتی نابیتە بینەقاقای کۆمەڵگای 
سیســتمێکی  ســازکردنی  ئێــران، 
کۆمەاڵیەتیــی کارامــە و عەقاڵنــی، 
بەکــردەوە نامومکینــە. ئەمــەش ئــەو 
واتایــە دەگەیەنــێ کــە ڕۆژانــە دەبــێ 
چاوەڕێــی ڕۆچوونــی زیاتــر لــە نێــو 
گەنــداو و زەلــکاوی کێشــە و گرفتــە 

ئابووری و دەروونییەکان بین. 

ئابووری و کاریگەرییەکانی لە سەر کۆمەڵگە
شەماڵ تەرغیبی

ژیانی بنەماڵەیەک لە دورگەی ئارامی ڕۆژهەاڵتی ناڤین دا

بێ دوان
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تكایە با شكستی دوژمن نەكەین بە سەركەوتن!!!

دەســتپێكی  ڕاگەیاندنــی  دوای 
وەرزێكــی نوێ  لە خەبــات لە الیەن 
كوردســتانی  دێموكراتــی  حیزبــی 
ئێران و پاش ئەوەی كە لە یەكەمین 
ئــەو  جێبەجێكردنــی  هەنگاوەكانــی 
بەرنامەیەدا، چەندیــن تێكهەڵچوون 
لــە نێــوان پێشــمەرگەكانی حیزبــی 
و  ئێــران  كوردســتانی  دێموكراتــی 
پاســداراندا  تێرۆریســتی  ســپای 
هاتنــە ئــاراوە، كۆماری ئیســالمی 
تووشــی شكســتێكی گــەورە بــوو و 
شــۆكێكی مەزنــی وێكــەوت. ئــەو 
شكســت و شــۆكە مەزنــە جگــە لە 
تێكشكانە سەربازییەكەی، بەشێكی 
مەزنتــری دەرەنجامــی نــاكام مانی 
زیاتــر لــە بیســت ســاڵ بانگەشــە و 
پڕوپاگەندەی پڕ لە درۆ و چەواشە 

بوو. 
ئێمــە لــە مــاوەی زیاتــر لــە بیســت 
ســاڵ، شاهێدی زۆرێك لەو چیرۆك 
ئاماژەیــان  كــە  بوویــن،  چنینانــە 
هــزری  و  شــۆڕش  نەمانــی  بــۆ 
حــەزی  زاڵبوونــی  شۆڕشــگێڕانە، 
ژیاندۆســتی و پشــت كردنە شۆڕش 
زیادبوونــی  بەهاكانــی شــۆڕش،  و 
كەلێنــی نێــوان نەوەكانی شــۆڕش و 
نامۆبوونــی قەڵــەم بە چەك و چەك 
بــە قەڵــەم لــە نــاو ئــەم شۆڕشــەدا، 
یەكەمیــن  لــە  بەڵــێ ،  دەكــرد. 
ڕووبەڕووبوونــەوەی بەرگریكارانە و 
لە یەكەمین حەماسەی قارەمانانەی 
پێشــمەرگە و لە یەكەمین ئاوێتەیی 
لــە  و  شــۆڕش  نەوەكانــی  خوێنــی 
پراكتیكــی  بڵێســەی  یەكەمیــن 
لــە  شۆڕشــگێڕی دوای ڕاســان و 
یەكەمیــن چیرۆكــە نوێكانــی كــەم 
ژیــان و كــەڵ ژیــان و لــە یەكەمین 
شــەهید بوونی پــڕ لە ئیمانی چەك 
و قەڵەم لە باوەشی یەكدا، كۆماری 
ئیســالمی تووشــی شكست و شۆك 
بــوو. شكســت و شــۆكێك كــە بۆی 

چاوەڕواننەكراو بوون. 
كۆمــاری ترســنۆك و تێرۆریســتی 
پــەت و ســێدارە، كــە هــەم لە ڕووی 
ســەربازی و هــەم لە ڕووی ڕاســت 
گوتــار  و  بانگەشــە  دەرنەچوونــی 
درووســتكراوەكانی،  چیرۆكــە  و 
النیكەم بیســت ســاڵی ڕابردوویەوە، 
كە بەشێكی كاریگەر لە پێكهاتەی 
گوتاری ئەو سیستەمەیان سەبارەت 
بــە بزووتنــەوەی كــورد پێكدەهێنــا، 
توشــی شكست ببوو، زۆر لە جاران 
زیاتر و لە ئاستێكی بەرفراوانتردا، لە 
ترسی لەناوچوون و شێوانی دوورگە 
ئارامەكــەی و هەرچــی زیاتر زەلیل 
و ڕســوابوونی، هــاوكات لــە گــەڵ 
ســەركوت،  دیكــەی  ئامرازەكانــی 
شــەڕێكی  بــەر  بردووەتــە  پەنــای 
دەروونــی لــە گــەڵ تاكەكانــی نێــو 
بزووتنــەوەی ڕزگاریخــوازی كــورد 
خۆیــەوە،  توانــای  پــەڕی  بــەو  و 
هەوڵــی بەالرێدابردنــی ناســنامەی 
دڵســاردكردنەوەی  و  شۆڕشــە  ئــەم 

تاكەكانی دەدا. 
شــەڕی  مێــژوو،  درێژایــی  بــە 
كاریگــەر  بەشــێكی  دەروونــی، 
بــووە لــە ئامــرازی دەســتی الیەنــە 
بــۆ ڕووبەڕووبوونــەوەی  دژبــەرەكان 
یەكتــری. بەاڵم هیچــكات ناتوانین 
ئــەوەش لــە بەرچــاو نەگریــن، كــە 
شــەڕی دەروونی الیەنــە دژبەرەكان، 
زۆربــەی جــارەكان ئــەو كاتــە زیاتر 
بــە  هەســت  كــە  دەســت پێ دەكات، 
بێ  هێزی خۆیــان دەكەن. ئیتر لێرەوە 
سەرنجێكی زیاتر و هێزێكی زیاتری 
دەخەنــە ســەر و دەیكەنــە بەشــێكی 
میكانیزمــی  لــە  زۆركاریگــەر 
ڕووبەڕووبوونەوەی یەكتری. كە ئەم 
حاڵەتــە لــە پێوەندی لە گەڵ هەل و 

مەرجی نوێی كۆماری تێرۆریستی 
ئیســالمی دا زۆر زیاتر دەردەكەوێ . 
ئــەوەی كۆمــاری ئیســالمی ئێــران 
دەیــكا، لە هێــزەوە نییــە، بەڵكوو لە 

بێ هێزییەوەیەتی.
ئێســتا ئــەوەی ڕوونــە ئەوەیــە، كــە 
ئــەو سیســتمە دەســتی داوەتــە وەها 
شــەڕێك و ڕۆژ نییە ئێمە شــاهێدی 
چیرۆكــی هەڵبســتراو و هەواڵێ  پڕ 
لــە درۆ و چەواشــە نەبیــن. كەواتــە 
بینــەوە.  ڕووبــەڕووی  ئەركمانــە 
كۆمــاری ئیســالمی بــە هەبوونــی 
و  میدیایــی  زۆری  دەســەاڵتێكی 
ئــەو  بەهێز)بــۆ  ئابــووری  بارێكــی 
بــۆ  شــەڕەنگێزانەیە(  مەبەســتە 
فەندكــردن و پشــتیوانی كردنی ئەو 
شــەڕە دەروونییــە، دەتوانێ  مەودای 
دەســەاڵتی خــۆی لــە پانتاییەكــی 
فراوانــدا، بــە تایبــەت لــە ئێــران بە 
شــێوەیەكی گشــتی و كوردستان بە 
پەرەپێ بــدات  تایبــەت،  شــێوەیەكی 
و تەونــی زانیاریــی هەڵــە و پــڕ لە 
چەواشــە بــۆ تاكەكانــی كۆمەڵــگا 
نێــو  كەوتنــە  ئەگەرچــی  بنێتــەوە. 
داوی ئــەم تەونە پڕ لە چەواشــەیە، 
و  مەترســیدارە  تاكێــك  هــەر  بــۆ 
هــزری  و  وزە  لــە  بەشــێك  ڕەنگــە 
شۆڕشــگێڕیی كەمڕەنگ بكاتەوە، 
بەاڵم كەوتنە نێو داوی ئەوانەی كە 
بڕیاری ئەوەیان داوە ببنە داینەمۆی 
كردەیــی  بــە  و  مێــژوو  گۆڕانــی 
بەرجەســتەكەری هێــزی بنیاتنەری 
مەترســیدارترە.  زۆر  مێــژوون، 
بەشــێكی  ئیســالمی  كۆمــاری 
زۆری ئامانجەكــەی لەمــەدا چــڕ 
كردووەتــەوە و بە هەر شــێوەیەك بووە 
هەوڵ دەدات، كە زانیارییەكانی ئەم 
شــەڕە دەروونییــە بكاتــە بەشــێك لە 
سیســتمی زانیاریــی ئــەو توێژە، تا 
لەم ڕێگەیەوە باوەڕی شۆڕشگێڕی 

و شێلگیرییان لەرزۆك بكات. 
كۆمــاری ئیســالمی بە مەبەســتی 
خزاندنــی زانیــاری و هەواڵــە پڕ لە 
نــاو  بــۆ  درۆینەكانــی  و  چەواشــە 
ئــەو توێژە)خەڵكانــی مێژووســاز(، 
لــە چەند شــتێك كەڵــك وەردەگرێ ، 

كە من لە ســێ  بابەتی سەرەكی دا، 
دەیانخەمە بەرچاو:

1ــ شەفافییەت
ئیســالمی  كۆمــاری  ئەگەرچــی 
بــەو دەســەاڵتە ســەركوتكەرەی كــە 
زۆر  ئامرازێكــی  بــە  و  هەیەتــی 
دەتوانــێ   بەردەســتیدایە،  لــە  كــە 
بــەاڵم  ڕابــگات،  شــت  زۆر  بــە 
بەوپــەڕی دڵنیاییــەوە دەتوانــم بڵێم، 
بەشــێكی مەزن لە كەرەســتەی ئەم 
شــەڕە دەروونییــەی، كــە بەرانبــەر 
دەیــكات،  كــورد  بزووتنــەوەی  بــە 
شــەفافیەتی ئێمەیــە بــۆ دەربڕین و 
نیشاندانی ڕاستییەكانی تایبەت بە 

ژیــان و شۆڕشــی خۆمــان. ئێمە بە 
هــۆی ئەو ســەردەمەی كــە تێیداین 
و بــە هــۆی ئــەو گۆڕانكارییــەی، 
كــە ســەبارەت بە هەنــدێ  چەمك و 
بەهــای وەك ئازادی و دێموكراســی 
و شۆڕشــی زانیــاری و ....هتــد، 
هاتووەتــە ئــاراوە، بە بــێ  ئەوەی كە 
ســەیری دوژمــن و بەرامبەرەكانمان 
و  داپلۆســین  توانــای  و  هێــز  و 
ڕەهەنــدە بێ  ئەخالقییەكەیان بكەین، 
ئــەوەی كــە پەیوەســتە بــە ژیــان و 
خەباتمانــەوە، دەیهێنینە ســەر زار و 
زمانان. دواتریش چیرۆك داڕێژانی 
دەرباری ویالیەت، بەو توانایەی كە 
لــە هۆنینــەوە و چنینــی داســتان و 
چیرۆك هەیانە، هەمیشە هەوڵدەدەن 
لە سەر بنەمای ئەوەی ئێمە دەیڵێین، 
بابەتێــك هەڵكڕێنن و ئینجا دەســت 
دەكەن بە داڕشــتنی چیرۆكی سەیر 
و ســەمەرە، بە جۆرێك كە هەركەس 
بیانخوێنێتەوە، وەك ڕاســتی بكەونە 

بەرچاوی. كۆماری ئیســالمی بەو 
هەمــوو هێزە ســەركوتكەر و ئامرازە 
لــە  هەیەتــی،  كــە  جۆراوجۆرانــەوە 
ئێستاشــدا یەكێكــە لــە داخراوتریــن 
كۆمەڵــگاكان و بە تــەواوی هەموو 
شــتێك سانســۆر دەكات و بە نهێنی 
بــۆ  ئــەوە  كەواتــە  دەیانهێڵێتــەوە. 
ئێمــە، كە لــە گەڵ ڕێژیمێكی وەها 
تێرۆریست و سەركوتكەر و نامۆ بە 
هەموو بەها مرۆییەكان بەرەوڕووین، 
ڕەوایــە و دەبێ  لەمبارەوە بە جۆری 
بــە  ســەبارەت  خۆمــان  تێڕوانینــی 
شــەفاف بوون، بچینــەوە. بەتایبەت 
پێویســتە نەكەوینە ناو ئەو گفتوگۆ 
و دەمەقاڵێیانــەوە، كــە دەتوانــن زۆر 

شت بۆ دوژمن، ئاشكرا بكەن. 

2ــــ حەزی زوو باڵوكردنەوە و یەكەم 
بوون

وەك  تۆقانــدن،  و  تــرس  ڕێژیمــی 
هەر سیســتمێكی تری تێرۆریســت، 
شــەڕە،  لــەم  ســەرەكی  ئامانجــی 
بەدیهێنانــی تــرس و گواســتنەوەی 
دڵەڕاوكێ  و ســاردكردنەوەی مرۆڤە 
ئازادیخوازەكانــە، لــە وەدواكەوتنــی 
خــەون و خولیاكانیان. بۆیە زۆربەی 
جۆرێــك  بــە  هەواڵــەكان  جــارەكان 
ئەفســوونی  وەهــا  و  دادەڕێژێــت 
دەســخەڕۆكردنیان تێــدا جێ  دەخات، 
كــە بەداخەوە هەندێك كەس خۆیانی 
لە بەرانبەردا ڕاناگرن و وەك ئەوەی 
هەنگوینیان لــە كونەدا دۆزیبێتەوە، 
باشــترین  دەدەن.  قــاو  لــە  بــۆی 
ڕێگەچارەش بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی 
ئــەم ڕەهەنــدە ئەوەیــە، كــە بایكۆت 
نەهێڵــرێ   هەوڵبــدرێ   و  بكرێــن 

مەودای باڵوكردنەوەی هەواڵەكانیان 
لــە چوارچێوەی دنیــای پڕ لە درۆ 
و چەواشــەی خۆیــان، زیاتر بچێت. 
ئەگــەر چاوێــك بــە ڕابــردووی پــڕ 
ســاختەکاری  و  چەواشــە  و  درۆ 
سیســتمە  ئــەو  بێ  ئەخالقیــی  و 
تێرۆریســتە بخشــێنینەوە، بەو باوەڕە 
بێ  مانایــە  چەنــدە  كــە  دەگەیــن، 
پشــت بەستن بە زانیاری و هەواڵی 
سیســتمێك، كە بناغەكەی لە ســەر 
ساختەکاری و تەزویر بنیات نراوە.

