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ســەرکۆماری  ترامــپ  دۆناڵــد 
ئیالەتــە یەکگرتووەکانی ئامریکا، 
فەرمانی بە ئاژانسەکانی زانیاریی 
ئــەوەی  بــۆ  کــردووە  واڵتــە  ئــەو 
پێداچوونــەوە بــە ڕێککەوتننامەی 

ناوکیدا بکەنەوە.
هەواڵدەریــی  ڕاپۆرتــی  بەپێــی 
ڕۆژی  ترامــپ  ڕۆیتێــرز، 
چوارشــەممە ٣٠ی خاکەلێــوە لــە 
جەختــی  خۆیــدا  فەرمانەکــەی 
ئاژانســەکانی  کــە؛  کردۆتــەوە 
زانیــاری لــەو بابەتــە بکۆڵنەوە کە 
ئایــا هەڵپەســاردنی گەمارۆکانــی 
ئێــران، لــە بەرژەوەندیــی ئامریکادا 

بووە یان نا.
ڕێککەوتنــی ناوکیــی ناســراو بــە 
بەرجام، لە مانگی ژوئیەی ســاڵی 
٢٠١٥ لــە نێــوان ڕێژیمــی ئێــران و 
واڵتانی ١+٥ )ئامریکا، بریتانیا، 
فەڕانســە، ڕووســیە و چیــن، پێنــج 
هەمیشــەیی  ئەندامــی  واڵتــی 
ڕێکخــراوی  تەناهیــی  شــۆرای 
نەتــەوە یەکگرتــووەکان و ئاڵمان(، 

واژۆ کرا.
لەســەر بنەمــای ئــەو ڕێککەوتنە، 
کردنــی  ســنووردار  بەرانبــەر  لــە 
چاالکییــە ناوکییەکانــی ئێرانــدا، 
هــۆی  بــە  گەمارۆیانــەی  ئــەو 

چاالکیی ناوکییەوە خراونەتە سەر 
ئەو واڵتە، بەرە بەرە هەڵگیرێن.

کۆماریخوازەکانــی  زۆربــەی 
ئامریــکا لەوانە دۆناڵد ترامپ، لە 
دژبەرانی ئەو ڕێککەوتنەن. ترامپ 
ئــەو ڕێککەوتنــەی بــە؛ "خراپترین 
لــە  و  هەڵســەنگاند  ڕێککەوتــن" 
هەڵبژاردنەکانی  پڕوپاگەندەکانــی 
ئامریــکادا  کۆماریــی  ســەرۆک 
گوتبــووی کــە؛ ئــەو ڕێککەوتنــە 

دەدڕێنێت.
دەمــی  دەراوی  دواتــر  هەرچەنــد 
ترامپ ســەبارەت بــەو رێککەوتنە 
نیانتر بوویەوە، بەاڵم بەڵێنی دا کە 

پێداچوونەوەی بەسەردا دەکرێتەوە.
لــە  پێــش  کاتژمێرێــک  چەنــد 
دەرکردنی فەرمانی ترامپ، جێیمز 
مەتیس وەزیری بەرگریی ئامریکا، 
لە ڕیازی پێتەختی عەرەبســتانەوە، 
جەختــی لەســەر ئــەوە کــردەوە کــە 
ســەرچاوەی هەمــوو قەیرانەکانــی 

ناوچە، ئێرانە.
ڕۆژی  مەتیــس  هەروەهــا 
چوارشــەممە گوتــی کــە؛ دەبێــت 
ئێــران  هەوڵەکانــی  ڕووبــەڕووی 
ســەبارەت بــە ناســەقامگیر کردنی 
ناوبــراو  ببینــەوە.  ناوچەکــە 
گوتیشــی؛ کاتێک ئاریشــەیەک 

لە ناوچەکەدا دێتە ئاراوە، هەر لەو 
شوێنە شوێنپێی ئێران دیارە.

وەزیــری بەرگریــی ئامریــکا کــە 
پاش دیدار و چاوپێکەوتنی لەگەڵ 
کاربەدەســتانی بااڵی عەرەبستانی 
ســعوودی لێدوانــی دەدا، گوتــی؛ 
"دەبێت پێش بە ســەرهەڵدانی کێشە 
و ئاریشــە لــە واڵتێکــی دیکــە بــە 
دەستی ئێران بگرین. دەبێت پێش بە 
ســەرهەڵدانی گرووپی میلیشــیایی 
دیکــە وەکــوو حیزبەڵــای لوبنــان 
بگرین. بابەتی سەرەکی لە ئێستادا 
ئەوەیــە کــە ئێمــە لــە ڕێڕەوێکــی 

درووستدا هەنگاو هەڵدەگرین".

کۆنگرەی ئامریکا، یاسای توندتر کردنەوەی گەمارۆکانی سەر ئێران 
و سووریە تاوتوێ دەکات

ترامپ فەرمانی 
پێداچوونەوە 

بە بەرجامی دا

دۆناڵد ترامپ، سەرۆک کۆماری 
ئامریــکا داوای لە کۆنگرەی ئەو 
هەمــوار  ڕەوتــی  کــردووە  واڵتــە 
کردنی یاساکانی گەمارۆ خستنە 
ســەر واڵتانی پشــتیوانی ڕێژیمی 
بەشــار ئەســەد، لەوانــە ڕووســیە و 

ئێران خێراتر بکەنەوە.
پــاش  کــە؛  دەکرێــت  پێشــبینی 
کۆتایــی هاتنــی پشــووی وەرزی 
بەهــاری کۆنگــرە لــە حەوتــووی 
داهاتــوودا، یاســاگەلێکی نــوێ و 
کــۆن ســەبارەت بە یاســاغ کردنی 
بالێســتیکی  ناردنــی مووشــەکی 
ســووریە  ڕێژیمــی  بــۆ  ئێرانــی 
جێبەجێ بکرێت و سێ کۆمپانیای 
فڕۆکەوانیــی ئێران کــە گومانی 
گواستنەوەی چەکوچۆڵ و هێزی 
شــەڕکەر بە مەبەســتی پشتێوانی 

لەســەرە،  ئەســەدیان  لــە  کــردن 
گەمارۆیان بخرێتە سەر.

نوێنەرانــی  بڕیــارە  هەروەهــا 
کۆماریخــوازی کۆنگــرە، داوا لە 
دەوڵەتــی ترامــپ بکــەن مۆڵەتی 
ئامریکایــی  کۆمپانیاگەلێکــی 
بوئینــگ"  "کۆمپانیــای  وەکــوو 
لەمەڕ ڕادەســت کردنی فڕۆکەی 

تیجاریی بە ئێران هەڵوەشێننەوە.
پەیوەندییــە  کۆمیســیۆنی 
دەرەکییەکانی سێنای ئامریکاش 
بەنیازە پێشنووســی یاسای دانانی 
گەمارۆ لە ســەر ســپای پاسداران 
بــە هــۆی پشــتیوانی کردنــی لــە 

تێرۆریزم ئامادە بکات.
ئامریــکا  کۆنگــرەی  هەروەهــا 
بــە  "قیصــر"  یاســای  بڕیــارە 
لــە  کــردن  بەرگــری  مەبەســتی 

بخاتــە  ســووریە  شــارۆمەندانی 
دەنگدانــەوە، کــە پشتبەســتوو بــە 
وێنەگەلێــک داڕێــژراوە کــە لــە 
الیەن ئەفسەرێکی ئەو واڵتەوە بۆ 
دەرەوە گوازراوەتــەوە و ٥٥ هــەزار 
وێنــەی ســەبارەت بــە ئەشــکەنجە 
کــردن لــە زیندانەکانی ســووریەدا 

ئاشکرا کردووە.
دەوڵەتــی  ڕوانگــەی  گۆڕێنــی 
ســووریە،  بــە  ســەبارەت  ترامــپ 
دانانــی  بــۆ  کۆنگــرەی  دەســتی 
گەمــارۆ لــە دژی ئێــران ئــاوەاڵ 
کردووە، هەرچەند دێموکراتەکانی 
ئــەو  لــەوەی  نیگەرانــن  کۆنگــرە 
گەمارۆیانــە کاریگەریــی لەســەر 
ڕێککەوتنی ناوکی لەگەڵ ئێران 

دابنێت و بیخاتە مەترسییەوە. 

جیهادی سپی

گەالوێــژدا،  ٢٨ی  لــە  پێــش،  ٣٨ســاڵ 
خومەینیــی ڕێبــەری ڕێژیمــی تــازە کــە 
هەمــوو دەســەاڵتەکانی پــاوان دەکــرد، بــە 
دژی نەتــەوەی کــورد فەرمانــی جیهادی 
دا و بە هەموو هێزی نیزامیی موتەعارف 
و ناموتەعارفــەوە، هروژمیــان بــۆ کــورد 
لــە  تــاوان  ئــەوەی  و  هێنــا  و کوردســتان 
دەستیان هات بۆ بە چۆکدا هێنانی کورد 

ئەنجامیان دا.
نەریتــی هەمــوو الت و لــووت و کەســانی 
زۆرمــەدارە کــە دەچنــە شــوێنێک و یــان 
دەیانەوێ دەست بە سەر ناوچەیەکدا بگرن، 
لــە پێــش هەمــوو کــەس و گرووپــدا هێرش 
دەبەنــە ســەر ئــەو کــەس یــان گرووپــە کە 
بەهێزتــر و خۆڕاگرتــر دیــارە و لە ڕاســتیدا 
دەیانــەوێ  زۆرمەدارانــە   و  ملهــوڕ  ئــەو 
بــە هێــرش بــۆ ســەر دیارتریــن و بەهێزترین 
گــرووپ،  و  کــەس  شــایی بەخۆترین  و 
و  بســەلمێنن  خۆیــان  دڕندەیــی  و  توانــا 
کەســی  و  گــرووپ  شکســتهێنانی  بــە 
بەشــەکانی  و  گــرووپ  دەستنیشــانکراو، 
ســاناتر  تاکــوو  بکــەن  دیکــە چاوترســێن 

تەسلیمیان ببن.
ڕێژیمــی خومەینیــش لە یەکــەم گرووپەوە 
لــە ئێرانــدا بــە کــوردەوە دەســتی پێکــرد و 
فەرمانــی جیهــادی بە دژ دەرکــرد تاکوو 
کوردســتان داگیــر بــکا و کــورد شکســت 
پــێ بێنێ و بیــکا بە وانــەی پەندوەرگرتن 
تاکــوو  ئێــران  دیکــەی  نەتەوەکانــی  بــۆ 
زوو تەســلیم ببــن و مــل بــۆ فەرمانەکانی 
و  نیزامــی  هێرشــی  دوای  ڕابکێشــن. 
داگیرکردنی کوردســتان بە هێزی نیزامی 
ڕێژیمــی  دڕنــدە،  ســوپای  و  پاســدار  و 
ئیســامیی تاران هەوڵی داوە کە ئیرادەی 
خۆڕاگرییــش لــە کوردســتاندا بەچۆکــدا 

بێنێ.
شکســت پێهێنان بــە ئیــرادەی خۆڕاگری، 
بە هێزی نیزامی ناکرێ و بۆیە کۆماری 
داگیرکاریــی  قۆناغــی  دوای  ئیســامی 
نیزامی، پەنای بردۆتە بەر پیانی دیکە و 
بە شکڵ و شێواز و پیانی جۆربەجۆر، لە 
ڕێگەی سیاسی و ئابووری و کۆمەاڵیەتی 
و کەلتوورییەوە ویســتوویە کە هێرشــە دیار 
و نادیارەکانی پەرە پێ بدا و بە مەبەستی 
نگریســی واتە بەچۆکــدا هێنانی ئیرادەی 

خۆڕاگری لە کوردستان بگات.
یەکێــک لــەو پیانانە کــە ئەنجامی داوە 
و دەتوانین بە جیهادی ســپی ناوی ببەین، 
هروژمــی سیاســی و فیکریــی کۆمــاری 
ئیسامی بە سیما و ناوی جۆربەجۆر و بە 
دەمامکی جیاوازەوە بووە تاکوو کوردستان 
بە گەمە سیاســی و شــانۆگەری و فێڵ و 
تەڵەکەکانی تاران و قومەوە ســەرقاڵ بکا 
و لــە ناســنامەی خۆڕاگریی دوور بخاتەوە 
و بە شێوەی سیاسی دزە بکاتە نێو قەاڵی 
نەتەوەیــی  ئیــرادەی  نەهاتــووی  لەگیــران 
کــورد و کــە دزەی تێ کرد ئیتر لە نێوەوە 

شار مێحوەری  
ڕاسان

هه اڵواردن، زیانێک   
بۆ...

ئابووریی شپرزەی 
ئێران بە قازانجی 

کێیە؟

هێرشی مووشەکیی 
سنووردار و...

دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران 
کردەوەی دژە مرۆیی لە ئێدلبی سووریەی مەحکووم کرد  ل٢

ڕاگەیەندراوی کۆمیسیۆنی ته شکیالت لە پەیوەندی لە گەڵ 
هێرش بۆ سەر کۆڵبەرانی کورد لە ناوچە سنوورییەکان ل٢



ژمارە٦٩٩، ٣١ی خاکەلێوەی ٢١٣٩٦
هەواڵ و ڕاپۆڕت

دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموکراتی 
کوردستانی ئێران کردەوەی دژە مرۆیی لە 

ئێدلبی سووریەی مەحکووم کرد
دەفتــەری سیاســیی حیزبــی دێموکراتــی 
لــە ڕاگەیەندراوێکــدا  ئێــران  کوردســتانی 
کردەوەی دژە مرۆیی بۆمبارانی شیمیایی 

لە ئێدلبی سووریەی مەحکووم کرد.
دەقی ڕاگەیەندراوەکە:

کــردەوەی دژە مرۆیــی لە ئێدلبی ســووریە 
مەحکوومە

خاکەلێــوەی  ١٥ی  سێ شــەممە،  ڕۆژی 
ئاوریلــی ٢٠١٧ی زایینــی،  ١٣٩٦، ٤ی 
ئەرتەشــی ســەر بە حکوومەتــی تاوانباری 
ئەســەد لە سووریە، هێرشی شیمیایی کردە 
ســەر خەڵکی بێ تاوان و بێ پشــت و پەنا لە 
گوندی خان شیخوون لە باشووری پارێزگای 
ئێدلب لە سووریە، و لەو هێرشە ئاسمانیەدا 
کــە بۆمبی شــیمیایی تێــدا بەکارهاتبوو، 
زیاتر لە سەد کەس کوژراو و سەدان کەس 
برینــدار بوون کە حاڵی بەشــیکی زۆر لەو 

بریندارانە نالەبار ڕاگەیەندراوە.

ئەم هێرشــە ئاســمانیە شیمیاییەی ڕێژیمی 
ئەســەد یەکــەم هێرشــی لــەم چەشــنە بــۆ 
ســەر خەڵکی ســووریە نیــە و چەند جاری 
دیکــەش تاوانی دژەمرۆیی لەم چەشــنەی 
و  بڕیــار  بەپێــی  بۆیــە  و  داوە  ئەنجــام 
ڕێکەوتنە پێشــووەکانی ڕێکخراوی نەتەوە 
یەکگرتووەکان دەبوا لە چەکی شــیمیایی 
پشــتیوانیی  بــەر  لــە  بــەاڵم  دابماڵڕایــە، 
کۆمــاری  ڕێژیمــی  هەمەالیەنــەی 
ڕێژیمــە  ئــەو  بەشــداریی  و  ئیســامی 
لــە شــەڕی نێوخۆیــی ســووریە، هەروەهــا 
پشــتیوانیی سیاسی و نیزامیی ڕووسیە لە 
ڕێژیمی ئەسەد، ڕێژیمی بەعسیی سووریە 
لــە ســەر تاوان و کــردەوە دژە مرۆییەکانی 
بەردەوامــە و لــەو کردەوانــەدا پشــتیوانیی 
ئاشــکرای ڕێژیمی کۆماری ئیسامی و 

سپای پاسدارانی لەپشتە.
ئێــران  کوردســتانی  دێموکراتــی  حیزبــی 

قوربانیانــی  لەگــەڵ  هاوخەمــی  وێــڕای 
ئــەو ڕووداوە دژە مرۆییــە، ئــەو بۆردومانە 
لــە  داوا  و  دەکا  مەحکــووم  شــیمیاییە 
و  سیاســی  کۆمەڵــە  و  کــۆڕ  هەمــوو 
مرۆڤدۆســتەکان دەکا کــە ئــەو کردەوەیــە 
مەحکــووم بکــەن وهــەر لــەو کاتــەدا داوا 
لــە کــۆڕ و کۆبوونــەوە نێودەوڵەتیــەکان و 
ناوەنــدە دەســاتدارەکانی جیهــان دەکا کە 
پشــتیوانی خەڵکی بێتاوانی ســووریە بن و 
بەر بە تاوانکارییەکانی ڕێژیمی ئەسەد و 
ڕێژیمــی کۆماری ئیســامی لە ســووریە 

بگرن.

حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
دەفتەری سیاسی

١٦ی خاکەلێوەی ١٣٩٦
٥ی ئاوریلی ٢٠١٧

ڕاگەیەندراوی کۆمیسیۆنی 
ته شکیالت لە پەیوەندی لە گەڵ 
هێرش بۆ سەر کۆڵبەرانی کورد لە 

ناوچە سنوورییەکان

بۆ بیروڕای گشتی!
لــە  ئــاگادارن،  وەک  هــەر 
درێــژەی سیاســەتی ســەرکوت 
هێزەکانــی  داپڵۆســینی  و 
ڕێژێمــی کۆماری ئیســامیی 
ئێــران، ئێوارەی ڕۆژی شــەممە 
خاکەلێــوەی  ڕێکەوتــی ٢٦ی 
١٣٩٦ی هەتاوی، ژمارەیەک 
لــە  کــورد  کۆڵبەرانــی  لــە 
سەردەشــت،  شــاری  ســنووری 
کەوتنــە بــەر پەالمــاری هێــزە 
ئینتزامییەکانــی ڕێژیمی ئێران 
و لــە ئاکامدا چەند کۆڵبەری 
کورد کوژران و بریندار بوون.

ئــەم هێرشــە نامرۆڤانــەی هێــزە 
سەرکوتکەرەکانی ڕێژیم، هەر 
چەند یەکەم جار و دوایین جار 
نییــە کە ڕووبــەڕووی خەڵکی 
کاســبکار و بێ دەرەتانی ناوچە 
ڕۆژهەاڵتــی  ســنوورییەکانی 
کوردســتان دەبێتــەوە و مافــی 
ژیانیــان لــێ زەوت دەکات، لــە 
ســەرکوتی  درێــژەی  ڕاســتیدا 
سیستماتیکی گەلی بەشخوراو 
و ماف زەوت کراوی کوردە بە 

هەموو چین و توێژەکانیەوە.
سیاســەتە  ئــەم  بەردەوامیــی 
گەلییــە  دژی  و  نامرۆڤانــە 
لــە کاتێکدایــە کــە؛ ڕێژیمــی 
بــە  ئیســامی  کۆمــاری 
نگریســی  تەمەنــی  درێژایــی 

زەوت  ئازادیــی  و  نــان  خــۆی، 
کــردووە و لە ئێستاشــدا خەریکی 
بەڕێوەبردنــی  و  چەواشــەکاری 
لــە  هەڵبژاردنــە  بەنــاو  شــانۆی 
ئێرانــدا. گومانێــک لــەوەدا نییە 
کــە هەموو تاکێکــی ئازادیخواز 
و ســەرجەم نەتــەوەی کــورد لــە 
کوردســتانی ئێــران، چیدی نابێ 
بەرانبەر بەم بێ مافییە و بێ بەری 
بوونــە لــە ژیــان و نــان و ئازادیی 
خۆیــان،  مرۆیــی  کەرامەتــی  و 
بێ دەنگــی هەڵبژێــرن. ئەرکــی، 
شۆڕشــگێڕی و ئازادیخوازانــەی 
هەر تاکێکی کوردە کە بەرانبەر 
دوژمنکارانــە  سیاســەتی  بــە 
کۆمــاری  مرۆڤکوژانــەی  و 
ئیســامی دەنــگ هەڵبــڕن و بــە 
هەر شــێوەیک کە بۆیان دەکرێ 

بەرەنگاری ئەم ڕێژیمە ببنەوە.
سیاســەتی قیزەون و نائینســانیی 
لــێ ئەســتاندنی مافــی ژیــان لە 
هەر شێوەیەکدا بێت، مەحکوومە 
و دژ بە سەرەتاییترین مافەکانی 
کــۆڕ  لــە  داوا  لێــرەوە  مرۆڤــە. 
و  مرۆڤدۆســتەکان  کۆمەڵــە  و 
داکۆکیــکاری  ڕێکخراوەکانــی 
دەکەیــن  مــرۆڤ  مافەکانــی 
سیاســەتەی  ئــەم  بەرپەرچــی 
ئیســامی  کۆمــاری  ڕێژێمــی 
لــە  چاوەڕوانیشــمان  بدەنــەوە. 
ســەرجەم چاالکان، هەڵســووڕاوان 

مەدەنییــەکان  ڕێکخــراوە  و 
سیاســەتی  کــە؛  ئەوەیــە 
هێــرش بــۆ ســەر کۆڵبــەران و 
خەڵکــی کاســبکاری ناوچــە 
ســنوورییەکان مەحکــوم بکەن 
و سیاســەتی سەرکوتکارانەی 

ئەم ڕێژیمە لەقاو بدەن.
داواکارین، ســەرجەم چاالکان، 
تێکۆشەران و هەموو تاکێکی 
کوردســتان،  کۆمەڵــگای 
بــە هەســت بــە بەرپرســایەتی 
و  نیشــتمانی  ئەرکــی  و 
لــە  خۆیــان،  مافخوازانــەی 
کــە  ڕێژیمێکــدا  بەرانبــەر 
ئازادییــەکان  و  نــان  ڕۆژانــە 
و  هەڵوێســت  دەکات،  زەوت 
ناڕەزایەتیــی خۆیان دەرببڕن و 
یەکڕیــز و یەکگرتــوو، هەوڵی 
دەستەبەرکردنی مافی ئازادی 
و ژیان و پاراستنی کەرامەتی 
مرۆیــی خۆیــان بــدەن و زیاتــر 
لە هەمــوو کاتێک ڕیزەکانی 

خەبات پتەوتر بکەن.
حیزبی دێموکراتی 
کوردستانی ئێران

کۆمیسیۆنی تەشکیات
٢٧ی خاکەلێوەی ١٣٩٦ی 

هەتاوی

حیزبەکانی ڕۆژهەاڵت لە سەر هەڵبژاردنەکانی 
ڕێژیمی ئێران کۆبوونەوە

شــەش الیەنــی ڕۆژهەاڵتی کوردســتان لە 
بنکــەی ســەرەکیی کۆمەڵــەـ ڕێکخراوی 
کۆمۆنیســتی  حیزبــی  کوردســتانیی 
پێنج شــەممە  کۆبوونــەوە.ڕۆژی  ئێــران 
١٣٩٦ی  خاکەلێــوەی  ڕێکەوتــی١٧ی 
ڕۆژهەاڵتــی  الیەنــی  شــەش  هەتــاوی، 
کوردســتان لە بنکەی سەرەکیی کۆمەڵە 
حیزبــی  کوردســتانیی  ڕێکخــراوی  ـ 

کۆمۆنیستی ئێران کۆبوونەوە.
دێموکراتــی  حیزبــی  هەیئەتێکــی 
سەرپەرەســتی  بــە  ئێــران  کوردســتانی 
ئەندامــی  قــادری"  نەزیــف  "محەممــەد 
دەفتەری سیاســی لەو کۆبوونەوەدا بەشدار 

بوون.
کۆبوونەوەکــە  ســەرەکیی  تــەوەری 
٢٩ی  هەڵبژاردنەکانــی  بــە  ســەبارەت 
بانەمەڕی ئەمســاڵ بوو کە ڕێژیم دووبارە 

شانۆسازییەکی  دیکە بەڕێوە دەبات. 
لــەو کۆبوونــەوەدا هــەر کام لــە الیەنەکان 
ڕوانگــە و بۆچوونــی هێزە سیاســییەکانی 
لەســەر  و هەموویــان  کــرد  بــاس  خۆیــان 
نیزامێکــی  لــە  کــە؛  بــوون  بــاوەڕە  ئــەو 
داخــراو و چەقبەســتوودا کــە باوەڕێکــی 
بــە هەڵبــژاردن نیە، لە بنەڕەتدا ســەرۆک 
کۆمــار لــەو نیزامــەدا، نــە دەســەاڵتێکی 
هەیە و نە ئەرزشێک.دوای کۆبوونەوەکە، 

بــۆ  ڕۆژنامەنووســی  کۆنگرەیەکــی 
بەڕێوەچــوو  ڕاگەیانــدن  کاناڵەکانــی 
کۆنگــرە  علیــزادە"،  "ئیبراهیــم  کــە 
ڕۆژنامەنووســیەکەی بەڕێــوە بــرد و دواتر 
هەر الیەنەی کە پرسیاری لێ کرا، وێڕای 
پێداگری لەســەر گرینگیــی کۆبوونەوەکە 
ئەرێنییەکانــی  الیەنــە  ڕوونکردنــەوەی  و 
بەشداری نەکردن لە پرۆسەی هەڵبژاردندا 
قســەیان کرد.لەو کۆبوونەوەیەدا بریاردا لە 
داهاتوویەکــی نیزیکدا دووبارە ئەو الیەنانە 
بــە مەبەســتی هەرچــی زیاتــر چــاالک 
زیاتــری  ئیمکانــی  و  بایکــۆت  کردنــی 
کاری کردەیی لەو پێوەندییەدا کۆببنەوە.

یادی شەهیدانی کوردستان لە ڕۆژهەاڵت بەرز ڕاگیرا
ئەندامــان و الیەنگرانی حیزبی دێموکراتی 
کوردســتانی ئێــران لــە شــار و گوندەکانی 
کوردســتان، بــۆ ڕێزگرتــن لــە شــەهیدانی 
کوردســتان بــەردەوام چاالکیــی تەبلیغــی 
لــە  دێموکــرات  بەڕێوەدەبەن.تێکۆشــەرانی 
لــە  کوردســتاندا  شــەهیدانی  ســاڵڕۆژی 
)قلعــەی  بەهــادوری"  "قــەاڵی  گونــدی 
بهــادوری( ســەر بە شــاری ســەرپێڵ زەهاو، 
یــادی شــەهیدانی ڕاســانیان بــەرز ڕاگرت 
نەمریــان  قاســملووی  دوکتــور  وێنــەی  و 
کــردەوە. بــاو  گوندەکــەدا  تــەواوی  لــە 
یــادی  دێموکــرات  ڕۆڵەکانــی  هەروەهــا 
شەهیدان "مامۆستا چەکۆ ڕەحیمی، کاوە 
جەوانمەرد، ســەید ڕەزا درودگەر، مامۆستا 
ســەرکەوت و مامۆستا ڕەسووڵ محەممەد 
زادە"یان بەرز ڕاگرت و ڕێزیان لە خەبات و 
تێکۆشــانیان گرت و بەڵێنــی درێژە پێدانی 
ڕێگای ئەو شــەهیدانەیان دا.لە هەواڵێکی 
دیکەشدا، قارەمانانی دێموکرات لە شاری 
ســنه بۆ ڕێزگرتن لە شەهیدانی کوردستان 

لــە گونــدی تەنگیســەر لــە شــاخی پیرەژن 
هەڵکرد.لەالیەکــی  کوردســتانیان  ئــااڵی 
دیکەشــەوە ئەندامــان و الیەنگرانی حیزبی 
دێموکــرات بۆ جارێکــی دیکەش لە چەند 
ڕۆژهــەاڵت  کوردســتانی  ناوچەیەکــی 
تەبلیغــی  چاالکــی  بەڕێوەبردنــی  بــە 
کوردســتان  ئــااڵی  بەرزکردنــەوەی  و 
پشــتگیری خۆیان بۆ ڕاســانی ڕۆژهەاڵت 
و درێــژەدان بە ڕێبازی شــەهیدانی ڕاســان 
دڵســۆزانی  و  کردەوە.ئەندامــان  دووپــات 
نزیــک  لــە  "ســەردەرئاوە"  لــە  دێموکــرات 
تەرەغەی هەمیشــە ســەربەرزی دێموکرات 
نووســینی  بــە  و  بەڕێوەبــرد  چاالکییــان 
دروشــمی وەک "بژی ڕاســان" پێشــوازییان 
لە وەرزی نوێی ڕاســان کرد.تێکۆشــەرانی 
دێموکــرات لــە شــاری ســەرپێڵی زەهاویش 
ئــەم  گەڕەکەکانــی  و  کــۆاڵن  زۆربــەی 
شــارەیان بــە ئــااڵی کوردســتان و یوبیلــی 
زێڕینــی حیزبــی دێموکــرات ڕازانــدەوە کە 

بووە هۆی خوشحاڵی خەڵکی ناوچە. 

دێموکراتــدا  هەمیشــە  تەنگیســەری  لــە 
ڕێبوارانی بەئەمەگی حیزب کە ماوەیەک 
پێــش ئێســتا ئااڵیەکــی کوردســتانیان لــە 
بەرزاییەکانــی تەنگیســەر هەڵدابوو، کاتێ 
ڕژیــم  گەلییەکانــی  دژی  هێــزە  بینیــان 
ئــەو ئااڵیەیــان داگرتــوە، دوبــارە ئااڵیەکی 
و  هەڵــدا  شــوێنەدا  لــەو  هــەر  دیکەیــان 
دوژمنــان. چــاوی  چقڵــی  بــە  کردیــان 
هەروەهــا ئەندامان و دڵســۆزانی دێموکرات 
لــە دیوانــدەرە چاالکییــان بەڕێوەبــرد و بــە 
نووســینی دروشــمی وەک "بــژی ڕاســان" 

پێشوازییان لە وەرزی نوێی ڕاسان کرد.
ئــەم چاالکییانــە دوابــەدوای ئــەوە ئەنجــام 
ڕابــردوودا  ڕۆژی  چەنــد  لــە  کــە  دراون 
سپای پاســدارانی ڕێژیم بەردەوام سەرقاڵی 
گواســتنەوەی هێز و چەکوچۆڵی نوێ بۆ 
شــارەکانی کوردســتان بــووە و بەمشــێوەیە 

کەشێکی تەواو ئەمنیەتی ساز کردووە.

نوێنەری حیزبی دێموکرات بەشداریی لە کۆنفڕانسی 
مێژوویەک لە پێوەندییەکانی نێوان ئامریکا و 

ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاستدا کرد
بەرپرســی  قــادری"  ســاڵح  "محەممــەد 
دەفتــەری نوێنەرایەتــی حیزبــی دێموکرات 
لــە کۆنفڕانســی  بەشــداریی  لــە هەولێــر، 
نێــوان  پێوەندییەکانــی  لــە  مێژوویــەک 

ئامریکا و ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاستدا کرد.
١٧ی  ڕێکەوتــی  پێنج شــەممە  ڕۆژی 
لەســەر  هەتــاوی،  ١٣٩٦ی  خاکەلێــوەی 
پەیمانگــەی  فەرمیــی  بانگهێشــتی 
فەڕانســەوی لــە هەولێر، "محەممەد ســاڵح 
نوێنەراتــی  دەفتــەری  بەرپرســی  قــادری 
ئێــران  کوردســتانی  دێموکراتــی  حیزبــی 
کۆنفڕانســی  لــە  بەشــداریی  هەولێــر  لــە 

نێــوان  پێوەندییەکانــی  لــە  "مێژوویــەک 
ئامریکا و ڕۆژهەالتی نێوەڕاست"دا کرد.

