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میرۆ عەلیار:
میژوو ئەو شانازییەی 
بە حیزبی دێموکرات..

« ٢ی ڕێبەندان، ڕەمزی ژیانەوەیە
خەباتــی نەتــەوەی کورد بۆ گەیشــتن بە 
ئــازادی، ئەزموونــی زۆری  رزگاری و 
لەگەڵ رێژیمە یەک لە دوای یەکەکان 
هەبــووە و لەو ئەزموونانەدا هەندێکیان بە 
ســەرکەوتن و هەندێکیــان بە تامی تاڵی 
زەربەخــواردن، وانەی وەرگرتووە. بەاڵم بە 
هەموو هەوراز و نشــێوەکانەوە، بەردەوام و 
بــێ پســانەوە کاروانی خەبات و شــۆڕش 
بەڕێــوە بــووە کــە یەکێــک لــە نیشــانە 
ئەمڕۆییەکانــی  و  واقیعــی  و  زینــدوو 
ئەوەیــە کــە گــەر لــە هەموو شــارەکانی 
و  دەکــرێ  خۆپیشــاندان  ئێرانــدا، 
تەنانــەت کچــان و ژنانــی ئــازا و نەترس 
لەچکــی بەزۆرەملــێ بــە دارەوە دەکەن و 
رایدەشــەکێنن، چاویان لەســەر سەنگەری 
ئــازادی و دادخــوازی، واتــە  پێشــەوەی 
پێشــەنگی شــۆڕش و  کوردســتانە کــە 

ناڕەزایی دەربڕین بێ.
ناوەتــە  پێــی  رۆژهــەاڵت،  کوردســتانی 
ئــەم  و  رۆژهــەاڵت  راســانی  قۆناخــی 
بــە چەنــد ســاڵێک  قۆناخــە نوێیەشــی 
پێــش لــە هەمــوو شــوێنەکانی دیکە، لە 
پێکــردووە.  دەســت  ئێــران  جوغرافیــای 
گرنــگ  پرســیارێکی  قۆناخــەدا  لــەم 
بــەرەوڕووی کۆمەڵــگا و چیــن و توێــژە 
لــە  پێشــمەرگە  بۆتــەوە؟  جیــاوازەکان 
بەواتایەکــی  یــان  دەکا؟  چ  راســاندا 
نارازیــی  پێشــمەرگە و خەڵکــی  دیکــە 
چــۆن یــەک دەگرنــەوە و ئایا بــە بوونی 
پێشــمەرگە ئیــدی ئەرکەکە وەئەســتۆی 
ئــەوان دەکــەوێ و خەڵــک بڕۆنە ماڵەوە 
یــان بەپێچەوانەکــەی راســتە و بە هاتنە 
مەیدانی خەڵک ئیدی ئەرکی مێژوویی 
پێشــمەرگە کۆتایی هاتووە و لەمە بەدوا 
جڵــەوی خەبــات بە خەڵک بســپێردرێ و 
پێشــمەرگەیش چــەک فــڕێ دا و ببێتە 

بەشێک لە ئاپۆڕای جەماوەر؟
کــە  ئەوەیــە  تاڵــە  راســتییەکی  ئــەوەی 
رێژیمــە داگیرکەرەکانــی حاکم بە ســەر 
کوردستاندا شێوازی بەرخۆدان و خەباتت 
بەســەردا دەســەپێنن؛ بەتایبەتــی رێژیمی 
ویالیەتــی فەقیهی لە تاران، تەنیا یەک 
زمــان دەزانــێ، زمانــی زۆر و هەڕەشــە 
و توندوتیــژی، تەنانــەت کچێکــی کــەم 
تەمــەن کــە لەچکی ســپی رادەوەشــێنێ 
لەگــەڵ زینــدان و ئەشــکەنجە بــەرەوڕوو 
دەبێتەوە، چ بگا بەوەیکە کوردێک بڵێ 
من ئەم رێژیمەم ناوێ و دەمهەوێ لەسەر 
خاکــی خــۆم، بڕیار لەســەر چارەنووســی 
خــۆم بدەم، ئیدی ئەوە دەبێتە دارەدەســتی 
ســەهیۆنیزم و ئیمپریالیــزم و ناســیۆناڵیزم 
و ... بەتازەیــی عەرەبســتانیزم! و تەنیــا 

یەک حوکمی هەیە: دووجار ئێعدام!
لــەم رێژیمــە دڕندەیەدا، خەڵکی ئاســایی 
و  ســادە  زۆر  و  رەوا  ویســتێکی  کــە 
ســەرەتایی باس دەکەن، بە ئاگر و ئاســن 
وەاڵمیــان دەدرێتــەوە؛ بــۆ وێنــە هــەر لەم 
خۆپیشــاندانانەدا بــە وتــەی بەرپرســانی 

حیزبی دێموکرات: گەلەکۆمەی دژ بە کورد مەحکووم دەکەین

ڕاگەیەندراوی ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێران لەبارەی »ئێعدامی ڕامین 
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جێژنی ٢ی ڕێبەندان، ٧٢ـەمین ساڵڕۆژی 
لــە  کوردســتان  کۆمــاری  دامەزراندنــی 
سیاســیی  دەفتــەری  ســەرەکیی  بنکــەی 

حیزبی دێموکرات بەڕێوەچوو. 
ڕۆژی شــەممە ڕێکەوتی ١ی بەفرانباری 
لــە  ڕێزگرتــن  بــۆ  هەتــاوی،  ١٣٩٦ی 
٧٢ـــەمین ســاڵڕۆژی دامەزرانی کۆماری 
کوردســتان لە ســەر دەستی پێشەوای مەزن 
و هاوڕێیانی، ڕێوڕەســمێک بە بەشــداریی 
پێشــمەرگە  ڕێبەریــی،کادر،  ئەندامانــی 
دێموکــرات  حیزبــی  بنەماڵەکانــی  و 

بەڕێوەچوو.
ســروودی  خوێندنــی  بــە  ڕێوڕەســمە  ئــەم 
نەتەوایەتیــی "ئــەی ڕەقیــب" و ڕاگرتنــی 
چەنــد ســاتێک بێدەنگی بۆ ڕێــز گرتن لە 
گیانی پاکی ســەرجەم شەهیدانی ڕێگەی 

ڕزگاریی کوردستان دەستی پێکرد.
پاشــان، دوکتــور "میــرۆ عەلیــار" ئەندامی 
دێموکراتــی  دەفتــەری سیاســیی حیزبــی 
کوردســتانی ئێــران بــە بۆنــەی یــادی ٧٢ 
دێموکراتــی  حیزبــی  دامەزرانــی  ســاڵەی 
وتەیەکــی  چەنــد  ئێــران  کوردســتانی 

پێشکەش کرد.
بەڕێــز عەلیــار لــە قســەکانیدا باســی لەوە 
کــرد: "مێــژوو ئه و شــانازییه ی بــه  حیزبی 
کــه   به خشــی  کوردســتان  دێموکراتــی 

کۆمــاری کوردســتان، یه کــه م ده ســه اڵتی 
نه ته وه یــی مودێڕنــی کــورد، دابمه زرێنێ و 
ڕێبه ره کــه ی، نه مــر قــازی محه ممــه د، به  
ســه رۆک و پێشــه وای ئه و کۆماره  دیاری 

بکرێ".
دوکتــوور عەلیــار لــە وتەکانیــدا ئاماژەی 
بــەوە کــرد کــە: "ده زانیــن کــه  نه یارانــی 
کــورد، به تایبه تــی  ڕێژیمــه  ســه ره ڕۆکان و 
ناسیونالیســته  به رچاوته نگە کانی نه ته وه ی 
حاکم ، ئیراد له  کوردی ڕۆژهه اڵت ده گرن، 
کــه  لــه  الوازبوونی حکوومه تی پاشــایه تی 
نێونه ته وه یــی  تایبه تیــی  بارودۆخــی  لــه   و 
ئــه وکات وه ک  ده رفــه ت بــۆ دامه زرانــدی 

کۆماری کوردستان که ڵکی وه رگرتووه!
ئێســتاش ئه و کاره مان، وه ک هه نگاوێکی 
جیاوازیخوازانه  و هاوده ستی له گه ڵ  بێگانه  
به چــاودا ده دەنه وه  و پێیانوایه،  ده بێ له  ئیده  

و ئامانجه کانی کۆمار دوور بکەوینەوە!
بــه اڵم  ئێمــه ی کــورد، ڕاســت به پێچه وانه ، 
دامه زراندنــی کۆمــاری کوردســتان وه ک 
به ده ســته وه گرتنی  بــۆ  ڕه وا،  هه نگاوێکــی 
چاره نووســی خۆمــان و دابینکردنــی مافه  
سیاسییه کانی گه له که مان چاولێده که ین و 

یادی کۆمار به رز ڕاده گرین. 
کوردســتان،  کۆمــاری  دامه زراندنــی 
به رهه مــی خه باتــی ڕزگاریخواز و ئیراده ی 

ڕۆژهه اڵتــی  لــه   نه ته وه که مــان  قایمــی 
و  کــورد  کــه   ئــه وه   و   بــوو  کوردســتان 
ڕێبه رانــی کۆمار لــه  الوازیی دیکتاتوریی 
حکوومه تــی ئه وکاتی ئێران و هه لومه رجی 
له بــاری نێونه ته وه یــی ئــه و ســه رده مه،  بــۆ 
خێراترکردنــی ڕه وتــی دابینکردنــی مافــی 
نه ته وه  که یــان  چاره نووســی  دیاریکردنــی 
و  وشــیاریی  ئــه وه   وه رگرتــووه ،  که ڵکیــان 
توانایی و "شم"ی سیاسیی به هێزی پێشه وا 
دیکــه ی   ڕێبه رانــی  و  محه ممــه د  قــازی 

کۆمار ده سه لمێنێ.
ئافه رینیــان پێده ڵه ین و ســه ربه رزین به وه یکه   

ڕێبوارانی ڕێگا یانین.
 " کــرد:  لــەوە  باســی  هەروەهــا  عەلیــار 
له کاتێکــدا ڕێژیم مه شــڕووعییه تی نه ماوه  
و درزی گــه وره  که وتۆتــه  نێو ڕیزه کانیه وه ، 
خه ڵک نیسبه ته ن یه کپارچه  و یه کگرتوون . 
ڕاپه ڕینــی ئه وجــاره  به پێچه وانه  بزووتنه وه ی 
سه وز، له  تاران و چه ند شوێنیک دا قه تیس 
نه مایه وه ، هه موو واڵت تێیدا به شدار بوو".

وتیشــی:" ڕاپه ڕینــی ئه وجــاره ی خه ڵــک، 
لــه   بــوو  جیــاواز  زۆر  ڕێژیــم  دژی 
و  گرنگــی  و  پێشــوو  خۆپیشــاندانه کانی 
مانــای تایبه تــی هه بــوو و هه یه و جێگەی 
هیــوا و هومێده : هەمــوو نیزامی کۆماری 
ئیســالمی کرایــە ئامانــج، دروشــمه کانی 

خه ڵک به ته واوی ده ریانخســت که  گه النی 
ئێــران له  گه مــه ی دووبــه ره ی بناژۆخواز و 
ڕێفۆرمخــواز )اصولگــرا و اصــالح طلــب( 

تێپەڕیون و ساغبوونەتە وه  . 
جێــگای ســرنجه ، خۆپیشــانده ران ئه وجــاره  
ته نانــه ت لــه  یــه ک شــوێنیش داوای "رفع 
حصــر"ی ڕێبه رانــی بزووتنــه وه ی ســه وزیان 
نه هێنایه  گۆڕێ، که  دروشمێکی سه ره کی 

ئیساڵحته ڵه بانه !  
کــه   ده رکه وتــووه،   بــۆی  ئێــران  خه ڵکــی 
دوو  نێــوان  ناته باییه کانــی  و  جیــاوازی 
باڵــی ڕێژیــم، نــه  له ســه ر به رژه وه ندیی و بۆ 
دابینکردنــی ماف و ئازادییه کانی خه ڵکه ، 
به ڵکــوو ته نیا له ســه ر چۆنیه تی دابینکردن 
به رژه وه ندیــی  و  ده ســه اڵت  پاراســتنی  و 
چوارچێــوه ی  لــه   خۆیــان  تاقمه کانــی 

سیستمه که دایه  . 
هه ڵوێســتی دووڕووانه ی ئیساڵحته ڵه به کان 
لــه  گه رمه ی خۆپیشــاندانه کاندا، گومانی 
له  ڕاســتبوونی ئه و  بۆچوونه دا نه هێشــته وه ؛ 
هیچــکام  بــه   متمانه یــان  خه ڵــک  بۆیــه ، 
لــه  باڵه کانــی ڕێژیــم نه مــاوه. ده زانــن  کــه  
هــه ر دوو باڵه کــه  کۆســپن له ســه ر ڕێگەی 
پێکهاتنی ئاڵوگۆڕی سیاســی به  قازانجی 
خه ڵک و هه ردووال کۆســپن بۆ ڕزگاربوون 
و  دزی  و  دیکتاتــۆری  و  ســه رکوت  لــه  

گه نده ڵیی حکوومه تی.
لــە بڕگەیەکــی دیکــەی ڕێوڕەســمەکەدا، 
دێموکراتــی  حیزبــی  موزیکــی  کــۆڕی 
ســروودێکی  ئێــران،  کوردســتانی 
"ســپێدە"  نــاوی  لەژێــر  شۆڕشــگێڕانەی 

پێشکەشی بەشداربووان کرد.
دواتــر، پەیامــی ڕێکخراوەکانی یەکیەتیی 
ژنــان، الوان و خوێندکارانــی دێموکراتــی 
کوردستانی ئێران لە الیەن "شنه دروودگەر" 
ژنــان  یەکیەتیــی  ســکرتێری  جێگــری 

خوێندرایەوە.
نێوئاخنی ئەم ڕێوڕەســمە بە چەندین ســرود 
و پەخشــان و گۆرانــی ڕازێندرابوویــەوە کە 
ســەرنجی بەشــدارانی رێوڕەســمەکەی بــۆ 

الی خۆی ڕاکێشا.

دەقــی وتەکانی بەڕێــز دوکتوور 
میرۆ عەلیــار ئەندامی دەفتەری 
سیاســی حیــزب لــە ڕێوڕەســمی 
کۆمــاری  یــادی  بەرزڕاگرتنــی 
ژمــارەی  لــەم  کوردســتان، 
لــە  کوردســتاندا  ڕۆژنامــەی 

الپەڕەی ٤دا بخوێننەوە.

بەڕێوەچوونی کۆبوونەوەی پێنج حیزب و الیەنی سیاسیی کوردستانی ڕۆژهەاڵت



ژمارە ٧١٨، ١٥ی ڕێبەندانی ٢١٣٩٦

حیزبی دێموکرات: گەلەکۆمەی دژ بە 
کورد مەحکووم دەکەین

بەڕێوەچوونی کۆبوونەوەی پێنج حیزب و الیەنی 
سیاسیی کوردستانی ڕۆژهەاڵت

ئێــران  دێموکراتــی کوردســتانی  حیزبــی 
دەوڵەتــی  هێرشــی  ڕاگەیەندراوێکــدا  لــە 
تورکیەی بۆ ســەر کوردستانی سووریە و 

ناوچەی عەفرین مەحکووم کرد.
دەقی ڕاگەیەندراوەکە:

هاونیشتمانیانی کوردستان
خەڵکی ئازادیخوازی ناوچە

کۆڕ و کۆمەڵە نێودەوڵەتییەکان

دوای  تورکیــە  دەوڵەتــی  ڕۆژانــەدا  لــەم 
ماوەیەکــی زۆر هەڕەشــە و گوشــار کــە 
بــە ڕوونــی ڕایدەگەیاند کە هێــرش دەباتە 
ســەر کوردســتانی ســووریە و لە ناوچەی 
عەفرینەوە دەست پێ دەکا، هەڕەشەکانی 
خســتە بــواری کردەییــەوە و بــە چەکــی 
هێرشــی  تۆپبــاران  و  فڕۆکــە  و  قــورس 
کردووەتــە ســەر کوردســتان و لــەو نێــوەدا 
کەوتووەتــە  ســیڤیلیش  خەڵکــی  گیانــی 
مەترســیەوە و بــە دەســتپێکردنی هێرشــی 
زەمینیــی ئەرتەشــی تورکیــەش بــۆ ســەر 
عەفریــن، ئەگــەری ئاوارەبوونــی هــەزاران 

کەسی هەیە.
لەم ناوچەی ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاســتەدا کە 
هــەر ڕۆژەو لــە گۆشــەیەکەوە گرووپێکی 
توندڕەو و تێرۆریست سەر هەڵدەدا و هەموو 
ئــەو گرووپانــە لــە کۆمــاری ئیســالمیەوە 
بگــرە تــا داعــش و ئەوانــی دیکــە، یەکەم 
هەنگاویان هێرشــکردن بۆ ســەر کوردستان 
بووە و بە مەبەستی پاکتاو و ژینۆسایدی 
کورد، دەســتیان داوەتە هێرشــی دڕندانە و 
کوردیش وەک هێزی هەرە پێشــەوەی دژە 
تێرۆریزیــم لەباتــی هەمــوو دونیــا شــەڕی 

لەگەڵ تێرۆریستان کردوە.
بــەاڵم بەداخــەوە، کاتێــک کە مەترســیی 
دوژمنانــی  بووەتــەوە،  کەمتــر  تێرۆریــزم 
هەمیشــەیی کوردســتان لــە ناوچــە واتــە 
بــە  حاکــم  داگیرکەرەکانــی  دەوڵەتــە 
ســەر کوردســتان لــە هەمــوو بەشــەکاندا 
کــورد  و  کوردســتان  لــە  گەلەکۆمەیــان 
کردووەتــەوە لــەو شەڕەشــدا جیهــان تەنیــا 

چاوەدێرێکی بێدەنگ بووە.
هێرشــی  لــە  زەقیمــان  هــەرە  نموونــەی 

حەشــدی شــەعبی و ســپای پاســدارانی 
کۆماری ئیسالمی بۆ کەرکووکدا بینی 
و ئێستاش دەوڵەتی تورکیە لە نێو خاکی 
واڵتێکیتریشــدا دەسەاڵتی کوردی قبووڵ 

نیە و هێرشی سەر کردوە.
ئێمــە ئــەم هێرشــەی دەوڵەتــی تورکیە بۆ 
ناوچــەی  و  ســووریە  کوردســتانی  ســەر 
داوا  و  دەکەیــن  مەحکــووم  عەفریــن 
نێودەوڵەتــی  کۆمەڵــگای  هەمــوو  لــە 
دەکەیــن کــە بەرامبــەر بــەو گەلەکۆمــە 
و دەســتدرێژیانەی ڕێژیمەکانــی زاڵ بــە 
سەر کوردســتاندا بێدەنگ نەبن، چوونکە 
و  ئینســانی  ئازادیــە  و  مــاف  لــە  گــەر 
دێموکراتیەکانیــش گەڕێیــن، هــەر هیــچ 
نەبــێ کــورد لــە شــەڕی دژە تیرۆریزمــدا 

هاوپەیمانی جیهانی ئازاد بووە.

حیزبی دێموکراتی کوردستانی 
ئێران

دەفتەری سیاسی
١ی رێبەندانی ١٣٩٦

بانگەوازی کۆنگرەی نەتەوەکانی ئێرانی فێدراڵ بۆ 
ڕزگاربوونی هیدایەت عەبدوڵاڵپوور لە ئێعدام

کۆنگــرەی نەتەوەکانــی ئێرانــی فێدراڵ 
بۆ ڕزگاربوونی هیدایەت عەبدوڵاڵپوور، 
زیندانی سیاســیی کوردی مەحکووم به 

ئێعدام بانگەوازێکی باڵو کردەوە.
لــەو بانگەوازەدا کۆنگــرەی نەتەوەکانی 
ئێرانــی فێــدراڵ، داوای له کۆمەڵگەی 
نێودەوڵەتــی و مافی مرۆڤ کردووە، بە 
کــردەوە نیســبەت بــە حوکمــی ئێعدامی 
ناڕەزایەتــی  عەبدوڵاڵپــوور  هیدایــەت 
دەرببــڕن و پێــش بــە جێبەجێکردنــی ئەو 
حوکمــە لــە الیــەن بەرپرســانی قەزایــی 

ڕێژیمی ئێرانەوە بگرن.
دەقی ئەو بانگەوازە بەم چەشنەیە:

خەڵکی خەباتکار
هێــزە ئازادیخــوازەکان و داکۆکیکارانی 

مافی مرۆڤ

کۆنگــرەی نەتەوەکانــی ئێرانــی فێدراڵ 
بــە مەبەســتی ڕزگارکردنــی هیدایــەت 
ئەبووبەکــر،  کــوڕی  عەبدوڵاڵپــوور 
دادگاکانــی  بەنــاو  الیــەن  لــە  کــە 
ئیــران  ئیســالمیی  ڕێژیمــی کۆمــاری 
بــە ئێعــدام مەحکــووم کراوە، لــە هەموو 
ئۆرگانەکانــی داکۆکیــکار لــە مافــی 
مــرۆڤ و کۆمیســاریای بــااڵی مافی 
مرۆڤ و هەروەها ڕێپۆرتێری تایبەت بۆ 
کاروبــاری مافی مرۆڤــی ئێران، داوای 
کــردەوەی بەپەلــەی بــۆ پێشــگرتن لــەو 

جەنایەتە دژەمرۆییە کردووە.
بەپێــی ڕاپۆرتــە باڵوکــراوەکان، ڕۆژی 
پێنجشــەممە ڕێکەوتــی ٢٨ی ڕێبەندان، 
کــوڕی  عەبدوڵاڵپــوور  هیدایــەت 
ئەبووبەکر، خەڵکی گوندی قەرەســەقەل 

تۆمەتــی  بــە  شــنۆ،  شــاری  بــە  ســەر 
هاوکاریــی لەگــەڵ یەکێــک لــە حیزبە 
دژبەرەکانــی ڕێژیمــی ئێــران دووجــار بە 

ئێعدام مەحکووم کراوە.
نەتەوەکانــی  کۆنگــرەی  بــارەوە  لــەو 
ئێرانــی فێــدراڵ، داوای له کۆمەڵگەی 
نێودەوڵەتــی و مافی مرۆڤ کردووە، بە 
کــردەوە نیســبەت بــە حوکمــی ئێعدامی 
ناڕەزایەتــی  عەبدوڵاڵپــوور  هیدایــەت 
دەرببــڕن و پێــش بــە جێبەجێکردنــی ئەو 
حوکمــە لــە الیــەن بەرپرســانی قەزایــی 

ڕێژیمی ئێرانەوە بگرن.

کۆنگرەی نەتەوەکانی ئێرانی 
فێدراڵ

پێنج حیزب و الیەنی سیاسیی کوردستانی 
ناوەندیــی  بــارەگای  لــە  ڕۆژهــەاڵت، 
کۆمەڵەی زەحمەتکێشــانی کوردســتان لە 

زڕگوێز کۆ بوونەوە.
ڕۆژی شەممە ڕێکەوتی ٣٠ی بەفرانباری 
پێنــج  کۆبوونــەوەی  هەتــاوی،  ١٣٩٦ی 
حیــزب و الیەنــی سیاســیی کوردســتانی 
ناوەندیــی  بــارەگای  لــە  ڕۆژهــەاڵت، 
کۆمەڵەی زەحمەتکێشــانی کوردســتان لە 

زڕگوێز بەڕێوە چوو.
الیەنــە  و  حیــزب  کۆبوونەوەیــەدا،  لــەو 
سیاســییەکانی کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت، 
هەنووکەیــی  بارودۆخــی  لەســەر  باســیان 
کۆمــاری ئیســالمیی ئێــران و درێــژەدان 
بە ســەرکوت و ناڕەزایەتییــە خەڵکییەکان 
لێــک  زیاتــر  هەرچــی  پێویســتی  و 
نزیکبوونەوەی حیزب و الیەکان بەتایبەتی 

پێداگریان لەسەر هاوکاری و هەماهەنگی 
ڕۆژهــەاڵت  کوردســتانی  نێوخــۆی  بــۆ 
ناڕەزایەتییــە  لــە  پشــتیوانی  بــواری  لــە 
مەدەنــی،  چاالکانــی  و  خەڵکییــەکان 
کۆمــاری  سیاســەتەکانی  لەقاودانــی 

ئیسالمیدا، کرد.
هەر لەو کۆبوونەوەیەدا، باس لەوه کرا، کە 
لە کۆڕ و کۆمەڵە نێونەتەوەییەکان، زیاتر 
گوشــار بخرێتە ســەر کۆماری ئیسالمی، 
بــۆ ئــەوەی گوشــار لــە ســەر چاالکانــی 

مەدەنی کەم بکرێتەوە.
بــۆ  ناوەندێــک  کۆبوونەوەکــەدا،  لــە   
هاوکاریــی حیزبــە کوردییــەکان بــۆ کار 
هــات،  پێــک  داهاتــووو  تێکۆشــانی  و 
هەروەهــا کۆبوونــەوە و هەماهەنگــی لــە 
نێــوان هەمــوو هێــز و الیەنــەکان لەســەر 
پرنســیپه ئەســڵییەکان بــۆ هــاوکاری بــە 

مەبەستی ڕووخاندنی کۆماری ئیسالمی 
و بونیاتنانــی سیســتمێکی دێموکراتیــک 
لــە ئێــران بــە مەرجــی دابین بوونــی مافە 
نەتەوایەتییەکانــی گەلــی کــورد، بەڕێــوە 

دەچێت.
پێنــج  کۆبوونــەوەی  تەواوبوونــی  پــاش 
کۆنفڕانســێکی  لــە  حیزبــەکان  و  الیــەن 
ڕۆژنامەوانیدا، دید و بۆچوون و مەبەستی 
ئەو ناوەندە بۆ کاناڵەکانی ڕاگەیاندن شی 

کرایەوە.
حیزبــی  شــاندێکی  ئاماژەیــە،  جێگــەی 
بــە  ئێــران،  کوردســتانی  دێموکراتــی 
سەرپەرســتیی "محەممــەد نەزیف قادری" 
حیزبــی  سیاســیی  دەفتــەری  ئەندامــی 
لــەو  ئێــران،  کوردســتانی  دێموکراتــی 

کۆبوونەوەیەدا بەشدار بوون.

ڕاگەیەندراوی ناوەندی هاوکاریی 
حیزبەکانی کوردستانی ئێران 

لەبارەی "ئێعدامی ڕامین 
حوسێن پەناهیـ"یەوە

حیزبەکانــی  هاوکاریــی  ناوەنــدی 
ئێعدامــی  حوکمــی  ئێــران،  کوردســتانی 
حوکمێکــی  بــە  حوســێن پەناهی  ڕامیــن 
نامرۆڤانه دەزانن و ئەو حوکمەی دادگای 
خەڵکــی  لــە  تۆڵەســەندنەوە  بــە  ڕێژیــم 

ڕۆژهەاڵت وەسف دەکەن.
دەقی ڕاگەیەندراوەکە:

کۆمەاڵنی خەڵکی کوردستان
ئازادیخوازانی ئێران

مافــی  پارێــزەری  کــۆڕو کۆمەڵەکانــی 
مرۆڤ

حوســین  پارێــزەر  ڕاگەیاندنــی  بەپێــی 
ئەحمەدی نیاز و بنەماڵەی حوســێن پەناهی 
 ٢٥ ڕێکەوتــی  پێنجشــەممە  دوێنــێ 
ژانویــەی ٢٠١٨ی زایینی، به ناو دادگای 
شــۆڕش له  شاری سنه، حوکمی سێدارەی 
بــۆ ڕامین حوســێن پەناهی دەرکردووە. ئەو 
حوکمــه لــە کاتێکدایــه کــە تەنیــا یەک 
و  ڕامیــن  بــۆ  دادگا گیــراوە  دانیشــتنی 
بــە وتــەی پارێزەرەکــەی ئــەو حوکمه زۆر 

لەپڕدا و هاوکات چاوڕواننەکراو بووه.

و  ڕامیــن  خــودی  قســەکانی  بەپێــی 
ســەردانی  بــۆ  ناوبــراو  پارێزەرەکەشــی، 
کوردســتانی  چووەتــەوە  بنەماڵەکــەی 
ئێــران و بــه  هیــچ شــێوه یه ک بەشــداری 
لــە تێکەڵچوونــی چەکداریــدا نه بــووه ، لــە 
الیەکــی تــرەوە بــە وتــە و قســەی خــۆدی 
رامیــن، ناوبــراو چه ندیــن مانــگ لــە ژێر 
ئەشــکەنجەدا بــووه، بۆیــه بــە لێکدانەوەی 
هەموو ئەوانه و بەپێی یاساکانی کۆماری 
ئیسالمیش ناوبراو شیاوی حوکمی سێدارە 

نییه.
ئێمه وەک ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی 
بــە  حوکمــە  ئــەو  ئێــران،  کوردســتانی 
نامرۆڤانــه و نایاســایی دەزانین و پێمانوایه 
دادگا بە تەواوی لەژێر سێبەری بارودۆخی 
سیاســیدا ئەو حوکمەی داوە و لە ڕاستیدا 
بۆ تۆڵە کردنەوەیە لە کۆمەاڵنی خەڵکی 
ڕۆژهــەاڵت کە لــە مانگەکانی ڕابردوودا 
چەندیــن جــار خۆپێشــاندان و کۆبوونەوەی 

گەورەی جەماوەرییان پێکهێناوە. 
خەڵکــی  کۆمەاڵنــی  داواکاریــن 

ئازادیخــوازی ئێــران و کوردســتان، کۆر و 
کۆمەڵ و ڕێکخراوە کوردســتانی، ئێرانی 
و نێونەتەوەییەکانــی مافی مرۆڤ لەمەڕ 
ئەو حوکمه نادادپەروەرانەیه بێدەنگ نەبن، 
ئەرکــه لە ســەر هەموومــان و بەتایبەت لە 
سەر چاالکانی نێوخۆی واڵت کە نیشانی 
بدەن دژی ئەو حوکمه و بەگشتی حوکمه 
سیاسییەکانن کە لە کوردستان زۆر زیاتر 
لــە شــوێنەکانی دیکــه بەڕێــوە دەچــن و 
کۆماری ئیسالمی دەستی قورسی خۆی 
هەمــوو کات لــە کوردســتان دەوەشــێنێت، 
بێدەنــگ بوونــی ئێمــه ڕادە و ژمارەی ئەو 
کارەساتانه زیاتر دەکات و هەر ڕۆژ دەبێت 
شــاهیدی ئێعــدام و لەنێوچوونــی زیاتــری 

ڕۆلەکانمان بین.

ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی 
کوردستانی ئێران 

٦ی ڕێبەندانی ١٣٩٦ی 
هەتاوی

٢٦ی ژانویه ی ٢٠١٨ زایینی

جێژنی ٢ی ڕێبەندان
 لە ناوەندی ٣ی کوردستان بەڕێوە چوو

بــۆ ڕێزگرتــن لــە ســاڵڕۆژی دامەزراندنی 
کۆماری کوردستان ڕێوڕەسمێکی بەشکۆ 

لە ناوەندی ٣ی کوردستان بەڕێوە چوو.
٢ی  ڕێکەوتــی  دووشــەممە  ڕۆژی 
ڕێبەندانــی ١٣٩٦ هەتاوی، بە بەشــداریی 
کادر، پێشــمەرگە و بنەماڵەکانــی حیزبی 
دێموکراتی کوردســتانی ئێران و میوانانی 
ئــەم ڕێوڕەســمە، یــادی ٢ی ڕێبەنــدان لــە 

ناوەندی ٣ی کوردستان بەرز ڕاگیرا.
ســەرەتای ڕێوڕەســمەکە بــە خوێندنــەوەی 
و  ڕەقیــب"  "ئــەی  نەتەوەیــی  ســروودی 
بــۆ  بێدەنگــی  خولەکێــک  ڕاگرتنــی 
ڕێزگرتــن لــە گیانــی پاکی شــەهیدان بە 

تایبەت شەهیدانی ڕاسان دەستی پێکرد.
پاشــان "سدیق دەرویشی" بەرپرسی ناوەندی 
ڕۆژی  بۆنــەی  بــە  کوردســتان،  ٣ی 
٢ی ڕێبەنــدان پەیامێکــی پێشــکەش بــە 

ئامادەبووانی ئەو ڕێوڕەسمە کرد.
پاشــان هۆنراوەیــەک بــەم بۆنــەوە لە الیەن 
شــاعێری پێشــمەرگە مامۆســتا "بێبــەش" 

پێشکەش کرا.
پەیامــی یەکیەتییەکانــی الوان و ژنانــی 
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران لــە الیــەن 

"شاهۆ ئەحمەدی"ـیەوە خوێندرایەوە.
دواتــر ســروودی "هاتــەوە ٢ی ڕێبەنــدان" 
لــە الیــەن "عوســمان ڕەحمانی و ســیامەند 

شابۆیی" پێشکەش بە ئامادەبووان کرا.
لــە بڕگەیەکی دیکەی ئەو ڕێوڕەســمەدا، 
کوردســتان  ٣ی  ناوەنــدی  مندااڵنــی 
"ڕێبەنــدان"  نــاوی  لەژێــر  ســروودێکیان 

پێشکەش کرد. 
الیــەن  لــە  گۆرانییــەک  چەنــد  پاشــان 
"فەرەنــگ خــزری"، "نیــزام ســەجادی" و 
"عوســمان ڕەحمانــی" بە هاوکاری کۆڕی 

موزیکی حیزب پێشکەش کران.
ڕێوڕســمەکە بــە هەڵپەڕکێی بەشــداربووان 

کۆتایی پێهات.