3ــــ ورووژاندنــی هەســت و ســۆز و 
حەزی بەرامبەر

كۆماری ئیســالمی زۆر بە باشــی 

دەزانێ ، كە زانیارییەكانی ناتوانن بە 
ئاســانی ببنە بەشــێك لە پێكهاتەی 
دژبەرەكانــی.  زانیــاری  سیســتمی 
زۆر بــە باشــی ئــەوەش دەزانــێ  كە 
هەمــووان لــە ڕادەی تەزویــر و درۆ 
و هەڵبەســتراوەكانی ئــاگادارن. بــۆ 
ئەوەی كە بەسەر ئەم حاڵەتەشدا زاڵ 
بێــت و ڕێگایەك بــۆ خۆی بكاتەوە 
و بچێتــە نێــو سیســتمی زانیاریــی 
دژبەرەكانی، هەوڵدەدات بە هەندێك 
بەرهەمــی  دانپێدانان)زۆربەیــان 
ڕای  و  هەڵوێســت  و  شــەفافیەت 
ئاشكرای خۆمانن(، كە ئەگەرچی 
كاری  شــێوەی  پێچەوانــەی  بــە 
ڕابردووی سیستمەكەشی هەن، كار 
لە سەر هەست و حەزی دژبەرەكانی 
بــكات و بچێتــە نێویانــەوە. ئــەوەی 
پێویستە بیزانین ئەوەیە، دانپێدانانی 
كۆمــاری ئیســالمی بە ســەركەوتن 
و ئیــرادە و هێــزی ئێمــە، ژەهرێكی 
بە هەنگوین ڕووپۆشــكراوە. ئەو لەم 

ڕێگەیەوە دەیــەوێ  بێتە نێومانەوە و 
دواتــر ڕێگــە بــۆ ڕاســت وەرگرتنی 
زانیارییە پڕ چەواشەكانی دیكەشی 
بكاتــەوە و لەرزۆكمــان بــكات و لــە 

ئیرادەمان بدات. 
كەلێنێــك  دەیــەوێ   ڕێگەیــەوە  لــەم 
ئێمــەدا  ڕیوایەتەكانــی  دنیــای  لــە 
بخزێنێتــە  خــۆی  و  بكاتــەوە 
نێومانــەوە. بــەو ڕادەیــەش كــە هاتە 
نێومانــەوە و ڕیوایەتەكانــی بە هەند 
وەرگیــران، ڕیوایەتی ئێمــە لەرزۆك 
و كــەم كاریگــەر دەبێــت. ئــەم كارە 
ئەگەرچــی زۆربــەی كاتــەكان بــە 
بێ  ئاگایانــە ئەنجــام دەدرێــت، بەاڵم 
گەورەتریــن ســەركەوتن بۆ كۆماری 
و  دەكات  دەســتەبەر  ئیســالمی 
ڕێــگا خــۆش دەكات بــۆ باوەڕهێنان 
بــە دنیــا چەواشــەكەی. بابەتێك كە 
بۆ كۆمــاری ئیســالمی گەورەترین 

سەركەوتنە. 

وانەیــەك و تراژیدییــەك لە شــەڕی 
دەروونی:

دەڵێن ئەسكەندەری مەقدونی دوای 
داگیركردنی هەر شوێنێك، هێزێكی 
لــێ  بەجێ  دەهێشــت بۆ پاراســتنی. 
تــا وای لێهات بــە هۆی زیادبوونی 
هێزەكــەی  داگیركــراوەكان،  شــوێنە 
خەریك بوو بێ  هێز دەبوو و بەم شێوەیە 
ترســی لێ  نیشت، كە ئەگەر بێت و 
دژبەرەكانی وەدوای كەون، شكستی 
پێ دێنــن. تــا بڕیاری دا پاشەكشــە 
بكات و هێزەكانی خۆی كۆبكاتەوە. 
بــەاڵم بــۆ ئــەوەی كــە دژبەرەكانــی 
نەوێــرن وەدوای بكــەون، فەرمانــی 
كرد بە وەستایانی چەك و چۆڵ، كە 
هەندێك قەڵغان و خودەی ســەربازی 
لــە ئاســت گــەورە درووســت  زیــاد 
بكەن، بۆ ئەوەی كە ئەگەر وەدوایان 
كەوتن، وا هەست بكەن ئەمە هێزی 
دێو و درنجی زەبەالحە و بەم شێوەیە 
نەوێــرن بەدوایاندا بچــن. كە دواجار 

سەركەوتووش بوو. 
كۆمــاری ئیســالمییش بــەو هەموو 
هێــز و دەســەاڵتە ســەركوتكەرەوە كە 
هەیەتی، بەردەوام خەریكی چنینی 
چیرۆكی سەیر و سەمەرە و دوور لە 
ڕاســتییە ســەبارەت بە سیخوڕەكانی 
و قەتیــش نەمــان دیتــوە یەكێــك لەو 
ســیخوڕانە ئەركەكەی تەواو بووبێت 
و گەڕابێتــەوە و ئاشــكرا بووبێــت!!! 
تیمێكــی  كاتێــك  ئێمــەش  كەچــی 
پێشــمەرگەمان دەچێتــەوە، هەنــگاو 
بــە هەنــگاو نیشــانی دەدەیــن و كــە 
دەشــگەڕێنەوە، بە فیلمی ڤیدیۆیی 
نیشــانیان دەدەیــن، تــا بــە كۆماری 
ئیســالمی و جــاش و بەكرێگیــراو و 
ســەربازەكانی بڵێین، ئاسودە بخەون، 

مەترسیتان لە سەر نەما!!!!
كــە  ئەوەیــە،  كورتییەكــەی  بــە 
كۆمــاری ئیســالمی زۆر بە باشــی 
شكســتێكی  چ  تووشــی  دەزانــێ  
مــەزن  شــۆكێكی  چ  و  گــەورە 
بــووە. دەزانێ  كە ســەرەڕای هەموو 
بانگەشە چەواشەكانی، هێزێكی بە 
ئیــرادەی مێژووســاز لــە بەرانبەریدا 
نــاو  بیكێشــێتە  دەتوانــێ   و  هەیــە 
ســەركەوتنی  دەزانــێ   ملمالنێــوە. 
پێوەندیــی دینامیكی نێوان ڕێبەری 
خەڵكەكــەی  و  بزووتنەوەیــە  ئــەم 
چەندە و چەندە خوازیاری ڕزگاری 
عەوداڵــی  چەنــدە  و  ئازادیــن  و 
درووشــمی كەم ژیان و كەڵ ژیانن، 
وەهــا  بــەر  دەباتــە  پەنــا  بۆیــەش 
شەڕێكی دەروونی و هەوڵدەدات، لە 
ئیرادەی شۆڕشــگێڕانەی تاكەكانی 
كەواتــە  بــدات.  كۆمەڵگایــە  ئــەم 
مەیدانەشــدا،  لــەم  هەوڵبدەیــن  بــا 
هەروەكــوو مەیدانی پڕ ســەروەری و 
نەبەردیــی پێشــمەرگە قارەمانەكان، 
بێجگە لە ناكامی، هیچی تری بۆ 

نەهێڵێنەوە.

هەژار ڕەحیمی

 ئەگەر چاوێك بە ڕابردووی پڕ درۆ و چەواشە 
و ساختەکاری و بێ  ئەخالقیی ئەو سیستمە تێرۆریستەدا 

بخشێنینەوە، بەو باوەڕە دەگەین، كە چەندە بێ  مانایە پشت 
بەستن بە زانیاری و هەواڵی سیستمێك، كە بناغەكەی لە سەر 

ساختەکاری و تەزویر بنیات نراوە.

ڕوانینێکی تەژی لە حەسانەوە لە شاخەوە بۆ شار
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په هله وییه كانــدا  سیاســه ته كانی  لــه  
سیســتمی  لــه   یــا  به رنه كــه وت؟ 
كۆماری ئیســالمی دا كه  شوناســی 
شــیعه  وه ك كۆڵه كه كانــی پێكهاتنی 
هێــز و ده ســه اڵت، پێناســه  و دیاری 
كــراوه ، هــۆی ونبوویــی باشــووری 
زاگــرۆس لــه  قوواڵیــی ده ســه اڵتی 
كۆمــاری ئیســالمی دا چییــه  ؟ هه ر 
له م ڕوانگه وه یه  كه  ده بێ ئه م پرسیاره  
بێته  گــۆڕێ كه  چ تایبه تمه ندییه ك 
لــه  باشــووری زاگرۆســدا هه یــه  كه  
تــا ئێســتا نه یتوانیــوه  پلــه  و پێگه ی 

پێویستی خۆی به ده ست بێنێ؟
پرســیاره   بــه م  وه اڵمدانــه وه   بــۆ 
پێویســته  چاو له  شوناسی سه ره كیی 
ئــه م ناوچــه  بكــرێ و لــه  به رانبه ردا 
بكه وینه  ملمالنێ له گه ڵ شوناســی 

باشــووری  شوناســی  ســه پێندراو. 
زاگرۆس له ســه ر بنه مای شوناســی 
كوردی بیچمــی گرتووه . واتا كورد 
بوونــه  كــه  واتــا بــه  بوونــی خه ڵكی 
ئــه م ناوچه یــه  ده دا. لــه  كاتێكــدا كه  
كۆمــاری  و  په هلــه وی  مۆدیلــی 
ئیسالمی هیچ جۆره  وێكچووییه كی 
له گــه ڵ ئــه ودا نه بــووه  و نییــه . لــه  
زاگــرۆس  باشــووری  هه مانكاتــدا 
ناوچــه ی  كرده ییــه وه ،  ڕووی  لــه  
بنه ماكانــی پێویســت بــۆ پێكهێنانی 
ده ســه اڵته .  ســه قامگیربوونی  و 
به كارهێنــان  لــه   چاوێــك  ئه گــه ر 
كه ره سته ئاســای  كه ڵــكاژۆی  و 
هێــزی  لــه   په هلــه وی  سیســتمی 
مرۆیــی ئه م ناوچه یه  و به كارهێنانی 
ئایدۆلۆژیكــی كۆماری ئیســالمی 
بۆمــان  بكه یــن،  ناوچه ویــه   لــه م 
ده رده كــه وێ كه  باشــووری زاگرۆس 
ته نیــا ئامرازێك بــۆ به رهه مهێنانه وه 
و پاراســتنی ده ســه اڵتی ئێرانییه كان 
هــۆكاری  بــووه .  ناوه ندخــوازه كان  و 
ســه ره كیی ڕوانگــه ی له م چه شــنه ، 
ئه وه یه  كه  سیستمه  ئاماژه پێكراوه كان 
ئه م ناوچه یان وه ك سه رچاوه ی هێزی 
خۆیــان به ئه ژمــار نه هێنــاوه . به ڵكوو 
ئــه وان بــه  ڕوونی ئه وه یــان زانیوه  كه  
باشووری زاگرۆس بیاڤی ژیارێكی 
جیــاوازه  كــه  له  ئاكامــدا ڕێگایه كی 
جیــا لــه  ڕێــگای سیســتمه  زاڵه كان 

له پێش ده گرێ.
لــه  دۆخێكی ئــاوادا ئه م پرســیاره  
دێتــه  گۆڕێ كه  ئاخــۆ بزووتنه وه ی 

ڕزگاریخوازانــه ی گه لــی كــورد چ 
ڕاكێشه رییه كی هه یه  كه  دانیشتوانی 
باشــووری زاگرۆس به ره والی خۆی 
ڕاكێشــێ و به و ئاراسته یه دا هه نگاو 

بنێن؟
ڕزگاریخوازانــه ی  بزووتنــه وه ی 
كوردستان، خۆی وه ك بزووتنه وه یه كی 
نه ته وه یــی و هه ڵقواڵو له  بنه ماكانی 
كــورد  مرۆڤــی  شوناســی  و  ژیــار 
پێناســه  ده كات، كه  له  ئاكامدا ئه مه  
كــورد بوونــه  كه  واتای پێده دات. له م 
هه یــه   زاگــرۆس  باشــووری  نێــوه دا 
كه  شوناســی ســه ره كیی ئــه وان، واتا 
كــورد بــوون هۆكارێــك نه بــووه  كــه  
ڕه وتــی ژیانــی ئه وان دیــاری بكات 
و هــۆكاری ونبوویــی له  ســه رده می 
په هلــه وی و كۆمــاری ئیســالمی دا 
بووه  و هه یه . له  ئاوا دۆخێكدا، گه لۆ 
گوتاری كوردی ڕاكێشــه ریی زیاتره  
یا گوتاره كانی ده ســه اڵتدار؟ گه لۆ، 
بزووتنــه وه ی  چاره نووســی  ئاخــۆ 
زاگــرۆس  باشــووری  و  كوردســتان 
ده توانــن پێكــه وه  هه ڵكــه ن و له گــه ڵ 

یه كدی ته با بن ؟
هــه ر لــه م ڕوانگه وه یه  كــه  ده كرێ 
ئــه م به ڵگه یه  بخرێتــه  به رباس كه  به  
چاالك بوونه وه ی باشووری زاگرۆس 
و هاوكات و هاوڕێ كردنی له گه ڵ 
كوردســتان،  دیكــه ی  ناوچه كانــی 
ده بێته  هۆی شێوازێك له  گه ڕانه وه ی 
شــوناس و وه ئاگا هاتنه وه ی شوناس 
كــه  لــه  ئاكامــدا به شــێكی زۆر لــه  
پوتانسییه له كانی باشووری زاگرۆس 