ئەو کۆنفڕانســە لە الیەن "جۆن پیێر فیلیو" 
ئاکادیمیســت، ڕاوێژکار و دیپلۆماتکاری 
ناوبــراو  و  کــرا  پێشــکەش  فەڕانســەوی 
تیشکی خستە سەر مێژووی پێوەندییەکانی 
ڕۆژهەاڵتــی  واڵتانــی  لەگــەڵ  ئامریــکا 
ویایەتــە  دامەزرانــی  لــە  کــە  نێوەڕاســت 
یەکگرتووەکانــی ئامریــکاوە تــا ئێســتا لە 
قۆناغــە جیاجیاکانــدا لەگــەڵ هەر کام لە 
واڵتانی ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست، بە تایبەت 
لیبی، عێراق و سووریە، و دەرئەنجامی ئەو 

سیاســەتانەی ئامریکا لە سەر هەرکام لەم 
واڵتانــە لــە ڕابردوو و ئێســتادا کە بەهۆی 
نەبوونــی ســتراتژییەکی ڕوون و لەبەرچــاو 
نەگرتنــی ویســتی خەڵــک، دەرفەتــی بــە 
دیکتاتــۆرەکان داوە کــە ژیانــی خەڵکــی 

خۆیان بەرەو نەهامەتی بەرن.
حیزبــی  نوێنــەری  کۆنفڕانســەدا  لــەم 
دێموکــرات چــاوی بە چەند کەســایەتی و 
دیپلۆماتکاری بیانی کەوت و لە پێوەندی 
و  دێموکــرات  حیزبــی  خەباتــی  لەگــەڵ 
دیکتاتۆریی ڕێژیمی کوماری ئیسامیی 

ئێران قسەی کرد.

هەیئەتێکی حیزبی دێموکرات بەشداریی لە 
ڕێوڕەسمی ١٢ ساڵەی هەڵبژاردنی جەالل تاڵەبانی 

بۆ سەرکۆماری عێراق دا کرد
دێموکراتــی  حیزبــی  هەیئەتێکــی 
سەرپەرەســتی  بــە  ئێــران  کوردســتانی 
"تەیمــوور مســتەفایی" ئەندامی دەفتەری 
سیاســیی حیزبی دێموکرات بەشــداریی لە 
ڕێوڕەســمی ١٢ ســاڵەی هەڵبژاردنــی مام 
جــەالل تاڵەبانــی بۆ ســەرکۆماریی عێراق  

کرد.
١٧ی  ڕێکەوتــی  پێنج شــەممە  ڕۆژی 
لەســەر  هەتــاوی،  ١٣٩٦ی  خاکەلێــوەی 
بانگهێشــتی فەرمیــی نوســینگەی تــەق 
ڕێکخســتنی  ١٤ی  مەڵبەنــدی  تــەق، 
کوردســتان،  نیشــتمانی  یەکیەتیــی 

شاندێکی حیزبی دێموکراتی کوردستانی 
ئێران بە سەرپەرەستی "تەیموور مستەفایی" 
حیزبــی  سیاســیی  دەفتــەری  ئەندامــی 
ڕێوڕەســمی  لــە  بەشــداریی  دێموکــرات، 
یــادی ١٢ســاڵەی هەڵبژاردنــی مام جەاڵل 
عێراقــی  ســەرکۆماری  وەک  تاڵەبانــی 
ڕێورەســمەکە  ســەرەتای  کــرد.  فێدراڵــدا 
بــە ســروودی نەتەوەیــی "ئــەی ڕەقیــب" و 
لــە هەمانکاتــدا هەڵدانی ئــااڵی پیرۆزی 
کوردستان دەستی پێکرد و دواتر نوێنەری 
تەقــی  تــەق  نوســینگەی  لــە  هەریــەک 
)ی.ن.ک( و بەڕێوەبــەری ناحیــەی تــەق 

برایــم"  ســەید  "ڕەهبــەر  هەروەهــا  و  تــەق 
یەکیەتیــی  ســەرکردایەتی  ئەندامــی 
"ســەرکەوت  و  کوردســتان  نیشــتمانیی 
کۆیــە،  قــەزای  قایمقامــی  ڕەســووڵ" 

وتارەکانیان بەو بۆنەوە پێشکەش کرد.
لە نێوئاخنی ڕێوڕەســمەکەدا بەڕێوەبەرانی 
پێزانینــی  و  ســپاس  ڕێوڕەســمەکەوە 
خۆیــان پێشــکەش بــە حیزبــی دێموکراتی 
وێــڕای  کــە  کــرد  ئێــران  کوردســتانی 
پەیامــی  حیــزب،  هەیئەتــی  بەشــداریی 
و  بەشــداران  ئاراســتەی  پیرۆزباییــان 

بەڕێوەبەرانی ڕێوڕەسمەکە کردبوو.



٣ ژمارە699، ٢٠ ی ئاوریلی ٢٠١٧
هەواڵ و ڕاپۆڕت

درێژەی پەیڤ

حەسەن شەرەفی: مالیکی بەهۆی شکستی 
پرۆژەکەی بۆ دەرکردنی حیزبەکانی 
ڕۆژهەاڵت بانگهێشتی ئێران دەکرێت

حەسەن شەرەفی جێگری سکرتێری 
دێموکراتــی  حیزبــی  گشــتیی 
ئامــاژە  ئێــران،  کوردســتانی 
پرۆژەکــەی  کــە؛  دەکات  بــەوە 
بەکــۆی  مالیکــی  نــووری 
دەنگــی حیزبەکانی کوردســتان و 
دڵســۆزانی دیکە شکستی هێناوە، 
بۆیــە بۆ ئەســتۆ پاکیی خۆی بۆ 

ئێران دەچێت.
حەســەن شــەرەفی، لە وتووێژێکدا 
"باس نیــوز"  هەواڵدەریــی  لەگــەڵ 
ئــەوەی  "دوای  ڕایگەیانــدووە: 
نــووری مالیکــی لــە دەرکردنــی 
ڕۆژهەاڵتــی  حیزبەکانــی 

لــە خاکــی هەرێمــی  کوردســتان 
کوردســتان شکســتی هێنا، بڕیارە 
بانگهێتشــی ئێران بکرێت و لەوێ 
پاســاوی خۆی بــۆ ئێــران بێنێتەوە 

کە بۆچی شکستی هێناوە".
لــەوە  باســی  هەروەهــا  شــەرەفی 
دەچێــت  لــەوە   " کــه:  کــردووە 
نــووری مالیکی ئەمجارە لە ئێران 
ڕاشــکاوانە بڵێــت کــە حیزبەکانی 
کوردســتان لــەدژی پرۆژەکە بوون 
ئەنجومەنــی  بێتــە  نەیانهێشــت  و 
نوێنــەران، دەنــا ئەوەی لــە توانایدا 
بــووە لەســەر ئــەو پرســە ئەنجامی 
داوە و ئێســتاش کــە ئــەو پرۆژەیــە 

هیــچ  ئــەوە  نەگرتــووە،  ســەری 
تێــدا  ئــەوی  بەرپرســیاریەتیەکی 

نییە".
گشــتیی  ســکرتێری  جێگــری 
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی 
ئێران ئەوەشی خستەڕوو؛ "سەرجەم 
لــەدژی  کوردســتان  حیزبەکانــی 
پرۆژەکــە بــوون، بۆیە ڕێــگا نەدرا 
بــە سیاســەتی ئێــران ئــەو حیزبانــە 
لە عێراق دەربکرێن و بانگهێشــتی 
نــووری مالکییــش بۆ لێپرســینەوە 

بووە لەو پرۆژەیە."

هەیئەتێکی حیزبی دێموکرات لە 
سێمینارێکی دانشسەرای فەڕانسەدا 

بەشداریی کرد
هەیئەتێکــی حیزبــی دێموکراتــی 
کوردستانی ئێران بە سەرپەرەستیی 
قــادری"  نەزیــف  "محەممــەد 
سیاســیی  دەفتــەری  ئەندامــی 
حیزبی دێموکرات، لە سێمینارێکی 
دانشســەرای فەڕانسەدا بەشداریی 

کرد.
ڕێکەوتــی  پێنج شــەممە  ڕۆژی 
١٣٩٦ی  خاکەلێــوەی  ٢٤ی 
بانگهێشــتی  ســەر  لــە  هەتــاوی، 
فەرمیی دانشســەرای فەڕانسەوی 
بــۆ ڕۆژهەاڵتی نزیک لە هەولێر، 
هەیئەتێکــی حیزبــی دێموکراتــی 
کوردستانی ئێران بە سەرپەرەستیی 
قــادری"  نەزیــف  "محەممــەد 
سیاســیی  دەفتــەری  ئەندامــی 

حیزبی دێموکرات لە سێمینارێکی 
ئــەو دانشســەرایەدا کە بۆ دوکتور 
لــە  دۆکتــۆرا  ڕوســیڵ"  "ســیریل 
 CNRS جوغرافیــا و توێژەر لە

ڕێکخرابوو بەشداریی کرد.
بــە  بــوو  تایبــەت  ســێمینارە  ئــەو 
نەخشەســازیی کوردستانی عێراق، 
و توێــژەر لــە چەندیــن ڕەهەنــدەوە 
و  ســنوور  کێشــەی  دا  هەوڵــی 
بابەتــە پەیوەندیدارەکان بە ویســتی 
زۆربــەی دانیشــتوان لــە عێــراق و 

کوردستان، ڕوون بکاتەوە.
کــە؛  کــرد  لــەوە  باســی  توێــژەر 
هیواخــوازن  عێــراق  کوردەکانــی 
کانــگا  وزەی  ســەرچاوەی 
سروشــتییەکانیان بــەکار بهێنن بۆ 

بونیادنانــی بناغەیەکــی بەهێز بۆ 
دیاریکردنــی مافــی چارەنووســی 

خۆیان.
نوێــی  ڕوویەکــی  ڕاســتیدا  لــە 
باشــووری کوردســتانی لــەم کاتە 

هەستیارەدا نیشان دا.
ســێمینارەکەدا  پەراوێــزی  لــە 
دێموکــرات  حیزبــی  هەیئەتــی 
چاوی بە نوێنەر و حیزب و الیەنە 
بەشــدار  دیکــەی  سیاســییەکانی 
لە ســێمینارەکەدا کەوت و ســپاس 
و پێزانینــی خۆیــان پێشــکەش بــە 
دانشسەرای فەڕانسەوی لە هەولێر 

و کۆڕگێڕی سێمینارەکە کرد.

ڕاسان تەنگی بە سپای پاسداران هەڵچنیوە
بێ وێنــەی  پێشــوازیی  پــاش 
خەڵکــی کوردســتان لــە خەباتــی 
نوێــی ڕۆژهــەاڵت و ئەنجامدانی 
چاالکیی جۆراوجۆر بۆ پشتگیری 
بەکرێگیراوەکانــی  ڕاســان،  لــە 

ڕێژیم پەالماری خەڵک دەدەن.
خۆفرۆشــەکانی  چەکــدارە 
ناوچــەی ســەقز لەالیــەن ســپای 
تێرۆریســتی پاســدارانەوە لە دژی 
خەڵکی ناوچە دنە دراون و لە تاو 
ڕاســان کەوتوونەتە وزەی خەڵکی 

ئاسایی.
بەپێــی دوایین هەواڵــەکان، چەند 
ڕۆژ پێش ئێستا بەکرێگیراوەکانی 
ســەر بە ســپای بەدناوی پاسداران 

لــە گونــدی "پارســانیان"ی ســەر 
کۆبوونــەوەی  ســەقز  شــاری  بــە 
زۆرەملییــان بــۆ خەڵــک بەڕێــوە 
گوشــارهینان  بــە  و  بــردووە 
بۆیــان، داوای زانیارییــان لەســەر 
بــە  کــە  کــردووە  کەســانە  ئــەو 
ئەنجامدانــی چاالکیــی تەبلیغی 
پشــتیوانی لــە ڕاســان و خەباتــی 

نوێی ڕۆژهەاڵت دەکەن.
پــاش کاتژمێرێــک مشــت و مڕ 
چەکــدارە  و  خەڵــک  نێــوان  لــە 
لێیــان  خەڵــک  کاسەلێســەکان، 
ســووکایەتی  پــاش  و  ڕاســاون 
پیکــردن، پێیان وتوون ئێــوە ناتوان 

پێش بە شەپۆلی زەریا بگرن.

ئەمە یەکەمجار نییە کە ڕێژیم لە 
شــارەکانی کوردســتان بەمشێوەیە 
تەنگەتاوبوونــی خــۆی دەردەخات 
و پێشــتریش لــە چەندیــن شــوێنی 
دیکەی کوردستان لەوانە نەغەدە، 
و چەندیــن  مەهابــاد، کامیــاران 
ناوچــەی دیکە زراوچوونی خۆی 
دەرەنجامەکانــی  و  ڕاســان  لــە 
هاوکاتــە  ئەمــەش  داوە؛  پیشــان 
بەردەوامــی  ناردنــی  لەگــەڵ 
چەکوچــۆڵ و هێــزی ســەربازیی 
نوێ بۆ شــارەکانی کوردســتان و 
تەیارکردنی زیاتری مۆڵگە پڕ لە 

شوورەییەکانیان.

پێشمەرگەیەکی دێرینی حیزبی دێموکرات ماڵئاوایی 
لە ژیان کرد

شــەریفی"  "ئەحمــەد  مــام 
حیزبــی  دێرینــی  پێشــمەرگەی 
دێموکراتی کوردســتانی ئێران به 
هۆی نەخۆشــی کۆچــی دوایی 
کاروانــی  بــه  تێکــەڵ  و  کــرد 

شەهیدان بوو.
ڕێکەوتــی  دووشــەممە  ڕۆژی 
١٣٩٦ی  خاکەلێــوەی  ٢٨ی 
هەتاوی، مام "ئەحمەد شــەریفی" 
قەڵغانــی"  "ڕەحمــان  بــه  ناســراو 
"نەغــەدە"  شــاری  خەڵکــی 
حیزبــی  دێرینــی  پێشــمەرگەی 
دێموکراتی کوردســتانی ئێران به 
هۆی نەخۆشــی لە ناوەندی ٣ی 
کوردســتان دڵــی بۆ هەمیشــە لە 

لێدان کەوت.
برایەکــی مــام ئەحمەد بــە ناوی 
بــە دەســتی  "ســەعید شــەریفی" 
ئێــران  جینایەتــکاری  ڕێژیمــی 

شەهید بووە.
ئەحمــەد  مــام  بنەماڵــەی 
و  دێموکــرات  بنەماڵەیەکــی 
نیشــتمانپەروەرن، مــام ئەحمەد لە 
ســەرەتای شۆڕشــەوە تێکــەڵ بــە 
ڕیزەکانــی پێشــمەرگایەتی بوو و 
تــا دوا هەناســەکانی وەفــادار بە 

ڕێبازی شەهیدان مایەوە.
ناوبراو لە تەمەنی پێشمەرگایەتیدا 
لە بنکەی کۆمیتەی شارستانی 
نەغــەدە، بنکــەی ڕادیــۆ دەنگی 

بنکــەی  و  ئێــران  کوردســتانی 
لــە  حیــزب  ناوەنــدی  زیندانــی 

قەندیل خزمەتی کردووە.
ڕوو  کەســێکی  ئەحمــەد  مــام 
خــۆش و جێگای متمانەی کادر 
بنەماڵەکانــی  و  پێشــمەرگە  و 
حیزب بوو و تەرمی ناوبراو لە نێو 
ئاپــۆرای خەڵکــی ناوەنــدی ٣ی 

کوردستان بە خاک سپێردرا.
حیزبــی دێموکراتی کوردســتانی 
ئێــران سەرەخۆشــی لــە بنەماڵــە، 
خزم و کەسوکاری ناوبراو دەکات 
و خــۆی بــە شــەریکی خەمیــان 

دەزانێت.

کۆدەنگی ئامریکاییەکان لەدژی ڕێژیم 
بەهێزتر دەبێت

و  خەزێنــەداری  دەرەوە،  وەزیرانــی 
بەرگریی ئامریکا وێڕای کۆشــکی 
ســپی هەر کام بەشــێوازێک باسیان 
لە زیاتر کردنی گوشارەکان بۆ سەر 

ڕیژیمی تاران کرد.
ڕێکــس تیلێرســۆن وەزیــری دەرەوەی 
ئامریکا لە نامەیەکدا بۆ پۆل ڕایان 
نوێنەرانــی  مەجلیســی  ســەرۆکی 
٢٩ی  ڕێکەوتــی  بــە  ئامریــکا 
خاکەلێــوە، جارێکــی دیکــە باســی 
لەوە کردووە کە کۆماری ئیسامی 
یەکێکــە لە پشــتیوانانی ســەرەکیی 
تێرۆریــزم و ئەمــەش جێگەی قبووڵ 

کردن نییە.
"ســتیڤێن  دیکــەوە  لەالیەکــی 
خەزێنــەداری  وەزیــری  مێنۆچیــن" 
بــۆ  لێدوانێکــدا  لــە  ئامریــکا 
ڕۆژنامــەی "فاینێنشــناڵ تایمــز"ی 
بریتانیــا ڕایگەیانــد؛ گەمارۆکانــی 
ئامریــکا بــۆ ســەر ڕێژیمی تــاران و 
کــۆرەی باکــوور گرینــگ بــوون و 
لەگــەڵ ئەوەیکە کاریگەریی خۆیان 
هەبووە لە داهاتووشدا زیاتر دەکرێن.
ناوبراو وتوویەتی: ئێمە لە حەوتووی 
ڕابــردوودا کۆمەڵێــک گەمارۆمان 
خســتە ســەر ئێــران بەهــۆی پێشــێل 
کردنــی مافەکانــی مرۆڤــەوە؛ لــە 
ڕێــژەی  نیزیکیشــدا  داهاتوویەکــی 
گەمــارۆکان لەم چوارچێــوەدا زیاتر 

دەکەین.
"ژێنێــڕاڵ جێیمــز مەتیــس" وەزیــری 
بەرگریی ئامریکاش لە کاتی سەفەر 
باســی  ســعودی  عەرەبســتانی  بــۆ 
لــە قەیرانــی حوســییەکانی یەمــەن 
کــرد و وتــی: ئــەو مووشــەکانەی 
کــە حوســییەکان لــە دژی ســعودیە 
کەڵکــی لێوەردەگرن درووســتکراوی 
دەستی ئێرانن؛ بۆیە پێویستە دەستی 

ئێران لەم قەیرانە کورت بکرێتەوە.
بــەم  ســەبارەت  ئاسۆشــیتێدپرێس 
بەرگــری  وەزیــری  ســەفەرەی 
لــە  ناوبــراو  ڕایگەیانــدووە؛ 

واڵتــی  چەنــد  کــە  ســەفەرەکەیدا 
ناوچــەی ڕۆژهەاڵتــی ناڤیــن لەخۆ 
دەگرێت، بە جیددی لەسەر شێوازی 
خەبات بەدژی تێرۆریزم کار دەکات 
نوێیــش  گەاڵلــەی  هەندێــک  و 

لەمبارەوە دەخاتە ڕوو.
ئــەم لێدوانانــەی وەزیرانــی ئامریکا 
ســەبارەت بە ئێــران هاوکاتن لەگەڵ 
هەوڵەکانــی کۆشــکی ســپی کــە 
بەوتەی گۆڤاری "فارێن پالیسی" لە 
ڕاستای تاوتوێ کردنی گەمارۆی 
نــوێ و تووندتــر بەتایبــەت لــەدژی 

سپای پاسدارانی ڕێژیمدایە.
بەپێــی ئــەم راپۆرتە ئیــدارەی نوێی 
واشــنگتۆن ســوورە لەســەر ئەوەیکە 
لــەدژی  ئابوورییــەکان  گەمــارۆ 
تــاران زیاتــر بکرێــت؛ ئەمــەش بــۆ 
ئێــران  دەســتی  کردنــەوەی  کــورت 
ناوچەییــەکان،  دەســتێوەردانە  لــە 
ســازکردنی مووشــەکی بالێستیک 
الیەنــە  کردنــی  هــاوکاری  و 

تووندڕەوەکانە.
لــە چەند ڕۆژی ڕابــردوودا جەندین 
سیاســەتداڕیژی  و  ســێناتۆر 
ئامریکایی لە گەاڵڵەی هاوشــێوە و 
جیا لە یەکدا داوایان لە لێپرســراوان 
و بەشــە پێوەندیدارەکانــی ئامریــکا 

کردووە کە؛ زەخت و گوشارەکانیان 
کۆمــاری  بەچۆکداهێنانــی  بــۆ 
بــە  و  بکــەن  زیاتــر  ئیســامی 
جدییەتێکــی زیاترەوە لەم ڕاســتایەدا 

هەنگاو بنێن.

بیپووکێنێتــەوە و ئــەو قەاڵیــە داتەپێنــێ و 
لــە ســەر وێرانــەی ئەو قەاڵ، حوســەینیەی 

جەماران کۆپی بکا.
ئەم پیانە بەتایبەت لە ســەردەمی تیاتری 
بەنــاو هەڵبژاردنەکانــدا زەقتــر دەبێتــەوە و 
دەیانــەوێ کــورد بــە کایــەی ئێعتداڵــی و 
چاکســزایخوازیی ئیسامی و ئوسوولگەرا 
و ... ســەرقاڵ بکــەن و کاتێــک وشــیار 
ببنــەوە کــە ببینــن لــە نێــو گەمەیەکــی 
دیاریکــراوی ســەرانی جەمــاران و قومــدا 
هەڵخەڵەتێندراو بوون و ناسنامەی سیاسیی 
کوردستان و کورد کە قەاڵی بەرخۆدانی 
نەتەوەیی و ئازادیخوازییە دەستەمۆ بکەن. 
جیهادی ســپیی ڕێژیمی ئیسامیی تاران، 
درێــژەی فەرمانــی جەهــادی خومەینیــە 
کــە بــە شــێوەی ســەربازی کوردســتانیان 
داگیر کرد و بە پیانی سیاسی دەیانەوێ 
ئیــرادەی خۆڕاگــری لــە کوردســتاندا بــە 

چۆکدا بێنن.
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شار مێحوەری  ڕاسان
بــە بەراورد لە گەڵ بەشــەکانی دیکەی 
کوردســتان، ڕۆژهــەاڵت —  کــە بــە 
پێــی پانتایــی جوگرافــی و حەشــیمەت، 
دووهەمین بەشــی کوردســتانە— لە دوو 
دەیەیی ڕابردوودا تووشــی نسکۆ هاتبوو. 
لــە دوو ســاڵی ڕابــردوودا، ڕاســان ئــەو 

دۆخەی گۆڕی. 
بزووتنــەوەی  تەنیــا  نــەک  ڕاســان 
ڕزگاریخوازیــی ڕۆژهەاڵتــی بووژاندەوە، 
بەڵکــوو ســەلماندی کــە دانانــی خەباتی 
چەکدارانــە و تێکۆشــانی مەدەنــی لــە 
چەوتــە.  کارێکــی  یەکتــردا،  بەرانبــەر 
چەند ســاڵێک بوو، زۆر الیەن ســەرقاڵی 
باسێکی بێهوودە بوون سەبارەت بەوەی ئایا 
بزووتنــەوەی نەتەوایەتی لــە ڕۆژهەاڵت، 
یــان  بەرپابکاتــەوە  خەباتــی چەکدارانــە 
تێکۆشــانی مەدەنــی بــکا. لــە ڕاســاندا، 
ئامادەبوونــی پێشــمەرگە لــە نێو خەڵک 
و خەباتی شار، تەواوکەری یەکتر دەبن. 
ڕووی  لــە  ڕاســان،  دەســپێکی  خاڵــی 
هێــز  دەوری  بــە  دانپێدانانــە  تیۆرییــەوە، 
لــە  یەکاکــەرەوە  فاکتــەری  وەک 
واقعبیــن  بۆچوونــە  ئــەم  سیاســەتدا. 
یــان ریالیســتانە دەبــێ لــە بــەر تیشــکی 
بەســتێنی سیاســی پــاش شــەڕی ســارد 
لێــک  لیبراڵــی  فکــری  زاڵبوونــی  و 
بدرێتەوە. بیرمەندانــی لیبراڵیزم، هەروەها 
حیزبــە لیبراڵ و سۆســیال دێموکراتەکانی 
ئەمریکا و ئورووپا خۆشــبین بوون بەوەی 
کە پاش کۆتایهاتنی شــەڕی سارد، هێز 
لە سیاســەتدا یەکاکەرەوە نەبێ، بەڵکوو 
دامــەزراوەی  و  دیپلۆماســی  دیالــۆگ، 
و  نێوخۆیــی  ئاســت  لــە  دێموکراتیــک 
نیزامــی  هێــزی  جێــگای  نێودەوڵەتیــدا 
بگرنەوە. بۆ نموونە، یەکیەتی ئورووپا لە 
سەر بنەمای ئەو فکرە لیبڕاڵە دامەزرا. 
بە ســەرنجدان بــە باوکراوەکانی حیزبی 
لــە  حیزبــە  ئــەو  دەبینیــن  دێموکــرات، 
جــۆرە  ئــەو  بــەدواوە،  نــەوەد  ســاڵەکانی 
بــەاڵم  ببــو.  دروســت  ال  خۆشــبینییەی 
ئــەو  ڕۆژئــاوادا  لــە  چــۆن  هــەروەک 
خۆشــبینییە هاتووەتــە ژێــر پرســیار — 
ئەویــش پــاش درێژەکێشــان و ئاڵۆزبوونی 
بەتایبــەت  و  نێودەوڵەتییــەکان  کێشــە 
گەڕانــەوەی ڕووســییە وەک زلهێزێــک 
ئامانجــە  بــۆ  نیزامــی  هێــزی  کــە 
جێوسیاســییەکانی بــە بەربــاوی بــەکار 
دەبا— سرووشــتییە حیزبی دێموکراتیش 
بــکا.  مەســەلەیەدا  بــەو  پێداچوونــەوە 
مانایــەک،  بــە  ڕاســان،  بەرپابوونــی 
کۆتایــی هاتنــی قۆناغی خۆشــباوەڕیی 
دوو دەیەی ڕابردووی حیزبی دێموکراتە. 
بەدەر لەو ڕەوتە جیهانییە و باندۆڕی وی 
لەسەر حیزبی دێموکرات، هۆی کۆتایی 
سیاســەتی  لــە  قۆناغــە   ئــەو  هاتنــی 
حیزبــی دێموکراتدا، زۆر ســانایە. ئەویش 
دەگەڕێتــەوە بــۆ ئــەوەی کــە کۆمــاری 
ڕەگەزپەرەســت،  هــەر  ئێــران  ئیســامی 
تایفەگــەرا، چەوســێنەر، تیرۆریســتپەروەر 
ماوەتــەوە و بگــرە دڕندەتــر و بەهێزتریــش 
بووە لە ماوەی ئەو ٣٨ ساڵەی ڕابردوودا. 
هەڵبــەت کۆتایــی هاتنــی ئــەو قۆناغــە 
لــە سیاســەتی حیزبــی دێموکراتــدا، بــە 
واتــای واز هێنانــی ئــەو حیزبــە نییــە لە 
مــرۆڤ  مافــی  وەک  بەهاگەلێــک 
واتــای  بــە  بەڵکــوو،  دێموکراســی؛  و 
هێــزە  ناوەندیــی  دەوری  کردنــی  دەرک 
لــە سیاســەتدا. ئامانجــی ســەرکردایەتی 
دێموکرات بەهێزکردنــەوەی حیزبەکەیانە 
بــۆ ئەوەی وەکوو چەنــد دەیەی ڕابردوو، 
دەوری ئەکتەرێکی بەهێزی جێوسیاســی 
لــە کوردســتان و ئێــران و هەروەهــا لــە 
ڕۆژهەاڵتی ناوینیشــدا ببینــێ. هەروەها 
لــە جێــی خۆیدایە ئاماژە بــەوە بدرێ کە 
حیزبی دێموکرات پێناسەیەکی بەرینتری 
لــە "هێــز" هەیــە لــەوەی کــە لــە تیۆری 
ڕیالیستیدا باوە. ڕیالیستەکان هێز وەک 
دیاردەیەکــی ماددیی چــاو لێ دەکەن و 
ڕایــان وایــە کــە لــە بنەڕەتــدا بریتییە لە 
فاکتەری ئابــووری، جوگرافی، ژماری 
تایبــەت  بــە  و  واڵتێــک  دانیشــتوانی 

توانایی نیزامی ئەکتەرێکی سیاسی.
لە ڕاساندا، هێزی بزووتنەوەی کورد هەم 
ماددیــی و هەمیش غەیــرە ماددییە، یان 
بــا بڵێیــن مەعنەویشــە. لــە پێــش هەموو 
شــتێکدا، ڕەوا بوونــی مەســەلەی کورد، 
ئەگــەر  هێــزە.  ســەرچاوەی  خــۆی  بــۆ 
مەسەلەی کورد ڕەوا نەبا، نە پێشمەرگە 
و نە خەڵکی مەدەنیی کوردســتان ئامادە 
نەدەبــوون گیانی خۆیانی بۆ فیدا بکەن؛ 
بێ گومــان، دونیــای دەرەوەش گوێــی بە 
داخوازییەکانی بزووتنەوەی کورد نەدەدا. 
ئــەو خەباتــە ئەگەر ڕەوا نەبا، ئەو هەموو 

ساڵە بەردەوامییەی بە خۆیەوە نەدەبینی. 
جێــگای ئاماژەیە کە حیزبی دێموکرات، 
دوو تەمەنی کۆماری ئیســامیی هەیە. 
بــەردەوام  ئێــران  دیکــەوە،  الیەکــی  لــە 
سیاســەتی نکۆڵی کردن و داپڵۆســاندنی 
لە هەمبــەر گەلی کورد گرتووەتە پێش. 
ئەمــەش ناڕەوابوونی سیاســەتی دەوڵەتی 
ئێــران دەســەلمێنێ، چوونکــە ئەگــەر وا 
نەبا، پێویستی بە بەکاربردنی ئەو هەموو 

زەبروزەنگە نەدەکرد. 
لــە  نەتەوایەتــی  بزووتنــەوەی  دووهــەم، 
پێشــمەرگەی  هێــزی  ڕۆژهــەاڵت، 
هەیــە. پێشــمەرگە هێزێکــە کە لــە پێناو 
مەســەلەیەکی ڕەوادا، دژوارترین شێوەی 
ژیــان تەحەمــول دەکا و ئامادەیــە گیانی 
نەتەوەیەکــی  ڕزگاریــی  بــۆ  خــۆی 
ڕەوابوونــی  بــکا.  بەخــت  زوڵملێکــراو 
ســەرچاوەیەکی  کــورد  مەســەلەی 
بەهێزی ئەخاقی و سیاســییە کە ئەوەندە 
ورەبەخشــە، دەتوانــێ قەرەبــووی نەبوونی 
هێــزی نیزامــی هاوتــای دەوڵەتــی ئێــران 
بکاتــەوە  — واتــە، ئــەو ســەدان هــەزار 
ســەربازە، یــان چەکــی قــورس و هێــزی 

هەواییەی کە لە دەستیدایە. 
ســێهەم، بزووتنەوەی کورد خاوەنی هێزی 
جەماوەرییە. وێڕای پێشــمەرگە، جەماوەر 
گرنگترین سەرچاوەی هێزی بزووتنەوەی 
کــوردە لە ڕۆژهەاڵت. ئەو هێزە کاتێک 
شــوێندانەر دەبێ کە خەڵکی کوردســتان 
بــە گوێــرەی هۆشــیاری و بەرژەوەندیــی 
نەتەوایەتــی بجوڵێنــەوە. ڕاســان ئامانجی 
زیندوڕاگرتــن و پەرەپێدانــی هۆشــیاریی 
نەتەوایەتییە. یەکێک لە پێشمەرجەکانی 
ســەرکەوتنی خەباتــی جەمــاوەری، کــە 
ئەویــش بــە نــۆرەی خــۆی دەبــێ وەک 
پرۆســەیەک چاوی لــێ بکرێ، دەرک 
کردنی سرووشتی ڕاستەقینەی کۆماری 
ئیســامییە و لــە درێــژەی ئــەو دەرکەدا، 
لەقاودان و ڕاوەستانە لە بەرانبەر سیاسەتە 

دزێوەکانی ئەو ڕێژیمەدا.