سکرتاریای حیزبی دێموکرات ئاگادارییەکی باڵو کردەوە
دێموکراتــی  حیزبــی  ســکرتاریای 
کوردســتانی ئێران، ســەبارەت بە هەوڵێکی 
نەزۆکــی چەواشــەکارانە و ئاژاوەگێڕانــە، 
بــاڵو  گشــتی  ڕای  بــۆ  ئاگادارییەکــی 

کردەوە.
دەقی ئاگادارییەکە بەم چەشنەیە:

ئاگادارییەک بۆ ڕای گشتی

چەنــد رۆژ لەوە پێش لە بازگەی دێگەڵە، 
هەڵکەوتــوو لە ســەر جاددەی نێــوان کۆیە 
ـ هەولێــر لــە نێــوان ژمارەیــەک خەڵکــی 
ئاسایی و ئاسایشی پارێزەری ئەو بازگەیە 
و  کــەس  هەنــدێ  روویــدا؛  گرژییــەک 
مەبەســتی  بــە  دەدەن  هــەوڵ  راگەیانــدن 
سیاســی دیاریکــراو، حیزبــی دێموکراتیش 
لەو گرژیانەدا بەشدار و الیەنگر بکەن، بۆ 
ئەوەی کێشە و دژایەتی نێوان کوردەکانی 
پیالنــی  و  بکــەن  زیاتــر  جیــاکان  بەشــە 
دوژمنانــی کورد، بە شــێوەیەکی ئاگایانە 

یان لە رووی نائاگاییەوە، جێبەجێ بکەن.
ئــەوە لــە حاڵێکدایــە کــە لــە ســەر پرســە 
نەتەوەییەکانــی کوردســتان، گــەر حیزبی 
دێموکــرات بــۆ داکۆکی لــە مافی رەوا و 
ویســتی رزگاریخوازانەی کــورد لەهەموو 
بەشــەکاندا یەکەم حیزب نەبووبێ، لەوانی 
دیکــە وەدوا نەکەوتــووە؛ لێرەشــدا پێویســت 
بــە هیــچ نموونــە هێنانەوەیــەک نــاکات، 
چوونکــە مێــژووی خەبــات و تێکۆشــانی 
حیزبــی دێموکــرات زۆر لــەوە خاوێنتــر و 
روونتــرە کــە دوژمنانی کــورد، بیانهەوێ 
ئەو راستییە بە چەواشەکراوی بە خەڵکی 

مافخوازی کوردی نیشان بدەن.
بۆیــە ئێمــە وەکوو حیزبــی دێموکرات هەر 
گرژیانــەوە،  بــەو  پێوەندییەکمــان  جــۆرە 
رەت دەکەینــەوە و رایدەگەیەنیــن حیزبــی 
دێموکرات هیچ بەشدارییەکی بە قازانجی 
نەخــوازراو  رووداوە  لــەو  الیــەک  هیــچ 
و ناخۆشــانەدا نەبــووە و ئــەو هەواڵنــە بــۆ 

گومان خســتنە ســەر تێکۆشــانی خەباتی 
کــورد لە رۆژهەاڵت بە قازانجی دوژمنی 
سەرەکیی کورد واتە کۆماری ئیسالمیی 

ئێران دەبینین.
تــا ئێســتا سیاســەتی حیزبــی دێموکــرات 
پشــتیوانی لــە خەباتــی کــورد لــە هەموو 
بەشــەکانی کوردســتاندا بــووە و هــەرواش 
دەمێنێتــەوە و لــە کێشــەی نێــوان حیــزب 
ئەونــدەی  کوردستانیشــدا  الیەنەکانــی  و 
بــۆی کرابــێ قســەی ئاشــتی و برایەتــی 
کــردووە، دەنا خــۆی نەکردووەتە الیەنێکی 

ناکۆکییەکان. 

حیزبی دێموکراتی کوردستانی 
ئێران

سکرتاریا
١٥ی رێبەندانی ١٣٩٦
٤ی فێورییەی ٢٠١٨



٣ ژمارە ٧١٨، ٤ی فێڤریەی ٢٠١٨

درێژەی پەیڤ
رێژیــم پێنــج هەزار کەســیان دەسبەســەر 
کــردووە، بۆیــەش بــە ئاگربارانــەوە دێنە 
پێــش تاکوو خەڵک چاوترســێن بکەن و 
سروشــتیە کــە لە بەرامبەریشــدا خەڵک 
پەنــا بــۆ شــتێک ببــەن کــە لــە ئاگری 

رێژیم بیانپارێزێ. 
لە پێناوی خۆپاراســتن لە ئاگری ڕێژیم 
خەڵکــی  کــە  ناڕازیانــە  بــەو  ورەدان  و 
شــوێنەکانی دیکــەی ئێــران چاوەڕوانــن 
کوردســتانیش بێتە مەیدانی پشتیوانییان 
و هەر لەو ئاراستەیەشــدایە کە کاتێک 
دەکــرێ  خۆپیشــاندان  کوردســتان  لــە 

خەڵک دەڵێن پێشمەرگە لەکوێیە؟
چاوەڕوانیــە  و  داوا  ئــەو  وەاڵمــی  لــە 
دایــە کــە پێگەی دروســتی پێشــمەرگە 
لــە راســاندا دەدۆزرێتــەوە: ئامادەبوونــی 
پێشــمەرگە لــە نێــو دڵــی خەڵــک بــۆ 
ورەدان بــە خەبــات و پاراســتنی خەڵــک 
لــە ئاگــری ڕێژیم؛ ئەمــە ئەرکی نوێی 

پێشمەرگەی سەردەمی راسانە.
لــەم دۆخ و قۆناخــە نوێیــەدا، چیــدی 
هێالنــەی  شــاخ  تەنیــا  نــاکا  پێویســت 
بــێ،  رەوی خەبــات  نێــو  پڵینگەکانــی 
بەڵکوو شــار دەبێ بە فێرگەی سیاســی 
نیزامــی و پێشــمەرگە بــار دێنــێ و بــە 
شــێوازی نــوێ و پێویســت پەروەردەیــان 
دەکا. لەم بەرگ و ئەرکە نوێیەدا، ئیتر 
ژنــان و پیاوانــی چاو لە ئاســۆی روون، 
کچان و کوڕانی گەنجی دڵ پڕ لە هیوا، 
لە نێو شــاردا لە حەوشــەی ماڵەکەیاندا 
باب وباپیرانیــان  شــاردراوەی  چەکــی 
هــەڵ دەدەنــەوە و دەری دێنــن و خاوێنی 
دەکەنــەوە. ئــەوان بــە خاوێن کردنــەوەی 
ئــەو چەکانــە و خۆپێڕاهێنانیان، ئەرکی 
پێشــمەرگەی پارێزەری خەڵک وەئەستۆ 
دەگــرن، تاکوو بــەو زمانە لەگەڵ ڕێژیم 

قسە بکەن کە تێی دەگا.

سێمینارێک بۆ یادی ٢ی ڕێبەندان 
لە شاری سلێمانی بەڕێوە چوو

ســێمینارێک لــە الیــەن یەکیەتیی الوانی 
بــااڵ،  ناوەنــدی  دێموکراتــی کوردســتان، 
لەبــارەی کۆمــاری کوردســتان لە شــاری 

سلێمانی بەڕێوە چوو.
٢ی  ڕێکەوتــی  دووشــەممە  ڕۆژی 
ڕێبەندانــی ١٣٩٦ی هەتــاوی، لــە ســەر 
بانگهێشتی )یەکیەتی الوانی دێموکراتی 
کوردســتان، ناوەنــدی بــااڵ( ســێمینارێک 
لــە کۆمــاری کوردســتان  بــۆ ڕێزگرتــن 
لەژێــر دروشــمی "ئاســتەنگەکانی پرســی 
ســەربەخۆیی لە کۆماری کوردستانەوە تا 

ئێستا" بەڕێوە چوو.
حیزبــی  هەیئەتێکــی  ســێمینارەدا  لــەو 
بــە  ئێــران  کوردســتانی  دێموکراتــی 
مســتەفایی"  "تەیمــوور  سەرپەرەســتی 
حیزبــی  سیاســیی  دەفتــەری  ئەندامــی 
دێموکــرات بەشــدار بــوو و باســێکی لــە 
ســەر هۆکارەکانــی ڕووخانــی کۆمــاری 

کوردستان پێشکەش کرد. 

وردی  ،بــە  قســەکانیدا  لــە  مســتەفایی 
تیشــکی خســتە ســەر دۆخی سیاســیی و 
کۆمەاڵیەتیــی ئــەو کاتــی کوردســتان و 
کۆســپ و لەمپــەرەکان کــە بوونــە هۆی 

ڕووخانی کۆمار.
مســتەفایی باســی لــەوەش کــرد کــە بــە 
تایبەت خۆ نەگرتنی فیرقەی دێموکراتی 
زلهێــزەکان،  دەنگیــی  بــێ  ئازەربایجــان، 
گونجــاو،  بەســتێنی  و  زەمینــە  نەبوونــی 
بەپێــی ئەو تەرکیبــە کۆمەالیەتییەی ئەو 
کات چەنــد هــۆکاری دیکــەی ڕووخانی 

کۆماری کوردستان بوون.
مەبەســتی تەیموور مســتەفایی لەو باســە 
ئــەوە بوو کــە بە قســەی بیرمەندێک کە 
دەڵێت:"هێنــدە رەخنــە لــە خــۆت بگــرە تــا 
پێــی  دوژمــن دەکەوێتــە هەلەکەســەما". 
وابــوو جێگــە و پێگــەی کۆمار و پێشــەوا 
و کار و خزمەتەکانــی بــە کــەس کــەم 
بــەاڵم ڕوانینــی ڕەخنەگرانــە  ناکرێتــەوە، 

هەنــگاوی  داهاتــوودا  لــە  دەکا  خزمــەت 
باشتر بنێین.

هــەر لــەو ســێمینارەدا دوو کەســی دیکــە 
بەناوەکانــی "کەمــاڵ کریمــی" و"هــەژار 
هەورامی" مامۆستای زانکۆ هەر کامیان 
لــە گۆشــەنیگایەکەوە ڕوانیــن و نەزەراتی 

خۆیان خستەبەرباس.
"تاهیــر مەحمــوودی"  بارەیــەوە  لــەو  هــەر 
حیزبــی  ناوەندیــی  کۆمیتــەی  ئەندامــی 
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران لــە بارەی 

کۆماری کوردستان لێدوانێکی دا.
دواتر ئامادەبووان بە پرسیار و تێبینیەکانیان 

باسەکەیان دەوڵەمەندتر کرد.
بەرچــاو  ژمارەیەکــی  ســێمینارەدا  لــەو 
سیاســییەکانی  الیەنــە  هێــزو  نوێنــەری 
و  مامۆســتا  و  ڕۆژهــەاڵت  باشــوور، 

خوێندکارانی زانکۆ بەشدار بوون.

چاالکییە تەبلیغییەکان بەبۆنەی ٢ی ڕێبەندان
ڕێبەنــدان  ٢ی  ڕۆژی  بەبۆنــەی 
کۆمــاری  دامەزراندنــی  ســاڵڕۆژی 
خەڵکــی  ئەمســاڵیش  کوردســتان، 
تێکۆشــەری کوردســتان وەک نەریتــی 
سااڵنە، کۆمەلێک چاالکی تەبلیغییان 
بەڕێوە برد کە بەم چەشنەی خوارەوەن:

سنە:
قارەمانانــی دێموکــرات لــەم شــوێنانەی 
شــاری سنە تراکت و پووستێری تایبەت 
بــە ٧٢هەمیــن ســاڵڕۆژی دامەزراندنــی 

کۆماری کوردستانیان باڵو کردەوە:
ئاســاوڵە،  زەمــان،  ئاغــە  گەڕەکــی 
شــەقامی ســیروس، شــەقامی نمەکــی، 
شــەهرەکی ئیســتاک ئاســاوڵە، کانــی 
دووشەم وگەڕەکی سپوورئاوا، گەڕەکی 
بەهاران و ویال شار، شەهرەکی ساحلی، 
بــار،  مەیــدان  پشــتی  کەمربەنــدی 

دەورووبەری زانکۆی کوردستان.
هەروەهــا لــە جــاددەی تەکیــە و هەنەڕ، 
چــەم تەختــە و چەم تەوریــوەر، حەلوان و 
گوندی تەنگیسەر له ناوچەی ژاوەرۆی 

سنه ڕێز لە ٢ی ڕێبەندان گیرا.
قارەمانانــی  دیکەشــەوە  لەالیەکــی 
دێموکرات لە ناوچەی ژاوەرۆی سنه، له 
گوندی "ساڵیان" له مزگەوت، قوتابخانه، 
دێیــاری، جاددەی ئەوێهەنگ، مخابرات 
و تــەواو کۆاڵنەکانــی گونــد تراکــت و 
پۆســتێری تایبــەت بــە ٢ی ڕێبەندانیــان 
بــاڵو کردەو؛ ئەم چاالکییانە لە گوندی 
لە گوندی تەنگیسەریش بەڕێوە چوون.

قوروە:
لە شاری قوروە، لەم  شوێنانە چاالکیی 

شــارەکی  چــووە:  بەڕێــوە  تەبلیغییــان 
مەیدانــی  فەرهەنگیــان،  "ئیمــام"، 
زۆربــەی  و  ئیتحــاد  فەرمانداریــی، 

گەڕەک و کۆاڵنەکانی ئەو شارە.
بۆکان:

رێکەوتــی ٣٠ی بەفرانبــار ئەندامانــی 
حیزب لە شــاری بــۆکان بە بەڕێوەبردنی 
باڵوکردنــەوەی  و  تەبلیغــی  چاالکــی 
پوســتێری تایبــەت بــە یــادی کۆمــار، 

ڕێزیان لە ٢ی ڕێبەندان گرت.
تەبلیغــی  چاالکــی  شــوێنانەی  ئــەو 
تێــدا کــراوە بریتیــن لە: میــراوا، جادەی 
کەمەربەنــدی، شــەقامی ســی میتری، 
بــۆکان میانــدواو،  تابلۆکانــی جــادەی 
دەوروبــەری  مەجبــوراوا،  نەســاجی، 
گازی  ســەفی  ناچیــت،  پاســگای 
ســاحلی، شــەقامی ئەبوزەر، سەیرانگای 

کێوەڕەش .
لــە  کوردســتان  شــەهیدانی  ڕێبورانــی 
شــاری بــۆکان، یــادی ٢ی ڕێبەندانیان 
وەفاداریــان  پەیمانــی  و  ڕاگــرت  بــەرز 
لەگــەڵ ڕێبازی شــەهیدان نــوێ کردەوە 
و  درگا  زۆربــەی  پێوەندییــەدا  لــەو  و 
دیوارەکانی بۆکان بە پوســتێری تایبەت 

بە ٢ی ڕێبەندان ڕازێندرایەوە.
تاران:

لــە پێتەختــی ئێرانیــش لــە شــاری تاران 
تێکۆشــەرانی دێموکرات لەم شــوێنانەدا 
چاالکییــان بەرێــوە بردووە: تــاران پارس، 
پارکــی  بەهــار،  بلــواری  حەکیمیــە، 
بەهــار، پۆمپی بنزینی گەڕەکی بەهار، 

کۆاڵنەکانی بەهار ٧ و٨ .

مەهاباد:
ڕۆڵەکانی دێموکرات لە شاری مەهاباد، 
دامەزراندنــی  ســاڵڕۆژی  بۆنــەی  بــه 
کۆماری کوردستان، لە چەندین شوێنی 
جیــاواز وەک شــەقامی زانکــۆی پەیام 
نوور، زەوینەکانی شــارەداری، شــەقامی 
مەیدانچــەی  دەوروبــەری،  و  پێشــەوا 
نەخۆشــخانە،  حەوشــەی  حەســەنزاده، 
مردووشــۆرخانە،  حەوشــەی  تاقــەدار، 

شەقامی پەرستار، بەری شیالنان.
نەغەدە:

قارەمانانــی دێموکــرات لــە شــارەکانی 
مەهابــاد  "وەزنــێ"،  گونــدی  نەغــەدە 
قــوروە شــوێنەکانی  "باغــی شــایگان"، 
وەک شــارەکی "ئیمــام" فەرهەنگیــان، 
و  ئیتحــاد  فەرمانداریــی،  مەیدانــی 
زۆربــەی گــەڕەک و کۆاڵنەکانــی ئەو 
شارە چاالکیی تەبلیغییان بەڕێوە بردووە.

مەریوان:
قارەمانانــی دێموکرات، بــە بۆنەی ٢ی 
ڕێبەندان ساڵڕۆژی دامەزرانی کۆماری 
لــە  مەریــوان  شــاری  لــە  کوردســتان، 
گونــدی "نێ"ـــی دێموکراتپەروەر ئااڵی 
کوردســتانیان هەڵکــردووە و پیرۆزبایــی 
کــردووە؛  خەڵــک  لــە  ڕۆژەیــان  ئــەو 
لــە گونــدی "گوڵچییەر"یــش  هەروەهــا 
چاالکی بەرینی تەبلیغی بەڕێوە چووە.

شنۆ:
لــە شــاری شــنۆ لــە گونــدی ئاڵیــاوێ 
تراکت و پۆســتێری تایبەت بەو ڕۆژە و 
لە چەندین شوێن لە بەرزایییەکانی شنۆ، 

ئاگری ٢ی ڕێبەندانیان کردۆتەوە.

پێشمەرگەکانی شار 
پەیامی پیرۆزباییان ئاڕاستەی شاخ کرد

بەشــێک لــە پێشــمەرگەکانی شــار لــە 
٢ی  بەبۆنــەی  پەیامێکــدا  دووتوێــی 
دامەزراندنــی  ســاڵڕۆژی  ڕێبەنــدان 
کۆمــاری کوردســتان، پیرۆزباییــان لــە 
پێشــمەرگەکانی شــاخ و سەرجەم گەلی 

کورد کرد.
دەقی پەیامەکەیان بەم 

چەشنەیە:
کوردستان شەرتمان بە شەرتی پێشەوای 

کۆماری تۆ
و  شــەهید  بــە  ســوێندمان  کوردســتان 

شۆڕش و ڕاسانی تۆ
درێــژەدەر دەبــن لــە ڕێبــازی شــەهیدانی 

فەیزواڵبەگی
خوڕخــوڕە و سەرشــیوی ســەقز، گشــت 

گەورک و تیلەکۆ
بنەماڵەی سەربەرزی شەهیدان 
زیندانیانی خۆڕاگری سیاسی

پێشمەرگە گیان لەسەر دەستەکانی شاخ 
لــە  ڕێبەنــدان  دووی  نەتەویــی  جێژنــی 
لــە  کــورد  نەتــەوەی  تێکــڕای  و  ئێــوە 

بێــت.  پیــرۆز  جیهــان  و  ڕۆژهــەاڵت 
کۆماری کوردســتان یــادگاری بەنرخی 
پێشــەوا قــازی محەممەد و دەســکەوتی 
مەزنــی حیزبی دیموکراتە، کە بۆ هەتا 
هەتا لە مێژووی نەتەوەی کورددا وەک 
ڕەمــزی نەمــری و مانــەوەی نەتەوەیــی 
دەمێنێتــەوە. وەفادارمانــەوە بــە بەهــا و 
دەســکەوتەکانی کۆماری کوردستان و 
خەبات بــۆ دووپات کردنەوەی ئەو ڕۆژە 
پــڕ لــە ســەروەری و شــانازییە ئەرکــی 
هەمــوو تاکێکــی کوردە. ئێمــەش بەڵێن 
دەدەین بەم سامانە نەتەوەییە کە هەوێنی 
دێموکراتیکــی  نەتەوەیــی  بزووتنــەوەی 
وەفــادار  هەمیشــە  وەک  کوردســتانە 

بمێنینەوە.
بژی کوردستان و کورد

بڕوخێ ڕێژیمی دژەکورد و 
تێرۆریستی ئاخوندی 

ئەندامان والیەنگرانی حیزبی 
دیمۆکراتی کوردستانی ئێران 

لە سەقز

بەشداریی شاندێکی حیزبی دێموکرات 
لە سەرەخۆشیی حاجی فازڵ ئاغا

شــاندێکی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران، بــە سەرپەرەســتیی "محەممــەد نەزیف قــادری" ئەندامی دەفتەری سیاســیی حیزبی 
دێموکرات، لە ڕێوڕەسمی پرسە و سەرەخۆشیی "حاجی فازڵ ئاغا"دا بەشداریان کرد.

ڕۆژی هەینی ڕێکەوتی ٦ ڕێبەندانی ١٣٩٦ی هەتاوی، شاندێکی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران، بە سەرپەرەستیی "محەممەد 
نەزیف قادری" ئەندامی دەفتەری سیاســیی حیزبی دێموکرات، لە ڕێوڕەســمی پرســە و سەرەخۆشــیی کەســایەتی ناســراوی عەشــیرەتی 

گەردی، "حاجی فازڵ ئاغا" بەشداریان کرد.
شاندی حیزبی دێموکرات لەو ڕێوڕەسمەدا پەیامی هاودەردی و سەرەخۆشیی "مستەفای هیجری" سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی 

کوردستانی ئێرانی بە بنەماڵەی خوالێخۆشبوو گەیاند و هاودەردی لەگەڵ کردن.
حاج فازڵ ئاغا کەســایەتییەکی نیشــتمانپەروەر و نەتەوەیی بوو و لەگەڵ حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئێران پەیوەندییەکی دۆســتانە 

و لەمێژینەی هەبوو.

دیداری حیزبی دێموکرات و حیزبی زەحمەتکێشانی 
کوردستان لە شاری هەولێر

شــاندێكی مەكتەبی پەیوەندییەكانی حیزبی زەحمەتكێشــانی كوردســتان، ســەردانی دەفتەری نوێنەرایەتی حیزبی دێموکراتی کوردستانی 
ئێرانیان لە شاری هەولێر کرد.

ڕۆژی چوارشەممە ڕێکەوتی ٤ی ڕێبەندانی ١٣٩٦ی هەتاوی، شاندێكی مەكتەبی پەیوەندییەكانی حیزبی زەحمەتكێشانی كوردستان، 
بــە سەرپەرەســتیی "بێکــەس قــادر" ئەندامــی مەکتەبی سیاســی و بەرپرســی پەیوەندییەکانی ئــەو حیزبە، ســەردانی نوێنەرایەتی حیزبی 
دێموکراتیان لە شاری هەولێر کرد و لە الیەن شاندی نوێنەرایەتی حیزبەوە بە سەرپەرستیی "محەممەد ساڵح قادری" بەرپرسی دەفتەری 

نوێنەرایەتی حیزبی دێموکرات لە هەولێر بە گەرمی پێشوازیان لێ کرا.
ئەم دوو شاندە لە دانیشتنێكی دۆستانەدا وێڕای تیشک خستنەسەر چەندین پرس و بابەتی هەنووکەیی پەیوەندیدار بە ڕەوش و بارودۆخی 
كوردستان و پیالنی داگیرکەران بۆ لێدانی گەلی کورد لە هەموو بەشەکاندا، پێداگریان لە بەردەوامیی پێوەندی و هاوکاریی نێوانیان و 

هەوڵدان بۆ یەکڕێزی وهاوهەڵوێستی نێوان الیەنە سیاسییەکانی کوردستانیان وەک زەروورەتی ئەم قۆناغە کردەوە.

 "محیەدیــن شــێخ ئالــی" ســکرتێری پارتــی وەحــدەی کوردســتانی ڕۆژئاوا ڕایگەیاند، خوێنی من لە خوێنی قاســملوو ســوورتر نییە و 
داواکارم وەفادار بە خوێنی شەهیدان بمێننەوە.

ســکرتێری پارتــی وحــدەی کوردســتانی ڕۆژئــاوا "محیەدین شــێخ ئاڵــی"، لە وتووێژێکدا لەگــەڵ کاناڵی ڕووداو، لــە پێوەندی لەگەڵ 
هێرشــی تورکیە بۆ ســەر عەفرین ڕایگەیاند، کە خوێنی من لە خوێنی قاســملوو ســوورتر نییە و داواکارم وەفادار بە خوێنی شــەهیدان 

و کوردستان بمێننەوە و خەڵکی ئێمە ئاشتیخوازە.
شــێخ ئالی باســی لەوە کردووە، کە ڕەوشــی عەفرین زۆر نالەبارە و فڕۆکە شــەڕکەرەکانی تورکیە لە ڕێگای ئاســمانەوە ئەو شــارە 

تۆپباران دەکەن، ئەوەش دوای ئەوە دێت کە ڕووسیە هێزەکانی کشاندووەتەوە و بێدەنگی هەڵبژاردووە.
هێرشــی تورکیە بۆ ســەر کوردســتانی ڕۆژئاوا بە هۆی ئەوە ڕووی داوە، کە ئامریکا پشــتیوانیی خۆی لە کوردەکانی ئەو بەشــەی 
کوردســتان دەربڕی و بوودجەی نیزامیشــی بۆیان تەرخان کرد، ئەوەش تووڕەیی تورکیەی لێ کەوتەوە، کە نابێت ئامریکا پشــتیوانی 

لە یەپەگە بکات کە سەر بە پارتی کرێکارانی کوردستانە )پەکەکە(.
هەتا ئێستە شەڕ و تێکەڵچوون لە عەفرین بەردەوامە و چەندین کەس کوژرا و بریندار بوونە.

هەڵۆکانی زاگرۆس هێرشیان کردە 
سەر هێزەکانی ڕێژیم

هەڵۆکانــی زاگرۆس لــە عەمەلیاتێكدا لە 
نێوان شارەکانی سەقز و بانه هێرشیان کردە 
ســەر هێزەکانی ڕێژیم ناســراو بە "ناجا" و 

تێکیان شکاندن.
وێبالگــی "هەڵۆکانی زاگــرۆس"، ڕۆژی 
پێنجشــەممە، ڕێکەوتــی ١٢ی ڕێبەندانی 
١٣٩٦ی هەتــاوی، لــە ڕاپۆرتێکدا باڵوی 
لــه  زاگــرۆس  هەڵۆکانــی  کردووەتــەوە، 
هێــزی  بۆســەی  دژی  عەمەلیاتێکــدا 
"ناجــا"ی ڕێژیمــی ئیســالمیی ئێــران، ئەم 

بۆسەیەیان تێکشکاند.
ڕاگەیەنــدراوەدا  لــەم  بەشــێک  لــە 
فەرمانــی  لەژێــر  کــە  )ناجــا(  هاتــووە: 
تاراندایــه و  پاســدارانی ڕێژیمــی  ســپای 
ئەرکــی دزێــوی ڕاو و ڕووت و تــااڵن و 
کوشــتوبڕی کاســبکارانی لەســەر شــانە، 
وەک ئەرکەکانیتریــان کــە ســەرکوت و 
داپڵۆســینی تێکۆشــەران و ئازادیخوازانــی 
ئــازار  خەڵــک  بــەردەوام  و  کوردســتانە 
بــەر هێرشــی  و ئەزیــەت دەدەن، کەوتنــە 

هەڵۆکانی زاگرۆس.
لــە بەشــێکی دیکــەی ڕاگەیەندراوەکــەدا 
خۆمــەاڵس  و  مڵومــۆ  لــە  هاتووە:ناجــا 
دانیانــدا، ڕۆژی پێنجشــەممە ڕێکەوتــی 
هەتــاوی،  ١٣٩٦ی  ڕێبەندانــی  ١٢ی 
بۆســەیەک  پاشــنیوەڕۆ،  ٤ی  کاتژمێــر 
لە ڕاســتای لە داوخســتنی کاســبکارانی 
ناوچەکــە و تااڵنــی کــەل و پەلەکانیــان 
لــە  پۆلێــک  کاتــەدا  لــەو  دادەنێنــەوە، 
هەڵۆکانــی زاگــرۆس لــە شــاری بانــە لە 

دەراوی گونــدی "بەیانــدەرە"، لــە ناوچەی 
سەرشــیوی ســەقز و جادەی دووئاو- بانەدا 

چاودێری پیالنەکەیان دەکەن.
داوی کرێگرتەکانــی دوژمن، لەبەرچاوی 
تیــژی هەڵۆکانــی کاکەیــان و بەختیــار 
ئاشــکرا دەبــێ و هەڵۆکانــی زاگرۆس، بە 
ڕاسانەوەیان ناجای بەکرێگیراو، دەدەنە بەر 
ئاگری تووڕەییان و لە بەر ماڵی "وزمەڵێ" 
ئاوربارانێکــی  پــاش  دەشــکێنن؛  تێکیــان 
چەنــد خولەکــی هەڵــۆکان بە ســاڵمەتی 
بــەردەوام بــوون لــە فڕیــن بــە دوندەکانــی 
چیای "دووزین" وکێوی "شەهید" و کەلی 

بەرزی "خان". 
له  ماوه ی  دوو ساڵی ڕابردوودا، هه ڵۆكانی  
كوردســتان،  سه رانســه ری   لــه   زاگــرۆس 
چه ندین هێرشــیان كردووته  ســه ر هێزه كانی  
ڕێژیم  و تا ئێستا ده یان كه س، له  هێزه كانی  
زاگــرۆس  هه ڵۆكانــی   بــه  ده ســت  ڕێژیــم 
كــوژرا و برینــدار بوونــه  و به  ســزای  خۆیان 

گه یشتوون.
هەڵۆکانــی زاگرۆس باڵویــان کردووەتەوە، 
کــە هیــزی چەکــداری چاالکــی خۆیان، 
بــە پاڵپشــتی بزووتنــەوەی ڕەوای خەڵکــی 
کوردســتان دەزانن و پشتیوانی لە خەڵکی 
هــەژار و زەحمەتکێشــی کاســبکاردەکەن 
و ناهێڵیــن تاوانــی ســەرکوت و تــااڵن و 
ڕاووڕوت لــە کوردســتان، لــە الیــەن هێــزە 
وەاڵم  بــێ  کوردســتان  داگیرکەرەکانــی 

بمێنێتەوە.

قاسملوو 
سەنگەری خەبات و شۆڕش بۆ چوار بەشی کوردستان



ژمارە ٧١٨، ١٥ی ڕێبەندانی ٤١٣٩٦

میرۆ عەلیار: مێژوو ئه و شانازییه ی به  حیزبی دێموکراتی 

کوردســتان به خشــی کە یه که م ده سه اڵتی نه ته وه یی 
مودێڕنی کورد، دابمه زرێنێ

دەقی وتەکانی بەڕێز، دوکتور 
ئەندامــی  عەلیــار"  "میــرۆ 
حیزبــی  سیاســیی  دەفتــەری 
دێموکراتی کوردســتانی ئێران 
ڕێبەنــدان،  ٢ی  بۆنــەی  بــە 
٧٢ـــەمین ساڵڕۆژی دامەزرانی 

کۆماری کوردستان 

میوانه  به ڕێزه کان،  
هاوڕێیانی تێکۆشه ر، 

خوشک و برایانی خۆشه ویست،

ساڵێکی دیکه  تێپه ڕی و ئه و ده رفه ته مان 
بۆ ڕه خســاوه ته وه،  جارێکی دیکه  پێکه وه  
ڕێــز بگریــن لــه  یــاد و بیره وه رییه کانــی 
پێداگرینــه وه   و  کوردســتان  کۆمــاری 
و  ئامانــج  بــه   پابه ندبوونمــان  له ســه ر 
ئیدئاله کانــی ئــه و ده ســکه وته  نه ته وه ییه،  
کــه  لــه  ٢ی ڕێبه ندانی ســاڵی ١٣٢٤ی 
هه تــاوی، به رامبــه ر بــه  ٢٢ی ژانوییه ی 
١٩٤٦ی زایینی، له  مەهاباد پێکهات.