ده كه ونــه  گــه ڕ و ئه كتیــڤ ده بنه وه ، 
مۆدێلێكــی  هه رجــۆره   چوونكــە 
كۆمه اڵیه تــی  ئابــووری،  سیاســی، 
ده توانــن  كاتێــك  كولتــووری،  و 
بانگه شــه ی كارامــه  بــوون بكه ن كه  
له ســه ر  ئاماژه پێكــراوه كان  مۆدێلــه  
چوارجۆره كییــه كان  بــواره   بنه مــای 
پێكهێنانــی  كــه   واتایــه   بــه و  بــێ. 
ده ســه اڵت ده بــێ له گــه ڵ شوناســی 
كه اڵنــی نه ته وه یه كــدا یه كانگیر بێ. 
له ســه ر  كۆمه اڵیه تــی  یه كســانیی 
بنه مای به كارهێنانی شوناســی زاڵ 
و دۆڕاو خــۆی پێناســه  نه كردبــێ. 
بنه ماكانی كولتووری به  مه به ســتی 
ڕاكێشان و گۆڕانی كولتووری نه بێ 
و هێــزه  كۆمه اڵیه تییــه كان بنه مــای 
كه ره ســته ی  نــه ک   بــن  ده ســه اڵت 
بزووتنــه وه ی  نێــوه دا  لــه م  ئــه و. 
كوردســتان  ڕزگاریخوازانــه ی 
له گــه ڵ  جیددیــی  دژایه تیــی 
لــه   نییــه .  ســه ره وه   خااڵنــه ی  ئــه و 
قۆناغی یه كه مدا شوناســی كه اڵنی 
شوناســێكی  كــورد،  كۆمه ڵــگای 
به ربــاڵو و فره چه شــنه  كــه  به شــدار 
نه بوونــی به ربــاڵوی ئــه م ناوچه یــه  
بــه  وێنــه ی الوازی و ناته واوییــه ك 
ده بینــێ.  كــورددا  بزووتنــه وه ی  لــه  
هــاوكات ئــاگاداری ئــه وه ش هه یــه  
لــه  ئه گــه ری پێشكه شــكردنی  كــه  
مۆدێلێكی هاوشــێوه ی مۆدێله كه ی 
بــۆ  حكوومــه ت،  ده ســه اڵتدارانی 
ســه رنجڕاكێش  كوردســتان  خه ڵكــی 
نابێ. هاوكات وێنای ئه م بزووتنه وه یه  

له ســه ر بنه مای له  په راوێز خســتنی 
یه كێــك و ڕاكێشــانی ئــه وی دی له  
بیچمــی  كوردســتاندا  كۆمه ڵــگای 
پێكهێنانــی  چوونكــە  نه گرتــووه ، 
بنه مــای  بــه    ده وڵەتێكــی مه ده نــی 
به ڕێوه به ریی كوردســتان ده زانێ، كه  
لــه ودا ڕه وایــی نــه ك لــه  ئاســمانه وه ، 
به ده ســت  زه وییــه وه   له ســه ر  به ڵكــوو 

دێ.
لــه  كۆتاییــدا ده بــێ داوا بكــرێ 
كــه  خه ڵــك و بژارده كانی باشــووری 
زاگــرۆس ئــه م پرســیاره  ئاراســته ی 
كاتــی  گه لــۆ  كــه   بكــه ن  خۆیــان 
بزووتنــه وه ی  نه هاتــووه   ئــه وه  
بــه   كوردســتان  ڕزگاریخوازانــه ی 
جیــددی وه رگرن، گه لــۆ ئه زموونی 
له گــه ڵ  ســه ده یه ك  بــه   نزیــك 
سیســتمه كانی په هله وی و كۆماری 
ئیســالمی بــه س نییــه  بــۆ ئــه وه ی 
كردنــه وه ی  ئه زمــوون  بگوتــرێ 

ئه زموونكراو هه ڵه یه ؟
چاره نووســی  و  ڕێبــاز  و  رێــگا 
جیــاوازه   زاگــرۆس  دانیشــتوانی 
له گه ڵ شوناسی زاڵ و سه پێندراودا 
و ئــه وه  سیســتمی ژیــاری مرۆڤــی 
كــورده  كه  ده بێتــه  هۆی بزۆزیی ئه م 
ناوچه یه . له  بارودۆخی ئێســتادا كه  
ڕۆژ له دوای ڕۆژ له  كۆتایی هاتنی 
فــارس،  ناســیۆنالیزمی  ته مه نــی 
تــورك و عــه ره ب نزیك ده بینــه وه ، له  
به رانبه ردا ناســیۆنالیزمی كورد ڕوو 
لــه  په ره ســه ندن و پێكهێنانــی بنه مــا 
مه ده نییه كانی دواڕۆژی خۆیه تی.

ناوچــه  باشــوورییه كانی زاگرۆس 
بــه   ناوچانــه ی  لــه و  به شــێكن 
كۆمه اڵیه تــی،  بــواره   پێچه وانــه ی 
كولتووری و سیاسییه كه ی، شوناسی 
داسه پێندراوی ناوچه ییان له  شوناسی 
ســه ره كیی خۆیــان جیاكردووه ته وه . به  
واتایه كــی دیكه ، هه رچــی و هه ركه  
خــۆی بــه  نوێنــه ری ئــه م ناوچانــه  
ده ناســێنێ، باشووری زاگرۆس  ته نیا 
بــه  وێنــه ی گۆڕه پانێك  بۆ گه یشــتن 
بــه  ئامانجه كانی چاو لێده كات، نه ك 
ئه كتیڤ كردنه وه ی ئه م ناوچه یه . بۆ 
وێنه  ده كرێ ئه م پرســیاره  كه  بۆچی 
له  ســه رده می ده سه اڵتی ڕه زاخانی دا 
كــه  ئــه م ناوچه یــه ی وه ك به شــێك له  
شوناســی ئێرانی ناودێر ده كرد، هیچ 
جۆره  پشكێك و بایه خێكی ستراتیژی 

بایه خی بزووتنه وه ی 
ڕزگاریخوازانه ی 
كوردستان بۆ 

باشووری زاگرۆس
حیسام ده ستپیش

شارام میرزایی

و: ئەرسەالن یارئەحمەدی

کاتێک لەکەکان دەبنە دڕکی چاو

ســێ  لوڕســتان  و  ئیــالم  کرماشــان، 
زاگرۆســن  ئســتراتیژیکی  پارێــزگای 
چەوســێنەری- سیســتمی  لــە   کــە 
داگیرکاری پان ئێرانیســمی کۆماری 
ئاشــیلی  پاژنــەی  و  ئیســالمی 
بزووتنــەوەی ڕزگاریخــوازی زاگرۆس 
ئێمــە  کــە  ئــەوەی  دێــت.  بەئەژمــار 
نەمانتوانیــوە  نشــینەکان  زاگــرۆس 
لەماوەی ســەدەکانی 1٩ و ٢0 وەکوو 
باقــی نەتەوەکانی دیکــە حکوومەتی 
نەتەوەیــی و دەوڵــەت نەتــەوەی خۆمان 
دابەمەزرێنیــن، ڕاســتییەکی تاڵــە کە 
لــە هۆ و هۆکاری تاڵەوە ســەرچاوەی 
گرتــووە. گەشــە نەکردنــی زانیاری و 
شــعوری نەتەوەیی، نەبوونی بەســتێنی 
لەبــار بــۆ تێپەڕینــی مرۆڤــی کــورد 
لــە ئــاوەزی عەشــیرەیی و تایفــی بــۆ 
ئاوەزی نەتەوەیی و لەگشتی گرینگتر 
چاالکیــی  ڕاوەســتانی  و  بێدەنگــی 
کــورد  کۆمەاڵیەتیــی  سیاســی_ 
لەهەمبــەر پێکهاتــەی    نەریتــی _ 
تایفــی لــە ســەرەکیترین هۆکارەکانی 
نائاگایــی  خولــی  بەرهەمهێنانــەوەی 
خــۆی   ئەمــە  کــە  بــووە،  نەتەوەیــی 
بەرەوپێش بردنــی  بــۆ  کاتالیزۆرێکــە  
نــی  کا نە ا ر کە گیر ا د مە نا ر بە
ئیســالمی  ئێرانــی  ناوەندگەراکانــی 
لەســەر  بــوون  زاڵ  بەردەوامیــی  و 
خێڕاترکردنــی  و  کوردســتاندا 
ئاسمیالســیۆنی فەرهەنگی کوردەکان 

لە کرماشان و ئیالم.
دەســەاڵتدارێتی  و  بنێــوە  دووبەرەکــی 

بکە
بێ ڕێزی بە شووناس، نەتەوە و ئایینی 
کــوردەکان بابەتێکی نامۆ و نوێ نیە 
بــۆ کــوردەکان وکارێکــە کــە لەمێژە 
بــە ڕێنوێنیــی بــژاردە ئێرانییــەکان و 
فاشیســتی  حکوومەتــی  لەڕێــگای 
بــۆ  گەاڵڵــەی  ئێــران  مەزهەبیــی 
داڕێژراوە و جێبەجێ کراوە و دەکرێت. 
لەوکاتــەوە کــە بــژاردەی ئێرانــی بــۆ 
فێربوونــی  بەمەبەســتی  یەکەمجــار 
ئورووپــای  ســەردانی  نــوێ  زانســتی 
ژیانــی  کاریگەریــی  لەژێــر  و  کــرد 
ئورووپــا  سیاســی_ کۆمەاڵیەتیی 

دروســتکردنی  شــیرینی  خەیاڵــی  بــە 
دەوڵەت_ نەتــەوە گەڕایــەوە بــۆ ئێــران، 
ســەرەکی  و  بنەڕەتیــی  ڕۆڵێکــی 
نەتەوەیی_ شووناســی  تێکدانــی  لــە 
فەرهەنگیــی  ئاسمیالســیۆنی  و 
نەتەوەکانی چوارچێوەی سنوورەکانی 
ئێــران هەبــووە، پرۆژەیــەک کــە تێیدا 
بژاردە و ڕۆشــنبیری ئێرانی لەالیەک 
و حکوومەتی فاشیستی_ مەزهەبیی 
لەمــاوەی  دیکــەوە  لەالیەکــی  ئێــران 
بەشــێوەیەکی  ڕابــردوودا  ســەدەی 
سیســتماتیک و  بــە بەشــدارییەکی 
تەنگەبــەر کاری کــردووە و بەرنامــە 

پەیوەندیدارەکانیان بەرەو پێش بردووە.
باڵوکردنــەوەی گۆرانییەکــی پــڕ لــە 
و  هەجــو  ســەرتاپای  کــە  بێ ڕێــزی 
گاڵتەکــردن بــە کوردانــی لەکــە، لــە 
نموونەکانــی  بەرچاوتریــن  نوێتریــن و 
ئێرانییــەکان  ناوەندگــرا  بێ ڕێزیــی 
ئێمەیــە،  بــە شــووناس و کەســایەتی 
کردەوەیــەک کە دژکردەوە و تووڕەیی 
چاالکانــی  و  خەڵــک  بەربــاڵوی 
سیاســی_ کۆمەالیەتیی کوردســتانی 
بــەدواوە بووە و ســەرەڕای ناڕەزایەتیی 
بەرباڵو و بێ وێنەی کوردەکان لە تۆڕە 
کۆمەاڵیەتییەکان، ڕێپێوان و نووسینی 

چەندین بەیاننامەی دژ بە ئەم کردەوە 
فاشیستییەی ناوەندگەراکانی بەدواوە 
گردبوونــەوەی  و  ڕێپێــوان  کــە  بــوو، 
پارێــزگای  لــە  نوورئابــاد  خەڵکــی 
لوڕســتان بەرباڵوتریــن و بەرچاوترینی 
ئــەو ناڕەزایەتییانــە بــوو. لــەو نێوانەدا 
بابەتــی شــرۆڤەیی جۆراوجۆر  لەســەر 
هۆکاری بیچم گرتنی ئەم بێ ڕێزییانە 
بــاڵو  کۆمەاڵیەتییــەکان  لەماڵپــەڕە 
کراوەتــەوە کــە هۆکارگەلــی وەکــوو 
لــە  لەکــەکان  بەربــاڵوی  هەبوونــی 
کوردســتان،  ســەرەکییەکانی  شــارە 
پێشــکەوتنی ئابووریــی ئــەو خەڵکــە 
و هەروەهــا پێشــکەوتنی فەرهەنگــی 
لەکــەکان بــە هــۆکاری دژکــردەوەی 
وەهــا  بەرهەمهێنانــی  و  نەرێنــی 
لەکــەکان  بــە  دژ  بەرهەمگەلێــک 

لەقەڵەم دەدەن.
و  ڕوون  بابەتانــەدا  لــەو  ئەوەیکــە 
ئاشکرایە، شرۆڤەی الواز و ڕووکارانە 
نووســینانەیە  ئــەم  ناکارناســانەی  و 
نەبوونــی  و  هەســت  لــە  تەنیــا  کــە 
ناســیاری دروســت لە ناوچەی ژیانی 
سیاســی_ کۆمەاڵیەتیی کوردستان و 
زاگرۆس ســەرچاوە دەگرێت. شرۆڤەی 
هــەر  نــەک  نازانســتی  و  نادروســت 

دەبێتــە هــۆی ون بوونی ڕاســتییەکان 
دەبێتــە  بەڵکــوو  زۆربڵێیــی،  لەنێــوان 
چاالکانــی  بەالرێداچوونــی  هــۆی 
مەگــەر  ئێمــە.  مەدەنی_ سیاســیی 
لــە دەیەکانــی ٦0 و ٧0ی هەتــاوی 
کوردانی لەک لە شارە سەرەکییەکانی 
کوردســتان وەکــوو کرماشــان نەبوون؟ 
مەگەر خاوەن سەرمایەکان و کەسانی 
جێــگای متمانــەی بــازاڕ لــەو خەڵکە 
ســەرەکی  پرســیاری  بــەاڵم  نەبــوون؟ 
لێرەدا ئەوەیە کە بۆچی لەو ســااڵنەدا 
بــەر  نەدەکەوتنــە  لــەک  کوردانــی 
ناوەندگــەراکان  بێ ڕێزیــی  شــااڵوی 
وەک ئــەوەی کــە ئێســتا دەکرێت؟ و 
بۆچــی ئــەم شــااڵوە بێ ڕێزییــە دژ بە 
هەتــاوی  ٨0ی  لەدەیــەی  لەکــەکان 
بەمالوە بیچمی گرتووە و گەیشتووەتە 

لووتکەی خۆی؟
ئاڵوگــۆڕە  بــۆ  ڕوانینێــک 
نی  کا تییە یە اڵ مە _ کۆ ســی سیا
ڕوونــی  بــە  هەتــاوی  ٨0ی  دەیــەی 
دەریدەخــات کــە حــزووری بزووتنەوەی 
دێموکراتیکی کوردستان بووەتە هۆی 
بیچــم گرتنــی ڕەوتی شووناســخوازانە 
لەنێــو الوانــی لــەک و بەرزبوونــەوەی 
ئاگایی نەتەوەیی_ شووناســیی ئەوانی 