بــە پێچەوانــەی زۆر قۆناغــی دیکــەی 
بزووتنــەوەی  مێــژووی  لــە  خەبــات 
کــورددا، ڕاســان چاوەڕوانی هەڵکەوتنی 
دەرفەتــی لەبار نەبــوو، بەڵکوو هەوڵێکی 
دەسپێشــخەرانەیە بۆ خولقاندنی دەرفەت. 
کرابــا،  بەرپــا  پێشــتر  ڕاســان  دەکــرا 
دەروون  فاکتــەری  کۆمەڵێــک  بــەاڵم 
ڕێکخراوەیــی و جێوسیاســی وایــان کــرد 
 ٢٠١٥ تاکــوو  ڕاســان،  بەرپابوونــی 

بخایەنێ.
 ئێــرە جێگای باســکردنی ئەو فاکتەرانە 
نییــە، بەاڵم هۆی گرنگیــدان بە خەباتی 
شــار دەگەڕێتــەوە بــۆ پرۆســەی خێرابوون 
و بەرباوبوونی پرۆســەی شارنشــینی لە 
ڕۆژهەاڵت لە چەند دەیەیی ڕابردوودا. 

ڕاســتە، لە قۆناغی دەســپێکی ڕاســاندا، 
پێشــمەرگە و خەباتی شاخ ئەساس بوون، 
بەاڵم ڕاســان لە گەڵ ئەوەی بەردەوامیی 
حیزبــی  دەیــەی  چەندەیــن  خەباتــی 
دێموکراتە، هاوکات قۆناغێکی نوێیە لە 
تێکۆشــان کە دەکرێ بڵێین شارمێحوەرە.
ڕاسان ئامانجی کورتمەودا و دوورمەودای 
ڕاســان  دوورمــەودای  ئامانجــی  هەیــە. 
وەدەســتهێنانی ســەروەرییە بــۆ نەتــەوەی 
کــورد لــە ســەر خاکــی خــۆی، هەڵبەت 
بە گوێرەی بەرنامەی سیاســیی ئێستای 
ســەروەرییەکی  دێموکــرات،  حیزبــی 
ڕێژەیــی یــان ســنووردار لــە چوارچێوەی 
ئێرانێکــی فێدراڵــدا. ئەو ئامانجە پێشــتر 
دیســان  دەکــرێ  بــوو.  خودموختاریــی 
بگــۆڕدرێ. بــەاڵم ئامانجــی کورتمەودا 
نێوانمــەودای  بڵێیــن  دروســترە  یــان 
))midterm ڕاســان ئەوەیــە کــە لــە 
ڕێــگای تێکۆشــان و فیداکاریــی هێزی 
هێــزی  و  بجووڵــێ  شــار  پێشــمەرگەوە، 
تاکــوو  ڕێکبخــرێ  شــار  جەمــاوەری 
بێتــە  مەدەنــی  بەرفراوانــی  خەباتێکــی 
ئــاراوە. ڕاســان تاکوو ئێســتا کۆمەڵێک 
و  فیــداکاری  هەبــووە.  دەســکەوتی 
هــۆی  بووەتــە  پێشــمەرگە  قوربانیدانــی 

ئەوەی دیسان لە دونیادا باسی مەسەلەی 
بــەاڵم  بکــرێ،  ڕۆژهــەاڵت  لــە  کــورد 
کوردســتان  خەڵکــی  گرنگتــر،  لــەوەش 
هیــوای بــە ڕزگارییــان بــۆ بگەڕێتــەوە. 
لــە  پێشــمەرگە  بــۆ  بــاوەش  کردنــەوەی 
دوو ســاڵی ڕابــردوودا، داخســتنی بــازاڕ 
لــە ٢٢ی پوشــپەڕی ســاڵی ڕابــردوودا و 
بەڕێوەبردنــی کەمپەینی "جامانەکان" لە 
نەورۆزی ئەوساڵدا، هەموو گوزارشتن لە 
جەماوەریبــوون و شــارمێحوەریی ڕاســان. 
ئەگــەر دوای شــۆڕش پێشــمەرگە ناچار 
بوو شــار چۆڵ بــکا بۆ ئەوەی کۆماری 
خەڵکــی  و  نــەکا  وێرانیــان  ئیســامی 
مەدەنــی نەکوژرێــن، ئەوڕۆ پێشــمەرگە، 
هیوابەخــش،  و  بزوێنــەر  هێــزی  وەک 

گەڕاوەتەوە بۆ نێو شار. 
لــە ڕابردوودا، قورســایی خەبات لە ســەر 
ئێســتا  بــوو.  کوردســتان  گوندەکانــی 
ڕاســان ئەو قورســاییە دەخاتە ســەر شانی 
شــار. هەڵبــەت ئەمە بە واتــای ئەوە نییە 
حەتمەن شــار دەبێ قوربانیی گیانیی بدا 
بۆ ئەوەی ڕاســان بــە ئامانجەکانی بگا.
بێ گومــان، ڕاســان قوربانیی دەوێ؛ هەم 
الی پێشــمەرگە، هەمیــش الی خەڵکــی 
مەدەنــی لــە گونــد و شــار. بەاڵم ڕاســان 
هەمیشە هەوڵی ئەوەیە زۆرترین دەسکەوت 
بــە کەمترین تێچووی گیانی مســۆگەر 
بــکا. لێرەدایــە کــە خوێندنەوەیەکی نوێ 
و بــەردەوام لــە سیاســەت و خاڵــە بەهێز و 
الوازەکانی کۆماری ئیسامی پێویستە.
سیاسەتی کۆماری ئیسامی بریتییە لە 
نکۆڵــی کردن لە ناســنامە و مافەکانی 
نەتــەوەی کــورد، هەروەهــا بەتااڵن بردنــی 
ســامانی کوردســتان و بەکۆیلەکردنــی 
گەلــی کــوردە. لــە بنەڕەتــدا، کۆماری 
داگیرکردنــی  سیاســەتی  ئیســامی 
کوردستان و چەوساندنەوەی گەلی کورد 
لە ڕێگای هێزی نیزامی و داپلۆسێنەرەوە 
دەباتــە پێــش. خاڵــی بەهێــزی کۆمــاری 
نیزامیــی  هێــزە  ئــەو  هــەر  ئیســامیش، 

لەبەردەســتیدایە.  کــە  داپلۆســێنەرەیە  و 
هــاوکات هێزی نیزامی و داپلۆســێنەری 
الوازی  خاڵــی  ئیســامی،  کۆمــاری 
ئــەو ڕێژیمەیــە. ئــەو هێــزەی کۆمــاری 
ئیسامی وەک خەنجەری دووسەر وایە، 
چەندە لە گەلی کورد دەدا، ئەوەندەش لە 
هەیمەنــەی خــۆی دەدا. بۆیە، کۆماری 
وەدەســتهێنانی  هەوڵــی  لــە  ئیســامی 
ڕەزامەندیــی خەڵکــی کوردســتاندایە بۆ 
ئــەوەی ناچــار نەبێ بــەردەوام و بەرباو، 
کەڵــک لە هێزی نیزامی و داپلۆســێنەر 
وەدەســتهێنانی  پێنــاو  وەرگرێ.لــە 
ڕەزامەندیــی گەلــی کــورددا، کۆماری 
کۆمەڵێــک  ڕێــگای  لــە  ئیســامی 
قوتابخانــە،  )لەوانــە  دامــەزراوەوە 
ڕاگەیانــدن، مزگــەوت، "هەڵبژاردن" و... 
هتد(، هەوڵی بەردەوام و دزێو دەدا تاکوو 
خەڵــک وادار بــکا ڕاســتییەکان وەک 
مەبەســتەش،  ئــەم  بــۆ  نەبینــن.  خۆیــان 
دەبــێ بەردەوام واقعییەت چەواشــە بکا و 
لە ڕێــگای پڕوپاگەنــدەی جۆراوجۆرەوە، 
خەڵکی کوردســتان لە ئاوەزمەندی دوور 
ئیســامی  کۆمــاری  واتــە،  دەخاتــەوە. 
دەیــەوێ خەڵکــی کوردســتان وادار بــکا 
کــە کۆیلەبوونی خۆیان و بەتااڵن بردنی 
ســامانی خاکەکیــان نەبینــن، یان ئەوەی 
نەیهێننــە ژێر پرســیار. ئەو دامەزراوانەی 
کــە لەبەردەســتیدان، کارکردیــان وەکــوو 
ماددەی هۆشــبەر وایە، ئامانجیان ئەوەیە 
گەلی کوردستان ساحێبی ئاوەزی خۆیان 

نەبن یان ئەوەی لەئاوەزیان دابڕێت.
 ئەوڕۆ هێزێکی داگیرکەر بەزۆرەملێ و 
بە شێوەی جۆراوجۆر و پڕ لە سووکایەتی 
پێناســەی گەلی کورد دەکا؛ بۆ نموونە، 
"ئێرانــی"،  "قەبیلــە"،  "قــەوم"،  وەک 
"ســنوورپارێز"، "پەراوێزنشــین"و... هتــد. 
خاکــی  بەخاوەنــداری  خــۆی  هــاوکات 
کوردستان دەزانێ. ئەگەریش هەر چەشنە 
خەباتێــک دژ بەم زوڵمە بکرێ، دەیخاتە 
خانەی "جوداخوازییەوە" و بە زەبروزەنگی 

هۆڤانــە وەاڵمــی ئــەو خەباتــە دەداتــەوە. 
دەیەوێ داگیرکاریی خۆی بشــارێتەوە و 
نۆرمالیــزەی بــکا، بــەاڵم خەباتی گەلی 
کــورد بۆ ڕزگاری و ســەروەری لە ســەر 
خاکی خۆی کردووە بە تاوان. بۆ ئەوەی 
ناچار نەبێ بەردەوام و بەرباو هێزی زۆر 
بــەکار ببــا، دەیەوێ خەڵکی کوردســتان 
دەســەاڵتی  و  فــارس  ناســیۆنالیزمی 
ئیســامی ڕەزامەندانــە پەســەند بکــەن.
یەکێــک لــە فێڵە دزێوەکانــی کۆماری 
ئیســامی بۆ وەدەســتهێنانی ڕەزامەندیی 
هەمــوو دانیشــتوانی ئێران، ڕێکخســتنی 
ئــەوە  ڕاســتییەکەی،  "هەڵبژاردنــە". 
دزێوتریــن شــێوەی وادارکردنــی خەڵکــە 
بــەوەی جــار لە دوای جار دەنگ بدەن بە 
دیکتاتۆری، کە هاوکاتیش دەنگدانە بە 

چەوساندنەوەی خۆیان. 
فێڵێکــی دیکــەی ڕێژیــم بۆ ڕاکێشــانی 
خەڵــک بــۆ هەڵبــژاردن یــان دەنگــدان بە 
دیکتاتــۆری، داهێنــان و زیندووڕاگرتنی 
ئــەو ئەفســانەیە کە گوایە لــە کۆماری 
وجوودیــان  جەناحگەلێــک  ئیســامیدا، 
هەیە کە خاوەن سیاسەت و ئایدیۆلۆژیی 
جیــاوازن. ئەمانــەی بــە "ئیســاحتەڵەب" 
و  "میانــەڕەو"  یــان  "موحافــزەکار"،  و 
"ئوســولگەرا" لــە قەڵــەم داوە. بــۆ ئەوەی 
خەڵــک ئاوەزیــان نەمێنــێ و بیــر لــەوە 
نەکەنــەوە کــە لە ڕاســتیدا بــە "ئیرادەی" 
خۆیــان )واتــە، ئیرادەیەک کە کۆماری 
ئیســامی ئەندازیاریەتــی( دەنــگ دەدەن 
بــە زینــدوو ڕاگرتن و شــەرعییەت پێدانی 
ڕێژیمێکــی دیکتاتۆری ڕەگەزپەرەســت، 
تایفەگــەرا و دژ بــە ژن، خەڵــک وادار 
بــژاردەی  کــە  بێنــن  بــەوە  بــاوەڕ  دەکا 
و  "خــراپ"  نێــوان  لــە  ڕاســتیەقینەیان 
ژنێکــی  کاتێــک  هەیــە.  "خراپتــردا" 
گەنــج لــە تــاران پــاش "هەڵبــژاردن" بــە 
ڕۆژنامەوانێکی ســوئیدی دەڵێ، "دەنگم 
دا بــە خراپەکــە بــۆ ئــەوەی خراپترەکــە 
نەیەتە ســەر کار"، ئاوەزی لەدەســت داوە، 
چوونکــە نازانێ درێژەدانــی دیکتاتۆری 
هەڵبــژاردووە.  ژنــی  دژە  سیاســەتی  و 
ئامــاری  کاتێــک  شــێوە،  هەمــان  بــە 
کۆمــاری ئیســامی نیشــانی دەدا کــە 
"ئیســاحتەڵەبێک" وەک خاتەمــی یــان 
"میانەڕەوێــك" وەک ڕۆحانی، زۆرینەی 
وەدەســتهێناوە،  کوردســتان  لــە  دەنگیــان 
ئاوەزیــان  داون،  پــێ  دەنگیــان  ئەوانــەی 
لەدەســت داوە و نازانــن دەنــگ دەدەن بــە 
ڕێژیمێک کە لە کوردستاندا، سیاسەتی 
ڕەگەزپەرەستانە و کۆلۆنیالیستانە دەباتە 
پێــش. ڕاســتییەکەی، دەنگدانی خەڵک 
بە "ئیســاحتەڵەب" و"میانەڕەوەکانی" نێو 
کۆماری ئیســامی باشترین بژاردەیە بۆ 

درێژکردنەوەی تەمەنی ڕێژیم.
باڵی بەناو ئیســاحتەڵەب یــان میانەڕەو، 
دیکــە  باڵەکانــی  گــەڵ  لــە  جیاوازیــی 
لەوەدایــە کــە دەیانــەوێ بــە سیاســەتی 
نەرمی فریوکارانە، کاریگەرانەتر ئاوەزی 
گەلــی کــورد بــەرن. دەنگــدان بەمانــە، 
بــۆ سیاســەتە  دەربڕینــی "ڕەزامەندییــە" 
ڕەگەزپەرەســت و کۆلۆنیالیســتییەکانی 

کۆماری ئیسامی لە کوردستان.
 لــە دوو ســاڵی ڕابــردوودا، پێشــمەرگە 
دیســانەوە  دا.  بەرچــاوی  قوربانیــی 
دەبــێ جەخــت بکرێتــەوە کە لە ڕاســاندا، 
تێکۆشانی پێشمەرگە و خەباتی مەدەنی 
تەواوکــەری یەکتــر دەبــن. یەکێــک لــە 
ماکەکانــی خەباتــی مەدەنــی، بایکۆت 
کردنــی ئــەو جــۆرە شــانۆگەرییە دزێو و 
چەواشــەکارانەیە کە رێژیمی ئیســامی 
ناوی "هەڵبژاردنی" لەســەر داناوە. ڕاستە 
کۆماری ئیســامی هەڕەشەی سزادانی 
خەڵــک دەکا ئەگەر بێتــو دەنگ نەدەن، 
بەاڵم ئەو هەڕەشانە نابێ بکرێن بە پاساو 
بــۆ دەنگــدان بــە کۆمــاری ئیســامی، 
چوونکــە ئەگــەر بــە میلیــۆن خەڵــک، 
شــانۆگەرییەکانی ڕێژیم بایکۆت بکەن، 
ناتوانــن بەدواداچــوون بۆ دەنــگ دان یان 
دەنگ نەدانی ئەو هەموو کەســە بکەن. 
تەنانــەت ئەگــەر لــە هــەر بارودۆخێکــدا 
مــرۆڤ ناچــار بکــرێ دەنــگ بــدا، خۆ 

دەکرێ دەنگی سپی بدرێ. 
دەتوانــێ  کوردســتان  ڕووەوە،  لــەو   
ســەرچاوەی ئیلهام بێ بۆ گەالنی دیکە 
لــە ئێرانــدا. بۆیــە، لــە ســااڵنی ڕابــردوو 
گرنگترە کە شانۆگەرییەکانی کۆماری 
ئیســامی بایکــۆت بکرێ. لــە کاتێکدا 
پێشــمەرگە ئامادەیــە گیانــی خــۆی لــە 
پێنــاو ڕزگاریــی نەتەوەییــدا بەخــت بکا، 
بێ گومان کۆمەاڵنی خەڵکی کوردستان 
شــانۆگەرییەکانی  دەبــێ  و  دەتوانــن 

کۆماری ئیسامی بایکۆت بکەن.

ئیدریس ئەحمەدی

ڕۆژهەاڵت
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ڕاسان و 
ژێئۆپۆلیتیکی 

ئێران!
جەميل كوالهی

بــە درێژایــی مێــژوو ئــەو واڵتــەی کــە 
ئەمڕۆ بە ناوی ئێران دەیناسین، لە باری 
ژێئۆپۆلیتیکــەوە خــاون گرینگییەکــی 
داگیرکردنــی  بــووە.  تایبــەت 
ئیمپراتووريی ساســانی لە الیەن سوپای 
عەرەبەکانــەوە، گرینگییەکــی تایبەتی 
بــۆ سەرخســتنی ئیســام و بــە جیهانی 
کردنــی هەبــووە و بە بێ تێکشــکاندنی 
ئــەو ئیمپراتوورییــە ئیســام نەیدەتوانــی 
بــەو شــێوەیەی ئەمــڕۆ پەلوپــۆ بهاوێ! 
کــە دێینە مێژوویەکــی زۆر نزیکترەوە، 
کــە  هەیــە  عوســمانی  ئیمپراتووريــی 
ئورووپــا  کردنــی  داگیــر  هەڕەشــەی 
دەکا و مەترســییەکی گەورەیە لە ســەر 
ئورووپــا! لێــرەدا واڵتانــی ئورووپايــی بە 
تايبەتــی بریتانیا ســپای ئێران پڕچەک 
دەکــەن و دژی عوســمانی کەڵکی لێ 
وەردەگــرن و پارســەنگی هێــز ڕادەگرن. 
ئورووپــا لێــرەدا لە دژایەتيــی مەزهەبی 
کەڵــک وەردەگــرێ. واتــە ســەفەویی 
شێعە مەزهەب دژی عوسمانیی سۆننە 
مەزهــەب کەڵکــی لــێ وەردەگیردرێت. 

لــە ســەردەمی شــەڕی ساردیشــدا ئێران 
واڵتانــی  گرینگتریــن  لــە  یەکێــک 
پێکهێنــەری پشــتوێنی ئەمنییەتــی بــۆ 
پێشــگرتن لە تەشەنە کردنی کۆمۆنیزم 
بــوو کــە دژی یەکیەتیــی ســۆڤییەت 

پێکهاتبوو! 
دوای شۆڕشــی ســاڵی ١٩٧٩ی ئێــران 
و هاتنــە ســەرکاری ڕێژیمی کۆماری 
ئیســامی، ئێران بەرەبەرە گرینگییەکی 
تایبەتی ژێئۆپۆلیتیک بە دەست دێنێ! 
ئــەم گرینگییــە لــە بوونی ئیســرائیل لە 
بــۆ  ئێــران  گرینگيــی  ناوچەکەدایــە! 
ئیســرائیل تــا ڕادەیەکــە کە لە شــەڕی 
ئێران و عێراقدا بۆ ڕاگرتنی پارسەنگی 
هێــز، ئیســرائیل یارمەتيی ئێــران دەدات 
ئێــران خــاوەن  بــۆ دەنێــرێ!  و چەکــی 
دوو تایبەتمەنديــی ســەرەکییە کــە بــۆ 
ئیســرائیل گرینگــە، یەکــەم ئــەوە کــە 
ئێرانــدا  ســەر  بــە  زاڵ  ناســیونالیزمی 
دژە  بەرچاوتەنگــی  ناســیونالیزمێکی 
عەرەبــە و دووهــەم ئــەوە کــە مەزهەبی 
فەرميــی ئێــران شــیعەیە و مەزهەبــی 
دانیشــتوانی  زۆری  هــەرە  زۆرینــەی 

ئێرانیش شیعەن!
ئەگــەر چاوێــک بــە ســەر پێکهاتــەی 
ناوچــەی  واڵتانــی  حەشــیمەتی 
ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت و بــە تایبەتــی 
دەوروبەری ئیســرائیلدا بخشێنین دەبینین 
عــەرەب و ســۆننە مەزهەبــن! واڵتانــی 
ئیسامی بە تایبەت واڵتە عەرەبییەکان 
بە هۆی کێشەی فەلەستین و شەڕەکانی 
و  ئیســرائیل  نێــوان  پێشــووی  ســەدەی 
عەرەبــەوە لە گەڵ ئیســرائیل کێشــەیان 
هەیە و بیروڕای گشتی موسوڵمانەکان 
دژی ئیســرائیلە! هەر بۆیە لەو ناوچەیە 
گوشــارێکی گەورە لە ســەر ئیسرائیلە! 
بــۆ دەربــاز بوون لەم گوشــارە ئیســرائیل 
پێویســتی بــە شــوێنێکی دیکەیــە کــە 
ئــەو گوشــارەی لــە ســەر ال ببــات! لــە 
ڕۆژهەاڵتی ناڤین هیچ واڵتێکی دیکە 
لــە ئێــران باشــتر نیــە، چوونکــە هەم لە 
بــاری ناسیۆنالیســتی و هــەم لــە باری 

مەزهەبییەوە دژی واڵتانی عەرەبە!
و  تالیبــان  واتــە  ئێــران  دراوســێی  دوو 
الیــەن  لــە  حســێن  ســەددام  ڕێژیمــی 
ئامریــکا و هاوپەیمانانــەوە ڕووخێندران، 

ئــەم کارە بــوو بــە هــۆی بەهێزتر بوونی 
پێــی  بــە  چوونکــە  ئێــران!  پێگــەی 
لــە ســەدی  لــە ٦٠  زیاتــر  ئامــارەکان 
دانیشــتوانی عێــراق شــیعەن، بەشــێک 
لە دانیشــتوانی ئەفغانســتانیش شیعەن! 
جیا لەوە ڕووخانی ڕێژیمی سەددام بووە 
هۆی ئاســانتر بوونی پێوەندی و ناردنی 
یارمەتی ئێران بۆ ســووریە و لۆبنان  لە 
ڕێگــەی عێراقەوە! بۆیە ڕووخاندنی دوو 
ڕێژیمــی ڕکابەری ئێران ناتوانێ بە بێ 
بەرنامە بووبێ! دوای ڕووخانی ئەم دوو 
ڕێژیمــە بەرەبەرە باســێک لــە ژێر ناوی 
چــێ بوونی کەوانی شــێعە هاتە ئاراوە! 
ئــەم کەوانە لــە ئێران، عێراق، ســوریە و 
لۆبنان پێک دێ! کە ئێران ڕێبەرایەتی 
ڕۆژهەاڵتــی  پــڕۆژەی  واتــە  دەکات! 
ناڤینــی نــوێ کــە لە ســەردەمی جۆرج 
لێــوە دەکــرا، خەریکــە  بووشــدا باســی 
پێک دێ کە ئەویش لە ســەر ئەساسی 
دابەشــبوونی مەزهەبییە! دۆخەکە بەرەو 
شــوێنێک دەڕوات کە هاوسەنگییەک 
لە نێوان واڵتانی سۆننە و کەوانی شیعە 
پێکبێت. لێرەدا دەبێ ئەوە ڕوون بکرێتەوە 
کــە ئیســرائیل بــە دوو هــۆ دژایەتيــی 
پــرۆژەی ناوکيی ئێــران دەکات؛ یەکەم 
تێــک نەچوونــی هاوســەنگيی هێــز لە 
نێــوان بەرەی ســۆننە و شــیعە و دووهەم 
لــە بەرنامــەی ئیســرائیلدایە کــە ئیــزن 
نــەدات بــە هیچ واڵتێکی ئــەو ناوچەیە 
کە لە ئیسرائیل بەهێزتر بێت. هەر بۆیە 
دەبینیــن ئیســرائیل هێــرش دەکاتە ســەر 
ناوەندی ناوکيی سەدام حسێن و کاولی 
دەکات، پێــش لــە بەهــاری عەرەبییــش 
دەمێشــقی  نزیــک  لــە  ناوەندێکــی 
پێتەختــی ســووریە کــە گۆمانی دەکرد 
ناوەندێکــی ناوکییــە، بۆمبــاران کــرد! 
بۆیــە دژایەتيــی ئیســرائیل نــەک بــە 
ئێــران،  ڕێژیمــی  ڕووخاندنــی  واتــای 
بەڵکوو بە واتای ڕاگرتنی هاوسەنگيی 
هێــزە! چوونکــە ڕووخاندنــی ڕێژیــم بــە 
قازانجی ئیســرائیل نیە! ئێستا دۆخێک 
هاتۆتــە ئاڕاوە کە باس لە هاوپەیمانيی 
ئیسرائیل و عەرەب دژی کەوانی شیعە 
دەکــرێ! هاوپەیمانییەک کــە نە تەنیا 
گوشارەکان لە سەر ئیسرائیل ال دەبات، 
بەڵکــوو ڕۆڵــی هێزێکــی ناوچەیــی و 
پارێزەرانــە بــە ئیســرائیل دەدات. ئێســتا 

هەمــوو ئــەو گوشــارانەی کــە لە ســەر 
ئیســرائیل بــوون بۆ ســەر ئێــران کاناڵیزە 
کــراون، دۆخێــک کــە بــە تــەواوی بــە 
بــە  هیچــکات  و  ئیســرائیلە  قازانجــی 
قەد ئێســتا ئەمنییەتی ئیســرائیل چ لە 
باری سیاسی و ئابووری و چ لە باری 

نیزامییەوە نەپارێزراوە!
ڕاســانی  کــە  ئەوەیــە  پرســیار  لێــرەدا 
کوێــی  لــە  ڕۆژهــەاڵت  کوردســتانی 
ئــەم هاوکێشــانەدایە! ڕێژیمــی ئێــران و 
بەشــیک لە ئۆپۆزيســیونی ئەم ڕێژیمە 
هەر لە سەرەتای ڕاسانەوە بە دەسکردی 
بیانــی و بەســراوە بــە هێزەکانــی دیکــە 
ناویــان بــردووە. ئــەم پڕوپاگەندەیە تەنیا 
بۆ تەریکخستنەوە و سەرکوتی ڕاسانە، 
دەنا فەڕی بە ڕاســتییەوە نیە! چوونکە 
بەهێزتــر  ئەگــەر  ڕاســان  ڕاســتیدا  لــە 
هــەروەک گوتــرا  ئێــران کــە  بکــرێ، 
گرینگەکانــە  فاکتــەرە  لــە  یەکێــک 
ئیســرائیل  ئەمنییەتــی  پاراســتنی  بــۆ 
الواز دەبــێ! بــۆ دۆزینــەوەی دۆســت و 
هاوپەیمان بۆ ڕاســان دەبێ ئەو ڕاستییە 
لەبەرچــاو بگیــرێ کە ئێران بە پێی ئەو 
ئیدئۆلۆژییەی کە هەیەتی و دروشــمی 
هەنــاردە کردنــی شــۆڕش، لــە واڵتانی 
بۆیــە  دەکات،  دەســتێوەردان  دەوروبــەر 
دژبــەری زۆری هەیــە و دەبــێ لە ســەر 
شێوازی پێوەندییەکانی ئێران و واڵتانی 

دیکە بکۆڵدرێتەوە!
 ئێســتا کــە ڕێژیــم و بەشــێک لە بەناو 
ئۆپۆزسیونی ڕێژیم بە ڕاشکاوانە دژی 
ڕاســان یەکیــان گرتــووە و لــە یــەک 
ئەدەبیــات کەڵــک وەردەگــرن، حیزبــی 
دێموکراتیش دەبێ هێڵی خەباتی خۆی 
لــەو ئۆپۆزســیونە جیــا بکاتــەوە و تەنیا 
بــە گوتاری کــوردی گرینگی بدات و 
لە هیچ تۆمەت و بۆختانێک نەترســێ 
نەکاتــەوە!  شــل  پــێ  و هەنگاوەکانــی 
ئاســتی  واڵمــدەری  کــە  گوتارێــک 
کۆمەڵگــەی ئەمڕۆی ڕۆژهەاڵت بێت 
بەرهەم بێنــێ! کۆمەڵگەی ڕۆژهەاڵت 
لــە نــەورۆزی ئەمســاڵ ئاســتی بەرزی 
حیزبــی  دەبــێ  و  دا  نیشــان  خــۆی 
دێموکراتی کوردستانی ئێران بە هانای 
ئــەو ئاســتە بــەرزەوە بــڕوات و گوتــاری 

نەتەوەیی تۆختر بکاتەوە! 
بــۆ دەربازبــوون لــە بەنــدی گرینگیــی 

ژێئۆپۆلیتیکــی ئێــران، دەبــێ کــوردی 
هێزێکــی  بــە  ببێــت  ڕۆژهــەاڵت 
هێــزی  بــە  بــوو  کاتێــک  شــوێندانەر! 
شــوێندانەر بــە واتای ئەوەیــە کە دەبێتە 
زۆر  بەرژەوەنديــی  ســەر  بــۆ  مەترســی 
کاتەدایــە  لــەو  تەنیــا  الیــەن!  و  واڵت 
کــە مــل بــۆ داخوازییەکانــی کــوردی 
بندەســتی ئێران ڕادەکێشــرێ! ئەمە بەو 
مانایەیــە کــە دەبــێ ســنووری ڕاســان 
بەرینتر بکرێتەوە و پانتاییەکی گەورەتر 
بگرێتــە بــەر! بــۆ ئــەم مەبەســتە دەبــێ 
هــەوڵ بــدرێ النــی زۆری هێزی کورد 
بخرێتــە گــەڕ! چوونکــە ئەگەر ڕاســان 
بەرینتــر ببێتــەوە دەنگدانــەوەی جیهانی 
زۆر لــە خەباتــی پارچەکانــی دیکــەی 
کوردســتان زیاتــر دەبێ، ئەمە پێوەســتە 
بــەوەوە کــە؛ کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت 
ئێســتایە  ئێرانــی  ســنوورەکانی  لەنێــو 
کــە هــەر وەک بــاس کــرا خــاون باری 
ژێئۆپۆلیتیکێکی شــازە لە ناوچەکەدا! 
هەر وەک ساڵی پار دیتمان کە ئەو چەند 
تێکهەڵچوونــەی نێوان پێشــمەرگەکان و 
ســپای پاســداران لە چەنــد ناوچەیەکی 
کوردســتان دەنگدانەوەیەکــی جیهانیــی 
گرینگەکانــی  هەواڵنێرییــە  و  هەبــوو 
جیهــان باســیان لێــوە کرد! ئێــران کە لە 
هەواڵــی  بایکۆتــی  تەمەنیــدا  مــاوەی 
خســتبووە ســەر چاالکيــی پێشــمەرگە، 
بــە شــێوەیەکی بەرین ئــەو بێدەنگییەی 
خۆی شکاند و دەستی کرد بە هەڕەشە 
و گوڕەشــە! ئەمــەش هەڵدەگەڕێتەوە بۆ 
ئــەوە کە بەرژەوەنديی واڵتــان دەکەوێتە 
خاڵێکــی  ئەمــە  کــە  مەترســییەوە! 
دا  ڕووی  ئەمــە  کاتێــک  ئەرێنییــە! 
چارەســەری  بیــری  دەکەونــە  واڵتــان 
کێشــەکە! ئیتر لێــرەوە ڕۆژهەاڵت دێتە 
نێــو هاوکێشــە سیاســییەکانی ئێــران و 
ناوچەکــە و تەنانــەت دنیاشــەوە! واتــە 
حیزبــی دیمۆکــرات وەک ڕێکخــەری 
ڕاســان دەبــێ ژێئۆپۆلیتیکــی ئێران کە 
یەکێک لە کۆســپەکانی سەر ڕێگەی 
بــە  بــە دەرفــەت، واتــە  بــکا  ڕاســانە، 
دەرفــەت کردنــی هەڕەشــەکان! ئەویــش 
بــە پێداگری لە ســەر چاالکيی زیاتر و 

پەرەپێدان بە ڕاسان دێتە ئاڕاوە!