له  الیه ن ده فته ری سیاسییه وه،  به گه رمی 
٧٢ـــەمین  دەکەیــن؛  به خێرهاتنتــان 
ســاڵوه گه ڕی دامه زراندنــی کۆمــار، لــه  
ئێوه  و گشت نه ته وه ی کورد پیرۆز بێ.

حیزبــی  بــه   شــانازییه ی  ئــه و  مێــژوو، 
کــه   به خشــی  کوردســتان  دێموکراتــی 
کۆماری کوردســتان، یه که م ده ســه اڵتی 
نه ته وه یــی مودێڕنی کــورد، دابمه زرێنێ 
و ڕێبه ره کــه ی، نه مــر قــازی محه مــه د، 
بــه  ســه رۆک و پێشــه وای ئــه و کۆمــاره  

دیاری بکرێ.
ئێمه  سه ربه رزین به وه،  که  کۆمار ئه وڕۆ 
کوردســتانی  به شــه کانی  هه مــوو  لــه  
ده ســکه وتێکی  وه ک  دابه شــکراودا، 
مه زنــی نه ته وه یــی گه له که مــان ڕێــزی 

لێده گیرێ. 
له الیه کــی دیکه وه،  ده زانین که  نه یارانی 
کــورد، به تایبه تــی  ڕێژیمه  ســه ره ڕۆکان 
به رچاوته نگە کانــی  ناسیونالیســته   و 
کــوردی  لــه   ئیــراد  حاکــم ،  نه تــه وه ی 
ڕۆژهــه اڵت ده گــرن، کــه  لــه  الوازبوونی 

حکوومه تی پاشــایه تی و لــه  بارودۆخی 
تایبه تیــی نێونه ته وه یــی ئــه وکات وه ک 
کۆمــاری  دامه زرانــدی  بــۆ   ده رفــه ت 

کوردستان که ڵکی وه رگرتووه!
ئێستاش ئه و کاره مان، وه ک هه نگاوێکی 
له گــه ڵ   هاوده ســتی  و  جیاوازیخوازانــه  
بێگانــه  به چــاودا ده دەنــه وه  و پێیانوایــه،  
ده بــێ لــه  ئیــده  و ئامانجه کانــی کۆمار 

دوور بکەوینەوە!
به اڵم  ئێمه ی کورد، ڕاست به پێچه وانه ، 
دامه زراندنی کۆماری کوردستان وه ک 
هه نگاوێکــی ڕه وا، بۆ به ده ســته وه گرتنی 
چاره نووسی خۆمان و دابینکردنی مافه  
سیاسییه کانی گه له که مان چاولێده که ین 

و یادی کۆمار به رز ڕاده گرین. 
کوردســتان،  کۆمــاری  دامه زراندنــی 
و  ڕزگاریخــواز  خه باتــی  به رهه مــی 
لــه   نه ته وه که مــان  قایمــی  ئیــراده ی 
ڕۆژهه اڵتــی کوردســتان بــوو و  ئه وه  که  
کــورد و ڕێبه رانــی کۆمــار لــه  الوازیی 
دیکتاتوریی حکوومه تی ئه وکاتی ئێران 
نێونه ته وه یــی  له بــاری  هه لومه رجــی  و 
ئــه و ســه رده مه،  بــۆ خێراترکردنی ڕه وتی 
دیاریکردنــی  مافــی  دابینکردنــی 
که ڵکیــان  نه ته وه  که یــان  چاره نووســی 
وه رگرتــووه ، ئــه وه  وشــیاریی و توانایی و 
"شــم"ی سیاســیی به هێزی پێشه وا قازی 
محه ممــه د و ڕێبه رانــی دیکه ی  کۆمار 

ده سه لمێنێ.
ئافه رینیان پێده ڵه ین و ســه ربه رزین به وه ی 

که   ڕێبوارانی ڕێگا یانین.
بــه   شــانازی  نییــه   نه ته وه یــه ک  هیــچ 
نه ته وه ییه کانیــه وه   ده ســکه وته   و  مێــژوو 
نــه کا؛ ئێمــه ش هــه ر به وجــۆره،  ڕێگه  به  
کــه س ناده یــن ئــه و هه ســت و مافه مــان 
لــێ بســتێنێ. بــۆ ئێمــه ، له دایکبوونــی 
کۆماری کوردستان ڕووداوێکی گرنگه  
له  مێژووی نه ته وه ی کورددا و پێویســته  
وه بیــر  ده ســکه وته کانی  ســاڵێ  هه مــوو 

بێنینه وه  و ڕێزیان لێ بگرین: 
به ڵــێ، شــانازی ده که یــن بــه  به فەرمــی 
ناســینی زمانی کــوردی و دابینکردنی 
مافــی خوێنــدن بــه  زمانــی زگماکــی 
بــۆ منداڵــی کــورد؛ مافێک کــه  هه تا 

ئێســتاش لــه  کۆمــاری ئیســالمیدا لــه  
ڕۆڵه ی کورد زه وت کراوه .

شــانازی ده که یــن بــه پێکهاتنــی هێزی 
پێشــمه رگه ی کوردســتان، کــه  هێمــای 
فاکتــه ره   لــه   یه کێــک  و  به رخــۆدان 
شوناســی  پاراســتنی  ســه ره کییه کانی 

نه ته وه یی کورده .
سروشــتیه  ســه ربه رز بیــن  بــه  هەڵکردنی 

ئااڵی کوردستان.
سرنجڕاکیشــه  کــه  ٧٢ ســاڵ له مه وبه ر، 
پرس و ئازادیی ژن، له  به رنامه ی کاری 
کۆماری کوردســتاندا  بــووه  و هه وڵ بۆ 

دابینکردنی مافه کانی ژن دراوه  .
به ڵــێ، شــانازی ده که ین، بــه  بوونی ئه و 
ئه منییه ت و ئازادییه  دێموکراتیکانه ی، 
که  کۆمار له  ماوه ی ته نیا ١١ مانگدا، 
له  کوردستان بۆ کورد و غه یره  کوردی 

دابین کردبوو.
و  ڕێــز  بــه  چــاوی  خۆمانــه،   مافــی 
و  هاوکاریــی  لــه و   ئــاوڕ  ته حســینه وه ، 
هاوپێوه ندییــه  گــه رم و گوڕانــه  بده ینه وه،  
کــه  بۆ ڕۆڵه کانی کورد له  به شــه کانی 
حــزووری  ڕه خســابوو؛  کوردســتان 
بارزانییــه کان،   و کاریگه ریــی  به رچــاو 
بــه  ســه رۆکایه تی خوالێخۆشــبوو مــه ال 
کۆمــاری  لــه   بارزانــی،  مســته فا 
کوردستاندا نیشانده ری ئه و ڕاستییه یه .

بــه   ده ده یــن   تــه واو  گرنگیــی  ئێمــه  
پێوه ندیــی دۆســتانه  و هاوکاریــی نێــوان 
کوردســتان  کۆمــاری  ده ســه اڵتی  دوو 
ئازەربایجــان،  میللیــی  حكوومەتــی  و 
به تایبه تــی، ته عامولــی دێموکراتیــک 
حکوومه تــه   دوو  ئــه و  به رپرســانه ی،  و 
ده توانــێ وەک نموونــە و ئەزموونێکــی 
ئێرانــی  داهاتــووی  بــۆ  ســەرکەوتوو 
فره نه ته وه،  ده وری یه کالکه ره وه  بگێڕێ.

به کورتــی، ئــه وڕۆ دوای پتــر لــه  حه وت 
ئێــران و زۆر واڵتــی  دەیــه ، خه ڵکانــی 
به ده ســت  به داخــه وه،  ناوچــه ،  دیکــه ی 
دیکتاتورییــه وه  ده ناڵێنن و بۆ وه دیهێنانی 
ئــەو  مــاف و ئازادییانــه ی که  کۆماری 
کوردســتان، له  ماوه ی که متر له  یه ک 
ســاڵ لــه  کوردســتان دابینــی کردبوون، 

قوربانی ده ده ن!

وێنــه ی  کــه م  ئاشــکرایه،  بووژانــه وه ی 
بیــر و هه ســتی نه ته وه یــی، دامه زراندنی 
و  کــورد  بــۆ  سیاســی  ده ســه اڵتی 
تاکــی  که ســایه تیی  گه شه ســه ندنی 
و  به نرختریــن  وه ک  پێویســته   کــورد، 
کۆمــاری  ده ســکه وتی  شــوێندانه رترین 
کوردستان، له  مێشکی هه موو تاکێکی 

کورددا، چاوی لێبکرێ و بپارێزرێ. 
ئه و ده سکه وته یه،  که  ئەو ڕۆش، هه وێن و 
هانده ری ئێمه ی کورده،   بۆ به رده وامبوون 
له  خه بات ، له پێناو ڕزگاریی نه ته وه یی و 
وه دیهێنانی ئازادی و مافی دیاریکردنی 
چاره نــووس وه ک پیرۆزتریــن ئامانــج و 

په یامی کۆمار.
به ڕێزان!

لــه  ســاڵی ١٣٩٦ی هه تاویــدا، که  به ره و 
ته واوبوون ده ڕوا، زۆر ڕووداوی گرینگ 
هاتوونەتــە  ئــاراوه ؛ بــه اڵم مــن ده مهه وێ 
لێــره دا ته نیا ئامــاژه  به  دوو ڕووداو بکه م 
که  ڕاسته وخۆ پێوه ندییان به  پرسی کورد  

و ئێرانه وه  هه بوو:
یه که م، هێرشــی نیزامی ســوپای عێراق 
جێناکۆکه کانــی  ناوچــه   ســه ر  بــۆ 
باشووری کوردســتان و داگیرکردنه وه ی 
ئه و ناوچانه،  که  به  پیالن و فه رمانده یی 
و  ئاشــکرا  به شــداریی  و  ڕێنوێنــی  و 
ڕاســته وخۆی ســوپای پاســدارانی ئێران، 

به ڕێوه چوو. 
لێــره دا ناچمــه  نێو الیــه ن و هۆکاره کانی 
مه به ســتم  به ڵکــوو  ڕووداوه  ،  ئــه و 
وه بیرهێنانه وه ی سیاســه تی دوژمنکارانه  
ڕێژیمــی  کاولکارانــەی  ڕۆڵــی  و 
کۆمــاری ئیســالمی ئێــران لــه  پرســی 

کورددایه .
ئۆکتۆبــری  مانگــی  ڕووداوه کانــی 
بــۆ  و  دیســانه وه   زایینــی،  ٢٠١٧ی 
کــه   ســه لماندیان،  جــار  چه نده میــن 
دوژمنــی  و  نه یــار  ئێــران  حکوومه تــی 
ســه ره کی مــاف و ئــازادی کــورده،  لــه  

هه موو به شه کانی کوردستاندا. 
کــورد ده بــێ دوو ده رســی گرنــگ  لــه و 
کــورد  یه کــه م،  وه ربگــرێ:   ڕووداوه  
به گشتی و له  هه ر به شێکی کوردستان و 
به  خۆشمانه وه ، ئه گه ر پشت به  کۆماری 
ئیســالمی ببه ســتێ، هه ڵه یه کــی گه وره  
و گــران ده کا و بــه  تێچوویه کــی قورس 

بۆی ته واو ده بێ. 
دووهه م، بیســه لمێنین کــه  دووبه ره کی و 
ناته بایــی نێوماڵــی کــورد، ئــه و هۆکا ره  
بــۆ  ده روازه   ده رگا و  ســه ره کیه یه،  کــه  
دوژمن ده خاته  ســه ر پشــت، تاکوو پیالن 
و پالنه کانــی خــۆی له  کوردســتاندا، به  

سه رکه وتووییه وه  به ئه نجام بگه یه نێ! 
ئــه و  الیه نێــک  و  کــه س  هــه ر 
لــه   ته نیــا  خــۆی  نه بینــێ،  ڕاســتییه  
لــه   و  دووبه ره کــی  نه هامه تییه کانــی 
ئاکامــه  کاره ســاتباره کانی متمانه کردن 
نابــێ  ئێــران، به رپرســه  و  بــه  ڕێژیمــی 

گله یی له  که س بکا.
ئــه و  ســه رهه ڵدانی  ڕووداو،  دووهــه م 
خه ڵکــی  ئیعترازیانــه ی  جمووجۆڵــه  
٧ی  لــه  کــه   ئێرانــه ،  وه زاڵه هاتــووی 
)٢٩ی  هه تــاوی   ١٣٩٦ به فرا نبــاری 
لــه   زایینــی(  ٢٠١٧ی  دێســامبری 
ئێرانــدا هاتنــه  ئــاراوه  و بــه  خێراییه کــی 
چاوه ڕواننه کــراوه وه  زۆربــه ی شــاره کانی 

ئێرانیان گرته وه. 
بیــروڕای  ســرنجی  ڕاپه ڕینــه،   ئــه و 
بــۆالی  جیهانــی  و  ناوچــه   گشــتیی 
وه زعــی تراژیک و شــپرزه ی سیاســی و 
ئابــووری و کۆمه اڵیه تی گه النی ئێران، 
له ژێر حاکمییه تی کۆماری ئیســالمیدا 

ڕاکێشا.

خه ڵــک،  ئه وجــاره ی  ڕاپه ڕینــی 
لــه   بــوو  جیــاواز  زۆر  ڕێژیــم  دژی 
خۆپیشــاندانه کانی پێشــوو و گرنگــی و 
مانای تایبه تی هه بوو و هه یه و جێگەی 

هیوا و هومێده :
ئیســالمی  نیزامــی کۆمــاری  هەمــوو 
کرایــە ئامانــج، دروشــمه کانی خه ڵــک 
به ته واوی ده ریانخســت که  گه النی ئێران 
و  بناژۆخــواز  دووبــه ره ی  لــه  گه مــه ی 
ڕێفۆرمخــواز )اصولگرا و اصالح طلب( 

تێپەڕیون و ساغبوونەتە وه  . 
جێگای ســرنجه ، خۆپیشــانده ران ئه وجاره  
ته نانه ت له  یه ک شــوێنیش داوای "رفع 
حصر"ی ڕێبه رانی بزووتنه وه ی ســه وزیان 
دروشــمێکی  کــه   گــۆڕێ،  نه هێنایــه  

سه ره کی ئیساڵحته ڵه بانه !  
خه ڵکــی ئێــران بــۆی ده رکه وتــووه،  کــه  
دوو  نێــوان  ناته باییه کانــی  و  جیــاوازی 
باڵــی ڕێژیــم، نــه  له ســه ر به رژه وه ندیی و 
بــۆ دابینکردنــی مــاف و ئازادییه کانــی 
خه ڵکــه ، به ڵکوو ته نیا له ســه ر چۆنیه تی 
و  ده ســه اڵت  پاراســتنی  و  دابینکــردن 
لــه   خۆیــان  تاقمه کانــی  به رژه وه ندیــی 

چوارچێوه ی سیستمه که دایه  . 
دووڕووانــه ی  هه ڵوێســتی 
گه رمــه ی  لــه   ئیســاڵحته ڵه به کان 
لــه   گومانــی  خۆپیشــاندانه کاندا، 
ڕاســتبوونی ئه و  بۆچوونه دا نه هێشــته وه ؛ 
بۆیــه ، خه ڵــک متمانه یــان بــه  هیچکام 
لــه  باڵه کانــی ڕێژیم نه مــاوه. ده زانن  که  
هه ردوو باڵه که  کۆســپن له ســه ر ڕێگەی 
بــه   سیاســی  ئاڵوگــۆڕی  پێکهاتنــی 
قازانجی خه ڵک و هه ردووال کۆسپن بۆ 
ڕزگاربوون له  سه رکوت و دیکتاتۆری و 

دزی و گه نده ڵیی حکوومه تی. 
خــراپ  حکوومه تــی  ڕاپه ڕینه کــه  
غافڵگیــر کــرد؛ قه ت ئــاوا به  به رباڵوی 
گشــت  مه شــڕووعییه تی  لێبڕاویــه وه   و 
پرســیار،  ژێــر  نه که وتۆتــه   سیســتمه که  
بۆیــه  ڕێژیــم برینــدار و تووڕه یه و وه ک 
هه مــوو نیزامــه  دیکتاتوره کانــی مێژوو، 
و  ئیمکانــات  هه مــوو  به دڵنیاییــه وه  
ماشێنی سه رکوتی خۆی بۆ دامرکاندن 
وه  کار  نــاڕازی  خه ڵکــی  و  ســه رکوتی 

ده خا. 
بــۆ  بتوانــێ  ڕێژیــم  نییــه   دوور  هیــچ 
بــه   کۆتایــی  بــه زۆر  ماوه یــه ک، 
خۆپیشــاندانه کان بێنێ، بــه اڵم گومانی 
ده رچــووه   لــه وه   دۆخه کــه   نییــە،  تێــدا 
کــه  بتوانــێ بــۆ هه میشــه  جوواڵنــه وه ی 
ئازادیخوازانــه و مافخوازانــه  ی ئه وجــاره  

سه رکوت بکا. 
هه ر ئێستاش، له  شه ڕ و ملمالنێی نێوان 
خه ڵــک و حکوومه تــدا، الیه نــی بــراوه  
بــا ســه رکه وتنه که  "مقطعــی"  خه ڵکــه  ! 
چونکــە:  بــێ،  ســه مبۆلیکیش  و 
مه شــرووعییه تی  ڕێژیــم  له کاتێکــدا 
که وتۆتــه   گــه وره   درزی  و  نه مــاوه  
نیســبه ته ن  نێــو ڕیزه کانییــه وه ، خه ڵــک 
ڕاپه ڕینــی  یه کگرتــووه ؛  و  یه کپارچــه  
ئه وجــاره  به پێچه وانــه  بزووتنه وه ی ســه وز، 
لــه  تــاران و چه نــد شــوێنیکدا قه تیــس 
نه مایــه وه  و هه مــوو واڵت تێیــدا به شــدار 
بــوو؛ خەڵک هه م ترســی شــکاوە و هه م 
تابۆکانــی شــکاندووه ؛ ته نانــه ت ئه گــه ر 
 ئیعترازاته کانی خه ڵک به شێوه ی کاتی 
ســه رکوتیش بکرێــن، ده رچوونی خه ڵک 
بــه ره ی  دوو  ناپیــرۆزی  گه مــه ی  لــه  
بناژۆخواز و ڕێفۆرمخواز، ده سکه وتێکی 
گرینگ بۆ گه النی ئێران و شکستێکی 
تاڵ بۆ ڕێژیمی کۆماری ئیسالمییه. 

کۆماری ئیســالمی "ماهیتــا" ئه و توانا 
و ئیــراده  و زه رفییه ته ی نییه  کە ده نگی 

خه ڵک ببیســتێ، به خۆیدا بچێته وه، واز 
لــه  ســه رکوت و دزی و گه نده ڵی بێنێ، 
ویست و داخوازه کانی خه ڵک بسه لمێنێ 
لــه   ئاڵوگــۆڕ  خه ڵــک  به قازانجــی  و 

سیاسه ته کانی خۆیدا ده ست پێبکا. 
ڕێژیــم ئه وجــاره ش واڵمــی داخوازه کانی 
خه ڵــک بــه  ســه رکوتی زیاتــر ده داته وه ؛ 
بۆیــه  ده بــێ چــاوه ڕوان بیــن،  جموجۆڵــه  
دیکــه   شــێوه یه کی  بــه   ئێعترازییــه کان 
جــاره   لــه و  به رباڵوتــر  و  تووندتــر  و 
بــه   ته نــگ  زیاتــر  و  ســه رهه ڵده ده نه وه  
هه ڵده چنــن؛  ئیســالمی  کۆمــاری 
ئێســتا  ده شــبینین  کــه   به تایبه تــی 
کۆمه ڵگایه کــی مه ده نی وشــیار و ئاگا 
و چاوکراوه  له  کوردستان و ئێران شکڵی 
گرتــووه  و له  په ره ســه ندنی به رده وامدایه، 
ئازادیخــوازی  بزووتنــه وه ی  ئاســۆی 

گه النی ئێران ڕوونتر ده نوێنێ.
به اڵم ده بێ ئه وه ش بزانین که  ڕێژیمێکی 
ناڕووخــێ؛  به وه نــده   ســه رکوتکه ر 
و  ئیســالمی  کۆمــاری  پاشه کشــه ی 
ســه رکه وتنی خه ڵــک به ســتراوه ته وه  بــه  
بــه   بــه  یه کڕیــزی،  مانــه وه ی خه ڵــک 
ناوه نــدی  ئۆپۆزســیونی  وه خه به رهاتنــی 
سیاســییەکان،  ڕێککه وتنــی  حیزبــە  و 
له ســه ر پالتفورمێکــی دێموکراتیــک و 
هاوبه ش به  به شــداریی نوێنه رانی هه موو 
گه النــی ئێــران بــه  مه به ســتی ســازدانی 

ئاڵتێرناتیڤێکی گشتگیر. 
چاوه ڕوانیی ئاڵوگۆڕی قوووڵ له  ئێراندا 
ده کــرێ و لــه و پێوه ندییــه دا، ئه رکێکــی 
قورس ده که وێته  ســه ر  شانی حیزبه کانی  

ڕۆژهه اڵتی کوردستان. 
لــه و قۆناخــه دا، ئێمه  بۆ ئه وه ی به  وه زنی 
پڕۆســه یه دا  لــه و  خۆمانــه وه   شــیاوی 
له ســه ر  کاریگه ریمــان  بیــن،  به شــدار 
بتوانیــن  هه بــێ،  ڕووداوه کان  ڕه وتــی 
ده نگــی خۆمان به  کۆمه ڵگەی جیهانی 
بگه یه نیــن، ئاماده یــی به ره نگاربوونه وه ی 
نه خوازراوه کانمــان  ئیحتمالیــه   پێشــهاته  
هه بــێ و ماف و ئازادی بۆ گه له که مان 
به رپرســانه   ده بــێ  بکه یــن،  ده ســته به ر 
هه نــگاو بنێیــن، کۆتایــی بــه و پــڕش و 
باڵوییــه  ی ئێســتامان بێنیــن و بــه  هێزی 
بکه وینــه   کــورد  وه ک  یه کگرتــوو، 
الیه نــه  له گــه ڵ  دیالۆگــه وه   و  وتووێــژ 

پێوه ندیداره  کانی دیکه . 
یه کڕیــزی  مه به ســتی  بــه   هه وڵــه کان 
به ره وپێشــبردنی  و  هــاوکاری  و 
خه باتــی نه ته وه یــی- دێموکراتیــک لــه  
له ئــارادان؛  کوردســتان   ڕۆژهه اڵتــی 
ده ڕوانینــه   گه شــبینییه وه،   بــه   ئێمــه ش 
هه وڵی حیزبه کانمــان له پێناو وه دیهێنانی 
و  پیــرۆزه دا  و  پێویســت  ئامانجــه   ئــه و 

سه رکه وتنیان بۆ به  ئاوات ده خوازین.

بــه رز و پیــرۆز بێ یادی کۆماری 
کوردستان و ڕێبه رانی 

ساڵو له  خه ڵکی کوردستان 
ســاڵو لــه  گیانــی پاکــی هه مــوو 

شه هیدانی کورد و کوردستان
شــه هیده   بنه ماڵــه ی  لــه   ســاڵو 

سه ربه رزه کانمان
ساڵو له  زیندانییه  سیاسییه کان، 
و  بــه   هه ڵویســت  ڕۆڵــه  

خۆڕاگره کانی گه ل
خه باتــی  بــێ  بــه رده وام 
لــه   تێکۆشــه ره که مان  حیزبــه  
یه کجــار ی  وه دیهێنانــی  پێنــاو 
ئامانجه کانی کوماری کوردستاندا
ئێوه ش ساغ و سه رکه وتوو بن

دوکتور "میرۆ عەلیار" ئەندامی دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
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گەلێک ئازادی بوێ دەبێ نرخی ئەو ئازادییەش بدات.       
شەهید دوکتوور قاسملوو

خەباتی ڕۆژهەاڵت بەردەوامە

خەباتی چەکداری
لەپــاش هێنانــە ئــارای ویســتە ڕەواکانــی 
گەلی کورد، لەالیەن هەیئەتی نوێنەرایەتی 
گەلــی کــورد ڕوو لــە تــازە بەدەســەاڵت 
گەیشــتووانی کۆمــاری ئیســالمی و بــێ 
ئــاکام مانەوەی هەوڵە ئاشــتیخوازانەکانی 
کــورد بــۆ دەســتەبەرکردنی ئــەم مــاف و 
ویســتە ڕەوا و بەرحەقانــە، ڕێبــەری ڕێژیم 
واتــە خومەینــی، فتوایەکــی مێژوویــی و 
بەدنــاوی لەژێر ناوی جیهــاد دەرکرد، کە 
بریتــی بوو لــە کووشــتاری بێ بەزەییانەی 
گەلی مافویستی کورد و قەاڵچۆکردنی 
ئێســتاش  تــا  کــە  ئازادیخــوازان  هەمــوو 
هــەر بەردەوامــە؛ بەم شــێوەیەش شــەڕێکی 

نەخوازراو بەسەر گەلی کورددا سەپا. 
خومەینی لە فتواکەیدا بڕیاری بە هەموو 
هێــزە چەکدارەکانــی دا، کــە تــا کۆتایی 
کوردســتان  لــە  کــورد  کێشــەی  هاتنــی 
نەکشێنەوە؛ دوابەدوای ئەم بڕیارە ئایینییە 
بۆ ڕشــتنی خوێنی کورد، کارەساتبارترین 
قۆناغــی شــۆڕش لــە کوردســتان دەســتی 
گونــدی  و  شــار  لــە  خەڵــک  و  پێکــرد 
هێــزە  بەرپەالمــاری  کەوتنــە  کوردســتان 
دژی گەلییەکانی ڕێژیم. بە هاتنە ئارای 
ئــەم دۆخەش، گەلی کورد بە ڕێبەرایەتی 
ئێــران  کوردســتانی  دێموکراتــی  حیزبــی 
ناچــار بــوو بــۆ پاراســتنی کەرامــەت و 
شەرافەتی نەتەوەکەی و پارێزگاری کردن 
لــە نیشــتمانی ئەهورایی کوردان، دەس بۆ 
چــەک ببات و فازی خەباتی چەکداری 

دەستی پێکرد.
کــە  ســااڵنەدا  ئــەو  مــاوەی  لــە 
ڕاســتیدا  لــە  کــە  چەکــداری،  خەباتــی 
لــە  ڕێگرتــن  بــۆ  بــوو  پەرچەکردارێــک 
سیســتماتیکی  تواندنــەوەی  و  ژینۆســاید 
کــوردان لەالیــەن ڕێژیمی تارانەوە، ســەدان 
الوی کورد ســینگی خۆیــان کردە قەڵغان 
و  کەرامــەت  لــە  کــرد  داکۆکییــان  و 
شــەرافەتی نەتەوەکەیان، لە بەرامبەریشــدا 

ســەدان کەس لە بەکرێگیراو و پاســدارانی 
ڕێژیــم بەهــۆی دەســدرێژی کردنــە ســەر 
خاک و خەڵکی کوردستان لەنێو چوون.

تێرۆر چەکی بەهێزی دەستی 
ڕێژیم

کوردســتان  ســااڵنەدا  ئــەو  مــاوەی  لــە 
ئەزموونێکــی ســەخت و دژواری تێپەڕاند؛ 
لە زۆر بەرەوە کۆماری ئیســالمی تووشی 
شکســت هات، بەتایبەت شکســت لەباری 
زاڵ کردنی هێژمۆنی خۆی و ئیدیۆلۆژییە 
چەقبەســتووەکەی؛ کاتێک کە ســەرانی 
رێژیمــی تــاران زانییــان، ناتوانــن بە زەبری 
چــەک ئیرادەی گەلێک بشــکێنن، لەژێر 
نــاوی وتووێــژ بۆ چارەســەری کێشــەکان، 
لــە ڕێگــەی هەندێــک دەســت وپێوەندییەوە 
توانییــان زەفــەر بــۆ ڕێبــەری بلیمــەت و 
نــاوداری کــورد، دوکتــور عەبدولڕەحمــان 
قاســملوو ببەن تا بە خەیاڵی خاوی خۆیان 
بــە لەنێوبردنی ســەری بزووتنەوە، کۆتایی 

بە قەیرانی کوردەکان بهێنن.
بەمشــێوەیە دوکتور قاســملوو کە بە نوخبە 
و ئێلیتی کۆمەڵگەی کوردســتان ناسراوە، 
لەســەر مێــزی بەنــاو وتووێــژ، لــە ڤیەنــی 
پێتەختــی ئۆتریــش، لــە رێکه وتــی ٢٢ی 
پووشــپه ڕی ساڵی ١٣٦٨، له  کاتێکدا که  
بۆ چاره ســه ری ئاشــتییانه ی پرســی کورد 
له گــه ڵ ژماره یه ک له  نوێنه رانی رێژیمی 
ئیســالمیی ئێران وتووێژی ده کرد، له گه ڵ 
عه بــدواڵی  کاک  تێکۆشــه ر  هاوڕێــی 
قادری ئازه ر، ئه ندامی کۆمیته ی ناوه ندیی 
حیزبــی دێموکــرات، به ده ســتی نوێنه رانــی 
رێژیمی ئیسالمی شه هید کرا؛ له م تیرۆره  
ناجوانمێرانه یــه دا دوکتــور فــازڵ ره ســووڵ 
کــوردی عێراقی و مامۆســتای زانکۆ له  
ڤییه نیش، به  ده ستی تیرۆریسته کان شه هید 

کرا.
پاش شــەهیدکرانی دوکتور قاســملوو، کە 
هەتاکوو ئێســتاش بەهۆی سات وســەودای 
پەروەنــدەی  ئۆرووپایــی  واڵتانــی  نێــوان 
ماوەتــەوە،  ناڕوونــی  بــە  تێرۆرەکــەی 
کــە  بــوو  دڵخــۆش  زۆر  تــاران  ڕێژیمــی 
و  لێبــدات  کــورد  ســەری  توانیویەتــی 
کــورد  نەتــەوەی  خەباتــی  بــە  کۆتایــی 
بێنــێ؛ غافــڵ لەوەیکــە پاش د. قاســملوو 
جێگــرە بەرحەقەکــەی واتە دوکتور ســادق 
بێ قاســملوویی  کەلێنــی  ســەرەفکەندی 

بــۆ ڕزگاریخــوازان پــڕ دەکاتــەوە و درێــژە 
دەدات؛  پڕســەروەرییەکەی  ڕێبــازە  بــە 
ڕێژیــم  تێــرۆری  دەزگای  ئەمجارەشــیان 
وەخۆکەوتــەوە، کاتێــک زانــی لــە پیالنی 
ڕەشی تێرۆری ڤییەندا سەرکەوتوو نەبووە، 
پیالنی نگریســی تێرۆری بێرلینی دارشــت 
ســێپته مبری  رۆژی ١٧ی  لــە  توانــی  و 
١٩٩٢، د. سادق شه ره فکه ندی سکرتێری 
گشــتی حیزبــی دێموکراتی کوردســتانی 
ئێــران و ســێ کــه س لــه  هاوڕێیانــی لــه  
رێســتۆرانی میکۆنــۆس لــە بێرلین، دوای 
کۆبوونه وه ی ئه نترناســیۆنال سۆسیالیســت 

تێرۆر بکات.
بــه   بــوو  شــه ره فکه ندی  ســادق  دوکتــور 
ئیســالمی  کۆمــاری  تیــرۆری  قوربانــی 
ئێــران، به اڵم خوێنی شــه ره فکه ندی رووی 
دزێــوی کۆمــاری ئیســالمی ئێرانــی بــه  
هه مــوو جیهــان ناســاند و بــه وه،  ســه ره ڕای 
برینــی قــووڵ و ســووتێنه ری لــه  ده ســت 
یه کێــک  بــه وه ج،  رێبه رێکــی  چوونــی 
کۆمــاری  چه که کانــی  به هێزتریــن  لــه  
ئیســالمی ئێــران لــه  ده ره وه ی واڵت، لێــی 
ئه ســتێندرایەوە؛ ئەمــەش دوای ئەوە هات، 
میکۆنــۆس  ســەربەخۆی  دادگای  کــە 
بــە  ئاڵمــان  دادپــەروەری  دەزگای  و 
ئەرکــی دادوەرانــەی خــۆی هەســتا و بێ 
ئابووریــی  بەرژەوەندییــە  لەبەرچاوگرتنــی 
مێژوویــی  بڕیــاری  سیاســییەکان،  و 