بــەدواوە بــووە، کارێک کە بووە هۆی 
ئاشــکرای  و  چــاالک  بەشــداریی 
دژکــردەوە  لــە  لــەک  کوردانــی 
نی  کا تییە یە اڵ مە _ کۆ ســی سیا
کوردســتان و پەیوەســت بوونــی ئــەوان 
بــە ڕیزەکانی ئازادیخوازان. کۆی ئەم 
هۆکارانە شــەپۆلێکی گەورەی وزەی 
نووســتوو لە زاگرۆســی ئازاد کرد کە 
هەوڵــە حەقخوازانەکانــی لەکەکانــی 
لەپێناو گەیشــتن بە مافە سەرەتایی و 
مرۆییەکانیانــی بەدواوە بوو. کارێک 
کــە لەڕاســتیدا هــۆکاری ســەرەکیی 
بێ ڕێزیــی  شــااڵوی  بیچم گرتنــی 
ناوەندگەرا ئێرانییەکان دژ بە کوردانی 

لەک بە ئەژمار دێت.
لەڕاســتیدا دەبــێ بڵێیــن کــە ترســی 
فاشیســتی _ مەزهەبیی  حکوومەتــی 
دزەکردنــی  و  لەگەشەســەندن  ئێــران 
بزووتنەوەی دێموکراتیکی کوردســتان 
کوردانــی  چاالکــی  بەشــداریی  و 
سیســتمی  بزووتنــەوەدا،  لــەو  لــەک 
والێ کــردووە  فیکری _ فاشیســتیی 
و  سیســتماتیک  بەشــێوەیەکی  کــە 
بــەردەوام دەســت بداتــە بێ ڕێزی کردن 
بە شووناسی_کەســایەتی کوردەکان، 
بەتایبــەت کوردانــی لــەک، هەتا بەم 

بخەنــە  دووبەرەکــی  بتوانــن  شــێوەیە 
جۆراوجۆرەکانــی  و  جیــا  زاراوە  نێــو 
بەربەســت  ببنــە  و  ئیــالم  کرماشــان، 
ئاگایــی  بردنەســەرەوەی  لەهەمبــەر 
بزووتنــەوەی  گەشــەی  و  نەتەوەیــی 

ڕزگاریخوازانەی ئەم پارێزگایانە.
دەبێ چ بکەین؟

کۆماری فاشیستی_ ئیسالمیی ئێران، 
بــۆ بەردەوامبوونــی دەســەاڵتدارێتی و 
داگیرکاریــی خۆی لەســەر زاگرۆس، 
لە هیچ تاوانێک چاوپۆشی نەکردووە 
و ناپرینگێتەوە. لە دووبەرەکی نانەوەی 
ئایینــی لــە زاگرۆســەوە بگــرە هەتــا 
نانــەوەی دوژمنکاریــی زاراوەیی نێوان 
هۆزەکانی زاگرۆس و ئاسمیاالسیۆنی 
و  ئێعــدام  و  ناوچەیــە  ئــەو  خەڵکــی 
و  چــاالکان  جەســتەیی  ســڕینەوەی 
ڕۆشــنبیرانی ئــەم ئــاو و خاکــە. لــەو 
نێوانەدا ڕۆشنبیران، بژاردە و چاالکانی 
زاگــرۆس  سیاســی_ کۆمەاڵیەتیی 
وەکــوو شــعووری ئــاگای کۆمەڵــگا 
دووبەرەکــی  سیاســەتی  ناســینی  بــە 
فاشیســتیی  سیســتمی  نانــەوەی 
حاکــم لــە ئێــران دەتوانــن لەالیەکــەوە 
سیاســی_ کۆمەاڵیەتی  چاالکییــە 
چڕتــر  خۆیــان  فەرهەنگییەکانــی  و 
بکەنــەوە و ئاســتی زانیاریی نەتەوەیی 
و  بەرزبکەنــەوە  زاگــرۆس  خەڵکــی 
پەرەدانــی  بــە  دیکەشــەوە  لەالیەکــی 
و  ناوچــەکان  نێــوان  پەیوەنــدی 
دروســتکردن و پتەوترکردنی پەیوەندی 
نێوان توێژەکانی بەشداری بزووتنەوەی 
شووناســخوازانەی زاگــرۆس، لەپێنــاو 
البردنــی شــتە ناڕوونــەکان، ناســینی 
پەیوەندییــە  قووڵتــر کردنــی  و  زیاتــر 
فیکرییــەکان و پتەوترکردنــی زیاتری 
هەنــگاو  یەکگرتوویــی  هەســتی 

هەڵبێننەوە.
ئەگەر کۆمەڵگای کوردستان بەالرێدا 
تووشــی  زاگــرۆس  ئەگــەر  بــڕوات، 
سیاســەتە  ئەگــەر  بێــت،  دووبەرەکــی 
مرۆییەکانــی  دژە  و  فاشیســتی 
کۆمــاری ئیســالمی لــەم نیشــتمانەدا 
تــاوان  قامکــی  دەبــێ  ســەرکەوێ، 
بــۆ الی چینێکــی تایبەتیکۆمەڵــگا 
ڕابکێشــین، و نەبوونــی توانایــی ئــەو 
کات  دروســتی  لەناســینی  توێــژە 
لــە   ناکارایــی  و  خۆیــان  شــوێنی  و 
پێویســت  دژکــردەوەی  هەڵبژاردنــی 
و لەبــار بــە هــۆکاری ســەرەکی ئــەم 

شکستە بزانین.
ناڕەزایەتیی لەکەکان بەرانبەر سووکایەتیی سیستماتیک
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پێشــینیان وتوویانــە کــە ئەگــەر 
دەرفــەت و شــانس هاتە بــەر دەرکە 
و دەرکــەت نەکــردەوە، دەرواتــە بــەر 
دەرکەی یەکێکــی دیکە. دەرفەت 
شــتێک نیــە کە هەمــوو ڕۆژێک 
بێتــە بــەر دەرکــە. بۆیــە پێویســتە 
دەرفەتــان  بتوانــێ  مــرۆڤ  کــە 
بقۆزێتــەوە تــا بتوانــێ بــە باشــترین 
شــێوە کەڵکیــان لــێ وەربگــرێ. لە 
ژیانــی نەتەوەیەکیش دا، لەوانەیە بۆ 
هەر نەســلێک یان چەند نەســلێک 
یەکجــار دەرفەتــی زێڕیــن بخولقێ 
بــۆ ئەوەی کــە بتوانــێ هەنگاو بۆ 
پێشخســتن و گەشــەپێدانی ڕەوشی 
خــۆی بــدات. بــۆ ئــەو ئامانجە، لە 
ئەرکێکــی  کۆمەڵگایەکــدا  هــەر 
شــانی  ســەر  دەکەوێتــە  قــورس 
و  سیاســییەکان  پارتــە  ڕێبــەران، 
باقــی ڕێکخــراوە ئەکتیڤەکانی نێو 
کۆمەڵگا کە بتوانن دەرفەتەکان و 
پێشــهاتەکان بخوێننــەوە و لە کاتی 
بــۆ  دروســت  هەنــگاوی  دروســتدا 

قۆستنەوەی هەڵبگرن. 
ســووریە  کــە  ئــەوەی  دوای 
شــەڕێکی  و  قەیــران  تووشــی 
بــوو،  نێوخۆیــی  مالوێرانکــەری 
بەعســی  دەســەاڵتی چەوســێنەری 
سووریە بە چەشنێک لە ڕۆژئاوای 
واڵتەکەمــان تووشــی الوازی و تــا 
بــوو  پاشەکشــە  زۆر  ڕادەیەکــی 
و کــورد توانــی لــە الیــەک ئــەم 
بۆشاییە پڕ بکاتەوە و تا ڕادەیەک 
دەســتەوە  بــە  خــۆی  چارەنووســی 
بگــرێ و لــە الیەکــی دیکــەش لە 
بەرانبەر دێوەزمەی تیرۆر و گرووپە 
داعشــدا  وەک  تیرۆریســتییەکانی 
خۆڕاگــری بــکا و بــە حەماســەی 
کۆبانــی نێــوی کــورد لــە دونیــادا 
هێزێــک  ببێتــە  و  بکاتــەوە  بــاڵو 
بــە  حوکمرانــی  سیســتمێکی  و 
ســیمایەکی مرۆڤی دابمەزرێنن کە 
ببێتە نموونە لە هەموو ڕۆژهەاڵتی 
ناڤیــن دا؛ بــە تایبەتــی کــە ژن لەو 
سیســتمەدا نەتەنیــا توانیــی خــاوەن 
ماف بێ، بەڵکوو خاوەنی دەسەاڵتی 

بەرێوەبەرییش بێ.
ئــەو  هەمــوو  ســەرەڕای  بــەاڵم 
گۆڕانکارییــە ئەرێنییانــە، ئاهــۆی 
دێرینی شۆڕشەکانی کورد، توانیی 
ڕۆژئــاوای  هێزەکانــی  زوو  زۆر 

کوردســتانیش تــووش بکا و دەردی 
تەحەمول نەکردن و زێدەخوازی بووە 
کولتووری باو لەپەیوەندی لە گەڵ 
شــێوازی هەڵسوکەوتی الیەنەکانی 
کورد لە ڕۆژئاوای واڵتدا لە گەڵ 
یەکتــر و دووبەرەکــی و مودێلــی 
نادروســتی حیزبایەتــی لــە هەنــدێ 
بڕگە و هەندێ شوێنی کوردستان، 
لەوێــش کۆپــی کــرا و الیەنــەکان 
ســەرەکیی  الیەنــی  دوو  ســەر  بــە 
پەیەدە و ئەنەکەســەدا دابەشــکران. 
بــەاڵم بە خۆشــییەوە ناکۆکییەکان 
کــە  ئاســتە  ئــەو  نەگەیشــتنە 
پەیوەنــدی  پردەکانــی  هەمــوو 
بڕووخێنــێ.  الیەنانــە  ئــەو  نێــوان 
و  خێرخــوازان  دەستپێشــخەریی  بــە 
کەسایەتییە نەتەوەییەکان، زۆر زوو 
هــەوڵ درا کــە الیەنــە ناکۆکەکان 
لــە دەوری یەک بــۆ دیالۆگ کۆ 

بکرێنــەوە و هەوڵــی چارەســیی ئەو 
کــە  بــدرێ  نابەجێیانــە  ناکۆکیــە 
تەنیــا و تەنیــا لــە بــەر زێدەخــوازی 
و بەرژەوەندیــی حیزبــی بــوو/ یــە. 
ســەرۆکی هەرێمــی کوردســتان ) 
باشــوور(، بەڕێز مەسعوود بارزانی، 
پەیەدە و ئەنەکەسەی لە دهۆک کۆ 
کــردەوە و توانی بە ڕێکەوتێنێکیان 
بگەیەنێ و دەستەیەکی هاوبەش بە 
نێوی »دەســتەیا بلند« لە هەر دوو 
ال پێک بێنێ، بۆ ئەوەی کە کورد 
لە ڕۆژئاوای واڵت تووشــی شەڕی 
نێوخۆیــی نەبــێ و بتوانــێ هێــزی 
خــۆی یەکگرتــوو بــکات. بەاڵم لە 
پراتیــک دا، هێــچ یەک لــەو دوو 
الیەنــە نەیانتوانــی بــەو ڕێکەوتنــە 

پێبەند بن و کاری پێ بکەنەوە. 
دوای ئــەوە هێندێــک ڕووداوی 
ناخــۆش لــە نێوانیانــدا هاتــە پێــش 
و پەیــەدە لــە عامــوودا هەندێــک 
کــە  ئەنەکەســە  الیەنگــری 
پەیــەدە  بەرانبــەر  ناڕەزایەتییــان 
دەربڕیبــوو، دایــە بــەر ئاگربــاران و 
ئەو کارە بووە مایەی کەیفخۆشیی 
دوژمنانــی گەلەکەمان بە گشــتی 
و ڕێژیمــە داگیرکەرەکانــی تاران و 

دەمشق بە تایبەتی. 
زۆر  ڕادەیەکــی  تــا  پەیــەدە 
تــەک  سیســتمێکی  خوازیــاری 
حیزبیــە و هیــچ بیــر و بڕوایەکــی 
دەرەوەی خــۆی تەحەمــول نەدەکرد. 
بەاڵم پێویســتە کە بگۆترێ کە لە 
بــارەی سیاســەتی دەرەوەی دا پەیەدە 
توانیویەتی بااڵنســێک بپارێزێ لە 
نێوان دوو بەرەی سەرەکیی شەڕ لە 
ســووریە کە لــە بەرەیەکدا ئامریکا 
ســەرکردایەتیی دەکا و لــە بــەرەی 
دیکەشــدا ڕووســیە. پەدەیە هەروەها 
گرتوویەتــە  کــە  سیاســەتەی  بــەو 
پێشــێ بــە نیســبەت دەوڵەتی بشــار 
ئــەوەی  هــۆی  بووەتــە  ئەســەدەوە، 
کــە النیکــەم کوردســتان لــە گەڵ 
ڕێژیمی ئەســەد تووشی شەڕ نەبێ 
و زیاتــر هێزەکانی بــە دژی داعش 

ئاراستە بکات.
کــە  ئــەوەی  بــۆ  ئەنەکەســەش 
بگێــڕێ،  خــۆی  ڕۆڵــی  بتوانــێ 
لــە  خــۆی  پێشــمەرگەکانی 
شــەڕی دژی داعــش لە باشــووری 
ئــەو  بەکارهێنــا.  کوردســتاندا 
بــە لەبەرچاوگرتنــی  کارە ئەگــەر 
لێــک  نەتەوەیــی  بەرژەوەندیــی 

بدرێتــەوە، بایەخــی هیــچ لــە کار 
و خەباتــی پەیــەدە کەمتــر نیــە. لە 
ســەرکردایەتیی  کــە  ئــەوەی  بــەر 
توانییــان  الیــەک  لــە  ئەنەکەســە 
لــە خەباتــی نەتەوەیی و پاراســتنی 
خاکــی کوردســتاندا بەشــدار بــن و 
لــە الیەکــی دیکەشــەوە هێزەکانــی 
خۆیان سەرگەرم بکەنەوە کە بیر لە 
شــەڕی براکوژی و ڕکەبەرایەتیی 
نابەجێ لەگەڵ پەیەدە نەکەنەوە کە 