هەوڵی گەرمكردنی تەنووری هەڵبژاردن
 بوو بە نمایشی كۆمیدی

شــانۆی هەڵبژاردنی ڕێژیمی ئێران هەر 
لە ســەرەتاوە بۆتە ســیركێك كە كۆمەڵێك 
تێــدا  ڕۆڵــی  سەیروســەمەرە  ئەكتــەری 
دەگێــڕن. هێندێك لە مۆرە ناســراوەكانی 
ڕێژیمیــش وێــڕای دەربڕینــی تووڕەیــی 
لــەو نمایشــە، بە مایــەی گاڵتەجاڕی و 
ئابڕووچوون بۆ ڕێژیمی لە قەڵەم دەدەن.
لــە  ئیلنــا  حكوومەتيــی  هەواڵدەریــی 
ســەر زاری عەلــی ئەســغەر ئەحمــەدی، 
سەرۆكی نووســینگەی هەڵبژاردنەكانی 
ڕێژیمــەوە ڕایگەیانــد؛ ١٣٦١ كــەس بــۆ 
بەشــداری لەو هەڵبژاردنەدا ناوی خۆیان 
تۆمــار كــردووە. هێندێك لەو كەســانە بە 
دەربڕین و قەاڵفەت و ســیمای جیاوازەوە 
چوونــە وەزارەتــی نێوخــۆی ڕێژیــم و لە 
بــەردەم كامێراكانــدا دەیانگــوت هــەر بۆ 
پێكەنیــن هاتــوون، یــان لــە بــەر بێكاری 
و بــۆ دۆزینــەوەی كار هاتوونەتــە ئــەو 

شوێنە.
لــەو پێوەندییەدا ئاخوند مەكارم شــیرازی 
كــە نەیتوانی تووڕەیی خۆی بشــارێتەوە 
ڕایگەیانــد: "هێندێك كــەس ئاگایانە بۆ 
گاڵتەكردن بە هەڵبژاردنی ســەركۆماری 
و زەبروەشــاندن لــە نیــزام بــە بــێ ئەوەی 
كــە هیــچ شــیاوییەكیان تێــدا بێــت، بــۆ 
هاتــوون  خۆیــان  نــاوی  تۆماركردنــی 
بــۆ  ڕادەوەســتن  ڕيــز  بــە  تەنانــەت  و 

ناونووسین".
ناوبــراو هەروەهــا ڕایگەیاند: "هێندێك لە 
بەرپرســان ئەمە بــە مایەی گەرمكردنی 

بازاڕی هەڵبژاردن دەزانن، لە حاڵێكدا كە سەالم ئیسماعیل پوور
ئــەوە مایــەی ئابڕووچوونــە و دەمانكاتە 

مایەی گاڵتەجاڕی لە جیهاندا". 
كــۆڕی  دەبیــری  ڕەزایــی،  موحســین 
ڕیژیمیــش  مەســڵەحەتی  تەشخیســی 
كــە لــە چەنــد ســاڵی ڕابــردوودا چەنــد 
بــووە،  ســەركۆماری  كاندیــدای  جــار 
لــە  تونــدی  ڕەخنــەی  نووســینێكدا  لــە 
هاتنی كۆمەڵێك كەس بۆ نووســینگەی 
هەڵبژاردنەكانــی وەزارەتی نێوخۆ گرتووە 
كە بە "نەخۆشــی دەروونی" ناوی بردوون 
و ئەو ڕەوتەی بە "سووكایەتی بە خەڵك" 
و گاڵتەكردن بە بەناو دێموكراســییەكەی 

ڕێژیم لە قەڵەم داوە.
لــەو پێوەندییــەدا یەكــەم كەســێك كــە بۆ 
ناونووســین ســەردانی وەزارەتی نێوخۆی 
ڕێژیمــی كــرد، پیاوێــك بــوو كــە كفنــی 
ســپیی لــە ســەرتاپێی خــۆی ئااڵندبوو. 
دوابەدوای ئەویش نیگابانێكی كارگەی 
كاشــیی "مەیبــۆد"ی یەزد نــاوی خۆی 
تۆمار كرد. ئەو كرێكارە دەڵێ دەمهەوێ 
كێبڕكێــی  ترامــپ  دۆناڵــد  لەگــەڵ 

مەلەوانی بكەم.
لــە ڕۆژی سێهەمیشــدا پیاوێــك لەگەڵ 
كچە سێ سااڵنەكەی سەردانی وەزارەتی 
نێوخــۆی كــرد تاكــوو ناوی كچەكەشــی 
بنووسێت، بەاڵم داخوازی ناونووسكردنی 
ئــەو كچــە بەهــۆی كەمبوونــی تەمەنی 
ڕاپۆرتــی  گوێــرەی  كرایەوە.بــە  ڕەت 
هەواڵدەریــی حكوومەتيــی تەســنیم، ئەو 
باوكە بە هەواڵنێرانی وت: "ئامانجی من 
لە ناونووســكردنی كچە سێ سااڵنەكەم، 
سیاســیەكانی  دەســتپێكردنی چاالكییــە 

ئەو بوو".

ئەكتــەرە  لــە  دیكــە  یەكێكــی 
شــانۆیە،  ئــەم  سەرنجڕاكێشــەكانی 
ئاخوندێكی شپرزە بوو كە دەڵێ دەیهەوێ 
كشتوكاڵ و چاندنی خەشخاش لە ئێراندا 
بكاتــە یاســایی، چوونكــە تریاك لەگەڵ 
بنەمــا فیقهــی و ئیدئۆلۆژیكەكانی نێو 
یاســای بنەڕەتیــی ڕێژیــم ناتەبــا نیــە و 

دەبێ ئازاد بكرێت.
لــەم  ڕێژیــم  ڕاگەیەنەكانــی  هــاوكات، 
نمایشەشــدا وازیــان لــە ســووكایەتی بــە 
شوناســی  هێماكانــی  و  فەرهەنــگ 
نەتەوەكانیش نەهێنا و وێڕای گاڵتەكردن 
كاندیدایەكــی  لوڕیــی  جلوبەرگــی  بــە 
چواردە ســاڵە، نووســیان تەنانەت "موراد 
بەیگ"یش بۆ سەركۆماری ناوی خۆی 
نووســی. شــایانی باســە "موراد بەیگ" 
نــاوی چەتەیەكــی یاخــی لــە یەكێك لە 

دراما بەناوبانگە ئێرانییەكاندایە.
یەكێــك لــە كاندیداكانــی ســەركۆماریی 
پێغەمبەرایەتــی  بانگەشــەی  ڕێژیــم 
دەكات و ڕایگەیانــدووە؛ لە الیەن خوداوە 
ڕاسپێردراوە بۆ ئەوەی ببێتە سەركۆمار و 

خەڵك ڕزگار بكات.
كاندیدایەكــی الو دەڵــێ ناچــار بــووە دە 
هەزار تمەن بە قەرز وەربگرێت بۆ ئەوەی 
كــە بێتــە وەزارەتی نێوخــۆ و ناوی خۆی 
بنووسێت. ئەو دەڵی ئەگەر بچمە نەتەوە 
یەكگرتووەكان، هەر كەســێك سووكایەتی 
بە ئێران بكات و پێی لە بەڕەکەی زیاتر 
ڕابكێشێت، لووتی دەشكێنم.پاڵێوراوێكی 
كراواتــی دەڵــێ: "كــراوات بەســتنی من 
هۆكارێكــی قورئانیــی هەیــە، چوونكــە 
قورئان داوا لە خەڵك دەكا جوان و ڕازاوە 

بن".

كــە  جلوبەرگیــش  دیزاینــەری  ژنێكــی 
وادیــارە نازانێ ژنان مافی خۆپااڵوتنیان 
لەو نمایشــەدا نیە دەڵێ؛ بەهۆی ئەوەی 
و  ناســراو  جلوبەرگــم،  دیزاینــەری  كــە 
خۆشەویستیشــم و لــە ســەر دەنگی ژنان 

حیساب دەكەم.
ئەكتەرێكی سینەماش پاش تۆماركردنی 
نــاوی خــۆی ڕایگەیانــد: " ٥ـ٦ ســاڵە 
بێــكارم. پێــم خــۆش بوو هــەر جووڵەیەك 

بكەم با بێكار نەبم".

كەســێكی دیكــە كــە خوێندەواریــی تــا 
هەیــە،  ســەرەتایی  شەشــەمی  پۆلــی 
ڕایگەیانــدووە: ئەگەر ببمە ســەركۆمار، 
بە هەر بێكارێك ١٥ میلیۆن تمەن دەدەم.
پاڵێوراوێكی دیكە دەڵێ؛ سێســەد هەزار 
تمــەن دەداتــە هــەر ئێرانییــەك و شــاری 
برووجێردیــش دەكاتــە پایتەختــی ئیداری 
و سیاســیی ئێران.لــەم نێوانــەدا هێندێــك 
كەســیش بــە جلوبەرگی كــوردی چوونە 
وەزارەتــی نێوخــۆی ڕێژیــم بــۆ ئــەوەی 

كــە لــەو شــانۆیە وەدوا نەكــەون. لــە نێو 
ئەوانــەدا كەســانێك هــەن كە لــە بنەڕەتدا 
بەهــۆی ئــەوەی كــە ســەر بــە ئایینزای 
وەكــوو  نیــە  ئەوەیــان  مافــی  ســوننەن، 
پاڵێوراو بەشداریی لە هەڵبژاردندا بكەن، 
بەاڵم ســەرەڕای ئەوەش بۆ گەرمكردنی 
بــازاڕی پڕوپاگانــدای بەنــاو هەڵبژاردن 
یان بە بۆچوونی هێندێك لە بەرپرســانی 
ڕێژیم، بۆ گاڵتەكردن بە نیزام بەشدارییان 

لەو ڕەوتەدا كرد.

گشتی



ژمارە٦٩٩، ٣١ی خاکەلێوەی ٦١٣٩٦

ئابووریی شپرزەی ئێران 
بە قازانجی کێیە؟

ن: شەماڵ تەرغیبی

ئابــووری  کــە  ئاشــکرایە  پــڕ 
لــە  ســەرەکییە  کۆڵەکەیەکــی 
ژیانــی تاک، بنەماڵــە، ڕێکخراو 
و کۆمەڵگە؛ هەر لەم ڕاستایەشدا 
هەرچەنــدە ئــەم ئابوورییــە بەهێــز 
بــاری  بــێ  داکووتاوتــر  و ڕەگ 
گــوزەران و دۆخــی ژیــان بەهێزتــر 
و لەبارتــر دەبــێ، بەپێچەوانەشــەوە 
هەرچەندە ئەم ئابوورییە کز و الواز 
و بی نێوەڕۆکتر بێت دۆشداماوی 
ژیــان  چەرمەســەرییەکانی  و 
لێــرەدا  دەبــن.  زیاتــر  و  زیاتــر 
پرســیاری ســەرەکی ئەوەیــە کــە 
بــە لەبەرچاوگرتنــی ئەم ڕاســتییە 
بــۆ  هەوڵێــک  هیــچ  چــی  بــۆ 
چارەسەری کیشە و ئاریشە گەورە 
و بچووکەکانــی بیاڤــی ئابووریی 
ئێران نادرێت؟ یان ئەگەر هەوڵێک 
دراوە بۆچــی بە هیچ ئەنجامێکی 
و  نەگەیشــتووە  هەســتپێکراو 

ئابووریی ئێران هەروا الوازە؟
بــە دوو بۆچــوون دەتوانین وەاڵمی 
یەکــەم  بدەینــەوە:  پرســیارە  ئــەم 
ئەوەیکە سیســتمی ئابووریی ئێران 
مێرکانتێلیســتییە  سیســتمێکی 
کەســانەی  ئــەو  بەهۆیــەوە  کــە 
هەنووکەیــی  دۆخــی  لــە 
ئابووریــی ئێــران بەهرەمەنــد دەبــن 
ڕێگــری دەکــەن لــە چاکســازی 
"مێرکانتێلیــزم"  پێکهاتەیــی. 
کــە  فکرییــە  قوتابخانەیەکــی 
بەهۆیــەوە قازانجــەکان  لــە نێــوان 
بازرگانــەکان و دەسەاڵتبەدەســتان 
ئــەم  لەســەر  دەخرێــت؛  ڕێــک 
هاوپەیمانییەکــی  بنەمــاش 
نایاســایی  ڕانەگەیەنــدراوی 
پێــک دێــت کــە هــەر دوو الیــەن 
قازانجــی لێدەکــەن؛ لــە الیەکــەوە 
بازرگانــەکان بەهــۆی پشــتیوانی 
لــە  بەتواناتــر  سیاســەتمەدارەکان 
ڕێگــەی  لــە  و  دەبنــەوە  ڕابــردوو 
پــارە و توانایــی بازرگانەکانیــش 
پشــتگیریی نابەجــێ لە سیاســەتە 

دەسەاڵتبەدەســتە  ملهۆڕانەکانــی 
کــە  دەکرێــت  دیکتاتــۆرەکان 
دەبێتــە گەرەنتــی بەردەوامــی ئــەم 

دەسەاڵتە.
بــە واتایەکــی تــر سیاســەتمەدارە 
گەندەڵەکانی ئێــران بۆ وەرگرتنی 
پشــتیوانیی بازرگانەکان دەرەتانی 
کاری نایاســاییان بۆ دەڕەخســێنن، 
تاکــوو ژیانــی ئابوورییــان بەهێزتر 
بێت و لە بەرانبەریشــدا پشتیوانیی 
مــاددی و مەعنــەوی ئــەم توێــژە 
دەســەاڵتەکەیان  بەردەوامیــی  بــۆ 
مســۆگەر دەکــەن کە ئــەم یارییە 
لەسەر سفرەی واڵت و خەڵکی بێ 

دەرەتان ئەنجام دەدرێت.
دووهــەم بۆچوون بریتییــە لەوەیکە 
دەسەاڵت بەدەستان لەسەر بنەمای 
پاوانخوازییان سیســتمی ئابوورییان 
و  خــزم  بەســەر  کــردووە  دابــەش 
کەســوکاری نیزیــک لە خۆیان و 
هاوشێوەی "تیولداری"ی سەردەمی 
مەغۆلەکان دەرەتانی هەرچەشــنە 
کەڵــکاژۆ وەرگرتنێکیان پێداون و 
"حاتەم ئاســا" و بە بێ سەرئێشەی 
تــااڵن کــردن  یاســایی ســەرقاڵی 
کــە  مەرجــەی  بــەو  تەنیــا  بــن، 
ببنــە مایــە و گەرەنتییــەک بــۆ 
دەسەاڵتبەدەســتان؛  بەردەوامیــی 
ئــەم  دەرهاویشــتەکانی  زەقتریــن 
لــە  بریتییــە  پاوانخوازییــەش 
بەردەوامــی  و  ڕۆژانــە  داخرانــی 
یەکە ئابوورییــەکان بەتایبەت ئەو 

بەشەی کە دەوڵەتی نین.
کــە  ڕوونــە  زۆر  پێیــە  بــەم 
دەسەاڵتبەدەستان و پشتیوانەکانیان 
کارتێلــە  چوارچێــوەی  لــە  کــە 
ڕانەگەیەندراوەکانیــان  ئابوورییــە 
ســەرقاڵی هەڵلووشــینی داهــات و 
ســەرمایەی مــاددی و مەعنەوی 
خــۆش  پێیــان  نەتەنیــا  ئێرانــن، 
نییــە کــە ئابووریــی واڵت گەشــە 
و  هێــز  هەمــوو  بەڵکــوو  بــکات، 
توانــای خۆیان دەخەنە گەڕ تاکوو 

دۆخــی شــپرزەی ئابــووری وەک 
خۆی بمێنێتــەوە؛ ئیتر لەم نێوانەدا 
قەیرانــی  ئــاو،  قەیرانــی  ئەگــەر 
وشکەســاڵی، گرفتەکانــی وەک 
و  گرانــی  هەاڵوســان،  بێــکاری، 
بەســتێن  بۆخۆیــان  هــەژاری کــە 
خۆشــکەری دیــاردە و نەخۆشــییە 
دەروونییەکانــن،  و  کۆمەاڵیەتــی 
بــە چارەســەرنەکراوییش بمێننــەوە 
چوونکــە  نییــە  گرینــگ 
چارەســەرکردنی ئەم کێشــانە واتە 
کەم کردنەوەی دەسەاڵتی تیولدارە 

زاڵەکان بە سەر واڵتدا.
لەمبارەوە دوکتور عەلی میرزاخانی 
ئابوورینــاس دەڵێ: ئابووریی ئێران 
بریتییــە لە تیولــداری مۆدێڕن بەو 
مانایــە کــە هەرێمە جیاکــراوەکان 
جێگــەی خۆیان بە یەکە ئابوورییە 
دابەشــکراوەکان داوە و لەم نێوانەدا 
هەندێک کەســی خاوەن دەسەاڵت 
قازانجــە  لــە  دەبــن  بەهرەمەنــد 
ئابوورییــەکان و خەڵکــی دیکەش 

سەریان بێ کاو دەمێنێتەوە!
لــە وتارێکــی شــیکاریدا  ناوبــراو 
ئەگــەر  کــە  دەکات  لــەوە  بــاس 
بمانهەوێ چارەسەرێک بۆ دۆخی 
ئابووریــی ئیــران بدۆزینــەوە دەبــێ 
پیش لە هەموو شتێک پەکەیجی 
و  وەالبنێیــن  مۆدێــڕن  تیولــداری 
تێگەیشــتنمان بەرانبەر بە ئابووری 

و ئابووریی سیاسی بگۆڕین.
بــە وتــەی ناوبــراو ئابووریــی ئێران 
لێــدراوە  سیاســەت  ئابوورییەکــی 
کە تێیدا سیاســەتمەدارەکان بڕیار 
لەســەر ئابووری دەدەن، لە حاڵێکدا 
کە بەپێی پێناسە ئەوە ئابووریزانانن 
کــە دەبــێ لەم بیاڤــەدا چاالکییان 
هەبــێ نــەک سیاســەتمەدارەکان. 
بەاڵم مەســەلەکە لێرەدا ئەوەیە کە 
قازانجە ماددییەکانی ئەو کەسانە 
گەڕاندنــەوەی  لەبــەردەم  ڕێگــرن 

شکۆی زانستی ئابووری.

زیاتر لە ٨ هەزار و ٣٠٠ میلیارد تمەن لە پارەی مامۆستایان 
دراوە بە ٣١ کەسی الیەنگری ڕێژیم

لــە درێــژەی گەندەڵکارییەکانــی نێو دامودەزگاکانی ڕێژیم، پەردە لەســەر پەروەندەیەکی نوێ هەڵدرایەوە کە لەدژی چینی 
مامۆستایان بووە.

ڕۆژنامەی کەیهان  ڕێکەوتی ٢٨ی خاکەلێوە ڕاپۆرتێکی لەسەر لێدوانەکانی ئاخوند غواڵمحسەین مۆحسێنی ئێژەیی لە 
١٠١ەمین دانیشتنی لەگەڵ ڕاگەیەنەکانی ئیران باو کردۆتەوە کە تێیدا ناوبراو ئاماژەی بە گەندەڵییەکی کەاڵنی دیکە 

لە سندووقی پاشەکەوتی فەرهەنگییان کردووە.
ئێژەیی لە قسەکانیدا وتوویەتی: زیاتر لە ٨ هەزار و ٣٠٠ میلیارد تمەن لە پارەی سندووقی فەرهەنگییان کە لە ئیختیاری 
بانکــی ســەرمایەدا بــووە، ڕادەســتی ٣١ کــەس کراوە کە وەک ئەم بەڕێزە دەڵێت: ٢٩ کەســیان بەڵێنیــان داوە تا ماوەیەکی 

دیکە پارە دزراوەکان بگەڕێننەوە.
ئاشــکرا کردنــی ئــەم گەندەڵییــە لەکاتێکدایە کە چینی مامۆســتایان لە ئێران بە یەکێک لە توێــژە الوازەکانی کۆمەڵگە 
لەبــاری ماڵییــەوە دێنــە ئەژمــار و لــەم ڕاستایەشــدا النیکەم لە چەند ســاڵی ڕابــردوودا چەندین جار بە شــێوازی جۆراوجۆر 
ناڕەزایەتییان دەربڕیوە، بەاڵم هەر جارەو بەدانی هەندێک بەڵێنی بێ بنەما ڕێژیم چارەســەرێکی گونجاوی بۆ کێشــەکانیان 

نەدۆزیوەتەوە.
جگە لەمەش ڕێژیم لە ترسی تەشەنەسەندنی ناڕەزایەتییەکانی مامۆستایان و ترساندنیان، پاش گرتنی سەرۆکی کانوونی 
ســینفیی مامۆســتایانی ئێران و کۆمەڵێک لە هاوکارەکانی، بەشــێکیان لە زیندان خســتن و بەشێکیشیان بە بڕیاری دادگا 

بۆ ناوچەکانی وەک بەلووچستان دوور خستنەوە.

بەرپرسانی ڕێژیم دان بە نەزۆکیی بەرجامدا دەنێن

بەرپرســانی ڕێژیمی ئیســامیی ئێران دانیان بەوەدا ناوە کە بەرجام هیچ دەســتکەوتێکی نەبووە و هیچ گۆڕانێکی ئابووریی 
بەدواوە نەبووە.

بەپێی ڕاپۆرتە باوکراوەکان، ســەرۆکی کۆمیســیۆنی ســەرمایەگوزاریی ژووری بازرگانی لە بارەی دۆخی دوای بەرجام 
گووتەیەتی کە؛ دوای ڕێککەوتنی بەرجام جیا لە چەند بانکی بچووک و مامناوەند، هیچ بانکێکی گەورەی نێودەوڵەتی 

لەگەڵ ئێران هاوکاریی نەکردووە.
بەرپرســان و ڕاگەیاندنەکانــی نێوخــۆی ڕێژیــم بــەردەوام باســیان لــە بێ کەڵــک بوونــی بەرجــام کــردووە و لــەو پێوەندییەدا، 
ڕۆژنامەی "ابرار اقتصادی" لە ڕاپۆرتێكدا ســەبارەت بە ڕەوشــی ئابووریی ئێران پاش البردنی گەمارۆكان باوی کردبووەوە 

کە؛ ئابووریناسان باس لە بەردەوامیی كێشەكان و پاشەکشەی ئابووریی ئێران بۆ ١٠ ساڵ پێش ئێستا دەكەن.
هەروەها "گۆڵف نیوز" کە بە یەکێک لە گرینگترین و پڕفرۆشترین ڕۆژنامەکانی جیهانی عەرەب دەناسرێ، لە ڕاپۆرتێکی 
شــیکارییانەدا باســی لــە ڕێککەوتننامــەی ناوکــی و دەرەنجامەکانی کردبوو و نووســیبووی؛ پــاش تێپەڕینی ٨ مانگ لە 

جێبەجێ بوونی بەرجام، هێشتا ئێران هیچ قازانجێکی بەخۆوە نەبینیوە.
لە ڕاپۆرتەکەی "گۆڵف نیوز"دا باس لە ئامادە نەبوونی بانکە گەورە جیهانی و نێونەتەوەییەکان بۆ سەرمایەدانان لە ئێران و 
ئاڵووێری دراو لەگەڵ ئەم واڵتە کراوە، کە هۆکارەکەی دەگەڕێتەوە بۆ بوونی بەرنامەی مووشەکیی بالستیک، پشتیوانی 

لە تێرۆریزم و پێشێل کردنی مافەکانی مرۆڤ لەالیەن کۆماری ئیسامییەوە.
ئەگەرچی بەرجام واژۆ کراوە، بەاڵم هەتا ئێستاش ١٨٠ کەسایەتی و دامەزراوەی ئێرانی، لەوانە سپای تێرۆریستی پاسداران، 
وەزارەتخانەکانــی بەرگــری، ئیتاعــات و کۆمپانیاکانی درووســت کردنی کەرەســتەی شــەڕ لەنێو لیســتەی گەمارۆکانی 

ئامریکادان.
ڕۆحانیــی ســەرکۆماری ڕێژیــم بــاس لە قازانجەکانــی ڕێککەوتنی بەرجام دەکات، بەاڵم لێکدانەوە و وتەکانی بەرپرســانی 

بااڵی ئەو ڕێژیمە بەپێچەوانەی لێدوانەکانی ناوبراوە.
ڕۆحانــی لــە کاتــی هەڵبژاردنەکانــی خۆیــدا باســی لەوە کردبــوو کە؛ کێشــەکانی واڵت لە ماوەی ١٠٠ ڕۆژدا چارەســەر 
دەکات، بەاڵم ناوبراو چەند ڕۆژ لەمەوبەر لە کۆبوونەوەیەکدا لەگەڵ بەرپرسانی ڕێژیم گوتی کە؛ "هیچ کەسێكی عاقڵ 

ئەو قسەیە ناکات".

دەوڵەمەندەکان دەوڵەمەندتر دەبن و هەژارەکانیش هەژارتر

بەپێــی پێــوەری "زەریــب جینــی" لــە چەنــد ســاڵی ڕابــردوودا توێــژی هــەژاری کۆمەڵــگای ئێــران هەژارتــر بــوون و چینی 
دەوڵەمەندیش دەوڵەمەندتر بوون.

ڕۆژنامــەی "جــوان"  ڕێکەوتــی ٢٠ی خاکەلێــوە، لە بابەتێکدا ئاماژەی بە چوونەســەری نرخی نەخۆشــییە دەروونییەکان لە 
ئێراندا و بەتایبەت دیاردەی خەمۆکی داوەتەوە و تێیدا بە کەڵک وەرگرتن لە داتا جیهانییەکان پڕژاوەتە سەر ئەو ڕاستییەی 

کە؛ هۆکاری سەرەکیی چوونەسەری ڕێژەی خەمۆکی لە ئێران بریتییە لە کێشە ئابوورییەکان و کەلێنی چینایەتی.
بەپێــی داتاکانــی نێــو ئــەم راپۆرتە هەواڵە، لە ســاڵی ١٣٩٢ی هەتاوی بەماوە نایەکســانیی داهــات ٢ قات زیادیان کردووە 
و لەگــەڵ ئەوەیکــە لــەم چەنــد ســاڵەدا چینــی دەوڵەمەند ١٠% زیادی کــردووە، بەهەمان ڕێژەش واتــە ١٠% چینی هەژار و 

کەم داهات زیادیان کردووە.
لــەم ڕاپۆرتــەدا هەروەهــا هاتــووە؛ بە بەراوردکردنی ڕێژەی داهات و تێچووی ژیان لە ئێران دەردەکەوێت کە زۆرینەی چینی 
کرێکار لە ئێران بە ٩٣٠ هەزار تمەن داهاتی مانگانە تەنیا دەتوانن تێچووی ١٠ ڕۆژ لە مانگێکدا بۆخۆیان دابین بکەن.
ئەم ڕاپۆرتە لە کاتێکدا باو دەبێتەوە کە؛ چەند ڕۆژ پیش ئێستا سەڵمان خودادادی، سەرۆكی كۆمیسیۆنی كۆمەاڵیەتیی 
مەجلیســی ڕێژیم لە پێوەندی لەگەڵ پرســی پەراوێزنشــینی لە شارە گەورەكانی ئێراندا ڕایگەیاندووە: "بەپێی ئامارەكان،٣٥% 

لە خەڵكی ئێران کە دەکاتە زیاتر لە ٢٠ میلیۆن كەس لە ئێراندا پەراوێزنشینن".