میکۆنۆسی دەرکرد.
تیرۆریــی دەوڵەتــی، بەشــێکی جیانەکراوە 
لــە ســتراتێژی دەســەاڵتدارانی ئێــران لــە 
ســەردەمی ڕێژیمی پاشایەتی و کۆماری 
"دابینــکاری  وەک  ئێــران،  ئیســالمی 
"بەرهەڵســتی  و  ناوخۆیــی"  هێمنایەتــی 
پێشــگیرانە"ی ئەو رێژیمانە دژی جیابیران 

و خەباتکارانی نەتەوەی کورد بووە.
ڕێژیمــی  دامەزراندنــی  ســەرەتای  لــە 
ئیســالمی ئێران، تیرۆر وەک دیاردەیەکی 
"صــدور  ســتراتێژی  پێنــاو  لــە  ترســهێنەر 
انقالب اســالمی" بوو بە، بەشیکی نەگۆڕ 
لــە سیاســەتەکانی کۆمــاری ئیســالمی 
ئێــران و لەڕاســتیدا دۆکتۆرینی ســەرەکی 
ڕێژیمــی  رواڵەتــی  ســەرکەوتنی  تــاران؛ 
ئێــران، لــە بارمتەگرتنــی ٥٥ ئەمریکایی 
باڵیۆزخانەی ئەو واڵتە لە ئێران، لە ساڵی 
رێژیمــەی  ئــەو  کاربەدەســتانی  ١٩٧٩دا، 
بۆ گەشــەپێدانی چەکــی "کارایان" زۆرتر 

هانــدا و بوو بــە هۆی ئەوەیکە بە تیرۆر و 
بارمتەگرتن، رۆژهەاڵتی نێوەڕاست بکاتە 
مەیدانــی تیــرۆر و مرۆڤکــوژی خــۆی. 
و  به شــداری  زایینیــدا  هه شــتاکانی  لــه  
ده ستێوه ردانی ئێران له  کاروباری ناوخۆیی 
لوبنــان، پشــتگیری لــه  هێزه  تیرۆریســت و 
توندڕه وه کانــی فلســتینی وه ک حه مــاس 
و جیهــاد و حیزبــواڵی لوبنان و پێشــکه ش 
کردنــی ســااڵنه  نیو ملیــۆن به رمیل نه وت 
به  بێ به رانبه ر بۆ سووریا بۆ خه بات دژی 
"هێزەکانی ئیسرائیل"، کۆماری ئیسالمی 
ئێرانــی کردە  دەســەاڵتێکی مه رگهێنه ر لە 

ناوچه ی رۆژهه اڵتی نێوەڕاست.
بــە واتایەکــی گشــتیتر دەتوانیــن بڵێیــن، 
"تیــرۆر" بــە مەبەســتی بەکاربــردن وەک 
کۆمەڵگــەی  ســەر  بــۆ  گوشــار  هێــزی 
جیانەکــراو،  بەشــێکی  نێونەتەوەیــی 
لــەو  ئێرانــە؛  ڕێژیمــی  ســتراتێژی  لــە 
پشــتیوانی  لــە  جیــا  ئێــران  پێوەندییــەدا 
تیرۆریســتان  پــەروەردەی  لۆجیســتیکی، 
و بەکارهێنانیــان وەک ســەربازانی ونــی 
زۆرجــار  داوە  هەوڵــی  زەمــان،  ئیمامــی 
رۆڵــی نێونجی گەرایانــەش بگێڕێت و بەوە 
ویســتی خۆی لەســەر قوربانیانی تیرۆر و 

بارمتەگیری بسەپێنێت. 
لــە  ئەزمــوون  خــاوەن  ئێرانــی  رێژیمــی 
تیرۆریزمــی نێودەوڵەتی، بۆ گەشــەپێدانی 
ماشــینی مرۆڤکــوژی خــۆی لــە ماوەی 
دامەزراندنــی  بــە  رابردووشــدا،  ســااڵنی 
ســپای  دەرەکــی  )لقــی  قــودس  ســوپای 
"بەرگــری  گەشــەپێدانی  و  پاســداران( 
پێشــگیرانە"، تۆڕەکانــی تیــرۆری خــۆی 
بــاڵو  ئاســتە جیهانییەکانــدا  لــە هەمــوو 
راســتەوخۆ،  بەشــداری  بــە  و  کردۆتــەوە 
لــە شــەڕی ناوخۆیی ســووریا لە تەنیشــت 
ڕێژیمــی ئەســەد و هــاوکاری هێزەکانــی 
تیرۆریســتی شــیعە، لــە یەمــەن و لوبنــان 
بــۆ  هێــرش  وەک  تیــرۆری  فلســتین،  و 
زەمینگیرکردنی کۆمەڵگەی نێونەتەوەیی 
و ئاڵوگــۆڕ و گەشــەکردنی ئاشــتی لــە 

رۆژهەاڵتی نێوەڕاست بەکار بردووە. 
ئەوەیکە ئاشــکرایە و حاشــای لێ ناکرێت 
ئەوەیــە کــە، ڕێژیمــی ئێــران سیســتمێکی 
لەســەر  کــە  ســەرکوتکەرە،  و  تۆتالیتێــر 
جیاوازییــە  لــە  حاشــاکردن  بنەمــای 
مەزهەبییــەکان  سیاســی  و  کولتــوری، 
ئۆرویلــی  مۆدێلکێــی  دامــەزراوە؛ 

)Orwellian( کە لە نێو سنوورەکانی 
ســەرکووت  و  جیاوازییــەکان  خۆیــدا، 
و  کێشــە  سنوورەکانیشــی،  دەرەوەی  لــە 
ئێتنیکییــەکان  مەزهەبــی/  کانفلیکتــە 
باوەشــێن دەکات و لەســەر ئــەم بنەمــاش 
ئاڵــۆزی  و  زۆربــەی  بــە  پەنجــەی  جــێ 
کێشەکانی ڕۆژهەاڵتی نێوەراستەوە دیارە؛ 
عێــراق، ســووریا، لوبنان، یەمــەن و هەموو 
ئــەو ناوچانــەی بــە هێڵی "هیاللی شــیعە" 

دەناسرێن، بەشێکن لەم هاوکێشەیە. 

دۆخــی خەباتــی رۆژهــەاڵت 
پاش تێرۆری ڕێبەرانی

ئیســالمی  کۆمــاری  کــە  پڕئاشــکرایە 
بلیمەتــی  بــە شــەهیدکردنی ٢ ڕێبــەری 
ئێــران،  کوردســتانی  لــە  کــورد،  گەلــی 
دوکتــور  و  قاســملوو  دوکتــور  واتــە 
خەســارێکی  توانــی  شــەرەفکەندی، 
قەرەبوونەکــراو لــە پەیکــەری بزووتنەوەی 
میللــی – دێموکراتیکی ئەم گەلە بدات، 
بەچەشــنێک کــە زۆرێــک لــە خەڵک و 
خەباتگێڕانی ســەر بە حیزبەکەی قاسملوو 
و شــەرەفکەندی، تووشی نیگەرانی بوون، 
بــەاڵم بەهــۆی میراتێکــی گرینــگ کــە 
ئــەم شــەهیدە مەزنانــە بــۆ نەســڵی دوای 
خۆیــان بەجێیــان هێشــت، شۆڕشــی گەلی 
کــورد و حیزبەکەیــان، کــە نوێنەرایەتــی 
ئــەم خەبــات و شۆڕشــەی دەکرد تووشــی 
نســکۆ نەهــات؛ ئەو خاڵــە جەوهەرییە کە 
بــووە هــۆی مانــەوە و بەردەوامی شــۆڕش 
بریتییــە لــە، چەســپاندن و جێگیــر کردنی 
چەندیــن پڕەنســیپی دێمۆکراتیــک کە لە 
نێــو حیزبــی دێموکراتــدا و تــا ڕادەیەکیش 
لــە نێــو بزووتنــەوەی سەرانســەری ئێــران و 
کوردســتاندا، دەبیندرێــن و گرینگترینیــان 

ئەم دووانەن:

١."ڕێبــەری بەکۆمــەڵ": لــە نێو 
لــە ســیمای  حیزبــی دێموکراتــدا، وەک 
دێموکراتــی دوکتــور قاســملوودا هاتــووە، 
بڕیارەکان بەشــێوەی "دەستە جەمعی" واتە 
بەکۆمەڵ دەدرێن؛ ئەمەش بەو واتایە دێت 
کــە ئەگــەر تەنانــەت یەکێک یــان چەند 
کەســێک لــە رێبەرایەتــی حیــزب بە هەر 
هۆیــەک لــە ژیانــدا نەمان یــان ریزەکانی 
شۆڕشــیان بەجێهێشــت، بزووتنەوە تووشــی 
هــەرەس و نســکۆ نــاکات. بــۆ وێنــە لــە 

نێوخــۆی  پێــڕەوی  حەوتەمــی  مــاددەی 
حیزبدا هاتووە: "داڕشــتنی پالن و بڕیار له  
به رزتریــن ئۆرگانــه وه  تا خوارترین ئۆرگان، 
بــه  كۆمه ڵــه . تاكــڕه وی و ســه ره ڕۆیی لــه  

حیزبدا، جێگایان نییه ."

٢."جێگیر کردنی دێموکراسی": 
لــە نێو حیزبــی دێموکراتدا، کە بانگەشــە 
کۆڵەکــەی  دەکات،  دێموکراســی  بــۆ 
هەڵبژاردنــی بەرامبــەر، بوونــی هەیە واتە 
لــە نێــو ئــۆرگان و دامەزراوەکانــی حیزبدا 
کــە ئەرکەکانی پێوەندیدار بە بزووتنەوەیان 
لە ئەستۆیە، لە رێگەی هەڵبژاردنی ئازاد 
و دێموکراتیکەوە کارەکان ڕادەپەڕێندرێن.
تێــرۆری دوکتور ســادق شــەرەفکەندی لە 
بــاری زەمەنییــەوە هــاوکات بــوو لەگــەڵ 
ڕاگەیاندنــی جۆرێک لــە خۆبەڕێوەبەری، 
لــە پارچەیەکــی نیشــتمانی کــوردان واتە 

باشوری کوردستان. 
لــە ســاڵی ١٩٩٢ی زایینیــدا، کوردانــی 
توانییــان  نیشــتمان،  پارچەیــەی  ئــەم 
کوردســتان  هەرێمــی  زۆری  بەشــی 
حیزبــی  و  حســەین  ســەدام  چنــگ  لــە 
بەعــس، دەربێنــن و بەشــێوەی ئۆتۆنۆمــی 
بــوو  ببــەن؛ ئەمــەش هــاوکات  بەڕێــوەی 
بەردەوامــی شــەڕی هێزەکانــی  لەگــەڵ، 
ڕۆژهــەاڵت،  کوردســتانی  پیشــمەرگەی 
ئێــران،  ڕێژیمــی  داگیرکەرانــی  لەگــەڵ 
بــەاڵم دۆخەکە گۆڕانی بەســەردا هاتبوو؛ 
پارچەیــەک لــە نیشــتمان توانیبــووی بــە 
بەشــێک لە مافــە ســەرەتاییەکانی خۆی 
نیشــتمانی  ئەرکێکــی  وەک  و  بــگات 
پێویســت بــوو هەمــوو کــوردان پارێزگاری 
ئــەم  ئەساســی  ســەر  لــە  بکــەن؛  لــێ 
بیرکردنەوەیــە حیزبــی دێموکــرات و هێزی 
پاراســتنی  بــۆ  کوردســتان  پێشــمەرگەی 
دەســکەوتی نەتەوەیی باشــور و یارمەتیدان 
بــە ســەقامگیربوونی ئــەم دەســەاڵتە بــۆ 
خەباتــی  لــە  خۆیــان  کاتــی  ماوەیەکــی 
چەکــداری دوور گــرت و زۆربــەی هێــز 
یارمەتیــدان  تەرخانــی  توانــای خۆیــان  و 
بە ســەقامگیری و پێشــکەوتنی باشــوری 
کوردســتان کــرد، کــە لــەم ڕاستایەشــدا 

گەلێک نرخی قورسیان دا.

بەشی سێهەم

شەماڵ تەرغیبی



ژمارە ٧١٨، ١٥ی ڕێبەندانی ٦١٣٩٦

تویتێک کە ترامپ هیچکات ناتوانێ بینێرێت

و:ڕەزا فەتحواڵنژاد

خۆپیشــاندانە  ئــەوەی  پــاش 
لــە  دواییانــە  ئــەم  توندوتیژەکانــی 
سەرانســەری ئێران تەقییەوە، سەرۆک 
ترامــپ بەڵێنی دا، خــۆی لە باراک 
ئۆبامــا جــوێ بکاتــەوە، ئەویــش لــە 
بــۆ  ئاشــکراکانی  تویتــە  رێگــەی 
پشتیوانی لە خۆپیشاندەران؛ بەاڵم ئەو 
تویتانــە چ کاریگەرییەکیــان نەبــوو. 
هۆکارێکــی بۆ ئــەوە دەگەڕێتەوە کە 
ترامــپ هیچکات ناتوانــێ تویتێکی 
زۆر ســەرنجڕاکێش بــۆ خۆپیشــاندەران 
بــە  رەنگــە  کــە  تویتێــک  ـ  بنێرێــت 
پانتاییەکــی بەرچــاو لە سەرانســەری 
رێژیمەکــە  و  ببێتــەوە  بــاڵو  ئێرانــدا 

بشڵەژێنێ. 
ئــەو تویتانە چی دەبوون؟ شــتێکی 

وەک ئەمە: 
 realDonaldTrum  @
لــە  پشــتیوانی  "ئەمریــکا 
دەکات!!!  ئێــران  خۆپیشــاندەرەکانی 
بۆچــی خەڵکانێکــی زۆر لــە قــەراخ 
شــارەکان دەژیــن؟؟؟ چونکە ســوپای 
پاســدارانی ئێــران بــۆ چەندیــن دەیــە 
بەڕێوەبەرییەکــی هەڵــەی لــە بــواری 
دابینکردنــی ئــاوەوە هەبــووە. هەمــوو 
کۆمپانیاکانیــان،  بــۆ  ئاوەکانیــان 
و  پســتە  باخەکانــی  مۆرەکانیــان، 
بەنداوە قۆڕەکانیان دزیوە!!! ئێســتایش 
ئاڵوگــۆڕی کەشــوهەوا و وشکســاڵی 
هەمــوو ئــەو بارودۆخــەی خراپتریــش 
بــە  ناچــار  ئێرانییەکانــی  و  کــردووە 
بەجێهێشــتنی زەوییەکانیــان کــردووە!! 

خەفەتهێنەرە!!"
خۆپیشــاندانەکانی ئێــران لــە چەندین 
شــتەوە ســەریان هەڵــداوە ـ ڕۆژنامەی 
"تایمز" حەوتووی رابردوو داســتانێکی 
ئــەوەی  لەبــارەی  تۆقێنــەری  زۆر 
گەندەڵــکاری  و  گەندەڵــی  چــۆن 
لــە فرۆشــتنی پشــکی ئابــووری بــە 
قازانجی پشــکدارە ســەرەکییەکان لەو 
بانکانەی خاوەنیان رێژیمی مەالکانی 
ئێــران و هاوپەیمانەکانیەتــی، بوونەتــە 
و  بەخەســارچوون  مایــە  هــۆی 

کــەس  هــەزاران  کاڵولەســەرچوونی 
لەوانــەی کێشــایە ســەر  بەشــێک  و 
شەقامەکان؛ بەاڵم گەندەڵی ژینگەیی 
هۆیەکانــی  لــە  دیکــە  یەکێکــی 

تووڕەیی خەڵک بوو. 
رێژیمی ئیسالمی و سوپای پاسدارانی 
شۆڕش، سەروەت و سامانی سروشتی 
واڵتیان هەر بەو جۆرەی سەروەتی ئەو 
خەڵکەی پارەیان لەبۆ ڕۆژی تەنگانە 
دادۆشــیبوو؛  ئــەوالوەوە،  دەخســتە 
ئێستایش گۆڕانی کەشوهەوا بەشێک 
لــە خراپترینی ئەو کاریگەرییانەی بە 

چەند قات زیاد کردووە. 
ئەوە شتێک نییە کە سەرکۆمارێکی 
ئەمریکــی کــە پێــی وایــە گۆڕانــی 
ناڕاســتە،  شــتێکی  کەشــوهەوایی 
ـ  بــدات  تویــت  بارەیــەوە  لــە  بتوانــێ 
بــەاڵم ئەوە هۆکارێکی ســەرەکییە بۆ 
زانینی ئەوەی بۆچی خۆپیشــاندەرانی 
سەرشــەقامەکان بەتایبەتــی زیاتر لەو 
ناوچانــەدا بوون کە بــە تەواوی لەژێر 
کاریگەریــی خراپی چەنــد هۆکاردان 
وەک: بایە گەرمە ویشکســاڵییەکان، 
ڕووداوە کەشــوهەواییە زۆر تووندەکان 
و کەڵکــی نادروســت و نابەجــێ لــە 
ئــاو، لە الیەن دەســەاڵتدارە مەالکانی 

ئێرانەوە.
کەوســەر"،  ئاهەنــگ  "نیــک 
جیۆلۆژیســتی تاراوگەنشــینی ئێرانی 
و کــوڕی زانــای بــواری وەرچەرخانە 
مێژووییــەکان، کە لە باشــووری ئێران 
گەورە بــووە، دەڵێ: "کاتێک خەڵک 
زەوییەکانیــان لە کیــس دەدەن، هەموو 
ئــەوەش  و  دەدەن  لەدەســت  شــتێک 
بــەو مانایەیــە، ئــەوان ئیــدی لە هیچ 
ناترســن". هەروەها دەڵێ: "قەیرانی ئاو 
قەیرانێکــی ڕاســتەقینەیە و خەریکــە 
ســەری واڵت دەخــوات؛ ئێســتا بــاران 
و بەفــر کەمتــر دەبارێ و حەشــیمەت 
سیاســەتی  زیادبوونــە؛  حاڵــی  لــە 
کشــتوکاڵی ســەقەت و بەڕێوەبەریــی 
وەکــوو  ئارادایــە؛  لــە  ئــاو  خراپــی 
بۆمبێکــی ســەعاتی وایە." بەرپرســان 
پێشــبینی دەکــەن کە ئەگــەری هەیە 
میلیۆنــان ئێرانی پێش لە کۆتایی ئەم 

سەدەیە ناچار بن لە واڵت هەڵبێن. 
 ١٩٧٩ شۆڕشــی  لــە  هــەر  بۆچــی: 
بەمــالوە، ئێــران ژمارەیەکــی شــێتانە 

دروســت  هایدرۆئێلێتریکــی  بەنــداوی 
کــردووە؛ بەپێــی راپۆرتێکی مارســی 
٢٠١٥ی "فاینەنشــاڵ تایمــز" لەســەر 
دەیــەی  ســێ  مــاوەی  "لــە  ئێــران 
رابردوودا، ئێران ٦٠٠ بەنداوی دروست 
کردووە ـ بە شێوەی نێونجی ٢٠ بەنداو 
لــە ســاڵێکدا ـ بــۆ دابینکردنــی ئاوی 
وەرزێڕی و وزە. روون نییە ئەم پڕۆژانە 
چەندەیان بۆ خەرج کراوە، لە کاتێکدا 
ئــەو بــاوەڕە هەیــە، کــە لە پــاش گاز 
و نــەوت، زۆرترین تێچوویان هەبووە...  
چووەتــە  تێچووەکــەش  زۆربــەی 
گیرفانی ســوپای پاســدارانی شۆڕش 
بــە هــۆی رێککەوتننامەکانــەوە. بــە 
بۆچوونــی کارناســان، بەرنامەڕێــژی 
ویشکســاڵی  ســاڵ  چــواردە  و  الواز 
زۆرێــک لــەو بەنداوانەیــان کردوووەتە 
بێکەڵــک و لــە هەنــدێ حاڵەتیشــدا، 
گــەورەی  خەســاری  هــۆی  بوونەتــە 
ژینگەیــی لــەم واڵتــە کــە بــۆ خۆی 

نیمچەویشکە."
وەرزێــڕەکان  لــە  بەشــێک  کاتێــک 
بــۆ  نییــە  ئاویــان  ئیــدی  زانییــان 
بەرهەمەکانیــان ـ چونکە لە رادەبەدەر 
لە بیرەکان کەڵک وەرگیرابوو، یان لە 
ئاوەکان لقیان کێشــابوو بۆ کشتوکاڵە 
بــە  ســەر  گەورەکانــی  بازرگانییــە 
رێژیــم، یــان ژمارەیەکــی لەرادەبــەدەر 
بەنداو دروســت کرابوو و کەشوهەوای 
گەرمی چۆمەکانی پشت بەنداوەکان 
و خاکە تەڕەکانی دەورووبەریانی کەم 
ئــاو کردبوو ـ زۆرێــک لە وەرزێڕەکان 
لــە کارێــک  بــە هیــوای دامــەزران 
و دۆزینــەوەی نــان و ئــاو بــۆ قــەراخ 

شارەکان کۆچیان کرد. 
ئــەو  دروســتی  ئامــاری  "دەوڵــەت 
ئێرانییانەی کە بەرەو قەراخ شــارەکان 
شــارۆچکە  لــە  ئێســتا  و  هەاڵتــوون 
دەژیــن  حەســیرییەکان  و  تەنەکەیــی 
دەکــرێ  بــەاڵم  نــادات،  بەدەســتەوە 
کەمتــر لــە ١٦ میلیۆن کــەس نەبێ، 
هــەر لــە ٢٠١٣دا پتــر لــە ١١ میلیۆن 
بــووە"، ئەمــە قســەی "کەوســەر"ە کە 
لــە پەنــای کارناســییەکەی لــە ئــاوـ  
جیۆلۆژیدا، یەکێک لەو کارتۆنیستە 
زۆرتریــن  کــە  ئێرانــە،  سیاســییانەی 
بەردەنگیــان هەیــە، واتــە هەمان شــت 
کە ناچاری کرد واڵت بەجێ بهێڵێ. 

ئــەو زیــادی دەکات: "ئــەو شــارانەی 
کــە بێکاریــان زۆرە، بوونەتــە شــوێنی 
ســەرەکی نائارامییــەکان"، بەتایبەتی 
کاتێک دەوڵەت سوبسیدەکانی بڕیوە. 
وتارێکــی توێژینەوەیــی ٨ی ژانویەی 
"کالیمــەت وایــر" لــە الیــەن "ســکات 
واڵدمەن"ەوە شی دەکاتەوە کە: "ئەمیر 
پایەبــەرزی  ئەندامێکــی  هەندجانــی، 
ناوەندی ئاســیای باشــووری شــوورای 
ســەرکۆماری  دەڵــێ  ئاتالنتیــک 
پێشــوو، مەحمــوود ئەحمــەدی نــەژاد 
کەشــوهەوایی  گۆڕانــی  کــە  زانــی 
بووەتــە  ئــاو  خراپــی  بەڕێوەبەریــی  و 
کشــتوکاڵە  بەخەســارچوونی  هــۆی 
دەوڵەتەکــەی  و  بنەماڵەییــەکان 
سوبســیدی بــۆ ئــەوە بنەمااڵنــە دابین 
کــرد کە تەقەالیان بردنی نانێک بوو 

بۆ سەر سفرەکانیان.
کاتێــک  دەڵــێ:  هەندجانــی 
حەســەن  هەنووکــە،  ســەرکۆماری 
دا، کــە  ســیگناڵەی  ئــەو  رووحانــی 
دەیهــەوێ ئــەو قازانجە کــەم بکاتەوە، 
قەراخــە  لــە  وەزاڵەهاتــوو  خەڵکــی 
ویشــکەکانی شــارەکانی سەرانسەری 
واڵت بە شــەپۆلی ناڕازییان پەیوەســت 
لــە  کەشــوهەوایی  گۆڕانــی  بــوون. 
لــە  ئــاو  کەمبوونــی  گۆڕێدایــە، 
ئارادایە، ئەوان ناتوانن بەرهەمەکانیان 
ئــاو بــدەن و ئێســتایش ئەو بــڕە پارەی 
دەدرێتــە دەســتیان لەدەســتیان دەچێ. 
ئــەوە وێکڕابوونــی ئەو کێشــانەیە کە 
پێکەوە لە یەک کاتدا سەرهەڵدەدەن".
ژانویــەی  راپۆرتێکــی ١٧ی  بەپێــی 
"لــۆس ئانجێلێس تایمز" لەســەر ئێران: 
ئێــران،  ڕۆژئــاوای  کێوەکانــی  "لــە 
پارێــزگای چوارمەحاڵ و بەختیاری، 
بەرزەکانــی،  مایــل  بــە  زەلــکاوە  بــە 
رووبارەکانی و ئەو خاکە تەڕانەی کە 
هــەزاران جــۆری باڵنــدەی کۆچەر بۆ 
الی خۆیــان راکێش دەکەن، ناســراوە؛ 
بــەاڵم بەهۆی ســااڵنێک کەمبوونی 
کــز  ئاوەکانــی  ســەرچاوەی  بــاران 
بــووە. بەپێــی قســەی دانیشــتووانی، 
بارودۆخەکــە کاتێــک خراپتر بوو کە 
دەستیان کرد بە هەڵگۆزینی ئاوەکە و 
گواســتنەوەی بۆ ٦٠ مایل ئەوالتر بۆ 
شــاری ئیســفەهان، ئەوەش ناڕەزایەتی 
یەکەمینیــان  کــە  لێکەوتووەتــەوە 

٣٠ی  لــە   .٢٠١٤ بــۆ  دەگەڕێتــەوە 
زایینــی،  پــاری  ســاڵی  دێســامبری 
بــەردەم  لــە  بــە ٢٠٠ کــەس  نزیــک 
ناڕەزایەتــی  بــۆ  پارێــزگاردا  بینــای 
دەربڕیــن بــە پــڕۆژەی گواســتنەوەی 
کــرد.  ســاز  گردبوونەوەیەکیــان  ئــاو 
بــە  گــۆڕا  زوو  هــەر  دروشــمەکانیان 

دروشمی "مەرگ بۆ دیکتاتۆر". 
تایمــز"  "تهــران  ژانویــەدا،  ٨ی  لــە 
راپۆرتــی  بەپێــی  کــە  دا،  راپۆرتــی 
بەڕێوەبەریــی  بەشــی  بەرپرســی 
لــە  قەیرانــەکان  و  ویشکەســاڵی 
دامــەزراوەی کەشوهەواناســی ئێراندا، 
"نزیک بە ٩٦ لە سەدی سەرانسەری 
ناوچەکانــی ئێــران بەدەســت ئاســتی 
جیاوازی ویشکەساڵی درێژەکێشراوەوە 

دەناڵێنن". 
گۆمی ورمێ لە باکووری رۆژئاوای 
ئێرانــدا جاران گۆمێکی مەزن بوو، بە 
پانتایی ٨٧ مایل. لە سەرەتای دەیەی 
٩٠ی زایینیدا، هاشــمی رەفسەنجانی 
کە لەو کاتەدا سەرکۆمار بوو دەستی 
کرد بە دروستکردنی ژمارەیەکی زۆر 
بەنــداو لــە دەورووبــەری گۆمەکــەدا، 
کارێــک کە ســەرکۆمارەکانی پاش 
ئــەو درێژەیــان دا و بەمــەش رێــژەی 
ئــەو ئاوەیان کــە دەڕژایــە گۆمەکەوە 
ئــەو  هــۆی  بــە  هــەر  دابەزانــد. 
بەنداوانــەوە، گرووپێــک لــە خەڵک ـ 
مامەڵەچییەکانی ســوپای پاسدارانی 
شــۆڕش، خەڵکانی نزیک لە وەزیری 
بازرگانییــە  کشــتوکاڵە  ئــەو  و  وزە 
گەورانــەی کــە ئاوەکەیــان دەدزی ـ 
وەک "کەوسەر" دەڵێ، زۆر دەوڵەمەند 

بوون. 
لە وتارێکی لێکۆڵینەوەیی ئاگۆستی 
جیوگرافیــک"دا  "ناشــناڵ  ٢٠١٥ی 
کــە  گۆمــە  ئــەو  "ئێســتا  هاتــووە: 
لــە گەورەتریــن  زەمانێــک یەکێــک 
گۆمەکانــی ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت 
بوو، زیاتر لە وێنەی جینایەتێکی زۆر 
مەزن دەچێت". خوێ ویشکۆبووەکەی 
ژەهراوییــان  ڕەشــەبای  لمەکــەی  و 

لێدەکەوێتەوە. 
ئــەم داســتانەی ئێــران بــۆ خــۆی لــە 
سەرانســەری ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت 
خەریکە دووپات دەبێتەوە ـ نیگەرانییە 
تووڕەیــی  ئاوێتــەی  ژینگەییەکانــی 

لــە گەندەڵــی و بەڕێوەبەریــی خــراپ 
لێدەکەوێتــەوە.  ســەرهەڵدانەکانیان 

ئەوەش ڕۆژ بە ڕۆژ خراپتر دەبێت. 
لە نێوان ســااڵنی ٢٠٠٦ بۆ ٢٠١١دا، 
زەوییــە  لەســەدی   ٦٠ بــە  نزیــک 
گەورەکانی سووریە بە هۆی خراپترین 
ویشکەســاڵی مێــژووی مۆدێڕنی ئەو 
واڵتــەوە لەنێــو چــوون. ئــەوەش پــاش 
چەندین ســاڵ هەڵکێشانی بیرەکان لە 
الیــەن کەســانی ســەر بــە رێژیمەکەوە 
رووی دا. ئــەو ویشکەســاڵییە، ٨٠٠ 
هــەزار تــا یــەک میلیــۆن وەرزێــڕ و 
کــرد  ناچــار  ســووری  ئاژەڵداریــی 
زەوی و مەڕومااڵتیــان بــە جێ بهێڵن 
شــارۆچکەکانی  و  شــار  رێگــەی  و 
سووریە بگرنە بەر، ئەو شوێنانەی کە 
ناچــار بوون لەوێ بــۆ کار بپاڕێنەوە. 
رێژیمی ئەســەد هیچــی بۆ نەکردن و 
ئەوانیــش لە نێو یەکەمین کەســەکان 
بــوون کــە پەیوەســتی شۆڕشــی دژی 

دەسەاڵتی ئەسەد بوون.
بەهــاری  ســەرهەڵدانی  یەکەمیــن 
عەرەبــی لە توونێــس لە کۆتاییەکانی 
٢٠١٠ و دوابەدوای ئەو، سەرهەڵدانی 
٢٠١١دا،  ســەرەتای  لــە  میســر 
نرخــی  کــە  دا  روویــان  کاتێــک 
خــۆراک لــە جیهانــدا تــا ئاســتێکی 
زۆر بــەرز بوویــەوە، زۆرتــر بــە هــۆی 
هاوکاتبوونــی رووداوە کەشــوهەواییە 
ویشکەســاڵی،  توندەکانــەوە: 
ئاگرگرتنــی دارســتانەکان و الفاو لە 
چیــن، رووســیە، ئۆکراین، ئۆســترالیا 
و ویالیەتــە یەکگرتووەکانی ئەمریکا 
بەرچــاو  زۆر  بەشــێوەیەکی  کــە 
واڵتانــەوە  لــەو  گەنمــی  هەنــاردەی 
بەرتەســک کــرد؛ ئــەوە بــە رێکــەوت 
نەبــوو کە دروشــمی شۆڕشــی میســر 

"نان، ئازادی، کەرامەت" بوو.
کەوابوو، منداڵەکان! ئەگەر دەتانەوێ 
ڕۆژهەاڵتــی  سیاســەتەکانی  لــە 
نێوەڕاست لە ئێستادا تێبگەن، عەرەبی، 
فارســی، عێبــری و تورکــی بخوێنــن 
لــە ســەرووی هەموویانــەوە،  بــەاڵم  ـ 

زانستی ژینگەناسی بخوێنن.