ببێتە هۆی زەرەری گەلەکەمان.
ئەگــەر چی پەیەدە و ئەنەکەســە 
پێکــەوە  نابەجێیــان  ملمالنێیەکــی 
هەیــە/ هەبــوو، بــەاڵم هــەر دووی 
ئــەم الیەنانــە لە ســەر ئــەوە کۆک 
بوون کە لە گەڵ ڕیژیمی ئەسەددا 
شەڕی چەکداری ڕابگرن و نەهێڵن 

کە کوردستان زیاتر وێران بێ. 
الیەکــی  لــە  ئەنەکەســە 

دیکەشەوە لە دانیشتنێکدا لەگەڵ 
ئۆپۆزیسیۆنی سووریە لە ئیستانبۆل 
ڕێککەوتن و گرینگترین خاڵی ئەم 
پرســی  چارەســەریی  ڕێککەوتنــە 
کورد بوو لە ڕۆژئاوا و دانپێدانان بە 
کورد لە یاسای بنەرەتیی سووریەی 
نــوێ دا و ڕاگرتنــی هەمــوو ئــەو 
پرۆژە ڕەگەزپەرەســتانەی کە دژی 
گەلــی کــوردن و دانــی غەرامە بە 
کــورد و بەنێــو کردنــی ســووریە بە 
کۆمــاری ســووریە بــوون.  بەاڵم وا 
دیــارە کــە ئــەم ڕێککەوتنــەش بــە 

جێگایەک نەگەییشت. 
لەســەر  بمانــەوێ  ئەگــەر 
ســەرنەکەوتنی ئــەم ڕێککەوتنە بە 
کورتی ئاماژەیەک بە هۆکارەکان 
بکەیــن، هۆکاری ســەرەکی ئەوەیە 
نێوەڕاســتدا  ڕۆژ هەاڵتــی  لــە  کــە 

و لــە نێــو نەتەوەکانــی بااڵدەســتدا 
کــە کوردســتانیان داگیر کــردووە، 
کەســایەتیی  خــاوەن  کەســانی 
دێموکراتیــک کــە بتوانــن دان بــە 
مافی گەلی کورددا بنێن، نە تەنیا 
کەم، بگرە هەر نەبێت. نموونەی هەرە 
بەرچــاوی ئــەو هۆیە، چارەنووســی 
کوردە لە باشــووری کوردســتان کە 
سەرەڕای چەســپاندنی مافەکانیان 
لــە دەســتووری بنەڕەتیــی واڵتــدا، 
بەغــدا  کاربەدەســتانی  هێشــتا 
بــەو  لــە ســەر شــانی کــورد  کــە 
مافەکانــی  گەییشــتن،  دەســەاڵتە 
پێشــێل دەکــەن. هــەر ڕاســت لەبــەر 
دەرکەوتنــی وەهــا ڕاســتییەکە کە 
ماوەیــەک  ئەنەکەســە  ڕێبەرانــی 
پێــش لــە ئێســتا، جوابــی ڕەدیان بە 
ئیئتیالفــی  ســەرۆکی  داخــوازی 
ئۆپۆزیســیۆنی ســووریە دایــەوە بــۆ 

هەیئەتێکی حیزبی دێموکراتی 
کوردستانی ئێران بە سەرپەرەستی 
ســەردانی  هیجــری،  مســتەفا 
 )MERI(»مێــری« ناوەنــدی 
کــرد کە ناوەندێکی لێکۆڵینەوەیە 

بۆ ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست.
ڕۆژی شــەممە ڕێکەوتی ٩ی 
هەتــاوی،  13٩5ی  گەالوێــژی 
هەیئەتێکــی حیزبــی دێموکراتــی 
کوردستانی ئێران بە سەرپەرەستی 
ســکرتێری  هیجــری،  مســتەفا 

دێموکــرات  حیزبــی  گشــتیی 
»مێــری«  ناوەنــدی  ســەردانی 
توێژینــەوە  ناوەندێکــی  کــە  کــرد 
ڕۆژهەاڵتــی  بــۆ  لێکۆڵینەوەیــە  و 

نێوەڕاست.
لەو ســەردانەدا، هەیئەتی حیزبی 
دێموکرات بە سەرپەرســتی مستەفا 
هیجــری، لە الیــەن هەیئەتێکی ئەو 
ناوەندەوە بە سەرپەرەســتی پرۆفسۆر 
عەالئەدیــن«  عەزیــز  »دالوەر 
بەرپرســی ئــەو ناوەنــدە، بەگەرمــی 

پێشــوازییان لێ کــرا. دوو هەیئەت 
لە دانیشتنێکی دوو کاتژمێری دا، 
لە ســەر پرس و بابەتی پێوەندیدار 
بە ناوچەی ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست 
و واڵتانــی ئــەم ناوچەیە و دۆزی 
کــورد لە هەر کام لە بەشــەکانی 
کوردســتان، ئاڵوگۆری بیروڕایان 
کــرد و بــۆ هاوکاریــی زیاتــر لــە 
جــۆری  و  بەرنامــە  ســەر چەنــد 

هەماهەنگییەکان ڕێککەوتن.

ناردنی پێشــمەرگەکانیان بۆ عەزاز 
و هــەر وەهــا بەشــدارییان نەکــرد لە 
حکوومەتــی کاتیی ســووریەدا کە 
لە الیەن ئیئتیالفی ئۆپۆزیســیۆنی 
و  هاتــووە  پێــک  ســووریەوە 
هۆیەکەشیان بۆ ئەوە گەڕاندووەتەوە 
کــە؛ ئــەو ئیئتیالفــە لــە گرووپــە 
دژی  کــە  نزیکــە  دینییــەکان 
گەلــی کــوردن و کوردیــان خــۆش 
نــاوێ. لــە الیەکــی دیکــەوە، لــەو 
حکوومەتــەدا بێجگە لە کورد هیچ 
پێکهاتەیەکــی دیکە لە ســووریەدا، 
ئاســووریەکان  و  تورکمــان  وەک 
و...، بەشــدارییان پــێ نەکــردوون. 
کــە  ویســتی  ئەنەکەســە  بۆیــە 
پێشمەرگەکان لە بەرەیەکی دیکەدا 
بەشــدار بــکا کە لە الیــەن پەیەدەوە 

دامــەزراوە و بــە نێــوی هێزەکانــی 
سووریەی دێموکرات دەناسرێ. ئەو 
بەرەیــە جاری یەکم لە ســێزدە الیەن 
پێکهــات کــە هەمــوو الیەنەکانــی 
عەرەب، کورد، ئاســووری، سریانی 
و تورکمــان لــە خــۆی دەگرێ و لە 
الیــەن زۆر واڵتەوە پشــتیوانییان لێ 
دەکرێ و ڕۆڵی بەرچاویان هەیە لە 

شەڕی دژی داعشدا. 
و  ئەنەکەســە  هەنــگاوەی  ئــەو 
هێــزە،  ئــەو  لەگــەڵ  بەشــدارییان 
هەنــگاوە  لــە  دیکەیــە  یەکێکــی 
ژیرانەکانی ڕیبەرایەتیی ئەنەکەسە 
لێــک  و  چارەســەری  هیــوای  و 
نێزیــک بوونــەوەی لەگــەڵ پەیــەدە 
زۆرتر بووە، کە تەنانەت ڕووســیەش 
شــالیاری  جێگــری  ڕێــگای  لــە 

»میخاییــل  ڕووســیە،  دەرەوەی 
بۆگدانۆڤ«ەوە ئەوەی بە نوێنەری 
ئەنەکەسە ڕاگەیاندبوو کە ڕووسیە 
لە یەک نزیکبوونەوەی ئەنەکەســە 

و پەیەدەی پێ خۆشە.
لەیــەک  و  یەکگرتــن 
کــورد  الیەنەکانــی  نزیکبوونــی 
لــە هــەر پارچەیەکــی کوردســتان 
گەلەکەمــان  داخوازییەکانــی 
مســۆگەرتر دەکات و ناکۆکیەکان 
دەبنــە هــۆی بچــووک کردنــەوە و 
وەدی نەهاتــن و لەکیــس چوونــی 
ئــەم داخوزیانــە. بۆیە هیــوادارم کە 
بــە هــۆی هەندێــک بەرژەوەندیــی 
کورتخایەنی حیزبییەوە ئەو دەرفەتە 

لەکیسمان نەدەین.

ڕۆژئاوای واڵت بەرەو کوێ؟

مستەفا هیجری سەردانی ناوەندی مێری کرد

عەلی مۆنەزەمی

پەیەدە تا ڕادەیەکی زۆر خوازیاری سیستمێکی تەک حیزبیە 
و هیچ بیر و بڕوایەکی دەرەوەی خۆی تەحەمول نەدەکرد. بەاڵم پێویستە کە 
بگۆترێ کە لە بارەی سیاسەتی دەرەوەی دا پەیەدە توانیویەتی بااڵنسێک 
بپارێزێ لە نێوان دوو بەرەی سەرەکیی شەڕ لە سووریە کە لە بەرەیەکدا 

ئامریکا سەرکردایەتیی دەکا و لە بەرەی دیکەشدا ڕووسیە
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پۆســت  ئورشــەلیم  ڕۆژنامــەی 
وتووێژێکــی لــە ســەر خەباتــی نوێــی 
کوردســتانی  دێموکراتــی  حیزبــی 
هیجــری،  مســتەفا  لەگــەل  ئێــران 
سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی 
کوردســتانی ئێــران پێکهێنــاوە. لێــرەدا 
دەقــی ئەو وتووێــژە دەخەینە بەر دیدی 

خوێنەرانی ڕۆژنامەکەمان:
شــای  محه ممــه دڕه زا  كاتێــک 
په هلــه وی له  شۆڕشــی 1٩٧٩ی ئێران 
له  ده سه اڵت وه ال نرا، حیزبی دێموکرات 
خوازیاری حكوومه تێكی دێموكراتیک 
ئیســالمی  كۆمارێكــی  بــه اڵم  بــوو، 
لــه  تــاران هاتــه  ســه ر كار. هیجــری، 
ســکرتێری گشتیی حیزبی دێموكراتی 
كوردســتانی ئێران، ده ڕوانێته  3٧ ســاڵ 

خه بات دژ به  ئه م ڕێژیمه  شیعەیە .
لــه  چه ند مانگی ڕابردوودا، حیزبی 
دێموکــرات هێرشــی دووباره ی بۆ ســه ر 
و  ده ســت پێ كردووه   پاســداران  ســپای 
پێشمه رگه کان ده یان چه كداری ئێرانیان 

كوشتووه .
مستەفا هیجری لەم بارەیەوە دەڵێت: 
كاتێــک  زایینــی،  »ســاڵی ٢015ی 
بینیمــان كــه  ڕێژیمــی ئێــران نایهــه وێ 
بــكات،  چاره ســه ر  كــورد  مه ســه له ی 
پێشــمه رگه كانمان  كــه   دا  بڕیارمــان 
لــە  هیجــری  ئێــران«.   بنێرینــه وه  
درێژەی قســەکانیدا باســی لــەوە کرد: 
»ئێــران ده یزانــی كه  پێشــمه رگه كانمان 
بــه اڵم  واڵت،  نێوخــۆ ی  هاتوونه تــه وه  
بــه  هــۆی ئــه وه ی كــه  ئــه وان خه ریكی 
 1+5 واڵتانــی  له گــه ڵ  دانوســتان 
)په یماننامــه ی ناوكیــی ئێــران( بــوون، 
ویســتیان كــه  پیشــان بــده ن كــه  واڵت 
ئارامه  و هه روه ها ویســتیان پیشان بده ن 
كــه  ئه وان هیچ جۆره  كێشــه یه كیان )له  

نێوخۆی واڵت( نیه ».
حیزبــی  پێشــمه رگه كانی  ئێســتا 
لــه   ئێــران  كوردســتانی  دێموكراتــی 
به ره نگاربوونه وه ی هێزه كانی ئێران زۆرتر 
چاالک بوونه ، له  ســاڵه كانی 1٩٨٩ و 
1٩٩٢دا، ڕێبه رانــی حیزبی دێموكراتی 

بوونیــان  ئێــران  لــه   كــورد  ٦ میلیــۆن 
هه یــه  كــه  مافــی زۆریــان لــێ زه وت 
دێموكراتــی  حیزبــی  هه روه هــا  كــراوه ، 
كوردســتانی ئێــران داوای لــە خەڵکــی 
کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت کــردووە كــه  
هه ڵبژاردنه كانــی ڕێژیم بایكۆت بكه ن. 
پــاش یه ک ده یه  خه بــات )چه كداری( 
كورده كانــی   ،1٩٨0 ســاڵه كانی  تــا 
ئێــران ٢0 ســاڵ بە بێ ده نگی له ئاســت   
بــه اڵم  ژیــان.  ئایه تۆڵــاڵكان  ڕێژیمــی 
كوردســتانی  دێموكراتــی  حیزبــی 
ئێــران هیــچ به ره وپێــش چوونێــک لــه  
به رانبــه ر  ئێــران  ڕێژیمــی  ڕه فتــاری 
بــه  كــورده كان نابینــێ. هیجری ســاڵی 
٢00٦ كاتێــک كــه  دیار بــوو ئامریكا 
ســه باره ت به  مه ســه له ی ناو كی له گه ڵ 

ســکرتێری  هیجــری،  مســتەفا 
دێموکراتــی  حیزبــی  گشــتیی 
وتووێژێکــدا  لــە  ئێــران  کوردســتانی 
ڕۆژنامەوانــی  ســاڵح،  ئاســۆ  لەگــەل 
دانیشــتووی واڵتــی ســوێد،  کــوردی 
باســی لە الیەنــە جیاوازەکانی خەباتی 

نوێی حیزبی دێموکرات کرد.
ئاســۆ ساڵح ڕۆژنامەوانی کورد لەو 
وتووێژەدا باس لەوە دەکات کە وشــەی 
حیزبــی  کــە  چەمکێکــە  »ڕاســان« 
بــۆ  ئێــران  کوردســتانی  دێموکراتــی 
ئــەو قۆناغه نوێیە لە خەباتی ئێســتادا 
هەڵیبــژاردووە و بــە گشــتی چاالکیی 
چەکداریــی حیزبــی دێموکراتــه، کــە 
لــە  ڕێبەرایەتیــی حیزبــی دێموکــرات 
کۆنگرەی 15دا ئەو پرســەی دیسانەوە 
بــە شــێوەیەکی  خســتە ڕوو و پاشــان 

جیدی هەوڵیان بۆ داوە.
وەاڵمــی  لــە  هیجــری  مســتەفا 
ئاڵوگۆڕیــک  چ  کــە  پرســیارێکدا 
بووە هــۆی ئەوەیکە حیزبی دێموکرات 
دووبــارە دەســت بــە خەباتــی چەکــدار 
کــە  دەکات  لــەوە  بــاس  بکاتــەوە، 
گرینگتریــن بابــەت بــۆ ڕووداوەکانــی 
ســاڵی ڕابردوو لە گۆڕەپانی سیاسەتی 
گۆیــا  کــە  دەگەڕێتــەوە،  ئێــران دا 
ڕێککەوتننامــەی گرووپی 1+5 ئەو 
جــۆرەی کــە بــە گوێی خەڵکــدا دەدرا 
کــه دوای بەرجــام دۆخــی ئابــووری و 
بێــکاری لە ئێراندا باشــتر دەبێت، بەاڵم 

بە پێچەوانە خراپتر بوو.
حیزبــی  گشــتیی  ســکرتێری 
لــە  ئێــران  کوردســتانی  دێموکراتــی 
وتووێــژەدا  ئــەو  دیکــەی  بەشــێکی 

كوردســتانی ئێران لــه  واڵتانی ئۆتریش 
و ئاڵمان تێرۆر كراون. 