ئابووری



٧ ژمارە699، ٢٠ ی ئاوریلی ٢٠١٧

هه اڵواردن، زیانێک   
بۆ کار و چاالکیی 

مرۆڤەکان لە 
کۆمەڵگادا

سارا پارسا

لەگــەڵ  بەگشــتی  مــرۆڤ  مێــژووی 
زۆری  ملمانێــی  هــەاڵواردن  چه مكــی 
هەبــووە و بــۆ البردنیشــی بــە درێژایــی 
مێــژوو خەباتــی کــردووە.  وەک خەبــات 
بۆ البردنی هەاڵواردن لە نیوان دەوڵەمەند 
هەاڵواردنــی  کۆمەڵــگا،  لــە  هــەژار  و 
نەتەوەیــی )کە نەتەوەی کورد لەم بوارەدا 
هەیــە(،  درێــژی  و  دوور  مێژوویەکــی 
هــەاڵواردن لــە بنەماڵەکان لــە نێوان کچ 
و کــور یــان ژن و پیــاو کــە لــە خانــەی 
هەاڵواردنــی ڕەگــەزی جــێ دەگرێت. لە 
یــان  کــەس  کۆمەڵگاکانیشــدا  هەمــوو 
کەســانێک هەبــوون کە بــۆ البردنی ئەم 
دیــارده  کۆمەاڵیەتــی و تــا ڕادەیەکیــش 
دەروونییــە، چاالکییان کردووه  و تەنانەت 

خوێنیشیان بۆ داوه . 
ئــەو شــتەی ئێســتا تــەوەری باســەکەیە، 
هــەاڵواردن لــە شــوێنی کار و چاالکیــی 
دڵنیاییشــەوە  بــە  کــە  فەرمانبەرانــە 
فەرمانبــەران  زۆری  هــەرە  گرفتــی 
لــە  بەتایبــەت  دنیادایــە  هەمــوو  لــە 
ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاســت و ئێراندا ئەم پرسه  

سەرنجڕاکێشە بوونی هەیە.
بــاس لەســەر ئــەم کێشــەیە باســێکی زۆر 
هەمــوو  لــە  سەرنجڕاکێشــە.  و  قــووڵ 
بــواری  لــە  کۆمەڵگایەکــدا مرۆڤــەکان 
تەمــەن،  ڕەگــەز،  وەکــوو  جۆراوجــۆری 
لێــک  لێهاتوویــی  و  وشــیاری  ئاییــن، 
جیــاوازن، بەاڵم ئەو شــتەی جیاوازییەکان  
دەخاتــە خانەی هەاڵواردنــەوە، چۆنیەتیی 
هەڵســوکەوتی خاوەن پۆســتە گرنگەکانە 
لــە نێــوان فەرمانبــەران لــە بارودۆخێکــی 
هاوســەنگ و هاوشــێوەدا کــە هــەرکات 
لەگەڵ هەاڵواردن هاوڕێ بێت لە هەر بوار 
و بەشــێکدا، لە ســەر داهاتوو و چاالکیی 
کۆمەڵــگا کاریگەریــی نەرێنیی هەیە و 
تەنانــەت دەبێتە مەترســییەک بۆ مرۆڤ 

و ژینگەی مرۆڤەکان.
هۆکاری سەرهەڵدانی هەاڵواردن 

لەنێوان فەرمانبەران لەالیەن 
بەرپرسانەوە چییە؟

بەپێــی ئه زموونەکان، هەرکات  تاکێک 

یــا گرووپێــک و لــە بیاڤێکــی بەرباتــر 
لــە کۆمەڵگادا، بەرپرســێک لە شــوێنی 
بەرپرســایەتی خۆیدا هەســت بە مەترســی 
لــە شــوناس و بەرژەوەندیــی خــۆی بکات 
یــان کاروبــاری فەرمانبەرانــی کۆنتــرۆل 
بکات، بۆ پاراستنی قازانج و سەلماندنی 
بەشــێوەیەکی  خــۆی،  ده ســه اڵتداریی 
دوور لــە یاســا و ئــاكاری مرۆیــی، بــە 
ئۆگرکردنــی کــەس یــان کەســانێک  یا 
وەک  گــرووپ  و  دەســته   پێکهێنانــی 
ئامرازی پاراســتنی قازانج و بەرژەوەندیی 
خــۆی، مافــی کەســانی دیکــە پێشــێل 
کــە  لەکۆمەڵگایــەک  بــەاڵم  دەکات. 
وفەرمانگەکانــی،  ڕێکخراوەکانــی 
ئیســتا لــە هــەر ئاســتێکدا بێــت چ لــە 
بازنەیەکــی بچــووک وەک فەرمانگــە 
فەرمییە ئیجراییەکان و چ لە ئاســتێکی 
و  وەزاڕەتخانــەکان  وەک  گەورەتــردا 
ســەربازییەکان،  و  سیاســی  فەرمانگــە 
فەرمانبەرانیــان  بەرپرســانیەوە،  لەالیــەن 
بکەونــە بەرهەاڵواردن، بــە دڵنیاییەوە ئەو 
کۆمەڵگایــە هیــچ داهاتوویەکی ڕوونی 
پشت بســتن  کولتــووری  وتەنیــا  نابێــت 
بــە زۆرداری و پێشــێل کردنــی مــاف لــە 
لەهــەر  و  ئاســتێکدا  لەهــەر  کۆمەڵــگا 
پــەرە  نێــوان مرۆڤەکانیــدا  لــە  بوارێکــدا 

دەستێنێت.
بەپێی ســەرچاوە زانســتییه كان، هەاڵواردن 
ڕاســتەوخۆ،  هەاڵواردنــی  جــۆرە:  ســێ 
هەاڵواردنــی ناڕاســتەوخۆ و هەاڵواردنــی 

سیستماتیک.
کاتێــک  ڕاســتەوخۆ:  هەاڵواردنــی   
ســەرهەڵدەدات کە بە فەرمانی بەرپرســان 
یــا فەرمانگەیــەک،  لــە ڕێکخراوێــک 
بــۆ پاراســتنی بەرژەوەندیــی خۆیان تاک 
یــا گرووپێــک کــە ســەر بــە فەرمانــی 
بەرپرســانیان، هەلیــان بــۆ دەرەخســێت بــۆ 
پێشــچوونی کار و باریــان لــە ڕاســتای 
لــەو  و  بەرپــرس  بەرژەوەندیــی  و  قازانــج 
نێوانەشــدا مافــی دەســتە یــان تاکێکــی 
دیکە زەوت دەکرێت و بەپێی سەرچاوەکان 
و گوته ی کارناسان، ئەمجۆرە هەاڵواردنە 
زۆر بــە ڕاشــکاوی هەســتی پێدەکریت و 
لــە زۆربەی هــەرەزۆری ڕێکخــراوەکان و 
فەرمانگاکان نەک هەر لە ئێران، بەڵکوو 

بەگشــتی لە هەمــوو دنیادا بوونی هەیە.
ئەمجــۆرە  ناڕاســتەوخۆ:  هەاڵواردنــی    
کــە  ده دا  ڕوو  کاتێــک  هەاڵواردنــە 
یاســاکان لە سیستمێکی کۆمەاڵیەتی و 
سیاســیی بــە ڕواڵــەت بێایەنە، بــەاڵم لە 
ئاکامــدا تەنیــا بــە قازانجی کەســانێک 
بێــت کــە شوناســێکی دیاریکراویــان بێت 
و لــە کۆتایشــدا ببێتــە هۆکارێــک بــۆ 
کەمبوونــەوەی دەرفەتی کار بۆ گرووپ 
یــا تاکــەکان لە شــوێنی کار یــان ژیان، 
وەک ئــەوەی کە ژن و پیاو هەردووکیان 
توانــای کار لە بنکەی پۆلیســیان هەیە، 
بــەاڵم بــە مەرجــی بەرزیــی بــااڵ کــە لە 
ئاکامــدا زۆربەی ژنان بە هۆی نەبوونی 
فاکتــەری به رزیــی بــااڵ، لــە كاركــردن 
دەکرێــن. بێبــەش  پۆلیســدا  ڕێــزی  لــە 
هەاڵواردنی پێكهاته یی یا سیستماتیک: 
جۆرێک لە هەاڵواردنی ناڕاستەوخۆیە 
کــە بارودۆخــی کۆمەالیەتیــی ئەم جۆرە 
هەاڵواردنــەی پێکهێنابێــت و بە دریژایی 
کاتیــش لــە سیســتمی کۆمەاڵیەتــی و 
تەنانــەت سیاسیشــدا گونجابێــت، وەک: 
بەڕێوەبەریی نووسینگەکان تەنیا بۆ ژنانە 
و پیشه ی ئەندازیاری ته نیا بۆ پیاوان و...
ئێسترێس، دەرئەنجامی سەرەکیی هەاڵواردن 

لە شوێنی کار
ئێســترێس چییــە؟ لــە مانــادا لە وشــەی 
)stringere( وەرگیــراوە، بــە مانــای 
تێکشــێوانی بــاری دەروونــی. ئێســترێس 
کەمبوونەوەی توانا و ئاســتی جەســتەیی 
هــۆی گرفتــەوە  بــە  کــە  دەروونیــە   و 

سەرهەڵدەدات.
بەگشــتی  کــە  ئه زموونێکــە  ئێســترێس 
هــەر تاکێــک لە ژیاندا بــە دەیان جار لە 
دەروونیــدا بە هۆکارگەلێکــی جۆراوجۆر 

هەستی پێکردووە.
سیاســەتگەلێکی نه شــیاو و هەاڵواردن لە 
شوێنی کار لە هۆکارەکانی سەرهەڵدانی 
ئێسترێســە، نەمانــی هانــدەر بــۆ کار و 
چاالکــی و لــە ئاکامــدا تووشــبوون بــە 
خەمۆکــی، جیاوازی لە دانی مووچە لە 
نێوان فەرمانبەران لە بارودۆخی یەکســان 
بــۆ کار و چاالکــی لــە شــوێنی کار، 
الچوونــی  هەســتی هــاوکاری لــە نێوان 
فەرمانبــەران بــە هۆی بوونــی هەاڵواردن 

چاوەدێریــی  فەرمانبەرانــدا،  لەنێــوان 
بێ بنەمــا و ئــازاردەر لەالیەن بەرپرســانەوە 
کــە خــۆی هۆکارێکــە بــۆ بێ متمانەیی 
دەرچواندنــی  فەرمانبەرانــدا.  لەنێــوان 
نالۆژیــک،  و  وشــک  یاســاگەلێکی 
ناکۆکیــی جۆراوجــۆر لــە شــوێنی کار 
لەکاتــی بەڕێوەبردنی یاســا بۆ هەمووان، 
ســەپاندنی ئەرکــی دوور لــە توانا بەســەر 
فەرمانبەراندا بەتایبــەت فەرمانبەرانێک 
کــە تەنیــا بــە هــۆی پاڵپشــتی لەالیــەن 
پێ ئەســپێردراوە  ئەرکیــان  بەرپرســانیانەوە 
بــە بــێ بوونــی توانــای پێویســت بــۆ ئەو 
ئەرکە، کە خۆی هۆکارێکی سەرەکیی 
ئێسترێســە بــۆ ئــەو تــاک یــا گرووپــە، 
هەســت بــە زۆر بوونــی ئــەرک لــە نێوان 
فەرمانبەران بە بێ هەڵسەنگاندنی ئاستی 
توانایــان، کەڵــک وەر نەگرتن لە توانای 
فەرمانبەرانــی بەتوانا و کارامە، کەمیی 
هەڵکــەوت و بــارودۆخ لــە شــوێنی کار، 
ســەرکەوتنی کەســانی بەرژەوەندیخواز بە 
هــۆی خۆهەڵواســین بــە بەرپرســایەتیەوە، 
ســەرهەڵدانی گەندەڵــی لــە شــوێنی کار 
و چاالکی، پێشــێل کردنی یاســا لەالیەن 
ئاســتی  لــە  خۆیــان  کــە  کەســانێک 

بڕیاردەریــدان و... دەتوانن هۆکارگەلێک 
بن بۆ سەرهەڵدانی ئێسترێس. 

زۆربــەی هــەرە زۆری کەســانێک کــە 
لەگەڵ ئەم کێشە کۆمەاڵیەتییە بەرەوڕوو 
دەبنــەوە باشــترین دژكــرده وه  بــۆ بەرگــری 

کردن لە باری دەروونییان چییە؟
پرســیار لــە خۆ کردن کە ئایــا بە مانای 
ڕاســتەقینە قوربانیــی هــەاڵواردن بــوون؟ 
کــە  دەکات  هەســت  کەســێک  ئەگــەر 
باشــترین  هــەاڵواردن  قوربانیــی  بووەتــە 

ڕێگاچارە چییە:
ئەرکــە  زیاتــرەوە  چاالکیــی  بــە 
ئەســپێڕدراوەکان جێبەجــێ بــکات، ســەبر 
باشــترین ڕێگــە چــارە بــۆ لەنێــو بردنــی 
ناخۆشــییەکان لە بەرانبەر هەاڵواردندایە. 
لــە ئاکامــدا و بــە گشــتی لــە هەمــوو 
بوونــی  هــەاڵواردن  کۆمەڵگاکانــدا 
لــە  ئــەم کردەوەیــە  زیاتــر  بــەاڵم  هەیــە، 
کۆمەڵگایەکدا سەرهەڵدەدات و سیستمی 
ئەو کۆمەڵگایە لە یەک دەترازێنیت کە 
لــە بــواری کولتوورییــەوە دەســەاڵتدارانی 
یا خود بەرپرســانی لە ئاســتێکی خواری 
بیرکردنەوە و دەروونیدان، بەرژەوەندیخوازی 
لــەو جــۆر کۆمەڵگایانەدا قســەی یەکەم 

دەکات. مەرایــی کــردن و زمان لووســی 
کــردن ســەرچاوەیەکە بۆ پێشــبردنی کار 
توانامەندیــی  ئاســتی  بەرژەوەنــدی،  و 
فەرمانبــەران و تاکــەکان پێــوەر نییــە بۆ 
ئەرکــەکان و تەنیــا چەپڵەڕێــزان بۆ بەڵێ 
بەرپرســان،  ناحەقییەکانــی  بــە   گوتــن 
و  چاالکــی  و  کار  بــۆ  پێوەرێکــە 

سەرکەوتنی نەیاران.
لــە  کولتــووری  کــە  کۆمەڵگایــەک 
ســەر بنەمــا نــاڕه واکان بێــت، هــەاڵواردن 
یەکەمین بەرهەمه  لەو جۆره  سیستمانەدا، 
بەرژەوەندیخــوازی  کــە  کولتوورێــک 
ئامانجــی ســەرەکیی بێــت، هیــچ کات 
مانــای  بــە  تاکێــک  هیــچ  مافــی 
ڕاســتەقینەی دابیــن ناکرێــت و تەنانــەت 
دەرەنجامیشــی  و  دەکرێــت  پێشــێلیش 
ئاڵۆزی و بێمتمانەیی لە نێوان مرۆڤەکان 

و کۆمەڵگا دەبێت و بەس.

 
          سەرچاوەکان:

 * پایگاه خبری کارمند ایرانی
 *تریبون زمانه

 *جامعه ی خبری تحلیلی الف 

بەرپرسانی ڕێژیمی ئێران لەهەمبەر کێشەی بێکاری بێدەنگن
سەرەڕای بەرزبوونەی ئاماری بێکاران و پەیوەست بوونی ڕێژەی بەرچاو لە حەشیمەتی ئێران بە بێکارانی 
واڵت، بەرپرسان، دەسەاڵتداران و ناوەندە پێوەندیدارەکانی ڕێژیمی ئێران سەبارەت بەو قەیرانە کۆمەاڵیەتییە 

بێدەنگن.
سندووقی نێونەتەوەیی دراو لە ڕاپۆرتێکدا باوی کردووەتەوە کە؛ قەیرانی بێکاری لە ئێراندا خراپتر بووە 

و ئەو واڵتە لە پێوانەی جیهانیدا ٧ پلەی دیکە دابەزیوە.
بەپێــی ئــەو ڕاپۆرتــە ٧ واڵت لــە مــاوەی ســاڵی ١٣٩٥ی هەتاویدا لەهەمبەر چارەســەرکردنی کێشــەی 

بێکاری لە ئێران باشتر بوون.
هەوروهــا لــەو ڕاپۆرتــەدا هاتــووە کە؛ دۆخی بێکاری لە ئێراندا لە ماوەی ســاڵی ڕابردوودا خراپتر بووە و 
بە بەراورد لەگەڵ واڵتانی دیکە ئێران لە بواری ڕەخساندنی هەلی کار هیچ هەنگاوێکی هەڵنەگرتووە.
نرخــی بێــکاری لــە ســاڵی ٩٥دا نزیــک بە ١.٥ لەســەد بــەرز بووەتەوە، بــەاڵم بەپێی ئاماری ســندووقی 
نێونەتەوەیی دراو نرخی بێکاری لە ئێراندا لە ماوەی ساڵی ٢٠١٥دا زیاتر لە ١١ لەسەد بووە و ئەو ئامارە 

لە ساڵی ١٣٩٥دا گەیشتووەتە ١٢.٤٥ لەسەد.
لەو ڕاپۆرتەدا هاتووە؛ ئێران لەبواری نرخی بێکاری لە ســاڵی ٩٤دا پلەی ٢٥ی لە نێو واڵتانی جیهاندا 
بەدەست هێنابوو، بەاڵم لە ساڵی ٩٥دا پلەی ١٨ی بەدەست هێناوە و ٧ واڵتی دنیا توانیویانە کە هەلی 
کار باشــتر بکــەن، بــەاڵم ڕێژیمــی ئێــران نە تەنیا هیچ هەنگاوێکی لەو بارەیــەوە نەناوە، بەڵکوو ٧ پلەش 

دابەزیوە.
هەر بەپێی ئەو ڕاپۆرتە تەرازی حیســابی ئێران لە ٢.٤ لەســەد بەرهەمی ناخالیســی نەتەوەیی لە ســاڵی 
٢٠١٥دا بۆ ٦.٢ لەسەد بەرهەمی ناخالیسی نەتەوەیی لە ساڵی ٢٠١٦دا گەیشتووە و لە ساڵی ٢٠١٧دا 

بۆ ٥.٢ دادەبەزێت.
بە باوەڕی کارناســان گەمارۆ ئابوورییەکانی واڵتانی ڕۆژئاوایی بۆ ســەر ئێران، داخرانی زۆربەی یەکە 
پیشەییەکان و کۆتایی هێنان بە وەبەرهێنان لە ماوەی چەند ساڵی ڕابردوودا لە هۆکارە سەرەکییەکانی 

دروست بوونی قەیرانی ئابووری و نەمانی هەلی کار لە ئێران دێنە ئەژمار.

دادگای شۆڕشی ڕێژیم لە گیانکێشانی خەڵک بەردەوامە

لەماوەی ٧ ساڵی ڕابردوودا زیاتر لە ٣٢٠٠ کەس لە ئێران بە بڕیاری دادوەرانی دادگای شۆڕش بردراونەتە بەردەم 
پەتی سێدارە.

بەپێی ئامارە باوبووەکان، ڕێژەی لەسێدارەدانی هاوواڵتییانی تۆمەتبار بە "تاوانگەلی ئەمنیەتی" وەک چاالکیی 
سیاسی، مەدەنی و حاڵەتی موحاربە و ماددەی هۆشبەر، لەو سااڵنەی دوایی دا ڕووی لە هەڵکشان بووە.

سەپاندن و جێبەجێکرانی ئەو سزایانە لەالیەن دادگایەکەوە بووە کە سەرەتای شۆڕش بە شێوەی کاتی بۆ دادگایی 
کردنی بەرپرسانی ڕێژیمی پێشوو پێک هات.

ئێســتا ڕێکخــراوی مافــی مرۆڤــی ئێران بە پشتبەســتن بــە ئامارە کۆکــراوەکان باس لە "ڕۆڵــی گرنگی" دادگای 
شۆڕش لە "سەپاندنی سزای لەسێدارەدان" لەم سااڵنەی دوایی دا دەکات.

لە ئامارەکاندا هاتووە کە؛ دادگای شۆڕش بەرپرسی نیوە زیاتری ٣٢٠٠ ئێعدام لە کۆی ٤٧٤١ ئێعدامی ساڵەکانی 
نێوان ٢٠١٠ بۆ ٢٠١٦ بووە.

ڕەوتی دادڕەســی لە دادگاکانی شــۆڕش بەبیانووی "لە قۆناغی لێکۆڵینەوەدایە، نهێنی دۆســییەکان و یان شــیاو 
نەبوونــی پارێــزەر بــۆ دەستڕاگەیشــتن بە دۆســیەی بریگرتە)مــوکل("، ناڕوونییەکی زۆرتری بە نیســبەت دادگای 

گشتی هەیە.
دەســەاڵت و دەســتێوەردانی ناوەنــدە ئەمنــی و نیزامییــەکان لــە دەزگای دادوەری بووەتە هۆی چوونە ژێر پرســیاری 

ڕەوتی دادڕەسی لە دادگای شۆڕش و نەمانی ڕەوایی ئەو دادگایە.
کوشــتنی بەکۆمەڵی زیندانییانی سیاســی دەیەی شەســت بە یەکێک لە ڕەشترین الپەرەکانی مێژووی ٣٨ ساڵەی 

دادگای شۆڕشی ڕێژیم دێتە هەژمار.

کۆمەڵگا



ژمارە٦٩٩، ٣١ی خاکەلێوەی ٨١٣٩٦

پرۆســەی له نێوبردنی کورد و کوردســتان 
دژه  پیانــه  ئاڵۆزتریــن  لــه  یەکێــک 
بــه ئاســتەم  مرۆییەکانــی مێــژووه کــه 
دەتوانیــن وێنەی له مێژووی ئســتعماری 
پرۆســەیەدا،  لــەم  ببینینــەوه.  جیهانــدا 
ژینۆســایدی کــورد تەنیــا بەشــێک بووه 
کــه زۆرتریــن ئــاوڕی لــێ دراوه تــەوە و 
بەشــەکانی دیکەی ئەم پیانه شــەیتانیه 
ئاسمیاســیۆنی  بــووه.  بەرچــاو  کەمتــر 
بردنــی ژینگــەی  له نێــو  و  فەرهەنگــی 
کوردســتان دوو بەشــی هــەرە گرینگــی 
دیکــەی ئــەم پیانــەن کــه لــه ڕاســتای 
تەکمیلــی ژینۆســایدی کــورددا بەڕێــوه 
چــووه و دەچێ. بەاڵم به هۆکارگەلێک 
–کــه لێره جێگای باســی نیــه- ئەو دوو 
بەشە له الیەن چاالکانی کوردەوە کەمتر 
ئاوڕیان لێ دراوتەوە و هەمیشه له پراوێزی 
خەباتی کورددا بووه. بەاڵم به پێی ڕووداوه 
دەیــەی  دوو  سیاســی- مەدەنییەکانی 
ڕابــڕدوو، بــه پێداگریــی تــەواو دەتوانیــن  
بڵێیــن کــه ئاوڕدانــەوه لــەو دوو بەشــه و 
داڕشــتنی بەرنامــه بــۆ بەرپەرچدانەوەی 
سیاسەته فاشیستییەکانی داگیرکەرانی 
چاالکییــە  بازنــەی  لــه  کوردســتان 
کوردستان  سیاسی=کۆمەاڵیەتییەکانی 
لــه پراوێــزەوە گواســتراوەتەوه بــۆ ناوەندی 
سیاســی- چاالکیــی  کــرداری  و  هــزر 

مەدەنی مان.
زاگرۆس النکەی کوردستان و یەکەمین 
ژینگه و ســەرەکیترین سەرچاوەی ژیانی 
کوردان بووه. له الیەک یەکەمین شوێنی 
نیشــتەجێ بوونــی بەشــەر دوای "چاخی 
ســەهۆڵبەندان" زاگــرۆس بــووه و هەر لەم 
یەکەمیــن  بناغــەی  کــه  بــوو  خاکــەدا 
گونــد و یەکەمین شــاری جیهــان بونیاد 
نــرا، بۆیه کورد زاگــرۆس وەکوو دایکی 
نەتەوەکــەی ســەیر دەکات و بــە تــەواوی 
خۆشــی دەوێ. لــه الیەکــی دیکەشــەوه 
زاگــرۆس به باوەشــێکی ئاوەڵــه وە هەموو 
ئەو پێداویســتیانەی کــه کۆمەڵگایەک 
بۆ ژیان و گەشەسەندنی پێویستی پێیەتی 
به دڵفراوانییەکی بێســنوورەوە پێشکەشی 
کوردی کردووه. له ســەرچاوه ئاوییەکان 
و کانگا گرینگەکانەوە بگره هەتا بوونی 
سەدان سەرچاوەی خۆراکی، له دارستانه 
بەڕووەکان و کێوە سەرکشــەکانیەوە بگره 
هەتا دەشــته بەرفراوان و بەپیتەکانی. لە 
دونیای ئێمەدا کەمتر واڵتێک هەیه که 
هاوکات کۆی گشــتیی ئەو ســەرچاوانه 
که زاگرۆس هەیهتی، هەیبێت و هەر ئەم 
تایبەتمەندییه له ســەردەمانی دەستپێکی 
مێژووەوە بووەته هۆی هێرشــی دەســەاڵته 
به هێزەکانــی دراوســێمان و داگیرکردنــی 
خاکی واڵتمان. هێرشــی ئاشــوورییەکان، 
عەرەبــەکان،  هەخامەنشــییەکان، 
لــه  بەشــێک  فارســەکان  و  تورکــەکان 
مێــژووی داگیرکاریــی کوردســتانه کــه 
هەیه.دوژمــن  درێــژەی  ئێســتایش  هەتــا 
بــه پێچەوانــەی ئێمــه هــەر له ســەرەتای 
داگیرکردنی واڵتەکەمانەوە خوێندنەوەی 
باشــی لــه شــادەماری ژیــان و دونیــای 
هزریی ئێمه هەبووه و هەیه، بۆیه هاوکات 
لەگەڵ ژینۆسایدی کورد دەستی لەسەر 
دوو شادەماری سەرەکی داناوە، زاگرۆس 
وەکــوو هــۆکاری ســەرەکیی ژیانــی و 
ئــەوی دی "سیســتمی هزری"مان وەکوو 
هــۆکاری مانــەوە و خۆڕاگریمــان. لــەم 
کورتەباســەدا نامانهــەوێ ســەبارەت بــه 
"سیســتمی هزریــی" کــورد بــاس بکەین، 
کورتــه  نووســینه  لــەم  ئامانــج  بەڵکــوو 
ئاماژەیــەک به خاپوور کردنی ژینگەی 
زاگرۆســه که به تەواوەتی لــەو باوەڕەدام 
کــه ئــەم بەرنامەیــه بەشــێکی دانەبــڕاو 

لــه پرۆســەی ژینۆســاید و 
کــورده،  ئاسمیاســیۆنی 

بــه واتای دیکــه له نێوبردنی 
ژینگــەی زاگــرۆس له الیەک 

پرۆسەی ئاسمیاسیۆنی فەرهەنگیی 
الیەکــی  لــه  و  دەکاتــەوە  ڕوون  کــورد 
پرۆســەی  تەواوکــەری  دیکەیشــەوە 
لــه  بــاس  گەلەیــه.  ئــەم  ژینۆســایدی 
پرۆســەی له نێوبردنــی زاگرۆس به هۆی 
و  گەلــه  ئــەو  مێــژووی  دوورودرێژیــی 
هەروەهــا بەرباو بوونــی پیانەکە خۆی 
بــه تەنیایی هەڵگــری چەندها توێژینەوه 
و نووســینی کتێــب و وتــاره، بۆیــه بــۆ 
ئــەوەی کــه خوێنــەری ئــەم بابەتــه هــەم 
بــه گشــتی لــه دۆخەکه تێبــگات و هەم 
وەکــوو نموونەیەکــی تایبــەت ئاوڕێکــی 
باســی  بدەینــەوە،  ناوچەیــەک  لــه  ورد 
پرۆژەی "گواســتنەوەی گازی "عسلویه" 
بــۆ عێراق"مــان هێناوەته ئــاراوه و به چڕ 
بوونەوە لەســەر ناوچــەی "هوزمانەوەن"ی 
باســه  ئــەم  ویســتوومانه  کرماشــان 

بەتەواوەتی شی بکەینەوه.
چی بووه؟؟

دارســتانه  زۆری  هــەره  بەشــێکی 
بەڕووەکانی زاگرۆس له ســێ پارێزگای 
کرماشــان، ئیــام و هەروەهــا لوڕســتان 
هەڵکەوتووە. ئەو جوره که ڕاگەیەندراوه، 
ڕووبەری دارســتانەکانی کرماشان ٨٢٢ 
هزار هێکتاری چوارگۆشە ڕاگەیەندراوه 
کــه لەم پانتاییــه دا به پێی وتەی "موراد 
گشــتیی  –بەرپرســی  وەیســی"  شــەیخ 
کرماشــان-  سرووشــتییەکانی  ســامانه 
١٥٠ هزار هێکتاری له ســاڵی ١٣٩٤ی 
هەتــاوی وشــکبوون و له نێــو چــوون. لــه 
دۆخــی  کرماشــان  شــائابادی  شــاری 
داربەڕووەکان خراپتره، سەرەڕای ئەوەیکه 
٣٣% دارستانەکانی پارێزگای کرماشان 
له  شاری شائاباد هەڵکەوتووە و زۆرترین 
کرماشــان  دارســتانەکانی  پانتایــی 
و  وێرانکاریــی  زۆرتریــن  شــارەیه،  لــەم 
له نێوبردنــی داربەڕووەکانیــش بینــی ئــەم 
بەشەی نیشتمانی گرتووه. هەر به وتەی 
حکوومــەت،  بەرپرســانی  لــه  یەکێــک 
ســااڵنه ٣٠ هەتــا ٤٠ هێکتــار تەنیــا لــه 
رێــی یاســایی و گۆڕینیــان بــه زەویــی 
کشــتوکاڵی له نێــو دەچــن. هەروەهــا بــه 
 %٣٣ لێکۆڵینــەوەکان  دواهەمیــن  پێــی 
داربەڕووەکانی ئیام به تەواوەتی وشک 
هەڵگــەڕاون، که ڕاگەیاندنی ئەم ڕێژەیه 
کۆمەڵگای ژینگه پارێزی کوردســتانی 
تاســاندووە. ئامارە فەرمییەکان سەبارەت 
و  لەڕادەبــەدەرن  و  زۆر  کارەســاته  بــەم 
هێنانیان لەم کورتەباســەدا پێویســت نیه، 
بــەاڵم هــەر به ئامــاژه کردن بــەو کورته 
داتایــەی که لەســەرەوه هاتووه، قوواڵیی 
دەکەوێ.ئەگــەر  دیــار  کارەســاتەکه 
له نێوچوونــی  هۆکارەکانــی  بمانهــەوێ 
داربەڕووەکانی کوردســتان به دوو بەشی 
مرۆیــی و سرووشــتی دابــەش بکەیــن، و 
لــەم نێوانــەدا هــۆکاری ســەرەکیی ئــەم 
دەتوانیــن  بکەینــەوە،  ڕوون  کارەســاته 
ئامــاژه بــه وتــەی پســپۆڕانی ژینگه له 
ئێــران بکەیــن کــه به پێــی ئامــاره بــاو 
کــراوەکان ٧٠% لــه نێوچوونی ژینگەی 
زاگــرۆس تەنیا هــۆکاری مرۆیی هەیه، 
نه ک سروشتی، به واتایەکی دیکە سێ 
لەســەر چواری دارســتانەکانی زاگرۆس 
و  دەچــێ  له نێــو  مــرۆڤ  دەســتی  بــه 
ئەمــه ســەرەکیترین و گرینگتریــن خاڵی 
دەڵێیــن  ئێمــه  کاتێــک  باســەکەمانه. 
حکوومەتــه داگیرکەرەکانی کوردســتان 
بــه بەرنامەیەکی دارێژراو، ســەرەکیترین 
ســەرچاوەی ژیانــی نەتــەوەی کوردیــان 
کردوەتە ئامانجی هێرشەکەیان، تەنیا له 
ڕووی هەســتی خۆشەویســتی خــاک و 
کوردبوونــەوە نیه، بەڵکوو لەم ڕاســتایه دا 