ن: تۆماس ئێڵ.فریدمەن 

  تۆماس ئێڵ.فریدمەن ـ نیۆیۆرک تایمز، ٢٣ی ژانویەی ٢٠١٨
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ژن و سیاسـەت
ئاسۆ مێنبەری

مینا

و  سیاســەت  لــە  بەشــداریی  و  ژنــان 
سیاسی بوون دوو چەمکن کە بوونەتە 
ئەدەبیاتــی  لــە  گرینــگ  بەشــێکی 
دوو  ئــەم  مرۆڤەکانــدا.  ڕۆژانــەی 
چەمکە بە بەردەوامی لەالیەن هەموو 
چین و توێژەکانی کۆمەڵگە و بەپێی 
ڕادەی تێکەڵ بوون لەگەڵ بارودۆخی 
سیاســیی کۆمەڵگە و ویستی خودی 
خەڵــک یان وەکــوو خدەیەکی ڕۆژانە 
و بــە ڕادەی کــەم و زۆر بەکاردێــن. 
لەڕاســتیدا بەشــداری کردنی سیاسی 
پێوەنــدی بــە پێگەیاندنــی سیاســییەوە 
هەیــە و ئــەو پێگەیاندنــە پڕۆســەیێکە 
ئامادەکردنــی  و  ڕێکخســتن  بــۆ 
لــە  بتوانــێ  تــا  تــاک  هاوواڵتــی و 
ژیانی سیاسی کۆمەڵگەکەی خۆیدا 
بەشــداری بــکات. ئــەو ڕۆشــنبیرییە 
سیاســییەی کە تاک لە پێگەیاندنی 
سیاســیی خۆیدا بە دەســتی دێنێت لە 
تێگەیشــتنی خــودی ئــەو کەســە لــە 
مافەکانی و هەروەها مافی خۆی لە 
بەشداری کردن لە بڕیاردانی سیاسیدا 
ڕوونــە  دەگێڕێــت.  گــەورە  ڕۆڵێکــی 
کــە بــە ڕادەی زیادبوونــی بەشــداری 
ئەوەنــدەش  هاوواڵتیــان،  سیاســی 
حــەزی توندوتیــژی سیاســی لــە الی 
تاکــەکان کەم دەبێتەوە. لە پڕۆســەی 
پێگەیاندنــی سیاســیدا چەنــد فاکتەر 
دەتوانــن ڕۆڵــی کاریگەریــان هەبێــت 
لەوانەش بنەماڵە، قوتابخانە، کۆمەڵ 
و گرووپــە جۆراوجــۆرەکان، دەزگا و 
کاناڵەکانــی ڕاگەیاندنــی جەماوەری 

و هتد.

ڕێگــەی  لــە  سیاســەت  دەرکــەی 
ڕۆژنامــەکان،  قوتابخانــە،  بنەماڵــە، 
ملمالنێیــە  هەروەهــا  و  تەلەفزیــۆن 
تاکــدا  ڕووی  بــە  سیاســییەکانەوە 
دەکرێتــەوە و تــاک لــە ســەر ڕۆڵــی 
دامەزراوەکانــی  و  دەزگا  و  دەوڵــەت 
ســەر بــە دەســەاڵت هەرچــی زۆرتــر 
ئاگایــی پەیــدا دەکات. هێنانەکایەی 
لــەو  دێمۆکراتیــک  سیســتمێکی 
حکوومەتێکــی  کــە  واڵتانــەدا 
ســەرکوتکەریان  و  نادێمۆکــرات 
ئەنجامەکــەی  کــردووە،  ئەزمــوون 
تەنیا بە شکســت خواردن و ســەرکوت 
کردن گەیشــتووە؛ لــەم جۆرە واڵتانەدا 
بنەماڵــەکان بــەردەوام ئــەوە بــە گوێی 
منداڵەکانیانــدا دەچرپێنــن کە کاریان 
بەشــداریی  و  نەبێــت  بــە سیاســەتەوە 
بەرچــاوی  نموونــەی  نەکــەن،  تێــدا 
ئــەم کۆمەڵگەیانــە،  و  واڵتانــە  ئــەم 

کۆمەڵگەی کوردەوارییە.
و  هــەوراز  پــڕ  مێــژووی  بەدرێژایــی 
نشــێوی گەلــی کــورد لــە هــەر چوار 
هــاوکات  و  کوردســتاندا  پارچــەی 
لــە  تاکــەکان  بەشــداری  لەگــەڵ 
سیاســەتدا،  دنیــای  و  سیاســەت 
بــە  پێــش  بنەماڵــەکان  لــە  زۆرێــک 
بەشــداری منداڵەکانیان لە سیاســەتدا 
دەگــرن؛ لە ڕاســتیدا دنیای سیاســەت 
و  دەســەاڵت  گەرمەبــازاڕەی  ئــەو  و 
دەســەاڵتخوازییە و هەروەها قوربانیدان 
و ئــەو ڕووداوە دڵتەزێنانــەی کــە لــە 
دەبنــە  دەبینرێــن  سیاســەتدا  دنیــای 
هۆی دروســتبوونی ترس و دڵەڕاوکێ 
لــە خێزانەکانــدا و ئەبنــە هۆکارێکی 
گــەورە بــۆ پێشــگرتن لــە بەشــداری 
سیاســی نەوەی نوێ. ئەم پێشگرتن و 

ڕێگــری کردنە لــە کۆمەڵگەدا زیاتر 
لە پیاوان بۆ ژنان دێتە ئاراوە. نەریتی 
و  کوردســتان  کۆمەڵگــەی  بوونــی 
هەبوونــی بیروبــاوەڕە دواکەوتــووەکان 
و هەروەها دوورخســتنەوە و ڕێگەنەدان 
بــە ژنــان بــۆ بەشــداری کردنیــان لــە 
نێــو  چاالکییــە کۆمەاڵیەتییەکانــی 
کۆمەڵگە و هەروەها هێنانە خوارەوەی 
ئــەو  ژنــان  باوەڕبەخۆبوونــی  ئاســتی 
فاکتــەرە گرینــگ و بەرچاوانــەن کە 
بەداخــەوە بوونەتە هۆی ئەوەیکە ژنان 
نیوەیەکــی الواز و  وەکــوو  هەمیشــە 
بێدەســەاڵت لە کۆمەڵگــەدا بێنە پێش 
چاو، بۆیە زۆر کەمن ئەو ژنانەی کە 
توانیبێتیان خۆیان لە باری سیاسییەوە 

پــێ بگەیێنــن و بتوانــن لــە داهاتووی 
چاالکیــان  بەشــداری  نەتەوەکەیانــدا 

هەبێت. 
و  تۆتالیتێــر  دەوڵەتــە  هەبوونــی 
ســەرکوتکەرەکانیش دەورێکــی هــەرە 
گرینــگ لــە دواکەوتوویــی سیاســی 
ژنانــدا دەگێــڕن، هــەر لــەم پێوەندییەدا 
جاڕنامــەی  ٢١ی  مــادەی  بەپێــی 
هەمــوو  مــرۆڤ،  مافــی  جیهانیــی 
کەســێک مافی ئــەوەی هەیە کە لە 
بەڕێوەبردنــی کاروبــاری واڵتەکەیدا، 
ئــەو  ڕێگــەی  لــە  یــان  ڕاســتەوخۆ 
نوێنەرانەوە کە بە ئازادی هەڵبژێردراون 
بەشــداری بکات، ئەمــە لە حاڵێکدایە 
کە لە زۆربەی واڵتەکاندا و بە تایبەت 

واڵتانی جیهانی ســێهەمدا، سەرەڕای 
قەبــووڵ کردنی جاڕنامەی جیهانی و 
بەرپرسیاربوون لە هەمبەر بەڕێوەبردنی 
خاڵەکانــی، نەتەنیــا دەرفــەت بە ژنان 
نەدراوە تاکوو خۆیان ببیننەوە، بەڵکوو 
زۆربــەی کاتەکانیــش تەنیــا وەکــوو 
کەرەســتەیەک لە الیەن دەسەاڵتداران 
و لــە پێنــاو بەرژەوەنــدی ئەوانــدا بــە 
کارهێنــراون، کــە لەمبارەیــەوە دنیای 
ســەرمایەداریش وەکــوو نموونەیەکــی 
بەرچاو دەتوانێ ئاماژەی پێ بکرێت. 
هەڵبەت باشــتر وایە کە ئەو بەشداری 
بــۆ  نەدانــە  دەرفــەت  یــان  نەکردنــە 
ڕووی  لــە  تەنیــا  کــردن  بەشــداری 
حــەز و ئــارەزووی دەســەاڵتخوازانەی 
لێــک  دەســەاڵتدارەکانەوە  و  حاکــم 
نەدرێتەوە، بەڵکوو پێویســتە ســەرنجی 
ئــەو کولتوورە سیاســییەش بدرێت کە 
لــە نێــو کۆمەڵگــەدا بوونــی هەیــە. 
بۆمــان  کۆمەڵگەیانــەدا  جــۆرە  لــەم 
دەردەکــەوێ کــە سیســتمی ئایینیــش 
سەرکوتکەرە، چونکە لەژێر دەسەاڵتی 
ســەرکوتکەردایە،  حکوومەتێکــی 
سیســتمەدا  جــۆرە  لــەم  کەوایــە 
بنەماڵەیەکــی  دەبێتــە  بنەماڵەیــش 
دەسەاڵتدار و سەرکوتکەر کە خوازراو 
یــان نەخــوازراو لــە پێنــاو بەدیهاتنــی 
ئامانجەکانــی دەوڵــەت و دەســەاڵتدا 

هەنگاو هەڵدەگرێت. 
تاکــەکان  الی  سیاســی  بەشــداری 
بەشدارییەکی ئازادانە و دڵخوازە و لە 
پڕۆســەیەکی وەهــادا تــاک، ئیرادە و 
ویســتی ئــازادی هەیــە و تەنیا خۆی 
دەتوانــێ ئاســتی چاالکییەکانــی لــە 
ژیانی سیاســیدا دەسنیشــان بکات، بە 
دڵنیاییــەوە هەموو چەشــنە بەشــداری 

کردنێکــی سیاســی دەبــێ، ئامانجی 
بــە جێهێشــتنی کاریگەریــی لە ســەر 
بڕیــاری سیاســی و ژیانــی سیاســیدا 
بێت؛ بۆیە دەبێ ژنان وەکوو بەشێکی 
گرینــگ و کارتێکەری کۆمەڵگە و 
بە ئاگادار بوون لە کاریگەری بەرچاو 
بارودۆخــی  لــە  خۆیــان  پۆزتیڤــی  و 
کۆمەڵگــەدا، هەوڵــی ئــەوە بــدەن کە 
بــە هەبــوون و بەشــداری کردنیــان لــە 
کاروباری سیاســیدا بەرزترین ئاســتی 
ئەرێنــی  گۆڕانــی  لــە  چاالکیــان 
بارودۆخــی کۆمەڵگــە بــە گشــتی و 
بارودۆخــی تایبەتــی خۆیان وەک ژن 

بێت. 
دیــارە ئەگەر بە چاوێکی ڕەخنەگرانە 
و خەسارناســانەوە ســەرنجی بابەتەکــە 
بدەیــن، دەبینیــن کــە خــودی ژنان لەو 
بەشــدار نەبــوون و لــە پەراوێزبوونــەدا 
تاوانبــاری ســەرەکین. ئەمــە ڕاســتە 
کــە فاکتەرەکانــی گوشــار بــۆ ســەر 
ژنــان زۆرن و بەگشــتی کــردەوەکان 
و تەنانەت بیرکردنەوەشــیان ســنووردار 
دەکرێنــەوە، بەاڵم نابــێ ئەو حەقیقەتە 
لــە بیــر بکەیــن کــە هەمیشــە و لــە 
هــەر بارودۆخێکــدا پڕۆســەی گۆڕان 
دەتوانــێ کاریگــەری خــۆی لە ســەر 
پرســەکان دابنێــت و بــێ گومــان ئەو 
گۆڕانــە خۆی لە خۆیدا نرخی دەوێت 
و پێویســتە ژنان لەو پێوەندییەدا ڕۆڵی 
پێشــەنگایەتی بگێڕن و بە گرینگیدان 
بــە هەلومەرج، خۆیان لە ئاســتەکانی 
ســەرەوەی کۆمەڵدا ببیننەوە و هەبوون 
کارگێــڕی  لــە  خۆیــان  دەوری  و 
چەشــنە  هەمــوو  بــە  گۆڕانــدا  و 

کردەوەیەکی بیرمەندانە بسەلمێنن.

ئەدەب لە سیاسەتی بەرپرسانی ڕێژیم دا

"ئەدەب"، وشــەیەکە کە 
بیســەر یــان خوێنــەر 
بــە بیســتنی چ بــە 
"شــهودی"  شــێوەی 

جــۆری  بــە  چ  و 
"منطقــی" کۆمەڵێک 
بەهــای  پــڕ  نۆرمــی 
مێشــک  دەکەوێتــە 
کــە هــەر مرۆڤێــک 

بوونــی  بــە 
بەهایــە،  ئــەو 

کەســایەتییەکی قــورس و جێگــەی 
متمانە پەیدا دەکات و لە الی خەڵکی 
دیکە وەک مرۆڤێکی باش ســەیری 
لێدەگیرێــت؛  حورمەتــی  و  دەکرێــت 
ئەدەب بەنرخترین ســەرمایە و میراتی 
ژیانــی مرۆڤایەتییــە کــە مــرۆڤ 
لەگــەڵ ژیانــی خۆیدا بە کۆڵی 

دەکێشێت.
دەڵێــن: "ادب مــرد، بــە 
اوســت"؛  دولــت  ز 
ش  ە و ئــە
ی  ر خــە ر ە د
کــە  ئەوەیــە 
ســەرجەم  لــە 

هەڵســوکەوتەکانی مــرۆڤ شــتێک 
جوانتر و سەرنجڕاکێشتر لە ئەدەب نییه 
کــە مرۆڤەکان لــە بەرانبــەر یەکتردا 
ڕەچــاوی دەکــەن. کاتێــک باس لەو 
وشــەیە دەکرێــت هەمــوو جۆرەکانــی 
ئــەدەب لەوانــەش جــۆری قســەکردن، 
هەڵســوکەوت،  رۆیشــتن،  ڕێگــە 
چاولێکردن، داواکاری، پرسیار، واڵم، 
خواردن و... لە خۆە دەگرێت کە زۆر 
جــار بۆ پێناســەکردنی ئەو وشــەیە لە 
پێوەندییەکانــدا تا ســنوورێکی ناڕوون 

و پێناسە نەکراو هەنگاو دەنێت.
ئێســتا ئــەو ئەدەبــەی کــە ئێمە وەک 
بــۆ  بــاش  بەهایــەک و ســیفەتیکی 
لــە  دەکەیــن،  لێــوە  باســی  مــرۆڤ 
ئیســالمیی  ڕێژیمــی  دەســەاڵتی 
ئــەو  کاربەدەســتانی  الی  و  ئێرانــدا 
ڕێژیمــە خۆی لە کوێــدا دەبینێتەوە؟! 
ئەگــەر ئــەدەب "اکتســابی" بێــت بــۆ 
لێــی بێبــەش و ئەگەریــش "نفس"یــە، 

لــە  ئــەو بۆچــی  "ذاتــی" 

پرســیار  بەڕاســتی  نییــە.  کەســانەدا 
بەرپرســانی  بۆچــی  کــە  لەوەدایــە 
ڕێژیمــی ئیســالمیی ئێران لــە بواری 
ئەدەبدا زۆر الوازن و هەرچی بیکەن و 

بیڵێن الیان گرینگ نییه.
ئەوەیکە لێرەدا دەمهەوێ باســی بکەم 
ئەوەیە، که بەشــێک لە ئەدەب خۆی 
لە نێو فەرهەنگدا دەبینێتەوە؛ مێژووی 
فەرهەنگــی  ســەرمایەی  واڵتێــک، 
ئــەو  خەڵکــی  مێژوویــی  میراتــی  و 
واڵتەیــە کــە تێیدا دەژیــن وبەم پێیەش 
تایبەتــی  کاریگەریــی  و  گرینگــی 
خــۆی هەیــە. دیســان پرســیار ئەوەیــە 
ئەگەر بەرپرسانی ئەو ڕێژیمە باس لە 
"تمــدن دیرینــە و آریایــی" دەکــەن کە 
خاوەنی مێژوو و فەرهەنگێکی قورس 
و قایمــن ئــەی بۆچی لە قســەکردندا 
وەک کەسێکی "دیمی" لێدوان دەدەن.
وکــرداری  قســە  لــە  ئــەدەب  باســی 
بەرپرســانی ڕێژیمی ئیســالمیی ئێران 
پێوەنــدی بــە ئێســتا یــان چەند ســاڵی 
ڕابردوو نییە، بەڵکوو هەر لە سەرەتای 
هاتنە ســەرکاری ئەو کاربەدەستانەی 
ڕێژیــم، "بــێ ئەدەبی سیاســی" بوونی 
هەبووە و درێژەشــی پێدەدەن. ئەوەش وا 
وێدەچێــت کە لــە ئایەتوواڵ خومەینی 
بــە میراتیــان وەرگرتبێــت؛ چونکــە لە 
قســە و لێدوانەکانی ئەو کەســایەتییە 
مەزهەبییــەدا دەردەکەوێــت کە ناوبراو 
تــا چ ڕادەیــەک لــە قســەکردن پاراو 

بووە و بە توێژەوە قسەی بێژتووە.
لە ئیستاشدا له بەرپرسانی ئەو ڕێژیمە 
ئەمەگناســییەک  وەک  کــه  دیــارە 
بــۆ ڕێبــەرە مەزهەبییەکەیــان چەنــد 
پابەنــدن و نایانهــەوێ ئــەو ڕێچکەیــە 
بــەردەن و درێــژەی پێبــدەن؛ چونکــە 
لــە هــەر حاڵەتێکدا قســەیەکی ناحەز 
بــە  سیاســی  کەســێکی  لــە  دوور  و 
خەڵــک و نەتەوەکانــی دیکە دەڵێن و 
بە شــانازییەوە لە میدیاکانی خۆیاندا 

بــاڵوی دەکەنــەوە و شانازیشــی پێــوە 
دەکــەن. ئــەوەش لــە حاڵێکدایــە کــە 
خۆیان بەرنامەی ئەدەب و فەرهەنگ 
لــە  بــاس  و  دادەڕێــژن  خەڵــک  بــۆ 
"گفتگــوی تمدن ها" دەکەن، کە زیاتر 

لە گاڵتەجاڕ دەچێت تا ڕاستی.
لــە مــاوەی چەنــد ڕۆژی ڕابــردوودا 
کە خەڵک دژی ڕێژیمی ئیسالمیی 
ـ  دیکتاتــۆری  دەســەاڵتی  و  ئێــران 
مەزهەبی ویالیەتی فەقیهی ڕاپەڕین، 
وەک هەمیشە لە نزمترین تا بااڵترین 
و  قســە  ڕێژیمــە  ئــەو  بەرپرســانی 
تۆمەتیــان وەپــاڵ خەڵــک دا و بــەو 

بیانووە سەرکوتی خۆیان سەپاندەوە.
لــەو بارەیــەوە ڕێبــەری ڕێژیمــی ئێران 
"عەلی خامنەیی" بە خۆپیشــاندەرانی 
گوت ئەو کەســانە "گۆپاڵ بەدەســتی 
بێگانــەن، خەڵکــی بەکرێگیــراون، یــە 
مشــت زبالــە هســتند"، "علــم الهدی" 
اوبــاش"  و  "اراذل  کــرد  لــەوە  باســی 
ڕژاونەتە سەر شــەقامەکان، فەرماندە 
نیزامــی و ئەمنییەتییەکانــی ڕێژیــم 
هــەر کامەیان ئیددعــای ئەوەیان کرد 
و  "بەکرێگیــراو  خۆپیشــاندەران  کــە 
داردەســتی بێگانــەن"، "کازم ســدیقی" 
پێشــنوێژی هەینی تاران گوتوویەتی: 
گوێرەکــەن"،  و  بــزن  "خۆپیشــاندەران 
"احمدی نژاد" گوتبووی ئەو کەســانە 
"خس و خاشاکن" و "جنتی" ڕایگەیاند 
کــە ئەو کەســانە "ایادی اســتکبار"ن 
و زۆربــەی بەرپرســانی دیکــەش هــەر 
کامیــان بــەو جۆرەی پێیان خۆش بووه 
قســەیان لەبــارەی خەڵکــدا گوتــووە؛ 
لەهەمووشــی گاڵتەئامێزتــر لــە چەند 
اژەای"  "محســنی  ڕابــردوو  ڕۆژی 
وتەبێــژی دەزگای قەزایــی ڕێژیــم لە 
دانیشــتنێکدا "فیتوو"ـــی لــێ دەدا و 
دەیگــوت دەبێ فێربن کە چۆن فیتوو 

لێ دەن تا زار و لێوتان زەالم نەبێت.
یەکێــک لــە ئەنجامەکانــی قســەی 

ناحــەز و جنێو دان لەالیەن بەرپرســانی 
هــەر واڵتێکــەوە بۆ "فســاد سیاســی" 
لــەو دەســەاڵتە دەگەڕێتــەوە، کــە لەو 
لێــک  توانــای  خەڵــک  حاڵەتــەدا 
جیاکردنەوەی "چاک" و "خراپ"ـــی 
نییــه و ئامانجــی خۆی بــزر دەکات. 
هەمــوو ڕێژیمــە دیکتاتــۆرەکان بــۆ 
ئەوەیکە خەڵک لــە داخوازییەکانیان 
و  ســەمبول  بکەنــەوە  پەشــیمان 
ئەرزشــەکانی ئەو خەڵکه بە شتێکی 
خــراپ و قێزەون لــە قەڵەم دەدەن. ئەو 
ڕێژیمانە بە گشــتی وشە و چەمکی 
باش، کە خەڵک دەتوانێت پێوەندییان 
لەگەڵ دروســت بکات و بە ئامانجی 
ڕاســتەقینەی خۆیــان بگــەن، الدەبەن 
یان وشەی تایبەتی خۆیان دادەنێن. 

و  میدیــا  لــە  ئێســتا  ئەوەیکــە 
باڵوکراوەکانــی ڕێژیمی ئیســالمیی 
ئێراندا دەبینین و دەبیستین، دەرخەری 
ئــەو ڕاســتییەیە کــە کاربەدەســتانی 
ڕێژیم لە هەر بوارێکدا بێت له "ادب و 
نزاکت"ی قســەکردن و هەڵسوکەوتدا 
زۆر الواز یــان هەر بێبەشــن؛ هەروەها 
بەرپرســانی ئــەو ڕێژیمە لــە ڕێگەی 
ئەدەبــی  بــێ  خۆیانــەوە  تایبەتــی 
"گفتــار و کردار"ـــی خۆیــان دەخەنــە 
نێــو کۆمەڵگە و پــەرەی پێدەدەن هەر 
گونجــاو  و  ڕاســت  ئەخالقــی  بۆیــە 
لــە جوغرافیــای ئێرانــدا بــە نزمترین 

ئاستی خۆی گەیشتووە.
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گوڵوەنی، هێمای خۆڕاگریی نەتەوەیەکهگوڵوەنی، هێمای خۆڕاگریی نەتەوەیەکه
فەرهەنگ هەموو بەها، رەوت و نموونە 
ڕەفتارییەکانــی نێــو کۆمەڵگەیــەک 
لەخــۆ دەگرێــت و واڵت و نەتــەوەکان 
لە یەک جیا دەکات، ئەگەرنا هەموو 
ئــەم جیهانــە دەبــوو  کۆمەڵگەکانــی 

وەکوو یەک بن.
یەکێک لە فەرهەنگەکانی کۆمەڵگە 
پۆشــینی  جــل  جــۆری  بێگومــان 
یەکەمیــن  لــە  کۆمەڵگەیەیــە،  ئــەو 
و  کۆمەڵگەیــەک  هــەر  هێماکانــی 
ناســاندنی هەر نەتەوەیەک جلوبەرگ 
و جــۆری پۆشــینی جلــی تاکەکانــی 

کۆمەڵگەیە.
لــە هەمــوو جیهــان کاتێــک بتهەوێ 
فەرهەنگــی  و  شــوناس  باســی 
لــە  یەکێــک  بکــەی،  نەتەوەیــەک 
ئامــاژەکان بــاس لەســەر جلوبەرگــی 
ئــەو نەتەوەیــە، نەتــەوەی کوردیــش لە 
ڕۆژهەاڵتی کوردســتان وەکوو هەموو 
نەتەوەکان، ســەرەڕای ژێردەســتە بوون 
و هەوڵــی بەربــاڵوی داگیرکــەر بــۆ 
ئاســیمیلەی فەرهەنگــی، توانیویەتی 
بە باشــترین شێوە فەرهەنگی ڕەسەنی 
لەوانــەش  یــەک  بپارێزێــت؛  خــۆی 
پاراســتنی جلی کوردەواری لە هەموو 
ناوچەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستانە.

ئەم ڕاپۆرتە هەوڵ دەدات تایبەتمەندی 
یەکێک لە جلوبەرگەکانی کرماشان 
کە ناوچەیەکە بەهۆی فرە کلتووری، 
ئایینی و زمانی و هەروەها ستراتێژی 
ناوچەکانــی  لــە  زیاتــر  داگیرکــەر، 
دیکــەی کوردســتان کەوتووەتــە بــەر 

سیاسەتی ئاسیمیلە، شڕۆڤە بکات.
نەخــش  بەپێــی  کــە  جلوبەرگێــک 
مێژوویەکــی٣  دیزاینەکــەی  و 
هەزارســاڵەی هەیــە و ژنــان و پیاوانی 
ناوچەی باشووری زاگرۆس لە دەوری 
سەر بە شێوازی جۆراوجۆر دەیبەستن.
گوڵوەنــی،  یــان  ســەروێن  ســەروەن، 
چــوار  و  هەورێشــمی  دەســماڵێکی 
لــە  پیــاوان  و  ژنــان  کــە  گۆشــەیە 

ناوەنــدی ســەریانەوە بــە الی چەپ و 
ڕاســتدا دەیبەن و دیسانەوە لە ناوەندی 

سەریانەوە گرێی دەدەن.
جۆری بەســتنی سەروێن یان گوڵوەنی 
بەپێــی ئــەوەی لە چ ڕێوڕەســمێک و 
لــە چ بۆنەیەکــدا بەشــداری بکــەی 
جیــاواز بووە و ئێســتاش ئەم جیاوازییە 
هــەر هەیــە، بــۆ نموونە ژنە لــوڕەکان 
لــە کاتێکــدا کــە دەچوونــە زەماوەنــد 
یــان لــە کاتــی کەیخوایــی کردنــدا 
گوڵوەنییەکەیــان  بەســتنی  شــێوازی 
جیــاواز بووە. جــۆری ئەم جیاوازییەش 
زۆرتــر لە شــێوازی گــرێ و درێژی و 
کورتی گوڵوەنییەکــەدا دەردەکەوێت. 
لە زەماوەند و ڕێوڕەسمە خۆشییەکاندا 
و   ڕۆشــنتر  گوڵوەنییــەکان  ڕەنگــی 
گوڵوەنییــەکان درێژتر بوون، لە کاتی 
سەرەخۆشیشــدا گوڵوەنــی بچووکتر و 

کورتتر دەبەسترێت.
ئەم جیاوازییە جیا لە ڕێوڕەسمەکان لە 
نێو هۆزەکانی باشــووری زاگرۆســیش 
بــۆ  بووەتــە هۆکارێــک  و  دەبینــرێ 
ئەوەی ســەروێن، چەندین ناوی هەبێت 
و مۆدێلــی بەستنیشــی جیــاواز بێــت؛ 
بۆنموونــە خەڵکی کەلهــۆر، گوڵوەنی 
بــۆ بەســتنی ســەروێن بەکاردێنــن بــە 
جۆرێــک کــە گوڵوەنــی یەکێک لە 
خــودی  و  ســەروێنە  کەرەســتەکانی 
سەروێن لە گوڵوەنی و کەساری پێک 
دێت، بەاڵم خەڵکی ناوچەی لوڕستان 
تەنیا گوڵوەنی دەبەســتن. ئەم دەسماڵە 
هەورێشــمیە تەنانەت ب پێی ڕەنگیش 
دەســمااڵنەی  ئــەو  دەکرێتــەوە.  جیــا 
کــە قەراخەکەیــان ڕەنگی ســوور بێت 
"عەلیخانــی" و ئــەو دەســمااڵنەی کە 
قەراخیان ڕەنگی قاوەیی بێت"تاکاری" 
و ئەو دەســمااڵنەی ســپی و ســوور بن 
"گوڵوەنــی" یان پێ دەوترێت. شــایانی 
باســە ڕەنگی ئەو گوڵوەنییەی کە لە 

سەرەخۆشیەکاندا بەکاردێت ڕەشە.
جــەواد"،  "ئــاراس  پەیوەندیــەدا  لــەم 
ڕۆژنامەنووس و چاالکێکی ناسراوی 
بــە  کرماشــان  و  ئیــالم  ناوچــەی 
ڕۆژنامەی ”کوردستان“ی ڕاگەیاند: 
گوڵوەنی ســەروەنی تایبــەت بە ژنانی 

باشــووری ڕۆژهەاڵتــی  ناوچەکانــی 
کوردستانە، لوڕســتانیش بەشێکە لەو 
ناوچەیە، بۆیە گوڵوەنی لە کرماشــان 
ناوچەکانــی  و  لوڕســتان  و  ئیــالم  و 
ڕۆژهەاڵتــی  باشــووری  دیکــەی 
کوردســتان هەمــان گوڵوەنییــە، بەاڵم 
لەوانەیــە لە هەندێک شــوێندا، نەخش 
و نیگارەکەی یان ڕەنگەکەی، یاخود 
کەمێــک  بەســتنەکەی  شــێوازی 

جیاواز بێت.
نــاوی گوڵوەنــی  بــە  ئــاراس ئامــاژە 
دەکات و دەڵێــت: نەخــش و نیــگار و 
ســیمبولی  گوڵوەنییــەکان،  ڕەنگــی 
لــە  هــەروەک  ڕازاوەییــن،  و  جوانــی 
ناوەکەشــیەوە دیــارە، گــوڵ +وەنــی 
یــان گوڵ+بەنــدی، هــەروەک چۆن 
و  ســیمبول  ڕەنگاوڕەنگــەکان  گوڵــە 
هێمای جوانی و ناسکی و ڕازاوەیین، 
نەخــش و نیــگاری گوڵوەنیش هێمای 
جوانــی و ناســکی و ڕازاوەیــی ژنانی 

ناوچەکانی کوردە.
ســەبارەت بەوەیکــە پیاوانیش گوڵوەنی 
دەبەســتن و شــێواز و جۆرەکــەی ئایــا 
لەگــەڵ گوڵوەنــی ژنــان جیاوازیەکی 
لــە  گوڵوەنــی  وتــی:  ئــاراس  هەیــە، 
ناوچەکانــی ئێمــەدا تەنیــا تایبەتە بە 
ژنــان و بــۆ پیــاو بەکارناهێنرێــت. لــە  
باشــووری  ناوچه  كانــی  لــه   هه ندێــك 
لــه   ژنــان  كوردســتان،  ڕۆژهه اڵتــی 
جێگه ی گوڵوه نی، ده سماڵێك ده به ستن 
به  ســه ریانه وه  كه  لــه  هه ندێك ناوچه دا 
پێی ده گوترێت )مشكی( و له  هه ندێك 
ناوچه ی تریشــدا پێی ده ڵێن )ده ســماڵ 
ســه ر( یاخــود )بیم(. مشــکی وەکوو 
گوڵوەنــی تەنیــا تایبــەت بــە خانمــان 
نییــە، بەڵکــوو پیاوانیش دەیبەســتن بە 

سەریانەوە.
لــە  پورکەلهــوڕی"  "نێــدا  خاتــوو 
ناســراوی  فەرهەنگــی  چاالکانــی 
ناوچــەی کرماشــان بەتایبــەت ناوچە 
نەخــش  لەبــارەی  کەلهوڕنشــینەکان 
بــە  گوڵوەنــی  دەســماڵی  نــگاری  و 
ڕۆژنامەی ”کوردستان“ی ڕاگەیاند: 
گوڵوەنــی چەنــد جــۆر نەخشــی هەیە 
کە ســەرەکیترین نەخش، لە بەرگ و 

گوڵــی گیایــەک بە نــاوی "موورت" 
گیراوە.

ئــەو دەڵێت گیای مــوورت لە باوەڕی 
کوردان و بە تایبەت کرماشــانییەکان 
ڕیشــەیەکی پیــرۆزی هەیــە، هەروەها 
کــورد  ژنانــی  بــۆ  ســەروەن  کــە 
ژنانــی  هەیــە،  کەســایەتی  هێمــای 
گەورەماڵەکان سەروەنەکانیان گەورەتر 

بووە، لە ..
..و  ژنانــی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان 
وەکو هێمایەک بۆ خەبات و نیشانەی 
نوێــی  بزووتنەوەیەکــی  ســەرهەڵدانی 
کوردســتان  رۆژهەاڵتــی  لــە  ژنــان 

کەڵکیان لێوەرگرت. 
دێموکراتــی  ژنانــی  یەکیەتیــی 
ئێــران، گوڵوەنــی وەکــوو  کوردســتان 
ژنانــی  بزووتنــەوەی  بــۆ  هێمایــەک 
ڕۆژهــەاڵت هەڵبــژاردووە؛ لە زۆربەی 
چاالکــی و ڕێوڕەســمەکانی تایبــەت 
بــە ژنان وەکــوو ڕەمزێک کەڵک لە 

گوڵوەنی وەردەگیردرێ.
خاتــوو فاتمــە عوســمانی ســکرتێریی 
گشتیی یەکیەتیی ژنانی دێموکراتی 
کوردستانی ئێران لەو بارەوە دەڵێ ” لە 
کاتێکــدا بزووتنەوەی ژنان زیاتر لە٧٠ 
ســاڵ مێــژووی تێکۆشــانی بۆ خۆی 
تۆمــار کــردووە، بــەاڵم هیــچ ڕەمــز و 
هێمایــەک بــۆ ئــەم بزووتنــەوە نەبوو، 
بیرمــان لەوە کردەوە کە نیشــانەیەک 
بــۆ ژنــان  هاوتــای ڕەمــزی جامانــە 
و  باشــترین  گوڵوەنــی  هەڵبژێریــن، 

بەهێزترین بژاردەی ئێمە بوو“.