مانگــی ڕابــردوو ئێــران هۆشــداری 
دا كــه  شــاری كۆیــه  لــه  حكوومه تــی 
هه رێمی كوردستانی عێراق بۆردوومان 
دێموكــرات  حیزبــی  ئه گــه ر  ده كات، 

ئۆپراسیۆنه كانی ڕانه گرێت.
هیجــری  مســتەفا  قســه ی  یه كــه م 
لــه  بــاره ی ئــه وەی کــە   بۆچــی ئێــران 
گوتــی:  ده كات  ئێســرائیل  دژایه تــی 
هه یــه ،  هاوبه شــمان  دوژمنــی  »ئێمــه  
بــه اڵم واڵتانێکــی زۆر پشــتیوانی لــە 

ئیسرائیل ده كه ن«.
ناوبــراو باســی لــەوە کــرد؛ »ئێــران 
مه ترســییه كە بــۆ ناوچــه و  پشــتیوانی 
کردنی لە حیزبوڵاڵ و حه ماس، پیشــان 

هۆشــداری دا  ده كات  دانوســتان  ئێــران 
كــه  له گــه ڵ ئورووپاییــه كان، پێویســته  
فوكوس بخرێته  سه ر پشتیوانی کردنی 
لــه م  دێموكراســی  و  مــرۆڤ  مافــی 
واڵتــه . مســتەفا هیجــری باســی لەوە 
کرد کە ڕێكه وتننامه ی ناو كیی ساڵی 
ڕابردوو، ده سكه وتی ئابووری بۆ ڕێژیم 

هه بووه  و ده بێته  هۆی به هێزبوونی.
حیزبــی  گشــتیی  ســکرتێری 
دێموکــرات هێما  بــه وه  ده كات كه  ئه وان 
حكوومه تێكــی دێموكراتــی فێدراڵیــان 
ده وێــت و لــەو پێوندەییــەدا بــاس لــەوە 
دەکات: »ئێمــه  بــه  شــوێن ده وڵه تێكی 
دێموكراتەوەین. ئێمه  ده مانهه وێ كه  هه ر 
نه ته وه یــه ک ئۆتۆنۆمــی )ده ســه اڵتی 
خۆجێــی( خۆی هه بێــت، هه روه ها هه ر 

ڕایگەیانــدووە کــە واڵتانی ڕۆژئاوایی 
بــەو ئاکامــە گەیشــتن کــه البردنــی 
گەمارۆ ئابوورییەکان لەســەر ڕێژیمی 
خەڵکــی  بــە  خزمــەت  بــۆ  ئێــران، 
خــۆی نیــە، بەڵکــوو بــۆ یارمەتیدانی 
گرووپــە تێرۆریســتییەکانی ناوچــە و 
دەستێوەردانی نێوخۆیی لەو واڵتانەدایە. 
هیجــری هەروەها باس لەوە دەکات کە 
هــۆکاری گرینگتــر لــە ڕێککەوتنی 
دەســت پێ کردنەوەی  بــۆ  ناوکــی 
چاالکیــی چەکــداری بــۆ ســەرکوتی 
ڕیژیمــی  الیــەن  لــە  کــورد  خەڵکــی 
ئێرانــەوە و دۆخــی نالەبــاری خەڵــک 
دەگەڕێتــەوە کــە خەڵــک داوایــان لــە 
حیزبــی دێموکرات کرد بە شــێوەیەکی 
جیددیتــر یارمەتــی خەڵک بکات و تا 
ئەوەیکە ڕێبەرایەتی حیزبی دێموکرات 
دوای لێکۆڵینەوەیەکی هەمە الیەنە و 
فــرە ڕەهەنــد بــەو ئاکامــە گەیشــت تا 
لە ســەرەتای ساڵی 13٩4ی هەتاوی، 
بــۆ  بــکات  پەســند  بەرنامەیــەک 
ئەوەیکە پێشــمەرگە زیاتــر لە نێوخۆی 
مســتەفا  هەبێــت.  حــزووری  واڵت 
هیجــری هەروەهــا بــاس لــەوە دەکات 
کــە خەباتــی نوێی حیزبــی دێموکرات 
ئۆپۆزیســیۆنی  دژکــردەوەی  لەگــەڵ 
ئیرانــی بــەرەڕوو بووەتەوە، بــەاڵم ناوبرا 
لەو بارەیــەوە ڕایگەیاندووە کە؛ حیزبی 
دێموکرات دەبێ هەوڵ بدات ئەو هێزانە 
بــەو قەناعەتــە بگەیەنێت کــە خەباتی 
حیزبــی دێموکــرات دژی ئێــران نیــە و 
بەڵکوو بۆ ئازادیی ئێران و دابین کردنی 

بەرژەوەندیی هەموو ئازادیخوازەکانە.

ده دات كه  ئێسرائیل دوژمنی سه ره كیی 
ئه م واڵته یه ».

حیزبــی  گشــتیی  ســکرتێری 
دێموکراتــی کوردســتانی ئێران باســی 
زۆر  پاره یه كــی  »ئێــران  کــرد:  لــەوە 
خه رجی حیزبوڵاڵ و حەماس ده كات دژ 
بــه  ئیســرائیل، بــه  ڕای من ئیســرائیل 
پێویسته  ئێران وه كوو دوژمنی سه ره كیی 
خۆی ببینێ و هه وڵ بدات كه  الوازی 
بــكات. حیزبوڵاڵ و حه مــاس پاره یه كی 
زۆر وەردە گــرن و ئه وانیــش یارمه تــی 
ئێران ده ده ن بۆ دژایه تی ئیسرائیل، هه ر 
به و پێیه ش ئیسرائیل پێویسته  یارمه تی 
گرووپه كانی ئۆپۆزیســیۆن بدات تا دژ 

به  ئێران ڕاوه ستن«.
له  نێوان ئه و گرووپه  ئۆپۆزیسیۆنانه ، 

نه ته وه یــه ک پێویســته  نوێنــه ری خۆی 
له  ده سه اڵتی مه ركه زی هه بێت«.

ئــه وه   ســه ر  لــه   جه ختــی  هیجــری 
كــرده وه  كــه  حیزبی دێموکــرات له گه ڵ 
كۆنگــره ی نه ته وه كانــی ئێرانی فێدڕاڵ 
گرووپه كانــی  كــه   ده كات  هــاوكاری 
دیكه  لــه  نه ته وه كانی ئازه ری، عه ره ب، 
به لووچ و توركمه نه كان له  خۆ ده گرێت 

و به  شوێن مافی خۆیانەوە بن.
هه ستێكی خیانه ت لێره  به دی ده كرێ 
كــه  كــورده كان به رانبــه ر بــه  ئورووپــا و 
ئامریكا هه یانه ، به  هۆی ئه وه ی ئه وان 
پشــتیوانییان لــه  دێموكراســی و مافی 

نه ته وه كان نه كردووه .
کــە:  کــرد  لــەوە  باســی  هیجــری 
»تاجێــره  ئورووپاییــه كان هه مــوو ڕۆژ 
دێــن بــۆ ئێــران تــا كاری ئابــووری و 
ڕێكه وتنــی ئابــووری به ڕێــوه  به رن« و 
درێــژه  ده دات: »بۆیــه  ڕێكه وتننامه ی 
ناو كــی بۆ خه ڵكــی ناوچه  خراپ بوو، 
ته نیــا بــۆ خــودی ڕێژیمی ئیســالمی 
بــاش بوو. هیــچ الیه نێكی دیكه  جگه  
ئــه م  پــاش  قازانجێكــی  هیــچ  لــه وان 

ڕێكه وتننامه  نه بینی«.
حیزبــی  گشــتیی  ســکرتێری 
ڕوو  دەخاتــە  پرســیارێک  دێموکــرات 
بــه   بۆچــی ڕۆژئــاوا  به ڕاســتی  کــە 
دێموكراســی گرینگــی نــادات و لــەو 
بارەیــەوە: »سیاســه تی ئامریــكا چــاو 
لــه  ئه مــڕۆ ده كات، به اڵم داهاتوو بۆی 
گرینگ نیه . بۆ وێنه ، ئه وان پالنێكیان 
بۆ له ناو بردنی ســه دام حوســێن هه بوو، 
بــه اڵم هیــچ پالنێكیــان بــۆ پــاش ئــه و 
نه بــوو«. هیجــری نیگه رانیــی خــۆی 
ســااڵنی  لــه   ئامریــكا  کــە   لــەوەی 
ڕابــردوودا ڕه وایــی و دۆســتانی خۆی 
له  ناوچه دا  له ده ست دابێت دەر دەبڕی، 
چوونکــە لــه  پێوەندی له گه ڵ شــه ڕی 
5 ســاڵه ی ســووریه  شكســتیان هێنــاوه  
و ئیجازه یــان داوه  بــه  تێرۆریســته كانی 
ئێرانــی كــه  بڕۆنــه  نــاو ئــه و واڵتــه  و 
پشتیوانی له  به شار ئه سه دی دیكتاتۆر 

بكه ن.

مستەفا هیجری:
ئێران دوژمنی هاوبەشی حیزبی دێموکرات و واڵتی ئیسرائیله

مستەفا هیجری:
حیزبی دێموکرات پێشوازی لە پێوەندییەک ناکات کە ڕەوتی دێموکراسیخوازی 

تووشی کێشە بکات

پێشوازیی پێشمەرگەکانی حیزب لە ڕێوڕەسمی نەورۆزی ڕاساندا

مستەفا هیجری، سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
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پێشمەرگە ئاڵقەی پێوەندیی گەل و سیمبۆلی شێعر
پێشــمەرگە ئــەو ناوەیــە کــە ســینگ بــە ســینگ و 
نــەوە لــەدوای نــەوە لە »پێشــەوا«وە هەنــدێ جار 
ســرودێکی ئاشــکرا، هەنــدێ جار »خاســەکەو« یان 
»بازێکــی کۆســااڵن«ی بە هێماکراوی نێوشــێعرێک و 
هەندێکجاریش »کــوڕەکان«، واتە هێمایەکی وێردی 
ســەرزاری جەماوەرێکی ژێردەســت بووە و نەســلەکانی 
وشــەکەیان لــە دڵیانــدا پاراســتووە. کەواتــە، وەک 
هێمــا، بەهێزتریــن ئاڵقــەی پێوەندیــی نەســلەکان 
ئــەم وشــەیە بــووە، چونکــە گەلێک هەمــوو خۆزگە و 
ئاواتەکانی لەو ناوەدا چاندووە. بۆیە تەنیا بە بوون 
و جووڵــەی ئەویش خوێنی ورە و هیوا لە دەمارەکانی 

گەلیشدا دەجوڵێ.
ڕەهەندێکــی  وەک  هونــەر  و  نەســلەکان  دابڕانــی 

گرێدانەوەیان
دابڕانــی نەســلەکان لەوانەیــە یەکێــک لــە گرفتــە 
ســەرەکییەکانی بــەردەم بزووتنــەوەی نەتەوەیــی –
دێموکراتیکــی گەلــی کورد بێت. »دابڕانی نەســلەکان 
بەواتــای پچڕانــی پارادایمــی مەعریفەتی و بەهایی 
کۆمەاڵیەتییەکانــی  گرووپــە  و  نەســلەکان  نێــوان 
کۆمەڵگایەکە کە لە ڕاستیدا دەبێ ژیانێکی پەیوەستە 
پێــک بێنن. »دوور کەوتنــەوەی بەرە بەرەی دوو یان 
سێ نەوەی لەدوای یەک لە ڕووی جوگرافی، سۆزداری، 
فکــری، و بەهایــی، بارودۆخێکــی نــوێ دروســت دەکا 
کــە بە دابڕانی نەســلەکان ناودەبــرێ.« ئەم دابڕانە 
دەســەاڵتی  لەالیــەن  سیســتیماتیک  بەشــێوەیەکی 

داگیرکەریشەوە بەڕێوەبەرایەتی دەکرێ.
بــۆ نزیــک کردنــەوە و پێوەندیــی نێــوان نەســلەکان 
ڕەهەندی جۆراوجۆر پێویســتە. یــەک لەو ڕەهەندانە 
»شــۆڕش  کــە  ڕێبازەیــە  ئــەو  لەســەر  بەردەوامــی 
مینبەری« و »کاوەجەوانمەرد« بەو گوڵەی لەبەرۆکی 
گەیانــدەوە.  بەیــەک  نەســلیان  دوو  نیشــتیمانیاندا 
ئــەوان هــەردووک کوڕەشــەهید بــوون و لــە تەمەنــی 
ســاوایەتییاندا باوکیــان لەڕێبــازی ئازادیدا شــەهید 
ببــوو. ڕەهەندێکــی تــر ئەوەیــە کــە لەســەر هەمــان 
ڕێبــاز »شــۆڕش ئاهی« لــە هونەرەکەیــدا دەینوێنێ. 
ئەمیش هەروەک ئەوانە، بەاڵم کاری ئەم ڕەهەندێکە 
بۆ بەرجەســتەکردنی ســیمای ئەوان و ڕێبازی ئەوان. 
ڕەهەندێــک کــە بەداخــەوە لــە ئەزموونــی خەباتــی 
ڕزگاریخوازیــی کــورد دا کەمتــر گرنگیی پێدراوە. ئەم 