ڵگه  بە
ئەوەنــده زۆره کــه تەنیــا 

لێکوڵینەوەیەکــی کــورت دەتوانــێ زۆر 
شــت ڕوون بکاتــەوە، بــەاڵم بەداخەوه لەم 
بوارەشــدا ئێمەی  کورد کەمکارییەکی 
ئێجگار زۆرمــان کردووه. ئێرانییەکان به 
بیانووگەلێکــی جۆراوجۆر و جیاواز هەتا 
ئێســتا توانیوانــه بــه بێ خوســت و هێدی 
هێــدی دەماری ژیانی کوردســتان ببڕن. 
کێشانی لولەی گاز له نێو دارستانەکانی 
کوردســتانەوە، یەکێــک لــه پیانەکانی 
فاشیزمی ئێرانە له دوو دەیهی ڕابردوودا، 
کــه بــەم بیانوویــەوە توانیویانه بەشــێکی 
زۆر له پانتایی دارستانەکان له نێو ببەن. 
لــەم ڕاســتایەدا پــرۆژەی "گواســتنەوەی 
گازی عەســلویه بــۆ عێــراق" کــه هێڵی 
دارســتانه  نێــو  لــه  گازەکــه  لولــەی 
تێدەپــەڕێ،  زاگرۆســەوە  بەڕووەکانــی 
یەکێــک لەو پیانه حکوومەتیانە دژ به 
ژینگەی زاگرۆسه کە زۆرترین خساری 
بــه بەڕووەکانی ناوچەی "هوزمانەوەن"ی 
پرۆژەیــەدا  لــەم  گەیانــدووه.  کرماشــان 
پانتایــی جێــگای لوولــەکان ٦٠مێتــر و 
قووالییەکەی ١٦ مێتره، که ئەم قیاســه 
به تەواوی نازانســتی و سەرسووڕهێنەره. 
لــه  ٩٢دا  ســاڵی  لــه  کــه  پــرۆژه  ئــەم 
ســیمای  پێکــردووە،  دەســتی  ناوچەکــه 
ژینگــەی کوردســتانی بــه تایبــەت لــه 
ناوچــەی "هوزمانەوەن" تێکداوه و بێجگه 
لە ئەمەیش خسارێکی ئێجگار زۆری به 
داره بــەڕووەکان گەیانــدووە و ڕێژەیەکی 
زۆریــان بڕیاون. "فائــۆ" –ڕێکخراوێکی 
ئکۆلۆژیکــی  بایەخــی  نێونەتەوەیــی- 
دۆالر   ٢٠٠ بــه  بەڕوویەکــی  دار  هــەر 
بەستێنەشــدا  لــەم  هــەر  و  خەمانــدووە 
–بەرپرســی  ســولەیمانی"  "ســەعید 
وتووێژێکــدا  لــه  "هیلــو"-  ڕێکخــراوی 
بــه پێــی لێکۆڵینــەوەکان هەتــا  دەڵــێ؛ 
ئێســتا ١٠هــەزار داربــەڕوو بــه بیانــووی 
بەڕێوەچوونــی ئەم پرۆژەیــه بڕدراونەتەوە 
١٤هــەزار  ناوچەیــه  ئــەم  ژینگــەی  و 
میلیــارد تمــەن زەرەری پــێ گەیشــتووه. 
لــە ماوەی ٤ســاڵی ڕابــردوودا ڕێکخراوه 
ژینگه پارێزەکانی ناوچه چەندین جار به 
نووسینی نامه و ڕێکخستنی خۆپێشاندان 
هەوڵیــان داوه کــه پێــش بــەم وێرانکارییه 
بگــرن کــه له الیەک به هــۆی ئەوەیکه 
ئەو هەواڵنه چڕوپڕ نەبوونە و له الیەکی 
دیکەیشــەوە گشــتگیر نەبووه، نەیتوانیوه 
پێــش بــەو پرۆژەیــە بگــرێ. یەکێک له 
ئــەو  نەبوونــی  وەاڵمــدەر  هۆکارەکانــی 
ناڕەزایەتیانــە ئــاگا نەبوونــی خەڵک به 
گشــتی لــه زەرەر و زیانــە بێ وێنەکانــی 
ژینگــه  چاالکانــی  و  پرۆژەیــه  ئــەو 
پارێزیــش لــەو بــوارەدا زۆر کەمکارییــان 
کــردووه و نەیانتوانیوه ســەرنجی خەڵک 
بــەرەو ئــەو بابەته ڕاکێشــن. لــه الیەکی 
 تریشــەوه هێزه سیاسییەکانی کوردیش نه 
بەرنامەیەکــی ڕوونیان بۆ ئەم کارەســاتە 
هەیــه و نــه هــەوڵ بــۆ کەڵکوەرگرتــن 
لــەم بارودۆخــه ئــەدەن، کاتێک هێزێکی 
سیاســی بۆ بابەتێک، هەڵوێستی نەبێ، 
بێشک کردەوەکانی تەنیا "کاردانەوەیی" 
و "کاتی" دەبێ و بۆیه ناتوانێت کەڵکی 
زۆر  بابەتێکــی  ئەویــش  و  لێوەرگــرێ 
گرینــگ و حەیاتــی وەکــوو ژینگــەی 

کوردستان.
دەبێ چی بکەین؟؟!!

شۆڕشــێکی  و  خۆڕاگــری  هــەر  لــه 
ئاســتی  به ســەر  ئەرکــەکان  نەتەوەییــدا 
و  دەبــن  دابــەش  بەرپرســایەتییەکاندا 

هەروەها 
بــه  ئاگایــی  ئاســتی 

نیســبەت بابەتــه ئاڵــۆزەکان و پیانه دژه 
نەتەوەییــەکان، خــۆی هۆکارێکــی زۆر 
گرینــگ لــه دەســپێکی هــەر جووڵــە و 
یەکێــک  ناڕەزایەتییــە.  چاالکییەکــی 
لــه کێشــه هــەره گرینگەکانــی بزاڤــی 
ڕزگاریخــوازی کوردســتان بــه تایبــەت 
لــه خوارێــی نیشــتمان، بوونــی جۆرێک 
لــه ئاگاییــه کــه دەتوانیــن نێــوی بنینــه 
حاڵەتــه  لــەم  پێچەوانــە"،  "ئاگایــی 
دەرونییــەدا تــاک و کۆمەڵــگا بــه بــێ 
ئــەوەی که بزانێ تووشــی نائاگاییه، به 
واتایەکــی دیکــه ئــەو شــتانه که تاک 
و کۆمەڵــگا بــه ئاگایــی کۆمەاڵیەتــی 
تەنیــا  دەکات،  پێناســەیان  سیاســی  و 
حکوومــەت  کــه  نێوبەتاڵــە  درۆیەکــی 
و بیــری زاڵــی داگیرکــەر لــه ڕێــگای 
ڕاگەیاندنێکــی  و  پــەروەرده  سیســتمی 
بــه هێز و بوروکراســییەکی ئســتعماری، 
دەیداتــه  حەقیقــەت  و  ڕاســتی  وەکــوو 
دەرخــواردی خەڵــک. لــه پارێزگاکانــی 
باشــووری کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت، به 
هــۆی بەڕێوەچوونی چڕوپڕی پرۆســەی 
حــوزووری  هەروەهــا  و  ئاسمیاســیۆن 
پان ئیرانیســتەکان  و  ناوەندگــەرا  حیزبــە 
بــە درێژایــی یــەک ســەدەی پێشــوو و 
لــە هەمــوو گرینگتر بەرتەســک بوونی 
کوردییــەکان  پارتــه  چاالکییەکانــی 
لــەم ناوچانــەدا، ئێمــه شــاهێدی شــکل 
گرتنــی "ئاگایی پێچەوانە" لەم بەشــەی 
کوردســتانین، کــه بــە درێژایی ســەدەی 
ڕابــردوو لــه زه یــن و بیــری بیرمەنــدان و 
خەڵکی ئاســاییدا چەقی بەستووه. دوای 
شــەڕی ئێــران و عێــراق و شــکل گرتنی 
چینێکــی خوێنــدکار و ڕۆشــنبیر که له 
بازنــەی بزاڤــی کوردی دا خۆیان پێناســه 
دەکــرد، بزووتنەوەیــەک دژ بەو "ئاگایی 
پێچەوانە"یه هاته ئاراوه که هەتا ئێستاش 
هەم پەرەی ســەندووە و هەمیش بەرباوتر 
بــووه، بەالم نەبووەته بزاڤێکی گشــتگیر، 

که وابوو دەبێ چی بکەین؟؟!!
نێوچوونــی  لــه  مەترســیی  و  زاگــرۆس 
ژینگــەی نیشــتمانمان تەنیــا بابەتێکــی 
تایبــەت بــه ناوچەیــەک نیــه، بەڵکــوو 
کێشەیەکی نەتەوەیی به درێژایی خودی 
زاگرۆسه. لێره دا دەتوانین پانەکان بەسەر 
دوو مێحوەری سەرەکی دا دابەش بکەین:
 الف( چڕ بوونەوە لەسەر باو کردنەوەی 
ئاگایــی لەســەر سیســتمێکی مودێڕن و 

پان بۆدارێژراو.
ب( ڕێکخستنی چاالکییه ئێعترازییەکان 
بــه شــێوەی گشــتی. هەتاکــوو خەڵــک 
ئاگا نەبن و هەســت به مەترسی نەکەن، 
ناتوانین چاالکییەکی ناڕەزایەتی رێک 
بخەیــن. ئاگاکردنــی خەڵــک پێویســی 
بــه پانێکــی چڕوپــڕ و پســپۆڕانە هەیــه 
دەروونــی،  هەلومەرجــە  هەمــوو  کــه 
کۆمەاڵیەتی و سیاســییە هەنووکەیی و 
پێشــووەکانی ناوچەکــە لەبەرچاو بگرێ 
و بتوانــێ بــه لێدوانێکــی ئاکادمیک و 
پســپۆرانه ڕێگاچــاره پێشــکش بــکات. 
لێره ئەرکی چاالکانی سیاســی-مەدەنی 
نێوخــۆ و پارتــه سیاســییەکان وەکوو دوو 
بەشــی کۆمەڵگای سیاسی-مەدەنی، به 
هۆی بەرز بوونی ئاســتی بەرپرســایەتیان 

زەقتر و بەرچاوتره. 

شەهرام میرزایی

بڕینەوەی داربەڕووەکان، 
هەناسەی "هوزمانەوەنی" 

سوار کرد

دوو خوێندکاری کورد لە بەشی دوکتورادا 
شانازیی نوێیان تۆمار کرد

دوو خوێندکاری  کورد لە شارەکانی پاوە و سەقز لە خوێندنی قۆناغی دوکتورادا 
پلەکانی نۆیەم و سێهەمیان بەدەست هێنا.

لە ئەنجامی تاقیکاریی قۆناغی دوکتورا بۆ ساڵی ٩٦ی هەتاوی، دوو خوێندکاری 
کورد توانییان لە بەشەکانی خوێندنی خۆیاندا لە ئاستی ئێراندا پلەکانی سێهەم و 

نۆیەم بۆ خۆیان مسۆگەر بکەن.
کچێکی خوێندکاری ســەقزی بە ناوی "شــەرمین قادرزادە" لە بەشــی دوکتورای 

ئابووری پلەی سێهەمی ئێرانی بەدەست هێنا.
ناوبراو، پێشتریش لە بەشی کارناسیدا پلەی دووهەمی ئێرانی بەدەست هێنابوو.

هەر لەو پەیوەندییەدا، "ماکوان بەهرامی" خەڵکی یەکێک لە گوندەکانی شــاری 
پاوە، لە تاقیکاری)ph.d( دوکتورای دەروونناســی ســاڵی ٩٦ی هەتاوی، پلەی 

نۆیەمی بۆ خۆی دەستبەسەر کرد.
ماکوان بەهرامی خەڵکی گوندی "هانە گەرمڵە"ی شاری پاوەیە.

چەنــد ڕۆژ پێــش ئێســتاش پڕۆفســۆرێکی کــورد بــە نــاوی "ئیبراهیــم کەریمــی" 
دانیشــتووی واڵتــی کانــادا توانیی بــۆ یەکەمجار لە جیهاندا کامپیۆتێرێک ســاز 

بکات کە هەک ناکرێت.

ژنێکی کرێکار لە کاتی کارکردندا تووشی 
ڕووداوی کار بوو

ژنێکــی کرێــکار لــە کاتی کار کردندا تووشــی ڕووداوی کار بــووە و بەو هۆیەوە 
قامکەکانی دەستی چەپی ئەو ژنە کوردە قرتاوە.

لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا، ژنێکی کامیارانی لە شوێنی کارەکەی لە کارگەی 
نایلۆن سازیی ئەو شارە، تووشی ڕووداوی کار بووە.

شوناسی ئەو ژنە کرێکارە بە ناوی "فەرزانە ناوخاسی" خەڵکی گوندی "کاشتەر"ی 
سەر بە شاری کامیاران ڕاگەیەنراوە.

تــۆڕی مافــی مرۆڤی کوردســتان لەمبــارەوە باوی کردەوە، ئەو ژنــە کرێکارە لە 
کاتــی کار کردنــدا، قامکەکانــی لە نێــو دەزگای نایلۆنســازیدا گیری کردووە و 

قامکەکانی دەستی چەپی قرتاوە.
بەپێی ئاماری تۆمار کراو لە ناوەندی ئاژانسی هەواڵدەریی کوردپا، لە سەرەتای 
ســاڵی نوێــی هەتاویــدا، ئەمە شەشــەمین کرێــکاری کوردە کە تووشــی ڕووداوی 

کار دەبێت.
پێشتریش لە ڕێکەوتی ٢٤ی خاکەلێوە، کرێکارێکی کوردی خەڵکی شاری سەقز 

لە کاتی بەستنی داربەستی ئاسنیندا بەربووەتەوە و گیانی لەدەستداوە.
شوناسی ئەو کرێکارە کوردە بە ناوی "ب.ع" تەمەن ٣٠ ساڵ ڕاگەیەندرابوو.

ڕەچاونەکردنــی ڕێوشــوێنەکانی دڵنیایــی کار بــەردەوام لــە ســااڵنی ڕابــردوودا لە 
کوردســتان و ئێــران قوربانیــی بەدوای خۆیدا هێناوە و تا ئێســتاش بەدواداچوون بۆ 

بنبڕکردن یان کەم کردنەوەی ئەم حاڵەتانە نەکراوە.

باشووری زاگرۆس
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هێرشی مووشەکیی سنووردار و پەیامێکی بێ سنوور
ئەلبۆرز ڕووئین تەن

دواى ئــەوەى هێرشــێکى فڕۆکەکانــى 
ســەر بــە ڕێژیمــى ئەســەد لــە شــارى 
دەســتى  ژێــر  ســووریەی  ئیدلبــى 
ئۆپۆزیسیۆنى سووریە بووە هۆى ئەوەى 
بــە چەکــى کیمیایــى زیاتر لــە ١٠٠ 
کەس گیان لەدەست بدەن و بە سەدان 
کەســیش برینــدار بن، دونیــا جاریکى 
دیكــه  هێرشــێکى لــەو شــێوەی بینــی 
کــە لە الیــەن ڕێژیمێکى دیکتاتۆره وه 
 خەڵکەکــەى بکاتــە ئامانجى چەکى 

قەدەغەکراوى کیمیایى.
زۆرى  دەنگدانەوەیەکــى  هێرشــە  ئــەو 
لــە دونیــا داهەبــوو، تەنانــەت نەتــەوە 
بەپه لــه ى  دانیشــتنى  یەکگرتــووەکان 
له ســەر پێکهێنــا، هەرچەنــد دەوڵەتــى 
ئەســەد ئینکارى بەکارهێنانى چەکى 
و  دونیــا  بــەاڵم  دەکات،  کیمیایــی 
خۆرئاوا گوێگــرى ئەو گوتانه  نەبوون 
تاوانبــار  بــە  ئەســەدیان  ڕێژیمــى  و 
زانــى و تەنانەت کۆمارى ئیســامیى 
ئێرانیشــیان کــردە ئامانجى ڕەخنە کە 

پشتیوانى لە ئەسەد دەکات.
دواى ئــەو هێرشــە ئەمریــکا هــەر زوو 
هــەم لە نەتــەوە یەکگرتووەکان و هەم 
لــە زارى ترامپــه وه  ئیدانەى توندى ئەو 
هێرشــەیان کــرد و بــە کــردەوەش ٥٩ 
مووشــەکى "تامهاوک"یان ئاراستەى 
فڕۆکەخانەى "ئەلشەعیرات" کرد کە 
بــه  بۆچوونــی ئه مریكییــه كان له وێــوه  

هێرشه  كیمیاییه كه  به ڕێوه  براوه .
ئــەو هێرشــە لــە کاتێکــدا ڕوویدا کە 
سەرکۆمارى چین لە فلۆریدا میوانى 
ترامــپ بوو، کــە ئەوەش واتای خۆى 
هەبوو. هەروەها دواى هێرشــەکە دونیا 

چــاوى بڕییــە ڕووســیە کــە یەکێکــى 
دیكــه  لــە زلهێزەکانــە، چوونکــە ئــەو 
وەاڵمێــک  هەمانکاتــدا  لــە  هێرشــە 
پشــتیوانیى  کــە  ڕووســیە  بــۆ  بــوو 
کــە  بەتایبــەت  دەکات،  لــه  ئەســەد 
دەنگــۆى هەبوونى هێزی ڕووســیە لەو 

فرۆکەخانەیەدا هەبوو.
هــەر لــە یەکــەم ســاتی ســەرکەوتنی 
ترامــپ و نیگەرانــی یــا خۆشــحاڵیی 
ڕۆژهەاڵتــی  ناوچــەی  واڵتانــی 
ســەرکەوتنە،  ئــەو  بــۆ  نێوەڕاســت 
کــە  ڕاســتییه  بــوو  ئــەو  دەرخــەری 
شــایەدی گۆڕانــکاری لە سیاســەتی 
زلهێزێکی وەکوو ئەمریکا لە ناوچەدا 

دەبین.
ســاڵی  هەشــت  سیاســه تی  چوونکــە 
ئۆباما دەســتی ئێرانی بۆ دەستێوەردان 
ئــاوەاڵ  زیاتــر  ناوچــە  واڵتانــی  لــە 
کردبوو، تەنانەت کۆماری ئیســامی 
دەســتێوەردانانەوە  ئــەو  ڕێگــەی  لــە 
کاتــى  لــە  پێویســتیان  ئیمتیــازی 
دانووســتاندن لەگەڵ خۆرئاوا بەدەست 

ده هێنا.
هەمــوو  ئــەوەى  وەک  هەربۆیــەش 
وا  کردەوەیەکــى  چاوەڕوانــى  دونیــا 
بــن ســەیرى ئەو هێرشــەیان کــرد. ئەو 
هێرشە مووشەکییە سنووردارە چەندین 
پەیــام لەخــۆ دەگرێــت کــە تەنیــا بــۆ 
دیکتاتۆرىی ســووریە و ســنوورەکانى 
ســووریە نیە، بەڵکوو زۆر واڵتى دیكه 
 دەگرێتــەوە. بۆیە هەر چەند شــرۆڤەى 
نوێــی  سیاســەتى  و  ترامــپ  هاتنــى 
ناوچە گرینگ بوو، پێده چێ شرۆڤەى 
ئەو پەیامە دواى ئەو هێرشــە گرنگیى 

خۆى هەیە .
یەکــەم پەیــام بــۆ ڕێژیمى ئەســەد بوو 
کــە ســاڵى ٢٠٠٣ و کاتــى هێرشــی 

ئەمریکاى بۆ ســەر واڵتى عێراق وەبیر 
ئەســەد هێنایــەوە، چوونکە ئەوکاتیش 
بە بیانــووى هەبوونى چەکى کیمیایى 
هێرش کرایە ســەرعێراق و دیکتاتۆرى 
بەناوبانــگ ســەدام. هەروەها نیشــانى 
دا کــە دەوڵەتــى ترامــپ بــە کــردەوە 
دەکات،  ڕەچــاو  نــوێ  سیاســەتێکى 
تەنانەت ئەگەر پێویست بکات هێرشى 
لەشــکرى یــا مووشــەکى دەکات کــە 
ئەوەش ســنوورێکە کە بۆ کردەوەکانى 

ڕێژیمی دادەنێت.
پەیامى دووەم بۆ کۆمارى ئیســامیى 
ئێران بوو، چوونکە جیا لە ئۆتۆریتەى 
ســووریە،  و  ئەســەد  ســەر  لــە  ئێــران 
ئۆتۆریتــەى تایبەتــى ئێــران لــە ســەر 
هێــزى ئاســمانیى ڕێژیمــی ســووریە و 
بەکارهێنانــى فڕۆکەوانــە ئێرانییەکان 
لــە الیــەن هێــزى هەوایــی ئەســەدەوە 
هەیــە کــە ئــەو چەندە بــۆ زۆر کەس 
ڕوون نییــە، هەربۆیــە بەشــیکى زۆرى 
بەردەوامیــى شــەڕ و مانــەوەى ئەســەد 
درووستکردنى ناکۆکیى نێوان ڕووسیە 
و تورکیە و هەروەها سووریە و تورکیە 
لە ڕێگەى ئەو هێزە ئاســمانییه وه،  ببوە 
هــۆى ئــەوەى ئێــران تاکــە ئەکتــەرى 
کاریگەرى ئەو شــەڕە لە ســووریە بێت 
کــە بــە تەواویــى پانەکانــى جێبەجێ 
دەبــوون، بــەاڵم ئــەو هێرشــە نیشــانى 
دا ئیتــر بەرەبــەرە کۆتایــى دێــت بــەو 
ئەمریــکاى  چوونکــە  کاریگەرییــە، 
ســەیرى  تەنیــا  ترامــپ  ســەردەمى 
ڕووداوەکان ناکات، بەڵکوو هەڵوێست 
و دژکــردەوەى دەبێت. بەتایبەتى هێرش 
بــۆ ســەر فڕۆکەخانــە و فڕۆکــەکان 

دەبێت ئەو واتایەى هەبێت.
بــوو،  ڕووســیە  بــۆ  ســێیەم  پەیامــى 
چوونکــە ڕووســیەش بە پیانــى ئێران 

تــا ڕادەیەک بەرەو زه لكاوی ســووریە 
بــێ  بــە  هێرشــە  ئــەو  ڕاکێشــراوە، 
لــە  تەنیــا  و  ڕووســیە  هاوئاهەنگیــى 
ڕێگەى ئاگادارکردنەوەى چرکەســاتى 
کۆتایــی، پەیامێکــى ڕوون بــوو بــۆ 
ڕووسیە کە دەبێت دەست لە پشتیوانیى 
ئەســەد هەڵگرن و لە هاوکێشەى ئێران 
نــوێ  ئەمریــکاى  ئەگەرنــا  بێنــەدەر، 
بەرەنــگارى دەبیتــەوە، تەنانــەت ئەگەر 
ئــەو هاوکێشــەکە ئەکتەرێکــى وەک 
ڕووســیەى تێــدا بیــت. هەروەهــا ئــەو 
هێرشــە جارێکــى دیكه  ســەلماندى کە 
وێــڕاى کاریگەریى، ڕووســیە ناتوانێت 
زلهێزێکى وەکوو ئەمریکا هەمیشەیی 

پشــتگوێ  دەتوانــرێ  بەڵکــوو  بێــت، 
بخرێت، و لەوانەشــە ببێتە هۆى ئەوەى 
بەخۆیــدا بچێتــەوە لەو هاوکێشــەیەی 
کــە تەنیا ئێــران قازانجی لێ دەبات و 
مرۆڤایەتى بــەردەوام ئازارى پێدەگات، 

بێتەدەر.
هەروەها نابێت پشــتیوانانى ئەو هێرشە 
دیكــه  جاریکــى  کــە  بکرێــت  له بیــر 
تــۆخ  خۆیــان  هاوکێشــەکانى   هێڵــى 
کــردەوە، کــە عەرەبســتان و تورکیــە 
و ئیســرائیل بــە پشــتیوانى فەرمیــی 
ئــەو  کاریگەریــى  پەیامــى  خۆیــان، 
بەرەیــان لە داهاتوودا بە گوێی هەموو 
ئێرانــدا گەیانــد. بەتایبــەت  الیــەک 

بێگومــان شــەڕ و ئاڵۆزیــی ناوچــەى 
ڕۆژهەاڵتــى نێوەڕاســتى زۆر نالەبــار 
کــردووە بۆ مرۆڤه كان، بۆیە الیەنگرى 
شــەڕبوون بــاش نییــە، بەاڵم ڕاســتیى 
سیاســەتى ناوچە و دەســتێوەردانەکانى 
ئێران کە بەشــێکى بەرچاوى ئەو شەڕ 
و ناکۆکییانــەن، ئەگــەر لــە ڕێگــەى 
گوشارى ڕاستەوخۆ و تەنانەت هێرشی 
لــەم چەشــنە نەبێــت،  ئــەوە ناتوانــرێ 
ســنوورێک بۆ خوێنڕێژى و دڕەندەیی 
ئەو دیکتاتۆرانە دابنرێت، هەر بۆیەش 
ئەو هێرشە بۆ ئەوەى ڕێگرى بکات لە 
خوێنڕێژیــى زیاتر و کاولکاریى زیاتر، 

بە پێویست دەزانرێ.

هەیئەتێکی یەکیەتیی کوردانی کۆمارەکانی سۆڤیەتی پێشوو
 سەردانی حیزبی دێموکراتیان کرد

هەیئەتێکی یەکیەتیی کوردانی کۆمارەکانی سۆڤیەتی پێشوو سەردانی دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموکراتی کوردستانی 
ئێرانیان کرد و لەو سەردانەدا پشتیوانیی خۆیان بۆ خەباتی گەلی کورد لە کوردستانی ڕۆژهەاڵت دەربڕی.

ڕۆژی یەکشەممە ڕێکەوتی ٢٧ی خاکەلێوەی ١٣٩٦ی هەتاوی، هەیئەتێکی یەکیەتیی کوردانی سۆڤیەت سەرانی حیزبی 
دێموکراتیان کرد و لە الیەن هەیئەتی دەفتەری سیاسیی حیزب بە سەرپەرستیی "مستەفا هیجری" سکرتێری گشتیی حیزبی 

دێموکرات پێشوازییان لێ  کرا.
ئەو هەیئەتە له "تاهیر سولەیمان" سەرۆکی یەکیەتیی جڤاتی ئازەربایجان، خاوەنی ڕۆژنامەی "دیپلۆماتا کورد" و ئەندامی 
یەکیەتیی جڤاتی کۆنگرەی کوردی سۆڤیەتی پێشوو، "بەرزانی عەلۆ" سەرۆکی یەکیەتیا جڤاتا کوردێن سانپێترزبۆڕگ، 
"مامــێ مامــۆی" ســەرۆکی کۆمــەاڵ دۆســتانیا کورد و ڕووســیه، "نورەدین عەلی خــان" ئەندامی یەکیەتیــا جڤاتا کوردێن 

قرقیزستان" و "ڕووسان عەلی خانی" ئەندامی یەکیەتیا جڤاتا کوردێن قەزاقستانێ" پێکهاتبوو.
لەو دیدارەدا کۆمەڵێک باسی گرینگی وەک "مێژووی خەباتی گەلی کورد بۆ ڕزگاری، قوربانی و فیداکاریی نەتەوەی 

کورد بۆ ئاشتی و پێکەوەژیانی بەرابەر و هەروەها خەباتی ئێستای کورد دژی تێرۆریزم خرایە بەر باس.
لەو دیدارەدا، هەیئەتی یەکیەتی کوردانی سۆڤیەت باسیان لە سەر پرسی کورد بە گشتی و بە تایبەتی لە ناوچەکەدا کرد 
و وێڕای پێداگرتنەوە لەسەر یەکڕیزیی کورد، پشتیوانیی خۆیان لە ڕێفراندۆم لە باشووری کوردستان و پێکهێنانی دەوڵەتی 

کوردی دەربڕی و هیوای سەرکەوتنی زیاتریان بۆ کورد لە خەبات بۆ ئازادی و پێکەوەژیانی بەرابەر خواست.
هــەر لــەو دیــدارەدا هەیئەتــی ناوبــراو وێڕای پشــتیوانی لە خەباتی ڕەوای گەلی کورد لە کوردســتانی ڕۆژهەاڵت، لە ســەر 

یەکڕیزی و یەکیەتیی نێوان گەلی کورد پێداگرییان کرد. 
لە کۆتایی ئەو دیدارەدا دوو الیەن لە سەر درێژەدان بە پێوەندییەکانیان و هاوکاریی چەند الیەنە جەختیان کردەوە.

ئامریکا بڕیاری دا چەک بە پێشمەرگەی
 هەرێمی کوردستان بفرۆشرێت

هەواڵدەرییەکانـــی ســـەر بـــە پێنتاگـــۆن باویـــان کـــردەوە کـــە؛ وەزارەتـــی بەرگریـــی ئامریـــکا پیشـــنیاری کـــردووە 
کـــە چـــەک بـــە هێزەکانـــی پێشـــمەرگە بفرۆشـــرێت و وەزارەتـــی دەرەوەی واڵتەکەشـــیان ڕەزامەندیـــی خـــۆی 

ـــارە نیشـــان داوە. ـــەو بڕی لەســـەر ئ
 وەزارەتی پێشمەرگەش دەڵێ؛ "ئەوە یارمەتیی ئامریکایە، نەک فرۆشتن".

تـــۆڕی میدیایـــی ڕووداو لـــە ڕاپۆرتێکـــدا بـــاوی کـــردەوە کـــە؛ وەزارەتـــی بەرگریـــی ئەمریـــکا ناســـراو بـــە 
ــتنی  ــەر فرۆشـ ــە سـ ــە ڕەزامەنـــدی لـ ــە حکوومـــەت و کۆنگرێســـی واڵتەکـــەی دەکات کـ ــۆن داوا لـ پێنتاگـ

چـــەک، بـــە بـــڕی ٢٩٥ ملیـــۆن دۆالر بـــە هێزەکانـــی پێشـــمەرگە نیشـــان بـــدەن.
ـــاو  ـــە پێنتاگـــۆن ڕاگەیەنراوێکـــی ب ـــەدا "ئاژانســـی هاوئاهەنگیـــی ئاسایشـــی بەرگـــری" ســـەر ب ـــەو پەیوەندیی ل
ـــڕی ٢٩٥   ـــە ب ـــی ب ـــدا ئاشـــکرای دەکات کـــە، پێنتاگـــۆن داوای فرۆشـــتنی چـــەک و تەقەمەن کـــردەوە و تێی

ـــی پێشـــمەرگە کـــردووە. ـــە هێزەکان ـــۆن دۆالری ب ملی
راگەیەنراوەکـــە هەروەهـــا دەڵێـــت کـــە؛ وەزارەتـــی دەرەوەی ئامریـــکا ڕەزامەندیـــی لەســـەر پێشـــنیارەکە نیشـــان 

داوە و هـــاوکات کۆنگرێســـیش ئـــاگادار کراوەتـــەوە.
ـــادە و  ـــی پی ـــە یەکەکان ـــن ب ـــەت دەب ـــووە کـــە؛ چەکـــەکان تایب ـــدراوەدا هات ـــەو ڕاگەیەن ـــە بەشـــێکی دیکـــەی ئ ل

ـــی پێشـــمەگە. ـــەی هێزەکان تۆپخان
زانیارییەکان باس لەوە دەکەن کە؛ چەکە پێشنیارکراوەکان بریتین لە:

 - ١١٣ هەمەڕ.
- ٣٦ تۆپی جۆری هاویتزەری ١٠٥ ملم.