گوڵوەنــی  دەڵێــت:  فاتمــە  خاتــوو 
لــە کۆنــەوە یەکێــک لــە کەرەســتە 
ناوچــە  لــە  ژنــان  جلوبەرگییەکانــی 
جیاجیاکانی ڕۆژهەاڵت بووە و بەپێی 
لێکۆڵینەوەکانی ئێمە نەخش و تەرحی 
گوڵوەنی باس لە خۆڕاگری و مانەوەو 
بەردەوام بوونی نەتەوەیەک دەکات. 

لــە  ژنــان  یەکیەتیــی  ســکرتێری 
کۆتاییــدا دەڵێــت ســەرەڕای ئەوەیکــە 
بەکارهێنانی گوڵوەنی لە ڕۆژهەاڵتی 
کوردستان باوە، بەاڵم ئێستە لە بۆنە و 
ڕێوڕەســمە تایبەتەکانی ژنان یان هەر 
چەشــنە چاالکییەکــی ناوخۆ، ژنانی 
ڕۆژهــەاڵت لەم هێمایە وەکوو ڕەمزی 
خەبــات و تێکۆشــانی ژنــان کەڵــک 

وەردەگرن.
ســاڵی ڕابــردوو دوابــەدوای ئەوەیکــە 
ڕێکخراوەکانــی ژنانــی ڕۆژهەاڵتــی 
کوردستان لە دەوری یەک کۆبوونەوە 
هاوبــەش  خەباتێکــی  دا  هەوڵیــان  و 
بەنــاوی ناوەنــدی ژنانــی ڕۆژهەاڵتی 
و  ژنــان  ئــازادی  بــۆ  کوردســتان 
یەکســانی  مافــی  دەســتەبەرکردنی 
و بەرابــەری وەڕێ بخــەن، لــە کاتــی 
بایکۆتــی  چاالکــی  ڕاگەیاندنــی 
هەڵبژاردنەکانی ســەرکۆماری ئێران، 
وەکــوو  گوڵوەنییــان  بەکارهێنانــی 
هێمایــەک بــۆ ئەم خەباتە گشــتگیرە 
هەڵبژارد و داوایان لە پیاوان و ژنان کرد 

تــا لە چوارچێوەی کەمپەینی''لەپێناو 
ژنانــی واڵتەکەم شــار چــۆڵ دەکەم'' 
بۆ پشــتیوانی لە خەبات و تێکۆشانی 
ژنــان و دژ بــە هەمــوو ئەو هەڵوێســت 
و رەفتارە دژ بە یەکســانی و ژنانەی 
کــە رێژیمــی ئێــران لە بەرامبــەر ژنان 
ئەنجامــی دەدا، بــە بایکــۆت کردنی 
هەڵبــژاردن  لــە ڕۆژی هەڵبژاردنــدا 
ڕوو لە چیا و دەشــتەکانی کوردستان 
بکەن و بەشداری هەڵبژاردن نەکەن.

و  هــەوڵ  دوای  پێــش،  ســاڵ  چەنــد 
لــە  لوڕســتانی  کچانــی  تەقــەالی 
پێوەندی لەگەڵ پاراســتنی گوڵوەنی، 
ڕۆژی  وەکــوو  بانەمــەڕ   ٢٦ ڕۆژی 
ســەروەن و گوڵوەنــی دیــاری کــراوە. 
لــەم ڕۆژەدا ژنان و کچانی لوڕســتان 
بــە بەســتنی گوڵوەنــی ڕێوڕەســمێک 
بەڕێوە دەبەن و هەوڵ دەدەن ئەم بەرگە 

ڕەسەنە بپارێزن.
تایبەتمەندییەکانــی  لــە  یەکێــک 
گوڵوەنــی ئەوەیــە کــە جیا لــە هەموو 
کــوردەواری،  دیکــەی  جلەکانــی 
بەشــێوەی گشــتی نە نەخــش و نیگار 
گوڵوەنــی  بەســتنی  شــێوازی  نــە  و 

گۆڕینی بەسەردا نەهاتووە.

ژیال موستەئجێر

مردنی مندااڵن 
له سەرما له ژێر خێوەتەکان له کرماشان بەردەوامه

ناوچــە  لــه  ســەرما  هــۆی  بــه 
کرماشــان،  بوومەلەرزەلێدراوەکانــی 
چەندیــن کــەس هەتــا ئێســتە گیانیان 

لەدەست داوە.
به هۆی کەمتەرخەمییەکانی ڕێژیمی 
ئێران له ناوچە بوومەلەرزەلێدراوەکانی 
کرماشــان، چەندیــن کــەس بــه هۆی 
پێداویســتی  و  کانێکــس  نەبوونــی 
گەرمایــی و نەخۆشــخانه، له ســەرما 
چەنــد  لــه  داوە،  لەدەســت  گیانیــان 
ڕۆژی ڕابردوویشدا منداڵێکی تەمەن 
٢ ســاڵ به ناوی "ســارینا" له ســەرما 

گیانی لەدەست دا.
هەروەهــا ڕۆژی ڕابردوویش ڕێکەوتی 
٦ی بەفرانبــاری ١٣٩٦ی هەتــاوی، 
نێــوی  بــه  مانگــه   ٤ منداڵێکــی 

گیانــی  ســەیفووری"  "محەممــەد 
گیــان  هەواڵــی  و  داوە  لەدەســت 
لەدەستدانی کچێکی تەمەن ١٧ ساڵ 
بــه نــاوی "نوشــین محەممەدیـــ"ش به 

هۆی سەرما باڵو بووەتەوە.
هەتا ئێســتە ئامارێکی ڕوون له گیان 
بوومەلەرزەلێــدراوەکان  لەدەســتدانی 
لــه الیــەن ڕێژیمــەوە بــاڵو نەبووەتــەوە 
ڕێژیــم  هەواڵدەریــی  زۆر  تەنانــەت  و 
رەتی کردۆتەوە، که به هۆی ســەرما 
دابێــت،  لەدەســت  گیانــی  کەســێک 
نوێنــەری  جاســمی"  "قاســم  بــەاڵم 
گیــان  کــه  ڕاگەیانــدووە،  کرماشــان 
لەدەستدانی ئەو چەند کەسە به هۆی 
ســەرماوە بــووە، هەروەهــا چەنــد ڕۆژ 
پێــش، یەکێکــی دیکه لــه نوێنەرانی 

کرماشــان بــه ناوی" شــەهاب نادری" 
هەواڵــی مردنــی چەندیــن کەســی بە 

هۆی سەرماوە پشتڕاست کردۆتەوە.
بوومەلەرزەلێدراوەکانــی  بارودۆخــی 
کرماشــان، له وەرزی سەرما به هۆی 
نەبوونی پێداویســتییە سەرەکییەکانی 
ژیــان و بەرگەنەگرتنی خێوەتەکان له 
بەرامبەر ســەرماوە نالکەبارە و گیانی 
لــه  منــدااڵن  بەتایبــەت  لێقەومــاوان 
مەترســی دایە و زیاتــر له دوو مانگە 
ڕێژیــم کانێکســی به ڕادەی پێویســت 
لەو ناوچانه دابەش نەکردووە، تەنانەت 
خێوەتیــان  خەڵــک  گونــدەکان  لــه 
ســەرپەنایان  خۆیــان  و  وەرنەگرتــووە 

دروست کردووە.

دەشتەکانی کرماشان لە بێئاویدا بەسەر دەبەن

ســەرچاوە  وشــکبوونی  هــۆی  بــه 
گەورەکانــی  دەشــتە  لــە  ئاوییــەکان 
کشــتوکاڵ  کرماشــان  پارێــزگای 

قەدەغە کرا.
به هۆی بەنداو سازکردنی ناشارەزایانە 
و گواســتنەوەی ئاوی ئەو بەنداوانەی 
کوردســتان بــۆ بیاوانەکانــی ناوەندی 
ئێــران، زاگــرۆس ڕووی له وشــکبوون 
کردووە و ژینگەی کوردستان لەگەڵ 

مەترسی بەبیاوان بوونە.
ڕێژیمی ئێران به داڕشــتنی پیالنێکی 
نامرۆڤانه لــه چەند دەیەی ڕابردوودا، 
بــه ئامانجی گواســتنەوەی ئاوەکانی 
زاگــرۆس، بــه بەنــداو دروســت کــردن 
و کانــاڵ لێدان، ئاراســتەی ئاوەکانی 

زاگرۆسی بەرەو ناوەندی ئێران گۆڕیوە 
بیاوانەکانــی  کردنــی  ڕزگار  بــۆ  و 
ناوەنــدی، خەریکــه زاگــرۆس کــه له 
ئاوییەکانــی  ســەرچاوە  گرنگتریــن 
ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاستە، لەنێو دەبات.

بــه وتــەی محەممــەدڕەزا شــەهالیی، 
جێگری بەشی پاراستن و وەبەرهێنانی 
شــیرکەتی ئاوی کرماشــان، به هۆی 
ژێرزەوییەکانــی  ئــاوە  کەمبوونــی 
کرماشــان، لــە هەشــت دەشــتی ئــەم 
پارێزگایە کشــتوکاڵ و بەکارهێنانی 

ئاو قەدەغە کراوە.
به وتەی ئەو بەرپرسەی ڕێژیم، دەشتە 
قەدەغــە کراوەکان بریتین لە: دەشــتی 
ڕەوانســەر،  مایەشــت،  کەنــگاوەر، 

ســنجاوی، حەسەناوا، شــیان، شائاباد، 
قــەاڵ شــایین و دوو ناوچــەی دەشــتی 
زەهــاون، کــه ڕوویــان لــه وشــکبوون 
کــردووە و تەنیــا کارێــک کــه ڕێژیم 
کردوویەتــی، پێش لە کشــتوکاڵ لەو 

ناوچانه دەگرێت.
ئەمــە لــە حاڵێکدایە که ئــەو ناوچانه 
له دەشــتە ســەرەکییەکانی زاگرۆسن، 
که ســەرچاوە گرنگەکانــی وەرزێڕی 
له کوردستانن و وشکبوونیان نە تەنیا 
زەربــە له ژینگەی کوردســتان دەدات، 
بەڵکــوو کاریگــەری خــراپ لەســەر 
ئابووریی خەڵکی ئەو ناوچانە دادەنێت 
کە بژیوی ژیانیان لەسەر کشتوکاڵە.



٩ ژمارە ٧١٨، ٤ی فێڤریەی ٢٠١٨

خۆپیشاندانەکان چیمان لێدەخوازن؟
مانگــی  خۆپیشــاندانەکانی  دوای 
رابردووی شارەکانی ئێران و رۆژهەاڵتی 
کوردســتان، لــە ڕۆژی دووشــەممەوە، 
رێبەندانــی١٣٩٦ی  ٩ی  ڕێکەوتــی 
جارێکیتــر  هەتــاوی)٢٠١٨/١/٢٩(  
ئەو ناڕەزاییەتیانە سەری هەڵداوەتەوە؛ 
هــەواڵ،  ســەرچاوەکانی  پێــی  بــە 
خەڵکی ئێران لە شــارەکانی برووجێرد، 
ماهشــهەر  و  شــیراز  ئیســفەهان، 
دژی دەســەاڵتی ڕێژیمــی ئاخونــدی 
خۆپیشــاندانیان کــردووە. لــە پــاڵ ئەم 
خۆپیشــاندانانەدا و وێــڕای مانگرتنی 
ژمارەیەکــی بەرچــاو لــە کرێکارانی 
هاتووچۆ و بەشەکانی دیکە، کچان و 
ژنانی ئازادیخوازی واڵت بە فڕێدانی 
سەرپۆشــەکانیان کــە بــە سەرپۆشــی 
زۆرەملێــی دەزانــن، رۆژانــە لــە ســەر 
بەرزایی شــەقامەکان رادەوەســتن. ئەم 
هەنگاوەیــان هــەم دژایەتییــە لەگــەڵ 
ســەرپۆش و حیجابی ئیجباری و هەم 
هــاودەردی و هاودەنگییە لەگەڵ ویدا 
خۆپیشــاندانەکانی  لــە  کــە  موەحێــد 
البردنــی  بــە  بەفرانبــاردا  مانگــی 
لەچکەکەی سەری و هەڵکردنی بوو 

بە ئااڵهەڵگری ئەو شێوە خەباتە. 
هــۆکاری  یــەک،  ســەر  لــە 
خۆپیشــاندانانە  ئــەم  ســەرهەڵدانەوەی 
دەگەڕێتــەوە بــۆ نائومێدی خەڵک لە 
شــێوەی دەســەاڵتداری نابەرپرســانەی 
کاربەدەســتانی ئەو ڕێژیمە؛  چوونکە 
لــە  رێژیــم  کــە  دەزانــن  خەڵــک 
تەواویەتــی خۆیدا هیچ بەرنامەیەکی 
کێشــەکانی  چارەســەرکردنی  بــۆ 
واڵت نییــە. لــە الیەکــی دیکەشــەوە 
خەڵــک لەوە بــە روونی تێگەیشــتوون 
کــە باڵەکانــی رێژیم بــە رێفۆرمخواز 

ئــەو  پاراســتنی  لــە  بناژۆخــوازەوە  و 
چوارچێــوە داســەپێنراوەدا کــە نــاوی 
و  بەشــدار  ئیســالمییە،  کۆمــاری 
داکۆکیــکارن. ئەوەی لەو نێوەدا ونە، 
مافی خەڵک و ئاوڕدانەوە لە ژیان و 

گوزەرانی هاوواڵتییە.
بەپێی نیشــانەکان، ئەم ســەرهەڵدانانە 
تا البردنی ئەو رێژیمە درێژەی دەبێ. 
بەرامبــەر  لــە  چوونکــە دروشــمەکان 
نیزامــدا  گەلــی  دژی  دەســەاڵتی 
وەســتاوە. ئەوەتا دیســان دروشــمگەلی 
نەمــان  بــۆ دیکتاتــۆر،  وەک مــردن 
ـ  رێفۆرمخــوازان  خامنەیــی،  بــۆ 
لەگەڵتــان  بەســە  ئیتــر  بناژۆخــوازان 
ســازان) اصالح طلب، اصولگرا، دیگر 
تمام است ماجرا( سەری هەڵداوەتەوە. 
رەنگــە ســەرکوت و گرتــن و لێــدان و 
کوشتن رەوتەکە هەندێ جار کز بکا، 
بەاڵم وەستانی بۆ نییە. ئەگەر شەپکە 

هێنــدە بــۆ رێژیمــی ئاخونــدی تونــدە، 
ئێمەی کورد دەبێ چی بکەین؟

کورد لە ناوخۆ ئەرکی خۆی بەباشی 
دەزانــێ، ئەگەر رێکخســتنێکی کارا 
رۆژی  هەبــێ.  بەرنامــە  خــاوەن  و 
بەفرانبــاری١٣٩٦ی  ٣٠ی  شــەممە، 
هـــ)٢٠١٨/١/٢٠( ناوەندێــک لــە ژێر 
حیزبــە  هاوکاریــی  "ناوەنــدی  نــاوی 
کوردییەکانی رۆژهەاڵتی کوردستان" 
پێکهات. ئەم ناوەندە بە پێی بەرنامەی 
کارەکەیان کە لەو رۆژەدا راگەیەندرا، 
هەنگاوێکی باشــە، بەاڵم زۆر کەمە. 
ئامادەییــەوە  بــە  کــورد  ئــەوەی  بــۆ 
بەپیری ئەم دەرفەتەوە بچێ، پێویســتە 
هەنگاوی کردەیی بۆ پێکهێنانی بەرە 
یــان دامەزراوەیەکی خاوەن دەســەاڵتتر 
هێــزی  هەمــوو  واتــە  هەڵگــرێ، 
لــە  بــێ  پێشــمەرگەی الیەنەکان)بــە 
بەرچاوگرتنی رێژەی کەمی و زۆری 

الیەنــەکان( لەژێــر فەرمانــی یــەک 
فەرماندەییدا کۆبکرێتەوە و شوورا یان 
ئەنجومەنێکی بەڕێوەبەریی بۆ دەســت 
نیشــان بکرێ. لەباری تەشکیالتییەوە 
ژوورێکی چاالک بۆ وەگەڕخســتنی 
جووڵەی ناوخــۆ لەبەرچاو بگیرێ، لە 
گــەڵ ئــەوەی هــەر هێــز و الیەنێــک 
دەبــێ،  و  هەیــە  خــۆی  قورســایی 
هەڵەکانــی  لــە  وەرگرتــن  دەرس  بــە 
گیانــی  بــە  کوردســتان،  باشــووری 
بــۆ سەرخســتنی  "کوردســتانی" کار 
ئەرکەکان بکرێ و هێزە گەورەکان لە 
داســەپاندنی هێژمۆنی بە ســەر الیەنە 

بچووکەکاندا خۆ بپارێزن. 
لــە دەرەوەی واڵت، بــە پێــی رێنوێنــی 
ئــەو ناوەنــدە یــان دامــەزراوە گشــتییە 
کاروچاالکــی بکــرێ. دروشــمەکان، 
کۆمەڵــە  و  کــۆڕ  بــۆ  نامــە 
نێونەتەوەییــەکان و بە گشــتی هەموو 

هەنگاوێک بە کۆمەڵ ئەنجام بدرێ.
کــورد لــە رۆژهــەاڵت بــە گشــتی و 
بەشــەی  ئــەو  سیاســییەکانی  هێــزە 
کوردســتان بەتایبەتــی، ناتوانن بە بێ 
لــە  یەکڕیزییەکــی کارا و تۆکمــە، 
کاتی لەق بوونی دەسەاڵتی ئاخوندی 
یــان دوای رووخانــی ئەو دەســەاڵتەش 
جڵەوی ئەو ئەرکە بەباشی بە دەستەوە 
بگــرن. ئەگــەر کۆمــاری ئیســالمی 
بــە ســەرماندا بڕووخــێ و ئامادەیــی 
خۆبەڕێوەبەرییەکــی کاتیمــان نەبــێ، 

نیگەرانی زۆرن. 
کورتی دەکەمەوە:

لــە  شــەرەفی  حەســەن  کاک 
لەمــەڕ  نۆروێــژ،  لــە  ســێمینارێکدا 
کــوردەوە  یەکڕیــزی  و  یەکیەتــی 
هێنایــە  سەرنجڕاکێشــی  خاڵێکــی 
بەربــاس و وتی: "لــە یەکڕیزی کورد 
نەرێنییــەکان  رووداوە  بــە  بەرامبــەر 

دەتوانیــن کەمتر تووشــی زیــان ببین، 
چوونکــە هەموومــان پێکــەوە بــە گژ 
رووداوە کارەساتبارەکەدا دەچینەوە. لە 
کاتی رووداوێکی ئەرێنیشدا کورد بە 
یەکڕیزی و تەبایی دەتوانێ، بەشێکی 
بەرچاو لەو ئامانجانەی دەست کەوێ 

کە خەباتی بۆ کردووە." 
رووداوە  زیاتــری  روونکردنــەوەی  بــۆ 
٢٠١٧/١/١٦ی  نەرێنییــەکان، 
باشووری کوردستان، بوومەلەرزەکەی 
٢٠١٧/١١/١٢ی رۆژهەاڵت و شەڕی 
بەرگــری ئێســتای عەفریــن باشــترین 
ئــەو  دوای  باشــوور،  لــە  بەڵگەیــە. 
کارەســاتە کــە کورد لــە پرش وباڵوی 
خــۆی بــە ســەر خۆیــدا هێنــا لە ســەر 
مێــزی وتووێژیــش بــەو شــێوەیە دیــارە 
دەســکەوتەکان لە ئاســتی چاوەڕوانی 

کورددا نین. 
لــە رۆژهــەاڵت ئەگەرچــی ئێســتاش 
خەڵکی بوومەلەرزەلێدراو لە ســەرما و 
بــێ ئیمکاناتی دەمرن، بــەاڵم الیەنی 
ئەرێنــی  بەرچــاوی  و  یەکڕیــزی 
سروشــتییە،  کارەســاتە  ئــەو  دوای 
و  شــار  خەڵکــی  هاناوەهاتنــی  بــە 
گوندەکانی رۆژهەاڵت بوو، کە ناوی 
ریفراندۆمی دووهەمیان لە ســەر دانا. 
ئــەوەی عەفرینیــش ئەگەرچی پەیەدە 
بــە بــێ بەشــداری هێــزی چەکداری 
تورکیــەدا  بەرامبــەر  لــە  ئەنەکەســە 
لــە  دیســان  وەســتاوە،  قارەمانانــە 
یەکڕیزی خەڵکەوە سەرچاوە دەگرێ. 
هیــوادارم ئــەم نووســینە کرچوکاڵەی 
مــن ئەگەرچی نــوێ نییــە، پاڵنەری 
ئەو دەنگانە بێ کە بۆ یەکڕیزی گەل 
هــەوڵ دەدەن. هاتنــەدی خەونــی هەر 
تاکێکــی کــورد )ئەگــەر لــە پێناوی 
بەختــەوەری گشــتیدا بــێ(، بەنــدە بە 
تەبایی و یەکڕیزی و یەکهەڵوێســتی 

گشتی کوردەوە.

قادر ئەلیاسی

ئاگریئیسماعیلنژاد

تارماییەکان لەنێو سۆشیال میدیادا
سۆشــیال میدیــا چ وەک دیــاردە و 
چ وەک دەرفــەت زۆر بەســتێنی بــۆ 
رۆژهەاڵتی نێوەراســت  کۆمەڵــگای 

خوڵقاندووە.
رۆژهەاڵتی نێوەڕاست، کۆمەڵگایەک 
دەســەاڵتداری  رووی  لــە  کــە 
سیاسییەوە، پێکهاتەیەکی توتالیتێر_
دیکتاتــۆر بەســەریدا زاڵــە و لە ڕووی 
کۆمەڵگەیەکــی  کۆمەاڵیەتییــەوە، 
و  خۆرافــە  لــە  پــڕ  چەقبەســتووی 
پــڕ لــە تاپــۆ و قەدەغــە و قۆرغــە؛ 
هاوکات لەگەڵ ئەوەش، کۆمەڵگای 
خەڵکــی  کەســانی  ئێمــە)وەک 
رۆژهەاڵتی نێوەڕاســت( بــە دەردی بێ 

ڕایەڵەییەوە دەناڵێنێت.
ئێمــە لــە کۆمەڵگەیــەک دەژیــن کە 
تێیدا ســااڵنێکە لە بیر و هزرەوە، هەتا 
خواســت و پێویســت و حــەز و ئــاوات، 
تەنانــەت هەتا ناڕەزایەتی و شــۆڕش، 
هەمــوو شــتێک تــاکاوی بــووە و لــە 
چوارچێوەی خواســتێکی تاکەکەسی 
و نهێنیــدا ماوەتــەوە، و بەهــۆی تــرس 
لــە دەزگای ســەرکوتی ڕێژیمــەکان، 
کۆمەڵگە و توێژەکانی نێوی، شێوە و 
شێوازی گشتی و ڕایەڵەیی بەخۆیەوە 

نەگرتووە.
سۆشیال میدیا، ئەو دەرفەتەی سازکرد 
کــە خەڵکانی ئــەو کۆمەڵگایە بەبێ 
تێچــووی زۆر بتوانن، ڕایەڵەی خۆیان 
لەســەر بناغــەی بیــر، حــەز، ویســت، 

ئاوات و شۆڕش دابمەزرێنن.
سۆشــیال میدیای  ئەوەیکــە  لێــرەدا 
لــە  نێوەڕاســت،  رۆژهەاڵتــی 
ناوچەکانی تــری  سۆشــیال میدیای 

جیهــان لێــک جیادەکاتەوە، باســێکی 
نێــو  رۆژهەاڵتی نێوەراســت،  تایبەتــی 

واتە دوانەی دیکتاتۆر_تێرۆریستە.
ئەوەی ئێستا لە رۆژهەاڵتی نێوەراستدا 
موســوڵمانی  واڵتانــی  زۆربــەی  و 
عەرەبی لە گۆرێیە، یان دەسەاڵتێکی 
یــان  دیکتاتۆر_تۆتالیتێــرە، 

تەناهــی  ئاڵۆزییەکــی 
تێرۆریسم  دەرئەنجامی 

شــەڕی  و 
بەوەکاڵەتە.

دوو  لێــرەدا 
س  بــا

هەیە: 

 

یەکــەم: 
بــەی  ر ۆ ز

نــی  تا اڵ و

ســت،  ا ر ە رۆژهەاڵتی نێو
دەســەاڵتداری  کــە  ئەوانــەی 

تەناهی ڕواڵەتن ســەقامگیریان هەیە، 
وەک ئێران، تورکیا، ســعودیە، قەتەر 
و ئیمــارات، ئەوانــە سۆشــیال میدیا بە 
مەترسی لەسەر گوتاری زاڵی خۆیان 
هەموویــان  زۆر  تــا  کــەم  و  دەزانــن 
لــەدژی سۆشــیال میدیا ڕاوەســتاون و 

ڕادەوەستن. 
تێرۆریســتییەکانی  گروپــە  دووهــەم: 
رۆژهەاڵتی نێوەڕاســت،  لــە  چــاالک 
ئامێرێکــی  وەک  سۆشــیال میدیا 

وەک  ئەندام  گیــری  و  پەیوەنــدی 
میدیای فەرمی خۆیان بەکار دێنن.

لەســەر سۆشــیال میدیــا لــە ئێرانــدا، 
دەکرێت بە ڕوونی بڵێین کە کۆماری 

ئیســالمی، وەک 

رێژیمێکی 
تۆتالیتێر، سۆشــیال میدیا بە مەترسی 

گەورە بۆ سەر خۆی دەزانێ.
ئێرانــی،  ئۆپۆزیســۆنی  هــاوکات 
پەیوەنــدی  بــۆ  دەرفەتێــک  وەک 
ئێــران و  نێوخــۆی  لەگــەڵ خەڵکــی 
ســازکردنی ڕایەڵــە مەجازییــەکان لە 
نێوخۆی ئێران و وەک ئامێرێک، بۆ 
باڵوکردنەوەی دەنگی خۆی ســەیری 

وەک  ئێرانیــش  خەڵکــی  و  دەکات 
سەرچاوەیەکی زانیاری یان ئامێرێک 
بــۆ ئاڵوگۆڕکردنی زانیاری ســەیری 

دەکەن.
کۆمــاری ئیســالمی 

ڕوونــی  بــە 
ســێ سیاســەتی زۆر دژبەیەکــی بــۆ 
ڕووبەرووبونەوە لەگەڵ سۆشــیال میدیا 

پەیڕەو کردووە:
کۆمــاری  فەرمــی  سیاســەتی   :١
ئیســالمی ئەوەیە کــە زۆربەی ڕایەڵە 
وەک  ناســراوەکانی  کۆمەاڵیەتییــە 
فەیسبووک و تویتێر، فیلتێر بکات.

٢: لە رێگەی تەرخان کردنی گروپی 

تایبەت، بۆ ئاراستەکردنی باسەکانی 
ڕایەڵــە کۆمەاڵیەتییــەکان، بــەردەوام 
لــەوەی  بێــت  رێگــر  هەوڵدایــە،  لــە 
پانتایی ڕایەڵەی کۆمەاڵیەتی وەک 
پانتاییەک بۆ دژایەتی رێژیمی ئێران 

کەڵکی لێوەربگیرێت.
هــاوکات لەگەڵ ئــەوە بۆکارتێکەری 
لــە  چ  ڕای گشــتی،  لەســەر 
نێوخــۆی ئێــران و چ لــە 
واڵتانــی  نێوخــۆی 
 ، ن ڵما ســو مو
ی  ڵــە یە ا ڕ

کۆمەاڵیەتی 
دێنــێ،  بــەکار 
وەک  واتــە 
میدیایــی  دەرفەتێکــی 

سەیری دەکات.
٣: کۆمــاری ئیســالمی ڕایەڵــەی 
کۆمەاڵیەتــی، وەک ئامێرێــک بــۆ 
شــەڕی نــەرم لــە دژی ئۆپۆزیســیون 
و بەرهەڵســتی ناوخۆیــی و دەرەکــی 

خۆی بەکار دێنێ.
لــە  نــەرم  شــەڕی  باســی  لەســەر 
سۆشــیال میدیا دەبێــت بڵێیــن، چونکە 
سۆشــیال میدیا لە یاســایەکی تایبەت 
پەیــرەوەی نــاکات، هەمــوو الیەنێک 
دەتوانــێ بەو جۆرەی کە خۆیان پێیان 
وایەکارتێکــەری زۆرە، شــەڕ لەگــەڵ 

هیــچ  واتــە  بکــەن،  بەرانبەرەکەیــان 
شــەڕی  لــە  ئەخالقــی،  ســنوورێکی 

نەرمی نێو سۆشیال میدیادا نییە.
کۆمــاری ئیســالمیش، ئــەوەی وەک 
دەرفەتێــک گواســتۆتەوە و لە باســی 
شــەڕی نــەرم لــە دژی کوردســتان لە 
بیاڤــی سۆشــیال میدیادا، هەوڵــی داوە 
زمانی شــڕ و قســەی سووک و جنێو 
ئــەوەی،  بــۆ  دەســمایەیەک  بکاتــە 
پــەرە بــە شــەڕە نەرمەکــەی لــە دژی 
بەرهەڵستکارانی خۆی بدات؛ چونکە 
کۆمەڵــگای کوردســتان بە جنێو زۆر 
زوو هەڵدەبەزێتەوە و زۆربەی جارانیش 
یــان پێی تێکدەچێت و پێی دەچرژێ، 
واتــە لە رووی دەرونییەوە کارتێکەری 
لەســەر دەکات یــان ئــەوەی بێ واڵمی 
نــاکات وێــرای کابــرای جنێوفــرۆش 

ئەویش جنێو دەدات.
 لێرەدا باسێک دێتە گۆڕێ، کاتێک 
کە جنێوفرۆشــێک جنێوێک دەدات، 
ئەگەر واڵمی بدرێتــەوە، ئاڵۆزییەک 
لە نێــوان جنێوفرۆش و بێ تاواندا دێتە 
ئــەوە،  لەگــەڵ  هــاوکات  و  گــۆڕێ 
جۆرێــک بانگەشــە بــۆ ئــەوە دەکرێت 
کــە کەســی جنێوفــرۆش، بەردەنگــی 
زیاتری پەیدا بکات؛ بە کورتی شەڕە 

نەرمەکە ئامانجی خۆی پێکاوە.
الیڤــی  لەســەر  بمانهەوێــت،  ئەگــەر 
پیــادە  بۆچوونــە  ئــەو  فەیســبووک 
الیڤــی  کــە  بڵێیــن  دەبێــت  بکەیــن، 
فەیســبووک، کە بناغەکەی لەســەر 
دەمشــڕی و جنێوفرۆشــی دامــەزراوە، 
دەزگا  ئاراســتەکارەکەی  زیاتــر 
بــە  کــە  دیاردەیــەک  ئەمنییەکانــە! 
کۆمەڵــگای  لــە  دەتوانــێ  ئاســانی 
کوردســتان بەردەنگی پێ کۆبکەیەوە 

و ئامانجی خۆتی پێ بپێکی.