ڕەهەندە، ڕەهەندی هونەرییە. 
شــۆڕش ئاهــی کە ئێســتا پەیکــەرەی شــەهید دوکتور 
شــەرفکەندی لەبەردەســتە، وەک تەمەنــی فەقێیەتی 
»ئەحمــەدی خانی« و »حاجی قادر« وایە کە نانی 
فەقێیەتــی و هونەریــان لەگــەڵ گــەل یەککــردووە. 
هونەرێک لە هەناوی گەل و پێشــمەرگەوە دێت. گەل 
پشــتی دەگــرێ و ئەویــش ســیماکان دێنێتــەوە بوون. 
ئەمەش بەرهەمێکی دیکەی ڕاسانە. هونەرێکی دەروەست 
کــە هاندەرەکــەی وەرگرەکانێتــی. ئەمــە لەبەرانبــەر 
ئــەو قەڵــەم و توانایانەدایــە کە لەجیاتــی ئازادی، 
پاســاودەری دەســەاڵتی داگیرکەر و بەرهەمهێنەرەوەی 

ئەو دەسەاڵتەن.
هونەر و ئەخالق و ئازادی

لــەو شــوێنەی هونەری ئازاد قەدەغەکراوە و هەســتی 
هونەرمەنــد و خەیاڵــی شــاعیر دەرەتانــی ڕســکان 
و پژانــی نییــە، ژیانــی مەعنەوی وشــک و بێ گیانە. 
ژیانی هونەری و گەشــەکردنی پێویستی بە ئازادییە. 
بەرهەمــی  بەرهەمهاتنــی  پێویســتییەکی  چوونکــە 
هونــەری، ڕایــی بوونــی ئازادانــەی توانــا خــەالق و 
داهێنەرانەکەیەتــی. هونەر بۆ ئەوەی بتوانێ ئازادیی 
خۆی وەرگرێ، بە بۆچوونی »بارتیلمە« دەبێ گرنگی 
بــەدەرەوی خــۆی بــدات. »ئامانــج و غایەتــی هونەر 
لەدەرەوەیەتــی؛ ئەگــەر ئــەم ئامانجــە ئەخالقییــش 
نەبێــت، کۆمەاڵیەتییە.« کەواتە » هونەر ئەرکێکی 

ئەخالقیــی  تایبەتمەندیــی  و  هەیــە  کۆمەاڵیەتــی 
ڕاستەقینەشی ئەو ئاگاییەیە کە لە ڕاپەڕاندنی ئەم 

ئەرکەدا نیشانی دەدا.« 
ئەوەی دەرفەتی ڕسکان و ئازاد بوون دەڕەخسێنێ مرۆڤە 
ئازادیخوازەکانن کە لە نێو کورداندا بە پێشــمەرگە 
ناســروان. لەگــەڵ دەســتپێکردنەوەی چاالکیــی نوێی 
پێشــمەرگەکانی کوردســتان کــە بــە »ڕاســان«ناوی 
دەرکــرد، هونەر لــە شــێوە جۆراوجۆرەکانی دا تێکەڵ 
بەم ڕاسانە بوو. کەواتە ڕاسان ئەو مەدلولە بوو کە 
هێزەکانــی کۆکــردەوە لێرەدا، واتــای دەقی هونەری 
بەندبــوو بەو بارودۆخەوە کــە ئەم واتایە بەرهەمی 
هێنا. ئیلهامی هەســتی هونەرمەند جوڵە و ڕاســانی 
نوێــی پێشــمەرگە بوو. دەقــی جۆراوجۆری شــێعری، 
ســرود، ڕیپۆرتاژ و چیرۆک و لێکدانەوە سیاســیەکان 

بە دەورییەوە بەرهەم هاتن.
نیگارکێشیی سەردیوار وەک هونەرێکی ئیعترازی

ئەوکاتانەی کە ملمالنێ کۆمەاڵیەتیی و سیاسییەکان 
جۆرەکانــی  لووتکــە،  دەگەنــە  لەکۆمەڵگایەکــدا 
گرافیتی ناڕەزایەتیی ئەو تاک و گرووپانە دەخەنە 
ڕوو کــە بێ بــەش کــراون. هونــەری نیگارکێشــانەی 
سەردیوار لێرەدا ئامرازێکە بۆ پێوەندیی نێوان مەیل 
و خواســتە کۆمەاڵیەتیــی و سیاســییەکانی کۆمەڵگە 
پەراوێزخــراوەکان. لە شۆڕشــی کوردســتاندا تاک و 
تەرا ئەم هونەرە هەبووە و وەک ئامرازێکی ئیعترازی 
بەرچــاو  زۆر  ڕەهەندێکــی  بــەاڵم  بەکارهاتــووە. 
نەبووە. ئەگەر هەشــبووبێ، لە كڵێشــە وێنەییەکانی 

تێنەپەڕاندووە. 
بەســەر  زاڵ  ســەرەڕۆی  دەســەاڵتێکی  لــە  ئێســتا، 
ئێراندا، دەرفەتی نگارکێشانی گرافیتی لەسەر دیوار 
نییــە و بــە نایاســایی دادەنرێ، ئەگەر هەشــبێ بۆ 
دەزگاکانــی ڕێژیم هەیە. بەاڵم دەکرێ شــێوەگەلێکی 
بــۆ  لەگرافیتــی وەک هونەرێکــی قاچــاغ  تایبــەت 
گەیاندنی پەیامە سیاســی کۆمەاڵیەتییەکان لەســەر 
نادادپەروەری و ســەرکوتکاری ســودی لێ وەربگیرێ. 
ئــەم هونــەرە دەتوانێ لــە شــێوە ئێعترازییەکەی لە 
ڕۆژهــەاڵت و باکوور بەکار بێت. لە باشــووریش ئەم 
هونەرە دەتوانێ کۆمەک بکات بە گۆڕینی تێگەیشتنی 
جەماوەر لە فەزا. بەشــێک لــەو فەزا داگیرکراوە بە 
ڕێکاالمــە بازرگانییەکانی کۆمپانیاکان و دەســەاڵتە 
ئیقلیمــی و جیهانییــەکان بۆخۆی پــڕی بکاتەوە. بە 
بیــر مــۆڵ و کۆمپانیاکانــی باشووریشــی بێنێتــەوە، 
بەشــێک لەو فەزا فیزیکییە هی ئەو پێشــمەرگانەیە 
وا بەرگــری لــە نیشــتیمانەکەیان دەکەن. بە بیریان 
بێنێتەوە کە بە چ پرۆسەیەکی خوێناوی دا ڕۆێشتوون 
گەیشــتوون)لێرەدا  ئــەورۆ  دەســکەوتەی  بــەم  تــا 
چەنــد نموونەیەکی کارەکانی شۆڕشــی ئاهی لەســەر 
دیوارەکانــی دەوری شــەقامی شەســتمەتری هەولێــر 
هــەن(.  گرافیتــی بــە هەمــوو شــێوەکانی پێویســتە 
بــەکار  کوردســتان  لــە  ئێعتــرازی  وەک هونەرێکــی 
بێــت. دیــارە ئەمکارە لــە ڕۆژهەاڵتی کوردســتان بە 
تــەرا دەبینــرێ. بەتایبەتــی ئەندامانــی  تــاک و 
پارتــە سیاســییەکان وێنــەی ڕێبەرانــی شــەهید بە 
شــێوەی گرافیتــی بەکار دێنن. ئەمــە ئەزموونێکە کە 
لەزۆربــەی بزووتنــەوە پەراوێزخــراو و نهێنییــەکان 
بەکاردێت. وەک ئیرلەندییەکان، بزووتنەوەی چەپی 
)بودریــار(  فێمینیســتەکان.  و  ســەرمایەداری  دژی 
ئەم چەشــنەهونەرە بە شــێوەیەکی بــاش دەزانێت بۆ 
دەرخســتنی گیانی ناڕەزایەتی و بە جۆرێک شۆڕشــی 
دەزانی لەبەرانبەر فەزای نایەکسانی و هەاڵوێردراوی 
سەرمایەدارانەی شارەکان و پێیوایە، جیهانی سایبێر 
توانای ڕووبەڕووبوونەوەی لەگەڵی نییە. )بودریار( 
لەکتێبــی »ئاڵوگۆڕی ڕەمزییانــە و مەرگ«)1976( 
لەبــارەی ئــەم هونەرەوە دەڵێت: بــۆ ئەنجامدانی نە 
پێویســتیی بە ڕێکخســتنی جەماوەر و نە بە ئاگایی 
سیاســی هەیــە. هــەزاران گەنجــی تەیار بــە ماژیک 
و قوتــووی ڕەنگــی ئیســپری بــۆ هەڵتەکاندنی هێما 
شارییەکان و تێکدانی نەزمی نیشانەکان بەسە..«

ڕاسان و هونەر و پێوەندیی نێوان نەسلەکان
دوکتور ڕەحیم سورخی

سێ بەرهەمی هونەرمەند شۆڕش ئاهی
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جێگری ڕێکخراوی بەسیج و ڕۆحانییەکانی ئێران ڕایگەیاند: پێکەوە ژیانی ئاشتیخوازانەی موسڵمانانی شێعە و سوننی لە 
تەنیشتی یەکتر، یەکیەتی خەڵک بۆ بەرنگاربوونەی ئیستکبار، پشتیوانی لە هەژاران لە بەرانبەر زاڵمدا، تەنیا بەشێک لە 

ئامانجی سەرەکیی ئینقالبی ئیسالمی بەئاژمار دێت.
بەپێی هەواڵە باڵوکراوەکان، عەلی ئەکبەر داربکەالیی، لە کاتی ڕەوانە کردنی کەســانێک بۆ ناوچەکانی شــەڕ، لە ژێر 
ناوی »راهیان نور«دا، ڕایگەیاند بە هەڵسەنگاندنی هەوڵەکانی دوژمن لە ئەفغانستان، پاکستان و عێراق و واڵتانی دیکەی 
ناوچەکە، تەواوی هەوڵەکان بۆ خەبات لە پێناوی پێکهێنانی ئینقالبی ئیسالمییە، کە باڵوبوونەوەی تەواوی ئەو بیرۆکەیە 

بە نیشانەی لە ناوچوونی بیروباوەڕ و هەوڵەکانی ئیستکبار لە جیهاندایە.
ئەو بەرپرســە لە درێژەی لێدوانەکەیدا گوتی، تەواوی ئەو هەواڵنە دەتوانن بە نیشــانەی لێکترازانی ڕیزی بەکرێگیراوەکانی 

ئیستکبار و کوژاندنەوەی ئاگری هەوڵە دوژمنکارانەکانی ئەوان لە جیهاندا بێت.
بانگەشەکانی ناوبراو لە کاتێکدایە کە دەسەاڵتی قەزایی ئێران ڕۆژی سێ شەممە 1٢ی گەالوێژ، باسی لە ئێعدام کردنی 
ژمارەیەک لە زیندانیانی ســوننی مەزهەب بە تۆمەتی »دوژمانایەتی لەگەڵ خودا«، »ســەر بە گرووپەچەکدارەکان« و 

»تێکهەڵچوون لەگەڵ هێزە ئینتیزامییەکان«، کرد.
شوناســی ئیعــدام کــراوەکان دوێنــی بەناوەکانی »شــەهرام ئەحمەدی، خالیــد مەلەکی، موختار ڕەحیمــی، بەهمەن ڕەحیمی، 
کاوە وەیسی، ئارش شەریفی و کاوە شەریفی« 

ڕاگەیەنراوە.
هەر لەو پەیوەندییەدا، ڕۆژی سێ شــەممە، ٢1 
زیندانیی سوننی مەزهەب لە زیندانی ڕەجایی 
شــاری کەرەج ئێعدام و نزیکەی 1٧ زیندانیی 

دیکە، ئەگەری ئیعدام کردنیان لە ئارادایە.
حکوومەتــی ئیســالمیی ئێــران، لــە کاتێکــدا 
بــاس لە پێکــەوە ژیانــی ئاشــتیخوزانەی نێوان 
موســڵمانانی شــێعە و ســوننی دەکات، کە لە 
ســەرەتای بە دەســەاڵت گەیشــتنیەوە لە ئیران، 
لە ناوچە هەژارنشــین و سوننی مەزهەبەکانی 
کوردســتان و سیستان و بەلووچستان، خەڵکی 
ئەو ناوچەیە، بە هۆی مەسەلەی سوننی بوون 
و نەتەوەیــی بونیــان زیاتــر ســەرکوت کــراون و 

ڕێژەی ئیعدامی زیاتری تێدا ئەنجام داوە.

لە درێژەی بانگهێشت کردن و گوشار خستنەسەر بنەماڵەی چاالکانی مەدەنی لە کوردستان، هێزەکانی ئیتالعات لە شاری 
مەریوان چەند جارێک خێزانی یەکێک لە چاالکانی مەدەنیی ئەو شارەیان بانگهێشتی ئیدارەی ئیتالعات کردووە.

لە ماوەی حەوتووی ڕابردوودا، هێزەکانی وەزارەتی ئیتالعات لە شاری مەریوان، خێزانی یەکێک لە چاالکانی مەدەنیی ئەم 
شارە بە ناوی »عەدنان قادری«یان بانگهێشت و لێپرسینەوەیان لەگەڵ کردووە.

عەدنان قادری یەکێک لە چاالکانی مەدەنیی شــاری مەریوانە کە ماوەیەکە بێ سەروشــوێنە و ئیدارەی ئیتالعات هەموو 
ڕۆژێک خێزانی ناوبراو بۆ لێپرسینەوە بانگهێشتی ئەو ئیدارەیە دەکات.

یەکێک لە نزیکانی ئەو بنەماڵەیە لە پەیوەندییەکی تەلەفوونی دا بە ئاژانسی کوردپای ڕاگەیاند: خێزانی عەدنان بە ناوی 
»شادیە فەتحی« ماوەی 10 ڕۆژە، هەموو ڕۆژێک بانگهێشتی ئیدارەی ئیتالعات دەکرێت.