-  سیستەمی ناسینەوەی چەکی کیمیایی و بایۆلۆژی.
-  ئامێری پاراستن لەو جۆرە چەکە کۆمەڵکوژانە.

-٤٤٠٠  پارچە چەکی سووک.
- ٤٦ دۆشکە.

B-M١٨٦ چەکی جۆری ٢٤٠ -
- ١٢ مۆلیدەی کارەبایی.

- چەندین جلوبەرگی گوللـەنەبڕ و کاوی سەربازی
- پێداویستی تەندروستی

- ئۆتۆمۆبێلی ئەمبۆاڵنس و تانکەری گواستنەوەی سووتەمەنی و ئاو
 هـــاوکات ئەمینـــداری وەزارەتـــی پێشـــمەرگەی حکوومەتـــی هەرێمـــی کوردســـتان لـــەو پەیوەندییـــەدا رایگەیانـــد 
کـــە؛ كۆنگرێســـی ئامریـــكا ئـــەو بـــڕە پارەیـــەی وەكـــوو یارمەتـــی بـــۆ هێـــزە چەكدارەكانـــی عێـــراق دابیـــن كـــردووە، 
و هـــاوکات وەزارەتـــی بەرگریـــی ئامریـــكاش ڕایگەیانـــدووە کـــە؛ لـــەو بـــڕە پارەیـــە ٢٠٠ ملیـــۆن دۆالری بـــۆ 
ـــە شـــەڕی دژی تیـــرۆر و دژی داعشـــدا، تەرخـــان  ـــزی پێشـــمەرگەی كوردســـتان کـــە هێزێكـــی كاریگـــەرە ل هێ

بكرێـــت.

کورد



ژمارە٦٩٩، ٣١ی خاکەلێوەی ١٠١٣٩٦

ئێســتا که دادگای میکۆنووس ته واو بووه و حوکمی ئه و دادگایه 
ســتاتوویه کی نێوده وڵه تــی به خۆیه وه گرتــووه، زۆر باش ده بێ 
ئه گه ر حیزبه کانی ڕۆژهه اڵت هاوده نگ و یه کگرتوو له م که یســە 
به قازانجی دۆزی کورد له ئێران له نێو کۆمه ڵگای نێوده وڵه تی 

که ڵک وه رگرن.

مێــژووی تێرۆر لە چوارچێوەی جوغرافیای 
ئێراندا بۆ سەردەمێکی کۆنتر دەگەڕێتەوە، 
بــەاڵم لــە مێــژووی هاوچەرخــی ئێســتادا 
وشــەی تێــرۆر لــە ڕۆژەڤــی سیاســی دا لــە 
ئەمنییەتــی  و  مەترســیدار  ڕوانگەیەکــی 
ســەیری دەکرێت، ئەوە ڕێژیمی ئیســالمیی 
ئێرانــە کــە تێــرۆری وەک ئەبزارێــک بــۆ 
گەیشــتن بــە ئامانجەکانی بــەکار هێناوە 

و دێنێت.
ســەرچاوەی هــزری و کــردەوەی تێــرۆر لە 
سیســتمی دەســەاڵتی ڕێژیمی تێرۆریستیی 
ئێرانــدا کــە گرووپێــک بــە نــاوی ســپای 
پاســدارانی ڕێژیمــی ئێــران جڵــەوی ئــەو 
چەنــد  بــۆ  دەســتدایە  لــە  دەســەاڵتەی 
هــۆکاری بیر و ئەندیشــەیی لەو ڕێژیمەدا 
شــۆڕش  هەناردەکردنــی  ١ـ  دەگەڕێتــەوە، 
توندوتیــژی  ٢ـ  خومەینــی  بڕیــاری  بــە 
و  البــردن  و  خومەینــی  ئەدەبیاتــی  لــە 
کوشــتنی هەمــوو جیابیــران ٣ـ پشــتیوانی 
لــە گرووپــە توندئاژۆکانــی جیهــان )لــە 
ژێر ناوی موســتەزعەفین( 4ـ دامەزرندانی 
گرووپــی تونــدڕەوی ئایینــی و پشــتیوانی 
لــەو گرووپانــە لە هەموو ناوچە و جیهان 
خۆیــان  ئامانجەکانــی  بــە  گەیشــتن  بــۆ 
ئیقدامــی  هەموویانــەوە  ســەرووی  لــە  و 
تێرۆریســتی 5ـ شەڕ هەاڵیساندن لە نێوان 

شیعە و سوننە.
لــە  تێرۆریزمــی دەوڵەتــی و پشــتیوانی 
پێناســەی  نێودەوڵەتــی،  تێرۆریزمــی 

بەجیهان ناسێندراوی ڕێژیمی ئێرانە.
لە کــردەوە بەناوبانگە تێرۆریســتیەکانی 
دەیــە  چەنــد  لــە  ئیســالمی  کۆمــاری 
لــە  هــەر  دەتوانیــن  دەســەاڵتدارییدا 
ســەرەتاوە ئامــاژە بە تێــرۆری ئایەتوڵاڵ 
تاڵەقانــی و ئایەتوڵــاڵ شــەریعەتمەداری 
بکەیــن کــە دژی بۆچوونەکانــی خومەینــی 

بوون و تێرۆریان کردن.
لــە دەرەوەی واڵت سیاســەتڤان و ڕێبــەری 
گــەورەی وەکــوو دوکتــور قاســملوویان لــە 
ســەر مێــزی بەنــاو وتووێــژ تێــرۆر کــرد. 
بــە  بەختیاریــان  شــاپوور  پاریــس  لــە 
شــێوەیەکی دڕندانــە کوشــت. لــە بێرلیــن 
دوکتور شــەرەفکەندییان تێرۆر کرد کە لە 
دادگای ئاڵمان ســەرانی ڕێژیمی ئیسالمیی 
تــاران بــەو بۆنــەوە مەحکــووم کــران بــە 

سەرکەردایەتیی تێرۆری نێودەوڵەتی.
زۆر  شــێوەیەکی  بــە  تێــرۆر  پــڕۆژەی 
بەرنامەداڕێــژراو لــە ڕێژیمــی ئێراندا لە 
ساڵەکانی ١٣5٨ی هەتاوی دەست پێدەکات 
و هەنووکــەش ئــەو ڕێژیمــە لــە دواییــن 
دەرەوەی  کاروبــاری  وەزارەتــی  ڕاپۆرتــی 
ئامریکادا وک یەکەم ڕێژیم و سەرەکیترین 
ڕێژیمی تێرۆریســت و پاڵپشــتی تێرۆریزم 

لە جیهاندا پێناسە کراوە.
یەکێــک لــە تێــرۆرە نێودەوڵەتییەکانــی 
ڕێژیمی ئێران کە سیمای ڕاستەقینەی ئەو 
ڕێژیمەی پیشــانی کۆمەڵــگای جیهانی دا، 

تێرۆری میکۆنووس بوو.
دوکتــور شــه ره فکه ندی لــه  کاتێکــدا بــوو 
بــه  ســکرتێری گشــتیی حیزبــی دێموکرات 
ڕۆژهــه اڵت  کۆمۆنیســتیی  جه مســه ری  کــه  
تێکـــڕووخا و خولێکــی نــوێ لــه  مێــژووی 

مرۆڤایه تیدا ده ستی پێکرد.
دادگایــه ک که  به نــاوی دادگای میکۆنووس 
ناودێر کرا، ڕێبه رانی پایه به رزی ڕێژیمی 
ئێرانی وه کوو فرمانده رانی تێرۆری دوکتور 
شــه ره فکه ندی و هاوڕێیانی مه حکووم کرد. 
حوکمێــک کــه  ڕێژیمــی ئیســالمیی ئێرانــی 
بــه ره وڕوو  جیــدی  قه یرانێکــی  له گــه ڵ 

کرده وه.
ڕۆژی ١٠ی ئاوریلی ١٩٩٧ی زایینی بەرانبەر 
لەگەڵ ٢١ی خاکەلێوەی ١٣٧٦ی هەتاوی، 
مێژوویــی  حوکمــی  بێرلیــن،  دادگایەکــی 
دەرکــرد و تێیــدا ســەرکردەکانی کۆمــاری 
ئیسالمی و لە سەرووی هەموویانەوە عەلی 
خامنەیــی و ڕەفســنەجانی و فەالحیانــی 
ســەبارەت بــە بڕیاردانی تێــرۆری دوکتور 
شــەرفکەندی و هاوڕێیانــی بــە تاوانبــار 
ناســاند.ڕۆژی ١٠ی ئاوریــل، لە بڕیارێکی 
مێژووییــدا، دادگای بێرلیــن، ناســراو بە 
دادگای پەروەندەی ڕێســتۆرانی میکۆنووس 
میکۆنــووس،  دادگای  کورتــی  بــە  یــان 
تێرۆرکردنــی  تێرۆریســتیی  کــردەوەی 
دوکتــور شــەرەفکەندی، ســکرتێری گشــتی 
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران و 
هاوڕێیانــی لــە ڕێســتۆرانی میکۆنووســدا 
بــە کردەوەیەکــی بەرنامــە بۆداڕێــژراو و 
بڕیــاردراو لــە الیــەن بەرپرســانی هــەرە 
سەرەوەی ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی ناساند 
و حوکمــی دەستبەســەرکردنی بــۆ ســەرانی 
و  خامنەیــی  بەتایبــەت  ڕێژیمــە  ئــەو 
ڕەفسەنجانی و فەالحیان وەزیری ئەوکاتی 
ئیتالعــات دەرکــرد و بکەرانی ئەو کردەوە 
و  ناســاند  تاوانبــار  بــە  تێرۆریســتیەی 
حوکمــی زیندانــی هەتاهەتایی و زیندانی 

درێژماوەی بۆ دەرکردن.
دێموکــرات  حیزبــی  ڕێبەرانــی  تێــرۆری 
ڕۆژی  میکۆنــووس،  ڕێســتوورانی  لــە 
خەرمانانــی  ٢٦ی  ســێپتامبر١٩٩٢،  ١٧ی 
ســەعید  دوکتــور  بەشــداریی  دوای   ١٣٧١
کۆبوونەوەکانــی  لــە  هاوڕێیانــی  و 

دادگای میکۆنووس، ئاشکرابوونی 
تێرۆریزمی نێودەوڵەتیی ڕێژیمی ئێران

ئا: جەماڵ ڕەسووڵ دنخه

ئینترناســیۆناڵ سۆسیالیســت لــە واڵتــی 
ئاڵمان ئەنجام درا. دوای ئەو کۆبوونەوانە 
دەیویســت  نەمــر  شــەرەفکەندیی  دوکتــور 
ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانی هاوئاهەنگ بکا و لە 
کاتی دیالــۆگ بۆ پێکهێنانی هاوئاهەنگی 
و دروستکردنی چەتری هاوبەشدا بوون کە 
تێرۆریســتانی نێــردراوی ڕێژیمــی تاران، 
بــە ئەمری ڕێبەرانی ڕێژیــم و بە تیمێکی 
هاوبەشــی ئێرانی و لوبنانی، دەســرێژیان 
لە کۆبوونەوەکە کرد و بەتایبەتی دوکتور 
شــەرەفکەندی و هەیئەتــی هاوڕێیان کردە 

ئامانجە گاڵوەکەیان و شەهیدیان کردن.
دوای پێنــج ســاڵ لــە ڕەوتــی درێــژەداری 
دادگای میکۆنــووس و دوای گوشــاری زۆری 
کۆماری ئیسالمی، دادگا و دادوەری بوێر و 
دادپــەروەری ئاڵمانــی حوکمێکی مێژوویی 
ئیســالمیی  کۆمــاری  ســەرانی  و  دەرکــرد 

کــردەوە  ئــەو  ســەرەکیی  تاوانبــاری  بــە 
تێرۆریستیە ناساند.

شیاوی ئاماژەیە کە لە ئێستاشدا هەموو ڕای 
گشتی و ناوەندە ئازاد و پێشکەوتووەکانی 
جیهان باس لە تێرۆریســت بوونی کۆماری 
ئیسالمی دەکەن و بە سەرچاوەی تێرۆر لە 
ناوچە و جیهانی دەناســێنن کە پشتیوانی 
و  تێرۆریســتیەکانە  گرووپــە  ســەرەکیی 
سەرچاوەی سەرەکیی بشێویی و ئاڵۆزی لە 

ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاستە.
حوکمــی دادگای میکۆنــووس لــە ڕێکەوتــی 
٢١ی خاکەلێوەی ساڵی ١٣٧٦دا دەرکرا کە 
کازم دارابــی دانیشــتووی ئێران و عەباس 
زیندانــی  بــە  لوبنــان  خەڵکــی  ڕەحیــل 
هەتاهەتایی و یوســف ئەمین و محەممەد 
ئیدریــس خەڵکــی لوبنــان بە ١١ســاڵ و 5 
ســاڵ زینــدان مەحکــووم کــران کــە گەورە 
بەرپرســانی ڕێژیمی ئێران لــە بڕیاردەرە 
ســەرەکییەکانی ئــەو کردەوە تێرۆریســتیە 

بوون.
بەرپرســانی ئەو کاتی ڕێژیمی ئیســالمیی 
ڕەفســەنجانی"،  "هاشــمی  واتــە  ئێــران 
ســەرکۆماری ئــەو کاتــی ئێــران، "عەلــی 
ئیتالعــات، "عەلــی  فەالحیــان" وەزیــری 
کاروبــاری  وەزیــری  ویالیەتــی"  ئەکبــەر 
دەرەوەی ئەو کاتی ئێران و "ســەید عەلی 
خامنەیی" ڕێبەری ڕێژیمی ئیسالمیی ئێران 
دەســتیان لــە تێــرۆری ڕێبەرانــی گەڵــی 

کورددا هەبوو.
ئێــران  ئیســالمیی  ڕێژیمــی  ئەمرۆکــەش 
بــەردەوام درێژە بە کردەوەی تێرۆریســتی 
لــە نێوخــۆ و واڵتانــی ناوچەکــە دەات و 
ڕۆژئــاواوە  واڵتانــی  لەالیــەن  بــەردەوام 
بــە دەســتێوەردان و کردەوەی تێرۆریســتی 

مەحکووم کراوە.
ئێــران  ڕێژیمــی  دەوڵەتیــی  تێرۆریزمــی 
بۆتــە جێگای مەترســی لەســەر بارودۆخی 

واڵتانــی جیهــان و بــە تایبــەت واڵتانــی 
ناوچــەی ڕۆژهەاڵتــی ناڤیــن و ڕۆژانە بە 
یارمەتیــی ماڵــی و مەعنەوی لــە گرووپە 
توندئاژۆکانی وەکــوو حیزبوڵاڵی لوبنان، 
حەمــاس و ... خەڵکــی ســڤیل بــە کوشــت 
دەدات.نموونەی هەرە بەرچاوی تێرۆریزمی 
دەوڵەتیی ڕێژیمی ئێران لە واڵتی سووریە 
لە ژێر دەســەاڵتی ڕێژیمی بەعســی بەشار 
ئەســەد خۆ دەردەخات، نزیک بە 4 ســاڵە 
شــەڕ و پێکدادانە نیزامییەکان لەو واڵتە 
درێژەی هەیە و بە هەزاران کەس کوژراون 

و بەمیلیۆنان کەس ئاوارە بوونە.
پشتیوانیی ماڵی و نیزامیی ڕێژیمی ئێران 
لــە گرووپــە تێرۆریســتیەکان تێچوویەکی 
زۆر هەڵدەگرێــت، ئەوەش لــە کاتێکدایە 
کــە خەڵکــی ئێران لــە دژوارتریــن دۆخی 

ژیاندا بەسەر دەبەن.
لــەو پێوەندییــەدا ڕۆژنامــەی کوردســتان 
حیزبــی  ناوەندیــی  کۆمیتــەی  ئۆرگانــی 

دێموکراتــی کوردســتانی ئێران وتووێژێکی 
لەگەڵ "کاوە ئاهەنگەری" نوێنەری حیزبی 

دێموکرات لە واڵتی بێلژیک پێکهێناوە.
دەقی وتووێژەکە:

دەوڵەتــی  تێرۆیزمــی  و  تێــرۆر  ـ  پ 
پێناسەکەی چیە؟

وـ تێــرۆر به کرده وه یه کــی تووندئاژۆیانه 
ده گوتــرێ کــه بــه مه بســتی نه هێشــتن، 
پێکهێنانــی  ته نانــه ت  یــان  له نێوبــردن 
تــرس و خــۆف لــه نێــو کۆمه اڵنــی خه ڵک 
ئــه م  ده درێ.  ئه نجــام  تاکــه کان  یــان 
کرده وه یــه ده کــرێ بــۆ مه به ســتی سیاســی 
بــه اڵم بــه بیانــووی ئایینی، سیاســی یان 
عه قیده تی به ڕێــوه  بچێ. ئه گه ر کرده وه ی 
تیــڕۆر لــه الیــه ن ده وڵــه ت بــه شــێوه ی 
ڕه ســمی یــان به شــێک لــه داموده زگاکانــی 
ده وڵه تــی به ڕێوه بچــێ بــه و جــۆره تێرۆره 

ده وتڕێ'' تێرۆری ده وڵه تی''. به و مانایه 
کــه ده وڵــه ت بۆ مه به ســتی تایبه تی و به 
قازانجی خۆی له ئیمکاناتی به رده ستی بۆ 

پێکانی مه به سته که ی که ڵک وه رده گرێ.
پ ـ ڕێژیمــی ئێــران و کــردەوەی تێرۆر تا 

چەندە پێکەوە هاوتەریبن؟
ئیســامیی  کۆمــاری  ڕێژیمــی  وـ 
ئێــران بــه تیمێکــه وه پێناســه  ده کرێ که 
ئــه م گرووپــه به ر لــه شۆڕشــی گه النی 
کاری  و  بــوون  تووندئــاژۆ  ئێرانیــش 
دوای  بــه  داوه.  ئه نجــام  تێرۆریســتییان 
بــه ده ســته وه گرتنی ده ســه اڵت له الیه ن 
ئه م گرووپه تووند ئاژۆیهوە، ســڕینه وه و 
نه هێشتنی دژ به ران و ناڕازییان یه کێک 
له کاره سه ره کییه کانیان بووه. بۆیه هه ر 
به دوای گۆڕینی ڕێژیم قه اڵچۆ کردن، 
تێرۆری که سایه تییه کان و بێ سه روشوێن 
ڕێکارێکــی  ده بێتــه  ناڕازیــان  کردنــی 

ئاسایی بۆ ڕێژیم.
پـ  لە بیستەمین ساڵی تێرۆری میکۆنووس 
حیزبەکانــی  ئیقدامــی  و  هەڵوێســت 
ئــەم  بــۆ زینــدوو کردنــەوەی  ڕۆژهــەاڵت 
بڕیــارە مێژووییــەی دادگای بێرلیــن چــۆن 

هەڵدەسەنگێنن؟
وـ له ماوه ی ڕابردوودا چه ند هه ڵوێستی 
هاوئاهه نــگ و کۆده نگــی حیزبه کانــی 
نموونــه   کوردســتان)بۆ  ڕۆژهه اڵتــی 
دوکتــور  شــه هید  تێــرۆری  ســاڵڕۆژی 
نــه ورۆزی  هاورێیانــی،  و  قاســملوو 
جامانــه کان( توانــی لــه الیه کــه وه دڵی 
کۆمه اڵنی خه ڵک خۆش بکات و وزه و 
هیوا بداته وه به خه ڵک، له الیه کی تره وه 
زانــی  دیکــه  جارێکــی  بــۆ  ڕێژیــم 
حیزبه کانــی ڕۆژهه اڵت خــاوه ن جێگه و 
پێگــه ی جه ماوه رین و له نێو کۆمه اڵنی 
خه ڵکدا خاوه ن هێزن. ئێستا که دادگای 
میکۆنــووس تــه واو بــووه و حوکمی ئه و 
دادگایــه ســتاتوویه کی نێوده وڵه تــی بــه 
خۆیــه وه گرتووه، زۆر بــاش ده بێ ئه گه ر 
هاوده نــگ  ڕۆژهــه اڵت  حیزبه کانــی 
و یه کگرتــوو لــه م که یســە بــه قازانجی 
دۆزی کورد له ئێران له نێو کۆمه ڵگای 

نێوده وڵه تی که ڵک وه رگرن.
پ ـ کاریگەرییەکانی ئەو بڕیارەی دادگای 
بیرلین لە سەر ڕێژیمی ئێران چی بووە؟

وـ بۆ یه که مجار بوو که کاربه ده ســتانی 
کۆمــاری ئیســامی بــه دوای تێرۆری 
ســه دان چاالکــی سیاســی و دژ بــه ری 
ڕێژیــم لــه واڵتانــی دیکــه، ده که وتنــه 
بــه ر تیغــی عه داڵــه ت و لــه دادگایه کی 
عاداڵنــه و دێموکراتیــک لــه واڵتێکی 
ئورووپایی به ڕاشــکاوی و سه ربه خۆیانه 
دادگایــی ده کــران. هه رچه نــد پرۆســه ی 
دادگایی کردنه که زۆری خایاند، به اڵم 
لــه کۆتاییــدا و ته نانــه ت بــه موداخله ی 
الڕێدابردنــی  بــه  بــۆ  تــر  ده ســتی  زۆر 
دادگای میکۆنووس، حوکمی کۆتایی 
تاوانبــار ناســاندنی ڕێژیمــی کۆمــاری 
ئســیامی بوو، ئه مه ش کاریگه رییه کی 
زۆر گه وره ی هه بوو، ئه وه نده که واڵتانی 
ئورووپایــی باڵوێزی خۆیان بانگهێشــتی 
واڵتی خۆیان کرده وه و توانی کۆماری 
ئیســامی لــه ئاســتی نێوده وڵه تیــدا بــه 
تــه واوی کــش و مات بــکات. بۆ ڕێژیم 
زۆر گــران کــه وت و هــه ر بــه دوای ئه م 
بڕیــاره ی دادگای میکۆنــووس بــوو که 
کۆمــاری ئیســامی ئیتــر نه یتوانــی له 

ئاستی ئورووپادا به شێوه ی جاران ده ست 
بــه رێ بــۆ ڕه شــه کــوژی و دژه به رانــی 

خۆی تێرۆر بکات. 
پـ  بەرپرســانی ڕێژیمــی ئێــران زۆر جار 
بــاس لــەوە دەکەن کە تێــرۆری جیابیران 
وەک دوکتور قاســملوو و شەرەفکەندی بوو 
بــە  هــۆی ڕووخانــی سیاســەتی دەرەوەی 
ئــەو ڕێژیمــە؛ ئێوە چــۆن ئــەو لێدوانەی 

بەرپرسانی ڕێژیم شرۆڤه دەکەن؟
وـ وه کوو پێشــتریش باســم کــرد تێرۆری 
گــه وره ی  زه ربه یه کــی  میکۆنــووس 
لــه ویجهــه ی کۆمــاری ئیســامی لــه 
ئاستی واڵتانی ڕۆژئاوا دا، ئه مه حاشا 
هه ڵنه گــره و قه یرانــی دیپلۆماتیــک له 
نێــوان ڕۆژئــاوا و کۆمــاری ئیســامی 
دادگا  بڕیــاری  ده رکردنــی  دوای  بــه 

سه لمێنه ری ئه م ڕاستیه یه.
پ ـ ڕەوتی ئیســالح تەڵەبی لە ئێراندا، 
بەرهەمــی بــە تێرۆریــزم ناســاندنی ئەو 
ڕێژیمە بوو بۆ ئەوەیکە دیسان بتوانێت لە 
نێوخــۆ و دەرەوە خــۆی پێناســە بکاتەوە؛ 
کاریگەرییەکانی ئیسالح تەڵەبی لە سەر 

کۆمەڵگای ئێران چی بووە؟
ئیســاح ته ڵه بانی  ڕاســتیدا  لــه  وـ 
نێــو  بژارده کانــی  وه ک  حوکمه تــی 
حاکمیــه ت – بــه تایبــه ت ئه وانــه ی له 
ڕۆژئــاوا خوێندیــان و دواتــر گه ڕانــه وه 
ئێــران- زوو بــه وه گه یشــتن کــه ناتوانــن 
چیتــر بــه و گوتــار و مێتــۆده  ئینقابی 
و توندئاژۆیانه یان له ئاستی نێوده وڵه تی 
حزووریــان هه بــێ، بۆیــه که وتنــه بیری 
پێکهێنانــی گــۆڕان لــه گوته و کرده ی 
سیاســی- ئه گه ر له ڕواڵه تیشــدا بێ- و 
تیۆریــزه  کردنــی تێــزی ئیســاحات لــه 
ئیســامیدا.   کۆمــاری  چوارچێــوه ی 
ئیســاح ته ڵه بی  ســاڵه  بیســت  نزیــک 
وه ک گوتارێکی ســه ره کیی شوێندانه ر 
کردنــی  ده ســته به ندی  ئاســت  لــه 
حاکمیــت  نێــو  باڵه کانــی  و  گــرووپ 
نێــو  لــه  واتــه فۆرماســیۆنی سیاســی 
حاکمییه تدا و کارتێکی یه کاکه ره وه ی 
لــه کاتــی  هــزری گشــتی  زه ینیه تــی 
بــه  ده گێــڕێ.  ڕۆڵ  هه ڵبژاردنــه کان 
تایبــه ت بــه دوای دادگای میکۆنووس 
ئــه م گرووپه که وتوونه ته جم و جۆڵێکی 
چڕتــر بــۆ ســازگارترکردنی کۆمــاری 

ئیسامی له گه ڵ دنیای ده ره وه.
پ ـ تــا چەنــدە حیزبەکانی ڕۆژهەاڵت لە 
بــە تێرۆریــزم ناســاندنی ڕێژیمــی ئێران 
لــە جیهاندا بە ســوودی خۆیــان کەڵکیان 

وەرگرتووە؟
وـ زۆر بــه داخــه وه زۆر بــه که مــی لــه م 
ئه مــه ش  بــوون.  چــاالک  پێوه ندییــه دا 
ڕه خنه یه کــی گه وره یــه که دێته وه ســه ر 
-به تایبه تی -حیزبی شه هیدانی ڕێبه ر.
پ ـ لە ئێستادا زلهێزانی جیهان بەردەوام 
بــاس لــە سیاســەتی تێرۆریزمــی ڕێژیمی 
ئێــران دەکــەن؛ ئایــا واڵتانــی زلهێــز بۆ 
بەرەنگاربوونەوە دژی  ڕێژیمی ئێران هیچ 

هەنگاوێک دەنێن؟
وـ زیاتــر ڕۆژئاواییــه کان و بــه تایبه تی 
ســتراتیژیکی  دۆســتانی  و  ئامریــکا 
ئاڵمــان،  و  بریتانیــا و فه ڕانســه  وه ک 
لــه و پێوه ندییــه دا  قســه ده کــه ن. بــه اڵم 
بــۆ هه ڵێنانــی هه نــگاوی عه مه لــی بــه 
دژی ئێــران هه ندێــک فاکت پێویســتن 
که شــیمانه ده کرێ له ده ســتدا هه ن بۆ 
دژی  جیدی تــر  به ره نگاربوونه وه یه کــی 
کــه  ئیســامی  کۆمــاری  ڕێژیمــی 
ده توانیــن بــه ده ســتێوه ردانی کۆمــاری 
سیاســی  ســه روه ری  لــه  ئیســامی 
واڵتانــی دیکه، هه نارده کردنی گرووپی 
تێرۆریستی بۆ ده ره و  ی واڵت، پشتیوانی 
پێشــێل  تێرۆریســتییه کان،  لــه گرووپــه 
نێوخــۆ،  لــه  مــرۆڤ  مافــی  کردنــی 
به زاندنی یاســای گه مــارۆکان و ڕۆڵی 
ســه ره کیی ســپای پاسداران له قاچاغی 
مــاده هۆشــبه ره کان بۆ ڕۆژئــاوا و ....
هتــد، ئامــاژه بکه ین. بۆیــه پێموایه که 
ئه مانه ده توانن کۆمه ڵێک فاکت بن لە 
ڕووبه ڕووبوونه ی جیدیتر به دژی ئێران.
پـ  ڕا و بۆچوونــی ئێــوە لە ســەر بڕیاری 

دادگای بێرلین چیه؟
کاریگــه ر،  بوێرانــه،  بڕیارێکــی  وـ 
ئه خاق مــه دار، ئــازاد و دێموکراتیــک 
بــوو. بــه داخــه وه زۆر جــار عه داڵــه ت و 
ڕاســتی له ئاســتی نێوده وڵه تیشدا ده بێته 
بــه اڵم  به رژه وه ندیــی ماڵــی.  قوربانیــی 
دادگای مێکۆنووس نیشــانی دا هێشتا 
عه داڵــه ت و داد له جیهاندا بوونی هه یه 
و من وه کوو خۆم سه ری ڕێز و نه وازش 
داده نوێنــم بــۆ دادگای میکۆنــووس و 

ستافی قه زایی ئه و دادگایه.