ژمارە ٧١٨، ١٥ی ڕێبەندانی ١٠١٣٩٦

دەقی وتووێژی رۆژنامەی »کوردستان« لەگەڵ عەبدوڵاڵ حیجاب، چاالکی سیاسی 
پشــتیوانی لــە ڕاپەرینــی گەالنــی 
ئێــران لــە دژی ڕێژیمــی ئیســامی 
ئــەو واڵتــە و هەروەهــا مەســەلەی 
ســەرەکیی  تــەوەری  دوو  "بەرجــام" 
یەکەم وتاری ســااڵنەی سەرکۆماری 
ئامریــکا بــوون, کــە بەرچاوتریــن 
جیــاوازی لــە سیاســەتی دەرەکیــی 
ئــەو واڵتــە بــە نیســبەت ئیــدارەی 
پێشــووتری ئامریکا بەهەژمار دێن؛ 
وتــار  ئــەو  زیاتــری  شــرۆڤەی  بــۆ 
و سیاســەتە کــە هاوکاتــە لەگــەڵ 
لــە  ناڕەزایەتییــەکان  بەردەوامیــی 
نێوخۆی ئێراندا، سەرنجتان بۆ ئەم 
وتووێــژەی کوردســتان لەگەڵ بەڕێز 
عەبدوڵاڵ حیجاب، چاالکی سیاســی 

ڕادەکێشین. 

وتووێژ: سەلیم زەنجیری  
ترامــپ لە یەکەم وتاری ســااڵنەیدا 
باســی لــە ڕاپەرینــی خەڵکی ئێران 
لــە دژی ڕێژیمــی ئیســامی کــرد کە 
بێدەنــگ نەبــووە و لەمەوبــەدواش 
لــە خەبات بــۆ ئازادیدا پشــتیوانی 
خەڵکــی ئێــران دەبێــت، ئایا تەنیا 
پشــتیوانی مەعنــەوی دەتوانــێ لــە 
ســەرکەوتنی خەڵکی وەزاڵەهاتووی 
ئێــران بــە ســەر ڕێژیــم کاریگەریی 

هەبێ؟

ترامــپ  به ڕێــز  وتــاری  لــه   به شــێك 
سیاســه ته یه   ئــه و  بازاركردنــی  بــه  
ئــه وه وه ، ده ربــڕی  لــه  ڕوانگــه ی  كــه  
گۆڕانكاریی بنچینه یی له  سیاســه تی 
واڵت بــه  قازانجــی به رژه وه ندییه كانــی 
نوێنه رایه تــی  ترامــپ  ئامریكایــه . 
و  ســه رمایه داران  لــه   توێژێــك 
كــه   ده كا،  ئامریــكا  سیاســه تڤانانی 
هه مــوو جیهان ته نیا له  گۆشــه نیگای 
هه نۆكه ییه كانیانــه وه   به رژه وه ندییــه 
ئــه و،  كــه   ئاســاییه   بۆیــه   ده بینــن، 
سیاسه تێكی پراگماتیستی ئاوا ڕه چاو 
بكا كه  گرینگییه كی زیاتر به  ئامانجه  
كورتخایه نــه كان و سیاســه تی ڕۆژانــه  
بدا. له  كاتی هاتنه  سه ركارییه وه ، به ڕێز 
ترامــپ وێڕای به كارهێنانی زمانێكی 
هاوكێــش له گــه ڵ ئــه و زمانــه ی كــه  
ڕێبه رانی كۆماری ئیسالمی نزیكه ی 
چــوار ده یه یه،  له  به رامبــه ر ئامریكادا 

بــه  كاری دێنــن، هێندێــك هه نــگاوی 
به كرده وه شــی هه ڵگرتووه  كه  ده ریده خه ن 
ئــه و، پێــی خــۆش نییــه  لــه  به رامبــه ر 
زێده ڕۆییه كانی ئێراندا بێده نگ بێ. 

دیكــه ی   خولێكــی  داســه پاندنی 
ته حریــم و هه ڕه شــه كردن لــه  ڕێژیــم بۆ 
ڕێككه وتننامــه ی  بــه   پێداچوونــه وه  
به رجام و هه روه ها ده ربڕینی پشتیوانی 
زارەکی له  ڕاپه ڕینی چه كه ره گرتووی 
ڕێژیــم،   دژی  لــه   ئێــران  خه ڵكــی 
لــه   جیاوازتــر  ڕێبازێكــی  نیشــانه ی 
به رامبــه ر  لــه   ئامریــكا  سیاســه تی 
ڕێژیمــی كۆماری ئیســالمییه ؛ به اڵم 
گومانــم هه یــه  كــه  ئــه و هه نگاوانه  به  
ته نیا بتوانن پارســه نگی هێز، له  دژی 
ڕێژیــم و بــه  قازانجــی گه النــی ئێران 
بگــۆڕن . ئه وه ش بۆ خۆی پرســیارێكه  
كــه  داخــوا هیــوا و داخوازیی گه النی 
ئێران بۆ  پشتیوانی ده ره كی، به  تایبه ت 
خه باتــی  لــه   ئامریــكا  پشــتیوانیی 
ســه خت و دژواریان به   دژی كۆماری 
ئیسالمی تا  چ ئاستێك و لە كوێیه . 
بــه  بــڕوای مــن ئامریــكا تا ئێســتاش 
بایه خــی نــه داوه  بــه  ڕه وشــی گشــتی 
ئێــران و كێشــه  و گرفته كانی گه النی 
واڵت؛ تێڕوانینێكی به رژه وه ندیخوازانه  
كــه  بیهه وێ گرفته كانی واڵتێك ته نیا 
كردنــی  بۆجێبه جــێ  ئامرازێــك  وه ك 
پاراســتنی  و  خــۆی  سیاســه ته كانی 
خــۆی  ئابوورییه كانــی  به رژه وه ندییــه  
بــه كار بێنــێ، تــا ئــه و جێگایــه ی كــه  
لــه  دژایه تــی كردنی ڕێژیمــدا له گه ڵ 
واڵت  گه النــی  به رژه وه ندییه كانــی 
و  حــه ز  ده توانــێ  بــێ،  هاوته ریــب 
پشتیوانیی به شێكی كۆمه ڵگا وه ده ست 
بێنــێ، بــه اڵم ئه و حــه ز و پشــتیوانییه  
ئێــران  گه النــی  نابــێ.  ســه ر  تــا 
چاوه ڕوانی سیاســه تێكی ڕاشكاوانه ی 
دامه زراو، له  ســه ر هێندێك پڕه نســیپی 
مافــی  پێوانه كانــی  بــه   پشتبه ســتوو 
عه داڵه تــی  و  دێمۆكراســی  مــرۆڤ، 
كۆمه اڵیه تیــن. هــه ر سیاســه تێك كــه  
ئــه و پڕه نســیپانه  ڕه چاو نــه كا، ناتوانێ 
سه رنجی گه النی ئێران بۆ الی خۆی 
ڕابكێشــێ یاخود گه النی واڵت ڕازی 

بكا.  

پراکتیکــدا  لــە  ئامریــکا  کەواتــە 
یــان  دەتوانــێ چ جــۆرە هــاوکاری 

پشتیوانییەک بکات؟ 
ئامریــكا ده ســه اڵتێكی بــێ ســنووری 
ڕاگه یانــدن،  تێكنۆلــۆژی  ســه ر  بــه  
نێونه ته وه ییــه كان،  كاناڵــه   میدیــاكان، 
جیهانییه كانــدا  بــازاره   و  ئیمكانــات 

هه یــه . له  هه مان كاتیشــدا ئامریكا له  
زۆر له و كێشه  سیاسی و سه ربازییانه دا 
نێوه ڕاســتدا  ڕۆژهه اڵتــی  لــه   كــه  
ئێــران  ه ڵ  لــه   كــرده وه   بــه   ده قه ومــن، 
ڕووبه ڕووه . له  هه مووی ئه و بوارانه دا، 
ئه گــه ر ئامریكا مه یلــی بێ، ده توانێ 
كۆمــاری  بــۆ  خۆنوانــدن  مه یدانــی 
ئیســالمی ســنووردار بــكا و هــه ر به و 
ڕێژه یه ش، ده رفه ت بۆ ئۆپۆزیســیۆن و 
نوێنه رانی گه النی و اڵت بڕه خسێنێ تا 
ده نگی خه ڵكی خۆیان به رز بكه نه وه .

هــاوکات  ئامریــکا  ســەرکۆماری 
لــە  داوای  ســااڵنەیدا  وتــاری  لــە 
چارەســەری  کــە  کــرد  کونگرێــس 
کەموکووڕییەکانــی ڕێککەوتننامــەی 
بەرجــام بــکات، پێتــان وانییــە کە 
دەرکەوتــن لە بەرجــام دەتوانێ بە 
ســودی خەڵکــی ئێران بێــت، چونکە 
ئەو ڕێککەوتنە، دەســتی ڕێژیمی لە 
ئاژاوەنانــەوە، دەســتێوەردان، شــەڕ 
تێرۆریســتاندا  هاوکاریکردنــی  و 

ئاوەاڵتر کردووە؟
كێشــه ی  ئێــران،  ئەتۆمــی  پــڕۆژه ی 
ئــه و  ئێــران  نییــه .  واڵت  گه النــی 
نه یبــێ،  یــان  هه بــێ  به رنامه یــه ی 
ئــه وه ی  یــان  بــێ  ســه ركه وتوو  تێیــدا 
بهێنــن،  شكســت  به رنامه كانــی 
بــۆ گه النــی واڵت  هیــچ كێشــه یه ك 
و  ئامریــكا  هــه م  نــاكا.   چاره ســه ر 
ڕاســتییه   لــه و  هاوپه یمانه كانــی  هــه م 
ئەتۆمــی  پــڕۆژه ی  كــه   ئــاگادارن 
ئێــران ناتوانــێ بــۆ به رژه وه ندییه كانــی 
ئامریكا و هاوپه یمانه كانی مه ترسیدار 
بــێ. ئێرانیــش له و ڕاســتییه  ئــاگاداره  
ناتوانــێ  پــرۆژه ی ئەتۆمــی  بــه   كــه  
یاخــود  بپارێــزێ  خــۆی  ئاسایشــی 
بــه   تێكنۆلۆژیــی ڕۆژئــاوا،  له گــه ڵ 
تایبــه ت ئامریــكا و هاوپه یمانه كانــی 
ڕكابه رایه تی بكا، كه وابوو، مه سه له ی 
به رجام له  ڕۆژه ڤی خه ڵكی ئێراندا نییه ، 
بــه اڵم بۆ ڕێژیم گرینگ بوو، چونكه  
لــه و ڕێگایه وه  پاره یه كی زۆری  ده ســت 
كــه وت و بــه و پاره یه  توانــی ده رچووی 
به شــێك له  پڕۆژه  تێرۆریستییه كانی له  

ناوچه دا دابین بكا. 
بــه رده وام بــوون یــان هه ڵوه شــاندنه وه ی 
به رجام كێشــه یه ك چاره سه ر ناكا، به اڵم 
كۆمه ڵێــك  به رجــام  ده ورووبــه ری  لــه  
مه ســه لەی سیاســی دیكــه  هــه ن كــه  
ده توانــن مه یدانی كــرده وه  بۆ كۆماری 
ئیســالمی به رفراوانتــر یا ســنووردارتر 

ئێــران  گه النــی  بــۆ  ئــه وه ی  بكــه ن. 
گرینگه ، ئاڵقه  و بڕگه كانی سیاســیی 
سیاســه تی  بــه   پێوه ندیــدار  دیكــه ی 
"به رجــام"ه وه ن كــه  ده توانــێ زۆر شــت 

بگۆڕێ. 

چەنــد ڕۆژ لەمەوبــەر رووحانــی لە 
ســەر گۆڕی خومەینــی ڕایگەیاند کە 
دەنگــی ڕاپەڕینــی خەڵکــی ئێرانــی 
بیستووە، ئەمە دەتوانێ هەڵگری چ 

پەیام وگۆڕانکارییەک بێت؟ 
دواییــن  وه كــوو  زۆرتــر  قســه یه   ئــه و 
وته كانی شــا به ر له  جێهێشــتنی ئێران 
وتی"ده نگــی شۆڕشــی  كــه   ده چــوو، 
خه ڵكــی ئێرانی بیســتووه" ، بــه اڵم ئه و 
وته یــه ، بە فریای نه كه وت و نه یتوانی 
چاره نووســی بگــۆڕێ. ڕووحانــی لــه  
داوه   هه وڵــی  هه ڵبژاردنییــه وه   كاتــی 
كه  خۆی وه ك كه ســێكی ســه رده میانه ، 
بــۆ  به مشــوور  و  كــراوه   خه ڵكــی، 
كێشــه كانی خه ڵــك نیشــان بــدا. بۆیــه  
زمانێــك بــه  كار دێنــێ كــه  هێندێــك 
جیاوازتــره  لــه و زمانــه ی كــه  نزیكه ی 
٤٠ ســاڵه  لــه  زمانــی كاربه ده ســتانی 
كۆماری ئیســالمی دەیبیستین، به اڵم 
بــه  كــرده وه  هه نــگاو و سیاســه ته كانی 
ڕووحانــی هیــچ جیاوازییه كی له گه ڵ 
كرده وه كانــی باقــی كاربه ده ســته  هــه ره  

توندڕه وه كانی ڕێژیم نه بووه . 
مه به ســتی ڕووحانــی لــه  بــاس كــردن 
لــه  ده نگــی شۆڕشــی خه ڵكــی ئێــران 
ئه وه یــه ، كــه  بــه  خه ڵــك بڵــێ، واز لــه  
دژایه تــی كــردن له گــه ڵ ڕێژیــم بێنن، 
داوای مافه كانیان نه كه ن و ڕێگا بده ن 
ئــه و و هاوبیره كانی له  ســه ر سیاســه ته  
هه ڵخه ڵه تێنه ر و دووڕوویانه یان به رده وام 

بن. 

پێت وایە کە ناڕەزایەتیی نێوخۆیی 
بتوانــێ  دەرەکــی،  گوشــاری  و 
گۆڕانکاری بەســەر ڕەفتاری ڕێژیمدا 

بێنێ؟
سۆســیال دێمۆكراته كانــی ئه ورووپــا و 
به ڕێوه به رایه تــی ئۆباما، زۆریان هه وڵ 
دا كــه  جیاوازییه ك له  نێوان جه وهه ری 
ڕه فتاره كانیــدا  یــا  كــرده وه   و  ڕێژیــم 
دابنێــن و وا بنوێنــن كــه  گۆڕانــكاری 
بــه  ســه ر هەندێــك ڕه فتــاری ڕێژیمــدا 
ده توانــێ ڕێگــە بۆ پێوه ندیی ئاســایی 
و له و ڕێگەیه شــه وه  پێوه ندیی گه رمی 
بازرگانــی له گه ڵیــدا خــۆش بكاته وه ؛ 
بــه اڵم دیتمــان كــه  ســه ركه وتووی ئــه و 
ڕوانگــه  ڕواڵه تی و پڕهه ڵه یه  ڕێژیم و 

سیاسه ته  تێرۆریستییه كانی له  ناوچه دا 
بــوو. ئــه وه  ڕوانگه یه كــی هه ڵه یــه  كــه  
به رامبــه ر  لــه   ئه ورووپــا  ســااڵنێکه  

كۆماری ئیسالمیدا ڕه چاوی ده كا. 
ڕێژیــم،  هه ڵســوكه وتی  گۆڕانــی 
له گــه ڵ  ڕاســته وخۆی  پێوه ندیــی 
لــه   چاالكییه كانــی  و  كار  ســنووری 
ئه گــه ر  هه یــه ؛  جیهانیــدا  ئاســتی 
ســنوورێك بــۆ زێده ڕه وییه كانــی ڕێژیم 
لــه  ڕۆژهه اڵتی نێوه ڕاســتدا دابندرێ، 
ئه وکات ده كرێ باسی گۆڕانكارییه ك 
بكرێ كه  ســه رئه نجام هه مووی ڕێژیم 
ده گۆڕێ. بــۆ ڕێژیمێكی توتالیتێری 
ئیســالمی، گۆڕانــی  وه ك كۆمــاری 
ڕه فتــار هاوته ریــب ده بــێ له گــه ڵ لــه  
هه مــوو  هه ڵوه شــانه وه ی  یه كتــر  بــه ر 

بناغه كانی سیسته م. 

چەنــدە  ترامــپ  سیاســەتەی  ئــەو 
دەتوانــێ لە خزمەت کورد و گەالنی 
ناوچــەدا بــێ؟ کوردانــی ڕۆژهــەاڵت 
لەو قۆناغەدا پێویستە چی بکەن؟

بــا ئه وه مــان لــه  بیر بێ كه  سیاســه تی 
هیــچ هێزێكــی ده ره کیــی تاســه ر بــه  
قازانجــی هیــچ الیه نێــك نابــێ تــا به  
قازانجــی كــورد بــێ. ئێســتا هێندێــك 
به رنامــه  و پالنــی ئامریــكا و ترامــپ 
داخوازییه كانــی  لــه   به شــێك  له گــه ڵ 
گه لــی كــورد یه كتــر ده گرنــه وه ، به اڵم 
ڕوونــی  بــه   باشــوور  ڕووداوه كانــی 
ده ریخســت، كــه  تێكۆشــین بــه  هیوای 
جیران ویشكه ؛ كه وابوو ئه گه ر كوردی 
ڕۆژهــه اڵت ته نیــا بــه  هیــوای ئــه وه  
بــێ كــه  سیاســه تی هێــزه  ناوچه یــی و 
گۆڕانكارییه كــی  نێونه ته وه ییــه  كان 
ئاوایــان به  ســه ردا بێ كــه  ده رفه ت بۆ 
كورد بڕه خسێنێ و به  مافه كانی خۆی 
بــگا، پێــم وایــه  ده بــێ زۆر چــاوه ڕوان 
بــێ، و زه حمه تــه  كــه  توێژی ئێســتای 
سیاســه تڤانه كانی كــورد ئــه و ڕۆژه  به  

چاوی خۆیان ببینن.
ڕۆژئــاوای  و  باشــوور  ڕووداوه كانــی 
كوردســتان زه نگێكــی وشــیاركه ره وه یه،  
لــه   كوردییــەكان  هێــزه   ده بــێ  كــه  
وه خه بــه ر  كوردســتان  ڕۆژهه اڵتــی 
بێنــێ تــا له  ئێســتاوه  بــۆ به ربه ره كانی 
مه ترســییه كی  له گــه ڵ  كــردن 
بــن.  لــه  داهاتــوودا ئامــاده   جیــددی 
ده ســتێوه ردانی توركیه ســنووردار نابێ 
بــه  ڕۆژئــاوای كوردســتانه وه . ئــه وه ش 
خۆهه ڵخه ڵه تاندنێكی ســاویلكانه یه  كه  
هێندێــك كــه س پێیان وابێ سیاســه تی 
توركیــه  به رامبــه ر بــه  ڕۆژئــاوا، كــه  
ده توانێ سبەی  ڕۆژ بۆ ڕۆژهه اڵتیش 

ســیناریۆیه كی ئــاوا دووبــاره  ببێتــه وه ، 
پێوه نــدی بــه  ده وری چاالكــی هێز یان 
ئایدیۆلۆژییه كــی تایبه تــه وه  هه یه . نا، 
توركیه  هه بوونی كیانێكی كوردی یان 
ده سه اڵتێكی هه رێمی كوردی به  دژی 
ســتراتێژیی نه ته وه یــی خــۆی ده زانــێ 
بــۆ  ڕاده وه ســتێ.  به رامبه ریــدا  لــه   و 
ڕۆژهه اڵتی كوردســتان ئه و مه ترسییه  
ده توانــێ زۆر لــه  ڕۆژئــاوا به رچاوتــر 
جێگــره وه ی  توركیــه ،  وێــڕای  بــێ. 
كۆمــاری ئیســالمی و زۆر ئاكتــۆری 
هه رێمــی و جیهانــی دیكــه  ده توانن بۆ 
ڕۆژهه اڵتــی  لــه   كــورد  بزووتنــه وه ی 

كوردستان مه ترسیدار بن. 
سیاســه تی ترامپ لــه  ناوچه دا چه نده  
هــه ر  بــێ،  ده رفه تخوڵقێــن  ده توانــێ 
ئه وه نــده ش ده توانــێ كێشــه  بــۆ كــورد 
دروســت بــكا؛ كه وابــوو كــورد ده بــێ 
به ر له  هه موو شــتێك حیســاب له  سه ر 
پوتانســییه لی نێوخۆیــی، هێزی خۆی 
لــه و  بــكا.  نێوخۆیــی  هاوبه ندیــی  و 
بــواره دا به  داخــه وه  كوردی ڕۆژهه اڵت 
ئه زموونێكــی ســه ركه وتووانه ی نییــه . 
النیكه م له و ٢٠ ساڵه ی دواییدا به شی 
زۆری پوتانســیه لی بزووتنه وه ی كورد، 
لــه  دژی یه كتــر بــه كار هاتــووه ، و له و 
به  فیڕۆدانی تواناییه كانی بزووتنه وه دا 
هه مــوو هێــزه كان خــاوه ن كه موكوورین. 
هێــزه كان  بــێ،  گــه ڵ  لــه   ئێستاشــی 
متمانه یــان  جێگــەی  پالتفۆرمێكــی 
پێشــكه ش نه كــردووه  كــه  هیوایــه ك بــه  
خه ڵــك ببه خشــێ. چەند حیزب پێکەوە 
بــێ  بــه   ده كــه ن  پالتفۆرمێــك  باســی 
ئه وه ی هه وڵێكی جیددی بۆ دیالۆگ 
له گــه ڵ باقــی هێزه كانــی چــاالك لــه  
گۆڕه پانی سیاســه تدا بده ن. ئەو چەند 
حیزبــەش لــە بەینی خۆیاندا کێشــەی 

زۆریان هەیە.
بــۆ ئــه وه ی كــوردی ڕۆژهــه اڵت لــه  
گێژاوی سیاسه تی ئێستا و داهاتووی 
خــاوه ن  نێوه ڕاســتدا  ڕۆژهه اڵتــی 
پێگــه ، قســه  و كاریگــه ری بێ، ده بێ 
سیاســی  هاوبه شــی  پالتفۆرمێكــی 
دابمه زرێنــێ كــه  وزه  و تواناییه كانــی 
چاالكانــه دا  خه باتــی  لــه   بزووتنــه وه  
ئیســالمی  كۆمــاری  دژی  بــه  
وه جووڵــه  بخــا. له و پالتفۆرمــه دا نابێ 
هیــچ هێزێــك وه  په راوێــز بخــرێ یــان 
هه اڵوێــردرێ، ئه گــه ر بڕیاریــش بــێ 
خه باتێكــی جیددی چه كدارانه  بكرێ، 
ده بێ هێزی چه كدار یه ك فه رمانده یی 
هاوبه ش و سیاســه تێكی یه كگرتوانه ی 

تێكۆشانی هەبێ. 

عەبدوڵــاڵ حیجــاب: هه نــگاو 
ڕووحانــی  سیاســه ته كانی  و 
له گــه ڵ  جیاوازییه كــی  هیــچ 
كرده وه كانی باقی كاربه ده سته  
ڕێژیــم  توندڕه وه كانــی  هــه ره  

نه بووه 
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کــە باســی زســتان دەکرێــت، یەکــەم 
دیمــەن کــە دێتــە زەیــن و بەرچــاوی 
مرۆڤ، ســەرما و ســۆڵە و ســەخڵەت 
هەڵکەوتــەی  ســەهۆڵبەندانە.  و 
ناوچەکانــی  زۆربــەی  جوگرافیــی 
کوردستان شاخاوی و کوێستانی چڕ 
و بەندەنــە کــە وەرزی زســتانی ناوچە 
شــاخاوییەکان زۆر ســاردە و زۆر جــار 
پلەکانــی ســەرما لــە ســااڵنی زوودا 
پلــەی   ٣٠ هەتــا   ٢٠ گەیشــتوونەتە 

سیلیزیی ژێر سفر.
سەرما لە کوردستان:

نووســەرە  و  ڕۆژهەاڵتنــاس  ئــەو 
مێــژوو،  لەبــارەی  کــە  گەڕیدانــەی 
و  کــورد  فەرهەنگــی  و  جوگرافیــا 
کوردســتان نووســیویانە، هەموویان لە 
جەختیــان  خۆیانــدا  ســەفەرنامەکانی 
لەسەر زستانی سەخت و تەڕ و تووشیی 
کوردســتان  جیاجیاکانــی  ناوچــە 
لەژێــر  ئێســتا  هەرچەنــد  کــردووە. 
کاریگەریــی گۆڕانــی کەشــوهەوای 
جیهانیــدا و بــە گەرمدا هاتنی کۆی 
گۆی زەوی، کەشــی کوردســتانیش، 

گۆڕانی بەسەردا هاتووە. 
هەتا سی چل ساڵ لەمەوپێش سەرما 
و ســۆڵە و ســەهۆڵبەندان لــە ناوچــە 
جیاجیاکانی کوردستان هێندە ئەستەم 
و دژوار بووە کە خەڵکی، ڕووبەڕووی 
لەناوچــوون  و  مــەرگ  مەترســیی 
کــردووە و زۆر جــار بەهــۆی زۆریــی 
بەفر و هاتنی ڕنوو و هەرەسی شاخەوە 
گونــدەکان بوونەتە ژێرەوە و ڕێگەوبان 
دەگیــرا و هەتــا هاتنــی وەرزی بەهار 
ژیان لە ناوچە شاخاوییەکان جۆرێک 
بــووە  دەســتەویەخەبوون  و  جەنــگ 

لەگەڵ بەفر و سەهۆڵ.
بەفــر، هەرچەند لــەالی پیاوی وەرزێڕ 
و جووتیــاری کــورد، هێمــا و هەوێنی 
بــووە،  ڕۆزی  و  ڕســق  و  بەرەکــەت 
بــەاڵم شــاخاویی بوونی کوردســتان و 
سەهۆڵبەندان و ڕێگەگیران بۆ ماوەی 
چەند مانگێک، بەرهەمهێنەری ترس 
بــووە و ئــەم ترســەش وای لــە مرۆڤی 
کــورد کردووە کــە لەگەڵی بجەنگێت 
قایمــی  و  قــورس  هــۆی  بووەتــە  و 
شــەڕی  ڕاهێنانــی  لــە  جۆرێــک  و 

ژیانیش.
بــۆ وێنــە زســتانی ســاڵی ١٩٣١ لــە 
موکریان، بەهۆی بارینی زۆری بەفر 
و بەســتن و ســەهۆڵبەندان بــۆ مــاوی 
ســێ مانــگ، خەڵکێکــی زۆر لەتــاو 
ســەرما و برســێتی گیانیــان لەدەســت 
دا، ئاژەڵ و باڵندە و تەنانەت ماســیی 
نێــو گۆماوەکانیــش لە برســان و لەتاو 
ســەرما بەکۆمــەڵ دەمــردن، کــە ئەم 
رووداوە بووەتە هەوێنی دەیان چیرۆک 
و داستان و سەربوردەی لەبیر نەکراو.

بارانــی  و  بەفــر  کــە  زوو  ســااڵنی 
زۆر دەبــاری و وەک ئێســتا کــەش، 
گۆڕانی بەسەردا نەهاتبوو و مەودای 
نێوان وەرزەکان و دەسپێک و کۆتاییان 
دیار بوو، زســتان کە دادەهات لەگەڵ 
خۆی ترســێکی دەهێنا، ترســی ڕێگە 
گیران، نەبوونی ئازۆقە و پێداویستیی، 
گوندنشــینی  بیدەرەتانــی  خەڵکــی 
تووشــی تــرس و دڵەڕاوکــێ دەکــرد. 
بەیانیان کە لە خەو هەڵدەستان، دەرگا 
و پەنجــەرەکان یەکپارچــە ســەهۆڵ و 

زوقــم بوون. لە گوێســەبانەی مااڵنەوە 
چلــوورە )پارچە ســەهۆڵ( شــۆرابەی 
دەبەست، بە چەشنێک کە لە ژووری 
ماڵەکانــەوە نەدەکــرا دیــوی دەرەوەی 
پەنجــەرەکان ببینــی. بان ماڵین دەبووە 
گرفتێکــی گــەورە و جــار وابــوو لــە 
٢٤ کاتژمێردا ســێ هەتــا چوار جار، 
دەماڵــی،  مااڵنیــان  بانــی  خەڵــک 
کۆاڵنــی تەنگەبــەر و شــەقام لە بەفر 
هاتوچــۆ  ڕێگــەی  دەبــوو،  کەڵەکــە 
دەگیرا و زۆر جار هەتا هاتنی بەهار، 
بەفــری نێــو کۆاڵنــەکان نەدتوایــەوە. 
بەفری کوێستان و چیا سەرکەشەکان 
هەتا نێوەڕاســتی هاوین دەمایەوە و لە 
زۆر شــوێنیش نەدەتوایــەوە و بەفــری 
ســاڵە و ســاڵ لەســەر یــەک کەڵەکە 
ناوچــە  زۆر  لــە  خەڵــک  و  دەبــوون 
بەڕێــوە  )بەفرەچاڵ(یــان  ڕێوڕەســمی 
دەبــرد و بــە هەڵکەندنی چاڵ و بە کا 
و کەرەستەی دیکە بەفریان بۆ وەرزی 

بەهار و هاوین هەڵدەگرت.

ناوچە سەخڵەتەکانی کوردستان لە 
زستاندا 

کوردســتانی  ناوچەکانــی  زۆربــەی 
و  شــاخاوی  ناوچــەی  ڕۆژهــەاڵت 
و  ســارد  زســتانی  و  کوێســتانین 
ئەســتەمیان هەیــە، بێجگــە لە هەندێ 
و  لەیــالخ  وەک"دێــوالن،  ناوچــەی 
و  کرماشــان  لــە  مایەشــت  و  قــوروە 
دەشــتی عەبــاس و شــاری دێهلــوڕان 
بەفــری  کــە  ئیــالم"  پارێــزگای  لــە 
کەمتریــان لــێ دەبارێــت. شــارەکانی 
"بیجــاڕ، ســەقز و زەڕینــەی هەوەتــوو" 
و  بــەرز  وەک  ســنە  پارێــزگای  لــە 
دێنــە  ئێــران  ناوچەکانــی  ســاردترین 
ئەژمــار و پلەکانی ســەرما زۆر کات 
ژێــر  ســیلیزیی  پلــەی   ٢٠ دەگەنــە 
سفر؛ بەگشــتی ناوچەکانی "دااڵهۆ، 
شــاهۆ، هەورامانــی ژاوەرۆ و لهــۆن و 
تەخت" و مەریوان زســتانێکی ســەخت 
ناوچــەی  و  هەیــە  ســەرمایان  پــڕ  و 
بانە، سەردەشــت و بەگشــتی موکریان 
پارێــزگای ورمــێ،  لــە  بەتایبــەت  و 
شــارەکانی ماکۆ، خۆی، ســەڵماس و 
ناوچەی قوتوور لە ســاردیی زســتان و 
بەفر و بەستەڵەکدا ناوبانگیان هەیە.

لە کوردســتانی باشوور کە لە ئەدەبی 
زارەکیدا بە کوردستانی "گەرمێن"یش 
ناســراوە، زســتان لەچــاو ڕۆژهەاڵت و 
باکوور ســاردتر نییــە، چونکە ڕێژەی 
دەشــتایی، لە کوێســتان و شاخ زیاترە 
کەرکــووک،  ناوچەکانــی  لــە  و 
گەرمیان، مەخموور و دەشــتی هەولێر 
و کۆیە و دەشــتی نەینەوا لە مووســڵ 
بەدەگمەن بەفر دەبارێت. تەنیا شــار و 
گونــدە هاوســنوورەکانی ڕۆژهــەاڵت 
زاخــۆ،  دهــۆک،  وەک  باکــوور،  و 
بــارزان،  ماســی،  کانــی  ئاکــرێ، 
حاجــی ئۆمەران، ســۆران، ســیدەکان، 
چۆمــان، ڕوانــدز، قــەاڵدزێ و ڕانییە 
ســلێمانی  قەندیــل،  کوێســتانی  و 
دەڤــەری  و  هەڵەبجــە  و  پێنجوێــن  و 
هەورامــان، بەفر دەبارێــت، بەاڵم زیاتر 
لە ناوچە شــاخاوی و کوێستانییەکان 
بەفر دەبارێت و زســتان دیارە و مانای 

هەیە.      
خاوەنــی  باکووریــش  کوردســتانی 

زســتانێکی ســاردە و زۆربــەی شــار و 
ناوچەکانی بەفر دەیگرێت؛ بەتایبەتی 
وەک  کوێســتانییەکانی  ناوچــە  لــە 
دێرســیم  شــێرناخ،  هــەکاری،  "وان، 
زۆر  زســتاندا  لــە  ژیــان  ئاگــری"  و 
ڕۆژئــاواش  کوردســتانی  ئەســتەمە. 
بەفــر  کوردســتان  باشــووری  وەک 
نایگرێتــەوە و جیا لە هەندێ ناوچەی 
کە هاوسنووری باکوورە و ناوچەکانی 
دیکــەی دەشــتاییە و زســتانی هێنــدە 

سارد و چڕ نییە.