ئەو ســەرچاوەیە لە درێژەدا گوتی، لە ڕۆژی پێنج شــەممەوە هەتاکوو ڕۆژی شــەممە، پێنج جار خێزانی عەدنانیان بانگهێشــت 
کردووە و پێیان ڕاگەیاندووە کە ئەگەر لە زووترین کاتدا ئەو چاالکە مەدەنییەیان بۆ پەیدا نەکات، خانووکەی بە ســەری دا 

دەڕووخێنن.
بــە وتــەی ئــەو هاوواڵتییــە، ناوبــراو ئەندامــی ئەنجومەنی ئەدەبیی ڤەژینــە و ماوەی نزیک بــە ٢0 ڕۆژە بنەماڵەکەی هیچ 

ئاگایان لێی نیە و بێ سەروشوێنە.
ئەندامــە  لــە  یەکێــک  قــادری،  عەدنــان 
فەرهەنگــی_  ئەنجومەنــی  چاالکەکانــی 
ئەدەبیی ڤەژینی شــاری مەریوانە و لەدایک 

بووی ساڵی 135٦ی هەتاوییە.
وەزارەتــی  هێزەکانــی  پەیوەندییــەدا،  هەرلــەو 
ئیتالعاتی ئێران لە شاری جوانڕۆ، گوشاریان 
خستووەتە سەر بنەماڵەی وەهاب فەخری، کە 
نیشــتەجێی یەکێــک لە واڵتانــی ئورووپاییە، 
بۆ ئەوەیکە کوڕەکەیان بگەڕێننەوە بۆ ئێران.
هەروەهــا، ماوەیــەک لەمەوبــەر، چاالکێکی 
نــاوی  بــە  مەهابــاد  خەڵکــی  کرێکاریــی 
»ســەالحەدین مالک تومەتــەری« بە هۆی 
گوشــاری هێزە ئەمنیەتییەکانی حکوومەتی 
واڵتانــی  لــە  یەکێــک  پەڕیــوەی  ئێــران، 

ئورووپایی بووە.

ئێعدامــی بەربــاڵو و بــێ وێنەی چاالکانی عەقیدەتی کورد لە زیندانی ڕەجایی شــاری کــەرەج، لەگەڵ دژکردەوەی توندی 
ڕێکخراوی داکۆکی لە مافی مرۆڤی کوردستان بەرەوڕوو بووە.

ڕێکخراوی داکۆکی لە مافی مڕۆڤی کوردســتان ســەبارەت بە ئێعدام کردنی چاالکانی عەقیدەتی کورد، بەیاننامەیەکی 
لە ڕۆژی 13 گەالوێژدا باڵوکردەوە.

لەو بەیاننامەیەدا، ئێعدام کردنی چاالکانی عەقیدەتی بە »زاڵمانە و نایاســایی« وەســف کردووە و ئێعدامی النیکەمی ٢5 
زیندانیی مەزهەبی کورد لەژێر ناوی »پێکهێنان و ترس و خۆف لە نێو چاالکانی سیاسی و مەدەنی کوردستان« ناو دەبات.
ئەو ڕێکخراوە لەو بەیاننامەیەدا ئێعدامەکان بە »پروسەیەکی جێی شیاو لە دەزگای قەزایی حکوومەتی ئیسالمی« دەزانێت 
و بە داخبوونی خۆیان لە هەمبەر ئەو کردەوانە دەربڕی و داوکاری »ڕاگرتنی پرۆســەی هەمەالیەنە«ی ســزای نامڕۆڤانە 

بوو.
هــاوکات لەگــەڵ ئەو بایاننامەیەدا، فێدراســیونی نیونەتەوەیی کۆمەڵگای مافی مــرۆڤ و ڕێکخراوە ئێرانییەکانی ئەندام، 
کۆمەڵــگای داکۆکــی لــە مافــی مرۆڤی لە ئێران، ئێعدامی دەیان زیندانیی ســوننه مەزهەب لەو واڵتەدا بە توندترین شــێوە 

مەحکووم کرد.
عەبدولکەریــم الهیجــی، بەرپرســی فێدراســیونی نێونەتەوەیــی کۆمەڵگاکانــی مافــی مــڕۆڤ لــەو بارەیــەوە گوتوویەتــی: 
کۆمەڵگای نێونەتەوەیی ناتوانێت بە لە بەرچاو نەگرتنی پێشێلکردنی زەق و بەرچاوی مافی مڕۆڤ بە دەست دەسەاڵتدارنی 

ئێران درێژە بدات.
ئێعدامــی ژمارەیەکــی زۆر لــە زیندانییانــی کــوردی ســوننه مەزهــەب بەپێــی »اعترافات«ـــی زۆرەملــی و محاکمــەی 

نادادپەروەرانە، بێڕێزی بە سەرەکیترین ڕێساکانی مافی مرۆڤە.
سەرلەبەیانی ڕۆژی سێ شەممە 1٢ گەالوێژ لە زیندانی ڕەجایی شاری کەرەج النیکەم ٢5 چاالکی عەقیدەتی بە ناوەکانی 
»کاوە وەیسی، تالب مەلەکی، بێهروز شا نەزەری، کاوە شەریفی، ئارش شەریفی، کەیوان مۆئمێنی فەر، وریا قادری، عالم 
برماشــتی، بەهمەن ڕەحیمی، موختار ڕەحیمی، یاوەر ڕەحیمی، شــاهۆ ئیبراهیمی، ئومید پەیوەند، ئادریس نعمەتی، ئەحمەد 
نەسیری، فەرزاد هەنەرجو، ئەمجەد ساڵحی،محەممەد غەریبی، شارام ئەحمەدی، کەیوان کەریمی، ئومید مەحمودی، پوریا 

محەممەدی لەگەل حکمەت عێراقی، حەمزە عێراقی و عەلی عیراقی لە سێدارە دران.

لــە درێــژەی بانگهێشــت و دەستبەســەرکردنی هاوواڵتییانــی کــورد لــە شــارەکانی کوردســتان لــە الیــەن ناوەنــدە 
ئەمنیەتییەکانەوە، هاوواڵتییەکی کورد خەڵکی شاری مەهاباد دەستبەسەر کرا.

ڕێکەوتی 4ی گەالوێژ، هاوواڵتییەکی خەڵکی شاری مەهاباد بە ناوی »فایەق جیهانی« کوڕی عەلی، تەمەن 
3٦ ساڵە، لە الیەن  هێزە ئیتالعاتییەکانی ئەو شارەوە دەستبەسەر و بۆ شوێنێکی نادیار ڕاگوێزرا.

فایــەق جیهانــی مــاوەی یەک حەوتووە دەستبەســەرە و هەتاکوو ئێســتا هیــچ پەیوەندییەکی لەگــەڵ بنەماڵەکەیدا 
نەبووە.

ئــەو هاوواڵتییــە کــوردە خێزانــدار و خاوەنــی دوو منداڵــی کەم تەمەنە و خەریکی فرۆشــتنی کەرەســەی پەڕاوەگە 
»نوشت افزار«ـه.

دەوترێ، فایەق ســی ڕۆژ پێش لە دەستبەســەرکردنی بانگهێشــتی ئیدارەی ئیتالعاتی شاری مەهاباد کراوە و پاش 
دوو کاتژمێر لێپرسینەوە ئازاد کرا، بەاڵم ناوەندی ئەمنییەتی شاری مەهاباد بە بیانووی لێپرسینەوە جارێکی دیکە 

بانگهێشت و دەستبەسەری دەکەن.
هێزە ئەمنیەتییەکانی شــاری مەهاباد، تۆمەتی هاوکاری لەگەڵ یەکێک لە حیزبە کوردەییەکانی ئۆپوزســیونی 

حکوومەتی ئیسالمیی ئێرانیان ، وەپاڵ ئەو هاوواڵتییە کوردەیان داوە.
ســەرەڕایی دەستبەســەر کردن و ناڕوونی چارەنووســی ئەو هاوواڵتییە کوردە، بنەماڵەکەی بۆ ئاگادار بوون لە مەڕ 
چارەنووســی فایەق چەند جارێک ســەردانی ئیدارەی ئیتالعاتی ئەو شــارەیان کردوە، بەاڵم هیزەکانی ئیتالعات لە 
دانی هەر زانیارییەک لە چارەنووسی ئەو هاوواڵتییە خۆیان بواردووە و ئەمەش نیگەرانی الی بنەماڵەی ناوبراوی 

لێکەوتووتەوە.
لە الیەکی دیکەوە ماڵپەڕی کانوونی داکۆکیی مافی مرۆڤی کوردستان باسی لە دەستبەسەر کردنی چاالکێکی 
مەدەنی بە ناوی »ئارش حوسین پەناهی« کرد کە بۆ دووهەمین جار لەالیەن هێزە ئیتالعاتییەکانی شاری دوێوالن 

دەستبەسەر کراوە.
هەر لەو پەیوەندییەدا حەوتووی ڕابردووش، ئیدارەی گشتیی ئیتالعاتی پارێزگای کرماشان ٩ هاوواڵتیی خەڵکی 

شاری سەالسی باوجانی دەستبەسەر کرد.

بەرپرســانی دادوەریی حکوومەتی ئیســالمیی 
ئێــران ســزای لەســێدارەدانی ٦ کەســیان لــە 
گرتووخانەی ناوەندیی شــاری ورمێ جێبەجێ 

کرد.

بەپێی هەواڵی ئاژانســی هەواڵدەریی کوردپا، 
سەرلەبەیانیی ڕۆژی شەشی گەالوێژ، سزای 
لەسێدارەدانی ٦ هاوواڵتیی کورد لە حەوشەی 

گرتووخانەی »دەریا« جێبەجێ کراوە.
مەجیــد  ئێعدامکــراو؛  کەســانی  ناســنامەی 
موجتەبــا  فــووالدی،  ڕەحمــان  هێرکوولــی، 
شــیرخانی، عەبدوڵاڵ قادری، عەلی تەلعەتی 

و چەنگیز شیری ڕاگەیەندراوە.
ئەو شەش کەسە لە الیەن دادگەکانی ئێرانەوە 
بــە »کڕیــن و فرۆشــتنی مادەی هۆشــبەر« 
تۆمەتبــار کــراون و تاکــوو دوێنێ بەیانی، لە 

بەندەکانی 1٢ و 14ی گرتووخانەی ناوەندیی ورمێ ڕاگیرابوون.
تــا ئێســتا هیــچ ناوەندێکــی فەرمیــی حکوومەتــی، ســەبارەت بــە ئێعدامــی بەکۆمەڵــی ئەو ٦ کەســە هەڵوێســتی نەبووە و 

دادگوستەریی گشتیی ورمێش لەوبارەوە بێ دەنگە.
ڕۆژی دووشــەممەی ئەو حەوتوویەش زیندانییەکی کورد لە شــاری ســونقور لە پارێزگای کرماشــان ئێعدام کرا. ئەم کەســە 

تۆمەتی »قیساسی نەفس«ـی لەسەر بوو.
بەپێــی ئامارێــک کــە ڕێکخــراوی مافی مرۆڤی ئێران باڵوی کردووەتەوە، النیکەم ٢50 کەس لە ڕۆژی 11ی بەفرانباری 

ساڵی ڕابردووەوە تاکوو 30ی پووشپەڕی ئەمساڵ، لە ئێراندا ئێعدام کراون.
تاوانی پێوەندیدار بە »مادەی هۆشبەر« و »کوشتن« زۆرینەی لەسێدارەدراوەکانی نێو گرتووخانەکانی ئێران لەخۆ دەگرێت.

لــە  ئێعدامــەکان  ڕەوتــی  درێــژەی  لــە 
تــاران  لــە زیندانــی گــەورەی  ئێرانــدا، 
هەنووکــە 5٢ زیندانیــی ژێــر تەمەنــی 
3٢ ســاڵ چاوەڕوانــی جێبەجێ کردنــی 

حوکمی ئێعدامەکانیانن.
بــە  تــاران  گــەورەی  زیندانــی  لــە 
 5٢ النیکــەم  »فشــافوویە«  نــاوی 
ســاڵ،   3٢ تەمەنــی  ژێــر  الوی 
حوکمــی  جێبەجێ کرانــی  چاوەڕوانــی 

ئیعدامەکانیانن.
لــە  باڵوکــراوەکان،  ڕاپۆرتــە  بەپێــی 
تیپــی 1ی ئــەو زیندانــەدا، 3٢ زیندانی 
زینــدان ٢0  تیپــی ٢ی هەمــان  لــە  و 
زیندانیــی دیکە حوکمی ئێعدامەکانیان 

پشت ڕاست کراوەتەوە.
ســەرجەم لــەو زیندانــە 5٢ زیندانیی ژێر 

تەمەنی 3٢ ساڵ چاوەڕوانی جێبەجێ کردنی سزای ئێعدامن.
بــە وتــەی »نــاوی پیــالی« کۆمیســێرێکی پایەبــەرزی بیاڤی مافی مرۆڤ لــە نەتەوە یەکگرتووەکان، لە ســاڵی ٢013ی 
زایینیــی دا، النیکــەم لــە ئێــران 500 کەس ئیعدام کراون و هەنووکە 1٦0 کەس کە لە تەمەنی منداڵیدا تووشــی تاوان بوون، 

لە زیندانەکانی ئێراندا چاوەڕێی بەڕێوەچوونی سزای ئێعدامن.
ماوەیــەک پێــش لــە نوێترین ڕاپۆرتی ڕێکخــراوی لێبوردنی نێونەتەوەیی دا باڵوکراوەتەوە، ئیران لە ســاڵی ڕابردوودا )٢015( 

٩٩٧ کەسی ئێعدام کردووە کە بە نیسبەت ساڵ پێشوو )٧43(، زیادی کردووە.
ڕێکخراوی لێبووردنی نێونەتەوەیی ساڵی ٢013ی زایینی لە راپۆرتی خۆیدا ئاشکرای کرد کە حکوومەتی ئیسالمیی ئێران 

یەکێک لەو واڵتانەیە کە بە لەسەرەوە بوونی ئامارەکانی ئیعدام لە جیهاندا ئەژمار دەکرێت.

شەش زیندانیی کورد لە ورمێ ئێعدام کران

جێگری ڕێکخراوی بەسیجی ئێران باسی لە ژیانی ئاشتیخوازانەی 
شێعە و سوننی کرد

بەردەوامیی شەپۆلی ئێعدام  لە ئێراندا

گوشارخستنە سەر بنەماڵەی چاالکێکی مەدەنی لەالیەن ئیدارەی 
ئیتالعاتەوە

ئێعدام کردنی زیندانییان بۆ دروستکردنی ترس و خۆف لە نێو 
چاالکانی سیاسی و مەدەنی لە کوردستاندایە

دەستبەسەرکردنی هاوواڵتییانی کورد لە کوردستان درێژەی هەیە