وتووێژ



١١ ژمارە699، ٢٠ ی ئاوریلی ٢٠١٧
ئەدەب وهونەر

گرێچنی هونەر و شۆڕش
هونەرمەند قادر ئەلیاسی لە دیامنەیەکدا لەگەڵ ژووری پێشمەرگە و ڕاسان – ئەدەب و هونەر

دیامنە: هیوا میرزایی

ئامادە کردنی: سارا پارسا

بەشی دووهەم

هونەرمەنــد  ئەلیاســی  قــادر  پ_ 
چ  پێشــمەرگە  ئەلیاســی  قــادر  و 
ئەگــەر  و  هەیــە  جیاوازییەکیــان 
ســەردەمی  بــە  ســەبارەت  دەکــرێ 
قۆناغــە  ئــەو  و  پێشــمەرگایەتی 
شۆڕشگێرییە کە جنابت تێیدا ڕٶڵتان 

گێڕا باسێکمان بۆ بکە؟
و_ مــن جیاوازییــەک لــە بەینی قادر 
ئەلیاســیی گۆرانی بێژ یــان هونەرمەند 
پێشــمەرگە  ئەلیاســیی  قــادر  لەگــەڵ 
نابینم. لە سەنگری هونەری بەرگری، 
هونــەری گۆرانی و هونەری ڕەســەنی 
کوردی دا لە ڕاستیدا ئەو کەسەی کە 
خزمــەت بە میللەتەکەی و فەرهەنگ 
تــۆرەی گەلەکــەی دەکا، لەگــەڵ  و 
پێشــمەرگەیەکدا کــە چەکی لە شــانە 
یــا قەلەمــی بــۆ وریایــی و وشــیاریی 
خەڵکەکەی بــەکار دەهێنێت، بەرگری 
لــە ئامانــج و بەرگــری لــە گەلەکەی 
دەکات، ئەوانە  دوو باڵی جەستەیەکن. 
لــە  بــە جیاوازیــان نازانــم، بۆیــە  مــن 
ســەنگەری پێشــمەرگایەتیدا گەلێــک 
شانازیم پێ بەخشراوە، گەلێک ئازیز و 
خۆشەویستم دیوە و لەگەڵیان بووم و لە 
خزمەتیاندا بووم و گۆرانیم بۆ چڕیون، 
لــە کاتــی شــەهید بوونیانــدا شــینم بۆ 
گێــڕاون و لەســەر شــانۆش کــە کاری 
هونەریــم کــردووە و گۆرانیم چڕیوە بۆ 
خەڵک، دیســان هەر هەمان ســەنگەرم 
بەبــێ جیــاوازی هەڵبــژاردووە و هــەر 
دوو الیەنەکــە یــان هــەردوو ئەرکەکەم 
بــە خزمــەت بە گەلەکــەم زانیوە، بەاڵم 

مەگــەر بڵێــی جیاوازییــەکان چی بێت 
لــە چۆنییەتــی کارەکــەدا، هونەرمەند 
ڕەنگە بە تایبەت لە واڵتانی ئورووپایی 
گیانــی لــە مەترســییدا نەبێــت، بــەاڵم 
پێشــمەرگایەتی گیانی مرۆڤ دەخاتە 
مەترســییەوە. بەاڵم هەردوو ئامانجەکە 
دوو ئامانجــی پیرۆزن، بــۆ بەختەوەری 
و دڵخۆشــیی گەلەکەیــان پێکــەوە یــان 
لــە  داکۆکــی  هاوتەریــب  و  هاوشــان 
مــاف و ئارمانجــی ئــەو گەلــە دەکەن، 
چ لــە هونەری ڕەســەنی کوردی و چ 
لــە ســەنگەری پێشــمەرگایەتی دا، زۆر 
بیــرەوەری هــەن لــەو بــارەوە بــەاڵم لــەم 
دەرفەتــەدا ڕەنگە مەجالی ئەوە نەبێت. 
بــە هــەر حاڵ بە هــەردوو ســەنگەرەکە 
شــانازی دەکەم و هیــوادارم گەلەکەم، 
خەباتەکــە،  و  حیــزب  میللەتەکــەم، 
دەســت  ئاڵەکۆکــی  وەکــوو  النیکــەم 

شوانی زانیبێت و لێم وەربگرێت.
وەاڵمــی  لــە  ئەلیاســی  بەڕێــز  پ_ 
بەشــێک لــە پرســیارەکاندا باســتان 
لــە هونەری ســەربەخۆ کرد، هونەری 
هونەرمەنــدی  و  چییــە  ســەربەخۆ 

سەربەخۆ کێیە؟
و_ هونــەری ســەربەخۆ ئــەو هونەرەیــە 
کــە دەتوانێت بمێنێتــەوە. کاتێک ئێمە 
باســی هونــەری ســەربەخۆ دەکەیــن بە 
واتــای ئــەوە نییــە کــە ئێمە لــە ژیانی 
خۆمانــدا هیــچ بیرەوەرییــەک یا هیچ 
شتێکی دیکە پێکەوە گری نەدەین، نە، 
هونەری ســەربەخۆ لە ڕوانگەی منەوە 
کاتێــک ســەربەخۆیە کــە هونەرمەنــد 
بتوانێــت بەپێــی گرێدانــەوەی هونــەری 
هونەرمەندانــی  هونــەری  و  فۆلکلــۆر 
پێشووی گەلەکەی و شێعر و پەیڤ و 
وتەی شــاعێران و تەواوی ئەو شتانەی 

نێــو دڵــی خەڵکەکەی دایــە،  لــە  کــە 
شــتیک بەرهــەم بهێنێــت. ئەگــەر ئەو 
هونــەرە بەو شــێوە بێتەکایەوە، کاتێک 
تــۆ بەرهەمــی هونەرمەندێک دەبینی، 
دەکەوێتــە ســەر زار و زمانــی خەڵکی 
و خەڵــک بــە هی خــۆی دەزانێت، ئەو 
هونــەرە ســەر بەرخۆیــە و کــە دەڵێیــن 
خاوەنــی  ســەربەخۆش  هونەرمەنــدی 
بەرهەمێکە کە السایی کردنەوە نەبێت، 
بــەو واتایــە نییە تۆ گرێچنــی ڕابردوو 
لەگــەل میللەتەکــەی خــۆت دا نەبێــت، 
نــە! تۆ لەگــەڵ میللەتەکــەی خۆت دا 
میللەتەکــەت دا  هونــەری  لەگــەڵ  و 
گڕیچنت کردووە و پێکەوە هاوپێوەندن، 
بــەاڵم دەتوانیــت لــە چوار چێــوەی ئەو 
کارەی کــە تۆمــاری دەکــەی یان ئەو 
بەرهەمــەی کــە لــە دوای خۆتــی بــە 
جــێ دەهێڵیت، بەردەنگەکانت بێژن ئەو 
بەرهەمــە هینــی فانە کەســە، هینی 
مەریەم خانە، ئەوە کاوێس ئاغایە، ئەوە 
تاهێر تۆفیقە، ئەوە ناسر ڕەزازییە، ئەوە 
نەجمــەی غواڵمییــە، ئــەوە محەممــەد 
جەزایــە، بــە هەرحاڵ هەمــووی ئەوانە 
کــە بەرهەمێکیان هەیــە و ئەتوانن بەو 
بەرهەمــەوە بناســرێنەوە و شــوێندانەری 
یان کاریگەرییەک لەسەر پێشکەوتنی 
هونەری کــوردی دابنێن، هونەرەکەیان 
هونەرمەنــدەش  ئــەو  و  ســەربەخۆیە 
سەربەخۆیە کە خاوەنی ئەو بەرهەمەیە. 
بــەاڵم ئــەوە بــەو واتایــە نییە کــە ئێمە 
وتمــان ســەربەخۆین بەهــۆی گڕێدانــی 
بیــر و هــزری سیاســیمان بــە هونــەرەوە 
مەحکــووم بکرێیــن، یــان نابێت لەگەڵ 
هیــچ حیــزب و لەگــەڵ هیــچ دەســتە 
هەبێــت،  پەیوەندیمــان  گرووپێکــدا  و 
بــەاڵم  هەبێــت،  پەیوەندیمــان  ئەتوانیــن 

هونەرەکــە هونەرێــک بێت بۆ هەمووان 
بێــت، کە واتە ئەو هونەرەی کەدەچێتە 
حیزبایەتــی  مۆرکــی  خەڵکــەوە  نێــو 
بەســەرەوە نەبێــت، ئەتوانێــت چەمکــی 
ئەتوانێــت  بێــت،  تێــدا  شۆڕشــگێڕیی 
چەمکــی پێشــمەرگایەتی تێــدا بێــت. 
دیارە پێشــمەرگە گەیشتۆتە ئاستێک، 
ئەوەنــدە ناوێکــی پیــرۆزە کــە ئەتوانین 
بێژین وەک نەتەوەکەی پێناسە دەکرێت 
و وەک نەتەوەکــەش پەســن دەدرێــت و 
دووانــەی لێــک دانەبــڕاون. بــەاڵم ئەو 
هونــەرە لە چوار چێوەی میللەتەکەیدا، 
لە چوار چێوەی ئامانجی خەڵکەکەیدا 
دەتوانێــت بااڵنوێن بێت و خۆی پێناســە 
بــکات و خــۆی بناســێنێت و خوێندنەوە 
بۆ خۆی بکات و ئەو کەسەش کە لەو 
بــوارەدا دەتوانێــت خاوەنــی بۆچوونێکی 
سیاســییش بێــت، بــەاڵم لــە هــاوکات 
هونەرێکی سەربەخۆ و هونەرێکی باش 

پێشکەش بکات. 
پ_ مامۆســتا قــادر ئایــا بێجگــە لە 
گۆرانــی لە ژانرەکانــی دیکەی هونەر 
وەک ئەدەبیاتیشدا چاالکیتان هەیە؟
و_ لــە ڕاســتیدا بێجگــە لــە هونــەری 
گۆرانی وتن  جاروباریش شت دەنووسم. 
بەشــێکی زۆر کــەم  لــە گۆرانییەکانم 
شێعری خۆم  هۆنیومەتەوە. هەندێ جار 
کــوردی  موســیقای  لەســەرمێژووی 
شــتم نووســیوە. دەتوانم بێژم جاروباریش 
دەنووســم،  وتــار  فارســی  زمانــی  بــە 
واتــە ناڵێــم نووســەرم، بــەاڵم بەهەرحاڵ 
لــەو بوارەشــدا خــۆم بینیوەتەوە، هەســتم 
دەبــێ  کــە  کەمایەســییەکە  کــردووە 
منیــش بەشــداریی تێــدا بکــەم، نــەک 
بێژم دەبێ بنووســم بۆ ئەوەی بنووســم، 
ئەو شــتەی کە دەینووســم بە پێویستی 

بــواری  لــە  دەکــەم  هەســت  و  دەزانــم 
هونەری کوردیدا، لە بواری ئەدەبیاتی 
کــوردی دا کەلێنێک بوونی هەیە، یان 
هەندێ جــار بۆچوونــی سیاســیی خــۆم 
ســەبارەت بە بابەتێک دەنووسم. بێجگە 
لــەوەش لــە ڕاســتیدا مــن ئێســتا بریارم 
لــە چــوار  خــۆم  بیرەوەرییەکانــی  داوە 
بەرگــدا بنووســمەوە، بــەاڵم تــا ئێســتا 
بــاوم  دوو بەرگیــم نووســیوە، هێشــتا 
نەکردووەتــەوە، بــەاڵم بــەو مانایــە نییە 
بــاوی نەکەمەوە، لــەو کتێبانەدا زۆر 
شــت هەیە کە باسم کردووە و هیوادارم 
ئۆگــری  خوێنەرانــی  دەســتی  بگاتــە 
بیرەوەرییــەکان، ئــەو بیرەوەرییانەی کە 
چ تاڵ بن چ شــیرین، بە هەر حاڵ لە 

دوو توێی ئەو کتێبەدان.
لــە  "ڕاســان"   ٩5 نــەورۆزی  پ_ 
الیــەن حــدکاوە ڕاگەیەنــدرا، ئایــا 
ڕاســان قۆناغێکــی ســەربەخۆیە یان 
هــەر دڕێــژەی قۆناغەکانی پێشــووی 

خەباتە؟
پێــم وایــە نەتەوەیــەک کــە  و_ مــن 
خاوەنــی  و  پێشــمەرگەیە  خاوەنــی 
خەباتی خۆیەتی، و بە دریژایی مێژوو 
خەباتــی کــردووە، حیزبــی دێموکراتی 
کوردســتانی ئێرانیــش وەکوو بەشــێک 
لەو نەتەوە کە مێژوویەکی ٧١ ساڵەی 
هەیــە و بــەرەو ٧٢ســاڵ دەچێــت، لــەو 
مێــژووە پــڕ لــە شــانازییەدا الپــەڕەی 
زۆری بۆخــۆی تۆمــار کــردووە. ئــەو 
الپەڕانــە لــە کۆمــاری کوردســتانەوە، 
لــە نێــوی پێشــمەرگە، لــە هەڵکردنــی 
ئــااڵ و لە دانانی ســروودی نەتەوایەتی 
هەموویــان  ئەوانــە  ڕەقیــب"،  "ئــەی 
چەمکی نەتەوەیین، حیزبی دێموکرات 
خەباتــی  توانیویەتــی  کارانــەی  بــەو 

گەلەکــەی ڕێبــەری بــکات و دەتوانــم 
بێژم ڕاسانی نەورۆزی ٩٥ی هەتاوییش 
کــە ڕاگەیەنــدرا، درێژەی ئــەو خەباتە 
پەنــگ خــواردووە بــوو جارێکــی دیکە 
بڵێســەی ســەندەوە، کە هۆکارەکەشــی 
بارودۆخــی باشــووری کوردســتان بوو. 
ڕاسان گرێدانەوەی خەباتی پێشووی ئەو 
حیزبــە و ئەو میللەتە و خەباتەکەیەتی 
بــە هەنووکەوە. ئەتوانم بێژم خەباتێکی 
نەپســاوەیە، بەاڵم هەندێ جار بە هۆی 
بارودۆخ یان ئەو کەندوکۆســپانەی کە 
دێتــە ســەر ڕێــگای، ڕەنگە هــەوراز و 
نشــێوی هەبێ، بــەاڵم درێــژەی هەبووە 
خەباتی ئەو میللەتە لە ســیاچاڵەکانی 
خانمــی  ئیســامیدایە.  کۆمــاری 
مافــی  ڕاپۆڕتێــری  جەهانگیــری، 
لــە  یەکگرتــووەکان  نەتــەوە  مرۆڤــی 
دواییــن ڕاپۆڕتــی خۆیــدا ســەبارەت بە 
ئێــران ڕایگەیانــد کــە؛ ئێســتا زیاتر یا 
نیــوە زیاتــری زیندانییــە سیاســییەکان 

کوردن. 
بــە کورتــی و کوردییەکــەی ڕاســان 
درێــژەی هەمــان خەباتە کە ســااڵنێکە 
میللەتــی کــورد و حیزبــی دێموکــرات 
ڕاســان  دڵنیاشــم  و  دەدەن  درێــژەی 
تــا لەگــۆڕ  لــە چڵەپۆپــەدا دەبێــت و 
نانــی کۆمــاری ئیســامی لــە الیــەن 
ئازادیخوازانــی سەرانســەری ئێران و تا 
گەیشــتنی میللەتی کــورد بە بووکی 
بــەو  و  ڕاناوەســتێت  ڕاســان  ئــازادی، 
خوێنانــەی کــە ســاڵی پار پێشکەشــی 
ڕاســاوە.  دوژمــن  بــە  بەرانبــەر  کــرد 
هیوادارم دارەکــەی پتەوتر و بەردەوام تر 
بێــت  بتوانیــن ئــەو ســاڵ و ســااڵنی 

داهاتوو بەری ئەو خەباتە ببینین.

هەواڵ
سێ ئاوزەنگی

سێ ئەسپی ڕەش،
تەوێڵ مارۆ،

بێقەرار و ئێجگار سەرکەش .
سێ سواری گورج و گۆڵی " مرادخانی " پۆش،

کەمێ پەرۆش .
لە مەحکەمەی بەرانبەری سێدارەوە،

پیاوێکی ڕوومەت گەشی خەرمانەی نوور
لــە دەور ســەر و لــە شــان و مــل، هاتــە خــوار و 

سرتەیەک و
سێ نامەی پێچراوەی سوور
خزانە پەڕ شاڵ و ئادەی،

بەرەو سێ ال،
جڵەوی ئەسپ بەرەو سێ ال ..

ئەسپ و سوار و ئاوزەنگی،
ئاوزەنگی و ئەسپ و سوار،

برووسکەن و
مەشغەڵن و 
گەردەلوولن .

چوار مەشغەڵ،
چوار چرای تەنیای تەنیا،
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نەهامەتییەکانی کۆڵبەران لە 
ڕۆژهەاڵتی کوردستان بۆ پاروویەک نان

نـــان و بژیـــوی ژیـــان لـــە ڕۆژهەاڵتـــی کوردســـتان بووەتـــە گرفتێکـــی هـــەرە گـــەورەی خەڵکـــی هـــەژاری کـــورد، کـــە لەبـــەر دواکەوتوویـــی کوردســـتان، نەبوونـــی 
کار و بایـــەخ نەدانـــی بەرپرســـانی ڕێژیمـــی ئێـــران بـــە ناوچـــە کوردســـتانییەکان، خەڵـــک بـــە ناچـــار ڕوو لـــە کۆڵبـــەری دەکـــەن، کارێـــک کـــە یـــاری بـــە 

ـــە. ـــی رێژیمـــی ئێران ـــزە خوێنمژەکان ـــە ئاکامیشـــدا حەقدەســـتیان تەقـــەی ڕاســـتەوخۆی هێ ـــەران دەکات و ل ـــی کۆڵب گیان
لـــە ســـەرەتای ســـاڵی نوێـــی هەتاوییـــەوە تاکـــوو ئێســـتا، چەندیـــن هاوواڵتـــی کـــورد لـــە ناوچـــە جیاجیاکانـــی کوردســـتان بوونەتـــە قوربانیـــی ڕێگـــەی دابیـــن 

ـــان. ـــوی ژی ـــی بژی کردن
شەوی ١٩ی خاکەلێوە، هاوواڵتییەکی کۆڵبەر لە ئەنجامی دەستڕیژ و تەقەی هێزە حکوومەتییەکان بە سەختی بریندار بوو.

هێـــزە ئینتزامییەکانـــی حکوومەتـــی ئیســـامیی ئێـــران پـــاش نانـــەوەی بۆســـە لـــە ســـەر ڕێـــگای کاســـبکاران و کاروانچییـــەکان لـــە دەوروبـــەری گونـــدی 
بێتووشـــی شـــاری سەردەشـــت، یەکێـــک لـــە کاســـبکارانی خەڵکـــی ئـــەو ناوچەیەیـــان بـــە نـــاوی  "ڕزگار" خەڵکـــی گونـــدی "کۆڵەســـە" کـــردە ئامانـــج.

ـــەواوی  ـــا ت ـــە کوشـــت چـــوون؛ هەروەه ـــەکان ب ـــەر ئەســـپ و واڵغـــی کاروانچیی ـــەوت س ـــدا، ح ـــزە حکوومەتییەکان ـــتڕیژەی هێ ـــەو دەس ـــە ئەنجامـــی ئ ـــا ل هەروەه
کەلوپەلـــی کاروانچییـــەکان لـــە الیـــەن هێـــزە ئینتزامییەکانـــەوە دەســـتی بـــە ســـەردا گیـــراوە.

کاتژمیـــر ٣ی بەرەبەیانـــی ڕۆژی ٢٤ی خاکەلێـــوە، هێـــزە ئینتزامییەکانـــی شـــاری ســـەقز لـــە ســـەر پـــردی "مـــام ســـێوەدین"ی ناوچـــەی سەرشـــیو، تەقەیـــان لـــە 
ـــە نـــاوی "عەتـــا حوســـێنی" گیانـــی لەدەســـت دا. ماشـــینی دوو کاســـبکاری کـــورد کـــرد و لـــە ئاکامـــدا یەکێـــک لـــەو کاســـبکارانە ب

ـــە ناوچـــەی "هـــۆدەران"ی شـــاری سەردەشـــت، النیکـــەم  ـــران ل ـــی ئێ ـــی حکوومەت ـــزە ئینتزامییەکان ـــە ئەنجامـــی هێرشـــی هێ ـــوە، ل ـــوارەی ڕۆژی ٢٦ی خاکەلێ ئێ
ـــوون. ـــدارن ب ـــەر کـــوژران و برین چـــوار کۆڵب

ئاژانســـی هەواڵدەریـــی کوردپـــا شوناســـی کۆڵبـــەرە کوژراوەکانـــی بـــەم چەشـــنە ڕاگەیانـــدووە: "ئەحمـــەدی مـــام قـــادر" خەڵکـــی گونـــدی "دۆڵەبـــێ"، "ڕەحمـــەت" 
خەڵکـــی "بێـــواران"، "ســـیامەند" تەمـــەن ١٨ ســـاڵ خەڵکـــی "ئـــاالن"، "مەحمـــوود هەمزەیـــی" کـــوڕی قـــادر.

بەپێی ئەم هەواڵە  گاردی ویژەی هێزەکانی ڕێژیم هێنراونەتە ئەو ناوچەیە و لە چەکی قورس وەک تیربار دژی خەڵک کەڵکیان وەرگرتووە.
هـــەر لـــەو کاتەشـــدا ســـێ هاوواڵتیـــی دیکـــە لەالیـــەن هێزەکانـــی حکوومـــەت لـــە شـــاری سەردەشـــت دەستبەســـەر کـــران و بەشـــێکی زۆر لـــە کەلوپەلـــی خەڵـــک 

و دوو ماشـــینی هاوواڵتیانـــی خەڵکـــی کوردســـتانی باشـــوور لەالیـــەن هێزەکانـــی حکوومەتـــەوە لـــە خاکـــی کوردســـتانی باشـــوور ســـوتێنران.
بەرەبەریانـــی ڕۆژی دوو شـــەممە ٢٨ی خاکەلێـــوە، کۆڵبەرێکـــی کـــورد لـــە گەردەنـــەی "تەتـــە" هەڵکەوتـــوو لـــە نێـــوان شـــاری مەریـــوان و پـــاوە، بەنـــاوی "نەزیـــر 

ئـــەدراک" تەمـــەن ٢٠ ســـاڵ  و خەڵکـــی گونـــدی "ژیـــوار" بـــە هـــۆی بەربوونـــەوە لـــە ڕەوەزەکانـــی ئـــەو ناوچەیـــە گیانـــی لەدەســـت دا.
هـــەر لەمبـــارەوە ڕۆژنامەوانێکـــی کـــوردی نیشـــتەجێی واڵتـــی نۆروێـــژ بـــە پشـــت بەســـتن بـــە هـــەواڵ و زانیارییەکانـــی ماڵپـــەڕی کوردســـتان میدیـــا، ماڵپـــەڕی 
فەرمیـــی حیزبـــی دێموکراتـــی کوردســـتانی ئێـــران، ڕاپۆرتێکـــی تێـــر و تەســـەلی لەســـەر دۆخـــی ژیانـــی کـــوردان بەگشـــتی و گوشـــارەکانی ڕێژیمـــی تـــاران بـــۆ 

ســـەر کۆڵبـــەران لـــە ناوچـــە ســـنوورییەکانی کوردســـتان لـــە ڕۆژنامـــەی بەناوبانگـــی "ڕێڤۆلێیشـــێن" ی نۆروێـــژ بـــاو کـــردەوە.
ـــەت  ـــەی کـــە تەنان ـــتییە تاڵ ـــەو ڕاس ـــەوەی کـــورد و ئ ـــە نەت ـــەر ب ـــاری ئیســـامی بەرانب ـــی کۆم ـــە ســـەر جینایەتەکان ـــە وردی پڕژاوەت ـــەدا ب ـــەم ڕاپۆرت نووســـەر ل

ـــڕ مەترســـییە دەکـــەن. ـــەم کارە پ ـــان ڕوو ل ـــوی ژی ـــی بژی ـــن کردن ـــۆ دابی ـــا ب ـــەوە، کـــە تەنی ـــە کۆڵبەرانیشـــدا نایەت ـــان ب بەزەیی
هەروەهـــا لـــە درێـــژەی ئـــەم ڕاپۆرتـــەدا ئامـــاژەی بـــە جینایەتەکانـــی چەنـــد ڕۆژ پێـــش ئێســـتای ســـپای پاســـداران لـــە ناوچـــە ســـنوورییەکانی سەردەشـــت کـــردووە، 

کـــە تێیـــدا چەنـــد کۆڵبـــەری کـــورد کەوتنـــە بـــەر گوللـــەی دژی گەلییەکانـــی کۆمـــاری ئیســـامی و بوونـــە قوربانیـــی ڕێگـــەی نـــان.

زیندانییەکی سیاسیی کورد حوکمی پێنج ساڵ زیندانی بۆ بڕایەوە
لقی دووی دادگای ئینقابی شاری ورمێ حوکمی پێنج ساڵ زیندانی بە سەر زیندانییەکی سیاسی کوردی خەڵکی ئەو شارەدا سەپاند.

شوناسی ئەو هاوواڵتییە کوردە بە ناوی "بەشیر پیرماوانە" خەڵکی یەکێک لە گوندەکانی شاری ورمێ ڕاگەیەندراوە.
ـــی  ـــی وەزارەت ـــەن هێزەکان ـــردوو لەالی ـــی ١٤ی ڕەشـــەمەی ســـاڵی ڕاب ـــە ڕێکەوت ـــراو ل ـــاوی کـــردەوە کـــە؛ ناوب ـــارەوە ب ـــەو ب ـــی کوردســـتان ل ـــۆڕی مافـــی مرۆڤ ت

ـــەوە دەستبەســـەر کـــراوە. ئیتاعات
ـــە بـــۆ مـــاوەی ١٢ ڕۆژ لـــە گرتووخانـــەی ئیـــدارەی ئیتاعاتـــی شـــاری ورمـــێ  لێپرســـینەوەی لەگـــەڵ کـــراوە  بەپێـــی هەواڵـــی ئـــەو ســـەرچاوەیە، بەشـــیر پیرماوان

و دواتـــر بـــۆ زیندانـــی ناوەندیـــی ئـــەو شـــارە ڕاگوێـــزراوە.
ــەری  ــی دژبـ ــە کوردییەکانـ ــە حیزبـ ــەڵ یەکێـــک لـ ــاوکاری لەگـ ــی و هـ ــی نەتەوەیـ ــدان دژی تەناهیـ ــی هەوڵـ ــە تۆمەتـ ــوردە بـ ــییە کـ ــە سیاسـ ــەو زیندانییـ ئـ

ــراوە. ــەر کـ ــران دەستبەسـ ــامیی ئێـ ــی ئیسـ حکوومەتـ
لێبووردنی نێونەتەوەیی: ٥٥%ی ڕێژەی ئێعدامەکان لە ئێران بەڕێوەدەچێت

ڕێکخـــراوی لێبووردنـــی نێونەتەوەیـــی لـــە نوێتریـــن ئامـــاری ســـااڵنەی خۆیـــدا بـــاوی کردووەتـــەوە کـــە؛ بەبـــێ لـــە بەرچاوگرتنـــی واڵتـــی چیـــن، ٥٥% ی ڕێـــژەی 
ئێعدامـــەکان لـــە جیهـــان لـــە واڵتـــی ئێـــران بەڕێوەدەچێـــت.

ڕێکخـــراوی لێبووردنـــی نێونەتەوەیـــی ڕۆژی ٢٢ی خاکەلێـــوەی ســـاڵی ٩٦ی هەتـــاوی لـــە ڕاپۆرتـــی ســـااڵنەی خۆیـــدا بـــاوی کـــردەوە، ٥٦٧ حاڵەتـــی ئێعـــدام 
لـــە ســـاڵی ٢٠١٦ زایینـــی دا لـــە ئێـــران تۆمـــار کـــراوە.

ئـــەو ڕێکخراوەیـــە لـــەو ڕاپۆرتـــەدا ئەوەشـــی خســـتووەتەڕوو کـــە، النیکـــەم ٣٣ حاڵەتـــی ئێعدامـــی تۆمـــار کـــراو لـــە ســـاڵی ٢٠١٦ زایینـــی، لـــە بەرچـــاوی خەڵکـــدا 
بـــووە.

ـــەی ڕێککەوتننامـــە  ـــە ســـێدارەدانیان بەپێچەوان ـــوون، ل ـــاوان ب ـــدا تووشـــی ت ـــە مێرمنداڵی ـــار کـــە ل ـــەو ڕێکخـــراوە، النیکـــەم دوو کەســـی تاوانب ـــی ئ ـــی ڕاپۆرت بەپێ
ـــووە. ـــەکان ب و بەڵێننامـــە نێونەتەوەی

هەروەها لەو ڕاپۆرتەدا ئاماژە بە ئێعدامی ٨ ژن لە ساڵی ٢٠١٦ زایینیدا لە ئێران کراوە.
ـــە هەژمـــار  ـــواری ئێعـــدام کردنـــی هاوواڵتییانـــی خـــۆی ب ـــە ب ـــە دووهەمیـــن واڵت ل ـــران پـــاش چیـــن ب بەپێـــی ڕاپۆرتـــی ڕێکخـــراوی لێبووردنـــی نێونەتەوەیـــی، ئێ

دێـــت.

بێڕێزی کردنی دەزگای قەزایی بە سێ هاوواڵتیی کورد
ـــان،  ـــاش" بوونی ـــەراذل و اوب ـــووی "ئ ـــە بیان ـــارەوە ب ـــەو ش ـــی ئ ـــەن دەزگای قەزای ـــام، لەالی ـــزگای ئی ـــە پارێ ـــەر ب ـــوران س ـــاری دێهل ـــە ش ـــورد ل ـــی ک ـــێ هاوواڵتی س

ـــرا. ـــل ک ـــە م ـــینەیان ل مەس
ـــڵ  ـــە م ـــینەیان ل ـــە مەس ـــە حاڵێکـــدا ک ـــوران ل ـــاری دێهل ـــە ش ـــورد ل ـــی ک ـــوە، ســـێ هاوواڵتی ـــەممە ٢٣ی خاکەلێ ـــراوەکان، ڕۆژی چوارش ـــە باوک ـــی هەواڵ بەپێ

ـــن. ـــاردا گەڕاندوویان ـــو ش ـــە نێ ـــوو، ب کراب
هەواڵدەریی مێهری ئیام لە زاری هێزە ئینتزامییەکانەوە باوی کردەوە کە؛ ئەو بڕیارە بە دەستووری دۆزگەری شاری دێهلوڕان بووە.

ئەو سێ هاوواڵتییە بە تاوانی "ئاژاوەنانەوە، بارمتەگرتن و قەمەکێشان"، ئەو حوکمەیان لە سەر دراوە.
هەروەهـــا ماڵپـــەڕی "صـــراط" لـــە زاری نەجەفـــی دۆزگـــەری گشـــتی و ئینقابـــی شـــاری دێهلـــوڕان، ئامانجـــی ناوبـــراوی لـــەو کـــردەوە نامرۆڤانەیـــەی بـــە دانـــی 

هوشـــداری بـــەو کەســـانە بـــاس کـــردووە کـــە؛ خەریکی"نـــۆرم شـــکێنین و دەســـتدرێژی زۆرملـــی و بێڕیـــزی بـــە نامووســـی خەڵکـــن". 
پێشـــتریش لـــە شـــاری مەریـــوان، دادگای ئـــەو شـــارە بـــە زۆری جلوبەرگـــی ژنانـــەی لـــە بـــەر هاوواڵتییەکـــی خەڵکـــی ئـــەو شـــارە کـــرد و لـــە پێـــش چـــاوی 

خەڵـــک لـــە نێـــو شـــاری مەریوانـــدا ســـووڕاندیانەوە.
ـــە کەڵـــک  ـــە کـــە ب ـــی ئێران ـــاو دادوەری ـــی دەزگای بەن ـــە کـــردەوە دزێوەکان ـــار، یەکێـــک ل ـــە کەرامـــەت شـــکێنیی تاوانب ـــاران ب ـــی ســـزادانی تاوانب تێکـــەڵ کردن

ـــدا دەســـەپێنن. ـــار، ســـنوورە یاســـاییەکان تێدەپەرێنـــن و ســـزای نایاســـایی بەســـەر تاوانباران ـــەر تاوانب ـــی خەڵـــک بەرانب ـــان تووڕەی ـــە ســـۆز ی ـــن ل وەرگرت