زســتان چــۆن چووەتە نێــو ئەدەبی 
زارەکییەوە؟

وەک چۆن لە فەرهەنگی کوردەواریدا 
بەتایبــەت  و  بەگشــتی  سروشــت 
گۆڕانــی وەرزەکان و تەنانەت هەندێ 
جار مانگەکانیش کاریگەریی لەسەر 
زەیــن و هــزری مــرۆڤ هەبــووە، هەر 
وەرزێــک بــۆ خــۆی بە جیــا، چووەتە 
نێــو کولتــوور و ئەدەبــی زارەکییەوە و 
بــە گۆرانــی و بەیــت و بــاو و الوک 
و حەیران باســیان کراوە. زستان یەک 
زیاتریــن  تێیــدا  کــە  وەرزانەیــە  لــەو 
داســتان، حیکایــەت، ڕاز و ســەربوردە 
لــە  خەڵــک  چونکــە  خوڵقێنــدراوە. 
زســتاندا نەیانتوانیــوە هاتوچــۆ بکــەن 
و جموجۆڵیــان کەمتــر بــووە و زیاتــر 
لــە مــااڵن بــوون، بــۆ ســەرگەرمی و 
ســەقاڵکردنی خۆیــان پڕژاونەتە ســەر 
گۆرانــی و بــە بەســەرهاتی کــۆن و 

ئەفسانەکان کاتیان بەسەر بردووە.
زستان لە گۆرانی و شیعری کوردیدا
نەبوونــی  و  زوقــم  و  ســەرما  ترســی 
الدێیەکانــی  لــە  ژیــان  پێداویســتیی 
کوردســتان، وای کردووە، پیاو و ژنی 
کــورد لە خەیاڵی خۆیدا ئەم شــیعرانە 

دووبارە بکاتەوە:
خەتــەر      زمســانە  خەتــەر،  زمســانە 

ڕۆژ لە ڕۆژ مەیۆ تۆفی زیاتەر
نەریمــان        ســامی  وێنــەی  وە  زریــان 

پۆاڵی پڕ جەوهەر تیغی بێ ئامان
وە شــەو مەبەستی، میلی سەهەن شاو    

وە ڕۆژ مەتکی قەترە قەتر ئاو
تیپــی تەعین کرد پــەری چل چەماو    
هەژدە میلی ژەند بی کورە و دەماو 

تیپــی تەعیــن کــرد، پەری کۆشــک 
بەلکیس 

 شەقەی شمشێری ئاوە وە تفلیس
تیپــی تەعین کــرد، پــەری قەپاڵخی   

ئەویش هەوارگەی ئێڵی گەڵواخی
تیپی تەعین کرد، پەری کێفی سوور   

ئەویش هەوراگەری ئێڵی شارەزوور
 

زستان لە پەندی کوردیدا
زســتان و ســاردییەکەی و ســەهۆڵ، 
بەســتەڵەک، چلــوورە، کڕێــوە، بۆران 
و بەفــرە پرووشــکە و بەفــرە بووڵکــە 
و  تۆپــەڵ  شــەڕە  ئــاودار،  بەفــری  و 
گیرانی ملە و داســتانی دز و جەردە، 
بوونەتــە هەوێنی دەیان پەند و قســەی 
نەســتەق کــە هەرکامەیــان چیرۆک 
و ســەربوردەیەکی لــە پشــتە و مانای 
تایبەتــی خــۆی هەیــە و لــە شــوێن و 
کاتــی خۆیــدا بــۆ مەبەســتی تایبەت 

بەکار دێت:
خوا تا کێو نەبینێ، بەفری تێناکا – 
ئەگــەر ســەرما هات، ئێمــەش حازرین 

بلەرزیــن – ئەمــن بەفــر نیــم بتوێمەوە 
– ئێــواران هەوری ســوور، ســبحەینان 
ڕێــگای دوور – بارانــی وردە، وردە 
ڕەحمەتــە – بەفــری ئێــوارێ، بارانی 
بەیانــی – بەفــر پشــتی دە دەرکــەی 
نــاوە – بەفــر لــە کوێســتانان دەبارێ 
– بەهارێ پەز، پاییزێ ڕەز، زستانێ 
ئــەز -  بــە زســتان پینــە و پــەڕۆ، بــە 
هاویــن، قیت قیت بڕۆ – پاش بارانێ 
کەپەنــەک؟ - پارەکــەی بــۆ کــردە 
وشتر، لەسەر سەهۆڵی نووسی و وەبەر 
تاوێی دا – تف خە ئاسمانا ئەڕچگێت 
– خودا ســەرما لە قەدەر بەرگی دەدا 
– دڵۆپــەی مەکە )مەدە ناو قســەی 
خەڵکــدا( – دڵۆپە ئاســن کــون دەکا 
– تەپڵــی تــەڕی تێــدا نەماوە – دراو 
دەتوێتــەوە  دەســتا  لەنێــو  و  ســەهۆڵە 
– درۆیــان مەکــە بەفــر دەبــارێ – 
زســتان دەڕوا و ڕووڕەشــی بــۆ ڕەژی 
دەمێنــێ – زســتان بــەری هاویشــت 
)ئەوپــەڕی ســەرما و هەیبەتی خۆی 
نیشــان دا( – زســتان دزە – زســتان 
شەوێکیشی مابێ، کاری خۆی دەکا 
– ســارد و ســڕە – ســەرمای زســتان 
هــەر لــە هەوەڵەوە دیارە -  ســەگ بە 
ســەرما قەڵــەو دەبێــت – ســاحیب باخ 
زســتانان  شــەرمەزاری  بێســتانان،  و 
– ســەرما هەمــوو شــتێکی پێوەیە – 
قســەی ســارد محەبەتــی گــەرم دەبــا 
– کڕێــوە نەتبــا – کووپێکم شــیڕێژ 
هەبێ، پشــتی زســتانی پێ دەشــکێنم 
ئەنگــووت  زســتانی  گەالوێــژ   –
)ئەستێری سیوەیل لە زستاندا بینراوە، 
واتە زستان چل و پێنجی تێپەڕاندووە و 
زەوی هەناسەیەکی گەرمی کێشاوە( 

– وەک بەفری سپییە.

دابەشکردنی زستان
وەرزی زســتانیش چەشنی وەرزەکانی 
دیکە سێ مانگە، بەاڵم لە کولتووری 
و  ڕۆژژمێــر  چەشــنی  زارەکیــدا 
کرۆنۆلۆژیــا )دەمژمێــری(، خەڵــک 
هەڵســوکەوت لەگــەڵ ڕۆژ و هەفتــە 
و مانگــەکان ناکــەن، بەڵکــوو جــاران 
هاتنــی  بنەمــای  لەســەر  خەڵــک 
ســەرما و گەرما، باو و بۆران و باران 
وەرزەکانیــان  مانگــی  ســێ  بەفــر  و 
دابــەش کــردووە و بەپێــی ئەزمــوون و 
تاقیــکاری و گۆڕانکاریــی کــەش، 
ناوی مانگەکانیان ناوە و هەڵبژاردنی 
ناوەکانیش لەخۆڕا نەبووە و ماناکەیان 
پڕاوپــڕی ئــەو کاتەیــە کــە دیارییــان 
کــردووە و بــۆ ئــەوەی خەڵــک باشــتر 
لێــی تــێ بگەن، زۆر جــار دایە پیرە و 
باب و باپیران لە دووتوێی چیرۆک و 
ئەفســانەدا گونجاندوویانــە کە وەرزی 
زســتانیش لە کولتــووری کوردەواریدا 

تەژییە لەم ئەفسانانە.
ئەفسانە و زستان

هەروەک گوتمان خەڵک وەرزەکانیان 
دابــەش  خۆیــان  تێگەیشــتنی  بەپێــی 
کردووە، زســتان لە نێو کورددا، دوای 
ســەرەتای  کــە  چلــە(  )شــەو  یەڵــدا 
وەرزی زســتانە و بــە دایکبوونی خۆر 
و ڕووناکــی دەژمێردرێــت، بــە چــوار 
چلــە   -٢ گــەورە  چلــە   -١ بەشــی 
بچکۆڵــە )بووچکەلــە( ٣ – خاتــوو 
زمهەریــر ٤ – ڕەشــەمە )ڕەشــەمێ( 

دابــەش کــراوە کــە هەرکامەیــان لــە 
کولتووری زارەکیدا لەگەڵ چیرۆک 

و ئەفسانەیەک گرێ دراون. 
- چلە گەورە

چلە هەروەک لە ناوەکەیدا دیارە واتە 
٤٠ ڕۆژە، لە حاڵێکدا مانگ، بەپێی 
دەمژمێــر ٣٠ ڕۆژە، چلــە گــەورە لــە 
ســەرەتای مانگــی بەفرانبــار )٢١ی 
و  پێــدەکات  دەســت  (ەوە  دێســامبر 
هەتــا ١٠ی مانگــی ڕێبەندان )٣١ی 
ژانویە(دەخایەنێــت، چلە گەورە بەپێی 
بــرا  خەڵــک  تێگەیشــتنی  و  بــاوەڕ 
گەورەیە و بە هەموو ســام و هەیبەتی 
دێتــە مەیــدان و مزگێنیــی  خۆیــەوە 
زســتانێکی ســەخت و تەڕ و تووش بە 

گوێی خەڵکدا دەدات.
-چلە بچکۆڵە

چلــە بچکۆڵــە، کــە بــرای بچووکە، 
تەمەنــی کورتتــرە، لــە ١٠ی مانگی 
ڕێبەندانــەوە تەمەنــی دەســت پێدەکات 
و بەگشــتی تەمەنــی ٢٠ رۆژە و لــە 
ڕقی ئەوەی براکەی نەیتوانیوە ڕۆڵی 
خۆی بگێرێت، دەیهەوێ تۆڵە بکاتەوە 
و لەگــەڵ هاتنــی لە بــرا گەورەکەی 

)چلە گەورە( دەپرسێ:
ئەرێ بەڕاست چیت کردووە؟ منداڵت 
حەوجۆشــت  دابەســتووە،  النکیــدا  دە 
مســیت  مەنجەڵــی  تەقانــدووە، 

قەڵشاندووە؟
چلــە گــەورە وەاڵمی دەداتــەوە، نەوەاڵ 
نەکــراوە،  پــێ  هیچــم  و  نەمتوانیــوە 
بــەاڵم بچکۆڵــە تــووڕە دەبێــت و بــە 
قیرســیچمییەوە دەڵێــت "بــەاڵم ئەمــن 
کارێــک دەکــەم، هێلکــەی حاجیلــە 
لەنــاو بیبەســتێ، منــداڵ لەنــاو زگی 
دایکــی هــاواری لــێ هەســتێ" لــەم 
ماوەیەدا کەش بەتەواوەتی سارد دەبێت 
و ســەهۆڵبەندان و بەفربارین بڕست لە 

خەڵک دەبڕێت، ڕێگا دەگیرێت.
دەوروبەریشــی  و  کرماشــان  لــە 
هاوشــێوەی ئەو ئەفســانە و چیرۆکانە 
لە ئەدەبی زارەکیدا هەیە و بە ســێیەم 
"چلکــە  دەگوتــرێ  زســتان  بەشــی 
بیچکەلــە" کــە لــە کاتــی هاتنیدا بە 

"چلە گەورا"ی برای ئەیژێ:
ئەگەر من وە قەوت عومر دریژ بام     
خوشــک  داڵــگ  زگ  وە  کــوڕ 

ئەکردیام
چلــە بچکۆلــە کە لووتکــەی بەفر و 
سەرما و ســەهۆڵبەندانە، ئیتر بەهۆی 
داخستنی ڕێگا و بان و )ملە و کەل(
ەکان خەڵکی الدێیەکانی کوردستان، 
ڕێــگای  نەبوونــی  بەهــۆی  جــاران 
ئۆتۆمبێــل و ئیمکاناتــی ئەمڕۆیــی، 
ڕێگایان لێ دەگیرا و هاتوچۆی شار 

و گوندەکانیان نەدەکرد.
پیر و بەســااڵچووەکان دەگێڕنەوە، جار 
وا بــووە بــۆ ماوەی چل رۆژ هەتا دوو 
مانگی زستان، ڕێگە گیراوە و کەس 
بێتــە دەر،  لــە گونــدەکان  نەیتوانیــوە 
بەهــۆی ئــەوەی کــە بــەردەوام بەفر و 
بــۆران و بــاران بــووە و تــاو نەبــووە کە 
بەفــر بتوێتــەوە، ئیتر بەفری "قورس و 
ئاودار" لەســەر یــەک کەڵەکە دەبوو، 
بەردەوام دوو کەس لەسەر بانی مااڵن 
بــە "بەفــرە لــوو" )بەفرمــاڵ( بانیــان 
ماڵیــوە و لــە کاتــی بەفر ماڵینیشــدا 
گەنجان و تەنانەت پیاوەکان بە یاریی 

"شــەڕە تۆپــەڵ" لــەم بــان بــۆ ئــەو بان 
دەبوونە چەند دەستە و نێو گوند دەبوو 
بــە زڵلــە و هەرایــەک هــەر نەبێتەوە؛ 
بەمجــۆرە هەم خۆیان ســەرقاڵ دەکرد 
و هەم بەهۆی هەڕاکردنەوە گەرمیش 

دادەهاتن. 
خاتوو زمهەریر

زمهەریر خوشــکی بچووکی هەر دوو 
بــرا )چلــە گــەورە و چلــە بچکۆڵــە(
یــە و پاش چــوون و مەرگــی هەردوو 
کۆتایــی  مانگــی  لــە  و  براکــەی 
زســتان )ڕەشــەمە(دا لەدایک دەبێت. 
زمهەریــر تــووڕە و تۆســن و ناوچــاو 
تاڵە؛ دایە پیرە و باوان لەژێر کورســی 
چــوار  دارینــەی  )چواچێوەیەکــی 
گۆشــەیە و نیــو مەتــر بــەرزە لەســەر 
قووڵکەیــەک کــە ڕەژیــی ســۆبەی 
ماڵەکەی لەژێرە، لە ناوەڕاستی ماڵدا 
دادەنرێت و لێفەیەکی بەســەردا دەدەن( 
کە تاقە شــوێنی گەرمی ماڵە بە تام 
و چێژەوە داســتان و چیرۆکی "خاتوو 
زمهەریر" بۆ مندااڵن دەگێڕنەوە، هەتا 
بترسن و بۆ شەڕە تۆپەڵ نەچنە دەشت 
و ســەرما نەیانگەزێــت. دەگێڕنەوە "لە 
شــەوێکی ساردی ڕەشەمەدا بە خۆی 
و قژی ئاڵۆســکاو و جلە شــڕەکەیەوە 
دەردەکەوێــت، دەســت دەکا بە شــین و 
شەپۆڕ و گریان، عەرز و ئاسمان دێنێتە 
گریــن، هەڕەشــە دەکا، چــۆن شــتی 
وا دەبــێ، وا دەکــەم دنیــا بیبەســتێ، 
تۆڵــەی هــەردوو براکەم دەکەمەوە؛ دە 
ڕۆژ دەیکاتــە کڕێــوە و بــۆران و لــێ 
نابێتــەوە. زوقــم و بەســتەڵەک زیاتــر 
تــاو  جــارێ  جــار  هەرچەنــد  دەبێــت، 
دەردەکــەوێ، بەاڵم زمهەریری تۆســن 
کۆڵ نادات و هەر بە شیوەن و گریان 
دەیهەوێ تۆڵەی براکانی لە سروشــت 
و گــەردوون بکاتــەوە و ڕێگەیــان ون 

نەکات."
لــە ناوچــەی کرماشــان لــە کاتــی 

زمهەریردا ئەڵێن:
خەرەکــە وە ئــاو نەوەر، ئەگەر خەرەکە 
نــەوەر.  پااڵنەکــەی  ئــاو،  لــە  دەی 
)کەرەکــە مــەدە لــە ئــاو، ئەگــەر لــە 
ئاوی دەدەی، کورتانەکەی مەبە(. 

یــان لــە موکریــان بە بــاوەڕی خەڵک 
زمهەریر دەڵێت: "براکانم ڕۆ، ڕۆیشتن 
بەجــێ  لــێ  ســەبیلەیان  و  تووتــن  و 
ماوە." خاتوو زمهەریر لە پێنج ڕۆژی 
کۆتایــی تەمەنیدا )شەشــی ڕەشــەمە 
هەتــا ١٢ی ڕەشــەمە( ئیتــر کوڵــی 
گریــان دەیگرێــت و بەوپەڕی توانایەوە 
نــادات،  دادی  هیچــێ  دەگریێــت، 
ملوانکەکــەی گەردنــی دەبڕێت و قژ 
و ســەروچاوی خــۆی دەڕنێــت، ئیتــر 
بــاو و بــۆران "بەفــرە بووڵکــە" لەگەڵ 
بــای تونــد دێــت، ســەرمایەکی زۆر 
دنیــا دادەگرێت، تەمومــژ هەڵدەکات، 
کــەس ناوێــری لە مــاڵ بێتە دەر، قەل 
و قاژوو، کەو و باڵندەکان لە ســەرما 
ڕەق هەڵدێن، سەگ و پشیلە دەخزێنە  
کون و کەلەبەر و بن دیواران، سەرەنجام 

ئەم تەمەن کورتەش کۆتایی دێت.

زستان
 لە کولتووری کوردەواریدا

شەریف فەالح

بەشی یەکەم
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ڕۆژنامەی کوردســتان بە مەبەســتی هەرچی زیاتر ئاشــکرا کردنی پێشــێلکارییەکانی مافی مرۆڤ لە کوردســتانی ڕۆژهەاڵت، هەر دوو حەوتوو 
جارێک ڕاپۆرتێک لە سەر بارودۆخی مافی مرۆڤ لە کوردستانی ڕۆژهەاڵت باڵو دەکاتە و دەیخاته  بەر دیدی خوێنەرانی ڕۆژنامەی کوردستان.

کەمپەینێک بۆ پشتیوانی 
لە هیدایەت عەبدوڵاڵ پوور دامەزرا

ژمارەیەک لە چاالکانی سیاســی ومافی مرۆڤی، بۆ پشــتیوانی لە "هیدایەت عەبدواڵپوور" زیندانیی سیاســی مەحکووم 
بە ئێعدام، کەمپەینێکیان وەڕێخست.

لــە دوای حوکمــی دژە مرۆڤانــەی بەرپرســانی دەزگای بەنــاو دادوەریی ڕێژیم، بۆ ئێعدام کردنــی "هیدایەت عەبدواڵپوور"، 
کەمپەینێــک لەژێــر نــاوی "پشــتیوانانی هیدایەت عەبدواڵپــوور" پێکهێنراوە کە داوای هەڵوەشــاندنەوەی ئەو حوکمەی بێ 

دادگاکانی ڕێژیم دەکەن.
ئاژانسی هەواڵدەریی کوردپا، ڕێکەوتی ٢٨ی بەفرانباری ١٣٩٦ی هەتاوی لە هەواڵێکدا باڵوی کردەوە، دادگای ئینقالبی 
شــاری ورمێ هاوواڵتییەکی کوردی خەڵکی شــاری شــنۆ، بە ناوی "هیدایەت عەبدواڵپوور" کوڕی "ئەبووبەکر"یان، بە 
تۆمەتــی هــاوکاری لەگــەڵ یەکێــک لــە حیزبە کوردییەکانی دژبەری حکوومەتی ئیســالمیی ئێران بــۆ دووهەم جار، بە 

ئێعدام مەحکووم کرد.
مانگی ڕەشــەممەی ســاڵی ٩٥ی هەتاوی دادگای ئینقالبی شــاری ورمێ، حوکمی ئێعدامی بۆ هیدایەت عەبدواڵپوور 
و حوکمی ١٠٠ ســاڵ زیندانی بۆ حاســڵ عەزیزی، محەممەدزاهید فەرامەرزی، یەعقووب بائیکەرام، جەالل مەســرووری، 

کەمال مەسرووری و سدیق بائیکەرام دەرکرد.
ماوەیــەک پیــش ، دۆســیەی ئــەو ٧ هاوواڵتییــە کــوردە بــە مەبەســتی پێداچوونەوە بــۆ لقــی دووی دادگای پێداچوونەوە 

پارێزگای ورمێ، نێردرابوو.
ئــەم هاوواڵتییانــە کــە تەنیا تاوانیان کورد بونیانە، پاش حەماســەخوڵقێنی قارەمانانی دێموکرات، لە گوندی قەرەســەقەڵی 

شنۆ لە جۆزەردانی ١٣٩٥ی هەتاوی دەسبەسەر کران.

حوکمی زیندانییەکی کورد کەم کرایەوە
حوکمی زیندانیی هاوواڵتییەکی کوردی خەڵکی شاری شنۆ، لە دادگای پێداچوونەوەی پارێزگای ورمێ، بۆ ٢٠ ساڵ 

زیندانی تەعزیری کەم کرایەوە.
حوکمی ٢٥ ساڵ زیندانی تەعزیریی زیندانییەکی سیاسیی کورد، بە ناوی "حاسڵ عەزیزی" لە دادگای پێداچوونەوەی 

پارێزگای ورمێ، بۆ ٢٠ ساڵ کەم کرایەوە.
ئــەم هاوواڵتییــە کــوردە کــە خاوەنی ٢ منداڵە بەبــێ ئەوەیکە دان بە تۆمەتە وەپاڵدراوەکەیدا بنێت، ئەم حوکمەی بەســەردا 

سەپاوە.
تۆمەتی وەپاڵدراوی ناوبراو بریتییە لە هاوکاری کردنی حیزبێکی دژبەری ڕێژیم.

حاســڵ عەزیزی وێڕای چەند کەســی دیکە بە ناوەکانی هیدایەت عەبدواڵپوور، محەممەد زاهید فەرامەرزی، یەعقووب 
بائیکــەرام، جــەالل مەســرووری، کەمــال مەســرووری و ســدیق بائیکەرام پاش حەماســەخوڵقێنی قارەمانانــی دێموکرات، لە 

گوندی قەرەسەقەڵی شنۆ، لە جۆزەردانی ١٣٩٥ی هەتاوی دەسبەسەر کرا.
لە ڕەوتی دادگاییە فەرمایشــییەکانی پەروەندەی ئەم کەســانە، هیدایەت عەبدواڵپوور بە ئێعدام و ئەو کەســانەی دیکە بە 

١٠٠ ساڵ زیندان مەحکووم کران.
بەوتــەی کەســانی نیزیــک لــەم زیندانییانــە حوکمــە داســەپاوەکانی بەســەر ئــەم زیندانییانــە بە گوشــار و زەختــی ناوەندە 

ئیتالعاتییەکانی ڕێژیم بووە.

چارەنووسی ١٢ هاوواڵتیی دەسبەسەرکراوی کورد ناڕوونە
 ١٢ چارەنووســی  کوردپــا:  ئاژانســی 
کــورد  دەسبەســەرکراوی  هاوواڵتیــی 
خەڵکی شــاری شــنۆ، پاش دەسبەسەر 
کردنیان لەالیەن هێزەکانی ئیتالعاتەوە، 

ناڕوونە.
شــوێنی ڕاگرتنــی  و  لــە چارەنــووس 
دەسبەســەرکراوی  هاوواڵتیــی   ١٢
کــورد خەڵکــی شــاری شــنۆ، هیــچ 
و  نییــە  بەردەســتدا  لــە  زانیارییــەک 
هێــزە ئیتالعاتییەکانیــش لە دانی هەر 
جۆرە زانیارییەک لەمەڕ چارەنووســی 
بنەماڵەکەیــان  بــە  هاوواڵتییانــە  ئــەو 

خۆدەبوێرن.
شوناسی ئەو هاوواڵتییانە کە خەڵکی 

شاری شنۆ و گوندەکانی دەورووبەری 
ئەو شارەن بەم چەشنەی خوارەوەیە:

گونــدی  خەڵکــی  فەقیــزادە  شــەفیع 
ئەمیــری  محەممــەد  تاچینــاوێ، 
خەڵکی شنۆ، محەممەدئەمین فەزڵی 
ڕزگار  بێمزورتــێ،  گونــدی  خەڵکــی 
مەنســوور  شــنۆ،  خەڵکــی  ئەمینــی 
قــادرزادە خەڵکی گوندی ڕەش گوند، 
محەممەد سوورە خەڵکی گوندی ڕەش 
گوند، یوونس شــەریفی خەڵکی شنۆ، 
محەممــەد فــەرزاد خەڵکــی گونــدی 
مەحموودتــاش  محەممــەد  خورشــت، 
حامیــد  خورشــت،  گونــدی  خەڵکــی 
زەریفە خەڵکی گوندی خورشت، فەتاح 

عەلی کــورد خەڵکی گوندی نەرزیوێ 
و مامەند عەلی کورد خەڵکی گوندی 

نەرزیوێ.
لــە  کــوردە  هاوواڵتییــە   ١٢ ئــەم 
مانگە)ڕێبەنــدان(،  ئــەم  ســەرەتای 
لەالیــەن حیفــازەت ئیتالعاتــی ســپای 
پاســدارانی شاری شــنۆوە دەسبەسەر و 

بۆ شوێنێکی نادیار ڕاگوێزراون.
 ١٢ ئــەم  ئیتالعاتییــە،  ناوەنــدە  ئــەو 
تۆمەتــی  بــە  کــوردەی  هاوواڵتییــە 
لــە  یەکێــک  لەگــەڵ  "هــاوکاری 
حیزبــە دژبەرەکانی حکوومەتی ئێران" 

تاوانبار و دەسبەسەر کردووە.

مردنی زیندانییەکی دیکەی کورد لە کرماشان 
پشتڕاست کرایەوە

ئاژانسی کوردپا: یەکێکی دیکە لە ناڕازییە دەسبەسەرکراوەکانی چەند حەوتووی ڕابردوو، لە زیندانی کرماشان گیانی 
لە دەست دا.

هاوواڵتییەکی کورد بە ناوی "خالید قەیسەری" خەڵکی کرماشان، کە چەند ڕۆژ پاش نارەزایەتییە خەڵکییەکان، لەالیەن 
هێزە ئیتالعاتییەکانەوە دەستبەسەر کرابوو، ڕۆژی شەممە ٧ی ڕێبەندان، لە گرتووخانەی ئەو شارە گیانی لە دەستدا. 

بنەماڵەی ئەو هاوواڵتییە کوردە مردنی کوڕەکەیان لە گرتووخانەی کرماشان پشتڕاست کردووەتەوە.
بە وتەی سەرچاوەیەکی ئاگادار، هێزە ئیتالعاتییەکان بە بنەماڵەی ئەو هاوواڵتییە کوردەیان ڕاگەیاندووە کە کوڕەکەیان 

بە هۆی زۆر بەکاربردنی ماددەی سڕکەر گیانی لە دەست داوە.
ئەو سەرچاوەیە لە درێژەدا دەڵێت: تەرمی خالید قەیسەری بە بەشداری بنەماڵەکەی و ژمارەیەک لە هێزە ئیتالعاتییەکان، 
لە گۆڕستانی شاری کرماشان ئەسپەردەی خاک کرا و هێزە ئیتالعاتییەکان، ڕۆژی پێنجشەممە ١٢ی ڕێبەندان، ئیزنی 

بەڕێوەبردنی ڕێوەڕسمی سەرخۆشییان بەبنەماڵەکەی داوە.
لە ڕەوتی ناڕەزایەتییە سەرتاسەرییەکانی ئەم دواییانەی ئێران و کوردستان، هاوکات لەگەڵ سەرکوتکردنی خۆپیشاندانەکان، 

هەزاران کەس دەسبەسەر و چەندین کەسیش گیانیان لە دەستدا. 
بەپێی دوایین زانیارییەکان، نزیکەی ٥ هەزار کەس دەسبەســەر و النیکەم ٢٨ هاوواڵتیی مەدەنی بە هۆی توندوتیژی و 
سەرکوتەوە گیانیان لە دەست داوە کە ٦ کەسیان لە کاتی لێکۆڵینەوە و بەهۆی ئەشکەنجەوە، گیانیان لە دەست داوە کە 
ئەم کەســانە لە گرتووخانەی شــاری ســنە گیانی لە دەســت داوە: ســارۆ قارەمانی، کیانوش زەندی، حوسێن قادری و ئارام 

مەعازی.

لێبووردنی نێونەتەوەیی: چاالکانی مافی مرۆڤ بە 
خێرایی ئازاد بکرێن

لێبووردنی نێونەتەوەیی داوای لە بەرپرسانی ڕێژیمی ئێران کردووە تا بە خێرایی چاالکانی مافی مرۆڤ ئازاد بکەن.
ڕێکخــراوی لێبووردنــی نێونەتەوەیــی رۆژی هەینــی ڕێکەوتــی ١٣ی ڕێبەندانــی ١٣٩٦ی هەتــاوی ڕایگەیانــدووە، لــەم 
دواییانــە ٦ چاالکــی مافــی مــرۆڤ بەناوەکانــی ســەعید ئێقباڵی، شــیما بابایی و هاوســەرەکەی بە نــاوی داریوش زەند، 
لەیال فەرجامی، مەحموود مەعسوومی و بێهنام مووسەوی لە الیەن بەرپرسانی ڕێژیمی ئێرانەوە قۆڵبەست و بەند کراون.
مەگدێلنــا مەغرێبــی، جێگــری بەشــی رۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت و ئافریقا لە ڕێکخــراوی لێبووردنی نێونەتەوەیــی لەمبارەوە 
ڕایگەیاندووە: "پێویستە ئەو چاالکانەی مافی مرۆڤ، بە خێرایی ئازاد بکرێن، ئەوان هیچ هەڵەیەکیان نەکردووە و ئێمە 

نیگەرانین کە لە الیەن بەرپرسانی ڕێژیمی ئێرانەوە بەرەوڕووی ئازار و ئەشکەنجە ببنەوە".
ناوبراو داوای لە بەرپرسانی ڕێژیم کردووە، کە کۆتایی بە ئازاردان و گرتنی چاالکانی مافی مرۆڤ بێنن و ئیزنیان پێ 

بدەن کە لە کەش و هەوایەکی ئەمندا، بەردەوام بن لە داکۆکی و چاالکییە مرۆڤدۆستانەکانیان.
پاش ناڕەزایەتییەکانی بەفرانباری ئەمساڵ لە ئێران، بە هەزاران کەس لە خەڵکی ناڕازی و هەروەها دەیان چاالکی مافی 
مرۆڤ لەالیەن کاربەدەســتانی ئەمنییەتی ڕێژیمی ئێرانەوە دەسبەســەر کران کە زۆربەیان هەتا ئێســتا لە بەندیخانەکانی 

ئێراندان.

شەش هاوواڵتیی کورد حوکمی ٣٠ ساڵ 
زیندانیان بە سەردا سەپا

ئاژانسی کوردپا: دادگای ئینقالبی شاری سنە ٣٠ ساڵ زیندانی تەعزیری بە سەر شەش هاوواڵتیی کورد سەپاند.
شــەش هاوواڵتیی کورد خەڵکی گوندی مێراو ســەر بە ناوچەی ژاوەرۆی ســنە لە الیەن دادگای ئینقالبی ئەو شــارەوە بە 

٣٠ ساڵ زیندانیی تەعزیری مەحکووم کران.
شوناسی ئەو شەش هاوواڵتییە کوردە بەم چەشنەیە:

"وەکیــل رۆســتەمی کــوڕی محەممــەد میــرزا، فەروان يۆســتەمی کــوڕی عەلی محەممەد، ســیروان ڕۆســتەمی کوڕی 
عەلی محەممەد، بێهروز عەزیزی کوڕی محەممەد، ڕەســووڵ عەزیری کوڕی ئەڵاڵ محەممەد و عەلی کووهی کوڕی 

محەممەدعەزیز".
دادگای ئینقالبی شاری سنە ئەو شەش هاوواڵتییە کوردەی بە تۆمەتی "هاوکاری لەگەڵ یەکێک لە حیزبە کوردییەکانی 
ئۆپوزیسیونی حکوومەتی ئێران و هەڵکردنی ئااڵی کوردستان" تاوانبار و بۆ هەر یەک لەو شەش کەسە حوکمی ٥ ساڵ 

زیندانی تەزعەزیری بڕیوەتەوە.
ئەو شەشە هاوواڵتییە کوردە، کۆتاییەکانی هاوینی ئەمساڵ لە الیەن هێزە ئیتالعاتییەکانەوە دەسبەسەر و پاش ماوەیەک 
بە دانانی وەسیقە بە شیوەی کاتی ئازاد کران و ئێستا لە گرتووخانەی ناوەندیی شاری سنە خەریکی تێپەڕاندنی ماوەی 

حوکمەکەیانن.


